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प्रा  .खीरापन धावोग  

 
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 न्यायमूती 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 पढेु 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 
अभ्यासमांडळे चालभवली. इांग्रजी इतकेच मराठीतूनही लेखन केले. 
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णनरेदन 
 
महाराष्ट्र राज्य साभहतय आभण सांस्कृती मांडळाने मराठीतील भवचारवांताांचे सांपूणध वाङ्मय प्रभसद्ध 

करण्याची कल्पना आपल्या समोर ठेवली आभण तयातून महातमा ज्योभतबा फुले, आगरकर, आचायध 
भागवत, गडकरी इतयाभदकाांचे समग्र वाङ मय आजपयंत प्रभसद्ध केले. लोकभहतवादी याांचेही समग्र वाङ मय 
तीन खांडात प्रभसद्ध करण्याचे ठरभवले होते. लोकभहतवादी हे अव्वल इांग्रजीतील पभहल्या भपढीतील समाज 
सुर्ारक आभण भवचारवांत. तयाांच्या समग्र वाङ मयाचा पभहला खांड प्रभसद्ध करताांना मांडळाला कतधव्य 
साफल्याचा आनांद होत आहे. लोकभहतवादींच्या वाङ मयाचे उरलेले खांडही लवकरच प्रभसद्ध होतील. 

 
४२, यशोर्न, सुवेंद्र बावकलखे, 

मुांबई – ४०००२०. अध्यक्ष, 
२६ जानेवारी, १९८८. महाराष्ट्र राज्य साभहतय आभण सांस्कृती मांडळ. 
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सधंाणदकेचे णनरेदन 
 
लोकवहतिादी समग्र िाङ मय गं्रथ एकत्र करून ते तीन खंडात छापाियाचा वनणधय महाराष्ट्र राज्य 

सावहत्य संस्कृवत मंडळाने घेऊन बरीच िर्ष ेझाली. हे काम सुरुिातीला प्रा. गोिधधन पारीख याचेंकडे वदले 
होते. त्याचें कायध अपुरे रावहले. तयारी झाली होती पण अिधी वमळाला नाही. त्यानंतर १९७७ साली हे कायध 
पुरे करण्याची कामवगरी मंडळाने माझ्याकडे वदली. 

 
प्रा. पारीखानंी बरेचसे काम केलेले होते. ७-८ पुस्तके सोडली तर सिध एकत्र केले गेले होते. समग्र 

गं्रथाच्या प्रस्तािनेबद्दल चचा होऊन मनात आराखडा ठरला होता. त्यामुळे हे काम करण्यास मला उशीर 
लागला नाही. एक िर्षात डॉ. अरुि जीशो याचं्या मदतीने पुरे करून मी ते मंडळाकडे वदले. पण छपाईचे 
कायात अनेक अडचणी येऊन आज जिळजिळ दहा िर्षांनी ते प्रवसद्ध होत आहे. 

 
गं्रथाचंी जुळणी ि त्यािरील चचा या कायात प्रा. न. व. फाटक, तकप तोथप लक्ष्मिशास्त्रोजीशो यानंी 

प्रा. पारीखानंा ि मलाही पुष्ट्कळच मदत केली आवण मला मागधदशधनही केले, त्याबद्दल आहीही दोघेही त्याचें 
ऋणी आहोत. त्याचेंखेरीज अनेकानंी मला या कायात मदत केली. डॉ. अरुण जोशी याचंी मदत आभाराचे 
पवलकडे आहे, असे हीहणणे िािगे होणार नाही. गं्रथ गोळा करण्यात गोव्याचे श्री. शातूं भविे, प्रा. न. णर. 
सीरनो, श्रोमतो पे्रमा वाखंिेकव,ठाणे सािधजवनक िाचनालयाचे संचालक आवण मंुबई मराठी 
गं्रथसंग्रहालयाचे श्रो. अच्युत तावो याचें आभार मानलेच पावहजेत. प्रा.सवीणजनोरैद्य यानंी लोकवहतिादी 
वलखाणासाठी िापरलेल्या समयाचें छायावचत्र वदल्याबद्दल त्याचें आभार. पण त्याहीपेक्षा त्यानंा 
देशमुखिाड्याच्या गं्रथसगं्रहालयात सापडलेल्या लोकवहतिादचच्या हस्ताक्षरात वलवहलेला 
‘Infanticide’भणृहत्या हा लेख त्यानंी या गं्रथातं समाविष्ट करण्यास वदल्याबद्दल त्याचंा ऋणवनदेश 
आिश्यक आहे. नागपूरच्या ‘तरुण भारत’चे संपादक श्रो. णद. भा. घुमवे यानंी लोकवहतिादचची १९५६ 
साली ‘तरुण भारत’मध्ये प्रवसद्ध झालेली लोकवहतिादचची डायरी शोधून पाठिल्याबद्दल त्याचें आभार. 

 
इतका काळ गेल्यानंतर हे िाङ मय छापले जाणार नाही, अशी जिळजिळ खात्री झाल्यानंतर 

मीश्रो. अनंतवार कुलकिी याचेंकडे वमत्रत्िाचे नात्याने सल्ला मावगतला ि त्यानंी हे कायध पुरे करण्याचे मला 
आश्वासन देऊन ते पुरे केले, याबद्दल त्याचें मनापासून आभार मानणे माझे कतधव्य तर आहेच पण तो केिळ 
उपचार नाही तर त्याचें प्रयत्नामुंळेच हे िाङ मय छापले जात आहे हे हीहणणे जास्त उवचत होईल. 

 
महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृवत मंडळाचे अध्यक्ष श्रो. सुवेंद्र बावकलखे, सेिावनिृत्त सवचि श्रो. सु. 

द्वा. देशमुग ि सवचि श्रो. धंढवोनाथ धाटोल याचें ऋण मोठे आहे. मंडळाचे अवधकारी हीहणून ि व्यक्ततशः 
त्यानंी लक्ष घातले हीहणूनच हे काम झाले. त्याबद्दल या सिांची मी आभारी आहे. 

 
या गं्रथाच्या छपाईची जबाबदारी घेऊन ते उत्तम प्रकारे ि अल्पािधीत पुरे करण्याचे सिध श्रेय शासन 

मुद्रण, लेखन सामग्री ि प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई या विभागाचे संचालक श्रो. 
घनश्यामाोंड याचें आहे. त्यानंी हे काम स्ितःचे समजून िैयक्ततक लक्ष घालून केले. त्याचें ऋण कधीच 
चुकते करता येणार नाही. या गं्रथाची सजािट, मुखपषृ्ठ िगैरे सिध गोष्टी शासन मुद्रण, लेखन सामग्री ि 
प्रकाशन सचंालनालयाचे कलाकायावधकारी श्रो. आनंद सबनोस यानंी आत्मीयतेने केल्याबद्दल त्याचें 
आभार. शिेटी हा गं्रथ ज्या िाईच्या शासकीय मुद्रणालयात छापला गेला त्याचे व्यिस्थापक श्रो. णर. का. 
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णरसधुते ि त्याचें सहकारी यानंी तातडीने ि सुंदर छपाई केली याबद्दल त्या सिांचे आभार मानणे माझे 
कतधव्य आहे. याखेरीज या गं्रथांच्या योजनेस ि प्रकाशनास अनेकाचंा हातभार लागलेला आहे, त्या सिांचा 
मी व्यक्ततशः वनदेश केला नसला तरी त्याचें आभार मानलेच पावहजेत. महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृवत 
मंडळाने हा गं्रथ प्रवसद्ध करण्याचे औवचत्य दाखिल्याबद्दल मंडळाचे आभार. 

 
१५ जानेिारी १९८८ इदुंमतो धावोग 
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प्रस्तारना 
 
लोकभहतवादींचे समग्र वाङ मय एकत्र करून तयाांचे सांपादन कराव ेही कल्पना खीरापन धावोग याांचे 

मनाांत अनेक भदवस घोळत होती. महाराष्ट्रातील एकोभणसाव्या शतकात झालेल्या प्रबोर्नकाळात 
गोपाळरावाांचे स्थान अतयांत महत्त्वाचे होते असे तयाांना वाटत होते. “गोपाळरावाांचे मत वा तयाांची भवद्वत्ता 
भवश्वकोशसदृश्य (एनसायक्लोपीभडक) असल्याचे तयाांच्या लेखनावरून स्पष्ट होते. तथाभप तयाांच्या 
भवचाराांना आगळे महत्त्व प्राप्त होण्याचे कारण या भवद्वते्तच्या योगाने एकोभणसाव्या शतकातील वैचाभरक 
प्रबोर्नाचा गोपाळरावाांनी पाया घातला हे होय. यामुळेच तयाांच्या भवचाराांची भचभकतसा होणे आवश्यक आहे. 
तयाांच्या कायाचे मूल्यमापनही झाले पाभहजे.” [पहा :पारीख – लोकभहतवादी गोपाळ हभर देशमुख पृष्ठ क्रमाांक - १-२] 

 
लोकभहतवादींच्या “लेखनाचे अथवा कायाचे मूल्यमापन करणे एखाद दुसऱ्या व्यकक्तांच्या 

आवाक्यातले नाही.” [पहा :पारीख – लोकभहतवादी गोपाळ हभर देशमुख पृष्ठ क्रमाांक - १-२] ही गोष्ट आपण स्वतः 
भलभहलेल्या लोकभहतवादी गोपाळराव हभर देशमुख या छोट्या पुस्तकाच्या लेखनाचे वळेीच पारीखाांच्या 
लक्षात आली म्हणून लोकभहतवादींचे सवध भलखाण एकत्र करण्यास तयाांनी सुरुवात केली. पाच सात 
लहानसहान पुस्तके वगळता लोकभहतवादींचे सवध ग्रांथ पारीखाांनी एकभत्रत केले होते. तयाांचा अभ्यास 
करून टाचणेही केली होती. प्रा. न. व. फाटक र तकप तोथप लक्ष्मिशास्त्रो जीशो याांचेशी चचा होऊन 
महाराष्ट्र राज्य भाषा सांस्कृती मांडळाने लोकभहतवादी समग्र वाङ मय तीन भागात छापाव ेअसेही ठरलेले 
होते. तयाची रूपरेखा नक्की झाली होती. डॉ. अरुि जीशो याांचेशी चचा होऊन ग्रांथाांच्या जुळवणीचा मसूदा 
तयाांना करावयास साांभगतले होते. प्रस्तावनेत काय व भकती भलहावयाचे ते डोक्यात तयार झाल्याबद्दलही 
बोलणे झाले होते. पण प्रतयक्षात या गोष्टी करावयास तयाांना अवर्ी भमळाला नाही. ही सवध तयारी व्यथध 
घालवणे अशक्य होते. 

 
तकध तीथध लक्ष्मणशास्त्री जोशी व दुसरे अनेक स्नेही याांनी भदलेल्या प्रोतसाहनामुळे व पारीखाांच्या 

जीवनाबरोबरच तयाांचा वैचाभरक जीवनात ३५ वष े केलेल्या भाभगदारीमुळे तयाांचे अपरेु राभहलेले कायध पुरे 
करण्याचे मी र्ाडस करीत आहे. पारीख प्रतयेक कामात शक्य तेवढी पभरपूणधता आणण्याचा प्रयतन करीत 
असत. मोजक्या शब्दात भरपूर आशय भरण्याची तयाांची हातोटी माझ्याजवळ नाही. पण वैचाभरक दृष्ट्ट्या 
आम्ही दोघेही एकत्र वाढलो. तयामुळे दृष्टीकोनाांत फारसा फरक पडणार नाही असा भवश्वास वाटतो. 
तयातील उणीवा माझ्या आहेत व तयाांची मला जाणीवही आहे. 

 
लोकभहतवादींच्या या समग्र वाङ मय ग्रांथात एकां दर ३२ ग्रांथ एकत्र आणले आहेत. गोपाळरावाांनीच 

भलभहले आहेत अशी सवांची शांभर टके्क खात्री असलेले सहा ग्रांथ कोठेही उपलब्र् नसल्यामुळे छापता येत 
नाहीत. होळीचा भनबांर् या पुस्तकाचा उल्लखे १८५२ साली प्रभसद्ध झालेल्या “शब्दालां कार” या पुस्तकात 
“होळीचे दुराचार भनषेर् भनबांर्” असा केलेला आढळतो. दुसरे पुस्तक “सौभाग्यरतन” हे १८६४ साली 
अहमदनगर येथे छापले गेले असाव े व ते भवर्वाभववाहाभवषयी असाव.े कारण नोव्हेंबर १८८७ च्या 
“ज्ञानदीप” या माभसकातच पुनर्वववाहावरील एका लेखाांचे शवेटी “इांदुप्रकाशा”त या भवषयावरील प्रभसद्ध 
झालेल्या पुस्तकाांची यादी जोडली आहे तयात लोकभहतवादींच्या“सौभाग्यरतन” या पुस्तकाचा उल्लेख आहे. 
“कभलयुग” हे पुस्तक १८७७ साली मुांबई येथे आयध समाजात भदलेले भाषण होय. ते प्रा. भप्रओळकराांच्या मते 
“एभशयाभटक”मध्ये छापले होते. पण तेही आता उपलब्र् नाही. “प्राचीन आयध भवद्या व रीती” या 
भवषयावरील भाषण हे पुस्तकही आज उपलब्र् नाही. आणखी दोन पुस्तके “कातयायन सूत्र” व “समार्ान” 
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याभवषयी काहीही माभहती भमळत नाही. शतपत्राांच्या अनेक आवृत्त्या प्रभसद्ध झालेल्या असल्यामुळे तयाांचा 
समावशे केला नाही. या ३२ ग्रांथाांखेरीज डॉ. अरुण जोशी याांनी अभलकडेच प्रकाशात आणलेल्या 
लोकभहतवादींच्या मराठी, गुजराथी व इांग्रजी भाषेतील दुर्वमळ लेखाांचा व प्रा. सवीणजनो रैद्य याांच्या 
सौजन्याने भ्रणूहतयेवरील इांग्रजी लेखाांचाही प्रस्तृत ग्रांथात समावशे केला आहे. या सवध भलखाणाचे तीन 
खांडाांत भवभाजन केले आहे. 

 
गं्रथवचना 

 
(१) खांड पभहला : समग्र वाङ मय ग्रांथाची प्रस्तावना, डॉ. अरुण जोशी याांनी भलभहलेले 

लोकभहतवादींचे सांभक्षप्त चभरत्र, गुजराथीत मोहनलाल दलपतराय याांनी भलभहलेले गोपाळ गुणवणधन व 
गोपाळरावानी आर्वथक, राजकीय, सामाभजक व इतर भवषयाांवर भलभहलेली पुस्तके छापली आहेत. डॉ. 
अरुण जोशी याांनी काही वषांपूवी शोरू्न काढलेले गोपाळरावाांचे लेख व प्रा. सरोभजनी वैद्य याांना पुण्याच्या 
देशमुख वाड्यातील ग्रांथालयात सापडलेला भ्रणूहतयेवरील (इांफां भटसाइड) इांग्रजी लेखही समाभवष्ट केला 
आहे. 

 
(२) खांड दुसरा : र्मधभवषयक ग्रांथ व प्रस्तावना 
 
(३) खांड भतसरा : इभतहासभवषयक ग्रांथ व प्रस्तावना 
 
लोकभहतवादींच्या सवध ग्रांथाांची भाषा सोपी व तया काळची बाळबोर्ी आहे. तयाांची शलैी 

उपदेशकाची, भशक्षकाची, वडीलर्ाऱ्या माणसाची आहे. शतपत्रातील जहाल, थोडीसी भशवराळ भाषा 
तयाांच्या दुसऱ्या पुस्तकात आढळत नाही. गुजराथी पुस्तके देवनागरीत भलभहण्याची गोपाळरावाांची पद्धती 
आजही अनुकरणीय आहे. तयाांची गुजराथी भाषाही तयाकाळच्या मानाने सोपी व प्रगल्भ आहे. सवध भाषाांची 
भलपी एक झाली तर अनेक भाषा भशकणे भकती सोपे जाईल याचा अनुभव “आगम प्रकाश” व “भनगम 
प्रकाश” गुजराथीतून वाचताना अनेकाांना येईल. “यांत्रज्ञान” या पदाथधभवज्ञान शास्त्रावरील ग्रांथाची भाषा तर 
इतकी सोपी आहे की शास्त्रीय भवषय मराठीत भलभहणाराांनी हा ग्रांथ भाषेकरता जरूर पहावा असे मला 
वाटते. 

 
गोपाळरावाांनी १८४८ साली आपले भलखाण प्रभसद्ध करण्यास सुरुवात केली असली तरी तयाांच्या 

लेखनास १८४२ सालीच म्हणजे वयाच्या १९ व्या वषी सुरुवात झाली असे तयाांच्या “बहदुस्थानचा इभतहास 
पूवार्ध” या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेवरून समजते. तयाांचा जन्म १८२३ साली म्हणजे पेशवाईच्या अांतानांतर पाचच 
वषांनी झाला व तोही प्रतयक्ष पेशव े याांच्याशी घभनष्ट सांबांर् असलेल्या हभरपांत देशमुखाांचे घरात् तयामुळे 
गोपाळरावाांच्या कानावर पेशवाई सांबांर्ी बऱ्यावाईट गोष्टी लहानपणीच पडल्या असणार व तयाही ज्याांनी 
पेशवाई अगदी जवळून पाभहली होती अशा मांडळींकडून. तो झपाट्याने बदलणारा काळ नव्हता. तयामुळे 
पेशवाई गेली तरी तयावळेचे वातावरण पणु्यात रेंगाळत होते याला फारशा पुराव्याची गरज नाही. 

 
इांग्रजाबद्दल खोट्या कल्पना, भीती व गैरसमज याांचा या सांक्रमण काळात सुकाळ होता. चौकस 

बुद्धीचा अभाव होता. पुणे वणधनात श्री. ना. भव. जोशी भलभहतात “ह्या वळेच्या लोकाांची कस्थती म्हटली 
म्हणजे असी होती की, सुग्रास खाव ेआभण भरकामटेकड्या गप्पा मारीत बसाव.े माभहती म्हटली की, इांग्रज 
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कलकत्ता म्हणनू एक बेट आहे तेथील रहाणारा ... तयाचे नेहमीचे सांभाषण म्हटले म्हणजे भवशषे करून 
जेवणाभवषयी व ग्रामण्याभवषयी असावयाचे ... ह्याांची भवद्या दोन प्रकारची होती. एकतर कारकुनी व दुसरी 
याभज्ञकी ... सवध मुलुख लोकाांकडे जहाभगरीनेभदला होता. दरबारातील भखदमतगार वगैरे जे हलके लोक 
होते तयासही जहाभगरी भदल्या होतया. आभण दर एक जहाभगरदार मनास येईल तशी आपआपल्या 
जहाभगरीचे गावात वतधणूक करी. तयास नेम बकवा कायदा नव्हता. रयतेवर जुलूम, लूट, दांगा करीत 
असत. तांटा करून एकमेकाांची जहागीर लुटीत, जाळीत, स्वतः श्रीमांताशी बदलत राज्य अगदी बेकायदा 
होते. कोणकोणास लुटील याचा भरवसा नव्हता. वसूल मनात येईल तसा घेत महालाांचे भते्त देत”. [पहा :ना. 
भव. जोशी, पुणे वणधन पृष्ठ क्रमाांक - ६९, ७०, ७१] 

 
१८१८ साली पेशवाई खालसा झाल्याबरोबर ही पभरकस्थती ताबडतोब बदलली असण्याची शक्यता 

कमीच. बजकलेल्या मुलखातील लोकाांच्या र्ार्वमक बाबतीत ढवळाढवळ न करण्याचा इांग्रजाांचा कटाक्ष 
होता. बहदु माणसाच्या जीवनाच्या सवध बाजू र्माच्या कके्षत येत असल्यामुळे कोणतीही सुर्ारणा 
आडवळणानेच करणे प्रथम तरी जरूर होते. खुद्द पुण्याची पभरकस्थती बरीच वष ेगोंर्ळाची होती. पुणे म्हणजे 
भभकारी ब्राह्मणाांचे आगर बनले होते. पेशवाईत ३०–४० हजार ब्राह्मण रमण्यात जेवीत व भदवसभर मोकाट 
भफरत. तयाांची वस्ती अजून पुण्यात होतीच. पण महाराष्ट्राला भमळालेले इांग्रज अभर्कारी उदारमतवादी 
होते. भवशषेतः मौंट स्टुअडध एलभफन्स्टन सारखा कुशल प्रशासक सुरुवातीसच भमळाल्यामुळे येथील 
शासकीय घडी चटकन बसली. कां पनी सरकारच्या अनेक अभर्काऱ्याांनी महाराष्ट्रातील राजकीय व 
शकै्षभणक बाबतीत नुसती सुर्ारणा केली असे नव्हे तर बरेच वळेा योग्य असे मागधदशधनही केले असे म्हणणे 
अभतशयोकक्तचे होणार नाही. या अभर्काऱ्याांनी इांग्रजी भशक्षणाला चालना देऊन येथील समाजात एक 
प्रकारचे नवचैतन्य भनमाण करण्याचा प्रयतन केला. इांग्रजी भशक्षणामुळे हा समाज जागा होऊ लागला. 
इांग्लां डमध्ये तयावळेी उदारमतवादी भवचाराांचे वारे जोरात वाहत होते. तयाचा येथील सुभशभक्षतावर पभरणाम 
झाल्याखेरीज राभहला नाही. येथे राज्य करणारे इांग्रजी अमलदार ध्येयवादाने पे्रभरत झाले होते. असे 
अनेकाप्रमाणे गोपाळरावाांचेही मत होते. 

 
“They were men who by middle of 19th Century had brought peace to the country 

instead of anarchy and mapped the fields, and made lists of every man’s rights and made a 
beginning of the task of building roads, bridges. and railways, of hernessing the rivers to 
irrigation. More important, they had associated Indians with them in their work and the 
greater part of administration was carried out by Indians. But perhaps nothing the Company’s 
servants did was of greatest value in the end then their release in India of some gusts of that 
dry and searing wind, that bracing scepticism, which swept throughout Europe after the 
French Revolution and which in the milder climate of England had come to be associated with 
the name of Jeremy Bentham. It was a spirit which inquired secptically whether an Institution 
was defensible by human reason, whether it contributed to human happiness and whether it 
was consistant with a respect for the value of human beings as individuals. It was a spirit 
which found much to question in India at a time when her own civilization had ceased to 
grow, when pity for human sufferings seemed used up and finished. This alin breath provided 
new life and indignant reaction, India began to grow again and her mind took on new vigor. 
India did not, as the English of the ‘twenties’ and ‘thirties’ had expected, accept the full 
doctrine of Christianity together with Western Education but this side-wind from the main 
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current of Christendom stirred their minds deeply and changed their conception of their own 
religion.” [पहा :भफभलप वुडरफ –The Men who Ruled India Vol. I - page no. 13] 

 
एकोभणसाव्या शतकाच्या मध्यामध्ये अांदारु्ांदी नाहीशी करून या माणसाांनी (राज्यकतयांनी) 

(देशात) शाांतता प्रस्थाभपत केली. तयाांनी येथील जभमनीचे नकाश ेतयार केले. प्रतयेक माणसाच्या हक्काांच्या 
याद्या तयार केल्या. रस्ते, पूल, रेल्व,े नद्याांचे कालव े वगैरे बाांर्ण्यास सुरुवात केली व भवशषे महत्त्वाचे 
म्हणजे भारतीयाांना या सवध कामात व राज्यकारभारातही सहकारी करून घेतले. पण कां पनीच्या या 
अभर्काऱ्याांनी सवांत महत्त्वाची व अमोल कामभगरी जर कोणती केली असेल तर ती म्हणजे युरोपमध्ये फ्रें च 
राज्यक्राांतीनांतर, झांझावाताप्रमाणे वाहणाऱ्या, मनाला चटका लावणाऱ्या भवचाराांचा, –प्रतयेक गोष्टीबद्दल 
शांका घेऊन तयाबद्दल प्रश्न भवचारण्यास उदु्यक्त करणाऱ्या भवचाराांचा–झोत बहदुस्थानपयंत 
पोहोचभवण्याची् इांग्लां डच्या सौम्य वैचाभरक वातावरणात या भवचाराांचा सांबांर् जेरेमी बेंथेम याांचेशी जोडला 
जातो. या वैचाभरक क्राांतीमुळे प्रतयेक सांस्थाभपत सांस्थेबद्दल, भतच्या भवचारसरणीबद्दल तपासणी सुरू होऊन 
ती भवचाराांच्या भनकषास उतरेल की नाही, ती माणसाांच्या सुखास कारणीभतू होईल की नाही, ती प्रतयेक 
माणसाचा व्यक्ती म्हणनू आदर ठेवू शकेल की नाही, याबद्दल भवचार सुरू झाला. या भवचारसरणीनुसार 
शांका घेण्याजोग्या अनेक सांस्था, अनेक गोष्टी तयावळेी भारतात अकस्ततवात होतया. येथील सांस्कृतीची वाढ 
खुांटली होती. मानवी हालअपेष्टाबद्दल वाटणारी सहानुभतूी आटली होती, सांपली होती. या परकी 
भवचाराांच्या वाऱ्याने नव ेजीवन अांकुरले, पण तया बरोबरच सांतप्त प्रभतभक्रया पण भनमाण झाल्या. भारतीय 
मन पुन्हा वाढीस लागले. तयाला नवा जोम आला. १८२० बकवा तीसच्या सुमारास इांग्रजाांना वाटले होते 
तयाप्रमाणे भारतीयाांनी पाभिमातय भशक्षणाबरोबर भिकस्तर्मध मात्र स्वीकारला नाही. पण भििन 
भवचारसरणीच्या अनुषांगाने पण जरा बाजूने वाहणाऱ्या या भवचारप्रवाहाचा भारतीयाांवर पभरणाम होऊन 
तयाांनी स्वतःच्या र्माचा अभ्यास सुरू केला व आपल्या र्मधकल्पना बदलण्यास सुरुवात केली. [पहा :भफभलप 

वुडरफ –The Men who Ruled India Vol. I - page no. 13] या नव्या भवचाराांचा पभरणाम अनेकाांवर झाला. स्वतःचा र्मध, 
स्वतःचा इभतहास व स्वतःचा समाज तपासणारे लोकभहतवादी हे महाराष्ट्रातील पभहले भवचारवांत व लेखक 
होते हे तयाांच्या समग्र वाङ मयावरून सहज लक्षात येते. 

 
या उदारमतवादी युरोभपयन भवचारसरणीचा गोपाळरावाांच्या सांवदेनशील मनावर खोलवर पभरणाम 

झालेला भदसतो. तयाांचे डोळे इांग्रजी भशक्षणाने भदपले असे काहींचे म्हणणे होते. आभण सुरुवातीस ते 
सहाभजकही होते. इांग्रजी भाषेवर प्रभतुव भमळभवण्यासाठी तयाांनी केलेले श्रम प्रभसद्ध आहेत. तयाांनी एकभत्रत 
केलेला ग्रांथसांग्रह तयाांच्या भजज्ञासेची व अभ्यासू वृत्तीची साक्ष देतो. एका बाजूस आपला ज्ञानपराांङ मुख, 
अज्ञानी व भनरुद्योगी समाज व दुसरीकडे दीघोद्योगी व ज्ञानाच्या सवध के्षत्रात झपाट्याने प्रगती करणारे 
इांग्रज राज्यकते अशा पभरकस्थतीत राग, उदे्वग, भखन्नता व वैताग येणे सहाभजक होते. पण गोपाळराव भचडून 
गभलतगात्र झाले नाहीत. आपली पभरकस्थती अशी का झाली, आपले काय चुकले व यातून बाहेर कसे पडाव े
याचा ते शोर् घेऊ लागले. नव्याने सांपकात आलेल्या इांग्रजी माणसाकडून तयाांच्या वाङ मयातून 
भशकण्यासारखे जे जे होते ते भशकण्याची भजज्ञासा लोकभहतवादींच्या सुदृढ मनोवृत्तीचेच द्योतक होय. 
इांग्रज जेता होता तरी तयाने आपल्याला का व कसे बजकले याची भचभकतसा अतयांत समतोल बदु्धीने तयाांनी 
केली. गोपाळरावाांचे इांग्रजीभवद्या हस्तगत करण्याचे प्रयतन अव्याहत चालू होते. इांग्रजी व्याख्याने 
ऐकण्याकभरता तयाांना कमालीची पायपीट करावी लागली. अनेकवळेा घरी आल्यावर आांघोळ करावी 
लागली. पण तयाांनी आपली ज्ञानभजज्ञासा सोडली नाही. अनेक भििन र्मधगुरूां ची व्याख्याने तयाांनी ऐकली. 
बहदुर्मावर झालेली खरी खोटी टीका पण ऐकली व वाचली. तयाचाच पभरणाम म्हणून तयाांनी बहदुर्माचा 
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सखोल अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. आपल्या लोकाांचे दोष, वैगुण्ये शोर्ण्याकभरता ते इभतहासाकडे 
वळले. जुन्याचा अभ्यास केल्याखेरीज, आपले काय आहे ते समजल्याखेरीज इांग्रजाांची टीका 
स्वीकारावयास ते तयार नव्हते. सुरुवातीस भदपलेले डोळे गतकालाचा शोर् घेऊ लागले. तयातून चाांगले 
काय, भटकाव ूकाय व टाकाव ूकाय याचा तपास सुरू झाला. ते अभ्यास करून स्वस्थ बसले नाहीत, तर 
प्रतयेकाने तो करावा असे वारांवार साांगू लागले. स्वपरदेशाचा इभतहास, र्मध, भवद्या, कला, भाषा व 
राज्यकस्थती या सवांचा अभ्यास करण्याची जरुरी तयाांना प्रकषाने भासू लागली. ते भलभहतात “या 
ग्रांथकाराची करद्वय जोडून सवास प्राथधना आहे की, तयाांनी यथाथध स्वाध्यायास लागाव.े जगाचे ज्ञान 
भमळवाव,े सतय इभतहास पहावा, ज्या गोष्टीस काही आर्ार नाही तया असतय मानाव्या, सवध गोष्टीस प्रतयक्ष 
अनुमान, उपमान व शाब्द ही जी प्रमाणे पूवधऋषींनी ठरभवली आहेत ती लावनू पहावी, जे कोणी साांगेल ते 
ऐकून केवळ नांदीबैलासारखी मान हलव ू नये. लोकाांचे अभ्युदयात अडथळे घालू नयेत, अनेक तऱ्हेचे 
स्वपरदेशीय ज्ञान आभण पुरातन व साांप्रत माभहती, ही ग्रहण करून ती लोकाांस प्राप्त होण्याची सार्ने 
वाढवावी आभण नूतन भवचारात जे काही न्यायास, नीतीस व सतयास अनुसरून असेल तेच रै्यधकरून 
स्वीकाराव े आभण स्वाथध बदु्धी सोडून द्यावी. हेच स्वाध्यायाचे मुख्य फल आहे.” [पहा : स्वाध्याय पषृ्ठ क्रमाांक - ८४] 
यात गोपाळरावाांचा जीवनाभवषयीचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. तो आरु्भनक अथानेसुद्धा शास्त्रीय दृष्टीकोन नाही 
असे कोण म्हणू शकेल? गोपाळरावाांचे सवध भलखाण याच दृष्टीकोनाने पे्रभरत झालेले भदसते. 

 
गोपाळरावाांची  शोर्क दृष्टी सभोवतालच्या समाजाकडे पाहू लागली आभण तयाांत तयाांना सापडले 

काय तर सवध भवद्या ब्राह्मणाांचे स्वार्ीन व तेच सवध बाबतीत बहदुचे पुढारी. तयाांचे अज्ञान व गैरसमज एवढे 
अगार् की, “पुणे शहरात१८३२ साली इांग्रजी शाळा घातली तेव्हा लोकाांची अशी समजूत होती की, 
इांग्रजाांचा स्पशध झाला तर स्नान कराव े व इांग्रजी भाषा भशकली तर ब्राह्मणपणा जातो.” [पहा :भप्रओळकर – 
लोकभहतवादीकृत भनबांर्सांग्रह (शतपते्र) पषृ्ठ क्रमाांक - ७८] सवध ज्ञान परुाणात साठभवलेले आहे अशा दृढ समजुतीमुळे बहदु 
समाजास जागृत करणे कठीण होते. पुराणाांनी बहदुसमाजात एकप्रकारची भनकष्ट्क्रयता भनमाण केली होती. 
कारण “ह्या भवलक्षण ग्रांथप्रसाराने एक अपूवध समज जो सवध लोकाांत दृढतर होऊन बसला आहे, तेणेकरून 
तर सवाच्या कमरा अगदी मोडून तयाांच्यामध्ये कोणतयाही एका महतकृतयास हात लावण्याचे अवसान राभहले 
नाही. हा अपूवध समज कोणता हे जरी जनभवश्रुत आहे तरी तयाचा भवचार कर्ीही कोणी केलासे भदसत 
नाही. हीही फार भदलभगरीची गोष्ट आहे. म्हणजे, सवामध्ये ही एक पक्की समजूत झाली आहे की, आता 
कोणताही आभण कसाही यतन केला तरी आपले नष्ट वैभव आपणास परत भमळून आपण उच्चावस्थेला येऊ 
ही गोष्ट कालत्रयीही होणे नाही. कारण हे कभलयुग असल्यामुळे भदवसेंभदवस आपणास भनकृष्ठावस्थाच प्राप्त 
व्हावयाची.” [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - १२२] यामुळे अनेक ब्राह्मण “भवद्याहीन व उपयोगहीन, केवळ मात्रा 
भतलक व मुरा ही बाह्य भचन्हे र्ारण करून भाांग, गाांजा, अफू इतयाभद खाऊन आळसात भनमग्न राहतात. 
असे भांगड ते सारू् झाले; केवळ पाठ म्हणणारे ते ब्राह्मण झाले; आभण आळशाांस पोसणे हाच र्मध असे लोक 
मानू लागले. यामुळे उद्योग नाहींसा होऊन भभकारी व अनेक भनभमत्ताांनी भफरणारे अशा सांत, सारू् व ब्राह्मण 
याांच्या टोळयाांच्या टोळया सवधत्र प्रभतभष्ठतपणे भभक्षकुवृत्तीने आभण देशास भारभतू अशा भफरू लागल्या व 
भफरत आहेत.” [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - ११८] 

 
णरद्याराढ 

 
समाज बदलण्यासाठी भवदे्यभशवाय दुसरे शस्त्र नाही अशी गोपाळरावाांचीं खात्री होती. पूवीच्या 

भवद्याांबद्दल भवशषेतः पूवीची पुस्तके भटकभवणाऱ्या ब्राह्मणाांचे ते कौतुक करतात. “ब्राह्मण लोक मुळापासून 
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भवदे्यचे शोकी याांत सांशय नाही. जेव्हा छापखाने नव्हते. पुस्तकाांची फार वृद्धी होण्यास सार्न नव्हते, तया 
काळच्या अडचणी एकीकडे ठेवनू ते सांभहता, ब्राह्मण, पुराणे इतयाभदक मोठे ग्रांथ तोंडाने पाठ करून ठेऊ 
लागले हे ग्रांथ एवढाले मोठे आहेत की, ते आजचे उठवणीचे काळात वाचण्यास देखील सामर्थयध नाही. परांतु 
तसले ग्रांथ पाठ करून, घोकून, ताडपत्राांवर बकवा कापडावर भलहून सांरक्षण केले. पुस्तके भलभहणारी एक 
कायस्थ जात वगेळीच झाली घोकणारी एक जात वगेळीच झाली. अशी मेहनत करून तयाांनी तट्ाांचे 
ओझ्याइतके एकएक पुस्तक जे घरात बाळगण्यास देखील अडचण अशी भारते, रामायणे तयार केली, 
तयाांच्या नकला केल्या, असे यतन करून ग्रांथाांची बरीच राशी उतपन्न झाली, हे सांस्कृत भाषेस भषूण आहे.” 
[पहा :शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - ३९४] पण येवढ्यानेच ते भारावनू गेले नाहीत. ब्राह्मण स्वतःला भवदे्यचे अभर्कारी 
म्हणवीत असताना तयाांनी भारतीय भवदे्यचे केलेले नुकसान अपभरमीत होते ही गोष्ट गोपाळरावाांनी 
पुराव्याभनशीं पुढे माांडली. समाजातील फार मोठा वगध ब्राह्मणाांनी भवदे्यपासून दूर ठेवला ही तयाांची सवात 
मोठी चूक झाली. आपल्याखेरीज सवध वणध व सवध वणाच्या भस्त्रया भवद्या भशकण्यास अपात्र ठरभवल्यामुळे 
भवद्यावृद्धी करणारा वगध अल्पसांख्याांक झाला. तयाांची दुसरी मोठी चकू म्हणजे तयाांनी ऋषींना देव करून 
टाकले” मागील सवध ग्रांथकते देव होते. म्हणून आता ग्रांथ करणे प्रशस्त नाही, असे तयास वाटते. नवीन रीती 
व नवीन भवद्या पढणे याांचे ते शत्रू असतात पाहा की, पाांच हजार वषापाठीमागे जी रीभत आभण जे ग्रांथ सांस्कृत 
पढावयाचे असतील, तेच आता आहेत. तयाांची सुर्ारणा तयाांजला नको व अक्कल तकध  आभण शहाणपण ही 
तयास कमी असतात. व प्राकृत भाषा तयास तुच्छ वाटून प्राकृतात ते काही कर्ी लेखणी उचलीत नाहीत. 
पोर्थयाांची वषे्टने प्राचीन काळाप्रमाणेच आहेत ती आवडतात. प्राकृत भाषा सवध लोकाांची आहे. याजकभरता 
प्राकृत ग्रांथ असल्याखेरीज उपयोग नाही. हे मनाांत आणीत नाहीत व शरू व इांग्रज वाचतील हे तयाांस भय 
असते. व्याकरण हे कोणी वाचू नये, वदे कोणी नीच जातीने वाचू नयेत; असे वचन आहे, तयाजवर सवध 
आणतात.” [पहा :भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - १९२] 

 
ब्राह्मणवगावर गोपाळरावाांचा राग असण्याचे मुख्य कारण तयाांनी भवदे्यच्या बाबतीत केलेल्या अनेक 

चुका होत. एकापेक्षा एक मोठमोठे अडथळे भवद्यावृद्धीच्या मागाला तयाांनी आणून ठेभवले. परदेशगमनाभवरुद्ध 
समुर ओलाांडण्याबद्दलचा भनबंर् असाच घातुक ठरला. समुर ओलाांडला तर नरकवास भमळतो. यामळे 
भारतवषाच्या पभलकडे काही आहे याची माभहती भमळभवणे अशक्य झाले. अनेक मांडळी स्वाऱ्या करून लूट 
घेऊन गेली. तयाांचा ठावभठकाणा पहाण्याची शक्यताच बांद झाली. भगूोलाचे अज्ञान भयांकर वाढले व 
कूपमांडुकवृत्ती वाढीस लागली. “ब्राह्मण लोकप्रभतबांर्ात पडले व तयाांच्यामुळे इतर जातीचे लोक सवध 
प्रभतबांर्ात पडून आांर्ळयासारखे घरच्या उमऱ्यापयंत चाांचपीत बसले आहेत, हे मोठे वाईट झाले.” [पहा 
:भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - २४२] ब्राह्मणाांनी आणखी एक घातुक प्रथा भनरथधक चालू ठेभवली व ती म्हणजे पाठाांतर 
म्हणजेच भवद्या असे ठरभवले. पूवी ग्रांथ भटकभवण्याकभरता पाठाांतराचा उपयोग होत असे पण पढेु पुढे अथध न 
समजताही पाठ करणाराला भवद्वान समजू लागले. ब्राह्मणी भवदे्यवर आघात करण्याचे आणखी एक कारण 
म्हणजे सांस्कृतात असलेल्या भवदे्यमध्ये ब्राह्मणाांनी भर घातली नाही, ती कामाच्या ओघाप्रमाणे वाढभवली 
नाही. इतकेच नव्हे तर होती ती भवद्या सवाना उपलब्र् करून भदली नाही. सांस्कृत भाषेत जे ग्रांथ आहेत ते 
सवांस कळत नाहीत. “आता सांस्कृत भाषेत पाभहजे ते सवध आहे असे नाहीच, पण आहे भततके कळले तरी 
लोक शाहाणे असते ... भवद्या म्हणजे स्वदेशात व जे इतर देशात आहे ते सवध आपल्यास कळाव,े याचेच नाव 
भवद्या. आलीकडे भकती एक मूखधपणाचे समजुतीमुळे लोक कैदेत आहेत म्हणजे तयाांच्या पायात बेड्या 
आहेत. तयास इकडचे भतकडे हलवत नाही. जागच्या जागी श्रमी होतात आभण भबड्या तोडावयाजोग्या 
असूनही ते स्वस्थ दुःख भोभगतात हे आियध होय.” [पहा :भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - ५७] गोपाळरावाांनी अनेक 
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भवषयाांसांबांर्ी सांस्कृत व इांग्रजी ग्रांथ अभ्याभसले व सवाना समजेल अशा मराठीत व गुजराथमध्ये रहात 
असताना गुजराथीत आपले भलखाण केले. 

 
लोकभहतवादींचा खरा आके्षप जुने अपूणध ज्ञानच पूणध समजून तयाभवषयी खोटा अभभमान 

बाळगण्याबद्दल आहे, या अपूणधतेची जाणीव होण्याजोगी पभरकस्थती बदलली असूनही भतकडे लक्ष न 
देण्याचा आहे. “पूवी जुन्या काळचे ब्राह्मण म्हणजे ऋषी वगैरे याांणी अपतुी कामे ठेवली ती आपण पुती 
करावी.” [पहा :शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - २११] भवद्या वाढभवण्यासाठी मनुष्ट्याने ग्रांथ वाचले पाभहजेत, “पषु्ट्कळ भवद्या व 
भाषा भशकल्या पाभहजेत, म्हणजे बहुत गोष्टी कानावर पडून माभहतगारी होते. केवळ सांस्कृत वाचनूच होणार 
नाही. मला भनियेकरून वाटते की ज्यास शाहाणपण व ज्ञान भमळवावयाचे असेल, तयाने इांग्रजी भाषा बकवा 
तया भाषेतील ग्रांथाचे तजुधमे तरी वाचाव.े म्हणजे तयास पुष्ट्कळ गोष्टी कळतील. आता इांग्रजी भवद्या फार 
सुर्ारली आहे, याचमुळे तयातील भगूोलावर येक ग्रांथ पढलेला आभण भजतके सांस्कृत बकवा इतर भाषात 
ग्रांथ आहेत. ते जाणणारे जमा केले तर ह्या एकाची बरोबरी व्हावयाची नाही, असे आहे. कारण इांग्रज 
लोकाांनी भवद्या फार सुर्ारल्या, याजमुळे तया शुद्ध आहेत आभण पूवीच्या काळी शोर् कमी होते, याजमुळे 
भवद्या अर्धवट झाल्या, भततक्याच राभहल्या आहेत ... याजकभरता साांप्रत इांग्रजीत ज्या ज्या भवद्या भगूोल, 
खगोल, राज्यनीती इतयाभदक आहेत, तयाांचा भवचार करावा व तयातील समजुती करून घ्याव्या. म्हणजे 
तुम्हास फार सांतोष होईल असे केल्याभशवाय लोकाांस कोणतेही कायध नीट करता येणार नाही. सरकारने 
लोकास मोठी कामे भदली तर ते अनथध व जुलुम करतील, लाांच खातील, डौल करतील व लोकाांचे 
कल्याणाथध झटावयाचे नाहीत. ... तातपयध ज्यास ईश्वराचे भय नाही व भवद्या काय हे तयाांनी ऐकलेही नाही, 
तयास नीती असेल कोठून? व शाहाणपण कसे येईल? [पहा :भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - १७२-७३] 

 
गोपाळरावाांच्या भलखाणावरून एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते व ती म्हणजे ते अरु्भनक इांग्रजी 

भवदे्यची नुसती महती साांगत बसले नाहीत तर भवद्यादान करण्याचा सतत, प्रयतन करीत राभहले. 
दीघधकाळपयंत ते सरकारी नोकरीत होते पण तयाांचे लक्ष मात्र भवद्यावृद्धीकडे भवद्यादानाकडे, 
लोकभशक्षणाकडे होते. लोकाांना इभतहास समजावा म्हणजे शाहाणपण येईल याकभरता इांग्रज 
इभतहासकाराांच्या भारतीय इभतहासावरील ग्रांथाांची भाषाांतरे करून छापली, समाजात भदसलेली वैगुण्ये 
उघड करून तयावर उपाय सुचभवले, पदाथधभवज्ञानासारख्या आरु्भनक शास्त्राची ओळख करुन देण्यासाठी 
माभहती गोळा करुन तयावरही सोपे मराठी पुस्तक भलभहले हे सवध करीत असताना तयाांनी आपली भशक्षकाची 
वृत्ती सोडली नाही. प्रतयेक गोष्टीचा कायधकारण भाव उलगडून दाखभवण्याचा तयाांनी प्रयतन केला व 
जाकस्तत जास्त गोष्टीबद्दल सतय माभहती सोप्या शब्दात उपलब्र् करून देण्याचे कायध जन्मभर केले. 

 
णस्त्रयाचें प्रश्न 

 
याच दृष्टीकोनातून तयाांनी भस्त्रयाांचे प्रश्नाकडे पाभहले. मुलाांचे भशक्षण लहानपणी आईने केलेल्या 

सांस्कारावर अवलां बनू असते हे बालमानसशास्त्रातील अतयांत महत्त्वाचे तत्त्व गोपाळरावाांनी ओळखले होते. 
भस्त्रयाांना भवदे्यची केलेली बांदी याचमुळे समाजप्रबोर्नाच्या दृष्टीने घातुक असे तयाांनी स्पष्ट म्हटले आहे. 
बालभववाहामुळे भवद्यावृद्धीवर कशी बांर्ने येतात याचीही भचभकतसा तयाांनी केली आहे. “ज्या वयात भवद्या 
भशकावयाची, साहसाांची व र्ाडसाची कामे करावयाची तयाच वयात मुलामुलींना सांसारात लोटून सवांचे 
नुकसान” करणाऱ्या आईबापाांवर ते फार रागावतात. तयाचप्रमाणे भस्त्रयाांना भशक्षण न भमळाल्यामुळे मुले 
शहाणी होत नाहीत व समाजाचे नुकसान होते “आमच्या रीती व चाली वाईट आहेत, आमच्या भस्त्रया अज्ञान 
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आहेत. जोपयंत आम्ही आपल्या देशात बायकाांस शाहाण्या करणार नाही, तोपयंत आम्ही मुखध राहू. कारण 
की, बायकाांचे हातात प्रथम मुलास रीतभात लावणे आहे, तेथेच जर बबबा पडला तर पुढे सुर्ारत नाही. 
लहानपणीं जी बदु्धी ती शवेटपयंत राहाते. याजकभरता बायका शाहाण्या पाभहजेत म्हणजेच मुलेही नीट 
होतात” [पहा : भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - १९९] एका बाजूने भवदे्यची वाढ व दुसरे बाजूस माणुसकीची गरज अशा 
दृष्टीकोनातून गोपाळराव भस्त्रयाांचे प्रश्नाकडे पहात होते. भस्त्रयाांच्या पनुर्वववाहास पाबठबा देण्याबद्दल जाणतया 
लोकाांना आवाहन करताना ते म्हणतात. “दुदैवी मनुष्ट्याशी दुष्टपणा करणे हे फार नीचपणाचे काम आहे. 
बायकाांचे नवरे प्रारब्र्ाने मरतात. तयास दुसरा करण्यास मना करता आभण हा र्मध आहे असे समजता् हा 
र्मध कशाचा बरो? र्मधशास्त्र हा केवळ कायदा आहे. व्यावहारीक गोष्टीकरीता तयातील एका वाक्यास 
हरताळ लावला म्हणून काय झाले? आभण लोक तरी आता कोठे र्मधशास्त्राप्रमाणे चालतात? भकतीएक 
चालत नाहीत. अर्मध करतात,असे तुमच्या डोळयाांपुढे असून तुम्ही आपल्या बभहणींची व पोरींची बुध्या घरे 
बुडभवता हे तुम्हास कसे बरे वाटते? नाही. तुमच्या पोराांची दया तुम्हास येत नाही. तुम्ही आपल्या पोटात 
दगड कसे घालता? याांजकभरता माझे ऐका आभण भस्त्रयाांस पुरुषासारखे अभर्कार आहेत असे ठरवा आभण 
हा र्मध चालू करा. भस्त्रयाांनी भवद्या करावी, जाणतेपणी परुुषाांचे व स्त्रीचे लग्न व्हाव ेहे चाांगले व भजचा नवरा 
मरेल भतणे खुशी असल्यास दुसरा नवरा करावा. [पहा :भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - १७५] 

 
समाजात स्त्री पुरुषाांनी मोकळे एकत्र वावराव े असे गोपाळरावाांचे मत होते. तयामुळे समाजाचा 

फायदाच होईल असेही ते म्हणत. “भस्त्रयास पुरुषात भमसळभवल्या असता पुरुषाांच्या रीतीभाती व भाषण 
व्यवहार शुद्ध होईल. कारण की, भस्त्रया या जातयाच र्मधशील, श्रद्धाळू व पभवत्र असतात व पुरुष दाांडगे परांतु 
जगाचे माभहतगार असतात. तेव्हा तयाांचे द्वाराने ती माभहती भस्त्रयास होते व भस्त्रयाांचे साहचयाने साभत्त्वक गुण 
व पभवत्रता ही पुरुषास लागतात. परांतु उभयतास हे लाभ होतील हे ध्यान सोडून तयास बपजऱ्यात कोंडून 
ठेभवतात ही ही चाल सुर्ारली पाभहजे.” [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - ८६] 

 
लग्नाबद्दलची लोकभहतवादींची मते तर आजही पुरोगामी वाटतील. “जशी खताची मुदत जाऊ 

लागली म्हणजे कोणीतरी वकील पाहून भफयाद लावनू टाकावी. मग काही होऊ. तसे आठ वषाची मुलगी 
झाली म्हणजे बापास तातड लागते. दुसरे अशी तवरीत लग्ने केल्यामुळे मुलीस भवद्याभ्यास होत नाही. 
भतसरे लग्नास मुहुतध पाहातात व जातक पाहातात. तयात गुणाकार भागाकार कमी जास्ती समभवषम आला 
म्हणजे एकनाड, खडाष्टक वगैरे येऊन पडत नाही असे म्हणतात यामुळेही चाांगले वर टाकाव ेलागतात. 
चौथे गोत्र प्रवर एक असू नये म्हणनू ठराव आहे. तयानांतर पाचवी हरकत अशी आहे कीं, देशस्थ, 
कोकणस्थ, यजुवेदी, ऋग्वदेी, कण्व, माध्यांभदन, गुजराथी व दभक्षणी ब्राह्मण इतयाभद हजारो भेद आहेत … 
शास्त्राप्रमाणे लग्न ५ रुपयात होईल, परांतु तयाचा लौभकक इतका वाढला की, दहा रुपये मभहन्याची ज्यास 
प्राप्ती आहे, तयास दोनश ेखचास पाभहजेत. उभय पक्षाांची समजुत पडत नाहीं. दोघेही खराबीस येतात … 
पुवीचे ऋषी वगैरे शास्त्र करणारे होते. तयाांणीं ही मोठी चूक केली की, मुलीचा भववाह स्वच्छांदाने व्हावा तो न 
होऊ देता जबरदस्तीने करण्याची चाल घातली.” [पहा :शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - २२७-२८] लोकभहतवादी दोष 
शास्त्रकाराांना कायद्याला देतात. आज कायदे बदलले आहेत. पण रीतीभाती बदलल्या नाहीत. एक लग्नाचे 
वय थोडेसे वाढल्यामुळे मुलीचे थोडेबहूत होणारे भशक्षण सोडले तर सवध काही एकोणीसाव्या शतकाांप्रमाणेच 
आजहीं चालू आहे असे मोठ्या खेदाने म्हणाव ेलागते. चालीरीती व र्मध याांची पुरातन कालापासूनची गल्लत 
भवसाव्या शतकातही कमी झालेलीं नाहीं. लोकभहतवादींच्या उपदेशाांची आजच्या समाजाांसही गरज आहे, 
हे भनर्वववाद. 
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ामप व्यरिाव 
 
बहदुर्माच्या अभ्यास केल्याखेरीज र्मांचा पगडा येथील माणसाांच्या जीवनावर का व कसा बसला 

हे समजल्याखेरीज खरे समाजसुर्ारक होता येणार नाही याची जाणीव लोकभहतवादींना प्रकषाने झाली व 
म्हणूनच इभतहासाबरोबर तयाांनी र्ार्वमक पसु्तकाांचा अभ्यास सुरू केला. या पुस्तकाकडे सुद्धा ऐभतहाभसक 
दृष्टीकोनातून पहाण्याचा प्रयतन करणारे गोपाळराव हे पभहले भवचारवांत होते असे म्हणणे वावगे होणार 
नाही. र्मामुळेच ब्राह्मणाांना समाजात सवधबाबतीत अग्रस्थान भमळाले ही गोष्ट तयाांच्या लक्षात आली. 
बहदुमाणसाांचे जीवन र्माने जखडलेले तयाांनीं पाभहले” ज्या देशाचा कारभार अथवा पढुारीपणा 
र्माभर्काऱ्याांकडे असतो तया देशास कर्ीही उन्नती येत नाही. व येवढ्याकभरता तयाांचे वचधस्व जेणेकरून 
कमी होईल भततके करणे हे ऐभतहाभसक अनुभवावरुन भसद्ध होते” [पहा : स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - २६०] 
लोकभहतवादींनी नव्या समाजात काय काय असाव ेहे साांगताना भलभहलेले हे बाराव ेकलम आहे. यावरून 
“र्माचे सामाभजक जीवनातींल स्थान मात्र ते मयाभदत करु पाहातात. (हे भसद्ध होते)” मला वाटते की, 
सांसार आभण परमाथध ही दोन कामे पथृक आहेत. तयाांची भमसळ करु नये. [पहा :शतपते्र पषृ्ठ क्रमाांक - ६१] “हीं दोन 
के्षते्र एकमेकापासून वगेळी केल्यावाचनू सुर्ारणाांचे कायध पुढे जाणे अशक्य आहे” हा अतयांत मूलभतू 
स्वरुपाचा भवचार गोपाळरावाांनी पुढे माांडला.“सामाभजक व्यवहार सनातन भनयमाांनी भनयांभत्रत झालेला आहे 
या कल्पनेला मयादा घातल्यावाचून सामाभजक जीवनासांबांर्ीचा ऐभतहाभसक दृष्टीकोन वाढीस लागणे 
अशक्य होते, हे उघड आहे”. 

 
र्मधसमजुती व र्मधव्यवहार यात सुर्ारणा करण्यास लोकमानस तयार करण्यासाठी 

लोकभहतवादींनी पुष्ट्कळ भलखाण केले. पण “र्मध समजी लेवाने वास्ते शाळा नथी. आचायध नथी. बर्ाय 
र्मधनो पुस्तको सांस्कृतमा छे ते कोईना जाणवामा आवता नथी. तेथी अथधना अनथध थाय छे. तेथो रू्तध अने 
रू्तरा लोकोनो घण ू फाव े छे”. [पहा :आगम प्रकाश प्रस्तावना पषृ्ठ क्रमाांक - ११-१२] ह्या उणीवा भरुन काढणे सोपे काम 
नव्हते. तयात अनेकाांचे सहाय्य भमळण्याची जरुरी होती. र्मधसुर्ारणा करावी असे गोपाळरावाांचे प्रमाणे 
अनेकाांना वाटू लागले होते. व तयाकभरता अनेक नव्या चळवळींची सुरुवात होत होती. प्राथधनासमाज, 
आयधसमाज, भथऑसॉभफकल सोसायटी वगैरेशी गोपाळरावाांचा सहाभजकच जवळचा सांबांर् आला. 
आयधसमाजाचे प्रस्थापक स्वामी दयानांद सरस्वती याांचे तयाांचे फार भजव्हाळयाचे सांबांर् होते. पण आयधसमाजी 
लोकाांप्रमाणे वदे “देवोक्त” आहेत असे गोपाळरावाांनी मानले नाहीत वदे हे “फार प्राचीन ग्रांथ असून छांद 
ऋषींनी उच्चभरले आहेत …… वदे हे ऋषीकृत आहेत, तरी ते ईश्ववीक्ततरत् असे भसद्ध होते” [पहा : स्वाध्याय पषृ्ठ 
क्रमाांक - ३२०] वदेाांना ते “ईश्वरोकक्तवत्” मानतात. “ईश्वरोक्त” मानीत नाही. हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 
वदे बोलणारे हे ऋषी कोण याचा ते शोर् घेऊ पहातात. “ते ग्रांथकार, भवद्यावृद्धी करणारे, ईश्वराची प्राथधना 
करणारे, महाभक्त व आयाचे पूवधज असून तयाांत ब्राह्मण, क्षभत्रय, शरू व भस्त्रया ही सवध आहेत. [पहा :भकत्ता पषृ्ठ 
क्रमाांक - ३२०] या वरून गोपाळराव आयधसमाजाच्या भवचारसरणीपासून भकती दूर होते हे स्पष्ट होते. पण 
प्राथधना समाजाचे ते सभासद होते. असे ज्ञान प्रकाशात असलेल्या तयाांच्या मृतयु लेखावरून समजते. 

 
गोपाळरावाांनी पांर्रा कलमी र्मधसुर्ारणा साांगताना सवध भर सामाभजक वतधन व सांबांर् यावरच 

भदलेला भदसून येतो. यात माणसाचे वतधन कसे असावे, तयाने काय कराव ेव करु नये याच उहापोह आहे. 
तयाच्या मते र्मध म्हणजे–ईश्वराचे भजन, जसा आपला जीव तसा दुसऱ्याचा, मुांज, लग्न पे्रतभक्रया हे तीन 
सांस्कार ठेवनू बाकीचे बांद कराव.े कमध करणे ते स्वभाषेत अथध समजेल असे कराव–ेप्रतयेकजण आपले 
भवचाराप्रमाणे आचरण करण्यास व बोलण्या–भलभहण्यास मोकळीक असावी. अथाभशवाय काहीएक म्हण ू
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नये–मनुष्ट्यमात्रास तुच्छ मानू नये – जाभत अभभमान नसावा. ज्यास पाभहजे तो तयाने रोजगार करावा – 
गुणे करुन व योग्यतेवरुन जाभतभेद मानावा, कुळे करुन मानू नये – सरकाराहून प्रजेचे अभर्कार जास्त 
असाव.े राजाने जे भनयम केले असतील ते व जे ईश्वरी बुभद्ध सूभचत नेम आहेत ते मानाव े – 
भक्रयावृद्धीकभरता सवानी मेहनत करावी – दुःभखतास सुख, रोग्यास औषर्, मूखास ज्ञान व दाभरद्र्यास 
रव्य, शक्तीनुसार देण्यास अांतर करु नये –सत्याने सरीनो चालार“ेसतयाचे भवरुद्ध वतधणूक करु नये.” 
[पहा :शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - १६१-६२] 

 
गोपाळरावाचा मुख्य कटाक्ष, र्मध सतयावर आर्ारलेला असावा यावर होता आवती भोवती र्माच्या 

नावावर चाललेले अनेक अतयाचार ते पहात होते. काळाप्रमाणे आचार, भवचार व रुढी बदलली पाभहजे 
अशा मत्ताचे ते होते. ‘प्रस्तुत कालावर लक्ष भदले असता, वदेास या काळात प्रमाण र्रून तयाप्रमाणे आचरण 
केल्यास भतकडूनही अडचण येणार, स्मृतोसच सवधथैव प्रमाण र्रल्यास तीही अडचणच आहे आभण पुराणे 
ही प्रमाण र्रली तर अगदींच अनवस्था होईल तर श्रीत, स्मातप आणि धुवाि याांचे नीट पयालोचन करून 
सारासार भवचाराने आभण देशास भहतकर असे आचार, भवचार, रुढी आभण शासे्त्र ही भवद्वान श्रेष्ठ लोकाांनी 
ठरवावी असे आम्ही म्हणतो. आम्ही म्हणतो इतकेच नाही, तर पूवापार ऋषी वगैरेही याचप्रमाणे करीत आले 
आहेत”. [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - १५७] 

 
बहदुर्मांतील अनेक दुबधल स्थानावर गोपाळराव अचूक बोट ठेवतात. मध्यस्थामाफध त र्मध करणे, 

चातुवधणध व्यवस्थेला व जातीसांस्थेला र्ार्वमक अभर्ष्ठान देणे. यासारख्या अनेक गोष्टीवर ते टीका करतात, 
“जातीमुळे सवाचे भजन एक होऊ शकत नाही व मुळापासून र्मध ब्राह्मणाांकडे सोपवला गेला. यास्तव 
इतरास र्माची गरज आहे असे नाही. बहदुर्माची रीत अशी आहे की, मुखतयारामाफध त र्मध कभरता येतो. 
सवध गावचे नवरात्र, होळी, जत्रा वगैरे एके भठकाणी होतात, तसेच आम्ही कभरतो. होम, यज्ञ, जप 
भटाकडून करभवले तरी चालतात … आता लढाईचे काम क्षभत्रयाांकडे सोपवले, तसेच र्माचे काम 
ब्राह्मणाांकडे भदले. तयात आणखी असे बीज ठेभवले आहे की, ते मांत्र ब्राह्मणाचे मुखाने फलरूप होतात … र्मध 
हा व्यापारच आहे व तयापासून काही फळ आहे. मग ते मुखतयाराचे हातून करभवले तरी चालते आभण तयास 
वतेन भदले म्हणजे ईश्वराचे घरी मूळ मालकाने केल्याप्रमाणे तयाचे खाती जमा होऊन रुजू पडते … 
ब्राह्मणाांनी भजनाकभरता एक वगेळी जात करुन ठेभवली आहे. ते असे समजत होते की, र्मध म्हणजे जशी 
सुतारकी, लोहारकी तसेच हे एक काम अशी लोकाांची समजूत आहे. या कामावर भट नेमले आहेत … 
यास्तव दरएक गावी जोशी व भट एक बलुतयाांत असतो. तो सवध गावाचा र्मध साांभाळतो.” [पहा :शतपते्र पषृ्ठ 
क्रमाांक - ४७९-८०] 

 
चातुवधण्यधव्यवस्थेची तयावळेी पभरकस्थती म्हणजे “साांप्रत ब्राह्मण जे आहेत ते नावाचे आहेत व 

ब्राह्मणपणा फक्त कुळात आला आहे, गुणात नाही … जसे हल्लीचे ब्राह्मण आहेत तसेच ते क्षभत्रय भनस्तेज व 
हतवीयध आहेत … हल्ली कोणी क्षभत्रय असते तर राज्य परकी लोकाांचे हाती का जाते? व र्मधही बुडता ना … 
आता भतसरा वणध वैश्य … परांतु तयाांनी आपला र्मध सोडून भदला. व्यापार ते करते तर परकी लोक येऊन 
इकडे व्यापार करते ना. परांतु असे झाले. तयापेक्षा वैश्य वणधही बुडाला … साांप्रत भजतके लोक बहदुस्थानात 
आहेत, भततक्याांचा एकवणध मला भदसतो. की, ते शूर आहेत. इतर वणाची नाांवे मात्र घेतात. परांतु तयाचें गुण 
व कायध नाही. बहदुस्थानात तीनही वणाचे काम इांग्रज लोक चालभवतात. [पहा :शतपते्र पषृ्ठ क्रमाांक - ५२-५३] 
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ाार्ममक णक्रया कमप 
 
याचप्रमाणे सध्या अकस्ततवात असलेले र्ार्वमक आचार व वभेदक मांत्र याांचा काहीही सांबांर् नाही, ही 

गोष्ट लोकभहतवादीनी उदाहरणे देऊन भसद्ध केली आहे. “वदेात मांत्रामध्ये कमे दृष्ट आहेत असे मांत्र थोडेच 
सापडतील. सांस्कार तर कोठेच दृष्ट नाहीत” [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - १०] म्हणजे वदेोक्त कमध बकवा पूजा 
याला फारसे महतव रहात नाही. वदेाचे अथध समजणारी माणसे अतयांत थोडी तयामुळे वदेाचे नावावर 
कमधकाण्ड खपभवण्याचा र्ांदा सुरू झाला. वैभदक मांत्राचा उपयोग भनरभनराळया पूजाअचांचे वळेी करण्यास 
सुरवात झाली. अथाकडे लक्ष न देता उच्चार सादृश्यावरून कमध व मांत्र याचा मेळ घातला जाऊ लागला. 
उदाहरणाथध ‘यतपुरूषां व्यदरु्ः’ ॰–घूपः या मांत्राचा उपयोग देवाला रू्प दाखभवण्याकभरता करतात. परांतु 
तशा अथाचा सांबांर् तयाांत काहीच नसून प्रजारूपी पुरूषाचे भवभाग कसे केले असा तयात प्रश्न मात्र आहे.” 
[पहा :भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - १४-१५] अशा तऱ्हेने खोटे, चुकीचे अथध न समजता वैभदक यांत्राचे वापर पषु्ट्कळ वळेा 
कमधकाण्डात वापरण्यात येतात. वैभदक सांस्कृत समजणारा सामान्य माणूस दुर्वमळच म्हणून आतापयंत 
भटाभभक्षकुाांचे चालत आहे. वामनपांभडताांचे श्लोक म्हणून भक्रया कायध करण्याइतकेच ते हास्यास्पद आहे, 
असे लोकभहतवादी म्हणतात, यात खोटे ते काय आहे? पण कमधकाण्ड म्हणजेच र्मध असे समजून तयात 
भपढ्या न भपढ्या मशगलू असलेल्या बहदुसमाजास गोपाळरावाांनी कमधकाण्डावर केलेली डोळस व प्रखर 
टीका पसांत पडणे अशक्य होते. भवसाव्या शतकाच्या शवेटीही बऱ्याच प्रमाणात हीच पभरकस्थती कायम आहे. 
लोकभहतवादीसारखा सच्चा भटकाकार वाळीत पडण्याचे जसे हे एक कारण असू शकेल तसेच 
तयाांच्यासारख्या भटकाकाराांना वाळींत टाकण्याचा आजची पभरकस्थती हा पभरणामही असू शकेल. 

 
गोपाळराव याांचा दोष ग्रांथकाराांना देतात. “जो ग्रांथकार झाला तयाने आपले शपेन्नास नव ेभवभनयोग 

भलहावे्  सवांचा उदे्दश एकच कमधवृभद्ध; आभण तयाजवरून अशी ख्याभत झाली की, जो या प्रकरणाचा अभर्क 
उपयोग करील, तो अभर्क पभवत्र आभण अभर्क भवद्वान समजावा…… भशवाय, सवध कमाचा अभर्कार 
ब्राह्मणाांनी आपलेकडे ठेभवला, यात वैभदक कमध तर ब्राह्मणाांची वतनदारीच ठरली.” [पहा : स्वाध्याय पषृ्ठ क्रमाांक - 
१७] यामुळे सवध समाज रसातळाला पोचला. लोकभहतवादींची कमधकाण्डावरील टीका व आघात आजच्या 
बहदु समाजापढेु माांडण्याची गरज आहे. र्मधकमातील खोटेपणा तयाचा पोकळपणा लोकभहतवादींच्या 
इतक्या भहभररीने कोणतयाही समाजसुर्ारकाने माांडलेला दृष्टीस पडत नाही. पण तयाचबरोबर 
लोकभहतवादीनी पुरातन बहदुर्मातील चाांगल्या शाश्वत गोष्टींचा शोर् घेतला, ते बहदुर्माचे अभभमानी होते. 
आपल्या र्माची वैगुण्ये पाहून ते डगमगले नाहीत. की दुसऱ्या र्मात गेले नाहीत. शाश्वत र्मधततव ेतयाांना 
भटकवावयाची होती म्हणून तयाच्या भोवती जमा झालेल्या फुफाट्यातून ती वगेळी करण्याचा तयाांचा प्रयतन 
चालू होता. तयाांना ती लोकाांपयंत पोचवावयाची होती. “या देशाांत बहुत ऋषी व सारु्पुरूष ज्ञानी झाले. 
परांतु तयाांनी या कमास भमर्थया जाणनू हे सवध वृथा आहे भलहून ठेभवले आहे. 

 
ामप सुााविा 

 
न कमधणा न प्रज्ञया र्नैनध तयागे नैके अमृततवमानुशुः ॥–कैवल्योपभनषद (एक तयागानेच (ऋषीनी) 

अमरतव भमळभवले. कमाने (कमधकाण्डाने) प्रजोतपादन करून वा र्न सांपादन करून (अमरतव भमळभवले) 
नाही. [पहा :भकत्ता पषृ्ठ क्रमाांक - १७] मग प्राचीन वदेान्द र्मध काय आहे?” प्राचीन काळचा खरा वदेान्त असा होता 
की, ईश्वर एक आहे, जीव हा उतपन्न झालेला. प्राणी हा परस्वार्ीन असून तयाने र्मार्मध पाहून भववकेाने 
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वतधणूक करावी, जग सतय आहे, आपल्या प्रमाणेच सुख दुःखाभवषयी लोकास समजावे, वगैरे अतयांत स्तुतय 
मते वदेान्त सांबांर्ाने चालत असत”. [पहा : भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - ६१] 

 
बहदु र्मध सुर्ारण्यासाठी “आम्हास असे सारू् पाभहजेत की, सवध ज्ञातीत व सवध देशात जे जे अनथध 

घात करणारे आहेत ते काढणारे, जगास सद्गती देणारे, नीतीचा व सदुद्योगाचा ठसा दाखभवणारे … म्हणून 
ज्या भदवशी असे सारू् बहदुस्थानात होतील आभण लोक जुन्या चालीचे, आळशी, भनरद्योगी, अज्ञानी अशा 
सारू्ांची भकक्त सोडून भहतकते सारू्स भजू लागतील, तेव्हाच हे सवध अनथध दूर होतील.” [पहा : शतपते्र पषृ्ठ 

क्रमाांक - ४५८] “कारण बहदु माणूस आजही अनेक तऱ्हेच्या वडे्यावाकड्या अडचणीने प्रतयेक जीव स्पष्टतर 
जरी तुरुां गात नाही, तरी तो तुरूां गापेक्षा मोठाल्या श्रृांखलाांनी बाांर्लेला भदसतो. इकडेभतकडे भफरतो, पण 
तयास मोकळेपणा कोठे आहे याचा भवचार करावा. प्रतयेक बहदु हजार दोन हजार भबड्या घातलेलाच आहे 
असा आम्हास भदसतो. भबचारा पोटाकभरता भफरतो मात्र, परांतु डोक्यावर जबरदस्त ओझे असून खरडत 
खरडत चालला आहे असाच सवास भदसेल. तर ईश्वरकृपेने ही दुवृधत्ती मावळून सद्गतीचा उदय होईल तो 
भदवस सुभदन.” [पहा :भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - ४६०] 

 
मुसलमान 

 
गोपाळरावाांनी सवध भारतीयाांकडे लक्ष भदले, तयाांचा अभ्यास केला, तयामुळे मुसलमानहीं तयाांच्या 

दृष्टीतून सुटले नाहीत. याच बरोबर पाशी, शीख, यहुदी व भििन लोकाांवरही तयाांनी भटपण्या भलहील्या 
इभतहास वाचताना तयाांनी मुसलमान कोठून आले तयाांचा र्मध काय, र्मधगुरू कोण वगैरेचा अभ्यास केला. 
बहदुच्या चालीरीतीने मुसलमानात केलेला प्रवशे तयाांच्या ध्यानात आल्याखेरीज राभहला नाही.” 
मुसलमानाांनी बहदुच्या चाली येथपयंत ग्रहण केल्या आहेत की, बहुतेक भठकाणी मुसलमान गोवर् करीत 
नाहीत. गुजराथेत तर भकती एक भठकाणी मुसलमान लोक माांस देखील खात नाहीत. तयाचप्रमाणे 
सय्यदाांचे वगैरे वांशात कन्येचा पनुर्वववाहही करीत नाहीत … भशवाय तयाांचेमध्ये बहदु सारख्याच जातीही 
झाल्या आहेत … तयाांच्या बायका बहदुसारख्या लुगडीचोळया नेसतात, पुरुष र्ोतरे, पागोटी घालतात.” [पहा 

:बहदुस्थानचा इभतहास प्रस्तावना पृष्ठ क्रमाांक - ८८-८९] यापुढे जाऊन ते म्हणतात“मुसलमानाांची साांप्रतची कस्थती फार 
वाईट आहे. जरी तयास बहदुसारखी खाण्यापीण्यासांबांर्ी भवटाळाची वगैरे अडचण नाही. तरी अज्ञानाने व 
ऐषआरामी सवयीने तयाांचे ऐश्वयध नष्ट होऊन ते अगदीं मागे पडले. ते भवद्याभ्यासही करीत नाहीत. 

 
किदुस्थानचे दाणवद्र्य 

 
“या जगात जसे ज्याचे चालेल तसे तो चालभवतो”हा न्याय ब्राह्मणाांनी शरूाांस लावला व तोच 

इांग्रजानी बहदुना लावला हे गोपाळराव भवस्तृतपणे माांडतात. वदेाांचे ऋषीत शरू, भनषाद व क्षभत्रय जातीचे 
आहेत परांतु जेव्हा ब्राह्मणाांचे वैभव वाढले, तेव्हा ते आपल्यास भदेूव असे मानू लागले व आपले चरणाांगुष्ठाचे 
तीथाने इतरास पावन करु लागले … यावरून पहाता ब्राह्मणानी आपणास जे महतव मानून घेतले ते हल्ली 
जरी उपहासास्पद आहे, तरी तयाच्या अभ्युदयकाळी ते हल्लीचे इांकग्लश लोकाांचे समजूतीप्रमाणेच पुष्ट्कळ 
बलवत्तर असेल नाही बरे?” [पहा :शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - ५२५] शूराांना कमी लेखणे कसे सुरु झाले असाव े हे 
साांगताना इांग्रजाचे वतधणूकीवरही गोपाळराव टीका करतात. भवलायतेतून इकडे येणारे सवधच इांग्रज शहाणे 
असतात असे नाही. परांतु ते राज्यकते असल्यामुळे सहजासहजी लठ्ठ पगाराांच्या व सते्तच्या जागा 
पटकावतात. “गव्हनधरापासून अभसस्टांट कलेक्टरपयंत व कमाांडर इन चीफ पासून सोजीरापयंत” सवध 
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माणसे बाहेरुन आणतात कारण, “बहदुलोकास राज्य कारभाराची अक्कल नाही” [पहा :शतपते्र पषृ्ठ क्रमाांक - १९४] 
ही बाहेरून येणारी लठ्ठ पगाराची माणसे येथून सांपत्ती बाहेर घेऊन जातात व बहदुस्थानला दाभरद्र्य येण्याचे 
ते एक कारण आहे ही गोष्ट लोकभहतवादीचे १८४९ साली म्हणजे वयाच्या सकव्वसाव्या वषीच लक्षात आली 
होती. 

 
इांग्रजाांनी इतर मागांने चालभवलेले देशाचे शोषणही तयाांच्या लक्षात आले होते. सुरुवातीला बहदु 

लोकाांमध्ये मखूधपणा वाढला तो दूर होण्याकभरताच हे गुरु दुर देशातून इकडे पाठभवलेले आहेत. असे 
म्हणणारे गोपाळराव इांग्रजी राज्याचे आर्वथक दुष्ट्पभरणाम लक्षात येताच उघड करु लागतात. “१८६१ 
सालापासून पैमाप झाली. तीत कर मनस्वीं वाढले. भशवाय बारीकसारीक कर इतके वाढले, लोकास जशा 
जळवा लागतात तशा अनेक जळवा लागल्या आहेत” युरोभपअन फौजाांची वाढ तयाांचा पगार, भवलायतेत 
असलेल्या कचेभरचा खचध, रेल्वकेभरता घेतलेल्या कजाचे व्याज, बहदुस्थान सरकारला असलेले भवलायत 
सरकारचे कजध, चाकर लोक घरी पैसे पाठभवतात ते व या खेरीज आयात भनयात व्यवहारात असलेला 
तफावत या सवध मागानी देशाचा पैसा भवलायतेला जातो.” [पहा :बहदुस्थानला दाभरद्र्य येण्याची कराणे पृष्ठ क्रमाांक - ४०] 

 
एकेकाळी व्यापार उदीमीत अगे्रसर असलेले राष्ट्र मागे का पडले याची कारणभममाांसा 

लोकभहतवादी अनेकवळेा करतात “आज दोन हजार वषापासून या देशातून मालाची रवानग बाहेर होत 
होती. आभण बाहेरचे कोट्यावर्ी रुपये या देशात येत होते. तयाजमुळे येथे चांगळ होत होती व बहदुस्थानच्या 
रव्याचा लौभकक सवध जगात पसरला होता.” [पहा :भकत्ता पषृ्ठ क्रमाांक - ५५] पण पढेु “हा देश मोगलाई मराठी 
अमलापासून राजे व सरदार लोकाांच्या अभनतीने दुष्टपणाच्या वतुधणुकीने त्रासला होता. परगणे उजाड 
पडले. अभर्कार, हक्क, सत्ता व स्वस्थता नाहींशी झाली होती. अशा समयी इांग्रज सरकार उत्तम भरतीने 
राज्यव्यवहार चालभवतात, हे पाहून रयतेस असा र्भन भमळाला म्हणून आनांद झाला. तेणेकरुन सरकारचा 
अांमल चोहोकडे सुलभ रीतीने बसला. देशात भनभधय झाले. न्यायाभदकाची रीती फार चाांगली चालू लागली. 
प्रामाभणकपणा सरकारच्यात इतका वाढला की, तयाांची कोट्यावर्ींची खते बाजारात वतधवळयाने चालतात. 
भवद्या वृद्धी चोहोकडे शाळा वगैरे चालल्या आहेत. मोठ्या मोठ्या सुर्ारणा चालू झाल्या. लोकाांमध्ये भवचार 
उतपन्न झाला. आजपयंत लोक दबलेले होते. राजाांची व भटाांची अनेक प्रकारचीं जाचणी होती ती दूर होत 
चालली, अशा समयी इांग्रज सरकारचे कतधव्य येवढेच की, हा देश र्नवान झाला पाभहजे. उद्योगी 
झालापाभहजे.आभण स्वतांत्रतेस आला पाभहजे. या देशात पालध मेट स्थापन झाले पाभहजे. देशातील लक्ष्मीचे 
शोर्न झाले पाभहजे आभण मोठाले अभर्कार प्रजेस भमळाले पाभहजेत [पहा : भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - १२-१२] 
लोकभहतवादींना इांग्रज राजवटीबद्दल वाटणारा सुरवातीचा भवश्वास फोल ठरला व आपल्या लोकाांनी 
स्वतःचा उद्धार स्वतःच करावयास भशकले पाभहजे असे ते म्हणू लागले “पूवी लाखो फौजा घेऊन 
होळकरबशदे, गायकवाड युद्धास व लुटावयास भनघत, परांतु हल्ली तयाांनी या चढाईवर (हुन्नाराच्याां) हल्ला 
केला तर काही हरकत नाही,आपले खाजगीतील दाभगने भवकून फौज उभी करीत तसेच आज सवध जवाहर 
भवकून वाफेची यांते्र आपल्या महालोमहाली घालतील तर देशाचे मोठे कल्याण व तयाचे वडील फौजा घेऊन 
नाश करीत होते तयापेक्षा हल्लीच्या तयाांच्या वांशाांचा अभर्क प्रताप व कीती होईल … या कामात सरकारचीं 
फारशी अशा र्रु नये. कारण सरकारच्या मनात भवलायतेचा व्यापार गरम राखावा असे आहे” याचेही पढेु 
जाऊन गोपाळराव म्हणतात की, “भवलायतेतील जी कामे चालू झाली ती लोकाांनीच केलीं. तयास राजाची 
मदत होती असे नाही. परांतु या शोर्ाांकभरता भवलायत व पोतुधगॉल वगैरेचे लोक बहदुस्थानात येऊन बसले 
तसे येथील लोक तेथे बसले पाभहजेत … येथील कां पन्या हुन्नर भशकण्याकभरता भवलायतेस बसल्या पाभहजेत 
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[पहा : भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - ५९-६०]… कारण येथील रोजगार भवलायती यांत्राांनी खाल्ला व शतेी कराांनी बडुाली तेव्हा 
लोकाांनी काय कराव े[पहा : भकत्ता पृष्ठ क्रमाांक - ७६] 

 
बहदुस्थानला दाभरद्र्य येण्यास नुसते इांग्रजच कारणीभतू झाले असे नाही. बहदुलोकाचे आळसाने व 

भनरुद्योगाने देशाचे फार नुकसान झाले. लक्ष्मी उतपन्न करण्यास खूप मेहनत करावी लागते हे गोपाळराव 
स्पष्ट भलभहतात. “लक्ष्मीचा बाप उद्योग आहे व लक्ष्मीचे वृद्धीचे कारण शहाणपण आहे” या खेरीज लक्ष्मीचे 
वृद्धीची आणखी तीन कारणे लोकभहतवादी देतात “एक शहाणपण १ येक येकाने वगेळा वगेळा व्यापार 
करणे, २ लक्ष्मी जमभवणे व तयाचा उपयोग करणे, व ३ लक्ष्मी जास्त प्राप्त होईल तयाने भनभधयपणे भोगणे 
[पहा :लक्ष्मीज्ञान प्रकरण १ ते पषृ्ठ क्रमाांक - १]” लक्ष्मीचा उपयोग लोकाांना सुखी करण्याकभरता झाला पाभहजे. असेही 
गोपाळराव साांगतात. “मनुष्ट्यास सुख व्हावयास दोन गोष्टी पाभहजेत. एक लक्ष्मी पुष्ट्कळ उतपन्न झाली 
पाभहजे आभण लक्ष्मीची वाटणी लोकाांमध्ये बरोबर केली पाभहजे. या दोनही गोष्टी होण्यास सरकार आहे 
आभण सरकार कायदे करीतात. हेच आहे की, लक्ष्मीं पुष्ट्कळ होऊन लोकाांमध्ये व्हावी ज्याप्रमाणे सरकार 
तयाप्रमाणे लक्ष्माची व्यवस्था होईल’ [पहा : भकत्ता प्रस्तावना २] लक्ष्मीचे वाटप मुख्यतव ेकरुन सरकारवर अवलांबनू 
आहे हे पण तयाांनी ओळखले होते. 

 
“आपले लोकास सुखी होण्याांची युक्ती कोणती म्हणाल तर अशी आहे की, भजतके इांग्रज लोकाांचे 

व्यापार व रोजगार इकडे कमी होतील भततके तया लोकाांस जास्ती सुख आहे, याजकभरता या लोकाांनी 
भवद्या व ज्ञान याांचे प्राप्तीस झटाव े व इांग्रजाांप्रमाणे शहाणे व्हावे, आभण जे व्यापार ते करतात ते आपण 
कराव”े [पहा : शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - ११३] आपले दाभरद्र्य घालभवण्याचा वरील उपाय सोडल्यास आणखी एक 
उपाय म्हणून लोकभहतवादी स्वदेशीचा मागध साांगतात. १८४९ साली ज्यावळेी स्वदेशी चळवळीचा कोठे 
मागमूसही नव्हता तयावळेी लोकाांनी एकत्र होऊन जर असा करार केला की, आधले देशात दुसवे मुलगाचंा 
णजन्नसआला तवो घ्यारयाचा नािो आपले देशात भपकेल तेवढाच माल घ्यावा. आपले लोक कापडे जाडी 
वाईट करताांत. परांतु तीच नेसावी इकडे छत्र्या कभरतात तयाच घ्याव्या म्हणजे या लोकात व्यापार राहून 
इकडे सुख होईल, परांतु हे लोक असे करीत नाहीत आभण थोडीं बकमत म्हणून लोकाांचा भजन्नस भवकत 
घेतात. वास्तभवक पाभहले तर दाणे मात्र इकडे भपकवनू हे लोक खातात. अजून दाणे परदेशातील येऊ 
लागले नाहीत. बाकी सवध पहाव े ते परदेशचे आहे” [पहा : भकत्ता पषृ्ठ क्रमाांक - १४३-४४] असे गोपाळरावाांनी स्वच्छ 
भलभहले आहे. स्वदेशीचा मागध साांगणारे लोकभहतवादी पभहले भवचारवांत होत.” परदेशी माल उत्तम व स्वस्त 
भमळू लागला म्हणनू लोकाांनी तयाांचाच अांभगकार व तयामुळे स्वदेशीय मालाचा राळ होऊन स्वदेशीय उद्योग 
कराव ेव ते सुर्ारण्याभवषयी कोणीही लक्ष देता नाही” [पहा : स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - ३०७] 

 
दाभगन्याांचे शोकामुळे भाांडवलवृद्धी होत नाही व भाांडवलवृद्धी झाल्याखेरीज उद्योगर्ांदे वाढणार 

नाहीत, असेही लोकभहतवादींनी साांभगतले. “पराक्रम, बुभद्ध, कौशल्य याांची वृद्धी रव्याने व्हावयाची ती 
झाली नाही. आमचे सुतार, लोहार, दयावदी अन्नास महाग याांनी कोणाचे भजवावर कसब वाढवाव?े 
श्रीमांताांनी तर रव्याचे ढीग हातात, पायात, गळयात घातले आहेत. [पहा :शतपते्र पषृ्ठ क्रमाांक - ५१७] ‘वास्तभवक 
म्हटले तर राजाांनी मुगुट, बसहासने देखील र्ारण करण्याचे कारण नाही. कोणतयाच डौलाचे कामात रव्य 
बुडव ू नये. सवधकाळ रव्याांची उपयोगी कामात वृद्धी करावी, म्हणजे प्रजा सुखी होते [पहा : शतपते्र पषृ्ठ क्रमाांक -
५१६-५१७] भदखाऊपणात पैसा खचध न करता तो भाांडवल म्हणून वापरावा हा भवचार यात स्पष्ट आहे. 
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बहदुस्थानला दाभरद्र्य येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे प्रजावाढ “भतकडील (इांग्लां डातील) 
लोकाांत ज्यास भमळभवण्याची शकक्त असेल तो आपले लग्न करून सांसार थाटतो, आभण इकडे 
भमळभवण्याची शकक्त व ज्ञान असो बकवा नसो, मुलाांचे आईबापच तयाांची हाडे बालपणी भाजून दूर होतात … 
दाराशी ज्या भभकारी बाया भीक मागण्यास येतात तयाांच्यामागे पाच पाच, सात सात पोरे केवळ उदरभरणाथध 
दारोदार भफरून कसे तरी आयुष्ट्याचे भदवस काढतात. भदवसेंभदवस अशा अनुपयुक्त लोकसांख्येची वृद्धीच 
असल्यामुळे देश दाभरद्र्यग्रस्त होत चालला आहे. [पहा :स्वाध्याय पषृ्ठ क्रमाांक - ३११] वाढती लोकसांख्या आजच्या 
जगापढुील यक्ष प्रश्न आहे. व लवकर लग्न करणे हे तयाचे एक प्रमुख कारण आहे. तयाची जाणीव 
लोकभहतवादींना होती व तयाचा उल्लखे शांभर वषापूवीच्या तयाांच्या भलखाणात सापडतो, याबद्दल आियध 
वाटते. 

 
बहदुस्थानाला दाभरद्र्य येण्याची अनेकभवर् कारणे देऊन लोकभहतवादी पुढे म्हणतात, “परांतु या 

सवध तार्वकक कारणात अमुकच कारण सवध प्रकाराने सतय व भनर्वववाद आहे असे काही ठरभवता येत नाही, 
तर ती सवधही कारणे अांशतः अांशतः खरी असतील व म्ििून,देशात उत्धादक उद्यमाचो रृणि झालो धाणिजे. 
हाच दाभरद्र्यभनवारणोपाय होईल असे भसद्ध करून दाखभवता येईल. साराांश, लोकाांनी उद्योगवृद्धीचे मागध 
शोर्ले पाभहजेत. परदेशात गेले पाभहजे, लौकर लग्ने व भोजनाच्या समारांभाच्या घातकी चालीही सोडल्या 
पाभहजेत. आपसातील वैरे भमटवनू बांरु्भप्रती व देशभप्रती जागभवली पाभहजे. आभण भवद्या व ज्ञान याांची वृद्धी 
केली पाभहजे. असे न होईल तर भदवसेंभदवस देश जास्त जास्त दाभरद्र्यग्रस्त होत जाईल आभण अब्रनेू 
भनवाह होणार नाही. [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - ३१५] 

 
देशपे्रम र सुााविा 

 
आर्वथक उन्नतीप्रमाणेच देशाच्या स्वातांत्र्याबद्दलही गोपाळरावाांना तळमळ होती. आपल्या लोकाांमध्ये 

देशप्रीती फार कमी आहे असे ते वारांवार म्हणत, तयाबरोबरच असे का या प्रश्नाांचे उत्तरही देत. ते म्हणत 
“प्रीभतजन्य पदाथध असला म्हणजे तो आपणच सवांचे अांतःकरण आपलेकडे ओढून घेतो. तद्वत देशामध्ये 
प्रीतयुतपादक चालीरीती उतपन्न झाल्या म्हणजे लोक सहज देशप्रीती व देशाभभमान बाळगतील. 
अमेभरकेतील लोकास बकवा इांग्लां डातील लोकास आपल्या देशावर प्रीभत करा म्हणून साांगाव ेलागत नसून 
तयास असे वाटते की, आपल्या देशासारखा उतकृष्ट देश दुसरा कोणताही नाही … परांतु आमच्या देशातून 
स्वदेशप्रीतीचे व पूवधजाांच्या अभभमानाचे बीजच नाभहसे झाले आहे. यास वर भलभहल्यापकैीच काहीतरी 
कारणे असावी. ज्याांनी सतीची भनदधय चाल बांद केली, पुनर्वववाह सुरू केला, स्त्रीभशक्षण चालू केले व अनेक 
भवद्याशाळा स्थाभपल्या तयाांनी देशप्रीतीरुप वृक्षाचे बीजच रुजत घातले असे म्हणावयास काही हरकत नाही. 
[पहा :स्वाध्याय प्रस्तावना ६] इांग्रजाांनी देशपे्रम व देशाभभमान भशकभवला असे म्हणणारे लोकभहतवादीनांतर 
भकतीतरी सुर्ारक होऊन गेले. 

 
देशसुर्ारणा म्हणजे देशातील लोकाांची सुर्ारणा असे गोपाळराव मानीत व  तयासाठी प्रतयेकाने 

झटले पाभहजे, प्रयतन केले पाभहजेत असे साांगत. “देश सुर्ारणा देश सुर्ारणा असा जप केल्याने देश 
सुर्ारणा होणार नाही. मूळ देश सुर्ारणेचे लक्षण व व्याप्ती मनात येऊन तद्नुरुप काही तरी हातपाय 
हालभवले पाभहजेत. देशाची माभहती झाली पाभहजे व सुर्ारणा करण्यास इतर देशाांच्या चाांगल्या रीतीभातीचे 
अनुकरण केले पाभहजे. सुर्ारणा करणारे लोक पोक्त अनुभभवक व वजनदार असले म्हणजे या गोष्टीस 
महतव येऊन सवास ते मागध अनुसरणीय वाटतो. [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - ३१०] 
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इणतिासाचो जािोर 
 
बहदुमाणसाच्या सवध वैगुण्याचे एक महतवाचे कारण म्हणजे तयाचे इभतहासाकडे झालेले दुलधक्ष होय. 

समाज बदलत असतो, पुढे जात असतो ही कल्पना बहदू समाजात रुजली नाही, तयाचे कारण 
“बहदुसमाजामध्ये काळगणना मोठी चमतकाभरक आहे व भतचा अांतपार नाही काळाचा भठकाण नाही, असे 
समजून तयाांनी तयाांचे भजतके होतील भततके भवभाग केले आहेत. व शवेटी तयाांचे चक्र करून तयात पाभहजे 
ती गोष्ट मावले असे केले आहे … या कालाचे भवभागामुळे जागोजाग उतपभत्त व जागोजाग लय कल्पायासही 
सोय पडली … यावरून बहदुलोकास असे वाटते की, कोणतेही कामाची आपलेजवळ माभहती नाही असे 
नाही. मागील कल्पाचे कल्प भलभहलेले आहेत, तेव्हा इराणची आभण इांग्लां डची बखर, बकवा चीनचा 
इभतहास याांत आहे काय? तयात मोक्ष मागध भकती दाखभवले आहेत? …ज्याचेदाराशी हत्ती असतो, तयास घूस 
आणनू नजर केली, तर तुच्छता भदसते. तयाप्रमाणे बहदु लोकास अवाचीन इभतहासाचे ऐकून तुच्छ वाटते. 
[पहा :शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - ४६८-७०-७१] 

 
इभतहासाची जाणीव असती तर “मुसलमानाांनी सहाश ेवष ेराज्य केले, व येथे सोयरगतीही केल्या. 

परांतु हे कोण, याचा र्मध मतलब व र्ोरण काय याभवषयी एकाही बहदुने भवचार केला नाही. कोणी ग्रांथही 
भलभहला नसून आजपयंत कोणास काही ठाऊकही नव्हते. पोटासाठी फारशी भाषा भशकले, हकीमाची 
औषरे् घेऊ लागले, व फौजेत तबीब ठेव ूलागले. मुसलमान गवई याणी तर गाांर्वध वदेासही हरभवले, तरी 
तयाचा शोर् केला नाही व आता तर तेच बहुतेक लोक इांग्रजी भशकत आहेत. साराांश भाड्याच्या बलैाप्रमाणे, 
ज्याांने गोणी घालावी व काठी मारावी तयाांच्यापुढे चालण्याचा क्रम पडला, याप्रमाणे लोककस्थती झाली. 
ह्याप्रमाणे इतके उदासी, बेभफकीर, बेपवा व पराक्रमहीन असे लोक या भमूांडळात कोठेही नसतील” [पहा : 
स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - ८२] 

 
इभतहासाची जाणीव आभण उर्वजतावस्था याांच्या अतयांत भनकटचा सांबांर् गोपाळरावाांना भदसत होता. 

तयाांच्या इभतहासभवषयक दृष्टीकोनात स्वदेश भवषयीची तळमळ ओतप्रोत भरली आहे. “वास्तभवक पाभहले 
तर भवशषेकरून स्वदेशाची माभहती आर्ी करून घेऊन नांतर परदेशीय माभहतगारी भशकावी. हा भशकण्याचा 
उत्तम क्रम आहे. परांतु आपले देशास व शास्त्रास लोक भवसरल्यामुळे भशकण्याचा भवक्रम झाला आहे.” [पहा 

:शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - ३४९] यावरून बहदुलोकाांचे इभतहासाकडे दुलधक्ष आहे व तयामुळे बदलाकडे, प्रगतीकडेही 
दुलधक्ष होत आहे. असे तयाांना सारखे वाटत होते. कारण, “इभतहासाच्या जाभणवचेा अभाव म्हणजे एकापरीने 
बदलाच्या जाभणवचेा अभाव. स्थलाची, कालाची व कायधकारणसांबांर्ाची जाणीव, या सवांचाच अभाव. 
गोपाळरावानी बहदुच्या स्थलभवषयक अज्ञानावर कडाडून हल्ला चढभवला आहे. तसेच खऱ्या व खोट्या, 
प्रतयक्ष घडलेल्या व काल्पभनक गोष्टीचे आमच्या लेखनात होणारे भमश्रण हेही तयाांनी वळेोवळेी स्पष्ट केले 
आहे.” [पहा :पारीख पृष्ठ क्रमाांक - १४] इभतहासाची जाणीव या समाजात नाही असे म्हणणे म्हणजे सामाभजक 
जीवनाच्या कोणतयाही के्षत्रातील गती बकवा बदल याचा अथध तयाला समजत नाही असे म्हणणे होय. ते 
समजावनू साांगताना भनरभनराळया के्षत्राचा वैचाभरक परामशध गोपाळरावाांनी घेतला आहे. तयाांच्या समीके्षचा 
मूलभतू दृष्टीकोन साांगावयाचा झाल्यास तयाचें पुढील भवर्ान मौभलक स्वरूपाचे मानाव े लागेल. 
“कालदेशमन्वन्तराप्रमाणे लेख भफरतात, राज्यक्राांती बदलतात आभण कायद्यात वगैरे फेरफार करावा 
लागतो, हे अगभद सार्ारण असून आमचीच र्मधशासे्त्र (कायदे) कशी अप्रभतबद्ध चालभवण्याचे लोकाांच्या 
मस्तकात वडे भशरले आहे हे कळत नाही. तर असे अडून बसता कामा नये व हा मूखधपणाचा अभभमान 
सोडून आपल्या परांपरात ज्या चकुा आपल्या वांशाचा व देशाचा नाश करीत आल्या आहेत तया तकाने 
सुर्ारण्याचे आपले कतधव्य आहे असे समजले पाभहजे.” [पहा :स्वाध्याय पषृ्ठ क्रमाांक - १२८] समाज सतत बदलला 
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पाभहजे, पभरकस्थनुरूप र्मधशास्त्रात म्हणजेच माणसाचे जीवन समाजात भनयांभत्रत करणाऱ्या कायद्यात योग्य 
बदल केले पाभहजेत. हा र्डा इभतहासावरूनच माणसाला भमळतो. कारण खरा इभतहास समाज कसा 
बदलत असतो हे साांगत असतो. म्हणूनच समाजातील नेतयाांनी इभतहासाचा अभ्यास करणे व तयावरून र्डे 
घेऊन पुढे जाण्याची गरज लोकभहतवादी तळमळीने साांगतात. तयाांनी स्वतः इभतहासात काय होते ते 
पाभहले. तयातले चाांगले काय घ्याव े काय न घ्याव े याचाही भवचार केला. सामाभजक बरोबरच राजकीय 
आर्वथक व र्ार्वमक सुर्ारणा झाल्या पाभहजेत असे तयाांनी आवजूधन साांभगतले. बहदुस्थानला र्माने बांभदवान 
केले आहे, यासाठी तयाांची र्र्वमक कमधकाण्डाच्या बांर्नातून मुक्तता केली पाभहजे, “स्मृती” हे सामाभजक 
वतधनाबद्दलचे कायदे असल्यामुळे ते कालमानाप्रमाणे बदलणेच योग्य आहे, असे स्पष्ट केले. ब्राह्मणाचे 
वचधस्व कमी करणे म्हणजे नीतीचे वचधस्व कमी करणे, असा अथध तयाांनी कर्ीच लावला नाही. ब्राह्मणीवृत्तीचे 
वचधस्व कमी कराव े असे ते साांगत होते. कारण समाजातील ब्राह्मणापेक्षा खालच्या पातळीवर असलेल्या 
जमातीत सुर्ारणा म्हणजे ब्राह्मणाांचे अनुकरण असे मानू लागल्या होतया” ब्राह्मणावाचून इतर लोकास 
आपणास उच्चता आणण्याचा असा एक भवलक्षण उपाय सुचत आहे की, आपल्यामर्ील गतभतूधक भस्त्रयाांचा 
आपणास उक्त असा जो पुनर्वववाह तो करावयाचा नाही. इतकेच नाही तर तया अबलास सकेशाही न ठेभवता 
ब्राह्मणाप्रमाणे तयाांचे भनदधयपणे वपन करभवण्याचीही रीत सुरू केली आहे हे भकती हृदयभवदारक आहे? [पहा 
:स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - १४१] आजही गरीब मागासलेल्या लोकात सुभशभक्षत व सुर्ारलेल्या (?) जमातीच्या 
वतधनाांचे अांर्ानुकरण करणे म्हणजेच सुर्ारणा असे समजले जाते. 

 
कमधकाण्डावरील गोपाळरावाांची टीका आजच्या काळासही लागू पडणारी व डोळयात अांजन 

घालणारी आहे. आजचे सुभशभक्षतही कमधकाण्डाने भारावलेले भदसतात. अथध न समजता मांत्र म्हणतात, 
ब्राह्मणाकडून पूजा करभवतात, गोपाळराव स्वतः सुद्धा कमधकाण्डात वळे घालवीत पण तयातही तयाांनी 
अभलप्तपणा ठेवला होता अशा तऱ्हेची गोष्ट श्री. नरबसहराव भोलानाथ भदवभेटया याांच्या स्मरणमुकुट ग्रांथाांत 
सापडते. “गोपाळरावाांची मूर्वतपूजेवर अथवा कशावरही श्रद्धा होती की काय हे एक गूढच होते. आपल्या 
सरकारचे कामाच्या सांबांर्ात गोपाळराव नभडयाद येथे मभहन्यातून एकदा जात असत. अशाच एका प्रसांगी 
नभडयाद येथील मुक्कामी ते पूजा करीत असता एक तूप भवकणारा आला. तूप तोलणे सुरू झाले. भरकाम्या 
तपेलीचे वजन करण्यासाठी भवके्रतयाने समोरच्या पारड्यात टाकलेली वजने अपूरी पडली म्हणून भवके्रता 
इकडेभतकडे दगडगोटे शोरू् लागला. लागलीच गोपाळरावाांनी पूजेच्या देवातील शाभळग्राम उचलून 
वजनाच्या पारड्यात टाकला गोपाळरावाांच्या दृष्टीने मूती आभण दगड सवध सारखेच सारे भवश्वयांत्र हे एक 
मजेचे खेळणेच असाव े अशीच जण ू काही तयाांची मनोवृत्ती वाटे.” [पहा :पारीख पषृ्ठ क्रमाांक - ८१] अशा माणसाने 
देव पूजा केली काय व न केली काय सारखेच असे वाटते. 

 
वैचाभरकदृष्ट्ट्या समाजात भदसलेल्या दोषावर कुणाची भाडभीड न ठेवता तयाांनी कोरडे ओढले. 

जन्माने ब्राह्मण असले तरी ब्राह्मण भटाांचे वाभाडे काढले, सरकारी नोकर असून इांग्रजावर टीका करण्यास 
कमी केले नाही. ज्या काळात भवद्या भमळभवणे कठीण होते भनरभनराळया भवषयाांच्या अभ्यासाला लागणारी 
सार्ने उपलब्र् नव्हती. तयाकामीं पदाथधभवज्ञानापासून सवध आरु्भनक भवषयावर माभहती गोळा केली, 
जुन्याचा कसून अभ्यास केला व लोकाांना भशकभवण्यासाठी चाळीसचेवर पुस्तके भलहून प्रभसद्ध केली. 
भनरभनराळी भनयतकाभलके काढून ती चालभवली. हे सवध कशाकभरता तर आपले लोकाांचे भहत 
सार्ण्याकभरता, तयाांना शहाणे करण्याकभरता, तयाांनी स्वतःचे कस्थती सुर्ारण्याच्या प्रयतनास लागाव े
म्हणून, येथील माणसाची प्रगभत व्हावयाची असली तर तयाने इांग्रजी भशक्षणाची कास र्रली पाभहजे अशी 
गोपाळरावाांची खात्री झालेली होती. “युरोभपयन जात इकडे आल्यापासून इकडे भकती एक नवीन नवीन 
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कल्पना व तकध  लोकाांमध्ये उतपन्न होऊन ते प्रचारात आणण्याभवषयी लोक प्रवृत्ती होऊ लागले.” ज्ञानाचा 
प्रसार होण्यास योग्य वातावरणाची लागणारी गरजही लोकभहतवादींनी ओळखली होती. हे वातावरण 
इांग्रजी राज्यकतयानी भनमाण केले होते असे तयाांना वाटत होते. “ज्या कल्पना व तकध  भकतयेक प्रसांगी 
मनुष्ट्यास स्वातांत्र्य असल्याभशवाय प्रसृत होऊ शकणार नाहीत, ते तकध  व कल्पना प्रस्तुतच्या 
स्वातांत्र्योभोक्तया साम्राज्यात भनवेर्पणे प्रसृत करण्यास योग्य स्वातांत्र्य व परवानगी आहे, हे फारच चाांगले 
आहे.” [पहा :स्वाध्याय पृष्ठ क्रमाांक - २५९] 

 
लोकसुर्ारणा म्हणजेच देशसुर्ारणा व देशसुर्ारणेस रव्य व बभुद्ध याबरोबरच नीतीचीही गरज 

असते असे लोकभहतवादींचे स्पष्ट मत आहे हे लक्षात ठेवले पाभहजे. “देशसुर्ारणा ही नीभत, बुभद्ध व रव्य या 
तीन गोष्टी मध्ये अांतभूधत आहे. या तीन गोष्टींचा ओघ जेथे अखांड वहात आहे तीच देशसुर्ारणा होय … 
नीतीची वृभद्ध म्हणजे सांच्छास्त्र, सद्ग्रांथ सज्जन व सुबोर् याांची भवपलुता झाली पाभहजे. [पहा :स्वाध्याय पषृ्ठ क्रमाांक - 
३०४] 

 
गोपाळरावाांचा भवचार समग्रलक्षी (Integrated)होता. समाजाचा भवचार करीत असता ते तयाचे 

कप्पे पाडीत नव्हते तर सवांगीण उन्नतीचा मागध ते शोर्ीत होते. आपल्याला भदसलेला मागध लोकाांना 
दाखवीत होते. यातूनच भठकभठकाणी वाचनालये काढण्याची तयाांनी खटपट केली. पुस्तके उपलब्र् करून 
भदली म्हणजे ज्ञान भमळेल व जास्त भमळभवण्याची इच्छा होईल हाच तयाांचा दृष्टीकोन होता. एखाद्या पे्रमळ 
पण अभ्यासाबद्दल कडक असलेल्या गुरूजीप्रमाणे तयाांचे लेखन आहे. तयाांत ज्ञान आहे, भवचार आहेत, ते 
पटवनू देण्याची हातोटी आहे पण तयाबरोबरच अवखळ भवद्यार्थयास हटकून रागवनू प्रसांगभवशषेी अगदी 
टाकून बोलूनसुद्धा तयाला भवद्याभभमुख करण्याचा आटोकाट प्रयतन करण्याची तयाांची हातोटी पण भवलक्षण 
आहे. समाजसुर्ारक हा हाडाचा भशक्षक असावा लागतो असे वाटते व लोकभहतवादी हे एक पट्ीचे भशक्षक 
होते असे म्हणावसेे वाटते. आपल्या शतपत्राांचा इतयथध साांगताना तयाांनी स्पष्ट केलेली भभूमका पण हेच 
दशधभवते. “लोकभहतवादीने कुणाची मजूरी पतकरली नाही. कशाची अपेक्षा, आशा बकवा इच्छा र्रली नाही. 
कोणाचे साांगण्यावरून व भशकभवल्यावरून कृभत्रम वणधन केले नाही. लाभावर बकवा रव्यावर नजर देऊन 
कीती व्हावी या हेतूने भलभहले नाही व भजतके भलभहले आहे, ते अक्षरशः खरे खरे भनवडून भवचार करुन 
काळजीने भलभहले आहे. हे सवध लोकाांस नजर आहे. ग्रांथावर लोकभहतवादी आपली सत्ता ठेवीत नाही. 
पाभहजे तयाांनी ही पते्र छापून प्रसार करावी. भकतीएक प्राचीन काळचे लोकास भकतीएक लोकभहतवादींची 
मते भवपरीत व बहदुर्मास भवरुद्ध भासतील. परांतु हा तयाांचा भमर्थयाभास आहे, कारण की, तयाांत बहदुर्मास 
काही भवपरीत नाही. फक्त मूखधपणास मात्र भवपरीत आहे … माझी सवध जनास एवढीच भवनांती आहे की, 
तुम्ही सवधजण भवचार करण्यास लागा, वाचावयास लागा, नवीन ग्रांथ व वतधमानपते्र वाचा व तुमचे शजेारी 
काय होत आहे, याचा भवचार करा. इांग्रजामध्ये भकतीएक चाांगले गुण आहेत व ते तुम्हास प्राप्त व्हाव ेम्हणनू 
ईश्वराने तयाची तुमची सांगत घातली आहे हे लक्षात आणा. सारासार पहा. परांपराआांर्ळयाची माळ लागली 
म्हणून तीच चालव ूनका …… र्मधसुर्ारणा करा म्हणजे टाकू नका, परांतु तयाचा अथध घ्यावयाचा तसा काम 
पाहून घ्या, व ईश्वरासांबांर्ी व जगासांबांर्ी ज्ञान सवध लोकात वृबद्धगत करा, आळस सोडा, तुमच्यामध्ये 
वास्तभवक बभुद्धमान असेल तयास पुढारी करा, तयाचे अनुमतीने चाला, सवध लोकाांची जूट असू द्या, …सवध 
देशाची काळजी प्रतयेक जणाांनी करावी. राज्य कसे चालले आहे व राजा कोण, तयाची वतधणूक कशी, हे 
पहात जा, माभहतगार व्हा, तुमच्या प्राचीन काळच्या भवद्या, ग्रांथ तकध  व कल्पना याांचे शांभरपट व हजारपट 
आता चाांगल्या भवद्या व अर्ीक कल्पना भनघालेल्या आहेत. तया सवध पाहा, तुमचे सांपत्तीवर तुम्ही लक्ष देऊन 
आळसात राहू नका, भट व पांभडत हे केवळ मूखध हे पके्क समजा. खरी नीती कोणती ते पाहा, …प्रपांच सांसार 
भलाईने करा, आपले शतू्रस देखील वाईट इच्छू नका …… तुम्ही आपले मुलाची काळजी करून तयास 
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शहाणी करा, व सवध लोकाांची काळजी करा. असा सवानाच उपदेश करुन शवेटी लोकभहतवादी म्हणतात 
“मी जे भलभहले आहे तयाचा भवचार करुन पाहा, तुमच्या चाांगल्या वाचून तया भलभहण्याचा हेतु नाही. तुमचे 
कल्याण व्हाव ेम्हणून मी झटतो व तुमच्या चकुा वगैरे मी उघड करुन दाखभवण्यात तुम्हाांस रागरोष येईल, 
हे मी मनात आणले नाही. कारण की, माझी उतकां ठा तुमच्या सुर्ारण्याकडे फार आहे. माझे अांतःकरण सवध 
भतकडे आहे. [पहा :शतपते्र पृष्ठ क्रमाांक - २५०-५१] वरीलप्रमाणे लोकभहतवादींनी आपले मनोगत अगदी स्पष्ट केले 
आहे. परांतु लोकभहतवादींच्या नांतरचा काळ समाज सुर्ारणा मागे पडण्याचा, समाज प्रबोर्नास फाटे 
फुटण्याचा व सवध समाज राजकारणाने भारावनू जाण्याचा होता. तयामुळे हा कळकळीचा उपदेश फारसा 
कोणाचे कानावर पडला नाही. तयाांची दखल घेतली गेली नाही. 

 
एकोभणसाव्या शतकाचे शवेटी व भवसाव्या शतकाचे सुरुवातीपासूनच देशभर राजकारणाचे वारे 

जोरात वाहू लागले. “आर्ी राजकीय की आर्ी सामाभजक” हा वाद महाराष्ट्रात माजला. एकीकडे इांग्रजी 
भशक्षण वाढत होते पण समाजसुर्ारणा मागे पडून राजकारणाची सरशी होत होती. आर्ी स्वराज्य मग 
सुर्ारणा-सुर्ारणेसाठी पण राजकीय सते्तची गरज आहे हा भवचार प्रकषाने पुढे आला. पण स्वातांत्र्य पाभहजे 
म्हणणाऱ्याांनी स्वातांत्र्यात कशी राजवट असावी, तयासाठी आपण पूवध तयारी कोणती करावी, स्वतांत्र समाज 
रचना कशी असावी याचा भवचार केला नाही गोपाळरावाांनी मात्र या बद्दल फार पूवी भवचार केलेला तयाांच्या 
भलखाणात भठकभठकाणी भदसून येतो. “आमचे लोकाांच्या भरती अगदी बदलल्याभशवाय या देशाचे भहत 
होणार नाही. व या लोकास स्वतः राज्य चालभवण्याचे सामर्थयध असल्याखेरीज इांग्रज लोक या देशातून गेले 
तरी उपयोग होणार नाही. पनु्हा गदी होईल व बेबांदी अांदारु्ांदी भालेराई, होळेकरी गदी व पेंढरी अशा गोष्टी 
पनुरुपी होतील. आभण कोणाचा जीव व घरदारही भनभधय रहाणार नाही.” [पहा :शतपते्र पषृ्ठ क्रमाांक - २२३] आजची 
पभरकस्थती यापेक्षा वगेळी आहे का? 

 
लोकभहतवादींची भवचारसरणी अजूनही ताजी वाटते. परुाव्याखेरीज आांर्ळेपणाने काही स्वीकारू 

नका, ही तयाांची ताकीद आजच्या समाजालासुद्धा जरूर आहे. तयाांचे भस्त्रयाांभवषयीचे व तयाांच्या 
भशक्षणाबद्दलचे भवचार, लग्नाचे वय वाढभवण्याची जरूरी व तयाची कारणे, जाभतसांस्थेबद्दलची मते, ‘सांसार 
व परमाथध याांची भमसळ न करण्या’बद्दलचा उपदेश, ‘सुखदुःख देणारे कायदे सवध जातींस व र्मांस सारखेच 
असावते’ असे म्हणणे, कमधकाण्डातून बाहेर पडण्याचा उपदेश, दाभगन्यावरील व डौलावरील भवचार, 
प्रजावाढीचे तोटे, राजा सुर्ारण्यापूवी प्रथम प्रजा सुर्ारली पाभहजे अशासारखे भवचार आजही सवांसमोर 
माांडण्याची गरज आहे. लोकभहतवादींचा सवांनी लक्षात ठेवण्यासारखा एकच सल्ला आहे व तो म्हणजे 
‘बुभद्धरेव बलीयसी’ “मनूचे वचन असो याज्ञवल्क्याचे असो, कोणाचेही असो ब्रह्मदेवाचे का असेना, ‘बुभद्धरेव 
बलीयसी’– शास्त्रास एकीकडे ठेवा, आपली बभुद्ध चालवा भवचार करून पहा” [पहा : भकत्ता पषृ्ठ क्रमाांक - १७४] 
तयाांच्या मते शास्त्राचा अथध साांगणारे सवध ऋषी (भवद्वान) मरण पावले तरी प्रतयेकाच्या अांतकरणात असलेली 
‘तकध  बभुद्ध’ या जगात मागधदशधन करण्यास समथध आहे. गोपाळरावाांच्या सारखा समाजजीवनाचा खोलवर 
अभ्यास करून तयावर पद्धतशीर व सोदाहरण टीका करणारा समाजप्रबोर्नकार महाराष्ट्रास लाभला. 
यामुळे आजचे महाराष्ट्राचे समाजजीवन भारतातील इतर प्राांतापेक्षा जरासे का होईना पण वगेळे भदसते असे 
म्हणणे वावगे होणार नाही. अथात महाराष्ट्रात एकोभणसाव्या शतकात एकापेक्षा एक वरचढ प्रबोर्नकार 
भनमाण झाले पण या सवांचे पायाभतू व अग्रणी गोपाळरावच होत असे वाटते. एकोभणसाव्या शतकात 
समाजपभरवतधनाची अांकुरलेली ही चळवळ भवसाव्या शतकात कोमेजली. भतला नवा जोम आणणे, पुन्हा 
पालवी फुटून हा वठलेला समाजवृक्ष कसा फोफावले व समाजजीवन आमूलाग्र कसे बदलेल याचा भवचार 
आज प्रामुख्याने व्हावयास पाभहजे. पण अजूनही राजकारण्याांची सद्दी सांपली नाही असे वाटते. 
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स्वराज्य आले व जेमतेम चाळीस वषांत आम्ही लोकभहतवादी याांनी वणधन केलेल्या कस्थतीप्रत 
येऊन पोचलो. एके काळी र्माने ग्रासलेले व म्हणनू स्वाथी ब्राह्मणाांचे वचधस्वाखाली आलेले समाजजीवन 
आज सते्तच्या राजकारणाने ग्रासले आहे व ब्राह्मणाांच्या ऐवजी स्वाथी राजकीय पढुाऱ्याांच्या आहारी गेले 
आहे. माणसू सुर्ारण्यासाठी भशक्षणाची कास र्रा असे आवजूधन साांगणाऱ्या लोकभहतवादींची आज फार 
मोठी गरज आहे. सुदैवाने इथला माणूस बदलल्याखेरीज समाज बदलणार नाही. इथल्या स्त्री-पुरुषाने 
जुन्या बुरसटलेल्या कल्पना सोडून भदल्याखेरीज, र्ार्वमक कमधकाण्ड सोडून भदल्याखेरीज व सवात 
महतवाचे म्हणजे सते्तचे राजकारण न खेळता स्वातांत्र्याचे, समतेचे व माणूसकीचे राजकारण सामाभजक 
जीवनात रूढ केल्याखेरीज या देशाला तरणोपाय नाही याची जाणीव अनेकाांना होत आहे. हा समाज 
आमूलाग्र बदलला पाभहजे. इथे नवजीवनाचे वारे वाहू लागले पाभहजेत. माणूसकीची कदर राहून स्वातांत्र्य, 
समता व बांरु्भाव याांचा प्रसार झाल्याखेरीज देशाचे स्वातांत्र्य भटकणार नाही तयासाठी समाजप्रबोर्नाची 
फार गरज आहे हे ध्यानात घेऊनच प्रा. गोवर्धन पारीख याांनी लोकभहतवादी समग्र वाङ मय पनु्हा प्रकाशात 
आणण्याचे ठरभवले. एकोभणसाव्या शतकात समाजसुर्ारणेचा मुलगामी भवचार माांडणारे गोपाळराव एक 
थोर भवचारवांत, भशक्षक व समाजसुर्ारक होऊन गेले–नव्हे महाराष्ट्रात झालेल्या सवध सुर्ारकाांचे ते अग्रणी 
होते. तयाांचा समग्रलक्षी भवचार व वाङ मय आजच्या समाजप्रबोर्नकाराांचे स्फूतीस्थान झाल्यास नवल नाही. 
या वाङ मयाच्या पनुमुधभरताने येथील समाजप्रबोर्नास चालना भमळून वैचाभरक दृष्ट्ट्या हा समाज घुसळून 
भनघावा, येथील माणसाांचे लक्ष खऱ्या भवदे्यकडे, ज्ञानाकडे व सतयावर आर्ारलेल्या शास्त्रीय दृष्टीकोनाकडे 
वळून तो खऱ्या खुऱ्या अथाने स्वतांत्र व्हावा याच हेतूने प्रा. पारीखानी हे काम हाती घेतलेले होते. तयाच 
उदे्दशाने मी ते काम पुरे करीत आहे. 

 
जानेवारी १९८८ इदुंमतो धावोग 
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लीकणितरादो–खीधाळ िवो देशमुग [१८२३–१८९२] 
 

डॉ. अरुि जीशो 
 
एकोभणसाव्या शतकाच्या पूवार्ात इांग्रजी राज्य महाराष्ट्रात कस्थरस्थावर झाल्यानांतर येथील 

समाजाचा पािातय सांस्कृभतशी पभरचय झाला. इांग्रजी भशक्षणाचा प्रसार झाल्यावर हा पभरचय अभर्क 
भनकटचा झाला. काही दशकाांपूवीपयंत स्वातांत्र्य उपभोगणाऱ्या मराठी समाजाला म्हणता म्हणता 
गुलामभगरी पतकरावी लागल्यामुळे भाांबावलेला व काहीसा अांतमुधख झालेला हा समाज स्वसांस्कृभतकडे 
भचभकतसक नजरेने पाहू लागला. प्राप्त झालेल्या गुलामभगरीचा सांस्कृभततील वैगुण्याांशीं सांबांर् जोडला 
जाऊ लागला. अव्वल इांग्रजीतील बऱ्याच नवभशभक्षताांना पािातय सांस्कृती सवधस्वी अनुकरणीय व बहदु 
सांस्कृती सवधस्वी तयाज्य वाटू लागली. याउलट येथील सांस्कृतीचे गोडव े गाणारा वगधही होताच. या 
उलटसुलट भवचारमांथनातून महाराष्ट्रात प्रबोर्नाची पहाट उगवली. प्रबोर्नाच्या या सुरवातीच्या काळात 
मराठी समाजाला ज्याांनी मागधदशधन केले अशाांमध्ये गोपाळ हरी देशमुख उफध  लोकभहतवादी हे अग्रभागी 
होते. 

 
बालधि र णशक्षि 

 
गोपाळ हरींचा जन्म १८ फेबु्रवारी १८२३ या भदवशी पणु्यातील एका सरदार घराण्यात झाला. 

देशमुखाांचे हे घराणे मूळचे कोंकणातले भचत्तपावन ब्राह्मण; भसर्ये हे तयाांचे आडनाव; परांतु पेशव्याांकडून 
भमळालेल्या देशमुखी वतनावरून ते देशमुख म्हणनू ओळखले जाऊ लागले. गोपाळरावाांचे वडील हरीभाऊ 
हे पेशवाईतील शवेटचे सेनापती बापू गोखले याांच्याकडे [लोकभहतवादीनी आपल्या आतमवतृ्ताांत प्रथम असे म्हटले आहे की 
हरीभाऊ र्ोंडोपांत गोखल्याांकडे फडणीस होते व पुढे, हभरभाऊना बापू गोखल्याांकडून फडणीशी वतन भमळत होते असे भवर्ान केले आहे. (यापढेु 
या सार्नाचा सांभक्षप्त उल्लखे आत्मितृ्त असा केला आहे. इतर ग्रांथाांबाबत अनुसरलेली पद्धती अशी : लेखक-ग्रांथनाम-प्रकाशन स्थळ-प्रकाशन काळ 
असा सांपूणध तपशील सांबांभर्त ग्रांथाच्या प्रथमोल्लेखात भदला आहे. पुढील तळटीपात फक्त लेखक व ग्रांथनाम एवढाच उल्लेख केला आहे.) हे र्ोंडोपांत 
गोखले र्ोंड्या वाघ या बांडखोराशी लढताांना कामी आले. पहा : गो. स. सरदेसाई मराठी वरयासत उत्तर भवभाग-३ (१७९५–१८४८) मुांबई, १९३२, 
पृ. १५८ – १६४. तयानांतर बहुर्ा हरीभाऊां ची बदली बापू गोखल्याकडे झालेली भदसते. बापू गोखले हा र्ोंडोपांत गोखल्याांचा पुतण्या.] फडणीस 
होते. इ. स. १८१८ मध्ये पेशवाई सांपुष्टात आल्यावर इांग्रज सरकारने एक फतवा (११ फेबु्र. १८१८) काढून 
असे जाहीर केले की, “बाजीरावसाहेब याांजकडे जे चाकरीस असतील तयानी चाकरी सोडूनआजपासून 
दोन मभहन्यात आपले घरी याव े जे कोणी न येतील तयाचे वतन जफ्त होऊन खराबी जाहाल्याभशवाय 
राहणार नाही,” [“कां पणी सरकारचा जाभहरनामा”, भद. ११ फेब्रु. १८१८, भव. ल. भाव े(सांपा.) मराठी दफ्तर-रुमाल दुसरा, ठाणे, १९२२, 
पृ. १४१-१४४.] या सुमारास हरीभाऊ ब्रह्मावतास जाण्याच्या तयारीत असलेल्या बाजीरावासमवते असल्यामुळे 
ठरलेल्या मुदतीत ते पुण्यास परतू शकले नाहीत. तयामुळे तयाांचे वतन रद्दबातल करण्यात आले. याच्या 
अगोदर काही वष े पणु्याची जी होळकरी लूट [अमतृरावावर १ कोटी रुपये खांडणी देण्याची अट यशवांतराव होळकराने लादली व 
या पशैाभवषयी तगादा लावला (१८०३) तेव्हा पैसे वसूल करण्यासाठी पुणेकराांवर अनेक अतयाचार झाले. [ना. बच. जोशीकृत पणेु िणधन २ री 
आवृत्ती (सांपा. गां. दे. खानोलकर) मुांबई, १९६६, पृ. ६६]] झाली तींत देशमुख कुटुांबाच्या बऱ्याच मालमते्तचा नाश झाला 
होता.[आत्मितृ्त] अशाप्रकारे गोपाळरावाांच्या जन्माच्या वळेी तयाांच्या कुटुांबाची आर्वथक कस्थती फारशी चाांगली 
नव्हती. सुदैवाने, रद्द झालेले हरीभाऊां चे वतन पढुीलवषी पनुरभप सुरू झाले. [रद्द झालेले हे वार्वषक दहा हजाराचे 
वतन परत सुरु व्हावे यासाठी खुद्द दुसऱ्या बाजीरावानेही खटपट केली. भतला यश येऊन इ. स. १८२४ पासून वतन पनुि सुरू झाले. एवढेच नव्हे 
तर मागील वषांची बाकीही भमळाली. हभरपांताांना स्वारीखचासाठी १२००० रुपये अलाभहदा भमळत असत. R. H. Jalbhoy, The Portrait Gallery of 
Western India, Bombay, 1886. पृष्ठाांक नाही.] 
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ततकालीन प्रथेनुसार गोपाळरावाांचा भववाह वयाच्या अवघ्या सातव्या वषी मोठ्या थाटामाटाांत पार 
पडला. [तया काळात तयाच्या भववाह भप्रतयथध ८००० रुपये खचध झाला. आत्मिृत्त.] तयाांची पतनी गोभपकाबाई ही सरदार मोरो 
लक्ष्मण गोळे याांची कन्या. याच सुमारास तयाांचे प्राथभमक भशक्षण सुरू होऊन वयाच्या तेराव्या वषापयंत ते 
घरच्या घरीच पूणध झाले असाव.े [गोपाळरावाांचे एक मराठी चभरत्रकार म्हणतात की तयाांचे प्राथभमक भशक्षण मराठी शाळेत झाले. –कृ. 
ना. आठल्ये, लोकवहतिादी… ह्ाचें चवरत्र, पुणे, १९२६, पृ. २५; याउलट तयाांचे एक समकालीन गुजराथी चभरत्रकार भलभहतात : “लखवाां वाांचवानुां 
अने भहसाब विगेरेनंु सामान्यज्ञान गोपाळरावे खानगी भशक्षकना हाथतळे घर आगळीज मेळव्युां हतुां. कां ई भनशाळे बेठेला नहीं.” “गोपाळराव हभरनुां 
जन्मवृत्ताांत” बुवद्धप्रकाश, आक्टोबर-नोव्हेंबर १८९३ [नवलराम भत्रवेदी व अनांतरायरावळ सांपाभदत बुवद्धप्रकाश लेखसांग्रह इ. स. १८५४–१९०८, 
भाग १, अहमदाबाद, १९४१ या खांडात समाभवष्ट. प.ृ ३०५–३१६.]] इ. स. १८३६ मध्ये वभडलाांचा मृतयू झाल्यानांतर 
गोपाळरावाांनी नोकरीस [हभरपांताांच्या मृतयूनांतर तयाांना पूवी भमळणारे वतन फक्त तहहयात आहे या सबबीखाली पनु्हा एकदा बांद करण्यात 
आले. तयामुळे परत खटपट करून तयाांच्या भवर्वेसाठी व तीन मुलाांसाठी (गोपाळराव र्रून) काहींतरी तरतूद करणे भाग पडले. सरकारने गोपाळ 
रावाांच्या भवर्वा आईला सालींना ६०० रुपये व तीन मुलाांना प्रतयेकी २०० रुपये देण्याचे मान्य केले. परांतु यापुढे सरकारी मदतीवर भवसांबण्यात अथध 
नाही आपण स्वतःच नोकरी करून पैसे भमळभवले पाभहजेत. अशी गोपाळरावाांना जाणीव झाली असावी.] उपयुक्त ठरणारे मराठी भहशोब 
व महसूल भलभहण्याचे काम भशकण्याचे ठरवनू भवष्ट्णूपत पाटणकर याांच्या कोटात व अमृतराव अप्पाजी 
रानडे [न्या. रानडे याांचे आजोबा.] याांच्या कचेरीत जाण्यास सुरुवात केली. इांग्रजी भाषेचातयानी थोडाफार 
अभ्यास केला होताच. इांग्रजी भाषा चाांगली अवगत केल्याभशवाय आता तरणोपाय नाही हे ओळखून 
गोपाळराव इ. स. १८४१ त पुण्याच्या सरकारी इांग्रजी शाळेत दाखल झाले. तेथे तीन वषपेयंत अभ्यास 
करून ते इ. स. १८४४ त शाळेतून बाहेर पडले. या काळात तयाांनी इांग्रजीवर इतके चाांगले प्रभतुव भमळभवले 
की तयाांबद्दलचा खास उल्लखे बोडध ऑफ एज्युकेशनच्या वार्वषक अहवालात करण्यात आला होता. [कृ. ना. 
आठल्ये, लोकवहतिादी…ह्ाचें चवरत्र, पृ. ३०.] 

 
सवकावो नीकवो 

 
इांग्रजीच्या ज्ञानासांबांर्ीच्या उपरोक्त उल्लखेामुळे गोपाळरावाांना सरकारी नोकरी भमळणे सुलभ 

झाले. इ. स. १८४४ मध्ये पुण्यातील एजांट फॉर दी सरदारस् इन भद डेक्कन याांच्या कचेरीत तयाांना ७७ रुपये 
माभसक पगाराची कारकूनाची जागा भमळाली. [सरकारी नोकरीसांबांर्ीची माभहती The History of Services of Gazetted 

Officers (Bombay) 1879. वरून घेतली आहे. प.ृ ८९.] या भठकाणी आठ वष े काम करून ते भशरस्तेदाराच्या हुद्यापयंत 
चढले. मध्यांतरी इ. स. १८४६ त ते मुनसफीची परीक्षा उत्तीणध झाले होतेच. तयामुळे १ ऑक्टोबर १८५२ 
पासून तयाांची वाई येथे फस्टधक्लास मुनसफ म्हणून नेमणूक झाली. पढेु बढतया भमळत भमळत ते 
उत्तरभवभागाचे सब अभसस्टांट इनाम कभमशनर झाले (१० फेबु्र, १८५५) आभण ४ एभप्रल १८५७ पासून 
साताऱ्याला अभसस्टांट इनाम कभमशनर म्हणून काम पाहू लागले. इ. स. १८६१ मध्ये इनामकभमशन बांद 
झाल्यावर बहदू व मुसलमानाांच्या कायद्याचे digest बनभवण्यासाठी सरकारने तयाांची खास नेमणूक केली. 
यानांतरही अनेक बढतया भमळून स्मॉल कॉजेस कोटाचे न्यायार्ीश म्हणून तयाांची नेमणूक झाली. या पदावर 
१ मे १८६६ पासून ते अहमदाबादेस काम करू लागले व पुढील जवळ जवळ ११ वष े ते तेथेच होते. या 
काळात तयाांनी गुजरातमध्ये बहुभवर् सामाभजक कायध केले. शवेटी सेशन्स जज्ज म्हणनू इ. स. १८७८ मध्ये ते 
भनवृत्त झाले. 

 
सरकारी कामाचा व्याप सांभाळून व वारांवार बदल्या [सरकारी नोकरीच्या भनभमत्ताने ते वाई, सातारा, अहमदनगर, 

सुरत, मुांबई, अहमदाबाद, नाभशक व ठाणे इतक्या भठकाणी बहडले.] होत असूनही गोपाळरावाांनी ऐन तारुण्याांत 
समाजकायाचे व्रत जे एकदा अांभगकारले ते आयुष्ट्याच्या शवेटापयंत अव्याहतपणे चालभवले. ग्रांथ लेखक, 
ग्रांथ प्रकाशक, रुग्णाईताांची सेवा करणारे, भवर्वाभववाह चळवळीला सक्रीय उते्तजन देणारे, कौकन्सलचे 
सभासद, प्राांभतक सभेचे अध्यक्ष, शाळा व वाचनालय याांचे सांस्थापक, भवभवर् सभाांचे व सांस्थाांचे अध्यक्ष अशा 
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नानाभवर् भभूमका वळेोवळेी पार पाडणारे गोपाळराव म्हणजे जणुकाही ततकालीन महाराष्ट्राचा एक चालता 
बोलता इभतहासच. 

 
‘लीकणितरादो’ लेगक 

 
भवद्यार्वथदशपेासूनच गोपाळरावाांचा वाचनाचा झपाटा मोठा होता. वाचलेल्या ग्रांथातून भटपणे काढून 

छोट्या छोट्या कागदाच्या तुकड्यावर तयाांची नोंद करून ठेवण्याची तयाांना सवय होती. [N. R. Phatak & 

others, Rationalists of Maharashtra, Calcutta, 1962, p. 6.] याच्या जोडीला अतयांत डोळसपणे ते सभोवतालची 
पभरकस्थती न्याहाळीत होते; बहदू समाजात आढळणाऱ्या दोषाांची मनोमन नोंद करीत होते. समाजाचे दोष 
जाहीरपणे साांगणे आवश्यक आहे असे वाटल्यामुळे तयानी वतधमानपत्राचा आश्रय घेतला. मुांबईहून प्रभसद्ध 
होणाऱ्या प्रभाकर [प्रभाकर हे मराठी साप्ताभहक भाऊ महाजन उफध  गोबवद कुां टे याांच्या सांपादकतवाखाली मुांबईस दर रभववारी प्रभसद्ध होत 
असे. यात देशकस्थती भवषयक भवचार भनभीडपणे माांडले जात. इांग्रजी राजवटीवरही कडक टीका येत असे.] या साप्ताभहकात तयाांचे 
पभहले पत्र १९ माचध १८४८ रोजी प्रभसद्ध झाले. ‘लोकभहतवादी’ असे टोपण नाव घेऊन मे १८५० [अरुण रा. 

जोशी (सांपा.) लोकवहतिादी :निे सशंोधन (शतपते्र आवण इतर लेख) मुांबई, १९७७, पृ. १२७.] पयंत तयाांनी अशी एकूण १०८ पते्र 
प्रभसद्ध केली. तयाांची प्रभसद्ध शतपते्र ती हीच. या पत्रातून बहदू भस्त्रयाांची शोचनीय अवस्था, बालभववाह, 
भवर्वाभववाहबांदी, खऱ्या ज्ञानाबद्दल भदसणारी उदासीनता, ‘ब्राह्मण्य’ हरवनू बसलेल्या ब्राह्मणाांचे 
समाजातील वचधस्व, अांर्श्रद्धा व वचन प्रामाण्य अशा अनेक दोषाांवर तयाांनी प्रखर शब्दात कोरडे ओढले. 
शतपत्रातील या टीकेचे समकालीनाांनी सांभमश्र स्वागत केलेले आढळते. शतपत्रामुंळे स्वतःचा फायदा झाला 
असे बाबा पदमनजी याांनी म्हटले आहे. [बाबा पद्मनजी, अरुणोदय, ३ री आ. मुांबई, १९६३, प.ृ ८७–८८.] लोकभहतवादींचे 
भवचार आमच्या चचेचा भवषय असे, असे [रा. सा. केशि वशिराम भिाळकरयाचें आत्मितृ्त (सांपा. भ. श्री. पांभडत), नागपूर, १९६१, 
पृ. ८९.] केशव भशवराम भवाळकराांनी नमूद केले आहे. शतपत्रासंांबांर्ी भलभहताांना भवनायक कोंडदेव ओक 
भलभहतात, “तया सुमाराांस कैलासवासी गोपाळराव हभर देशमुख ह्याांची ‘लोकभहतवादी’ सहीची पते्र 
वतधमानपत्रातून प्रभसद्ध होऊ लागली होती, आभण तयावरून इकडच्या लोकाांच्या आचाराभवचाराभवषयी 
आभण ज्ञानप्रसाराभवषयी लोकाांची मने प्रचभलत होऊन, तयाभवषयी आपली खरी खरी कस्थती सगळया 
प्रकारच्या लोकास – आभण भवशषेे करून तयाांच्या पढुाऱ्यास–कळू लागली होती.” [भवनायक कोंडदेव ओक, 
‘नारायण मेघाजी लोखांडे’ चभरत्र. बालबोध माभसक, भडसेंबर १९००, पृ. २.] 

 
शतपत्रातील भवचाराांना आद्य भवरोर् शतपते्र चालू असतानाच पणु्यातील ज्ञानप्रकाश 

वतधमानपत्रातून ‘यथाथधवादी’ या टोपणनावाने कोणी तरी केल्याचे आढळले. [शतपते्र क्र. ८१ – हे पत्र या 

यथाथधवादींच्या टीकेस उदे्दशून भलभहलेले आहे.] तयाच सुमारास पुण्यातील कल्याणोन्नायक मांडळीच्या 
सभासदाांबरोबरही लोकभहतवादींचा वैचाभरक सांघषध झाला. [शतपते्र क्र. १०१ ते १०४–कल्याणोन्नायक मांडळीचा 
सुर्ारणाभवषयक दृष्टीकोन कसा चुकीचा आहे ते लोकभहतवादींनी या पत्रातून साांभगतले आहे. कल्याणोन्नायक मांडळी ही पुण्यातील काही 
मध्यममागी लोकाांनी ८ मे १८५० रोजी स्थापन केलेली सांस्था होती – अभतरेकी सुर्ारणावादी व अभतरेकी पुराणमतवादी याांच्या मर्ला मागध 
चोखाळून समाजाला पचतील तसतशा सुर्ारणा आणाव्या असा भतचा उदे्दश होता –ज्ञानोदय, १५ जून १८५०; पृ. २२० –२२२; परांतु पुढे ही सांस्था 
पुराणमतवाद्याांच्या हातात सापडली असावी. थोड्याच काळात ही सांस्था बांद झालेली भदसते.] परांतु लोकभहतवादींवर प्रखर हल्ला 
चढभवला गेला तो पुढे पांचवीस वषांनी. आपल्या भनबांर्मालेत शास्त्रीबोवाांनी (भवष्ट्णुशास्त्री भचपळोणकर) 
जवळजवळ १५० पाने खचध करून लोकभहतवादींना झोडपून काढले. [भवष्ट्णशुास्त्री भचपळूणकर, वनबधंमाला, ३ री आ. 

पुणे १९२६, अांक ६४ ते ७१ व ७३ ते ७५, पृ. १०४६ – १२०५.] अथात या तयाांच्या हल्ल्यात वैचाभरक टीकेपेक्षा वैयकक्तक 
टीकाच होती तो भाग वगेळा. यानांतरही अभलकडच्या काळात काांही टीकाकाराांनी लोकभहतवादींवर आग 
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पाखडली. [ग. त्र्यां. माडखोलकर, महाराष्ट्राचे विचारधन, नागपूर, १९७३, पृ. १९–२०; ना. सां. इमानदार, मंत्रािेगळा, २ री आवृत्ती, 
प्रस्तावना पृ. २४–२७.] पण हा सवधच, शास्त्रीबोवाांची प्रायः री ओढण्याचाच प्रकार होता. 

 
लोकभहतवादीनी जे लेखन केले ते लोकरांजनासाठी नसून लोकभशक्षणासाठी होते. साभहतयाचा हेतू 

कलेसाठी कला हा नसून जीवनासाठी कला आहे असे तयाांचे ठाम मत होते. एका समकालीन नवोभदत 
लेखकाच्या कादांबरीवर अभभप्राय देताना तयाांनी भलभहले, “कुमागापासून (मन) परावृत्त करून सुनीतीस 
लावणे हा जो ग्रांथलेखनाचा मळू उदे्दश, तो ह्या पसु्तकाांत बराच सार्ला आहे …’ [ब. मो. पांभडत, सुशील यमुना… ५ वी 
आवृत्ती, मुांबई, १९३०; प्रस्तावना पृ. ३, वाङ्मयभवषयक भवचार तयाांनी आपल्या इतर काही भनबांर्ातही माांडले आहेत. लोकवहतिादीकृत वनबंधसगं्रह 
(सांपा. –भप्रयोळकर) मुांबई, १९६७ (पृ. ३८२–३८७).] लोकाांना सुर्ारावयाचे तर तयाांचे दोष दाखवनू देणे क्रमप्राप्तच 
होते; तयासाठी कोणाच्या रागलोभाची पवा करून चालण्यासारखे नव्हते. आपल्याला जे पटते ते 
सडेतोडपणे लोकाांसमोर माांडणे आवश्यक होते. लेखनाच्या याच एका उदात्त हेतूने पे्रभरत होऊन तयाांनी 
लहानमोठी अशी ३९ पुस्तके [सांपूणध यादी या खांडाच्या शवेटी भदली आहे.] भलहून प्रभसद्ध केली – अथात ही सवधच 
पुस्तके सामाभजक भवषयावरील आहेत असे नव्हे. इभतहास अभ्यासाची आवड भनमाण व्हावी व तयातून 
गतकालातील चुकाांची जाणीव व्हावी या हेतूने भलभहलेले इभतहासभवषयक ग्रांथ, बहदूर्माच्या भनमधळ 
स्वरूपाचा बोर् व्हावा व तयात भशरलेल्या भवकृतींचा मागोवा घेता यावा म्हणनू भलभहलेले र्मधभवषयक ग्रांथ, 
भफभजक्स् सारख्या आरु्भनक भवज्ञान भवषयाची ओळख व्हावी म्हणनू भलभहलेला यंत्रज्ञान सारखा ग्रांथ, 
बहदुस्थानच्या दाभरद्र्याची भचभकतसा करणारा बकवा हहदुस्थानास दवरद्र येण्याची कारणे… हा 
अथधशास्त्रभवषयक ग्रांथ, एतदे्दशीय राज्याांची कस्थती भवशद करून साांगणारा स्िदेशी राज्येि ससं्थाने अशा 
भवभवर् ग्रांथाचा तयात समावशे आहे. नुसते ग्रांथ भलहून व प्रभसद्ध करूनच लोकभहतवादी थाांबले नाहीत. 
मराठी वाचकाला ग्रांथ वाचनाची आवड लागावी म्हणून तयाांनी स्वतःचे शकेडो ग्रांथ जाभहरात देऊन लोकाांना 
मोफत वाटले. [आतमवतृ्त : ‘लोकभहतवादी’, विविध ज्ञानविस्तार, सप्टेंबर १८७९, पृ. १९५.] 

 
लोकभहतवादींचे लेखन –कतृधतव येथेच सांपत नाही. तयाांनी स्वतः लोकवहतिादी नावाचे माभसक व 

तै्रमाभसक काही वष ेचालभवले. भशवाय वतधमानपत्रातून व माभसकातून शकेड्यानी लेख भलभहले. 
 
लोकभहतवादींचा काळ हा मराठी गद्याच्या बाल्यावस्थेचा काळ होता. केवळ स्वतः ग्रांथभनर्वमती 

करून भागण्यासाराखे नाही तर इतरानाही ग्रांथभनर्वमती व प्रकाशनाला प्रोतसाहन देणे आवश्यक आहे असे 
लोकभहतवादींना तीव्रतेने वाटले असाव.े म्हणनूच तयाांनी दोन योजना सुचभवण्यात व तयाांची कायधवाही 
करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. यापैकी पभहली योजना ‘दभक्षणा फां ड’ सुरू करण्याची व दुसरी ‘मराठी 
ग्रांथोते्तज्जक मांडळी’ स्थापण्याची. 

 
पेशवाईत दरवषी श्रावण मभहन्यात ब्राह्मणाांना दभक्षणा [छत्रपती शाहूने तळेगावच्या खांडेराव दाभाड्याांकरवी श्रावण 

मभहन्यात ब्राह्मणाांना दभक्षणा वाटण्याची पद्धत प्रथम सुरू केली. पभहल्या बाजीरावाने दाभाड्याांचा पराभव केल्यानांतर ती जबाबदारी स्वतःकडे 
घेतली. दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीदीत दभक्षणेची रक्कम पाच लाखापयंत वाढत गेली. पेशव्याांचा पाडाव केल्यावर एलफीन्स्टनने ही रक्कम कमी 
केली. तसेच तयाांपैकी काही रक्कम गभणत, कायदा, भवज्ञान अशा आरु्भनक भवषयात प्रावीण्य भमळभवणाऱ्या ब्राह्मणाांना बभक्षसे वाटण्यासाठी उपयोगात 
आणण्याचे ठरभवले. मुांबई भवद्यापीठातफे भदली जाणारी ‘दभक्षणा फेलो’ भशष्ट्यवृत्ती म्हणजे याच दभक्षणा फां डाचे नवीन रूपाांतर होय.] वाटण्याची 
प्रथा चालू होती. दभक्षणेची ही रक्कम सालीना काही लाख रुपये इतकी असे. इांग्रजी राजवट आल्यानांतरही 
ही पद्धत तशीच चालू ठेवण्यात आली होती. फरक इतकाच की दभक्षणेची रक्कम ५०००० रुपयाांपयंत खाली 
आणण्यात आली. इ.स. १८४० नांतरच्या काही वषात वाटली न गेलेली दभक्षणेची रक्कम साठत जाऊन ती 
३००० रुपये झाली. ही रक्कम सरकार कदाभचत दुसऱ्या काही कामासाठी वापरील अशी भीती भनमाण 
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झाल्यामुळे लोकभहतवादींनी दभक्षणाफां डाांतील या रकमेच्या सांककल्पत (गैर) भवभनयोगाभवरुद्ध आवाज 
उठभवण्यासाठी मराठी व इांग्रजी वृत्तपत्रातून काही लेख भलभहले. [ना. भव. जोशी, पणेु शहराचे िणधन, प.ृ८४.] एवढेच 
नव्हे तर दभक्षणावाटपाच्या एकूण पद्धतीत आमलूाग्र बदल सुचभवले. दभक्षणा ही केवळ वदेाध्ययन करणाऱ्या 
ब्राह्मणाांनाच न देता भतच्यातील अर्ा भाग उपयुक्त पुस्तके (भाषाांतभरत अथवा स्वतांत्र) भलभहणाऱ्या 
लेखकाांना बभक्षसरूपाने द्यावा अशी तयाांची सूचना होती. पुण्यातील काही नवभशभक्षताांनी लोकभहतवादींच्या 
नेतृतवाखाली सरकारला याबाबतीत एक भनवदेन सादर केले.[ज्ञानोदय, १ नोव्हेंबर १८४९, प.ृ ४०१ – ४०३.] यामुळे 
सनातनी पुणेकर ब्राह्मण चवताळून उठले व लोकभहतवादी आभण तयाांचे साथीदार याांच्यावर तयाांनी ग्रामण्य 
करण्याचा बते केला. [रािसाहेब केशि वशिराम भिाळकर याचें आत्मिृत्त, पृ. १०४–१०९.] तो बते फसला व सरकारनेही 
शवेटी लेखकाांना बभक्षसे देण्याची योजना स्वीकारली. इ. स. १८५१ मध्ये दभक्षणा-प्राईझ कभमटी स्थापन 
झाल्यावर लोकभहतवादींनी स्वतः तया कभमटीचे सेके्रटरी म्हणून काही काळ काम केले. 

 
दभक्षणाफां ड योजनेप्रमाणेच ‘मराठी ग्रांथोते्तज्जक मांडळी’ स्थापण्यामागेही ग्रांथकाराांना प्रोतसाहन देणे 

हाच प्रमुख हेतू होता. लोकभहतवादी व न्या. रानडे याांच्या सहीने ७ फेबु्र. १८७८ च्या ज्ञानप्रकाशमध्ये प्रभसद्ध 
झालेल्या या योजनेच्या प्रकटनाांतील पढुील उतारा याबाबतीत पुरेसा प्रकाश टाकतो. 

 
या देशाांत उपयोगी ग्रांथ फार थोडे आहेत व तयाांचे वाचणारेभह फार थोडे आहेत. याजमुळे 

भवदे्यचा लाभ फार थोडे मनुष्ट्यास होतो. भवलायतेत त्राक्ट व बुक सोसायटी या नावाांच्या मांडळया 
बहुत असून तया ग्रांथकाराांस उते्तजन देऊन ग्रांथ प्रभसद्ध करून स्वल्पदराने भवकतात. यामुळे फार 
परोपकार होतो व लोकाांचे ज्ञान वाढते. यास्तव या देशाांत ग्रांथकाराांस उते्तजन याव ेव स्वस्त दराने 
ग्रांथ प्रभसद्ध व्हाव े हा हेतु आहे. [लोकवहतिादीकृत वनबधंसगं्रह, प्रस्तावना प ृ३२ वर उद र्तृ. असेच प्रकटन गुजराथींतूनही 
प्रभसद्ध झाले होते. बुवद्धप्रकाश, माचध १८७८, पृ.६८.] 

 
या योजनेखाली प्रभसद्ध करावयाच्या पुस्तकाांत इभतहास, भवज्ञान, समाजसुर्ारणा, मोठ्या 

माणसाांची चभरते्र, र्मध, नीतीपर गोष्टी व सांस्कृत भाषेंतील उपयुक्त भवषयाांचा समावशे व्हावयाचा होता. इ. 
स. १८७८ ते १८८१ या काळाांत ग्रांथोते्तजक मांडळीने भवभवर् भवषयावरील १४ पुस्तके प्रभसद्ध केली. [ही चौदा 
पुस्तके अशी : (१) कृवर्षकमध, (२) तारानाटक, (३) हहदुस्थानचा इवतहास, (४) वशिाजी चवरत्र, (५) साथध अश्वलायन सूत्र, (६) स्िपराक्रम, (७) 
स्िाध्याय, (८) कृवर्ष कमांतर गत रसायन शास्त्र ि भगूभध शास्त्र, (९) ऐवतहावसक गोष्टी भाग ३, (१०) आरोग्य रक्षक विद्या, (११) रसायन शास्त्र, 
(१२) कोल्हापूर ि कनाटक प्रातंातील राजाचंा इवतहास, (१३) तुकध  ि रुस देशातंील लढाईचा इवतहास, (१४) बापू गोखल्याचें चवरत्र.] प्रभसद्ध 
करण्यासाठी पुस्तके भनवडावयाच्या सभमतीत लोकभहतवादीखेरीज कृष्ट्णशास्त्री भचपळूणकर, श्रीकृष्ट्णशास्त्री 
तळेकर, रावजीशास्त्री गोडबोले व न्या. रानडे याांचा समावशे होता. [नेटीव्ह ओवपवनयन, २४–२– १८७८.] 
ग्रांथोते्तजक मांडळीच्या एकूण कामकाजाभवषयी  सार्कबार्क चचा करण्याच्या हेतूने मराठी लेखकाांचे एक 
सांमेलनही पणु्यास भरभवण्याचे ठरभवण्याांत आले. [ततै्रव.] दत्तो वामन पोतदार याांच्या मते हेच पभहले मराठी 
साभहतय सांमेलन होय. [द. वा. पोतदार, महाराष्ट्र सावहत्य पवरर्षद-इवतहास, वृत्तभवभाग व सार्नभवभाग, पुणे, १९४३, पृ. १०.] 

 
शैक्षणिक कायप 

 
लोकभशक्षणाच्या हेतूने लोकभहतवादीनी वृत्तपत्रलेखन व ग्रांथलेखन केले हे खरे. परांतु तयाांचा जुन्या 

भपढीवर फारसा भवश्वास नव्हता. नव्या सुर्ारणा व बदल पचभवण्याची शक्ती फक्त तरुण वगातच आहे 
असा तयाांचा रास्त भवश्वास होता. ‘नीभतप्रशांसा’ या आपल्या पत्रात ते भलभहतात.‘बाळपणापासून जी सवय 
झाली ती सवय मोठेपणी भकतीही साांभगतले तरी जात नाही. परांतु मी आशा कभरतो कीं, पुढें जे होतकरू 
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मुलगे आहेत ते ही पते्र पाहून अज्ञानाांतून सुटतील …… मला वाटते कीं, जुने म्हातारे ब्राह्मण आहेत ते 
असोत, परांतु नवीन उमेदवार लोक याांनी आपले अांतःकणध ज्ञानेकरून व भवचारेकरून पभवत्र कराव.े म्हणजे 
पुष्ट्कळ फायदा होईल.’ [शतपते्र क्र. ६५.] 

 
तरुणाांबद्दल तयाांना वाटत असलेल्या आस्थेचे एक उदाहरण नमूद करण्यासारखे आहे. भवष्ट्णुपांत 

नावाच्या नाटकवाल्याने (= भवष्ट्णुदास भाव)े मुांबईस एक मराठी नाटक सादर करण्याच्या प्रसांगी 
भवद्यार्थयांची मदत घेतल्याची बातमी मुांबईच्या ज्ञानबोधक पत्राांतून कळताांच लोकभहतवादीनी भवद्यार्थयांच्या 
अभ्यासाचे नुकसान होईल अशा अथाची कडक टीका केली. [ज्ञानप्रकाश, ५ जून १८६२. लोकभहतवादींचे पत्र ‘झाांकलेल्या 
माणकाचा प्रकाश’ या मथळयाखाली प्रभसद्ध झाले आहे.] 

 
तरुणाांप्रमाणेच भस्त्रयाांच्या उन्नतीचाही तयानी ध्यास घेतला होता. बहदु स्त्री पारांपाभरक बांर्नाांतून 

बाहेर पडल्याभशवाांय बहदु समाज सुर्ारणेची वाटचाल यशस्वीरीतया करू शकणार नाही असे तयाांचे ठाम मत 
होते. आपल्या ८० क्रमाांकाच्या पत्राांत तयानी म्हटले आहे, ‘बायकाांचे हाताांत प्रथम मुलास रीतभात लावणे 
आहे, तेथेच जर भबबा पडला तर पुढे सुर्ारत नाहीं. लहानपणी जी बदु्धी ती शवेटपयंत राहाते. याजकभरताां 
बायका शहाण्या पाभहजेत म्हणजे मुलेही नीट होतात.’ यामुळेंच तरुणाांच्या भवकासासाठी व भस्त्रयाांच्या 
उन्नतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक उपक्रमाांत ते सक्रीय सहभागी झाले. 

 
इ. स. १८५२ पयंत लोकभहतवादी पणु्याांत होते. आयुष्ट्याच्या पभहल्या टप्प्याच्या या कालावर्ीत 

पुण्यात मुलींची जी प्रारांभीची शाळा सुरू झाली भतला आपण साह्य केले असे तयाांनी स्वतः नमूद केले आहे. 
[आत्मिृत्त.] ही शाळा कोणती ते भनभित साांगता येत नाही. परांतु याच सुमारास जोतीराव फुल्याांनी पणु्याांत 
मुलींच्या पभहल्या दोन शाळा काढल्या होतया. [र्नांजय कीर, महात्मा जोतीराि फुले, २ री आवतृ्ती, मुांबई, १९७३, प.ृ ३५ व ४५; 
अगोदर मुलींची एक शाळा इ. स. १८३० च्या सुमारास सुरू झालेली होती; पण ही शाळा गुप्तपणे चाले. ती लवकरच बांद पडली असावी. –ना. भव. 
जोशी, पुणे शहराचे िणधन, तळटीप ६४, पृ. ८५–८६.] लोकभहतवादी फुल्याांचे चाहते होते. [न. बच. केळकर, लो. वटळक याचें 
चवरत्र, पूवार्ध, पुणे, १९२३, पृ. ७०.] फुल्याांनाही लोकभहतवादींच्या सुर्ारणा कायाचे कौतुक वाटत होते. 
[‘शूद्रावतशूद्रासं’या आपल्या कभवतेंत फुले म्हणतात, आयाजींची नीभत अभत अमांगळ ॥कथीली ॥गोपाळ ॥ देशमुखें र्नांजय कीर व स. गां. मालश े
(सांपा.) महात्मा फुले समग्र िाङ्मय, मुांबई, १९६९, पृ. ४९६. दवक्षणा फंडाच्या प्रश्नाबाबत लोकभहतवादींवर झालेल्या ग्रामण्याचा उल्लखे मागे 
आलाच आहे. ग्रामण्याच्या या सभेत जोतीरावाांनी स्वतः लोकभहतवादी व तयाांच्या पाठीराख्याांच्या शभरर सांरक्षणाची व्यवस्था केली होती. रा. सा. 
केशि वशिराम भिाळकर याचें आत्मितृ्त, प.ृ १०७.] अशा कस्थतींत या दोघाांनी सांयुक्तपणे मुलींच्या शाळेची खटपट केली 
असणे अगदी शक्य आहे. 

 
वाईस मुन्सफ म्हणनू नेमणकू झाल्यानांतर पुढील काांही वष ेलोकभहतवादींची वारांवार बदली होत 

गेली. तयामुळे या काळाांत काही भरीव कायध करणे तयाांना शक्य झाले नाही. परांतु अहमदाबादला १८६६ 
साली बदली झाल्यानांतर तयाांना दीघधकाळ स्वास्थ लाभले व या स्वस्थतेचा तयाांनी पुरेपुरे उपयोग करून 
घेतल्याचे भदसून येते. 

 
आपल्या सहकाऱ्याांसमवते लोकभहतवादींनी अहमदाबादेत फीमेल नामधल स्कूल (भस्त्रयाांचे रेबनग 

कॉलेज) स्थापन करण्याचा प्रश्न हाती घेतला. [Mary Carpenter, Six Months in India, Vol. II, Londan, 1868, p. 42.] 
तयाच सुमारास (१८६६) भमस् मेरीकापेंटर ही आग्लां भशक्षणतज्ञ अहमदाबादेस आली होती. भस्त्रयाांच्या रबेनग 
सांबांर्ी भतच्याशी जी चचा घडून आली तीत लोकभहतवादींनी पुढाकार घेतला होता व याभवषयासांबांर्ीची 
माभहती भतच्याकडून भमळभवण्याांत फारच आस्था दाखभवली होती. [ततै्रव प.ृ ३५.] अहमदाबादच्या हरकोरबाई 
कन्या शाळेच्या सांचालक सभमतीचे सेके्रटरी म्हणूनही तयाांनी काम केले. [बुवद्धप्रकाश, जाने. पृ. १७.] अनेक 
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शकै्षभणक सांस्थाांना तयानी सढळ हाताने आर्वथक साह्यही केले. [R. H. Jalbhouy, Portrait Gallory of Western India.] 
स्त्री-भशक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या लोकभहतवादींनी स्वतःच्या दोन्ही मुलींना भशक्षण भदले होते. [रमाबाई रानडे, 
आमच्या आयुष्ट्यातंील काही आठिणी, मुांबई, १९१०, पृ. ६४–६५; लोकभहतवादींच्या एका मुलीने अहमदाबाद प्राथधना समाजमांभदरात ८ ऑगस्ट 
१८७४ या भदवशी ‘एकेश्वरी पूजा’ या भवषयावर व्याख्यानही भदले होते. —नेटीव्ह ओवपवनयन, २४ ऑगस्ट १८७४.] एवढेच नव्हे तर 
स्वतःच्या अभशभक्षत पतनीलाही भशकवनू तयाांनी इतकी तयार केली की शाळेतील मुलींची परीक्षा घेण्याइतपत 
पात्रता भतच्या अांगी आली होती. [नेटीव्ह ओपीवनयन, २४ फेब्र.ु १८६७, —] 

 
अहमदाबादला असताांना तेथील गुजरात व्हनाक्युलर सोसायटीच्या कायात तयाांनी अतमीयतेने 

भाग घेतला. सुरुवातीला ते या सोसायटीच्या आर्वथक व्यवहाराची भहशोबभवषयक कामे पहात. [बुवद्धप्रकाश, 
नोव्हें. १८७०, पृ. २५७.] पुढे इ. स. १८७२ मध्ये ते सांस्थेचे सेके्रटरी झाले. सेके्रटरी होताच तयानी सांस्थेचे भनयम 
तयार केले. [ततै्रव फेब्रु. १८७३, पृ. ३.] व सांस्थेच्या सवधच कामात एक प्रकारचे चतैन्य आणले. या सांस्थेतफे 
बुभद्धप्रकाश नावाचे एक माभसक भनघत असे. तयाांत लोकभहतवादींनी स्वतः अनेक लेख भलभहले. [प्रस्तुत 
खांडातील ‘सांकीणध लेख’ हा भवभाग पहा.] भशवाय तरुण लोकाांसाठी वक्तृतव स्पर्ा, भनबांर् स्पर्ाही सुरू केल्या. 
[बुवद्धप्रकाश, मे १८७३, कव्हरपृष्ट, तरुणाांसाठी घेतलेल्या भनबांर् स्पर्ांचे भनकाल बुभद्धप्रकाशच्या अनेक अांकात पहावयास साांपडतात –उदा., जून 
१८८३, पृ. १३७; फेब्रु. १८७३, नोव्हें. १८७४, पृ. २६१.] तरुण भवद्यार्थयांमध्ये ते इतके भप्रय होते की नाभशकला बदली 
झाल्यानांतर अहमदाबाद येथे २४ फेबु्र. १८७७ रोजी तयाांना भनरोप देण्यासाठी जो समारांभ (गोपालोतसव) 
झाला तयासाठी जमलेल्या १४००० उपकस्थताांत ४००० भवद्याथी होते. [बुवद्धप्रकाशलेखसांग्रह—भाग १, पृ. ३०५–३१६.] 

 
भनवृत्तीनांतर लोकभहतवादींचे मुांबईला काही काळ जे वास्तव्य होते तया काळाांत तयाांचा 

‘आयधज्ञानवर्धकसभा’ या सांस्थेशी जवळचा सांबांर् आला. आयधसमाजाचीच ही एखादी सांस्था असावी की 
काय अशी शांका अ. का. भप्रयोळकर याांनी उपकस्थत केली आहे. [लोकवहतिादीकृत वनबधंसगं्रह, प्रस्तावना प.ृ २२.] या 
सांस्थेचा आयध समाजाशी काहीही सांबांर् नव्हता. चुनीलाल जमनादास, केशवदास मार्वदास व गांगादास 
अमरजी परेख या तीन मुांबईकर गुजराथी भवद्यार्थयांच्या मनाांत परस्पराांचे ज्ञान वाढभवणे, सद्गुणाांची 
जोपासना करणे व स्पष्टवक्तेपणाची सवय लावण्यासाठी बालज्ञानवर्धक सभा स्थापन करण्याची कल्पना 
आली. (१५ सप्टेंबरला १८८०) पुढील दहा भदवसाांत या सांबांर्ीचा भवचार पक्का करून २५ सप्टेंबरला 
मुांबईच्या शठे जीवराज बाळू कन्या शाळेंत या सांस्थेची रीतसर स्थापना झाली. या तरुणाांच्या सांस्थेला 
लोकभहतवादीचे जवळजवळ सुरुवातीपासूनच सहाय्य होते. ‘पुढे तयाांच्या सारख्याच इतर वयोवृद्ध 
गृहस्थाांनी सूचना केल्यावरून ह्या सभेपासून तरुणाांखेरीज इतराांनाही लाभ भमळावा या हेतूने या सांस्थेचे 
नाांव बदलून ते ‘आयधज्ञान वर्धक’ असे करण्याांत आले. (१ जाने. १८८१) लोकभहतवादी या सांस्थेचे पभहले 
अध्यक्ष होते. सांस्थेतफे तरुणाांच्या भवकासाच्या दृष्टीने वक्तृतवोते्तजन, माभसक प्रकाशन, वाचनालय असे 
भवभवर् उपक्रम हाती घेण्यात आले. स्वतः लोकभहतवादींनी सांस्थेच्या वाचनालयाला १३ पुस्तके भेट म्हणनू 
भदली. [आयधज्ञानवर्धकसभेचा पभहला वार्वषक अहवाल २९ जाने. १८८२ रोजी वाचण्यात आला. तयाांत वरील माभहती साांपडते. आयधज्ञानिधधक 
(माभसक) आषाढ, सां. १९३८, पृ. २३५– २४०.] 

 
तरुणाांच्या सांस्थाांना लोकभहतवादींनी जसे मागधदशधन व मदत केली तशाच प्रकारे तयाांनी अनेक 

तरुणाांना व्यकक्तगत मदतही केली. प्रभसद्ध क्राांभतकारक श्यामजी कृष्ट्ण वमा याांना ऑक्सफडध येथे जाऊन 
भशक्षण घेता याव े यासाठी तयाांनी मोभनयर भवल्यम्स याांच्यामाफध त पुष्ट्कळ खटपट केली. पढेु श्यामजी 
बॅभरस्टर होऊन बहदुस्थानात परत आल्यावर रतलामच्या भदवाणपदासाठी लोकभहतवादींनी शामजींचे नाव 
सुचभवले होते व ते मान्यही झाले. [लोकवहतािादीकृत वनबधंसगं्रह, प्रस्तावना प.ृ ३०– १.] नाभशकच्या वास्तव्याांत ना. वा. 
भटळक, गणेश नारायण खरे व वामन बाळकृष्ट्ण रानडे इ. तरुणाांबरोबर तयाांचा भनयभमत सांपकध  असे. [गा. ह. 
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केळकर, लोकवहतिादी सरदार गोपाळराि हरी देशमुख, २ री आ. पणेु, १९३७, पृ. ४३. ना. वा. भटळक म्हणजेच सुप्रभसद्ध कभव; रानडे हे पढेु 
ज्ञानचक्ष ूमाभसकाचे सांपादक झाले.] 

 
लोकभहतवादीनी केलेल्या शकै्षभणक कायांत तयाांच्या ग्रांथालय चळवळीचा आवजूधन उल्लेख केला 

पाभहजे. नवी शासे्त्र व ज्ञान भमळभवण्यासाठी ग्रांथाांची भनताांत आवश्यकता आहे असे तयाांनी वारांवार प्रभतपादन 
केले आहे. “…बहुत ग्रांथ झाले असताां उपयोग होईल, व देशाांतील लोक शहाणे होतील.” [शतपते्र क्र. ९३.] 
असा तयाांचा दृढभवश्वास होता. ग्रांथ प्राप्तीचे एक महत्त्वाचे सार्न म्हणजे ग्रांथालय. ज्या काळाांत लोकाांना 
वाचनाची भवशषे अभभरूची नव्हती. [ततै्रि क्र. ३.] अशा काळाांत तयाांनी ग्रांथालय स्थापनेच्या कायांत मोठ्या 
उतसाहाने भाग घेतला. ७ फेबु्र. १८४८ रोजी झालेल्या पुणे नेभटव्ह जनरल लायब्ररीच्या स्थापनेत तयाांचा 
वाटा होता. या लायब्ररीचे ते काांही काळ सेके्रटरीही होते. [Report of the Board of Education, Bombay, 1851, pp. 

141—142 सेके्रटरी या नातयाने लोकभहतवादीनी सरकारला पाठभवलेले एक पत्र या रीपोटात समाभवष्ट केले आहे.] फस्टध क्लास मुन्सफ 
म्हणून ते जवळ जवळ तीन वष ेवाईला होते. या काळात तयाांनी वाईलाही एक वाचनालय स्थापन केले. 
[िृत्तसार (वाई) १७—१०—१९९२—लोकवहतिादीकृत वनबंधसगं्रह, प्रस्ता. प.ृ १२ वर उद रृ्त.] पणु्याांतील लष्ट्करभागाांत ऑक्टोबर, 
१८८५ मध्ये तेलगु भाभषकाांसाठी एक वाचनालय सुरू झाले, तयाच्या स्थापनेतही लोकभहतवादींनी मोलाची 
मदत केलेली होती. [ज्ञानप्रकाश, १५ ऑक्टो. १८८५.] 

 
शाळा आभण वाचनालये याांच्याप्रमाणेच वतधमानपत्र हेही प्रबोर्नाच्या सुरूवातीच्या काळाांतील 

ज्ञानप्रसाराचे एक महत्त्वाचे सार्न होते. इ. स. १८३२ मध्ये दपधण हे बाळशास्त्री जाांभेकराांनी सुरू केलेले 
साप्ताभहक वतधमानपत्र मराठींतील पभहले वतधमानपत्र होय. परांतु ते मुांबईहून भनघत असे. पुण्याांतून प्रभसद्ध 
होणारे पभहले मराठी वृत्तपत्र ज्ञानप्रकाश होय. ज्ञानप्रकाशच्या स्थापनेत लोकभहतवादींचा महत्त्वाचा वाटा 
होता. आपल्या आतमवृत्ताांत तयाांनी म्हटले आहे, “पुण्याांत लायब्ररी, छापखाना, रयतेची सभा, दवाखाना, 
मुलींची शाळा, या प्रारांभी याांचे आश्रयाने सुरू झाल्या.” [आत्मिृत्त.] ज्ञानप्रकाश हाच पुण्याांतील प्रारांभीचा 
छापखाना होता, तसेच तयाांच्यावरील एका मतृयु लेखात [इदुंप्रकाश, १७ ऑक्टो. १८९२.] व इतरत्रही [ना. भव. जोशी, 
पुणे शहराचे िणधन, पृ. ११९; रा. गो. कानडे, मराठी वनयतकावलकाचा इवतहास, मुांबई, १९३८ या आपल्या ग्रांथात भलभहतात की लोकभहतवादी 
ज्ञानप्रकाश पत्राच्या सुरवातीची बारा वषे सांपादक मांडळावर होते. पृ.३७.] तेज्ञानप्रकाश पत्राच्या सांस्थापकाांपैकी एक होते. 
असा उल्लेखआहे. पुढे इ. स. १८६२ मध्ये मुांबईहून इंदुप्रकाश हे पत्र भनघू लागले. या पत्राच्या स्थापनेतही 
भवष्ट्णु परशराम पांभडताांबरोबर लोकभहतवादीच होते. [इदुंप्रकाश, १७ ऑक्टोबर १८९२.] तयाांतील इांग्रजी भवभागही 
तयाांनी काांही भदवस चालभवला. [बुवद्धप्रकाश लेखसगं्रह, भाग १, पृ. ३०५–३१६.] अहमदाबादच्या तयाांच्या वास्तव्याांत 
भहतेच्छू या इांग्रजी साप्ताभहकाच्या स्थापनेमागेही लोकभहतवादींचीच पे्ररणा होती असे तयाांचे एक चभरत्रकार 
कृ. ना. आठल्ये साांगतात. [कृ. ना. आठल्ये, लोकभहतवादी … याांचे चभरत्र, प.ृ ६३.] याबद्दल इतरत्र कोठे उल्लखे नाही. 
तरीपण बडोद्याच्या ततकालीन राजकीय कस्थतीवर कडक टीका करणारे काही लेख या पत्राांतून तयाांनी 
भलभहले होते. [गुजरात व्हनातयुलर सोसायटीनो इवतहास, भवभाग १ ला, १९३२, पृ. १५८.] 

 
मिावाष्ट्राचे ‘ईश्ववचंद्र णरद्यासाखव’ 

 
समाज सुर्ारणेच्या चळवळीत समाजातील दुबधल घटकाांच्या उन्नतीचा भवचार अटळ ठरतो. 

भशक्षणाखालोखाल बहदुभवर्वाांच्या प्रश्नाांकडे लोकभहतवादींचे लक्ष वळले ते याचमुळे. बांगालमध्ये ज्याप्रमाणे 
सतीच्या प्रश्नाने उग्र स्वरूप र्ारण केले होते तद्वत् महाराष्ट्रामध्ये एकोभणसाव्या शतकाांत भवर्वाांचा प्रश्न 
भबकट बनलेला होता. लोकभहतवादींच्या अगोदर बाळ गांगार्र शास्त्री जाांभेकर याांनी या प्रश्नात लक्ष घातले 
होते. १८३७ साली दपधण मध्ये तयाांनी भवर्वा पुनर्वववाहाभवषयी काही लेख भलहून या प्रश्नास वाचा फोडली 
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होती. [गां. गां. जाांभेकर (सांपा. व लेखक) बाळ गगंाधर शास्त्री जाभेंकर, खांड २ रा; पणेु, १९५०, प.ृ १३०–१३५.] इ. स. १८४१ मध्ये पणेु 
पाठशाळेचे एक अध्यापक भवष्ट्णुशास्त्री बापट याांनीही पुनर्वववाहभवषयक चळवळीला चालना देण्याच्या 
उदे्दशाने पनुर्पििाह प्रकरण नामक ग्रांथ पुण्यास प्रभसद्ध केला. [हा छोटासा ग्रांथ ज्ञानदीप माभसकाच्या नोव्हें. १८८७ च्या 
अांकाांस ‘पुरवणी’ म्हणून जोडला आहे. पृ. २७९–२९२.] परांतु भवर्वाांच्या प्रश्नाांची सार्क बार्क चचा एवढ्या मोठ्या 
प्रमाणावर घडवनू आणण्याची कामभगरी महाराष्ट्राांत प्रथमतः लोकभहतवादींनीच केली. आपल्या 
सावधजभनक जीवनातील तीस वषापेक्षा अभर्क काळ तयाांनी या चळवळीबाबत इतके भरीव कायध केले की ते 
महाराष्ट्राचे ईश्वरचांर भवद्यासागर ठरावते. लोकभहतवादीना, भवर्वाांबद्दल वाटणारा कळवळा पुढील 
उताऱ्यावरून अगदी स्पष्ट होतो : 

 
मला तर असे वाटते की, भस्त्रयाांचे दुःख इतके भारी आहे की, तयाची स्मतृी झाली तर 

रोमाांच उभे रहातात… अरेरे् हा अनुभव घरोघर आहे… बारा, पांर्रा, वीस, तीस वषाच्या पोरींचे 
गळे कापतात. हे पाहून अांतःकरण खवळून न जाव ेकाय? ... भस्त्रयाांनी पुनर्वववाह केला म्हणनू 
तयात काय तुमचा नामोश झाला?…पोरे आभण बाळे घेऊन पतीभशवाय काय काय उपास तापास, 
दुःख, या भवर्वा भोभगतात. परांतु भले बहदु हो, र्न्य तुमची् तुम्हीच आपल्या मुलींचे खाटीक 
स्वस्थपणाने होता… [शतपते्र क्र. १०४.] 

 
या कळवळयापोटीच तयाांच्या शतपत्राांपैकी १० पेक्षा अभर्क पते्र या भवषयासाठी खची पडलेली आहेत. 

 
यापेक्षाही २६ मे १८४८ या तारखेचे तेव्हाांचे गव्हनधर लॉडध फॉकलां ड (१८४८–५२) याांस इांग्रजीत 

भलभहलेले अनावृत्त पत्र म्हणजे भवर्वाांच्या प्रश्नाांबाबतची एक सवकंष सनद ठरावी. Bombay Times and 
Jorrnal of Commerce या भद्वसाप्ताभहकाच्या १० जून १८४८ च्या अांकाांत प्रभसद्ध झालेल्या या पत्राांत [प्रस्तुत 

खांडाांतील ‘सांकीणध लेख’ हा भवभाग पहा.] बहदु भवर्वाांची कस्थती, तयाांच्यात आढळणाऱ्या गुन्हेगारीचे स्वरूप व 
भवर्वाभववाह रूढ करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपाय सुचभवलेले आहेत. ऐन तारुण्याांतलोकभहतवादीनी या 
भवषयाचा भकती सखोल अभ्यास केला होता याची प्रचीती तयावरून येते. या पत्राांत सुचभवलेले उपाय अतयांत 
व्यवहायध व तेवढेंच दूरदर्वशतवाचे आहेत. हे पुढील भववचेनावरून स्पष्ट होईल. 

 
आज स्वतांत्र भारतात लोकसांख्या वाढीला आळा घालण्यासाठी कुटुांबभनयोजनाच्या भवभवर् 

उपक्रमात सहभागी होणाऱ्याांना नोकरीमध्ये बढती अथवा अन्य सवलती भदल्या जात आहेत. तसेच 
भनयोजनकायधक्रम कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यासाठी अनेक माध्यमातून हीरीरीने प्रचार करण्यात येत आहे. 
सव्वाश े वषांपूवी लोकभहतवादीनी असेंच उपाय भवर्वाभववाहाच्या प्रचारासाठी सुचभवले होते. 
पुनर्वववाहासारख्या सुर्ारणाांच्या कैवाऱ्याांना मोठी बभक्षसे द्यावीत, वरचा हुद्दासुद्धा याच तत्त्वावर भदला 
जावा, सरकारतफे ज्या हरदासाांना व गोसाव्याांना र्मादाय वषासने भमळतात तयाांवर पुनर्वववाहासारख्या 
समाज-सुर्ारणाांचा प्रचार करण्याची सक्ती करावी असे उपाय लोकभहतवादीनी आपल्या या इांग्रजी पत्राांत 
सुचभवले आहेत. अथात् प्रचार कोणतयाही प्रकारे केला तरी “…लोकाांना जाणीव न होईल अशा बेताने हे 
कामसावकाश केले पाभहजे.” असा रास्त सल्ला देण्यास ते भवसरले नाहीत, सामाभजक बाबतीत सक्ती केली 
की चाांगल्या योजनाांचाही कसा भवचका होतो हे आता आपल्या चाांगलेच पभरचयाचे आहे. 

 
“भवर्वाांशी जे भववाह करतील तयाांना प्रोतसाहन देण्यासाठी एक भवर्वाफां ड उभारला पाभहजे.” असे 

प्रभतपादन लोकभहतवादींनी आपल्या उपरोक्त पत्राांत केले आहे. भवर्वाांचा प्रश्न सोडभवण्यासाठी एकादी 
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सांस्था आवश्यक आहे ही जाणीव लोकभहतवादीना होती असाच या प्रभतपादनाचा अथध आहे. पढेु इ. 
स.१८५० मध्ये ज्ञानोदयने पुनर्वववाह स्थापक नावाची मांडळी स्थापावी असे सुचवनू वरील आवश्यकता 
अभर्क स्पष्टपणे साांभगतली. [ज्ञानोदय, १ ऑगस्ट १८५०, पृ. २८६.] इ. स. १८६५ मध्ये ‘पनुर्वववाहोते्तजक मांडळी’ 
स्थापण्यास भवष्ट्णुशास्त्री पांभडताांना लोकभहतवादीनी मोलाची मदत केली या तयाांच्या कृतीचे बीज तयाांच्या 
इांग्रजी पत्राांत सामावलेले आहे. 

 
भवर्वाांचा पनुर्वववाह–तयाांतही ब्राह्मण भवर्वाांचा–म्हणजे अर्माचा पाया होय असे तया काळाांत 

मानले जाई. [दोन ब्राह्मणभवर्वाांचा भववाह झाल्याचे वाचताच प्रभाकर पत्राचा एक वाचक भलभहतो : 
‘महाराज आपले मागल्ये पत्राांत बेळगाांव मुक्कामी दोन ब्राह्मणाांचे भवर्वा भस्त्रयाांचे पनुर्वववाह जाहाले असे 
आपण भलभहले ही गोष्ट ऐकून मला फार आियध वाटले कारण हा अर्माचा पाया मुख्यतव े ब्राह्मणानीच 
घातला…’ प्रभाकर, ६ फेबु्र. १८४२.] मात्र भशक्षणामुळे अशा कल्पना हळूहळू बदलत होतया. सवध देशभरच्या 
समाजरु्रीणाांच्या भवचाराांचा कानोसा घेऊन इ. स. १८५६ मध्ये इांग्रज सरकारने भवर्वाभववाहास कायद्याने 
मान्यता प्राप्त करून भदली. सनातनी बहदुकडून अथातच या कायद्याला कडाडून भवरोर् झाला. [ना. ग. 
चांदावरकराचा भनबांर् ‘The British Govt., and Hindu Religious Customs’ एल. व्ही. कैकीणी सांपादीत 
The Speeches and writing of Sir N. G. Chandavarkar, Bombay, 1911, p. 321.] काांही पुणेकर 
ब्रह्मवृांदाांनी या कायद्याभवरुद्ध अपील करण्याची खटपट चालभवली होती. लोकभहतवादीना हे कळताांच 
ज्ञानप्रकाशमध्ये तयाांनी एक पत्र भलभहले व असा भवरोर् करणे समाजभहताच्या भवरुद्ध आहे हे पुणेकर 
ब्राह्मणाांना पटवनू देण्याचा प्रयतन केला. [प्रस्तुत खांडातील ‘सांकीणध लेख’ पहा.] 

 
भवर्वाभववाहाच्या या चळवळीत लोकभहतवादींचा आतापयंतचा वाटा वैचाभरक स्वरूपाचा होता. इ. 

स. १८३३ मध्ये काही काळ ते अहमदाबादेस असताना या चळवळीत सक्रीय भाग घेण्याची सांर्ी तयाांना 
लाभली. अहमदाबादेत ‘भवर्वाभववाहोते्तजक मांडळी’ या नावाची सांस्था स्थापन करणाऱ्याांत ते एक होते. 
पुढे १०–१२वषांनी नामशषे होण्याच्या मागास लागलेल्याया सांस्थेचे पुनरुज्जीवन झाले तयाांतही 
लोकभहतवादींचा मोठा वाटा होता. [बुभद्धप्रकाश, जून १८७८, पृ. १४०–१४१.] मध्यांतरी १८६४ मध्ये तयानी 
सौभाग्यरत्न हे भवर्वाभववाह-भवषय पुस्तक नगर येथे प्रभसद्ध केले. [ज्ञानदीप, नोव्हें. १८८७, प.ृ २७९ भवर्वाभववाह या 
भवषयावर तोपयंत प्रभसद्ध झालेल्या ग्रांथाांची एक यादी भदलेली आहे. ती अशी : (१) पुनर्पििाह प्रकरण– बा. गां. जाांभेंकर व गांगार्रशास्त्री फडके, 
(२) पुनर्पििाह प्रकरणभवष्ट्णुशास्त्री बापट, (३) कन्या पुनर्वववाह भवश-ेदलपतराम डाह्याभाई, (४) पुनर्पििाहाविर्षयी विचार–भवष्ट्णुबुवा ब्रह्मचारी, 
(५) मोरोबा कान्होबा यानी भलभहलेले पुस्तक, (६) सौभाग्यरत्न –लोकभहतवादी – १८६४, (७) भवर्वाभववाह, (८) विधिा खंडन (भववाह), (९) 
विधिोद्वाहवििेक, (१०) पुनर्पििाह वनरे्षध.] 

 
इ. स. १८६५ मध्ये मुांबई येथे ‘पुनर्वववाहोते्तजक मांडळी’ स्थापन करण्यात भवष्ट्णु शास्त्री पांडीत हे 

प्रमुख होते. तयाांना या कामी अनेक सुर्ारकाांची मदत भमळाली. तयात लोकभहतवादींचा वाटा मोलाचा होता. 
[श्री. स. पांभडत, विष्ट्णुशास्त्री पंवडत याचें चवरत्र, पृ. २५.] 

 
इ. स. १८६९ मध्ये पाांडुरांग करमरकर याांचा वणेूबाई पराांजपे या भवर्वशेी मुांबईत झालेला भववाह 

मोठाच गाजला. या भववाहाच्या आमांत्रण पभत्रकेवर सही करणाऱ्या ‘सप्तषींत’ लोकभहतवादी एक होते. 
प्रतयक्ष भववाहाला मात्र ते उपकस्थत राहू शकले नाहीत. बडोद्याच्या मुजुमदाराांकडे लोकभहतवादींची एक 
कन्या भदलेली होती. पुनर्वववाहास हजर रहाल तर मुलीचा तयाग करू अशी मुजूमदाराांकडून र्मकी 
भमळाल्यामुळे लोकभहतवादींचा नाईलाज झाला. स्वतःच्या सुर्ारकी मताांमुळे आपल्या कन्येला त्रास होऊ 
नये असे तयाांच्या भपतृहृदयाला वाटणे अगदी स्वाभाभवक होते. तयामुळे अथातच तयाांची सुर्ारक म्हणनू 
असलेली प्रभतमा डागळली. तरीसुद्धा पुनर्वववाहाच्या चळवळीतून तयाांनी अांग अभजबात काढले नाही. 
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पुनर्वववाहाचा शास्त्राथध भसद्ध करण्यासाठी बडोदा दरबारच्या पांभडताांशी चचा करण्यात तयाांनी पुढाकार 
घेतला. [ततै्रव, पृ. ४०–४२.] पुढे पुण्यास शांकराचायांच्या उपकस्थतीत या पुनर्वववाहाबाबत मोठा जाहीर 
वादभववाद झाला. या ‘…वादभववादाभवषयी कलमबांदी यादीचा भवचार झाला. तयाांत पुनर्वववाहोते्तजक 
मांडळींकडून शास्त्रवादाच्या सांबांर्ाने ठरलेले भनयम छापून प्रभसद्ध झाले आहेत, ते स्वामींस पसांत 
नसल्यामुळे श्रीमांत पांतसचीव व रावबहादूरगोपाळराव हरी देशमुख, आबासाहेब नातू व बापू रावजी माांडे व 
भवष्ट्णु शामजी रानडे याांचे सांमताने …’ [दाजी आबाजी खरे, विधिावििाहाविर्षयी पुण्यात झालेला िाद, पृ. १.] भनयम 
ठरभवण्याांत आले. या वादाच्या शवेटी पुनर्वववाहपक्षीयाांना प्रायभित घेण्याची ‘श्रीं’ नी आज्ञा भदली. तयावळेी 
लोकभहतवादींनी प्रायभित घेतले. सुर्ारणापक्षाच्या भवरोर्काांना तयामुळे आनांदाच्या उकळया फूटू लागल्या 
व तयाांनी कुकतसत टीका करण्यास सुरवात केली. या टीकेचा अभतरेक होऊ लागताच लोकभहतवादींनी 
आपली भभूमका भवष्ट्णुशास्त्रीपांभडताांस एक पत्र भलहून कळभवली. या पत्रातील काही भाग ३० मे १८७० च्या 
इांदुप्रकाश पत्राांत प्रभसद्ध करण्याांत आला. तयाचा मभथताथध असा होता; ‘मी नडीमुळे प्रायभित घेतले तरी 
माझे मत कायम आहे व मी पूवीप्रमाणे सवध प्रकारे साहाय्य करीत जाईन.’ [‘पनुर्वववाहाच्या प्रचाराथध आजपयंत झालेला 
उद्योग व तयाचे फल.’ ज्ञानदीप, नोव्हें. १८८७. प.ृ २६३.] 

 
उपरोक्त जाहीर आश्वासनाप्रमाणे लोकभहतवादींनी या पुढेही भवर्वाभववाहाच्या प्रश्नात 

पूवीप्रमाणेच रस घेऊन काम केले. अहमदाबादच्या पनुर्वववाह मांडळाच्या पुनरुज्जीवनाचा उल्लखे मागे 
आलाच आहे. २६ ऑगस्ट १८७२ रोजी अहमदाबादेस जीवकुवर या गुजधर भवर्वचेा लल्लुभाई मथुरादास 
याांजबरोबर भववाह झाला. लोकभहतवादी या समारांभास जातीने उपकस्थत होते. [बवुद्धप्रकाश, ऑक्टो. १८७२, प.ृ 

२३०.] यानांतरही अनेक पुनर्वववाह अहमदाबादेंत घडून आले. 
 
१ सप्टेंबर १८७८ रोजी सरकारी नोकरीतून भनवृत्त झाल्यानांतर लोकभहतवादी काही काळ मुांबईस 

वास्तव्य करून होते. या काळाांत ते ‘आयधज्ञानवर्धक सभा’ या सांस्थेचे अध्यक्ष होते. [याभवषयी अभर्क माभहती मागे 
आली आहे.] या सांस्थेतफे प्रभसद्ध होणाऱ्या आयधज्ञानिधधक या माभसकाचे सांपादक सभवतानारायण 
गणपभतनारायण याांच्याशी लोकभहतवादींचा भवर्वाभववाहभवषयक प्रदीघध पत्रव्यवहार झाला. या पत्राांतून 
भवर्वाभववाह सशास्त्र की अशास्त्र याची सार्ार चचा तयाांनी केली. ऋग्वदे, आश्वलायनगृह्यसूते्र, 
पराशरस्मृभत, ब्रह्मपुराण इ. अनेक ग्रांथाांमर्ले दाखले देऊन लोकभहतवादीनी भवर्वाभववाहाांचे समथधन 
प्रभावीपणे केले. या पत्रव्यवहाराचा काळ १८८१–८२ असा होता. 

 
महाराष्ट्रातील सामाभजक चळवळींत लोकभहतवादीनी जसा भाग घेतला तद्वतच ततकालीन 

र्ार्वमक चळवळीतही ते सहभागी झाले. 
 

ाार्ममक कायप 
 
प्रचभलत बहदुर्मात सुर्ारणा करण्याची आवश्यकता लोकभहतवादींनी शतपत्राांतूनच प्रभतपाभदली 

होती. कालाांतराने महाराष्ट्राांत र्मधसुर्ारणा करण्याच्या उदे्दशाने भवभवर् पांथ कायध करू लागले. 
स्वाभाभवकच लोकभहतवादी अशा पांथाांकडे वळले. 

 
मुांबई प्राथधना समाजाची स्थापना ३१ माचध १८६७ या भदवशी झाली. लोकभहतवादी तयावळेी 

अहमदाबादला होते. अहमदाबाद प्राथधना समाजाचा सांस्थापना भदन १७ भडसें. १८७१ हा आहे. या 
अहमदाबाद शाखेशी लोकभहतवादींचा अगदी सुरवातीपासूनच सांबांर् आला. या शाखेचे ते काहीकाळ 
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उपाध्यक्षही होते. समाजाचे एक प्राथधनामांभदर असाव ेअशी कल्पना तयानीच माांडली होती, [बवुद्धप्रकाश, सप्टेंबर 
१८७४, पृ. २१७. या मांभदराच्या इमारतीचा  शुभारांभ २२ ऑगस्ट १८७४ रोजी झाला.] अहमदाबाद समाजाांत तयाांची अनेक भाषणेही 
झाली होती. पुढे नाभशकला आल्यावर तयानी तेथील प्राथधना समाजाची शाखा स्थापण्याांत न्या. रानडे 
याांच्याबरोबर पुढाकार घेतला, [रमाबाई रानडे, आमच्या आयुष्ट्यातील काही आठिणी, पृ. ६४.] तेथेही तयाांची काही 
व्याख्याने झाली. भनवृत्तीनांतर पुण्यास आल्यावर पुणे प्राथधना समाजाच्या कामातही तयानी सक्रीय भाग 
घेतला होता. [पणेु प्राथधना समाजाच्या १६ व्या व १७ व्या वार्वषक समारांभाच्या प्रसांगी लोकभहतवादींनी भाषणे केलेली होती. ज्ञानप्रकाश ९ 
भडसेंबर १८८६; इंदुप्रकाश, १२ भडसेंबर १८८७.] 

 
एवढे जरी असले तरी प्राथधनासमाजाच्या ततवाांशी ते एकरुप होऊ शकले नाहीत. एक तर प्राथधना 

समाज पुढे पढेु भक्तीमागाकडे वळला; उलट लोकभहतवादींचा ज्ञानमागाकडे ओढा होता. भशवाय प्राथधना 
समाजाची उभारणी भििन र्मधततवाांवर झालेली आहे असाही तयाांचा समज झाला होता असे भदसते. 
[आयधसमाजाच्या ततवाांची भलावण करताना तयानी प्राथधनासमाजावर केलेली अशा अथाची टीका श्रीमद यानंद सरस्िती या लोकभहतवादींच्या 
पुस्तकाांत वाचावयास सापडते.लोकवहतिादी (माभसक) जाने-फेब्रु. १८८४, पृ. १३. सदाभशव बळवांत लोटलीकर या लोकभहतवादींच्या एका 
भजवलग स्नेह्याच्या मतानुसार भििनर्मधतत्त्वाांचाच मुख्य आर्ार प्राथधना समाजाला होता असे लोकभहतवादी मानीत. लीटलोकव यांचे धत्र–
ज्ञानोदय, २० ऑक्टो. १८९२, पृ. ३४२.] केसरीत प्रभसद्ध झालेल्या तयाांच्या आतमवृत्ताांत फक्त आयध समाज व 
भथओसफीकल सोसायटी याांच्याशी असलेल्या तयाांच्या सांबांर्ाचाच उल्लखे केलेला आहे. प्राथधनासमाजाचे 
नाव कटाक्षाने टाळले आहे ही गोष्ट मोठी सूचक वाटते. 

 
आयध समाजाचे सांस्थापक स्वामी दयानांद सरस्वती याांच्याशीही लोकभहतवादींचा सांबांर् अहमदाबाद 

येथेच प्रथम आला. आयध समाजाची स्थापना (१० एभप्रल १८७५) होण्यापूवी लोकभहतवादींच्या 
आमांत्रणावरून स्वामी अहमदाबादला गेले होते. तेथे तयाांची भाषणेही झाली. मुांबई आयधसमाजाची स्थापना 
झाल्यानांतर लोकभहतवादींनी आयध समाजाच्या कामात जातीने लक्ष पुरभवले. आयध समाजात तयाांची 
अनेकवार भाषणे झाली. काही काळ तर दर पांर्रावड्यास तयाांची भाषणे होत. [याभवषयी दयानांद लोकभहतवादींना 
पत्राने कळभवतात. “I am very glad to hear that you visit Bombay Arya Samaj every fortnight and deliver beautiful lecture there on 
different subjects with a view of public interest”.दयानांदाांचे पत्र भद. २८–११–१८७७ ऋर्षी दयानंद सरस्िती के पत्र और विज्ञापन (सांपा.) 
पां. भगवद दत्त (१९५५) पृ. ७०.] सरकारी नोकरींतील भनवृत्तीनांतरही लोकभहतवादीनी आयध समाजाभवषयी एक 
व्याख्यानमाला गुांफली. [इंदुप्रकाश, १७ ऑक्टोबर १८९२, (इांग्रजी भवभाग).] मुांबई आयध समाजाचे ते काही काळ प्रमुख 
होते. मुांबई आयध समाजाच्या इमारतीची जागा खरीदण्यापासून तो बाांर्काम पूणध होईपयंतच्या सवध कामाांत 
लोकभहतवादींचा प्रतयक्ष वाटा  होता. [दामोदर सुांदरदास, मुबंईआयधसमाजानो इवतहास मुबंई, १९३३, प.ृ ४० व ५५.] समाजाचे 
भनयांत्रण करणाऱ्या ‘परोपकाभरणी सभा’ या सभमतीत दयानांदाांनी तयाांची भनयुक्ती केली होती तसेच लाहोर 
आयध समाजाचे भनयम सुर्ारून मुांबई समाजास लागू करण्याच्या दृष्टीने अनुरूप बदल करण्यासाठी 
नेमलेल्या अभ्यासगटाांतही दयानांदानी लोकभहतवादीना सामील करून घेतले होते. यावरून दयानांदाांचा 
लोकभहतवादींवर भकती भवश्वास होता हे भदसून येते. दयानांद व लोकभहतवादी याांचे वैयकक्तक सांबांर्ही 
भजव्हाळयाचे होते. 
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खीधाळ खुि रिपन 
 

मीिनलाल दलधतवाम 
 

२५ जानेरावो १८७५ 
 
श्री. रा. ब. गोपाळराव हभर देशमुख वणधन ते कभव मोहनलाल दलपतराम जव्हेरीवाडे कोठारी 

पोळमा अहमदाबाद पे्रसमा भोगीलाल दोलतराम छपेली प्रभसद्धां कयुध छे 
 

आ चोपडीनी बकमत रु. ०–२–० राखी छे  
केहनारा पुरषो छे तेमने तेटलु छुट 

 
(आ-चोपडीने राव बहादुरना भमत्र मेहरवान शटे कावसजी मांचरजी तथा चभुनलाल दलपतरामे अगाडथी 
सहायता आभप छे माटे तेमनो अमे मोटो उपकार मानीये छीये) 

 
जाय क्षमाये गाळ न खावा मोटा जो कहेवाय 
नम्र थईने नगर वाळवा जत मोटा नव जाव१ 
रै्यध राखीने माणुस मरवा दे न पोतानुां परतुां 
सई आतमभभुसरखा जाणी आटे माां न केतर नु२ 
भत्रगुणातमक तेमाां सतवशील शरगारजी  
आतमाांनु ज्ञान छे उरमा वणानो नही नीरर्ारजी३ 
वान के वृद्ध वये पण जीवने बय नही जाणेजी 
एनी जीवने छे नही उतपत्ती लय नहीं जाणेजी४ 
जेने हृदये चढे नही मोह मायाथी अळगोजी 
ऐक षडभरपु तेतो अांके न जेने वळग्योजी५ 
माणसना दुःखनो ते तु छु हर 
गरीब गरबानी तु वारे चडनार 
बींवा देखीने तु छु भदल भदलगीर 
दुःख भ्यांजन तु भवक्रम वीर 
र्मधराज भदवानीनो कभव कुल पाल 
मुख तारा जोई हरखे मोहनलाल 
गोपाळ गुण वणधन 
कोई बसैी तयाहा भवभडये बनाव ेरे 
कोई बठैा तमाखु चाव ेरे 
जमी रहे साब आरे रे 
एक भबडी लहे पोते तयारे रे 
कोई रावनु उचके अांगरखु रे  
कोई पाननी डाबडी परखु रे 
मुखी मस्तक पागळी चाले रे 
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आवी कोराने बांगले महाले रे 
जोगी सांन्यासी गृहस्थी भभकारी रे 
करे राव तेथी यारी रे 

 
दीिवी 

 
चाये रा. ब. जी मन जाणो मलवाये 
जात जात मा ते नई वात करी फुलागरे 
वात करी फुलाता बहडे बसेै जई कोरटमा 
एक नजर घांटासामी बीजी ते राव भनकटमा 
मनमा जाणे क्यारे वागे पाच दशधन पामु 
रा. ब. सामो बैसी वगेे जई भवश्रामु 
साहेब पण मत जाणी रहया जे थता असे खोटी 
ते मुजने मळवाने माटे तेथी बचता मोठी 
कोरट माथी उठे तेवा बाहेर उणवी बलुाव े
आवो आवो क्यारना आव्या एमकही समजाव े
मेज उपर खुसी माांडी बैसे सभा भरीने 
कामकाज जे जरूरना होय ते परवारे करीने 
मरु्र भाषण मीठा वचनोथी पछी वडती चाले 
नवु वागे के दस वागे के बार थाय कोइ काळे 
कोई वखत तो तयाहाच सोये कोक वखत जाई घेरे 
घेरे आव ेतो तेना साथे कता कता लहेरे 
तया पोटे तो पण तया तेवु कैक रहे तयाहा रात 
साहेबने छोडीने जावानी गमे न कोने बात 
कोरट सभामा कही पर्ाऱ्या पाछळ लोको थाय 
कोरा केस रूप वणधब्यु माराथी न वणाय 
एवो तो आभास रहे थई वादी प्रभतवादीने 
झटू केवा भनिये आव्या तो साचू तयहा कभहये 
लाडा लडी तयहा करे वकील पाडे बहु बराडा 
ते वक्ते साहेब करे आपे भनतय भनवाडा 
वादीने पण कहे बे वचनो प्रभतवादीने कहीने 
कभहल थई पोते कहे ते थी जाय बे राजी थईने 

 
दीिवी 

 
राजी थईने जाय सौ एमसीज नवाई 
पण बीजी हू बात कहू आियध कारक छे रे 
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धद 
 

एक समय अमे जाता हता नदी साबरमती तर नहवा जी 
मागण एक गरोडे मळयो ते शु जाणे जो जाड ज छे रावजी 
बापजी वस्तर र्ो एम बोल्थो टेक मोथे सबूरजी 
सतवगुणी राव बहादुर बोल्या आवो आवो गरो जोशीजी 
सु सु कऱ्या ते गुरु कयो तप भकर्ो हतो क्या अभ्यासजी 
नाम कवण अने गाम कवण भसध्य केटला छे तप मासजी 
क्या क्या ग्रांथो तमे जोया प्रजा तमारे शीछे जी 
केटली उमर थई तमारी  पे्रम सही ते पुछेजी 
एम काही एक वख्त भदरु् थया खोटी तयाांकलाक वारजी 
आवजो एम करोने कहु्य अनो आियध भाग्यु अपारजी 
बीजी वख्त एक बनाव बनीयो श्रोता जो साचू माने जी 
राव बहादुर जाता हता बशैी घोडाउपर एक स्थाने जी 
वाटे जाता एक भवप्र मळयो एक हातमा लोटो साहाईजी 
कर बीजामा लाकडी खांदे पांचीयु तेमा काईजी 
वृद्ध जाणी राव बहादुर बोल्या डोसो जशो कोण कामजी 
लोटामासु र्ोतीमासु छे ने सु छे तमारी नामजी 
केम भलभर् छे लाकडी हातमा क्या छे तमारे भनवासजी 
प्रजामा सु छे आम क्याहा जासो मागवा केने पासजी 
नजर पडे तेने भनिय पुछी आप करे ओळखाणजी 
मेळावी जनने मन बड्यो थई जीवनो जीवन प्राण जी 

 
दीिवी 

 
जीवनो जीव प्राण ए कोट करे जे वार 
शोभाते हु सी कहु कहे न आव ेपार 
रुपाल राजनगरनी सारी जड्ज गोपाळराव बलीहारी 
वादी प्रभतवादी अपरांपार बैठा बीजा कई कोरट बहार 
कई साभक्षओ हो नरनारी स्टँप वेंडर बेठा आगाडी 
हाजर नाजर भशरस्तेदार अडसे पडसे मध्ये अमलदार 
सामा वकीलो तयाहा वाद करे छे पाछळ तकासी उभा रहे छे  
कोट र्ाऱ्यो राव ेराव ेरुडो एनो अथध तो छे हाभत डांडो 
दया र्मध छे बाहो बनावी बठेा मस्तक भबजानु चढावी 
सगासांबांर्ीने पभरवार प्रजा आस्थळे छे एक हार 
भपछु रागा रुपीछे ओसार पण नयन झरे स्नेह र्ार 
मोहॅ उपजे मुखारबवद जोई तयारे ते पण जाय खुश होई 
भजणी नजरथी दावा तपासे पण मोटी नजर गया कान पासे 
आव ेसमांर् ते शोक न लाव ेवादी प्रभतवादी खुश थता आव े
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बळथा दावो जीतो के न जीतो पण रावने मुख जाई भजतयो 
 

धद 
 

भदठो भदठो देवाांशी भदनेश भकरण झाक जमाळ छे 
पड्या अभर्क अभर्क उजेश तो राव गोपाळ छे 
राव रुडा कृष्ट्णरावजी बभॅरस्टर मा थया पास 
छे रामचांर बीजा रुडारे वीयध के्षत्र मा 
मोरेश्वरने लक्ष्मण रावजीरे रघुनाथराव गणेश 
कुळदीपक छ कुमार छेरे पुत्री बे छे आपी परमेश्वरे 
भदप्ती रुडी देशमुखनीरे मोटा पुरुषप्रराखा वांश 
लक्ष्मण पांत भवश्वनाथ नारे चार बांरु्ना चौथा अांश 
पेशवा नारायणरावजी रे भवर्वा गांगाबाई 
वाली थयाते पामा तणारे ज्यारे राखी पुरांदरभाई 
बहमत बहादुर हभरपांत तोरेगोखलेना फडनीस 
र्ोंडी मरा मो जे युर्मारे तेमा हभरपांत शामील ते भदस 
इसवी सन १८२२ रे जनरल वलेसलीजे ठाय 
हा सेना युद्धमा उतऱ्यो रे तयहापण हभरपांतनु हतो नाम 
अांतयाजीपांत वामनरावजीरे लक्ष्मण पांतन ना भ्रात 
जहागीर बीजे भमळवीरे खरी भक्षतीमा भमळवी ख्यात 
अांतयाजी अांगथी अतपन्यारे फडणीस कृष्ट्णाजीराव  
वीयुर कोर सतारे वस्मारे तेना भदवाण गणपतराव 
न्हाना मोटा बे भाईओ रे कृष्ट्णाजी गणपतराव 
मायुराणुमा भचत्रावन कसारे बहुनामोकृती ए छे बनाव 
फागण सुर्ी अष्टमीरे सके सत्तर चुम्माळीसमा 
जन्या गोपाळरावजीरे पाम्या अष्टाभसद्धी बभक्षस 
मुनसफ सार अमीननेरे भसभनयर सह अभर्कार 
मोटा मोटा हुदा भमळव्यारे साचा भदलथी भरजया सरकार 
सहस्र पगार छेरे राजनगरमा छे जज 
ससुर्ारानो स्तांभ छेरे कुडके भकती मोठे ध्वज भकरण 

 
धद 

 
सरकारी नोकर थई राख्यो व्यवहाभरक सांबांर्  
जुठी प्रभतज्ञा लाच भवषय वळी सांग्रह रचवी भनबांर् 
कन्या शाळा पुस्तकशाळा शाळा ऐ हुशीलो 
रावबहादुर भनरार्ारनो वगसग अने वशीलो 
आगम भनगमना ग्रांथो लख्या सांस्कृत माथी शोर्ी 
नवी सभाओ भकर्ी बहु लोकोने बोर्ी 



 अनुक्रमणिका 

बाळलग्न अटकाव कऱ्यो ने पुनरभववाह प्रसराव्यो 
घरना प्रमुखे एकच भबज्यो न थी बनाव्यो 
सभा प्रसांगोपात भराय तयहा फां ड करे जे ठाम 
यथाशक्ती तयहा नामो अपणा लखी पोताने नाम 
फस्टध नांबर फारसीमा कभहये सांस्कृत भवश ेसुजाण 
इांगरेजीमा आभद नांबर बहु भवद्यानु वखाण 
स्मृतीशास्त्र नीतनवजुथेनी कथा सुणे वई कान 
भलो पुरुष भाषण करवामा उपकारमा भगवान 
वदेर्रमपर मननी वृत्ती भशवपूजनपर प्रीत 
परमाथीने पुरोप्रमाभणक स्वदेश इच्छक हीत 
भवद्यार्वथने फकीर भभकारी भभक्षुक ब्राम्हण बटोना  
खाली हाथे फरे न पाछा तया जई कीजे पोहमा 
वैदक केरा जहा भवशषेे दवा गाठनी देछे 
तनमननी पीडनो टाळक राव बहादुरे एछे 
सारु्सांत नवा कोई आव ेदेव ेभाव सहीत 
जोभतषी जोशी साथे भई वाद करे छे प्रीते 
गणीतमापण ज्ञान भमळवी सौभवद्या सभरते 
सागरनो न मळे सो कोशचे भकनारो 

 
धद 

 
बाळ मा बाप पासे माांगे भडगण तो भखजवा लागे 
पुस्तक मागे तो तनने प्रहारे चढे रा. ब. तेनी वाटे 
कोना पुस्तक आपे पे्रम आभण भलामण आपे अशक्त जाणे 
नर नोकरी शोर्तो आव ेभशफारस करी र्ांदे चढाव े
भले अन ओळखीतो जो होय एवो करुणाभनर्ी नथी ले थाय 
मे जो जोईने एकच रहऱ्यो हुतो रावनी कीती ने मोहऱ्यो 
अनुभव करी औषर् बनाव्यो लोक मफत लेवाने आव े
घडी पछीनी नही एनी बचता जाणे जे छे एनी ओळखीता 
वृद्ध युवा वामाओ आवो बेटी जाणी राह बनाव े
कोई सूतनी आव ेफयादे कोई आव ेपतीनी दादे 
बहुनु भसखव्यु सूत करे छे कई द्वारा एमज उगे्र छे 
मारो सोक्री मने दुःख दे छे कई कामनी एक कहे छे 
मारो भडक्रा मने नथी गणता मारे छोकराथी नथी मळतो 
एक नर भ्रमर आवी थाके रा. ब. मनमाही राखे 
गुप्त उपकाने गुन्हा बताव ेअरसपरसना असे समजाव े
द्वी पक्षमा रहे समार्ान एक राव आपे वरदान 
गणती थाइजी आकाश ग्रहनी गणती थायतो रावना गुणनी 
भले बीजा हश ेबाणुलाख पण रावनी श्रेष्ठ होशाख 
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धद 
 

श्रेष्ठी सकळमा शाख पडी गयी श्रोता लेसेजी 
साबरमीतट अमे गया हता रा. ब. साथे वरेोजी 
ब्राह्मणी एक गरीब भबचारी उभेली आगु ओठीजी 
वगेळे रहीने सूतने भसखव ेरावने दे पान बीडीजी 
बाळक भवचारो बीती फरे दूर उमर जेनी वरस आठजी 
रावने मळवा बहमत न चाले उपरा थाय उचारजी 
एटलामा माग्यो रावनी नजरे तरत अने बुलाव्याजी 
आवने भाई तू म्हारे वास्ते आ पान सु छु लाव्योजी 
पान लई अने दभक्षणा भदर्ी बात भकर्ी मुखवारजी 
आवजे घेरे वळी एम भकरु् बोर् भदर्ो बसुेमारजी 
वरी कहू एक अचरज मोटु आप गया नभडयादजी 
एक स्त्री तयारथी सांगत आवी उतरी राव प्रसादजी 
जमी करी पण घेर गग्यु नही कोरटमा आवी साथेजी 
बालकने लई बाईने पोते बसैावी कोरट माथेजी 
तमे शु कोड छे भनकळयो सासरोमा सुख गेऊजी 
फरी पती परणे छे शु तारो बापना बोल्या जेऊजी 
भडकरीने जेम बाप पुछे तेम पोते पुछे भदल आभपजी 
क्रोर् कामुनु वास मळे नही कहणेसे तेणे कदाभपजी 
एवा एवा जो दाखला दाखु पसु्तक मोठी थाय पुरावाजी 
लखता अखी उमर थसे बडा पुरुषना वखाणजी 
शषे समपधण भार लखे नही रावतणा गुण गाता जी 
जोशी आव ेतो नामीका बाांरे् रा. ब. बताव ेज्ञानजी 
जेमातेमाथी गुणप्रहण करे तेथी करे बातजी 
भले अने ऋभद्धभसद्धी मळी अन रुदय थया हळीवा बारजी 

 
खणवबो 

 
महापद पाग्या ये पुण्य रे ओवनेी मोटा–टके 
सुक्ष्मदशधन जेवा अल्प होय प्राणी एवा 
कही ने देखाडे केवारओवनेा१ 
सरदारोनी भशरताज मतमथीने महाराज 
पण जाणे जोगी राज रेओवनेी२ 
भत्रसवांत नोकर सारामा रहेमाश 
सभा तो मोठा भवचारा रेओवनेी३ 
वाटे जता मोटा होई ओळखी न शके कोई 
तेने बहु मोठा तोमरेओवनेी४ 
वरर्ी वशेाले घेरे न होय मोटाने मांदीर 
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भाव जेना फार फेर रेओवनेा५ 
अज्ञानी जो इजा करे क्रोर्पण कभद न र्रे 
समथध थई क्षमा र्ारे रेओवनेी६ 
अभदलानु भदठुां हश ेछोटा कभी मोटा थश े
छते छलकाई जसे रेओवनेी७ 
अवसे भदवस एकादो करे मम बककर तगादो 
सादो भजते राय जादोरेओवनेी८ 
कृभत्रम मोठा भनरामे खुदरती मोटा जे जामे 
अचळमदी पामे रेआवनेी९ 

 
धद 

 
वैदकने थी वैदक लईनी तनमा हरे उताप 
नाम सुने गुणवान जणु तया सय भसर्ाने आप१ 
घेर भवा माने बलुावी बोर् करे बहु सारो 
नवा नवा कहे नाटक काढो र्ांदो  छे जी तमारो२ 
जेने देखे तेने पुछे कशु थसे छो काम 
नाम तमारा सु छे करीने पुछे रहवा नो गाम३ 
नात जात पुछीले पळमा आप करे ओळखाण 
जाणे जगत बर्ीनो गरजु मन मोठा महाराज४ 
एक वखत भनज घेरे रसोयो चाकरने आपे 
रसोई घरमा माथु चढयु चाकरते नव चापे५ 
चाकर कहे ते घृत नथी मुक्यो भले हव ेपरमारे 
आव्यो ताज रसोयो ने बहु चाकर चाले बहारे६ 
राव ेसवध हकीकत सामळी उठ्या भनरा छोडी 
चाटु्य भशररसोयोने ने आवी भनरा घडी७ 
जाणे भदल रसोयो तेथी चाकर माथु चाटु्य 
ते गुणने बदले चाकरने रृ्त रसोयो आप्यु८ 
चाकर कहे केकु प्रतत लीरु् एम कही फुलाब्यो 
कहे रसोयो ते भशर चाटु्यां हु छु भदलनो ए वो९ 
माटे मे तुजने घृत आप्यु ए भदले गडबड जाणी 
राव रसोयाने भबचारे ते भसर पीडा तयागी१० 
ज्याहा ज्याहा भलर्ी नोकरी तयाहा तयाहा पे्रमा जगाडी 
जे पृर्थवीवर राव ेपगलु जरा हश ेमाांडेलु 
ते पण आजी सभारती हश ेकळवाने मोटु वले्हु 
ते तरू बीचे पण राव हश ेउभेला 
ते तरू पण झुरीझुरीने हश ेसुकाई गयेला 
जेणे जगत बर्ाने जोइ मनमा समजो साथ 
पण जो रावना कऱ्यान दशधन भजवतर तेनु व्यथध 
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नई मनोनी कीती पुछो तेथी नजर न्यारी 
सुरज उभ्यो रहेत छानु सांशय मनना टाळो 

 
आणशरीद 

 
घणु जीवो घणु जीवो घण घणा काळ । देशमुख कुळ भदप्ती घुणु जीवो राव 
कुळभदवो कुळभदवो राव गोपाळ । देशमुख कुळ भदप्ती घणु जीवो राव 
स्मालकॉजना जज आजे अहमदाबाद । नरनारी अहर्वनश तमे करे याद 
र्ज र्ज जज पणु तारू जरूर । जोई जोई प्रगटे आनांद आम ऊर 
फुलैड बर्ाभवषे राव बहादुर । मारी ये प्राथधना करी प्रभनुी हजुर 

 
(हे काव्य अपुरे आहे कारण गुजराथ भवद्यापीठातील प्रत खराब झाली आहे. तयावरून घेतलेल्या 

फोटोप्रतीवरून हे देवनागरीत भलभहले आहे.) 
 

—सांपाभदका 
 

⬤ ⬤ 
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लीकणितरादींच्या वीजणनशींतोल कािंो उतावे 
 

(संधादक– शवदचंद्र रामन वानडे, बो. ए. नाखधूव) 
 

िप्ता धणिला 
 
माझे वडील, पुण्याच्या “ज्ञानचक्ष”ू साप्ताभहकाचे सांपादक, कै. वामन बाळकृष्ट्ण रानडे याांच्या, 

माझ्या सांग्रही असलेल्या, कागदपत्राांत तयाांनी स्वहस्ते मोडीत भलभहलेले लोकभहतवादींच्या रोजभनशींतील 
काही उतारे उपलब्र् झाले, ते खाली भदले आहेत. 

 
माझ्या वभडलाांच्या कागदपत्राांतील काांही महत्त्वाचे कागदपत्र ‘तरुण भारता’तून सवडीने क्रमशः 

प्रभसद्ध करण्याचा भवचार आहे. 
 
खालील बहुतेक माभहती रा. ब. गोपाळराव हरी देशमुख याांचे स्मरणवहीतून घेतली आहे. ही फार 

उपयोगी वाटल्यावरून घेतली. कारण ती फार भनवडक योग्य रीतीने भदलेली आहे. गोपाळराव हरी 
देशमुख सारखा पुरुष फारच भवरळा होय. 

 
या महाभवद्वानाचा जन्म फाल्गुन शु. ८ शके १७४४ ता. १८ फेबु्र. २३. (१८२३) 
 
याांचे पतनीचा जन्म ३० माचध २४ ह्या भदवशी. (१८२४) 
 
उभयताचा भववाह सन १८३० मध्ये झाला म्हणजे अथात गोपाळराव याांचे ७ वषांचे व तयाांच्या पतनीचे 

६ वषांचे वय होते. एक वषाचे अांतर. 
 
गोपाळराव याांचे तीथधरूप रा. हरीभाऊ देशमुख १६ मे, ह्या भदवशी वारले. तेव्हा गोपाळराव याांचे 

वय सारें १४ वषाचे होते. (१८३७) 
 
८ फेबु्रवारी १८४१ रोजी गोपाळराव इांग्रजी अभ्यास करावयास शाळेत गेले. 
 
गोपाळराव हरी याांनी १६ ऑक्टोबर १८४४ रोजी चाकरी पतकभरली. 
 
२३ सप्टेंबर १८४९ तुळसीवात ज्ञानप्रकाश. 
 
१ भडसेंबर १८५० गोपाळराव हरी हेडक्लाकध  झाले. 
 
१ मे १८५२ रोजी गोपाळराव हरी भशरस्तेदार झाले. 
 
१ ऑक्टोंबर १८५२ मुनभसफ झाले. 
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१७ फेबु्रवारी जेआय. एस. ए. १८५२ 
 
२१ मे १८५३ पुन्हा मुनाभसफ झाले. 
 
१० फेबु्रवारी १८५५ एस. ए. जे आय. S. A. JI 
 
२२ फेबु्रवारी १८६२ नगरास अभसस्टेंट जज्ज झाले. 
 
सप्टेंबर १८६५ मध्ये अमदाबादेस स्मालकॉझ कोटधचे जज्ज झाले. पगार एक हजार रुपये. 
 
११ माचध १८६१ काांही भदवस घरी बसभवले. 
 
४ मे १८६१ सदर अदालतीत लागले (१) 
 
ऑक्टोंबर १८३९ हवलेी कचेरीत वगैरे उमेदवारी करीत होते. 
 
१८४५ साली मुांबईत परीके्षस गेले परांतु नापास. 
 
१८४६ साली पनु्हा मुांबईस पभरके्षस जाऊन पास. 
 
१८४९ साली कुटुांब कलह लागला. 
 
१८४६ सालीं भवनायकराव देशमुख वारले. 
 
१८५२ सप्टेंबर १ रोजी साताऱ्यास गणेश चतुथीचे भदवशी जाऊन तेथुन वाईस आले. र्ाकटा मुलगा 

कृष्ट्णा याची मुांज करून साताऱ्यास गेले व कामावर रुजू झाले. 
 
१२ जुलई ५३ रोजी वाईस कृष्ट्णास महापूर येऊन पेठ वगरेै वाहून गेली. पूवीही २-३ भदवस महापूर 

आला होता. 
 
२१ जुलई ५४ रोजीं गोपाळरावजींची पभहली मुलगी वारली. 
 
२६ फेबु्रवारी ५५ रोजीं रामभाऊां ची मुांज झाली. 
 
१४ मे ५७ रोजीं रघुनाथतातयाची मुांज. 
 
२२ जून ५७ रोजीं साताऱ्यास मानबसग यास फाशी भदले. 
 
२२ नोव्हेंबर ५७ रोजीं गोपाळराव हरी वासोट्यास गेले. 
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४ भदसांबर, ५७ रोजी भवजापरुास गेले. 
 
१ ऑक्टोंबर, ५८ रू्मकेतू १५–२० भदवस सारखा मोठा भदसत होता. 
 
१ नवांबर ५८ राणीचा जाहीरनामा पुण्यात सांगमावर क्यानन साहेबाांनी दरबार भरवनू वाचला. 
 
२० नवांबर, ५८ ताांदुळवाडीस देशमुख गेले. 
 
२४ माचध ५९ कृष्ट्णाचें लग्न. 
 
१८ नवांबर ५९ ढमढेरे याांचे घर जळाले. 
 
२८ माचध ६० रोजी कोरेगाांवास गेले. 
 
४ एभप्रल ६२ चैत्र शुद्ध ४ शुक्रवार ४ घटकाांची नानाची मुांज झाली. २३ एभप्रल रोजीं सोडमुांज. 
 
९ एभप्रल ६२ आपाांची मुांज चतै्र शके १० बुर्वार घटी ५, ३० एभप्रल सोडमुांज. 
 
४ एभप्रल ६२ मुनसफीची परीक्षा सुरू झाली–मुांबई. 
 
१२ एभप्रल ६२ मुनसफीची परीक्षा समाप्त. 
 
१६ ऑगष्ट ६२ अजी केली व २० ऑगष्ट रोजी फ्रयर साहेब याांची सूचना आली की, स्मॉलकॉझ कोटध 

पुणे ही जागा भमळेल. 
 
५ सप्टेंबर ६२ भबन्ही साहेबाने खबर भदली की, अहमदाबादेस ॲकक्टांग नेमतात. 
 
७ सप्टेंबर ६२ सरकारचें पत्र आलें  की अमदाबादेस जाव.े तयाच भदवशी पुण्यास रात्री १२ वाजता 

गेले. 
 
८ सप्टेंबर ६२ फ्रयर साहेब, एभलस साहेब, गव्हनधर साहेब वगैरेच्या भेटी झाल्या हावडध हा भेटला. 
 
९ सप्टेंबर ६२ मांगळवारी भेटी वगैरे घेऊन भचठ्या घेतल्या. सायांकाळी ढमढेरे याांचे घरी जेवनू 

मध्यरात्रीस भनघालो तो मुांबईस आलो. 
 
१६ सप्टेंबर ६२ मुांबईहून १० वाजताां आगगाडीत बसलों ते आगबोटीवर आलों सांध्याकाळी आगबोट 

चालू झाली बरोबर घोडेस्वार व ब्राह्मण दाजीबा होता. मांगळवार-पुढे गुरुवारी सुरतेस पोहोचलो. 
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सुरतेस १८ सप्टेंबर पयंत आपाजी रामचांर याांनी चाांगली बरदास्त ठेवली. १९ सप्टेंबर ६२ रोजी 
अमदाबादेस जाण्याकभरता रेल्वते बसलों वाटेने तापी, नमधदा, महाचे पूल चमतकाभरक पाभहले. 

 
२० सप्टेंबर ६२ शभनवारी अमदाबादेस दाखल. 
 
२१ सप्टेंबर ६२ रभववारी जज्जसाहेब याांची भेट घेतली. फार चाांगले माणूस. 
 
२२ सप्टेंबर ६२ सोमवारी शपथ घेऊन चाजध घेतला. 
 
जगजीवन याचे घरी होते तेथून भरेत भदवाणचे घरी ५ ऑक्टोंबर रोजीं आले. 
 
४ नवांबर ६२ मांगळवारी रात्री काांमीरन साहेब चाजध देऊन कलकत्त्यास परत गेले. 
 
गणपतीची बायको सौ. सरस्वतींचे ११ नवांबर ६२ कार्वतक व. दुांदुभी नाम सांवतसरी गभादान झाले. 
 
खाांडेराव महाराज गायकवाड २० जानेवारी ६३ शुक्रवारी अमदाबादेस आले या वळेी साांडभवथ 

साहेब जज्ज याचा अपमान झाला. 
 
३ माचध ६५ शुक्रवारी नगराहून शभनवारी पुण्यास पोहोचलो. ह्याच भदवशी आई वारल्या मुछा वायू व 

अर्ांगवायू फाल्गुन शु. ७ 
 
रांगपांचमी, शुक्रवारी भनघालो तो दौंडाकडून, नगरास तारीख १८ माचध ६५ रोजी पोहोचलो. 
 
२७ माचध ६५ सोमवार रोजी मुांबईस रजा घेऊन. 
 
मांगळवारी पाडवा बनबगावी र्ारगाांवी भीमातीरी तयाच भदवशी २८ माचध ६५ दौंडहून पुण्यास. 
 
बुर्वारी सकाळी पुण्याहून मुांबई मुरारजी गोकुळदास याांचे घरी भगरगाांवात. 
 
गुरुवारी गव्हरनरचे दरबारास व रात्री भेटीस 
 
शभनवार १ एभप्रल महालक्ष्मीस सांध्याकाळी मुलींची परीक्षा सुरु. 
 
सोमवार ३ तागाईत ११ मांगळवार पयंत परीक्षा मुनसफीची. 
 
८ एभप्रल शभनवारी टौनहालाांत युभनव्हधभसटी कॉनहोकेशन 
 
बुर्वारी १२ एभप्रल मुांबईहून भनघालो तो इगतपुरीस मुक्काम नरसय्या मामलेदार होते. 
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गुरुवारी १३ एभप्रल ६५ चाळींसगावी दाखल. सांध्याकाळी भनघून भहरापुरावरुन कोतगाांवी परर्ाणीचे 
घाणीचे घाटावरुन जातेगावी. तेथून पुढे वरेुळास उजाडताां आले. 

 
शभनवारी १५ एभप्रल ६५ वरेुळास लेणी पाहून रोज्यावरून घाटावाली दौलताबादेस गेले. 
 
रभववारी १६ एभप्रल ६५ सांध्याकाळी औरांगाबादेस 
 
सोमवारी १७ एभप्रल ६५ भनघाले ते टोक्यास दुसरे भदवशी सकाळी पोहोचले. 
 
मांगळवार १८ एभप्रल प्रवरा सांगमी स्नान करून सांध्याकाळी नेवाशास गेले व मोहोनीराजाचे दशधन 

घेतले. 
 
बुर्वारी १९ एभप्रल घोडगाांवी राहून सांध्याकाळी भनघून गुरुवारी २ तारखेस नगरास दाखल झाले. 
 
तारीख ३० एभप्रल ६५ अकानरेल येथे शाळा पाभहली. जहागीरदाराची बाग पाभहली. सांध्याकाळी 

पुष्ट्कळ पाऊस पडला. 
 
१९ जून ६५ गुरुवारी पुणे येथे आले. 
 
वामोरीस ६ ऑगष्ट ६५ रभववारी डोंगरगाव कडून परत. 
 
मुांबईस बदली झाली पत्र ता. १३ ऑक्टोबर ६५. 
 
पगार बांद म्हणून कजध काढून जाणे भाग कर्ी कजध नाही असे होत नाही. पुण्याहुन साताऱ्यास गेलो 

वाईस गेलो तरी कजध होतेच. ते तेथून फेडले तेथुनचें कजध नाभशकाहून फेडले. नांतर मुांबईहून फेडले. 
मुांबईचे पुण्यास फेडले. अमदाबादचे नगराहून आभण आताां नगरचे मुांबईहून फेडले. याप्रमाणे बरकत आहे. 
(्््) 

 
१ एभप्रल ७० पुण्यास सावधजभनक सभा स्थापन झाली. 
 
ता. २९ एभप्रल ६९ अभर्क वैशाख व. ३ गुरुवार १७९१ गावळकोंडा आगब टावर कृष्ट्णाजी गोपाळ 

देशमुख भवलायतेस गेले. सामानावगैरे बद्दल रु. ५,००० खचध झाला. बरोबर नारायण काळे यास पाठभवले. 
 
मुांबईस १५ जून ६९ पनुर्वववाह झाला. 
 
ता. २० मे ६९ ठाकूरद्वारी सभा भरून. 
 
३ ऑगष्ट ६९ ला जनादधन सखाराम गाडगीळ बडोद्यास आले. 
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२३ ऑक्टोंबर ६९ खांडेराव महाराज याणी इांग्रजी नाच नाचतात तो पाभहला व मडमास कां ठ्या वगैंरे 
बक्षीस भदल्या. 

 
तारीख २५ ऑक्टोंबर ६९ कृष्ट्णराव गोपाळ पतनी रार्ाबाई इजला २ रा मुलगा झाला. 
 
ता. ५ नोव्हेंबर ६९ बारसे झाले मुलाचे नाव वासुदेव ठेभवले. 
 
भडसेंबर १–६९ भाऊ बसदे बरतफध  झाले. 
 
माचध २५–७० कृष्ट्णशास्त्री भचपळोणकर याांचे प्रायभित ठरले. 
 
२२ मे ७० खङ गर्ारेश्वरी गोपाळराव हरींनी लोकाांच्या आग्रहावरुन प्रायभित केले. 
 
श्रीखांडेराव महाराज मयत चांपाषष्ठी मागधशीषध शु. ६/१७९२ तारीख २८ नोव्हेंबर ७० 

अकस्माततारीख १२ भडसेंबर ५६ राज्यावर बसले होते. 
 
राजाराम महाराज छत्रपती इताभलत फ्लोरन्स येथे वारले. तारीख ३० नवांबर ७० उमर २० वषध 
 
ता. १२ फेबु्रवारी ७१ भचमणाजी पांडीत सचीव भोरकर वारले. 
 
१७ फेबु्रवारी मोरोबा कन्होबाने बायको सुद्धा जीव देऊन मेले. 
 
भवष्ट्णूबाबा ब्रह्मचारी १८ फेबु्र वारी ७१ वारले. 
 
५ जुलाई ७१ खांडेराव महाराजास मुलगी झाली. ताराबाई नाव ठेभवले. 
 
मल्हारराव महाराजाांस वसे्त्र श्रावण व. १० १७९३ ता. १० ऑगष्ट ७१ रोजी भमळाली. 
 
भवष्ट्णू परशुराम रानडे ता. ८ ऑगष्ट ७१ वारले. 
 
लाडध मेयो १५ फेबु्र८वारी ७२ रोजी मारेकरी याणे माभरले. 
 
ता. २७ फेबु्रवारी ७२ भप्रन्स ऑफ वले्स कभरताां सवधत्र प्राथधना झाली. 
 
वैशाख व ४ रभववार १७९४/२६ मे ७२ श्री गोपाळराव भरैाळ याांनी बडोद्यास देह ठेभवला. नारायण 

शास्त्री साठे याांची पतनी लक्ष्मीबाईांनी याच भदवशी नाभशकास वारली. 
 
डॉ. भवनायकराव भलमये पुण्यास वारले. ता. १७ नोव्हेंबर ७२ 
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कील्िाधूवचो माणितो :– 
 
१८१२ इसवींत कोल्हापूरकर राजा वारला. म्हणून मुलगा दत्तक घेतला. 
 
१८२१ सदरहून मुलगा मारला गेला. तयाचेमागून तयाचा भाऊ आला. तयाचे नाव बोवासाहेब. 
 
१८३० बोवासाहेब मेले. १८४४ दगा झाला. 
 
१८६६ राजा मुलगा दत्तक राजाराम महाराज. २९ ऑक्टोंबर रोजीं दरबार ता. ९ ऑक्टोंबर ६८ 

कारभार आला. 
 
१८७० राजाराम महाराज भवलायतेस गेला. मे. 
 
१८७१ श्री. ताराबाईस दत्तक भशवाजी महाराज भदनकरराव भोसले याांचा मुलगा ता. २३ ऑक्टोंबर 
[अपूणध – साप्ताभहक तरुण भारत रभववार ता. १४-१०-१९५६ च्या सौजन्याने] 
[मूळ भटपणाप्रमाणे भदनाांक घेतले आहेत.] 

 
कै. रामन बाळकृष्ट्ि वानडे 

 
(लोकभहतवादींचे लेखनीक तयाांची कागदपते्र याांनीच जपून ठेवली) 

 
आमचे वडील वामनराव हे नाभशक येथे पांचवटीत बाळकृष्ट्णशास्त्री म्हणनू मोठे भवद्वान शास्त्री होते. 

तयाांचे वडील भचरांजीव होते. तयाांचा जन्म शके १८७६ म्हणजे सन १८५४ मध्ये झाला. घरच्या अतयांत 
गभरबीमुळे तयाांना शाळेतील अभ्यासक्रम पुरा करताां आला नाही. तरी सांस्कृत भवद्या घरचीच असल्याने भतचे 
ज्ञान तयाांना चाांगले झाले होते. वयाच्या १४ व्या वषीच ते वतधमानपत्राांत लेख भलहू लागले. प्रथम 
“इांदुप्रकाश” चे बातमीदार म्हणून पते्र ते पाठवीत. तसेच भवद्यार्वथदशतेच ते “नाभशकवृत्ता” ही सांपादक 
झाले. १८७९ मध्ये ते “लोकभहतवादी” या नावाने प्रभसद्ध असलेले रा. ब. गोपाळराव देशमुख याांचे जवळ 
राभहले. “लोकभहतवादी” याांच्या ग्रांथाची कच्ची भटपणें वामनरावाचे हातूनच होत तयाच अवकाशात ठाणे 
येथील “बहदुपांचा” चेही सांपादकतव तयाजकडे आले. ते तयाांच्या मतृयूपयंत तयाांजकडे होते. “सूयोदय ही 
तयाांनी बरेच भदवस चालभवला. रा. ब. गोपाळराव देशमुख याांचेकडील काम सांपल्यावर वामनरावाांनी १ मे, 
१८८४ पासून “ज्ञानचक्ष”ू चे सांपादकतव पतकभरले, व ते काम अखेरपयंत, म्हणजे ता. २२ ऑगष्ट, १८८९ 
मध्ये प्लेगने तयाांस भहरावनू नेईपयंत पहात होते. बहदुपांचातील काही प्रकारणे फार मनोरम आहेत. तशीच 
“ज्ञानचक्ष”ू तील ततकालीन पुरुषाांची चभरत्रमालाही फार लोकभप्रय झाली होती. ते राष्ट्रीय सभेचे मोठे 
भक्त असून ती वारी चुकभवत नसत. समाजसुर्ारणावादी सुर्ारक पक्षाचे आसल्याने आप्त वगैरे कडून 
झालेला त्रास तयाांनी रै्याने सोसला. लो. भटळक वगैरेनी एक सुर्ारणावादी सांघ काढून तयार केलेल्या 
प्रभतज्ञापत्रकाांत वामनरावाांची सही ५ वी भदसते भवनोदी व मनभमळाउ स्वभावामुळे तयाांचा भमत्रपभरवार फार 
मोठा होता. ते भवलक्षण मार्वमक व सांग्रही होते. लेख, भटपणे, कभवता, स्फुटे फोटो वगैरेंचा तयाांचा सांग्रह 
भमत्रमांडळीत मोठा कौतुकाचा भवषय असे. 
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लीकणितरादो राङ मय –गं्रथाचंो यादो 

 धुस्तकाचे नार प्रथम प्रकाशन 

(१) लक्ष्मीज्ञान १८४९ 
(२) महाराष्ट्र देशातील कामगार लोकाांशी सांभाषण १८४९ 
(३) सरकारचे नोकर आभण सुखवस्तु बहदुस्थानातील साहेब लोकाांशी सांभाषण १८५० 
(४) यांत्रज्ञान १८५० 
(५) शब्दालांकार १८५१ 
(६) खोटीशपथ वाहू नये आभण खोटी साक्ष देऊ नये याभवषयी लोकाांशी सांभाषण १८५१ 
(७) पुष्ट्पवन–गुभलस्तान १८५१ 
(८) भरतखांड पवध १८५१ 
(९) लोकभहतवादीकृत भनबांर् सांग्रह हे अनेकप्रकारच्या भवषयावरील उपयुक्त लेख १८६६ 

(१०) आगम प्रकाश (गुजराथी) १८७४ 
(११) भनगम प्रकाश (गुजराथी) १८७४ 
(१२) बहदुस्थानला दाभरद्र्य येण्याची कारणे १८७६ 
(१३) जातीभेद १८७७ 
(१४) भभक्षुक १८७७ 
(१५) पाभनपतची लढाई १८७७ 
(१६) बहदुस्थानचा इभतहास (पूवार्ध ८) १८७७ 
(१७) ऐभतहाभसक गोष्टी व उपयुक्त माभहती-भाग पभहला १८७७ 
(१८) बोर्पत्र १८७८ 
(१९) सुभाभषते अथवा बोर्वचने १८७८ 
(२०) ऐभतहाभसक गोष्टी व उपयुक्त माभहती भाग दुसरा १८७८ 
(२१) गीतातत्त्व १८७८ 
(२२) अश्वलायन गृह्य सूत्र १८८० 
(२३) स्वाध्याय १८८० 
(२४) ऐभतहाभसक गोष्टी व उपयुक्त माभहती १८८० 
(२५) ग्रामरचना–तयातील व्यवस्था आभण तयाची हल्लीची कस्थती १८८३ 
(२६) स्वदेशी राज्ये व सांस्थाने १८८३ 
(२७) स्थाभनक स्वराज्य सांस्था १८८३ 
(२८) भदल्लीचे शवेटचे क्षभत्रय राजे–पृर्थवीराज चव्हाण १८८३ 
(२९) पांभडतस्वामी श्रीमद दयानांद सरस्वती १८८४ 
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(३०) गुजराथचा इभतहास १८८५ 
(३१) लां केचा इभतहास १८८८ 
(३२) राजस्थानचा इभतहास–(उदेपूरचा इभतहास( १८९४ 
(३३) सुराष्ट्र देशाचा ससाक्ष इभतहास १८९९ 
(३४) स्फुटलेख  
(३५) भणृहत्त्या –Infanticide  

या समग्रवाङ्मय ग्रांथात छापता न आलेले ग्रांथ )न भमळाल्यामुळे(  
(१) पदनामा १८५० 
(२) होळीचे दुराचारभनषेर् भनबांर्  
(३) वदेाभवषयी १८६३ 
(४) ब्राह्मण कन्याभववाह भवचार १८६४ 
(५) पुरुषसूक्तव्याख्या १८६४ 
(६) कलीयुग १८७७ 
(७) भवद्यालहरी  
(८) एक भदवसात भलहीलेले पुस्तक  
(९) बहदुस्थानातील बालभववाह  
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लीकणितरादो समग्र राङ्मय 
 

गंड १ ला–प्रस्तारना 
 
लोकभहतवादी गोपाळ हरी देशमुख याांनी अनेक भवषयावर भवपुल भलखाण केले. हा पभहला खांड 

म्हणजे भवभवर् भवषयावरील भलखाणाचा सांकीणध सांग्रह आहे. अनेक भवषयावर भलभहलेली छोटी छोटी 
पुस्तके व लेख या सवांचा हेतू एकच आपल्या लोकाांना अनेक भवषयाांची माभहती करून द्यावयाची व आपले 
भवचार सवांपयंत पोचवावयाचे – थोडक्यात म्हणजे समाजप्रबोर्न करावयाचे. या सांकीणध भलखाणाचे 
भवषय पाभहले तर गोपाळरावाांच्या भवश्वकोषवत् भवद्वते्तची कल्पना येते. तयात लक्ष्मीज्ञान बकवा बहदुस्थानला 
दाभरद्र्य येण्याची कारणे या सारखी अथधशास्त्रावरील पुस्तके आहेत. ग्रामरचना, स्थाभनक स्वराज्य याांचा 
भवचार आहे. ‘यांत्रज्ञान’ सारखे पदाथधभवज्ञानावरील भलखाण सापडते व बहदुस्थानातील भभकारीवगावरील 
पुस्तकही यात आहे. याचबरोबर सवध व्यवहारात नैभतक वतधणूक महत्त्वाची आहे असा भवचार माांडण्यासाठी 
भलभहलेली खोटी शपथ वाहू नये, बोर्वचने, बोर्पते्र यासारखी पुस्तकेही आहेत. तयातील ऐभतहाभसक 
गोष्टीवरील (भाग पभहला) पुस्तक म्हणजे तर एक कोशच हाती आल्यासारखे वाटते. जोंर्ळयाच्या व 
ताांदळाच्या जातीचे तयात वणधन आहे, तोडे लोक काब े लोकापासून सारू्सांताबद्दल माभहती आहे. तर 
गोवकेरणी पासून वदेान्तापयंत अनेक लहानसहान व मोठमोठ्या गोष्टींवरील भटपण्या आहेत. तयाांचा 
भ्रणूहतयेवरील (Infanticide) लेख तयावळेची पभरकस्थती तर दाखवतोच पण आजच्या काळात करण्यात 
येणारी शास्त्रीय पद्धतीनेचाललेली भ्रणूहतया तयावळेेपेक्षा वगेळी नाही हे पण दाखवते. तयामुळे तो लेख 
आजही कालोचीत वाटतो. 

 
यातील प्रतयेक पुस्तकात भरपूर माभहती व लोकभहतवादींचे परखड भवचार वाचावयास भमळतात. 

तयामुळे तयाांचे भलखाणाबद्दल कुतुहल जागृत होऊन तयाांचा समग्रलक्षी भवचार माभहत करून घ्यावासा 
वाटल्यास तयाांचा मूळ हेतू–समाज प्रबोर्नाचा–साध्य होईल. लोकभहतवादींच्या वाङ्मयाला माझ्या 
सारख्याांच्या ‘भलामणी’ ची गरज नाही. ते स्वयांभसद्ध आहे. ते उपलब्र् करून देण्यात मला आनांद आहे. 
 

इदुंमतो धावोग 
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Political Economy 
 
 

लक्ष्मोज्ञान 
 
 

———❇——— 
 
 

महाराष्ट्रदेशाांतील 
 

“कामदाव लीकाशो संभाषि” 
 

या ग्रांथाचे कतयाने हा ग्रांथ 
क्लीफ ट साहेबाांच्या इांग्रजी ग्रांथाचे 

आर्ारानें केला. 
 
 

———♒——— 
 
 

ज्ञानप्रकाश छाधगानयातं 
धुिें येथें 
छाणधलें . 

 
 

———❇——— 
 

संन् १८४९ 
 
 

———❀——— 
 
 

ककमत १० आिे 
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प्रस्तारना 
 
लक्ष्मीज्ञान ही येक भवद्या आहे. यामध्ये लक्ष्मी म्हणजे काय व तीची उतपती वृद्धी व तीची वाटणी 

लोकामध्ये कशी होतये याचा भवचार केला आहे. या भवदे्यची उतपती युरप खांडाांत जाहली आहे यास्तव 
भतकडील देशाांत या भवदे्यचे ग्रांथ फार आहेत. तयाांतील भवषय स्वदेशीय लोकाांस कळले असताां फार भहत 
आहे. यास्तव हा लहानसा ग्रांथ केला आहे. लक्ष्मीची आशा सवध लोकाांस आहे व लक्ष्मीकभरताां सवध माणसें 
प्रयतन कभरतात. परांतु वास्तभवक लक्ष्मी कोणती हें कळत नाही. सामान्यतः बोलण्याांत पैक्यास लक्ष्मी 
समजतात. परांतु हें अज्ञान आहे कारण कीं मी जर सुखेंकरून भनवाह व्हावयाचे पदाथध र्ान्य वस्त्र इतयाभद 
नसतील आभण फक्त पैका असेल तर तयाचें मोल मृभतकेप्रमाणेही होणार नाही. यास्तव पैका ही लक्ष्मी नव्हे 
व जे पदाथध भनवाहास जरूर आहेत परांतु तयाांस बकमत न पडेल तभर तोभह पैका नव्हे. कारण कीं, वायु, 
उजेड, जमीन हे भजन्नस अवस्य पाभहजेत, परांतु ईश्वराने ते भवपुळ भनमाण केले आहेत. सबब तयाांस बकमत 
नाही. यास्तव असले पदाथधही लक्ष्मी नव्हे. कोणी म्हणतात की जमीन सवांस पोसतये यास्तव हीच लक्ष्मी 
आहे परांतु हें बरोबर नाहीं. तुकध स्थानाांत जमीन चाांगली आहे. परांतु राज्य वाईट व लोक अडाणी याजमुळें 
सुखी नाहीत व लक्ष्मीवान नाहींत. तसेच अमेभरकाखांडाांत भकतीएक देश आहेत तेथे जमीन अशी आहे कीं 
येक भबघाभर जमीन पेरली तर पन्नास मनुष्ट्याांस पुरे असे र्ान्य सापडेल. परांतु तेथील लोक क्षरेु्ने व थांडीनें 
मरतात व युरोप खांडात भकतीएक देशाांत भबघाभर जमीन भपकभवली तर दोन माणसास पुरे इतकें  र्ान्य 
भनघते तथाभप लोक सुखी आहेत, व भकतीएक देश पभहले लक्ष्मीवान होते आभण तेच देश आताां दभररानें 
पीडलेले आहेत. तेव्हाां जर जमीनीत लक्ष्मी असती तर असें न होतें. बहदुस्थान देश पाांडवाचे वळेेस सुखी 
होता व अलीकडे तसा सुखी नाहीं, तेव्हाां तेथील जमीन बदलली असें म्हणवत नाहीं परांतु दुसरें काांहींतरी 
कारण असावें. 

 
यास्तव लक्ष्मी या शब्दाचा अथध असा आहे कीं मनुष्ट्याचा उपजीभवकाथध व सुखाथध जे भजन्नस 

पाभहजेत व असल्या ज्या भजनसाची बकमत होतये ते पदाथध. तेव्हा या प्रकारची लक्ष्मी ईचा भशवाय मनुष्ट्याचें 
जीवन होणार नाहीं हा ईश्वरी नेम आहेच, व दुसरा ईश्वरी नेम आहे कीं लक्ष्मीची प्राप्ती उद्योगाचेभवना 
होणार नाहीं. तेव्हाां उद्योगाभशवाय मनुष्ट्याचें जीवन होत नाहीं हा भनणधय जाहला. 

 
इतर प्राणी याांचा भनवाह उद्योगाभशवाय होतो. तयाांस वस्त्राची वगैरे गरज नाहीं. तसेंच वृक्षाभदकाांस 

पानें ईश्वर देतो परांतु मनुष्ट्यास घोंगडी भवणनु करावी लागतये व अन्न भपकऊन खावें लागतें. तस्मात लक्ष्मी 
मेहेनतीने उतपन्न होतये हें भसद्ध होतें. परांतु मेहेनतीचा पयाय असा आहे कीं भकतीएक रानटे लोकाांचे देश व 
बेटें येथील लोक पराकाष्ठेची मेहेनत कभरतात व लाहान पोरापासून भस्त्रया, वृद्ध इतयाभद सवध खपतात परांतु 
पुरतें अन्न भमळत नाहीं व भकतीएक शाहणे लोकाांचे देश आहेत तेथे मुलें  बाळें  व भस्त्रया काम करीत नाहीत. 
काम करणारे लोक थोडे असतात तत्राभप सवधजण परुतेपणी सुख भोभगतात याचे कारण असें आहे कीं 
शाहणे बकुतर्पुरस्सर मेहेनत कभरतात, म्हणून नानाप्रकारचा युक्ती काढून बहुताांचें काम थोडेजण कभरतात 
आभण सुखाची वृकतर् कभरतात. जर जाते करावयाची युक्ती मनुष्ट्यास ठाऊक नसेल तर दाहा माणसाांचे 
पायली भर र्ान्य बारीक करावयास दहाजण मनुष्ट्यें येक भदवस बसली पाभहजेत तेव्हाां पीठ कदाभित 
होईल. जर खलबत्ता केला तर तयाहून थोडका वळे लागेल, जर जातें केलें  तर तयाहून थोडका वळे 
लागेल, जर पवन चक्की केली तर तयाहून थोडका वळे लागेल. तयाप्रमाणे टपाल टांकसाळ गाड्या शस्त्रें 
याांची व्यवस्था आहे. तेव्हा भजतका बदु्धीचा व्यय करून मनुष्ट्य मेहेनत करीलभततकी लक्ष्मी वाढेल याांत 
सांशय नाहीं. यास्तव जे लोक बुद्धीचा उपयोग करीत नाहींत ते लक्ष्मीवान नसतात. 
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भकती एक नीभतज्ञानभवदे्यभवषयीं बोलणारे म्हणतात कीं लक्ष्मी पापाचें मूळ आहे. परांतु तयाणी 
लक्ष्मीचा दुरुपयोगमात्र जाणून असें भलभहलें  आहे. लक्ष्मीचा उपयोग चाांगला होईल तर तयापासून फायदा 
सवध लोकाांचा होईल. 

 
लक्ष्मीचा बाप उद्योग आहे आभण पुराणाांत समुरमांथनापासून लक्ष्मी भनघाली याचेंही तातपयध हेंच 

असेल कीं, सवांनी जेव्हाां मेहेनत केली तेव्हाां लक्ष्मी प्राप्त जाहली. लक्ष्मी देशाांत भकती आहे याची बेरीज तया 
देशाांतील लोकाांचे मेहेनतीची बेरीज काढली म्हणजे तयाजवरून समजते. मेहेनत हीच मूळ लक्ष्मी आहे, 
सोनेंरूपें ही लक्ष्मी नव्हे. जें सुख मनुष्ट्यास होतें व जें मनुष्ट्यें खातात भपतात हें सवध मेहेनतीनें उतपन्न होते. 

 
मनुष्ट्यास सुख व्हावयास दोन गोष्टी पाभहजेत. येक लक्ष्मी पुष्ट्कळ उतपन्न केली पाभहजे. आभण 

लक्ष्मीची वाटणी लोकामध्यें बरोबर केली पाभहजे. या दोनीं गोष्टी होण्यास सकार — आहे आभण सकार 
कायदे कभरतात. — हेच आहे कीं लक्ष्मी पुष्ट्कळ होऊन — लोकामध्ये व्हावी. ज्याप्रमाणें सकार — 
तयाप्रमाणें लक्ष्मीची व्यवस्था होईल. 

 
पुराणाांत असा लेख आहे कीं — स्त्री आभण राजा भवष्ट्णूचा अांश. याांचे तातपयध असे भदसतें कीं राजाचे 

हातीं लक्ष्मीची व्यवस्था करणे आहे. म्हणनू तीचें भतृधतव राजास ककल्पले आहे. 
 
कोणते येका देशाांत ऐश्वयधवृद्धी होतये. याचें कारण असें आहे कीं तया देशाांतील लोकाांची वृतर्ी 

जाहली पाभहजे, व लोकाांची अवस्था चाांगली पाभहजे. लोकाांस भनवाहाकभरता पाभहजे तयाहून अर्ीक उतपन्न 
जाहलें  पाभहजे म्हणजे लोकाांची वृतर्ी होतये व लोक कळा कौशल्याभदक पाहूां लागतात. जर तयाांस 
भनवाहापुरते पदाथध नसतील तर लोक वृतर्ी पावत नाहीं बकवा पदाथध असून तयाची लोकाांमध्यें चाांगली 
वाटणी झाली नाहीं तरही लोक दभररी राहतात. जसे को — काांस घोंगडी नसेल तर ते शालजोडी 
करण्याची भवद्या ते भशखणार नाहीत. प्रथम घोंगडी — नांतर अवकाशानें भचत्तस्थीर आभण — तयास ते 
पाहातील. 

 
असा भवचार या भवदे्यत केला आहे याजकभरताां ही भवद्या जाणणें हें सवांचें भहत आहे. लक्ष्मीची 

उतपती व लक्ष्मीची वाटणी ही कोणतया भनयमाप्रमाणें घडतात याचा भवचार या ग्रांथाांत सांके्षपेकरून करू. व 
ज्ञानापासून भकतीयेक वाकड्या समजुती दूर होतात व राज्यकते याांस व लोकाांस या ज्ञानाचे लाभ बहुत 
आहेत आभण या ग्रांथाांचा उपयोग लोकाांस होऊन तयाांची सुर्ारणा जाहली म्हणजे ग्रांथ करणाराचे श्रम सफल 
होतील. स्वदेशीय लोकाांस हा भवषय नवीन वाटेल, यास्तव तयाणी लक्ष पुरऊन ग्रांथाचे अध्ययन केलें  
पाभहजे. 
 

“लीकणितरादो” 
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प्रकिप १ 
ज्ञान 

 
लक्ष्मीचे वृद्धीचें मुख्य कारण शाहाणपण. लक्ष्मीची उतपत्ती मेहेनतीनें होते व ज्या योगानें मेहेनतीची 

वृद्धी होतये तयाच योगानें लक्ष्मीची वृद्धी होतये. मेहेनत दोन प्रकारची आहे, येक शरीरेंकडून व येक 
मनेंकडून. परांतु मन हें शरीराकडून कमध करभवण्यास सार्न आहे. यास्तव ही दोनीं हात आभण कुऱ्हाड या 
दोहोंचे सांगमाने लाकूड तोडतात. तयाप्रमाणें मेहेनत करतात. तत्राभप भकतीयेकाांचे कामात मनाचा व्यापार 
फार होतो व भकतीयेकाांचे कामाांत शरीराचा व्यापार होतो. जसें न्यायकते व ग्रांथकते याांस मनाची मेहेनत 
फार असतये आभण मजूरदार वगैरे याांस शरीराची मेहेनत फार असतये. 

 
मेहेनतीची वृद्धी होण्याची चार कारणें आहेत, येक शाहाणपण १ दुसरें येकयेकानें वगेळा वगेळा 

व्यापार करणें २ भतसरें लक्ष्मी जभमवणें व तयाचा उपयोग करणें ३ व लक्ष्मी जास प्राप्त होईल तयाणें 
भनभधयपणानें भोगणें. या चोहों कारणाचा तपशील पुढें भलभहला आहे. 

 
शाहाणपण पाभहजे याचें कारण असें आहे कीं जर मनुष्ट्यानें चाती व राहाट सूत काढावयास केला 

नाहीं आभण हातानें कापूस भवणीत बसला तर वस्त्र कसें होईल. भवभहरीतून पाणी मोटेनें काढावें ही युक्ती जर 
अक्कल चालऊन काढली नसती, येक भबघाभर जमीनीस पाणी बशपायास भकती माणसें खपवावी लागतीं? 
व्यापार वगेळा वगेळा पाभहजे याचें कारण असें आहे कीं येक मनुष्ट्यास दोन हात आहेत. आणी जर वस्त्र 
करणें, नाांगर र्रणें, भलभहणें, दागीनें करणें इतके रोजगार येकटा मी करीन असें जर कोणी म्हणेल तर 
होऊ सकणार नाहीं, कारण की येक मनुष्ट्य साळी, कुळांबी, कारकुन, सोनार होईल कसा? यास्तव ही चारी 
कामें चौघाांनी पृथक करून येकमेंकास भजनसा पुभरवल्या म्हणजे ठीक होईल. लक्ष्मी जभमवली पाभहजे याचें 
कारण जास नाव करावयाची असेल तयाणें लाकडें तोडून आभणली पाभहजेत, लोखांड आटऊन भखळे केले 
पाभहजेत, व नाव घडण्यास साहा मभहने लागतील, भततके भदवस खाण्याची बेगमी घराांत पाभहजे. तेव्हाां 
इतकें  भाांडवल जवळ केल्याभशवाय नाव घडली जाणार नाहीं, याजकभरताां लक्ष्मी सांपादन पाभहजे. लक्ष्मीस 
भनभधयता पाभहजे याचें कारण असें आहे कीं माळी याणे बागेंत पुष्ट्कळ फळें व फुलें  याांची झाडें लाभवली, तयाचें 
उतपन्न तयाचे हाती येणार नाहीं असें जर असेल तर तो झाडें लावील कशाला? सराफ दुकानात खुदा घेऊन 
बसला आभण तेथुन तयाचा माल कोणी उचलून नेईल असे असलें  तर तो बसेल कशाला. यास्तव सांपादन 
केलेले पदाथध हे माझे आहेत याांजवर कोणाची जबरदस्ती चालणार नाहीं असें असल्या भशवाय लक्ष्मी वृद्धी 
होणार नाही. 

 
मनुष्ट्यें आताां आहेत तशीं पभहल्यापासून नवती. असें हल्ली समुराांत बेटे आहेत तेथील मनुष्ट्यें रानटी 

आहेत न भकतीयेक भठकाणची सुर्ारत चालली याजवरून असें ठरतें कीं या देशाांतही पूवी रानटी माणसें 
असतील व तयाांचा अांश भील वगैरे अद्याभप आहेत.  

 
मनुष्ट्याांची प्रथम अवस्था असी आहे की तयास काांही शाहाणपण नाहीं. अन्नाचा पाक नाहीं, केस 

वाढलेले आभण नग्न रानात भफरतात व ज्या वनस्पतया खाण्याजोग्या आहेत तया भक्षण करून भनवाह 
कभरतात. 
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मनुष्ट्याांची दुसरी अवस्था असी आहे कीं रानाांतील जनावरें मारून खातात व तीरकमठा बकवा सोटा 
बाळगतात व जनावराांची कातडीं नेसतात परांतु ही कस्थती पभहल्या कस्थतीहूनशाहाणपण आल्याभशवाय प्राप्त 
होत नाहीं कारण कीं जनावरें मारावयास शस्त्रें करावी लागतात जनावरें मारावी कसी व भषकार (भशकार) 
कसी करावी या युक्ती ध्यानाांत ठेवाव्या लागतात व माांस भशजभवण्यास भवस्तव करावा व तयास लाकडें पानें 
घालून पेटवावा हें समजलें  पाभहजे. 

 
मनुष्ट्याची भतसरी कस्थती असी आहे कीं जनावरें बाळगतात आभण रानाांत चारतात आभण तयाांजवर 

भनवाह कभरतात. घर नसतें, परांतु ही कस्थती शाहाणपणाची पाभहरी चढल्याभशवाय प्राप्त होत नाहीं, कारण 
कीं तयास इतके समजलें  पाभहजे कीं जनावरें मारुन नफा नाहीं परांतु चारून वाढवावी व तयास बाांर्ावी 
कसी, चारावी कसी व चारणीचे भदवस कोणते हें समजलें  पाभहजे. 

 
मनुष्ट्याांची चौथी कस्थती शते करण्याची आहे, ही फार शाहाणपणा आल्याभशवाय प्राप्त होत नाहीं. 

कारण कीं खाण्यास योग्य दाणे कोणते हें लक्षाांत ठेऊन ऋतु जाणून पेरून तयाची कणसें वचेुन दाणे करून 
दळून भशजऊन खाव ेहें समजलें  पाभहजे, व घर बाांरू्न राहण्याचे समजले पाभहजे. व या कस्थतींत मनुष्ट्य 
आल्यावर राजा असला पाभहजे, कारण कीं दाणे जो भपकभवतो तयाचे कोणी घेऊन न जावें याजकभरताां येक 
रक्षक पाभहजे. परांतु पूवीचा तीन कस्थतीस राजा नको, सदार नको व तया कस्थतीत लोक आहेत तेथे राज्य 
नाहीं. लक्ष्मी सांपादन होऊ लागली म्हणजे राज्याचा आरांभ होतो. राज्याची प्रथम कस्थती असी आहे कीं शते 
केले असताां भपकतें हें लोकाांस कळूां  लागलें  म्हणजे भपकभवतात, परांतु अराभजकामुळें  दुसरे बळकट लोक 
असतात ते घेऊन जातात. याजमुळें लोक त्रासले म्हणजे आपल्यामध्यें जो बळवान असेल तयास प्रमुख 
कभरतात आभण तयाचें साांभगतल्याप्रमाणें वागतात. अशा कस्थतीतल्या राज्याांस फौज वगैरे काांहीं नसतये व 
बसव्हासन मुकुटही नसतो. हे डौल मनुष्ट्ये जशीं शाहाणीं होतात तसतसे होतात. प्रथम कस्थतीतले राज्याांत, 
राज्यास काांहीं कायदा नसतो. तो म्हणेल तो कायदा. तयानांतर राजाभह भ्रष्ट होऊन अन्याय करू लागतो 
तेव्हाां कायदे व शास्त्र तयाचे प्रभतबांर्ाकभरताां होतात. परांतु भततक्यानेंभह प्रभतबांर् पुरता होत नाही याजकभरताां 
आणखी तजवीज करावी लागतये.  

 
मनुष्ट्याची पाांचवी कस्थती व्यापाराची आहे. या कस्थतींत मनुष्ट्य केवळ शतेकीपासून सुटत नाहीं, परांतु 

बहुत युक्ती काढुन भवद्या भशखुन, तारवें करून देशाांतरास जाणें इतयाभद करू लागतात व राज्य बहुर्ा 
लोकसत्तातमक कभरतात, म्हणजे स्वताां लोक राज्याचे अभर्काराचे भागीदार होतात. 

 
या पाांच कस्थतीवर गेलेले लोक अजून जगाांत नाहीत, परांतु या पाांच कस्थतींत लोक आढळतात. 

आमचा देश चौथे कस्थतींत आहे व इांग्लां ड देश पाांचव ेकस्थतीत येक पाभहरी वरती आहे हें लक्षाांत वागवावें. 
 
परांतु येका कस्थतींतून दुसरें कस्थतींत मनुष्ट्यें जातात याचें कारण काय? हा भवचार पाभहला तर असें 

भदसतें कीं मनुष्ट्यास ईश्वरानें बुद्धी भदल्ही आहे व मनुष्ट्यास नाना प्रकारचा अडचणी प्राप्त होतात, येणेकरून 
मनुष्ट्याचें नेहमीं पढुें पाऊल टाकण्याचे र्ोरण असतें व येकमेकाांची वतधणकु पाहून सुर्ारणा कभरतात.  

 
कोणतये जभमनीवर कोणतें पीक होईल हें ध्यानाांत ठेभवतात आभण तया प्रमाणें पेरणी करतात व दुसरे 

देशाांत पदाथध आढळतील ते आणून स्वदेशाांत लाभवतात. हेमाडपांतानें लां केहून बाजरी आभणली अशी दांत 
कथा आहे आभण खरी असेल. साांप्रत बटाटे व पाांढरा ऊस इकडे आला आहे व छापण्याची भवद्या आली 
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आहे. परांतु या सवध गोष्टी मनुष्ट्याांनीं बदु्धीचा उपयोग केल्याभशवाय होत नाहींत. जनावराला बदु्धी नाहीं, याज 
कभरताां तीं जशीं पाांच हजार वषामागें होती तयाच कस्थतींत अजुन आहेत, व पुढेही कर्ीं सुर्ारतील असें 
वाटत नाहीं, परांतु मनुष्ट्य भदवसेभदवस दर रोजचे माभहतगारीनें शाहाणा होतो. प्रथम कापसुाचें वस्त्र होईल हें 
ठाऊक नसेल. परांतु पाहाताां पाहाताां या झाडाचे फळाांस कापसु आहे, याचें सुत होंईल तयाला भवणताां येईल 
असें भकतीयेक भदवस भवचार करता व पाहताां ठाऊक झालें  असेल. याचप्रमाणें सवध गोष्टींचें आहे. 

 
भवश्वाभमत्री दृष्टी पुराणाांत आहे तयाचा अथध मला असा भदसतो कीं, तयाणें काांहीं पदाथध नवीन झाडें 

वगैरे आणली असतील. 
 
ज्या देशाांत माणसें फार असतात तेथे बदु्धीभह फार असतये. जर मनुष्ट्याची बदु्धी नसती तर मनुष्ट्यें 

आजपयंत सुर्ारली नसती. परांतु बुद्धी आहे म्हणून गरज वाढतये व मी आपल्या च्यार पोराांस काय खाण्यास 
घालुां  असें सांकट पडतें. तयाचे अांतीं उद्योग अर्ीक होतो व लक्ष्मी वाढतये. 

 
बुभद्धकौशल्य आमचे देशाांत अजून फारसें प्रगट जाहलें  नाहीं याजकभरताां बदु्धीनें लक्ष्मी भकती वाढते 

हें दाखभवण्याकभरताां दुसरे देशाचें उदाहरण घेतलें  पाभहजे. 
 
इांग्रजलोकाांचा देश पाहा. तेथे लोखांडाचे पदाथध सुलभपणानें कभरतात. ही र्ातु प्राचीन काळापासून 

लोकाांनीं सोरु्न काढली व तयाचे पदाथध करू लागले. परांतु इांग्लां डाांतील लोक याणी कल्पना बसऊन जें 
काम हजार माणसाांच्यानें व्हावयाचें नाहीं ते दोन माणसाांकडून करतात आभण ते पदाथध बाहेरील देशाांत 
नेऊन स्वस्त भवकतात आभण पाांचश े माणसाांचे मजूरीची बकमत घेतात व लोक हजार माणसाची मेहेनत 
म्हणून सांतोषानें घेतात. 

 
लोखांडाचें पोलाद चाांगले कभरतात व खाणीत कोळसा सापडतो तयाचा भवस्तव फार तीक्ष्ण होतो. 

तो या कामास लावतात. परांतु तया खाणी खणतये वळेेस अकस्मात आांतून ज्वाळा भनघते आभण माणसें 
मरतात. तयाजवर, सर देवी साहेबाने, Davy’s lamp कल्पना बसऊन तया ज्वाळाांनी माणसे मरेनात असें 
केलें . व तया ज्वाला र्रून नहर बाांरू्न तयाांत सोडून देऊन घरोघर भदव ेतेला खेरीज लागाव ेअसी तजवीज 
केली. भकतीएक भवद्वानानी कल्पना बसऊन बचध्याची साखर करण्याची युक्ती काढली व वाळलेलीं हाडें व 
लाकडाांचे पीठ याची भाकरी युक्तीनें करता येते तयाजवर भनवाह होतो. तेव्हा काळ कशाला पडेल, 
याचप्रमाणें जमीन नाांगरण्याची युक्ती व कोणचा भजन्नस कोठे पेरावयाची युक्ती, दाणे दळण्याची युक्ती व 
पाण्याचे योगाने वोझें उचलणें व वाफेचा योगानें गाड्या व नाव चालभवणें व वस्त्रें भवणणें, रांभगवणे, ऐांशी ऐांशी 
कोस र्ागे लाांब काढतात, व सुलभ रीतीनें भवस्तवातून ओढून घेतात तयाणें तयाचें वरचेवर फुलमात्र जळतें 
पण सूत जळत नाहीं. हा केवढा चमतकार. पूवी कापसाची वस्त्रें इांग्रजलोक बहदुस्थानाांतून नेत होते, व 
गरीबास भमळत नव्हतीं, श्रीमांतमात्र पाांघरत, ती वस्त्रें आताां मजूरदारदेखील नेसतात व बहदुस्थानचा व्यापार 
वस्त्राचा अगदी बुडाला. अशा मोटाल्या युक्ती बहुत भवचार केल्याभशवाय भनघाल्या नसतील, हे सहज लक्षाांत 
येईल. 

 
मनुष्ट्यास गरज पडल्या भशवाय ज्ञानवदृ्धी होत नाहीं, कारण की स्वभावानें मनुष्ट्यास काम करण्यास 

नको. परांतु इलाज नाहींम्हणनू मेहेनत करतात, मुख्य पोट भरण्याची गरज, नांतर मुलें  बाळें  याांचे भनवाहाची 
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गरज, इतयाभद गरजा असतात, याचा दाखला असा आहे की जे लोक समुराचे तीरचे आहेत, तयाांस नौका 
करणें व मासे र्रणें याचा युक्ती अर्ीक ठाउक असतात. 

 
कोणतया मनुष्ट्याची कोठे बदु्धी चालतये याचा भठकाण नाहीं. भवलायतेत ज्याणी मोटाल्या युक्ती 

काढल्या ते कोणी, गवई, कोणी साळी, कोणी न्हावी, कोणी सोनार, असे असून तयाणी आपल्या 
व्यापाराबाहेरचा कल्पना काढल्या. याजकभरताां भसद्ध असें आहे, की ज्ञानाचा प्रभतबांर् कोणास असू नये. 
ज्ञान भशखण्याची सवांस पवानगी असावी. नाहीं तर ज्या देशाांत दोन लाख मनुष्ट्यें आहेत, परांतु तयातील 
दोनसे मात्र भवद्या भशखण्याजोगे आहेत, तर दोनश ेमाणसाांचा देश तो समजला पाभहजे आभण भततकीच तया 
देशाची लक्ष्मी होईल. कारण कीं भजतकीं अभर्क माणसें भवचाराांत असतात भततकी अभर्क कल्पना व युक्ती 
भनघतात. याजकभरताां भवदे्यचा दवाजा सवांस खुला असावा. 

 
या भवचारावरून शास्त्राांत जातीचा भेद व ब्राह्मणाभशवाय भवद्या कोणी भशखु नये असें ठरभवलें  आहे तें 

भनफध ळ भदसतें व तेणेकरून सुर्ारणा होणार नाहीं, अटकाऊन पडेल. याच कारणानें आज३००० वषांत 
बहदुस्थानची कस्थती बदलली नाहीं, पूवी होते तसेंच आहे. सुतार, ताांबट, लोहार, कासार, वगैरे जाती 
अडाणी सबब तयाांचे हातून काांहीं सुर्ारणा जाहलीं नाहीं व ब्राह्मणास तीं कसबें येत नाहींत म्हणून याांचे 
हातून जाहलीं नाहीं. सरासरी काांहीं नाहीं. 

 
दुसरे असे आहे कीं, बहदुस्थानातील लक्ष्मीचा व्यय असतू फार होतो. जे लक्ष्मीवान आहेत ते 

गरीबाची कस्थती सुर्ारण्याकभरताां रव्येंकरून अनुकूल होत नाहींत, परांतु नाच लग्नें वगैरे याांत पैसा 
उडभवतात. तो अळसाचे वृद्धीकडे जातो आभण भवद्या आभण गरीब तसतसेच राहतात. 

 
बहदू लोकाांचा भवद्या व युक्तीपासून दुसरे देशचे लोक शाहणे होतील असे काांहीं नाही. परांतु दुसरे 

देशचा युक्ती याणी भशखल्या पाभहजेत. जरी बाहेर तया जुन्या आहेत तरी याांस नव्याच आहेत, व साळीपणा 
बकवा सुतारपणात हे रोजगार अगदी नादान असे या देशाांत माभनतात, परांतु दुसरे देशाांत या रोजगारावर 
लक्षावर्ी रुपये भमळभवतात व तया रोजगाराची कोणास लाज वाटत नाहीं. या देशात भशपाई वगैरे म्हणतात 
कीं अम्ही ल्याहावयास कशास भशकावें? परांतु हा मूखधपणा आहे. भवदे्यभशवाय भशपाईभगरी व कोणताभह 
व्यापार कच्चाच होईल. 

 
यास्तव बहदु लोकाांनीं भवद्या वृद्धी केली पाभहजे. सवध लोक कोणतयाभह जातीचे कसबाचे असोत 

तयाांस भवद्या कळभवली पाभहजे व यास श्रीमांतानी मुख्यतवकेरून मदत भदल्ही पाभहजे. परांतु या देशाचें केवढे 
दुभाग्य आहे कीं छापखान्यासारखी युक्ती भवद्यावृद्धीचें सार्न असून लोकाांस अजून तयाचें फल समजत 
नाहीं. बहदू लोकाांमध्ये जे छापखाने चालभवतात तयाांस या लोकाांची भवदे्यभवषयींची आतधता पुसावी. 

 
भवचार पुष्ट्कळ केला तर उपयोग नाहीं. परांतु भवचार करून तयाप्रमाणें वतधणुक जाहली पाभहजे.  
 
बहदुलोकाांतील शास्त्रीपांडीत भवद्वान बहुत आहेत. परांतु अजुन कोणीं असा नाहीं कीं आपली भवद्या 

लोकाांचे उपयोगाांत व व्यापाराांत सफळ केली आहे. 
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प्रकिप २ 
उद्यीखाचो राटिो 

 
लोक शाहाणपणाचे कस्थतींत भजतके अर्ीक येतात भततकी उद्योगाची वाटणी अर्ीक होतये यास्तव 

जे देश फार शाहाणपणाचे कस्थतीस आले आहेत तेथे बहुत प्रकारचे व्यापार असतात. 
 
सुया करण्याचा कारखाना भवलायतेत असतो तेथे दहाबारा माणसें असतात. प्रतयेक माणसाचा 

व्यापार भभन्न. कोणी तार करतो, कोणी तुकडे पाडतो, कोणी टोक कभरतो, कोणी भोके पाडतो, इतयाभद 
भवभाग करून घेऊन कामे चालभवतात. तसेच कापडें करण्याचे कारखान्याांत लोकर बपजणारे, रु्णारे, 
भनवडणारे, वळणारे, भवणणारे, छापणारे इतयाभदक सरासरी पन्नास असामीचे हातातून येक कापड जातें. 
पत्रें छापणारे याांचे कामाची वाटणी असते. दाहा बारा असामी पार्वलमेंटाांत बोलणें ऐकावयास पाळीपाळीनें 
जाऊन बोलणे कागदावर भटपुन घेतात. येकाचा जाहला कीं तो जातो दुसरा ल्याहावयास लागतो. 
छापखान्याांत कागद येताांच अक्षरे जुळणारे असतात ते जुळुन तयार कभरतात. इतक्याांत दुसरा कागद येतो. 
याप्रमाणे तीन लाख अक्षरें जुळतात आभण बारा हजार पत्रें छापून रवाना कभरतात. इतके करण्यास साहा 
तासाांचा अवकाश आभण शांभर माणसे लागतात. छापखाना हातानें भफरवीत नाहीं परांतु वायचूा जोरानें 
भफरभवतात तयाजमुळे फारच तवरा होते. 

 
उद्योगाची वाटणी जाहल्याभशवाय लोकाांचा पभरणाम नाहीं कारण कीं येकास सगळी कसबें येत 

नाहींत याजकभरताां कोणी सुतार, कोणी न्हावी जाहला पाभहजे. आभण येकामेकास आपला उद्योग 
अदलाबदल करतात. तसें घड्याळ करणारा आपला उद्योग कपडे करणारास देतो. कपडे करणारा 
शतेकऱ्यापासून दाणे घेऊन कपडे देतो, जोडा करणारा दाणे घेऊन जोडा देतो. असे अनेक उद्योग 
अनेकानी करून एकमेकाांस जे भजन्नस पाभहजेत ते पुरवाव.े 

 
उद्योगाची वाटणी करण्याचें तातपयध असें आहे कीं सवांस सारखी बुभद्ध नसतये. मुळीं ईश्वरानें भस्त्रया 

आभण पुरुष केले. पुरुष घराबाहेरचे कामास योग्य आहेत आभण बायका घराांतील कामास योग्य आहेत. 
तसेच ईश्वरानें नानाभवर् बुद्धी भदल्ह्या आहेत, तयाजमुळें वाटणी होणे जरूर आहे. प्रर्ान राज्य चालवतो 
तयास तयाची बुद्धी असते, तयास लोहाराचे कामाांत वाकब नसते व बुद्धीही नसते. आणखी लोहाराचें काम 
करतो तयास सुताराचे काम येत नाहीं. उद्योगाची वाटणी हीच व्यापाराची माता आहे. जर प्रतयेक मनुष्ट्य 
आपलीं सवध कामें करू सकेल तर व्यापार नको. 

 
उद्योगाची वाटणी भगऱ्हाईकाांवर आहे. गावाांत येक वाणी असतो, तोच सराफ. वाणी असतो तोच 

लकडवाला, सावकार तोच, पीठ भवकणारा तोच, याचे कारण जर इतके व्यापार पथृक पृथक लोकाांनीं 
केले तर भगऱ्हाईक नसतें. परांतु शहराांत पहा. हे व्यापार वगेळे असतात. सराफ वाणी नसतो. लकडवाला 
सावकार नसतो. याचे कारण लोक फार. भगऱ्हाईक फार याजमुळें इतकी वाटणी अर्ीक होतये. 

 
भजतके लोक वाढतात भततका व्यापार वाढतो, कारण कीं भततकी भगऱ्हाईकें  फार होतात. व दुसरे 

व्यापार वाढभवण्यास असें कारण आहे कीं लोकाांस येकामेकाांस समीप आणण्याची तजवीज करावी म्हणजे 
रस्ते, पूल, नावा वगैरे येऊन इकडील माल भतकडे जाऊन लौकर पोचे असें करावें. भवलायतेंत लोखांडी 
रस्ते आहेत याजमुळें भवलायतेची लाांबी ३०० कोस के्षत्र आहे. तरी येका गाांवचे लोक जरी दुसऱ्या 
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गाांवापासून शांभर कोस असले तरी दोन कोसावर असल्याप्रमाणें आहे. याजकभरताां सवांचे हाती व्यापाराचा 
भजनस पोहोचतो, भततकी भगऱ्हाईकें  अर्ीक होतात, आभण व्यापार वाढतो, तसेंच येका देशाांत दुसऱ्या 
देशाांतील लोक येऊ जाऊ लागले म्हणजे भततकी भगऱ्हाईकें  अर्ीक वाढतात. याजकभरताां तारवें करणें हें 
येक मोठें लोकभहताचें कारण आहे. 

 
काांहीं वषांपूवी भवलायतेंतून नावेंत बसून फराभससाच्या मुलुखाांत येण्यास बहुत भदवस लागत होते, 

व जो परत येईल तयास राजा मोटी पदवी देत असे. आताां सात आठ तासाांत जातात व हजारो लोक जातात 
व येतात इतकें  सुलभ जाहलें  आहे, कारण कीं तारवें चालभवण्याची भवद्या व वायचूें यांत्र करण्याची भवद्या 
भनघाली, तेव्हा अथातच व्यापार अभर्क वाढला. 

 
बहदु लोकाांस असें वाटतें, कीं जलदीनें काांहीं उद्योग व्हावयाचें काम असेल तें वाईट, कारण कीं 

बहुताांची पोटें बुडतात. परांतु ही समजूत याजवरून खोटी आहे. भजतका उद्योग अर्ीक भनघेल तें चाांगलें  व 
पन्नास मनुष्ट्यें काम करीत होतीं तें येकट्यानें करावें अशी भवद्या असेल ती चाांगली, कारण कीं काांहीं भदवस 
हें वाईट असें भदसेल, परांतु पुढें उद्योग वाढून, पन्नास असामी जें काम करतील तें पाांच हजाराचें काम 
जाहलें  तेव्हाां अथातच भततकी लक्ष्मी अर्ीक वाढली. 

 
बहदू लोकाांमध्ये प्राचीन काळीं च्यार वाटण्या म्हणजे, चार जाती होतया. तया नांतर लोक अर्ीक 

अर्ीक शाहणे जाहले तसतसे च्यार जातींच्या हजारो जाती जाहल्या व आणखी भकतीएक होणार कारण 
कीं इांग्रज इकडे आल्यामुळे छापणें व तारूां  करणें हे व्यापार अर्ीक भनघाले आहेत. तस्मात जातीचे 
पयधवसान व्यापारावर आहे, दुसरें काहीं नाहीं. 

 
भजतका व्यापार वाढतो भततक्या लोकाांच्या इच्छा वाढतात. छापण्याची भवद्या भनघाली म्हणून बकुें  

पुष्ट्कळ जाहलीं, परांतु वाचणारेही पुष्ट्कळ भनघाले. याजकभरताां कोणताभह पदाथध नवीन व्यापाांराचा जाहला, 
म्हणजे जाला, तयाला, द्यावा असें वाटून तो उद्योग करून पैसा भमळभवतो आभण घेतो, तेव्हाां उद्योग वाढतो 
हा भनिय. इांग्रजाांनी टपाल बसभवलें  आहे, परांतु याजमुळें लोकाांचें अनभहत नाहीं. लोकाांस कागद थोडे 
खचात जातात म्हणून पुष्ट्कळ पाठभवण्याची इच्छा होतये. भजतका भजन्नस भततकें  भगऱ्हाईक होतें, परांतु 
भजन्नस स्वस्त करून भवकण्याची युक्ती भनघेल भततके चाांगलें . 

 
देशाांतील लोक वाढले नाहींत व तयाणीं परदेशाांत व्यापार करणें व उद्योग सुलभ होण्याची युक्ती 

काढल्या नाहीत तर व्यापार आहे तसा राहतो, व शहाणपणही आहे भततके राहतें, व सुखही आहे भततकें च 
राहते, काांहींच वाढत नाहीं. याजमुळें दुसरे देशाांतील लोक येऊन बजभकतात, कारण कीं अर्ीक शाहण्यानें 
श्रेष्ठतव करावें हा ईश्वरी सांकेत आहे. 

 
परदेशाांतील लोक लोभानें बकवा हेव्यानें उपरव कभरतात म्हणून फौज बाळगण्याचें प्रयोजन पडतें, 

फौजेत जे लोक आहेत ते काांहीं उद्योग करीत नाहींत, परांतु तयाचें पोषण सवांस रक्षणाकभरताां करणें जरूर 
होतें, यास्तव युद्ध, कला, भजतकी सुलभ होईल भततकी चाांगली, कारण कीं परदेशाांतील दोनश ेलोकाांस 
चार माणसें बजभकतील असें जाहलें  असताां या देशाांतील भततकें  ओझें कमी होतें, व ते लोक उद्योगास 
लागतात याचप्रमाणें सवध भवदे्यचा उपयोग आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

उद्योगाची वाटणी केल्याचें फळ असें आहे, कीं उद्योग पुष्ट्कळ होतो, व जो येका कामाांत प्रवीण 
असतो तें काम तो लौकर कभरतो, याजमुळें थोडा वळे लागतो  .आणखी भकतीएक कामें असी आहेत , कीं 
येक काम सोपऊन दुसरे कामास लागण्यास हातयारें बदलावी लागतात, जागा बदलावी लागतये व येकाचें 
भचत्त येका कामाकडे असलें  म्हणजे तयाांत तयाला सुर्ारणा करावयास सापडते, तो नवी हतयारे व नव्या 
युक्ती करून सुलभ काम करीतो, तसे येकाकडे सवध कामें असल्यानें होत नाहीं  .पूवी सुईचा दाखला 
भलभहला आहे. तेंच काम चौौघाांनी केलें  तर येके तासाांत हजार सुया कभरतात आभण येकटा करणार 
कसबीही असला तरी येक तासाांत शांभराहून अर्ीक करीत नाहीं  .जसे सैपाक करणार , व वाढणार, गांर् 
लावणार, पाट माांडणार वगेळाले असले तरी काम भकती लौकर होतें, व तीं सवध कामें येकट्याकडे 
असल्यानें तशी होणार नाहींत व सवध भबघडतील  .तसें हें आहे.  
 

— — — 

 
प्रकिप ३ 

क्रयणरक्रय 
 
क्रयभवक्रय करण्यास समथध मनुष्ट्य आहे, दुसरें जनावर नाहीं. जरी मर्माशा सवध भमळून येक 

मोहोळ कभरतात, हें तयाांस ज्ञान आहे, तरी क्रयभवक्रय तयाांचाने होत नाहीं. ती शक्ती मनुष्ट्यासच आहे. 
उद्योगाची वाटणी जाहली म्हणजे तया पासून अथातच क्रयभवक्रयहोऊ लागतो. येकजणाने शांभर सुया 
केल्या तर तयास दोनचार पाभहजेत तया तो घेईल बाकीच्या दुसरीकडे ज्यास पाभहजे तयाचे घरी जाऊन 
तेथला दुसरा माल याचे घरीं आला पाभहजे, तर तयाचा भनवाह लागेल. ही मनुष्ट्याची अवस्था आहे. तशीच 
देशाची अवस्था आहे. क्रयभवक्रय ह्यास ही ईश्वरी इच्छा आहे, कारण कीं येका देशाचे भागाांत कोणे येका 
भजनसाचें पीक फार होतें, दुसरे प्रदेशी दुसऱ्या भजनसाांचें पीक होतें, येका देशाांत येक भजन्नस पुष्ट्कळ स्वस्त 
असतो, तोच भजन्नस दुसरे देशाांत माहाग असतो. यास्तव सवध लोकाांस सारखे पोचण्याकभरता या प्रदेशाांहून, 
तया प्रदेशाांत व या देशाांतून तया देशाांत नेणें आणणें अवश्य आहे. जसे शालजोड्या, कस्तूरी काश्मीराकडे 
होतात, दुसऱ्या कोठे होत नाहीं. तेव्हाां भतकडून इकडे तो भजन्नस आणावालागतो, व मीठ समुराचें काठीं 
भपकतें, परांतु तेथून जर ते मध्यदेशीं, न आणलें  तर कसें होईल. असे हजारों भजन्नस आहेत. जर लोक 
आपले देशावरच भरवसा ठेभवतील तर सुखी होणार नाहींत यास्तव पदाथाचा शोर् लाऊन जेणेकरून 
सुखवृद्धी होईल तें केलें  पाभहजे. 

 
बहुर्ा व्यापार करणारे दुकानदार लोक पृथक असतात. जे भजन्नस उतपन्न करतात तेच व्यापार 

करीत नाहींत, याचें कारण असें आहे कीं तयाांस उतपन्न करणेंमात्र ठाऊक असतें, परांतु भगऱ्हाईक व 
देशावरची माभहतीगारी नसते, व कोठें माहागाई आहे व कोठें स्वस्ताई आहे ही बातमीही तयाांस नसतये, व 
कोण भगऱ्हाईक कोणता भजन्नस घेईल हें ठाऊक नसते, याकभरताां उतपन्न करणें आभण भवकणे या उद्योगाचे 
दोन भहस्से होतात, जे लोक क्रयभवक्रय कभरतात ते उतपन्न करीत नाहींत, म्हणोन उतपन्न करणारे 
याांजपासून घेऊन भवकतात. ही उद्योगाची वाटणी ठीक आहे. नाहींतर अडचण पडेल, जसें भकतीएक 
लहान गाांवाांत ज्याचे घरी गुरें असतात तेथें तूप घ्यावयास जावें लागतें. 

 
जो मनुष्ट्य व्यापार कभरतो, तो आपल्या भहताकभरता कभरतो, पाहा, पाणबुड्या मोतयें श्रमानें काढतो 

तो आम्हाांवर दया करीत नाहीं. केवळ आपल्या पोटास पाभहजे म्हणनू कभरतो. तसेच येके देशाचे लोक 
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दुसऱ्या देशाांत व्यापार कभरतात, तोभह आपल्या भहताकभरताां कभरतात, तयाांत येकमेकाचें भहत सहज होतें. 
तातपयध मनुष्ट्याांस येकमेकाांचा आर्ार असला तरच सुख होतें आभण असा कोणताही मनुष्ट्य स्वतांत्र नाहीं. जें 
आपण खातो, भपतो, पाांघरतो, तयास हजाराचे हात व उद्योग लागले आहेत व अणखीं भजतक्याचे लागतील 
भततेके अर्ीक सुखी होऊ व मनुष्ट्यानीं येकत्र होऊन वागावें हा ईश्वरी सांकेत आहे. 

 
आपले सवध लोक व जवळचे दुसरे देश भजतके शाहणे असतील भततकें  आपल्यास चाांगले. कारण 

कीं युक्ती वाढतात आभण ज्ञान वाढतें, येका देशाांतून माल दुसरे देशाांत गेला तर तयाांत तोटा नाहीं, कारण 
कीं दुसरे देशाांतील माल इकडे येतो तत्राभप मालाचें स्थळाांतर होण्यावर व परदेशाांत जाण्यावर जकाती 
वगैरे सकार बसभवते हें काांहीं व्यापारवृद्धीस चाांगलें  नाहीं, अडथळे मात्र आहेत. 

 
प्राचीन काळीं माणसें व्यापार करूां  लागली तेव्हाां तयाांस येक अडचण पडू लागली कीं न्हावी याणें 

हजामत सुताराची केली तर तयाांस द्यावें काय. सुताराजवळ लाकडें तासलेलीं आहेत तीं न्हावी यास 
नकोत. असेच येकमेकापासून भजन्नस घेऊन वागभवण्यास खचध फार पडतो. तेव्हाां उद्योग सवांचे चालाव ेव 
क्रयभवक्रय अडचणीभशवाय व्हावा यास्तव मोबदल्याचा भजनसा पुष्ट्कळ प्रकारचा देशोंदेशी आहेत. कोठे 
कवड्या, कोठे बदाम, कोठे बशप्या. या भजनसा फुटल्या म्हणजे व्यथध जातात व लवकर नासतात. दुसरी 
काांहींतरी असी भजन्नस पाभहजे होती कीं ती नासेना व फोडली तरी उतरू नये व सुलभ व वजन थोडी, सवध 
देशाांत चालणारी असावी. अशी माणसें अडचणींत असतात (असताां) तयास खाणी सापडल्या. तयाांतील र्ातू 
काढून सोन्यारुप्याचे तुकडे व्यावहाभरक रव्य केलें . अद्याभप शाईपसैा वगैरे नाण्यावर भशक्का नाहीं, फक्त 
ताांब्याचा तुकडा आहे, परांतु असे नाण्यातून लोक तुकडे कापून घेतात आभण ठकभवतात. म्हणून पढेु भशके्क 
करू लागले व कडावरती देखील रेघा मारूां  लागले. या प्रमाणे हल्लीचा सुती रुपया आहे. 

 
सकार लोभानें आपल्याकडे भशक्का करण्याचे काम ठेभवतात, परांतु याचें कारण काांहीं भदसत नाहीं. 

सबब अन्याय व लोभभष्टपणा आहे. नाणें पाडण्याची पवानगी सवांस असती तर तयापासून काांहीं तोटा 
जाहला नसता, सकारचे रुपये पाभहजेत तर मग सरकारचें र्ोतरें पागोटी तयाचे कोष्ट्ट्याांनी केलेलीं काां 
नसावी? याभशवाय भकतीएक भठकाणीं सकारानें लोकाांस ठकभवण्याकभरताां र्ातूांत हीण भमसळ करून खराब 
नाणीं पाडलीं आहेत व वजनें कमी करून आपला खभजना भरतात. येणेकरून लोक फसतात आभण जो 
गुन्हा रयतेने केला तर सकार शासन करतात तोच गुन्हा आपण कभरतात. हा अन्याय आहे. 

 
व्यावहाभरक रव्य हें व्यापार खेभळवण्यास मुख्य कारण आहे व क्रयभवक्रय सुलभपणानें होतो. 

याजकभरताां सोने रूप जरीं लक्ष्मी नव्हें, तरी लक्ष्मी उतपन्न करणारा पदाथध आहे व उद्योग वृद्धीस कारणरूप 
आहे. सोने रुपें जर व्यापाराांत नसेल तर तयाचा उपयोग व्हावयाचा नाहीं. घराांत सोनें तें मातीचे 
भढगाप्रमाणेंच आहे. तें जर व्यवहाराांत खेळेल तरच तयाचा उपयोग वती साांभगतला आहे तो होईल. यास्तव 
जें सोनें रुप्याांचा सांग्रह तयास लक्ष्मी समजून कभरतात तयाांची चकू आहे. जर देशाांत सोनें रुपें फार असेल, 
येकाचे हाताांतून दुसरेयाचें हातीं असें व्यापाराांत खेळत नसेल, तर तो देश दभररीच म्हटला पाभहजे. परांतु 
बहुर्ा सोनें रुपें व्यापाराांत येतें, सबब ज्या देशाांत ते फार आहे तेथें व्यापार फार आहे असें जाणावें. कारण 
कीं तयाभशवाय क्रयभवक्रय होत नाहीं. जो देश आपलें  सोनें रुपें दुसऱ्या देशाांस देऊन तयाचे दुसेरे पदाथध 
खरेदी कभरतो तया देशाचें नुकसान आहे, कारण कीं, सोनें रुपें भचरकाल राहण्याचें र्न हें तयाचे हातीं जातें, 
तयाजमुळे उद्योगची चौपट वृद्धी होतये, परांतु याणी जे भजन्नस घेतले ते खाऊन जातात. सबब याचा तोटा 
आहे. जा देशाांत पैसा फार आहे तो देश सुखी असें समजावें, कारण कीं पैसा व्यापाराचा दशधक आहे. 
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ज्या देशाांत पैसा कमी आहे तेथें सावकार लोक बहुर्ा पसैा पाठभवतात आभण, तेथला भजन्नस थोडे 
पैशाांत खरेदी कभरतात व पढेु तया लोकामध्ये पसैा जमला म्हणजे पसैा पाठवावयाचा बांद कभरतात आभण 
माल पाठभवतात, आभण माहाग भवकून पैसा काढतात. अशीं सावकाराांची र्ोरणें असतात. पैसा हा भजन्नस 
खरेदी करण्याचा उपयोगाचा मात्र आहे, दुसरें काांहीं याचें कतधव्य नाहीं, व तयाचा दुसरा काहीं उपयोग 
नाहीं. फक्त मोबदल्याचा मात्र रस्ता आहे. 

 
सावकार लोक आपले सोईकभरताां भलावणपत्रें, हुांड्या, भचट्या वगैरे देतात ते कागदाचे पजेु 

असतात परांतु देशावर खेपा चालतात. भकतीयेक देशाांत सकारानीही भचट्या पैशाबद्दल देण्याची चाल 
घातली आहे. काांहीं राजानीं बहदुस्थानातही कागदाचे तुकडे चालभवले. परांतु कागदास व्यावहाभरक रव्य 
करण्यात नफा आहे खरा, परांतु पत व भवश्वास पाभहजे. र्ातूचा येकपट उपयोग आहे तर कागदाचा दसपट 
आहे, कारण कीं र्ातू भरून नेण्यास काांहींतरी श्रम आहेत परांतु कागद नेण्यास श्रम नाहींत, भशवाय दूर 
देशाचे व्यापारास सोय अशी आहे की येकानें लाख रूपयाचा माल काशीस भवकला आभण तेथुन भहकडे पैसा 
आणावयाचा आहे तर ज्याला काशीस माल भवकला तयाचे लाख रुपये पुण्याचे सावकाराकडे येणे असतात 
तयाजवर हुांडी भदल्ही म्हणजे हरकतीभशवाय पसैा पणु्याांस पदरी पडतो. याप्रमाणे सावकाराांचा, तोड जोडी, 
पुष्ट्कळ आहेत. र्ातूचे तुकड्यावर व्यापार चालू जाहल्यापासून फार उपयोग जाहला, व तयाजवर सवध 
देवघेव होऊ लागली, याजमुळें भकतीयेक लोक फक्त पैसा द्यावा घ्यावा, इतकाच व्यापार कभरतात. 
व्यापाराचें व लोकसुखाचे र्ोरण पैशावर फार येऊन ठेपलें  आहे. पैसा कमी होईल तर उद्योग कमी होईल. 
अर्ीक असला तर अभर्क होईल परांतु पसैा चालता पाभहजे. 
 

——— 

 
प्रकिप ४ 

भाडंरल म्ििजे लक्ष्मो जणमरण्याणरषयींर तोचा उधयीख कवण्याणरषई 
 
उपयोगी लक्ष्मी म्हणजे देशाांत लक्ष्मीचा जो भाग वृबद्धगत होण्याकभरताां कामास लाभवला असतो, 

तयास म्हणाव.े देशाांतील सवध लोक जो पसैा व्यापाराांत घालतात व भजन्नस खरेदीकडेलाभवतात व कुळांबी 
बैल, नाांगर घेण्याकभरताां जो पैसा खचध कभरतो, व चाकर ठेभवले तयास वतेन देण्याकभरताां जो पैसा लागतो 
तो सवध उपयोगी लक्ष्मीचे पोटी आहे. 

 
उपयोगी लक्ष्मीपासून जो नफा होतो तयास उतपन्न म्हणावें व उतपन्नापकैीं खचध जाऊन राहतें तें पुन्हा 

उपयोगी लक्ष्मीत पडतें. उपयोगी लक्ष्मी दोन प्रकारची आहे. येक स्थावर व दुसरी जांगम. स्थावराांत खाली 
भलभहलेले पदाथध येतात. 

 
उद्योग थोडक्या वळेाांत होण्याची यांते्र व हतयारें. म्हणजे माग, पवनचक्की, तारवें, लोखांडी हतयारें 

वगैरे, याभशवाय भाड्यानें लागणारी घरें, म्हणजे दुकानें, गोदी, लैब्ररी, घरें वगैरे. आणखी जमीन नीट 
होण्याकभरताां जें लागतें तें म्हणजे मोटा, नाांगर, गाडे, बैल, मजूरदार, रस्ते, पूल, पाट, तळीं, भवभहरी ही 
जमीनीत असतात सबब तींभह यातच समजावी. 
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जंखमात गालीं णलणिलेले धदाथप येतात. 
 
जे पदाथध जवळ असल्यानें उपयोग होत नाहीं, परांतु ज्या वळेेस तयाचा खचध होईल बकवा भवकतील 

तेव्हाां तयापासून उतपन्न होईल असे पदाथध. नाणें, दुकानदाराचे दुकानाांत जो माल भवकावयाचा असतो तो, 
मजूरदाराकभरताां दाणेवगैरे बेगमी करावी ती, व जी हतयारें व भजन्नस कामात नासतात म्हणजे तेल, 
कोळसे, कापूस, लोकर, बी, खत व मोठ्या इमारतीचे व पुलाचे वगैरे दागदोजीस जे पदाथध चुना वगैरे 
लागतात ते सवध याांत समजावें. 

 
देशाांत भजतकी येकां दर लक्ष्मी आहे तयापैकीं भजतकी उतपन्न होण्याकडे लाभवली आहे, भततक्यास 

भाांडवल म्हणजे (म्हणावें). भाड्याची गाडी हें भाांडवल आहे परांतु श्रीमांताचे घरचे गाडीपासून काांही उतपन्न 
नाहीं, सबब तें भाांडवल नव्हे. तसेंच जव्हाईर भवकणाऱ्याचे घरीं मोतयें भाांडवल आहे. कारण कीं तो 
तयापासून तो ऊतपन्न करून भवकणार, परांतु तीच मोतयें श्रीमांताचे घरी आलीं म्हणजे शोभेचा उपयोग, 
तयापासून उतपन्न नाहीं. याजकभरताां ती भनरुपयोगी लक्ष्मी होती. याचप्रमाणें सवध पदाथाभवषयीं भवचार आहे. 

 
पूवी एक मनुष्ट्य तारूां  फुटून येका बेटावर लागला तेव्हा तयाजवळ येक चाकू व येक बांदूक व दारू 

राभहली, तेव्हाां तया भाांडवलावर तयानें दोन वष ेआपला भनवाह केला. बांदुकीचे पोलादानें भवस्तव पाडला व 
मासे पाखरें वगैरे मारून खाई व चाकूां नें लाकडें तोडून लहानशीं झोपडी बाांरू्न व तेथे काांहीं भाजा वगैरे 
भशजऊन खाऊन हाल काढीत राभहला. बेटावर दुसरा कोणी माणूस नव्हता व लोखांड नव्हतें म्हणनू 
लाकडाचे सोटे वगैरे तयाणें हतयारें केलीं व कातडीं नेशी. पुढें काहीं भदवसानीं येक इग्रज तेथें आला. तो 
तयास हा मनुष्ट्य तेथे भेटला. तयास पुसलें  तयाजवरून तयाणें सवध हकीकत साांभगतली. नांतर तयास 
भवलायतेंत आणला. 

 
तेव्हाां सदरहू मनुष्ट्याचें भाांडवल ती बांदूक व सुरी. तयाजवर तयाणें सांसार केला. तद्वत भाांडवल 

असल्यावाचनू भनवाह होणार नाहीं. परांतु श्रीमांत देश आहेत तयाांचे भाांडवल मोटें असते व गरीब देशाांचें 
भाांडवल लाहान असते. भाांडवल फार आहे तेथे मोटाली कामें इमारती पूल वगैरे फार असतात कारण कीं 
जर भाांडवल नसेल तर ही कोणी बाांर्णार नाहीं. मोटें काम करावयास दोनशें चारशें माणसें लागतात 
भततक्याांस खाण्याकभरताां बेगमी असल्याभशवाय काम होणार नाहीं. तेव्हाां जें अन्न देशाांत भपकतें तयाांतील खचध 
होऊन इतकें  अन्न कोठाराांत पडेल तेव्हाां कोणीं मोटीं कामें करील.याप्रमाणें सवध मोटाले कामाचा व ज्या 
कामास बहुत माणसें व रव्य लागते तयाचा न्याय आहे. देशाांत खचांपेक्षाां उतपन्न अर्ीक होईल तेंव्हा भशलक 
राहील तया भशलकेवर मोटें काम व्हावयाचें येरवीं जर खाण्यापुरतें उतपन्न जाहलें  तर मोटे काम होणार नाहीं 
मोटे काम आरांभीं काांही लाभ देत नाहीं तयार जाहल्यावर लाभ देतें तेथपयंत खाण्याची व रव्याची वगैरे 
तयारी पाभहजे तेव्हाां भाांडवल भशलक दरसाल पडून जमलें  तेव्हाां तयाची उपयोगी लक्ष्मी कोणी करील. 

 
श्रीमांत म्हणजे इतकें च कीं लोकाांचे मेहेनतीचा सांग्रह तयाांजवळ फार असतो. लोकाांनीं खपून सोनें 

काढलें  प्रयतनानें शालजोड्या केल्या प्रयतनानें मोतयें काढली तीं सवध श्रीमांताजवळ असतात म्हणजे काय कीं 
इतक्या लोकाांनीं मेहेनत केली तयाचें फळ तयाांचे हातात असतें. जे श्रीमांत आहेत ते आपलें  भाांडवल ज्यास 
भाांडवल नाहीं तयास देतात आभण तयाचें उतपन्न आपण घेतात याचें नाांव मजूरदार. मजूरदार म्हणजे 
तयाांजवळ भाांडवल नाहीं म्हणून लोकाांचें भाांडवल घेऊन आपला भनवाह कभरतात. मजूरी चाकर वगैरे ज्या 
देशाांत अभर्क असतो तो देश र्न्य असें समजावें. कारण कीं भबनभाांडवली लोक थोडे आहेत असा भनणधय 
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होतो व दर फार असल्यानें मजूरदाराचा नफा आहे. तयाांस खाऊन भपऊन भशलक ठेवावयास येतये मग काांहीं 
भदवसानें तेंच भाांडवल होतें आभण तो मजूरदार मजूरी सोडून स्वताां आपलें  भाांडवलावर भनवाह कभरतो. 
याांजकभरताां दर मोठे असणें चाांगले आहे. 

 
आजचे काळी इांग्रजाांचे देशचें भाांडवल बकवाउपयोगी लक्ष्मी सवध देशाांहून फार आहे याजमुळे तयाचे 

उतपन्नही फार आहे. पाहा कीं, ते भजन्नस उतपन्न कभरतात तो तयाांचे देशास परुून जगाांत भकतीयेक दुसरे 
देशाांस राभहला तो पाठभवतात. तसेंच इमारती वगैरे भवलायतेस मोठाल्या व कारखाने मोटाले व ज्ञानाची 
पराकाष्ठा जाहली आहे तसीच तारवें कोणतयाही भठकाणी नाहींत असें नाहीं सवध देशाांत इांग्रजाांचा माल आहे 
याचें कारण काय कीं तयाांचें भाांडवल मोठें आहे व भाांडवलाचा उपयोग कसा करावा हें तयाांस चाांगलें  कळतें. 

 
देशाांत खचध होऊन जरी लक्ष्मी पुष्ट्कळ भशलक राभहली तरी भवना लोकाांस तया लक्ष्मीचा चाांगला व 

लाांभदायक अुपयोग करावयाचें समजल्याखेरीज ती लक्ष्मी वाढणार नाहीं. अमेभरकें त इांग्लां डाांत जमीन आहे 
भततक्या जमीनीने इांग्लां डाांतील लोकाांचे हजाराचा भहस्सा लोक देखील सुखाने भनवाह करीत नाहींत कारण 
कीं जमीनीचें उतपन्न कसें करावें हें तयाांस कळत नाहीं. अडाणी लोक आहेत. तसेंच बहदुस्थानाांत कापूस 
भपकतो पण लोकाांस उद्योगाचें ज्ञान नाहीं याजमुळें भवलायतेंतील वस्त्रें पाांघरतात. 

 
देशाची आभण येक मनुष्ट्याची वाट येकच आहे. जसा येक मनुष्ट्य आपलें  उतपन्न व आपला खचध व 

भशलक पाहतो तद्धत देशाची कस्थती पाभहली असताां आहे. देशाांत उतपन्न दरसाल होतें तयापैकीं देशाांतील 
लोक खातात व खचधतात व बाकी राहतें तें भाांडवल सुर्ारणेचा उपयोगी पडतें परांतु भशलकेचा उपयोग 
करावयाचें ज्ञान लोकाांस पाभहजे. 

 
बहदुस्थानातील लोक तर आपले भशलकेस मातीत टाभकतात. इांग्रज लोक आपली भशल्लक 

उतपन्नाांत लाभवतात. सांपूणध गृहस्थाांचा पैसा सावकाराांचा हातीं असतो याजमुळें उतपन्न होतें व देशाची 
सुर्ारणा होतये परांतु बहदुस्थानचे श्रीमांत-मूखध याजमुळें सावकारीत पैसा ठेवीत नाहीं व्यापार वाढवीत 
नाहींत ज्ञान वाढभवत नाहींत. परांतु श्रीमांती आली म्हणजे प्रथम लाख रुपयाचे तोडे दोन लाख रुपयाचे जसे 
याप्रमाणें व्यवस्था श्रीमांताचे भाांडवलाची असते सबब ती लक्ष्मी व्यथध होतये. उद्योगाची भशलक राहते 
तयाजवर अणखी उद्योग जाहला पाभहजे परांतु तसे होत नाही. 

 
भाांडवल भयात घालावयाचें असलें  म्हणजें सावकार नफा फार पाहतात कारण कीं बुडीताची व 

नफ्याची बेरीज भमळाली पाभहजे. याजकभरता व्यापारात भवश्वास जरूर पाभहजे. भजतकी भयवृद्धी होईल 
भततके सावकार हात आखूड करतात आभण व्यापार नीट चालत नाही. 

 
या देशाांत भाांडवल फार कमी. तथाभप लक्ष्मी पुष्ट्कळ आहे. परांतु तयाची भशलक रक्षण करणें आभण 

तयाची वृद्धी करणें व उपयोगाांत लक्ष्मी घालणें याचें ज्ञान कमी आहे. परांतु येक हे बरें आहे कीं इांग्रज 
लोकाांजवळ भाांडवल पुष्ट्कळ आहे तयाचा समागम आहे. कारण कीं आपण गरीब असलो तरी आपला 
शजेारी तरी श्रीमांत असावा भाांडवलाला हात न लागताां तयाचें उतपन्न होईल तें खचावें. आभण तया 
उतपन्नातील काांहीं भशलक ठेवावी. बहदुस्थानचे लोक मेहेनत कभरतातखरे परांतु याांस मेहेनत वाभढवता येत 
नाहीं, व दुसरें उतपन्न जें होतें, तयापेक्षाां खचध फार वाढला. कारण कीं इांग्रज लोक आपले देशाांत इकडील 
रव्याचें भाांडवल कभरतात याजमुळें जें इकडे भाांडवल व्हावयाचें, तें भतकडे गेलें , आभण अथातच या देशातलें  
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उतपन्न, खचास कमी होउां लागलें . याजमुळे उतपन्नाची भशलक येकीकडे राहून, भाांडवल मोडू लागलें , 
पभहले काळचे राज्यात जें भाांडवल जमलें , तयास हात लागू लागला म्हणजे इनामदार गाव भवकू लागले, 
जमीनी, वाडे, सोन्यारुप्याचे दाभगने, सवध लोक भवकावयास लागले, व आम्ही भकतीही मेहनत करून उतपन्न 
केलें  तरी तयास दुसरी वाटणी लागून आम्हास अबादी नाभहसी जाहली, व या देशाांतील भाांडवल वाढावयाचें 
बांद जाहलें . भाांडवल बांद होताांच उद्योगही बांद जाहला. कारण कीं भाांडवल उद्योगाचें मूळ आहे, 
लक्ष्मीजवळ, लक्ष्मी जाते. याजमुळें सवध लोक बकध त नाहीं म्हणून हाका मारतात. लोकाांस आम्ही भवचार 
करून जो भनणधय काढला, तो लोकाांस भदसतो पण तयास इतकीं कारणें साांगताां येत नाहींत. तत्राभप अशा 
प्रसांगी लोकाांस योग्य आहे कीं आपला उद्योग वाढवावा व ज्ञान वाढवावें. 

 
उतपन्न फार जाहलें  म्हणजे खचधही वाढतो कारण कीं खचांनें उतपन्न वाढतें, जर कोणीं खचध करणार 

नाहीं तर मग भशलक ठेवल्याचा उपयोग नाहीं, खचावर भशलकेची प्रभतष्ठा आहे. जो भशलक ठेभवतो तयाची 
आशा खचाची असतये याजकभरताां देशाचे आबादीस जमा वाढली पाभहजे व खचधही वाढला पाभहजे. परांतु 
व्यवस्था पाभहजे जर खचध वाढेल तर जमा वाढली पाभहजे. जमा न वाढेल तर देशाांतील भाांडवल जाऊ 
लागतें व भकती मेहेनत केली तरी लोकाांस बकध त नाभहशी होतये. 

 
राजाचा र्मध असा आहे कीं भाांडवल देशाांत वाढवावें व व्यापार वाढवावा, परांतु भकतीएक राजे 

आपला स्वता खचध फार वाढभवतात, व लोकाांस व्यापाराचें अटकाव, गाद्या, जकाती वगैरे कभरतात. व 
लोकाांस आबाद करण्याचें भनभमत्तानें तयाांस खराब कभरतात व भकती एक देशाांत भनरुपयोगी लोकाांचे 
पोषणाथध लक्ष्मीचा व्यय होतो, याजकभरताां जे लोक देशाचे उपयोगी पडतील तयाांस मात्र लक्ष्मीचा भहस्सा 
पोचावा व सकाराने गैरवाजवी खचध करू नये, व लोकाांनी, व श्रीमांताांनी भरकामे लोकाांस डौलाकभरता बाळगूां 
नये. या कारणानी लक्ष्मी जमत नाहीं उपयोगास लागत नाहीं शवेटी देश खराब होतो. 

 
——— 

 
प्रकिप ५ 

णनभपयधिाणरषयीं 
 
लक्ष्मी वाढण्यास भमळकतीस भनभधय असणें जरूर आहे. मागील प्रकरणाांत भलभहलेल्या गोष्टी 

भवशषेेकरून सकाराचानें होऊ सकत नाहीं तया लोकाांनीच बहुर्ा केल्या पाभहजेत. परांतु भमळकत 
भनभधयपणानें राखणें हें काम केवळ सकारचें आहे. मनुष्ट्यास जरी कळतें कीं लोकाांचे घेऊ नये व दुसऱ्यानें 
मेहेनत करून सांपादन केलें  तें हरण करूां  नये तत्राभप मनुष्ट्याची बुद्धीस दुष्ट वासनाांनीं भ्रांश होतो याजकभरताां 
लोकाांस सरकार नेमावें लागतें व सकारचे कायदे असतात तदनुसार लोकाांचे भमळकतीचें सांरक्षण होतें. 
भमळकतीचे रक्षणापासून असें होतें कीं येक श्रीमांत वाढतो आभण बहुत गरीबाांचे श्रम तो येकटा आपले 
सुखाकभरताां घेऊन लक्ष्मी उर्ळतो आभण गरीब लोक उपाशी मरतात याकभरताां श्रीमांताांचे घेऊन गरीब 
लोकाांमध्यें वाटणीकरून भदल्ही तरच काय बचता? परांतु हें बरोबर नाहीं. तयाची कारणें खाली भलभहली 
आहेत. 

 
लोक जेव्हाां अगदी रानट होते तेव्हाां तयाांजजवळ भमळकत नवती परांतु जों जों लोक शाहणे जाहले, 

तों तों भमळकतीचा सांग्रह करू लागले, परांतु मनुष्ट्यें स्वताां आळशी आहेत, गरजेभशवाय मेहेनत अगदी करीत 
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नाहींत याजमुळें दुसऱ्यानें जभमवलें , तें पाहून तयाचा लोभ र्भरतील आभण जो बळकट असेल तयाची सवध 
भमळकत होईल आभण जे भनबधळ व भले असतील तयाचे सवध हरण होईल आभण सामर्थयधवान लोक गरीबास 
खाऊ देणार नाहीं, याजकभरताां सकार पाभहजे नाहींतर लोक फळ भपकण्याचा देखील अवकाश करीत 
नाहींत. रानाांत भबनवारस झाडें असतात ती पाहा. तयाांजवर फळें भपकत नाहीं तोंच पाडतात तीच अवस्था 
सकार नसलें  तर गाांवाांत होईल. आभण पढुें जरीं पुष्ट्कळ लाभ होईल असें असलें  तरी नाश करतील. 

 
जर मेहेनत करून भपकभवलें  तें खावयास कोणी बसू देणार नाहीं, असे असलें  तर कोण नाांगरील, 

कोण पाणी घालील, कोण राखण करील. जर पदरीं पडेल अशी आशा राभहली नाहीं तर कोण मेहेनत 
करील. मेहनतीचें कारण भोगेच्छा आहे याजकभरताां जमीन वाटून देतात भमरास कभरतात वतनदारी 
कभरतात याचें कारण हेंच आहे कीं ही जमीन इतकी अमक्याची आहे असें ठरलें  व तयाांत घालमेल होणार 
नाहीं असें असलें  म्हणजे तो मनुष्ट्य ती सुर्ारून उपजऱ्यास आणनू उतपन्नास आणील. नाहींतर इमारती 
जमीनी बागा कोण कभरतो. याजकभरताां लोकाांचे आबादीचें प्रथम कारण हें आहे कीं जें जाणें भमळभवलें  तें 
तयाजपासून कोणी अन्यायानें घेणार नाहीं असा भनिय पाभहजे. अमेभरकें तील लोक याजमध्यें जमीनीची 
वाटणी व भमळकतीस भनभधय नाहीं. याजमुळे मोटाल्या जमीनी येक येकाकडे आहेत तरी तेथें काांहीं भपकत 
नाहीं व लोक दभररी आहेत. तुकध स्थान, भसभरया व, आबधस्थान येथें राज्यें फार वाईट आहेत सबब 
शतेकऱ्यास देखील लढाईची तयारी करावी लागते नाहींतर कोणी दाांडगा येऊन सवध भहसकाऊन नेईल. 
प्रतयेक मनुष्ट्याचा स्वभाव असा आहे कीं सवध मला असावें दुसऱ्यास काांही नसावें याजकभरताां हा स्वभाव 
तयाचा दमन करण्याकभरताां जबरदस्त सरकार पाभहजे. 

 
भवश्वासही मुख्य पाभहजे. व्यापार भवश्वासाखेरीज व पतीखेरीज चालत नाहीं. जर प्रतयेक मनुष्ट्यानें 

आपले भस्त्रयेचा चाकराचा यजमानाचा अभवश्वास केला तर जगणे होणार नाही. मोटाले व्यापार तर दूरच 
आहेत. याजकभरताां लोकाांनी इतबारानें वागणें जरूर आहे. कोणी कोणाचे भमळकतीवर जबरीनें हात घालू 
नये जो घालील तयास शासन करभवण्यास सकाराने मदत करावी नाहींतर सावकार भयानें पैसा बाहेर 
काढीत नाहींत व व्यापार उघडे मनानें चालत नाहीं सवध काम बांद होते. 

 
याकभरताां सकारास आपले मेहेनतीचा भहस्सा घेऊन राखावें लागतें व ते जो कायदा भहताकभरताां 

कभरतील ते लीनतेने मानणें योग्य आहे. कारण कीं सवांचे चाांगल्याकभरताां जे कभरतात तयास सवानी 
मानण्यास असा मान देण्याांत अपमान नाहीं. लोकाांचे सकार चाकर आहे व सकारचे लोक रयत आहेत. 
येकमेकाांचा भनवाह येकमेकाभशवाय चालणार नाहीं. सकार म्हणजे काय कीं लोकाांतून जे चाांगले लोक 
भवश्वासू आहेत तयाांस या कामावर मुकरर केले म्हणजे तया सवांचे नाव सकार असें पडते. जशा कमीट्या, 
पांचायती, सभा वगरेै आहेत तद्वत सकार ही येक मोटी कमेटी आहे. परांतु पुष्ट्कळ भठकाणी सकार आपला 
र्मध सोडून लोकाांची भमळकत खावयाची व तयाांची लक्ष्मी वाढवायाची सोडून तयाांचे भमळकतीचा नाश 
कभरतात. अांमल हाती आला आहे तो लोक अडाणी म्हणनू जाणार नाहीं. याजकभरताां पाभहजे तशी वतधणकू 
कभरतात. नानाप्रकारचा लढायाांत पैका व माणसे खचध भवनाकारण कभरतात. याजमुळें लोकाांचे नुकसान 
फार होतें परांतु सकारास असें समजत नाहीं की सकार ही भकती माणसें व रयत ही भकती माणसे आहेत? 
तेव्हाां लोकाांचे सतव घ्यावें हें नीट नाही. 

 
जो भमळकत भमळवतो तयास व तयाचे वांशाकडे चालेल हेभह सकारास ठरभवणे जरूर आहे. कारण 

कीं जर मरणापाठीमागे तें जाईल असें ठाऊक असलें  तर तयाचें भचत्त लागणार नाहीं. याजकभरताां 
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भनरांतराची आशा तयाांची असली म्हणचे सुर्ारणा ठीक होतये, याच कारणावरून ज्याणी मोटाली कामें केलीं 
तयाांस बक्षीस व इनामे देतात. 

 
श्रीमांताचे घरचें वणधन पुष्ट्कळ लोक कभरतात, कीं तयाचे येथे काय वाडे, वसे्त्र काय, जर काय, 

सुवास काय, सोनें, परांतु हें उपयोग नाहीं, देशाांत येकाचे घरी श्रीमांती असली म्हणनू फळ काय? तयाणें 
सवांचे लुटून आणलें  असते तें तो उर्ळतो व वाईट राज्याांत बहुर्ा श्रीमांत लोक माहान अपरार्ी असतात व 
लोकाांस अन्याये करून लुटल्याभशवाय श्रीमांत होण्याचा मागध भवभदत नसतो. आभण इकडील देशाांत मागें 
राजे जाहले तयाांची कमें ऐभकली तर अांगास शाहरे येतात. होळकराांची लूट, गोखल्याची लूट, भटपूचा जुलूम 
इतयाभद फार अवघड स्मरणास देभखल आहेत. मग तया देशाांची गती काय पसुावी. राजा मूखध असला 
म्हणजे देश खराब होतो. याजकभरताां राज्यावर नेमणें तयास चाांगला, भवद्वान, सुशील, योग्य, पृर्थवीचा 
मोलाचा, माणूस पाहून नेमावा म्हणजे वाकडें होत नाही. 

 
सवध भमळकतीपेक्षाां मुख्य भमळकत मनुष्ट्याचे हातपाय. ही प्रथम भमळकत जन्मतः प्राप्त होतये 

कोणापासून आणावी लागत नाहीं, परांतु ईश्वर पुरभवतो. तीचा उपयोग पाभहजे तसा करण्याची परवानगी 
असली पाभहजे. परांतु याचा प्रभतबांर् सकार कभरतात अशी सकारें फार वाईट व जे भमळकतीचा उपयोग 
पाभहजे तसा करण्याची पवानगी देत नाहीत आभण गाद्या, मक्ते, देतात तेंभह ठीक नाहीं. परांतु इांग्लां डाांतील 
चाल येक चाांगली आहे कीं नवीन युक्ती बकवा बुक कोणी केलें  तर तयाजवर काांहीं भदवसपयंत तयाचे हक्क 
ठेवीतात ती युक्ती बकवा ग्रांथकतयाचे इछेभशवाय प्रगट करण्याचे सकार मना कभरतात. हें बरोबर आहे. 

 
जसे आपले शरीराचा व भमळकतीचा तसाच आपले बदु्धीचा उपयोग करण्यास सवांस सारखी आज्ञा 

असावी. येभवषयी बहदू लोकाांच्या चाली व शास्त्रें काांही भवपरीत आहेत. येणेकरून तयाांचें असें जाहलें  आहे कीं 
जसा येक हात बाांरू्न येका हातानें खुषीने येकादा मनुष्ट्य काम कभरतो आभण हाल भवनाकारण सोसतो. 
तद्वत इतर जातीनें ज्ञान भमळभवण्याची बांदी व भकतीयेक पृर्थवीत उतपन्न पदाथध होत असताां भक्षण्याचा भनषेर् 
व व्रतें, यात्रा, उपास, तपें, वगैरे याांत काल भकतीयेक जातो. याचा उपयोग व लाभ लोकाांस काय होतो 
याचा भवचार पाभहला पाभहजे. भदसण्याांत तर काांहीं नाहीं. 

 
जर भनभधयपणा देशाांत नसेल तर कोणाचा पभरणाम लागणार नाहीं. श्रीमांताचा नाश प्रथम होईल. 

परांतु गरीबाचे श्रीमांत होणार नाहींत व जे ते आजचा भवचार पाहूां लागेल. उद्याचा पाहणार नाही व सांग्रह 
करणार नाहीं. उद्योग खुांटेल याजकभरताां भनभधयपणा हा देशाचे आबादीचें लक्षण आहे व सकारचें मुख्य काम 
आहे. 
 

——— 
 

प्रकिप ६ 
णकमतोणरषयीं 

 
लक्ष्मी देशाांत जमत चालली म्हणजे ती घरोघर प्रवशे कभरते. कोणाचे हातीं फार कोणाचे हा कमी 

जाते व याची कारणे काय आहेत तयाचा भवचार करण्यास पाच गोष्टींचा प्रथम भवचार केला पाभहजे. 
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१ मोल्य २ बकमत ३ खप ४ अमदानी ५ खचध  
 
मोल्य म्हणजे येक पदाथध दुसऱ्या पदाथास खरेदी कभरतो, तो गुण. जसें पाांचश े शरे कापूस 

बाजाराांत भदल्हा, तर येक हजार शरे तेल बकवा गूळ भमळतो, तेव्हाां कापसाचे मोल गुळाचे दुपट जाहलें  
याप्रमाणें सवध पदाथांचे मोल जाणावें परांतु बहुर्ा सोने, रुपें, ताांब े याांचें नाणे मोलाचा अजमास 
करण्याकभरताां काढलें  आहे. कारण कीं सोनें रुपें याांचे मोल जरी बदलतें, तरी इतर पदाथांसारखे वरचेवर 
बदलत नाहीं. यास्तव बहूत करून मोल ठरभवण्यात बकमत कभरतात. 

 
बकमत म्हणजे पदाथाबद्दल भजतके रुपये येतात ती तयाची बकमत. वरती उदाहरण भलभहलें  आहे, 

तयाचा आकार रुपये. 
 

५०० कापूस रुपये १००=१००० तेल रुपये १०० 
 
दोहो भजनसाची बकमत सारखी आहे. तत्राभप भकमतींवरून जुने काळचे बकवा पुढचे मोल्य समजत 

नाहीं व दुसरे देशाांतीलही समजत नाहीं. याचें कारण असें आहे कीं शपेन्नास वषांनी सोनें रूपें देखील 
भकमतीत कल खातें व नवीन र्ातूची खाण सापडली म्हणजे र्ातूचा दर कमी होतो व दूर देशाांत दोन 
प्रकारचे दर असतात. जसे येका देशाांत पाचश ेशरे कापूस पन्नास रुपयास भमळतो. परांतु १००० शरे तेलाला 
शांभर रुपये पडतात. तर 

 
५०० कापूस रुपये ५०=५०० तेल रुपये ५० 

 
कापूस व तेल समान आहेत असें जाणावें. मागे पेरू म्हणून अमेभरकें त येक देश आहे. तेथे पभहल्यानें 

युरोभपयन लोक गेले आभण मजूरदार ठेऊ लागले तों दर मनुष्ट्यास रोज तीन रुपये द्याव ेतरी तयाचें पोट 
भरेना. कारण कीं रुपें फार स्वस्थ होतें. परांतु लोक काांही श्रीमांत व सुखी नवते याजवरून बकमतीचा 
दरावरून भजनसाचें मोल्य साांप्रतकाळचे जेथीलतेथे काढता येते. परांतु स्थळाांतर बकवा काळाांतर जाहले 
म्हणजे भनघणार नाही. कारण कीं रुपें सोन्याची अतुपत्तीवर न्यूनाभर्क्य होते.  

 
मोल्य दोन पदाथाचें सारखे बकमतीनें असते. तयाजवरून असें समजावें कीं सदरी भलभहलेप्रमाणें 

पाांचशें शरे कापूस करण्यास जी मेहेनत व जो खचध लागतो भततक्याच खचात व मेहेनतीत हजार शरे तेल 
भनघतें. म्हणून तया दोहो पदाथाचें शांभर रुपये बकमत सारखे आहेत. मोल्याचे मूळ जे कापुसात आहे तेंच 
तेलात आहे. दोघाांचे ढीग मात्र लाहान मोटे परांतु मोल्य भफरवणारी वस्तु दोहोमध्ये सारखीच आहे. म्हणून 
ते दोनी ढीग येकामेकाशी बाांदले जातात. आणखी असें आहे कीं पाांचश ेशरे कापुसास जी मेहेनत लागली 
तीच पन्नास रुपये भार चाांदीस लागली आहे. म्हणून तींत कापूस पन्नास रुपयाचा मोबदला होतो. 

 
सोनें रुपें मातींतून काढण्यास मेहेनत फार लागतये. म्हणून तया मेहनती अन्वये दर आहेत. तोळाभर 

सोनें काढावयास भजतकी मेहेनत लागतये भततक्या मेहेनतीने १८ तोळे रुपे भनघते. व येक तोळाभर रुप्याच्या 
मेहेनतीत ८० तोळे ताांबे भनघते. हे येक कारण व दुसरें कारण असें आहे कीं सोन्याच्या खाणी थोड्या आहेत. 
रुप्याच्या तयाहून पुष्ट्कळ आहेत. याजमुळें सवांस सोन्याचे खाणीशी पोचायास रुप्याच्या आठपट अभर्क श्रम 
पडतात. 
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याजवरून सोनें रुपें हा भनरुपयोगी पदाथध आहे तरी इतर पदाथांची अदलाबदल करण्याच्या 
उपयोगी आहे व जसे इतर भजन्नस तसाच हा येक भजन्नस आहे. या भजनसाचा उपयोग इतकाच कीं इतर 
भजन्नस येकापासून दुसऱ्याचे हातीं जलद पोचभवतो. जसें बोलणें सवध लोकाांस येतें परांतु प्रतयेक मनुष्ट्य 
बोलून भनवाह करू लागला तर भकती अडचण पडेल बरें? आभण भलभहणे आहे याजमुळे कोठेले कोठे भकती 
दूर बोलणें होतें. येथून पत्र पाठभवलें  म्हणजे तया मनुष्ट्याचे कानाांत भततका मजकूर बोलल्याप्रमाणेंच आहे. 
तद्वत इतर भजन्नस येकामेकाशी बदलू सकतो. परांतु पैशाभवना अडचण फार पडेल आभण दूर देशाांत भजन्नस 
पोचभवणें वगैरे काांही होणार नाहीं. 

 
काांही पदाथध असे आहेत कीं तयाांची बकमत तयाचे दुर्वमळपणानें असतये भकतीही मेहेनत केली तरी 

तयास अर्ीक भपकभवता येत नाहीं. परांतु असे पदाथध थोडे आहेत. 
 
खप म्हणजे मनुष्ट्यास घेण्याची इच्छा आभण शकक्त दोन असलीं म्हणजे खप कोणतेभह पदाथाचा 

होतो. 
 
अमदानी म्हणजे पदाथध भपकून बाजाराांत भवकावयास येणे. 
 
खप आभण अमदानी या दोहोकडून बकमत कभमफार होतये. जर खप आहे भततकाच आहे आभण 

अमदानी फार झाली तर बकमत कमी होतये. आभण जर अमदानी आहे भततकीच आहे आभण खप फार असेल 
तर बकमत फार होतये याजमुळें येके भठकाणी लष्ट्कर जमलें  म्हणजे बकमती चढतात. पाऊस पडला म्हणजे 
दाण्याांच्या बकमती उतारतात याचें कारण हें आहे. बकमतीत फरक खप आभण अमदानीसारखी असेल तर 
पडणार नाही. दोनी आर्ीक जाहली तरी पडणार नाही. दोनी उणी जाहली तरी पडणार नाहीं. परांतु तयाांत 
जसें न्यूनाभर्क्य होईल तसें बकमतीतही होईल. 

 
पुण्याांत जर सालाबाद खप आहे भततक्याहून येकदांम फार माणसें आली तर खप वाढेल. मग जे 

पैसेकरी असतील ते माल घेण्यास बकमती फार लावतील. म्हणून तेजी होईल. परांतु जर येथील दाहाहजार 
माणसें येकदांम कोठे जातील तर भकमती कमी होतील. कारण कीं भवकणारे याांस भय पडून जो तो आपला 
माल लौकर भवकील म्हणनू मांदी होईल. यास्तव तेजीचे व मांदीचे कारण भवकत घेणार व घेणाऱ्याचे 
चढाओढीत आहे. 

 
खचध म्हणजे माल भपकभवण्यास जो खचध लागतो तो. हेंही येक मुख्य कारण बाजाराांतील बकमतींत 

फरक पडण्याचें आहे. काहींयेक पदाथध बाजाराांत आणला म्हणजे तो उतपन्न करावयास जो खचध लागला 
असेल तो भागून काांहीं नफा सावकारास होईल तर तो आणील. जर येक वसे्त्र करावयाचें बकवा कागद 
करावयाचें यांत्र आणलें  तयाणे इतर लोकापेक्षाां आपण माल थोडे खचात लौकर तयार केला आभण तो 
बाजाराांत आणला तर आपल्याला फार नफा होईल. कारण कीं नेहेमीची बकमत येईल. परांतु ही गोष्ट प्रभसद्ध 
जाहल्यावर दुसरे लोक तें यांत्र कभरतील आभण माल करून आभणतींल. तेव्हाां खपापेक्षाां माल फार आला 
म्हणजे अथातच बकमती उतरतील. परांतु बकमत कोठपयंत उतरेल कीं जोपयंत खचध भागून थोडा नफा 
राहील तेथपयंत, कारण कीं कोणी तोट्यानें भवकीत नाहीं तेव्हा बकमत उतरताां उतरताां येका र्ाऱ्यावर 
बसेल. 

 



 अनुक्रमणिका 

खप व अमदानीनें बकमतींत फरक पडण्यास शकेडो कारणें आहेत. परांतु नेहेमी बकमत उतरण्यास 
कारण खचध आहे. जर खप आभण अमदानी सारखी राहील तर खचध कमी जाहला तरीं बकमतींत फरक 
पडणार नाहीं. जसें जर पावसाबरोबर र्ान्य भपकतें भततेकें  आकाशाांतून पडले आभण काांहीं मेहेनत लागलीं 
नाहीं तर तयाची बकमत उतरणार नाहीं कारण कीं भजतका खप भततकीच अमदानी परांतु जर भपकभवण्यास 
खचध खांडीस दाहा रुपये लागत होता तो काांहीं युक्तीनें पाांच रुपये लागावा अशी तजवीज भनघाली आभण 
जर खपाइतकाच दाणा भपकभवला तर बकमत उतरणार नाहीं. परांतु अशी कस्थती राहात नाहीं. खचध कमी 
जाहला म्हणजे सगळेजण र्ान्य भपकऊ लागतात. कारण कीं खचध कमी आभण नफा होतो. परांतु सवध र्ान्य 
भपकऊ लागलें  म्हणजे अमदानी फार होतये आभण खप वाढत नाहीं तेव्हाां अथातच बकमती उतरतात. 

 
कोणचाही भजन्नस भपकऊन बाजाराांत येण्यास दोन गोष्टी पाभहजेत. येक मेहेनत लागली तयाची 

मजूरी भमळाली पाभहजे. व दुसरें जें भाांडवल घातलें  तें नफ्यानें परत आलें  पाभहजे. कारण कीं नफ्याभशवाय 
भाांडवल व वतेनाभशवाय चाकरी कोणी करणार नाहीं या कारणावरून पदाथांच्या बकमती ठरतात. 
 

——— 
 

प्रकिप ७ 
ाावा मजूवो र नफ्याणरषयीं 

 
भाांडवल व मेहेनत याजवरून बकमत होतये व भकमतीनें र्ारा होतो. जशी बकमत बाजाराांत येईल 

तसा र्ारा कुणबी देईल. लक्ष्मीची मुख्य दोन कारणें आहेत. येक भाांडवल व दुसरें मेहेनत यास्तव सवध 
लक्ष्मी प्रथम भतघाांचे हातात असतये. सकार मजूरदार सावकार या भतघाांपासून सवध उतपन्न होतये. 
याजकभरताां र्ारा, मजूरी, नफा याभवषयीं भवचार केला पाभहजे. कोणचे कोणचे देशाांत जमीनींचें मालक 
सकार नसतें. परांतु सवध जमीन लोकाांची असतये. व सकारचा वसूल सवध जकाती व छापी कागद वगैरेपासून 
होतो. याप्रमाणे भवलायतेत आहे. जमीन वाटून लोकाांस माल (मालक) करण्याचें कारण असें आहे कीं 
ज्याची जमीन भमळकत जाहली तो भतला उपजयास आभणतो व पसैा खचध करून लागवड कभरतो. आपले 
भमळकतीची तयास काळजी लागतये. परांतु बहदुस्थानात जमीनीचे मालक सकार आहे. जमीन भपकभवणारे 
तयाचे भाडेकरी आहेत. तत्राभप इकडे भमरास व जमीन करून देण्याची चाल आहे. भमरास इनाम जमीन 
तयाची भमळकत जाहली तयाजवर सकारचा जोर चालत नाही. तत्राभप जमीन सुर्ारणें हें मुख्यतवकेरून 
सकारकडे आलें . कारण कीं जो र्ारा देऊन जमीन वाहतो, तो फार पैसा खचध करणार नाहीं. याजकभरता 
तगाई वगैरे देण्याची चाल आहे. परांतु पडीत जमीन पुष्ट्कळ पडतये तयाची लागवड सकारही करीत नाहीं. 

 
ईश्वरानें उतपन्न केलेल्या पदाथाचें भाडें द्याव ेलागतें असा पदाथध काय तो जमीन आहे. बाकी वारा 

पाऊस उजेड हे भबनभाड्यानें चाकरी कभरतात. मनुष्ट्याचें जीवनाचें र्ान्यवगैरे सवध पृर्थवींत उतपन्न होते. परांतु 
जर ईश्वरानें असा नेम केला असता कीं भजतकें  माणसास पाभहजे भततकें च जमीनीनें परुवावें. तर सवध लोक 
येक र्ांदा कभरते. सवध नाांगर र्रतें व येक जातच पृर्थवीवर होतीं व मनुष्ट्याची कस्थती येकसारखी राभहती. 
कोणी शाहाणा होताना भवद्या वाढतीना व कोणास वसे्त्र करावयास व घड्याळे करावयास व भवद्या करावयास 
बनतेना आभण लोक रानटी राहते. परांतु भगवांतानें कृपेनें करून जमीनीचे अांगी शक्ती अशी ठेभवली आहे कीं 
मेहेनत दोघानी केली तर पाचाचे पोट भरावें. याजमुळें भबनमेहेनतीनें खाणारे तीन असामी काांहींतरी 
नाांगराभशवाय दुसरा उद्योग कभरतात आभण ज्ञानसुख आभण शरीरसुख दुसरे प्रकारानें वाढभवतात. 



 अनुक्रमणिका 

जमीनीचे वसुलावरा सकाराचा भनवाह होतो. याचे कारण असें कीं हा देश सुर्ारलेला नाहीं. जमीन 
सोडावी तर दुसरें काांहीं नाहीं. यास्तव प्राचीनकाळीं जेव्हा लोक मध्यम शाहणे होते तेव्हापासून चाल चालत 
आली आहे. परांतु भवलायतेंत असें नाहीं. सकार श्रीमांतावर कर बसभवतें. गरीबावर बसभवत नाहीं व 
जमीनीचे लोक इनामदार आहेत. कोणाकडे भकभत कोणाकडे भकती असी जमीन सवांस प्राचीन काळापासून 
वाटून भदल्ही आहे. तयाची लागवड व वसूल आपण भाडेकरी ठेउन इनामदाराप्रमाणें करावी. जमीन कर्ी 
सकार घेत नाहीं. सकारचा कर बहुर्ा श्रीमांती भोगणारे गाड्याघोडीं बाळगणारें याांजवर असतो. कारण कीं 
सकार श्रीमांताचें सांरक्षण गरीबाप्रमाणेंच बकबहुना श्रीमांताचें अभर्क कभरते. तेव्हाां सकारचा चभरताथध होण्यास 
तयाणी पसैा द्यावा हे योग्य परांतु या देशाांत असें नाहीं. सकार गरीबापासून घेतात आभण लक्षार्ीशावर काांहीं 
कर नसतो. जरी सकारचा लाभ तयाांस सारखाच आहे. 

 
काांहीं देश असे आहेत कीं तेथे माणसें फार कमी व जमीन फार आहे. तेथे जमीनीचा र्ारा नाहीं. 

कारण कीं जमीनीस कोण पसुतो. चाांगली पुष्ट्कळ जमीन पडली असतये. जमीन जर येकसारखे प्रतीची व 
बहुत असेल तर कोणी र्ारा देणार नाहीं. परांतु असें नाहीं. जमीन पुष्ट्कळ प्रतीची असते. व जमीन थोडी 
आहे. याजकभरताां देशाांत भजतकी माणसे असतात तयाांचा भनवाह होण्यापुरती चाांगली जमीन असते. 
भततकीच पभहल्याने पेरतात. परांतु पुढें माणसें वृबद्धगत जाहली म्हणजेभततकें  उतपन्न परुत नाहीं. मग मध्यम 
प्रतीची असती ही पेरू लागतात. मग र्ारा चालू होतो. चाांगली जमीन पाहून सकार म्हणते की याबद्दल 
काांहीं नफा भदल्हा तर देऊ नाहींतर ती वाईट घ्या तेव्हा शते करणारा कबूल कभरतो आभण र्ारा देऊ 
लागतो. याप्रमाणें र्ाऱ्याची चाल पडते. 

 
यास्तव र्ारा म्हणजे जमीनीचा जो उतपत्तीचा अभवनाश गुण आहे तयाचे उपभोगाथध मालक जो 

ठरभवला आहे तयास स्वाभमतव देणें याचें नाांव र्ारा. जमीन ईश्वरानें केली याचें स्वाभमतव येकास असावें व 
दुसऱ्यास नसावें हें कशाकभरताां याचें कारण पूवी भनभधयाचे प्रकणात भलभहलें  आहे. 

 
भकभतएक जमीनी अगदी खडकाळ आहेत. तयाचा उगेंच नाांवाला र्ारा देतात. भकभतयेक जमीनी 

वाईट चाांगली येकाखाली एक देतात. परांतु र्ारा देण्यास इतकें  जरूर पाभहजे कीं तो जमीनींत वषधभर 
खपेल. तयाचें वतेन तयास भमळाव ेआभण र्ारा देण्यास काांही वरती भमळालें  पाभहजे. पडीत पडतें याचें कारण 
असें आहे कीं तयास भपकभवण्यास जो खचध लागतो भततकें  उतपन्न होत नाहीं. याजकभरताां पभडत पडतें व 
तयाचा र्ारा कोणी देत नाहीं. परांतु जर माणसें देशाांत वाढतील तर तया जमीनीसही भपकवावें लागेल. आभण 
र्ाराभह देतील. परांतु माणसाांपुरेतें अन्न भपकत असल्यास मग वाईट जमीनीस कोण पेरतो. यास्तव जमीन 
भजतकी कमी लागवड होईल भततका र्ारा कमी होईल. आभण भजतकी जमीन अर्ीक लागवड होईल 
भततका र्ारा फार होईल कारण कीं फार जमीन लागवड जाहली म्हणजे वाईट जमीनदेखील लागवडीत 
येते व तयाांस मेहेनत व पैसा फार लागतो. याजकभरताां सकारास तगाई वगैरे फार द्यावी लागेल. व कौल 
भकतीएक सालचें द्याव ेलागतील. मग भततक्याबद्दल र्ारा अर्ीक दरानें सकार घेईल. 

 
वाजवी रीतीनें र्ारा याप्रमाणें चढतो, उतरतो, परांतु याखेरीज सकारचा जुलूम व हरण करण्याची 

इच्छा व रयत लोकाांचा गरीबपणा व अज्ञानपणा याजमुळेंही चढउतार होतो. परांतु या कारणानी चढउतार 
जाहल्यास लोकाांची दुदधशा होतये. 
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मजूरी म्हणजे वतेनेभह नाना प्रकारचें लोकाांस नाना प्रकारची असतात. याचें आियध लोकाांस 
वाटेल. परांतु भवचार केला असताां सहज समजेल कीं दर वगेळालाले असणें जरूर आहे. मजूरीचे दराची 
पाांच कारणें आहेत. प्रथम कामाचा योग्यायोग्यपणा, दुसरें तें काम भशखण्याचा खचध, भतसरें काम सदोभदत 
राहील बकवा नाही, चौथें भवश्वासाची कामें पाांचवें जाखीम. 

 
पभहलें  कारण असें आहे कीं कामाचा घाणेरेपणा व अब्र ू व शरीरास पीडा यामुळें  असें काम 

करणाराची मजूरी अर्ीक पडते कारण कीं अशी कामें इतरासारखी मजूरी भमळाली तर कोणी करणार 
नाहीं. याप्रकारची कामें खाटीक अपराध्यास फारशी देणारी याची आहेत. तशीच जा कामामुळे बेअब्र ूनाहीं व 
फार बुद्धी नको तयास वतेनें कमी आहेत. अशी कामें शतेकी, मासे र्रणें वगैरे आहेत अणखी भवद्या भशखणें 
म्हणजे ज्यौभतषी वैद्य वकील कारागीर याांची वतेनें मोटी आहेत कारण कीं हीं कामें अवघड आहेत बुद्धी फार 
पाभहजे फार काळ भशखण्याांत घालवावा लागतो. भसपायाचें कामास वतेन फार आहे कारण कीं ते 
दुःखदायक आहे जरी भशपाईभगरी पुष्ट्कळ लोकाांस करावी असें वाटतें याचें कारण भशपाई बहुर्ा भनकामी 
डौलदार असतात. परांतु वास्तवीक पाभहलें  तर तयाांस दुःख फार जीवाचें भय फार आहे. तसेच तारवावरचे 
लोक याांची वतेनें भशपायापेक्षाां फार आहेत कारण कीं जमीनीवरचें फौजेपेक्षाां तारवाांतील फौजेचे हाल फार 
आहेत. तमासगीर व गाणारे वगैरे याांची वतेनें फार आहेत. कारण की तयाांस बदु्धी भवशषे पाभहजे असे नाहीं 
तत्राभप तयाांत लज्जा आहे याजकभरताां बहुतलोक तयाांत पडत नाहींत. परांतु हा चमतकार आहे कीं जी कामें 
लज्जयुक्त आहेत असे लोक जाणतात परांतु तयाांचे पोषण पैसा देऊन करतात. 

 
दुसरे कारण असें आहे कीं भचत्र काढणारे, वैद्य, वगैरे ज्याांस तें काम भशखण्यास मेहेनत पडते 

भकतीयेक वष ेभशखतात तेव्हाां येतें अशा कामास वतेन इतरापेक्षाां फार आहे. 
 
भतसरें कारण असें आहे कीं चामार, बसपी वगैरे याांस नेहेमी कामें आहेत परांतु कुां भार हे बारा मभहने 

भवटा करूां  सकत नाहींत, भकतीयेक भदवस भरकामे बसतात. यास्तव तयाांचे वतेन अर्ीक आहे, कारण कीं 
दोन मभहने काम करून चार मभहने तयाांस भनवाह करावा लागतो. 

 
चौथें भवश्वासाची कामें म्हणजे सोनार, मोतयें छेदणार, भहरे कापणार, वकील, वैद्य, ही कामें या 

प्रकारची आहेत. 
 
पाांचवें भकतीयेक कामें अशी जोभखमाची आहेत कीं तीं दहाजण भशखत असेल तर येकास येतें अशा 

प्रकारची भवद्या भशखण्याची भाषा भशखण्याची वगैरे कामें आहेत. यास्तव तयाांस वतेन अर्ीक पडतें. 
 
याप्रमाणे वतेन अर्ीकउणें असण्याची कारणें. भशवाय दुसरें कारण असे आहे की लोक फार व 

रोजगार कमी असले म्हणजे दर कमी होतात व रोजगार वाढलें  आभण लोक थोडे असले म्हणजे वतेन फार 
होतें. जर लोक फार जाहले तर तयाांस रोजगार वाभढवणें जरूर आहे. नाहींतर तयाांचीं दुदधशा होईल. 
रोजगार वाढणें लक्ष्मी वाढल्याभशवाय होत नाहीं बकवा लोकाांची वृद्धी न व्हावी असी तजवीज केली तर येक 
लोक सुखी राहतील. 

 
मनुष्ट्याांची वृद्धी होतये याचा भहशबे पाहण्यास मनुष्ट्यासारखी दुसरीं जनावरें आहेत तयाांची वृद्धी 

पाभहली. तयाजवरून असें भदसतें कीं भस्त्रया दर वषास प्रसवतात. परांतु ज्याांची मुलें  अांगावर भपतात तयाांस 
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गभधसांभव लवकर होत नाहीं. याजकभरताां सरासरी दोन वषांस एक मूल र्रलें  तर स्त्रीचा प्रसवकाळ 
भवसापासून पांचेचाळीसपयंत अजमासें आहे. तेव्हाां वीस वषात दहा दहा मुलें  सरासरी पडतात. परांतु गरीब 
वगैरे याांची मुलें  ददातीनें, रोगानें, वगैरे कारणाांनी मरतात यास्तव सरासरी येके दांपतयास पाांच मुलें  र्रलीं 
म्हणजे तयाांत सवध वजाबाकी आली. याप्रमाणें भहसेब र्रला तर वीस वषांत सरासरी दुपट लोक व्हाव.े परांतु 
असें होत नाही. लोकवृद्धीस अटकाव फार पडतात. तथाभप अमेभरकें त इांग्रज लोक गेले तेव्हाां भजतकें  गेले 
तयाचे दुपट पांचवीस वषांत जाहले. तयाचे दुपट पन्नास वषांत जाहले. याप्रमाणें दीडश ेवषपेयंत वृद्धी पावले. 
परांतु असे नेहमी वृद्धी पावत नाहींत. जर असे वृद्धी पावतील तर इतक्याांस अन्न पाभहजे. परांतु जमीनीपासून 
भकती उतपन्न होईल याचाही अजून अांत नाही व लोक भकती वाढतील याचाही अांत नाहीं. यास्तव या गोष्टीचें 
भय नाहीं. तत्राभप इतके खरें कीं जमीनींत अन्न उतपन्न होईल तेथपयंत पराकाष्ठा लोक वाढतील, अर्ीक 
होत नाहींत. जर लोक मनस्वी वाढले तर सवांस पोटापरुतें अन्न भमळतें इतकें  वाढतील, अन्न सांपले म्हणजे 
लोकाची वृद्धी आटोपली हा अखेर भनयम आहे.  

 
लोकवृद्धीस नेहेमी अटकाव पडतात. याजमुळें भजतके लोक वाढाव े असें आहे भततके वाढत 

नाहींत. ते अटकाव असे की लोकाांचे दुगुधण, दभरर, आयुष्ट्यक मी होणारी कामें, रोग, साती, लढाया 
दुष्ट्काळ, व्यसनें, पाणी वाऱ्यात खपणें इतयाभद. याांतील भजतकी कमी होतील भततकी करावी हा र्मध प्रतयेक 
दयालू माणसाचा आहे. 

 
लोकाांचे जन्म सुखाांत व्हावयास मुख्य कारण लग्न आहे. जे पुरुष लग्नावाचनू बकवा लग्न करून 

व्यसनग्रस्त होतात ते फार बनद्य. तयाांस फळेही तशीच प्राप्त होतात, व ज्या भस्त्रया लग्न टाकून उनाड 
भफरतात तयाभह बनद्य व जनावरें होत व तयास फळे फजीती, रोग, पाप, दभरर, हींच प्राप्त होतात. यास्तव 
येक स्त्री करणें पुरुषास योग्य आहे आभण तयाांत सुख आहे. येकाहून अर्ीक भस्त्रया कभरतात ते मखूध व 
फजीतखोर आहेत. ईश्वराची इच्छा काय आहे हें कळण्याचा मागध असा आहे कीं सवांस जें चाांगलें  तीच 
ईश्वराची आज्ञा. यास्तव सवांनी जर पुष्ट्कळ भस्त्रया करूां  म्हटलें  तरजगाांत भस्त्रया व पुरुष सारखे आहेत. 
तेव्हाां ही गोष्ट सवांस चाांगली नाहीं. तस्मात ईश्वरआजे्ञस भवरुद्ध. दुसरे असें आहे कीं लग्न करणें तेंभह बहुत 
भवचाराने केले पाभहजे. लहानपणी लग्न हें सवधथैव भवचारास व शास्त्रास व ईश्वरआजे्ञस भवरुद्ध आहे. जेव्हा 
मनुष्ट्यास असी शक्ती येईल कीं आपले मुलाांस व स्त्रीस सुखें करून पोशील तेव्हा तयाणें लग्न करावें. 
लाहानपणी लग्न केल्यानें आपल्यासही खाण्यास नाहीं आभण स्त्री व मुले याांसही खाण्यास नाहीं अशा 
प्रसांगास आपण आणलेसें होते, व तेणेंकरून दुःखवृद्धी होतये व रोग, आयुष्ट्यहीनता, होते आभण असा लौकर 
लग्न करणारा मनुष्ट्य महान दोषी होतो. आभण लाहानपणीं पोर मेलें  म्हणजे तयास भजतके खाण्यास घातलें  
ते सवध व्यथध गेलें . तें पुनः परत येत नाहीं. पोरास वाभचवणें हें आईबापाचे दुःख खेरीज देशाांतील लक्ष्मी 
वाभढवणें आहे. असें असताां जे लौकर लग्ने कभरतात व लोकाांस क्षीणायु व रोगी उतपन्न कभरतात ते केवढे 
मूखध, आभणक मूखधपणा भकती बहदुस्थानात आहे याचा अांत नाहीं. 

 
जे लोक म्हणतात कीं जन्मास येतो तयास ईश्वर भनवाहाची सोय करतो. ते वडेे आहेत. कारण कीं 

जर शाहाणपणानें वागलें  तर ईश्वर सोय करील, परांतु मूखधपणा केला तर आपला दोष आहे. सद्गुणावाांचनू 
सुख नाहीं आभण व्यभभचाराचा तयाग हा येक मोठा सद्गुण आहें आभण सावर्ान हाभह सद्गुण आहे. 
याजकभरताां लग्नाचे कामाांत दोनीं पाभहजेत. आईबाप लौकर लग्नें करून पोरास दुःखी कभरतात, तसेंच जे 
गरीबास लग्नास पैसा देतात तेभह दोषी आहेत. लग्न कोणी स्वतांत्रपणानें सांसार करण्याचें सामर्थयध 
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आल्याखेरीज करू नये. यास्तव लोक सुखी होण्यास नीभतमान असले पाभहजेत. 
 

लोकाांमध्यें स्वतांत्रता असली पाभहजे म्हणजे व्यांग लोकाखेरीज प्रतयेकानें आपले उद्योगानें भमळऊन 
खाल्लें पाभहजे. कारण कीं स्वतांत्रता नसली म्हणजे लोकाांचा खरेपणा, आपले गुणाचा अहांभाव व आपली 
स्वता बकमत व गुण व उद्योगाची थोरवी परतांत्री लोकाांत नसतात. परांतु परतांत्र हा गुण बहदु लोकाांचा फार 
आहे. आभण ही केवढी लज्जा व बेषरमपणाची गोष्ट आहे कीं येकट्याचे पदरी अजधवाांत व नातें जडऊन 
खुषामतीनें काळ घालवावा. परांतु श्रीमांताांचें घरीं असे भकतीक असतात. असे लोक जगाांत नसतील. ते 
आपल्यास बेबकमत करून दुसऱ्यास नासतात. येकत्र कुटुांब राहाण्याची चाल फार आहे. परांतु ही चाांगली 
नाहीं. येक भमळभवतो आभण पन्नासजण तयाचे पदरी भनरुद्योगी राहून खातात. या लोकाांची बनदा भकतीभह 
केली तरी ते पात्र आहेत. परांतु जर हें श्रीमांत लोक शाहणें होतील तर लोक आपले सुखास जो पसैा लागेल 
भततकाच खचध करून बाकी काांहींतरी उपयोगास लाभवतील आभण आळशी भरकामें मूखध लोकाांस पांक्त्तीस न 
बाळगताां तयाांस उद्योग करून पोट भरा असें साांगनू हाकून देतील तर बरें होईल, तेव्हाां हा देश सुर्ारेल 
आभण तवभरत लग्नाची चाल मोडली पाभहजे. 

 
ज्ञान हें सवध रोगाचें औषर् आहे. आभण ज्यास ज्ञान आहे तयाांस आपली कस्थती सुर्ारण्यास पुष्ट्कळ 

वाटा सापडतात. यास्तव जे गरीब लोकाांची कस्थती चाांगली व्हावी अशी इच्छा कभरतात तयाणीं गरीब 
लोकामध्ये ज्ञानप्रसतृी करावी. व सकारचा हा मुख्य र्मध आहे. पोभलसाचे फार लोक ठेऊन अपरार् कमी 
होत नाहीत. परांतु लोकाांची सुर्ारणा केल्यानें कमी होतात. गरीबास ज्ञान नाहीं म्हणून असें वाटतें कीं 
श्रीमांताचे येथे चोरी जाहली तर म्हणतात कीं तयाजवळ पुष्ट्कळ आहे. चोर भकती नेईल. याचें कारण ते 
श्रीमांताचा हेवा कभरतात परांतु शहाणपण आल्यावर असें करणार नाहींत. सकाराने अपरार्ाचें मूळ तोडलें  
पाभहजे. कैदखाने व भशपाई मूळ तोभडत नाहींत. 

 
कोण म्हणतात कीं यांत्रें व युक्ती भनघनू लोक उपाशी मरतात. परांतु ही चूक आहे. यांत्रें व युक्ती 

भनघाल्यानें इच्छा वाढते व खप अर्ीक होतो. आभण उद्योगाचा सांके्षप होऊन लोक दुसरे कामास लागतात. 
देशाांत भजतकें  अन्न वगैरे लक्ष्मी आहे भततकें  लोकाांचें पोषण होतें. यांत्र व युक्ती भनघाली तर तया लक्ष्मीस 
क्षीण करीत नाहीं परांतु लोकाांस मात्र सुखवृद्धी कभरते. पाहा कींछापण्याची भवद्या कापुसाची वसे्त्र वगैरे 
करण्याची भवद्या याणी काय अवस्था केली आहे. काांहीं वाईट केलें  नाहीं. परांतु इच्छा वाढभवली खप अर्ीक 
केला ज्ञानवदृ्धी जाहली. 

 
मजूरीचे दराचें आणखी येक कारण आहे कीं जोंपयंत मजूरदाराचें पोट भरेतोंपयंत तयाचा दर कमी 

होईल, तयाखाली होणार नाहीं. परांतु काांहीं देशाांत गरीब लोक सुखाांत आहेत व खाण्याभपण्याचे हाल करीत 
नाहीत. परांतु बहदुस्थानातील गरीब लोक फार वाईट झोपड्याांतून नुस्ती भाकर खाऊन राहतात. अशा 
कस्थतींत राभहल्यामुळें  तयाांची मजूरीही कमी आहे. भवलायतेंत मजूरी कभनछ पक्ष पांर्रा रुपये मभहनाभर 
माणसी पडतात आभण या देशात दोन रुपये मभहना आहे. मजूरदार लोक बाहेरदेशी वगैरे जाऊ लागले 
म्हणजे तयाांस सुखाची गोडी लागते आभण ते लौकर लग्नें करीत नाहींत, कारण कीं तयाांस बाहेर जाण्याची 
वगैरे अडचण पडत नाहीं. परांतु इकडील मजूरदार लोक याांची वतेनें फार कमी याचमुळें तयाांस सुखाची 
गोडीं नाहीं व फक्त भाकरी खातात. जरा पाऊस कमी पडला तर लागलाच काळ पडतो. कारण कीं वतेनें 
कमी म्हणून पैसा नाहीं. यास्तव मजूरदाराांची वतेनें मोटीं असावी म्हणजे जरी काळ पडला तरीं ते मोजीत 
नाहींत, भनवाह कभरतात. 
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र्ारा व मजूरी सदरी भलभहली गेली. आताां नफा मात्र राभहला. नफा म्हणजे जो भाांडवलाचा मालक 
असतो तयास भाांडवल व्यापाराांत घालून तें परत येते समयीं अर्ीक होऊन येतें, तया अभर्काचें नाांव नफा. 
जसा व्यापार असेल तसा नफा अर्ीककमी होतो. दारूचा व्यापार आहे तर तयाजवर येक भवस्तवाची फुणगी 
पडली तर हजारो बुडतात म्हणून तया व्यापाराांत भाांडवलाचा नफा फार घेतात. 

 
या प्रमाणें देशाांतील लक्ष्मीचें तीन भागाांचें भनरूपण जाहलें . याजवरून वाचणाराचे लक्षाांत देशाची 

व्यवस्था चाांगली वाईट व उपाय काय योजाव ेहे समजण्याांत येतील. आभण या शास्त्राचें ज्ञान सवास जरूर 
पाभहजे. 
 

लक्ष्मोज्ञानातोल खीष्टो किदुस्थानास 
लाऊन धाणिल्या असता ंकाय राटतें? 

 
पृर्थवीवर जे सुर्ारलेले व शाहणे देश आहेत तयाांचे बरोबरीस हा देश नाहीं व येथील लोक 

अनुपयोगी व अर्ीर फार आहेत व भकतीयेक गैरसमजुतींनी तयाांस नाना प्रकारचे अटकाव पडून तयाांचे 
पाऊल पुढें पडत नाहीं. 

 
मागील राज्याांत नीच जातीचे लोक सुखी होते असें नाहीं. तयाची कस्थती हल्ली पभहल्याप्रमाणेंच 

आहे. परांतु जे रोजगाराने पोट भरणारे आहेत व आळसाांत राहून खाणारे याांची कस्थती साांप्रत बदलली आहे. 
कारण कीं शतेकीचा र्ांदा मागील राज्यासाभरखाच दुःखदायक आहे. तत्राभप मागील राज्याांत आशा होती 
कीं दुसरा रोजगार करू आभण भमळतही होता. तें आताां नाहीं. 

 
भाांडवल होतें तेव्हाां उद्योग केला नाहीं, भाांडवल गेलें  तेव्हाां उद्योग सुचून उपयोग नाहीं.  
 
साांप्रत जें भाांडवल आहे भततकें  भवलायतेंत आहे, व बहदू लोकाांस शतेकीमात्र राभहली आहे. तत्राभप 

इांग्रज इकडेस शते करण्यास येत नाहीं म्हणून बरें. नाहींतर तो रोजगार जाऊन शतेकीयाचे घरचे गड्याची 
कामें मात्र या लोकाांस राहती. यास्तव सकारास योग्य आहे कीं भदवसेंभदवस या लोकाांस जागा मोठ्या 
भदल्या पाभहजेत. तरच काांहीं भाांडवल इकडे राहील. 

 
आज श्रीमांत भकतीयेक लोक आहेत तयाणी आपला व्यापार वाढभवला तर व भवलायती यांत्रें व युक्ती 

इकडे आणल्या तर होईल. परांतु तयाांचे डोळे उघडून हें तयाांस सुचें तों ते दभररी होतील म्हणून तयाांची आशा 
नकोच. 

 
श्रीमांत लोक हे सार्ारण बहदू लोकाांचा गुण अरै्याचा आहे तयाांत श्रेष्ठ असतात आभण ते पैसा 

उपयोगी बकवा देशभहताचे व्यापाराांत घालीत नाहीत. परांतु गहाण वगैरे व्याजबट्ा गाांवाांत होईल भततका 
मात्र कभरतात. हा स्वभाव अज्ञानमलूक आहे. 

 
बहदु लोक प्राचीनकाळीं भवद्या व ज्ञानाचे षौकी होते. परांतु तो काळ गेल्याला ३॰॰॰ वष े सुमारीं 

जाहली. या तीन हजार वषांत याणी काांहीं केलें  नाहीं. भवद्यावृद्धीचा भाग मूखध भट खाऊ लागले. व इतर 
लोक अडाणी राभहले. याजमुळें इतके वषात तयाांची कस्थती सारखी राभहली आभण आताां चाली 
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बदलल्याभशवाय ही कस्थती बदलेल अशी आशा नाहीं. भटानी भवद्यावृद्धी व ज्ञानवृद्धीचें काम केलें  पाभहजे. 
नाहींतर काांहीं दुसरा र्ांदा केला पाभहजे. 

 
बहदू लोकाांचे शहर म्हणजे आळशी लोकाांचा समुदाय असतो. तयाणी गरीब लोकाांस भपळून अन्न 

घ्यावें आभण भरकामें बसून खावें. परांतु हीच शहरें जर उद्योगी लोकाांची होतील तर लक्ष्मी वाढेल. 
 
मागील राज्याांत गरीब लोकाांचे कस्थतीकडे कोणी पाभहले नाहीं. जबरदस्त लुटून खात असत. परांतु 

आताां सकारास योग्य आहे कीं गरीबाची कस्थती व जमीनीचें मालक सकार आहे तीची कस्थती सुर्ारली 
पाभहजे. याजकभरताां तळीं, भवभहरी, वगैरेसाठी कौल तगाई सकारानें अर्ीक भदल्ही पाभहजे. 

 
बहदूलोक अभवचारी आहेत याांस भवचार करण्याची व वाचण्याची गोडी नाहीं. हे लोक सार्ारण 

गोष्टी साांगत बसले तर कोणी म्हणतो कीं वाांगी खाऊ नयेत कोणी म्हणतो शभनवारचा उपास केला तर मोठें 
फळ आहे. दै्वत अदै्वतवाद व बसावें कसें स्नान करावें कसें इतयाभद पोकळ वाद कभरतात. कोणी बायका 
मासपाळण कोणी भतथीपाळण कभरतात. परांतु भवचार आभण राजकीय प्रकरणें कोणी बोलतदेभखल नाहीं व 
तयाांस कळतहीं नाहीं. यास्तव चाांगल्या बदु्धी भनरुपयोगी कामाांत व्यथध खचध होतात. म्हणून आजपयंत तयाांची 
मनें अज्ञानमागांत पडली आहेत, तीं भफरऊन ज्ञानाचे ओघात घातली पाभहजेत. म्हणजे अथातच शुष्ट्क गोष्टी 
सोडून देतील व बायकाांची कस्थती अवश्य सुर्ारली पाभहजे. 

 
लोकाांमध्ये ऐक्यता, खरेपणा भवश्वास अर्ीक आला पाभहजे. साांप्रतची नीती ठोक नाहीं व भट कमी 

जाहले पाभहजेत. व दुसरें जे आळशी लोक आहेत तयाचे ओझे कमी जाहलें  पाभहजे. आजपयंत मागील 
राज्याांत लक्षावर्ी अप्रयोजक व भनरुपयोगी प्राणी असे हे भट जेवले. याांजपासून इतकें च जाहलें  कीं 
गरीबाांची दुदधशा जाहली आभण जी लोकाांची लक्ष्मी तयाांचे जवळ राहावी बकवा ज्ञानवृद्धीकडे लावावी ती 
नदीत पडली असें जाहलें . भटानी खाऊन काांहीं साथधक केलें  नाहीं. कोणतीही भवद्या व भवचार केला नाहीं. 
याांजकभरताां हे लोक ताळयावर आणले म्हणजे तयाांस तयाांचें कतधव्य समजेल. 

 
बहदुस्थानासाभरखा देश उतपत्तीस कोठे नाहीं व येथील लोक स्वभावें करून बुभद्धवान आहेत. परांतु 

तयाांस अटकाव फार आहेत. सबब येथील लोकाांसारखे मखूधही थोडेच भठकाणी आहेत. असे हे लोक आहेत 
तोपयंत यास परतांत्र राभहलें  पाभहजे. मुसलमान जाहलें  इांग्रज आले, इांग्रज गेले तर दुसरे कोणी येतील. 
परांतु या लोकाांस आज काांहीं सामर्थयध स्वतांत्र भोगण्याचें नाहीं. जसा अर्ांगवायू जाहलेला मनुष्ट्य उठत नाही 
तयास हाती र्रणारा पाभहजे. जर येक गेला तर दुसरा पाभहजे. परांतु येक गेला तर तयाचा वायू गेला असें 
होत नाहीं. ज्या काळीं वायू जाईल तेव्हा तयास कोणी नको. 

 
कोणी म्हणतील कीं आजपयंत अम्ही सुखाचे होतो. आताां इांग्रज आले म्हणून भभकारी जाहलो. तर 

आजपयंत सुख होते तें सुख नव्हें पभरणामी तें भवष जाहलें . तुम्ही ज्यास सुख म्हणता तयास अम्ही सुख 
म्हणत नाहीं परांतु मूखधपणा म्हणतो. तुम्ही आजपयंत सुखाांत खाण्याभपण्याच्या होतेत, परांतु शहाणपण 
भमळभवलें  नाहीं. म्हणून तया सुखानें तुम्हाांस इतकें  मूखध केलें  कीं काांहींयेक शुद्धी नाहीशी जाहली. जसें 
रोगाच्या उदभवाच्या प्राक् कुपर्थयेंकरून सुख होतें परांतु तें नाशाचें कारण. तसें तुम्ही शवेटी मखूध जाहलेत 
कीं तुम्हास कोणीही यावें आभण बजकाव.े तयाांत काांहीं अवघड नाहीं असें जाहलें . तुम्ही लाख येकीकडे आभण 
परकी पाांचहजार येकीकडे तरी तुमची दुदधशा व्हावी अशा कस्थतीप्रत पोचभवणारे सुखास सुख म्हणू नये. 
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भवद्या व ज्ञान याभशवाय दुसरे औषर् या लोकाांस भानावर आणण्यास नाहीं. यास्तव साराांष हाच कीं 
यामध्ये ज्ञान वाढून शाहाणे होतील तो प्रयतन करण्याचा ज्याांस हे मूखध आहेत असें वाटतें तया सवांचा र्मध 
आहे. 

 
बहदुस्थानाांत पूवीपेक्षा आताां लोक अर्ीक वाढू लागले कारण कीं लढाया दांगे वगैरे कमी आहेत. 

परांतु लग्न करण्याची व्यवस्था नाहीं. भभकारी लग्नें कभरतात आभण म्हणतात, कीं अम्ही कुटुांबवतसल आहो. 
हा मूखधपणा मोडला असताां दभरर अथांत कमी होईल. 

 
सवध देशाांत असें आहे कीं श्रीमांताांस मुलें  फार होतात व गरीबास कमी मुलें  होतात व मरतात फार. 

परांतु येथे उलटें आहे. याचें कारण येथील श्रीमांत नीभतभ्रष्ट असतात. 
 
श्रीमांताांनी रव्य खचध करून मोटाली कामें पतकरून लोकाांस मागध दाखभवले पाभहजेत बकवा 

सकारानें तरी दाखभवले पाभहजेत. 
 
बहुत देशाांत असे लोक जाहले आहेत कीं तयाणी लोकाांचे कल्याणाथध प्राण अपधण केले. तयाची नावें 

माटधरस् (मार्वटयसध) इांग्रजीत, पारसीत भशया म्हणतात. तसे लोक बहदुस्थानाांत जाहल्याच्या गोष्टी कदाभचत 
पुराणाांत आहेत, परांतु अलीकडे कोणी नाही. 

 
आणखी बहदू लोकाांनी मागील ग्रांथ भलभहले ते देव होते ही समजूत सोडली पाभहजे; याजमुळें तयाांस 

फार माघारेपणा आला आहे. 
 
लक्ष्मीचा उपयोग सांयुक्त जाहला पाभहजे. याजकभरता फार कलाबतूची पाांघुरणें व अत्तरें वगैरे 

भनरुपयोगी पण बहुत भकमतीचे पदाथध याचा खप थोडा होई आभण उपयोगी पदाथध फार व्हाव े याजवर 
राजानें लक्ष ठेवावें. बहुर्ा श्रीमांत लोक लक्ष्मीचा उपयोग वाईट कामाकडे कभरतात. याजकभरताां लोक सुख 
पावत नाहींत. बाजीरायानें बहूत पैसा व्यथध खचध केला. लोक भ्रष्ट जाहले व नीतीन्याय इतयाभद 
चाांगलेपणाचा नाश जाहला. 

 
कोणी म्हणतील कीं भवद्या करणें ही श्रीमांतीच आहे. कारण कीं पैसा खचध केल्याभशवाय भवद्या होत 

नाहीं. सवास भवद्या करणें शक्य नाहीं याजकभरता जे श्रीमांत असतात तेच मात्र पकैा खचध करून भवद्या 
भशखतात. ही गोष्ट खरी आहे. परांतु भवदे्यकडे खचध होईल तो उपयोगी कामाकडे खचध जाहला असें समजावें. 
तेणेंकरून लक्ष्मी व वास्तभवक सुख अर्ीक होईल. याजकभरताां जे श्रीमांत व ज्याांस अनुकूळ असेल तयाणी 
भवद्या भशखावी व लोकाांस पढवावी याज येवढा र्मध नाहीं. याजकभरताां भवद्यावृद्धीस लक्ष्मी पाभहजे. 

 
लोकाांच्या कस्थती वरचेवर बदलतात. बहुर्ा देशाांतराचे इभतहासावरून पाहण्याांत आलें  आहे कीं 

प्रथम लोक रानटी असतात. तयाजमध्यें काांहीं भवशषे ज्ञान व बांदोबस्त नसतो. परांतु भोळसरपणा व 
प्रामाभणकपणा असतो. तयाांस भवलास ठाऊक नसतात व लक्ष्मी खचध करून भनरुपयोगी पदाथावर प्रीती 
नसते असे असतात. परांतु नांतर अशा लोकाांस रव्य बकवा शक्ती जर प्राप्त होईल तर तयाांस ओझें पडलेसें 
होतें, कारण कीं तयाांस माभहती नसतयें. परांतु असें असताां असताां ते सुखाची ओळख पडताांच मनस्वी सुखास 
लुब्र् होतात आभण पभहला आपला सरळपणा वगैरे रानटी अवस्थेमध्यें जे गुण दशधभवले असतात ते सोडून 
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भ्रष्ट, मारामारी करणारे व अन्याय करणारे होतात. तयाांचे भचत्त भवदे्यवरून भनघतें व भनबधळ व रोगी, 
असांपत्तीवान, असांततीवान, भनःशौयध, भनस्तेज, होतात कलहास प्रवतधक रे्यधभग्न होतात. ही लक्षणें लोकाांचें 
राज्य बुडण्याची आहेत व असे लोक जाहले म्हणजे तयाांजवर कोणीतरी येऊन पडून या बेवारशी लोकाांवर 
सत्ता चालभवतो. 

 
याप्रमाणें रूमचे लोक, ग्रीक देशाचे लोक व बहदुस्थानचे लोक आहेत व तयाांची अशी दशा जाहली. 

व भकतीयेक देशचे मध्यावस्थेंत व भकतीयेक देशचे प्रथमावस्थेंत व भकतीयेक देशाचे उत्तमावस्थेंत आहेत. 
मराठे लोक नीचावस्थेंत आहेत. प्रथम हे लोक सरळ भले प्रामाभणक असे होते. पुढें तयाांस सुखानुभव 
जाहला, परांतु तयाजमुळें ते इतकें  माजले कीं तयाणी सवध भान सोडलें  व बाभजरावाचे वळेेस तर मराठे लोक 
भ्रष्ट होऊन गेले. म्हणून लागलें च राज्य बुडालें . तसेंच भशक लोक आलीकडे असेच जाहले म्हणनू बुडाले. 
याप्रमाणें सवांची अवस्था आहे. इांग्रज लोक अजून मध्यावस्थेंत आहेत, परांतु तयाणी अतयावस्थेंत यावें म्हणून 
फार यतन केला आहे व ज्ञानास प्रमुख ठेवले आहेत. असी सावर्भगरी ठेभवली तर बुडाक्यास उशीर लागेल 
याांत सांशय नाहीं. 

 
मुख्य आमचे लोकाांस भवचार करता येत नाहीं व देशाांतील रीभतकस्थती काांहीं पाहात नाहींत. सवध 

आपलुपोटे आहेत. भवलायतेंतून इकडे माल भवकावयास येतो भकती व इकडून जातो कीभत हें पाहावे, व 
आणखी जाईल व भतकडचा कमी होईल असें करावें. या देशाांत पसैा राखण्याकभरताां लायखी सांपादन केली 
पाभहजे. नांतर ते न देतील असें नाहीं. उद्योग करावा म्हणजे सवध प्राप्त होईल. परांतु जर जेवणाच्या गोष्टी 
सवांनीं सवध काळ साांभगतल्या तर कोणचे रीतीनें हे मोठाले भवचार घडून येतील हें लक्षाांत आणावें. उद्योग व 
शाहाणपणा याचा लोप जाहला म्हणजे तीच अवदशा व तयाची वृद्धी जाहली म्हणजे तीच लक्ष्मी. 

 
बहदू लोक मुख्यतवकेरून मराठे लोक याांची साांप्रत अवस्था आहे तयाहून चाांगली कस्थती होण्यास 

याणी शोर् बहुत केले पाभहजेत व भवद्या वाभढवली पाभहजे व हल्लीच्या रीती व समजुती सोडल्या पाभहजेत. 
जोपयंत या कायम आहेत तोपयंत बरें होण्याचें भचन्ह नाही. जसें रोगी पर्थय करीत नाहीं तोपयंत रोग 
जाणार नाहीं तद्वत या देशचे लोकाांची अवस्था आहे. सवांस लक्ष्मी पाभहजे, परांतु भतला प्राप्त करण्याचे मागध 
थोडे लोकाांस ठाऊक असतात. उद्योग, भवद्या, सुनीती हे लक्ष्मीस आणणारे आहेत म्हणून याांची वृद्धी होईल 
ते यतन कराव.े खरेपणा वाढला पाभहजे, बुद्धी सुर्ारली पाभहजे, भाषा सुर्ारली पाभहजे. ही भजतकी व्यांगें 
आहेत भततकीं नीट ज्या काळी होतील तया काळीं हे लोक लक्ष्मीवान होतील. 

 
लक्ष्मीज्ञान आम्ही मुळापासून सांके्षपाने भनवदेन केलें  हें आपले देशाशी भमळऊन पाभहलें  म्हणजे 

दुदधशचेें कारण व तयाचे उपाय समजतील, व आम्ही भलभहण्याचे भततकें  पराकाष्ठा करून भलभहलें  आहे. 
बाकी जें करणें तें या पुस्तकाचे वाचणारे असतील तयाणी करावें. भकती एक वाचणारे असे असतील कीं 
तयाांस यातील भवषय काांहीं समजणार नाहींत. परांतु तयाणी अवघड पुस्तक आहे असें म्हणून टाकू नये श्रम 
करून बदु्धी मोठी करून सवध समजेल व तयाांतील सवध तकध  समजतील असें करावें म्हणजे आमचे श्रमाचें 
साथधक आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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किदुस्थानास दणवद्र येण्याचीं काविें 
 

आणि 
 

त्याचा धणविाव र व्याधावाणरषयीं णरचाव. 
 

इदुंप्रकाशातं आठ धत्रें, सदविू णरषयारंव आज दीन तोन रषांत प्रणसि झालीं. 
 

तयाांची 
 

धुनवारृणत्त 
 

———❇——— 
 

मंुबई : 
 

इांदुप्रकाशच्या मालकाांनीं “इांदुप्रकाश” छापखान्याांत छापून प्रभसद्ध केली. 
 
 

———♒——— 
 
 

सन १८७६. 
 
 
 

———❀——— 
 
 
 

ककमत ४ आिे. 
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प्रस्तारना 
 
बहदुस्थानास दभरर आलें  बकवा नाहीं व आलें  असल्यास तयाचीं कारणें काय तयाचा पभरहार कसा 

करावा व व्यापाराांत सुर्ारणा कशी करावी हे भवषय प्रस्तुत भजकडे भतकडे बोलण्याांत येतात, तयाांतील 
साराांश लोकाांस कळावा म्हणून इांदुप्रकाश पत्राांत आज दोन वषांत आठ पत्रें प्रभसद्ध झालीं तयाांत भकतीएक 
उपयोगी माभहती व सूचना आहेत तयाांभवषयी पृथक् पसु्तक झालें  असताां तें थोड्या भकमतींत बहुताांस 
घेण्यास उपयोगी पडेल अशी भकतीएकाांची सूचना आल्यावरून तयाची पुनरावभृत्त करून हें लहानसें पुस्तक 
तयार केलें  आहे. तयाांत आांकडे, भहशबे व तकध  जे आहेत ते जसे हातीं आले व जशी माभहती भमळाली 
तयाप्रमाणें दाखल झाले आहेत, तयाांत चूकवाांक पडली असेल तर ती कोणी भलहून पाठभवली असताां हरकत 
नाहीं. परांतु आज दोन वषांत याभवषयीं काांहीं तक्रार आली नाहीं याजवरून तयाांत बहुर्ा चूक नसेल असें 
वाटतें. 

 
इांग्रज सरकारचा अांमल या देशाांत झाल्यापासून रस्ते, पूल व जहाजें तयार होऊन चालू झाली 

याजमुळें देशाांतील व्यापारास मदत पुष्ट्कळ भमळाली; परांतु तो व्यापारही हल्लीं थकला; अभफणीवर कर 
बसला व कापसावर अमेभरकेचा चढ झाला. लोखांड, कागद, काच वगैरेवर भवलायतची सरशी झाली. 
मुलखाांतील व्यापारी देशाांत खेड्यापाड्याांनीं देण्याघेण्याचा व्यापार करीत होते तोही थकला; कारण तयाचा 
आर्ार शतेकरी लोक होते ते भभकारी झाले व साऱ्याइतकें ही शतेाांत पीक होत नाहीं, तेव्हाां तयाांणीं 
सावकारास काांय द्यावें? कसें तरी करून सरकारचा सारा रडतकढत भरतात; कारण कीं, सरकार 
जबरदस्त. तें लागलें च घरदार, जमीन व भाांडींकुां डीं जप्त करील या भयानें तयाचें देणें अगोदर वारतात. 
सावकार मागावयास आला म्हणजे हातपाय पसरून बसतात. जा, भफयादी करा असें म्हटलें  म्हणजे 
सावकार मनाांत आणतो कीं, कुळें  नादार, आणखी भफयादीस रुपये काढले पाभहजेत, कोडताांत फेरे घातले 
पाभहजेत, भजतके रुपये मागावयाचे तयाच्या अरे् खचध केले तरी ते हातीं येणें मुष्ट्कील असें समजून तें देतील 
तें घेऊन उगीच बसतात. ज्याच्या घरीं वषास हजार रुपयाांची प्राकप्त होती तयाच्या घरी दोनशें येत नाहींत, व 
पैसा भदला तो पनुः येईल असा भरांवसा नाहीं. कारण कीं, शतेकींत व व्यापाराांत कसर कोठेंच राभहली 
नाहीं. अदालतीचे कर लुटारूसारखे आहेत. एका अदालतीचें सर्वटभफभकट घेणें तर भमळकतीप्रमाणें स्टाांप 
घ्यावा लागतो. ज्या कामाांत तें सर्वटभफभकट दाखल करावयाचें तें दहा रुपयाांचें असतें. तयाकभरताां पन्नास 
रुपये खचध करावा लागतो. हा कर भपढी दरभपढी लागला आहे. ही अवस्था पाहताां लोकाांस आियध वाटतें 
कीं, लोक जगतात कसे?एका वैद्यानें मतृशरीर फाडून पाभहलें , तयास असें वाटलें  कीं, मनुष्ट्य मरतो हे 
मुळींच आियध नाहीं. जगतो हें आियध आहे. कारण तयाांत इतकी बारीक बारीक यांत्रयोजना आहे कीं, 
आयुष्ट्य चालतें हाच भवस्मय आहे. ही केवळ ईश्वरीकृपा आहे तयाप्रमाणें या देशाांतील रयत वाांचली आहे हेंच 
आियध वाटतें; परांतु ईश्वरीकृपेनें थोड्याांत भनवाह होतो व भनवाहाचें पदाथध पुष्ट्कळ भपकतात याजमुळें कसेंही 
करून जीवन होतें. तयाांत आता दारूचें व्यसन अभतशय वाढत चाललें  हें मात्र मोठें भवघ्न आहे. हें जर 
वृबद्धगत झालें  तर दुदधशसे पार नाहीं असें होईल. भवलायतेंत कोट रुपयाांची दारू वषास खचध होते आभण 
तयापासून दभररव भनबधलता वाढतें. तोच प्रकार येथें होणार आहे. मनुष्ट्यास भनवाहाकभरताां मद्यमाांसाची काांहीं 
गरज नाहीं असें बहुत करून हल्लीं भवलायतेंतील वनस्पतींवर भनवाह करणाऱ्या लोकाांनीं भसद्ध केलें  आहे व 
हजारों डाक्टराांनीं तयास अनुमोदन भदलें  आहे. मनुष्ट्य दीघायुषी व बळकट होण्यास चाांगलें  अन्न, 
भनष्ट्काळजी, ब्रह्मचयध व व्यायाम याांची जरूर आहे. एक शरे ताांदूळ बकवा गहूां, पावशरे डाळ व चार पैसेभार 
तूप इतकें  भमळालें  म्हणजे दुसऱ्या कोणतयाही खुराकाची जरूर नाहीं व याहून दुसरा बळ देणारा खुराक 
नाहीं असें हल्लींच्या रसायण शास्त्राच्या योगानें भसद्ध झालें  आहे; परांतु ही गोष्ट लोकाांचे ध्यानाांत येत नाहीं व 
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दारूां त काांहीं अभर्क गुण आहे असें ते समजतात ही भ्राांभत आहे. “ढवळयाच्या शजेारीं बाांर्ला पोवळा, वाण 
नाहीं पण गुण लागला” याप्रमाणें इांग्रजाांचे सहवासानें लोक असें समजतात कीं, तयाांच्या मध्यें बळ, शौयध व 
वीयध आहे तें तयाांच्या खुराकानें आहे म्हणनू आपण तयाांचा खुराक घेऊां  या. पण तयाांच्या मध्यें जें काय पशुतव 
आहे तें मात्र तयाांच्या मद्यमाांसाच्या आहाराचें फळ आहे. बाकीं अन्नाचा आहार हाच योग्य आहे. पैसा थोडा 
खचध होतो, हा एक याांत लाभ आहे, र्मधन्यायाचें रक्षण होतें आभण पशुतव प्राप्त होत नाहीं. पूवी बहदु लोक हा 
आहार करीत होते; परांतु तयाचा वाईट पभरणाम जाणनू तयाचा तयाग होत आला आहे. याजकभरताां आपल्या 
साध्या चाली भजतक्या आहेत तयाांचें रक्षण करावें. हल्लीं मद्यमाांसाची घाण स्वीकारीत नाहींत असें इांग्रज 
लोक बहुत आहेत आभण तयाचा पुरा भवचार करून तें तयाांणीं टाकलें  आहे. आभण टाकलेली पीडा आपण पुनः 
घेण्यास पाहत आहों याांभवषयी सवध आयधभहतेच्छूांनीं सावर् राहावें. 

 
कोडताचे कर भारी पडले म्हणून पांचाईतकोटे लोकाांनीं काढलीं आहेत तीं नीट चाललीं व लोकाांनीं 

तयाांची वृद्धी केली तर तयापासून बहुत नफा आहे, व सराकारही तयाभवषयीं बांदोबस्त करील अशी आशा 
आहे. तयाच प्रमाणें स्वदेशीय मालाचीं दुकानें भजकडे भतकडे झालीं आहेत. तेणें करून स्वदेशीय मालाांचे 
उतपत्तीस व खपास उते्तजन येत चाललें  आहे. हेंही भचन्ह चाांगलें  आहे. स्वदेशाांत पसैा राहील व उद्योग 
वाढेल हें मोठें काम आहे. हल्लीं कोणाांस रोजगार र्ांदा नाहीं व आपलीं मुलें  काय करतील हें कोणाांस सुचत 
नाहीं. हाताचीं कामें पूवापार करीत आले तयाांची यांत्राांवर सरसी होत नाहीं. भाड्याच्या घोड्यावर बसून 
रेलवबेरोबर चालेल म्हणून मोठा भनिय केला तरी तो चालणार नाहीं हें लक्षाांत ठेवनू वागावें. 

 
उद्योग हीच लक्ष्मी आहे. भभूमच केवल फलरूप होत नाहीं. कारण कीं रव्य घालावें तेव्हाां मोठाले 

बागबगीचे व भवभहरी होतात; पण तयाांत फायदा नसला म्हणजे हीं कोणी करीत नाहींत. तयाांत श्रीमांत लोक 
कमती झाले म्हणजे असले र्ांदे पडून राहतात. प्रजा भनर्धन झाल्यामुळें  आकाशाांतून पाऊस पडून तयाांत 
भपकेल भततकें  खाऊन भनवाह कभरतात. पूवीच्या केलेल्या भवभहरी आहेत तयाांस कोणी मोट जोडीत नाहीं; 
कारण कीं खचाचा मेळ पडत नाहीं. सरकारचे कर असे आहेंत कीं, ते वारून शतेाकडे खचध करण्यास काांहीं 
राहत नाहीं. उलटा सरकारसारा देण्यास सावकाराचें घर बकवा मुांबईचें बांदर पाहावें लागतें. उत्तम पीक 
आलें  तर थोडी कसर राहील; परांतु नेहमी उत्तम पीक येत नाहीं तयाचा भहशबे येणेप्रमाणे :— 

 
१. एक णबघा ऊंस लाणरला तव त्याचा तधशोल 

 खचध रु.   
सात वळेा नाांगरणी १०॥  सोळा घागरींची एक कढई, तयाांत गूळ ३॥। 

मण होतो, १३ शरेाांचा एक मण याप्रमाणे नऊ 
कढयारोज उतरतात. गूळ ३३॥। मण तयाांत 
महार, सुतार, परीट, कुां भार व गूळवाल्याांस 
वाांटणी द्यावी लागते व तयाांचीं कामेंही 
पडतात. आठ भदवस गुऱ्हाळ चाललें  आभण 
उत्तम पीक आलें  तर १२ खांडी गूळ होईल, 
तयाची बकमत ३९०. मध्यम आलें  तर ८ खांडी 
होईल, तयाची बकमत २६०. कभनष्ठ ४ खांडी, 
तयाची बकमत १३० रु. यावरून खचाशीं 

खत साठ गाडे ६०  
कुां पण करण्यास १०  
रखावली ३६  
लावणी ६  
खुरपणें ७॥  
बाांर्णें ५  
बावन्न वळेा पाणी द्यावें लागतें 
तयाच्या खचाबद्दल 

५२  
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गुऱ्हाळ जळण सुद्धाां ४५  भमळवनू पाहावें. 
सारा ६  
बबयाची बकमत ३०   
 २६८   

२. िळद लाणरलो तव त्याचा तधशोल 
 खचध रु.   
तीन वळेा नाांगरणी ४॥  उत्तम पीक २० खांडी, वाळवनू ५ खांडी, तयाची 

बकमत २०० रुपये; हीच पांर्रा खडी होईल 
तर रुपये १५० होतील व तोटा येईल. कभनष्ठ 
१० खांडी होईल तर १०० रुपये येतील; तेव्हाां 
सवधदा उत्तम पीक येईल तर मात्र कसर 
पडेल; परांतु तसें होत नाहीं. 

खत ५०  
पाांच खांडी बीं ५०  
पेरणी ५  
पाणी बावन्न वळेा ५२  
खुरपणी ८  
खोदणी १०  
सुकवणी ४  
भशजवनू घेणें ५  
सारा ६  
 १८७  

३. लसूि लाणरलो तव त्याचा तधशोल 
 खचध रु.   
तीन वळेा नाांगरणी ३  उत्तम पीक आलें  तर १०० रुपये येतील. 

मध्यम आलें  तर ६०, कभनष्ठ आलें  तर ४० 
रुपये येतील. तेरा शरेी मणाचे खांडीस २५ 
रुपये, चार खांडीचे रुपये १००; परांतु भपकावर 
असमानी फार होते. 

रोप ७  
पाणी १५ वळेा १५  
खुरपणी ५  
खत २५  
खोदणी ५  
 ६०  

 
याजवरून सवध भपकाचा अदमास समजावा. या रोजगाराांत लां गोटी घोंगडी भशवाय आशा नाहीं. 

नेहमीं तोटा भरण्यास सावकार पाभहजे. याभशवाय गभत नाहीं. 
 
केवळ लोक आकाशी शतेी कभरतात तयाांतही भवशषे कसर नाहीं. दाणें भवकून टाकाव ेतरी चावडी 

भफटत नाही. दोन पैसे तीन पैसे रोजचीं मजुरी पडतें. शणे आणनू गोंवऱ्या कराव्या. बाांर्ावरचें गवत काढून 
भारे भवकाव ेतरी पोट भरत नाहीं. मग भपतर पाट, दुखणें, मरण वगैरेबद्दल खचध आला कीं, वळेा गाहाण, 
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नथ गाहाण, बैल एकादा असला तर तयास बाजार दाखवावा अशी चोहोंकडून तारांबळ होते. बागाईताांत 
काांहीच नफा नसून उलटा खचध मात्र अांगावर येतो याजमुळें बागाईत फारसें कोणी करीत नाहीं. राक्षी, 
कौले, डाबळबें वगैरे उांच्या मालास बाजार नाहीं. मुांबई लगत असेल तर मात्र कदाभचत् रमारमी होईल. 
याप्रमाणें शतेीची कस्थती आहे. 

 
व्यापाराची कस्थती पाभहली तर बाजार भवलायती व भचनी मालानें भरला आहे. कागद, शाई, 

लोखांडी सामान, काच व वस्त्रें सवध बाहेरून येतात तेव्हाां देशाांत र्ांदा नाहींसा झाला. कागदाचे कारखाने 
उजाड पडले. रक्तवान शाई करीत होते तयाांणी आपला र्ांदा सोडला. लोखांड करणाऱ्या र्ावडाांचे वाडे 
उजाड पडले. हुांड्याांचे भठकाणीं नोट व मनीऑडधर भमळतात. रेलवेंत माल घातला म्हणजे भवम्याची गरज 
नाहीं. भजनगर, भशकलगर, लोहार घरीं बसले. सोनाराजवळ उांची र्ातु येईल तर पोट भरणार. ती र्ातु 
नाहींशी झाली. खेड्यापाड्याांनीं ज्या सोई होतया तया सवध गेल्या. वतनदार रयतेसारखे झाले. रयत भभकारी 
यामुळें  कजधवाम भदलें  तर परत येत नाहीं. फौजेंतील रोजगार सवध गेले. कन्राक्टावर चढ होऊां  लागले 
तयामुळें  तयाांतही फायदा नाहीं. मोदीखानें वगैरे पभहले उदार मनाचे साहेब लोक होते ते भनभाभवत. आताां 
रुपयाांचे चार आणे होत नाहींत. 

 
रोजगाराकडे पाभहलें  तर जेथें तेथें साहेब पुढें येतात. पोलीस व तयाांत भसभवलसर्ववस तर राजवांशीच 

म्हटली पाभहजे तयाांत नेभटवाांचा प्रवशे न व्हावा याजबद्दल भजतक्या युक्ती असतील भततक्या लागू केल्या 
आहेत. बाकी राभहलेल्या जाग्यात भमभलटरी व डाक्टर दाखल होतात. काांही काांही बाभरस्टरही तयाांत 
येतात. नेबटव बाभरस्टराांस कोणी पुसत नाहीं; परांतु भवलायती व भहमायती असतील तयाांस हायकोटात वगैरे 
भठकाणीं अनेक जागा आहेत तया भमळतात. भवलायतेंतील थकून राहतील तर नेभटवाची पाळी येणार.या 
देशाांत उमेदवार, व्यापारी व भभकारी याांची जशी गदी आहे तयाांहूनही भवलायतेंत अभर्क आहे, तयामुळें  रव्य 
भमळभवण्याचा आवशे तयाांस बहदुलोकाांपेक्षाां अभर्क आहे. असल न भमळतील तर कदाभचत् हाफक्यास्ट लोक 
व पोतुधगीज लोक हे सवध आभश्रत थोडे आहेत असें नाहीं. इतके जवळचे लोक टाकून नेभटव जरी स्वभाषा 
भशकून परभाषा भशकला, तयानें मोठ्या भबकट परीक्षा भदल्या, व लाखाांत एक असा बुभद्धमान् असला तरी 
तयाची चीज होत नाहीं. लष्ट्करी खातयाांत भरघाव नाही, पोलीभटकल, इांजनेर, व्यापार, रेभवन्यु. इतयादी सवध 
भठकाणीं खरे काम करणारे तर नेभटवच; पण मानकरी मांडळी तयाजवरती आहेच. एक डेप्युटी कलेक्टर 
असला म्हणजे भतजोरी, फौजदारी, व भकरकोळ सवध कामें सदर जागीं राहून फैसल कभरतो; परांतु चार पाांच 
अभसस्टन कलेक्टर भजल्ह्याांत नजर ठेवण्यास भफरतात, तयाांची नजर इतकीच कीं, थांडोशाच्या भठकाणीं तांब ू
लावनू काळ काढावा, आभण कलेक्टर होण्यास जो अनुभव पाभहजे तो भमळवावा. एकादी भाषा भशकावी, 
मामलेदाराचें टपाल मागें पढुें पोंचवावें. साराांश खचध बहुत आहे, परांतु हें म्हणण्यास नेभटवाांस सांकोच बहुत 
झाला आहे. 

 
पोट भरण्याचे मागध तीन—उत्तम खेती, मध्यम व्यापार व कभनष्ठ चाकरी; परांतु भतहींतही सोय 

राभहली नाहीं. तेव्हाां लोकाांनीं उद्योग र्ांदा वाढेल याची तजवीज जरूर केली पाभहजे. अलीकडे नेभटव 
सांस्थानाांत काांहीं भवद्वानाांचा प्रवशे झाला आहे ही गोष्ट चाांगली आहे. येणेंकरून बचाव झाला आहे; परांतु 
दरसाल भवद्याशाळेंतून लोक तयार होतात तयाांणीं कोठें जावें व तयार होण्यास पैसा कोठून आणावा? तयार 
झाल्यावर करावें काय हा भवचार मोठा आहे. या देशाांतील लक्ष्मी वाढण्याचा यतन सरकार काांही करीत 
नाहीं. कोळशाांच्या खाणी, लोखांडाभद र्ातूच्या खाणी वगरेै पुष्ट्कळ आहेत, परांतु तया कामीं मदत सरकारची 
नाहीं. सावकार व श्रीमांत याांस अक्कल नाहीं, ते अद्याप समजले नाहींत, जुन्या भ्राांतींत व जुन्या वडेाांतच 
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अद्याप गकध  आहेत. सरकारास रव्याची भरज लागली तर दोन मागध काभढतात, कर अभर्क घाला बकवा 
कजध काढा. भवलायतचें कजध कोट्यावर्ी रुपये या देशावर आहे तयाचें ‘व्याज’ भरावें लागतें; परांतु या 
कस्थतीचा पुढें पभरणाम काय होईल हा एक प्रश्न मोठा आपल्या मनास भवचार करण्याजोगा आहे. नेभटव 
राज्यापेक्षाां इांग्रजी राज्य चाांगलें  व सुखकर अशी जी समजूत होती ती जाण्यास हीं बहुत कारणें उतपन्न झालीं 
व मोगलाई तऱ्हा जास्ती जास्ती दृष्टोतपत्तीस येत चालली तेव्हाां परमेश्वरानें काय योजना केली असेल ती 
खरी, असें म्हणनू समार्ान करणें भाग आहे. 

 
हा देश मोंगलाई मराठी अमलापासून राजे व सरदार लोकाांच्या अनीतीनें व दुष्टपणाच्या वतधणुकीनें 

त्रासला होता. परगणे उजाड पडले. अभर्कार, हक्क, सत्ता आभण स्वस्थता हीं नाहींशीं झालीं होतीं. अशा 
समयीं इांग्रज सरकार उत्तम रीतीनें राज्य व्यवहार चालभवतात, हें पाहून रयतेस असा र्नी भमळाला म्हणनू 
आनांद झाला. तेणेंकरून सरकारचा अांमल चोहोंकडे सुलभ रीतीनें बसला. देशाांत भनभधय झालें  
न्यायाभदकाांची रीती फार चाांगली चालूां  लागली, प्रामाभणकपणा सरकारचा इतका वाढला कीं, तयाची 
कोट्यावर्ींचीं खतें बाजारात वतधवळयानें चालतात. भवद्यावृद्धी, चोहोंकडे शाळा वगैरे होत चालल्या आहेत. 
मोठ्या मोठ्या सुर्ारणा चालू झाल्या. लोकाांमध्यें भवचार उतपन्न झाला. आजपयंत लोक दबलेले होते, 
राजाांची व भटाांची अनेक प्रकारची जाचणी होती ती दूर होत चालली; अशा समयीं इांग्रज सरकारचें कतधव्य 
येवढेंच आहे कीं, हा देश र्नवान झाला पाभहजे, उद्योगी झाला पाभहजे आभण स्वतांत्रतेस आला पाभहजे. या 
देशाांत पालधमेंट स्थापन झालें  पाभहजे. देशाांतील लक्ष्मीचे शोर्न झालें  पाभहजे आभण मोठाले अभर्कार प्रजेस 
भमळाले पाभहजेत. इकडे नजर इांग्रज सरकाराांनीं देऊन नेभटव राज्यापेक्षाां इांग्रजी राज्य सवधदा उत्तम आहे 
असे लोकाांच्या मनाांत राहावें अशा रीतीनें चाललें  पाभहजे. तर इांग्रज सरकारच्या राज्यास दीघायुष्ट्य येईल 
आभण नेभटव राज्याच्या तुलनेस भजतक्या प्रमाणानें जवळ येईल भततक्या प्रमाणानें तयाचें आयुष्ट्य कमी असें 
पूवी इांग्रज सरकारचे उदार मनाचे अांमलदार बोलत आले हीच गोष्ट खरी आहे. नेभटव राज्याांचीं लक्षणें 
कोणतीं तर तीं उघडच आहेत. कोणतयाही नेभटव राज्याांत जाऊन पहावीं. प्रजेस सत्ता नाहीं, मुलखाांत 
शाांती नाहीं, राजे मन मानेल तसे चालणार, मोकळीक कोणतेही प्रकारची नाहीं, प्रजा दभररी व कराच्या 
भारानें थकलेलीं भवद्या भवचार शनू्य झालेली. सरकाराांत प्रामाभणकपणा नाहीं. न्याय मजीवर, कायदा 
मजीवर, नजराणें दर कचेरींत घेतात, या र्ोरणावर इांग्रजी राज्य भजतके वाढेल भततकी तयाची शक्ती कमी 
समजावयाची. जीं जीं नेभटव राज्यें गेलीं तीं या दुगुधणानेंच. पाहा पुण्याांत बाजीरावाांची कारकीदध, बडोद्यात 
मल्हाररावाांची कारकादध, लखनौंत वजीदअल्लींची कारकीदध, पांजाबाांत महाराणीची कारकीदध, साताऱ्याांत 
आप्पासाहेब महाराजाांची कारकीदध व तारकसाचें चभरत्र; तेव्हाां तयाांचा दुष्टपणा तयाांच्या नाशास कारण झाला 
असें इभतहासावरून भदसतें. याजकभरताां इांग्रज सरकारचीं प्रजा बळवान, र्नवान, भवद्वान, सांपत्तीमान, 
सत्तावान अशी होण्यास जे जे कायदे पाभहजेत ते ते करून राज्यरीती चालली तर प्रजा सांतुष्ट होऊन दुवा 
देईल.याच्या भवरुद्ध जे जे मागध भनघतील ते असांतोष उतपन्न करून राज्याची बळकटी कमी करतील. इांग्रज 
सरकारचे उपकार या देशावर बहुत आहेत सबब तयाचें भहत इकच्छणाराांनीं यथाथध आहे तेंच बोलावें अन्यथा 
जे मसलत देतील तेच शत्रु समजाव.े यास्तव हल्लीं इांग्रज सरकारची प्रजा दभररी झाल्याचा जो बोभाटा आहे 
तो दूर करण्याचें यतन चालू आहेत तयास सरकारनें सहाय होऊन प्रजेची बहादारी करावी. ही आमची 
सरकारास प्राथधना आहे. 

लीकणितरादो 
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किदुस्थान देशास दणवद्र येण्याचें कावि 
 

णनबंा १ ला 
 
हल्लीं भजकडे भतकडे लोक असें बोलतात कीं, रव्य नाहींसें झालें  व अभर्काभर्क नाहींसें होत 

चाललें  आहे. वीस हजाराांची हवलेी पाांच सात रुपये मभहन्यास भाडें भदलें  तर भमळते. युरोभपयन लोकाांस 
राहण्याजोग्या बांगल्याांचें मात्र भाडें बरें येतें; परांतु घराच्या भाडयाची मारामारच आहे. कुणबी लोक माल 
तयार करतात व ते ह्मणतात कीं, उतपन्न करण्यास खचध लागतो भततकेही पैसे हाताांत येत नाहींत व 
भकतीएक लोक ह्मणतात कीं, माल खपत नाहीं. तो देऊां  लागलें  तर मातीच्या मोलानें जातो. ज्याला तयाला 
असें वाटतें कीं, पुढें भदवस कठीण येत चालले आहेत. लहान मोठे व्यापारी व शतेकरी या सवांचें एकच 
ह्मणणें आहे. हलवाई, भडभुांजा, कोष्टी, कोळी, तेली व कुां भार या सवांचें ह्मणणें असें आहे कीं, भगराईक 
नाहीं. एक रुपायाचे डाळेंचुरमुरे तयार केले आभण ते एक भदवसाांत खपले तर चार आणे नफा पदरीं पडेल; 
परांतु एक रुपायाचा माल खपभवण्यास चार भदवस लागतात. बाजाराांत, स्टेशनावर, जत्रेंत, चोंहींकडे र्ाांव 
घ्यावी तरी चार आण्याांचा माल खपत नाहीं आभण नफा आणा अर्धआणाच भमळतो. लोकाांस माल घेण्याची 
इच्छा आहे, पण ताकद नाहीं. खाणेंभपणें व सुख भोगणें हें पैशाच्या स्वार्ीन आहे. पशैाचा तोटा असला तर 
घरचें पीठ बाांरू्न पांढरीची वारी करावी आभण जाऊन येण्याांत दोन आण्याचे पसेै खचध केले नाहीं तरी 
म्युभनभसपाभलटी चार आणे कर मागते तेव्हाां मोठें सांकट पडतें. असा भजकडे भतकडे पैशाचा तोटा काां पडला 
याचें कारण काय याचा तपास कभरताां असें भदसतें कीं, जुन्या काळचीं अज्ञानी सरकारें जुलूम करीत होतीं व 
व्यथध पैसा खचध करीत होतीं; परांतु तो सवध पैसा देशाांत राहात होता. दोनहजार वषांपूवी अशोक राजा झाला 
तयाणें डोंगर कोरून लेणीं केलीं. भदल्लीच्या बादशहानें आग्र्यास ताजमहाल बाांर्ला. मल्हारराव गायकवाड 
याांणीं लक्ष्मीबाईकभरताां मोठी नजरबाग केली तीस लाखो रुपये खचध झाला. आताां अशा कामाांत 
र्मधभोळेपणा बकवा सुखेच्छा याांखेरीज दुसरें काांहीं प्रजेच्या भहताचें र्ोरण नव्हतें, तरी जो पसैा खचध झाला 
तो सवध परत प्रजेकडे आला. काांहीं गवांड्याांनीं, काांहीं सुताराांनीं, काांहीं पाथरवटाांनीं, काांहीं मजुराांनीं नेला व 
तयाांचे अांगतवें वाणी वगैरे सावकार याांचे हातीं तें रव्य परत आलें , परांतु हल्लींचे सरकाराांत लक्ष्मी दयापार 
जाते असें ह्मणतात व पुराभणक साांगतात कीं, समुरमांथन करून देवाांनीं लक्ष्मी दयांतून काढली ती आताां 
आपले माहेरीं चालली आहे. असें वाटण्याचें कारण कोणी साांगतात कीं, लोक बनदक आहेत व कोणीं 
ह्मणतात कीं, लोकाांची परराज्यावर प्रीभत नाहीं कोणी ह्मणतात कीं, हल्लीं लोक श्रीमांत होत चाललें  
आहेत,लोकाांस उगीच दभरराची भ्राांती वाटते. जसें ज्याांचें वळण तसें ते बोलतात; परांतु याांतील तर्थयाांश 
काय आहें याचा आताां भवचार करूां . 

 
देशाांतून माल बाहेर जातो तयास रवानगी ह्मणतात व देशाांत येतो तयास अमदानी ह्मणतात. 

कोणतयाही देशाांतून रवानगी होईल तर तयाची बकमत व तयाजवर नफा इतके परत आले तर तो व्यापार 
ठीक झाला असें समजावयाचें. आताां बकमत व नफा रोकड रुपयाांनीं भमळो अथवा परदेशाांतील मालाचें 
मोबदल्यानें भमळो तयास बचता नाहीं. आताां बहदुस्थानच्या रवानगीचे भहशोब आहेत तयाांची दहा साली सन 
१८५८ पासून सन १८६७ पयंत तपासताां असे भदसतें कीं :– 

 
रवानगीची बेरीज ........................................................ रु. ४५६ कोभट. 
अमदानीची बेरीज (पकैीं ७२ कोट रुपयाांचें  
     रेलवकेडून लोखांड वगैरे) ........................................... रु. ४१९ कोभट. 
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माल नव्हे ती बेरीज वजा कभरताां बाकी .............................. रु. ३४७ कोभट. 
माल गेला तयाचा मोबदला काांहीं परत आला 
     नाहीं तयाची बेरीज. .............................................. रु. १०९ कोभट. 
 
तेव्हाां दहा वषांत १॰९ कोटींची खोट बहदुस्थानानें खाल्ली, ह्मणजे दरसाल दहा कोट नव्वद लाख 

रुपयाांचा तोटा आहे. हा तोटा ऐन रवानगींत आांहे. नफ्याचें तर आह्मी नाांवच घेत नाहीं. 
 
दरसाल या देशास दहा कोटींची खांडणी भरावी लागते. या देशापाशीं रोकड पैसा भरण्यास नाहीं, 

तर भततक्या बकमतीचा माल द्यावा लागतो. ह्मणजे इतकें  उपयोगी रव्य अनेक रूपानें या देशाांतून जाते, व 
तयाचा मोबदला या देशास काांहीं भमळत नाहीं. याप्रमाणे दादाभाई नवरोजी याांणीं पत्रक करून दाखभवलें  
आहे. 

 
आताां दुसरें पत्रक कनधल म्याभरयट याांनीं केलें  आहे तयाांत ते असें दाखभवतात कीं, सन १८६१ 

पासून सन १८७३ पयंत बारा वषांचा भहशोब तपासाला तयाजवरून भदसतें कीं :– 
 
रवानगी माल ....................................................... रु. ६५५ कोभट. 
अमदानीं सोनें रुपें सुद्धाां ............................................ रु. ५२२ कोभट. 
तोटा ................................................................ रु. १३३ कोभट. 
सन १८६१ पासून १८७३ पयंत वष ेबारा, 
     तयाांनीं भागलें  तर दरसाल तोटा येतो तो ........................ रु. ११ कोभट. 
 
भवलायतेहून रोकड नाणें बकवा नोटा इकडे येत नाहींत व इकडून भतकडे जात नाहींत; कारण या 

देशाांचें नाणें तया देशाांत चालत नाहीं व भतकडील इकडे चालत नाहीं. जी काय घालमेल व्हावयाची ती 
मालाचे रवानगी अमदानींत होंते. ती अशी कीं, भनकलकां पनीनें पन्नास लाख रुपयाांचा कापूस मुांबईहून 
रवाना केला आभण तयाचे पसेै भवलायतेहून यावयाचे; परांतु तेथें महाराणी सरकारचे सेके्रटरी आहेत ते तया 
सावकाराांस पन्नास लक्ष रुपयाांची हुांडी देतात आभण साांगतात की; हा पैसा तुह्माांस मुांबईचे भतजोरींतून 
भमळेल. तेव्हाां ती हुांडी मुांबईत येते आभण बहदुस्थानच्या रव्यापैकींच भनकलकां पनी आपला पैसा घेते, तेव्हाां 
बहदुस्थानच्या रयतेनें माल भपकभवला, भवलायतेस पाठभवला, आभण तयाची बकमत बहदुस्थानच्या रयतेच्या 
पैशाांतून भदली. मालाचा उपयोग भवलायतेच्या लोकाांनीं एक पसैाही भदल्यावाांचनू केला. हुांड्या वगैरे कागद 
इकडून भतकडे जातात व येतात तयाांत काांहीं अथध नाहीं; परांतु माल जातो तयाचा पसैा भतकडच्या भतकडे 
वळून घेतल्यामुळें  बहदुस्थानच्या रयतेस ही खांडणी भरावी लागते, ही नगदी खांडणी नाहीं; परांतु ऐनभजनशी 
खांडणी आहें तेणेंकरून अकरा कोभट भकमतीचे रव्याचा उपयोग या देशाांतील लोकाांस भमळत नाहीं. 
परदेशाांतील लोक घेतात. बहदुस्थानसरकारचें आभफस भवलायतेस आहे. तया कारखान्याच्या फक्त 
खचाबद्दल सेके्रटरी याांजकडून दरमभहना कोट रु. च्या हुांड्या येतात. 

 
भकतीएक लोकाांस असें वाटतें कीं, या देशाांतून माल रवानगी फार होतो व अमदानी थोडी आहे. 

यावरून या देशाचे उतकषाचें भचन्ह आहे; परांतु याांत मोठी भलू आहे. रवानगी होते तयाची बेरीज मोठी 
भदसते; परांतु तयाची बकमत या देशास भमळते बकवा नाहीं हें पाभहलें  पाभहजे. बकमत भमळण्याचें द्वार तया 
देशाांतून जो माल इकडे येतो तेंच आहे. तो माल जर कमी येतो तर असें समजावयाचें कीं, आपला 
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रवानगीचा माल फुकट गेला बकवा वळून घेतला, आभण तयाची बकमत आपणास भमळाली नाहीं. आताां कोणी 
ह्मणतील कीं, इांग्रजी राज्यापासून अनेक लाभ या देशास आहेत तीच बकमत समजावी आभण ते लाभ कोणते 
ह्मणाल तर ऐका.– 

 
१. परदेशाांतील शत्रसू अडवनू र्रणें. 
२. देशाांत स्वस्थता राखणें. 
३. भवद्यावृभद्ध करणें. 
४. सती, कन्याहतया, आतमहतया दुदधशचेें वैर्व्य इतयाभद बांद केलीं आहेत. 
५. लेखी कायदा चालत आहे, मजी बांद झाली. 
६. भलभहण्याची व बोलण्याची मोकळीक आहे. 
 
हे लाभ मोठे नाहींत कीं काय? तुमची आई बकवा बहीण प्रारब्र्ानें भवर्वा झाली असती तर भटाांनीं 

भतला जीवांत भचतेंत घातलें  असतें, ती इांग्रज सरकारनें वाांचभवली, तेव्हाां तुमचें आईबभहणीसारखें महातीथध 
तुह्माांत राभहलें , तयाची बकमत दर माणशीं लाख रुपये र्रण्यास काय बचता आहे. तसेंच इांग्रज सरकारचे 
शाळेंत जे मोठाले भवद्वान झाले आहेत तयाांनीं प्रतयक्ष पैसा भवदे्यकडे खचध केला असेल; परांतु तयाची बकमत 
कोट रु. र्रण्यास काय बचता आहे. सर टी. मार्वराव, भाऊदाजी, दादोबा पाांडुरांग, दादाभाई नवरोजी व 
फरदुनजी अशीं माणसें इांग्रज सरकारमुळें  या देशाांत भनमाण झालीं तयाांची बकमत दर एकाची कोभट रु. 
ह्मणण्यास काय बचता आहे? तसेच एम्. ए., बी. ए. वगैरे पदव्या भमळभवणारे लोकाांची बकमत दहा दहा 
वीस वीस लक्ष नव्हे काय? जर या देशास तयाांचे भनष्ट्पत्तीबद्दल इतका खचध पडला आहे तर इांग्रज सरकार 
तयाांची बकमत न करोत; परांतु या असाम्या कोट्यावर्ीच्या आहेत असें समजण्यास आपणास काय बचता 
आहे? या लोकाांस पाठशाळेंत मभहना पाांच रु. दहा रु. भराव ेलागले तरी ज्या सरकारानें पाठशाळा घातली 
तया सरकारचे कस्थतीकभरताां आपण यास भजतके कोट रु. दरसाल भराव े लागतात तयाांचे बदली ह्याच 
असाम्या समजाव्या. दयानांद सरस्वतीसारखे उघडपणें बोलणारे उपदेशक भफरतात याजमुळे लोकाांस 
प्रबोर् होतो तयाांची बकमत क्रोड रु. र्रण्यास काय बचता आहे? जुनीया देशाांतील जांगली सरकारें असतीं 
तर या स्वामीची बर्ड काढली असती; परांतु आताां ब्राह्मणाांनीं मनाांत चुरमुरावें इतकें च राभहलें  आहे; परांतु 
सवध लोकाांस राज्यावर व र्मावर चचा करण्यास जी कायद्यानें सत्ता भमळाली आहे ती कोणीही घेऊां  सकत 
नाहीं. छापखानेवाले याांसही याचप्रमाणें अभर्कार आहे. तेव्हाां या मोकळीकेची बकमत लाखो रु. समजली 
पाभहजे. दुसरें, भवलायतेस बकवा भचनाांत कोणी जाऊन लौभकक केला असताां एका आळींतील कुतरा 
दुसऱ्या आळींत गेला तर ज्याप्रमाणें तया आळींतील सवध कुत्रीं तयाजवर तुटून पडतात तयाप्रमाणें सवध 
ब्राह्मणमांडळ तयाजवर तुटून पडत असे आभण दहा दहा वीस वीस वष ेपैसे खाण्याचे इच्छेनें भट हा रोजगार 
भपकवनू बसत, तें आताां बहुतेक बांद झाले. ब्राह्मण लोभी आहेत असें सवध नवीन गृहस्थ समजूां लागले. हा 
सवध प्रताप इांग्रज सरकारचा आहे. याची बकमत भकती समजावी? 

 
पाहा कीं, सवध बहदुलोक मुळापासून बकऱ्यासारखी जात, तयाांस कोणीही पोटास भदलें  तर ते स्वदेश 

बकवा बापभाऊ याांची ओळख सोभडतात. एक जातीचे लोक दुसऱ्या जातीशीं वैर करतात, आपण भफतुर 
होऊन आपलेच लोकाांस मारतात व आपणच पेंढारी होऊन आपणासच लुटतात अशा या देशाच्या गुणी 
लोकाांस आांवरणारा मोठा जबरदस्त राजा पाभहजे. नाहीं तर बशद्याांनीं होळकराांस लुटावें, होळकराांनीं पणुें 
लुटावें असा प्रकार होणार. याच कारणानें बहदुस्थानच्या सभोंवतालीं काबलू, इराण वगैरे जीं राष्ट्रें आहेत 
तीं याचा दुबधलपणा पाहून लाांडग्यासारखीं टपत बसलीं आहेत तीं पुढें  सरसावतील. बहदुलोकाांमध्यें 
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युद्धसांबांर्ी र्ीरपणा मात्र आहे; परांतु युद्धाांतील कलाकौशल्य याांस टाऊक नाहीं. याजमुळें इांग्रजलोक याांचें 
सांरक्षण करण्यास जरूर पाभहजेत; तेव्हाां याांस सांभाळण्याची बकमत पाांच कोट रुपये समजण्यास हरकत 
नाहीं. इांग्रजसरकारतफे गवनधर जनरल या देशाांत जबरदस्त अभर्कारी आहेत ह्मणनू शरेअल्ली खानासारखे 
काबलूचे राजे तयाांचा आश्रय इकच्छतात आभण नेभटन लोकाांसारखें पोकळ राज्य येथें असतें तर पूवी जसे 
अबदल्ली व नादरशाहा या देशावर आले तसे शरेअल्ली येणार नाहींत काय? तर या सवध शत्रूांस दूर 
राखण्याजोगें सामर्थयधवान सरकार पाभहजे कीं नको  

 
सदरहूवर नजर देऊन आपण मोठे उदारपणानें आपले खांडणीबद्दल आपणास काांही लाभ आहेत 

असें समजलों तरी याजमुळें रव्य जातें तें जात नाहीं. असें होत नाहीं. या देशाांतील माल भबन भकमतीनें जो 
आपणास इग्लां ड देशास द्यावा लागतो तो तोटा भरण्याजोगा लाभ याांत एकही नाहीं. जें रव्य गेलें  तें गेलें ; 
इतकी भवद्यावृद्धी हल्लीं या देशाांत होत आहे तरी तया भवदे्यनें रव्यवृभद्ध होईल असें नाहीं. हल्लींच्या भवदे्यनें 
जागा मागणारे उमेदवार व मोठ्या उमेदी राखणारे गहृस्थ पुष्ट्कळ होतात; पण याांत या देशाांतील रव्य 
वाढभवणारा कोण आहे? जसें दुदैवानें आपणावर काांहीं भनभमत्त आलें  तर तयाांतून बचावण्याकभरताां मोठा 
बाभरस्टर दहा हजार रुपये देऊन केला व घराांतील दागदाभगने सवध भवकून तयाची भरती केली व पुढें 
दैववशात तें भनभमत्तही दूर झालें  तरी जो ऐवज गेला तयाचे बद्दल लाभ झाला; परांसु जें रव्य गेलें  तें उतपन्न 
झालें  नाहीं, तो र्काच बसला. याप्रमाणे या सवध लाभाांनी आांबादानी आहे; परांतु रव्य जातें तयाची वाट 
काय? आपण साखर व कागद भवकत घेतो, काांच लोखांड, कोळसे भवकत घेतों आभण लाखो रुपये देतों ते 
बांद पाडणारा भवद्वान कोणी तरी आहे काय? वास्तभवक ह्मटलें  ह्मणजे पूवीपेक्षाां हजारपट कागदाांचा खचध 
वाढला आहे; परांतु तयाांचा ऐवज सवध भवलायतेस द्यावा लागतो. आमचे देशी कागदाचे कारखाने सवध ओसाड 
पडले. लोखांडाचे कारखाने रद्द झाले. भवमा व हुांड्या याांची दुकानें बांद पडलीं. याप्रमाणें या देशातींल सवध 
उद्योग बुडाला, जमीन नाांगरण्याची मात्र राभहली; परांतु स्वस्ताई व कर याांजमुळें  तया उद्योगाांत पोट 
भरण्याची सोय नाहीं. फौजे सांबांर्ी सरांजाम, पोषाख, सामान, दारू, हतयारें वगैरे सवध भवलायतेंत खरेदी 
होतात याजमुळें क्रोडो रुपये भवलायतच्या सावकाराांस व भवलायतच्या काराभगराांस भमळतात आभण 
तयाप्रमाणें सामान येथें पैदा होईल ही आशा नाहीं, व तें सामान इग्रज सरकार येथें कारखाने करवनू करील 
याचीही आशा नाहीं व जरी केलें  तरी सरकार खरेदी करील याचीही आशा नाहीं, 

 
आताां दुसरे देशचा रवानगीचा व अमदानीचा भहशबे पाभहला तर काय वाटते तयाचा खुलासा खाली 

भलभहतों :– 
 
१  .भवलायतच्या व्यापाराचा भहशबे सन १८५८ तागायत १८६७ याजवरून दहा साली.  
 

अमदानी माल ..................................  रु. २६६० कोभट. 
रवानगी माल वजा ............................. . रु. २११० कोभट. 
दहासाली फाजील अमदानीची बेरीज ........... रु. ५५० कोभट. 
दरसाली फाजील अमदानीची बेरीज ............ रु. ५० कोभट. 

 
याजवरून दरसाल इांग्लां ड देश पन्नास कोट रुपयाांनी जास्त श्रीमांत होतो, असें या दहासाली 

भहशबेावरून भदसतें. बाहेर माल थोडा जातो व खरेदी फार होतो हेंच श्रीमांतीचें भचन्ह आहे. 
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२. आताां आसे्त्रभलया ह्मणून भवलायतचें उपराज्य आहे तेथील व्यापाराचा भहशबे सदरहू दहासाली 
तपासताां असें भदसतें कीं, 

 
अमदानी दहा साली ........ रु. ३०९ कोटी. ........ रवानगी दहा साली ........ रु. २६८ कोटी 
फाजील .................... रु.४१ कोभट. ........... एक साली फाजील ........ रु.४ कोभट. 
 
याजवरून चार कोट रु. दरसाल या देशाांत वाढतात असें भदसतें. 
 
३. भब्रभटश कानडा ह्मणून भवलायतेचें उपराज्य आहे, तयाचा भहशबे. 
 
अमदानी दहा साली ........ रु. १४८ कोभट. ....... रवानगी दहा साली ........ रु. १२० कोभट. 
फाजील .................... रु. २८ कोभट. ......... एका साली फाजील नफा. . रु. २॥। कोभट. 
 
दरसाल २॥। कोबटच्या मानानें या देशाचें रव्य वाढत आहे. 
 
४. युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेभरका हें पूवीचें भवलायतेचें उपराज्य; परांतु हल्लीं स्वतांत्र आहें. तयाचा 

व्यापाराचा भहशबे, दुसाली सन १८६८।९ वरून. 
 
अमदानी                             रयाळ ८४४ कोभट. .... रवानगी ................. रयाळ ७०६ कोभट. 
फाजील .................... रयाळ १३८ कोभट. .... दरसाली ................ रयाळ ६९ कोभट. 
 
याजवरून ६९ कोट रयाळ ह्मणजे १६ कोट रुपयाांचा फायदा या देशास आहे. 
 
या चारी देशाांवरून भवलायतेसारखा श्रीमांत देश दुसरा नाही. तेथें व्यापाराचा नफा दरसाल पन्नास 

कोट रुपये आहे, असें भसद्ध होतें. 
 
आता पालधमेंट सभेंत इांभडया, चीन व बसगापूर येथील व्यापाराचा भहशबे दाखभवला तो सन १८१४ 

तागायत १८३५ एकूण एकवीस वषांच्या भहशोबाांत बेरजा आहेत तया – 
 
अमदानी ................... रु. ९२,३३,०८,८४४ ............ रवानगी ..... रु. ६८,४४,३४,३०४ 
फाजील .................... रु. २३, ८८,७४,५४० 
 
याजवरून २३८ कोभट रुपये भवलायतेंत २१ वषांत जास्ती झाले. इतकी परदेशाची लक्ष्मी 

भवलायतेत भशरली. 
 
बहदुस्थानाची लक्ष्मी दरसाल १० कोट कमी होत आहेत याजमुळे येथील रयतेमध्ये पैशाची तूट 

भदसून येते. 
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या देशाांत भवलायतचा माल थोडा येतो आभण जातो पुष्ट्कळ. तयाचे मोबदला या देशास इांग्रजी 
राज्याचा मात्र लाभ आहे, याभशवाय रव्यवृद्धीचा प्रतयक्ष लाभ नाहीं. रव्यदृष्टीनें पाभहले तर तोटा आहे. 
ज्ञानदृष्टीनें पाभहलें  तर सदरीं फायदे भलभहले आहेत ते मानून घ्याव.े 
 

णनबंा २ वा 
 
जनरल माभरयट याांचे म्हणणे असे आहे कीं, दहा कोट पासून सुमारें १४ कोट पयंत दरसाल 

बहदुस्थानचें रव्य भवलायतेस जातें याजमुळें बहदुस्थानचे प्रजेस मोठी अडचण उतपन्न झाल्यावाांचून राहणार 
नाहीं. याच कारणामुळें  बहदुस्थान देश भभकारी झाला आहे. भकतीएक कुटुांबें रात्रांभदवस मेहनत कभरतात; 
परांतु घुटे व आांबील खाऊन भनवाह करावा लागतो. या देशाांत मनुष्ट्य मद्यमाांस खाणारे फार नाहींत, 
याजमुळे तयाांचें जीवन फार सुलभ आहे. पाांच सहा पैसे भमळाले तरी तयाांचा भनवाह होतो. परांतु भततकेही 
हातीं येत नाहींत. कोठे जेवणावळ असली तर हजारो लोक बायकापोरें तेथे भशतें खाण्यास व पत्रावळी 
घेण्यास येतात व भदवसें भदवस उत्तर बहदुस्थानचे भभकार उद्योग नसल्यामुळे बाबा, बैरागी, गोसावी होऊन 
नानाप्रकारचीं रूपे र्रून लक्षावभर् भफरत आहेत. बडोद्याचे भखचडीवर पाभहले तर हजारो हतभागी दभररी 
लोक लाचारीनें सकाळपासून तेथें जमतात आभण ओग्राळेंभर दाणे देतात ते घेऊन जातात असें आढळतें. 
तयाांची आज वीस वषांत दुप्पट भतप्पट सांख्या झाली आहे, हें पाहून या देशाची करूणा कोणास उतपन्न 
होणार नाहीं असे नाहीं. या दभक्षणेत रयत लोक याांस जोडा, अांगरखा तर कोठून, पण लां गोटी व पटकोरेंही 
अांगावर घेण्यास भमळत नाही व तयाांचा उद्योग पाभहला तर भबरवाडीस पळसाचीं पाने काढून घाटावरून 
पुण्यास भवकावयास येतात, या कामास पाांच भदवस लागतात; तेव्हाां ४८ चे पसेै हातीं येतात. भकतीएक शणे 
गोळा करून तयाांच्या गोवऱ्या करून भवकतात. दभक्षणेपेक्षाां गुजराथेंतील लोक व्यापाराचे कामाांत जास्ती 
उद्योगी व साहसी आहेत व तेथें कापूस व अफू भपकते याांजमुळे काांही पैसा तेथे परत येतो. भशवाय 
राजेरजवाडे गुजराथेंत व काठेवाडाांत फार आहेत याजमुळें देशी माल खपतो. तयाजवर लाखो माणसाांचा 
भनवाह आहे. ते दभक्षणेंत नाहीं. तेथें रात्रांभदवस मेहनत केली व शते भपकभवलें  तरी पट्ी आली म्हणजे चला 
मुांबईत, मजुरी करा, तेथून पैसे पाठवनू कुटुांबाचा भनवाह व सरकार व सावकार याांचें देणें वारा. इतक्याांत 
पाऊस कमी झाला बकवा एक दोन माणसें दुखणेकरी झालीं तर मग पांचाईत पडते कीं, आताां काय कराव.े 
मग उपाशी मरण्याची वळेी येते; 

 
बहदुस्थान देश मुळापासून मोठा सुपीक आहे. तयाांत दाणा वगैरे भनवाहाचे पदाथध पुष्ट्कळ भपकतात. 

हे पदाथध खाऊन पाणी भपऊन लोक सुखी असत व बाकी राहील तो माल परदेशाांत जात होता, तयाचे 
मोबदला सोनें रुपे वगैरे भजनस घेऊन बकमत व नफासुद्धाां भमळत होता व जो माल बाहेर जातो तयाजवर 
शकेडा पाांच रुपये तरी नफा भमळालाच पाभहजे; परांत दहा कोटींची खाद आहे तो तोटा पुरा करण्यास रस्ता 
नाहीं. हा रखवालीबद्दल खचध समजला पाभहजे. तयाचे मोबदला चाकरी होते खरी; परांतु एकादे सावकाराांचे 
घरावर चोराांनीं पाळथ राभखली ह्मणून तयाणें चार भशपाई ठेभवले तर तयाचें रक्षण झालें  हें खरें; परांतु दरसाल 
दोनश ेरुपये खचध झाला हा बडुीत झाला हें उघड आहे. मग ते रुपये तो रोकड देओ अथवा भशपाई याांस खतें 
फाडून देऊन भरणा करो अथवा घराांतील दाणे, लाांकडें, देऊन पुरा करो; परांतु हें नुकसान खभचतच आहे. 
या भशपायाांनी तयाचे घराांत फायदा केला नाहीं, शते भपकभवलें  नाहीं, दुसरें नफ्याचें काम केलें  नाहीं. फक्त 
रक्षण मात्र केलें  तयाचप्रमाणें भवलायतेहून भजतके लोक येथें हुद्यावर येतात ते सवध प्रर्ान, साहेब, सोजीर, 
इांभजभनयर, पांतोजी, डाक्टर, उपाध्ये, खलाशी हे सवध बहदुलोकाांची चाकरी करण्यास येतात; परांतु 
याांजबद्दल भजतका अभर्क खचध होतो भततका बुडीत समजला पाभहजे. पण जोंपयंत आपण आपलें  रक्षण 
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करूां  शकत नाहीं तोंपयंत दुसरे लाांडगे आपणावर पडून फाडून खातील अशी कस्थती आहे तोंपयंत हा खचध 
उपयोगीं आहे, व ईश्वरानें आपलें  सांरक्षण इांग्रज सरकारचे हातून केलें  आहे, ही तयाची कृपाच आहे; परांतु 
एक गोष्ट लक्षाांत ठेभवली पाभहजे कीं, आपला तोटा आहे तो भरण्याची तजवीज काय करावी हा भवचार केला 
पाभहजे. बहदुस्थानाांत मजुरी फार स्वस्थ आहे. या देशाांत भीक मागणारे फार आहेत व या देशाांत भकतीएक 
भभकारी होण्याजोग्या चाली आहेत. लग्नसांबांर्ी जेवणावळी वगैरे उडवपेणा कमी झाला पाभहजे. आपण 
जेव्हाां श्रीमांत होतों आभण खचधवचे जाऊन पैसा भशलक पडत होता तेव्हाां हें सवध ठीकच चाललें ;परांतु ज्यापेक्षाां 
आपलें  सांरक्षण करण्याकभरताां भवलायतेहून तीन हजार साहेब व ऐशी हजार सोजीर व तयाांच्या 
लवाजम्याच्या तऱ्हेतऱ्हेचा खचध आपणास भरावा लागतो तर हा पसैा पुरवनू भशवाय पभहल्याप्रमाणें खचध 
भनभावूां म्हणाल तर हा केवळ मूखधपणा आहे. अखेर भदवाळें  भनघण्याचा प्रसांग येईल याजकभरताां जें काांहीं 
रव्य अद्याभप राभहलें  असेल तें उतपन्न वाढभवण्याकभरताां उपयोगास लावावें. सवध राजे, सरदार व सावकार 
याांणी देशाांत ऊतपन्नें जास्ती होऊन ही खाद भरेल याची तजबीज पाहावी. देशाांत स्वस्थता आहे व मोकळीक 
आहे. याचा लाभ घेऊन आळशीपणा व खचीकपणा सोडून द्यावा. आभण उद्योगास लागावें तर आपण दुसरे 
देशाची बरोबरी करण्यास समथध होऊां . आपल्या देशाांत खाणी शोरू्न काढून जभमनीची लागवड जास्ती 
करून नवीं यांत्रें व युक्तींचा अांगीकार केला पाभहजे. असें जर आपण करणार नाहीं तर सवधस्वी नाश होईल. 
ही साांप्रतची कस्थभत लोकाांस कळभवणें फार अवश्य आहे. भवलायत सरकारास या देशापासून कोट्यावभर् 
रुपयाांचा फायदा आहे तयापेक्षाां तयाचे नफ्यास र्का न लागताां रव्यवृद्धीस्तव जे काांहीं प्रयतन आपण करूां  ते 
तयाांस मान्य होतील व तयाांस ते काांहीं मदतही करतील; यास्तव हा तोटा पुरा काढण्याचे उपाय खालीं 
भलहल्याप्रमाणें आहेत :– 

 
१. देशाांत जें काांहीं रव्य राभहलें  आहे तयाची योजना रव्यवृद्धीकडे करावी. 
 
२. आपणास दभररी करण्याजोग्या ज्या चाली असतील तया सवध सोडून द्याव्या. दोन रुपयाांत मुांज व 

पाांच रुपयाांत लग्न हीं करावीं; पण रव्य रक्षावें. 
 
३. सामर्थयधवान भभकाऱ्यास भभक्षा देऊां  नये म्हणजे ते आपलेआपण उद्योगाांत पडतील आभण पडले 

तर देशाची सांपभत्त काांहीं तरी वाांचेल. 
 
४. परदेशचा माल भजतका थोडा घेववले भततका घ्यावा अथवा परदेशचा माल वापरण्याची खोड 

अगदीं सोडून द्यावी. म्हणजे अथात देशाांत रव्य राभहलें  व एकदम लोकाांस उते्तजन आलें . 
 
५. यांत्रभसभद्ध करावी. ती अशी कीं, जेणेंकरून हजारो माणसाांची मेहनत फुकट पदरीं पडेल. 
 
६. मुतसदीपणा, वैद्यभगरी, इांजनेरी काम या सरकारचे रीतीप्रमाणें भशकून सरकारचाकरींत भजतका 

अभर्क प्रवशे होईल भततका करावा म्हणजे भततकें  रव्य येथें राहील. 
 
सरकारचा खचध भकतीएक बाबतींत फाजील आहे. तयाचें शोर्न करून उघडीक करावी. 

बहदुस्थानचे सवध प्रजेचा भनवाह जभमनीवर आहे; परांतु जभमनीचें उतपन्न हल्लीं दर माणशीं दरसाल १२ रु. 
होते. काराभगरी वगैरे उद्योग परदेशचे स्वस्त मालाचे अमदानीमुळे बुडत चालले. रव्य उतपन्न होण्याचीं 
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सार्ने देशाांत असतील तयाांप्रमाणे भनवाह होणार आहे परांतु हल्ली बहदुस्थानाांत हीं सार्नें अगदी कमी आहेत 
तयाांचा पुरावा येणें प्रमाणें :– 

 
बहदुस्थान सरकारचे भहशबेावरून जभमनीचे उतपन्न रु. ........ २० कोट दरसाल. 
याांतून इमान र्मादाय जभमनी अध्या नाहीत, 
परांतु अध्या आहेत असें समजलें  तरी तया. ........... १० कोट भमळून ........... ३० कोट 
 
सरकार उतपन्नापकैीं अर्ा भाग घेते, परांतु अगदीं कमी अदमास ह्मणजे रुपयास चार आणे घेतात 

असे समजले तरी चौपट ऐन उतपन्न ह्मणजे१२० कोट. 
 
आताां मागील मोजदादीवरून इांग्रजी राज्याांत १९ कोट प्रजा आहे. तयापैकी दरशकेडा ऐशी शतेकरी 

आहेत असें वाटतें; परांतु जरी भनमे र्रले तरी ९॥ कोट माणसें होतात. तया सांख्येनें एकश े भवसाांस भागले 
तरी डोईस उतपन्नाचा आांकडा १२ रु. १० आणे होतो. 

 
परांतु खरा भहशबे काढला तर ९ रु. दर माणसास पडतील असें वाटतें. 
 
एकुणीस कोट माणसाांपासून ५० कोट रुपये वसूल कभरतात. तेव्हा डोईस सरकार देणे २ रु. १० 

आणे पडते. 
 
आताां भवलायतेत दर माणशीं कर २५ रुपये आहे; परांतु दर माणसाचें सामर्थयध ३०० रुपये उतपन्न 

करण्याचे आहे. 
 
तेव्हा ९ आभण ३०० याांत जें अांतर आहे तया मानानें बहदुस्थानचें दभरर आभण भवलायतची सांपभत्त याांचें 

अांतर समजावें. 
 
आताां ५० शतेकरी वरतीं दाखभवले ते वजा कभरताां बाकी ५० पैकीं ३० कारागीर ह्मणजे सुतार, 

लोहार, गवांडी, कोष्टी, गौळी, सोनार, वगैरे हे लोक उपयोगीं आहेत; कारण कीं, हे रव्याची बकमत 
वाढभवतात. मुख्य लक्ष्मीचे प्रकार तीन आहेत, एक शतेी, दुसरा खाणींतून पदाथध साांपडतात ते व भतसरा 
कारागीर स्वाभाभवक पदाथध घेऊन युक्तीनें तयाांची बकमत वाढभवतात ते. पाषाणाची मूर्वत केली, तर तयाच 
पाषाणाचे दसपट बकमत येते मातीचीं भाांडीं केली तर तयाांची मातीपेक्षा बकमत फार येते. भवलायतेत 
लोखांडाच्या खाणी आभण कोळशाांच्या खाणी साांपडतात आभण स्पेनदेशाांत सोन्याच्याखाणी आहेत; परांतु 
सोन्याच्या खाणीचा देश रसातळी गेला आभण कोळशाांच्या खाणीच्या देशाांत लक्ष्मी फुगड्या घालीत आहे हें 
सवध युक्तीचें व कारागीरीचें माहातम्य आहे; परांतु दहा वषामागें बाराकोट रु. चें सूत व कापड येथें येत होतें तें 
आताां १९ कोट रु. चे सूत व कापड येतें यावरून सात कोट रु. चे येथील कोष्टी मेले असें समजावयाचें बकवा 
ते कुळांब्याांत मजूरदाराांत गेले असतील. भदवसें भदवस येथील कारागीर हटतात व भवलायतेंतील 
काराभगराांस फायदा होत आहे. एकां दर काराभगरीबद्दल वीसकोट रु. व्यापाराांत भवलायतेस नफा आहे. याचें 
कारण बहदुस्थान जो माल भवलायतेस पाठभवतें तो माल सवध र्ान्य वगैरे कच्चा जातो व भतकडून येतो तो सवध 
माल काराभगराांचा अदमासें हल्ली साठ कोट रु. चा आहे. तयाांत तृतीयाांश मजुरी आहे. तेव्हाां वीसकोट रु. 
मजुरीचा फायदा भवलायतेस आहे, असें समजण्यास हरकत नाहीं. भशवाय सरकारी फायदा आहे तो खेरीज 
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करून इांग्लां ड देशाचें भाांडवल अदमासें चाळीसकोट रु. चा देशाांत व्याजावर आहेत. रेलव ेवगैरे मोठीं कामें 
भवलायतचे पैशावर होतात. ते पैसे जेव्हा इकडे खचध होतात जेव्हाां ज्या प्राांताांत रेलवचेें काम चाललें  तयाांत 
कारागीर लोकाांस भततके भदवस फार सुख होते, व पुढें काम आटपलें  ह्मणजे पुनः भभकारी होऊन भफरतात; 
कारण हें दुसऱ्याचे दुकानाांतून कजध काढून व्याजावर मेजवानी केल्याप्रमाणें होतें. घराांत काहीं नाहीं. बरें 
इांग्रज सरकारानें वीस कोट प्रजेवर हुकुमत भमळभवली आणी पन्नास कोट रु. वसुलाचें राज्य स्थापलें  आभण 
इतकें  भमळभवण्यास तयास भवलायतेस एक पैसाही खचध पडला नाही. सवध बहदुस्थानचे पैशावर लष्ट्करें उभीं 
झालीं. खचध झाला तो येथीलच सवध आहे. पूवी दहा हजार पांर्रा हजार सोजीर येथें राहत होते. बाकी सवध 
नेभटव फौजेचे हातून काम झालें . सवध राज्य उभें करणारी फौज येथीलच होती. भतचा खचधही थोडा होता. 
तया फौजेवर आता भरवसा नाही ह्मणून ऐशी हजार सोजीर राखाव ेलागतात. युरोभपयन १ पलटणीस सहा 
नेभटव पलटणींइतका खचध लागतो. तेव्हा हेंही देशावर मोठें ओझें झालें  आहे. हा बांडावा झाला तयाचे 
प्रायभित्ताचा खचध समजला पाभहजे. आभण भवलायत सरकारास परभाराां खचध होऊन आपली फौज वाढली 
तर फायदाही आहे. याजकभरताां बहदुस्थानाचे खातयाांत पाभहजे तो खचध भलभहण्यास सापडतें. येथें जमा 
पाहण्यास पालधमेंट बकवा नेभटव कौकन्सलदार कोणी नाही तेव्हाां परकीय देश यास जी सोय पडेल तसे सवध 
प्रकार घडतात हें उघड आहे. 

 
आताां काराभगराांची रोजी दररोज ४ आण्याांपासून ८ आणे पयंत आहे. भतची सरासरी सहा आणे 

ह्मणजे १२ रुपये मभहना बकवा १४४ रुपये साल दरमाणशी पडतात. हे लोक देशाांत रव्य उतपन्न करणारे 
समजले पाभहजेत. तयाांचे हातीं भजतकें  रव्य व भजतकी युकक्त अभर्क येईल भततकी तयाांची रव्यवृभद्ध 
करण्याची शकक्त वाढेल. कारण कीं पृर्थवींत भनमाण झालेले पदाथध तयाांचे हातीं अभर्क भकमतीस व अभर्क 
सुख देण्यास पात्र होतात. याजकभरताां तयाांस अभर्क सामर्थयध येईल असें होण्यास तयाांस यांत्रशकक्त, बुभद्ध व 
ज्ञान हीं भदलीं पाभहजेत. कारण कीं मनुष्ट्याची रव्योतपादक शकक्त भकती वाढते हें ध्यानाांत येण्याकबरता एका 
सुताचे कारखान्याचा भहशबे खाली देतों. 

 
सुताचे कारखान्याांत७०० माणूससांख्या 
तया कारखान्याांत दरसाल कापूस खरेदी.३॥ लाख रु. 
तया कारखान्याांत सदरहूकापसाचें सूत व कापड तयार झालें  तयाची बकमत७ लाख रु. 

 
या भहशबेावरून दर माणसाची रव्य उतपन्न करण्याची शकक्त ५०० रुपयाांची आहे. इतकी वाढण्याचें 

कारण भवलायती यांत्रें. तर अशा यांत्राांनी माणसाची शकक्त वाढभवली पाभहजे. 
 
भवलायतेंत जीं यांत्रें वाफेनें चालतात तयाांचे बळ ३० लाख घोड्याांचे आहे. दर घोड्यास ६ माणसाचें 

बळ आहे. तर एक कोट ऐशीं लाख माणसें यांत्रद्वारा-ह्मणजे इतक्या माणसाांचे काम यांत्रानें होत आहे तें 
रात्रांभदवस थकल्याभशवाय व भकू लागल्याभशवाय दोन पचेै दरानें काम होतें तेव्हाां तयापासून भकती फायदा 
होईल. 

 
आताां परकीय राज्य राखण्याबद्दल जास्ती खचध पडतो तो तोटा पुरा पाडण्याकभरताां या देशाांतील 

लोकाांचा माल उतपन्न करण्याची शकक्त वाढभवली पाभहजे. हें आपण आज न पाभहलें  तर “वरातीमागें घोडें 
होईल” हें सवध राजे, प्रर्ान, सावकार या सवांनीं मनाांत आभणलें  पाभहजे; परांतु नाच, बैठकी, भाट, गोंर्ळी, 
भाांग, अफू, माजूम, कुसुांबा चावनू बभुद्ध सुचेल ती खरी. 
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आताां ५० शतेकरी, ३० उदमी व बाकी राभहलेले २० ते सुखवस्तु, म्हणजे ऐशी असामींनीं तयाांचें 
पोषण करावें लागतें असे आहेत. या वगांत भशपाई, भभकारी व सरकारी चाकर वगैरे र्रले पाभहजेत; परांतु 
या पोष्ट्यवगातील भजतकीं माणसें उदमी होतील भततका देशास नफा आहे. याजकभरताां हे उदमी होण्याचा 
उपाय होईल भततका करावा. 

 
आताां सरकारी खचध बहुत वाढला आहे तयाजमुळें उदमी व शतेकरी याांजवर ओझें फार होतें तयाचा 

भहशबे.– 
 

सन १८३० सालापयंत खचध ................................. २० कोभट. 
सन १८५६ पयंत दरसाल सरकार खचध ..................... ३२ कोभट. 
हल्लीं ......................................................... ५० कोभट. 

 
आलीकडील अठरा वषांत अठरा कोभट रुपये जास्त खचध वाढला. आताां हा खचध पुरा कसा पडावा? 

जर या देशाचें उतपन्न खचाच्या मानानें वाढलें  असतें तर एक पुरा पडता. जभमनींतून पीक जास्ती भनघतें 
असें आपणास ह्मणताां येईल; परांतु लोकाांची हाकाहाक तर अशी आहे कीं,जभमनी पभहल्याप्रमाणें पीक देत 
नाहींत. तयाांचें पीक देण्याचें सामर्थयध हल्ली कमी झालें . कदाभचत आपण असें ह्मणू कीं, हल्लीं पूवीपेक्षाां जास्त 
जमीन लागवड झाली; परांतु तयाांत असें समजलें  पाभहजे कीं, भवलायतचे मालाचे अमदानीमुळें  भजतका 
उदीम कमी झाला भततकी शतेकी वाढली; परांतु असें झालें  तर फायदा काांहींच नाही. उभदमापैकीं फायदा 
बुडाला आभण शतेकीचा वाढला. “आजा मेला आभण नातु झाला” तर घराांतील माणसें बरोबरच आहेत. 

 
बहदुस्थानाांतील प्रजा पूवापार बहुत रुपये खचध करून ज्ञान खरेदी करीत आली आहे. मुळीं 

ब्राह्मणाांनी थोडीशी भवद्या वाढभवली तयाजवरून तयाांणीं या प्रजेपासून हजारो कर घेतले व अजूनही घेतच 
आहेत. अद्याभप तयाांजकडे कर थोडे भराव े लागतात असें नाहीं. या मानानें पाभहलें  तर हल्लीं बहदुस्थान 
दुसऱ्या देशाचें ज्ञान खरेदी करीत आहे व तयाची भारी बकमत देत आहे हें फारसें आियध नाहीं. मागील 
वभहवाट आहे तयाप्रमाणेंच चाललें  आहे. भवदे्यचा आरांभ करण्याचें भाडें कोट्यातभर् रुपये ब्राह्मण घेत आहेत, 
तर हल्लींचे ज्ञानाची बकमत भवलायतचे ब्राह्मण घेतात याांत नवल नाहीं. 

 
परांतु जरी इांग्रजसरकारनें आपल्या देशाचे भहताकभरताां हा देश सर केला तरी हें र्ोरण चाांगलें  नाहीं 

असें आह्माांस भदसतें. अमेभरका व्यापाराांत फार वाढत आहे व राजकारणाांत रभशया वाढत आहे. हे दोन्ही देश 
फार जबरदस्त आहेत याजकभरताां बहदुस्थान देश आपला आहे व भवलायतचें व बहदुस्थान देशाचें भहत हें 
एकच आहे असें समजून वभहवाट केल्यास भवलायतच्या मदतीस हा देश फार उपयोगीं पडेल व येथें जें रव्य 
वाढेल तें भवलायतचे उपयोगीं आहे. आभण या देशाांत सांपभत्त उतपन्न होण्याचीं सार्नें फार मोठीं आहेत तया 
सवांचा उपयोग केल्यास येथील प्रजा फारसुखी होईल व तया मानानें भवलायत जबरदस्त होऊन राहील; 
परांतु सवतीच्या मुलाांसारखी जी हल्लीं कस्थभत आहे ही भहतकारक नाहीं. भवलायत सरकारचें राज्य या देशाांत 
बहुतकाल राहावें अशी आह्माांस इच्छा आहे व जरूरही भदसतें. यास्तव भछनाल बायकोचा नवरा जसा भतचा 
अभवश्वास र्रतो आभण घराांतल्या भकल्ल्या कमरेस बाांरू्न भफरतो तशी वभहवाट इांग्रज सरकारनें न केली तर 
फार चाांगलें . गैरवाजवी खचध या देशावर घालूां  नये. येथील लोकाांची ममता सांपादन करावी. पूवी 
कां पनीसरकारास मोठीं मोठीं राज्य ज्याांनीं भमळवनू भदलीं ते काांहीं भवलायतचे लोक नव्हते. तर भटपू 
सुलतानापासून रणभजतबसगापयंत येथील जे मुलूख घेतले ते एथल्याच लोकाांनीं घेतले. तयाांचा आज 
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भरांवसा तुटला ह्मणून ऐशीं हजार सोजर बाळगाव ेलागतात; हें भचन्ह चाांगलें  नाहीं, असें इांग्रजसरकारचे 
मोठे मोठे नामाांभकत दोस्तही ह्मणतात. याजकभरताां येथील लोक थोड्या खचांत भमळतात तयाांसच राखावें. 
कौंसलापयंत नेभटव लोक राज्यकारभाराांत घेऊन तयाांचे सल्लामसलतीनें कारभार करावा, ह्मणजे सवधत्र 
आबादानी होऊन उभयदेशाांचें ऐक्य होईल, आभण तयापासून बहुत लाभ होतील. येथील उदीम वाढवाव ेव 
येथें खाणी काढाव्या तें एकीकडे राहून जकातीचा कायदा ठरभवण्याचे वळेीं होपसाहेबाांनीं जें भाषण केलें  
तयाजवरून येथील उद्योग कमी व्हावा व सुताचे कारखान्याांवर कर घालून तयाांस जेर करावें. उांच प्रतीचा 
कापूस येथें येऊ देऊां  नये. बारीक कपडे येथें करतील तयाांस अडचणी घालाव्या. हें र्ोरण सवधथैव अयोग्य व 
पभरणामीं भवषासारखें आहे. लोभामुळें  अशी बुभद्ध र्रण्याांत काांहीं फायदा नाहीं असें, इांग्रजसरकारचा 
उपयोग समजून तयाजवर जो आमची भनष्ठा आहे भतच्या पे्ररणेनें आह्मी स्पष्ट बोलून दाखभवतों. हें ज्यास 
रुचेल तयास रुचो, न रुचेल तयास न रुचो. 
 

——— 

 
णनबंा ३ वा 

 
हजारो लोकाांचें मत असें आहे कीं, बहदुस्थानाांत रेलव ेझाली हें मोठें सुख आहे. मोठें सुख हें खरेंच; 

परांतु आपण ध्यानाांत र्रलें  पाभहजे कीं, आपल्या भशलकें तून हें काम झालें  असतें तर या देशास फार फायदा 
झाला असता; परांतु भवलायतेहून चाळीसकोट रुपये आले तयाांचें आपणास व्याज भरावें लागतें, तेव्हाां 
परक्याांचे भाांडवलावर ही मौज आहे. तुह्मी कजध काढून बायकोस वळेा कभरताां; परांतु वाण्याचे घरीं दुप्पट 
दाम भरले तरी सुटका होत नाहीं. 

 
याभशवाय इांग्रजसरकारास शांभरकोट रुपये कजध आहे तयाचें व्याज सरासरी चार कोट रुपये आहे. 

तें या बहदुलोकाांस भरावें लागतें, तयाांतील बराच भाग भवलायतेंत जातो. 
 
युरोभपयन लोक या देशाांत चाकर आहेत तयाांचीं वतनें आठकोट रुपये दरसाल आहेत. तयाांपैकीं चार 

आणे ते येथें खचध कभरतात, याजवरून सहाकोट रुपये भवलायतेंत जातात. सरकारी हुांड्या भवलायतेंतील 
खचाकभरताां १२ कोट रुपयाांच्या जातात तयाखेरीज ही बेरीज आहे. 

 
हें सवध एकां दर केलें  तर वसुलापैकीं सुमारें २० कोट रुपये भवलायतेस जातात. आताां याची भरती 

कशी करावी याचा भवचार आपणास केला पाभहजे. र्न्य या देशाचें सामर्थयध आभण या देशचे लोकाांची 
सहनशीलता्् इतकी खांडणी भरून हे लोक अद्याप खाऊन भपऊन भाकरी चटणीवरही भनवाह करीत 
आहेत. 

 
भवलायत सरकारची जीं उपराज्यें आहेत तयाांपेक्षा बहदुस्थानची दशा वाईट आहे; याचें कारण 

बहदुस्थानाांत कालोनीप्रमाणें लोकाांचा सांभाळ होण्याचें सार्न नाहीं. बहदुलोक दूर राभखले आहेत. ते 
कौंसलाांत बकवा माठे अभर्काराांत नाहींत व कर घालणें व खचध करणें याांचे भवचाराांत तयाांचाशब्द नाही; जेव्हाां 
जेव्हाां सरकारचा खचध वाढतो तेव्हाां मोठे मोठे भफनाकन्सयर भम. भवलसनसारखे भवलायतेहून येतात आभण 
नव े कर घालून जातात; परांतु येथील रयतेची व्यवस्था काय व येथील उतपन्न कसें वाढेल याचा भवचार 
कोणी करीत नाहीं. भाड्याचा उांट, तयाजवर लादताां लादताां नाळी पडल्या तरी कोणी मनास आणीत नाहीं. 
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एकतफी काम चालते, तयाजमुळे दत्तक देण्याची नामांजुरी; खालसा करण्याची मसलत; स्टाांप कायदे; थोडे 
मुदतीचे कायदे; इनामकभमटी; जभमनींवर मनस्वी र्ारे इतयादी गोष्टी उतपन्न झाल्या; परांतु या जभमनींत काय 
भपकतें व लोक खातात काय याचा भवचार कोणी करीत नाही. शहराची मोजणी काढून प्राचीन घराांचे नकाश े
करावयाच्या सनदा घ्यावयाच्या अशीं खातीं उतपन्न करून लाखो रुपये व्यथध लोकाांपासून घेतात आभण दोन 
तीन साहेब भमळून ते खातात. याचें नाांव व्यवस्था कोण ह्मणेल? रव्य भजतकें  जास्ती भनघेल भततकें  काढून 
घेण्याच्या तजभवजी करील तो हुशार कामदार आभण असें रव्य गोळा केले तें खचध तरी व्यवस्थेनें होतें असें 
नाहीं. भत्रगानोमेत्रीसवे खातयास दोन लाख रुपये मभहना खचध. बरें तयापासून फायदा एक पशैाचा नाहीं 
आभण एकदाां खातें भनघालें  ह्मणजे तें बांद होण्याचा सांभव नाहीं. कारण कीं, नफा दाखभवणारे साहेब 
असतात ते पाभहजे तया रीतीने नफा दाखभवतात. तयाांच्या भवरुद्ध बोलणारा कोणी नाही. भजकडे भतकडे हाांहू 
होऊन पनु्हा साांकशन येतें. यास्तव इग्रजी राज्याची रीभत आहे तया रीतीप्रमाणें राज्य सुयांत्र चालण्यास 
लोकाांचा हात तयाांत पाभहजे. गैरवाजवी गोष्टींचा बांदोबस्त करण्यास लोकाांस काांहीं अभर्कार पाभहजे. वडेा 
राजा आभण शाहणा कारभारी याचीं उदाहरणे या देशात थोडीं नाहींत. तसा हा कारभार हल्लीं चालला आहे. 

 
जभमनीवरचे कर अभतशय. जेथे चार आणे एकर असावा तेथे दोन रुपये घातले आहेत. याचें कारण 

सरकाराांनीं जेथें जेथें शतेकी केली आहे तेथें तेथें भदवाळे भनघाले. खानदेशाांतील सरकारी फामध याचा 
पभरणाम पाहा. तयासाठी युरोभपयन घेऊन पाभहलें  व नेभटव येऊन पाभहलें  तरी उतपन्नास व खचास ताळा 
पडत नाहीं. सरकारच्या घरीं ही अवस्था, मग लोकाांच्या घरीं काय असेल. चाळीस गाांवीं पेनशनदार भशपाई 
याांस जभमनी देऊन वस्ती केली तयाांत कोणी सुखी झाला नाही. 

 
आताां जे सुभशभक्षत लोक आहेत व जे सावकारी कभरतात तयाांस शते करणे ह्मणजे भदवाळें  काढणें 

असें वाटतें. हाताांत असेल तेही घाभलवण्याचा मागध शतेकी असें लोक समजतात, याजमुळे जभमभनचे कामाांत 
कोणी पडत नाहींत. जे पडले ते फसून बसले आहेत. नेभटव लोकाांची भकू इतकी थोडी आहे कीं, जर चार 
पैसे भमळतील तर भनवाह होईल; परांतु तयाांचेंही र्ोरण नाहीं. याजकभरताां जभमनीचे सुर्ाऱ्याांत कोणी पडत 
नाहीं व खानदेश, पांचमहाल, गुजराथ वगैरे भठकाणीं जमीनी पडीत आहेत; आभण तीन रुपये मभहन्याची एक 
चाकरी असली तर तीनशें अजा पडतात याचें कारण हेंच आहे. रयत दारीर आहे याची खात्री करून घेणें 
असेल तर दर गाांवाांत कजध भकती आहे याचा आढावा पाहावा आभण लाडध लारेन्स व लाडध मेयो असे मोठमोठे 
अभर्कारी याांनीं बहदुस्थान हा देश भभकारी आहे असेंच भलभहलें  आहे. याची दुसरी कसोटी अशी आहे कीं, 
येथें प्रतयेक माणसास परदेशचा माल दर माणशीं तीन रुपयाांहून अभर्क घ्यावा लागत नाहीं; परांतु परदेशचे 
लोक दर माणशीं वीस, कोणी पन्नास, कोणी शांभर रु. पयंत खरेदी कभरतात. याचें कारण भजतका देश 
श्रीमत असेल भततका परदेशचा माल आभर्क खरेदी करील व भजतका भभकारी असेल भततका थोडा खरेदी 
करील, येथें प्रजा १९ कोट व माल ५० कोटीपासून साठ कोटपयंत येतो. तो भदवसेंभदवस अभर्क होत 
चालला आहे तयाांत फक्त कापड २० कोटींचें येतें आता दर माणशीं दोन रु. चें कापड ह्मटले तरी ४० 
कोटींचें कापड पाभहजे तयापैकीं अरे् भवलायत पुरें करतें अरे् या देशाांतील कारागीर करतात; परांतु 
भदवसेंभदवस तें मागें हटत चालले आहेत. पन्नास वषांच्या पाठीमागें दहा पाांच लक्षाांचें भवलायती कापड येत 
होतें तें पुढे दहा कोटींचें झाले. आलीकडे दहा वषांत वीस कोटीचें झालें . तेव्हाां दरसाल हा व्यापार वाढत 
आहे व तया मानानें आपला कमी होत आहे. या देशाांतील लोक भभकारी, तयाांस जाडी कापड फार लागतें, 
ह्मणून भततका तरी खप देशाांतील कापडाचा आहे. आताां इकडे सुताचे कारखानें सुरू झाले आहेत तयाांत 
बारीक कापड तयार होईल हें भय माांचेस्टरचे लोकाांस पडून ते लोक तें न होऊां  देण्याचा प्रयतन करीत 



 अनुक्रमणिका 

आहेत. देशी कापूस भरड सबब भमसर देशाांतील वगैरे बारीक कापूस आणनू करतील या भयास्तव तया 
कापसावर जकात बसभवली आहे तेणेंकरून येथील व्यापार अडून राहील. 

 
आताां या देशाांतील लोक बुभद्धमते्तत कमी नाहींत हें चाांगले प्रकारानें भसद्ध झाले आहे. कोणी 

बाभरस्टर, कोणी भसभवलसरभवस, कोणी डाक्तर, कोणी इांभजनीयर अशा परीक्षा देण्यास उमेदवार गेले ते 
सवध उत्तम प्रकारानें परीक्षा देऊन भवलायतचे लोकाांबरोबर पसांत पडले. बहदुस्थानाांतही परीक्षा देऊन 
पदव्या भमळभवतात. जरी तयाांच्या परीक्षा भवलायतेपेक्षाां कठीण आहेत तरी ते देतात. दुसरें कठीणपणाचें 
कारण असें आहे कीं, भवलायती लोकाांस स्वभाषेंत परीक्षा देणें सुलभ आहे. आभण बहदुलोकाांस प्रथम भाषा 
भशकून नांतर भवद्या भशकावयाची, तरी तया सवध अडचणींतून ते पार पडत आहेत इतकें च नाहीं; तर नेभटव 
लोकाांत इांग्रजींत ग्रांथ व बखरा भलभहणारे बहुत आहेत; इांग्रजी भाषेंत बोलणारे असे आहेत कीं, तयाांचे प्रतीचे 
इांग्लां डासही थोडे असतील. इतकें  आहे तरी अशा नेभटवाांचा भवशषे मान नाहीं, व इांग्रजी राज्याांत तयाांस 
स्थळही नाहीं. तयाांची हद्द बाांर्ली आहे तयाबाहेर तयाांची गभत नाहीं. तीन रुपये मभहन्याच्या पांतोजीजवळ जे 
भशकले व जे मोठ्या शाळेंत भशकून तयाांत परीक्षा देऊन पदव्या भमळभवतात या उभयताांची मभत सारखीच. 
बकबहुना भवद्वानापेक्षाां अभवद्वान पढुें सरतात. कारण तयाांची सार्नें अनेक असतात. आजधवशकक्त असते, 
आभण पाांच रुपयाांपासून चढण्यास ते तयार असतात. आभण पदवीवाले याांस असें वाटतें कीं, आह्मी पाांच 
रुपयाांची नौकरी कशी करावी. याजमुळें ते मागें पडतात. कारण प्रवशे करण्याचें द्वार लहान चाकरी हेंच 
आहे. बरें साहेब लोकाांमध्यें जातयाभभमान आहे तयाचा मतसर इतका दीघध आहे कीं, ब्राह्मण जेवायास मात्र 
भनषेर् र्भरतो; परांतु बाकी व्यवहाराांत तो सारखेपणा राखतो. परांतु इांग्रजाांचा भनयम असा आहे कीं, नेभटव 
लोकाांशीं कोणताही व्यवहार ठेभवला कीं, तयास वाळीत पडेल. इतके जज्ज, कलेक्टर व अभसस्टांट वगैरे 
आहेत; परांतु कोणतयाही नेभटव लोकाांस ते आपणाबरोबर मानीत नाहींत व कोणाचे घरी जात नाहींत. 
कोणासही गाडींत बसवनू जाणार नाहींत. आताां भजल्ह्याांत याांचे बरोबरीचे कोणीच नाहींत काय? परांतु 
नेभटवाांशीं व्यवहार ठेवणें हें अभतनीच काम आहे असा तयाांचा भनबरं् आहे तो ते तोडीत नाहींत. कोणी राजे 
असले तर तयाांस मात्र ते आपल्या बरोबरीचे असे समजतात. बाकी कोणास समजत नाहींत. बहदुस्थानचे 
साांप्रतकाळीं हे देवच आहेत, परांतु पूवीचे देवाांची तृकप्त तूप, ताांदूळ, फार झालें  तर दोन चार बकरीं भदलीं 
तर होत होती. या देवाांस वीस कोट रुपयाांचा हभवभाग भदला तरी प्रसन्नता नाहींच असा हा र्नमेर् हल्लीं 
चालला आहे. आताां या मानानें नेभटव लोकाांची भकक्त उडत चालली. पूवी इांग्रजी अांमल आला तर खुषी 
होत होते. आताां दुःखी होतात. सर भदनकरराव याांचें ह्मणणें असें आहे कीं, इांग्रजसरकारच्या शब्दाचें आताां 
बहुतसें वजन राभहलें  नाहीं. लोकाांचे भहताकभरताां अमुक कायदा करतों असें प्रभसद्ध झालें  कीं, लोकाांस भय 
पडतें, कीं काांहीं तरी भवलक्षण अस्त्र आपणावर येत आहे. आताां भसभवलसर्ववसमध्यें लोकाांचा प्रवशे न व्हावा 
ह्मणून काय तजवीज चालली आहे, ती ध्यानाांत ठेवा. सन १८३२ सालीं कां पनीचे सनदेत कलम घातलें  कीं, 
नेभटव लोक सवध कामाांत लायक समजले जातील. पुढें कां पनीस १८५२ सालीं दुसरी सनद भमळाली तींतही 
तेंच कलम घातलें  आहे. पढुें १८५९ सालीं राणी सरकारचा जाहीरनामा लागला तयाांत तयाची पुनरुकक्त 
स्पष्टपणें केली आहे. पढुें १८६१ सालीं एक कायदा झाला तयाांत जरूर असेल तयावळेेस सरकारनें काळे 
लोकाांस भसभवल सर्ववसमध्यें घालावें असें ठरलें ; परांतु जरूर आहे कोठें? नेहेमी उमेदवाराांची भरती येतच 
आहे. तेव्हाां तयाांत काांहीं सवड नाहीं असें पाहून बहदुस्थानाांतून ९ असामी सरकाराांतून खचध देऊन पाठवाव े
ह्मणून सरकारानें जाभहरनामा सन १८६९ सालीं लावला तो लागलाच रद्द करून स्टेटसेके्रटरी याांणीं 
साांभगतले कीं, वीस कोटी मनुष्ट्याांचा मुलूख, तयाांत नऊ जागा ठेवनू काय होतें असें ह्मणून नऊ असामी 
लागलेच बांद केले.तया भनभमत्तावर नवा कायदा केला तयाांत रूळ ठरभवण्याचें भलभहलें  तयाांत रुळास पाांच वष े
लागलीं. आजपयंत ९९ असामी गेले असते तर सुमारें ६०। ७०असामी भवलायतेस जाऊन आले असते. परांतु 
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कोणीकडून तरी काळ काढायाचा. याप्रमाणें पन्नास वष ेआज चाललें  आभण आणखीं पन्नास वष ेजातील याांत 
सांशय नाहीं. या भनभमत्तानें नेभटव लोकाांस जाण्याची हरकत घालण्याचा भवचार आहे. युरोभपयनाांस उमरीची 
मुदत वाढभवण्याचा भवचार आहे. आणखीं याांतून काय काय भनघेल तें भनघो. असा सवध भवचार नेभटवाांभवरुद्ध 
पाहून सर भदनकरराव याांसारखे सरकारचे भमत्र याांस वाईट वाटतें याांत काांहीं आियध नाहीं. हल्लीं सुभशभक्षत 
लोकाांस नेभटव राज्याांत प्रवशे करण्यास ठीक पडतें; परांतु इांग्रजींत सवध प्रकारचें दुःख व जागा नाहींत व 
आहेत तया भलतयास देतात. सर भदनकरराव, सर मार्वराव, दादाभाई, हभरिांर भचतामण वगैरे नेभटव 
राज्याांत आहेत तयाांस इांग्रजींत कोठें तरी स्थळ आहे काय? ब्राह्मणाचा जो रे्डाभवषयी अभभप्राय तो साहेब 
लोकाांचा नेभटवाांभवषयी आहे असें प्रदर्वशत होतें. बी.ए.ची परीक्षा भदली तर अव्वल कारकून व्हा ह्मणजे कोणी 
व्हावयास नको व कोणास जागा द्यावयास नको. हजार मनुष्ट्याांतून एकादे मनुष्ट्यास बी.ए.ची परीक्षा 
देण्याची बभुद्ध असते व भततका खचध सांकटें भोगून जर परीक्षा देईल तर तयाणें अव्वल कारकूर व्हावें बरें तरी 
अव्वल कारकुनाांची हद्द केली्् पटेवाल्याची केली असती तरी नको ह्मणणार कोण? अशा र्ोरणापासून 
काय पभरणाम होईल तो होओ् ही इांग्रजसरकारचे भमत्राांस मोठी भफकर आहे. 

 
——— 

 
णनबंा ४ था 

 
बहदुस्थानाांत शतेकी करणाऱ्या लोकाांचा समुदाय मोठा आहे. गाांवाांत जाऊन पाभहलें  तर गरीब 

लोक बायकापोरांसुद्धाां मेहनत करणारे आढळतात. तयाांस कापड जाडे भरडे, जोडा आहे नाहीं, काांट्याांतून 
भफरून कोणी ह्मशीस गवत, कोणी बलै घेऊन रानाांत, कोणी गुराांच्या मागें, कोणी शळेयाांचे मागें असा 
बारीक रीतीनें भनवाह करून असतात. तयाांस शहरचे काांहींच सुख ठाऊक नाहीं. तयाांस वाचताां भलभहताां येत 
नाहीं. एक दोन वाण्याचीं दुकाने व तयाांजवर तयाांचा भनवाह. भपकेल तें खाऊन राहातात.परांतु हल्लीं 
कुळव्याांची कस्थभत पाभहली तर ते कजधभरी होऊन गेले आहेत. दभक्षणेत गाांवोगाव भशलेदार, सरदार असत ते 
आताां नाहींत. ते असो; परांतु माती उकरून तरी पोट भरतें? तर तसेंहीं नाहीं. एकीकडे सावकार व एकीकडे 
सरकार तयाांस तगादा कभरतात. पटी भरण्याचा वखत आला ह्मणजे पांचाईत पडते. तयाांमध्ये काांहीं 
उर्ळेपणाचा दुगुधण आहे. लग्नाचे वगैरे खचध जास्ती कभरतात तयामुळे कजधही होते. भशवाय तयाांजवर कराांचे 
ओझें फार आहे. पन्नास रुपयाांची वषाची प्राकप्त तयास दोनश ेतीनशें रुपये लग्नास खचध होतो. मग तें कजध 
भफटावें केव्हाां? तयाचें व्याजही रुपया दीडरुपया याप्रमाणें; ह्मणजें मभहन्याचे पाांच रुपये याांतच गेले. मग 
शते भवका, घर भवका, बडोद्यास रोजगारास जा बकवा मुांबईस मजुरी करण्यास जा; पण तयाांत नशीब असेल 
तर काांहीं प्राप्त होते. तयाांत काांहीं भवपरीत झाले तर अडचण पडते. तयाांत सावकार घेऊां  लागला ह्मणजे 
चाांगली कसरीची जमीन असेल ती घेतो. वाांईट र्न्यास राहते. याप्रमाणें दहावीस जणाच्या चाांगल्या जभमनी 
हातीं आल्या ह्यणजे वाणी, मारवाडी जहाभगदार होऊन बसतात. वाईट जभमनी कुळांब्यापाशीं राहतात तयाांत 
जें काांहीं भपकेल तें देखील सवध घरीं राहत नाहीं. तयाजवर वाण्याची नजर असते. खळें घातलें  कीं, 
मारवाड्याचा भशपाई येऊन बसतो. तयाची समजूत करण्यास्तव दहा पाांच मण दाणे देऊन बाकी दोन चार 
मण राहतील ते घरीं ठेवनू बायकोस बरोबर बकवा घरीं ठेवनू गवताचे भारे बकवा गोवऱ्या भवकून पोट 
भरण्यास साांगून तयाांस मुांबईचे मजुरीवर आठ मभहने जावें लागतें. तयाप्रमाणें मुांबईतील घाटी लोक सवध 
बाहेर प्राांताांतून येतात. खचधवचे जाऊन दहा वीस रुपये घरी आणतात तयाजवर पुनः बैल बीं घेऊन चार 
मभहने शते करण्याची तयारी करावी, लागते. ज्यास मुांबईतील मजुरी होत नाहीं तयानें दोन बलै असले तर 
आठ मभहने गाडी भफरवावी, भकरकोळ मजुरी करावी, परांतु भनवाहास काांही तरी भमळभवलें  पाभहजे. वीस 
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पांचवीस भबघे शते, तयाची खत वगैरे घालून मेहनत केली तर जास्ती भपकेल; परांतु इतकी सवड नाहीं, 
पोंटाचा तगादा मोठा? तो पभहल्यानें वारला पाभहजे; याकभरताां याांतूनही लोकाांचा भनवाह कसा चालतो 
याभवषयीं कलेक्टरखातयाांत चौकशी राहील तर फार चाांगलें . पूवी जमाबांदी करावी लागत होती; तेव्हाां 
रयतेचा अहवाल तपासावयाचें कारण होतें. जमीनदारास बोंलवावयचें कारण होते; परांतु पैमाषी झाली 
तयापासून या गोष्टींकडे कोणीच लक्ष देत नाहीं. या खातयाांत दभररामुळें  कुळांयब्याांचीं मुलें  शाळेंत जात 
नाहींत. भलहावयास भशकत नाहींत, व जभमनीवर मेहेनत होत नाहीं याांजमुळें  पीकही होत नाहीं. 

 
महागाईचे वळेीं कर बसले ते सवध जुलमी आहेत. चार आणे एकराचे जभमनीवर १॥ रु. कर घातला 

आहे. गुजराथेंतही सवध याचप्रमाणे आहे. दभक्षणेंतील चढाचे पैमापीमुळें  तेथेंही कर असेच वाढले. आताां कैक 
ह्मणतील कीं, लोक जभमनी सोडून काां जात नाहींत तर सोडून जावें कोठें? घरदार घेऊन दुसरे भठकाणीं 
जाण्यास बहुत सांकटे आहेत. दोन भदवसाांचा दाणा भशल्लक नाही. भनतय मजुरी करून तेल मीठ 
आणावयाचें, तेव्हाां बाहेर कोठें जावें? बाहेर जाण्यास जागा तरी कोठें राभहली आहे? नेभटव राज्याांतही 
रयतेवर जुलूम आहे. ह्मणनू नवसरी वगैरे प्राांतीं गायकवाडाची जमीन पडीत आहे. मोटस्थळाचा खचध फार 
येतों. तयाची खचाची बेरीज आभण जमेची बेरीज यास काांहीं ताळा राभहला नाही. स्वस्ताईमुळें  पैसा हातीं येत 
नाही. काहीं केलें  तरी बकमतीवर खचध होतो. काांदे, लसूण, भमचा, वाांगी, भाजा वगैरे जो काांही र्ांदा करावा 
तो आांत येतो. दाण्याचे उतपन्न बरोबर होत नाहीं. पावसाचें अळमटळम, थांडीचे कडके व भकडे याांजपासून 
शते वाांचलें  तर राखण करावीं लागते. जभमनीवरील कर वगेळे, भशवाय लोकलफां ड, म्युभनभसपल कर, 
भशवाय स्टाांपाचा कर, रस्ते, पुलाांच्या दस्तुऱ्या जागोजाग आहेतच. रभजस्टर फी, जांगल फी, भमठाचा कर 
याांभशवाय शांभर रु, कजध घेतलें  तर पाांच रु. सावकार कापून घेतो. चार आणे भलभहणावळ, आठ आण्याांचा 
स्टाांप, रभजस्टर फी २ रु. असे जाताां जाताां ९२ रु. हातीं येतात. ते मुद्दल भफटण्याची आशा नकोच; परांतु 
व्याज भरलें  तरी सावकार तृप्त असतो. ते व्याज दहा बारा रुपये द्यावयाचें तयाकरताां पढुले सालचे भपकावर 
डोळा असतो आभण तयाांत काांहीं भवघ्न आले तर मोठी पांचाईत, सरकारचें कर इतके भारी आहेत कीं, सवध 
कारखान्याांत खचध भागनू लाखो रु. भशलक पडतात. दरएक कोडतचा खचध जाऊन भशलक राहते. 
रभजस्टर खातयाांत खचध जाऊन भशल्लक राहते. सवध कारखाने भरपूर आहेत; परांतु भशलक राहतात ते तरी 
परत देतात असें नाहीं. आताां जर व्याज भरलें  नाहीं तर सावकाराच्या मागें मुदतीच्या कागद्याचा तगादा. तो 
ह्मणतो की, १५० रुपयाांचे नव ेखत करून दे. नाहीं तर अजी करतों. अजी केली म्हणजे हुकूमनाम्याचा खचध 
रु. २५ भमळून रु. १७५ चा हुकूमनामा होतो. बलै जप्त झाले तर दहा वीस रुपयाांस भललाांव होतें आभण 
दहावीस रु. जाहीरनामा लागून भललाव होईपयधत खचध लागतो. मोटा वगैरे सामान नाझराकडे पडलें  
ह्मणजे उांदीर खाऊन वीस रुपयाांचे सामानाची पाच रु. बकमत येते. भशवाय माभजस्ते्रटी कर्ीं उतपन्न झाली 
तर पन्नास रु. दांड येतो. गाांवाांत जमीन गुरे चारण्यास राभहली नाही. सवध जभमनीचे भललाव होतें; यास्तव 
पडीत जमीनही भवकत घ्यावी लागते. जांगलातील लाांकडे तोडताां नये. माती, दगड, रेती या सवांवर 
सरकारी कर आहेच. जमींदारलोक रयतेची बहादरी पूवी राखीत असत ते आताां कोणी नाहींतसें झालें . 
सरकारी काम पडलें  तर वकील लुटून घेतात गाांवखचध वगैरे सवध पूज्य घातलें  आहे. तीस वष ेभरत आलीं 
ह्मणजे आताां कर भकती होतो कोण जाणे या काळजींत लोक पडतात याजमुळे जभमनीवर कोणी पसैाही देत 
नाहीं. शाळेंत मलू गेले तर तेथेंही फी द्यावी लागते. भजकडे भतकडे पैशाभशवाय नाहीं आभण पैसा तर हातीं 
येत नाहीं; यापेक्षाां सरकाराने या दभररावस्थेत एक भजनसी र्ारा घालून भपकाची वाांटणीं करून घेतली तर 
रयतेस बरें पडेल. भतसरा भहसा पीक सरकाराांस दहा आणे कुळांब्यास याप्रमाणें ठरवनू काय उतपन्न होतें ते 
सरकारास समजेल. पैसा मुलखात भफरत होता तोपयंत नक्की जमाबांदी ठीक होती; परांतु आताां पैसा 
पळाला, तेव्हा पीक होईल तें सरकारी हवालदार येऊन कुळकण्यांचे भवद्यमाने भहसा घ्यावा म्हणजे या 



 अनुक्रमणिका 

कामाची पोटफोड होईल. हा देश जेव्हाां भभकारी होता तेव्हाां ऐन भजनसी जमाबांदी होती. पुढें काांहीं भदवस 
बरे आले व इांग्रज सरकारचे योगाने चोराांचा बांदोबस्त झाला व चीनचा व्यापार वगैरे उघडला. रेल्व ेव पूल 
झाले. तेणेकरून रयतेची कस्थती बरी झाली; परांतु आताां लोक परत माघारें पूवधकस्थतींत चालले आहेत. 
याजकभरता सरकारानें तपास करून तयाांचा बचाव केला पाभहजे. 

 
बहदुस्थानाांत भजकडे भतकडे मोंगलाईचे अखेरीस दांगे होते तयाांमुळें  इांग्रज लोकाांस राजकारणाांत 

पडावें लागलें . तयासमयी फ्रच, पोतुधगीज, डच वगैरे लोक बहदुस्थानाांत होते तया सवांस मागे सारून इांग्रज 
लोक आपले शहाणपणाचे जोरानें पढुें सरले. तयाांचा अांमल जेथें जेथें झाला तेथे प्रथमतः लोकाांस सौख्य 
वाटू लागले व तयाांच्या अमलाचें आवाहन लोक करू लागले. मोठ्या प्रतीचे लोक भचरडून जात, परांतु गरीब 
रयतलोक सुखी होते. याचें कारण रयतेवर जुलूम कमी करीत, जभमनीवरील सारे कमी करीत, रयतेवर 
जबमदार लोकाांचे वगैरे वठे व भबगार इतयाभद अनेक जुलूम असत ते बांद होत यामुळे रयतेस बरे वाटलें . पुढें 
तो मागध सुटून कर बसभवण्याचें काम जारी झालें . बवगेट साभहबाांनीं सरव े केली तोंपयंत रयतपरवषीवर 
नजर चाांगली राभहली. तयामुळें  इांदापूर वगैरे ओसाड प्राांत वसाहात झाले व लोक आबाद झाले. पुढें सन 
१८६१ सालापासून पैमाष झाली तींत कर मनस्वी वाढभवले. तयाांखालीं खानदेश, पांचमहाल, गुजराथ वगैरे 
देश साांपडले तेथें कापसाचा भाव अमेभरकेचे लढाईमुळें  वाढला होता तोपयंत लोकाांस हा जुलूम समजला 
नाहीं. कापसाचा भाव उतरल्यापासून ही गोष्ट व्यक्त होऊ लागली. भशवाय बारीक सारीक कर इतके वाढले 
कीं, लोकाांस जशा जळवा लागतात तशा अनेक जळवा लागल्या आहेत. जांगलावर कर, कोडताांतील 
इनसाफावर कर, म्युभनभसपाभलटीस अजी करणें तर तयास स्टाांप, माती घेणें तर मामलेदारास आठ 
आण्याांच्या कागदावर अजी करावी तेव्हाां माती घ्यावी. भशवाय रस्ते, पूल वगैरेंवर कर आहेतच. मीठ, अफू 
वगैरे सवध पदाथांवर कर पडले आहेत. पूवी गाांवाांतां गायरान असे तयाांत गुरे चारण्यास साांपडे, जांगल असे 
तयामुळें  गरीब लोक लाांकडें तोडून तयाांचे भारे भवकून तयाजवर पोट भरीत, गुरे राखण्यास हरकत नव्हती 
तयामुळे जळण, खत वगैरे पुष्ट्कळ भमळत असे, व गाांवचे लोक सुखी असत. र्ारा थोडा तयाजमुळे कसर 
पडत असे. कोणास गरीबी आली तर खेड्यापाड्यास जाऊन रहात, म्हणजे थोड्याांत भनवाह होऊन थोड्या 
खचात सुखवस्तु राहात असत. आताां कराांचे उपरवामुळे सवध सोई बुडाल्या. गाांवचा पाटील असे तयाचे 
वतन मोठें, असे. महादजी बशदे याांसारखे मोठे पराक्रमी असत तयाांसही पाटीलकी भमळभवण्याची इच्छा 
असे. याचे कारण पाभटलाचे मानपान व रयतेवर र्नीपणा असे तेणेंकरून पाटील आपले गाांवाांत राजा असे. 
तसेच खोत व जमेदार लोक सुखी होते. भजतक्या जुलमी वभहवाटी बांद केल्या भततक्याांपासून लोकाांस सुख 
आहे; परांतु इनामजप्तया व देवस्थानजप्तया व जभमनीचे वगैरे र्ाऱ्याांचा चढ याांमुळे हल्ली लोक इतके त्रासले 
आहेत कीं, बडेलोक आपली सत्ता व आभर्कार गेल्यामुळे रडतात व रयत कारभारानें रडतात. भमळून दोन्ही 
प्रतीचे लोक दुःखी झाले आहेत हे फार वाईट आहे. बरे, इतकेही दुःख पडून सरकारास कजध भारी आहेच. 
शांभर कोट रू. देणे आहे. याचे कारण हें कीं, जसा करभाराचा ताळमेळ राभहला नाहीं तयाचप्रमाणे 
खचाचाही ताळमेळ नाही. पहा सोभजराांचीं पलटणें व बाकी सवध नेभटव फौज थोड्या खचात ठेवनू सवध 
बहदुस्थान काबीज केले. आताां तया फौजवर भरांवसा नाहीं याजमुळे युरोभपयन फौज ऐशी हजारपयंत 
वाढभवली आहे. तयातील र्ोरण लोक म्हणतात कीं, भवलायतच्या राज्याच्या उपयोगी पडेल म्हणून मोठी 
फौज ठेवनू बहदुस्थानाच्या नाांव ेखचध भलभहतात. बाह्यातकारी दाखभवण्याचा पयाय वगेळा व आांतील मतलब 
वगेळा आहे. लोक जांगले तोडून नाहींशीं करतील म्हणून अरण्यसांरक्षक खाते काभढले; परांतु तयाचा मतलब 
मुफत लोक खात होते ते आपल्यास भमळाव.े लोक भाांडखोर, तयाांजवर खचाचा र्ाक असावा म्हणून स्टाांप 
कायदा केला असे बाहेर दाखभवतात; परांतु आांत पैसा काढण्याचा मतलब. अशी अशी अनेक प्रकारची 
रु्पणी रयतेस लागली आहे. इनामदार व जहाभगरदार याांजवर कडी नजर. ते त्रास पावतात. 
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मामलेदारापासून वभरष्ठ सरकारापयंत ते डोळयाांत खुपतात आभण तयाांची अमयादा व अपमान होईल भततका 
कभरतात. अनेक खचध भवलायतेच्या उपयोगी ते बहदुस्थानावर लोटले आहेत. पैशाचे कामी नेभटव लोकाांशीं 
टांचाई व युरोभपयन लोकाांशी इांग्रजलोकाांचे भहताांकभरताां पाभहजे ती नेमणूक कबूल भवलायतेच्या 
व्यापाराकभरताां सवध सोय. अशा र्ोरणाने भहकडील रयत भनष्ट्काांचन झाली. ही कस्थभत फार भदवस 
भनभावयाची नाहीं. रयतेस सुखी करून भवलायतेहून एक पैसाही न आभणताां येथे एवढे राज्य उभे झाले. 
मोठ्या मोठ्या मसलती, पेंढारी लोकाांचे दांगे, सवध मराठ्याांचे राज्य, भटपू सुलतानाचे राज्य, येथील जमेने 
घेतले. तीच जमा आताां भनतयाचे खचास पुरत नाहीं नेहमी बजेट करताां करताां तूट येते. याचे कारण नेभटव 
लोकाांवर भरवसा नाहीं. पोटाांतील आणखी मतलबाकभरता ह्मणा भवलायती फौज वाढभवली तसेच दुसरे 
खचध वाढभवले. भदवाळखोर सरदाराांचा रू्तध कारभारी जसा सांसार पाहतो तसें इांग्रजसरकार या देशाचे राज्य 
चालवीत आहे. या गरीब रयतेचा बोलणारा पार्वलमेट वगैरे भठकाणी नाही, कौंसलाांत नाहीं, भजल्ह्याांतील 
अभर्कारी नाही. जसे या रयतलोकाांस वागवाव ेतसे ते वागतात. म्युभनभसपाभलटी यःकभित काम. ते तरी 
लोकाांचे हाती द्याव ेकीं नाहीं? परांतु तयाांतही कलेक्टर साहेब आहेतच व तयाांचे र्ोरणाने सवध काम चालणार. 
नाांवाचे कभमशनराांस पसुतो कोण? याप्रमाणे सवध व्यवस्था आहे. सवध अभर्कार व सवध पैसा आपले जवळ. 
रयतेस काांहीं सत्ता नाहीं याजमुळे तयाांत भहताभहत पाहताां येत नाहीं. मभलकां बर तोडरमल व बवगेट याांचा 
मागध सोडणारे रेभवन्यूसवेवाले याांणीं सवध देश जरजर केलाां, तेव्हाां याभवषयीं काांहीं भवचार सरकारानें करावा 
हें योग्य आहे. जमीन नाांगरून भकमानपक्षीं पोट भरणें आहे. जमीन नाांगरून भकमानपक्षीं पोट भरणें इतके 
तरी लोकाांस उपजीभवकेकभरताां पाभहजे. सवध नागवणुक झाली तर चालेल कसें? 
 

——— 
 

णनबंा ५ रा 
उद्दीम कसा चालतो तयाची माभहती 

 
गुजराथ देशाांत पूवापार कापूस फार भपकतो तयाच्या जाभत-कानमी, रोजी, वागड, नरमा, व 

लाभळया. याांमध्यें फरक इतकाच कीं, कानमी भडोच भजल्ह्याांत होतो. तयाचें झाड लहान, व तो दर वषास 
पेरावा लागतो. हा कापूस चाांगला असतो. दुसरा चार वषांनीं पेरावा लागतो. तो एकदाां पेरला ह्मणजे तयाचें 
झाड कमरेइतकें  होतें. तयाजवरील कापूस घेऊन तें दरसाल खच्ची करावें ह्मणजे नवी फूट येऊन, तयाजवर 
कापूस येतो. भतसरा वागड हा कापूस मध्यम असतो. चौथा नरमा हा फार उांची. तयाची बी लाांब व दहा वीस 
भबया एकत्र झालेल्या असतात. तयास दभक्षणप्राांतीं देवकापूस ह्मणतात. तयाचें झाड दहा पांर्रा वष ेराहतें व 
दरसाल फुलतें. पाांचवा जो आहे तयास बोंड येतें तें वरती फुटत नाहीं. तें तसेंच काढून घेऊन फोडावें 
लागतें. जो कापूस नरम व ज्याची ताांत लाांब असते तो उांची. तयाचे सूतही बारीक भनघतें. गुजराथेंत कापड 
भवणणाऱ्या पुरातन लोकाांच्या जाभत बहुत आहेत. रे्ड लोक जाडी भरड्या कापसाचें कापड काढतात. 
रे्डाांचा मुख्य र्ांदा हाच आहे. कुळांबी लोकाांस नेसण्यायोग्य जाडे र्ोतरजोडे तेच कभरतात. दुसरे मुसलमान 
ताई लोक हे पागोटीं, शलेे, साड्या व र्ोतरजोडे भवणतात. भतसरे, खातरी लोक याांचाही र्ांदा तोच आहे. 
भशवाय कुणबी वगैरे भवणण्याचें कसब भशकतात. तयाांत भकनखाप, गजनी, मश्र,ू तोय इतयाभद परोपरीचे काांठ 
व तऱ्हेतऱ्हेचें बुट्ीचें बेलदार वगैरे रेशमी सामान व कलाबतूनें भमश्र भवणण्याचें कसब गुजराथेंतच फार आहे. 
भकनखाप शांभर रु. गजास पडतात इतका उांचा भवणणारे आहेत. 
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गुजराथेंत स्वदेशीय सूत तीन प्रकारचे भनघतें. रेभटया, नरमा व गोभडयू. याचा दर एका रतलास 
म्हणजे दभक्षणचा अर्ाशरे अथवा गुजराथचा ४० रुपये भार शरे याची बकमत.– 

 
१. रेभटयाचें सूत बायका राहाटावर हातानें काढतात. एक रतल काढण्यास तीन भदवस लागतात. 

तयाची मजुरी हल्लीं ४ पैसे भमळते. हें सूत भवलायती १० नांबरच्या सुताबरोबर आहे. 
 
एक रुपयाचा कापूस १२ शरे भबयाांसुद्धाां भमळतो. तयाची बी काढण्यास मजुरी सहा पसेै पडते ह्मणजे 

तयाांतून रू ह्मणजे  बीभशवाय कापूस ४ शरे भनघतो व आठशरे भबया भनघतात. तया भबयाचा भाव बाराआणे मण 
आहे. तया ह्मशीस खाण्यास फार उत्तम आहेत, याजकभरताां तया भबया भदल्या तर पसेै द्यावयास नकोत. 
आताां हें काम हातराहाटावर बाया कभरतात. बीं भनघाल्यावर तो रू बपजाऱ्याजवळ द्यावा लागतो. तयाचे तो 
काांकडे करून देतो. तयाजबद्दल दोन आणे मजुरी बकवा अर्धशरे रू द्यावा लागतो ह्मणजे तो ३॥ शरे काांकडे 
वजन करून देतो. तया काांकड्याांस पुभणया ह्मणतात. या पभुणया सूत काढणाऱ्यानें घेऊन तयाचें सूत पांर्रा 
भदवस मेहेनत केली तर तयार होतें. तयाांत काांहीं घट पडून नुकसान होतें सबब ३। शरे सूत होतें तयाची 
बकमत १। रू ०. दर २॥ शरे प्रमाणें आहे याप्रमाणें झाली; तेव्हाां सुमारें चार आणे मजुरी पांर्रा भदवसाांत 
भमळाली. तें सूत रे्ड वगैरे लोक खरेदी कभरतात. 

 
२. दुसरा प्रकार, नरमा हें सूत बारीक भवलायती नांबर ४० प्रमाणें आहे. यास शरेास १। रु ० पडतो. 

हे सूत गजनींत अरे् रेशीम व अरे् सूत भरावें लागते तयाांत घालतात. 
 
३. गोभडयु सूत हें शांभर नांबराबरोबर असतें. याचा व्यापार हल्लीं बुडाला आहे; परांतु हे सूत पाहण्याांत 

येतें. हे माळव्याकडून येते. 
 
हल्लीं भवलायती सूत येतें तयाचे प्रकार व बकमत :–  
 
नांबर १० ह्मणजे एक रत्तल वजनाचे पुडक्याांत १० गुांड्या असतात म्हणून यास दहा  
नांबर म्हणतात–दर रतलास बकमत ·।= (६ आणे) 
नांबर १६ याांत १६ गुांड्या एक रतलाांत असतात— 
दर रतलास बकमत । = ॥· (·६॥ आणे) 
नांबर २० याांत २० गुांड्या असतात – बक ·॥· (८ आणे) 
नांबर ३० याांत ३० गुांड्या – दर ·॥।· (१२ आणे)  
नांबर ४० याांत ४० गुांड्या – दर रु. १ (१ रु.) 
नांबर ५० याांत ५० गुांड्या, दर १Æ = (१ रु. २ आणे) 
नांबर ६० सदहूध प्रमाणें – दर १। = ॥ (१ रु. ६॥ आणे) 
नांबर ७० सदहूध प्रमाणे – दर १॥। = (१ रु. १४ आणे) 
नांबर ८० सदहूध प्रमाणे – दर २Æ = (२ रु. दोन आणे) 
नांबर १०० सदहूध प्रमाणे – दर रु. ३ (३ रु.) 
 
भवणण्याच्या कामाांत उभें सूत हलकें  व आडवें सूत उांचें असतें तयास वाणा व ताणा ह्मणतात. सूत 

खरेदी केलें  ह्मणजे तयाचा वाणा व ताणा करण्यास द्यावें लागतें. हें काम रे्ड कभरतात व ते तयाची गुांडी 
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उपयोगी पडे अशी करून देतात. हा सांस्कार झाल्यावर पानार याांजकडे तें सूत द्यावें लागतें. तो तयास खळ 
देऊन तयार कभरतो. नांतर फणी बाांर्णाराकडून फणी घेऊन ते राजभरा याजवळ देऊन तो तें सूत फणीवर 
चढवनू देतो. असे काांठ व नकशी काढायाची असेल तयाप्रमाणें रेशीम व सूत याची योजना तो कभरतो. ती 
फणी सुतासभहत भवणणारापाशीं द्यावी ह्मणजे तो आपल्या भागावर ती फणी चढवनू भवणण्यास आरांभ 
कभरतो, ह्मणजे कापड तयार होतें. गोमी काांठ, रूईफूल, बकुळी, सारे्, लकीरदार वगैरे करण्याकभरताां हे 
योजना करणारे कारागीर घनपाठीबुवाांसारखे स्मरणशकक्तमान व तकध वान असतात. ते फणीवर जशी 
योजना करतील तयाप्रमाणें तो प्रकार भवणनू भनघेल. साड्या करणें असल्यास सूत रांगवावें लागतें व 
तयापासून पोकळी, चांरकळा, रास्ता वगैरे हजारो तऱ्हा उतपन्न होतात व हें काम करणारे सावकार हे बहुत 
बुभद्धमान असतात. काराभगराांजवळ मसाला भकती द्यावा रेशीम भकती, सूत भकती व कलाबतू भकती याचें 
गभणत तयाांजवळ इतकें  चाांगलें  असतें कीं, एक सूत व्यथध जाऊां  देत नाहीत. कापड पाहताांच ते साांगतात कीं, 
याांत अमुक भवसा सूत व अमुक भवसा रेशीम आहे. तयाांत घट वजा करण्याचे प्रकार व दर प्रकारच्या मजुरीचें 
मान वगेळें  आहे तें तयाांस सवध अवगत असतें. तें दृढ अभ्यासानें होतें. तयाांत समजूत नसल्यास समजदार 
गुमस्ते ठेवाव ेलागतात तर तें काम चालते. 

 
बाण्याचें सूत हलकें  व ताण्याचें सूत उांचें. तयाांत दोन आण्याांचा फरक असतो. हें भवलायती सूत 

इकडे आल्यापासून देशी सुताची राळ झाली व दोन पैसे मजूरी भदवसास पडूां लागली. यांत्राबरोबर हाताची 
मेहेनत होत नाहीं. यांत्राचें सूत सस्तें पडतें. आणादोनआण्याांचा फरक पडला ह्मणजे व्यापारी लोक भतकडे 
र्ाांवतात. देशी सुतास कोणी भवचारीत नाहीं. हल्ली भवणकराजवळ कोठें देशी सूत येत नाहीं. सवध भवलायती 
सुतावर कारभार चालतो. फक्त खाद्या व जाडे र्ोतरजोडे व दाणे व तांबाखू बाांर्ण्याचे भोत करण्यास मात्र 
देशी सूत घेतात. तेंही जुलुमानें दोन पैसे मजुरी पतकरून भवकील तयास मात्र. याजकभरताां भरकाम्या 
बायका वगैरे अद्याभप सूत काढतात; परांतु तयाांची मजुरी अगदीं कमी झाली. 

 
हल्लीं जीं सुताची यांत्रें बहदुस्थानाांत चालू झाली आहेत तयाांत १०।१६।२० व ३० पयंत सूत भनघते. 

जास्ती नांबराचें भनघत नाहीं; कारण बहदुस्थानाांत उांची कापूस हल्लीं कोणी करीत नाहीं. नरमा कापसाचें 
मोठें झाड होतें व तयाखालीं दाणा पेरण्यात साांपडत नाहीं. याजकभरताां नरमा कोणी पेरीत नाहीं. बाकी 
कापसाचें सूत ३० नांबरावरील प्रतीचें होऊां  शकत नाहीं. यास्तव या देशाांतील यांत्राांवर भमसर व अमेभरका 
देशाहून कापूस आणला तर मात्र उांचें सूत भनघेल. तो येथें न यावा यास्तव तयाजवर जकात घातली आहे. 
येथील यांत्राांनीं ३० नांबर पयंतचा रोजगार भवलायतेचा होता तो तोडीत आणला; परांतु उांची सुताचा रोजगार 
भवलायतचा कायम आहे. तयाांत बार् न यावा ह्मणून उांचा कापूस इकडे येण्याची बांदी करण्याचें कारण आहे. 
दर सुताच्या यांत्राांत १५०० पासून पांचवीस हजार पयंत चाती असते. एकां दर बहदुस्थानाांत जीं यांत्रें आहेत 
तयाांच्या चातयाांचा अदमास दहा लक्ष आहे. इतक्या चातयाांचें सूत येथें भनघतें; परांतु भवलायतेस एकां दर चातया 
४ कोट ह्मणजे चाळीसपट अभर्क आहेत; रूस देशाांत २१ लक्ष; स्वीडन देशाांत ३ लक्ष; आभस्त्रया देशाांत १६ 
लाख; जमधनींत ५१ लाख; फ्राांसाांत ५२ लाख; इतालींत ७ लाख; स्पेन देशाांत १५ लाख; स्वीजरलां डाांत २९ 
लाांख व हालां ड देशाांत २॥ लाख, आहेत. याजवरून इांग्लांड देशाचा व्यापार भकती मोठा आहे तें समजेल. 

 
एकां दर सुताचे गठे्ठ खपतात तयाांचा तपशील :– 
 

१.     भवलायतेंत. ...................... ३१ लाख. 
२.     युरोपखांडाांत. .................... २१ लाख. 
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३.     अमेभरकें त. ...................... ११ लाख. 
 
बहदुस्थानाांत कापड एक लाख गाांसडी यांत्रानें भनघतें व देशी भवणकरीच्या ५ लाख गाांसड्या होतात. 

एकां दर बहदुस्थानाांत कापड लागतें ते रतल ४४ कोट; पैकीं यांत्राांनीं भनघतें ४ कोट. भवलायतेहून येतें २० 
कोट व मागाांवर देशाांत भनघतें २० कोट रतल. हें भवलायती सूत घेऊन येथें सवध कापड भवणलें  जातें तयाची 
बेरीज फार आहे; परांतु सूत सवध भवलायती, देशी सूत अगदीं बुडालें  आहे तेणें करून भवकण्याांत काांहीं नफा 
नाहीं, तेव्हाां यास तोड इतकीच कीं, आणखी यांत्रें इकडे ठेवनू व उांचा कापूस येऊन उांचें कापड भनघून 
भवलायतीपेक्षाां सस्तें भवकलें  तर अथातच लोक तें घेतील. तसें न झालें  तर सवध लोकाांनीं भवलायती न 
घेण्याचा भनयम केला पाभहजे. जाडी भरडें जसें भमळेल तसें स्वदेशीय कापड घ्यावें. जसें जाभतर्मामुळें 
परक्यानें केलेलें  अन्न कोणी खात नाहीं. तसेंच परदेशीय वस्त्र व सूत र्मध समजून टाकलें  तर चालेल; परांतु 
असें होणें कठीण. उांचेपणा व सस्ताई याांस लोक भलुल्याखेरीज कर्ींही राहणार नाहींत खाण्याचा भरवाज 
पूवापार पडला आहे ह्मणून चालत आहे; परांतु तोही बहुतकरून सुटत चालला आहे. 

 
जसें सदरीं भलभहल्याप्रमाणें सूत काढण्याचे मजुरीचा ऱ्हास झाला तयाच प्रमाणें लोखांड काढणारी 

जात र्ावड ह्मणून स्वतांत्र आहे; परांतु ते लोक हा र्ांदा करीत नाहींत. ते मोलमजुरी कभरतात; कारण कीं, 
लोखांडाचे दगड आणून तयाांस देशाांतील भरवाजाप्रमाणें भटींत घालून कुटावें लागतें व पुन्हा भटींत घालावें 
लागतें. याप्रमाणें सात भट्या कराव्या तेव्हाां भनमधळ लोखांड हातीं येतें. तयाचे तव े कुऱ्हाडी वगैरे पदाथध 
कभरतात; पण र्ावडी तव्यास बकमत १ रुपया पडते; पण तो तीन भपढ्या चालतो; कारण कीं, तो बोटभर 
जाडी असतो; परांतु पत्र्याचा तवा गहूभर जाडी असतो आभण तो दोन आण्याांस भमळतो दोन तीन वष े
चालतो; परांतु सस्ता व हलका भमळतो तोच लोक घेतात याजमुळें र्ावडास मजुरी सवध भदवसभर लोखांड 
कुटून दोन पैसेही भमळण्याची पांचाईत व भवलायती लोखांड रुपयाचें मणभर उत्तम प्रकारचें भमळतें, 
याजकभरताां तयाशीं र्ावडाच्यानें सरशी करवत नाहीं. याजकभरताां माभळेश्वर वगैरे भठकाणीं र्ावडाांच्या 
वस्तया होतया तया नाहींशा झाल्या. 

 
सदरहूप्रमाणें कागद करणाऱ्याांची अवस्था झाली आहे. दोन तीन पसेै देखील तयाांत मजुरी भमळत 

नाहीं. 
 
याचप्रमाणें शकेतरी शतेाचा र्नी ह्मणनू अभभमानानें सवध भदवस मेहेनत कभरतो. पण तयास डोईस 

दोन पैसे मजुरी पडते. अभर्क पडत नाहीं. मग शतेवाडींतून दुसरी मजुरी बकवा कजध काढून प्रपांच 
चालवावा. कजध फार झालें  ह्मणजे तो गाांव व वाडी टाकून दुसरे भठकाणीं जावें. कजाच्या मुदती गेल्या 
ह्मणजे परत यावें. असेंही भकतीएक करतात. शतेावर कर फार झाले व सोई बुडाल्या, गुराांस सोय नाहीं, 
पाण्याची सोय नाहीं, जांगलाची सोय नाहीं, सवध सोई, पैशाच्या झाल्या, याजकभरताां शतेकीचा कस गेला 
आभण शतेकरी अतयांत भभकारी झाले व कजधभरी झाले. श्रीमांताांनीं शतेकी केली तरी तयाांस घरचा पैसा 
घालून करावी लागते. याप्रमाणें उदीम हल्लींच्या काळाांत आहे, तेव्हाां करावें काय हें कोणास सुचत नाहीं. 

 
णनबंा ६ रा 

 
बहदुस्थानाांत दाभरद्र्य भशरलें  कीं नाहीं याचा भवचार करण्यामध्यें दोन पक्ष आहेत. एका पक्षाचें 

म्हणणे असें आहे कीं, बहदुस्थानाांत लक्ष्मी वाढत आहे. या पक्षाांत इांग्रज सरकारचे मोठाले अभर्कारी 
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ज्याांजकडे बहदुस्थानाांतील राज्यकारभार आहे ते मुख्यतवेंकरून आहेत. तयाांची मुख्य तकरार इतकीच कीं, 
बहदुस्थानाांत स्वस्थता नव्हती आभण जाण्यायेण्याची सोय नव्हती ती इांग्रज सरकारानें करून भदली. तयाांचें 
फळ असें आहे कीं, लोकाांचा उद्योग आभण व्यापार वाढला याजमुळें महागाई झाली आहे. दुसऱ्या पक्षाचे 
लोक ह्मणजे बहदुस्थानचे नेभटव लोक याांचे ह्मणणे असें आहे कीं, बहदुस्थानात दाभरदयध वाढत चाललें , 
मनुष्ट्याांस उद्योग र्ांदा नाहीं आभण रेलव ेसडका वगैरे झाल्या तरी रव्य नाहींसें होत चाललें . आताां या दोन 
पक्षाांच्या बोलण्याचा भवचार केला तर असें भदसतें कीं,  

 
हल्लीं बहदुस्थानाांतून रोकड पसैा भवलायतेंत जातो तयाची दर सालची बेरीज :—                कोटी. 
भवलायतेंतील खचाबद्दल दरसाल हुांड्या रवाना होतात   ...     ...     ...     ...     ...            १३ 
रेलव ेकां पन्या आठ नऊ या देशाांत आहेत तयाांणीं जो पसैा खचध केला आहे तयाचें 
व्याज सरकार भरते आभण तयाचे घेणारे बहुतकरून भवलायतेतील लोक आहेत ...     ...        ५ 
बहदुस्थान सरकारास शांभर कोट कजध आहे तयाांचें व्याज घेणारे बहुतकरून 
भवलातेंयतील लोकच आहेत   ...      ...     ...     ...      ...     ...     ...     ...     ...           ४ 
चाकरलोक व सावकार ज्या नफ्याच्या रकमा भवलायतेस पाठभवतात तयाांची 
अजमासानें बेरीज.     ...      ...     ...     ...      ...     ...     ...     ...     ...     ...              ४ 
 
एकूण सव्वीस कोट रुपये, बहदुस्थानचें भनव्वळ उतपन्न पन्नास कोट रु. आहे तयापकैीं दरसाल 

परभारें रवाना होतात. याजमुळें पैशाची घट फार पडली आहे. परदेशस्थाांचें राज्य या देशाांत आहे 
तयाजबद्दल बहदुस्थानाांतील लोकाांस ही बकमत देणें पडते. 

 
दुसरें कारण भवलायत वगैरे देशाांतून ३५ कोट रुपयाांचा माल दरसाल बहदुस्थानाांत खरेदी होऊन 

येतो. कापड व सूत भमळून पांर्रा कोभट रुपयाांचें येतें. तशाच ताांबें, भपतळ, लोखांड वगरेै सवध र्ातु दहा कोट 
रुपयाांच्या येतात. फक्त कागद अर्धकोट रुपयाांचे येतात व काांचेचे भजनस भमळून पस्तीस कोट रुपयाांची 
बेरीज होते याजमुळें या देशाांतील लोकाांचा उद्योग बुडाला. कापड काढणारे व सूत काढणारे व कागदाचे 
कारखानेवाले आभण कोष्टी, साळी वगैरे मांडळी भभकेस लागली. 

 
शतेी करणारे लोक लां गोटी व घोंगडी याांवर भनवाह कभरतात; परांतु शतेी न करणाऱ्या लोकाांस 

अन्नाचीही भ्राांभत आहे. एकां दर जे लोक या देशाांत आहेत तयाांच शतेी करणारे शेंकडा ३८ आभण शतेी न 
करणारे शेंकडा ६२ याप्रमाणें भहशोब पडतो. यास उदाहरण :— 

 
अमदाबाद भजल्ह्याांत लोकसांख्या   ...     ...     ८,२९,६३७ 
वजा मुलें  व बायका भमळून   ...     ...     ...     ४,५३,५९२ 
बाकी   ...     ...     ...        ...     ...     ...     ३,७६,०४५ 
 
अमदाबाद भजल्ह्याांत लोकसांख्या  ...  ...  ... ८,२९,६३७  
वजा मुलें  व बायका भमळून  ...  ...  ... ४,५३,५९२  
बाकी  ...  ...  ... ३,७६,०४५  
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       तपशील.  
शतेी करणारे  ...  ...  ... १,३०,७६१  
दुसऱ्या र्ांद्याचे  ...  ...  ... २,४५,२८४  
 
याजवरून ३८/६२ याप्रमाणें भहसेरशी पडते. 
 
इांग्रजसरकारचें राज्य दुसऱ्या देशाांत आहे तयाांत बाहेरचा माल खरेदी होतो तयाची दरमाणसास 

सरासरी भकती व बहदुस्थानाांत सरासरी भकती याचा भहशोब येतो असा. 
 
       रु.  
भवलायतेंत दर माणशीं बाहेरचा माल.  ...  ...  ... ६५  
कानडा अमेभरकें त  ...  ...  ... ३०  
आसे्त्रभलया       ११०  
बहदुस्थान       २॥  
 
याजवरून बहदुलोक भकती भभकारी आहेत तें दृष्टीस पडतें. आताां बहदुलोक बुद्धीनें कोते आहेत असें 

नाहीं; परांतु दुसऱ्या देशाांत हुन्नर वाढलें  तयाजमुळें बहदुस्थानाची पायमल्ली झाली. यास फार भदवस लागले 
असें नाहीं; परांतु आलीकडे १०० वषात हा गोंर्ळ झाला आहे. आज दोन हजार वषांपासून या देशाांतून 
मालाची रवानगी बाहेर होत होती आभण बाहेरचे कोट्यावभर् रु. या देशाांत येत होते याजमुळें येथें चांगळ होत 
होती व बहदुस्थानच्या रव्याचा लौभकक सवध जगाांत पसरला होता. “ओभरयन” ह्मणून इसवी शकाच्या 
दुसऱ्या शतकाांत एक मुशाभफर या देशाांत आला होता तो असें भलभहतो कीं, भडोच व मछलीपट्ण वगैरे 
भठकाणीं कापड खरेदी होऊन बांदराबांदराांनीं युरोपखांडाांत जात आहे व याप्रमाणें आणखीही बहुत साक्षी 
आहेत. बहदुस्थानाांत मुळीं पतुधकाली व लां डनी इांग्रजी लोक याांच्या कां पन्या आल्या तया बांदराबांदराांवर कोठ्या 
बाांरू्न कापड खरेदी करीत. दलाल लोकाांना बोलावनू आगाऊ भवसार देऊन हल्लीं कापूस खरेदी कभरतात 
तया प्रमाणें कापड खरेदी करीत आभण युरोपाांत पाठवीत. भडफोज वुइक भरव्हु्य जानेवारी १७०८ याांत असें 
भलभहलें  आहे कीं, इांग्रज कां पनी फक्त ढाक्यास ८० लाख रुपयाांचें कापड घेत असे. शाांभतपुर येथे १५ लाख 
रुपयाांची खरेदी होती. तशीच इतर कोठ्याांतून व वखारींतून खरेदी होत असे आभण दहा पांर्रा कोटींचा 
माल कापड व सूत रवाना होत असे. असें होताां होताां भवलायतेंत ग्लासगो व एबडबरों शहराांत भकतीएक 
स्वदेशाभभमानी लोक होते तयाांणी १७७३ साली असा ठराव केला की, बहदुस्थानचें कापड आपण कोणी घेऊां  
नये, जो घेईल तयाशीं स्त्री अथवा पुरुष कोणीही असो, सांसगध करूां  नये. सरकारास या मांडळयाांनी अजध 
करून कायदे करभवले कीं बहदुस्थानच्या मालावर जास्ती कर घालवा. अशी गडबड लोकाांमध्ये झाली तेव्हाां 
डाक्टर आकध  राईट वगैरे लोक होते तयाांणीं आपल्या देशाांत कापड होईल कीं नाहीं याचा प्रयतन चालभवला, 
आभण मोठालीं सांकटें भोगलीं व आपला कामर्ांदा सोडून या शोर्ास लागले. तयाांणीं सूत काढण्याची युकक्त 
भसद्ध केली, तयाांपैकी सन १८१५ ह्या सालीं भवलायतेहून आठ शरे सूत बहदुस्थानाांत भवकण्यास पाठभवलें  
होतें असें डाक्टर यूरच्या कापसाच्या व सुताच्या इभतहासाांत भलभहलें  आहे. याजवरून पाहताां आज ५८ 
वषांत यांत्रवृद्धीनें भकती फेरफार झाला हें लक्षाांत येईल; पांर्रा रुपयाांचे सूत १८१५ त आले तया भठकाणीं 
हल्ली १५ कोट रुपयाांचें येतें. हें सवध कशानें झालें  तर स्टीम एांभजन्स (सुताचीं व कापडाचीं यांत्रें), लोखांड व 
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कोळसे याणीं केलें . सवध बहदुस्थानची मजूरी भवलायतेस गेली. भवलायतेंत एक लक्ष बाइलर आहेत. बाइलर 
ह्मणजे वाफेचीं यांत्रें. तयाांचा भवचार पाहताां काांहीं लहान मोठीं आहेत; परांतु सरासरी एक यांत्र ४० घोड्याांच्या 
जोराचें असतें, आभण एक घोड्याचा जोर ह्मणजे आठ माणसें होतात, तेव्हाां चाळीस लाख घोडे ह्मणजे तीन 
कोभट वीस लक्ष माणसें झाली; तेव्हाां हीं यांत्रें भफरतात याजमुळें इतकी माणसें रात्र भदवस काम करीत आहेत 
असें झालें . माणसें काम करताना थकतात; पण वाफेचीं यांते्र थकत नाहींत; सवधकाल काम कभरतात. 
माणसाांत मजूरी चार आणे, आठ आणे व रुपयापयंत दररोज जसें कसब असेल तयाप्रमाटें भदली पाभहजे. 
परांतु वाफेच्या यांत्राांस फक्त जळण मात्र द्यावें लागतें तयाचा भहशोब दर माणशीं एक पसैा पडतो; तीन कोट 
वीस लाख मनुष्ट्यें एक पैशाच्या मजुरीनें कामें कभरतात तेव्हाां सांपभत्त वाढेल याांत आियध नाहीं. आभण तया 
देशाचें कापड व सूत सवध पृर्थवीस आच्छादन करील याांतही नवल नाहीं. या सवध हकींकतीवरून असा 
बसद्धाांत होतो कीं, परदेशचे हुन्नराची चढाई या देशावर झाली आहे तशी पूवी कर्ींच झाली नव्हती. पूवी 
भशकां दर, महांमद भगझनी, तेमूर, अबदूल अल्ली व नाभदरशाह इतयाभदकाांची चढाई झाली होती तयापेक्षा ही 
तीन कोट माणासाांची चढाई झाली, याजमुळे आपण अगदीं भभकारी होऊन लुटले गेलों. भदवसेंभदवस 
भशकणें पुष्ट्कळ होत चाललें ; परांतु उद्योग र्ांद्याच्या नावें पूज्य पडलें  याजमुळें सरकारचाकरी काय ती मोठी 
अशी दशा झाली आहे. याजकभरताां आताां जे भवदवान् व भवचारी लोक असतील तयाांणीं यांत्रज्ञान वाढवनू 
वाफेचीं यांत्रें भजतकीं आणवतील भततकीं या देशाांत आणनू टाकलीं पाभहजेत व कृतीचे बकवा खाणीचे कोळसे 
येथेंच काढले पाभहजेत. येथें जांगलें  बहुत आहेत तयाांतून लाांकडाचे कोळसेही कभरताां येतील. तसेंच र्ातूच्या 
खाणीचे शोर् केले पाभहजेत. भम. ओलडाम ह्मणून सरकारनें भजओलाभजकल सवेयर नेभमला आहे; परांतु ही 
सवे कोठें आहे व काय झालें  तयाचा भठकाण नाहीं. मेजर फुल जेम्स पूवी रेवाकाठ्याांत पोभलभटकल एजांट 
होते तयाांणीं पांचमहालावर भरपोटध केला आहे तयाांत बहुत भठकाणीं लोखांड व सोनें व कोळसे साांपडतील असें 
भलभहलें  आहे; परांतु तयाचा पढुें तपास कोणी केला नाहीं. पांचमहाल हल्लीं इांग्रज सरकाराांत वीस वषापासून 
आहे; परांतु हा शोर् वाढला नाहीं. माळव्याांत बढवाईस व दभक्षणेंत महाबळेश्वर व ग्वालेरीजवळ नरवर वगैरे 
भठकाणीं लोखांडाच्या खाणी होतया तया बांद पडल्या. कारण कीं तेथील लोखांड करणारे लोक र्वड वगरेै 
भवलायती मालाबरोबर लोखांड स्वस्त भवकू शकत नाहींत व तयाांस कारखाने सुर्ारण्याची शक्ती नाहीं व 
कोणीं मदत करीतही नाहीं याचप्रमाणे कापडवांज येथील काचेची अवस्था आहे. पूवीपेक्षा हजारपट अभर्क 
कागदाांचा खप हल्लीं आहे. छापखाने वगैरे कागद फार खातात; परांतु हा सवध पैसा भवलायतचे लोक नेतात. 
हल्लीं दोन तीन प्रकारचे लोखांड भवलायतेहून येतें तयाांत बीड, रुपाशाई व सकई असे प्रकार आहेत. तयाांत 
उांच प्रकारचें लोखांड लाकडाच्या कोळशानें होत असतें. खाणीच्या कोळशाचें लोखांड नीच होतें. तेव्हाां 
येथील जांगलाांत कोळसे पाडले तर उांच जातीचें लोखांड होईल. तसेंच लाखो रुपयाांची साखर देशावरची 
येते आभण येथें ऊस पुष्ट्कळ भपकतो; परांतु हुन्नर नाहीं याजमुळें परदेशाांत पैसा जातो. तसेंच रेशीम व उांच 
प्रतीचा कापूस उतपन्न केला तर बाहेरचा व्यवसाय नको. तयापासून पैसा येथें राहील व मेहनत मजूरी या 
देशाच्या माणसाांस भमळेल. येथील राजे वगैरे गाढ भनरेंत आहेत तयाांस या चढाईची खबर अद्याभप लागली 
नाहीं ग्वालेर, इांदूर व बडोदें येथें वषास वीस लाख रुपये र्मादाय आहे; परांतु घनपाटी आले तयाांणीं हजार 
रुपये नेले, जठापाठी आले तयाांनी ५०० नेले याप्रमाणे बभक्षसें, भबदाग्या व दभक्षणा वाटतात; परांतु नारळी 
काांठी, आस्वली पदरी, माइफूल काठी जो भवणतो तयास कोणी पैसाही देत नाही. तयाचें देणें असेल तयाांत 
उलटें कमी कभरतात. नवें हुन्नर काढणारास काांहीं भमळत नाहीं. वास्तभवक पाभहलें  तर देशास भहतकारक 
घनापाठी बुवा कीं, साखर करण्याचा हुन्नर करणारा व कोणास बभक्षसें द्यावी? पूवी लाखो फौज घेऊन 
होळकर, बशदे, गाइकवाड युद्धास व लुटावयास भनघत; परांतु हल्लीं तयाांणीं या चढाईवर हल्ला केला तर 
काांहीं हरकत नाहीं आपले खासगीचे दाभगणे भवकून फौज उभी करीत तसें आज सवध जवाहीर भवकून 
वाफेची यांत्रें आपल्या महालोमहालीं घालतील तर देशाचें मोठे कल्याण व तयाांचे वडील फौजा घेऊन नाश 



 अनुक्रमणिका 

करीत होते तयापेक्षा हल्लींच्या तयाांच्या वशाचा अभर्क प्रताप व कीर्वत होईल. हल्लींच्या यांत्राच्या चढाईवर हल्ला 
करणें हे सार्ारण काम नाहीं आभण हें भसद्धीस गेलें  तर पांचवीस वषांत बहुत फेरफार होईल. या कामाांत 
सरकारची फारशी आशा र्रू नये; कारण सरकारच्या मनाांत भवलायतेचा व्यापार व बाजार गरम राखावा 
असें आहे. तेथील तेजी कमी होऊां  नये ह्मणून भजतकी तयास मदत होईल भततकी करतात. एक बांगला 
बाांर्णें तरी लोखांडी सामान भवलायतेहून आणनू बाांर्तात. भतकडे पैसा जाांईल भततकें  बरे; परांतु हा 
सरकारचा भवचार आहे तो अल्पदृष्टीचा आहे. कारण कीं जरी बहदुस्थानाांतील लोकाांचें रव्य हरण केलें  तरी 
एभशया, अमेभरका वगैरे देशाांत यांत्रज्ञान बहुत वसत आहे व हल्लीं अमेभरकें तील लोक कापूस व लोखांड 
भवकून कोट्यावभर् रु. भवलायतेंतून नेतात तयाांस बहदुस्थानाच्या शजेारीं ठेवीत आहेत. काांही वषांनी 
भवलायती मालावर तयाांची सरसी होईल याांत सांशय नाहीं. परांतु हा भवचार सरकारास तूतध सुचनू तें सावर् 
होईल असें भदसत नाहीं. जर या देशाांत तयाांणीं सांपभत्त वाढभवली तरच भवलायतची शोभा आहे. कारण 
बहदुस्थान हा देश मोठा आहे तो व चीन हे दोन देश भमळून अरे् जग ह्मणभवतें, यास्तव इांग्रजाांनीं या देशाची 
सांपभत्त वाढभवण्याचा प्रयतन स्वदेशाप्रमाणें करावा, आभण भवलायत व बहदुस्थान एक आहे असें समजलें  तर 
भनभावणी होईल. नाहीं तर फभजती होईल. हा भवचार सरकारास सुचेल तेव्हाां सुचो; पण स्वदेशीय लोकाांनीं 
तो करणें फार अवश्य आहे. भवलायतेंत जीं कामें चालू झालीं तीं लोकाांनींच केलीं. तयाांस राजाची मदत 
होती असें नाहीं परांतु या शोर्ाकभरताां भवलायत व पुतधकाल वगैरेचे लोक बहदुस्थानाांत येऊन बसले तसे 
येथील लोक तेथें बसले पाभहजेत, जाभतसांबांर्ी हरकती अज्ञानी ब्राह्मण घालतात तयाजमुळें देश जास्ती 
भभकारी झाला व होत आहे हें आांर्ळे पांभडत समजतील असें नाहीं; परांतु लोकाांनीं याचा भवचार केला 
पाभहजे. येथील कां पन्या हुन्नर भशकण्याकभरता भवलायतेंत बसल्या पाभहजेत व हें आवश्यक काम समजून 
सवध ज्ञातया लोकाांनीं याभवषयीं आज्ञा भदली पाभहजे; मग पांभडत बाजूस राभहलें  तर आपलें  सौभाग्य घेऊन 
बसतील; परांतु राजे व बहुत लोक याांची समजूत या कामीं पडली ह्मणजे पांभडताांचा आग्रह फारसा चालणार 
नाहीं; पुणें सावधजभनक सभा व मुांबईचीं स्वदेशीय मालाचें दुकानें चालू झालीं हें चाांगलें  आहे. परांतु हुन्नर 
आपल्या देशाांत येऊन जो माल पाभहजे तो सवध आपणच भनमाण केला पाभहजे व जास्ती केला असेल तो 
बाहेर पाठभवला पाभहजे, ह्मणजे या देशास नफा होईल व पांचवीस कोभट रु. परदेशच्या राज्याचा लाभ 
घेण्याकभरताां दांड द्यावा लागतो तो सहज देताां येईल. हल्लीं हा देश अमदानीचा झाला आहे. पूवी रवानगीचा 
होता, तो पनुः रवानगीचा झाला पाभहजे ही मुख्य गोष्ट आहे. परदेशच्या राज्याबद्दल खांडणी व व्यापाराचा 
नाश वगैरे एकदम या देशावर आल्यानें फारच दाभरदयध उतपन्न झालें  आहे. तयाचा प्रतीकार कसा होईल 
याचा भवचार सुज्ञाांनीं रात्रांभदवस केला पाभहजे, आभण सवध देशाांतील लोकाांस मुख्य सार्नें पोटभरण्याकभरताां 
तीन आहेत तीं हीं कीं, उत्तम शतेीं, मध्यम व्यापार व कभनष्ठ चाकरी; तयाांपकैीं शतेीवर जुलमी कर 
बसल्यामुळें  शतेी करणारे लोक अगदीं भभकारी झाले. तयाांस जोडा, आांगरखा व र्ोतरही भमळत नाहीं; 
देण्याचे भाराखाली दडपले आहेत. तेव्हाां उत्तम शतेी असें कोणी समजत नाहीं. व्यापाराची दशा वर वणधन 
केलीच आहे. कभनष्ठ चाकरी ती सवध इांग्रज लोकाांनीं आटपली. नामाांभकत रोजगार या देशाांतील लोकाांस 
मुळींच भमळत नाहींत. एकां दर वाभळत पडलें  आहे. याजमुळे ज्याांच्या आर्ारानें गरीबाांचा भनवाह होत होता व 
शतेकी वगैरे करण्यास मदत भमळत होती ते बडे लोक मुळींच नाहींसे झाले; तेव्हाां आताां लोकाांनीं 
उपजीभवका कोणतया रीतीनें करावी याचा मागध भदसत नाहीं. हजारो भभकार, बैरागी व गोसावी याांच्या 
रूपानें भफरत आहे. पण ते सवध घरप्रपांचास कां टाळून पोटाकभरताां वषे घेऊन भफरतात. जर र्ांदा भमळेल तर 
करणार नाहींत असें नाहीं. हल्लींच्या मन्वांतरावर सवांनीं लक्ष देऊन व्यापार वाढवनू आपल्या भनवाहाचे 
पदाथध तरी या देशाांत भपकवाव ेह्मणजे हल्लींची अवदसा कमी होईल. भदवसेंभदवस जों जों भभकारीपणा येईल 
तों तों स्वस्ताई होईल आभण पैसा दृष्टीस पडणार नाहीं. अशी कस्थभत चार प्राांताांत ह्मणजे गुजरात, दभक्षण, 
कोकण, कनाटकपयंत व्याप्त होण्यास पाहत आहे. उत्तर बहदुस्थान तर व्याप्त होऊन गेलें च आहे. 
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याजकभरताां भवचाराची वळे जाऊ देऊां  नये. या देशाांतील लोकाांचा भनवाह थोडक्याांत होतो, मजुरी स्वस्त 
आहे, येथें अभतशय थांडी नाहीं व कापडाची फारशी जरूर नाहीं व लोक दारू भपणारे व बझगे नाहींत 
याजमुळें याांच्या हातून काम पुष्ट्कळ होतें व खचध थोडा लागतो, यास्तव अद्याभप हे भवलायतेवर चढ करूां  
शकतील; परांतु यांत्रें आलीं तर ही गोष्ट होणार आहे. इकडून माल बाहेर जातो तयाजवर सरकारच्या 
जकाती फार आहेत. कारण भवलायतचे सावकार स्टेटसेके्रटरीशीं भहम्मायत करून नानाप्रकारचीं सार्नें 
करून भवलायतच्या मालाचा खप जास्ती होईल ती तजवीज कभरतात याजमुळें बहदुस्तानच्या व्यापाऱ्याांस 
उते्तजन नाहीं. सरकार हें मोठें भगऱ्हाईक आहे; परांतु ते भवलायतच्या सावकाराांच्या स्वार्ीन आहे. येथील 
मालास भगऱ्हाईक नाहींसें झाले. आपल्या लोकाांची देखील आभभरूभच भवलायतच्या पदाथांवर झाली आहे 
असें कालमाहातम्य आहे. मुसलमानी राज्य सरासरी पाांचश े वष े चाललें , तयाांत आरांभीं मोठी लुटालूट व 
गडबड झाली आभण पूवीचीं मोठालीं शहरें कनोज, चांपानगर, अनहीलपूर, देवभगरी, भवजयनगर इतयाभद 
उजाड झालीं; परांतु क्षभत्रय राजे थकताांच लढाई बांद होऊन देश पुन्हा अबाद झाला. नवीं शहरें भदल्ली, 
बऱ्हाणपुर, अमदाबाद, औरांगाबाद, भवजापुर वगैरे उतपन्न झालीं आभण मभलकां बर, तोडरमल्ल वगैरे याांणीं 
पाहण्या करून रास्त जमाबदी ठरभवली. मुसलमानाांच्या दरबाांरात बहदुलोक मोठाले मुतसदी, सरदार, 
मानकरी व भकल्लेदार झाले. तयाांतील भबरबल, अभयबसग, चांदूलाल, शामजी भोंसले वगैरे प्रभसद्ध आहेत. 
हल्लीं लोक जसे इांग्रजी भशकतात व बूट घालतात तसे पूवी फारशी भशकत होते आभण मुसलमानी पोषाक 
करीत होते; परांतु बहदुस्थानचे उद्योग र्ांदे व रोजगार सवध कायम होते याजमुळें मुसलमान लष्ट्करी र्ांदा 
सोडून ताई, रांगारी, दरजी, मश्रुवाले असे नानाप्रकारचे र्ांदे करूां  लागले. कागद व बांदुकीची दारू 
करण्याचा इलम मुसलमानाांनी या देशाांत आणला तो अद्याप मुसलमानाांच्याच हातीं आहे. बहदु लोक तयाांत 
तयाांत अद्याप भशरले नाहींत; परांतु जुन्या काळीं सोन्याचीं नाणीं मोहोर, होन, फलक वगैरे बहुत चालत होतीं 
व जुन्या काळचीं तळीं, भवभहरी, घरें, दारें, पाहताां तयावळेची सांपभत्त अभर्क होती. हल्लीं लोक अशक्त व 
दभररी झाले असें दोन्ही काळच्या भनशाण्या तपासून पाहणाराच्या ध्यानाांत येईल. इांग्रजींत भचनास अफीण 
पाठभवण्याचा व भवलायतेस रू वगैरे पाभवण्याचा र्ांदा नवीन आला तशीच रेलवचेी मजुरी नवी आली हें खरें; 
परांतु अभफणीवर कर मोठा आहे व रेलवचे्या सवध पैशाांचें व्याज भरावें लागतें याजमुळें एकां दरींत देशाांतील 
लोकाांस काांहीं नफा होत नाहीं असें भदसतें. 
 

——— 
 

णनबंा ७ रा 
 

शेतो, नौकवो आणि व्याधाव, या तोन ांद्यामंध्ये िल्लींच्या काळातं उत्तम 
ांदा कीिता? 

 
वरील र्ांद्याांपैकीं हल्लींच्या काळाांत भवशषे फल देणारा कोणता र्ांदा आहे हें भसद्ध करण्यास मागील 

काळच्या मतावर अवलां बून राहणें हें बरोबर नाहीं. कारण पूवींच्या आभण हल्लींच्या कस्थतीमध्यें कालगतीच्या 
आभण राज्यक्राांतीच्या योगानें फारच अांतर पडलें  आहे हें भवचार केला असताां सहजरीतया लक्षाांत 
आल्यावाांचून राहणार नाहीं, व तयामुळें  काांहीं र्ांद्याांच्या योग्यतेमध्यें आभण प्राप्तीमध्यें पूवींच्यापेक्षाां बरेंच अांतर 
पडलें  आहे. परांतु हल्लींची सवधच कस्थभत पूवीच्या भवरुद्ध आहे असें नाहीं. वरील साांभगतलेल्या फेरफाराांचीं 
उदाहरणें पुष्ट्कळ देताां येतील; परांतु तयाांचा येथें थोड्याांत समावशे होउां शकणार नाहीं असें समजून आह्मीं 
तीं भवस्तारानें देण्यास इकच्छत नाहीं. पूवींच्या मताप्रमाणें शतेी ही सवध र्ांद्याांमध्यें उत्तम गणली आहे. याचें 
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कारण असें भदसतें कीं, पूवीं जभमनीला अल्प श्रमानें चाांगलें  पीक येत असे तेणेंकरून शतेकरी लोक सुखी 
असत. दुसरें असे कारण भदसतें कीं, हा र्ांदा खतांत्र आहे ह्मणजे नौकरीप्रमाणें दुसऱ्याची ताबेदारी करावी 
लागत नाहीं. परांतु हल्लीं पाहूां गेलें  असताां जभमनीला पूवीपेक्षाां पीक बरेंच कमी येतें. याचें कारण असें भदसतें 
कीं, ती जशी जशी लागवडींत आणावी तशी तशी भतच्या अांगीं पीक देण्याची शकक्त कमी होत जाते, यामुळें 
ती पूवीप्रमाणें थोड्या आयासाांनीं व्हावी तशी फलरूप होत नाहीं. दुसरें कारण असें आहे कीं, हल्लीं र्ाराही 
फारच जबर वाढला आहे. यामुळें  झालेल्या उतपन्नाांतून तो भागून फारसा फायदा खालीं राहात नाहीं, 
एवढेंच नव्हे तर भकतीएक भठकाणीं शतेीवाल्याांची अशी दुदधशा आहे कीं, केवळ र्ाऱ्याकभरताां देखील तयाांची 
जमीन आभण मालमत्ता नाहींशी झाली आहे. मग नफ्याची गोष्ट कशाला पाभहजे? याभशवाय शतेकरी लोक 
सुर्ारणुकीच्या कामाांत व्यापारी व मुतसद्दी लोकाांच्या मागें राहतात असा एक सार्ारण भनयम भदसतो. पण ते 
पूवीप्रमाणें एकीकडच्या श्रमाांचें चाांगलें  फल अनुभवून अशा अज्ञानाांत राहते तरी एका प्रकारें समार्ानाची 
गोष्ट होती. परांतु भतकडे काांहीं लाभ न होताां दुसरीकडच्या भहतास मात्र ते व्यथध अांतरतात. हल्लीं शतेी करणें 
तर ती पूवीच्या नमुन्यावर करून उपयोग नाहीं. हें तर प्रभसद्धीस येत चाललेंच आहे. ज्यास 
पदाथधभवज्ञानशास्त्राची माभहती आहे व जो जभमनीचे गुण व र्मध चाांगले जाणूां शकतो आभण पीक येण्यास 
भतजमध्यें मुख्य रव्यें कोणतीं लागतात हें समजतो तयानें मात्र हल्लींच्या काळाांत शतेकीस हात लावावा. 
साराांश या कामाांत हल्लीं इतक्या अडचणी उभ्या आहेत कीं, तया एकीकडे सारून नुसतया उदरभनवाहाची 
सोय करू असें कोणी ह्मटल्यास तेंही होणें कठीण आहे. 

 
एखाद्या गोष्टीभवषयीं मनुष्ट्याच्या अांतःकरणावर बरा अथवा वाईट जो काांहीं ग्रह लहानपणापासून 

झालेला असतो तो सहसा भफरूां  शकत नाहीं. तयास भकतीही बार्क कारणें असलीं तरी तीं आपल्या लक्षाांत 
येत नाहींत व मनावरही ठसत नाहींत. आपणाांपैकी काांहीं भववभक्षत लोकाांत नौकरीची जी काांहीं सवांवके्षाां 
भवशषे प्रभतष्ठा मानली आहे भतचें कारण आपल्या भपढीजात आपणास तोच र्ांदा माहीत आहे, तयाभशवाय 
दुसरें काांहींएक करताां येत नाहीं. इतर प्रकारचे र्ांदे व काराभगरी याांत न पडताां चाकरीच्याच मागें लागण्याांत 
पूवी खरोखर फायदा होता. बकबहुना प्रभतष्ठा व सांपभत्त भमळण्यास तो एक मागध होता; पण आताां तया र्द्याांचें 
ऐश्वयध नाहीसें होऊन पोकळ प्रभतष्ठा मात्र लोकाांच्या मनाांत राभहली आहे ती मोठ्या प्रयतनाभशवाय भनघेलसें 
भदसत नाहीं. ज्या भठकाणीं पोकळ प्रभतष्ठा आहे तेथें अपमान व हाल ह्या दोन्ही गोष्टी असावयाच्याच. 
वास्तभवकरीतया पाभहलें  तर गुलामभगरीपेक्षाां नौकरी कमी नाहीं. पभहल्याांत भजतकीं दुःखें आहेत भततकींच 
काांहींशा भनराळया स्वरूपानें दुसऱ्याांत आढळतील. दुसरा प्रकार असा आहे कीं आमच्या लोकाांस (सवध 
एतदे्दशीयाांस ह्मटलें  असताां चालेल) मोठाल्या जागा भमळत नाहींत अशाबद्दल गवगवा आहेच; पण लहान 
जागा तरी कोणी तयार करून ठेभवल्या आहेत काय? आपल्या लोकाांस दहा पांर्रा रुपयाांची नौकरी 
भमळाली ह्मणजे झालें . यापढुें मोठ्या हुद्यावर शांभराांतून एकादा वाढणारा; कारण हुद्याच्या जागा परद्वीपस्थ 
लोकाांनीं सवध व्यापल्या आहेत असें पूवी स्वराज्याांत नव्हतें. हें “तळें राखणारा पाणी चाखल्यावाांचनू राहणार 
नाहीं” या ह्मणीप्रमाणें झालें  आहे. हलक्याप्रतीच्याही जागा आपल्या लोकाांस भमळभवण्यास काय काय 
करावें लागत आहे, भकतीएक प्रकारच्या अनीतीच्या गोष्टी कराव्या लागत आहेत व कर्ीं कर्ीं सग्दुणाांची 
कशी हेळणा करावी लागत आहे हें तया यांत्राांतून पार पडून जे वाढले आहेत ते चाांगले साांगतील. हल्लीं 
आपल्या लोकाांची कस्थती अशी झालेली आहे कीं, नौकऱ्या थोड्या आभण करणारे फार. इतकें ही असून ती 
दहा पांर्रा बकवा वीस पांचवीस रुपयाांची नौकरी भमळण्यास वर भलभहल्याप्रमाणें पराकाष्ठेची पांचाईत पडते. 
फार तर काय अांमलदाराच्या येथें सत्रा जोडे फाडाव े लागतात आभण अरे् नाक भझजवावें लागतें. थोडा 
भवचार केला असताां असें भदसतें कीं, डाळभपठाचें दुकान घालणारे सुद्धाां यापेक्षाां अब्रनूें व स्वतांत्रतेनें दहा 
पांर्रा रुपये भमळवूां शकतात. परांतु आपले लोक कर्ीं व्यापाराांत भशरले आहेत काय? नाहीं. कारण आमच्या 
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लोकाांचे मत असें आहे कीं, नौकरी ह्मणजे मोठा प्रभतभष्ठत र्ांदा व कारकुनी केली ह्मणजे आह्मी शतकृतय 
केलें . ही केवढी चूक आहे बरें? भाटे, गुजराथी व मारवाडी हे लोक व्यापारामध्यें मोठी प्रभतष्ठा माभनतात (व 
हल्लीं बहदुस्थानाांत हेच सुखी व पैसेवाले लोक आहेत.) सुज्ञ मनुष्ट्यानें आपला भजकडे कल असेल तया 
र्ांद्याांत भशरावें व वाडवभडलाांनीं जो र्ांदा केला तोच आपण केला पाभहजे असें नाहीं. भवद्या ही मनुष्ट्याचें भषूण 
आहे. मग तयानें कोणताही र्ांदा केला तरी तयास दोष येईल असें भदसत नाहीं. व्यापार हा र्ांदा मोठा 
भवस्तीणध आहे आभण तयामध्यें असांख्य लोकाांचा समावशे होण्यासारखा आहे. हा सुद्धाां र्ांदा बऱ्याच अांशी 
परद्वीपस्थ लोकाांनीं येथें येऊन आपलासा केला आहे. या र्ांद्याांमध्यें मनुष्ट्य आपले जसे श्रम व चातुयध खचध 
करील तया मानानें तयाला फायदा होईल. आताां हें खरें आहे कीं, व्यापार करणें हें सोपें काम नव्हे, तर हें 
नौकरीपेक्षाांही कठीण आहे, आभण दोन्ही बाबदींत जर सारखेच श्रम आहेत, बकबहुना नौकरीपेक्षा व्यापार 
र्ांद्याांत अभर्क श्रम आहेत तर व्यापाराांत फारसा अथध नाहीं असें वाटेल. तर हें ध्यानाांत ठेभवलें  पाभहजे कीं, 
पभहले श्रम तुमच्या इच्छेवर नसून ते एका प्रकारच्या भीतीनें तुमच्या हातून घडतात. आभण तया श्रमाांमुळें 
खरोखर तुह्मी श्राांत होताां; परांतु दुसऱ्या प्रकारचे जे श्रम ते तुमच्या साहभजक हौसेचे व स्वातांत्र्यामुळें  भवशषे 
उतसाहानें होण्यासारखे आहेत. तेव्हाां अशा प्रकारच्या श्रमानें मनुष्ट्याचें शरीर कर्ींही लवकर शकक्तहीन 
होणारें नव्हे. आभण हें उघडच आहे कीं, सक्तीनें जें काम होतें तें भजतकें  व्हावें भततकें  होत नाहीं; पण तयाहून 
दुसरी गोष्ट ही आहे कीं, तें थोडयाांत तुह्माांस जेर करून टाकील आभण स्वैकच्छकपणाचे (यात योग्यायोग्य 
भवचार असलाच पाभहजे) जे व्यवसाय आहेत तयाांत बहुत वळे व्हावें तयाहून अभर्क काम उठतें; पण तें 
आनांदाच्या व स्वतांत्रतेच्या लहरींत झाल्यामुळें  कर्ींही तुह्माांस दुःखकारक वाटणार नाहीं. सार्ारण असा 
भनयम आहे कीं, थोड्या श्रमानें व अल्पकाळाांत जो गुण बकवा र्ांदा सांपाभदताां येईल तयामध्यें भवशषे भषूण 
नाहीं, तेव्हाां अथातच जो र्ांदा चाांगला तयाांत श्रम व चातुयध याांची भवशषे जरूरी लागणार. देशाची सांपभत्त 
वाढण्यास हाच र्ांदा वाढला पाभहजे. व्यापाराांत जसा योग्य मनुष्ट्य लवकर भरभराटीस येईल तसा इतर 
र्ांद्याांत येण्याचा सांभव नाहीं. 

 
या सवध वरील कारणाांवरून असें भदसतें कीं, व्यापार हा भतन्ही र्ांद्याांमध्यें उत्तम आहे. यावरून 

आमचें असें मत नाहीं कीं, सवध लोकाांनीं नौकऱ्या सोडून व्यापाराच्याच नादीं लागावें; परांतु इतकें च कीं, या 
र्ांद्याच्या योग्यतेबद्दल आमच्या लोकाांस जो काांहीं वाईट ग्रह झालेला आहे तयामुळें  आमचे नवीन भशकलेले 
उमेदवार सांपत्तीच्या, अब्रचू्या व खऱ्या सुखाच्या रस्तयास चुकून आडरानाांत भटकत आहेत. परांतु ज्या 
गोष्टींची भनरांतर तयाांनीं प्रशांसा ऐभकली आहे आभण ज्याांस ते पूज्य माभनतात तेही ज्या व्यथध प्रभतष्ठेंत पडले 
आहेत असें तयाांनीं पाभहलें  आहे तया गोष्टीच्या नादापासून तयाांस मोकळें होताां येत नाहीं याांत तयाांचा अपरार् 
नाहीं. आताां या सांकटाचें भनवारण होण्यास ही तोड आहे कीं, ज्याांचा व्यापाराकडे कल आहे आभण ज्याांस 
ईश्वरानें थोडींबहुत सार्नें अनुकूल केलीं आहेत तयाांनीं तो नुसता कल मनाांत बाळगून न ठेभवताां आपल्या 
आचरणानें आपल्या गैरवाकब बांरू्ांस एकदा स्तुतय उदाहरण घालून द्यावें ह्मणजे अथातच तयाांची वरील 
भ्राांभत दूर होईल आभण ते आपल्या खऱ्या कल्याणास अांतरणार नाहींत. येथें दुसरी सूचना करावयाची आहे 
तो ही कीं, असांख्य लोकाांनीं असांख्य प्रकारचे र्ांदे, व्यापार केले तथाभप सगळेच श्रीमांत कोठून बरें होणार? 
परांतु हें खभचत आहे कीं, ते हल्लींप्रमाणें एका पायानें लां गडे राहणार नाहींत. हल्लींची कस्थभत अशी आहे कीं, 
जो उठला तो प्रभतभष्ठतपणानें उदरभनवाह करण्याचें सार्न नौकरी हेंच समजून भतच्याच पाठीस लागतो व 
भतची कस्थभत वर भलभहल्याप्रमाणें असल्या कारणानें ती न भमळाल्यास हात जोडून तयास हभर हभर करीत 
बसावें लागतें. या सृष्टींत सवोपरी चाांगली आभण पभरपूणध अशी वस्तु आढळावयाचीच नाहीं. आपण जीस 
चाांगली गोष्ट ह्मणतों ती दुसरीच्या तुलनेनें ह्मणजे तया दुसऱ्या वस्तूपेक्षाांही पुष्ट्कळपट चाांगली इतकाच अथध 
आहे. यावरून नौकरीची हल्लींची कस्थभत व, ती न भमळण्याचीं सार्क बार्क कारणें याांचा पोक्त भवचार 
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केल्यास भतचा मोठेपणा नाहींसा झाल्यावाांचून राहणार नाहीं. याकभरताां ज्याांस सरकारी नौकरींत यश येणार 
नाहीं तयाांनीं परांपरेनें चालत आलेल्या क्रमास अनुसरून उपाशी राहण्याच्या भीतीमुळें  आपलें  शरीर भझजवावें 
आभण दास्यतवाांत आयुष्ट्य काढून या जगाांतून एके भदवशीं भनघनू जावें हें सवधथेव लाज आणणारें आहे. 
आमच्या ह्मणण्याचा अथध भवशषे स्पष्टपणानें ह्मटला तर असा आहे कीं, जे आपले असांख्य लोक पांर्रा, वीस 
अगर अशाच सांख्येच्या पगारावर राहतात आभण ज्याांचें मन तयाबद्दल तयाांस खात असतें तयाांनीं तशा 
गुलामभगरीच्या अवस्थेंत कर्ींही राहणें बरोबर नाहीं. भनयभमत प्रमाण जेथपयंत चाललें  आहे तेथपयंत 
सरकारी नौकरी वाईट नव्हे. पण ती सांख्या भरपूर झाल्यावर राभहलेल्या शतशः लोकाांनीं भतकडे डोकें  
खुपसणें यास वडेेपणा बकवा पायाांवर दगड घालून घेणें अथवा सुज्ञ जन या कृतयास जें दुसरें काांहीं 
ह्मणतील ते ह्मणणें रास्त होईल. ह्मणून अखेरची भवनांती ही आहे कीं, अशा लोकाांनीं आपल्या सुखाचा मागध 
दुसरीकडे अगतय काढावा. 
 

——— 
 

णनबंा ८ रा 
 
आलीकडे दादाभाई नवरोजी शटे याांणी इष्ट ईांभडया असोभशएशन लां डन याांच तफेनें “पावटी ऑफ 

इांभडया” या नाांवाचा एक लहानसा ग्रांथ छापून प्रभसद्ध केला आहे. तयाांत प्राांतोप्राांतचें भपकाचें उतपन्न 
छापलेल्या भहशोबावरून जमेस र्रून तयाजवर पुष्ट्कळ कसर सोडून माणसाांचे सांख्येवर भहसेरसी बसभवली 
तर दर माणसास पराकष्ठनेें पर्राांपासून वीस रु. दर वषास पडतात याजमुळें तयाची अडचण फार असते. 
या ग्रांथाांत, साहेब लोकाांनी बहुत साक्षी भरल्या तयाांचे उतारे दाखल केले आहेत. तयाांत मुख्य माभरयटसाहेब, 
जीबनधसाहेब, नाटधनसाहेब वगैरेंचे आभभप्राय दाखल केले आहेत, तया सवांवरून असेंच अनुमान भनघतें. 
दादाभाई याांणीं हा भवषय भकतीएक वषांपासून लक्ष लावनू तपासला आहे, तयापेक्षाां दुसरा कोणी चाांगला 
आर्ार दाखवनू बोले तोंपयंत हेंच खरें ह्मटलें  पाभहजे. उगीच वायकळपणानें कोणी लोक तकरारी घेतील 
तयाांत जीव नाहीं. हें बूक दादाभाईनीं केवळ बुकें  पाहून रचलें  आहे; परांतु लोकाांची वास्तभवक कस्थभत कशी 
आहे हे प्राांत भफरून डोळयाांनी पाहणारे जे नौरोजी फरदुनजी शटे वगैरे गृहस्थ याांचाही अभभप्राय याचप्रमाणे 
आहे. लोक भदवसेंभदवस अगदी कां गाल बनले आहेत, तयाांस अांगरखा व जोडा देखील भमळत नाही व 
खावयासही चाांगलें  खाणें भमळत नाहीं याचें कारण जभमनीवर वगैरे कर वाढले ते भरताांभरताां लोक 
भजभकरीस येतात. याजमुळें ह्मणतात कीं, बहदुस्थानची रयत, मनस्वी लादलेल्या गाढवाप्रमाणे एकदा 
थकून बसली ह्मणजे मग कीतीही काठ्या घातल्या तरी ती उठणार नाहीं. कोणी ह्मणतात कीं, चाांगलेही 
भदवस येतील; परांतु याांतील जें काय घडणें असेल तें ईश्वरार्ीन आहे. परांतु यांत्रद्वारा युरोपाांत काम चालू 
झाल्यामुळें  येथील रोजगार बुडाला, लोक शोर्क नाहींत, तयाांचे बदु्धीवर घोर भतभमर व अांर्कार पसरला 
आहे, तयाजमुळे काय होत आहे व काय जात आहे याचा भठकाण तयाांस नाही. “अभतशय ताप पडतो तेव्हाां 
पाडास येतो” या ह्मणीप्रमाणे फार दभररानें व्याप्त झाले ह्मणजे कलाकौशल्य आभण उद्योग वगैरे तयाांस 
सुचतील. तो प्रसांग अगदी ठेपून राभहला आहे. जे हतभाग्य राजे ते लोकाांस कोणतयाही प्रकारचें उत्तेंजन 
देत नाहींत व लोकाांस शकक्त राभहली नाहीं. जी आहे ती पुरातन चालीप्रमाणें खचधवचे करण्याांत खचध होते. 
उपयोगी कामाकडे लावण्यास काांहीं राहत नाहीं. सरकारचा खचध फार वाढला याजमुळें कर अभर्क पडले 
आभण तयाांतील पैसा भवलायतेंत फार जातो. “कभवनाांटेड” व “अनकभवनाांटेड” हा भेद ब्राह्मणकुळब्यापेक्षा 
सख्त ठेभवला आहे, याजमुळें नेभटव लोकाांचा पुढें पाय पडत नाहीं; परांतु तयाांचे लायकीभवषयीं काांही सांशय 
राभहला नाहीं. सरकारचा इतबार मात्र कमी एवढेंच कारण आहे. पभहले सरकारचें लक्ष रयतेवर चाांगले 
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होते. रेभवन्य ूकभमशनर वगैंरे तया कामीं फार लक्ष देत व र्ारे व कर कमी करीत. मोहतफे वतनदाराांचें कर 
हे रद्द करीत; रयतआबादानीवर लक्ष देत; परांतु तसे मायपोट साहेब लोक आताां नाहींत असें बहुताांचे मत 
आहे. याचें कारण या देशाांत येण्यास सुलभ झालें  तेव्हाां या देशावर पभहले राज्यकते साहेब याांचा भाव होता 
तसा आताां नाहीं. तयाांत पबहले आप्तसांबांर्ी येत तयाांस आपले वडील येथें मोठें नाांव भमळवनू गेले तयाांची 
मुरवत असे. आताां तो अथध काांहीं नाहीं. हमालाचे डोकीवर ओझें द्यावें तें केव्हाां पोंचवीन आभण पैसे घेईन 
इतकीच तयास भफकीर असते तशी हल्लीं बुभद्ध आहे. उदारपणा व उमदेपणा अगदी गेला. मोगलाईसारखी 
कस्थभत व्हावी अशा र्ोरणाचे म्युभनभसपाल कभमटीचे व कोडताांचे वगैरे अभर्कार क्षीण करण्याच्या मतलबाचे 
कायदे होऊ लागले याजमुळें मोंगलाई व इांग्रजी नजीक नजीक येत चालली. भवद्यावृभद्ध होत चालली, परांतु 
तयाचें भषूण नाहींसें झालें  हजाराांत एक मुलगा म्यभरक्युलेशन पभरक्षा देतो. दहा हजाराांत एक बी. ए. पयंत 
जातो. लक्षाांत एक एम. ए. पयंत पोंचतो. असा बुभद्धमान् असला तरी तयाची बूज होत नाहीं. तयाांत रेभवन्य ू
खातयाचे साहेब तयाचा दुष्टावा फार करतात. ते ह्मणतात कीं तुह्मी कारकून व्हा; मामलेदार होण्यास तुह्मी 
योग्य नाहीं. आताां अव्वल कारकून व्हा. मनुष्ट्य भकती योग्यतेचा असो, तो केवळ भलभहणार व वाचणार; 
दुसरे काांहीं तयास येत नाहीं व अगदी सार्ारण मनुष्ट्य अव्वलकारकून होऊां  सकतो तयाचे बरोबरीस तयास 
बसभवणार ह्मणजे तयाची भवटांबना ह्मणा, बकवा मानखडना ह्मणा, समजून उमजून करणार; याजमुळे कैक 
भशकून चतफडत बसतात. वास्तभवक ह्मटले ह्मणजे अभस. कले. व अभस. जज्ज व रभजस्टर जनरल 
वगैरेच्या जागा या लोकाांस देण्याच काल आला आहे; परांतु मामलेदार ह्मणजे तुमच्या योग्यतेचा कळस, 
असा बेत रेभवन्यू खातयाचा आहे व तया खातयाचा जोर हल्लीं फार वाढला आहे याजमुळें भशकण्याांतही भषूण 
भदसत नाहीं. खचधवचे करून बारा वष ेजांजाळ भोगाव ेआभण परकी भाषेचा अभ्यास करावा; तेव्हाां ह्या भाषेत 
हजार भशकणार असेल तर एकाची समजूत पडते. बाकी फजीत होऊन अभ्यास सोडून घरीं बसतात. इतके 
लोखांडाचे चणे खाऊन भशकणारास फळ काांही नाहीं हें या सरकाराांत मोठें आियध आहे भशकभवणारे तेच व 
भनफध ळ करणारे तेच. हायकोटाचे जज्ज याांनी अशा लोकाांस एकदम डेप्युटी रभजस्टरच्या जागा भदल्या; परांतु 
तें काांहीं रेभवन्यू खातयाच्या ध्यानास येत नाहीं. हे असें समजतात कीं आमच्या कचेरींतील भवद्या भवलक्षण 
आहे. ती शाळेत यावयाची नाहीं. जो आमचे जवळ राहील तयासच येईल. “गुरुशुश्रूषया भवद्या” हें एकच 
वाक्य ते र्रून बसले आहेत व सरकाराांत तयाांचा जोर, याजमुळें तयाांचें बोलणें एक कटानें पार पडतें. असे 
भवभचत्र चमतकार हल्लीं पाहण्याांत येत आहेत. चाकरीची ही कस्थभत, रोजगार भवलायती यांत्राांनी खाल्ला, 
शतेकी कराांनीं बुडाली; तेव्हाां लोकाांनीं करावें काय? भजकडे भतकडे लोक कजांत बडूुन राभहले आहेत. जे 
वरच्या वगाचे आहेत तयाांस रोजगारर्ांद्याांत पडलें  असताां सुखी होऊां  असें भदसत नाहीं. लां गोटी व घोंगडी 
घालून भनवाह करण्याचें तयाांस पतकरत नाहीं. यास्तव सरकाराने दयाळूपणानें प्रजेवर नजर ठेवनू तयाांस 
रोजगार अभर्काभर्क मोकळे करून द्याव.े कोळशाच्या खाणी वगैरे चालू करण्यास मदत द्यावी, आभण 
शतेकरी लोकाांचे कर कमी कराव ेतर ही प्रजा सरकारास दुवा देऊन सुखानें नाांदेल. सरकार, रोग झाला 
तर औषर्ें पाठभवतात, काळ पडला. तर मदत करतात, पाण्याचे पुरानें नुकसान झालें  तर साह्य कभरतात; 
परांतु हें नैभमभत्तक साह्य आहे भनतयसाह्य झाले पाभहजे आभण भनतयसाह्य आपला थोडासा लाभ 
सोडल्यावाांचून व्हावयाचें नाहीं. भसभवल सर्ववसमध्ये दाखल करण्याचा अभर्कार पालधमेंटानें सरकारास 
भदला आहे; परांतु असले हुकूम बहुर्ा मागें पडून राहतात हें एक नेभटव लोकाांचें दुभाग्यच होय. परांतु 
शतेकीनें, व्यापारानें व रोजगारानें रयतेस सुखी राखावें हा सरकारचा र्मध आहे. आभण लोक सुखी झाले 
ह्मणजे सांतोषी असतात, कुरकुर करीत नाहींत व ते सांतोषी असले ह्मणजे तयाांचे ठायीं राजभकक्त दृढ होते 
आभण ज्या कस्थतींत आपण सुखी आहों ती कस्थभत कदाभप बदलू नये, भचरकाळ राहावी अशी इच्छा लोकाांस 
स्वाभाभवक उतपन्न होते. र्न्यानें सुख भदलें  असता तयाभवषयीं कृतज्ञताबभुद्ध असणार नाहीं असें कर्ीही 
होणार नाहीं. हा अनुभव सवध र्नीपणा बाळगणाऱ्याां लोकाांस आहे. चार चार भपढ्या गेल्या तरी र्न्यास लोक 
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भवसरत नाहींत अशीं उदाहरणे बहुत आढळतात. तयाचप्रमाणें सरकारही एक, देशाचें र्नी आहे तयाजकडून 
रयतेस सुख होईल तर सांतोष व समार्ान का होणार नाहीं? तयाांजवर हमेष कडी नजर ठेवनू तयाांस दभररी 
करून वारांवार तयाांचा मानभांग करून तयाांस नीचपणानें वतधभवलें  तर ते सांतोषी होणार नाहींत व ज्याचे जवळ 
दहा माणेसे आहेत तयासही हा अनुभव येतो. याजकभरताांजबरदस्तीनें लोकाांचा छळ न कभरताां तयाांस 
सुखाचीं आभण अभभवृद्धीचीं सार्नें देत असावीं हेंच योग्य आहे. ज्यास दुसऱ्या एका जीवावर बकवा अनेक 
जीवाांवर मुख्तयारी आहे तया सवांनी हा नेम पाळवा हीच ईश्वरी आज्ञा आहे. 

 
⬤ ⬤ 
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ग्रामवचना 
 

॥ श्रो ॥ 
 

लीकणितरादो 
 

मंखलाचवि 
 

मूकं कवीणत राचालं धंखुलंघयते णखणवम् । 
यत्कृधा तमिं रनदे धवमाननदमाारम् ॥ 

 
जो भगवान् सभच्चदानांदस्वरुप, भक्तवतसल, दीनबांरु्, दयासागर, जगद गुरु, परातपर, परमपभवत्र, 

अव्यय, जगदातमा व जगतकारण तयाचा नामोच्चार करुन कोणतयाही कायारांभी मांगल करण्याचा महाजन 
सांप्रदाय आहे. तयाला अनुसरून आम्ही तया सवधशक्त गुणराशीच्या अगम्यकृभतचमतकाराांचें लेशतः मनन 
करुन हाती घेतलेल्या कायास हात घालूां . तया जगच्चालकाचे आपणा पामराांवर अनांत उपकार असून तयाचे 
गुणानुवाद आपण भजतके गाउ भततके थोडेच होत. तयाच्या कृपालुतेची कल्पना मनाांत आली म्हणजे आपलें  
अांतःकरण कृतज्ञताबुद्धीनें पभरप्लुत होतें. आपणाां मानवी प्राण्याांनाां तयाणें जन्म देऊन आतमोद्धाराची अशी 
भवचार, बुभद्ध, वाणी इतयाभद सार्नें भदली आहेत. आपण परस्पराांनी तयाच्या कृपेच्या पाखरे खाली राहून व 
आपल्या मनुष्ट्यबाांर्वास योग्य साह्य देवनू तयाांच्या उन्नतीभवषयी प्रयतनाां असावें हा तया परमेशाचा मुख्योदे्दश 
भदसतो. 

 
या भवश्वाच्या रचनेकडे क्षणभर भवचारदृष्टीनें अवलोकन केले म्हणजे तया नटनाटाचे अलौभकक 

कौशल्य आपल्या लक्ष्याांत आल्यावाांचून राहणार नाही. या भगूोलाभोंवती प्राण्याच्या जीवनास आवश्यक व 
मुख्यार्ार असें वायूचें पटल भनमूधन या ब्रह्माण्डाांत प्राण्याांचे रक्षणाथध भकती प्रकारचे पदाथध तरी तयाने उतपन्न 
करुन ठेभवले आहेत् आकाशाांत सूयधचांरासारखे तेजोगोल आम्हाांस उजेड व शीतोष्ट्ण देण्याकभरताां अहर्वनश 
भ्रमण करीत आहेत. अनेक प्रकारची नक्षत्रें स्वप्रकाशाने आकाशाांत चमकून तया स्रष्टाच्या रचनाचातुयाचे 
आम्हास दशधन देत आहेत् ही वसुांर्रा सवध प्रकारची रव्यें, र्ातु, रस याांनी पभरपूणध असून भतच्याांतील साांठा 
जों जों आम्ही भरता करण्याचा प्रयतन करुां  तों तों तो जास्त जास्त वाढत जातो् श्रवण, पे्रक्षण, घ्राण, रुभच व 
स्पशध या पांचेंभरयाांच्या वासनाांची तृकप्त करण्याकभरता तया चराचरसमथध प्रभनूें या भतूलावर नानाभवर् 
श्रवणीय, पे्रक्षणीय, सुवाभसक, रूभचकर आभण सुखावह असे पदाथध भनमाण केले आहेत् लहानमोठे वृक्ष, 
झाडे, झुडपें, नद्या, पवधत, फळे, फुले वनस्पती, काष्ठ,े औषर्ी, वलेी, खभनज पदाथध वगैरे तया 
जगदेकस्रष्ट्ट्यानें उतपन्न केले आहेत. आपल्या शरीराच्छादानाकभरताां कापूस, लोंकर, रेशीम, ताग वगैरे 
तांतुमय पदाथध, रुभचकर अन्नसेवनाथध गूळ साखर वगैरे भमष्ट व तयाचप्रमाणें आांबट, भतखट, वगैरे नानारुचीचें 
पदाथध–की, तया भभन्नरुचीस पाणी माती व जमीन एकच असून तयाांतून भनरभनराळे रस उतपन्न होतात् –; 
लोखांड, भशसें कभथल, ताांब ेवगैरे भनवाहाला व रक्षणाला उपयोगी पडणाऱ्या र्ातु; इतयाभद उतपन्न करुन 
मनुष्ट्याला भकती उच्चावस्था देण्याचा सांकल्प आहे बरें? तया जभमनीत ऊस लावला तयाच जमीनींत बचनाग 
लावावा. दोहोनाही मृभत्तकापाण्याची सामग्री एकच असून इक्षुदांड अतयांत मरु्र व्हावा व बचनाग प्राणघातक 
हलाहल व्हावें हा रसायनव्यापार भकती अगम्य आहे बरें? हे रासायभनक प्रयोग व ततससांबांर्ाची 
मानवीदृभष्टस अज्ञात अशी यांते्र या पृर्थवीचे पोटाांत ईश्वरानें भकती आभण कशी साांठभवली आहेत् ईश्वरें 
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भदलेल्या कल्पकतेनें आभण मानवी दीघधप्रयतनानें, या जगाांतील नानाप्रकारची भाांडारें आपल्याला हस्तगत 
होत असून या भगूभातील ऐश्वयाचा आपण पूणध सुखानुभाव घेत आहों् आभण या योगानें आम्हाां मनुजाांस या 
महीतलावरील पशुसृष्टीमध्यें केवढे वैभव प्राप्त झाले आहे् 

 
सृष्टट वा पुराभण भवभवर्ान्यजयातमशक्या 
वृक्षान्सरीसपृपशनू्खगदांशमतस्यान ॥ 
तैस्तैरतुष्टहृदय पुरुषां भवर्ाय 
ब्रह्मावलोकभर्षण मुदमापदेवः ॥ २८ ॥ अ. ९, स्कां . ११-भागवत. 

 
आपल्या शरीररचनेकडे पाभहलें  म्हणजे हें भवलक्षणां यांत्र रचण्याांत परमेष्ठीचे कौशल्याची काय 

कल्पना करावयाची? आपले हस्तपादाद्यवयव, चक्षुवाक् श्रोत्रनासाभद इांभरयें मनबभुद्धतकध भवचाराभद अदृष्ट 
शक्ती हे गुण भकती भवलक्षण प्रकारानें भवर्ातयानें या नरदेहाांत स्थाभपत केले आहेत् या सवध रचनाकौतुकानें 
आपलें  अांतःकरण तया जगतकतयाच्या सांबांर्ीनें कृतज्ञ, सादर, सभय, आभण ततसेवाततपर नसावें काय? 
आपण तयाच्या शक्ती, तयाचें कौशल्य व तयाच्या एकां दर घटना समजावयास यद्याभप असमथध असलो तरी 
तयाजभवषयी आपण पूज्यबभुद्ध र्ारण करणें हे आपले कतधव्य आहे. आपण वृथागवध, दे्वष, अहांकार, 
मातसयधभाव, दोषैकदृभष्ट अशा भकती दोषाांनी बरे कलुभषत आहोंत? व यामुळें  तया परेशाचे भनमधल कृतीस 
आपण भकती दुषणावह होतों? हा आपणाकडून महदपरार् घडतो; तयाजपासून आपलें  परावतधन व्हाव ेव 
ईश्वरानें तयाजबद्दल आपणास क्षमा करावी म्हणनू आपण तयास शरण जावें हें आपले कतधव्य आहे. आमची 
क्षुरदृभष्ट असून वा अवाढव्य जगतत्रयाांत काय काय घडामोडी चालल्या आहेत. तया आपणा पामराांस अज्ञात 
आहेत इतकें च नव्हे; तर आपला म्हणून म्हटलेल्या या साडेतीन हाताांच्या जड देहाांत भनतय कसे कसे आभण 
काय काय व्यापार चालले आहेत हें देभखल आपणास कळत नाही् आम्ही मानव अगदी अशक्त, अल्पर्ी व 
अल्पायु असून शकक्तमान् र्ीमान् व आयुष्ट्मान् असा काय तो या ब्रह्माांडाचा नायकच आहे. 

 
भपताऽभस लोकस्य चराचरस्य 
तवमस्य पूजि गुरुगधरीयान् ॥ 
न तवतसमोऽस्तयम्यभर्कः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रभतमप्रभावः ॥ ४३॥-११-गीता. 
तवमेव माता च भपता तवमेव तवमेव बांरु्ि सखा तवमेव ॥-भागवत. 

 
आम्हाां दीन जनाांचा माताभपतर, आप्तसुतटुत आभण इष्टभमत्र असा काय तो सवधस्त्रष्टा प्रभचु आहे. असें 

जाणनू तयाची प्रसन्नता भमळवावी हाच आपला र्मध होय. आपणाांमध्यें जें काांही लेशमात्र सामर्थयध आहे ते तया 
प्रभचू्चाच कृपेवरून आहे. वदे, शास्त्र व पुराणें ही सवध तया भवश्वेशाचें गुणवणधन करून थकली तेथे आम्हाां 
सारख्याांची वाणी भकती वदणार? शवेटी आम्ही तया सवेशास आम्ही जें कायध आरांभभतों तयाांत भनर्ववघ्नता 
देण्याभवषयीं, पे्रमपुरःसर प्रार्वथतों. 

 
सवधदा सवधकायेषु नाऽकस्त तेषाममांगलम् । 
येषाां हृभदस्थो भगवान् मांगलायतनां हभरः ॥ 
पभवत्राणाां पभवत्रां यो मांगलानाां च मांगलां  । 
दैवतां देवतानाां च भतुानाां योऽव्ययः भपता ॥ 



 अनुक्रमणिका 

——— 
 

–: उदे्दश :– 
 
कोणतेंही कृतय करावयाचें म्हणजे तयाला उदे्दश बकवा कारण काांही तरी असलें च पाभहजे 

कारणाभशवाय कायध होत नाही. तेव्हाां प्रस्तुत आम्ही जें हे अेक कृतय करण्याचें योभजलें  आहें तयालाही काांही 
उदे्दश असलाच पाभहजे. तो उदे्दश कोणता हें अगोदर साांगून नांतर या कायाला हात घालूां . 

 
राष्ट्राच्या नीचोच्चावस्थेचें दशधक तेथील ग्रांथसांग्रह आहे असें भकतयेक भवद्वानाांने मत आहे व तें असतय 

नाही. या अफाट पृर्थवीतलावर भकती प्रकारची राष्ट्रें आहेत पहा. काांही राष्ट्रे वणधमालेंसच अपभरभचत आहेत, 
काांही मध्ये अजून ग्रांथ भलभहण्यासच सुरूवात झाली नाही. भकतयेंक राष्ट्राांमध्ये ग्रांथ झाले आहेत पण ते 
तादृश उपयोगी नाहीत, आभण भकतयेक राष्ट्राांनी उपयुक्त व ज्ञानप्रसाराचे ग्रांथ भलहून आपले ज्ञानबळ 
वाढभवले आहे असें भदसतें. आताां हे भनरभनराळे प्रकार बहदुस्थानाच्या सांबांर्ानें बभघतले तर काय भदसतें हे 
पाहूां. प्राचीन काळापासून या देशाांत जाभतभवभाग होऊन तया प्रतयेक भवभागाांतील लोकाांनी आपली आपली 
सांसाराची कामे करून चभरताथध चालभवले. तया भवभागात भवदे्यचें काम प्रथमपासून ब्राह्मणवगाकडेच असून 
तयाप्रमाणे तयाांनी पभहल्यानें ईश्वरप्राथधनेचे वदे म्हणून ग्रांथ अुपदेभशले. तयानांतर कमधकाांड म्हणनू 
भगवतपूजनाचा पांथ भनमाण झाला. एततपांथीय आचायांनी यज्ञयागाभद भवर्ानाांचे बहुत ग्रांथ भलभहले. तयानांतर 
झालें ल्या लोकाांचे तकध  वाढून तयाांस मागील ग्रांथ भनरथधक वाटू वागले व तयाांनी षड दशधनाभद तकध शास्त्राचे ग्रांथ 
भलभहण्यास प्रारांभ केला. तयातच सूत्राभद वादभववादाचे ग्रांथ झाले. पुढें तया ग्रांथाांवरची ही रुभच उडून पुढल्या 
भपढ्याांनी सुलभ असा भकक्तमागध काभढला व ततसांबांर्ानें पुराणे, तांते्र, प्राचीन ग्रांथाांवर अनेक टीका व अनेक 
प्राकृत ग्रांथ असे उतपन्न झाले. तयाच प्रमाणे अनेक सारु्सांत झाले. तयाांणी भकक्तपांथासच जोर देऊन तो 
भवशषे दृढ केला, व तोच हल्ली सवध देशभर चालत आहे. याप्रमाणें या बहदुस्थान राष्ट्राची ग्रांथपरांपरा भदसते. 
वरील सवध प्रकारच्या परांपरागत ग्रांथश्रवणानें व तयाांच्या अभ्यासाने बहदुलोक परम र्ार्वमक झाले ते इतके 
की, बहदुस्थानाांतील आबालवृद्ध व राजारांकाांपयंत जी र्मधबुभद्ध आभण श्रद्धालुता भदसते भततकी पृर्थवीवरील 
कोणतयाही देशाांत भदसत नाही. इतकी गोष्ट असून व र्मधचाराांत इकडील लोक इतके पुढे असून तयाांच्या 
एकां दर ग्रांथसमुदायाांत व्यावहाभरक भवषयाांवर जसे व भजतके ग्रांथ व्हावयास पाभहजे होते तसे व भततके 
होण्याकडे मुळापासूनच ग्रांथकाराांचें लक्ष्य कमी असल्याचे भदसून येतें, आताां याचें कारण पाभहले असताां हें 
उघड भदसेल की, ग्रांथकतृधतवाचें काम काय तें ब्राह्मणाांकडेच असल्यामुळे व ते स्वभावतः र्माचर प्रवृत्त 
असल्यामुळें  भवशषेेंकरुन तयाांच्या तयाांच्या व्यवसायास अनुकूल असा ग्रांथसमूहच तयाांनी केला. भनरभनराळया 
उपयुक्त भवषयाांवर जें ग्रांथ व्हावयाचे ते, तया तया भवषयाांत ग्रांथकार स्वतः माभहतगार व जाणते 
असल्याखेरीज, व्हावयाचे नाहींत हा भनयम आहे. तयाप्रमाणें पाभहले असताां ब्राह्मण लोकाांनी जें सांसाभरक व 
व्यावहाभरक भवषयाांकडे फारसें लक्ष भदलें  नाहीं ह्याचें कारण कळेल. आताां तयाांनी काांही व्यावहाभरक ग्रांथ 
भलभहले आहेत; नाहींत असें नाहीं. परांतु तयातही तयाांनीं आपलें  र्माचें सूत्र लावनू ठेभवलें च आहे. औषर्ाांचे 
सांबांर्ाने व शारीभरक पीडाांचे सांबांर्ानें मांत्रतांत्र, जपतप, कमधभवषयक इतयाभद र्ार्वमक भाग साांभगतले आहेत; 
ज्योभतषाचे सांबांर्ाने ग्रहपीडा, तयाांच्या शाांती, दानें इतयाभद भलभहलीं आहेत; भशल्पाचे सांबांर्ानें चांर, भदशा, 
ग्रह इतयाभद सारू्न भदवस, नक्षत्र याांच्या शुभाशुभावर कोणतयाही भशल्पास हात घालावा असें ठरभवलें  आहे; 
आभण अभैतहाभसक भवषयाांचे लेखाांत अस्त्रें, तपे, मांत्रसामर्थयध इतयाभद गोष्टी समाभवष्ट केल्या आहेत. येणेंकरून 
तोटा इतकाच झाला कीं, सतयशास्त्राांचा खऱ्या शोर्ाांचा पत्ता लागण्याचें एकीकडे राहून व्यावहाभरक 
गोष्टींभवषयी परांपरेने फारच अज्ञान राहत गेले. तयाचप्रमाणें, प्रतयेक भवषयाांत र्माचा समावशे केल्यानें 
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लोकाांमध्ये सांसाभरक सुर्ारणाांभवषयीं उदासीनता वसत चालली. यामुळें  राज्यव्यवहाराांत लोकाांचा सांबांर् 
नाहींसा होऊन आपले राष्ट्र उन्नतयवस्थेस कर्ींच आलें  नाहीं असें एकां दर ग्रांथसमूहाांवरून अनुमान होतें. 
आपलें  राष्ट्र कर्ीच उन्नतयवस्थेत आलें  नाहीं हें म्हणणें मोठें साहसाचें आहे असे म्हणण्याचे कारण नाहीं. 
सद ग्रांथ सांग्रहानें आलेली उन्नतयवस्था बहुतकालपयं भटकते. क्षणमात्र आलेली जी उन्नभत ती उन्नभत नसून 
तो तत्ततकालीन राज्यवाहकाच्या बुभद्धकौशल्याचा व राज्यनीतीचा प्रभाव होय इतकें च म्हणावें. अतएव, 
आमच्या राष्ट्राचा आजपयंतचा जो ग्रांथसमूह आपले समोर आहे तयावरून तो राष्ट्राची उच्यावस्था 
दाखभवणारा नाहीं हे भसद्ध होतें. 

 
आमच्या लक्षावभर् ग्रांथश्रवणाचा सवध बहदुस्थानराष्ट्राांत हाच पभरणाम भदसतो कीं, लोकाांनी र्मधभनष्ठा 

र्ारण करून तयाांच्या झुांडी तीथधस्थाने, तीथधयात्रा वाऱ्या, व्रतें, दानें वगैरे करण्याांस भफराव्या. ते कापसाच्या 
वातींनी आभण कापुराच्या आरतयाांनी देवास ओांवाळतील; परांतु कापूर येतो कोठून, तयाची शुद्धी कशी होते, 
कापसाचा व तयाजपासून होणाया वस्त्राांचा इतर काय अुपयोग होतों, लोखांड कोठून येतें, काांच कशी व 
कोठून येते भअतयाभदचे शोर् कोणासही नकोत व तीं तीं भठकाणेंही बघण्याची कोणास भअच्छा होत नसे. 
आताां याचे कारणही स्पष्टच होते कीं पूवधकालीं भअकडे सवधत्र हल्लींसारखी पोटापाण्याांची भववांचना 
नसल्यामुळें  कोणाचेंच या गोष्टींकडे लक्ष्य लागलें  नाहीं. व याांकभरता तयाांस फारसें कोणी दूषणही देणार 
नाहीं. तयाांचा मोठा पुरुषाथध काय तो र्मध, ईश्वर प्राकप्त व पारमार्वथक ज्ञान हीं सांपादन करण्याांतच आहे असे 
तें मानीत असल्यामुळें, हल्लीं आपल्यास इतर सुर्ारलेल्या राष्ट्राांतून भदसत असलेल्या नानाप्रकारच्या 
सुर्ारणा, कला, कौशल्ये, शोर्कता याांजभवषयीं तयाांचे औदाभसन्य भदसतें. याांतही फारसे आियध नाहीं. 
परांतु आताां तो काळ गेल्यामुळे व लोक उदरभरणाभवषयीं सांबचत असल्यामुळें  सुर्ारलेल्या लोकाांशी होइल 
भततकी बरोबरी करून सांसाभरक सुखवृद्धीकडें आपलीं मनें लावण्याची आवश्यकता प्राप्त झाली आहे, तर 
हे काम कसें होइल? याचा भवचार केला असताां प्रारांभींच म्हटल्याप्रमाणे चाांगल्या उपयुक्त ग्रांथाची वृभद्ध या 
देशाांत सवधत्र झाली पाभहजें हेंच उतकृष्ट सार्न भदसतें. 

 
पूवीच्या लोकाांत भववके, भचभकतसा, तकध  हे गुण नव्हते असें नाही, परांतु ऱ्हासकाळ डोकावनू बघत 

होता; तयाची फेरी आली तसे सवध गुण समाभर्स्थ होऊन सतयज्ञान, दयागुण आभण यतनबुभद्ध याांजभवषयीं 
सवांशाांनी लोकाांस भवस्मृभत झाली आभण तयाांचें जागीं असतय, पाखांड, मनकस्वता आभण जडता येऊन 
ततसांबांर्ानें जो रव्यव्यय होतो तो अथात् तया तया दुगुधणाांची वृभद्ध करण्याकडेच होतो हे स्पष्ट भदसत आहे. 
येणेंकरून उत्तरोत्तर सरस्वती, लक्ष्मी आभण अन्नपूणा या भतघी बभहणी या देशाचा तयाग करून परदेशवासी 
होऊ लागल्या. कोणतीभह गोष्ट क्रमशुद्ध आभण शालाशुद्ध राभहली नाहीं. श्रेष्ठ लोकाांनी इतर लोकाांस चाांगले 
वळण लावण्याचा यतन केला असताां तो भसभद्धप्रद होतो. परांतु श्रेष्ठ म्हणनू मानलेल्याांची कस्थतीच अशी आहे 
कीं, उपयुक्त कामाांकडे तयाांची बदु्धीच वळत नाहीं. उपयुक्त गोष्टींत साह्य देण्यास सुदामदेवाच्या घरचें 
दाभरदयध जणूां काय तयाांच्या घरीं आले असतें. याचें अनुमान देशाांतील अनेक सभा मांडळया, पुस्तकशाला, 
ग्रांथकार, उद्यम, व्यापार याांची कशी काय कस्थती आहे हें बभघतलें  म्हणजे सहज लक्षाांत येइल. तेव्हाां यथाथध 
ज्ञानाच्या प्राप्तीची लालसा जी शनू्यवत झाली आहे भतचा पुनरागमनप्रसांग यावा हे इष्ट आहे व तसा सुप्रसांग 
येण्याचीं सुभचन्हें भासूां लागून सज्ज्ञानोदयाचें दशधक अशी ही चाांगल्या राज्याभर्काऱ्याांच्या अमलाांत सुप्रभात 
होऊ लागली आहे. तरी या देशावर फार भदवसाांचा जो गाढ अज्ञानाांर्ःकार पसरला आहे तो भनस्तोष होऊन 
या सुप्रभातकालची स्वच्छ प्रभा सवध भारतभर पसरण्यास काांही कालाची अपेक्षा आहे व तयाांकभरताां सवध 
देशभहतैषी लोकाांकडून होतील भततके प्रयतन चालून तयाांची भवद्या, ज्ञान, बुभद्ध व र्न याांचा या कृतयाकडे 
भवभनयोग झाला पाभहजे. म्हणून, प्राचीन सतय इभतहास व सतयतकध  हे वाढले पाभहजेत. हल्लीं आपणाांस 
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कापड, रेभशम, लोखांडाचे व ताांबे व भपतळेचे भजन्नस, कागद, साखर, काांच, इतयाभद जे उपयोगी पडत 
आहेत ते भनमाण करण्याचे हुन्नर कोठें व कसे चालतात या शोर्ाचे मागें लागून जे शोरे्कबदु्धीचे  लोक, 
याते्रकरी कावड्ये प्रदभक्षणा करणारे व बैरागी याांचेप्रमाणें इतर सवध भवषयाांचे सांबांर्ाने भवरकक्त र्ारण करून 
भफरण्यात उदु्यक्त असतील तया शोर्क लोकाांच्या जत्रा भरभवल्या पाभहजेत. हभरद्वार, प्रयाग, नाभसक, गया 
वगैरे के्षत्रीं जाऊन आतमोदर्ाराथध व भपतराांस सद गभत भमळावी म्हणनू जसे लक्षावर्ी नैभष्ठक लोक घरें दारें व 
चीजवस्तु भवकून श्रादे्ध व बपडभपतृयज्ञ वगैरे कभरतात, तसे या प्रापांभचक व व्यावहाभरक भवदे्यच्या  शोर्ाथध 
आपल्या सवधस्वाचा भवक्रय करून यतन करणाऱ्या बैरागी, गोसावी व याभत्रक वगैऱ्याांच्या झुांडी या देशाांत 
उभ्या राभहल्या पाभहजेत. वदेाांचे मांत्रजागर, भजनें, पुराणें, कीतधनें आभण तकध व्याकरणाांचे पूवोत्तरपक्ष करून 
‘असां घटः’ अयां पटः’ म्हणून वादभववाद व कां ठशोष करण्यास आजपयंत ठायीं ठायीं जमत आलेले व 
भरणारे समाज व सभा याांच्याप्रमाणे मोठमोठ्या वैद्यक, शभरक, याांभत्रक राजकीय, व्यावहाभरक, सांसाभरक, 
सामाभजक, शोर्क आभण व्यापारवर्धक अशा नानाप्रकारच्या भवषयाांचे ऊहापोहाथध सवधदा व सवधत्र समाज 
आभण सभा भरल्या पाभहजेत. आताां पूवीच्या ढांगाांवर आभण भपकीवर जाऊन उपयोग नाही. आपले पूवीचे 
ग्रांथ व तयातून भनघालेलें  ज्ञान व समजुती हीं गताथध झालीं असून तयास आज काांहीच बकमत राभहली नाहीं हे 
समजलें  पाभहजे व यास्तव उपयुक्त ज्ञान चोहोकडे प्रभसद्ध करण्याकभरताां जी राष्ट्रे आज पढेु आहेत तयाांच्या 
तोडीचे ग्रांथ आपल्या लोकाांत प्रसृत झाले पाभहजेत. या उदे्दशानेंच प्रसृतचे माभसक पुस्तक प्रभसद्ध करण्याचा 
हेतु र्ारण केला आहे. याांत वर भलभहलेल्या उपयुक्त भवषयाांपैकीं यथावकाश अनेक भवषयाांचे भववचेन 
करण्याचे योभजलें  आहे. तयाप्रमाणें हा प्रयतन जर भनवेर्पणे चालून काांही अांशी लोकोपयोगी होईल तर 
आमच्या श्रमाांचे साफल्य झालें  असें मानावयास कारण होइल. 

 
या पसु्तकात प्रभसद्ध होण्याकभरताां व्यावहाभरक, सावधजभनक बकवा असेच दुसरे उपयुक्त भवषय 

कोणीं पाठभवले तरीं तयाांस यथावकाश स्थल देण्याांत येइल. मात्र ते भवषय सुबोर्, स्पष्ट अल्पभवस्तृत आभण 
प्रौढ भवचाराांचे असाव.े बाष्ट्कळपणाच्या आभण व्यथध वाद वाढभवणाऱ्या लेखाांस आमच्या या पुस्तकाांत स्थळ 
भमळणार नाही. 

 
या पसु्तकाांत जे भनरभनराळे भवषय येतील तयाांची पृथक पथृक पुस्तके बाांर्ण्याच्या सोईसाठीं तयाांची 

पानें भनरभनराळी छापण्याची व्यवस्था ठेवली आहे. बहुत भदवसाांपासून लोकभहताच्या गोष्टीचे सांबांर्ानें 
आमचा भलभहण्याचा क्रम आहे तो या प्रकारें स्वतांत्र रीतीनें व अप्रभतबद्ध चालभवण्याचे मनाांत आणून या 
माभसकपुस्तकास सुरुवात केली आहे. तयाांत भनर्ववघ्नता आभण हेतूांची भसभद्ध ही तया सवधशक्त प्रभचू्या आभण 
ज्याच्या अमोघ व अपभरमेय पाशामध्ये हे सवध भवश्व साांपडले आहे तया कालाच्या कृपेवर अवलां बून आहे. 

 
लीकणितरादो 

 
ग्रामवचना, त्यातंोल व्यरस्था आणि त्याचंो िल्लींचो क्स्थतो 

 
या भरतखांडाांत प्राचीनकाळीं वस्ती कशी झाली व तयाची व्यवस्था व राज्यकारभार कसा काय 

चालला होता हें शोरू्न पाहणें, अनेक मोठें बारकाईचें व शोर्कतेचें काम आहे. या भवषयींचा सभवस्तर 
भअभतहास––भलभहलेला कोठेंभह आढळत नसून तयाच्या अभतप्राचीनतवामुळे लोक तो भवसरले आहेत. 
म्हणून एतभद्वषयक काांहीं अुपयुक्त लेख भलभहण्याचें आम्हीं योभजलें  आहे. 
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शोर्ाांतीं, हा वसभतक्रम आणी ग्रामरचनेची व्यवस्था या देशाांत धु्रव-वांशीय वनेराजा याचा पतु्र पथुृ 
[वनेराजा अभतदुष्ट होता म्हणून तयास ब्राह्मणाांनीं शापून माभरले. परांतु तयाचे राज्यास अभर्कारी पाभहजे 
यास्तव तयाचा देह मांथन करून तयाजपासून पृथु व अर्वच अशीं दोन पुत्रकन्या अुतपन्न केलीं व तींच स्त्रीपुरुषें 
झालीं. (महाभारत, रोणपवध अध्या. ६९. यावरून, बांरु्भभगनींचे भववाह होण्याचा जैनर्मधग्रांथाांत वर्वणलेला जो 
युगुलकाल, तसला काल पृथुराजाचे वळेेस असावा असें अनुमान होतें.] याणें लाभवली, असा 
श्रीमद भगवांतात कथाभाग आढळतो. हा पृथुराजा भअतका सच्छील आभण अन्वथध राजा होता कीं – 
श्रीमद भगवताांतील चोवीस अवताराांत याची गणना केली आहे. वरील कथाभाग असा आहे :–– 

 
चूणधयन्स्वर्नुःकोट्या भगभरकूटाभन राजराट ॥ 
भमूण्डलभमदां वैन्यः प्रायिके्र समां भवभःु ॥ २९ ॥ 
अथाऽकस्मन्भगवान्वैन्यः प्रजानाां वृभत्तदः भपता ॥ 
भनवासा कल्पयाां चके्र तत्र तत्र यथाऽहधतः ॥ ३० ॥ 
प्रामान्पुरः पत्तनाभन दुगाभण भवभवर्ाभन च ॥ 
घोषान्व्रजाांि भशभबरा-न्नरान् खेटखवधटान् ॥३१॥ 
प्राक् पृथोभरह नैवषेा पुरग्रामाभद कल्पना ॥ 
यथासुखां वसकन्त स्म तत्रतत्राऽकुतोमयाः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमद भागवत, अ. १८, स्कां . ४. 

 
भावाथध–– “नांतर राजाभर्राज वनेपुत्रानें आपल्या र्नुष्ट्याग्रानें–पवधतभशखरें चूणध करून हे सवध 

भमूांडल बहुतकरू साफ केलें . व प्रजेला अुदरभणाथध तया भपतृवत् पृथुराजानें घरादाराांची यथायोग्य योजना 
केली. ती अशी:–– गाांव,े नगरें, राजर्ान्या, अनेक प्रकारचे भकल्लें, गौळवाडे, गोठे, सैन्याचे गोट, खेडीं, 
प्राांत भअतयाभद सांपूणध व्यवस्था पृथुराजाच्या पूवी नसून ती तयाणेंच केल्यानें सवध प्रजा सवधत्र भनभधय होऊन 
यथाकस्थत रीतीनें सुखेकरून राहूां लागल्या.” 

 
या पृथुरायाचे नाांव ऋग्वदे सांभहतेतभह प्रभसद्ध आहे:– 

 
यदवाां कक्षीवो अतु यद्वयश्व ऋर्वषयधद्वाां दीघधतमा जुहाव ॥ 
पृथु यद्वाां वैन्यः सादनेष्ट्ववेदेतो अभश्वना चेतयेथाां ॥ १० ॥ 

ऋग्वदेसांभहता, अष्टक ५, आध्याय ८, वगध ३१ 
 

मनुसांभहतेंतही या राजाच्या अुतकृष्ट राज्यकतृधतवाबद्दल ख्याभत भलभहलीं आहे:–– 
 

बहवोऽभवनयान्नष्टा राजानः सपभरकच्छदाः ॥ 
वनस्था अभप राज्याभन भवनयाप्रभतपेभदरे ॥ ४० ॥ 
वनेो भवनष्टोऽ भवनया-न्नहुषिैव पार्वथवः ॥ 
सुदामो यवनिैव सुमुखो भनभमरेव च ॥ ४१ ॥ 
पृथुस्तु भवनयाराज्यां प्राप्तवान्मनुरेवच ॥ 
कुबेरि र्नैश्वयं ब्राम्हण्यां चैव गाभर्ज्ञः ॥ ४२ ॥ 

मनुस्मृभत, अ. ७ वा. 
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भावाथध–– “राज्यसामग्रीनें युक्त राजे असताां ते अभवनयाने बहुत नष्ट झाले; आभण वनाांत राहणारे 

राज्यसाग्रीभवरभहत असे राजे असताांही ते केवल भवनयेंकरून राज्य पावले:–वने, नहुषराजा, सुदास नामक 
यवनराजा, व सुमुख नामक भनभमराजा, हे सवध अभवनयानें नाश पावले, परांतु पृथु आभण मनु याांना 
भवनयेंकरून राज्य प्राप्त झालें ; कुबेराला भवनयेंकरून र्नाभर्पतय प्राप्त झालें ; आभण भवश्वाभमत्र हा क्षभत्रय 
असताां भवनयेंकरून तयाच जन्मामध्यें ब्राह्मणतव पावला.” 

 
साराांश हा भवजयशील सतपरुुष लोकभप्रय राजा होता. पथुृराजानें प्रजेपासून अुतपन्नाचा सहावा भाग 

मात्र कराच्या रूपानें घेत जावा तयाांचे असें वणधन आहे. याभशवाय, तयाचे पूवी या पृर्थवीवर व्यवकस्थत 
वसभतक्रम नव्हता असें वर श्रीमद भागवताांतून अुतरून घेतलेल्या प्रमाणावरून कळेलच. आता ही ग्रामरचना 
पृथुराजाने कोणतया प्राांतीं चालू केली याबद्दलचा स्पष्ट खुलासा कळत नाहीं. तथाभप, अुत्तर बहदुस्थानाांत 
ज्यास धु्रवके्षत्र म्हणतात तया ब्रह्मवतध प्राांतीं ही ग्रामरचना सुरू झाली असावी असें अनुमान आहे. व 
पृथुराजाची राजर्ानी गांगा-यमुनेच्या मध्ये अांतवेद म्हणून जी पुण्यभभूम म्हणतात ती असावी असा 
भकतयेकाांचा अभभप्राय आहे. 

 
हल्लीं वसती झालेल्या बहुतेक प्राांताांस पूवी अरण्य अशी सांज्ञा होती; व तयाांत वसती नसून या 

अरण्याांत जाण्याची देवलस्मृभत भनमाण होईपयंत बांदी होती. क्वभचत् कोणी तसल्या अरण्याांतून जाअनु 
आल्यास ‘देवलाांनें’ तयाला पनुःसांस्कार म्हणून प्रायभित्त भलभहलें  आहे :–– 

 
कस्न्र्सौवीरसौराष्ट्राां-स्तथा प्रतयन्तवाभसनः ॥ 
अांङ वांङ कबलङ ऽ न्ध्रान् गांतवा सांस्कारमहधभत ॥-भमताक्षरा. 

 
भावाथध–– ‘बसर्, काठेवाड गुजरात, म्लें च्छदेश, बांगाल, भबहार, ओरीसा व तेलां गण या प्राांतीं गेलें  

तर पुनःसांस्कार मौबजबांर्न केला पाभहजे.” 
 
आताां हल्लींच्या वसती झालेल्या प्राांताांस अरण्य बकवा वन म्हणत याभवषयीं दाखले भमळतात व 

तयाचप्रमाणे पढुें ज्या पुरुषाांनीं भकतयेक प्राांताांत वसती केली तया प्राांताांस तयाांच्या नाांवाांवर के्षत्रें म्हणनू 
म्हटलेलें  आढळतें. लखनौ प्राांतास पूवी नैभमषारण्य म्हणत; गया प्राांताांस चांपकारण्य, गुजराथ प्राांतास 
अबुधदारण्य हभरद्वाराकडील प्राांताांस अदै्वतवन, खांडवा प्राांताांस खाांडववन, दभक्षण प्राांताांस दांडकारण्य 
भअतयाभद नाांवें असल्याचें प्रभसद्ध आहे. तयाचप्रमाणे कोंकण प्राांतास परशुरामके्षत्र, दभक्षण प्राांतास रामके्षत्र, 
गुजराथ प्राांतास कन्याकुमारीके्षत्र अशीं नाांवें असल्याबद्दल र्मधकायांतील कालदेशाभद सांकल-पोच्चारणाांतून 
समजते. व तयाांवरून ते ते प्राांत तया तया पुरुषाांनीं वसभवले असाव ेअसे वाटते. 

 
वसती होण्यास चार गोष्टींची आवश्यकता आहे. अन्न, वस्त्र, जल आभण छाया. या चार गोष्टींची जेथें 

प्राप्ती आहें तेथें वस्ती करण्याला लोक लटकलेच समजाव.े अन्न, वस्त्र आभण छाया हीं मनुष्ट्यप्रयतनानें 
दूरवरच्या प्रदेशाांतून आणून तयाांचा पुरवठा करताां ईरेल; परांतु जलाची वस्तीच्या कमास भवशषे जरूर आहे. 
आपल्या या बहदुस्थानाांत वरील चारभह गोष्टींचे वैपुल्य असल्यकारणाने कोठेभह वसती करण्यास अडचण 
पडत नाहीं मोठमोठ्या नद्या चोहोंकडे घोंघावत आहेत. अनेक प्रकारचीं र्ान्ये, फळमूळे, कां द, शाकभाज्या 
याांचे पीक फार व अुत्तम आहे. अच्छादनास कापूस, रेशीम, ताग, लोंकर वगैरेंची भबलकुल कमताअी नाहीं; 
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आभण अनेक प्रकारच्या प्रचांड वृक्षाांची राने भजकडे भतकडे यथेच्छ आहेत. येणे करून जल, अन्न, वस्त्र आभण 
छाया याांचा तोटा भबलकुल नाहीं. परांतु भअतक्याभह गोष्टींची अनुकूलता असून प्रजासांरक्षक राजा मात्र 
जुलमी, लोभी, दुष्ट, अपहारी व कू्रर अशा दुगुधणाांचा नसला पाभहजे. तरच लोक सुखसांपत्तीने युक्त होऊन 
वृद्धी आभण आबादानी पावतील. 

 
पभहल्यापासून हा देश मोठा भवस्तृत असून तयाांत अन्नपाण्याची समदृ्धी फार; परांतु तया मानानें तयाांत 

वसती करणारीं माणसें कमी असल्यामुळें  पूवीपासून प्रजावृभद्ध करण्याकभरताां बहुत अुपाय आभण प्रयतन 
करण्याांत येत असत. गभरबाांची लग्नें करून तयाांस इनामें. घरें, अग्राहार, वतन, वषासनें, नेमणुका वगैरे 
करून देण्याांत मोठें पुण्य गभणलें  आहे व तयाचप्रमाणें, कुटुांब-वतसल, सपतनीक, पुत्रवान असे जे पुरुष 
असतील ते अभर्क पभवत्र गणले आहेत. तसेंच पतु्रावाचनू सद गभत नाहीं, म्हणून भवरू्र असूां नये, कुमाभरका 
राहूां नयेत, भअतयाभद अुल्लखे र्मधशास्त्राांत आढळतात. तयाचें कारण तरी वसती आभण लोकवृभद्ध व्हावी हाच 
हेतु असावा असें वाटतें. परांतु आताां पूवीचा काळ राभहला नसून हल्लीं प्रजावृभद्ध कमी कोणतया उपायाांनी 
होअील याभवषयीं लोकाांस भवचार पडला आहे. कारण प्रजावृद्धीचें सवास मोठें सांकट वाटत आहे्  

 
ग्रामरचना झाली व भठकभठकाणीं लोकाांनी वसती करून तयाांत तयाांनीं आपआपल्या भनवाहाकभरताां 

जमीनी, शतेें, बागा, मळें वगैरें व्यवस्था करून घेतली. परांतु प्रतयेक गाांवाला जें भनरभनराळें  नाांव आहे तें 
कोणतया आर्ारानें कसें भदलें  आहे याजभवषयीं काांहीं बरोबर भनयम साांगताां येत नाहीं. भकतयेक गाांवाांची नाांवें 
झाडाांवरून भदलेलीं साांपडतात. जशीं– आांबेगाांव, बोरगाांव, वडगाांव, बपपळगाांव, अुांबरगाांव, बनबगाांव, 
बाभळूगाांव, करांजगाांव, सावरगाांव, टाकळगाांव वगैरे. याजवरून प्रथमतः ज्या भठकाणीं वस्ती केली तेथें तीं 
झाडें असतील असें वाटतें. काांहीं पदाथावरून नाव ेपडली आहेत असें भदसतें, तीं–दूर्गाांव, दहीगाांव वगैरे. 
र्ातु वगैरेंवरून भदलेलीं नावें आढळतात तीं– लोहोगाांव, सोनगाांव, डोंगरगाांव, राांजणगाांव वगैरे. काांहींस 
ठाण-म्हणतात– भचखलठाण, मलठाण, वालठाण, वगैरे. भकतयेक सांख्यावाचक असतात– चाळीसगाांव, 
तीसगाांव, सुरतचौऱ्याांयशी वगैरे. भकतीएक फळ या नाांवाांनी प्रभसद्ध आहेत. र्ाांदरफळ, ढाकेफळ, खुटेफळ 
भअतयादी. काांहीं मूळ पुरुषाांचे नाांवाांवर प्रभसद्ध आहेत– नारायणगाांव, रभहमतपूर, जामनगर वगैरे. भकती 
अेक गाांवाांस घर म्हणतात, भकतीएकाांस देव म्हणतात, व भकतयेकाांस गण म्हणतात.– रुईघर, भथटेघर, 
माांढरदेव, नरपदेव, माांडवगण, डोंगरगण वगैरे. एकाच नाांवाांची दोन गावें असली तर ओळखीकभरताां खुदध 
व बुरुक अशीं भवशषेणें लावतात बकवा दुसरीं काांहीं खुणेची नाांवें देतात– बसवांताचें बपपळगाांव, बपपळगाांव 
गरुडेश्वर, बशपेटाकळी, मारुतीची टाकळी; कां दाची लोणी, ढमढेऱ्याांचें तळेगाांव, जार्वाांची वाघोली वगैरे. 
याप्रमाणें अनेक प्रकाराांनी अनेकाांनीं गाांवास नाांवें भदलीं असून ग्रामरचना झाली आहे असें भदसतें. 

 
जेथें गाांव वसले तेथें तयाचे भोंवतालची जमीनभह र्रली जाऊन–सोईप्रमाणें व भनरभनराळया 

खुणेसाठी तया जमीनींस पूवी भठकीं व शतेें अशीं नाांव ेभदलेली आढळतात. परांतु हल्लीं भठकी व शतेे हीं खुणेचीं 
नाव ेबदलून तयाांचे जागीं सरकारनें नांबर लाभवले आहेत. भठकी वगैरे नाांवें देण्याची पूवीची रीती ही काांहीं 
वावगी होती असें नाहीं. अशीं नाांवें देण्याचा हेतु भअतकाच कीं, तयाभशवाय र्नीपणा मजबूत होत नाहीं. 
मोराचें भठकें , बपपरणीचें भठकें , भअतयाभद नाांवें वर भलभहल्याप्रमाणें भदलेली आढळतात. आताां ह्या जमीनी 
अनेक प्रकारच्या असतात. व तयाांच्या गुणाांवरून तयाांचे काळी, बडी, पाांढरी, गाांवकुसीची, भातखाांचराची 
वगैरे वगध केलेले असून तयाांत अुत्तम मध्यम व कभनष्ठ अशा प्रती असतात. याांत नानाप्रकारची भपकें  होतात 
बाजरी, गहूां, ताांदूळ, अुांस, भाजीपाला वगैरेंची पीक भनरभनराळया प्रकारच्या जभमनींत होतें. याचप्रमाणें 
मदैानें, खोरीं, मूरीं, नहरें, नेर बकवा नेहेर, रानें, जाांगळ, दयागकध , जांगलगकध , नदीगकध , लवण, कोतरें 
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वगैरे नाना प्रकारची जमीनींवरून गाांवाांस नाांवें भदलेलीं असतात. सार्ारण साफ जमीनीवर वसती झालेले 
गाांवाांस मदैान म्हणतात. दोहों बाजूला डोंगराांच्या ओळी असून मध्यें वाहणाऱ्या नदीचें काांठी जी वस्ती होते 
तया गाांवाांस खोरी म्हणण्याचा पभरपाठ आहे. जसें– पौडखोरें, मुसेखोरें परळखोरें वगरेै. भामनेर, कुां करनेर, 
भभने्नर, सांगमनेर वगैरे नद्याांवरून नाांवें पडलेलीं आहेत. जाांगलदेश म्हणजे नद्याांचे अुगमाकडे मोठी रानें 
असून तयाांत र्नगराांचे महाल असतात ते. हे र्नगर म्हशीं, मेंढरें वगैरे राखून आपला भनवाह कभरतात. 
म्हशींचे लोणी, तूप आभण मेंढराांची लोंकर हीं भवकून तयाांजवर भनवाह चालण्यास र्नगराांना कठीण पडत 
नाहीं. तयाांत मेंढराांची अुतपत्ती फार असल्यामुळें  र्नगरास-तयाांजपासून मोठें अुतपन्न होतें. तरी तयाांस 
रोगाांचेंभह मोठें भय असून तयाांची भजतकी उतपभत्त होते भततकी सवध तयाांचे पदराांत न पडताां सुमारें भतच्या 
अर्ीच पडते. सोलापुरप्राांती डोंगरी प्रदेश पुष्ट्कळ असून तयाांत बारीक गवत मात्र होतें. र्ान्य होत नाहीं. 
म्हणून अशा प्रदेशाांत मेंढरें चारण्याची वभहवाट आहे व तया सांबांर्ानें र्नगर, गुराखी याांची वस्ती तया प्रदेशाांत 
पुष्ट्कळ आहे. 

 
जभमनींतील मुख्य भेद कुमरी, डोंगरी, भजराईती व बागाईती असे असून भपकाांमध्ये खरीफ व रब्बी 

असे दोन प्रकार आहेत. खरीफाचे भपकाांत बाजरी, अुडीद, मूग वगैरे काठवण र्ान्य होतें, आभण रब्बींत गहू, 
हरभरा, जोंर्ळा, हीं र्ान्यें होतात. प्रतयेक गाांवची जमीन जशी चाांगली बकवा वाईट असेल तयाप्रमाणें तो 
गाांव खरीफाचा बकवा रब्बीचा समजला जातो. बहुतकरून जमीनींत अेकच पीक होतें. रबीच्या भपकास 
जमीन चाांगली पाभहजे. कारण, भतजमध्यें जें पीक होतें तें पावसावर नसून, अगोदर पडलेल्या पावसाचीं जी 
ओल ती जमीन घेऊन बसते तया ओलीवर असते. व अशी ओल र्रणारी जमीन म्हणजे डोंगरी बकवा बरड 
नसली पाभहजे. तर मऊ, काळी व मातीच्या पुष्ट्कळ जाड थराांची पाभहजे तेव्हाां ती ओल भपकास पुरते. 
भकतयेक जमीनींत दोन्ही प्रकारची म्हणजे खरीफाचीं व रबीचीं भपकें  होतात. कोंकणाांतील ताांदुळाच्या वगैरे 
जमीनींतून तर तीन तीन देभखल भपकें  होतात. तयात भपकें  काढण्याची मात्र युक्ती आहे. म्हणजे, अमुक पीक 
काढले म्हणजे अमुक पीक काढावें असा भनयम आहे. तो भनयम राखून भपकें  काढावी लागतात. 

 
जभमनीस मुख्य खत अुन आहे. जभमन चाांगली तापेल तर पीक चाांगले येअील. हें स्वाभाभवक खत 

झाले. याभशवाय राख, शणे वगैरेचींही खते जमीनींत घालावी लागतात. परांतु ज्या देशाांत लाकडाांचा तोटा 
असतो तेथे गोवऱ्याांचे जळण होऊन शतेास लागणाऱ्या खताचे वाांट्यास शणे येत नाहीं. अशा भठकाणीं 
शतेाांतून भकतयेक भदवस बकरी बसवतात. म्हणजे तयाांच्या लें ड्याांचे खत होते. भजराभअती जमीनींपेक्षा 
बागाभअती जमीनींस खत फार लागते व तया कभरता काांतड्याांचा चुरा, मासळीचा कुच्चा, अनेक प्रकारचे 
कुजलेले व वाळलेले पाले वगैरे खताांचा अुपयोग करावा लागतो. खत जास्त घातले तर तया मानाांनें 
पाऊसही जास्त पडला पाभहजे. नाहीं तर खताचे अुष्ट्णतेने पीक नासेल. ज्या जमीनींत अुांसाची लागवड 
होते तया जमीनींत खत फार घालावें लागतें व तयाचप्रमाणे तयास पाणीही भवपुल पाभहजे, आभण 
येवढ्याकभरताां बागाभअती जमीनीभशवाय अुांसाची लागवड दुसऱ्या कोणतयाही जमीनींत होत नाहीं. केळीची 
लागवडही खतापाण्यावरच अवलां बून आहे. व रताळी, भअुीमूग वगैरेसही खतापाण्याचें सार्न पाभहजे. तरी 
या भपकाांस अनुक्रमे अुांसापेक्षाां कमी कमीच खतपाणी पुरते. 

 
मोठ्या अुतपन्नाच्या भपकाांत तांबाखू व अुांस मुख्य र्भरतात. तांबाखूचे अुतपन्न दर भबघ्यास शांभर रुपये 

होतें व तयाचप्रमाणें अुांसाचे अुतपन्न दर भबघ्यास दोनशें रुपये होतें. परांतु तांबाखूपेक्षाां अुांसाला मेहनत फार 
लागनू तयाच्या नुकसानीच्या वाटाही फार आहेत. अुांसाला कीड लागण्याचें भय आहे तें तांबाखुला नाही. 
तयाचप्रमाणें अुांसाला कोल्हे वगैरे अुपरवी जनावराांची मोठी भीभत आहे ती भीभत तांबाखुला नाहीं. तांबाखूला 
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कीड लागत नाहीं व कोल्हे वगैरे खादाड जनावराांचा अुपरव होत नाहीं व यामुळें बहुतकरून तांबाखूचे 
आलेले पीक पदराांत पडतें. परांतु ही गोष्ट अुांसाची नाहीं. यामुळें  अुांसाचे पीकाांत नफा होभअलच अशी खात्री 
नसून कर्ीं कर्ीं तयाचा खचध शतेकऱ्याच्या अांगावर पडून कुळांबी साफ बुडून जातो. सवध व्यापार रोजगाराांत 
जसें प्रारब्र् बकवा नशीब आहे. तसेच शतेीतही नशीब आहेच. जें पेभरले तयास पाअुसपाणी वळेच्यावळेीं 
यथाकस्थत भमळत जाअुन, नुकसान बकवा नासरू्स, चोऱ्या, जनावराांचे अुपरव, कीड, टोळर्ाड वगैरे व्यार्ी 
तयाांस नसले तर मग शतेकऱ्याांसारखे सुखी व श्रीमान दुसरे कोणतयाही र्ांद्याांचे लोक नसते. परांतु तसें कोठें 
आढळत नाहीं. सवध देशाचें जीवन ज्या शतेकरी लोकाांवर, तयाची कस्थती भजतकी चाांगली असेंल भततकी 
भअष्ट आहे. पण तयाचे भवरुद्ध प्रकार आपल्या दृष्टीत पडतो. याचें कारण वरील व्यार्ी होत. मनासारखा 
वळेच्यावळेीं  पाअुस पडत नसून, दहा वषात अेक दोनदाां चाांगलें  पीक येतें. भजराभअती जमीनीस तर हें 
पावसाचें मोठेंच भय आहे. आभण बहदुस्थानाांतील पावसाची भअतकी चमतकाभरक कस्थती आहे की बैलाचें 
अेक बशग भभजतें परांतु दुसरें कोरडेच राहतें असें म्हणतात. याभशवाय तालुक्याांतील दहा गाांवी पाअुस पडत 
नाही, बाकीच्या गाांवी पडून पीक चाांगले होतें, भअतकें च नव्हे, तर अेकाच गाांवातील दहा शतेाांवर पाऊस 
पडत नाहीं आभण बाकींच्यावर पडून शतेे चाांगलीं भपकतात अशीं भठकभठकाणीं शकेडों अुदाहरणे 
आढळतात. तसेंच कर्ीं कर्ीं अभतशय पाऊस पडून पेरलेले र्ान्य कुजून बकवा वाहून जातें. याप्रमाणें 
अवषधण आभण आवषधण होऊन भपकें  बुडतात अनावषधण, पाांखरें, राघू, अुांदीर, घुशी, भकडे, टोळ, नाकतोडे 
वगैरे क्षुर जीवाांचा अुपरव, कोल्हे, हरणे, डुकरे, आभण चुकार व मुद्दाम घातलेल्या जनावराांच्या खादीः 
तयाचप्रमाणे चोर, भभकारी, राजाांचे मनस्वी सारे, आभण गाांवकरी लोकाांच्या व शजेारचे शतेकऱ्याांच्या 
अदावती, दे्वष व मतसर याांमुळे होणाऱ्या नुकसानी वगैरेंची शतेकऱ्याांस फार भीभत असते. आपसाांतल्या 
कलागती आभण दाव ेकमी नुकसान कभरतात असें कोणीं समजूां नये. अदावतदार दुष्ट लोक आपल्या शत्रचूें 
शते चाांगलें  आलेलें  बघून रात्रीं बेरात्रीं तयाच्या शतेाचा कुां प अुसकटून टाकतात. तयाचीं कृभषकमोपयोगी गुरें 
भवष घालून मारतात, तयाच्या अुभ्या भपकाांत खुशाल चरावयाांस गुरे सोडतात, चोरटेलोकाांस फूस देऊन 
तयाांजकडून शतेाांतला माल चोरभवतात, अथवा यापेक्षाांही अतयांत घोर व अर्मपणाचा अुपाय म्हणजे तया 
शतेकऱ्याच्या तयार झालेल्या व शतेाांत रचून ठेवलेल्या मालास बलेाशक आगी लावनू तो जळून फस्त 
झाला म्हणजे समार्ान पावतात. याचप्रमाणें भभकाऱ्याांचाही अुपरव कमी नसतो. जमींनी भपकल्या कीं, 
भभकाऱ्याांची अुडी तयाांजवर आलीच भभकाऱ्याांचा भअतका त्रास असतो कीं, भपकाचा अष्टमाांस तर हे याचकच 
खाअनु जातात. मागणाराांमध्ये बलूते, गोसावी, ब्राह्मण वगैरे लोक असून ते गाांवची शींव भफरून पेंढ्या, 
कणसे, दाणे, अुांस, गुळ, रस वगेरे जें भमळेल तें घेत असतात. आताां याांत बलुते हे गाांवचे काम करणारे 
म्हणून हक्काने आपला वाांटा मागतात. तेव्हा तयाांस भनष्ट्कारण भीक मागणारे असें म्हणवत नाहीं. परांतु भअतर 
भभकाऱ्याांचा त्रास मनस्वी असतो. अशा नानाप्रकारच्या अभर्व्याभर् शतेकऱ्याांचे मागें असतात. जीं गावें 
जुटीचीं, अभभमानाचीं, आभण आपण अेका र्ांद्यातले सवधजण अेकमेकाांचे भाअु आहोंत असें समजणारे लोक 
जेथें असतात, तीं गाांव ेवरील मानवी अुपरवाच्या भीतीपासून अगदीं मुक्त असतात. परांतु अशीं सुदैवी व 
सुखी गाांवें फारच थोडीं असतील. या जगावर सवधत्र दे्वष, अदावती, कलह, मतसर परोतकषासभहष्ट्णतुा, 
अपहारबभुद्ध, आलस्य, कपट, ढोंग वगैरे दुगुधणाांचे वास्तव्यच फार असल्यामुळे कोणताही व्यापार, अुदीम, 
रोजगार बकवा र्ांदा पाभहला, तर तयामध्यें ईश्वरी सांकटाांनीं आभण आपत्तींनी होणाऱ्या नुकसानींपेक्षा वरील 
मानवी दुगुधणाांनींच लोकाांस बहुत आपभत्त, दुःखें नुकसानी आभण अपयशें सोसावीं लागतात असें भदसतें. 

 
गाांवाांचें मुख्य भषूण शतेकी, आभण शतेकीची मेहनत करणारीं मुख्य जनावरें आहेत. बैल, टोणगे, 

(रेडे, हेले) व घोडीं, गाढवें ही जनावरें शतेीच्या कामाांत प्रमुख आहेत. भशवाय दुभतयास म्हशी, गाअी, 
शळेया, मेंढ्या हीं जनावरे मुख्य आहेत शतेाचे कामाांस घोडीं, गाढवें व खेंचरें लावण्याची आपल्या भअकडे 
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वभहवाट नाहीं यूरोपाांत घोड्याांचा अुपयोग शतेकामाांकडे कभरतात व अभेशयाखांडाांतील अबधस्थान, तुकध स्थान 
व तातधरी देश वगैरेंमध्ये गाढवें व खेंचरें याांचा अुपयोग होतो. परांतु आपल्या भअकडे बलै व रेडे याांचा मात्र 
अुपयोग कभरतात. वरील सवध जनावराांचे भनवाहास कुरणें, पडीत जमीनी, रानें, डोंगर वगैरे प्रतयेक गाांवाांत 
असले पाभहजे. तयाांवाचनू जनावराांचे रक्षण नाही. म्हणनू प्रतयेक गाांवाांत गुराांस चरावयास व अुभें राहावयास 
पुष्ट्कळ जभमनी पडीत टाकून ठेभवतात. आभण तयाांजमध्यें कोणासही लावणी करू देत नाहींत. आठ 
मभहनेपयंत तयाांत गुरे चरतात व पुढें उन्हाळयाांत तोटा आल्यास शतेाांत होणाऱ्या र्ान्याचा कडबा, ताटें, 
काड्या वगैरे जीं साठवनू ठेभवलीं असतात, तयाांवर तयाांची गुजराण होते. याजवरून, कुरणे वगैरे भशवाय 
जनावरें राहणें नाहीं, जनावराांवाांचून शतेी नाहीं, आभण शतेीवाांचून गाांवाची वस्ती होणे नाही. तेव्हाां जमीनी, 
जनावरें, शतेी आभण वस्ती भमळून ग्रामरचना होते. 

 
वर अेके भठकाणी असें म्हटलें  आहे कीं, वस्ती होण्याला अन्न, पाणी, आच्छादन आभण छाया अशीं 

चार सार्नें मुख्य आहेत. अन्न, पाणी आभण आच्छादन (वस्त्रें वगैरे) याांची समभृद्ध जशी बहदुस्थानाांत 
पभहल्यापासून आहे तशीच छायेच्या सांबांर्ानेंही बहदुस्थानाांत कोणतयाही प्रकारानें आपभत्त नाही याभवषयीं 
आपणामध्ये अशी म्हण चालू आहे. कीं, “घरावाांचून बायको नाहीं व घराांवाचून मनुष्ट्य नाही” म्हणजे प्रतयेक 
मनुष्ट्यास छायागृह आहेच. या छायागृहाांचे प्रकार अनेक आहेत, दगडी र्ाबी, गच्ची, कुभअटारू, कौलारू 
वगैरे. काशीकडे दगडी घरें असतात. औरांगाबाद खानदेश वगैरेंकडे र्ाबी घरें आहेत. र्ाबी घरें म्हणजे 
खळगा अेक प्रकारची माती असते ती घराांवर पसरतात. तया मातीचा गुण हा आहे कीं, ती पाण्यानें भभजत 
नाहीं. घराांवर जसी ही माती घालतात तसाच घराांवर चुना घातला म्हणजे तीं गच्चीची घरें होतात. 
कुभअटारू म्हणजे गवत बकवा पाने याांची छायाकरून जीं घरें बाांभर्तात तीं. आभण कौलारू घरे तर प्रभसद्धच 
आहेत. कौलाांमध्ये अनेक प्रकार आहेत. तयाप्रमाणें जशीं ज्याांस कौलें  आवडतील तशीं तो आपले घरावर 
घाभलतो. कोंकणप्राांताांत नळीच्या कौलाांचाच भवशषे पभरपाठ आहे. साराांश, छायागृहाला जीं लाांकडे, दगड, 
माती, झाडपाला, गवत, वगैरेंची आवश्यकता तीं येथें भवपुल भमळतात. तसेंच घराांच्या भींतींस वगैरे कूड 
करण्याला कारव्या, बाांब,ू तुऱ्हाट्या वगैरेचेंही भअकडे दुर्वभक्ष नसल्यामुळें  सवांस छायेचें म्हणून सांकट नसून 
तयामुळें  गाांव ेवसण्यास हरकत पडत नाहीं. या देशाची हवा सार्ारणतः  समशीतोष्ट्ण असल्यामुळे सार्ारण 
मनुष्ट्यासही आपल्या छायागहृाची जुळवाजुळव करण्यास फारसे आयास पडत नाहींत. आभण कसलीही 
पणधकुटी असली तरी शणेमाती व पाणी याांनी भतला शोभा येअुन तींत जी स्वच्छता वाटते ती म्हणजे अगदीं 
यःकभित नसते. 

 
या प्रमाणें ग्रामरचनेचा प्रकार झाला. आताां तयाांतील व्यवस्था कशी काय असते ती आपल्याला 

पहावयाची आहे. प्रतयेक गाांव म्हणजे अेक भचमुकलेंसें राज्यच असून तयाांत तेथला पाटील हा राजा, 
कुलकणी हा प्रर्ान आभण याांभशवाय चौघुले व रखवालदार असे तयाांचे साह्यकते कामदार असतात. तसेंच 
गाांवाांत, सुतार, लोहार, चाांभार व महार हे पभहल्याप्रतीचे बलुते असून गाांवच्या अतुपन्नावर तयाांचा हक्क सवांत 
जास्त असतो, आभण कुां भार, न्हावी, परीट व माांग हे दुसऱ्या प्रतीचे बलुते असून गुरव, जोशी, भाट व 
मुल्लावर हे भतसऱ्या प्रभतचे बलुते असतात. याांस गाांवकरी लोकाांकडूनच हक्काांचें देणें काय भमळवयाचें असेल 
तें भमळतें. याांभशवाय जे कसब्याचे मोठे गाांव असतात तेथें पोतदार, वसेकर, जांगम, बशपी, डौरी, तेली, 
माळी, गोंर्ळी, ताांबोळी, भघसाडी, तराळ, कोळी वगैरे भकतयेक वतनदार व हक्कदार आणखी असतात. 
गाांवाांतील रयतेस सवध पदाथध भमळतातच असें नसून तयाांच्या गावाांत होणारें र्ान्य, भाजीपाला वगैरे मात्र 
तयाांस भमळतो. परांतु मीठ, हळद, भजरें, भमरें, बहग मसाला वगैरे तयाांस बाहेर गाांवी कोठें बाजार असेल तेथून 
बकवा कसब्याांतून आणावें लागतें. याकभरताां बहुशः अशा बऱ्याच लोकवस्तीच्या गाांवात आपला भनवाह 
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होण्यासारखा रोजगार चालण्याचे र्ोरण असेल तर तेथें कोणीतरी मारवाडी, गुजर, बकवा वाणी बकाल 
येवनू आपलें  दुकान थाटतो. अथवा भफरते बाजारकरू असतात ते प्रतयेक भदवशीं भनयमानें अकेेका गाांवीं 
बाजार भरभवतात. व तया बाजाराच्या भदवशीं तेथील लोक आपल्या घराांत मीठ भमचीवा आठ भदवसाांपुरता 
पुरवठा करून ठेभवतात. अशा गाांवाांतल्या लोकाांमध्ये पशैाचा आयव्यय थोडाच होत असून गाांवचे लोक जो 
पदाथध घ्यावयाचा तयाचे बदला आपल्या जवळचें र्ान्यरु्न्य देअुनच वाण्याांकडून ते ते पदाथध घेतात. सवध 
गाांवाांत सवध पदाथध भपकतातच असें नाहीं. कापूस, र्ान्य, गूळ, भमच्या, र्ने, वगैरे जो भजन्नस ज्याजकडे 
होईल तो तयाांनें मोबदला करून आपल्याला लागणारे पदाथध खरेदी कराव ेअसा गाांवाांतून पभरपाठ असतो. 

 
वर जे तीन प्रकार बारा बलूते साांभगतले ते सवध अुपयोगी व कारागीर लोक असून सवांच्या 

सुखसोअीकभरताां तयाांचे हक्क गाांवच्या लोकाांनी कबलू केलेले असतात. शतेकीचीं  आऊतें वगैरे करण्यास व 
घरें बाांर्ण्यास सुताराांची जरूर भवशषे असते. याचप्रमाणे लोहार हे लोखांडी काम करण्यास पाभहजेत. जोडे, 
मोटा, दोरखांड, दोऱ्या वगैरे करण्यास महार, चाांभार व माांग आभण याचप्रमाणें न्हावी, र्ोबी वगैरे लोकाांची 
आवश्यक कामाांकभरताां योजना केलेली भदसते. अशाप्रकारची योजना नसली तर गाांककऱ्याांचें 
एकमेकाांवाांचनू अगदीं अडून राभहलें  असतें. मग जें काम करावयाचें तयाकभरताां शजेारच्या गाांवी बकवा 
कसब्याांत जावनू तेथून तया काराभगरास बोलावनू आणावयाचें या बोलावण्यावर तया काांराभगराला तया गाांवीं 
जाण्यास फावले पाभहजे, व तो गेला असता अेका भदवसाच्या मजुरीबद्दल तयास जाताां येताां दोन भदवसाांची 
मजूरी भमळाली पाभहजे, तरच तो तें बोलावणें पतकरणार येणेंप्रमाणें दुप्पट मजुरी जावनू भशवाय तया 
कुळांब्याचा दोन भदवस खोळांबा व्हावयाचा तो होणारच व या खोळांब्याांत तयाांचे भकती नुकसान होण्याचा 
सांभव आहे या भवषयींची कल्पना वगेळीच. अतअेव, वरील प्रकारची बलुतयाांची योजना फार चाांगली असून 
तेणेंकरून गाांवचा वसभतक्रम सोईचा चालतो. 

 
भकतयेंक गाांवाांचे व्यापर व मुख्य मुख्य कामें ज्या अेका मोठ्या गाांवाांत चालतात तयास कसब्याचा 

गाांव म्हणतात. कसब्याांतील बलुते मेहेतरे हे असून याांची योजना भवशषे प्रकारची व जास्त अभर्काराची 
असते. प्राांताांखाली अनेक कसबे व गाांवें असतात आभण तेथील अभर्कारीही मोठाले असतात. देशमुख, 
देशपाांड्य,े नाडगौड, मुजुमदार, अमीन, हेजीब, यादी वकील, मुश्रीफ, काजी, भचटणीस वगैरे प्राांताांचे 
वतनदार असतात व तयाांस देशाभर्कारी म्हणतात. गाांवाच्या, कसब्याच्या व प्राांताच्या सवध वतनदाराांचा पूवी 
मोठा मान असे. सरकारास जमीनींची वगैरे जीं कामें पडत तयासांबांर्ानें तयाांजकडून मोकद्दमास व 
देशाभर्काऱ्याांस पत्रें जात. जमीनींचे वसूल वगैरे देशाभर्कारीच करीत व रयतेच्या तफेचें जें काांही 
सरकाराशीं काम पडे तें तयाांजकडेच असे. या कामाचे सांबांर्ानें तयाांस दफ्तर ठेवावें लागे व तयाकभरताां 
तयाांजकडेच जमीदारी असे. सुटींची वगैरे सरकाराांशी जी बोलणी व्हावयाची ती सवध तयाांचे माफध त होत. 
साराांश, रयतेच्या सुखाच्या, कल्याणाच्या आभण आबादीच्या ज्या काांहीं गोष्टी तया सवध या देशाभर्काऱ्याांकडे 
सोपभवलेल्या असत. तयाांच्या तोंडून सरकारानें रयतेच्या तक्रारी, अज्या, दुःखे व मागण्या वगैरें ऐकाव्या 
अशी पूवी वभहवाट होती व ही वभहवाट बहदुराजे, मोंगल बादशाह आभण मराठे याांचे कारकीदीपयंत 
अव्याहत चालू होती. पूवी लोकाांमध्ये या देशाभर्कारी वतनदाराांचा मान मोठा असे व हल्लीही कोठें कोठें जेथें 
अजून पुरीशी बअग्रजी राज्यव्यवस्था सुरु झाली नसून जुन्या रीतीनेंच गाांवाचे कारभार चालत असतात तेथें 
तेथें या वतनदाराांचे मानपान बरेच चालतात. तेथें लग्न कायात देशाभर्कारी व गाांवचे जमीनदार याांस 
आग्रपूजेचा मान असतो. तयाचप्रमाणे वतनदाराांचीही प्रभतष्ठा मोठी असून रयतेच्या तफेचा सवध मानपान 
तयाांस भमळतो. वतनदाराांमध्ये भनरभनराळे वगध असून तयाांच्या तयाांच्याहक्काच्या शाखा वगेवगेळया आहेत. 
बाजारावरील व पेठेवरील आभण तयाचप्रमाणे भअतर महत्त्वाच्या कामाांतील वतनदार शटेे्य, महाजन, डाांगे, 
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पथकी, अवटी, दाणी भअतयाभद असत. कोणताही हस्तलेख (दस्तैवज) करणें झाल्यास ह्या वतनदाराांनी 
भलहावा; भअतर जमीनीदाराांनी तयावर सह्या कराव्या, आभण काजीने तयावर मोहर करावी असे पूवीचे दस्तुर 
होते. परांतु ह्या व्यवस्था हल्ली दरोबस्त बांद होअनु तयाांचे भठकाणी रभजस्टर ऑभफसें केली आहेत. ह्या 
फेरबदलीचा पभरणाम भअतकाच भदसतो की, पूवीचे राजे रयतेवर व जमीनदार वतनदार याांजवर भरांवसा 
ठेवनू राज्यकारभार चालवीत होते. व म्हणून ते आपल्या लोकाांकडे मोठमोठे अभर्कार व हक्क ठेवनू तयाांचे 
हातून कामें घेत होते. तो प्रकार नाहींसा झाला. 

 
पभहली वतनदाराांची प्रभतष्ठा व अबु्र मोठी असल्यामुळे तयाांस शाश्वत अभर्कारी म्हणत. मामलेदार 

वगैरेंचे जे अभर्कारी ते अशाश्वत होत. म्हणनू पूवीचे राजे व सरदार, भजकडून आपण वतनदार होऊां  
भतकडून प्रयतन करत : शाहूराजानें भदल्लीहून बादशहाकडून सरदेशमुखीची सनद घेतली, बशदे व होळकर 
आपल्यास पाटील म्हणवीत; याप्रमाणेंच सवध सरदार वगैरे शाश्वत अभर्कारी होण्याभवषयीं नेहमीं प्रयतन 
करीत. आभण ही गोष्ट खरी आहे कीं, भकतीही मोठाल्या दौलती असल्या तरी तयाांचा भरांवसा नसे. परांतु 
वतनदारी ही वांशपरांपरा अव्याहत चालावयाची असा ठराव असल्यामुळें  तयाांचे वैभवास शाश्वत असे. 
नानाफडणीस याांची येवढी मोठी दौलत होती. परांतु ती कोणीकडे गेली तयाचा पत्ता नाही. तरी तयाांचे 
वांशाकडे वरेुळची देशमुखी अजून चालू आहे. याचप्रमाणें सेनापती दाभाडे, राजेबहादर वगैरे सरदाराांच्या 
बड्या बड्या दौलतींचा चक्काचूर झाला तरी तयाांची वतनें व ततसांबांर्ी मान कायम आहेत व असा अनुभव आहे 
[देवभगरीचे (दौलताबादचे) राजे जार्व होते. तयाांचें सवध राज्य गेले तरी, तयाांची देअुळगाांवची देशमुखी अद्याभप तयाांच्या वांशाजाांकडे चालू आहे. 
मुसलमानी अमलाांत तयाांच्या राज्याची खलबल झाली. परांतु तयाांचें वतन तया जुलमी राजाांनीं कायम ठेभवलें ्] वरच्यासारख्या पराक्रमी 
सरदाराांनी बहुत दौलती कमावल्या; परांतु तयाांचा तयाांस भवश्वास नसे. तयाांणीं हरप्रयतनानें आपल्याकडे काांही 
तरी आभण कोठेंतरी वतनदारी करून ठेवावी असा तयाांचा सांप्रदाय भदसतो. तयाांणी ह्या वतनदाऱ्या आपल्या 
नावें करून तयाांची वभहवाट करण्यास गुमास्ते नेमाव े अशी वभहवाट असे. भशवाय, पूवी अशी एक भवशषे 
व्यवस्था असें कीं, बुडालेलीं वतनें, पभहले दाखले व कागदपत्र पाहून पनुः नवी करून देत. परांतु हल्लीं या 
सवध व्यवस्थाांचा अभाव होअुन वतनें भनरांतर चालूां  न देण्याकडेसच बअग्रज सरकारचा कटाक्ष भदसतो. यामुळे 
देशाभर्कारी व वतनदार सवध कामाांतून दूर होऊन, जी कोठे गाांववतनें भशल्लक आहेत तींही खाली होतील 
भततकी करण्याचा सरकारचा क्रम चालू आहे. व या क्रमास सुलभ पडाव ेम्हणून, जे कोणी भबचारे आपली 
वतनदारी आजपयंत भोगीत आले तयाांजवर जोखीम व जबाबदाऱ्या फार ठेभवल्या असून, अेकाकडून जर 
काांही गुन्हा घडला तर तयाचे वांशाकडील सवध वतन एकदम खालसा केले जातें् अशा अनेक अडचणींनीं 
तयाांचा अभभमान व कैवार प्रस्तुतच्या सरकारास न राभहल्यामुळें  पूवीच्या ग्रामरचनेंत वतनदारीच्या सांबांर्ानें 
जी सुव्यवस्था व भचरस्थाभयता होती भतला व नष्टदशा प्राप्त झाली आहे् भकतीअेक गावी भसळोत्री हे 
बलुतेदार असून तयाांजकडे भातखाांचराांच्या बाांर्ाांची [कोंकण प्राांताांत समुराचे बकवा खाडीचें काांठी भातखाांचरें असून तयाांत 
समुराच्या भरतीचें पाणी भशरूां  नये म्हणनू तया खाांचराांभोवतीं बाांर् घालावे लागतात; व भरतीच्या जोरानें बाांर् वाहून जाऊां  नयेत म्हणून मजबुती व 
रक्षण करावें लागतें. हीं कामें भशळोत्री लोकाांकडे असतात.] कामें तया तया गाांवच्या लोकाांनी सोपभवली असतात व तयाबद्दल 
भअतर बलुतेदाराांप्रमाणेंच तयाांसही गाांवच्या उतपन्नाचा हक्क भदलेला असतो. आताां मात्र हे हक्क भदवसानभदवस 
कमी कमी मानावर येत चालले आहेत् 

 
कसब्याचा जो गाांव तयाजवरून परगण्याांचीं नाांवें पडतात. परगण्यास कोठें कोठें प्राांत, देश, महाल, 

तालुका, तफध , सांमत, टप्पा, हवलेी अशीं हीं नाांव ेभदलेलीं आढळतात. याची  अुदाहरणें :– परगणे, नेवासें; 
प्राांत भमरज; वाअी देश; तालुके पुरांदर; तफध  चाकण; सांमत वाघोली; टप्पा पाल; पेटा पौड; हवलेी पणेु 
वगैरे. कोठें कोठें परगण्याचे पोटीच तफा असतात. मोंगलाईमध्यें, काांही परगणें अेकाच अभर्काऱ्याचे 
ताब्याांत असले म्हणजे तया सवध मुलखास सरकार बकवा सुभा म्हणण्याची वभहवाट असे. याची  अुदाहरणें 
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:– सरकार जुन्नर; सरकार भवजापूर; सुभे औरांगाबाद; वगैरे. परांतु राज्यक्राांतीमुळें  ही जुनी रचना बदलून 
जाअनु हल्ली तालुक्याांची मोडणी झाली आहे. तयामुळें  अकेा तालुक्याांत चार परगण्याांचे गाांव जातात; पाांच 
तफे गाांव अेकाच पेट्यात जाऊन तो पेटा दुसऱ्या तालुक्याांत भमळतो; यामुळे चार गाांवचे कुळकणी असले 
तर तालुक्याचे अेका मामलेदाराचे हाताखाली दोघाांनी काम करावें लागतें व दुसऱ्या तालुक्याचे 
मामलेदाराचे हाताखाली दुसऱ्या दोघाां कुळकण्यांस काम करणें पडतें. ह्याप्रमाणें पूवीच्या व हल्लींच्या 
ग्रामरचनेंत आभण तयाांतील व्यवस्थेत बराच फेरफार झाला आहे.  

 
कसबा म्हणजे मोठा गाांव. हा मोठा गाांव अनेक कारणाांनीं होतो. तेथे कसबी व कारागीर लोक 

राहून तयाांच्या व्यापाराची चळवळ झाली पाहीजे. असे कसबे मानवत, पैठण, येवले, चांदेर भअतयाभद आहेत. 
भकतयेक गाांवें, तीथे, के्षत्रें, पभवत्रस्थानें, व देव याांच्या सांबांर्ानें मोठेपणास पावनू ती कसब्याचीं गाांवें झाली 
आहेत. अशी गाांवें नाभशक, वाई, पांढरपूर, तुळजापूर वगैरे आहेत. 

 
मोंगलअींत र्ारे वसूल करण्याची व्यवस्था जमीनदाराांचे माफध त होती. तयाांणीं सवध वसूल करून 

पोतदाराबरोबर बकवा माहराबरोबर सरकाराांत भरणा करावा. जमीनीवरील र्ाऱ्याची तरी रीती हल्लींपेक्षाां 
भभन्न असे. म्हणजे, कोठें कोठें ऐनभजनसी सारा असे व कोठें कोठें  रोख पैसा घेत. जभमनीवर कर, सारे, 
वगैरे भकती भकती आभण कसे कसे घ्याव ेयाभवषयीं मनूनें तर असें भलभहलें  आहे कीं, 

 
पांचाशद भाग आदेयो राज्ञा पशुभहरण्ययोः ॥ 
र्ान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १३ ॥-७. 

 
भावाथध– “राजानें पशू व रोकड रव्य याांजपकैी पन्नासावा भहस्सा आपला कर म्हणून घ्यावा, आभण 

र्ान्यावर म्हणजे जभमनीवर भतच्या अतुपन्नाप्रमाणें सहावा, आठवा बकवा बारावा भहस्सा घ्यावा.” अथात् 
अुतपन्न जर फार कमी होत असेल तर बारावा भहस्सा घेण्याभवषयीं मनूची आज्ञा आहे. येणेंप्रमाणें जभमनींत जें 
अुतपन्न होअील तया अुतपन्नाचें मान पाहून तयाांतून सरकार देण्याचा भहस्सा काढून घेणें, याचे नाव ऐनभजनसी 
सारा. हा ऐनभजनसी सारा वसूल झाला म्हणजे तयाांची भठकभठकाणीं कोठारें नेमून तया कोठारात तो माल 
नेअुन साांठवायचा असे. कोठाांराांतून माल साांठभवला म्हणजे तेथे वाणी अुदमी येअनु ते तो माल खरेदी 
करीत. ही वभहवाट अजूनही भकतयेक भठकाणीं आहे. सरकारचा भाग सरकारनें घेतल्यावर बाकीचा माल 
शतेकऱ्याचा शतेकऱ्यानें न्यावा अशी वभहवाट असते. ऐनभजनसी वसूलाची रीभत बरी असा भकतयेकाांचा 
अभभप्राय आहे. भपकें  म्हणजे सवधदा चाांगली येतात असा अथध नाहीं. येवढ्याकभरताां जें काांहीं अुतपन्न होअील 
तयाचा अमुक भहस्सा ठरवनू तो भहस्सा तया ऐन मालाांतून सरकारानें घ्यावा हें बरें असे भकतयेक म्हणतात. व 
ह्याप्रमाणें चालल्यास अुभयपक्षीही तोटा नाही. सरकारानें जास्त सारा घेतला असें म्हणताां येणार नाही व 
शतेकरीही सरकार देण्यानें बुडाला असें होणार नाही. 

 
ज्याकाळी मराठ्याांनी मोंगलाांपासून राज्य भहरावनू घेतलें , तेव्हाां काांही मुलुख स्वराज्य म्हणनू 

घेतला. स्वराज्य म्हणजे, तयाांत मुसलमानाांचा काांही भहस्सा नाहीं. काांही मुलखाांत चौथाअी घेतली. 
चौथाअीचे नाांव मात्र होतें; परांतु जेथें फावले तेथें सवधच मुलूख घेतला. तसेंच, कोणीं कुमकेस बोलावलें , 
कोणीं  लढाअीस बोलावलें , तर वगेळा करार होअुन प्राांताचे प्राांत तयाांजकडे आले. याप्रमाणें महाराष्ट्र देश, 
कनाटक, कोंकण, खानदेश, माळवा, गुजराथ, बहदुस्थान, बुांदेलखांड, बगेलखांड, अांतवेद भअतयाभद मुलूख 
मराठ्याांच्या कबजात आला. वर जी चौथायी म्हटली भतला मोकासाही म्हणतात. चौथाअीभशवाय तीन 
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भहस्से राभहले, तयाांस जहागीर भकवा मोंगलअी अमल असें म्हणतात. हैदराबादचे मुलुखाांत चौथाअी भमळून 
मोंगलाअी भहस्सा भनजामाकडे राभहला. तया भागास अमलवाांटणी म्हणतात. चौथाअीचे मालक व 
मोंगलाअीचे मालक आपले भागावर भअनाम, र्मादाय, नेमणुका, सरांजाम व बालपरवषी देत. अेकेका 
गाांवावर पाांचही सनदा होत. पेशव्याांची सनद; अेकास, साहोत्रा अेकास, मोंगलाअीची सनद अेकास व 
सरदेशमुखीची सनद अेकास असा प्रकार असे. मग जो वसूल येअील तयाचे दामाशाई वाांटणींनें सवधजण 
भहस्से घेत. कर्ीं कर्ीं सवध भहस्से अेकासच भदले तर तयाचे सनदेंत “चौथाअी, मोंगलाअी, सरदेशमुखी, 
कुलबाब व कुलकानु गाांव भदला अस्से” असें भलहीत. अथवा, अेखादा अमल पूवी दुसऱ्या कोणास 
भदल्यामुळें  अथवा सोय नसल्यामुळें  द्यावयाचा नसेल, तर तया सनदेत “मोंगलाअी व सरदेशमुखी सुद्धा 
चौथाअीखेरीज” असें भलहीत. 

 
चौथाअी म्हणजे शेंकडा २५ रुपये. तयाांतून राजाांनी सचीवाांस सहा रुपये भदले. तेव्हा ऐन 

मोकासबाबेस राजाकडे शेंकडा १९ रुपये राभहले. हे जे सचीवाांस सहा रुपये भदले या भागास साहोत्रा 
म्हणतात. भकतीअके भठकाणीं वर भलभहलेल्या वाांट्याच्या व भहश्शाांच्या भहशबेाची भजकीर पडू नये म्हणनू 
नेमणूका ठरभवलेल्या असतात अथवा भकतीअेक भठकाणीं अुतपन्नाच्या आकारान्वयें तयाांचे तयाांचे भाग 
पाडतात. असे फोडून फोडून अम्मल देण्याचें कारण असे होतें की, मुलुख रक्षण करण्याांत सवध सरदाराांचे 
भहत व्हावें, व सवांनी तयाला जपावें. म्हणजे अेक गाांव गेला तर तयाांत एकाची चौथाअी जाअील, दुसऱ्याची  
सरदेशमुखी जाअील व तसाच भतसऱ्याचा साहोत्रा जाअील. म्हणून सवधच आपले आपले भागास जपतील 
आभण सवास तया गाांवचे रक्षणाची काळजी राहील. 

 
लोकाांकडे गाांवच्या जभमनी चालतात तयाांच्या रीतीही अनेक आहेत. काांहीं जमीनी लोकाांस इनाम 

म्हणून भदलेल्या असतात. तयाांजवर सरकारचा सारा वगैरे काांहीं नसतो. काांहीं जभमनी जुडी या नाांवानें 
लोकाांकडे वभहवाटीस असतात. तयाजवर स्वाभमतवादाखल सरकार थोडासा सारा घेतें काांही जभमनी 
भमरासीनें लोकाांकडे भदलेल्या असतात. भमरास म्हणजे, काांहीं भनयभमत साऱ्यानें कुळाांकडे जभमनी लावनू 
तया जभमनी तयाांजलडून कर्ींहीं काढावयाच्या नाहीत व तयाांजवर भनयभमत दरापेक्षाां जास्त र्ारा घ्यावयाचा 
नाही असा ठराव असतो. आभण काांही जभमनी गतकुळी म्हणून चालतात. तया भवषयीचा सवध अभर्कार 
सरकाराकडे आहे. वस्तुतः सवध जभमनी भमरासीनेंच कुळाांकडे असावयाच्या. परांतु भमरासदार आपण 
होअुनच जर ती जमीन सोडून गेला तर ती गतकुळी जमीन समजतात. हल्लींच्या रीतीप्रमाणे बभघतलें  
असता सवध जभमनी शतेकऱ्याांच्या भमरासीच्याच आहेत. परांतु तयाांच्या कौलकराराची आभण र्ाऱ्याची मुदत 
तीस वषाची असते. येणेंकरून कायमचे सारे न राहताां तीस तीस वषानीं सारे दीडपट भकवा दुप्पट होअनु, 
शतेें वाहणाराांस भकफायत काहीच राहीनाशी होते. ही तीस वषाची मुदत करण्याांत सरकारचें म्हणणें असें 
आहे की, हल्ली देशाची सुर्ारणा व आबादी भदवसेंभदवस वाढत असून व्यापार व तज्जन्य सांपभत्तमत्ता वाढत 
आहे; व तयामुळे रयतेस प्रभत तीस वषानी जास्त सारा देण्यास अडचण पडत नाही् सरकारचें हें म्हणणें 
भकती अांशाांनी रास्त होअील याचा भवचार स्वतांत्र भवषयानें करण्यासारखा असल्यामुळे प्रस्तुतस्थळी 
तभद्वषयक भववचेन करण्याचें प्रयोजन नाहीं. 

 
पूवी भअस्ताव्याने जभमनी देण्याची वभहवाट असे. म्हणजे, पभहले वषी चार आणे भबघा, दुसरे वषी 

सहा आणे भबघा, भतसरे वषी आठ आणे भबघा याप्रमाणे चढता सारा घेअनू दहा वषांनी बकवा पांर्रा वषानी 
भर सारा घेत. या रीतीस भअस्तावा म्हणतात. भकतयेक प्रसांगी असेंही करावें लागे की, पाांच वष े माफीने 
जमीन वाहून सहावें वषी सारा घ्यावा. या प्रकारास कौल म्हणतात. याचप्रमाणे अरे्ल भतरटरे्ल वगरेै 
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रीतींनींहीं जमीनी वाहण्यास देण्याची रीती आहे. म्हणजे, भपकेल तयाांतील अर्ा भाग जमीनीच्या मालकास 
द्यावा व अर्ा भाग मेहनत करणारानें घ्यावा; बकवा दोन भाग मालकास देअुन भतसरा भाग शते करणारानें 
घ्यावा. परांतु कोठें कोठें जमीन फारच खराब असेल तर मालक अुतपन्नाचा पाांचवाही भहस्सा घेअुन 
शतेकऱ्याला जमीन वाहण्यास देतो. तरी, जो जास्त भहस्सा घेअील तयाजकडे सरकार देण्याचा बोजा 
जातो. ह्या सवध घरगुती जभमनी लावण्याच्या रीती झाल्या. परांतु सरकारच्या पद्धती हल्लीं भनराळयाच 
पाहण्याांत येतात. 

 
कोंकणाांत मक्ते ठरवनू गाांव भदले आहेत. ह्यास खोती म्हणतात. ह्या मक्तयाांचे ठराव, कोठें पन्नास 

खांडी, कोठें शांभर खांडी ऐनभजन्नस वसूल घ्यावयाचा, असे आहेत. कोंकणाांत पूवी ओसाड गाांवें असत. तेथें 
वस्ती करून, दयास बाांर् घालून व जांगले कापून ज्याांणी जभमनी लागवडीस आभणल्या, तयाांशी सरकारनें 
काांही ठराव करून तयाांना तया गाांवचे खोत नेभमलें  आहे. ह्यामुळें  भतकडे ज्या तया गाांवचा जो तो खोत मालक 
असून, तो आपल्या पोटाांत दुसऱ्या कुळाांस तयाांच्या मगदुराप्रमाणे सारा घेअनु जभमनी वाहण्यास देतो. या 
कुळाांमध्ये काही काईमची कुळें  असतात. तयास र्ारेकरी म्हणतात. या र्ारेकऱ्याांवरील र्ारा वाढभवण्याचा 
अभर्कार मात्र खोताांस नाहीं. 

 
भकतयेक गाांवें जमीदाराांकडे आहेत. जमीदारीची रीत बअग्रजी राज्याांत अशी सुरू झाली कीं, जेव्हाां 

कलकत्त्याकडचा मुलूख बअग्रजाांचे ताब्याांत आला, तेव्हाां तयाांणी भतकडील सवध गाांवें, जमीदाराांकडून काांही 
भनयभमत खांडण्या ठरवनू तयाांजकडे भदली. बांगाला प्राांतात दरोबस्त जमीदारीची रीभतच चालू आहे. व 
येणेंकरून भतकडील लोक सर्न आहेत. जमीदाराांची गाांवें ही भनरांतरच्या कराराची, म्हणजे तयाांची बजदगी 
असें असल्यामुळें, ते आपली गाांवें चाांगल्या रीतीनें लागवडीस आणण्याभवषयीं नेहमीं प्रयतनी असतात. पूवी 
जी गाांवें लढाया, दांगे, दुष्ट्काळ वगैरे कारणाांनी उजाड व ओसाड होती तेथें सवधत्र वसाहती झाल्यामुळें 
पूवीपेक्षा जमीदाराांची अुतपन्नें वाढलीं आहेत, व तयाांस तयाांत पुष्ट्कळ कसर पडते. हे जमीदार म्हणजे छोटे 
छोटे राजेच असून तयाांच्या जभमनी वाहणारीं जी कुळें  तीं तयाांची स्वामीभक्त प्रजा असतात. काशीचे म्हणजे 
रामनगरचे राजे, बलरामपूरचे राजे, मकसुदाबादाचे लक्ष्मापभत, र्नपभत, कलकत्त्याचे टागोर भअतयाभद, हे 
सवध जमीदारच असून तयाांची भनव्वळ अुतपन्नें चार चार पाांच पाांच लक्षाांची आहेत. व असे अुतपन्नवाले जमीदार 
अुत्तर बहदुस्थानात बहुत आहेत. ज्या राणीगांज प्राांताांत हल्लीं कोळशाची खाण साांपडली आहे. तेथील 
जमीदारीण श्रीमती महाराणी स्वणधमोभहनी ही असून ती अन्वथध श्रीमती  व उदारबुभद्धची असल्याभवषयीं 
प्रभसद्ध आहे. अेकां दरीत जमीदारी पद्धत फार सुखावह व भहतकारक आहे असा अनुभव समजला आहे. मध्य 
प्रदेशाांत (नागपूर प्राांताांत) जमीदारी पद्धतीप्रमाणेंच काांहीं अांशीं रीती चालू आहे. बांगाल्याांत वगैरेकडे जसे 
जमीदार आहेत तसे मध्यप्रदेशाांत मालगुजार नेभमलेले आहेत. परांतु मालगुजराांकडे असणारी गावें 
भनरांतरच्या करारानें भदलेली नसून ती फक्त तीस तीस वषांच्या मुदतीनें भनयभमत ठराव ठरवनू वभहवाटीस 
भदलेली असतात. ह्या मुदतींत सारा ज्यास्त करणें वगैरे बांद असतें. ती मुदत सांपल्यावर सरकारास र्ारे 
वाढभवणें असल्यास वाढवावें. तयाचप्रमाणें या मालगुजाराांचें ताब्याांत भदलेल्या गाांवामध्यें खाणी वगैरे 
साांपडतील तर तयाांचीं मालकी व हक्क मालगुजाराांकडे नसून सरकाराकडे राखून ठेवलेला असतो. ही गोष्ट 
जमीदाराांची नाहीं. जमीदाराांचें नैरांतयध व तयाांच्या गाांवाांवर तयाांची हरअेक प्रकारची मालकी ही 
मालगुजाराांपेक्षाां अथात तयाांच्या सुखसांपत्तीच्या वृभद्धला भवशषे कारण होते हें साहभजक आहे. 

 
परांतु वर भलभहल्याप्रमाणें सरकारानें रयतेस जमीदाऱ्या भदल्यानांतर सरकारच्या ध्यानात असें आलें  

कीं, ही मोठी चूक होअून याांत आपला मोठा तोटा होतो. म्हणून, जमीदारी वभहवाट जेथें सुरू नाहीं तेथें तरी 
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भनदान ती चालू करूां  नये. असा भनिय करून सरकारानें दभक्षणेकडे रयतवारी पद्धत चालू ठेभवली. 
रयतवारी पद्धत म्हणजे काय हें काांही भअकडील लोकाांस भवशषे खुलाशानें साांगण्याचें प्रयोजन नाहींच. या 
पद्धतीनें भअतकें  मात्र झालें  कीं, प्रतयेक जमीन वाहणारा शतेकरी सरकारचा खातेदार होअुन तयाजवर 
सरकार हेंच जमीदार झालें . तरी, जभमनीवरील कर वगैरे वाढभवणें तर तीस तीस वषांच्या मुदतीनें 
वाढभवण्याचा ठराव आहे; यामुळें  भततक्या मुदतीपुरती तरी जमीन वाहणारास आपल्या वभहवाटीची 
अकस्थरता वाटत नाहीं. भकती अेक गाांवीं जमीदाराांच्या तभक्षमा (भाग) असतात. ज्याप्रमाणें भकतयेक भठकाणीं 
चार कुळाांतील पाटील अकेाच गावाांत हक्काचे भागीदार असतात, तयाप्रमाणें अेकाच प्राांतात अनेक 
जमीदाराांचे भाग असतात. जभमनीचें जें अुतपन्न सरकाराांत जमा व्हावयाचें तयाला भहशबेी आकार, कमाल 
तनखा, ऐनवसूली प्रतबांदी आकार वगैरे नाांव ेअसलेलीं भहशबेाांतून साांपडतात. 

 
पूवी सरकाराचें मुख्य अुतपन्न म्हटलें  म्हणजे, जभमनीचा वसूल आभण आयात व भनगधत मालावरील 

जकात हेंच असून व्यापारी कारखान्याांपैकी कसब्याचे भठकाणच्या दुकानाांवर काांहीं पट्ी असे. या करास 
मोहतफा म्हणतात. यापैकी गाांवखचाकडे काांही रक्कम खची पडे भतला भचल्हरखचध बकवा महालमजूर असें 
म्हणत हल्लीं अुतपन्नाच्या बाबी अनेक भनघाल्या असून तयाांच्या खचाचे मागधही वगेळे झाले आहेत. वरील 
भचल्हर खचासारखे खचध सवध तोडले जाअनु गाांवखचध अगदीं सांपुष्टात आला आहे. पाटील कुळकणी याांस 
कागद, शाअी वगैरे भलभहण्याचें सामान, आभण बसावयाला चवाळें  व भदव्यास तेल येवढा मात्र खचध गाांवच्या 
चावडीवर नेमून भदलेला असतो. 

 
गाांवच्या वसुलाचे भहशबे भलभहतात तें कुळकणी बकवा तलाठी होत. हे भहशबेी कामाांत मोठे हुशार 

असतात. भहशबेाचा चोखपणा असा कुळकण्याकडूनच राहतो व याभवषयी तया वगाचा मोठा अभभमान आहे. 
पूवी हें भहशबेी काम जमीदाराांकडूनच होत असे व तया भहशबेाांवर तयाांच्या सह्या होत. तसेच, सरकाराांत 
जमीदाराांकडून जे भहशबे जात, तयातच कोणास सूट वगैरे देण्याची असल्यास ते भशफारशी व रदबदल्या 
करीत. याचें कारण अुघड आहे कीं, देशाची आबदानी व रयतेचा सांतोष राखण्याचें काम जमीदाराांचें 
असल्यामुळें  ते अनेक अुपायाांनीं सरकारच्या कडक अमलाांतून लोकाांस वाांचवीत असत. व तयाांचेंही 
सरकाराांत वजन असल्यामुळें  सरकार तयाांचें बोलणें ऐकत असे. हल्ली तो भाग नाहींसा होत जाअून, रयतेचा 
साक्षात सरकाराशी सांबांर् झाल्यामुळें  व भतचा कोणी वाली नसल्यामुळें, सरकाराशी कमी ज्यास्त बोलता 
येत नाहीं. व यामुळें  सरकारच्या अेकां दर र्ोरणात जी गोष्ट येअील तयाप्रमाणें तें कभरतें. परांतु या योगानें 
लोकाांचें नुकसान होअून कुरकुरी अुतपन्न होत असलेल्या दृष्टीस पडतात. सरकारच्या ठरावाप्रमाणें वसूल 
बाकी यथाकस्थत झाली पाभहजे. व तयाचप्रमाणें करण्यास सरकारनें नेमलेले कुळकणी व तलाठी हे 
स्वकतधव्याांत दक्ष असतात. रयतेच्या हालहवालीची माभहती घेअुन तो सरकाराांत कळभवण्याचा व 
तदनुरोर्ानें सूट बकवा भवद वत्ता, नीती आभण पात्रता ही आपल्या अांगी आभणली पाभहजेत; अनेक 
काराभगरीचे व कसबाचे र्ांदे आभण मोठेमोठे उद्योग सुरु करून एकमतयानें व्यापार, कारखाने वगैरे काभढले 
पाभहजेत व तयाांमध्यें लक्ष्य व र्ोरण ठेवनू परदेशीय व्यापारी व कारखानदार याांशीं टक्कर भदली पाभहजे; 
सरकारच्या जबर साऱ्यार्ाऱ्याबद्दल सरकाराजवळ तक्रारी नेउन, आपल्या उतपन्नाचें व सरकारदेण्याचें मान 
सरकारच्या कानावर वारांवार घातले पाभहजे; आपसाांतील कजे्ज, भाांडणे, दाव े वगैरे सरकारापयंत नेउन 
दोन्ही पक्ष खचात बुडून जाण्याच्या प्रसांगापासून भजतकें  दूर राहवले भततकें  राभहलें  पाभहजे; भमतव्ययी 
होउन होईल भततकी भशल्लक राभखली पाभहजे; आपल्या सांततीत ज्ञान व भवद्या ही वाढभवली पाभहजेत; आभण 
कतधव्यततपरता ही नेहमी पढुें ठेवनू सवधदा योग्य महतवाकाांक्षा र्ारण केली पाभहजे. इतक्या गोष्टी जर 
सरकार व रयत याांजकडून अनुक्रमें घडतील तर, देश दाभरद्र्यग्रस्त झाला, इतयाभद ज्या चोहोंकडून 
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आरोळया होत आहेत तया सवध बांद होतील. देशाचा फायद्यावर भनवाह व्हावा तो हल्ली मुद्दलावरच चालला 
आहे हें बरोबर नाहीं. हल्लीच्या इांग्रजसरकारच्या शाांत व भचरस्थायी कारकीदीत लोकाांना वरील सुखे व 
सोयी भमळणे फारसे कठीण नाहीं. रयत सुखी व सांपन्न कशी होईल याभवषयी सरकारच्या अकबरी व 
सांन्यायी मांत्रीमांडळाांत हल्ली बराच भवचार चालला आहे. तो ईश्वरी कृपेने लौकर भसद्ध होवो. आमची खात्री 
आहे कीं, हल्लीची दुःकस्थतीच आताां पुष्ट्कळ भदवस राहील असें नाहीं. सरकारची राजनीती आभण रयतेचें 
सुख ही चाांगल्या रीतीनें व जास्तीतजास्त अनुभवास येत जाऊन हल्लीची अकबरी (लॉडध भरपनची) 
कारकीदधच सदोभदत आभण सुदामत राहो असें आम्ही इकच्छतो. 

 
तगाअी देण्याची भशफारस काण्याचा अभर्कार कुळकण्यास बकवा तलाट्याांस मुळींच नसल्यामुळें , 

ते आपल्या कामाांत मात्र लक्ष्य लावनू भहशबेी काम तेवढें चोख ठेभवतात म्हणजे झालें . भहशबेाचें सोअीकभरताां 
तयाांनी भहशबेाांत अनेक शाखा काढलेल्या असतात : भचठ्ठा, ताळेबांद, तहसील, पत्रक, जमाखचध, 
भशलकबांद, पहाणीखडा, बासलात, तुमार, ठरावबांद, झडती वगैरे नानाप्रकार कुळकणी आपल्या 
सोअीकभरताां आभण चोखपणाकभरताां करीत असतात. 

 
ज्या प्राांती जमीदारी वभहवाट चालू आहे तेथील श्रेष्ठ लोक सुखी व ऐपतदार असतात असा अनुभव 

आहे व असें काां असावें याभवषयीं वर अेके भठकाणी भववचेन झालें  आहेच. परांतु रयतवारी वभहवाट जेथें चालू 
आहे तेथें श्रेष्ठ, सुखी व ऐपतदार कोणीच आढळत नाही. सरकारानें रयतवारीची रीभत चालू केली तयाांत 
तयाांचा उदे्दश असा होता कीं, रयतेंतील अमुक श्रेष्ठ वगधच सुखी व ऐपतदार असून इतर लोकाांनीं दाभरदयात 
काां रहावें? तर सवांना सुख व ऐपत असावी व या र्ोरणावर रयतवारी चालू केली. परांतु तयाच्या अगदीं 
उलट अनुभव आला हें सरकार जाणत नसेल असें वाटत नाहीं. गाांवोगाांवीं जाऊन बघावें तों पूवीच्या श्रेष्ठ व 
र्भनकलोकाांचे मोठेमोठे वाडे व हवले्या शून्य व ओसाड अशा दृष्टीस पडतात. सावकारलोक दभररी, भभकार 
व नादार होऊन रयतेमध्यें तर काांहींच ताकद व त्राण राभहलें  नाहीं. असे सवध देशभर भदसते. जुन्नर, खेड, 
सासवड, इांदापूर सुपें, वाअी, नाभशक वगरेै लहान मोठी गाांव ेपूवी जी सर्न, सुखी आभण चाांगली होती तें 
तयाचें वैभव नष्ट होऊन हल्लींचीं दाभरदयावस्था तयाांस प्राप्त झाली आहे. असें काां व्हावें व लोक इतके जेरीस 
व टेकींस काां याव े याभवषयी भजकडे भतकडे भवद्वान, राज्यकरास्थानी व देशकल्याणैकभनष्ठ लोक भवचार 
करीत आहेत. व या भवचाराांत अनेकाांची अनेक मतें भनघत आहेत. देशकस्थतीचा भवचार करण्याांत ज्याांणी 
आपला बहुत काळ घालभवला ते देशभहतेच्छु दादाभाई नवरोजी, याांणीं या भवषयी अनेकवार भनबांर् भलहून व 
व्याख्यानें देऊन, तयाांस जी देशाच्या भनकृष्टावस्थेची कारणें वाटली ती तयाांणी भनभीड रीतीनें आभण पोक्तपणें 
सरकारास, सरकारच्या मुतसद्याांस आभण आपल्या देशबाांर्वाांस कळभवली. तयाांणी एकां दर असा आढावा 
काढला आहे कीं, प्रतयेक मनुष्ट्यास सालीना अठरा रुपयाांची प्राकप्त असून तयाांतून तीन रुपये सरकार 
देण्याांत कराचे रुपानें जातात. तेव्हा बाकी अवघे १५ रुपये काय ते प्रतयेक माणसास वषाचेंकाठी भमळतात 
असें ठरतें. आता या पांर्रा रुपयाांत मनुष्ट्यानें आपला सांसार कसा करावा, पोटास काय खावें, कपडालत्ता 
काय करावा, लग्नकायध कसें करावें, दुखणें बाहणें कसें काढावें, औषर् पाण्यात काय खचावें, दुष्ट्काळाांत 
कसा भनभाव लावावा, व ऐषआराम काय भोगावा? याचा भवचार जर कोणी करील तर देशकस्थती कशी आहे 
याची मूर्वत तयाचे समोर उभी राहील. दादाभाईच्या मतानें याचें कारण असें आहे की, या देशाांतील पैसा 
भवलायतेस फार जातो. याचा शाश्वत मोबदला इकडे काांहीच येत नाहीं. दरसाल तीन कोटी रुपये 
भवलायतेस जातात ते भतकडेच ठार होतात. तयाांचा अांश इकडील लोकाांस काांहीच भमळत नाहीं. हें 
दादाभाईांचें म्हणणें झालें . दुसरें कोणी देशभहताचा भवचार करणारे असें म्हणतात, कीं, आलीकडे पाऊस 
जसा पडावा तसा पडत नाहीं व जभमनीमर्ला कस नाहींसा होऊन लोकाांकडून जभमनीची मेहनत व 
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मशागत राहावी तशी राहत नसल्यामुळें  पीक कमीं झालें , व हेच देशास बुभभुक्षतत्त्व येण्याचें कारण आहे. 
कोणी शोर्क असें म्हणतात कीं, अदालतीकडील न्याय फार महघध होऊन भशवाय मीठ, दारु, जांगल, 
जभमनीचे र्ारे वगैरे सरकार देणी मनस्वी वाढल्यामुळे रयत भभकारी झाली. कोणी असे म्हणतात कीं, 
सरकारचा मनस्वी खचध रयतेच्या डोक्यावर बसतो व सरकारचे बड्या बड्या पगाराचे सवध अभर्कारी 
भवदेशीय असल्यामुळें  तयाांचा बहुतेक पगार अचानक भवलायतेला जाऊन या देशाची बरकत नाहींशी, होते. 
कोणी म्हणतात, या देशाच्या सवध उद्योग र्ांद्यात, काम कारभाराांत आभण तयाचप्रमाणे सवध प्रकारच्या 
भनवाहाचे पदाथात येथून तेथून सवधत्र भवलायत आभण भवलायती लोक पसरल्यामुळे देशी लोकाांस कोठेंच 
ओलावा न साांपडता, सवध प्रकाराने ठणठणाट झाला आहे. अल्पस्वल्प चाकऱ्या नोकऱ्या ज्या काांही 
भमळतात तेवढ्यावर लोकाांचा भनवाह होऊन बाकीचा पैसा समुरपार भनघून जातो. कोणी मोठासा रोजगारी 
अथवा वांशपरांपरेच्या उतपन्नाांशाने अम्मळसा खाऊन भपऊन सुखी असला की, तयाचें भोंवती शेंपन्नास लोक 
असून तयाांचा भनवाह चालतो. हा फायदा या देशाांत असलेल्या भवलायती रोजगाऱ्याांकडून बकवा 
ऐपतदाराांकडून अेतदे्दशीयाांस मुळीच भमळत नाहीं. भवलायतेहून जे कोणी इकडे येणार ते सवध पैसा 
भमळभवण्याकभरताां येणार. तयाांस इकडील उतपन्नवाल्या बकवा रोजगारी लोकाांप्रमाणे चाकर माणसाांची 
भमजास लागत नाही. तयाांच्या उदरभनवाहाला इकडे काय खचध होईल तेवढा काय तो या देशाांतील 
वाण्याउदम्याांस भमळेल. बाकीची तयाांची सवध भकफायत भवलायतेचीच वाट र्भरते. याप्रमाणें भवलायतचे 
कामदार बकवा बाभरस्टर, डाक्टर व व्यापारी दहा, दहा लाख रुपये गाांठी मारून स्वदेशी जातात. परांतु 
तयाांचेमागें येथील लोकाांस, तयाांणी खाऊन भपऊन फस्त केलेल्या लेमोनेल, सोडावाटर व पोटधवाअीन वगैर 
पेयरव्याांच्या फुटक्या तुकट्या कुप्याांचे तुकडे व तयाांणी वाचून टाकलेल्या रद्दी वतधमान पत्राांचे खडे हें काय तें 
भमळतें. तयाांचा सवध सांचय आभण सांग्रह भवलायतेकडे र्ाांव घेतो. परांतु या देशाांत तयाांचा यत् बकभचत् देखील 
भाग राहात नाही व तयामुळें  देशाांत दाभरदयध वाढत चाललें  आहे. कोणी म्हणतो, इकडे सवधमाल 
परदेशाांतलाच येऊन खपतो यामुळें  या देशाांतील र्ांदे, रोजगार, सवध बसून व्यापार ठार बुडाला. हुांड्या, 
देवघेव, वगैरे स्तब्र् झाली. अमुक व्यापाराांत म्हणजे अांमळ हातपाय हलभवण्यास जागा आहे असें नाहीं. 
कोणाला उसनवार पैसा भदला तर तो परत येत नाहीं. इतके लोक भभकारी. तयाांजवर हुकूमनामे भमळभवले 
तरी तयाांची पुडकी बाांरू्नच ठेवावी लागतात. कारण, येण्यापकैी वसूल म्हणनू छत्रपभतही होत नाहीं. तेव्हाां 
फायदा व भकफायत अशी कोणच्याच र्ांद्याांत भदसत नाहींत आभण येणें प्रमाणें देशाांतील सांपन्नतेची वाताहत 
झाली. कोणी म्हणतात, इकडील अडाणी लोकाांमध्ये उर्ळेपणाची सांवय फार वाढत चालली आहे. तयाांच्या 
हाताांत पसैा आला की, ते अवाढव्य खचानें लग्नकाये, ब्राह्मणभोजनें, यात्रामात्रा वगैरे करुन भभकारी 
होअीपयंत पैशाची रू्ळर्ाण उडभवतात. तयाांस रव्यसांचयाचे ज्ञान नाहीं हाच दाभरद्र्याचा पाया आहे. कोणी 
म्हणतात, परदेशीय याांभत्रक शक्तीनें भअकडील हस्तकौशल्याचें आभण कसबाचें मातेरें झालें  व ती याांभत्रक 
शकक्त अुचलून भतच्या प्रसारानें लाभ करून घेण्याचे वकूब भअकडील लोकाांस मुळीच नसल्यामुळें  देशाची 
पतनावस्था भदवासानुभदवस अशीच दृढ होत जावयाची. कोणी म्हणतात, देशाांत शाांतता, व्यवस्था वगैरे 
भवशषे वाढत जाअुन लोकसांख्या जास्त जास्त होत चालल्यामुळें  दाभरद्र्याचा पाया मजबूत होत चालला 
आहे. अशी नानाप्रकारच्या लोकाांकडून याांच्या भवचाराप्रमाणें देशाच्या भवपन्नावस्थेची कारणें साांगण्यात 
येतात. 

 
परांतु याच्या अलुटही भकतयेक प्रभतपादन कभरतात. कोणी म्हणतात कीं, हल्ली व्याजाचा दर कमी 

झाला आहे. म्हणजे पुण्यासारख्या भठकाणीं अकोत्र्याांचे व्याजानें लोक घरें गहाण ठेवीत होते तेथे आता आठ 
आण्याांनी ठेभवतात. याचप्रमाणें मजूराांची व काराभगराांची मजूरी वाढली; जभमनीच्या बकमती वाढल्या; 
कालव,े पाट, वगैरे बाांरू्न बागा, मळे याांच्या लागवडी होत चालल्या, पूवीपेक्षाां जभमनी लागवडीस पुष्ट्कळ 
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आल्या; पूवी देश अुजाड व पडीत फार होता तसा हल्लीं नसून वस्तीची दाटण आभण शतेीची वृभद्ध ज्यास्त 
होत आहे; आगगाड्या, तारायांत्रें, पक्क्या सडकेचे रस्ते, पूल, वगैरे सार्नाांनी रहदारी फार वाढून 
व्यापारास सौलभ्य आलें  आभण तयाची वृभद्धही फार होत आहे; भवलायतेस माल फार जातो; पूवी ज्या 
मालास काांही बकमत नव्हती तो माल हल्लीं महघध झाला आहे; तागाचें बी, जवस, अरेांडी वगैरे बारा बारा 
पायली भवकत होती तीं आज दोन पायलीच्या भावानें भवकलीं जातात; जेथें पूांवी दहा हजाराची दारू (मद्य) 
खपण्याची मारामार पडत असे तेथें आज लाख लाख रुपयाांचे मद्य भवकण्याचा सरकाराांतून मक्ता भदला 
जातो; शाळाखातें वाढून पाठशाळा, भवद्यालयें वगैरेंची वृभद्ध होत असल्यामुळें  लोकाांमध्यें ज्ञानप्रसार 
भदवसानुभदवस जास्त जास्त वाढत आहे; भअकस्पतळें, दवाखानें, देवी काढणें, नानाप्रकारच्या रामबाण 
औषर्ींचे शोर् येणेंकरून लोकाांचे आरोग्य वाढलें  आहे; जभमनींच्या वसुलाांत सुटी वगैरे देत नाहींत; तरी 
सारे वगैरे नेमस्त असल्यामुळें  ते देण्याला रयतेस अवघड वाटत नाही; वक्तशीर व भवपुल पाऊस भमळावा 
म्हणून जांगले राखण्याची योजना केली आहे; न्यायमनसुबी चाांगल्या रीतीनें चालून तयाचा खचध स्ट्याांप 
वगैरेंनीं भनघनू जाअुन तयाजबद्दलचा रयतेवर भनराळा बोजा पडत नाहीं; पोभलस भशबांदी वगैरेची व्यवस्था 
फार अुत्तम झाल्यामुळें, चोऱ्या, दरवडे, लुटालुटी, घातपात पूवीसारखे होत नसून लोकाांस आपल्या 
चीजवस्तूची शाश्वती वाटत आहे व परचक्राचा भीभत अुडाली आहे; डाांक, टपाल, सांदेश याांची बरोबर आभण 
भनयभमतपणें व्यवस्था राखली जात असल्यामुळें  सवध देशाांतील दूरदूरच्या लोकाांचें दळणवळण आभण स्नेह 
अभतशय वाढत चाललीं आहेत; नौकानयन वाढून आगबोटी, जहाजें, तारवें वगैरेंची वृभद्ध असून परदेशगमन 
आभण परदेशाशीं व्यापार हीं सुलभ झालीं आहेत; व्यापाराला तेज यावें म्हणनू जकाती काढून टाभकल्या 
आहेत; पूवीसारख्या पाटील कुळकणी वगैरे बलुतदाराांच्या हक्कदाऱ्या फमासी वगैरे मुळींच काढून 
टाकल्यामुळें  कोणासहा आपल्या अुतपन्नाचा सुखानें अपुभोग घेताां येतो. दयाचा व्यापार वाढल्यामुळें  
समुराच्या काांठच्या कोंकण, काठेवाड वगैरे मुलखाांतून बांदरें वाढून लोक सुखी व सर्न झाले व ते प्राांत 
भरभराटीस आले आहेत; नाणें मोजण्यास, नेण्यास, वापरण्यास, व ठेवण्यास वळे, खचध जोखीम आभण 
स्थळ भअतकीं लागत होती तीं आताां नोटी भनघाल्यामुळें लागेनाशीं होअनु ओझी बाळगण्याची यातायात व 
कटकट पडत नाहीं? व कोणाला पैसा देण्यास बकवा कोठें रवाना करण्यास सोय झाली आहे; भअतयाभद 
नानाप्रकारच्या सुव्यवस्था पाभहल्या असताां देशकस्थभत आभण लोकसुख हीं पूवीपेक्षाां हजारोंपटींनी चाांगली 
आभण वृबद्धगत होत आहेत. हीं सुखें व ह्या सोअी पूवी कर्ीं कोठें असतील असें वाटत नाहीं. भदवसानुभदवस 
लोकाांस आपले हक्क व अभर्कार याांचें ज्ञान होअुन आपण वभरष्ठ व्हावें अशी महतवाकाांक्षा तयाांजमध्यें वाढत 
असल्यामुळें  जो तो आपली भवद्या, र्न, व ऐषआराम वाढवीत असलेला भदसतो. अथधशास्त्रदृष्टीनें बभघतले 
असताां भजनसाांची बकमत वाढली म्हणजे लोकाांजवळ पसैा आहे असें मानण्यास हरकत नाहीं. तयाप्रमाणें, 
हल्लीं प्रतयेक पदाथध महाग भवकतो; यावरून लोकाांजवळ पैसा आहे असे भसद्ध होतें. पूवी दाद भफयादीं 
बरोबर लागत नसून बेबांद कारकीदी असत. तसा हल्लीं प्रकार नसून कायदे कानू जेथल्या तेथें व्यवकस्थत 
असल्यामुळें  व पक्षपाताचें भनमूधलन केल्यामुळें  गरीब व श्रीमांत आभण रयत व अभर्कारी अशा दोन्ही वगाच्या 
कभनष्ठ श्रेष्ठवगास समदृष्टीनें न्याय व शासन भमळतें. अपरार्, गुन्हें, वगैरे छपले जात नसल्यामुळें  लोकाांची 
बचता, हुरहुर, काळजी वगैरे जाअनु तयाांजमध्यें स्वास्र्थय व शाांभत भवशषे येत आहे. असे अनेक लाभ रयतेस 
होत आहेत. असें अकेा पक्षाचे लोक म्हणतात. परांतु यावर दुसऱ्या पक्षाचें असें म्हणणें पडतें कीं, हे जे लाभ 
म्हणून कोणास वाटतात ते सवध खोटे असून लोकाांची भदवसें भदवस भनकृष्टावस्थाच होत चालली आहे. ते 
असें म्हणतात कीं, पूवीपेक्षाां हल्लीं  अन्याय, जुलूम, वृथादांभ, मनसोक्तआचार, नानाप्रकारच्या बाबी, कर, 
पट ट्या, दुव्यधसनें, भछछोरपणा, लुच्यभगऱ्या, हीं फार वाढत आहेत. पूवी कोठेंही दारूचे भपठे हल्लींसारखे 
राजरोस रीतीनें गल्लोंगल्लींला बसलेले आढळत नव्हते. परांतु प्रस्तुत तयाांचा सुकाळ होअुन भजकडे भतकडे 
मद्यपी व छाकटे लोकाांची समृभद्ध झाली आहे. यामुळें  कुटुांबात सुख, शाांभत आभण व्यवस्था हीं नाहींशी झालीं. 
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अुर्ळेपणा वाढत जाअनु लोक भनष्ट्काांचन होत चालले. बाहेरचा डौल व भमजास मात्र बघून घ्यावी; बाकी 
“अांदरकी बात राम जाने” अशी अवस्था सवास आली आहे. भभकारपणा आभण बाह्य डौलाचा भदखाअुपणा 
वाढत आहे. कोणाजवळ चार पैशाांचा सांग्रह नाही; रोजगारर्ांद्यानें चार भदवस चाांदरात झडते तेवढ्यावर 
मजा आभण मौजा मारतात. परांतु ती बांद झाली बकवा दुदैवानें आयुदाय सांपून मृतयू आला म्हणजे मागें 
मुलाांबाळाांस फाांकेच पडतात. मोठमोठ्या रोजगाऱ्याांची हीच कस्थती दृष्टीस पडते. तो मेला कीं, तयाच्या दहा 
भदवसाांत तयाचीं गाड्या घोडीं व मौल्यवान वस्त्रप्रावरणें भवकावयाला बाहेर भनघतात. बाह्यरांगावरून 
अांतःकस्थतीचें अनुमान करणें चुकीचें आहे; “बाहेर झकपक, पण आांत भकभक” अशी कस्थतीच सवधत्र 
भदसते. पूवी लोक जवळ चार पैसे बाळगून असत. परांतु हल्लीं जी काय सांपभत्त, ठेवा बकवा पुांजी असेल ती 
वरच्यावर भदसते. कडकडीत अांगरखे, पावशरे पावशरे घेरा, चक्रीदार, व लफ्फ्याची पागोटीं, आठ आठ 
रुपयाांच्या अपूरण्याांच्या जोड्या, बूट, भअस्टाभकण्या, हाताांत गुळगुळीत यष्ट्ट्या, भखशाांत ‘कोपरब्रास’ 
नावाांच्या र्ातूचीं घड्याळें, वगैरे अांगावरची सांपभत्त आभण घरीं हांड्या, ग्लासें, बशा, चहाचें प्यालें , जस्ताचे 
डबे, औषर्ाांच्या बकवा पेय रव्याांच्या कुप्या, खुच्या, टेबलें , बुकें  वगैरें यापभलकडे काांहीं सांग्रह नसावयाचा; 
या पगाराची तया पगारास गाांठ पडत नाही; सोन्यारूप्याचा भवटाळ नसतो, पूवी बायकाांच्या अांगावर चार 
भारी दाभगने असत, परांतु हल्लीं दाभगने करून घालण्यास भशल्लकच कोठें राहते? ‘लां केच्या पावधतीचे अवतार 
सवध बायका बनत आहेत् तयाांचा बीचाऱ्याांचाही थोडक्यात शृांगार आटोपतो; डोकींत अदपावभर गांगावन, 
खोप्यावर भफरकीचें फूल, गळयाांत अेखादी पाठीवर मोठाले गोंडे सोडताां येतील अशी गाांठवलेली वज्रटीक, 
अांगाांत तटतटीतशी चोळी, बारीकशी कुां कवाची भटकली, हाताांत चार चार भबल्वर, आभण पायघोळ ओचा हा 
काय तो बायकाांचा थाट आभण नखरा; मुलाांच्या अांगाांत बांड्या, वासकुटें, कडतीं, जाभकटें, टोप्या आभण 
पायात बूट यापभलकडे काांही असत नाहीं व ठेवण्याची कोणास शक्ती नाहीं; खून, घातपात पूवीपेक्षा जास्त 
होत आहेत हें भदवसेंभदवस जी न्यायाची कोटे, म्याभजस्रटेच्या कचेऱ्या, पोभलसाांची ठाणीं, तुरूां गाच्या 
भअमारती, व नव ेनव ेअभर्कार वाढत आहेत तयाांवरून भसद्ध होत आहे. 

 
पूवी अेक न्यायाभर्श आभण अेक फौजदारी अभर्कारी असे तेथें जज्ज, सब जज्ज, अभसस्टांटजज्ज, 

अेक्स्रा अभसस्टांटजज्ज, जाइबअटजज्ज भअतयाभद न्यायाभर्शाांच्या नेमणुकी होत आहेत; तयाचप्रमाणें 
म्याभजस्रेट, मामलेदार, भसटी म्याभजस्रटे, क्याांटोनमेंट म्याभजस्रटे, आनररी म्याभजस्रेट भअतयाभद 
फौजदारीचे भनवाडे करण्यास, अभर्कारी नेमाव े लागतात; अशा नेमणकुा जास्त जास्त होत जातात 
यावरूनच गुन्ह्याांची सांख्या भदवसेंभदवस जास्त असून लोकाांचे स्वास्र्थय मोठ्या नाजूक कस्थतींत आहे असें 
म्हणावें लागतें; पूवी साताऱ्यास अप्पासाहेब महाराज याांचे वळेेस तयाांच्या सवध कारकीदीत अेकदाां काय तो 
अेका मुलाचा खून झाला होता; पण हल्लीं प्रभत मभहन्यास भठकभठकाणीं सेशनें भरून खुनाच्या खटल्याांत 
फाांशीं, जन्मठेंप, काळेंपाणी अशा भशक्षा होअनु तुरुां गातून कैद्याांची दाटी झालेली आढळतो; आगगाड्या 
तारायांते्र होअनु प्रवासाचें व दळणवळणाचें सुख झालें  पण तयामुळें  देशास दाभरदयध आलें ; तयासांबांर्ाने येथील 
लोकाांपासून अुतपन्न झालेला पैसा सवध भवलायतेचा रस्ता पकडतो; तीं खातीं आमच्या लोकाांची असतीं व 
आमच्या भअकडे तयाांचीं सवध यांते्र होतीं तर तयाचा फायदा आमच्या लोकाांस होता; परांतु तसें आमच्या लोकाांत 
सामर्थयध राभहलें  नसून येवढें कतृधतवही तयाांचें अांगीं नसल्यामुळें  फायदा दुसऱ्यासच होअुन क्षभणक सुखाला 
लुब्र् होअुन आम्ही भमटक्या मारीत बसावें यापेक्षाां या सुखाांत अथध नाहीं; भरीव व भचरकाभलक सुखाचा असा 
होअुन पोंचट व फोल सुख आमच्या दृष्टीस अांर् करून टाकीत आहे; मोहरा, होन, पुतळया चलुी, डाळी, 
रुपये, वगैरे बकमतवान् र्ातूांची नाणीं समूळ जात जाअनु तयाांच्या जागीं कागदाांचें तुकडे चालू लागले; लोक 
अशक्त व फुां करीनें अुडून जाण्यासारखे होत चाललें ; अभ्यास करकरून हाडाचा मणी आभण रक्ताचे पाणी 
होतें. परांतु तयाचा फायदा तयाांस व तयाांच्या कुटुांबाांस न भमळताां, अल्पकाळीच तरुणाांच्या भवदे्यचा व आशचेा 
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शवेट होतो; दयाभकनाऱ्यास वस्ती आभण भरभराट झाली, परांतु जुन्या पेंठा आभण काराभगरीच्या जागा 
अद्वस्त पडल्या; तयाांचेकडे कोठें लक्ष्य जातें? बअग्रजींत एक म्हण आहे कीं, नवीन शास्त्राांचा शोर् म्हणजे 
नवीन सांकटाांचा अुद भव आहे; तयाप्रमाणें औषर्ी, वनस्पती, रसायनें, सृष्टपदाथध याांचे जों जों शोर् भनघत 
आहेत तों तों लोकाांस सुखाभाव होत चालला आहे; नव ेनव ेरोग व आगांतुक व्याभर् लोकाांमध्यें वाढत आहेत; 
लोकाांच्या प्रकृती क्षीण व नाजूक होत चालल्या आहेत; तयाांची सहनशीलता, भर्टाअी, मदुधमभक, गांभीरता, 
टणकपणा, जोम व आवशे हीं मांद व लुस्कान होत जाअनु पोशागीपणा फार वाढत चालला आहे; 
कायद्याांच्या भवलक्षण भवलक्षण अभर्कारानें लुचे्चभगऱ्या, अपहार व बुडवणुकी याांचें पीक भदवसानुभदवस 
जास्त जास्त येत आहे; साकतवक व घातुक अशा दोघाांचाही पक्ष घेअनु सरकार दरबाराांत भाांडण्यास 
वकीलाांचें भक्कम यांत्र नेहमीं तयार असून दोन्ही पक्षाांकडून रव्य भपळून जाऊन दोघेही भनघूधत होत आहेत; 
टवाळकी व वाच्यता वाढत जाऊन लोक भाांडखोर फार होत चालले आहेत; बांरु्प्रीती व स्वदेशाभभमान याांचें 
वाटोळें  होअील अप्पलपोटेपणा व भतऱ्हाभअतपणा वाढत चालला आहे; कोणाचा कोणास वचक, मान, 
मयादा व अदबी हीं न राहून अुद्दामपणा, गवध, दाांडगेपणा आभण आढ्यता हीं प्रसृत होत चाललीं आहेत; 
स्त्रीपुरुषाांच्या पे्रमाचें स्थैयध व भवश्वास हीं राभहलीं नसून चावटपणा आभण फाजील स्वातांत्र्य वाढलें  आहे; 
नाकस्तकता, अर्माचार, पेयापेयभक्ष्याभक्ष्य व गम्यागम्य याचे भवषयीं अभवचार, याांच्या भठक्याशीं भठक्या सवध 
देशभर लागून राभहल्या आहेत; पूवी लोक सदाचारी, नीभतमान् व सतयप्रभतज्ञ होते; शतेकरी व देशी 
कारागीर अन्नान्नगत व भकेुकां गाल झाले आहेत; व तयाांस तरणोपाय काय याचा सरकारी अभर्कारी शोर् व 
तपास करून पाहात आहेत; या सवध गोष्टींवरून देशकस्थभत व लोकसुख हीं भअतकीं प्रशांसनीय आभण सांतोष 
मानण्यासारखीं भबलकुल नाहींत. असें दुसऱ्या पक्षाचें म्हणणें अैकूां  येतें. तयावर पुनः पभहल्या पक्षाचें म्हणणें 
पडतें कीं, जीं पूवी होती असें वाटतें तीं खरीं सुखें नसून हल्लीं जीं दुःखें व आपत्ती वाटतात हीं भावी 
भचरकाभलक सुखप्राप्तीची दशधक आहेत; पूवीची सांपभत्त खऱ्या उद्योगानें व साकतवक आचरणानें आलेली 
नसून महाराष्ट्रीयाांनी बहदुस्थानाांत स्वाऱ्या करून व बहदुस्थानी लोकाांनी भोंवतालच्या मुलखाांत स्वाऱ्या 
करून, अशा प्रकारच्या अपहारानें व दाांडगाअीनें जी आणलेली ती भचरकाल कोठून राहणार? साांचलेलें  
पाणी भकती भदवस पुरेल? काराभगरी, कुशलता, व्यापार याांणी कमावनू आलेलें  रव्य देशाची आबादी आभण 
सुख वाढभवतें; पूवी सातारचे सांस्थानाचा वसूल चौदा लक्षाांचा होता तो हल्लीं तीस लाख रुपये झाला आहे हा 
कशानें झाला? तेव्हाां व्यापार वाढून देशाांतील जमीनी लागवडीस येअुां लागल्यामुळें  अुतपन्न फार वाढत 
चाललें  असें भसद्ध होतें; पूवीचे राजे व सरकार भभकारी व जुलमी असून रयतेस भारी त्रास देत असत, तसा 
हल्लीं प्रकार नाहीं; हल्लींच्या राज्यकतयांचा वचक, दरारा व भीभत फार आहे; पूवी रयतेकडून वसूल न 
आल्यास तो काढण्यास राजाांना व सरकारला फार प्रयास पडून तयाांजकडून तयाांजवर भवलक्षण प्रकारचे 
जुलूम होत; हल्लीं वसूल थकला कीं, अेकदाां सरकाराांतून नोभटस लागतें; तयाबरोबर भबन बोभाट 
सरकारच्या भतजोरींत भरणा होतो, पूवीच्या राजाांची व सरकाराांची अबु्र, साक, भवश्वास, भचरस्थाभअता 
आभण सौरक्ष्य हीं कमी होतीं तशीं हल्लीं नसून लोक राजभनष्ठ, राज्यभक्त व दमदार झाले आहेत असें, 
सरकारनें चालू केलेल्या नोटींचें नाण्यावरूनच भसद्ध होतें; सरकारवर रयतेचा भरांवसा नसता तर आपलें  
सोनें रुपें सरकारच्या स्वार्ीन करून तयाबद्दल कागदाांचे तुकडे रयतेनें काां घेतले असते? भवद्याज्ञान वाढत 
चालल्यामुळें  देशादेशाचे दे्वष, मतसर वगैरे सवध भवलयाला जाअनु मनुष्ट्य-जाती म्हणजे अेकां दर बांरु्वगध अशी 
भावना होअनु रक्तपाताच्या लढाया, परस्वापहार अेका देशाांतील लोकाांनीं दुसऱ्या देशाांतील लोकाांस 
लुबाडण्याची दुवासना, भअतयाभद नीच गुण नाहींसें होत चाललें  आहेत व साम, दाम, भेद, अशाांसारखे 
सौम्योपाय चालू होअनु परस्पर देशाांचे वैभव व अभर्कार रक्षण करण्याांत येत आहे. हा प्रकार पूवी नव्हता. 
देशातल्या देशाांत रु्माळी आभण लाथाळी चालून अकेमेकाांची सांपभत्त अेकमेकाांनीं भहरावून व लुबाडून 
आणण्याकडेच सवांचा कल असे. दाभक्षणातयाांनीं (महाराष्ट्रीयाांनीं) अुत्तरेकडे हल्ले व पुांडावें माजवनू तयाांचा 
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पैसा लुटून आपल्या प्राांताची र्न करावयाची व बहदुस्थानाांतल्या लोकाांनीं दभक्षणेकडे स्वाऱ्या व लुटालुटी 
करून भअकडील रव्य आपल्या प्राांताांत भहरावनू न्यावयाचें; असा क्रम भकतयेक वषपेयंत सारखा चालला 
होता व याांतच तयाांचा मोठा अभभमान असून तयाांस भअभतकतधव्यता वाटे. परांतु आताां तो दुष्टकाळ भबलकुल 
राभहला नसून दयाळू राजराजेश्वरी महाराणीचे अकेछत्री अमलाखालीं शाांभतसुखानें व बांरु्प्रीतीनें आपण सवध 
अेकमेकाांभवषयीं पूज्यभाव आभण वातसल्य र्ारण करून आनन्दानें सांसारयात्रा क्रमीत आहों. पूवीची लुटून 
लुबाडून आभणलेली सवध सांपभत्त नष्ट झाल्यामुळें  हरामाचा पैसा बरकत देत नाहीं तसें अुघड अुघड सवांस 
समजूां लागून जो तो उद्योगर्ांद्याांनें आभण भनढळाच्या घामानें रव्यसार्न करीत आहे. रव्याला भचरस्थाभअता 
येते ती अपहारबदु्धीनें आभण लुटी फाटीने येत नाहीं. उद्योग, बुभद्धमत्ता, साहस भअतयाभद गुणाांनी सांपभत्त 
भचरस्थायी होअनु वृबद्धगत होते. लोकाांमध्यें भजतका अदु्योगीपणा, बुभद्धमत्ता आभण साहस होतें भततक्या 
मानानें सर्नता राहून फाजील रव्यसाांठा जो होता तो आज भवलयाला गेला. साराांश, भशवाजीमहाराजाांचे 
वळेीं बकवा तयापूवी जी कस्थती होती तयापेक्षाां शेंकडों पटींनीं सवध गोष्टींत हल्लींचीं कस्थभत फार चाांगली आहे. 
तयाकाळीं भअतकी ज्ञानवभृद्ध नव्हती, भअतकी वसती नव्हती, भअतकें  शाांभतसुख नव्हते, भअतकें  दळणवळण 
नव्हतें, भअतकी माभहती नव्हती, भअतकी समजूत नव्हती, आभण भअतका व्यापार व तज्जन्य सांपभत्त नव्हती. 
तेव्हाां हल्लींचा काल वाअीट आला हें म्हणणें भनखालस असतय आहे. असें अलुट पक्षाचे लोक म्हणतात. 

 
आताां, हीं दोन्हीं पक्षाांचीं म्हणणीं ऐभकली म्हणजे तीं दोन्हीही सवांशाांनी खरी अथवा दोन्हीही 

सवाशाांनीं खोटी आहेत असें आपल्याच्यानें म्हणवत नाहीं. दोघाांच्याही म्हणण्याांत सतयभमर्थया आहे. तरी, 
अेकां दरींत देश दाभरदयधग्रस्त होत चालला आहे याांत शांका नाहीं व तयाचीं कारणेंही यथाथध आहेत. 
[बहदुस्थानाच्या दाभरदयध कस्थती भवषयींचे भवस्तृत भववेचन येथें करून जागा अडभवण्याचे कारण नाहीं. तें आमच्या बहदुस्थानला दाभरदयध येण्याची 
कारणें आभण तयाचा पभरहार इ. नाांवाच्या छोट्याशा भनबांर्ात भलभहलें  आहे.] तया कारणाांचे प्रभतकाराकडे आजपयंत देशबांरू्ांनी 
द्यावें भततकें  लक्ष्य भदलें  नाहीं व भजतकें  लक्ष्य भदलें  आहे भततक्याांत तयाांस याांवें तसें यश भमळत असलेलें  
भदसत नाहीं; हें आपल्या देशाचें दुदैव होय् सांपत्तीच्या व अेकां दर सुखाच्या क्षयवृद्धीचें पभरणाम बघावयाचें 
असल्यास आपण पूवीच्या अुतकृष्ट भरभराटींत अकेा शहराचें अुदाहरण घेअुां. याभवषयीं पुणें शहर बरें आहे. हें 
नाना फडणीसाांचे अखेरपयंत मोठमोठे रोजगारी मुतसदी व सावकार याांणीं भरलेलें  होतें. तयावळेीं तेथील 
राजकारस्थानें, सांपभत्त, आभण कतधबगारी हीं लोकश्रतु होतीं. परांतु अेकच काल सवधदा असावा असा अीश्वरी 
सांकेत नसल्यामुळें  या कालाची आभण आजच्या कालाची जमीन अस्मानींची तफावत पडली. याांत भकतयेक 
गोष्टी पूवीपेक्षा भअष्ट झाल्यास व भकतयेक गोष्टी अभनष्ट झाल्या. नाना फडणीस गेल्यानांतर बाजीरावाांची 
डेंगळे, घाटगे वगैरे मांडळी पढेु येऊन तयाांच्या शहाणपणाच्या मशाली पाजळूां  लागल्या. पुढें होळकरी माजून 
पुणें शहराचा रु्व्वा अुडाला. अन्याय, अस्वास्थ आभण अराभजकता याांचें प्राबल्य पुण्याांत होअनु लोकाांमर्ील 
शाांभतसुखाची दुदधशा झाली. पुढें बअग्रजी कारकीदध आली. भअतक्या अवकाशाांत पुण्याच्या सांपभत्तची आभण 
लोकाांची अगदींच वाताहत झाली. मोठमोठे घरांदाज व लौभककवान लोक उठून गेले, व भकतयेक अगदींच 
गारद झाले. मोठ मोठे वाडे ओस पडले. सवध आभदवारपेंठ आभण पेढीवाले याांचा नायनाट झाला. लाखों 
रुपयाांची जेथें प्रतयहीं खलबल चालावयाची तो वैभवदीप मालवनू अांर्ार गुडूप झालें ् घरमोडे म्हणून 
नवीनच अुदमी लोक भनघून, तयाांचा घरें, वाडे वगैरे पाडण्याचा रोजगार चालला् लोकाांच्या जाहभगरी, 
वतनें, भअनामें वगैरे बांद होऊन थोर लोकाांस आपल्या घराांतले लक्षावर्ी रुपयाांचे सोन्या रुप्याचे दाभगने व 
भाांडीकुां डी बाजाराांत भवकावयास काढावीं लागलीं. घराांच्या व जभमनींच्या भकमती अुतरून लोक अगदी 
टेंकीस आले. असा काल १८५७ पयंत चालला. पढुें लोकाांमध्यें स्वस्थता होअुन ते रोजगारर्ांद्यास लागतात 
व चार पैसे भमळभवतात तों शरेबाजाराचें वडे भपकून तो शरे बहुत लोकाांचे अांगावर अुतला आभण तयाखालीं 
बहूत लोक रु्ळीस भमळाले. पुढें दहा वषपेयंत जरा भरभराटीचा काळ आला. भजनसाांच्या बकमती चढल्या. 
लोकाांना रोजगारर्ांदे लागून चार पसेै भमळूां  लागले. नवीं घरें व बजदगी करण्याकडे लोकाांजवळ भशल्लक 
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राहूां लागली. न्यायमनसुबीचे कामाांत सुर्ारणा होअुन जप्त झालेलीं देवस्थानें वगरेै सुटून स्वस्थतेनें व 
सुखासमार्ानानें लोक राहूां लागले. घरमोड्याांचा र्ांदा बांद पडून ते काम आटोपलें . ह्याप्रमाणे पाभहले असताां 
पूवीपेक्षाां लोकाांची डोकीं बरींच वर भनघालीं, भअतक्या गोष्टी झाल्या म्हणनू लोकाांची हाय हाय गेली काय? 
नाहीं. आभण पुढेंही कर्ीं जाभअल असें भदसत नाहीं् लोकाांची ददात, आपत्ती आभण भववांचना हीं म्हणनू 
नाहींशीं झालेली भदसत नाहींत. ज्या भवषयावर प्रस्तुत भनबांर् भलभहण्यास सुरूवात केली तयाच 
ग्रामव्यवस्थेकडे बभघतले म्हणजे आम्ही म्हणतो ह्याचें टळटळीत दशधन होअील. शहराची गोष्ट जरा बाजूस 
ठेवा. परांतु शहरास ज्या गाांवाांहून र्ान्यरु्न्य, लाकूडफाांटी, गवतकाडी, र्नेभमची वगैरेंचा पुरवठा होतो तया 
गाांवाांची दैना आभण लोकाांची गरीबी कशी काय आहे ती पहा. शहरातले लोक गाड्या घोड्याांवरून बहडतात 
भफरतात, लग्नकायात नाच रांग, आतषबाज्या, सुस्वरवाद्याांचे गजर, पांकक्तभोजनें, मेजवान्या, वगैरे थाट 
अुडतात ह्याांवर देश सांपभत्तमान झाला असें र्ोरण बसभवणें चुकीचें होणार आहे. 

 
लोकाांच्याजवळ खरोखरच त्राण राभहले नाहीं. याचा अनुभव पाहणें असल्यास अेखाद्या वषी 

दुष्ट्काळ बकवा अनावषधण काांहीं प्राांताांवरून डोकाांवनू जाअुां द्या म्हणजे तया प्राांताांचा काय देखावा दृष्टीस 
पडतो तो समजेल. दुसरें काांहीं दृष्टीस पडणार नाही; लोक अन्नान्न करून पटापट मरून पडलेले भदसतील् 
गेल्या १८७६-७७ च्या दुष्ट्काळाांत [ह्या ताज्या दुष्ट्काळाचें स्मरण आबाल वृद्धाांस भचरकाल राहील याांत सांशय नाही् या दुष्ट्काळाांचें भचत्र 
‘सदु सलगर’ नाांवाचें एक छोटेसे पुस्तक प्रभसद्ध झालें  आहे तयाांत अुतकृष्ट रीतीनें दर्वशत केलें  आहे. तें अेकवार वाचून पाहण्याभवषयीं आमची 
वाचकाांस भशफारस आहे.] काय दुदधशा झाली ती सवास ठाअकुच आहे? सार्ारणपणें घराांत भमळभवताां मनुष्ट्य 
आजारी पडूां द्या, कीं, हातातोंडाशींच गाांठ येते? घराांत आठ भदवसाांची देखील बेगमी नसते. मण 
अध्यामणाचा सांचय काांहीं घराांत साांडपत नाहीं. गरीब भबचारे लोक् गवताचा भारा बकवा लाांकडाची मोळी 
आणावी, ती आसपासच्या शहराांत नेऊन भवकावी, तेव्हाां बाजार होणार. तयाांची तरी भकती भवपुलता? कीं 
सवध जांगलाांस आभण कुरणाांस, सरकारच्या जुलमी जांगली कायद्यानें, कुलपें ठोकलीं गेलीं आहेत् तेव्हाां 
तयाांतून बापड्या गरीब लोकाांस अुदरभरणाथध काय व कोणतया रीतीनें भमळत असेल याचें सार्ारण अनुमान 
करणें फारसें कठीण नाहीं. दादला आजारी पडला कीं, बायकोनें गोंवऱ्याांचे व शणे्याांचें ओझे नेअुन भवकून, 
तयाचा बाजार करून, घरीं येअुन, तयाची भाकरी करून आपल्या दुखणाईत नवऱ्यास घातली पाभहजे. ही 
कस्थभत अेकाच भठकाणीं आहे असें नाहीं; सवधत्र दृष्टीस पडेल् दुष्ट्काळामध्यें आगगाड्याांमुळें  भठकभठकाणाहून 
दूरवरचा माल येअनु दुष्ट्काळग्रस्त प्राांताांत र्ान्याचे ढीग पडत. परांतु तयाांतील र्ान्य खरेदी करून पोट 
भरण्याचें सामर्थयध कोणास होतें? यामुळें  र्ान्यराशी डोळयासमोर असून रव्यापत्तीमुळें  लक्षावर्ी लोक अन्न 
अन्न करून मेले् तेव्हाां वरील सालीं जो, ‘काळ पडला, काळ पडला’ म्हणून बोभाट झाला तो र्ान्यारु्न्याचा 
काळ नसून रव्याचाच काळ होता हें खभचत. तयास र्ान्याचा काळ म्हणताां येतच नाही; कारण स्टेशनाां 
स्टेशनाांवरून पल्लोंगणती र्ान्याची पोतयाांवर पोतीं पडलीं होतीं. पण तयाांचा अुपयोग काय? जवळ पैसा 
असेल तर तें र्ान्य भमळणार; अेरवीं कसें भमळणार? आभण अशामुळें  भकतयेक लोकाांचा सांहार झाला; 
भकतयेक लोक देश सोडून गेले; व भकतयेकाांनी अतयांत कष्टानें कसें तरी प्राण सांरक्षण केलें ् माजी गव्हरनर 
सर भरचडध टेंपल हे जेव्हाां दुष्ट्काळग्रस्त प्राांताांचा देखावा घेण्यास गेले, तेव्हाां भठकभठकाणीं र्ान्यराशी बघून 
तयाांस असें वाटलें  कीं ‘दुष्ट्काळ् दुष्ट्काळ्’ म्हणून जी लोकाांची ओरड चालली आहे ही काय म्हणून? सवध 
प्राांताांत र्ान्याची भअतकी भवपुलता असून लोक अन्नावाांचून मरतात म्हणजे काय? याभवषयीं तयाांची काांहीं 
समजूतच पडेना. ते म्हणत, जर वाटेल भततके र्ान्य घराांत साांठभवले आहे तर दुष्ट्काळ कोठचा? परांतु 
तयावळेीं हे तयाांच्या लक्ष्याांत आले नाहीं कीं, घराांत (गाांवाांत) जरी र्ान्याचे ढीग व राशी पडल्या आहेत, तरी 
तयाांतून अके मुष्टीभर देखील र्ान्य तयाची बकमत तया राशींपुढे ठेभवल्या भशवाय भमळत नाहीं् तरी, पुढें तया 
साहेब बहादुराांसही ही गोम समजून, तयाांस देखील वाटूां लागलें  कीं, लोकाांजवळ पैसा राभहला नाहीं व 
तयामुळें  हे दीन लोक अपुाशी मरत आहेत् अस्तु. 
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यावरून आताां अनुमान काढावयाचें? लोक पूवीपेक्षा सांपन्न सुखी आभण भनभिन्त झाले आहेत असें 

म्हणायचें बकवा ते भनकृष्टावस्थेत पोंचत आहेत असें म्हणावयाचें? याचा भवचार होअनु तभन्नवारणाथध पढुारी 
लोकाांचें लक्ष्य लागलें  पाभहजे. 

 
येथपयंत पूवीच्या ग्रामरचनेंत व हल्लीं चालू असलेल्या व्यवस्थेंत काय काय फेरफार झाला 

व तयापासून रयतेस सुखलाभ भकती अांशाने आहे बकवा मुळींच नाहीं याचें अशतः अभवष्ट्करण झालें . तथाभप 
ग्रामरचनेचा भवषय येवढ्यानेच पूणध होत नाहीं म्हणनू आताां अवभशष्ट भागाकडे वळू. 

 
लोकवस्तीच्या सोयीकभरताां ग्रामरचनेची व्यवस्था आहे हें तर भसद्धच आहे. परांतु लोकाांचे 

सांरक्षणास मुख्य जमीन हींच कारण आहे. ईश्वरानें ही परृ्थवी भनमूधन भतच्यामध्यें सवध प्रकारचा साांठा करून 
ठेभवला आहे. तयाचप्रमाणें ती रतनगभा म्हणजे रतनाांनी भवपुल अशीही आहे. परांतु गरीब भबचाऱ्या लोकाांना 
भतच्या पोटाांतल्या रतनाांशीं काय करावयाचें आहे? ती तयाांना सुफलदा झाली म्हणजे झालें . पेरलेलें  र्ाांन्य 
सृभष्टक्रमाप्रमाणे उत्तम रीतीनें भपकून शतेकऱ्यास भमळालें  म्हणजे तींच तयाला रतनें भमळालीं असें तो 
समजतो. जमीन सुपीक होण्यास भतच्या आांगचे गुण जे पूवी (पृष्ठ १२ मध्यें) साांभगतले ते असले, नाना 
प्रकारचीं खतें घालून भपकाऊपणा आणण्याची मालकानें मेहनत केली, आभण वळेच्या वळेी ईश्वरी पे्ररणेनें 
पडणारा जो पाऊस  तयाचा भनयभमतपणा राभहला म्हणजे मग जभमनीच्या मालकास काय कमी आहे? आभण 
ह्या भतन्ही गोष्टींची जेथे अनुकुलता तेथे ‘उत्तम शतेी’ म्हणून जें म्हणतात तें म्हणणें यथाथध व्हावयाचेंच. 
याभशवाय सरकारचें र्ोरणही नीट असलें  पाभहजे. ईश्वरी कृपेनें आपल्याकडे राजतव आलें  व म्हणून सवध 
स्थावराचा आपण मालक असें समजून सरकारनें बकवा राजाने जभमनीवर वाटतील तसे सारे व र्ारे 
चढभवताां उपयोगी नाहीं. पाऊसपाणी आभण भपकें  बघनू सरकारनें व राजानें आपलें  घेणें आकारावें. आवषधण, 
दुष्ट्काळ वगैरे बघून सूट, तगाई भदली तरच रयतेचा बचाव होणार आहे. व याकभरताां र्ारेबांदी फारच 
सोयीची करण्याकडे प्रजाजनभहतैषी राजानें व सरकारनें लक्ष्य भदलें  पाभहजे. तसेंच चाांगले साल आभण 
तोट्याांची सालें  बघून शतेकरी भनभावतील अशी कसर तयाांस ठेवण्याकडे र्ोरण असलें  पाभहजे. 

 
जभमनीची ईश्वरी भनयमानें जी यथाक्रम व्यवस्था राहते ती पाभहली म्हणजे मोठा आनांद वाटतो. 

प्रथमतः अभतशय कडक उन्हानें जमीन तापून शुष्ट्क होते व ती उलून भतला भेगा पडतात. ही भतची 
पूवावस्था होय. नांतर पजधन्यकाळ लागून पावसाची वृष्टी होते; तयामुळे वरील उखर जमीन भागाांतून उतरून 
आपोआपच वरची माती खाली व खालची माती वर येऊन व जेथें कोठें जभमनीवर मोठमोठी ढेंकळें आभण 
उांचवटे असतील तें सवध पाण्यानें भभजून व भवरघळून जभमनीला सपाटी येते. याप्रमाणें जभमनीला चाांगल्या 
रीतीनें बशपणें बसून ती थांड व नरम झाली म्हणजे ती नाांगरण्यास फारसे आयास न पडून नाांगरही फार 
खोल घालावा लागत नाही. येथपयंत सवध व्यवस्था नीट होते. पण पुढें या जभमनीचें शत्रू काांहीं थोडें नसतात 
व तयाांचा सतयानाश करून मुबलक पीक पदराांत पाडून घेणें म्हणजे आल्पायासाचें काम नसतें. जभमनीमध्यें 
आपण जें र्ान्य पेरूां  तेवढेंच उगवनू आपल्या पदराांत गुण्यागोबवदानें पडेल म्हणावें तर तसें भबलकुल होत 
नाहीं. शतेें पेभरल्यावर तयाांमध्यें कुां द, कास, हरळी वगैरे जातीचीं गवतें आभण र्ोत्रें, कुडूध वगैरे झाडें ही 
आगाांतुक मांडळी उगवनू सवध शतेें व्यापून टाभकतात. व या तयाांच्या व्यापानें पेभरलेलीं र्ान्यें सुखानें आभण 
जोमानें वाढण्यास मोठा प्रभतबांर् होतो. या आगाांतुक व त्रासदायक गवताांच्या व झाडाांच्या मुळया फार 
खोलपयंत जाऊन तया नुसतया उपटल्यानें तयाांचे भनमूधल होत नाहीं. तया पुनः पनुः उगवून साऱ्या शतेाची 
नासाडी करतात. म्हणनू दहा वीस वषानी एकदाां सोळा बैलाांचा नाांगर घालून सवध जमीन खालवर करून 
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तीं मूळखांडे काढून टाकावीं लागतात. बरड जभमनीपेक्षाां जेथें फार खोलपयंत काळया मातीच्या थराचींच 
जमीन असते तेथें वरील शत्रूांचा उपरव मनस्वी असून वरीस सांस्कार तर वारांवार करावा लागतो. 

 
खानदेश, गुजराथ वगैरे प्राांताांत दोन दोन बलैाांनी नाांगरणीचें काम होतें. परांतु कोठें जमीन फार 

कठीण आभण रेंवट असेल तेथें चार चार आठ आठही बैंल लावावें लागतात. प्रारांभी एकदाां पाऊस पडून 
मध्यें उघाडी झालीं म्हणजे तयास वाफसा म्हणतात. ह्या वळेाांत जभमनींतील वाफ बाहेर पडत असते व 
तेवढ्या अवकाशाांत जें काय र्ान्य पेरावयाचें असेल तें पेरावें लागतें. हा वाफसा कोठें आठ भदवस व कोठें 
चार भदवस असा फारच थोड्या अवकाशाचा असतो व म्हणून जवळ खाजगत दोनचार बैल असले म्हणजे 
हा अवकाश बहुर्ा फुकट जात नाहीं. परांतु बहुतेक शतेकरी गरीब असल्यामुळें  तयाांस बैल बाळगण्याचें 
सामर्थयध नसतें व तयामुळें  अशा वळेीं तयाांस दूसऱ्याचे बैल काांहीं बोलीनें व करारानें उसने आणावें लागतात. 
परांतु कर्ीं कर्ीं असें होतें कीं, वळेेवर भमळण्याच्या सांर्ानाांतले बलै दुसरीकडे कामास लागल्यामुळे हा 
वाफसा फुकट जाऊन शतेकरी हळहळत पडतो. मग वाफसा गेल्यावर पेरणी कोठची? दुसरा पाऊस 
पडल्याबरोबर तर भजकडे भतकडे भचखल होऊन शतेाांत पाऊलही देण्याची सोय नसतें, बरें, वळेेवर बैल 
भमळून पेरणी झाली म्हणजे पुढें तरी कमी अट्ाहास असतो असें नाहीं. वर भलभहलेले जभमनीचे शत्रू जे गवत 
व झाडें तीं उपटून काढण्यास मनुष्ट्याांची मदत आवश्य पाभहजे. ज्याांच्या घरीं बायका मुलें  वगैरे पुष्ट्कळ 
मांडळी असते तीं सवध शतेाांत जाऊन वरील कामें कभरतात. परांतु ज्याचें घरीं तशी मनुष्ट्याांची ऐपत नसते 
तयास मजुरीनें मनुष्ट्ये ठेवावीं लागतात. तेव्हाां अशा प्रसांगी मजूरी देण्याचें तरी सामर्थयध पाभहजे. परांतु गरीब 
शतेकऱ्याांस ती अनुकुलता नसते. घरचीं माणसें असलीं म्हणजे तीं सवध खपून अांगमेहनतींनें शतेाची मरामत 
ठेववले भततक्या चाांगल्या रीतीने चाांगली ठेभवतात. परांतु जेथें केवळ दादला बायको आभण घराांत पोरवडा 
असतो तयाच्या घरची शतेी म्हणजे पैशाच्या मदतीनेंच जी काय होईल तेवढी होईल. पण ही मदत फारच 
थोड्याांस असते यामुळे शतेें ओसाड पडतात. तयाांची लागवड नीट रीतीनें होन नाहीं. आभण असें झालें  
म्हणजे शतेजभमनींत रानझाडें फार माजून तो एक मोठा त्रासच होतो. याकभरताां शतेें नेहमीं वभहवाटींत 
असावीं. शतेाांची कामें म्हणजे काांहीं अल्पस्वल्प नसून शतेकऱ्याांस तीं सारखीं बारा मभहने पुरत असतात. तीं 
कशीं हें पुढील शतेकामाांच्या अनुक्रमाांवरून समजेल : पभहल्यानें नाांगरणी करावी लागते; नांतर कुळवणी 
झाली पाभहजे; कुळवणी म्हणजे पाळया पाडणे. तयानांतर पेरणी होते; पुढें कोळपणी म्हणजे, जमीन चाळवनू 
व र्ान्याांच्या राांगा सारख्या करून मर्ील गवत वगैरे काढून टाकवें लागतें; आभण नांतर काांपणी, मळणी 
वगैरे कामें असतात. तें शतेकऱ्याांस बाराही मभहने पुरतात. याचप्रमाणें, काांहीं र्ान्यें लौकर होतात व काांहीं 
उशीरानें होतात. तया र्ान्याांची भमसळ करूनच पेरण्याची वभहवाट आहे. पभहल्यानें जें र्ान्य तयार होतें तें 
काढून तयाचे बरोबर पेरलेलें  परांतु उशीराां तयार होणारें र्ान्य तसेंच राहूां देऊन मागाहून काढून घेतात. 
ह्यास मोगणी म्हणतात. याभशवाय शतेाच्या काांठाकाांठाांनीं कडधअी, अांबाडी, एरांडी वगैरे पेभरतात. याच्या 
योगाने शतेास एक प्रकारचें वईसारखें रक्षण होऊन शतेाांमध्यें गुरें जाऊन जी नासरू्स कभरतात ती होत 
नाहीं. व कडधई वगैरेंचा भाजीकडे उपयोग होतो. हीं झाडें फाल्गुनपयंत उभीं असून तीं काढण्याचीं वगैरे 
शतेकऱ्याांस उन्हाळयाांत कामें पुरतात. एका कुटुांबास तीस भबघे जमीन सांभाळण्यास ठीक पडते. म्हणजे घरीं 
दोन बलै ठेवनू चाांगल्या रीतीनें शतेी कभरताां येते. व तेवढ्या शतेाांचें काम तयाांस बारा मभहने पुरतें. येणेंप्रमाणें 
शतेीचा उद्योग असतो. हा शहराांत राहणाऱ्या लोकाांस कोठून माभहत असणार? तो, ज्याांच्या घरीं शतेेंभातें व 
कुणबावा असतो अशाांस बकवा गावठ्याांत राहणाऱ्या व केवळ शतेीवरच भनवाह चालभवणाऱ्या लोकाांस मात्र 
ठाऊक असावयाचा. 
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पदाथधमात्रास पभरमाण व मोजणें, मापणें हीं असलींच पाभहजेत. तयाप्रमाणें जमीनीच्या मोजणी-
मापणीचेही देशादेशाच्या सांप्रदायाप्रमाणें भनरभनराळे भनयम आभण भनरभनराळी मापें केलेलीं असतात. पुरातन 
काळापासून जभमनीची मोजणी मापणी करण्याची चाल आहे. आपल्या इकडील जमीन मापणीचे भबघा, 
पाईन, रुका, खांडी, पाांड, काांठी, चाहूर वगैरे अनेक भागा केलेले आढळतात. याांत काांहीं भाग भपकाचे 
मापावर केलेले असतात. ज्या शतेाांत खांडीभर र्ान्य भपकतें तया शतेात खांडीभर जमीन असें म्हणतात. 
गुजराथेंत जमीनींचें माप कुां भे म्हणून भागाांनीं चालतें. आपल्या इकडील भबघे वगैरे व गुजराथेंतील कुां भे वगैरे 
या भागाांचे हल्लीं सरकारनें एकर, गुांठे वगैरे मापें केली आहेत. आपल्या इकडे जें भबघ्याचें माप चालतें ते भबघे 
तरी सवधत्र सारखे आहेत असें नाहीं. कोठें भबघा लहान असतो व कोठें मोठा असतो. तेव्हाां असें लहान मोठें 
माप असलेलें  सरकारी भहशबेास चाांगलें  पडत नसून घोंटाळा होतो. म्हणून सवधत्र सारखें माप चालू 
ठेवण्याकडे सरकारचें भवशषे र्ोरण भदसतें.  

 
बहदुस्थानच्या भमूीस नाना वृक्षरूप अनेक अलां कार आहेत. तयाांत मोठा अलां कार म्हटला तर आांबा 

आहे. आांब्याचे गुण व तयाचें वैपुल्य याांमुळें  या देशाांत तो सवधभप्रय पदाथध आहे. तयाला अमृतघुटका, मनोहर 
बत्तासा, भदलपसांत अशीं अनेक नाांवें अनेक लोक देतात. बहदुस्थानाांत हे वृक्ष भवपलु असून तयाांचे मरू्र फल 
सवांना प्राप्त आहे. आम्रफलाची तारीफ बहदुग्रांथकाराांनी भठकभठकाणीं केली आहे. मनुष्ट्य गरीब असो बकवा 
श्रीमान् असो; तयाला आपला पाभहजे तसा हर प्रयतनानें आांबा भमळतोच. आांब्याचें मारु्यध आभण अदुर्वमलता 
हीं सवधप्रभसद्ध आहेत् [सुभाभषताांत एके भठकाणीं आांब्याभवषयीं  वरील-गोष्टी-मारु्यध आभण अदुर्वमलता फारच सुरेख वर्वणलेल्या पाभहल्या 
आहेत. आांबा म्हणतो : 

गवं मा कुरू शकध रे् तव गुणान् जानकन्त राज्ञाां गृहे 
ये दीना र्नवभजंताि कृपणाः स्वप्नेऽभप पिकन्त नो ॥]  

आांब्याप्रमाणेंच फणस, बचच, नारळ वगैरेंचें वृक्ष या देशाांत पुष्ट्कळ असून ते एकदाां लागले म्हणजे शेंकडों 
वषपेयंत तयाांपासून मनुष्ट्यभनवाहाचे पदाथध उतपन्न होत असतात. आांब्याचे अनेक खाद्य पदाथध होतात आभण 
तयाांच्या लाांकडाांच्या इमारती वगैरेंकडे उपयोग होतो. याप्रमाणेंच नारळीचींही गोष्ट आहे. या वृक्षाांचींही 
शाखाफलपणें हीं सवध लोकाांच्या अतयांत उपयोगी पडतात. नारळाचें डव तर सवधप्रभसद्ध आहेत. जुन्या काळीं 
हे डव, हल्लीं उपयुक्त म्हणनू चालू असलेल्या काांचेच्या कुप्याांचे जागीं, अप्रवाही पदाथध ठेवण्याच्या फार 
उपयोगी पडत. नारळाच्या हीराांच्या केरसुण्या, तयाांच्या सालींचा कार्थया व सुांब, फाांद्याांचे ओमण, सोटाांचे 
नळ, खोबऱ्याांचे तेल व मसाला आभण तयाचप्रमाणें नारळाचे भमष्ट दूर् व तयाच्या भकसाचीं अनेक पक्वान्नें 
होतात. खोबरें हें खाण्यास खमांग असून पौभष्टक व रुभचकर आहे. असे भकतयेक वृक्ष फलें , र्ान्यें फुलें  व वल्ली 
वगैरे या बहदुस्थानाांत आहेत कीं, तयाांची अभवभाज्य, उपयुक्तता सवध जगाांत मान्य व पसांत आहे. आभण तयाांचें 
वैपुल्य असल्यामुळें  एतदेशस्थाांसारखे गरीबगुरीब लोक देखील थोड्याथोडक्याांत भनवाह करून आयुष्ट्याचे 
भदवस सुखासमार्ानाांत काढण्यास समथध होतात् तयाांना दुसऱ्याांच्या मोठमोठ्या सांपत्ती घेऊन, दुसऱ्याांचा 
घातपात करून बकवा दुसऱ्याांचा अपहार करून आपला मात्र तळीराम गार करून बसण्यासारखा रुक्ष 
मुलुख ईश्वराने तयाांचे वाट्यास भदला नाहीं; व येवढ्याकभरताां बहदुस्थानासारखें भनरुपरवी दुसरे राष्ट्र 
कोणतेंही साांपडणार नाहीं. 

 
ह्या सवध गोष्टी असून मग लोकाांची हलाखी काां भजकडे भतकडे गाईली जाते? हा प्रश्न या मागनू 

येतो. या देशाांतील जमीनीं भपकाऊ, हवा चाांगली, देश समशीतोष्ट्ण, ग्रामरचना व्यवकस्थत, लोक सालस, 
आभण वाटेल तया पदाथाची भवपुलता, इतक्या गोष्टी अनुकूल असून लोककस्थती अशी शोच्य व दीन काां 
झाली आहे? यावरून काांहीं तरी यांत्र भबघडलें  आहें हें खभचत. व हा यांत्रभबघाड जनसमुदायाांतील नसून, 
राज्यकतृधतवभागामध्ये तयाचें काांहीं तरी बीज असावें असें वाटतें. तेव्हाां तयाजभवषयीं प्रकृतभवषयभववचेनाांत 
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काांहीं प्रसांगोभचत भलभहणें इष्ट आहे. देशकस्थती जर वर भलभहलेल्या सवध अनुकूल गोष्टींनी युक्त आहे तर 
तयाची जी हल्लीं दुष्ट कस्थती अनुभवाला येत आहे ती कशामुळें  हा भवचार नको काां करायला? प्रथमतः आपण 
हा भवचार केला पाभहजे कीं  

 
वनाभन भगरयो नद्य-स्तीथान्यायतनाभन च । 
देवखाताि गत्ताि न स्वाम्यां तेषु भवद्याते ॥ भनणधयभसन्रु्. 

 
“रानें, डोगांर, नद्या, तीथे, देवस्थानें, मीठागरें व तळीं वगैरेंवर कोणाचाही र्नीपणा नाहीं.” 

अतएव, तयाांजवर सवांचा सारखा हक्का असून तयाांचा सवांनी भबनहरकत उपभोग घ्यावा अशी पूवींच्या 
राज्यकतयांची मयादा असें. परांतु हल्ली कसा काय प्रकार आहे तो सवांस माहीतच आहे् पूवी ज्या गोष्टींच्या 
सांबांर्ानें भनखालस प्रभतबांर् म्हणून र्मधनीतींत भलहून ठेभवला आहे तद भवरुद्ध गोष्टी हल्लींचे राज्यकते 
चकचकीत आपले कतधव्य व नीभत म्हणनू करीत आहेत् तेव्हाां लोककस्थभत भबघडली याांत नवल ते कसले? 
पूवी राने, डोंगर, नद्या, तीथें, देवस्थानें, मीठागरें व तळीं वगैरे आवश्यक पदाथास काांहीं एक खचध न पडता 
ते यथेच्छ भमळत होते. परांतु हल्ली ते सवध पदाथध राज्यकतयांच्या कराांखालीं गेल्यामुळें  गवताची एक काडी, 
बकवा लाांकडाची एक फाांटी अथवा  

[आस्त्रोऽहां मरु्कूपकैमधरु्फलैस्तृप्ता भह सवे जना 
हे रांडे् तव बक गुणा? मम फलैस्तुल्यां न बकभचत फलां ् 
“हे साखरें? तूां गवध करूां  नकोस; तुझें गुण फक्त श्रीमान् लोकाांचे घरीच काय ते समजतात; परांतु जे दभररी, दीन व कृपण आहेत ते तुला 

स्वप्नाांत देखींल बघत नाहींत् पण माझी गोष्ट अशी नाहीं. मी आम्रफल असून माझीं मर्ाच्या साांठ्याांची गोड फलें  खाऊन सवध लोक तपृ्त असतात् 
तेव्हाां, अगे् तुझे गुण ते कोणते? माझ्या फलाांबरोबर कोणतयाही फलाची बरोबरी होणार नाही्”] भमठाचा खडा फुकट म्हणनू कोणास 
भमळेनासा झाला आहे् दूर्, तूप, गुराांचा चारा; इमारती लाकडे वगैरे सवध महाग झाली. तीथें, देवस्थानें 
याांच्या सांबांर्ोनेंही रुपाांतरानें पण लोकाांस कर पाट्या द्याव्या लागून तयाांजवरचेंही स्वाभमतव 
राजकतयांकडेसच पूणधपणें गेलें  आहे. अशी जेव्हाां कस्थती आहे तेव्हाां लोकाांची दैना होऊां  लागली याांत ते 
आियध कसलें ? सवध प्रकारें प्रजेला नाभडल्यावर भतणें डोकें  लागली वर काढावें कसें व देशकस्थभत चाांगली 
आहे असें दुसऱ्याला कळावें कसें? 

 
आपल्या देशाचा व आपल्या ग्रामाचा प्रतयेकाला अभभमान  असावा व असतो. परांतु, राज्यकतयांच्या 

चमतकाभरक आचरणानें लोक हल्लीं भजकडे भतकडे उदाभसन भदसतात. कारण, तयाांचे म्हणून कोठेंच काांहीं 
राभहलें  नाहीं असें तयाांस वाटूां लागलें  आहे. आपण मोठ्या कष्टानें व श्रमानें भमळभवलेली घरदार, शतेेंमळे 
वगैरे बजदगी ही आपल्याकडे भचरकाल भोगवट्यास राहीलच अशी खात्री बाळगणें मोठ्या सांशयाचे झालें  
आहे असें सवध लोक समजतात. आभण नाना प्रकारचें भवलक्षण भवलक्षण कायदे, कानू व म्यूभनभसपाभलटीचे  
कर, स्थाभनक कर, बादशाही कर वगैरेंनीं आपल्या बजदगीवरचें स्वाभमतव सवांशाांनी उडून गेले असें सवध 
लोक माभनतात. तेव्हाां हा सवध प्रभाव कशाचा बरें? तर प्रस्तुतच्या भवलक्षण राजनीतीचा, मनुष्ट्याांमध्येंही 
अपहार बदु्धीची काांहीं कमाल भदसून येते् मनुष्ट्यामर्ील सतय, अस्तेय व नीभतमत्ता हीं मुळींच नाहींशीं झालीं 
तर लोकाांनींही आपपरपणा भवसरून जाऊन उदासीनवृभत्त र्ारण करणें हें ही साहभजकच आहे. वस्तुतः 
आपल्या देशाभवषयीं बकवा ग्रामाभवषयीं रामचांराची जी लक्ष्मणाला उकक्त आहे तीच असणें स्वाभाभवक आहे 
– 

 
भपत्राऽर्वजता च या भभूम-भनर्धनाऽभप सुखावहा ॥ 
अभप स्वणधमयी लां का न मे लक्ष्मण् रोचते ॥ रामायण. 
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‘वभडलाांनी जी जागा भमळवनू ठेभवली ती भनर्धन जरी असली तरी सुखावह आहे. परांतु सोन्याची 
जरी लां का असली तरी ती मला आवडत नाही.’ असे रामचांर लक्ष्मणाला म्हणाले. परांतु वर भलभहलेल्या 
भवलक्षण कायदे वगैरेंमुळें  लोकाांस आताां असें झालें  आहे कीं,– ‘भजकडे भरला दरा तोंभच गाांव बरा्’ नोकरी 
चाकरी लागून पोटापाण्याचा र्ांदा चालू राहील व आपलें  व कुटुांबाचें आभण मुलालेकराांचें कसेंबसें पोट 
भरून अन्नवस्त्राची यातायात न पडेल अशी जेथे सांस्था असेल तोच गाांव भप्रय वाटून, आयुष्ट्याचे भदवस तेथेंच 
घालभवलेले बरे वाटतात् आपला गाांव आभण आपला देश म्हणावा कोणी?’ आपले काय आहे? असे उद गार 
लोकाकडून भनघतात. तेव्हाां एकां दरीत हल्लीं ग्रामरचनेची भशस्त भबघडली आहे याांत सांशय नाहीं. 

 
या देशाांतील पूवापार सांप्रदाय असा आहे कीं, एकदाां भपकें  तयार झाली म्हणजे शतेाांची पाहणी 

करण्याांस कामदार भनघत. व तयावळेीं कमी जास्त भपकें  बघून कोणास सूट, तगाई वगैरे कमी जास्त देणें 
असेल ती देत. ह्यामुळें  ज्या भकतयेकाांच्या भपकाांस पावसानें, टोळाांनीं, उांदराांनी व जभळतानें वगैरे र्ोका बसे, 
तयाांवर सरकाराांतून हल्लीं सारखा एक सहा जुलूम होत नसें. परांतु ती वभहवाट हल्लीं माांडून, भबनसूटर्ारे 
ठरभवल्यामुळें  रयतेची हलाखी हाऊन सावकाराांचे अर्ीन गरीब लोक झाले् क्षभत्रय राजे होते तेव्हाां 
जमीनीच्या उतपन्नाचा षष्ठाांश राजभाग म्हणनू घेऊन बाकीचे पाांच भाग रयतेला भमळत. तया काळीं येथे व 
लहान लहान माांडभलक राज्यें व सांस्थानें बहुत असून तयाांजवर चक्रवर्वत म्हणून राजराजेश्वर असे. राजाांचें 
लक्ष्य प्रजेच्या भहताकडे असून, भतला रु्ऊन भपळून काढण्याकडे नजर नसल्यामुळें  रयत स्वदेशाभवषयीं व 
स्वग्रामाभवषयीं अभभमानी असे. परांतु पुढे राजनीभत जी भबघडत चालली ती हल्लीं कराांच्या वगैरे जुलुमानें ह्या 
थराला आली. लोकाांमध्यें भकतीही शाांभत, सुख, स्वस्थता, थापडवाईकपणा आभण भनरुपरभवता असो. परांतु 
लोकाांचे पूवधवैभव, अभभमानछाती आभण कतधव्यततपरता हीं भशभथल पडत चाललीं आहेत हें अनेक 
उदाहरणाांनीं भसद्ध करून दाखभवताां येईल. हें शभैथल्य येण्यास एकच कारण नसून अनेक कारणें आहेत व 
तयाांतीलच ग्रामरचनेचां व तयाांतील कारभाराची अव्यवस्था हें एक कारण भनघत आहे. 

 
वर सूट तगाईच्या सांबांर्ानें पूवीची रीभत साांभगतली ती आजही सवांशाांनी अनुकरणीय आहे. 

ऐनभजनसी सारा [ऐन भजनसी सारा घेण्याचे वभहवाटीस गुजराथेंत ‘कळतर’ बकवा ‘भागबटाई’ म्हणतात. 
याच वभहवाटीस कोंकणात ‘तसर’ म्हणतात व नक्त रुपये बकवा भात दाणें देतात तयास ‘खड’ म्हणतात.] 
हा रयत व सरकार या उभयताांसही देणें व घेणें सुखकर असून तयाांत रयतेच्या भहताकडे भवशषे लक्ष्य 
पुरभवलेसें होणार आहे. परांतु सरकारानें र्ाऱ्याची ही रीभत काां मोडली याचें कारण पाभहलें  तर इतकें च 
भदसतें कीं, वसूलाचा नक्की आांकडा म्हणून तयाांस हल्लीं सारखा अगोदर न समजताां जमाबांदीच्या सांबांर्ानेंही 
कामदाराांस भवशषे खटपट श्रम पडणार आहेत. व याांमुळें  सरकारच्यानेंही पूवीची रीभत चालू करवत नाहीं. 
भबनसूट वसूलानें कामदाराांस मात्र फार सुख होतें. नेमलेल्या तारखेस जमा होणारा वसूल गोळा 
करावयाचा व ज्याचे कडून वसूल येणार नाहीं तयाची जमीन, घर, दार, शते वगैरे जें असेल तयाचा भललाांव 
फुां कून पसैा वसूल करून चालतें व्हावयाचें. यापेक्षाां हल्ली जास्त खटपट आभण श्रम पडत नाहींत. नाहीं तर 
सुटींचीं पत्रकें  तयार करा, ज्याचा पसैा ज्यास्त आला असेल तयाचा तयाला व्यवस्थेनें पोंचता करावा, सूट 
देणें भकती अांशानें बरोबर आहे बकवा नाहीं हे बघा, तयामध्यें अनेक वाद तक्रारी ऐका, इतका व्याप 
करण्यापेक्षाां एकदम ठरभवलेला सारा मुदतीच्या मुदतीस वसूल करून कुळाला पावती भदली कीं आटोपलें  
काम. म्हणजे दुसऱ्या कामकाजाांकडे लक्ष्य देण्यास वळे होतो; अशा र्ोरणावर सरकारनें हल्लींची वसूलीची 
आभण र्ारेबांदीची वभहवाट ठेभवली आहे. आताां ह्या दोन योजनेंत सरकारनें आपली काांहींही सोय काभढली 
असो; परांतु येणेकरून रयतेचा फायदा आभण तज्जन्य भतची उर्वजतावस्था हीं अगदी नाहींशी झालीं इकडे 
सरकारचें लक्ष्य गेलें  पाभहजे, हा या देशाचा भचरकाभलक तोटा आहे. साराांश, रयतेस सुख म्हणून भासत 
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नाही. ती भबचारी अज्ञान असून भतजला आपला पैसा सांभाळण्याचें वकूब व ऐपत नाहीं. एवढ्याकभरताां 
रयतेचें व्यवस्थापकतव सरकारसारख्या वजनदार पुरुषाांनी आपलेकडे घेऊन भतचें तज्जन्य आपलें  कल्याण 
करून घ्यावें. रयतेला काळजीचा व्यवस्थापक पाभहजे हें म्हणणें भकतयेकाांस चमतकाभरक भदसेल. परांतु तसा 
चमतकार वाटण्याचे कारण नाहीं. हल्लीं गाांवाांतून भफरूनच पाभहलें  तर गरीब व अज्ञान रयतेचें 
व्यवस्थापकतव बहुशः व्यापारी, वाणी, गुजर, मारवाडी बकवा सावकार याांजकडे असलेलें चे आढळेल. 
रयतेच्या अनेक प्रकारच्या अडचणी सरकार पुरवूां शकत नाहीं. याजकभरताां तयाांस सावकाराांची गरज हमेषा 
लागते. शतेकऱ्याांस बीं, नाडा, मोट, बैल, पोटास दाणा, लग्नकायात खचावयाला व शतेाांतल्या मजूराांना 
पैसे वगैरे, लागले म्हणजे तयाांस सावकराांवाचून गतयांतर नाहीं. व तयामुळें  हें सावकारच तयाांचे व्यवस्थापक 
होतात. तयाांच्या शतेाभाताांत बकवा गाांवढ्याांवर तयाांचे जें उतपन्न होईल तयाला नीट दर लागून तया मालाची 
भवक्री झाली म्हणजे सावकार आपल्या कजाची व्याज वगैरेंपुरती तरी फेड करून कुळाांच्या भनवाहाची 
काळजी ठेवतो. ह्याप्रमाणें सावकार हेच तयाांचे व्यवस्थापक होऊन तयाांजकडून उद्योगर्ांदे करभवतात. 
यास्तव, शतेकऱ्याांकभरताां पशैाच्या पेढ्या घालाव्या व तयाांस तगाई, सूट वगैरे द्यावी याभवषयीं अलीकडे लाडध 
भरपन साहेब याांणीं ठराव केले आहेत; ते उदारपणें अांमलाांत येतील तर रयतेस फार सुख होईल. कारण, 
वरील व्यस्थापकाांपासून रयतेचा म्हणून काांहीं फायदा होतोसें भदसत नाहीं. आभण तयाांवाांचून तर गभत नाहीं. 
सरकारच्या तोंडाकडें बघावें तर तें काय रयतेभवषयीं अगदीं उदाभसन् भपकाांत तोटा आला म्हणनू 
सरकाराला काांहीं करूणा येत नाहीं. तें जणू काय भनष्ट्करुण बनलेले् तयाचा सारा तर भजतकाचा भततका 
भरला पाभहजे; नाहीं तर वभहवाटींच्या शतेभाताांचा भललाांव होऊन पुढें भनवाहाची पांचाईत पडणार. या 
र्ास्तीनें कसेंही करून सावकाराच्या अटी कबलू करून सरकारचा तगादा शतेकरी लोक दूर कभरतात. मग 
राभहले सावकार. ते तर तयाांच्या जन्माला पुरले असतात. प्रभतवषी काांहीं वसूल होईल तो  व्याजाांत र्रून व 
पुनः कायधप्रसांगी आणखी कजध देऊन माक्तयाांनां मुद्दल रक्कम कायमची कायम राहते. ह्याप्रमाणें सवांशी 
शतेकरी व गरीब कुणबी सावकाराांचे अर्ीन होऊन राहतात. तयाांचें डोकें  म्हणनू वर भनघत नाहीं् बरें, अशा 
र्ांद्याांत सफै बुडाल्यानें परदेशाांत जाऊन तेथें काांहीं भनवाहाचा उद्योग बघण्याचे मनाांत आभणलें  तर तेंही 
सवांशी असांभाव्य. लोकाांना परदेशी जाऊन राहण्याचे रै्यध नाहीं, तयाांजवळ रव्य नाहीं, व तयाांना कोणा 
पुढाऱ्याचें बल नाहीं. भशवाय, यदाकदाभचत् जीवाचा र्डा करून ते परदेशाांत वसाहतीला बकवा 
भनवाहोद्योगाला गेले तरी तयाांच्या मागच्या आपत्ती आभण सांकटे तयाांना कोठें सोभडतात? अनेक प्रकारच्या 
व्याभर् व तज्जन्य दुःखे व नुकसानी हीं सोसण्याचें सामर्थयध पाभहजे. प्रवास करावयाचा व रानावनाांत 
भफरावयाचें तर पायाांत जोडा नाहीं व अांगाांत अांगरखा नाहीं. अशी सवांशाांनें गरीब लोकाांची मोठी दैन्यावस्था 
आहे. तेव्हाां ती दूर व्हावी कशी आभण ज्या राजाचे अांमलाखालीं ते लोक आहेत तयाांस तयाांबद्दलची काळजी 
वाटावी कशी? 

 
लोकाांच्या जवळून आपण जो पैसा घेतों तयाचा भहशबे पसैा घेणाऱ्यानें लोकाांस दाखभवला पाभहजे. 

म्हणजे तया पैशाचा सद व्यय झाला बकवा अपव्यय झाला हे लोकाांस समजून समार्ान वाटेल. तयाप्रमाणेंच 
मनसोक्त आचार बांद होऊन वभरष्ठाच्या आचरणास काांहीं तरी भनयमन आभण बन्र्ारण असलें  पाभहजे. पूवी 
वसूल बाकीचे भहशबे असाव ेतसे नसून लोकाांजवळून पैसे घेतले तर तयाांजबद्दलची तयाांस भरपाईची पावती 
देण्याची रीभत नसे. व यामुळें  कर्ीं कर्ीं वसूलाची दुसारणी देखील होऊन रयतेवर जुलूम होई. तशीच, 
जभमनीची मोजणी व प्रतबांदी वगैरे नसल्यामुळें  वसूलाचे वगैरे कामाांत अतयांत अांदारु्ांदी आभण जुलूम चालत 
असत. परांतु पढुें तोडरमल्ल व मलीकां बर वगैरे जे राजकारस्थानी व दूरदृभष्ट परुुष होऊन गेले तयाांणीं 
जमीनीची मोजणी मापणी करून व कमाल आकार आभण तनखे ठरवनू बरीच व्यवस्था केली. तरी तया  
ठरावाप्रमाणे वसूल कर्ीं होत नव्हता म्हणजे जो वसूल होई तो जमा करीत, सूट वजा करीत आभण बाक्या 
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काढीत, म्हणजे झालें . पुढें इग्रांजी झाल्यावर बवगेट साहेबानें पाहाणी केली [अद्याभप असेंही भकतयेक प्राांत आहेत कीं, 
तयाांची मोजणी अजून झालीच नाहीं. अशा ठाकाणीं जमाबांदीची वभहवाट ‘आऊतबांदी’ने असते. ‘आऊतबांदी’ म्हणजे दोन बैल व एक नाांगर येवढ्यानें 
भजतकी जमीन लागवडीस आभणता येईल भततक्या जमीनीबद्दल दोन बकवा चार रुपये सारा सरकारास भरावा. आभण अशा रीतीनें जी जमाबांदी होते 
भतला ‘आऊतबांदी’ असे ह्मणतात.] व र्ारेबांदी ठरभवली. ते र्ारे माफक असून तयामुळें रयत आबाद झाली. याचें 
कारण बभघतलें  तर, दर ठरोतीच्या पूवी बाजीरायाांच्या कारकीदीत अतयांत अव्यवस्था होती. दांगे, लढाया, 
लुटालुटी मक्तयाच्या मामलती वगैरेंनी रसत फार पीभडत झाली होती. व भतची ती हलाखी इांग्रजी होऊन 
वीस वष ेझालीं तरी तोंपयंत होती. पढुें रस्ते पूल वगैरे होऊन देशाांत बरीच स्वस्थता वास करू लागली व 
मुांबईचा व्यापार वाढला; वर भलभहलेली नवीन पैमाष होऊन लोकाांना भचरस्थाभयता वाटूां लागली; व 
बाजीरावापेक्षा आबादानी वाढूां लागली. इांदापूर, भीमथडी, सोलापूर, भचकोडी, खानदेश वगैरे प्राांत बहुतेक 
उजाड पडले होते. तयाांत पनुः लोक येऊन राहूां लागले व बहुतेक जमीनी आपल्या नाांवावर घेऊन पड 
जभमनी लागवडीस येऊां  लागल्या. पाटील कुळकणी वगैरेंच्या हक्कदाऱ्या आभण जुलूम जबरदस्ती वगैरे सवध 
बांद झाल्या. आभण लोक सुखानें शतेीभाती करून भनवाह करूां  लागले. हाच काळ जर पुढे तसाच अबाभर्त 
चालता, तर आज जी लोकाांच्या दीनावस्थेची पुनः ओरड करण्याचा दुष्ट काळ आला आहे तो कदाभप आला 
नसता. परांतु ते व्हावें कसें? लोक भबचारे जरा पढुें सरसावताहेत तों पुनः दुसरी पाहणी होऊन जभमनीचे दर 
एकदम दुप्पट झाले् आभण तेव्हाांपासून बहदुस्थानच्या भाग्योदर्ीस पनुः ओहोटी लागली ती अजून तशीच 
आहे व तयामुळें  चोहोंकडून ओरड ऐकूां  येत आहे् 

 
बहदुस्थानाांत काांहीं एकच प्रकारचे लोक नसून सवांच्या कस्थभत रीभत आभण अवस्था काांही 

एकसारख्याच नाहींत. सांपभत्त, भवद्या, उद्योगीपणा व श्रमसाहकता, इतयाभद गुणाांनी लोकाांचें भनरभनराळे वगध 
होतील. परांतु तया सवांत, अतयांत भनकृष्टावस्थेंत असलेले, सदैव पराङ मुख आभण पूणध दैवदुर्ववलासी असे 
बहदुस्थानाांतले भील, कोळी, कातकरी, रामोशी, कातवडी, दुबळे, ठाकूर, वारली वगैरे जातींचे रानटी व 
मूढ लोक आहेत. ते भबचारे मोलमजूरी बकवा भशकार वगैरे करून पोट भभरतात. या लोकाांची कस्थभत 
बभघतली म्हणजे दाभरदयधदेवतेचें प्रतयक्ष दशधन झाल्यासारखे होतें् तया भबचाऱ्याांचे दाभरदयध वणधनास आपली 
भाषा कोती बकवा असमथध आहे असें म्हटले तरी चालेल् ते बापडे बोलतात, चालतात याांवरून तयाांस 
मनुष्ट्य म्हणाव ेइतकेच. बाकी तयाांची अवस्था भनव्वळ जनावराांप्रमाणें आहे् तयाांच्या जवळ बचर्ी पटकुऱ्या 
भशवाय वस्त्र भमळावयाचें नाहीं. मग इतर वस्त्राांचे स्वप्न देखील पडावयाला नको. तयाांच्या बायकाांचे 
बाळांतपणास एक आणाही खचध करण्याचें तयाांस सामर्थयध नसतें. तेव्हाां कोठें तया भबचाऱ्याांच्या बायका आभण 
कोठें पाांढरपेशाांच्या तीन तीन मभहने बाळांतपण भोगणाऱ्या भस्त्रया् ते दुबळे व अनाथ लोक, आपली आयुष्ट्यें 
अशा दुःखाकष्टाांत आभण हालाभवपत्तींत काढतात् काय करतील भबचारे? ईश्वरानें जणू काय हीच दुःकस्थभत 
तयाांच्या वाांट्यास भदली आहे् मनुष्ट्यपणाचीं सुखें, भवलास, मौजा, कमधणुकी, भवभवर् कला कौशल्य 
भनरीक्षणजन्य महानांद, चार लोकाांत जा ये, तयाांचें तयाांस नाांव तरी कशाला पाभहजे? बारा मभहने भतन्ही काळ 
हे ईश्वराचे जीव भबनवस्त्राांनी आभण अन्नानें भदवस काढतात् रानावनाांत पारर् करून पक्षी, जनावरें, ससे 
वगैरे मारून तयाांजवर कसा बसा भनवाह करावा ही तयाांची रीभत आहे, ते आपले पशुतुल्य असून अक्कल, 
भवद्या ही तयाांच्या भवभागास भवर्ातयाने भदलीच नाहीं असें भदसतें. याचें कारण उघड आहे कीं, 
सृष्ट्टु्यतपत्तीपासून तयाांना सुर्ारणेच्या कस्थतींत आणण्याचा कोणींच प्रयतन केला नाहीं. तयाांजवळ 
पैशाअडक्याचा तर भवटाळ नाहीं; तेव्हाां तयाांणीं भवद्या-शाळाांची कल्पना तरी मनाांत कशी आणावी? ईश्वरानेंच 
तयाांचा सवधस्वीं पतकर घेतला आहे. तयाांना दुखणें बाहणें आलें  तर तयाांस औषर् पाण्याची योजना तयाांची 
तयाांजकडून जी होईल ती होईल. तयाांना वैद्य, डाक्टर, सुईणी, वगैरेंच्या ज्ञानाचें आभण हस्तकौशल्याचें सुख 
स्वप्नाांत देखील पहावयास साांपडावयाचें नाहीं. साराांश, सवध प्रकारें तयाांची लाचारी व नादारी असून तयाांचें 
वणधन देखील हुबेहूब करणें कठीण आहे. कोईनकाांठचे गाांव, घाांटमाथा, पाटणखोऱ्याांतील मोरभगरीचा 
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बाजार अथवा पेंठ सांस्थान इकडे जाऊन पाभहलें  असताां तयाांच्या कस्थतीचें भचत्र भदसेल. तयाांची अवस्था काय 
आहे ती प्रतयक्ष डोळयाांनींच बघावी म्हणजे तयाांत सवध कळून येतें् 

येथपयंत या भवषयास अनुकूल तेवढे भाग भववचेन केले. आताां ग्रामरचनेसांबांर्ी उतपन्नाची वगैरे 
थोडीशी माभहती देऊन पूवीच्या व प्रस्तुतच्या वभहवाटींत यासांबांर्ाांनें काय फेरफार झाला आहे व तो भकती 
भहताऽवह आहे तेवढे पाहूां म्हणजे झालें . 

 
गाांवचीं वतनें एक तफा, दुतफा बकवा चार तफा असून प्रतयेक तफेच्या वडील घरचा मनुष्ट्य 

आपापला भहस्सा अनुक्रमें पाांच पाांच बकवा दहा दहा वष ेभोभगतो ह्या तफा भावाबांदाांच्या वाांटण्याांनीं झाल्या 
असतात; बकवा वतनदारानें पूवी कर्ीं आपल्या मदतीस कोणाला बोलावनू तयाजकडून काांही कायध करवनू 
घेतल्यामुळें  तयाच्या उपकाराबद्दल देणगी म्हणून, आपल्या वतनाांतील एक तफध  (भाग) तया साह्यकतया व 
उपयोगी पडणाऱ्या मदतगाराला भदलेला असतो, तयामुळे झाल्या असतात; अथवा तीं वतनें दोन बकवा 
अभर्क कुळाांनीं सांपादन केल्यामुळें  तया सवांस तयाांचा उपयोग भमळावा म्हणून अशा तफांनीं वाटें केले 
असतात. हे तफावाले वतनदार आपल्या वाांटणीप्रमाणें स्वतः पाांच बकवा दहा वष े वतनाच्या गाांवाचा 
भोगवटा घेऊन आपला भहस्सा पावतात अथवा आपल्या तफे कोणी मुखतयार नेमून तयाच्याां माफध त आपल्या 
वतनदारीचा भोगवटा घेतात. मग अथात तया वतनदाराला जो गाांवकऱ्याांकडून मान भमळावयाचा तो या 
वभहवाटदार मुखतयारास भमळतो. कोठें कोठें हे मुखतयार परांपरेचे झालेले आहेत व ह्या वभहवाटदाराांस 
कागद पत्राांतून अजाहत (मदतगार) असे म्हणण्याची वभहवाट भदसते. पूवी, जे काांही प्रयतन करावयाचे 
तयाांचें र्ोरण कोठें तरी वतनदारी भमळवायची इकडे असल्याभवषयीं मागें (पृष्ठ १८) साांभगतलें  आहेच. तेव्हाां 
असल्या वतनदारीच्या हक्काांस कोणी आडव ेआल्यास तयाबद्दल मोठाले वाद चालाव ेव तयाकभरताां लोकाांनीं 
जीवप्राण टाकावें हे साहभजकच आहे. या वतनदारीच्या हक्कासांबांर्ानें उपकस्थत होणारे वाद फार भबकट 
आभण घोंटाळयाचे असतात. व तयाांचा न्याय करण्याांत फार खोल चौकशी होऊन योग्य भनकाल झाला 
पाभहजे असे ते असतात. तसें न झाल्यास खरा हक्कदार वांशपरांपरा उपाशीं मरावयाचा व अपहारी व लबाड 
लोक वांशपरांपरेने सुख भोगणार असें व्हावयाचें. परांतु हल्लीं वतनदारीकडील लोकाांचे लक्ष्य उडालें  आहे. 
याचें कारण सरकाराांतून तयाांस भमळावा तसा मान भमळत नाहीं व सरकारास तयाांचा अभभमान नाहीं. साराांश, 
तयाांची इतर लोकाांप्रमाणेंच दैना व हायहाय ऐकूां  येतें. सवध गोष्टींत वतनदाराांस सरकारचें असहाय 
असल्यामुळें  ते जागच्या जागींच ठार होत चालले आहेत व हेंच सरकारास कतधव्य आहेंसें भदसतें् 

 
पूवीच्या ग्रामरचनेप्रमाणें वतनदाराांची आभण तयाांच्या उतपन्नाांची हल्लीं काय व्यवस्था आहे ती 

साांभगतली. आताां एकां दर भवषयाचें मनन करून ह्या ग्रामरचनेच्या व तज्जन्य एकां दर देशाच्या हल्लींच्या 
कस्थतीवर आपण थोडा भवचार करून हा भवषय सांपवूां म्हणजे झालें . ग्रामरचनेचा भवषय आम्हीं भलभहण्याचें 
योभजले याचें कारण तरी भवचक्षण वाचकाांस कळून येईलच कीं, देशकस्थतीच्या सांबांर्ाने आज जे लोकोद गार 
भनघत आहेत ते उगाच काांहीं तरी बडबडत आहेत बकवा ततवतः भवचारानें खरोखरच तयाप्रमाणें सवध प्रकार 
आहे हा लोकाांस व सरकारास कळावा. याकभरताां आताां यापढुें तो सवध भवचार थोडक्याांत देऊन या भवषयाचा 
उपसांहार करू म्हणजे झालें . 

 
हल्लीं इांग्रजी राज्याांत पूवीची व्यवस्था सुर्ारून चालू केल्यास सवास इष्ट आहे असे लोकोद गार 

भनघतात. व याचें कारण बभघतलें  असताां अगदीं बरोबर आहे. इांग्रजी राज्याांत मोठी चूक ही आहे कीं, 
सरकार एत्तदेशीय लोकाांचें मत म्हणून काांहींच घेत नाहीं. काळे लोकाांवर म्हणून तयाचा भवश्वास नसून 
तयाांस तें हलकट समजतें् आभण तयाांचे मत घेण्याचें मुळींच प्रयोजन नाहीं; आपण जें करूां  तेंच योग्य असून 
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सवांनी तें मान्य केलें  पाभहजे असें सरकारास वाटते. आताां हा कोण न्याय बरे? हा देश बजकून तयाांणीं 
आपल्या ताब्याांत घेतला हें एत्तदेशीयाांच्या पापाचें फळ काय? आभण तया पापामुळें  सरकारची अशी बुभद्ध होते 
काय? नकळे् सरकारच्या या काळया-गोऱ्याचे पक्षपाताने गोऱ्या कामदाराांकडून अज्ञानानें अन्याय फार 
होतात. तयाांस काळया लोकाांत भमळून भमसळून राहण्याचें आवडत नाहीं; तयामुळें  काळया लोकाांच्या पूवापार 
रीतीभाती व आचारभवचार हे कसे आहेत. हें माभहत नसतें; आभण तेणें करून तयाांजकडून जे तयाांच्या वादाांचे 
व कज्जाांचे भनकाल होतात ते भलतेच होतात असें अनेक प्रसांगी सरकारास व रयतेस कळून आले आहे. 
तथाभप पभहल्यापासून जी सरकाराकडून डोळेझाांक झाली तीच अद्याभप चालू आहे हें पाहून फार नवल 
वाटतें. भदवसेंभदवस सरकारास ज्यास्त ज्यास्त अनुभव येत जाऊन तें आपल्या कारभाराांत आभण अांमल 
बजावणींत सुर्ारणा करील म्हणावें तर तसा प्रकार काांहीं भदसत नाहीं व लोकाांची कुरकुर आभण ओरड 
काहीं कमी होत नाहीं. सरकार आपल्या कारभाराांत मुळींच सुर्ारणा करूां  इकच्छत नाहीं बकवा करीत नाहीं 
असें नाहीं. तें सुर्ारणा करूां  इकच्छतें व तयाप्रमाणें करूां ही लागलें  असेल; कबूल, परांतु ज्या गोष्टींभवषयीं 
आभण ज्या कारभाराांत पभहल्यानें आभण आवश्य सुर्ारणा व्हावी असे लोक इकच्छतात व अपेक्षा कभरतात तया 
गोष्टींत व तया कारभाराांत सरकाराांकडून सुर्ारणेसारखा काांहींच फेरबद्दल होत नाहीं ही मोठ्या दुःखाची 
गोष्ट आहे. ज्या गोष्टींत व ज्या कारभाराांत सुर्ारणा व्हावी असें लोक इकच्छतात तया गोष्टी व ते कारभार 
म्हटले म्हणजे–जमीनीच्या बाबी, वसूल वासलाती आभण सवध प्रकारचे भदवाणी फौजदारी न्याय. ह्याच गोष्टी 
आभण हेच कारभार अगोदर सुर्ाराव े म्हणजे कोणाची कुरकुर आभण कागाळी ऐकूां  येणार नाहीं. 
जमीनबाबींच्या चालू वभहवाटींनी आभण भदवाणी फौजदारींतील भवलक्षण खचानें रयत अगदीं सार्ी आभण 
भबनखचाची असेः गाांवकरी लोकाांचे अनुमतानें पाटील कुळकणी वगैरे वतनदार नेमीत, व ते सभ्य लोकाांना 
पच नेमून तयाांजकडून पांचाइती करवीत. तयाप्रमाणें आताां केलें  तर होणार नाहीं असें नाहीं. सरकारचीं 
मोठमोठीं कामें करून हल्लीं पेन्शनें (बठेै पगार) खात बसलेल्या सभ्य लोकाांकडून जर असली पांचाइती 
कामें करभवली तर होणार नाहींत असें नाहीं, व तयात अन्यायही होण्याचा सांभव कमी भदसतो. परांतु 
सरकाराचा लोकाांवर भरांवसा पाभहजे ना? तो तर मुळीं तयाजमरू्न अगदीं नाहींसा झाला आहे् या 
बेभरांवशानेंच या देशाच्या लोकाांचें असें हाल आभण अशा अपेष्टा माांभडल्या आहेत. हा भरांवसा जर आमच्या 
सरकारच्या मनाांत असता तर मग काय पाभहजे होतें? पण तें व्हाांवें कसें? सरकारच्या मनाांतून काळया 
लोकाांभवषयींचा भवश्वास बकवा भरांवसा याचें साांठवण अगदींच भरतें झालें  आहे असें भदसतें. तयाच्या मनाांत 
काळयाांच्या भवश्वासाचा एक कणही वसत नाहीं; सरकारला तयाचे जेवढे काळे लोक कामावर आहेत तेवढे 
मात्र अांशतः अथवा काांहीं पयायानें बकवा बाताबेतानें भवश्वसनीय वाटतात; परांतु सरकारच्या नौकरींत 
नसणारे लोक मूर्वतमांत बेभरांवशाचे वाटतात असें म्हणतात हें खरें काय? पूवीच्या सरकाराांचे आभण राजाांचे 
सवध भवश्वास आभण भरांवसे, तयाचप्रमाणें सभ्य म्हणभवलेल्या लोकाांची अब्र,ू साक, वजन, कीर्वत आभण मान 
हीं हल्लीं सारीं नाहींशीं होऊन ते जणूां काय कवडीमोल झाले असें सरकारास वाटूां लागलें  काय? 
एलट भफन्स्टन साहेबाांनी पुणें घेतलें  तेव्हाां बाळाजीपत नातु याांस आपले कौकन्सलदार नेमून तयाांच्या सल्ल्यानें 
तयाांणीं दहा वषें काम चालभवलें  होतें. आभण तयाांच्या मसलतीनेंच तयाांणीं सरांजाम, जाहभगरी, पेन्शने, बडे 
लोकाांच्या यादी वगैरेचें बांदोबस्त केले. याचप्रमाणें इांग्रजीच्या अव्वलीस दरएक कलेक्टराांजवळ एकेक 
दप्तरदार नेभमलेला असून तयाचे माफध त महालाचीं व भजल्ह्याांचीं कामें चालत होतीं. इतकें च नव्हें, तर तयाचे 
सहीवाांचून कलेक्टराचा हुकूम चालत नसें. यामुळें  कलेक्टराांस सवध प्रकारची माभहती व वतधमानें स्वतः रास्त 
रीतीनें समजून घेण्याची सांर्ी असे. परांतु आताां तसा प्रकार मुळींच राभहला नसून, सवध साहेब लोक 
आपल्याला स्वतःभसद्ध समजतात व यामुळें  तयाांस काळे लोकाांचा सल्ला घेणें म्हणजे मोठी लज्जास्पद गोष्ट 
होय असें वाटतें. असें काां व्हावें हें काांहीं समजत नाहीं. हल्लीं सरकारनें पूवीच्या पांचाइती, लवाद, भशष्टमत 
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वगैरे दरोबस्त एकीकडे सारून तयाांचे जागीं कोटें  कचेऱ्या व वकील आभणले. परांतु तयाांच्या भाराखालीं रयत 
भचरडून जाऊां  लागली भअकडे सरकारचें मुळींच लक्ष्य जात नाहीं हा चमतकार नव्हे काय? 

 
पूवी महजर होत होते. तयाांवरून असें भदसतें कीं कोणताही कज्जा असो, तो एक भनयभमत मुख्य 

कामदाराकडे येऊन, तयाचा भनणधय तया गाांवचें वतनदार व जमीनदार याांची सभा भरून होई. तयाचप्रमाणें 
कोणतयाहीं बजदगीची, मालाची व चीजवस्तूची खरेदी भवक्री वगैरे झाली तर तयाचे पत्रकावर गाांवचे 
देशमुख, काजी याांच्या सह्या साक्षी होत म्हणजे झालें . असा सवध शाांततेचा सौम्यतेचा व भबनखचाचा व्यवहार 
असताां तो आताां जसा काांहीं एखादा मोठा बाऊ करू ठेभवला आहे् हल्लींची कोटे, कचेऱ्या आभण वकील 
याांचें घोंटाळयाांत भबचाऱ्या गरीबाांची मुळींच दाद लागत नाहीं. तसेंच, एक पाभटलकी बकवा कुळकणधपणाचें 
वतन याांचा एक आण्याचे भहश्याचा वाद असून तक्रार पडली तर मामलेदार, कलेक्टर, कभमशनर व 
हायकोटध बकवा सरकार याांच्यामाफध त तयाबद्दल कागदपत्रें चालून दहा रुमाल कागद होतात आभण कोणास 
समजूत पटत नाहीं. भशरस्तेदारापासून तों कौकन्सलदाराांपयंत सारखा रु्माकूळ माजून सवध थकतात; तरी 
भनकाल होतच असतो. पैसेवाल्याांची मात्र चैन असते. सरकारचे कामदार बहुतकरून आळशी बकवा पोस्ती 
फार असून तयाांना भजभकरीच्या कामाचा मनापासून भतटकारा असतो. भदखाऊ कामें सवध कभरतात; परांतु 
भजकीरीचीं आभण घोटाळयाचीं कामें करण्याचा भाग म्हणजे तयाांना कां टाळवाणा वाटतो. ते काळजीनें बकवा 
र्ास्तीनें आपल्या कामावर वळेेवारीं हजरही नसतात. सगळे आपल्याच ऐटींत दांग असून आपल्याकडे गरीब 
रयत आभण आपले देशबांरु् भहसके खाऊन आभण खेपा घालून दाद मागत आहेत; तेव्हाां काळजीनें आभण 
उतसाहानेंआपल्याकडे असलेल्या थोर अभर्काराचा तयाांस लाभ देऊन आपण तयाांना भनबित कराव े हें 
तयाांच्या स्वप्नींही वागत नसतें् साहेब लोकाांच्या कचेऱ्या आभण न्यायाभर्शाांची कोटें  याांजमध्ये फेरे घालीत 
असाव,े पैसे मोडीत जाव े आभण वकील ब्याभरस्टराांची पायर्रणी करावी तरी दाद लागत नाहीं् 
अभर्काऱ्याांमध्यें भचत्त देऊन काम करणारे अांमलदार फारच थोडे. ज्याचें तयाचें तारखा मोजण्याकडे लक्ष्य 
असतें. पभहली तारीख येते कर्ीं आभण पगार पदराांत पडतो कर्ीं याकडे ते भचत्त देऊन बसले असतात. 
तेव्हाां अथातच रयतेच्या दादीचें आभण न्यायाचें सांकट होऊन प्रजेला दीन व लाचार होऊ बसावें लागतें् 
खालच्या न्यायाभर्शाांनी भवरूद्ध न्याय केला तर तयावर हायकोटांपयंत अपीले करण्यास आभण भाांडण्यास 
मागध ठेभवले आहेत.परांतु तयाांचा काय उपयोग? या भाांडण्याांत आभण न्याय भमळभवण्याांत घरदार भवकून 
कफल्लक व्हाव े लागतें् हायकोटांत अपील लागलें  म्हणजे घर बसल्या बोलावणें येतें. परांतु हें समन्स 
लागलें  म्हणजे तया मनुष्ट्याला पाभहल्यानें काळजी ही पडते कीं, “मुांबईस अपीलाच्या भदवशीं हजर 
राहण्यास जावयाचें, तर गाडीचे भाड्याच्या खचाला पैसे कोठून आणूां”?बरें, मुांबईस गेल्यावर तयाला कळतें 
कीं, वकील पभहल्यानें पांचवीस रुपये मागतो व १०० चा बक्षीस रोखा भलहून दे म्हणतो. तयाचप्रमाणें 
हायकोटात साक्षी आणण्याकभरताां कोटाचा भत्ता, साक्षीदाराांचा खुराक, स्टाांपाांचा खचध तयाभशवाय कारकून 
भशपायाांस भचरभमरी इतयाभद खचांची सदरें भरावयाला पसेै पाभहजेत. हे इतके पैसे आणूां कोठून? ही तयाला 
आणखी काळजी उतपन्न होऊन तयाची कां बर खचनू जाते. दाद लावनू न्याय मागावयाचा म्हणजे पैशाांशी 
उठावयाचे आभण पैशाांशीं बसावयाचे असें तयाला आढळून येतें व हें सवध पैशाांचें गारूड व गौड बांगाल आहे 
असे कळून येऊन तयाची भनराशा होते. मग तो भबचारा व्यग्रभचत्त होऊन असें म्हणतो कीं, जळो तो कज्जा 
आभण दावा. या भानगडींत आभण खचात पडून आपल्याला आणखी खचांत बुडवनू घेऊ नयें् असें म्हणनू तो 
परत घरीं येअुन स्वस्थ बसतो. तयाला कोटध म्हणचे पैशाची अुर्ळपट्ी आभण रू्ळर्ाण करणारी अशी 
काभलकादेवीच्या बभलदानाची महावदेीच वाटते् यामध्यें लक्षावर्ी रुपये घातले तरी स्वाहा होअनु न्याय 
भमळतच असतो् काय हीं पसैा भपळून काढण्याचीं भवलक्षण यांत्रें सरकारनें लावनू भदली आहेत् हे अनथध 
आभण व्याप टाळण्यास पूवीची पांचाभअती करण्याची रीभत फारच सुखसोयकर आभण व्यवकस्थत आहे असें 
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भवचाराांतीं आढळून येतें. जेथें तेथें माभहतगार, लोकाांच्या वागणुकी समजणारे आभण व्यवहारज्ञ असे पोक्त 
भवचाराचे व केले सवरलेले लोक असतातच. तयाांजकडून ह्या देण्याघेण्याच्या पांचाभअती करभवल्यास सतय 
काय असेल तयाप्रमाणेंच न्याय होअील. ह्या लोकाांस कायदाकानूांचे ज्ञान नसलें  तरी सतय समजण्यास 
कायदे कानू लागत नाहींत. आभण पूवी हीच पांचाभअतीची रीभत सवधत्र प्रचाराांत असून ती सवांस अनुकूल 
वाटत असे. आताांची कोटे, तयाांतील कायदे, तयाांच्या मुदती आभण तयाांजमध्यें लागणारे हत्तीसारखे खचध हीं 
लोकाांस भबलकुल अनुकूल न पडताां अगदीं जेरीस येतात. तसेंच, कायदेही फार अवघड असून तयाांचे अथध 
सार्ारण मनुष्ट्याांस होत नाहींत अशी पांचाईत असते. तेव्हाां याांजभवषयी जर सरकारनें योग्य तजवीज केली 
तर लोकाांचे पुष्ट्कळ कल्याण झालें  असें होअील. हा न्यायमनसुबीचा भाग झाला. आताां जमीनबाबींचा आभण 
वसूलवासलातीचा कसा काय प्रकार आहे आभण तयाांत काय व्यवस्था झाली पाभहजे ते बघूां. 

 
जमीनींची व्यवस्था कशी असते, तयाांना लागणाऱ्या पजधन्याची अभनयभमतता भकती असते, कीड 

काजळी टोळर्ाड अुांदीर वगैरेंचें तयाांना भकती भय असतें, तयाांची मरामत आभण मशागत नसल्यामुळें  भपकें  
कमी भकती येतात, हा सवध प्रकार बघून र्ारेबांदी झाली पाभहजे; व कायमचे र्ारे फार तोट्याचे असतात 
म्हणून सूट तगाअीची पूवीची रीभत चालू झाली पाभहजे; वगैरे पूवी अनेक वळेाां साांगण्याांत आलें  आहे. हल्लीं 
शतेकरी गरीब, अन्नाला महाग आभण सांसार हाांकण्यास असमथध झाले असतात. सरकारचे कर, सारे व र्ारे 
अभतशय जरब असून ते भरण्याचें दीन कुळांब्याांना मोठें सांकट पडतें. तयाांणीं जीवापाड मेहनत करावीं; परांतु 
तयाांचें फलभाक् सरकार आभण सावकार होअुन तयाांनाां आठ मभहने मोलमजूरी बकवा नौकरी चाकरी करून 
पोट भरावें लागतें. तयाांची बायका पोरें वीस कोसाांवरून गवत, लाांकडे, पानें वगैरे आणून बाजाराांत 
भवकतात; परांतु तयाांत तयाांस मजूरीपेक्षाां ज्यास्त काांहीं भमळत नाहीं. माल फुकटच जातो; भबरवाडीहून गरीब 
लोक पानाचे भारे आभणतात. तयाांचा भहशोब बभघतला तर चार भदवस पानें काढावयास लागतात व तयाांचे 
भारे बाांरू्न पुण्यास यावयाला दोन तीन भदवस लागतात. ह्याप्रमाणें एक आठवडा एक भारा आणण्याांत 
जातो. तया भाऱ्याची बकमत सुमारें बारा आणे बकवा फार तर अेक रुपया मोठ्या मारामारीनें भमळते. तेव्हा 
अुन्हा वनाांत खपून व लाांबचा प्रवास करून दोन आणे प्रमाणें रोजी तयाांस मोठ्या भाग्यानें भमळते असें 
म्हणावयाचें. मालाला बकमत नाहींच. मालाची बकमत म्हणजे तयाांची मजूरी भदली तयाांत झाली् बरें ह्याांत 
तरी सुख आहे, काय? सरकारच्या जांगल सांबांर्ी कायद्याने सवध अरण्याांस कुलपे घातल्यामुळें  राना वनाांतला 
गवत काडी, लाांकूड-फाांटी, पान पाला वगैरे माल मुबलक भमळण्याची मोठी पांचाभअत झाली आहे. 
ह्याप्रमाणें चोहोंकडून गरीबाांस दुर्वदन आले आहेत् गरीबाांची सवध प्रकारें अनास्था आभण दुदधशा आहे् काय 
करतील भबचारे? पोटाच्या पायीं नवऱ्याला बायकोची काळजी कभरताां येत नाहीं व आअीला मुलाांचा लळा 
पाळवत नाहीं. ही भनकट सांबांर्ाची कस्थती. मग दूरस्थ सांबांर् आभण नातें या दभरद्र्यावस्थेमुळें  भकतीसें पाळलें  
जावें हें भदसतेंच आहे. दूर गाांवी झोपड्याांत आपलीं पोरें टाकून लाांकडाांचे, गवताचे व पानाांचे भारे नेऊन 
भवकणाऱ्या लें कुरवाळया बायाांकडे पाहून कोणा पाषाण हृदयाांस रव येणार नाही? पण करावयाचें काय? हा 
प्रकार केवळ अयोग्य कारभाराचा आभण प्रजाभहताभवषयीं असणाऱ्या औदाभसन्याचा होय. जमीनीपासून 
उतपन्न होणार एक रुपया आभण सरकार घेणार आठ आणे. या सरकारी र्ाऱ्याांभशवाय शतेकऱ्याांस 
लोकलफां ड, स्ट्याांप, रभजस्टर(नोंदणी) वगैरेंसांबांर्ानेंही पुष्ट्कळ खचध सोसावा लागतो. साराांश, शतेीच्या 
कामाांत तयाांस बरकत म्हणनू राभहली नाहीं. शतेी सोडून दुसरे र्ांदे कराव ेतरी बरकतीचें अनुष्टुपच. कसा 
बसा मजूरीनें भनवाह व्हावयाचा. घरच्या गाड्या ठेऊन भाडोत्र्याचा र्ांदा केला तरी याबद्दलचीही नाकेबांदी 
केलेली असून गाड्याांच्या मागें दस्तुऱ्या ठेभवल्या आहेत; बैल गुरें चारण्याला रानें व कुरणें भशलक नाहींत; 
वळेेवर पैशा अडक्याची गरज करणारे व हमेषा अुपयोगी पडणारे पैसेवाले कोणी राभहले नाहींत; आभण 
कोणतयाही र्ांद्यात मालाचा खप म्हणून होत नाहीं. तेव्हाां लोकाांना बरकत यावी कशी? 
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सवध राज्यकतयामध्यें मुससमानाांसारखें रानटी, कू्रर, मनस्वी जुलमी, अपहारी, परर्मधदे्वष्टे वगैरे जीं 

नाना बनद्य भवशषेणें द्यावी भततकींहीतयाांच्यातील भकतयेक बादशाहाांस लागतील व तयाांच्यासारखे कोणी 
नसतील; परांतु तयाांणीं सातश े वष े बहदुस्थानाांत राज्य करून ही पूवीची नीभतच कायम ठेभवली; व 
जमीनबाबींमध्यें तयाांणी भबलकुल हेरफेर न कभरताां रयतेची काळजी बाळगनू सूट तगाई वगैरे यथाकस्थत 
पाभळलीं. आभण ज्याांचा सवध जुन्या व नव्या पृर्थवींतील राज्य कतृधतवकौशल्याभवषयीं डांका वाजत आहे व जे 
रू्तध, चतुर, कायधसारु् आभण सारासारभवचाररष्टे म्हणून सवधत्र प्रभसद्ध आहेत तयाांणीं, पूवी कर्ीं कोणीं न 
दाखभवलेली भनदधयता आभण अमानुषता दाखवावी हें बहदुस्थानच्या प्रजेचें दुदैव होय यापेक्षाां तें दुसरें काय 
म्हणावयाचें आहे? सातशें वषपेयंत रयतेला सुखावह ज्या जमीनबाबी तया मुसलमान राजाांनी पाभळल्या, 
आभण तयाच बअग्रज सरकारला दरोबस्त मोडून टाकाव्याशा वाटतात् तेव्हाां अशी भवपभरत बुभद्ध चाांगल्या 
राजास होणें म्हणजे रयतेचें नष्टचयधच समजलें  पाभहजे दुसरें काय? भबनसुटी भहशोबात शतेावरच भनवाह 
करणें हल्लीं अगदीं होत नाहीं हें अनेक अुदाहरणाांनी व अनुभवाांनी राजाप्रजेस कळून आलें  आहे. शतेें आपलीं 
अुगाच भनभमत्ताला वतनदारी म्हणून सारे भरून ठेवावीं व काांहीं बाांहीं जें अतुपन्न होअील तेवढ्यानें सरकारचा 
सारा वारावा अेवढाच काय तो शतेकऱ्याांचा हेतु असतो. वस्तुतः शतेकऱ्याांना तयाांजकडे असलें ल्या 
शतेाांपासून भनवाहापुरता फायदा होत नाहीं. पूवी शतेकऱ्याांस आपलीं शतेें चाांगल्या रीतीनें लागवडीस 
आणण्याला अनेक सार्नें असून अुमेद असण्याचें पभहलें  कारण हेच कीं, हल्लीपेक्षाां तयाांजवर सरकार देणें 
फारच कमी असून तयाांना शतेाांना खत, राब वगैरेंची हल्लींप्रमाणें दुर्वमलता नव्हती. पाभहजे भततकें  व फुकट 
खत भमळवनू आणनू जमीनींची मशागत करावीं; माळीपणा, काछाांचा र्ांदा, वगैरेंमध्यें शतेकऱ्याांना हात 
घालण्यास साांपडून तयाांचा पसैा चोहोंकडे भफरे व तयाजबद्दल तयाांस चाांगली भकफायत होअी; बडे लोकाांच्या 
आश्रयानें शतेकऱ्याांस कोणतयाही गोष्टींचे सांकट वाटत नसे; ते तयाांस लग्नकायात मदत करीत व 
प्रसांगभवशषेीं बक्षीस भअनाम देअुन तयाांस खुष करीत; आभण तेणेंकरून शतेाांची आभण जमीनीची पोटच्या 
लें कराांप्रमाणें ते काळजी बाळगीत. परांतु आताांची कस्थभत काय आहे? बडेलोक, राजे, सांस्थाभनक, वगैरे सवध 
बुडाले: श्रीमांताांच्या वस्तया अुठल्या: जाहभगरी, सरांजाम वगैरे दरोबस्त लयास गेले; आभण तो सवध पूवीचा 
आश्रय, आभण अुते्तजन तुटून, कोणाच्या पाठीं पडावें असेंएकही स्थल राभहलें  नाहीं् 

 
कसब, काराभगरी, कलाकौशल्य हीं सवध परदेशीय याांभत्रक शक्तींनीं आटोभपलीं. देशाांत श्रीमांत व 

आश्रयदाते अशा लोकाांचा भरणा नष्ट झाला. मजूरीभशवाय गरीब लोकाांस भनवाहाला दुसरें सार्न राभहलें  
नाहीं. परांतु सवधच मजूर होअू लागल्यावर तयाांना आश्रय तरी कोणाकडून भमळावा? श्रीमांतीचीं सुखें व 
ततप्रीतयथध भक्ष्य भोज्य पदाथध जे लागावयाचे तयाांचा खप कमी होअून लोक अन्नाला महाग झाले आहेत. 
बागवानानें केळी नारळी व राक्षें याांची लागवड करून पीक काढलें  तरी हे महागाअीचें पदाथध घेतो कोण? 
चार आण्याांचीं राक्षें घेअुन खावीं तयापेक्षाां तेवढ्याचे दाणे आणून दोन भदवस पोट भरून भाकरी खाल्लेली 
बरी; असें लोक म्हणू लागले आहेत. बरोबरच आहे. रव्यावर सवध गोष्टी अवलबून आहेत. अैष आराम आभण 
चाांगल्या प्रतीचें खाणें हीं, जवळ रव्योष्ट्मा असला म्हणजे तयाांच्या नुसतया वाफेनेंच होतात. परांतु जेथें 
रव्योष्ट्मा नाहीं तेथें भनर्धनतारुप शीतामध्येंच कुडकुडत मीठभाकरी जशी भमळेल तशी खाणें प्राप्त होतें. 
अथात अतु्तम प्रकारचा माल तयार झाला तर तयाचा खप करावा कोठें व लोकाांजवळ तो भकमतीचा माल 
घेण्यास पैसा कोठें आहे? हा भवचार पुढें अभुा राहतो. 

 
पाअुसपाण्याची हरकत आभण भपकाउतपन्नाची रडारड कोठेंही नाहीं असें स्थल व काळ सापडणार 

नाहीं. तेव्हाां सरकारी करर्ारे वगैरे चढवनू गरीब शतेकऱ्याांपासून जो पैसा भपळून घेअुन सरकारच्या 
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खजीन्याची भरती होते ती भनखालस जुलुमानें भमळभवलेल्या पैशाच्या सांचयाप्रमाणें होय असें लोक 
समजतात. याकभरताां अतुपन्नाप्रमाणें सरकारनें आपलें  घेणें घ्यावें व सूट वगैरे द्यावी हें बरें. सुटीच्या वगैरे 
वभहवाटीनें आताां सरकारास असें वाटेल कीं, लोक आम्हास फसभवतील. परांतु याला सरकारनें भनमताने 
बघण्याची वभहवाट ठेवावी म्हणजे झाले. चार गाांवच्या भपकाांचे भनभमताने घेअुन साऱ्याची आकारणी करावी 
म्हणजे लोकाांना फसवायला मागध राहणार नाहीं व सरकारही फसलें  जाणार नाहीं. थोडी बहुत कसर 
राभहलीच तर ती काांहीं कोठें व्यथध जात नाहीं; प्रजेच्या घराांत राभहली असें होअील. व भअतकी अुदार बुभद्ध 
सरकारनें नेहमी राभखली तरच प्रजा कसदार राहील. नाहीं तर पसैा भपळला जाअुन ती भनःसतव व भनघूधत 
होतच आहे् जभमनीवर कायमचे र्ारे नसल्यामुळें, आपल्या ताब्याांत वभहवाटीस असलेल्या जभमनींची 
मरामतव काळजी फारसे कोणी बाळगीत नाहींत. कारण, आपण पुष्ट्कळ काळजी बाळगून जभमनींत खत 
वगैरे घातलें  व पूवीपेक्षाां ती भपकाअू केली तर, ती जमीन आपल्याकडेच राहील अशी कोणाची खात्री आहे? 
कारण दर पाहणीस तीस वषांनीं जमीनीवरचे सारे चढणार. तेव्हाां आज आपण मालक आहों, पण अुद्या पुनः 
जमीनीची पैमाष होअनू नवीन प्रतबांदी व र्ारेबांदी होअुन साऱ्याची आकारणी जास्त होअील आभण आपली 
मेहनत व खचध भवनाकारण व्यथध होअील; या भीतीनें कोणीही जभमनींच्या शुश्रूषेकडे द्यावें तसें लक्ष देत नाहीं. 
तेव्हाां याांत रयतेची तरी कोणती चूक आहे? भतचा भवचार बरोबरच आहे. ज्या गोष्टीपासून काांहीं फायदा 
असेल ती गोष्ट कोणीही करील. गैर फायद्याचे कष्ट व पभरश्रम कोण कभरतो? साराांश, रयत सांतुष्ट व आबाद 
होण्यास सरकारच्या हातची अतयांत सुलभ योजना म्हटली म्हणजे अुतपन्नाप्रमाणें सारे सूट आभण लोकाांच्या 
अैपतीप्रमाणें कर पट्ट्या ठेवाव्या. 

 
आताां सरकारच्या साऱ्यार्ाऱ्याांची अशी असांतोषाची रीभत असताां लोक अशा अमलाांत राहतात काां? 

सरकारच्या राज्यव्यवस्थेपासून जर सुखशाांभत नसेल तर जेथें सुखशाांभत होण्याचा सांभव असेल तेथें जाअनु 
आनांदानें ही सांसारयात्रा क्रमावी; अथवा दुसऱ्या देशाांत जाअनु वस्ती करावी, म्हणजे तेथें सरकारच्या 
जुलमी ठरावाांपासून व अमलापासून ताप होणार नाहीं असें कोणी म्हणतील. परांतु सरकारला असें त्रासून 
जावें कोठें? भजकडे जावें भतकडे तें आहेच. गायकवाड व हैदराबाद ह्या दोन सरकारच्या सांस्थानाांत पुष्ट्कळ 
पडीत जमीनी असून तेथें जाअुन वसाहत केली तर होण्यासारखी आहे. परांतु तसें रै्यध,बल, अैपत आभण 
कतृधतव कोणामध्येंही नाहीं. खुद्द सरकारच्या ताब्यातल्या खानदेश, नागपूर, गोरें, पांचमहाल वगैरे प्राांताांतून 
पुष्ट्काळ लागवडीजोग्या ओसाड जमीनी आहेत. तयाचप्रमाणें, कलादगी, सोलापूर वगैरे प्राांताांतून दुष्ट्काळानें 
ओस पडलेली गावें व पडीत जमीनी बहुत आहेत. तेथें जाअुन वसती केली व शतेें लागवडीस आभणलीं तर 
पाभहजे आहेत. परांतु हें रै्यध करावें कोणीं? व रै्यध केलें  तरी तयापासून फायदा काय हा लोकाांस समजला 
पाभहजे. लोकाांनाां जेणेंकरून भचरस्थाभयता व शाश्वती वाटेल असें फायद्याचें कृतय करण्यास ते अेक वळे रै्यध 
करतील. परांतु ही भचरस्थाभयता आभण शाश्वती भजकडे भअकडे आहे. भततकीच सरकारच्या भअतर प्राांताांतही 
आहे. यामुळें  कोणीही आपला मुलुख सोडून परक्या भठकाणी गाडगीं मडकीं अुचलून घेअुन जाण्यास र्जत 
नाहीं. परदेशाांत वसाहतीला जावें तर तयाचें नाांव देखील नको. हें पूवी अेके भठकाणीं साांभगतलेच आहे. 
परदेशाांत वसाहती करण्याचें रै्यध व भनिय यूरोभपअन लोकाांचा खरा. बहदुस्थानातून परदेशाांत वसाहतीला 
जाणारे लोक अीश्वरानें या देशाांत जणूां काय अजून अुतपन्नच केले नाहींत. सराांश, कोणतयाही प्रकारें रयतेचें 
कल्याण व्हावयाचें असलें  तर येथच्या सरकाराकडून होऊ शकेल. 

 
बअग्रजींत शतेकीला अडचणी फार आहेत तया दूर झाल्या पाभहजेत. म्हणजे, कोणाजवळ हतयार 

नाहीं, रानें नाहींत सूट तगाअी नाहीं. रस्तयाांवर कर दस्तुऱ्या फार, अशा अनेक कारणाांनीं शतेकऱ्याांचा 
कोंडमारा होअुन गेला असून तयाांना आपल्या पुढील ऊर्वजतावस्थेची भबलकुल आशा वाटत नाहीं. वर 
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साांभगतलेल्या ओसाड गाांवी जाऊन तेथील पडीत जभमनी लागवडीस आभणल्या तरी तयाांचीही हीच दशा व 
तयाांजभवषयींही हीच ओरड आहे. ह्या नव्या लागवडीच्या जभमनी, पभहलीं तीन वष े वहीतदारास मोफत 
भमळणार; तयाचें पुढें सात वष ेपयंत चौथाअी र्ारा द्यावा लागनू पुढें रीतीप्रमाणें सरकारचा सारा भरावा व 
जमीनी वभहवाटाव्या असा ठराव आहे. नागपूर प्राांतींखाांडवा स्टेशनपासून जबलपूर पयंत पुष्ट्कळ जभमनी 
पडीत असून तया हुबसगाबाद येथील डेप्युटी कभमशनराकडून बकवा हरदा येथील तहभसलदारपासून 
घ्याव्या लागतात. ह्या मध्यप्रदेशाांतल्या जमीनी अुत्तम असून पभहलीं तीन वष े तयाांची लागवड केल्यास 
तयाबद्दल सरकारदेणें काांहीं पडत नाहीं असा सरकारचा ठराव आहे. पुढें  सात वष ेपयंत दर अेकरास दोन 
आणे प्रमाणें आभण तयानांतरदहा वीस वषपेयंत दर अेकरास चार आणे प्रमाणें आकार सरकार देणें द्यावें 
लागतें. आभण तयापढुें सरकार आपल्या कुळाशीं अुतपन्नाचें तान मान बघून स्वतांत्र ठराव कभरतें व तयास 
कौल देतें. जभमनींची लागवड करून वसती करण्यास वर भलभहलेले मध्यप्रदेशाांतील, सरकारी ठराव 
भहतकारक व फायदेशीर आहेत. परांतु याांत अेक मोठी गोम ही आहे कीं, हा प्रदेश वसभवण्यास 
मध्यप्रदेशाांतील म्हणून कोणी लोक आले न पाभहजेत, अशी अेक सरकारची अट आहे. यामुळें  दभक्षणेकडील 
व अुत्तरेकडील लोक भतकडे जाअुन वसाहत करतील म्हटलें  तर फार खचध व श्रम पडतो. म्हणजे, शतेेंभातें 
करण्यास व घरें दारें बाांर्ण्यास मजूर, कारागीर वगैरे दभक्षणेकडून बकवा अुत्तरेकडून न्याव े तेव्हाां येथें 
राहण्याची टापटीप लागणार. अेरवीं घरादाराांच्या सोअी कशा होतील? तेव्हाां, मध्यप्रदेशाांतील मनुष्ट्य न 
घेण्याची अट फार कठीण आहे व यामुळें  भतकडील जभमनींचा फायदा दूर भठकाणच्या लोकाांस घेववत 
नाहीं. तसाच, तयाांचा दुसरा ठराव असा आहे कीं, प्रारांभी अेक हजार अेकर जमीन आपल्या ताब्याांत घेऊन 
पभहले तीन वषांत चौथाअी जमीन तयार करून दाखवावी लागते तेव्हाां अथात ही मोठीच जबाबदारी आहे. 
कसें झालें  तरी तया पड जमीनी; तयाांत बारीक सारीक झाडाझुडपाांचे रान माजलेलें  असतें; ते रान समूळ 
काभढलें  पाभहजे; तयाच्या मुळया जमीनींत खोल गेल्या असतात तयासुद्धा खणून काढल्या पाभहजेत; तेव्हाां ती 
जमीन साफ होणार अशा कामास मजूराांचा थोडक्याांत पुष्ट्कळ पुरवठा भमळाला पाभहजे. परांतु वर 
भलभहलेल्या पभहल्या अटीप्रमाणें तया प्रदेशाांत मजूर भमळत नसल्यामुळें  बकवा भमळभवणें योग्य नसल्यामुळे 
दूरवरचे मजूर नेले पाभहजेत. बरें ते तरी भअतकें  भाडें तोडें खचूधन भअतक्या दूर नेल्याप्रमाणें ते भटकले 
पाभहजेत. पण तसें होत नाहीं. मजूर लोक भअतके प्रमाभणक आभण अेकभवचाराने भमळणें कठीण असून ते 
चांचल वृत्तीचे होअनु पळून जातात. असें झालें  म्हणजे पुनः मजूर शोर्ण्याच्या नादीं लागा, असें होतें. अस्तु; 
वर भलभहल्याप्रमाणें हजार अकेर जमीन तयार करण्यास पाांच हजार रुपये लागतात असें अनुमान भनघालें  
परांतु भअतकी अैपत आहे कोणास व भअतका अुद्योग करतो कोण? बाबू नवीनचांरराय नाांवाच्या अेका 
बाह्मर्मी गृहस्थाांनीं मध्यप्रदेशाांत अेक वसाहत केली आहे. तेथें तयाांस बाहेरुन मजुर वगैरे न्याव ेलागले व 
तया कामाांत तयाांस फार श्रम पडले. तेव्हाां, भतकडे दभक्षणेकडील दहा वीस लाख मनुष्ट्य गेलें  तरी तयाांच्या 
भनवाहाची अुत्तम सोय होअील असें नवीनचांरराय वगैरेचें म्हणणें आहे. परांतु तें व्हावें कसें? 
बहदुस्थानाबाहेरही आसपास जवळच झाांजीबार, मॉभरशस वगैरे भठकाणी वसाहतीला जमीनी आहेत. परांतु 
बहदुस्थानाांतल्या बहदुस्थानाांतच ह्या प्राांतातून भबऱ्हाड अुचलून जाण्याचे ज्याांस महतसांकट वाटतें, तें 
बहदुस्थान सोडून परमुलखाांत वसती करण्याांस जातील हा सांभव तूतध तर भदसत नाहीं व याचीं कारणेंही 
अयुकक्तक नाहींत हें पूवी अकेदाां कळभवलें च आहे. तीं कारणें हीच कीं, दूर भठकाणीं जर भबऱ्हाड अुचलून 
जावयाचें म्हटलें  तर तेथें सवधस्वीं नवी भवटी व नवा डाव माांडावयाचा असल्यामुळें  सवध गोष्टींनीं नडणार. 
तेव्हाां भअतका अुपद व्याप करून सुखाचा जीव दुःखाांत घालण्याभवषयीं कोण र्जतो? ह्या गोष्टी म्हणजे 
भनखालस पैशाच्या बकवा भनव्वळ र्ाडसाच्या आहेत. पकैीं पैशाच्या नाांवानें तर लक्ष्मीच्या जेष्ठ भभगनीची हल्लीं 
अेतदे्दशीय लोकाांवर पूणध कृपा आहे; आभण र्ाडसाचें बीज बालभववाह वगैरे सारख्या भवलक्षण व घातुक 
चालीरीतींरुप कीटाांनीं कुरतुडून नाहींसें केल्यासारखें झालें  आहे् अेतावता, लोकाांच्या दैन्यावस्थेतून ह्या 



 अनुक्रमणिका 

देशाचा पाय सध्या पुढें पडेलसा भदसत नाहीं. आभण सरकारची नजर तर, भनघेल भततका पसैा रयते 
जवळून भपळून काढावयाचा अशी असल्यासारखी भदसते आहे. तेव्हाां पुढें गभत तरी काय होणार? 

 
रयतेला दुसरा काांहीं र्ांदा व दुसऱ्या कोणाचें रक्षण नसल्यामुळें, सुनेला ज्याप्रमाणें, कशीही सासू 

राष्ट व खाष्ट असली तरी सासरीं डोकें  खुपसून भतच्या हाताखालीं नाांदावें लागतें, नाहीं तर मुलगी नाठाळ 
हट्ी वगैरे बनद्य भवशषेणें लावनू घ्यावीं लागतात, तद वत्, सरकारानें कसेंहीवागभवलें  व तरवारीच्या र्ारेवर 
र्भरलें  तरी खालीं मान घालून सरकारचा अभर्कार व कबजा माभनला पाभहजे. परांतु सासूबाअीचा राष्ट-व-
खाष्टपणा बघून ज्याप्रमाणें लोक भतचा अुपाहास करतील, तयाच प्रमाणें नाणावलेल्या, राजभनतीकुशल व 
रयतेच्या सुखाकभरताां दुसरीं भाांडणें भवकत घेऊन जुलमी देशी राजाांकडून रयतेची गाांजणूक कमी 
करणाऱ्या अुदारर्ी सरकाराचेंच असें भवरुद्धाचरण पाभहलें  म्हणजे सुज्ञ जन तयाचा अुपहास करणार नाहींत 
असें कदाभप होणार नाहीं. रयत नादान व सवांशीं परावलां बी झाली म्हणून भतच्या सौख्याकडे भअतकें  दुलधक्ष्य 
करणें बकवा भतच्या ओरडण्याकडे भअतक्या अुदासीनतेनें पाहणें चाांगलें  नाहीं. रयत जी आज 
गाांजल्यासारखी व त्रस्त झाली आहे व भअतका वळे पुनः पुनः साांगत आल्याप्रमाणें हेंच आहे कीं, सारे र्ारे व 
कर पट्या याांचे ओझें रयतेवर अुचलेना भअतकें  जड असल्यामुळें  ती तया ओझ्याखालींच गारद होत आहे् व 
याभवषयीं चोहोंकडून ओरड अैकूां  येते. मोठ्या दयात गलबत फुटून तयाजवरचे लोक ज्याप्रमाणें तया अथाांग 
पाण्याांत गटांगळया खात पडाव ेव भअतक्याांत तयाांस एखादा लाकडाचा मोठासा ओांडा भमळावा, म्हणजे मग ते 
जीव जाअी पयंत बकवा कड लागेपयंत तयास र्रून राहतात व तोच काय तो तयाांचा आसरा होतो, 
तयाप्रमाणें, अफाट राज्योदर्ींतील नानाराष्ट्ररुप गलबताांची कालरुप महावातानें वाताहत झाल्यामुळे 
तयामध्ये प्रस्तुतच्या सरकारासारखा आश्रयभतू ओांडा रयतेला साांपडला असून तयाांस, तया महोदर्ींत 
बुडणारी प्रजा भचकटुन राभहली आहे. भतचें सांरक्षण तया आश्रयदातया सरकारानेंच केलें  पाभहजे. 

 
लोक अशक्त व भनरुतसाह होत जाअनू देशकस्थभत भबघडत चालली आहे. याचें बीजही प्रस्तुतच्या 

राज्यव्यवस्थेंत आहे असें म्हणतात, तें खोटें असें म्हणवत नाहीं. मनुष्ट्याची सशक्तता तयाचा 
भनष्ट्काळजीपणा, खाण्याभपण्याची अनापभत्त आभण स्वातांत्र्यसुख याांवर अवलां बनू आहे. परांतु तया भतन्हीही 
गोष्टी रयतेपासून आज दूर सारख्या झाल्या आहेत. अदुरांभरणाची जबरदस्त काळजी, खाण्याभपण्याची 
आबाळ आभण परमावर्ीचें पारतांत्र्य ह्या गोष्टींनीं लोक अशक्त व भनरुतसाही होत चालले आहेत. 
भभकारपणाांतली सांतती, बालपणापासून आबाळलेली, ती जोरदार व्हावी कशी आभण भतच्यापासून 
मदुधमुकीचीं व र्ाडसाचीं कामें व्हावीं केव्हाां? देशामध्ये गाअी, म्हशी वगैरे दुभतीं जनावरें भवपलु असलीं 
म्हणजे तयाांच्या दुर्ातुपावर लोक शकक्तमान होतात. तया गुराांना चारा पाणी भवपलु भमळालें  म्हणजे तीं पुष्ट व 
दुर्ाळ राहतात. तया गुराांपासून शणेाचें वगैरे जमीनीला आवश्यक तें खत भमळतें. तया खतामुळें  जमीनी 
सुपीक होतात. व जमीनी सुपीक झाल्या म्हणजे देशामध्यें र्ान्याचें वैपुल्य होअुन देशाला बरकत येते. असे 
परांपरेनें लाभ होतात. परांतु याांत अेक दोन मुख्य गोष्टींचा कमीपणा झाल्यामुळें  भकती तोटा आभण अनथध या 
देशाचे वाांट्यास आला आहे तो पहा:–सरकारानें रानावनाांस कुलुपें ठोकल्यामुळें  गुराांना गवतकाडी महाग 
झाली. यामुळें  लोकाांना गुरें बाळगण्याची अैपत नाहींशी झालीं.तेव्हाांअथात् दुभतयाचा तोटा होअुन 
मुलाांलें कराांस मातुःस्तनाांतील दुर्ाभशवाय पढेु दूर् भमळणें दुर्वमळ झालें . मुलाांच्या वाढतया वयाांत तयाांस दूर् 
तूप न भमळावें तर तयाांच्या शरीरप्रकृती दृढतर व्हाव्या कशा? गरीब भबचारे लोक् गाअी म्हशी बाळगण्यास 
असमथध झाल्यामुळें  तयाांना आपल्या मुलाांची दुग्र्पानाभवषयींची समजूत अुपमन्यूच्या माते प्रमाणेंच करावी 
लागते् अपुमन्यु गरीब ऋभषकुलाांत जन्मला असल्यामुळें  तयाला कर्ींही खरें दूर् म्हणून भमळालें  नाहीं. 
आअीनें पाण्याांत पीठ कालवनू तयाला दूर् म्हणून द्यावें व तया बालानें तें प्यावें. परांतु पढुें एका सोबतयाचे घरीं 
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सोबतयाच्या आअीनें खरें दूर् या भखलाडू मुलाांस भदलें  व तया खऱ्या दुर्ाची रुभच समजल्यावर अुपमन्यु, 
आपल्या गरीब मातेनें भदलेल्या दुग्र्रूप भपष्टाकन्वत श्वेतजलाचा भतरस्कार करून खऱ्या दुर्ासाठीं हटून 
बसला व पढुें तयाला अीशकृपेनें क्षीरसमुरच भमळाला, अशी पुराणाांतली कथा आहे. पण तसा अनुभव ह्या 
मन्वांतराांतही गरीबाांच्या मुलाांस येता तर तया बापड्याांच्या भववांचना आभणआअीबापाांच्या फसवणकुा तरी कमी 
होतया. शतेकऱ्याांपकैीं कोणाजवळ एखादी गाय म्हैस असली तर भतचें दूर् भवकून बकवा लोणी तूप करून 
तयाजवर रुपया दोन रुपये भमळतील ते लुगडें, घोंगडी वगैरे घेण्यास अुपयोगी पडतील म्हणून, मुलाांच्या 
वाांट्यास दूर् जात नाहीं; तयाांची समजूत ताकाच्या पाण्यावरच कभरतात. साराांश, प्राकप्त असून आपभत्त 
रयतेच्या भोगवट्यास आली आहे् 

 
गुरें असल्यापासून मनुष्ट्यप्रकृतीस आभण शतेाभाताांस कसा काय व भकती मोठा उपयोग आहे हें वर 

साांभगतलें च आहे. व हीं जनावरें बाळगण्यास लोक असमथध झालें  याांमुळें  गुरें कमी झालीं हेंही साांभगतलें . 
परांतु आणखी गुरें कमी होण्याचें भक्कम कारण गोवर् आहे. व या गोवर्ामुळें  गुराांची सांख्या कमी होत चालली 
आहे. प्रजेला जें सुख द्यावयाचे व भतचें कल्याण व्हावयाचें तें कायद्याांचे पवधत करून ठेभवल्यानें भमळत नाहीं 
बकवा होत नाहीं. सवध बहदुस्थानाांत सवांची ओरड ही आहे कीं, सरकारनें गोवर् बांद करावा व तयाबद्दल 
कायदा व्हावा.[श्रतुींतही गोपालनाची प्रशांसा भलहून पुढील ऋचेंत गोवर्ाचा सवांशी भनषेर् केला आहे. 

माता रूराणाां दुभहता वसूना स्वसाऽऽभदतयानाममृतस्य नाभभः ॥ 
प्रणवोचां भचभकतुषे जनाय मा गाम नागामभदर्वत वभर्ष्ठ ॥ 
तैभत्तरीयारण्यके, ६ प्रपाठके, १२ अनुवादके. 
भावाथध: गाय ही बैलाची आई, राजाची कन्या, मनुष्ट्याांची भभगनी व अमतृ देणारी अशी भनरपरार् परृ्थवीरूप असल्यामुळे भतचा वर् करूां  

नका असे भनक्षनू साांगतो् अन्यत्र, तैत्तीरीय सांभहतेंतही पाभहल्यानें हेंच साांभगतलें  आहे– 
यजमानस्य पशून् पाभह. इ.] सवध बहदु राज्याांत म्हणजे नेपाळ, राजपुताना, ग्वाल्हेर इतयाभद भठकाणी 

गोवर्ास भशक्षा ठरभवली आहे. परांतु तसा प्रकार इांग्रजीत नाही. बहदुस्थानाांत मुसलमानी कारकीदीपासून 
गोवर् चालू झाला. मुसलमान हे प्राभणमात्रास मनुष्ट्यरूपी काल असून तयाांस बहसेची तर खांतीच नाहीं. 
तथाभप राज्यवैभवास आपल्या गुणशीलाांनीं शोभणारा जो इभतहास प्रभसद्ध सम्राट अकबर बादशहा तयाणें 
आपल्या भबरबल नामक प्रर्ानाच्या सांमतानें गोवर्ाचा दुष्ट प्रचार एकदम बांद केल्याची इभतहासात 
आख्याभयका आहे, ती प्रसांगानुसार येथें दाखल केल्यास प्रस्तुत भवषयाचें महतव वाचकाांस समजेल; म्हणून 
ती गोष्ट थोडक्याांत येथें घेतो. 

 
वर साांभगतलेल्या अकबर बादशहाचे कारकीदीत गाई मारण्याचा अनथध पाहून एकदाां भबरबलानें 

अशी युकक्त लढभवली की, एके भदवशीं प्रातःकाळी सवध मथुरामांडलाांतील भखल्लार गुराख्याांकडून हाांकवनू 
आग्ऱ्यास राजवाड्यापुढें आणून उभें करभवलें . बादशाहा राजवाड्याच्या सज्जावर येऊन बघतो तों पढुच्या 
मदैानाांत हजारो गाई आपल्या वतसाांस चाटीत उभ्या आहेत. हा चमतकार पाहून तयाणें आपल्या चतुर व 
कल्पक प्रर्ानास (भबरबलास) हाांक माभरली व हा प्रकार काय आहे म्हणनू भवचारले. तेव्हाां भबरबलानें लवनू 
नम्रतेनें हाताांत आणलेला कागद वाचून दाखभवला. तो म्हणाला महाराज, हा गोवृांद खुदावांताांचे चरणाशीं हा 
अजध घेऊन प्राप्त झाला आहे तो असा:– 

 
जो को हूां दांत तरण र्भरताहू माभरये सबलको, हम तो भनतयही दांत तरण र्भरये वनेे वोचेर अदीनहो. 

तरक कटुक मरु्र बहदू न देत हो पैजो सब समान देव;े पतु्रमभहमतैन जाव.े शहा अकबर् भफयाद सुनो गौवा 
हात जोडके भबनकन्त करे. माभरये कौन अपरार्से मुव ेचरन न साांभडये चरन. 
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भावाथध:– जे दाांतीं तृण र्भरताांत तयाांजवर कोणी शस्त्र र्रीत नाहीं. आभण आम्ही तर भनतय तोंडाांत 
गवत र्भरतों. बरें आम्ही मुसलमानाांस कडू, आभण बहदूांस गोड असें दूर् देतों अशीहीगोष्ट नाहीं. भशवाय, 
आमचे मुलगे जभमनी नाांगरून बादशहास वसूल पोंचभवतात. तर हे अकबरा् आमची हात जोडून हीच 
भवनांती आहे कीं, आम्ही मेलों तरी आपले चरण सोडीत नाहीं. मग कोणतया अपरार्ास्तव आम्हास आपण 
मारताां याांभवषयी चौकशी करावी. 

 
हा अजध वगैरे बनावट खटला होता हें खरेंव तें अकबर बादशहा समजला नसेल असें नाहीं; परांतु 

अजांतील म्हणणें अगदी खरें आहे असें तयाचे लक्ष्याांत येऊन तयाणें तेव्हाांपासून गोवर्ाची सक्त मनाई केली. 
अशी मुसलमानी बादशाहींतील हकीकत आहे. हल्लीं ज्याांच्याकडून अनेक शस्त्राांचे शोर् भनघत आहेत व 
कृभषकमधभवद्या ज्याांच्याांमध्यें पूणधतेस पोंचली आहे, तयाांस गोवर्ापासून कोणती नुकसान आभण 
गोपालनापासून कोणता फायदा आहे हें समजूां नये अथवा समजून तयाप्रमाणें तयाजकडून व्यवस्था राहूां नये 
हीं मोठ्या दुःखाचीं व लजे्जची गोष्ट आहे् 

 
परांपरेनें गोवर्ापासून जी नुकसान होत आली आहे भतचेंच पयधवसान हल्लींची लोकाांची अशक्तता 

आहे असें लोक म्हणतात. तयाांचें असें म्हणणें पडतें कीं, पन्नास वषापूवी वृद्ध मनुष्ट्याांस जी शकक्त असे ती 
हल्लींच्या भतसींतल्या ज्वान मनुष्ट्याांमध्येंहीं आढळत नाही.् व हें म्हणणें खोटें असेंही म्हणवत नाही. लोक तर 
असें म्हणतात कीं, हल्लीं पूवीचें काांहीच राभहलें  नाही; पूवीसारखा पाऊस पडत नाहीं; जभमनी भपकत नाहींत; 
आभण लोकाांची बभुद्ध, शकक्त, आस्था, उमेद, हौस उतसाह वगैरेही पूवीसारखीं काही एक राभहलीं नसून, 
हल्लींची प्रजा म्हणजे कशी तरी उदरभनवाह कभरते आभण कशी तरी वाांचून सांसाराांतले व्यवहार हाांभकते.तेव्हाां 
ही मोठी लाभजरवाणी आभण दुःखाची गोष्ट आहे. 

 
इांग्रज सरकार परोपकारी तर इतकें  आहे कीं, तयास दुसऱ्या भठकाणचे दोष आढळून आल्याबरोबर 

ते सुर्ारण्याभवषयीं तयाची खटपट चालते. याचीं उदाहरणें थोडी नाहींत. आभफ्रकें तील व अमेभरकें तील 
गुलामाांचा व्यापार बांद करण्याकभरताां इांग्रज सरकारनें भकती पभरश्रम केले हें जगजाहीर आहे व तयाांत तयास 
यशही भमळालें . इकडील भकतयेक नेभटव राजाांच्या प्रजेचा कैवार घेऊन सरकारनें तया राजाांस चाांगल्या 
समजुती भदल्या आहेत व तयाांच्या प्रजेस सुखशाांभत भदल्याचें श्रेय घेतलें  आहे. परांतु स्वतः तयाच्या प्रजेची तर 
ही हलाखी व ही दशा आहे् तेव्हाां ह्या प्रकारास काय म्हणावें? घरची माणसें उपाशीं ठेवनू बाहेरच्या 
लोकाांची कळकळ बाळगणाऱ्या भवभचत्र स्वभावाच्या उदारगृहस्थाबद्दल जें लोकमत व्हावयाचें तोच प्रकार 
अशा सरकाराचें सांबांर्ानें व्हावयाचा हें उघड आहे. झाांभजबार वगैरे आभफ्रकेच्या भकनाऱ्यावरील भठकाणीं 
गुलामाांचे व्यापार चालून पृर्थवीवरील अनेक देशाांत तया गुलामाांचा खप होई. परांतु गुलामाांस कोणतया रीतींने 
तयाांचे यजमान वागवीत व तयाांत कू्ररपणा भकती असे याांबद्दल दयाळू इांग्रज लोकाांस सवध माभहती कळल्यावर 
तयाांच्या मुक्ततेकभरता तयाांणीं कां कण बाांरू्न भवडा उचभलला. परांतु तसा भवडा व तें भनियाचे कां कण आमच्या 
बहदुस्थानाांतील प्रजेला दुःख यातनाभवभनमुधक्त करण्याबद्दल जर सरकार घेईल तर तयामध्यें तयाचा भवशषे 
लौभकक आभण प्रभतष्ठा आहे. येथपयंत साांभगतलेल्या कस्थभतकडे बभघतलें  तर इकडील प्रजेची 
गुलामाांसारखीच बहुशः कस्थती झाली आहे ती दूर झाली पाभहजे. तयाबद्दल सरकारनें इतकें  उदासीन असू 
नये. 

 
रयत दभररी होत चालली असून शतेकरी तर अगदीं कां गाल झाले आहेत असें सरकारचे भकतयेक 

कामदाराांस आलीकडे पूणधपणें कळत चालले आहे. सन १८२७ च्या कायद्याांत असें कलम होतें कीं, 



 अनुक्रमणिका 

कुणब्याच्या जरूरीचा व भनवाहाचा जो माल अथवा जें समान असेल तें देण्याघेण्याचे सांबांर्ात सरकारनें 
बकवा सावकारानें घेऊां  नये. परांतु पुढें पुनः तो कायदा बदलून, जो साांपडेल तो माल घेऊन भललाांव करून 
पैसा वसूल करावा असें कलम दाखल केलें . आभण आताां पुन्हाां तो ठराव तोडून पभहल्या कायद्याचे अथाचाच 
दुसरा शतेकऱ्याांचा कायदा पसांत केला. यामुळें, एकवळे रयत बुडते आभण एक वळे सावकार बुडतो; परांतु 
रयतेच्या दाभरद्र्याची खरीं कारणें काय आहेत याचा शोर् होऊन तयाांचें उतपाटन झालें  पाभहजे तयाभशवाय 
गतयन्तर नाहीं. 

 
या देशाांतील श्रेष्ठ लोकाांचा वगध नाहींसारखा झाला असून व्यापार, उदीम, कारखाने वगैरे 

भठकाणच्या भठकाणीं बसले आहेत. कोष्टी, साळी, कागद करणारे, तेली, घावड, लोहार वगैरे नाहींसे 
होऊन ततसांबांर्ाचे सवध व्यापार व उद्योग परदेशीय लोकाांनी आटोभपले आहेत. व तयामुळें  रव्याची वहाण सवध 
पभिमेकडे चालली आहे. हें सवध लक्ष्याांत आणनू सरकारानें काांहीं उदार बुभद्ध र्ारण करून, लोकाांवर 
सरकार देण्याचा बोजा डोईजड न पडताां तयाांस काांही भशल्लक साांपडत जाईल अशा रीतीनें ठेभवला पाभहजे. 
सरकार देणें पार वाढल्यामुळेंच रयत अगदीं टेंकीस आलीं आहे व हाच दाभरद्र्य रोगवृद्धीच्या रयतेच्या 
उदरी गुल्म आहे. पूवी एके भठकाणीं साांभगतलेली, कप्तान बवगेट साहेबाांनीं जभमनीची पहाणी करून 
ठरभवलेली र्ारेबांदी, पुढील पैमाषींत मनस्वी वाढून शतेकऱ्याांना काांहीं कसर राभहली नाहीं. ही र्ारेबांदी 
इतकी मनस्वी वाढली कीं, जो गाांव पूवीच्या पहाणींत पाांचशें रुपयाांचा ठरला होता तो पस्तीसश ेरुपयाांवर 
चढला आभण शांभर रुपयाांचा गाांव सातशाांवर गेला अशीं उदाहरणें आहेत.[याभवषयीं उदाहरण पहाणे असेल तर 
भदवेघाटाांवर मौजे वडकी व हवलेीपैकी मौजे हडपसर भज. पणुें येथील जमावबांदीची आलीकडील आकारणी बघावी.] आताां याांभवषयीं असें 
म्हणणें आहे कीं, पूवी ज्या पभडत जभमनी होतया तयाची आकारबांदी या नवीन पहाणींत सामील झाल्यामुळें 
सरकार देण्याची रक्कम फुगलेली भदसते. हीं कारणें काांही भठकाणी खरीं असतील. परांतु सवधत्र भठकाणीं 
र्ारेबांदी वाढण्यास हींच कारणें आहेत असें नाहीं. तर सरकारास असें वाटलें  कीं, भदवसेंभदवस शतेकीच्या 
उतपन्नाांत रयतेस भवशषे नफा होत आहे. आभण यामुळें  सरकारानें ह्या नवीन प्रतबांदीस आपली मांजुरी भदली. 
परांतु तयाचा पभरणाम फार अभनष्ट झाला हे येथपयंत साांभगतलें च आहे व प्रतयेहींतयाचा आपल्यास अनुभवही 
येत आहे. [डॉ. भवश्राम रामजी घोले याांणीं पाटस येथें मोठी शतेकी केली आहे. परांतु तयाचा पभरणाम इतकाच अनुभवास आला आहे कीं इतर 
र्ांद्याांत कमाभवलेला पैसा या शतेकीमध्यें घालवनू नेहमींचा खचध गळयाांत बाांरू्न घ्यावा लागतो; आभण ही ओरड बहुताांची आहे. शतेकी ही पैसा 
कमभवणारी नसून गमभवणारी आहे असाच समज बहुताांचा अनुभवाांनी झाला आहे्] 

 
हे र्ारे इतके मनस्वी चढण्याचे दुसरे कारण असे झाले कीं, या कामाांत जमीनदाराांचा म्हणून काांहीं 

एक भवचार घेतला नाहीं. पहाणीदाराांना जसे वाटले तसे तयाांणी आकार दपटून भदले. जमीनदार तर बापडे 
घरीं स्वस्थ बसले होते. तयाचवळेीं शरेबाजारानें जभमनींच्या व मालाच्या बकमती वाढल्यामुळें 
पहाणीदाराांनाही हे दर व र्ारे फारसे कठीण वाटले नाहींत. परांतु शरेबाजार तर पुढें सहा मभहनेही भटकला 
नाहीं व मालाच्या व जभमनीच्या बकमती खकध न उतरल्या; तेव्हाां सारे जबरदस्त झाले असें चोहोंकडे 
अनुभवास आलें . ही गोष्ट इांग्रजी अमलाांतच झाली असें नाही गायकवाड वगैरे एत्तदेशीय सांस्थाभनकाांच्या 
मुलखाांतही तोच मासला झाला. खांडेराव महाराज गायकवाडाांनी तयावळेी कापसाचे दर फार वाढलेले 
बघून आपल्या प्राताांतील जभमनींची दरठरोती फारच वाढभवली. परांतु पुढें मल्हारराव महाराजाांचे 
कारकीदीत लोकाांच्या तया दरठरोतीच्या सांबांर्ानें तक्रारी व भफयादी जाऊां  लागल्या की, हे र्ारे आमच्यानें 
देववत नाहीत. तेव्हा मग तया वळेच्या कारभाऱ्याांनी सरासरी चार आणे सारी कमी केला. पण इांग्रजीत काय 
आहे? सरकाराकडे या सांबांर्ाची रयतेने बोंब नेली पण भतकडे आजपयंत दुलधक्ष्यच होत आलें . ‘रयतेच्या 
तक्रारी व अजध अयोग्य आहेत, जी दरठरोती झाली आहे ती अगदी बरोबर आहे’ हा छापील जबाब सवध 
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अजधदार रयतेस भमळत आहे. साराांश, रयतेवर जो एकदा सरकार देण्याचा हा बोजा चढलाआहे तो काांही 
केल्या खाली उतरत नाहीं व तयाभशवाय रयतेच्या कां गाल कस्थतीचें दुसरे काांही कारण नाहीं. 

 
इांग्रजीप्रमाणेंच एत्तदेशीय सांस्थानाांतून या र्ारेबांदीच्या सांबांर्ानें लोकाांची कुरकुर ऐकू येते. नाही 

असे नाही. व भतकडे ते ते सांस्थाभनकही इांग्रज सरकाराप्रमाणे द्यावें तसें लक्ष्य देत नाहीत ही गोष्ट खरी. 
परांतु तयामुळे भतकडील रयत इकडच्यासारखी भनःसतव झाली नाही व होणार नाही. याचे कारण हेंच की, 
तयाांची सरकारजमा म्हणजे काांही समुरपार जात नाही. ती पनुः तयाांच्यामध्येंच येत असल्यामुळें  तयाांची 
बरकत कायम राहते. तशी गोष्ट इांग्रजीमध्यें नाही. इांग्रजीमध्ये शतशः मागध पडले आहेत. हे मागध म्हणजे 
पगार, पेन्शनें मोठमोठ्या आभफसाांचे खचध, कागद, काांच, बुकें , लोखांडी सामान, कापड, फौजेचें सामान, 
औषर्ें, कजाचें व्याज इ. होत. तया मागाने रयतेकडून वसूल झालेली सरकारजमा भनम्मे बाहेर जात आहे. 
शरीराला शतशः व्रण पडून तयाांतून शरीराांतील रक्तमाांस भनःसत होत असताां शरीराला पुष्टी तरी यावी 
कशी? अथात तयाचा क्षय होत होत शवेटी देहावसानाचाच समय यावयाचा हें उघड आहे् 

 
जेथें इांग्रजी अगोदर झाली तेथल्या लोकाांची कस्थती, जेथें इांग्रजी अम्मल मागाहून झाला तेथील 

लोकाांच्या कस्थतीपेक्षाां फार भनकृष्ट आहे असें अनुभवास येतें. कारण, भततका रव्यशोष बअग्रजी 
नसल्याभठकाणी मागाहून सुरु झाल्यामुळें  लोकाांच्याांजवळील मागची रव्याची भशल्लक अजून पुरते आहे. 
पुण्यास इांग्रजी होऊन साठ वष ेझाली व साताऱ्यास इांग्रजी अम्मल होऊन तीस वष ेझाली. तर ह्या मानानें 
बभघतलें  असताां पुण्यापेक्षाां सातारच्या लोकाांची कस्थती बरी आहे. याचें कारण, पुण्यापेक्षाां तयाांचा तीस वषाचा 
सांचय तयाांस अजून पुरतो आहे. तो आणखी तीस वषानी पणु्याच्या व नगरच्या बरोबरीला येऊन ठेपेल् 

 
भदवसें भदवस हा देश फारच गरीबीस येंऊ लागला आहे हें म्हणण्याला आताां काांही नवीन प्रमाण 

पाभहजे आहे असें आम्हास वाटत नाही. इांग्रजीमध्यें भवद्यासांपभत्त व स्वस्थपणा वाढला ही गोष्ट भनर्वववाद 
आहे. परांतु रव्यसांपभत्त घटत चालली यास काय करावें? इांग्रजीमध्यें रेल्व,े सडका, पूल वगैरे होऊन 
व्यापाराांच्या सोई झाल्या; परांतु व्यापारी वगध नाहीसा झाला याला काय उपाय? पूवीचे हुांडीवाले, वाणी व 
लमाण वगैरे व्यापारी लोक याांचा रोजगार बुडाला आभण परकीय लोकाांकडे तो सवध रोजगार गेला. यामुळें 
बरकतीचें मूळ एत्तदेशीयाांस नाही सारखें झालें  व सवधत्र हायहाय चालली आहे. या पणु्यामध्यें पूवी, वळेेवर 
पैसा देऊन सवाई घेणारे अथवा दोन पैसे दरमहाप्रमाणें व्याजानें रुपये देऊन भखस्तीचा र्ांदा करणारे वगैरे 
बडे सावकार एकशें वीस होते व तया प्रतयेकाांचे घरी दहा दहा वीस वीस भशपाई, गडीमाणसें वगैरे आश्रयाला 
असत. प्रसांगी रव्याची मदत करून व्यापारास हात लावणाऱ्या अशा लोकाांचा देशाांत भरणा असला म्हणजे 
तीच देशाची सांपभत्त होय. परांतु हल्ली येथें एकही भखस्तीचा र्ांदा करणारा सावकार राभहला नाही. साराांश, 
देशाांतील लोकाांची फारच दाणादाण झाली आहे. इांग्रजी राज्याांत भशवाय कोरडे फायदे पुष्ट्कळ झाले व ते 
आम्हास सवांशी मान्य आहेत. परांतु देशाांत सांपभत्त येऊन लोक आबाद होतील अशी व्यवस्था सरकारानें 
आपल्या राज्यकारभाराांत केली पाभहजे. या देशाचें पूवीचें वैभव, ऐश्वयध, डामडौल आभण तज्जन्य सुख ही सवध 
भनरस्त झाली. या देशाचा वसूल इतका होऊन पुनः याला दोनश े कोट रुपये कजध आपले आहेच् व 
तयाजबद्दल प्रभतवषी फार मोठी रक्कम व्याजाची म्हणनू भरावी लागते आहेच् असे भदवाळखोरीचे बुडीत खचध 
करण्याची या देशास सांवय नाही व तसें या देशास सामर्थयधही नाही. हल्लीचे खचध अवाढव्या वाढून कामाच्या 
नाांवानें हाांकाहाांक आहे तीच आहे. पूवीचे राजे व बादशाहा पैकेपूर असत, परांतु हल्लीच्या सरकाराांत पैशाचा 
बोभाटाच फार आहे. कामगाराांस पगारही फार मोठेमोठे देऊन, हे मोठ्या पगाराचे जेवढे कामगार तेवढे 
तयाांचे परदेशीयच असल्यामुळें  तयाांचा पैसा या देशाांत म्हणून राहत नाही व यामुळें  जो या देशास तोटा येत 
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चालला आहे तो भदवसेंभदवस जास्त जास्त वाढत आहे. पूवी रामशास्त्री परभणेु हे पेशवाईमध्ये मुख्य 
न्यायार्ीश असून तयाांचें न्यायागार म्हणजे हल्लीचें हायकोटधच असे. परांतु तया न्यायागाराची, न्यायाची आभण 
खुद्द न्यायाभर्शाांची कस्थती कोणीकडे आभण हल्लीच्या हायकोटाची, तयाांतून भमळणाऱ्या न्यायाांची आभण तयाांत 
न्यायासनी बसणाऱ्या न्यायार्ीशाांची गोष्ट कोणीकडे? रामशास्त्री हे आपल्यास पगार म्हणून मुळीच न घेताां 
फक्त चार माणसाांचा भसर्ा घेत असत. तरी तयाांचा मान नाना फडणवीसाांच्या बरोबरीनें असे. तयाांच्या 
न्यायाची तर प्रभसभद्ध असून लोकाांत तो न्यायाभर्श सवधमान्य होता. आताां हल्लीच्या हायकोटाची कस्थती 
बभघतली तर दरमहा पन्नास पन्नास हजार रुपये प्रतयेक हायकोटास खचध होऊन पुनः न्यायाची 
महघधताआभण कालव्यय ही पक्षकाराांस भोगावी लागतात् आणखी तयाांतही चमतकार असा की, सवध कामें 
इांग्रजीत चालतात; तयामुळें  दाद मागणारे वादी प्रभतवादी न्यायार्ीशापढेु उगीच स्तांभासारखे उभे राहतात. 
तयाांस काय चालले आहे तें समजत नाही. न्यायर्ीशाांस तयाांचे खरोखर म्हणणें काय आहे हें समजत नाही 
उभयताांस वकील साांगतील तें खरें. असा आांर्ळया बभहऱ्यासारखा व्यवहार चालतो आभण तोही अभतशय 
नाजूक अशा न्यायाचे कामाांत् बरें, ह्या न्याय भमळभवण्याचे कामाांत खचधण्याची यांते्र तरी कशी लागून राभहली 
असून तया यांत्राचें काम कसेंअेकसारखें चाललें  असतें? वकील, ब्याभरस्टर, अटनी, साभलभसटर वगैरे यांत्रें 
पैसा ओढण्यास लागली असून तयाांस प्रतयेकी व प्रतयही शांभर शांभर, दोन दोनशें रुपये रोजाप्रमाणें द्याव े
लागतात. अशा प्रकारच्या न्यायाचे व्यवहाराांत गरीब गुरीबाांची दाद कशी लागावी हें भदसतच आहे. 
श्रीमांतीची सांपभत्त तर सवांशाांनी असल्या वादाांत हरण होऊन वादाचे रकमेच्या चौपट बकवा दसपट खचध 
होऊन जाते. मग वाद बजभकला तरी न्याय झाला म्हणावा की नाही झाला म्हणावा? कारण, न्याय 
मागावयाचा तो अमुक पैसा बकवा मालमत्ता आपल्या स्वाभमतवाची बकवा मालकीची अथवा हक्काची असून 
भतचें स्वाभमतव बकवा मालकी अथवा हक्क आपला आपल्याला भमळावा म्हणून वाद चालला असताां, वादाच्या 
रकमेच्या बकवा मालभमळकतीचे भकमतीच्या अैवजाच्यावर भकतयेक पटीनें हे असे खचध होऊन जातात् अके 
रुपया वसूल होण्याकभरताां चार रुपये खचध यावा, म्हणजे ही काय दाद काां न्याय? म्हणावें काय? साराांश, 
असल्या न्यायदानानें रयतेची दुदधशा झाली; आभण म्हणनू कजधमुक्त करण्याचा कायदा सरकारास करावा 
लागला. तेव्हाां, हा कायदा करण्यापयंतच्या कस्थतीस रयत येऊन पोंचली हें स्पष्टच आहे. याचप्रमाणें 
पोभलसापासून आभण अभर्कारी साहेब लोकाांच्या स्वाऱ्याांपासून रयतेवर मोठा जुलूम होत असल्याचा फार 
बोभाटा आहे. या लोकाांस, ते स्वारीत असताां, तयाांना लागणारें सामानसुमान, बकरी, कोंबडी, लाांकूडफाांटी 
आभण गवत कडबा ही रयतेला कमी बकवा मुळीच, भबनमोलानें व यथेच्छ पुरवावी लागतात अशी लोकाांची 
कुरकुर आहे. तयाचा तपशील करण्याचें हें स्थल नव्हे म्हणून तयाबद्दल येथें भवशषे भलभहत नाही. तयाभवषयी 
आम्ही वगेळया भनबांर्ाांत भलभहणार आहोंत. 

 
पूवी रयतेला उदरभनवाहाची सार्नें भमळभवण्यास हात पाय हलवायाला पुष्ट्कळ जागा व स्वातांत्र्य 

होतें तें हल्लीं नाहीसें झालें  आहे. याचें येथपयंत अनेक भठकाणी वणधन देण्याांत आलें  आहेच. चार मभहने 
शतेीभातीच्या कामाांत गेल्यावर शतेाांचें उतपन्न सावकाराांचे पदराांत टाकून तयाांच्या कजाचे व्याजाची व 
सरकारदेण्याची फेड केल्यानांतर, शतेकऱ्याला आठ मभहनेपयंत मोलमजुरी , भाडेंतोडें वगैरे करून पोटाची 
खळी भरण्याच्या उद्योगास लागावें लागतें. परांतु तयाबद्दलची कोण दशा आहे हें मागें (पृष्ठ ५०–५१) 
साांभगतलें च आहे. तयाांणीं भबचाऱ्याांनी भकतीही कष्ट सोसले, मेहनत केली आभण हाडाचा मणी व रक्ताचें पाणी 
केलें  तरी तयाांस अांगभर वस्त्र आभण पोटभर भाकर भमळत नाही् र्ोतर आहे तर अांगरखा नाही व पागोटे आहे 
तर जोडा नाही अशा कस्थतीत भवपत्तीत तयाांची आयुष्ट्यें जातात. जांगल, मीठ, दारू वगैरे गरीब 
लोकाांच्याभनवाहाचे मुख्य पदाथध कायद्याांच्या तटबांदीत आभण जबरदस्त कराांच्या पाहऱ्यात सरकारानें 
ठेभवल्यामुळें  भतकडे रयतेला वाांकडी मान करून देखील बघताां कामा नये असा जुलूम झाला आहे. याला 
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हल्लीचें प्रतयक्ष उदाहरण ठाणें भजल्ह्यातील रयतेचा ३५ हजार सह्याांचा अजध मुांबअी सरकाराकडे झाला आहे 
व तयाांत जांगल आभण अबकारी या सांबांर्ाची रयतेनें ओरड केली आहे, तेव्हाां रयत फार गाांजली आहे हें भसद्ध 
आहे. परांतु सरकारचें लोकाांच्या या ओरडीकडे लक्ष्य आहे काय? तयाचें तर आजपयंतचें वतधन आमच्या 
भक्तभशरोमभण तुकारामाचे उक्तीप्रमाणें भबनचूक व भनियाचें आहे: “कोणी बनदा कोणी वांदा, आम्हा 
स्वभहताचा र्ांदा”! रयतेची आपभत्त व भवपभत्त सरकार मुळीच जाणत नाही. मोठा भवक्राळकाळ पडो, उांदीर 
टोळ शते खावोत, पीक भपको अथवा बुडो. पजधन्य पडो अथवा न पडो, शतेकऱ्याजवळ बैल असोत बकवा 
नसोत, कुळ तुरुां गाांत गेलेलें  असो बकवा मोकळें असून अन्नान्नगत झालेले असो, परांतु अेकदाां कुळाचे 
नाांवावर सरकारची जमीन चढलेली असली म्हणजे तयाणें सरकारचा तरम सारा मुदतीप्रमाणें भरलाच 
पाभहजे. नाही तर सरकारचीजप्ती बकवा वारांट येऊन तयाच्या असल्या नसल्या बजदगीचा भललाांव होऊन 
सवध सावकाराांचे अगोदर जमीन, माल, घर, गुरें वगैरे सवध भवकली जातात व सरकार आपला सारा वसूल 
कभरतें. यामुळें  रयतेचा भनरुपाय होऊन ती लाचार व नादार होते. पूवी अशी कस्थती नव्हती. कुळाचे नाांवावर 
शते असताांही तयाचा बैल मेला बकवा दुसऱ्या आपत्तीनी तयाणें शते न पेभरल्यामुळें  उतपन्न झालें  नाही तर 
सरकार तयाला आपल्या घेण्याचा आकार माफ करीत असे. परांतु हल्लीचा प्रकार अगदीच तभद्वपरीत झाला 
आहे. कुळाच्या खाजगी आपत्तीकडे तर लक्ष्य देणें असो, पण ईश्वरी अवकृपेनें शतेाच्या उतपन्नाांस र्ोका 
पोंचला असला तरी कुळानें सरकार देणें भनमूटपणें भरलें  पाभहजे. तेव्हा रयतेची कस्थती तरी काय व्हावी?  

 
हा भवषय फार लाांबला व याांत रयतेच्या सुखदुःखाच्या अनेक गोष्टींचा उहापोह झाला. म्हणून आताां 

तो थोडक्याांत सांपवनू दुसऱ्या भवषयाांकडे वळावयाचें आहे. ग्रामरचना, भतचा उदे्दश, भतची पूवीची व हल्लीची 
कस्थती आभण लोकाांना पूवी व हल्ली होत असणारें सुखदुःख, सरकाराचें वतधन व तयास सूचना इतयाभद गोष्टी 
या भवषयाांत येथपयंत समाभवष्ट  झाल्या व तयाांजवर बरेंच भववचेन झालें . आताां शवेटी, रयत व सरकार या 
उभयताांनी परस्पर कसे वतधलें  पाभहजे व काय केले म्हणजे देशकस्थती सुर्ारेल याभवषयी चार शब्द भलहून 
हा लेख पुरा करूां . 

 
लोकाांची दैना व हाल आभण देशाचें दाभरद्य ही येण्यास बकवा दूर होण्यास एक सरकारच कारण 

असून रयत या दोषापासून अभलप्त राहते असें म्हणण्याचा आमचा भाव नाही. तयाला रयत व सरकार ही 
दोघेंही कारण आहेत. तर याांत सरकारनें काय करावें व रयतेनें काय करावें ह्याभवषयी आमचें म्हणणें आहे 
तें हें. एतदे्दशीयाांस मोठमोठ्या पगाराचे रोजगार भदले पाभहजेत; या देशाांतील लोकाांचे र्ांदे अखांड व 
भरभराटीनें चालतील असें उते्तजन व प्रोतसाहन भदलें  पाभहजे. र्ारे कमी व कायमचे अथवा ऐन भजनसी 
झाले पाभहजेत; अदालतीतील न्यायाांचे सांबांर्ाचे जबरे कर कमी झाले पाभहजेत, वसूल सौलत अलली 
पाभहजे, म्हणजे सूटतगाई भमळाली पाभहजे; शतेकऱ्याांकभरताां स्वतांत्र पेढ्या भनघनू तयाांतून तयाांस कजध 
भमळाले पाभहजे. (ठेवीच्या पेढ्या होणें तर असांभाव्य व मुकष्ट्कलीचें आहे, कारण, ठेव ठेवण्यास रयतेजवळ 
दमडीही नाही्) ह्या सवध गोष्टी सरकारनें केल्या पाभहजेत व तयाजकडून तया सहज होण्यासारख्या आहेत. 
तयाांत सरकारास आयास व श्रम पडतील असें भबलकुल नाही. आताां रयतेनें ह्या सवध गोष्टीचे भसद्ध्यथध काय 
केलें  पाभहजे तें : सरकारकडून भमळणाऱ्या मोठमोठ्या पगाराांच्या व अभर्काराांच्या नेमणुकी भमळभवण्यास 
भवद वता, नीभत आभण पात्रता हीं आपल्या अांगीं आभणलीं पाभहजेत; अनेक काराभगरीचे व कसबाचे र्ांदे आभण 
मोठमोठे उद्योग सुरु करून एकमतयानें व्यापार, कारखाने वगैरे काभढले पाभहजेत व तयाांमध्यें लक्ष्य व र्ोरण 
ठेवनू परदेशीय व्यापारी व कारखानदार याांशीं टक्कर भदली पाभहजे; सरकारच्या जबर साऱ्यार्ाऱ्याांबद्दल 
सरकाराजवळ तक्रारी नेउन, आपल्या उतपन्नाचें व सरकारदेण्याचें मान सरकारच्या कानावर वारांवार 
घातले पाभहजे; आपसाांतील कजे्ज, भाांडणें, दाव े वगैरे सरकारापयंत नेउन दोन्ही पक्ष खचांत बुडून 
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जाण्याच्या प्रसांगापासून भजतकें  दूर राहवले भततकें  राभहलें  पाभहजे; भमतव्ययी होउन होईल भततकी भशल्लक 
राभखली पाभहजे; आपल्या सांततींत ज्ञान व भवद्या हीं वाढभवलीं पाभहजेत; आभण कतधव्यततपरता हीं नेहमीं पढुें 
ठेवनू सवधदा योग्य महतवाकाांक्षा र्ारण केली पाभहजे. इतक्या गोष्टी जर सरकार व रयत याांजकडून अनुक्रमें 
घडतील तर, देश दाभरद्यग्रस्त झाला, इतयाभद ज्या चोहोंकडून आरोळया होत आहेत तया सवध बांद होतील. 
देशाचा फायद्यावर भनवाह व्हावा तो हल्ली मुद्दलावरच चालला आहे हें बरोबर नाही. हल्लींच्या 
इांग्रजसरकारच्या शाांत व भचरस्थायी कारकीदीत लोकाांना वरील सुखे व सोयी भमळणे फारसे कठीण नाहीं. 
रयत सुखी व सांपन्न कशी होईल याभवषयी सरकारच्या अकबरी व सांन्यायीं मांत्रीमडळाांत हल्लीं बराच भवचार 
चालला आहे. तो इश्वरी कृपेने लौकर भसद्ध होवो. आमचीं खात्री आहे कीं, हल्लींची दुःकस्थतींच आताां पुष्ट्कळ 
भदवस कायम राहील असें नाहीं. सरकारची राजनीभत आभण रयतेचें सुख ही चाांगल्या रीतीनें व 
जास्तीतजास्त अनुभवास येत जाऊन हल्लींची अकबरी (लॉडध भरपनची) कारकीदधच सदोभदत आभण 
सुदामत राहो असें आम्ही इकच्छतों. 
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स्थाणनक स्रवाज्य व्यरस्था 
 

हल्लीं आपल्या या देशाांत स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्थेच्या सांबांर्ाने भजकडे भतकडे भवचार चाललेले 
ऐकूां  येतात. याांत सरकारचे भवचार आभण लोकाांचे भवचार याांची मोठी गदी झाली असून, सवध देशभर 
लोकाांच्या भाषणाांत व लेखाांत हाच भवषय सद्ध्याां प्रमुख झाल्यासारखा भदसत आहे. आभण वस्तुतः तयाचें 
महतवही तसेंच आहे. वतधमानपत्राांतून या भवषयावर शतशः भनबांर् प्रभसद्ध होत आहेत. आभण सरकारी 
अभर्काऱ्याांच्या भवशषे प्रसांगींच्या भाषणाांत हाच भवषय येत असलेला ऐकूां  येतो. कोणी, लोकाांस या भवषयाची 
माभहती स्वतांत्र पुस्तकरूपानें देत आहेत; कोणी, हा भवषय प्रथमतःच काढणारे लॉडध भरपन साहेब याांचीं 
एतभद्वषयक काय म्हणणीं आहेत तयाांचे तजुधमे देशभाषाांतून उतरीत आहेत; व कोणी परोपकाराथध गाांवोगाांव 
भफरून याजभवषयीं लोकाांस माभहती कळवीत बहडत आहेत. या कामाांत पुण्याच्या सावधजभनकसभेच्या 
कतधव्यततपरतेचाही उच्चार न केल्यास कृतघ्नपणाचा दोष येईल. ह्मणून, तया सभेनें जो भाग स्वीकाभरला तो 
परम स्तुतय आहे असें आम्ही येथें बोलून ठेभवतों. या सभेनें सवध महाराष्ट्राांत आपले मुखतयार पाठवनू 
‘स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्थेची’ माभहती लोकामध्यें प्रसतृ केली हें भतणें मोठें काम केलें  याांत सांशय नाहीं. 
तसेंच, सभेच्या या मुखतयाराांस भठकभठकाणीं सरकारी अभर्कारी याांणीं हुकूम देऊन मदत केली हेंही तयाांणीं 
व्हाइसराय साहेबाांच्या हेतूप्रमाणें आपलें  कत्तधव्य बजाभवले याबद्दल आनांद वाटतो. ह्याप्रमाणें भजकडे भतकडे 
हा भवषय भलभहला व बोलला जात असून तो काांहीं आताां पभहल्यासारखा कोणास अश्रतुपूवध राभहला असेल 
असें वाटत नाहीं. बरें, असें असून, मग आज या लहानशा पुस्तकाांत तयाजबद्दल तो पनुः चर्ववतचवधणाचा भाग 
पाभहजे कशाला? असा प्रश्न वाचकाांत सहज भनघेल. परांतु येथें इतकें  साांगून ठेवणें अवश्य आहे कीं, भवषय 
महतवाप्रमाणें तयाचें आमे्रभडत इष्ट आहे. या भवषयावर पुष्ट्कळाांचीं भाषणें झालीं अथवा पुष्ट्कळाांचे लेख आले 
ह्मणून आम्हीं तयाजबद्दल काांहींच भलहूां बकवा बोलूां  नये असा काांहीं शास्त्राथध नाहीं. हा भवषय मूळ 
भनघाल्यापासून आह्मास तभद्वषयक चार ओळी भलभहण्याची इच्छा होती. ती पूणध करण्यास प्रस्तुतचा प्रसांग 
फार अनुकूल आहे असें वाटतें व या प्रसांगाचा लाभ दडभवताां कामा नये. ह्मणनू आम्ही आमच्या वाचकाांस, 
आपली मोलवान वळे व अवर्ान प्रस्तुत भवषयाकडे देण्याभवषयीं, भवनांती कभरतों. 

 
‘स्थाभनक स्वराज्य’ हा शब्द आपल्या भाषेंत अभभनव आहे हें भवचक्षण वाचकाांस वगेळें  साांगायला 

नको. इांग्रजींत ज्याला ‘लोकल सेल्फ गव्हमेंट’ ह्मणतात व तयाची व्याकप्त भजतकी आहे, तदथधवाचक 
‘स्थाभनक स्वराज्य’ हा नवघभटत शब्द आहे. आभण ही गोष्ट सहज आहे कीं, ज्यागोष्टीचा आपल्या देशाांत 
बहुतकालापासून [‘बहुत कालापासून’ असें ह्मणण्याांत काांहीं तरी अथध आहे. ‘स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्थे’ची आमच्या इकडे कोणासच माभहती 
नाहीं असा बहुताांचा समज आहे व खुद्द आमचाही होता. परांतु शोर्ाांतीं व गेल्या (जानेवारी) मभहन्याच्या ‘The Arya’ (आयध) नामक लाहोर येथें 
प्रभसद्ध होणाऱ्या माभसकपुस्तकाांत “Self-Government in the Vedas” (वेदाांतील स्वराज्यव्यवस्था) या सदराखालीं एकानें एक भनबांर् प्रभसद्ध 
केला असून, तभद्वषयदशधक वेदाांतील खालीं भलभहलेलीं वाक्यें भदलीं आहेत, ऋसां. ३।३८।६ तयाांवरून तो समज बरोबर नाहीं असें होतें, हें ‘आयध’ 
माभसकपुस्तक प्रभसद्ध श्रीमदयानन्दसरस्वती स्वामींच्या मताांचें प्रभतपादक असून तें इांग्रजींत प्रभसद्ध होत असतें. अस्तु. वरील भवषय प्रभतपादक ऋचा 
ह्या आहेत.- 

ऋग्वेद सांभहता ३।३८।६ 
(१)वयां प्रजापतेः प्रजा अभमू.–यजुवेद, १८ अध्याय २९ मांत्र, 
(२)त्रीभण राजाना भवद ये पुरूभण पभर भवश्वानी भषूथः सदाांभस 
अपश्यमत्र मनसा जगन्वा-न्वते रान्र्वामभपवायुकेशान ॥– 
अष्ट. ३ अनु. २, वगध २४, मांत्र ६. 
भावाथध– (१) आह्मी सवधशक्त प्रभचूी प्रजा आहों. (२) राज्यकत्तुधतवाचा अभर्कार तीन सभाांकडे आहे. तया तीन सभा : १. ठराव अमलाांत 

आणणारे लोक; २. भशक्षणप्रसारक लोक; आभण ३. आचारप्रवत्तधक लोक. या भतघाांच्या ऐक्यानें व साह्यानें शत्रूांस बजकावें आभण सुखशाांतींत राहावें. 
 
याभशवाय महाभारताांत वगैरे प्रजासांमतानें राज्यकारभार करण्याची रीभत असलेली दृष्ट होते. याज्ञवल्क्य स्मृतींत ३२ भववादस्थलें  

काढलीं आहेत तयाांत ‘सांभवत् व्यभतकम’ हा भवषय शहर सुर्ारण्याचाच (Municipality) आहे. याज्ञवल्क्य राजकमाभवषयीं असें म्हणतो. – 
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श्रुताऽ ध्ययनसांपन्न र्मधज्ञाः सतयवाभदन ॥ 
राज्ञा सभालदः काया भरपौ भमते्र च ये समाः ॥ — भमताक्षरा. 
 
म्हणजे, राजानें अध्ययनसांपन्न (भशकलेले), र्मधज्ञ, सतयवादी व शत्रुभमत्राभवषयीं भनष्ट्पक्षपाती असे सभासद नेमावे. याप्रमाणें ऋषींच्या 

आज्ञा खऱ्या. परांतु राजाांनीं सभेभशवाय कारभार बघूांच नये असा काांहीं तयाांजवर जोर चालत नसे. स्मृभतकाराांचे वरील लेख कभलयुगाांतल्या 
र्मधशास्त्रासारखे बवेारशी होते. तया लेखाांची अम्मल बजावणी झाली बकवा नाहीं अथवा होते बकवा नाहीं हें कोणीं बघत नसे् राजाांच्या मनास वाटेल 
तर सभेच्या मसलतीनें चालत, नाहीं तर भतला एकीकडे गुांडाळून ठेवीत. भशवाजीमहाराजाांनी अष्टप्रर्ानाांची सभा नेमून सुरळीत राज्यकारभार 
चालभवला होता. परांतु तो सांभाजीला पसांत पडला नाहीं. साराांश, राजाांवर जुलमाचा प्रकार शास्त्राकाराांनीं भलभहला नाहीं. वरील सवध लेख फार जुने 
आहेत. आलीकडे तर तयाांचा भवचार मुळींच नाहींसा झाला होता.] उगम नाहीं. तभद्वषयक माभहती नाहीं व जो लोकाांमध्यें 
नवीनच येणारा तयाला तयाच्या अथाप्रमाणें व व्याप्तीप्रमाणें योग्य नाांव देणें हें भाषाभवभवक्षूांचें काम आहे. 
अनेक शास्त्रें व कला आभण शास्त्राांगें व कलाांगें याांची माभहती एतदे्दशीयाांस करून देते वळेीं तत्तच्छास्त्रज्ञाांस 
आपल्या ग्रांथाांत अशींच नवीं नवीं नाांवें, पभरभाषा आभण व्याख्या योजाव्या लागल्या. अस्तु. आताां ‘स्थाभनक 
स्वराज्य’ या नुस्तया शब्दावरून भकती माभहती देताां येईल व भतची व्याकप्त भकती आहे ती बघूां. 

 
‘स्थाभनक स्वराज्य’ हा सामाभसक शब्द स्थाभनक, स्व आभण राज्य या तीन शब्दाांनीं घभटत झाला 

आहे. या तीनही शब्दाांची व्याकप्त भनरभनराळे भाग घेऊन पहावयाची आहे. व तयाांच्याकमीजास्त महतवाप्रमाणें 
तयाांचें आगेंमागें भववचेन करण्याचा अभर्कार आमच्या सोईकभरताां आम्ही मागनू घेतों. आपण प्रथमतः राज्य 
शब्दाची व्याकप्त व कारण बघूां. कोणतयाही प्रदेशाांत एक बकवा दोनच मनुष्ट्यें असलीं तर तयाला राज्य असें 
म्हणता येणार नाहीं. राज्य या शब्दाांतच असा साहभजक अथधबोर् होतो कीं, काांहीं तरी जनसमूहाचा भपू्रदेश. 
अशा प्रदेशावर स्वाभमतवानें अम्मल चालभवणारा तो राजा होय. जेथें एक बकवा दोनच मनुष्ट्यें आहेत तेथें 
राजा आभण राज्य याांची प्राकप्तच नाहीं. ह्मणजे, ते आपण स्वतः राजे आभण तयाांच्या दृष्टीखाली जेवढा प्रदेश 
तेवढें तयाांचें राज्य असें होईल. रॉभबन् सन् कू्रसो ज्या भनजधन प्रदेशावर जाऊन पडला होता तो सवध प्रदेश 
तयाचें वैराण राज्य आभण तो तेथील राजा. तयाणें हवें तें करावें व हवें भतकडे भफरावें. तो आपला व आपल्या 
राज्याचा परम स्वतांत्र मालक होता् तेव्हाां एकाकीवसभतस्थलावर राज्यतव येत नाहीं व तेथें राजाची तर 
मुळीं गोष्टच नको. राजा या शब्दाांत असें काांहीं अथधगाांभीयध आहे कीं, जो राजा झाला तो इतर तद्वगीयाांमध्यें 
वीयध, बल, ज्ञान व तेज याांणीं जास्त असला पाभहजे. अथात् तयाच्या साम्याथध दुसऱ्या तद्वगीयाांची प्राकप्त 
आलीच. परांतु जेथें पूवोक्त रॉभबन्सन् कू्रसोप्रमाणें एका अज्ञात अशा भवजन प्रदेशाांत एक मनुष्ट्य गेला तर 
तयाला राजतव तें कोठून येणार? व तयाांच्याशीं साम्य तरी कोणाचें बघणार? तो तया सवध प्रदेशाचा पूणधपणें 
र्नी होतो. तो वाटेल ती जमीन आपल्या ताब्याांत घेईल, वाटेल ती सोडील व वाटेल तेथें आपल्या बसण्या 
उठण्याची जागा करील. तो वाटेल तया जांगलाांत भशरेल, वाटेल तीं झाडें तोडील आभण तया लाांकडाांचें 
वाटेल तें करील. तयाला कोणी पुसता सवरता असणार नाहीं. तो जें करील ती पूवधभदशा. तयाला कोणाची 
भीभत नाहीं, लज्जा नाहीं, शरम नाहीं, र्ाक नाहीं, काांहीं नाहीं. तयाला कोणी असें कर ह्मणून ह्मणणार नाहीं 
व कोणी नको करूां  असेही ह्मणणार नाहीं. तयाला कोणी शत्रु नाहीं, भमत्र नाहीं. स्नेही नाहीं, आप्त नाहीं, 
मांत्री नाही, उपदेशक नाहीं, कोणी नाहीं. तेव्हाां असा जो भपू्रदेश तो राज्य कोठचें आभण अशा भठकाणीं 
राहणारा तो राजा कोठचा? याचप्रमाणें, जेथें जनसमुदायही आहे आभण तीं सवध मनुष्ट्यें पुण्यवान, पापभीरु, 
क्षमाशील, सदसभद्वचारी आभण सन्मागधवतीं अशीं असलीं, तर तया प्रदेशास राज्य अशी सांज्ञा जरी भदली तरी 
तेथें राजाची प्राकप्त मुळींच होत नाहीं. कारण, तेथें राजा असून तो करणार काय? जेथें सवध लोक आपापल्या 
कत्तधव्याांत ततपर, व अपहार, चोऱ्या, लुटालुटी, मारामाऱ्या, दांगेर्ोपे, अन्याय, अभवचार, जुलूम वगैरे 
काांहींच नाहीं तेथें राजानें काय करावयाचे? तेव्हाां यावरून, जेथें राजा असेल तेथें वरील दुगुधणाांची प्राकप्त 
तेथील लोकसमुदायाांत असली पाभहजें असें भसद्ध होतें. आभण तया दुगुधणाांचा शास्ता असा जो कोणी तरी 
अभर्कारी पाभहजे तो राजा होय हें या सवध भववचेनावरून समजावयाचें. 
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वरील दोन्ही गोष्टी कोठेंही आढळावयाच्या नाहींत. ह्मणजे, भनजधन प्रदेशाांत कोणी एकाकीं राहणार 
नाहीं व असा कोठेंही जनसमुदाय आढळणार नाहीं कीं, तेथें अपहार, अन्याय, अभवचार व असद्ववत्तधन हीं 
नाहींत. या दोन्ही गोष्टी कोठें कोणास अपवादासारख्या आढळल्या तर तया भचरकाभलक नसून 
अतयल्पावकाशाांत तयाांचीं रूपें सवध पालटून गेलेलीं आढळतील. रॉभबन् सन् कू्रसोप्रमाणें एखादा अभागी मनुष्ट्य 
दहा पाांच वषें एखाद्या भपू्रदेशाचा एकटा मालक होऊन राहील; परांतु काांहीं कालानें तयाचें एकाभकतव भनियें 
करून सुटेल. असा कोण दुदैवी मनुष्ट्य असेल कीं, आपले जाभतवगीय सवध लोक सोडून आपण एकटा 
भतुासारखा एखाद्या ओसाड मुलखाांत जाऊन सुख मानून राहील? तसेंच, अपवादाथध, कोठें 
रामराजासारखें सवधदुगुधणभववर्वजत असें राज्य साांपडेल. तरी तयाची मुदतही फारच थोडी भमळेल. 
रामराजासारखा नाांवाला राजा राहून लोक सन्मागधवती असतील. परांतु तयाच्या पुढच्याच भपढीला सांभाजी 
बाजीराय, मल्हारराव याांच्या सारखे राज्यसूत्रर्ारी आढळून लोक ‘यथा राजा तथा प्रजा’ याप्रमाणें 
साांपडतील. तेंव्हाां, या जगावरील दुगुधणाांचा व दुःशीलाांचा कोणी तरी शास्ता व भनयांता असावा असें वाटतें व 
तेथेंच राजाची प्राकप्त होते. 

 
ईश्वरानें स्त्री व पुरुष ह्या दोन जाती भनर्वमल्यामुळें  व तयाांचेठायीं वृद्धीचेंही मान फार मोठे 

ठेभवल्यामुळें, जेथें दहा मनुष्ट्यें आहेत तेथें अल्पकाळाांतच मोठा थोरला जनसमूह दृष्टीस पडतो. ज्या घराांत 
एकच दांपतय राहून तया दोघाांस तें घर फार मोठें वाटतें तेंच घर काळाांतरानें कुटुांबीय मनुष्ट्याांनीं खचनू भरून 
ती जागा तयाांस पुरेनाशी होते. हीच गोष्ट गाांवाांची, शहराांची व देशाांची आहे. इांग्लां डदेश, जो पूवी अतयांत 
भवरल वस्तीचा होता, तेथून हल्लीं प्रभतवषी गलबताचीं गलबतें मनुष्ट्यें भरून बाह्यप्रदेशीं वस्ती करण्याकभरताां 
दवडावीं लागतात् याप्रमाण, जगावरील लोकसांख्या गुणीकरणानें वाढत आहे व तयाां सवांना भठकभठकाणीं 
कोणी तरी भनयांता व शास्ता असलाच पाभहजे. लोकसमुदाय जसजसा वाढत जाणार तसतशी लोकाांची 
दुगधणाांकडे भवशषे प्रवृभत्त होत जावयाची असें र्ोरण भदसतें. याचें कारण हेंच कीं, लोकाांनाां आपला भनवाह 
कसा करावा अशी पांचाईत पडते. लोकाांची जसजशी वृभद्ध होत जाते तसतशी तयाांजमध्यें उद्योगवृभद्ध व 
उतपन्नाचें कसब हीं वाढत गेल्यास भनवाहाची फारशी पांचाईत पडत नाहीं. परांतु सवधच उद्योगी व कसबी 
लोकाांस ‘भवनादैन्येन जीवनां’ भमळतें याचा तरी कोठें भनयम आहे?एका भठकाणीं लोकवस्तीची दाटी झाली व 
भनवाहाची आपत्ती पडूां लागली ह्मणजे लोक दयागकध  व जांगलगकध  जभमनी शोरू्न दूरदूरच्या ओसाड 
प्रदेशाांत जाऊन वस्ती कभरतात. ते आपले आप्त, इष्ट, भमत्र, सगे, सोयरे वगैरे सवध सोडून पोटाच्या मागें 
देशतयाग कभरतात. परांतु कोठें गेलें  तरी या सांसाराांतील दुःखे, सांकटें व बचता कोठें सुटतात? लोक 
नानास्वभावाचे असल्यामुळें  तयाांजमध्ये आलस्य हा एक दुष्ट भरपु फाराां भदवसाांपासून भबऱ्हाड देऊन राभहला 
असतो. तया आलस्याचा पभरणाम हाच होतो कीं, आपण हात पाय न हालभवताां आपल्याला सुखानें पोटभर 
खायप्यायला भमळावें असें तयाांस वाटून तयाांजमध्यें अपहार, दुष्टाचा, मतसर, परोतकषासभहष्ट्णुता, इतयाभद 
दुगुधण मनस्वी वाढत जातात. व या सवध दुगधणाांचा पभरणाम भबचाऱ्या उद्योगी लोकाांवर घडतो. तयाांणीं कष्टानें 
व श्रमानें सांपादन केलेली मालभमळकत आपल्याला सुखानें उपभोभगताां येईल बकवा नाहीं ही बचता तयाांना 
नेहमी बाळगावी लागतें. आभण तया अपहारी लोकाांस फुकटांफाकटी व भबनश्रमानें पसेै भमळभवण्याची लजत 
लागनू भजकडे रव्योष्ट्मा असेल भतकडे ते र्ाांव घेतात. सवध मनुष्ट्याांस आपापली भमळकत, रव्य, चीजवस्तू 
वगैरे सुरभक्षत राहून आपल्या मेहनतीचें फल आपल्याला कसें भमळेल ही बचता वाहण्याचें जर कारण नसतें 
तर राजतवाची जरूरच पडली नसती. पण तसें कोठें आहे? जेथें उद्योगी आहेत तेथें भनरुद्योगी व आळशी 
लोक आहेतच; जेथें सुज्ञ, बुभद्धवान् व कसबी लोक आहेत तेथें अज्ञान, शांख आभण मभतमांद लोकाांची समृभद्ध 
असतेच; आभण जेथें श्रीमान्, ऐश्वयधवान्, व अभर्कारसांपन्न लोक आहेत तेथें दभररी, कां गाल आभण गरीब 
लोक असतातच; व ते दोन वगाचे लोक एममेकाांशी शत्रुतवानें वागूां लागतात. श्रेष्ठ वगाचे लोक कभनष्ठ 
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वगाशीं फारसा दे्वष व मतसर बाळगीत नाहींत व तसा दे्वष व मतसर बाळगण्याचें तयाांस कारणही नसतें. परांतु 
दुसऱ्या ह्मणजे कभनष्ठ वगाचे लोक ज्येष्ठ वगाशीं मातसयानें वागनू तयाांस नेहमीं त्रास देत असतात. तयाांस 
श्रीमांताांचें र्न लुबाडून आणण्याची प्रबल इच्छा सवधदा असते. एकमेकाांस फसभवणें, एकमेकाांवर जुलूम 
जबरदस्ती करणें, इतयाभद नानाप्रकारचे दुष्ट गुण तयाांजमध्यें रात्रांभदवस वास करीत असतात. फारशी 
मेहनत न पडताां लौकर आभण पुष्ट्कळ र्नप्राकप्त व्हावी अशी मनुष्ट्याची स्वाभाभवक इच्छा असतें. श्रमावाांचून 
खाण्यास भमळालें  तर मनुष्ट्य नेहमीं सांतुष्ट राहील. आपले श्रम व मेहनत वाांचनू आपल्याला सवध प्रकारची 
सुखें भमळावीं हें र्ोरण मनुष्ट्यमात्राचें आहे असें भदसतें आभण यामुळें  अतयांत दुष्ट वासना, कामना, भयांकर 
कृतयें व सांकटें या जगाांत उद्भवनू उद्योगी, मेहनती व ऐपतदार लोकाांची शाांभत, भनभधयता, शाश्वभत आभण 
वातसल्य हीं जाऊन ते लोक चांचल वृत्तीचे, भयभीत, सबचत आभण भनष्ठुर होतात. त्रासदायक दुष्ट लोकाांचा 
कोणतया प्रकारानें घात व बांदोबस्त होईल, अथवा अशा प्रकारची सुरक्षता आपल्याला कोण देईल, 
अशीतयाांस बचता पडते. आभण अशा बचतेच्या वळेीं राजा असावा अशी इच्छा साहभजक होते. तेव्हाां, अशा 
प्रकारानें सवध लोकाांस न्याय, रक्षण आभण तज्जन्यसुख देणारा कोणी तरी बलवान् शूर आभण वजनदार असा 
शास्ता व भनयांता राज तेजाचा मनुष्ट्य सवांवर र्ाक, दाब आभण भीभत ठेवणारा पाभहजेच. तो सवांचा बांदोबस्त 
करून आपल्या पदरीं फौजफाटा, भशबांदी, रखवालदार वगैरे लोक बाळभगतो. आभण कोणी कोणास इजा व 
दुःख देऊन लबाडीलाताडी, जुलूमजबरदस्ती, लूटफाट, दांगार्ोपा व हाणमार करूां  नये अशा प्रकारची 
यथाकस्थत व्यवस्था ठेवनू कोणीकडून तरी लोकाांमध्ये शाांभत, सुख आभण उतसाह राहील अशी तजवीज 
कभरतो.  

 
याप्रमाणें राजा उभा राभहला ह्मणजे तयाच्या अभर्काराखालीं जेवढा प्रदेश राभहल तेवढें तयाचें राज्य 

होतें; व तयावर तो आपल्या शक्तीप्रमाणें अम्मल चालभवतो. तो अशक्ताांचें रक्षण कभरतो; अन्यायवत्तांस दांड 
व भशक्षा कभरतो; परशत्रूचें भनवारण कभरतो; प्रजेच्या सांपत्तीचा व मालमते्तचा सांभाळ कभरतो; आभण आपली 
जरब व ऐश्वयध आपल्या साम्राज्यानें वाढभवतो. असा चाांगला व राजनीभतकुशल राजा भनवडून काढणें बकवा 
कसाबसा राज्यकारभार हाकीत असलेला राजा पदच्युत करणें हीं दोन्हीं कामें मोठ्या जोखमीचीं आहेत. 
अशा गोष्टी सवांच्या ऐांकमत्त्यानें होतात. ह्याप्रमाणें राजपद हें मोठे जड प्रकरण आहे. एकदाां राजा 
अभर्कारापन्न झाला ह्मणजे तयाची वांशपरांपरा या राज्याभर्कारास भखळली असें समजावें. येणेंप्रमाणें, एक 
प्रकारानें राजाची स्थापना करण्याांत प्रजेच्या स्वतांत्र्यास कमीपणा येतो याांत सांशय नाहीं. मग पढुें तया 
राजाचे वारस-पुत्र, बांरु्, नातु, पणतु कोणी कसेही भनवटले तरी तयाांचा कू्रर अथवा लुां गासुांगा अभर्कारच 
वांद्य मानून राहवें लागतें. तेव्हाां हेंही बरोबर नाहीं. 

 
आताां, हा राज्याभर्कार वांशपरांपरेनें चालभवण्याचें दोन चार गोष्टींकडे र्ोरण ठेवनू लोक कबलू 

कभरतात. कोणीहीं श्रमानें सांपाभदलेली सांपभत्त तयाच्या वांशजाकडे अबाभर्त चालावी हा न्याय आहे, हा एक 
भाग लोक मनाांत आभणतात. ह्मणजे, मूळ राज्यसांपादकास राज्यपद भमळभवण्याभवषयीं भकती श्रम सोसाव े
लागले असतील व कोणकोणते पराक्रम कराव ेलागले असतील तो भवचार करून, तयाच्या वांशजाांकडचा तो 
अभर्कार सहसा काढूां नये असें लोकाांस वाटतें. लोक दुसरा भवचार हा कभरतात कीं, एखाद्या वांशजाांकडून 
हा अभर्कार काढला तर सुखानें काढला जाणार नाहीं. कारण कोणतयाही पक्षाकडे अभभमानी 
लोकाांचेंपाठबळ असतेंच. रावणदुयोर्नासारखे परदाराभभलाषी राजे झाले तरी लोकाांचा पक्ष तयाांजकडे 
होताच. याचें कारण असें आहे कीं, ते सांपभत्तमान् व शकक्तमान् असतात. लोकाांना खायाला भमळालें  म्हणजे 
ते तयाांचे पक्षपाती होतात. मग तयाांस सदसतपक्ष पाहण्याची गरज नसते. आभण अशा पक्षपाती व अभवचारी 
लोकाांचे मन मोडून एखाद्या राजवांशीयास पक्षभ्रष्ट करणें मोठ्या जोखमीचें आहे. ह्मणनू तया भानगडीत पडून 
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लोकाांची शाांती व स्वस्थता मोडण्याचें साहस कोणी करीत नाहीं. कालाांतरानें तो दुवधत्तधनी राजा चाांगला 
होईल बकवा तो मरून जाऊन तयाचे मागें दुसरा न्यायी राजपुत्र राज्यभार वाहण्यास येईल या आशवेर लोक 
गुपचुप त्रास सोशीत काळ कां ठीत असतात. बाकी वस्तुतः अन्यायवत्ती राजा झाला ह्मणजे तयास पदभ्रष्ट 
करून लोकाांना आवडेल तो राजा स्थाभपत करावा ही नीभत आहे. तेथें परांपरा पाहूां नये. परांपरेनें राज्यपद 
चालभवण्याची वभहवाट फार पूवीपासूनची आहे. सूयधवांशीय, सोमवांशीय, मनुवांशीय, ब्रह्मवांशीय धु्रववांशीय 
वगैरे बहुत क्षभत्रय कुलें  परांपरेनें राज्यवैभव भोगीत आलीं आहेत. तरी, प्रसांग पडल्यास लोकाांचें भनभधयपणें 
अनुसरण असल्याचीं ऐभतहाभसक उदाहरणें बहुत आढळतात. महाभारताांतील इभतहासाांत नहुष, वणे, 
सहस्त्राजुधन, इतयाभद राजाांस व आलीकडील इभतहासाांत गोत्रहतयारी राघोबा पेशव्यास राजकायधरु्रांर्राांनीं 
राजपदावरून भ्रष्ट केल्याचे दाखले साांपडतात. इग्लांडाांतील पभहल्या चालधस राजाची आभण फ्रान्सच्या 
सोळाव्या लुईराजाची हीच दशा लोकाांनीं केल्याचें तया तया देशच्या इभतहासाांत प्रभसद्धआहे. लोकाांनीं या 
पदभ्रष्ट राजाांपैकीं कोणास ठार माभरलें , कोणास अभर्कारच्युत केलें  व कोणास बांभदखान्याांत टाभकलें ; आभण 
दुसरे राजे तत्ततपदारूढ करून प्रजारक्षणाचा जो मुख्य मुद्दा तो साांभाभळला. तरी, तया नीतीप्रमाणें चालणें 
मोठें कठीण आहे. नानाफडणीसाांनी सवाईमार्वरावाांचे मागून पेशवाईचा अभर्कार बाजीरावास देणें अयोग्य 
आहे असें ह्मटलें . पण तयाांचें कोण ऐकतो? बशद्याांनी बाजीरावास पुण्यास आणून तयालाच परांपरेचा वारस 
ह्मणून राज्याभभभषक्त केलें ् तेव्हाां असे आपसाांतील द्वांद्वाांचें प्रसांग न याव ेह्मणनू र्ोरणी पुरुष ते टाळवतील 
भततके टाळीत असतात. व वारसाची माभलका जी परांपरेनें चालत आली असते तीच चालूां  देतात. 

 
अजून राज्याची मीमाांची पुरी झाली नाहीं. राज्यकतया परुुषाचें काम हेंच आहे कीं, तयाणें आपल्या 

आवश्यक भनवाहास व डौलास, आभण आपलें  राज्यकारभाराचें काम बरोबर चालण्यास जो खचध लागतो 
तेवढ्यापुरता पैसा प्रजेकडून कराच्या रूपानें घेऊन तया पैशाचा योग्य व्यय करावा. ज्याअथी हा पैसा 
लोकाांकडून घेण्याांत येतो, तयाअथी तयाचा खचधही सावधजभनक उपयोगाकडेच करण्याभवषयी राजपुरुषानें 
नेहमी खबरदारी बाळभगली पाभहजे. भशबांदी, आरमार, न्यायार्ीशाांच्या नेमणुका, नानाप्रकारचे शोर्, 
कलाकौशल्याांना उते्तजन इतयाभद सावधजभनक कृतयाांकडे जेवढा खचध होईल भततकाच करावा. आभण 
येवढ्याकभरताांच प्रजा राजाला कर, पट्ट्या वगैरे देऊन तयाजपासून आपलें  सांरक्षण बचभतते. याप्रमाणें 
सुयांत्र राज्यकारभार चालभवण्यास राजाची एकट्याचीच मुखतयारी चालूनही उपयोग नाहीं. तयास 
मसलतगार व मांत्रीमांडळ भवद्वान्, चतुर व अनुभवी असें असलें  पाभहजे. या देशाांतील एकां दर राजाांच्या 
कारकीदी पाभहल्या असताां तयाांचे मसलतगार व मांत्री सवध मोठमोठे राजकायधरु्रांर्र ब्राह्मणच होते. तयाांचें 
आपापल्या राजाांवर मोठें वजन असून तेही तदनुचारी असत. ते मांत्री आपल्या राजाांस फाजीलपणा बकवा 
अन्याय करूां  देत नसत. राजपदर्ारणाला पूवी क्षभत्रयवगधच योभजलेला असे व तेही आपल्या कतयधव्याांत 
ततपर असत. महाभारताांत वर्वणलेल्या अखेर इभतहासापयंत हे क्षभत्रय राजे मोठमोठे व पराक्रमशाली होऊन 
गेले व तयाांणीं मोठ्या न्यायानें राज्ये केलीं. पढुें भकतीएक क्षभत्रय राजे अन्यायाचारी व मनस्वी होऊन जाऊन 
राज्यभ्रष्ट व र्मधभ्रष्ट होऊन, तयाांचे भठकाणीं शूर, वैश्य, म्लें देंछ व यवन इतयाभद राजवैभव भोगण्यास येऊन 
बसले्  

 
आलीकडे दोनहजार वषांत राज्यरीतीच्या मयादा बहुतेक सुटून राजानें स्वतःला ह्मणून काय घ्यावें 

व प्रजारक्षणाथध काय घ्यावें ही वाांटणी अगदींच बुडून राजे स्वचे्छ झाले. लोकाांवर कर, पट्ट्या वाटेल तशा 
बसवनू तो पैसा सवध आपला व तयावर र्नीपणाची मालकी आपली असें समजून ते खुशाल तया पैशाचा व्यय 
आपल्या ख्याली खुशालींत आभण ऐषआरामाांत करूां  लागले. कोणीं जलमांभदरें केलीं; कोणीं महाल, वाडे 
बाांभर्ले; कोणीं कीर्वतप्रसाराथध दाने, र्मादाय वगैरे देऊन पैशाची लूट करूां  लागले. इतकें च नाहीं प्रण ज्या 
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कामाकभरताां तो पसैा घ्यावयाचा तया कामाकडे मुळींच खचध होईनासा होऊन प्रजेस न्याय बकवा दांड हे 
चालभवण्याकभरताां जीं न्यायनीभतकुशल माणसें पाभहजेत तीं भनखालस उपाशीं मरूां  लागलीं् ब्राह्मणभोजनें 
वगैरे अनुतपादक व भनरुपयोगीं र्मधकृतयें फार बोकाळून, रयतेचा पसैा ह्मणजे आपल्या मालकीचें रव्य असें 
समजून राज्यभार वाहणारे लोक वतूध लागले. कर, पट्ट्या याांणी रयतेपासून वसूल केलेला पैसा म्हणजे 
तयाांच्या श्रमाचें उतपन्न व तें आपल्याजवळ ठेवीदाखल सुस्थळीं ह्मणनू आलें  असून तयाचा भहशबे आपल्याला 
तयाांना द्यावा लागेल हें तयाांच्या स्वप्नी देखील वागेनासें झालें . या पैशाचा व्यय तयाच्या र्न्याचेच कामाकडे 
केला पाभहजे हे ततव ते अगदींच भवसरले. खभजनदार बकवा भाांडाराभर्पभत यास, आपण केवळ रव्यरक्षक 
असून तयाचा सदसतकृतयाकडे व्यय करणें अथवा तें रव्य तसेंच कुलुपाांत ठेवनू तयाजवर पहाणी करणें 
यापकैीं कोणतें काम आपलें  आहे याची शुभद्ध राभहली नाहीं. आपल्या ताब्याांतील आपल्या पेटींत जमलेला 
पैसा जणूांकाय आपल्या हक्काचा व मालकीचा असें समजून तयाचा तयाांणीं वाटेल तसा रु्वा उडवावा. 
ब्राह्मणभोजनें, मोठमोठीं दानें, रांगमहाल, जलमकन्दरें वगैरे करण्याकभरताां रयतेनें आपला पसैा आपल्या 
हाताांत भदला नाहीं; तसलीं कामें तयाांनाही कभरताां येतील; तीं करण्याकभरताां राजा मध्यस्थी नको; फक्त 
सैन्यभशबांदी, न्यायमनसुबी, अपराध्याांस दांड, दुष्टाांस शासन,याांची व्यवस्था करण्याकभरताां खचधण्यासाठीं 
लोक आपल्या जवळ पैसा देतात हा भाग राजे अगदींच भवसरले. सोन्याच्या तोफा अथवा रुप्याचे दरवाजे 
करून भबचाऱ्या रयतेला काय करावयाचें असते् ही सवध राजाची भमजास आहे. परांतु, रयतेला पैसा 
देण्याची सांवय लागून राजाला घेण्याची सांवय लागली ह्मणजे तयाचीं मूलततवें व मूलोदे्दश हीं दोन्हीही रयत 
व सरकार दोघेंही भवसरतात. आभण तयाचा भहशबे घेणें हें जें रयतेचें काम तें रयत भवसरते व तयाचा सद व्यय 
करण्याचे काम सरकार भवसरतें. रव्य हें मोठें श्रामक असून तें हाताांत असलें  ह्मणजे तयाचें काय करावें 
आभण काय न करावें हें र्ोरण व भान न राहताां सरकारनें वाटेल तें करावें व रयतेनें तो भार सवध भनमुटपणें 
सोसावा अशी परांपरेच्या अज्ञानामुळें  लोकाांस सांवयच पडून गेली आहे. राजाांनीं अनेक वशे्या व नाटकशाळा 
ठेवनू अनेक भवलास व नानारांग उडवाव,े भवभवर्भवषयोपभोगाांत रममाण होऊन अनेक पापकृतयें करावीं 
आभण तया पापाांपासून मुक्त होऊन भचरकाल ऐश्वयध व वैभवसुखाचा लाभ व्हावा ह्मणून लाखों गोप्रदानें, 
ब्राह्मणसांतपधणें, महादानें, पात्रापात्राचा भवचार न कभरताां इनामें, वषासनें, देवाचीं मांभदरें याांजकडे पैसा खचध 
करावा अशी इच्छा होऊन तयाप्रमाणें गोष्टी अमलाांत येत. परांतु हा सवध प्रकार उलट होत असल्याचें तयाांच्या 
स्वप्नींही येऊां  नये. उष्ट्णता झाली म्हणून भमरीं खावयाचीं बकवा शीत झालें  म्हणनू नदींत पोहावयास 
जावयाचें अथवा बफध  खावयाचें, या असमांजस कृतयापैकींच, पापकृतयापासून मोचन होऊन 
शास्वतसुखलाभेच्छेनें पररव्याचा अपहार करून तयाचा मनसोक्त व अभवचारानें अपव्यय करावयाचा हें एक 
असमांजस कृतय आजपयंतच्या सरकाराांकडून आभण राजपुरुषाांकडून घडत आलें  आहे असें भदसतें. 
राजपुरुषाच्या पापाचरणाांचा शवेट कर्ींच व्हावयाचा नाहीं असें सवध लोक जाणतात व तयावरूनच 
“राज्याांतीं नरक” अशी म्हण लोकाांमध्ये चालत आली आहे. 

 
येथपयंतच्या भववचेनावरून राजेलोकाांच्या अभवचाराचें आभण मत्तपणाचें भदग्दशधन होईल. परांतु 

तयावरून, आजपयंत जे भाग्यशाली राजभारवाहक पुरुष झाले ते सवध एकाच माळेचे मणी होते असें मात्र 
कोणी समजताां कामा नये. रयतेच्या भाग्यानें कर्ीं कर्ीं असेही राजे होऊन गेले कीं तयाांणीं पोटच्या 
पोराांप्रमाणेंच प्रजेचें पालन, पोषण व रक्षण केलें . तयाांणीं प्रजेच्या रव्यास जरूरीपेक्षाां जास्त स्पशधच केला 
नाहीं. कोणी तर रयतेचा पैसा म्हणजे भशवस्व असें समजून तयाचा अांगीकारच केला नाहीं. कोणी, 
राज्यकारभार सांभाळून आपल्या भस्त्रयाांकडून व अवकाश साांपडल्यास आपण स्वतः श्रमपूवधक 
भवणण्याभटपण्याचें काम करून जे काांहीं आठ चार आणे भमळतील तेवढ्यावरच भनवाह करून राहावयाचें, 
अशा भनियाचे होऊन गेले. तयाांणीं प्रजारव्य भवषवत् मानून पूवधपुण्यानें प्राप्त झालेल्या राजतवाचे परमपदाचा 
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सदुपयोग करून दाखभवला. रयतेच्या पैशाचा उपभोग घेतला तर तें महापाप असून तयाचें फल नरकवास 
आहे व तें ऋण आपले डोकीवर जन्मजन्माांतरीं बनेल असे मानणारे काांहीं सच्छील राजपुरुष या जगावर 
होऊन गेले आहेत. मुसलमानाांचा महम्मद पैगांबर व तयाचे पुढें पाांच भपढीचे खभलपा वरील प्रकारच्या 
समजुतीचेच होते. बहदुस्थानाांतही काांहीं राजे असेच ईश्वराची भीभत आभण प्रजेचा वचक मानून होते. 
तयाांपैकीं एकाची चमतकाभरक व आियध मानण्यासारखी गोष्ट ऐकण्याांत आहे तीही येथें साांभगतल्यास 
अप्रासांभगक होणार नाहीं. 

 
वरील भवभशष्टगुणाच्या भनःस्पहृ व भनरभभलाषराजापैकी एकाकडे तयाचा एक गरीब भमत्र आला; कीं, 

आपला स्नेही मोठा राज्यकारभार हाांभकतो आहे, तेव्हाां तयाजकडे गेलों असताां तो आपलें दाभरद्र्य-भवकच्छन्न 
करील. परांतु ज्या उदे्दशानें तो राजाकडे आला तो उदे्दश तयाच्या मताप्रमाणें मुळींच सफल झाला नाहीं. तो 
कां गाल भमत्र आपल्या राजपदर्ारी स्नेह्याकडे आला तेव्हाां राजा भदव्याचे प्रकाशाांत भहशबे तपाणींचें काम 
करीत बसला होता. आपला गरीब भमत्र आपल्या भेटीस आल्याचें पाहून राजानें हाताांतलें  कलम खालीं 
ठेवनू भदवा भवझभवला आभण भमत्राचा हात र्रून तो एकीकडे सुखदुःखाच्या गोष्टी भवचारीत बसला. भमत्रानें 
तयाजवळ आपली रडकथा सवध गाऊन, ह्या चमतकाभरक प्रकाराबद्दल तयाणें तयाला भवचाभरलें  कीं, तूां हें काय 
केलें स? मी आलों तर माझी नीट रीतीनें भेट घ्यावयाची, तों तूां भदवा मालवनू माझ्याशीं येथें अांर्ाराांत गोष्टी 
करीत बसलास हें काय? राजानें साांभगतलें  कीं, तो भदवा माझ्या रयतेच्या पैशानें आणलेल्या तेलाचा असून, 
तुझी माझी जी ही भेट होऊन सांभाषण चाललें  आहे तें खाजगी असून रयतेच्या सांबांर्ाचें मुळींच नाहीं. तेव्हाां 
भतच्या तेलाचा आपल्या खाजगी कामाकडे काय ह्मणनू उपयोग करावा? तयाचप्रमाणें तयाणें तयाला 
साांभगतलें  कीं, मी गरीब आहें. मजजवळ माझ्या स्वतःच्या भनवाहापेक्षाां जास्त काांहीं भशल्लक नसून मी 
रयतेच्या पैशास भबलकुल भशवत नाहीं. मजजवळ सुमारे एक रुपया आहे, तेवढा मी भमत्रसाह्याथध तुला देतों. 
तयाच्या योगानें तुला काांहीं बरकत आली तर बघ. कां गाल स्नेह्यानें राजाजवळील रुपया घेऊन तयाचा 
व्यापार चालभवला व तयाांत तयास चाांगली बरकत आली. तयाणें तया एक रुपयाचा फळफळावळीचा व्यापार 
केला व तयाांत एका वषांत हजार रुपये भाांडवल तयाजपाशीं जमलें . ही सवध बरकत राजाचे एका रुपयापासून 
आली हें तो समजून पनुः राजाचे भेटीस आला. व एक वषांत घडलेलें  सवध वतधमान तयाणें तयाजजवळ 
साांभगतलें . राजा ह्मणाला, तुला जी ही बरकत आली तयाचें कारण, मी जो तुला प्रीभतपुरस्सर रुपया भदला 
तो माझ्या खऱ्या श्रमाचा होता ह्मणून तयाणें तुझें दाभरद्र्यभवकच्छन्न झालें . हेच मी तुला रयतेच्या खभजन्याांतून 
एक हजार रुपये भदले असतें तर ते चोरी करून भदल्यासारखे होऊन तयाांच्या योगानें तुला काांहींएक बरकत 
आली नसती ही एक गोष्ट; व मीं रयतेस भततक्या पैशाांनीं नागभवलें , म्हणजे मीं तयाांची चोरी केली असें 
होऊन मला पातक लागलें  असतें तें वगेळेंच. मीं जो तुला रुपया भदला तो माझ्या भनढळच्या घामाचा व 
न्यायाचा असल्यामुळें  तयाणें तुला अल्पावकाशाांत सर्न केलें . 

 
अस्तु; वरील गोष्टींतल्या राजाप्रमाणें राजे आलीकडे दोन हजार वषांच्या काळाांत कोणी या 

भरतभमूीवर अवतरले असतील असें वाटत नाहीं. रयतेस पीडा करून प्रसांगीं तयाांचें घरदार, बैलजभमनी हीं 
भवकून तयाांजपासून पसैा भपळून काढणारे व प्रजेच्या भनवाहाचे आवश्यक पदाथांवर मूखधपणासारखे 
भलभलते कर वगैरे बसवनू भतला त्राभह त्राभह करणारे असे दुष्ट राजेच भनपजत चाललेले आढळतात् 
लोकाांपासून रव्य भछनावनू घेऊन आपले जामदारखाने व जवाहीरखाने भरणारे आभण आपण व आपल्या 
राण्या याांस पोळयाच्या बलैासारखे आभण चौकाांतल्या भवश्वयोभषतेसारखे नटवणारे, बागा उपवनें वगैरेंतून 
भवलास करणारे, उांच डोंगरावरील थांडगार हवमेध्यें मभहनोंमभहने राज्य कारभाराकडे दुलध क्ष्य करून मजा 
मारीत राहणारे, नाच रांग तमाश े बठैका कुस्तया शयधती याांजमध्येंच आपला काळ घालभवणारे, अशा 



 अनुक्रमणिका 

राजाांचीच दुदैवानें आमच्या बहदुस्थानाांत परांपरा चालत आलेली आढळते. भकतयेक र्माभपसे, र्मधभोळे, 
फाजीलकडक, दुष्ट, जुलमी, त्रासदायक, मनस्वी, भवषयी, वृथाभभमानी, दुराचारी, नयानयभववकेशून्य, 
अक्षरशत्र,ु कू्ररकमे व केवळ पशुतुल्य असे राजे, इकडे होऊन गेले. पुढच्यानें मागच्याच बरें ह्मणवावें अशा 
प्रकारचे शतशः राजे व अभर्कारी बनून गेले व तयाचा पभरणाम असा झाला कीं, कोणच्या तरी चाांगल्या 
राजपुरुषाच्या लगामीं हा बहदुस्थानचा राज्यकारभार लागनू आपल्यास सुख कसें भमळेल हा भवचार 
रात्रांभदवस लोकाांचे मनाांत घोळूां  लागला व ही लोकाांची काळजी लौकरच दूर होऊन परदेशीय परांतु 
सन्न्यायवत्ती व समथध असे इांग्रज राजे या देशाांत आले. 

 
याप्रमाणें राज्य व राजा याांची व्यवस्था समजली. आताां अशा राज्याांत राजानें काय घ्यावें व तयाची 

व्यवस्था कशी करावी आभण तो घेतो काय व तयाची व्यवस्था काय कभरतो हा प्रश्न रयतेच्या मनाांत कर्ींच 
आला नाहीं व तो भतणें कोणतयाही राजास कर्ीं भवचारल्याचें कोणास माभहत नाहीं. याचें कारण, राजा 
ह्मणजे परम दैवत, ‘राजा कालतय कारणम्,’ इतयाभद मतें लोकाांमध्यें इतकी दृढ झालीं होतीं कीं, तयाांचें 
गौणतव कोणाच्या स्वप्नींसुद्धाां आलें  नाहीं. राजा म्हणजे करील तें होईल. प्रजा काय भबचारी ताटाखालचें 
माांजर. भतला राजानें हवी तशी दपटावी; वाटेल तसे जुलूम करून वाटेल तसा पसैा काढावा; आभण इच्छेस 
येईल तसा तयाचा व्यय करावा; असा क्रम आज अनांतकालापासून चाललेला आढळतो. याांत कोणी 
सच्छील राजाांनीं तया पैशाचा सद्व्यय केला व कोणी उर्ळया राजाांनीं असद्व्यय केला. तरी 
असद्व्ययाकडे पैसा लावणाऱ्या अभवचारी राजाांची सांख्या जास्त भनघेल. हा दोष, लोक अशक्त व असहाय 
म्हणून म्हणा अथवा ते अज्ञान व कतधव्यपराङ मुख म्हणून म्हणा, लोकाांवरच येतो. ते राजाांना वाटतील तसे 
दाबायला साांपडत असत. आपला अभर्कार, जरब, हक्क व मान आपल्या हातानें दूर करून प्रजेला 
स्वतांत्रतेनें व आपल्या बरोबरीनें वागूां देणारा असा उदारचभरत राजपुरुष कोण असणार आहे? राजाांचे उलट 
असे प्रयतन असतात कीं, रयतेला आपण काय कभरतों व काय मौजा उडभवतों तें पाहून शहाणपणानें हेवा 
होऊां  नये व भतला सज्ञानपणाचे डोळे येऊां  देऊां  नयेत. अशी सवध राजाांची रीभतच आहे. आभण म्हणनूच, 
आजपयंतच्या राजकारभारी पुरुषाांनीं भवद्याशाळाांकडे मुळींच भचत्त घातलें  नाहीं. शाळा स्थापून तयाांतून 
रयतेस ज्ञान भमळूां  लागलें  म्हणजे लोक सतयरष्टे व अभवचारदे्वष्टे होऊन, आपल्या चालू मनसोक्त 
आचारभवचाराांस हरकत येईल या हेतूनें, पूवींच्या राजाांचा असा बाणाच असे कीं, लोक भजतके अज्ञान व 
पशुतुल्य राहतील भततकें  राज्याला व राजपदाला दाढ्यध आहे् लोकाांना जर ज्ञान प्राप्त झालें  तर ते 
राज्याभर्काराांत अनेक प्रकारानें मन घालून आपल्या स्वचे्छाचाराांस अडथळा आणतील अशी राजाांस भीभत 
वाटत असे. अजूनपयंत ज्याप्रमाणें भस्त्रयाांना भशक्षण देण्याची सद्वाांछा पुरुषाांस होत नाहीं, म्हणजे, तया 
सुभशभक्षत झाल्यास आपल्या पाभहजे तसें करण्यास तयाांजकडून हरकत होईल असें पुरुषाांस वाटतें, 
तयाचप्रमाणें राजाांस, आपल्या प्रजेला ज्ञानप्राकप्त झाली असताां आपल्या स्वतांत्र वतधनास र्ोका बसेल असें 
वाटत असते. साराांश स्त्रीपुरुष आभण राजाप्रजा या दोहोंचे परस्पराांशी एकसारखेच सांबांर् व मतलब आहेत 
असें समजून राजाांचा यथेच्छ क्रम आजपयंत एकसारखा अप्रभतबद्ध चालला होता. 

 
परांतु आताां हें सवध पारडें भफरून व तो काळही बदलून राजराजेश्वरी कव्हक्टोभरया महाराणीचे 

भनरुपरवी राजछत्राखाली राजा व प्रजा याांचें नातें बरोबरीचें आहे अशा प्रकारची भशक्षणपद्धभत सुरूां  झाली. 
व लोकाांस ज्ञान प्राकप्त होऊन ते राजकारभारी पुरुषाांच्या बरोबरीनें बसण्यास व बोलण्यास पात्र होत चालले 
हा सुसमयच होय. इांग्रजी राज्यततव, रयतेस भहशबे दाखवावा, भतला भवद्या भशकवावीआभणभतच्यामध्यें 
आपल्याभवषयीं सन्मानपुरस्सर पूज्यबभुद्ध राहील अशा रीतीनें भतला वागवनू शाांभतसुखामध्यें भतचें राहणें 
व्हाव,े अशा सतकृतयाांवर अवलां बून आहे. इांग्रजी राज्यास ‘खाजगी व दौलत’ हीं दोन सदरें मुळींच नसून 
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‘दौलत’ (सावधजभनक पसैा) हें एकच सदर आहे. तया दौलतीचा जमाखचध, आपली प्रजा ही आपल्या 
बरोबरीची व आपल्यास पुसती आहे असें समजून, भतला दाखभवण्याची इांग्रज सरकारची वभहवाट आहे. व 
यावरून लोकाांनाही आताां राजततव बरेंच कळूां  लागून, तयाांस राज्यकारभारी पुरुषाांच्या जमाखचातील चुका 
तयाांच्या कारभाराांत व अभभप्रायाांत असलेला मतभेद आभण तयाांचें भवरुद्धाचरण हीं दृष्टीस पडलीं ह्मणजे 
तयाांजवर बरोबरीच्या नातयानें प्रभसद्धपणें चरचरीत टीका करण्यास सरकारनें पूणधपणें मुखतयारी भदली 
असल्याचें समजूां लागलें  आहे. 

 
हल्लीं इांग्रज सरकारचें राज्य सवध प्रकारें भनयमबद्ध असून आपल्या इकडील पूवधराजक्रमाप्रमाणें 

‘इच्छा हाच कायदा’ असा र्रसोडीचा व दाांडगाईचा प्रकार न चालभवण्याभवषयीं सक्त मनाई आहे. या 
सरकारचे, राज्यकारभाराकडे भकती खचध करावा व सावधजभनक कृतयाांकडे भकती खचध करावा, याभवषयीं 
दरोबस्त भनयम आहेत. आताां या जमाखचाचे सांबांर्ाचा भवचार करण्याांतच आपल्याला ‘स्थाभनक’ शब्दाची 
व्युतपभत्त व व्याकप्त समजणार आहे म्हणून आपण भतकडे जाऊां . 

 
इांग्रज सरकारची जी जमाबांदी आहे भतची तीन खातीं आहेतः सावधभौम, प्राांभतक आभण नागभरक. या 

तीन सदराांखालीं एकां दर वसूल होऊन तयाांचा भतन्ही सदराांत भनरभनराळा खचध होतो. सावधभौम खातयास जी 
जमा होते ती परचक्राचा बांदोबस्त करण्याकडे व देशाांत शाांतता राखण्याकडे खचध व्हावी असा उदे्दश आहे. 
प्राांभतक वसूल तया तया प्राांताचे भहताकभरताां व सोईकभरताां खचध करावा असा ठराव आहे. आभण नागभरक 
जमा ही तया तया नगराचे उपयोगाकभरताां खचावी असा बांदोबस्त आहे. 

 
इांग्रज सरकार म्हणजे भवलायतेचे व बहदुस्थानाचे एकच राजे असून दोन्ही भठकाणचा कारभार 

एकाच भठकाणीं चालतो ही गोष्ट खरी व तीं दोन्ही राष्ट्रें सांयुक्त आहेत हें जरी खरें आहे, तरी तया दोन्ही 
राज्याांचा भहशबे भनरभनराळा ठेभवला असतो. बहदुस्थानावर एखादें सांकट गुजरलें  अथवा भवलायतेस काांही 
अभरष्ट उद्भवलें  तर तयाजबद्दलची काळजी बाळगणें व बांदोबस्त करणें हीं कामें दोन्ही राज्याांस 
एकमेकाांभवषयीं सारखींच आहेत व ही गोष्ट मालट ट्यास व ईभजप्टाांत भवलायत सरकारला मदत 
करण्याकभरताां बहदुस्थानाांतली फौज गेली, यावरून भसद्ध होतें. बहदुस्थानावाांचनू भवलायत सरकारचा 
भनभाव लागावयाचा नाहीं व भवलायत सरकारावाांचून बहदुस्थानाचा भनवाह होणार नाहीं अशी 
अन्योन्यसांबांर्ाची अपूवध घटना हल्लीं बनून राभहली आहे; व उभय देशाांची जी सामाइक शकक्त, बल, ऐश्वयध व 
अभभमान हींच देशाचीं बांदोबस्ताचीं सार्नें आहेत असें सवध लोक समजत आहेत. अस्तु. 

 
वर जो तीन सदराांतील जमाखचाचा भाग साांभगतला, तया भतन्ही भठकाणीं तया जमाखचाचा 

बांदोबस्त तया तया भवभागाांतील श्रेष्ठ, भवद्वान्, अनुभभवक आभण कतधव्यततपर अशा लोकाांचे हाताांत असावा 
अशी सुनीभत असून, भतचें प्रकाशन उदारबदु्धीच्या युरोभपअन सरकाराांकडून भवलायतेस कर्ींच झालें  आहे. 
परांतु तीच रीभत बहदुस्थानाांतही चालू करावी असें आलीकडे येथें आलेल्या थोर भवचाराच्या आभण प्रजापक्षीय 
श्रेष्ठ अभर्काऱ्याांच्या मनाांत वागूां लागलें  आहे; हें बहदुस्थानीय प्रजेचे सुभाग्य आभण भावी उन्नतीचें प्राक् दशधन 
होय, असें मानण्यास हरकत नाहीं. सरकारी अभर्काऱ्याांनीं आपणास आपण होऊन स्वातांत्र्य देणें ही काांहीं 
सार्ारण गोष्ट नसून याबद्दल सच्छील अभर्काऱ्याांचा भजतका र्न्यवाद गावा भततका थोडाच आहे असें 
म्हटलें  पाभहजे. 
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राज्य जें उभें राहतें तें लोकाांच्या सांमतीभशवाय कर्ींच उभें राहत नाहीं. सवांशानें लोकमत जेथें 
भवरुद्ध पडतें तेथें कोणतीही गोष्ट भसद्धीस जावयाची नाहीं असा सार्ारण भनयम आहे. आताां कर्ीं कर्ीं ही 
लोकसांमती अनुमाभनक असते व कर्ीं कर्ीं प्रतयक्ष असते. राज्याभर्कारी पुरुषाांनीं कोणतीही गोष्ट अमलाांत 
आणनू भतजवर रयतेकडून काांहींच तक्रार आली नाहीं अथवा भतजला लोकाांनीं मुळींच हरकत आभणली 
नाहीं तर ती प्रजेची अनुमाभनक सांमती समजून, होते आहे ही गोष्ट सवांस कबलू आहे असें गृहीत करण्यास 
प्रतयवाय नाहीं. राजनीभतचा खरा र्मध व मागध हाच आहे कीं,- 

 
देशज्ञाभतकुलानाां च ये र्माःप्राक् प्रवर्वतताः॥ 
तथैव ते पालनीयाः प्रज्ञा प्रक्ष्युभ्यतेऽन्यथा॥– व्यवहारमयखू. 

 
तेव्हा लोकसांमतीभशवाय कोणतेंही कृतय शवेटास जात नाहीं असें म्हटलें  तर कोणी असें म्हणतील 

कीं, सती बांद केली ही प्रजेच्या अनुमतीनें केली काय? अथवा, पुनर्वववाहाचा कायदा केला तोप्रजेच्या 
सांमतीनें कोठें केला? परांतु असें नव्हें. हे कायदे प्रजानुमतानेंच झाले असून तयाबद्दल कोणाचाही वाद असेल 
असें वाटत नाहीं. या कायद्याांभवषयीं कोणी आपली असांमती साांगतील; परांतु असे अभवचारी व आग्रही लोक 
फारच थोडे साांपडतील. व असे साांपडले तरी तयाांस आपलें  अभवचारी मत प्रभसद्धपणें सूज्ञ लोकाांस 
कळभवण्याची लज्जा वाटून उलट तयाांचीच लोकाांमध्यें छीथू होईल. तेव्हाां सरकारला सदर कायदे करतेवळेीं 
जी लोकाांच्या अनुमाभनक सांमतीची कल्पना होती ती बरोबर होती असेंच ह्मणावें लागतें. भशवाय हीही गोष्ट 
लक्ष्याांत ठेभवली पाभहजे कीं, राज्यकारभार हाांकण्यास जे लोक या सरकाराकडून नेभमलेले असतात ते सूज्ञ 
व भनवडक असल्यामुळें  तयाांचेभवषयीं कुरकुर करण्यास फारच थोडी जागा साांपडते व ते आपल्या मदतीस 
आणखी चार सभ्य, भवद्वान् व माभहतगार लोक घेऊन कोणतेंही काम करीत असतात. तरी येवढ्यानेंच 
लोकाांचा सांतोष होत नाहीं व तयाांत फारसें आियध नाहीं. कारण, सवांशीं परकीय लोकाांचे स्वार्ीन आपल्या 
घरचा कारभार गेल्यावर तयाांजकडून जें काांहीं कायध होईल तें आपल्यास चोख रीतीनें आवडेलच असें 
कदाभप होणार नाहीं. आभण ह्मणूनच राज्यकारभाराांत ज्या तया देशाचें स्वतव असलें  पाभहजे. 

 
आताां हें स्वतव ह्मणजे काय याचाही आपल्याला क्रमाप्रमाणें भवचार करावयाचा आहेच; तो करूां . 

राज्याची मीमाांसा वर भवस्तृत रीतीनें झाली तेव्हाां तयाचें पुनःकथन नकोच. स्वराज्य ह्मणजे, ज्या देशचे 
लोक तेच आपलें  राज्य करीत असले ह्मणजे तयास स्वराज्य म्हणावयाचें. भशवाजीनें मोंगलाकडून जो 
मुलूख घेतला व तयाांत जेथें मोंगलाचा भाग होता तयास चौथाई ह्मणत. परांतु ज्या मुलखाांत ह्याप्रमाणें दुसऱ्या 
कोणाचा भागबीग काांहीं नसून केवळ भशवाजीचाच अष्टाभर्कार चालत असे तयास स्वराज्य म्हणण्याची 
वभहवाट होती हें प्रभसद्ध आहे. व ही गोष्ट गाांवच्या कागदपत्राांत व सनदाांत प्रभसद्ध आहे. ज्या देशचे राज्य तया 
देशच्याच लोकाांचे हातीं असावें ही प्रकृभत असून तें परदेशीयाांचे हातीं जावें ही भवकृभत होय. ती काांहीं 
अभनवायध कारणाांनीं दुदैवेंकरून प्राप्त झाली आहे असें समजावें. या पृर्थवीवर अनेक देश व अनेक राज्यें 
आहेत. परांतु तीं सवध स्वराज्यें आहेत. एक पोलां ड देश मात्र परकीय लोकाांचे ताब्याांत आहे. तयाचप्रमाणें 
ऐलंड देशही भवलायत सरकारास जोडला आहे. तरी, ऐभरश लोकाांना राज्यकारभाराांत भाग पुष्ट्कळ आहे. 
लष्ट्कराांत व फौजाांत तयाांस मोठाल्या अभर्काराच्या जागा देऊन पालधमेंटाांत तयाांचे सभासद घेतात. साराांश, 
तयाांना इांग्रज सरकार सार्ारणतः आपल्या बरोबरीचे समजून तयाांस कुरकुरण्यास जागा ठेवीत नाहीं. तथाभप 
तयाांस एक प्रकारानें आपण परकीयाांच्या अमलाांत आहोंत हा अपमान वाटून तयाांच्या नेहमीं कुजबुजी 
चालल्या असतात. तयाांचे जभमनीचे सांबांर्ानें वगैरे काांहीं वाद सुरू आहेत. परांतु ते वाद राणीसरकार व तयाांचे 
हुशार प्रर्ान भम. ग्ल्याड स्टन् हे युक्तीयुक्तीनें तोडून टाकून आपसाांतील यादवी मोडतील अशी उमेद आहे. 
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साराांश, स्वराज्य नसलें  ह्मणजे स्वदेशीय लोकाांस भकतयेक गोष्टी अभनष्ट होतात. व तयाांस परकीय 
राज्यकतयाला आपल्यावर स्वाभमतव गाजवीत असलेलें  देखूां सकवत नाहीं ही गोष्ट काांहीं खोटी नाहीं. परांतु 
भटपू, बाजीराव, मल्हारराव ह्याांच्यासारखे भदकग्वजयी राजे झाल्यावर या देशाांतील लोक परकीयाांस भमठी 
मारणार नाहींत असें कदाभप होणार नाहीं. आभण याच कारणाांमुळें  या देशाांतील सवध राजे जेथल्या तेथें गारद 
झाले् तयाांणीं रयतपरवषीवर नजर भदली नाहीं; रयतेस शहाणी केली नाहीं आभण कोणतयाही प्रकारें तयाांशीं 
ममतेनें वागनू तयाांची प्रीभत आपलेकडे ओढून घेतली नाहीं. उलट असले जुलमी राजे येथील लोकाांस काळ 
बकवा यमसे भासूां लागले. तया राजाांनीं सवध देशभर रु्माळी करून प्राांतचे प्राांत ओसाड पाभडले व लुटारू, 
पेंढारी वगैरे उपरवी लोकाांस फूस भमळून ते सवध देशभर इतस्ततः चोऱ्या, लुटालुटी आभण दांगे करीत भफरत 
होते. कोणाचा जोडा कोणाचे पायास व कोणाचें पागोटें कोणाच्या डोकीस याचा पत्ता नाहींसा होऊन 
स्वस्थपणें खाण्याला बसण्याइतकी देखील शाांभत नाहींशीझाली होती. तेहाां हा सवध दोष स्वदेशीय राजाांचाच 
असल्यामुळें, आज दोन हजार वषांपासून स्वराज्याचा लाभ येथील लोकाांस कर्ीं पूणधपणें भमळालेला 
दाखल्यास कोठेंच साांपडत नाहीं् आज दारा आला, उद्याां भशकां दर आला, परवाां नाभदरशहा आला, एरवाां 
अब दल्ली आला, अशी परदेशीय दाांडग्या सरदाराांची बहदुस्थानावर जशी काय रव लागली असून, ज्याणें 
उठावें तयाणें आपला बहदु प्रजेवर मोहरा भफरवावा असा प्रकार चालला. भशवाय येथल्यायेथें शजेारीं शजेारीं 
असणाऱ्या राजाांनीं आपापसाांत कलह करून एकमेकाांचे प्राण घेण्यास उठावें. होळकराांनीं पुणें लुटावें; 
भशद्याांनीं इांदूरावर पडावें; पेंढाऱ्याांनीं पांढरपूर ओरबाडावें; पांतप्रभतभनर्ींनी सातारा, वाई, वगैरे प्राांत रु्ऊन 
न्याव;े भशद्याांच्या बायाांनी साांगोल्यावर हात भफरवावा;[पणु्याांत महादजी बशदे मेल्यावर तयाांच्या बायकाांनीं काांहीं पठाण व फत्तबेसग 
माने याांस घेऊन दांगा केला. तयास ‘बायाांचा दांगा’ ह्मणतात. हा दांगा शवेटीं पेशव्याांच्या फौजेनें मोभडला.] पठाणाांनीं खटावावर समशरे 
पडतळावी; भनपाणकराांनीं भचकोडी [भनपाणकर भसदोजीराव नाईक बनबाळकर सरलष्ट्कर हा कोल्हापूरकर राजाची मुलगी मागत 
होता व तयाकभरताां तो नेहमीं कोल्हापूर प्राांताांत लुटालुटी करी. शवेटी या रावजींनीं जबरदस्तीनें तया मुलीशी लग्न लाभवलें ्] प्राांत लुटावा; 
फते्तबसग मान्यानें खानापुरावर स्वारी करावी; याप्रमाणें ‘गाढवाांचा गोंर्ळ आभण लाथाांचा सुकाळ’ चालून 
तयाखालीं भबचारी रयत भचरडून बेदाद व्हावी् भतणें अशा सांकटाांस त्रासून डोंगरी दऱ्याांतून व 
भकल्ल्याांवरूनन लपत व जीव वाांचवीत भफरावें अथवा तयाांतल्या तयाांत कोणी प्रबलसा सरदार बघून तयाच्या 
पाठीशीं दडून कालके्षप करावा. भनरभनराळया लुटारूां नी भनरुपरवी लोकाांस पैसा काढण्याकभरताां राखेचे 
तोबरे, भमच्यांची रु्री, तापलेल्या तव्यावर उभें करणें, वगैरेसारखे नीच व जुलमाचे प्रकार करून तयाांना ‘दे 
माय र्रणी ठाय्’ असें त्राभह त्राभह करून सोडावें. असा क्रम अखांड व अस्खभलत ज्या देशाांत चालला 
असताां व ज्या देशाांतील लोकाांमध्यें परस्पराांशी द्वांद्व, कलह व अदावती वाढून अतयांत अनावर झालें  असताां. 
तेथें परदेशीय राजावाांचून कस्थरस्थावर व्हावयाचेंच नाहीं ही गोष्ट साहभजकच आहे. चार असामी दारू 
भपऊन रस्तयावर हांबी तुांबी व भशव्यागाळी करीत आभण एकमेकाांच्या अांगावर घसरून रक्तपात करीत 
भोंवतालच्या लोकाांचें स्वास्र्थय दवडीत असले तर तेथें पोभलसानें येऊन तया मत्त मरु्पाांस र्रून नेलें  
पाभहजे. तयाभशवाय बांदोबस्त होणार नाहीं. याच न्यायानें, आपसाांत लाथाळी करून रयतेला त्रासवनू 
सोडणाऱ्या मूखध राजाांस एका दावणींत गोंवनू भतऱ्हाईत इांग्रज सरकार आज सावधभौम बनले; तेव्हा याांत 
दुःख व आियध मानण्यासारखें काांहीं नसून, पूवी भवक्रम, भोज, पृर्थवीराज वगैरे सावधभौम व प्रजापालनभनरत 
राजे होऊन तयाांच्या कारकीदीत लोक असे सुखानांदी होते तो सुखानांद आपल्यास भमळण्याचा काल आला 
आहे असें मानण्यास काांहीं हरकत नाहीं. ही स्वराज्याची आभण तें नष्ट होण्याची वासलात झाली. 

 
आताां स्थाभनक शब्दाचा अथध आभण व्याकप्त बघून नांतर एकां दर ‘स्थाभनक स्वराज्य’ सांबांर्ानें 

युक्तायुक्त भवचार देऊां . स्थाभनक ह्मणजे एका गाांवास बकवा प्राांतास लाग ू पडणारा जो अभर्कार तो वर 
हल्लींच्या उतपन्नाचीं जीं तीन भनरभनराळीं सदरें साांभगतली आहेत तयाांतील प्राांभतक आभण नागभरक उतपन्नाची 
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व्यवस्था ह्मणजे खचधवेंच करण्याचा अभर्कार तया तया प्राांताांतील व नगराांतील लोकाांकडे असणें, तयाला 
ह्मणतात स्थाभनक अभर्कार.स्थाभनक अभर्कार हा सावधभौम अभर्काराहून भभन्न असून तयाची व्याकप्तही 
तयाच्या तयाच्या हद्दीपुरतीच आकुां भचत आहे. तरी, अशा प्रकारचा स्थाभनक अभर्कार असणें ह्मणजे स्थाभनक 
स्वराज्यच झालें  असून, तयाची व्यवस्था सवध प्रकारें लोकाांकडे येणें हा एक आज अपूवध योग घडून येत आहे 
व हा प्रसांग या देशाच्या इभतहासाांतील मुख्य भागाांपैकी होणार आहे असें सवध लोक म्हणतात. 

 
जेथें दुदैवानें आभण आज्ञानानें लोकाांस परावलां बनाची दुःकस्थभत प्राप्त झाली आहे तेथें भजतका 

अभर्कार स्वदेशीय लोकाांचे हाताांत परत येईल भततका इष्टच आहे. मग तो लोकाांच्या मागण्यानें येवो बकवा 
राज्यकतया सरकारचे प्रसन्नतेमुळें  आभण औदायानें येवो; कसाही आला तरी पाभहजेच आहे. आपणास 
लायखी व राज्यकतृधतवभशक्षण हीं यथाकस्थत प्राप्त होऊन आपलें  ‘स्वराज्य’ आपल्या हातीं अांशतः तरी यावें 
आभण भठकभठकाणीं व मोठमोठ्या हुद्याांवर स्वदेशीय कामगार नेमले जाऊन तयाांस मोठमोठे पगार भमळावें, 
असें प्रतयेक स्वदेशाभभमानी सूज्ञ पुरुषास वाटते. व तयाप्रमाणें सरकारचेंही वतधन नाहीं असें नाहीं. आपण 
अमीनीपयंत होतों ते हायकोटाचे जज्जाच्या पदापयंत गेलों; मामलेदार होतों ते कलेक्टर झालों; अजधदार 
होतों ते कौकन्सलदार झालों; कोतवाल होतों ते पोभलसइन्स्पेक्टर बनलों; भशरस्तेदार होतों ते जूरर लोकाांत 
आलों; इकस्पतळाांत अभसस्टांट, अप्रेंभटस व कां पाउांडर होतों ते डाक्टराच्या व भसकव्हलसजधनच्या पदवीस 
पोंचलों; आभण मेस्त्री होतों ते इांभजभनअर होत चाललों. याचप्रमाणें आपल्याला पुढें पाऊल टाकीत टाकीत 
गव्हरनर व व्हाइसराय याांच्या पगारी कौकन्सलदाराांच्या पट्ीला जाऊन पोहोंचावयाचें आहे. या देशाांत 
पार्वलमेंटसुद्धाां झालें  पाभहजे अशी उमेद आहे. व या सवध कृतयाांत एतदे्दशीय लोकाांचें पाऊल भजतकें  पढुें पडेल 
भततकें  भवशषे अभभनांदनीय व भहतकारक आहे. इकडील रव्य पगाराांनीं ह्मणा बकवा सामान खरेदीच्याद्वारें 
ह्मणा, तें परदेशाांत जाणें इष्ट नाहीं. म्हणनू भजतकें  ओढवले व र्रवेल भततकें  र्न ओढलें  पाभहजे आभण 
तयाचीं द्वारें आपले हातीं राभखलीं पाभहजेत. याांत काांहीं अन्याय नाहीं व कोणाचा अपहार करावयाचा नाहीं. 
आताां ही शयधत आहे. र्ाांवण्याच्या आखाड्यावर सवध र्ाांवतात पण पुढें जातील तयाांस पैजेचें इनाम भमळतें. 
तयाप्रमाणें भवद्या, अक्कल आभण उद्योग याांचें बल पैदा करून ही स्वराज्यव्यवस्थेची पजै भजतण्याची सवध 
स्वदेशकल्याणेच्छूांनीं उमेद बाळभगली पाभहजे. 

 
जेथें पुरातनकालापासून स्वदेशीय राजेच राज्य करीत आहेत तेथेंही हल्लीं लोकसांमतीचें वजन 

जास्त जास्त होत आहे. [खांबायतचा भदवाण लोकाांनीं काढून टाभकला; म्हैसूरचे लोक भदवाणाची भनवड 
करण्याांत गुांतले आहेत; व याचप्रमाणें कलकत्त्यास व्हाइसराय साहेबाांनीं एतदे्दशीय लोकाांच्या सभेकडून 
कौकन्सलदार भनवडून घेतला. यावरून लोकमतास मान भमळत आहे हें स्पष्ट होतें.] राजाची इच्छा आभण 
वतधन कमी होऊन प्रजेची इच्छा आभण सूचना याांस प्रार्ान्य भमळू लागलें  आहे. युरोपखांडाांतील बहुतेक 
देशाांत हल्लीं प्रजापक्षासच मातब्बरी असून तेथील राजे रयतेचा भवचार सहसा मोडीत नाहींत. लोकाांचा 
कारभार तयाांच्या तयाांच्याच भवचारानें चालावा हें जें उतकृष्ट राजततव, तयाचा अवलांब बहुतेक सुर्ारलेलीं 
राष्ट्रें करूां  लागलीं आहेत व हें पाहून आपल्यासही ईष्ट्या उतपन्न होते. आभण ती ईष्ट्या पुरभवणारे 
राजराजेश्वरीचे बहदुस्थानाांतील प्रर्ान श्रीयुत लाडध भरपन साहेबाांसारखे सज्जन पुरुष असताां तयाचा लाभ 
दवडणारे असे आतमभहतशत्रु कोण आहेत् युरोपाांतील राज्याांत राजाला प्रजापक्षाचें कथन करण्यास 
पार्वलमेंट, काांगे्रस, असेंब्ली, असोभसएशन, कौकन्सल वगैरे लोकभनयुक्त मुखतयाराांच्या मांडळया, ज्याांस 
आपल्या इकडे पभरषद, प्राड भववाक, मांत्रीमांडल अशी जुन्या ग्रांथाांतून नावें आहेत तशा प्रकारच्या सभा, 
प्रतयेक राज्याांत असून, तेथील राज्यकारभाराांत कर्ींही असांतोष, अप्रीभत आभण जुलूम जबरदस्ती 
असल्याचें ऐकूां  येत नाहीं. भतकडे चोऱ्या, अपहार, फसवणुका, खून वगैरे अपरार्ाांच्या व देण्या घेण्याच्या 
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चौकशा करण्याचे सांबांर्ानें फौजदारी कचेऱ्या व न्यायार्ीशाांच्या नेमणकुा होतात व तयासांबांर्ानें लोकाांच्या 
कुरकुरी व तक्रारी ऐकण्याांत येतात; परांतु राज्यकारभाराचे सांबांर्ानें लोकाांमध्यें हालचाल होण्याचा सांभव 
नाहीं तरी तयाच युरोपखांडाांतील तुकध स्थान वगैरेंसारख्या देशाांत जेथें अशा सभा बकवा मांडळया नसून 
राजसत्ताकच राज्यें आहेत, तीं राज्यें दुबधल होत. राजपक्षानेंकारभार चालण्याांत प्रजेचा सांतोष व उतसाह 
कायम राहात नाहीं असें अनेक अनुभवाांनीं सवांस समजलें  आहे. व यामुळें  प्रसांगीं राजाला प्रजेचें असें साह्य 
भमळावें तसें भमळत नाहीं. ही गोष्ट स्वराज्याांतली झाली. ह्मणजे, जेथें तयाच देशचा, तद्धमीं व तज्जातीय राजा 
असतो तेथें देखील प्रजापक्षास इतकें  महतव देतात तेव्हाां तयास साम्राज्यतव येतें. मग जेथें मुळींच भवर्मी, 
भवदेशीय व भवजातीय राजा आहे तेथें केवळ राजेच्छेनेंच येवढ्या पांचवीस कोट प्रजेचा राज्यकारभार हाांकला 
जावा व प्रजामत ह्मणनू काांहींच बघूां नये, हें अतयांत भवलक्षण आभण सुराजनीभतज्ञाांच्या मतानें अन्यायातमक 
आहे. परदेशीय राजकारस्थानाांतल्या लोकाांस, ते भकतीही प्रजाजनभहतेच्छु असले तरी एतदे्दशीय लोकाांचे 
आचार, भवचार, सांप्रदाय व वभहवाटी वगैरे काांहींएक माभहत नसल्यामुळें  तयाांजकडून सवधजनाांस सांतोषावह 
असा थोडाच कारभार कभरताां येतो हें उघड आहे. तेवढ्याकभरताां हल्लीं जी स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्थेची 
घटवटना चालू आहे ती साध्य करून घेण्यास प्रतयेकानें झटणें आवश्य आहे. 

 
आताां ही स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्था कशी काय चालवावयाची व यासांबांर्ानें सरकारचे हेतु कसे 

असून ही सवध व्यवस्था चालू करण्याांत लोकाांचे अभभप्राय काय आहेत याचें थोडेंसें स्पष्टीकरण करूां  आभण 
प्रस्तुत लेख आटोपूां. 

 
सरकारच्या वसुलाचीं जीं तीन सदरें वर साांभगतलीं, तयापैकीं दोन सदराांतला वसूल रयतेच्या 

स्वार्ीन करून भतच्या माफध त स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्था करभवण्याचा सरकारचा इरादा आहे. या दोन्ही 
प्रकारच्या वसुलाांची व्यवस्था आजपयंत मुख्यतवेंकरून प्राांताचे कलेक्टर याांचे स्वार्ीन आहे. ते आपल्या 
मजीप्रमाणें चार लोक कभमटीदार ह्मणून ठरभवतात. व याांस बोलावनू तयाांचे भवचारें वरील वसुलाची 
व्यवस्था कभरतात. परांतु येणेंकरून तया रव्याचा व्यवकस्थत खचध होत नाहीं. कलेक्टराांचे मागें कामाांचा 
रगाडा फार असल्यामुळें  तयाांस या कामाांत हवी भततकी फुरसत न भमळून तयाांणीं यासांबांर्ाांत भजतकें  लक्ष्य 
घालावयास पाभहजे भततकें  लक्ष्य तयाांजकडून घातलें  जात नाहीं. भशवाय, जे लोक कभमटीदार ह्मणनू 
नेमण्याांत येतात ते तरी भवद्वान, माभहतगार, पोक्त भवचाराचे आभण सवधजनभहतेच्छु असे असत नाहींत. 
कलेक्टर बकवा सरकारी अभर्कारी जे ह्मणून असे कभमटीदार (पांच) नेभमतात ते भनःस्पृह, भनष्ट्पक्षपाती, 
सतयरष्टे आभण भनरीच्छ असे नेमीत नाहींत. याचें कारण उघडच आहे कीं, तया पांचाांवर आपलें  वजन राहावें 
व ते आपण इच्छूां तया गोष्टीस कबलूी देणारे असे थापडवाईक असाव े असें प्रतयेक अभर्काऱ्याचें र्ोरण 
असतें. वर भलभहलेल्या खचाची व्यवस्था लावणाऱ्या कभमट्याांची वभहवाट सन १८५६।५७ सालापासून 
बहदुस्थानाांत सुरू झाली. ती व्यवस्था तरी उगाच जुलमाचा रामराम अशा प्रकारची झाली नाहीं. सवध प्रकारें 
यथाशास्त्र झाली. ह्मणजे, प्रथमतः जाभहरनामे लावनू लोकाांच्या सांमती घेतल्या आभण नांतर याांच्या भवचारें जे 
कर लागू करावयाचे ठरले ते कर लोकाांवर बसभवण्याांत आले. तयाचप्रमाणें काांहीं भदवसपयंत तर अशी 
वभहवाट असे कीं, नेभमलेल्या कभमटीदाराांपैकीं कोणी गेला आला तर तयाचे जागीं तयाच्या बरोबरीच्या 
कभमटीदार बाांर्वाांच्या भवचारानें आभण मसलतीनें दुसरा कोणी योग्य गृहस्थ नेमीत. याप्रमाणें मूळ ज्या 
कभमट्याांची सुरुवात झाली ती शास्त्रोक्त रीतीनें झाली होती. तींत चूक काढण्यास भबलकुल जागा नव्हती. 
परांतु पुढें हें स्वातांत्र्य डोळयाांत उतरून कभमट्याांचा अभर्कार भदवसें भदवस सरकारी अभर्काऱ्याांकडून कमी 
कमी होत चालला. लोकभवचारानें कभमटीदार नेमण्याचें बांद होऊन कलेक्टराचे भवचारानेंच मेंबर 
भनवडण्यास सुरुवात झाली. सरकाराांत ज्या हकीकती बकवा माभहतया कळावयाच्या तया सवध 
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कलेक्टराांमाफध तच कळावयाच्या असून सरकारचा तयाांजवरच भरांवसा असल्यामुळें  तयाांच्या इच्छेप्रमाणें व 
तयाांची ज्या थोड्या बहुत लोकाांशी ओळख असेल तयाांच्याच नेमणुकी होऊन जन्मभर तेच कभमटीदार नेमले 
जातात अथवा कोठें मुदती मुदतीनें नेभमले जातात. परांतु येणेंकरून शहराांतून जे दुसरे हजारों लोक 
राहतात तयाांच्या मतालाबकवा अभभप्रायाला कोणीच न भवचाभरताां वाटेल तसे कर, पट्ट्या वगैरे जुलुमाचे व 
असांतोषाचे प्रकार साहभजक होतात. भशवाय, कभमटीमध्यें जर कोणी तसेच भनस्पृह लोक असले तरी 
कलेक्टर हे वजनदार व प्राांताच्या राजासारखे अभर्कारी असल्यामुळें  तयाांच्या मताभवरुद्ध कोणतयाही 
गोष्टीस र्डकून मत देऊन तयाांच्या अभभप्रायाांचा पाडाव करण्याचें कोणास रै्यध होत नाहीं. अशा अनेक 
प्रकाराांनीं ह्या कभमट्या लोकमताच्या असून तयाांस सवांशाांनी परावलांबनाचे रूप आलेलें  सवधत्र दृष्टीस पडतें. 
हा प्रकार अभनष्ट होय. असें सरकारच्या स्वातांत्र्यभप्रय अभर्काऱ्याांस वाटून तयाांणीं तया कभमट्याांस 
मूळच्याप्रमाणें शास्त्रोत्तरूप देऊन लोकाांस स्वातांत्र्य देण्याचा उपक्रम चालभवला आहे. या स्वातांत्र्य दानाचा 
हा प्राथभमक भाग असल्यामुळें  या दानास सवांशाांनीं आपण पात्र आहों असें दाखभवण्याचाही आमच्या 
लाकाांस हा अपूवध प्रसांग आला आहे. दातयाला, आपण जें दान करण्याचें श्रेय घेणार तें अपात्रीं दान होऊन 
पुण्यभाक् व्हावें, असें कर्ींही वाटत नाहीं. रव्यस्त्राभद दानाला जसे गरीब, अनाथ, सुशील, सुभशभक्षत व 
कुटुांबवतसल असे याचक बघण्याची भवचारी दानशूराांची इच्छा असते; तद्वत् या स्वातांत्र्यदानाला आपण 
सवांशाांनीं पात्र असे याचक आहोंत असें दानशूर सरकारास वाटूां देण्यासारखें आपलें  वतधन राभहलें  पाभहजे. 

 
कभमट्याांमध्ये सरकारी अभर्काऱ्याांकडूनच कभमटीदाराांच्या नेमणकुा होत असल्यामुळें  

कभमटीदाराांचें स्वमतावलां बन जाऊन ते तया अभर्काऱ्याांच्या र्ोरणाप्रमाणेंच मत देतात हें लोककस्थतीला 
अतयांत अभनष्ट आहे असें सरकारनें पूणधपणें अनुभवनू, प्राांताच्या व शहरच्या वसुलाचा खचध तया तया प्राांताच्या 
व शहरच्या लोकाांचे भवचारानेंच व्हावा हा जो सरकारचा हेतू आहे तो फारच इष्ट आहे, असें वर ह्मणण्याांत 
आलें . यावरून, आजपयंत सरकारी अभर्काऱ्याांच्या र्ोरणानें तरी, शहराांतून व प्राांताांतून जीं काये झालीं तीं 
दरोबस्त गैर व खोटसाळ झालीं आहेत, व सरकारनें हा नवीन स्वतांत्रतेचा अभर्कार भदला ह्मणजे तीं कामें 
व तया व्यवस्था कराव्या, अशा प्रकारचीं पूवीच्या अमदानींतलीं कृतयें झालीं आहेत; असें ह्मणण्याचा आमचा 
भवचार नाहीं. ते अभर्कारी तरी अभवचारी, दुष्टबुद्धाचे व प्रजाजनभहतशत्रु होते असें नाहीं. तयाांच्या 
सभद्वचाराप्रमाणें तयाांणीं होईल भततकें  रयतेच्या अडचणींकडे व सुखाांकडे लक्ष्य देऊन जें करावयाचें तें केलें  
आहे व करीत आहेत. परांतु कोठें कोठें या सवांशी एकतांत्रपणामुळे रयतेवर असावें तयापेक्षाां कराचें ओझें फार 
जबर चढून ती फार त्रासून जेरीस आल्याचें भदसतें. तयाचप्रमाणें भतच्या ऐपतीबाहेर अशीं मोठमोठ्या खचाचीं 
कामें झालीं तेंही योग्य नाही. ‘ऋण काढून सण करण्या’ सारखी शहराांची व प्राांताांची सुर्ारणा होणें इष्ट 
नाहीं. तेव्हाां हें दुःख या नवीन व्यवस्थेनें सवध प्रकारें दूर होईल अशी आशा आहे. 

 
कभमट्याांचे जुलूम मनस्वी असून तयामुळें  लोक फार त्रस्त झाले आहेत हें ह्मणणें अतयुक्तीचें नाहीं. 

तयाचप्रमाणें ‘ऋण काढून सण करण्या’ सारख्या शहर सुर्ारणा झालेल्याही काांहीं कमी आढळत नाहींत. 
उदाहरणाथध पुणें शहरच घ्या. या शहरचा पभहल्या सालचा वसूल बभघतला तर अवघा १७ हजार रुपये होता 
तो वाढताां वाढताां आज दीड लक्षाजवळ येऊन ठेंपला. तेव्हाां हा इतका वसूल रयतेकडून सुखासमार्ानानें 
आभण योग्य ह्मणूनच झाला असेंल असें क्वभचतच ह्मणावें लागतें. तयाचप्रमाणें लोकाांपुढें आज ताजें ताजें 
असलेलें  ‘माकेट’ प्रकरण, याजभवषयींही भवचार केल्यास ‘ऋण काढून सण करण्या’ सारखाच प्रकार होत 
आहे असा सवध लोकाांचा अभभप्राय भदसतो. आताां कबमटींत वसूल होणारा सवध पसैा शहरच्या व्यवस्थेकडेच 
खचध होतो ही गोष्ट खरी. परांतु तो वसूल तरी कोणतया रीतीनें आभण कोणतया उपायाांनीं होतो हें बभघतलें  तर 
वाईट वाटतें. लोकाांचीं भाांडीं कुडीं आभण हांडी गाडगीं जप्त करून आभण तयाांचा भललाांव करून पैसा जमा 
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करावयाचा ही वभहवाट सवधत्र आढळते. भकतयेक भठकाणीं तर दोन दोन तीन तीन वष ेकराांच्या बाक्या वसूल 
करण्याचीं कामें चाललीं आहेत. लोक गरीब व भनर्धन झाल्यामुळें  तयाांस यकतकां भचत् कराचें ओझें देखील 
डोईजड होऊन ते मेटाखुटीत येतात् तयाांना कभमटीकडून नोभटसा होत असतात, वारांठें भनघत असतात, 
अशी वसूलीची भघस भघस चाललेली बहुत भठकाणी पाहण्याांत येते. वाई, नाभसक, पेण, पनवले इतयाभद 
भठकाणीं गरीब लोकाांच्या तवभेपतळयाांचे भललाांव झालेलें  ऐभकले आहेत् याप्रमाणें जेथें कभमट्याांचा उपरव 
लोकाांस दुःसह झाला नाहीं असा एकही गाांव आढळणार नाहीं. व हा सवध प्रकार परक्याच्या हातीं कभमटीचीं 
सूत्रें असल्यामुळें  होतो असा सरकारचा दृढतर समज होऊन, ही कभमट्याांची सत्ता एतदे्दशीय 
रभहवाशाांकडेसच ठेवावी ह्मणजे तयाांस जुलूम जबरदस्ती वाटावयाची नाहीं, असें अभर्काऱ्याांस वाटत आहे. 
ही सवध सत्ता स्वदेशीयाांचे स्वार्ीन करणें फारच चाांगलें  असून लोकाांनीं आपल्याचे हवी तशी आपली 
व्यवस्था करावी असें स्वातांत्र्य देणें हें फार मोठ्या औदायाचें आभण सुशीलतेचे भचन्ह होय याांत सांशय नाहीं. 
आपलें  रव्य आपण खचावें या सते्तसच स्वराज्य ह्मणतात. याचेभवरुद्ध जी व्यवस्था तें परराज्य होय. ही 
परराज्यसत्ता भजतकी कमी होईल भततकी सुखावह आहे. जेथें भशक्षणप्रसार फार वाढून लोक चतुर, हुशार, 
समांजस आभण उतकृष्ट व्यवस्थापक बनले आहेत अशा भठकाणीं तर ही स्वराज्यसत्ता सरकारनें फार खुषीनें 
लोकाांची लोकाांस देऊन आपण एका प्रकारच्या काळजींतून दूर व्हावें हे आवश्य आहे. परांतु, जेथें लोक 
मूखध, असमथध आभण अव्यवकस्थत असतील तेथें परराज्यसत्ताच तयाांच्या सुर्ारणेस कारण होणार ह्मणून तशी 
परराज्यसत्ता तया अभागी लोकाांवर असावी हें योग्य आहे. 

 
स्वराज्यस्थापनाभवषयीं देशाभभमानी लोकाांनीं अनेक जीवापाड श्रम व मेहनत केल्याचीं उदाहरणें 

इभतहासाांतून साांपडतात व आपल्या डोळयाांसमोर घडत असलेलीं आपण पाहतों. परांतु भबचाऱ्या 
बहदुस्थानच्या कपाळीं तें वैभव कर्ींकाळीं तरी होतें असें नाहीं. लोकसत्ता ही इकडे कर्ींच कोणास ठाऊक 
नसून, राजा हाच आपला मायबाप असें समजून तयाच्या आजे्ञप्रमाणें चालाव ेयेवढें काय तें एतदे्दशीय लोकाांस 
माभहत. लोकसत्ता स्थापन व्हावी ह्मणनू फ्रान्स देशाांत एक शतकपयंत मोठमोठे तांटे माजले व लाखों लोक 
तयापायीं मेले. मोठाली युद्धें झालीं, रणें झुांजलीं आभण शवेटीं तदे्दशीयाांनीं लोकसते्तचें अपूवध वैभव भमळभवलें . 
आमच्या लोकाांस स्वराज्याची कल्पनाच नाहीं तेव्हाां लोकसते्तचें बीज तरी कोठून उद्भवणार् हजारों 
वषापासून दास्याांत आभण गुलामभगरींत आमचे जन्मचेजन्म गेले व तया शोच्य कस्थतींतच आम्ही भवषकीटवत् 
राहणार असें र्ोरण भदसतें् बचनागाांतल्या भकड्याांस जशी ती वनस्पती भवष अशी न वाटून मरु्र बोराांतल्या 
भकड्याांबद्दल जशी तयाांस र्न्यता वाटत नाहीं, तद्वत् आह्माांस स्वराज्य आभण लोकसत्ता याांजबद्दल गौरव 
आभण महत्त्व वाटेनासें झालें  आहे् आमचीं डोकीं कर्ींच वर भनघालीं नाहींत, व आम्ही आमच्या देशाची 
राज्यव्यवस्था राजगृहीं कशी काय चालते याजबद्दल कर्ींच भवचार केला नाहीं गाढवें ज्याप्रमाणें पाठीवर 
लादलेलें  ओझें र्नी नेईल तेथपयंत नेऊन टाभकतात व तयाांस जसें–आपल्या पाठीवर गोणी कसली, 
मातीची बकवा दगडाांची, व तयाचें र्नी काय करणार,घर बाांर्णार बकवा रस्तयाांतल्या मोऱ्या बाांर्णार,–हें 
काांहींएक माभहत नसतें व तया माभहतीची तयाांस जरूर नसते, तद्वत् आम्ही मनुष्ट्यप्राणी असून पुरातन 
कालापासून या सवध स्वदेशीय कारभाराांत पशुतुल्य अतयांत अडाणी व ज्ञानशून्य राभहलों् राजापुढें हात 
जोडून तयाचा स्तुभतपाठ गावा; तयास अन्नदाता, स्वामी, प्रभ,ु बापजी अशा नानाप्रकारच्या श्रेष्ठतादशधक 
नाांवाांनीं तयाला आळवावें; तो करील ती पूवधभदशा समजून ‘राजा हरबत सवधस्वां तत्र का पभरदेवना?’ इतयाभद 
पाठ म्हणाव;े पावसानें भभजभवलें , नवऱ्यानें माभरलें  आभण राजानें लुटलें  तर उपाय काय? असें ह्मणून चुरमुरे 
खात भठकाणच्या भठकाणीं जुलूम,पारतांत्र्य आभण अपमान सोसून मठ्ठासारखें बसावें; ह्या गोष्टी आमच्या 
हाडीं भखळून राजभनष्ठा आमच्या रोमरोमाांतून ओतप्रोत आभण सरबरीत भरून राभहली होती् राजपुरुषाांनीं 
काांहीं कलें  आभण कसेही नाचले तरी तयाांजकडे वर डोळा करून बघावयाचें नाहीं हें तर आमचें ब्रीद आभण 
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आमचा सुशीलपणा, असा आमचा अभभमान आजपयंत चालतआला् राजाज्ञेंवर तक्रार व कुरकुर म्हणून 
करूां  नये; ते जसें साांगतील तसें चुांबीत मुठींत नाक र्रून करावें, हें तर आमचें कुलव्रत आभण स्त्रष्ट्ट्यानें 
आमच्या लल्लाटीं भलभहलेलें  कतधव्य; असें आम्ही परांपरेनें समजत आलों् राजा नवरा आभण प्रजा बायके हें 
पभतपतनींचें नातें भवर्ीनेंच भनमूधन ठेभवलें  आहे असें आम्ही मानीत आलों् कसल्याही राजकृतीवर कालत्रयीं 
आमचा म्हणून प्रश्नच भनघाला नाहीं् भवर्वचे्या सांबांर्ाने जसें आमच्या बाह्मणाांनीं भलभहलें  कीं, भतणें सती 
जावें, भतचें वपन करावें. परांतु कोणी शहाण्यानें तयाजवर प्रभतवाद आणनू ‘असें का?’ म्हणून असें कर्ीं 
भवचाभरलें  नाहीं; व जें भलभहलें  तयाप्रमाणें तें र्मधकृतय समजून लक्षावभर् लोक हजारो वषापासून तया 
मूखधपणाच्या व भनदधयतेच्या कृतयास अनुसरले; तसे राजा आभण तयाचा स्वचे्छ कारभार म्हणजे एक प्रकारचा 
ईश्वरभनर्वमत सभृष्टक्रम आभण अतयांत आवश्यक असा अनुसरणीय र्मधमागधच समजून, लोक अांर्परांपरेनें 
तयाला र्रून आजपयंत चालत आले् परांतु, हा काल आताां सवध बदलून हल्लीं नव्या मध्यांतरास सुरुवात 
झाल्याचीं भचन्हें भासमान होऊां  लागलीं आहेत. मन्दाभद राजाांच्या कारकीदीतही ज्या स्वातांत्र्याचें स्वप्न 
नव्हतें तें स्वातांत्र्य सध्याां सवधत्र लोकाांच्या सार्ारण बोलण्याांतही येत असून तें लोकाांनीं अनुभवावें असें 
शीलवान राजपुरुष इच्छीत आहेत, व आपल्या हातानें लोकाांस तभद्वषयक रुभच आभण अभभमान उतपन्न 
करून देत आहेत. तेंव्हाां हा काल यासांबांर्ाांत र्न्य म्हणनू म्हणूां नये काय? भशक्षणप्रसारानें लोकाांस आताां 
इतकें  खास वाटूां लागलें  आहें कीं, आपण प्रजानन हे यजमान बकवा र्नी, आभण राजे राज्याभर्कारी हे सवध 
आपलें  चाकर बकवा हुकूमबांदे नौकर होत. तयाांणीं हरएक बाबतींत आपला भवचार घेतला पाभहजे व आपल्या 
मसलतीवाांचून इकडचें पाऊल भतकडे टाकूां  नये असे वागलें  पाभहजे; हें लोकाांस समजूां लागलें  आहें. आता 
तया समाजाप्रमाणें तया गोष्टी अमलाांत येऊन खऱ्या स्वातांत्र्योपभोगाचा मात्र अवकाश राभहला आहे व तो योग 
श्रीमानलाडध भरपन साहेबाांच्या पूणानुग्रहानें लौकरच घडून येईल अशी आशा आहे. 

 
व्हाइसराय साहेबाांनी ही स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्था जी लोकाांकडे देण्याचें योभजलें  आहे तयाप्रमाणें 

ती गोष्ट अमलाांत येणें भकती आवश्यक आहे हें येथपयंतच्या भववचेनावरून वाचकाांच्या लक्ष्याांत येईलच. 
परांतु भकतयेक लोक या सुयोगाच्या अनावश्यकतेची अभरवाणी काढून लोकाांस भबचकवीत आहेत. तयाांचें 
असें म्हणणें आहे कीं, व्हाइसराय साहेब जें हें औदायध दाखभवत आहेत व स्वातांत्र्यदान करीत आहेत या 
औदायास आभण तया दानग्रहणास एतदे्दशीय लोक सवांशीं अपात्र आहेत इइकें च नव्हे, तर ह्या 
औदायधदशधनाांची आभण ह्या महादानाचें पुण्य (यश) जोडण्याची महापवधणीच अद्याभप आली नाहीं. ते आणखी 
असे म्हणताांत कीं, पभहल्यापासून लोक अजागळ आभण सारासार भवचारशून्य असल्यामुळें  अशा प्रकारचें 
अभर्कारस्वातांत्र्य तयास देणें म्हणजे ‘खुळयाच्या हाताांत कोलीत’ भदल्याप्रमाणें अनथावह होणार आहे. 
लोकाांस ज्ञान नसल्यामुळें  या स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्थेचा भार वाहण्यास. जे लोकाांकडून मुखतयार 
भनवडले गेले पाभहजेत, ती भनवड नीट रीतीनें न होताां भलभलतेच मुखतयार लोक भनवडून पाठवूां लागनू 
एकां दर फार घोंटाळा होऊन जाण्याचा सांभव आहे. असें म्हणण्याांत वरील शांकाखोर लोक अशीं कारणें 
दाखभवतात कीं, आपल्या लोकाांनी आजपयंत आपल्या सज्ञानपणाचा प्रकाश कोठें पाभडल्याचा दाखला 
मुळींच नाहीं. राज्यव्यवस्थेचा भाग एकीकडे ठेवा, परांतु तयाांणीं आपल्या सांसाभरक आभण व्यवहाभरक 
गोष्टींमध्यें तरी सुर्ारणेचा टेंभा भकती कसा पाजळला आहे? ज्याांचें पोकळ र्माभभमान पभहल्याप्रमाणें 
जागृदवस्थेंत आहेत; ज्याांस भवर्वावपन, पुनर्वववाहभनषेर्, व अभतशूराभदकाांचा भवटाळ आभण भतरस्कार, 
हींच मान्य असून आपापसाांतील वैमनस्यें आभण कलह हे ज्याांमध्यें अजून जीवांत आहेत, तयाांजकडून हें परम 
स्वतांत्रतेचें आभण अभेदबदु्धीचें असें सावधजभनक काम कोठून होणार? परभ ूब्रम्हणाांचा दे्वष कभरतात, ब्राम्हण 
परभूांस पाण्याांत पाहतात; सोनार, दैवज्ञ,पाांच कळश,े काांसार वगैरे अन्योन्य जाती भववाहास प्रवृत्त होतात; 
सरकारी कामाांत खाजगी दाव े आणून त्रास देतात; ते सुखासमार्ानानें स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्थेचें काम 
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भनवेर् रीतीनें करूां  शकतील असें कदाभप होणार नाहीं. ते आपापल्या शहराच्या वगेवगेळया तुकड्या पाडून 
सावधजभनक कामास हरकत आणतील; देवळें, मभशदी वगैरेंचे वाद उभे करतील; आपापल्या ज्ञातीची उन्नती 
करण्याकडे व तींतील लोक नाांवाजून पढुें आणण्याकडे जो तो ओढाताण करील; आभण ते आपासाांतील दै्वतें 
आभण सूड उगभवण्याकडे ह्या प्रसांगीं एकमेक चढ करावयास पाहतील् तेव्हाां अजून लोकाांस अक्कल आली 
आहे हें कशावरून समजावें? बहदु, मुसलमान, पासी, शूर, अभतशरू वगैरेंनीं आपापल्या सारख्या 
अभर्काराप्रमाणें व अभेदबुद्धीने या स्थाभनक स्वराज्याचा सारखा लाभ घेतला पाभहजे. परांतु तसें सांर्ान 
सारे्लसें भदसत नाहीं. 

 
आताां वरील अभरवाणी काढणारे जें असें दुष्ट भभवष्ट्य कभरतात तें तरी अगदीं असांभाव्य आहे. असें 

नाहीं. वस्तूतः पाभहलें  असताां आमच्या लोकाांची अांतस्थ कस्थभत अांशतः अशी आहे खरी. परांतु याजवर 
आम्हाला काांहींच समार्ान कभरताां येणार नाहीं असे नाहीं. आपसाांतील भाांडणे व कजे्जकफावती 
आमच्यामध्येंच आहेत असें नाहीं. तया सवधत्र दृष्टीस पडतील. कोठेंही अांतःप्रवशे झाला म्हणजे हीच कस्थभत 
दृष्टीस पडेल. तयाभवषयी म्हणजे आमचा येवढा बहदुस्थानदेशच वगेळा भनपटून पडतो असें नाहीं. आमची 
भाांडणें आभण कजे्जकफावती बाहेर लोकाांस भदसतात आभण दुसऱ्याांचीं भाांडणें आभण कजे्ज याांजमध्ये आमचा 
अभभभनवशे नसल्यामुळें  तीं आम्हास समजत नाहींत इतकें च. बाकी, “घरोंघरीं आभण एकच परी” आहे. 
आमचे लोक आज वीस वषांपासून कभमट्याांचा अनुभव घेत आहेत व तयाांच्या पारतांत्र्यापासून आपलें  
नफानुकसान भकती होत आहे तें तयाांस सवध काांहीं कळत असून तयासांबांर्ीं कामकाज कसें काय केलें  असताां 
कशी काय व्यवस्था राहील हें तयाांस बहुतकरून समजूां लागलें  आहे. व तयावरून तयाांस मुखतयारी भमळाली 
असताां ते भवचारपूवधक काम करून भनभावतील असें अनुमान करण्यास हरकत नाहीं. वरील दुष्ट 
भभवष्ट्याकडे लोकाांनी लक्ष्य देऊन फार सावर्भगरीनें आभण भवचारपूवधक या अभर्काराचा भोगवटा घेतला 
पाभहजे. आपल्या तफेचे जे मुखतयार नेमावयाचे ते सूज्ञ, भवचारी, अनुभभवक,भनष्ट्पक्षपाती आभण भनःस्पृह असे 
नेभमले म्हणजे ही सुव्यवस्था राहण्यास भबलकूल कठीण नाहीं. स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्थेचीं सूत्रें आपल्या 
हाताांत वागवनू यश सांपादणें म्हणजे काांहीं मोठासा बाऊ नाहीं. मुखतयाराांची योग्य भनवड झाली आभण 
मुखतयाराांनीं आपल्या भशरावर केवढीं जबाबदारी आहे लक्ष्याांत वागभवलें , म्हणजे सवध सुयांत्र आभण 
भबनबोभाट कारभार चालून आपल्या ग्रामबाांर्वाांस सौख्यलाभ आभण स्वातांत्र्योपभोग भमळेल. मुखतयाराांची 
भनवड करण्याांत आप्त, स्वकीय, जातीवाले, श्रीमान् वगैरेंकडे अगदीं दुलध क्ष्य झालें  पाभहजे. नाहीं तर 
थोराांमोठ्याांच्या, आप्तस्वकीयाांच्या आभण जातीवाल्याांच्या भभडा पडून गौरवाथध योग्य नव्हेत अशाांची भनवड 
केल्यास, इष्ट हेतूची भसद्धता दूर राहून सवध व्यूह ढाांसळून अपयशाचें खापर आपल्या डोक्यावर फुटेल् 
याजबद्दल फार फार दूरवर र्ोरण आभण काळजी बाळभगली पाभहजे. 

 
याप्रमाणें स्थाभनक स्वराज्य स्थापन होऊन तेवढा अभर्कार जरी भनभावनू आमच्या हाताांत पूणधपणें 

राभहला गेला, तरी तेवढ्यानें तूतध आमचा राजकारणामध्यें चांचुप्रवशे होऊन फुढें मुसलप्रवशेाची आशा 
बाळण्यास कारण होणार आहे. व हा अभर्कार आपण योग्य रीतीनें चालभवला म्हणजे ज्या उदार व सच्चभरत 
पुरुषाांनीं आपल्याबद्दल येवढा कळवळा बाळगून आपल्या उन्नतयथध श्रम आरांभभलें  आहेत तयाांस एक प्रकारानें 
यश भदल्यासारखें होऊन आपल्याला जास्त मोठमोठे अभर्कार भमळण्याची योग्यता आहे असें आपल्या 
प्रभतपक्ष्याांस आभण दुष्ट भभवष्ट्यवाद्याांस कळून येईल. स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्था बघणाऱ्या या भचमुकल्या 
राजसभेचे मुखतयार भनवडण्याचें काम आपल्याकडून चोख रीतीनें झालें , –म्हणजे ही व्यवस्था आपल्या 
मुखतयाराांकडून सुरळीत चाललीअसें सरकारास कळून आलें , – ह्मणजे स्थाभनक सरकारच्या बकवा मुख्य 
बहदुस्थान सरकारच्या कौकन्सलाचे सभासद भनवडून पाठभवण्याचाही अभर्कार आभण वैभव आपल्या 
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लोकाांकडे येईल अशी उमेद आहे. आजपयंत वरील दोन्ही कौकन्सलाांत जी सभासदाांची भनवड होत आली 
आहे ती सवध स्थाभनक कभमट्याांप्रमाणें सरकारी कामगाराांकडूनच होत आली आहे. परांतु ही आपल्या 
लोकाांची दुबधलता आभण मभतमाांद्य होय. आपल्यामध्यें सभासद भनवडण्याचें वकूब आभण अक्कल आहे कीं 
नाहीं याचें सरकारास आजपयंत कोणतयाही प्रसांगी परीक्षण झालें  नाहीं. तें पभरक्षण य छोट्याशा स्थाभनक 
स्वराज्यव्यवस्थेच्या अभर्कारानें होणार आहे. यामध्यें आपण भकती अांशानें भटकतों याची परीक्षा होऊन 
तयाजवर पुढील आशचेी इमारत आहे. ह्या कसोटीस आपण उतरलो ह्मणजे आपल्या सवध भावी आशा सफल 
होतील अशी खात्री आहे. आजपयंत आमच्या लोकाांस राज्यकारभार चालभवताां येत नाहीं अशी भजकडे 
भतकडे नौबत वाजत असून तयाला साांगली, अक्कलकोट, जथ वगैरे दभक्षणेकडील सांस्थानें व तयाचप्रमाणें 
काठेवाडातील काांहीं सांस्थानें प्रतयक्ष उदाहरणें ह्मणनू जगासमोर आलीं आहेत; व हा मोठा कमीपणा 
आपल्या लोकाांकडे आला आहे. तो समूळ घालवनू वैभवशाली होण्याचा हा सुसमय प्राप्त झाला आहे. हें 
सद्यश लोकाांनीं अभवचारानें, अलगजीपणानें, अदूरदृष्टीनें आभण उदासीनतेनें न गमावताां हुशारीनें, पोक्त 
भवचाराने, फार लाांबचा पोंच ठेवनू आभण अभभमानाने कमाभवलें  पाभहजे. 

 
कोणतेंहीमहतकृतय करावयाचें म्हटलें  म्हणजे हुांकाांरमात्रेंकरून होत नाहीं. ‘पी हळद कीं हो 

गोरी।’असें र्ार्ावल्याप्रमाणें करून कोणतीही गोष्ट भसद्ध होत नाहीं. कोणताही महदे्वतु मनाांत आभणला तर 
तयाजमध्यें अनेक ठेंचा लागतील, टके्क टोणपे खाव ेलागतील, नुकसान अपयश सोसावें लागेल, आभण नांतर 
ती गोष्ट बकवा तो हेतु भसद्ध होईल असा जगतीय अनुभव सवांस आहे. तयाभवषयीं कोणी कोणास हांसण्याचे 
कारण नाहीं. आज तूप प्यावें आभण उद्याां आरशाांत रुप पहावें याांत भकती उतावीळपणाच आहे तसाच, 
कोणतेंही महतकृतय अल्पावकाशाांत साध्य होण्याची आशा बाळगणें हें उतावीळपणाचें लक्षण होय. युद्धाांत 
गेल्यावर अांगावर दहा पाांच वार सोसले पाभहजेत; व्यापाराांत पडल्यावर काांहीं पैशास खार लागला पाभहजे; 
पोहायला गेल्यावर गटांगळया खाव्या लागतीलच; परीके्षस जाऊन एक दोन वळे नापास झाले म्हणनू काय 
झालें? घोड्यावर बसावयाचे आभण तयाांत दोन चार वेळ तयाजवरून खालीं यावें लागलें  तर याांत ती कोणती 
बेअब्र ूझाली? कोणतयाही कृतयाांत ततकाळ फल आभण यश भमळणें हें तर नशीब आहे. व असे भाग्यशाली 
लोक थोडेच आढळतात कीं, तयाांणीं कोणतयाही व्यवसायाांत प्रवशे केला कीं, तयाांस यश, कीर्वत, लौभकक, 
आभण वैभव हीं मागून गचाांड्याच देत असतील् पण असलीं उदाहरणें फारच भवरळ; बकबहुना नाहीं 
म्हटल्यास चालेल. ही सार्ारण कृतयाांची गोष्ट झाली. पण कायदेशीर राज्यव्यवस्था आभण अप्रभतम 
लोकभशक्षण याांसारखीं कामें म्हणजे शेंकडो वष े घडत घडत होत असतात. वरील दोन्ही गोष्टींचें वैपुल्य 
भवलायतेमध्यें आज दृष्टीस पडतें. याांत आियध नाहीं. तेथें तया दोन्हीं गोष्टींची घडण फाराांभदवसाांपासून घडत 
आहे आभण तया कामाांत तत्तभद्वषयक हजारों कारागीर मेले आहेत; तेव्हाां तीं दोन्हीं कामें आज भदसतात ह्या 
रूपास आलीं आहेत. आमचा हतभाग्य देश सवध लोकाांस भवश्रुत आहेच. भबचाऱ्याला हजारों वषात वर डोंकें  
करायला झालें च नाहीं. ज्या ज्या काांमाांत म्हणून तयाांणे भशरावें तया तया कामाांत तयाजकडे अपयशाचा वाांटा् 
भबचाऱ्याचा सदा खोलाांत पाय् बापड्यानें परशत्रूांचे प्रहार तरी भकती खाल्ले्  ज्याणें यावें तयाणें तयास 
लुबाडावें् तयाला र्नीना गोसावी् तयाचा अभभमानी कोणीच भनपजूां नये् भशवाजीसारखा कोणी भनपजून 
आपली भवानी पडताळून तयास जरा र्ीर देतो तोंच तया अभभमान्याची आयुष्ट्यरजु्ज कट कन तूटून तयाची सवध 
आशा, उमेद आभण इच्छा जेथल्या तेथेंच भवरघळून तयाांचें पाणी व्हावें् तयामुळें  तयाची बापड्याची कां बरच 
खचून गेली् जो लक्ष्मीचें भवलासमांभदर होता तो  अवदशचेें माहेरघर बनला. जो भवद्यादेवीचें पीठ होता तोच 
अभवदे्यचे वसभतस्थान झाला. जो सभद्वचार, सदभभमान, सदभभरुभच आभण सच्छीलता याांचें भक्रडाभवुन होता 
तो तभद्वरुद्ध गुणाांनी हुदुदु घालण्याचें पटाांगण झाला् जो भवद्वान व पभवत्र लोकाांच्या अभर्वासाचें रम्य 
कुभटज होता तो नष्ट दुष्ट व भ्रष्ट लोकाांच्या असदाचाराचा भटारखाना कीं हो बनला् तेव्हाां कालगभत आभण 
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दैवदुर्ववलास हीं अगम्य आहेत् या देशाांत कायदे, राज्य, भवद्या, वैभव ह्या सवांचे अनुष्टुप् आभण आांक्ष झालें  
असून या पुढें हळू हळू तयाच्या मूळच्या खुरटाांस पालवी फुटावयाची आहे. भकतयेक भठकाणीं पालवी फुटून 
तयाच्या शाखाही वाढल्या आहेत व तयाांची गदध छाया भमळण्याची आशा आहे. इांग्लांडाांतील कायदे, राज्य, 
भवद्या आभण वैभव हीं तेथील लोकाांनी अश्रान्तश्रमाांनी शेंकडों वष ेखपून भमळभवलीं व सुर्ारलीं आहेत. तसा 
काल आपल्याला येणार नाहीं हें कोणीं सागाांवें? 

 
लोकस्वातांत्र्याचें महत्त्व काांही वगेळेंच आहे. राज्यकारभार हाांकणारा राजा परांपरेनें चालत आलेला 

असो बकवा अमेभरकेसारखा भनवडलेला भनयभमत मुदतीपुरता राजा असो. तयाचा मुख्य र्मध हा आहे कीं, 
तयाणें हरएक कामाांत प्रजेचें मत घेऊन नांतर काय करणें असेल तें करावें. तेणेंकरून लोकाांस आपल्याला 
अनुकूल काय बकवा प्रभतकूल काय याचा भवचार करावयास साांपडून तयाांच्या गैरसोई आभण तयाांजवर जुलूम 
झाले असें होणार नाहीं जेणेंकरून लोकाांचे भगल्ले व बोभाट वारतील अशाां तऱ्हेनें राज्याभर्काऱ्याांनीं आपला 
कारभार चालवावा. लोक सांतुष्ट व सर्न होऊन तयाांजमध्यें ज्ञान व कला याांची भदवसानुभदवस वृभद्ध होत 
जावी व तयाांजकडे तयाांची सत्ता येऊन ते आपला कारभार आपण स्वतः बघूां लागतींल अशा प्रकारची तयाांस 
फुरसत देत जावी. साराांश, तयाांच्या मनाप्रमाणें कारभार ठेवावा. तयाांत राज्यकारभाऱ्याचें काांहींच नुकसान 
नाहीं. नुकसान नफा हा रयतेचा रयतेला बघणें आहे; तयाजबद्दलची राजाला काळजी वाहण्याचें काांहीं 
कारण नाहीं. आपण प्रजेचे सांरक्षक आहोंत येवढें मात्र राजानें मनाांत वागभवलें   पाभहजे. हें राज्यतत्त्व जेथें 
राजे भवसरतात तेथें राज्याचा नाश झालाच असें समजावें. तयाला प्रजेचा असांतोष [ही गोष्ट महाराणीचे जाभहरनाम्याांत 
तर स्पष्ट रीतीने भलभहलेली आहे.] हाच राजपक्ष्मा (क्षय) होय. पूवी भफरांग्याांचे (पोच्युधगींज लोकाांचे) राज्य, 
औरांगजेबाचें राज्य, मराठ्याांचे राज्य ही केवढ्या जोमानें वाढत जाऊन शवेटीं रसातळाला काां जाऊन 
पोहोंचली याचीं कारणें पाभहलीं असताां प्रजेच्या असांतोषाांतच सवध येतात. प्रजेचा सांतोष जेथें दृढतर आहे 
तेथें कसलाही बभलष्ठ शत्रु येवो, तयाची मात्रा चालावयाची नाहीं. सवध लोक आपले जीव देतील, परांतु 
शत्रूला आपल्या राज्याांत प्रवशे करू देणार नाहींत. असा प्रजासांतोषाचा मभहमा आहे. वरील येवढालीं 
मोठालीं राज्यें पण, ज्याप्रमाणें समुरावर वावटळ होऊन काहूरउठतें आभण पटापट गलबतें बुडतात 
तयाप्रमाणें क्रमानेंच बुडालीं तीं पुनः वर भनघालीं नाहींत. याचें कारण प्रजेची सांत्रस्तता होय. सत्तार्ारी याांणीं 
सदासवधदा लोकभहताचा भवचार करावा. आभण तो भवचार करण्यास उतकृष्ट सार्न लोकाांचे मुखतयार 
आपल्या मांत्रीमांडळाांत घेऊन व तयाचप्रमाणें सावधजभनक वकील जीं वतधमानपत्रें तयाांचे अभभप्राय बघनू काय 
करणें तें करीत जावें. ही उतकृष्ट राजनाभत आताां बहुताांस कळूां  लागली आहे. तयाचप्रमाणें मुखतयराांनीं व 
वकीलाांनीं आपापलीं कामें फार चोख आभण कत्तधव्याला स्मरून केलीं पाभहजेत हें सवधदा मनाांत बाळभगलें  
पाभहजे. अभवचार आभण भलभलतीं मतें प्रकट करूां  नयेत. हल्लीं गजबजलेली स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्था 
स्थापन झाल्यानांतर लोकाांच्या कतृधतवावर जे क्षुररष्टे लोक नजर देऊन बसले आहेत तयाांची खात्री झाली 
पाभहजे की, आमच्या लोकाांमध्ये राज्यकारभार चालभवण्याचें सामर्थयध आहे. आभण असें झालें  ह्मणजे 
सरकारानें आपल्याला हें, अल्पस्वल्पच तरी पण अपूवध, दान केल्याचें साथधक झाल्यासारखें होईल. 

 
आताां हें अल्पस्वल्प दानही ह्मणताां येत नाहीं. या दानाचे फल फार मोठें आहे. स्थाभनक राज्याचा 

वसूल रुपया मागें एक आणा असून, शहरसुर्ारणुकीच्या करपट्यासुद्धाां एकदर सावधभौम वसूलाचें अष्टमाांश 
उतपन्न होतें; तें सवध म्हणजे, दोन आण्याचा कारभार अवकाशाअवकाशानें व आपण आपलें  कत्तृधतव आभण गुण 
दाखवूां तयाप्रमाणें आपल्या हातीं येणारे आहे. तेव्हा येवढा कारभार ज्या उदार सरकारच्या कृपेनें 
आपल्याकडे येणार आहे तयाबद्दल आपण कृतज्ञ असूांच असूां हें वगेळें  साांगणें नको. कारण, आपल्याला 
माभहत आहेच कीं, कोणीही सत्तार्ारी आपली सत्ता आपल्या हातानें कर्ींही दुसऱ्याच्या आभण तयाांतही 



 अनुक्रमणिका 

बजकलेल्या लोकाच्या स्वार्ीन करूां  इच्छीत नाहीं. आभण तें अपूवध औदायध सरकार आपल्या भमत प्रजेला 
दाखवीत आहे तेव्हा हें उपकारास्पद नाहीं असे कोण म्हणेल? 

या देशाांत इक्ष्वाकु व सोमवांशीय राजापासून हजारों राजे झाले. तयाचप्रमाणें आलीकडे भवक्रम, 
भोज, पृर्थवीराज याांपयंत जे चाांगले चाांगले व सद्वतधनी राजे झाले, तया सवांची सतकीर्वत प्रभसद्ध असून 
रावणदुयोर्नाभद दुष्ट राजाच्या असद्वतधनाांनी व अपकीतीनें भरलेले ही पवधतप्राय ग्रांथ भलभहले गेले आहेत. 
तेव्हाां सदसद्वतधनी राजाांची कीर्वत बकवा अपकीर्वत तयाांचे पिात् काांहीं तरी राहते व ती बघून बकवा तभद्वषयक 
ग्रांथ वाचनू पुढील राजाांनी आपला वतधनक्रम ठेवावा हें भवभहत आहे. छत्रपती भशवाजी याणें बहदुराज्याची 
पुनस्सांस्थापना करून अष्टप्रर्ानाभदकाांची सुराजनीतयुक्त व्यवस्था केली हें सद्यश ग्रांथातरीं दाखल्यास 
राभहलें  आहे. यावरून राजकारणी पुरुषाांच्या सदसद्वतधनाचा पभरणाम केवळ तयाांच्या अकस्ततवाांतच लोकाांवर 
होतो असें नसून तयाांचें अनुकरण करणारे तयाांच्या अकस्ततवाांत व याांचे पिात् अनांतकालपयंत भनघण्याचा 
सांभव आहे. तेव्हाां राजपुरुषाांनीं अनुकरणीय राज्यकारभार चालवीत जावा हेंच आवश्य आहे. 

 
पूवीपासून राजसभा ह्मणनू काांहीं मांत्रीमांडळ राजपुरुषाांच्या जवळ असल्याचें दाखले आहेत व 

तसल्या राजसभाांतून प्रवशे होऊन या मांत्रीमांडलापैकीं आपण एक आहों असें ह्मणभवण्याची प्रतयेकास हौस व 
मोठेपणा वाटत असे. आभण तसली हौस व मोठेपणा असणें आवश्य आहे. राजसभाांतून व मांत्रीमांडळाांतून 
अभभभनवशे झाला असताां चातुयध, राजकारस्थानीपणा, दूरवरचीं र्ोरणें आभण कीर्वतप्रसार होण्याचें एक 
उतकृष्ट सार्न होतें. चाांगल्या राजाांच्या सांभाांत प्रभवष्ट होण्याला भवद्वत्ता, र्ौतयध, शहाणपणा, उद्योभगता आभण 
नैरालस्य हीं लागतात. तयाप्रमाणें तया सवध गुणाांचें दशधन करून राजसभाांतून सभन्नभवष्ट होण्याला प्रस्तुतचा 
चालू ‘स्थाभनक स्वराज्यव्यवस्था’ – प्रसांग फारच अनुकूल असून तयाचा लाभ सांपादण्याभवषयीं सवांनीं 
प्रयतनीं असावें. लोकाांचा योग्य रीतीनें व व्हावा तशा व्यवकस्थत भनवडणकुींनें प्रवशे झाला आभण 
तयाांच्याकडून प्रजाभहताचीं कामें घडलीं तर हा लाभ आपल्याला भचरकाल लाभेल अशी आशा आहे. तरी 
भकतयेकाांचीं अशीं दुष्ट भाभकतें भनघतात कीं, हा जो राजसभाप्रवशेाला सार्नीभतू 
स्थाभनकस्वराज्यव्यवस्थाप्रसांग प्रस्तुतच्या थोर व औदायधशाली व्हाइसरायाांकडून आपल्याला भमळत आहे 
हा, भकतयेक परोतकषासभहष्ट्णू व एतदे्दशीयाांवर दौषैकदृष्टी लावनू सूक्ष्मदशधन करीत बसणाऱ्या तद्वगीयाांना 
(युरोभपयनाांना) अभनष्ट वाटत असल्यामुळें  व तशाच लोकाांचें प्रायः राजकारस्थानाांत भवशषे प्राबल्य 
असल्यामुळें, ह्या सुप्रसांगाचा फायदा आपतकालपयंत लाडध भरपनसाहेब आपल्या प्रर्ानकीच्या जागीं 
भवराजमान आहेत तोपयंतच काय तो आपणास भमळेल. कारण, अशाच उदार बुद्धीच्या प्रर्ानाांची परांपरा पढुें 
चालेल असें या सुदैवपराङ मुख बहदुस्थान देशाच्या प्रारब्र्ीं नाहीं् दुष्ट भभवष्ट्यें करणाराांची वाणी सहसा 
असतय होईल असें नाहीं. तथाभप, या भभवष्ट्यावरच लक्ष्य देऊन भनराश होणें चाांगलें  नाहीं. लाडध 
भरपनसारखेच प्रजाभहतैषी  गव्हरनर जनरल पुढें मुळींच येणार नाहींत हें तरी कशावरून साांगावें?बाकी 
भभवष्ट्याप्रमाणें झाल्यास तयाांत काांहीं आियध नाहीं. एकाची औदायधशाभलता दुसऱ्यास येत नाहीं. भशवाजीची 
अष्टप्रर्ानाभदकाांची सुव्यवस्था तयाचाचपुत्र सांभाजी यास पसांत न पडून तयाणें मनस्वीपणानेंच कारभार 
चालभवला् हें प्रतयक्ष भपतापुत्राांचें स्वभावाांतर; तेंव्हा व्हाइसरायपदवीवर येणारे भनरभनराळया स्वभावाचे 
लोकाांच्या वतधनाांत सादृश्य राहणार नाहीं हें खरेच आहे. परांतु आमच्या लोकाांचें स्थाभनक 
स्वराज्यव्यवस्थेंतील नैपुण्य आभण कतधबगारी जर सरकारास भदसून आली तर हें भदलेलें  दान सरकार पुनः 
परत घेणार नाहीं अशी पूणध आशा आहे. 

 
सरकारची प्रजेच्या कल्याणाकडे नजर असावी असें जें येथपयंत अनेक वळेाां साांगण्याांत आलें  

तयाला अनुसरून हल्लीं इांग्रज सरकारचें व तयाच्या सुशील प्रर्ानाांचें वतधन राहत असलेलें  पाहून सांतोष 
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होतो.या राज्याभर्काऱ्याांची हीच सद बदु्धी अभवलय राहून रयतेचा उतकषध आभण सांतोष अखण्डवेंकरून या 
आमच्या नष्टवैभव भरतभमूीवर वास करो अशी तया सवेशाची आम्ही प्राथधना कभरतों. 
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Address to those Natives of 
Maharashtra who are engaged 

in the service of 
the State. 

 
 
 

मिावाष्ट्र देशातंोल कामदावाशंीं सभंाषि 
 
 
 

———❇——— 
 
 
 

धुिें येथें ज्ञानप्रकाश छाधगानयातं 
छाणधलें . 

 
 
 

इसरो सन १८५३ 
 
 
 

शके १७७४ 
 
 
 

आरृणत्त णतसवो 
 
 
 

ककमत आिे ३ 
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प्रस्तारना 
 
ह्या ग्रांथाची दुसरी आवृभत्त सतवर भवकली गेली. तयाजवरून भतची योग्यता व लोकाांची पभरक्षा सहज 

लक्ष्याांत येईल व आणखी भगराइकें  आलीं. सबब पभहलेपेक्षाां ग्रांथ सुर्ारुन ही भतसरी आवृभत्त छाभपली. 
 
ह्या ग्रांथाभवषयी चाांगलेपणाचे दाखले. 
 
तारीख १६ जुलाई सन १८४८ चे ज्ञानोदय पत्राांत भलभहलें  आहे कीं, – 
 
हें पुस्तक पुण्यातील ज्ञानप्रकाश छापखान्याांत छाभपलें  तयाांत कामदाराांनी लाांच न घ्यावा. ह्या 

भवषयी फार चाांगला बोर् केला आहे, आभण अशा करण्यानें सरकारवर व लोकाांवर मोठे उपकार आहेत. 
लाांच घेणे हा मोठा दोष आहे, आभण तयाच्या योगाने लोकाांत मोठे अनथध घडले आहेत. तरी कामदार लोक 
भनभमत्तें साांगतात व रयतेला ही पाप थोडें भदसतें तयाभवषयीं भवस्तारें करून भलहून ते पाप उघड करणें जरूर 
आहे.” 

 
“ईश्वर झाडा घेईल. तयापासून काांहीं अदृश्य नाहीं. तो लाांच घेणाऱ्याांस भशक्षा देईल. इतयाभद बोर् 

तया ग्रांथात वारांवार केला आहे.” 
 
“हा बोर् भारी वजनदार व ठसण्याजोगा आहे. आभण कामदार लोक तया भवषयीं भवचार करून 

सावर् होतील तर फार बरें. तसेच जे अर्मी लोक आहेत ते ही हें वाचनू डोळे उघडतील.” 
 
“हे पुस्तक सरकारनें घेऊन सवध आपले कामदाराांस भदल्हे असताां कदाभचत तयातील भकती एक हा 

बोर् वाचनू लाांच खाणें सोडतील.” 
 
एका सूज्ञ नेटीव गृहस्थाचा अभभप्राय. 
 
“हे पुस्तक बहुत सुांदर आहे. येणेंकरून लोकाांस फार लाभ आहेत. असें आमचे लोकाांत बोर् 

करणारे थोडे आहेत. परांतु ईश्वर कृपेनें वृभद्धपावोत.” 
 

मुक्काम बेळखारं 
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मिावाष्ट्र देशातोल कामदावाशंो सभंाषि 
 
अहो कामदार लोकानों् तुम्हा सवाचें भहताकभरताां मी भाषण कभरतों. हें तुम्हीं भचत्त लावनू ऐकावें.– 
 
महाराज, तुम्ही कामामुळें  आमचे लोकाांमध्यें वजनदार आहाां. म्हणनू तुमची सुर्ारणा झाली असताां 

तुमचें हातून भकती एक गोष्टी स्वदेश भहताच्या होतील. परांतु तुम्हाांपैकी भकती एक टपके येऊन बरतफध  
होतात, याचा मला फार खेद वाटतो. म्हणनू मी अगतय वादानें व अकृभत्रमपणानें तुम्हाला उपदेश कभरतों, 
हा तुम्हीं सवानी मनाांत वागवावा, अशी माझी भवनांती आहे. 

 
तुम्हाांपैकी ज्याांचा बदलौकीक होतों तो बहुत करून लाांच खाण्यामुळें  होतो ह्याजकभरताां मी याच 

भवषयापासून तुम्हाांशी बोलण्याचा क्रम आरांभभतो. 
 
प्रथम तुम्हीं असें समजा, कीं लाांच खाणें आभण चोरी करणें ही कमे समान आहेत. चोरी वाईट हें 

तुम्हाां सवात समजतें. परांतु लाच्यार चोरीच्या इतकें  दूषण या देशाांतील लोक अद्याभप देत नाहींत कारण 
कीं, लाांच खाण्याची चाल मामुल पासून भहकडे चाल आली आहे. तयाजकभरताां भहचा भवर्ी अथवा भनषेर् 
कोणाांस ठाऊक नाहीं. तत्राभप मी जें म्हणतों तया भवषयी तुमची आांता खात्री कभरतो.  

 
ज्या पदाथावर दुसऱ्याचे हाक आहेत, ते पदाथध आपण गुप्तपणानें अथवा जबरीनें बळकावणें यास 

चोरी म्हणतात. चोरास अभर्काराचें बकवा कामाचें बळ नसतें. म्हणनू तो छपून आांगबळानें बकवा शस्त्राचे 
सहाय्याने लोकाांचे घराांतील भजन्नस उचलतों. आभण लाांच घेणारा हाही तुम्हीं कमी समजूां नका. तयाचें ही 
कमध तसेंच आहे. तयाचे हातीं अभर्कार असतो. तेंच तयाचें शस्त्र. आभण तेंच तयाचें बळ आहे. तेणें करून 
दुसऱ्याने श्रमसायास्ताने बकवा हक्कानें सांपाभदले तें रव्य तो हरण कभरतो. तयाचे हक्क दुसऱ्याच्या 
भमळकतीवर नाहींत तरी तो अमलाचे बळानें, “नावा करीन असे” भय दाखवनू दुसऱ्यास आपली भमळकत 
दुःखें करून देण्यास आवश्यकता प्राप्त कभरतो. आभण तया भमळकतीच्या उपयोग शास्त्र, न्याय व मालकाची 
इच्छा या व्यभतभरक्त कभरतो. तेव्हाां लाांच खाणाऱ्यास आभण चोरास काय अांतर? 

 
तुम्हाांस मी आणखी साांगतों कीं लाच खाणें चोरीपेक्षा ही नीच आहे. कारण कीं, चोरास उगीच 

साांगावयास तरी काांहीं भनभमत्त असतें; व कदाचीत दभररामुळें  गरज पडते, व आणखी चोरी करणार नाहीं 
म्हणून चोराचा पूवी करार कोणी घेतला नसतो. परांतु लाांच खाणाऱ्यास बकभचत भनभमत्त देखील साांगावयास 
नाहीं अभर्काऱ्याभशवाय लाांच कोणीं कोणास देत नाहीं तर अभर्कारी म्हणजें काय, तें ऐका:– 

 
रयतेने आपल्या सुखाकभरताां व सांरक्षणाकभरताां जें सरकार कबूल केलें , तया सरकारचीं अांगें तुम्ही 

आहाां. तुम्हाांस रयतेचा लहान मोठा कारभार करण्यास वतेन देऊन मुकरर केलें  आहे. जर रयत लोक 
आपसाांत तांटा बखेडा करणार नाहीं, हें उघड आहे. परांतु लोक अभर्काऱ्यावाांचनू नीट नाांदत नाहींत व 
सांरक्षीले जात नाहींत, याजकभरताां लोक भाकरी खातात. आभण ताांदूळ, गहूां हे तुमचे हवाली कभरतात. 
तुम्हीं नाांगर न र्भरताां, पावसाांत न जाताां, व शतेाांत न खपताां, आपले घरीं चैन कभरताां, तीं कशावर? 
रयतेच्या मेहनतीचे वतेनावर आहे कीं नाहीं? तेव्हाां तुम्हास रयतेच्या मेहेनतीचा उत्तमाांश सरकारने भदला 
आहे. हा कशाकभरताां कीं, तुम्हाांकडे हजारों लोंकाांची कामें पडतात व लबाड लोक फार असतात. ते 
तुम्हास अन्याय करण्याकभरताां मोठे बक्षीस देण्यास तयार होतील, परांतु ते तुम्हीं घेऊां  नये. म्हणून सरकार 
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तुम्हाांस मोठ मोठी वतेनें देऊन खुशाल ठेभवतें. आभण लोक म्हणतात कीं, “आम्हाांपेक्षा तयाांनी श्रीमांती 
भोभगली तर पुरवली, पण हे काम भनःपक्षपाताने करोत. वास्तवीक पाभहलें  तर गरीब लोकाांस लां गोटी आभण 
कोंड्याची भाकर पुरती भमळत नाहीं, आभण तुम्ही उांच उांच वसे्त्र नेसताां. बरें, तुम्ही कर्ी मागावर वस्त्रें 
स्वहस्तें काभढली आहेत? तुम्हीं सोन्याचे दाभगने घालताां. बरें कर्ीं तुम्ही सोन्याच्या खाणी खणावयाांस 
गेलेत आहाां? तुम्ही लाांकडें जाळताां. बरें, तुम्हीं मोळया डोक्यावर कर्ीं आणल्या आहेत? तुम्ही सुांदर भाज्या 
खाताां. बरें तुम्ही कर्ीं मळयाला पाणीं घालण्याकभरताां मोट हाांभकली आहाां? गरीब लोकाांच्या मेहनती पुढें 
तुमची मेहनत काांहीं नाही. तत्राभप तुमच्या घरीं रुपयाांच्या थैल्या, दाण्याांच्या भठक्या आभण कापडाांचे गठ ठे 
येऊन पडतात. तेव्हाां तुमच्या मनाांत असा भववके यावा, कीं ही सांपभत्त आपच्या घरीं कोठून आली? कोणी 
आभणली? 

 
लोक तुम्हाांस आपले सुखाचा मोठा भहःसा अपधण कभरतात, हा फक्त तुमच्याकडे अभर्कार आहे तो 

नीट चाांगले रीतींनें तुम्ही चालवावा म्हणून देतात. आपण मेहेनत कभरतो म्हणून सुखास पात्र आहों, असें 
तुम्हीं समजूां नका. तुमच्यापेक्षाां आांग मेहेनत उन्हाांत, थांडीत, करणारे पुष्ट्कळ आहेत. परांतु तयाांस काांही 
भमळत नाही. तुमची बदु्धी युयांत्र असावी, तुम्हीं काम रीतीनें करावें, लोकाांचे कल्याणाचे बचतन करावें, 
लोकाांचे अबादी कभरताां श्रम सायास कराव,े तुम्हाांस कोणी दुसऱ्याचा घात करण्याकभरताां रव्य दाखवनू 
भरुळें  घालील, तर तें रव्य तुम्ही स्वीकारूां  नये व तुमच्याकडे मोठीं जबाबदारीचीं कामें आहेत. तयाांत तुम्हीं 
र्मध उल्लांघन करु नये, हे तुम्हाांस जरुर आहे. कारण कीं, जे तुम्हीं खाताां भपताां ते सवध रयतेचे उर्ार घेताां. 
तयाची फेड कामबरोबर केल्याभशवाय व्हावयाची नाहीं. ह्याप्रमाणें तुम्हीं अभर्कारी म्हणजे सवाचे कजधदार 
आहाां. 

 
लाांच खाणें हा भवश्वासघात आहे. कारण, लोक व सरकार तुम्हाांवर असा भरांवसा ठेभवतात की, 

तुम्हीं आपलें  काम नीट चालवाल म्हणून तुम्हाांस इतर रयतेहून आबादान ठेभवतात व तुमच्या वतधणुकेची 
प्रभतबांर् करण्याकभरताां तुम्हाांपासून शपथा घेतात व न घेतल्या तरी तुम्हीं काम पतकरलें  म्हणजे शपथे 
प्रमाणेंच झालें . तुम्हीं कामावर बसलाांत म्हणजे सवध गरीब व श्रीमांत अशी उमेद बाळगतात कीं, तुम्हीं नीट 
वागाल. आभण अशा सांपूणध लोकाांच्या भरांवशाांत जर तुम्हीं प्रतारणा कराल, तर मोठा भवश्वासघात होईल. 

 
तुम्हीं रयतेचे ऋणी आहाांत, ह्याकभरताां तयाांचें कजध फेडाल तर चाांगले. गाडीचे उरीं फुटलेले घोडे 

आभण कृश झालेले बलै पाठीवर भार घेत चालतात. ते आभण मोळीवाले, ज्याांच्या डोक्यावर मोळया, पायास 
नारू सारखा रोग, परांतु तसेच उन्हाांत तृषाक्राांत होऊन चालले असतात. असे जीव जेव्हाां मी पाहतों तेव्हाां 
मला वाटतें कीं, हे आताां असे भदसतात, परांतु हे पूवध जन्मी मोठे प्रर्ान, मांत्री, मुनसफ, मुतसद्दी, राव बकवा 
पांत होते. परांतु रयतेचे कजध तयानीं नीट फेडलें  नाहीं, म्हणून हे तया जप्मी कष्ट भोगी आहेत. तयाकभरताां 
तुम्ही आपल्यापेक्षा गरीब लोक ह्याांसपाहून सावर् व्हा. जर तुम्हीं ह्या जन्मी कसर केली तर पुढें कर्ीं तरी 
तुम्हाांस कोणतयाही तऱ्हेने फेडले पाभहजे. ईश्वर तुम्हाांस मुक्त खाऊ देणार नाहीं. 

 
तुम्हाांस वाटत असेल कीं सांसार करणें आभण कामें अभर्काराचीं करणें हे मुळींच पाप आहे, तेव्हाां 

आणखी ह्याांत पाप केलें  तर बचता नाहीं. परांतु तसें नाहीं, जर तयाच भठकाणी चाांगले वागाल तर तुम्हाांस 
सग्दभत आहे व सांसारातच तुम्हाांस ब्रह्मचयध सन्यास, इतयाभदक पुण्यें समजतात, तयाांचीं फळें भमळतील पण 
तुम्हाांस सन्मागी वागलें  पाभहजे. भारताांत दानर्मध साांभगतला आहे व नाना प्रकारची दानें साांगून शवेटी असें 
तातपयध साांभगतलें  आहे की, अभयदान सवाहून श्रेष्ठ, आभण सवध दानाचे पुण्य अभयदानाचें कोटावें भहःशाशी 
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देखील तुल्य नाहीं. आता पहा कीं, हे अभयदान करण्यास तुम्हीं योग्य आहाां तुम्हाांस कोणी भवनाकारण 
भभऊां  नये असे करा. लोकाांनी न्यायाला भ्याव;े परांतु अभर्काराला भभऊां  नये. 

 
वाईट कमध बहुर्ा प्रकट होतें, परांतु न झालें  तर ईश्वर सवाचा झाडा घेईल. तया लोकी ईश्वर जरी 

पाभपष्टाचें शासन करण्याकभरताां हमेषा प्रगट होत नाहीं तरीं मरणानांतर न्याय कोणास चकुणार नाहीं. 
मनुष्ट्याने डोळे चुकवनू फळ काय? चुकवाल तर ह्या दोषाचे आभण तया दोषाचे दुहेरी शासन तुम्हाांस 
परमेश्वर करील. ह्याकभरताां ईश्वर भजनाहून कभनष्ट र्मध कामदाराांस प्रजेचे कल्याणाखेरीज दुसरा नाहीं. 

 
जें काम तुम्ही पतकरलें  आहे, तयाची हयगय करुन पूजा अचा जरी तुम्हीं पुष्ट्कळ केली, तरी तयाांत 

तरणोपाय नाहीं. ईश्वरास सांतुष्ट करण्याचें तुमच्या मनाांत असेल तर तयाणे भनमाण केलेले जीव ह्याांस सांतुष्ट 
करा. पेशव्याांचे न्यायर्ीश रामशास्त्री हे मार्वराव पेशव ेह्याांस काय बोलले ते ते तुम्हाांस साांगतो. स्नानसांध्या 
करीत असून मौन र्रुन श्रीमांत बसले होते, हें पाहून रामशास्त्री याांस सांताप आला. आभण काशीस जाण्याचा 
भनरोप माभगतला. आभण साांभगतलें  कीं, “तुम्ही जरी ब्राह्मण खरे तरी राज्य पतकरलें . आता स्नानसांध्या कमी 
करावी. तें न करुन सवध कारभार सोडून घरात बसताां तस्मात् तुम्ही अर्मधकभरताां आताां तुमच्या राज्यात 
राहण्याची इच्छा चव नाहीं.” तेव्हाां श्रीमांताांनी स्नानसांध्येचा सांके्षप केला. 

 
लाांच खाणें चोरीहून अभर्क आहे. कारण कीं, चोरास कोणी सावर् राहून र्रील. परांतु लाांच 

घेणारास काय कराव?े उघडे भदवसात ही लूट होते ह्यास्तव लोक लाचार होतात. 
 
“आमचा पगार थोडा कुटुांब मोठे, भाऊबांर्, बायका, पोरे, ह्याांचा भनवाह कसा चालतो?” असें जर 

कोणी म्हणतील तर तें ठीक नाहीं. कारण कीं, एकादा व्यापारी आहे. (सगळेच कामदार नसतात.) आभण 
तयाांस खचापुरता नफा न भमळेल तर तयानें चोरी करावी कीं काय? नाहीं तयास उपाय इतकाच कीं, तयाने 
दुसरा उद्योग करावा. आपले भाऊबांर्ाांस, मुलाांबायकाांस, भवद्या भशकवनू तयाजकडून काांही उद्योग करवावा 
म्हणजे आपले ओझे कमी होईल. भवचार कराल तर उद्योग पुष्ट्कळ भनघतील. परांतु लबाडीनें चार भदवस 
पोट भरा आभण ज्या भदवशी लबाडी प्रकट होईल तया भदवशीं सगळीं गेली आभण अर्ी गेली, असें होईल. हा 
बेशरमपणा चाांगला नाही.  

 
“आमचे घरी भट भभक्षकु वगैरे येतात, तयाांस लौभककाप्रमाणें भदलें  पाभहजे. तयास पैका कोठून 

आणावा असें म्हणाल तर हे योग्य नाहीं. दान र्मध ईश्वराच्या येथे मान्य व्हावा म्हणून करावयाचा. 
लौभककाकभरताां श्रुद्ध रव्याचा व्यय थोडा केला तरी श्रेयस्कर आहे. गरीबास दोन पैसे भदले तर र्न्य काळ 
व तयाचें ईश्वर फळ देईल. आभण अन्याय करुन चोरीचें रव्य पुष्ट्कळ भमळभवलें  आभण र्मध केला तर तो 
प्रभतबांर्ास मात्र कारण होईल. 

 
तुम्हीं म्हणाल कीं, आम्हाांस लग्नें मुांजी कतधव्य आहेत, तयाांस लौभककाप्रमाणें खचध न करावा तर सवध 

हांसतील. आभण वतेनाची तर काांहीं भशल्लक राहात नाहीं तेव्हाां आवाांतर पैसा भमळभवल्या खेरीज कसें 
चालेल?” तर लग्नें व काये श्रीमांताांचे पाठीमागें साांप्रत काळाप्रमाणें ही मोठी व्याभर् आहे खरी. परांतु मी 
तुम्हाांस साांगतो, कीं पैसा फार खचध करण्यात काांहीं र्नतव नाहीं व तुमचीं मुलें  सुखी होतात असें ही नाही. 
ह्यापेक्षाां मुलाांस भवद्या भशकवाल तर बरें होईल. तुमचे आढळाांत अशी भकती एक मुलें  नाहींत, कीं, ज्याांचे 
लग्नास हजारों रुपये लागले, पण आताां ते बचध्याां लाभवतात व भमळभवण्याची शक्ती ही नाहीं. हे कशाने 



 अनुक्रमणिका 

झालें? तयाांचे आईबापाांनी भवचार केला नाहीं. ह्याजकभरताां भमळकती अन्वयें खचध करावा, हेंच चाांगलें , 
डामडौलात काहीं अथध नाहीं. तुम्ही थोडा पसैा जरी मभहन्याचे काांठी सांचय करीत जाल, तरी तुम्हास 
म्हातारपणी दर्ात न राहून सुखी राहाल. 

 
तुम्ही म्हणाल कीं, “पैसा खाल्ला तर आमची प्रभतष्ठा वाढते असें मुकरर नाहीं, व न खाल्ला तर 

अप्रभतष्ठा होतें हेंही मुकरर नाहीं, मग काां न खावा? ह्याचें उत्तर ऐका, पैसा खाल्ला तर तुमची लोकाांत 
फजीती होते. ह्याांत सांशय नाही. प्रारब्र्वशाांत लोकाांचे मूखधपणानें सरकाराांत कदाभचत न होऊ पण तुमची 
प्रभतष्ठा वाढभवणे हें तुमचे हातीं आहे. तुमच्यातलें  लाांच न खाणारे याांची इज्जत वाढत नाही, असे नाही. परांतु 
जरी तुम्ही असें म्हणाल, तरी मी तयाभवषयी समजूत घालतो. सरकार अांतयामीचें जाणत नाहीं. तुमच्याच 
सारखे सरकारचे डोळे आहेत. तुमच्याांतून एकानें लाांच खाल्ली, बकवा गैरचाल केली, म्हणजे तुम्हाांस 
काभळमा लागतें आभण सवावरचा भवश्वास जातो. चाांगल्या वाईटाची भनवड होत नाही. एक गोष्ट अशी आहें 
की, वाईस एक ब्राह्मणाचा मुलगा पाण्याांत पोहावयास गेला म्हणजे “बुडलो, बुडलो” म्हणून ओरडे. एके 
भदवशी तो वास्तवीकच बुडूां लागला. तेव्हाां ओरडू लागला; पण कडेवरचे लोक रोजच्या गतीवर गेले आभण 
उगेच राभहले. शवेटीं तो मेला. ह्याचे तातपयध असे कीं, नेहमी तो खोटी गोष्ट बोलत असे. म्हणनू तयाचें खरें 
ओरडणें ही खोटेंच झालें . आभण कडेवरचे लोकाांस तयाचा भनणधय कभरताां आला नाहीं हा दोष कोणाचा? 
भवचार करा. तुमचे गुण दोषाांचा ईश्वराचे येथे भबनचूक भनवाडा होईल. परांतु येथें माणसाांमध्यें भनवड व्हावी, 
अशी जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हाां सवास नीट वागले पाभहजें. म्हणजे भरांवसा पटून सवाची अबु्र 
वाढेल. ह्याकभरताां तो तुम्हाांमध्ये लाच खाणारा बकवा प्रतरणा करणारा असेल तयास तुम्ही सवधजण शत्र ु
समजा. अशा लबाडाचे हातून तुम्हाां सवाचा नाश होतो. ह्याकभरताां तशा मनुष्ट्यास पभहल्यानें सुर्ार बुभद्धवाद 
करून पाहा, नच ऐके तर शवेटचा उपाय, शासन करणें प्राप्त. 

 
तुम्ही म्हणाल कीं, “लोकाांची घरें बुडवनू पैसा भमळभवला खेरीज श्रीमांत होत नाही,”तर ही गोष्ट 

आपल्या लोकाांमध्ये खरी आहे. परांतु ही उपयोगी नाहीं. असे जे श्रीमांत होतात, ते मूखध व दुष्ट जाणाव.े 
श्रीमांत होण्याचे मागध बहुत आहेत. पभहले, राज्य वाईट होतें, म्हणून ते बहुर्ा वतेन कमी देऊन सवाकडून 
लाांच खाववीत. म्हणून ही समजूत पडली आहे. व्यापार व रोजगार चाांगले रीतीचे व श्रीमांत होण्याजोगे 
बहुत आहेत. परांतु ते तुम्हाांस अश्रुत आहेत, भवचार केला तर कळतील. 

 
तुम्हापैकी जे इांग्रज सरकारचे पदरी आहेत, तयाांजकडे लहान अभर्कार आहेत, ह्याकभरता मोठी 

कामें भमळभवण्याची तुम्हाांस उमेद असावी. इांग्रज सरकारचें राज्य वाढत चाललें  आहे. ह्याकभरता स्वदेशीय 
लोकाांकडे मोठे अभर्कार येतील, तर कल्याण होईल तुम्हीं मोठीं कामें करण्याांस लायक आहाां, अशी 
सवाची खात्री करा. अजून तर तुम्हास कोणी इांग्रजापेक्षा चाांगले कामदार असें म्हणतानाां मी कर्ी कोणास 
ऐभकलें  नाहीं. ह्यामुळें  लाभदायक भमळकतीची कामें सवध इांग्रजाकडे राहून तुमचे लोकाांचे ऐश्वयध कर्ी 
वाढणार नाहीं. ह्यास्तव पढेु मोठे आशवेर नजर ठेवनू आपली वतधणकू सुर्ारा. म्हणजे तुमचा दावा व हक्क 
मोठे अबु्रवर होईल. तुम्ही तजवीज करा कीं, आपण स्वतः व ह्या देशातील सवध लोक ह्याांनी इांग्रजासारखे 
गुणी, भवद्वान, माभहतगार व लायक व्हाव.े तुम्हीं ह्या देशाचे लोकाांमध्ये पढुारी आहाां म्हणून हें काम 
तुम्हीडोईवर घेतलें  असताां होईल. आभण फार आवश्यक ही आहे. आर्ी योग्य व्हा. मग मागा, म्हणजे 
ईश्वरही मदत करील. 

 



 अनुक्रमणिका 

तुम्हीं म्हणाला कीं, आजपयंत भहकडील लोकाांनी राज्य राज्यां केलें  की नाही? परांतु आजपयंत 
केलें  तयाचे कारण असें आहे की, इांग्रजासारखे शहाणे लोक भहकडे आले नव्हते म्हणून केलें . दुष्ट्काळात 
कोंडा खातात की नाही? आज रयतेस इांग्रज भजतके मान्य आहेत भततके तुम्ही नाही. ह्याचे कारण ते लोक 
भनमधळ आहेत व डौली आभण लोभी नाहींत. ह्या गुणाांनी तयाणीं भहकडे सुलभतेने राज्य भमळभवले. तुम्ही 
इतके करा की, आज भजल्ह्याचे ज्यडज्याचें काम जर तुमच्याांतून कोणाकडे साांभगतले, तर रयत लोक 
कोणी खुशी होणार नाहींत. कारण कीं, अदालत न्यायाचे घर आहे. तें मोडून तुम्हाांमुळे भललावाांचे घर 
होईल, असे सवध लोक म्हणतात की नाही, ह्याचा भवचार करा. 

 
तुम्हाांस असें वाटेल कीं, मागें नाना फडणभवसारखे लाांच उघड खात होते; परांतु हे कारण योग्य 

नाही. अमक्याने केले, म्हणून मी कभरतों असे म्हणणें हा मूखधपणा आहे. पूवीचे राज्याांत लोकाांत 
खाण्याभपण्याची सोय आताच्यापेक्षा बरी होती. म्हणून तया राज्याांस चाांगली म्हणतात, परांतु तेव्हाां 
शहाणपणा, कायदा, कानू, बांदोबस्त, वगैरे नव्हती. जबरी, मारामारी, लुटालुट, भनतय घडत होती. नाना 
फडणनीस देखील इांग्रजाांचा बांदोबस्त व कायदा चाांगला म्हणून वणधन कभरत होते. चाांगले राज्याांत लाांच 
अवश्य बांद झाली पाभहजे. अशी बांदी सवधत्र चाांगले राज्याांत आहे, हें शोर्ाअांती कळेल. 

 
लोकाांस सुख व्हावें, म्हणून सरकार आहे. सरकारनें केल्याभवना लोकाांस सुख होत नाहीं. व ज्याांचे 

हाती कायदा चालवावयाकभरताां भदला आहे, तयाांनी तो नीट चालभवल्यावाचून कायद्याचा उपयोग नाही व 
कायद्याप्रमाणे वतधणूक होण्याकभरताां लाांच बांद केल्याभशवाय पभरणाम नाही. जी राज्ये आडाणी लोकाांचे 
हाती असतात व जी राज्ये नुकतीच उभी राभहली असतात तयाांत लोक शाहणें व जाणते नसून कायदा 
कानूचा बांदोबस्त नसतो, परांतु तो काांही भकत्ता होत नाही. ज्याांनी फार भदवस राज्ये करून भवचार फार 
केला आहे तयाांचे अनुभवावरून समजतें की, कायदा जरुर आहे व जर कायदा राज्यास नको तर मागें 
मन्वाभदकाांनी र्मधशासे्त्र कशाला भलभहली असती, ह्याचा भवचार करावा. 

 
लाांच घेण्याने अन्याय होतो. भकती एकाांस असें वाटते कीं, खऱ्यातफेने लाांच खाल्ली तर दोष नाही, 

परांतु हे बरोबर नाही. लाांच कोणी सांतोषाने देत नाही. तुम्ही असा भवचार करा, की जर तुम्ही कामावर 
नसताां तर तुमच्या घरी कोणी पैसा घेऊन येतात काय? ह्याकभरताां तुम्हाला अभर्कारासांबांरे् नेमलेल्या 
वतेनाभशवाय जें काहीं कोणीं देतो, ती सवध लाांच आहे. तुम्हीं अभर्कारावर असून तुम्हाांस द्यावयाजोगा जो 
पदाथध असेल तो मात्र लाांच नव्हे. 

 
भकती एक लोक कामावर बसले म्हणजे लाांच घेऊ नये, असा प्रथम सांकल्प कभरतात. मग चार 

लबाडलोंक येऊां  लागनू कोणाच्या तरी प्रकारानें फसभवतात मग एकदा सवय लागली म्हणजे सुटत नाही व 
न्यायाची दृष्टी जाते. 

 
पैसा भमळूां  लागला म्हणजे खचध वाढतो. मग अन्यायानें पैका भमळवावा असे वाटतें. परांतु मुळींच 

सावर्भगरी ठेंवावी हें चाांगलें , लबाडाजवळ उभे राहूां नये. कारण की, रव्य भमळभवले तें लोक खाऊन 
जातात आभण पाप एकाच्या डोकीवर बसतें. 

 
लाांच घेणें हे हलकें  काम आहे. कारण कीं हें काम जुलमाचें आहे व गरीब लोकाांपासून अमलाच्या 

बळानें रव्य घेणें हे फार नीच काम आहें. जो लाांच देतो; तो आजधवाने तोंडावर मात्र बोलतो, परांतु 
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उमऱ्याबाहेर तयाचें पाऊल पडलें , म्हणजे सवध गावाांत दाांडोरा भपटतो. कारण कीं, ज्याचा गळा र्रून पसैा 
घेतला तयाचें सुख तयास वाटत नसतें. अतयांत गरजेमुळे मात्र तो पैसा देतो. 

 
भकती एक लोक म्हणतात, की “आम्ही खुषीनें पसैा देतो. ह्याभवषयी तुम्ही काांही मनाांत न आभणताां 

घ्याां.” परांतु हे बोलणे व्यथध आहें. चोराच्या हद्दीत जो सापडतो तो आपले सुटकेकभरता तयाचे आजधव 
कभरतो. तद नुसार हें आहे. 

 
तुम्हाांस वाटत असेंल कीं, रव्यवान लोक मखूध आहेत, तयाांजपासून यकतकां भचत रव्य घेतलें , म्हणून 

तयाचें नुकसान भवशषे होत नाही. तर ह्याचें उत्तर ऐका. भकतीही रव्यवान मनुष्ट्य असला तरी तयावर 
कोणाचा हक्क नाहीं. ह्याकभरता श्रीमांत लोक मूखध असतील तर तयाांस सुर्ारा. तयाांस वाटेवर आणा. परांतु 
तयाचा मालाचा अभभलाष करुां  नका आभण जो जो श्रीमांताशी तुम्हीं भनलोभाने वागाला; तर तों तों तुमचा 
लौभकक वाढेल. 

 
चाांगली कीर्वत लोकाांत वास्तवीक मान मान्यतेचे कारण आहे. सतकीर्वतस कोणी चोरीत नाहीं ती 

फार भदवस राहते व ती परलोकाांचे सार्न आहे. सतकीर्वत तुमची स्वतांत्र सांपदा आहे. भतची वाटणी कोणी 
भाऊ-बांद घेत नाहींत. तुमच्या नाांवाबरोबर ती राहील. 

 
मनुष्ट्याांच्या चकुा क्षमेस पात्र आहेत आभण समजून अपरार् केलेले शासनास पात्र आहेत. तुमचें 

अांतःकरण भनमधळ असेल म्हणजे तया भनमधळपणाखाली तुमच्या बाहत्तर खोडी झाकल्या जातील. 
 
वाईट काम करणाऱ्याला वास्तभवक पाभहलें  तर सुख ही नाहीं. तयाला भदवसास भय व रात्री 

उचकाच असतो. सकाळी उठला म्हणजे तयाला वाटते कीं, आज माझी अब्र ूकोणी घेईल कीं काय? हा 
तयाला भनजध्यास असतो. तयाला स्वस्थ झोंप येत नाहीं हीं मनुष्ट्याांमध्ये तयाची अवस्था. मग मरण समयीं 
तयास केवढी वाटत असेल् तयाला सुखें करून मरण येणार नाही. जों जों तयाला वाटतें कीं, मी ईश्वरापाशी 
जाईन. तों तों जसा चोर कोतवालाकडे जाण्यास भभतो तशी तयाची अवस्था होते. 

 
चाांगले कामदाराच्या दोन गोष्टी तुम्हाांस साांगतो. मागें पणु्यात रामशास्त्री होते. तयाांजकडे दक्षणेचा 

अभर्कार होता. तयाांचा एक बांरू् मूढ होता. तो दक्षणा घ्यावयास आला तेव्हाां नाना फडणीस ह्याांनी शास्त्री 
बाबाांकडे पाभहले. कारण कीं, तो तयाांचा बांरु् तेव्हाां तयास कमी दक्षणा देणें अवघड. परांतु शास्त्री बाबा महान 
न्यायीं. तयाांनीं लागलें च साांभगतले कीं “याची दोन रुपयाांची योग्यता आहे. तयास अभर्क देऊ नका” याचें 
कारण काय? कीं, ज्या भनयमाप्रमाणे दक्षणा देण्यास साांभगतले तयाचे उल्लांघन न व्हावे, हा तयाांचा मनोदय. 
दुसरे वाबशगटन साहेब अमेभरकें त मोठा अभर्कार होता. तयाचे हाताांत एक जागा द्यावयाची आली. तेव्हाां 
तयाचा परमभमत्र एक ग्रहस्थ होता. तयानें अजी भलहून जागा मागण्याांकभरता गेला. तों तेथे तयाच्याहून 
अभर्क लायकीचे उमेदवार अजी घेऊन आले होते. परांतु तया गृहस्थाचें मनात असा भरांवसा होता कीं, माझें 
स्नेहीपणावर काम होईल. परांतु तया साहेबानें आपले भमत्राांस साांभगतले की, “बाबा, तुझा माझा स्नेह आहे 
खरा. परांतु मी आताां अभर्कारावर बसलों आहे. तयासांमयी तुझ्या स्नेहाकभरताां तुझ्याहून शाहाण्या 
उमेदवाराची भनराशा करावी, हे मला उभचत नाहीं, व ह्यात लोकाांचेंही नुकसान आहे. ह्याकभरताां अमका 
मनुष्ट्य सवाहून शहाणा माझ्या नजरेस येतो, तयास मी जागा देतों. हे ऐकून हा पुरुष न्यायीं आहे आहे असें 
समजून तो तयाच्या कीतीचे वणधन करीत गेला. तयानें काांही मनाांत वाईट आणलेले नाही. 



 अनुक्रमणिका 

तुमच र्मध असा आहे कीं जीं कामें तुझ्याकडें आहेत ती भनमधळपणाने करून तयाभशवाय लोकाांत 
ज्ञानवभृद्ध वगैरे भहत करण्यास झटाव.े परांतु हा तुमचा र्मध तुम्हास कळण्यास तुम्हीं स्वतः प्रथम ज्ञानी व 
भवचारशील झालें  पाभहजे, म्हणजे तुमची साांप्रतची अज्ञान दृष्टीं जाऊन लोकाांस सुख करण्याचा राजमागध 
तुम्हाांस दृश्य होईल. साांप्रत तुम्ही स्वतः अडाणी आहाां. मग तुम्हाांस लोकाांचा मखूधपणा आहे अथवा नाही हे 
कशाने कळेल? व तुम्हाांकडून प्रयतन कोठून होणार? व आमचा अभभप्राय तुमच्या ध्यानाांत कसा येईल? 
आांर्ळयापढेु मशाल असलीं तर उपयोग पडणार नाहीं. 

 
तुम्हीं आळस वृभत्त सोडा. इांग्रजाांनी तुम्हाांस जागें केल्याभशवाय तुम्ही जागे होत नाहीं, हें ठीक नाहीं, 

हल्लीं इांग्रज तुमच्याकडून काम बलातकारानें करभवतात व कायदा वाचभवतात. जर तुम्हाांकडे मुखतयारी 
असेल तर तुम्ही बाहेर आग आगली, असें कळलें  तर जाग्यावरून उठणार नाहीं. यास्तव तुम्ही स्वतः 
आटोप र्रला पाभहजे. काम आभण अभर्कार हीं ओझीं आहेत. लाभ नव्हेत. परांतु बहुतजण उलटें 
समजतात. आभण सामर्थयध नसलें  तरी काम सोडीत नाहीत. शवेटीं सरकाांराांतून जा म्हणतात. ह्यात काय 
शोभा? ह्यास्तव असा दुलोभ र्रु नये. डोळे, कान, हात गेलें  तरीं तुमची कामावरची आशा राहते. व भभडेंने 
व साहेबाच्या कृपेनें काम लोभटताां. जर तुम्हीं काम हें श्रमदायक ओझें समजाल तर हा मखूधपणा तुम्हीं 
कदाभप करणार नाहीं. 

 
लोक साांप्रत राज्याभवषयी फार बोभाट कभरतात. न्याय बरोबर होत नाही व अन्याय होऊनलोकाांची 

घरें बुडतात व लोक भभकारी होतात. असे भगल्ले फार आहेत परांतु ह्याचें कारण भनमें तुम्हीच आहाां. जर तुम्ही 
लोकाांची काळजी कराल तर बहुतेक अनथध चकुतील. 

 
अन्यायानें पसैा भमळभवला असताां. तयाचा उपभोग होतो असा भनयम नाहीं. मरण आज येईल बकवा 

उद्या येईल हें साांगवत नाही. परांतु जरी अशास्त्र सुख भोगावयास प्राणी जगला, तरी आयुष्ट्य फार अल्प 
आहे. तरी ह्या अल्प भोगाथध शाश्वत सुखाची हाभन काां करावी? जे पुढला भवचार करीत नाहीत तयाांची दशा 
फार वाईट होते. ह्याचा दाखला तुम्हीं ह्या जागाांत घ्या. भकती एक लोक पभहल्यानें श्रीमांत असून सवध पैसा 
खचध कभरतात आभण वृद्धापकालीं दुदधशा भोभगतात. जे ह्या जन्मी भवचार पाहात नाहींत तयाांची तीच अवस्था 
आहे. 

 
लाचेच्या दोषाांची कारणे तीन आहेत. प्रथम लोकाांचा मूखधपणा हेंच कामदारास चटक लाभवतात. ते 

लाांच देणे हा गुन्हा समजत नाहींत. दुसरें दुराचारी, दुजधन व मूखध कामदार लाांच घेतात. भतसरें साहेब लोक 
वगैरे अज्ञान असतात. तयाांस कोणाला अभर्कारावर नेमावें कळत नाही व स्वतः कामही करताां येत नाही 
परांतु तयाहीमध्ये दुसरें कारण तुमच्या ठायी आहे तें प्रमुख अभर्कार प्राप्त होतसाताां जे दुसऱ्यास नेंभमतात. ते 
स्वतः जरी गैरमाहीत असले तरी तयाांचे अज्ञानाचा लाभ मानूां नये. आपण जरी अयोग्य असलों तरी योग्यता 
भमळभवण्याचा प्रयतन करावा. दाभगन्याांसुद्धा लहान मुलें  जर कोणाचे हातीं सापडलीं तर तयाच्यानें चोराचा 
प्रभतकार करवणार नाही. आभण जो चोरतो तया चोराचा दोष इतर चोराांहून अभर्क आहे. काांरण कीं, तयाने 
न जाणतयास ठकभवलें . ततव दत अडाणी लोकाांत अभर्कार प्राप्त झाला, तरी तयाांचे कल्याणावर दृष्टी 
ठेवावी. अशक्त व अडाणी म्हणून लूटू नये. तसेच यजमान मूखध बकवा भरवांसा ठेवणारा असला तर तयासही 
फसव ूनये. 

 



 अनुक्रमणिका 

लाचेंभवषयी मी तुम्हाांशी पुष्ट्कळ बोभललो. ह्यावरून तुमचा सांदेह भफटला असेलच. परांतु आणखी 
तातपयाच्या दोन गोष्टी साांगतो तयाही ऐकून घ्या. 

 
अभर्कार आला म्हणून गवध करुां  नये. लूचे्च व आजधवी लोकाांस जवळ उभे करुां  नये. डौलाकभरता 

भशपाई प्यादे व चपराशी ह्याांस पुढे पळव ू नये. अभर्कार नीट चालभवण्यास जे जरूर आहेत, भततक्याच 
माणसाांस श्रम द्याव.े लीनता र्रावी. जे येतील तयाांशी आदरे करून बोलावें. अभर्काराने फुगूां नये. तुम्ही 
रोजगारावर आहाां म्हणनू उर्ळेपणा, डामडौल व लबाडी करुां  नका. कारण कीं, रोजगार गेल्यावर एकदा 
सवय पडली असेल, ती सोडण्यास कठीण पडेल, आभण भशपायाभशवाय भफरण्याची लाज वाटूां लागेल. 
ह्याजकभरता मुळींच ही सांवय केली नाही तर चाकरी सोडण्याचे व गेल्याचें दुःख वाटणार नाही. ज्या 
कामाबद्दल तुम्ही पगार खाताां, ते काम नीट साांभाळून करा. तयाखेरीज दुसरी कामें लोकाचे कल्याणाकभरताां 
भबनपगारी कोणी तुम्हाांस साांभगतली, तरी ती हौसेनें करा. केवळ रव्य भमळेल तर काम करुां . नाहीं तर 
जाग्यावरून हालणार नाही. असा हलकेपणा व भाडेकरी-पणा करू नका. बरें, तुम्हीं व्यथध कामास थोडे 
भफरताां?तोचवळे ज्ञान सांपादनाकडे लावा. वतधमानपत्रें फार उपयोगी आहेत. तेणेंकरून तुम्हाांस शहाणपणा 
येईल, ती व पुस्तकें  भचत्त लावनू वाचीत जा. भवदे्यभवषयी लाज नसावी. तुम्हाां भकती एकाांस भवद्या येत नाही 
व भवदे्यचे लक्षणही ठाऊक नाहीं. ह्यास्तव भवद्वान होण्याची इच्छा असूां द्या. मागें लोक अभवद्वान असताां 
श्रीमांत होते, मग आम्ही भवद्या कशास करावी, ही समजूत वडेेपणाची आहे भवद्या रव्याकभरताांच आहे, असें 
नाहीं. छापखान्याचे लाभ तुम्हाांस ठाऊक नाहींत. म्हणून तुम्ही तयाची हयगय व हेळणाकभरताां हे तर उघड 
आहे. तुमचे देशाांतील लोक अज्ञानी बहूत आहेत. तयाांचा श्रम जाऊन भानावर येत अशी तजवीज करा. 
आभण हें तुम्हीं सवानीं केलें  तर साांप्रत होत आहे, तयापेक्षा सतवर होईल, कारण कीं, तुमचे वज्जन लोकाांमध्यें 
आहे. ते व्यथध बकवा वाईट कामाांत खचध करू नका. तुम्ही मोठाले गोष्टींचा भवचार करा. हलकेपणाांत व 
क्षुल्लक गोष्टीत भचत्त घालणें सोडून द्या. साराांश तुम्ही आहाांत तयाहून सुर्रून चाांगले व शाहणे व्हावे, तुम्हाांस 
भकती एक गोष्टी ठाऊक नाहींत. तया कळाव्या आभण तुम्ही ईश्वर भनर्वमत प्राणी सतय, दया, न्याय इतयाभद 
सग्दुणे करून सुशोभाय मान होतसाताां, तुम्हाांस मृतयू लोकीं सुख आभण सतकीर्वत आभण पिात वैकुां ठ प्राप्त 
व्हावा अशी माझी पूणध आशा आहे. आभण सद नुसार श्री हरी तुम्हाांस जन्माचे साफल्य करण्याकभरताां सबुभद्ध 
देवो, ही माझी सपे्रम प्राथधना आहे. 

 
लोकभहतवादी 

(चवर्थया मलपृष्ठावरील प्राभसभद्धक) 
भवकावयाचे ग्रांथ 

 
Æ ६ खोटी शपथ वाहू नये, ह्याभवषयी– Æ६ भरतखांडपवध... 
Æ ६ शब्दा लांकार... १ पांचोपाख्यान... 
Æ १ यांत्रज्ञान... Æ ६ साहेबलोकाांशी सांभाषण... 
Æ ६ गुभलस्ताचा ८ भाग... Æ ६ अांकभलपी... 
Æ ६ मायन्याचे बूक Æ ६ गायन प्रकाश... 
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Address to the English Gentlemen in 
India either engaged in the service of 
Government or in the walks of Private 

Life. 
 
 
 
 
 
 
 

सवकावचे चाकव आणि सुगरस्तू 
किदुस्थानातंोल सािेब लीकाशंो 

सभंाषि 
 
 
 
 
 
 
 

ज्ञानप्रकाश छापखान्याांत 
पुणें येथें 

कृष्ट्णाजी त्र्यांबक रानडे 
याणी छाभपलें . 

 
 
 
 
 

सन १८५० 
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इगं्रज लीकाशंो सभंाषि 
 
अहो इांग्रज लोकानो तुम्ही या बहदुस्थान देशाांत फार लाांबनू आलेत आहा आभण तुमचा बाळपणा व 

वृद्धापकाळ या देशाांत जात नाहीं व तुमचें शतेपोत घर वाडी इकडे नाहीं. तुमचें येणे फक्त रोजगाराकभरता 
होतें व तुम्ही भकती येकजण व्यापाराकभरताां व भकती येकजण सरकारचे पदरीं अमलदारीची कामें मोठी 
मोठी, गाांव खातयाांत व लष्ट्करी खातयाांत वगैरे आहेततीं करण्याकभरता होतें. याांजकभरता तुमच्याांतून जे 
अमलदाराचीं कामे करणारे आहे तयाांत काांही चाांगल्या गोष्टी सुचवाव्या असें माझे मनाांत आहे. येणेकरून 
तुमचा व या देशातील लोकाांचा फायदा होईल अशी माझी आशा आहे. 

 
तुमच्या देशाांत रयतेचे अभर्कार मोठे आहेत असें मला ऐकीव माहीत आहे यास्तव मी तुम्हास बोर् 

करण्यास इकच्छतो हे तुम्ही चाांगले मानून मी भलभहतो तयाप्रमाणे काांहीं व्यांग तुमचे वभहवाटीत असेल तें पूणध 
करून मोठा उपयोग या बोर्ाचा कराल ही खात्री आहे. 

 
तुम्ही काांही देव (अमानुष सत्तार्ारी) नाहींत. माणसें आहात व तुम्हामध्यें रागीट, गर्ववष्ट, छळक, 

दीघधदे्वषी, वांचक इतर लोकाांसारखे नाहींत असे नाही. हे दुगुधण सवधत्रात आहेत याजकभरता तुम्हा मध्यें व्यांगे 
नाहीत असे म्हणवत नाहीं. सवांमध्यें व्यांगे आहे परांतु तीं जाणून भकती येक लोक शाहणे असतात ते पूणध 
करण्याची इच्छा बाळगतात यास्तव तुम्हाांसारखे सूज्ञजनास बोर् सवधदा मान्य असतो याांत काय सांशय? 

 
ज्या मनुष्ट्याचा सांपूणधजन्म बाल्य, तारुण्य आभण वार्वर्की या भतन्ही अवस्था ज्याच्या येका देशात 

गुजरल्या तयास या देशाची पक्की माभहती नाहीं याांत सांशय नाहीं हे येक तुमच्या व्यांगोक्तीचे कारण आहे. 
परांतु तुमच्यामध्यें भकतीयेक भवशषे गुण आहेत तयाचेंभह कारण माभहतीच आहे. तथाभप तुम्ही आपल्यास 
अर्ीक माहीतगारी करून घेतली तर तुमचे गुणाांस कमी न होताां तुमच्या व्यांगोक्ती मात्र जातील हें खचीत 
आहे. 

 
तुमचे गुण वरती भलभहले आहेत ते कोणचे म्हणाल तर तुम्ही इकडील देशचे लोकाांपेक्षा हजार पट 

शाहणे, नीतीवान, मेहेनती, लीन, गरीबास दाद देण्याभवषयी दक्ष, भवचारी, भनलोभी, न्यायामध्यें भनभीड, 
भनष्ठूर, वतधणुकें त प्रामाणीक, भनष्ट्कपटी इतयाभद गुण तुम्हास या देशचे लोकाांपेक्षा भवशषेातकारें करून 
स्वाभाभवक आहेत–जर तुमची घरें, दारें इकडे झालीं तर इतके भनमधळ हे गुण तुम्हामध्यें राहणार नाहींत 
परांतु तुमची घरें दारें, इकडे नाहीत म्हणूनच इतके गुण तुम्हामध्यें आहेत असें नाही तया येके कारणाभशवाय 
गुणाची कारणें अणखी अशीं आहेत कीं तुमच्यादेशामध्यें भवदे्यचा प्रसार फार लहान मुलाना सक्त भशक्षा 
करण्याचे माग चाांगले आहेत व तुमचे आईबाप सूज्ञ असून तुम्हास शाहणे कभरतात व इकडे आल्यावर तुम्ही 
लोकाांच्या सांमांर्ाने राहून तुम्हास पगार मोठे व तुमच्या हातून जर काही वाईट झाले तर तुम्हास या देशचे 
लोकाांपेक्षा अब्रचूें भय मोठें आहे तुम्हास सवध हसतील तुमची गैरवतधणूक छापून जगाांत प्रभसद्ध होईल या 
कारणाने तुमचे अांगी चाांगले गुण फार आहेत. 

 
तुमच्या व्यांगोक्ती कोणतया म्हणाल तर तयाभह ऐकून घ्या-तुमचे लोकाांस इकडील देशचे लोकाांची 

माभहती पक्की नसतये व तया कल्पनापैकी भकतीयेक बहुतकरून खऱ्यापासून दूर असतात. या देशाांतील लोक 
अर्धवट शाहणे आहेत याांत सांशय नाहीं परांतु तयाांस शाहणे कराव ेकसे व सूज्ञ सत्तनीतीवान जसे तुम्ही आहा 
तसे हे लोक कशाने होतील याचे मागध सरकारचे लक्षाांत वागतात तरी तुमचे सवांचे लक्षाांत अद्याभप वागत 
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नाही व भजतकें  लक्ष या कामावर सरकार देतें भततकें  तुम्ही सवांनी देणे जरूर आहे. परांतु भततकें  तुम्ही 
इकडे देता असेंभह म्हणवत नाही. 

 
या देशाांतील लोक अर्धवट शाहणे असे म्हटलें  परांतु ते स्वभावाने केवळ मूखध असें म्हणवत नाही, 

ईश्वराने तयाांस बदु्धी बकबहुना तुमच्यासारखी भदल्ही आहे असे मला वाटतें. परांतु उद्योगहीनतवामुळें  ती बदु्धी 
जशी फुलाची कळी असते ती उमलल्या खेरीज तयाांतील मकरांद बाहेर पडत नाहीं तव दत आहे. याजमुळें 
दृष्टोतपत्तीत येत नाही–इतकें च अर्धवट शाहणे म्हणण्याचें कारण आहे. यास्तव या लोकाांची बदु्धी भवशाल 
करणे जरूर आहे व तयाांचे बुद्धीस माभलन्य काळानुरूप आलें  आहे तें दूर करणेंभह जरूर आहे साांप्रत 
इकडील बहुत लोकाांचे भवचार व बुद्धी थाऱ्यावर नाहींत व आजच्या काळी सांभाभवत गृहस्थ बकवा भवद्वान 
पांडीत व अडाणी नाांगऱ्या कुळांबी, यामध्ये खरेपणा व भवश्वासूपणा व भनष्ट्कपटपणा पाभहला तर नाांगऱ्यामध्ये 
कदाभचत अर्ीक आढळेल परांतु तयाहून अर्ीक प्रभतभष्ठताांत बकवा भशखलेले व पोर्थया पढणारे लोक 
याांजमध्यें आढळणार नाहींत या प्रकारची नीतीची व्यवस्था या देशाांत आहे. 

 
याप्रमाणे तर साांप्रत कस्थती आहे तेव्हाां याांस उपाय काय व या लोकाांस उभे करण्यास युक्ती काय 

याचा भवचार सवांनीच करावा परांतु तुम्ही तर अवश्य केला पाभहजे. 
 
भवद्यावृद्धीची मेहेनत सरकार तर फारच व तुम्हीभह यकतकां चीत कता याांत सांशय नाही. परांतु तया 

मेहनेतीचे दोन पयाय आहेत. एकपक्षी मेहेनत करणारे भमशनरी लोक वगैरे याांचे र्ोरण असें आहे की सवध 
बहदुस्थानात भक्रस्तीयन र्मध व्हावा व हल्लींचा र्मध नाहीसा व्हावा. दुसरे पक्षीचे मेहेनत करणारे म्हणजे 
सरकारी शाळेचे अभर्कारी वगैरे याांचे र्ोरण असें आहे कीं र्मध मुळींच भशखवावयाचा नाही. भक्रस्तीयन र्मध 
लोकास अभप्रय आहे म्हणून नको व बहदूर्मध तुम्हास अभप्रय म्हणून नको. याजकभरताां फक्त इतर भवद्या वगरेै 
तुम्ही भशखभवताां येणेकरून पभरणाम होतो तो ऐका. 

 
भमशनरी लोकाांचे शाळेंत कोणी फारसा जात नाहीं, तेथे मुलें  र्मधश्रेष्ठ होतात असे सवांस वाटते, 

यास्तव तया शाळा व तयाणी छापलेली बुके बहुर्ा बाजाराांत पडु्या बाांर्ण्यास येतात. तेव्हाां ते शांभरपट 
मेहेनत कभरतात, तयापैकी नव्वद भहस्से वृथा जाते. व लोकाांस भरवसा नाहीसा होऊन तया शाळेंत भशखलेले 
बकवा भशखणारे याांचे कोणी ऐकत नाहीं व तयास मान्यता नाही याजमुळें ते भकतीही भशखलेले असले तरी 
कुणबी आडाणी, काबाडेय याांचे गणनेंत राहतात. सभेत बकवा चौघे प्रभतभष्ठत जेथे जमतात तेथे तयाचा 
भहसेब मुळीच नसतो. 

 
सरकारी शाळेतले भशखलेले याांस स्वर्माचे ज्ञान नाही व परर्माचे ज्ञान नाहीं, याजमुळें तयाांची 

नीती इतर ज्ञानाने भजतकी श्रुद्ध असावयाची भततकी असतये. परांतु र्माचे ज्ञानापासून जो सद गुणाचा 
अभभमान आभण दुगुधणाचा भतरस्कार उतपन्न होतो आभण मरणापयंत सतयेकरून,भनर्ाराने वागणुक होतये, 
असे जे गुण ईश्वराचें भय सवधदा अांतःकरणाांत राभहल्याने उतपन्न होणारे, ते गुण या शाळेतील मुलाांस कोठून 
लागतील हें साांगा? 

 
भवलायतेंत लहान मुलाांची भशक्षा अशा रीतीने होतये कीं प्रथमतः लहानपणीच तयाचे मनाांत ईश्वराचे 

भय व सद गुणाकडे लाऊन देतात. नांतर कोणतीही भवद्या भशभखवली तर तया भवदे्यने रोजगार र्ांदा मात्र 
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कभरतात, परांतु खरेपणा अपरार् करण्याचा भतरस्कार ही समजूत तयाांचे बदु्धीचे ठायी जागृत असते, तो 
फायदा या लोकाांस नाहीं. 

 
यास्तव हल्ली भमशनरी लोकाांच्या शाळा आहेत, तयाांचा उपयोग व्हावा इतका होत नाही, याजकभरताां 

जरुर आहे कीं या रक्तर्ाभरतया पाभहजेत. 
 
जरी येक दोन च्यार माणसें स्वर्मध सोडून भक्रकस्तयन झालीं, तरी सवध देश असा होणार नाहीं, 

याजकभरताां व्यथध मेहनत काां घालवावी? बहदू लोकाांत बहदूर्माचें ज्ञान होण्याजोगीं भनबार् पुस्तकें  तयार 
करुन दोनी पक्षाच्या शाळेंत भशखवावी आभण बहदू लोकाांत भवचारशील, नीभतमान, करावें हें बरें – 

 
भकती येक तुम्हा लोकाांस तुमच्या र्मातील आजे्ञवरून दुसरे लोकाांस आपला र्मध साांगणें हे पुण्य 

जसें बहदू लोकाांस ब्राह्मणभोजन वाटतें तसेंच वाटत आहे. परांतु ते इतर देशास जेथे मुळीच र्मध, कमध, नाही, 
लोक अज्ञान आहेत, तया लोकाांमध्ये कदाभचत परर्मध चालू होईल परांतु बहदुस्थानासारखे देशाांत दुसरा र्मध 
चालू होणार नाही. कारण कीं हा र्मध सनातन बहुत भदवसापासून चालत आला आहे व सवध लोकाांस भवभदत 
आहे व तो साांगण्याकभरताां ब्राह्मणजाती येक पृथकच करुन ठेभवली आहे व तो र्मध सरळ तयाचे भवरुद्ध इतर 
र्मध कभरतात परांतु तो इतराांचा दे्वष करीत नाहीत, असे पाप या र्माचे बळकट आहे व आणखी अनेक कारणे 
आहेत, तीं न भलभहताां असे पाहा कीं जो इांग्रज लोकाांचा र्मध घेईल तयाची सवधस्वी हानी आहे, तेव्हाां इतकें  
पतकरून परर्मध ज्याचे खरे खोटेपणाभवषयी खात्री नाहीं तो र्मध कोण स्वीकारील? 

 
कोणाचाही र्मध बकवा मत प्रथम चालू होते, तेव्हाां थोडे भदवसाांत चालू होते भततके राहतें, जसे 

भक्रकस्तयन र्मध, मुसलमानाचा र्मध, बौध्य र्मध, हे पाभहल्याने काांही काळपयंत चालू झाले भततकेच राभहले, 
फार तर कशास परांतु बहदुस्थानात शांकराचायध, मध्व, रामानुजन, गुरु गोबवद, स्वामीनारायण, 
इतयाभदकाांची मतें उतपन्न झाली, तयाकाळीं भकती येक लोकाांनी स्वीकाभरली तशी आताां स्वीकारुन कोणी 
येकही वैष्ट्णवाचा स्मातध व स्माताचा वैष्ट्णव होत नाही. तसेच सवधत्र आहे. इसापयगांबर म्हणजे “भक्रस्त” 
कोणतया येकाकाळी कोणतया येका देशाांत उतपन्न होऊन तयाणे आपले मत चालू केले ते या देशाांत अश्रतु 
इांग्रज इकडे येत तोंपयंत होते. आताां पुरातन र्मध सोडून येवढ्या तुमच्या साांगण्यावर कोण तुमच्या र्माचा 
अांभगकार करील? तुम्ही भक्रस्ताभवषयी जे चमतकार साांगता तसें करणारें अवतार, ऋषी, शककते, सारु् 
पुष्ट्कळ या देशाांत झाले आहेत. 

 
या सवध कारणावरुन सवध बहदुस्थानाचा र्मध पालटण्याचा हेतू व्यथध आहे येणेकरून लोकाांमध्ये भवद्या 

तवभरत होण्यास मात्र हरकत पडतो व स्वर्माचे बळाने व लोकाांचे मान्यतेने ज्या मागांनी भवद्याबदु्धीचा उद्योग 
केला असताां सतवर सफल होऊन लोक शाहणे होतील तयाांस मात्र अवकाश लागत आहे आभण भवद्या देणारे 
व घेणारे याांचे मनाांत मात्र परस्पर वैमनस्य उतपन्न होतें कीं येकास वाटतें कीं हा र्मध आपला सोडील तरच 
शाहणा व भवद्वान होईल. दुसऱ्यास असें वाटतें कीं हा माझा र्मध बुडवावयास पाहतो याजकभरता याचें सवध 
साांगण्यावर भवश्वास कदाभप ठेऊ नये. यास्तव भवद्या व शाळाांचे मागाची सक्तर्ारणा झाली पाभहजे. बहदुर्मध 
कायम राहून व लोकाांत भय र्मध बुडण्याचें न पडताां सक्तर्ारणा न होईल असें नाहीं–अणखी या लोकाांस 
भवद्या कोणतया पाभहजेत याचें मनन झाले पाभहजे भवद्या म्हणजे काय हें या लोकाांस ठाऊक नाही. तयाांस 
असेंवाटतें कीं, भवद्या पैका भमळभवण्यापुरती करावी पुढील काही र्ोरण तयाांस ठाऊक नाहीं–यास्तव ही 
अडाणीपणाची समजूत तयाची भनघाली पाभहजे. 



 अनुक्रमणिका 

मुख्य बहदू लोकाांत अशा भवद्या पाभहजेत कीं स्वर्माचे अनुसांगाने भनबार् नीती-नांतर माभहती, 
इभतहास, राज्यरचना, लक्ष्मीज्ञान, यांत्रज्ञान, कायदे, कानू, सरकारचे भशरस्ते, चाांगले वाचणें, चाांगले 
भलभहणें, बहु-श्रुतपणा, सारासार भवचार, समज-उमजइतके होण्यापुरती जी बकुें  असतील तीं भशखवावीं. 
साांप्रत शाळेंत गणीत फार भशखभवतात याचा उपयोग काही नाही हें जसें बहदू लोकाांमध्ये न्यायशास्त्र तद्वत् 
इांग्रजाांचे गभणत आहे. भरकामी पाठ करण्याची मेहेनत फायदा काहीं नाही. 

 
याप्रमाणे हे देशाचे सक्तर्ोरणे भवषयी व भवद्यावृद्धीभवषयी न्यनू आढळले तें भनरुप केलें . आणखी 

साांगतो कीं, तुझ्यातून मोठे अांमलदार आहेत तयाणी शाळाांस मदत भदल्ही पाभहजे. उगेच बाहेर भफरावयास 
भनतय जाता तशी मभहन्यापांर्रा भदवशीं शाळेंत खेप केली असताां मोठें उते्तजन होतें. आमचे लोक सदर 
अमीन वगैरे तयाांस वगैरे बळेंच बरोबर न्यावें व शाळा दाखवाव्या व गावगन्ना शाळा होण्यास तुम्ही खटपट 
केली पाभहजे जोंपयंत या गोष्टीचा उपयोग इकडील लोकाांस कळू लागें तोंपयंत तुम्ही मेहेनत केली 
पाभहजे–तुम्हास तातपयध साांगतो की तुमच्याने येक क्षणाांत व येके खेपेने काम होईल तें इतर लोकाांच्याने 
दोनश ेखेपानी व्हावयाचें नाहीं कारण कीं तुम्ही अभर्कारी राज्यकते म्हणून तुमचे तेज व भीड व भहमायत 
मोठी आहे. 

 
गाांवातून पुस्तकशाळा उभ्या कराव्या चमतकाभरक पदाथध जमभवण्याचा व लोकाांस दाखभवण्याचा 

उद्योग व चमतकाभरक यांते्र छापखाने वगैरे लोकाांकडून चालू करण्याचा उद्योग व शतेें पोतें जमीनी तळीं 
भवहीर रस्ते वगैरे नवीन पाडून लोकाचें सुखाची तृप्ती करण्याचा उद्योग इतयाभद तुम्ही केला असताां साध्य 
आहे. फार तर काय परांतु माझे पाहण्याांत असे आहे कीं येकाच्या मुनसफास व मामलेदारास तुम्ही सहज 
पुसले की, “तुम्ही वतधमानपत्र वाचताां” हे ऐकूनच तो वतधमानपत्र घेऊ लागला. असे हे लोक आहेत म्हणून 
याांस हातीं र्रुन चालभवले पाभहजेत. 

 
कुणबी लोक वगैरे फार गरीबीत आहेत तयाांची अवस्था फार कठीण व तयाांस सावकाराांची इजा 

बहुत ती बांद करण्याचा उपाय केला असताां कुणब्याांस सरकारही साहाय होईल व लोकही आश्रय खुषीने 
करतील. दवाखाने वगैरे र्मधकृतयें करण्याची रीती इकडील लोकाांस दाखभवली असताां तवरीत ग्रहण 
करतील र्मध करण्यास आमचे लोक बाहादर आहेत. तयाांस सूचना केली म्हणजे लागल्याच अशा सुर्ारण 
चालू होतील व तुम्ही उगेच लोकाांस सहज म्हटलें  तर लोक अस्थेने कभरतील. 

 
आणखी येक तुमच्याांत मोठे व्यांग आहे तें कोणते म्हणाल तर तुमचे गैरमाभहतीमुळें  इकडील 

लोकाांची कशी अब्र ूव गुण व भलेपणा हा तुम्हास बहुर्ा माभहत नसल्यामुळें  तुम्ही भकतीयेकजण भलतयासच 
चढभवतात. ज्याांची योग्यता अगदी लोकामध्यें नाहीं व जो लबाड हें प्रभसद्ध सवास ठाऊक आहे तयाची 
योग्यता तुम्ही मोठी समजता व तो श्रेष्ठ चाांगला असा तुम्हास भदसतो–याजमुळें लोकाांचा भरवसा जातो 
आभण लोक असें म्हणतात कीं इांग्रजींत “बाबाने गुणाचे व योग्यतेचें काहीं स्वरुप नाही. “सवध नसीब आहे.” 
असे म्हणण्याचे कारण वडे्याचा शाहणा व शाहण्याचा वडेा असें भवपरींत पडतें हेंच आहे. यास्तव याजभवःशीं 
फारच खबरदारी ठेभवली पाभहजे.  

 
भदवसेंभदवस शाळा होऊन भवदे्यचा प्रसार होत चाल्ला आहे याजकभरताां बहुत लोक तुमच्यासारखीं 

कामे करणारे तयार होत चालले आहेत याजकभरताां तयाांची भनवड होऊन चाांगले भवद्वान वरती व इतर 
खाली असें झाल्यावाचून नशीब हा शब्द लोकाांचे तोंडातून जाणार नाहीं. 



 अनुक्रमणिका 

माझे आढळाांत असे चमतकार आलें  आहेत की येक मनुष्ट्य दाहा साहेब लोकाांजवळ उत्तम म्हणनू 
भनभतो आभण येक साहेब येतो तो तयास येका भदवसात मखूध म्हणतो. आणखी मागला साहेब ज्यास डोकीवर 
घेत होता तयास पुढला फजीत कभरतो जर काांही अपरार्ावरुन असें होईल तर ठीकच आहे. परांतु भकतीयेक 
तुमचे लोक असे प्रभसद्ध आहेत कीं ते कोठेबह गेले व कोणतयाही कामावर आले तरी तेथे सवाची अवस्था 
अशीच कभरतात. असें तयाचे प्रकृतीचें मान असतें. तयाांस काांहीं शाहाणपण असे तादृश्य नाहीं परांतु स्वभावच 
तसा असतो–याजमुळें बहुर्ा तुमचे चाकर काळे लोक आहेत ते सवध प्रारब्र्वादी असतात. तयाांस असें वाटतें 
कीं उद्या कोण येईल आभण आपली काय यव्वस्था होईल हें समजत नाहीं. याजमुळें लोकाांत अशी म्हण आहे 
की, “इांग्रजी चाकरीचा शवेट तुरुां ग” अशा भवलक्षण तऱ्हा होतात तयाजमुळें कामगारात काहीं कस्थती राहात 
नाही. ज्यास जसें फावले तसा तो वतधतो आभण भदवस पार पडतो. कारण कीं भरवसा पक्का नसतो याप्रमाणे 
अवस्था आहे कीं नाहीं याचा बारकाईने शोर् ठेवा म्हणजे लक्षाांत येईल. भकती येकाांचे असें क्वभचत मत असतें 
कीं हे काळे लोक अगदी लबाड कृभत्रमी आहेत असें अभतशय वाईट मत इकडील लोकाांचे तयाांचे मनाांत 
भरलेले असतें याजमुळें तया मतास अनुसरुन फार भवपरीत वतधणुकेस आरांभभतात असेभह क्वभचत होतें. परांतु 
हे मत बरोबर नाही तुम्ही या लोकाांची कस्थती जाणून सावर्भगरी ठेवावी आभण सुर्ारण्याचा प्रयतन करावा. 
परांतु भलतेच कभरता यामध्ये काहीच लाभ नाहीं. याणे तुमचा कीतीस र्क्का येतो आभण लोकाांमध्यें असा 
समज पडतों कीं तुम्ही काही न्याय केला नाहीं परांतु फक्त दे्वष केला आभण याप्रमाणे लोक म्हणतात कीं, 
“तया साहेबाचे तयाचे वाकडें आलें  म्हणनू बतधफध  केला” इतयाभद कुतकध  कभरतात यास्तव ज्या जाग्यावर 
तुकम्ह बसता तया जाग्याचें योग्यच वतधलें  पाभहजे तसे तुम्ही आहाच परांतु अशी क्वभचत गोष्ट घडतये सबब 
सुचभवलें  आहे. 

 
तयाांत तुम्ही असें मनाांत आणा कीं काळे लोकाांस व तुम्हाांस अांतर जर तुम्ही येकट्याने काळे 

माणसाांस कामावरुन काढले बकवा तयाांचा छळ केला तर तयाांस कोणी उभा राहू देणार नाही. जेव्हाां तयाचा 
परमभमत्र साहेब भेटेल तेव्हाां काय होईल तें होऊ परांतु काळे लोकाांची भहमायत तुझ्याजवळ नसतये. कारण 
कीं तयाांचा स्वकीयपणा, वगैरे सवध पृथक असतात – तुमची येकमेकाांत भीड स्वकीयपणा असतो तसा काळे 
लोकाांत नाहीं. यास्तव ज्याच्या नाशास तुम्ही प्रवधताल तयाचा जन्मपयंत होतो सबब इतके तुम्हास साांगण्याचे 
कारण कीं जे कराल ते पक्की चौकशी करुन करीत जा भलतेच येकादे तुमचे मत असेल तर तयास तुम्ही 
चौकशी व कारणाखेरीज अनुसरु नये. 

 
माझे मत असें आहे की जी चाकरी देणे ती येक मोटे कुळातील सरदार बकवा उतपन्न ज्यास आहे 

तया गृहस्थास द्यावी म्हणजे ते चाकरी अब्रसू भभऊन चाांगली हजार वाटेने कभरतील. तयाांचा येक गुण कमी 
असला तरी बचता नाहीं. परांतु तयाचे खरेपणाभवषयी सांशय नाहीं. आभण हें उघडच आहे कीं ज्यास उतपन्न 
सरकारातून आहे तयाांस चाकरी वाईट करुन सवधस्व घाभलवण्याचें भय केवढें असेल दुसरें चाकरीस लायक 
इांग्रजी शाळेंतील भशखलेले जे असतील तयाांस कोणतीही चाकरी भदल्हीत तरी ते फार उत्तमपणाने 
कभरतील. कारण कीं खरेपणा व भलेपणा करणें व भनलोभ व लाच वगैरे दुष्ट्कमध न करणें हें तयास मान्य 
असतें तसें इतरास नाहीं. 

 
या दोहो प्रतीभशवाय लोकाांस चाकरी देणे हें चाांगलें  नाही. तुमच्याांतून भकती एकाचें असें मत आहे 

कीं इांग्रजी भशकून लोक उद्धत होतात व तयाांचे अांगी स्वतांत्रपणा इतका येतो की तो तुमच्याने साहवत नाही. 
ऐभशयास हें तुमचें मत अगदी भमर्थया आहे व या मताचे तुमच्याांत लोकही थोडेच आहेत. तुम्हास या 
लोकाांपासून खुषामतीची सवय झाली असल्यास तयाप्रमाणे हे इांग्रजी भशकलेले लोक खुषामत करुन घेणे हा 



 अनुक्रमणिका 

हलकेपणा आहे. याजकभरताां जो मनुष्ट्य भवद्वान आहे तयाचे अांगी स्वतांत्रपणा येतो व स्वतांत्रपणाचे पोटी 
अपमान सहन होत नाहीं याचा भवचार तुम्ही केला पाभहजे. तुम्हीच पाहा की इतर देशचे लोकाांपेक्षा आपले 
मनाभवषयीं भकती अभभमानीआहा याचें कारण इतकें च की तुम्ही शाहणे आहा. ज्यास शाहणपण व आपले 
हक ठाऊक नाही ते भनरभभमान असतात – अबधस्थानाांत तुकध स्थानाांत लोक अडाणी आहेत तेथे दाहा 
माणसाांस फाशी भदल्हे तर कोणी पुसणार देखील नाहीं. परांतु जर कोणी येक इांग्रजास उपरव करील तर 
तुम्ही सवधजण तयास मदत करुन सूड उगवाल तसेच जो खरेपणाने वागतो व जो शाहणा तुम्हास भजतक्या 
गोष्टी कळतात भततक्या तयासही कळतात असें असताां तुमच्यापासून तो अनादर कसा सहन करील. 
याजकभरताां अशा मनुष्ट्याशी तुमची वागणूक वगेळया रीतीची असली पाभहजे. तुम्हास असें वाटतें कीं 
दुसऱ्याची जशी योग्यता समजतो तशीच आम्ही याांची समजू तर हा तुमचा अभववके आहे. 

 
उदाहरणाकभरताां येका बडे लोकाचा व साहेब लोकाांचा सांवाद झाला तो ऐकल्याप्रमाणे येथे 

भलभहला आहे. 
 
बडे लोक – आपण हुकूम कराल तर मी जाईन. 
 
साहेब – सवध लोक अम्हास खुदाबन्द म्हणतात आभण तू अम्हास आपण म्हणतोस असें 

बरोबरीचे भाषण काां कभरतोस. अम्ही वभरष्ठ आहे कीं नाहीं? 
 
बडेलोक – आपण वभरष्ठ आहा खरे परांतु अम्ही खानदानीने सारखे आहो. मला दोन गाांव 

इनाम आहेत व तुम्ही जशी मोठी चाकरी कभरताां तशीच आमचे वडील मागील सरकाराांत करीत होते व 
दोनदोनश ेरुपयाच्या जागा लोकाांस देत होते. तयाहून तुम्ही अर्ीक काय केल? तयाचा मी नातू व सांभाभवत 
ग्रहसूत आहे जसे तुम्ही आपले देशाांत आहा तसेच अम्ही आपले देशाांत आहो आता इकडील लोकास 
सरकार कलकटर, जड ज्य, भरभवन्य,ू या जागा देत नाही. फार झाले तर मामलें दार फडणीस माहालकरी 
याांच्या जागा अम्ही भकतीही शाहाणे असलो तरी याच भमळावयाच्या तयाचप्रमाणे मी मामलेदार आहे. यास 
माझा काय उपाय आहे म्हणनू मला हलका माभनता की काय? 

 
साहेब – तें कसेही असो परांतु मी तुला बरतफध  करूां  सकतो–व पुढे तुला कोठभह जागा 

भमळणार नाही – अशी बेअदबी मी कर्ीही सोसून घेणार नाही. तू आपल्या योग्यतेने वागले पाभहजे. 
 
बडेलोक – महाराज क्षमा असावी. खुदाबन्दानी मला तू अरे असे म्हटलें  तर बचता नाहीं. परांतु 

मी पुढे खुदाबन्द असें म्हणत जाईन या देशाांत बडेलोक आहेत असें मी कर्ीही म्हणणार नाहीं. 
 
अणखी येक तुम्हास सुचवावयाजोगी गोष्ट आहे कीं–तुम्ही इकडील देशचे लोकाांचा यथायोग्य मान 

ठेवीत जावा तुमच्याांतून भकतीयेक या लोकाांस जनावराप्रमाणे बकवा कस्पटाप्रमाणे माभनतात परांतु हें चाांगलें  
नाही तुमचे व इकडील देशाांतील लोकाांचे भजतकें  सौहृद असेल भततकें  चाांगलें  तयाांत तुमचें सज्जनपणाची 
स्तुती होईल याचें कारण तुम्ही अणखी येक समजा कीं तुम्ही दूरदेशाांतून इकडे येता तेव्हाां तुमची व 
इकडील देशचे लोकाांची ओळख बकवा नातेंपोते असत नाहीं तेव्हा इकडील लोकाांस अवश्य पडतें कीं तुम्ही 
मोठे अभर्कारावर येता तेव्हाां तुम्हाकडे गेले पाभहजे आभण ओळख पाळख उतपन्न केली पाभहजे तेव्हाां असें जे 
तुम्हाकडे येतील तयाांचा मान भवनयपूवधक तुम्ही ठेभवल्याने तुम्हास खचध पडत नाहीं व तुमचा अपमान होत 
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नाहीं. मग थोडक्याकभरताां लोकाांस रुष्ट काां कराव?े तुमची अशी समजूत असेल कीं हे लोक मूखध आहेत 
आमच्या कपाळाशी भनतय येऊन कटकट कभरतात याांचें कोणी ऐकाव ेहा त्रास कोणी घ्यावा अम्ही थोर व 
शाहणे यावाचनू अम्हास काय गरज आहे ही समजूत तुम्ही सोडून भदल्ही पाभहजे. इकडील देशाांतील 
लोकाांवाचून तुमचे काांहीं चलावायाचें नाहीं तुम्ही जरी अभर्कार स्वताां आपलेकडे ठेभवले तरी तुम्ही भकती 
काम कराल सवध काम इकडचे लोकाांकडून होते. तुम्ही देखरेख कराल इतकें च–भकतीएक साहेब लोक 
असे आहेत की फक्त सह्यामात्र कभरतात व भशरस्तेदारास साांभगतात कीं जर दोष आला तर तुझ्याकडे हे 
प्रभसद्ध आहे. तुम्हास भकती येक लोक अडाणी आढळतील व मोटे लोकाांमध्ये तर फारच बेवकुफ 
आढळतील परांतु तयाांस शाहणे करण्याचा प्रयतन करावा तुम्ही तयाांचा उपहास करु नये. 

 
दुसरी येक तजवीज अशी आहे कीं मोटे लोक सरदार, जाहागीरदार, याांची मुलें  शाळेंत भशकतात 

कीं नाहीं याची चौकशी तुम्ही अवश्य ठेवावी व सरकारातून तयाांचकडे इतकें  चालभवतात यास्तव एतभद्वषयी 
तुम्ही तयाांस ताकीद करण्याांस अभर्कारी आहा ज्यास अनुकूल असेल तयाांजकडून चाांगले पांतोजी ठेववाव.े 
सार्ारण लोकाांकडून मुलें  शाळेंत पाठवावी तयार झालीं म्हणजे तयाांस अभर्कार देण्याची तजवीज ठेवावी. 

 
दुसरे येक तुम्हास सुचवावयाजोगें आहे कीं तुम्ही स्वताां सवाची भेट बोलतील तें समजून घेत जाव े

म्हणजे लबाडलोकाांस फावत नाहीं. तुमची भेट दुलधभ असल्याने तुमचे कामगाराांचे आजधव करावें लागतें 
तुम्ही समजून न घेतल्याने तुमचे कामगाराांस समजून घ्याव े लागतें नाही तर तो समजवील तसेच तुम्ही 
समजून फैसल कराल याजकभरताां गरीब व श्रीमांत याांस तुम्हाांस स्वताां जाऊन तुम्हास साांगण्याची अडचण 
असू नये म्हणजे तुमचे कामदाराांचें व भशपायाांचे जें हल्ली महातम आहे व तयाजमुळें लोकाांस ज्या अडचणी 
आहेत तया दूर होतील. 

 
देशभाषा भशकणे हें तर मुख्य काम आहे तयावाचून भकतीभह तुम्ही शाहणे असलेत तरी व्यथध होईल व 

तुम्ही लोकाांशी भजतकी सलगी ठेऊन वागाल भततकी तुम्हास माभहती अर्ीक होईल व तुम्हास बातमी 
लागेल व तुमचे चाकराांतून चाांगला कोण, मध्यम कोण व वाईट कोण, हें तुम्हास कळेल नाहीं तर घोडा 
गाढव याांची बकमत तुम्ही सारखी कराल मग चाांगले रीतीने चालणारास रै्यध कशाने येईल जर तुम्ही भनवड 
कराल व भनवडून लोकाांस वाढवाल तरच चाांगले लोकाांस रै्यध येईल परांतु एतभद्वषयी तुमच्या हातून 
मोटाल्या चुक्या होतात व याांत सांशय नाहीं एतभद्वषयी खबरदारी केली पाभहजे. 

 
या देशाांतील लोक याांची अवस्था पोरासारखी आहे थोराांत हे जमा नाहींत कारण कीं स्वताां मोटा 

अभर्कार चालभवण्याचें व भवद्यावृद्धीचें काम करण्याचें वगैरे काांहीं याांचे हातून होणे कठीण व याांचे हातीं 
अभर्कार असल्यानें अनथध कभरतील एतभद्वभवषयी मला तर सांशय नाही. याचें कारण याांस कायद्याचा 
उपयीग ठाऊक नाही व कायदे कसे असाव ेव कोणी कराव ेव तयास मान कसा द्यावा व न्याय कोणचे रीतीने 
कराव ेव न्यायाांत समदृष्टी कशी असावी एतभद्वषयी जें कौशल्य तुम्हामध्यें आहे तसें इतर लोकाांमध्ये नाहीं व 
तुमचे राज्यकरण्याचे बेत व कायदे व बांदोबस्त व व्यवस्था हीं तुमची तुम्हीच करू जाणा तशी साांप्रतकाळीं 
इकडील लोकाांस व्हावयाचीं दूर आहेत परांतु तुम्ही करता तीं पुरतीं जावत नाहींत व आगाभपछा 
पाभहल्याभशवाय भलताच कुतकध  काढतात यास्तव सरकारने अभर्कार बहुत करून तुमचे लोकाांचे हातींच 
ठेभवले आहेत हे यथान्याय आहे असें केल्यावाचून उपाय नाहीं बहदू व मुसलमान लोक हे तुमच्या 
देखरेखीवाांचनू काय करतील याचा अांत लागत नाहीं कारण कीं तयाांच्यामध्यें अडाणीपणा फार आहे. 
यास्तव आमचे सरकार जे जे बेत करीत आहे ते सवधथैव चाांगले याचा मला सांशय नाहीं. परांतु तुम्ही सवांनी 
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तयाांचे बतेास अनुसरून ते चालू कराव े– तुम्ही मनावर न घेतल्यामुळें  ते तसेच राहतात व भकतीयेक कामें 
अशीं आहेत कीं तयाभवषयीं सरकार जोर करूां  शकत नाहीं असे येकाद्या सरदारास साांगून तयाचे मुलाकडून 
भवद्या करवावयाची – पुस्तकगृह – दवाखाने आभद करून लोकाांकडून चालू करवावयाचे तयास तुमचे 
कामगार व भशरस्तेदार वगैरे याांस तुम्ही ताकीद केली असताां ते झटून खटपट करतील हे करणें–चाांगले 
मनुष्ट्यास चाकरी देणें–व तुमचे हाता खालचे अांमलदाराकडून भवदे्यस मदत देवभवणे इतयाभद जे बते आहेत 
हे तुम्हीच केले पाभहजेत व तुम्ही शब्द टाकालतर होईल सरकार तुमचा हा उद्योग पाहावयास खुषी आहे व 
मदत करील परांतु तुम्ही सवध कामे सोडून हेंच करा असें कसें साांगेन? याजकभरताां सरकारचे डोळे तुम्ही 
मुलुखाची व्यवस्था प्रतयक्ष तुम्ही पाहता व लोकाची कस्थती तुमचे दृष्टीस पडतये याजकभरताां असल्या गोष्टी 
तुम्हीच आरांभभल्या पाभहजेत व आमचे लोकाांस तुम्ही साांगनू खपभवले पाभहजेत. 

 
असा उद्योग केला असताां लोकाांचे कल्याण फार होईल व हल्ली लोकाांस स्वस्थपणा आहे पूवी जे 

उपरव मोगल आले, होळकर आले, भालेरायी झाली, पेंढारीयाणी गदी केली, असे जे अनथधकारक होते ते 
हल्लीं नाहीत लोकाांची घरेंदारें आभण जीव हे स्वस्थपणात राहून बादशाहासारखे लोक आपले घरीं बसतात 
कोणाचा कोणावर जुलूम चालत नाहीं अशी या सरकारची तजवीज बहुत चाांगली आहे व या सरकारहून 
चाांगलें  सरकार बहदूलोकाांस रामराजाचे व र्मधराजाचे आलीकडे भमळाले नसेल असे मला वाटतें. म्हणनू 
अशा सरकारच्या अांमलात भवद्यावृद्धी वगेरे सुर्ारणा ज्या युरोपखांडात आज तीनचारश े वषात झाल्या 
भततक्या झाल्या पाभहजेत. 

 
तुम्हाहून शांभरात नव्वदची अशी समजूत असतें कीं, “आपण इकडे रोजगारास आलो आहो तर 

सरकारनें साांभगतलेलें  काम मुदतीपयंत केलें  आभण पेनभशन घेऊन घरी गेलें . आपल्यास या लोकाांचे 
उठाठेवीवाचून गरज काय न जाणो हे लोक भवभचत्र आहेत तर काहीं बखेडा पडला तर सरकार म्हणेल की 
तुम्हाांस हे काम करण्यास कोणी साांभगतलें . तयापेक्षा भनमुट असाव ेहे बरे,” आठ असें म्हणणारे आहेत कीं, 
“जर लोकाांनी परस्पर आरांभभले तर आपण रुकार र्ावा. आपण होऊन करण्याची काहीं गरज नाही व 
शकेडों दोन असें असतात कीं हे लोक अर्धवट शाहणे याांस शहाणपणाचा रस्ता दाखभवला पाभहजे 
याांजकभरता ते झटून खटपट कभरतात. लोकास समजून साांगतात याप्रमाणे शांभराांची रीभत आहे. तर असे जे 
दोन असतील याचप्रमाणे सवांनी झालें  पाभहजें हे लोक भवभचत्र नाहीत. तुम्हीं साांगाल तया मागांनी जाणारे 
आहेत. इतकेच की तयाांना सन्मानानें आणनू समजूत करून फूस लावनू पोरासारखें खेळभवलें  पाभहजेंत 
म्हणजे तयाांजकडून अनमान होणार नाहीं. 

 
पूवी म्हटलें  कीं इकडील लोक अभर्काराच्या उपयोगी नाहीत. परांतु तुम्ही शाळा वगैरें घालून ज्या 

लोकाांस तयार केले आहे ते उपयोगी आहेत. बकबहुना ते तुमच्याप्रमाणे काम कभरतील यास्तव ते म्हणणें 
इकडील लोक जे अभवद्वान आहेत तयास मात्र लागू आहे. तेथे तुम्हाांस आणखी येक सुचभवलें  पाभहजें कीं 
तुम्ही जों जों लोक तयार करीत आहात तों तों तयास अभर्कार देण्याचीभह तजवीज झाली पाभहजे. परांतु हे 
तुम्हाांस साांगून उपयोग नाहीं भला खभचत वाटते की सरकार याभवषयीं तजवीज करील व हे लोक तयार 
होत चालले म्हणजे काळें लोकाांमध्ये व तुम्हाांमध्ये जो भेद ठेभवला आहे तो मोडून टाकतील व शाहणपण 
उभयताचे येकसारखे झाल्यावर देशावरून व रांगावरून भेद ठेवणे हे यथान्याय नाहीं याांजकभरताां इकडील 
लोकाांनी शाहणपण लवकर भमळभवले पाभहजें. परांतु हे पांगू आहेत याजपासून स्वतः घडत नाहीं यास्तव 
तुम्हाांस मी भवनवनू साांगतो कीं या कामास तुम्ही म्हटले पाभहजे आभण या लोकाांमध्ये जें गुण व अक्कल 
तुम्हाांमध्ये आहेत तें सतव इकडे यावें असा प्रयतन केला पाभहजे. 
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तुमच्या लोकाांमध्ये येक मोटी वाईट चाल अशी आहे कीं येका साहेबाने बकवा दुसरे कोणी येकाद्या 

भवषयीं वाईट मत साांभगतले तर तातकाळ तुम्ही ते ग्रहण करीता. याची उदाहरणें अशी पाहाण्यात आली 
आहेत कीं ज्या मनुष्ट्याभवषयीं तुम्ही काही काळपयंत मोठा अभभमान बाळगीत होता. तयाच मनुष्ट्याभवषयीं 
तुम्हाांस काही साांभगतलें  तेणेंकरून तातकाळ तो मजीतून उतरून पनु्हा तयाचे दशधन घेतले नाहीं व तयास 
बोलू भदल्हे नाही. यास इकडील लोकाांमध्ये कानाचा हलकेपणा म्हणतात. तयाांस ही चाल बहुदा चाांगली 
नाहीं कारण ती कीतीयेक लोक गोष्ट साांगतात ती तयास खरी वाटते म्हणून साांगतात परांतु ती खोटी असते. 
याांजकभरता साांगणाराकडे खोटे साांभगतल्याचादोष नाहीं. परांतु तुम्ही ते ग्रहण चौकशीवाचनू केले तर हा 
दोष आहे. यास्तत कानाचा हलकेपणा अगदी असू नये. पक्की चौकशी होऊन खरे ठरेल तरच तयाप्रमाणे 
कोणाचा नाश करावा. केवळ साांगणाराचे मनोर्ारणा कभरताां कोणचे करमास प्रवतूध नये. 

 
मुख्य तुम्ही आपले चाकराभवषयी फार खबरदारी ठेभवली पाभहजे. कारण कीं आमचे लोकाांत 

भदवसेभदवस लबाडी फार वाढत चालली आहे. जर कोणी म्हणेल कीं माझा येक वाद आहे हा मी पांचायतीत 
तोडीन तर येकही भलामनुष्ट्य भमळणार नाही. यास्तव तुम्हाांकडे सवध भफयादी येतात. जरी लवादाचा 
कायदा आहे तरी उपयोग नाहीं याचे कारण नीभतवान नाहींत. तेव्हाां अशा श्रेष्ट लोकाांतून चाांगला भनवडून 
काढणे हे काम अवघड आहे हे लक्षात ठेवाव.े 

 
भदवसेंभदवस लोक नीभतश्रेष्ठ होत आहेत याचे कारण तया लोकाांस आवरणारा व र्माचा मागध 

दाखभवणारा कोणी नाही सरकारचे चाांगले राज्य नीतीमुळे स्वस्थता आहे. मोकळींक फार आहे परांतु नीभत 
कशी सुर्ारावी याचा मागध नाही व डोईजड कोणी असा राभहला नाहीं कीं ज्याांस सवध लोक मानीतात. जो तो 
स्वतांत्र भनभधय होऊन वागतो. याजमुळें ब्राम्हणदेखील दारू भपऊ लागले म्हणून या श्रेष्ठ पडण्याचा प्रभतबांर् 
होण्याकभरता भवदे्यवाचून दुसरा उपाय नाहीं व जे भवद्वान सुशील असतील तयाांस मोठ्या जागा देऊन सवध 
लोकाांत तयाांस डोईजड करून ठेवाव ेम्हणजे तयाांचे गुण पाहून लोक भशखतील. स्वजातीय लोकाांस मानून 
तयाांचे गुण लवकर येतात. तुमचे गुण चाांगले असूनही लोक ग्रहण करीत नाहीत. कारण कीं तुम्हास म्लें च्छ, 
यवन, असे लोक म्हणतात. व तुमच्या नीभतवांतपणाचा भवचार करीत नाहीत. याांजकभरताां तुमचे कामदारात 
इकडील देशचे जे शाहणे भवद्वान, चाांगले चालीचें असतील ते मुख्य झालें  म्हणजें तयाांचे योगाने तुमचे गुणाचे 
वणधन होईल. हल्लीचे कामदार तुमची चाकरी तुम्हास मनापासून मानून कभरतात असे नाही. औषर्ासारखी 
करतात घरीं आलें  म्हणजे चौघात बसून म्हणतात कीं, “पोट भरत नाहीं मग काय करावें. या महाराची 
चाकरी करावी लागतये.” आभण र्मध बुडभवला, सती बांद केली. “हे फार वाईट आहे,” सार्ारण लोक यानी 
येक दूषण भदले तर ते दोन देतात. याप्रमाणे तुम्हाांस पके्कपणी जाणणारें व तुमचे राज्याची नीभत चाांगली हें 
समजणारे हे तुमचा उपहास करणार नाहींत हे तुम्ही पके्क समजा. तोंडावर आजधव व खुषामत हात तोडून 
पाांचवळे सलाम करतात व दाहावळे मायबाप म्हणतात. परांतु याांचें मन साफ नसतें. हे तुमच्यासमोर मात्र 
स्तुती करणारे परांतु पाठीमागें तुमच्या कुटाळया करणारे आहेत. यास्तव मुख्य सावर्भगरी ही तुम्हास 
ठेभवली पाभहजे कीं जे सुभशभक्षत, शाळावान, ज्यास ज्ञान, भवद्या, समजूत, नीती, चाांगली आहे तयाांस तुम्ही 
जवळ कराव ेम्हणजे ते लोकाांत प्रमुख होऊन लोकाांच्या नीती सुर्ारतील. 

 
याप्रमाणे मला अल्पमतीने जो सुचला तो बोर् मी तुम्हास केला आहे. याप्रमाणे तुमची भकतीएकाांची 

वागणूक आहेच. परांतु अशी सवांची व्हावी अशी माझी इच्छा आहे. यास्तव र्ीटपणाने तुम्ही बोर्ग्राहक 
आहाांत म्हणून सुचभवलें  आहे ही भवनांती. 
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स्रदेशोय वाज्यें र ससं्थाने 
 
(‘स्वदेशीय राज्यें व सांस्थाने’ हा लेख लोकभहतवादी माभसक पुस्तकाच्या पभहल्या अांकातून/वषध-२ 

रे अांक १-२– सप्टें.– ऑक्टोबर १८८३/उतरून घेतला आहे.) 
 
या भवषयावर भलभहताांना मुख्यतव ेपुढे भलभहलेल्या गोष्टींचे भववचेन करावयाचे आहे :— 
 
(१) स्वदेशीय राजे व सांस्थाभनक याांच्या समजुती. (२) पैशाची उर्ळपट्ी. (३) तयामुळे तयाांच्या 

राज्याांचा व सांस्थानाांचा होणारा तोटा. (४) लोकाांचा व तयाांचा सांबांर्. (५) तयानी आपल्या मुलुखाांत 
कोणकोणतया सुर्ारणा करून लोकभप्रय झाले पाभहजे. (६) तयाांची पूवीची व हल्लींची कस्थती वगैरे. 

 
स्वदेशीय राजे व सांस्थाभनक याांची अशी एक सवध सार्ारण समजूत आहे की, रयतेपासून जो 

वस्तूलाभ येतो तो आपल्या खाजगत पैसा आहे. तयाचा कोणीच भहशोब देणे नलगे. तयाचा खचधवेंच 
करण्यास आपण मुखतयार आहों. तयामध्यें खाजगी व दौलत (सावधजभनक) अशा प्रकारच्या दोन खचांची 
वाांटणी मुळींच नको. खाजगी खचध करून बाकी राहील ती भशल्लक दौलतीकडे (सावधजभनक उपयोगाकडे) 
खचध करावयाची. परांतु खाजगी खचास आभण उर्ळपट्ीस अडचण पडता कामा नये. या भशवाय तयाांची 
अशी एक दृढतर समजूत झाली असते की, आपले पूवधजाांनी व वाडवभडलाांनी येवढे अश्राांत श्रम करून 
मोठमोठ्या पराक्रमाांनी जे मुलूख सांपादन केले, ती आपल्या मालकीची बजदगी झाली आहे व तयाकभरताां 
तया बजदगीची वाटेल तशी व्यवस्था करण्यास आपण सवांशी स्वतांत्र व मुखतयार आहों. एखाद्या घराचे 
मालकास तया घराांत राहणाऱ्या भबऱ्हाडकराांकडून ज्याप्रमाणे भाड्याचे उतपन्न होते व तया उतपन्नाचा खचधवेंच 
करण्यास ज्याप्रमाणे तो स्वतांत्र व मुखतयार आहे तयाप्रमाणे आपल्या पूवधजार्वजत राज्यरूप गृहाांत राहणाऱ्या 
प्रजारूप भबऱ्हाडकराांकडून वसुलीच्या रूपाने जो भाड्याचा पैसा येतो तयाचा खचधवेंच करण्यास मुखतयार व 
स्वतांत्र आहोत. या कभरताां आपल्या ख्यालीखुशालीस जो खचध लागेल तो प्रथम करून नांतर भशल्लक 
राभहल्यास सरकारी (प्रजेच्या) कामाकडे खचध करण्यास पैसा द्यावयाचा. एरवी प्रजेचा आपल्या वसुलीवर 
काांही एक हक्क, वारसा अथवा दावा नाहीं. अशी फाराां भदवसाांपासून परांपरेची समजूत तयाांजमध्ये चालत 
आली आहे. तेव्हाां या खोट्या समजुतीच्या पोटाांत तयाांजकडून होऊ नयेत अशी अनेक भलभलती, अनकन्वत 
आभण प्रजेला अभहतावह अशी असस्कृतये होतात याांत नवल नाही. 

 
प्रजेकडून उतपन्न होणाऱ्या पैशाचा अनुतपादक व अभचरजीवी अशा अनावश्यक कृतयाांकडे खचध 

करणे तयाला आम्ही असतकृतये म्हणूां. कोणी राजा ब्राह्मण भोजने घाभलतो आहे, कोणी सांस्थाभनक भखचडी 
व सदावते वाांटतो आहे, कोणी थोर मनुष्ट्य श्रावणमासी दभक्षणा देतो आहे व कोणी श्रीमान् गृहस्थ उतसाह व 
दाने कभरतो आहे. हे अनुतपादक खचध नव्हेत काय? पुष्ट्कळ बैरागी, फकीर, गोसावी, वारकरी वगैरे पोसून 
तयाांस भाांग, गाांजा, तांबाखू, मालपुवा, भसरे् वगैरे वाटले आभण जन्मपयंत तयाांणी ते खाल्ले तरी तयापासून 
लोकाांचे ज्ञान, र्मध, सांपभत्त, सत्ता वगैरे भतलमात्र तरी वाढेल काय? तर, ज्याांणी राजाश्रय घ्यावा तयाणी 
काांही तरी लोकाांचा फायदा करून भदला पाभहजे. नाही तर ते राजाश्रयास व प्रजाश्रयास अपात्र होत. 
खरोखर आश्रयपात्र म्हटले म्हणजे अांर्, पग,ू अनाथ वगैरे लोकच होत. परांतु सवधदा परोपजीवी होऊन 
राहण्याचाच र्ांदा करून राहणारे बाणेदार भभक्षुक हे सवधथैव आश्रयाला अपात्र होत. तयाांजकडून तयाांच्या 
योग्यतेचे काम करून घेऊनच तयाांस आश्रय भदला पाभहजे. मनुष्ट्य प्राण्याने भनरूपयोगीपणाने व अक्षर शत्र ु
असें न राहताां उद्योगर्ांदा करून पोट भभरले तर देशाला भकती फायदा होईल व तयाचे भकती दाभरद्र्य 
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भवभछन्न होईल? परांतु हा भवचार कोणी करीत नाहीं. वरील प्रकारचा उर्ळपट्ीचा खचध करणाराांस आळशी व 
पोटबाबू लोक र्मधराज्य, र्मातमे व उदार अशी मोठमोठी भवशषेणे देऊन आळभवतील. परांतु तया 
आळभवण्याांत काय अथध आहे? वस्तुतः असा खचध करणाऱ्या उर्ळया व अभवचारी लोकाांस र्मातमे, उदार व 
र्मधराज्य असे म्हणणे भकती अांशानी बरोबर आहे याचा भवचार, ज्याला यकतकां भचत अथधशास्त्राचे ज्ञान आहे 
अथवा देशकस्थतीच्या सांबांर्ाने थोडीशी तरी चौकसबभुद्ध आहे, तो तेव्हाांच करून म्हणेल कीं हा भनव्वळ पैसा 
मारणे बकवा नाहींसा करणे असून देशाला दाभरद्र्यात व भनकृष्टावस्थेस पोंचभवणे आहे. आभण खरोखर 
पाभहले असताां तया उभयांताचेही म्हणजे खोटे कसें म्हणाव?े असल्या उर्ळेपणाांत ज्याांना भक्ष्य भमळतो 
तयाजकडून तया उर्ळपट्ीची तारीफ केल्यावाांचून कर्ीही राहणार नाहीं. याचे कारण उघड आहे की, या 
देशाांत र्माभभमान, देशाभभमान व राज्याभभमान यापेक्षाां उदरभरणाभभमान फार मोठा व दाांडगा आहे. तयाणे 
सवांस अगदी स्ववश केले आहे. तयापढेु सतय, दया व शाांभत याांचा काांही एक उजेड पडत नाही. ज्याांचेकडून 
पोटास भमळेल व तेही भबनश्रमात व केवळ स्तुभतस्तौ तयाने भमळेल. तयाजबद्दलची भमर्थयास्तुती, भनष्ट्कारण 
तारीफ आभण व्यथध बडेजाव करावयाची अशी फुकट्या लोकाांस सवयच पडून गेलेली असते. या सवयीचे 
पोटाांत मग काहीही अनथध आपल्या देशावर बकवा जातीवर ओढवला तरी तयाजबद्दल कोणी भक्षभतच 
बाळगीत नाहीत् अर्माला र्मध, असतयाला सतय आभण अपथाला सतपथ म्हणून खुशाल जे बनद्य, तयाज्य व 
दे्वष्ट्य तयाचा अांभगकार करून पोटे जाळण्याची आळशी व पोटाथी लोकाांस सांवयच असते व भतजवाांचून 
तयाांचा भनवाहही चालावयाचा नाही तेव्हा अशा भमर्थयास्तुतीस आभण असतय प्रशांसेस भलूुन जे राजे, 
सांस्थाभनक व श्रीमान् लोक आपल्या पैशाचा उर्ळपट्ीने खचध कभरतात ते भनखालस तो पसैा ठार माभरतात 
बकवा एखाद्या भवभहरींत बकवा तळयाांत भजतका पैसा टाकून देतात असे म्हणाव े लागते. हा रव्यव्ययाचा 
भवचार झाला. म्हणजे, जवळ पैसा असला तर तो सन्मागी व चाांगल्या कृतयाांत खचध करावा. असन्मागी व 
असतकृतयाांत तयाची उर्ळपट्ी करूां  नये, असे साांगणे झाले. परांतु सद्सतकृतयाांत तरी असा पैसा खचध 
करण्याची मुखतयारी आभण स्वातांत्र्य राजे लोकाांस व सांस्थाभनकास आले कोठून? पैसा अमूक भरतीने 
खर्वचला असताां तयाचा सद्वय होतो व अमुक तऱ्हेने उडभवला असताां तयाचा असद्वय होतो हे आम्ही आपल्या 
सद्सद बदु्धीप्रमाणे साांभगतले. परांतु ज्याांच्या जवळ ज्याच्या स्वतःचा पैसा व बजदगी आहे भतचा वाटेल तया 
भरतीने खचध करण्यास तो मुखतयार आहे. तयाला अडथळा व प्रभतबांर् करण्याचा कोणास अभर्कार नाही. 
पण ज्याचा स्वतःचा पैसा नाही पण ज्याला भवश्वासूक म्हणून बकवा सबल व सशक्त म्हणनू पैशाचा 
रक्षणकता नेभमले, तयाणेच उलट तया सवधपैशाचा आपण र्नी व मालक म्हणनू वाटेल तसा खचधवेंच करावा 
हे अतयांत नीचपणाचे आभण अर्मतेचे काम आहे. स्वतःच्या मालकीचा पैसा मालक कोणतयाही तऱ्हेने 
उडवो, तो दुव्यधसनाांत तयाचा खचध करो, आळशी व फुकटे्य लोकास पोसभवण्याांत नाहींसा करो अथवा 
तयाची गाठोडी बाांरू्न नदींत बकवा समुराांत फेकून देवो, तयाजबद्दल तयाला कोणीही प्रभतबांर् करण्यास 
समथध नाहीं. परांतु ज्याला रक्षणकता नेभमला, तयाणेंच तया पैशावर दरोडा मारून तयाचा वाटेल तया भरतीने 
चैनबाजींत व भवषयानांदाांत खचध करावा यास अडथळा व प्रभतबांर् करण्याला प्रतयेक मनुष्ट्य अभर्कारी आहे. 

 
राजे व सांस्थाभनक हे अशा प्रकारचे रव्य सांभाळणारे व जीभवताचे रक्षण करणारे रयतेचे नौकर 

आहेत हे तयाांणी पके्क समजून असाव.े तयाांच्या पूवधजाांनी मोठमोठे पराक्रम करून व रयतेचे भतच्या शत्रूपासून 
रक्षण करून मुलूख काबीज केले, म्हणून ती काांही तयाची खाजगी भमळकत होत नाही. हे तयाांणी पके्क 
लक्षात वागवाव.े ज्या मुलूखाांत हल्लींच्या राजाांचे व सांस्थाभनकाांचे पूवधज नाांदत असल्यामुळे हल्ली तयाांजकडे 
राज्यसूते्र आली असतील, तयाांभवषयी असे समजावयाचे की, तया मुलूखाांतील रयत अशक्त, असमथध व 
नाईलाज झाल्यामुळे भतणे आपल्या उतपन्नाचा काांही अांश तयाांचे स्वार्ीन करून तयाचे योगाने तयाणी आपला 
खाजगी खचध व रक्षणाला लागणाऱ्या इतर सवध व्यवस्था बघाव्या अशा हेतूने तया राजाांना साह्य व मदत 
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करून ते समथध, बलवान् व सुरभक्षते असे समजून, तयाांस राज्यपद भदले. याांपेक्षाां तयाणी तयाांजकडे दुसरा 
कोणताही अभर्कार ठेभवला नाही. श्रीमांताांनी आपली बजदगी, सामानसुमान, चीजवस्तु व कापड रोकड 
चोराांनी, लुटारूां नी अथवा भामट्याांनी चोरून लुटून अथवा ताव मारून बकवा फसवनू नेऊ नये म्हणनू 
दारावर सशक्त, उग्र, दाांडगे व शूर असे दोन पूरभय्ये पठे्ठ काांही पगार कबूल करून पाहऱ्याकभरताां व 
रक्षणाकभरताां ठेभवले तर तयाणी पाहरा व रक्षण करावे, काां आपल्यास द्वारपाल नेभमले म्हणून मालकाच्या 
घराांतील सवध बजदगीवर स्वाभमतव ठेवनू भतची वाटेल तशी व्यवस्था लावावी? तयाणी मालकाने भदलेल्या 
मुशाभहऱ्यावर सांतुष्ट राहून आपले कतधव्यकमध कराव े काां असा अर्मपणा करून र्न्याच्या सवधस्वाचाच 
अपहार करण्याची दुष्टबुद्धी र्रावी? हीच गोष्ट राजेसांस्थाभनक आभण तयाांची रयत याांची आहे. रयत ही 
मालकीण असून राजेसांस्थाभनक हे भतचे बांदे नोकर आहेत, हे ततव सवांनी ध्यानाांत र्भरले पाभहजे. सवध 
प्राांताांत व मुलखाांत प्रजेचेच स्वाभमतव आभण भतचेच हक्क आहेत. आभण ती आपले सांरक्षण होऊन आपल्या 
बजदगीचे व मालमते्तचे रक्षण व्हाव ेम्हणून बांदोबस्ताकभरताां आपल्या प्राप्तीतील काही अांश खचूधन कोणी तरी 
शूर, प्रामाभणक आभण आस्थेवाईक असा मनुष्ट्य सांरक्षक नेमते. तो सांरक्षक जो तो हा राजा होय. तयाणे 
आपल्या साह्यात फौजफाांटा, आरमार वगैरेंची योजना करावी व भततक्या पुरता रयत व तया राजाला पैसाही 
पुरभवते. परांतु तया पैशाचा करावा तसा तो उपयोग न कभरता उन्मत्तपणाने व आपला अभर्कार सांबांर् 
भवसरून वर साांभगतल्याप्रमाणे आपल्या ऐषआरामाकडे आभण चैनबाजीकडेसच तयाचा रु्व्वा उडभवतो. अशी 
उदाहरणे एतदे्दशीय राजाांमध्ये आभण सांस्थाभनकाांमध्ये भवपुल आढळतील् 

 
रयतेचे सांरक्षण व बांदोबस्त करण्याचे दोन तीन मागध आहेत व एवढ्याकभरताांच आपल्या उतपन्नाांतून 

राजाला कराच्या रूपाने पैशाचा पुरवठा कभरते. ते दोनतीन मागध हे :– (१) रयत जरी झाली तरी भतजमध्यें 
कामक्रोर्ाभद षड भवकाराांनी आभण दुष्ट मनोर्मांनी आपापसाांत दुष्टावे, अपहार, चौयध, व्यभभचार, 
फसवाफसवी वगैरे चालून लोकाांची शाांभत आभण सौख्य याांस व्यतयय येतो. तयाच्या बांदोबस्ताकभरताां 
पोलीस, न्यायार्ीश, मभॅजस्रेट कचेऱ्या, तुरुां ग वगैरेंच्या योजना आभण तजभवजी करून दुष्ट लोकाांस भशक्षा 
आभण शासन केले पाभहजे. (२) लोकाांमध्ये भवद्या, भशक्षण, कलाकौशल्य व हरएक प्रकारचे कसब ही वाटून 
तयाांस ज्ञानसांपन्न व उद्योगी करण्याकभरताां शाळा, पाठशाळा, पुस्तकालये, कारखाने, यांत्रालये वगैरेंची 
योजना करून, तयाांजमध्ये परस्पर ऐक्य,पे्रम, बांरु्प्रीती व देशाभभमान उतपन्न केला पाभहजे. आभण (३) या वर 
साांभगतलेल्या सवध व्यवस्था व गोष्टी सुयांत्र व अप्रभतबद्ध चालून तयाांस बाह्योपार्ींची पीडा होऊ नये म्हणनू 
फौजफाांटा, भशबांदी वगैरेंची व्यवस्था ठेभवली पाभहजे. ह्या तीन मागांच्या व्यवस्थेकभरताांच राजाकडे प्रजेचा 
कारभार येत असतो व या तीन मागांकडेसच तयाणे तया कारभाराचा भवभनयोग केला पाभहजे, हे तयाचे 
प्रजेच्या नोकराप्रमाणे कतधव्य आहे. ह्या तीन प्रकारच्या बांदोबस्ताांची गरज नसती तर लोकाांना राजाची 
जरूर नसती व तयाांणी स्वकष्टार्वजत पैशाांतून छदामदेखील राजाच्या नाांव ेखची घातला नसता. आपली मुले 
लेकरे व बायकापोरे रानावनाांत व उन्हातान्हाांत खपून जे उतपन्न करावयाचे तयाांतला काांही अांश उगाच 
एखाद्या मनुष्ट्यास तयाच्या चैनबाजीकभरताां आतमसांतोषाने कोण उचलून देईल हे उघडच भदसते आहे. 
साराांश, कोणी तरी शहाणा, समांजस, हुशार व कतधबगार असा मनुष्ट्य बघून तयाजकडून ही बांदोबस्ताची 
कामे करवनू घेण्याकभरताां रयत आपल्या प्राप्तीतला अांश ज्यास देते तोच हा राजा. राजा म्हणजे प्रजेचे 
रांजन करणारा, असा तयाचा शब्दाथधच आहे. तेव्हाां जो राजा प्रजेच्या करभाराने श्रीमांत होऊन तयाचा 
अपव्यय करील तो प्रजेला रांजभवणारा तरी कसा होईल आभण तयाांत तयाच्या राजपदाची व ‘राजा’ या 
नावाची तरी साथधकता काय झाली म्हणनू समजावी? 
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साराांश राजे लोकाांनी म्हणजे सवध प्रकारची श्रीमांताची सुखे भोगावी आभण मनःपूतध चैनबाजी 
उडवावी एवढ्याकभरता काही तयाांची योजना नाही. गरीब व मेहनती लोकाांनी मेहनत करावी, काबाडकष्ट 
भोगाव,े पत्रदूर रगट्यावर भदवस लोटाव,े अांबील्पाला खाऊन भनवाह करावा, मरेपयंत श्रम व दुःखे भोगावी 
व राजाला करपट्ट्या व हक्कदस्तुऱ्या द्याव्या; आभण राजाांनी खुशाल भवलासमांदीरात झोपाळयावर बसून व 
नाना प्रकारचे सुखोपभोग भोगून भनष्ट्काळजीपणे भदवस काढावे, हा का न्याय आभण हा काां राजर्मध् तेव्हाां 
ह्या गोष्टी लक्षात आणून राजाांनी व सांस्थाभनकाांनी वागले पाभहजे, आपल्या प्रजेमध्ये असांतोष, अस्वास्थ, 
अशाांभत, औदाभसन्य, अभचरस्थाभयता व अमागधगाभमतव ही न राहता सवधच सांतोष, स्वस्थता, शाांतता, 
उतसाह, गाांभभयध, सदाचार आभण सद वतधन ही कायम राहतील. आभण न्यायशासन, दाद, हुकूम, वचक, 
दरारा, भभती व आदर ही व्यवस्थेने चालतील. अशा प्रकारची राज्यपद्धभत ठेवली पाभहजे. ती वर भलभहल्या 
प्रकारच्या मनसोक्त आचाराने आभण चैनबाजीने राहणार नाही. सवधत्र हीच कस्थती आढळेल की राजाचे 
एकदा आसन बसले म्हणजे तो आपली पूवधकस्थती सवध भवसरून जाऊन तयाला नाना प्रकारचे ढांग व छांदफां द 
आठवतात ज्या कामाकभरता तयाला नेभमले असते, ते काम तो भवसरून जाऊन तयाला स्वतःच्या नादापढेु 
आभण ऐषआरामापुढे काही भदसत नाही व ते काम पहाण्यास तयाला फुरसत होत नाही. तयाच्याभोवती 
आजधवी व स्तुतीपाठक लोकाांचे कडाळें जमनू तयाांच्या लाघवी भाषणाने तो मोहून जाऊन सवधदा उर्ळेपणा, 
बेपवाई यामध्येच आपल्या जीभवताचे साथधक माभनतो. खेळ-कुस्तया, नाच-तमासे, गाणे-बजावणे, 
रांगमहाल, आरसेमहाल, भशकारी वगैरेमध्येच ह्याचा वळे जाऊन तया मौजातच ह्याचा सवध पैसा येतो. तरी 
तयास तो न पुरता तयाचा सदा हात ओढीत असतो. मग तो नव ेनव ेकर, पट्ट्या, नजराणे वगैरे बाबींनी 
रयतेकडून पसैा काढतो. अशा प्रकारचा पैसा उकळण्यात मग तयाजकडून न्यायाचे अन्याय, खऱ्याचे खोटे, 
जुलूम जबरदस्ती व र्रसोडभगरी वगैरे फार चालून लोक रांजीस येतात. कोणाला जागा बकवा नेमणूका देणे 
झाल्या तर तयाबद्दल तो नजर मागतो. नजर देणारा नालायक असला तरी तयास तो लोभाने लायख 
ठरभवतो व तया नालायख कामदाराने लोकास लुटले तरी तयाजकडून घेतलेल्या नजराण्याने ओशाला 
असल्यामुळे तयाबद्दलची दाद घेण्यास तो उदासीन व बेपवा असतो. असे अनेक प्रकारचे उपरव चालू 
होतात. तयाचे आप्त स्वभकय, आभश्रत, खुषमस्कऱ्ये वगैरे मांडल जे तयाांचे भोवती असते ते तयाचा पैसा तयाला 
भलुवनू ओढीत असतेच, अशी पैशाला ओढ लागली म्हणजे राजाचे खभजन्यात तूटयेते. आभण तूट आली 
म्हणजे वर भलभहल्या प्रकारची नवीन पैसा उकळणी चालते. तेव्हाां नव्या नव्या बाबी आभण नव ेनव ेहक्क तो 
लोकावर बसभवण्यास भशकतो. आपल्या राज्यात पूवीपासून स्ट्याांप नसला तरी, शजेारी इांग्रज सरकार 
स्ट्याांपचा कर घेतात व तयात तयास मोठी भकफायत होते हे बघून तो तयाांचे अनुकरण करू लागतो. 
ह्याप्रमाणे रयतेपासून पसैा भपळून काढण्याची कसबे शजेारच्या इांग्रज सरकारकडून तो भशकतो. परांतु 
रयतेला सुखावह कोणतया गोष्टी ते सरकार करीते, तयाांचे अनुकरण तो करीत नाही. व तया गोष्टी तो भशकत 
नाही. इांग्रज सरकार रयतेचा पसैा उर्ळीत नाही. उतसाह, महोतसव, चैनबाजी वगैरेमध्ये ते पसैा खचीत 
नाही. सरकारी कामास लागेल भततका पैसा मात्र ते खर्वचते व जो खचध होतो तयाचा रयतेस भहशबे 
दाखभवते. शाळा, पुस्तकालय, दवाखाने, शास्त्र व कला याांचे शोर् रयतेमध्ये माहीतगारी आभण ज्ञानप्रसार, 
कायदे, व्यवकस्थत व भनयभमत राज्यकारभार, नवीन ग्रांथ बुद्धी वगैरेकडे ते लक्ष देते. आभण ज्या कामात जो 
पैसा खर्वचते भतकडे बघत नाही. आभण तयाची बरोबरी करण्याकभरता अथवाां ते करीताांत म्हणून आपणही 
चढाओढीने करपट्ट्या व हक्कबाजी रयतेच्या बोडक्यावर लाभदतो. परांतु तया वसूल झालेल्या पैशाचा 
भवभनयोग मुलाचे लग्न झाले तयाजकडे दोन लाख, मुलीचा भववाह झाला भतकडे दीड लाख, गणपभतचा 
उतसव केला तयाला पन्नास हजार, नजरबाग बाांर्ली भतला दहा लाख, रामभनवास नावाचे आरामस्थल 
बाांर्ले भतकडे वीस लाख, अशा कामाकडे व भमजासीकडे व्हावयाचा आभण शवेटी असे खचध करीता करीता 
राज्यावर बकवा सांस्थानावर कजध फार वाढले म्हणजे आपल्यापेक्षा मोठ्या राजाकडून बकवा सावधभौम 
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सरकारकडून जबरदस्तीने व्याजाने कजध काढाव े बकवा तयाांचे हवाली राज्य अथवा सांस्थान करून आपण 
अभर्कारच्युत व्हाव ेइतक्या थरावर गोष्टी येतात. तेव्हाां हे प्रकार चाांगले काां? 

 
सांस्थाभनकाांनी आभण राजे लोकाांनी आता ही पूवीची अनागोंदी भवसरली पाभहजे. स्तुतीपाठक, 

खुषमस्कऱ्ये व आतप् स्वभकय दूर सारले पाभहजेत. चैनबाजी व भवलास याांजकडे दुलधक्ष केले पाभहजे आभण 
राजा प्रजेचे नाते वर भलभहले आहे ते ओळखून तयाप्रमाणे वतधन ठेभवले पाभहजे. आजपयंत प्रजेला डोळे 
नव्हते. भतला ज्ञान नव्हते. व भतला राज्यवतधनात लक्ष देण्याइतकी समजूत नव्हती. म्हणून सवांची 
अनागोंदी आभण बेबांदपाच्छाई चालली. परांतु आता लोकास डोळे आले आहेत. ते शजेारी इांग्रज सरकारची 
शहरी व कारभार बघून शहाणे झाले आहेत व तयाांना राजाप्रजेचा सांबांर् आभण राज्यर्मध ही पूणधपणे समजू 
लागली आहेत. इांग्रजीत रव्याची जरी भवशषे वृद्धी होत असलेली भदसत नाही तरी ज्ञान आभण गुणदोष 
भववचेकबदु्धी याांचा वृद्धी इांग्रजाांच्या सहवासाने तयाांच्या शाांत कारभारातील ग्रांथवृद्धीने, शाला खातयाने, 
कायद्याने व न्याय पद्धतीने होत असलेली भदसते हे भनःसांशय आहे. इांग्रजी राज्याचे र्ोरण असे भदसते की 
प्रजेने आपल्या अकलेने आभण ज्ञान सांपन्नतेने पढेु पाऊल टाकीत जाव.े असा इांग्रज सरकारचा उदार हेतू 
आहे. म्हणनूच तयाांचे राज्य इकडे स्थापन झाल्यापासून प्रभत दहा वषांनी प्रजा अभर्काभर्क शहाणी व 
ज्ञानवान होत चालली आहे असे भदसते. परांतु एतदे्दशीय राजे व सांस्थाभनक याांच्या राज्याचे र्ोरण आभण 
तयाांचा हेतू बभघतला तर असे आढळेल की तयाांच्या २१ भपढ्या ५०० वष ेसारख्या राज्य करीत असल्यातरी 
तयाांच्या प्रजेचे म्हणनू अकलेत बकवा ज्ञानवते्तत पुढे पाऊल पडले आहे असे भदसावयाचे नाही, तर उलट 
प्रजा अभर्काभर्क अज्ञानाांर्कारात बुडत असलेली भदसते. तेव्हाां अशा भरतीने राज्य वभव सुखाचा भनभाव 
लागणे कठीण आहे. तर सवध लहान मोठ्या राजाांनी व सांस्थाभनकाांनी असे पके्क समजले पाभहजे की आम्ही 
वारशाने म्हणा बकवा पूवध-सुकृताने म्हणा हे राजपद पावलो आहोत खरे. परांतु आम्हाला आमच्या 
सद्सतकृतयाचा जाब इहपरम अशा दोन्ही भठकाणी भदला पाभहजे. प्रजेजवळून जो वसुल व करभार येतो 
तयाचा भवभनयोग कसा काय कभरतो याचा भहशबे रयतेला दाखभवला पाभहजे आभण प्रजेच्या सांबांर्ाने आभण 
आपण काय न्यायान्याय, कपटाकपट आभणसद वतधन केले याचा झाडा ईश्वराजवळ भदला पाभहजे. 
याकभरता सवध राजे व सवध सांस्थाभनक याांणी खाजगी खचध भकती करावयाचा आभण दौलतीपभलकडे 
(प्रजाकायाकडे) भकती खचध व्हावयाचा याच्या इयत्ता व भनयम ठरभवले पाभहजेत. येईल ती जमा, होईल तो 
खचध आभण राहील ती भशल्लक हा भबनभहशोबी आभण मुका मुकाकारभार चालभवण्याचे पूवीचे सारे् भोळे 
भदवस जाऊन हल्ली भहशोबी कामात चोख, वतधनात सरळ आभण राज्य कारभारात सच्चा असा राजाच प्रजेला 
आवडेल व प्रजा तयासच अनुकूल राहील. नाही तर केव्हाांच भांबेरी उडून जाईल याचा भनयम नाही. रयतेचा 
पैसा आपल्या भनवाहापुरता घेऊन बाकीचा भतच्याच सुखशाांतीकडे आभण भतच्यामध्ये भवद्या ज्ञान, उद्योग, 
व्यापार आभण सन्मान वाढभवण्याकडे खचध करावयाचा हे र्ोरण ठेभवले पाभहजे. रयतेकडून जो एवढा पैसा 
येतो तो भतच्याच सुखशाांतयथध व तयातून आपल्या नौकरीपुरता आपण मुशाभहरा घेऊन बाकीच्या पैशाचा 
भवभनयोग भतच्या कामाकडेसच आभण भतच्या कामास भजतका पैसा लागेल भततकाच वसुल करावा 
ह्याबद्दलच व्यवस्था पाहण्याचे राजाचे मुख्य कतधव्य आहे. आभण अशी व्यवस्था व टापटीप ठेवणारा जो राजा 
तोच प्रजेला भप्रय व सतपात्र वाटतो. परांतु असे राजे भकती सापडतील? राज्य भमळभवणारे होते ते पासोड्या 
पाांचम्या बाांरू्न व खाांद्यावर भाले टाकून भफरत होते. तयाांनी भाकर झुणका खाऊन भदवस काढले आभण 
राज्ये कमाभवली तयाांचे ऐषआराम आभण डामडौल हल्लीच्या ऐतया भपठावर रेघा ओढणाऱ्या ऐदी राजाप्रमाणे 
भबलकूल नसून तसे डामडौल करण्यास तयाांना वळेही नव्हता. परांतु आताचे राजे व सांस्थाभनक सवध भरकामे 
असून तयाांना बाह्यभभती नाहीशी झाल्यामुळे स्वस्थपणे राजवाड्यात व महालात बसून छांदफां द, भवलाससुखे 
आभण चैनबाजी भोगण्याच्या गोष्टी आठव ूलागल्या. पण हीच काही राजकुलात जन्म घेण्याची साथधकता 
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नाही असे तयाणी समजले पाभहजे. बाह्यभभती नाही, तेव्हा घरात काय कमीजास्त आहे तयाबद्दलची व्यवस्था 
बभघतली पाभहजे. भमतव्ययी आभण प्रजाननसांतोषप्रद कारभार या गुणाांनी युक्त असणे हेच हल्लीच्या राजाचे 
भषूण आहे. पण हे भषूण कोणामध्ये आहे? तीन कोटींचे राज्य हाकणाऱ्या बड्या राज्यापासून तो दोन 
गावाांची जाहभगरी खाणाऱ्या जाहभगरदारापयंत सवांची एकसारखीच असांतोषवह कस्थती असते. जो तो 
राजा सांस्थाभनक व जहाभगरदार सदैव अशा बचतेत व भववचेनात असलेला आढळेल कीं, यांदा जास्त वसूल 
कसा होईल? घरात मुलामुलींच्या भववाहाची दोन काये व्हावयाची आहेत, तयाला लाख पन्नास हजार 
अथवा दहा-पाांच हजार रुपयाांचा खचध होणार आहे. तेव्हाां ते रुपये काढाव ेकसे? परांतु तयाच्या मनात हा 
भवचार कर्ीच येत नाही की, आपण परांपरेने आज शदेीडश ेवषांपासून तया लोकाांकडून वसुल घेत आलो. 
तयाचा मनास वाटेल तसा खचधवचे केला व तयाांणी तयाचा भहशबेही माभगतला नाही. तेव्हा आता ही वभहवाट 
बांद करून व्यवस्थेने तयाांच्या पैशाचे तयाांना सुख देऊ. तयाांच्या कर्ी स्वप्नात तरी अशी गोष्ट व असा भवचार 
येतो काय की, आज या श-ेदीडश े वषांत रयतेपासून जे लाखो बकवा हजारो रुपये घेतले व तयाांचे 
मोठमोठाले टोलेजांग वाडे, हवले्या, मांभदरे, भवलासस्थाने आभण बागा वगैरे बाांभर्ली तयाांचा रयतेच्या 
सुखाकडे भकतीसा उपयोग झाला असेल, व भतला तयाांजपासून काय लाभ झाला असेल? तयाांना कर्ी अशी 
कल्पना तरी होत असेल काय की, आम्ही जे आजपयंत लक्षावर्ी बकवा सहस्रावर्ी रुपयाांच्या भकमतीचे शलेे 
दुपटे् पाांघरून फाभडले अथवा जडजवाभहराचे अलां कार व दाभगने ज्याांच्या पैशानी घेऊन वापभरले तयाांचा 
तयाांना योग्य मोबदला आमच्या पूवधजाांकडून बकवा सध्या आम्हाकडून काय भमळत आहे? रामाय तस्मनैमः् 
हे भवचार या गोष्टी आभण या कल्पना तयाांच्या मानसी कर्ीच यावयाच्या नाहीत व तया मनात आणण्याकभरता 
तयाांचे जन्मही नाही असेच ते समजतात. ज्याचे तयाचे लक्ष स्वतःच्या ऐषआरामाकडे आभण चनैबाजीकडे 
असते. परांतु भजच्या पैशावर या मौजा व गमजा चालतात तया भबचाऱ्या प्रजेचे तयाांना स्मरणही नसते. 

 
वरील कस्थती सवध लहाांन-थोर राजे, सांस्थाभनक व जहाभगरदार याांची एकसारखी आहे. सवधत्र 

असांतोषावह कारभार आभण शोचनीय लोककस्थती दृष्टीस पडते. मोठ्या राजे सांस्थाभनकात आज भनजाम, 
बशदे, गायकवाड व होळकर हेच काय ते आहेत परांतु तयाांचे राज्यात भकतीसे लोक सुखाकडे लक्ष भदलेले 
आढळेल? तयाांचे मुलखात तर असे आढळेल की, तयाणी रयतेच्या सुखाकभरता काही एक केले नाही. 
आजपयंत लोकाांकडून जो वसूल आला तो सवध ते आपल्या छांदाफां दातच पुरवीत असत. वर जे रयतेच्या 
सांरक्षणाचे व बांदोबस्ताचे तीन मागध साांभगतले तयापैकी पभहल्या दोन मागाकडेसच सवध राजे व सांस्थाभनकाांस 
लक्ष भदले पाभहजे. म्हणजे आपल्या मुलखातील न्यायमनसुबीचा बांदोबस्त आभण भवद्यावृत्ती, शतेी व 
काराभगरी, कारखाने व व्यापार याांचा प्रसार यापेक्षा जास्त गोष्टीकडे लक्ष देण्याचे आता मुळीच कारण नाही. 
तयाांना परशत्रू अथवा परोपरव याांची सावधभौम इांग्रज सरकारामुळे मुळीच भभती राभहली नसून तया सांबांर्ाचा 
सवध बांदोबस्त करण्याचा पतकर इांग्रज सरकारने आपलेकडेसच घेतला आहे. तेव्हाां राजे व सांस्थाभनक 
याांणी वरील अभवभशष्ट दोन मागाच्या व्यवस्थेकडेच लक्ष भदले पाभहजे व येणे करून एक प्रकारे तयाांजवरचा 
बोजा व काळजी दूर झाल्यामुळे तयाना लोकाांच्या इतर अांतःसुखाकडेच लक्ष देण्यास चाांगली फुरसद 
होण्याजोगी आहे. रयतेची आजादी कोणतया गोष्टीने होईल तया गोष्टीच्या योजनेकडे आता एतदे्दशीय 
राजाांनी व सांस्थाभनकाांनी आपला काळ व कल्पनासामर्थयध खर्वचले पाभहजे. तयाचप्रमाणे प्रजा अज्ञानी आहे 
भतला ज्ञानवान केले पाभहजे. एतदे्दशीय सांस्थानातून व मुलखातून भफरून पाभहले असता तेथील लोक 
इांग्रजी मुलखातल्या लोकाांपेक्षा अज्ञानी, गैरमाभहत आभण औदुांबरभकटकवत आढळतात. तयाांना छापखाना 
कलाकौशल्याचे कारखाने व बाह्य प्रदेशाचे ज्ञान वगैरे काही एक नसून अजागलवत् शून्यज्ञानी असतात. 
याांचे उदाहरणाथध फार लाांब जाणे कशाला? गुजराथेतील गायकवाड सांस्थान हे याभवषयी उतकृष्ट उदाहरण 
आहे. शजेारी अहमदाबाद, खेडा, भडोच, नडीयाद, सुरत वगैरे इांग्रजीतल्या भजल्ह्यातून दहा-वीस 
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छापखाने व दहा-पाांच वतधमानपते्र आहेत. परांतु बडोद्यात कडीपट्णास बकवा नौसारीस तया छापखान्याचे 
बकवा वतधमानपत्राचे नाांव तरी आहे काय? तसेच मरास, सोलापूर वगैरे शजेारी वाटेल भततके छापखाने व 
वतधमानपते्र आहेत. परांतु हैराबादेस तयाचा गांर्ही नाही. इांदूर, ग्वाल्हेर, उदेपूर, जयपूर, जोतपूर या सवध 
भठकाणी हाच नमुना आहे. तयाांच्या शजेारी आग्रा, नागपूर, बसर् वगैरे इांग्रजीतल्या शहरात व प्राांतात 
छापखाने व वतधमानपते्र बेर्डकपणे चालतात. पण देशी राज्यात तयाच्या नावाचा देखील भवटाळ होतो. 
तेव्हाां इांग्रजीप्रमाणे लोकाांना स्वातांत्र्य आभण मोकळीक याचे देशी राज्यातून आभण सांस्थानातून नाांव तरी 
कशाला? याचप्रमाणे सडका, पूल, रस्ते या सवध प्रकाराांनी माांडभलक राजाचे मुलूख गैरव्यवस्थेचे आभण 
गैरसोयीचे आहेत. साराांश, इांग्रजी मुलूखात अशी सुर्ारणा वाढत चालली आहे व रयत शहाणी होत 
चालली आहे तशी देशी राज्यात व सांस्थानात झाली पाभहजे आभण या सवध सुव्यवस्थेकभरता राजे व 
सांस्थाभनक याांनी इांग्रजीतले कामदार न्याव ेलागतात. 

 
कोणी म्हणतात इांग्रजाांनी सवध सृष्टी नवी भनमाण केली. वस्तुतः पाभहले असता ते म्हणणे काही 

अयथाथध भदसत नाही. सवध प्रकारच्या भवद्या, कला कौशल्य, न्याय, तकध , मीमाांसा, शोर्, युक्तया वगैरे सवध 
मानवी बदु्धीचा भवकास दाखभवणारे गुण इांग्रजीमुळेच या नरश्री व नष्टमांगल देशात लोकाांना आठवनू आले. 
एरवी येताांना तयाांच्या योगाने व्हाव्या तया सुर्ारणा आभण लोकसुखाची सार्ने एतदे्दशीय राजाांनी तयाांना 
गुरूस्थानी मानून तयाांचा भकत्ता भगरवावा हे योग्य आहे. इांग्रजाांनी भकतीही सुर्ारणा केल्या आभण भकतीही 
लोकाांच्या सुखवृद्धीकडे लक्ष भदले तरी एतदे्दशीय राजे व सांस्थाभनक याांनी जर तशा सुर्ारणा केल्या आभण 
तसे लक्ष भदले तर तयाांच्या प्रजेस भवशषे सुख व आनांद होईल, यात सांशय नाही. इांग्रज सरकार परकीय 
असल्यामुळे भकती एकआवश्य करण्यासारख्या सुर्ारणा तयाच्याने करवत नाहीत. तया करण्याचे श्रये 
आमच्या राजेरजवाड्याांनी आभण सांस्थाभनकाांनी घेतल्यास तयात तयास मोठे भषूण आहे. इांग्रज सरकारला 
लोकाांभवरुद्ध व र्माभवरुद्ध एखादे योग्य कृतय करण्याचा मोठा अांदेशा वाटतो. तयाने सती, दूर्भपती 
(कन्याहतया), जलसमार्ी, बगाडे इतयादी इकडील अज्ञान लोकाांच्या वडे्या वडे्या व भयांकर चाली व 
अनथध मोडले. तरी भकती एक जुलूम आभण अडाणीपणाची कृतये अद्याभप तशी अप्रभतबद्ध चालली आहेत. हे 
जुलूम व ही अडाणीपणाची कृतये म्हणजे भवर्वावपन, भवर्वाभववाह प्रभतबांर् आभण बालभववाह वगैरे होत. ही 
बांद करण्याचा सरकारचा यतन परकीयपणामुळे भसद्धीस जात नाही. परांतु देशी राजाचेही भतकडे लागाव े
तसे लक्ष लागत नाही ही शोचनीय गोष्ट आहे. इतकेच नव्हे, तर उलट तया गोष्टी कायम ठेवण्याकडेच 
भकतयेक हट्ाग्रही व बदसल्लागारमांत्र्याच्या र्ोरणाने वागणाऱ्या असांमजस राजाांचा ओढा असलेला भदसतो. 
ही तर तयाहूनही भवशषे शोचनीय गोष्ट आहे. 

 
कै. वा. खांडेराव महाराज गायकवाड याांच्या हट्ाचे आभण दूराग्रहाचे कृतय सुप्रभसद्धच आहे. 

सीताराम जोशी नाभसककर या नावाचा एक मनुष्ट्य खांडेराव महाराजाांचे कारकीदीत बडोद्यास दानाध्यक्ष 
होता. तयाने महाराजाांस बडोद्यामध्ये सांकेशा भवर्वाांचा फार जमाव जमत चालला आहे हे बरे नाही. तयाांचे 
शास्त्रोक्त रीतीने वपन झाले पाभहजे. या देशी राज्यात असा खुशीचा व्यवहार उपयोगी नाही. वगैरे गोष्टी 
साांगून तयाांचे मन कलुभशत केले. हे ऐभकल्यावर मग महाराजाांचा क्रोर् काय भवचारावयाचा? भवर्वा 
बायकाांची आभण हयात डोकीवर केस ठेवण्याची खुशी? काय भबशाद आहे? झाला लागलाच एकसांर् हुकूम 
की, सवध सकेशा भवर्वाांच्या केशकलापावरून नाभपताने आपली पोलादी फणी भफरवावी् मग तया 
हुकूमाप्रमाणे गोष्ट अमलात येण्यास काय उशीर् राजा बोले आभण दल हाले् भबचाऱ्या बायकाांच्या केसाांचे 
पवधत पडले् येणेप्रमाणे खांडेराव महाराजाांनी मोठा जुलूम केला. ही गोष्ट पुढे इांग्रज सरकारास कळल्यावर 
ते महाराजाांवर फारच खपा झाले होते. तेव्हाां अशा प्रकारच्या असांमजसपणाच्या गोष्टी एतदे्दशीय राजे व 
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सांस्थाभनकाांकडून तयाांच्या सावधभौम सरकारच्या मजीभवरुद्ध होणे अभनष्ट असून सुर्ारलेल्या राष्ट्र पद्धतीच्या 
अगदीच भवरूद्ध आहे. याभवषयी सवांनी जपले पाभहजे. बदसल्लागार मांडळीच्या भवचाराने चालता कामा 
नये. साराांश, आमच्या देशी राजाांस चाांगल्या भवचारी आभण पोक्तबदु्धीच्या मांत्र्याांची मोठी उणीव आहे. ती 
तयाांणी आपल्या भनवडणूकीने दूर केली म्हणजे झाले. आपल्या देशकस्थतीकडे पाभहले तर पृर्थवीत 
बहदुस्तानसारख्या व्यापार कोणतयाही देशात चालत नाही. सवध प्रकारची र्ान्ये, र्ातू, कापूस वगैरे या 
देशातून परदेशात जातात. व तेथून तयावर काराभगरी होऊन तो माल इकडे येतो. परांतु हा व्यवहार 
एतदे्दशीय लोकाांचे हाताांनी भबलकूल होत नाही. याचे कारणाचा राजे व सांस्थाभनकाांसारख्याांनी काहीच 
भवचार करू नये काय? स्वदेशीय लोकाांनी पावसापाण्याचे खपून भपकवाव े आभण परदेशीय व्यापाऱ्याांनी 
येऊन तो माल खरेदी करून आपल्या देशात पाठवावा. एरांडी, तीळ, जवस, ताग, अांबाडी, हळद आभण 
मोहरी वगैरे सवध भतकडे पाठवावी आभण मग भतकडून येईल ते तेल दोऱ्या रांग वगैरे इकडे तयाजपासून 
खरेदी कराव.े याप्रमाणे इकडील सवध उद्योग जाता जाता हल्लीच्या दाभरद्र्यावस्थेत येऊन पोहोचला. ही या 
देशाची गभत. आभण जपान, अमेभरका वगैरे देश हा सवध गौडबांगाली थाट समजून शांभर शांभर वषांत अगदी 
भभकाऱ्याचे ऐश्वयधवान होऊन गेले. हा प्रकार काय आहे? दुसरे देश आपल्या उद्योगाने स्वतांत्र व कतधबगार 
व्हाव े आभण आमचा देश सवधस्वी परावलां बी होऊन तयाचे पाऊल भदवसानुभदवस भभकारपणाच्या खोल 
डबक्यात पडाव ेव तयाला एकसारखे अचके बसाव ेहे काय म्हणून? देशाच्या ह्या दुदधशकेडे भकती राजाांचे 
लक्ष गेले आहे? आमच्या देशाने दुसऱ्याचे पोषण करून आपण उपाशी मराव ेव सवध र्ांदे, परकीय लोकाांचे 
स्वार्ीन करूनआपण तयाांच्या तोंडाकडे व कौशल्याकडे टकमक बघत बसाव े असे आमचे दुभाग्य आहे 
काय? हा सवध एतदे्दशीय राजे व सांस्थाभनकाांचा उदासीनपणा होय. 

 
भवद्यावृद्धीच्या सांबांर्ाने तर राजे लोकास आपल्या मुलखात योग्य तजभवजी आभण व्यवस्था ठेभवता 

येण्यासारख्या बहुत आहेत. भदवसेंभदवस सवध भवद्या वाढत चालल्या असून तयाांच्या सांबांर्ाने जास्त जास्त 
शोर् भनघत आहेत. वैद्यक, ज्योभतष, भशल्प वगैरेंची वृद्धी भकती झाली आहे. याजबद्दलचे वगेळे भववचेन 
करणे नकोच आहे. परांतु तयाांजकडे देशी राजाांनी कर्ी तरी लक्ष्य भदले आहे असे भदसत नाही. 
राजवाड्यातून व सांस्थानातून हजारो रुपयाांची वतेने देऊन हकीम ठेभवलेले आढळतात. परांतु 
आयधवैद्यकाला आभण वैद्याना उते्तजन देऊन आपल्या पूवीच्या वैद्यशास्त्राला उर्वजतावस्थेत आणण्याचा 
कोणाही भाग्यशाली राजाने प्रयतन केला नाही. तयाचप्रमाणे हल्ली ज्योभतषाचे सांबांर्ाने फान अनैक्य वाढले 
आहे. याभवषयी ऐकमतय करून उपाभतः शास्त्राला चाल न देण्याचा कोणीच सांपन्न राजे बकवा सांस्थाभनक 
मनात आणीत नाहीत. हल्ली चार पांचाांगे चालतात. मारवाडी पांचाांग, छते्र बकवा पटवर्धनी पांचाांग, वासुदेव 
पांचाांग आभण गावठी पांचाांग या चौघाांचेही भनरभनराळे पांथ आभण भनरभनराळी मते आहेत. तेव्हाां असे काां 
असाव?े ज्योभतषशास्त्र म्हणजे दृष्टीगोचर भसद्धाांतभवषय आहे. ह्याबद्दल वाद व मतभेद काां असावा हे समजत 
नाही व तो वाद आभण मतभेद मोडण्याभवषयी राजेराजवाड्यासारखे कोणीही श्रीमान लोक पुढे होत नाहीत 
ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. आपल्या प्रजेच्या सुखदुःखाच्या व भहताच्या गोष्टीची तजवीज तयाणी भनदान 
आपापल्या राज्यात तरी लावावी. परांतु तसा भाग कोठेच भदसत नाही. सवधत्र ग्याभन व ग्लाभन भदसते. 
उतसाह व पाणीदारपणा, आवशे, अभभमान, चाड, महतवाकाांक्षा वगैरे कोठेच कोणामध्ये वसत नाही ही मोठी 
लजे्जची गोष्ट आहे. 

 
वर भलभहल्याप्रमाणे सवध प्रकारे आमच्या राजे व सांस्थाभनकाांकडे फार कमीपणा येतो व तसा सवधत्र 

अनुभवही आहे. अभलकडे बहुतेक भठकाणी नवीन तरुण राजपुत्र राज्याभर्भष्ठत झाले असून तयाजवर इांग्रज 
सरकारचे लक्ष असल्यामुळे तयाांचे भवद्याभ्यास आभण भशक्षणक्रम इांग्रजी रीतीप्रमाणे होऊन तयास सुर्ारणेचे 
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वारे लाभलेले आहे. व तयाचा योग्य पभरणाम होऊन ते ते राजपुत्र आपापल्या मुलुखात वर साांभगतल्याप्रमाणे 
इांग्रजी तऱ्हेच्या सुर्ारणा सोयी आभण भशक्षणक्रम सुरू करून आपल्या मुलूखाची इांग्रजी मुलखाशी बरोबरी 
करतील. अशी आशा व उमेद आहे. आता आजपयंत अशा प्रकारची सुर्ारणा बकवा योजना का झाली नाही 
व तशी होण्याला काय हरकत होती, याचा भवचार करून पाभहले तर तयात फारसे आियध नाही. राजे लोक 
हे स्वभावतः भोळे, भनष्ट्कपटी व परांपरेचे श्रीमांत असतात. तयामुळे तयास जगतीय अनुभव कमी असून तयाांचे 
भोवतालचे जे लफां गे, आजधवी, ढोंगी हलकट वगैरे लोक असतात. ते तयास फसभवतात. हे दुष्ट लोक 
आपल्या राजास वाटेल तशा थापा येऊन व थापा मारून पशैाचा वाटेल तसा रु्व्वा उडभवतात व तयास नाना 
प्रकारचे छांदफां द लावनू ते पैशाचा चूर करून टाकतात. यामुळे रयतेकडून वसूल आलेला पसैा भतच्याच 
कामाकडे लावायचा तो मुळीच न लागता राजे लोक तया मूखध व आपस्वाथी लोकाांच्या नादी लागून आपल्या 
मालकीनेच तयाांचा अपव्यय करीतात. तेव्हाां अथात रयतेच्या सोयी व सुर्ारणा तशाच पडून राहतात. भतच्या 
तया भोळया व दुष्ट परीजनसमाकुळ राजाचे दरबारात दादही न लागून भतच्याबद्दल कोणीच काळजी 
बाळगीत नाही. राज्यात जे कामदार असतात तेही असेच राजाचे स्तुतीपाठक व आजधवी बकवा अक्षरशत्र ू
असे आप्तस्वकीय लोकच असल्यामुळे राज्यात सुर्ारणेचे पाऊल भशरकण्यासही बाब नसते. भवद्यादेवी तर 
कर्ीच हद्दपार केली असल्यामुळे मौख्यध व अज्ञान या झोबटगाांचेच सवधत्र प्राबल्य असते. बरोबर आहे, लोक 
भवद्वान व ज्ञानी झाले म्हणजे वरील कामदारास आभण खुषमस्कऱ्यास यथेच्छाचार करण्यास कसे 
सापडेल? यासाठीच पभहल्यापासून रयतेने अज्ञान व मूखध राहाव ेव अशी योजना केली असते व असे लोक 
मूखध व अज्ञानी राहीले म्हणजे तयाांच्या तया मौख्याचा व अज्ञानाचा तया लोकाांस चाांगला फायदा भमळतो. 
परांतु हे चाांगले नाही असे राजाांस आपापसाच समजू लागले आहे. या नवीन राजसांततीने ही पूवीची वडेे व 
खुळे आपल्या राज्यातून काढून सवधत्र सभद्वर्ाप्रसार लोक सौख्य याजकडे लक्ष भदले पाभहजे. भवद्या 
सांस्काराने आपले मन जसे प्रफुभल्लत झाले आहे तसेच आपल्या रयतेचेही करण्याकडे र्ोरण ठेभवले पाभहजे. 
छापखाने, कारखाने, कलाकौशल्याच्या शाळा, देशी काराभगरीस उते्तजन, रयतेचे पुत्रवत पालन रयत 
आपली र्नीन व आपण भतचे चाकर हा सेव्यसेवक भाव, लोकस्वातांत्र्य आभण रयतेचा भदलखुलास राहील, 
अशी राज्यनीती वगैरे गोष्टीकडे तयाणी नेहमी आपला कल ठेभवला पाभहजे. आपले राज्यात सांभाभवत व थोर 
लोक कोण कोण भकती आहे तयाांच्या यादी करून व तयाांस भकताबे वगैरे देऊन तयाांचा सन्मान राखण्याची 
योजना इांग्रजीत जशी आहे भतचे अनुकरण देशी राजाांनी केले पाभहजे. तयाचप्रमाणे भवद्वान लोक कोणते 
आहेत तयाची पारख होऊन तयाांना थोर थोर अभर्कारावर चढभवण्याची व्यवस्था केली पाभहजे. आपल्या 
मुलूखात इांग्रजीतल्याप्रमाणे शाळाखाते काढून मुले तयार केली पाभहजेत. कायद्याांनी सवध राज्यकारभार 
इांग्रजीप्रमाणे बाांर्ला जाऊन सुयांत्रता व व्यवकस्थतपणा आभणला पाभहजे. आभण सवध कामात आपणच लक्ष 
घालून आपल्याला त्रास व कारभाराची फरफर न कभरता ज्या तया कामाांतील वाकबगार लोकाांकडून तया 
तया कामकाजाांचा चोखपणा ठेवला पाभहजे. भकतयेक भठकाणी अशी गोष्ट पाहाण्यात येते की राजे व 
सांस्थाबनक आपले वकूब व राज्य कतृधतव ही दाखभवण्याकभरता प्रतयेक कामात दुसऱ्यावर न भवश्वसांता सवध 
कामे आपणच स्वतः बघतात. परांतु येणेकरून सुख होत नाही. सवधच कारभाराची हौस व हव्यास 
एकट्यानेच र्भरला तर तो कारभार भनदोष व सांतोषवह होत नाही आभण या र्ोरणावरच राणी सरकारचे 
येवढे भवस्तीणध राज्य भतच्या मांत्रीमांडळाकडून चालते. हे सवांनी लक्षात ठेभवले पाभहजे. साराांश आपले राज्य 
भचरसुखी कोणतया उपायाांनी होईल याचे बचतन नेहमी मनात चालवाव.े 

 
वर साांभगतल्याप्रमाणे मुखधजनाांच्या सहवासाांतही कोणी कोणी बुभद्धमान व भवचारी राजे भनघनू तयाांनी 

तयाांचे गौडबांगाल ओळखून तयाांजपासून ते अलग राभहले. व तयाांच्याने करवले भततके सुव्यवस्थेने राज्य 
केले अशी भकतयेक उदाहरणे इभतहासात सापडतील. परांतु ती शहाण्या राजाांची परांपरा तशीच पुढे चालावी 
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असा सृष्टीक्रम कोठेच आढळत नाही. सवधकाल सूज्ञ, समांजस व शहाणे असेच लोक भनपजाव े असा 
ज्याप्रमाणे ईश्वरी सांकेत नाही तयाप्रमाणे राजकुलातही सवधदा उत्तम व राजर्माने वागणारीच सांतभत व्हावी 
असा काही ईश्वराचा हेतू नाही. परांतु राजदरबाराची खरी व्यवस्था अशी असते कीं वडेे राजे झाले तरी 
तयाजवर मांत्रीमांडळाचे पाांघरूण असून तयाांच्या वडेेपणाचा दुलौकीक होत नाही. राजाांचे मांत्रीमांडळ तयाांचा 
बोज राखून सवध राज्यकारभार व्यवस्थेने आभण सुयांत्रतेने भनभाभवते व प्रजा भनरुपरवी आभण सांतुष्ट ठेभवते. 
परांतु तशी मांत्रीमांडळाची व्यवस्था आपल्या या देशात नसल्यामुळे तेथील राजवांशात एक दोन भपढ्यामध्ये 
पराक्रमी राजे झाले की तयाांचे मागून एक कुलां गार भनघून मागच्या कारकीदीवर व लौभककावर पाणी 
घालतो अशा प्रकारचे दुष्ट व दुमधती राजेवणे दुयोर्न, अलमगीर, सांभाजी, बाजीराव, भटपसुुलतान, 
दौलतराव मल्हारराव वगरेै बहदुस्थानच्या इभतहासात प्रभसद्ध असून तयाांचा दुलौकीक योग्य मांत्री 
नसल्यामुळे सवध जगभर झाला आहे. कलुषा, डेंगळे, नेने, अशी प्रर्ानमांडळी आभण मसलती लोक 
भमळाल्यावर राजाना दुष्ट्कीर्वतभशवाय दुसरे कोणते फळ भमळावयाचे आहे आभण बहदुस्तानाांत तर अशा 
राजाांची माला भवशषे करून भदसते् आता भह अशी राजमालाच बहदुस्थानच्या नभशबी का यावी याांचे कारण 
पाभहले तर लोकाांमध्ये भवद्याभाव आभण ज्ञानशून्यता हीच तया राजकारणाची जनक होत असे भदसते. 
लोकाांस अक्कल व शहाणपणा असला म्हणजे ते असल्या वडे्या बावळया व मनस्वी राजाांचे ढांग व चार काही 
एक न चालू देता आपल्या राज्याचे वैभव आभणभकती कायम राभखतात. परांतु पभहल्यापासूनच बहदुस्थानची 
प्रजा परावलां बी व मेणतुल्या असल्यामुळे दुष्ट लोकाांच्या स्वाथधसार्नाला चाांगले फावत आले आहे. तसा 
काळ आजही जे ज्ञानशून्य व बेअकलीचे राजे कोठे असतील तयाांच्या दरबाराांत असेल. परांतु तयाांनी आता 
लौकरच समजून आपले वतधन सुर्ारले पाभहजे. नीच व कायधसारू् लोकाांच्या मोहपाशातून आपणास मोकळे 
करून व सुर्ारलेल्या राष्ट्राांचे कस्थतीकाल वतधमान बघून तयाप्रमाणे आपला राज्यकारभार चालभवला 
पाभहजे. इांग्रज सरकारच्या कृपेने सवध प्रकारच्या सौरक्षाची तर आता मुळीच वाण नाही व ह्या प्रीतयथध 
पूवीप्रमाणे आपल्या खभजन्याांतून राजे व सांस्थाभनक याांस अवाढव्य खचध करावा लागत असे तोही हल्ली 
करावा लागत नाही. तेव्हाां लोक सुर्ारणेस व ततप्रीतयथध लागणाऱ्या खचास तो वाचणारा पैसा जास्त 
उपयोगी पडला पाभहजे. परांतु तयाप्रमाणे राजे लोक वतधन करून जगास आपले राज्यकतृधतव कौशल्य 
दाखवतील तो सुदीन समजला जाईल. उर्ळेपणाचे व चैनबाजीचे खचध न करता रयतेचा पसैा रयतेच्या 
उपयोगाथध व भहताथधच खचध झाला पाभहजे तर इतदे्दशीय राजे व सांस्थाभनक याांस आपले वैभव, अभर्कार, 
लोकभप्रती आभण सावधभौम कृपा रक्षण करून आपल्या जन्माचे व जीभवताचे साथधक झाले असे मानणे व 
जगास दाखभवणे असेल तर उपभरभनर्वदष्ट व्यवस्था व भवचार अमलाांत राखणेही अतयांत लाभजरवाणे आहे हे 
सवानी समजले पाभहजे आभण असे समजून वतधन ठेभवले पाभहजे तर भनभाव लागणार आहे. 

 
शवेटी राजाप्रजेच्या सांबांर्ाभवषयी प्रभसद्धीभवषयी प्रभसद्ध र्मधशास्त्राचे काय म्हणणे आहे तया भवषयी 

चार शब्द भलहून हा भनबांर् पूरा करू इकच्छतो. 
 
राजास स्वकष्टबचतीत रव्याचा भाग का द्यावा याभवषयी मनूने पुष्ट्कळ भलभहले आहे. तयात ईश्वराने 

प्रथमतः राजा उतपन्न केला याभवषयी प्रथमतः तो म्हणतो :– 
 
अराजके भह लोके ऽ कस्मन सवधतो भवदुते भयात् । 
रक्षाथधमस्य सवधस्य राजानमसृजतप्रभःु ॥ २ ॥ -७ 
 



 अनुक्रमणिका 

“राजावाचून प्रजा भय पावली म्हणून सवाचे रक्षणाकभरता ईश्वराने राजा केला” राजाने कर भकती 
घ्यावा याभवषयी मनु म्हणतो : 

 
पांचाशभाग आदयो राज्ञा पशुभहरण्ययोः । 
र्ान्यानामष्टमो भागः षष्टो द्वादश एव वा ॥ १३० ॥-७ 
 
“राजाने पशु व भहरण्य याांच्या लाभापैकी पन्नासावा भहस्सा आभण र्ान्याचा आठवा बकवा सहावा 

भहस्सा जमीन पाहून घ्यावा. पुढे मनु आणखी असे भलभहतो :– 
 
नोकच्छर्ादातमनो मलां  परेषाां चभततृष्ट्णया ॥ १३९ ॥-७ 
“अभतलोभाने राजाने जास्त कर घेऊन आपला नाश करून घेऊ नये.” 
 
पुढे भलभहल्याप्रमाणे तयाने राजर्मध वर्वणला आहे : 
सवो दण्डभजतो लोको दुलधभो भह शुभचनधरः । 
दण्डस्य भह भयातसवध जगतो जगभ्दोगाय कल्पते ॥ २३ ॥-७ 
 
“दांडाचे भयाने सवध सन्मागी चालतात, दांडाचे भयवाचनू नीतीने चालणारा हा क्वभचत आहे दांड 

म्हणजे शासन तयाच्याच भयाने जगतात सवध लोक सुखी राहतात. म्हणनू राजाने प्रजेला दांड (शासन) 
करावा” परांतु– 

 
अर्मधदांडनां लोके यशोन्यां कीर्वतनाशनम्। 
अस्वग्यधच परमाऽभप तस्मातततपभरवजधयेत ॥ १२७ ॥ -८ 
 
“अन्यायाने दांड केला तर दुकष्ट्कती होते व परलोकी दुगधभत प्राप्त होणे यास्तव तसा दांड करू नये.” 
 
शवेटी पढुील श्लोकद्वयाांत साांभगतलेल्या वांद्यगुणाांनी मांभडत असणाऱ्या राजासच राजतव शोभते असे 

सांस्कृत ग्रांथकाराचे म्हणणे आहे. 
 
भशृां सुभक्षक्ष रभवणाज्जमि प्रजानुरोगोज्ल्यकरग्रहाच्च । 
अरोगता चाकस्त जनस्य यत्र र्नस्य राज्ञो भवषयेऽस्य भनतयम ॥ 
यथैवाज्ज्मा परहत द्वद रष्टव्यः मुखभमिता ॥ 
सुखदुःखाभन तुल्याभन यथाज्ज्तमभन तथाज्परे ॥ दक्ष 
 

⬤⬤ 
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जाणतभेद 
 
 
 

—० ० ०— 
 
 
 

या भवषयावर मुांबई येथील आयधसमाजाांत. 
तारीख २६ आगष्ट्र १८७७ रोजी, 

भदलेल्या व्याख्यानाचें भटपण. 
 
 
 

—० ० ०— 
 
 
 

ठाणें येथें 
“सूयोदय” – छापखान्याांत छापून प्रभसद्ध केलें . 

 
 
 

—० ० ०— 
 
 
 

शके १७९९ मािे अतटीबव १८७७. 
 
 
 

—० ० ०— 
 
 
 

ककमत ३ आिे. 
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जाणतभेद 
 
हा देश फार प्राचीनकाळापासून वसलेला आहे. येथें प्राचीन इभतहास, कथा व चभरत्रें बहुत प्रभसद्ध 

आहेत. या देशाांत चार प्रकारचे काल गेले आहेत. एक कृभष काल, दुसरा वीर काल, भतसरा भवचार काल व 
चौथा भ्रमकाल असें भदसतें. कृभषकालाांत लोक शतेीभाती करून र्ान्य, र्न, पशू इतयाभद सांपत्तींनीं सुखी 
होते. वीरकालीं परशुराम, रामचांर, अजुधन याां सारखे पराक्रमी पुरुष होऊन तयाांनी दूर दूर पयंत देश बजकून 
ब्राह्मण, क्षत्रीय, याांची वसाहत केली. भवचारकाळीं षड्दशधन, गभणत, वैद्यक, व्याकरण इतयाभद ग्रांथ उतपन्न 
झाले. पुढें भवचार नष्ट होऊन भ्रम उतपन्न झाला. तो भ्रम अद्याप चालत आहे. या भ्रमाचे काळाांत बदु्धी नष्ट 
होऊन भमर्थयालाप व स्वाथी अशीं शास्त्रें, पुराणें, व तांत्रें उतपन्न झालीं. आपसाांतील कलह वाढले. जाती चार 
होतया, तया चार हजार झाल्या् नवीन शोर् बकवा भवद्या काांही करण्याची जरूर नाहीं, सवध कत्तधव्य पूणध झालें  
अशी कल्पना लोकाांचे मनाांत येऊां  लागली. आभण परदेशाांत काय चाललें  आहे याची माभहती व उद्योग करणें 
सोडून देऊन सवध लोक स्वस्थ बसले. या काळाांत भिभियन र्मध उतपन्न झाला. मुसलमानाांचे पैगांबर उतपन्न 
होऊन तयाांणीं इसलाम (मुसलमानी र्मध) जाहीर केला. तया लोकाांनीं इराण, काबूल वगैरे घेऊन पुढे 
बहदुस्थानवर स्वारी केली. तरी तयाांचा र्मध काय बकवा तयाांचा येण्याचा हेतु काय बकवा तयाांचा उद भव कोठून 
हें बहदु लोकाांस ठाऊक नाहीं. तसेंच भफरांगी लोक याांणीं गोंवें व कोंकण प्राांत सर करून मोठाले भकल्ल े
बाांभर्ले. तरी बहदु लोक या सवध प्रकरणाभवषयीं गैर माभहत होते. दाढीस आग लागल्यावर भवझभवण्याची 
तजवीज कभरतात तों तोंड, नाक, डोळे, जळूनही गेले्् याचें कारण केवळ बुभद्धहीनता भदसते. बदु्धीचा 
काळ या देशाांत हजार पांर्राशें वषांपासून पडला आहे; तयामुळें  तकध  व बभुद्ध क्षीण होऊन हल्लींच्या काळाांत 
जशीं माणसाचीं शरीरें क्षीण झालीं आहेत, तया प्रमाणें हजार वषांचे बदु्धीचे दुष्ट्काळानें बुभद्ध क्षीण झाली आहे. 
तयाच्या योगाने असें ठरलें  कीं, कोणीं काांहीं प्रश्न करूां  नये. वडील साांगत आले तें मानावें; तक्रार करूां  नये; 
परदेशची गोष्ट बोलूां  नये; दूरची गोष्ट कोणी बोलला तर म्हणतात कीं, लष्ट्कराच्या भाकऱ्या करण्याची 
तजवीज तुला कशाला? जातीभवषयीं सांभाषण, पुनर्वववाहा भवषयीं सांभाषण बकवा भवचार, जुन्या मताच्या 
लोकाांत भनघताां कामा नये. आभण तयाांस वाटतें तें काांहीं अांशी साहभजक आहे. हजारों वषांपासून भवबत न 
भवतीची सांवय गेली. भतचा पुनरुद भव पाभहला म्हणजे लोकाांस सखेदाियध वाटतें. ते म्हणतात, हें काय? 
हा काळ भवलक्षण आला् असला प्रश्न आम्हीं कर्ीं ऐभकला नव्हता् आजपयंत असें कोणी तरी बोलला आहे 
काय?स्वदेशीय राजर्ानींत जाऊन असा प्रश्न काढण्याची मगदूर कोणाची आहे काय? सवध पांभडत, सवध 
कारभारी आडव े पडून भर्ःकार करतील, याजकभरताां असले प्रश्न काढून आपण हल्लीं तयाांचा भवचार 
कभरतों, हें एक आपलें  महद भाग्य समजलें  पाभहजे. पांभडत दयानांदा साभरखे महा पुरुषाांस इांग्रजी राज्याांत 
वस्ती करावी लागते. पूवी स्वामी नारायण प्रगट झाले होते तेव्हाां अमदाबादेंत तयाांजवर नीलकां ठचे 
आखाडेवाले गोंसावी व ब्राह्मण याांणीं हल्ला केला, व तयास पळून इांग्रजाांचें गाांव तयावळेेस खेडा हें होतें, तेथें 
पेशवाई बुडे तोंपयंत राहावें लागलें ् कोणतयाभह प्रकारचा प्रश्न बकवा भवचार करण्यास अवकाश नाहीं; अशीं 
लोकाांचीं मनें आकुां भचत होऊन गेलीं, ती आताां काांहीं उघडत चाललीं आहेत. 

 
ज्ञातीचा भवचार करण्याकभरताां तीन गोष्टी आपल्यास अवश्य पाभहल्या पाभहजेत. (१) ज्ञातीचा 

इभतहास म्हणजे पूवापार ग्रांथाांत तयाभवषयीं काय आढळतें. (२) हल्लीं तयाांची कस्थभत कशी आहे; व (३) तयाांत 
काांही न्यनूता असल्यास तयास उपाय काय असावा? आताां याभवषयीं भवचार करूां . [ज्ञाभत जरी र्मधसांबांर्ीं 
अभर्काराांत न्यूनाभर्क्य करते, तरी ती व्यावहाभरक व लौभकक प्रकरणाांतभह उांच नीच पदवी दाखभवते. 
याजकभरताां मी असें कोणास म्हणत नाहीं कीं, तुमची प्रभतष्ठा, व पूवधजाांचा मान सोडून एकदम तुम्ही हलक्या 
प्रतींत जा. आभण असें म्हणणें हें केवळ वडेगळपणाचें काम आहे. एखाद्यास जरी ही गोष्ट कबूल झाली, तरी 
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सवास मान्य होणार नाहीं. मी ब्राह्मण असल्यामुळें  मला जे काय लाभ व फायदे आहेत, ते मी उगीच 
सोडणार नाहीं, आभण खालचे प्रतींत जाऊन आसन स्वीकारणार नाहीं यास्तव ज्याांस जातयभभमान असेल 
तयाणीं आपली पदवी सोडावी असें माझें म्हणणें नाहीं. परांतु माझें म्हणणें असें आहे कीं, या गोष्टी भवचार 
करण्यालायक आहेत. व याचे दाखलें  प्राचीन काळापासून काय आहेत ते पाभहले पाभहजेत. व आपण हे 
अभभमान कोठपयंत ठेवाव,े ही गोष्टही भवचार करण्यालायक आहें, तें काां? हें मी पुढें अनुक्रमानें साांगेन.] 

 
आताां, जातीचा इभतहास पाहताां मूळ ग्रांथ वदे, याांत पाभहलें  तर चार जातींचें वणधन साांपडतें; तें असें 

कीं, ब्राह्मण हे मुखस्थानीं, क्षत्रीय हे बाहुस्थानीं, वैश्य जानूचे भठकाणीं आभण शूर पायाांचें भठकाणीं, याप्रमाणें 
लाक्षभणक वणधन आहें; तें वदेाच्या पाांच सांभहतेंत सारखें आहे. तयाचा उल्लखे भारताांतही आहे :— 

 
॥ ब्रह्मवक्त्रां भजुौक्षत्रां कृतस्नमुरूदरभवशः ॥ 
॥ पादौयस्याभश्रताः शरूास्तस्म ैवणातमने नमः ॥ 

 
र्मध चार वणांचे आश्रयानें राहतो; आभण तो वृषभ आहे; आभण तयाचे चार पाय हेच चार वणध. 

तयाांपैकीं कभलयुगाांत तीन मोडले आभण तो लांगडत बहडत होता असें भारती वणधन आहे. याचें तातपयध 
इतकें च की, ब्राह्मसांपभत्त, क्षात्रसांपभत्त आभण वैश्यसांपभत्त ह्या नष्ट होऊन केवळ शूराची वृभत्त म्हणजे 
गुलामभगरी अथवा दास्यतव तें मात्र या भरतखांडात राभहलें  असें तया रूपकाचें तातपयध भदसतें, व भवचारी 
लोकाांस हें मान्यही होईल. भवद्यावृभद्ध, राज्यसांरक्षण आभण देशावरचा व्यापार हीं भतन्हीं जाऊन दास्य 
कस्थतींत लोक आहेत हें भनर्वववाद आहे. हें रूपक, भलभहणारास तयाकाळींच ही गोष्ट समजली असावी. पूवी 
हे तीन वणध म्हणजे, आयध बकवा भद्वज, याांच्या अशा प्रभतज्ञा होतया कीं, वादास ब्राह्मणाांनीं नाहीं ह्मणूां नये, 
क्षभत्रयाांनीं युद्धास नाहीं ह्मणूां नये, व वैश्याांनीं व्यापारास नाहीं ह्मणू नये. याजकभरताां पूवी भदकग्वजय होत 
असत. शांकराचायांनीं भदकग्वजय केला पण गाांवोगाांवचे लोकाांनीं तयाांशीं वाद करून अबजकपते्र (यथा) 
भलहून भदलीं. म्हणून भदकग्वजय झाला. हल्लीं पाहाल तर ब्राह्मण म्हणतील आम्ही वाद करीत नाहीं, हरले 
तरी म्हणतील आम्ही बजकलो; अशा कस्थतींत कोणी भदकग्वजय करण्यास समथध नाहीं. क्षभत्रयाांमध्येंही असा 
अभभमान होता कीं,युद्धाांतून परत भफरावयाचें नाहीं; जो भफरेल तो क्षत्रीय नाहीं; तयास लोक बभहष्ट्कृत 
करीत. म्हणनू श्रीकृष्ट्णाांनी उपदेश करून अजुधनास लढावयास साांभगतले :— 

 
॥ र्म्याभद्धयुद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षभत्रयस्य न भवद्यते ॥ गीता 

 
भशकां दरानें बहदुस्थानावर स्वारी केली, तेव्हाां एक क्षत्रीय राजा र्रून आणला, आभण तयास 

भवचारलें  कीं, तूां मागशील तें मी देतो. तेव्हाां तयाांणें उत्तर भदलें  कीं, मला अकग्न भसद्ध करून द्या; तयाांत मी 
उडीं टाभकतों, माझा पराभव झाला, आताां मी आपले जातींत जाऊां  शकत नाहीं. असो. आताां हे सवध 
अभभमान जाऊन सतय व ऐक्य हीं दोन्ही नष्ट झालीं आहेत् 

 
पूवीं जातीला वणध अशी सांज्ञा होती, तेव्हाां मूळ रांगावरून जातीची कल्पना भनघाली असावी असें 

भदसतें. ज्याप्रमाणें, आताां बहदु म्हणजे काळे हें नाांव मोंगलाांनी ठेबवलें , व इांग्रजींत काळी व गोरी पलटण हें 
भेद प्रभसद्ध आहेत, याचप्रमाणें जात मुळीं वणधभेदानें भेद उतपन्न झाला असावा असा तकध  होतो. पढुें, 
बापावरून जाभत स्थाभपत होत असे, आईवर र्ोरण नव्हतें. याचें उदाहरण व्यास, वभसष्ट इतयाभदक ऋषी 
आहेत. छाांदोग्य उपभनषदाांत जाबाल्याची कथा भलभहली आहे; तयाणें आपले आईस भवचारलें  कीं, माझा बाप 
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कोण? तेव्हाां भतणें साांभगतलें  कीं, तुझा बाप कोण हें मला ठाऊक नाहीं; परांतु माझे नावावर प्रभसद्ध हो, आभण 
पूवीं आईचे नाांवावर मोठाले पुरुष प्रभसद्ध होत असत. जसें कौंतेय, रारे्य, गाांगेय, इतयाभद. तेव्हाां तें ऐकून 
तो आपले गुरूजवळ जाऊन तयास जशी होती तशी हकीकत साांभगतली. तेव्हाां गुरु म्हणला की, तूां 
सतयवक्ता भदसतोय याजवरून तूां ब्राह्मण आहेस. असा माझा भनिय होतो. सबब ब्राह्मणाांत तूां पढत जा. या 
प्रमाणें गुणाांवरून व कमावरूनही पूवी ज्ञातीचा भनणधय होत असे. पुढें असें ठरलें  कीं, आई व बाप हे एक 
जातींचे असावें, व तीं आईबापें ब्राह्मण, क्षत्रीय अगर वैश्य असतील तया तया प्रमाणें तयाांचें आपतय ब्राह्मण, 
क्षत्रीय अगर वैश्य मानलें  जाईल असा जाभतभेद झाला. तयाांत पढुें असा भनबरं् झाला की, माभहती असे तयास 
मात्र जातींत घेतात; ज्याची माभहती नसेल, तो जरी साांगत असेल तरी तयास जातींत घेत नसत, याचें नाांव 
ज्ञात. आताां कायस्थ लोक काशीकडे आहेत, हैदराबादेस आहेत, गुजराथेंत आहेत. परांतु एकमेकाांस 
स्वजात समजत नाहींत. तसेंच, बहदुस्थानाांतील, दभक्षणेंतील व गुजराथेंतील ब्राह्मण आपणास वगेळे 
मानतात. याचप्रमाणें मूळचे ब्राह्मण म्हणजे ऋषीकुल; तेच दशभवर् झाले; व तयाचें शतभवर् होऊन आताां तर 
सहस्त्रभवर् झालें ् मथुरेचें चोबे व गयेचें गयावळ हे दशभवर्ाबाहेर गणतात. तयाांस कां सभनर्वमत व गयावळाांस 
ब्रह्मभनर्वमत असें अनुक्रमें म्हणतात. 

 
॥ सवे भवप्राः कान्यकुब्जामाथुरां मागर्ां भवना ॥ 

 
पराक्रमी शककते पूवी झालें , तयाांणीं नवीन ब्राह्मण केले, असे दाखले पुष्ट्कळ आढळतात. 

सह्यारीखांड हल्लीं छापून प्रभसतर् झालें  आहे. तयाजवरून भचत् पावन ब्राह्मण हे परशरामभनर्वमत असें भदसतें. 
भगरनारे ब्राह्मण कृष्ट्णभनर्वमत, तसेच भाटेले ब्राह्मण हे रामचांरभनर्वमत असे अनेक दाखले या देशाांत आहेत. 
पुनःपुना नदीवर गयेचे वाटेवर शाकलद्वीपी ब्राह्मण आहेत, ते अन्य देशाांतील असतील असें वाटतें. परांतु 
मुळीं ब्राह्मण काश्मीरकडे असून पुढें गांगातीरीं ब्रह्मवतीं आले. नांतर दभक्षणेकडे उतरले. तेव्हाां देशावरून 
तयाांचीं नाांवें दहा पडलीं. पढुें नव ेनव ेठराव झाले ते कोणीं माभनले नाहींत, व कोणीं माभनले, पुढे भवरोर् 
उतपन्न होऊन प्रतयेक जातीनें आपल्यास उांच म्हणावें, दुसऱ्याची बनदा करावी असें झालें . परांतु जे आचार 
चालत आले ते कोठें राभहलें , व कोठें बुडाले. सारस्वत ब्राह्मण अद्याप क्षभत्रयाांचे घरीं जेवतात. परांतु ही चाल 
आताां जरी कोणास अनाचारासारखी भदसते तरी, हा पूवीं आचार होता; रौपदी ब्राह्मणाांस वाढीत असे. 
दुवासाभदक ऋभष व बकदालभ्यासारखे ब्रह्मभनष्ठ क्षभत्रयाांचे घरीं जेवीत होतें. ह्या ऋषींचे वांशज आम्ही असून 
आमचें सोवळें फार वाढलें  म्हणून तो आचार आम्हीं टाभकला. परांतु तयाांत ज्याज्ञाती सामील झाल्या नाहींत. 
तया यापूवीचे आचारास र्रून राभहल्या. पांचगौड ब्राह्मण हे मतस्यमाांसाचा आहार कभरतात, ही पूवीची चाल 
तयाांमध्यें राभहली. बौद्धमतास भवरुतर् न वाटावें म्हणून तें न खाण्याचा ठराव ब्राह्मणाांनीं केला, तो गुजराथेंत 
पूणधपणें चालतो; दभक्षणेंत अर्ा चालतो. म्हणजे यज्ञामध्यें मात्र खातात. आताां कोंकणात गोवर्धन ब्राह्मण 
आहेत, तयाांस गोलक असें म्हणतात. परांतु इतकी तयाांची प्रजा वाढली, ही भवर्वचेेंच केवळ सांतान नव्हें, तर 
जेव्हाां पुनर्वववाहाचा भनषेर् झाला, तेव्हाां ज्याांनीं तो मान्य केला, तयाांमध्यें भवर्वाभववाह बांद झाला, व ज्याांणीं 
मान्य केला नाहीं तयाांनीं भवर्वाभववाह पूवीप्रमाणेंच सुरू ठेभवला, व तयामुळें  तयाांचे सांततीस दुसरे ब्राह्मण 
गोळक म्हणूां लागले. याप्रमाणें ही ज्ञाभत तडापासून झाली. अखेर तेही तो आचार सोडून जात वाढली. 
तेव्हाांपासून ते आपल्याांत लग्नें कभरतात. परांतु तडाचा बट्ा लागला तो कायम आहे. गुजराथी ब्राह्मण शूराचें 
पाणी घेतात, ती मूळची चाल इतर लोकाांनीं सोभडलीं, तेव्हा ज्याांणीं सोडली नाहीं ते नीच ठरले. बाजारचीं 
पक्वान्नें खाण्याची चाल पुरातन आहे ती मोडली. तेव्हाां जे तया चालीस र्रून राभहलें  ते नीच ठरले. मुळीं 
स्वयांपाक करण्याचें काम ब्राह्मणाांकडे नव्हतें. तें सूपकार म्हणून नीच जातीच्या लोकाांचें होतें तें बहुतकरून 
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शूर असतील. पढेु ब्राह्मणाांनीच स्वयांपाक करावा असें ठरलें . तेव्हाां सवध ज्ञातीचें हेच सूपकार झाले. सवध 
ज्ञातीस तयाांचे हातचा स्वयांपाक चालतो म्हणून तें काम जेथें तेथें तयाांचे गळयाांत पडलें  आहे. 

 
आताां वदेाांमध्यें चार वणांचीं नाांवें साांपडतात. परांतु वदेाचे मांत्राचे ऋषी आहेत, तयाांमध्यें कवषऐलुष 

हा शूर आढळतो. दुसरे क्षत्रीयही आहेत. ऐतरेय ब्राम्हणाांमध्यें कवषऐलुष याची कथा भलभहली आहे, तयाांत 
सरस्वती काांठीं काांहीं ऋषी यज्ञ करीत असताां तयाांत हा नीच दासीपतु्र गेला, म्हणून तयाचा भर्ःकार केला, 
पुढें तोच ऋषी होऊन छांदाचा ऋषी झाला् तयाचे नाांवावर बहुत सूक्तें आहेत. तेव्हाां छांदऋषीचे आपण तपधण 
कभरतों, तयाांतही हा शरू येतो हें स्पष्ट आहे. माध्यांभदन शाखेंत सवध लोकाांस वदेवाणी साांगावी असें भलभहलें  
आहे. 

 
॥ पथेमाांवाचां कल्याणीं मा वदाय जनेभ्यः ॥ 

 
माध्यांभदनशाखेंतील हा मांत्र पाहावा, म्हणजे खात्री होईल. आताां सूत्राांकडे पाभहलें  तर तयाांत मुांज 

वगैरे भत्रवणाची कमे एकाच प्रयोगाांत भलभहलीं आहेत. व शूरासही मरु्पकध  भलभहला आहे– ‘सव्यां शूराय’ हें 
सूत्र पाहा. आताां आपस्तांभसूत्राांत जसें उांचें कमध करील तसा उांच होईल, नीच कमध करील तसा नीच होईल 
असें स्पष्ट भलभहलें  आहे. मनूमध्यें असें भलभहलें  आहे कीं, ब्राह्मणाचा शूर होतो व शूराचा ब्राह्मण होतो.— 

 
॥ शूरो ब्राह्मणतामेभत ब्राह्मणश्वैभत शरूताां ॥ 

 
भारताांत या ज्ञाती प्रकरणीं पषु्ट्कळ भववाद आहे. तो व्यामोहभवरावण ग्रांथ मथुरेचे रांगाचायध रामानुज 

याांणी भलभहला, तयाांत एकें  भठकाणीं सवध भलभहलें  आहे. जयपूरचे रामबसग राजाांनीं शवै मत ग्रहण 
केल्यावरून सवध वैष्ट्णवाांनीं तयाांचें खांडन भलभहलें . गोंसावी महाराज याांणीं सकतसद्धाांत–मातंड भलभहला. असे 
नऊ दहा ग्रांथ या प्रकरणीं झाले. परांतु हे सवध वाद व्यथध आहेत, तयाांचा अांत पार लागावयाचा नाहीं. 
प्रस्थाभनक (म्ह. मतसांस्थापक) ग्रांथ बहुत झालें  आहेत, तयाांत परस्पर बनदा व तटे फार आहेत. तयाांचें ऐक्य 
करणें म्हणजे वाळूची दोरी करणें याप्रमाणें आहे. आताां या मथुरेचें ग्रांथाांतील थोडीं वाक्यें वाभचतों :— 

 
वनपवांत अजगरोपाख्यानाांत — 

सतयां दानां क्षमा शीलमानृांशस्यां तपो घृणा ॥ 
दृश्यन्ते यत्र राजेन्र स ब्राह्मण इभत स्मतृः ॥ 
शूरयोनौ भह जातस्य सद्गुणानुपभतष्ठतः ॥ 
वैश्यत्त्वां लभते ब्रह्मन् क्षभत्रयतवां तथैवच ॥ 
आजधववे वतधमानस्य ब्राह्मण्यमभभजायते ॥ 

याजवर नीलकां ठाची टीका 
गुणकृत एव वणधभवभागेन जाभतकृत इभत भावः ॥ 

॥ र्मधव्यार्ां प्रभत कौभशकः— 
॥ ब्राह्मणः पतनीयेषु वत्तधमानो भवकमंसु ॥ दाम् भभको दुष्ट्कृतः— 
प्रज्ञः शूरेणसदृशो भवते् ॥ वस्तु शूरोदमे सतये र्मे च सततां कस्थतः ॥ 
॥ तांब्राह्मणमहां मन्ये वृते्तनभह भवभेद्वजः ॥ 

भभवष्ट्यपुराणे षष्ठीकल्पे — 



 अनुक्रमणिका 

॥ हभरणीगभधसांभतूो ऋष्ट्यश्रृांगो महामुभन ॥ श्वपाकी गभधसांभतूो 
भपताव्यासतय सचमः ॥ गभणकागभधसांभतूो वभसष्ठि महामुभनः ॥ 
॥ क्षभत्रयागभधसांभतूो भवश्वाभमत्रो महामुभनः ॥ तपसा ब्राह्मणो 
जातः सांस्कारस्तत्र कारणां ॥ 

वनपवांत साांकयध — भववरणाांत भगुृप्रश्नाांचें उत्तर :— 
॥ न भवशषेो ऽ कस्तवणानाां सव ंब्रह्ममयां जगत् ॥ ब्रह्मणा पूवध– 
सृष्टां भह कमधभभवधणधताां गतां ॥ जातो व्यासस्तुकैवत्त्याश्वपाक्य– 
स्तु पराशरः ॥ बहवोऽन्येभप भवप्रतवां प्राप्ताये पूवधमभद्वजाः ॥ 

 
भहरे पारखणारे स्वच्छ भहऱ्याांस ब्राह्मण म्हणतात; ताांबुस असला तर क्षत्रीय म्हणतात; भपवळा 

असला तर वैश्य, व काळसर असला तर शरू म्हणतात. तयाचप्रमाणें नमधदेंतील बाणाांच्या जाती आहेत. 
सदरहु वाक्याांचा साराांश इतकाच भदसतो कीं, ब्रह्मदेवापासून सृभष्ट झाली, तीत वणधभेद कोठून आला तर 
कमाने आला. वणधभेद आईबापाांवर नसून केवळ कमावर आहे, असें सवध महषी पूवीपासून बोलत आले 
आहेत. याप्रमाणें कमधकाांडाचें मत आहे. बहदु र्मात तीन काांडें आहेत. कमध, उपासना आभण ज्ञान; तयाांत 
उपासनेंत वाम व दभक्षण असे दोन पांथ आहेत; वाममाग्यांनीं जाती अगदी सोडून भदली आहे. ते सवध ज्ञातीचें 
अन्न खातात. परांतु लोकभयास्तव गुप्तरीतीनें ते आपला आचार कभरतात. आताां दभक्षणमागी भक्त आहेत; ते 
म्हणतात, ज्ञाती ही मोक्षास कारण नाही. भक्त आहेत तेच उांचे, यास भागवत प्रमाण :— 

 
॥ भवप्राभद्धषड गुणयुतादरबवदनाभपादारबवदभवमुखा श्वषचां वभरष्ठां ॥ 
मोठा भवद्वान ब्राह्मण असून तयास भकक्त नसेल तर तो चाांडाळापेक्षाांही नीच. 

॥ न शूराभगवद्भक्तो भवप्राभागवताः स्मृताः ॥ 
॥ सवध वणेषु ते शूरा ये अभक्ता जनादधने ॥ 

 
पांढरपूरचे वारकरी हे जातयाभभमान सोडून ज्याचे गळयाांत माळ तयास माभनतात; तयाचे पायाां 

पडतात, आभण परस्पर आनांदात असतात. प्रवरासांगमाचा गोर्ानी पाटील म्हणून वारकरी होता, तयाचे 
कीतधनाांत ब्राह्मणाांस सन्मानाथध फुले वगैरे तो देऊां  देत नसे; तो बशद्याचे दरबारी गेला होता, तेव्हाां याजबद्दल 
तक्रार झाली, आभण बशदे तयास काशी के्षत्रीं पाठवीत असताां तो गेला नाही; पांढरीस काशी आहे असें म्हणनू 
तो परत आला् बैरागी वैष्ट्णव हे अनेक जातीचे असून भक्तसांबांर्ानें ते एकत्र जेभवतात हें प्रभसद्ध आहे. ते 
म्हणतात. आम्ही सवध अच्युत गोत्री आहों, जगन्नाथाचा महाप्रसाद सवध, जातीचें प्रकरण एकीकडे ठेवनू 
खातात, तेथें बारा मभहने मुांजी व लग्ने होतात. पाांडवाांचे तफेनें कृष्ट्ण वभकली करण्यास दुयोर्नाकडे गेले, 
तेव्हाां भवदुर हा शुर असून तयाचे घरी भकक्तसांबांर्ाने राभहले. तयाजवर मोरोपताांनीं भलभहलें  कीं, “प्रभ ु
भवदुराच्या घरीं जेभवलाभच कण्या” इ. याप्रमाणें भक्त जे झाले, तयाांत अनेक जातींचे लोक होते, व तयाांणीं 
जाभतर्मासफारसा मान भदला नाही; यास्तव ब्राह्मणाांनी तयाांचे हाल केले. तुकारामाची गाथा छाभपली आहे. 
तयाचे शवेटीं रामेश्वरभटाचे अभांग आहेत, तयावरून असें भदसतें. पठैणकर एकनाथाचे याचप्रमाणें अनेक वळे 
हाल केले तरी भक्तमांडळी जातीचे भनबरं्ास फारशी मानीत नाहीं. तसेंच ज्ञानमागी याांचें मत आहे. ते 
समदशी व सवध भठकाणीं ईश्वर आहे असें मानतात; सांन्यास घेतात तेव्हाां भशखासूत्राांचा तयाग करून कमधमागध 
अगदीं सोडून देतात, तरी ते इतर ब्राह्मणाांपेक्षा उांच होतात हें सवांस कबूल आहेच. एक दादुपांथी मला 
भेटला, तयास मीं भवचाभरले कीं, बोवा, तुमची जात कोण? तयाणें उत्तर भदलें  कीं, “ये सब पांचतत्त्वका मेळा 
है; इसमें जात और भात क्या पुछत है?” भवचारसागर भलभहणारा भनिलदास हा दादुपांथी होता. जैन हे 
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नाकस्तक आहेत व जातीभवषयी तयाांणीं अभभमान सोडला आहे. तत्राभप कमधकाांड हें मोक्षाचे उपयोगी नाहीं 
असें सवधमान्य आहे— 

 
क्षीणे पणु्ये मतयधलोकां  भवशकन्त ॥ 
मामुपाभश्रतय कौन्तेय येऽभप स्युः पापयोनयः । 
भस्त्रयो वैश्यास्तथा शरूास्तेऽभप याकन्त पराां गभतम् ॥ गीता ॥ 

 
अशी वाक्यें प्रभसद्ध आहेत. 

 
आताां हे इतके जाभतभेद कशानें वाढले? व असा भवचार केला तर मूळचे चार वणध, तयाचे चार हजार 

काां झाले? तर, याांतून काांहीं देशाांतरानें झाले; काांहीं भक्ष्यभेदानें झाले; काांहीं अभभमानानें, व काांहीं 
भाषाभेदानें असे अनेक कारणानी झाले, असें भदसतें. काहीं तट पडल्यामुळें  झालें . वडनगरचे नागर आहेत. 
वडनगरापासून पाांच कोसाांवर भवसनगर आहे, तया गाांवचे नागर पृथक् झाले. इतके नजीक नजीक भेद काां 
पडले? याचें कारण समजत नाहीं; परांतु काांहीं तडाचे बकवा अटीचे कारणानें पडले असतील. आताां जातींत 
मोट्या हरकती चार आहेत. १. एक पांकक्त २. दुसरी जेवण. ३. कन्या ४. पे्रतवहन. हीं चार कलमें ज्ञातीचे 
लोकाांत होतात. तयाांत दुसरी ज्ञात पडत नाहीं. खेड्यास एक वकील व अहमदाबादेस एक मनसुखराम 
घाांची आहेत. ते र्माने भिभियन आहेत. ते कोडताांत बैबलावर शपथ घेतात, तरी जातींत आहेत् ते 
साांगतात कीं आम्ही भिियनाांचे खात नाहीं. तेव्हाां लोक म्हणतात कीं, जर ते खात नाहींत तर बाटले 
कशानें? कोणाला ज्ञाती बाहेर टाकला म्हणजे हे तयाशीं व्यवहार बांद करतात. पूवी ज्याला जाती बाहेर 
टाकलें , तयाचे अनेक प्रकारचे हाल करीत गाांवचा न्हावी तयाची हजामत करावयाचा नाहीं, गाांवचा 
उपाध्याय तयाचे घरीं यावयाचा नाहीं व कोठें सभेंत तयाला बसू देत नसत् असे अनेक प्रकारचे हाल करीत. 
भततके आताां नाहींत, तरी अद्याप पुष्ट्कळ रीतीनें तयाचे हाल कभरतात. तयाची मुलगी नवऱ्याचे घरून तयाचे 
घरीं येऊां  देत नसत. अज्ञानामुळें  लोक अद्याभप असे दुष्ट झाले आहेत कीं, हा तयाांचा व्यापारच होऊन गेला 
आहे् आभण दुसरे लोक अज्ञानी व भोळे व वभरष्ट साांगतील तसे चालतात. तयाांत अब्रदूार मनुष्ट्यास फार 
अडचणी पडतात. जातीसांबांर्ानें तांटे या देशाांत बहुत चालू आहेत. गुजराथेंत बभहष्ट्कृत करण्याचा चार 
पद्धती आहेत. प्रथम ज्ञाभत बाहेर टाकतात. नांतर चवऱ्याांयशीं बाहेर, नांतर मांभदराबाहेर म्हणजे दशधन बांद 
कभरतात; नांतर महाजन बांद म्हणजे तयाशीं कोणी व्यापार करीत नाहीं, अशा यातना देतात. मग नेभमष्ट व 
र्र्वमष्ट घराांतील वृद्ध बायका त्रासतात. कोणाचा नेम असा असतो कीं, दशधन केल्यावाांचून जेवावयाचें नाहीं. 
तया उपास कभरतात, व तेणेंकरून बहुत त्रास होतो. नागपूरचे जानोजी राजे हे आपल्यास क्षत्रीय 
म्हणभवतात. याजबद्दल सवध ब्राह्मण तयाांशी रोह कभरतात. बहगणघाटाांत कलां की ब्राह्मण आहेत तयाांजकडे 
अरे् गाांव भमळते, अरे् भमळत नाहीं. या कोंकणप्राांती परभ ुआपल्यास क्षत्रीय म्हणभवतात; तयाांचे घरीं वैभदक 
कमध करण्याभवषयीं ब्राह्मण सांमती देत नाहींत. याजकभरताां तयाांणी टकले आबा गुरूजी याांस नवीन उपाध्ये 
केले, व पूवीचेघरीं बसले. सोनार म्हणतात आम्ही वैभदक कमध करुां ् तयाांचा कलह चालू आहे. आताां मोठाले 
आचायध आहेत, तयाांचे लोक पायाां पडतात. परांतु तयाांचें अन्न घेतलें  कीं बाटतात. स्वामीनारायण हे सरवरीये 
ब्राम्हण आहेत. तयाांस गुरू कभरतील; परांतु तयाांचें कोणी खाणार नाहीं. जयपुरास मानबसग राजे याांणीं सहा 
ज्ञातीचे ब्राह्मण एकत्र केले व ते क्षभत्रयाांचे घरीं जेभवतात. ते छज्ञात म्हणनू पुष्ट्करास वगैरे प्रभसतर् आहेत. 
परांतु याांत जे भमळाले नाहींत, ते तयाांशीं कलह करतात. प्रतयेक ज्ञातीची ही रीभत आहे कीं आपल्यास उांच 
म्हणावें व दुसऱ्यास नीच म्हणावें. पूवी भशवाजी महाराज याांणीं आपल्यास राज्याभभषेक व्हावा असें ठरभवलें , 
तेव्हाां सवध ब्राह्मण नाकबूल झाले. ते म्हणूां लागले कीं, तुम्ही शूर, तुमची मुांज झाली नाही. आताां वैभदक 
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राज्याभभषेक कसा होईल? तेव्हाां गागाभट याांस काशीहून आणलें ; तयाांणीं असें साांभगतलें  कीं, “कमावरून 
जाभत होते, आईबापाांवरून होणें हा गौण पक्ष, ज्यास कोणताही गुण नसेल तयाांणें आईबापाांचे नाांव साांगावें. 
ज्यास गुण आहेत तयास आईबापाचें कारण नाही. याणें मोगलाांशीं लढून स्वराज्य स्थापन केलें  हें क्षत्रीयाांचे 
कमध; तेव्हाां यास क्षत्रीय म्हणण्यास काांहीं हरकत नाहीं. मुांज आपतकाळामुळें  झाली नाहीं; याजकभरताां मुांज 
करून राज्याभभषेक करावा.” मग हें सवांस मान्य झालें . आभण तयाप्रमाणें बावन्नाव े वषी उपनयन करून 
राज्याभभषेक केला् नवी मुरा, व नवें नाणें पाडून शक चालू केला. अष्टप्रर्ान नेमले. व क्षत्रीयकुलावतांस 
छत्रपती असा भकताब भदला. आलीकडे काश्मीरचे राजे रणर्ीरबसग याांणीं काशीहून शास्त्राथध नेऊन आपले 
देशाांत बाटलेले तमाम लोक बहदु करून स्वस्व ज्ञातींत दाखल केले. तयाांणीं काशीकर पांभडताांस साांभगतलें  
कीं, आमचे देशाांत अल्पकारणावरून बहदु मुसलमान होतात. आभण बहदु तुटत चालले; व मुसलमान वाढत 
चालले; म्हणजे क्षत्रीय राज्यास अभनष्ट होण्याचा रांग आहे; याजकभरताां बाटला तो पनु्हाां घेण्याभवषयीं 
शास्त्राथध पाभहजे. तयाजवरून बाळशास्त्री रानडे आभदकरून पांभडताांनीं पाांच भपढ्याांपयंत बाटलेला मनुष्ट्य, 
व्रातय व सांस्कारहीन समजून प्रायभित्त देऊन घ्यावा, असे भलहून भदलें . तयाप्रमाणें चालू आहे. बहदुर्मात 
कोणतेही पापास प्रायभित्त नाहीं असें नाहीं. परांतु ब्राह्मणाांचें दभरर वाढल्यामुळें  व तयाांमध्यें एकवाक्यता 
नसल्यामुळें  एके गाांवाांत प्रायभित्त झालें  तरी दुसरे गाांवचें भभकार पाठीस लागतें. याप्रमाणेंच व.े शा. सां. 
गणेशशास्त्री सरसुभे याांची भवलायतेहून आल्यावर कस्थती झाली् शांकराचाऱ्यांनी तयाांस पावन केलें , तरी 
इांदूरकर भाांडावयास उठले् इांदूरकराांचा तांटा भमटला, तरी काशीकर भाांडावयास उठले् दरगाांवीं तक्रार्् 
तयाांत मतलब पाभहला तर पोटाचा, दुसरा अथध काांहीं नाहीं. असें होताां होताां भकतीएक लोक प्रायभित्ताचे 
भरीस पडतच नाहींत. कारण कीं घेतलें  तरी सारखें, व न घेतलें  तरी सारखेंच. गुजराथेंत ब्राह्मण कुळांब्याचें 
पाणी घेतात, कुळेंबी रजपुताचें घेतात, रजपुताांचे स्वयांपाकाांतहीं मुसलमान असतात, मराठे मुसलमानाांचें 
पाणी भपतात, व मुसलमानाांकडे रे्ड असतात. अशी परांपरा लागली आहे. तयाांत आचार पाभहले तर वगेळाले 
भठकाणीं वगेळाले असतात. कानडेब्राह्मण व गौडब्राह्मण हे रेशमास सोंवळें मानीत नाहींत; भपठाांत पाणीं 
पडलें  तर ओवळें समजतात, बहदुस्थानाांत मीठ पडलें  व अकग्नस्पशध झाला तर मात्र खरकटें समजतात. 
दभक्षणेंत पोहे, चुरमुरे मुसलमानाांनीं केले तरी खातात. हा महाप्रसाद जगांनाथाचे भाताप्रमाणें सवधत्र चालतो. 
याजकभरताां युभर्भष्ठराांनीं साांभगतलें  कीं :— 

 
र्मधस्य तत्त्वां भनभहतां गुहायाां महाजनो येन गतः स पांथाः ॥ 

 
र्माचा शोर् करण्याांत काांहीं तातपयध नाहीं, आपले गाांवचे मुख्य मुख्य लोक चालतील तसें चालावें. 

अशी साांप्रतची कस्थभत आहे. [आताां या ज्ञातीपासून हरकती कोणतया हें पाभहलें  तर असें भदसतें कीं, भजतकें  
सावधजभनक काम तें सवध तयाचे भवरुतर् आहे. मनुष्ट्य भजतका लोकाांपासून वगेळा असेल भततकी ज्ञाभत अभर्क 
सांरक्षण होते. मनुष्ट्य अगदीं भनरुपयोगी भबळाांतीलउांदरासारखा होतो. तो मोठा कमधभनष्ठ मानला जातो. 
रेलवेंत जाणें आलें  कीं, जाभतर्मध भबघडला् परदेशाांत जाणें आलें  कीं जात गेली् कोडताांत, बाजाराांत 
बकवा जहाजावर गेला कीं, ज्ञाभत आडवी आलीं् लष्ट्कराांतही ज्ञाभत बरोबर राहात नाहीं, तर, 
चोरट्यासारखा घरी सवध लोकाांपासून वगेळा राहील, तेव्हाांच ज्ञाभत शुद्ध राहते. म्हणून सावधजभनक 
सांबांर्ासही भवरुद्ध आहे. दुसरे अनेक तांटे, तक्रारी व परस्पर बनदा, हीं ज्ञातींपासून होतात. आभण लोक 
अगदीं भवभक्त कस्थतींत येतात. आताां यास उपाय काय? याभवषयीं मला असें वाटतें कीं, शरीरास जसें मुख 
तसेच पाय, तसेच बाहु, तसेंच पोट, तयाांतील एकही गेल्यानें शरीर पडेल, परांतु मुख श्रेष्ठ आहे याचें कारण 
सवध शोभा तेथें आहे. तसेंच फार बुद्धी असली तर ब्राह्मण होईल; कारण कीं, तयाचें काम बदु्धीचें आहे. 
वैद्यक, ज्योभतष, भशल्प इतयादी भवद्या भनमाण करण्यास अनुभव व तकध  लागतो; तें बुद्धीभवना होणार नाहीं. 
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क्षभत्रयाांस बल, रै्यध व सतय ही अवश्य; परांतु बुभद्ध कमी असली तरी चालेल; कारण तयाचें अांगमेहनतीचें 
काम आहे. यास्तव बुभद्धतात्त्यधम्यानें उांच नीच ठरभवलें ; म्हणून कोणी बनदेस योग्य नाहीं, असें समजून सवध 
आपले अवयव समजून दुराग्रहानें बनदा करूां  नये. सवांनीं ऐक्य करून चालावें. कोणी उांच होऊां  पहात 
असतील तर तयाांस आडवें येऊां  नये. आपण पढुें चाललों म्हणजे अांतर आहे भततकें च राहील. दुसऱ्यास वाढूां 
न देणें आभण आपण पुढें न चालणे, हें मोठें नीचपणाचें काम आहे. जे कोणी उांचपणा भमळवावयास पाहतींल, 
तयाांस सुखें करून भमळवूां द्यावा. बभुद्धवान जे असतात, ते मागें हटत नाहींत. हें या देशाांत जे मोठे पुरुषाथी 
राजे व सारु् झाले, तयाांचे चभरत्राांवरून भदसतें. महादजी बशदे, व मल्हारराव होळकर याांस तुम्ही मोठे होऊां  
नका असें कोणाच्यानें ह्मणवलें  नाहीं. उलटे तयाांजजवळ हजारों ब्राह्मण हात जोडून बसूां लागले. तसेंच 
कबीर, व तुकाराम, याांना कोणीं मागें टाकलें ? हजारों ब्राह्मण तयाांचे समार्ीजवळ नाकें  घाांसतात. पुरुषाथी 
व बुभद्धवान प्राण्याांचा सांग्रह भजतका होईल भततका करावा. तयाांस आडवें आलें  असताां आपला मात्र नाश 
होतो.] दुसरे जातीभवषयीं रूढींतील भनमूधळ प्रकार चालतात ते सोडाव े आभण शास्त्र प्रमाण र्रून तयाांत 
भजतका भेद करण्यास साांभगतला आहे, भततका मात्र मानावा. फाजील भेद झाले आहेत, ते केवळ अज्ञान व 
मदोन्मत्तपणानें झाले आहेत. तयाांत काांहीं तातपयध नाहीं. रूढी मखूापासून उतपन्न होते व शास्त्र शहाणे 
कभरतात. तेंच जास्त प्रमाण आहे. म्हणनू सवांनीं शास्त्राची मयादा र्रावी. ही गोष्ट कोणासही अमान्य 
वाटण्याचें कारण नाहीं. सवध सभ्य व सवध भशष्ट, ही गोष्ट मान्य करतील असें वाटतें. भवनाकारण पाखांड 
प्रवृभत्त झाली आहे, ती टाकावी, व शास्त्राची मयादा र्रावी. आताां शास्त्र म्हणजे वदे बकवा स्मृभत बकवा पुराणें 
बकवा तांत्रें याचा भवचार केला ह्मणजे समजेल. [परांतु, वदे हेच मूळशास्त्र व तयास अनुकूल असतील तया 
स्मृती ग्राह्य असाव्या असें वाटतें. पुराणें, व तांत्रें हीं काांही शास्त्रें नव्हते.] तयाांत भमर्थया गोष्टी व स्वाथी वचनें 
बहुत आहेत. जैभमनीनें मीमाांसाशास्त्रात असें स्पष्ट भलभहलें  आहे कीं,– “हेतुदशधनाच्च” याचा अथध असा आहे 
कीं, ज्या वचनाांत स्वाथध भदसतो ते वचन र्मध [१] नव्हे. ह्मणून स्वाथी वचनें टाकून यथाथध शास्त्र जें असेल तें 
घ्यावें, असें वाटतें. परांतु शास्त्र कोणतें? हा भवषय पृथक् आहे. वदे हें मूळ शास्त्र, याभवषयीं कोणाचाही वाद 
नाहीं. यास्तव तेच मूळ र्रून तयास अनुकूल व अभवरुद्ध अशीं दुसरीं शास्त्रें असतील तीं घ्यावीं. भवरुद्ध 
असताल ती घेऊां  नयेत. व्रतरतनाकराांत सवध व्रतें करण्याचा अभर्कार म्लें छाांसही साांभगतला आहे. 

 
“क्वभचत् म्लें छानामप्यभर्कारः” 

स्मातैः प्रभभुदतैदृध षै्टब्राभह्मणक्षभत्रयैनृधभभ ॥ 
वैश्यैः शूरैभधकक्तयुक्तैम्लैछैरन्यैि मानवैः ॥ देवीपुराणे ॥ 

 
पुराणें हीं प्रस्थाभनक ग्रांथ आहेत, तयाांत परस्पर बनदा व स्वाथध हीं पुष्ट्कळ आहेत. ते केवळ 

कमधणुकीकभरताां म्हणा बकवा आपले उपासनेच्या देवाांचें महातम्य साांगण्याकभरताां झाले आहेत.तयाांशी व 
सच्छास्राांशीं भवरुद्ध फार आहे. भास्कराचायांनी भसद्धाांतभशरोमणी केला तेव्हाां पुराणाांतील मतें अशुद्ध आहेत 
असें स्पष्ट भलभहलें  आहे. तेव्हाां पुराणें हीं शास्रें होऊां  सकणार (यथा) नाहींत. वदेाांवाांचून दुसरे शास्त्र नाहीं 
हेंच मत सवधमान्य आहे. तयास अनुकूल असेल तर, दुसरें वाक्य घ्यावयाचें, भवरुद्ध असलें  तर घ्यावयाचें 
नाहीं असाां भसद्धाांत सवधत्र ठरलेला आहे. आताां वदेाांत काय आहे, हे सवांनीं तपासून तयाप्रमाणें चालवें. 
पुराणाांस र्रण्याचा भवचार कोणी करील तर तयास अडचणी येतील. मुरा लावलेला ब्राह्मण पाभहला तर 
स्नान करावें् दुसरें वाक्य भशवपुराणाांत साांपडेल कीं, भस्म न लावणारा नरकाांत जातो. एखादें वाक्य असें 
साांपडेल कीं भवष्ट्णू भशवाय देव नाहीं; कोठें असें साांपडेल कीं, भशवासारखा थोर नाहीं. अशा भ्रामक 
वाक्याांपासून अज्ञान पोरासारखी कस्थभत होऊन काांहींच भसद्धाांत व्हावयाचा नाहीं. हल्लीं पुराणाचीं मतें आपण 
या देशाांत पाहतों, म्हणजे शवै आभण वैष्ट्णवाची बनदा, अनेक देवाांची उपासना; वदेभवरुद्ध अनेक पूजा, व्रतें, 
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उद्यापनें व उपवास या घोटाळयाांत पडून ज्ञानहीन मुलासारखी कस्थभत झाली आहे तीच कायम राहील. 
पुराणाांत असा कोणताही देव नाहीं कीं, ज्यास परमेश्वर ठरभवला नाही, आभण भततक्याांची बनदा तयाांत 
आहेच. भशवाची बनदा, भवष्ट्णूची बनदा, इांराची बनदा, ब्रह्मदेवाची बनदा, चांराची बनदा; कोणीं खोटें बोलला, 
कोणी व्यभभचार केला, कोणीं परस्रीशीं रत झाला, असा भ्रामक बाजार उभा केला आहे; तयाांत भवचारवांत 
प्राण्यास कोठेंही मुक्कामाचें स्थळ आढळणार नाहीं. याजकभरताां सवध शास्राांचा बाप वदे; तेथेच जावें हें नीट. 
स्वाथी लोकाांनीं साांगताांना वदेाचा अथध साांगतों ह्मणनू बोलण्यास आरांभ केला. आभण देताांना खोटे रुपये 
पदरी घातले, ते आांर्ळयाांनीं ओळभखले नाहींत. परांतु आताां जे डोळस असतील तयाांणीं ओळखून वदेाचा 
अथध व मतलब काय याचा भवचार करावा ह्मणजे यथाथध र्मध ध्यानाांत येईल. 

 
साांप्रतकाळास व प्राचीनकाळास बहुत अांतर पडलें  आहे. पूवीची नाांवेंच पाहा्–कय्यट, पैल, 

कभपल, पाभणनी, बौर्ायन, कणाद, इतयाभद; हल्लीं अशीं नाांवें मुळींच प्रचाराांत नाहींत. पुराणाांत देवाभदकाांची 
वणधनें आहेत, तयाांजवरून पडलें ली नाांवें आताां देतात —भवानीपांत, खांडोपांत, मोरोपांत इतयाभद. 

 
पुरुषाथानें उांच होण्याचा हेतु सोडून प्रस्तुत भजकडे पहावें भतकडे उांच होण्याचे तीन प्रकार लोकाांनीं 

घेतलें  आहेत;— कोणी म्हणतो, आम्ही वदेमांत्राांनीं कमध करुां , कोणी ह्मणतो आम्ही यज्ञोपवीतें घालू व कोणी 
म्हणतो आम्ही भवर्वचेें वपन करून तीस दुसरें लग्न करू देणार नाहीं् ह्या तीन गोष्टींत कायतो उच्चपणा 
आला आहे्् आभण तयाजबद्दल मोठ्या वाटाघाटी व तांटे होतात. ह्या प्रमाणें लोकाांस मोठें राज्यकरण 
(यथा) कायतें हेंच राभहलें  आहे् अशा अल्प प्रकराणाांत मोठालें  शहाणें पडून आपला अमोल्य वळे 
घालभवतात ही केवढी आियाची गोष्ट आहे? ब्राह्मण म्हणतात, आमचा ब्राह्मणी राजा असता तर सवांची 
खोड काढली असती; व परभ ूम्हणतात, आमचा परभ ूराजा असता तर ब्राह्मणाांची खोड भजरभवली असती. 
परांतु अशा कृतीनें कोणीही उच्च न होताां. उलटें नीच होत चाललें  आहेत. तयाची मयादा येथपयंत येऊन 
पोहोंचली कीं, परकी राजा असला तर लोक खुषी होतात. परांतु स्वदेशीय असला तर तयास कोणती तरी 
जात असेलच. मग बाकीचें लोक कुरकुर केल्यावाांचनू राहणार नाहींत. यास्तव लोकाांनीं असें पक्कें  समजावें 
कीं, उच्च होण्याचीं सार्नें हीं नाहींत. भवद्या, परोपकार, पुरुषाथध व न्याय इतयाभद सद्गुणाांनीं युक्त जो 
मनुष्ट्य तोच उच्च अथवा थोर. घराांत अभर्क बोडक्या केल्या बकवा गळयाांत यज्ञोपवीताांचीं चऱ्हाटें घातलीं 
अथवा ज्याांचा अथध समजत नाहीं अशा वदेमांत्राांनीं कमे केलीं तर भततक्यानें उच्चपणा कोठून येईल? 

 
गाांवोगाव हे ज्ञातींचे तांटे फार माजतात. लोक मुख्य गोष्ट व कत्तधव्य काय तें हेंच, असें समजतात. 

यामुळें  दुष्टपणा व दे्वष इतका दृढ झाला आहे कीं, तो वांशपरांपरा चालत जात असतो्याज्ञवल्क्य आभण 
वैशांपायन याांचा पूवी कर्ीं काळीं कलह झाला असेल परांतु तयाजबद्दल यजुवेदी व ऋग्वदेी ब्राह्मण अद्याप 
तांटे करतात. हसन व हुसेन कर्ीं काळीं मारले गेले. तयास हजारो वष ेझालीं. परांतु तयाांचे दुःख आज मानून 
मुसलमान लोक रडत बसतात् अशा वडे्या चाली पडल्या आहेत. तयाांत अथध पाभहला तर काांहींच नाहीं. 
लोकाांचा दुरभभमान मात्र आहे. हे दुरभभमान ऐक्यतेचे नाशक होत. ह्या दुरभभमानानें ब्राह्मण बुडाले आभण 
दुसरे कारण असें झालें  कीं, मनुष्ट्यास शाहाणपणा येण्याचे मागध दोन आहेत. भवद्या बकवा व्यवहार. परांतु, 
याांतील एकही ब्राह्मणाांस प्राप्त नाहीं. कारण कीं, भवद्या घोकण्याची, ती आहे नाहीं सारखीच. व्यवहार तर 
मुळींच शून्य. तेव्हाां ते शहाणें कसे व्हावे् ् क्षभत्रय, रजपूत वगैरे लोकाांमध्ये अफू खाण्याची चाल पडली, 
तेव्हाांपासून तयाांचें क्षात्र जाऊन ते अभतबनद्य कस्थतींत आले व परस्वार्ीन झाले. आज हजार पांर्राशें 
वषांपासून लोकाांस सुभशभक्षत करणारे राजे या देशाांत नाहींसे झाले. तयामुळें  येथील प्रजा केवळ भपशाच्याच्या 
अमलाांत नाांदू लागली, व कोणास ह्मणून सुलक्षण लागलें  नाहीं. मन मानेल ते भवचार आले. तयास काय 
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उपाय करावा ह्याचा कोणासच काांहीं भवचार सुचत नाहीं् वैश्य हे असतयानें बुडाले. कोणताही व्यापार 
सतयाभशवाय चालत नाहीं. ते लबाड्या करूां  लागले व देशावरवरची खबर पाहीनात असे झाले, तेव्हाां तयाांची 
पत व साहस आभण व्यवहारोपयोगी ज्ञान हीं नाहींशीं झाली. अशी भत्रवणाच्या सद्गुणाांची हाभन झाली. 

 
मुलगी लग्नाची झाली या भनभमत्तानें हजारो ब्राह्मण भभक्षा मागत भफरणारे आढळतात व ह्यामुळें , 

अमुक रव्य पाभहजे तेव्हाां लग्न होणार अशी वाईट रीभत चालू झाली. हें लोक पाहतात, परांतु तयाला उपाय 
करीत नाहींत व तयाभवषयीं कोणास कळवळा बकवा दया येत नाहीं. जे आपलें  घर भवसरले तयाांस दुसऱ्याचे 
घरची कस्थती कशी कळेल? हें स्पष्ट आहे. आपले देशाांत काय दुदधशा आहे तें मनाांत आणीत नाहींत; आपलें  
शास्त्राांत काय आहें तें मनाांत आणीत नाहींत; असें अज्ञान लोक परकीयाांची दया बकवा दुसऱ्या देशचा भवचार 
काय करतील? 

 
अल्पवयीं लग्नें करू लागल्यापासून बल, तेज, भवद्या, साहस व आयुष्ट्य, ह्या सवांचा नाश झाला. 

परांतु हीं सवध नाशाचीं कारणें तपासावयास बठकभठकाणीं लोक बसले पाभहजेत व तयाची चचा झाली पाभहजे; 
जाती सांबांर्ीं वैर सोडून एकोप्यानें वागलें  पाभहजे; ईश्वरभजनाचा मागध जसा ज्यास आवडेल तसा तो 
करील, व्यवहाराशीं तयाचा सांबांर् नाहीं; असें समजून सवांनीं यथान्याय वत्तावें. आपल्या थोरपणापासून 
दुसऱ्यास उपरव न झाला तरी तयाचा कोणी त्रास करणार नाहीं. ह्याभवषयीं आभण आपला थोरपणा सतयाचे 
पायावर स्थापन होईल भततका करण्याचा यतन करावा. तसेच बभुद्धमान लोक कोणतयाही जातीतील असोत 
तयाांसच उच्च मानाव.े जशी उत्तम जमीन कामास लाभवल्यापासून आपणास लाभ आहेत, तयाचप्रमाणें उत्तम 
बुद्धीच्या मनुष्ट्याचा उपयोग भजतका होईल भततका करून घ्यावा. व हेंच पभरणामीं सवांस श्रेयस्कर व 
भहतप्रद आहे. 

 
लीकणितरादो 

 
⬤⬤ 

  



 अनुक्रमणिका 

णभकु्षक 
 

या भहदूस्थानाांत अन्न बहुत भपकतें. यामुळें  आभतर्थयाचा साांप्रदाय फार चालत आहे. आभतर्थयाचा र्मध 
श्रेष्ठ आहे असें वदेाांतही साांभगतले आहे. कोंकण, देश, गुजराथ, कनाटक वगैरै सवध प्राांतात जे सांभाभवत 
गृहस्थ आहेत तयाांस असें वाटतें कीं, आपले घरीं कोणी पाहुणा अथवा अन्नाथी आला आभण तयाची सरबराई 
आपलेकडून न झाली तर आपल्यास मोठी लजे्जची गोष्ट आहे. ही समजूत अगदीं गरीब ब्राह्मण, कुळांबी व 
कोळयापयंत देखील आहे. आल्या गेल्याचा समाचार होतो तो सद्गृहस्थ असें समजतात. ही रीत फार 
चाांगली आहे असें कोणीही म्हणेल, परांतु याांत तरी भववके पाभहजे. या चालीवरून अनेक ढोंगे लोकाांत 
उतपन्न झाली आहेत. लग्न जाहले म्हणजे पांचवीस गाांवास बोलावणे पाठवनू हजारों लोक जमा करून 
तयाांस जेवण देतात; तसेच कोणी मेले तर तयाचा मोठा समारांभ करून हजारो लोकाांस जेवण देतात. ह्या 
चाली कोणी चाांगल्या म्हणणार नाहीं. जो अडचणींत असेल बकवा तो पाांथस्थ असल्यामुळे गैरमाभहती 
असेल, बकवा स्नेही असेल तयाचे यथायोग्य आभतर्थय करणें हा सद्गुण आहे. परांतु गवध व ढोंग 
दाखभवण्याकभरताां मनस्वी खचध करणे हें काांहीं योग्य नाही. आताां भभके्षस सतपात्र कोण याचा भवचार केला 
तर असें भदसतें, कीं प्रथमतः अांर्, पांगु, दभररी, रोगी व अशक्त हे भतचे योग्य अभर्कारी आहेत. कारण ते 
आपले बांरु् होत आभण तयाांजवर वखत पडला तर तयास साांभाळण्याचे आपले काम आहे. तयाांत जाभतभेद व 
देशभेद हे काांही भवचारावयाचे नाहींत. तसेंच आणखी भशकभवल्याभशवाय माणसें चाांगली होत नाहींत. 
व्यवहाभरक भवद्या, भनभत आभण पारमार्वथक ज्ञान भमळाल्यावाांचून ती पशू सारखी राहतात. याजकभरताां जे 
लोक भवद्यावृद्धीचे व पारमार्वथक ज्ञानाचे उपदेश करून मनुष्ट्यास उत्तम कस्थबतत आणावयाचे कामाांत पडले 
आहेत व तयाांस दान देणे अवश्य आहे. हा दुसरा वगध. याभशवाय भतसरा वगध र्मास पात्र भदसत नाही. 
 

पुरातन भभक्षकु या देशाांत ब्राह्मण आहेत. तयाांसच पूवी ऋषी म्हणत असत. तयाांचे काम स्वाध्यायाचे 
म्हणजे भवद्या भशकभवणे व वाढभवणे पारमार्वथक ज्ञानाचा उपदेश करून लोकाांस पभवत्र भनभतमांत व ईश्वराचे 
भय बाळगणारे करणे हे होते. पुढे ऋभषतव जाऊन माणसें झाली. पूवीचे र्मध सुटले. ब्राह्मण अरण्ये सोडून 
गृहस्थ झाले. हल्ली पांभडत, शास्त्री, वैभदक, श्रौती, याभज्ञक, पुराभणक, वैद्य, जोशी, हरदास अनेक पृथक 
र्ांद्यावरुन तयाांचे पृथक वगध झाले आहेत. तयाांत आणखी नवीन पोट भरण्याच्या युक्ती भनघाल्या आहेत, तया 
अशा कीं, कोणी के्षत्र उपाध्ये, कोणी तीथधवासी, कोणी पजुारी, कोणी महानदीस प्रदभक्षणा करणारे, कोणी 
कावडे, कोणी याते्रकरू म्हणभवतात.आभण या भनभमत्ताांनी पोट भरतात. तसेंच कोणी भदक्षीत, कोणी 
सोमयाजी, कोणी गयाबळां, कोणी प्रयागबळ, कोणी चोब,े कोणी बडव,े कोणी दातरी, कोणी सारु्सांत, 
कोणी बोवा, कोणी सांन्यासी, कोणी ब्रह्मचारी, कोणी मांत्रशास्त्री अशा नावाांनी पोट भरतात. भनरभनराळे 
जातींचे लोकाांस उपाध्याभयक वृत्तीने भनरभनराळे ब्राह्मण वाटले गेले आहेत. जसे भाट्याांचे उपाध्ये पोकरणे, 
क्षभत्रयाांचे व भणसाली याांचे सारस्वत, खडायता वाणी याांचे खडायते ब्राह्मण वगैरे. 
 

प्राचीनकाळीं ब्राह्मणाांनी भभक्षा फुकट घेतली असें म्हणवत नाही. कारण कीं तयाांणीं अनेक शासे्त्र, 
तकध शासे्त्र, छांद, गभणत, ज्योभतष, आयुवेद, व्याकरण इतयाभद भवद्याांवर पभरश्रम करून तया बऱ्याच 
वाढभवल्या. पुढें तें काम सोडून स्वाथी जाहले आभण अनेक प्रकारचीं ढोंगे करून पोट भरूां  लागले. 
तयाचप्रमाणे ते बनदेसही पात्र झाले. तयाचा मानही घटला ही भनकृष्ट कस्थती तयाांची स्वकृभतची असोन 
कभलयुगाचें भनभमतय साांगतात. भवचार करतील तर कलीचें मूळ तयाांजवळ आहे असें भदसेल. 
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सवध देशाांत र्माभर्कारी याांची आपले महतव वाढभवण्याकभरताां लोकोत्तर गोष्टी करण्याचे सामर्थयध 
आपल्यास आहे असे प्रभसद्ध करण्याची चाल आहे. असें केल्याभशवाय लोक चाांगले कबज्याांत येत नाहींत हे 
तयाांस ठाऊक होतें. तयाचप्रमाणें ब्राह्मणाांनी या देशाांतही आपले भवलक्षण सामर्थयध प्रभसद्ध करण्याकभरताां 
मोठाले ग्रांथ भलहून तयाांत शाप व आभशवांद भदल्याने मोठाले पभरणाम जाहले असें साांगून भोळे व अज्ञानी 
लोकाांवर आपला अांमल बसभवला. ब्राह्मणाांचे आभशवांदाने हजारो लोकाांस सांतत्ती सांपती भमळाली व तयाांचे 
शापाने हजारों राजे पभरभक्षत, सगर दशरथ इतयादी दुःखाांत पडले अशा कथा प्रभसद्ध केल्या. भवदे्यची व 
श्रेष्ठतवाची खरी भशफारस नाहीशी झाली. तेव्हाां ही युक्ती चालभवली. मूळचे ब्राह्मण भवशषे तप करणारे 
नव्हते. परांतु आनांदी असून भवशषे कुशल व भवचारशील होते. 
 

यापढुें बौद्ध मत प्रकट झाले. तेव्हाां पासून शरीर दांडणाचे तप व दया र्मध फार वाढले. उपवास 
करणें, सारु् होऊन देश भफरणे, उपभोगाचा तयाग करणे, बहसा न करणे हे र्मध तयाांणी श्रेष्ठ गणले होते. 
तयाचे योगाने तयागीपणा, उदासीनपणा, सांन्यास, अबहसा, कमधतयाग, भवरक्तपणा हे र्मध ब्राह्मणाांत भशरले 
असें भदसते. याची कारकीदध फार मोठी झाली व बहुत ग्रांथ भलबहले गेले, व चीन, ब्रह्मदेश, लां का इतयादी 
भठकाणी तयाांचे प्रचारक जाऊन र्मध प्रभसद्ध केला. तयाची मेहनत ब्राह्मणाांपेक्षाांही अभर्क आहे. ब्राम्हणाांनी 
आपला वैभदक र्मध व वणधभेद भरतखांडात चोहोंकडे स्थाभपला, परांतु जैनमताचे लोकाांनी भरतखांडाचे बाहेर 
दूरवर आपला र्मध स्थापन केला. ब्राह्मणाांचे भवरुद्ध भस्त्रयाांसही ते सांन्यास देत व भभक्षुक लोकाांकभरताां मठ 
बाांर्ण्याची चाल तयाणी पाभडली. डोंगराांतील लेणी ही तयाांचे सारू्ांची स्थाने अद्याप आहेत. तयाजवरून 
तयाांच्या अनुयायी लोकाांच्या सांपत्तीचे व भक्तीचे अनुमान होते. जती, सारु् व सार्वी हे तया मताचे सांन्यासी. 
या देशाांत पुष्ट्कळ आढळतात. आताां या सारू्ांनी अमुक काम करावें याभवषयीं लोकाांमध्ये आग्रह नाहीं. वषे 
र्ारण केला म्हणजे तो भभके्षस पात्र झाला असे लोक समजतात. ज्याप्रमाणे बहदू लोक ब्राह्मणाांभवषयी काही 
योग्यता बकवा कमध पाहत नाहींत, केवळ जन्मतः ब्राह्मण असला कीं तयास भभके्षची सनद भमळाली, 
याचप्रमाणें श्रावक लोकाांमध्ये आहे. मतस्थापक जे पुरुष झाले तयाांची आतुरता व मेहनत व उद्योग जाऊन 
पुढें तयाांचे जागीं वडेगळपणा आला अनेक मुखधपणाचे भनयम अांभगकाभरले आभण गावाांच्या गावाांत राहण्याची 
इच्छा र्रुन पराक्रमहीन व बदु्धीहीन झाले. आपले वदेाांत व शास्त्राांत काय आहे हे न जाणता केवळ ग्रांथपाठ 
करून भवद्वान म्हणभवतात. याप्रमाणे जे आपले घर भवसरले ते दुसऱ्याचे घराचा भठकाण कोठून लावणार? 
याांजमुळे मुसलमान आभदकरून लोकाांच्या मोठ्या चढाया झाल्या तरी बहदू लोक भनरावस्थेंत राभहले, ती 
भनरा अद्यापही गेली नाही, परदेशाांत जावयाचे नाहीं. परकीय भाषा भशकावयाची नाही असेमोठाले भनयम 
या भनरेचे सांरक्षणाकभरताां केले आहेत. आपले शास्त्राांचा अथध पाहावयाचा नाहीं तयाजमुळे तयाांचा लोकाांवर 
भार मात्र राहून उपयोग नाहींसा झाला. सवध सारू्ांस व ब्राह्मणाांस गृहस्थश्रमाची अपेक्षा आहे. तयावाांचनू 
तयाांचे पोट भरत नाहीं. सारु् काांहीं भपकवीत नाहींत दुसऱ्याांनी भपकवावें तेव्हाां तयाांनी खाव.े परांतु भपकभवणारे 
हे हलके पदवीचे आभण आपण तयागी म्हणनू श्रेष्ठ पदवीचे व मेहनत करणारे लोकाांनी आपणाांस फुकट 
पाळाव ेअशी तयाांणी लोकाांच्यात समजूत घालून भदली आहे. 
 

यानांतर जोगी म्हणनू एक मत उतपन्न झाले. तयाचाही बाणा असा असे कीं, आम्हाांमध्ये अद भतु 
सामर्थयध आहे. ईश्वर आपले आज्ञेंत आहे असें तयाणी प्रभसद्ध केले. यामध्ये नवनाथ व चौऱ्यायशीं भसद्ध झाले 
असे म्हणतात. गोरखनाथ, आभदनाथ वगैरे याांपकैी आहेत. तयाांणी गोपीचांद राजाचे येथे मोठा अांमल 
बसभवला ते प्रभसद्ध आहे. गोंर्ळी, नाटकी, तमासगीर वगैरे तयाांची कथा साांगतात. हे योगी आपल्याांस 
भशवाचा वांश म्हणभवतात व गळयाांत सैली म्हणून काळे यज्ञोपवीत घालतात व एक वाभजवण्याची पुांगी जवळ 
बाळभगतात. 



 अनुक्रमणिका 

भकती एक कान फाडून तयाांत कुां डले घालतात. ही क्रीया जेव्हाां लहान मुलाांवर कभरतात. तेव्हाां 
भकती एक चेले पळून जातात व भकती एक सहा सहा मभहने अजारी पडतात. या लोकाांस मद्यमाांसाचा 
आहार करण्यास हरकत नाही. ते म्हणतात कीं, आम्ही केवळ ब्रह्म झालो. आताां पाप व पुण्य दोन्हीही 
आम्हाांस स्पशध करीत नाहींत. शक्ती उपासक शाक्त याांचा आचार या जोगी लोकाांशी भमळतो. तयाांत कोणी 
अघोरी म्हणभवतात. ते माणसाांचे माांस खातात अशी प्रभसद्धी आहे व शाक्त पुरलेली पे्रते अनुष्टानाकभरताां 
काढतात असेंही म्हणतात, याजकभरताां पे्रत दहन करण्यास लोक जातात, ते, तें पुरतें जळाल्याभशवाय 
परत येत नाहींत. व बाळांतीण पुरली तर मभहनाभर तेथे चौकी ठेभवतात. अमदाबादेस अघोरी याांची दोन 
तीन स्थळे आहेत, तेथे आताां अघोरी नाहींत. परांतु प्राभचनकाळी तेथे होते असें म्हणतात. तसेंच भगरनारचे 
डोंगरावर अघोरी लोक होते असें म्हणतात, व अबूचे डोंगरावरही ते पूवी राहत होते असे म्हणतात. जे कान 
फाडीत नाहींत ते अवघड असें म्हणभवतात. भकती एक वाईट भक्ष खातात. कोणी आपले मूत्र आपण प्राशन 
कभरतात. कोणी पे्रताचे माांस खातात. तयाांस भवर्ीभनषेर् नाही असे ढोंग कभरतात. शाक्त, सरभांगी, 
परमहांस, कौल अवघड, अघोरी, वदेाांती याांची मते जवळ जवळ आहेत. र्मधशास्त्र मानावयाचे नाही हा 
तयाांचा मुद्दा आहे. काठेवाडाांत, गोरखमठी म्हणनू जुनागडाजवळ एक सांस्थान आहे. तेथे ही नाथ मांडळी 
बरीच दृष्टीस पडते. तसे जोतपुरास याांचे सांस्थान आहे. राजा मानबसग यास असें वाटलें  की, नाथाांच्या 
आभशवादाने मला राज्य भमळाले तयाजवरून तयाणे तयाांस आपले गुरू केले होते. अशी भठकभठकाणी तयाांची 
भठकाणे आहे. अमदाबादेंत बाजाराांतच एक माभणकनाथाचे सांस्थान आहे. तयाांच्या भसद्धाईच्या गोष्टीही बहुत 
आहेत. जों जों ज्ञान वाढून मनुष्ट्ये शहाणीं होत चालली आहेत तों तों या भ्रमाांचा नाश होत चालला आहे. 
याचप्रमाणे भपशाच्याांशी भ्राांभत भदवसेंभदवस कमी होत चालली आहे. अवसर आणणारे पांचाक्षरी, भतुाळे, 
डाांभकणी, गुरव कौल लावणारे, देवस्की करणारे ही सवध मांडळी कमी होत चालली आहे. खांडोबाचा 
अवसर, वतेाळाचा अवसर, भबराचा बसचार, देवीचा अांवसर असे दाखभवणारे अद्याप आहेत. परांतु याांतील 
नऊ भहसे लोक कमी झाले. योग्यामध्यें राजयोगी व हटयोगी असे भेद आहेत. इांग्रजींत ही प्रकणे कमी 
झाली. परांतु सांस्थानाांतुन ही मांडळी अद्याप आहे. 
 

सयाजी महाराजाांजवळ लाडबा भगत होता व तयाांचे पतु्र खांडेराव गायकवाड याांचे जवळ फकीर 
जमले होते व मल्हाररावाजवळ दादा अांबीकराांसारखे अनुष्ठाभन रोज आांगारा देण्यास येत हें बहुताांनी 
पाभहलें च असेल. महादजी बशदे याांचे गुरू बीडचे फकीर व सातारकर महाराजाांचेगुरू रामदास व गणेशदेव 
माहुलीकर होते. पेशव्याांचे गुरू बचचवडकर देव होते. अशी दर एक राजाांजवळ ही खुळे आहेत. 
सयाजीमहाराजाांजवळ लाडबा भगत ज्यास लाख रुपयाांची जाहागीर होती तो तळेगावाांचा गौंडी होता. 
तयाांचे महातम फार वाढले होते. तयाणे मांतू्रन लेखणी द्यावी तेव्हाां गायकवाडाांनी सही करावी. कोल्हापूरकर 
राजे याांचे गुरुबाबामहाराज. बाभजरावाचे गुरू ठाकुरदासबुवा व बशद्याचे गुरू गोबवदबोवा होते. असा तपास 
केला असताां सवध भठकाणी सापडतील. 
 

यानांतर चवथे भभक्षुक उतपन्न झाले ते जांगम आहेत. हे बलगायत लोकाांचे गुरू. तयाांची अष्ट बलगे 
आहेत. तयाांत हे जांगम बलग मोठे दैवत म्हणून तयास बेल वाहतात. तयाचे पाय रु्ऊन पाणी भपतात. बलगायत 
याांचा मत प्रवतधक बसवाप्पा म्हणून ७०० वषांपूवी बारशी येथे झाला. तो मोठा शवै होता व भनतय एक 
भशवालय बाांरू्न तयाचा उतसगध करी तेव्हाां अन्न खात असे. यास नांदीचा अवतार म्हणतात. याांचे नाांवाचे बसव 
पुराण म्हणनू आहे. ते बलगाईत वाचीत असतात. व तयाांचे याभशवायही आगम नाांवाचे दुसरे ग्रांथ आहेत. एका 
काळीं शवै मत या देशाांत मोठे प्रबळ होते तयाकाळी काशी, सोमनाथ व उज्जनी वगैरे भशवपुऱ्या स्थापन 
जाहल्या. या तयाभठकाणचीं देवळे पाभहली तर इतकी कोणी बाांर्ली असावी असे वाटते. जसे जैन मताचे 
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पाभलठाणें हें मोठें के्षत्र आहे. तयाचप्रमाणे कोट्यावर्ी रुपयाांची देवळे आहेत व अबूवरची देवळे जशी 
अभद्वतीय अभत खचाची आहेत तयाप्रमाणेंच या भशवपऱु्याांतून भशवालये आहेत. तयाांची सांख्या करण्यास कोणी 
समथध नाही. जांगम म्हणतात की, भशवबलग र्ारण केले म्हणजे तयास यमाची बार्ा होत नाही, ते मृतास भशव 
झाला असे म्हणतात. व मृताचा उतसाह कभरतात, सुतक वगैरे भक्रया कमे काांहीं करीत नाहींत. भस्त्रयाांत ही 
बलग र्ारण भस्म र्ारण, तयाांच्यामध्ये आहे. तयामुळे तयाांस भवटाळ कर्ीच होत नाहीं व इतर बहदूनी तयाांचे 
अन्न पाभहले तर ते भवटाळते. तयाांची वस्ती, वैराग, बारशी, सोलापूर, बागलकोट या प्राांती बहुत आहे. 
शांभमूहादेवाकडे जांगम पुष्ट्कळ आहेत व ते डमरू वाजवनू ते भीक मागतात व भशवाची गाणी म्हणतात, या 
देशाांत जांगम आहेत ते भशवाची भषूणे र्ारण करून भीक मागतात. 
 

पाांचवा भभक्षुकाांचा वगध गोसावी हा आहे. गोसावी या बहदूस्थानाांत पुष्ट्कळ आहेत. भठकभठकाणीं याांचे 
मठ आहेत. मोठा मठ असतो. तयास आखाडा म्हणतात. प्रयाग, हभरद्वार, काशी ही तयाांची मुख्य के्षते्र आहेत. 
हा वगध मुळी शांकराचायांनी उतपन्न केला असे म्हणतात र्मधशास्त्राांत शुराभदकाांस सांन्यास भलहीला नाही. पण 
शांकराचायांनी तयाग र्मध वाढभवण्याकभरताां दशनाम गोसावी केले. अशी कथा आहे. ह्याांतील भकतीएक 
व्यापार कभरतात. भकतीएक घर करून आहेत. परांतु मुले झाली तरी तयाांस भवरजाहोमपूजा करून दीक्षा 
देऊन चेला कभरतात. भशखासूत्र ठेभवत नाहीत. भकतीएक भभक्षा मागतात. याांजमध्ये मोठे भांडारे 
(मेजवान्या) कभरतात. मेल्यास पुरतात. हे शवै आहेत परांतु अहांब्रह्म म्हणभवणारे असल्यामुळे मद्य माांस 
खाण्याचा भनषेर् बाळगीत नाहींत, कारण कीं याांनीं काांहीं केले तरी पाप लागत नाहीं असे याांचे मत आहे. 
तयाांच्यामध्ये सात आखाडे आहेत. (तयास भदगांबरी, भनवधणी, भनरांजनी इतयादी नाव ेआहेत.) याांच्यामध्ये तांटा 
पडला तर महांत आणनू तयाचा अभभप्राय घेतात. तयाहून मोठे काम असेल तर दशनामी सांस्थान कभरतात. 
भकतीएक गोसावी सांस्थानी आहेत. अमदाबादेपलीकडे पारसनाथ म्हणनू गाव आहे तेथे बाबा आहे तयाचे 
येथे हत्ती आहेत. बुद्धगयेस जो महांत आहे तयासही लाख रुपयाचे उतपन्न आहे. भाले भनशाणे चालभवणारे 
गोंसावी बहुत आहेत. ते पूवी लढाया करीत व गाांव लुटीत. गोसावी याांची झुांड आली तेव्हाां तयाांस अमुक 
रुपये भदले असा तपशील हरएक गाांवचे जुन्या भहशबेाांत आढळतो. स्वराज्ये जेव्हाां दुबधळ होतीं तेव्हाां याांच्या 
झुांडी देशभर भफरत. पेंढारी व गोसावी याांच्या झुांडीत अांतर इतकेच कीं पेंढारी भजतके साांपडेल भततके सवध 
लुटून घेत आभणगोसावी एक भदवसाचे अन्न घेऊन जात. बाभजरावाजवळ गोसाव्याांची मोठी फौज होती 
तयाजवर मनोहरभगरी बोवा सरदार होता. तयापकैीं खडकीचे लढायीत बरेच पडले याप्रमाणे बहुत राज्याांत 
याांच्या फौजा असत. ते बहुतकरून तप कभरतात, कोणी मौनी होतात, कोणी पांचाग्नी सेवन व कोणी 
रु्म्रपान कभरतात. याांची व वैष्ट्णवाांची आदावत फार आहे. भनतय एक वैष्ट्णव मारावा तेव्हाां अन्न खाव.े असेही 
दुष्ट प्राणी या लोकाांमध्ये झाले आहेत. भरैवभगरी म्हणून एक गोसावी द्वारकेचा रस्ता र्रून बसला होता व 
जो जो बैरागी द्वारकेस जाताना सापडेल तयाला मारून टाकीत असे. जर एखादे भदवशी मनुष्ट्य भमळाला 
नाही तर काठीचा बैरागी करून तयास मारावा आभण नांतर जेवाव े असा तयाांचा नेम असे. अशा कारणाने 
द्वारकेची यात्रा भकतीएक भदवस बांद पडली होती. इांग्रजी झाल्यावर द्वारकेचा रस्ता चालू झाला. ज्या 
भठकाणी मद्य माांसाचा नैवदे्य होतो तया देवाचे वैष्ट्णव दशधन करीत नाहीत. परांतु गोसावी करतात. बहगळाज, 
अांबाजी, तुळजा भवानी या भठकाणी वैष्ट्णव जात नाहींत. या लोकाांनी चार मेळे स्थापन केले आहेत. एक 
हभरद्वार, दुसरा प्रयाग, भतसरा उज्जनी, चौथा बत्रबक या भठकाणी अगोदर स्नान गोसाव्याांनी बकवा बैराग्याांनी 
कराव े ह्याबद्दल मोठे तांटे पडतात. सन १८०२ साली हभरद्वारास मोठा बांदोबस्त नव्हता व बशदेशाईत 
बाभजरावी झाली तेव्हाां अशा प्रकारचा तांटा उतपन्न झाला होता तेव्हाां सरकारी कारभारी होते तयाांनी साांभगतले 
कीं, “आमच्याने तांटा तुटत नाहीं तुम्ही आपसाांत तोडून घ्यावा जे मोठे म्हणभवतात ते आपणाला मोठेपणा 
दाखभवतील.” तयाांजवरून बरैागी व गोसावी बाहेर पडले आभण लढाई झाली तयाांत सतरा हजार वैष्ट्णव ठार 
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झाले आभण गोसावी भवजयी होऊन तयाांणी अगोदर स्नान केले. तेव्हाांपासून वैष्ट्णवाांनी तो मेळा टाकून भदला. 
उज्जनीस याचप्रमाणे झाले. व वैष्ट्णवाांनी तो मेळाही टाकला. बत्रबकास गेले बसहस्थी नागव्याांनी नदीत 
जाऊन स्नान कराव ेयाजबद्दल तक्रार भदलीं होती. परांतु गोसावी जबरदस्त याजमुळे हे सवध मेळे भनर्ववघ्नपणे 
शवेटास जातात. नाहीतर हे अज्ञानी लोक अनथध केल्यावाांचून राहावयाचे नाहींत. 
 

गोसाव्याचे पुढे चार सांप्रदायाचे वैष्ट्णव झाले. तयाांत साांप्रदाय चार प्रवतधक रामानुज, मध्व, भवष्ट्ण ु
स्वामी, व बनबाकध  हे चार पांथ म्हणभवतात. तयाांचे पोटीं पावन द्वारे आहेत. जसे गोसाव्यास गुरूमाळा साांगणे 
अवश्य आहे तयाप्रमाणे बैराग्यास साांप्रदाय व द्वाररक्षक असले पाभहजे. रामानुज सांप्रदाय फार मोठा आहे. 
याांचा प्रभणत तोतारी पांथी झाला. तयास रामानांद वगैरे भशष्ट्य मोठे पराक्रमी झाले. तयाांणी बहदुस्थानभर 
तयाचा साांप्रदाय प्रभसद्ध केला आहे या साांप्रदायात भतलक पृथक आहेत. भवष्ट्णूच्या पायासाभरखें उभे लावनू 
तयामध्ये ताांबडी बकवा भपवळी रेघ लक्ष्मीचे भचन्ह म्हणनू लावतात याजमुळे रामानुजी याांस श्री सांप्रदायी 
असेंही नाांव आहे तयाांत अजून दोन पक्ष आहेत. वगेळे व वढघळे. एक पक्षाांत पशु यज्ञ व भवकेशवपन होत 
नाही. दुसऱ्याांत होते. गुजराथेंत स्वामी नारायण झाले तयास रामानुज स्वामींच्या पोटाांतले म्हणभवतात. 
परांतु तयाांचा भटळक व मुरा वगेळी आहे. दुसरा मध्य सांप्रदाय कनाटकाांत फार आहे तयास वीर म्हणतात ते 
स्मातास सारीखें शुर मानतात. तयाांच्या भतळकाांत काळी रेघ असते. भतसरे भवष्ट्णू स्वामी याांचे सांप्रदाय 
गोताडी महाराज हे भवष्ट्णू स्वामींचे पोटाांत आहेत, ते श्रीचें भचन्ह र्ारण करीत नाहीत. चौथे बनवाकध  स्वामींचा 
साांप्रदाय जयपुराकडे फार आहे तयाांस नेमाकध  पांथी असेही म्हणतात. रामानुज सांप्रदायास रामावत असेही 
म्हणतात. याभशवाय बांगाल्याांत एक भनतयानांद महा प्रभचुी म्हणून आचायध झाला तयाचें मत भतकडे चालत 
आहे. हे चारी सांप्रदायी लोक वैष्ट्णव म्हणभवतात. तयाांचे मताांत थोडा फेरफार आहे. सवांचे मत वदेाांतयाांचे व 
गोसावी याांचे भवरुद्ध आहे. ते म्हणतात, “अहां ब्रम्ह” – “भशवकेवलोहां” हे भमर्थया आहे. ईश्वर र्मध व जीव 
दास आहे. तयाणें ईश्वराची भक्ती करावी व ईश्वर सगुण आहे. हे लोक मद्यमाांस खात नाहींत. भतळक माळा 
र्ारण कभरतात. कोणी खाकी म्हणभवतात. कोणी लाकां डाचे पाटबांर् (लांगोटी व करगोटा) 
लाभवतात,मृताचे दहन कभरतात. परांतु भक्रयाकमध करीत नाहीत. ते म्हणतात की, भक्ताांस यमाचे भय नाही. 
यास्तव ब्राम्हणी भफरकत नाहीत. स्वामी नारायणाचे पांथाांतील लोकाांस सतसगी म्हणतात. कुबेर भक्ताचे 
पांथाांतील लोकाांस हभरजन म्हणतात. या लोकाांस भ्रमण हे मोठे कमध आहे. तयाजकभरताां तयाांणी चार र्ाम 
नेभमले आहेत. बदरीनाथ, जगनाांथ, द्वारकानाथ, रामनाथ, याभठकाणी चार तप्त मुरा घेऊन येईल तयास 
भवशषे पभवत्र मानतात. कोठे शांकराच्या मुरा देतात. कोठे भकभरट कुां डलाच्या देतात. अयोध्येस 
र्नुष्ट्यबाणाची मुरा देतात अशा पृथक पृथक मुरा आहेत दभक्षणा म्हणोन डाग घेतात अशी स्थळे पुष्ट्कळ 
आहेत याांचे कारण की, आपले सेवक पुन्हा बदलून दुसरीकडे जाऊन येत तयाचप्रमाणे कारागीर वगैरे 
भनरांतरचे भचन्ह करण्याचे कारण आहे. मुसलमानाांमध्ये सुांता करण्याचा प्राचीन सांप्रदाय आहे तसेच तेही 
आहेत. बहदू लोकाांमध्ये नाक, कान टोचण्याची रीत आहे तीही याचप्रकारची होय. 
 

याभशवाय १२ व्रते व ३६ पाखांडे आहेत. तयाांत नानक पांथ, कबीर पांथ, उदासी पांथ, दादु पांथ, 
मलुकदासी वारकरी, रामभाव राव, रामस्नेही भबजमागी वगैरे अनेक पांथ व तयाांतील सारू् बहुत आहेत वदे 
भवरुद्ध र्माचे नाांव पाखांड आहे. जैनवदे याांस पाखाांडी म्हणावें असे गणले जाते. कारण की ते वदे भवरुद्ध व 
मूतीपूजा भवरुद्ध आहे. हा ब्राह्मणी रीतीचा अथध. परांतु सार्ारण रीतीने ज्या मताांत ईश्वरास मानीत नाहीत 
तयाांस पाखांड म्हणतात; व भशवाय या लोकाांस पाखांडी म्हणण्याची चाल आहे. शांकर मतास वैष्ट्णव लोक 
पाखांड म्हणतात. व स्मातध वैष्ट्णवास पाखांड म्हणतात. परांतु याांत काही तातपयध नाही. याभशवाय खांडोबाचे 
वाघे, मुरळी, भाभवणी, तुळजापुरचे भतेु असे गाांवोगावी भभक्षुक बहुत असतात. याभशवाय मथुरेचे चोबे, 
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गयावळ, बडव,े लाला भगताचे इतयादी अनेक बाहाण्यानें भफरणारे भभक्षुक अनेक आहेत. कोणी वासुदेव, 
कोणी राऊळ, कोणी ठाकूर, कोणी भगत वगैरे अशी मांडळी बरीच आहेत, भशवपजुा करणारे गुरव बकवा 
जांगम हे भशवालयाची वृभत्त घेतात. उदासी कबीर पांथ हे मरू्वत पूजीत नाहीत. तसेच श्रावक लोकाांमध्ये पुांभडये 
हे मूर्वतची पूजा करीत नाहीत. ‘भभक्षुकास काशी, ब्राह्मणाांस बडोदे व मजुरास मुांबई’ अशी म्हण आहे. याचे 
कारण काशींस गोसाव्याांच्या आखाड्याांत शांभर रुपये भदले तर जन्मपयंत ठेवण्याचा करार कभरतात. भशवाय 
अन्नसते्र बहुत आहेत. मुक्त जेवणाांची अन्नछते्र, ब्राह्मणाांकभरता व सवध जातीं कभरता सदावते आभद या देशाांत 
आहेत. 
 

या देशाांत मुसलमान आल्यापासून दुसरे भभक्षुक फकीर म्हणून आहेत. तयाांची भपराांची भठकाणे व 
तक्ये पुष्ट्कळ आहेत. अमदाबादचे भपरास चाळीस हजाराांची जाहागीर आहे जसे काशी द्वारका प्रयागचे 
उपाध्ये याते्रकऱ्याांस सामोरे येतात तसेच तेथील सय्यद प्रसाद घेऊन येतात. फकीराांमध्ये पाांच प्रकार 
आहेत. जलाली, मदारी, बानवा व सुफी व तयाांचे मत वदेाांतयाांसारखे आहे. तयाांस ते षभरकत, माफध त व 
हकीकत असे म्हणतात. याांचे सरदारास सय्यद म्हणतात. हे जप तप कभरतात, माळा घाभलतात. भस्म 
लावतात, ब्रह्मचयध कभरतात, कोणी घरबारीही आहेत. 
 

उतसाहाांत लभलत कभरतात; तयाांत जेनानापांथ व जी पाखांडे झाली आहेत ती सवध वषेरूपाने 
दाखभवतात. चाांगले लभलत करणारे, फकीर, गोसावी, ब्राह्मण, नाथ वगैरेची रूपे दाखवनू तयाांची चाांगली 
बतावणी करून दाखभवतात आभण कोणताही पांथ असो सवध ईश्वराची प्रसन्नता करून घेण्यास झटतात अशी 
सूचना कभरतात. 
 

हे पांथ व मतें प्रवृत्त करणारे जे महापुरुष झाले तयाांणी हजारो लोकाांस आपलेकडे वळभवले. हा एक 
मोठा चमतकार आहे. स्वामी नारायण याांणी १८२० पासून १८२९ पयंत पाांच लाख लोक आपले आज्ञेंत 
आभणले. असेच पूवींचे आचायध पराक्रमी झाले. ईश्वराची भनःशीम भक्ती, उतकां ठा, सुभाभषत व ज्ञान पाहून 
हजारों लोक तयाांस वश झाले. ही एक तयाांचे चभरत्राांत मोठीगोष्ट आहे. जे लोक र्मध सुर्ारणा करण्यास 
इकच्छतात. तयामध्ये असा कोणी महापुरुष प्राप्त होईल. तेव्हा ती सुर्ारणा चालेल व लोक अनुकूल होतील. 
 

या देशाांत मोठमोठे दान र्मध करणारे पुरुष कणध सदृश्य झाले. जशी अभहल्याबाई, गोपाळराव 
मसैाळ, हभरभक्त चांदुलाल इतयादी याांणी भभक्षा भदली व भभक्षुकाांचा उपरव फार सोसला. परांतु तेणेंकरून 
सांकटे दभरर वाढले व भभक्षकुाांची सांख्या जास्त झाली. जो सारू् व जो फकीर झाला तो तयाांची सांख्या 
वाढवनू मेला. असा क्रम बहुतकाळापासून चालत आला आहे. याजमुळे देशाांतील एक दशाांश लोक भभक्षकु 
आहेत. व भभक्षा मागणे ही लजे्जची गोष्ट न समजताां उलटी मानाांची समजतात. कोणी अयाभचतवतृ्ती म्हणजे 
साांगावयाचे नाही असा नेम करून असतात. कोणी शुल्कवृभत्त र्रीतात. म्हणजे ब्राह्मणाांपासून मात्र दान 
घेताांत. असे अनेक तऱ्हेचे भभक्षुक आहेत व लोकाांकडून तयाांस जों जों उते्तजन भमळते तों तों ते अभर्क 
भनरुपयोगी व ढोंगी होतात. फुकट भनवाह झाल्यावर मेहनत कशाकभरता करावी् म्हणून भाांग, अफु, गाांजा 
फुकून काळ काभढतात. भवद्या करीत नाहीत व लोकही तयाांस भवद्या करण्यास जरूर पाडीत नाहीत या 
प्रकाराांनी सरकाराांनी वैभदकास उते्तजन भदले म्हणून वैभदक पुष्ट्कळ झाले व काशी सारख्या के्षत्रीं मुलास 
बापानें शीक म्हटले तरी मुलगा अन्नसत्राांत जाईन असे उत्तर देतो. यामुळे हा र्मध फुकट खातो खरे म्हटले 
म्हणजे सवध र्मध व दान बीजरूपाने फलरूप झाले पाभहजे. आभण उद्योग बुद्धी झाली पाभहजे असा कोणी 
पुरुष अद्याप झालेला आढळत नाही की, जो मेला व तयाचे पाठी शांभर मनुष्ट्ये उद्योगी व र्ांदार्ारी होऊन 
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तयाचे मदतीने सुखात नाांदत आहेत. खांडेराव महाराज मरण पावले तयाभदवशी मोठी झुांबड फभकराांची होती. 
ते म्हणत की, आम्हाांस आता भाकर कोण देईल? भभक्षा मागण्याची सवय लोकाांस लावनू आपण मेले व 
फकीर लोक उघडे पडले. असे राजे व सरदार पुष्ट्कळ झाले. यावरून हे ध्यानाांत ठेभवलें  पाभहजे कीं, आपण 
मेलो तरी काही सांस्था आपल्या सारखी ज्ञानवान व उद्योगी आपण मागे ठेवावी. असा क्रम जर चालेल तर 
प्रजेतील दभरर नाहीसें होईल व भभक्षुक वृत्ती जी कमी होते हल्ली बहुत भवस्तार पावली आहे भतचा लोप 
होऊन प्रजा उद्योगी होईल. परांतु हे कृतय सरकारानें करू पाभहले तरी व्हावयाजोंगे नाही. सवांनी या 
कामाकडे लक्ष देऊन राभहले पाभहजे. सवध म्हणतात की, अन्नदान मोठे आहे परांतु पढुील ते भवसरतात. 

 
॥ अन्न दानात्धवंनाक्स्तणरद्यादानं ततः धव ॥ 
॥ अने्ननक्षणिकातृक्प्तयारं्जवकरतु-णरद्यया ॥ 

 
दाांते लोक मुळी भवरळा आहेत आभण तयाांणी आपली सांपत्ती आभण दानभक्ती दभरर वृद्धीकडे 

लाभवली तर दभररी वाढून आपणही कर्ी तरी तयाच माळेंत बसतील. याजकभरता र्नाचा भवचार गभध 
बीजाप्रमाणे वृद्धीकभरताां झाला पाभहजे. हे एक सार ध्यानाांत ठेवण्याजोगे आहे. 
 

लीकणितरादो 
 

धणवणशष्ट 
 

श्रारक लीकाचंो माणितो 
 
श्रावक लोकाांचे ग्रांथ बहुत आहेत. तयाांत कल्पसूत्र व भगवती सूत्र हे लोक वाभचतात. भक्रयाकमध हे 

याांच्या मध्ये मुळीच नाही ईश्वरही हे मानीत नाहीत. ते तप, सद्गुण व पुनजधन्म ही मानतात. कैवल्य कस्थभत 
म्हणजे (सुखाची कस्थती) ही सवध सुखाांची परमावर्ी आहे. व अबहसा हा परमर्मध आहे. कमधतयाग करून 
फल देतें व सृष्टी स्वभावाने व पदाथधयोगाने झाली असे हे माभनतात. या मताचे जे सतपरुुष झाले तयाांची मूर्वत 
करून तयाांचे भजन कभरतात व तयाांचीही कमधतयाग हा श्रेष्ठ माभनला आहे तयाांचे सतपुरुष चोवीस झाले. तयाांस 
अहंत बकवा तीथंकर म्हणतात. तयाांच्या मूर्वत असतात. तयाांस ओळखण्याकभरताां तयाांजवर भलहीलेली 
असतात. 

 
१. यांचे सत्धुरुष झाले त्याचंो नारें 

 नाांव लाांछन भनवाणस्थान 
(१) ऋषभ देव बकवा ऋषभ आभदश्वर वृषभ पालीठाणे 
(२) अभजतनाथ गज सांमतभशखर 
(३) शाांभवनाथ अश्व सांमतभशखर 
(४) अभभनांदननाथ वानर सांमतभशखर 
(५) सुमभतनाथ क्रौंच सांमतभशखर 
(६) पदनप्रभा कमल सांमतभशखर 
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(७) सुपाश्रवध स्वकस्तक सांमतभशखर 
(८) चांरप्रभा शभश सांमतभशखर 
(९) पुष्ट्पदांत मकर सांमतभशखर 
(१०) शीतलनाथ श्रीवतस सांमतभशखर 
(११) श्रीअांशनाथ गेंडा सांमतभशखर 
(१२) वसुपूज्यस्वामी मभहष चांपापुरां 
(१३) भवमलनाथ शूकर सांमतभशखर 
(१४) अनांतभजत श्येन सांमतभशखर 
(१५) र्मध वज्र सांमतभशखर 
(१६) शाांभतनाथ मृग सांमतभशखर 
(१७) कुां थनाथ छाग सांमतभशखर 
(१८) अरांनाथ नद्यावत्तध सांमतभशखर 
(१९) मल्लीनाथ घांट सांमतभशखर 
(२०) मुभनसुव्रत कूमध सांमतभशखर 
(२१) नेमीनाथ नीलोतपल सांमतभशखर 
(२२) अभरष्टनेमी शांख सांमतभशखर 
(२३) पाश्वधनाथ शषेफणी सांमतभशखर 
(२४) महावीर अथवा वर्धमान बसह सांमतभशखर 

 
याांचे भजनाांत नव ओांकार आहेत म्हणनू सवध श्रावकाांस नवकार असे म्हणतात. ‘ओां नमः ते हां’ हे 

वाक्य तयातीलच आहे. बहदू आपले मुलाांस पढभवतात. याांचे ग्रांथ मागर्ी भाषेत आहेत. 
 

२. नाथ ककरा जीखो याचंो माणितो 
नरनाथ 

 नाथाांची नावे रूपे 
(१) आभदनाथ वास अवघडनाथही म्हणतात वायुरूप 
(२) उदयनाथ पृर्थवीरूप 
(३) सतयनाथ नलरूप 
(४) सांतोषनाथ अकग्नरूप 
(५) अचांबेनाथ पवधतरूप 
(६) गजवत्र्थांडनाथ गणपभतरूप 
(७) सतसौरांगीनाथ वनस्पतीरूप 
(८) मच्छेंरनाथ आकाशरूप 
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(९) गोरखनाथ ज्योभतरूप 
 
हे भरैवाचे उपासक व योगी म्हणभवतात भशवाचे वांशजही म्हणभवतात. मूळ योगेश्वर भशव झाले, 

तयाांचे हे चेले म्हणभवतात. योगेश्वर याांची नावें भलहून असे भलहीले आहे कीं,— 
 

इतयादयो महा भसद्धा हटयोगप्रभावतः ॥ 
खांडाभयतवा कालदांडां ब्रह्माांडे भवचरांभतते ॥ १ ॥ 

 
दत्तात्रय हे योगी होते असे प्रभसद्ध आहे. याज्ञवल्क्य योगेश्वर म्हणतात. परस्पर नाथ पांथी लोक 

‘गुरू’ आहे म्हणून नमस्कार कभरतात. नवनाथाांभशवाय चवऱ्याांयशी भसद्ध झाले. याांची भठकाणे बहुत स्थली 
आहेत. 

 
३. लीकाचंो प्रोतो आधले खुरूरव णकतो असते याचे दागले 

 
(१) कोल्हापुरकर राजे याांचे मूळ पुरुष भशवाजी, तुळभतुयाांमध्ये छपून राभहला होता. तो गळयाांत 

कवड्याांच्या माळा घालीत असे. तयानांतर राज्यावर आला. म्हणून राज्य हे प्रसाद समजून पुढील वांशज 
कवड्याांची माळ घाभलतात. 

 
(२) सातारचे राजे याांचे भेटीस चाांफळकर स्वामी आले. महाराज तयाांचे भबऱ्हाडी भनतय जाऊन 

पोतेरें घालीत. ते उभे राभहले म्हणजे झोळी घेऊन पाठीमागे महाराज उभे राहत. 
 

४. कलखायताचंो माणितो 
 
तयाांचे ग्रांथ पांचतांत्रागम, शांकर-सांभहता, पाशुयतागम, परमेश्वरायपुराण, वीरागम वगैरे आहेत. 

तयाांचा मुख्यमांत्र नांदी बकवा वृषभ गायत्री हा आहे. या लोकाांत अष्टबलगे मानतात. ती खाली भलभहल्याप्रमाणे 
आहेत. 

 
(१) इष्टबलग हे गळयात बाांर्तात. (२) भावबलग. (३) आतमबलग. (४) जांगमबलग. (५) 

प्रसादबलग. (६) गुरूबलग. (७) आचारबलग. (८) कस्थरबलग. 
 

याांचे प्राकृत ग्रांथातील ओव्या 
 

वीरागमाचे वचन प्रभसद्ध ॥ जांगमानें भदलेला जो प्रसाद ॥ 
तो ईश्वराचे ठायीं नैवदे्य ॥ योजना करावी ॥ १ ॥ 
मात जांगम बलगाचा प्रसाद जाण ॥ आभण पादोदकाचे स्नान ॥ 
जो माझा र्मध भवशषे प्रमाण ॥ तुजकारण साांभगतला ॥ २ ॥ 
बलगापेक्षा जांगम प्रभसद्ध ॥ मोठेपणा अथात भसद्ध ॥ 
बलग जांगमाचा भेद ॥ आगमीं साांभगतला ॥ ३ ॥ 
आभद जांगम मूर्वत पाही ॥ तयाचे चरण माझे मस्तकाचे ठायीं ॥ 
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ठेवाव ेआभण तयाचे पादोदकही ॥ मजसमपधण करावें ॥ ४ ॥ 
आभण तयाचे चरणतीथध ॥ ते माझें बलगाशी अभभषेकाय ॥ 
र्रुभन शुद्ध भावाथध ॥ योजना करावी ॥ ५ ॥ 

 
हे भस्म र्ारण कभरतात, मृताांस पुरतात, भक्रया वगैरे काांही करीत नाहीत. श्रीशलै्य, अलां माप्रभ,ू 

भवश्वेश्वर वगैरे भशवाला माभनतात. भवष्ट्णूस नमस्कार करीत नाहींत. 
 

५. खोंसाव्याचंो माणितो 
 
श्री शांकराचायध याांणी भशष्ट्याांस सांन्यास देऊन तयाांस नाांव े भदली. तयाांस दशनामसांन्यासी बकवा 

गोंसावी म्हणतात. ती नाांव–े 
 

मठाची स्थापना कोंणी केली तयाचें नाांव सांन्याांसी याांची नाांव े ब्रह्मचारी याांची नाव े
(१) श्री जगन्नाथास पूवेचा मठ, गोवर्धन या 

नाांवाचा, पद्माचयांनी स्थापन केला. 
)१(  
)२(  

वन 
अरण्य 

)१(  प्रकार 

)२(  श्री द्वारकेस पकच्छमेस शारदामठ, 
स्वरूपाचायध याांणी स्थापन केला. 

)३(  
)४(  

तीथध 
आश्रम 

)२(  स्वगध 

)३(  उत्तरेस बभरकाश्रमी ज्योभतमधठ, त्रोटकाचायध 
याांणी स्थापन केला. 

)५(  
)६(  
)७(  

भगरी 
पवधत 
सागर 

)३(  आस 

)४(  दभक्षणेस शृांगेरीमठ, पृर्थवीर्राचायध याांणी 
स्थापन केला. 

)८(  
)९(  

)१०(  

भारती 
पुरी 
सारस्वती 

)४(  चैतन्य 

 
याांचे भनरांजनी, भनवाणी, भनरालांबी, भदगांबरी वगैरे सात आखाडे आहेत. हे रुराक्षमाळा व 

भस्मर्ारण कभरतात. कोणी घरदारी असून सांसार कभरतात. 
 

६. रैष्ट्िरो संप्रदाय 
 
शांकराचायांनी ‘अहांब्रह्माकस्म’ ‘केवलोहम्’ ‘भशवोहम्’ असे मत प्रगट केले, ते भकतयेकाांस न आवडून 

तयाांणी भक्ती मागध केला; ते देवास सगुण माभनतात, व मूर्वतची पूजा कभरतात. शाभलग्राम, गोपीचांदन, मुरा 
व माला याांस फार भप्रय आहेत. तयाांना ते दास माभनतात. जीवाचा र्मध सेवा करण्याचा आहे असे समजतात. 
तयाांतील मुख्य आचायध आहेत ते येणे प्रमाणे – 

 
मध्व–याांचे मतास दै्वतमत असे म्हणतात. हे कपाळी काळी मुरा लाभवतात. 
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रामानुज – याांत तेंगले आभण वडगले असे दोन पांथ आहेत. काळी बकवा ताांबडी रेघ कपाळीं 
लाभवतात. हे श्री साांप्रदायी भवभशष्टादै्वती असेही म्हणभवतात. 

 
बनबाआकध  – याांचे मतास दै्वतादै्वत म्हणतात व भशष्ट्याांस नीमावांत म्हणतात. 
 
भवष्ट्णुस्वामी – याांत चैतन्य, गोस्वामी व भनतयानांद झाले. याांस पौष्टीक मागी बकवा शुद्ध दै्वती 

म्हणतात. 
 
याांत रामानुजाांचा साांप्रदाय मोठा आहे, व हा बहदुस्थान कनाटकाांत बहुत प्रभसद्ध आहे. या चार 

साांप्रदायाांत बावनद्वाबर जे मोठे भक्त झाले तयाांच्या शाखा आहेत, ह्या भक्ताांची नाव ेखाली भलभहल्याप्रमाणे 
आहेत. 

 
[मूळप्रतीत काही नाव े स्पष्ट नाहीत. ती आकडे देऊन सोडली आहेत.] (१) आनांतानांदजी, (२) कबीरजी, (३) 

शुकानांदजी, (४) नांदजी, (५) भावानांदजी, (६) सुरसुरानांदजी, (७) पीपाजी, (८) कालजी, (९) 
आलनांदजी, (१०) खोजीजी, (११) जगाजी, (१२) वारमतयागीजी, (१३) भदवाकरजी, (१४) 
राघवचैतन्यजी, (१५) भगवानारायणजी, (१६) देवकरारजी, (१७) रामजी, (१८) शमरांगाजी, (१९) 
कूबाजी, (२०) पूणधवैराटजी, (२१) (२२) टीटाजी, (२३) हभद्वजी, (२४) सोमजी, (२५) काळुजी, (२६) 
(२७) ग्यानीजी, (२८) नाभाजी, (२९) रार्ावल्लभजी,(३०) (३१) भवठ्ठलजी, (३२) जोगानांदजी, (३३) 
अलखदेवजी, (३४) (३५) रामराळवजी, (३६) मार्वकानीजी, (३७) तपुरांगजी, (३८) भवजळतातजी, 
(३९) आतमारामजी, (४०) दासकमातजी, (४१) (४२) समरामतमजी, (४३) वनबांकीजी, (४४) 
चुरनागाजी, (४५) देवजी, (४६) भनतयानांदजी, (४७) चतुरमुनजी, (४८) चैतन्यजी, (४९) रामजी, (५०) 
थांबनजी, (५१) तनमुळीदाजी, (५२) अनांतानांदजी. 

 
हे चार साांप्रदयाचे लोक अनेक प्रकारच्या माळा नानाप्रकारच्या भवष्ट्णू पादाकृती लावतात. तयात 

भकतीएक तयागी व भकतीएक घरदारी आहेत याांस भवदे्यची सवयच नाही. ते ठाकूरजीची पूजा कभरतात. भाांग 
गाांजात ते मग्न असतात तयाांस तयाांचे गुरू मांत्र साांगतात. ते मांत्र चोवीस आहेत, हे म्हणतात की, आमचे 
अच्युत गोत्र व शुरवणध आहे. आमच्या अनांत शाखा आहेत. असे हे म्हणतात. याच्याांत सवध जातींचा समावशे 
होतो. हे चार र्ाम भफरतात, व तप्त मुराही घेतात. याांच्याांत चार र्ाम भफरतो तो महांत होतो. 

 
याांचे मांत्र व गायत्री खाली भलभहल्याप्रमाणे आहेत. 
 

(१) वाम मंत्र र खायत्रो 
 

॥ ओां क्ली श्री ऱ्हीं रामायनमः ॥ ओांदाशरथायभवद्महे ॥ 
॥ सीतावल्लभायश्री ॥ ओां तन्नोरामः प्रचोदयात् ॥ 

 
(२) नावायि मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां नमोनारायणाय ॥ ओांनारायणाय भवद्मेह ॥ 



 अनुक्रमणिका 

॥ ओां वासुदेवायश्री ॥ ओां तन्नो भवष्ट्णूः प्रचोदयात् ॥ 
 

(३) रूद्र मंत्र र खायत्रो 
 

॥ ओां ऱ्ही श्री भगवते रुरायनमः ॥ जों ततपुरुषाय भवद्महे ॥ 
॥ ओां महादेवायर्ीमभह ॥ ओां तन्नो रुरः प्रचोदयात् ॥ 

 
(४) लक्ष्मो मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां ऱ्हीं महा लक्ष्म्यनैमः ॥ ओां लक्ष्मीभूध भुधवः ॥ 
॥ लक्ष्मीभूधभुधव कीलकां  ॥ ओां तन्नो महा लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॥ 

 
(५) नृकसि मंत्र र खायत्रो 
 

॥ ओां नृ नृ नृ नृबसहायनमः ॥ ओां उप नृबसहाय भवद्महे ॥ 
॥ पौभष्टकमागी र्ीमही ॥ ओां तन्नो नृबसहः प्रचोदयात् ॥ 

 
(६) लक्ष्मि मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां श्री ऱ्ही क्लील लक्ष्मेणायनमः ॥ ओां दाशरथाय भवद्महे ॥ 
॥ ओां अलवलेायर्ीमभह ॥ ओां तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् ॥ 

 
(७) कृष्ट्ि मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां श्रीकृष्ट्णाांयनमः ॥ ओां देवकीनांदनाय भवद्महे ॥ 
॥ ओां वासुदेवायर्ीमभह ॥ ओां तन्नो कृष्ट्णः प्रचोदयात् ॥ 

 
(८) खीधाल मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां गोपालायगोचराय वांश शब्दाांयनगोनमः ॥ ओां गोपीज भायभवद्महे ॥ 
॥ वासुदेवायर्ीमभह ॥ ओ तन्नो गोपालः प्रचोदयात् ॥ 

 
(९) धवशुवाम मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां पें क्लीं ऱ्हीं महावीरायनमः स्वाहो ॥ ओां जमदग्न्याय भवद्महे ॥ 
॥ ओां महावीरायर्ीमभह ॥ ओां तन्नो परशुरामः प्रचोदयात् ॥ 
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(१०) तुलसो मंत्र र खायत्रो 
 

॥ ओां तुलस्यै पापनाभशन्यैनमः फट ॥ ओां तुलसीयायभवद्महे ॥ 
॥ भत्रपुराभरयायर्ीमभह ॥ तन्नो तुलसी प्रचोदयात् ॥ 

 
(११) िनुमान मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां श्रीं हां शत्रसैुन्य नाशनाय ॥ वायुपुत्रायममरक्षकुरुस्वाह ॥ 
॥ ओां अांजनीसुताय भवद्महे ॥ वायुपुत्रायर्ीमभह ॥ 
॥ तन्नोहनुमान प्रचोदयात् ॥ 

 
(१२) खरुडमंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओ ग्राां ग्रीं ग्रूां ग्रौ गः ॥ ओां ततपुरुषाय भवद्महे ॥ 
॥ स्वगधपक्षायवर्ीमभह ॥ तन्नोगरूडः प्रचोदयात् ॥ 

 
(१३) अक्ननमंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां पें ऱ्हाां ऱ्हीं श्रीं अग्नेयेनमः फटस्वाह ॥ ओां महाज्वालायभवद्महे ॥ 
॥ अकग्नमग्नोयर्ीमही ॥ तन्नो अकग्नः प्रचोदयात् ॥ 

 
(१४) धृथ्रोमंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां श्रीं प्री वृद्ध पभृथव्यसैहस्त्रमूतधयेनमः ॥ ओां पृर्थवीं देव्योभवद्महे ॥ 
॥ ओां सहस्त्रमतेूर्ीमही ॥ ओां तन्नोपृर्थवी प्रचोदयात् ॥ 

 
(१५) जल मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां ऐ जांपभपतयेनमः ॥ ओां जलबबबायभवद्महे ॥ 
॥ ओां नीलपुरुषायर्ीमभह ॥ ओां तन्नो अांबु प्रचोदयात् ॥ 

 
(१६) आकाश मंत्र र खायत्रो 

 
॥ श्री गाां गीं गूां गगनदेवाय ममशत्रूनू नाशयस्वाहा ॥ ओां आकाशायभवद्महे ॥ 
॥ ओां नयायभर्मभह ॥ ओां तन्नोगगन प्रचोदयात् ॥ 

 
(१७) सूयप मंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां हीं हीं ऱ्हीं सूयायनमः ॥ ओां भास्करायभवद्महे ॥ 
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॥ ओां भदवाकरायर्ीमही ॥ ओां तन्नो सूयधः प्रचोदयात् ॥ 
 

(१८) चंद्रमंत्र र खायत्रो 
 

॥ ओां हाां ऱ्हीं श्रीं चांरमसेनमः ॥ ओां वीरपुत्रायभवद्महे ॥ 
॥ ओां अमृतायर्ीमभह ॥ ओां तन्नों चांरः प्रचोदयात् ॥ 

 
(१९) खुरुमंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां गुां गुरुचरणेभ्योनमः ॥ ओां प्रवसायभवद्महे ॥ 
॥ ओां गुरुवक्तायर्ीमभह ॥ तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ॥ 

 
(२०) धरनमंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां वाां वीं वूां वैं वौं वः वायुमतू्तधयेनयः स्वाहा ॥ ओां पवन परुुषायभवद्महे ॥ 
॥ ओां सहस्त्रमुतयैर्ीमभह ॥ ओां तन्नोपवनः प्रचोदयात् ॥ 

 
(२१) िंसमंत्र र खायत्रो 

 
॥ भों सोऽहां ततवमासध अहांब्रह्माऽकस्म सोऽहां ॥ ओां परमहांसायभवद्महे ॥ 
॥ ओां महाहांसायर्ीमभह ॥ ओां तन्नोहांसः प्रचोदयात् ॥ 

 
(२२) खौवोमंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां पें ऱ्हीं श्रीं क्लीं गौयेनमः ॥ ओां सुभगायै भवद्महे ॥ 
॥ ओां काममाभलतयरै्ीमभह ॥ औां तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॥ 

 
(२३) देरोमंत्र र खायत्रो 

 
॥ ओां पें ऱ्हीं श्री दुांदुगायनैमः ॥ ओां देवीमायै भवद्महे ॥ 
॥ ओां महाशक्तयैर्ीमभह ॥ औां तन्नो देवी प्रचोदयात् ॥ 

 
(२४) कत्रस्याम र खायत्रो 

 
॥ ओां ऱ्हीं श्रीं क्लीं नमः सोऽहां ॥ ओां कत्रस्कां र्ाय भवद्महे ॥ 
॥ ओां कत्रस्थामायर्ीमभह ॥ ओां तन्नो कत्रस्यामः प्रचोदयात् ॥ 

 
इांग्लां डाांत भब्रस्टल या गाांवी जाजध म्युलर याांची बेवारस मुलाांस व मुलींस भशकभवण्याची मोठी शाळा 

आहे. तींत पांर्राश े मुले आहेत व तयाांचा खचध दोन तीन लाख रुपये आहे. परांतु तयाांची वृत्ती अयाभचताची 
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आहे. तो कोणापाशी पैसा मागत नाही आभण खचास पाभहजे तेव्हा ईश्वराची प्राथधना कभरतो आभण तयास 
ईश्वर कोणाचे तरी हातून पैसा देवभवतो असे म्हणतात. याच गाांवी भमस् कारपेंटरची बेवारस मुलाांची शाळा 
आहे. इांग्लां ड देश श्रीमांत असल्यामुळे कोणी र्मातमे पैसे देतात. तयामुळे भतचा खचध चालतो. या देशाांत सवध 
र्मध सतयाने अयाभचत आहेत (म्हणजे याांचा लोकाांवर जुलुम नाही.) तरी मोठ्या खचाचे कारखाने लोकाांचे 
खुषीने चालतात. उदाहरण–श्री. नाथजी व्यांकटेश-रपभत गोसावी महाराज व स्वामी नारायण लाला भगत 
व वदे इतयादी देवस्थाने मोठी आहेत. परांतु याांच्या खचापासून काही उपयोग नसून लोकाांची सुर्ारणा न 
होताां उलट दुगुधण वाढतात व भभक्षा मागणारे लोकाांची सांख्या वाढते. परांतु लोकाांची समजूत अशी आहे की 
देवास भदले म्हणजे कल्याण होते. लोकाांचे सुर्ारणेकडे तयाांचे लक्ष नाही. ही देवस्थाने जर उपयोगी होतील 
व ज्ञानवदृ्धीची सार्ने होतील तर कोट्यावर्ी खचाची सांपत्ती उपयोगी पडेल. परांतु तसे होण्यास बहुत काळ 
लागेल. तूतध लोकाांचा असा कल भदसत नाही. 

 
“लीकणितरादो” कृतगं्रथाचंो यादो 

(ज्यास पाभहजेत तयाांणे या छापखान्याांत मागाव.े) 
 
(१) लाचेभवषयी भनबांर्, (२) होळीभवषयी भनबांर्, (३) भरतखांडपवध, (४) भनबांर्सांग्रह, (५) 

लक्ष्मीज्ञान, (६) यांत्रज्ञान, (७) अलां कारशास्त्र, (८) पांदनामा फारशी पुस्तकाचा मराठी तजुधमा, (९) 
गुभलस्थानाचा ८ वा अध्याय, (१०) भनगमप्रकाश, (११) आगमप्रकाश, (१२) प्राचीभवदे्यभवषयी सांभाषण, 
(१३) कलीभवषयी सांभाषण, (१४) भभक्षुकाांभवषयी सांभाषण, (१५) ऐभतहाभसक गोष्टी, (१६) साहेबलोकाांशी 
सांभाषण, (१७) ज्ञातीभवषयी सांभाषण, (१८) स्वाध्याय, छापत आहे, (१९) समार्ान, छापत आहे, (२०) 
पाणपताची लढाई. 
 

⬤⬤ 
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बीाधत्र 
 

(ठाणे येथे सूयोदय छापखान्याांत छापले. १८७८) 
 
स्वदेश बाांर्व–दादा, बाबा, भाई व ताई या सवांस, पे्रमपूवधक भवनांती – 
 
तुम्हाांस चार गोष्टी साांगावयाच्या आहेत तयाांजवर लक्ष्य देऊन तया चाांगल्या वाटल्यास तया तुम्ही 

आपल्या जीवाशीं र्रा. तया कोणतया म्हणाल तर, प्रथम सतयाचा स्वीकार करा. काभयक, वाभचक व 
मानभसक या व्यवहाराांमध्ये सतय कदाभप सोडूां नका. खोटी साक्ष देऊां  नका. असतयावाांचून हा सांसार चालत 
नाहीं ही पापी समजूत अगदीं सोडून द्या. सवधदा मनाांत ईश्वराचे भय र्रा. कारण कीं, ईश्वरास जो भभतो 
तयास दुसरे कोणास भ्यावयास नको. दुव्यधसन सोडून द्या, एवढेंच नाहीं; पण दुसऱ्यास जीं दुव्यधसनें 
असतील ती आपल्यास आहेत असें समजून तयाला बोर् करून तया पापाांपासून तयास सोडवा. तोंडाांतून 
वाईट शब्द काढून भजव्हा भवटाळूां  नका. राजाज्ञा भशरसावांद्य करा; तसाच आईबापाांचा सन्मान करून 
पुत्रपणाचे भषूण करा. मुलाांस सतसांगभत, भवद्या व सद्गुण लावण्याकभरताां प्रयतन करा. सहसा कजध करूां  
नका. मळीणपणा टाकून भजतकी होईल भततकी स्वच्छता राखीत जा. शुभचभूधतपणा हाच आरोग्याचे मोठे 
कारण आहे. शरीरप्रकृभत भनरोग राहण्याकभरताां सुग्रास अन्न खा, व्यायाम करा, ब्रह्मचयध पाळीत जा म्हणजे 
आयुष्ट्याची वृद्धी होऊन सांसाभरक सवध कामे भसभद्धस जातील. अल्पवयाांत मुलाांची लग्ने होतात तयामुळे 
लोकाांची आयुष्ट्यें, शरीर प्रकृभत आभण सामर्थयध अगदीं क्षीण होऊन प्रजा भनस्तेज झाली् बल, रै्यध व साहस 
नाहींसे झाले् दुगुधणाांनी तुम्हाांजवळ येऊां  नये म्हणनू सतसांग व उद्योग र्रा. भरकामा काळ गेला तो पनु्हाां येत 
नाहीं याकभरताां आयुष्ट्याचा सद व्यय करा. आळस सोडून द्या, परोपकार होईल भततका आचरा व भवदे्यचा 
आभण ज्ञानाचा भवस्तार होईल ती गोष्ट झटून करा. ढोंग व डौल करुन वावगा खचध करूां  नका. मुलाांस 
पोसण्यास व तयाांजकडून भवद्याभ्यास करभवण्यास सामर्थयध आहे बकवा नाहीं याचा भवचार केल्यावाांचनू तयाांचे 
लग्न करूां  नका. ज्या देशाांत तुम्ही जन्म घेतला तया देशाांतील लोकाांचा अभभमान र्रुन तयाांचे कल्याण 
होईल असें करा. सवध मनुष्ट्याांशीं बांरु्तवाने वागा. पुस्तकाांची वृद्धी करावी व वाचणारे ज्यास्ती होतील असें 
कराव.े उद्योगी लोकाांस उते्तजन देऊन भभकाऱ्याांची सांख्या कमी होईल ते कराव;े कारण, तयाांतच देशाचे 
भहत आहे. भभकाऱ्याांपासून देशास लज्जा व दभरर आहे. कोणाचे वैर व भवनाकारण बनदा करूां  नका; चाांगले 
कामाांत ऐक्य करा. व्यापार व शतेी वाढवा. कलाकौशल्याची व बुभद्धवानाांची राखण करावी; कारण कीं, अन्न 
भपकेल आभण नफा होईल तर सवांस खाण्यास भमळेल. झोंप आल्याभशवाय भनजूां नका व भकू 
लागल्याभशवाय खाऊां  नका. यांत्राांचा उपयोग होऊन मेहनत सुलभ होईल भततकी करा. सवध कामाांत 
ईश्वरावर भार ठेवा. वादभववाद पडेल तर तो चार स्नेही व प्रामाभणक याांस समजवनू ते भनणधय साांगतील तो 
माना. अदालतींत (कोडताांत) खचध व क्लेश भोगण्याची इच्छा र्रूां  नये. सतयास लाजूां नये. व असतयाचे 
भय र्रूां  नये. चाकरीपेक्षाां स्वतांत्र र्ांदा सुखकर आहे. मेहनतीस कां टाळूां  नये. ग्रांथ वाचण्याची सांवय होईल 
भततकी करावी. देशाटन केल्याने शहाणपणा येतो. इभतहास वाचीत जाव.े गप्पा मारण्याांत काळ काढूां नये. 
सतयाचा शोर् करावा. मांत्र, तांत्र, नवस, भकमया, भतू, मुहूतध, प्रश्न, शकुन ह्या सवध भ्राांती आहेत. क्षमा व 
शाांती र्रावी. कोणाचा भवश्वासघात करूां  नये. भाांग, दारू, जुगार व व्यभभचार या व्यसनाांच्या लोकाांपाशीं 
उभे देखील राहूां नये. स्वदेशाांतील काराभगराांस उते्तजन याव ेम्हणनू देशी पदाथांवर भनवाह भजतका होईल 
भततका करावा. भवद्याभ्यास पूणध झाल्याखेरीज मुलाचे लग्न करूां  नये. पाणी स्वच्छ पाहून वस्त्राने गाळून 
प्यावें. हवा स्वच्छ पाहून तयाचा भमळेल भततका लाभ भमळवावा. मुलींस भवद्या भशकवावी. घर साफ ठेवावें. 
जभमनीची उस्तवारी मेहनतीने करावी. म्हणजे ज्यास्ती पीक होऊन फायदा होतो. गुरें, ढोरे व बैल जनावरे 
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आभण चाकर ममतेने पाळाव.े जो व्यवहार लेखानें करण्याचा तो मोघम आभण तोंडजाबी करूां  नये. मनस्वी 
मोठें घर बाांरू् नये. व्यवहाराांत कुशल असावें. दुसऱ्याचें भमत्रतव सांपादन होईल भततकें  करीत जावें. आजधवी 
व गरजवांत पुष्ट्कळ लोक असतात, म्हणून कोणाशींही उमधटपणा करूां  नये. अांभतशय सोंवळें बकवा 
र्माभभमानानें दे्वष करणे हें मुखधपणाचे भचन्ह आहे. मनुष्ट्याची योग्यता लक्ष्याांत ठेवावी. आपल्यास ठाऊक 
नसेल ते समजून घ्यावें. आपल्या सवध समजतें असाां व्यथध गवध करूां  नये. खोटें बोलूां  नये. सवधदा आपल्यास 
लहान समजाव;े यापासून बहुत फायदे आहेत. प्रामाभणकपणाने चालावें. कोणावर जुलूम अन्याय व पक्षपात 
कोणी करीत असेल तर तयास यथासामर्थयध प्रभतकूल व्हावें. पुरातन गोष्टींचा शोर् करावा. लवनभांजनपूवधक 
सवांशी वागावें, तेणेंकरून आपणास सहज थोरपणा भमळतो. मुशाफरास मदत करावी. वाट चुकला असेल 
तयास वाट दाखवावी. रोग्यास औषर् देण्याची तजवीज करावी. दुःखी जनाची वास्तपूस करावी. मेहनतीचा 
कां टाळा करूां  नये. मेहनतीनें शरीरास फार फायदा आहे. रीत भात व लौभककी चाली भशकाव्या, कारण 
तयाभवषयींचे अज्ञान फभजतीस कारण आहे. भलभहण्याची पद्धभत, भाषणाची पद्धती आभण भहशबे वगैरे 
भशकावें. भस्त्रयाांचा गौरव करावा. फाजील खचध करूां  नये; कारण या चालीने बहुत राजे, इनामदार व 
जाहगीरदारां, हे खराब होऊन ऋणस्वरूपी झाले आहेत. दारूचा अांभगकार करून कुळांबी माळी, कोळी 
वगैरे अगदीं दभररी होऊन म्यृतयुस्थानीं पडले् व तयाांस उद्योगर्ांदा सुचत नाहींसा होऊन अगदीं भभकारी 
झाले आहेत् तयाच प्रकारची भाांग व आफु आहे. सारे्पणाने राहावें हें चाांगलें . डौलाने आपला खचध होऊन 
दुसरे वाईट म्हणतात हे ध्यानाांत ठेवावें. गुप्त गोष्ट प्रभसभद्धस आणूां नये. पुरुषाथध करण्याचे प्रयतनी असावें. 
पभहला पुरुषाथध भवद्या, दुसरा पुरुषाथध र्मध, भतसरा परुुषाथध रव्य, आभण चौथा पुरुषाथध परोपकार व 
सतकीर्वत. भकतीही सांकटें आलीं तरी दुराचार करूां  नये. सवांशी सौजन्यानें वागावें. पभवत्रपणा सांभाळावा. 
ईश्वराचे भक्तींत साठ घभटकें तून भनतय घटका दोन घटका तरी लावाव्या. स्वाथाकभरता परमाथध बुडव ूनये. 
अभतशय स्वाथी ततपर असू नये. कोणास लहान मोठा अभर्कार भमळाला तर सरकाराने नेमले पगारावर 
भनवाह करावा. व कोणापासून लाांच नजर वगैरे घेऊां  नये. भनस्पृहपणाने व भनःपक्षपाताने वागाव.े आपल्यास 
दुःख बकवा सुख होते तयाचप्रमाणे दुसऱ्यासही होते हे ध्यानाांत ठेवाव.े कोणी आपणावर उपकार केला 
असेल तर दुसरा तयाजवर उपकार करून तयास ओशारा कराव.े तुम्ही सावकारी कराल तर खोटे माप ठेवूां 
नका गरजवांताची गरज पाहून तयास मनस्वी व्याज मनोती, भशरपाव वगैरे येऊन पेचाांत घालू नये. खोटा 
माल खरा म्हणून भवकूां  नये. प्रसांग पाहून थोडे बकवा फार बोलावे, परांतु गैरभशस्तकदाभप बोलू नये. उगीच 
बसण्याचा प्रसांग आला तर उगीच बसाव ेपरांतु दुसरे नाव ठेवतील असे भाषण करू नये बायकाांची व थोराांची 
सहज बनदा करण्याची हलके लोकाांची चाल आहे; परांतु ती चाल वजावी हे फार उपयोगाचे आहे. एकाहून 
अभर्क बायका केल्या असताां आपली भवटांबना होते; व एक करणें तीही बाळगण्याचे शक्तीचा भवचार करून 
करावी. या लोकीं आईबापाांसारखें दुसरें कोणी पूज्य नाहीं असें समजून तयाांची अमयादा करूां  नये. तयाांचे 
वृद्धापकाळीं, तयाांस सहाय होईल भततकें  करावें. आपले बांरू्ांशीं प्रीतीनें वागावें. रव्य भकतीही गोळा केलें  तरी 
तें भचरकाळ राहात नाहीं हें ध्यानाांत ठेवावें. पुत्रापेक्षाां र्मध चाांगला असें समजून ज्याांस सांतती नसेल तयाांनी 
खेद न कभरताां र्माचा आश्रय करावा. सतपात्रीं व काळ देश वतधमान पाहून र्मध करावा; व तोही लोकाांचे 
भनरांतर सौख्य वृद्धींगत होईल अशा प्रकारचाच असावा. कोणाचे कजध घेतले असेल ते फेडण्याची मनापासून 
इच्छा र्रावी. कारण, तें न फेडलें  तरी ईश्वर आपणाकडून फेडभवल्याांवाचनू राहणार नाहीं. कजध घेऊन तें न 
भदलें  तर ती एक प्रकारची चोरी आहे. उद्योग करण्यास राहूां नये; उद्योग ही लक्ष्मी आहे. वाटेंत कोणाचीही 
बजनस अथवा पैसा वगैरे माल साांपडला तर तो ज्याचा तयास भमळेल अशी तजवीज तवभरत करावी. सहसा 
कोणाचा उपकार घेऊां  नये. कोणाचे बागेंत बकवा शतेाांत माल पाभहला तर तो बळजोरीनें घेऊां  नये. सवधदा 
असें लक्ष्याांत वागवावें की, कोणताही पदाथध मेहनती वाांचून उतपन्न होत नाहीं; याजकभरताां ज्यानें मेहनत 
केली असेल तो तयाचा स्वामी असल्यामुळे तयाचेच पदरीं तो पडावा. तयाहून अन्य कोणी तो हरण करतील 
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तर ते चोर, सतय बुडभवणारे व ईश्वराचे अपरार्ी समजाव.े र्न्यापासून तयाचे पदाथध, सांपत्तीने क्रयभवक्रय व 
दानाभदकें  करून मात्र घेण्यास इतराांची सत्ता आहे. भवनाकारण तांटें व तक्रारी करण्याांत बहुत अनथध होतात, 
या कभरताां तया कामाांत पडूां नये. उदार बुकतर् असावी; क्षुल्लक बकुतर् हें दुजधनाचे लक्षण आहे. सांसार तीन 
प्रकारचे आहेत : अल्प, मध्यम आभण उत्तम. अल्प सांसारी स्वाथध मात्र कभरतात व आपले पोट भरून पोरें 
बाळें  पोभसतात या पलीकडे तयाांस काहीं भदसत नाहीं; मध्यम सांसारी हे कीतीवर लक्ष्य देतात; आभण उत्तम 
सांसारी हे परोपकारीं भनमग्न असतात. यास्तव उत्तम सांसाराकडे वळवले भततकें  यथासामर्थयध वळावें. 

 
लीकणितरादो 

 
⬤⬤ 
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यंत्रज्ञान 
 
 
 

फावसो “धंनदनाम्या”चे भाषातंव कविाऱ्याने 
इगं्रजो गं्रथातून णनरडून मवाठो भाषेत केलें . 

 
 
 

आणि 
 
 
 

ज्ञानप्रकाश छाधगानयातं धुिें 
येथे छाधून प्रणसि केलें . 
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प्रस्तारना 
 
मनुष्ट्य हा एक बुभद्धमान प्राणी परमेश्वरानें या पृर्थवीवर भनमाण केला आहे. म्हणून तयाणे ज्ञानाची 

प्राप्ती करून असें पाहावें. कीं, आपली योग्यता भकती आहे? व आपल्यास उतपन्न कशा कभरता केलें  आहे? 
व आपल्या पासून काय उपयोग घडावा? याचा भवचार केला म्हणजे असे भदसेल कीं, आपले हातून जनावर 
उपकार व्हावा. हें एक जन्माचे मुख्य साफल्य आहे. आभण असा उपकार होण्यास ज्ञान मुख्य पाभहजे. 
यास्तव ज्ञान सांपादन हे मुख्य कतधव्य आहे. 

 
ज्ञान म्हणजे ईश्वरानें चभरत्र केलें  आहे. तयाचा शोर् करून ईश्वराचे गुणाचा अनुभव घेणें आभण तया 

ज्ञानेकरून दोन फळें आहेत. एक ईश्वरावर श्रद्धा दृढ होते. आभण आपल्या सुखाची अभभवृद्धी कभरता येते 
आभण लोकावर उपकार होतात. 

 
मनुष्ट्याचा स्वाभाभवक भनयम असा आहे कीं, मेहेनत केल्या भशवाय भनवाह चालत नाही. तयाांत हीं 

मेहेनत अांगाने करीत म्हटलें . तरी पभरणाम चाांगला नाही. म्हणून मनुष्ट्या मध्ये यांत्रें उतपन्न जाहाली. यांत्र 
म्हणजे जे ईश्वराने पदाथाच्या ठायी भनयम केले आहेत. ते शोरू्न तयाची सार्णूक करून तयाजवर रचना 
करावयाची आभण तया रचने करून जे आपले हाताने काम करावयाचे ते करावें. म्हणजे अथातच आपली 
मेहेनत कमी होते. जसें लोखांड खाणीत असतें. तें काढून तयाांस घासलें . म्हणजे र्ार येते. हें जाणून तसें 
लोखांड भसद्ध करून तयास दाांडा घालून कुऱ्हाड करावयाची आभण भतणे जें बतेाने कर्ी व्हावयाचें नाही. तें 
कायध भसद्धीस न्यावयाचे, तसें कुलूप हें एक यांत्र आहे. सुयी हे यांत्र आहे. यांत्रा वाचून मनुष्ट्याचे क्षणभर 
चालत नाही. जसा मनुष्ट्यास आपला हात उपयोगी आहेत. तद्वत यांत्रें आहेत. 

 
असे हे उपयोगी पदाथध होतात. कसे? व याचे भनयम होण्याचे काय आहेत? हें साांगण्याकभरता 

यांत्रज्ञान प्रवृत्त आहे. 
 
यांत्रज्ञाना पासून सांसारात व रोजगाराांत नफा आहे. व जे श्रीमांत आहेत. जाांस रोजगाराची गरज 

नाही. तयास तयातील चमतकार पाहून आनांद प्राप्त होतो. म्हणून भनमधळ आनांदाचे द्वार आहे. हा आनांद 
भवषयानांदा सारखा मळीण नाही. परांतू फार उतकृष्ठ आभण भनमधळ आहे. 

 
यांत्रज्ञान फार मोठें आहे. तयातील एका एका प्रकणाचा स्वतांत्र मोठा ग्रांथ होईल. परांतू तो भवस्तार 

सोडून दर एक प्रकणाचे तातपयध मनात भरावें. अशी योजना या ग्रांथात केली आहे. याचा इतकाच उपयोग 
होईल. कीं, तया भवदे्यत वाचणाराचे तोंड भशरून पुढें आणखी पाहाण्याची इच्छा उतपन्न होईल. आभण इतकेच 
व्हावें. अशी आमची इच्छा आहे. 

 
मनुष्ट्यानी अनेक प्रकारचे ज्ञान सांपादन केलें  आहे. तयाचे पयाय सात कल्पीले आहेत. ते ज्ञान 

सप्तक खाली भलभहतो. 
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ामपज्ञान १ 
 
यामध्ये कायदा, आचार, नीती, वगैरे सवध वागणूके भवषयी जे भनयम आहेत. ते सवध वर्वणले आहेत. 

तया पृथक् पृथक् भवद्या आहेत. 
 

खणितज्ञान २ 
 
या भवदे्यमध्ये अांकाचा आभण पभरमाणाचा भवचार आहे. इचा पोटाांत अांकगणीत, बीजगणीत, भभूमती, 

भत्रकोण भमती, इतयाभद येतात. 
 

जडधदाथपज्ञान ३ 
 
ईश्वराने दोन प्रकारच्या वस्तू भनमाण केल्या आहेत. एक जड व दुसरें चैतन्य म्हणजे मन, आतमा, 

इतयाभद. जे भदसावयाचे नाहीत. परांतू तयाचे अकस्ततवाची प्रचीती आहे. आभण जडम्हणजे जे पदाथध 
भदसतात. ऐकता येतात. चाचप् ता येतात. स्पशधतात चाखता येतात. ते जड म्हणाव ेतयाचे ज्ञान या भवदे्यत 
आहे. 

 
या भवदे्यचे दोन भाग आहेत. यांत्रज्ञान आभण पदाथधज्ञान, पदाथधज्ञान म्हणजे पदाथध कसे आहेत. व 

तयाच्या रचना कशा आहेत. वनस्पतयाचा जाती व पाषाणाच्या जाती याचे उतपत्तीचे प्रदेश इतयादी व्यवस्था 
ईश्वराने केल्या आहेत. तशा वणावयाचा पदाथाच्या प्रकृभतचे भनरूपण करावयाचे याचे नाव पदाथधज्ञान, 
दुसरें, यांत्रज्ञान म्हणजे पदाथाच्या भवकृतीचे भनरूपण आहे. या दोन भागाचे पोटाांत बहूत भवद्या आहेत. परांतू 
सवध तस्समांर्ी आहेत. 

 
मानसज्ञान ४ 

 
यामध्ये मनुष्ट्याचे मनाची कस्थती, शक्ती, रीती, व चमतकार याचे भनरूपण आहे. व तकध , न्याय, 

इतयाभद शास्त्रें यातच आहेत. 
 

शब्दज्ञान ५ 
 
यामध्ये सवध शब्द भवषयक भवद्या आहेत. ह्मणजे, व्याकध ण, आलांकार, गायन, देश भाषा, इतयाभदक. 
 

काळज्ञान ६ 
 

यामध्ये इभतहास, कालगणना, प्रवास, प्राचीन पदाथध वणधन इतयाभद आहेत. 
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वाज्यज्ञान ७ 
 

याांत राजर्मध, राष्ट्रर्मध, लक्ष्मीज्ञान, इतयाभद आहेत. एकूण या सात भवदे्यची ज्ञान माळा आहे. या 
खेरीज बाकी राभहल्या तया कळा जाणाव्या. 
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यतं्रज्ञान 
 

सामानयधदाथपखुिज्ञान 
 

प्रकिप १ 
 
नउपदाथध म्हणजे जे पदाथध चैतन्य नव्हते. आभण जे अतींभरय नाहीत. परांतु इांभरयास गोचर आहेत. 

असें की शब्द, स्पशध, रस, रूप, गांर्, येणेकरून इांभरय द्वाराने जाचे ज्ञान होतें. जसे शरीरें हीं जड पदाथध 
आहेत. जीव चतैन्य आहे. व बुद्धींभरयाने मात्र तयाचे ज्ञान आहे. 

 
जड पदाथध मुख्यतवें करून सार्ारण पाहणारास पृर्थवी, पाणी, अग्नी, इतयाभदकाचे घडलेले 

भदसतात. 
 
या जड पदाथाची कस्थती काही येक भनयमे करून प्रभतबांर् आहे. तया भनयमाचा शोर् करून जे 

केलेले, ते जड पदाथध ज्ञान तयाांची प्रथम शाखा सामान्य पदाथध गूणज्ञान आहे. तयाचे सहा कायदे म्हणजे गणू 
सवध पदाथामध्ये आहेत. तयाचे भनरूपण केले आहें. 

 
प्रकिप २ 

 
सवध जड पदाथांचे कायदे साहा आहेत. प्रथम अकार, दुसरा अप्रवशेकपणा, भतसरा छेदकपणा, 

चौथा भछरकपणा, पाचवा अकर्वषतपणा, सहावा स्थीरपणा, याभशवाय जड पदाथाचे गूण अनेक आहेत. ते 
असे कीं रांग, ऊष्ट्णता, मृदूपणा, इतयादी परांतू हे कायदे नव्हेत. याचे कारण असे आहे. कीं गूण भफरतात. 
परांतू कायदे भफरत नाहीत. जसें काळा पदाथध पाांढरा होईल. परांतू तयाचा आकार जाणार नाही. 

 
पभहला कायदा अकार आहे. तयाचा अथध असा आहे. कीं सवध पदाथध कोठेही असले. तरी ते जागा 

अभटवतात. अांतराळी असले. तरी अकाश अभटवतात. म्हणून तयास अकार आहे. असे समजते. 
 
दुसरा कायदा अप्रवशेकपणा म्हणजे येक पदाथध जागा र्रून असतो. तो तेथून काहाडल्याभशवाय 

दुसरा पदाथध तेथे राहात नाही. कोणी समजतील. कीं लाकडाांत भखळा असतो. परांतू तयाणी असे पाहाव.े 
की जेथें भखळा आहे. तेथे लाकूड नसतें. लाकूड हटून आपली जागा भरकामी करून भखळयास देते. म्हणनू 
तेथे भखळा राहतो. तसेच पाण्यात पदाथध पडतात. तयाचे आहे. तातपयध येक पदाथध आहे. तेथे दुसरा नाही. 
असे आहे. याजकभरता पदाथाचा अप्रवशेकपणा हा कायदा र्रला आहे. 

 
तीसरा कायदा छेदकपणा म्हणजे पदाथाचे तुकडे होतात. आभण भकतीही बारीक तुकडे असले. 

तरी तयाचे पलीकडे तुकडे होतील. असे वाटते. शास्त्रकारानीं असे माभनले. आहे. कीं पदाथाचे तुकडे शवेटी 
पभरमाणू पयंत होतात. नांतर पुढे तुकडे होत नाभहत्त. अशी मयादा केली आहे. परांतू तुकडे भकती बारीक 
होतात. व असतात तयाचा भवचार पाभहला तर असें वाटते. कीं भगवांताची शक्ती अतक्यध आहे. कारण कीं 
भकतीयेक जीव पाण्यातील वगैरे इतके बारीक आहेत. कीं ते लघुदशधक अशी लावल्या खेरीज दृष्टीस पडत 
नाहीत. आभण तयाचे शरीरात पाभहले. तर मोठाल्या जनावरा सारखे भाग पोट, पाठ, पाय, वगैरे असतात. व 
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नाडी असतात. तयातून तयाचे रक्त वगैरे भफरत असतें. दुसरें उदाहरण कोभळष्टकाचे सूत पाहा भकती बारीक 
असते. व सोन्याचा वखध भकती बारीक असतो. जर कभरतात. तयाजवर सोन्याचा मुलामा असतो. तो भकती 
पातळ असेल. तयाची कल्पना होत नाही. याजकभरता सवध पदाथाचा हा कायदा आहे. कीं तयाचे भवभाग 
व्हाव.े 

 
चौथा कायदा भछरकपणा म्हणजे सवध जड पदाथाचे पोटात भछरें आहेत. कारण कीं सवध पदाथध 

पभरमाणचूा राशी आहेत. आभण ते पभरमाणू येकामेकास लागनू नाही, तयाचे दरम्यान जे आकाश आहे तें 
भछर. काही पदाथाची भछरें भदसतात. काही पदाथाची भदसत नाही. परांतू जर पारा लाकडाचे नळीत बकवा 
कातड्याचे भपशवीत घालून आवळला तरी बाहेर पडतो. तयाजवरून भछरें लाकडास आहेत. असे भसद्ध 
होते, परांतू भदसत नाही. भछरें नसतील तर पारा बाहेर पडणार नाही. आणखी लाकडास तेल लावले तरी 
तसूभर आांत जातें. याजवरून तयास भछरें आहेत, असे समजते. यावरून कोणी म्हणतील. की सवध पदाथध 
पभरमाणचूा राशी आहेत, तर वाळू सारखे गळून काां पडत नाही; परांतू पदाथाचा अांतयामी चुांबकपणा म्हणनू 
येक गूण आहे. तेणेकरून ते पभरमाणू येकमेकाशी भचकटून असतात. चुांबकपणाचा गूण दृष्टोतपत्तीस येतो. 
असा की येक सोन्याचा तुकडा दुसरे सोन्याचे तुकड्यावर ठेऊन ठोकला. तरी येक जीव होऊन जातो. व 
र्ातूचे अनेक तुकडे येकी जागी करून अभटवले. तर येक गोळा होतो. याचा अथध असा आहे. कीं ऊष्ट्णाचे 
योगाने चुांबन शक्ती प्रघट होतये. पदाथामध्ये भछरें आहेत. याजमुळे पदाथध लहान मोठे होतात. जसे वायु 
भपशवीत भरला, आभण तयास दाबले तर लहान भपशवी होते. पुन्हा सोडली तर मोठी होते, याचे कारण असे 
आहे. कीं तयाचे पभरमाणू दाबण्याने जवळ जवळ येतात. व भछरें बारीक होतात. तसेच लाकूड ठोकले. तर 
दबते, सोने अटून पातळ होतें. पुन्हा घट् होतें. याचे कारण असे आहे. कीं पदाथाचे पोटाांत उष्ट्ण आहे. ते 
जीतके वाढभवलें . भततके ते पदाथध मोठे होतात. तसेच पाणी जीतके कमी केले भततके लहान होतात. जसे 
भभजवलेला पदाथध मोठा भदसतो. वाळलेला पदाथध लहान भदसतो, याचे कारण असे. की पाणी तयाचे पोटात 
असतें. तेव्हा तें भछरें मोठी करतें. आभण पाणी गेले. म्हणजे. भछरें लहान होतात. पृर्थवीचे पोटाांत ऊष्ट्ण आभण 
पाणी पुष्ट्कळ आहे. म्हणून येवढे मोठे स्वरूप पृर्थवीचे आहे. हें जर तयातील जाईल. तभर चेंडू येवढी पृर्थवी 
होईल. पदाथाचे पोटाांत ऊष्ट्ण आहे. तेंही प्रघट होते. जसे सोनें ठोकता ठोकता ऊन होते. हवचेा पोटाांत 
ऊष्ट्ण आहे. यास प्रमाण, जर येक नळी केली. आभण तयाांत हवा भरून दाबली. आणी नळीचा तळास काही 
कापूस ठेवला. तर तो तातकाळ पेटतो. तसेच चकमक झाडली. म्हणजे ऊष्ट्ण प्रभदप्त होते. पदाथाचे 
वजनही भछरामुळे असते. जा पदाथाची, भछरें पातळ तो पदाथध हलका जसा कापूस आभण भछरें घट् तो 
पदाथध वजनदार असतो. जसे भशसे यास्तव पदाथध भछरमय आहेत. हा कायदा ठरला. 

 
पाचवा कायदा अकर्वषतपणा हा गूण सवध पदाथात आहे. प्रतयेक पदाथध भनरार्ार जाहला म्हणजे 

पृर्थवीवर पडतो. वजनदार पदाथध लौकर पडतो. म्हणनू वजन हे काही कारण नाही. पदाथाचीच प्रकृती 
अशी पडावया जोगी आहे. पूवी चुांबकपणा जो साांभगतला. तयातलाच हापयाय आहे. कारण कीं चुांबकपणा 
लहान लहान पदाथामध्ये प्रगट होतो. आभण आकर्वषत पणा मोटाले पदाथामध्ये प्रगट होतो. आभण या 
गुणाने पृर्थवीवर जेजे पदाथध आहेत. ते भतचे पृष्ठभागावर भचकटून राहतात. ईकडे तीकडे उडत नाही. आभण 
पृर्थवी गोलाकार आहे. याजमुळे भतजवर लोक उलटे टाांगलेले चालतात. परांतू पडत नाही. आभण जसजसे 
पदाथध जवळ जवळ असतात. तसतसे अकर्वषत अर्ीक जोराने होतात. जर वरती र्ोंडा टाकला आभण तो 
भकतीयेक उांचीवर गेला. तर तेथून काही अांतरावर हलकेपणाने सावकास येतो तेथून खाली भकतीयेक 
अांतरावर लौकर येतो. आभण पृर्थवी जवळ जवळ जेव्हा येतो. तेव्हा तयास फारच ओढ लागनू तवरेने पतन 
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होतो. आकाशाांत सूयध चांर इतयाभद ग्रह व तारा भफरतात. या सवध अकषधणाचा कायद्यावर आहेत. या 
कायद्याचे उदाहरणाथध खाली थोड्या गोष्टी भलभहतो. 

 
दोन लाकडाचे तुकडे पाण्यावर टाकले तर ते दोन्ही जुळतात. 
तारवें समुरात फुटून तुकडे होतात. ते सवध तुकडे येका राशीत जमतात. 
पवधतावरून शांकू खाली सोडला. तर पवधताचे अकषधण शक्तीने शांकू वाकडा होतो. 
 
गौंडी लोकाांस शांकू लागतो. याचे कारण असे आहे. की शांकू पृर्थवीचे अकषधण शक्तीने उजू राहतो. 

तया प्रमाणे बभती घालतात. तया वाकड्या होत नाहीत. 
 
याजवरून सहज समजले. की अकषधण शक्ती आहे. म्हणून पदाथास वजन आहे. जर येक पदाथध 

या सृष्टीत असता तर कर्ी तयास वजन नसते. कोणी म्हणतील कीं रु्रास वजन कोठे आहे. परांतू तयास 
देखील अकषधण शक्तीने वजन आहे. परांतू तो वाऱ्या पेक्षा हलका पदाथध आहे. म्हणून वर चढतो. जसे 
पाण्यातून लाकूड वर येतें. याचे कारण पाणी जड आहे. आभण लाकूड हलकें  आहे. आभण हलके पदाथध व 
जड पदाथध दोन्ही सारखे अवकाशात भमूीवर पडाव.े कारण कीं भमूीचा अकषधणाचा जोर हलक्यावर व 
जडावर सारखाच आहे. परांतू हलके पदाथास हवा अभडवतें. व जड पदाथास हवा अडवीत नाही. 
याजकभरता खाली जड लौकर पडतो. जसे दोन गाड्या आहेत. तयापैकी येकीवर येक पल्ला ओझें दुसरीवर 
दोन पल्ले ओझें आहे. तर थोडे ओझाची गाडी लौकर चालेल. परांतु फार ओझाचे गाडीस हलके गाडी पेक्षा 
दुप्पट जनावरें लावली तर दोन्ही सारख्याच चालतील. तसें पृर्थवीचे अकषधण सारखे आहे. परांतु हलक्या 
पदाथास वारा अडभवतो. याजमुळे उशीराने पडतो. परांतु जर येक भाांडे भनवात केलें  म्हणजे तयाांत हवा राहु 
भदल्ही नाही. आभण तयाांत पीस व पैसा एकदाच टाकला तर दोन्ही सारखे अवकाशाने खाली पडतात. या 
प्रमाणे हा पाचवा कायदा आहे. 

 
सहावा कायदा स्थीरपणा याचा अथध असा आहे. कीं जो पदाथध जा अवस्थेत टाभकला. तया अवस्थेत 

तो नहेमी राहील. तयास हभलवल्या वाचून हलणार नाही. हा गूण सवध पदाथाचा आहे. जर पदाथध भमूीवर 
पडला आहे. आभण तो कोणी हलभवला नाही. तर तसाच राहील. आभण वरती दगड फेकला तयास कोणी 
खाली आभणला नाही. तर वरतीच जात राहील. परांतु वरती जात आहेत असे पदाथध सार्ारणता अढळत 
नाही. याचे कारण, असें आहे. कीं सपाटजागा असली तयाजवर बनबु टाकलें  तर लाांब पयंत जाईल. आभण 
खरबुभडत जागा असून तयाजवर बनबु टाकलें . तर लौकर थाांबेल कारण कीं तयास अटकाव पडतो. तद्वत 
वरती दगड टाकला तो सवधकाळ वरती जात असावा. हा तयाचा गूण परांतु पृर्थवीची अकषधण शक्ती आभण 
हवा तोडीत तो जातो याजमुळें तया दगडाचे बळ कमी होऊन पडतो. जर तयास काही अटकाव नसेल तर 
सवध काळ भफरेल यात सांशय नाही. ज्या अवस्थेत पदाथध असतो तया अवस्थेत तो आपल्यास राभखतो. तयाभच 
उदाहरणे भलभहतो. 

 
एक गांजीफ घेऊन तयाजवर पावली ठेवावी. आभण ती गांजीफ आपले बोटावर ठेवावी. आभण 

गांजीफेस भटचकी मारून उडऊन द्यावी. गांजीफ उडून जाते. आभण पावली खालीच राहते. याजवरून 
पावलीची इछा आपल्या अवस्थेत राहण्याची भसद्ध होते. 
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गाडी उभी राभहली असता एकदा जर घोडें भनघाले. तर आतील बसणाऱ्यास मागे पडलेसे वाटते. 
कारण की तयाची शरीरें स्थीर असतात. तयास आपली अवस्था सोडावी असे वाटत नाही. तसेच एकदम 
घोडें उभे राभहले तर वर बसणाराचा पुढे झोक जातो. कारण की तयाचे शरीरास पूवी चलन प्राप्त होतें. 
तयास अटकाव पडला म्हणजे तयाची इछा पुढे जाण्याची असते. ती बांद होते. तसेच पाण्याचे भाांडे भरलेले 
जर फेकलें  तर तयातील पाणी मागें पडतें. आभण चालत असता एकदम र्रले तर तयातील पाणी पुढें पडते. 

 
घोडें पळवीत असता चेंडू फेकून घेतला तर आपले हतावरच पुन्हा येतो. 
 
आभण जमीन साफ करून मध्येच एक खळगी करावी. आभण भतकडून बनबू फेकाव.े म्हणजे तें 

खळभगचे काठावर ठेऊन तेथून भनरार्ार उडून पभलकडचे काठावर जाते. याचे कारण तेच आहे. अशीच 
जनावरें ही उडभवताना पभहल्याने पळभवतात. म्हणजे तयाचे शरीराांत पळण्याची शक्ती येते. आभण खळगी 
उडून पारजातात. 

 
गाडी पळत असताना मनुष्ट्याच्या शरीरास पळण्याचा गूण येतो. तयात उतरूलागलें  तर फार 

सावर्भगरी पाभहजे. तसेच घोडें पळत असता अकस्मात उभेकेले. तर मनुष्ट्य घोड्याचे डोक्यावरून उडून 
पुढें पडतें. 

 
दगडास दोरी बाांरू्न चकर भफरवीत असतानाां दगडाची इछा उडून जाण्याचे होते. आभण 

याजकभरता हतातील दोरी भनसटून जाण्याचा यतन कभरते. 
 
सशाची पारर् कण्यास जे जातात. ते पाहतात, कीं कुत्रा जर सशाचा पाठीस लागला. तर ससा 

समोर पळत नाही. परांतु सपा उलटा सुलटा भफरतो. तेणेकरून कुत्रा पळत असता तयास ससा उलटा 
भफरला म्हणजे तयाचे शरीर पुढे जाण्यास कभरते. आभण पुन्हा सांभाळून वाकडे भफराव ेलागते इतक्यात ससा 
दूर जाऊन पार पडतो. 

 
गाडीउजू रस्तयाने जलद जात असता वाकडी भफरभवणे जाहाली तर सांभाळाव ेलागते. कारण की 

गाडी व आांतील माणसे याांस समूर जाण्याची शक्ती प्राप्त होते. आभण घोडा अकस्मात उलटा भफरतो. आभण 
चाके भफरतात. तेव्हा एखादे वळेेस आांतील माणसे बाहेर पडून गाडी उलटी होते. 

 
या प्रमाणे जड पदाथध ज्ञानाचा चमतकार आहे. की सार्ारण गोष्टीची ही कारणें समजतात. 

 
——— 

 
उक्स्थतोज्ञान 

प्रकिप १ 
 
सवध पदाथास एक मध्य म्हणून असतो. तो असा की जर तो मध्य सावरला. तर सवध पदाथध 

सांभाळला जातो. बोटावर काठी अडवी जर ठेभवली तर येके भठकाणी काठी सावरली जातये. याचे कारण 
की भतचा मध्य बोटावर येतो. तया मध्याचा भठकाणी सवध भार असतो. आभण दोहो बाजूस सारखे वज्जन 
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असतें. तसेच गोलाकार जे पदाथध आहेत. तयाचे मध्येही मध्य असतो. आभणमध्यापासून जी भमूी पयंत उजू 
रेषा असते. भतचे नाव मध्यरेषा ती जड पदाथाचे बुडात पडली तर तो पदाथध सावरेल. जसे. 
 

 
 
हा भत्रकोण पदाथध आहे. याचा मध्य क आहे तया क पासूनजी उजूरेघ, क पासून ग पयंत आहे. तीं 

तया पदाथाचे तळाचे आांत म्हणून तो पदाथध पडू सकत नाही. पदाथध पडणे व भाांडे लवांडणें हे सवध या रेषेवर 
आहे. दुसरे वरचा सारखा वाकडा पदाथध आहे. आभण तयाचा मध्य क पासून ग पयंत रेषा तया पदाथाचा तळ 
लहान म्हणून बाहेर पडली. याजकभरता तो पदाथध जभमनीवर उभा राहणार नाही. ज्या गाड्या वरती मोठ्या 
असतात. व तयाांचे तळ लहान असतात. तया गाड्या लौकर पालर्थया पडतात. कारण कीं तयाचामध्य वरती 
असतो. आभण तेथून रेषा चाकाच्या बाहेर पडतये. सबब उांच गाडींत खाली ओझें ठेभवतात. व जी नाव 
वाऱ्याने भहसके खात असतये. तयात जे लोक असतात. ते उठले तर नाव लौकर उलटी होते. याजकभरता 
उलटी न व्हावी म्हणनू लोकानीं नावते भनजले म्हणजे भय कमी होते. आभण मध्यरेषा भतचे तळाांत पडते. 
याजकभरता जे पदाथध लौकर पडू नये असे करावयाचे असतील. तयाचे तळ मोठें कारावें. आभण जडपणा 
तयाचे तळाशी असावा. 

 
याजकभरता गारूडी वगैरे हतावर उांचकाठी र्रतात. भतचे खालची बोटे वरचेवर नाचवावी 

लागतात. 
 
हमाल पाठीवर ओझे घेतात. ते पुढें वाकून चालतात. याचे कारण ते रेषा आपले पायामध्ये 

आणतात. 
 
जे खाांद्यावर ओझें घेतात. ते एका कलावर चालतात. 
 
एका पायावर उभे राहतात. तेही एका अांगावर असतात. आभण रेषा पायाांत पाडतात. 
 
माणसें चालत असताांना झोकावर चालतात. याचे कारण एक पाय उचल्ला म्हणजे झोक सांभाळावा 

लागतो. 
 
जे कोल्हाटी दोरीवर चालतात. तयाांचे पायाखाली अर्ार फार लहान असतो. याजकभरता मध्य रेषा 

म्हणजे. झोक सांभाळवत नाही. म्हणून बहुर्ा ते एक लाांब काठी दोही टोकास भशशाच्या गोळया करून 
हतात घेतात. आभण ती वरचेवर चालऊन रेषा दोरीत पाडतात. आभण सावरतात. 

 
जेव्हा माणूस पडत असतो. तेव्हा दोन्ही हात बहुर्ा लाांब पसरतो. येणेकरून सावरायाचा यतन 

कभरतो. 
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याप्रमाणे झाडें उभी असतात. याचे कारण असे आहे. कीं इश्वर सते्तचा झोक तळात पडतो. 
याजमुळे ती उभी कायम असता वारा सुटला. म्हणजे झाडास मागे पढेु हलवनू तयाचा झोक तळा बाहेर 
पाभडतो. म्हणजे झाड तातकाळ पडते. 
 

——— 
 

धदाथपशक्ततज्ञान 
प्रकिप १ 

 
जड पदाथामध्ये सहा शक्ती आहेत. या सहा शक्तयापासून सवध यांत्रें भनमाण होतात. व प्रचांड 

पराक्रम कभरता येतात. 
 
या सहा शक्तीचा भनर्ान येणेप्रमाणे पहार, चाक, कणा, चाती, उतरतीजागा, खुांटी, मळसूत्र, 

इतकी आहेत. 
 
यांत्रामध्ये पाहारीचा उपयोग फार आहे. पहार म्हणजे लाकडाचा तुकडा बकवा लोखांडाचा दाांडा, 

तया मध्ये तीन योजना असतात. एक वजन उचलावयाचे दुसरे पाहारीखाली नेट असतें तें भतसरे उचलणारा 
याचा नक्षा खाली भलभहला आहे. क•ग•ही पाहार आहे. ख हे नेट आहे. घ हें ओझें आहे. च हे उचलणाराचे 
बळ आहे. क, ग,पाहार आहे. ख नेट आहे. च उचलणाऱ्याची शक्ती घ वजन आहे. 

 

 
 
पभहल्या प्रकारची पाहार उपयोगी आहे. दुसरे प्रकारची पहार भनरउपयोगी आहे. याचे कारण असे 

आहे कीं पाहारीचा भनयम उचलणाराचे भजतके बळ असेल. तयास तया बळापासून भजतके लाांब नेट असेल. 
तयाणे गुणाव.े आभण तयाची बेरीज येयील ती आभण वजनापासून नेटापयंत जें अांतर असेल. तें आभण 
वजनाचा गुणाकार करून या दोन्ही बेरजा भमळाल्यातर दोन्ही वजने बरोबर येतात. याचा भहशबे येणेप्रमाणे 
आहे. 

 
पभहल्या जातीचे पाहारीत असे समजा कीं, क पासून ख पयंत १८ इांच लाांबी आहे. आभण क चे 

खाली वजन च पाचशरे आहे. तर पाचाांनी अठरास गुणलें . ती बेरीज ९० जाहाली. आभण ख पासून ग पयंत 
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१० इांच आहेत. व ग खाली वजन घ नउ शरे आहेत. तर तयाचा गुणाकार ९० हातो. यास्तव या यांत्राने पाच 
शरे वजनाशी ९ शरे वजन भरते. यास्तव उचलणाऱ्या पासून नेट भजतके दूर असेल. भततका फायदा आहे. 

 
दुसरें जातीच्या पाहारीत फायदा नाही. कारण की नेट शवेटी आहे. याजमुळे. वजनाचा जोर 

सगळया पाहाभरवर पडतो. म्हणून लहान वजनाने मोठे वजन उचल्ले जात नाही. 
 
फायदा म्हणजे जा यांत्रात लहान बळानें बकवा वजनाने मोठें वजन उचलेल. तयाचे नाव फायदा तो 

दुसऱ्या प्रकारचे पाहारीत नाही. 
 
मोठे र्ोंडे उचलण्यास पहारी लावतात. आभण तयाचे खाली दगड नेटास लावतात. याचे कारण 

मोठा र्ोंडा जो मनुष्ट्यास उचलावयाचा नाही. तो या यांत्राने उचल्ला जातो. जसे 
 

 
 
भचमटे, कात्र्या, गावी, वगैरे सोनाराची हतयारेंही पाहारीची जात आहे. तयामध्ये भखळा असतो. तेंच 

तयाचें नेट जाणाव.े नावचेी वल्हीं, अडभकतये ही पाहारीची जात आहे. मनुष्ट्याचा हात हा दुसरें जाभतची 
पाहार आहे. यास्तव हताने उचलण्यात फायदा कमी आहे. याचे कारण हतात वजन वीस शरे आहे. तयाची 
सांज्ञा घ आहे. ग हें नेट आहे. ह्म. कोपर हेच नेट आहे. व च ही शीर आहे. ती उचलण्यास लागले. ही फार 
अखुड आहे. की क पासून ग पयंतभजतकें  अांतर आहे. तयाची आठपट कमी ती शीर आहे. याजकभरता 
आठानी भवसास गुणले तर १६० होतात. जर हात २० शरे वजन उचलील तर १६० शरेाचा जोर पडतो अशी 
घडणी हताची आहे. परांतु तयाचा दुसरा उपयोग एक मोठा आहे. की अशी घडणी आहे म्हणुनच हात तवरेने 
उचलतो. नाही तर फार ताठ राहता याजकभरता ईश्वराने अशी योजना केली आहे. 

 
तागडी ही येक जात पाहारेची आहे. तागडीचा उपयोग दोन्हीकडील दोन वजने सारखी आहेत 

बकवा नाही हें पाहाण्यास पडतो. याजकभरता दाांडीस जी उचलावयाची दोरी असते. ती मध्यावर पाभहजे. 
नाहीतर मनेश्वी फरक पडेल. कोठे कोठे काटा दुसरे प्रकारचा कभरतात. तो असाकीं एका अांगापेक्षा दुसरे 
अांगास दाांडी भतप्पट लाांब आहे. याजकभरता वजन असे काढतात. जर लाांब अांगास १ शरे लावला तर इकडे 
तीन शरे वजन जाहाले असे समजाव.े याप्रमाणे वजन कण्याचा ही काटा होतो. व गुणाकाराने लागलेच 
वजन कळते. 
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पहारा दोन तीन च्यार एकत्र करून ही काटे वगैरे यांते्र बहुत प्रकारची होतात. व तयाणे मोठाले 

भजन्नस तोलताां येतात. या प्रमाणे पहारीचा उपयोग आहे. 
 

प्रकिप २ 
 
दुसरी शक्ती चाक व कणा आहे. याचा उपयोग यांत्रामध्ये फार आहे. चाक कण्यावर बसभवले 

असते. व दोन्हीं आपले व्यासाभोवती भफरतात. यामध्ये दोन योजना असतात. एक उचलणारा व दुसरें 
उचलावयाचे वजन उचलणारा चाक र्भरतो. उचलावयाचे पदाथध तयाचे कण्यास लावतो. तो येणेप्रमाणे 

 

 
 

क हे चाक याला दोरी बाांरू्न ओढणारा ओढतो. व तयाचे कण्याला उचलावयाचे वजन दोरीने 
बाांर्लें  आहे. ते घ चाक व कणा याची लाांबी उांची जशी असेल भततका फायदा उतपन्न होईल. इकडे लहान 
शक्ती जरी चाकास असली तरी मोठें वजन भतकडे उचलेल. 

 
जसा पहारीचा भहशबे आहे. तसाच चाकाचा आहे. चाकही एक पहारीची जात आहे. ती येणेप्रमाणें 
 
घ हे वजन ९ शरे आहे. आभण क व ख याची लाांबी २० इांच आहे. तर दोहोचा गुणाकार १८० व च चे 

वजन ३० शरे उचलावयाचे आहे व ख आभण ग याची लाांबी ६ इांच आहे. तर तयाचा गुणाकार १८० होतो. 
यामध्ये क-ग ही पाहार आहे. असे समजाव.े व ख हे तयाचे नेट आहे. घ उचलणारा च उचलावयाचे तेव्हा या 
चाकावर ९ शरे व ३० शरे ही दोन्ही वजनें सारखीं होतील व पहारीपेक्षा दुसरा फायदा चाकाचा असा आहे. 
कीं भकतीही खोल उचलावयाचा पदाथध असला तर तयास वर उचलून आणता येतो. राहट ही एक चाकाची 
जात आहे. व भकतीयेक भठकाणी राहाट येणेप्रमाणे करतात. 
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क–ख हे भफरवावयाचे दाांडे आहेत. याणे येक घागर भरून येते. तो दुसरी भरकामी होते. याप्रमाणे 
पाणी काढतात. 

 

 
 
बांदरावर तारवें भरकामी कण्याकभरता राहाट कभरतात. तें चाकच आहे. अशी नानाप्रकारची चाकें  

उपयोगाथाकडे आहेत. या भशवाय आणखी यांत्र सुलभ कण्याकभरता दोन तीन चाके एकत्र करून एकाचा 
र्क्का दुसऱ्यास बसावा असे करतात. व चाकाचे बाजूस दाते करतात. या सवध योजना फायदा अर्ीक 
होण्याकभरत कभरतात. 

 
याप्रमाणे प्रकार आहेत. तयाणे फारच जलद काम होते. व एक चाक भफरते तो दुसऱ्या चाकाच्या 

पाच सहा फेऱ्या भजतके दात असतील. भततक्या होतात. तयाचा र्क्का आणखी पभलकडच्यास बसला म्हणजे 
तयाहून भवशषे अशी जलदी भजतकी पाभहजे भततकी यांत्रकार कभरतात. 
 

 
 
घड्याळाांत चाके फार असतात. मुख्य सवास भफरवणारे चाक कमाण आहे. ती एका भपतळेच्या 

पेटीत गुांडाळून ठेभवतात. आभण भतचे एकटोकास साखळी बाांभर्तात. ती दुसरे पलीकडे एक कणा भत्रकोनी 
करतात. तयास जडऊन देतात. म्हणजे जो जो कमाण उलगडते. तो तो साखळी कण्यावर गुांडाळते. आभण 
चाके भफरू लागतात. ती येणेप्रमाणे 
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क साखळी गुांडाळलेली ख कमाण भरलेली पेटी ग कणा अशी घड्याळाांत योजना असते. हे ही 

चाकच समजाव.े 
 

प्रकिप ३ 
 
भतसरी शक्ती चाती आहे. भहचा उपयोग यांत्रामध्ये बहुत आहे. चाती म्हणजे लाकडाचे बकवा र्ातूचे 

चाक कण्यावर भफरणारे करून तया चाकाचे पभरघावर दोरी बसावयाजोगी खोल जागा करून दोरी 
तयाजवरून टाकून एका अांगाने ओझे उचलाव ेव दुसऱ्या अांगाने दोरी ओढावी म्हणजे फायदा होतो. परांतु १ 
जर चाती भफरणारी नसेल. तर होत नाही. जशी ख न भफरणारी चाती तयाजवरून दोहीकडून दोरी टाकली 
तर क ओझे ग ओढणारा या दोघाचे बळ सारखे पाभहजे. कारण की दोहीकडील दोऱ्याची लाांबी सारखी 
आहे. तत्रापी इतका फायदा आहे. की खाली ओढण्याने ओझे वरती चढते. नाहीतर ओझे वरती 
ओढल्याभशवाय चढणार नाही. परांतु चातीच्या योगाने इतका चमतकार आहे. की खाली ओढून वरती 
ओढल्याचे कायध होते. 

 

 
 

एका चातीस दोरी बाांरू्न तया दोरीवर बसण्याची जागा केली. तयाजवर माणसू बसून दुसरे दोरीचे 
शवेट आपले हातात घेऊन जर ओढील. आभण आपले शरीराचे भनमें वजन ओढण्याचेबळ लावील. तर 
आपले शरीर वरती नेउ सकतो. बकवा खाली नेउ सकतो. हा एक फायदा आहे. जसे याचे कारण असे आहे 
की तया मनुष्ट्याचे शरीराचे ओझे दोहो दोभरवर भनमेभनम बसते.व दोन्ही दोऱ्या तयाचे शरीरास लागनू 
असतात. यास्तव आपल्या शरीरास उचलतो. आभण शरीराचे भनमे वजन उचलण्याचा प्रयतन करण्यात 
सगळें शरीर उचलतो. 
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दोन चातया एकत्र करून योजल्या तर भनमे वजनाबरोबर ओझे समतोल होतें. जसे ख एक चाती व 

घ दुसरी चाती आभण क वीस शरे वजन व ग दाहा शरे वजन तर दोन्ही वजनें सारखी तोलतात. याचे 
कारण क वीस शरे आहेत. तयाचा भार दोन दोऱ्यावर आहे. याजमुळे एक एक दोरीवर दाहाशरे आलें . आभण 
ग दाहाशरे आहेत. याजकभरता ते दोन्ही बराबर भरतात. 

 
जर चातया चार लावल्या तर चौथाई वजनाबरोबर वजन समतोल होईल. जसे 
 
क ओढणारा ग वजन चाळीस शरे आहे तर क च्या भठकाणी दाहाशरे असेल तर सारखे भरेल. 

याप्रमाणे योजना नाना प्रकारच्या कभरतात. व तयाचे उपयोग बहुत आहेत. इमारती बाांर्ताना दगड उचलून 
वर नेण्यास चातया लागतात. व तारवें भरकामी करण्यास लागतात. व तारवचेी शीडें उभी करण्यास वगैरे 
जरूर पाभहजेत. 
 

प्रकिप ४ 
 
उतरती जागा याचा फायदा असा आहे की वजनास ती सांभाळून र्भरतये आभण ओढण्यास वजन 

कमी पुरतें. जसें जमीनीची उांची आहे. तयाचे भजतके पट लाांबी असेल. भततकेपट वजन कमी पुरतें. वरचे 
उदाहरणाांत ख – घ याची च्यार हात उांची आहे व ख – च याची लाांबी ८ हात आहे. तर क हें वजन १० शरे 
असेल. तर ख हें वजन वीस शरे असून तोलून र्रील जर उांचीचे भतप्पट लाांबी असेल तर तीस शरेास 
तोलून र्रील. याप्रमाणे याचा उपयोग आहे. 
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याचा उपयोग वखारीत होतो. जेव्हा मोठालीं बपपे वगैरे आत ढकलावयाची असतात. तेव्हा उतरती 
जमीन करतात. म्हणजे वरचे भहशबेाने थोडका जोर लावनू मोठे ओझें ओढून नेण्यास येते. 

 
सारखे जमीनीवर घोडा गाडी ओढीत असला. तर जें बळ तयास लागतें. तयाहून जर ती जमीन 

चढती असेल. तर अर्ीक बळ लावलें  पाभहजे. कारण कीं उतरतया जमीनीवरून खाली जाण्याचास्वभाव 
जड पदाथाचा आहे. याजकभरता खाली जाणे सांभाळून वरती ओढावयास अर्ीक बळ पडते. 

 
भजने व घाट या प्रकणातील आहेत. लाांबीपेक्षा उांची भजतकी कमी असेल. भततका भजना चाांगला. व 

घाट चहडतेसमयी मेहेनत फार पडते. याचे कारण असे आहे कीं शरीराचा स्वभाव खाली घसरण्याचा 
असतो. आभण तो सांभाळून चालण्याची मेहेनत करावी लागते. हें भशवाय व उतरताना शरीराचा स्वभाव 
खाली पडण्याचा असतो. याजकभरता सुलभ जाते. चालण्याची मात्र मेहेनत पडते. भशवाय खाली घसरून 
जाण्याचा जोर शरीरात येतो. तो सांभाळावा लागतो. 
 

प्रकिप ५ 
 
खुांटी ही एक मोठी शक्ती आहे. जसे, 
 

 
 
खुांटी ही दोन उतरतया जागा आहेत. व तयाचे फायद्याचा अकार मागले भहशबेा प्रमाणेच आहे 

खुटीचा उपयोग बहुत पडतो. जी सवध टोकीची हतयारें व र्ारेची हतयारें तरवारी, कुऱ्हाड, कुदळी, वगैरे 
भखळे, कानस, करवत हे सवध खुांटीच्या शक्तीचे प्रातुभाव आहेत. 
 

प्रकिप ६ 
 
मळसूत्र ही सहावी शक्ती आहे. याचा उपयोग यांत्रामध्ये फार आहे. मळसूांत्राची दोन आांगे आहेत. 

एक मळसूत्र, व तयास भफरभवण्याची एक पहार असते. जसे. क ही पहार ख हें मळसूत्र आहे. याचे शक्तीचा 
अकार करण्याची भरती अशी आहे. कीं पहारेचा भजतका परीघ असेल. तयास व मळसूत्रावर जीं सूत्रें 
असतात. तयाचे मध्य अांतर असतें. तें भजतके पट कमी होईल. भततके बळ उतपन्न होते. वरचे यांत्राची पहार 
८ इांच आहे. तेव्हा तयाचे सहा पटीहून अर्ीकच पभरघ होईल. तो सरासरी ५० इांच र्रला आभण सूत्रें एक 
इांचात चार आहेत. म्हणजे दरयेक अांतर पाव इांचाचे आहे. तेव्हा ५० याची चौपट केली तर २०० होतात. 
इतके पट जोर होईल. जरकभरता इांचाचे दाहव्या अांशा इतके अांतर असेल. तर पाचशे पट जोर होईल. 
म्हणजे, तर एक शरे ओझाचे जोराने वरची पहार भफरवली तर मळसूत्राचे खाली जो तक्ता असतो. तयाचे 
खाली जो भजन्नस ठेवावा. तयाजवर पाचश ेशरेाचा जोर पडेल. या प्रमाणे मळसूते्र करून बकुें  बाांर्ण्यास व 
उसाचा रस काढण्यास व रक्तास वगैरे सवध यांत्रामध्ये प्रमुख ही शक्ती आहे. 
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——— 
 

चलनज्ञान 
प्रकिप १ 

 
चलन ज्ञानाांत जे भरीव व जड पदाथध आहेत. तयाांचे गती भवषई भवचार केला आहे. गतीचे तीन 

प्रकार आहेत. एक, सारखी गती दुसरी, चढती गती. तीसरी, उतरती गती. 
 
सारखी गती म्हणजे, भजतका एक क्षणात पदाथध जातो. भततकाच दुसरे क्षणाांत जातो. असे भकभतही 

क्षणात तयाच मानाने जातो तर ती सारखी गती. 
 
चढती गती म्हणजे एका क्षणात भजतका पदाथध जातो. तयाहून दुसरे क्षणात अर्ीक याप्रमाणे 

भकतीही क्षणात भनयमाने वाढत जातो. ती चढती गती. 
 
उतरती गती म्हणजे तयाच भरतीने कमी जातो ती. 
 
गतीचे भनयम बाांर्ण्यास तीन गोष्टीचा भवचार करावा लागतो. एक, आकाश दुसरा, अवकाश 

भतसरी, शक्ती म्हणजे पदाथध चालता जाहला. व भकती शक्ती तयाचे अांगात होती, आभण भकती दूर गेला. व 
तयास भकती काळ वळे लागला. 

 
सारखे गतीत याचा भहशबे असा कभरतात. कीं शक्ती व अवकाश याचा गुणाकार करावा. म्हणजे 

तयाबरोबर आकाश आहे. उदाहरण 
 
एक पदाथध दर क्षणाांत वीस हात जातो. इतकी शक्ती आहे. तर पाच क्षणामध्ये भकती गेला. २० व ५ 

याचा गुणाकार १०० होत गेला. 
 
चढती गभतचा भहशबे असा आहे. कीं क्षणाांत भजतका जात असेल. ती शक्ती व भजतके क्षण लागले. 

असतील तयाचा वगध करून शक्तीस गुणाव.े जसे, पृर्थवीवर एक क्षणाांत १६ फूट व एक इांचावरून पदाथध 
येतो. तेव्हा जा पदाथास ५ क्षण पडावयास लागेल. तर तो भकभत उांचावरून आला. आता १६स एकाांने 
गुणलें  तो गुणाकार १६ जाहाला. तयास पाचाचा वगध २५ यानी गुणून गुणाकार ४०० जाहाला इतके फूट 
उांचावरून पडला असे जाणाव.े 
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एका कड्यावरून ३॥ क्षणात दगड खालीं आला तर तया कड्याची उांची इतकी आहे की, १६ यास 
३॥ यानी गुणून गुणाकार ५६ यास पनु्हा ३॥ यानी गुणनू गुणाकार १९६ जाहाला. इतके फूट उांच आहे. 

 
गतीत पदाथध असला म्हणजे तयाचे अांगात जोर असतो तयाचा आकार तयाचे वजनाचा आभण 

शक्तीचा गुणाकार करावा तयाप्रमाणे आहे. 
 
च्यार तोळयाचा गोळा आभण १२ फूट दर क्षणात जातो. तर तयाचा जोर ४८ अांश आहे. व ३ 

तोळयाचा गोळा १६ फूट दर क्षणात जातो. तभर तयाचा जोर ४८ अांश आहे. जर हे दोन्ही गोळे सारखे जोराचे 
एकमेकास येऊन थडकले. तर दोघाांचा पढेु जाण्याचा जोर नाश होऊन स्वस्थ रहातील. परांतु जर मृदू 
असतील, तर भदशा सोडून वाकडे जातील. 

 
सवध पदाथास उजू जाण्याचा गूण आहे. जर पदाथध फेकला. तर उजू जाईल. जेव्हा तयास काही 

तरी दुसरा अटकाव येईल. तेव्हा तो वाकडा होईल. व एक पदाथास जोराने फेकला. आभण जो स्थीर 
पदाथध आहे. तयास जर तयाचा स्पशध जाहला, तर तयाचा जोर तया स्थीर पदाथास प्राप्त होतो. 

 

 
 
दोन शक्ती एकत्र जाहल्या असता दुप्पट जोर होतो. 
 
जर करता तारु वाऱ्याचे जोराचे ख पासून ग पयंत एक घटकेत जाते. व ख पासून क पयंत एक 

घटकेत पाण्याचे जोराने जातें. जर कभरता भरती व वारा येकदाच लागले. तर तेच तारु एक घटकेत दोहो 
गतीचा बेरजेइतके जाईल. म्हणजे ख पासून घ पयंत जाईल. 

 
प्रकिप २ 

 
आणखी पदाथास दोन शक्ती आहेत. एक पलायन कण्याची व दुसरी अकषधण करण्याची शक्ती. 

पलायन शक्तीने पदाथाचे मध्यापासून पदाथध पळून जातो व अकषधण शक्तीने पदाथास मध्याकडे आणनू 
र्भरतो. 

 
पलायन शक्ती ही स्थीरपणाचा गुण पदाथास असतो. याचा गुणापासून भनमाण होते. जसें हतात 

गोफण घेऊन दगड भफरव ूलागले म्हणजे दगडास भनघून उजू रस्तयाने जाण्याची इच्छा होते. म्हणनू तो 
हतातली गोफण उडावावयास पाहातो. व पाण्याचे भाांडे दोरीस बाांरू्न भफरवलें  तर पाणी साांडत नाही. याचे 
कारण तेच आहे. दाणे दळण्याच्या मोठ्या चाक्या व कापड भवणण्याची यांत्रें व उभे राहून घोडा भफरवावयास 
व काचेची भाांडी करण्याचे यांत्रात पलायन शक्तीचा फार भवचार करावा लागतो. 
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पृर्थवीचा कणा दर येक तासाांत एक हजार मलै म्हणजे अर्ध कोश भफरतो याजकभरता भतला पलायन 
शक्ती मोठी आहे. पृर्थवीचा कणा म्हणजे मध्यरेषा आहे. तया प्रदेशी काही पदाथध वजन भराव.े व पृर्थवीच्या 
धु्रवाकडे कमी भराव.े परांतु जास्ती भरतें याचे कारण परृ्थवीचा अकार गोलाकार आहे. यास्तव पृर्थवीची 
अकषधण शक्ती धु्रवाकडे अर्ीक होते. ती पलायन शक्तीचा उपमद करून वजन अर्ीक भरभवते. यास हाल्ली 
असे प्रमाण आहे. कीं जर इकडील देशातला भजन्नस वजन करून धु्रवाकडले देशात नेला तर काही अांश 
अर्ीक भरतो. या प्रकणी भहशबे केला असता सवध कारणें बरोबर सापडतील. व न्युटन इतयाभद गणीतकते 
महान ज्ञाते जाहाले. तयाणी ताळे घालून भदल्हे आहेत. 

 
वरती दुसरी अकषधण शक्ती साांभगतली भतचा दाखला असा आहे कीं, जे आकाशाांत नक्षत्रें वगैरे 

भफरतात. ती सवध भतचा योगाने भफरतात. असे कीं, जो मोठा तारा आहे. तो लहान ताऱ्यास अकषधण कभरतो 
आभण लहान तारा सभोवता भफरताां भफरताां तयास पलायन शक्ती येते. तेव्हा लहान ताऱ्यास दोन ओढण्या 
लागतात. एका अांगाने एक दूर नेण्यास पाहातो. दुसऱ्या अांगाने अकषधण होते. यास्तव तो इकडे ही जात 
नाही व भतकडे ही जात नाही. परांतु आपले मागाचे ठायी सारखे गमन या दोहो शक्ती करून भनवेर् कभरतो. 
परमेश्वराने नक्षत्राच्या योजना अशा चमतकारीक केल्या आहेत. कीं दोन्हीपकैी एकही शक्ती तयाजवर 
अर्ीक उणी न होता ते सारखे गमन कभरतात. हे एक परमेश्वराचे अभतउत्तम यांत्रच होय. 

 
लां ब म्हणजे दोरीस खाली वजन बाांरू्न टाांगले असले म्हणजे तयास लां ब म्हणाव.े तयाचे फेरे 

होण्याचे उपयोगाचे भनयम पषु्ट्कळ आहेत. मोठे घड्याळास लां ब असतात. व लहान घड्याळास लांबाचेबद्दल 
पांखा असतो. तेणे करून तयाची गती सारखी ठेभवली असतये. जर हवते भशतोष्ट्ण अर्ीक होईल तर र्ातू 
भवकसीत होऊन लां बाचे गतीत फेर पडतो. 
 

——— 

जलमयधदाथपज्ञान 
प्रकिप १ 

 
जलमय पदाथाचे दोन प्रकार आहेत. एक पाणी व दुसरा पारा इतयाभद दाबले असता लहान होत 

नाही. व वायु वाफ वगैरे दाबले असता लहान होतात. या दोहोची वगेळाली ज्ञानें आहेत. 
 
जलमय पदाथध ज्ञान म्हणजे पाणी पारा इतयाभद पदाथध सांयुक्त योभजले असता प्रबळ होऊन यांते्र 

चालभवण्याचे वगैरे बहूत उपयोगी पडतात हे सवध तयाचे गूण जाणणे. 
 
पाभण दाबले जाते बकवा हे पाहाण्याकभरता सोन्याची गोटी करून तयाांत पाणी भरले. आभण तोंड बांद 

करून ठोकले. तेव्हा सोन्यावर पाण्याचा दाब आला. कारण कीं, सोन्याचे अांगातून पाण्याचे अणू रेण ूबाहेर 
पडले. परांतू अभलकडे लोखांडात पाणी दाबून पाभहले. तयाजवरून असे कळले आहे. कीं पाणी काहीसें 
दाबले जाते. पाण्याचे अणू रेंणू मध्ये देखील भछरें आहेत. परांतू ती अभतशय बारीक सबब भदसत नाहीत. 
परांतू आहेत. हें भसद्ध अशावरून होते कीं तयाांत जर मीठ टाकले तर पाणी वाढत नाही. कारण की तें मीठ 
भवतळून तया भछराचे ठायी राहाते. जर मीठ भछराांत राहील. तयाहून ज्यास्ती टाकले तर मात्र पाणी चढेल. 
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दाट आभण पातळ पदाथास अांतर इतके आहे. कीं दाट पदाथाचे अणू रेणू घट आहेत. आभण पातळ 
पदाथाचे भवरळ असून तयाांस चुांबन शक्ती कमी आहे. म्हणून ते एकमेकास भचकटून रहात नाहीत. परांतू 
भजकडे हभलवलें  भतकडे ढळतात. पाहा कीं, लाकडाचे मेज कभरतात. तयास च्यार पाय कभरतात. तयाजवर 
ते सावरतें. तसे पाण्याचे काही सावरत नाही. कारण कीं पाण्याचे अणू रेणू स्वतांत्रपणाने पडावयास 
इभछतात. या साठीं पाण्याची रास होत नाही. जरी समुराांत वारा लाटा आभणतो. तभर तयाचा नाश लागलाच 
होतो. 

 
पाण्याचे अणू रेणू मध्ये फूट फार याजकभरता पृर्थवीचे अकषधण तयाचाने सहन होत नाही. परांतू 

लागलेच सपाट होऊन र्नुष्ट्याकृती पाण्याचा पृष्ठभाग होतो. याचे कारण परृ्थवी वतुधळ आहे. ती वतुधळाकृती 
अकषधण कभरते. असाच र्नुष्ट्याकृती समुर आहे. 

 
पाण्यात पाण्याइतकाच वजन पदाथध टाकला. तर पाण्याशी भमळतो. व पाण्याहून हलका पदाथध 

टाकला. तर वरती येतो. कारण कीं जरी तेलास पाण्याचे तळाशी ओतले. तर तयाजवरचे पाणी जें आहे. तें 
अकषधलें  जाते आभण तेल तयास अडऊन र्भरण्यास सामर्थयधवान नाही. ह्मणून तेलातून ते भशरून आपले 
जातीसी भमळते आभण तेलास वर टाकते. 

 
पाण्याचे अकषधण चोहोकडून होतें. वरती खाली बाजूस सवध भदशसे तयाचा झोक असतो. 

याजकभरता पाणी स्वस्थ राहते. परांतू जर तयास र्क्का लावला तर तें हलू लागतें. कारण की तयाचे पभहले 
तणाव ेभबघडतात. 

 
जाभठकाणी भरलें  असते तयाचे खाली जोर भवशषे उतपन्न होतो. कारण की, खालचे पाण्यावर वरचे 

पाण्याचा जोर पडतो. म्हणनू पाण्याचे घटास जर वरती भछर असेल. तर पाणी कमी जोराने वाहील व 
मध्यावर असेल. तर तयातून जोराने वाहील. तळाशी असेल. तर फारच जोराने वाहील जसे. 

 

 
 
पाण्याचा जोर खाली आहे. याजमुळे वरती जोर उतपन्न होतो. जसे 
 
क हें भाांडें आहे. तयास ग ही नळी आहे. क हे भाांडे पाण्यानें भरलें  तर ग या नळीत पाणी सारखे 

चढेल. भजतके भाांड्यात पाणी चढेल. भततके नळीत चढेल. व जर भाांड्यात चढेल तर नळीत चढण्याभवषयी 
जोर होतो. 
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प्रकिप २ 
 
सवध पदाथाचे वजन चाांगले भरतीने समजाव.े याजकभरता अशी भरती काढली आहे. सवध पदाथध 

पाण्याांत तोलून पहातात ते असे की 
 
एक परड्यात वजन आहे. तयाजबरोबर वजन केलेला पदाथध दुसरे परड्यात आहे. आभण ते परडें 

पाण्याांत बुभडवले आहे. 
 

 
 
हवते वजन भरते तया पेक्षा पाण्यात वजन कमी भरते. कारण कीं पाण्याचा वरती जोर असतो. 

तयास हा अटकाव पदाथध कभरतो. सबब तया जोरावर वजन तोललें  जाते. व जर एक सोन्याचा तुकडा 
तसूभर लाांब रुां द व उांच असेल. आभण तो बाहेर वीस तोळे भरला. आभण पाण्याांत १९ तोळे भरला. तर 
अनुमान होते कीं ज्या भठकाणी पाण्याांत तुकडा होता तया भठकाणचे पाणी तयाचा शरीराइतकें  दूर गेलें  आभण 
जर भततके उांच लाांब पाण्याचा तुकडा शजेारचे परड्यात टाकला. तर वजन बरोबर होईल. याजकभरता 
भजतके पाणी दूर जाहलें . तया पाण्याचे वजनाइतके या पदाथाचे वजन जाते. तेव्हा पाण्यापेक्षा सोने १९ पट 
ज्यास्ती दाट व वजन आहे. असे ठरले. या प्रमाणेच हलके व जड पदाथध वजन करून तयाचे पाणी भकती 
तोळे वजन हे काढलें  आहें. तें येणेप्रमाणे. 

 
 पट   पट 
सोनें १९॥  पारा १३॥ 
भससें ११।  रक्त माणसाचे १० 
ताांबें ९  दूर् गाईचे १० 
लोखांड व कथील ७॥  पाणी १० 
भहरा ३॥  तेल ९ 
   वायु १ । 
 
दहा तोळा बरोबर पाणी घेतलें  आभण तयाचाच लाांबी उांची इतके दुसरे पदाथध वरचे घेतले. तर वरती 

भलभहलेले तोळे भरतात. 
 
एक तसू भर जाग्यावर हवचेा भार साडेसात शरे असतो. कारण कीं आपले वर हवा उांच वीस कोस 

पयंत आहे. याजमुळे पाणी दबलेले असतें यास प्रमाण असे आहे कीं, जर पाणी भशशीत असेल. आभण तेथून 
वारा सवध काढून घेतला. तर भशशीतले पाणी थोडकें सें फुगतें. 

 



 अनुक्रमणिका 

पाण्याचा खजीना भजतका उांच भततके उांच पाणी चढतें याजमुळे नळ व हौद बाांर्ताना नीच 
जभमनीवर पाणी आणण्यास खजीने बाांर्तात. 
 

प्रकिप ३ 
 
पृर्थवीवर पाणी आहे. हें नानातऱ्हेनी दृष्टोतपत्तीस येतें. तयापाऊस नद्या ओढे उतपन्न होतात. सूयाचे 

उष्ट्णाने पाण्याचे अणु रेणु दूर दूर होतात. आभण पाण्यास हवचेे मापे येऊन वरती चढते. आभण तयाचे मेघ 
होतात. ते जड जहाले म्हणजे खाली पडतात पडताना हवतेील पाण्याचे थेंब एकमेकाशी लागनू थेंब उतपन्न 
होतात. जर अशी ही व्यवस्था न होईल. व पृर्थवीवरील पाणी नेहेमी परृ्थवीत राहील तर वृक्ष उगवणार 
नाहीत. व मेघ जर नेहेमी हवचेे रुपाने रहातील तरी उपयोग नाही व अकषधण अर्ीक होऊन थेंबापेक्षा 
मोठाली जलाची रुपें जहाली तरी नाश कभरतील. परांतु परमेश्वराची युक्ती व योजना अनुपम्य नाही. 

 
पाणी जमीनीवर पडले. म्हणजे भमूीच्या भछरानी भतच्या अांतयामी जाते. आभण जमून वाहू लागते. व 

जर खाली जमीन फार घट् लागली. कीं भतचातून प्रवशे होत नाही. म्हणजे पाण्याचा सांग्रह तेथे जमतो. 
आभण तयापासून झरे वगैरे होतात. या प्रमाणे व्यवस्था पाण्याचा अनेक आहेत. 

 
पाणी यांते्र करण्यात फार उपयोगी पडते. व पाण्याचा ओघ जेथे असतो. तेथे काही उपाय करून 

तयाचा जोर काही यांत्रास लावावयास येतो व पाण्याची वाफ यांत्रास लाऊन मोठा जोर उतपन्न होतो तयाणे 
भमूीवर व समुरावर गाड्या चालतात. 
 

——— 
 

रायुमयधदाथपज्ञान 
प्रकिप १ 

 
वायुचे वषे्टण पृर्थवीस आहे. आभण वायुचा गूण असा आहे कीं, तो दाबला असता लहान होतो. व 

वरचा जोर काढला म्हणजे मोठा होतो. हाल्ली पृर्थवी जवळचा वायु तयाचे वरील वायचेू जोराने दबला आहे. 
यास प्रमाण, वायनेू भरलेला फुगा भाांड्यात ठेऊन तया भाांड्यातील वाय ू काढला असताां फुगा आणखी 
फुगतो. आभण वायसू वजन आहे. भाांडे वजन केले. तयापेक्षा वायू काढलेले भाांडे वजन केले तर कमी भरते. 
व पुढे यांत्र काढले आहे. ते येणे प्रमाणे. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
खालचे भाांडें पाण्याने भरले आहे. तयाांत घ ही नळी ग हा दट्या आहे. उघडे तोंडाकडून नळी 

पाण्याांत बुडभवली आहे. व वरचा दट्या वरती ओढून घेतला. म्हणजे हवा नळीत रहात नाही. आभण हवा 
पाण्याचे तोंड क ख याजवर असते. ती दाबते सबब नळीत पाणी चढते. व या यांत्राने पवधताची उांची मोजतात 
बकवा हेच यांत्र पाऱ्याचे कभरतात. म्हणजे नळी काचेची असते. तयात पारा भकती चढला. व उतरला हे भदसते 
व तयाजवरून वायूचे ओझें तयाजवर भकती आहे. हे समजते. भजतके कमी होईल भततके उांची जाहली असे 
ठरते. व तयाजवरून हवचेी कस्थतीही समजते. 

 
मनुष्ट्याचे अांगावर सरासरी पस्तीस मणाचे ओझे वायूचे आहे. परांतु ते अगदी लागत नाही कारण कीं 

खाली वरती सवधत्र तेच आहे. जरकभरता काही जे वाऱ्यापेक्षा हलके असेल. ते जड पदाथांत भरून सोडले 
तर वरती उडत जाईल. जसे पाण्यापेक्षा पदाथध हलके असतात. ते वरती येतात. याचप्रमाणे हवते 
उडण्याची वहाने कभरतात. 

 
ऊष्ट्णाने हवा पातळ होते. व याच कारणापासून वावटळ सुटते वावटळी पासून यांत्रें चालू होतात. 

जाती भफरतात. तारवें चालतात. व वारा फार हलू लागला म्हणजे झाडें देखील उपभटतो. याजवरून हा 
जरी पदाथध पातळ आहे. तभर तयास बळ पुष्ट्कळ येते. असे भदसते. 

 
वायू खाली जड आहे. तयावरती पातळ आहे. तयावरचा तयाहून पातळ आहे. जसे 
 

 
 

यास्तव भकती उांच आहे. याचा पक्का भनयम होत आहे. म्हणून कोणी म्हणतात, कीं ५० कोस आहे. 
कोणी म्हणतात दाहा कोसच आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

मनुष्ट्याचे पोटात व सवध आांगात वायू भरला आहे. तो बाहेरचे वायूचे ओझ्याने दबला आहे. जर 
बाहेरचे ओझें भनघेल तर मनुष्ट्याचे आांग फुटून जाईल. तुांबडी लाभवली असता आांग सुजते. याचे हेच कारण 
आहे. 

 
पाण्याची वाफ हा एक वायचू आहे. तयापासून मोठाले पराक्रम होतात. व पाण्याची तापून वाफ 

होते. पनु्हा तयाचे पाणी होते. अशी यांते्र करून तयाचे जोरावर गाड्या. नावा चालभवता येतात. 
 

——— 
 

किपज्ञान 
प्रकिप १ 

 
कानात एक बारीक पडदा आहे. तो जसे डफावर कातडे असते तसे आहे. तयास कोणी शब्द केला 

म्हणजे तेणे करून वायूचे पभरमाणूचा न होऊन स्पशध कभरतात. आभण तया पडद्यापासून भशरा ज्ञानेंभरया पयंत 
आहेत तेणेकरून शब्द ज्ञान होते. जर एका भाांड्यातून वायू काढला. आभण तयाांत घांटा वाजभवली. तर 
वाजतनाही याजवरून समजते कीं वायचेू समवते शब्द चालतो. आभण वायू भशवाय पाणीही शब्दास 
चाभलवते. कारण कीं पाण्याखाली जर दगडावर दगड वाजभवला. तर वरती ऐकू येतो. व पाण्यात कान 
बुडऊन ठेभवला. तर ही ऐकू येतो. व तुळईचे एका टोकावर ठोका मारला. आभण तो जभर हवते ऐकू न आला 
तरी दुसरे टोकाशी कान भदल्हा तर ऐकू येतो. तेव्हा तया काष्टातून शब्द प्रवशे कभरतो. असे भदसते. 
सामान्यतः क्षणाांत ११३० पावले शब्द वाऱ्यात चालतो. परांतू वारा उन्ह ओलसरपणा येणेकरून कमी जास्ती 
होतो. यास्तव तोफेचा भवस्तव आभद भदसतो. आभण शब्द मग ऐकण्यास येतो. वीज अगोदर भदसते. मग 
अवाज ऐकावयास येतो. आभण जसे उजडाचे अरशावरून वगैरे प्रभतबबब पडतें. तद्वत शब्दाचेही प्रभतध्वनी 
भनघते. म्हणजे एखाद्या पदाथाशी थडकून माघारा परत येतो. एक वळेच नाही. परांतू डोंगरातून पुष्ट्कळ वळे 
प्रभतध्वन्या एका शब्दाच्याच होतात. 

 
गायनाांत शब्दाची सुखकर रचना भलभहली आहे. व वाद्याचा तारानी हवचेे पभरमाणू चलन 

करावयाची भरती साांभगतली आहे. व तार मागें पुढें गेल्याने कसे कसे अवाज व कोणते भनयमाने होतात. हे 
साांभगतले आहे. परांतू हे भनयम येथे भलभहण्यास जागा नाही. सबब सांके्षपे करून भलभहले आहे. 
 

——— 
 

नेत्रज्ञान 
प्रकिप १ 

 
सवध पदाथाच्या तीन जाती केल्या आहेत. (१) तेजस्वी, (२) भनस्तेज, (३) पारदशधक. सूयध अग्नी 

इतयाभद पदाथध तेजस्वी आहेत. काष्ठ र्ातू इतयाभद भनस्तेज आहेत. जरी र्ातू घासून लकलकतात. तत्रापी 
दुसरे पदाथाचें तेज तयाजवर पडते. म्हणून चकाकतात. अांरे्राांत तया चकाकत नाही. यास्तव असे व मळीण 
पदाथध सवध भनस्तेज आहेत. व पाणी बभग वगैरे हे पारदशधक पदाथध आहेत. कारण कीं, तयाजवर उजेड 
पडला. म्हणजे तयाचपासून प्रवशे करून पलीकडे जातो. 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञाते याांच्याने उजेड काय आहे. याचा ठराव अद्याप जहाला नाही. कोणी म्हणतात. कीं, तेजस्वी 
पदाथापासून पभरमाणू उडून बाहेर पडतात. तोच उजेड दुसरे असे म्हणतात. कीं उजड सवधत्र आहे. परांतू 
काही पदाथध तयास प्रगट कभरतात. तयासच तेजस्वी म्हणावें. भतसरें असें म्हणतात कीं, अतीशय पातळ 
पदाथध हा एक आहे. 

 
इतर जड पदाथाचे चलन वलन ज्या भनयमाने होते. तयाच भनयमाने उजडाचे होते. परांतू यास 

अकषधण शक्तीचा सांबांर् नाही. व याचा बहूत शोर् केला. परांतू उजडास काही वजन आहे. असें भसद्ध होत 
नाही. यास्तव कोणी ज्ञाते असे म्हणतात. कीं, याची जड पदाथांत सांख्याच नाही. 

 
उजडाची गती अतीशय तवरेने होते. तयाचे अनुमान सरासरी क्षणाांत एक लक्ष कोस चालतो. 

सूयापासून जमीनीवर उजड येण्यास सहाश ेक्षण [क्षण म्हणजे ६० क्षण = १ भमनीट, ६० भमनीट = १ तास] 
लागतात. काही काही जीं दूरची नक्षते्र आहेत. तयाांचा उजड खाली येण्यास तीन तीन वष ेलागतात. 

 
उजड सूयापासून भनघतो व जे पदाथध जळत असतात. तया पासूनही भनघतो. मेघाचे ताडन मेघावर 

होते. तेव्हा उजड भनघतो. व काजव ेरेशीम इतयाभद पदाथा पासूनही भनघतो. 
 
उजडाचा भनयम असा आहे. कीं तेजस्वी पदाथापासून उजू रेषानी तो भनघतो. तया रेषास कीणध अशी 

सांज्ञा आहे. तया रेषामध्ये जेव्हा काही भनस्तेज पदाथध येतो. तेव्हा तया तयामध्ये गुप्त होतात. कारण कीं 
पलीकडे जाववत नाही. व पदाथास सोडून वाकड्या होऊन जात नाही कारण कीं, उजडाचा र्मध समरू 
जाण्याचा आहे. याजमुळें भततका उजडाचा छेद होतो. आभण सावली पडते. सावली म्हणजे उजडाचा 
अभाव आहे. 

 

 
 

तेजस्वी पदाथध मोठा आहे. आभण भनस्तेज पदाथध लहान असेल. तर तयाची सावली पडून पुढें उजड 
पडतो. जसे– 

 
भनस्तेज पदाथाची सावली पडून ग पुढे उजड पडेल. आभण 
 
ख हा भदवा आहे. याची सावली क इतका दूर मनुष्ट्य उभा राहीला तर भजतकी पडेल. तयाहून 

अर्ीक ग जवळ राभहला. तर पडेल. या प्रमाणे अर्ीक होत जाईल. 
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भनस्तेज पदाथध उजेडास हरकत कभरतो. तो सवध प्राशन कभरतो असे नाही. परांतू काही प्राशन 
कभरतो. व काही जसा बभतीवर दगड टाकला. म्हणजे तो उलटून माघारा भफरतो. तसा उजेड माघारा 
भफरतो. उजड पडण्याचा व माघारा भफरण्याचा कोन एकसारखा असतो. जसे– 

 

 
 

कग हा आरसा आहे. तयाजवर घ या पदाथापासून उजेड पडला आहे. तो ख जवळ पडला. आभण 
तेथून उलटून च कडे गेला. दोहो कोनाचे अांतर लहान बबदूनी दाखभवले आहे. तें सारखें आहे. 

 
तेजस्वी पदाथापासून उजेड पहाणाराचे डोळयावर येऊन पडतो. आभण पदाथध भदसतो. परांतू 

भनस्तेज पदाथध याजवर उजेड पडलेला असला म्हणजे तेथून उलटून तो उजेड येऊन डोळयास लागतो. 
तेव्हा तो पदाथध भदसतो. जा पदाथाचे अांगात उजेड नाही. व तयाजवर दुसऱ्या तेजस्वी पदाथाचा उजेड 
पडला नाही. तो पदाथध व्यक्त नाही. 

 
उजेडाने पदाथध दृभष्ट गोचर होतात. याचें कारण असें आहे कीं, उजेडाची कीणे पदाथापासून 

भनघतात. ती बुबुळातून आांत जातात. आभण बुबूळाचे पाठीमागें पडदा आहे. तयाजवर पडून तेथेतया 
पदाथाचा रांग आकृती व उांची लाांबी मात्र भनघत नाही. परांतू बाकी सवध हूबहू प्रभतमा उतपन्न कभरतात. जसे– 

 
भखडकी बांद केली आभण एक बाभरकसे भोक भतला करून तें उघडें ठेभवलें . आभण तयातून उजेड 

येऊ भदल्हा. तर तो उजेड समूरचे बभतीवर पडून तेथे बाहेरचा पदाथाची प्रभतमा रांग सहीत हू बहू उतपन्न 
होते. भखडकी बाहेर बाग असली. तर बागेची प्रभतमा उठेल. परांतू ती उलटी मात्र असते. ही प्रभतमा 
उठण्याचे कारण असें आहे कीं, बाहेर झाड आहे. तयाजवर उजेड पडून तेथून तीं कीणें उडोन तया 
भोकावाटे येऊन बभतीवर पडली तयाजबरोबर ते तया पदाथाचा रांग व आकृती आभणतात. जसे– 

 
घ हें बभतींत भोक आहे. तयातून कीणध जातात. क हा बांगला आहे. ख हा ओटा आहे. ग हे झाड 

आहे. याच्या प्रभतमा च छ ज या बभतीवर उठतात तयात कीणाचा सामान्य भनयम असा आहे. कीं, कीणे 
नेहमी उजू चालतात. यास्तव जी कीणे बांगल्यावर पडून तेथून भतकध स उलटतात. ती तया भोकातून प्रवशे 
करून भोकाखाली समूरचे बभतीवर पडतात. ती अशीकीं, वरचा अांगची आहेत. ती खाली पडतात. व 
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तळाकडील वर पडतात. याजमुळें बांगला उलटा भफरलेला बभतीवरचे प्रभतमेत खालच्या अांगास उठलेला 
भदसतो. व झाड घ या पासून उलटलेली कीणे भोकातून जाऊन वरच्या अांगास बभतीवर पडतात. तेथे 
झाडाची प्रभतमा उठते. ती उलटी असते. व ख हा ओटा आहे. तो भोकासमोर आहे. सबब तयाची कीणे 
समोरा समोर भोकात जातात. आभण तयाची प्रभतमा समूरचे बभतीवर लहान जशीची तशी उजू उठते. 
चमतकार इतका आहे. कीं, भोकातून सवध कीणे भतनी पदाथावरील भशरतात. आभण एकमेकात भमसळतात 
तत्रापी पनुरपी पृथक पृथक आपले रस्तयाने उजवकेडील डाव े अांगास व डावकेडील उजव े अांगास व 
समूरची समूर अशी आपलाले पदाथाचे रांग घेऊन प्रभतमा उतपन्न कभरतात. हें कोणीही करून पाभहले. तरी 
भदसेल. व याजकभरता यांते्रही केलेली आहेत. तयातून पाभहले म्हणजे अनुभवास येतें. याचप्रमाणे डोळयाची 
व्यवस्था आहे. डोळयातील बुबुळ हेच भोक तयातून बाहेरचा उजड भशरतो. आभण बाहेरच्या पदाथाच्या 
प्रभतमा रांगसहीत बुबूळाचे पाठीमागें शुभ्र पडदा आहे. तयाजवर उठतात. आभण तयाचे ज्ञान होतें. 

 

 
 
पदाथध भजतका दूर बकवा जवळ असेल. तया प्रमाणे लहान मोठा भदसतो. हे सवास ठाऊक आहे. 

याचे कारण असे आहे कीं. दूरच्या पदाथाची कीणे लहान प्रभतमा उतपन्न कभरतात. म्हणून जरी दोन्ही पदाथध 
सारखे लाांबी उांचीचे असेल. भास लहान मोठे अांतरावरून वगेळाला होतो. जसे– 

 

 
 
जवळच्या झाडा पासून जी कीणे येतात. ती भोकातूनप्रवशे करताना दृष्टी कोन म्हणजे तया कोनाांत 

पदाथध असला तर दृष्टीस पडतो. म्हणून तया कोनाचे नाव दृष्टी कोन आहे. तो मोठा कोन आहे. व दूरचे 
झाडाची कीणध शेंड्यापासून व तळापासून जी येतात. ती लहान कोन कभरतात. सबब तयाची प्रभतमा लहान 
उतपन्न होतें. अवयव भबघडत नाही. परांतू प्रभतमा उतपन्न लहान होते. म्हणून तो पदाथध जरी मोठा असला. 
तरी लहान भदसतो. हें यांत्रातून पाभहलें  म्हणजे बकवा अांतरावरचे पदाथध दूर बकवा उांचावर उभे राहून पाभहले 
म्हणजे भदसतें. 
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भचत्रें काढतात. म्हणजे काय कीं, जसे पदाथध नेत्रावर प्रभतमा उतपन्न कभरतात. तया प्रमाणे 
काढतात. तें तया पदाथाचे मूळ स्वरूप आहे. असे नाही. परांतू जसे ते आपल्यास भदसतात. तसतशी भचते्र 
काढतात. 

 
जे पदाथध भफरत असतात. तयाचें अांतर माभहत असल्या भशवाय तयाची जलदी दृष्टीस पडत नाही. 

जसें. 
 
क आभण ग हे दोन मनुष्ट्य बटबां भदल्ली आहेत. तया मागाने भनघाले. आभण ख घ या भठकाणी सारखे 

वळेात आले. तर क चा मागध लाांब आहे. सबब जलद चालला असेल. आभण ग चा मागध लहान आहे. सबब 
तो हळूहळू चालला असेल. तेव्हा तया दोघाांस पाहणारा च माणूस हा कोपऱ्यावर उभा आहे. तयाांस दोघे 
सारखे चालतात. असे भदसले. कारण की, वतुधळाचे अांश दोघाांचे सारखे आहेत. वतुधळें  मात्र लहान मोठी 
आहेत. असें भदसलें  म्हणून ते दोघे सारखे चालले असे होत नाही. यास्तव डोळयानी लाांबी उांची व जलदी हें 
बरोबर कळत नाही. या दोन्ही गोष्टीभवषई माभहतगारी नसेल. व डोळयावरच भरवसा ठेभवला तर माणूस 
फसेल. याांत सांशय नाही. याजवरून दृष्टीच्या चुक्या नीट करण्यास माभहतगारी पाभहजे. माांगें एक मुलगा 
अांर्ळा अगदी लहानपणापासून होता. तयाचे डोळे चौदाव े वषी आले. तेव्हा एकदाच तयास जगव्यक्त 
जहाले. आभण कोणचा पदाथध केवढा व भकती लाांब आहे. याचे र्ोरण न राहून तयाजला असा भास होऊ 
लागला. कीं, हे सवध पदाथध माझ्या डोळयास लागतात. म्हणून तो चाचपून पाही. तो हतास लागेनात असे 
तयाणे काही भदवस अनुभव घेतला. तेव्हा तयास इतर माणसाप्रमाणे काय कोठे आहे. याची खात्री होऊन 
भ्राांती गेली. 

 

 
 
कोणास वाटेल कीं, डोळे दोन आहेत. म्हणनू प्रतयेक पदाथाची प्रभतमा भनरभनराळी डोळयाांत उतपन्न 

होते. याजकभरता एक पदाथाचे दोन पदाथध भदसाव.े परांतू भदसत नाहीत. याचे कारण असे आहे. कीं, एक 
वळेा व एक सारखे पदाथध दृष्टीस पडतात. आभण तयाचा जरी दोन प्रभतमा दोहोकडे उठतात. तरी तयाची 
अशी ऐक्यता होते. कीं, ज्ञानेंभरय जे मन तयास एकच पदाथध भदसतो. परांतू कोणास डोळयास उपरव होऊन 
एकच डोळयात प्रभतमा उतपन्न एकवळे व्हावयाची बांद होते. तयास एकाचे दोन भदसतात. 

 
अरशाांत पाभहलें  असता. उलटी प्रभतमा भदसत नाही. याचे कारण असे आहे. कीं, जसा पूवी 

भोकाचा दृष्टाांत साांभगतला. तयातून उजव ेकडील डाव्या अांगास उलटी सुलटी कीणे जातात. तशी अरशाांत 
जात नाही. परांतु आपल्यावची कीणे अरशावर पडतात. व तेथून उलटतात. तीं उजूच डोळयापुढे येतात. 
यास्तव जसे अरशाचे पाठीमागें आपण उभे राहून पभलकडच्या अांगास दुसऱ्यास उजू प्रभतबबब भदसेल. तसेच 
उजू आपले आपल्यास भदसते. जसे. 
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च अरसा आहे. याांत क ग हा माणसू पाहत आहे. तयाची कीणे च या भठकाणी क पासून आली ती 

ग जवळउलटून पडली. म्हणजे घ पासून आल्याप्रमाणे व ग पासून कीणेच जवळ जाऊन उलटून क पाशी 
आली. ती ख पासून आल्या प्रमाणे तेव्हा घ व ख हें भठकाण अरशा पाठीमागें आहे. तेथील पदाथध जसा क ग 
या माणसास उजू भदसेल तद्वत तयास आपलाली प्रभतमा उजू भदसते. 

 
जर कोणी अरशाचे उजव ेबकवा डाव ेबाजूस फार अांतरावर उभा राभहला, तर तयास आपली प्रभतमा 

भदसत नाही. कारण कीं या पासून जी कीणे अरशावर पडली. ती सारख्या कोनाने पवुी साांभगतल्या प्रमाणे 
उलटली. आभण तीं याच्या डोळयाच्या पलीकडे पडली म्हणून भदसत नाही. कीणध पतनाचा व प्रभतबबबाचा 
कोन नेहेमी सारखे अांशाचा असतो. हा एक भनयम आहे. 

 
नेत्रज्ञानाांत अरशाच्या तीन जाती गुणावरून केलेल्या आहेत. एक सपाट–दुसरा बाकदार–भतसरा 

पोटदार. 
 
(१) सपाट अरसा प्रभतमा अरशाचे पाठीमागे असल्याप्रमाणे उतपन्न कभरतो. व कीणे उलटून येतात. 

तयाची भदशा बदल्ली नाही. व जी पाठीमागे प्रभतमा करण्याची ती पढेु असते. म्हणून दरयेक बबदूपासून कीणध 
पडतें. तया कीणाचा समूदाय होऊन सवध बबदूचा एक समूच्यय होऊन प्रभतमेसारखी दृष्टीस पडते. 

 
(२) बाकदार अरसा याजवर ती कीणे पडतात. ती उभडवतो. असा तयाचा गूण आहे. आभण 

तेणेकरून प्रभतमा लहान कभरतो. 
 
(३) पोटदार अरसा कीणे एक भठकाणी जमा कभरतो. आभण कर्ी कर्ी योजनानुसार प्रभतमा मोठी 

उतपन्न कभरतो. 
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घ ख च ही तीन कीणे समाांतर रेघा अरशावर पडल्या आहेत. तया पैकी ख हा मध्य बबदूशी लां ब रेषेत 
आहे. परांतू घ व चया लांब नाहीत. कारण कीं, जी रेषा मध्य बबदू समोर नाही. ती लांब असण्यास बटबाच्या 
खुणा केल्या आहेत. तशी कीणे पडली पाभहजेत. जर अरसा सपाट असला. तर हीच कीणे तयाजवर उजू 
लां ब पडतील. लां ब म्हणजे जी रेषा वाभढवल्याने मध्य बबदूत स्पशध कभरते. तीमर्लें  कीणध ख हे तयाच रेषेत 
उलटलें  व बाजूची कीणध मात्र छ व ज कडे उलटतील. तेव्हा छ पासून कीणे अरशात भशरली. असती तर य 
जवळ जाती तेव्हा य जवळ पदाथध ठेभवल्याने जसा दृष्टीस पडतो. तद्वत बाहेर दृष्टीस पडेल. य हा बबदू 
कीणाचे जमण्याचे भठकाण आहे. व ते मध्यही नाही आभण वतुधळची. रेषाही नाही. दोहो मध्ये आहे. सबब 
प्रभतमा लहान भदसते. 

 

 
 
क ख आभण ग ही कीणे तयाजवर पडली आहेत. तया पकैी मर्ले कीणध परत तयाच रेषेत येते. परांतू 

क ग उलटून येतात. तोच जवळ भमळतात. याजकभरताच हा कीणाचा डोळा आहे. अशी भकतीही कीणे जरी 
असल्या अरशावर पडलीं तरी ती सवध कीणाच्या डोळयाशी भमळतात. मागें बाकदार अरशाचे वणधनात कीणध 
जमण्याचे भठकाण भलभहले. आहे. ते अनुमानाचे आहे. तेथे ते दाखभवले. मात्र परांतू तयाची कीणे बाहेर 
जातात. एकत्र भमळत नाही. तसे पोटदार अरशाचे नाही. यामध्ये सवध कीणे एकत्र भठकाणी भमळतात. 
याजकभरता हा कीणाचा डोळा खरा आहे. 

 
राकडो ककरा उतवतो 

 
 
जर पोटदार बभगावर वाकडी कीणे पडली तर डोळा जवळ पडतो. म्हणजे समाांतर रेषानी कीणे 

पडली असताना भजतका दूर डोळा असतो. तयाहून जवळ पडतो जसे 
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जर चढती कीणे पडली. तर डोळा दूर पडतो जसे. 
 
जर कथलाचे बभग पोटदार चकचकीत केलें . आभण सूयाकडे उन्हात र्रलें . तर तयाजवर कीणे 

पडून एके भठकाणी डोळा पडेल. तयाांत कागद ठेवला. तर तातकाळ पेटेल. कारण कीं, कीणे एकेजागी जमा 
केली. म्हणजे उष्ट्ण उतपन्न होते. यास्तव क पोटदार बभगास आग लावणारी बभगे बकवा सूयधकाांती अरसा 
म्हणतात. आभण बाकदारास सोमकाांत म्हणतात. 

 
ज्या भठकाणी कीणाचा डोळा पडतो. तया भठकाणी भदवा ठेवला तर तयाची कीणे जी समाांतर 

पडतात. ती समाांतरच उलटतात. व वाकडी पडतात तीहीं समाांतर उलटतात. जसे 
 

 
 
ख हा कीणाचा डोळा आहे. तयाची कीणे न जवळ जाऊन न ध या रेषेत परत येतात. परांतू खच हें 

कीणध क च या रेषेत समाांतर उलटते. हें पूवीच्या भरतींचे उलटें आहे. पूवी समाांतर कीणध पडली. तर वाकडी 
उलटून एकेभठकाणी जमतात. म्हणून भलभहलें . तयाचें भवपरीत यात आहे. म्हणजे यात कीणाच्या 
डोळयापासून कीणे पडली. तीं समाांतर रेषानी परत चालतात. आभण समाांतर रेषानी कीणध पडतात. ती 
उलटून वाकडी चालतात. आभण डोळा पडतो. हा एक मोठा या भवदे्यत भनयम आहे. 
 

प्रकिप २ 
 
पारदशधक जे पदाथध आहेत. तयातून कीणे प्रवशे करून पलीकडे जातात. तया जाण्याने तयाची 

कस्थती बदलते. याचे नाव छेद अशी सांज्ञा आहे. जे पदाथध अपारदशधक आहेत. म्हणजे मळीण आहेत. 
तयाजवर उजेड पडला. तर उलटून परत येतो. आभण जे पदाथध पारदशधक आहेत. तयाजवर पडला. म्हणजे 
पलीकडे जातो. परांतु जेव्हा एक पदाथध पातळ असतो. तयातून उजेड पार जाऊन दाट पदाथात भशरतो. तया 
काळी तया कीणाची रेषा वाकडी होते. याचे कारण पके्क समजत नाही. परांतु उजड म्हणजे पभरमाणूमय 
आहे. तयास दाट पदाथध अकषधण कभरतो. असे अनुमान आहे. 

 
आता दोन पारदशधक पदाथध प्रथम हवा आभण पाणी घ्या. जेव्हा कीणध हवतूेन पाण्याांत भशरतें. तेव्हा 

पाणी तयाचे अकषधण कभरते. परांतु जर कीणध लां ब रेषेत पडलें . तर पाण्याचे अकषधण ही तयाच भदशते असतें. 
म्हणून वाकडे न होताां लांब रेषेतच चालेल. जसे. 
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परांतू भतकध स खघ असें पडेंल. तर वरचा नकाशाांत बनमे हवा आहे. व बनमें खाली पाणी आहे. आभण 

ख पासून कीणध आलें . तें पाण्यातून नीट घ जवळ जाव.े तें न जाताां पाण्यातून जाताना वाकडे होतें. आभण न 
पाशी येते. पाण्याच्या जोराने क कीणधओढले जाते. परांतू लां ब रेषेत येत नाही. कारण कीं, कीणध पडतें तेव्हा 
तयाचा आपल्या रस्तयाने घ कडे जाण्याचा वगे असतो. परांतू तयाची दोहोकडे ओढाताणी होऊन मर्ले 
मागाने न जवळ जाते. यास्तव तें वक्रगती होतें. 

 
दुसरा चमतकार असा आहे. कीं, एका वाटीत रुपया टकावा. आभण वाटी इतकी दूर ठेवावी. कीं, 

डोळयाच्या व रुपयाच्या मध्ये वाटीचा काठ यावा. नांतर रुपया रुपया भदसत नसता ती वाटी पाण्याने भरावी. 
म्हणजे रुपया भदसू लागतो. जसे 

 

 
 
याचे कारण असे आहे. की पभहल्याने रुपयापासून जीं कीणें भनघतात. ती डोळा चुकऊन पलीकडून 

जात असतात. याजमुळे रुपयावर दृष्ट पोहोचत नाही. परांतू पाणी भरलें . म्हणजे रुपयाची कीणे वक्री 
होतात. आभण पूवी जा मागाने जात होती तो मागध सोडून वाकडी होतात. ती डोळयावर येऊन पडतात. 
म्हणून रुपया भदसू लागतो. पण ज्या भठकाणी रुपया असतो तेथे भदसत नाही. तयापेक्षा उांचावर भदसते. याचे 
कारण असे आहे कीं, ज्या मागाने कीणे येतात तया मागात तो पदाथध भदसतो. यास्तव कीणे पाण्यानें वाकडी 
होतात. तेथे क जवळ रुपया भदसेल. 

 
या प्रमाणे नावचेी वल्हीं पाण्याांत असताना वाकडी आहेत. अशी भासतात. याचे कारण तरी हेच 

आहे. कीं, कीणे वक्री होतात. तसेच स्वच्छ पाण्याचा तळ पाभहला. म्हणजे तो भजतका खोल असतो. 
भततका भदसत नाही. उथळ भदसतो. या प्रमाणे पाण्याांत जी मुलें  अांघोळीस जातात. ती फसतात. असेही 
जहालेले आहे. सदरहू कारणाने आकाशातील नक्षत्रें ही आपल्यास बरोबर भदसत नाही. कारण कीं, 
तयाच्यापासून कीणे येतात. तीं वायुचक्रातून आपल्या डोळयाजवळ येताना वक्री होतात. यास्तव ती जा 
वाटेने वाकडी होतात. तया वाकड्या मागातच सूयध चांराभदक भदसतात. परांतु जा काळी समूर डोकीवर नक्षत्र 
असतें. तेव्हा मात्र तयाचे कीणध उजू पडेल. आभण जा भठकाणी नक्षत्र आहे. तेथेच दृष्टीस पडेल. परांतु इतर 
भठकाणी जेथे आपण तारे पहातो. तेथेच ते असतील. असे प्रमाण नाही. दुसरे एक कारण असें आहे कीं, 
तयाजवरून जरी डोकीवर तारा असला. तरी बरोबर भदसतो बकवा नाही. याचा देखील सांशय आहे. तें असें 
कीं, सूयापासून कीणध पृर्थवीवर यावयास ८ भमभनट लागतात. तेव्हा आठ भमभनटानीं सूयध तया कीणाचे 
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भठकाणी भदसतो. परांतु वास्तवीक पाभहलें . तर आठ भमभनटाांत सूयध कीणध तया पासून भनघाले. तया जाग्या 
पासून भकती दूर गेला. असेल. तभर आपण तया पूवीच्या जाग्याांतच पहातो. ही एक अडचण आहे. पदाथध 
जसे भदसतात. तसे साांगणें सोपे आहे. परांतु जसे आहेत तसें साांगणें अवघड आहे. 

 
कीणे वक्री होतात. तयामुळें  भदवसही लाांब होतो. कारण सूयध जरी मावळला. आभण र्ारेखाली गेला. 

तरी तयाची कीणे वाकडी होऊन पृर्थवीवर सूयध भदसेल. जसा वाटीतला रुपया उांच जहालेला भदसतो. तसा 
सूयध ही मावळला असताां वर भदसेल. तसेच सूयोदयाचा समयीं सूयध र्ारेखाली आहे. तोच वर आलेला 
भदसतो. कारण की हवेंत तयाची कीणे वाकडी होतात. आभण पृर्थवीवरचे माणसाचे नजरेस सूयध पडतो. हवा 
आभण कीणे याची भवलक्षण योजना समयोभच्चत जहाली. तर दोन सूयध तीन सूयध बकवा पूवेस आभण पिमेस 
सूयध एकदाच बकवा रांग भफरलेलें  दृष्टीस पडतील. परांतु ही सवध दृष्टीची भ्राांती आहे. वास्तवीक नव्हे. 

 
एक डोंगरावर सूयोदयी जो माणूस जाईल. तयास कीणाची भवलक्षण योजना होऊन तया माणसाची 

प्रभतमा समूर उतपन्न होईल. तेव्हा जास तयास असा अनुभव येऊन लोकामध्ये तयाणी गप उठभवली. कीं तया 
डोंगरावर एक मोठा भपशाच्य आहे. असे काही भदवस चालले. तेव्हा कोणे येके काळी एक साहेबास नेत्रज्ञान 
भवद्या येत हाती तो आला तेव्हा लोकानी साांभगतलें  कीयेथे सकाळी राक्षस भदसतो. तयाणे पुसले कीं, भदवस 
वरती अल्यावर भदसतो? तर नाही म्हणून साांभगतलें . तेव्हा तयाणे अनुमान करून नेत्राचा व कीणाचा 
भवलक्षण योग होऊन भ्राांती होते. असे ठरभवले. आभण तेथे भकती येक माणसें सभहत गेला. तो सूयोदयाचे 
समयी प्रभतमा भदसू लागल्या. तेव्हा तयाणे आपला हात वरती केला. तो तया प्रभतमेने ही केला. असे 
कीतीयेक तयाणे पभरचय घेऊन सवास ही गप लबाड अशी खातरी केली. आभण आसपासची झाडें तोडून 
उच नीच जागा केली. नांतर ती प्रभतमा भदसेनाशी जहाली. अशा अनेक नेत्र भ्राांती रोगाने अथवा अनेक 
कारणाने होतात. परांतू तयाचा खरेखोट्याचा भवचार करावा व तया दूर व्हाव्या हाच हेतू या भवदे्यचा आहे. 
अस्तु 

 
कीणे तावदानी बभगातून जातात. तेव्हा ती दुहेरी वक्री होतात. प्रथम बभगात भशरतात. तेव्हा 

वाकडी होतात. तयातून पनु्हा बाहेर पडतात. तो पूवी भनयम साांभगतला आहे. कीं, दरम्यानचे पदाथध घट 
बकवा पातळ असले ह्मणजे कीणे वाकडी होतात. तया प्रमाणे बभगातून हवते येतात. तेव्हा पुन्हा वाकडी 
होतात. पण हे दोन बाक उलटे बसतात. असे कीं, 

 

 
 
पभहल्यानी बभगात कीणध वाकले पनु्हा हवते उांच जहाले. सरासरी क ख पुनरपी एकाच रेषेत 

सारखा दोन्ही अक्षराकडे कीणे जहालीं. 
 
पूवी बभगाच्या तीन जाती साांभगतल्या. तया जातीची बभगे अशी करताांत. जसे— 
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(१) पभहला सपाट बाकदार एका बाजूस सपाट दूसरे बाजूस बाक आहे. 
(२) सपाट पोटदार 
(३) भतसरा दुबाजू बाकदार 
(४) चौथा दुबाजू पोटदार 
(५) पाचवा चांराकार ह्मणजे एका अांगास पोटदार व दुसरे अांगास बाकदार आहेत. याांचा गूण असा 

आहे कीं, तें कीणध जमा करून कीणाचा डोळा पाडतात. जे पोटदार आहेत ते कीणे फाभकवतात. 
 

 
 
भत्रकोण बभगातून कीणध जाताना तयाची भवलक्षण गती होते. पूवी तावदानी बभगातून कीणध प्रवशे 

होताना बाक येऊन पुन्हा साफ होते. ह्मणून साांभगतले. तसें भत्रकोणाचे नाही. कारण कीं, भत्रकोणाच्या दोन 
बाजूस समाांतर रेघा नाहीत. याजकभरता भत्रकोणाांत कीणध भशरलें  म्हणजे पभहल्याने एक बाक बसतो. पनु्हा 
बाहेर पडताना आणखी बाक दुसरा पभहल्या बाकावरच बसतो. जसे 

 

 
 
क ख हें कीणध ख घयेथे भत्रकोन बभगाांत वाकडें जहाले. नांतर बाहेर भनघालें  तें घ ग पयंत हवते 

वाकडे जहाले. 
 
जर भखडकी लावली आभण एक भोकातून कीणध पडू देऊन एका भत्रकोन बभगावर पडेल. तर तो 

कीणे फाकून एक प्रभतमा उतपन्न होईल. जसें. 
 

 
 

 
सदरहू प्रभतमा उतपन्न क या कीणापासून ग या बभतीवर सात रांगाची प्रभतमा उतपन्न जहाली. तेरांग, 

जें पावसाचे र्नुष्ट्य पडतें तयामध्ये जे असतात. ते रांग तयामध्ये अनुक्रमाने असतात. काचेतून कीणध गेलें  
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असता इतके रांग कसे होतात. हा चमतकार आहे. परांतू हे रांग बभगामुळे येत नाही. तर सूयाचे भकणामध्ये हे 
सातरांग मूळचे आहेत. परांतू ते भमश्र जहाल्याने श्वेत वणध उतपन्न होतो. तीच कीणे बभगाच्या योगाने भवभाभगत 
होऊन एक एक रांगाची कीणे एक एक अांगास होऊन वरती भलभहल्या प्रमाणे रांग एकाखाली एक उतपन्न 
होतात. 

 
श्वेत वणध हा वणध नव्हे. परांतू सात रांग एकत्र केले ह्मणजे तयाचा रांग जाऊन पाांढरा वणध भदसू 

लागतो. हा शोर् प्रथम न्युटण साहेब याणे केला. आभण सूयाचे पाांढरे कीणाचा छेद केला तो राांगेने खाली 
भलभहलेले रांग भनघाले. 

 
(१) लाल (२) भनबोळी (३) भपवळा (४) भहरवा (५) भनळा (६) पारवा (७) शाम 

 
श्वेत 

 
हे रांग राांगेनेच उतपन्न होतात. याचे कारण असे आहे. कीं, तया कीणात प्रतयेक रांगाचा जो अांश 

असतो. तया रांगा प्रमाणे लौकर बकवा उशीराने वाकतो असा गणू असेल. ह्मणनू शामकीणध एका अांगास पडतें 
याचे पाठीमागनू पारवी असा तयाचा अनुक्रम लागतो. या अनुक्रमाने हे सात रांग माांडले ह्मणजे पाांढरे भदसू 
लागतात. याच प्रमाण एका कागदावर या रांगाचे असे पटे ओढून तो कागद जलदीने बभगरीवर भफरवावा. 
ह्मणजे तेच रांग पाांढरे भदसू लागतात आणखी दुसरें प्रमाण असे आहे. कीं, सदरहू सात रांगाची प्रभतमा उतपन्न 
होते. म्हणून वरती भलभहले आहे. तीच प्रभतमा एका पूवी साांभगतलेल्या बभगा पैकी दुबाजू बाकदार बभग 
अडवें करून तयातून ती प्रभतमेची कीणे जाउ द्यावी. ह्मणजे ती कीणे तया बभगाचे गुणाप्रमाणे पनु्हा सवध एकत्र 
होतात. आभण पुन्हा तेच रांग पाांढरे होतात. जसे 

 

 
 
प्रथम भत्रकोण बभगाने कीणाचा भवभाग सात प्रकारचे रांगास केला. पनु्हा ते सवध भाग ख या बभगावर 

पडेल. ते तयातून सवध जाऊन ग या भठकाणी एकत्र होऊन पडेल. ते पनु्हा जसे कीणध भत्रकोणात जाण्याचे 
पूवी होतें. तसे जहाले. कीणाचे तुकडे जहाले. पनु्हा जोड जहाला. 

 
भत्रकोण बभगातून कीणे गेली. ह्मणजे तयाचे भवभाग होतात. तद्वत आणखी दुसरे पदाथातून जाताना 

वक्री होतील. तर रांग उठतील. कारण कीं एकऐक रांगास बाक कमी जास्त बसतो. तया प्रमाणे भतकडे 
जाऊन ते रांग पोंचतात. या प्रमाणेच सूयाची कीणे पाऊस पडत असताना भवभाभगत होतात. पाऊसातून 
प्रवशे करताना दरएक पाण्याचा थेंब हा भत्रकोन बभगच आहे. तयातून ती जाऊन सात प्रकाराने भवभागतात. 
आभण र्नुष्ट्य उतपन्न होते. 

 
पदाथापासून उजड उलटून होईल. तो आपल्या डोळयास लागेल. तया कीणाचा जो रांग असेल 

तोच रांग तया पदाथाचा भदसेल. आभण एक एक पदाथाचा गूण असा आहे. कीं एक एक रांगाची कीणे ते 
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ओढून घेतात. ह्मणजे तोच रांग तया पदाथास येतो. गवत भहरवें भदसतें याचे कारण सूयध कीणातील भहरवा 
रांगाचा कीणध मात्र ते प्राशन कभरत नाही. बाकीचे सवध रांगाची कीणे तें प्राशन कभरतें. भहवी कीणे मात्र तयाचे 
अांगावर रहातात. ती उलटून पाहाणाऱ्याचे दृष्टीस पडतात. सबब गवताचा भहरवा रांग भदसतो. याचप्रमाणे 
फुलें  व आकाश यामध्ये प्रतयेकाचा गूण प्रतयेक रांगाची कीणे उलटून भफरवण्याचा आहे. तया तया रांगाची तीं 
भदसतात. गुलाबाचें फूल ताांबडी कीणे खेरीज करून सवध भमळून जातें. व ताांबडी कीणे मात्र उलटतात. ती 
पहाणाऱ्याचेडोळयास लागतात. ह्मणून गुलाबाचा रांग ताांबडा भदसतो. या प्रमाणे सवध फुलाची रीत आहे. 
परांतू कोणी असे समजू नये कीं, रांग भदसतात हेच रांग तया पदाथाचे आहेत. कारण कीं, तया रांगाचे ते पदाथध 
आपल्यास भदसतात. तयावळेेस जरूर आहे. कीं, तया पदाथावर उजड पाभहजे. आभण सूयाचा बकवा दुसरे 
कोणी कडूनही उतपन्न जहालेला. उजड याचे गूण सारखेच आहेत. तो उजड पडून पदाथाचे रांग व्यक्त 
होतात. अांरे्र असला ह्मणजे कोणास रांग भदसत नाही. सवध पदाथाचा रांग अांरे्राांत काळा असतो. ह्मणजे 
बेरांग असतात. उजडाभशवाय रांग नाही. उजडात रांग आहेत. तेव्हा अांरे्रात जरी बेरांग पदाथध असला. तरी 
तो उजडात व्यक्त होतो. कोणच्या तरी रांगाचा भदसू लागतो. आता काही पदाथध पाांढरे भदसतात. याचे 
कारण असे आहे. कीं, ते पदाथध सूयध कीणातील कोणचाही रांग खात नाही. परांतु सवध रांगाची कीणे परत 
उलटभवतात. ती डोळयास लागतात. म्हणून पाांढरे असे भदसतात. व जे पदाथध काळे भदसतात. याचे कारण 
असे आहे. कीं, ते पदाथध सवध कीणध खातात. म्हणून तया पदाथापासून कोणचेच कीणध डोळयाकडे येत नाही. 
सबब ते पदाथध अांरे्रात असल्याप्रमाणे काळा भदसतो. याचप्रमाणे तयाचा जसा जसा गणू असतो. तद्वत फार 
पाांढरा बकवा मी पाांढरा पदाथध आभण फार काळा बकवा कमी काळा भदसतो. गुलाबाचे फूल भफकें  भदसू 
लागतें. याचे कारण ते पाांढरें रांगाकडे जातें. म्हणजे सूयाचा उजड ते न खाता परत पभहल्यापेक्षा फार 
भफरवण्यास लागतें म्हणजे श्वेतवणध भदसू लागतो. फीक्या पदाथाची रीत अशीच आहे. व भहरवी पानें 
काळसर रांगाची असतात. याचे कारण हेच आहे. परांतू भनळा रांग भदव्याचे उजडापाशी नेला बकवा भपवळा 
नेला म्हणजे याचा रांग बदलतो. आभण भनळा पाांढरा भदसू लागतो. याचे कारण मेणबत्तीचा उजड सूयाचे 
उजडा सारखाां स्वच्छ नाही. जर भत्रकोण बभगातून तया उजडाची वाटणी केली. तर भपवळा रांग फार 
भदसतो. आभण भनळा पदाथध याजवर भपवळा फार पडला म्हणजे भहरवा होतो. कारण की, नीळ आभण पीत हे 
एकत्र जहाले. म्हणजे भहरवें होतें यास्तव भदव्याचे उजडाांत नीळें  भहरवें भदसतें. 

 
सूयध ताांबडा भदसतो याचे कारण असे आहे. कीं, ताांबडी रांगाची कीणे सूयाची जलद हवतूेन 

चालतात. हवमेध्ये रु्के पडले ह्मणजे दुसरे रांगाची कीणे लौकर चालत नाही. ताांबडे रांगाची कीणे तवरीत 
खाली येतात. सबब सूयध ताांबडा भदसतो. वास्तवीक तो सूयाचा रांग नाही. परांतू तो आपले नेत्राचा भवकार 
आहे. तसे सूयध उदय व अस्तमान काळी सूयध ताांबडा भदसतो. याचे कारण तेच आहे. हवा तयावळेेस जड 
होते. आभण रक्तवणध कीणे येतात. तयापासून तोच वणध भदसतो. आकाश भनळया रांगाचे भदसते. याचे कारण 
असे आहे कीं, हवा भनळया रांगाची कीणे भफरवते. हे एक असेल. बकवा दुसरे असे आहे कीं, सूयापासून 
भजतक्या रांगाची कीणे भनघतात. भततक्या रांगाची डोळयास पोहोचत नाही. परांतू भनळया रांगाची मात्र 
पोहोचतात. सूयाकडे मात्र पाभहलें  तर सवध रांगाची कीणे डोळयास लागतात. तेव्हा आकाश ही पाांढरें भदसतें. 
जर हवते कोणच्याही कीणे भफरली नाही तर, आकाश काळें अांरे्राच्या रांगाचे भदसेल. परांतू ईश्वराने असें 
केलें  नाही. हें चाांगले आहे. नाहीतर खाली पाांढरे पदाथध व वरती आकाश काळें हे पासून डोळयास भवकृती 
होतया. 

 
भकतीएक पदाथध आपलाले रांग सोभडतात. जसे. भहरवी पाने उन्हाळयात वाळतात. आभण भपकतात. 

पभहला रांग जाऊन दुसरा रांग येतो. तसेच इांग्रजी शाई कापडावर पडली ह्मणजे भपवळा रांग होतो. याचे 
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कारण असे आहे. कीं, तया पदाथाचा इतर पदाथाशी सांयोग होऊन तयाचा पभहल्याप्रमाणे कीणध भफरवण्याचा 
गूण जातो. आभण दुसरे रांगाची कीणे भफरऊ लागतात. ह्मणून तसे रांग भदसतात. 
 

प्रकिप ३ 
 
मनुष्ट्याच्या व इतर जनावराचा डोळा वतुधळाकार आहे. 
 
पभहला पापदरा क हा आहे. तयास पुढले अगास बाक आहे. तें अांग डोळयाचे उघडें भदसतें. बाकी 

सवध आच्छाभदत आहे. हा पापदरा पारदशधक बभगासारखा आहे. व वाळला असता बशगासारखा कठीण 
होतो. 

 

 
 
सदरहू पापदऱ्याचे मागें अस्तर आहे. तें स व तया अस्तराांत मध्ये स भोक आहे. तेच बुबूळ तयातून 

कीणे डोळयात जातात. बुबळूा सभोवती रांगीत चौरी आहे. ती मागे पुढे वरचेवर होऊन बुबूळास वाटोळे 
नेहेमी राखते. ती ख डोळयाची घडणी अशी चमतकारीक केली आहे. कीं, तयास जसा प्रसांग प्राप्त होईल. 
तसतसे तयाचे चलन वळण होऊन रक्षण होते. उजड कमी असला ह्मणजे डोळयाचे बुबूळ मोठें होतें. आभण 
कीणे डोळयात पुष्ट्कळ येऊ देते. आभण फार उजड असला ह्मणजे तें लहान होतें. आभण थोडी कीणे आांत 
येऊ देतें. कारण कीं, जर फार कीणे आत येतील. तर डोळयास इजा होईल. जेव्हा मनुष्ट्य अांरे्रात असतें. 
आभण एकदाच उजडाांत येतें. तेव्हा डोळे दुखतात. याचे कारण असे कीं, बुबूळ पसरलेलें  असतें. आभण ते 
लहान जहाले नाही तोच कीणे आांत भशरतात. आभण उजडातून अांरे्राांत कोणी जाईल तर अगदी काळोख 
प्रथम भदसतो. याचे कारण फार उजडाांत डोळयाचे बुबळू लहान जहालेलें  असतें. तयाांत अांरे्राांत पहाण्यास 
भजतकी कीणे आांत गेली पाभहजेत. भततकी जात नाहीत. परांतू क्षणभर गेला ह्मणजे ते बुबूळ पसरतें. व तयाांत 
कीणे जाऊन नजर साफ होते. 

 
पूवी डोळयाचे अस्तर भलभहले आहे. तयाचे आांत काळा रस भरलेला असतो. तो वाकडी कीणे जी 

येतात. तीं खातो. आभण तयाचे सार्न प्रभतमा साफ उठण्याभवशी आहे. डोळयाचे बुबळू जेव्हाां लहान असतें. 
तेव्हा जी कीणे तयात येतात. तयाचे दसपट पसरलेले असल्यावर येतात. माांजर व दुसरी जनावरें रात्री 
पहातात. याचे डोळयाचे पसरणे व लहान होणें दसपटीहून अर्ीक आहे. कदाांचीत शांभर पट असेल व इतके 
पसरण्यास बुबूळास सामर्थयध आहे. 

 
सदरहू अस्तराचे आांत तीन रस आहेत. पभहला पाण्यासारखा घ दुसरा च हा फर चकचकीत आहे. 

व दुबाजू बाकदार बभगासारखे आहे. व तयातून कीणे फाकतात. तशी कृतीच्या आरशाांत साफ फाकत 
नाहीत. इतकी तया डोळयाच्या बभगाची सफई आहे. तयाचे मागें छ हा रस काचेचे रसासारखा भरलेला आहे. 
व तयाचे पाठीमागें न हा पडदा शुभ्र आहे. तो दृष्टीचे कारण आहे. तयाजवर प्रभतमा उठते. आभण तया पडद्याचे 
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मूळ मस्तकाांत बदु्धीचे स्थानी आहे. तेथून शीर उतपन्न जहाली आहे. ती डोळयाांत येऊन पडद्यासारखी 
पसरली आहे. भतजवर डोळयाांत कीणे येउन ती तया बभगासारखे रस आहेत. तयातून वक्र गती होतसाता तया 
पडद्यावर जमनू प्रभतमा उतपन्न कभरतात. तो जहाली ह्मणजे तातकाळ ज्ञान होते. 

 
भतवे डोळे ज्याचे असतात. तयाचे डोळयास इतकेच असतें कीं, मर्ला रस फार बाकदार असतो. 

तयाजमुळें बाहेरची कीणे लौकर फाकभवतो. आभण प्रभतमेच्या पडद्यावर पोहोचण्याचे पूवी ती जमतात. आभण 
मध्येच प्रभतमा उतपन्न होते. तयाजमुळे भ्राांभतवट पदाथध भदसतो. परांतू डोळयाजवळ आणून पाभहले. ह्मणजे ती 
कीणे पडद्यावर पोहोचनू साफ पदाथध भदसतो. बकवा पोटदार आरशी लावावी ह्मणजे ही साफ भदसते. कारण 
कीं, डोळयातील बाकदार रस बाहेर पोटदार आरशी तयाच्या भवपरीत गुणाची लावली ह्मणजे साफ जहाल्या 
प्रमाणेच आहे. 

 
डोळयातील रस जाचा बाकदार नसून सपाट असतो. तयास आरशी बाकदार पाभहजे. वृद्ध माणसें 

याांच्या डोळयातील रस भझजतात. ह्मणून ते बाकदार आरशा लाभवतात. बकवा पदाथध डोळयापासून दूर 
र्रून पहातात. दोहीचे फळ एकच आहे. 

 
लहान पणाांत डोळे साफ असतात. याचे कारण असें आहे कीं, डोळयातील रस हे बाकदार करून 

दुरचे पदाथध पहाणे अशी शक्ती तया रसा मध्ये आहे. तीं शक्ती वृद्धापकाळी कमी होते. 
 
याप्रमाणे नेत्रज्ञानाचा चमतकार आहे. मनुष्ट्यास डोळे आहेत. ह्मणून बहूत सूख आहे. व डोळे हे बुद्धी 

रथाची चक्रें  आहेत. सवध इांभरयाांत भवस्तीणध ज्ञान कणारी दृष्टी आहे. स्पशकेन्रयाचें पभरमीत असें कीं, हात 
लागेल तयाचेच ज्ञान होईल. परांतू दृष्टीचे तसे नाही. हें फार दूरवर जातें. आभण जशी काय स्पशध करूनच 
येतयें. सवध जग हें डोळयामुळें  आनांद कारक भदसतें. यास्तव श्री हरीने हे सुखाचे नेत्र चमतकारीक घडून 
आपल्यास भदल्हे आहेत. तयाचा आपण भनतय उपयोग कभरतो. हें न भवसरता हरदम भगवांताचे कृपेचे स्मरण 
करीत जावें. आभण तयास आठवावा. सवध भवदे्यचे प्रमेय हेच आहे. कीं, शोर् करून ईश्वराचे गूण आभण 
पराक्रम व द्वीतीय काराभगरी हें दृष्टोतपत्तीत आणून जाणाव.े आभण तयाचा अांत करणार कोणी नाही. कारण 
कीं, ईश्वराचे गणू, समुर हा मनुष्ट्याची बदु्धी तयाांत येवढी कसे रहातील. तत्रापी मावतील. भततके घेउन 
ग्रहण कराव.े ही एक ईश्वराची भक्ती भवद्वान लोकासच मात्र घडतें. यास्तव सवधही भवद्वान होतसाता आपली 
आपली मनें ईश्वराचे गुणानु शोर्नाने भरावी हें मनुष्ट्य जन्माचे साथधक आहे. 

 
——— 

 
ऊष्ट्िज्ञान 

 
उष्ट्णाचा उपयोग पृर्थवीवर अतीशय आहे. तयाजमुळें वायचेू चलन पाण्याचा पातळ पणा वनस्पतीची 

उतपत्ती आभण भजवाचें रक्षण आहे. जर ऊष्ट्ण नाहीसें होईल. तर ततक्षणी या सवध गोष्टी उलट्या होतील. 
यास्तव परमेश्वरानें हे ऊष्ट्ण हा परम चमतकारीक पदाथध भनमाण केला आहे. 

 
ऊष्ट्ण हें काही डोळयानी भदसत नाही. परांतू तयाचे अस्तीतवाचे ज्ञान होण्याचे दोन रस्ते आहेत. एक 

शरीराला ऊष्ट्ण लागतें. तेव्हा समजतें. व दुसरे ऊष्ट्णापासून चमतकार होतात. ते भदसतात. परांतू हें ऊष्ट्ण 
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काय आहे? असा जर कोणी प्रश्न केला. तर, तयाांचे उत्तर पक्कें  कोंणास देता येणार नाही. ऊष्ट्णाचा पभरचय 
भनतय सवास आहे. परांतू तयाचे कारण समजत नाही. आज पयंत इतकी युगें गेलीं. परांतू ये भवषयी अद्याप 
भठकाण नाही. भजतका पभहल्या युगाांतला मनुष्ट्य ज्ञानी होता. भततकाच याभवषयी आताांचा मनुष्ट्य ज्ञानी आहे. 
अस्तू. तत्रापी शाहण्यानी काही कारण जाणायाच्या युक्ती बसभवल्या आहेत. ऊष्ट्णाचे भसद्धाांत करणाऱ्याचे 
दोन पक्ष आहेत. एक पक्षाचे म्हणतात. कीं, ऊष्ट्ण हा अतीशय चपल आभण पातळ पदाथध आहे. तो सवध 
पदाथास व्यापून आहे. आभण कर्ी कर्ी तो बाहेर जातो. कर्ी कर्ी आांत येतो. अशी तयाची शक्ती आहे. 

 
दुसरें पक्षकार असे म्हणतात. कीं, ऊष्ट्ण ही काही एक वस्तू नाही. परांतू पदाथाचे अणू रेणूचे चलन 

बकवा घषधण जहाले म्हणजे ऊष्ट्ण हे उतपन्न होतें परांतू ऊष्ट्ण म्हणून काही वगेळा नाही. 
 
एका भवद्वानानें ऊष्ट्ण दशधक यांत्र एका भशशीतील वारा सवध काांढून भनवाांत केली. आभण तयाांत ठेभवलें . 

परांतू तेथेही पारा खाली वर गेला. आभण दुसरे एकानें असें भसद्ध केलें  कीं, तापलेले पदाथध जड होतात. 
याचे कारण ऊष्ट्ण हा पदाथध तयाजमध्ये भशरतो. आभण तीसऱ्याने असे भसद्ध केलें . कीं, ऊष्ट्णाने पदाथध मोठा 
होतो. आभण पदाथध ऊष्ट्ण करू लागलें . म्हणजे काही पदाथध लौकर ऊष्ट्ण होतात. व काही उशीराने होतात. 
व बफाचे पाणी होतें. आभण पाण्याची वाफ होतें. या सवध गोष्टी वरून कदाांभचत् पभहला पक्ष भसद्ध होतो. कीं 
ऊष्ट्ण हा चांचळ पदाथध आहे. 

 
ऊष्ट्ण प्रघटीत होण्याची कारणे इतकी आहेत. 
 
(१) आवळणे (२) घासणे (३) हपटणें (४) सांयोग (५) उजेंड (६) जळणें (७) सूयध. 
 
जनावराची शरीरें याचा तपशील खाली भलभहला आहे. 
 
(१) सोनार लोहार वगैरे र्ातूस टाभकतात. तेव्हा र्ातूचे अणू रेणू आवळतात. आभण ऊष्ट्ण बाहेर 

टाभकतात. दुसरें एक भपचनळी सारखी काचेची नळी कभरतात. परांतू तयास दुसरे आांगास भोक नसतें. आभण 
तयाांत दट्या दाबला म्हणजे हवा अवळून जातें आभण कापूस ठेवला तर, पेटतो. भवलायती सनकाड्या 
घासल्या म्हणजे पेटतात. 

 
(२) रानाांत वणव ेलागतात. याचे कारण असें आहे कीं. झाडाचा फाांभदवर फाांदी येते. आभण ती 

वाऱ्याने घासते म्हणजे घषधणाने अग्नी उतपन्न होतो. अग्नीहोत्री लाकडे घासून अग्नी काभढतात. व बटेातून 
जांगली लोक आहेत. तयाांची युक्त अशीच असते. थांडीचे भदवसाांत-हात चोळले म्हणजे ऊष्ट्ण होतें. आभण 
व्हेल या नावाचे-मासे मोठे मोठे समुराांत आहेत. ते र्भरतात. तेव्हा र्रणाऱ्या जवळ लाकूड असतें. तया 
लाकडाांस तो मासा र्रून ओढतो. तेव्हा नावसे आग लागते. याजवरून घषधणाने ऊष्ट्ण होतें. हे भसध्य आहे. 

 
(३) चकमक व चापाची बांदूक व घोडे चालताना नाल हपटून भवस्तव पडतो. ही उदाहरणें आहेत. 
 
(४) गांर्काचे पाणी म्हणून रसायण शास्त्राांत भलभहलें  आहे. ते पाण्यात ओांतलें  तर पाणी कढत होतें. 

चुन्याच्या कळयावर पाणी टाकलें  तर ऊन्ह होतें. आभण गांर्काचे पाणी व सोऱ्याचे पाणी हें एकत्र कराव.े 
आभण तयाांत तेल ओताव.े म्हणजे एकदम आग लागते. 



 अनुक्रमणिका 

(५) सूयध हा एक मोठा ऊष्ट्ण देणारा आहे. व तयाचे कीणध ऊष्ट्ण कारक आहे. सूयध अतयांत ऊष्ट्ण 
पदाथध तप्त र्ातू प्रमाणे आहे. असें वाटतें. परांतू तयाचा पक्का शोर् साांगू सकत नाही. भहवाळयाांत उष्ट्ण कमी 
याजमुळें सवध झाडें वगैरे मरतात. व रानें वाळतात. फुलें  येत नाही. आभण तींच वसांतकाळ आला म्हणजे तया 
ऊष्ट्णाच्या योगाने पुन्हा भजवांत होतात. 

 
भगुोलावरचे सवध देश सारखे सूयाकडे नाहीत. काहीस सूयध समूर आहे व काहीस दूर आहे. व 

काहीस जवळ आहे. तदनुसार तया तया देशाची व्यवस्था आहे. धु्रवाकडील देशाांत सूयध फार दूर यास्तव 
तीकडे नेहमी थांडी पीक नाही. माणसें अशक्त असतात. याच प्रमाणे जे पृर्थवीवर प्रदेश उांचस्थानी असतात. 
व नीच स्थानी असतात. तसतशी तया भठकाणी हवा असते. आकाशाांत ऊष्ट्ण सारखे नाही. परांतू अनुक्रमे 
करून आहे. भजतके पृर्थवीवर आहे. भततके वरती नाही. याजमुळे डोंगरावर बफध  असतात. आन्डीस 
पवधतावर भकटो गाव आहे. तो भमूध्य रेषे खाली आहे. तेथे अतयांत ऊष्ट्ण असाव.े परांतू उांच आहे. सबब तेथे 
थांडी आहे. भहवाळा व उन्हाळा होतो. याचे कारण सूयाचे चलन आहे. उत्तरायण दक्षणायन होते. तयाजमुळें 
सूयध जवळ येतो. आभण दूर जातो. तसें तसें पृर्थवीवर ऊष्ट्ण कमी होतें. भगुोलावर कभटबांर् आहेत. ते पाहव े
म्हणजे समजेल. 

 
सूयाचे उष्ट्णाने मनुष्ट्याचा रांग भफरतो. आभफ्रकेत ऊष्ट्ण अतयांत म्हणून इश्वराने तेथील लोकाांची 

कातडी काळी केली आहेत. कारण कीं, कृष्ट्ण वणामध्ये ऊष्ट्ण लागत नाही. यास प्रमाण, ऊष्ट्ण देशामध्ये जे 
जातात. तयाणी हात उघडे टाकले तर फोड येतात. व पाांढरे कापडे घातले तरी येतात. परांतू काळें  कापड 
घातलें  तर येत नाहीं. याजवरून कृष्ट्ण वणध उन्हापासून रक्षण होण्यास चाांगला तदनुसार ऊष्ट्ण देशचे लोक 
काळे आहेत. व इांग्रज वगैरे थांड देशचे लोक पाढरे आहेत. 

 
(६) जनावराच्या शरीराांत ऊष्ट्ण आहे पक्षी व मासे याचे मध्ये मनुष्ट्या पेक्षा ऊष्ट्ण फार आहे. व 

मनुष्ट्याचे अांगात ऊष्ट्ण आहे. तो पयंत जीव असतो. ऊष्ट्ण जाते. तेव्हा जीव ही जातो. मध्यम हवतेील माणसें 
व जनावरें कोठे ही जगतात. परांतू अतीशय थांडीत बकवा ऊष्ट्णात राहणारी भवपरीत कस्थतीस जगत नाही. 
जसें अभफ्रकेतील बशपी याांस ग्रीनलां ड बटेाांत धु्रवाकडे नेला तर मरेल. व ग्रीनलांडचा मनुष्ट्य अभफ्रकेत 
आणला तर ही मरेल. तसेच इतर जनावराचे आहे. परांतूइांग्लां डा सारखे मध्यम हवतेील जे देश आहेत. 
तेथील लोक व जनावरें सवधत्र जगतात. मनुष्ट्यास ऊष्ट्ण सोसावयास मोठी शक्ती आहे. एक मनुष्ट्य, 
दोनशसेाठ अांश एकाखोलीत ऊष्ट्ण केलें , तेथे तो गेला. आभण पावघटका राभहला परांतू तयाचे प्रकृतीस 
काही जहालें  नाही. 

 
मेल्यावर ऊष्ट्ण जातें. याचें कारण पुष्ट्कळ वैद्यानी शोभर्ले. परांतू पक्का भठकाण कोणास लागला 

नाही. अलीकडे एका वैद्याने सन् १८३९ साांत अशी स्थापना केली. आहे. कीं, भजवांतपणी भशरा हलतात. 
तयापासून ऊष्ट्ण उतपन्न होतें. मेल्यावर तया बांद होतात. म्हणून ऊष्ट्ण जातें. 

 
उष्ट्णाचा गूण असा आहे. कीं, तें पदाथाचे अनुरेणू भढलें  कभरतें. आभण पदाथास फुभगवतें. गाडीच्या 

चाकाांस लोखांडी यांते्र बसभवतात. ते तापऊन बसभवतात. कारण ते तापलयाने मोठे होतात. व थांड जहाले 
म्हणजे अवळतात. 
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याप्रमाणे लोखांडाचा साच्या करावा. आभण एकामेकाांत हे दोन्ही भाग सारखे बसतात. असे असाव.े 

नांतर क हा बत्ता तापवावा. म्हणजे ग याांत तोच जात नाही. 
 

 
 
एक नळीची भशशी घेऊन तयाांत पाणी भरावें. आभण दुसरें भाांड्याांत पाणी भरून तयात उलटी 

घालावी. आभण ऊष्ट्ण काहीतरी ठेवावें. हात ठेवाव.े म्हणजे तयातील हवा पातळ होऊन पाणी खाली दाब ू
लागतें. 

 
दर एक पदाथास पातळ होण्याकभरता ऊष्ट्णाचे अांश कमी जास्ती लागतात. जसे भशसें आभण सानें 

याांस वगेळे वगेळे अांश आहे. 
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ऊष्ट्णाने पदाथध पातळ होतात. हेच मान ऊष्ट्णाचे अांश समजण्याकभरता घेतले आहे. व तया यांत्राचे 

नाव ऊष्ट्ण दशधक तयात दुसरे पदाथध घालतात. परांतू बहुर्ा पाराच असतो. एका काचेचें भशशीतील वारा 
काढून तयाांत पारा भरतात. आभण ती नळी एका पत्र्यावर अांशाच्या खुणा करून तयाजवर बसभवतात. मग 
पारा ऊष्ट्ण लागलें  म्हणजे पातळ होऊन वाढतो. थांडी लागली म्हणजे खाली पडतो. पभहल्यापासून १० 
पयंत अतीशय थांडीची खूण आहे. तेथून पढेु ही खूण पारा घोटण्याची आहे. तेथून ३२ ही खूण पाणी 
घोटण्याची आहे. याचा अनुक्रमाने पढुें उष्ट्णाचे अांश समजण्याकभरता भलभहले आहेत हीं यांत्रें २१२ अांशाची 
आहेत. काही एक १०० अांशाची हीं असतात. ३२ अांशावर पाणी घोटतें. परांतू पाण्याचा भवलक्षण प्रकार आहे. 
तो असा कीं, पाणी घट् होते समयीं पाणी फुगतें आभण जर भशशीत असलें  तर भशशी फुटून जाते. व डोंगराचे 
पोटाांत जर पाण्याचे बफध  जहालें . तर डोंगराचे डोंगर कोसळतात. जसे, तुरटीचें फूल फुगतें. तद्वत पाणी 
आटते वळेेस फुगते. 

 
चुांबन शक्तीने पदाथाचे अण ू रेणू अवळून भचकटलेले असतात. ते पृथक पृथक ऊष्ट्णाने होतात. 

यास्तव ऊष्ट्ण लागलें  म्हणजे पदाथध फुगतात. बफध  ३२ अांश ऊष्ट्णाने भवरघळतो. भशसें ६१२ सोने २०१६ 
लोखांड २७८६ प्लाबटन र्ातू व चनुा वगैरे पदाथध याहून आणखी ऊष्ट्ण लागतें. पाण्यापासून वगैरे ऊष्ट्ण 
लागनू वाफ होते.ती वाफ ऊष्ट्ण दूर करून जर दाबली तर पाणी होतें. परांतू याप्रमाणे वायू वगैरे जे 
स्वभावतः उडणारे पदाथध आहेत. तयास दाबले तर पाणी होत नाही. पृर्थवी पासून हवा नेहेमी सवधकाळ वरती 
जात आहेत. समुर व जनावरे, झाडें, तळीं, नद्या, या सवध भठकाणीहून वाफा वर जात आहेत. तयाच 
कोसावर चढल्या नांतर मेघ होतात. आभण तेथे पुन्हा तयाची दाबणी होऊन पजधन्य रुपाने खाली पडतात. 
ऊष्ट्ण दशधक यांत्राांत २१२ अांश अर्णाचे घातले आहेत. परांतू भजभनवा शहराांत २॥ अांश कमी ऊष्ट्ण असून 
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आर्ण येते. कारण कीं, ते शहर समुरापासून १२०० फूट उांचस्थानी आहे. व भकटो येथे १८ अांश कमी 
ऊष्ट्णाने पाणी याची वाफ होते. कारण कीं, ९०० फुट ते शहर उांच आहे. 

 
गुह्य ऊष्ट्ण पदाथात असतें. म्हणजे प्रघट ऊष्ट्ण वगेळें  आभण गुप्त वगेळें  आहे. ते असताना ऊष्ट्ण 

दशधक यांत्रें करून समजत नाही. जसें, वायू दाबला. तर, आग लागते. सैल केला. तर, पुन्हा थांड होतो. 
चकमकीने आग लागते. पण चकमक हतास थांड लागते. चुन्याच्या कळया हतास थड लागतात. परांतू 
तयाांतून ऊष्ट्ण पाणी लागताच भनघते. पाणी याांस आर्ण येऊन वाफ होते. तयास ऊष्ट्ण पुष्ट्कळ लागतें. परांतू 
वाफ थांड असते. याचे कारण ऊष्ट्ण तयाांत आहे. परांतू तें गुप्त आहे तेंच वाफेचे पाणी करतें ते वळेेस प्रगट 
होते. 

 
ऊष्ट्ण, पदाथांत दोन भरतीने भशरते. एक स्पशध व दुसरें कीणध द्वारा जसें तापलेले पदाथावर आपण 

हात ठेवला. तर, ऊष्ट्ण लागतें. तो स्पशध जाणावा. आभण भवस्तवाजवळ दूर हात ठेवला. तर ऊष्ट्ण लागतें. 
तें असें की, ऊष्ट्णाची कीणे येऊन लागतात. सूयाचे ऊष्ट्ण आपल्यास असेच भमळतें. 

 

 
 
भवस्तवाांत पळी घातली. तर, पभहल्याने तोंड तापते. नांतर चढत चढत अग्रापयंत तापतें. परांतू असे 

ऊष्ट्ण चालभवण्याची शक्ती पदाथाची पृथक पृथक असते. जसे, सोनें ऊष्ट्णास लोखांड व कथील या पेक्षा 
भतप्पट जलद चालभवते व भशशापेक्षा साहापट व मातीपेक्षा ९० पट. वायूमय पदाथध व पाणी हे ऊष्ट्णास फार 
सावकास चालभवतात. पाणी अग्नीवर ठेभवलें . तर पभहल्याने तळाकडे पाण्याचे अणू रेणू तापतात. ते ऊष्ट्ण 
लागनू हलके होतात. म्हणनू ते वर येतात. आभण थांड असतात. ते जड असतात. म्हणून ते वरून खाली 
जातात. असें होता होता सवध पाणी तापतें. 

 
जर पाण्याचे भाांडें लाांब नळीसारखे असलें . तर, एका टोकाकडे बफध  असता दुसरें टोकाकडें 

पाण्यास आर्ण येईल. असे ही होतें. 
 
जसे उजडाची कीणे एकत्र जमा करण्यास सापडतात. व जीतकी दूर असतात. तीतकीं कमी होत 

नाहीत. तद्वत ऊष्ट्णाचे आहे. व तयाचें प्रभतबींब ही पडते. 
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क हे कथलाचे भाांडें ऊन पाण्यानें भरलें  आहे. व ख हे ऊष्ट्णदशधक यांत्र हें बभग याजवरून असें भसद्ध 

होतें कीं, लकलकीत जर भाांडें असलें . तर, ऊष्ट्ण तयातून बाहेर लौकर जात नाही. व तयाच भाांड्याची एक 
बाजू मळकट भशशाची असली. तर, तयातून लौकर ऊष्ट्ण बाहेर जातें. व एक कागद भचकटभवलेली बाजू 
तयातून अर्ीक व एक काजळ लावलेली बाजू तयातून फारच याजवरून आणखी असे भसद्ध आहे, 
लकलकीत भाांड्याांत ऊष्ट्ण पदाथध अर्ीक वळे राहील. व मळकट भाांड्याांत लौकर भनवले. बभगाांतसूयाची 
कीणे जमनू बाहेर डोळा पाडतात. तेव्हा सूयाचा उजेड व ऊष्ट्ण ही दोन्ही तयाांत असतात. तेव्हा 
उजेडासारखें ऊष्ट्ण ही बाकतें. असे भदसतें. 

 
जर मोठी बभगें लावली तर अतयांत ऊष्ट्ण उतपन्न होतें. चार फूट बभग आसलें . आभण तयाचे डोळयाांत 

पावली, अरे्ली, ठेभवली. तर, तातकाळ रस होतो. पाच सात भमभनटें लागतात. 
 
ऊष्ट्ण आभण उजेड हे बहुर्ा एकत्र असतात. परांतू पृथक आहेत. कर्ी कर्ी उजेड नसता ऊष्ट्ण 

असतें. कर्ी कर्ी ऊष्ट्ण नसता उजेड असतो. याजवरून हे पृथक पदाथध जाणावें. 
 

——— 
 

तेजज्ञान 
 
तेजज्ञान यामध्ये भवदु्यल्लता म्हणजे वीज जा पदाथापासून उतपन्न होते. व वीज म्हणजे काय? व वीज 

हा पदाथध इतर भठकाणी उतपन्न होतो बकवा नाही? व तयाची यांते्र कशी या भवषयी भवचार आहे. 
 
तेज म्हणजे भवजेमध्ये जो पदाथध दृष्टीस पडतो तो, हें तेज पदाथात आहे. जसे, ऊष्ट्ण आहे. तद्वतच 

हें आहे. तयाचा शोर् बहूत भवद्वानानी करून तयाचे भनदान व यांत्रें भसद्ध केली आहेत. 
 
तेज प्रगट होण्याची अशी भरती आहे. कीं, कोणतया एका पदाथास घेऊन घषधण केलें . म्हणजे तें 

उतपन्न होतें. याभवषयी पदाथाच्या दोन जाती आहेत. काही पदाथध तेजक आहेत. व काही अतेजक आहेत. 
तेजक म्हणजे जामध्ये तवभरक तेज उतपन्न होतें. ते पदाथध आभण अतेजक म्हणजे तयामध्ये जरी तेज आहे. 
तरी प्रघट होत नाही. 
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तेजका पैकी पदाथध आहेत. ते येणे प्रमाणें भबल्लोर, रतनें, राळ, गांर्क, लाख, रेशीम, स्फटीक, 
कापूस, लोहोकर, भशसें, कागद, वाय,ू तेल, ताांब,े पेटीची साखर, वाळलेली लाकडें इतयाभद पदाथध तवभरत 
तेज प्रघट कभरतात. 

 
जे पदाथध तेजक आहेत. तया पदाथातून तेज चालत नाही. म्हणून तेच अप्रवशेक आहेत. आभण ते 

अतेजक आहेत. ते प्रवशेक आहेत. कारण कीं तया पदाथातून तेज चालतें. 
 
एक भबल्लोराची नळी बकवा लाखेचा तुकडा घेऊन तवरेने लोहोकरीचे कापडावर बकवा अांगरख्यावर 

घासावा म्हणजे तयामध्ये तेज प्रघट होतें. आभण तयाजवळ कागदाचा तुकडा बकवा सोन्याचा वखध बकवा कोस 
वगैरे बाभरक पदाथध नेला. तर, तो आकषधण होतो. म्हणजे तो उडून तया लाखेस भचकटतो. आभण पनु्हा 
तेथून उडून मागे पडतो. आभण तयास दुसरा पदाथाचा स्पशध जहाला. तर, पुन्हा आकषधण होत नाही. 

 
जर अांरे्रात भबल्लोर बकवा भहरा घासला तर, तयातून भठणग्या पडतात. तयाचा रांग भनळा असतो. 

आभण आशा तेजस्वी पदाथास बोट लावलें  तर, तेज बोटाांत भशरतें. आभण बोचल्यासारखें वाटतें या प्रमाणे 
भनळाची अांगठी घासली तर, बाभरक कपटा बकवा दुसरा पदाथध उचलून घेईल. 

 
वायूमध्ये तेज आहेच, तेंच, पदाथध घासला म्हणजे तो पदाथध वायतूील आकषधण करून घेतो. आभण 

तयाचे पोटात रहाण्या पेक्षा अर्ीक तयाच्याांत जमलें  म्हणजे जवळ जो पदाथध असेल तयाजकडे तें जातें. 
 
जर एक र्ातूची गोटी घासली. आभण ती तेजोमय होईना तर रेशमाच्या दोऱ्याने हवते टाांगावी. 

म्हणजे रेशीम हें तेजस्वी पदाथध आहे. म्हणून अप्रवशेक आहे. याजकभरता गोटीत जें तेंज उतपन्न होतें तें 
रेभशमाच्या दोरीने बाहेर जात नाही. परांतू भतच्या अांगात रहातें. नांतर रेभशमाने बकवा लोहोकरीनेघासावा 
म्हणजे भतच्याांत तेज उतपन्न होतें. आभण ती गोटी बारीक पदाथास अकषधण कभरतें. परत टाभकतें. परांतू हीच 
गोटी जर लोखांडाच्या तारेने बाांर्ली तर उपयोग नाही. कारण कीं, तया तारेतून तेज भनघनू जातें. आभण 
रेभशमाने भनघत नाही. वायू पषु्ट्कळ असला. म्हणजें अप्रवशेक आहे. आभण रेशीमही अप्रवशेक आहे. याजमुळें 
तया गोटीतील तेज सांबांर् राहातें आभण तयाांत पुष्ट्कळ जमभवता येतें. तेजाचा गूण असा आहे. कीं, जेव्हा 
एकाध्या पदाथांत तें पुष्ट्कळ उतपन्न करावें. तेव्हा तयास ज्या पदाथाचा स्पशध होईल. तयास तें तेज जातें. जरी 
हवा अप्रवशेक आहे. तरी. फार तेज जमलें . म्हणजे भठणग्या उडतात. 

 
दरएकां  पदाथाचे पोटाांत तेज असण्याचे पभरभमत आहें. तयातून अर्ीक तेज तयामध्यें जहालें . म्हणजें 

तया पदाथास अती तेजकपणा जाहाला, असे म्हणावें. आभण तयातून कमी असलें  म्हणजे न्यून तेजक 
म्हणावें. आभण जर दोन पदाथध प्रतयेक न्यनू तेजक असलें . तरी, ते आकषधण करीत नाहीत. परांतू एका 
मेकास पलीकडे कभरतात. आभण अती तेजक व न्यून तेजक एक जागीं जाहालें  तर, आकषधण कभरतात. 
आभण एक अभततेजक असला. व दुसरा मुळीच तेजक नसला. तरीं, आकषधण कभरतात. यास्तव पदाथात 
तेज फार जाहालें . म्हणजे दुसरे पदाथध जे जवळ येतील. तयात जाऊन आपले पभरभमतावर येईतो पयंत 
आकषधण कभरतो. 

 
तेजाची यांत्रें पुष्ट्कळ आहेत. तया पैकी एक र्क्का म्हणनू यांत्र आहे. तें भबल्लोरी भशसा व तयाचे तोंडास 

कथील बसऊन तयाांत तेज पुष्ट्कळ जमऊन ठेवावें. म्हणजे तयापासून चमतकार कभरता येतात. एक र्ातूची 
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तार घेऊन तया भशशास लावली. म्हणजे मनुष्ट्यास, भशशात तेज असेंल तसा र्क्का बसतो. व याचे कारण 
तारेतून तेजाचा प्रवशे होऊन मनुष्ट्याचे आांगाांत भशरतें. आभण या प्रमाणें भकतीही मनुष्ट्यें असलीं तरी, र्क्का 
बसतो. परांतू माणसें मात्र एकास एक लागून असली पाभहजेत. तेज फार असलें  तर, लहानसा जीव 
र्क्क्याने मरून जातो. व माणूस ही मरेल. व दगड बकवा लाकडाांस लावलें  तर तयाचे तुकडे होतात. व 
तेजामध्ये ऊष्ट्णही फार असतें. याजमुळे लौकर पेटणारे पदाथास स्पशध जहाला. तर, आग लागेल. 

 
भमूींत व आकाशाांत तेज आहे. जमीनीतून भठणग्या उडतात. तें तेजच आहें. व आकाशाांत गडगडाट 

व भवजा चमकतात. तया तेजापासून आहेत. मेघाचे घषधण होतें. आभण तेज उतपन्न होऊन तयातून पडतें. ती 
वीज जाणावी. जसे, तेज र्ातूतून जातें. तशीच वीजही जातें. याजकभरता भवजा व गडगडाट होत असला 
म्हणजे झाडाखाली उभे राहू नये वीज झाडाचे लाकडावर अवस्य पडते. यास्तव मोठाल्या इमारतीवर 
र्ातूच्या तारा लाऊन ठेभवतात. म्हणजे तया तारेतून वीज उतरून भईुत जाते. 

 
काही जनावरें ही तेजवान असतात. दक्षण अमेभरकेत एक भवरळयाची जात आहे. ते पाण्याांत 

असतात. तयाचे आांगावरून जनावर गेलें  तर, तयास र्क्का बसून बुडतात. व मासे र्रणारे भोई हेही र्के्क 
खातात. आभण पाण्यात काठी टाकली. आभण ती तया भवरळयास लागली तर, तयाचे आांगातून तेज तया 
काठीत घेऊन माणसास र्क्का बसतो. 

 

 
 
तेज जसें घषधणाने उतपन्न होते. तसेच आणखी एका भरतीने उतपन्न कभरता येतें. ती भरती अशी कीं, 

एका पदाथाचा दुसरें पदाथाशी सांयोग जहाला, म्हणजे तेज उतपन्न होतें असे काही पदाथध अढळात आले 
आहेत. यास सार्ारण प्रमाण असें आहे कीं, एक जस्ताची चाती व एक ताांब्याची चाती भजभे वरती व खाली 
ठेवावी. आभण जस्ताबद्दल रुपें असलें  तरी चालतें. आभण दोन दोन चातया असल्या तर, फारच चाांगले, 
आभण तया भजभेच्या वरती व खाली ठेऊन तयास जरा पुढें करून एकामेकास स्पशध होई असें करावें. म्हणजे 
स्पशधहोताच भवलक्षण रुची उतपन्न होते. आभण चटका बसतो, व भकती एकास भठणगी उडाल्या सारखेही 
वाटतें. 

 
तेज उतपन्न करण्याची भरती अशी आहे कीं, 
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क ही भबल्लोरी लाट आहे. ग हा भफरवण्याचा दाांडा आहे. ख ही दुसरी एक लाट आहे. भतच्याशी 

थोरली लाट भफरभवली म्हणजे घासते. घ ही र्ातूची नळी आहे. च ही साखळी आहे. या यांत्राने तेज पुष्ट्कळ 
होतें आभण बहूत चमतकार दृष्टीस पडतात. र्क्क्याांत तेज भरावयाचे असलें . तर, या यांत्राने भरावयास येतें. 

 
या यांत्राचा स्पशध मेंलेल्या जनावरास जहाला. तर, तयाचे शरीर हलतें. 
 
दुसरें यांत्र आहे. तयाची कृती अशी आहे कीं, जस्ताचे तुकडे पैशाएवढे पांचवीस, तीस, घ्याव.े आभण 

भततकेच कापडाचे बकवा कागदाचे मीठ व पाणी याांत भभजऊन घ्याव.े आभण प्रथम जस्ताचा तुकडा तयाजवर 
कागद तयाजवर जस्ताचा तुकडा तयाजवर ताांब्याचा तुकडा या प्रमाणे रचाव.े आभण बाजूस भबल्लोराच्या 
नळया उभ्या कराव्या. दुसरी भरती अशी आहे. कीं, एका भबल्लोरी ताटात जस्ताचा तुकडा एका आांगास 
लावावा. पढुें ताांब्याचा, मर्ली जागा काहीतरी अांबट पदाथाने भरावी नांतर पुन्हा जस्त पनु्हा अांबट पुन्हा 
ताांबें असे उभें करावें. जसे भचत्रात आहे. 
 

 
 
या प्रमाणे तयार करावें. नांतर हात ओले करून दोहोकडे मृदांगासारखें लावाव े म्हणजे र्के्क बसू 

लागतात. या प्रमाणे आणखी चमतकार होऊ लागतात. 
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याप्रमाणे सार्ारण दोन र्ातू एके जागी ठेभवल्याने असा चमतकार होतो. व आणखी असे आहे, कीं, 
या यांत्राने पदाथाची ततवें काढता येतात. पाण्याचे दोन भाग वायू रूपी होतात. व ताांबे उतपन्न होतें. तयाचे 
कारण हेच आहे. कीं, अग्नीततव दुसऱ्या पदाथाशी सांयोग कभरतें. म्हणजे ताांबें उतपन्न होतें. याजकभरता शुद्ध 
र्ातू वरचे भशके फार भदवस भटकतात. व भमश्र र्ातू वरच्यास ताांब लागनू जाते. भजभेवर दोन र्ातूच्या 
तुकड्यानी तेज उतपन्न होतें. याचे तरी कारण हेच आहे. कीं, भजभेतील पाण्याचा भेद होऊन तयाची ततवें 
वगेळाली होतात. 

 
या प्रकणी आणखी पुष्ट्कळ चमतकार आहेत. ते येथे भलभहले जात नाही. व प्रतयक्ष पभहल्या भशवाय 

पक्की खातरी व समजूत होणार नाही. यास्तव सांके्षप कभरतो. 
 

——— 
 

लीिीचंुबकज्ञान 
 
लोहोचुांबक दोन जातीचा आहे. एक स्वभावीक आहे. तो लोखांडाचे खाणीत सापडतो. व दुसरा 

कृतीचा आहे. तो, लोखांडाचा तुकडा घेऊन लोहोचुांबकाांस लाऊन ठेवावा, म्हणजे तयास तो गूण येतो. व 
लोखांड बकवा पोलाद उत्तर भदशसे ठोकावें बकवा तापऊन भवझवावें. म्हणजे तयास तो गूण येतों. परांतू तो 
फार भदवस ठरत नाही. 

 
लोहोचुांबक याचा गूण असा आहे. कीं, लोखांडाचा कीस करून कागदावर ठेवावा. व तयाजवर 

लोहोचुांबक ठेवावा. म्हणजे ते तुकडे तयास जडतात. परांतू लोहोचुांबकाचे दोन टोकास फारच जडतात. तीं 
टोके नेहेमी दक्षणेस व उत्तरेस असतात. जर, लोहोचुांबकाची लहान सुयी केली. आभण भतला एका 
काट्यावर अडवी ठेभवली. तर भतचे एक टोक दक्षणेस व दुसरे उत्तरेस राहील. व जर भदशा बदली तर ती 
सुयी भफरते. आभण पुन्हा दक्षण उत्तर होतें. या यांत्रास होका म्हणतात. तो तारवावर बसून दूर देशाांत 
समुराांत जाणारे लोकाांस उत्तर भदशा कळण्याकभरता अवस्य पाभहजे. हें यांत्र करण्याची भरती ठाऊक 
जाहाल्या पासून समुराांत लोक भफरु लागले. पूवी ठाऊक नवते. जसे जभमनीवरचा लोकाचे घड्याळ तसे 
समुराांत भफरणाऱ्या लोकाचा होका आहे. बकबहुना अर्ीक आहे. कारण कीं, तयाभशवाय तयाचे जाणेच 
होणार नाही. 

 
लोहचुांबकाचा गूण दुसरा, असा आहे. कीं, तो जा लोखांडास लागून काही भदवस असतो. तया 

लोखांडास आपले गणू देतो परांतू तयाचे गूण भदल्ह्याने भ्रष्ट होत नाही. 
 
भतसरा गूण असा आहे. कीं, मध्य भागी पदाथध असता ही तो लोखांडास अकषधण कभरतो. जर 

घड्याळा खाली लोहचुांबक ठेभवला. तर, घड्याळ चालावयाचे बांद होतें. कारण कीं, तयाचे आांतील लोखांडी 
चक्रास तो आकषधण करून र्भरतो. 

 
लोहचुांबकास दक्षण उत्तर दोन टोके असतात. तयामध्ये इतका भनयम आहे. कीं, जे दक्षणेचे टोक तें 

उत्तरेस केलें  तर लागलें च सुयी भफरून तें दक्षणेस होतें. आभण उत्तरेचेच उत्तरेस राहातें. याजवरून अमुक 
टोक उत्तरेचे व अमुक दक्षणेचे हें समजतें. आणखी दोन सुया करून तयाची दोन भवपरीत टोकें  म्हणजे 
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एकीचे दक्षण व दुसरीचे उत्तर अशी जर एकीमेकीस लावली तर ती जडून राहतात. व एकीचे दक्षण व 
दुसरीचे दक्षण टोक जर लावले. तर ती आकषधण कभरत नाहीत. आभण उडून पलीकडे पडतात. 

 
लोहचुांबकाने लोखांडच आकषधण होतें. असे नाही. आणखी काही पदाथध आकषधण होतात. जस्त, 

भशसें, माणीक, ताांबे इतयाभद पदाथात लोखांड आहे. याजकभरता तेही आकषधण होतात. लोखांडाभशवाय 
दुसरे पदाथध आकषधण होऊ नये. असें आहे. याजकभरता जे पदाथध आकषधण होतात. तया सांवात काही तरी 
लोखांडाचा अांश आहे. असें भसद्ध होतें. व पृर्थवीचें आांगात उत्तरेस व दक्षणेस मनेश्वी लोखांड आहे. याजमुळे 
होक्यातील सुयी ताठून दक्षणोत्तर असते. जर सुयी पाण्यावर कशास तरी बाांरू्न टाभकली. तर तीही आपली 
भदशा राखतें. याजवरून असे भदसते. की पृर्थवी लोहचुांबकां  रूप आहे. व दक्षण धु्रवाकडे व उत्तर धु्रवाकडे 
आकषधणाची शक्ती आहे. 

 
कोणी असे म्हणतात. कीं, लोहचुांबकामध्ये आकषधण करणारा उत्तर दक्षण वाय ूआहे. आभण तया 

वायूची भवपरीत गाठ पडली. तर, भमत्रता आहे. व एका जातीच्या वायूस तोच जातीचा वायू दूर ढकलतो. 
याजवरून पृर्थवीचे उत्तरेस व दक्षणेस भवपरीत वायू आहे. म्हणजे दक्षण धु्रवाकडे उत्तर वायू आहे व उत्तर 
धु्रवाकडे दक्षण वायू आहे. म्हणून सुयीची तयाची भमत्रता होऊन उत्तरेचे टोक उत्तरेस राहातें. आभण दक्षणेचे 
दक्षणेस असतें. 

 
होक्याचे यांत्राांत केव्हा केव्हा असें होतें. कीं, लोहचुांबकाची सुयी बकभचत भदशा सोडून वाकडी होते. 

लां डन शहराांत सांन् १६६० इसवींत सुई इशान्येस जाहली होती ती सांन् १८१८त वायव्येस सरली. हाल्ली 
पुन्हा इशान्येस जात आहे. तसेच सुयीचा झोक कर्ी कर्ी उध्वध बकवा अर्ः होतो. व उत्तर अमेभरकेत अगदी 
सुयी उभी होते. 

 
लोहोचुांबकाचा गूण तेजापासून आहे. असे कोणी म्हणतात. व मोठें ओझें उचलावयाजोगें लोहचुांबक 

तेजाचे योगाने कभरता येतात. व तारवावर वीज पडते तेव्हा होका भबघडतो. याजवरून अनुमान कभरतात. 
परांतू पके्क समजत नाही. 

 
लोहचुांबकापासून बहूत यांते्र होतात. व चमतकार होतात. तयाभवषयी प्रकणध पुष्ट्कळ आहे. परांतू येथे 

सांके्षप केला आहे. 
 

——— 
 

नक्षत्रज्ञान 
 
आकाशाांत नक्षत्रें भदसतात. यास बहूत काळापासून पाहून अनुभव घेऊन ज्योभतषानी तयाच्या चार 

जाती ठरभवल्या आहेत. तारा, ग्रह, उपग्रह, रू्म्रकेतू. 
 
(१) तारा म्हणजे जी नक्षत्रें आपलीं अांतरें एकामेकापासून बदलत नाही. परांतू सवधकाळ तयाच 

भठकाणी असून दुसऱ्या ताऱ्यापासून जे अांतर असतें. तें कर्ी कमी होत नाही. या प्रकारच्या तारा दीढ लाख 
भलहून ठेभवलेल्या आहेत. परांतू दोन हजार, डोळयानीं भदसतात. व दीघध दशी यांत्राने पाभहल्या. तर, सुमारे 
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दाहा लक्ष तारा भदसतात. तयाचा उजेड कमी असतो. तो तयाचें शरीर लहान बकवा अांतर फार याजमुळें 
आहे. याचा सांशय आहे. तत्राभप एका एकाचे अांतर इतकें  भसद्ध होतें. याचा उजेड भततक्या अांतरावरून 
खाली एण्यास कोणाांस तीन वषे– दाहा वष ेपाभहजेत. याजकभरता तयाचीं अांतरें अवध आभण कोट्यान कोटी 
कोंस आहेत, व तयाजवर जशा परृ्थवीवर प्रजा आहेत. तशा प्रजा नसतील. असे म्हणवत नाही. यास्तव 
परमेश्वर अनांतकोटी ब्रह्माांड नायक आहे. ताराांची नावे, तयाचे जमाव जसे भदसतात. तया तया पदाथाप्रमाणे 
ठेभवली आहेत. जसे, बवचू माचा म्हणजे कृभत्तका व मृग जसे. 

 
असे अनेक समुदाय आहेत. तयाांची अनेक नावें आहेत. भकतीएक काही भदवस भदसतात. आभण मग 

नाभहसे होतात. याची काय गती व काय प्रमाण असेल. तयाचा भठकाण नाही. 
 

 
 
(२) ग्रह म्हणजे जी नक्षत्रें आकाशाांत भनयमाप्रमाणे भफरतात. तयास म्हणावें. याप्रमाणे ग्रह, सूयध–

बुर्–शुक्र – पृर्थवी – मांगळ – गुरु – शनी – आणखी पाच नवीन ग्रह आहेत. ते व बुर्–शनी एकूण सात 
ग्रह डोळयानी भदसत नाही. ते प्रयतनाने भदसतात. आभण पाच मात्र स्वाभाभवक भदसतात. 

 
(३) उपग्रह म्हणजे ते कोणी एका ग्रहाबरोबर भफरतात. ते पृर्थवी बरोबर चांर भफरतो. हा १ गुरु याचे 

बरोबर ४ आहेत. शनी बरोबर ९ आहेत. व नव्याबरोबर ६ आहेत. एकूण २० उपग्रह – ग्रह व उपग्रह भमळोन 
३२ नक्षत्रें आहेत. इतक्याचा गती मात्र ज्योतीष शास्त्राांत ठरभवल्या आहेत. 

 
सूयध मध्ये असून सभोवती हे ग्रह भफरतात. बकवा पृर्थवीमध्ये असून भफरतात. एभवषयी प्राचीन 

काळापासून बहूत भसद्धाांत आहेत. परांतू साांप्रत काळी ज्योभतषानी पक्का भवचार करून सूयध मध्ये आहे असें 
ठरभवलें  आहें. 

 

 
 
सूयासभोवते हे ग्रह आहेत. याचीं अांतरें सूयापासून मलै, 
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बुर् ३७०००००० 
शुक्र ६९०००००० 
पृर्थवी ९५०००००० 
मांगळ १४४५००००० 
नभवनल  
गुरु ४९३०००००० 
शनी ९०४०००००० 

याची शरीरे रुां द आहेत. तयाांचे मलै 
सूयध ८००००० मांगळ ४१०० 
बूर् ३१७४ गुरु ८६००० 
शुक्र ७७२४ शनी ७९००० 
पृर्थवी ७९१२ नवीनाची भलभहली नाहीत. 
 
याची स्वरूपे व एक प्रदक्षणा होण्याचा काळ वगेळा वगेळा आहे. व तयाची गभणतें पुष्ट्कळ आहेत. 
 
(४) रू्म्रकेतू ही नक्षत्रें आहेत. तयाचे मागध व प्रदक्षणेचा काळ अभनभित आहे. याजमुळे तयाचे गणीत 

होत नाही. 
 
जसा सूया सभोवताली ग्रह समुदाय आहे. व तयाचे भनयम मनुष्ट्यास माहीत होऊन गणीत कभरता 

येतें. तयाचप्रमाणे वरती आणखी तारामध्ये एका भोवती आणखी तारा भफरणाऱ्या अनेक असतील. व तयाांची 
गभणतें व्हावी. परांतू तयाचा भठकाण अद्याप लागत नाही. व तयाच्या असख्यतवें करून कर्ी लागणार नाही. 
मनुष्ट्याची शक्ती व बुद्धी, इश्वराची कृतयें जाणावयास फार थोडी आहे. याजवरून समजावें. 

 
सूयाभोवती ग्रह भफरतात. याचे भनयम असे आहेत. कीं, 
 
चलनशक्ती ज्ञानावरून असे भसद्ध होतें. कीं, जो पदाथध एकदा चालू जाहला. तयास हरकत पडली 

नाही. तर सवध काळ चालू राहील. आभण जो मोठा पदाथध आहे. तो लाहान पदाथाचे आकषधण कभरतो. 
 
सदरहू भनयमाप्रमाणे सूयध सवाहून मोठा ग्रह आहे. तो बाकीचा लाहन ग्रहाचे आकषधण कभरतो. 

आभण ईश्वराने ग्रह उतपन्न करून तयास चलन भदल्हें आहें. तेव्हा चालू झाले. तयाांस अडथळा काही नाही. 
म्हणून तयाणी समूर जावें. परांतू सूयाचे आकषधण एका आांगानें होतें. याजमुळें वतुधळाकार गती होते. तयाचा 
नकाशा पूवी भलभहलाच आहे. 

 
आपण पृर्थवीवर राहतो. व पृर्थवी हा एक सूयासभोवती भफरणारा ग्रह आहे. यास्तव येथील मात्र ज्ञान 

आपल्यास आहे. इतर ग्रहापासून सूयध केवढा भदसतो. व तयाची ऊष्ट्णता तेथे भकती व तेथील पजधन्याभदक 
व्यवस्था कशा या आपल्यास माहीत नाहीत. याजकभरता पृर्थवीवर कसें चभरत्र भदसतें ते भलभहतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

सूयासभोवती पृर्थवी भफरते. तया मागाचे बारा भहसे केले आहेत. तयाांचीं नाव ेव भदवस 
 

मेष २१ माचध }  
उन्हाळा } 

 
 
६ मभहने उत्तरायण 

वृषभ १९ अप्रील 
भमथून २० मे 
     
ककध  २१ जून } 

पावसाळा 
अांवल भसव्ह २२ जुलई 

कन्या २२ अगष्ट 
       
तूळ २३ सप्तेंबर } 

 
पावसाळा 
अखेर 

} 
 
 
६ मभहने दक्षणायन 

वृभिक २३ अगटोबर 
र्न २२ नवेंबर 
     
मकर २१ भडजांबर } 

 
भहवाळा कूां भ २० जानेवारी 

मीन १९ फेब्ऱ्यूआरी 
 
पृर्थवीचा वाटोळा गोळा आहे. तो पाणी व माती याणे घडलेला आहे. व आणखी अनेक जीव जांतू 

वनस्पती भतजवर आहेत. प्राचीन काळी परृ्थवी वाटोळी हें माहीत नवते. परांतू आलीकडे ज्योभतषाचे शोर् 
समुराांत भफरणें फार होऊन भमळालें . तयाजमुळें पुरता पत्ता लागला. पृर्थवीचा दोन गती आहेत. एक आपल्या 
भोवती भफरत असते. आभण तशीच भफरत भफरत सूयाभोवती जात आहे. आपल्या भोवती प्रदक्षणा चोवीस 
तासाांत होते. आभण सूयाभोवती ३६५ भदवसाांत होते. यापासून भदवस रात्र व अयन क्राांती व रुतू हें सूयाचे 
ऊष्ट्ण व तेज जसें असेल. तद्वत प्राप्त होतात. सूयध साडेनऊ कोट मलै (म्हणजे अर्ध कोस) दूर आहे. तेव्हा 
पृर्थवी एक तासाांत ६८ हजार मलै चालत आहे. गेल्या तासापासून एक तास सरें तो पयंत इतके दूर आम्ही 
सवध भतच्या बरोबर नावते बसल्याप्रमाणे चालके अहो. 

 
समुराच्या भरतया ओहोट्या व क्षारपणा याची सवाची कारणे आहेत. परांतू येथे भलभहणें जरूर नाही. 
 
पृर्थवीवर अनेक देशाांत अनेक हवा आहे. व अनेक भपकें  वगैरे भवभचत्र रचना आहेत. व उन्हाळयाांत 

सूयाचे ऊष्ट्णानें पाणी वरचढतें. व पावसाळयाांत खाली वषाव होतो. व सूयध जाताच चांर उगवतो. इतयाभद 
कारभार हाताने व भनयमाने होतो. तयाांत चकू पडत नाही. तेव्हा ईश्वरानें हें केवढें यांत्र चालू केलें  आहे. व 
जरी इतकें  ज्योभतष शास्त्र आहे. व इतका प्रयतन जाहला. आहे. तरी, तया अांतराचा अवांश व खवांस देखील 
कळा नाही. जसें समुराच्या भतरी एक वाळूचा रजःकणध घेतला. तर, असें वाटते. कीं, या कणाप्रमाणें या 
समुराांत आणखी भकती असतील. बरे? तद्वत सूयध व तयाचे ग्रह भफरणारे असे ३२ नक्षत्राचा भठकाण काहीसा 
लागला. परांतू असे ग्रह आणखी मध्ये एक मोठा ग्रह राहून तयाचे भोवताले भफरणारें तारे भकभत एक 
असतील. व तया सवाचा शकक्तदायक मूळ ग्रह कोण असेल. बकवा आपला सूयध देखील तयाचे उपग्रह 
असतील. कीं काय? याचा आभद अांत अद्यापी नाही. केवढी परमेश्वराची शक्ती असेल ती पाहा? 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

वर भलभहल्याप्रमाणे पृर्थवी भफरून भतजवर अांरे्र पडतो. जें आांग सूयाकडे तयाजवर उजेड आभण जे 
भफरलेलें  असतें. तयाजवर रात्र असते. 

 
सूयामुळें  र्नुष्ट्य चांराची क्षय वृद्धी प्रती सूयध ग्रहणें असे चमतकार पृर्थवीवर होतात. तयातून ग्रहणाचा 

पयाय भलभहतो. 
 

 
 
सूयध ग्रहण पडतें. तेव्हा सूयाचे व परृ्थवी मध्ये चांर एका रेषेत येतो. तेणे करून भततक्या पृर्थवीचे 

भागावर काळोख पडतो. जसे— 
 
चांर ग्रहणाांत पृर्थवी मध्ये येते. जसें— 
 

 
 
आभण चांर सावलींत सापडतो. याजमुळें काळा भदसतो. चांर स्वता का तसाच आहे परांतू सूयाचे 

भकणानी तो चमकतो. 
 
गभणतामध्ये मानें आहेत. म्हणजे सौरमान चांरमान ब्रहस्पती मान इतयादी, सूयधमान म्हणजे २४ 

तासाचा भदवस १ चांरमान म्हणजे चांर एका राशीत जाईपयंत एक रात्र व एक भदवस होतो. बृहस्पतीमान 
म्हणजे एक वषांत अर्ीरात्र व अर्ा भदवस व तया ग्रहावर जे लोक असतील. तयास असेच होत असेल. 

 
ग्रहण पूर्वणमे अमावास्ये भशवाय होत नाही. कारण कीं तयाच भदवशी समूर रेषेत एण्याचा ग्रहाचा 

समय आहे. इतर भदवशी वाकडे भतकडे असतात. 
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एक वषात ग्रहणें ७ कदाांभचत होतील. व च्यार बहुर्ा घडतात. दोन तर, होतातच. सावली मध्ये 
जेव्हा चांर जातो तेव्हा पूणध खग्रास होतो. थोडा गेला असला. तर, अपूणध होतें. व दूर असल्यास अांगठी 
सारखे होतें. जसे— 

 

 
 
सूयाचे व आपले मरू्न दुसरे ग्रह जातात. परांतू सूयावर सावली पडावया जोगें तयाांचे शरीर नाही 

सबब भदसत नाही. ग्रहणात सूयाचा व चांराचा उजेड कमी होतो. असें नाही. परांतू आपले डोळयानी तयाचा 
उजेड भदसत नाही. भवकार सावलीचा आहे. 

 
धु्रव म्हणून एक एक तारा आहे. तो आकशचा कणा आहे. व लां का ही भमूध्य रेषा मानली आहे. 

तेथून तो धु्रव भईुबरोबर भदसतो. तेथून आभलकडे आलीकडे आले म्हणजे तो तारा चढलेला भदसतो. तयाचे 
अांतराचे गणीत करून देशाची लाांबी रुां दी समजतें. व समुराांत तयाचे आर्ाराने जातात. 

 
——— 

 
धदाथपतत्रज्ञान 

 
ही भवद्या मूळ भकमया पासून उतपन्न जाहली. रसायणें अांजनें परीस घुटका इतयादी भकमयातील. 

भसद्धीचा शोर् कभरता कभरता बहूत पदाथाचा सांयोग होऊन काय होतें. हें समजेल. नांतर भकमया लबाड 
आहे. असें समजून या ततवज्ञानाचा अभ्यास वृबद्धगत होत चालला. 

 
ततवज्ञान म्हणजे पदाथाची ततवें कोणती हें कळण्याची भवद्या आहे. पदाथध ईश्वराने तीन कस्थतीत 

भनमाण केले आहेत. (१) घट् (२) पातळ (३) वायूमय, आणी तयाांत दोन भेद, (१) ततवपदाथध (२) भमश्र 
पदाथध, पदाथाची ततवें थोडीं आहेत. बहूत करून जे पदाथध भदसतात. हे भमश्रआहेत. ह्मणजे दोन बकवा 
अर्ीक ततवें एकत्र होऊन तो पदाथध उतपन्न जाहाला. आभण ततव म्हणजे तया पदाथाची उतपत्ती सांयोगापासून 
नाही. परांतू स्वयांभ ूतो पदाथध असतो. याप्रमाणें गांर्क तयाचे काही जरी केलें . तरी तयापासून दुसरा पदाथध 
भनघत नाही. आभण खारें पाणी हा भमश्र पदाथध आहे. कारण कीं, तयास जर अभटवलें . तर तयातून काही पाणी 
वगेळें  होईल. व काही मीठ होईल. 

 
आणखी सांयोग होतसाता भवलक्षण फळ उतपन्न होतें. म्हणजे चुन्याच्या कळीवर पाणी ओतलें . तर 

उष्ट्ण होतें. तेलाांत सोऱ्याचे पाण्याचा थेंब टाकताच आग लागते. दुसरें एक सुवणध भेदक पाणी आहे. तयाांत 
सोनें टाकलें . म्हणजे तयाची पूड होते. व गलासें कशी होतात. याचा शोर् पदाथध ततवज्ञानाांत आहे. या 
ज्ञानावर बहूत रोजगार आहेत. जसें, परीट, रांगारी, सोनार, ओतारी, वगैरे या ज्ञानावर आपला र्ांदा 
कभरतात. परीट डाग कोणतया पदाथाचे सांयोगानें जाईल हें पाहातो. ओतारी कोणतया दोन र्ातू एकत्र 
केल्या म्हणजे भपतळ होईल. हें पाहातो. यास्तव हे रोजगार या ज्ञानावर चालतात. असें जाणावें. 

 



 अनुक्रमणिका 

या भवदे्यत भकती एक सांज्ञा शब्द आहेत. तयाचा अथध–सांयोग म्हणजे दोन पदाथध एकत्र केलें  असता 
एकामेकातील ततवाची ऐक्यता जाहाली. म्हणजे सांयोग जाहाला असें म्हणावें. आभण पदाथाची ततवें 
वगेळाली जाहाली म्हणजे भवयोग म्हणावें. उदाहरण. जस्ताचे भाांड्याांत आांबट घातलें . म्हणजें, काळें पडतें. 
हा सांयोग, लाकूड जाळलें . म्हणजे राख होते. भदवा जळतो. हा भवयोग आभण वाळू व पाणी एकेजागी केलें . 
आभण हलऊन पनु्हा ठेभवलें . म्हणजे वाळू एकीकडे होते. व पाणी एकीकडे होतें. तेव्हा तयाचा भवयोग ही 
जाहला नाही व सांयोग ही जाहला नाही. असें समजावें. 

 
हे सांयोग ईश्वरी कृतीत नेहेमी होत आहेत. व भवयोग ही होत आहेत. मनुष्ट्यच पहा, की नेहेमी 

वायूचा श्वासोश्वास करीत असतें. व पोटाांत अन्न जातें. तयाचे रक्ताभदक पदाथध होत असतात. तेव्हा सवध 
पदाथध जीतके आहेत. भततक्यामध्ये हे भनतय सांयोग भवयोग चालू असतात. सबब तयाचा शोर् काढणें हा या 
भवदे्यचा गूण आहे. 

 
असे शोर् आलीकडे सापडले आहेत. कीं, बचध्याची साखर होते. व हडाांचें अन्न कभरता येतें. व 

लाकडाच्या भकसाची भाकर कभरता येते. व भहरा हा कोळसा असें दाखभवता येतें. आग घेणारे पदाथापासून 
पाणी होतें. असें दृष्टीस पडतें. व वायूपासून पाणी होतें. असे चमतकार या भवदे्यत आहेत. 

 
सवध पृर्थवीवर मूळची ततवें अजमासे ५४ आहेत. भततक्या पासून सवध भवभचत्र पदाथध उतपन्न जाहले 

आहेत. प्राचीन काळी जेव्हा या भवदे्यचा शोर् कमी होता. तेव्हा असें मानीत होते. कीं, पाच ततवें आहेंत. 
पृर्थवी, पाणी, वाय,ू तेज, अवकाश या पासून सवध पदाथध आहेत. परांतू हाल्ली ही ततवें भमश्र पदाथध आहेत असें 
भसद्ध होतें. ततवाच्या जाती एणे प्रमाणे आहेत. 

 
र्ातूमयततवें ४१ अर्ातूमयततवें १३ 

 
५४ 

 
र्ातूमय ततवाांत सोनें, रुपें, पारा, भशसे, लोखांड, इतयादी आहेत. 
 
अर्ातूमय ततवाांत उजेड, ऊष्ट्ण, तेज, ही भबन् वजनी तीन आहेत. व अग्नीततव, वायूततव, 

पृर्थवीततव, जलततव इतयादी वजनी आहेत. 
 
पदाथध दोन तऱ्हेनी आकषधण होतात. एक चुांबनशक्ती ते स्वभावीक आकषधण आहे. आभण सांयोग 

आकषधण म्हणजे भमश्र होऊन सांयोग होतो. तो एक कागदाचा तुकडा घेतला तर तयाचे पोटी अनांत तुकडे 
आहेत. ते फाडला म्हणजे पूणध करी तोपयंत दृष्टीस पडतात. परांतु तेच तुकडे तयामध्ये असतात. परांतु ते 
एकमेकास भचकटलेले असतात. एका पदाथाचे स्वजातीय तुकडे एकत्रअसलें  म्हणजे स्वाभाभवक आकषधण 
होतात. आभण दोन पृथक जातीचे तुकडे एकत्र भमळाले म्हणजे तो सांयोग म्हणावा. जसे भपतळ केली म्हणजे 
तयाांत जस्त व ताांबें एकत्र होऊन तसा पदाथध होतो. बकवा सोऱ्याचे पाण्याचा थेंब एक ताांब्याचे पैशावर 
टाकावा. म्हणजे पसैा भवरघळून तयाचा व तया पाण्याचा सांयोग होऊन नवाच पदाथध उतपन्न होतो. 
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पाण्यात दोन वायू आहेत. एक जल ततव व एक अग्नीततव यांत्रात पाणी ठेऊन तयाची भट्ी केली 
म्हणजे दोन वायू पृथक होतात. ते पुन्हा एकत्र केले म्हणजे पाणी उतपन्न होतें. 

 
वायूमध्ये तीन ततवें आहेत. तयाचाभह भवयोग कभरता येतो. 
 
पाण्यातून जे जलततव भनघतें. तें आगदी हलकें  असतें. ते भपशवीत भरून जर सोडलें . तर भपशवी 

वर पतांगा सारखी चढते. तयाजवर माणसें बसून ही आकाशात चार पाच मलैावर म्हणजे दोन अडीच 
कोसावर मेघ मांडळापयंत जातात. 

 
माणसाचे पोटाांत वायू गेला म्हणजे तयातील अग्नी ततव पोटाांत जाऊन रक्त पाांढरें असतें. तयाभश 

भमश्र होऊन रक्तवणध कभरतें. आभण वाईट हवा बाहेर भनघते. याजकभरता जेथें माणसें फार जमतात. तेथें 
हवा वाईट होते. आभण मनुष्ट्याचा प्राण देखील जातो. भजतकीं उघड्या वरील हवा असेल. भततकी भनमधळ 
असते. 

 
पदाथध-ज्ञानाचा बहूत भवस्तार आहे. व तयाचे पुरतें ज्ञान होण्यास तया तत्त्वाचा यांते्र करून प्रतयक्ष 

अनुभव घेतला पाभहजे. ही भवद्या अभतउतकृष्ट व ईश्वराची अचींतय शक्ती दाखभवणारी आहे. याचा अभ्यास 
फार लक्ष देऊन केल्या भशवाय तयातील अवघड गोष्टी ध्यानाांत येणार नाही. तत्रापी येथे भलभहलें  आहे. 
याजवरून तया भवदे्यचें तातपयध काय आहे. हें समजेल. 

 
या प्रमाणे हा ग्रांथ आम्ही समाप्तीस आणला. यात जे चमतकारीक अनुभव भलभहलें  आहेत. 

तयाजवरून परमेश्वराची शक्ती अचींतय आहे. व पराक्रम अगम्य आहे. असे समजेल आभण भकतीही यांते्र 
मनुष्ट्यानी उतपन्न केली. तरी ती इश्वराने एक केस उतपन्न केला आहे. तयाचे जे यांत्र लावले आहे. तयाची 
योग्यता पाहाणार नाही. सषृ्टींत सवध ईश्वराची प्रचीती येतें आभण आपले एक मनुष्ट्याचे शरीर हें केवढें 
चमतकारीक यांत्र केलें  आहें. व अनेक रांगाचे फुलाची झाडें रानात ईश्वराने उगवली आहेत. तयाची भवभचत्रता 
करण्या कभरता भकती तत्त्व ेव यांते्र ईश्वरी सांकेताने चालु जाहली आहेत. अशी नारायणाची शक्ती पाहून 
तयास शरण जाव.े इतकीच माणसाची योग्यता आहे. 

 
माणसाचे सूख वृबद्धगत कल्पनेने कल्पना तकध  काढून यांते्र करून होते. याांत सांशय नाही. जर, जातें 

नसतें तर, पीठ दळावयाचे सांकट पडलें  असतें व भवस्तव, पेटवण्याचा ठाऊक नसता तर भशजवावयाचे 
सांकट पडतें. याच न्यायाने इतर कमाची यांते्र म्हणजे भवणण्याची ओझी ओढण्याची वगरेै भसद्ध केली, असताां 
मनुष्ट्यास मेहेनत कमी पडते. व पदाथध वृबद्धगत होऊन सूख अभर्क होतें. व ज्ञान ही वृबद्धगत होते. जर 
तारवें नसती तर पृर्थवी भवषयी व ग्रहाभवषयी ज्ञान प्राचीन काळच्या लोकाचे होतें तसेच राभहले असतें. व चूक 
कर्ी आढळतीना परांतू यांत्र भसद्धीने जनाचा बहूत लाभ जाहला. आहे. यास्तव यांत्र भसद्धी भवषयी यांत्रज्ञान 
ग्रांथ बहूत उत्तम व इकडील देशचे लोक पाहणे जरूर आहेत म्हणून ही लाहन लाहन पुस्तके पाहून 
तेणेकरून मोठी पाहाण्याची चमतकाराचे अनुभव घेण्याची इच्छा या ग्रांथद्वारे वाढो अशी आमची इच्छा आहे. 
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शब्दालंकाव 
 
 
 
 
 

िे लिानसें धुस्तक ज्यािें 
 

१ कामदावलीकाशंीं संभाषि  .२ लक्ष्मोज्ञान . ३ फावसो 
 

धनदनाम्याचें मिावाष्ट्रभाषेंत भाषातंव  .४ यतं्रज्ञान.  
 

५ फावसो खुणलस्तानाचा आठव्या अध्यायाचें भाषातंव. 
 

६ िीळोचे दुवाचाव णनषेा णनबंा, इत्याणद 
 

गं्रथ केले त्यािें 
 

इगं्रजो अलंकावशास्राचे अनुलक्षानें 
 

मिावाष्ट्रदेशातंोल लीकाचें 
 

उधयीखाथप 
 

केलें  
 
 
 

ते कृष्ट्िाजो कत्रबक वानडे यांिीं 
 

धुण्याचे ज्ञानप्रकाश छाधगानयातं छाणधलें . 
 
 
 

सन १८५१ कक  .० –६ 
 
 
 

शक १७७३  
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प्रस्तारना 
 
शब्दालांकार हा भवषय अलांकारशास्त्राचा एक भाग आहे. जे मराठी पुस्तकें  वाचतात तयाांस या 

भवषयाचें ज्ञान अवश्य असलें  पाभहजे, आभण या ग्रांथाचा उपयोग शाळाांस फार आहे. या ग्रांथाचे भागाचें 
फेभरस्त येणेप्रमाणें. 

 
 नाव  पृष्ठ  नाव  पृष्ठ 

१ प्रकरण …  १  ८ अनुक्रम … १४ 
२ प्रकरण …  १  ९ अध्याहार … १५ 
३ प्रकरण …  ३ १० भवस्तार … १६ 

१ उतपे्रक्षा …  ३ ११ सजीवारोपण … १७ 
२ उपमा …  ६ १२ उपलक्षण … १८ 
३ रूपक …  ८ १३ सांबोर्न … १८ 
४ अन्योकक्त्त … ११ १४ उद्गार … १९ 
५ अतयुकक्त … १२ १५ मायना … १९ 
६ पृछा … १३ १६ प्रतयक्षोकक्त … १९ 
७ भवरोर् … १३  ४ प्रकरण … २० 
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शब्दालंकाव 
 

प्रकवि १ 
 
भाषणाचा शुद्धाशुद्ध भवचार करणारे याांनीं भाषा शुद्ध, स्पष्ट, आभण भनःसांशय अथानें, भलभहण्याभवषयीं 

अनेक भनयम साांभगतले आहेत; आभण तयाांनीं भाषेचा शोर् करून तयाांस शब्दाचे प्रयोग करण्याच्या रीती 
आढळल्या तयाांस भभन्न भभन्न नावें योभजलीं आहेत; ह्या नावाांमध्यें शब्दालांकार असें एक नाव आहे, तयाचें 
व्याख्यान या पुस्तकाांत केलें  आहे. 

 
——— 

 
प्रकवि २ 

 
बोलण्याांत बकवा भलभहण्याांत काांहीं एका पदाथाचें वणधन करावयाचें असताां, तया पदाथाच्या 

साम्यतेचा दुसरा पदाथध उदाहरणास घेऊन, तयाचे वणधन केलें  म्हणजे तया वणधनीय पदाथाचा फार गौरव 
होऊन ऐकणाराच्या बकवा वाचणाराच्या अांतःकरणाांत तें वणधन फार ठसतें. अशा प्रकारच्या शब्द प्रयोगास 
शब्दालांकार म्हणतात. अलांकार रभहत साध्या शब्दाांनी वणधन केलें  असताां, अांतःकरणाांत ठसत नाहीं; याचे 
प्रमाणाथध खालीं दोहों जातींचीं भाषणें भलभहलीं आहेत. 

 
सार्ीं वाक्यें अलां कृत वाक्यें 

(१) तयाला दया फार आहे. तो दयेचा सागर आहे. 
(२) तो फार उदार आहे. तो कणध आहे. 
(३) तयाच्या पभवत्रकाचे भहरे फार चाांगले आहेत. तयाच्या पभवत्रकाचे भहरे नक्षत्रें आहेत. 
(४) बाजीरावापासून पेशव्याांचें घराणें पराक्रमहीन झालें . बाजीरावापासून पेशव्याचें घराणें मावळलें . 
(५) हा घोडा टाकला म्हणजे फार जलद जातो. हा घोडा टाकला म्हणजे केवळ वारा आहे. 
(६) तयाणें सामोपचाराचें भाषण केलें . तयाणें साखर पसरभल. 
(७) दुखणें लवकर येतें पण हळूहळू जातें. दुखणें हत्तीच्या पायाांनीं येतें आभण मुांगीच्या पायाांनीं जातें. 
(८) ते लोक चोहोंकडे चार गेलें . आांवळयाांची मोट फुटली. 

 
शब्दालांकारयुक्त भाषणें मनुष्ट्याांस भशकाांवीं लागत नाांहींत. जशी जशी मनाची कस्थभत असेल तशी 

तशी ती स्वभावाने उतपन्न होतात. भवद्वान्, मूखध, मूल, वृद्ध, आभदकरून सवांस अशीं भाषणें बोलावयाचीं 
ठाऊक असतात. कदाभचत् भवद्वानापेक्षाां आडाणीं माणसें शब्दालांकार करण्याांत फार प्रवीण असतात. आभण 
साध्या भाषणापेक्षाां कभवतेंत अलां कार फार असतात. 
 

उदािवि अभखं 
 
सांतबनदा ज्याचे घरीं ॥ घर नव्हे ती यमपुरी ॥ 
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तुका म्हणे बवचू नाांगी ॥ तैसा दुजधन सवांगीं ॥ 
कावळयाच्या गळाां मुक्ताफळ माळा ॥ तरी काय तयाला भषूण तें ॥ 
तुका म्हणे ऐसें अभाभवकजन ॥ तयाांशीं वाया शीण करूां  नये ॥ 

 
मनास भवकार बकवा भनमग्नपणा, बकवा हे शोक, जस जसे असतील तसतशीं अलां कारयुक्त भाषणें 

भनघतात; यास्तव रागानें बोलणारा बकवा जीव लावनू बोलणारा बकवा काळजीनें भाषण करणारा, हे 
अलां काराांचे प्रयोग फार कभरतात. 
 

——— 
 

प्रकवि ३ 
 
शब्दालांकाराचे प्रकार बहुत आहेत ते अनुक्रमाने साांगतों. 
 
(१) उतपे्रक्षा हा एक अलां कार उतपे्रक्षा आहे. हा नेहमी भाषणाांत येतो; याची योजना अशी आहे कीं 

ज्या गोष्टी भवषयीं वणधन करावयाचें असतें तयाचे गुण दुसऱ्या ज्या पदाथांत असतात; तया पदाथाचें नाव 
घेऊन वणधन करावयाचा पदाथध तो हाच असें भाषण करणें, येणेंकरून साध्या रीतीनें बोलण्याहून अर्ीक 
चमतकार, ऐकणाऱ्यास वाटतो. ज्या पदाथांचें वणधन करावयाचें तो, आभण जो दृष्टाांतास घ्यावयाचा तो हे 
दोनही पदाथध वस्तुतः पाभहले तर भभन्न असतात; परांतु या पदाथाचें गुण तयाजवर आहेत, इतकी गोष्ट 
बोलणारा मनाांत अणून हाच तो पदाथध, असें बोलतो हें वास्तभवक पाभहलें  तर भमर्थया आहे; परांतु भाषणास 
शोभा फार येते. जसें, “हा भशपाई घराांत असताां चोरटे आांत येण्याची प्राकप्त काय” या साध्या भाषणापेक्षाां 
असें जर कोणी बोलला, तर चमतकार होतो. “हा वाघ घराांत असताां चोराचें पाउल भशरकेल काय?” जे 
गुण भशपायाच्या अांगीं आहेत ते वाघाच्या अांगीं आहेत म्हणून बोलणाऱ्यानें तया भशपायास वाघाची उपमा 
द्यावयाची सोडून तयासच वाघ असें ककल्पलें . परांतु तो वाघ नव्हे हें उघड आहे. याांत असें दर्वशभवलें  कीं, 
बोलणाऱ्याच्या मनाांत तो वाघासाभरखा आहे हें खरें, परांतु तयास वाघाचें आभण तयाचें साम्य इतकें  जवळ 
वाटत होतें कीं तयाणें तयाांस अभेदें करून तोच असें म्हटलें ; आभण बोलणाऱ्याचे मनाांत असा भाव होता कीं, 
मला जसा हा भशपाई भदसत आहे, तसा हा जर कभरताां, “वाघासारखा आहे.” असें म्हटलें  तर ऐकणाऱ्यास 
तसा भदसणारा नाहीं; यास्तव तयाचें पूणध वणधन करण्याकभरताां आभण ऐकणाऱ्यास पक्कें पणें समजण्या कभरताां 
बोलणारा समजतो कीं यास वाघ म्हणावा हें उत्तम. याचीं आणखीं उदाहरणें अशीं आहेत कीं ज्या मनुष्ट्याचे 
सांगतीनें आपला नाश होणार, तयाभवषयीं आपण म्हणतों कीं, “या फुटक्या नावेंत बसावें कोणी?” आभण 
एखादा खुनशी माणूस असतो तयाभवषयीं आपण म्हणतों कीं, “हा सपध आहे कर्ीं भवसरणार नाहीं.” आभण 
चार भाऊ चाांगले आहेत आभण पाांचवा वाईट असला म्हणजे म्हणतों कीं, “ही तुळशींत भाांग कोठून 
उगवली.” वास्तवीक पदाथांचें नाव गाांव सोडून दुसरा पदाथध पुढें करून तयाचे अनुसांर्ानानें भाषण केलें  
म्हणजे ती उतपे्रक्षा म्हणावी. आपल्यास कोणी सहाय्य केलें  असताां तयाला असेंम्हणतों कीं, “तुम्ही आमचे 
सारथी आहा” कोणीं रक्षण पोषण केलें  असताां तयाला म्हणतों कीं, “तुम्ही आमचे मायबाप आहाां” “भवशषे 
राग येण्याचें भाषण करूां  नकाां.” या भावें म्हणतों कीं, “अहो भवस्तवावर तेल ओतूां नकाां.” “रोज भदवाळी” 
“माळेचे मणी” इतयादी सवध उतपे्रक्षा आहेत. 

 
ज्ञानेश्वर म्हणतात. दुष्ट असा असतो कीं (अध्याय १६ ओांवी ४२) 
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आभण मन सपाची फुटी ॥ डोळे नाराांच्याची सुटी ॥ 
बोलणें की वृभष्ट ॥ इांगळाची ॥ १ ॥ 
तुकाराम म्हणतात कीं— 
पररव्य परनारी । अभभलाषभूननाक घरी ॥ जळो तयाचा आचार । वायाां भार वाहे खर ॥ १ ॥ 
सोंवळयाची कस्थभत । क्रोर्ें भचटाळला भचत्तीं ॥ तुका म्हणें सोंग । दावी बाहेरील रांग ॥ १ ॥ 
 
यावरील उदाहरणाांत “इांगळाची वृभष्ट.” आभण “भार वाहे खर” हे अलां कार आहेत. बोलण्याांत बहुत 

करून उतपे्रक्षा सांभक्षप्त असते. परांतु भलभहण्याांत ऐखादे वळेेस ती भवस्तीणध कभरतात. म्हणजे एखादा कवी 
असें म्हणतो कीं, राज्य हा एक रथ आहे. राजा हा आांत बसणारा तयाचा प्रर्ान तोच सारभथ. चाकें  हेंच सैन्य. 
घोडा हाच सेनापभत, इतयाभद लाांबच वणधन कभरतात. 

 
(२) उपमा हा एक अलां कार उपमा आहे. उतपे्रके्षस आभण उपमेस इतकें च अांतर आहे कीं उतपे्रक्षेंत 

उपमा दाखवीत नाहीं. अमुक पदाथध अमक्या साभरखा आहे; असें न बोलताां अमुक पदाथध अमकाच आहे असें 
बोलतो. आभण उपमा इतकी पुढें जात नाहीं. उतपे्रक्षा असत् आहे. आभण उपमा सत् आहे कारण कीं ती 
सादृश्य भाव स्पष्ट करून दाखभवते. उपमेनें बोलण्याांत फार रस येतो. दृष्टाांतास पदाथध जो घेतला असतो तो 
भजतका योग्य असेल भततका चमतकार भवशषे होऊन ऐकणाऱ्याचें मन तृप्त होतें, जसें “राजपुत्राचें मुख पूणध 
चांरासारखें होतें.” आभण “तयाचे अांगावरील दाभगनें नक्षत्राांसाभरखे शोभत होते.” “हा उांस साखरे साभरखा 
गोड आहे.” “या घोड्याची मान मोरासारखी आहे.” एका कवीचा श्लोक आहे कीं. 

 
भल्याच्या सांगानें अवगुण गुणाचा गुण भदसे ॥ 
कुसांगा सांगानें सुगुण गुणतो लोपतसे ॥ 
जसें खारें पाणी भपउभन घन जे गोड कभरती ॥ 
फणी दुग्र्ालागीं भपउभन गरलाते भचव भमती ॥ १ ॥ 
दुसरा कवी म्हणतो 
समथाश्रया केभलया जाण पाही ॥ भवना प्राक्तनें प्राप्त होणार नाहीं ॥ 
जसा वासुकी शोभतो शीव कां ठी ॥ पभर वायु भक्षभुनया काळ कां ठी ॥ १ ॥ 
तुकारामाचा अभांग 
वृांदावनफळें ॥ घोळीशी शकध रा ॥ भीतरील थारा न मोडेची ॥ १ ॥ 
तैसें दुजधनाचे ॥ न जाती दुगुधण ॥ स्वभाव कठीण ॥ म्हणोभनयाां ॥ २ ॥ 
(दुसरा अभांग) शृांगाभरला ज्ञानेंभवण ॥ जैसा गाढवावरी जीन ॥ ३ ॥ 
(भतसरा अभांग) अहोसवांगी भनमधळ ॥ भचत्त जैसें गांगाजळ ॥ ४ ॥ 
सारु्ची स्तुभत ज्ञानेश्वर कभरतात अध्याय १२ 
तो सवध भतूाांचे ठायीं । दे्वषोतें नेणेभच काांही ॥ आप पर नाहीं । चैतन्य जैसा ॥ १ ॥ 
उत्तमातें र्भरजे । अर्मा तें आव्हेभरजे ॥ हें काांहींच नेणें । वसुर्ाजेंवी ॥ २ ॥ 
गाईची तृषा हरूां  । व्याघ्रा भवषहोउभनमारूां  ॥ ऐसें नेणेंभच कोकरू । तोय जैसें ॥ ३ ॥ 
 
सार्ारण भाषणाांत व भलभहण्याांत व कभवतेंत उपमा बहुत येतात, व ग्रांथ वाचणारे आहेत तयाांस नेहमी 

सुांदर उपमा आढळतात भवषासारखें कडु, धु्रवासारखें अचळ, पवधतासाभरखें प्रचांड, आईसाभरखी ममता, 
भवदे्यसाभरखें भषूण, इतयाभद उपमा जाणाव्या. 
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(३) रूपक म्हणून एक रूपकभाषणाांत अलां कार आहे. तयामध्यें एकाचें वणधन करावयाचे असताां, 
तयाचें नाव न घेताां दुसऱ्या पदाथाचे वणधन कभरतात. उतपे्रक्षा आभण रूपक याांस असे अांतर आहे कीं, उतपे्रक्षेंत 
मूळच्या पदाथाचें नाव घेऊन तो अमुक असें साांगतो. आभण रूपकाांत मूळच्या पदाथाचें नाव अगदींच घेत 
नाहीं, आभण दुसऱ्याचे रूपानें तयाचें वणधन कभरतो. या प्रकारचे वणधनाचा अथध भदसतो एक आभण असतो एक 
अजामीळ अख्यान, गजेंरमोक्ष अख्यान, व्रतकथा इतयाभद रूपकें  पुराणाांत बहुत आहेत. तयाचा हेतु बोर् 
आहे. आभण जर एखाद्या मनुष्ट्याकडून तयाची चकू तयाचे तोंडानें कबलू करवावयाची असेल तर रूपक मोठें 
उपयोगी पडतें. रूमचे राजर्ानीचे इभतहासाांत एक गोष्ट आहे कीं, “मोठे मोठे सरदाराांच्या नेमणुकी वगरेै 
खचाबद्दल लोकाांवर कर फार बसले म्हणनू सवध शहरचे लोक रुसून गाांवाांबाहेर जाऊन बसले; तेव्हाां एका 
गृहस्तानें तयाांजकडे जाऊन तयाांस रूपक साांभगतलें  कीं, हात पाय नाक डोळे वगैरे अवयव पोटावर रुसले. 
आभण म्हणाले कीं, आम्ही मेहनत करून यास खावयास घालतो. आभण हें पोट काांहीं उद्योग करीत नाहीं; 
तेव्हाां ते सवध रुसून पोटाकभरताां भमळवण्याची तजवीज करीनाांत. दोन भदवस गेले तों हातापायाांची शकक्त 
गेली आभण डोळे आांत ओढले; तेव्हाां तयाांनी भवचार केला कीं, पोटास खावयास घातल्या खेरीज आपला 
भनभाव नाहीं. असे म्हणून पनुः पूवधवत् उद्योगास लागले.” ही गोष्ट ऐकून ते सवध लोक फभजत होऊन माघारे 
आले. आताां या रूपकाांत पोट तें सरदार. हात पाय हे लोक, असा वास्तभवक अथध आहे; परांतु बाह्यातकारीं 
ही गोष्ट भतऱ्हाइताची आहे. यास रूपक म्हणावें. ईसब नीभत पांचोपाख्यान हीं सवध रूपकें  आहेत. एका राजास 
जुलूम करूां  नये. म्हणून बोर् करावयाचा होता; तेव्हाां तयाचे प्रर्ानानें अशी युकक्त केली कीं, पक्ष्याांची भाषा 
आपल्यास समजते अशी गप्प उठभवली ऐके भदवशीं राजा भशकारीस गेला; तेव्हाां एका पडलेल्या घरावर 
झाड उगवलें  होतें तेथे दोन भालू ओरडत होतया तेव्हाां राजानें प्रर्ानास साांभगतलें  कीं तूां भालू काय म्हणतात 
तें ऐकून ये. नांतर तो झाडापाशीं जाउन कान देऊन सोंग करून उभा राभहला. आभण तया उठून गेल्यावर 
परत आला नांतर राजानें भवचाभरलें  कीं काय बोलल्या? तेव्हाां प्रर्ान भीतभीत बोलला की, मला समजलें  
परांतु मी कसें साांगावें? तेव्हा राजानें आग्रह केला. आभण स्वस्थपणानें साांगावें अशी आज्ञा केली तेव्हाां प्रर्ान 
म्हणतो कीं, राजा एक भालू पक्षी दुसऱ्या पक्ष्याचे येथें येऊन तयास म्हणत होता कीं माझ्या मुलास तूां मुलगी 
देणार. तेव्हाां मला पांनास गाांव ओसाड आांदण देशील तर मी मुलगी करीन; तेव्हाां दुसरा पक्षी म्हणाला. अरे 
तयाची काळजी अगदीं करूां  नको. या देशचे राजास आयुष्ट्य मात्र असावें. पन्नासाांच्या भठकाणी शांभर दोनश े
गाांव देईन. हें भाषण राजाचे अांतःकरणाांत खोंचून तयानें जुलूम सोडून भदला. 

 
अभवश्वासू आभण भभत्रा याच्या सांगतीनें घात होतो हा बोर् करण्याकभरताां एकानें गोष्ट साांभगतली 

कीं.एका कोल्ह्याचे स्त्रीनें वाघाचे घराांत राहण्याचा आग्रह नवऱ्यास केला. तेव्हाां तो तेथें येऊन राभहला. नांतर 
सांध्याकाळीं वाघाची येण्याची वळे झाली तेव्हाां आपण बाहेर येऊन बसला. आभण स्त्रीस साांभगतलें  कीं, मला 
तूां वाघाचे माांसाभवषयीं पूस. वाघ येत आहे तों आांतून कोल्ह्यास ती पुसते कीं महाराज मला वाघाचें माांस 
पाभहजे. तेव्हाां तयानें जबाब भदल्हा कीं, एकाचें पुरें असलें  तर तयार आहे. हें ऐकून वाघ पळाला. तों वानर 
तयाचा भमत्र पलीकडचे झाडावर होता तो तयास म्हणाला कीं, अरे वाघा उभा राहा. हें सवध थोताांड आहे; 
परांतु तो उभा राहीना. आभण तसाच पुढें गेला; तेव्हाां वानरानें तयाचे पाठीस लागून जाऊन तयास उभा करून 
समजून साांभगतलें  तेव्हाां तयानें असे साांभगतलें  कीं, “वानरा तू माझ्या बरोबर चल” तेव्हाां वानरानें कबलू 
केलें , तथाभप वाघ म्हणाला “तुझ्या आभण माझ्या शेंपटाांस गाांठ देऊां , म्हणजे माझ्या भजवाची खात्री होईल.” 
तेंही वानरानें कबूल केलें , नांतर ते दोघे एकामेकाांशीं बाांर्लेले घराजवळ आले तों कोल्हा वानरास म्हणाला 
‘अरे वानरा तुला दाहा वाघ आण म्हणनू साांभगतलें , परांतु तूां एवढ्या सांध्याकाळीं एकचघेऊन आलास्’ हें 
ऐकून वाघाच्या मनाांत आलें  कीं हा वानर कपटी आहे. मला फसभवतो; असें जाणनू तो पळाला. तेव्हाां वानर 
भबचारा पाठीमागें आपटून आपटून मेला. 
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या प्रकारच्या सवध गोष्टी रूपकें  जाणावीं. प्रीभत दाखभवण्याकभरताां एक गोष्ट अशी आहे कीं, एक 
दाांपतय डोहाांत बुडत होतें, तेव्हाां कडेच्या लोकानीं तयास काढावयाकभरताां पानबुडे पाठभवले. तों एक 
पानबुड्या येऊन तया दाांपतयाांतून नवऱ्याचा हात र्रूां  लागला. तों तयानें आपले बाईकोकडे हात दाखऊन 
म्हणाला कीं, भतला काढ. आभण प्रसांग असा होता कीं नवरा अगदीं बुडत होता; तेव्हा याची प्रीभत म्हणावी 
इतयाभद सवध गोष्टी रूपकें  जाणावीं. 
 

अनयीक्तत 
 
(४) अन्योकक्त म्हणून एक अलां कार आहे. तयाांमध्यें चाांगले शब्द बोलून अथध अगदीं उलटा भनघतो. 

जसें, “तुम्ही शाहाणेच आहाां.” “तुम्ही थोरच आहाां.” “तुम्ही भले माणूस आहाां.” इतयाभदकाांचा उलटा अथध 
होतो, म्हणजे शाहाण्याचा वडेा. थोराचा हलका. भल्याचा लबाड. असा भवपरीत अथध होतो, बनदा करण्याांत 
अन्योकक्तचा फार उपयोग पडतो. अन्योक्ती कर्ी कर्ी बोलणारा आपल्यावर घेतो. जो दुसऱ्यावर दोष 
ठेवावयाचा तो आपल्यावर घेतो; आभण तेणेकरून दुसऱ्याची फजीती कभरतो. जसें, “तुमचें इतकें  काम 
करून मीच लबाड.” म्हणजे तुम्ही लबाड, आभण अन्योक्तीचा आणखी असा प्रकार आहे कीं, बोलणारा 
कबूल करून नाकबलू केल्याचा अथध दशधभवतो. जसें “होय खरी गोष्ट.” “तुम्ही चाांगलें  केलें ” म्हणजे ही 
गोष्ट खोटी. तुम्ही वाईट केलें  असा अथध होतो. बोलणाऱ्याचे स्वरुपावरून आकृतीवरून डोळयावरून 
अन्योकक्त तेव्हाांच लक्षाांत येते. 

 
अत्युक्तत 

 
(५) अतयुकक्त म्हणून एक अलां कार आहे, येणेंकरून बोलणारा आपली गोष्ट वाढऊन दाखभवतो, 

बकवा लहान करून दाखभवतो. जसें, लाांब कागद असला तर म्हणतात कीं, “ही बखर कोण वाचील” 
कोणी वाईट करीत असला तर म्हणतात कीं, “याने प्रलय माांडला आहे” कोणी काम लवकर केलें  म्हणजे 
म्हणतात कीं, “तयानें हें काम क्षणाांत केलें ” थोडें पाणी असलें  म्हणजे म्हणतात कीं, “या तळयाांत थेंबभर 
पाणी नाहीं.” तळयाांत जरी पाांच हजार थेंब असले तरी थेंब भर नाही असें म्हणतात. तेव्हा थेंब या शब्दें 
करून भवपुळतेचा अभाव उतकषकेरून वर्वणला इतकाच तया भाषणाचा अथध होतो. हा अलांकार प्राचीन व 
अवाचीन काव्याांत बहुत भठकाणी आांहे. रामायणाांत लांका सुवणाची वर्वणली आहे. तयाचा अथध तेथील घरें 
दारें सोन्याचीं होतीं असा नाही. परांतु तेथें रव्य फार होतें इतकाच बोर् आहे. 

 
धृछा 

 
(६) पृछा हा एक अलां कार आहे येणेंकरून बोलणारा प्रश्न कभरतो, परांतु तेणेंकरून भनिय 

सुचभवतो. अक्षराांचा अथध पाभहला तर सांशय असावा आभण अलांकाराचा हेतू तर दृढ भनिय असतो. साध्या 
शब्दाांनीं भनिय बोलणें यापेक्षाां या अलां काराचा गुण इतका जास्त आहे कीं, तयामध्यें असा अथध उतपन्न होतो 
कीं, कोणीही तया गोष्टीची चौकशी केली तर बचता नाहीं. आभण ती गोष्ट अशी आहे हें साांगण्याांत काांहीं कपट 
नाहीं. हें दशधभवलें  जातें. जसें, “या गोष्टीचा पुरावा नाहीं काय?” म्हणजे या गोष्टीचा पुरावा आहे याांत 
भतळमात्र सांशय नाहीं, आभण कोणीही हें शोरू्न पाभहलें  तर हेंच सतय आढळेल. इतका अथध या अलां काराने 
दर्वशवला जातो. 

 



 अनुक्रमणिका 

कभव म्हणतो— 
 

उडदामाजी काळें गोरें ॥ काय भनवडावें भनवडणारें ॥ 
कुजली याचीं वृक्ष फलें  ॥ मरु्र कोठुभन असतील ॥ १ ॥ 

 
या पृछेनें असें सुचभवलें  आहे कीं, कुजलीयाचीं फळें कदाभप मरु्र असावयाचीं नाहींत. आभण ही 

गोष्ट इतकी उघड आहे की, याची परीक्षा पहावयास नको. 
 

णरवीा 
 
(७) भवरोर् हा एक अलां कार आहे. येणेंकरून बोलावयाच्या पदाथाचे शजेारीं भवपरीत पदाथाचें 

प्रदशधन करून तेणेकरून पभहल्याची सबलता कभरतात. अशा रीतीस भवरोर्ालां कार म्हणतात. उदाहरण. 
“तया घराांत माशी नाहीं, मग माणूस कोठून असणार.” याांत माणसाहून कमी पदाथध माशी ती बोलून 
तयानांतर माणसाचें नाांव घेतलें , येणेंकरून माणूस नाहीं, या अथाचें दृढीकरण, साध्या शब्दाांनीं फक्त माणसू 
नाहीं असें बोलण्यापेक्षाां, अर्ीक जालें . दुसरें उदाहरण, असें आहे कीं, “अहो जेथून र्ावणें यावयाचें तेथून 
दरवडा आला, हें म्हणणें शोभत नाहीं.” र्ावणें म्हणजे चोर आले असताां तयास र्रावयास व भमळकत 
सांरक्षण करावयास राजाचे दूत ताांतडीनें र्ावत येतात ते. तेव्हाां दरवड्याचा भवरुद्ध पयाय आहे. हा प्रथम 
दाखऊन नांतर दरवड्याचें नाांव घेतलें  येणेंकरून भवशषे दृढता तया भाषणास आली. हा भवरोर् जसा 
बोलण्याांत आहे. तसा दृभष्ट वगैरे इांभरयाांचे भठकाणीं आहे. जसें, गरीबी माहीत असल्याभशवाय श्रीमांतीची चव 
नाहीं. लहान पदाथध पूवी पाभहल्याभशवाय मोठ्याची बकमत समजत नाही यास्तव जवाहीर भवकणारे लोक 
प्रथम वाईट रतन दाखभवतात नांतर उत्तम रतन दाखभवतात तेणेंकरून तयाचा चाांगलेपणा भवशषेेंकरून 
नजरेंत भरतो. 

 
अनुक्रम 

 
(८) अनुक्रम म्हणून एक अलां कार आहे. यामध्यें दोन चार बकवा अर्ीक पयायाांचे अनुक्रमानें चटण, 

बकवा उतरण, करून बोलतात; परांतु तया सवध पयायाांचे र्ोरण मुख्य गोष्टीकडे असतें. जसे घाशीराम 
कोतवाला भवषयीं बोलतात कीं “अहो हा शहराचा कोतवाल, याणें कोणास मृतयूची भशक्षा देऊां  नये. तयाांत 
तयाणे तर ब्राह्मणास माभरलें , तेंही कोंडून, आणखी भनरपरार्, तस्मात् फारच वाईट केलें .” बाजीरावाभवषयी 
म्हणतात. कीं “तयाचे मांत्री वाईट होते. आणखी सरदार सवध नाखुषी, स्वतः मूखध, तेव्हाां राज्य कशास 
राहील?” दाभगन्या भवषयीं म्हणताांत कीं, “सोन्याचा दाभगना, तयाजवर उजळा, तयावर भहरे, तेव्हाां मग काय 
शोभा पाहावी.” भवद्वानाभवषयीं म्हणतात कीं; “या साभरखा गाांवाांत नाहीं व प्राांताांत नाहीं, व देशाांत ही नाहीं.” 
यास अनुक्रम म्हणावा. यापासून बोलण्याांत फार चमतकार आहे. कभवतेंत हें अलां कार पुष्ट्कळ येतात. कोठें 
दुयोर्नाभवषयीं म्हटलें  आहे कीं, “स्त्रीचा छळ करू नये, तयाांत बांरू्ची स्त्री, तयाांत सभेंत, तेव्हाां तयानें फारच 
अनुभचत केलें .” दुःखाचें वणधन कोणी कभरतो कीं, “अरे बाबा मी वृद्ध झालों, मला उठावयाची शकक्त नाहीं, 
तशाांत जवळ काय होतें तें चोरानें नेलें , घर जळालें , एक बांरु् होता तो ही मेला. मुलगा एकच होता तोही 
वारला, माझे दुःखास पारावार नाहीं.” यामध्यें एकाहून एक अर्ीक अनथध साांभगतले आहेत. शवेटीं सवांहून 
अर्ीक तो साांभगतला. अशा बोलण्यास अनुक्रम म्हणावा. मुख्य गोष्ट साांगावयाची असती ती एकदाांच न 
साांगताां दोन चार पायऱ्याांनीं ती पुढें दाखभवतात. याचें नाव अनुक्रम. 



 अनुक्रमणिका 

अध्यािाव 
 
(९) अध्याहार हा एक अलांकार घरगुती बोलण्याांत वगैरे पुष्ट्कळ येतो. याचा प्रकारअसा आहे कीं, 

भकतीएक शब्द टाकून देतात परांतु तयाचा अथध समजतो. जसें, दोघे खोलींत बोलत होते, आभण सेवकास 
साांभगतलें  कीं, “कवाड” लाव, याचा लोप झाला. “कोण” म्हणजे इतक्यावरून कोण आहे. कोण आला; हे 
अथध भनघतात. “अरे तेल” म्हणजे भदवा जात आहे. तेल आण; परांतु भततके शब्द बोलणारा बोलत नाहीं. 

 
णरस्ताव 

 
(१०) भवस्तार या अलां काराांत एकाभवषयीं बोलावयाचे असताां तयासांबांर्ी पाल्हाळ करून साांगतो. 

अध्याहाराशीं भवस्तार हा भवपरीत आहे. अध्याहाराांत तवरा आहे; भवस्ताराांत सावकारी आहे. भवस्ताराच्याही 
बोलण्याांत फार चमतकार आहे. जसें, “मी आपल्या डोळयानीं तयास पाभहला.” फक्त पाभहला असें म्हटलें  
तरीं होईल; परांतु डोळयाांनीं हे शब्द भवस्ताराचे घातले आहेत. येणेंकरून बोलणाऱ्याचे मनाांत जी गोष्ट फार 
असते. भतचा उद्गार तो बहुत शब्दाांनीं कभरतो. “ईश्वरानें सवध जग भनमाण केलें ” याांत सवध आलें . परांतु 
भवस्ताराने बोलणारा तयास आणखी तपशील लावतो कीं, “ईश्वराने जग भनमाण केलें , सूयध, चांर, पृर्थवी, हीं 
तयाणेंच केलीं, मनुष्ट्यास बुभद्ध तयाणेंच भदल्ही, नाना प्रकारचे जीव जांतू तयाणेंच केले.” इतयादी हा भवस्तार 
झाला. एक शब्दाांत जो अथध भनघतो, तोच पन्नास शब्दाांत काढणें यास भवस्तार जाणावा. याचें तातपयध असें 
आहे कीं, बोलणारा भवस्तार कभरतो आभण तो आपली उतकां ठा दाखभवतो; व वारांवार तीच गोष्ट शब्द भफरवनू 
साांगतो, जसें, ईश्वराची प्राथधना कभरतात कीं हे भगवान्, तुझी दया व्हावी, आभण या गरीबाची भवनांती 
पभरसावी, तूां या दीनाकडे पाहा. या अनाथाकडे दृभष्ट भफरीव. इतयाभद भवस्तारेंकरून प्राथधना व र्ाांवा 
कभरतात. 

 
सजोरावीधि 

 
(११) सजीवारोपण हा एक अलां कार आहे. याजमध्यें भनजीव पदाथध व सजीव पदाथाच्या लक्षणानें 

वर्वणतात. जसें, “सवध व्यापाराांत र्मध आपला सोबती असावा.” “वदे पुरुष तयास प्रसन्न आहे.” 
शतेकऱ्याभवषयीं आपण म्हणतों कीं “यांदा जमीनीनें तयास हात भदला,” या तीन्ही वाक्याांत भनजीव पदाथध 
सजीव मानून वणधन केलें  आहे. र्मध यास सोबती माणसू म्हणजे तयाचे आश्रयानें जावयाचें अशी कल्पना 
केली आहे. वदे हें सवांहून मुख्य र्मधपुस्तक आहे. तयास पुरुष मानून तयाची प्रसन्नता वणधन केली येणेंकरून 
वदे जाणतो इतकाच अथध जाहाला. भतसऱ्याांत जमीनीचा हात असें भलभहलें  तेणेंकरून असें सुचभवलें  कीं, 
जमीन ही कोणी जीवांत माणसू आहे. भतनें आपल्या सेवकास पडत असताां हात र्रून उठभवला, असें कल्पून 
तें भाषण जाहालें  आहे. तशींच दुसरीं वाक्यें आहेत. “गांगामाता आपले बाळकाांस भनमधळ कभरते.” “सवधत्र 
आपल्यास सतय रक्षक होय.” “मराठी राज्याचे बशदे, होळकर, हे डाव ेउजव ेहात होते.” व पेशव ेकेवळ 
भशर होय. “लक्ष्मी येऊां  लागली म्हणजे कुटुांब सहवतधमान येते.” “एकादशीच्या घरीं भशवरात्र आली.” “या 
कामानें आमचा छळ केला.” “भवदे्यसारखा भमत्र नाहीं.” इतयाभद वाक्याांवरून भनजीवाांस सजीव ककल्पले 
आहेत हें लक्षाांत येईल. व याप्रमाणें कल्पना पुराणाांत व इतर कभवतेंत अनेक भठकाणी आहेत तयाांचा भवचार 
केला म्हणजे लक्षाांत येतें असें बोलण्याचें व भलभहण्याचें तातपयध इतकें च आहे कीं, बोलण्याांस तेणेंकरून जीव 
आभण जोर येतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

उधलक्षि 
 
(१२) उपलक्षण म्हणून एक अलां कार आहे. तेणेकरून ज्या पदाथाभवषयीं बोलावयाचें असतें तयाचा 

अांश घेऊन सवांचा अथध दाखभवतात, बकवा ज्या पदाथांत दुसरा पदाथध मावलेला असतो तयाचें नाव घेऊन 
तयाचे आांतल्याचा अथध सुचभवतात, जसें, “तयाला श्री काढताां येत नाहीं;” म्हणजे काांहीं भलभहताां येत नाहीं. 
हा भवस्तीणध अथध सुचभवला. आभण “ती समयी चालली म्हणजे समयीमध्यें ज्योभत आहे ती चालली. असा 
अथध होतो. “तयाचें घर बसलें .” म्हणजे घराांतील कुटुबाांचीं माणसें नाहींशीं जाहलीं. “तयास तरवारी मृतय ू
आला.” म्हणजे लढाईांत मेला. तरवार ही लढाईांतील एक अल्पभाग आहे. तेणेंकरून सवांचा भनवशे झाला. 

 
संबीान 

 
(१३) सांबोर्न हा एक अलांकार आहे. येणेंकरून जो मनुष्ट्य मेला आहे बकवा जो जवळ नाहीं तयास 

हाक मारली असती. जसें, सीता रावणानें नेली, आभण राम वनाांत भफरून “हे सीते कोठे गेलीस अशा हाांका 
मारीत होता. येणेंकरून अांतःकरण अभतशभयत खवळलें  असतें, आभण तेणेंकरून भवस्मृभत होऊन अशी हाक 
माभरतात. याचें उदाहरण, कोणी मेला म्हणजे तयाचें नाव घेऊन हाका माभरतात. हें आहे येणेंकरून अतयांत 
ममता प्रगट होते. 

 
(१४) उद्गार हा एक अलां कार आहे तेणेंकरून आियध, क्रोर्, आनांद, बकवा दुःख, हे मनाचे भवषय 

दर्वशवले जातात. हें सांबोर्नच आहे, परांतु तयाचें उत्तर कोणी करावें. असें बोलणाराचे मनाांत नसतें, 
उद्गारानें बोलणारा इतकें  दाखभवतो कीं, तया गोष्टीभवषयीं अतयांत आियध होत आहे् “हे सागरा काय तुझी 
भवस्ती भवस्तीणधता् आभण तूां ईश्वराची सत्ता सुचभवतोस इतयाभद. 

 
मायना 

 
(१५) मायना हा एक अलांकार आहे. येणेंकरून कोणी एका पुरुषाचा गुण पाहून तया गुणाचें दशधक 

भवशषेण तयाांचे नावामागें भलभहतात. जसें, “राजश्री नारोपांत” “सकळ गुणाळांकरण अखांडीत लक्ष्मी अलां कृत 
राम भाऊ” श्रीमांत, राव, पांत इतयाभद सवध मायने आहेत. बहुत भदवसाांचे वभहवाटीवरून हे मायने ज्या 
पुरुषामध्यें गुण नाहींत तयासही भलभहतात. हे अलांकाराथध आहे. वस्तुशः वास्तभवक अथध तयाचा नसतो. 

 
प्रत्यक्षीक्तत 

 
(१६) प्रतयक्षोकक्त हा एक अलां कार आहे. तेणेंकरून बोलणारा बोलताां बोलताां तृतीय पुरुष सोडून 

ज्या भवषयीं बोलत असतो तयाचें बोलणें बोलतो, जसें. “पानपतचे लढाईांत मुसलमानाचा वरचढ होतो, असें 
भाऊसाहेबानें पाहून तातकाळ हत्तीवरून खालीं उतरले. आणरे पटे् आज बहदुचें भनशाण बुडत आहे. आभण 
हें अपेश माझे कपाळीं आहे. यास्तव मी आपली पराकाष्टा करीन यानांतर परमेश्वर समथध आहे.” याांत 
बोलणाऱ्यानें असें दाखभवलें  कीं, आपण जसा लढाईांत उभा आहे. आभण हुकूम करीत आहे. वास्तवीक 
पाभहलें  तर हा कोणीकडे, आभण गोष्ट झाली कर्ीं, आभण कोणीकडे, परांतु हें एक लाघव आहे. या रीतींचीं 
भाषणें कथेंत पुष्ट्कळ येतात. 

———  
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प्रकवि ४ 
 
याप्रमाणें भाषणाचे सोळा अळांकार तपशील वरतीं भलभहले आहेत. येणेंकरून अलां कारशास्त्राांत काय 

भवचार केला आहे तयाचा मासला ध्यानाांत येईल. आभण हें शास्त्र कवीनीं केलेल्या ग्रांथाचा आभण इतर 
भाषणाचा यथाथध समजण्यास भकती जरूर आहे हेंही लक्षाांत येईल. या शास्त्राचे ज्ञानावाांचून अथाचे अनथध 
वाचणारे करूां  शकतील कीं नाहीं याचा भवचार करणें योग्य आहे. आभण या शास्त्राची भशक्षा असल्यावाांचनू 
भाषणाचा अथध खरा समजावयाचा नाहीं हें पक्कें  जाणून याचा अभ्यास करावा हे भवनांती. 

 
⬤⬤ 
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गीटो शधत रािंू नये आणि गीटो साक्ष देऊं नये 
 

याणरषयीं 
 

लीकाशंीं सभंाषि 
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िें धुस्तक “भवतगंडधरप” कत्यीनें किदुस्थानातंोल 
 

लीकाचें णिताकणवता ंवणचलें  आिे आणि तें 
 

धुिें येथें 
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शके १७७३ 
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गीटो शधथ 
 
अहो लोकानों, अहो माझ्या स्वदेशीय भमत्रानो, मी तुमचे अतयांत भहताकभरताां एक चाांगली गोष्ट 

साांगतों. ती तुम्ही पुतेपणी लक्ष देऊन ऐका. तुमचें सवांचें कल्याण व्हावें एवढीच माझी इच्छा आहे. म्हणनू 
मी तुम्हास बोर् कभरत आहे तभर याचा तुम्ही आपले मनाशीं भवचार करून पाभहलात म्हणजे हा फार 
उपयोगी आहे. असें कळल्यावाचून राहणार नाहीं आभण मी म्हणतों ही गोष्ट खरी वाजवीं व यथाथध आहे अशी 
तुमची पक्की खातरी होईल. 

 
तुम्हा लोकामध्यें एक मोठा दुगधण आहे तो पाहून मला फार दुःख वाटतें आभण तयापासून तुमचा 

मोठा घात होतो हें मी बहुत वळे पाभहलें  आहे. मला असें वाटतें कीं तुम्हास ही गोष्ट समजाऊन भदल्ही असताां 
तुम्ही सावर् व्हाल. तुमचे दुगुधणाचे उद्धाटण करणे हें ही मला दुःख कारक आहे. परांतु जर हें मी न करावें 
तर तुमचा दुगुधण तुम्हास कळणार नाहीं आभण तुमच्या भहताची गोष्ट मला समजली आभण ती तुम्हास मी न 
कळभवली तर मग मी तुमचा भमत्र कशाचा? यास्तव मी आताां तुम्हास तुमचा घातक शत्रु तुमच्या प्रपांचाांत 
व्यवहाराांत व परमाथांत नेहेमी दगा कभरतो तो दाखवनू देतो आभण हा स्पष्ट दाखभवण्याकभरता जरी मी 
यद्याभप लाऊन बोललों तरी तें क्षमा करा मी तुमचा शुभबचतक व तुमच्याांतीलच मी आहें. आभण माझा 
मनोरथ इतकाच कीं मी तुम्हास साांगतों हा दुगुधण तुम्ही सोडून द्यावा आभण सुखी व्हावें आभण हा माझा 
मनोरथ ध्यानाांत र्रून जें मी बोलतों हें गांभीर पणानें ऐकून घ्या. आभण हें खरें बकवा कसें याचा भवचार 
आपल्या मनाांत करा म्हणजे सहज लक्षाांत येईल. 

 
अस्तु तो दुगुधण कोणता म्हणाल तर तयाांचे नाव खोटी शपत. तुम्ही खोट्या शपता मनस्वी घेताां 

आभण ईश्वराचें काांहीं भय र्रीत नाहीं हें मोठें पाप आहे. खोटी शपत हा केवढा अपरार् आहे. आभण या 
पापापासून काय अनथध होतात हें लक्षाांत न आभणताां बहुत लोक भनभधयपणानें खोटी शपत घेतात हा अपरार् 
या देशाांत फार चालू आहे. असें मी जाणतों असेच नाहीं परांतु देशाांतरीं व द्वीपाांतरीं तुम्हा लोकाांची बे अबरु 
फार प्रभसद्ध जाहली आहे. या गोष्टीचा तुम्ही भवचार करीत नाहीं म्हणून तुम्हास लोक बाहेर काय म्हणतात. 
हें कळत नाहीं परांतु खोटी शपत घेण्याभवशीं तुम्हास अगदीं काळीज नाहीं म्हणून चोहोंकडे नगारा झाला 
आहे. येभवषयीं तुमची खातरी करण्यास मजवळ सार्नें पुष्ट्कळ आहेत तयाांतील एक आताां साांगतों म्हणजे 
बाकीची साांगावयास नको. भशतावरून हाांड्याची परीक्षा होईल. 

 
एके बाईनें बहदुस्थानच्या माहीत गारीचें पुस्तक [इष्ट इन् भडया स्केच् बुक बाय् अ लेडी. हें इांग्रजी नाव.] सन 

१८३३ सालीं लां डन शहराांत इांग्रजी भाषेंत छाभपलें  तयाचें प्रथम भागाांत पान ८७ याांत असें भलभहलें  आहे कीं. 
 
“फौजदारी मोकदम्याांत कैदीनें गुन्हा केला आहे बकवा नाहीं हें ठरभवण्यास बहदुस्थानाांत महतप्रयास 

आहेत. याचे कारण कैदीस खोटी साक्ष देणारे लोक सहज भमळतात. खोटी साक्ष देणें हें पाप बकवा अर्मध 
बहदु लोकाांस वाटत नाहीं. या बदल शासन होईल हें तयाांस भय नाहीं. परांतु लोकाांमध्यें स्तुभत होईल असें 
तयाांस वाटतें मोठे पदवीचे लोक खोटी शपत करण्यास साांगतात आभण जो खोटी शपत करील तयास 
शाबासकी देतात. तयाचे मनास काांहीं वाईट वाटत नाही. खोटे साक्षीदार पाभहजे भततके पाभहजे तया 
प्रकरणाांत एक एक आणा भदल्हा तर भमळतील अशी बहदुस्थान देशचे लोकाांची कस्थभत सर भवलीयम ज्योंन् स 
साहेब [हा कलकत्त्याचा जड्ज्य होता व यासारखा माहीतगार साहेब लोक आजपयंत झाला नाहीं याजकभरताां तयाचे मताची योग्यता इांग्रज 
लोकाांत मोठी आहे.] भलभहतो”. 
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हें जें या साहेबानें भलभहलें  आहे हें खरें बकवा खोटें याचा तुम्ही आपले मनाांत भवचार करून पाहा 
म्हणजे लक्षाांत येईल. मला तर ठाऊक आहे कीं ज्याच्या योग्यता व भवद्याही मोठ्या आहेत तेही खोटी शपत 
वाहण्यास प्रसांगीं कचरत नाहींत मग आडाणी लोकाांचें काय बोलावयाचें आहे. साराांश या अपरार्ाची या 
देशाांत मोठी प्रवृभत्त आहे तेव्हाां या पापापासून तुमचे खुद व सवध देशाचें व सवध मनुष्ट्यमात्राचें घात कसे होतात 
हेच आताां मी तुम्हास साांगतों. 

 
प्रथम शपत म्हणजे काय ते ऐका. मनुष्ट्याचा मुख्य र्मध असा आहे कीं सतय भाषण करावें हालीं जे 

पृर्थवीवर मनुष्ट्यजातीमध्यें र्मध आहेत ते सवध कबूल कभरतात कीं सतयावाांचून मनुष्ट्यास सद्गभत नाहीं. तत्राभप 
भकतीएक दुरातमे सतय सोडतात यास्तव जेव्हाां मोठा प्रसांग पडतो तेव्हाां जी वस्तु अभत पभवत्र आभण 
अभतमान्य व भजचें नाव घेतलें  म्हणजे लोकाांस भय वाटावें अशा वस्तुचा नामोच्चार करून बोलणें याचें नाव 
शपत. हा सांस्कार कभरतात. राजास न्याय करण्याचे कामाांत वगैरें खरे बोलणें ऐकून घेण्याचें कारण फार 
पडतें म्हणून राज दरबाराांत व न्याय सभेंत साक्षीदाराची साभक्ष शपथ देऊन घेतात. 

 
पूवी शपथा अनेक प्रकारच्या होतया. शूरास दाण्याची बकवा जमीनीची शपथ देत. ब्राह्मणास गाईची 

बकवा तुळशीची शफत देत. अथवा गांगा व गीता याची शपथ देत. परांतु हाल्लीं जी शपत देतात ती फारच 
मोठी आहे सन १८४० चा कायदा ५ यात शपथेचा उच्चार असा भलभहला आहे. 

 
“मी परमेश्वर स्मरण करून आपले र्माप्रमाणें अशी प्रभतज्ञा कभरतों कीं जीं साक्ष मी देतों ती खरी 

होईल व जें मला माहीत आहे तें सवध मी साांगेन व खोटी साक्ष देणार नाहीं.” 
 
याप्रमाणें प्रभतज्ञा करून आताां साक्ष घेतात तेव्हाां परमेश्वराहून पूज्य व मान्य दुसरा कोणीच नाहीं 

तयास साक्षीदार करूां न खरें बोलेन अशी प्रभतज्ञा करणें याहून मोठा प्रसांग राभहला नाहीं. आभण अशा समयी 
राजाची व लोकाांशीं प्रतरणा करून दुसऱ्याचा घात इछून स्वर्मास व राजदांडास तुछ मानून परमेश्वराचा 
अपमान करून खोटें बोलणें हा केवढा दोष आहे याचें मी काय वणधन करावें? या दुष्ट्कमास खोटी शपत 
म्हणतात 

 
पूवी शपथेचा उच्चार भलभहला आहे तयाांतील प्रतयेक शब्दाचा अथध पुरतेपणीं तुम्ही मनाांत आभणला तर 

तुमचें ध्यानाांत येईल कीं हा मोठा सांस्कार आहे व स्वर्मध रक्षण होऊन परमेश्वराचा कोप न व्हावा व 
लोकाांमध्यें असतयाची प्रवृभत्त होऊन अनथध न व्हाव ेअसें ज्यास कतधव्य असेल तयाणें शपथ मानली पाभहजे 
नाहीं तर र्मध बुडतो. ईश्वर कोप होतो हें खभचत आहे आभण कदाबचतराख होईल हेंही खभचत परांतु हें न 
झालें  तरीं लोकामध्ये बेंअबरु तरी होईल. या जन्मामध्यें थोडे भदवस घालवण्याचे असतात परांतु पुढें 
र्माभशवाय कोण तारणारा आहे व परमेश्वर सवधत्र रक्षण कभरतो तयास क्रोर् आणला तर जग येथें अथवा पुढें 
आपली गभत काय होईल हें मोठें भय आहे हें जग क्षणभांगुर आहे व र्माकभरताां महान्, सारु्, ऋषी, योगी, 
भक्त, याांणी या जगाांतील ऐश्वयास तुछ मानलें  आहे. तया र्माची तुम्ही हेळणा यकतकां भचत् लाभ बकवा भीड 
अशा क्षलु्लक कारणावरून करणें हा मोठा अनुचार व मोठा तोटा करून घेणें आहे. जो र्मध आपल्यास मोक्षास 
नेणारा ज्या ईश्वराच्या कृपेंत आपण बसलों आहों तयाची वांचना करणे याहून मोठें नुकसान नाहीं. 

 
ईश्वर सवध शकक्तमान् न्यायी आभण सवध भठकाणी पाहाणारा आहे तयाचा अवमान खोटी शपत 

केल्यानें घडतो. तो असा कीं जेव्हाां तुम्ही शपत घेताां तेव्हा तुम्ही ईश्वराचें नाव घेऊन ईश्वरास साक्ष ठेभवताां 
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आभण तुम्हास माहीत आहे कीं ईश्वरास असतय कर्ींही मान्य होणार नाहीं असें असून तयास साक्ष ठेऊन जर 
तुम्ही असतय भाषण कराल तर असा अथध होतो कीं तुम्ही दाांडगाईनें असें मनाांत आभणताां कीं ईश्वर आमचें 
काय करणार आहे. ईश्वर कोठे पाहावयास आला आहे. सरकारी कायदा आहे म्हणून मात्र चालीप्रमाणें 
शपत घेतों परांतु ईश्वराचे नावापासून काांहीं भय नाहीं असें तुम्हास वाटतें असें उघड होतें बकवा तुम्ही जसें 
खोटे आहाां तसाच ईश्वर तुम्हास असतय बोलण्यास साहाय्य होईल असें तुम्हास वाटतें असा अथध होतो तेव्हाां 
खोटी शपत वाभहली म्हणजे ईश्वराची सतयता, न्याय, सवधसाभक्षत, सवधशकक्त. हें सवध नाकबूल केलें सें होतें 
तेव्हाां जे शपत करून खोटी साक्ष देतात ते मोठे नाकस्तक होतात. ईश्वराचे नावास वायफळ मानून ईश्वरास 
असतय अवडलें  असें समजून तयाचा भर्क्कार करील तयास तो शासन मोठें देईल याांत सांशय नाहीं आभण 
तयास तुम्ही या परीके्षच्या भठकाणी म्हणजे मनुष्ट्य जन्मामध्यें असा तुछ मानाल तर तयास केवढां शासन 
कभरता येईल याचा भवचार तयाचे कृतीवरून पाहा हें सवध ब्रह्माांड तयाणें केलें  आहे अशीं अनांत ब्रह्माांडे तयाचे 
इछेनें होतात जातात. तेव्हाां जे खोटी शपथ वाहणारे दुष्ट दुरातमे महा नाकस्तक आहेत तयाचे पापानें तो 
कोपेल याांस सांशय नाहीं. जरी तुम्ही बहुत वषपेयंत तयाचे प्रसांन्नतेकभरताां यज्ञ, होम, हवन, तप, पूजा, 
केल्या असतील तरी तया या महतपापानें व्यथध होतील. ईश्वराचे प्रसांन्नतेचे मुख्य भचन्ह हेंच आहे कीं तयास 
राग येईल असें कमध करण्यास भीती ज्याचे अांतःकरणाांत उतपन्न झाली नाहीं तयाजवर ईश्वर अनुग्रह झाला 
नाहीं हेंच खरें. जर मनुष्ट्य सामान्य शकक्तमान असला आभण तयाची बनदा बकवा उपहास केला तर तयास राग 
येतो व बहुत वषाची सांपादना केलेली दया एका शब्दानें जाते. आभण लोखांडाचे बाणापेक्षाां शब्दाचे बाण 
वाईट असें लोक म्हणतात तसेच एक वळे समजून उमजून जर ईश्वराचा अपमान केला तर तो बहुत पूजा 
व्यथध घालवील याांत सांशय नाहीं. याजवर तुम्हास एक गोष्ट साांगतों. पूवी पेशव्याांचे अांमलाांत लोक भोळे होते 
तेव्हाां अशी चाल होती कीं कोणी अगळीक जुलूम करूां  लागला तर तयास श्रीमांताांची द्वाही घालीत म्हणजे 
श्रीमांताच्या नावास भभऊन तयाचे कानावर मजकूर घातल्याखेरीज कोणी काांहीं ज्यास्ती जुलूम करूां  नये 
कारण की श्रीमांतास द्वाहीचा अपमान झाल्याचें कळलें  तर शासन होत असे. एकदाां मोरोबा फडणीस हा 
पुण्याांत वाडा बाांभर्त असताां तयास एका शजेाऱ्याचे घराची अडचण झाली म्हणून तो तें घर पाडूां लागला 
तेव्हाां तया गभरबानें तयास श्रीमांताांची द्वाही भदल्ही तीही तयाणें न ऐभकली आभण पाडावयाचें काम चालभवलें  
नांतर श्रीमांताकडे भफयाद गेली तेव्हाां मोरोबा जरी मार्वराव थोरले पेशवे याांचा भमत्र व मुछदी होता तरी 
तयाजवर इतराजी झाली. तेव्हाां मनुष्ट्यास असा अपमान झाला तर राग येतो मग ईश्वरास येईल हें काय 
साांगावें याचा भवचार करा. 

 
खोटी शपथ केल्यापासून ईश्वराचा अपमान होतो हें एक पाप साांभगतलें . आताां दुसरें पाप साांगतों. 

खोटी शपथ घेऊन खोटी साक्ष भदल्ही म्हणजे राज्याचा व राजाचे भनयमाचा म्हणजे कायद्याचा अपमान होतो 
हेंही मोठें पाप आहे. राज्याची प्रभतष्ठा बापासारखी प्रजेनें करावी हाप्रजेचा र्मध व तयाणें जें लोक 
सांरक्षणाकभरताां कायदे केले ते सवांनी मान्य कराव ेहे योग्य. कोणी मान्य न केले तर तो शासन कभरतो परांतु 
तयाशीं प्रतरणा करून न्यायसभेंत शफथ घेणें आभण खोटें बोलणें आभण राजदांड चकुभवणें हा मोठा अपरार् 
आहे. आभण राजाची मोठी अमयादा होती राजा प्रजेच्या कल्याणाकभरताां नेहेमी प्रवतधला असतो तयाचा 
अपमान करणें हा अपमान जसा यज्ञकां कण बाांरू्न ब्राह्मण बसला असताां तयाला लाथ माभरली तर मोठा 
अर्मध तसाच राजाचा न्याय चुकभवणें हें अर्मधयुक्त कमध आहे. 

 
खोट्या शपथे पासून भतसरें पाप कोंणतें होतें तें ऐक भवश्वासघात केल्याचा दोष घडतो. जेव्हाां 

साक्षीदार म्हणून तुम्हास राजा बकवा तयाचा नेमलेला अभर्कारी आपले सभेंत बोलावनू आणतो. आभण तुम्ही 
खरे बोलाव े म्हणून ईश्वराची शपत देतो तयावळेेस तयाचा भवश्वास तुम्हावर असा असतो कीं तुम्ही खरें 
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बोलाल आभण याचप्रमाणें सवध लोकाांचा भरांवसा तुमच्यावर असतो. कारण कीं तुमच्या साक्षीवरून न्याय 
व्हावयाचा असतो. घर, दार, बजदगी घ्यावयाची बकवा द्यावयाची असते. अबरु जावयाची बकवा भमळण्याची 
असते. फार तर काय परांतु जीव देखील घ्यावयाचा असतो याजकभरता सवांची नजर साक्षीदारावर असते 
आभण सवांचा भवश्वास असतो कीं साक्षीदार आता शपथेवर आहे तयापेक्षाां अन्यथा बोलणारच नाहीं. आभण 
वास्तभवक न्याय होईल असा मोठा आभणबाणीचा तो समय असतो तया समयीं खोटें बोललें  तर मोठा 
भवश्वासघात घडतो आभण आपण एका ईश्वरानें उतपन्न केलेले बकवा एका राजाखालीं नाांदणारे बकवा एका 
देशाांत राहणारे आहों सबब आपला भाऊपणा आहे आभण सतयानें सवांशी वागावें हाच आपला येथें र्मध आहे 
तयाांत दगा केला तर मोठा अपरार् होतो आभण राजानें व प्रजेनें तुम्हास शपत देण्याहून कोणते ओझें घालावें 
भवश्वास ठेवावयास याहून मोठें सार्न राभहलें  नाहीं हा अगदीं परमावर्ीचा उपाय याजकभरताां तुम्हावर 
फारच भरांवसा लोक ठेभवतात. कीं खरें बोलाल जर तयाांत अपरार् केला तर भवश्वासघात झाला याांत सांशय 
नाहीं आभण तो भवश्वासघातही सामान्य भठकाणी झालेला नव्हे परांतु महत्त्वाचे प्रसांगी महान् भवश्वासघात 
झाला. भवश्वासघाताचे पाप लोकाांस बहुतकरून माभहतच आहे. असें म्हणतात कीं भवश्वासघात की यास 
कोठेही मुकक्त नाहीं. 

 
चौथें पाप असें आहे कीं, मनुष्ट्यमात्राचें आपल्यावर ऋण आलेनें ऋण सतयावाांचून भफटत नाहीं असें 

शास्त्र आहे याजकभरताां आपले आपले कारभार सतयानेच कराव ेम्हणजे मनुष्ट्य ऋणातून क्षणी मुक्त होते. तें 
ऋण तसेंच राहतें 

 
पाांचवें पाप असें आहे कीं सतय भाषण करावें ही ईश्वराची आज्ञा म्हणजेच र्मध आहे. तयाचे भवपरीत हें 

कमध घडतें आभण नीतीस बार् येतो. पृर्थवीवर मनुष्ट्यें आहेत तयामध्यें जे जे र्मध हल्ली चालत आहेत तया सवध 
र्माचें सांमत खरें बोलण्याभवषयीं एकच पडते. यास्तव सतयभाषणासारखा भनर्वववाद र्मध नाहीं आभण 
बहदुर्मांत तर हा र्मध मुख्य साांभगतला आहे ब्राह्मणास मुांजीचे वळेेस वारांवार उपदेश खरें बोलण्याचा आहे 
आभण खोटें बोलणारे बकवा तयाहूनही अभर्क खोटी शपत करणारे याांची गणना बहदूांत होणार नाहीं असें हें 
पाप आहे. 

 
साहावें पाप असें आहे कीं शपत करून साक्ष भदल्ही म्हणजे अन्याय तुमच्या हातून घडतो. तुमची 

साक्ष उगीच कोणी घेत नाहीं. साक्षीचें काांहीं तरी प्रयोजन असतें. राजा तुमची साक्ष काांही एक तयास 
जडभारी काम पडतें तें बरोबर समजत नाहीं म्हणून तुम्हास र्माचें व ईश्वराचें भय घालून घेतो आभण अशा 
वळेेस राजाचे डोळे तुम्ही बाांरू्न तयाजकडून अनथध करभवलात तर तो दोष तुमचेच मस्तकावर बसेल. 
रयतेचा र्मध असा आहे कीं राजाकडून सत्त्य न्याय व्हावा म्हणून होईल भततकी तयास मदत करावी. तो 
काांहीं अांतःसाक्ष नसतो. तुमच्याांतीलच तो एक आहे परांतु तयाला तुम्ही सवांनी न्यायाचे कामावर बसभवला 
आहे. तेव्हाां तें काम तयाचें तुम्हीचभसद्धीस नेलें  पाभहजे. तुम्ही आपला र्मध सोडून भदल्हा तर अन्यायाचें पाप 
तुम्हावर येईल आभण तुम्ही आपला र्मध बुडवनू तयाचा बडुभवलात म्हणून तुम्हावर पाप दुपट येईल. 

 
सातवें पाप असें आहें कीं खोट्या साक्षीनें लोकाांस दुःख होतें व त्रास होतो. तुम्ही खोटी साक्ष देताां 

तेव्हाां तुम्हास गोड वाटतें काांकीं तुमचे आांगावर जोखीम नसते परांतु आपल्यावरून जग वोळखाव.े पाहा कीं, 
जर तुमच्यावर खून केल्याचा आळ आला आभण चार साभक्षदाराांनी साक्षी खोट्या भदल्ह्या आभण तयावरून 
तुम्हास फाांशीं द्यावें असें ठरेलें  तर मग तयावळेेस तुम्हाांस फार कडू लागेल आभण मग तुम्हास असें वाटेल कीं 
हे दुष्ट जर खरें बोलले असते तर माझा प्राण न जाता. मग तुम्हास खोटे साक्षीचें पाप भदसूां लागेल परांतु हें 
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तुमचे आांगावर येत नाहीं तों पयंत तुम्हास थट्ा वाटती. परांतु आतमवत् सवधभतूानी. असें वचन आहे. जसें 
आपल्यास वाटतें तसेंच दुसऱ्यास वाटतें तुम्ही खोटी साक्ष देताां तेव्हाां ज्यास उपरव होतो तो असाच तुम्हास 
म्हणत असतो. आभण तुमचें असतय मनाांत आणून क्षण क्षणी श्रमी होत असतो. 

 
आठवें पाप असें आहे कीं एकानें दुष्ट्कमध केलें  म्हणजे तयाचें पाहून दुसरें तसेंच करूां  लागतात. 

बापाचे गुण लें काांस लागतात. र्न्याचे गुण तयाचे चाकरास लागतात एकानें वाईट केलें  म्हणजे तयाचा 
शजेारी कभरतो अशी प्रवृभत्त वाढते. यास्तव प्रवृभत्त बांद होण्याकभरताां शासनें करतात. जर अपरार् होऊन 
एकटाच राहील तर लोक क्षमा करतील परांतु मनुष्ट्यमात्राचाां स्वभाव असा आहे कीं शजेाऱ्याचें पाहून आपण 
करावें याजकभरताां अपराध्यास शासन करावें लागतें. यास्तव ही प्रवृभत्त बांद होण्याकभरताां प्रतयेकानें दुष्ट 
कमाचा तयाग करावा व जो कोणी करील तयास र्रण्याकभरताां सवांनी जपून तयास शासन करवावें नाहीं तर 
हें सवध तया प्रवृत्तीचे भागीदार होतील जे अपरार् कभरतात ते दोषी आहेतच आभण जे लोकानी अपरार् 
केलेला पाहतात तेही दोषी. जर लोकाांचें कल्याण व्हावें जगाांत अपरार् होऊ नये असें इकच्छत असाल तर 
रयतेचा र्मध चाांगलेपणानें तुम्हास आचरला पाभहजे. आभण राजाचे न्याय करण्याचें जें सतकायध आभण 
र्मधकायध तयास सवांनी आश्रय देऊन सांपूणध केलें  पाभहजे. लोकाांमध्यें वकस्त आहे तयापेक्षाां जे जे आपले र्मध 
आहेत ते सवध केले पाभहजेत. 

 
नववें पाप असें आहे कीं खोटे शफथेनें आभण खोटे साक्षीनें दया र्मध बुडतो. तो असा कीं गरीबाची 

दया करावी अशी ईश्वराची आज्ञा आहे म्हणजे स्वर्माची आज्ञा आहे. तयास जर तुम्ही खोटी शपथ कराल 
तर दया टाकली असें होईल. जी खोटी शपथ देतो ती कारणाखेरीज देत नाही एक पक्ष गरीब असतो दुसरा 
पक्ष सबळ असतो सबब गरीबाचा पक्ष टाकून लोभानें खोटे साक्षीस प्रवृत्त होताां गरीबाचा पक्ष र्रणें हीच 
गरीबाची दया तयाचें जें काांहीं आहे तें जाऊन देणें हीच गरीबाची मुख्य करुणा आहे. याजकभरताां जर तुम्ही 
गरीबास बुडवनू तयाचें घेऊन दुसऱ्यास द्याल तर ती दया नव्हे. तें पापच आहे. जें आहे तें अर्ीं रक्षण करून 
मग तयास वरती जें द्याल तीं दया. आभण खोटे साक्षीनें भनदधयपणा होतो आभण पक्षपात आभण नीचपणा होतो. 
रव्याकभरता अन्याय केला म्हणजे तो मनुष्ट्य माणसाांत नव्हे. तो जनावराांतही नाहीं. तयाहून तो नीच ज्याचा 
जीव आभण मन रव्याकडे आभण जो अथाकभरताां दुष्ट कमध आभण अन्याय कभरतो तयाची योग्यता फार हलकी 
आहे व तयाची अबरु फार कमी. जो सवध अथध एकीकडे ठेऊन न्यायावर आभण सदाचरणावर दृभष्ट देतो तयाची 
मोठी कीती होती. अशी मनोमन साक्ष आहे. दुष्ट वासना व दुष्ट सांगभत जरी मनास भ्रष्ट कभरतात तत्राभप मन 
साक्ष देतें. आभण हें खरें आहे कीं जरी ईश्वर आपला न्याय यालोकीं सवधदा सवधत्र प्रगट करीत नाहीं तत्राभप 
मनुष्ट्यानी पक्कें  समजावें कीं असा भदवस येईल कीं ज्या भदवशीं ईश्वराचा न्याय भबनचकु तयाचे समक्ष होईल 
आभण तेथें साक्षीचा तोटा पडणार नाहीं आभण खोटी शपथ चालणार नाहीं. खऱ्याची योंग्यता वाढेल. आभण 
खोट्याचीयोग्यता जरी पृर्थवीवर लीलेकभरताां वाढभवली असली तरी तया भदवशी ती योग्यता जाईल. आभण 
पाप्याचें पाणी आभण दुर्ाचें दुर् असा न्याय होईल. तया भदवसावर लक्ष याजन्मी द्यावें. 

 
दाहावें पाप असें आहे कीं देशाचें अकल्याण होतें आभण लोकाांमध्यें वैपरीतयें आभण दे्वष वाढून 

भाऊपणा फुटून जातो असें झालें  म्हणजे लोकाांची चोहोंकडून खराबी होते. हें कसें होतें म्हणाल तर ऐका. 
जर एकमेकाांच्या खरेपणाभवषयी र्डा असेल तर लोकाांमध्यें भवश्वास आभण पत वाढेल जर कोणास कोण 
खोटें बोलेल आभण कोण खरें बोलेल येभवशीं भरांवसा नसला तर व्यापार बांद होईल लबाड लोक माजतील 
खरे बुडतील आभण लोकामध्यें एकमत बकवा प्रभतष्ठा राहणार नाहीं. खरेपणा हा ही लोकाांत एकमत 
करण्यास मोठें कारण आहे सतय हें लोकाांस मोठा आळ आहे तो जर सुटला तर चोहोकडे लोक फुटतील. 



 अनुक्रमणिका 

आभण जो खरा आहे बकवा ज्याचा पक्ष खरा आहें तयास अशी भहमत राहणार नाहीं कीं मी खरा आहे मला 
साक्षीदार भमळतील माझे तफेचे सवध बोलतील. राजास माझा न्याय वास्तवीक केलाच पाभहजे नाही तर सवध 
लोक माझे पाठीवर होतील अशी खातरजमा लोकाांमध्यें खरेंपणा भवशषे असल्यावाांचनू कोठून राहील. लोक 
लबाड खोटें बोलणारे आहेत असें सवांस माहीत असेल तर कोणासही रै्यध राहणार नाहीं ज्यास 
राजदरबाराांत जाण्याचे कारण पडेल तो मोठे भयानें व काळजीनें जाईल. याप्रमाणे साांप्रत बहदु लोकाांची 
कस्थभत आहे कीं नाहीं याचा भवचार करा. 

 
याप्रमाणें दशभवर्ा पातकें  वणधन केलीं आहेत. याजवरून केवढा अनथध खोट्या शपथेपासून होतो हें 

लक्षाांत येईल. हीं पापें मनाांत नेहेमी वागऊन ईश्वराचें भय र्रीत जा. तुम्हास खोटी शपथ वाहताना अशी 
दुवासना होईल कीं आपलें  खोटे शपथेवरून थोराचें रक्षण जाहलें  गरीबाचें मात्र घर बुडालें  परांतु हें स्मरण 
ठेवा कीं ईश्वराचे घरीं गरीब आभण थोर याांचा भेद नाहीं. हा भेद या पृर्थवीवरती मात्र क्षणभांगुर माणसाचे 
कृतीचा आहे. जरी श्रीमांताची मजी लबाडीनें सार्लीत तरी ईश्वराचे अवकृपेपुढें भतचा काांहीं उपयोग नाही 
याजकभरताां श्रीमांताचे रव्यानें बकवा भभडेनें स्वर्मास बडुभवणें हें ठीक नाहीं. असें केलें  तर तुम्ही आपला 
स्वभाव नीच आहे म्हणनू मात्र जाहीरनामा लावाल आभण जशा रव्याभदकाचे आशनेें भस्त्रया आपले पतनी 
र्माते टाकतात. तया जशा अपकीर्वतनें पावतात. तसें तुम्ही हलके आभण नीच बदु्धीचे प्राणी आहाां असें सवांस 
कळून येईल. नांतर ते काांहीं तुमच्या तोंडावर न बोलोत परांतु तुमच्या मागें बकवा मनाांत वाईट म्हणतील. 
याजकभरताां परस्पराची तुम्ही ममता र्रा. आभण जरी कोणी गरीब असला तरी तयाचा सत्त्पक्ष व खरें काम 
जाणनू तयाचे तफेची साक्ष द्या म्हणजे भाऊपणा आभण सतय जगाांत वाढेल. गरीबाचा गरीबीच्या सबबेनें तयाग 
केला तर ईश्वरास फार राग येतो. कारण कीं जसें आईस एक गरीब बकवा वडेसर मुलगा असतो तयास 
कोणी वडेसर म्हटलें  असताां भतला ममतेमुळें  फार राग येतो. कारण कीं भतचा चाांगला आभण वडेा मुलगा हे 
दोन्ही भतला सारखेच तसेच ईश्वराचे नजरेंत गरीब श्रीमांत सारखे आहेत. परांतु मनुष्ट्याची जगामध्यें परीक्षा 
व्हावी आभण र्मास भलुतो कोण रव्यास वश्य होऊन सतय सोडतो कोण इतयाभद पाहण्याकभरताां हा भेद 
ईश्वरानें भनमाण केला आहे तरी या परीक्षेंत उतरून उत्तम पदास योग्य व्हावें हें चाांगलें . लोभानें जीभ व मन 
भवटाळू नये. ईश्वरानें बभुद्धमान प्राणी तुम्हास भनमाण केलें  आहे हें सतकमाकडे तुम्ही बभुद्ध लावावी म्हणनू 
यास प्रमाण भागवत एकादश स्कां द नवम अध्यायीं श्लोक २७ 

 
सृष्टट वापुराणी भवभवर्ान्यज आत्त्मदाक्तया वृक्षान् सरीसपृपश्रून् खगदेशमतस्यान् ॥ 
तैस्तैरतुष्ट तहृदयःपुरुषभवर्ाय ब्रह्मावलोकभर्षणां मुदमापदेवः ॥ १ ॥ 
याजकभरताां आपले बुभद्धस बाटवनू दातयास राग आणूां नका. 

 
जेव्हाां तुम्ही शपथ घेताां तेव्हाां असें मनाांत आणा कीं मी आताां ईश्वरा समोर उभा आहें आभण 

मरणानांतर माझा न्याय करणार तोच हा प्रभ ुयेथें साक्षीस उभा आहे आभण तयास हाकमारून मी येथें साक्ष 
देतों आहें. मी येथें प्रतारणा करीन तर या मनुष्ट्यराजाची दृभष्ट कदाांभचत चुकवीन परांतु या सवध साक्षीराजाची 
दृभष्ट मी कशी चुकवीन आज तर मी खोटें बोलेन तर माझे भशके्षचें वारांट भचत्रगुप्त भलहून ठेभवतील आभण 
इतकें ही भय सोडून जर मी आज खोटें बोललों तर केवढा नाश होईल आभण असतयाचें प्रवृत्तीचा अभर्कारी 
होतसाता मी महापापी होईन आज मला चार दुष्ट हें साांगतात आहेत हें मात्र माझ्या असतयाची स्तुभत 
करीतील. परांतु पुढें मला कोण सोडवील. एक मला सोडभवणार र्मध तो मी आज टाभकला तर मला 
परलोकीं भमत्र कोण होईल. यास्तव मी जें खरें आहे तेंच बोलेन. नांतर राजाचा र्मध राजा करील. परांतु मी 
सतयाचा मागध सोडणार नाहीं असा मनाांत भवचार आणावा. 



 अनुक्रमणिका 

खोट्या शपथेपासून यकतकां भचत् कल्याण वाटेल परांतु एकां दर पाभहलें  तर अकल्याण फार होतें 
कोणाची अबरु बकवा घर दार बकवा जीवसुखी आभण सुरभक्षत नाहींसा होतो आभण साांप्रत तसेंच आहे कीं 
कोण खोटी साक्ष देईल याचा भरांवसा नाहीं याजमुळें रव्यवान आहे तोच खरा सवध तयाचेच तफेचे होतात. 
गरीब खरा असला तरी खोटा होतो. याजमुळें जुलूम होतो. जर गरीब जुलूम म्हणनू ओरडला तर श्रीमांत 
आहेत ते साक्षीदार उभे करून तयास लबाड कभरतात. याप्रमाणें खोटेपणा आभण अन्याय यास मनुष्ट्यामध्यें 
स्वस्थ नादावयाची सनद तुम्ही भदल्ही आहे असें भदसतें. 

 
असतय भाषणाहून खोटी शपथेचें फार पाप आहे कारण, कीं सार्ारण भाषणावर मनुष्ट्याचा भवश्वास 

दृढतर नसतो. आभण शपथ भदल्ह्यामुळें  भवश्वास दृढतर नसतो आभण शपथ भदल्ह्यामुळें  भवश्वास दृढ होतो 
असे भवश्वासाचे भठकाणी लबाडी केली तर सवध तुमचे पुण्य दर एक खोटें शब्दास जळून जाईल. याांत सांशय 
नाहीं. 

 
यास्तव खोटी शपथ करण्याकभरताां लोभ बकवा भमत्राची भीड बकवा दुसरी काांहीं गोष्ट तुमचे मनास 

अपश करील तर सावर् राहा. ईश्वराचा न्याय जवळ आहे हें वारांवार स्मरण करा. 
 
तुम्हास असें वाटत असेल कीं जगामध्यें अन्याय पुष्ट्कळ होत आहेत. परांतु तुम्ही भवचार केला तर 

असें जाणाल कीं तया अन्यायाचे बहुत करून करणारे तुम्हीच आहाां. जरी र्मधराजा न्याय करावयाभस आला 
तरी जों पयंत तुम्ही खोटे साक्ष देणारे लोक आहाां तोपयंत तयाच्यानें न्याय होणार नाहीं. सवध न्यायाचा पाया 
साक्षी आहे तोच पाया जर मजबुद नसला तर इमारत पक्की होणार नाहीं. राजास अपरार्ी साांपडणार नाहींत 
मग तो शासन कसें देऊां  शकेल? जर तुम्ही बहुतेक लोक खरें बोलणारे असलाां तरी राजाचा न्याय चाांगला 
चालेल परांतु सवध लबाड बोलणारे असले तरी न्याय होणार नाहीं. इतर देशाांतील लोकाांमध्यें जे सांभाभवत 
भवद्वान आहेत तयाची साक्ष खरी समजतात. कारण कीं ते कर्ीं खोटें बोलत नाहींत. असें प्रभसद्ध असतें परांतु 
या देशाांत बाळ वृद्ध लाहान थोर अडाणी भवद्वान हलका आभण पदवीचा हे सवध एक सारखे खराब नीतीचे 
लोक आहेत. याजकभरताां अपरार्ी यास भभकारी असल्या भशवाय भय नाहीं व खोटे साक्षीदारास कोणी हा 
मनुष्ट्य वाईट असें देखील म्हणत नाहीं. उलटी तयाचे कसबाची स्तुती करताां. याजमुळें पाप वाढतें. आभण 
लोक खराब होतात गुन्हेगारास गुन्हा सोडावा असें वाटत नाहीं वास्तभवक पाभहलें  तर खोटी साक्ष देणाराचा 
तुम्ही फार त्रास करीत जावा. व तयास सतवर शासन करवावें. कारण कीं तो मनुष्ट्य सवांचे घरास चूड 
लावणारा आहे. एकावर जुलूम झाला तर सवांनी तयाचें दुःख मानावें आभण जुलूम करणारे सोरू्न काढाव.े 
पाहा कीं जनावरामध्यें मोहोळाचे माशीस एकीस र्क्का लागला तर सवध माशा उठतात परांतु तुम्ही 
भवचारशील माणसें असोन तुमचे शत्रु तुम्हीच होताां. 

 
लोकाांमध्यें एक मोठी गैरसमजूत आहे ती अशी कीं जे लोक ढोंगी आभण आचारसांपन्न आहेत ते 

खटपटीच्या कमाची बहुत डौल घालतात परांतु जे नीतीनें आभण सदाचरणानें पभवत्र नाहींतआभण ज्यास 
भवचार नाहीं असें असताां तयास लोक चाांगलें  म्हणतात आभण जे खोटी साक्ष दे वगैरे महान् अपरार् करतात 
कीं जेणेंकडून सवध लोकाांस सुख होतें तयाची कमे कोणी पाहात नाहीं बहुत करून लोक आचारानें पाहून 
चाांगला बकवा वाईट मनुष्ट्य हे ठरभवतात परांतु येणेकरून असें झालें  आहे कीं ब्राह्मणवषेानें अभत क्षूराचा 
सांग्रह झाला आहे आभण क्षूर स्वरूपानें ब्राह्मणाचा समावशे झाला आहे याांजकभरताां लोकाांनीं भवचार करून 
खरे अपरार्ी लोक आहेत तयास जाणनू तयास नीच मानाव.े 
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खरेपणावाचनू माणसाचे सवध व्यापार भवसांगत होतात. भवश्वास उठून गेला म्हणजे लोक कोणी 
कोणास मानीत नाहीं भाउपणा ठेवीत नाहींत कोणाचे कोणी पाठीवर उभा राहत नाहीं एकमेकाच्या उपयोगी 
पडत नाहींत याजकभरताां प्रमाभणकपणा सारखा दुसरा गुण नाहीं इश्वरी कृतयें आहेत ती सवध सतयानें 
चालतात. म्हणूनच आपण जगतों तर पाउस प्रमाणानें पडेना सूयध प्रमाणानें उगवेना असें झालें  तर आपली 
अवस्था काय होईल. आपला श्वासोश्वास हा देखील प्रमाणानें चालला आहे जर तयाचे प्रमाण चुकलें  तर 
मृतयु होईल. वृद्ध चाणाख्य म्हणतो. 

 
सतयेन र्ायधते पृर्थवी सतयेन तपते रभवः ॥ 
सतयेनवाभतवायुिसवसंतयेप्रभतभष्ठतां ॥ १९।अ९ 

 
पृर्थवी सूयध वायु ही आपली सतय वतधणकू सोडतील तया भदवशीं प्रलय होईल तसाच जर माणसाांनी 

आपल्यामध्यें सतय सोडलें  तर माणसाचे व्यापारामध्यें प्रलयच होईल. याजकभरताां वतधणकुीचा नेम 
भागवताांत साांभगतला आहे तो असाकीं. 

 
सतयपूतां वांदेद्वाक्यां मनपूतांसमाचरेत् ॥ 

 
मन हे ईश्वराने मनुष्ट्यास सदैव गुरु करून भदल्हा आहे. तयास भवचारून चालावें म्हणजे अर्मध घडत 

नाहीं सतयसारखा र्मध नाहीं मनूनें र्मधशास्त्राांत साांभगतलें  तयाांत तो असें भलभहतो कीं. 
 

सतयेन पूयते साक्षीः र्मधः सतयेन वर्धते॥ 
तस्मात् सतयांभह वक्तव्यां सवध वणेषु साभक्षभभः ॥ अ.८ श्लोक ८३ 

 
कातयायन ऋषी र्मधशास्त्र साांगतो तयाांत असें भलभहतो 
 

येन कायधस्यस्वलोभेन भनर्वदष्टाः कूटसाभक्षणः ॥ 
गृहीतवा तस्य सवधस्वां कुयांभनर्ववष यांततः ॥ 

 
कायध करून घेण्याकभरताां खोटे साक्षीदार उभे कभरतो तयाचे सवधस्व घेऊन तयास भभकारी करून 

घालवावा हें शासन तयास करावें असें शास्त्र आहे याजकभरताां जे खोटे साक्षी देतात व जे उभे कभरतात व जे 
भशखभवतात व जे तयाची स्तुभत करतात व खोटी साक्षी होत आहे हें स्वस्थ पाहतात हे सवध सारखे अपरार्ी 
आहेत. खोटे साक्षीदारास शासन करण्याभवषयीं मनु र्मधशास्त्राांत भलभहतो कीं. 

 
नग्नो मुांडःकपालेनबभक्षाथीक्षतु् भपपाभसतः 
अांर्ःशतु्रकुलां गछेद्यः साक्षमनृतांवदेत् ॥ अ. ८ श्लोक ९३ ॥ 

 
खोटे साभक्षदाराचें वस्त्र व अन्न घेऊन हजामत करून डोळे नाहीसे करून हाताांत करवांटी देऊन 

भभक्षा मागावयास लावावी परांतु जेथें तयाचे भमत्र असतील तेथें भभक्षा देखील मागू देउां नये. जेथें तयाचे शतु्र 
असतील तेथें मागू द्यावी अशी तयाची अवस्था करावी. 
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तोच र्मधशास्त्र भलभहणारा खोटे साक्षीचें पापाची योग्यता साांगतो ती ऐका. 
 

यावतो बाांर्वान् यकस्मन् हांभतसाक्ष्ये नृतांवदन् ॥ 
तावत सांख्ययातकस्मन् श्रुणसुौम्याभनपूवधशः ॥ १ 
शतमश्वानृतेहांभतसहस्त्रांपुरुषानृते ॥ 
सवधभमू्यनृते हांभतमास्मभमू्यनृतां वदीः ॥ २ ॥ 

 
एतान् दोषानवके्ष्यतवांसवाननृतभाषणे ॥ 
यथाश्रतुां यथादृष्ठां सवधमेवाांजसावद ॥ ३ ॥ 

 
अथध साक्षींत खोटें बोललें  असताां भकती दोष लागतो हें ऐका. घोड्याभवषयीं जर खोटी साक्ष भदल्ही 

तर शांभर भाऊ मारल्याचा दोष आहे आभण मनुष्ट्याबद्दल जर खोटी साक्ष भदल्हीतर हजार आपले भाऊ 
मारल्यासारखें आहे आभण जर भभूमतीभवषयीं खोटी साक्ष भदली तर सवध आपले भाऊ मारले असे होतें 
याजकभरताां हे दोष लागतात हें मनाांत वागऊन खोटी साक्ष देऊां  नये. जसें पाभहलें  आभण जसें ऐभकलें  असेल 
तसेंच सतय साांगावें. नाहीं तर 

 
साक्षी दृष्टश्रतुादन्यभद्वबुवन्नायधसांसभद ॥ 
अवाांतर कमभ्येभत पे्रतयस्वगाच्चहीयते ॥ ७५ 

 
म्हणजे पाभहलेली बकवा ऐभकलेली गोष्ट असेल ती सोडून अन्य प्रकारची खोटी साक्षी जो कोणी 

राज्यसभेंत बकवा न्यायसभेंत देतो तो भचरकाळ नरकाांत राहतो आभण स्वगास कर्ीही जात नाहीं. 
 
याजकभरताां कोणी कसाही असो जर तो तुम्हास या दुष्टकमाभवषयीं भीड घालील अथवा लोभ 

दाखवील तर तो ऐकूां  नका. जरी तुमचा परम भमत्र कोणी असला आभण तयाच्या उपयोगी तुम्ही सन्मागानें 
पडाल तर योग्य आहे परांतु खोटी साक्ष देऊन उपयोगी कोणाच्याही पडू नये. कारण कीं जर कोणी तुमचा 
भमत्र असला आभण तयाजकभरताां तुम्ही खोटी साक्ष द्याल तर तुम्ही आपलें  व याचें वाईट केलें  असें होईल. 
कारण कीं तुम्हा बरोबर तया तुमच्या भमत्रास ही नरकाांत पडावें लागेल याजकभरताां जर तुम्हास मभैत्रकीचा 
र्मध करावयाचा असेल तर तया भवषयीं सतय साक्षी द्या. लबाडी करून दुसऱ्याचा गुन्हा छपभवणें हें मभैत्रकीचें 
काम नव्हे. हें शत्रुतव झालें  जर तुमचा जातीचा अपरार् कोणी केला असेल आभण तो तुम्ही क्षमा कराल तर 
अभर्कार आहे. परांतु न्यायसभेंत खोटी साक्ष देण्यास तुम्हास कोणताही कारणावरून अभर्कार येत नाहीं 
यास्तव तुम्ही आपल्या भमत्राभवषयीं बकवा स्वताां आपल्याभवषयीं जी गोष्ट खरी असेल तीच साांगा जो कोणी 
खोटी साक्ष देण्यास साांगेल तो शत्रु समजा आभण तयाचें ऐकूां  नका. 

 
राजापुढें खोटी शपत करून साक्ष देण्याभवषयी आणखी दोन खोटी शपत करण्याच्या रीभत 

लोकाांमध्यें आहेत तया अशा कीं एक व्यापारी उदमी लोक हे देवाचें नाव घेऊन भकमतीभवषयीं वगैरे शपत 
वाहतात. हें फार वाईट आहे आभण दुसरे लग्नामध्यें स्त्रीपुरुष अशी शपत करतात कीं, आम्ही एकमेकास 
अांतर देणार नाहीं आभण व्यभभचार करणार नाहीं असें असोन जे कोणी पापाांत पडतात ते खोटे शपतेचे दोषी 
होऊन नरकाांत जातील याांत सांशय नाहीं. 
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कोणी लोक जे भवचारानें व युक्तीनें र्मधशास्त्राचे अथध करीत नाहीत आभण सवध कालाचे ठायीं 
र्मधशास्त्रास अचल मानतात ते अथाचे अनथध करून लोकाांमध्यें दुनीतीचे वर्धन कभरतात आभण र्मधशास्त्राांत 
खोटे साक्षीचा सवधत्र भनषेर् आहे तो पुरावा एकीकडे ठेऊन तयाांत कोठे असें वाक्य आहे कीं जेथें खरे साक्षीनें 
मोठा अन्याय व अनथध होईल असें स्पष्ट आहे तेथें खोटे साक्षीभवषयीं मोकळीक आहे परांतु तयाांची उपपभत्त 
अशी आहे कीं र्मधशास्त्राांत जे भनयम व शासने भलभहलीं आहेत तीं राजानें कालानुरोर्ें करून कमी अभर्क 
करावी असें भलभहलें  आहे. तयाजवरून हल्लींच्या काळीं लोकाांनीं पडते फळाची परवानगी घेऊन खोट्या 
साक्षीस प्रवृत्त फार झाले तयाांत ब्राह्मण लोक तर इतर वणापेक्षाां खोटे साक्षीस र्ाभरष्ट मोठें कभरतात. तयाची 
अशी खोटी समजूत आहे कीं तुळशी वाभहल्याने पाप जातें या समजुतीपासून फारच मोठा अनथध झाला आहे 
आभण सवध लोक खोटी साक्ष भनभधयपणाने देऊां  लागले यास्तव हल्लीं राजानें असें ठरभवलें  आहे कीं 
कोणतयाही कारणावरून कोणी खोटी साक्ष देऊ नये व खोटी शपत करूां  नये आभण हें र्मधशास्त्राप्रमाणेच 
आहे. आभण हा राजभनयम सदाचरण स्थापनाभवषयीं फार अनुकूल आहे यास्तव आपण राजाचे 
उपकारमानून खोट्या शपतेचें मोकभळकेचें वाक्य शास्त्राांत नाहीं असें समजलें  पाभहजे यास्तव खोटी साक्ष हर 
एक कारणानें देतात ते खोटे साक्षीचे शासनास यथान्याय पात्र आहेत. तसेच जे सरकारी काम घेण्यापूवी 
चाांगले वतधणुकीची शपत करून नांतर अपरार् करतात तेही महादोषी खोटी शपत करणारे समजाव.े तयास 
पूवोक्त सवध पातकें  लागू आहेत. 

 
खोट्या शपतेपासून राजाचे शासन होतें हा एक मोठा र्ाक आहे आभण लोकाांत अपकीर्वत आभण 

याहून जे इतर अनथध आरांभी व पभरणामी घडतात ते सभवस्तर पूवी वणधन केले आहेत आताां सवाचा साराांश 
साांगतो. 

 
खोटी शपत वाहण्याचें अगदी सोडून द्या. म्हणजे लोक भजकडे भतकडे अबादान होतील. 

एकामेकावर भवश्वास पटेल र्मध व सदाचरण व ईश्वर भय जागृत राहील. व्यवहारास ग्लानी येणार नाहीं. 
सतयाचा झेंडा उभा राहील. न्यायाचा दरवाजा उघडेल. उदीम चोहोंकडे वाढेल. गुन्हेगार पळून जातील 
आभण नव े होणार नाहींत आभण लोकाांमध्ये सुखाची समृभद्ध होईल. पापास ओहोट लागेल. लोकामध्यें 
एकोपा होईल. इतकीं फळें जर एक तुम्ही बहूत भदवसाांची दुष्ट खोड टाकून भदल्हीत तर येतील हें खचीत 
समजा आभण आताां हा एक उपदेश ऐकण्याचा मी फार श्रम तुम्हास देत नाहीं भजतके साांगावयाचें सुचलें  
भततकें  सवध साांभगतलें  आभण हे चाांगलें  व खरें आहे कीं नाहीं याचा भवचार तुम्ही करून खोटी साक्ष देणार 
नाहीं असा भनिय केलात म्हणजे या ग्रांथाचे साथधक झालें . 

 
लोकाांनी असतयाचा अव्हेर करावा आभण सतयाचा एकमेकाांस अव्हेर करावा हा माझा हेतु आहे आभण 

तुम्ही लोक खरें बोलणारें आहाां अशी शुभ्र सतकीर्वत होऊन या देशाचा डाग भनघून जावा आभण खोटी शपत 
वाहणें तुम्ही अगदीं सोडून द्याव े आभण ईश्वरी अनुग्रह होऊन तुम्हास ही सद बदु्धा प्राप्त व्हावी हेच माझें 
मागणें आहे. 

 
लीकणितरादो 

⬤⬤ 
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प्रस्तारना 
 
फारसी भाषाही साांप्रत बहदुस्थानचे ईशान्येस काबलुखांदाराकडे इराणदेश म्हणनू आहे तेथें ते लोक 

आहेत तयाचें नाव फारस बकवा मोंगल तयाांची भाषा ती फारसी तया भाषेंत मोठे मोठे भवद्वानानीं उतकृष्ट ग्रांथ 
केले आहेत व ती भाषाही मरु्रपणामुळें  व शब्दसांग्रहामुळें  मोठी प्रख्यात आहे सदरहू देशाांत षीराज म्हणून 
एक मोठे शहर आहे तेथें “सादी” या नावें मोठा कवी सतपुरुष परमाथी होता तयाणें ग्रांथ केले तयाांतील 
गुभलस्तान म्हणजे पुष्ट्पवन हा ग्रांथ बहुत प्रख्यात आहे असा दुसरा कोणचाही ग्रांथ प्रख्यात नाहीं व 
बहदुस्थानाांतही मुसलमान लोक इतयाभद मुलाांस प्रथम पन्दनामा व गुभलस्तान भसकभवतात कारण कीं तयाांत 
नीभतबोर् फार आहे. गुभलस्तान हा ग्रांथ मोठा आहे तयाचे आठ अध्याय आहेत तयाांतील शवेटला अध्याय 
भवशषेें करून चमतकाभरक आहे यास्तव तयाचें भाषाांतर मराठींत केलें  आहे. जे भचभकतसक व फारसी 
भशकणारे आहेत तयास याचा फार उपयोग पडेल व ज्या ग्रांथाांत यादेशचे व इराणचे मुसलमान लोक 
म्हणतात कीं याांत सवध शहाणपणा आहे तयास या ग्रांथाचा मासलाही समजेल. म्लें च्छाचा उपदेश बहदुचे 
उपदेशाहून भभन्न आहे की काय तेंही समजेल. मूळच्या ग्रांथाची भाषा उतकृष्ट आहे म्हणून तयाचा रस 
तरजम्याांत येणार नाहीं परांतु अथध ध्यानाांत येईल व शाहाणपणाच्या गोष्टी कळतील. हा तरजुमा करणाराचा 
हेतु इतकाच आहे कीं आपल्यापासून स्वदेशीय लोकाांस जर काांहीं तरी उपयोग होईल तर श्रमाचें साथधक 
होईल. 
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धुष्ट्धरन 
 

माणितो 
 
म्लें छ, यवन, मुसलमान, हे शब्द या देशाांत प्रभसद्ध आहेत परांतु समग्र अथध तयाचा कोणास माहीत 

नाहीं याजकभरताां येथें सांके्षपें करून भलभहतों. 
 
प्राचीन काळीं श्री रामचांर व पाांडव राज्य करीत होते तेव्हाां बहदु लोक मात्र भतूळावर शाहाणे होते 

इतर सवध अज्ञान होते म्हणून बहदुलोकाांनीं सवध इतर देशाांतील लोकाांस म्लें छ असें नाव ठेभवलें  तयाचा अथध 
मूखध आभण र्मधज्ञानरभहत लोक असा आहे. पुढें ते मखूध लोक काळें करून शाहाणे होऊन तयाांणी राज्य 
स्थापन स्वतांत्र केलें  आभण यावनदेश म्हणून फारसी भाषेंत प्रभसद्ध आहे व सांस्कृत भाषेंतही प्रभसद्ध आहे 
तयास इांगे्रजींत ग्रीस देश म्हणतात तयादेशचे लोक म्हणजे यवन हे लोक बहदुस्थानचे लोकाांस प्राचीन 
काळापासून माहीत आहेत. काळ यवन तो तया देशचा होता व भशकां दर याणें दोन हजार वषापूवी 
काष्ट्मीरापयंत अांमल बसभवला होता तो यवन होता व आणखी असें भदसतें कीं ज्योभतषा प्रकरणीं ग्रांथ 
यवनाांपासून बहदु लोकाांनीं पुष्ट्कळ घेऊन सांस्कृत भाषेंत तरजमे करून ठेभवले आहेत तयामध्ये सांज्ञाशब्द 
अद्याभप फारभस आहेत असे ग्रांथ घेतलेले ते ताजक म्हणून ज्योभतषाचा भाग प्रभसद्ध आहे. रमल ही रीभत 
तयाांची आहे याप्रमाणें यावन देशाांतील लोकाांची बहदुस्थानाांत रहदारी होती असें भसद्ध आहे. 

 
अणखीं असा भठकाण लागतो कीं बहदुलोकाांमध्यें ब्राह्मण, क्षभत्रय, वैश्य, श्रूर, अशा चार जाती 

आहेत तयापकैीं भकती एक क्षभत्रय भ्रष्ट होतसाते बहदुस्थानाबाहेरचे मुलखाांत राहावयास गेले तयाांणीं अष्टदेश 
वभसवले ते यवन फारस इतयाभदक आहेत परांतु यावनाचा र्मध ५३४ शके शाभलवाहन पयंत काांहीसा 
बहदुसारखाच होता तयावषी महांमद या नावचा एक आरब होता तयाणें कुराण या नावचें एक पुस्तक भलभहलें  
आभण तें मला ईश्वरानें भदल्हें आहें या र्माप्रमाणे सवांनीं चालावें न चालतील तयाांचें पाभरपतय करावें असें 
प्रतयक्ष साक्षातकार झाला असें वतधमान लोकाांत उठऊन पभहला र्मध बुडवनू नवीन र्मध स्थापन केला. तयाचें 
नाव इमान असें आरभब भाषेंत म्हणतात. आभण इमान र्माप्रमाणे चालणारे तयाांस मुसलमान हा शब्द आहे हा 
शब्द देशवाचक नाहीं र्मध वाचक आहे. म्हणजे आरबस्थानचा आरब असो अथवा तुकध स्थानचा तुकध  बकवा 
इराणचा इराणी असो तत्राभप इमान जो कबुल करील तो मुसलमान म्हणावा. महांमद याणें नवीन 
र्मधस्थापनेचा उद्योग केला तेव्हाां तयास शत्रु बहुत झाले ते तयाणें मारून आपण अखेरीस आरबस्थानचे 
मकाशहर आहेतेथें राज्य करूां  लागला. तयाचे पुढें जे बादषाह झाले तयाांणी तोच उद्योग केला याजमुळें 
सात-आठ देशाांत सवध लोक मुसलमान झाले. 

 
बहदुस्थानाांत मोंगल लोक मुसलमान पभहल्यानें आले तयाांणी येथें राज्य बळकावनू पाांच साहाशें वष े

अांमल केला. आभण जे आले ते येथेंच राभहले. परत गेले नाहींत यास्तव इकडे मुसलमान आहेत. मोंगल 
म्हणजे बहदुस्थानचे ईशान्येस देश इराणचा भाग आहे तेथील लोक. 

 
म्लें छ हा शब्द भजतके लोक बहदु र्मातील नाहींत. भततक्याांस लागू पडेल म्हणजे म्लें छ हा 

देशवाचक शब्द नाहीं परांतु तयाचा अथध इतकाच कीं जो मनुष्ट्य बहदुर्माप्रमाणें चालत नाहीं तो म्लें च्छ तो 
कोणचेही देशाांतील असो याप्रमाणें इांगे्रज, फरासीस, तुकध , आरब, इराणी, मोंगल इतयाभद जे सवध म्लें छ 
आहेत. व यवन हा शब्द देशवाचक आहे. साांप्रत यावन देशचा यवन बहदुस्थानाांत नाहीं व हाल्लीं यवनलोक हे 



 अनुक्रमणिका 

मुसलमान नाहींत परांतु भक्रकस्तयन आहेत व यावन भाषाही आताां कोणी बोलत नाहींत. तेथें दुसरी भाषा 
बोलतात. आताां मुसलमान मात्र बहदुस्थानाांत पुष्ट्कळ आहेत परांतु ते र्मेकरून मुसलमान देशें करून कोणी 
आरब आहेत कोणी इराणी आहेत कोणी तुकध  आहेत व कोणी बहदुस्थानाांत भपढ्या दर भपढ्या राभहलेले 
मुसलमान हे जे गाांवोगाांव आहेत ते मूळचे मोंगल आहेत. 

 
बहदुस्थानाांत पभहल्या दाहा भाषा प्राकृत चालत होतया तया दाहा भाषा सांस्कृत लोकाांनीं टाकून 

उतपन्न केल्या ही सवधत्र चाल आहे कीं भाषा इतर पदाथासाभरखी जरायुक्त होऊन भतचा तयाग लोक 
कभरतात याप्रमाणें तयाग केलेल्या भाषा हालीं लाटीन, ग्रीक, सांस्कृत वगैरे आहेत तया प्राचीन काळीं बोलत 
होते पढुें तया बांद झाल्या तेव्हाां सांस्कृत बांद होऊन सरासरी चार हजार वषें झालीं असावीं नांतर प्राकृत भाषा 
झाल्या तयाांतील एक देवनगरी म्हणजे परदेशी लोक बोलतात ते. बाळबोर् अक्षराांनी भलभहतात व तयाांत 
सांस्कृत शब्द फार भमसळ आहेत ती भाषा मोंगल आल्यावर भबघडून तयाांत फारसी व आरबी शब्द भमसळले 
उदाहरण. 

 
भगवानजीकी कृपा है तो सुख पावगेा. याांत सांस्कृत शब्द आहेत. ही भाषा बहदी पभहली बहदु 

लोकाांची आहे. 
 
नांतर मुसलमान लोकाांच्या योगानें तया भाषेची उदुधभाषा झाली म्हणजे 
अल्लाकी फजल है तो पादमानी मयसर होगी. 
 
याांत फारशी शब्द पडले ही भाषा हाल्लीं जे मुसलमान लोक बहदुस्थानाांत आहेत ती बोलतात म्हणनू 

या भाषेस सामान्य लोक मुसलमानी भाषा म्हणतात परांतु पभहल्यानें साांगीतलेली बहदी भाषा जी आहे ती व 
बरीजभाषा तयासाभरखी आहे तयाांत बहदुस्थानाांत पुराणे साांगतात व ब्राह्मण देवपूजेंतही बोलतात ती बहदु 
लोकाांचीच आहे. 

 
याप्रमाणें बहदुस्थानचे व इतर देशचे इभतहास पाभहल्यावरून माहीतगारी भनघते व आणखी पुष्ट्कळ 

भहकडील लोकाांस ठाऊक नाहींत अशा आहेत जरी याच देशाांत या गोष्टी घडल्या आहेत तरी तयाची शुद्ध 
लोकाांस नाहीं याचें कारण अज्ञान फार जाहालें  आहें व भवद्या फार कमी जाहाली. ज्या प्राचीन काळीं बहदु 
लोक भवदे्यवर भचत्त देत होते तेव्हाां असे वडेे नव्हते. तयाांणी तया समयीं भजतका शोर् लागेल भततका काढला 
आहे. व तयाांस सवध माभहती होती आलीकडे दोन तीन हजार वषें या देशाांतील लोकाांस ईश्वर इच्छेनें गाढ 
भनरा लागून सवध भवसरले व तयाचा कारभार तयाांस आटोपेना जसा वृद्ध मनुष्ट्यास हात द्यावा लागतो तद्वत 
या लोकाांस सवध भवद्या भशकवनू तयार केले पाभहजेत तेव्हाां हे भानावर येतील व भ्राांती जातील. 
 

——— 
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खुणलस्तान 
 

अध्याय ८ 
 

राखण्याचे वोतोणरषयो 
 
(१) रव्याचा उपयोग इतकाच कीं आयुष्ट्याांत सुख व्हावें. परांतु रव्य भमळवावें इतकाच उपयोग 

आयुष्ट्याचा नाहीं. एका शाहण्यास प्रश्न केला कीं सद भाग्य पुरुष कोण? आभण दुभाग्य पुरुष कोण? तयाणें 
उत्तर भदल्हें कीं ज्याणें भोगलें  आभण पेरलें . आभण तयास दुभाग्य म्हणावा कीं जो मृतयु पावला आभण जागच्या 
जागीं ठेवलें . ज्या मूखानें आपलें  आयुष्ट्य भमळभवण्याांत घालभवलें  आभण साथधक काांहीं केलें  नाहीं. व र्मध 
केला नाहीं तया तुछ माणसास बरा आभण भला म्हणू नका. 

 
(२) एका कृपण राजास एका सारु्नें उपदेश केला कीं अरे जसें ईश्वरानें तुला भदल्हेंत तसेंच तूां 

दुसऱ्यास दे. परांतु तयास तो बोर् ठसला नाहीं. आभण अांती तयाची अवस्था वाईट झाली. रव्यापासून कोणाचें 
कल्याण केलें  नाहीं आभण आपले जन्माचें साथधक गमावनू बसला आभण परलोकास मुकला. याजकभरताां जर 
या जगाांतील रव्यापासून तुझा उपयोग व्हावा असें मनाांत असलें  तर जसें ईश्वरानें तुला भदल्हें आहे तसेच 
तुझे सारखे इतर प्राणी असतील तयाांजवर कृपा कर. आरबी लोकाांमध्यें म्हण आहे कीं उपकार करीत जा 
परांतु उपकार केल्याची अहांता मानू नको. म्हणजे तया उपकाराचें फळ तुला होईल. उपकाराचें पुण्य असें 
आहे कीं तयाचें झाड आकाशाइतकें  उांच वाढतें परांतु जर तुझ्या मनाांत तया झाडाचें फळ भक्षावयाचें असेल 
तर तयाला छेदूां नको. ईश्वरानें तुझ्यावर कृपा केली आभण सद बुभद्ध भदल्ही यास्तव ईश्वराची स्तुती कर. 
तुला राजाजवळ चाकरी मोठी असली तर बढाई करूां  नको. पण ईश्वराची स्तुती कर कीं तयाणें तुला 
राजाश्रय करून भदल्हा आहे. 

 
(३) दोन प्रकारचे मनुष्ट्य मेहेनत व्यथध कभरतात व कष्ट फुकट भोभगतात. एक, ज्याणें रव्य सांपादन 

केलें  परांतु भोभगलें  नाहीं. दुसरा, शास्त्र भवद्याध्ययन केलें  परांतु तशी वतधणूक केली नाहीं. जरी भकतीही भवद्या 
भशकलेत व भशकवलीत परांतु जर ज्ञानरूप वागणकू नसेल तर व्यथध आहे. बैलावर पसु्तकाचा भार घातला 
म्हणून काांहीं तो भवद्वान् होईल कीं काय? तयास गोणी आभण पुस्तकें  सारखी आहेत तद्वत् भक्रयाभ्रष्ट भवद्वान् 
आहे. 

 
(४) भवद्या व ज्ञान याांचा उपयोग इतका आहे कीं तेणें करून परमाथध सार्न प्राप्त होतें आभण 

परलोकची तयारी करणें हाच भवदे्यचा उपयोग आहे. केवळ प्रपांचात रोजगार र्ांदा भमळावा हा उपयोग 
भवदे्यचा नाहीं ज्याणें भवद्या पषु्ट्कळ केली आभण भतचा जो उपयोग करावयाचा तो न कभरताां रव्य सांपादन 
इतयाभद इह लौभकक कायेमात्र केलीं तो जसा घर बाांरू्न आपले हातानें अग्नी लाऊन देतो तयाप्रमाणें आहे. 

 
(५) ज्याणें ज्ञान सांपादन केलें  आभण जो तयाप्रमाणें वागत नाहीं तयाची साम्यता आांर्ळया 

मशालजीची आहे. दुसऱ्यास उजेड दाखभवतो परांतु स्वताां आांरे्राांतच चाचपीत भफरतो ज्याणें जन्मास येउन 
काांहीं परलोकाचें सार्न केलें  नाहीं तो जसा पैक्याची थैली पाण्याांत ओतणारा व काांहीं भवकत न घेणारा 
असतो तसा समजावा. 
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(६) शाहाणे लोकाांकडून राज्यास व देशास शोभा असते. पभवत्र लोकाांकडून र्मास शोभा असते. 
शाहणे आहेत तयाांस राजाची गरज लागत नाहीं परांतु राजास शाहण्याची गरज फार आहे अहो राजानो माझा 
उपदेश ऐका? या माझ्या उपदेशासाभरखी गोष्ट भहताची कोणी साांगणार नाहीं ती कोणती म्हणाल तर ऐका 
शाहाणे लोकाांकडे राज्याचा कारभार साांगावा जरी ते कारभार करण्यास झटणार नाहीं व हें तयाचें कामही 
नव्हे तत्राभप तयाांस अवश्य आणून सांग्रह करावा. 

 
(७) तीन वस्तु तीन वस्तुभशवाय शाश्वत नाहींत. रव्य व्यापारावाांचून व भवद्या पढण्यावाांचनू व देश 

राजावाांचनू. 
 
(८) दुष्टाची दया केली म्हणजे चाांगल्याचें वाईट केलें  असें आहे. आभण उपरव कतयाची क्षमा केली 

म्हणजे गरीबास त्रास भदल्यासारखें आहे. दुष्टाचा जरी भकतीही प्रभतपाळ केला तरी तो पाप दृष्टीनें 
अवलोकन करण्यास राहणार नाही. 

 
(९) राजाचे मतै्रीवर भरवसा भकमभप ठेवूां नये व लाहान भस्त्रयाांचे कां ठ चाांगले म्हणून गवध करूां  नका 

कारण भकती एका भनभमष्ट्याांत जाईल ते तारुण्याांत बदलेल. ज्याचे पुष्ट्कळ स्नेही आहेत तयासी स्नेह करूां  
नये आभण केला तर तो सुटेल हें अगोर्रच समज. 

 
(१०) जो आपले पोटाांत नाजूक गोष्ट असेल ती स्नेह्यास ही साांगू नये. कारणकीं नजाणो एखादे 

समयीं तोच शत्रु होईल. व भजतका तुझ्यानें नाश करवले भततका आपले शत्रूचा करूां  नको कारणकीं एकारे् 
समयीं तो स्नेही होईल. आभण जी गोष्ट गुप्त ठेवावयाची असेल ती कोणास साांगू नये. कारण कीं 
आपल्यापेक्षाां सावर्भगरी करणार नाहीं दुसऱ्यास साांगावें आभण तयास म्हणावें कीं ही गोष्ट तूां कोणास साांग ू
नको. तयापेक्षाां आपणच बोललें  नाहीं तर चाांगलें . आपले पोटाांत काांही गोष्ट आहे ती बाहेर पडूां देऊां  नये. 
काांकीं बाहेर एकदाां भनघाली तर गुप्त राहणार नाहीं. आभण एकाांती ही असी गोष्ट बोलू नये कीं तीच गोष्ट 
चौघाांत भनघाली असताां पसांत पडणार नाहीं. 

 
(११) जो शत्रु आजधव कभरतो व स्नेहभाव दाखभवतो तयाचे मनाांतील इतकाच भाव असतो कीं नाश 

करण्याचे कोणतेही तऱ्हेनें सामर्थयध यावें आभण एकाद्याचे मतै्रीवरही भरांवसा ठेववत नाहीं मग शत्रुचे मतै्रीवर 
भरांवसा कसा ठेवावा. जो शत्रुस यत् बकभचत् असें जाणतो तो भवस्तवाची फुणगी राखतो तयाप्रमाणें आहे. 
आज तुला सामर्थयध आहे तों भवझीव उद्याां भवस्तव पेटला तर सवध गाांव जाळील. तुला शत्रु मारावयाचें सामर्थयध 
असलें  तर तयास र्नुष्ट्य उचलू देऊां  नको. अगोर्र तीर सोड. 

 
(१२) दोन शत्रु असतील आभण तयाचे दरम्यान बोलावयाचा प्रसांग येईल तर असें बोलकीं दोघे मतै्र 

झाले असताां तुझ्यावर शब्द येणार नाहीं. दोघाांमध्यें कलह झाला म्हणजे तोच अकग्न आहे. तयाांत तेल 
ओतणारा चाहाड मनुष्ट्य आहे तया दोघाांची मतै्री झाली म्हणजे जो चाहाड असतो तयास लज्जा प्राप्त होते 
यास्तव दोघाांमध्यें कलह लावणें आभण शवेटीं आपल्यास तयाांत जाळणें हे शाहाण्याचें काम नाही. भमत्रासीही 
बोलत असताां सावर् राहा, तुझ्यापाठी मागें एकदा तुझा शत्रु उभा असेल. पडद्याचे आांत बोलत असला तर 
बाहेर कोण आहे तयाचा अर्ीं भवचार कर. 
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(१३) आपल्या मतै्राचे जे शत्रु आहेत, तयाशीं जो स्नेह कभरतो तयाचे मनाांत तया मतै्रीचें काांहीं तरीं 
वाईट करावें असें असतें, म्हणून आपला भमत्र जर आपले शत्रुसीं स्नेह करणारा असेल तर तयाची मतै्री 
सोडून द्यावी. 

 
(१४) तुजकडे जेव्हाां मोठें काम होईल तेव्हाां लोकाांस उपरव करूां  नको. आभण केल्याभशवाय तें 

काम भनभावण्याची तजवीज कर. जो मनुष्ट्य आपल्यासीं नीट बोलेल तयाशीं कडू बोलू नको. आभण ज्याच्या 
मनाांत स्नेह करावयाचा असेल तयाशीं शत्रुतव करू नको. 

 
(१५) जों पयंत पैका जावनू काम होईल तोंपयंत जीवास दुःख देऊां  नकों, सवध उपाय राहातील 

तेव्हाां मग तरवार उपसणें योग्यच आहे. 
 
(१६) शत्रू कसाही असो, तयाची दया करूां  नये. कारणकीं तयाचा ज्यावळेेस हात चालेल तया वळेेस 

कर्ीं नाश करण्यास कमी करणार नाहीं, आभण शत्रु अशक्त आहे म्हणून आपल्यास शाबासकी देऊां  नको. 
कारण कीं तो अशक्ताचा सशक्त होईल. ज्याणें दुष्टास मारलें  तयाणें लोकाांसतयाचे उपरवापासून सोभडवलें  
आभण तयाला ईश्वराचे दांडापासून सोभडवलें . दया करणें योग्य आहे, परांतु तसें करण्याांत लोकाांस उपरव 
देऊां  नये, ज्याणें सापावर दया केली तयाणें मनुष्ट्याचा प्राण घेतला असें समज. 

 
(१७) शतु्रचे बुभद्धवादानें चालूां  नये, परांतु तयाची बभुद्ध ऐकावी, आभण तो साांगेल तें सोडून दुसरा 

मागध र्रावा, आभण भनभधय आहे असें जाणावें. शत्रनूें साांभगतले कीं असे हें कर तर तेथें घात आहे असें समज, 
आभण तयाणें उजवीकडे जाण्यास साांभगतलें  तर डावकेडे जा म्हणजे भनभधय आहे. 

 
(१८) अभतशय क्रोर्ापासून भवस्मृभत प्राप्त होत आहे. असले वर कृपा केली तर आपला वक्र कमी 

होतो यास्तव इतका दाष्ट्रधपणा करू नको कीं लोकाांस त्रास होईल आभण इतका सालसपणा करू नको कीं 
लोक भर्ट होतील काांहीं दाष्ट्रधपणा काांहीं नरमपणा केला म्हणजे चाांगलें  जसें दुःख झालें  म्हणजे वैद्य शस्त्र 
लावतो आभण वर मलम भरतो तसें जो शाहाणा आहे तो फार तीक्ष्णता दाखवीत नाहीं आभण फार 
थांडेपणाकरून आपली प्रभतष्ठा कमी करीत नाहीं. तेणेंकरून आपली प्रभतष्ठा कमी होऊ देत नाही. आभण 
हलकेपणा करीत नाहीं. एक मेंडक्याचा मुलगा आपले बापास पसुता झाला म्हाताऱ्या तूां फार पाभहलेंस आहे 
तर मला एक चाांगली बुभद्ध साांग हें ऐकून साांगता झाला. बाबा भलेपणा इतका कामाचा नाही. कीं लाांडगे 
भर्ट होऊन उपरव कभरतील. 

 
(१९) दोन पुरुष देशाांत आभण र्मांत कां टक आहेत एक राजा भनदधय आभण दुसरा सारु्वषे आभण 

ज्ञान नाहीं देशाांत असा राजा नसो कीं जो ईश्वराची सेवा करीत नाहीं. 
 
(२०) राजानें शतु्रस पराकाषे्टचा त्रास देउां नये. कारण की मतै्रही भभतात आभण राग आला म्हणजे 

स्वता आपल्यास त्रास होतो नांतर दुसऱ्याचें काय होईल तें होऊ. मनुष्ट्य मातीचा घडलेला आहे, तयास हें 
योग्य नाहीं कीं गवध, उन्मत्तपणा, आभण दाांडगेपणा करावा. असा उन्मत्तपणा केला तर लोक म्हणतील कीं 
हा मातीचा घडलेला नाहीं भवस्तवाचा घडलेला आहे, एका शहराांत एक भवद्वान ग्रहस्त गेला तेथें एका 
सतपुरुषाची तयाची गाांठ पडली, आभण भवनांती केली कीं, माझे अज्ञान दूर कर, तयाणें साांभगतलें  तुझें शरीर 
ही माती आहे, याचा भवचार कर नाहींतर तू आपली सवध भवद्या मातीत घालशील. 
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(२१) दुष्ट स्वभावी मनुष्ट्य आपले वैभरयाचे बांभदशाळेंत राहतो, कारण कीं जो जेथें जातो तेथें तयास 
सवध मारावयास उठतात, दुःस्वभावी मनुष्ट्य पृर्थवी सोडून आकाशाांत गेला; तरी तयास अनथधच प्राप्त होईल, 
कारण की तयाचा दुस्वभाव तयाबरोबर आहे. 

 
(२२) दुसऱ्याचे लष्ट्कराांत फाट फुट झाली म्हणजे आपण स्वस्थ राहावें, ते एकत्र असले म्हणजे 

आपली फाटफुट होईल, म्हणून भय बाळगावें, आपले शत्रु भाांडत असले म्हणजे आपल्यास काांहीं भफकीर 
नाहीं, आभण ते एकत्र जमावानें असले तर आपली तयारी ठेवावी. 

 
(२३) शत्रूचा काांहीं उपाय चालेनासा झाला म्हणजे तो स्नेह कभरतो, आभण जे शत्रुपणानें जें साध्य 

झालें  नाहीं तें स्नेहानें साध्य कभरतो. 
 
(२४) सापाची फडी शत्रूच्या हातानें ठेंच म्हणजे दोहोंतून एक तरी लाभ होईल सपध तरी मरेल 

नाहींतर शत्रूतरी मरेल लढाईचे भदवशीं गरीब जरी शत्रु असेल तरी तयापासून भनभधय राहूां नको, कारण कीं 
जर तयाणें भजवाची आशा सोडली; तर दुबळा वाघासही मारील. 

 
(२५) ज्या वतधमानें, दुसऱ्याचे भचत्तास दुःख होईल, असें असेल तें तयाला साांगू नको, दुसऱ्या 

लोकाांनी साांभगतलें  म्हणजे तूां बोल, तेथपयंत बोलू नको. कोभकळा ओरडली म्हणजे वसांत आला असें 
जाणतात, आभण घुबड ओरडला म्हणजे भवघ्न आहे असे जाणतात, तसें दुष्टानें दुष्टावाता साांगावी. आपण 
चाांगली साांगावी. 

 
(२६) राजास कोणाचें व्यांग कळवूां नये. जर तुला पक्कें  ठाऊक असेल कीं मी साांगेन तें खरें होईल 

तर साांग, नाहींतर तूां आपला घात करशील. भाषण करणें तें तेव्हाां कर कीं तुझें कोणी ऐकेल. नाहीं तर 
बोलण्यासाभरखा उतकृष्ट पदाथध ईश्वरोनें भदल्हा आभण तो व्यथध घालभवला असें होईल. 

 
(२७) जो अहांभावी मनुष्ट्यास बुभद्धवाद साांगतो तयास आभद दुसरा बुभद्धवाद साांगावयास पाभहजे. 
 
(२८) शत्रूच्या फाांशाांत साांपडू नको. आभण खुषामत करणाराची गोष्ट ऐकूां  नको कारण कीं तयाची 

मसलत असी आहे कीं आवळा द्यावा आभण भोंपळा काढावा आभण जर तयाचा आवळा फुकट गेला तर तो 
हजारों भशव्या देईल. 

 
(२९) फार बोलणारा आहे तयास जर कोणी खोड ठेभवली नाहीं तर तो भल भलतेंच बकतो. यास्तव 

मी चाांगाला बोलणार आहे म्हणून गवध करूां  नको. आभण मूखानी तुझी स्तुती केली तर बकवा तुझें तुलाच 
चाांगलें  भदसेल तरी तसेंच आहे म्हणून समजूां नको. 

 
(३०) ज्याची तयास अक्कल हुशारी चाांगली भदसते व आपलीं मुलें  आपल्यास गोभजरवाणी वाटतात. 

एका स्माताचा आभण वैष्ट्णवाचा तांटा पडला तेव्हा मी तेथें होतों आभण हसूां लागलों तेव्हाां रागानें स्मातध म्हण ू
लागला कीं हें जर खोटें असलें  तर मी स्मातध नव्हे व वैष्ट्णव म्हणू लागला कीं गीतेची शफत वाहतों हें खरें 
आहे नाहीं तर मी वैष्ट्णव नव्हे तस्मात जो तो आपल्यास मूखध असें समजत नाहीं. 
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(३१) दाहा माणसें एका पांक्तींत जेभवतील पण दोन कुतरे एक मुदा खाणार नाहींत तातपयध लोभी 
जो आहे तयाणें सवध समुर प्याला तरी तो तान्हेलाच राहील आभण जो तृप्त आहे तो एका पावशरेाांत तृप्त 
राहतो. पोटास एक भाकर भमळाली म्हणजे भरतें पण लोभी डोळे सवध पृर्थवीचे रव्यानेंही तृकप्त पावत नाहींत. 
एका मनुष्ट्याचा बाप मरते समयीं एवढें साांगून गेला कीं भवषय हा अकग्न आहे तयापासून दूर रहावें आभण नरक 
टाळ कारण कीं नरकाांतील दुःख तुझ्यानें सोसवणार नाहीं यास्तव आज भवषय तयागापासून दुःख होईल तें 
सोस आभण दुःसह दुःख टाळ. 

 
(३२) जो हातीं असताां चाांगलें  करीत नाहीं. तयाचे हातची शकक्त गेली म्हणजे फार कठीण आहे. 

मनुष्ट्यास इजा देण्यासाभरखें दुसरें दुःखास कारण नाहीं. काांकीं तयास प्रसांगीं कोणी उपयोगी पडत नाहीं. 
 
(३३) प्राण एका श्वासावर आहे आभण मनुष्ट्याची उतपत्तीचे मागें पुढें पाभहलें  तर काांहीं नाहीं जे प्रपांचा 

कभरताां र्माची हाभन कभरतात ते गदधभ आहेत ते जवाहीर फुकट भवकतात ईश्वरानें पाप करण्याकभरता 
मनुष्ट्यास भनमाण केलें  नाहीं यास्तव तुम्ही बुभद्ध र्रून पुण्यमागध सोडूां नका ईश्वरानें तुम्हास उतपन्न केलें  
आभण तुम्ही पाप करावयास आरांभभताां हे योग्य नाहीं. 

 
(३४) पुण्यवान् आहेत तयाांजवर यमाची शकक्त चालत नाहीं आभण राजाची शकक्त गरीबावर चालत 

नाहीं. परांतु जो सांध्या करीत नाहीं तयास उसनें काांहीं देऊां  नका. कारण कीं जो देवाच्या आज्ञा मोजीत 
नाहीं. तो तुझ्या देण्याघेण्यास काय मोजील. एका देशाांत एक भचनी भाांडे करावयास चाळीस वष ेलागतात 
आभण दुसरे भठकाणी एका भदवसाांत शांभर कभरतात परांतु तेथें तयाची बकमत नाहीं. पक्ष्याचे भपलूां  आांड्याबाहेर 
येताांच खाण्यास लागतें मनुष्ट्याचे पोरास काांहीं कळत नाहीं. परांतु पाहा कीं जे आरांभीं शाहाणें ते पुढें तरबजे 
होत नाहीं. आभण जे आरांभी अशक्त ते हळूहळू फार योग्यतेस चढते. काांच सवध भठकाणी आहे म्हणून तयाची 
कोणी बकमत देत नाहीं आभण माणीक भमळावयास प्रयतन पडतात यास्तव तयाची बकमत फार देतात. 

 
(३५) सावकाशीने व सावर्भगरीनें करील तयाचें काम होतें आभण जलदीनें करील तयाचें बुडतें 

एकदाां असें झालें  कीं एक जलदी चालत होता दुसरा सावकाश जात होता परांतु सावकाश जाणाराअखेरीस 
जलद चालणाऱ्या पुढें गेला. घोडा पळत उडत जात होता तो थकला. आभण सावकास जाणारा उांट 
भनभावला. 

 
(३६) मूखध आहे तयाणें उगीच बसावें यासारखें गोष्ट नाहीं ही जर तो समजेल तर तयास कोणी मखूध 

म्हणणार नाहींत आपल्यामध्यें गूण आभण शाहाणपण नाहीं तेव्हा हेंच बरें कीं भजभेस खीळ घालावी कारण 
कीं भाषणानें मनुष्ट्याचे दोष प्रगट होतात आभण नारळाांत खोबरें नाहीं असें समजलें  म्हणजे करवांटीस कोणी 
पुसत नाहीं. एक मखूध गाढवास भवद्या भशकभवताां भशकभवताां तयाणें आपलें  आयुष्ट्य घालभवलें  एक शाहाणा हें  
पाहून म्हणाला अरे मूखा हा काय उद्योग कभरतोस तुला मूखधमात्र अशानें म्हणतात जनावरास भाषण तूां 
भकती भशकभवलें स तरी येणार नाहीं परांतु तयापासून उगीच बसण्याची भवद्या शीक भवचार केल्यावाांचून जो 
उत्तर देतो तयाचें उत्तर चाांगले बहुर्ा असणार नाहीं बोलणें तर चाांगले माणसा सारखें बोल नाहीं तर 
जनावरासारखा उगीच बैस. 
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(३७) दुसऱ्यानीं तुला शाहाणा म्हणावा म्हणून जेव्हाां तूां आपल्याहून शाहाण्याशीं वाद घालतोस 
जेव्हाां तुला मखूधमात्र म्हणतात जेव्हाां तुझ्याहून चाांगले कोणी बोलत असेल आभण तुला कळत असलें  तरी 
तयाांत तोंड मध्यें घालू नये. 

 
(३८) जो दुष्टाची सांगभत कभरतो तयाची अवस्था चाांगली नाहीं. देवानीं राक्षसासी सांगत केली तर 

तयाांचे दुगुधण व कपट तयाांस लागतील आभण दुष्टापासून तुला सद्गुण प्राप्त होणार नाहींत जसें लाांडगा 
काांतडी फाडणारा तो तयास कशी कामवील. 

 
(३९) दुसऱ्याचें व्यांग प्रगट करूां  नये. कारण कीं तयात तयाची अप्रभतष्ठा होते व तुझी अबरू जाते. 
 
(४०) ज्याणें भवद्या सांपाभदली आभण तयाप्रमाणें वतधला नाहीं तो तया शतेकऱ्या सारखा आहे. ज्याणें 

नागरलें  आभण पेरलें  नाहीं. 
 
(४१) ज्याचें भचत्त भठकाणी नाहीं तयाच्यानें ईश्वराची सेवा घडत नाहीं जसें बदामाचा मोखा भशवाय 

उपयोग नाहीं. 
 
(४२) भाांडावयास भसद्ध पुष्ट्कळ असतात. पण ते सवध कामाांत हुशार नसतात वरून चाांगले भदसतात 

पण आांत पुष्ट्कळ वाईट असतात. 
 
(४३) जर सवध रात्री चाांदण्याच्या झाल्या तर चाांदण्यास कोण पुसतो जर सवध दगड माणकें  झालीं 

तर दगड आभण रतने सारखींच होतील. 
 
(४४) जो ढबींत चाांगला भदसतो तो स्वभावानें बहुर्ा चाांगला नसतो. यास्तव लक्ष अांतरी ठेवावें 

बाह्यतकारी ठेऊां  नये. एक भदवसाांत मनुष्ट्याचें ज्ञान भकती आहे याचा भवचार केला तर समजेल परांतु 
मनुष्ट्याचे पोटाांतील दुष्टभाव आहे तो वषाची वष ेसमजत नाहीं यास्तव समजेल म्हणनू खातरजमेनें राहूां नये. 
व खुशाली मानू नये. 

 
(४५) थोराशीं कलह करणें म्हणजे आपला नाश करणें आपल्यास थोर समजतो तो काणा म्हणावा 

ज्यास एक पदाथाचे दोन भदसतात. जो मेंढ्याशीं टकर करील तयाचें डोकें  लौकरच फुटेल. 
 
(४६) वाघावर चापट मारणें आभण तरवारीवर मूठ मारणें हे शाहण्याचें काम नव्हे. वभरष्ठाशीं लढाई 

करू नको व उलटून गोष्ट साांगू नको. तो लढाईस उभा राहील तर पळून जा हें चाांगले. 
 
(४७) दुबधळानें बळवानाशीं भर्ट्पणा केला तर आपले मरणारे शत्रूस आपणच साह्य जाहाल्यासारखें 

आहे. जो घराबाहेर पडला नाहीं तयाणें भशपायाबरोबर लढाईचे मदैानाांत काय जावें. आभण बुजा आांगानें 
भचलखत ज्याचे आांगाांत आहे तयाशी लढाईस काय जावें. 

 
(४८) जो दुसऱ्याचें शाहणपण ऐकत नाहीं तो बनदेस पात्र होतो. ज्याला दुसऱ्याचा बुभद्धवाद ठसत 

नाहीं तयाला लोक नाव ठेवूां लागले ह्मणजे तयास उगीच मान खालीं घालून बसावें लागतें. 
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(४९) मूखध लोक जे आहेत ते शाहण्यास पाहूां सकत नाहीं जसे कुते्र घराांतले असतात ते षीकारी 
कुतऱ्यास पाहून गलबा कभरतात पण पुढें येवत नाहीं. 

 
(५०) नादान मनुष्ट्य भवद्येंत दुसऱ्याची बरोबरी झाली नाहीं ह्मणजे तयाशीं दुष्टपणानें भाांडावयास 

उठतो दुष्ट आहे तो पाठीमागें बडबड पुष्ट्कळ कभरतो कारण कीं समोर गाांठ पडली ह्मणजे तयाची बोलकी 
जीभ मुकी होत असती. 

 
(५१) जर पोटाची काळजी नसती तर पक्षी जाळयाांत साांपडतेना आभण पारर्ी जाळींही पसरतेना. 

पोट हें हातापायाांची भवडी आहे पोटाचे पाठीस लागला तयाच्यानें देवाचीही भकक्त घडत नाहीं. 
 
(५२) वैद्य आहेत ते थोडें खातात ग्रहस्थ बेतानें. तपस्वी, सन्यासी, बकभचत्. तरणे सरे तों पावतेों. 

व म्हातारे भजरे तों पावतेों व भट् दमलागे तों खातात. आभण पोटाांत भरकामी जागा ठेवीत नाहींत. पोटावर 
लक्ष देणारा आहे तयास दोन भदवस झोंप येत नाहीं एक भदवस फार खाल्लें ह्मणनू दुसरें भदवसी काहींच नाहीं 
ह्मणून. 

 
(५३) स्त्रीपाशीं मसलत घेणें नाश आहे. दगेखोराशीं दया करणें हा अपरार् आहे. 
 
(५४) ज्याचे हातीं शत्रू साांपडला आभण तयाचा नाश न केला तर आपला शत्रु आपण होतो. आपले 

हाताांत बरशी आभण साप तयाचे खालीं साांपडला असताां मारण्यास उशीर शाहाणा करीत नाहीं. वाघाची दया 
केली ह्मणजे बकऱ्यास मरण होतें. कोणाचा अभभप्राय असा आहे कीं जे कैदेंत साांपडले आभण हाती आले 
तयाांस मारण्याचा भवचार करावा कारण कीं आपले हातीं आहे तो मारूां  सकतो आभण सोडूां सकतो परांतु 
एकदाां मारला असताां पनु्हा तजवीज करणें हातीं नाहीं. जीवांतास मारूां  सकतात पण मेल्यास कोण उठवील 
यास्तव ज्याचे हातीं तीर आहे तयाणें भवचार करावा कीं सोडला असताां पुन्हा माघारा येणार नाहीं. 

 
(५५) मूखासीं आभण शाहण्याशीं सांग्राम झाला ह्मणजे शाहाण्यानें प्रभतष्ठेची आशा र्रूां  नये. व मखूध 

तोंडाळपणानें शाहण्याचा पराजय करील हें आियध नाहीं. कारण कीं दगडानें मोती छेदतात कोभकळा आभण 
कावळा एका बपजऱ्याांत ठेभवलीं तर कोभकळा बोलणार नाहीं. याचें आियध काय. गुणवानास बेकूब उपरव 
करूां  लागला तर गुणवानानें दुःख मानूां नये. व राग येऊ देऊां  नये. कारण कीं एका घोंड्यानें सोन्याचें भाडें 
फोडलें  तरी दगडाची बकमत चढत नाहीं आभण सोन्याची उतरत नाहीं. 

 
(५६) शाहणा बेकुबाचे सभेंत बोलत नाहीं आभण बोलला तरी तयाांत प्रभतष्ठा होत नाहीं. परांतु याचें 

आियध नाहीं. ढोल वाजत असला ह्मणजे सारांगी ऐकूां  येत नाहीं. आभण अांबराचा सुवास लसणीचे घाणीत 
येत नाहीं. मूखध शाहाण्यास थकभवलें  ह्मणून चढून बोलतो पण तयाला असें समजत नाहीं कीं गोंर्ळी गोंर्ळ 
घाभलतात तयाांत सुस्वर गाणाराचें काय चालेल. जवाहीर भचखलाांत पडलें  तरी तयाची बकमत कायम राहते. 
आभण रू्ळ उडून अस्मानाांत जाते पण भतची बकमतचढली असें होत नाहीं. बुभद्ध नसली आभण भवद्या 
साांभगतली तर उपयोग काय. भवद्या साांभगतली नाहीं आभण बुभद्ध आहे तरी उपयोग नाहीं. कोळसा मोठ्या 
पदवीचा आहे आभण भवस्तव थोर पदाथध आहे परांतु तयाांत गूण नाहीं ह्मणनू बकमत नाहीं. साखरेची पदवी 
उसावरून नाहीं. परांतु स्वताां गुणावरून आहे. व कस्तुरी आपली आपणच समजते गांर्ीयास साांगावयास 
नको कीं वास चाांगला आहे. “चाांगली कस्तुरी आहे.” शाहाणा जो आहे तो वैद्याचे पेटीप्रमाणें आहे तयाांत 
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नाद काांहीं नाहीं पण गुण मोटा आभण मुख तासे मफ्याच्या ढोलाप्रमाणें नाद मोटा आांत काांहीं नाहीं. शाहाणा 
मूखामध्यें कसा भदसतो कीं जसी सुांदर स्त्री आांर्ळयाचे समाजाांत आभण गीता यवनाचे घराांत तसें आहे. अशी 
के्षत्री व्यास होते पण तें के्षत्र पभवत्र झालें  नाहीं तसेशाहणे याणीं मूखास भकती साांभगतलें  तरीं व्यथध पण आपले 
जवळ असल्यास आपला गूण दाखीव कारण कीं सूयाचे पोटीं शनी आभण केवड्याला काटे आहेतच. 

 
(५७) सद बुद्धीस इांभरयें बजभकतात आभण सोदी बायको नवऱ्यास गरीब कभरते ज्या घराांत बायको 

मोठ्यानें बोलते तयाांत सुख कोठून राहील. 
 
(५८) अभर्कार नाहीं आभण शाहणपण आहे तर तें कपट कृभत्रम होतें आभण अभर्कार आहे अकल 

नाहीं तर मखूधपणा व वडेेपणा होतो. यास्तव अर्ीं शाहाणपण अकलहुशारी मग राज्य नाहीं तर सांपदा आभण 
राज्य आपलाच नाश कभरतील. 

 
(५९) अज्ञानी ग्रहस्थ ज्याणें दान र्मध केला आभण भोगलें  तो ज्ञान्यापेक्षाां बरा ज्याणें रव्य जमभवलें  

आभण हालानें मेला. बाहेर दाखभवण्याकभरताां सारे्पणा र्रणें तो लुचे्चभगरीपेक्षाां वाईट. आभण तयाांत दोष 
फार. जो सांन्यासी ढोंग करून देवळाांत बसतो तया मूखास काळे बभगाांत काय भदसेल. थोडें थोडें जमा झालें  
ह्मणजे फार होतें आभण एक एक दाण्याची रास होते राशीचे ढीग होतात. थेंब थेंब पाणी पडताां पडताां नदी 
होते. 

 
(६०) भवद्वान याणें नीच माांणसाकडून आपली अप्रभतष्ठा झाली तर क्षमा करूां  नये कारण तयाांत 

दोघाांचाही नाश आहे. एकाची प्रभतष्ठा कमी होते. दुसऱ्याची दाांडगाई कायम होते मूखाशी भवनोद आभण स्नेह 
करणें हें तयाचा गवध आभण दाांडगाई वृभद्ध होण्याचें कारण आहें. 

 
(६१) पाप कोणाकडूनही घडलें  तरीं वाईट आहे आभण भवद्वानापासून जाहालें  तर फारच वाईट 

कारण कीं पापाांचें हतयार ज्ञान आभण भवद्या आहे आभण ज्याजवळ हतयार आहे आभण तयास कोणी कैद केला 
तर मोठी लजे्जची गोष्ट आहे जो अज्ञान आहे तयाणें बदचाल गैरवाजवी गोष्ट बहुत केली आभण भवद्वानानें 
यकतकां भचत् केली तरी तयापेक्षाां तो बरा कारण कीं आांर्ळा होता व रस्ता चुकला हें बरें पण डोळे दोन्ही र्ड 
होते आभण भवभहरींत गचावला तर हें वाईट आहे. 

 
(६२) ज्याणें कोणास भाकर भदल्ही नाहीं तयाची कीती होणार नाहीं. एक सतपुरुष राज्यावर बसला 

असताां दुष्ट्काळ पडला तेव्हाां तयाणें असा नेम केला कीं अर्धपोटी जेवावयाचें म्हणजे दुसरे याांचे दुःख 
समजेल. असा उपाय हा केला. बाग राखतो तयास फळाची गोडी ठाऊक होती पण यजमानास काांहींच 
नाहीं. जो मुळापासून सुखी आभण गभधश्रीमांत तयास दुसऱ्याची गरीबी कळत नाहीं. ज्याांणें गरीबी स्वताां 
भोभगली आहे तयास दुसऱ्याची गभरबी समजेल. यास्तव तूां मोठ्या चाांगल्या घोड्यावर बसून जात असलास 
तर पाहा मागें गरीब गाढव ओझें घेऊन चालतें तयाची व्यवस्था काय आहे आभण गरीबाचे घरीं रु्ांदुमास पसूुां 
नको कारणकीं तयाांना एक भदवस खावयासही भमळत नाहीं. 

 
(६३) त्रासलेले भभकारी याांस दुष्ट्काळाांत व गरीबीचे भदवसाांत तुम्हीं कसे आहाां असें पुसूांन ये परांतु 

जर तुझ्यानें तयाची जखम भरवत असेल आभण काांहीं देववत असेल तर पूस बचता नाहीं गाढव ओझें घेऊन 
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भचखलाांत फसलेलें  पाभहलें  तर तयाची दया अांतःकरणाांत वागवावी. पण जवळ जाऊां  नये आभण जवळ गेलें  
तर कां मर बाांर्ावी आभण शपेटु र्रून तयास उठवावें तर शोभा आहे. 

 
(६४) दोन गोष्टी होतील असें बदु्धीस वाटत नाहीं एक ईश्वरानें जें भदल्हें आहे तयाहून अर्ीक 

भमळभवणें आभण नेमणुकीचे अर्ीं मरणें. हजारों वळे आक्रोश केला आभण हैराण जाहाले आभण देवाची स्तुती 
केली बकवा बनदा केली तरीं जें भनयभमत जाहाले ते भफरणार नाहीं. ईश्वरानें वायु उतपन्न केला तो जेव्हाां 
सुटतो तेव्हाां म्हातारीचें जुनें घर पडकें  घर पडले म्हणून काय तयास काळजी आहे. 

 
(६५) ज्याला ईश्वरानें लक्ष्मी भदल्ही तयाणें स्वस्थ बसावें तयास भय नाहीं आभण ज्यास यमाचें 

बोलावणें येईल तयाणें जावें. कारण कीं मग उपाय नाहीं. मेहेनत करा न करा ईश्वर देणें तेंदेईल आभण जरी 
वाघाच्या दाढेंत साांपडला तरीं तो जोपयंत आयुष्ट्य सरलें  नाहीं तों पयंत खाणार नाहीं. 

 
(६६) जे आपल्या कपाळीं नाहीं तें हातीं येणार नाहीं. आभण जे आपलें  आहे तें कोठेही असलें  तरी 

येईल. राहू केतूनें काय प्रयतन केला परांतु अमृत भमळालें  नाहींच. 
 
(६७) पारर्ी यास ज्या भदवशीं लाभकाळ नसतो तयाभदवशीं जाळयाांत मासे साांपडत नाहीं आभण 

माशाांचे मरण जवळ नसलें  तर ते मृतयु पावत नाहींत. आशाळू माणसू व्यथध भहकडे भतकडे भफरतो देशाचे 
पाठीमागें आपण आपले पाठीमागें नसीब. 

 
(६८) दुष्ट व श्रीमांत मातीचा आहे पण वर सोन्याचा मुलामा आहे. आभण भभकारी व सुष्ट मातीचा 

आहे वर मुलामा मातीचाच आहे. यास र्माचा प्रसाद तयास दुयोर्नाचा वर. चाांगले मनुष्ट्य भवपत्तींतही सुखी 
आहेत. व दुष्ट मनुष्ट्य सांपत्तींत असूनही दुःखी. ज्याला सुख आभण प्रभतष्ठा आहे तो गरीबाची काळजी 
वागवीत नाहीं. तयास इतकें  साांगावें कीं या लोकाांतील सुख आभण थोरपणा परलोकीं तुला भमळणार नाहीं. 

 
(६९) मतसर करणारा पुरुष ईश्वराचे उदारपणास शब्द ठेभवतो. व चाांगले मनुष्ट्याशी दुष्टपणा 

कभरतो. एका दुष्टमाणसास एकाने पाभहलें  तों एका श्रीमांतास भशव्यागाळी करीत चालला आहे तो तयास 
म्हणला अरे तूां भभकारी आहेस म्हणून ज्यास ईश्वरानें श्रीमांती भदल्ही आहे तयाणी काय तुझा अपरार् केला. 
अरे तुम्ही कोणी एक दुष्ट माणसाचें वाईट बचतू नका. कारण तो आपला आपण वाईट बचतणार आहे तयापेक्षाां 
ज्या मनुष्ट्याचे पाठीमागे शत्रु नाश करावयास लागला आहे तसल्या माणसास आपण शत्रु काय व्हावें. 

 
(७०) ज्या भशष्ट्यास भशखण्याची इच्छा नाहीं तो भनर्धन स्त्रीव्यसनी पुरुषासारखा आहे आभण मुषाफर 

आहे तयास रस्ता माहीत नाहीं तर पक्षी भग्नपक्षासारखा आहे व भवद्वान आभण अभवद्वानासारखी कृती तो 
भनफध ळ वृक्षासारखा आहे. आभण अज्ञान सांन्यासी भनद्वार गृहासारखा आहे. 

 
(७१) श्रीव्यासानी गीताभलभहली आभण ईश्वरानें साांगीतली याचें कारण असें आहे कीं याप्रमाणें 

कोणी वतुधन चाांगलेपणा र्रील रोज भलभहलेले श्लोक वाचाव े आभण पोथी चाांगली रांगीत भचभत्रत करावी 
म्हणून नाहीं. अज्ञान तपस्वी पायानें चालणारा सारखा आहे आभण भवद्वान गैरवतधणुकीच्या घोड्यावर 
भनजल्यासारखा आहे. आभण मूखध मनुष्ट्यानें ईश्वराची स्तुती एकदाां केली आभण तपस्वी याणें ढोंग भकती एक 
वषें केलें  तरीं बराबर नाहीं. चोपदार भला आभण कृपाळू बरा पण राजा दुष्ट वाईट. 



 अनुक्रमणिका 

(७२) भवद्वान अकमी भनमधर् मोहोळा सारखा आहे. मर्माशीजवळ मर् नाहीं तर भतणें इतकीच कृपा 
करावी कीं कोणास चाऊां  तरीं नये. 

 
(७३) ज्या मनुष्ट्यास र्ीर नाहीं तर स्त्री आहे. सांत देशाांवर नजर ठेभवतो. तो दरवडेखोर आहे. अरे तूां 

लोकाांस दाखभवण्याकभरताां हा वीणा व ह्या भचपळया घेतल्या आहेस पण तुझें कमध अांतःकरणाांत भठक नाहीं 
तेव्हाां काय उपयोगी येईल हें ढोंग. सांसार टाक मग भवणाभचपळया असोत नसोत. 

 
(७४) दोन मनुष्ट्याचे हृदयाांतील दुःख जात नाहीं व तयाचा हात वरती होत नाहीं एक ज्या 

सावकाराचें तारूां  बुडालें  व ज्याचा मुलगा लुच्चा भनघाला. थोर मनुष्ट्याच्या भशरपावापेक्षाां आपली घोंगडी 
चाांगली. आभण ताटाांतील दुसऱ्याच्या येथील जेवणापेक्षाां आपले घरची पत्रावळ बरी. आभण आपले 
मेहेनतीची आांबील बरी पण पक्वाांनें थोराचे आजधवानें खाणें नको. 

 
(७५) दोन गोष्टी केल्या असताां बदु्धीस भवपयास आहे आभण शाहण्याच्या मत्ताचा अपमान आहे. एक 

ज्यावर भवश्वास नाही. तयाचे औषर् खाणें आभण सोबती नसताां गैर माहीत रस्तयाांत चालणें. 
 
(७६) एका भवद्वानास पुसलें  कीं तुला इतकी भवद्या आभण थोरपणा कशानें प्राप्त झाला तयाणे उत्तर 

केले कीं जें मला कळलें  नाहीं तें पुसून घेण्यास मी लाज बाळभगली नाहीं. चाांगला वैद्य भमळेल तेव्हाां प्रकृत 
नीट होण्याची आशा. तसें जी गोष्ट ठाऊक नाहीं ती भवचार करण्यास लाज न र्भरताां आळस करणार नाहींस 
तरच तुला शाहणे होण्याची उमेद. 

 
(७७) जें आपल्यास कर्ीं तरी कळेल असें आहे तें पसुण्याची काळजी करूां  नये. कारण तयाांत 

अप्रभतष्ठा आहे. एका मनुष्ट्यानें एका वैद्यास चमतकार दाखभवला तो तयास ज्याणें भशकभवला तो तयास 
भशकभवणार होता. तेव्हाां तयाणें तयाभदवशीं तयास पभुसलें  नाहीं पुढे तो तयास प्राप्त जाहला तेव्हाां आपल्या 
आपणच समजेल. 

 
(७८) शाहणपणाची गोष्ट असी आहे कीं सांसार तरी करून सांपत्ती सांपादन करावी नाांहींतर 

परमेश्वराचें तरी सार्न करावें ऐकणाराची प्रसन्न मजी असेल तरच काांहीं बोलणें तें बोलावें आभण बोलणें तें 
तरी तयाची मजी पाहून बोलावें भलतेंच बोलणें काढलें  तें कोणी ऐकेना तर उपयोग नाहीं सबब प्रसांगानुसार 
भाषण समयोभचत करावें. 

 
(७९) ज्याणें वाईट मनुष्ट्याची सांगत र्भरली आभण तयाचा वाईट स्वभाव न र्भरला तरी तयास लोक 

नावें ठेभवतील जसा कोणी भाांग खाणाराचे अड्याांत गेला तयास भजन करावयास गेला असें कोणी म्हणणार 
नाहीं परांतु भाांग खावयास गेला असें म्हणतील. नादान मनुष्ट्याची सोभत केली म्हणजे आपण बनदेस पात्र 
जाहाला. एक समथास एका गृहस्थानें पुभसलें  कीं मला एक बुभद्धवाद साांग. तयाणें साांभगतलें  कीं मूखाची 
सांगत र्रूां  नको. मोठा शाहाणा असलास तरीं मखूध होशील आभण मूखध असलास तर फार मूखध होशील. 

 
(८०) गरीब घोडे असे आहेत कीं तयाांचा कान लहान मुलानें र्भरला तरी दोनश ेकोस जाईल मान 

हाभलवणार नाहीं व पुढें रस्ता दग्याचा आहे तेथें प्राण जावयाचा आभण मुलगा वडेेपणानें भतकडे जाईल तर 
लगाम भहसकाऊन भनघुन जाईल तद्वत मनुष्ट्यानें दुघधट प्रसांगी भवनोद करूां  नये. आभण म्हणतात कीं दुसमान 
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कृपेनें भमत्र होत नाहीं पण अर्ीक शत्रुतव कभरतो. जो कोणी तुझ्याशीं कृपाळूपणानें वागेल तयाशीं तूांही तसाच 
वाग. आभण तो जर वाांकडे पाहील तर तयाचें दशधन घेउां नको. व दुष्टाशीं चाांगलें  भाषण करू नको. जसें ताम 
लागलेलें  लोखांड कानसल्या भशवाय उजळ होत नाहीं. 

 
(८१) आपली अक्कल हुशारी दाखवावी म्हणून दुसऱ्याचे बोलण्याांत तोंड जो घालतो तयाचा 

मूखधपणामात्र भनिय करून भदसतो व थोर म्हणतात कीं तुला कोणी पसेुल तों पावतेों भाषण करूां  नको. 
कारण कीं खरें जरीं पुसल्याखेरीज बोललें  तरी कोणी तुला चाांगलें  म्हणणार नाहीं. 

 
(८२) एक वळे एकास लज्जा स्थानीं दुखापत झाली होती. तयाचा यजमान तयास पुसे कीं तुझा रोग 

कसा आहे परांतु कोठे आहे हें कर्ीं तयाणें पसुलें  नाहीं कारण कीं तो समजत असें बोलावें कोणचे न बोलावें 
कोणचें आभण जो बोलण्याांत प्रश्न करण्याांत भवचार कभरतो तो उत्तर ऐकोन फजीत होत नाहीं. भाषण यथाथध 
आहे असें तुला ठाऊक नसेल तर तोंडच उघडूां नको. कारण कीं खरे बोलून कैद जालास तर पुरवले पण 
खोटें बोलून सुटणें नको. 

 
(८३) खोटें बोलणे असें आहे कीं जशी जखम बरी जाहली तरी वण राहतो. एकदाां खोटें 

बोलण्याची सवय पडली म्हणजे खरें बोललें  तरी खोटेंच म्हणतात. देवानें साांगीतलें  आहे कीं खोट्याची 
भशक्षा ज्याची तयालाच होईल. येकाचा खरें बोलण्याचा स्वभाव होता तयाणे खोटें केलें  तेंही खरें झालें  व 
येकाने खोटें बोलण्याचा प्रघात घातला तयाणे खरें केलें  तेंहीं खोटें झालें . 

 
(८४) ईश्वराने सृष्टी भनमाण केली तयाांत सवांहून शुतर् माणूस आहे आभण श्वान सवांहून अशुतर् आहे 

परांतु ज्ञाते म्हणतात कीं सतयपणाने वागणारा कुत्रा असतयपणाने वागणारे मनुष्ट्यापेक्षा उत्तम. तातपयध खराब 
मनुष्ट्याचे वाटेस जाऊ नये. जसे दगडाच्या भचऱ्यावर भकतीही काठ्यामारल्या तरी नौबतीचा अवाज 
भनघणार नाहीं तसें जन्मपयंत हलक्या मनुष्ट्याचें आजधव केलें  तरी तो येकादे भदवसी थोडक्या गोष्टीकभरताां 
प्राण घेण्यास उभा राहील. 

 
(८५) इांभरयसुखाांत जो भनमग्न असतो तयास भवद्या होत नाहीं आभण ज्यास भवद्या नाहीं तयास 

थोरपणा नाहीं जो बैल बहुत खाणारा आहे तयाजवर दया करू नये कारण कीं जो बहुत खाणारा तो बहुत 
मूखध–जर तुला ताजें व्हावयाचें असेल हत्तीसारखें तर गाढवासारखी मेहेनत करावी लागेल. 
 

(८६) ग्रांथीं भलभहलें  आहे कीं मनुष्ट्यास देवाने श्रीमांती भदल्ही तर देवाची आठवण राहात नाहीं आभण 
गरीबी भदल्ही तर काळजी करीत राहतो तेंव्हाां देवाची भक्ती कें व्हाां कशी व्हावी. खाण्यास भमळालें  म्हणजे 
गवध आभण आळस आभण खाण्यास भमळालें  नाहीं म्हणजे दुःख आभण काळजी या दोनीं अवस्थेंत ही व्यवस्था 
तस्मात ईश्वराचें स्मरण कें व्हाां होईल न जाणो. 

 
(८७) ईश्वरइच्छेने राजाही बसव्हासनाखालीं येतो आभण वाघाचे तोंडाांत सापडला तरी भनभतो 

तस्मात तया भगवांताचें स्मरण होईल तोच सुभदन प्राण जात असला तरी बचता नाहीं. 
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(८८) ईश्वराने अवकृपा केली तर ऋषीही भ्रष्ट होतील आभण तयाचे कृपेने राक्षसही देव होतील. जर 
ईश्वरानें परलोकीं पुसलें  कीं काय केलें स तर चाांगलें  उत्तर ऋषींच्यानेही देववणार नाहीं तस्मात हे भगवांता 
कृपाचकर तर पाप्याचा पभरणाम नीट आभण तयाची तीच आशा आहे. 

 
(८९) जो कोणी सांसाराांत पणु्य करीत नाहीं तो परलोकीं दुःख पावतो. याभवषयीं वचन आहे कीं–

ईश्वर परलोकीं शासन करील–आभण दुःखाांत घालील. थोराांचें साांगणें दुःखकारक आहे तेंव्हाां तयाप्रमाणे 
कोणी चालत नाही–शाहणे जे आहेत ते आपले पूवी लोक झाले तयाांचे वतधणुकीच्या गोष्टी कथा ऐकून शाहणे 
होतात आभण जे शाहणे आहेत ते चाांगले रीतीने वागतात कीं आपल्ये पढेु जे होतील तेही तयाप्रमाणेच 
आपल्ये उदाहरणाने शाहणे व्हाव.े जाळयाांत येक पक्षी सापडला म्हणजे भतकडे दुसरा येत नाहीं अशी 
दुसऱ्याची व्यवस्था पाहून येक शाहणा होतो यास्तव आपलें  उदाहरण दुसऱ्यास देउ नको. 

 
(९०) ज्याला कान नाहीं तो काय ऐकेल आभण ज्याजवर फास टाकला तो काय पळून जाईल. 

आांरे्री रात्र ईश्वराची कृपा झाली तर भदवस होतो. दौलत मेहेनतीने येत नाहीं पण ईश्वर कृपा कभरतो तेंव्हाां 
येते. यास्तव हे भगवान मी कोणास हाक मारु तुझ्याभशवाय माझें ऐकणार कोण आहे तू ज्यास साह्य 
करशील तोच रस्तयाने जाईल आभण तू सोडलास तर मग कोण हात र्रणार आहे. 

 
(९१) चाांगल्ये चालीचा भभकारी बरा पण वाईट चालीचा राजा वाईट–प्रथम दुःख मग सुख 

पतकरलें  परांतु आदी सुख आभण अांती दुख नसावें. 
 
(९२) आकाशाांतून पजधन्य पडून जमीन सुखी होतये आभण तयाबद्दल आकाशास काय उपयोग माती 

मात्र उडोन बर जातये जें भवभहरींत तें पोहोऱ्याांत. माझी चाल वाईट आहे असें जरी तुला कळलें  तरी तू 
आपली चाांगली चाल सोडू नको. ईश्वरही अपरार् पाहून क्षमा कभरतो पण शजेारी न पाहताां दुवाता 
उठभवतो. हे भगवन रक्षण कता तू आहेस जर गोष्टी मनुष्ट्यास कळतया तर कोणी सुख पावलानस्ता येकाचे 
कामाांत दुसरा बळेंच हात घालता पण समजत नाहीं म्हणनू बरें. 

 
(९३) खाणींत खणलें  म्हणजे सोनें भनघतें पण कृपणाचा प्राण गेल्याखेरीज भमळणार नाहीं–कृपण 

म्हणतो कीं खाऊ नये पण जपून ठेवावें कारण कीं भोगल्यापेक्षाां आशा राखल्याचें सुख भवशषे–तयाचा शवेट 
असा होतो कीं शत्रूच्या इच्छेप्रमाणे येकेभदवसी रव्य भमूींत राहतें. 

 
(९४) जे आपल्येपेक्षाां लाहानावर कृपा करीत नाहींत ते आपल्याहून वभरष्ठाचे हातून दुःख 

पावतात–जोरदार आहे तो गरीबास माभरतो असें सवधत्र घडत नाहीं यास्तव गरीबास दुःख देउ नको–काां 
कीं तुझ्याहून जे जोरावर आहेत ते तुझें असेंच करतील. 

 
(९५) शाहणे काय कभरतात जेथे भाांडण होत असेल तेथून पळून जातात. जेथे स्वस्थपणा पाभहला 

तेथे मुकाम कभरतात कारण तेथे राभहल्याांत जीवाचें रक्षण आहे आभण तेथून पळालें  नाहींतर भय आहे. 
 
(९६) खेळणारास बारा पाभहजेत परांतु भतरपगडा पडतो मदैानापेक्षाां कुरण चाांगलें  परांतु घोड्याचा 

लगाम घोड्याचे स्वार्ीन कोठे आहे. 
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(९७) सांत देवाची प्राथधना कभरतात कीं हे भगवांत दुष्टाांवर कृपाकर कारण कीं चाांगले जे आहेत 
तयाांजवर तुझी कृपा आगोदर आहेच कारण की तयाांस तू सद्गुण भदल्हे आहेस मागावयास नको. 

 
(९८) जमभशद राजाने प्रथमतः पोषाख घालावयाची तऱ्हा काढली आभण डाव े हाताांत अांगठी 

घातली–कोणी पुसलें  कीं उजवा हात पभवत्र असून डाव ेहाताांत अांगठीची शोभा काय तयाणे साांगीतलें  कीं 
उजवा मुळींच पभवत्र आहे तयास नवीन शोभा नलगे-व एका राजाने साांगीतलें  कीं भचनी काराभगराकडून हें 
तांबूवर भलहावें कीं दुष्टास शहाणे मनुष्ट्याने सुष्ट करावें सुष्टास सुष्ट काय करावयाचें आहे. 

 
(९९) येका शाहण्यास पसुलें  कीं तू अगठी डाव े हाताांत घालतोस याचें कारण काय. तयाणे 

साांभगतलें  कीं तुला ठाऊक नाहीं बहुर्ा जो चाांगला असतो तयास कोणी भवचारीत नाहीं अशी चाल आहे–
ज्याणे उतपन्न केलें  तो गुण देतो बकवा दौलत देतो–तेणेकरून दुःख आभण येणेकरून सुख. 

 
(१००) राजास मसलत देणे तयाणे पर्थय करावें ज्यास आपल्ये जीवाची इच्छा नाहीं आभण रव्याची 

आस्था नाहीं–जो सारू् आहे तयास रव्य भदल्हें काय आभण तरवारीने मारलें  काय कोणाचीच तो पवा 
बाळगीत नाहीं. 

 
(१०१) राजा दुष्टाचा नाश करण्याकभरताां व कोतवाल गुन्हेगाराचे पाभरपतयाकभरताां व काजी 

भाांडतात तयाांस समजून साांगण्याकभरताां पण जो शाहणा असेल तयाणे काजीकडे कर्ी जाऊ नये. जें वाजवी 
द्यावयाचें असेल तें घराांतले घराांत भदल्हें तर बरें मग दुःखाने द्यावें तयाांत काय हशील जर पट्ीचा पैसा वळेेस 
पोचोभवला तर भातेकरी कशास तगादा करतील. 

 
(१०२) सवधलोकाांची जीभ कज्जा कभरताां कभरताां सुखते पण काजीचे भजभेस पाणी सुटतें. काजीला 

येक भखरा लाच भदल्हा म्हणजे दाहा काकड्याांचा दावा शाबूद कभरतो. 
 
(१०३) कसबीण म्हातारी झाली म्हणजे मी पाप करणार नाहीं म्हणनू शपत वाहते व पिात्ताप 

कभरते. व फौजदार कामावरून हाकून भदल्हा म्हणजे मी कोणास इजा देणार नाहीं म्हणतो पण सामर्थयध 
गेल्यावर या बोलण्याचा उपयोग काय. यास्तव जोंपावतेो वृद्धापकाळ झाला नाहीं तोच देवाचें भजन करावें 
स्वस्थ बसून म्हातारपण झाल्यावर मग स्वस्थ बसेल तर काय आियध भफरवतच नाहीं. 

 
(१०४) येका शाहण्यास प्रश्न केला कीं मोटाले उांच फलयुक्त वृक्ष ईश्वरानें उतपन्न केले आहेत परांतु 

सुरू काांहीं फळ देत नाहीं असें असताां तयास मुक्त म्हणण्याची गरज काय–तयाचें उत्तर साांगीतलें  कीं सवध 
वृक्षाांस हांगाम आहेत तया काळीं ते फळ देतात आभण नांतर भवशोभीत भदसतात. व सुरू बारा मभहने सारखा 
यास्तव तयास मुक्तवृक्ष म्हणतात. भकतीयेक राजे पृर्थवीवर होऊन गेले तरी नद्या वाहतात तया वाहतच 
राहतील यास्तव जर तुला सामर्थयध असलें  तर उदारपणा र्र नाहींतर सुरु सारखा मुक्त राहा नेहेमी 
आनांदाांत. मनुष्ट्यास मरणकाळीं दोन प्रकारचीं दुःखें होतात तीं अशीं कीं येक सांपत्ती भमळभवली आभण 
भोभगली नाहीं. व दुसरें असें कीं ज्ञान भशकला आभण वतधणूक तशी केली नाहीं. जर कृपण असेल आभण 
भवद्वान असला तरी तयास दूषण लाभवतात मोठा मखूध असला आभण उदार र्ार्वमक असेल तर तयाचीं सवध 
दुषणें लपतात. 
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सुभाणषत 
अथरा 

बीारचनें 
 
 
 

(लीकणितराणदसंग्रणित) 
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मालकासाठीं 

ठािें येथें 
‘सूयोदय’ छाधगानयातं छाणधलें . 

 
 
 
 
 

भाद्रधदमास, शके १८०० 
सन १८७८. 

 
 
 
 
 

ककमत ८ आिे 
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प्रस्तारना 
 
मनुष्ट्य अनेक प्रकारचे उद्योग कभरतो, सांपभत्त भमळभवतो आभण कीर्वत्त सांपाभदतो सांपभत्त भमळणें आभण 

कीर्वत्त सांपादणें ह्यात भवद्वत्ता हें एक भवशषे भषूण आहे. भवद्वत्ता असल्यावाांचून आयुष्ट्यक्रम सुखप्रद नव्हे. 
अनेक प्रकारच्या भ्राांती, खोटे अभभमान व दे्वष या सवांचें जेणेंकरून भनरसन होतें तया सांस्काराचें नाांव भवद्या 
आहे. जेणेंकरून भ्राांती वाढतील तया सवध अभवद्या समजाव्या. आियधजनक गोष्टींपासून अज्ञानी लोकाांचें 
मनोरांजन होतें; यास्तव अशा गोष्टी भलहून लोकाांत बहुत भ्रम उतपन्न झाले आहेत. भतू पे्रत, मुहूत्तध शकून, 
मांत्र तांत्र, भकमया, योगसार्न, देवऋभष, पांचाक्षरी, सालहोत्र, स्वरोदय, बशका, पल्लीपतन, जातक, नवस, 
ग्रामण्य, प्रायभित्त, जारणमारण, भसभद्धसार्न, इतयाभद अनेक भ्राांती चालू आहेत; तया नाहीशा व्हाव्या हें 
भवदे्यचें साथधक आहे. भवदे्यनें मन भनमधळ व भ्राांभतरभहत व्हावें या हेतूनें सवध भवद्योपक्रम आहे. अशा भवदे्यनें 
मनुष्ट्याचें मन शुद्ध व्हावें व या हेतूनेंच तया भवद्या भशकाव्या. या भवद्या भशकण्याचीं अनेक सार्नें आहेत. तयाांत 
सुभाभषत हेंही एक सार्न आहे. प्रपांचाांतील अनेक काळज्याांनीं मनुष्ट्य त्रस्त होऊन कर्ीं कर्ीं कोतया रै्यानें 
व भवचारानें तयास आपण केलेल्या श्रमाांप्रमाणें आपणास सौख्यप्राकप्त नाहीं असें वाटतें व मन उदास होतें. 
अशा समयीं तयास तशा भवषादाांतून अथवा औदाभसन्यातून एक बाजूस काढून क्षणेक, व भवचारी असल्यास 
सवधकाल, आनांदवृत्तीत ठेवण्यास बोर्पर ग्रांथाांची आवश्यकता आहे. 

 
सांस्कृताांत, अशा उदासी जनाांसही आनांभदत करणारे बोर्पर ग्रांथ ‘सुभाभषत’ या नावाखालीं पुष्ट्कळ 

व सवधमान्य आहेत. परांतु सांस्कृत भाषेचें ज्ञान म्हणजे सवध स्त्रीपुरुषाांस, मुलाां बाळाांसही असतें असा प्रकार 
नसल्यामुळें  सांस्कृत न जाणणाऱ्या प्राकृताांकभरताां प्रकृत पुस्तकाची रचना केली आहे. 

 
सन १८४३ पासून अनेक ग्रांथवाचनक्रमाांत जेथें जेथें नीभतबोर्क चमतकाभरक, शहाणपणाचीं, 

सभाचातुयाचीं, साभहतयोपयोगी (अलांकाभरक आभण व्यवहाराांत व परमाथांत सन्मागधदशधक) अशीं वाक्यें 
आढळली तीं तीं वळेोंवळेीं व भठकभठकाणीं भटपणें करून ठेभवलीं होतीं. तयाांपैकीं भकतयेक वाक्यें सन १८५१ 
या वषी पुणें येथील ‘ज्ञानप्रकाशाां’ त प्रकृत पुस्तकासारख्या एका लहानशा पुस्तकाांत छापण्यास आरांभ केला 
होता. परांतु तयाचीं थोडीं पृष्ठें छापलीं गेलीं तोंच पुढें स्थलाांतर व इतर काहीं अल्प स्वल्प हरकतींनीं प्रकृत 
ग्रांथोदे्दश तसाच अपूणध राभहला. हल्लीं ईश्वरकृपें तया उदे्दशभसद्धीचा योग्य काळ आला असल्यामुळें  प्रकृत ग्रांथ 
सवध भवचारी जनाांच्या रांजनाथध प्रभसद्ध केला आहे. 

 
प्रकृत ग्रांथाांत प्रभसद्ध ‘सुभाभषतरतनाकराां’ तील भकतयेक बोर्पर अशीं वाक्यें उतरून घेतलीं आहेत. 

आमचें सांस्कृत सुभाभषत फार प्रभसद्ध व सवधमान्य आहे हें आम्हीं वर म्हटलें  आहेच. परांतु तयाांत शृांगाभरक 
भवषय, थट्ा मस्कऱ्या, उपहास व अभतशयोक्ती याांचा भवशषे भरणा असल्यामुळें  लहान मुलाांच्या व मुलींच्या 
हाताांत देण्यास ते भकतयेक ग्रांथ योग्य नाहींत. म्हणून आम्हीं प्रकृत पुस्तकाांत तशा गोष्टी अगदीं गाळून 
टाकून सार्ारण सवध कुलभस्त्रया व मुलें  याांसही वाचण्यास योग्य अशा बालबोर् व सुबोर् करणाऱ्या 
वाक्याांचाच सांग्रह केला आहे, हें भवचक्षण वाचकाांस कळून येईलच. 

 
ह्या पुस्तकाांत शवेटच्या ‘राजनीती’ सुद्धाां एकां दर १०० प्रकरणें आहेत. ‘उपरव’ हें प्रकरण दोन 

भठकाणीं पडलें  आहें तरी तयाांतील वचनें भभन्न आहेत. याांतील प्रकरणें गुणावगुणाांप्रमाणेंच बहुतकरून 
दाखभवली आहेत. म्हणजे, ‘सज्जन’, ‘दुजधन’; ‘उद्योगी’, ‘आळशी’; ‘शत्रू’, ‘भमत्र’; अशीं भलभहलीं आहेत. 
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शवेटचें ‘राजनीभत’ हें प्रकरण पभरभशष्टासारखें असून, तयाचें नाांव जरी ‘राजनीभत’ ठेभवलें  आहे, तरी ती 
‘नीभत’, सवध सार्ारण जनाांसही प्रकृत ग्रांथोदे्दशानुरूप नीभतदशधक, बोर्क आभण रांजक होण्यासारखीच आहे. 

 
ह्याप्रमाणें हेतवनुरूप प्रकृत पसु्तकाांत समजून घेण्यासारख्या पुष्ट्कळ उपयोगी गोष्टी असून तयाांपासून 

सवध स्त्री पुरुषाांस योग्य लाभ होईल ही पूणध आशा आहे. 
 

पुणें, भारपद व. ४, शके १८००.  लीकणितरादो 
 

——— 
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सुभाणषत अथरा बीा रचनें 
 

ईश्वव 
 
ईश्वराचा उपकार कर्ींही भफटत नाहीं. कारण कीं, आपला श्वासोच्छट वास केवळ तयाचेच रक्षणानें 

चालला आहे् तेव्हाां तयाचे स्तुभतदशधक भकती शब्द बोलावे? 
 
ईश्वरानें मनुष्ट्यास मन, भवचार, आभण बुभद्ध हीं रस्ते दाखभवण्याकभरताां भदलीं आहेत. 
 
जसा ईश्वर सांहारकत्ता आहे तसा तो त्राता ही आहे. 
 

शास्त्र 
 
मनुष्ट्याांचें मन फार व्यांग आहे याजकभरताां तयाांस शास्त्र पाभहजे. 
 
शास्त्र हें ईश्वराचें दपधण आहे. ईश्वराचे गुण व कोणतया आर्ारानें आपण कसें वतावें या भवषयीं 

ज्याांनीं ज्याांनीं शोर् केले आभण ग्रांथ भलभहले तयाचें नाांव शास्त्र. 
 
आपलें  शास्त्र आपल्यास माभहत असावें. कारण कीं, सवध भवद्येंत ती भवद्या मुख्य आहे. व आपला सवध 

व्यवहार शास्त्रज्ञानाखेरीज चालत नाहीं. 
 
शास्त्र अथवा कायदे लोकाांस उपरव देण्याकभरताां करीत नाहींत; परांतु सांरक्षणाकभरताां कभरतात. 
 

मीक्ष 
 
सच्छास्त्रावाांचून सद्गुण नाहींत, सद्गुणाांवाांचून भलेपणा नाहीं, आभण भलेपणावाांचनू मोक्ष नाहीं. 
 

ज्ञान 
 
ज्ञान आपल्या वतधनाांत दाखभवताां आलें  नाहीं आभण पैसा सद व्ययाांत गेला नाहीं तर तयाचा काय 

उपयोग? 
 
ईश्वरानें ज्ञानाचा रस्ता सुलभ केला आहे; परांतु तो मूखास दुलधभ आहे. 
 
भजतकें  भशकावें भततकें  ज्ञान वाढतें व बुभद्ध भवशाळ होतें. 
भकतीही ज्ञान असलें  तरी गवानें तें व्यथध होतें. 
 
सवध सांपत्तीहून ज्ञानसांपभत्त ही मोठी आहे. इतर सांपभत्त चोरली जाते, परांतु ज्ञानसांपभत्त चोरली जात 

नाहीं. भहचा खचध केला तर अभर्क वाढते. आभण भहची वाांटणी कोणी मागत नाहीं. 
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सवांहून ज्ञान थोर आहे; आभण ज्ञानाभशवाय स्वगाचा रस्ता खुला नाहीं. 
 

अज्ञान 
 
या जगामध्यें योग्यतेवाांचून लोक योग्य म्हणनू मानलें  जातात हें या दुनयेचें मोठें अज्ञान आहे बकवा 

लोकाांचें हें मखूधपण होय. 
 
अज्ञानानें भय आभण अभतप्रीभत उतपन्न होते. ज्यास ज्ञान असेल तयास भय व अभतप्रीभत उतपन्न होणार 

नाहीं. 
 
दुनया अज्ञान आहे. तींत भनियातमक काांहींच नाहीं. ही सवध कपटानें पूभरपूभरत असून क्षणभांगुर 

आहे. ज्याचे जवळ रव्य आहे तयानें मजजवळ रव्य आहे असें म्हणूांही नये. कारण कीं, ते केव्हाां जाईल याचा 
भनयम नाहीं. आभण असेंच सवध पदाथांचें आहे् 

 
लोक अज्ञान झाल्यावाांचनू राज्य आभण र्मध बुडत नाहीं. 
 
लौभकक करण्याकभरताां डौल आभण खचध कभरतात ते अज्ञान आभण हलके असतात. 
 

णशक्षा 
 
लहान पणीं मुलास जशी लावावी तयाच मानानें तो मोठेपणीं वतधन कभरतो. 
सुभशक्षा सद्गुणाचें कारण आहे. परांतु ईश्वरपे्रभरत सद्गुण भशके्षभशवायही दृष्टोतपत्तीस येतो् 
लहानपणी जशी भशक्षा असेल तसा अांकुर भनवडेल. सद्गुण आभण दुगुधण हे भशके्षवर आहेत. 
 

क्षमा 
 
मनुष्ट्याचा स्वभावतः अलां कार रूप होय; रूपाचा अलां कार सद्गुण; सद्गुणाचा अलां कार ज्ञान; 

आभण ज्ञानाचा अलां कार क्षमा होय् 
 
क्षमारूप शस्त्र हाताांत असल्यावर दुष्ट लोक काय करणार आहेत? गवत नाहीं अशा जाग्यावर 

भवस्तव पडला तर आपापच भवझेल् 
 
अशक्ताांनाां क्षमा हेंच बल आहे आणी सशक्ताांस क्षमा हें भषूण आहे. तसेंच क्षमेनें सवध वश होतात. 
 
रुसलेले, फुगलेले, दुष्ट, कू्रर, हे सवध क्षमेनें भनवीयध होतात् 
क्षमे सारखा दुसरा सद्गुण नाहीं. 
भगवद भक्ताांची मुख्य खूण क्षमा हीच आहे. 
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मनुष्ट्यानें सार्ारण अन्याय केला तर खाजगी रीतीनें लोक तयास क्षमा कभरतात. परांतु अभर्कराचे 
बळानें जर तयाणें अन्याय केला तर तयास क्षमा करीत नाहींत. 

 
ज्यास सूड उगभवण्याची ताकद नसते तो बहुर्ा क्षमा कभरतो् 
क्रोर्ापेक्षाां क्षमा बरी आभण मतसरापेक्षाां गांभीरपणा बरा. 
क्षमा करावी हें लक्षण महातम्याचें आहे. 
क्षमा कतृधतव भशकभवणें ही मुख्य भवद्या बालपणापासून भशकभवण्याची आहे. 
 
आपला स्वताांचा अपरार् केला असेल तर तोच मात्र क्षमेस योग्य आहे. परांतु दुसऱ्याचा अपरार् 

केला असून तयाची क्षमा करणें, ती क्षमा नसून पाप आहे् 
 
गुन्ह्याांची क्षमा करणें हें मोठें भनदधयपपणाचें काम आहे् 
 

णरचाव 
 
काांहीं वस्तु एकदम मागावयाची असेल तर तयाबद्दल फार भवचार करावा लागतो. तसेंच, एकवळे 

जी सांभर् आली तशी पुन्हाां येणार नाहीं म्हणनू भतचा फायदा करून घेण्याचाही भवचार आवश्य करावा 
लागतो. 

 
पलीकडे जाऊ परांतु माघारे कसे येऊां  याचा भवचार पभहल्यानें करावा. 
 
भवचारानें जें कळतें तया प्रमाणें लोक वागत नाहींत; पण ते केवळ मोठेपणासच र्रून बसतात. 

मोठ्याांस ओळखण्यास भवचार नको. आभण म्हणूनच राजे, सेनापती इतयाभद अभर्कारी थोर मानले जातात, 
परांतु गरीब चाांगले जरी असले तरी तयाांस कोणी पसुत नाहीं. कारण तयाांचा चाांगलेपणा शोर्ावयास भवचार 
पाभहजे. 

 
जे फार बोलतात ते थोडा भवचार कभरतात असें समजावें. 
सारासार भवचार कळणें हेंच ज्ञानाचें लक्षण आहे. 
 
ज्याांचे मनाांत प्रौढ कल्पना (सुभवचार) आहेत ते कर्ीं ही एकटे नसतात. म्हणजे तयाांचें मन हेंच 

तयाांस सोबती असतें. यास्तव जे भवचारशील आहेत ते एकटेंच बसण्यास चाहतात् 
 
जुनें टाकून नवें घ्यावयाचा भवचार करावा. 

 
णरद्या 

 
गभणत, वैद्यक, यांत्रज्ञान, गायन, सुतारकी वगैरे भवद्या पोट भरावयाच्या असून लोकाांच्या 

उपयोगाच्या आहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

काल्पभनक व तकध शास्त्रें हीं उपयोगाचीं आहेत; परांतु पोट भरण्याचीं नाहींत. 
 
जे भनलोभानें भवद्या भशकतात तयाांसच भवद्या होते. व जे लोभानें भशकतात तयाांस पोटापुरती मात्र 

होते. 
 
भकमया, शकून, साळोत्री (घोड्याची पारख करण्याची भवद्या), सामुभरक ज्ञान, ग्रह पाहून पभत्रका 

भलभहणें, देवऋषीपणा व पांचाक्षरीपणा या भवद्या पोट भरण्याच्या आहेत खऱ्या, परांतु तया लोकाांस 
उपयोगाच्या नाहींत. हें, तयाभवषयीं ज्याांनीं छाांदसपणाभशवाय भवचार करून अनुभव घेतला आहे तयाांस 
खभचत वाटेल. 

 
ज्या मनुष्ट्यास भवद्या नाहीं तो पशुवत् समजावा. 
भवद्वान् आभण सद्गुणी मनुष्ट्यावर सवध लोक प्रीभत कभरतात. 
 
जेथें मुळींच भवद्वान् नाहींत तेथे बकभचत् भवद्वानाचीच भवद्वान् म्हणनू प्रभतष्ठा होते. जसें, जेथें वृक्ष 

नाहीं तेथें यःकभित् एरांडाच्या झुडुपासच वृक्ष म्हणतात् 
 
भवदे्यचा उपयोग सदाचरण आहे; परांतु भवद्वान् पणाचा उपयोग तयाबद्दल डौल वागभवणें हा नव्हे. 
 
भवद्या हें मनुष्ट्याचें गुप्त र्न आहे; भवदे्यनें सवध सुखोपभोग प्राप्त होतात; भवदे्यनें कीर्वत वाढते; भवद्या ही 

आप्तासारखा असून परदेशाांत परम भमत्र आहे; आभण मोठमोठ्या राजाांसही ती पूज्य आहे. तयाअथीं 
भवदे्यवाांचून असणारा मनुष्ट्य पशुवत् होय् 

 
मोठ्या कुळाांत जन्मलेला असून अभवद्वान् असला तर तयाचा कुलीनपणा व्यथध आहे. नीच कुलोतपन्न 

असूनही भवद्वान् असला तर तो सवांस पूज्य होतो् 
 
भवद्या ही आईप्रमाणें मनुष्ट्याचें रक्षण कभरतये, बापाप्रमाणें सदसन्मागध दाखभवते, भप्रय पतनीप्रमाणें 

अांतःकरण रमवनू खेद दूर करतये, सांपत्तीची वृभद्ध करते आभण जगावर कीर्वत पसभरतये. तेव्हाां भवदे्यनें काय 
काय भमळत नाहीं? सवध काहीं भमळतें् 

 
बभहऱ्यास सतार वाजभवणें, अांर्ळयास सुांदर स्त्री आभण पे्रतास सुवाभसक फुलाांची माळ हीं जशीं सवध 

व्यथध आहेत तशी मखूास भवद्या ही व्यथध होते् 
 
भवदे्यवाांचून जगाांत राहाणें शळेीच्या शेंपटीप्रमाणें व्यथध आहे : शळेीचें शेंपूट भतच्या गुह्य गोपनास 

उपयोगी नाहीं व तयानें भतच्या अांगावरील माशाही वारल्या जात नाहींत् 
 
भवद्या म्हणजे भजच्या वृद्धीनें लोक सुखी होतात, दुव्यधसनें जातात, बुभद्ध वाढते आभण ईश्वर कळतो. 
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लबाड (असत्यरादो) 
 
जर चाहाडाची गोष्ट कोणी ऐकणार नाहीं तर लबाड लोकच ह्या पृर्थवीवरून नाहींसे होतील् 
 
जो आपण होऊन, मी लबाड आहें असें दाखभवतो, तो लबाड नव्हे. कारण कीं, आपला लबाडपणा 

छपभवणें हाच लबाडाचा मुख्य र्मध आहे. 
 
लबाडाांचे शब्द मरु्र आभण भजव्हा गोड असते, परांतु तयाांचें हृदय भवषानें भरलेलें  असतें् 
 
लबाड लोक थोरपणाचें ढोंग घाभलतात, परांतु अांतःकरणाांत ते नीच असतात. याजवरून भदसतें 

कीं, नीचपणा थोरपणास शरण जातो. 
 
लबाडाच्या कल्पना, भाषण आभण कृतयें हीं भभन्न भभन्न असतात; परांतु चाांगले मनुष्ट्याांचा असा प्रकार 

नसतो. 
 
लबाड मनुष्ट्य उपकार करण्याांतही नफा पाहतात् 
 
मेंढा, टोणगा, माांजर आभण लबाड मनुष्ट्य याांचा जों जों भवश्वास र्रावा तों तों ते आपले गळीं 

पडतात् 
 
लबाड मनुष्ट्याांस भवद्या असली तरी ती सपाचे मस्तकावर रतन असल्याप्रमाणें आहे. 
 
असतय बोलणाऱ्याशीं कर्ीं मतै्री करूां  नये; तयाच्या स्नेहापासून पुण्य नाहीं व पृर्थवीवर कीर्वतही 

नाहीं. तयाचप्रमाणें तयाांपासून कर्ींहीं कल्याण नसून तयाांचा एकां दर स्नेह भवषाप्रमाणें आहे. 
 
खोटें हें अभवश्वासाचें मुख्य कारण, दुष्ट इच्छाांचें घर, सवध दुःखाचें कारण, दुसऱ्याची हाांजी हाांजी 

करण्यास लावणारें आभण शहाण्याकडून छी थू करभवणारें आहे. 
 

सत्य 
 
सतयवादी जे असतात ते आपला अपरार् कबलू कभरतात, आभण पुन्हाां कर्ीं करीत नाहींत. 
सतयच अखेरीस तरतें. 
 
जो मनुष्ट्य सतयवादी व भवश्वासु पुरुषाचा घात करावयास इकच्छतो तयाचा भार पृर्थवी सहन करीत 

नाहीं् 
 
सतयामागनू कीर्वत भमळवावी. कारण कीं, मनुष्ट्यास इहलोकापेक्षा परलोकची काळजी अगोदर 

असावी. 
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सतयानें जी कीर्वत भमळेल तीच कायम आभण सुखावह आहे. 
 

मूगपधिा 
 
ज्याला बसण्याचें कळेल तयाला उठा कोण म्हणेल? हें, तारतम्य जाणणारे लोकाांचें उदाहरण 

होय. 
 
जो र्नाची बकवा र्माची आशा करीत नाहीं, तयाचप्रमाणें जो परलोकींचे सुखाची बकवा मोक्षाची 

आशा करीत नाहीं तो अजागळ समजावा. 
 
समारांभ आभण प्रयोजनें याांस र्मध समजणें हें मूखधपण आहे. 
पुढील गोष्ट जे भनियातमक साांगतात ते मूखध असतात. 
मूखास बोर् केला तर तयास राग येतो. 
 
थोराचा हलकेपणा हलक्याचे हलकेपणापेक्षाां अभर्क आहे. कारण हलक्यास हलका आभण 

अभवद्वान् म्हणतील तयास तयाचा उपाय नाहीं. पण थोरास शहाणपण भशकावयास अनुकूल असून तें तो 
भशकला नाहीं तर लोक तयास फारच मूखध म्हणतात. 

 
मूखा इतका गरीब कोणी नाहीं् 
अभर्कारी हा माझा स्नेही असें म्हणतो तो मखूध. 
अभवचारी लोकाांकडून बनदा आभण स्तुभत ऐकल्यास फार सावर्भगरी करावी. 
मनुष्ट्याांत दुसरा गुण नसेल तर नुस्ता भवनोद हा गुण मूखधपणाचा भदसतो. 
दुसऱ्याचे बदु्धीनें चालतो आभण स्वताां काांहीं समजत नाहीं तो मूखध होय. 
 
अनेक वाईट गोष्टी आहेत तया अकलेनें चाांगल्या होतात. आभण अनेक चाांगल्या आहेत तया 

बेवकुबीनें वाईट होतात. 
 
मूखध शहाण्याचे सांगतींत शहाणा होतो. जसें, काांच सोन्याचे कोंदणाांत बसभवली तर रतन भदसते् 

आभण तयाचप्रमाणें भयांकर पवधताांच्या रानाांत भनमधनुष्ट्य जागीं वनपशूांच्या जमावाांत राहणें बरें परांतु प्रतयक्ष 
अमरावतींत राहून मूखध लोकाांचा सहवास नको् 

 
ज्याला स्वताां शहाणपण नाहीं तयाला शास्त्र काय करील? अांर्ळयास आरसा काय करील? 
 
मूखापासून मूखास आनांद वाटतो; परांतु भवद्वानास पाभहल्यावर तयाच्या तळची आग मस्तकीं जाते् 
 
पशुपक्ष्याांस मोतयें काय उपयोगीं? गाढवाांनाां भमष्टान्न काय कामाचें? अांर्ळयास भदवा काय कामाचा? 

बभहऱ्यास गायन वादन भकतीक उपयोगीं होईल? आभण तयाचप्रमाणें मखूास र्मोपदेश काय रुचेल? 
 
ज्याच्या शरीराांत मुळींच बळ बकवा शकक्त नाहीं तयास लोकाांची मदत होऊन काय फळ होणार? 
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घराला आग लागली तर पाण्यानें भवझभवण्याला मागध आहे; सूयाचें कडक ऊन छत्रीनें भनवारण 
होतें; उन्मत्त हत्ती तीक्ष्ण अांकुशानें आांकळला जातो; गाई वगैरे जनावरें मारकीं झालीं तर तीं काांठीनें 
ऐकतील; आभण ह्याचप्रमाणें अनेक प्रकारच्या औषर्ाांनीं अनेक प्रकारचे रोग हटतील. ह्याप्रमाणें युक्तीनें सवध 
अभरष्टाांस उपाय व औषर्ें आहेत; परांतु स्वभावतः मखूध मनुष्ट्यास सुर्ारण्यास कोणतेंच औषर् नाहीं् 

 
मूखध मनुष्ट्यास उपदेश करणें म्हणजे तयाचा अभर्क सांताप करणें होय. जसें, सपाला दूर् पाजणें 

म्हणजे भवष वाढभवणें आहे् 
 
अरांण्याांत पुष्ट्कळ भवलाप केला, पे्रतास मोठाल्या सुगांभर्त तेलाांनीं न्हाऊां  घातलें , कोरड्या 

जभमनीवर कमळासारखीं फुलें  लाभवलीं, माळजभमनीवर यथेच्छ पाऊस पडला अथवा कुत्र्याचे शेंपूट 
वषोनवषध नळकां ड्याांत नीट होण्याकभरताां घालून ठेभवलें , बकवा बभहऱ्याच्या कानाांत गोष्टी साांभगतल्या, तर या 
सवध गोष्टींत भजतके श्रम व्यथध आहेत भततकेच स्वभावतः मखूास शहाणे करण्याभवषयींचे श्रम व्यथध आहेत् 

 
ऋण काढून सण कभरतात ते मूखध समजावें हें खर्वचक पणाचें फल आहे. 
आपल्या दुराशा जो बजकीत नाहीं तो मखूध होय. 
मूखध लोक भवनाकारण कज्जा काभढतात. 
 
मनुष्ट्यास बुभद्ध आभण पराक्रम हीं दोन्हीं असून तो जर मूखाची सांगत र्रील तर तया दोहोंचाही 

उपयोग होत नाहीं. 
 
मूखाचें नम्र भाषण दुभिन्ह आहे. जसें. र्नुष्ट्याचें वाांकणें म्हणजे शराघाताचें दशधक होय् 
 
मूखांचें भचन्ह हेंच आहे कीं, जें काांहीं ते आचरण कभरतात तयास लोक शहाणपणच म्हणतात, असें 

ते समजतात. व तयाांचे ध्यानाांत असें येतच नाहीं कीं, यास लोक मूखधपणा म्हणतील. 
 
र्नलोभ्याांस भभके्षकरी शत्र,ु चोराांनाां चाांदणीरात्र शत्र,ु जाभरणी भस्त्रयेला भतचा नवरा शत्रु आभण मखूध 

मनुष्ट्यास तयास बोर् करणारा हा शत्रु असें वाटतें् 
 

शिािधिा 
 
रव्याहून शहाणपण चाांगलें ; परांतु गरीबाच्या शहाणपणास कोणी पुसत नाहीं. 
 
लोक मोठेपणास आले म्हणजे नवीं नाांवें आभण नव ेडौल कभरतात. पण जे शहाणे आहेत ते भकतीही 

थोरपणा आला तरी पभहले पद्धतीनेंच चालतात. 
 
जो मनुष्ट्य लोकाांस भशकवावयास लागतो आभण आपलें  शहाणपण दाखभवतो तयास लोक नीट 

पाहात नाहींत. पण लोकाांचें शहाणपण ऐकून आपलें  शहाणपण वृबद्धगत कभरतो तो हुशार. 
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शाहाणे म्हणून जे म्हणभवतात तयाांचे हातून सवधदा चाांगलीं कामें होतातच असें नाहीं. परांतु एक दोन 
कामाांवरून प्रख्याभत झाली म्हणजे ते शहाण्याांत मोडूां लागतात. तसेंच मूखध जे म्हणभवतात ते सवधदा 
मूखधपणाचींच कामें कभरतात असें नाहीं. परांतु तयाचीं एक दोन कामें वाईट होऊन प्रख्याभत झाली म्हणजे ते 
मूखांत गणले जातात, आभण मग जो मूखधपणाचा भशक्का तयाांजवर पडतो, तो भनघत नाहीं. 

 
शहाण्याला बला दूर असते. म्हणजे शहाणा सांकट टाभळतो. 
 
बेवकुबाचा माल आभण अक्कलवांताचा खुराक् वडे्या लोकाांवर शाहाणे लोक भनवाह कभरतात्् 
 
वास्तभवक जे पांभडत आहेत ते आपले बदु्धीनें आभण ज्ञानचक्षूनें चाांगलें  वाईट याांजमध्ये भनणधय करून 

स्वबुद्धीनें चालतात. तयाांत जरी तयाांची तयाांच्या आज्या व बापाां प्रमाणें सहजवृत्त्या वत्तधणूक झाली तर होवो. 
परांतु स्वबुभद्धभवपयास करून दुसऱ्याांचेप्रमाणें करूां  नये असें मत भागवताांतही आहे :— 

 
“भनमधळ जागा पाहून पाऊल टाकावें, वस्त्रानें गाळून पाणी प्यावें, खरें असेल तेंच बोलावें आभण शुद्ध 

असेल तें आचरण करावें.” 
 
फार शहाणे लोकही लोकाांचे रीतीनें चालतात. कारण कीं, नाहीं तर एक जणच बहुताांचा शत्र ू

होईल. 
 
शहाणा मनुष्ट्य आपल्या स्त्रीची वतधणूक, आपला मान, अपमान व आपलें  वय इतयाभद प्रगट करीत 

नाहीं. 
 
शहाणा मनुष्ट्य दुसऱ्याची बुभद्ध ऐकतो, पण तयाने ती आपले भहताकभरताां साांभगतली बकवा कसें याचा 

भवचार कभरतो. 
 
जो मनुष्ट्य शहाणा आहे तो दुसरे मनुष्ट्याचा स्वभाव ओळखतो. तो तयाचे गुण पाहत नाहीं. कारण 

कीं, सवध गुण असले तरी स्वभाव जात नाहीं् 
 
अरे् शहाणे जे असतात ते पक्क्या शहाण्याची मसलत घेत नाहींत. 
वयानें जो मोठा तो वृद्ध. परांतु जो शहाणपणानें अभर्क तो तयाहूनही वृद्ध समजावा. 
सावर् जे असतात तयाांस सांकट भभतें आभण तें आलें  तरी तयाचें तयाांजपुढें काांही चालत नाहीं. 
जे सावर् नाहींत तयाांस शुद्धींत मृतयु आला तरी उपयोग काय? 
जो आपल्यास जाणतो तोच शहाणा. 
 
जो शहाणपण नसताां आपले शहाणपणावर फार भरांवसा ठेभवतो तो लवकर ठकला जातो. कारण 

कीं, मी ठकेन हे तयास भानच नसतें. 
 
जर शहाणपणा कोणी भवकत देईल तर तयास कोणी बकमत देणार नाहीं. कारण कीं, ज्याचें तयास 

आपलें  शहाणपणच पुरें आहे असें वाटतें. 
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सांकटाांतून रै्यानें पार पडेल तो शहाणा. 
 
इतका कोणी मूखध नाहीं कीं, तो कोणतयाही प्रसांगीं दुसऱ्याच्या उपयोगी पडत नाहीं. आभण इतका 

शहाणा कोणी नाहीं कीं, जो कर्ीं भवपरीत करीत नाहीं आभण फसत नाहीं् 
 
यजमानाचे शहाणपणानें चाकर शहाणा होतो पण रागानें होत नाहीं. 
सांशय घालभवण्यास सदसद बुभद्धच पाभहजे. 
भलेपणानें वागण्यासारखी हुषारी कोणती नाहीं. 
अडाणी लोक चालीचे दास असतात. परांतु शहाणे भवचारानें चालतात. 
पढभवलें  तर जनावरें ही भशकतात. पण सांजे्ञनें समजणें हें शहाणपण आहे् 
 
शहाणीं मनुष्ट्यें हरएक प्रसांगी पार पडतात. राजाजवळ हे राजाप्रमाणें व गरीबाजवळ गरीबासारखे 

वागतात. तयाांचा दे्वष करणारा कोणीच नसतो. 
 
देशावर भफरल्यावाांचून, चाांगले मनुष्ट्याचा समागम केल्यावाांचून, अनेक शास्त्रें पाभहल्यावाांचून आभण 

दरबाराांत भफरल्यावाचून शहाणपण येत नाहीं. 
 
कोण जाणें उद्याां काय होईल, म्हणून शहाणा जो आहे तो उद्याां करावयाचीं कामें आजच कभरतो् 
 

फणजतो 
 
लोकाांनी साांभगतलेलें  सवध जो ऐकतो तयाची फभजती होते. 
भभक्षा आभण याचना यासारखी दुसरी लज्जा नाहीं. 
जें वास्तभवक नाहीं तें दाखभवण्याांत थट्ा होते. 
 

लौणकक 
 
लौभकक कस्थर नाहीं. 
भकतीएक कीत्तीच्या गोष्टी प्रारब्र्ानें घडून येतात. 
 
ज्याला आपली पत राखावयाची असेल तयानें आपला नाद फुटूां देऊां  नये. तसेंच ज्याला लोकाांत 

इभ्रत राखण्याची असेल तयानें आपलें  शहाणपण भकती आहे हे फुटूां देऊां  नये. कारण कीं, ज्या नदीचा अांत 
नाही ती भयांकर वाटते. तसेंच ज्याची भकती अक्कल आहे हें कळत नाहीं तयाचा लोकाांत दबदबा मोठा 
असतो. 

 
लौभकक राखणे व स्वस्थपणा भोगणें हें एककालीं घडत नाहीं. कारण कीं, लौभकक हा 

भवस्तवासारखा आहे. तो पेटभवणें कठीण पण भडकभवणें सोपें. आभण तसेंच तयाजवर जळण घातलें  तरच तो 
राहील. 
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वभकली करणें, भकल्ला घेणे, राज्य करणें इतयाभद गोष्टींची फार कीर्वत होते. भवश्वासानें चालणें, 
न्यायानें वागणें आभण सदाचरण करणें हीं थोडीं आहेत तथाभप तीं कीत्तीस येत नाहींत. 

 
मोठे कामाांत योग्यता आहे. राजे मोठालीं कामें कभरतात परांतु नीतीनें चालत नाहींत; आभण गरीब 

जे असतात ते र्माप्रमाणें चालतात. तेव्हाां योग्य कोणाला म्हणाव?े 
 
योग्यता रव्यानें येत नाहीं परांतु वत्तधणुकीनें आभण भवदे्यनें येते. 
ज्याची ह्या जगाांत काांहीं कीर्वत नाहीं तो भजवांत असून मेल्या दाखल समजावा. 
 
अब्र ू गेली तर जीवाचा काांहीं उपयोग नाहीं. शरीर क्षणाांत जाईल परांतु नाांवाची कीर्वत युगायुगाांत 

तरी राहील. 
 
घाव बरे होतात आभण भशव्या भवसरतात. पण दुसऱ्याचा भवश्वास घात केला तर तो मात्र माघारा घेत 

नाही. तयाचप्रमाणें एकदाां पत गेली ती पनु्हाां येत नाहीं् 
 

बीा 
 
नवऱ्यामध्यें प्रीभत असावी; बापामध्यें सुभशक्षा असावी; श्रीमांताांमध्यें नम्रता असावी; आभण गरीबामध्यें 

उद्योगीपणा असावा. 
 
भवचार करावयास बसलें  पाभहजे व गरीबी दाखवावयास उभें राभहलें  पाभहजे. यास्तवच 

न्यायार्ीशानें बसावें आभण वभकलाांनी उभें राहावें. 
 
मोठें सुख होतें आभण तयाचे पोटीं लहान दुःख असेल तर ते सोसावें. 
 
एकाचे चाांगले आचरणानें बहुत लोक चाांगले होतात; तसेंच वाईटाचेंही आहे. यास्तव प्रतयेकानें 

फार सावर्पणानें वागावें व दुष्टपणा सोडावा. 
 
पापभस्त्रयाांचा समागम सोडावा, आभण र्मधभस्त्रयाांच्या समागमास राहावें. 
भवषय सुखाचा लां पटपणा सोडावा. 
स्वच्छता राखावी. 
 
पांचम वषापासून भवद्याभ्यासास आरांभ करावा. कारण कीं, भवद्या हें र्न आभण सन्मानाचें मूल आहे. 
खोट्या गप्पा उठभवणारे जे असतील तयाांस जबाब देऊां  नये म्हणजे तेच दमतात. 
केवळ नादावरच भलूुां  नये. तर प्रथमतः तया नादाचें कारण पाहावें. 
 
लहान पदाथासही तुच्छ मानूां नये. कारण कीं, भकतीएक तुकडे एके जागीं होऊन तया दोरीनें हत्ती 

देखील बाांर्ला जातो् 
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आपल्यास नीट भदसेल तसें करावें. आपले सद बदु्धीपेक्षाां आपणास दुसरा कोणी गुरु नाहीं. 
पृर्थवीवर राहणें हें रात्रीं पाांथस्थ वकस्त करतो तयाप्रमाणें आहे. सबब दुःखास दुःख मानूां नये. 
ज्याचे भाषणापासून सतय गोष्टी समजतात तयाशींच बोलावें. 
अपरार् क्षमा कराव.े 
ज्याला थट्ा सोसत नाहीं तयानें मुळींच थट्ा करूां  नये. 
 
जोंपयंत आपणास एखादी वस्तु देण्याचें सामर्थयध असतें तोंपयंत आपण भाऊबांदाांस व गभरबाांस मदत 

करीत असावें. कारण कीं, प्रारब्र् हें चमतकाभरक आहे : जे आपल्याजवळ आज मागतात तयाांजवळच काांहीं 
काळानें आपल्यास मागण्याचा प्रसांग पडेल् 

 
आपल्या भवनोदावर आपणच हसूां नये तर दुसऱ्यास हांसवावें. 
जें करणें तें भवचारानें करावें, घाईनें कोणती ही गोष्ट करूां  नये. 
जें स्वताांच्यानें होईल तें दुसऱ्यास साांगूां नये. 
जें करणें तें, लोकाांत प्रभसद्ध झाल्यास बचता नाहीं, असें जें असेल तें करावें. हेंच नीतीचें सार आहे. 
 
भनदधयाचे हातीं साांपडल्यावर तयाचे बोलण्यावर भवश्वास ठेवूां नये. तेथें भजतका होईल भततका 

सामर्थयाचाच उपयोग करावा. 
 
स्नेहाांत यकतकां भचत् अांतर पडलें  तरी तयाचा तयाग करूां  नये. जसें शरीरास क्षतें पडलीं म्हणून तें टाकूां  

नये. 
 
मूखांशी बोलूां  नये. कारण तयाांची समजूत पडावयाची नाहीं. 
 
भवचारपूवधक चालावें; आपल्यास कठीण वाटेल ती गोष्ट आपल्याहून बभुद्धवान् असतील तयाांस 

भवचारून घ्यावी. 
 
आपल्याहून अभर्कारानें, रव्यानें भवद्येंनें आभण बदु्धीनें जे ज्यास्त असतील तयाांस लवनू चालावें. 
आपली अबु्र आपले लोकाांत रक्षावी. 
योग्य असेल तें करावें आभण सतय बोलावें; म्हणजे लज्जा प्राप्त होत नाहीं. 
 
आपल्यास लोक काय म्हणतात आभण आपले भवषयीं ते काय बोलतात याचा भवचार आभण चौकशी 

जो कभरतो तो सुख पावत नाहीं. यास्तव आपले शहाणपणानें आभण नीतीनें चालावें, म्हणजे झालें . कोण 
काय म्हणतो याची भवशषे काळजी ठेवूां नये हेंच बरें. कारण कीं, सवांचे मजीप्रमाणें कोणी वागूां शकत नाहीं् 

 
बाह्यडौलानें मनुष्ट्याची योग्यता समजत नाहीं. 
 
बहुत ज्ञान भमळवावें पण दाखवूां नये. भाांडवल जमा करावें परांतु खचध करूां  नये. पण लोक या नेमास 

उलटे चालतात. 
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ज्यास काांहीं न्यून बकवा काांहीं खोडी आहे तयाचा उपहास करूां  नये. 
काळाप्रमाणें वत्तावें परांतु सुनीभत सोडूां नये. 
 
दुसऱ्याची गुह्य गोष्ट आपण फोडूां नये हेंच बरें. जें आपल्याच्यानें गुप्त राखवत नाहीं तें दुसरा तरी 

कसा राखील? 
 
मनाची सुर्ारणा करते समयीं शरीराची सुर्ारणा भवसरूां  नये. 
 
ज्या भठकाणीं स्नेही, भवद्या, मान, शासन, वैद्य, सावकार आभण नद्या नाहींत, तया भठकाणीं सहसा 

राहूां नये. 
 
आग्रहानें फार खराबी होते; म्हणून आग्रह र्रला नाहीं तर भकती नफा होईल याचा भवचार करावा. 
आपले पेक्षाां जे जबरदस्त असतील तयाांस उसनें देऊां  नये; भदलें  तर तें गमावलें  असेंच समजावें. 
आपलें  न्यनू कोणास साांगूां नये, आभण जर तें बाहेर समजलें  तर मग छपवूां नये हें चाांगलें ् 
 
जो तो आपलें  महत्त्व रक्षावयाकभरताांच लोकाांचे घातास प्रवत्तधक होतो. अशा पुरुषास स्वाथी आभण 

मूखध जाणावें. 
 
ज्यास ईश्वराचा राग नको असेल तयानें स्वतः राग सोडावा. 
ज्यास ईश्वराची दया पाभहजे असेल तयानें आपण दया करावी. 
शरीरद्वाराां पाप होऊां  नये; तद्वत् मानभसकही करूां  नये. 
इष्टकाळ आला म्हणून अभनष्टकाळाचें स्मरण सोडूां नये. 
सवांशीं पे्रम राखावें. 
आपले सारखे दुसऱ्यास समजावें. 
गवानें दभरद्र्याांकडे व लहानाांकडे तुच्छपणानें पाहू नये. 
सद्गुणाांभवषयीं दुसऱ्याचा हेवा करावा. 
दुसऱ्याांस भशक्षा लावणें ती चाांगल्या शब्दाांनीं लावावी. 
ज्याचे तोंडाांत वाईट शब्द तो मूखध व अज्ञानी जाणावा. 
 
मौन असावें पण रडकेपणा असूां नये. सलज्ज असावें पण नखरेबाज असूां नये. भय असावें पण अज्ञान 

असूां नये. 
 
आपली भमळकत पाहून खचध करावा, घर चालीचें बाांर्ावें आभण भदवाळखोरी करूां  नये. 
 
जसें हांगामीं पेरावें तसें तरुणपणी सतकमानें रव्य भमळवावें. या जन्माांत हरवक्त ईश्वरसेवा करावी. 

कारण हांगाम पनुरभप येणार नाहीं. 
 
सुखानें रु्ांद होऊां  नये. 
दुभाग्यानें घेरलें  म्हणजे मनाचें साांतवन आभण नेहमीं शास्त्र-भवचार करावा हेंच बरें. 
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राजानें भनयम केले असतील ते मानाव.े 
भल्याचा सांग करावा; परांतु कोणाचीही बनदा करूां  नये. 
देवाभवषयीं अपमानानें बोलूां  नये. 
आपले जातीचे, गोताचे, गाांवचे, देशचे, आभण सांपूणध जगाांतील लोक, याांशीं स्नेह करावा. 
शांभर उपरव सोसूनही भाांडूां नये, भाांडलें  तर तयाांत जय भमळवावा. 
थोराांचा उपदेश ऐकावा. 
सवांचा सारखा मान राखणें हें चाांगलें  नाहीं. 
 
शस्त्र र्ारण करणारा, तीक्ष्ण नखें आहेत असा, वाईट बशगें ज्यास आहेत तो, नदी, आभण दुष्ट राजा 

याांचा भवश्वास कदाभप र्रूां  नये. 
 
शहाण्या मनुष्ट्यानें मांडळीचें प्रमुखतव पतकरूां  नये; कारण कीं, तया गोष्टीचा पभरणाम चाांगला झाला 

तर सगळे भहस्सेदार होतात, आभण वाईट झाला तर मांडळी एकीकडे राहून प्रमुखासच तें सोसावें लागतें् 
 
दुसऱ्यास पाांगळा पाभहला तर तयास हांसूां नये. तर उलटा ईश्वराचा उपकार जाणावा कीं, तयानें 

आपल्यास पाांगळें  केलें  नाहीं. 
 
खचध बतेाबतेानें कर म्हणजे तुला गरीबी कर्ींही येणार नाहीं. जर लौभकक पाहून खचध करशील तर 

कर्ींही श्रीमांत होणार नाहींस. 
 
मेहनतीनें खावें पण भीक मागूां नये. 
आपलें  कोणीं वाईट केलें  तरी तयाचें वाईट करू नका परांतु चाांगलें च करा. 
सवध लोक सुखी असले तर आपण सुखी असा भाव ठेवावा. 
चाांगले ग्रांथ वाचाव;े तेणेंकरून बुभद्ध वाढते व भहत होतें. 
जें आपण भशकावें तें दुसऱ्यास प्राप्त व्हावें म्हणनू प्रयतन करावा. 
पाप कोणतें व पुण्य कोणतें याची समजूत करून घ्यावी. 
बरोबरीच्याांशीं आढ्यतेनें बोलूां  नये. 
दानर्मास अडथळा करूां  नये. 
मनाांतील गुप्त गोष्ट उघड करूां  नये. 
र्ीर सोडूां नये. 
ज्याप्रमाणें लोकाांस साांगतो तयाप्रमाणें तो वागत असला तर तयास गुरूप्रमाणें मानावें. 
दुसऱ्यास रक्षण्याकभरताां जो मरणास देखील भसद्ध होतो, तो दुसरा बापच म्हणावा. 
क्रोर् करूां  नये; कारण कीं, तो आपल्यास आभण इतराांस दुःखकारक होय. 
 
अयोग्य पुरुषास बोर् उपयोगीं नाहीं. जसें कावळयास बोलावयास भशकभवलें  तरी तो राघू सारखें 

बोलणार नाहीं् 
 
ज्याशीं सांबांर् बकवा व्यापार करणें असेल तयाची प्रकृभत, तयाचे हेतु आभण तयाचे स्नेही, हें सवध 

अगोदर समजून घ्यावें. 
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भवद्या भशकण्यास व मनाची सुर्ारणा करावयास कदाभप अांतर करूां  नये. 
 
भनिय करावा पण हट् करू नये. शौयध करावें पण दुष्टपणा करूां  नये. शहाणपण असावें पण कपट 

असूां नये. हुषारी असावीं पण लबाडी असूां नये. 
 
जगावें म्हणनू खावें, प्यावें; परांतु खावें प्यावें म्हणनू जगूां नये् 
ज्यास भवद्या, पराक्रम, र्न व र्मध हीं नाहींत तयाचा जन्म वृथा समजावा. 
सवध काळ लोकाांचे उपयोगीं पडावें, आभण सवांवर सारखी प्रीभत करावी. 
 

नोणत 
 
सद्गुण आभण सदाचरण हेंच सुखाचें कारण असून दुभाग्याचेंनाश करणारें तयासारखें दुसरें नाहीं. 
ईश्वराचें भय सवध नीतीचें मूळ आहे. 
भाांडणाांत आपण आपल्यास बजकावें तें बरें. कारण शत्रसू बजकण्यापेक्षाांही भवनय मोठा आहे् 
शरीराांत जें न्यनू असतें तें नीतीस चाांगलें . जसा मुका लबाड बोलत नाहीं् 
सतय र्मध, स्वतांत्रता आभण सार्ारण सुख हीं चाांगल्या लोकाांचीं भचन्हें आहेत. 
 
श्रीमांत लोकाांचें आभण गरीब लोकाांचें पुण्य सारखेंच आहे. श्रीमांतास श्रीमांती असल्यानें भवशषे सुख 

होतें इतकें च. परांतु तयाचें रव्य पुण्यमागास बहुर्ा जात नाहीं. एका श्रीमांतास र्मादायाचे कामाांत भवनांती 
केल्यामुळे तयानें दोनशें रुपये भदले आभण गरीबानेंहीं दोन रुपये भदले तर दोघाांसही सारखेंच पुण्य भमळतें. 

 
मत्सव 

 
लोक बरोबरीच्याांचा मतसर कभरतात. 
 
सवध लोक स्नेही असतील तर बरें, परांतु एक दुस्मान नसावा. कारण कीं, वाईट करण्यास सांर्ी 

फार आहेत आभण चाांगलें  करण्याच्या सांर्ी थोड्या आहेत. स्नेहाहून दे्वष हा भवकार दृढतर आहे. 
 
मतसर करणारा, आपलें  नाक कापील पण दुसऱ्यास अपशकून करील् 
जे मतसर कभरतात ते ज्याचा कभरतात तयास थोर असें माभनतात. 
 

वाख 
 
रागाचें साांतवन मनाांत करावें परांतु तयाचें भदग्दशधन मुळींच करूां  नये. 
रागानें आपल्यासही त्रास होतो. यास्तव दुसऱ्याचे चुकीचें आपल्यास शासन होतें. 
रागाांत भाषण करूां  नये हें चाांगले; कारण पुढें रागाचा अभत पिात्ताप होतो. 
 
दुबुधभद्ध उतपन्न झाली म्हणजे पभहल्यानेंच भतचा नाश करावा हें बरें. कारण कीं, एका आगांतुकास 

जेवण भदलें  तर ते फार जमतात् 
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शतु्र 
 
रागाइतका मोठा शत्रु कोणी नाहीं. यास्तव तयास जो बजकील तयानें सवांहून जबरदस्त शत्रसू 

बजभकलें  असें होईल. 
 
मोठें शूरतव हेंच आहे कीं, शत्रूस बजकावें आभण तयास सुख द्यावें. 
शत्रूशीं मतै्री होत नाहीं; कारण कीं, पाणी उष्ट्ण असलें  तरी अग्नीस भवझभवतें. 
जो शत्रूवर भरांवसा ठेभवतो आभण दुष्ट स्त्रीवर सांसार टाभकतो. तयाचा अांत लौकरच होतो. 
 
साप व शत्रु याांजवर आपण हात टाकला असताां काांहीं भीभत होणार नाहीं, असें पक्कें  

समजल्याखेरीज तयाांचेवर हात टाकूां  नये. नाहीं तर तयापासून भलतीच गोष्ट उतपन्न होण्याचा सांभव असतो. 
 

णमत्र 
 
भल्याचा स्नेह सोन्याचे दाभगन्याप्रमाणें आहे. तो लवकर मोडत नाहीं व मोडला तरी नीट होतो. 

परांतु लबाडाचा स्नेह मातीचे भाांड्याप्रमाणें आहे. तो लवकर मोडतो व मोडला तर नीटही होत नाहीं. 
 
स्नेह तोडणें तो मुकाट्यानें तोडावा; तयाचा बभ्रा करूां  नये. 
जशी सांगत लागेल तसे गुण लागतील. 
 
जे फार आदराभतर्थय कभरतात तयाांची सांगत र्रणें बहुर्ा योग्य नाहीं. कारण कीं, तयाजवळ बसणें हें 

त्रास करून घेणें आहे; परांतु तयाजपासून काांहीं काम होत नाहीं. 
 
स्नेहाचीं लक्षणें पाांच आहेत : दुरून स्नेही पाभहला म्हणजे भतकडे लक्ष्य लावणें; तो जवळ आला 

म्हणजे हांसणें, बसला म्हणजे तयास कुशल प्रश्न करणें; गेला म्हणजे तयाची स्तुभत करणें; आभण असेल 
तेव्हाां तयाशीं प्रीतीकरून भाषण करणें. 

 
एकोपा आभण स्नेहभाव यासारखी कुटुांबास शोभा नाहीं. 
भक्ष्य आभण भक्षक याांची कर्ीं मतै्री होत नाहीं. 
 
तरुणाची मतै्री प्रीतीकभरताां असते, पण वृद्धाची मतै्री कामाकभरताां असते. कारण कीं, मतै्री, प्रीभत, 

दया, इतयाभद गुण हे तरुणाचे होत आभण स्वभहत इतयाभद वृद्धाचे गुण आहेत. 
 
खरा स्नेही असावा; चहाडीनें स्नेह तुटतो. 
दुसऱ्याची चूक तयास साांगणारे स्नेही थोडे आहेत, आभण मान्य करणारे ही थोडेच आहेत. 
 
भमत्रास आपले मनाांतील गुह्य गोष्ट असेल ती साांगणें यास मोठी मतै्री नको. परांतु तयाची खोड तयास 

साांगणें यास मोठी मतै्री पाभहजे. 
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स्नेह्याचा न्याय करणें अवघड, परांतु शत्रूचा न्याय करणें सोपें. 
 
हरणाांचा हरणाांशीं, गाईांचा गाईांशीं, घोड्याांचा घोड्याांशीं, तयाचप्रमाणें कावळयाांचा कावळयाांशी, 

मूखांचा मखूांशीं आभण शहाण्याांचा शहाण्याांशीं ह्याप्रमाणें जसें ज्याचें शील व व्यसन असेल तशा वगांशीं 
तयाची मतै्री जमते. 

 
स्नेहाांत अांतर केलें  तर मोठें शत्रुतव होतें. 
 
जशा भस्त्रया सोदे लोकाांचे सांगतींत असतात तसे काांहीं काांहीं लोक स्नेहाचे सांगतींत असतात. आभण 

जों पयंत स्नेही तयाांस खुष कभरतात तों पयंत मात्र ते स्नेह कभरतात; परांतु खुष करीनासे झाले म्हणजे 
लागलीच तयाांस सोडून दुसरे स्नेहाकडे जातात. तातपयध, ते आपले स्नेहाांत कायम नसतात. 

 
दुष्टाची मतै्री आभण सांगत हीं होत नाहींत. कारण तो कोळशासारखा आहे. तयास तापलेला हातीं 

र्रला तर हात भाजेल आभण भनवालेला र्रला तर हाताला काळें लागेल् 
 
आपले स्नेही याांचे आपण अपरार् केल्यानें आपल्यास ज्ञान होतें; तसेंच तयाांचे बोर्ानेंही होतें. 
चाांगली सोबत असल्यानें मनुष्ट्यास थोरपणा येतो. 
दुष्ट मनुष्ट्य कोणाचा स्नेह करीत नाहीं. आभण केला तरी तो कपटी असतो. 
गर्ववष्ठ लोक, जे आपल्याहून भारी असतात तयाांशीं स्नेह करीत नाहींत. 
जसे स्नेही असतील तसें आपलें  नशीब खुलतें् 
लवकर भमत्र होतो आभण सावकाश शत्रु होतो तयाजपासून भय फार. 
जी मतै्री आपल्या आपण पडते ती भनभते. 
जो स्नेही खुषामत कभरतो तो आभण जो शत्रु घाला घालतो तो ह्या दोघाांचें भय र्रावें. 
कोणी कोणाचा भमत्र बकवा शत्रु स्वभावानें होतो असें नाहीं; परांतु प्रसांगानुसार होतो. 
प्रसांगी जो भमत्र उपयोगीं पडतो तोच भमत्र खरा. 
सारु्सांगतीभशवाय मोक्षमागध साांपडणें कठीण. 
 
कारणामुळें  स्नेह झाला तो खरा नाहीं; जसें प्रर्ान प्रर्ानकीवर आहे म्हणून तयाचे स्नेही बहुत 

असतात. पण तें काम तयाजकडून गेल्यावर ते तयाचे भरभराटींतील स्नेही राहतील असे फार थोडे 
असतात. 

 
अभत स्नेह अपमानास कारण आहेत : चांदनाच्या रानाांत राहणारे भील कोळी चांदनाचीच लाांकडें 

जाळतात् 
 
सतय भाषण हें मुख्य स्नेहाचें सार आहे; तयाचे खालीं शहाणपण. तयाचे खालीं भवनोद आभण तयाचे 

खालीं थट्ा. 
 
ज्याला भमत्रपणा राखावयाचा असेल तयानें अतयांत भनकडपडे तोंपावतेों आभण कदाभचत् भनकड 

पडली तत्राभप, भमत्राजवळ भजव्हा भवटाळूां  नये. 
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बरोबरीच्याशीं अभत स्नेह करणें यानें मान कमी होतो, पण कभनष्ठाांशीं अभत स्नेह केला तरी तयाच्यानें 
अपमान होणार नाहीं. 

 
नम्र भाषणानें शत्रूचें भमत्र होतात. 
सुखाचें सोबती पुष्ट्कळ भमळतात; पण तशाांची सोबत र्रूां  नये. 
सतपुरुषाचा राग पुरवला, परांतु दुष्ट लोकाांचा स्नेह देखील उपयोगी नाहीं. 
 
तोंडावर गोड बोलून मागें घात करणारा असा भमत्र सवधदा टाकावा. कारण तो भवषाच्या भाांड्याचे 

तोंडावर मात्र दूर् घातल्यासारखा होय. 
 
भनष्ट्कपटी, दानशील, शूर, सुखदुःखाांत सारखी प्रीभत करणारा, सरळ स्वभावाचा, सवध कुटुांबावर 

प्रीभत करणारा आभण सतयवक्ता हे भमत्रतव सार्नाचे मुख्य गुण आहेत. 
 
खऱ्या भमत्रावर जो स्वाभाभवक भवश्वास आभण प्रीभत असते तसा भवश्वास आभण तशी प्रीभत आईवर, 

बायकोवर अथवा सख्ख्या भावावरही नसते. 
 
शोकाचें साांतवन करणारा, भयापासून रक्षण करण्याभवषयीं मनापासून श्रम करणारा व प्रीभत आभण 

भवश्वास याांचें केवळ भाांडें असा एक ईश्वरानें खरा भमत्रच भनमाण केला आहे. 
 
दोन भमत्राांपकैीं एक श्रीमांत झाला म्हणजे तयामुळें  दुसऱ्या गरीब भमत्रासही शोभा येऊन आनांद होतो; 

जसें, सूयध उगवला म्हणजे फुलें  प्रफुभल्लत होऊन शोभूां लागतात् 
 
गुप्त गोष्ट फोडणारा, हें दे तें दे अशी याञ चा करणारा, भनष्ठुर, अकस्थरबुद्धीचा, राभगष्ट, जुगार, 

खेळणारा आभण खोटें बोलणारा असा भमत्र सवधथैव टाकावा. हीं भमत्राशीं दूषणें होत. 
 
चाांगल्याशीं स्नेह असला तर तयाचे गुण आपणाांत येतात. जसा काांचेचा खडा सोन्याचे कोंदणाांत 

भहऱ्यासारखा शोभतो् 
 
एकाच पोपटाचीं दोन भपलें , एक हीन जातीच्या कसयाचे घरीं ठेभवलें  आभण दुसरें एखादे 

महापांभडताचे घरीं ठेभवलें ; तर तया उभयताांत जो मोठा गुणभेद भदसतो तो केवळ तयाांच्या चाांगल्या वाईट 
सांगतीने घडतो् 

 
हलकट लोकाांबरोबर क्षणभर देखील राहूां नये बकवा जाऊां  नये कलालाच्या हाताांत दूर् असलें  तरी 

लोक तें मद्य आहे असें समजतात् 
 
वीण्याच्या आश्रयाला असणारा भोपळा अनेक सतकृतयाांत उपयोगी पडून तयाचें महतव असतें; पण 

तोच भोपळा सरभांगी वगैरे नीच लोकाांपाशीं अनेक नीच पदाथांचें भाांडें होतो् 
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मोठ्याांच्या सहवासाला असल्यावर कोणाला मोठेपणा येणार नाहीं् कमळाच्या पानावरील 
पाण्याचा थेंब मोतयासारखा शोभतो् व समुराांतील बशपींतील अल्प जलबबदु मोती होऊन मोठ्या भकमतीला 
येतो् खरा भमत्र भार घालीत नाहीं. 

 
नवऱ्याचा स्वभाव जसा चाांगला बकवा वाईट असेल तसा तयाच्या नेहमींच्या सहवासानें तयाच्या 

भस्त्रयेचाही स्वभाव होतो. शरेावरील गुळवले शरेाचे वाईट गुणच नेहमींच्या सहवासानें स्वीकारते् 
 
राजाजवळ खुशामती असतात, सोद्याांजवळ सोदे व्यापारी तयाांस भागीदार असतात, आभण 

गृहस्थास ओळखी असतात; पण भमत्र म्हणनू भले माणसाभशवाय दुसऱ्यास नसतो् 
 
आपलें  कुळ हलकें  असलें  तरी तयाचा आश्रय र्रून असावें हें बरेंच तेणेंकरूनच कल्याण आहे : 

ताांदळावरील तूस काढून टाकल्यावर ताांदूळ पाण्यावर तरूां  शकत नाहींत, तर पाण्याांत बुडून जातात. 
आभण ते जेव्हाां तया यःकभित् तुसाचाच आश्रय करून असतात तेव्हाां ते तरतात् 

 
लीकप्रोणत 

 
चाांगलें  साांगणारे लोकाांस आवडत नाहींत् 
 

मान 
 
वभरष्ठास बजकण्याचा असा मागध आहे कीं, गभरबाचा देखील सतकार करावा. 
परस्वार्ीन झाल्यावर कोणाचा मान राहत नाहीं. 
 
दुसऱ्याचें ऐकावें आभण तयाांत आपली ही थोडी बुभद्ध घालावी. तेणेंकरून दुसऱ्याचें ऐभकलें सेंही होतें 

आभण असें केलें  असताां तयाभठकाणीं आपला मान राहतो. 
 
ज्या देशाांत अथवा ज्या जनसमुदायाांत आपला मान राहत नाहीं तेथें कर्ींही राहूां नये अथवा जाऊां  

नये. 
 
शूर पुरुष, भवद्वान् आभण रूपवान् भस्त्रया ह्या जेथें जेथें जातील तेथें तेथें तयाांचा आदरच व्हावयाचा् 
 

उधद्रर 
 
दुसऱ्यास उपरव केला तर ते दगडावर भलभहतात आभण उपकार केला तर ते वाळूवर भलभहतात. 
जाणतया मनुष्ट्यावर एक उपकार केला तर तो शांभर मानतो. 
दुसऱ्यावर उपकार केले ते मोठे वाटतात, पण आपल्यावर दुसऱ्यानें केले ते लहान वाटतात. 
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सदाचरण हें सुखास, डौलास व थोरपणास शत्रु आहे. कारण कीं, जे सदाचारी आहेत ते आपल्या 
इच्छा वाढूां देत नाहींत, तया जर प्राप्त झाल्या तर सुखानें अनुभभवतात. आभण तया जरी प्राप्त झाल्या नाहींत 
तरी ते तयाजबद्दल दुःखही मानीत नाहींत. 

 
उधकाव 

 
योग्यता पाहून उपकार करावा. 
फार उपकार केले तर लोक स्मरण ठेवीत नाहींत. पण एक पक्का केला तर स्मरण ठेभवतात. 
फार भदलें  तर तो र्मध नाहीं, पण वळेेवर भदलें  तर तो र्मध आहे. 
कर्ीं कर्ीं स्वभहत परभहताचें कारण आहे. 
 
कान हे कुां डलें , भभकबाळया वगैरे अलां काराांनीं सुशोभभत करण्याकभरताां ईश्वरानें भदले नाहींत, तर 

सच्छास्त्राचें श्रवण करण्यास भदले आहेत; हात सलकडीं, पोहोच्या वगैरे घालण्याकभरताां भदले नसून 
अनाथाांस दान करण्याकभरताां भदले आहेत; आभण तसेंच, हें शरीरही चांदनीअत्तर वगैरे सुवाभसक तेलें  
लावण्याकभरताां भदलें  नसून परोपकाराकडे लावण्याकभरताां भदलें  आहे् 

 
ज्याला दुसऱ्यावर उपकार करण्याची बभुद्ध नाहीं तयास भर्क्कार असो. तयापेक्षाां पशु तरी जास्त 

मानावें; कीं, ते भजवांत असताां दुसऱ्याच्या पुष्ट्कळ उपयोगीं पडतातच, परांतु मेल्यावरही आपल्या अकस्थ 
आभण चमध हीं परोपकाराथध देतात् 

 
वृक्षाांस फळें आलीं म्हणजे तीं लोकाांनीं घ्यावीं म्हणून ते लवनू असतात, पावसाळयाांतले नव ेपाण्यानें 

भरलेले ढग सवध पृर्थवीवर उपकार करण्याकभरताां खालीं खालीं येतात आभण तसेच, सद बदु्धीचे जे लोक 
आहेत तयाांस रव्य भमळाल्यावर ते परोपकाराभवषयीं फार लीन होतात. 

 
कोरडा फुसफुसीत जरी कापूस आहे तरी तो आपल्या तांतुमय शरीरानें परोपकाराथध सवध जगाांस 

आच्छाभदतो् 
 
नारळासारखे भनजीव पदाथधही, लोकाांनीं तयाांच्या लहानपणीं तयाांजवर केलेले उपकार भवसरत 

नाहींत : पहा – नारळाचा लहान रोपटां असताां तयास लोकाांनीं कसें तरी खारें गोडें व घाणेरें पाणी घालून 
वाढभवलें ; ते उपकार स्मरून हा नारळाचा वृक्ष आपल्या मोठेपणी उपकारकतयांस थोडेंच पण मरु्र असें 
पाणी देण्याकभरताां आपल्या डोक्यावर घेऊन असतो् 

 
परोपकार न करणाऱ्या मनुष्ट्यापेक्षाां गवत तरी उत्तम समजावयाचें कीं तें परोपजीवनाथध उपयोगीं 

पडतें् 
 
फुलें  इच्छा करीत नसताांही सूयध उगवनू तयाांस प्रफुभल्लत करतो. तसेंच पजधन्याची कोणी प्राथधनाही 

करीत नसताां तो स्वचे्छेनें परोपकाराथध पृर्थवीवर येतो. तेव्हाां उपकार करण्याची ज्याांस स्वाभाभवक बुद्धी आहे 
तयाांची भवनांभत करणें नको् 
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कृतघ्नता 
 
कृतघ्न आभण कृतज्ञ याांची अवस्था पहा–एकाचे भचत्तास असें वाटतें की, मीं लोकाांस फसभवलें , मीं 

आपलें  इमान बुडभवलें  आभण मी काळजी कभरतों–दुसऱ्यास असें वाटतें कीं मीं काांहीं दुसऱ्याचें वाईट केलें  
नाहीं. असें म्हणून तो आनांदानें असतो. आभण उपकार फेडावयाची इच्छा करून जर ताकद असली तर 
सुखानें फेभडतो; असा तो सुखी आहे. 

 
आपली कृतघ्नता मोठी भदसत नाहीं पण दुसऱ्याची मोठी भदसतये. 
 
समुरावर वाटेल भततका पाऊस पडला तरी तयापासून काय फल होणार? तसेंच. मूखावर उपकार 

केला असताां तयापासून काय प्रतयुपकार होणार आहे? 
 

उधद्रर 
 
थोड्या नफ्याकभरताां दुसऱ्यास त्रास देऊां  नये. 
दुसऱ्यास असमथध म्हणून छळूां  नको; कारण कीं, असमथाचे समथध क्षणाांत होतात. 
कोणास उपरव करूां  नये. 
मनुष्ट्य दुसऱ्यास झालेले उपरव आभण आपल्यास झालेले उपरव सारखे मानीत नाहीं. 
 
ज्या गोष्टींचा पक्का भवचार केला आहे, ज्या अन्नाचें पाचन झालें  आहे, ज्या स्त्रीस आज्ञेंत वागभवली 

आहे, ज्या राजाजवळ चाांगले प्रर्ान आहेत, आभण ज्या पुत्रास चाांगली भशक्षा लावली आहे, अशा ह्या सवध 
गोष्टी ज्या भठकाणीं अनुकूल आहेत तया भठकाणीं अपकार घडूां शकत नाहीं. 

 
ज्यास उपरव करून ज्याचें नुकसान करावयाचें असेल तो तयाशीं पभहल्यानें प्रीतीनेंच वागतो. मासे 

र्रण्यास कोळी लोक गळाला माांस बाांर्तात बकवा पारर् करणारे आभण, पक्षी र्रणारे सुांदर रीतीनें गातात 
बकवा दाणे वगैरे पसरतात् 

 
जे दुसऱ्यास उपरव कभरतात तयाांची पूस तपास मनुष्ट्य सावकाश कभरतो पण आपल्यास जे उपरव 

कभरतात तयाांची ताबडतोब कभरतो. 
 
जो उपरव करणार म्हणून अगोदर कळभवतो तो उपरव करीत नाहीं. तसेंच जो मी आपलाच आहें 

असें म्हणतो तो काांहीं करीत नाहीं. 
 
दुसऱ्यास उपरव करूां  नये म्हणजे तुम्हास ही कोणी उपरव करणार नाहीं. 
ज्याजवर भफयाद करवत नाहीं तयाजकडून उपरव झाला तर फार कभठण् 
उपरव करणें सोपें, परांतु तो सोसणे अवघड आहे. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सूड 
 
ज्याने आपल्यास उपरव भदला तयाचा सूड उगवूां नये. 
 
मध्यम प्रकारचा सूड घेणें असल्यास अपरार्ाकडे लक्ष्यच देऊां  नये उत्तम प्रकारचा सूड घेणें 

असल्यास असें करावें कीं; जो मनुष्ट्य अपरार्ीं असेल तयानें पनु्हाां अपरार्च करूां  नये; आभण केला तर तयाचें 
नुकसान होईल अशी तजवीज करावी. 

 
दुजपन 

 
भदसण्याांत गोरागोमटा आभण गोडां बोलणारा परांतु अांतःकरणी कपटी असा मनुष्ट्य चाांगला नसून 

दुजधन होय् 
 
आपल्या भाषणप्रमादानें दुसऱ्याचें खांडन करणारा मनुष्ट्य, आभण आपल्या तोंडानें चाांगल्या र्ान्याचा 

चूर करून टाकणारें मुसळ हे दोंन्हीं बरोबर आहेत् 
 
दुष्ट मनुष्ट्याचें रव्य कर्ीं देवार्मांत खचध व्हावयाचें नाहीं आभण गरीबास भमळावयाचे नाहीं, तर राजे 

चोर याांची मात्र र्न होते. 
 
दुष्ट लोक वाईट कृतयें करतात परांतु तीं चाांगल्या लोकाांस भोंवतात : रावणानें रामाची सीता चोरून 

नेली आभण भबचाऱ्या समुरास आपल्या डोक्यावर दगडाांचा पूल सोसावा लागला् 
 
ज्या कुळाांत उतपन्न झाला तयाचाच भनःपात करणारा दुष्ट मनुष्ट्य हा, जेथें उतपन्न होतात तयाचीच 

माती करून टाकणाऱ्या वाळवीच्या भकड्याांप्रमाणें होय् 
 
चाांगलें  आभण दुष्ट याांचा क्रोर्ाकग्न एकमेकाांशीं भवरुद्ध आहे. चाांगल्या मनुष्ट्याचा क्रोर्ाकग्न स्नेहानें 

(तेलानें्) शाांत होतो आभण दुसऱ्याचा वारीत असताां (पाण्यानें्) अभर्क भडकतो् 
 
दुष्ट लोक दुसऱ्याशीं भाांडण्यास दहाां तोंडाांचे रावण असतात, दुसऱ्याचें व्यांग पाहण्याांत हजार 

डोळयाांचे इांर आहेत आभण चाांगल्या मनुष्ट्याचें रव्य हरण करण्यास सहस्त्राजुधनासारखे हजार हाताांचे आहेत् 
 
दुष्ट मनुष्ट्य गोड बोलत असला तरी तयाचा भवश्वास र्रूां  नये. कारण तयाच्या भजभेवर साखर आहे 

परांतु हृदयाांत भवष असतें. 
 
स्वच्छ पाण्यानें जरी तळें तुडुांबलें  असलें  तरी कावळे मोरींतीलच पाणी भपतात; तद्वत् सुांदर व 

आपल्यावर प्रीभत करणारी अशी जरी स्त्री असली तरी नीच मनुष्ट्य परभस्त्रयाांवरच लां पट असतो् 
 
दुजधनाच्या सांगाला असलें  म्हणजे पावलों पावलीं अपमान व फभजती आहे : एवढा अकग्न, पण तो 

लोखांडाांत गेला कीं, तयाजवर घणाांचे घाव बसूां लागतात् 



 अनुक्रमणिका 

प्रथमतः नीचाला नमावें आभण मग चाांगल्या लोकाांस नमस्कार करावा : जसें, आपण घाणी कभरताां 
अगोदर शौचाहून येतों आभण मग तोंड रु्तों् 

 
जसें कुत्र्याचें शेंपुट नळकां ड्याांत घातलें  तरी सरळ होत नाहीं : तसेंच, नीचास भकती जरी बोर् 

केला तरी तो आपला दुष्टपणा टाकणार नाहीं् 
 
दुष्ट जे आहेत ते आपला प्राण देतील पण दुसऱ्याचें भहत म्हणून होऊ देणार नाहींत : सुग्रास अन्नाांत 

माशी आपला जीव देते आभण जेवणाराचे पोटाांत जाऊन तयास ओकभवतये् 
 
भवद्या, र्न आभण शकक्त हीं दुष्ट व सुष्ठ लोक अगदीं भनरभनराळया उपयोगास लावतात :– दुष्ट लोक 

भवद्वान् झाले म्हणजे लोकाांशीं भववाद करतात, र्नवान् झाले म्हणजे मदोन् मत्त होतात आभण शकक्तमान् 
झाले म्हणजे दुसऱ्याला उपरव देतात; परांतु सज्जन जे आहेत ते ती भवद्या, तें र्न आभण ती शकक्त अनुक्रमें 
ज्ञानसांपादन, दान आभण दुबधळाचे रक्षण ह्याांकडे लावतात् 

 
बारीक तोंडाचा, चाांगल्या रांगाचा आभण राजमागांत पडलेला असा काांटा मोठ्याच्या पायास जरी 

लागला तरी आग करून देतो तद्वत् भदसण्याांत गोरागोमटा, चाांगल्या मागास लागलेला आभण सूज्ञ 
मनुष्ट्याचा जरी सहवास असला तरी तयाची, दुसऱ्याांस उपरव देण्याचे खोड जाणार नाहीं. 

 
पळसाच्या झाडास सुांदर ताांबडीं लाल फुलें  येतात तीं पाहून, जर एखादा पोपट, तया वृक्षापासून 

काांहीं भदवसाांनीं आपणास गोड फळे भमळतील अशा आशनेें वाट पाहात बसला, तर तयाची अशा भकती 
सफल होणार नाही?–होणार नाहीं. तसें मनुष्ट्याच्या छानछोकीवरून तो सज्जन आहे असें मानणें ही चकू 
आहे. 

 
नीच लोकाांचा मोठेपणा केवळ दुसऱ्यास उपरव करण्याांतच काय तो आहे; वाघानें एक भदवस 

उपवास केला तरी तया उपवासाचें पारणे दुसऱ्या प्राण्याांचा जीव घेणें आहे् 
 
दुसऱ्याांवर सांकटें आलीं आभण आपला जरी नाश झाला तथाभप दुष्ट हा आनांद पावतो : लढाईच्या 

मदैानाांत योद्ध्याचें मस्तक तुटून गेल्यावर र्डास मस्तकाच्या नुकसानीचा आनांद होऊन तें नाचूां लागते. 
 
वृक्षाांस वाऱ्याचें भय आहे, फुलास बहवाळयाचें भय आहे, आभण चाांगल्या मनुष्ट्यास नीचाचें भय आहे. 
 
मनुष्ट्याचे मनास एकदाां नीचाशीं गाांठ पडल्यामुळें  ठेंच लागली म्हणजे मग पढुें चाांगले मनुष्ट्य देखील 

तयास नीचच आहेत असा सांशय येतो; जसें लहान मुलाचें एकदाां ऊन दुर्ानें तोंड भाजलें  म्हणजे दहीं 
देखील फुां कून खातो् 

 
जेथें आपलें  अथवा आपल्या पभरचयाचें कोणी नाहीं तेथें आपला दे्वष बकवा नाश कोणी करीत नाहीं. 

कुऱ्हाडीस दाांडाच नसला तर झाडें कशाला तोडलीं जातील? 
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कस्तुरीची जमीन करून तेथें कापराचें आळें केलें  आभण तयाांत काांदा लावनू सोन्याच्या भाांड्यानें 
गोड पाणी घातलें , तरी तयाांत पेरलेल्या काांद्यापासून सुवाभसक काांदे येतील काय? 

 
मोठमोठ्या समुराांचें उल्लांघन करण्यास नौका हा एक उपाय आहे, अांर्ार पडला तर भदवा लावनू 

उजेड करणें अवघड नाहीं, अगदीं भनवात झालें  असताां पांख्यानें वारा घेताां येईल, आभण उन्मत्त हत्तींस 
आकलन करण्यास अांकुशाचें सार्न आहे, अशीं सभृष्टकत्त्यानें सवांस अनेक सार्नें व अनेक उपाय करून 
ठेभवले आहेत; परांतु दुष्टाांस वाटेवर आणण्याचें एखादें सार्न बकवा उपाय तयास अद्याप आढळला नाहीं् 

 
दुजधनाांस काांहीं तरी खुसपट काढून लोकाांशीं वाद करणेंच बरें वाटतें; जसें, कावळयानेंअनेक सुांदर 

सुांदर पदाथध जरी पुष्ट्कळ खाल्ले तरी तयास घाणींत तोंड घातल्याभशवाय चैन पडत नाहीं् 
 
दुजधनाला भकती जरी उपाय केले तरी तो चाांगल्या मागावर येणार नाहीं : कडु बनबास दूर् बकवा तूप 

जरी पाण्याच्या ऐवजीं घातलें  तरी तयास गोडपणा येईल काय? 
 
दुजधन भवद्यावान् जरी असला तरी तयास दूरच ठेवावें; सापाजवळ रतन असलें  म्हणून तो आपणास 

सलगीला योग्य नव्हे् 
 
दुजधनाांची भजव्हा ही सपाप्रमाणें असून तयाांच्या मुखरूप भबळाांत ती राहते. व दुसऱ्याांच्या कानाांशीं 

मात्र ती स्पशध करून इतराांचे जीवच घेते् 
 

स्जवन 
 
चाांगल्या मनुष्ट्याांच्या अांतःकरणाांत कपट नसतें व तयाांचें बोलणें आभण करणें ह्याांत कर्ीं भेद पडत 

नाहीं. तर तयाांचे अांतःकरण, भाषण आभण कृभतहीं एक असतात. 
 
दुष्टाबरोबरच सुष्ठ वाढला असला अथवा सदोभदत सहवासाला असला तरी तयाच्या सौजन्याांत भेद 

पडत नाहीं : जन्मापासून समजूां लागेपयंत कोभकळपक्षी कावळयाांच्या भपलाांबरोबर तयाांच्याांच घरट्याांत 
पोभसले जातात; परांतु कावळयाांचे आचार भवचार अथवा भाषणही कोभकळाांस लागत नाहीं् 

 
कुलीन मनुष्ट्याशीं सहवास, भवद्वानाांशीं मतै्री आभण आपल्या ज्ञातीशीं गोड असा मनुष्ट्य कर्ींही 

कोणास नावडता होत नाहीं. 
 
सुजनाांचीं मनें प्रसांगीं दगडापेक्षाांही कठीण होतात आभण प्रसांगभवशषेीं फुलाांपेक्षाांही मऊ असतात् 
 
सुशील लोकाांची काय गोष्ट साांगावी? ते सांपभत्त तृणासारखी मानतात, आभण कदाभचत् ती आलीच 

तर अगदीं नम्र होतात् 
 
सांकटसमयाांतही सुजन लोक इतराांस पभहल्यापेक्षाां आनांदभवतात; चांदन जळूां  लागला म्हणजे 

सवांस सुवास देतो. तसा पूवधकस्थतींत देत नाहीं् 
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सज्जनाांस भकती जरी उपरव देऊन तयाांची मानखांडना केली तरी ते पूवींप्रमाणेंच आपल्या कीत्तीस 
चढून प्रभसद्ध होतात : वृक्ष जरी तोडला तरी तो पूवधवत् वाढतोच आभण चांराचा जरी क्षय होत चालला तरी 
तो पुढें वृभद्ध पावतो; परांतु रागावत नाहींत् 

 
चेंडू जमीनीवर जरी पडला तरी उडी घेऊन तो वर उडतोच. तद्वत् सारु्वृत्तीचे जे लोक आहेत ते 

आपल्या वरील सांकटें क्षभणकच मानतात् 
 
आपल्या चाांगल्या वत्तधनानें माताभपतराांसां आनांदभवणारा असा पुत्र, नवऱ्याांचेंच भहत इकच्छणारी 

बायको आभण चालतया आभण पडतया अशा दोन्ही काळाांतही सारखा उपयोगीं पडणारा व भवश्वासु असा 
भमत्र. हीं भतन्हीं या पृर्थवीवर जे पुण्यवान् आहेत तयाांसच भमळतात. 

 
सज्जनाांच्या सांगतीची ज्यास इच्छा, दुसऱ्याच्या गुणावर प्रीभत, वभरष्ठाांशीं नम्र, भवदे्यचें ज्यास वडे, 

आपल्या स्त्रीवरच प्रीभत, लोकोपवादास भभणारा, ईश्वराचे ठायीं भकक्त, इांभरयदमन करणारा, आभण दुष्ट 
लोकाांच्या सहवासापासून दूर असणारा, इतके गुण ज्याांमध्यें आहेत तयाांस नमस्कार करावा् 

 
दुसऱ्याांनाां उपदेश मात्र करताां येतो. पण जसा उपदेश करतो तसेंच जो आपलें  वत्तधन ठेभवतो तोच 

सारु् बकवा सज्जन म्हणावा् 
 
जरी सज्जन व भवद्वान् याांणीं साक्षात् उपदेश केला नाहीं तरी तयाांची चाकरी करून असावें. कारण, 

कर्ीं काळीं स्वचे्छेनें जी माभहती बकवा सुभवचार तयाांचे तोंडून भनघतील, तयाच्या योगानेंच आपलें  मोठें 
कल्याण होणार आहे् 

 
आपतकाळीं रै्यध, मोठा अभर्कार आला असताां क्षमा, सभेंत उभा राभहला असताां अस्खभलत व मरु्र 

भाषण, समराांगणाांत पराक्रम, सुकीर्वत भमळभवण्याची इच्छा आभण ज्ञानप्राप्तीची गोडी इतके गुण महातमे जे 
आहेत तयाांजमध्यें जन्मतःच असतात. 

 
चाांगलीं मनुष्ट्यें सहज जरी बोलून गेलीं तरी तो भशलालेख आहे. आभण मूखध मनुष्ट्याांनीं शपथपूवधक 

जरी वचन भदलें  तरी तें पाण्यावर भलभहल्यासारखें व्यथध होय् 
 
चाांगलीं मनुष्ट्यें भेटूां नयेत, भेटलीं तर तयाांचा स्नेह होऊां  नये आभण स्नेह झाला तर तयाांची तुटातूट 

होऊ नये. कारण, तुटातुटींनें अांतःकरण फार सखेद मात्र होतें् 
 
ओांजळींत असलेलीं फुलें  दोन्ही हाताांस सारखाच वास देतात. डाव्या हातास कमी आभण उजव्या 

हातास ज्यास्ती हा पांकक्तभेद तीं करीतच नाहींत. तद्वत् सुजन जे आहेत ते एकावर ज्यास्त प्रीभत आभण 
दुसऱ्यावर कमी प्रीभत असें कर्ीं करीत नाहींत. 

 
चांदनाच्या रानाांत तेथें असलेल्या दुसऱ्या लाांकडाांस तयाांच्या सहवासानें सुवास येतो; तयाप्रमाणें 

चाांगल्या मनुष्ट्याांच्या सहवासास असला तर नीच मनुष्ट्यही चाांगल्या अवस्थेंत येईल. 
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ग्रहण लागलें  असलें  तरी सूयध हा फुलाांस प्रफुभल्लत करतो. तसे, चाांगल्या स्वभावाचे जे लोक आहेत 
ते आपण जरी मोठ्या सांकटाांत पडले असले तरी दुसऱ्याांचें भहत करून तयाांस आनांदभवतात् 

 
भस्त्रयाांस लुब्र् होत नाहींत, कर्ीं ज्याांस क्रोर् येत नाहीं आभण भवद्यासांपन्न असून सांपत्तीचा ज्याांस 

लोभ नाहीं तयाांतस सवध लोक सुमनुष्ट्य व र्ीरवान् असें म्हणतात् 
 
रानाांत बसह हे, हभरण वगैरे पशु मारूनच पोट भरतील, परांतु भकेुने व्याकुळ झाले म्हणून कर्ीं 

गवत खाणार नाहींत : मोठे जे आहेत ते सांकटकाळ आला म्हणून नीच कमे कर्ीं ही करणार नाहींत् 
 
मनुष्ट्यानें चाांगलें  असणें अथवा वाईट असणें हा तर ज्याचा तयाचा स्वभाव गुण आहे : मातीवर जर 

पुष्ट्कळ वळे फूल राभहलें  तर फुलाचा सुवास मातीला लागेल परांतु मातीची घाण फुलास लागणार नाहीं् 
 
लोकाांस आवडणार नाहीं अशा भाषणाभवषयीं दभररी, गोड व मरु्र भाषणानें श्रीमांत, आपल्या 

स्त्रीनेंच सांतुष्ट आभण दुसऱ्याांस दोष देणें ज्यास आवडत नाहीं, अशीं मनुष्ट्यरतनें कर्ीं कर्ीं या पृर्थवीवर उतपन्न 
होऊन पृर्थवीस शोभभवतात् 

 
मूखध मनुष्ट्य जरी अद्वातद्वा बोलला अथवा तयाणें जरी इजा भदली तरी चाांगले जे असतात ते गोडच 

बोलून तयाच्या उपयोगीं पडतात. चांदन अग्नींत टाकला तरी आपला सुवास देतोच, अथवा ऊां स चरकाांत 
घातला तरी गोड रस देतोच् 

 
जों जों चांदन तासून काढावें तों तों तयास अभर्काभर्क सुवास येऊां  लागतो, ऊां स वरून जों जों 

काांपावा तों तों तयास ज्यास्त गोडी लागतये आभण सोनें जों जों जाळावें तों तों तें अभर्क चाांगलें  भदसूां लागतें. 
ह्या प्रमाणें सुजन जे आहेत ते प्राणाांताची जरी वळे आली तरी तयाच्या स्वभावाांत फेरबदल होत नाहीं् 

 
हलके लोक एखादें कृतय, तयास अनेक अडथळे येतील म्हणून करीत नाहींत; आभण करूां  लागले 

तर मध्येंच सोडून देतात. परांतु चाांगले व भनियी जे आहेत ते एकदाां हातीं र्रलेलें  काम शेंकडों भवघ्नें आलीं 
तरी तें रै्यानें शवेटास नेतात. 

 
मोठ्याांवर सांकट आलें  तरी कर्ीं कर्ीं तें दुसऱ्याांस भहतकरच होतें. पूवीं तुरुां गाांची कस्थभत फार 

वाईट होती आभण ती सुर्ारण्याकभरताांच परोपकारी जान हावडध यास कैद भोगावी लागली् व तेथील सवध 
दुःख अनुभवनू तया उदार सद्गृहस्थानें अनेक तुरुां गाांची सुर्ारणा करभवली्् 

 
जीं मुलें  उनाड असतात तयाांस पांतोजी शत्र ु भदसतो. तसाच जो श्रीमांत असतो तयास उनाडपणा, 

नम्रपणा आभण दुसऱ्याची सेवा हीं आवडत नाहींत. 
 
दुसऱ्याचा आदरसतकार व ताभजम तवाजा करण्याांत थोरपणा आहे. 
 
श्रुती एकीचकडे राहतात आभण स्मृती भलतीचकडे राहतात; तयाच प्रमाणें मोठाल्या ऋषींनीं 

साांभगतलेलीं वचनें ही बाजूलाच राहून थोर म्हणून जे गाजवतात तयाांजप्रमाणेंच इतर लोक वागतात. 
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चाांगला मनुष्ट्य कोणास ठकवीत नाहीं. 
 
जो मनुष्ट्य राग आभदकरून वाईट गोष्टींवर जय पावतो तो थोरपणाचे मागास लागतो, व जो पराभव 

पावतो तो नाशाचे रस्तयास, लागतो. 
 
बोलावें थोडें आभण करावें फार, हें थोरपणाचें काम आहे. 
 
आपला अपरार् कबलू करणें आभण पिात्ताप करणें हें थोराचें लक्षण आहे. तयाजवरून असें भदसतें 

कीं, तो मनुष्ट्य अपरार् करण्यासारखा नाहीं. 
 
समुराांत कचरा जो असतो तो वरतीं येतो पण मोतीं खालींच असतात; थोर जे असतात ते आपले 

गुणाांची प्रशांसा करीत नाहींत. 
 
उत्तम पुरुषाचें अांतःकरण नारळा सारखें आहे. वरून तें दृढ भदसतें परांतु आांत आांत नरम असतें; व 

अर्म पुरुष बोरा सारखा वरून चाांगला भदसतो, परांतु आांत वाईट असतो. 
 
शत्रूवर दया करावी हा थोरपणा मोठा आहे. पण शत्रचूा उपकार आपल्यावर घेणें या सारखा 

कभनष्टपणा कोणताांही नाहीं. 
 
स्वताां चाांगला तर जगही चाांगलें  वाटतें. 
 
आपल्या पायावर र्ोंडा कोणी पाडून घेत नाहीं. आपला नाश करून दुसऱ्याचें भहत करावयाचें असे 

सारु् भवरळ आहेत. 
 
रव्य आभण अभर्कार भमळवावा याांत थोरपणा नाहीं. परांतु आपलें  भहत सोडून आपले लोकाांचें भहत 

करणें याांत थोरपणा आहे. 
 
थोरानें मान केला आभण बरोबरीच्यानें काम केलें , हें सारखेंच आहे. यास्तव थोराांनीं आदर सतकार 

करणेंच जरूर आहे. 
 
थोराांनी वडेें म्हटलें  तरी म्हणोत परांतु तो वडेा आहे असें आपण म्हणूांनये, मनाांत मात्र म्हणावें. 
 
थोरपणा, लहानपणा, गरीबी आभण मातबरी हे भेद मनुष्ट्याांमध्ये आहेत. परांतु ईश्वराचे दरबाराांत 

याचा भेदाभेद नाहीं. 
 
थोर मनुष्ट्य दुसऱ्याची बनदा करीत नाहीं. व आपणही सोशीत नाहीं. 
गरीबीनें मनास भनष्ठुरता येते आभण श्रीमांतीनें नम्रता येते् 
थोरास गरज फार लागते. 
 



 अनुक्रमणिका 

आपला थोरपणा आपण साांभगतला तर लोक अभर्क मानीत नाहींत पण जर आपला थोरपणा 
लोकाांस आपले आपण कळेल तर ते अभर्क मानतील. 

 
सतपुरुषाचे भाषणासारखें आनांदकारक दुसरें काांहीं नाहीं. 
 
थोराला डौल मात्र असतो परांतु तयाजमुळें तयाचें कपाळ दुखत नाहीं अथवा तयास ज्वर येत नाहीं. 

असें नाहीं. कसाही श्रीमांत असो आभण तयास भकतीही मोठा अलां कार असो; परांतु तयास एक वळे वायु झाला 
म्हणजे तो आपला थोरपणा भवसरून जातो् 

 
सतकुळाांत बहुर्ा सतपुत्रच होतात. 
जो थोर आभण सांभाभवत आहे तयास अबु्र आभण प्रभतष्ठा राखण्यासारखी दुसरी काळजी नसते. 
थोराचें सतकीर्वत्तयुक्त नाांव बहुत भदवस राहतें. 
 
फारच डौल जे कभरतात तयाांचा थोरपणा तयाांच्या डौलानें मुळीच झाांकला जातो, आभण खरा 

थोरपणा भदसत नाहीं. 
 
भदव्याच्या खालीं अांर्ार असतो. हें उदाहरण थोराांस लाग ूआहे. 
 
जे सुजन सांकटाांत कस्थर, चालता काळ असताांनाां देण्याांस उदार, सभेंत वक्ते, युद्धाांत र्ीरवान्, 

आभण सतकीतीची आशा करणारे असे आहेत ते र्न्य होत् 
 
थोरावर उपकार केला तर तो ते पतकरतील ही आशा र्रूां  नये. कारण कीं, तयाांजवर उपकार 

केला तो ते सेवा केली असेंच समजतात, मेहेरबानी असें समजत नाहींत. 
 
थोरपणा भमळवावयास बहुत काळ लागतो, घालवावयास क्षणही नको. जसें डोंगरावर र्ोंडा 

न्यावयास फार श्रम पडतात परांतु खालीं टाकावयास क्षणही नको. 
 
बहुत लोक थोराांचें वणधन करण्याांत अांर्ळे असतात, तयाांस काांहींच भदसत नाहीं. आभण थोराांनीं 

वाईट केलें  तरी तयाांस ते थोरच म्हणतात् 
 
आपण उपरव सोसतात परांतु दुसऱ्यास देत नाहींत अशाच लोकाांस सांभाभवत व सज्जन म्हणावें. 
 
या, बसा असें म्हणतो, आदरसतकार कभरतो, आभण अभतथी याांचें आभतर्थय कभरतो तो थोर म्हणावा. 
 
थोराांच्या गुणाांची आभण भलेपणाची कीर्वत होते, आभण तयाांचें लोक वणधन कभरतात. तरी थोर 

म्हणभवणाऱ्याांमध्ये बहुर्ा ते गुण नसतात; आभण यास्तवच राजाचा सकतकां बचत् गुणही मोठा भदसतो. 
 
थोरानें गरीबपणानें वत्तावें हें चाांगलें . कारण कीं, तयाांत तयाला खचध पडत नाहीं आभण मान आहे 

तोही कमी होत नाहीं. 
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भल्याचा राग क्षणभर आभण स्नेह जन्मपयंत असतो. 
 
शरणाांगताचें रक्षण कभरतो तो थोर, परांतु तयास काांहीं भवरुद्ध नसावें. 
 
सांपत्ती मोठ्याांनाांच येते आभण भवपत्तीही मोठ्याांनाच येते : चांरासच क्षय आभण वृभद्ध आहे, ताऱ्याांनाां 

नाहीं् 
 
सुजनाांचे तोंडून दोषही गुणाांत गभणले जातात परांतु दुजधनाांचें तोंडून गुणाांची ही बनदा केली जाते; 

ह्याांत काांहीं मोठे आियध नाहीं : समुराचें खारें पाणी बाष्ट्परूपानें मेघ घेऊन आपणास गोड्या पाण्याची वृभष्ट 
कभरतात, आभण साप हे गोड दूर् भपऊन तयाचें भवषच कभरतात् 

 
आपलें  पाणी आपणच भपण्याकभरताां नद्या वाहात नाहींत, आपली फळें आपणच खाण्याकभरत 

वृक्षफलरूप होत नाहींत आभण आपल्यापासून उतपन्न होणारे र्ान्य आपणच खाण्याकभरताां पाऊस पडत 
नाहीं. तर सज्जन जे आहेत तयाांचें जन्म केवळ परोपकाराथधच आहे् 

 
उांसाच्या शेंड्यापासून खालीं प्रतयेक काांड्यास जशी जास्त जास्त रुभच आहे तशी सुमनुष्ट्याच्या 

सांगतीची भदवसेंभदवस ज्यास्त ज्यास्त गोडी आहे. आभण तयाांशीं जो कपट करील तयाला, उांसाच्या खालून 
वरच्या शेंड्यापयंत जशी कमी कमी गोडी लागते तशी कमी कमी प्रीभत भमळेल् 

 
सांगतीच्या योगाने सुजनाांचे स्वभावाांत यकतकां भचत् ही भेद पडत नाहीं. चांदनाशीं सदोभदत साप 

असतात म्हणून तो भवषारी होत नाहीं् 
 
पडतया काळाांत ही सुजन मनुष्ट्य आपले नुकसान करणाऱ्याशीं दे्वष करीत नाहीं् चांदन तोडणाऱ्या 

कुऱ्हाडीच्या तोंडास तोच चांदन सुवास देतो् 
 
दुष्ट प्राण्याांवरही सारु् हे दया कभरतात : चाांडालाच्या घरावरही चांर सूयध प्रकाश पाभडतात् 
 
एखाद्याचे चाांगले केल्यावर जो चाांगल्या रीतीने आपल्याशीं वागतो तो सारु् कोठला? तर तयाचे 

अभहत करून जर तो शाांत वृत्तीने असेल तरच तो सज्जन् 
 
महान् जे आहेत तयाांचीं सुखदुःखसमयीं एक कस्थभत असतये. सूयोदयीं व सूयास्तीं सूयाचा रक्त वणध 

सारखाच असतो् 
 
पृर्थवीवर अनेक जातींचे अनेक वृक्ष आहेत व तयाांत चांदन वृक्षही कोठें कोठें आहेत, सवधत्र दगड माती 

आहे तयाांत कोठें भहरेही आढळतात आभण कावळयाांचे काव काव शब्दाचें ककध श ओरडणें नेहमी आहे परांतु 
तयाांत चैत्र वैशाखाांत कोभकलाांचेही मरु्र शब्द ऐकूां  येतात; तसे सवध जगतीतलावर जुरी दुजधन फार आहेत 
तरी तयाांत कोठें कोठें सज्जनही आहेत. 
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उद्यीखो 
 
जेणेंकरून सद्गुण लागतील तो उद्योग चाांगला. 
 
मनुष्ट्यानें नेहमीं उद्योग करावा हें चाांगलें  आभण सरकारानेंही लोकाांकडून उद्योग करवावा. तसेंच 

आळशी लोकाांस भरकामें बसू देउां नये. कारण, जे उद्योगी असतात आभण नेहमीं कामाांत असतात तयाांस 
वाईट काम करण्यास वळे सापडत नाहीं. यास्तव उद्योग हा सद्गुणाांचा पाया आहे. 

 
नेहमीं उद्योग केला असताां माांजरा सारखें फळ भमळेल. माांजर जन्मापासून गाय न बाळगताां भनतय 

दूर् भपतें् 
 
उद्योग्याचे घरीं सदैव लक्ष्मी वास करते आभण भनरुद्योग्याचे घरीं अवदशा वास करते् 
 
उद्योगी पुरुषासच सांपभत्त भमळते. परांतु उद्योग न कभरताां दैवच काय करील तें करील असें म्हणणारे 

ते केवळ बायले होते् दैव टाकून श्रम केले आभण तयाांत काांहीं प्राकप्त झाली नाहीं तर तयाांत आपल्याकडे दोष 
नाहीं. 

 
उद्योगासारखा बांरु् नाही. व उद्योग करीत असताां मनुष्ट्य कर्ीं भखन्न होत नाहीं. 
 
कोणतें ही काम उद्योगानेंच भसद्ध होतें; केवळ मनाांत भवचार केल्यानें होत नाही : बसह भनजला 

असताां तयाच्या तोंडाांत आपाप कर्ीं भक्ष्य येऊन पडेल काय? 
 
उद्योग, शकक्त, साहस, रै्यध, बुभद्ध आभण पराक्रम हीं सहा ज्या मनुष्ट्याांत आहेत तो ईश्वरी अांशच 

समजावा व तयासच देव सहाय होतो् 
 
जो उद्योग सोडून केवळ दैव घेऊन बसेल तो गच्चीच्या वरवांडीवर करून बसभवलेल्या वाघाप्रमाणें 

होय् कीं, तयाजवर कावळे येऊन बसतात्् 
 
स्वपराक्रमानें जो काांहीं रव्य भमळवीत नाहीं तो पुरुष केवळ पुरुष सांजे्ञचा मात्र अभर्कारी् 
 
आपल्यास गुण नसून तो दाखभवण्याचा उद्योग पुष्ट्कळ लोक कभरतात. पण आपल्यास वस्तुतः गुण 

प्राप्त करण्याचा इच्छा बाळगनू उद्योग करीत नाहींत हें चाांगलें  नाहीं. 
 
उद्योगी हे, तयाांस साांभगतल्या कामाहून ज्यास्ती काम कभरतात, पण आळशी कमी करतात. 
 
आरोग्य मेहनतीभशवाय आभण उद्योगाभशवाय राहत नाहीं. 
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आळशो 
 
जे चेंगट आहेत ते जों-पयंत तयाांस भदबरग करण्याची सांभर् आहे तों पयंत काम करीत नाहींत. 
 
मनुष्ट्याच्या शरीराांत आळस हा केवळ भरपु आहे —तयाच्या योगाने इह परलोकच्या एकाही सुखाची 

प्राकप्त होणार नाहीं् 
 

गुशामत—स्तुणत 
 
मूखध लोक दुसऱ्याची स्तुभत कभरतात. कारण कीं, ते स्वताां स्तुभत करण्या जोगे नसून दुसऱ्याांनीं 

आपली स्तुभत करावी असेंही काहीं तयाांजवळ नसतें. 
 
जे तोंडावर स्तुभत आभण मागें घात कभरतात ते दुर्ाांत भवष असल्याप्रमाणे आहेत. तयाांचा मुळींच 

तयाग करावा. 
 
जे स्तुभतभप्रय आहेत ते खुषामती लोकाांचे कबज्याांत असतात. 
 
स्तुभत ही ईश्वराची कन्या अजून कुमाभरकाच आहे् कारण, भतला गुणवान् व पांभडत नवरा पाभहजे, 

परांतु ते भतला पतकरीत नाहींत; आभण भनगुधणी व लब्र्प्रभतष्ठ भतला पतकभरतात परांतु ती तयाांनी वरीत नाहीं. 
साराांश, खऱ्या भवद्वानाांस स्तुभत आवडत नाहीं, परांतु अभवद्वान् असून उगीच डौल भमरभवणाराांस ती 
आवडते्् 

 
मूखध राजाचे खुषामती करणारे फार असतात. 
सद्गुणाांची स्तुभत कोणी करीत नाहीं परांतु हुशारीची कभरतात. 
खुषामत करूां  नये, तयाांत दोन दोष आहेत : एक असतय आभण दुसरा मखूध करणें. 
 
शाहाणा मनुष्ट्य दुसऱ्याची अभतशय तारीफ करीत नाहीं, तारीफ करणाराच अज्ञान म्हणून तारीफ 

कभरतो. जो शहाणा आहे तो ताांभत्रक तारीफ कभरतो. अभतशय तारीफ करणें हें मखूाचेच काम आहे. 
 
जे लोकाांची बनदा आभण आपली खुषामत कभरतात तयाांचें भाषण ऐकूां  नये, कारण ते दुसऱ्याजवळ 

आपल्याभवषयीं तसेंच कभरतील असें समजावें. 
 
ज्यास दुसऱ्याची खुषामत करणें आवडत नाहीं तों दुसऱ्याने खुषामतीस ऐकणार नाहीं. 
खुषामत हें खोटें नाणें आहे, परांतु ती गर्ववष्ठ मनुष्ट्याजवळ खऱ्या नाण्यासारखी चालते. 
गरीब लोकाांची स्तुभत होते ती खरीं पण थोराांची स्तुभत बहुर्ा खोटी होते् 
 
आजधवी लोकाांचे हेंच काम आहे कीं, जशी वळे येईल तयाप्रमाणें वागणें आभण खुषामत करणें. कारण 

तेणेंकरूनच तयाांस र्न भमळतें. 
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राजदरबाराांत आजधवी लोक फार असतात आभण दुसऱ्यास खुषी कसें करावें हाच तयाांचा अभ्यास 
असतो. यास्तव दरबारी लोक सवध आजधवी असतात. पण खेड्यागाांवचे लोक अनाडी असून तयाांस खुषामत 
करताां येत नाहीं. कारण कीं, ते आपले मेहनतीनें भमळभवतात. तसेंच, लोकसत्तातमक राज्याांतही आजधवी 
लोक नसतात तरी ते दाांडगे असतात. कारण, तयाांस खुषामत करण्याची जरूरीच नसते. 

 
कनदा 

 
बनदकाची खोड मोडण्यास दुसरें औषर् नाहीं. मात्र उत्तर करूां  नये आभण हांसण्यावर घालवावें. 
 
शत्रूची बनदा करूां  नये कारण कीं, ती कोणी वास्तवीक म्हणत नाहींत परांतु अदावतीची म्हणतात. 
 
राजाची आभण थोराची बनदा आपले घरींही करू नये. कारण कीं, घरीं जरी तयाची बनदा केली तरी 

झाडावरचें पाांखरूां  देखील तयाांस ती कळवील् 
 
बनदेचें भाषण घरीं व दरबारीं कर्ींच करूां  नये. 
लहानाचीही बनदा करूां  नये. कारण कीं, लहान कसा ज्ञानी होईल याचा भनयम नाहीं. 
दुसऱ्याची बनदा करते वळेेस हा भवचार करावा कीं, बनदेचें कारण आपल्या जवळही आहे कीं काय? 
बनदेचा राग केला तर ती अभर्क होते. पण स्वस्थ राभहलें  भनदोषपणा प्रगटतो् 
वळे न जाणनू बोलतो तो बनदेस पात्र होतो. 
राजा, अभर्कारी, स्त्री, केश आभण नखें हीं स्थानभ्रष्ट झालीं म्हणजे बनद्य होतात् 
 
एखाद्याांत पुष्ट्कळ गुण असून जर एकच अवगुण असला तर सव ं लोक तयास बनभदतात : सवध 

औषर्ाांत काांदा हा उपयोगीं पडतो. पण तयास एक दुगंभर् असल्यामुळे सवध लोक तयाचा राग कभरतात् 
 

सुग 
 
फार भवश्राांभतही नाहीं आभण फार श्रमही नाहींत ती अवस्था सुखावह आहे. 
दुःखभमश्र नाहीं असें सुख कोणतेंही नाहीं् 
अभत सुख झालें  म्हणजे कां टाळा येतो, तशीच अवस्था रव्यवानाची आहे. 
लोभी हे रव्य जवळ ठेवनू सुख पावतात, पण उदार जे असतात ते खचध करून सुखी असतात् 
सुख बेतानें भोगावें म्हणजे तयाांतच रुभच असते. 
 
जे अभतशय भोग भोभगतात ते वास्तभवक सुखी नाहींत. जसें भमष्टान्नाचे जेवण गोड आहे पण क्षरु्ा 

नसून जे तें जेवावयास बसतात तयाांस तयाची रुभच कोठून असणार? 
 
काळजी आयुष्ट्य क्षीण करते; हेवा आभण क्रोर् हे सुख क्षीण कभरतात् 
पापभवरभहत जें सुख तें मात्र मनास डाांचीत नाहीं. 
जवळ असून सुख नाहीं पण भोगून सुख आहे् 
जे शाांत तेच सुखी. 
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सदाचरणी आभण भला मनुष्ट्य जगाांत सुख पावतो. कारण कीं, जरी तयास दौलत भमळाली नाहीं 
तरी तो लोकाांचे सुख आभण दौलत हीं पाहूनच सुखी होतो. आभण दुसरें असें आहे कीं, जें रव्यानें आभण 
तयाचे शक्तीनें भमळावयाचें आहे तयाहून तयास भगवान् अभर्क देतो व तयाज वरच तयाची नजर असते. 

 
भनयामकपणाने शरीरास आभण जीवास सुख होतें; पण मनस्वीपणाने दुःख होते. 
 
जे पभहल्याने सुखी नसून सुखाचा त्रास करीत असतात तयाांस तें प्राप्त झालें  म्हणजे ते पभहली 

वत्तधणूक सोडून सुखासच लांपट होतात. 
 
ज्यास भय नाहीं, खावयास आहे, भनरोगी शरीर, आभण चाांगला लौभकक आहे तयास सुखी होण्यास 

आणखी काय असावें? काांहीं नको. 
 
जो काांहीं इच्छीत नाहीं तो, सवध वस्तु तयाजवळ असल्याप्रमाणेच सुखी असतो् 
ऐकून फार सांतोष होतो पण पाहून भततका होत नाहीं. 
जे लोक आपलीं इांभरयें स्वार्ीन ठेभवतात ते सुखी असतात. 
भप्रयकर स्त्री, र्नवृभद्ध, भनरोगीपणा, सतपुत्र आभण पोट भरण्याची भवद्या हीं सवध सुखकारक आहेत. 
काळजी नसली म्हणजे तेंच सुख. 
 
जो आपले मेहनतीनें खातो तो तृप्त असतो; तयाचे सुखाची हाभन लक्ष्मीभशवाय दुसरा कोणी करूां  

शकत नाहीं. 
 
अभाळाची छाया, दुष्टाची प्रीभत आभण तारुण्य याांपासून थोडा वळे मात्र सुख भमळतें् 
दुसऱ्याजवळ मागावयास जाण्याची गरज नाहीं, ह्यापरतें सौख्य दुसरें नाहीं. 
सुखी व्हावयाचें असेल तर चहाडखोर, आभण बनदक याांस दूर करावें. 
 

दुःग 
 
आपलें  आपण दुःखाांत पाडून घेतों, दुसऱ्याच्या हातानें थोडे पडतों. 
 
सवध गुह्य जाणण्याचा यतन करूां  नये. कारण कीं, तें दुःखास कारण होईल. 
 
दुयोर्नास मरतेसमयीं दुःख झालें ; भीष्ट्म हा मरण इच्छूनच मेला, तयास तयाचें भयच नव्हतें; आभण 

तसेंच कणध हा हौसेनें मरण पावला. तस्मात् आपले कमानें आपण दुःख भोभगतों. 
 
जो आपण दुःखी आहों असें समजतो तो फार दुःखी. 
 
दुबुधभद्ध ही भवपतकाळाची खूण आहे. 
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अतृप्त, गैरअब्रचूें, दुसऱ्याचें वाईट इकच्छणारे, रागीट, भभते्र, परस्वार्ीन असे जे लोक असतात ते 
नेहमीं दुःखाांत असतात. 

 
देणें आभण दुखणें यासारखी भवपभत्त दुसरी नाहीं. 
 
पुत्र होतात आभण मरतात, हें दुःख, ते होतात आभण मूखध वाढतात या दुःखापेक्षाां सुसह आहे. 
 
सांकट दूर आहे तोंच तयाला भभऊन तें टाळण्याभवषयी तजवीज करावी. पण तें जवळ आलें  तर 

तयावर चालून जावें. 
 
दुःखावर डाग देणें हें दुप्पट दुःख आहे. 
सांकटाांत भीभत र्रूां  नये. कारण कीं, सांकटाचाही काांहीं उपयोग असतो. 
सांकटाांत बतुध्या पडूां नये आभण सांकट आलें  तर भीभत र्रूां  नये. 
 
सवध मनुष्ट्याांस दुःखे आहेत; आभण दुसऱ्याचे सांकटाचा भवचार केला तर आपलीं सांकटें  तयाजपढुां 

काांहींच नाहींत असें वाटेल. 
 
जो भमत्राचा बोर् ऐकत नाहीं तयास दुःख प्राप्त होतें. 
 
जसे गुलाबाचे डेंखास काटे आहेत तशीं अथवा भजतकी सुख सांपदा मनुष्ट्यास भमळते भततकींच 

तयाबरोबरच दुःखें घराांत येतात् 
 
जे सुखानें अांर् असतात तयाांस दुःख सोसणें म्हणजे केवळ प्राण सांकट आहे. 
 
पूवधवयाांत जे उर्ळेपणा कभरतात ते वृद्धापकाळीं फारच भवपभत्त भोभगतात. 
 

ामप 
 
स्वगास जाण्याची भशडी र्मध आहे. 
 
र्मध सुखानें करावा. 
 
ब्राह्मण लोकाांचा र्मध, इांग्रज लोकाांचे इनसाफ करण्याचे कायदे, मुसलमानाांचे मायने मरातब व पत्र 

भलभहण्याची चाल, आभण बहदु लोकाांचे वसुलाचें काम व बाबती वगैरे याांच्या एवढ्या घोटाळयाच्या गोष्टी 
दुसऱ्या कोणतयाच नाहींत् 

 
भतूदया म्हणजे अबहसा हाच श्रेष्ठ र्मध होय. 
 
बलवांताांनीं भनबधळाचे रक्षण करावें, हाच र्मध आभण हेंच दान. 
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जसा लोकाांचा र्मध असतो तयाच मानानें तयाांच्या प्रकृती असतात. तसे मुसलमान याांचा र्मध 
क्षभत्रयाांसारखा माराव,े लढावें व जबरीनें राज्य घ्यावें असा आहे, तयाजमुळें ते लोकही कू्रर आहेत. बहदुलोक 
याांचा र्मध सतवस्थपणाचा आहे. याजमुळें ते लोक मेंढरासारखे आहेत् तसेच इांग्रज लोक याांचा 
सावर्पणाचा र्मध आहे याजमुळें ते सावर् असतात. 

 
सभद्वदे्यची वृभद्ध करण्याकभरताां आभण दुःखनाशाकभरताां रव्य बकवा दुसरे काांहीं रीतीने सहाय करणें 

याचें नाांव दान आभण र्मध. 
 
शरीर रक्षून स्वर्मध आचरावा यास सतवगुण म्हणतात. आभण क्लेश करून स्वर्मध आचभरतात तयास 

तमोगुण म्हणतात. 
 
लोकाांमध्ये ज्या वाईट चाली आहेत तयाांस जो दूषण देतो आभण तयाची वृभद्ध कभरतो तोच र्मातमा 

म्हणावा. 
 

नाक्स्तक 
 
जे नाकस्तक असें म्हणतात कीं, या भवुनास ईश्वर कत्ता नाहीं व शरीरात आतमाही नाहीं तर हें केवळ 

यांत्र आहे; हें जेव्हाां भांग होईल तेव्हा सवध नाशास पावले; आभण तयाांतील आतमा बकवा दुसरा पदाथध काांहीं शषे 
राहणार नाहीं. तयाांस उत्तर–जर सृभष्ट आपल्या आपण उतपन्न झाली तर एखादा वाडा बकवा देऊळ आपल्या 
आपण काां उतपन्न होत नाहीं? :– 

 
एक सारु् एक नाकस्तक राजास यासांबांर्ी उपदेश कभरताांनाां थकला तेव्हाां एका अरण्याांत तयानें एक 

हवलेी बाांर्भवली आभण राजा भशकारीस गेला असताां भतकडूनच तयास मागध दाखभवला. तेव्हाां तो सारू्स 
म्हणतो, हे सार्ो् एवढ्या रानाांत ही हवलेी कोणी बाांर्भवली? तयावर सारू्नें उत्तर भदले कीं, ती आपल्या 
आपणच उतपन्न झाली असेल भतला बाांर्तो कोण? तयाजवर राजा उत्तर कभरतो भछ : असें कसें होईल? 
सारू्नें उत्तर केलें  कीं हे चमतकाभरक जग आभण मनुष्ट्यें हीं आपल्या आपण उतपन्न झालीं असे जर तूां 
माभनतोस तर मग हवलेी आपल्या आपण उतपन्न होण्याचे आियध नाहीं् असें सारू्चें वचन ऐकताांच राजा 
उमजून तयाचे मनाांत ही सवध गोष्ट ठसली, आभण तयानें नाकस्तक पणाचा वाद सोडून तो केवळ ईश्वरभक्त 
झाला् 

 
राद 

 
नवरा बायको याांमध्ये भाांडण लागलें  असताां परस्पर मान ठेवीत नाहींत, व लोकही तयाांचा मान 

ठेवीत नाहींत. 
 
वाद हा नाशाचें कारण आहे. हा ज्या देशाांत उतपन्न होईल देश सफाई बुडेल. तयाचप्रमाणे राज्याांत 

व घराांत वाद उतपन्न झाला तर वरच्याप्रमाणेंच कस्थभत होईल. 
 
कलह वाढवूां नये, तो तवरीत भमटवावा. 
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भठकभठकाणी महान् महान् पांभडत असतात, तया तया पांभडताांत ततव ज्ञानाचे वाद चालले असतात, 
तया वादाांच्या योगानें ततवज्ञान प्राप्त होते. आभण तया ततवज्ञानाचे योगानें ईश्वरप्राप्ती होते. 

 
शवै मध्व याांचे महान् महान् वाद आज शेंकडों वष ेचालले आहेत. परांतु तयापासून फलप्राप्ती काय 

होणार हें कळत नाहीं् 
 

भय 
 
भयपासून युकक्त सुचतात आभण रागापासून रै्यध उतपन्न होते. 
 
लोक आपले नुकसानीस फार भभतात मग ती वास्तभवक असो अगर नसो. जसें मोठे दरबाराांत 

मसलतीस लोक बसतात ते इतकी काळजी करीत नाहींत; पण सोंगट्या बदु्धीबळें खेळण्याचा प्रसांग आले 
ह्मणजे मग आपापले कामाांत अगदीं ततपर असतात आभण अखेर अगदीं बतेावर येतात् 

 
जो मरणास भीत नाहीं तो दुसरें सांकटास कशास भभईल? 
 
भय आभण दुःख हीं भभत्रीं आहेत. जर तयाांस अांगावर घ्याल तर फारच चेकळतील आभण लढाल तर 

पळतील् 
 
शरीरानें काांहीं सुखोपभोग भोगूां म्हटलें  तर तयास अनेक रोगाांचें भय आहे, कुळाला अब्रचूें भय, 

स्थावर जांगम मालभमळकतीस चोर व राजे याांचें भय, सन्मानास गरीबीचें भय. शारीर शक्तीस शत्रकूडून 
भय, शास्त्रें भशकल्यास तयास पांभडताांच्या वादाचें भय, गुणवान् झाल्यास दुष्टाांचें भय आभण देहास मृतयूचें भय 
असें सवधत्र भय असून ईश्वराचे ठायीं लक्ष्य देणें हे मात्र एक भनभधय आहे् 

 
ज्यास अजमास नाहीं तें भय फार भयांकर असतें. 
 
एकास भशक्षा म्हणजे पुष्ट्कळाांस र्ाक. 
 

णभत्रा 
 
पुष्ट्कळ लोक ज्यास भभतात तयास आपण भ्यावें. 
 
भभत्रा आहे तो आपल्यास मसलती म्हणभवतो आभण करु आपणास सावर् म्हणभवतो. 
 
भयानें शूराचें शूरतव वाढतें पण भभते्र लोकाांचा भभते्रपणा वाढतो. कारण, शूरास थोडेंच भय आहे असें 

भदसतें आभण भभते्र जे असतात तयाांस भीभतच फार असते. 
 
भभते्र बहुत वळे मरतात पण शूर एकवळे मात्र मरतो् 
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महाराष्ट्र देशाांत मोठाले भकल्ले आहेत याजवरून तें राज्य मोठें असावें हें खरें; परांतु तेथील लोक 
भभते्र असावते असें वाटतें. कारण कीं, शूर जे असतात ते तरवारीनें उघड्यावर लढतात आभण भभते्र जे 
असतात ते भकल्ले कोटाांनी लढतात् 

 
भभत्र्याच्या हाताांत शस्त्र आभण बावळयास भवद्या हीं साथधकीं लागत नाहींत. 
 
भभते्र जे असतात ते अन्याय कभरतात आभण सांशय र्भरतात. 
 
योग्य दान न करणाऱ्यास सांपभत्त हांसतये; हें माझें घर, ही माझी जमीन, हें माझें शते असें 

म्हणणाऱ्यास पृर्थवी हांसतये, आभण मरणास भभऊन रणाांगणाांत पाठ दाखवनू पळणाऱ्या शूरास मृतयु हांसतो् 
 

शूव 
 
भकतीएक शूर बळेंच भयाांत पडतात. कारण कीं, तयाांस दम र्रण्याचें सामर्थयध नसतें. 
 
पराक्रमी पुरुषाांनी आपले बरोबरीच्याांशीं डौल घालावा, गरीबाांशी घालूां  नये. बसह मेघनाद ऐकून 

स्फुरण कभरतो, परांतु कोल्ह्याची हाांक ऐकून करीत नाहीं. अथवा, वावटळ मोठे झाडास मोडते परांतु 
लहानाचे रक्षण कभरतो् 

 
भवस्तवाचा भनखारा अमळ हालभवला कीं, तो वरील राखेचें कवच टाकून आपलें  तप्तरूप 

दाखभवतो; अथवा नागास उपर भदला असता तो आपली फडा उभारून फों करून र्ाांवतों. तद्वत् शूर जे 
आहेत. तयाांस दुसऱ्याांचा उपरव सहन होत नाहीं् 

 
शूर हा दभररी असला तरी लोकाांत सन्मान पावतो, आभण र्नवान असून कृपण सवधत्र फभजती 

पावतो. यावरून स्वभावभसद्ध गुण जे शौयध आभण औदायध हे सवधत्र सन्मानच पावावयाचे, केवळ रव्यावर 
तयाांचा मोठेपणा नाहीं. कुत्र्याच्या गळयाांत सोन्याच्या पुतळयाांची माळ घातली म्हणून तो बसहाच्या तोडीचा 
शूर आहे असें कोणी म्हणणार नाहीं् 

 
शूर जो आहे तयास आपला देश आभण परदेश हें काांहींच नाहीं. तो जेथें जाईल तो तयाचाच मुलूख 

होय् बसहास हें हत्तीचें रान, हें वाघाचें रान अथव हें कोल्ह्याचें रान हीं काांहीं शांका नसते; तो भजकडे जाईल 
भतकडे तयाांचें स्वाभमतवच आहे् 

 
ाोव 

 
लोक आपली बनदा अथवा स्तुभत करोत, श्रीमांती येओ अथवा गरीबी येओ, आभण आज मृतयु येओ 

बकवा कालाांतरानें येओ, रै्यधवान् मनुष्ट्य तयास भबलकुल डगमगत नाहीं. 
 
शत्रु जरी आपल्याशीं गोड गोड बोलला तरी तयाच्याशीं स्नेह करणें बकवा तयाचे आजधव करणें हें, 

आपलें  बरें करून घेण्याची इच्छा करणाऱ्या र्ीरवान् मनुष्ट्यानें कर्ीं करूां  नये. 
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कोणताही बेत केला तर तो भसद्धीस जाण्यास पुष्ट्कळ भदवस लागतात; आभण मोठी मसलतही 
घाईनें फसते. पण र्ीरानें ती गोष्ट मोठ्या युक्तीची जरी असली तरी सोपी होते. 

 
कदु्र 

 
कृपणासारखा दाता कोणी नाहीं कीं, जो आपल्या रव्यास स्पशधही न कभरताां अथवा कबडीचा ही 

उपभोग न घेताां मेल्यावर सवध रव्य परक्यास दान कभरतो्् 
 
जो कृपण आपल्या रव्याचा आपणही उपभोग घेत नाहीं आभण दुसऱ्यासही घेऊां  देत नाहीं तो, 

शतेाांत गुरें व पक्षी याांस भेडावण्याकभरताां केलेल्या गवताच्या पुतळयाप्रमाणें व्यथध होय् 
 
कृपणानें आभण मेलेल्या मनुष्ट्याच्या पे्रतानें कोणावर काय उपकार करावयाचा? तरी पण, पे्रताचें 

माांस तरी कावळयाांस खावयास भमळतें परांतु कृपणाकडून कोणासच काांहीं भमळावयाचें नाहीं् 
 
कृपण आभण उदार याांत केवढें अांतर आहे? —कृपण पभहल्यानें प्राण सोडून नांतर आपलें  रव्य 

टाकतो, आभण उदार हा प्रथमतः रव्य टाकून नांतर प्राण सोडतो् 
 
कृपण मनुष्ट्य सोनें आभण रुपें याांसच थोरपणा समजतात. पण तीं थोरपणा भमळभवण्याचीं सार्नें 

आहेत असें समजत नाहींत. 
 
करु मनुष्ट्य लोकाांचा शतु्र असतो, आभण आपला आपणही शत्रु असतो. 
 
करु मनुष्ट्यास कोणी भमत्र नसतात आभण तयाचे स्वकीयही तयाचे तोडते काळीं व दुखण्याांत तयाचा 

तयाग कभरतात. 
 

उदाव 
 
हा माझा आभण हा परका असें मानणें हें हलक्या मनुष्ट्याचें कृतय आहे. परांतु उदार बुद्धीचे जे लोक 

आहेत ते परृ्थवीसारखे सवांवर सारखी दृभष्ट ठेवणारे आहेत् 
 
जें आपण खाऊां  भपऊ तयाभशवाय राभहलेलें  रव्य कोणास ठेवावयाचें आहे? असें म्हणनू जो उदार 

आहे तो तें सद्धमाकडे लावतो् 
 
नीच असूनही जर तो उदारबुद्धीचा आहे तर तयाची सेवा करावी परांतु उत्तम कुळाांतला असून जर 

तयाचे ठायीं उदारबभुद्ध नाहीं तर काय उपयोगाचा? तान्हेला मनुष्ट्य पाण्यानें भरलेल्या समुरास 
टाकूनयःकभित् कुवा, आड, अथवा भवहीर याांजकडे येतो् कारण, तो एवढा मोठा तरी तयाजकडून घोटभर 
देखील पाणी भमळून तान्हेला तहान भागत नाहीं; परांतु यःकभित कुवा सवांची तहान भागभवतो् 
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पशु पक्षी लढूां शकतील व पोपट व मनैा मोठ्या पांभडत होतील परांतु जवळ असलेलें  रव्य उदारपणें 
जो दान करूां  शकतो तोच शूर तोच पांभडत् 

 
दाता आभण याचक याांचा भेद तयाच्या हाताांनींच कळतो : दातयाचा हात वर असतो आभण याचकाांचा 

खालीं असतो् 
 

चैनो (िलकट) 
 
पुष्ट्कळ लोक असे आहेत कीं, ते चैनीकभरताां आभण खुषीकभरता बहुत पैसा भवचार केल्याभशवाय खचध 

कभरतात. पण तोच पैसा भाऊबांदाांनीं अगर गरींब लोकाांनीं माभगतला तर तयाांस देण्यास तयाांना फार काळजी 
आभण भवचार पडतो. 

 
उथळ पाण्यास खळखळ फार असते. हें हलक्या लोकाांचें उदाहरण आहे. 
 
पृर्थवीवर बेवकूब लोक आहेत म्हणूनच बेवकूब लोकाांचा साांभाळ होतो. 
 
हलका मनुष्ट्य कामावर चढला तर तयाचा मान आभण भय सवध र्रतात. परांतु पनु्हाां तोच उतरला 

म्हणजे तयाजबद्दलचें भय आभण मान दोन्हीं जातात, आभण कोणी तयाची स्तुभतही करीत नाहीं. 
 
जवळ असलेल्या रव्यापेक्षाां चैनींत जास्त रव्य खचधण्याची जी रीती तयाांचा थोड्या पैशामुळें  जीव 

व्याकुळ होतो. 
 
डौलानें अक्कल गुांग होऊां  देऊां  नये. कारण कीं, राजा गबर असला तरी तो मनुष्ट्यच आहे. 
 
चैनी मनुष्ट्यास आपल्याजवळ बसभवणें हें कपाळीं आठ्या बसणाराचें काम आहे. 
 
सारे् लोकाांस आपल्याांत जे गुण नाहींत, ते आहेत असें दाखभवण्यास मुळींच मेहनत पडत नाहीं. 

कारण, तयाांस तयाची इच्छाच नसते. पण डौली लोकाांस नेहमीं तीच मेहनत असते् 
 

कजप 
 
कजध काढतेवळेीं काांहीं वाटत नाहीं परांतु तें फेडतेवळेीं नाकीं नव येतात. या जगाांत तोच सुखी कीं 

ज्याणें सावकाराचें आभण रागीट मनुष्ट्याचें तोंड पाभहलें  नाहीं् 
 
भवष हें भवष नव्हे तर कजध हें भवष आहे. काांतर —भवष हें एकट्याने खाल्लें तर तो एकटाच मरेल; 

परांतु कजध एक कभरतों तें तयाच्या नातू पणतूांपयंत भोंवतें् ही कस्थभत पडतया काळाांतही श्रीमांत म्हणवनूच 
डौलाांत वागणाऱ्या जाहगीरदार वगैरेंची आहे् 
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पाप आभण कजध हीं करतेवळेीं मनुष्ट्यास भवशषे काहीं वाटत नाहीं; परांतु तयाांचा पभरणाम फार भयांकर 
असतो. तयाांत मोठे मोठेंहीं साफ बुडतात् 

 
आद्यापेक्षा जास्त खचध करणारा, लग्नाकायात व्यथध पसैा उडणारा आभण चैनबाज, ह्याांस कजध 

काढण्याचे प्रसांग येतात. 
 
मोठमोठीं देशभहताचीं काये, लढाया, फौजा, यांत्रज्ञान ह्याकभरताां भशभक्षत जनसमहूास कजध काढणें 

प्राप्त व योग्य आहे. 
 
बुडीत खचध करण्यास कजध काढणें हें शहाणपणाचें कृतय नसून ते तया ऋणकतयाची बनदाच 

कभरतात. 
 
जाभरणी आई आभण कजाचें टोपलें  करून ठेवणारा बाप हीं मुलाांना शत्रू होत. 
 

भाषि 
 
दुसऱ्याजवळ भाषण करण्याांत मुख्य र्ोरण असें असावें कीं, स्तुती थोडी करावी. दुसऱ्याचें ऐकावें 

पुष्ट्कळ आभण आपले अकलेवर भरवसा नाहीं असें दाखवावें. 
 
भाषण करणें तें सहज केल्यासारखें भदसावें बुतध्या बकवा भयानें केले असें भदसूां नये. 
आपल्या मनचें फार बोलणें आभण दुसऱ्याचें ऐकण्यास त्रासणें हें वाईट आहे. 
शहाणे आभण चतुर भलतेंच बोलत नाहींत. 
जो तोंड पाहून बोलत नाहीं, परांतु जसें तयास वाटेल तसेंच बोलतो तो खरा. 
ज्याचें भाषण सांतोषकारक तयाचें अांतःकरणही चाांगलें  असतें. 
थोडें बोलण्यानें बहुांत तोटें होणार नाहीत. 
बोलणें आभण भलभहणें तें असें असावें कीं, तेणेंकरून लोकभहत होईल. 
ज्याचें भाषण कडू आहे तयास कोणी जवळ उभें राहूां देत नाहीं. 
थोडें बोलणें महत्त्वाचें लक्षण आहे. आभण महत्त्व नसलें  तरी महत्त्वाचा भाव तरी आणतें. 
 
हाताांनींही द्यावयाचें नाहीं आभण स्वतःच्या घराांतूनही देणें नाहीं. तरी परोपकाराथध एखाद्याबद्दल 

भशफारस करण्याचा काां आळस करावा. 
 
भप्रय भाषणानें सवांसच सांतोष वाटतो. मग तसें बोलण्याभवषयीं दभरर काां असावें? कोकीळ काय 

कोणास देतो आभण गाढव काय कोणाचें नुकसान करतो? पण तयाांचे सुस्वर आभण ककध श शब्द हें अनुक्रमें 
कारण आहेत् 

 
मनुष्ट्यास, मोठमोठ्या अलांकाराांनी अथवा बहुमोल कपड्याांनीं अथवा अांगास अनेक प्रकारचीं तेलें  

उटणें लाभवल्यानें अथवा कें स सदोभदत बवचरून तेल लावनू साफ ठेभवल्यानें व मोठे वाढभवल्यानें शोभा येत 
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नाहीं; व हीं सवध भषूणें भरांवशाचींही नाहीत, परांतु सदोभदत भटकणारें व अतयुत्तम असें भषूण एक मरु्र व 
नम्रतेचें भाषण हेंच होय. 

 
तेंच भाषण योग्य होय कीं, ज्या योगानें स्वकीयाांचीं, परकीयाांचीं, भवद्वानाांचीं, अभवद्वानाांचीं, शत्रूांचीं 

आभण भमत्राांची अांतःकरणें हा व्यापार सोडून आपल्याच भाषणश्रवणाकडे लागतात. 
 
श्रोतयाांना स्तब्र् कभरतो, बोलणाऱ्यास गप बसभवतो, एखादें करुणापर बोलत असताां श्रोतयाांचे 

डोळयाांतून भटपेंच काभढतो, सवांची दृभष्ट आपलेकडे आकषूधन घेतो आभण भाषण चाललें  असताां भवद्वान श्रोते 
माना डोलवीत आहेत अशी ज्याची भाषण शलैी आहे तोच खरा वक्ता होय् 

 
तोच वक्ता म्हणावा कीं, ज्याच्या भाषणानें श्रोतयाांचीं अांतःकरणे आनांदभभरत होत आहेत, भाषणाांत 

वळेोवळेीं अांतःकरणाचे भवकार बदलण्यास अनेक रस आभणतो आहे, व तया भाषणाचे योगानें भकू, झोंप, 
श्रम, इतर काये आभण दुःख ह्याांचा भाषणाचे वळेाांत अगदीं भवसर पडावा् 

 
मनुष्ट्यास गुणावरून रव्य भमळत नाहीं, पण बहुर्ा भाषणावरून भमळतें. तसेंच रव्य गमावणें हेंहीं 

बहुर्ा दुगुधणानें होत नाहीं पण भाषणानेंच होतें. 
 
पांभडताांचे भाषणाची शोभा चाांगल्या श्रोतयाांवर आहे. 
 

मौन 
 
बोलका हलवी राज आभण मुका करी काज हा मौनाचा प्रकार आहे. 
 
मौन हाच गुण फार चाांगला व लाभप्रद आहे. 
 
बोलक्या स्वभावामुळें  पोपट आभण मनैा ह्या आपणास कैदेंत (बपजऱ्याांत) पाडून घेतात परांतु बगळे व 

कावळे बोलत नसल्यामुळें  चनैीनें व स्वतांत्रतेनें भफरतात् 
 
आपल्या अभवद्वते्तचें उत्तम आच्छादन परमेश्वरानें मौन हेंच उतपन्न केलें  आहे. महापांभडताांच्या सभेंत 

अभवद्वान् जरी जाऊन बसला तरी मौन र्रल्यानें तो पांभडताांतच गणला जातो् 
 
मूखध लोकाांच्या समाजाांत भवद्वानाांनी मौनच र्ारण करावें : वषाकाठीं जेथें बेडकाांचें डरावणें चाललें  

आहे तेथें कोभकलाांच्या सुस्वराचें काय महत्त्व? 
 

चीव 
 
र्मध केल्यावाांचून जो आहे तो चोर जन्मास आला, तोच चोर कमध वत्तधतो. आभण चोरच मरेल. सवध 

दुगुधणाांत चोरी, भछनाली आभण चाहाडी हे तीन दुगुधण बनद्य होत. 
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जो वाईट हाताचा म्हणजे चोर आहे तो या जगाांत कोणाचाही भवश्वासपात्र होत नाहीं. 
 

दृष्ट मनुष्ट्य 
 
सपास दूर् पाभजलें  तरी भवषच होतें. तयाच प्रमाणें दुष्टानें जर शास्त्र पाभहलें  तरी तो आपला 

स्वभावगुण सोडीत नाहीं. 
 
भयानें दुसऱ्याचे आजधव कभरतात आभण आपले भहतास्तव मग स्नेह दाखभवतात ते नीच आहेत. 
 
सापाच्या एका दाांताांत भवष असते आभण मर्माशीच्या व बवचवाच्या काांट्याांत मात्र भवष असतें. परांतु 

दुष्ट मनुष्ट्याच्या सवध देहाांत ओतप्रोत भवष भरलें  असतें् 
 
दुष्टाची सांपदा दुष्टच हरण कभरतात. 
 

धाध 
 
पातकी यास रोग, दुःख, काळजी, व दभरर हीं फळें होतात. 
 
डोंगरावरून पाण्याच्या र्ारा पडतात तसे हे भदवस जातात; पुन्हा परत येण्याची वात्ता नाहीं;! 

कभरताां पापा पासून दूर असावें 
 
पुत्रप्राप्तीसारखा लाभ नाहीं, सुशील बायकोसारखें सुख नाहीं, र्मासारखा भमत्र नाहीं आभण खोटें 

बोलण्यासारखें पाप नाहीं् 
 
पातक्यास आपला जीव आपल्यासच नीट आवडत नाहीं. 
महापातक आभण महापणु्य झालें  तर तयाचें फळ लवकरच प्राप्त होतें. 
जे पापा आहेत तयाांचें भचत्त तयाांस खाते. 
 

चाखंलें  
 
शजेारी चाांगले असले तर आपलें  न्यून पभरपूणध होतें पण पूणाचे न्यून होत नाहीं. 
 
गभरबास थोडें भदलें  तरी चाांगलें  पण आपण तयाचा वावगा खचध केला तर नीट नाहीं. 
 
असतय बोलण्यापेक्षाां मुका बरा, परस्त्री हरण करण्यापेक्षाां नपुांसक बरा, पराची बनदा करण्यापेक्षाां मृत 

बरा, कपटानें रव्य भमळभवण्यापेक्षाां दभररी बरा आभण मूखाची सांगत असण्यापेक्षाां एकटें राहणें बरें. 
 
गरजेमुळें  वाईट कमध करण्यास परवानगी देतात पण तें कमध चाांगलें  असें कोणी म्हणत नाहीं. 
 



 अनुक्रमणिका 

आपली अयोग्यता जाणून मला हा अभर्कार नको असा कोणी म्हणणारा आहे काय? नाही; 
याजवरून असें भदसतें कीं, प्रतयेक मनुष्ट्यास मी चाांगला व भमळेल भततक्या अभर्कारास मी योग्यच आहें असें 
तयास वाटतें; बकवा, ज्यास आपला दुगुधण माहीत असेल तोही असें म्हणेल. तर, इच्छेनें आभण लोभानें तयास 
खोटे कामास लाभवलें  असें म्हणावें. 

 
कमें 

 
मनुष्ट्याच्या हातून जीं कमें जन्मादारभ्य होता तीं तीन प्रकाराांपासून होतात : एक ईश्वरेइच्छा, दुसरें 

सांयोगफल आभण भतसरें भवच्छा. कारण कीं, ज्या सवध गोष्टी ईश्वरेच्छेनें घडतात असें म्हणतात तया भमर्थया 
आहेत. कारण जर सवध गोष्टी ईश्वरसत्तेंनें घडतील तर मग मनुष्ट्यास पाप पुण्य नाहीं, व स्वगध व नरक हीं 
नाहींत असें होतें. ज्या सवध गोष्टी सांयोगजन्य फलानें होतात असें महणतात तयाही भमर्थया आहेत कारण कीं, 
जर अशा रीतीनें सवध गोष्टी होतील तर सवध नाकस्तकपणा होईल. आभण सवध मनुष्ट्याच्या इच्छेनें घडतें असें 
म्हणतात तेंही भमर्थया समजावें. कारण कीं, आपण इकच्छतों तसें सवध घडत नाहीं. एखादे वळेेस एखादी गोष्ट 
इच्छेप्रमाणें घडून येतें तसेंही कर्ीं कर्ीं होतें. याजवरून ही गोष्ट अनुभवभसद्ध आहे कीं, सवध लोक एक 
तांत्रावर नाहींत, पण भतन्हीं कारणाांनीं युक्त आहेत. जसें. शरीर हें ईश्वरेच्छेनें उतपन्न झालें  आहे व तें 
घड्याळासारखें भफरते बहुत भदवस वागभवणें हें बाळगणाराचे जपणुकीवर आहे. जर तें घड्याळ एखादे 
भदवशीं हाताांतून पडलें  आभण फुटलें  तर सांयोगफल बकवा आककस्मक अवस्था म्हणावी. ज्यानें घड्याळ केलें  
तयाची इच्छा अशी नाहीं कीं, तें हाताांतून पडावें, व तयाचप्रमाणें बाळगणाराची ही अशी इच्छा नाहीं. परांतु तें 
आपल्या आपण पडून फुटलें . तद्वत् मनुष्ट्याचीं कमें भत्रभवर् आहेत. 

 
आपले मागें आपलें  र्न व सांपभत्त पृर्थवीवर राहावयाचीं, गाई गुरें गोठ्याांत राहणार, बायको घराांत 

राहावयाची, आप्त इष्टभमत्र स्मशानापयंत येतील आभण देह भचतेंत राहून राख होऊन जाणार परांतु जीवाच्या 
बरोबर तयाचीं सदसतकमेच काय तीं जावयाचीं? 

 
मनुष्ट्याची छाया जशी सवधदा तयाचे बरोबर असते तसें सदसतकमध हें जीवाबरोबर असतें. 
 
सुखदुःख देणारा दुसरा कोणी नाहीं व मी सवध गोष्टी करतो असाही व्यथध अभभमान कोणीं र्रूां  नये. 

तर ज्या काहीं गोष्टी घडतात तया केवळ आपल्या चाांगल्या वाईट कमाप्रमाणें घडतात. 
 
भवपभत्त प्राप्त झालो असताां खेत करून काय उपयोग व सांपभत्त प्राप्त झाली असताां आनांद मानूनही 

उपयोग नाहीं. सदसतकमांनीं भवपभत्त व आनांद प्राप्त होतो व तदनुरूप तयाांची गभत असते. 
 
वनाांत असो, लोकाांत असो, शत्रूांत असो, भरसमुराांत असो, जळतया घराांत असो, पवधताच्या भयांकर 

भशखरावर असो अथवा भनजलेला असो, जागा असो, उभा असो बकवा बसलेला असो, सदसतकमाप्रमाणें 
मनुष्ट्याचें रक्षण बकवा नाश होतों. 

 
जसें, हजारों गाईांत वाांसरूां  आपल्या आईस ओांळखून भतचे मागे जातें तद्वत् कोट्यावभर् 

जनसमूहाांतील प्रतयेक मनुष्ट्याचे सदसतकमध तयाच्या पाठीशीं असतें. 
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प्रावब्ा 
 
ज्यास एखाद्या कामाचा आरांभ करण्याचा र्ीर नाहीं व आरांभभलेले काम शवेटास नेण्याचा दम 

नाहीं, अशा मनुष्ट्याचें अखेरचें बोलणें असें येतें कीं, प्रारब्र्ी असेल तें घडेल. परांतु उद्योगी मनुष्ट्य जो असतो 
तो म्हणतो कीं, प्रारब्र्ास चालभवलें  पाभहजे. यास योग्य उदाहरण, चक्राांखेरीज रथ चालूां  शकत नाहीं. 

 
कोठें कोठें प्रारब्र्ही बभलष्ट म्हणावें लागतें. शूर आभण पांभडत याांस कदाभप दुःखानुभव नसावयाचा; 

तरी पाांडव येवढे शूर पण तयाांस वनवास भोगावा लागला. 
 
प्रस्तुतचे गाइकवाड प्रारब्र्वशानेंच हें राजपद पावले नाहींत असें कोण म्हणेल? 
 
उद्योगाभवणें प्रारब्र् पांगू होय. 
 
जभमनीच्या भठकाणीं एकदम बांगाल्यासारखा जलप्रलय झाला, अथवा मोठ्या अगींत साांपडून बकवा 

समुराांतील तुफानात साांपडून वाांचला; अशा अद भतु्त व आककस्मक कारणाांनी जो मनुष्ट्याचा सांहार बकवा 
रक्षण होतें तयास लोक प्रारब्र् बकवा ईश्वरकृभत म्हणतात. 

 
बरोबरीचे भवद्वान् आभण बरोबर सवध भवद्याांत भनपुण पण एक मोठ्या अभर्कारावर चढतो आभण एक 

हलक्याच कामावर राहतो. तेव्हाां ही प्रारब्र्ार्ीन गोष्ट आहे. 
 
भवदे्यनें बकवा शूरतवानें सांपभत्त भमळते असें कोणीं समजूां नये. भवद्या बकवा शूरतव हें मनुष्ट्याची योग्यता 

जास्त करील पण सांपभत्त भमळणें हें प्रारब्र्ार्ीन आहे् 
 
सांतभत, सांपभत्त, सुशील स्त्री आभण सदैव शाांत व आनांदवृभत्त ही कस्थती प्रारब्र्ाभशवाय होणें नाहीं. 
 

दाणवद्र्य 
 
गभरभबसारखा गुरु नाहीं. 
 
गरीबी दुःखावह फार आहे याचें कारण तीमुळें  आपण घाबरे फार होतों. 
 
गरीब आभण श्रीमांत सारखेच, पण ज्याचें तयास तसें वाटत नाहीं भततकाच फरक आहे. श्रीमांतास 

रव्याचें रक्षण करण्याची काळजी असतयां परांतु गरीब या काळजीपासून दूर आहे. 
 
गरीबास भयानें वश कभरताां येतें पण बरोबरीच्यास प्रीतीचे भाषणानी मात्र वश कभरताां येते. 
गरीब मनुष्ट्य एखाद्या भसद्धासारखा आहे. तो सवध लोकाांस पाहातो पण तयास कोणी पाहात नाहीं् 
श्रीमांत असून दान न करणारा व दभररी असून ईश्वरभजन न करणारा या दोघाांचें तोंडही पाहूां नये् 
दाभरद्र्य हें गरीब मनुष्ट्याचे जवळ राहतें, पण सवध गरीब लोक भनमूधल झाल्यावर तें कोंठें राहील? 
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गरीबी आभण मतृयु याांपैकीं मृतयु बरा. कारण, मृतयनूें एकदाां काय ते क्लेश होतील परांतु 
दाभरद्र्यापासून अनेक हाल होतात् 

 
कन्येस जसा गुणी नवरा पाहून तयास मुलगी द्यावी तशी ईश्वराने गरीबी ही मुलगी भवद्वान् व गुणी 

मनुष्ट्याच्या गळयाांत बाांभर्ली आहे. 
 
भवद्वान् व गुणी बहुत करून दभररी असतात्् 
 
स्वस्थपणाांत गरीबी बरी, पण काळजींत श्रीमांती वाईट. 
 

द्रव्य 
 
रव्य हें लोभाचें कारण आहे. परांतु रव्यानें लोभाचें पभरमाजधन होत नाहीं. 
 
लक्ष्मीचा उपयोग नीचास होत नाहीं, आभण दुष्टास भवदे्यचा होत नाहीं. 
 
श्रीमांतास र्नामुळें  लोक मान देतात; तयाची सवध लोक मतै्री कभरतात तयास भवद्वान् म्हणून मान 

देतात, आभण पराक्रमी म्हणनू मयादा ठेभवतात. परांतु गरीबास स्नेही जरी असले व तो पराक्रमी व भवद्वान् 
जरी असला तरी देखील तो बनदेस पात्र होतो् 

 
जो श्रीमांती मानतो तो भवपत्तीनें वाांकेल. 
रव्याचें तातपयध असेंच आहे कीं, तें अांतःकरणास मळीणता आणतें. 
श्रीमांत आहेत म्हणनू गभरबाचें चालतें खरें, परांतु जर श्रीमांत नसतील तर गभरबीही नाहींशी होईल. 
रव्याची ऊब मोठी असते, यास्तव रव्यवान् बहुर्ा उन्मत्त आभण बेतमा असतात् 
 
रव्य प्रसांगाकभरताां साांठवावें. परांतु जीवाचे रक्षणास सवध गेलें  तरी बचता नाहीं. कारण कीं, जीव आहे 

तर सवध आहे, नाहीं तर काांहीं नाहीं. 
 
एकदम मोठेपणा व श्रीमांती येणें यासारखें बुभद्धभ्रष्ट होण्यास दुसरें कारण नाहीं. 
 
दान करावें आभण भोगावें भततकें  रव्य आपलें ; बाकीचें रव्य आपलें  नाहीं. 
 
श्रीमांतींत लोक भवचारावाांचनू खचध कभरतात; पण तयाांजवर प्रसांग पडला म्हणजे मग तयाांस कोणी 

मदत करीत नाहींत. 
 
रव्यासारखा पभरक्षक दुसरा कोणी नाहीं. 
 
चाांगली वत्तधणकू आभण सद्गुण सहज रव्य आभणतात. 
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श्रीमांत लोक बागा करतील, वाडे बाांर्तील आभण डौली खचध घेतील; पण गभरबास सुख देणें, 
मनुष्ट्यास सांकटाांतून काढणें आभण गरजवांताांची गरज दूर करणें हें काय आहे हें तयाांचे लक्ष्याांतच नसतें. 

 
श्रीमांताांची अवस्था कठीण असते, कारण कीं, भयाच्या आभण दुःखाच्या आपत्ती तयाांजवर फार, 

सुखाचीं कारणें अशीं थोडींच. 
 
लोकबनदा, गवध, क्रोर्, अहांकार इतयाभद श्रीमांताांचे पाठीमागें असतात् मग श्रीमांत होण्याची आशा 

कशास करावी? 
 
फार श्रीमांती आभण सुख असलें  म्हणजे ते लोक गभरबास, वडे्याांस व कुरूपाांस वगैरे हांसतात. 

कारण कीं, तया लोकाांचे मनाांत आनांद फार असतो तो वारांवार बाहेर पडतो. परांतु, सार्ारण लोक 
कारणाखेरीज हांसत नाहींत. 

 
जवळ सांपभत्त असली आभण मग तो नीच कुलाांतला, मूखध, दुमांगी, अज्ञान, तोत्रा बकवा बोबडा, 

आभण कुरूप असा जरी असला तरी लोक तयास उलटें समजतात; कीं, तो कुलीन, शहाणा, सन्मागी, 
गुणपरीक्षक, वक्ता आभण सुरूप आहे असें म्हणतात. 

 
ज्याजवळ सांपभत्त नाहीं तयाची भवद्या, कभवताशकक्त, सौजन्य, तारुण्य, रूप आभण कीर्वत हीं भर्ःकृत 

होऊन, सवध दुगुधणाांचें आगर असा जरी सांपभत्तमान् मनुष्ट्य असला तरी तयास लोकाांत मान भमळतो व गुणवान् 
लोक तयाचे दाराशीं तृणवत् समजले जातात्् 

 
अगदीं मनुष्ट्यघात करणारा चाांडाल असूनही श्रीमांत असला तर तो लोकाांत पूज्य होतो; आभण 

एखाद्या कीर्वतमान् कुळाांतला असूनभह जर तो भनर्धन असेल तर तयास कोणी मानीत नाहीं् 
 
मनुष्ट्य भनर्धन झाल्यावर तयास तयाचे भमत्र टाकतात, पुत्र सोडतात, बायको सोडतये आभण आप्तही 

सोडतात. परांतु सुदैवानें पनु्हा सांपभत्त भमळाली म्हणजे सवध र्ो र्ो जवळ येतात. यावरून ह्या पृर्थवीवर 
मनुष्ट्यास इष्टभमत्र, व सोयरेर्ायरे काय तें एक रव्य आहे. तें असलें  म्हणजे इष्ट भमत्र, सोयरे र्ायरे नसले 
तरी नव ेउतपन्न होतात्् 

 
कोणीकडून येतें, कोणीकडे जातें, आभण तयाची खरोखर गभत काय आहे हें घना (मेघाां) भवषयी 

आभण र्नाभवषयीं ज्ञान कोणालाच होत नाहीं् 
 
कनका (सुवणा)चे माहातम्य काय साांगावें? कीं, ते नाांव मात्र र्ोतऱ्यास भमळालें  आहे तर, तो खाल्ला 

असताां मनुष्ट्यास उन्मत्त करतो रव्य भमळालें  म्हणजे हीं मनुष्ट्य उन्मत्त होतें ही प्रभसभद्ध आहेच् 
 
प्रमाणशीर व मरु्र असें जरी दभरद्र्यानें भाषण केलें  तरी तें अप्रमाण व ककध श असें समजतात. परांतु 

खोटें आभण कठोर असें जरी श्रीमांत बोलला तरी तयास सवध माना डोलभवतात्् 
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रव्य प्राप्तीकभरताां हाताांत तरवार घेऊन लढाईांत लढतो अथवा महान् समुराांतून प्रवास करतो. 
तेव्हाां ह्यापेक्षाां तीं श्रीमांत होण्यास मनुष्ट्य काय काय साहसाचीं कामें करणार नाहीं? 

 
सांपभत्त प्राप्त झाली म्हणजे तया मदानें मनुष्ट्य कोणाचें भाषण श्रवण करीत नाहीं, कोणाशीं बोलत 

नाहीं आभण दूरवर पाहात नाहीं; ह्याप्रमाणे शरीराचे सवध व्यापार स्तब्र् होऊन हळूहळू शरीरही पोस्तीपणा 
सुटून तयाचें तयास जड होतें् तेव्हाां अशी श्रीमांती नसली तर बरी्् 

 
भनजीव असलेल्या नगाऱ्याांतूनही र्न् र्न् असा शब्द भनघतो तेव्हाां सजीव असा मनुष्ट्य सदोभदत ‘र्न 

र्न’ (रव्य रव्य) करतो ह्याांत आियध तें काय? र्न हें सजीव व भनजीव ह्या दोघाांसही भप्रयच आहे् 
 
मनुष्ट्यानें सांपभत्त भमळाली म्हणून आपणास कृतकृतय मानूां नये. कारण कोणे वळेेस ती 

आपल्याजवळून जाऊन दुसऱ्याची भर होईल ह्याचा भनयम नाहीं. रहाट गाडग्याांतील मडकीं जशीं, काांहीं 
भरून वर जातात व भरलेलीं तीं भरकामीं होऊन खालीं येतात तशी सांपभत्तमानाची सवधदा कस्थभत असते् 

 
लोक रव्य भमळभवतात तें बहुर्ा शाश्वत नाहीं. आभण तयाांत अपकीतीनें ते भमळभवलें  तर तयाच्या 

शाश्वतीचा भरांवसाच नको् 
 
अनेक पक्वान्नें आहेत पण खाण्याची व तीं पचभवण्याची शक्ती असणें, आभण सांपभत्त असताां 

दानशकक्त असणें ही सार्ारण पुण्याईची गोष्ट नाहीं. 
 
लोक लबाडींत पुष्ट्कळ पैसा खचध कभरतात, पण सतकमांत थोडा खर्वचतात. 
रव्यवानासही मेहनतीवाांचून सुख होत नाहीं; मग गभरबास मेहनत पडते म्हणनू काां रडावें? 
अन्यायानें रव्य भमळभवलें  आभण भनष्ट्कारणीं खचध केलें  तर तें पिात्तापास कारण होतें. 
 
स्वस्थपणा आभण एकाांत हें रव्याचें सुख आहे. परांतु रव्यवान् हे तीं सुखें भोगीत नाहींत आभण बळेंच 

मेहनत कभरतात, तेव्हाां रव्याचें साथधक कोणतें? 
 
ज्याांचें रव्यामुळेंच लग्न झालें  आहे ते नीट वागत नाहींत् 
 
लक्ष्मी दासीप्रमाणें राखली तर चाांगली; पण र्भनणीप्रमाणें वागभवली तर वाईट आहे् 
 

काळ 
 
काळाच्या तीन अवस्था आहेत : एक गेला (भतू) काळ, दुसरी चालता (वत्तधमान) काळ, आभण 

भतसरी येणारा (भभवष्ट्य) काळ. तया भतघाांचे तीन गुण आहेत ते येणेंप्रमाणें : गेला तो खरा, चालता तो 
क्षणभांगुर, आभण येणार तो सांशयातमक. 

 
जे दुष्ट आहेत तयाांस गतकाळाकडे लक्ष्य देऊन उपयोग नाही कारण कीं, तयाांची कमे वाईट 

असतात. जे नेहमीं कामाांत आहेत ते पाहतच नाहीत. जे भरकामे आभण ज्याांचा वृद्धापकाळ सुखानेच 
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चालणार ते मात्र आपलें  पूवध वयाचा भवचार कभरतात. परांतु तयाच्या आचाराांत सुख व्हावें अशी इच्छा असेल 
तर नेहमीं नीट काम करा म्हणजे तो काळ गेल्यानांतर तरी चाांगले कामाचा भवचार करून सुख होईल. 
नाहींतर मरणकाळींही, आपले अपरार् पुढे उभे राहतील आभण पभरणामीं दुःख होतें. पुढें आयुमयादा आहे 
तयाला मात्र काळ खाईल, पण गेलेल्या काळास तो खाऊां  शकत नाहीं् 

 
हें माझें शतेभात, हे माझें वस्त्रप्रावणध, ही माझी बायको, हे माझे सोयरेर्ायरे असें अक्षयीं माझें माझें 

करणाऱ्या पुरुषरूप मेंढरास काळरूप लाांडगा केव्हाांच ओांढून नेतो ह्याचा भठकाण लागत नाहीं. 
 

आयुष्ट्य 
 
आयुष्ट्य थोडें पण भवद्या फार आहे. 
मुळीं आयुष्ट्य थोडें आभण तयाांत ही लोक थोडा वळे जगतात. 
तारुण्य सौंदयध, आयुष्ट्य, आभण लक्ष्मी हीं अशाश्वत आहेत. 
वय हें कस्थर नाहीं आभण तारुण्य हें तर वयापेक्षाां कमी कस्थर आहे. 
 
आयुष्ट्य क्षणभांगुर आहे. यास्तव वाईट कमध करूां  नये. कारण की आपले पिात् काहीं भशल्लक राहत 

नाहीं, पण चाांगलें  बकवा वाईट काम मात्र भशल्लक राहते. 
 
फार झालें  तर मनुष्ट्य शांभर वष ेवाांचतें. परांतु तयाचा व्यय कमी होतो पाहा : ह्या शांभर वषांपैकीं ५० 

वष े भनवळ झोंपेंत जातात् राभहलेल्या पन्नास वषांत प्रारांभींचीं १२ वष े बाल्यावस्थेंत व शवेटचीं १३ वष े
वृद्धावस्थेंत जाऊन बाकीचीं २५ वष ेअनेक प्रकरचे रोग, दुःख उदरपोषणाथध दुसऱ्यची चाकरी करणें आभण 
तारुण्यसांबांर्ी सौख्योपभोग भोगणें याांत जातात. परांतु अखेरीस आपणास उतपन्न करणाऱ्या तया सवधशक्त 
परमातम्याचे बचतन व सेवा करणें हीं तर अगदींच राहतात्् 

 
लहान असतो तोंपयंत खेळण्यात भचत्त असतें, तरुण असतो तोंपयंत भवषयाांत सक्त असतो आभण 

पुढें वार्धक्य आलें  म्हणजे बचतेंत बुडून जातो. एतावता ईश्वराकडे लक्ष्य लावण्याचें राहून जातें. कभरताां 
मनुष्ट्यानें फार सावर् असावें् 

 
महान् पणु्यानें ही शरीररूप नाव ईश्वराकडून आपणास भमळाली आहे. तर भतला 

आयुष्ट्यसमाकप्तरूप भोंक पडलें  नाहीं तोंपयंत हा दुःखमूल सांसाररूप समुर तरून गेलें  पाभहजे; व तयास एक 
परमेश्वराच्या प्राथधनेभशवाय सुरक्षता दुसरी कोणतीही नाहीं. 

 
आयुष्ट्याचा भरांवसा नाहीं आभण दुःखाांतही भदवस गेला तरी यम तो वळे आपले भहशबेास भलभहण्यास 

चुकणार नाहीं. मग इतकीं लोकाांशीं वाकडीं, स्पर्ा, दे्वष व कजे्ज लोक कशास कभरतात? आज मात्र एक 
राजा, एक प्रजा, एक चाकर, एक र्नी असा फरक भदसतो; पण मरणानांतर सवध सारखें् जें करावें तें व्यथध 
जातें. आनांद भकती वळे भटकेल आभण जय भमळाला तरी तयाचें फळ काय व भकती भदवस भोगणार? यास्तव 
सदाचरण करावें, दया र्मध करावा, कोणाची बनदा करूां  नये, स्वस्थपणानें जगावें आभण स्वस्थपणानें मरावें 
हेंच बरें. 
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मृत्य ू
 
गरीब लोक मरणाची काळजी करीत नाहींत पण श्रीमांत लोक मरणास भभतात. 
 
काळासारखा शास्ता आभण गुरु कोणी नाहीं. जे जी गोष्ट भशकावयाचे नाहींत ती गोष्ट तयाांस काळ 

भशकभवतो. 
 
मृतयु ही दीघध भनराच आहे. 
मरणानांतर सुकृभत आभण दुष्ट्कृभत याांच्याप्रमाणें सुख आभण क्लेश प्राप्त होतात. 
रोगी, दभररी, आभण परकीयाांचे घरीं राहणारा याांस मरण पुरवतें् 
 
लढाईांत मरण सोपें वाटतें पण घरीं तेंच अवघड वाटतें कारण कीं, घराांत अांरे्राचे खोलींत सभोंवार 

बायका पोरें रडतात, वैद्य आभण भट जमतात आभण तयामुळे तीं दुभचन्हें पाहून आपल्यास मरणाचें अभर्क भय 
उतपन्न होतें् 

 
काळानें गाांठलें  नाहीं तोंपयंत वाघाचे दाढेंतही जगतो. परांतु काळ भरला तर काडीनेंही मरतो् 
 
मनुष्ट्यें मरणास भभतात आभण भजवांतपणीं दुःख भोभगतात; तसेंच भजवांतपणाची आशा र्रून 

मरणकाळीं दुःख भोभगतात, हें फार वाईट होय् 
 
जे जगण्याची इच्छा ठेभवतात तयाांस मरण कठीण जातें. आभण जे मरणास सन्मुख होतात ते 

वीरश्रीचे आनांदाांत मरणास तुच्छ मानतात. 
 
मरावयाचें तर खरें, मग चाांगलें  नाांव करून काां मरूां  नये? 
 
अयोग्य वळेीं एखाद्या महतकृतयास आरांभ करणें, स्वकीयाांशीं व जातभाईांशीं दे्वष, आभण अभतशय 

इच्छा हे मृतयचेू दरवाजे आहेत् 
 
दुष्ट बायको, मूखध भमत्र, उलटून बोलणारा चाकर आभण ज्या घराांत साप बवचू वसभत कभरतात तेथें 

राहणें, हे मृतयू होत् 
 
भपकलेल्या फळास जसें झाडावरून खालीं पडण्याभशवाय भय नाहीं तसें मनुष्ट्यास मृतयूभशवाय दुसरें 

भय नाहीं् 
 

प्रश्न 
 
भदवा गेल्यावर समयींत तेल घालून काय उपयोग? आभण चोर चोरी करून गेल्यावर ‘सावर् रे 

सावर्’ असें म्हणून काय होणार? 
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फार मागण्यानें त्रास कोणास येणार नाहीं? 
 
मूखध लोकाांच्या सहवासापेक्षाां दुःख तें कोणतें? वळेेवर कोणतेंही कायध न होणें यापेक्षाां नुकसानी ती 

कोणती? र्माचे भठकाणीं प्रीभत असण्यापरती दुसरी हुषारी ती कोणती? आपलीं इांभरयें स्वार्ीन 
ठेवणाऱ्याहून दुसरा शूर कोण आहे? पतीनें साांभगतल्याप्रमाणेंच चालणारी भतजपेक्षाां दुसरी सुशील स्त्री 
कोणती? भवदे्यभशवाय दुसरें र्न तें कोणतें? उदर पोषणाथध गावोगाांव बहडणें नसण्यापेक्षाां दुसरें सुख तें 
कोणतें? आभण सवध लोक आपले आज्ञेंत वागण्यापेक्षाां दुसरें राज्य तें कोणतें असावें? 

 
एखाद्या बकाली शहराांत गेलें  तर रव्यप्राकप्त कोठून होणार? वाईट पुत्राकडून वृद्ध भपतयाची शुश्रूषा 

ती काय राहणार? आभण मूखध भशष्ट्यास भशकवनू यश कसें भमळणार? 
 

धवोक्षा 
 
मनुष्ट्याचे वत्तधणुकें त अकलेची परीक्षा आहे; आभण भाषणाांत तयाच्या खऱ्या स्वभावाची परीक्षा होते. 
 
लढाईांत शूरतवाची परीक्षा होते. कजध फेडण्याांत खरेपणाची, गरीबींत भस्त्रयाांचे पाभतव्रत्त्याची आभण 

सांकटकाळीं स्नेहाची पभरक्षा होते् 
 

क्स्थणत 
 
डोळे ही दृभष्ट नव्हे पण ज्ञान ही दृभष्ट आहे. कारण कीं, अज्ञानी जे आहेत तयाांची अवस्था 

अांर्ळयाप्रमाणें आहे. 
 
मनुष्ट्याांस एकमेकाांशी बोलण्याची शकक्त आहे. म्हणनू तयाांस इतकी अक्कल व बभुद्ध ज्यास्त आहे. 

इतकें  जर नसतें तर तयाांची कस्थभत जनावराांप्रमाणें असती् 
 
जसा भदव्यावर पतांग उडी घाभलतो तशी भवषयी मनुष्ट्याची अवस्था आहे. 
 

चालो 
 
मनुष्ट्यास मी मोठा आहें, असें वाटतें. पण लोक दुसऱ्याचे बुद्धीनें आभण प्राचीन चालीनें चालतात. 

याचें कारण असें आहे कीं, ते लौभककास फार जपतात, सतय कोणी पाहात नाहीं् 
 
कोणी कसाही मनुष्ट्य असो परांतु आपल्यास तो मोठा म्हणभवतो. 
इतबार आभण स्नेह हीं बरोबरींच्याशींच खरीं असतात. 
आपली चकू दुसऱ्यावर घालभवण्याकभरताां थोडें भनभमत्त असलें  तरी चालतें. 
पाठीमागून जावें तें बरें पण पढुें चालणें वाईट. 
लोकाांचें पाहून तयासारखे वतधणारे फार असतात. 
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लोक अांर्परांपरा चालीप्रमाणें चालतात परांतु भवचार करीत नाहीत. भवचार करणारे थोडे, आभण 
चालीस वाईट म्हणून सोडून ती देणारेही थोडेच. लोकाांस वभडलाांचा मागध सोडणें भवलक्षण भदसतें म्हणून ते 
सदोभदत भभतात. 

 
योग्य भदसेल तें करावें. पूवींच्या वाईट चाली सोडणें पभहल्याने कठीण वाटेल पण ह्या सुर्ारलेल्या 

चाली पडल्या म्हणजे तयाच अवघड वाटणार नाहींत. 
 
चालीस अनुसरूनच मतें असतात. 
 
आपल्या कामाांत ज्याचा तो खबरदार असतो. 
 
लोकाांस फलाणा भवद्वान् आहे असें साांभगतले तर ते ऐकतील परांतु फलाणा चाांगला आहे असें 

साांभगतलें  तर नाकें  मुरडतील. तसेंच तयास भवद्या भकती येतात हें पुष्ट्कळ जण पुसतात पण असें पुसत नाहींत 
कीं, तयाचें सदाचरण कसें आहे? 

 
मनुष्ट्य आपली खोड आपण बाहेर साांगत नाहीं. जो भवद्वान् असतो तो म्हणतो कीं, मी भवद्या 

भशकावयास श्रम केले नाहींत; जो जुनी आठवणीची गोष्ट साांगतो तो कीं, म्हणतो मला फारशी स्मरण शकक्त 
नाहीं; व जो जय पावतो तो म्हणतो कीं, मी जय पावने असा मला भरांवसा नव्हता् 

 
चालीप्रमाणें चालेल तर लोक वाईट म्हणत नाहींत. तरी तयाांचें भवचाराप्रमाणें चालणें हें चाांगलें . जी 

स्त्री कसबीण झाली भतच्याशी सांग केल्याची भशक्षा राजा, अपराध्याचे वगांतील मनुष्ट्यास जशी कभरतो तशी 
करीत नाहीं. कारण, तयाचीही समजूत इतर माणसाांप्रमाणेंच आहे कीं, मळलेले रस्तयाांत चालल्यास दोष 
नाहीं् परांतु तया कमाची भशक्षा ईश्वरापाशीं भमळेल. कारण, ईश्वराचा न्याय खरा आहे आभण मनुष्ट्यासारखें 
तया न्यायार्ीशाचें मन मळीण नाहीं. 

 
लोकाांचें आपण ऐकतों असें दशधभवले तर लोक आपले ऐकतात. जे मयादेचे असतात ते मताभभमान 

र्रीत नाहींत; म्हणून लोक तयाांचे मताप्रमाणें सहज आभण आनांदानें चालतात. 
 
नवीन काांहीं गोष्ट भनघाली म्हणजे तरणे लोक ती लागलीच पतकरतात; परांतु वृद्ध लोक जुनी मात्र 

पतकरतात. 
 
ज्याांणीं लहानपणीं लग्नें करण्याची चाल पाभडली तयाांणीं अल्पायुषी प्रजा करण्याचें बीज रोभपलें ् 
 
सशक्तानें अशक्ताांस आपले कबजाांत घ्यावें ही चालच आहे. भस्त्रया अशक्त म्हणनू तयाांजभवरुद्ध 

पुरुषाांनीं केलेले अनेक जुलमी भनयम तयाांस पाळाव े लागतात : पुरुषाांनी मसणाांस लाांकडें गेलीं इतक्या 
वृद्धावस्थेपयंत वाटेल भततकीं लग्नें करावीं; आभण पाांच वषांच्या मुलीचा दुदैवानें नवरा मेला तर भतणें 
आपलें  सवध आयुष्ट्य दुःसह वैर्व्याांत आभण काळोखाांत तोंड लपवनू काढावें् तेव्हाां ही चाल व भतचा 
लोकाांवरील पगडा काांहीं अवणधनीय आहे्् 
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सतीची चाल दयाळू सरकारानें आपल्या शक्तीचें सामार्थयानें बांद केली. भतजबद्दल आताां कोणास 
काांहीं वाटत नाहीं. तशीच भवर्वाांचें केशवपन बांद होण्याची चाल पडेल तो सुभदन समजला जाईल् 

 
प्रस्तुतची कस्थभत सवधत्र अशी दृष्टीस पडते कीं, शास्त्र एकीचकडे राहून चाली ह्याच शास्त्राहून प्रबल 

होऊन बसतात् 
 
जें करणें तें बुभद्धपुरःसर करावें, परांतु राग, लोभ इतयाभद मनोभवकार ठेवनू करूां  नये. जे लोक 

मनोभवकारानें वत्तधणूक कभरतात, तयाांचें भय कोणी र्रीत नाहीं. कारण शासन करणें तेंही तो भवकाराांच्या 
रागानेंच कभरतो, स्वताांच्या शहाणपणानें करीत नाहीं. म्हणून लोक असे एखाद्या जनावरास तें भपसाळलें  
म्हणजे भभतात, तद्वत् तया माणसाचे रागास भभतात, पण तयाचे बदु्धीस भीत नाहींत. 

 
प्रोणत रखैवे मनीणरकाव 

 
मनानेंच पाप होतें, शरीरानें होत नाहीं. ज्या शरीरानें भप्रय पतनीस आबलभगलें  तयाच शरीरानें कन्येस 

आबलभगलें . परांतु तया दोन्ही वळेीं मनोर्मध वगेळाले असतात् 
 
भभके्षचे तुकडे व तेही एक वळे खाऊन राहावयाचें, जमीनरूप भबछान्यावर भनजावयाचें, सोबतीला 

आपणच काय तो, आभण अांगावर घेण्यास हजारों भथगळाांचे एक वस्त्र अशी कस्थभत असली, तरी मन हें 
भवषयाकडे ओढ घेतेंच् तयाकभरताां सूज्ञाांनीं तयास आपले स्वार्ीन ठेवावें. 

 
ज्यानें आपले मनोभवकार जे षभिपु ते बजभकले, तो शहराांत असला तरी योगीच आहे् 
 
कोणाची आभण कोठली मुलगी आभण कोणाचा आभण कोठील मुलगा, परांतु रीतीप्रमाणें तयाांचा 

भववाहसांस्कार होऊन तीं तीं मोठीं झालीं म्हणजे एकमेकाांस जीव कीं प्राण होतात हा भवलक्षण मनोर्मध आहे् 
 
पुरुष स्त्रीवर प्रीभत करूां  लागला म्हणजे ती वश होते. परांतु स्त्री पुरुषावर प्रीभत करूां  लागली तर तो 

भतचा तयाग कभरतो् 
 
प्रीभत, मद, मतसर, इतयाभद मनोभवकार मृतयसू भीत नाहींत तर ते मृतयूस बजभकतात् तेव्हाां तयापेक्षाां 

मृतयु हा काय म्हणून भयांकर म्हणावा? 
 
थोडी प्रीभत असून भवयोग झाला तर ती जाते. परांतु फार प्रीभत असल्यास भवयोगानें ती वाढते् 

जसा, वारा भदवा घालभवतो पण मशाल भडकभवतो्् 
 
व्यभभचार होतो हा प्रीतीनें होतो. आभण प्रीभत करणें आभण न करणें हें कोणाचे स्वार्ीन नाहीं. तसेंच 

प्रकृभत नीट राखणें आभण न राखणें हेंही आहे. यास्तव जे व्यभभचार करतात तयाांनीं तो कबूल करावा म्हणजे 
तो व्यभभचार जरी असला तरी तयाांत खरेपणा होईल. परांतु एकामुळे दोन अपरार्-व्यभभचार आभण असतय- 
हे होणार नाहींत् 
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प्रीतीनें भकतीएक अपरार्ाांवर पाांघरूण पडतें. 
सुरूपावरच प्रीभत होते असें नाहीं. तर प्रीभत ही रुचीपासून होते; आभण रुचीचा तर अांत नाहीं् 
आपण सद्गुणी थोडे असतों पण फार आहों असें दाखभवतों. 
 

मदन 
 
पुष्ट्कळ भतरांदाज असून ते एका वस्तूचे दोन भाग करतात. परांतु दोन वगेवगेळया वस्तूांची एकत्र 

जुळणा करणारा असा भवलक्षण भतरांदाज मदन हा एकच आहे् दोन वस्तु–स्त्री आभण पुरुष्् 
 
व्यभभचारी जे पुरुष आहेत ते कोणतयाच स्त्रीवर प्रीभत करीत नाहींत. कारण कीं, तयाांचे भचत्ताांत काम 

आहे, परांतु प्रीभत नाहीं. काम आभण प्रीभत याांचें फार अांतर आहे् 
 
मदनानें या सवध जगास आपल्या भवलक्षण सामर्थयानें आकळून र्रलें  आहे कीं, तया पाशाांतून सुटणें 

महतप्रयासाचें झालें  आहे् 
 
षभिपूांतील आद्य भरपु मदन हा असून सवांपेक्षा तो दुजधय आहे. 
 
मदन असणें हे सृभष्टक्रमास साह्यभतू खरें, परांतु तो स्वार्ीन असावा व तयास स्वार्ीन ठेवणें हें 

प्रतयेक मानवी प्राण्याचें कत्तधव्य आहे. 
 
जगावर भवषयी लोकाांची सांख्या भवशषे असते व भवषयामुळें  शेंकडों वीर आपल्या आयुष्ट्यास मुकले 

आहेत् 
 
आपल्या भवषयेच्छा दाबणें हाच श्रेष्ठ पराक्रम अथवा हेंच अनुपम पौरुष होय् 
 

कु्षाा 
 
क्षुरे्सारखा मनुष्ट्यास दुसरा त्रास कोणताही नाहीं् 
 
क्षुर्ा शाांत न झाल्याकारणानें काय काय गोष्टी घडतात तया पाहा :– रूपाचा नाश होतो, शरीर कृश 

होतें, पुत्र भस्त्रयाांची माया राहात नाहीं, सवध अभभमानाचा नाश होतो, प्रजातपत्तीसर्क्का बसतो, ईश्वराकडे 
भचत्त लागत नाहीं, मनुष्ट्य सवध र्मांपासून भ्रष्ट होतें, अनेक रोग उतपन्न होतात आभण अखेरीस प्राणही 
जातात् 

 
उत्तम भबछाना आहे. बहुमोल वस्त्रें आहेत. सुवाभसक तेलें  फुलें  आहेत, सतारी मृदांग वगैरे वाद्यें 

आहेत आभण सुांदर स्त्री आहे. इतक्या गोष्टी सवध अनुकूल असून क्षरु्ा शाांत करण्यास मूठभर ताांदूळ जर 
नाहींत तर इतर सवध सुखें व्यथध आहेत् 
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स्मवि 
 
सासवाांनीं लहानपणचें व नणांदाांनीं सासरचें पके्क स्मरण ठेवनू आपल्या सुनाांशी व भावजयाांशीं 

वत्तधणूक ठेवावी् 
 
आपल्यावरून जग ओळखण्याचें स्मरण बहुतेकाांस नसतें ही फार दुःखाची गोष्ट आहे. 
 
मी लहान होतों हे कोणी ध्यानाांत वागवीत नाहीं. म्हणून लहानास तुच्छ माभनतात आभण 

पोरपणाच्या बनदा करतात. याचें कारण, तयास असें वाटतें कीं, पोरपणाचें सुख आताां आम्हाांस नाहीं, 
तयापेक्षाां दुसऱ्यास ते सुख भोगताांनाां पाभहलें  म्हणजे तयाांस वाईट वाटतें् 

 
फार भदवस ज्या गोष्टीस झाले तयाचें स्मरण राहात नाहीं; म्हणून फार भदवसाांमागें ज्या मनुष्ट्यानें 

चाकरी केली तयास थोडें बक्षीस भदलें  तरी तो तृप्त होतो. यास्तवच कपटी लोक कामाचे वळेीं काम 
करणारास काांहीं देत नाहींत. कारण कीं, तेव्हाां स्मरण ताजें असतें म्हणून मागाहून उशीरानें देतात, म्हणजे 
थोड्याांत तोड पडते व व्याज वाांचतें् 

 
श्रीमांतींत गरीबीचें स्मरण ठेवावें व तयाचप्रमाणें गरीबींत श्रीमांतीचें स्मरण ठेवाव.े 
 
ईश्वरानें प्राभणमात्रास स्मरणशकक्त भदली आहे. आताां तयाांत कोणास कमी वा कोणास जास्त असा 

भेद भदसतो ही गोष्ट वगेळी. परांतु ही ईश्वराची केवढी देणगी आहे् मुक्या जनावराांसही ईश्वरानें ही भवलक्षण 
स्मृभतशकक्त भदली आहे् 

 
ग्रीस देशाांत अशी एका ज्वराची साांत आली होती म्हणून प्रभसभद्ध आहे कीं, तो ज्वर एकदाां मनुष्ट्यास 

आला म्हणजे तयाांतून तो बरा झाल्यास आजाराच्या पूवीं काय काय केलें  ह्याचें तयास स्मरणच राहूां नये् जण ू
तो नव्यानेंच जन्मून ह्या पृर्थवीवर आला आहे अशी कस्थती व्हावी् 
 

भवलक्षण स्मभृतशक्तीचे दाखले भोज काभलदासाचे वळेच्या इभतहासाांवरून कळतात व ते पाहून 
आपणास फारच आियध वाटतें् 

 
मनुष्ट्याचें स्मरण, दुसऱ्यानें आपल्यावर उपकार केला हें ध्यानात ठेभवण्यापेक्षाां तयाणें केलेल्या 

अनुपकाराबद्दल मनाांत चाांगली गाांठ मारून ठेवतें् ही हलक्या बुद्धीची गोष्ट आहे. 
 

मत र रुणच 
 
वगेळीं वगेळीं मतें हीं जसे वगेळे वगेळे चेहरे असतात तशीं आहेत. आभण सांभाषणाांत तें मीठ आहे. 

यास्तव दुसऱ्याचा अभभप्राय वगेळा असला तर राग कशास पाभहजे? 
 
जे हाताांत आहे तें भमळणारच आहे तयाकभरताां र्ीर टाकूां  नये. 
वस्त्राभरणाांवरून ही लोक भलुतात् 
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मागला काळ चाांगला होता असें सवधकाळचे लोक म्हणत आले आहेत. 
पुढें येणारे सुखाचा सांतोष फार असतो परांतु जवळ आहे तयाचा सांतोष थोडा असतो. 
दुसऱ्यास आपले रस्तयावर आणणें तर, तयास दुसरी वाट नाहीं असें दाखभवलें  पाभहजे. 
गवध दुसऱ्याचे दृष्टोतपत्तीस आला तर तो चाांगला गुण होईल. 
थोराचें बोलणें वडेेपणाचें जरी असलें  तरी तें चाांगलें च आहे असें लोक माभनतात् 
 
सवध भजन्नस भकमतीप्रमाणें भवकतात पण मनुष्ट्याची भवक्री भवलक्षण आभण खोटी होते. ज्याचा वाडा 

मोठा तो थोर म्हणभवतो. परांतु मग तयाचे गुण कसेही असोत् 
 
डौलानें आभण झकफकीनें मनुष्ट्य दबकतें् 
 
आपलें  वाईट केलें  तर कडू लागतें व दुसऱ्याचें वाईट केलें  तर गोड लागतें; याजवरून लोकाांचीं 

मतें व रुभच भकती तऱ्हेवाईक आहेत? 
 
बहुत लोकाांस आपले स्वबुद्धीचा आर्ार नसतो. परांतु तयाांस असें वाटतें कीं, आमचे बाप असें करीत 

होते, आमचे आजे असें करीत होते, इतर लोकही असेंच कभरतात, तयाजवरून आपणही तयाचप्रमाणें 
करावें. याप्रमाणें बहुतेकाांच्या समजुती आहेत. 

 
मीमाांसकाांचें असें मत आहे कीं, हें जग सवध खोटे व केवळ भमर्थयाभास आहे. आभण दुसरा शास्त्रवाद 

असा आहे कीं, हें जग खरें आहे व स्वगध व नरक हीं येथेच आहेत. परांतु दोहींचें सार असें भदसतें कीं, पिात् 
लोकही खरा आहे आभण मृतयु लोकही खरा आहे. हे दोन्हीहीं भमर्थया नाहींत. कारण कीं, या मृतयुलोकीं, 
परलोक भदसत नाहीं, आभण परलोकीं जे गेले तयाांस मृतयुलोक भदसत नाहीं. तस्मात् दोन्ही खोटे म्हणताां 
येत नाहींत.ते आपापले भठकाणीं खरे आहेत, हेंच म्हणणे बरें भदसतें. 

 
रचन 

 
खरे थोर जे असतात ते आपल्या वचनाांत कर्ीं अांतर करत नाहींत. वचन म्हणजे अमुक गोष्ट 

भवश्वासानें, करावयाचीच असें साांगणे. 
 
या जगाांत भवश्वास हा काय तो सवध गोष्टींत अतयुपयोगी आहे. आभण तो भवश्वास, भदलेलें  वचन बकवा 

बोललेलें  भाषण खरें करण्याने होतों. आभण म्हणून वचन बकवा भवश्वास देतेवळेीं पूणध भवचार करावा. 
 
ज्याचें वचनप्रामाण्य नाहीं तयाजवर कोणी भवश्वसत नाहीं आभण तयाजसारखी अप्रभतष्ठा दुसरी 

नाहीं. 
 
वचन देण्यापूवीं पुरा भवचार करावा. असें झालें  नाहीं तर आपल्या हातून अन्याय घडतील. 
 
जो लवकर वचन देतो तो तयाप्रमाणें पुरें करीत नाही. 
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वचनाप्रमाणें तें कृतय हातून झाले नाहीं तर भजव्हा तोडून टाकणारे एकवचनी आज ह्या पृर्थवीवर 
कोणी नाहींत् 

 
हभरिांरासारखा एकवचनी, तारमतीसारखी पतीव्रता, कणासाखा दाता, राम राजासारखा एक 

पतनीव्रती आभण अजुधनासारखा योद्धा हे अप्रभतम व इभतहासप्रभसद्ध आहेत. 
 
जान (जीव) गेला तर जावो पण बचन (वचन) राहो् अशा अथाची म्हण रजपूत म्हणत असतात. 
 
एकवचनी व एकपतनी असा पुरुष, जनाांनीं फार प्राचीन काळापासून श्रेष्ठ माभनला आहे. 
 

िेतु—मसलत 
 
मसलत भसद्धीस जाण्यास हें जरूर आहे कीं, ती गुह्य ठेभवली पाभहजे. प्रभसद्ध झाल्यावर अवघड 

आहे. 
 
मसलत चाांगली असल्यास तींत थोडे श्रमानें मोठें काम होतें. 
 
भाषण, मुखश्री व नेत्र याांजवरून मनाांतील भाव समजतो. 
 
कोणताही हेतू बकवा मसलत अशीं असावीं कीं, आपल्या जीवाचे, कुटुांबाचे आभण एकां दर देशाचे 

रक्षण होऊन भहत होईल. 
 
राजरोहाच्या मसलती सवधथैव वाईट व अभहतकर आहेत. म्हणून सवांनी तयाांपासून सवधप्रकारे 

अभलप्त असणें फार चाांगले आहे. 
 

आशा–लीभ 
 
दुसऱ्याचा मोठेपणा पाहून आपल्या इच्छा वाढतात. यास्तव सवांवर सारखा जुलूम ज्या राज्याांत 

होतो तेथे बांड नसते; पण ज्या राज्याांत भकतीएकाांवर जुलूम होतो आभण भकतीएकाांवर होत नाहीं तेथें दांगे 
फार होतात. 

 
या जगाांत सुख आभण दुःख भमश्र आहे. यास्तव आशा ही फार चाांगली आहे. पढेु काय होणार ते जर 

आज कळेल तर चाांगले नसून मनुष्ट्यास आळशी करून ठेवणारे होईल. 
 
इच्छा करण्याचे अगोदर भवचार करावा. तो असा कीं, इकच्छत पदाथध भमळाल्यानें सुख होईल बकवा 

दुःख होईल? 
 
रव्य आभण अभर्कार मूखाचे स्वार्ीन झाला म्हणजे पूवीपेक्षाां तयास जास्त आशा उतपन्न होतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

जर इच्छेनेंच प्राप्त होईल तर सुख नाहीं. कारण कीं, मनुष्ट्यास मुख्य हेच सुख आहे कीं, आशा 
असावी. 

 
नीतीचें उल्लांघन करून आपली इच्छा तृप्त करूां  नये. कारण, नीभत जर एकदा उल्लांघन केली तर 

तीच खोड लागेल. 
 
इच्छा तृप्त झाल्यामुळें  मोठे अनथध होतात; जसे, हषधवायु इतयाभद् 
 
वास्तभवक सुख थोड्या इच्छा करणें हेंच आहे. आपण सदोभदत तृप्त असावें म्हणजे आपलें  सुख 

वाढतें व तयाचप्रमाणें दुःखही कमी होतें. 
 
गरीब व अल्पसांतोषी लोक काांहीं पदाथांची इच्छा कभरतात. पण लोभी जे असतात ते सवधच असावें 

असें इकच्छतात. 
 
आशा हें पाप आहे. आशनेें शहाणेही भ्राांतींत आभण लोभाांत पडतात, आभण अखेरीस नाश पावतात. 
 
ज्यास अशी इच्छा असेल कीं, आपली स्त्री पभतव्रता असावी, तर तयानें अगोदर स्त्रीव्रत र्ारण करावें 

आभण मग इच्छा करावी. आपण खरेपणानें वागल्याभशवाय दुसरा खरेपणानें वागत नाहीं; व आपण खरे 
असलों तर लबाडही आपले जवळ खरे होतात् 

 
मरणप्रसांगी आभण भवपभत्तप्रसांगीं जे सदाचरणी व भनरीच्छ असतात ते मात्र परलोकसुखाची प्राकप्त 

कभरतात. 
 
जीवाची आभण र्नाची आशा सवांहून मोठी आहे. 
 
आपले पेक्षाां वभरष्ट असतील तयाांसारखे आपण भदसण्याची इच्छा र्रूां  नये. ह्याबद्दल ईसापनीतींतील 

बेडकीची गोष्ट ध्यानाांत ठेवावी. 
 
अप्राप्त वस्तूची इच्छा प्राप्त असलेल्या वस्तूची गोडी कमी कभरते. 
 
भचरकाळ सुखाची आशा करावी; क्षणभांगुर सुख दुःखद होय् 
 
इच्छेप्रमाणे कोणास प्राप्त होत नाहीं. राजासही भकती न्यनूता असतात? तर इच्छेप्रमाणें प्राप्त झालें  

नाहीं म्हणून तयाबद्दल दुःख करूां  नये. 
 
महभदच्छा कर्ींही तृप्त होत नाहीं; ती जों जों होत जाते तों तों वाढत जाते. ह्यास जवळचें 

उदाहरण प्रस्तुतच्या रोजगारी लोकाांचें स्पष्ट आहे. 
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आशचेे जे दास झाले ते सवध लोकाांचे गुलाम होत असें समजाव ेआभण आशा ज्याांची दासी झाली 
तयाांचें सवध जग गुलाम आहे् 

 
गाल सुरकुतून गेले, कें श भपकले, आभण हात पाय थरथर कापू लागले तरी अशा म्हाताऱ्यास आशा 

ही तरुणासारखी अनेक खटपट करण्यास लाभवते् 
 
अांग लटपट काांपतें आहे. डोकें  पाांढरें फटक झालें  आभण दात पडून तोंडाचें बोळकें  झालें  तरी अशा 

वृद्धास आशा ही हातीं काांठी देवनू दारोदार बहडभवते् 
 
तोच पांभडत व तोच बहुश्रतु कीं, जो आशा मागें सारून भनरीच्छ वृभत्त र्ारण कभरतो् 
 
आशारूप भबडी ही भवलक्षण आहे; कीं, जी पायाांत असताां मनुष्ट्य सवध पृर्थवीवर भ्रमण करीत भफरतो 

आभण पायाांत नसताां पाांगळयासारखा एका भठकाणीं बसून राहतो् म्हणजे, आशाळभतू मनुष्ट्य, हें भमळीव ते 
भमळीव असें करीत भफरत असतों; परांतु भनरीच्छ हा हें सवध व्यापार सोडून सुखानें एक भठकाणीं असतो. 

 
मनुष्ट्य हा र्न, जीव, स्त्री आभण भोजन याांभवषयीं अक्षय आशाबद्ध असतो् 
 
तेच र्न्य व पुण्यवान् आभण तेच ह्या सांसाररूप क्लेशसमुराांतून पार पाडतात, कीं जे, सवध जगास 

दांश करून तया भवषलहरींत गुांग करणाऱ्या आशारूप सर्वपणीस बजभकतात् 
 
भकू, तहान व आशा ह्या तीन बायका मनुष्ट्यास आहेत. तयाांपैकीं पभहल्या दोघींस म्हातारण येतें, 

परांतु शवेटची सदोभदत आपल्या तारुण्याांतच असून अशी पभतव्रता आहे कीं, ती आपल्या मनुष्ट्यास कर्ीं 
सोडीतच नाहीं् 

 
मनुष्ट्यानें एक आशा जर सोडून भदली तर तयाांत आभण साक्षात् देवाांत काय अांतर आहे? परांतु तया 

आशचेा जर स्वीकार केला तर लोकाांची गुलामभगरी डोक्यावर बसलीच् 
 
तारुण्याचा म्हातारपण नाश करतें, आरोग्याचा रोग नाश करतात, आभण प्राणाचा मृतयु हा नाश 

करतो; परांतु ह्या आशचेा कोणी नाश करीत नाहीं, ती आपली अगदीं भनरुपरवी आहे् 
 
लोभी लोकाांचें कजध कर्ीं घेऊां  नये कारण कीं ते, कजध भदलें  असेल तयाचे चौपट घेणार, तयाचप्रमाणें 

थोडें देणार आभण फार रागें भरणार व आज देणार आभण उद्या घेणार् 
 

याचक–णभकु्षक 
 
गवताहून कापूस हलका आहे, आभण कापसाहूनही भभक्षकु हलका आहे. मग कापूस जसा वाऱ्यानें 

उडून जातो तसा भभक्षकु काां उडून जात नाहीं? तर वाऱ्यानें तयास उडवनू नेलें  असतें, परांतु वाऱ्यास असें 
वाटतें कीं, नको ही आपल्या जवळ पीडा, तो आपल्याजवळही काांहीं मागेल् 
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काांपत काांपत बोलायाचें, तोंडावर कळा नाहीं, दीन भाषण आभणसद्गभदत स्वर काढावयाचा हीं जीं 
मरणाचीं भचन्हें तींच दाराशीं भीक मागणाऱ्या याचकाांचे ठायीं दृष्टींस पडतात् 

 
जोंपयंत लोकाांजवळ तोंड पसरून ‘मला द्या हो’ असें म्हटलें  नाही तों पयंतच मनुष्ट्याचा 

गुणवान् पणा, बुभद्धमत्ता, सारु्तव, शौयध, कीर्वतमानता, भनष्ट्कलांकपणा, सन्मान, कृतज्ञभाव, कभवतव, 
दभक्षण्य, र्मधभवषयक आभर्क्य, सुशीलता आभण लोकाांतील प्रभतष्ठा हीं कायम राहतात् 

 
कावळयाांस काांहीं पदाथध आढळल्यास ते आपल्या इतर कावळयाांना काव काव करून हाांका मारतात 

व सवध भमळून खातात. परांतु भीक मागणारा हा दुसरे भभके्षकऱ्याांस काांहीं कळभवत नाहीं. यावरून कावळे हे 
वभरष्ठ येतात् 

 
लोकाांजवळ याचना करणारास यातना प्राप्त होतात् 
 
जोंपयंत लोकाांजवळ तोंड वेंगाडून ‘द्या’ असें म्हटले नाही तोपयंतच मोठ्याचें महत्त्व असते. देवाने 

बभल राजाजवळ याचना केल्यामुळे तयास वामनतव (लघुतव) आलें ् (वामनावतारावर हे म्हणणें आहे.) 
 
एखादा भभकारी बैरागी जरी असला तरी भभक्षुक हे तयाच्याजवळ दभक्षणा मागतात् जसे, अज्ञ लोक 

कोरड्या ठणठणीत नदीच्या वाळवांटाांतही पाणी भमळेल म्हणून खाांचा खणतात् 
 
‘मला द्या’ हे वाक्य श्रवण केल्याबरोबर प्रतयेक मनुष्ट्यामध्यें शोभा, लज्जा, बुभद्ध, रृ्भत (रै्यध) आभण 

कीर्वत्त ह्या पाांच देवता (गुण) असतात तया ततकाल तयापासून भनघनू जातात् म्हणजे लोकाांजवळ याचना 
केली कीं, सदरील गुण नाहींसे होतात्् 

 
तोंडाांतून याञ्चावाचक शब्द भनघाला म्हणजे तयाबरोबर प्राणही भनघनू गेल्या सारखे होत् परांतु, 

दुसऱ्याने याांचने प्रमाणें ‘देतो’, म्हणणें म्हणजे हा भभकारी जसा पुन्हा भजवांत झाला असा होतो्् 
 
भतखट र्ारेच्या तरवारीनें भजव्हा तोडून टाकणें बरें, पण परक्याजवळ ‘मला द्या’, ‘मला द्या’, हे 

म्हणून आपला अपमान करून घेणे नको् 
 
भभक्षुकाच्या पढुें आशा असते आभण मागें लज्जा असते; अशा आशा आभण लज्जा याांमध्यें तो लोंबकळत 

असतो् 
 
भभक्षुकवृत्तीसारखी नीच कस्थभत कोणतीही नाहीं् 
 

संतीष 
 
कोणी लां गोटी पटकुरें याांनीं व कोणी पुष्ट्कळ सांपभत्त भमळाल्याने सांतोष पावतात. याांत लां गोटी 

पटकुऱ्यानें सांतोष मानणाऱ्यास सवधदा सुख आहे, परांतु सांपभत्तमानाची सांपभत्त जाण्याची भीती असून ती गेली 
म्हणजे तो दभररी होतो व तयामुळें  तो अक्षय असांतोषी असून दुःखी असतो् 
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सांतोषासारखे या जगात दुसरें सुख नाहीं. 
 
सांतोषरूप अमृतानें तृप्त अशा शाांत मनाच्या मनुष्ट्याांस जें अलौभकक सुख आहे तें, ‘हें मला पाभहजे’, 

‘ते मला पाभहजे’ असे करून हारवलेल्या मनुष्ट्यास कदाभप भमळणार नाहीं् 
 
ज्याणे आपणास उतपन्न करून गभांतही आपले पोषण केले तो परमातमा, आपण पृर्थवीवर 

आल्यावरही आपल्या जीवनाची काळजी करीत नाहीं असे नाहीं. मात्र उद्योगी, सदाचारी आभण सांतोषी 
असाव.े 

 
दुःखे प्राप्त व्हावीं म्हणनू जशी आपण इच्छा केली नाहीं व देवाची प्राथधनाही केली नाहीं तरी तीं 

आपणावर येतात, तशींच इच्छा न कभरताां व प्राथधनाही न कभरताां आपाप सुखेही येतील असे म्हणून सांतोष 
वृत्तीचा मनुष्ट्य आपलें  समार्ान करून घेतो. 

 
मनुष्ट्यास आरोग्य, भवद्वत्ता, सज्जनाांचा सहवास, श्रेष्ठ कुलाांत जन्म आभण आपली इांभरयें स्वार्ीन 

ठेवणें यापेक्षाां ते दुसरें ऐश्वयध काय पाभहजे? 
 
सपध वायु भक्षण करून राहतो म्हणून तो दुबधल नाहीं, शुष्ट्क व वाळलेलें  गवत खाऊन रानाांतले हत्ती 

बलवान् होतात आभण योगाभ्यास व तपिया करणारे केवळ फल मूल खाऊन काल काढतात. साराांश, 
पुरुषाला सांतोष हाच एक श्रषे्ठतव देणारा आहे् 

 
याचक हा लोकाांजवळ दैना गातो, ज्याजवळ पकैा आहे तो गर्ववष्ठ होतो, आभण ज्याजवळ सांपभत्त 

असून ती नाश पावते तो शोक कभरतो. परांतु जो भनःस्पृह व सांतोषी असतो तयास हीं दुःखे कर्ीं स्पशध करीत 
नाहींत् 

 
मनुष्ट्याला सांतोषवृभत्त आभण कोणाजवळ हात न पसरणें हेंच महतव, खरें सुख, कीर्वत्त, उतसाह 

आभण दैवशालीपणा होय? 
 

सृणष्टणनयम 
 
लोक जें घर बाांभर्तात तें पडू लागतें. पण जें पेभरतात तें उगव ूलागतें. ह्याप्रमाणें वरचें खालीं आभण 

भईुांतील वरतीं येतें हा सृष्टीचा क्रमच आहे. 
 
ईश्वरानें ही सभृष्ट न्यायाने केली आहे यास उदाहरण. तयानें, वाघास नखें आभण बळ भदलें  आहे, 

परांतु तयास अक्कल भदली नाहीं. मनुष्ट्यास तयाने अक्कल भदली आहे परांतु तयास भनबधल केलें  आहे. 
मनुष्ट्यासारखा भनबधल प्राणी जनावराांत कोणी नाहीं. मनुष्ट्यास बालपणापासून भकती जपाव ेलागतें तें पहा—
तयास वस्त्र प्रावणध पाभहजे, औषर्ें पाभहजेंत, घर बाांभर्लें  पाभहजे वगैरे गोष्टींची खटपट लागते. परांतु 
जनावराांत तशी गोष्ट नाहीं व तयाांस ह्या वरील गोष्टींची मुळींच जरूर पडत नाहीं. 
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स्रभार 
 
कावळे सुांदर फल पुष्ट्पाांवर प्रीभत करावयाचे नाहींत, पोपट मनैा हे मासे वगैरे प्राण्याांस अथवा इतर 

घाण पदाथध खाणार नाहींत, मूखध हा भवद्वानाांबरोबर जाण्यास खुषी नसतो, चाकर एखाद्या मोठ्या 
यजमानाच्या गादीवर बसभवला तर शोभणार नाहीं अथवा तयास तें आवडणार नाहीं आभण दुष्ट व कुमागधवत्ती 
मनुष्ट्याांस सुस्वभावी व सुमागधवत्ती मनुष्ट्याांचा सहवास आवडावयाचा नाहीं. यावरून ज्याचा जो स्वभाव 
असेल तया स्वभावाच्या मनुष्ट्याशींच तयाचा स्नेह होतो हा भनयम आहे. 

 
अभर्काराांचे भषूण सुजनपणा व क्षमा, शौयाचे थोडें भाषण, ज्ञानाचें शाांभत, कुलाचे नम्रता, सांपत्तीचें 

योग्य पात्रीं दान, तपाचें अक्रोर्, र्माचें दांभ न करणें आभण सवांचे सवध भषूण असा एक सुस्वभाव होय. 
 
ईश्वरास भभतील तयाांस दुसऱ्या कोणास भ्यावयास नको. 
 
प्रकृभत चाांगली राहण्यास पाांच कारणें पाभहजेत : सुदृढ बीज, ब्रह्मचयध, भनःकाळजी, चाांगलें  अन्न 

आभण व्यायाम. 
 
सदुद्योगाची सांवय असल्यास दुगुधण लागत नाहींत. 
 
भनरा ही प्रकृतीच्या स्वस्थतेस फार आवश्य आहे म्हणून ती टाळूां  नये. 
 
सवांस सवध भवषय समजत नाहींत. यास्तव ज्यास ते समजत असतील तयाजकडून समजून घ्याव.े 
 
अज्ञान व अभभमान एकत्र झाले म्हणजे फार भयांकर पभरणाम होतात. हे आलीकडे आमचे वैभदक 

ब्राह्मणाांचे ठायीं फार दृष्टीस पडतात् 
 
भस्त्रयाांस व पुरुषाांस पुनर्वववाह करण्याची मोकळीक असावी, हा न्याय भदसतो. एकानें 

वृद्धापकाळपयंत लग्नें करावीं व दुसऱ्यानें एकदाां भबजोड झाला कीं करूां  नये हा पक्षपात भदसतो. परांतु 
पुरुषाचें अडले नाहीं तों पयंत तयास हा भवचार करण्याची जरूर नाहीं, कोणी न्यायी व दयाळु असतील ते 
मात्र करतील. 

 
जाती ह्या गुणकमावरून होतात, आईबापाांवरून होत नाहींत, असा शास्त्रभसद्धाांत भदसतो; 

तयाचप्रमाणें राजाचाही भनणधय भदसतो. 
 
भवदे्यचा गौरव, शाळापद्धभत व भगूोलाभदकाांचे सतय ज्ञान हीं इांग्रज सरकारानें बहदुस्थानाांत 

आभणलीं. पूवीं याभवषयीं लोक अगदीं अज्ञान होते. तेव्हाां हा ज्याचा तयाचा अांगस्वभाव होय. 
 
बहदुस्थानाांत प्राचीन काळ चाांगला व साांप्रत काळ वाईट हें स्पष्ट भदसतें. ह्याचे कारण अलीकडील 

स्वदेशीय राजे झाले ते अभत दुष्ट झाले तयाांनीं काल वाईट केला. म्हणजे भवदे्यची अभभवृभद्ध करण्याचें सोडून 
भलतयाच छांदास ते लागले. 
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जगाांत कृतघ्न व मूखध पुष्ट्कळ असतात, परांतु तयाांस भभऊन थोर आपलीं कमें टाकीत नाहींत. 
लोकाांस स्वदेशाभभमान व दया असावी. 
आपल्या चाली रीती जे सोडतात तयाांचा गौरव न होताां उलटी फभजती होते. 
दुष्ट्कमाची अभत व्याप्ती झाली म्हणजे तयास कोणी हांसत नाहीं् 
 

संसाव 
 
सांसार हा महान् दुःखाचा समुर आहे. तरी मनुष्ट्य मायाजालाांत साांपडून तयाांतच आनांद मानतो हा 

ईश्वरलीलेचा चमतकारच होय् 
 
सांसार हा जरी दुःखाचे घर आहे तरी ह्याांत सांतसगभत, ईश्वर भजन, पभवत्र भठकाणीं वास आभण 

नदीचें शुद्धोदक पान हीं सुखें फार अप्रभतम आहेत् 
 
कोठें मोठ मोठ्या सभा भरून अनेक भवषयाांवर वादोपवाद चाललें  आहेत, कोठें दारूच्या 

भपठ्याांवरून व राजमागांवरून दारूबाज लोकाांचे उन्मत्तपणानें अपसाांत कलह चालले आहे, कोठें सतारी 
झडताहेंत आभण कोठें अनेक प्रकारच्या रोगाांनीं आभण म्हातारपणानें जजधर होऊन दुःख भोगीत पडले आहे् 
तेव्हाां हा सांसार उत्तम आहे बकवा वाईट आहे हें काांहींच समजत नाहीं् 

 
मातोश्रीच्या गभांत आकुां भचत व अनेक प्रकारच्या घाणेरड्या स्थलीं नऊ मभहने राहून भतचे हाल व 

उदरभवदारण करून या सांसाराांत यावयाचें् परांतु या सवध यातना आपण सोसून व दुसऱ्यासही देऊन या 
सांसाराांत मनुष्ट्य काांहीं तरी सुख भोगतो काय ? 

 
अशा दुःखमलू भवसागराांतून तरण्यास एवढाच उपाय आहे कीं, वभडलाांची आज्ञा पाळून आपणास 

भनमाणकतया तया सवेश प्रभचेू बचतन करावें. 
 
कोणतयाही प्राण्याच्या प्राणघातापासून दूर राहणें, दुसऱ्याचे रव्य हरण करण्याची कदाभप इच्छा न 

करणें, सतय भाषण, अनुकूल असल्यास योग्यकालीं व योग्य याचकास दान करणें, परभस्त्रयाांच्या गोष्टी 
साांगण्यास व ऐकण्यास मुकें  व बभहरें असणें, अांतःकरणाांत फार आशा वाटूां न देणें, श्रेष्ठ लोकाांशीं नम्रतेनें 
राहणें आभण सवध प्राभणमात्रावर दया करणें हेच सवध शास्त्राांनीं आनांदानें सांसारसुख भोगण्यास उत्तम मागध 
दाखवनू ठेभवले आहेत् 

 
घर आनांदानें भरलेलें , बुभद्धवान् मुलगे, मरु्र बोलणारी व आपले मन न दुखभवणारी बायको, 

चाांगले भमत्र, रव्याची अनुकूलता, आपल्याच बायकोवर प्रीभत, हुकूम मानणारा भवश्वासू चाकर, गभरबाांस 
र्मध, ईश्वराचे ठायीं भकक्त आभण सारू्ांची सांगभत इतक्या गोष्टी ज्यास अनुकूल आहेत तोच गृहस्थ या 
सांसाराांत सुखी व र्न्य होय् 

 
न्यायानें रव्य सांपादन करणारा, ज्ञानी, शास्त्र जाणणारा आभण सतयवादी तोच गृहस्थ या सांसाराांतून 

तरेल् 
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सांसाराांत प्राणी आला म्हणजे जसें, समुराांत जहाज सुटतें आभण तुफान वारा वाहूां लागतो, मग ते 
कोणते बांदरास लागेल बकवा खडकावर हापटून फुटेल याचा नेम नाहीं, तसें आहे. याजकभरताां हा भवबांर् 
भनमाण करणारा जो ईश्वर तयाचे सहायानेंच सुस्थळीं पोहोंचेल. ज्यानें भबड्या घातल्या तोच काढूां शकेल 
म्हणून तयाची प्रसन्नता भमळभवली पाभहजे् 

 
पृर्थवी भनष्ट्कां टक कोणी करूां  शकत नाहीं. पण आपण पायाांत जोडा घातला म्हणजे ती आपल्यास 

भनष्ट्कां टक झाली् 
 

स्त्रो 
 
भप्रय भाषण करणें हाच स्त्रीचा मोठा पराक्रम आहे. 
 
भस्त्रयाांस मयादा असणें हेंच योग्य आहे. 
 
जी प्रीतीनें आभण मरु्र भाषणानें भ्रताराजवळ बोलते ती स्त्री योग्य आभण पुत्रास भशक्षा लाभवतो तो 

बाप योग्य. 
 
जे स्त्री पुरुष वयानें, योग्यतेनें, आभण इतर सवध गोष्टींनीं सारखे असतात ते लग्नानांतर नीट 

नाांदतात. 
 
जो स्त्रीची मजी सांभाभळतो तयाची स्त्री चाांगली असतये. 
लज्जा आभण मयादा मुख्यतवेंकरून भस्त्रयाांच्या ठायींच फार शोभतात. 
भस्त्रयाांचे मृदुभाषणानें मनुष्ट्य नम्र होतो परांतु दैतय असला तर मात्र होत नाहीं् 
 
भस्त्रयाांस ईश्वराने मरु्र कां ठ भदला आहे हा भाांडण्याकभरताां भदला आहे असें नाहीं. आभण गर्ववष्ट 

होण्याकभरताां भनबधल केलें  असें नाहीं. म्हणनू तयाांनीं गवध आभण भाांडण करूां  नये. 
 
जी स्त्री माहेरीं कैदेंत नसते, आभण सासऱ्याच्याही र्ाकाांत नसते, ती दुगुधणी होते. 
 
बायकोनें लहानपणीं आईचे भशक्षेंत, मोठेपणी नवऱ्याचे अांभकत, आभण म्हातारपणीं मुलाचे अांभकत 

राहून चालावें. 
 
सुरूप, सुशील, व्यवहारचतुर, पे्रम करणारी, मरु्र बोलणारी आभण कुलीन अशी पतनी ज्यास 

भमळेल तो भाग्यवान् होय् 
 
नवरा बाहेरून घरीं आला असताां तयास उभें राहून मान द्यावयाचा, तयाच्याशीं नम्रपणें भाषण करणें, 

तयाची सवध प्रकारची तरतूद ठेवणें, तयाजबद्दल अांतःकरणाांत पूज्यबभुद्ध ठेवणें, तो भनजल्यावर आपण 
भनजणें, व तो उठण्यापूवीं आपण उठणें इतयाभद गोष्टी भस्त्रयाांत आवश्य असाव्यात. 
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पतीवर प्रीभत करणें, चाकर माणसाांवर दया असणें, सासू सासऱ्याांशी नम्र, जावाांवर लोभ ठेवणें, 
वभडलाांचा मान राखणें, कोणी अपरार् केला असताां तयाचे अांगावर वसाखसा न जाणें, सदोभदत आनांदवृत्तीनें 
असणें हीं चाांगल्या स्त्रीचीं लक्षणें होत. 

 
जी पतीशीं आनांदानें व पे्रमानें भाषण करते तीच स्त्री, जो आपल्या बापाांस आपल्या सुकृतीनें 

आनांदभवतो तोच पुत्र, आपल्याशीं भवश्वासानें वागतो तोच भमत्र आभण जेथें फार कष्ट न पडताां उदरभनवाह 
होतो तोच देश् 

 
नवऱ्याचे आजे्ञभशवाय घराबाहेर पाऊल ठेवणें म्हणजे सापाच्या डोक्यावर पाय देतें असें जीस 

वाटतें, जीस आपलें  घर सोडून दुसऱ्याचे घरीं जाणें म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या देशाांत गेलें  असें वाटतें भजचें 
हांसणें भखदळणें एखाद्या र्नलोभ्याच्या रव्यासारखें दुसऱ्या कोणाच्या दृष्टीस पडत नाहीं आभण आपल्या 
पतीभशवाय दुसऱ्या पुरुषास पाहणेंही जीस महतसांकट वाटतें, तया भस्त्रया कुलीन जाणाव्या. 

 
एखाद्या कृतयाांत योग्य सल्ला देणारी अशी हुषार, सांसाराचें काम चाकरासारखी दक्षतेनें करणारी, 

अनेक प्रकारचीं पक्वान्नें करून नवऱ्यास सुग्रास भोजन घालण्यास समथध, आपल्या पे्रमभभरत भाषणाने 
नवऱ्याचें व्यग्र अांतःकरण सानांद करणारी, र्ार्वमक आभण क्षमाशील अशी षड गुणवती स्त्री दुलधभ होय् 

 
सदोभदत स्वच्छ, गोड व थोडें बोलणारी, नवऱ्याचे आज्ञेंत वागणारी व तयाच्या शुश्रूषेंत दक्ष अशी स्त्री 

कोणास आनांद करणार नाहीं? 
 
ज्याची बायको कुरूप, गदळ आभण भाांडखोर आहे तयाच्या सारखा दुःखी कोणी नाहीं् 
 
पांक्तींत एकाला एक व दुसऱ्याला दुसरें असें वाढणारी, नवऱ्याशीं कपट करून तयास एक करून 

एक साांगणारी, घराांतील पदाथध चोरून भवकणारी आभण मुलाांवर कमी प्रीभत करून मुलींवरच भवशषे लोभ 
करणारी अशी स्त्री दुःशीला होय् 

 
सांपभत्तमान्, सुरूप आभण तरुण असा नवरा आहे, आभण घराांत मुलें  बाळें  खेळताहेत अशी चाांगली 

कस्थभत असूनही जी स्त्री काांहींना काांहीं कुरकुर करीत असते ती सवांस बनद्य होते् 
 
मनैा, कोभकळा याांचा सुस्वर हेंच तयाांचें रूप; कुरूप मनुष्ट्यास भवद्या हेंच रूप; तपस्वी लोकाांस क्षमा 

हें रूप आभण भस्त्रयाांस तयाांचें पाभतव्रतय हेंच रूप होय् 
 
घराांत मुलगे आहेत, सुना आहेत, नातवांडे आहेत, चाकर माणसें आहेत; आभण तयाांत जर बायको 

नाहीं तर तें एवढें नाांदतें घर शून्य होय् 
 
पांभडत हे अनेक प्रकारच्या भवद्याांनी शोभतात, राजे पराक्रमानें शोभतात, श्रीमान् योग्य दानानें 

शोभतात आभण कुलवान् भस्त्रया लजे्जनें शोभतात् 
 
पुरुषाांनीं सवधदा भस्त्रयाांचा सन्मान ठेवावा. 
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एका पुरुषाांनें दोन भस्त्रया करणें हें मोठें पाप व अर्मपणा आहे. 
स्त्रीनें पभतव्रतार्मानें असावें, तसेंच पुरुषानें एकपतनीव्रतानें असावें. 
 
र्मध, अथध व प्रीभत याांत अांतर देणार नाहीं अशी लग्नाांत देव ब्राह्मणाांचे साक्षीनें नवरा प्रभतज्ञा करतो 

ती तयाणें अव्याहत पाळावी. कारण कीं, शपथ खोटी केल्याचा दोष येईल. 
 
स्त्रीचें स्त्रीर्न असेल तें कोणीं हरण करूां  नये. 
कन्या देऊन तयाबद्दल रव्य घेणें यासारखें बापास नीचतव नाहीं. 
स्त्रीर्न भदल्यावाांचनू लग्न करणें यासारखें नवऱ्यास नीचतव नाहीं. 
 
अगदीं लहानपणीं पुरुषाचें बकवा स्त्रीचें लग्न करूां  नये. परुुषाची मयादा वीस वषांनांतर शास्त्राप्रमाणें 

आहें; तयाचे आांत लग्न करणें पाप व अभहत आहे. भस्त्रयाांस भमत्रभावानें वागवावें, दासीभावानें वागवूां नये. 
 
स्त्रीस घरर्नीन म्हणतात; म्हणजे घरचा कारभार भतजकडे असतो. तीस गृभहणी व स्वाभमनी असेंही 

नाांव आहे. 
 

धुत्र 
 
अांगणाांतून, ओटीवरून आभण सवध घरभर राांगतो आहे, आभण कोंवळे कोंवळे आभण बोबडे बोल 

बोलून माताभपतराांस आनांदभवतो आहे अशी पतु्रप्राप्तीची कस्थभत पुण्यवान् स्त्रीपुरुषाांवाांचून कोणास प्राप्त 
होणार आहे? 

 
एकच मुलगा असावा पण तो गुणवान् व नीभतमान् असावा. गुणाांचा व नीतीचा ज्याांमध्यें अभाव असे 

कौरवाांसाखे शेंकडों पुत्र असले तर काय कामाचे? जसा आकाशाांत कोट्यावर्ी तारे असूनही चांरावाांचनू 
प्रकाश पडत नाहीं तद्वत् सवध कुलाांत चाांगल्या पुत्रावाांचनू शोभा नाहीं् 

 
अरण्याांत एक वाळलेला वृक्ष असून तयास अकग्न लागला म्हणजे तो आपले बरोबर सभोंवारच्या 

इतर वृक्षाांसही जाळून टाकतो, तसे कुपुत्र हा आपला सवध वांश दुष्ट्कीत्तीनें जाळून टाकतो् 
 
भनपुत्रतव, अथवा पुत्र होऊन मरणें, बकवा मखूध पुत्र होणें; ह्याांपैकीं पभहलीं दोन कलमें पुरवतील, 

पण भतसरे पतकरणार नाहीं. कारण, पभहल्या दोन कस्थतींनी तेवढा वळे मात्र दुःख होईल परांतु मूखध पुत्रानें 
जन्मपयंत दुःख होईल् 

 
ज्याचा मुलगा भवद्वान् नाहीं, शूर नाहीं व नीभतमान् ही नाहीं तयाचें कुल, ज्या रात्रीं चांर नसून भजकडे 

भतकडे अांर्ार असतो, तसें अप्रकाभशत असतें् 
 
गभधरूप बशपींतून पुत्ररूप मोतीं प्राप्त होणें, व तयाचे योगानें सवध वांश सुशोभभत होणें ही आनांदकारक 

कस्थभत सुदैवी यासच प्राप्त होते, मांदभाग्यास कोठून भमळणार? 
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पुत्रप्राकप्त ही, स्त्रीपुरुषाांच्या खऱ्या पे्रमानांदाचें सांम्मेलन झाल्याचें दशधकच आहे् 
 
पुष्ट्कळ सांपभत्त असून तयाांत जर मुलगा नाहीं तर तया स्त्रीपुरुषाांचें व्यथध जन्म होय व लोक तयाांस पूज्य 

मानीत नाहींत. जसे प्रवासी लोक वाटेंत मोठाले वृक्ष पाहून तयाांनाां फळें नसलीं म्हणजे तयाांची बनदा 
कभरतात् 

 
वाईट मुलगा जन्मास येऊन आपल्या आईच्या तारुण्यरूप वृक्षाचा नाश करणारा कुऱ्हाड मात्र 

भनपजतो् 
 
जी गाय दुर्ही देत नाहीं व फळतही नाहीं भतला पाळून काय उपयोग आहे? तसाच जो भवद्वानही 

नाहीं आभण नीभतमान् ही नाहीं असा पुत्र काय कामाचा? 
 
वृक्षाच्या ढोलींत अकग्न असला तर तो तेवढ्याच वृक्षाला जाळील; परांतु कुपुत्र आपल्या मागील 

भपढ्याांसही बट्ा लावील् 
 

भूषि 
 
आकाशास सूयध भषूण, भाषणास सतय भषूण, घरास सुस्त्री भषूण, सभेस उत्तम व अप्रमाद भाषण हें 

भषूण, मनाचें भषूण सवांशी स्नेह असणें, कुलाचें सतपुत्र हें भषूण आभण सवांचें सवधभषूण नम्रता ही आहे् 
तयाचप्रमाणें सवध कलाांचें भषूण गायन, कानाांचें भषूण भगवतकथाश्रवण, रात्रीचें भषूण चांर व देशाचें भषूण 
न्यायी राजा होय् 

 
मदस्त्रावानें हत्ती शोभतो, कमलाांनीं सरोवर शोभतें, घोडा चालीनें व वगेानें शोभतो, मांगलकायांनीं 

घर शोभतें, व्याकरणशुद्ध भाषणानें वाणी शोभते, आभण सभा पांभडताांनीं शोभते् 
 

वोतभात 
 
दुसऱ्यास रामराम बकवा नमस्कार करून भवचारपूस करणें, परस्पराांचे कुशलप्रश्न होणें आभण 

एकमेकाांचें आदराभतर्थय करणें याांत फारसा अथध नाहीं तरी मनुष्ट्यास हें करणें आवश्य आहे. कारण, यावरून 
तयाच्या कुलशीलाचें अनुमान होतें. 

 
अनेक भवषयाांची माभहती असणें हें मनुष्ट्यास अतयावश्य असून, तयाभशवाय कोणतयाही सांबांर्ाांत 

बोलण्याभवषयीं प्रौढता येणार नाहीं. 
 
कोणास पदवीनें थोरपणा येतो, कोणास रव्यानें येतो, कोणास भवदे्यनें, कोणास अभर्कारानें, 

कोणास वांशानें व कोणास सदाचरणानें येतो. या सवध थोरपणाांत सदाचारानें भमळालेल्या थोरपणाांत ज्यास्त 
महत्त्व व शोभा आहे. 

 
आईसारखें या भतूळावर कोणीही थोर नाहीं. म्हणनू सदोदीत भतच्या आज्ञेंत राहावें. 
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एका गृहस्थानें दुसऱ्यास प्रश्न केला कीं, ह्या पृर्थवीवर दुर्वमळ काय आहे? —तयावर तयाणें उत्तर 
भदलें  कीं, प्राण व आई. याभशवाय वाटेल तो पदाथध व वाटेल तें नातें ह्या पृर्थवीवर भमळूां  शकेल परांतु सदरील 
दोन भचजा भमळभवणें अगदी अशक्य आहे् कभरताां, सतकृतयानें व सुनीतीने प्राणर्ारण व शक्तीप्रमाणें 
मातृसेवा आभण भतच्या आजे्ञचें अनुल्लांघन न करण्याभवषयीं मनुष्ट्यानें फार जपावें. 

 
पृर्थवींतील दौलत, शूर भवद्वान् व आजधवी हे तीन प्रकारचे लोक हांमेष उचभलतात् 
मनुष्ट्यानें मनुष्ट्यास उच्च बुद्धीप्रत नेणें हाच मुख्य सुभशके्षचा उदे्दश आहे् 
जे गृहस्थ लोकाांचे भहतकत्ते असतात तयाांचा लोक दे्वष कभरतात अशी उदाहरणें बहुत आढळतात् 
 
र्मधदे्वष इतर दे्वषाांपेक्षाां फार कठीण असतो; कभरताां र्माच्या उलाढालींत पडून वचवच करणें चाांगलें  

नाहीं. 
 

म्िातावधि 
 
म्हातारपणीं सवध अवयव आांखडून जातात, चालताांना झोकाांडे जातात, दाांत पडतात, डोळयाांनीं 

भदसेनासें होतें, कानाांनीं ऐकूां  येईनासें होतें, तोंडाांतून लाळ गळते, मोठ्या कष्टानें तोंडाांतून शब्द भनघतो व ते 
बाांर्वजन ऐकत नाहींत, बायकोही शुश्रूषा करीत नाहीं आभण पुत्र ही शत्रूसारखे पाहूां लागतात् तेव्हाां असें हें 
म्हातारपण दुःखकारक आहे तें मुळींच न आलें  तर बरें् 

 
पूवधवयाांत जें काांहीं करणें तें असें करावें कीं, तेणेंकरून म्हातारपण सुखाांत जाईल. 
 
आपल्या वृद्ध माताभपतराांची योग्य सेवा करावी व हीच अवस्था आपणाांसही येणार तेव्हाां आपल्या 

पुत्राांनींही आपली योग्य रीतीने शुश्रूषा ठेवावी ही इच्छा बाळगून तयाप्रमाणें व्यवस्था राहील अशी 
पभहल्यापासून काळजी राखावी. 

 
वाघासारखें म्हातारपण पुढें उभें राहून थरथर काांपभवतें आहे, शत्रूसारखे रोग शरीरावर टोले 

मारीत आहेत, फुटलेल्या मडक्याांतील पाण्यासारखा आयुष्ट्याचा एकसारखा पाझर चाललाच आहे् तरी 
लोक ईश्वराकडे लक्ष्य न देताां क्षभणक सुखास लुब्र् होऊन अक दुष्ट्कमें करतात हें आियध नव्हे काय? 

 
कोणतयाही कृतयाांत वृद्धाांची मसलत श्रयेस्कर असते. कारण, ते जें काांहीं साांगतात ते तयाांच्या फाराां 

भदवसाांच्या अनुभवावरून दुसऱ्यास भहतप्रद असेंच नेहमीं साांगतात. 
 
भदवसेंभदवस वृद्धावस्था ही नव्या प्रजेच्या बहुतकरून दृष्टीस पडूां नये असा काांहीं ईश्वरी सांकेतच 

झाला आहे काय न कळे् 
 
वृद्धाांस तरुणाांनीं नेहमीं नम्र असावें, तयाांशीं औद्धतय र्रूां  नये, ह्याांतच तरुणाांस मोठेपणा आहे. 
 
राज्य कारभाराांत भवद्वान्, भवचारी आभण वृद्ध असेच मुतसुद्दी असाव.े 
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वाजा–वाज्य 
 
राजे मूखध असतात; कारण, तयाांचे सभोंवतीं खुषामती वगैरे लोकच फार असतात. तयाचप्रमाणें 

कोणाचेही जवळ खुषामती लोक असतील तर तोही राजाप्रमाणेंच मूखध होईल् 
 
राजाचीं मुले घोडा चालवावयाची भवद्या भशकतात पण उपयोगी पडण्यासारखीं भवद्या भशकत 

नाहींत. घोड्यास राजा आभण प्रजा हीं सारखींच आहेत् जसा इतर लोकाांस तो पाडील तसा राजासही 
पाडील याांत सांशय नाहीं्् 

 
स्वतांत्र राज्याचा दरबार खोल असतो आभण तयाच्या मसलती कोणास कळत नाहींत. कारण कीं, 

तयाांत कपट फार असतें. परांतु लोकसत्तातमक राज्याांत सवध मसलती यशान्याय असतात म्हणनू तें 
राज्यदरबार सवध लोकाांस उघड असतें. 

 
कू्रर कायद्यानें लोक शहाणे होत नाहींत परांतु देश मात्र उजाड होतो् 
 
सरकार नसावें हें योग्य नाहीं, परांतु सरकार असणेंच जरूर आहे. कारण कीं, लोक दुष्ट फार 

याजमुळें तयाांचा कोणी तरी शास्ता पाभहजे. स्वताांचे शहाणपणानेंच सवध चालतात असें नाहीं. यास्तव कसें 
चालाव े याचा मागध दाखभवणारा कोणी तरी पाभहजे म्हणजे तयाांतच सुख आहे. कारण कीं, आपला रस्ता 
दुसऱ्याांनीं दाखवावा आभण आपण तया रस्तयानें चालाव ेहें बरें. 

 
इच्छा थोडी आभण भय फार अशी राजाची अवस्था आहे. तरी राजा होण्याची इच्छा बहुत लोक 

कभरतात. वास्तभवक पाभहलें  असता राजास इच्छा करण्यास काांहीं कमी नसतें व याजमुळें तो क्षीण होतो 
आभण भय फार याजमुळें तयास स्वस्थपणा नसतो् 

 
राजाची स्तुभत कभरतात ती खरी नाहीं; कारण कीं, तया राज्याभर्काराची लोक स्तुभत कभरतात, तया 

राजपुरुषाची कोणी करीत नाहींत् 
 
इतर लोकाांस बाहेर भफरण्यास मोकळीक असते तशी राजास नाहीं. आभण तयाजपुढें जो जातो तो 

मारेकरी असेल असें तयास भय वाटतें. इतर लोक खुशाल मोकळे भफरतात. परांतु राजाचा डौल आभण भय 
हेच तयास बांदींत ठेभवतात् 

 
रूम शहराांत वृद्ध लोकाांस न्यायार्ीश नेमीत होते. ती चाल जेव्हा मोडली तेव्हाां राज्य बुडावयास 

उशीर लागला नाहीं. कारण कीं, ज्याांस लहानपणींच सवध अभर्कार भमळाले तयाांस उमेद राभहली नाहीं. पण 
तयाांस इतकीच उमेद राभहली कीं, जें भमळालें  तेंच सदोभदत राहो; व म्हणून तयाांनीं तें सदोभदत 
राहण्याकभरताां अनथध केले् 

 
राजाचा चाांगलेपणा असणें याांत लोकाांस भषूण आहे. आभण तयास दुजधनपणा असणें ही लोकाांस 

लज्जा आहे् 
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शतेकी ही, चाांगले राज्याांतच उत्तम प्रकारची उपजीभवका आहे. 
 
जसा सूयध गरीब जांतु असला तरी तयास सवांबरोबर सारखीच उष्ट्णता देतो, तसा चाांगला राजा 

आपले प्रजेतील मोठे, लहान, गरीब, मातब्बर या सवांचें सारखें सांरक्षण कभरतो् 
 
सवांहून राजे लोक फार लौभभष्ट असतात् 
 
राजास जें वास्तभवक सुख असतें तें रयतेसही असतें. परांतु राजास स्वस्थ झोंप नसते, आभण तयाची 

इच्छाही तृप्त नसते हें रयतेपेक्षाां तयास दुःख आहे् 
 
राजानें आपल्यापासून, आपले शत्रूांपासून, आपले अभर्काऱ्याांपासून आभण आपले सेवकाांपासून 

रयतेचें रक्षण करावें. 
 
ज्या राज्याांत लोक दौलत भमळभवण्याची हद्द ठरवनू तयावर राज्य वाढूां देत नाहींत तें राज्य चाांगलें . 

कारण कीं, भमळवावयाचें भततकें  भमळालें  म्हणजे आणखी भमळभवण्याची इच्छा राहत नाहीं; आभण तेणेंकरून 
स्वभहताची बुभद्ध जाऊन लोकभहतास मनुष्ट्य लागतें. 

 
लबाड प्रर्ान आभण सरदार राजाजवळ असले म्हणजे ते तयास भवनाकारण युद्धास नेतात आभण 

आपण पळतात. 
 
जो प्रसन्न झाला तर सांपभत्तमान् करून टाकतो, पराक्रमाचे ठायीं तयास सदोभदत जयच आहे आभण 

ज्यास राग आला तर केवळ यमच होय अशा तेजाांनीं जो युक्त तोच खरा राजश्रीनें शोभतो् 
 
कोणी पुरुष राजाचें वणधन कभरतो कीं, हे राजा् तुझें दशधन झाल्याबरोबर शत्रूचे हाताांतील शस्त्र 

आभण भवद्वानाांचें दैन्य हीं ततकाळ गळून पडतात् म्हणजे इतका शूर व दानशील राजा असावा. 
 
राजाची चाकरी म्हणजे जीवावरची पोळी आहे् बकवा शस्त्राची र्ार आहे् अथवा बसहाला आबलगन 

करणें आहे बकवा सापाच्या तोंडाचें चुांबन करणें आहे्् 
 
प्रस्तुतचे राजे आभण सपध याांची कस्थभत सारखी आहे : राजे भोगी (भवलासी) असतात. सपध भोगी 

(भोगवान्) असतात; राजे कां चुकासक्त (कवचानें आच्छाभदत) असतात, सपधही कां चुकासक्त (अांगावर 
काांतीनें आच्छाभदत) असतात; तसेच ते कू्रर, वाांकड्या रस्तयानें जाणारे, दुष्ट आभण मांत्रसाध्य (राजे 
मसलतींवर अवलां बनू; आभण सपध-भोळया लोकाांचे मतें मात्र-जादू मांत्राचे स्वार्ीन्) असे असतात् 

 
अभवचारी राजा असला म्हणजे तयाच्या चतुर प्रर्ानाांचें चातुयध व्यथध जातें् 
 
राजा र्ार्वमक व सांन्यायी असल्यास तयाची प्रजा र्ार्वमक व न्यायवत्ती होते; व पापबदु्धीचा व अन्यायी 

असल्यास प्रजाही कू्रर, दुष्ट आभण पापाचरणी होते् 
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राजा शहाणा आभण भला असला तर बरें, नाहीं तर दरबार वाईट व कुकतसत होतो. 
 
राजे, भस्त्रया आभण वल्ली हीं तयाांजवळ जो असेल तयाचे नादीं लागतात् 
 
जुलमी राज्याांत मनुष्ट्याची बकमत मनुष्ट्यास ठाऊक नसते ह्यामुळें  तो गुलामभगरीस प्रवृत्त व पात्र 

होतो् 
 
राजानें आपली प्रजा भपत्तृभावानें पाळली म्हणजे ती प्रजा कर्ींही तयास प्रभतकूळ होत नाहीं. 
 

सेरक 
 
दभररी, रोगी, मूखध, उदरभनवाहाथध गाांवोगाांव प्रवास करीत बहडणारा आभण परक्याची सेवा करून 

राहणारा हे पाांच जीवांत असून मेलेले आहेत् 
 
जेवावयाला बसला म्हणजे आर्ाशासारखा पुष्ट्कळ खाणारा, भनजला म्हणजे कुां भकणासारखा, 

एखाद्याचा भनरोप ऐकणें बकवा साांगणें म्हणजे बभहरा बकवा मुका, एखादी वस्तु शोरू्न काढण्यास अांर्ळा 
आभण बाहेर कोठें कामास पाठभवणें तर तयाभवषयीं लां गडा, अशा खायाला काळ आभण भईुला भार असणाऱ्या 
सेवकास भर्ःकार असो् 

 
सेवा करणें हें एकां दरींत वाईट तर खरेंच; परांतु ज्या सेवपेासून लोकाांत कीर्वत्त वाढते ती सेवा, 

अथवा ज्या यजमानाची चाकरी करणें तयाजपासून सज्ज्ञान आभण सद्वत्तधनाचा भकत्ता ह्याांची प्राकप्त होईल 
तर, अशी सेवा सुखाला कारण असून ती आनांदानें करावी् 

 
र्न्याच्या आज्ञेंत राहणें, तयाशीं नम्रतेनें भाषण करणें आभण सदोभदत तयाची आपल्यावर प्रसन्नता 

होईल अशी वत्तधणकू ठेवणें हे चाकराचे मुख्य गुण आहेत. 
 

स्रातंत्र्य 
 
स्वातांत्र्य चाांगले आभण पारतांत्र्य वाईट. स्वतांत्र जे असतात तयाांचा नाश होत नाहीं. परांतु परतांत्री जे 

असतात तयाांस मुळींच सुख होत नाहीं. 
 
स्वतांत्रतेची मीठ भाकर आभण परतांत्रतेचें पांचपक्वान्नाांचें जेवण बरोबर आहे् 
 
उत्तम शतेी, मध्यम व्यापार आभण कभनष्ठ चाकरी ही म्हण स्वातांत्र्य आभण पारतांत्र्य याांवरूनच पडली 

आहे. 
 
स्वातांत्र्याचे खरे भोक्ते अमेभरकें तील लोक आहेत. पण तयाांजपेक्षाां इांग्रज लोक भवशषे आहेत. कारण 

इांग्रज लोक गुलाम पाळण्याचें मना कभरतात तसें अमेभरकन लोक करीत नाहींत् यावरून इांग्रज लोक 
आपपराभवषयीं खरे स्वातांत्र्यभप्रय आहेत् 
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बहदु लोकाांच्या भस्त्रयाांचें प्रस्तुत परमावर्ीस पोहोंचलेलें  पारतांत्र्य चाांगलें  नाहीं असें आलीकडे 
बहुतेक भवद्वानाांस वाटूां लागलें  आहे. 

 
प्ररास 

 
बहुत प्रवास केला आहे ते हुषार भदसतात; पण प्रवास हा भवचाराभशवाय आभण ज्या गोष्टी पाभहल्या 

तया गोष्टी ध्यानाांत ठेभवल्याभशवाय प्रवास करणारे ज्ञानी होणार नाहींत. 
 
भकतीएक लोक प्रवासानें इतर देशचे गुण आणीत नाहींत पण दुगुधण मात्र आभणतात् 
 
प्रवासानें बदु्धीस चातुयध व प्रशस्तता येते, भठकभठकाणीं अनेक चमतकार नजरेस पडतात, अनेक 

भठकाणच्या अनेक लोकाांचे स्नेह होतात, अनेक आचार आढळतात, सवध प्रकारच्या साहसकमांस पढुें 
सरण्याचें रै्यध येतें, गुणी असल्यास रव्यप्राप्ती होते, अनेक भाषा कळतात आभण असेच इतर अनेक प्रकारचे 
लाभ होतात. परांतु तयाांत कमीपणा एवढाच कीं, तया प्रतयेक भठकाणीं आपली घऱच्याप्रमाणें तरतूद राहणे 
मात्र कठीण आहे् 

 
सतत प्रवास करणें हें फार दुःखास्पद आहे, तयाहूनही दुसऱ्याच्या घरीं राहणें दुःखास्पद आहे, 

दुसऱ्याच्या घरीं राहण्यापेक्षाांही हलकट लोकाांची चाकरी करून बकवा तयाांच्या आश्रयाला राहणें हें अभर्क 
दुःखकारक आहे आभण सवांहून महादुःख दाभरद्र्य हें आहे् 

 
व्यापाराभदकें करून व अनेक देश भफरून जो आपला सांसार न कभरताां केवळ घरीं पायावर पाय 

टाकून पूवार्वजत रव्यावरच अवलां बून राहतो तयास लौकर दाभरद्र्य व दुःख याांची भेट होईल् 
 
ज्यास प्रवास ठाऊक नाहीं तयास काांहीं बोर् झाला नाहीं असें समजावें. ज्यास सांस्कृत समजत 

नाहीं तयास बहदुलोकाांचें फारसें ज्ञान झालें  नाहीं असें समजावें. 
 
प्रवाशी व्हाव ेतर कोलां बस, मांगोपाकध  याांजसारखे व्हाव;े नाहीं तर केवळ पोटबाबू लोक अनेक ढोंगे 

करून आमच्या इकडे हभरद्वारापासून तों रामेश्वरापयंत, व दुसरीकडे जगन्नाथापासून द्वारकेपयंत 
भफरणाऱ्या मखूध व परोपजीवी बैरागी वगैरेंसारखे कोट्यावर्ी प्रवाशी व भटकत भफरणारे काय कामाचे? 

 
खौप्य 

 
जे कोणी एखादी गोष्ट गुप्त ठेभवतात तयाचीं तीन कारणें आहेत.—एक ती गोष्ट मोठी व लजे्जची 

असते म्हणून; दुसरें; ती गोष्ट जर बाहेर फुटली तर आपला नाश आहे असें वाटतें म्हणून; आभण भतसरें 
कृभत्रम बकवा आपण करतों तयाचा लाभ दुसऱ्यास होऊां  नये म्हणनू. सांस्कृत भाषा मळूापासून गुह्य ठेभवली 
आहे, याचां कारण या भतन्हींपकैींच काांहीं तरी एक असावें. चौथें आढळत नाहीं. 

 
अपमान, कजध, पभतपकतनपे्रम आभण गृहभछर हीं सवधदा गुप्तच ठेवावीं. 
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खुि 
 
पुरुषाांला जर काांहीं गुण असतील तर ते आपाप लोकाांत प्रभसद्ध होतात, तयाबद्दल मोठीशी खटपट 

मुळींच नको; कस्तूरीचा वास बकवा साखरेची गोडी लोकाांस साांगण्याकभरताां मोठाल्या शपथा करणें नको व 
दुसऱ्याही खटपटी नकोत् 

 
गुणाांनींच उांचपणा येतो, परांतु उांच असनावर बसल्यानें येत नाहीं; राजवाड्याच्या सज्जावर कावळा 

बसला म्हणून तो मोराच्या योग्यतेस येणार नाहीं् 
 
असेंही कर्ीं कर्ीं आढळण्याांत येतें कीं, गुणवानच दुःखाांत पडून क्लेश भोगतात् पोपट, मनैा याांस 

मनुष्ट्यासारखें बोलताां येतें म्हणून तीं बपजऱ्याांत पडतात; परांतु कावळे, बगळे हे भनगुधणी पक्षी चैनीनें 
स्वतांत्रपणें भफरत असतात् 

 
गुण समजणारा हा गुणवानाांवर प्रीभत करतो परांतु जो गुणपरीक्षक नाहीं तयास गुणवांतापासून सांतोष 

होत नाहीं. मरु्र फुलाांकडे तयाांचें मारु्यध जाणणाऱ्या मर्माशा अरांण्याांतून र्ाांवनू येतात; परांतु बेडूक ज्या 
डबकाांत बकवा भवभहरींत असतो तयाांतून तयास बाहेर कोठेंही जावेंसें वाटत नाहीं व तयास ततसांबांर्ीं ज्ञानही 
नाहीं् 

 
गुण हेच लोकाांनाां मान्य होतात; तयाबद्दल तया मनुष्ट्याचें कुल बकवा तयाचे आईबाप याांजकडे कोणी 

पाहात नाहीं. दशरथराजाचा मुलगा रामचांर, परांतु दशरथास टाकून लोक रामचांरास भजूां लागले; 
तयाचप्रमाणें वसुदेवास टाकून वासुदेवास (कृष्ट्णास) भजूां लागले् 

 
पुष्ट्कळ गुणवान् जरी असला आभण जर तयास कोणास आश्रय नसला तर फार दुःखाची गोष्ट आहे. 

याकभरताां कोणाचा तरी आश्रय पाभहजेच. अमूल्य असा भहरा जरी असला तरी तयास सोन्याचा आश्रय 
असल्यावाांचनू तो व्यथध आहे व सोनें असलें  म्हणजे तो भहरा अांगठींत बसवनू लोकाांस तयाचें तेज तरी 
समजेल् 

 
गुणाांनींच लोकाांस मान भमळतो, नुस्तया सांपत्तीनें भमळत नाहीं; पूणध चांरापेक्षाां भद्वतीयेच्या चांरासच 

लोकाांत ज्यास्त मान भमळतो् 
 
मनुष्ट्यास गुण असले म्हणजे ते गुणांच तयाचें चाकराचें काम कभरतात; केवड्याचा सुवासच भुांग्याांस 

व सापाांस तयाजजवळ नेतो् 
 
गुणवानाांचा सहवास असला म्हणजे सवधत्र गौरव प्राप्त होतों. यःकबित् सूत जर फुलाच्या आश्रयास 

असेल तर पुष्ट्पमाळेबरोबर तेंही मोठमोठ्या लोकाांच्या डोक्यावर बसेल बकवा तयाांच्या गळयाांत वास करील. 
तयाचप्रमाणें फुलाांतील मुांगीही देवाच्या मस्तकावर बसेल् 
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रेशमी भकड्याांपासून पीताांबर होतो, पाषाणा (कसोटीचा दगड) पासून सोन्याची परीक्षा होते. 
शणेमातीपासून मोगऱ्या गुलाबाांचीं फुलें  होतात आभण लाांकडापासून अकग्न उतपन्न होतो. तेव्हाां कोणतयाही 
वस्तूांची तयाांच्या उतपभत्तस्थानावरून बकमत नसून केवळ तयाांच्या गुणाांवरूनच बकमत होते् 

 
गुणाांभवषयीं यतन करावा, व्यथध खटाटोप करण्याांत यश नाहीं. बाजाराांत दुभती गाय लोक लौकर 

घेतील; परांतु भबनदुभतया गायीच्या गळयाांत घांटा बाांर्ली तरी तीस कोणी भगऱ्हाईक भमळणार नाहीं् 
 
हभरण, मेंढरें, डुकरें हीं माांसाकभरताां, कस्तूरी मृग कस्तूरीकभरताां, वनगायी गांगावनाकभरताां, हत्ती 

हकस्तदांताांकभरताां, आभण मनुष्ट्य रव्याकभरताां माभरले व छभळले जातात; तेव्हाां तयाां तयाां जवळील ते ते गुणच 
तयाांच्या नाशास कारण होतात् 

 
सदोभदत सपांनीं वभेष्टलेले, सवांगाांवर काटे आभण झाडावरून काढण्यासही फार कठीण अशी जरी 

केवड्याांची कस्थभत आहे तरी तयाांजवळ सुगांर् हा एक गुण असल्यामुळें  इतर सवध दुगुधण तयाांत लोपून जातात् 
 
गुण हेच पूज्य होत, तेथें स्त्रीपरुषभेद अथवा लहान मोठेपणा मुळींच नाहीं् 
 
जेथें सांपभत्त आहे तेथें नम्रता नाहीं, जेथें नम्रता आहे तेथें सांपभत्त नाहीं, आभण जेथें नम्रता व सांपभत्त 

आहे तेथें भवद्या नाहीं. ह्याप्रमाणें सवध गुणाांचें एका भठकाणीं वास्तव्य भदसत नाहीं् 
 
गुणवान् नसून दुसऱ्याांनीं जर तयाची स्तुभत केली तर लोक तयास गुणवान् समजतात. परांतु आपल्या 

तोंडानें आपले गुण वणधन करणें ह्यास लोक हलकें  समजतात् 
 
सोन्याला कर्ीं सुवास येणें नाहीं, उांसाला कर्ीं फळ येणें नाहीं, चांदनास कर्ी फळें यावयाचीं 

नाहींत, भवद्वान् र्नवान् होणार नाहीं व र्नवान् फार भदवस वाांचणार नाहीं अशी परमातम्यानें गुणाांची योजना 
केली आहे असें भदसतें् 

 
जो ज्याच्या गुणाांचें महत्त्व जाणत नाहीं तो तयाची सवधदा बनदा करतो ह्याांत काय आियध आहे? 

भभल्लाांच्या बायकाांस सुदैवानें कोठां मोतयें साांपडलीं तर तीं टाकून तयाांनाां भप्रय असे गुांजाांचेच अलांकार तया 
वापरतात् 

 
थोराांशीं नम्रतेनें वागणें हा मोठा गुण आहे व तयावरून तयाांत फायदेही फार आहेत. 
 

रैद्य 
 
जगतावर वैद्य हे प्रभतस्त्रष्टेच आहेत् मात्र ते चाांगले वभहवाटलेले, अनुभभवक व शस्त्रवैद्य असावते. 
 
भदव्याांत तेल वात यथेच्छ असून मध्येंच तयास गूल येऊन, तो कोणीं न झाडल्यामुळें  जसा भदवा 

मालवतो, तशी आयुष्ट्युरूप तेलानें व शरीररूपवातेनें ही जीवज्योभत बराच कालपयंत अखांड राहावयाची; 
परांतु तीस मध्येंच अनेक रोगरूप गलू येऊन ते जेव्हाां ही जीवाज्योभत भवझवावयास प्रवृत्त होतात तेव्हाां ते 
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गूल वगैरे साफ करून जीवज्योभत कस्थर व शाांतपणें प्रज्वभलत ठेवणारा वैद्य हाच एक अप्रभतम भदवट्या 
आहे् 

 
आजाऱ्याजवळ मोठमोठाले शास्त्री, पांभडत, श्रोभत्रय, अकग्नहोत्री, तयाचप्रमाणें पदव्या भमळभवलेले 

भवद्वान्, भशल्पकलाभभज्ञ, ज्योभतषी वगैरे अनेक ततवभवचारी लोक बसभवले आभण तयाांत जर वैद्य नाहीं तर 
वरील भवद्वानाांच्या भवद्वते्तचा तया भबचाऱ्या ज्वरी मनुष्ट्यास काडीमात्र उपयोग न होताां, तयास कदाभचत् 
आपल्या अमूल्य जीवासही मुकणें प्राप्त होईल् म्हणनू वैद्य हे आवश्य आहेत. 

 
मनुष्ट्यास तापलेल्या लोखांडासारखा ज्वर भरला आहे, वायूनें भवचूक व भलभलतें बरळतो आहे, 

सवध इांभरयें ज्याचीं स्तब्र् झालीं आहेत आभण अशा तयाच्या अतयवस्थेमुळें तयाचीं घरचीं मनुष्ट्यें 
बावरल्यासारखीं व शोकाकुल होऊन तयाच्या भबछान्याजवळ बसलीं आहेत् अशा कस्थतींत तया सवध 
कुटुांबास आनांद देणारा व आजाऱ्यास पूवधकस्थतीवर आणणारा असा एक वैद्याभशवाय, भवद्वान् पुरुषाांपैकीं 
कोणतया वगाचे भवद्वानाचा उपयोग होणार आहे? कोणताही नाहीं, परांतु एक वैद्यच् 

 
ज्या वैद्यास नाभडज्ञान नाहीं, वैद्यशास्त्राचें पुरें अध्ययन केलें  नाहीं, रोगाचीं भनदानें ज्यास माभहती 

नाहींत, र्ातुभस्में आभण मात्रा याांची ज्यास परीक्षा नाहीं अशा मूखध वैद्याांचे योगानें रोगी बरा होणें तर 
एकीचकडे राहून तो व्यथध प्राणास मात्र मुकणार् तेव्हाां असे नाकाडोळयाांचे नाांवाचे वैद्य काय उपयोगाचे? 

 
चाांगल्या वैद्यशास्त्रज्ञाजवळ अध्ययन केलेला, अनेक औषर्ें व भस्में करण्याांत जो चाांगला 

वभहवाटलेला, भनरीच्छ, रै्यधवान् आभण दयालु अशा वैद्याचे हातूनच रोग्यास गुण येण्याचा भवशषे सांभव 
आहे् 

 
रोग्यास भलभलतेच अनेक काढे व औषर्ें देणारा आभण भलभलतींच चाटणें व तेलें  देणारा अशा 

वैद्याांकडून रोग जाण्याच्या ऐवजीं रोगाचा साांठा मात्र भवशषे व्हावयाचा् 
 
आजाऱ्यास बाजाराांतलीं औषर्ें आणून तयाचे काढे करावयास साांभगतलें  आभण काांही लां घनें 

करावयास साांभगतलीं; सुदैवानें आजाऱ्यास उतार पडला. परांतु तयाबद्दल जो वैद्य रव्य मागतो तेव्हाां तो 
खरोखर उपहासाला पात्र होतो् 

 
औषर्ाबद्दल रव्य घेणारे वैद्याांची औषर्ेंही घेऊन मनुष्ट्ये मरतात, तेव्हाां लोक अशा वैद्याांस 

यमापेक्षाही ज्यास्त कू्रर असें माभनतात : यम हा मनुष्ट्याांचे प्राणच काय ते हरण करतो, परांतु वैद्य हा तयाांचे 
रव्य.आभण प्राण हीं दोन्हींही हरण करतो् 

 
करो 

 
पृर्थवीवर कवी होते व आहेत म्हणूनच आज आपणास फार प्राचीन काळचा इभतहास भमळतो. 

नाहींतर पूवीं काय झालें  ह्याबद्दल सवध शून्य झालें  असतें् 
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कभवता करण्याचा गुण फारच वणधनीय आहे. मात्र तयाचे पुरस्कत्ते हे चाांगले श्रीमान् 
भोजराजासारखे असाव.े 

 
कभव कभवता कभरतो व भतचें पालन व लाड म्हणजे वागभवणें, हें उत्तम मनुष्ट्याकडून होतें. जसें, वृक्ष 

हे फलें  फुलें  उतपन्न कभरतात आभण तयाांचा सुगांर्, वारा हा दूरवर नेतो् 
 
कवींच्या कभवतेनें कवींसच आनांद होतो इतराांस होत नाहीं. चांराच्या योगानें समुरास भरती येईल 

परांतु कुव्यास कर्ींही येणार नाहीं् 
 
भवद्वान् असणारे जे कवी तेच कवी होत, इतर कवी ते कवी नसून केवळ कपी होत् 
 
जे कवी आपली कभवताशकक्त केवळ श्रीमांताची स्तुभतस्तोस्त्रें करण्याांतच खचूधन तयामुळें रव्यालां कार 

भमळभवतात ती तयाांची कभवताशकक्त वशे्येसारखी लोभी होय् 
 

ज्यीणतषो–खणितो 
 
ज्योभतषी व गभणती याांजमुळेंच पृर्थवीच्या, ताऱ्याांच्या व ग्रहाांच्या गभत, रात्रभदनमान, समुराची भरती 

ओहोटी, ग्रहणें, अनेक अगम्य स्थलाांची लां बोंची असेच अनेक चमतकार आपले दृभष्टगोचर होऊन अनुभवास 
येतात् 

 
कोठें आकाश आभण कोठें परृ्थवी? परांतु पढुील ग्रहणाभद व भदनमानाभद आज यथाथध व भबनचकु 

वत्तधभवताां येतात ही ज्योभतषशास्त्राची केवढी महती? 
 
एका मनुष्ट्या वरून सवध पृर्थवीच्या जमाखचाचा अजमास काढताां येण्याची गभणतशास्त्राची अप्रभतम 

शकक्त आहे. 
 
अष्टादशावर्ाांनी, शतावर्ानी वगैरेंसारखे साियध भचत्त करणारे चमतकार गभणतशास्त्राचे प्रभावानेंच 

झाले आहेत व भदवसें भदवस ज्यास्त होतील ! 
 
ज्योभतषावरून भसद्ध झालेल्या ग्रहगतींच्या अनुरोर्ानें प्रतयेक व्यक्तीच्या सुखःदुखाचें भभवष्ट्य 

साांगणारे ज्योभतषी हे केवळ ढोंगी व अज्ञान लोकाांस बुचाडणारे होत् 
 
पूवीपासून ज्योभतष्ट्याांकडून ग्रह वगैरे पाहवनू आपली भावी कस्थभत समजून घेण्याच्या नादीं 

लागलेले मोठमोठे लोकही रु्ळीस भमळाले आहेत् तेव्हाां अशा गप्पाांवर सूज्ञाांनीं भवश्वासूां नये. 
 
पृर्थवी गोलाकार आहे, भतच्या ऋतुमानाांतील बरोबर फेरफार, पृर्थवीवरील हवचेें मान वगैरे हीं सवध 

प्रतयेक मनुष्ट्यास घराांतून बाहेर पाऊलही न टाकताां भबनचूक समजतात; हा प्रभाव केवळ एका ज्योभतषाचा 
होय्् 
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पृर्थवीच्या ज्या भागाांत ज्योभतष व गभणत जाणणारा एकही नाहीं तेथील लोकाांची व जनावराांची 
कस्थभत सारखी होय् तयाांस भतभथ, वार, ग्रह, नक्षत्रें, ऋतुमान वगैरेंच्या ज्ञानाचा अगदीं अांर्ार असतो् 

 
जो भनज्योभतष प्रदेश आहे तेथें जर एखाद्या ज्योभतर्ववदानें पुढील सवांस समजणारें असें व 

आपल्यापासून दूर अशा आकाशाांतील फेरफाराांचें भाभकत साांभगतलें , तर अनुभवाांतीं ते अज्ञान लोक तया 
ज्योभतष्ट्यास साक्षात् देंव समजतील् कोलां बस हा नव्या साांपडलेल्या अमेभरका खांडाांत गेल्यावर, थोडेच 
भदवसाांनीं येणाऱ्या सूयधग्रहणाबद्दल तयाणें आपल्या ज्योभतषज्ञानानें तेथील अज्ञान लोकाांस साांभगतलें  व 
तयाप्रमाणें तयाांस अनुभव आल्यावर ते भोळे लोक तयास देव मानूां लागले्् 

 
दुखुपि 

 
जे दुगुधण झाांकण्याचा यतन कभरतात ते आपला दुगुधण फारच दृष्टोतपत्तीस आणतात. जो म्हणतो कीं, 

मला काांहीं कळत नाहीं तयास फार कळतें असें लोक मानतात. परांतु जो आपल्यास मी गरीब आहें असें 
म्हणतो तयास कोणी गरीब म्हणत नाहीं् 

 
आपलें  आपणाांस जर जाणावयाचें असेल तर लोकाांच्या खोडी पाहून आपल्या खोडी जाणाव्या् 
 
सद्गुण गभरबामध्येंही असला तरी चाांगला पण दुगुधण थोरामध्येंही वाईट् 
 
सद्गुण आभण दुगुधण म्हणजे, जें चाांगलें  असेल तें करणें याचें नाांव सद्गुण व जें वाईट असेल तें न 

करणें याचें नाांव दुगुधण; परांतु वाईट आभण चाांगलें  साांगणें हें आपलें  एकट्याचें काम नव्हे. 
 
दुसऱ्याचे दोष काढावयास सोपें परांतु आपले काढणें अवघड् 
 
जें वास्तभवक असेल तें चोरून ठेवणें हा मोठा दुगुधण आहे. 
 
आपला दुगुधण सोडण्यापूवीं तो आपणाांत आहे हें कळलें  पाभहजे. यास्तव जे आपला दुगुधण झाांकतात 

ते लोकाांस भदसूां देत नाहींत असें नाहीं. परांतु आपला आपणही पाहात नाहींत् 
 
मुख्य दुगुधण तीन आहेत : चोरी, चाहाडी आभण व्यभभचार. याां भतहींवाांचून मनुष्ट्य कसा असला तरी 

तो बरा असें लोक म्हणतात. 
 

मद्यधान 
 
दारू भपण्यासारखा अनाचार, अनथध आभण जीभवतवास मातीमोल करून टाकणारें असें दुसरें 

कोणतेंही व्यसन नाहीं् 
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कोणतयाही र्मधमताचे लोक मद्यपान करणें सशास्त्र बकवा भहतकर आहे असें म्हणत नाहींत, मग 
आलीकडे मद्यपानाचा जो एवढा प्रभाव माजला आहे हा भकती दुःखाचा आहे? तयाांत बहदु लोकाांस तर हा 
प्रभाव फारच अभनष्टकारक व दभरर उतपन्न करण्याला कारण आहे् 

 
शाक्त म्हणभवणाराांत मद्यपानाचा अभतबनद्य प्रकार फारच प्रचभलत आहे व तयाांजसारखे कू्रर, 

अर्मार्न आभण पापकत्ते बहदूांत आभण तयाांतही ब्राह्मणाांत कोणी नसतील् 
 
मद्यप्याजवळ कतय कोठून वास करणार? माांसभक्षकाांस दया कोठली? भवषयीं जनाांस भवद्या कोठून 

होणार? आभण दभरद्र्याकडून मोठमोठीं कृतयें कशीं होतील? 
 
मनुष्ट्य मद्य प्याला म्हणजे तयाची काय अवस्था होते् तयाची शुभद्ध जाऊन तो वाटेनें हेलपाटत व 

झोकाांडे खात जातो, मद्यपानाचे व्यसनाने सवध दौलत मातीस भमळते, तो वायू झाल्यासारखी बडबड 
कभरतो, तयाचा जीव व्याकूळ होऊन तो प्रभतक्षणीं जातो कीं, काय असें तयास वाटतें. आभण तो भवषायाांर् 
होऊन तयास आपपर काांहींच भान राहत नाहीं, असा तयास सभन्नपात होतो. व तयाचा पभरणाम पाप आभण 
पापाचा पभरणाम नरकवास हींच मद्यप्यास प्राप्त व्हावयाचीं्् 

 
िट्ट 

 
हट्ानें नाश फार, पण नफा थोडा. 
 
स्वमतास हट्ानें अनुसरणें ह्याांत लोकाांचा नाश आहे. 
 
आपल्यास नीट भदसेल तसें आपण करावें. तसेंच लोकाांनाां नीट भदसेल तसें तयाांस करूां  द्यावें. 

आपले मतानें तयाांनीं चालावें हा हट् नसावा. 
 
कर्ीं कर्ीं हट्ानेंच मोठमोठीं काये होतात : मुसलमानी र्मधप्रसार, आभण भिस्ती र्मधशास्त्राचीं 

भाषाांतरें वगैरे मोठमोठीं कामें हट्ानेंच झालीं आहेत् 
 

अधवाा 
 
सहजवृत्त्या चूक झाली तर तो अपरार् नव्हे. 
जे स्वताां अपरार्ी असतात ते दुसऱ्याचे अपरार् फार पाहतात. 
लहान चुकीस आभण मोठे चकुीस सारखें मानूां नये आभण तयाच प्रमाणें सारखा राग करूां  नये. 
 
अपरार्ी यास कोडताांत भशक्षा न होओ. परांतु लोकाांत तयाची अब्र ूजाते व तयाचे मन तयास खातें. 

याहून तयास शासन तें कोणतें असावें? 
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आपला जरी स्वकीय असला आभण तयाचे हातून वास्तभवक अपरार् झाला, तर तयास तयाचे भावानें 
न्यायार्ीशाकडे नेला म्हणून तयाचा भाऊ दुगुधणी बकवा अपरार्ी म्हणावा काय? नाहीं. भवचारी लोक ह्या 
कामास योग्यच म्हणतील. कारण कीं, आपला बांरु् झाला तरी तयाचा अपरार् छपभवणें हें वाईट काम आहे. 

 
जो अपरार् छपभवतो तयास आपल्यास छपभवण्याची जरूर पडते. 
 

खरप 
 
शहाणा नम्र असेल तो चाांगला; कारण कीं, उद्दामपणा हा मूखधपणाचें भचन्ह आहे. 
 
लोक अहांकारानें आपले दोष झाांकतात आभण दुसऱ्याचे उघड कभरतात् 
 
म्हातारपण रूपाचा नाश कभरतें, आशा रै्यध घालभवते, मृतयु प्राण हरण कभरतो, र्माचरणास मतसर, 

सदाचरणास दुष्टाची सेवा, कीत्तीस क्रोर् आभण सवांस सवध प्रकारें गवध हरण कभरतो् 
 
मनुष्ट्य गर्ववष्ठपणानें दुसऱ्याची बनदा फार कभरतात; दे्वषानें करणारे थोडें. 
 
रोज मोठीं दुःखे नाहींत. तरी लोक तयास कां टाळतात; आभण सुखाचे भदवसाांत गवध, राग व 

उद्धटपणा याभशवाय भदवस जात नाहीं् 
 
आपले महतवाभवषयीं गवध करूां  नका. रव्यवानास रावणासारखा गवध असतो आभण गरीब 

पृर्थवीसारखा शाांत असतो् 
 
सोंग ढोंग मनुष्ट्य करतें तें गवानें, अज्ञानानें बकवा दुसऱ्याचे तुच्छतेनें करतें् 
जो आपली व लोकाांची खोड जाणतो तो गवध करीत नाहीं. 
मनुष्ट्यानें चाांगले कमाभवषयीं अहांकार केला तर तो बरा. 
आजधवी लोक फार वाईट. कारण कीं, ते गवाचें पोषण कभरतात. 
गर्ववष्ठ मनुष्ट्य इकच्छतो कीं, आपली भकक्त सवांनीं करावी. 
 
योग्य मनुष्ट्य मोठे जाग्यावर असला तरी गवध करीत नाहीं. कारण कीं, तयाचे मनाांत असें असतें कीं, 

माझी योग्यता कमीच आहे. 
 
जो मनुष्ट्य गर्ववष्ठ असून आपले हाताखालचे लोकाांस तुच्छ मानतो तो मनुष्ट्य आपलेहून वभरष्ठाचे 

फार आजधव कभरतो. 
 
दुसऱ्यानें इजा केली तर सोसते, पण गवध सोसत नाहीं. 
 
गवानें मनुष्ट्य गैरभशस्त गोष्टी कभरतो. 
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वीख 
 
ज्याचें शरीर रोगी तयास सवध सुखें वृथा आहेत् 
 
काांहीं रोग असे आहेत कीं, तयाांस तवभरत उपचार केले पाभहजेत आभण काांहीं रोग असे आहेत कीं, 

तयाांस दमा दमानें उपाय कराव ेलागतात. घाई कभरताां कामाां नये. 
 
मनुष्ट्याची शरीर प्रकृभत रोगी बकवा भनरोगी ही तयाच्या आईबापाांच्या प्रकृतीनुरूप होते. कभरताां 

आईबापाांनीं आपल्या शरीराची जोपासना चाांगल्या रीतीनें केली तर तयाांची सांततीही सदृढ व भनरोगी होईल. 
 
क्षय, अपस्मार, कुष्ट, रक्तभपती, वडे, दमा, गमी, वायु, इतयादी दुष्ट रोग परांपरेनें चालतात. व 

तयामुळे तशा वांशाांतील प्रजा क्षीण व रोगी भनपजत जाते् अशा मनुष्ट्यापासून सांततयुतपादन जेणेंकरून न 
होण्याचे जे उपाय अभववाह वगैरे, ते सवधदा कायम राखण्याभवषयीं देशभहतेच्छूांनीं काळजी वागवावी. 

 
भनरोगी प्रजा असेल तरच देशाचें भहत आहे. आजपयंत जे जे शूर व भवजयी पुरुष उदयास आले 

आहेत ते सवध शरीरप्रकृतीचे दृढ असल्यामुळेंच आले, असें भसद्ध होतें. 
 
बहदुर्मांत लग्नसमयीं वरू् व वर सगोत्रज व सप्रवर, असें न पाहताां वर हा हुशार, सशक्त व तरुण 

पाहावा आभण वरू् ही सुांदर, सदृढ, भजला पुष्ट्कळ भाऊ आहेत आभण तरुण अशी पाहावी म्हणून आज्ञा आहे; 
भतचा हेतु सांतती भनरोगी भनरोगी व सशक्त होण्याकभरताांच आहे. 

 
देशाचें भहताभहत प्रजेच्या आरोग्यावरच अवलां बनू आहे. 
 
शरीर प्रकृतींत रोगाांस भबऱ्हाड देण्याची ज्याांची इच्छा नसेल तयाांणीं भनव्यधसन, पभरभमत गृहस्थाचार 

म्हणजे बहुतेक ब्रह्मचयध, साकतवकान्नभक्षण व भनष्ट्काळजी राहण्याचे सदुपाय, इतक्या गोष्टी पाभळल्या असताां 
ते खरोखर भनरोग, सशक्त व दीघायु राहतील. 

 
शुणचभूपतता–स्रच्छता 

 
शुभचभूधतपणा म्हणजे केवळ वस्त्रप्रावरणाची व शरीराची स्वच्छता ठेवणें येवढेंच नव्हे; परांतु 

आतम्याची व मनाचीही स्वच्छता आवश्य पाभहजे व तयावाांचून बाहेरील स्वच्छता मलीन होय. तयाचप्रमाणें, 
केवळ आतमा व मन याांच्या शुभचभूधतपणाकडे लक्ष्य देऊन वस्त्रप्रावरणाची, भाांड्याकुां ड्याांची व शरीराची 
हेळसाांड करताां कामा नये. कारण, शरीर असलें  तर मनाच्या व आतम्याच्या शुद्धीचा प्रयतन, आभण 
वस्त्रप्रावरण व भाांडेंकुां डें स्वच्छ असलें  तर शरीराची वरील स्वच्छता राहील् 

 
बहदुर्मांतील बहुतेक कमें स्वच्छतेकभरताां व शरीरारोग्यतेकभरताांच र्मधशास्त्रकाराांनी भलहून ठेभवलीं 

आहेत हें सवांस अनुभतू झालें  आहे. 
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मनुष्ट्य रूपानें व वणानें कसाही असो तयाच्या स्वच्छतेच्या झकाकी खालीं तयाची ती भवगुणता सवध 
लोपून जाऊन तयामुळें  तयाच्या सहवासाचा परक्यास सहसा भतटकारा येत नाहीं. 

 
डोक्याांत घाणीनें उवा पडून डोकें  कडाकड खात आहे, वषोंवषांत कर्ीं शरीरास जलस्पशधही झाला 

नाहीं, अांगावर कीट चढलें  आहे व जवळ आला असताां ज्याची घाण येत आहे अशा मनुष्ट्यास कोणी 
दाराजवळ देखील उभें राहूां देत नाहीं् 

 
शौच, मुखमाजधन व स्नान हीं स्वच्छता देणारीं तीन कमे, शरीरारोग्यतेला बहदुर्मधशास्त्राांतील केवळ 

ततवरूप सुवाभसक आभण अांतबाह्य उटणें होत् 
 
महामारीसारखे उतपात मनुष्ट्याच्या अस्वच्छतेनें व गैदीपणानें होतात म्हणनू मनुष्ट्याच्या कत्तधव्याांपैकीं 

स्वच्छता हें एक पभहलें  कत्तधव्य आहे् 
 
मनुष्ट्यास सवध प्रकारचे रोग होण्यास मुख्य कारण घाणेरडेपणा व अपभरभमतता हेंच होय. 
 

अध्ययन र राचन 
 
अध्ययन हें सवध आयधजनाांचें मुख्य काम आहे, तयाचप्रमाणें ब्राह्मणाांच्या षट कमांतीलही मुख्य गभणलें  

आहे. 
 
अध्ययनावाांचून मनुष्ट्याचा मनुष्ट्यपणा नष्ट होतो असें सुज्ञ लोक म्हणतात. म्हणनू कोणीही असांस्कृत 

व ठोंब्यें असें राहूां नये. 
 
वाचनानें मनुष्ट्याच्या भवचाराांस पुष्टता येते, ज्ञानाचा प्रसार होतो, मनास प्राशस्तय येतें व तें अकलेस 

तेज आणतें. परांतु हें सवध लक्ष्य देऊन वाभचलें  तरच खरें आहे. 
 
वाचनाांत र्मध, नीभत, दया, परोपकार आभण सतय इतयाभद भवषय प्रभतपादक आभण बोर्पर असे 

ग्रांथच स्त्रीपुरुषाांनी वाचाव.े शृांगाभरक व बीभतस ग्रांथाांचा सवधथा तयाग करावा. 
 

स्फुट 
 
भमळालें  म्हणजे खावें प्यावें, दान र्मध करावा व आनांदानें राहावें. पाहा, मर्माशा एवढें श्रम करून 

बबदु बबदु साांचवनू मोठें थोरलें  मर्ाचें पोळें  करतात; परांतु तयाचा लाभ तयाांस न होताां भलताच कोणी 
आगांतुक तयाांचा नाश करून आपण उपभोग घेतो् 

 
खायाला प्यायाला प्रष्ट्कळ भमळणें आभण तयाचा उपभोग घेण्यास शकक्त असणें, तसाच शरीराांत 

पराक्रम राहणें, आभण अनुकूल असून दान करण्याची बभुद्ध असणें हीं सार्ारण तपाचीं फळें नाहींत् 
 
व्यवहारशून्य कभव आभण पर्थय न करणारा रोगी याांस कोण हांसत नाहीं? सवध हांसतात् 
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राजाश्रय, चोरी, घोड्याांचा व्यापार आभण समुराांतून परदेशाशीं व्यवहार करणें हीं सार्लीं तर 
पुष्ट्कळ कल्याण होतें आभण भवरुद्ध झालीं तर प्राणाांशींच गाांठ पडते् 

 
मर्ाकडे माशा, नीतीनें वागणारा आभण गुण सांपन्न तयाजकडे सांपभत्त, लवणाकडे उदक आभण 

योग्यायोग्य भशक्षणाकडे बभुद्ध हीं वळतात. 
 
ज्याला तकध  नाहीं असा वैद्य आभण भववकेशनू्य असा सांन्यासी हे शोभत नाहींत. 
 
एक पदाथध असून तयावर भतघाांच्या तीन बदु्धी असतात; वैराग्यशील हा स्त्रीस मृभत्तकेचा पतुळा आहे 

असें मानतो, भवषयी मनुष्ट्य स्त्रीच आहे असें म्हणतो, आभण माांसाहारी वाघ वगैरे कू्रर पशु हे तें माांस आहे असें 
समजतात् 

 
राजापुढें आभण भवद्वानाांच्या सभेंत प्रथम भाषण कभरताांनाां हृदय सकां प होतें् 
 
मनुष्ट्याचे मनोव्यापार, सांपभत्त, तारुण्य आभण जगणें हीं सवध चांचल असून एक कीर्वत्त मात्र भचरांजीव 

आहे् 
 
कर्ीं रागानें झळफळलेला व कर्ीं आनांदानें पूणध अशी अव्यवकस्थत भचत्ताची रुष्टतुष्ट कस्थभत असून 

तयाजपासून पभरणामही भयांकरच होतो् 
 
एकानें काांहीं कृतय केलें  आभण तें जरी बनद्य असलें  तरी दुसरें सार्ारण लोक तें पाहून आपणही 

कभरतात. तेव्हाां लोक हे अांर्परांपरेंतील असून खरें तत्त्व जाणणारे थोडेच आहेत् 
 
चाांगला कुलीन वर पाहून मुलगी द्यावी, मुलाला भवद्या भशकवावी, व सद्धमानें कीर्वत्त सांपादावी् 
 
ज्या सांपत्तीच्या योगानें मनुष्ट्य गर्ववष्ठ होणार नाहीं तीच सांपभत्त, ज्यानें सवध आशा टाकल्या आहेत 

तोच सुखी, भवश्वासपात्र तोच भमत्र आभण आतमसांयमन करणारा तोच पुरुष होय् 
 
ईश्वरास ज्यानें जाभणलें  तयास स्वगधसुख देखील तृणप्राय आहे, शूर पुरुषास जीव तृणप्राय वाटतो, 

आभण भनभरच्छास सवध जगत् तृणासारखें वाटतें् 
 
वडील बकवा वभरष्ठ असून कुबुद्धीचा व दुःशील असला तर तयास मान देऊां  नये, परांतु नीच जातीचा 

असून सुबदु्धीचा व सज्जन असेल तर तयाची पूजा करावी. 
 
दोन बायकाांचा नवरा हा, भबळाांत साप आभण भबळाबाहेर माांजर अशा कस्थथींत असणाऱ्या 

उांदराप्रमाणें आहे. 
 
जाांवई, पोट आभण अकग्न याांस भकती जरी भदलें , भरभवले आभण जळण घातलें  तरी बहुर्ा तयाांची 

तृकप्त होत नाहीं् 
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लोक दुःखपीभडत झाले म्हणजे देवाची प्राथधना कभरतात, रोगी झाले म्हणजे तप कभरतात आभण 
दभररी झाले म्हणजे दान र्मध करण्याची इच्छा कभरतात् 

 
कृपणाचें रव्य आभण बसहाचे केश याांस ते मेल्याभशवाय इतराांचा हस्तस्पशधही होणें मोठें दूरापास्त 

आहे् 
 
ज्या मनुष्ट्यास सांपभत्त प्राप्त झाली असून भतचा उपभोग कसा घ्यावा हें कळत नाहीं तो, आकां ठ 

पाण्याांत जाऊनही जसें कुत्र्यास पाणी भपताां येत नाहीं तयाप्रमाणेंच आहे् 
 
चमतकाभरक बातमी, उत्तम भवद्या, उत्तम कस्तूरीचा वास आभण जलाशयाांत टाकलेला तेलाचा बबदु 

हीं आपोआपच फार लाांबवर पसरतात् 
 
दुष्ट मांत्र्याच्या योगानें राजा भबघडतो, दुःसांगाने कुलीन पुरुष भबघडतो, लाडानें मुलगा नासतो, 

मनुष्ट्याची बुभद्ध अभशक्षणानें भबघडते, दुराचरणी मुलाच्या योगानें कुटुांबाची दुष्ट्कीर्वत होते, दुजधनाांची चाकरी 
केल्यानें सुभशलता जाते, मद्यप्राशनानें भनलधज्ज होतात, बरोबर देखरेख न ठेभवल्यानें शतेें खराब होतात, 
सदोभदत प्रवासाांत असल्यानें भमत्रप्रीभत कमी होते, अप्रामाभणकपणानें मतै्रींत भवतुष्ट येतें आभण दूरवर भवचार 
न कभरताां वाटेल तशी उर्ळल्यानें आभण गवानें सांपभत्त जाते् 

 
कुग्रामाांत राहणें, नीचाची चाकरी करणें, जाडें भरडें व वाईट अन्न खाणें, मूखध मुलगा आभण 

बालभवर्वा मुलगी हीं पाांच दुदैवी मनुष्ट्यास भवस्तवावाांचून तयाच्या देहाची राख करणारीं आहेत् 
 
मुकेपणा बरा परांतु खोटें बोलणें नको, मुळींच पौरुष नसलें  तरी चाांगलें  परांतु पररव्य लुबाडून 

घेण्याची इच्छा न होवो, शून्य गोठा बरा परांतु तयाांत मारकीं व दाांडगीं गुरें नकोत, भनजधन अरण्याांत राहाणें 
बरें परांतु अभवचारी व जुलमी राजाच्या शहराांत राहणें नको आभण प्राणतयाग उत्तम परांतु अर्म्याचा सहवास 
नको् 

 
क्रमानें काम केलें  तर घोंटाळा होत नाहीं. 
 
जो लोकाांत व्यापार र्ांदा करून अथवा दुसरें प्रकारानें माभहतगार असतो तो मनुष्ट्याची परीक्षा 

बरोबर कभरतो. परांतु गैरमाभहत आभण ज्यास कोणतयाही गोष्टीचा अनुभव नाहीं तो परीक्षा करूां  शकत नाहीं. 
 
पुरुष आभण भस्त्रया याांची एकच व्यवस्था आहे. 
 
जों जों फार वाढतें तों तों पडावयाचें लागीं येते् 
 
पोरास वाईट खोड लागण्याचें कारण असें आहे कीं, तयाचें लाड करणें व तो जें मागेल तें देणें; 

तेणेंकरून तयाची मागणीं वाढतात आभण शवेटीं आईां बापास देण्याचें सामर्थयध नाहींसें झालें  म्हणजे मग तो 
अथांतच दुव्यधसनी होतो् 
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आईबाप आपले पुत्रास सुभशके्षनें बाराव े वषीं सांभभवत व थोर करूां  शकतात तसेच हयगयीनें 
जन्मपयंत थोराचें पोर (अज्ञान) असें ही तेच कभरतात् 

 
भमत्राचा भरांवसा र्रला नाहीं तर तो कपट करील. आभण चोरावर ही भार ठेभवला तर तो चोरी 

करणार नाहीं् 
 
जो लवकर नाहीं म्हणून साांगतो तो बनमे काम कभरतो. कारण दुसरी तजवीज करण्यास तो 

आपणाांस सावर् कभरतो् 
 
जो नेमानें भनजतो, उठतो व जेवतो तयाची प्रकृभत ठीक राहाते. 
बुडतयाचा पाय खाांचेंत असतो् 
आर्ीं बभुद्ध जाते नांतर भाांडवल जाते् 
अभतशय सुखाचा बोजा झाला म्हणजे रुभच नाहींशी होते् 
 
राजाचे आभश्रत असून परोपकार करण्याच्या नाांवानें पूज्य, पुष्ट्कळ सांपभत्त असून कृपण, बुभद्धवान् 

असून आळसानें अभ्यास न करणारा, तरुण असून नेहमीं प्रवास करीत बहडणारा, आभण ज्ञाता असून ईश्वर 
भकक्त न करणारा इतक्याां जन्म व्यथध होय् 

 
मूखध लोक जेथें श्रोते आहेत तेथें वक्तयाांचे पाांभडतय व्यथध होते : अांर्ळयापुढें उत्तम सुरूपस्त्री नेऊन 

उभी केली तरी भतच्या रूप दशधनाचा तयास आनांद होणें नाहीं् 
 
कौडीचुांबकपणानें कीर्वत्त जाते, रागीटपणानें गुणाांची बकमत उतरते, फुशारक्या मारल्याने खरेपणा 

जातो, दुव्यधसनानें सांपभत्त जाते, व्यग्रतेनें मनाची कस्थरता जाते, गर्ववष्टपणानें प्रभतभष्ठतपणा आभण नम्रता हीं 
जातात, लोकाांचीं भछरें पाहून तयाांवर टीका करीत बसणाऱ्याचा कुलीनपणा जातो, दुराचरणानें पराक्रम नष्ट 
होतो, दाभरद्र्यानें लोकाांमर्ील आदर कमी होतो आभण ममतेनें सज्ञानपणा व्यथध होतो् 

 
उद्योग करणाऱ्यास दाभररय नाहीं, ईश्वरस्मरण करणाऱ्यास कर्ींही पातक स्पशध करीत नाहीं, भमत 

भाषण करणाऱ्याशीं कर्ीं कोणाची भाांडाभाांडी होत नाहीं आभण सावर् असणाऱ्यास कर्ीं भीभत येत नाहीं. 
 
राजाांनाां तयाांचा नीभतयुक्त कारभार शोभा देतो, गुणवानाांस नम्रता ही शोभा देते, भस्त्रयाांनाां लज्जा हें 

भषूण आहे, बुभद्धमानास तयाची कभवता शकक्त भषूभवतये, भाषणास मरु्रता, शरीरास सुरूपता, ज्याचें मन 
चाांगलें  आहे तयास सच्छास्त्रावलोकन, योगी लोकाांस शाांतवृभत्त, सशक्ताांनाां क्षमा, आभण सांसारी जनाांस 
सांपत्तीची अनुकूलता व सुशीलता हीं भषूणें होत् 

 
ज्याला सांपभत्त भमळभवण्याची इच्छा आहे. तयाजकडून हाांजी हाांजी व्हावयाचीच, जो चढला तो 

पडेलच, भवषयी मनुष्ट्याची फभजती व्हावयाचीच, भभकाऱ्यास लोकाांच्या घरीं बहडावें लागणारच. ज्याचें 
अांतःकरण अस्वस्थ झालें  आहे तयास व्याकुलता यावयाचीच, दोषयुक्त मनुष्ट्यास सांशय उतपन्न व्हावयाचेच, 
लोभी मनुष्ट्याची दुष्ट्कीर्वत्त व्हावयाचीच, आभण कर्ींच युद्धाांत गेला नाहीं बकवा तयाभवषयीं ज्यास माभहती नाहीं 
तयाचा पराभव होणारच् 
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भमत्राला भनष्ट्कपटपणाने, शत्रूला नीभत आभण शकक्त याांनीं, लोभ्याला रव्यानें, ईश्वरास 
परोपकारानें, सज्जनाांस आदरानें, स्वस्त्रीला पे्रमानें, सोयऱ्या र्ायऱ्याांस शाांतीनें, रागावलेल्याांस स्तुतीनें, 
वभरष्ठाांस नम्रतेनें, मूखांस अनेक सुनीतीच्या गोष्टी साांगून, रभसकाांस अलां काभरक भाषणानें, भवद्वानाांस अनेक 
प्रकारच्या भवद्याांनीं आभण एकां दर सवांस आपल्या सुशीलतेनें आपलें सें करावें् 

 
जवळ नसेल तयाची इच्छा करावयाची आभण जवळ असेल तयाांत अतृप्त राहावयाचें ही एक 

लोकाांची रीभत आहे. तसेंच, अलभ्य असेल तयाभवषयीं प्रयतन कभरतात आभण जवळचें मात्र बोळभवतात् 
 
बहुतकरून हलक्या लोकाांचें बकवा भनस्सार पदाथांचें अवडांबरच फार असतें. पहा :– इतकें  

बकमतवान् सोनें पण तयास हलक्या बकमतीच्या काांस्याइतका नाद नसतो; परांतु काांस्याचा घणघणाटच 
फार्् 

 
दुसऱ्याला उपदेश करते वळेीं सवध भशष्ट होतात. परांतु स्वतःवर तो प्रसांग बेतला म्हणजे तेच 

पुरस्कते मागें राहतात हें फार वाईट् 
 
जशी सोन्याची परीक्षा चार लोकाांकडून कसोटीवर लावनू, तोडून, तापवनू आभण ठोकून अशा चार 

प्रकारानें होते, तद्वत् मनुष्ट्याची परीक्षा तयाची भवद्या, कुल, शील आभण वत्तधन ह्याांवरून कभरतात् 
 
जर नीभतशास्त्रभनपुण राजा र्ार्वमक झाला अथवा मोठमोठीं शास्त्रें म्हटलेला पुरुष भवचारवान् पांभडत 

झाला तर तयाांत फारसें आियध नाहीं. तर, रूप–यौवन – सांपन्न अशी स्त्री आपले पाभतव्रतय रक्षून राभहली 
अथवा भनदधय असूनही कर्ीं पाप करीत नाहीं असा पुरुष असला तर मात्र आियध व आनांद खरा् 

 
कोणाचेंही तोंड भरल्यावर (लाांच वगैरे भदल्यावर) कोण बरे आपणास वश होणार नाही? मृदांगाचें 

तोंड भरल्यावर तोही मरु्र आवाज काढूां लागतो् 
 
सोन्याचीं फुलें  खऱ्या फुलाांसारखीं करणारे शेंकडों कारागीर भनघतील. परांतु खऱ्या फुलाांतील जो 

सुवास तो तयाांत घालण्याभवषयीं एक परमेश्वरच कारागीर आहे् 
 
मनुष्ट्य आजारी पडलें  म्हणजे चौघाांचीं चार मते पडतात :– वैद्य म्हणतात यास कफ भपत्त वगैरे 

झालें  आहे; ज्योभतषी म्हणतात याचे ग्रह सद्ध्या अभनष्ट आहेत; पांचाक्षरी म्हणतात यास बाहेरबार्ा झाली 
आहे आभण ज्ञाते जे आहेत ते ईश्वभरकृतीनें ह्या सवध गोष्टीं झाल्या आहेत असें म्हणतात् 

 
शाांत वृत्तीसारखें तप नाहीं, सांतोषासारखें सुख नाहीं, आशसेारखें दुःख व रोग नाहीं आभण 

दयेसारखा र्मध नाहीं् 
 
राजे, श्रीमान्, लहान, म्हातारे, तपस्वी, भवद्वान्, भस्त्रया, मूखध आभण वभरष्ठ याांस शहाण्या मनुष्ट्यानें 

उलट उत्तर करूां  नये. 
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सहा कानीं गेलेली कोणतीही गोष्ट सवध जगास समजली असें समजावें, चार कानीं गेली तर काहीं 
तरी गुप्त राहण्याचा सांभव आहे आभण दोन कानींच म्हणजे एकाच मनुष्ट्यास माभहत असेल तर कालत्रयींही 
कोणास कळणार नाहीं् 

 
सांशय हा सवध भठकाणीं जाांचतो व सवध कृतयाला तो एक भवघ्नच आहे. म्हणून तो सवधथैव टाकून 

भदला तरच हातीं र्रलेलें  कायध भसद्धीस जाईल. 
 
आपलें  कायध झालें  म्हणजे चाकर यजमनाची पवा बाळगीत नाहीं, एकदाां बायको भमळाली म्हणजे 

मुलगा आईची पवा ठेवीत नाहीं, मुलें  झालीं म्हणजे बायको नवऱ्याची भवशषे काळजी करीत नाहीं आभण रोग 
बरा झाला म्हणजे रोगी वैद्यास एका उत्तरानेंही पसुत नाहीं् 

 
कोणी तरी एक भमत्र असावा, मग तो भभकारी असो बकवा श्रीमांत असो; एका भठकाणीं वस्ती करावी, 

मग ती एखाद्या गाांवढ्याांत असो बकवा मोठ्या शहराांत असो; एक बायको करावी मग ती सुरूप असो अथवा 
कुरूप असो; आभण एकाच ईश्वराची भकक्त व पूजा करावी, खांडी भर देव पुजणें चाांगलें  नाहीं् 

 
दभररीपणा हा रै्यानें शोभतो, कुरूपता सदाचरणानें चाांगली भदसते, कसें तरी जाडें भरडें पण तेंच 

ऊन अन्न असलें  तर तें गोड लागतें आभण हलकें  व बचध्या वाकळा असलेलें  वस्त्र स्वच्छतेनें शोभतें् 
 
उद्योग, कलह, खरूज, जुगार, मद्यपानाभद दुव्यधसनें, आहार, भवषयेच्छा आभण झोंप हीं अभ्यासानें 

वाढतच जातात् 
 
पाण्याांत तैलबबदु, मूखांचे ठायीं गुप्तगोष्ट, थोडें जरी असलें  तरी सतपात्रीं भदलेलें  दान आभण सूज्ञ 

मनुष्ट्याांतील शास्त्रभवचार हीं लोकाांत आपोआपच पसरतात् 
 
एकदाां पाभहलें  दोनदाां पाभहलें , शांभरवळेाां पाभहलें , अथवा पाांचशें वळेाां पाभहलें  तरी सारखेंच. उगीच 

नाभदष्टपणा करूां  नये् 
 
अभतलोभ केला असताां मस्तक भफरून जातें् 
 
भभक्षुकानें दुसऱ्या भभक्षुकास पाभहलें , कुत्र्यानें दुसऱ्या कुत्र्यास आभण कोंबड्यानें दुसऱ्या कोंबड्यास 

पाभहलें  असताां तयाांचा सांताप होऊन ते व्यथध वदधळीवर येतात् 
 
माशा, वशे्या, उांदीर आभण भभक्षुक हे परक्यानें भमळभवलेल्यावर आयते भनवाह करणारे आहेत् 
 
ज्योभतष, शकुन, र्मध, प्रायभित आभण वैद्यकसांबांर्ी औषर्ें वगैरे हीं अशास्त्र साांगणारा मूखध होय् 
 
कुलाांत परांपरेनें चाललेल्या भवद्येंत भनष्ट्णात झालेला आभण गभधश्रीमांत हे गर्ववष्ट व उन्मत्त होत 

नाहींत् 
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भाांडीं फोडावीं, चव्हाट्यावर जाऊन पाांघरुणाांच्या बचध्या करीत बसावें अथवा वाटेल तें बडबडावें 
आभण कोणीकडून तरी लोकप्रभसद्ध व्हावें अशी इच्छा बाळगणाऱ्यास भर्क्कार असो् व तयाजसारखा मखूध 
कोणी ही नसेल्् 

 
सवांचा नाश होत असून अध्याचा नाश होण्यानें अर्ा भाग वाांचतो असें जर असेल तर सूज्ञ 

तयाप्रमाणें सवांची आशा र्रून तेंही अर्ध गमावीत नाहीं. 
 
भाषणचातुयानें सांपभत्त भमळते; गोड भाषणानें भमत्र, आप्त, हे आपल्यास अनुकूल होतात; भाषणानें 

बांदी भोगावी लागते; आभण प्रसांग भवशषेीं भाषणानेंच मृतयूही येण्याचा सांभव आहे. कभरताां बोलते वळेी वळे 
प्रसांग पाहून योग्य तेंच बोलावें. 

 
न्यायानें वागलें  तर पशु देखील सहाय होतील; परांतु अन्यायानें वागूां लागल्यास सख्खे भाऊही 

सोडून देतील् 
 
जन्म देणारा, पोषण करणारा; भवद्या भशकभवणारा आभण भयापासून रक्षण करणारा हे बापाप्रमाणें 

आहेत. 
 
जो मोठ्या सांकटाांतही आपलें  स्वरूप आभण मनोभनग्रह बदलीत नाहीं तोच र्न्य् 
 
इतराांच्या तोंडून काांहीं गैरशब्द आला तर लोक तयास बाष्ट्कळ व मूखध म्हणतात. परांतु सदोभदत 

लोकाांस आनांदभवणाऱ्याचे तोंडून जर तसेच गैरशब्द भनघाले तर तयास लोक थट्ा समजून आनांद मानतात् 
जसें इतर लाांकडें जाळलीं तर तयाांपासून भनघालेल्यास आपण रू्र म्हणतों आभण चांदनाांचीं लाांकडें जाळून 
भनघालेल्यास रू्प म्हणतों् 

 
ज्याची सांपभत्त दान र्मांत खचध होते, भवद्या पुण्यप्राप्तीकडे जाते; तपस्वी आपलें  तप 

ईश्वरबचतनाकडे खर्वचतो आभण परोपकाराथध जो भठकभठकाणीं मोठमोठीं व्याख्यानें देतो व कीत्तधनें करतो तो 
तै्रलोक्याांत वांद्य होय् 

 
हळू हळू चालत असल्यास सवध पृर्थवीवर पयधटन होईल, हळूहळू बचध्या जुळून केली तर एक गोर्डी 

होईल, हळूहळू भहमालयासारख्या उांच पवधताच्या भशखरावर मनुष्ट्य पोंचेल, हळूहळू सवधभवद्यापारांगत होईल 
आभण हळूहळू रव्य भमळवनू भमतव्ययानें एखाद्या राजासारखेंही होण्याचा सांभव आहे. तेव्हाां कोणतीही गोष्ट 
सावकाश, अस्खभलत आभण शाांततेनें केला असताां सवध प्रकारच्या अवस्था सुखकर होतात् 

 
स्वबुद्धीनें सारासार भवचारपूवधक कोणतेंही काम करणें उत्तम आभण श्रेष्ठ लोकाांच्या बुद्धीप्रमाणें 

वागल्यास तयाहूनही उत्तम, परांतु परकीयाांच्या हलकट बदु्धीनें चालणाऱ्यास फार दुःख व नाशकारक आहे. 
 
लोक हे बहुर्ा, तयाांस जो उपरव देतो तयालाच लवनू भजून असतात : मोठ्या हत्तीची कोणी पूजा 

करीत नाहीं बकवा सापाांस मारणाऱ्या गरूड पक्ष्याचीही पूजा करीत नाहींत. तर सवांस ज्याच्यापासून भय 
अशा नागाची (सापाची)च ते पूजा कभरतात् 
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कपटी स्वभाव असणें हे नीचतवदशधक आहे. यास्तव शब्दानें बकवा अथानें देखील कोणाशीं कोणीं 
कपट करूां  नये. 

 
जन्मापासून अज्ञानी लोकाांचे सहवासानें ज्या समजुती पडतात तया गैर समजुती होत. तया मनाांतून 

घालभवण्यास मोठा सांस्कार लागतो. 
 
पूवापर सहवासानें पडलेल्या समजुती जरी वाईट असून परक्यानें तया समजून साांभगतल्या तरी 

मनुष्ट्य तया लौकर टाकीत नाहीं. याजकभरताां तयास हांमेषा भवचाराच्या कसोटीवर घालून पाहात जावें. 
 
दयेची वृभद्ध भजतकी होईल भततकी करावी हाच मनुष्ट्याचा र्मध व थोरपणा आहे आभण हेंच भवदे्यचें व 

ज्ञानाचें सुफल आहे. 
 
जशा जुन्या समजुती लौकर जात नाहींत तशा लहानपणापासून ज्या खोडी लागतात तयाही लौकर 

जात नाहींत. परांतु, कोणी तया वाईट म्हणून साांगत असताांही जो वडेेपणानें व आपल्याच हेक्यानें टाकीत 
नाहीं तो बनद्य होय् 

 
मनुष्ट्याचें चापल्य व कस्थभमता म्हणजे घाई व थांडपणा हीं कर्ीं कर्ीं भहत करतात. व कर्ीं कर्ीं 

अभहत करतात. याकभरताां कोणतेंही काम फार दूरवर भवचारानें कराव.े 
 
स्वाभभवाक आनांदी मनुष्ट्य सुखी असतो आभण दुमुधखलेला दुःखी असून तयाच्या कपाळच्या आठ्या 

कर्ींच जात नाहींत् व तयाच्या अशा स्वभावामुळें  कोणासही सौख्य म्हणनू कर्ींही भमळणें नाहीं् 
 
काल अनुकूल असला म्हणजे व्हावयाच्या नाहींत अशाही गोष्टी होतात आभण तोच प्रभतकूल झाला 

म्हणजे साध्य गोष्टीही दुस्साध्य होतात् राम लक्ष्मणास म्हणाला, ‘बा लक्ष्मणा् कालाची गभत कशी आहे 
पाहा : तो प्रभतकूल होता तेव्हाां मी राज्यारूढ होत असताांही तयावळेीं भपतयाच्या आजे्ञनें वनवास भोगावयास 
भनघणें माझे कपाळीं आलें , आभण आताां काल अनुकूल आला तसें कर्ीं न होणारें असें हें पाण्यावर दगड 
तरण्याचें कृतय घडत आहे् 

 
ज्या घराांत मोठें कुटुांब नाांदत असतें तेथें कोणी एकच दुदैवी राहतो, आभण जेथें एकच दांपतय असतें 

तेथें मोठा कुटुांबभवस्तार होऊन शवेटीं काांहीं राहत नाहीं् ह्याप्रमाणें रात्र आभण भदवस हे दोन फाांसे घोळून 
ह्या पृर्थवीरूप पटावर प्राभणरूप सोंगट्याांनीं ईश्वरानें डाव माांभडला आहे्् 

 
——— 

 
वाजनोणत 

 
श्री. सवाईमार्वराव साहेब पेशव े याांस वाचण्याकभरताां आतया गुरूजी याांणीं ही राजनीती मोडींत 

भलभहली होती. तयाची एक प्रत आम्हास भमळाली, ती इतर सवध लोकाांसही वाचण्यासारखी आहे असें 
समजून लोकभहताथध प्रभसद्ध केली आहे. 
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लीकणितरादो 

 
नोतोचो कलमें 

 
(१)स्वर्मी दृढ भवश्वास असावा. (२) इांभरयभ्रष्टाचा सहवास नसावा. (३) वृद्धपरांपरेची मयादा 

रक्षावी. (४) भमष्ट भाषण करावें. (५) समार्ानवृभत्त असावी. (६) लोकापवादाचें भय र्रावें, (७) शरीररक्षा 
असावी. (८) कुटुांबास आज्ञेंत ठेवावें. (९) स्वाभमतवाचा गुण असावा. (१०) स्वाभमभकक्त असावी. (११) 
पुत्राांस सुभशक्षण द्यावें. (१२) जमाखची वाकब असावें. (१३) मुतसद्दीपणा व राजकारस्थानीपणा असावा. 
(१४) न्यायभनष्ठुरता असावी. (१५) मामलतींत शाहाणें असावें. (१६) व्यापाराांत शहाणें असावें (१७) 
वतनाांतील आचरण शुद्ध असावें (१८) सतपुरुषाचा सन्मान राखावा, (१९) पापरव्य भमळवूां नये, (२०) व्यथध 
खचध करूां  नये, (२१) दुष्ट व्यहारी ओळखाव,े (२२) वभरष्ठाांशी सख्य ठेवाव. (२३) बांरू्ांस अांतर देऊां  नये. 
(२४) परोतकषाचें सहन करावें (२५) नाशकत्ते ओळखावें. (२६) मनुष्ट्याचा गौरव करावा. (२७) 
सेवकवृत्तीनें र्ना आजधवाव.े (२८) स्वरूपज्ञान असावें. (२९) शरणागताचे सांरक्षण करावें. (३०) भशक्षा व 
प्रभतबांर् अनुभवला असावा. (३१) भहशबेाचा मोजबा वारांवार राखावा. (३२) जाबसालीं शाहणें असावें, 
(३३) सारासार भवचार करावा. (३४) बांदोबस्ताच्या पद्धती असाव्या. (३५) स्नानसांध्याभद षट कमी लक्ष्य 
असावें. 

 
——— 

 
नोणतखुि र त्याचंो साानाखंें 

 
(१) स्रामी दृढ णरश्वास असारा :– 

 
(१) खरे बोलावें. (२) भनयमानें चालावें. (३) लोक वाईट म्हणतील तें भवचारास व शास्त्रास भवरुद्ध 

नसेल तर टाकावें. आभण (४) वभडलाांचे आज्ञेंत राहावें. 
 

(२) इणंद्रयभ्रष्टाचा सिरास नसारा :– 
 
(१) असतय बोलतो तो, भजव्हेंभरय भ्रष्ट समजावा. (२) लोभी. मनेंभरयभ्रष्ट समजावा. (३) 

अभवश्वासी म्हणजे कणेंभरय भ्रष्ट असणें हाच बुभद्धभ्रांश समजावा आभण, (४) कामातुर व परस्त्रीरत असणें 
हाच सवेंभरयभ्रष्ट समजावा. 

 
(३) रृिधवंधवेचो मयीदा वक्षारो :– 

 
(१) कुलाचार पाहावा. (२) देशाचार पाहावा. (३) श्र्लाध्य सांबांर् करावा. आभण, (४) नीचाचे 

बुद्धीनें वागनू कोणाची अमयादा करूां नये. 
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(४) णमष्ट भाषि कवारें :– 
 
(१) कोणाचे मनाचा भवनाकारण भांग करूां नये, (२) अभहत भवचार सागूांनये, (३) दीघधदे्वष र्रूां नये, 

आभण, (४) भमत्राांशीं कृभत्रम ठेवूांनये. 
 

(५) समााानरृणत्त असारो :– 
 
(१) लाभ होईल तो ईश्वरास भनवदेन करावा. (२) अभभमान र्रूां नये. (३) पाांडवाांचा वनवास 

स्मरावा व तेथेंही तयाांनीं र्मध सोडला नाहीं हें समजावें. (४) गमावल्या वस्तूचा शोक करूां नये. आभण, (५) 
करावयाचें तें आर्ीं बोलूां नये. 

 
(६) लीकाधरादाचें भय ावारें :– 

 
(१) पापाभवषयीं. (२) अपमानाभवषयीं. (३) शापाभवषयीं. आभण, (४) अपयशाभवषयीं. 
 

(७) शवोववक्षा असारो :– 
 
(१) आहार नेमानें करावा. (२) औषर्ी उपाय कायाकारण कराव.े (३) व्यायाम — घोड्यावर 

बसणें, तालीम वगैरे करणें, इतयाभद गोष्टींचा अभ्यास असावा. (४) इभरये स्वार्ीन ठेवावीं; म्हणजे तयाांचे 
स्वार्ीन आपण कदाभप होऊां  नये. आभण, (५) बचता न लागे असा र्ांदा करावा. 

 
(८) कुटंुबास आज्ञेंत ठेरारें :– 

 
(१) भयेंकरून. (२) स्नेहेंकरून. (३) भनतयकमांच्या अगधलें करून (अडसरानें). आभण, (४) 

वभडलाांचे भशक्षेंत लज्जायुक्त व मयादेंकरून. 
 

(९) स्राणमत्राचा खुि असारा :– 
 
(१) कुलवानाचें महतव रक्षाव.े (२) ठरभवलेला पगार सेवकास द्यावा. (३) चाांगल्या मांत्र्याांचे 

उपदेशावर भवश्वास ठेवावा. (४) खभजना बाळगावा. (५) पुत्रवत् प्रजा पाळावी. (६) सेना क्षीण करूां नये. 
(७) भमत्र कोण शत्रु कोण हें ओळखावें. (८) सांपाभदलेल्या कीतीचें सांरक्षण करावें. (९) यथाथधवादी असे 
प्रर्ान कराव.े (१) सभहष्ट्णुता असावी. (११) दुव्यधसनी लोकाांचे जो आजधव कभरतो तो शत्रु समजावा. (१२) 
बांरु्वगध आज्ञेंत ठेवाव,े व प्रसांगीं योग्यता पाहून कामास पाठवाव.े (१३) प्रभतज्ञा सतय करावी. (१४) औदायध 
व शूरतव असावें. (१५) दुष्टाचें पाभरपतय करून भशष्टाचें सांरक्षण करावें. (१६) सेवक जनाांचे सुबदु्धी पतु्र 
पाहून तयाांस अश्वभशके्षप्रमाणें लहानपणा पासून, ज्या व्यवहाराचें कारण आहे तया व्यवहारीं, एकसारख्या 
भशके्षनें तयार करावें. (१७) काम साांगून कसोटी पहावीं. (१८) एखाद्या मनुष्ट्याचें इमान कसें आहे हें लक्ष्याांत 
ठेवावें. (१९) इमानी मनुष्ट्यास योग्यतेस चढवीत असावें. (२०) र्न्यापासून अमयादा, अयोग्य दांड, व अर्मध 
घडल्यास तो र्नी प्रजेस मान्य होत नाहीं हे समजून, एक मयादा हीच सारी सांपदा अशा भनियाने र्मध सोडूां 
नये; सवांस एक सारखी भशक्षा असावी; गरीब मतबर हा भेद ठेवूांनये. आभण, (२१) पदरचे मांडळींत एकमत 
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असावें, नाहीं तर एकाचे शहाणपण एकास भमळणार नाहीं अशीं माणसे व्यथध श्रम करून बाळगल्यानें 
तयाांच्यानें काांहीं सांरक्षण होणार नाहीं. यास्तव जागोंजाग पद्धती घालून काम चालवावें. 

 
(१०) स्राणमभक्तत असारो :– 

 
(१) राजपतनीशीं एकाांत करूां नये. (२) वारांवार लोभ र्रूां नये. (३) कोणाशीं असतय बोलूां  नये. (४) 

समयीं शरीराची आशा ठेवूां नये. आभण, (५) आज्ञाभांग करूां  नये. [जो ज्याचा र्नी तो तयाचा राजा]. 
 

(११) धुत्रासं सुणशक्षि द्यारें :– 
 
(१) देशाटनें करवावीं. (२) पांभडताांचा समागम करवावा. (३) राजसेवा करवावीं. (४) भशक्षायुक्त 

भवद्याभ्यास करवावा. आभण, (५) पुत्र शहाणे करण्याकभरताां, रव्याचा हात आांखडूां नये. 
 

(१२) जमागची राकब असारें :– 
 
(१) र्न्याचे आज्ञालेखाची मयादा रक्षावी. (२) सांशययुक्त अक्षर भलहूां नये. (३) लबाडाचा सांग 

नसावा. (४) केलेल्या व्यवहाराचें स्मरण ठेवावें. (५) जमाखचांत चूक राहूां देऊां  नये. (६) मनुष्ट्याची 
योग्यता समजून भवश्वास ठेवावा. आभण, (७) सवध प्रकारचे भहशबे भशकाव.े 

 
(१३) मुत्सद्दो र वाजकावस्थानो असारें :– 

 
(१) र्नी आपला म्हणनू तयाची आज्ञा उल्लांघन करूां  नये. (२) र्न्यापाशीं र्न्याचे अभहत गुप्त ठेवूां 

नये. (३) परदरबारचा गुप्त लाभ हा लाभ मानूां नये. (४) र्न्यास कळलें  नाहीं तें आपण सांभाळावें, व समयीं 
तयास भनवदेन करावें. आभण, (५) अभर्कार जनत करावा. 

 
(१४) नयायणनष्ठुवता असारो :– 

 
(१) दुसऱ्याचें नुकसान जाणावें. (२) शास्त्रपारांगत ज्ञान असावें. (३) पुढे दोष येणार नाहींत असा 

भववादपूवधक भनिय करावा. आभण, (४) न्यायाचे कामाांत पुत्रास व परकीयास समान मोजावें. 
 

(१५) मामलतींत शिािें असारें :– 
 
(१) शतेाची लावणी वाढवावी. (२) हप्तयाचा वसूल अगाऊ घ्यावा. (३) रयत राजी राखावी. (४) 

भनभावणी होईल अशी सरकार भकफायत समजून करावी. आभण, (५) लोभ र्रून सीमाहरण बकवा 
वृभत्तच्छेद करूां  नये. 
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(१६) व्याधावातं शिािें असारें :– 
 
(१) नफा उदीमाांत गुांतवूां नये. (२) फार नफा घेऊां  नये. (३) मूखांशीं र्ांदा करूां  नये. (४) देणें घेणें 

आहारीं ठेवावें (५) भनयमानें सतय बोलावें. (६) उर्ार भवसरू नये; मुदतीस वसूल घेत जावा. (७) कोणी 
बोलेल असें करूां  नये. आभण, (८) भाांडवल व पत फार सावर्पणें जतन करावी. 
 
(१७) रतनातंोल आचवि शुि असारें :– 

 
(१) भोगवटा चालवावा. (२) खोटे वाद उभे करू नये. (३) दायादभाग वाांटून द्यावा. आभण, (४) 

वडीलपणाचें स्वाभमतव रक्षावें. 
 

(१८) सत्धुरुषाचा सनमान कवारा :– 
 
(१) जो काहीं एक परमाथध आचरोत तो सतपुरुष समजावा. (२) जो प्रपांच साकतवांकबुद्धीनें करतो 

तोही सतपुरुषच जाणावा. (३) जो एकभनष्ठ सेवक तोही सतपुरुष होय. आभण (४) परोपकाराथध तळीं बाांर्णें, 
अन्नछत्र घालणें इतयाभद कामें जो करतो तो सतपुरुषच असें समजावें. 

 
(१९)  धाधद्रव्य णमळरूं नये :– 

 
(१) भवश्वासघाताचें जें रव्य तें पापरव्य होय. (२) र्न्याचें नुकसान करून भमळभवलेलें  र्न तें. (३) 

चाांडाळसांबांर्ाचें रव्य तें आभण, (४) अभतलोभानें नाकबूल जावें व अज्ञानास फसवानें अशा प्रकारें 
भमळभवलेलें  रव्य तें. 

 
(२०) व्यथप गचप करंू नये :– 

 
(१) घर आपल्या पुरतें बाांर्ावें. (२) र्मधकायध होईल तें पक्कें  करावें. (३) अन्न वस्त्र कुटुांबास सारखें 

द्यावें; व असेल तयाांत पुरवनू खावें. (४) भमळभवलें  भकती व खचध केला भकती हें भनतय नेमानें पाहावें. (५) 
प्रयोजनीं नेमस्त खचध करावा; कजध करूां  नये. आभण, (६) राांडबाजी व भकमया आभण रव्य काढावयाचा 
उद्योग हीं करूां  नये. 

 
(२१) दुष्ट व्यरिावो ओळगारा :– 

 
(१) आतमभहताथध दुसऱ्याचा नाश कभरतो तो दुष्ट व्यवहारी होय. (२) अभतवाद घालून, खोटा 

कागद व खोटा व्यवहार करतो तो. (३) गाफल राहून बवेकुबींनें गमाभवतो तो. आभण, (४) भयभीत होऊन 
अवसान घालभवतो तो. 

 
(२२) रणवष्ठाशंो सख्य ठेरारें :– 

 
(१) भवद्या व बदु्धीनें जो ज्यास्त तो बळानें वभरष्ठ. (२) रव्यानें वभरष्ठ. आभण, (३) तपाने वभरष्ठ. 
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(२३) बंांूस अतंव देऊं नये :– 
 

(१) सन्मान ठेवावा. (२) ममधस्पशध न करावा. (३) वांचना करवनू देऊां  नये. आभण, (४) दे्वषबुभद्ध 
र्रूां  नये. 

 
(२४) धवीत्कषीचें सिन कवारें :– 

 
(१) सद्वांश ओळखावा. (२) भचत्त प्रशस्त असावें. (३) आपला स्वभाव बरा बकवा वाईट हें 

ओळखावें. (४) भवनय, गुण, व भनपुणता हीं असावी. आभण, (५) जें आपल्यास योग्य तेंच आचरावें. 
 

(२५) नाशकते ओळगारें :– 
 
(१) दीघधसूत्री. (२) वाचाळ. (३) आळशी. (४) छद्मी. (५) कुचर. (६) कपटी. (७) दे्वषी. (८) 

अहांकारी. (९) लोभी. (१०) असतयभाषणी. आभण, (११) तारीफ करणारे. 
 

(२६) मनुष्ट्याचा खौवर कवारा :– 
 
(१) रव्यानें. (२) सन्मानानें. (३) कृपावलोकनानें. व (४) भप्रयभाषणानें. 
 

(२७) सेरकरृत्तोनें ानो आजपरारे :– 
 
(१) र्न्याचा राग सोसून घ्यावा. (२) गुणाांनीं र्नी वश करावा. (३) र्न होईल तयाचा लाभ 

इच्छावा. (४) र्न्याशीं गरमाभहतीची गोष्ट बोलूां  नये. (५) तयाची खोटी खुषामत करूां  नये. आभण, (६) 
आजे्ञस कोणतेंही भनभमत्त साांगूां नये. 

 
(२८) स्ररूधज्ञान असारें :— 

 
(१) सदाचाऱ्याचें स्वरूप. (२) व्यवहारकत्त्याचें स्वरूप. (३) पराक्रमी पुरुषाचें स्वरूप. आभण, (४) 

गुणी व इतर सवध कामाांत कुशल असणाऱ्या लोकाांचीं नानाभवर्. स्वरूपें ओळखून गुण मात्र ग्रहण कराव;े 
बहकूां  नये. 

 
(२९) शविाखताचें संवक्षि कवारें :— 

 
(१) अन्यायी सांकटापासून सोडवाव.े (२) उपयोग असल्यास उच्छेभदलेल्याचें स्थापन करावें. (३) 

अज्ञानी व रोगी याांची दया करावी. (४) अभभमान र्रून प्रभतज्ञा सतय वरावी; मग तया भनभमत्त आपला प्राण 
ही खचध झाला तरी बचता नाहीं. (५) उपकार केले म्हणनू तयाजबद्दल उदकप्राशनाची देखील इच्छा र्रूां  
नये. 
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(३०) णशक्षा र प्रणतबंा अनुभरला असारा:— 
 
(१) वभडलाांची भशक्षा भोभगली असावी. (२) गुरुभशके्षचा अनुभव असावा. (३) र्न्याचे भशके्षचा 

अनुभव असावा. (४) ईश्वरप्राप्तीभनभमत्त दुष्ट्कमाचा प्रभतबांर् बाळगावा. (५) ईश्वरी दांडाचा प्रभतबांर् इच्छावा. 
 

(३१) णिशेबाचा मीजबा रावंराव वागारा:— 
 
(१) झाल्या खचाचा मोजबा र्न्यास समजवावा व तयाांत अांतर नसावें. (२) अांतस्थ काांहीं असेल तें 

दाखवावें. (३) र्नी देईल तें बक्षीस घ्याव.े आभण, (४) तफावतीचें काम करूां  नये. 
 

(३२) जाबसालीं शिािें असारें:— 
 
(१) सभाचातुयध. (२) शास्त्रचातुयध. (३) भवद्याचातुयध. आभण, (४) समयीं स्पष्टवक्तृतव. 
 

(३३) सावासाव णरचाव कवारा:— 
 
(१) आपण शहाणे आहों तर आपणाप्रमाणें दुसरेही लोक शहाणे असतील, बकबहुना अभर्कही 

असतील असें समजावें. (२) आपण मूखध असलों तर दुसऱ्याांचें शहाणपण मातींत जातें हें समजावें. (३) 
गरजवांताची अक्कल जाते हें समजावें. (४) गरज नाहीं अशा वस्तूची बकमत हलकी पडते. (५) जो आतुर 
आहे तयास स्वभहत व अभहत समजत नाहीं हें सवांनीं लक्ष्याांत ठेवावें. आभण, (६) लोभानें बभुद्ध शाश्वत राहत 
नाहीं व लोभ सवध गुणाांचा नाश करणारा आहे हें समजावें. 

 
(३४) बंदीबस्ताच्या धितो णलणिलेल्या असाव्या:— 

 
(१) र्न्याजवळ कोणतया कामास कसें रहावें याची पद्धत. (२) सरदारी फौजेसांबांर्ी कशी तजवीज 

करावी तयाबद्दल पद्धत. (३) पहाडी व भईुकोट भकल्ले व आरमार याांतील लोकाांनीं कशी बहमत र्रून वतावें 
व कशी तरतुद ठेवावी तया पद्धती. (४) शहरचा बांदोबस्त कसा करावा ही पद्धत. (५) न्यायसभेची पद्धत. 
(६) रयतेचे अभर्काराची पद्धत आभण, (७) याांभशवाय इतर व्यवहारपद्धती. 

 
(३५) स्नानसंध्याणद षट कमी लक्ष्य असारें:— 

 
(१) आराध्य देवतेचें पूजन करावें. (२) स्नानसांध्याभद आकन्हक कमध थोडे वळेाांत करावें. (३) 

सामर्थयानुरूप सतपात्रीं दान द्याव.े (४) भनष्ट्पाप असावें. (५) भवदे्यची वृभद्ध करावी. (६) पुत्र व भशष्ट्य 
आपलेपेक्षाां शहाणे कराव.े (७) ब्राह्मण भोजनाभद यथाशकक्त करावीं. (८) भतूमात्राचे ठायीं दया करावीं. 
(९) पापक्षयाथध ईश्वरभकक्त व परोपकार कराव.ेआभण, (१०) सभच्चदानांदनामस्मरणें करून ऱ्हृदय आनांभदत 
असाव.े 
 

⬤ ⬤ 
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ऐणतिाणसक खीष्टो 
 

र 
 

उधयुतत माणितो 
 

(भाख दुसवा) 
 
 
 

िें धुस्तक 
लीकणितरादो 
यानंो वणचलें  

त्याचो िो दुसवो आरृणत्त 
 
 
 

मंुबईत 
जारजो दादाजो याचं्या 

‘णनिपयसाखव’ छाधगानयाचे मालक तुकावाम जारजो 
यानंो छाधून प्रणसि केलो. 

 
 

इ. स. १८९३ 
 
 
 
 
 
 

ककमत १२ आिें 
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सूचना 
 
लोकभहतवादीकृत ऐभतहाभसक गोष्टी व उपयुक्त माभहतीचे पूवी तीन भाग होते. तया गोष्टींस क्रम 

म्हणून मुळींच नव्हता. कतयांस जसजशा तया आठवल्या तसतशा भलभहल्या व छापल्या गेल्या. तयाां सवध गोष्टी 
ग्रांथकतयाच्या परवानगीनें आम्हीं एकत्र करून तयाांस इभतहासक्रमाने भशस्त लावनू पभहला भाग ऐभतहाभसक 
गोष्टींचा व दुसरा भाग उपयुक्त माभहतीचा असे दोन भनरभनराळे भाग केले. तयाांत मळूाांत क्वभचत् भठकाणीं 
थोडा फेरफार केला आहे, ठळक चुका दुरुस्त करून केल्या आहेत, व काांही गोष्टी लोकभहतवादीकृत 
भनबांर्सांग्रहाांतून सांगती जुळभवण्याकभरताां घेतल्या आहेत. या गोष्टी वाचून वाचकाांस ज्ञान व मनोरांजन याांची 
प्राप्ती होईल अशी आमची खात्री आहे. 

 
तुकावाम जारजो, 

‘भनणधयसागर’ छापखान्याचे मालक. 
 

दुसऱ्या भाखाचो प्रस्तारना 
 
प्राचीनकाळच्या गोष्टी माहीत असल्यानें चातुयध वाढतें. आभण सांभाषणाांत साभहतयाचा भरणा होऊन 

तें ज्ञान बोर्क व मनोरांजक होतें; व अशा गोष्टींचा सांग्रह केल्यानें तयाही नष्ट न होताां पूवीचा इभतहास माहीत 
होतो. साराांशानें गोष्ट समजली तरी जे बुभद्धवान् व भजज्ञासू असतात ते ती भवस्तारपूवधक समजून घेण्याची 
इच्छा व यतन कभरतात; परांतु अनेक उद्योगाांमुळे मोठाले ग्रांथ वाचण्यास तयाांस अवकाश साांपडत नाही. अशा 
लोकाांस अशा साराांशरूपानें गोष्टी समजल्यानें तयाांची भजज्ञासा तृप्त होऊन लहान भवद्याभ्यासी मुलाांसही तया 
मनोरांजक होतील. असे अनेक उपयोग आहेत. यास्तव हा दुसरा भाग प्रभसद्ध केला आहे. 

 
णतसऱ्या भाखाचो प्रस्तारना. 

 
ऐभतहाभसक गोष्टींचा हा भतसरा भाग प्रभसद्ध कभरताांना येथे इतके, साांभगतलें  पाभहजे कीं, याांत ज्या 

प्रकरणाभवषयीं थोडी माभहती भदली आहे तया प्रकरणाची भवस्तारपूवधक हकीकत भमळभवण्याची वाचकाांस 
भजज्ञासा उतपन्न होऊन तया तया गोष्टीभवषयी ते अभर्काभर्क शोर् करतील प्रतयेक पदाथांस व मनुष्ट्यास 
इभतहास व आयुष्ट्य ही आहेतच. तयाांत जे पदाथध व जीं मनुष्ट्यें चाांगली तयाांचा इभतहास जाणण्यापासून आपलें  
ज्ञान व आपले सद गुण वृबद्धगत होतात. परांतु आपल्या या देशाांत बहुत काळापासून सवध उत्तम व उपयुक्त 
गोष्टींभवषयी अतयांत औदाभसन्य असलेलें  भदसतें व तयापासून अल्पज्ञता, आलस्य व अभवचार ह्या दुगुधणाांचें 
मनस्वी प्राबल्य झालें  आहे. तें अांशतः हटवनू देशबाांर्वाांस काांही तरी उपयोग व्हावा या हेतूनें या अल्प 
माभहतीच्या गोष्टी भलभहण्याचा आमचा यतन आहे. तयाांचे साफल्य होण्यास ईश्वरकृपा समथध आहे. 

 
ज्ञान हें सवध सन्मानाचें, पराक्रमाचें कलाांचे व ऐश्वयांचें मूळ आहे. तयाांचा जेथें अभाव तेथें सवधथैव 

ग्लानी दृष्टीस पडते. हत्तीस तयाचा यःकभित् महावत अांकुशानें टोंभचतो, गुराांचे मोठमोठे कळप आठ वषांचें 
पोर वळवनू आभणते, मारवाडी कुळांब्याांस छळीतच असतो; हे सवध प्रकार अज्ञानजन्य होत. ही या देशाची 
ग्लाभन दूर होऊन ज्ञानाची वृभद्ध होणें अवश्य आहे. तयाभशवाय दुसरा उपाय नाहीं. आजपयंत अन्नसत्रें, 
सदावते, दभक्षणा व ब्राह्मणभोजनें बहुत खचांनें चालत आलीं. परांतु तयाांपासून देशाांत भवशषे सुखोतपभत्त 
झाल्याचें भदसत नसून उलट सवध गोष्टींभवषयी प्रारांभी भलभहल्याप्रमाणे औदाभसन्य व आलस्य ही वाढून हा 
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सवध देश अज्ञानव्याभपत झाला व परदेशाांतील ज्ञान कोट्यावभर् रुपये खचध करून उसनें घेण्याची गरज 
पडली आहे. ही गरज ज्ञान वृद्धींवाचून सरणार नाही. व या हेतूस्तव हा अल्प प्रयतन भजज्ञासू लोकाांस नजर 
केला आहे. 

 
लीकणितरादो 
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ऐणतिाणसक खीष्टो र उधयुतत माणितो (भाख दुसवा) 
 

स्थलरिपन 
१ देरस्थाने 

 
या देशाांत देवस्थानें बहुत आहेत. साडे तीन पीठें, चार र्ाम, पांच प्रयाग, पांच केदार, पांच बदरी, 

सप्त पुऱ्या, अष्ट भवनायक, अष्टभसद्ध, अकरा ज्योभतभलंगे, आभण बारा महा नद्या इतयाभद. याांभशवाय 
भकरकोल देवस्थानें आहेत तीं:—एकबलगजी; नाथद्वार; येथील मूर्वत गोवर्धनावर होती. वल्लभचायधपांथाांत हें 
स्थान मुख्य आहे. झाडखांडी वैजनाथ हा कलकत्त्याजवळ आहे; गोकणध महाबळेश्वर कारवार भजल्ह्याांत 
आहे; पशुपतेश्वर नेपाळास; मुक्तनाथ-जेथें शाभळग्राम भनघतात तें व दामोदरकुां ड आभण अमरनाथ हीं 
काश्मीराांत; तप्तमभणकर्वणका व ज्वालामुखी पांजाबाांत; रेवाळेश्वर; कुरुके्षत्र; भत्रस्थळी म्हणजे प्रयाग, काशी 
व गया हीं बहदुस्थानाांत प्रभसद्ध आहेत. बेचराजी, अांबाजी व उतकां ठ महादेव हे गुजराथेत; प्रभसद्ध आहेत : 
ब्रह्मकपाट भहमालयाांत, व्यांकटेश व कार्वतकस्वामी कनाटकाांत र्रणीर्र गुजराथेंत; परशुराम भचपळोणास 
(कोंकणाांत); कन्याकुमारी, पद्मनाथ व श्रीरांग कणाटकाांत, शांभमूहादेव, जोतीबा, महाबळेश्वर, खांडोबा, 
पांढरपूर हीं दभक्षणेंत, दभधशयन, अनांतशयन, अमरकां टक, जनादधन, मीनाक्षी, हांपी भवरुपाक्ष हींही 
कनाटकाांत आहेत; कामरूप बांगाल्यापलीकडे कामाक्षी देवी आहे. 

 
२ साडेतोन धोठे 

 
देवीचीं पीठें चार आहेत; परांतु तयाांस ३॥ पीठेंच म्हणावयाचा पाठ आहे. जुने मराठी भाषेंत तयाांस 

औटपीठही म्हणतात. 
 
·॥·कोल्हापूरची महालक्ष्मी; 
 
१ तुळजापूरची भवानी; 
 
१ मातापूरची रेणुका, परशुरामाची आई; आभण 
 
१ जोगाईचे अांब्याची योगेश्वरी. ही भचत्तपावन ब्राह्मणाांची कुलस्वाभमनी आहे. 
 

३ चाव ााम 
 
चार र्ाम म्हणनू याते्रची चार भठकाणें आहेत तीं:—केदार, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आभण द्वारका. 

याांपकैी दोन र्ाम भवष्ट्णूचे आहेत; व दोन भशवाचे आहेत. स्मातध हे बदरीकेदारास जातात व वैष्ट्णव हे 
बदरीनारायणास जातात. केदाराचे वाटेनें पांच केदार व पांच प्रयाग आहेत.चार र्ामाांची यात्रा केली म्हणजे 
बैरागी मोठें श्रेष्ठतव पावतो; मग तो कोणतेही जातीचा असला तरी तयाच्या हातचें सवध बैरागी खातात, व 
महांत करणें असेल तर तयासच कभरतात. बैरागी म्हणतात कीं, आम्हास जाभत नाही; कारण हभरभक्त हे सवध 
एकाच जातीचे आहेत. तयाांचा शुक्लवणध, अच्युत गोत्र आभण अनांत शाखा असें ते म्हणतात. 
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(१) बदरीकेदार हा श्रीनगरपासून ८० कोसाांवर भहमालयाांत आहे. याचें माहातम्य सूतसांभहतेंत आहे. 
या बदरीकेदारापासून ८० कोसाांवर आहे तयास बदरीनारायण म्हणतात. केदार व नारायण हे बलैखभद 
आहेत. 

 
(२) रामेश्वर हा दभक्षणेंत मरासपासून ६० कोस आहे. येथें दोन सागराांची मयादा माभनतात पभिम 

व दभक्षणेकडून आला आहे तो रतनाभगरीचा समुर व पूवेकडून आला आहे तो महोदभर् समुर होय. या सेतूचें 
दशधनमाहातम्य असें भलभहलें  आहे कीं, 

 
शतयोजनभवस्तीणध शतयोजनमायतम्। 
रामचांरसमाभदष्टां मलसांचयसांभचतम्॥ 
सेतुां द्दष्टा ससुरस्य ब्रह्महतयाां व्यापोहतु॥ (पराशरस्मभृत.) 
 
(३) जगन्नाथ या देवाचें देऊळ ज्या गाांवाांत आहे तया गाांवास पुरी म्हणतात. या प्राांतास उडसा 

(ओढीसा) बकवा उतकलदेश म्हणतात व तो कलकत्त्यापासून ८० कोस आहे. येथें जगदीश्वर म्हणजे कृष्ट्ण, 
बलदेव व सुभरा याांच्या कलेवर मूर्वत आहेत. या देवाचें देऊळ फार मोठें असून तयाचे भशखरावर वैष्ट्णवी 
सुदशधनचक्र स्थापन केले आहे. तेथें नैवदे्याच्या नेमणकुा इतक्या आहेत कीं, तयाांचे अन्न सवध गाांव खाऊन 
उरतें म्हणून तें भवकतात व वाळवनू प्रसाद म्हणनू वाांटतात. तयाभवषयीं असे म्हणतात:— ‘जगन्नाथका भात, 
जग पसारे हात्’ कोणाकडील दोन मण ताांदुळाचा नैवदे्य व कोणाचा दहा शरेाांचा, अशा नेमणकुा देवास 
फार आहेत. आभण तयामुळें  येथें अन्न फार भशजलें  जातें. इतक्या अन्नाचा नाश न व्हावा म्हणून तयास दोष 
नाहीं असें ठरभवलें  आहे; व तयामुळें  सवध वणाचे लोक तें अन्न भवटाळ न मानताां एकादशीचे भदवशींही खाऊन 
एकादशी मानीत नाहींत् 

 
(४) द्वारका हें के्षत्र एक र्ाम आहे. या देवळाांत रणछोडजी व भवक्रमजी याांच्या मूर्वत असून 

कुशशे्वरमहादेवाचें देऊळही तेथेंच आहे. 
 

४ धंच प्रयाख 
 
पांच प्रयाग म्हणनू जे म्हणतात ते हे होत:—याांत मुख्य लेटी व अलकनांदा या दोन नद्याांचा सांगम 

जेथें आहे तयास (१) भवष्ट्णुप्रयाग म्हणतात; बपडार नदी व अलकनांदा या दोन नद्या जेथें भमळतात. तयास 
(२) कणधप्रयाग म्हणतात; मांदाभकनी व अलकनांदा जेथें भमळतात तयास (३) रुरप्रयाग म्हणतात; भागीरथी 
व मांदाभकनी जेथें भमळतात तयास (४) देवप्रयाग म्हणतात; यमुना व गांगा भमळतात तयास (५) भतूप्रयाग व 
साताऱ्याजवळ कृष्ट्णा व वषे्ट्णा भमळतात तयास सन्मानाथध (६) दभक्षणप्रयाग म्हणतात. 

 
५ धंच सवीरवें 

 
या बहदुस्थानाांत पांच सरोवरें याते्रची भठकाणें आहेत :— 
 
(१) नारायणसरोवर कच्छ देशाांत भजू शहरापासून चाळीस कोस व द्वारकेहून माांडवी बांदरास गेलें  

म्हणजे तेथून जवळच आहे. 
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(२) पुष्ट्करराज, हें अजमीरपासून तीन कोस आहे. तेथील ब्राह्मणाांस पुष्ट्कर ब्राह्मण बकवा पोखणे 
म्हणतात. भशवाय तेथें छनात नाांवाचे ब्राह्मणही आहेत. छनात म्हणजे सवाई जयबसगानें एकत्र केलेल्या 
सहा ज्ञाती, तया :— (१) खांडेलवाळ, (२) गौड, (३) सारस्वत, (४) दायमा,(५) पारीख व (६) पुष्ट्करणे. 
याांची एक पांगत करून तयाांनी क्षभत्रयाांचें अन्न घ्यावें असें ठरभवलें  पुष्ट्कर हें सरोवर डोंगराांत असून तयाांत पाणी 
फार खोल व उत्तम आहे. या के्षत्रीं देवळे फार आहेत. तया नजीकच ज्येष्ठ, कभनष्ठ व मध्यम असे तीन पुष्ट्कर 
आहेत. 

 
(३) बबदुसरोवर, हें अहमदाबादेपासून ३० कोसाांवर भसद्धपूर येथें आहे. तयास मातृगया म्हणतात. 

कारण कीं, येथेंच कभपलमहामुभन याांनीं आपली देवहूती माता इजला ज्ञान साांगून मोक्षास नेले. तेथें जे भतचे 
अश्रू पडले तयाांचेंच हे सरोवर आहे असें म्हणतात. ते लहान आहे. या गाांवी सरस्वती नदी आहे ती फार 
सुांदर आहे. भसद्धराज जयबसग म्हणून जो पाटणचा राजा झाला, तयानें येथे घाांट व रुरमाल म्हणनू 
चमतकाभरक इमारत बाांर्ली आहे. परांतु ती हल्लीं पडीत आहे. 

 
(४) पांपासरोवर, हे कनाटकाांत भककष्ट्कां रे्जवळ आहे; आभण 
 
(५) मानससरोवर भहमालयाांत आहे. परांतु तयाचा भठकाण लागत नाहीं. 
 

६ सप्त धुऱ्या 
 
सप्त पुरी म्हणनू सात पभवत्र नगऱ्या र्भरल्या असून तेथे लोक याते्रकभरता जातात. तया पुरींचीं नाांव े

:— 
अयोध्या मथुरा माया काशी काांची अवांभतका। 
पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायकाः॥ 

 
याांचे अनुक्रमे वणधन :— 
 
(१) अयोध्या ही काशीपासून तीस कोस रेल्वचेे मागावर आहे. हा मागध औांर् व बुांदेलखांड रेल्व े

कां पनीनें केला असून तेथून नजीकच लखनौ आहे. अयोध्येजवळ तीन कोसाांवर फैजाबाद म्हणनू एक 
मुसलमानी शहर आहे. अयोध्या हा सवध गाांव राममांभदराांनीं भरला असून तेथें हनुमांतगढीं म्हणून मारूतीचें 
देऊळ आहे तेथें बैरागी राहतात. या भठकाणाजवळच रामचांराचें जन्मस्थान म्हणून एक आहे. परांतु तयाजवर 
आताां मुसलमानाांनी मशीद केली आहे; याजमुळे बैरागी व मुसलमान याांची नेहमी तक्रार चालत असते. 
तसेंच, तेथें दुसरें ते्रताराम म्हणून एक भठकाण आहे. भशवाय स्वगधद्वार या नाांवाचा एक घाट असून तेथें शरय ू
म्हणून मोठी नदी आहे. येथें चोवीस अवताराांचें एक देऊळ आहे. हा मुलुख फार उत्तम आहे तरी येथें 
भभकारी फार आहेत. येथें सरवभरये ब्राह्मणाांची मोठी वस्ती आहे. या गावाांपासून दहा कोसाांवर स्वामीनाराण 
याांचे छपय्या म्हणून गाांव असून तेथें एक मोठे मांभदर बाांर्ले आहे. अयोध्येस वानर पुष्ट्कळ आहेत. 

 
(२) मथुरा हें शहर यमुनेच्या काांठी असून तयाची शोभा फार उत्तम आहे. मथुरेंत आभदवराह, 

आभदकेशव इतयादींचीं देवळें व मांभदरे पुष्ट्कळ, सुरेख आभण मजबूत आहेत. तेथें यमुना नदीत काांसवें पुष्ट्कळ 
आहेत. याजमुळें यमुनेची मूर्वत काढावयाची असल्यास ती कच्छावर काढतात; व गांगेची मगरारूढ 
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काभढतात. कारण, गांगेमध्ये मगर फार आहेत. येथें भवश्रामघाांट म्हणून एक मुख्य घाांट आहे. या गाांवाांत सवध 
चोबे राहतात व कोठे दहा वीस दभक्षणी ब्राह्मणाांची घरे आहेत. या शहरास भदल्लीचे रस्तयावर हात्रस म्हणनू 
स्टेशन असून तया गाांवापासून रेल्वचेी शाखा पांर्रा कोस नेली आहे. यमुना नदीच्या काांठीं मथुरेंतील दगडी 
घराांची शोभा काशीसारखी उत्तम भदसते. हा मुलुख फार रसाळ आहे. या प्राांतास भब्रज (ब्रज) म्हणतात. 
मथुरेपासून जवळच डीग, भरतपूर, आग्रा हीं शहरें असून तेथें जाट लोकाांची वस्ती पुष्ट्कळ आहे. मथुरेपासून 
एका बाजूस तीन कोसाांवर गोकुळ व दुसरे बाजूस वृांदावन आहे. वृांदावनाांतही देवळें मोठीं व उत्तम आहेत. 
मथुरेंत वैष्ट्णवमागी बांगाली लोक पुष्ट्कळ येतात. येथें भनतयानांदमहाप्रभजुी म्हणून वैष्ट्णवाांचा गुरु झालातयाचें 
देऊळ आहे. भशवाय पारखजी याांचे श्रीरांगाचें देऊळ असून ती साठ लाख रुपयाांची इमारत आहे. या गाांवाांत 
कदांब, काभलयामदधन, रमणरेती, वगैरेकृ ष्ट्णलीलेची भठकाणें दाखभवतात. रमणरेतीची माती घेऊन वैष्ट्णव 
कपाळी लाभवतात. याचप्रमाणें गोकुळ हें भठकाणही जुनें असून तेथें नांदाचा वाडा व यमलाजुधन, ब्रह्माांडघाांट, 
वसुदेवाांनी श्रीकृष्ट्णास गोकुळीं आभणलें  ती वाट वगैरे अनेक बाळलीलेची भठकाणें दाखभवतात. 
गोकुळाजवळ वल्लभाचायांचे वांशज गोसाांवी महाराज याांनींही एक स्वतांत्र गोकुळ केले असून तेथें तयाांची घरें 
आहेत. भशवाय, या भब्रज प्राांताांत गोवर्धन व वसाणा म्हणून रारे्चें गाांव इतयाभद बहुत भठकाणें चौऱ्याांयशी 
कोसपयंत आहेत. तयाांची प्रदभक्षणा वैष्ट्णव लोक चार मभहने राहून कभरतात. तेव्हाां ते सवध जमनू मोठा सांघ 
काभढतात व तया वळेीं तयाांजबरोबर रासर्ारी नाांवाचे नाटककार असून ते दरएक भठकाणचीं सोंगें घेऊन 
कृष्ट्णलीला दाखभवतात. ह्याप्रमाणें गोकुळ हे वैष्ट्णव व तयाांतही भवशषेेंकरून वल्लभपांथी लोकाांचें मोठें भठकाण 
आहे. मथुरेस जरासांर्ाच्या बायका सती गेल्या तद्दशधक एक बुरूज आहे. या मथुरायाते्रचें माहातम्य 
वल्लभवांशानें फार वाढभवलें  असून पूवी इतकें  प्रभसद्ध नव्हतें असें म्हणतात. 

 
(३) मायापुरी म्हणजे हभरद्वार; हें साहरणपूरचे स्टेशनापासून वीस कोसाांवर आहे. तेथें गांगानदी 

आहे. या गाांवीं गोसाांवी, बैरागी व उदासी याांचा मेळ फार मोठा भरत असून सांक्राांतीचे पवधणीस प्रथम स्नान 
करण्याचा जो मान हल्लीं गोसाांव्याांकडे आहे तो तयाांनी पूवी १८०४ मध्यें लढून भमळभवला. येथें पूवी भदल्लीचे 
बादशाहाचा अांमल होता. पढेु तें भठकाण भशख लोकाांकडे गेलें , नांतर वीस वषपेयंत महादजी बशद्याांकडे होतें 
आभण नांतर इांग्रजाांनीं घेतलें . येथें जे गोसाांवी व बैरागी याांचे बडे बडे मेळे भरतात तयाांत दहा दहा लक्ष लोक 
प्रतयेक मेळयाांत असतात. पूवी तयाांचा भववाद सोडण्यास अदालत बकवा राजे असमथध होते. याजकभरताां 
बशद्याांचे कारकीदीत गोसाांवी व बैरागी याांजमध्यें जेव्हाां तांटा पडला तेव्हाां सरकारी बांदोबस्त कच्चा 
असल्यामुळे तयाांस असें साांगण्यात आलें  कीं, तुम्ही आसपाांस लढून श्रेष्ठ कोण हे ठरवावें. तयाजवरून ते 
उभयताां वर भलभहल्याप्रमाणे १८०४ मध्यें लढले. तयाांत बैरागी व गोसाांवी भमळून पांर्रा हजार लोक मेले 
आभण गोसाांव्याांची फते्त झाली. तेव्हाांपासून गोसाांवी हेच प्रथम स्नान कभरतात. हल्लीं इांग्रजीत चाांगला 
बांदोबस्त असतो याजमुळे भवशषे तांटा होत नाहीं. याप्रमाणे गोसाांवी व बैरागी म्हणजे शवै व वैष्ट्णव याांचे मेळे 
उज्जनी बत्रबक प्रयाग वगैरे भठकाणीं जमतात तेथेंही तयाांचे मोठाले तांटे पडतात. परांतु तेथेही स्नानाचा 
अग्राभर्कार गोसाांवी याांजकडेच आहे. बैरागी हे वैष्ट्णव असून तयाांचा साकतवक र्मध याजमुळें तयाांचा उपाय 
चालत नाहीं व याजकभरताां बत्रबक व उज्जनी येथें बैरागी मुळींच येत नाहींत. तसेंच, ज्या देवाांस बभळदान 
होतें तया भठकाणींही बैरागी जात नाहींत. बहगळाज माता, अांबाजी, बवध्यावाभसनी, काली, वगैरे भठकाणीं 
बैरागी जात नसून गोसाांवी मात्र जातात. 

 
(४) काशी हे के्षत्र तर सवधप्रभसद्ध आहे. तेथें जो सांकल्प कभरतात तो असा :—

‘अभवमुक्तवाराणसीके्षते्र आनांदवने महास्मशाने गौरीमुखे भत्रकां टकभवराभजते भागीरर्थयाां पभिमे तीरे’ इ. हें के्षत्र 
भशवभनर्वमत आहे असें काशी खांडाांत वणधन आहे. वैष्ट्णव म्हणतात कीं, हें अयोध्यानगरीचें स्मशान होतें. 
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भागीरथीचे दभक्षणतीरी रामनगर हें राजर्ानीचें शहर असून तयास व्यासकाशी असे नाांव आहे. परांतु तयास 
भशवाांनीं शाप भदला आहे असें म्हणतात. काशीके्षत्री पुरातन असें काांहीं भदसत नाहीं, परांतु मुसलमानाांनीं 
मुख्य स्थानें बहुतेक तोडून तयाांजवर मनोरे बाांर्ले आहेत ह्यामुळे जुनीं स्थल मोडेंलीं असावीं. सारनाथ मात्र 
पुरातनचा आहे तरी पुढे मराठ्याांचे राज्याांत या के्षत्रास ऊर्वजतावस्था प्राप्त झाली ती अद्याभप आहे. काशीस 
महाराष्ट्र ब्राह्मणाांची वस्ती चार पाांच हजार आहे, काशीचें वणधन शबेरग साहेब नामक एका पारी गृहस्थानें 
फार चाांगले भलभहलें  आहे ते पाभहले असताां भजज्ञासूांची इच्छातृकप्त होईल. 

 
(५) तुांगभरातीरी भशवकाांची व भवष्ट्णुकाांची ही के्षते्र आहेत. या भशवाय एक जैनकाांचीही आहे. 
 
(६) अवांभतका म्हणजे उज्जनी. हे भक्षप्रानदीचे तीरीं भवक्रमाच्या राजर्ानींचें पुरातन शहर आहे. परांतु 

ते आताां पडीत झालें  आहे. येथें महाकाल म्हणून भशवबलग असून ते पूवी मुसलमानाांनी फोभडलें  होतें असे 
म्हणतात. परांतु तो महादजी बशद्याांनीं स्थाभपला. उज्जनी हें माळव मुलखाचें मुख्य शहर आहे. 

 
(७) द्वारका ह्या चार आहेत; एक गोमती द्वारका, ही स्माताची व बेट द्वारका ही वैष्ट्णवाांची आहे. 

भशवाय, कोडीनार ही मूळची द्वारका होय असें म्हणतात; आभण डाकोरासही द्वारकेची मूर्वत आहे असें 
म्हणतात; एकूण चार द्वारका झाल्या. गोमती द्वारकेस शांकराचायांचा शारदामठ आहे हें वर एके भठकाणी 
साांभगतलें च आहे. तेथें एक डोकीयेवढें उांच असें श्रीयांत्र स्थापन केलें  आहे. येथील देऊळ भवश्वकम्यानें 
बाांभर्लें  असें म्हणतात. येथें जी गाइकवाडाांची गादी आहे तीस ‘उग्रसेनाची गादी’ म्हणतात. मुसलमानी 
र्ाांदलींत बोडाणा रजपूत यानें या देवळाांतील मूर्वत उचलून डाकोरास आभणली ती परत गेली नाहीं. पढेु 
कस्थरस्थावर झाल्यावर शांकराचायानी द्वारकेचे देवळाांत नवीन मरू्वत बसभवली. तेथेच शांकराचायांची गादी 
आहे. हें पाहून वल्लभाचायाचे पुत्र भवठ्ठलनाथजी याांनीही असें साांभगतलें  कीं, ‘मला स्वप्नाांत भवभहरींत 
श्रीकृष्ट्णमरू्वत आहे ती स्थापावी असा दृष्टाांत झाला.’ असें साांभगतल्यावर तयाप्रमाणे ती मूर्वत साांपडली तेव्हाां 
भतची स्थापना गोमती द्वारकेपासून दहा कोसाांवर दयांत जें द्वारका बेट आहे तेथें केली. ह्या बेटद्वारकें तील 
हें मांभदर मयादी, म्हणजे वल्लभाचायाचे रीतीप्रमाणे पाांच वळे पूजा व पाांच वळे दशधन मात्र व्हावयाचें असून 
इतर वळेेस देऊळ बांद असतें आभण ह्याच रीतीप्रमाणें जें देऊळ असेल तयास मयादी असें म्हणतात; व जेथें 
सवध वळे दशधन होते तयास स्मातध रीतीचें मांभदर म्हणतात. तेथें शांखोद्धार वगैरे अनेक तीथे असून 
अष्टनायकाांची वगैरे देवळेंही पुष्ट्कळ आहेत.येथें भाटे्य, वाणी, लवाणे वगैरे वैष्ट्णव फार येतात. येथे 
गोसाांवीमहाराजाांचे भशष्ट्याचा अभर्कार भवशषे आहे. वैष्ट्णवाांचे छपन्न भोग वगैरे करणें तर येथेंच कभरतात. 
येथें देवाचे पैशाचीं दुकानें असून तेथें पैसाही फार आहे. या द्वारकेस जाताांना दयाचे काांठी आरमुडे म्हणनू 
एक गाांव असून तेथें तप्तमुरा देतात. तयाचे जवळच गोपीतलाव म्हणून एक गाांव असून तेथे चार कोस भभूम 
सवध गोपीचांदनाची आहे व तयामध्यें एक तलावही आहे. येथें मुरा देण्याचा साांप्रदाय पीपाभगत म्हणून होता 
तयानें काभढला असें म्हणतात. येथें भमराबाईचे मांदीर आहे. गोमती द्वारकेत गाइकवाडी मामलेदार राहतात 
व तो गाांव मोठा आहे. गोमती द्वारकेची गोमती नदी ही खारे पाण्याची असून हें गाांव बांदरही आहे. ज्या 
प्राांताांत ही द्वारका आहे तयास उखामांडळ असें नाांव आहे. हा प्राांत वाईट व खडकाळ असून तयाांत वाघीर 
लोकाांचीं वस्ती आहे, वाघीर हे क्षभत्रय वांशज असून तयाांस काथेही म्हणतात. तयाांनीच कृष्ट्णाचें राज्य घेतलें . 
पुढे ते १८०२ सालीं दयात जहाजें घालून चोऱ्या वगैरे करूां  लागले याजमुळें इांग्रज व गायकवाड हे एकत्र 
होऊन तयाांनीं तयाांचा प्राांत घेतला व तयाांस पेन् शनें भदलीं. पुढें आलीकडे १८५६ सालीं ह्या वाघीराांनी पनुः 
दांगा केला व तयाांनी आपल्या प्राांताांतून गाइकवाडी मामलेदार पळवनू लाभवला. तेव्हाां गायकवाडाांनी इांग्रज 
सरकारची मदत घेऊन वाटधन साहेब याचे साह्यानें तो दांगा मोडून वाघीराांचे गाांव उजाड करून टाभकलें . 
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तयाांनी दहा वष ेहा दांगा केला होता व तयाांत दोन्ही द्वारकेचें सवध र्न लुटीस गेले होतें परांतु देऊळ मात्र 
कायम राभहलें . हे देऊळ फार सुांदर व उांच असून तें पाांच कोसाांवरून भदसतें. द्वारकेस जाणें तें कोणी 
दयातून जातात, कोणी राजकोटावरून जातात व कोणी पांचतींथी करीत दयाचे काांठानें जातात. पांचतीथीत 
पाभहले तीथध तुळशीश्याम. हें गीर पवधताांत असून तेथे गोड्या पाण्याांचीं उष्ट्णकुां डे आहेत; दुसरें तीथध 
सोरटींसोमनाथ; भतसरें पोरबांदरऊफध  सुद्दामपुरी; चौथें मार्वपूर, येथे मरु्वनाांत श्रीकृष्ट्णाचा व रुकक्मणीचा 
जो भववाह झाला आहे तयाचें बहुलें  आहे; आभण पाांचवें द्वारका के्षत्र.. या वाटेनें भगरनार म्हणून एक 
वतधतीभशखर आहे. गीर हा पवधत चाळीस कोस लाांब असून तयाचे एक भशखर उांच आहे तयास भगरनार 
म्हणतात. तयाजवर श्रावक लोकाांचीं देवळें  आहेत व अांबाजी, दत्तात्रय वगैरे काांहीं बहदूांचीही देवळें आहेत. 
या पवधताचे खालीच अशोक राजाचा सुमारे २३०० वषाचा दगडावर कोरलेला जुना लेख आहे. तया नजीकच 
भतूनाथमहादेव, दामोदरकुां ड व गोसाांवीमहाराजाांची बठैक आहे भगरनाराखाली जुनागड म्हणून एक शहर 
असून तेथील राजा नबाब आहे. तो पूवी यादववांशीय बहदु होता असे म्हणतात; परांतु अहमदाबादेस 
मुसलमानी राज्य झाले तयावळेेस तो मुसलमान झाला. या प्राांताांत ज्या भागाांत जुनागड आहे तयास काठेवाड 
म्हणतात. हा प्राांत फार उत्तम असून तयाांत नद्या व डोंगर बहुत आहेत. भतकडे कापूस फार भपकत 
असल्यामुळें  तेथील राजाचें उतपन्न पूवीपेक्षाां सहापट अभर्क झालें  आहे. गाइकवाडी अमलाांत या प्राांताांत 
फार खराबी होती. तया प्राांताांतील सवध राजे गाइकवाडास खांडणी देत असून जुनागडचे राजासही पेषकष 
देतात. या प्राांताांत पोरबांदर जोडीया, वरेावळ, घोगो, भावनगर वगैरे शेंकडों बांदरे आहेत. हल्ली हा प्राांत 
सुखी आहे असें म्हणतात. याांत इांग्रजाांचा एकही गाांव नाहीं. परांतु राजकोटास पोभलभटकल एजांट याचें ठाणें 
आहे. पूवी यादवाांचे वळेेस हा प्राांत एक बेट होतें. तयाांतच यादवाांनीं वस्ती करून कृष्ट्ण भगवान याांनी राज्य 
केलें . परांतु आताां समुर हटून गेला याजमुळे गुजराथेस हा प्राांत लागला आहे. तरी तेथे नळकां ठा म्हणून 
समुराची जागा आहे तया प्राांतासच लागून कच्छ देश आहे. तेथील वाणी, मेमण. वगैरे आभफ्रकाखांडाांत, 
अरबस्तानाांत व झाांभजबार प्राांतीं वगैरे अनेक भठकाणीं व्यापारास जातात. काठेवाडाांत पालीटाणें म्हणनू 
श्रावक लोकाांचे एक मोठें देवस्थान भावनगराजवळ आहे. या देशाांत स्मातध, वैष्ट्णव, बीजमागध, श्रावक, 
स्वामीनारायण, वल्लभाचायध वगैरे र्मध चालतात. पूवी या प्राांतीं गायकवाडाची मोठी फौज असून 
तयाच्याछावण्या माभणकवाडा, अमरोळी, द्वारका, या भठकाणीं होतया व अद्याभपही तेथें थोडे बहुत लोक 
आहेत. या प्राांतास सौराष्ट्र असें नाांव आहे; परांतु तयास काठेवाड म्हणावयाचें कारण हें कीं, याांत काठी लोक 
राहतात. 

 
७ अष्ट खिधतो 

 
पुणें प्राांतीं अष्टगणपती आहेत, तयाांची नाव:े— 
 

स्वकस्त श्रीगणनायको गजमुखो मोरेश्वरे भसभद्धदां 
बल्लाले मुरडो भवनायक माहा बचतामभणस्थेवरे। 
लेण्यारौ भगभरजातमकां  सुवरदां भवश्वेश्वरां ओझरे 
ग्रामे राांजणसांज्ञके गणपतौ दद्याद द्वयोमंगलम्॥ 

 
८ द्वादश ज्यीणतणलंखें 

 
पुढील श्लोकाांत बारा ज्योभतभलंगे वर्वणलीं आहेत :— 
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सौराष्ट्रे सोमनाथां च श्रीशलै्यां मभल्लकाजुधनम् 
उज्जभयन्याां महाकालां  ओांकारममरेश्वरम् ॥ 
केदारां भहमवतपृष्ठे डाभकन्याां भीमशांकरम्। 
वाराणस्याां तु भवश्वेशां त्र्यांबकां  गौतमीतटे॥ 
वैजनाथ भचताभमूौ नागेशां दारुकावने। 
सेतुबांरे् तु रामेशां घृष्ट्णेशां च भशवालये॥ 

तयाांचें अनुक्रमें वणधन :— 
 
(१) सोमनाथास वरेावळ बांदर, सोमनाथपट्ण व प्रभास पाटण अशीं तीन नाांवें असून हें के्षत्र 

जुनागडच्या नबाबाचे राज्याांत काठेवाडाांत समुरकाांठी आहे. सोमनाथाचें प्राचीन देऊळ मुसलमानाांनी लुटून 
तयाची मशीद केली; ते देऊळ अद्याभप तसेंच चनुा लावलेलें  ओसाड पडलें  आहे. परांतु दुसरें देवालय 
अहल्याबाई याांनी बाांर्लें  असून तयास गाइकवाडाचे नामाांभकत भदवाण भवठोबा देवाजी याांनी चार हजाराांचीं 
इनामें वगैरे भदलीं आहेत. तयाजमुळें तया देवस्थानास चौघडा व बरीच सेवकमांडळी असते. येथें समुर असून 
हेंच तीथध आहे. तेथें दुसरी एक भहरण्यनदी असून याच नदीवर सवध यादव मेले ती जागा दाखभवतात. तसेंच 
तेथें श्रीकृष्ट्णास बाण लागला ती जागा (भल्लुकाके्षत्र) व तयाांनीं देह भवसजधन केला ती जागाही आहे. परांतु 
हल्ली तेथें नबाबाने एक मशीद बाांभर्ली आहे. भशवाय सवध गाांवात भशवाचीं हजारों दगडी देवळें  आहेत. 
याांजवरून ही भशवपुरी पूवी मोठी असेल असें वाटतें. येथे खाणींतील दगड फार चाांगले भनघतात. तयाांचीं 
देवळे व घरें होऊन भवटाांप्रमाणे तयाांचा उपयोग होतो. मुसलमानाांनी मुख्य देऊळ लुटलें , परांतु तयाभशवाय 
जीं हजारों देवळें आहेत तीं तशींच राभहलीं असून तीं मोडावयास एक युग पाभहजे असे भदसतें आभण याच 
अडचणींमुळे ती तशींच राभहलीं आहेत. तरी आताां काही देवळें जुनीं होऊन पडलीं आहेत. सोमनाथाचे नव े
देवळाांत नमधदेंतील दोन हात उांचीचा मोठा भव्य बाण बसभवला आहे. 

 
(२) श्रीशलै्य मभल्लकाजुधन हें प्रभसद्ध स्थल कृष्ट्णानदीचे काांठी भनजामाचे राज्याांत असून श्रीशलैाांचें 

देऊळ लहान आहे. हें के्षत्र हल्ली आगगाडीच्या कृष्ट्ण (स्टेशना) पासून पांचवीस कोस पडतें. 
 
(३) महाकाल हा उज्जनी शहरीं आहे. हें शहर भवक्रम राजाच्याही पूवीचें असून तयास दोन हजार 

वषावर वष ेझालीं. हल्लीं तेथें बशदे सरकारचा अांमल आहे; व येथे भक्षप्रा नदी आहे. हें देऊळ भवकच्छन्न झालें  
होतें तें महादजी बशदे याांनी पुन्हाां बाांर्ले. 

 
(४) ओांकार माांर्ाता या ज्योर्वतबलगाचे देऊळ नमधदेत एका खडकावर आहे. हें पूवी माांर्ाता म्हणून 

कोणी सूयधवांशी राजा होता तयानें बाांर्लें  असें म्हणतात. 
 
(५) बदरी केदार हा हभरद्वारापासून वर शांभर कोस आहे. तेथें एकां दर पांचबदरी असून तयाांत हा 

मुख्य आहे. येथें बदरीनाथाचे पुजारी राउळ ब्राह्मण आहे. आलीकडे येथून बारा कोसाांवर शांकराचायानीं 
ज्योभतमधठ स्थापन केला असून तेथें ज्योतीश्वर महाहेव आहे. केदारावर बफध  फार पडतें यामुळे सहा 
मभहन्याांनी जेव्हाां उष्ट्णकाळामध्यें उन्हानें तें भवरून जातें तेव्हाां तया देवळास जाण्याला वाट होते आभण 
तयावळेीं तेथें जाऊन पुजारी दरवाजा उघडतात तेव्हाां याांजबरोबर याते्रकरी जातात, व पुनः सांध्याकाळीं 
परत येऊन ज्योभतमधठाांत राहतात. या प्राांताांचे गरवाळ व कामाऊ असें नाांव आहे. येथें कभमशनर असून 
तेथील राजा श्रीनगरचा आहे. 
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(६) भीमाशांकर हा खांडाळयाचे घाांटाजवळ डोंगरावर असून तयाजपासून भीमानदीचा उगम आहे. हें 
देऊळ नाना फडणभवसाांनीं बाांर्लें . तया देवालयाचे रानास डाभकनीवन असें म्हणतात. 

 
(७) भवश्वनाथाचें देऊळ काशीस आहे. तयाचे जुन्या देवळाची तर मशीद झाली आहे, परांतु अर्ा 

भाग अद्याभप राभहला असून तयाच्या शजेारींच नवा भवश्वनाथ स्थापन केला आहे. भवश्वेश्वरदेवालयाचे 
भशखरावर रणभजतबसगाांने सोन्याचा पत्रा बसभवला आहे. व तेथें जवळच ज्ञानवापी वगैरे आहेत. येथून पढुें 
मलैभर मानमांदीर म्हणून सवाई जयबसगानें ज्योभतषाचे शोर्ाांकभरताां बाांर्लेली वरे्शाळा आहे. काशीस 
बौद्धाांचे सारनाथ हें प्रभसद्ध भठकाण आहे. काशीची सवध वस्ती मराठी राज्याांतच झाली असून पूवीची काय तीं 
दोन चार भठकाणें मात्र आहेत. बाकी सवध घाांट बशदे, होळकर, पेशव े याांनींच बाांर्ले असून घरेंही तयाच 
कारकीदीतील आहेत. येथें भशवालयें तर बहुत आहेत. याजवरून पूवापार भशवपुरी होती असें अनुमान होतें. 
काशी हें गांगेचे काांठीमोठें भव्य शहर असून येथील सवध घरें दगडी आहेत व ते दगड लाांकडासारखे उपयोगी 
पडतात. काशींतील मुख्य देव पुढील श्लोकाांत वर्वणले आहेत :— 

 
भवश्वेशां मार्वां रु्ांबड दांडपाबण च भरैवम्। 
वांदे काशीं गुहाां गांगाां भवानीं मभणकर्वणकाम्॥ 

 
येथें कबीर व रामानांद याांचा सांवाद झाला तें भठकाण आहे; हभरिांर राजा डोंबाचे घरीं चाकरीस 

राभहला तयाची मठी आहे; व भशवालय नाांवाच्या घाांटावर गोंसाव्याांचा आखाडा आहे. येथें घाांट पुष्ट्कळ 
आहेत; शहराांतील रस्ते फार अरुां द असून नव्या सडका झाल्या आहेत; सरकारी कारखाने वगैरे 
शहरापासून दूर दूर बसले आहेत; येथें फार मोठी सांस्कृत पाठशाळा असून तींत प्रभसद्ध बापुदेव शास्त्री, 
बाळशास्त्री रानडे, प्रमदादास बाब,ू वगैरे मोठे मोठे भवद्वान् गुरु आहेत. काशींत पुस्तकालय (लायब्ररी) ही 
चाांगलें  आहे. काशीची गांगानदी (भागीरथी) ही फार मोठी असून दभक्षणच्या पांचवीस नद्याांयेवढी भवस्तृत 
आहे. शहरच्या दाट वस्तीमुळें  घाांटाांजवळ पाणी मळकट असतें म्हणून पलीकडच्या तीरचें पाणी आणतात, 
बकवा वर साांभगतलेल्या भशवालय घाांटाकडील आभणतात. येथें अन्नछत्रें तर बहुत आहेत. येथें नेहमीं यात्रा 
पुष्ट्कळ येते व येथें सवध प्रकारचे ब्राह्मण राहतात. हा प्रदेश फार चाांगला आहे तरी येथें उन्हाळा फार तीव्र 
आहे. बौद्धानें आपला र्मध प्रथम येथेंच उपदेभशला. तयाचाच वर भलभहलेला सारनाथ म्हणून प्रभसद्ध बुरूज 
आहे. येथें कस्तूरी व कापडाचा व भाांड्याचा व्यापार मोठा आहे. 

 
(८) बत्रबकराज हें ज्योर्वतबलग पूवी अांजननेरीस असून तद्दशधक तेथें भशवाचीं देवळें फार आहेत. पण 

ह्या देवाचें देऊळ मुसलमानी कारकीदीत लुटले गेलें . पढुें सदाभशवराव भाऊसाहेब पेशव ेयाांनीं बत्रबक या 
गाांवामध्यें नवी जागा योजून तेथें प्रस्तुतचें देऊळ बाांभर्लें . तयाांत बलगस्थापन नसून देवाचे भठकाणीं एक 
उखळासारखा खळगा आहे. बत्रबकाचे आलीकडे अांजनी म्हणून गाांव असून तेथें हनुमांताची माता राहत 
होती असें म्हणतात. हा गाांव पूवी मोठी भशवपुरी असावी असें अनुमान होतें म्हणून वर म्हटलेंच आहे. येथींल 
देवळें शके हजारामध्यें बाांर्लीं असे तयाजवर लेख असून तयाांतील काांही देवळें जैनाांची असावीं असेंही 
भदसतें; आभण तयाच सुमारास नाभसकचीं लेणीं झालीं असावीं. बत्रबकास नारायणनागबळी म्हणनू एक कमध 
करण्याकभरताां पुष्ट्कळ लोक जातात. हें कमध म्हणजे पे्रतास सद्गभत देण्याचा भवभर् आहे. ज्या कोणास भ्राांभत 
पडते कीं, आपले कुळाांत कोणी भपशाच होऊन आपल्या कुटुांबाांतील मनुष्ट्याांस उपरव कभरतो, तयाची भक्रया 
करणें, याचें नाांव नारायणनागबळी, हा केला म्हणजे तो मृत मनुष्ट्य माननेल्या भपशाचयोनींतून मुक्त होतो 
अशी भोळया लोकाांची समजूत आहे् 
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(९) वैजनाथ यास परळी वैजनाथ असेंही म्हणतात. हा भनजामाचे राज्याांत आहे. 
 
(१०) अवांढ्यानागनाथ हाही भनजामाचे राज्याांतच आहे. 
 
(११) लां केस जाण्याकभरताां रामचांराांनीं सेतु म्हणजे पूल बाांर्ला तेव्हाां तयाजवळ रामचांराांनी 

श्रीरामेश्वराची स्थापना केली अशी पुराणप्रभसद्ध आख्या आहे. हल्ली रामेश्वर हा बेटाांत असून तयाचें मोठें 
देऊळ आहे. तया बटेाांत वस्तीही मोठी आहे. या सेतूजवळच्या समुराांतील वाळू प्रयागास गांगेत नेऊन 
टाकतात व प्रयागच्या गांगोदकाच्या कुप्या भरून रामेश्वरास स्नान घालतात. असें करण्याांत फार पुण्य 
आहे, असें जाणनू स्वताांकभरताां बकवा भाड्यानें लोकाांकभरताां बहुत लोक उद्योग कभरतात, असा उद्योग 
करणाराांस कावडीवाले म्हणतात. ग्वाल्हेर, इांदूर, बडोदें या भठकाणीं अशा कावडीवाल्याांचा रोजगार 
पुष्ट्कळ आहे. कोणी दोनशें रुपयाांस रामेश्वरास कावड पोंचभवण्याचा मक्ता कभरतात, आभण जे कोणी 
ओांकारेश्वरास घालतात तयाांस पन्नास साठ रुपयाांचा मक्ता देतात. भकतयेक कावडीवाले कावडी भरून तेथें 
भवकण्यासही आणतात. 

 
(१२) घृष्ट्णेश्वर म्हणून भनजामाचे राज्याांतच औरांगाबादेजवळ वरेूळगाांवी भशवबलग आहे. तयाचा 

पूवी उच्छेद झाला असल्यामुळें  हल्लीं अहल्याबाईनीं नवीन बाांर्ला आहे. या देवाचे पाठीमागें डोंगर असून 
तयात अद भतु लेणीं आहेत. ही लेणीं कारलें , कान्हेरी, घारापुरी, भशवनेरी, नाभसक इतयाभद भठकाणी जीं 
लेणीं आहेत तयाांपेक्षाां फार मोठी आहेत. याांचे बरोबरीचीं दुसरीं लेणीं अजांठ्याचे घाांटाांत फदापूरचे 
डोंगराजवळ आहेत. तयाांस खानदेशाांतील पाचोरा स्टेशनावरून मागध असून तीं स्टेशनापासून २० कोसाांवर 
आहेत. या वरेुळच्या लेण्याांस काय खचध लागला असेल याचें अनुमानच होत नाहीं् येथें अजमासें दहा पांर्रा 
लेणीं आहेत, तीं सवध डोंगर कोरून केलीं असून तीं अजमासें दोन हजार वषांपूवीं, जेव्हाां इकडे बौद्ध र्मध 
चालत होता तया काळी जैन सारू्ांस राहण्यास तया काळचे राजाांनी केलीं असावीं असे अनुमान आहे. बौद्धाचे 
देवळास चैतय व र्मधशाळेस भवहार असें म्हणतात. गुजराथींत तयास देहरू आभण अपाश्रय अशीं नावें आहेत. 
वरेुळाजवळ दौलताबाद म्हणून भकल्ला आहे; तयाचें पूवींचें नाव देवभगरी असें होतें. तेथें जार्व राजे असून 
तयाांस मुसलमानाांनी पादाक्राांत केलें  तरी तयाांचा वांश हल्लीं देऊळगाांवीं राहतो. तया वांशातीलच रामदेव जार्व 
व जगदेवराव जार्व हे तर प्रभसद्धच आहेत. याच जार्वाचे भदवाण हेमाडपांत हे असून तयाांचे हेमारीनामक 
पुष्ट्कळ ग्रांथ प्रभसद्ध आहेत. देवभगरी येथील बालाजीस ‘कानगी’चें उतपन्न सुमारें लाख रुपये असून भशवाय 
जार्वाांस देशमुखीचें उतपन्न आहे. 

 
९ यात्रास्थानें 

 
बहदुस्थानाांत याते्रचीं भठकाणें फार आहेत. तयात काांहीं स्नानाचीं, काांहीं दशधनाचीं व काांहीं 

श्राद्धाभदक करण्याचीं असून तयाांतही काांहीं सवध लोकाांची, काांहीं मतवाल्याांची, व काहीं प्राांताांतील लोकाांची 
अशा भेदानें आहेत. गया हें सवाचें के्षत्र; गर्डें हे स्वामीनारायण पांथाच्या लोकाांचें; रामदासी लोकाांचें परळी 
हें स्थान; तसेंच पभलटाणें हें जैनाांच्या याते्रचें भठकाण; छत्तीसगड हें कबीरपांथी लोकाांचे; व आलां माप्रभ ु
बलगाईत लोकाांचें पभवत्रस्थान. याांभशवाय काांहीं स्थानें जाभतभवशषेाकभरताांच प्रभसद्ध आहेत :—परशुराम 
भचत्तपावन ब्राह्मणाांचा; अहमदाबादेजवळ असणारी उांझामाता ती भतकडील कडव े कुळांबी मात्र पूभजतात 
देवाांमध्ये देखील काांही र्नगराांचे देव, काांहीं महाराांचे देव, काांहीं वाण्याांचे देव असे भेद आहेत. काांहीं 
भठकाणीं पांढरपुराप्रमाणें मूतीच मुख्यतः पूज्य असतात; काांहीं भठकाणीं नाभसकाप्रमाणें भवशषे माहातम्यें 



 अनुक्रमणिका 

असतात; काांहीं भठकाणीं देहू, आळांदी वगैरे भठकाणाांप्रमाणें सतपुरुषाांच्या समार्ीच यात्रास्थानाला कारण 
असतात. नैभमषारण्य, दशाश्वमेघ, कुरुके्षत्र, वगैरेंसारखीं काांहीं स्थलें  पूवी मोठाल्या गोष्टी घडल्यामुळें 
पुण्यके्षत्रें झालीं आहेत. राजापुरची गांगा, उन्हाळीं, ज्वालामुखी वगैरे स्थलें  हीं काांहीं चमतकाभरकपणामुळें 
लोकाांस पूजाहध होतात. याप्रमाणें जशीं स्थळें पभवत्र र्रलीं आहेत तसे कालही पभवत्र र्रले असून तयाांचीं 
माहातम्यें वर्वणलीं आहेत. कार्वतकमाहातम्य, एकादशीमाहातम्य वगैरे हीं पभवत्र कालाचीं उदाहरणें होत. 
भकतीएक भठकाणी शूर वगैरे मात्र बभल देण्याकभरताां जातात. तीं स्थलें  कोंढणपूर, बवध्यावाभसनी, 
कलकत्त्याची काली वगैरे आहेत. काांहीं भठकाणें भतुें व रोग काढण्याकभरताां म्हणून प्रभसद्ध आहेत. 
नरसोबाची वाडी, साताऱ्याजवळ बनबचा कोटेश्वर वगैरे भठकाणें ह्या सांबांर्ी प्रख्यात असून तेथें सेवकेभरताां 
शकेडो लोक जातात. नैभमषारण्य हें लखनौजवळ असून तयास नीमसारही म्हणतात. तेथें द्वादश 
सांवतसरपयंत सत्र होऊन सृताांनीं पुराणें साांभगतलीं. कोंकणास परशुरामके्षत्र म्हणतात; दांडकारण्यास 
रामके्षत्र म्हणतात; वऱ्हाडाांत तापीचा उगम आहेत तेथें व रामेश्वराचे दभक्षणेस कन्याकुमारी, वसईजवळ 
भनमधळके्षत्र, हांपी भवरुपाक्ष, उडभप सुब्रह्मण्य, अष्ट-भवनायक, शाखाांबरी, एलमा देवी इतयाभद अनेकशः 
यात्राांची भठकाणें आहेत. भकतयेक भठकाणें नद्याांचे उगम, सांगम व मध्य हेच भवशषे ठरभवले असल्यामुळें  तेथें 
लोक जातात. 

 
सवधत्र सुलभा गांगा भत्रपु स्थानेपु दुलधभा । हभरद्वारे प्रयागे च गांगाां सागरसांगमे॥ 
 
याप्रमाणें सवध नद्याांचे उगम, मध्य व मुखें ठरभवलीं असून तयाांत प्रतयेक भठकाणच्या लोकाांनी 

आपआपल्या के्षत्राांचे, नद्याांचे आभण देवाांचें माहातम्य श्रेष्ठतवानें वर्वणलेले आहे :— 
 
काश्याां माघे च यतपुण्यां सवधतीथेषु यतफलम्। ततफलां  समवाप्रोभत साभ्रमतयावगाहनात्॥ 
 
साभ्रमतीमाहातम्य, पद्मपुराण. 
 
दभक्षणाभभमुखीं गांगा यत्र देवो नृकेसरी। तत्र श्रीर्ववजयो तीथे काश्याां शतगुणां भवते्॥ 
 
गोदातीरीं कुशतपधण गाांवाचें माहातम्य. 
 
याचप्रमाणें काशीस दांडण, प्रयागी मुडण व गयेस बपडण असें ही तया तीन स्थलींचें माहातम्य आहे व 

हीच भत्रस्थली बकवा भतरस्थळी होय. 
 

१० मायजोचो यात्रा 
 
मायाजी म्हणून एका पाटलाची मुलगी होती ती सती गेली. भतचे देवळाजवळ मायजीची जत्रा 

म्हणून दरसाल मोठी यात्रा व तया सांबांर्ीचा मोठा बाजार भरत असतो. ही यात्रा एकसारखी मभहनाभर 
असते. 
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११ बेचवाजोचें स्थान 
 
अहमदाबादेपासून २७ कोसाांवर बेचराजी म्हणनू एक देवीचें देऊळ आहे. ती देवी पूवी एका 

झाडाखालीं होती. पढुें गाइकवाडाांचे भदवाणाांनीं तेथें मोठें देऊळ बाांभर्लें , व तयास काांहीं इनाम भदलें  आहे. 
ही बाई एका राजपतुाांची मुलगी असून ती आपल्या सासऱ्यास जात असताां मुसलमानाांनीं र्ाांदल करून भतचे 
पाठीमागें काांहीं स्वार लाभवले. जेव्हाां तयाांनी भतला र्रण्याचा बते केला व ती पढुें घोड्यावर बसून पळत 
असताां, आताां उपाय नाहीं, व स्वार तर जवळ आले असें भतनें पाभहले, तेव्हाां ती आपले पोटात कटार मारून 
घेऊन तेथें एक वरखडीचें झाड होतें तयाखालीं उतरून बसली तों भतचा प्राण गेला. तीच देवी म्हणून 
लोकाांत प्रभसद्ध झाली. पुढें वल्लभभट म्हणून एक कभव होता, तयानें भतचें देवीरूपानें वणधन करून कभवता 
केली आभण तेव्हापासून भतची फार प्रभसद्धी झाली. 

 
१२ िवसुब्रह्माचें स्थान 

 
श्रीकाशीके्षत्रापासून काांहीं अांतरावर कमधनाशा म्हणनू नदी आहे. भतचे काांठीं चेनपूर म्हणून एक गाांव 

आहे. तया गाांवाांत पूवी राजा होता.तेव्हाां तया राजानें तेथील हरसुब्रह्म या नावाच्या ब्राह्मणाचें घर जबरीनें 
घेतलें . म्हणून तो ब्राह्मण राजाचे दारीं उपास करून मेला. ह्याचें हल्लीं मोठें देवस्थान झालें  आहे व तो देव 
बहुताांस पावतो अशी ख्याभत आहे. याजमुळें तयास पुष्ट्कळ नवस होतात, व तेथें यात्राही फार भरत असते. 

 
१३ धंजाबातंोल याते्रचीं णठकािें 

 
पांजाबाांत याते्रचीं भठकाणें आहेत तीं :—अनांतनाग, वेणीनाग, शषेनाग, बहदुकुश, शारकादेवी, 

हरीपवधत, नरबसगकटास, जमदग्नयाश्रम, बडी ज्वालामुखी, रामतखत, भरतजन्म, अचलतीथध, 
भचत्तपूणादेवी, जेनादेवी, भत्रलोकनाथ, जनकमलै, भत्रसांध्याकुां ड, रुरसांध्या, दूर्गांगा, भरैवघाटी, 
कमलसर, केसरकुां ड आभण अमृतसर (येथें नानकगरूचें देऊळ आहे). 

 
१४ के्षते्र 

 
दत्तात्रयाचीं भठकाणें गाांडगापूर, औदुांबर, भगरनार व मातापूर अशीं आहेत. नरबसहाच्या जागा 

नृबसहपूर-भीमा व नीरा सांगमीं, नरसोबाची वाडी-कोल्हापुराजवळ आहे. हीं स्थलें , अशींच वाई, माहुली, 
कऱ्हाड वगैरे ब्राह्मणवस्तीमुळें  व कृष्ट्णानदीमुळें  के्षत्रें आहेत. 

 
१५ धािण्यासावगीं स्थळें  

 
या देशाांत पाहाण्यासारखी भठकाणें बहुत आहेत. मोठे मोठे नदीसांगम–जसे, गांगायमुनेचा 

प्रीभतसांगम प्रयागास आहे, कृष्ट्णेचा व कोयनेचा सांगम कऱ्हाडास आहे, कृष्ट्णेचा व वणे्येचा माहुलीस आहे, 
तसाच गोदावरी व प्रवरा याांचा सांगम टोक्यास आहे आभण कृष्ट्णा व भीमा याांचा सांगम काांणूरास आहे, 
इतयाभद अनेक चमतकाभरक भठकाणें आहेत. जबलपुरापासून ६ कोसाांवर नमधदेचे दोन्ही तटाकीं तर पाांढराच 
दगड असून तयामरू्न पाणी वाहतें, तयामुळें  ती जागा फारच चमतकाभरक व पाहण्यासारखी आहे. या 
दगडाच्या अनेक वस्तू करून जबलपूरचे स्टेशनावर पुष्ट्कळ भवकावयास येतात. 
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१६ रार्मषक झवे र उनिाळीं 
 
कोंकणाांत राजापूर येथें एक वार्वषक झरा आहे, तो माघाांत प्रगट होतो, व दोन मभहन्याांनीं जातो. 

तयास राजापूरची गांगा म्हणतात. मभहकाांठ्याांत डाकुरापलीकडे गळतेश्वर महादेव म्हणनू आहे, तयाचे जवळ 
उन्हाळीं फार आहेत; डाकुराजवळ लसुांरा आहे, तेथे १७ उन्हाळीं कुां डें आहेत; भभवांडीजवळ वज्रश्वरीचीं 
ऊन व गोड पाण्याचीं कुां डें आहेत; सुरतेजवळ देवकीकुां ड म्हणनू ऊन पाण्याचा झरा आहे, आभण 
काठेवाडाांत तुळशीशामाजवळ गोड पाण्याचें उष्ट्ण कुां ड आहे. नाशकाजवळ टाकेद म्हणून गाांव आहे तेथें 
जटायूची समाभर् असून तेथें सवधतीथध म्हणून एक मोठा झरा आहे. तो कुां डाांत येऊन बाहेर वहात आहे. तया 
सवधतीथाभवषयीं अशी एक आख्याभयका आहे कीं, श्रीरामचांराांनीं जटायूचे मरणसमयीं सवध तीथे येथें 
आभणलीं. कावनई भकल्ल्याखालीं एक झरा आहे तयास कभपलर्ारा म्हणतात. वाांईजवळ पाांचगणींस एक 
महादेव आहे, तयाांतून गांगा म्हणून पाण्याची र्ार वाहते. खटाव देशाांत एरळा नदीचे काांठीं नागनाथ आहे. 
तयाचें दशधन घेण्यास तर मोटा लावनू पाणी काढून टाकावें लागतें तेव्हाां तयाचें दशधन होतें. तया देवळाांत 
नेहमीं पुरुषभर पाणी असतें. पुण्याजवळ बनेश्वर महादेवाचे देवळाांतही पाणी भफरभवलें  आहे. तयाचप्रमाणें 
वाांईजवळ लोहाऱ्यास भीमाशांकर आहे तयाांतही पाणी भफरभवलें  आहे. महाबळेश्वरास एक मोठा झरा आहे, 
तयास पांचगांगा म्हणतात. भोराजवळ अांबवडें येथील नागनाथ म्हणून एक स्थान आहे तेथेंही पांचगांगा आहे. 
या दोन्ही भठकाणीं सातारचे अनगळ नाईक, सावकार याांनीं देवळें  बाांर्लीं आहेत. 

 
१७ लेिीं 

 
पूवी या देशाांत बौद्ध र्मध फार चालत होता. तया काळी बौद्ध सारू्ांस राहण्याकभरताां मोठाले भवहार व 

मूतीकभरताां देवळें केली आहेत. तयाांस ‘चैतय’ असें नाांव आहे. या देवळाांपैकीं भकतीएक देवळें भमूींत व 
भकतीएक डोंगरात आहेत. तीं अभतशय अद भतु आहेत, व तयाांस खचध भकती लागला असेल याचाही भहशबे 
लागत नाहीं. तयाजवर बहुतकरून प्राचीन लेख आहेत. परांतु ते काांहीं आताां कोणास वाचताां येत नाहींत. या 
डोंगरावरील भवहारास लेणीं म्हणतात. तीं औरांगाबादेजवळ वरेूळ म्हणून गाांव आहे तेथें फार उत्तम आहेत. 
तशींच पाचोरा स्टेशनापासून वीस कोस फदापूर म्हणून आहे तेथें आजांठा घाांट आहे तेथेंही फार मोठी व 
उत्तम लेणीं आहेत. भशवाय नाशकाजवळ एक र्मधराजाचें लेणें व दुसरें चाभारलेणें अशी दोन लेणीं आहेत. 
तयाचप्रमाणें मुांबईनजीक घारापुरी येथें एक आहे. नाणेघाटाांत व भशवनेरीसही हीं लेंणी आहेत; 
तुलशीतलावाजवळ कान्हेरीचीं लेणीं तर प्रभसद्ध आहेत; खांडाळयाजवळ कारलें  येथें वहेेराईचें लेणें आहे; 
आभण सवाहून श्रेष्ठ अशीं वरेूळचीं लेणीं तर सवधप्रभसद्ध आहेत. 

 
१८ िेमाडधंतो इमावतो 

 
या देशाांत जी जुनीं कामें आहेत तयाांस हेमाडपांती बकवा पाांडवाांची कृतयें असें म्हणावयाची वभहवाट 

आहे, परांतु अशा सवधच इमारती तयाांच्या नसून तया पृथक् पृथक् जैन व शवै राजाांनीबाांर्लेल्याां आहेत. या 
मासल्याची कामें कल्याणाजवळ अांबरनाथ या गाांवाचे सीमेंत अांबरनाथ नामक महादेवाांचे देऊळ आहे. हें 
फार चमतकाभरक असून चुन्यावाांचून दगडावर दगड रचून बाांभर्लें  आहे. तयाांत काराभगरी व कोरणींचे काम 
फारच चाांगले आहे. हें देऊळ शके ९८० मध्ये बाांर्लें  असें म्हणतात. याचप्रमाणें पुण्यापासून १३ कोसाांवर 
येवतगाांवचे डोंगरावर माळभशरसचे सीमेंत बोलेश्वराांचे देऊळ आहे. कसबे भसन्नर येथें गाांवाबाहेर असेंच एक 
महादेवाचें देऊळ आहे. व तयाचप्रमाणें पुरांदराखालीं नारायणपुर म्हणनू गाांव आहे तेथेंही एक देऊळ आहे. 
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बत्रबकेश्वराचा गोदानदीचा घाट, करवीरचें अांबाबाईांचें देऊळ. पांढरपुरचे भवठोबाचें देऊळ, ही सवध जुनीं 
असून चमतकाभरक व पाहण्यासारखीं आहेत. हीं सवध देवळें हेमाडपांताांचे कारकीदीतील आहेत. यावरून तया 
काळी म्हणजे शके १२०० चे पूवी चुना लावण्याचे ठाऊक असेल असें भदसत नाहीं. परांतु पुढें मुसलमानाांच्या 
कारकीदीत ज्या इमारती झाल्या तयाांस चुना लावण्याचा प्रकार सुरू झाला असें भदसतें. 

 
१९ जयस्तंभ 

 
प्राचीनकालीं लोखांडाचे व दगडाचे खाांबाांवर भलहून ते खाांब उभे करण्याची चाल असे. या प्रकारचे 

स्तांभ या बहदुस्थानाांत बहुत भठकाणीं आहेत. ते काांहीं लोखांडाचे व काांहीं दगडाचे असून तयाांजवर लेख 
आहेत. भदल्लीचे मदैानाांत, प्रयागचे भकल्ल्याांत, व भदल्लीचे दभक्षणेस भफरोगभशरचे भदल्लींत असे एकेक स्तांभ 
आहेत. पुराण्या भदल्लीतही एक लोखांडाचा स्तांभ आहे; तयास कोणी लोखांडाचा म्हणतात व कोणी पांचरशी 
म्हणतात, याप्रमाणे भठकभठकाणी लेख करण्याची पूवी चाल होती. याांजवर बालबोर् अक्षर आहे परांतु ती 
प्राचीन भलभप असल्यामुळें  ते वाचताां येत नाहीं. 
 

२० भुयावें 
 
या देशाांत देवाांकभरताां व तपस्वी लोकाांकभरताां भयुारे करण्याची चाल फार होती. अहमदाबादेस जीं 

भयुारें आहेत तयाांत तर मोठमोठीं देवळें आहेत. तेथें ‘भरभरयो कुवो’ म्हणून एक भवहीर असून तींत एक भयुार 
काढलें  आहे. याभशवाय तेथील लोकाांचे घराांतही पुष्ट्कळ भयुारें असून तयाांतील भकतयेक हल्ली बुजून गेलीं 
आहेत. तेथील नदीचे काांठी, पाांचबपपळीजवळ असेंच एक भयुार आहे. व नदीच्या पलीकडे 
काभश्मरीबोवाांच्या मठाांत एक मोठें भयुार आहे. याचप्रमाणे प्रभासाजवळ गोरखमठी आहे तेथेंही एक भयुार 
आहे. अशीं भठकभठकाणीं अनेक भुयारें आहेत. पूवी राजेलोक हीं भयुारे घराांत करीत होते. बडोद्याजवळ 
पावागड येथें पूवीच्या क्षभत्रय राजाांचे जे महाल आहेत ते डोंगराांत कोरून तयाांस मजले केले आहेत. तयाांत 
माणसे व खुद्द राणी चांपावती राहत होती असे म्हणतात. परांतु हल्ली पाभहले असताां ते महाल अस्वलाांस 
देखील राहण्यास योग्य नाहींत असें भदसते् मग तया अांर्ारकोठड्याांतून राजे कसे राहत होते याची कल्पना 
होत नाहीं. याभशवाय काांठेवाड प्राांताांत जसदन येथें असलेले भयुार तर प्रख्यातच आहे. भरतपुराजवळ डीग 
म्हणून एक शहर आहे तेथील राजाांनी ‘भवुनें’ म्हणून जभमनींत अशाच इमारती केल्या आहेत तया 
पाहण्यासारख्या आहेत. या भयुाराांतील इमारतींत थांडीचे भदवसाांत व उन्हाळयाांत राहणें सुखकर असतें व 
तेवढ्याकभरताांच तया केल्या असाव्या असा तकध  आहे. 

 
२१ णबनमूतीचीं देरळें  

 
मूती नाहींत अशी देवळें पुष्ट्कळ आहेत. कडीजवळ बेचराची मातेचें मोठें देऊळ आहे; परांतु तयाांत 

मूर्वत नाहीं. अहमदाबादेंतील गोमतीपुरास नरबसहाचे देऊळ आहे तयाांतहीं मूर्वत नाही. अांबाजी म्हणून 
अहमदाबादेहून ५० कोसाांवर एक प्रख्यात भठकाण आहे, तया देवळाांतही मरू्वत नाही; परांतु भक्ताांकभरताां एका 
कोनाड्यास दाभगने वगैरे घालून मतूीचा देखावा कभरतात. याचप्रमाणें मरास इलाख्याांत पुष्ट्कळ शनू्य मांभदरें 
असून तीं महादेवाचीं देवळें होत असें म्हणतात.परांतु तयाांत लोक आकाशबलगाची म्हणजे भरकाम्या 
जाग्याचीच पूजा कभरतात. भचदांबराचें देऊळही याप्रमाणेंच मूर्वतरभहत आहे. 
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२२ अजमोवचा धोव 
 
अजमीर हें शहर पूवी बशदे अभलजा बहादर याांजकडे होतें. तेथील तयाांचे तोफखाने वगैरे इमारती 

अद्याप आहेत. या शहराांत ख्वाजा पीर म्हणून एक मोठें पीराचें सांस्थान आहे, आभण तयाचे पुजारी सय्यद 
लोक आहेत. या पीरास बशदे वगैरे याांजकडून चाळीस हजार रुपयाांची जहागीर आहे. या पीराचा दगा मोठा 
सुांदर आहे. यास भदल्लीचे बादशाह भजत असत. अकबरानें भचतोडगड घेतला तया वळेेस तेथील नगारे, भदव े
व दरवाजे हे सवध आणून स्मरणाथध या पीराचे दरग्याांत ठेभवले आहेत. ते अद्याप तेथें आहेत. या पीरास भोळे 
लोक नेहमीं नवस करीत असतात. मल्हारराव गाईकवाड गादीवर बसले तेव्हाां तयाांनीं या पीरास बारा 
हजार रुपयाांची नजर पाठभवली् तयाांतील गलेफ वगैरे हल्लीं तयाजवर घातला असतो. ही माभहतगारी 
तेथील सय्यद साांगतात. तसेंच भशद्याांस पुत्र झाला म्हणनू पन्नास हजार रुपयाांची नजर यावयाची होती असें 
तेथील लोक साांगतात. अजमीर हें शहर साताऱ्यासारखें डोंगराखालीं आहे व तया डोंगरावर भकल्ला आहे. 
तयाचें नाांव तारागड आहे. हा भकल्ला पूवी पृर्थवीराजाचा होता. हा परृ्थवीराज बहदूांचा शवेटला बादशाह होता. 
तयास मुसलमानाांनी मारले. पुढें तयाांनी भदल्लीजवळ याचा भकल्ला आहे तोभह घेतला. तेव्हाां मुसलमानाांचा 
सरदार कुतुबुद्दीन यानें भदल्लीपासून दहा कोसाांवर मोठा जयस्तांभ बाांभर्ला आहे. तयाला ‘कुतुबभमनार’ असें 
म्हणतात. या तारागडावर मीरासाहेब याांची कबर आहे. तयानेंच पढुें हा भकल्ला घेतला. अजमीर परगणा 
हल्ली गव्हनधर जनरलाचे एजांट राजपुताना क्याांप अबू याांचे ताब्याांत आहे. मीरासाहेब हा बहदूशी लढाई 
करीत असताां मेला. म्हणून तयास षहीद झाला असें म्हणतात, व तयास बहदु व मुसलमान हे उभयताां 
भजतात. तयाभवषयीं तेथील लोक कभवता म्हणतात ती येणेंप्रमाणें— 

 
तावाखडसा खड नािीं कगखऐसा घीडा। 
मोवासा निीं मदप णजने तावाखड तीडा॥ 

 
मीरासाहेब हा मुसलमानाांचा सरदार होता. तयाच्या घोड्याचें नाांव बखग असें होतें. मोठे मनुष्ट्याचे 

घोड्याांचींही नाांवें प्रभसद्ध होतात. जशीं–महांमद पैगांबर याच्या घोड्याचें नाांव बुराक होतें; बापू गोखले याांच्या 
घोड्याचें नाांव रामबाण व मारुभत असें होतें. तसेंच, भशवाजीचे तरवारीचें नाांव भवानी होतें. पेशव्याांचे 
जरीपटक्याच्या हत्तीचें नाव अल्लीबक्ष होतें. 

 
२३ णखवनाव धरपत 

 
भगरनारा येथें अश्वतथाम्याची भशळा दाखभवतात, परांतु वास्तभवक तो अशोक राजाचा लेख आहे व 

तयाांत र्मांज्ञा भलभहल्या आहेत. ह्या लेखास सुमारें २,३०० वष ेझालीं. हा लेख एका डोंगराचे टोंकावर जागा 
साफ करून तयाजवर भलभहलेला आहे. गीर म्हणून काठेवाडाांत एक भवस्तीणध डोंगर आहे. तयाांतीलच हा 
भाग जुनागडाजवळ आहे, तयास भगरनारी म्हणतात. सौराष्ट्र देशाांत जीं पाांच रतनें म्हणून भलभहली आहेत 
तयाांतीलच हें एक आहे– 

 
सौवाष्ट्रे धंच वत्नाणन नदो नावो तुवंखमाः। 
चतुथे सीमनाथश्र धंचमं िणवदशपनम्॥ 
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या भगरनारी पवधतावर जीं बहुत देवळें आहेत, तयाांत बहदूांचींही देवळें आहेत. तयाांमध्येंच अांबाजी 
दत्तात्रय याांचें एक मोठें उांचस्थानी देऊळ आहे. या गडावर रायबखगार म्हणनू प्राचीनकाळी एक राजा होता 
तयाचा वाडा आहे, तयाचेनजीकच रैवत पवधत व सुवणधरेखा नदी अशीं आहेत. या नदीस लोक ‘सुांदभरक’ 
असेंही म्हणतात. या पवधतावर जो भकल्ला आहे तयाचप्राचीन नाांव जीणधगड (जुनागड) असें आहे. ह्या 
नाांवाप्रमाणें येथें अद्याभप भुांईत पुष्ट्कळ इमारती साांपडतात. हल्लीं तेथें एके बाजूस मात्र थोडीशी वस्ती आहे; 
बाकी ओसाड पुष्ट्कळ आहे. ही जुनागडच्या बाबीची राजर्ानी आहे. 

 
२४ धाणलठाण्याचा डोंखव र देरळें  

 
काठेवाडाांत शत्रुांजी नदीचे काांठीं पालीठाणें या शहराजवळ एक डोंगर आहे तया भठकाणी श्रावक 

लोकाांची अनेक मांभदरें आहेत; तशी मांभदरें पृर्थवीवर एका भठकाणीं सुद्धाां कोठेंही नसतील. ही मांभदरें 
कोट्यावर्ी रुपये खचध करून बाांर्लीं आहेत. याचप्रमाणे अांबाजीचे डोंगरावर कुां भारी या गाांवी व अबचेू 
पाहाडावरील देलवड्याची देवळेंही अद भतु आहेत. तीं पाटणचे महाजन याांनी शके १,००० त बाांभर्लीं. 
पालीजवळचें राभणकपूरचें देऊळही अभतचमतकाभरक आहे. हीं सवध देवळें जैन र्माचीं आहेत. या डोंगराांचे 
येवढें माहातम वाढण्याचे कारण हेंच की, याजवर बहुत तीथंकराांचे भनयाण झालें  आहे. 

 
२५ खुजवाथेंतोल देरळें  

 
पूवी गुजराथेंतील मुख्य राजर्ानी पट्ण शहर होतें. ते पट्ण हल्ली गाइकवाडाकडे आहे. तें कडी 

महालाांत म्हणनू कडीपट्ण म्हणतात. तें मुसलमानाांनी मोडलें  आभण अहांमदशाह बादशाहानें साबरमती 
नदीवर अहमदाबाद हें नवें शहर केलें , व तें पट्णच्या नमुन्यावर बाांर्लें  आहे. म्हणजे भद्दर (अांतरकोट), 
तीन दरवाजे वगैरे दोहोंचे सारखे आहेत. या पट्णचे महाजनाांनीं आठशें वषांपूवीअबूचे भशखरावर देलवाडा 
म्हणून गाांव आहे, तेथें जैन देवळें बाांर्लीं आहेत. अशीं देवळें पृर्थवीवर अन्यत्र नाहीत. याजवरून तया 
वळेच्या रव्याचें अनुमान होतें. याचप्रमाणें भगरनारचे डोंगरावर मोठालीं देवळें आहेत. परांतु अबूवरील 
देवळाांची बरोबरी कोणासही होणार नाहीं. हा डोंगर भशरोहीचे राजाचा असून हवकेभरताां गव्हनधर जनरलाचे 
राजपुतान्याांतील एजांट याांनीं राहण्याांकभरताां घेतला आहे. व तयामुळें  तयाजवर बाजार, पोष्ट हाफीस, बागा व 
बांगले वगैरे पुष्ट्कळ झाले आहेत. 

 
२६ मणिवाम धावगजोचीं मंणदवें 

 
मथुरेंत भवष्ट्णुमांभदर व वृांदावनाांत श्रीरांगाचे मांभदर हीं मभणराम पारखजी याांनी बाांर्ली आहेत व तीं 

फार अद भतु आहेत. मभणराम पारखजी हे दौलतराव बशदे याांचे पोतनीस होते. तयावळेेस तयाांस बहुत पैसा 
भमळाला. सदरील देवळाांपकैीं श्रीरांगाचे देवळास ६० लाख रुपये लागले असें म्हणतात. हें देऊळ 
भत्रचनापल्लीस जें देऊळ आहे तयाचीच प्रत केली आहे. वृांदावनाांत भनतयानांद प्रभचूें दुसरें एक देऊळ आहे 
तेंही असेंच फार मोठें आहे. हीं देवळें भकती भक्कम म्हणून साांगावयाचें झालें  तर इतकें  साांभगतल्यानें वाचकाांचे 
समार्ान होईल कीं, प्रलयकाळ होऊन गेला तरी हीं देवळें जशींचीं तशींच प्रलयकालोत्तर दृष्टीस पडतील् 
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२७ चाधंानेव 
 
बडोद्यापासून दहा कोसाांवर पावागड म्हणनू भकल्ला आहे. याचें पावकाचलमाहातम्यही आहे व या 

भकल्ल्यावर महाकालींचें देऊळ आहे तयाचे खालीं चाांपानेर बकवा चांपावती शहर होतें. तें माळव्याकडील 
अांगास आहे. तें पाहताां आताां अगदीं ओसाड आहे. परांतु तयाची प्राचीन कस्थती दाखभवणारे तयाचे दरवाजे, 
माांडवी, लरखी माहाल, तारणें, वगैरे बहुत भठकाणें आहेत. ओसाड घराांच्या दगडी भवहीरी पुष्ट्कळ असून 
तलावही बहुत आहेत. हें गुजराथचा बादशाह महांमद बेगडा यानें उजाड केलें . तेथील राजा पटई रावळ 
होता. तयाचे माहाल व तोरणें भवलक्षण असून शहरही मोठें होतें. महांमद बादशाहानें जुनागडचे यादव व 
पावागडचे रावळ याांस अशीं पत्रें भलभहली होतीं कीं, ‘तुम्ही मुसलमान व्हाल तर तुमचीं राज्यें राहतील.’ 
तेव्हाां यादवाांनी ती गोष्टकबलू केली. परांतु रावळाांनी नाकबूल केली. तेव्हाां तयाांजवर अहमदाबादेहून मोठें 
लष्ट्कर रवाना झालें . तें लष्ट्कर सवध शहर घेऊन भकल्ल्यावर चढलें . तेव्हाां रावळाांनी आपल्या भस्त्रया मुलें  व 
म्हातारे हीं मुसलमानाांचे हातीं साांपडूां नयेत म्हणून तयाांस ठार मारून झाांबर तलावाांत टाकून भदलें , आभण 
जवाहीर, मोतीं वगैरें होतें ते रागानें जातयाांत दळून टाकून मग आपण मरावयास भनघाले. शवेटीं ते लढाईत 
मेले आभण मुसलमानाांनी भकल्ला घेतला, व शहर उद्वस्त करून टाभकलें . भकल्ल्यावर एक काली देवीचें 
देऊळ मात्र आहे. भतच्या भशखरावर सज्जनसा म्हणनू कोणी या लढाईत मेला होता तयाचें स्थान आहे. 
याप्रमाणे या शहराची व्यवस्था तीनशें वषांपूवी झाली. तेथें जे काांही लोक राभहले होते ते शहर सोडून 
भडोच,अहमदाबाद, सुरत वगैरे भठकाणीं गेले. तयाांस चाांपानेरी असें म्हणतात. मश्रू व भकनखाप करण्याचें 
कसब या चाांपानेराांत होतें. ते कारागीर जेव्हाां पळून गेले तेव्हाां तयाांनी हे कसब अन्य शहरीं नेलें . परांतु तयाांची 
बहुत भदवसपयंत अशी समजूत होती कीं, चाांपानेरच्या भवभहरीवरच तीं कापडें रु्तलीं पाभहजेत व 
याजकभरताां तीं तेथे रु्वावयास पाठवीत् आलीकडे मात्र भठकभठकाणीं रु्वावयाच्या भवभहरी काभढल्या 
आहेत. अहमदाबादेंत पाांच कुव्यावरही कपडें रु्वूां लागले आहेत. हा प्राांत बशद्याकडे होता तो हल्ली 
इांग्रजाांकडे आहे. हा प्राांत डोंगरी असून तयाांत हलोल, कलोल, गोरें, जालोद व दाहोद असे तालुके आहेत. 
तयाांस पांचमहाल म्हणतात. याांत जमीन चाांगली आहे परांतु पाणी वाईट व वस्ती थोडी असून तेथें भावडे व 
कोळी लोक राहतात. या पांचमहालाची वभहवाट खेडा भजल्ह्याखालीं आहे. 

 
२८ द्वावका र छाध 

 
चार भठकाणीं द्वारका दाखभवतात–एक डाकोर येथें जुनी मूर्वत द्वारकेहून आली आहे ती; दुसरी 

मूळद्वारका, ही समुराचे काांठी कोडीनार म्हणनू एक गाांव आहे तेथें होती असें म्हणतात; भतसरी गोमती 
द्वारका, ही हल्ली शांकराचायांचा शारदा मठ आहे ती होय. येथें एक फार मोठें देऊळ आहे व तें भवश्वकम्यानें 
बाांभर्लें  आहे असें म्हणतात. तयाचे पलीकडे दहा कोसाांवरील गोपीतलावावर चार पाांच कोस 
गोपीचांदनाचीच जमीन आहे. आभण तयानांतर चौथी द्वारका, द्वारकाबेट म्हणून गोसाांवी महाराज याचे 
अभर्काराांत आहे. या चौथे द्वारकेस जाताांना वाटेंत आरगडें म्हणून एक गाांव आहे. तेथें गाइकवाडाचा एक 
भशपाई रस्तयाांत शगेडी पेटवनू बसलेला असतो; व तया शगेडींत लोखांडाचे भशके्क नेहमी तापत असतात. तेथें 
जो याते्रकरी येईल तयास डाग देतात आभण तयाबद्दल मुरा घेणाराांजवळून उलटे आणखी चार आठ आणे 
घेतात. हा कारखाना नेहमी चालूच आहे, व येणेंकरून उतपन्नही बरेंच होतें. याते्रकरी सुद्धाां तया मुरा मोठ्या 
हौसेनें घेतात. तया तप्त मुराांचे डाग बरे होण्यास अजमासें तीन मभहने लागतात,असें आहे; तथाभप मखूध व 
र्मधभोळे लोक पैसा देऊन आपले शरीर डागवनू घेतात् आांता हल्लीं बडोद्याांत इांग्रजी अांमल झाला आहे 
तयाांत तरी ही चाल बांद व्हावी हें योग्य आहे. परांतु ह्याकडे सुभशभक्षत कामदाराांचे जेव्हाां लक्ष्य जाईल तेव्हाां 
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व्यवस्था होईल. ही डागण्याची इजा हजारों र्मधभपशा प्राण्याांस आहे तरी तयाजबद्दल सरकारास पाांच सात 
हजार रुपये भमळकत आहे, यामुळें  कदाभचत हा प्रचारां अजूनही बांद होत नसेल् या मुरा घेण्याचे 
चालीबद्दल अशी दांतकथा आहे कीं, वैष्ट्णवाांची जीं बावन्न द्वारें आहेत, तयाांपकैीं पीपाभगत म्हणून एक द्वार 
आहे म्हणजे तया नाांवाचा एक मोठा वैष्ट्णव होता. तो जातीचा रजपूत असून द्वारकेस याते्रला येत असे. एके 
भदवशी तो म्हणला कीं, ‘पूवी जी सुवणाची द्वारका होती ती पाहण्यास मला देव बोलावीत आहे यास्तव मी 
जातों.’ असें म्हणून तो समुराांत भशरला, व जाताां जाताां पढुें अदृश्य झाला. नांतर पांर्राव ेभदवशीं समुराांतून 
तो बाहेर आला. तया वळेेस तयाचे हाताांत शांख, चक्र, गदा व पद्य अशा सुवणाच्या चार मुराहोतया. पुढें तया 
तयाांनें द्वारकें त जे जुने राजे होते तयाांजवळ भदल्या आभण साांभगतलें कीं, ‘येथें जे याते्रस येतील तयाांचे अांगावर 
ह्या मुरा तापवनू द्याव्या असा देवानें मला हुकूम केला आहे, व मी इतके भदवस समुराांत गुप्त झालों होतों तो 
द्वारकें तच होतों.’ या तयाच्या साांगण्यावरून ही चाल चालू झाली. पुढें सोन्याच्या मुरा भझजून गेल्या; तेव्हाां 
आताां प्रस्तुतच्या ह्या लोखांडाच्या भक्कम मुरा चालत आहेत् अज्ञानकाळीं सदरीला गोष्टी लोकाांनीं सतय 
माभनली असावी. परांतु तयाप्रमाणें आजच्या सज्ञानकाळींही ती गोष्ट अमलाांत असणें फार दुःखास्पद आहे् 

 
२९ कझझुराडा 

 
अहमदाबादेपासून ४० कोसाांवर भवरमगाांव परगण्याांत बझझुवाडा म्हणनू एक प्राचीन शहर आहे. 

परांतु तें हल्लीं उजाड आहे तरी तयाचे दरवाजे, कोट, तयाचा भजना व तेथील गोमुखी गांगा वगैरे पाहण्याजोगीं 
आहेत. 

 
३० अिमदाबाद प्रातंातंोल धािण्याचीं णठकािें 

 
मुसलमानाांनी अहमदाबादेस तया शहरचे आसपास बारा कोसाांत एकां दर १४०० मशीदी बाांभर्ल्या 

आहेत असें म्हणतात. परांतु हल्लीं तयाांचे मोठमोठाले ढीग मात्र भठकभठकाणी पडले आहेत. दगडी कामें 
लाखों रुपये खचध करून केलीं होतीं परांतु तीं पडीत झालीं आहेत. अहमदाबादेस पाहण्यासारख्या इमारती, 
काकभरया तलाव व र्ोलक्याचा मुनसर तलाव हे भसद्धराज जयबसग याांनी बाांभर्ले आहेत. पाांडवाांची शाळा 
व ढवळके येथील मनोरे हे पाहाण्याजोगे आहेत. कपडवांजचें कुां ड, भशहोरचें ब्रह्मकुां ड व गौतमाश्रम हीं 
पाहाण्यासारखीं असून कोटेश्वरी अांबाजीचे डोंगराांत सरस्वतीचा उगम आहे व पट्णाजवळ शाांभडल्याांचा 
आश्रम आहे. ते आश्रम व भसद्धपूरची रूरमाळ हींही चमतकाभरक व पे्रक्षणीय आहेत. जुम्मामशीद, 
भमरजापूरची मशीद, शखे अहांमद, खटूगांजबक्ष याची जागा सरखेज गाांवी आहे ती, शाहअलम, बटवा गाांवीं 
कुतबे आलम, काकभरया तलावावरचें डच उफध  कलां देजी लोकाांचें कबरस्थान, दादाहरीची भवहीर, 
अढाळजगाांवची भवहीर (इचें मोठेंदगडी काम तर पाांच सात लाख रुपयाांचे आहे्), सय्यद उसमान 
माहजफीन खान शाहापूर याची मशीद, मीर आबू तुराब, चांरावतीची कबर, आसारव्याची भवहीर, मभलक 
आलम, राणीभशप्री, कुतुबशा, भमयाखान भखष्ट्ती, आचरत भबबी, सारांगपूरची मशीद, मरसा (जेथें हल्ली 
तुरुां ग आहे,) भरेंतील मशीद, नीलकां ठ महादेव, हटीबसगाची वाडी, पे्रमाभाईचा वाडा इतयाभद. या सवध 
जागा पाहण्यालायक आहेत. 
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३१ अिमदाबाद 
 
अहमदाबाद शहर यास पूवी राजनगर, बसहपूर, श्रीनगर, कणावती, आशावळ, वगैरे नाांव े होतीं 

असें म्हणतात; व तें पूवी फार भरभराटींत व सांपभत्तमान होतें. परांतु हल्लीं हें शहर दाभरद्र्यकस्थतींत आलें  
असून अरे् तर उजाड झालें  आहे. या शहराचा घेर १२ कोस असून तयाचे सभोंवती मजबूत कोट आहे. तया 
कोटाांत दोन अांगाांस दोन अांतरभकल्ले असून तयास गायकवाडाची हवलेी व भद्दर अशीं नाांवें आहेत. याचे बाहेर 
शहर आहे. तयाांत पूवी ३६० पुरे होते असें म्हणतात व तयाांपैकीं पाांच सहा तर अद्याभप आहेत. फेभरस्ता यानें 
जो बहदुस्थानाचा इभतहास भलभहला आहे, तयाांत तयानें ह्या शहराचें फार वणधन केलें  आहे. हें शहर बाांर्ण्यास 
पट्नाहून दगड आभणले असें म्हणतात. याचे सभोंवते सरखेज व बटवा सरसपूर वगैरे गाांवें आहेत. या 
शहरचे कोटावर बखेर अशी तारीख आहे; तयाजवरून भहजरी सन ८९१ हें साल भनघतें, बकवा या शहराांत 
जो येईल तो भनभधय राहील असाही तयाचा अथध भनघतो.आरबी गभणताांत आपल्या बहदु गभणताप्रमाणेंच दोन 
रीती आहेत. तयाांत अांकाांनी भलभहणें तयास रकम म्हणतात, व अक्षराांनी सांख्या भलभहणें तयास बहदीसा 
म्हणतात. बहदीसा या रीतीची योजना श्लोकाांतही कभरतात, व तेणेंकरूनतयाांतून वषध व सुभाभषत अथध अशी 
दोन्ही भनघतात. पूवी मुसलमान लोक शहराांत रहात व बहदुलोकाांनी बाहेर वस्ती करावी असा ठराव होता. 
परांतु आता सवध बहदु शहराांतच आले आहेत. अहमदाबादचा राजा बहादूरशाह यानें भचतोडगडचा राणा 
भवक्रमाभदतय याजवर स्वारी करून तयाजपासून मोठी नजर घेतली. तयाांतच तयाजवळून मुकुट व साठ लाख 
रुपयाांचा कमरबांद घेतला व तो इस्तांबलूचे बादशाहास नजर पाठभवला. पुढें अकबरानें अहमदाबाद हें शहर 
इ. स. १५७२ सालीं घेऊन तेथें भदल्लीचा सुभा नेभमला. तयानांतर १७३५ पासून दमाजी गायकवाड या प्राताांत 
भहस्सा घेऊां  लागले. पुढें मोंगलाचा भहस्सा जवामदधखान बाबीकडे होता तो इ. स. १७५३ सालीं पेशव्याांनी 
घेतला व तयामुळें गुजराथेंत दोन अम्मल झाले. पुढें इ. स. १७८० त जनरल गाडडध साहेब यानें राघोबाचे 
तफे हे शहर घेतलें , परांतु तें लागलीच मराठ्याांस परत भदलें . नांतर शवेटी १८१७ सालीं तें शहर इांग्रजाांनी 
घेऊन तो भजल्हा केला. 

 
३२ भडीच 

 
भडोच हें शहर फार जुनें आहे. इसवी सन ४०० मर्ील तयाचें वणधन भचनी लोकाांचे बखरींत साांपडतें, 

व ११०० तील आरबाांचे बखरींत सापडतें, हें शहर १५७२ सालीं अकबर बादशहानें घेतलें  व पुढें तेथील 
नबाबाांनी दांगा केल्यावरून पुनः हें औरांगजेबाने १७६० सालीं घेतलें . सांभाजीनें प्रथम १६८५ त, या शहराची 
खांडणी घेतली. तयानांतर पुढें इांग्रजाांचा व नबाबाचा तांटा होऊन जनरल सर डेकव्हड वडेरबनध याांनीं १७७२ त 
भडोच आपलेकडे घेतलें , परांतु ते तेथें ठार पडले. पुढें १७८२ त सालप्याचे तहनाम्यावरून तें शहर बशद्यास 
भदले होतें. तयानांतर १८०३ मध्यें कनधल उबडगटन याांणीं पनुः दौलतराव बशदे याजकडून जें घेतलें  तें 
तेव्हापासून इांग्रज सरकाराांकडेसच आहे. भडोच येथें वलां देजी लोकाांचे कबरस्थान आहे. येथें रूपा मशीद व 
बाबाभरहन याचा दरगा हीं पाहण्याजोगीं आहेत. बाबाभरहन हा पीर भडोच येथें मुळी इ. स. १०७८ सालीं 
आला असें म्हणतात. भडोचपासून सहा कोसाांवर शुक्लतीथध म्हणून एक गाांव आहे तयाजवळ कबीरवड 
असून तेथें कबीराची समाभर् आहे. भडोचेहून पाांच कोसाांवर रतनपुर म्हणून एक गाांव असून तेथे अकीकाचे 
दगडाांची खाण आहे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

३३ णरजाधुव 
 
दभक्षणेंत भवजापूरचे अभदलशाह बादशाहाची कारकीदध मोठी झाली. हें राज्य औरांगजेबानें मोडलें , 

आभण भवजापूरचें नाांव मोडून दभक्षणचा सुभा केला. परांतु भवजापुरास इमारती, भकल्ला व तोफा एवढ्या मोठ्या 
आहेत कीं, ज्याने भवजापूर पाभहले नाहीं तयानें दभक्षणेत काांही पाभहलें  नाहीं असें म्हणतात. कारण तेथींल 
सवधच कामें अद भतु आहेत. तेथील मुलूखमदैान तोफ, इभ्राम रोजा, गोळया घुमट, उपल्या बरुूज, भांगी 
महाल, आसारमुबारक म्हणजे महांमद पैगांबराचा एक कें स कोणी अवभलयानें बादशाहास भदला होता तयाचें 
देऊळ बाांर्ले आहे तें, मोतीमशीद, ताजबावडी, अकध  भकल्ला, पभहला कोट, तयाचे बाहेर भतकोट्याचा कोट, 
दफ्तरखाना, राजवाडा, या सवध इमारती पाहण्यालायक आहेत, व तयाांस भकती खचध झाला असेल याचें 
गभणत होत नाहीं. असे ह्मणतात कींए भवजयनगरचा (अनागोंदीचा) राजा कृष्ट्णराज याचें राज्य या 
आभदलशाहानें घेतलें  तेव्हाां दहाकोट सोन्याचे होन तयास भमळाले. तेव्हाां मुसलमान ह्मणूां लागले कीं, या 
राजाचे राज्याांत होनाांचा पाऊस पडला असेल, नाहीं तर इतके होन कोठून आले? तयाच सवध होनाांचा 
भवभनयोग या इमारती बाांर्ण्याकडे केला आहे. 

 
३४ धुिें शिव 

 
पुणें शहर हल्लीं जेथें आहे तेथें कसबे लोहोगाांव ह्मणजे जेथें तुकाराम बोवाांची सासुरवाड होती तया 

कसब्याच्या तीन वाड्या होतया. तया-एक कासारवाडी, दुसरी पुणेंवाडी, आभण भतसरी पाडळी. तयाांपैकी 
कासारवाडीवर पेठा कसबा झाला, पुणेंवाडीस मुांजेरी ह्मणतात आभण पाडळीस माळी राहत होते तयास हल्लीं 
माळीच ह्मणतात. पुणेंवाडीचे पाटील झाांबरे व कुळकणी राजऋषी होते. पुढें पणुें शहर वाढलें  तेव्हाां 
याांजकडे काांही पेठा राभहल्या व बाकी पेठाांचे इतर कुळकणी झाले. पुण्याचे आग्नेयेस मुांजेरीची जमीन आहे 
व पूवेस माळीची जमीन आहे. परांतु तेथे झाांबऱ्याांची पाटीलकी चालत नसून माळी, मेहेते्र हेच अभर्कार 
चालभवतात. 

 
धुण्याच्या धेंठाचें कुळकिी 

 
 पेंठेचें नाांव.    कुळकण्याचें नाांव व जात. 
 १ सदाभशव पेंठ. … … … ठोंसर, कोंकणस्थ. 
 २ वतेाळ पेंठ … … … बशगे्र, देशस्थ. 
 ३ शुक्रवार पेंठ. … … … तुटकणे, ,, 
 ४ आभदतवार पेंठ. … … … मेणजोगी, ,, 
 ५ मांगळवार पेंठ बकवा न्याहाल पेंठ.   … माळी, ,, 
 ६ बुर्वार व शभनवार पेंठ  … … राजऋषी ,, 
 ७ रास्तयाांची पेंठ … … … मोकाशी, ,, 
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बाकी राभहलेल्या पेंठाांस कुळकणी नाहींत. पूवी फरोक्त व गहाणखताांचे हेच रभजस्रार (नोंदणीदार) असून 
वसाहतीस जभमनी वगैरे हेच देत. ह्याच पेंठाांस मुसलमानाांनी जीं नाांवें भदलीं आहेत ती खालीं 
भलभहल्याप्रमाणें :— 

 
 किदंूचो नारंे.   मुसलमानाचंीं नारंे. 
 १ बुर्वार पेंठ. … … मुभहयाबाद. 
 २ आभदतवार पेंठ. … … मलकापूर. 
 ३ शभनवार पेंठ … … मूतुजाबाद. 
 ४ सोमवार पेंठ … … शहापूर. 
 ५ मांगळवार पेंठ. … … आस्तापूर. 

 
पेठ कसबा यास ‘मोहतफा’ ह्मणतात. याचे शटेे्य होनप ह्मणून गोळक होते. देशमुख, भशतोळे, होनप, 
देशपाांडे, चौर्री, शटेे्य, महाजन वगैरेंचे पूवी दुकानाांवर हक्क पोहोंचत होंते. पुण्यास एकां दर अठरा पेंठा 
आहेत, तया येंणेंप्रमाणे :—(१) कसबा, (२) सोमवारपेंठ, (३) मांगळवार पेंठ, (४) बुर्वारपेंठ, (५) 
गुरुवारपेंठ, (६) शुक्रवारपेंठ (७) शभनवार पेंठ (८) आभदतवार पेंठ, (९) भशवापुरी, (१०) भवानीपेंठ, 
(११) घोरपड्याांची पेंठ, (१२) सदाभशवपेंठ, (१३) नारायणपेंठ, (१४) गणेशपेंठ, (१५) हणमांतपेंठ, (१६) 
वतेाळपेंठ, (१७) गांज आभण (१८) रास्ते याांची पेंठ, ज्याांनी ज्याांनी पेंठा वसभवल्या तयाांनी आपलेकडे पुष्ट्कळ 
जागा ठेभवल्या. दीभक्षताांची जागा रभववाराांत, खासगीवाले भलमये याांच्या जागा शुक्रवाराांत, रास्ते याांचे पेंठेंत 
रास्ते याांच्या जागा, वानवडीस बशद्याांचे लष्ट्कराची जागा, खडकीचे पलुावर होळकराची जागा, लकडी 
पुलावर गायकवाडाचे छावणीची जागा, आभण घोरपडे याांचे पेठेंत घोरपड्याांची जागा, ह्याप्रमाणें होतया. 

 
३५ नाणसक 

 
नाभसकास बसहस्थ हें मोठें पवध असून तें शके १७४८ सालीं होतें. तया सालीं तेथें जरीमरीनें माणसें 

फार मेलीं. तयापुढें पनु्हाां १७६८ सालीं जरीमरीचा मोठा प्रळय झाला. तयानांतर पुढें शके १७८० सालीं 
कभपलाषष्ठी होती तेव्हाां तेथें मोठी यात्रा भरली होती. पूवीची १२–१२ आभण १८–१८ पायल्याांची र्ारण 
जाऊन लोकाांस महघधता अशी या कभपलाषष्ठीच्या पवधणीपासूनच प्राप्तझाली् भतची या २–४ सालाांत तर 
कमालच झाली. पुढें शके १७८४ त व नांतर शके १७९५ सालीं असे बसहस्थ पाहाण्याांत आले. नाभसक के्षत्र हें 
फार रव्यवान असून सोन्यारुप्याचे दाभगने घालून बायका गोदावरीवर पाण्यास येत तयाांचे हाताांतील शरेभर 
सोनें दररोज गांगेचे घाटावर भझजत असे असें म्हणतात. परतु या के्षत्रीं लुटी फार झाल्या. अजबबसग, 
हरीपांत भाव,े होळकराचे पेंढारी, अमृतराव पेशव े इतयाभदकाांनी लुटून तेथील बहुत रव्य हरण केले. पढुें 
राज्यक्राांती झाल्यावर पेठे, राजेबहादर, बहगणें वगैरे जे तेथील मोठाले गृहस्थ ते गरीब झाले. तयाजमुळें 
आताां नाभसकाांत काांही अथध राभहला नसून दाभरद्र्यग्रस्त झालें  आहे् 

 
३६ सह्याणद्र धरपत 

 
सह्याभर डोंगर हा मध्यबहदुस्थानाचे देश व कोंकण असे भवभाग करतो. तयाचें स्वरूप घोण म्हणजे 

शतपदी म्हणनू एक जीव असतो तयाप्रमाणें आहे. ह्या डोंगराचे भचमट्याांत हजारों नद्याांचे उगम झाले आहेत; 
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व तयाांस खोरीं व नहरें म्हणतात. ह्या पवधताच्या पाठीवर जेथें काहीं जमीन आहे तेथें वस्तीही आहे. तया 
वस्तीस मुऱ्हे व पठार असें म्हणतात. मौजे कास, यवतेश्वर, माांढरदेव, महाबळेश्वर हे मुऱ्हे आहेत व मीन 
नहर, भाम नहर, कुकड नहर हीं नहरें म्हणजे जभमनीचे दुतफा डोंगर व मध्यें नदीचा प्रवाह, तीं होत. 
सह्याभर पवधत हा नीलभगरीपासून खानदेशाांतील सोनगडापयंत आहे. तयाचीं काांहीं भठकाणीं फारच उांच 
भशखरे आहेत. तयाांपैकी नाशकाजवळ कळसूबाई, ठाण्याजवळ ढाक, सूयधमाळ, दापूर माळ, आजापवधत ही 
भठकाणें बहुत उांच आहेत. या डोंगराचें वणधनचें ज्या सांस्कृत ग्रांथाांत आहे तयास ‘सह्याभरखांड’ असे म्हणतात. 

 
३७ अष्टाखव प्रातं 

 
हल्लीं कुलाबा भजल्हा आहे तयास अष्टागर प्राांत म्हणतात. ह्या प्राांतात जेथें नारळीचीं झाडेंदाट 

उवगतात अशीं जीं स्थळें आहेत तयाांस आगर असें म्हणतात. अशी आठ भठकाांणें ह्या प्राांताांत आहेत तीं :—
(१) अल्लीबाग, (२) नागाांव, (३) थळ, (४) चौल, (५) सासवणें, (६) साखर, (७) आक्षी आभण (८) 
भकहीम अशीं आहेत. याभशवाय दभक्षण कोंकणाांत वसई, अगाशी वगैरे आगरें आहेत. परांतु आठ एकत्र व 
जवळ जवळ अशीं याच प्राांताांत आहेत. मीठ भपकभवण्याच्या जागा असतात तयाांस मीठागर म्हणतात. या 
प्राांताांत आगरी, कोळी, भांडारी, पाांचकळशी, वगैरे याांची वस्ती पुष्ट्कळ आहे. या प्राांताांत सागरगड, कुलाबा, 
उांदेरी, खाांदेरी, कोरलाई, रेवदांडा वगैरे भकल्ले आहेत. याांपैकी काहीं दयात आहेत व काहीं डोंगराांवर 
आहेत. याांतील रेवदांडा हा प्रचांड भकल्ला, भफरांग्याांनीं कोंकण घेतलें  तेव्हाां इ. स. १४५० त बाांभर्ला, असा 
तयाजवर लेख आहे. हा प्राांत आांगे्र याांजकडे बहुत भदवस होता. ते कुलाब्याांत राहात असत, तेथें तयाांचे वाडे, 
देवळें अद्याप आहेत. आांगे्र, सावांत आभण रु्ळप हे कोंकण भकनाऱ्यावर सरदार होते. आांगे्र याांचे अखेरचे 
भदवाण भवनायक परशुराम भबवलकर हे होते. तयाांचे पुत्र हल्ली रावबहादूर रु्ांडीराज भवनायक हे आहेत. 

 
३८ किदुस्थानाचा णरस्ताव 

 
सन १८७९ सालीं भमस्तर बालां टैन साहेब इराणाांत प्रवास करण्यास गेले होते ते बुशायर बांदराहून 

यज्द, भकरमान व तेहेरान या शहराांवरून रश्त म्हणनू काकस्पयन समुरतीरावर एक गाांव आहे तेथें जाऊन 
तेथून ते तया लगतच बाकू नाांवाच्या गावी गेले. तेथें रूस बादशाहाचा अम्मल आहे; तरी तेथें बहदु लोकाांचें 
भशवाचें मोठें देऊळ आहे, ते तयाांनी पाभहलें . तयाभवषयीं ते असें म्हणतात कीं—तेथें एक दगडी प्राकार असून 
तयाचे आांत एक चौकोनी दगडी देऊळ आहे. तयाांत पुढें एक घांटा आहे व आांत गणपभत व भशव याांच्या मूती 
आहेत. तयाांचा पजुारी एक बैरागी बोवा असून तयानें साांभगतलें  कीं ते देऊळ ११०० वषाचें आहे. पूवी बहदु 
लोकव्यापारासाठी तेथें येत होते. तयावळेेस हें देऊळ बाांभर्लें  आहे. व तेव्हाांपासून लोहार व मुलतान येथून 
पुजारी पाठवनू तया देवळाचा सांभाळ आजपयंत होत आला. परांतु आताां कोणी बोवा येत नाहीं याजमुळें मी 
(साांप्रतचा पजुारी) थकलों आहें, वगैरे. यावरून बहदुर्माचा भवस्तार कोठपयंत झाला होता हें सवांस 
कळेल् 

 
३९ मिानद्या 

 
भरतखांडाांत ज्या पुण्यनद्या माभनल्या आहेत तया :—(१) भागीरथी, (२) यमुना, (३) सरयू (४) 

गोदा ऊफध  वृद्धगांगा अथवा गौतमी, (५) कृष्ट्णा, (६) साबरमती ऊफध  काश्यपी गांगा, (७) नमधदा ऊफध  रेवा, 
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(८) तुांगभरा, (९) कावरेी, (१०) वणे्या, (११) तापी, (१२) सरस्वती, इतयाभद. 
 

४० सवस्रतो नदो 
 
सरस्वती नदी पाांच भठकाणीं प्रभसद्ध असून गुप्त झाली आहे असें म्हणतात :— 
 

रुरावते कुरुके्षते्र श्रीस्थले पुष्ट्करेऽभप वा। 
प्रभासे पांचमे तीथे पांच प्राची सरस्वती॥ 

 
(१) रुरावतध भहमालयाांत आहे असें म्हणतात, तेथें सरस्वती आहे. (२) कुरुके्षत्र भदल्लीपलीकडे 

आहे, तेथें सरस्वती आहे. (३) श्रीस्थल म्हणजे भसद्धपूर हें गुजराथेंत असून तेथें सरस्वती आहे, ती 
अांबाजीचे डोंगराांतून कोटेश्वरापासून भनघाली ती बझझुवाडा याजवळ गुप्त झाली. म्हणजे, पुढें रेतीचा 
मुलूख आल्यामुळें  तयाांत चालेनाशी झाली. (४) पुष्ट्करतीथातही ती आहे असें म्हणतात, आभण (५) प्रयागीं 
आहे असें म्हणतात. तेथून प्रभासाजवळ प्राची सरस्वती आहे, भतचें पाणी फार भवषारी असून तया ओघाांत 
अर्रमार्व म्हणून एक मरू्वत आहे. प्रभास, सोमनाथ व वरेावळ ही एकाच गाांवाचीं नावें आहेत. प्रभासास 
यादवाांनीं जो आपला नाश करून घेतला तो भहरण्यानदीचे तीरीं झाला असें म्हणतात. जेथें श्रीकृष्ट्णास बाण 
लागला तें भल्लकुा के्षत्र येथेंच आहे व तयाचा देह पडला तें देहोतसगधके्षत्र आहे. 
 

——— 
 

लीकरिपन 
 

४१ ब्राह्मिाचं्या जातो 
 
ठाणे भजल्ह्याांत उांबरगाांव डहाणूकडे जांबू ब्राह्मण राहतात. जुनागडास भगरनारे ब्राह्मण, मथुरेस 

चौब,े गोकुळाांत सनाढ, द्वारकेस गुगुभळये ब्राह्मण, नाभडयादेस रवाळ, खेड्यास खेडावाळ व वाभलम् ब्राह्मण 
आभण अहमदाबादेस औदीच्य ब्राह्मण राहतात. परांतु औदीच्याांचे तीन साांप्रदाय आहेत. हळवद, भसहारे व 
भसतपूर याभठकाणीं औदीच्य सहस्र म्हणनू ब्राह्मण बहुत राहतात व तयाांचे साांप्रदायही वभरष्ठ गणले जातात; 
अल्लीबाग वगैरे अष्टागराांत भकरवांत ब्राह्मण राहतात; पांढरपुरास बडव े ब्राह्मण आहेत; पांजाबाांत सारस्वत 
ब्राह्मण राहतात; परांतु तयाांत दोन भेद आहेत; पांजाबी व सोरभटया. तयाांत सोरभटया सारस्वत हे काठेवाडाांत 
राहतात. नाशकास मतै्रायणी ब्राह्मण राहतात; सावांतवाडीस शवेणी ब्राह्मण राहतात; सोरटी सोमनाथास 
सोमपुरे ब्राह्मण आहेत; गयेचे वाटेवर पुनः पुन्हा नदीचे काांठीं साकलद्वीपी ब्राह्मण राहातात; गयेस गयावळ 
राहतात; अयोध्येस सरवभरये ब्राह्मण राहतात; कनोजेस कनोजे; वऱ्हाडाांत बहगणघाट आहे तेथें कलां की 
ब्राह्मण; नागपुरास चरक ब्राह्मण; वसईस सामवदेी ब्राह्मण; ठाण्यास पळश ेब्राह्मण;भडोचेस भागधव ब्राह्मण; 
अहमदाबाद, जुनागड, भावनगर येथें नागरब्राह्मण; कोकणाांत भचत्तपावन ब्राह्मण; महाड तालुक्याांत गोवर्धन 
ब्राह्मण आहेत; जनकपुरास मथैील ब्राह्मण; जगन्नाथास उतकल ब्राह्मण; त्रावणकोरास बनबोरी ब्राह्मण; 
बोरसदेस बोरसदी ब्राह्मण; आभण श्रीके्षत्र काशी येथें सवध जातीचे ब्राह्मण आहेत. 
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४२ सामरेदो ब्राह्मि 
 
वसई तालुक्याांत सामवदेी ब्राह्मण म्हणून आहेत हे, पूवी कर्ी गुजराथेंतून येऊन वसले. ते हल्ली 

शतेीभाती करतात. हे जानवी घालतात. याांचे उपाध्ये पळश ेब्राह्मण आहेत. परांतु ते पळशाांच्या हातचें खात 
नाहींत. 

 
४३ सावस्रत, वाजणखवे र औदोच्य ब्राह्मि 

 
कच्छप्राांती सारस्वत, राजभगरे व औदीच्य ब्राह्मण आहेत ते अबधस्तानाांत, जांगबार (झाांभझबार) व 

मोजाांभबक या बांदरी जाऊन भभक्षावृभत्त कभरतात. तसेच ते भवर्वचेा पुनर्वववाह कभरतात व क्षभत्रय व कुळांबी 
याांचे घरी जेभवतात. कच्छचे वाणी तर व्यापाराकभरताां आभफ्रकाखांडाांत व अरबस्थानाांत बहुत जातात. परांतु 
तयाांजमध्यें दभक्षणी लोकाांप्रमाणें परदेशगमन वजध व भनभषद्ध नाहीं व येणेंकरून ते दभक्षणी लोकाांपेक्षाां सुखी 
आहेत हें ध्यानाांत ठेभवलें  पाभहजे. 

 
४४ धाटोल कुळकिी 

 
कोंकणस्थ हे मूळचे देशस्थ असून ते परशुरामाचे आजे्ञनें घाटाखाली आले. कुळांबी हे मुळीं 

भककष्ट्कां रे्स जेथें सुग्रीव व वालीचें राज्य होतें भतकडे राहात असताां श्रीरामाजे्ञनें दांडकारण्याांत आले. ही 
दांडकारण्याांत वसती करण्याची आज्ञा प्रथमतः मारुतीस झाली; ह्याांचे दशधक प्रभतगाांवीं मारुतीची स्थापना 
असते. याप्रमाणें सवध अरण्य वसभवल्यावर मागाहून उत्तरेकडून आयध लोक जोशी, कुळकणी व भट या 
रूपाांनीं येऊन गावाांत वस्ती करू लागले. परांतु मूळचे वस्ती करणारे पाटील हे शूर असताांही तेच वभरष्ठ 
राभहले ते राभहले. याप्रमाणें पाटील कुळकणी याांची स्थापना व वस्तीच्या कालाचें मान होतें. असेंच, हल्लीं 
दभक्षणेंत आपणास जे यजुवेदी ब्राह्मण भदसतात ते सवध गुजराथेंतील ब्राह्मण असून ते दभक्षणेंत वस्तीस आले; 
तसेंच देशस्थ हे मूळचे तैलांग होते असें म्हणतात. व भकरवांत हे प्रथमतः शणेवी लोकाांबरोबर गोव्याकडून 
भट म्हणून आले असा शोर् लागतो. 

 
४५ ब्रह्मक्षणत्रय 

 
ब्रह्मक्षभत्रय ही जात भदल्लीहून अकबराचे स्वारीबरोबर गुजराथेंत आली. तया जातींतील तोडरमल्ल 

याजकडे मोठा हुद्दा होता. तयाचे दोन जाांवई भचतोडगडचे लढाईत मेले, तेव्हाां तयाचे भवर्वा कन्याांचीं पुन्हा 
लग्नें करण्यास अकबरानें साांभगतलें . परांतु तयामुळें  जातींत फूट होऊन, लवाणे हे मूळचे क्षभत्रय होते तयाांनीं 
मात्र ही चाल कबलू केली व तयाप्रमाणें ते हल्लीं पुनर्वववाह करीत आहेत. बाकीचे राभहले तयाांनीं पनुर्वववाह 
कबूल केला नाहीं. पुढें तोडरमल्ल याचे आश्रयानें अहमदाबाद, जुनागड, हैदराबाद (बसर्) आभण लखनौ या 
चार भठकाणीं ब्रह्मक्षभत्रय याांची वस्ती झाली. याांचे गुरु परोत म्हणजे पुरोभहत हे पांजाबी सारस्वत आहेत. 
सोरटीचे सारस्वत हे वैष्ट्णव असल्यामुळें  बहसा करीत नाहींत परांतु पांजाबी सारस्वत हे बहसा कभरतात. तयाांचें 
कुलर्मधही देवीसांबांर्ी असून तयाांत बळी वगैरे देतात. 
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४६ वाजधूत 
 
राजपूत (भगरासी) याांची वस्ती काांठेवाड प्राांतीं फार आहे. भतकडील सवध राजे व सांस्थाभनक याच 

जातीचे आहेत. तयाांचीं आडनावें येणेंप्रमाणें :—(१) गोहेल रजपूत हे पाांडवाांचे वांश म्हणभवतात. हे ज्या 
प्राांताांत राहातात तयास गोहेलवाड म्हणतात. भावनगरचा ठाकूर हाही गोहेलचआहे. तयाांचे पोटाांत वच्छाणी, 
गोबवदाणी, देवाणी, आदेराणी व लाभटया अशा पाांच शाखा आहेत. (२) जाडेजा, याांस जार्वही म्हणतात. 
तयाांतून जे काांही बाटून मुसलमान झाले तयाांस मोले सलाम मोमने असें म्हणतात. जुनागड व कच्छभजू 
येथील राव हे जाडेजा या आडनावाांचेच आहेत. (३) चव्हाण पूवी पृर्थवीराज हा भदल्ली व अजमीरचा राजा 
होता तयाचें हेंच आडनाांव होतें. याजवळ चांद भाट होता. (४) सरवयेा. (५) वाळा. (६) वाजा. (७) राठोड, 
हे बळीचे वांश म्हणभवतात. याच जातीचे जोतपूरचे राणे आहेत. (८) भससोभदया, या जातीचे उदेपूरचे 
महाराणे आहेत. (९) झाला, या लोकाांचे वस्तीस झालावाड म्हणतात (१०) चूडासमा. (११) वाघेला. 
(१२) चावडा, पूवी वनराज म्हणून राजा होता तो या जातीचा होता. (१३) परमार, र्ारचा भवक्रम. (१४) 
सोळांखी, पाटणचा राजा भसद्धराज हा या जातीचा होता. (१५) बरया. (१६) भसद्धा. (१७) जेठवा, हे 
हनुमांताचे वांशज म्हणभवतात. (१८) जार्व. (१९) कच्छवाड, जयपूरचे राजे या जातीचे आहेत. (२०) 
तुवर, आभण (२१) वाढेल, बकवा वाघीर हे या देशीं आहेत. 

 
४७ भाट 

 
पूवी भाट, चारण याांची प्रभतष्ठा फार असे. ते राजाचे उपाध्ये असत, आभण राजाच्या वांशाचें वणधन 

कभवतारूपानें करीत, व तें वणधन वीररस उतपन्न करण्याकभरताां स्वारींत राजापुढें म्हणत. तयाांस ‘वभहवांचे 
भाट’ म्हणतात. राजाांचीं वांशावळ तयाांजवळ भलभहलेली असते, व दर एक राजकुळास नेमलेला भाट 
असतो. तो वषास राजदरबारीं येतो, व तयास काांहीं द्यावें लागतें. याप्रमाणें भीक मागनू ते भनवाह कभरतात. 
जामीन घेणें तरी तयाांस घेत; मुलीबरोबर पाठभवणें तरी भाट पाठभवत; तयाांचे सारखा भवश्वासू कोणी नाहीं, व 
तो प्राण भदल्याभशवाय राहावयाचा नाहीं, अशी लोकाांची समजूत असे. ते त्रागा करीत म्हणजे तयाांजवर 
कोणीं जुलूम केला तर ते आपले घरच्या म्हाताऱ्या माणसाचें डोकें  मारीत; आभण जो जुलूम करील तयाचे 
घरीं तया पे्रतास आणनू तयाचें तोरण बाांर्ीत व ‘तुझ्यावर ही हतया पडली’ असें म्हणत् मरणाची तर तयाांस 
भबलकुल पवा नसे. अहमदाबादेंत एका भाभटणीवर सरकाराांत खोटी भफयाद झाली सबब ती आपले पोटाांत 
कटार मारून घेऊन मेली् भतचें देऊळ हल्लीं शाहापुराांत आहे. कोणीं तयाांस नेमणकू वगैरे भदली नाहीं तर ते 
तयाचें भचत्र करून, तें एका उांच काठीवर टाांगून तयाजबद्दलचें कवन व बनदा सवध मुलुखभर दाखवीत भफरत. 
व याजकभरताां राजेसुद्धाां तयाांस भीत असत, आभण तयाांचा सांतोष राखीत् हल्लीं भाटाांमध्यें ज्या अनेक जाती 
आहेत तया :—ब्राह्म भाट, बारवट भाट, वभहवांचे भाट, कां काली भाट, तुकी भाट, श्रमण भाट वगैरे. 

 
४८ प्रणसि भाट 

 
भाट लोक रजपुत लोकाांपासून उपजीवन कभरतात. तयाांच्या कभवतेस कुां डली, सवाई, चौपाई, 

छप्पा, कबीत, छांद, प्रबांर्, दोहा, केहेवत, गीत, असें म्हणतात. हे असें म्हणतात कीं. कृतयुगाांत वलेां ग, 
बळास व भीमसी, हे मोठे भाट झाले; ते्रतायुगीं बळीराजाजवळ बपगळ नामक भाट होता; रामाजवळ रांपाळ 
होता; द्वापारयुगाांत पाांडवाांजवळ सूत व सांजय हे होते; पृर्थवीराजाजवळ चांद भाट म्हणनू होता, तयानें ‘रासा’ 
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म्हणून मोठा भारतासारखा ग्रांथ केला आहे; भवक्रमाजवळ वतेाळ भाट होता आभण तसाच अकबराजवळ गांग 
भाट म्हणनू होता. 

 
४९ कलखाईत 

 
बलगाईत हे शवैमतानुयायी असून तयाांजमध्ये शीलवांत, दीक्षावांत व पांचम अशा जाती आहेत. तयाांचे 

ग्रांथ परमेश्वरतांत्र शांकरसांभहता, भशवरहस्य, परमरहस्य, अनुभवसूत्र, वीरागम, शवैागम, आचारकौस्तुभ, 
वीरशवैबचतामभण, पाशुपतागम, बसवपुराण वगैरे आहेत. हे बलग र्ारण करतात,भस्म लावतात, कोणताही 
भवटाळ र्रीत नाहींत, मृतभक्रया करीत नाहींत, कोणाच्या हातचें खात नाहींत, आभण तयाांचें अन्नावर 
कोणाचीही दृभष्ट पडली तरी तें अन्न भवटाळतें् परांतु कोंकणप्राांती जे बलगाईत गुरव आहेत ते भशवाची पूजा 
कभरतात आभण ब्राह्मणाांकडे जेवतात. ते बशग व वाजांत्रें वाजभवण्याचा र्ांदा करतात. भशवाचे देवळाांत याांची, 
गुरवाांची, गोसाव्याांची बकवा जांगम, नाथ बकवा जोगी याांची पूजा असते. र्ारवाडाकडे बलगाईत लोक 
व्यासांतोल म्हणनू एक समारांभ करीत असतात. तयाांत उांच काठी घेऊन तयास दोन पांजे बाांर्तात आभण 
भमरवत जातात. जाताांना तोंडानें म्हणतात कीं, ‘व्यासाांनी भशवाची बनदा केली म्हणनू व्यासाांचे हात तोडले्’ 
मग वैष्ट्णव भचडतात् आभण मारामारी करण्यास उठतात् अशा समयीं तयाजबद्दल सरकारास बांदोबस्त 
ठेवावा लागतो. 

 
५० खुजवाथेतोल कुळंबो 

 
गुजराथेंत दोन प्रकारचे [गुजराथेंत कुळांब्यास ‘रामसैन्य’ म्हणण्याचा पाठ आहे यावरून 

वाल्मीकाांनी रामायणाांत ज्याांस वानर म्हटले ते अनायध (शूर) च असतील असा ज्याांचा तकध  आहे तो खोटा 
म्हणवत नाहीं.] कुळांबी पार आहेत. एक कडव ेव दुसरे लेव.े कडव े म्हणण्याचें कारण असें आहे कीं. ते 
लोक कडी प्राांतात वसले म्हणून तयाांस कडव ेअसें म्हणतात. व नमधदातीरीं वसलेले लोकाांस लेव े(रेवे–
रलयोर भेदात) असे म्हणतात. तयाच प्रमाणें भतसरे आांजणे म्हणून लोक आहेत. तयाांत दभक्षणचे कुळांबीही 
र्रतात. लेव ेव कडव ेयाांत जे श्रेष्ठ असतात तयाांस पाठीदार म्हणतात. आभण याांतच चौथी सतवडे म्हणनू 
एक ज्ञाभत आहे. कडव ेयाांचा साांप्रदाय असा आहे कीं, बारा वषांनीं एक वळे मुलींचीं लग्ने करावयाचीं् मौजे 
उझामा या गाांवीं तयाांची एक देवी आहे. भतचा गुरव बारा वषांनीं एकदा भतभथ साांगतो. म्हणजे हे लोक पत्रें 
भलहून तयाप्रमाणें इतरत्र पाठभवतात. व जेथे तया लोकाांची वस्ती असेल तेथे तयाांस कळभवतात. बऱ्हाणपुर, 
उज्जनी, उमरावती, रतलाम, इांदूर, येवले, भमरत, अमदाबाद, बडोदें वगैरे भठकाणीं याांची बहुत वस्ती आहे; 
तेथे तया कुां कूमपभत्रका आल्या म्हणजे ते लोक पभत्रका घेऊन येणाऱ्या जासुदाांचा मान करून तया घेतात; 
आभण मग तयाप्रमाणे सवध चालतात. नांतर मुलीस वर पाहून कोणा एकास रुपया आठ आणे देतात व तयाशीं 
भतचे लग्न लावनू तयाच बैठकीस तयाांची फारकत घेतात. मुलीस वर भमळाला नाहीं तर फुलाांचे भढगाशींच 
भतचा भववाह कभरतात; आभण मग तीं फुलें  टाकून देतात. ह्याप्रमाणे तया मुलीचा प्रथम भववाह झाला असे 
मानतात. आपल्या इकडेही ब्राह्मणामध्यें वरू्चे वाईट ग्रह असले म्हणजे भतचा कुां भाशीं भववाह कभरतात 
आभण तो झाल्यानांतर मग खऱ्या नवऱ्याशीं भतचें लग्न कभरतात. ह्याप्रमाणेंच ही सदरची कडव े लोकाांची 
रीभत आहे. वरू्चा फुलाांचे भढगाांशीं भववाह झाल्यानांतर मग पाभहजे तया काली दुसरे वराशीं भववाह लावावा 
असा प्रचार आहे. तयास नातरा म्हणजे पनुर्वववाह म्हणतात. व हे पनुर्वववाह पाभहजे भततके वळे आभण 
केव्हाही केले तरी बचता नाहीं अशी रीभत आहे. प्रथम लग्न मात्र तयाांच्या ठरलेल्या मुहूतावर झाले पाभहजे. 
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५१ तीडे लीक [या संबंाोचो धाने उधलब्ा प्रतींतून खिाळ झालो आिेत. शीा घेऊन णमळत नािो.] 
 

५२ खीरेकणविो कसणबिो [या सबंंाोचो धाने उधलब्ा प्रतींतून खिाळ झालो आिेत. शीा घेऊन णमळत नािो.] 
 

५३ मंुबईचो रस्तो 
 
शणेवी ब्राह्मणाांची वस्ती पूवी सावांतवाडीकडे होती. पुढे गोव्यास भफरांगी याांचा अांमल झाला तेव्हा 

तया कारभारात हे मुतसदभगरी करू लागले. पढेु भफरांग्याांचा अांमल मुांबईस झाला तेव्हातयाजबरोबर ते मुांबईत 
व अष्टागर प्राांतात आले याजमुळे मुांबईतील भतेुश्वर वगैरे जीं मुख्य मुख्य भठकाणें आहेत तीं व तयाांचा 
अभर्कार ही शणेवी याांजकडेच आहेत. तयाांचे मागनू मुांबईत गुजराथेंतील वाणी आले. आभण तयानांतर परभ ू
व तयामागनू भाटे, लव्हाणे, खोजे हे काठेवाड व कच्छ प्राांतातून व्यापाराकभरताां आले. परांतु कायस्थ परभ ू
मात्र फारसे भतकडे गेले नाहीत. बाकी पाताणे परभ ूसाष्टी प्राांतात रहात होते ते,आभण पाांच कळशी, भांडारी, 
खत्री बहुतेक मुांबईत जाउन बसले. 

 
५४ खीरेकणविो कसणबिो [या सबंंाोचो धाने उधलब्ा प्रतींतून खिाळ झालो आिेत. शीा घेऊन णमळत नािो.] 

 
५५ भुताळे 

 
कोळवणां वगैरे डोंगरी प्राांताांत भगत असतात. ते कोणतयातरी एका बाईचे नाांव साांगतात कीं, 

भहच्याजवळ भतू आहे. आभण यामुळे गावाांत ताप रोग वगैरे येतात. मग तेथील सवध भोळया लोकाांस तें सतय 
वाटून ते मूखधपणानें तया बाईस मारतात झोडतात बकवा भतचा खून कभरतात. अशा बाईस डाांकीण बकवा 
भतुाळी म्हणतात. या अज्ञानी लोकाांत ही गैर समजूत फार प्रचभलत आहे आभण याजमुळे ठाणें अदालतीत 
असे खुनाचे खटले बहुत येतात. हा सवध बांडावा अज्ञान लोकाांस ज्ञान येईल तेव्हाांच सांपेल; तोंवर अशा 
भकतीक भस्त्रया डाांभकणी व भतुाळया म्हणून मारल्या जातील हें काांहीं कळत नाहीं् 

 
५६ धावशो लीक 

 
इराणात मुसलमानाांनी गदी केली तेव्हा तेथील लोक इ. स. ७१७ मध्ये बहदुस्थानात आले. ते 

काठेवाडात भदव बेट आहे तेथे व नांतर कोंकणात राांजाणास आले. पुढे उदवाडा म्हणनू एक गाव आहे तेथे 
तयाांनीं राजाची परवानगी घेऊन अग्नीचे देऊळ बाांर्ले व तयाांत आतष बभहरामाची स्थापना केली. तया काळी 
कोंकणाांत चांपानेरचे राजाचा अम्मल असून तो मुलूख जार्वाांकडे होता. हे लोक पारसी म्हणून प्रभसद्ध 
आहेत. तयाांणी हतयार र्रुां  नये असा राजानें करार घेतला होता. पुढे तयाांची वस्ती गुजराथ प्राांतात नौसरी, 
खांबायत, भडोच वगैरे भठकाणीं झाली. पुढे १५०७ साली अमदाबादचा बादशहा महांमद बेगडा याणे जेव्हा 
सांजाणवर स्वारी केली तेव्हा तेथील अग्नीस वासांद्यास नेऊन ठेवले होते. पुढे १७६५ साली नौसरीस अकग्न 
मांभदर बाांरू्न तयाांत तो अकग्न स्थापन केला. नवसरीस मोबेद (पाशांचे उपाध्याय) लोकाांची शाळा आहे. 
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५७ रेद 
 
वदेाांस भनगम, छांद, श्रुती, अकग्न, बह्म वगैरे नाांव े पुष्ट्कळ आहेत. परांतु या ग्रांथाांखेरीज दुसरे 

ग्रांथाांसही तयाांचे महत्त्वाचे कारणाने वदे म्हणण्याचा पभरपाठ आहे. जसे आयुवेद, गाांर्वधवदे, भशल्पवदे वगैरे 
भारतासही इभतहास वदे म्हणतात. 

 
५८ ब्राम्ििे 

 
हल्ली जे ब्राह्मण ग्रांथ उपलब्र् आहेत ते (१) तैते्तरीय ब्राह्मण, (२) ऐतरेय ब्राह्मण, (३) शतपथ 

ब्राह्मण, (४) गोपथ ब्राह्मण, (५) कौशीतकी ब्राह्मण, (६) छाांदोग्य ब्राह्मण, (७) सामभवर्ान ब्राह्मण, (८) 
ताड्य ब्राह्मण, (९) मांत्र ब्राह्मण वगैरे. या ग्रांथाांत यज्ञ याग भक्रया आहेत व तयाजवर ही पौरुष ग्रांथ झाले 
असून तयाांची सांख्या मोठी आहे. अकग्नष्टोम प्रयोग, हौत्र प्रयोग, चातुमास प्रयोग, रोगपद्धभत, इष्टीभवर्ान, 
क्रतुरतन माळा वगैरे प्रकरणेंही तयाांमर्ीलच आहेत. 

 
५९ स्मृणत 

 
मुख्य स्मृभत वीस आहेत.असे म्हणतात तया – (१) मनु, (२) याज्ञवल्क्य, (३) पराशर, (४) व्यास, 

(५) भवष्ट्णू, (६) अभत्र, (७) वभसष्ठ, (८) गौतम, (९) दक्ष, (१०) कातयायन,(११) उशना, (१२) हारीत, 
(१३) शांख, (१४) भलभखत, (१५) बृहस्पभत, (१६) आपस्तांभ, (१७) यम, (१८) शातातप, (१९) सांवतध 
आभण (२०) अांभगरा. 

 
या भशवाय पुष्ट्कळ स्मृती आढळतात. तयाांस उपस्मतृी म्हणतात. तया - (१) दैवत, (२) कोभकत, 

(३) बुर्, (४) बौर्ायन, (५) अश्वलायन, (६) जाबाल, (७) लोगाक्षी इ. याांत लघु, वृद्ध, साभत्त्वक, राजस, 
तामस असे भेद आहेत. [या भवषयी भवशषे खुलासा आमच्या स्वाध्याय पुस्तकात पृ. ६६ पहावे.] 

 
६० सूते्र 

 
(१) आश्वलायन, (२) आपस्तांब, (३) भहरण्यकेशी, (४) कातयायन, (५) लातयायन, (६) गोभभल, 

(७) शौनक, (८) बौर्ायन इतयाभद सूत्रें प्रभसद्ध आहेत. 
 

६१ संणिता 
 
सांभहता पुराणासारख्या आहेत, तया—(१) सनतकुमार, (२) प्रल्हाद, (३) सूत, (४) ईशान, (५) 

वायवी इतयादी. 
 

६२ धुवािें 
 
(१) माकंडेय, (२) मतस्य, (३) अकग्न, (४) भागवत (देवी), (५) भवष्ट्णु, (६) भशव, (७) बलग, 

(८) वामन, (९) कूमध, (१०) बृहन्नारदीय, (११) आभदतय, (१२) गरुु़ड, (१३) स्कां द, (१४) भभवष्ट्य, (१५) 
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ब्रह्माांड, (१६) ब्रह्म, (१७) वाराह आभण (१८) पद्म अशीं अठरा मुख्य पुराणें आहेत. याभशवाय आणखी 
पुराणें आढळतात ती :—(१) गणेश, (२) काभलका, (३) ब्रह्मदैवत, (४) कल्की, (५) नृबसह, (६) आतम, 
(७) मुद्गल व (८) श्रीमद्भागवत वगैरे. यात साभत्त्वक, राजस व तामस असे तीन वगध असून तयाांभवषयी वाद 
आहे. 

 
६३ अष्टादशधुवािसंख्या 

 
अष्टदश पुराणाांची सांख्या येणेंप्रमाणें आहे :— 
 

(१) ब्रह्मपुराण. ११,००० (१०) ब्रह्मवैवतधपुराण. १८,००० 
(२) पद्मपुराण. ५५,००० (११) बलगपुराण. ११,००० 
(३) भवष्ट्णुपुराण. २३,००० (१२) वराहपुराण. २४,००० 
(४) भशवपुराण. २४,००० (१३) स्कां दपुराण. ८१,००० 
(५) भागवत् पुराण. १८,००० (१४) वामनपुराण. १०,००० 
(६) नारदपुराण. २५,००० (१५) कूमधपुराण. १७,००० 
(७) माकंडेयपुराण.   ९,००० (१६) मतस्यपुराण. २०,००० 
(८) अकग्नपुराण. १५,००० (१७) गरुडपुराण.   ७,००० 
(९) भभवष्ट्यपुराण. १४,००० (१८) ब्रह्माांडपुराण. १२,००० 

 
६४ धुवािातंोल भेद 

 
पुराणाांत सार्ारण पाांच प्रकार असतात :— 

सगधि प्रभतसगधि वांशो मन्वांतराभण च। 
वांशानुचभरतां चैव पुराणां पांचलक्षणम्॥ 

 
पुराणाांचे साकतवक, राजस व तामस असे तीन वगध आहेत ते असे :— 

वैष्ट्णवां नारदीयां च तथा भागवतां शुभम्। 
गारुडां च तथा पाद्मां वाराहां शुभदशधनम्॥ 
साकतवकाभन पुराणाभन भवजेयाभन शुभाभन वै॥ 
ब्रह्माांडां ब्रह्मवैवतध माकध डेयां तथैव च। 
भभवष्ट्यां वामनां ब्राह्मां राजसाभन भनबोर्त॥ 
मातस्यां कौमध तथा लैगां शवैां स्काांदां तथैव च। 
आग्नेयां च षडेताभन तामसाभन भनबोर्त॥ 

 
यास दुसरी कसोटी भदली आहे ती अशी :— 

साकतवकेषु पुराणेषु माहातम्यमभर्कां  हरेः। 
राजसेषु च माहातम्यमभर्कां  ब्रह्मणो भवदुः। 
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तद्वदगे्रि माहातम्यां तामसेषु भशवस्य च॥ 
 
अन्यत्र तर सवधपुराणाांस पाांचवा वदे असेंच म्हटलें  आहे :— 

ऋग्यजुः सामाथवाख्या वदेाितवार उद्धताः। 
इभतहासपुराणां च पांचमो वदे उच्यते॥ 

 
पुनरभप— 

पुराणां सवधशास्त्राणाां प्रथमां ब्रह्मणा स्मृतम्। 
अनन्तरां च वके्रम्यो वदेास्तस्य भवभनगधताः॥ 
पुराणमेकमेवाभसत्तदा कल्पन्तरेऽनघ। 
भत्रवगधसार्नां पुण्यां शतकोभटप्रभवस्तरम्॥ 

 
हीं पुराणें अठरा असून तयाांची नाांवें वर भदली आहेत. तयाांचें येथे सांके्षपानें वणधन देतो :— 
 
(१) ब्राम्िधुवाि.—यास आभद बकवा सौरपुराणही म्हणतात. याांत सूयाची आरार्ना, उतकल 

देशाांतील, तीथे, जगन्नाथपरुी; वगैरेंची वणधनें केलीं आहेत. हें पुराण पूवी ब्रह्मदेवाांनीं दक्षप्रजापतीस 
साांभगतलें  व तेंच लोमहषधण नामक सूताांनी ऋषींस कथन केलें  आहे. यास एक उत्तरखांड म्हणून जोडलें  
असून तयाांत बन्नासनामक नदीचें माहातम्य आहे. हें पुराण उत्तरखांड सुद्धाां ११,००० आहे. 

 
(२) धद्मधुवाि.—हें ५५,००० असून तयाांत (१) सभृष्टखांड, (२) भभूमखांड, (३) स्वगधखांड (४) 

पातालखांड व (५) उत्तरखांड असे भाग आहेत. हें पुराण उग्रश्रवा म्हणनू वरील लोमहषधण सूताांचा पुत्र होता 
तयाणें साांभगतलें  आहें. 

 
(३) णरष्ट्िुधुवाि.—हें २३,००० असून ते पराशराांनी मतेै्रयास साांभगतलें . तयाांत वराकल्पाांतील कथा 

आहेत असें खालीं भलभहलेले श्लोकावरून भदसतें :— 
 

वराहकल्पवृत्ताांतमाभर्कृतय पराशरः। 
यतप्राह र्मानभखलाांस्तदुक्तां वैष्ट्णवां भवदुः॥ 

 
(४) णशरधुवाि.—यास वायुपुराणही म्हणतात. हें सूताांनीं साांभगतलें  असून तयाचे प्रभक्रया, 

उपोद्धात, अनुषांग व उपसांहार असे चार पाद आहेत. तयाांत कल्प, मन्वांतरें, श्राद्धें, यात्रा वगैरे साांभगतलीं 
असून ग्रांत्रसांख्या २४००० आहे. याांत श्वतेकल्पाच्या कथा असून तयाांत असें भलभहलें  आहे :— 

 
श्वेतकल्पप्रसांगेन र्मान्वायुभरहाब्रवीत्। 
यतै्रतद्वायवीयां स्थादुरमाहातम्यसांयुतम्॥ 
चतुर्ववशतसहस्राभण पुराणां तभदहोच्यते। 
भशवभकक्तसमो योगाच्छैवां तच्चापराख्यया॥ 
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(५) भाखरतधुवाि.–याांत सारस्वत कल्पाांतील कथा असून तें अजुधनाचा नातु पभरभक्षभत राजा यास 
श्रीशुकदेवाांनीं साांभगतलें  व तेंच पुनरभप सूताांनीं ऋषींस साांभगतलें  असा ओघ भलभहला आहे. तयाांत १२ स्कां द 
असून तयाची श्लोकसांख्या १८,००० आहे तयाभवषयीं असें म्हटलें  आहे. 

 
यत्राभर्कृतय गायत्रीं वण्यधते र्मधभवस्तरः। 
वृत्रासुरवर्ोपतां तद्धागवतमुच्यते॥ 
सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनधरामराः। 
तद्धत्तान्तोद्धवां लोके तद्वागवतमुच्यते॥ 
ग्रांथोऽष्टदशसाहस्रो द्वादशस्कां दसांभमतः। 
हयग्रीवो ब्रह्मभवद्या यत्र वृत्रवर्स्तथा॥ 
गायत्र्या च समारांभस्तदै्व भागवतां भवदुः॥ 
स्कां दान्द्वादश एवात्र कृष्ट्णेन भवभहताः शुभाः॥ 
द्वाभत्रशकतत्रशतां पूणधमध्यायाः पभरकीर्वतताः॥ 

 
(६) नावदधुवाि.—याांत बहृतकल्पाांतील कथा नारदाांनी सनतकुमारास साांभगतल्या असून तयाांची 

सांख्या २५००० आहे :— 
 

यत्राह नादो र्मान्वृहतकल्पाश्रयाभनह॥ 
पांचबवशतसहस्राभण नारदीयां तदुच्यते॥ 

 
इतर पुराणाांत अशा अनेक कथा आहेत तशा वामन, धु्रव, प्रल्हाद वगैरेंच्या कथा या पुराणाांत आहेत, 

व यास बृहन्नारदीय पुराण असेंही म्हणतात. 
 
(७) माकंडेयधुवाि.—हें ९००० असून तयाांत सप्तशती म्हणून एक १३ अध्यायाांचें देवी माहातम्य 

मध्येंच घेतलें  आहे. 
 
(८) अक्ननधुवाि.— हा १६००० ग्रांथ असून तयाांत ईशानकल्पाांतील कथा आहेत. तयाांत अग्नीनें 

वभसष्ठास साांभगतलेल्या ज्या कथा व्यासास भमळाल्या तयाच सूताांनीं पुनः साांभगतल्या आहेत :— 
 

यत्तदीशानकां  कल्पवृत्ताांतमभर्कृतयां च। 
वभसष्ठयाकग्नना प्रोक्तमाग्नेयां ततप्रचक्षते॥ 
तच्च षोडशसाहसां सवधक्रतुफलप्रदम्॥ 

 
याांत ताांभत्रक कमे पुष्ट्कळ असून बीजें, दीक्षा, गुरूचें माहातम्य, गयामाहातम्य, काांहीं इतर 

पुराणाांतील अध्याय, काांहीं स्मृतींतील अध्याय काांहीं वैद्यक ग्रांथाांतील श्लोक, काांहीं व्याकरणशास्त्रातींल 
माभहती, राजनीभत व र्नुवेदाांतील काांहीं अध्याय वगैरे अनेक प्रकारच्या प्रभतपादनाांनीं तें भरलें  आहे. 

 
(९) भणरष्ट्यधुवाि.—याची सांख्या १४००० असून तयाांत अघोरकल्पाांतील कथा आहेत. याचे पोटीं 

एक भभवष्ट्योत्तर पुराण म्हणनू आहे तें याच पुराणाचें पभरभशष्ट असेल असें वाटतें. हें सुमांतूने शताभनकास 
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साांभगतलें  असून तयाांत उतपभत्तसांस्कार, सांध्या, व्रतें, वणाश्रमर्मध वगैरेंचें प्रभतपादन आहे. तयाभवषयीं असें 
म्हटलें  आहे :— 

 
तत्राभर्कृतय माहातम्याभदतयस्य चतुमुधखः। 
अघोरकल्पवृत्ताांतप्रसांगेन जांगकतस्थतम्॥ 
चतुदधश सहस्राभण तथा पांचशताभन च। 
भभवष्ट्यचभरतां प्रायो भभवष्ट्य तभदहोच्यते॥ 

 
(१०) ब्रह्मरैरतपधुवाि.—हें सावणी मनूनें नारदास साांभगतलें , तयाभवषयी मीं असें म्हटलें  आहे :— 
 

रथांतरस्य कल्परस्य वृत्ताांतमभर्कृतय यत्। 
सावर्वणना नारदाय कृष्ट्णमाहातम्यसांयुतम्॥ 
यत्र ब्रह्मवराहस्य चभरतां वण्यधते मुहुः। 
तदष्टादशसाहस्रां ब्रह्मवैवतधमुच्यते॥ 

 
याांत ब्रह्मखांड, देवीखांड, गणेशखांड आभण कृष्ट्णखांड अशीं चार खांडे असून तयाांत रार्ाकृष्ट्णाच्या 

कथा, गोलोकाांचें वणधन वगैरे आहे. याची ग्रांथसांख्या १८००० आहे. 
 
(११) कलखधुवाि.—याांत अकग्नकल्पाांतील कथा अकग्नबलग महेश्वराांनीं साांभगतल्या असा योग 

वर्वणला असून तयाची सांख्या ११००० आहे. तयाांत असें म्हटलें  आहे :— 
 

यत्राकग्नबलगमध्यस्थः प्राह देवो महेश्वरः। 
र्माथधकाममोक्षाथधमाग्नेयमभर्कृतय च॥ 

 
याांत भशवाचें अकग्नबलग प्रगट झालें , ब्रह्मभवष्ट्णूचे गवध हरण केले, वैवस्वत मन्वांतराांतील राजे, 

पद्मकल्पाांतील काांहीं कथा व भशवमाहातम्य अशीं भलभहलीं आहेत. 
 
(१२) रवािधुवाि.—हें पृर्थवीस वराहरूपीं भवष्ट्णूनें साांभगतलें  असून तयाचे २४००० श्लोक आहेत. 

तयाांत वराहवताराचें माहातम्य असून तयाभवषयीं असें म्हटलें  आहे.— 
 

महावराहस्य पुनमाहातम्यमभर्कृतय च। 
भवष्ट्णुनाभभभहतां क्षौण्यै तद्वाराहभमतयुच्यते॥ 

 
याांत मथुरामाहातम्य, व्रतें, अनेक तीथे, भशव-दुगावणधन, स्तोत्रें, प्राथधना वगैरे पुष्ट्कळ सांग्रह आहे. 
 
(१३) स्कंदधुवाि.—याांत ततपुरुषकल्पाांतील गोष्टी, कार्वतकस्वामी याांनी साांभगतल्या असून तयाची 

सांख्या ८१००० आहे. हें सांपूणध कोठेंच नाहीं. तयाचे काांहीं भाग साांपडतात, तयाांस खांडें, सांभहता व माहातम्यें 
असें म्हणतात. तयाांत खांडाांपकैीं काशीखांड, उतकलखांड, ब्रह्मोत्तरखांड, सह्यारीखांड, रेवाखांड, नागरखांड, 
कन्याकुमाभरकाखांड, बवध्याभरखड, भशवरहस्यखांड, भहमततखांड, बहगुळाभरखांड वगैरे; सांभहतेपैकीं 
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सूतसांभहता, प्रल्हादसांभहता, सनतकुमारसांभहता, सौरसांभहता, कभपलसांभहता वगैरे; व तशींच माहातम्याांत 
भीमा, गोदा, व्यांकटेश इतयाभद हजारों माहातम्यें प्रभसद्ध आहेत. स्कां दपुराणाभवषयीं असें म्हटलें  आहे :— 

 
यत्र माहेश्वरार्मानभर्कृतय च षण्मुखः। 
कल्पे ततपुरुषे वृत्तां चभरतैरुपवृांभहतम्॥ 
स्काांदनाम पुराणां तदेकाशीभतर्वनगद्यते। 
सहस्त्राभण शतां चैकभमभत मतयेषु गद्याते॥ 

 
(१४) रामनधुवाि.—याांत भशवकल्पाांतील कथा ब्रह्मदेवानी साांभगतल्या असून तयाांमध्ये 

भत्रभवक्रममूर्वत जो वामन याचें माहातम्य, भशवाांनीं कामदेवाचें दहन केलें  तें केदारमाहातम्य, कुरुके्षत्र-गोदा 
याांची माहातम्यें, कार्वतकस्वामीचा जन्म, स्वारोभचषमन्वांतराांतील कथा, इतयाभद असून तयाची सांख्या 
१०,००० आहे. हें पुराण पूवी पुलस्तयाांनीं नारदास साांभगतलें  होतें:— 

 
भत्रभवक्रमस्य माहातम्यमभर्कृतय चतुमुधखः। 
भत्रवगधमभ्यर्ात्तच्च वामनां पभरकीर्वततम्॥ 
पुराणां दशसाहस्त्रां ख्यातां कल्पानुगां भशवम्॥ 

 
(१५) कूमपधुवाि.—याांत लक्ष्मीकल्पाांतील कथा कूमधरूपी भवष्ट्णूनीं ऋषींस साांभगतल्या तयाची सांख्या 

१००० आहे :— 
 

यत्र र्माथधकामनाां मोक्षस्य च रसातले। 
माहातम्यां कथयामास कूमधरूपी जनादधनः॥ 
सप्तदशहस्राभण लक्ष्मीकल्पानुषांभगकम्॥ 

 
याांत ब्राह्मी, भागवती, सौरी व वैष्ट्णवी अशा चार सांभहता असून तयाांत अनेक अवतार, अांर्कासुराांचें 

युद्ध काशीमाहातम्य व ईश्वर गीता, व्यासगीता वगैरे स्तोत्रें आहेत. 
 
(१६) मत्स्यधुवाि.— हें मतस्यरूपी भवष्ट्णनूीं मनूस साांभगतले असून तयाची सांख्या २०,००० आहे. 
 
(१७) खरूडधुवाि.—याांत गरुडकल्पाांतील कथा असून तया भवष्ट्णूनें साांभगतल्या आहेत. तयाांत 

ताांभत्रक कमे, ज्योभतष, सामुभरक, रतनपरीक्षा, आयुवेद, पे्रतकल्प वगैरे कथा आहेत. या पुराणाची सांख्या 
७००० असून तें ब्रह्मदेवाांनीं साांभगतलेलें  आहे. 

 
(१८) ब्रह्माडंधुवाि.— याची ग्रांथसांख्या १२००० असून तयाांत पढुें होणाऱ्या कल्पाांच्या कथा 

ब्रह्मदेवाांनीं साांभगतल्या आहेत. या पुराणाभवषयीं असें म्हटले आहे :— 
 

यच्च ब्रह्माांडमाहातभ्यभर्कृतयाब्रवीतपुनः। 
तच्च द्वादशसाहस्रां ब्रह्माांडां भद्वशताभर्कम्॥ 
भभवष्ट्याणाां च कल्पानाां ब्रूांयते यत्र भवस्तरः। 
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तद्दह्माांडपुराणां च ब्रह्मणा समुदाहतम्॥ 
 
या पुराणाांत खांडें व माहातम्यें पुष्ट्कळ असून हयग्रीवाांनीं अगस्तयास उपदेश केल्याची कथा व लभलता 

देवीचें माहातम्य आहे. 
 

६५ उधधुवािें 
 
वर जीं पुराणें साांभगतलीं तयाांभशवाय उपपुराणें आहेत, तयाांत (१) सनतकुमार, (२) नृबसह, (३) 

नारदीय, (४) भशव, (५) दुवांस, (६) कभपल, (७) मानस, (८) उशनस, (९) वरुण, (१०) काभलका, 
(११) साांब, (१२) नांदी, (१३) सौर, (१४) पराशर, (१५) आभदतय, (१६) महेश्वर, (१७) भागवत, (१८) 
वभसष्ठ, (१९) भशवर्मध, (२०) गणेश, (२१) मुरल व (२२) कल्की इतयादी पुराणें आहेत. 

 
६६ रेदभाष्ट्यें 

 
माध्यांभदनी शाखेची यजुवेद सांभहतेवर सायन, ककध  देवयाभज्ञक, उवट महीर्र हीं पाांच भाष्ट्यें आहेत; 

आभण ऋग्वदेावर, तैभत्तरीय सांभहतेवर आभण सामवदेावर सायनाचायांचें मात्र भाष्ट्य आहे. परांतु अथवधवदेावर 
भाष्ट्य झालेलें  आढळत नाहीं. 

 
६७ जुने गं्रथकाव 

 
प्राचीन ऋषींत मोठे भवचारशील ग्रांथकार झाले आहेत; प्रमाणशास्त्राांत गौतम व कणाद मुभन; अथध 

ठरभवण्याचे शास्त्राांत जैभमनी; वैद्यशास्त्राांत चरकाचायध व सुश्रुत; व्याांकरणात पाभणभन, शाकटायन, कातयायन, 
पतांजली झाले; तसेच पुढें भट्ोजी कौमुदी करणारे; नागोजी शखेर करणारे; न्यायग्रांथ करणारे गदार्र; 
वैद्यकाांत वाग्भट्; काव्यकाराांत वाकल्मक; इभतहासभारतकते व्यास; छांदः शास्त्राांत बपगल; असे प्रख्यात 
होऊन गेले. सांस्कृत काव्य करणारे काभलदास, भवभभूत, बाणभट्, मयूरकभव इतयाभद मोठमोठे प्रभसद्ध कभव 
झाले व तयाांची काव्येंही प्रभसद्ध आहेत. ज्योभतषाचे ग्रांथकार वराहभमभहर, भास्कराचायध (याांनी 
भसद्धाांतभशरोमभण केला आहे), गणेशदैवज्ञ, इतयाभद असेच प्रभसद्ध आहेत. वैद्यकाांत वाग्भट्, शाङधर्र वगैरे 
झाले. व भवदे्यची वृभद्ध करणारे वीरबुक, भोजराजा, याांसारखे झाले. पढुें मुसलमानी अांमल झाल्यापासून 
तया सवांस ग्लानी आली. परांतु तयाांत एक अकबर मात्र झाला. तयानांतर तसा जयपूरचा सवाई जयबसग 
राजा झाला. 

 
६८ टोका र भाष्ट्यें 

 
मनूचे र्मधशास्त्रावर मेघाभतथी, गोबवदाणधव, कुल्लुकभट्, नांदराजकृत व्याख्या व मन्वथधमुक्तावली 

इतयाभद टीका आहेत. याज्ञवल्क्य योगेश्वर याांजवर भवज्ञानेश्वरानें भमताक्षरा म्हणून टीका केली आहे. आभण 
याज्ञवल्क्यावरच पराशरावर मार्वाांनी टीका केली आहे, भतचें नाांव पराशरमार्वी असें आहे. सांस्कृत 
ग्रांथकाराांची अशी रीभत होती कीं, ते मूळ ग्रांथावर ज्या व्याख्या बकवा अथध करीत तयास तयाांचे रीतीप्रमाणें 
अनेक नाांवें पडत. जों जों सांस्कृत ज्ञान बुडूां लागलें  तों तों टीकाांचीं जरूर फार पडत चालली. याजमुळें 
टीका ग्रांथही फार झाले. तयाांचीं नाांवें :— भाष्ट्यें,वृभत्त, काभरका, चूर्वणका, दीभपका, व्याख्या, नौका अशीं 
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आहेत. म्हणजे, वदेावर ज्या व्याख्या आहेत तया ग्रांथास भाष्ट्य म्हणतात, आभण पाभणनीच्या व्याकरणसूत्राांवर 
पतांजलीनें ज्या व्याख्या केल्या तया ग्रांथास महाभाष्ट्य म्हणतात. काभरका म्हणजे मूळ सूत्रें मोडून तयाचे 
श्लोक कभरतात तया चरू्वणका म्हणजे श्लोक मोडून तयाचा बखरीसारखा गद्यरूप भलभहतात तया; आभण 
मूळचा ग्रांथ भसरु् या नाांवाखालीं असला तर तयाचे व्याख्येस नौका म्हणतात. भनणयबसध्वाभद ग्रांथाांच्या 
टीकाांस नौका ही अन्वथधक सांज्ञा आहे. म्हणजे तया ग्रांथरूप समुराचा पार लावणारी ही टीकारूप नौका 
होय् 

 
६९ धौरुष गं्रथ 

 
ऋषी नष्ट झाल्यावर जे ग्रांथकार झाले तयाांनीं नवीन कल्पना बकवा शोर् काढण्याचा केवळ 

राजीनामाच भदला् व म्हणून तयाांस केवळ ‘पुरुष’ म्हणून तयाांचे ग्रांथास आयध म्हणजे ऋभषकृत ग्रांथ न म्हणताां 
पौरुष ग्रांथ बकवा सार्ारणः भनबांर् म्हणतात. या पौरुष पद्धतीचे ग्रांथ वीरभमत्रोदय, दलपत इतयाभद भनबांर् 
आहेत. या पौरुष ग्रांथाांची ही मेहनत पाभहली तर पराकाषे्ठची आहे. तरी ते ग्रांथ केवळ पूवीचे ग्रांथ शोरू्न 
तयाांचे सार काढलें  असून तयाांत नवीन काांहींच नाहीं. फक्त ब्राह्मणाांचे उपजीभवकेच्या सार्नाांची वृभद्ध 
करण्याकभरताां व लोकाांस ज्यास्त बांर्नें होण्याकभरताां या ग्रांथकतृधतवशक्तीचा उपयोग झाला. आभण हा हेतु 
पुराणाांनी व तांत्राांनी तर नीटपणीं तडींस नेला असें म्हणावें लागतें. ग्रांथकार भवद्वान होते हें भनर्वववाद आहे; 
परांतु तयाांच्या बदु्धीचा कल भफरून तयाांस तरी मभतमाांद्य आलें  हें कालमाहातम्य समजावें इतकें च, परांतु आताां 
हीं बांर्नें सोडभवण्यास महाप्रयास आहेत. 

 
७० देर र त्याजंरवोल गं्रथ 

 
वदेाांनी आप, तेज, वायु, आकाश, सूयध, अकग्न, इतयाभदकाांस देव माभनलें  आहे, आभण पुराभणकाांनी 

वीर पुरुषाांसच देव माभनले. तथाभप तयाांत मनः ककल्पत पुष्ट्कळ देव केले. तयाचप्रमाणे तांत्राांत दश महाभवद्या, 
चांडी, वतेाळ. भरैव हीं अनेक ककल्पत प्रकरणें उतपन्न झालीं. वदेाांत छांदोमय मांत्र आहेत, पुराणाांत स्तोत्रमय 
मांत्र व तांत्राांत कवचें, दुगध, रक्षा, हृदय, वगध, सहस्रनाम, पटल, पद्धभत अशा प्रकारचे मांत्र केले आहेत. 
माांभत्रकाांस असें वाटत होते कीं, मांत्र हेच आमचीं कवचें व दुगध आहेत. भशवकवच, गणेशदुगध, रामरक्षा 
आभदतयहृदय, गायत्रीसहस्रनाम, हनुमानपटल, पुरिचरणपद्धभत इतयाभद माांभत्रकाांचीं प्रकरणें होत. आताां हे 
सवध प्रकार अन्नाच्छादन व छाया याांची भवपुलता होती तेव्हाां उतपन्न होऊन भवचार मांद पडला आभण भकक्त व 
भोळेपणा वाढला असें भदसतें. 

 
७१ शास्त्राणद गं्रथ 

 
बहदु लोकाांनीं स्वयांपाकावर जे ग्रांथ केले आहेत तयाांस नलपाक, भीमपाक, भोजनकुतूहल, 

सूपशास्त्र वगैरे नाांवें आहेत; गायनावर जयदेव, नारद, तुांबर याांनीं ग्रांथ केले असून नृतयावर भरतशास्त्र आहे. 
कामशास्त्रावर रभतरहस्य, रभतमांजरी, कोकशास्त्र वगैरे पांभडतकृत ग्रांथ झाले आहेत. आभण मोठमोठीं प्रकरणे, 
भशल्प, वैद्यक, गायन, युद्ध वगैरेस तर तयाांनीं उपवदेच म्हटला आहे; अथध व शब्दज्ञानाथधकोशही अनेक 
आहेत; सुभाभषत, भहतोपदेश, पांचतांत्र इतयाभद बोर्पर ग्रांथ, आभण कादांबऱ्या, काव्यें नाटके, भाण वगैरे 
कमधणुकेचे ग्रांथ आहेत. बहदु ग्रांथकार काांहीं शास्त्राांचा शोर् करताां करताां फार पढेु गेले; परांतु पुढें वाईट काळ 
येऊन तयाांत वाईट ग्रांथ भनमाण झाले. तयाचे उदाहरणाथध, वदेाांताांतून तांते्र, यामल वगैरे भनघाले; वैद्यकाांतून 
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कमधभवपाक भनघाला; गभणतभवद्येंतून मुहूतध व फलग्रांथ भनघाले; घोड्याांचे गुणवणधन वगैरे कलाांतून शालहोत्र 
वगैरे भनघालें , र्मधशास्त्राांतूनपुराणें भनघालीं, आभण स्वाध्यायाांतून ‘जटा माला भशखा रेखा’ भद भवकृभत 
भनघाल्या. आताां हीं सवध बांडें भ्राांतीनें बकवा भनरुद्योगीपणानें अथवा पोटाकभरताां भनघालीं असावीं असें वाटतें. 

 
७२ ज्यीणतषगं्रथ 

 
ज्योभतषग्रांथ एकां दर चार लक्ष आहेत; तयाांत भसद्धाांत, गभणत, होरा, स्वरोदय, रमळ वगैरे भेद 

आहेत. पैकीं भसद्धाांत १८ आहेत तयाांची नाांवें : १ ब्रह्म, २ आयध, ३ वभसष्ठ, ४ अभत्र, ५ मनु, ६ पौलस्तय, ७ 
लोमेश, ८ मरीभच, ९ अांभगरा, १० व्यास, ११ नारद, १२ शौनक, १३ भगृ, १४ यवन, १५ पवन, १६ गगध, १७ 
कश्यप आभण १८ पराशर. या भसद्धाांताखेरीज मुहूतध, जातकाभरण, केशवी इतयाभद फलग्रांथ आहेत. 
स्वरोदयप्रकरणीं पवनभवजय, समरसार वगैरे ग्रांथ आहेत. भास्कराचायाचा भसद्धाांतभशरोमभण हा ग्रांथ केवळ 
गभणतप्रकरणी आहे. 

 
७३ िेमाणद्र र माार 

 
भवद्यारण्य स्वामी, ज्याांनी पांचदशी वगैरे वदेाांताचे ग्रांथ केले, ते पूवी भवजयनगरच्या राजाचे भदवाण 

होते. तयाांचें पूवाश्रमीचें नाांव मार्व असें होतें या मार्वाांची, आभण हेमाांडपांत म्हणजे हेमाभर हे दौलताबाद 
म्हणजे देवभगरी येथील जार्व राजे होते. तयाांचे भदवाण, अशा उभयताां भदवाणाांची पैज पडली होती कीं, 
‘जास्ती ग्रांथ कोण करतो?’ एक मार्व झाला म्हणजे एक हेमाभर होई. याप्रमाणें प्रतयेकानें बारा बारा ग्रांथ 
केले. कालमार्व, भनदानमार्व, इतयाभद मार्वाचे व तयाचप्रमाणें हेमारीचेही ग्रांथ आहेत. हे उभयताां भदवाण 
पौरुषग्रांथाांत बहुत प्रभसद्ध आहेत. भशवाय याांनी इमारती वगैरे बहुत बाांर्ल्या आहेत. बत्रबकास गोदावरीचा 
घाांट, भसन्नराजवळचें देऊळ, वगैरे अशीं हेमाडपांती कामें बहुत प्रभसद्ध आहेत. तयाांस चुना वगैरे न लावताां 
एकावर एक दगड रचून तीं केलेलीं असतात. तयाांस कणधभखळीची कळाशी म्हणतात. राजाची मदत फार 
असे म्हणून अशीं कामें करण्यास तयाांस अडचण नसे. पढुें तयाांनीं वदेाचें भाष्ट्य करावयास आरांभ केला. तेव्हाां 
मार्वाचा वडील भाऊ सायनाचायध म्हणून होता, तयानें तयास म्हटलें  कीं, ‘मार्वा, तूां जे ग्रांथ करतोस 
तयाांजवर आपलें च नाांव घालतोस; माझें नाांव राहूां नये असें तुझे मनाांत आहे कीं काय?’ तेव्हा मार्वानें 
साांभगतलें  कीं, ‘आजपासून जे ग्रांथ होतील तयाांजवर तुमचें नाांव घालीत जाईन. तयाजवरून ‘सायनाचें 
वदेभाष्ट्य’ असें म्हणतात. हे ग्रांथ, वैभदकमागधप्रवतधक जो वीरबुक राजा होता तयाचे कारकीदीत झाले आहेत. 
पूवीची ग्रांथ प्रभसद्ध करण्याची रीभत अशीं असे कीं, ज्या राजाचे घरीं ग्रांथ होत, तयानें लेखक बसवनू पाचशें 
बकवा हजार प्रती कराव्या आभण के्षत्रोंके्षत्रीं ब्राह्मणसमुदाय पाहून तयाांस वाांटून द्याव्या. ह्याप्रमाणें ग्रांथ प्रभसद्ध 
होत. तयाांस ते ग्रांथ भवकावयाचें, तयाजकभरताां दुकान घालावयाचें, अथवा तयाचे भवक्रीचा भहशबे ठेवावयाचे 
माहीत नसे. तयाप्रमाणेंच महाभाष्ट्याभद व भारताभद पवधप्राय ग्रांथ तयार झाले आहेत् 

 
७४ कमळाकवभट्ट 

 
कमळाकरभट् याांनीं भनणधयबसरु् वगैरे ग्रांथ केले. एकवळे भट् हे ग्रांथ भलहीत बसले असताां दहा 

वाजताां एक गृहस्थ तयाांस भेटावयास गेला; आभण जवळ पोथीचें पान पडलें  होतें तें घेऊन पाभहलें  तों 
तयाजवर प्रातःस्नानाचें माहातम्य भलभहलें  आहे. तेव्हाां तो ते वाचनू म्हणला, ‘भटजी, आपण प्रातःस्नानाचें 
इतकें  माहातम्य आपल्या ग्रांथाांत भलभहलें  आहे, आभण तुम्ही तर अद्याप स्नानही केलें  नाहीं. याचें कारण 
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काय?’ भटजी म्हणाले, ‘र्मध दोन प्रकारचे आहेत, एक स्वताांर्मध आचरण करणें आभण दुसरा दुसऱ्यास 
र्माची प्रवृभत्त करणें. आताां ज्या अथी आम्ही हा दुसरा र्मध, हा ग्रांथ भलहून करीत आहों तया अथी आम्ही 
पभहला र्मध वजध केला तरी बचता नाहीं.’ 

 
७५ आधय्यादोणक्षत 

 
आपय्यादीभक्षत याांनीं ग्रांथ भलभहला तयाांत सांन्यासाची मोठी स्तुभत करून सांन्यासाभशवाय मोक्ष नाहीं 

असें भलभहलें  आहे. पुढें ते मरणावसानी झाले तेव्हाां तयाांचे स्नेही तयाांस म्हणाले कीं, ‘तुम्हाांस तुमचे 
लेखाप्रमाणें आम्ही सांन्यास देतों.’ तयावळेीं तयाांनीं उत्तर केलें  कीं, ‘आम्ही भशवाचे भक्त आहों, भशवभजनानें 
आम्हाांस मुकक्त होईल. आम्हीं सांन्यासाभवषयीं जें भलभहलें  तें ग्रांथाचा जसा ओघ आला तसें भलभहलें  परांतु 
आमचें मत तसें नाहीं.’ याजवरून पूवीचे ग्रांथकार हल्लीचे वभकलाांसारखेच होते असें भदसतें. म्हणजे 
भजकडून फी भमळेल अथवा भजकडे कल भफरेल तयाचा पक्ष घेऊन बोलत. व तसेंच, ते जो पक्ष हातीं घेत 
तयाचें यथेच्छ मांडण करीत. भतृधहभर हा उतकृष्ट कभव होता, परांतु तयानें ज्या तोंडाने वैराग्यशतक भलहून 
भस्त्रयाांची बनदा केली तयाच तोंडाने श्रृांगारशतक भलहून भस्त्रयाांचे महत्त्व भलभहले् तेव्हाां याजवरून तयाांस खरा 
स्वाभभप्राय काांहीं नव्हता असें भदसते. 

 
७६ तरावोग फेणवस्ता म्ििजे किदुस्थानाचा इणतिास 

 
औरांगजेब बादशहाचे कारकीदीत बहदुस्थानचा एकां दर इभतहास भलभहण्याभवषयीं हुकूम झाला. व 

तयाजवर भकभतएक माणसें नेमून सवध दफ्तरे व दास्तानें हीं तयाांचे हवालीं केलीं. तयाजवर मुख्य फेभरस्ता 
म्हणून मोठा कामदार होता. तयाचेच नावानें तो ग्रांथ प्रभसद्ध आहे. तयास ‘तवारीख फेभरस्ता’ म्हणतात. 
बहदुस्थानाचे सवध इभतहासाांस प्रमाणभतू तोच ग्रांथ आहे. व तयाचा तजुधमा इांग्रजींत झाला आहे. एलभफन्स्टन 
वगैरे बहदुस्थानचा इभतहास भलभहणारे सवध लोक याांनीं तयाच ग्रांथाचे आर्ारें आपले इभतहास भलभहले आहेत. 

 
७७ शािनामा 

 
मुसलमानाांनीं इराण घेतलें , तेव्हाां तेथील प्राचीन पारसीक लोक याांची फार दुदधशा झाली. तयाांचे 

राजे व सरदार मारले गेले; सवध रयत डोंगराांत जाऊन राभहली; काांहीं परदेशाांत गेली व काांही बाटली. पढुें 
मुसलमान राजे झाले तयाांनीं पारशी रयतेस, बहदु लोक ज्याप्रमाणें भभल्लकोळयाांस वागभवतात, तयाप्रमाणें 
वठेबेगारीस र्रू लागले. पढुें महमूद गजनवी याचे मनाांत असें आलें  कीं, मुसलमानाांनी मुलुख घेण्याांचे पूवी 
दारा, खुसरू, नवशरेवान, रुस्तुम, वगैरे जे मोठमोठे राजे झाले तयाांची आठवण बुडेल हें ठीक नाहीं. 
याजकभरताां भफरदोसी म्हणनू एक मोठा कभव होता, तयास मागील बादशाहाांचा भजतका इभतहास भमळेल 
भततका कभवताबद्ध भलहून काढावा म्हणनू हुकूम केला, व दरएक श्लोकाांस एक मोहोर देण्याचा ठराव 
केला. तयाप्रमाणें तीस वष ेबसून तयानें ‘शाहनामा’ म्हणून ग्रांथ केला. तोच इराणचा इभतहास समजण्यास 
मुख्य ग्रांथ आहे. व तयाजभवषयीं तया कवीची प्रभतज्ञा अशी आहे कीं :— 

 
कसे राके शाहनामा खानी कुनद। 
अगर जन बुवद पभहलवानी कुनद॥ 
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म्हणजे ह्या ग्रांथाांत वीररस इतका आहे कीं, तो ग्रांथ स्त्रीनें वाभचला तर तीही मदध होईल् 
 

७८ प्राकृत गं्रथकाव 
 
भरतखांडाांत सारु् सांत होऊन ज्याांनीं कीतधन, भकक्त व ज्ञानमभहमा वाढभवला तयाांची नाांवें :— (१) 

मकच्छांरनाथ, (२) गोरखनाथ, (३) जालां दरनाथ, (४) कानींपा, (५) भतृधहभर, (६) गोपीचांद, (७) चोखा 
महार, (८) रोभहदास चाांभार, (९) सजणा कसाई, (१०) नरहभर सोनार, (११) गोरा कुां भार, (१२) सावांता 
माळी, (१३) भमराबाई, (१४) नागो परमानांद, (१५) र्ना जाट, (१६) गुरु दादू, (१७) एकनाथपांत, (१८) 
रामदास स्वामी चतैन्यब्रह्मचारी, (१९) कृष्ट्ण जयरामस्वामी, (२०) वामन स्वामी, (२१) तुकाराम मराठा 
वाणी, (२२) बोर्राज, (२३) कबीर, (२४) मध्वमुनीश्वर, (२५) अमृतरावर, (२६) शांकराचायध, 
(२७)जयदेव स्वामी, (२८) चाांगदेव, (२९) भानुदास, (३०) मुकुां दराज, (३१) भनवृभत्तनाथ (बत्रबकेश्वरी), 
(३२) ज्ञानेश्वर (आळांदीस), (३३) सोपानदेव सासवडकर, (३४) मुक्ताबाई, (३५) नामदेव बशपी, (३६) 
कूमधदास, (३७) बाजीत पठाण, (३८) लतीफखान, (३९) शाहहुसेन खान, (४०) मुकुां ददास, (४१) 
रामानांद स्वामी, (४२) कन्याहरदास, (४३) केशव स्वामी, (४४) रांगनाथ स्वामी, (४५) आतमाराम स्वामी, 
(४६) मुक्तेश्वर, (४७) आनांदमूती, (४८) भनरांजन स्वामी, (४९) गणेशनाथ, (५०) कमाल, (५१) 
मालोपांत, (५२) स्वामी नारायण, (५३) मोरोपांत, (५४) सौभागशाह फकीर (अमदाबाद), (५५) नाभाजी, 
(५६) जनाबाई, (५७) मध्वाचायं, (५८) बनबाकध  स्वामी, (५९) रामानुज स्वामी, (६०) भवष्ट्णु स्वामी, (६१) 
वल्लभाचायध, (६२) चैतन्यगुरु, (६३) भनतयानांद स्वामी, (६४) गुरु नानक, (६५) बोर्ले बोवा, (६६) 
सखारामबोवा कवाडकर, (६७) अक्कलकोटकर स्वामी, (६८) चांभडराम बोवा (६९) जयराम नाना 
नगरकर, (७०) लाला भगत, (७१) कुबेरजी भगत, (७२) मार्वगीर बोवा, इ. या सारू्ांच्या कथा व कभवता 
बहुत प्रभसद्ध आहेत. तयाांच्या समाभर् स्थानाांचे दशधनाथध बहुत यात्रा भरतात. भक्तमाला, सांतभवजय, 
भक्तलीलामृत आभण भकक्तभवजय वगैरे याांच्या चभरत्राांचे ग्रांथ आहेत. तयाांत तयाांनीं जे चमतकार केले ते बकवा 
तयाांजभवषयीं जो लौभकक आहे तो सवध भलभहला आहे. म्हणजे तुकाराम देहासभहत स्वगास, गेले ज्ञानेश्वराांनीं 
बभत चालभवली, चाांगदेव वाघावर बसत होते, इतयाभद अनेक कथा तयात ग्रभथत केल्या आहेत. 

 
७९ मुकंुदवाज 

 
प्राकृत ग्रांथ पूवी नव्हते यास्तव, सारू्ांनीं परोपकाराथध प्राकृत ग्रांथ करण्याचा भवचार केला. तयाांतील 

आद्य ग्रांथकार मुकुां दराज होत. याांनीं भववकेबसरु् व अमृतानुभव म्हणून दोन ग्रांथ केले. तेव्हाांपासून प्राकृत 
ग्रांथ करणाऱ्याांचे ब्राह्मणाांनीं वैर आरांभभले. ते म्हणत की, ‘प्राकृत ग्रांथ झाल्यावर आम्हाांस कोण भवचारतो?’ 
ही अदावत एकनाथ, तुकारामापयंत चालली होती. तुकारामाचा वैरी रामभट म्हणून होता. 

 
८० ज्ञानेश्वव 

 
प्राकृत कवींत मोठे असे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, वामन, मुक्तेश्वर, मोरोपांत, तुकाराम वगरेै कभव झाले. 

तयाांपैकी, ज्ञानेश्वराचा एक पांथ आहे व तुकाराम याचा वारकरी पांथ आहे. तयाांचें तयाांचे भक्त तयाांची 
पुण्यभतथी कभरतात, भजन कभरतात, व तयाांच्या कभवता गातात. 
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८१ एकनाथाचा रशं 
 
(१) भानुदास म्हणनू एक पैठण प्राांतीं सारु् होते. तयाांचा पतु्र (२) चक्रपाणी, तयाचा पतु्र (३) 

सूयाजीपांत, तयाांचे पुत्र (४) एकनाथ पैठणकर, तयाांचे पतु्र (५) हरी पांभडत, तयाांचा (६) मेघश्याम, तयाचा 
(७) नारायण बोवा, तयाचा (८) रामचांरबोवा, तयाचा (९) छायाबोवा, तयाचा (१०) कुशाबा, तयाचा (११) 
रामचांरबोवा, तयाचा (१२) बाळकृष्ट्ण, तयाचे (१३) रांगनाथ व तयाांचे हल्लीं दत्तक घेतलेले (१४) बालकृष्ट्ण 
बोवा. याप्रमाणें प्रभसद्ध एकनाथ महाराजाांची पूवोत्तरपीभठका आहे. 

 
८२ सातावा प्रातंातंोल धाचं सााु 

 
सातारा प्राांताांत पाांच सतपरुुष झाले. तयाांस पांचायतन म्हणतात. तयाांचीं नाांवें: रामदासस्वामी 

परळीकर, हे भशवाजी महाराजाांचे गुरू होते व तयाांचे ग्रांथ दासबोर् वगैरे प्रभसद्ध असून तयाांचा रामदासी पांथ 
प्रभसद्ध आहे; दुसरे रांगनाथ स्वामी भनगडीकर; भतसरे जयराम स्वामी वडगाांवकर; चौथे आनांदमरू्वत 
ब्रह्मनाळकर व पाचव ेआभण शवेटचे केशव स्वामी हैदराबादकर. या पाांचाांच्या समाभर् आहेत, व हे सवध कभव 
होते. 

 
८३ वंखनाथ स्रामो 

 
रांगनाथ स्वामी हे मूळचे पांढरपुरजवळ नाझरे गाांव आहे तेथील कुळकणी होते. तयाांचेच 

भावबांदातील श्रीर्र बोवा हे होते. तयाांनीं पाांडवप्रताप, रामभवजय, हभरभवजय वगैरे ग्रांथ केले, यास्तव शाहू 
महाराजाांनीं तयाांस एक गाांव इनाम भदला आहे, व रांगनाथ स्वामीस भनगडी गाांव हा इनाम आहे. 

 
८४ धंचकणर र साांूच्या धुण्यणतणथ 

 
वारकरीपांथाांत सारू्ांचीं वाक्यें मुख्य माभनतात. तयाांभशवाय इतराांचें वाक्य तयाांस ग्राह्य नाहीं. तयाांत 

मुख्य सारु् पाांच आहेत–ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, कबीर व तुकाराम. याांभवषयीं तयाांचें म्हणणें असें आहे 
कीं, ‘कभलयुगीं सांत पुष्ट्कळ झाले, परांतु तयाांत पटाईत असे पाांचजण आहेत :— 

 
‘रेडा बोलभवला, र्ोंडा जेवभवला। स्वयेंभच गेला वैकुां ठासी॥ 
स्वगीचे भपतर जेणें जेवभवले। मरोभनयाां झाला तुळशी फुलें  ॥ 

 
अशा सारू्ांच्या मरणभतथीचे उतसाह भकतीएक भठकाणीं होतात. तया भतभथ :— एकनाथ-फाल्गुन 

वद्य. ६. तुकोबा-फाल्गुन वद्य. २. रामदास-माद्य वद्य. ९. रांगनाथ-मागधशीषध (?) १०. जोतीपांत भागवत-
मागधशीषध वद्य. १३. जयरामस्वामी-भारपद वद्य ११. ज्ञानेश्वर-कार्वतक वद्य. १३. बचचवडकर देव-मागधशीषध 
वद्य ६. आनांदमरू्वत ब्रह्मनाळकर-भारपद शुद्ध २. 
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८५ सााुसंताचं्या समाणा 
 
जनादधनस्वामींची समाभर् दौलताबादचे भकल्ल्यावर आहे; तुकारामाची समाभर् पुण्याजवळ देहूस 

आहे; रामदासस्वामींची भकल्ले परळीस; ज्ञानेश्वराची आळांदीस आहे; सोपानदेवाची सासवडास आहे; 
भनवृभत्तनाथाची बत्रबकास आहे; मुक्ताबाईची माहुर उफध  मातापुरास आहे आभण मोरया देवाची बचचवडास 
आहे. 

 
८६ खीवा कंुभाव 

 
गोऱ्या कुां भार म्हणून जो सारु् झाला तयाचें मूळगाांव बोरगाांव नाांवाचें र्ाराभशवपासून ७ कोसाांवर 

आहे. 
 

८७ जयदेर 
 
श्रीजयदेव स्वामी हे उतकलदेशाांत भवक्रमाचे पूवी झाले. तयाांचीं स्त्री पद्मावती नामक होती. भतची 

कथा अशी आहे कीं, ही कोणी ब्राह्मणाची कन्या असून तो ब्राह्मण भतला जगन्नाथास अपधण करण्याकभरता 
घेऊन जात असताां तयास वाटेंत जयदेव भेटला. तो अगदीं गरीब होता. तयास पद्मावतीच्या बापाने म्हटलें  
कीं, ‘मी ही कन्या तुला देतों.’ तेव्हाां जयदेव हा ब्रह्मचारी असून तयाचा लग्न करण्याचा बेतही नव्हता. परांतु 
पद्मावतीचा भपता आपली मुलगी तयाचे पुढें टाकून गेला. तेव्हाां जयदेवानें भतला भवचारलें  कीं, ‘तूां पुढें काय 
करणार?’ ती म्हणाली, ‘ज्याअथी मला माझ्या बापानें आपले हवालीं केली तयाअथी आपण माझा अांभगकार 
केला तर बरें आहे; नाहीं तर मी जीव देईन्’ तेव्हाां तो भतच्याशीं लग्न करून गृहस्थ झाला, आभण नांतर 
तयानें ‘गीतगोबवद’ नाांवाचें काव्य केलें  व तयाचप्रमाणें नीलाचल (ततकालीन उतकलदेशाचा राजा) यानेंही 
एक अष्टपदी ग्रांथ केला, आभण तया दोन्ही ग्रांथकाराांनी आपलीं पसु्तकें  जगन्नाथाचे देवळाांत नेऊन देवापढुें 
ठेभवलीं. तेव्हा राजाचा ग्रांथ देवळाबाहेर उडून गेला व जयदेवाचा ग्रांथ देवाचे पायावर पडला अशी तयाचे 
ग्रांथाची ख्याभत आहे. भशवाय जयदेवानें आपली स्त्री पद्मावती मेलेली असताां उठभवली असेंही लोक 
म्हणतात. जयदेवाची कभवता फारच शृांगाभरक असल्यामुळें  भकतयेकाांस ती अयोग्य वाटते् 

 
८८ णमवाबाई 

 
भमराबाई ही मेरट्याच्या (जोर्पूर प्राांत) राजाची मुलगी असून ती उदेपूरच्या राजास भदली होती. 

भतची सासू देवीउपासक असून भतचे व सुनेचें बनेना, सबब भतजला राजवाड्याांतून काढून भदलें  होतें. 
एकवळे तर भतला राजानें (नवऱ्यानें) भवष भदलें  होतें, परांतु तयापासून भतचें काांहीं झालें  नाहीं ् पढुें ती 
श्रीकृष्ट्णाची भकक्त करून द्वारकेस वृांदावनास यात्रा करी. नवऱ्यानें भतला नेमणकू करून भदली होती. पढुें 
उदेपुराहून भतला बोलावणें आलें . तया वळेीं ती श्रीद्वारकेस देवाजवळ भनरोप घेण्यास म्हणून गेली व तेथें 
स्वरभचत पद्यें म्हणूां लागली. तों द्वारकाभर्शाचे मूतीचे दोन भाग होऊन भमराबाई तयाांत भशरली व ती मूर्वत 
पूवधवत् जडून गेली् तयानांतर उदेपुरास व द्वारकेस भतची मूर्वत बसभवली आहे. 
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८९ सूवदास 
 
सूरदास म्हणनू अकबर बादशाहाचे कारकीदीत एक बहदुस्थानी अांर्ळा कभव होऊन गेला. तयानें 

‘भवनय’ वगैरे बहुत ग्रांथ केले आहेत. सूरदासाप्रमाणेंच वृांद व व्याहारी असे दोन बहदुस्थानी वृांदसतसई व 
ब्याहारीसतसई म्हणतात. 

 
९० तुळशोदास 

 
तुळशीदास हा सारु् व कभव भचत्रकोटाजवळ राजापूर म्हणून गाांव आहे तेथील राहणारा असून तयानें 

सांवत १६०१ सालीं बहदुस्थानी भाषेंत रामायण रभचलें  म्हणून तयास ‘कभलवाकल्मक’ म्हणतात. यानें 
‘तुळशीभवनयपभत्रका’ म्हणून एक ग्रांथ, जहानगीर बादशाहाचे कारकीदीत म्हणजे सांवत १६८० बकवा इ. स. 
१६२४ सालीं केला असें तयाचे ग्रांथाांतच भलभहलें  आहे :— 

 
सवांत सोलहसय असी गांगाजीके तीर। 
सावण शुक्ला सत्तमी तुलसी तयजो शरीर॥ 

 
हा सरवभरया ब्राह्मण असून तयाचा गुरु जगन्नाथदास म्हणून होता. हे गुरुभशष्ट्य काशीस राहत 

असत. तुळसीदासानें ‘तुळशीसतसई’ म्हणून सातशें दोहोऱ्याांचा एक ग्रांथ केला असून भशवाय ‘रामगुणावभल’ 
व ‘गीतावभल’ या नाांवाचे याचे ग्रांथ प्रभसद्ध आहेत. 

 
९१ मणिधतबीरा तािवाबादकव 

 
मभहपतबोवा ताहराबादकर याांनीं भकक्तभवजय व कथासारामृत हे दोन ग्रांथ ओांवीबद्ध केले आहेत. 

एकाांत कभलयुगाांतील सारू्ांच्या कथा व दुसऱ्याांत पुराणाांतील चमतकाभरक कथा वर्वणल्या आहेत. ताहराबाद 
हें गाांव नगराजवळ आहे. 

 
९२ नावायिबीरा णधधीडेकव 

 
सन १८३० सालीं साताऱ्याजवळ भपपोडें येथें एक कुळांब्याचा मुलगा नारायणबोवा म्हणून प्रभसद्ध 

झाला होता. तयाचीही मोठी जत्रा भरूां  लागली होती. एक वळे तर सातारचे महाराज व मालकम साहेब 
गव्हरनर हेही तयाचे भेटीस गेले होते, हा बोवा साप र्रीत असे, ही तयाची करामत होती, परांतु पुढें तो 
मुलगा साप चावनूच मेला् 

 
९३ माणिकप्रभु 

 
हुमणाबाद येथें माभणकप्रभ ुम्हणून एक सारु् सन १८६० सालीं झालें  होते. तयाांचीही जत्रा भरत असे. 

तयाांस लाखों रुपयाांचे लोक नवस करीत व ते रुपये ते उडवीत. अशीं दहा वष ेतयाांची कीर्वत झाली. पढुें तेही 
समाभर्स्त झाले. 
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९४ देरमामलेदाव 
 
यशवांतराव महादेव भोंसेकर हे मूळचे देशपाांडे असून इांग्रजींत मामलेदार होते. पुढें तयाांस पेन् शनाांत 

काभढलें . परांतु तयाांचे परोपकारीपणावरून तयाांचा लौभकक इतका वाढला कीं, हजारोंलोक तयाांचे दशधनास 
जाऊां  लागून तयाांस नवस करूां  लागले. व तयाांस देवमामलेदार असें नाांव पडलें . याांची परोपकारीं प्रवृभत्त 
फार असून ते स्वाथावर मुळींच नजर देत नाहींत यामुळें  तयाांस लोक फार चाहतात. याांवर ‘यशवांतचभरत्र’ 
म्हणून एक पद्यातमक पसु्तक झालें  असून तयाांत तयाांचे बहुत वणधन केले आहे. 

 
९५ अक्कलकीटचे स्रामो 

 
अक्कलकोट येथें एक स्वामी होते. ते भदसण्याांत वडे्यासारखे होते, परांतु तयाांचे वृत्तीचा लोकाांस 

चमतकार वाटून अक्कलकोट येथें तयाांजकभरताां मोठी यात्रा भरत असे. ते स्वामी सन १८७९ सालीं समाभर्स्त 
झाले. तयाांचीही स्वभहतावर दृभष्ट नसे, याजमुळे लोक तयाांस भजत. तयाांजवरहीं ‘स्वामीचभरत्र’ नाांवाचा एक 
ग्रांथ झाला असून तयाांत तयाांचे सवध वणधन आहे. 

 
९६ लाला भखत 

 
गुजराथेंत लाला भगत म्हणनू एक सारु् होऊन गेला. याचें मूळ भठकाण वढवाणाजवळ सायला 

म्हणून गाांव आहे तेथें आहे. गुजराथ प्राांताांत भठकभठकाणीं याचीं मांभदरें आहेत. ज्याप्रमाणें पैठणाकडे नाथाचीं 
मांभदरें व अन्नदानाचा साांप्रदाय आहे तयाचप्रमाणें गुजराथेंत लालाचा प्रकार होता, व तोच साांप्रदाय अद्याभप 
तयाचे भशष्ट्य चालभवतात. 

 
९७ साांूचा िेतु 

 
रामानांद, कबीर, शांकराचायध इतयाभद जे सारू् पूवी होऊन गेले तयाांनीं वणाश्रम र्मध काढून 

टाकण्याची पुष्ट्कळ योजना केली असें भदसतें. कारण बभहरागी, गोसावी, शीख व कबीरपांथी याांमध्यें चारी 
वणाचे लोक सामील होतात व भोजनाभद व्यवहार चालतात. घरबारी झाले म्हणजे सोयरेर्ायरेही बनतात. 
‘भक्तमाळ’ म्हणून एक ग्रांथ वैष्ट्णवाांमध्यें प्रभसद्ध आहे, तो रे्ड जातीचा नाभाजी म्हणून होता तयानें रचला व 
तया ग्रांथाांत तयास ‘नारायणदास’ असें नाांव आहे् 

 
९८ मवाठो गं्रथकाव 

 
इांग्रजी ग्रांथाांतून मराठी तजुधमे करण्याचें काम प्रथम सदाभशव काशीनाथ ऊफध  बापू छते्र याांनीं केलें . 

तयाांचे इसापनीभत, बाळभमत्र हे ग्रांथ फार प्रभसद्ध व लोकभप्रय आहेत. पढुें बापू जोशी साष्टीकर याांनीं भनघांट 
म्हणून वैद्यशास्त्राचा ग्रांथ केला. पुढें छते्र याांनीं बाळशास्त्री जाांभेकर याांस आपले काम भशकभवले व बाळशास्त्री 
याांनी दादोबा पाांडुरांग वगैरे मांडळी तयार केली. तशीच प्रथमतः इकडे ज्याकव्हधस् साहेब याांनी सव्हेची पाहणी 
करण्याची भवद्या भशकभवली, व गभणताची बुकेही प्रभसद्ध केलीं. पुढे डाक्टर तयार करण्याकभरताां बकेु 
झालीं. आभण तयानांतर हरी केशवजी, गोंभवद नारायण वगैरे पुष्ट्कळ ग्रांथकार झाले व होत आहेत. परांतु 
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ग्रांथकतृधतवाचे काम अद्याभप बहुत भशल्लक आहे, व लोकाांस असून ह्याबद्दलची असावी तशी रूभचही नसून 
ज्ञानवदृ्धीस आपले लोक फार पराङ्मुख व उदासीन आहेत ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे् 

 
——— 

 
ामप र ामपप्ररतपक 

 
९९ ामप संस्थाधक आचायप 

 
शांकराचायध स्वामी याांस भशवाचा अवतार म्हणतात; रामानुज यास शषेाचा अवतार म्हणतात; 

मध्वाचायास वायूचा अवतार म्हणतात; बनबाकास सूयाचा अवतार म्हणतात; वल्लभाचायांसअग्नीचा अवतार 
म्हणतात; आभण स्वामी सहजानांद याांस नारायणाचा अवतार म्हणतात. याप्रमाणे अवतारी पुरुष मानण्याची 
लोकरूढीं आहे. 

 
१०० शेिव्याचें स्रामो 

 
जगद गुरु शांकराचायध याांचे दोन भेद आहेत. एक पांचराभवडाांचे शांकराचायध आभण दुसरे पांचगौडाांचे 

शांकराचायध. याांची परांपरा अशी साांगतात :— शणेवी हे गौडब्राह्मण असून तयाांचे ज्ञातींत गौडपादाचायध 
म्हणून मोठे स्वामी झाले. तयाांचे भशष्ट्य गोबवद व गोबवदाांचे भशष्ट्य शांकराचायध झाले. आभण म्हणूनच 
‘गोबवदपादपूज्य’ असे शांकराचायास भवशषेण भलभहतात. ही रभवडशांकराचायांची परांपरा झाली. अशीच 
गौडपरांपराही आहे. ते शणेव्याांचे शांकराचायध म्हणतात. शणेवीज्ञातींत पूवी रामाजी कामत म्हणून मुांबईच्या 
गव्हरनराचे कौकन्सलदार होते. व चतुर साबाजी म्हणनू भवजापुरास मोठे मुतसद्दी होते तेही शणेवीच होते. 
साराांश, शणेवी हे ब्राह्मणाांसारखेच चतुर, बुभद्धमान् व राजकारस्थानी आहेत. 

 
१०१ शंकवाचायप 

 
शांकराचायध हे मूळचे बनबोरी जातीचे ब्राह्मण होते. ही जात मलबाराांत त्रावणकोर वगैरे पाांड्य, चौल 

ह्या देशाांत आहे. शांकराचायाचे आईस जातीबाहेर टाभकलें  होतें, म्हणून या मुलाने लौकरच सांन्यास घेतला. 
पुढे आई मेली तेव्हाां स्वामी म्हणूां लागले कीं, मी भतची भक्रया करणार. परांतु ह्यासही ब्राह्मण अनुमत देईनात. 
मग तयाांनी आईस आपले घरींच भचता करून जाळून आपण भतची भक्रया केली. पुढे स्वामींस बहुत राजे 
अनुकूल झाल्यावर तयाांनी आपले ज्ञातीस अशी आज्ञा केली कीं, ‘तुम्ही माझे आईस जाळण्यास हरकत 
केली म्हणून मीं भतला घराांत जाभळले, तर तुम्हीही आताां आपलीं पे्रते नेहमीं घराांत जाळीत जा.’ व 
तयाप्रमाणें अद्याप ती चाल चालत आहे. ती शांकराचायाचे शापाने चालतये असे म्हणतात. भनमधळास स्वामींचीं 
समाभर् आहे. असे म्हणतात, परांतु ती मूळचे स्वामींची नसून तयाचे परांपरेंतील कोणाची आहे. याांच्या सवध 
परांपरेस शांकराचायध असेच म्हणतात. याजमुळे मुख्याचा व इतराांचा भेद राभहला नाहीं. परांतु मूळ 
शांकराचायांची समाभर् कोठें आहे तयाचा भठकाण नाहीं. 
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१०२ शंकवाचायीचे मठ 
 
शांकराचायांचे चार मोठे भशष्ट्य झाले तयाांनीं चार भदशसे चार मठ स्थापन केले. तयाांचीं नाांव े:— (१) 

त्रोटकाचायध याांचा उत्तरेस बभरकेदाराजवळ जोर्वतमठ; याांचे-पवधत, सागर व भगरी असे तीन प्रकारचे गोसावी 
असून आनांद हे ब्रह्मचारी आहेत. हे गोसाांवी (सांन्यासी) याांचे सेवक होत. (२) शृांगेरीस पृर्थवीर्राचायध याांनी 
दभक्षणमठ स्थापन केला. याांचे भशष्ट्य-सरस्वती, भारती व पुरी असे तीन प्रकारचे गोसावी असून चैतन्य हे 
ब्रह्मचारीं आहेत. (३) पभिमेकडे भवश्वरूपाचायध याांनीं द्वारकेस शारदामठ स्थाभपला; तयाांचे भशष्ट्य-तीथध व 
आश्रम असे दोन प्रकारचे गोसाांवी असून स्वरूप हे ब्रह्मचारी आहेत. (४) पद्मपादाचायध याांनी पूवेकडे 
जगन्नाथास गोवर्धनमठ स्थाभपला; तयाांचे भशष्ट्य वन व अरण्य असे दोन प्रकारचे गोसाांवी असून प्रकाश हे 
ब्रह्मचारी आहेत. येणेप्रमाणें चार मठ, दशनाम गोसावी, आभण चार ब्रह्मचारी झाले. याांत या मुख्य चार 
मठाांभशवाय सांकेश्वर, हांपी, कुां भकोणम् वगैरे तयाांच्या शाखा आहेत. 

 
१०३ वामानुजस्रामो 

 
रामानुजस्वामी शांकराचायांचे पाठीमागें झाले, तयाांस ८०० वष े झालीं. शांकराचायानी वदेाांतमत 

प्रभसद्ध केलें  तें ठीक नाहीं असें रामानुजाांचे पूवधज नाथमुभन याांस वाटून तयाांनीं तयाभवषयीं योगरहस्य व 
न्यायततव केलें . तयापुढे पुांडरीकाक्षाचायध, रामाचायध व यामुनाचायध हे झाले. रामानुजाचायांनीं श्रीभाष्ट्य, 
वदेाथधसांग्रह, गीताभाष्ट्य व गद्यत्रय वगैरे ग्रांथ करून बहुत भशष्ट्य वमठ केले. तयाांचे पुढे वदेाांताचायध झाले. 
तयानांतर सुदशधनाचायध, ब्रह्मस्वतांत्र परतांत्र स्वामी, वरवरमुभन, वगैरे मोठाले पांभडत होऊन तयाांनीं तें मत 
प्रभसद्धीस आभणलें . पढेु तयाांत वडगल व तैंगल, म्हणजे उत्तरेकडील व दभक्षणेकडील, असे दोन पांथ झाले. 
तैंगल म्हणजे दभक्षणेकडचे तयाांचा मुख्य तोतारीमठ असून तयाांचा आचार वगेळा आहे. ते आपलें  सवध कमध 
‘रभवडप्रबांर्’ म्हणून एक प्राकृत ग्रांथ आहे तयाजवरून कभरतात. ते भवर्वचेे वपन करींत नाहींत. व यज्ञाांतही 
बहसा करीत नाहींत. बैरागी वगैरे सवध तैंगलमताचे आहेत. रामानुजाचा जन्म भतूपुरींत झाला व मृतयु 
कावरेीतीरीं श्रीरांगास झाला. 

 
१०४ वामानुजाचंो धवंधवा 

 
श्रीरामानुजस्वामी याांस शषेाचा अवतार म्हणतात. याांचा इभतहास भदव्यचभरत्र म्हणून एक कानडी 

भाषेंत ग्रांथ असून तयाांत असें भलभहलें  आहे कीं :— रामानुज, हे श्रीकेशवाचायध व भभूमदेवी याांचे पुत्र असून 
भपडांबर येथें याांचा जन्म झाला. याांनीं काांचीके्षत्रीं अभ्यास करून श्रीरांग म्हणजे भत्रचनापल्लीस येऊन तेथें ग्रांथ 
केले आभण ते आपलें  वैष्ट्णवमत भशकवूां लागले. पढेु चोल देशाचा राजा शवै होता तयानें तयाांस र्रण्याचा बते 
केला. परांतु ते पळून म्हैसूरच्या राजाश्रयास गेले. तेव्हा म्हैसूरचा राजा जैनर्मी होता, परांतु तयास तयाांनीं 
उपदेश करून श्रीवैष्ट्णव केलें . आभण तयाचे नाांव भवतलदेव होतें ते बदलून भवष्ट्णुवर्धन असें ठेभवलें . नांतर 
रामानुजाांनी मलैकोटा येथें एक मठ बाांभर्ला. पुढे चोळदेशचा राजा मेला तेव्हा ते पुनः श्रीरांगास आलें . 
रामानुजाांचा मांत्रोपदेश ‘श्रीरामाय नमः’ हा षडक्षरी असून तुळसी, गोपीचांदन, शाभलग्राम, नारायण, भवष्ट्णु, 
राम, श्रीरांग, व्यांकटेश, लक्ष्मी, जगन्नाथ इतयाभद वैष्ट्णव देव पूज्य मानतात. रामानुजानें अनेक ग्रांथ केले 
तयाांत श्रीभाष्ट्य, गीताभाष्ट्य, वदेाांतसांग्रह, वदेाांतप्रदीप, वदेाांतसार वगैरे प्रभसद्ध आहेत. याचे मतें 
नारदपांचरात्र आभण भवष्ट्ण-ुनारदीय-गरुड-पद्म-वराह व भागवत ही सहा पुराणें मात्र प्रमाण व साभत्त्वक 
ग्रांथ आहेत. याचे मतास भवभशष्ठादै्वतमत म्हणतात. याचे भशष्ट्य बहुत झाले. तयाांत देवनांद, हरीनांद, राघवानांद 
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व चौथा रामानांद (इ. सन १४००) हे मुख्य झाले. याांजमध्येंही वडगल व तैंगल असे दोन पक्ष असून तयाांचे 
मठ व आखाडे आहेत आभण तयाांत महांत असतात. रामानांदाचे १२ भशष्ट्य होते तयाांची नाांवें :— (१) आशानांद, 
(२) कबीर मेमण, (३) रोभहदास चाांभार, (४) पीपा राजपूत, (५) सुरसुरानांद, (६) सुखानांद, (७) 
भावानांद, (८) र्ना भाट, (९) सेना न्हावी, (१०) महानांद, (११) परमानांद, व (१२) भश्रयानांद; हे सवध 
भभक्षुक होते व याांनी प्राकृत ग्रांथही बहुत केले आहेत. या सवांचे मोठमोठाले चमतकार वर्वणले आहेत. पीपाने 
समुराांत जाऊन श्रीकृष्ट्णापासून मुरा आभणल्या अशी ख्याभत आहे. तया मुरा लोक अद्याभप तापवनू घेतात. 
तयाांचा इभतहास ‘भक्तमाला’ म्हणून नाभाजीनें एक ग्रांथ भलभहला आहे तयाांत पहावा. हा नाभाजी ऊफध  
नारायणदास डोम जातीचा होता. 

 
१०५ वामानुजाचे मठ 

 
रामानुजाचे ७०० मठ आहेत असें म्हणतात. हे मठ अहोबलमठ, तोतारी, रामेश्वर, श्रीरांग, काांची, 

मलैकोटा इतयाभद आहेत. पैकीं काांहींत सांन्यासी अभर्कारी आहेत व काांहींत आचायध अभर्कारी आहेत. 
रामानुजास तयाचे भशष्ट्य शषेाचा अवतार असें समजत होते. रामानुजाच्या भपतयाचें नाांव श्रीकेशवाचायध व 
आईचें नाांव भभूमदेवी. याचा जन्म काांचीस झाला असें म्हणतात. या साांप्रदायाचे लोक अवैष्ट्णव लोकाांचे 
दृष्टीचा भवटाळ माभनतात व यास्तव ते पडदे लावनू गुप्तपणें जेवतात. तयाचप्रमाणें बलगाईत हे अशवैाांचा 
भवटाळ माभनतात व तयाांकभरताां तयाांच्या दृष्टीआड जेवतात खातात् ह्याप्रमाणे रामानुज आभण बलगाईत हे 
परस्पर व्युतक्रमकस्थतींत असून ते आपापल्याांस वीरवैष्ट्णव व वीरशवै असें म्हणतात. 

 
१०६ कनबाकप  

 
बनबाकध  म्हणनू वृांदावनाांत एक आचायध झाला. तयाचें पूवीचें नाांव भास्कराचायध होतें. एकदाां तयास 

भेटण्याकभरताां एक जैन सारु् आला असताां तयाशीं बोलताां बोलताांच सांध्याकाळ होत आला. इतक्याांत तयास 
आचायांनीं काांहीं अन्न भदले. तेव्हाां तो म्हणाला कीं, ‘सूयास्त झाल्यावर आम्ही काांहीं खात नाहींत.’ तों 
आचायांनीं सूयास अस्त न पावण्यास आज्ञा केली, आभण जतीस साांभगतलें  कीं, ‘आपण तया बनबाचे 
झाडाखाली बसून हे अन्न स्वस्थ भक्षण करावें; सूयध काांहीं मावळणार नाहीं.’ या भवलक्षण सामर्थयावरून 
तयाचें नाांव बनबाकध  झालें  असें म्हणतात. बनबाकाचें भशष्ट्य मथुरा व जयपूरप्राांतीं पुष्ट्कळ आहेत. बनबाकास 
होऊन १४०० वष ेझालीं असें म्हणतात. 

 
१०७ बंखाल्यातंोल रैष्ट्िर 

 
बांगाल्याांतील वैष्ट्णवपांथ उभा करणारे अदै्वतानांद, भनतयानांद चैतन्य असे भत्रवगध होते. तया पांथाचा 

चैतन्यचभरत्र म्हणून एक ग्रांथ असून तयाांत आभदलीला, मध्यलीला, आभण अांतयलीला असे तीन भाग आहेत. 
तया ग्रांथावरून असें समजतें की, ते भतघेही ब्राह्मण असून ते नभदयाशाांभतपुरास राहत होते. चतैन्याच्या 
बापाचें नाांव जगन्नाथभमश्र व आईचे नाांव सची असें होतें. चैतन्य हा कृष्ट्णाचा अवतार असें म्हणतात. यास 
वल्लभाचायांची मुलगी भदली होती. परांतु हा २४ व ेवषीच तयागी व भवरागी होऊन र्मोपदेश करूां  लागला. 
यानें मथुरा, वृांदावन व कटक येथें आपले वसभतस्थान केले होतें. हा बारा वष ेर्मध साांगून शवेटी इ. स. 
१५२७ त जो नाहींसा झाला तो पुनः कोठेंही आढळला नाहीं. तयाचे भशष्ट्य असें म्हणतात कीं, तो गोलोकास 
गेला. बांगाल्याांतील वैष्ट्णव हे, अदै्वतानांदप्रभ,ु भनतयानांदप्रभ ु आभण चैतन्यप्रभ ु असे तीन प्रभ ु आहेत असे 
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म्हणतात. या भतन्ही प्रभूांची देवळें वृदावनाांत असून तेथें बांगाली लोक दशधनास येतात. या तीन प्रभूांचे सहा 
गोसाांवी व अष्ट कभव भशष्ट्य होते. तयाांनीं भकक्तमागध स्थापन करून रार्ाकृष्ट्णाचें भजन करण्याचा उपदेश 
केला. चैतन्याचे भशष्ट्याांनीं बहुत ग्रांथ भलभहले; तयाांत भवदग्र्मार्व, लभलतमार्व, उज्वलनीलामभण, 
अष्टदास, लीलाखांड, गोबवदभवरुदावभल, पद्मावली, मथुरामाहातम्य, लघुभागवत, वज्रभवलास, 
हभरभकक्तभवलास, रासामतृबसरु्, भागवतामृत, भसद्धाांतसार, भागवतसांदभध, भकक्तभसद्धाांत, गोपालचांप,ु 
उपदेशामृत, मनभशक्षा, गुणलेशरसायनमभल्लका, चैतन्य चांरोदय, स्तवमाला, स्तवामतृलहरी, 
श्रीस्मरणदपधण, गोभपपे्रमामृत, कृष्ट्णकणधमतृ, चैतन्यचभरत्रामतृ, चैतन्यमांगल, पे्रमभकक्तचांभरका, 
पाषाांडदलन, वैष्ट्णववर्धन, दानकेभलकौमुदी इतयाभद प्रस्थाभनक ग्रांथ आहेत. चैतन्याचे अनुयायी हे रार्ाकृष्ट्ण 
नाांवाच्या मुरा आभण तुळसीमाळा हीं र्ारण कभरतात. 

 
१०८ वााारल्लभो धंथ 

 
रार्ावल्लभी हा एक पांथ आहे. याचा मूळ ग्रांथ रार्ासुर्ाभनभर् नामक असून या पांथाचा एक मठ 

मथुरेस इ. स. १५८५ त स्थापन झाला. तया पांथाचे लोक आपल्या मतप्रभतपादनास ब्रह्मवैवतधपुराणाचा 
आर्ार घेतात. भारतभागवताांत रार्ा कोठें आढळत नाहीं, परांतु ब्रह्मवैवतधपुराणाांत असें भलभहलें  आहे कीं, 
गोलोक म्हणनू एक स्वगध असून तयात इच्छा शकक्त ही रार्ारूप घेऊन कृष्ट्णाजवळ राहते. भतच्यापाशी गोपी 
बहुत असून कृष्ट्णाजवळही बहुत गोप होते. पढुें एकेभदवशीं कृष्ट्णाचें व रारे्चें भाांडण झालें  म्हणून सुदामा 
नामक गोपानें भतला शाप भदला कीं, ‘तूां मृतयुलोकीं जन्म घेशील.’ तेव्हाां भतनेंही तयास शाप भदला कीं, ‘तूां 
मृतयुलोकीं शांखचूड नामक दैतय होशील.’ तयाप्रमाणे रार्ा ही वैश्य जातींतील वृषभानु व कलावती याांचे घरी 
अवतरली. आभण भतचे व कृष्ट्णाचें लग्न झालें . पुढें भतचा व कृष्ट्णाचा भवयोग झाला आभण ती गोलोकी गेली. 
नांतर कृष्ट्णावतार सांपल्यावर कृष्ट्णही भतकडे गेले. रार्ावल्लभी या पांथाचे भशष्ट्य बरेच असून हे भवशषेेंकरून 
सखीभाव म्हणजे रारे्चें रूप नटतात. 

 
१०९ जीखो धंथ 

 
जोगी हे बहुत भदवसाांपासून बहदुस्थानाांत प्रभसद्ध आहेत. ते आपलें  मूळ भशवापासून गभणतात. तयाांचे 

आचायध झाले ते :— आभदनाथ, चौरांगीनाथ, मच्छेंरनाथ, मीननाथ, गोरखनाथ, भनतयनाथ, आनांदनाथ, 
भनरांजननाथ, भरैवनाथ, बुद्धनाथ, या सवांभवषयीं नाथचभरत्र म्हणून मराठींत एक ओवीबद्ध ग्रांथ छापून 
प्रभसद्ध झाला आहे. या नाथाांची सांस्थानें भठकभठकाणीं आहेत. पठैणास भशवभदन नाथाचें एक मांदीर आहे 
नाथपांथी हे जोतपूरच्या राजाचे गुरु आहेत. 

 
११० कबोवधंथ 

 
कबीराचा काल मगर येथें सांवत १५०५, भारपद शुद्ध ११ रोजीं झाला. तयाभवषयीं असें म्हटलें  आहे 

:— 
 

सांवत पांदरहसेय और पाांचमो मगर भकयौ गबन। 
अगहन सुदी एकादसी भमले पवनसो पवन॥ 
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नानक याने कबीरपांथ र्रूनच आपला साांप्रदाय चालभवला होता. यावरून कबीर हा नानकाचे पूवी 
झाला होता असें भदसतें. भशवाय अबू फजल यानें असें भलभहलें  आहे कीं, कबीर हा सुलतान भसकां दर याचे 
वळेेस होता. हा मेला, तेव्हाां याचे देहाचीं फुलें  व तुळशी झाल्या. तयाचे दोन भाग करून एक भाग काशीचा 
राजा वीरबसह याने घेतला व तयानें ती तुळशीफुलें  पुरून टाभकलीं. तया भठकाणास कबीर चौथरा म्हणतात. 
आभण राभहलेला दुसरा भाग मगरचा नवाब भबजलीखान यानें घेऊन पुरला व तयाजवर एक कबर बाांभर्लीं. 
मगर हें गावां गोरखपुराजवळ आहे. कबीराचें पढुील वचन चमतकाभरक आहे :— 

 
सबसे भहभलये सबसे भमभलये सबका भलभजये नाउ। 
हाांजी हाांजी सबसे कीभजये वसे आपने गाउ॥ 

 
कबीरपांथी परस्पराांस भेटले असताां ‘बांदगीसाहेब’, ‘सतसाहेब’, ‘गुरूकी दया’ असें बोलतात. 

कबीरानें केलेले ग्रांथ खालीं भलभहल्याप्रमाणें आहेत :— सुखभनर्ान, झुलणा, गोरखनाथकी गोष्टी, कहार, 
कबीरपांजी, बहडोला, बालखकी, रामायणी, बारा मास, रामानांदकी गोष्ट, चांचरस, आनांदरामसागर, 
छभतसा, शब्दावभल, अलेफनामा, मांगल, रामेणी, वसांत, साकी, होळी, बीजक, रेखता, आगमवाणी. या 
ग्रांथातील काांहीं ग्रांथ स्वतः कबीराचे असून काांही तयाच्या भशष्ट्याचे आहेत. बीजक हा ग्रांथ भागूदासानें केला 
आहे. परांतु तो आपला म्हणत नसून, कबीरानें साांभगतला असें म्हणतो, व म्हणून ती वाणी कबीराचीच आहे 
असें म्हणतात. कबीरपांथी हे जाती, कमध व मूर्वत मानीत नाहींत. तरी ते दयार्मध मानतात. कबीरानें 
मुसलमान व बहदु याांमर्ील दे्वष काढून दोघाांची समजूत पाडण्याचा प्रयतन केला. याचे मुख्य भशष्ट्य श्रुत, 
गोपाळदास, भानुदास, नारायणदास, चूडामणदास, र्मधदास, जगोदास, जीवनदास, कमाल, साहेबदास 
वगैरे असून भशवाय या सवध भरतखांडभर कबीराचे मेळे व मठ आहेत. 

 
१११ कबोवाचे णशष्ट्य र त्याचे गं्रथ 

 
कबीराचे मुख्य चेले श्रुत, गोपालदास, भानुदास, नारायणदास, चूडामणदास, जगोदास 

जीवनदास, कमाल, टाांकसाळी, साहेबदास, आभण भनतयानांद असे दहा झाले. कबीराचे ग्रांथ २१ आहेत. 
तयाांस कबीरपांथी लोक वदेासारखे मानतात. तयाांचीं नाांव े:— सुखभनर्ान, गोरखनाथकी गोष्टी, कबीरपांजी, 
बुलाखीकी गोष्टी, रामानांदकी गोष्टी, आनांदराम, सागर, शब्दावली, मांगल, वसांत होळी, रेखता, झुलणा, 
कहारा, बहदोला, बारा मास, चांचरा, चोभतसा, आलेफनामा, रामेणी व दाखलबीजक. 

 
११२ दादू धंथ 

 
कबीर याचे मागें कमाल, नांतर जमाल, तयानांतर भवमाल, तयामागून बुरुण व तयाचा भशष्ट्य दादू हा 

होता. तया दादूने आपला स्वतांत्र पांथ केला. तयाचा जन्म अहमदाबादेत झाला. नांतर तो अजभमरास गेला. 
हा अकबराचे कारकीदीत होता. परांतु पुढें तो कोठें गेला याचा भठकाणा नाहीं. तयाचे चेले म्हणतात कीं, तो 
स्वगास गेला. याचे भशष्ट्याांत भवरक्त, नागे आभण भवस्तारर्ारी, असे तीन प्रकार आहेत हे जयपूरास अजमीर 
येथें पुष्ट्कळ आहेत. दादू याचा र्मध कबीरासारखाच आहे. याचा मुख्य भशष्ट्य भनिलदास हा असून तयानें 
भवचारसागर नाांवाचा ग्रांथ केला आहे. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

११३ रल्लभो धंथ 
 
वल्लभाचायध म्हणनू लक्ष्मणभट् तैलां ग ब्राह्मण याचे पुत्र असून ते गोकुळाांत राहत होते. पुढें ते 

भवजयनगर, उज्जनी, अहमदाबाद व काठेवाड वगैरे बहुत भठकाणीं भफरले व तया तया भठकाणीं तयाांच्या बैठक 
सांस्थानें आहेत. नांतर ते वृांदावनाांत आले. तेथें तयाांस देवाचा प्रसाद झाला. तयाांनीं बाळकृष्ट्णाचे भजन करावें 
असें लोकाांस साांगून शुद्ध दै्वतसाांप्रदाय चालभवला. ते गांगेत प्रवशे करून स्वगास गेले असें म्हणतात. याांचे 
सांप्रदायाांत वैराग्य आणण्याची मुळीच जरूर नसून शृांगाभरक व सांसाभरक रीतीने भक्ती करण्याचें तयाांनीं 
प्रभतपादन केले आहे. मठाांत राहणें व भभकारपणाचें मागणें हे तयाांनीं सवधथैव वजध केले आहे. ते सप्तमुरा घेत 
नसून भतलक नैवदे्य व पूजन व वगैरेही सवध सुांदर व सुखकर असावें, असें तयाांचें मत आहे. तयाांच्या पांथाांत 
समपधण म्हणनू एक भवभर् आहे. तो जे कभरतात तयाांस ‘मयादी’ म्हणतात. ते आपसाांत ‘जयगोपाळ’ बकवा 
‘जयश्रीकृष्ट्ण’ असें म्हणतात. वल्लभी मताांचे ग्रांथ आहेत ते :— भागवतावरील सुबोभर्नीटीका, अणुभाष्ट्य 
भसद्धाांतरहस्य, भागवत लीलारहस्य, भवष्ट्णुपद, भब्रजभवलास, व अष्टगणवाता वगैरे. वल्लभाची वांशावळ 
याप्रमाणे आहे :— वल्लभाचायाचा पुत्र भवठ्ठलनाथ; तयास भगरर्र, रायगोबवद, रायबाळकृष्ट्ण, गोकुळनाथ, 
रघुनाथ, यदुनाथ, व घनश्याम असे सात पुत्र होते. तयाांचा वांशभवस्तार पुढें पुष्ट्कळच झाला आहे. वल्लभाचे 
भशष्ट्य वाणी, मारवाडी, लवाणे व भाटे्य याांजमध्यें पुष्ट्कळ आहेत. याांचें मुख्य पीठ उदेपूर प्राांताांत नाथाद्वारा 
येथें आहे. वल्लभास महाप्रभजुी आचायध असें म्हणतात. 

 
११४ रल्लभाचायप 

 
वल्लभाचायध हे गुजराथेंत व गोकुळपयंत प्रभसद्ध आहेत. तयाांचे अणुभाष्ट्य, सुबोभर्नी, भसद्धाांतरहस्य, 

भगवल्लीलारहस्य, एकाांतरहस्य वगैरे ग्रांथ आहेत. याांचे मांभदरास ‘मजादी’ म्हणतात. म्हणजे तयाांत शवेवेर 
साचोर ब्राह्मण असाव.े तयाांनीं भनतय आठ वळेेस पूजा कराव्या व भततकेवळे दशधन होण्याकभरताां दारें उघडी 
ठेवनू तयानांतर बांद करावीं. दशधनाच्या वळेाांस मांगळा, शृांगार, गोवाळ, बाळभोग, उतथापन, राजभोग, सांध्या 
व शयन असें म्हणतात. याभशवाय रासयात्रा, रथयात्रा व जळयात्रा वगैरे नैभमभत्तक उतसाह कभरतात, व 
तयामध्यें तयाांचे भशष्ट्याांत जे अष्ट कभव झाले आहेत तयाांची मात्र कभवता गातात; इतराांची गात नाहींत. याचे 
मांभदराांत तीन प्रकारचें पाणी असतें; खासा, मयादी व शवेकी. पभहले देवाकडे, दुसरे भक्ताांकडे व भतसरे 
इतर सवध कामाांस लावतात तें डाकूर, श्रीनाथ व बेट द्वारका येथींल मांभदरे हीं याच रीतीची आहेत. 

 
११५ मलूकदासो धंथ 

 
मलूकदासी हा पांथ अकबरबादशाहाचे वळेेस उतपन्न झाला. हा रामानांदी पांथाची एक शाखा आहे. 

तयाची परांपरा अशी आहे :— प्रथम मलूकदास, तयामागनू रामसे्रही, तयानांतर कृष्ट्णसे्रही, नांतर ठाकुरदास, 
तयावर गोपाळदास, पुढें कुां जभवहारी, आभण तयानांतर रामसाहू, भशवप्रसाददासव गांगाप्रसाददास वगैरे. 
मलूकदासाचे मठ प्रयाग, वृांदावन, काशी, अयोध्या, लखनौ वगैरे भठकाणीं असून जगन्नाथास तयाचा मुख्य 
मठ आहे. तेथेंच तो भनवतधला. 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

११६ मध्राचायप 
 
महीजभटाचा मुलगा मध्वाचायध यास पढुें वायुदेवाचा अवतार असें तयाचे भशष्ट्य म्हणूां लागले. तयाचा 

जन्म ११९९ इसवींत झाला. याांनीं उडुपीस व सुब्रह्मण्यास वगैरे मठ केले आहेत. याांचें दै्वत मत म्हणजे, 
ईश्वर व जीव पृथक असून एक र्नी व एक सेवक असें आहे. पूवी जसे हनुमान् व भीम हे वायूचे अवतार 
झाले तसे कलींत तुळवगाांवीं मध्वाचायध हे झाले असें म्हणतात. याांचे मतें भवष्ट्णु, नारद, गरुड, पद्य, वराह 
आभण भागवत इतकीं सहा परुाणें मात्र साकतवक व वाचावयाजोगीं आहेत. 

 
११७ जीतोधंत भाखरत 

 
जोती गोपाळ देशपाांडे बरु्कर हे अथवधवदेी ब्राह्मण झाांशीचे बुांदेले याांजकडे चाकरीस असताां तयाांस 

अनुताप होऊन ते काशीस गेले व तेथें तयाांनी भागवतर्मध स्वीकारला. यास जोतीपांत भागवत म्हणतात. 
याांनीं प्रतयेक गाांवी जाऊन वगधणी करून भवठ्ठलमांदीर बाांर्ावें आभण पुढें जावें. याप्रमाणे काशीपयंत गेले. 
आभण अशा रीतीनें तयाांनी हजार देवळें बाांभर्लीं असें म्हणतात. ही गोष्ट नानाफडणभवसाांचे कारकीदीतील 
आहे. पुण्याांत लाकडी पुलावर याांचें मांदीर आहे व साताऱ्याांतही आहे. अशीं याांची बहुत मांभदरें आहेत. 

 
११८ स्रामोनावायि 

 
स्वामीनारायण म्हणनू, एक अयोध्येजवळ छपया गाांव आहे तेथील एक सरवभरया ब्राह्मण होता. 

सारु्वषेानें गुजराथेंत पेशवाई अमलाांत भफरत असे. तयाांचे नाांव प्रथमतः घनश्याम पाांडे असें होतें व पढेु 
सहजानांद असें झाले: आभण नांतर स्वामीनारायण असेंही पडलें . पेशवाई अमलाांत सुरळीत काम चालत नसे 
व व्यवस्था नीट नव्हती, याजमुळे बहुत तांटे होत. व ह्यामुळे तो हतयारबांद होऊन भफरत असे. मुक्काम करणें 
झालें  तर इांग्रजाांचा गाांव खेडा भकल्ला होता तेथे राहत असे. इांग्रजीं अांमल झाल्यावर व उपदेशकास नीट 
फावलें  आभण हजारों लोक तयाचे र्मांत आले व कोट्यावभर् रुपयाांची सांपभत्त तयास अपधण झाली. हल्लीं 
तयाचा मोठा पांथ आहे. या स्वामींनी अहमदाबादेंत एक मांभदर बाांर्ण्याकभरताां, दांडलाप साहेब कलेक्टर 
याांजपाशी सन १८२० सालीं जागा माभगतली. तेव्हाां साहेबाांनीं तयास भवचारलें  कीं, तुम्ही असे भफरता 
यापासून फायदा काय? तेव्हा तयाने उत्तर भदले कीं, ‘आम्ही साहेबाांपेक्षाां सरकारची चाकरी चाांगली कभरतों, 
कारण कीं, चोराांकडून चोरी सोडभवतों, लुटारू याांजकडून लूट करण्याचें बांद कभरतों, लबाडाांकडून 
असतय भाषण सोडभवतों, आभण या गोष्टी करण्याकभरताां सरकार तुम्हास हजारों रुपये पगार देतें: परांतु, 
ज्या चोरास तुम्ही कैदेत टाकताां तयास खचध द्यावा लागतो आभण तेथेंही तयाची सुर्ारणा न होताां तो सुटला 
म्हणजे पुन्हाां चोरी कभरतो. तेव्हाां सरकारचा खचध भकती व्यथध होतो? आभण आम्ही तर वतेन घेत नाही. 
आमचे उपदेशाांत मनुष्ट्य आला कीं, तो पुन्हाां अर्मध करीत नाही. कोळी, काठी, मोणे, वाघरी इतयाभद दुष्ट 
लोकाांस आम्ही नीभत साांगून सद्धमध दाखभवला. आभण सरकारास एक पैसाही खचध करावयास लागला नाहीं् 
तेव्हाां आम्ही सरकारच्या भकती उपयोगी आहों हें पाहावें.’ हे ऐकून साहेब खुष होऊन तयाांनी एक मोठी 
भरकामी जागा पाहून तयास मांभदर बाांर्ावयास भदली. तया भठकाणींच हल्लीं अहमदाबादेंत मोठे मांभदर आहे. या 
स्वामींनी बहुत चोरटे लोकाांस उपदेश करून तयाांस र्मध, सतय, दया, हे मुख्य र्मध भशकभवले. याांचे उपदेशानें 
दोन लक्ष माणूस सुर्ारले असे म्हणतात् याांचा दुसरा मठ वताळ येथे आहे. तेथे चोराांचे मोठेनाके होते. 
तेथेच याांनीं आपला मठ स्थापन केला् येथील मोठा बांडवाला जो जोबन वताभळया म्हणून होता तो, 
दभक्षणेंत जसा उमाजी नाईक तसा गुजराथेंत कोळी होता. 
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११९ माारणखवोचा धंथ 
 
मार्वभगरी या नाांवाचा मनुष्ट्य गुजराथेंत असून तयाचे भशष्ट्यही बहुत आहेत. तयाचें वदेाांत मत असून 

तयाचे भशष्ट्य परस्पराांस ‘सभचदानांद’ असें म्हणून भेटतात. 
 

१२० णशग 
 
भशख म्हणून जो पांथ आहे तो मूळ नानकगुरु यानें उतपन्न केला. तयास आर्ार पांजाबी भाषेंत 

गुरुमुखी भलपीनें भलभहलेला एक ग्रांथ आहे. तयास ग्रांथसाहेब असें म्हणतात. तयाची पूजा अमृतसर येथें 
सुवणाचे देवळाांत होत असते, हा पांथ तयागी बैराग्याांप्रमाणे असून तयाचा मुद्दा मुसलमानाांचें व बहदूांचें वाांकडे 
मोडावें असा होता. नानकाचे पुढें गुरु अांगद, नांतर अमरदास, नांतर रामदास (हा अकबर बादशाहाचे वळेी 
होता.) पढुें अजुधनमल (यास इसवी १६०० मध्यें कैदेंत टाभकले), पुढें हरगोबवद (यानें बांड केलें ), तयाचा 
भशष्ट्य हररा, तयानांतर श्रीहरभकसन व तयावर गुरु तेघबाहादर (याजवर १६७५ सालीं भदल्लीच्या फौजा येऊन 
तयाांनी तयास मारलें  व हाच भशखाांचा पडता काळ आला), आभण शवेटीं दहावा गुरुगोबवद झाला. तयास 
दसम पातशाहा असें म्हणतात. यानें आणखी राज्य भमळभवण्याचा प्रयतन केला होता. यानें ‘वागुरूकी फते्त’ 
याप्रमाणे नमस्काराचे शब्द ठरभवले व भशख लोकाांस हतयारें देऊन तयाांस ‘खालसा’ असें नाांव ठेभवलें . परांतु 
अखेरीस औरांगजेबाचे सैन्यानें तयास पळभवलें . पढेु थांडा बैरागी याने मुसलमानाांस फार माभरलें , तेव्हाां 
मुसलमानाांनीं तयास कैद करून माभरलें . भशखाांमध्यें भनमधळ, उदासी व अकाली असे पांथ झाले व तयाांपैकीं 
कोणी चक्र बाळभगतात. पढुें नाभदरशाह व अहांमदशाह अबदल्ली याांचे गदीत पुनः जे भशख लोक उठले, 
तयाांतच पुढें रणभजतबसग वाढला व तयानें राज्य भमळभवलें . तयाचप्रमाणें सवध पांजाब, काश्मीर व पेशावर हे 
प्राांत तयाचे कबजाांत आले. पढुें रणभजतबसग मेल्यावर १८४८ सालीं फौजेनें गदी करून बांड केल्यामुळें इांग्रज 
सरकारनें तें भशखाांचे राज्य सवध खालसा केलें . तेव्हाां रणभजतबसगाचा मुलगा भदलीपबसग व तयाची भवर्वा 
आई चांदाराणी ही उभयताां भवलायतेस जाऊन राहीलीं. तयाांत भदलीपबसगानें तर र्मांतर करून 
भिस्तीर्माचा स्वीकार केला. परांतु आई मात्र आपल्या मूळ र्मांत होती, ती पाभरस येथे वारली. 

 
१२१ राममाखी 

 
शाक्तमागी असे म्हणतात कीं, दशावताराांतील परशुराम हा शाक्त होता. तया परशुरामानें 

परशुरामसूत्र व परशुरामकृत कालीसहस्रनाम असे दोन ग्रांथ केलेले प्रभसद्ध आहेत. परांतु हा अवतारी 
परशुराम बकवा तयाच नाांवाचा कोणी पांभडत होता हें स्पष्ट कळत नाहीं. मोठ्याचें नाांव घ्यावें ही चाल सवधत्र 
आहे. याचप्रमाणें शांकराचायधस्वामी हेही शाक्त होते असें म्हणतात व तयास प्रमाण, एक प्रपांचसारसांग्रह व 
दुसरा कौलप्रशांसा हे दोन ग्रांथ तयाांचे नाांवावर आढळाांत येतात, परांतु हें खरें बकवा खोटें हें समजत नाहीं. 

 
१२२ शाततमत 

 
पुण्याांत भाऊमहाराजाांचें येथें कृष्ट्णेंरस्वामी म्हणून फार भदवस राहात होते. ते अभ्यांतरीं शाक्त होते 

परांतु तयाांची बाह्यवतधणकू शवैासारखी होती. पढेु याांचे भशष्ट्य बहुत गृहस्थ झाले व तयाांचे शाक्तमतही फार 
वाढलें . तें सवध कृष्ट्णांभट गोखले पुराभणक याांनी फार मेहनत करून मोडले् 
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१२३ भास्कववार शातत 
 
मालेगाांवकर रतनबसग जार्वराव, याांचे उपाध्ये भास्करराव म्हणून देशस्थ ब्राह्मण होते. ते 

शाहूमहाराजाांचे कारकीदीत मोठे भसद्ध शाक्त म्हणनू प्रभसद्ध होते. पुढें तयाांचे भशष्ट्य उमानांदनाथ व दुसरे 
उपेंरबाबा तेलां ग हे होते. सदरील राव साताऱ्याांतच राहात असत. तयाांनी अांतवधभरवस्या व बभहवधभरवस्या असे 
दोन ग्रांथ व सप्तशतीवर गुप्तवती नामक टीका व भवर्ान अशीं दोन प्रकरणें केली आहेत. तयाांचे नातु 
मल्हारश्रौती हे पुण्याांत पेशव ेकारकीदीत प्रभसद्ध होते. साताऱ्यास दुसरे असेच बचादेव माहूलीकर म्हणनू 
मोठे शाक्त होते. मराठी राज्याांत मांत्रशास्त्री शत्रूवर अनुष्ठानें करण्याकभरताां बाळगीत. यवतेश्वरचे रभवड हे 
मांत्रशास्त्री म्हणूनच पेशव्याांनी तयाांस आणून नेमणूक देऊन ठेभवले होतें. 

 
१२४ भक्ततधंथ र त्यास रेदाचा आााव 

 
भकक्तपांथाांत ईश्वराचें बकवा अवतारभदकाांचें नामस्मरण करणें हें एक मोठें सार्न गणलें  आहे. 

तयाभवषयीं श्रुतीचा आर्ार आहे असें भजन करणारे म्हणतात, व याभवषयीं पुढील श्लोक भजनी लोक म्हणत 
असतात:– 

 
वदेींही हभरकीतधनींच मभहमा केला असे आदरें, 
कोठेंसा तभर भवष्ट्णसूुक्त अवघें शोरू्भन पाहा बरें। 
तयामध्येंच तृतीयवगधभह ‘भवाांभमत्रो’ असे तो पहा, 
तयाची ही भतसरी ऋचा मग ‘तमुस्तोतार’ नामें पहा॥ 

 
हा श्लोक ऋग्वदे—अष्टक २ अध्याय २ वगध २६ ची जी भतसरी ऋचा तदथधक आहे. 
 

१२५ शैर र रैष्ट्िर मतें 
 
पुराणें झालीं तयाकाळीं भशव, भवष्ट्ण,ु ब्रह्मा इतयाभद देवाांचे कैवारी बहुत होऊन ते दुसऱ्याची बनदा 

करीत. तयाचे दाखले पढुील श्लोकाांत आढळतील:— 
 

येऽन्यां देवां परतवने वदांतयज्ञानमोभहताः। 
नारायणाज्जगन्नाथाते्त वै पाषकण्डनः स्मृताः ॥ 
यस्तु नारायणां देवां ब्रह्मरुराभददेवतैः । 
सममन्यरै्वनरीके्षत स पाषण्डी भवतेसदा ॥ 
भकमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा येऽप्यवैष्ट्णवाः । 
न स्पृष्टव्या न वक्तव्या न रष्टव्याः कदाचन ॥ 

पद्मपुराणे, उत्तरखांडे, पाषाण्ण्डाध्याये. 
एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा न च शांकरः । 
सवधभवष्ट्णुमयां जगत् ॥ 

पुनरभप शवै म्हणतात— 
सवधव्यापी स भगवास्तस्मातसवधगतः भशवः ॥ 
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१२६ आगाडे र खीसारंो 
 
गोसाांवी व बैरागी याांचे आखाडे सात आहेत ते:—(१) वस्त्रर्ारी, (२) भनरांजनी, (३) भनवाणी, (४) 

भनमोही, (५) भदगांबरी (६) ताटांबरी, व (७) खाकी. याांपैकीं गोसाांवी हे दशनाम म्हणभवतात:—(१) बन, 
(२) अरण, (३) तीथध, (४) आश्रम, (५) भगरी, (६) पवधत, (७) सागर, (८) भारती, (९) पुरी आभण (१०) 
सरस्वती. याभशवाय कोणी इांरही म्हणभवतात. 

 
१२७ धंथ 

 
बहदुस्थानाांत ६ दशधनें, ३६ पाखाांडें, १० दशनाम गोसाांवी, ९ नाथ, ८४ भसद्ध, ४ वैष्ट्णवी साांप्रदाय, ५२ 

द्वारा, आभण ७२ पांथ आहेत असें म्हणतात. याभशवाय वाममागध, जैनमागध, हेआहेतच. मुसलमानाांचे पांथ 
भशया, सुनी, हनफी, मालकी, हांबली, साफी आभण तयाभशवाय फभकराांचेही भनरभनराळे मागध आहेत. 

 
१२८ जैन र वीमन तयाथणलक 

 
ब्राह्मणाांत जशा अनेक शाखा आहेत तसे जैनाांमध्येंही ८४ गच्च आहेत. जैन (श्रावक) लोकाांमध्ये 

वषास आपलें  पाप गुरूजवळ उच्चारून पिाताप करावा अशी चालू आहे. तयास ‘पांचखाण’ म्हणतात. अशीच 
चाल रोमन क्याथभलक मताचे जे भिभियन आहेत तयाांजमध्येंही असून ते तयास ‘कन्फेशन’ म्हणतात. 
तयाचप्रमाणें सवध उपाध्ये व र्मधगुरु अभववाभहत व ब्रह्मचारी असाव ेअसाही तया दोन्ही र्माचा भनयम आहे् 

 
१२९ मुसलमान लीक र मुसलमानो ामप 

 
आरबस्थानाांत मक्काशहरामध्यें हजरत महांमद या नाांवाचा एक पुरुष होऊन गेला. तयानें नवीन 

र्माचा लोकाांस उपदेश करून कुराण या नाांवाचा एक ग्रांथ प्रभसद्ध केला. तेव्हाां भकतीएक लोक तयास हा 
तोतया असे म्हणूां लागले. म्हणून तयावळेीं म्हणजे इसवी सन ६२२ त तो मक्का शहराांतून पळून गेला. तयाच 
कालापासून मुसलमान लोक पुढे भहजरी शक गणूां लागले. आरबी भाषेंत ‘भहजरी’ म्हणजे ‘पळून जाणें’ 
असा अथध आहे. महांमद पळून बाहेर प्राांती गेल्यावर तयानें बरेच भशष्ट्य जमभवले व फौज ठेभवली आभण मग जे 
लोक तयास तोतया म्हणत होते व तयाचे भवरुद्ध बोलत होते तयाांचें पाभरपतय केले व सवध आरबस्थानाांत 
आपला र्मध प्रसतृ केला. नांतर तो आपल्यास बादशाह व पैगांबर म्हणवूां लागला. पढुें तो मरण पावल्यावर 
तयाचा सासरा हजरत अबू बकर व तयानांतर हजरत उमर, हजरत उसमान व हजरत अल्ली असे चार इमाम 
झाले. इमाम म्हणजे तया काळीं जे लोक मुसलमानी र्मांत आले तयाांवरील सरदार. या इमामाांनीं मोठाल्या 
फौजा जमा केल्या व रूमशाम म्हणजे तुकध स्थान व भसभरया, तसेंच इराण, काबूल, तातार येथपयंत आपला 
मुसलमानीं र्मध चालू केला. व तया देशाांतून आपल्या र्माचे राजे स्थाभपले, आभण तयाांस असें साांभगतले कीं 
‘तुम्हीहीं इमामच आहाां,या कभरताां र्मधवृद्धीचें काम तुमच्यानें आणखी पुढे चालवले भततकें  चालवा,’ पुढे 
मुसलमानाांनी पभिमेस युरोपाांतही जाऊन भकती एक प्रदेश बजकले, व आभफ्रकाखांडाांतही मुसलमानी र्मध 
चालू केला. असें म्हणतात की, भिस्ती र्मध वाढण्यास सुमारे १००० वषें लागली; परांतु मुसलमानाांनीं साऱ्या 
दीडशें वषांत आपला र्मध २० कोटी प्रजेस भदला. आताां हें खरें कीं, तयाांची र्मधप्रसभृत करण्याची रीभत काांहीं 
सामोपचाराची व काहीं जबरदस्तीची होती. तयाांचें जें लष्ट्कर होतें तयात एकच जातीचे लोक होते असें 
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नाहीं. तुकध , मोंगल, आरब, इराणी, भशद्दी, पठाण, सय्यद, इतयाभद बहुत जातींचे मुसलमान लोक होते व 
तया सवांत एकभदल होऊन मुसलमानी र्मध तया काळीं मोठ्या भरभराटीस आला. 

 
मुसलमानी र्मांत जातीचा व देशाचा भेद नाहीं. सवध एकजात मुसलमान व तयाांत राजा असेल तो 

इमाम, तयानें र्माची वृभद्ध करावी. र्मांकभरताां लढाईत मरण पावण्याएवढे दुसरें मोठें पुण्य नाहीं. मूर्वतपूजा 
करूां  नये व हरएक प्रकारच्या मतूीचे दशधन घेऊां  नये. भनतय पाांचवळे ईश्वराचा स्तव करावा. ईश्वराखेरीज 
दुसऱ्याचे पायाां पडूां नये. कुराण हें पुस्तक ईश्वरोक्त मानावें. व तें रसुल अल्ला, हजरत महांमद याांजकडून 
ईश्वरानें जगाांत प्रभसद्ध केलें . याांकभरताां तयाांस पैगांबर व ईश्वराचा भक्त मानाव.े गभरबास र्मध करावा; जो 
कोणी आपले र्मांत येईल तयास घ्यावा व तो आपले बरोबरीचा समजावा. मद्यप्राशन करूां  नये. भनयत 
म्हणजे ईश्वराचें नाांव घेऊन जनावराची बहसा केली तर पाप नाहीं. डुकराांचे माांस, मेल्या जनावराांचें माांस व 
ईश्वराचें नाांव न घेताां मारलेले जनावराांचें माांस हीं हराम म्हणजे भनभषद्ध आहेत, व बाकी सवध हलाल म्हणजे 
भवभर्युक्त आहेत असें समजाव.े अनुकूल असल्यास मके्कची यात्रा करावी. इच्छा असल्यास सुांताकरावी व 
दाढी ठेवावी. देव एकच मानावा व तो सवध सृष्टीचा कता आभण र्नी आहे, तयास दुसरा कोणी घभरक बकवा 
हस्तक नाहीं. तयाचें भजन अांतःकरणानें करावें. रू्प, दीप वगैरे उपचार काांहीं करूां  नयेत. सोवळें, ओवळें, 
भवटाळ, मानूां नये. फक्त हातपाय रु्वावे, बकवा स्नान करावें. कुराणाांतील वाक्याचा मरतेसमयीं वगरेै 
प्रसांगोपात्त उच्चार करावा. याप्रमाणें मुसलमानी र्मांत मुख्य मुख्य गोष्टी आहेत. 

 
आताां आरबस्थान देशाचा इभतहास पाभहला तर मुसलमानी र्माचे उदभवापूवी हा देश प्रभसद्ध 

नव्हता व याांतील लोक मरू्वतपूजक होते. पण पुढें सवध मुसलमान झाले. आभण मागच्या मरू्वत वगैरे होतया 
तयाांचा उच्छेद झाला. आरबस्थानाांत मोठमोठाले राजे झाले व तयाांनीं भवद्वानाांकडून अनेक भवद्या, शास्त्रें व 
काव्यालां कार याांवर ग्रांथ करभवले. तयामुळें  अरबी भाषेंत भवद्या बरीच वाढली आहे. तरी युरोपखांडाांतील 
सुर्ारलेल्या देशाांप्रमाणे नाहीं. र्माचा ग्रांथ जो कुराण तो आरबी भाषेंत आहें. यास्तव जेथें मुसलमानी र्मध 
चालतो तेथें या भाषेस मोठें महत्त्व आहे. ही भाषा आपले सांस्कृत भाषेप्रमाणें फार सुर्ारलेली आहे. 

 
आताां बहदुस्थानाांत मुसलमान लोकाांचा सांचार केव्हाां व कशा प्रकारें झाला तयाभवषयीं भलहूां. काबलू 

कां दाहराांत मुसलमानी राज्य स्थापन झाल्यावर तेथील राजानें असें मनाांत आभणलें  कीं, बहदुस्थानाांत स्वारी 
करून तेथें आपला अांमल बसवावा, व मुसलमानी र्मध चालू करावा. म्हणनू तयानें सन १००० इसवींत 
बहदुस्थानावर पभहली स्वारी केली. याकाळीं बहदुस्थानाांत सवध देशभर क्षभत्रय राजे होते. व तयाांचे राज्याांत 
ब्राह्मण, वैश्य, शूर, इतयाभद बहदु जाती होतया. तया राजाांपकैीं, ब्रह्मवांश, मनुवांश, सूयधवांश, सोमवांश, पुरुवांश, 
यदुवांश, पाांडुवांश, नांदवांश, मौयधवांश इतयाभद पुराणाांतरीं प्रभसद्ध आहेत. याखेरीज पुराणाांचे पुढचे काळाांतील 
भवक्रमवांश व चव्हाणवांश इतयाभद बहुत होते; व मथुरा, कनोज, उज्जनी, पट्ण, तगर, भवजयनगर इतयाभद 
राजर्ान्याांतून ते राज्य करीत होते. मुसलमान काबलुाांत येण्यापूवी पांजाब व काबलु हे देश 
बहदुराजाकडेसच होते. असो. सदरीं साांभगतल्याप्रमाणें मुसलमानाांची बहदुस्थानाांत पभहली स्वारी झाल्यापढुें 
सुलतान महमुद भगजनी यानें बहदुस्थानावर बहुत स्वाऱ्या केल्या. व मागांत जीं देवस्थानें वगैरे आढळली 
तयाांचा भवध्वांस केला. एकवळे तयाने मथुरा लुटली, दुसरे वळेी गुजराथेत येऊन सोरटी सोमनाथस्थान 
लुटलें  व मूती फोभडली. तयापुढें महांमद गोरी नामें पुरुष येऊन तयानें सन ११९१ त भदल्लीचें राज्य घेतले. 
तयावळेेस तेथें पृर्थवीराज नामें बहदु राजा राज्य करीत होता. व तयाांचे भतघे भाऊ जयदेव, भीमदेव व जयपाळ 
हे कनोज, गुजराथ, पांजाब येथील राजे होते. या चौघा क्षभत्रय बांरू्ांनीं एकत्र होऊन लक्षावर्ी फौज जमभवली 
आभण यमुना व सरस्वती या नद्याांचे मर्ील प्रदेशाांत मुसलमानाांशीं बऱ्याच लढाया माभरल्या; परांतु तयाकाळचे 
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मुसलमान शभरराने सुदृढ व शूर आभण र्माच्या आवडींनें भजवावर उदार झालेले होते. म्हणनू तयाांपढुें या 
राजाच्या लष्ट्कराांचे काांही चाललें  नाहीं. व ते पराभव पावले. नांतर महमद गोरी याने सन १२०५ त आपला 
सरदार कुतुबुद्दीन यास भदल्लीचे राज्यपदीं स्थाभपलें . नांतर जे मुसलमान राजे झाले तयाांनीं बांगाला, पांजाब व 
माळवा याांत आपला अम्मल वाढभवला व भजकडे भतकडे आपले सरदार नेभमले. तयापुढें महमद तघलक 
बादशाह झाला. तयानें नमधदा नदी उतरून येऊन दौलताबादेस जार्व राजे होतें. तयाांचा पराभव करून तें 
शहर घेतलें . नांतर सन १३३५ इसवींत कलबुगे येथे ब्राह्मणी बादशाही स्थापन झाली. व सवध दभक्षण प्राांताचा 
कारभार तेथे चालूां  लागला. व तयाच वळेेस तैमुर यानें बहदुस्थानाांत स्वारी केली. पढुें भदल्लीस लोदीवांश 
राज्यावर बसला व तयाांनीं आग्रा हे राजर्ानींचें शहर केलें . नांतर सन १५२६ त तैमुराचा नातू बबेर यानें 
बहदुस्थानाांत स्वारी केली. व भदल्लीच्या राजास पदच्युत करून आपण तें राज्य घेतलें . सन १५५६ त 
बेबरानांतर हुमायुन गादीवर बसला. तयाचे कारकीदीत दांगे, र्ोपे मोडून राज्य सुयांत्र चाललें  होतें. 
नांतरअकबर बादशाह झाला. तयाचे कारकीदीत तोडरमल व मभलकां बर याांनीं जमाबांदीचा कानून प्रभसद्ध 
केला. व याकाळीं काश्मीर व काबलू र्रून थेट उत्तर बहदुस्थानापासून दभक्षण बहदुस्थानचे समुरतीरापयंत 
एकछत्री मोंगलाई अम्मल झाला. पुढें जहानगीर व शाहजहान झाल्यावर औरांगजेब बादशहा झाला व तो 
सन १७०७ सालीं नगरास मतृयु पावला. तयानांतर तयाचा मुलगा बहादूरशाह व तयानांतर महांमदशाह हे राजे 
झाले. व तयाांचे कारकीदीत इराणाहून नादरशहानें येऊन भदल्ली लुटली. तयापढुें काबलुाचा अहमदशाह 
अबदाली भदल्लीवर आला. तेव्हाां तयाची व मराठ्याांची सोनपत पानपत येथें मोठी लढाई झाली. नांतर भदल्लीचें 
राज्य बुडत चाललें . तें शवेटीं इतक्या थरावर आलें  कीं सन १७९४ साली महादजी बशदे याांनीं शाहअलम 
बादशाहास नेमणूक ठरवनू देऊन तयाचें रक्षण केलें  व तेव्हाांपासून भकतीएक वष े भदल्ली शहर महादजी 
बशद्याांचे ताब्याांत होतें. पढुें दौलतराव बशदे याची व इांग्रज सरकारची दभक्षणेंत अबजठ्याांचे घाटाांत लढाई 
झाली. तेव्हाां इांग्रजाांनीं चोहोंकडे फौजा पाठवनू बशद्याचा मुलख जप्त केला. तयाचवळेीं म्हणजे सन १८०४ त 
लॉडध लेक साहेब याांनीं भदल्ली व अांतरवदे वगैरे मुलुख घेतला. तेव्हाांपासून भदल्ली इांग्रज सरकारचे ताब्याांत 
आली आहे. व बादशाहास नेमणूक देऊन हे तयाांचें सांगोपान करू लागले आहेत. 

 
कलबुग्यास ब्राह्मणी बादशाही आडनाांव ब्राह्मणी व जात मुसलमान स्थापन झाली, म्हणून मागें 

साांभगतलें . भतच्या वांशाकडे सुमारें २०० वष ेराज्य चाललें . पुढें तयाचे सरदार फुटून गोवळकोंडें, भवजापूर, 
अहमदनगर वगैरे वगेवगेळालीं राज्यें झालीं. व रभवडदेशापयंत दभक्षण बहदुस्थान मुसलमानाांकडून बजकलें  
गेलें . दभक्षण व कनाटक हे प्राांत भवजापूरचे बादशाहानें काबीज केले. व पुढें सन १६८७ त औरांगजेबानें 
भवजापुरचें सवध राज्य घेतलें . या कारकीदीत सन १६२७ त भशवाजी जुन्नरचे भकल्ल्यावर जन्मास आला. व 
तयानें स्वराज्याची स्थापना करून मराठ्याांचा उद्धार केला. पुढें याचे मुख्य प्रर्ानाांनीं मोंगलाई बुडभवली. 
कोंकण प्राांताांतील भफरांग्याांचा अम्मल उडभवला. 

 
याप्रमाणें ७०० वषेंपयंत मुसलमानाांचें राज्य चाललें . वळेोवळे मुसलमान लोक बहदुस्थानावर 

स्वाऱ्या करीत. तेव्हाां तातधर, इराण, आरबस्थान, काबलू इतयाभद बहुत भठकाणाचे हजारों मुसलमान लोक 
लष्ट्कराबरोबर येत. तयाांपैकीं भकतीएक बहदुस्थानाांतच राभहले व मुसलमान राजाांनीं तयाांतून भकतीएकाांस 
सरकारीं कामें, सरदाऱ्या, इनामें, वतनें व र्मादाय नेमणुका वगैरे देऊन तयाांची सोय केली. यामुळें 
गाांवोगाांव मुसलमानाांची वस्ती झाली. व भजतकी मुसलमानाांची वस्ती अभर्क भततकी आपले राज्यास 
बळकटी अभर्क, अशी मुसलमान राजाांची समजुत होती. साांप्रत पाहावें तर जेथे बहदु आहेत तेथें मुसलमान 
आहेतच. पांजाबाांत, बांगाल्याांत, बसरे्त, माळव्याांत, गुजराथेंत, दभक्षणेंत, रभवडाांत, कनाटकाांत, तैलां गणाांत, 
कोंकणाांत, वगैरे सवधत्र तयाांचीं वस्ती आहे. आताां ते जेथें राभहले तेथील लोकाांची भाषा बोलतात, व बहदु 
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लोकाांचा सहवास झाल्यामुळें  तयाांस जाभतभेदही प्राप्त झाले आहेत. उांचजातीचे मुसलमान भवर्वाांचा 
पुनर्वववाह करीत नाहींत, व हलके जातीच्याांशीं लग्न करीत नाहींत. हलके जातीचे मुसलमान खांडोबा, 
भवानी, पीर वगैरे पूभजतात, व ताबुद कभरतात. याांचे सहवासानें आमचें बहदुस्थानाांत पीर पूजणें, ताबूद 
करणें वगैरे पतकरलीं आहेत. याभशवाय परदेशी ब्राह्मण आभदकरून बहुत बहदुजातीचे लोक मुसलमान 
भभस्तयाांकडचें पाणी भपतात, व मुसलमानाांनीं भाजून तयार केलेलें  अन्न खातात, व राजे वगैरे थोर लोक 
मुसलमानाांचीं समोरासमोर पानें टाकून जेवतात. उदेपुरचा राजा खेरीजकरून बाकीच्या क्षभत्रय राजाांनीं तर 
भदल्लीचे बादशाहास आपल्या मुली लग्नभवर्ानें करून भदल्या होतया. इतयाभद प्रकाराांवरून पाहताां असें 
भदसतें कीं, बहदु व मुसलमान या जातींची भमसळ होऊन तयाांच्याांतील भवषमभाव अगदीं नाहींसा झाला आहे. 

 
मुसलमानाांनीं फार भदवस भशपाईभगरीवर भनवाह केला; याजमुळें भजकडेभतकडे मुसलमान लोक 

हल्लीं फार गभरबीचे अवस्थेंत आहेत. पूवी तयाांचीं जीं वैभवाचीं भठकाणें होतीं तया भठकाणींही तयाांस प्रस्तुत 
अभतशय दभरर आलें  आहे. तरी अलीकडे तयाांनीं शतेकी, व्यापार याांकडे लक्ष लावलें  आहे. भकतीएक 
मुसलमान भलभहणारे असून कारकुनी वगैरे कभरतात. तसेंच बहदुस्थानाांत पारशीं भलपीचे तेथें काांहीं 
रोजगारी आहेत. गुजराथेंत मुसलमानास भशपाई बकवा तरकडे म्हणतात, व भशपाईभगरीभशवाय दुसरा र्ांदा 
भतकडे ते बहुर्ा करीत नाहींत. तयाांस र्माची वगैरे अडचण नाहीं. व देशाांतरास जाण्यास अटकाव नाहीं. 
असें असताांही हल्लीं मुसलमान लोक फार मागें पडले आहेत. कोणी भवद्या भशकत नाहींत. ज्या शाळेंत 
र्मधग्रांथ कुराण भशकवीत नाहींत तया शाळेंत भशकूां  नये असा भिस्ती लोकाांप्रमाणें याांचा आग्रह आहे. परांतु 
युरोपाांतील भिभियन लोक माभहतगार अभर्क आहेत, व मुसलमान लोक अज्ञान फार. तयाांतून 
बहदुस्थानाांतील मुसलमान तर अगदीं कुणब्याप्रमाणें अज्ञानीं, याजमुळें तयाांस अडाणी जात असें म्हणतात. 
कोणी क्वभचत् भवद्याभ्यास करतात पण तो भनरुपयोगी, म्हणजे ते बळेंच आबी व पारशी भशकतात, व ती 
तयाांची मेहेनत व्यथध जाते. कारण प्रस्तुत तयाांचा काांहीं उपयोग नाहीं. मुसलमान लोकाांमध्यें एकां दरींत पाहताां 
भवद्या भशकण्याचा पाठ नसल्यामुळें  ते गप्पा फार मारतात, व नानाप्रकारच्या भलतयाच गोष्टी खऱ्या 
म्हणतात. मोठी भखन्नता वाटते कीं, बहदुलोकाांपेक्षाां पुढें होण्याचीं सार्नें याांस अभर्क असून केवळ 
आळशीपणानें हें मागें पडले आहेत. ब्राह्मण व पारशी या लोकाांमध्यें जसे भवद्वान् झाले आहेत व शाळेंत 
पुढेंपुढें आढळतात, तसे मुसलमान कोणतयाही शाळेंत आढळत नाहींत. साराांश ही जात खचीक, डौली, 
आळशी व अभवद्वान् भदसते. 

 
बहदुस्थानाांत पारशी, शीक, जैन, यहुदी, भफरांगी, खोंड इतयाभद बहुत जातींचे लोक आहेत. परांतु 

तयाांस तयाचें स्वताांचें र्मधशास्त्र नाहीं. कोणी बहदूांचें र्मधशास्त्र घेऊन चालतात व कोणी मामलू चालीवरून 
चालतात. परांतु मुसलमान तसे नाहींत. बहदुलोकाांमध्यें भजतकी शास्त्रें आहेत भततकीं मुसलमानाांमध्यें 
आहेत. मुसलमानाांस आणखी असें वाटतें कीं आपण भकताबी आहों, व बहदु बेभकताबी आहेत. भकताबाांभवषयीं 
मुसलमानाांचें मत असें आहे की, ईश्वरानें प्रथम आदाम व हावा नामें स्त्रीपुरुषें उतपन्न केलीं, व तयाांची सांतभत 
वाढवनू पृर्थवीवर वस्ती केली. नांतर ईश्वरानें आपले कृपादृष्टीने भकतयेक पुरुषाांस वारांवार उपदेश केला. असे 
पुरुष बहुत झाले, पण तयाांत पाांच मुख्य गभणले आहेत. तयाांस पैगांबर म्हणतात. तयाांचीं नाांव ेव काल:— 

 
(१) इभ्राम—खभललुल्ला. ३९६४ वषांपूवी. याची भकताब सभहफा. 
(२) मूसा—कबीमुल्ला. ३५१९ वषांपूवी. याची भकताब जबरु. 
(३) दाऊद—नबीउल्ला. ३००० वषांपूवी. याची भकताब तौरेत. 
(४) इसा मसािा—रुहल्ला. १८६४ वषांपूवी. याची भकताब एजील. 
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(५) मिंमद—रसलुल्ला. १२५४ वषांपूवी. याची भकताब कुराण. 
 
मुसलमान असें म्हणतात कीं, या चार पुरुषाांस ईश्वरानें भकताब भदले, व ते तयाांनीं तया तया वळेीं 

प्रभसद्ध केले. म्हणजे लोकाांनीं प्रथम एक भकताब भबघभडला व ते उलटे चालूां  लागले, तेव्हाां देवानें दुसरा 
भकताब भदला. असाच पुढें भतसरा व शवेटीं महांमदास कुराण भदलें . आभण तया वळेेस ईश्वरानें असें कळभवलें  
कीं, ‘हा शवेटचा पैगांबर हा शवेटचा भकताब. यास माझा असा आभशवाद आहे कीं, दुनया आहे तोंपयंत हा 
भबघडावयाचा नाहीं.’ भिभियन लोकाांचें तो बायबल आहे तो भकताब खरा, परांतु भबघडल्यामुळें  ईश्वरानें तो 
रद्द करून हल्लीं कुराण भदलें  आहे. तेव्हाां असा ईश्वरोक्त ग्रांथ ज्याजवळ आहे ते मात्र भकताबी व बाकीचे 
बेभकताबी, अशी याांची समजूत आहे. 

 
आरबस्थानास आरब लोक, ‘जजीरत उलट अबध’ म्हणतात. या देशाांत महांमद जन्मास आला तेव्हाां 

जुने र्माचे मूर्वतपूजक होते ते लात, मनात, माना, या देवींचें, व साव, बादउजा या देवाांचेंव नवग्रहाांभदकाांचें 
भजन करीत व तयाांचीं मोठालीं देवळें आभण मूती होतया तयाांची ते पूजा करीत. भशवाय या देशाांत तया कालीं 
यहुदी व भिभियन र्मांचा प्रवशे बराच झाला होता, व तया मताचे लोक भकतयेक होते. आरब लोक आपसाांत 
फार दांगेखोर होते. मुसलमानी र्मध चालू झाल्यापासून हीं देवळें व दुसरे सवध र्मध जाऊन एक र्मध झाला, व 
फतवा म्हणजे र्माभर्कारी याचा लेख घेतल्यावाांचनू कोणी कोणास भशक्षा करूां  नये असें ठरलें . महांमदाचा 
मुख्य हेतु असा होता कीं सवध र्मध बुडवनू एक र्मध करावा व आपले स्वदेशीय लोकाांस एक नीभत व एक 
कायदा घालून द्यावा. हें काम तयानें पूणधपणें भसद्धीस नेलें , व हा र्मध चालू झाल्यानें सवध पृर्थवीची 
उलटापालट झाली. नवीं राज्यें, नव े कारखानें, चालू झाले; व एकर्मध आभण एकमत चालू झालें . परांतु 
मनुष्ट्याांचा असा स्वभाव आहे कीं, कोणी कसाही बांदोबस्त केला तरी ते तो भबघडभवल्यावाांचनू राहणार 
नाहींत. याप्रमाणें कालें करून या र्मांतही अनेक मतें व अनेक वाद उतपन्न झाले. ही गोष्ट पृथक्, परांतु 
महांमदाचा हेतु सवधत्र ऐक्य करावें, व एक ईश्वराचें भजन स्थापन करावें, आभण अनेक ढोंगें आहेत तीं 
मोडावीं, असाच होता हें स्पष्ट आहे. 

 
महांमद हा सांभाभवत कुलाांत सन ५७० इसवींत जन्मला. याच्या आज्याचें नाांव अबदुल मुतालेब व 

बापाचें नाांव अबदल्ला व चलुतयाचें नाांव अब ूतालेब होतें. याांची जात खुरेशी आरब होती. महांमद हा प्रथम 
खदीजा म्हणनू एक व्यापारीण होती भतच्याजवळ राहून उांटावर माल भरून आरबस्थानाांतून सीभरया प्राांताांत 
दमषक् शहर आहे तेथें खेपा करीत असे, व बहदुस्थानचा माल आरबस्थानाांत आणी व आरबस्थानाांतील 
भतकडे नेई. पुढें याची हुशारी चाांगली पाहून खदीजाभबबीनें याशीं लग्न लाभवलें . महांमद हा मके्कजवळ हरा 
म्हणून पाहाड आहे तेथें भनतय जाऊन बसत असे. तेथें यास एके भदवशीं दृष्टाांत झाला कीं, ‘तूां र्मध प्रभसद्ध 
कर’. हें वतधमान तयानें आपले स्त्रीस साांभगतलें  व भतनें ते तातकाल कबूल केलें . नांतर भतचे घरीं जीद म्हणनू 
एक गुलाम होता, तयासही भतनें तें साांभगतलें . नांतर महांमदाच्या बापास, चुलतयास व पुतण्या अल्ली याांस तें 
कळलें , तेव्हाां तयाांनींही तें खरें माभनलें . यावळेेस महांमदाचें व सुमारें चाळीस वषांचे होतें, व येथून पुढें तेवीस 
वषेंपयंत तयानें मुसलमानीं र्मध वाढभवण्याचें काम चालभवलें , आभण शवेटीं ता. ८ जून सन ६३२ सालीं ६३ 
वषांचे उमरींत तो मरण पावला. तयाची कबर मदीना येथें आहे. 

 
महांमदाची मुलगी फाभतकाभबबी ही पतुण्या अल्ली यास भदली होती. भतचे पुत्र हसन व हुसेन याांस 

पैगांबराचे नवासे म्हणजे दौभहत्र असें म्हणतात. महांमदास स्भत्रया पाांच–खदीजा, हाफसा, जैनाब, खैवार व 
आयषा ह्या होतया. महांमदाचे घोड्याचें नाव बुराक. महांमदाचे हातचा कागद बकवा तयाचे डोकीचा कें स 
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बकवा दुसरे हरपदाथध अद्याभप मुसलमान लोक फार भकक्तनें बाळगतात. भवजापुरास आसार मुबारक म्हणनू 
एक मोठी इमारत आहे, तींत महांमद पैगांबराचा एक कें स आहे अशी आख्या आहे. तसेंच अल्लीचे घोड्याचा 
नाल व अांगावरचें भचलखत आभण तयानें भलभहलेला वखध असे पदाथध फार भकक्तनें बाळगतात. असे भकतयेक 
पदाथध भकतयेक भठकाणीं अद्याभप आहेत. 

 
महांमद हा पुरुष सवधगुणसांपन्न होता, व रूपानें, स्वभावानें, शहाणपणानें, रै्यानें व भाषणाचे 

सौरस्यानें याांस मोठा श्रेष्ठ गभणलेला आहे. याचा स्वभाव फार दयाळू व भनगवी होता. अगदीं लहान बकवा 
गरीब मनुष्ट्य जरी आला तरी तयाजवर तयानें दया करावी व तयास मदत करावी. महांमदाचें प्रपांचावर फारसें 
लक्ष्य नसून केवळ ईश्वरानें आपणास र्मध स्थापन करण्यास जन्म भदला आहे, व सवध पृर्थवीवर एक र्मध केला 
पाभहजे, अशा समजुतीची याची वागणकू होती. 

 
यानें प्रथम ‘आपल्यास ईश्वरी दृष्टाांस झाला व ईश्वराचा दूत येऊन तयानें र्मध प्रभसद्ध करण्यास 

हुकूम भदला’ असे आपले मांडळीस कळभवलें . तेव्हाां याची बहुतेक मांडळी यास अनुकूल झाली.नांतर इतर 
लोकाांसही हा र्मध साांगूां लागला. तयाकाळीं आरबस्थानाांत मूर्वतपूजेचा, इस्रायल लोकाांचा आभण भिकस्तयन 
असे तीन र्मध चालत होते, व तयाांतून हा र्मध वगेळा आहे असें प्रभसद्ध झालें . तेव्हाां मक्का, षरीफ या शहरचे 
लोकाांनीं याजवर हल्ला केला, व तयामुळें  हा आपली जन्मभभूम सोडून मभदना शहराांत गेला, व तेथेंही यानें 
तोच उद्योग चालभवला. पुढें यास बहुत लोक भमळाले. तेव्हाां तयाांस हा ईश्वराकडून आलेले ग्रांथाांतील वचनें 
वारांवार साांगनू ‘अमुक करण्याभवषयीं ईश्वराचा हुकूम आला आहे, तर तयाप्रमाणें आपण वतधले पाभहजे’ असें 
साांगे. गभरबीनें चालावें, ईश्वरी इच्छेप्रमाणें चालावें, असे उपदेश यानें केले. याचे र्माचें नाांव इसलाम 
म्हणजे ईश्वरावर हवाला देऊन वागण्याचा र्मध. यास दीन व इमान अशीं ही दुसरी नावें आहेत. अस्तु. पढेु 
महांमदाजवळ लोक बहुत जमले तेव्हाां तयानें काभफर लोकाशीं लढाई करावयाची आज्ञा झाली म्हणून एक 
अध्याय प्रभसद्ध केला. तयाांत असें भलभहलें  होतें कीं ‘एक देव आहे. व तयानेंच महांमदास खरा र्मध साांगण्यास 
नेमलें  आहे तर ही गोष्ट जे कबूल कभरतील तयाांस आपल्याांत घ्यावें, आभण जे नाकबलू कभरतील तयाांस ठार 
मारावें.’ असा अध्याय प्रभसद्ध केल्यावर महांमद तया सेनेसभहत मके्कवर आला, व तयानें तें शहर घेतलें , आभण 
हजारों लोक मुसलमान केले. देवळें आभण मरू्वत होतया तया फोडून टाभकल्या. महांमदानें मोठे मोठे राजे होते 
तयाांस पते्र पाठभवलीं कीं, ‘ईश्वरी र्मध प्रभसद्ध होत आहे तो तुम्ही मान्य करावा, व जुना खोटा र्मध सोडून 
द्यावा.’ इराणचा राजा खुसरू यास महांमदानें एक पत्र पाठभवलें . तयाांत ‘महांमद भबन अबदल्ला, ईश्वराचा 
पैगांबर, याजकडून इराणचा खुसरू पातशाहा यास’ असें वरतीं भलभहले होतें. तें पत्र बादशाहापाशीं एका 
मुसलमानानें आणनू भदलें . तें पाहताांच ‘पातशाहाचे अगोदर आपलें  नाांव भलभहणारा हा कोण आहे? यानें 
आपली बेअदबी केली,’ असें म्हणून तयानें भरदरबाराांत ते पत्र फाडून टाभकलें . हें वतधमान महांमदास कळलें . 
तेव्हाां तो इतकेच म्हणाला कीं, ‘माझें पत्र फाटलें  तयाप्रमाणें तयाचें राज्य फाटेल.’ पुढे ३० वषांनीं हें भभवष्ट्य 
खरें झालें . महांमदाांचे वळेेस सवध आरबस्थानाांत अांमल बसून लोक मुसलमान झाले होते, व मुसलमानी फौज 
मोठी जमली होती. 

 
पुढे महांमद मेल्यावर तयाची अयेषा स्त्री इनें असें प्रभसद्ध केलें  कीं, ‘माझा बाप अबू बकर यानें 

महांमदाचा अभर्कार पढुें चालवावा, असें पगैांबरानें मरतेवळेेस साांभगतलें  आहे.’ तयाजवरून तयाचा दौभहत्र 
अल्ली हा मागें पडून अबू बकर हाच खलीफा झाला. तयास ‘अमीर उलट मोभमनीन्’ व ‘इमाम उलट मुसलमान’ 
असा भकताब आहे. या सरदारानें मुसलमानी र्मध बहुत वाढभवला. याजकडे राज्य होतें, आभण लक्षावभर् 
फौज होती तरी हा अगदीं फभकराप्रमाणें वागत असे. मरतेवळेेस एक उांट मात्र तयाजवळ होता. तोही तयानें 



 अनुक्रमणिका 

दान भदला. दौलत म्हणून तयाजवळ काांही नसे. भमळभवलेले दौलतोपकैीं तयानें स्वताांस 
अन्नआच्छादनाखेरीज काांहीं घेतलें  नाहीं. तो गभरबास र्मध फार करीत असे. तो न्यायभनष्ठुर आभण उदार 
असे. यानें तुकध स्थानचे व इराणचे सरहद्दीपयंत र्मध वाढभवला, व मरतेवळेेस उमर यास मुक्तयार नेभमलें . 

 
उमर हा मके्कस जन्मला होता व हा पूवी मूर्वतपूजक असून मुसलमान झाला होता. नांतर महांमदाचे 

लष्ट्कराांत मोठे सरदारीवर चढला. याची मुलगी हाफसा ही महांमदास भदली होती. मुसलमानी र्माभवषयीं 
हा फार आग्रही व स्वभावानें अगदी सार्ा होता. आपले लष्ट्कराांतील भशपायास जें सुख तेंच आपल्यास 
असावें असे याचें ह्मणणे होतें. सबब हा भशपायाप्रमाणेंच सवध कामें करी, व गभरबाप्रमाणें भईुांवर बसे. मोठे 
मोठे राजाांचे वकील व कारभारी याजकडे येत, तेही याची वृभत्त पाहून आियध पावत होते. यानें इराणचें 
राज्य बुडभवलें , भमसरदेशाांत मुसलमानी राज्य केलें  व कोट्यावभर् लोकाांस मुसलमान केलें . जे मुसलमानी 
र्मध कबलू करीत नसत तयाांस हा तातकाल मृतयचूी भशक्षा करी. याचे कारकीदीत मुसलमानी र्मध फार 
वाढला, व लष्ट्कर फार जोरावरझाले. यानें कोणा सरदारास सुख, अलां कार बकवा डौल भोगूां भदला नाहीं. 
डौलाचा यास मोठा दे्वष होता. जरूशालेम शहर यानें घेतलें . मोठमोठाले राजवाडे व दाभगने यास भमळाले 
होते, परांतु तयाांस तयाांनें कर्ी स्पशध केला नाही. छपर बकवा तांबू देऊन तयाांत हा राही, व पैका गभरबाांस र्मध 
करी. तो ह्यणे की ‘ईश्वरास खुष केलें  ह्मणजे झाले’ डौल करून माणसास काय दाखवावें? कभनष्ठ प्रकारची 
भाकरी, पाणी व मीठ याांभशवाय यानें दुसरें कर्ीं काांहीं खाल्लें नाहीं. व लक्षावभर् रुपये खचध करून पुष्ट्कळ 
मभशदी बाांभर्ल्या व देवळे फोभडली. यानें राज्यकारभाराकडेही फार लक्ष भदले व न्यायमनसुबीचे आभण 
लष्ट्करचे चाांगले चाांगले कायदे ठरभवले. असें ह्मणतात कीं यानें ३६००० शहरे घेतलीं, ४००० देवळे पाभडली 
व १४०० मभशदी बाांभर्ल्या. इराणचे बादशाहाचा सोन्याचा व कलाबतूचा एक गालीचा इतका उांच होता कीं, 
तयाची बरोबरी करणारे दुसरे कापड सवध जगाांत नसेल. तो गालीचा याचे सरदारानें पत्राबरोबर यास नजर 
पाठभवला, आभण भलभहले कीं, ‘हा आपण आपले स्वताांकभरताां ठेवणे योग्य आहे.’ पण तो पाहून याचे मन 
बकभचत्ही तयाकडे वळलें  नाहीं. तयाने तयाचे लहान लहान तुकडे करून सवध फौजेत वाांटले. याने भशकां दया 
शहरची रूमचे बादशाहाची मोठी लायब्ररी व इराणची लायब्ररी अशा दोन्ही जाळून टाभकल्या आभण असे 
ह्मणाला कीं, ‘कुराणाांत सवध ज्ञान आहे. मग आणखी दुसरे ग्रांथ कशास पाभहजेत?’ हे तयाने फार वाईट केले 
असे ह्मणतात. याने भहजरी शक चालू केला. कुराणाची वाक्ये इकडे भतकडे चालत होती, तीं सवध जमवनू 
एक ग्रांथ केला. तसेच महांमदाच्या तोंडची भाषणे आठवणीने भलहून काभढलीं. याच्या रीतीवरून व 
स्वभावावरून हा मोठा चमतकाभरक पुरुष होता असे भदसत होते. यास पुढे एकाने अपघाताने ठार माभरले. 
तेव्हाां मरतेवळेेस तयाने उस्मान यास सरदारी भदली. या वळेेसही अल्ली मागे पडला. वास्तभवक पाभहले तर 
उमर याचीं कृतयें मोठीं आहेत, परांतु भशया महजबाचे लोक याची बनदा करतात, व याचा मरणभदवस 
आनांदाचा सण माभनतात. यापुढे उस्मान खलीफा झाला. हा गरीब होता. याने प्रथमतः दौलतीचा उपभोग 
घेण्यास प्रारांभ केला. हे पाहून इतर सरदारही डौल करूां  लागले. तथाभप याने भकतीएक मुलखाांत 
मुसलमानी र्मध स्थाभपला. इराणाचे पलीकडे बहदुस्थानापयंत याच्या फौजा आल्या. पुढें याचेच फौजेंत दांगा 
होऊन तयाांतील सरदार अबबूकर याचा मुलगा महांमद यानें यास ठार माभरलें . मरतेसमयी यानें अल्लीस 
सरदारी भदली व ती तयानें काांही भदवस चालभवली. नांतर तयाच्या सरदाराांनीं पुन्हा बांड करून मोआभवयास 
सरदार नेभमलें . पढुें अल्लीस सन ६६० सालीं एका मारेकऱ्यानें ठार माभरलें , व तेथून पढुें खलीफत बुडाली. 
महांमदानें ‘माझे पाठींमागें तीस वष ेखलीफा होतींल’ असें भभवष्ट्य साांभगतलें  होतें तसें झाले. 

 
भशया मजहवाचे लोक बारा इमाम गणतात, व असें ह्मणतात कीं अबू बकर, उमर व उस्मान हे 

आसहाय नव्हते. याांनी जबरीनें राज्य केले. सबब अल्ली हाच पभहला इमाम व तयाचे पुढील दुसरे अकरा 
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भमळून १२ इमाम. याचीं नाांवें:– (१) अल्ली, (२) हसन, (३) हुसेन, (४) दुसरा अल्ली, (५) महांमद, (६) 
जाफर, (७) मुसा, (८) भतसरा अल्ली, (९) महांमद, (१०) चवथा अल्ली, (११) हसन, (१२) महांमद. 

 
हा शवेटचा महांमद सन ८७९ सालीं बारा वषाचा असताां मरण पावला, आभण येथून अल्लीचा वांश 

समाप्त झाला. परांतु भशया मुसलमान ह्मणतात की, ‘हा मेला नाहीं; आकाशाांत गेला आहे व हा पुन्हा खालीं 
येऊन राज्य करील.’ महांमदानें असें भभवष्ट्य साांभगतले आहे कीं ‘माझा वांश आणखी एकवळे राज्य करील. 
नांतर दुनया बुडेल.’ याजकभरताां भकतीएक राजे या इमामाकभरताां घोड्यावर खोगीर घालून घोडे तयार 
ठेवीत असतात. 

 
महांमदास पैगांबर म्हणतात, आभण तयाचे नाव कोणीही मुसलमान नुस्ते घेत नाहींत तयाबरोबर दरुद 

म्हणजे आभशवाद पडतात तो असा:— 
 

महांमद मुस्तफा सलेल्ला । 
अलेहव आलहीव सांलम् ॥ 

 
आणखी तयास पैगांबर आखरजमान म्हणजे शवेटला पैंगबर असे म्हणतात, व तयाचेमागून चार 

खलीफा झाले तयाांस ‘आसहाव’ असे म्हणतात. म्हणजे पैगांबराचे भमत्र व हा या पाांचाांस ‘पांज्रतन म्हणजे 
पाांचजण असे म्हणतात. हे मुसलमानाचे पांचायतनच आहे. जे लोक मुसलमान नाहींत तयाांस तयाांचा एक 
सवधसार्ारण शब्द ‘काफर’ असा आहे. म्हणजे भजतके कुराण व पैगांबर मानीत नाहींत भततके सवध काफर 
आहेत, व तयाांचे मतास ‘कुफ्र’ असे म्हणतात. काफराचे पोटीं बुत परस्त (मरू्वतपूजक), आतप परस्त 
(अकग्नपूजक), नसारे (भखभियनर्मी), यहूदी (इस्त्रायल) इतयाभद भेद आहेत. कुराणाांत असे वाक्य आहे 
कीं:— 

 
कुल्लगवलट दुनयदुलो । 
आलेकतरन् अलट इसलाम ॥ 

 
म्हणजे सवध मनुष्ट्ये प्रथम मुसलमान जन्मास येतात. परांतु तयाांचे आईबाप तयाांस भबघडवनू पुढे 

खोटेर्मास लावतात. 
 
ज्यास मुसलमान व्हावयाचे असेल तयाने खाली भलभहलेला कलमा भवश्वासानें पढावा लागतो:— 
 

ला इला इभल्लल्ला । 
महांमद रसूभलल्ला ॥ 

 
म्हणजे एक देव आहे. अनेक देव नाहींत. व जो एक आहे तयानें महांमदास खरा र्मध प्रभसद्ध 

करण्याकभरताां योभजला आहे. 
 
अकबराचे कारकीदीत मोहोर पाभडली तया मोहोरेवर एकेबाजूस हा कलमा भलभहला आहे. या 

कारणास्तव लोकाांमध्यें काांहीं भवलक्षण समजूत पडली आहे. सराफ, सावकार वगैरे ही मोहोर वाटव्याांत 
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बाळगतात, व तेणेंकरून बरकत आहे असें माभनतात. या मोहोरेस पाांचचार रुपये जास्त दर आहे. या 
कलम्यामध्यें भवलक्षण गुण आहेत, असें मुसलमानही माभनतात. बहवतापाचे वगैरे दुखण्याांत हा भचठीवर 
भलहून गळयाांत बाांर्तात. भशवाय कुराणाांतील भकतयेक वचनें मांत्र आहेत असें माभनतात. भकतयेक लोक 
तयाांचे जप करतात, व माळा घालतात. माळेस ‘तसबी’ म्हणतात. 

 
मुसलमान कोणतेंही काम करणें असलें  तरी पुढें भलभहलेले शब्द उच्चारून कभरतात:— 
 

भबसभमल्लारभहमान्हीरहीम् । 
 
म्हणजे हें परमदयाळू परमेश्वरास अपधण होवो. सवध भकताबाांत व भरसाल्याांत ह्मणजे मोठे पुस्तकाांत 

व लहान पुस्तकाांत हे शब्द वरती भलभहतात. सनदपत्र वगरेै भलभहणें तरी वरती ईश्वराचें नाांव व तयाचे खालीं 
राजाचें भलभहतात. मध्यें भलभहण्याचा प्रसांग आला तरी तेथें जागा कोरी टाकून वरतीं तें भलभहतात अशी 
आदब आहे. ईश्वरास मुसलमान ‘अल्ला हुताला’ ह्मणतात. भशवाय मौला, खुदा, करीम, बाहेद, हक्क इतयाभद 
तयाांचे सहस्रनाम आहे. कुराणाचें नुस्ते नाांव घेत नाहींत. तयास ‘भकताब मांजीद’ बकवा ‘कलाम उल्ला’ असें 
ह्मणतात. नुस्तें नाांव घेणें बकवा हा ग्रांथ भईुवर ठेवणें ही वअेदबी समजतात, व तयासाठीं ते कोठेतरी उांच 
भठकाणी ठेभवतात. 

 
मुसलमानाांचे र्मधशास्त्र म्हणजे षरा याची रचना झाली आहे ती अशी:—सवध मुसलमानी शास्त्राचें मूळ 

कुराण. हा ग्रांथ महांमद पैगांबरानें कर्ीएक अध्याय, कर्ी अर्ा अष्ट्याय, लोकाांस भदला. असा एकां दर तेवीस 
वषांत हा सवध ग्रांथ प्रभसद्ध झाला, व पुढें पैगांबर मेल्यावर हे अध्याय लोकाांचे तोंडी होते ते अबु बकरानें सवांस 
भवचारून अनुक्रमानें भलहून काभढले व पुढे उस्मान यानें पुन्हाां ते दुरूस्त करून व बहुत शोर् लावनू पैगांबरानें 
प्रभसद्ध केले याप्रमाणें सवध अक्षरे शुद्धकेलीं; व सन ३० भहजरींत तयाच्या बहुत नकला करून वाांटल्या व 
मागील नकला सवध परत घेऊन तयाांचा नाश केला. 

 
दुसरे दजाचें प्रमाण असें आहे कीं, पैगांबर व तयाचे आसहाय लोक याांनीं स्वताां ज्या गोष्टी 

साांभगतल्या तयाांस ‘हदीस’ बकवा ‘सुत्रा’ असे ह्मणतात. तयाांत दोन भेद आहेत:– ‘कुदसी’ व ‘नबबी’ ह्मणजे 
ईश्वरानें पे्रभरल्यावरून जी वचनें पैंगबराचे तोंडाांतून भनघाली ती ‘कुदसी’ आभण तयाच्या स्वताांच्या बदु्धीची ती 
‘नबबी’ हा ग्रांथ मोठा आहे, व तया काळचे लोकाांनी हीं वचनें जमवनू भलहून काभढलीं, ह्मणून यास कुराणाचे 
खालीं परांतु इतर सवध ग्रांथाांहून वभरष्ठ मानतात. 

 
इजमा ह्मणजे पैगांबराचे ताभबयनलोक ह्मणजे कृपेंतील भशष्ट्य व तयाांचे जवळचे लोक याांनीं ठराव 

केले ते काांहीं कालपयंत स्मरणाांत होते, व पुढें भलहून काभढले. 
 
चौथे दरजाचें प्रमाण ‘भकयास’ पांभडताांनीं जे ग्रांथ भलभहले आभण जेथे कुराण व हदीस व इजमा या 

भतहींचेंही प्रमाण लागत नाहीं तर कसें करावें याभवषयीं कुराणास अभवरोर्युकक्त दाखभवली आहे, असे जे 
ग्रांथ तयाांस ‘भकयास’ ह्मणतात. 

 
पाांचव ेदरजाचें प्रमाण ‘फताव’े म्हणजे मुसलमान बादशाहाांनी जे फैसल केले ते:— 
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र्माचे दोन भेद आहेत. एक लाभजम आभण दुसरा सुन्नत. तयाांत लाभजम आहेत तीं कमे 
येणेंप्रमाणे:— 

 
 इमान याचा अथध र्मावर श्रद्धा. 
 नमाज याचा अथध पाांचवळे दररोज ईश्वराची स्तुभत करणें. 
 रोजा याचा अथध रमजान मभहन्याांत नक्तें करणें. 
 जकात याचा अथध शेंकडा २ ॥ रूपये र्मध करणे. 
 हज याचा अथध क्षौरबभलप्रदभक्षणापूवधक महांमदानें मके्कची यात्रा केलीं 

तयाप्रमाणे करून काबा म्हणून इभ्रामच्या वळेचा एक दगड 
आहे तयाजवळ भनमाज पडणें व पैगांबराची कबर पाहणें. 

 
हे र्मध कुराणाांत ईश्वरानें फमाभवले ह्मणून फार जरूर आहेत. व याांखेरीज जे ते सुांता, दाढी, दाभगने 

पुरुषाांनीं न घालणें इतयाभद सुन्नत आहेत. पाभहजे तर करावे, नाही तर नाहीं. पैगांबरास भहरव ेकपडे आवडत 
होते ह्मणून तो रांग मुसलमान मानतात. 

 
मुसलमान भनमाजाचे वळेेस भजकडे काबा भतकडे ह्मणजे पभिमेस तोंड कभरतात. सीजदा म्हणजे 

जभमनीस डोके लावतात. व फानेहात म्हणजे कुराणाचा पभहला अध्याय बकवा दुसरे अध्यायाांतील वचनें 
ह्मणतात. भजकडे भतकडे र्मध प्रभसद्ध करावा, मशीदी बाांर्ाव्या, हें एक तयाांच्या र्मातील कलम आहे. 
मभशदीवर मुतवली (कारभारी), मुांजावर (स्वच्छ ठेवणारा), बाांगी (भनमांत्रण करणारा) असे कामदार 
असतात. तयाांत बाांगीनें भनमाजाची वळे झाली ह्मणजे दरवाज्यावर उभें राहून ‘अल्ला हो अकबर’ हे शब्द 
उच्चारून भनमाज पडण्यास बोलवावें. यास ‘मौजन’ असेंही ह्मणतात. या आमांत्रणाचें नाांव ‘बाांग’ बकवा 
‘अजा’ असें आहे. मग गुसल व वजू ह्मणजे हातपाय रु्णें व तोंड साफ करणे याप्रमाणे भनमधळ होऊन भनमाज 
पडावी. प्रतयेक शुक्रवारी जास्त भनमाज आहे ती ह्मणून मुसलमान राजे असतील तयाांस आभशवाद द्यावा, व 
र्माची वृभद्ध बचतावी, व ईश्वराजवळ मागावी. परर्माचे बादशाहास युवा भदला असताां काफरपणा होईल. 
बादशाह दीन व गाजी ह्मणजे र्माचें रक्षण करणारा असेल तोच आभशवादास पात्र; कारण की तो सवध 
मुसलमानाांचा अमीर उलट मोभमनीन् व इमाम आहे. सणाचे भदवशीं भवशषे भनमाज आहे. ती साांगणाऱ्यास 
‘खतीब’ ह्मणतात. लढाईत, मरणकाळीं, वगेळाल्या पद्धती आहेत. न्यायाभर्शाांस ‘काजी’ बकवा ‘काजी उल 
कजात’ ह्मणतात. मुसलमानाांमध्ये र्माचा आभण व्यवहाराचा फारसाभेद नाहीं. राजानें मुख्यतवेंकरून 
र्माचेंच काम कराव.े र्माचे पोटीं न्याय याजकभरताां काजीकडे न्याय, आभण र्माबद्दलचे वाद भमका, 
तलाक, तोबा, भनमाज हीं सवध कामें तयाजकडेस असतात, असा मुसलमानी भरवाज आहे. 

 
मुसलमानाांमध्यें चार मरतबे मोठे आहेत. एक नबबूत, दुसरा भवलायत, भतसरा बादशाहादत, 

चवथा शाहादत. याांचे अथध ईश्वरी प्रसाद, दुसरा भवरक्तता, भतसरा राज्य व चवथा युद्धाांत मरण. पकैीं तीन 
महांमदास भमळाले व चवथा ईश्वरानें तयाचे दौभहत्रास भदला असें म्हणतात. र्माथध युद्धाांत जे उपास व हाल 
होऊन मरतात तयाांस ‘षहीद’ म्हणतात. हें घडलें  असताां जन्माचें साथधक आहे, व असें न घडलें  तर 
पे्रताजवळ ‘शाहादत’ हा शब्द तरी उच्चारावा. 
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कुराणाांत चाांगल्यास स्वगध व वाइटास नकध  साांभगतले आहेत. याखेरीज भकयामत म्हणजे भजतके 
लोक मरतात तयाांचीं शरीरें ईश्वर पुन्हा उठऊन इनसाफ करील तोपयंत तया सवांचे जीव अमानत रहातील, 
परांतु जे नेक आहेत ते चाांगले कस्थतींत आभण वाईट आहेत ते दुःखात राहतील, आभण सवध अखेर फैसल एक 
भदवशीं होईल, असें आहे. याांचे र्मात जन्माांतर नाहीं, सुतक वगैरे आचार नाहीं, जाती नाहीं, व सवध 
मुसलमान बरोबर आहेत. र्मध साांगत असताां जो न मानील तो ‘राजबुलकत्तल’ (वर्ास योग्य) आहे, बकवा 
‘जेभजया’ म्हणून कर आहे तो घेऊन तयास सोडावा. कुराणाांत कोठें कोठें फार कू्रर वचनें आहेत. म्हणजे 
काफराच्या स्भत्रया व भमळकत या मुसलमानास मुभा आहेत, व तयाांची कत्तल करणें सवाब म्हणजे पुण्य 
आहे. व या प्रमाणें मुसलमानी र्माचे अब्वलीस बहुत झालें . र्माचे स्थापनेकभरताां बकवा वृद्धीकभरताां जी 
लढाई करणें तीस ‘जहाद’ म्हणतात. असें करणें हा र्मधच आहे. कुराणाचे अध्याय ११४ याांस सुरे म्हणतात. 
प्रकरणें ३० याांस भसपारे म्हणतात. श्लोक ६००० तयाांस आयत म्हणतात. व हरफ ३२३०१५ गणले आहेत. 
याांतील र्माचे दोन भाग आहेत. एक इमान म्हणजे भवश्वास ठेवणें. याांत जें काांही कुराणाांत आहे ते खरें 
समजावें. दुसरा दीन बकवा भकक्त म्हणजे आचार बकवा जें काांहीं करावें लागतें तें. म्हणजे भनमाज इतयाभद 
कमे. कुराण हें पुस्तक फार सुरस व उत्तम शब्दाांनीं भलभहले आहे. आबी भाषा मुळीं फार सुांदर आहे, व तयाांत 
हें उत्तम आहे असें सवध लोक ह्मणतात. याभवषयीं अशी गोष्ट आहे कीं महांमदाचे वळेेस एक मके्कस कभव होता, 
तयाांचे नाांव लाबीद इब्र राभबया. यानें महांमदास साांभगतलें  कीं, ‘माझे काव्यापेक्षाां कुराण चाांगलें  नसेल.’ तेव्हाां 
तयास एक अध्याय महमदानें दाखभवला. तो पाहताांच तया कवीस असें वाटले कीं, अशी कभवता 
ईश्वराभशवाय कोणाच्यानें होणार नाहीं. असे म्हणून तो लागलाच मुसलमान झाला. कुराण भनतय आहे, व 
ईश्वराजवळ एका मेजावर ते भलभहलेले आहे. तयाची प्रत भमूीवर मात्र ईश्वरानें कृपा करून पाठभवली; परांतु 
तो नवीन झालें  असे नाहीं. असें मुसलमान पांभडताांचें मत आहे. या पुस्तकाांत भफरषस्ते म्हणजे ईश्वराचे दूत 
आहेत म्हणनू साांभगतलें  आहे. गेब्रील, आजराईल, भमचाईल, इतयाभद बहुताांची नाांवें येतात. आजराईल हा 
बहदुलोकाांत यम जें काम कभरतो तेंच कभरतो. आणखी दुष्ट जीव आहेत असें भलभहले आहे. ते लोकाांकडून 
पाप करभवतात. तयाांचीं नाांव े सैतान, इकब्लस इतयाभद आहेत. याभशवाय भकतीएक भभवष्ट्ये आहेत. तीं अशीं 
कीं पुढें इनसाफाचा भदवस येईल तयाचेपूवी पृर्थवीवर अनेक अभरष्टें होतील. सूयध पभिमेस उगवले. याजूज व 
माजूज हे दांगा करतील. दुबाल या नाांवाचा गाढवावर बसलेला इसाचा वैरी भनमाण होईल; नांतर इसा खुद्द 
येऊन तयास मारील. व स्वताां मुसलमान होईल; व वरती जाईल. नांतर बारावा इमाम जो नाहींसा झाला 
आहे तो इमाम मेहेदी या नाांवाने पनु्हा प्रकट होईल, व तो राज्य करील. नांतर भकयामत होईल, ते 
इनसाफाचे काम हजार वष ेचालेल. ईश्वरी दूत येऊन एकदाां करणा वाजवील.व तया आवाजाबरोबर सवध 
मेलेलीं माणसे उठतील. आभण मग ईश्वर स्वताां महांमद व इसा याांस बरोबर घेऊन न्यायास बसेल. तेव्हाां 
महांमदाची रदबदली चालेल.ज्याच्या तयाच्या पुण्यपापाच्या चोपड्या ईश्वर काढील. तयाजवरून स्वगध बकवा 
नरक होईल. याप्रमाणें या जगाचा शवेट होईल. 

 
मुसलमानी र्मधशास्त्राचे पोटीं बहुत ग्रांथ झाल्यामुळें  तयाांची वगेळी वेगळीं शासे्त्र झाली आहेत. 

येणेप्रमाणें:— 
 
(१) इल्म कुराण. म्हणजे कुराणावरील टीका पाहून अथध बरोबर समजणें. यास इल्म तफभसरही 

म्हणतात. (२) इल्म हदीस. (३) इल्म भफका. (४) इल्म फरेज. (५) इल्म फत्ताव.े 
 
कुराण तोंडानें पाठ कभरतात तयाांस हाभफज म्हणजे सांरक्षण करणारे असें म्हणतात. मौलवी आहेत 

ते मभशदींत ‘वाज’ म्हणजे र्मोपदेश कभरतात. राजास जे शास्त्राथध साांगतात ते मुफती. एक शास्त्र ज्यास येते 
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तयास आलीम म्हणतात. कुराणावर टीका व भाष्ट्ये म्हणजे तफसीर पाव याांचे इतके ग्रांथ आहेत कीं तयाांचा 
अांतपार नाहीं. 

 
मुसलमानाांमध्यें महजब ह्मणजे पांथ दोन आहेत. एकाचे नाांव भशया व दुसऱ्याचें नाांव सुनी. याांचे 

पोटी वगेळेवगेळे भेद १०० आहेत. भशया मुसलमान इराणाांत फार आहेत, व बहदुस्थानाांत थोडे आहेत. 
 
भवजापूरचे बादशाह भशया होते. याांची भाष्ट्यें व टीका वगेळीच आहे. याांचें ह्मणणें असें आहे कीं, 

ईश्वराचे मनाांत अल्लीस पैगांबर कराव ेअसें होतें. परांतु ईश्वराचा दूत चुकला. आभण तयानें महमदाचे हातीं 
कुराण भदलें . महमदाचे पाठीमागे दुसरे तीन खलीफा झाले ते अन्यायानें झालें . तयाांनी अल्लीस बळेंच मागें 
टाभकलें . तातपयध हे अल्ली मानतात. याच कारणास्तव तीन खलीफा याांचे हदीस हे मानीत नाहींत. व तयाांचीं 
वचनें गाळून याांचीं पुस्तकें  भलभहलेली आहेत. सुनी मुसलमान सवास मानतात. 

 
सुफी महजब ह्मणनू एक मत आहे. तें अवभलया व फकीर मानतात. हें बहदूांचे वदेाांताप्रमाणें आहे. 

ह्मणजे सवध ईश्वर आहे, व आपण ईश्वरच आहों, असें ते समजतात. यास्तव र्मधशास्त्राशीं हे मत भवरुद्ध आहे. 
कुराणाांतील शब्द मात्र ईश्वराचे व इतर शब्द लोकाांचे असा भेद ते मानीत नाहींत. सवध लेख ईश्वराचे. मग 
कुराणाांतच भवशषे काय असें ते ह्मणतात. याप्रमाणें सुफी सारू् मुसलमानाांमध्यें बहुत आहेत. व ते करामती 
करतात असें लोक समजतात. परांतु षरा जाणणारे हे अशुद्ध आहे असें ह्मणतात. 

 
र्मधशास्त्राांत चार पांथ आहेत तयाांची नाांवें:–१ हनफी शास्त्र, २ हांबली, ३ मालकी, ४ व षाफी. हनफी 

शास्त्र तुकध स्तान, तातधरी, अकक्सभनया व बहदुस्थान ह्या देशाांतील मुसलमानाांमध्यें चालतें. हें मत आबधस्थानाांत 
कुफा शहराांतील अबू हनीफ या नावाचा महान पांभडत भहजरी सन १५० त झाला. तयानें स्थापन केलें . यानें 
भकयास प्रमुख र्रून ग्रांथ भलभहले. खलीफ तुलमन सुरयास काजी उलकजाआत ह्मणजे मुख्यन्यायाभर्शी 
देत असताां आपले हातून अन्याय होईल याचा जाब कोठे द्यावा या समजुतीनें यानें तो लाभ सोडला, आभण 
ग्रांथ करीत बसावयाचे पतकभरलें . असें उदाहरण युरोपाांत देखील साांपडणें दुलधभ. 

 
हांबली हें मत आबधस्थानाांत चालतें. याचा स्थापक अहमदशाह भबन हबांल हा बगदाद शहराांत सन 

१६४ भहजरींत जन्मला. याचे ग्रांथ बहुत आहेत. ज्या भदवशीं हा मेला तया भदवशी दोन लाख यहुदी व 
भिकस्तयन लोक मुसलमान झाले व यास पुरण्यास आठ लाख लोक जमले होते अशी याची कीर्वत होतीं. 

 
मालकी हा महजब आलभजयसध, तुनीस, भत्रपोली व भसभनगाल या देशाांतील मुसलमान लोकाांमध्ये 

चालतो. याचा स्थापक मालीक भबन अन्नास हा मदीना शहराांत भहजरी सन १५ सालीं झाला. यास इमाम 
दारूल भहजरीं असें ह्मणतात. यानें हदीस ह्मणजे पैगबराची व आस हाव याचीं वचनें जमा केलीं व तयाांची 
व्यवस्था करून ग्रांथ रचले. 

 
षाफी हा महजब महांमद षाफी नाांवाचा पांभडत भहजरी सन १५० त केरो येथें जन्मला. याचा महजब 

अबधस्थानाांत, खुरासान, भमश्र, मलाया या देशाांतील मुसलमानाांमध्यें चालतो व बहदुस्थानाांत कोंकण प्राांती 
मुसलमान आहेत तयाांमध्यें चालतो. 
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सदहुध चार मताांखेरीज दुसरे एक मत अबू अबदल्ला सुफीयान सौरी यानें स्थापन केलें . हा भहजरी 
सन ९५ सालीं कुफा येथे जन्मला, व पुढे बसोरा येथें मरण पावला. यास काजी उल्कजा अतीचें काम 
बादशाह देत असताां हा ईश्वरभयास्तव व अन्यायाचे दोषास्तव घेईना. सबब बादशाह इतराज होऊन तयास 
कैदेत टाभकले. तेथेच तो मेला. परांतु याने अभर्कार घेतला नाहीं. 

 
सहाव ेएक मत अबू दाऊद सुलेमान आज जाभहरी याने उतपन्न केले आहे. हा भहजरी सन २०२ मध्ये 

जन्मला. हा कुफी होता म्हणजे कुफा येथे जन्मला, आभण बगदाद शहराांत मेला. 
 
कुराणावर अनेक भाषेत ह्मणजे आबीत, तुकीत, फारशींत, उडदु भमसरी व बसर्ी भाषेत वगैरे 

हजारो टीका झाल्या आहेत. तयाांस तफसीर ह्मणतात. तयाांपैकी प्रभसद्ध तया भलभहतो:— (१) अबू जाफर 
तबरी. (२) अन्वर तांजील काषफी. (३) दुरतुल मनसूर. (४) जलालुद्दीन महांमद याची तफसीर (५) फते्त 
ऊल अजीज (फारशी भाषेत) (६) तफभसरात अलहां मदीयाांत. 

 
हदीस या ग्रांथावरही टीका, व्याख्या व वृभत्त बहुत आहेत. या ग्रांथाचे आरांभी आसनाद ह्मणून एक 

वदेाच्या सवानुक्रमासारखे असते तयाांत कोणतया मनुष्ट्याच्या स्मरणावरून वचनाांचा सांग्रह केला तयाच्या 
सनदा म्हणजे परांपराचे दाखले ते भलभहतात. तयाजवरून ती वचने खरी असे समजावयाचे. याांचे ग्रांथ 
कुतबभसता अलट हदीस. सही उल बुखारी इतयाभद आहेत. 

 
भतसऱ्या प्रतीचे भफकाचे म्हणजे र्मधशास्त्राचे ग्रांथ पभडत लोकाांनी केले ते बहुत आहेत. तयाांतील 

प्रभसद्ध आहेत ते:— 
 
(१) भहदाया हा शखे बुराणदुीन अल्ली यानें भलभहला. हा ग्रांथ हनफी मागाचा असून फार मोठा व 

अवघड आहे. याांत हरएक प्रकारचे भवचार आहेत. 
 

 कजध म्हणजे ऋणदान.  भवसा म्हणजे वारसा. 
 हीवा म्हणजे बभक्षस.  तफभरक म्हणजे वाांटणी. 
 वभसयत म्हणजे मृतयुपत्र.  हकालत म्हणजे भवकरी भफरभवणें. 
 यूभफया, म्हणजे अग्राभर्कार.  ऐनत म्हणजे भनभषद्ध फायदा घेणें. 
 आरीयत म्हणजे मोबदला.  इहीभतकार म्हणजे भनभर्भनके्षप. 
 हवालत म्हणजे जाभमनकी.     

 
इतयाभद चारपाांचश े भवषय तयाांत आहेत व प्रथम र्मध, आचार, व्यवहार, भशक्षा इतयाभद भलहून पढेु 

भदवाणी फौजदारी वगैरे सवध तयाांत भलभहले आहे. भहदायावर बहुत टीका आहेत तयाांतील मुख्य इनाया भहचा 
कता शखे कमालुदीन, भनवाया भहचा कता हसनुदीन, भकफाया भहचा कता इमामुदीन, फते्तउलकदर भहचा 
कता कमालुदीन, 

 
(२) कां जदकीक याजवर टीका उबेदल्ला याांनें केलीं. भतचें नाांव षरेतुलभवकाया. 
(३) फीका उलट अकबर. 
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(४) जामी उल कबीर म्हणून अबू अबदल्ला महांमद याचा आहे. 
(५) जामी उल सगीर. 
(६) जाभहर रबायत. याजवर टीका बहुत आहेत. 
(७) नकाया. 
(८) पीराजीया व षरीफीया. हे ग्रांथ इलम फरेज म्हणजे वाांटणीबद्दल आहेत. 
(९) दुरात उल इमाम. 
(१०) मुलतक उल अभार. हा ग्रांथ इस्तांबुलास झाला. 
 
असे ग्रांथ मोठाल्या पांभडताांनी बुखारा, समरकां द, बगदाद, भशराज, तुस कुफा, हलष, मभदना, 

मक्का, केरो इतयाभद राजर्ानींत राहून केले आहेत. 
 
हे सवध सुनी तफेचे आहेत. याचप्रमाणे इराणाांत वगैरे भशया महजब चालतो. तया तफेचे ग्रांथ वगेळेच 

आहेत. तयाांची नाांव:े–भकताब हसभनया, हकुलयकीन, खुलास तुल अकबाल इतयाभद बहुत आहेत. 
 
भफकाचे भकताबानांतर फताव ेम्हणून अनेक राजाांचें फैसल्याांचा भकताबा आहेत. तयाांतील मुख्य मुख्य 

भलभहतों:– 
 
(१) फताव ेकाजीखान. हा ग्रांथ इमाम फभकरूद्दीन हसम उफध  काजीखान यानें सन ५९२ भहजरींत 

भलभहला. 
(२) फताव ेअनकीरावी, हा ग्रांथ शखे इसलाम यानें भलभहला. सन १०९८ भहजरींत. 
(३) फताव ेभसराभजया. 
(४) फताव ेभहमाभदया. 
(५) फताव ेअबलु रभहमान एफेन्दी. हा ग्रांथ तुकध स्थानाांत झाला. 
(६) खुलास तुल फत्ताव.े हा ग्रांथ इफाती खारूद्दीन बखुारी यानें केला. 
(७) जाभहरुल दुरानीया हा. ग्रांथ बुरानुदीन बखुारी यानें केला. 
(८) फताव ेअहल सदर खांड. हा ग्रांथ अबुल फता सदर खांडाचा राहणार याने केला. 
(९) फताव ेइमाभदया. 
(१०) फताव ेजाभहरीया जाभहरूद्दीन बुखारी यानें केला. 
(११) फताव ेअलमभगरी, हा ग्रांथ अलमभगर बादशहाने पांभडत जमा करून बहदुस्थानाांत भलभहला. 

या ग्रांथाचा तरजुमा बादशाहाची मुलगी जेबुभनसा इनें फारशीत तयार करभवला. सन १०६७. 
(१२) फताव ेमहांमदी. हा ग्रांथ भटपू सुलतान यानें करभवला. 
 
याप्रमाणें भनवाड्याचे हजारो ग्रांथ आहेत; व हे अरबी भाषेंत आहेत. ज्यास मुसलमानी र्मधशास्त्र 

बकवा दुसरा इलम पढणें असेल तयास आरबी आल्यावाांचनू आरांभच करताां येणार नाहीं. पारशींत काांही थोडे 
तरजुमे आहेत. परांतु जे पूवी पभडत झाले तयाांनी आरबींत फार ग्रांथ केले व दुसऱ्या भाषेंत भलहूां नये हा तयाांचा 
अभभमान आहे. कुराण, हदीस, भफकाही मूळ आरबींत आहेत. तेव्हाां तीं अस्सल पाभहल्याखेरीज तयाांचें ममध 
समजत नाहीं. हा र्मधशास्त्राचा तपशील झाला. असे इल्म मांभतक (न्याय), सफध नहो (व्याकरण), इल्म नजूम 
(ज्योभतष), इल्म भहकमत (वैद्यक), इल्म भहसाब (गभणत), इल्म अजध (भगूोल), इल्म तारीख (इभतहास), 
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इल्म रमल (प्रश्नभवद्या), इल्म नजध (छांदशास्त्रीं), इल्म भकमया (रसायन) इतयाभद ४० शास्त्राांवर पृथक पृथक 
ग्रांथ आहेत. व इतकीं ज्यास येतात तयास मौलवी म्हणावें. 

 
साांप्रत मुसलमानी भवदे्यचा ऱ्हास झाला आहे. व तया भवद्येंत परर्माचा दे्वष फार आहे. याजकभरताां 

परर्माचे सरकारास या भवदे्यस उते्तजन देणें योग्य नाहीं. यास उदाहरण:–मुसलमानाखेरीज कोणीएक 
साक्षीचे लायक नाहीं. इतर र्माचा मनुष्ट्य मुसलमानावर साक्ष देईल तर ती चालूां  नये. बशदळकीस मृतयूची 
भशक्षा. नवऱ्यानें बायको पाभहजे तेव्हाां सोडावी. इतयाभद बहुत जुलमी कायदे आहेत. याजकभरताां असलें  ज्ञान 
वाढवनू उपयोग नाहीं. हल्लीं जगाांत मोकभळकेची नीभत चालत आहे. म्हणजे र्मावरून कोणाचें नुकसान 
नसावें. इतयाभद जे दस्तूर हल्ली चालतात तयाांपासून लोकाांचें बहुत भहत आहे. असें सवध शहाणे समजतात. व 
तया नीतीस मुसलमानीशास्त्र फारच भवरुद्ध आहे. यास्तव या भवदे्यस मुसलमानाांभशवाय कोणी मदत देईल 
असें नाहीं. तयाससुज्ञ मुसलमानही देणार नाहीं. एकादा र्मधखुळा असल्यास देईल. अस्तु. मुसलमान 
लोकाांतीलही दुराग्रह हल्लीं कमी होत चालले आहेत. तयाांचें गरीबीमुळें  म्हणा, अथवा फार भदवसाांचे या 
देशाांत ते रभहवासी असल्यामुळें  म्हणा, मुसलमानही सुर्रत चालले आहेत. तयाांचे र्माप्रमाणें बहदूांचे देवास 
तयाांनीं मदत करूां  नये परांतु शेंकडो देवळाांत हल्लीं मुसलमान लोक चौघडे, वाजांत्रें वाजभवतात. भकतीएक 
सारू् होऊन कथा कभरतात. भकतीएक कबीरपांथी आहेत. भकतीएक अवभलया, फकीर, पीर असून सवध 
र्मास सारखें मानतात. कोणी वतनदार, पाटील, देशमुख असे आहेत, याांजमुळें  लोकाांच्या चालीप्रमाणें ते 
चालतात. व दसऱ्यास आपट्याची पूजा, नवरात्राचा घट, होळीची पोळी, इतयाभद मान घेतात. याप्रमाणें 
तयाांची कू्ररता कमी झालीं हे ठीकच आहे. अकबर बादशाहानें देखील ही कू्ररता टाकून बहदूांचें पालग्रहण 
चाांगलें  केलें  अशी कथा आहे. बहदुस्थानाांत भशपाईभगरीचे नातयानें क्षभत्रय लोक मुसलमानाांस तरवारीचे भाऊ 
म्हणतात. कारण कीं या उभयताांस शूरतवाची आढ्यता आहे ती सारखीच आहे. आताां या देशाांतील 
मुसलमानाांचें महत्त्व गेल्यास थोडे भदवस झाले. यामुळें  हे इतर लोकाांप्रमाणें सांतोषवृत्तीनें नाहींत. हेंही खरें 
आहे. तत्राभप इांग्रज सरकारची नीभत व र्मधसांबांर्ानें जुलूम करूां  नये हा कायदा चाांगला आहे, असें जे 
मुसलमान सुज्ञ आहेत तयाांस वाटतें. याांत सांशय नाहीं आभण हाच सुज्ञपणा वाढावा अशी आमची आशा आहे. 
गीजा व जहात करण्याचे व षहीद होण्याचे भदवस गेले. हेंच खभचत आहे. तत्राभप र्मधसांबांर्ी भाग सोडून 
बाकी इभतहास, कभवता वगरेै ग्रांथ उपयोगी आहेत. फारशी व आरबी भाषा फार गोड आहेत. अद्याभप 
मुसलमान व फारशी लोक आपले पूवधजाांच्या या भाषा असें समजून काांहीं काांहीं भशकतात. मराठी भाषेंत 
तयाांचा सांबांर् फार आहे ही याजकभरता या भाषाांची माभहती सवास असावी हें योग्य आहे. 

 
बहदुस्थानाांत मुसलमान लोक आले तेव्हाां नमधदेचे उत्तरभागीं राांगडी भाषा चालत होती. तीस भहदवी 

भब्रजभाषा असें म्हणतात. ही भाषा अद्याप चालत आहे. तींत सतयया, तुळशीदास वगैरे कवींच्या कभवताही 
पुष्ट्कळ आहेत. जेव्हाां सांस्कृत बुडोन प्राकृत भाषा झाली, तेव्हाां ही एक प्राकृत भाषा सांस्कृताच्या अपभ्रांशानें 
झाली. हींत सांस्कृत शब्द पुष्ट्कळ आहेत. पुढें मुसलमानाांचीं लष्ट्करें बहदुस्थानाांत उतरलीं तेव्हाां तया 
लष्ट्कराांत अनेक जातीचे व अनेक देशचे लोक होते. म्हणजे कोणी तुकी, कोणी कां र्ारी, कोणी इराणी, 
कोणी भशद्दी, कोणी मोंगल, कोणी आबी, कोणी भमसरी, कोणी बखुारी, कोणी भफरांगी असे होते. तेव्हाां या 
लोकाांमध्यें उडदू भाषा उतपन्न झाली. हींत सवांचे शब्द आहेत. उडदू म्हणजे बाजार आभण बहदुस्थानच्या 
मुसलमानाांनीं हीच आपली भाषा ठरभवली व भजकडेभतकडे तयाांनीं वस्ती केली भतकडे भतकडे ही भाषा 
चालते. पुढें भदल्लीस खुसरू. अबूफजल इतयाभद या भाषेंत ग्रांथकार झाले. तयाांनीं रेखते, गजल वगैरे कवनें 
केली. नांतर पूवी राांगडीभाषा देवनागरी म्हणजे बालबोर्ासारखें भलपीनें भलभहत होते तें सोडून मुसलमान 
लोकही नवी भाषा फारशी हरपानें भलहूां लागले. यामुळें  उडदूभाषा फारशी हरपाने भलभहण्याची रीभत 



 अनुक्रमणिका 

पटली. ती अद्याप चालत आहे. साांप्रत ही भाषा ज्यास येते, तयास बहदुस्थानचे कोणतेही भागीं सांचार 
करण्यास अडचण नाहीं. बांगल्याांत कनाटकाांत गुजराथेंत तैलगणाांत सवधत्र ही उडदू भाषा चालते. याचें 
कारण मुसलमानाांची वस्ती सवधत्र आहेच. उडदूभाषेंतही दोन प्रकार आहेत. एक दभक्षणी बकवा भवजापुरी 
आभण दुसरी बहदुस्थानी बकवा पेहलवी. ब्राह्मणाांनीं पूवी सांस्कृत भाषा सवध देशभर स्थाभपली, तयानांतर 
मुसलमानाांनीं उडदू चालू केली, व हल्ली इांग्रजी सवधत्र चालू आहे. भवजापुरी उडदूभाषा आहे तींत तैलां गी, 
राभवडी, कनाटकी शब्द येतात, व भदल्लीची उडदु आहे तींत फारशी, आरबी व सांस्कृत शब्द फार येतात. 
आताां जुनी राांगडींभाषा आहे ती गाांव खेड्याांतून चालत आहे. व रजपूत, परदेशी, गौडब्राह्मण हीच 
बोलतात. परांतु भतला मुसलमान गव्हार म्हणतात. मुसलमानी दरबाराांत व शहराांत उडदूभाषा चालते, 
यास्तव या भाषेस कोणी मुसलमानीभाषाही म्हणतात. अजमीर, उदेपूर, जयपूर वगैरे भठकाणीं राांगडी भाषा 
चालते. व कोठें कोठें देवनागरी भलपीही चालू आहे. 

 
१३० धावशो लीक, त्याचं्या चालोवोणत, ामप रधुवातन गं्रथ याणंरषयीं माणितो 

 
आमचे देशाांत पारशी ह्मणून एक जातीचे लोक आहेत. हें सवांस ठाऊक आहे. हे लोक हजार 

वषांपूवी या देशाांत आले व तेव्हाांपासून गुजराथेत नवसारी, गणदेवी वगैरे प्राांतीं वस्ती करून राभहले आहेत. 
हे आल्यानांतर गुजराथेंत मुसलमान व मराठे पुष्ट्कळ राजे होऊन गेले. परांतु याांस वैभव प्राप्त झालें  नाहीं. 
कारण भशपाईभगरी, सावकारी, बकवा मुतसदभगरी या प्रकरणाांत हे फारसे भशरले नाहींत, आलीकडे इांग्रजी 
राज्य गुजराथेंत व दभक्षणेंत स्थापन झाल्यापासून मात्र या जातीचें ऊर्वजत झालें  आहे. म्हणजे याांमध्यें 
मोठमोठाले सावकार, भवद्वान व र्मधशील असे बहुत लोक भवख्यात झाले आहेत व अजून हे भकती वाढतील 
याचा नेम नाहीं. याांणीं चीन, भवलायत इतयाभद भठकाणीं नुकतीच आपली वसाहत केली आहे. व हे 
आपणाभवषयीं बहुत शोर् कभरतात. प्राचीनकाळीं आपण कोण होतों याचा तयाांस भवसर पडला होता याचें 
कारण दभररदशा. दभररी अवस्था असली म्हणजे सवधच व्यांग पडतें. परांतु तें दभरर कायम न राहताां 
ईश्वरकृपेनें या पारशी लोकाांस वैभव आलें . आभण तया वैभवाचा हे उत्तम प्रकारें व्यय कभरतात. हें पाहून 
सांतोष वाटतो. वाढते काळाचीं जीं जीं भचन्हें असावीं तीं सवध याांमध्यें आहेत. हे आपले लोकाांमध्यें अनेक 
प्रकारचा बांदोबस्त करून भवद्या व व्यापार वाढवीत आहेत. आभण बहुत चाांगले कामाांत पुढारी होऊन मोठे 
भहमायतीनें सुर्ारणा करीत चालले आहेत. साांप्रतकाळीं या देशाांत भजतक्या जाती व र्मध खूम आहेत 
भततक्या सवात ही जात पढुारी आहे. व या जातीचे लोक थोडे आहेत तरी हे कोणतेही व्यापाराचे भठकाणीं 
नाहींत असें नाहीं. याांच्यामध्यें बहुत लोक व्यापारी, वकील, जड्ज, वैद्य, इांभजभनयर, मुतसद्दी, वगैरे सवध र्ांदे 
करणारे आहेत. व आलीकडे औदायानें याांची फार कीर्वत झाली आहे. याजमुळें भवलायतेचे राजाांनींही याांस 
भकताब देऊन या देशाांतील जुने राजेरजवाड्याांच्या बरोबरीच्या मरातबीस आभणलें . या लोकाांस आमचे 
लोकाांसारखी भीक मागत भफरण्याची हौस नाहीं. उदीम करण्याची व देशाांतर करण्याची हौस आहे. आपले 
मुलींस व मुलाांस भवद्या भशकवावी असें याांस मनापासून वाटतें. व आपणच सवांहून थोर व आपणास सवध 
ठाऊक आहे, असा याांस पोकळ आग्रह नाहीं. एकादें शोर्ाचें काम आपले हातून न झालें  तर इांकग्लश व 
जमधन इतयाभद पांभडताांचीं हे मदत घेतात. भवद्वानाांचा कटाळा करीत नाहींत. व ‘काय करावें? या राज्याांत 
आमचा हात चालत नाहीं,’ असें ह्मणून हे कपाळास हात लाऊन गाऱ्हाणें साांगत बसत नाहींत. जे जे मागध 
खुले आहेत तयाांत तयाांत हे प्रवशे करून चाांगले कस्थतीवर येण्याचा उपाय करीत आहेत. याप्रमाणें याांची 
साांप्रतची कस्थभत आहे. 
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आताां हे पूवी कोण होते व कोणते कस्थतींत होते हें बहुताांश ठाऊक नसेल ह्मणनू याभवषयीं थोडें 
वणधन करूां . पूवी जेव्हाां बहदु लोक भहमालयाचे पलीकडे देव के्षत्राांत होते तेव्हाां बहदु व पारशी याांचें एकच 
राष्ट्र होतें. पुढें काांहीं कारणानें हें राष्ट्र देशोदेशीं फुटलें , तेव्हाां पारशी इराणाांत गेले आभण बहदुस्थानाांत 
गांगाप्रदेशीं आलें . व मग बहदुांची भाषा सांस्कृत आभण पारशी लोकाांची भाषा जेन्द, या भनमाण झाल्या. मूळच्या 
दुसऱ्या एका भाषेच्या या दोन्ही अपभ्रष्ट भाषा आहेत असें समजतें. पण या दोहोंची आई कोण होतीं भतचा 
पत्ता नाहीं. अस्तु. इराणाांत पारशी लोक आल्यानांतर तेथें तयाचे एक मोठे राज्य स्थापन झालें , व 
तयाांच्यामध्यें जरदष्ट या नाांवाचा एक पुरुष झाला. तयाणें एक र्मध स्थापन केला. तया र्मातील आचार 
बहुतकरून ब्राह्मणर्माशीं भमळतो; म्हणजे तयामध्यें यज्ञ, सोमपान, इष्टी, यज्ञोपवीतर्ारण, गोमूत्रशुभद्ध, 
मांत्र, अकग्नसेवा इतयाभद प्रकार आहेत.हा र्मधप्रवतधक पुरुष जरदष्ट कोणते काळीं झाला हें अद्याभप बरोबर 
समजत नाहीं. कोणी म्हणतात कीं तीनहजार वषापूवी झाला. व दुसरे कोणी म्हणतात कीं तयास सातहजार 
वष ेझालीं. असा याभवषयीं मतभेद आहे. जरदष्टाचे लेख जेन्द भाषेंत भलभहलेले अद्याभप आहेत व तेच लेख 
पारशी र्माची मूळपुस्तकें  आहेत, आभण तयाांस एकां दर ‘अवस्ता’ हें नाव आहे. 

 
वांभददा, इजष्टा, इसपवध, खुदा, अवस्ताजी, इतयाभद पुस्तकें  आहेत. तीं याचे पोटभवभागाांत आहेत. 

वांभददाद ग्रांथाांत पापास भशक्षा कशा असाव्या हें साांभगतलें  आहे. हे सवध ग्रांथ श्लोकबद्ध रचलेले आहेत. 
हुमधजद म्हणजे ईश्वर प्रतयक्ष होऊन जरदष्टाशीं बोलला. असें तयाचें अनुसांर्ान आहे. बहदुलोकाांस तया काळीं 
हे लोक देव मानीत होते, व भ्रष्ट मानीत होते, अशाही तयाांचे ग्रांथाांत कथा आहेत. यावरून आमच्या वदेाांत 
देवादैतयाांच्या दांतकथा आहेत, तयाच काळाच्या सुमारास हीं पुस्तकें  झालेलीं असावीं असें इभतहासाच्या 
मेळावरून वाटतें. अस्तु. 

 
या पुस्तकाचे आर्ारानें पारशी लोकाांकडून इराण देशाांत व तयाचे आसमांतात भागीं अकग्नसेवचेा र्मध 

स्थापन झाला. तया र्माचे मोठाले पराक्रमी राजे आरदेसर, गुस्ताप, हुरमुांज, दारा, खुसरू, जमशीद, 
फरीतून, शापूर, बेहेराम, भफरोज, नभशरवान, यजदजदध इतयाभद उदयास आले. व याांतील भकतीएकाांनीं 
देवाांशीं युदे्ध करून तयाांचा पराभव केला. म्हणून याांस ‘देववांद’ असा भकताब आहे. पुढें यवनलोकाांचा 
भशकां दर बादशाह येऊन तयानें दाराबादशाहाचा आरभबला येथें पराभव करून तयाचें राज्य घेतलें . तया 
काळचे इराणचे बादशाहाच्या दौलतीचें व फौजेचें मोठेंच वणधन केलेलें  आहे. परांतु अभतशय श्रीमांती आली 
म्हणजे अशक्तता येते तशी या राज्याची कस्थती झाली होती. म्हणून यवनाांचा जोर चालला, व हें राज्य 
हस्तगत झाल्यामुळें  भशकां दराचाही फार लौभकक वाढला. ही गोष्ट इसवी सनाचे पूवी ३३० वषामागें घडलीं. 
याप्रकारें यवनाांचे हातीं देश गेला तरी पारशी लोकाांचा र्मध बुडाला नाहीं. कारण यवनाांनीं तयाांचे र्मावर 
जुलूम केला नाहीं, व देशाांतही वस्ती केली नाहीं. फक्त येऊन जाऊन असत. याप्रमाणें यवनाांचा अांमल 
शांभर वष ेचालल्यावर रूमचे बादशाहानें तयाांचें राज्य घेतलें . तयावर इराणाांत पुन्हा अकग्नसेवनरूप र्माचे 
लोकाांचा अम्मल होऊन आदेसर राजा राज्य करूां  लागला. व तयापुढें भकतीएक राजे होऊन पारशी 
लोकाांचा र्मध पूवधवत् चालत असताां आबधस्थान देशाांत इसवी सन ६०० याांत मुसलमानी र्मध प्रवृत्त झाला. व 
तया र्मात हजारो लोक जाऊन तयाांच्या फौजा जमल्या व तरवारीनें तो र्मध स्थापन होऊां  लागला. पढुें 
महांमदाचे पुढील चौथा इमाम बकवा खलीपा हजरत उमर याणें मोठी फौज जमा करून तुकध स्थान वगैरे देश 
काबीज करून इराण देशाांत प्रवशे केला. तेव्हाां तयाशीं यजदजदध नामें पातशाहा लढावयास आला. मग सन 
६२६ त या देशाचें कादेसा गाांवाजवळ मोठें युद्ध झालें . तयाांत इराणचा बादशाहा यजदजदध पराभव पावला, 
व मुसलमानाांनीं राज्य घेतलें  तयावर पनु्हाां एकवळे इराणी लोकाांनीं नाहावांद येथें मुसलमानाांशीं लढाई 
केली. परांतु तेथेंही ते हरले. याप्रमाणें मुसलमान प्रबल झाल्यावर पारशी लोकाांचे र्मावर मोठा जुलूम 
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झाला. मग भकतीएक नव ेर्मात गेले, व भकतीएक गुप्त राभहले. अग्नीच्या देवालयाांचा भवध्वांस झाला, व 
हजारों मुसलमान लोक दरसाल इराण देशाांत येऊन वस्ती करूां  लागले, व तयाांचें राजाकडून सांरक्षण होऊां  
लागलें . आभण जुने र्मांचे लोकाांस मुसलमान ‘भगवार’ बकवा ‘अतष परस्त’ असें म्हणूां लागलें . व तयाांजवर 
अनेक प्रकारचे कर बसवनू तयाांस बहुत उपरव देऊां  लागले. तेव्हाां तेथील लोक पळून इकडे भतकडे गेले. व 
तयाच र्ाांदलींत भकतीएक बशुायराहून गुजराथ प्राांतीं सुरतेस आले. हाच तयाांचा बहदुस्थानाांत येण्याचा आरांभ 
होय. 

 
याप्रमाणें पारशी लोक सुरतेस आले. तेव्हाां तेथें बहदुर्मांचा राजा होता तयाजवळ तयाांनीं आपली 

दुःखभभरत हकीकत भनवदेन केली. तेव्हाां तयास फार दया आली आभण तयानें भनवेर्पणें राहण्याकभरताां 
नवसारी प्राांताांत जागा भदली. इतका मात्र करार करून घेतला कीं,‘तुम्ही तरवारीचा र्ांदा करून बखेडा 
करुां  नये. व्यापार करून स्वर्माने राहावें.’ तयास मान्य होऊन हे लोक नवसारी प्राांताांत जाऊन राभहलें . 
याांनी आपले बरोबर अकग्न व र्मधपुस्तके आभणलीं होतीं, व भकतीएक भटही याांत होते. पुढें हें लोक 
गुजराथेंतील इतर लोकाांशीं भमसळून व्यापारर्ांदा करुां  लागले, व बहदुलोकाांच्या चालीं याांनीं पुष्ट्कळ 
घेतल्या. म्हणजे बायका कुां कू लावूां लागल्या; लग्नें वगरेै सांस्कृत भाषेनें करूां  लागले, व पूवी ब्राह्मणापासून 
तयाांनीं पूजेचे पाठ व सांकल्प भशकून घेतले होते. पण आपला र्मध मात्र सोडला नाहीं, आभण आपलीं पुस्तकें  
साांभाळून ठेभवलीं. हल्लीं इराणाांतही जुने र्माचे भकतीएक लोक राभहले आहेत. पण तयाांस र्मध चालभवण्यास 
फार चोरी आहे, व तयाांस उपरव फार होतो. कारण भजकडे भतकडे मुसलमान लोकच फार व ते जबरदस्त 
आहेत. आभण राजाही तयाांच्याच र्माचा आहे. इराण देश मुसलमानी झाला तया पूवीच तेथील झेन्द भाषा 
बहुतकरून बुडाली होती, व पारशी भाषा चालत होती. तींत पुढें आरबी वगैरे शब्द भमसळून इराणाांत तीच 
भाषा झाली, व मुसलमान लोक तीच बोलूां  लागले. पढुें बहदुस्थानाांत जे पारशी आले याांची पारशी भाषा 
जाऊन गुजराथी भाषा झाली. तथाभप जुने ग्रांथ मात्र तयाांनीं सांरक्षण करून ठेभवले होते. याांच्या पकैीं भटास 
पारशी व झेन्द भाषेंतील पुस्तके वाचावयास येतात, परांतु अथध समजत नाहीं. तसेंच भकतीएकाांस पारशी 
चाांगलें  समजतें, व झेन्द नुसतें वाचताां येते. याप्रमाणें आपल्याांत जसे भट वदे पाठ म्हणतात, तशी याांची 
कस्थती झाली. मुसलमानाांचे अमलाांत एका राजानें एक मोठें काम केलें , तें असें कीं फरदुसी म्हणनू 
तयाजवळ एक उत्तम कभव होता. तयाजकडून तयानें इराणदेशाचा मुसलमानाांचे कारकीदीतील इभतहास 
भलहभवला. तया ग्रांथाचे नाांव ‘शाहनामा’ तयाचे ६०,००० बयता म्हणजे श्लोक आहेत. इराण देशाच्या मागील 
इभतहासाची माभहती समजण्यास मुख्य आर्ार हाच ग्रांथ आहे. हा ग्रांथ शुद्ध पारशी भाषेंत आहे. 

 
पुढे बहदुस्थानाांत आांभटभकल पेरु म्हणून जो फराांसीस भफरावयास आला होता, तयास सुरतेस झेन्द 

भाषेचीं जुनीं पुस्तकें  आढळल्यावरून तीं सवध तयानें भवलायतेंत नेऊन प्रभसद्ध केलीं. तेव्हाांपासून या जुन्या 
भाषेचा शोर् जमधनी, इांग्लां ड, फ्रान्स, इतयाभद देशाांतील मोठाले पांभडत करूां  लागले. परांतु झेन्द भाषेचें 
व्याकरण बकवा कोश नाहीं, या अडचणीमुळें  आज १२५ वष ेचाललेल्या यतनास पूणध म्हणण्यासारखी भसद्धी 
झाली नाहीं. तथाभप कोणी म्हणत होते कीं ही भाषाच नाहीं. पण तो तयाांचा वाद तुटून ही भाषा खरी आहे व 
हींत पुस्तकें  आहेत तीं खरी असें सैजील, बरनाफ, बाय, हौ इतयाभद भवद्वानाांनीं ठरभवलें  आहे तयाचा अद्याप 
शोर् चालला आहे. डाक्टर हौ साहेब या नावाचे एक जमधन शास्त्री पुण्याचे पाठशाळेंत होते तयाांस सरकारने 
या भाषेच्या पुस्तकाांचा आणखी शोर् करण्यास नवसारी वगैरे गाांवीं जावयास साांभगतलें  होतें. तयाप्रमाणें ते 
गुजराथेंत भफरून तयाांनीं बहुत पुस्तकें  जमवनू आभणलीं. पारशी लोकाांनीं तयाांस फार चाांगलीं मदत केली. 
एक दोन जुने समजुतीचे लोकाांनीं मात्र हरकत केली. ब्राह्मणाांचींही मदत भमळण्यास बहुत हरकत झाली. 
तत्राभप भकतीएक अथवधवदेप्रकरणीं नवीन पुस्तकें  जीं युरोपाांत प्रभसद्ध नाहींत तीं हस्तगत झालीं. 
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अलीकडे मांचरजी हुरमसजी कामा या नामें पारशी गृहस्थाांनीं आपले र्मधपुस्तकाचा इांग्रजी तजुधमा 
एक लाख रुपये खचध करून भवलायतेहून कक्लक साहेबाकडून करवनू आणनू आपले लोकाांत वाटून भदला 
आहे. या तज्युधम्याांत काांहीं चुका आहेत असें डाांक्टर हौ याांचें म्हणणें आहे. ते म्हणतात कीं, झेन्द भाषेंत 
भजतके ग्रांथ आहेत भततके जरदुष्टाचे नव्हेत. तयाांत गाथा आहेत भततक्या मात्र तयाचा वाभकजांद, व पाजांद 
म्हणजे मूळ वाक्यावर टीका आहे. ती वगेळया कवीची आहे. भतचा भेद तजुधम्याांत नाहीं. पारशी याांचे 
र्मधपुस्तकाांत नीभत, शूभचभूधतपणा व ईश्वराचें भय बैबलाचे जुने करारापेक्षाां जास्त आहे. पण हें भकतीएक 
भमशनरी लोकाांस आवडत नाहीं. याचेंकारण पारशी लोकाांचा र्मध वाईट असें आजपयंत म्हणावयाचा 
साांप्रदाय भमशनरी लोकाांनीं घालून बहुत ग्रांथ भलभहलें  आहेत, व पारशी लोकाांचे र्मधपुस्तकाांत काय आहे हें 
अद्याप पुरतेपणीं प्रगट झालें  नवतें, आभण तयाांचा जुनेपणाही प्रभसद्ध झाला नव्हता. आताां यापढुें मात्र या 
गोष्टीचा जों जों अभर्क खुलाांसा होईल तों तों खरी हकीकत प्रभसद्ध होईल. 

 
पारशी र्माचीं पुस्तके फार जुनीं आहेत. बैबलाचा प्रथमचा भाग ज्या मूसानें भलभहला तयाचे 

पाठीमागें बहुत भदवस तीं झालीं असावीं हें भसद्ध आहे. तयाांत नीभत आभण ज्ञान मूळच्या ग्रांथाांपेक्षाां चाांगलें  
आहे, व हें कबूल केलें  म्हणजे मूसानेच प्रथम र्मध प्रभसद्ध केला, व तो र्मध पूवी कोणास माभहत नवता, हा 
अभभमान व हा ग्रह भखभियन लोकाांचा आहे तो नाहींसा होणार आहे. हेहीं एक हौ साहेबास पारशी ग्रांथाबाबें 
वाद उतपन्न करण्याचें कारण आहे. परांतु ‘खऱ्यास कोठेंच मरण नाहीं’ अशी म्हण आहे. तया प्रमाणें याचा 
पभरणाम होईल. 

 
१३१ इस्त्रायल लीकाणंरषयीं माणितो 

 
आजपयंत कोणाची माभहती कोणी मनास आणूां नये असा आमचे बहदु लोकाांचा साांप्रदाय चालत 

आला आहे, व तयापासून आपले लोकाांचे फार नुकसान झालें  आहे. आमचे लोकाांप्रमाणें गैरमाभहत लोक 
पृर्थवीवर थोडेच असतील. पहा. हजार पाांचशें वषपेयंत वगेळेवगेळे प्रकारचे लोक आम्हाांत भमसळून एकत्र 
राभहले आहेत. परांतु आमच्या मर्ील मोठ्या मोठ्या चतुःशास्त्री पांभडतास देखील तयाांच्या राष्ट्राबद्दल एक 
लहानशीही गोष्ट भवचाभरल तर तो कानावर हात ठेवील. तयाच्याने काांहीं साांगवणार नाहीं. परांतु आलीकडे 
हें जुनाट अज्ञान बरेंच दूर होत चाललें  आहे. अस्तु. 

 
इस्त्रायल लोकाांस ज्य,ू भहब्र,ू आमीभनयन, इस्त्रायल व यहुदी अशीं नाांव ेआहेत. या लोकाांची आपले 

बहदुस्थानाांत जागोजाग वस्ती आहे व अद्याभप परमुलखाांतून व्यापार वगैरे करण्याकभरताां या देशाांत हे लोक 
नवनेवहेी येतात. हे बहुत भदवसाांपासून कोंकणप्राांतीं पुष्ट्कळ आहेत. तेथे हे तेल्याचा र्ांदा कभरतात, म्हणून 
याांस तेलीच म्हणतात. जांभजरा प्राांतीं हे लोक पुष्ट्कळ आहेत. तसेंच तळेंघोसाळें, दांडाराजपुरी वगैरे प्राांतीं 
याांची वस्ती बरीच आहे. आताां हे लोक कोण व याांचा र्मध काय, याभवषयी आपण भवचार करू. आलीकडे या 
जातीचे लोक पलटणींत व इकस्पतळाांत पुष्ट्कळ नोकर आहेत. भकतयेक मोठे नामाांभकत सावकारही आहेत. 
मुांबईचे हजरत दाउद सासून हे याच जातीचे आहेत. परांतु आबधस्तानाांतून येऊन मुांबईत याांनीं वस्ती केली. हे 
जुन्याांपकैीं नव्हेत. याांनीं पुण्याांत इकस्पतळ व र्मधशाळा बाांर्ण्याकभरताां दोन लक्ष रुपये भदले, व याांनीं मुांबईत 
भायखळयावर आपले र्माचें मोठें देऊळ बाांर्लें  आहे. याांनीं पोरकीं मुलें  शाहाणी करण्याकभरताां एक मोठी 
र्मधशाळा स्थाभपली आहे. 
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प्राचीनकाळीं आबधस्थानाचे उत्तरेस इस्रायल लोकाांचें एक मोठें राज्य होतें. तया राष्ट्रास पालस्टैन, 
जुभडया, भशभरया, आमीभनया, षास अशीं नाांवें आहेत. साांप्रतकाळीं हा प्राांत तुकध स्थानचे मुसलमान राजाचे 
अमलाांत आहे. 

 
इस्रायल लोकाांचा इभतहास फार जुना आहे. व याचा तो इभतहास आभण र्मध बहुतकरून भिभियन 

लोकाांस व मुसलमान लोकाांस मान्य आहे. भिकस्तयन आभण मुसलमानी र्माचें मळू इस्रायल लोकाांचें 
र्मधपुस्तक आहे. याांचा इभतहास असा कीं ६००० वषापूवी जग भनमाण झाल्यावर ईश्वरानें एक मोठें तुफान 
उतपन्न करून सवध मनुष्ट्यें मरण पावभवलीं व तया वळेेस नोहा पैगांबराचें मात्र एके नौकें त ईश्वरानें रक्षण केलें  व 
तयानांतर नोहा पैगांबराचा वांश वाढून पुन्हाां वस्ती झाली. हें तुफान झाल्यास ४२०० वष े झालीं. असें या 
लोकाांचें मत आहे. 

 
पुढें या लोकाांमध्यें इभ्राभ खलीलुल्ला म्हणून ३८०० वषापूवी एक भसद्ध पुरुष झाला तयास ईश्वरी 

प्रसाद होता व या लोकाांचा मूळपुरुष तो होता असें म्हणतात. याचा पुत्र याकूब म्हणनूहोता तयास १२ पुत्र 
होते. तयाांची १२ गोत्रें होऊन पुष्ट्कळ भवस्तार झाला. तयाांपकैीं एकजणाचें नाांव युसुफ म्हणून होतें. तयाांस 
भमस्त्रदेशाांचे राजाजवळ मोठी पदवी प्राप्त झाली. परांतु युसुफाचे वांशास भमस्त्रदेशाचे राजाकडून उपरव 
झाला. पढुें या लोकाांमध्ये मुसा पैगांबर म्हणून एक ईश्वरप्रसादी पुरुष झाला. तयास ३३०० वष ेझालीं तयाणें 
भकतीएक करामती केल्या व आपले जातीचे सवध लोकाांस भमस्त्रदेशाांतून काढून कनान प्राांतीं नेऊन स्थाभपलें . 
तेव्हाां मागात, रानाांत आभण समुराांत मुसानें बहुत करामतीनें याांचें रक्षण केलें . अशा कथा आहेत. 

 
हे लोक तया काळीं आपल्यास फार पभवत्र मानीत होते. ईश्वरास आपण फार भप्रय आहों आभण ईश्वर 

वारांवार आपले सांरक्षणाकभरताां अवतार घेतो, असें समजत होते. सभोंवतालचे दुसरे राष्ट्राांतील लोकाांस 
‘हीदन’ म्हणजे खोटे र्माचे लोक असें याांनीं नाांव भदलें  होते. खोटे र्माचे लोकाांबरोबर युद्धें करून तयाांचे 
रव्य वगैरे हे हरण कभरत असत. 

 
पुढें या लोकाांमध्ये साल या नाांवाचा एक मोठा राजा झाला. तयाचे पुढें दाउद राजा झाला. तयाणें या 

प्राांतीं जरुशालेम या नाांवाचे एक शहर वसभवलें . ती या देशाची मुख्य राजर्ानी झाली. मुसा व दाउद याांचे 
कायदे व र्मोपदेशाचे ग्रांथ अद्याप आहेत. तयाांस भिकस्तयन लोक ‘जुना करार’ असे म्हणतात. करार 
म्हणण्याचे कारण असें आहे कीं ईश्वरानें इस्त्रायल लोकाांस ‘मी तुमचे कल्याण करीन. तुमचा मोठा भवस्तार 
करीन. तुम्हाांस स्वगीचें सुख देईन’ असा करार केल्याची गोष्ट तयाांत आहे. म्हणून या सवध पुस्तकास ‘करार’ 
असे म्हणतात. याांच ग्रांथास मुसलमान ‘तौरेतवज्रपूर’ असें म्हणतात. परांतु मुसलमानाचें मत आहे कीं कुराण 
ईश्वरानें भलभहलें  तेव्हाां हीं सवध रद्द केलीं. अस्तु. दाउद राजाचा मुलगा भसलेमान झाला तयाचे कारकीदीत 
या लोकाांचे महत्त्व फार झालें . या गोष्टीस २८९० वष ेझालीं. 

 
श्रीमांतीचा पभरणाम सवध भठकाणीं वाईट होतो, तसा या लोकाांमध्येही झाला. म्हणजे हे लोक पढुें 

र्माभवषयीं वगैरे आपसाांत तक्रारी काढून भाांडूां लागले. तेव्हाां शजेारीं बाभबलन म्हणून एक मोठें पराक्रमी 
राज्य होतें. तयानें या लोकाांस आपले ताब्याांत घेतलें  व पुढे बाभबलनचें राज्य इराणचें बादशहाने घेतले. 
तेव्हाां इस्रायल लोक पुन्हा स्वतांत्र झाले. पुढे इराणचें राज्य यवन लोकाांचा भशकां दर बादशाह 
(आलेक्झाांडर) याणें पालथें घातलें . तेव्हाां इस्रायल लोक यवनाांचे ताब्याांत गेलें . व पुढे यवनाांचें राज्य 
रूमचे बादशहानें घेतलें  तेव्हाां हे लोक रूमचे ताब्याांत गेले तयास २००० वष ेझालीं. 
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या लोकाांत जे पैगांबर झाले तयाणीं असें भलहून ठेभवलें  होते कीं इस्रायल लोकाांमध्यें मसीहा या 
नाांवानें एकवळे ईश्वर अवतार र्ारण करून या लोकाांचें कल्याण करील आभण तयाांतील तांटेबखेडे सवध 
मोडून स्वस्थता करील. या लोकाांस जेव्हाां वाईट काळ आला तेव्हाां तयाां भभवष्ट्यावर उमेद र्रून याांनी भदवस 
घालभवले. 

 
रूमचा बादशाह आगस्टस सीझर हा राज्यावर असताां बेथलेम या गाांवाांत इस्रायल लोकाांमध्यें 

मेरीचा मुलगा इसा (येशभूिस्त) हा जन्मास आला. तयाचे जन्मापासून इसवी हा शक चालतो. हा पैगांबर 
होता असें मुसलमान म्हणतात. भिस्ती लोक म्हणतात कीं हा देवाचा मुलगाच आहे. हें कसेंही असो. परांतु 
हा लहानपणापासून मीच मसीहा असें म्हणनू लोकाांस नवीन र्मध साांगूां लागला. परांतु हा फार गरीब असून 
फकीरासारखे वृत्तीनें गाढवावर बसून वगैरे भफरत असे. तयास इस्रायल लोक म्हणूां लागले कीं, ‘तू आम्हाांस 
करामत दाखीव व आमचें कल्याण कसें करणार तें साांग. तेव्हाां आम्हीं तुझें म्हणणें कबलू करूां .’ तयाचें उत्तर 
तो असें देत असे कीं, ‘मी मेल्यानांतरच तुमचें कल्याण करणार. भमूीवरचा थोरपणा नाभशवांत आहे. यास्तव 
याची उमेद तुम्हीं र्रूां  नये’. याचे र्मातील साराांश इतकाच आहे कीं, ईश्वरास अांतःकरणानें भजावें; मूती, 
रू्पदीप वगैरे पूजासामुग्री काांहीं करूां  नये; होम करूां  नये; सुांता करूां  नये. याप्रमाणें मागें चालतआलेलीं 
भकतीएक कलमें याणें भफरभवलीं. तेव्हाां इस्रायल लोकाांनीं तट करून असे ठरभवले की, ‘हा मसीहा नव्हे. 
ढोंगी तोतया आहे. याचा हेतु इतकाच कीं प्राचीन र्मध मात्र भ्रष्ट करावा. ‘तेव्हाां रूमचे बादशाहाचे तफेने या 
प्राांतीं गवरनर होता, तयाजकडे इस्रायल लोक भफयादीस गेले. तयाजवरून तया गवरनराने इसवी सन ३३ 
त इसास सुळावर भदलें . या भवषयीं मुसलमान असें म्हणतात कीं, ‘सुळीं देण्याचा हुकूम होताांच तो 
आकाशाांत जाऊन ईश्वराजवळ बसला. ‘भिकस्तयन लोक म्हणतात कीं, ‘सुळीं भदला परांतु लोकाांची खात्री 
करण्याकभरताां तो पनु्हा भजवांत होऊन नांतर आकाशाांत गेला..’ इस्रायल म्हणतात कीं, ‘तो ढोंगी होता 
सबब यथाथध फाांशीं गेला. मसीहा अजून पुढें होणार आहे.’ असा तयाांचा अद्याप भवश्वास आहे. 

 
इस्रायल लोकाांचे राष्ट्र होते तया वळेची भाषा भहबु्र होती व ती अद्याप भिकस्तयन र्मातील पांभडत 

पढतात. 
 
इसवी सन ७२ व े वषी या लोकाांनीं रूमचे बादशाहावर दांगा केला. तेव्हाां बादशाहानें मोठें सैन्य 

पाठवनू या लोकाांस मुलखाबाहेर घालवनू भदलें . तेव्हाांपासून हे लोक स्वदेशभ्रष्ट झाले. कोणी कोणतया 
मुलखाांत असे जाऊन राभहले. आताां हे भवलायतेत, अमेभरकेत, आभफ्रकें त, आबधस्थानाांत व बहदुस्थानाांत 
वगैरे बहुत भठकाणीं येऊन राभहले आहेत. ज्या देशाांत ते राहतात तेथील लोकाांप्रमाणेच तयाांचा वशे व भाषा 
असते. एक र्मध मात्र तयाांणीं अद्याप सांरभक्षला आहे. आबधस्थानाांतील इस्रायल आरबी बोलतात, व पोशाक 
आबाप्रमाणे कभरतात. भवलायतेंतील इस्रायल इांग्रजी बोलतात. व इांग्रजाांप्रमाणें पोशाक कभरतात. आभण 
बहदुस्थानाांतील इस्रायल कुळांब्याप्रमाणे वागतात. 

 
मुसलमानी र्मध झाला तेव्हाां भकतीएक इस्त्रायल मुसलमान झाले. हे लोक खरे पैगांबराचे कुराण 

असताां मानीत नाहींत, म्हणनू मुसलमान लोक याांस नीच माभनतात. इसा पैगांबर खरा असताां तयास तयाांणीं 
माभनले नाहीं, व तयाचा छळ केला, म्हणून भिकस्तयन लोकही तयाांस नीच माभनतात, व याच कारणाने याांस 
देशभ्रष्टता आली असे म्हणतात. इस्त्रायल लोकाांचा शभनवार हा भवश्राांतीचा भदवस आहे. 
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इसवी सन ७०० सालीं मुसलमानाांनी रूमचे राज्य घेतलें  तेव्हाां इस्रायल लोकाांचा मुलुख जरुशालेम 
शहरसुद्धाां हजरत उमर याणें घेतला. तेव्हापासून मुसलमानाांचे ताब्याांत हा देश आहे व तेथें बहुतकरून 
मुसलमानाांची वस्ती आहे. अद्याप काांहीं इस्त्रायल तेथें आहेत. 

 
इस्रायल लोकाांचे देशाांत येशचूी कबर आहे. तीस मुसलमान ‘बैतुलमुकदम’ म्हणतात. भशवाय तेथें 

जाडधन नदी, मसा पैगांबराची स्थानें इतयाभद आहेत. म्हणून भिकस्तयन र्माचे लोक तेथे याते्रस वगैरे जातात 
येतात. ही भठकाणें आपलें  ताब्याांत यावीं म्हणून यूरोपखांडातील राजाांनीं बहुत युदे्ध केली आहेत. तयाांस 
‘कू्रसेड’ असे म्हणतात. परांतु तया काळी मुसलमान फार जबरदस्त होते. म्हणून तयाांनीं लक्षावर्ी भिकस्तयन 
फौजेचा पराभव करून आपला कबजा सोडला नाहीं. 

 
तुकध स्थानच्या राजास मुसलमान लोक रूमशामचा बादशाह म्हणतात. तयाचें कारण जुने रूमचे 

राजाचें भठकाण इस्तांबलू तेही तयाजकडे आहे व शाममुलुखही तयाजकडे आहे. 
 
वळेोवळेी इस्रायल लोक बहदुस्थानाांत येऊन राभहले व हल्ली इांग्रजी राज्याांत र्माची मोकळीक 

सवास आहे, याजमुळे कोणाचा कोणास जुलूम नाहीं. म्हणून इस्रायल लोकही हल्ली सुखरूप आहेत. व 
भदवसेंभदवस याांचे ऊर्वजत होत चालले आहे. या लोकाांचे महतव गेल्यास युगें लोटली याजमुळें याांस 
राज्यकारणी अभभमान मुळीच राहीला नाही. हे लोक गरीब साळसूद असोन र्ांद्यात, उद्योगाांत भनमग्न 
असतात असा याांचा इभतहास आहे. 

 
१३२ शोक लीकाणंरषयो माणितो 

 
बहदुस्थानाांत बेबर बादशाह राज्य करीत होता तेव्हाां म्हणजे सन १५२५ इसवींत एक क्षभत्रय जातीचा 

दाणेकऱ्याचा मुलगा नानक या नाांवाचा होता. तयानें पांजाब प्राांतीं चोहों भठकाणीं भफरूनआपण मोठे सारु् व 
र्मधशील आहों, अशी प्रभसद्धी केली. पुढें सय्यद हसन दवेष म्हणून एक फकीर होता. तयाचा उपदेश घेऊन 
तो मके्कस व मदीनेस जाऊन परत आला. नांतर बहदु व मुसलमान याांमध्यें जो भवपरीत भाव आहे तो सवध 
भमर्थया आहे, ईश्वर एक आहे, जातीर्मध नाहीं, मूती वगैरे करूां  नये, असें यानें लोकाांस भशकवनू तया मताचा 
पांजाबी भाषेंत एक ग्रांथ रचला. तयास ‘आभदग्रांथ’ म्हणतात. पुढें या मताांत शेंकडों मुसलमान व बहदु आले. 
परांतु तयाकाळीं या नानकाचे भशष्ट्यमांडळीची राज्य सांपादन करण्याची इच्छा नव्हती. भजनाचा हा एक बरा 
मागध आहे. असें म्हणून भकतीएकाांनीं तो स्वीकाभरला. बहदूांपैकीं शीक झाले आहेत ते आपल्या जाती कायम 
ठेवनू वागतात. व ब्राह्मणाचे हातून कमे करभवतात. आभण जे मुसलमान शीक झाले ते मुसलमानाप्रमाणें 
वागतात आभण नानकास गुरु असें मात्र समजतात. याप्रमाणें हें मत प्रथम चालू झालें . 

 
नानकाचे पाठीमागें आगडशाहा यानें र्मधप्रभसद्धी केली. तयानांतर अमरदास रामदास व तयाचा पुत्र 

अजुधनमल्ल हे झाले. पैकीं अजुधनमल्ल यानें नानकाचा ग्रांथ सुर्ारून मोठा केला. पुढे हरगोबवद झाला. तेव्हा 
तयानें आपली भशष्ट्यशाखा बरीच वाढभवली आहे, असे पाहून तया वळेीं सवध पांजाब प्राांत मुसलमानाांचे अांमलाांत 
होता, व तयाची वभहवाट करण्याकभरताां भदल्लीहून सुभा येत असे, तो लाहोरास राहून अांमल करीत असे. 
तयाशीं कलह लाभवला. व आपले भशष्ट्याांस हतयारें र्रण्यास साांभगतलें . पुढें तयाचे मुलगे हरीराय व हरभकसन 
झाले. तयानांतर तेगी बाहादर झाला. तो अलमगीर बादशाहाचे हुकुमानें ठार मारला गेला. पढुें तयाचा मुलगा 
गुरुगोबवद झाला. तयानें आभदग्रांथ आणखी सुर्ारला, व मुसलमानाांशीं लढाया केल्या, तयाचा भशष्ट्य बांदागुरु 
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या नाांवाचा झाला. तयानें तर मुसलमानाांशी फारच वैर केलें  व तयाांचाां फार सांहार केला. स्त्री बकवा अज्ञान 
यास देखील वगभळलें  नाहीं. याजमुळें तेव्हाांपासून मुसलमानाांचें व शीकाांचें अभतशय वैर पडलें , आभण 
भदवसेंभदवस मुसलमानाांचे राज्य भनबधळ होत चाललें . ही शीक लोकाांस चाांगली सांर्ी सापडली. तयाांणीं 
लागलीच आपल्याांतील काांही सरदार भनवडून तयाचे हाताखालीं पृथक् पृथक् टोळया देऊन एकदम गदी 
केली. व मुसलमानाांचा अांमल उठवनू भदला. पुढें तया सरदाराांस चातबशग व माहादबशग म्हणून दोन पुरुष 
होते. तयाांनीं आणखीही भकतीएक मुलुख हस्तगत केले नांतर सन १७९२ इसवींत माहादबशग मरण पावला. 
याचा मुलगा रणभजतबशग हा सरदार झाला. व तयानें सवध राज्यास आळा घातलाां. यास ‘पांजाबचा बसह’ असें 
म्हणतात. यानें सरदाराांमध्यें श्रेष्ठता भमळवनू काबलूवाले, नेपाळवाले व मराठे इतयाभद लोकाांसीं तहनामें 
करून आपलें  काम सुयांत्र चालभवलें . व पभहल्यापेक्षाां राज्यही फार वाढभवलें . याजवळ १,१०,००० फौज 
होती. तींत ७०,००० कवाइतीची व ४०,००० भकरकोळी असे. भशवाय ३७० तोफा व ३७० गरनाळा असत. 
सन १८०५ सालीं यशवांतराव होळकराचे पाठीमागें लाटलीक साहेब लागले, तेव्हाां तो अमृतसर येथें पळून 
जाऊन रणभजतबशगाची मदत मागत होता. परांतु इांग्रज सरकार जबरदस्त आहे, तयाचे कामाांत आपण पडूां 
नये, हें बरें, असें रणभजतबशगानें मनाांत आणून होळकराशीं तहनामा करभवला. तीच इांग्रज सरकारची व 
भशकाांची पभहली गाठां होय. पुढें बोनापाटध फौज घेऊन बहदुस्थानावर येणार अशी मसलत होऊां  लागली. 
तेव्हाां इांग्रज सरकारनें कलकत्त्याहून मेटकाफ साहेब रणभजतबशगाकडे वभकलीस पाठवनू तयास असें 
साांभगतलें  कीं, ‘समयास आह्माांकडे लक्ष ठेवनू असावें. परांतु तयाचे रुकाराची वानवा दृष्टीस पडली. म्हणनू 
करनेल अक्टरलोनी साहेब फौज घेऊन अमृतसरावर गेले. तयाांचें तयाांचें थोडें युद्ध झालें . तयाांत 
रणभजतबशगाची खात्री झाली कीं इांग्रजी कवयतीपुढें आपले फौजेचा उपाय चालणार नाहीं. तेव्हाां तयानें ता. 
२५ एभप्रल १८०९ इसवी रोजीं तह करून तांटा चुकभवला. तयानांतर सन १८३५ सालीं दुसरा तहनामा झाला. 
पुढें काबलुकां दाहारचे मसलतीचे पूवी सन १८३८ त आणखी एक तहनामा झाला. व लाडध आकलां ड गवरनर 
जनरल हे रणभजतबशगाचे भेटीस गेले. मोठे समारांभानें दरबार होऊन तयाांच्या भेटी झाल्या,व कवायती 
झाल्या. रणभजतबशग यानें सन १८२२ सालीं बोनापाटाची फौज फुटली तेव्हाां तींतील भकतीएक फराांसीस 
सरदार बोलावनू तयाांजकडून आपली फौज कवायतींत तयार करभवली. तेव्हाां जनरल काट, जनरल 
वचेुरा, करनेल फोडध इतयाभद युरोभपयन सरदार तयाचे पदरीं बहुत होते. व तयाांस यानें जहाभगरी व इलाखे 
मोडून भदले होते. युरोभपयन लोकाांचा पराक्रम, युकक्त, व कसब हीं यास फार आवडत असत. तयाांचा सांग्रह 
तो फार करीत असे. युरोभपयन डाक्टर व कारागीर याजवळ बरेच होते. पुढें सन १८४० सालीं हा मरण 
पावला. तेव्हाां याजबरोबर याच्या ४ राण्या व ७ कलावांभतणी अशा ११ स्भत्रया सती गेल्या. नांतर याचा प्रर्ान 
ध्यानबशग ह्मणून होता तयानें खडकबशग यास गादीवर बसभवलें . रणभजतबशगाचे मरणकाळीं तयाचे 
खभजन्याांत ८ कोटी रुपये भशल्लक होते. इतकें  रव्य भवपलु व फौज मोठी आभण तयाांची व्यवस्था लावण्याचें 
कोणास सामर्थयध नाहीं. ज्या राण्या राभहल्या होतया तयाांस आपला आपला मुलगा गादीवर बसावा अशी इच्छा 
झाली. तयामुळे तयाांनीं राज्य बुडभवण्यास आरांभ केला. 

 
बहदुस्थानाांत जे जे राजे पराक्रमी झाले तयाांनीं मोठे मोठे पराक्रमाने राज्ये भमळभवलीं. परांतु तयाांस 

कायदा, ठराव बकवा लोकाांत शहाणपण नसल्यामुळे तयाांचे मागे अशीच दुदधशा होऊन तीं राज्यें बुडालीं. 
यास उदाहरणें पुष्ट्कळ भमळतील. यशवांतराव होळकर मेल्यावर माळव्याांत अशीच कस्थभत झाली. एकमेकाांस 
मारून सवध मरून गेले. महादजी बशदे मेल्यावर तयाचे दौलतीची अशीच कस्थभत झाली. सवाई मार्वराव 
मेल्यावर असेंच झालें . हैदर नाईक मेल्यावर तयाचे राज्याची हीच अवस्था झाली. याप्रमाणें एकां दर बहदु व 
मुसलमान राज्याांचा हा इभतहास एकसारखाच आहे. आपसाांतील कलह होऊन एकमेकाांचे गळे कापून 
सवांनीं मरून दौलतीचा नाश करावा. हीच रीभत आहे. अस्तु. 
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खडकबशग यास चेतबशग यानें माभरलें  व तयाचा मुलगा नवन्याहलबशग राज्यावर बसभवला. 
तयानांतर शरेबसग राजा झाला. तयानें ध्यानबशगास माभरलें . नांतर अभजतबशगानें शरेबशग राजास १८४४ 
सालीं माभरलें , व राजकुळाांतील पोरें बाांळें  मारून टाभकलीं. नांतर तया अभजतबशगास भहराबशग यानें माभरलें . 
व तयास सुभचतबशग यानें हाकून लाभवलें . तया गडबडींत सवध फौज भबथरून गेली. भशपाई व सरदार कोणी 
कोणाचें ऐकेना. एकानें एकास गादीवर बसभवलें  तर दुसऱ्याने तयास हाकून द्यावें. याप्रमाणें जुने फराांसीस 
सरदाराांशी दे्वष करून तयाांस हाकून भदलें . नांतर चांदाराणीनें आपला मुलगा भदलीपबशग ८ वषाचा होता, 
तयास गादीवर बसभवलें . आभण आपले मजीतील सरदार लालबशग व तेजाबशग याांस कारभार साांभगतला. 
तेव्हाां तयाांजवर पेशोराबशग व काशमीरबशग हे उठले. शवेटीं असें झालें कीं कोणसही चनै नाहीं, व कोण 
बजवत राहील याचा नेम नाहीं. तेव्हाां राणी व तेजाबशग सेनापभत याांनीं भमळून अशी मसलत केली कीं, 
‘इांग्रज सरकाराशीं कलह काढावा म्हणजे ते सवध कारभार घेतील, आभण आपण या फौजेचे हातून सुटूां’ 
याप्रमाणें गुप्त ठराव करून सवध फौजेस साांभगतलें  की, ‘इांग्रजाांनी आपले मुलखाांतील भकतीएक भाग 
जबरदस्तीनें घेतला आहे, सबब तयाांशीं लढाई करावयाची.’ तेव्हाां ते सवध सरदार एकवट होऊन इांग्रजाांचे 
हद्दींत लढाईस आले. पण तया सुमारास इांग्रज सरकारची तयारी पक्की नव्हती. सबब एकदोन लढायाांत 
इांग्रजी फौजेचा पराभव झाला. तरी शवेटीं इांग्रजाांची सरसी झाली, व शीक सरदार फौज सोडून पळून गेले. 
मुडकी, भफरोजपूर, आलीवालर, सोब्रान या चार भठकाणीं लढाया झाल्या. शवेटील लढाई ता. १० फेबु्रवारी 
सन १८४६ रोजीं झाली. नांतर सवध मुलुख इांग्रज सरकारचे ताब्याांत आला. तेव्हाां तयाांनी भशकाांची सवध फौज 
बरतफध  करावी असा ठराव केला. व सर हेनरी लॉरेन्स याांस रेभसडेंट नेबमलें . आभण याांचे मदतीस लालबशग 
वजीर नेभमले. पढुें चांदाराणीनें काांहीं भफतुराची मसलत केली सबब भतला कैद केलें . व भतचे मसलती 
गांगाराम व जनरल खानबशग याांस फाांशीं भदलें . आभण लालबशग यासही कैद केलें . पुढें  सर हेनरी 
भवलायतेस गेल्यावर फे्रडभरकलारी साहेब कारभारी झाले. तयाांनीं कपतान आन्यु व अांडरसन याांस 
मुलतानास भहशबे घेण्याकभरताां पाठभवलें  होतें. तयाांस मूळराज यानें ठार माभरलें . व तया कामाांत राणीचें अांग 
होते, म्हणून भतला तेथून काढून इांग्रजी अांमलात पोंचभवली. पण ती तेथून पळून नेपाळाांत गेली. पढुें 
मूळराजानें लढाईची भसद्धता केली. तेव्हा चार मोठ्या लढाया रामनगर, भचभलयनवाला, मुलतान व 
गुजराथ या भठकाणीं झाल्या व शवेटची लढाई तारीख १ मे १८४९ रोजीं होऊन मळूराज कैद झाला व 
भदलीपबशगास कैद करून कलकत्त्यास पाठभवलें  आभण सवध राज्य जप्त करून लॉडध डलहौसी गवरनर 
जनरल याांनीं कभमशनरी केली. आभण रणभजतबशगाची फौज खालसा व फराांसीस भमळून होती भतला भनरोप 
भदला. याप्रमाणें भशकाांचें राज्य सांपले व पुढें सर जॉन लॉरेन्स व तयाांचें बांरु् याांचे राज्य झाले. 

 
भशकाांत अकाली शीक म्हणनू एक जात आहे तींतील लोक मोठे खराब आहेत. तयाांचे शरीरावर 

नखभशखाांत हतयारें असतात, व भशवाय पागोट्याांत चके्र असतात. तया चक्राांचा मार मोठा चमतकाभरक आहे. 
हें चक्र अांगठीसारखे असून तयास र्ार असते. व शवेटावर गरगर भफरवनू मारतात. 

 
वागुरू हें भशकाांचें नमन आहे. हे लोक मद्य फार भपतात, व अफूही फार खातात. याांची वाटणी 

भाईबांदींवर बकवा चुडाबांदीवर होते. भाईबांदी म्हणजे भजतके भाऊ भततक्याांस सारखी वाटणी व चुडाबांदी 
म्हणजे आईवर वाटणी. मग भतला भकतीही मुलगे असोत. शीक लोक मोठे शूर आहेत, व हल्लीं भचनाांत वगैरे 
तयाांचीं पलटणें इांग्रज सरकारनें पाठभवलीं आहेत. जसे लखनौचे पुरभय्ये भशपाई तसेच शीक लोक बळकट 
व शूर आहेत. गोहतयेचे ते मोठें पातक समजतात. दाढी व डोकी दोन्ही ठेभवतात. बहदु व मुसलमान कोणीही 
आपले जातींत आला तर तयास घेतात. मूळ र्मध स्थापण करणाऱ्याचा हेतु असा होता कीं, र्मधसांबांर्ी वाांकडीं 
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मोडावी. परांतु तीं कायम आहेत, इतकेच नाहीं, तर पभहल्यापेक्षाां अभर्क वाढत गेलीं आहेत. अस्तु. याप्रमाणें 
शीक लोकाांभवषयीं माभहती आहे. 

 
——— 

 
णकतोएक चालो, वोणत 

 
१३३ बािेवरटे 

 
या देशाांत भकतीएक लोकाांमध्यें आग्रह करून दुसऱ्याांस वश करण्याच्या चाली होतया. रजपूत 

लोकाांत बाहेरवटे म्हणनू होतात. म्हणजे, कोणास राजाचा जुलूम बकवा अन्याय झाला असें वाटूां लागलें  
म्हणजे, ज्यास जो जुलूम लागू होतो तो मनुष्ट्य घर सोडून रानाांत जाऊन अनेक प्रकारचे दांगे कभरतो, वाटा 
माभरतो, व गाांव लुभटतो. असा दहा दहा वष ेतयाचा उपरव चालतो. राजाच्या फौजा तयाजवर जातात; तरी 
तो साांपडत नाहीं. दभक्षणेंत रामोशी लोक याच प्रकारचे दांगे कभरतात. याप्रमाणें उमाजी नाईक १८२८ सालीं 
झाला, व राघोजी भाांगऱ्या वगैरे याचप्रकारचे दांगे करून गेले. गुजराथेंतही ब्राह्मण व भाट हे झासा व त्रागा 
कभरतात; म्हणजे, खून करूां , लुटूां, अशा प्रकारची पत्रें भलहून झाडाांस बाांभर्तात; दुसऱ्याचे घरी जाऊन 
आपलाच गळा काभपतात; बकवा आपल्या घरचें एखादें पोरबाळ नेऊन मारतात आभण तयाचें डोकें  कापून 
तयाचें तोरण ज्याजवर त्रागा केला तयाचे घरास बाांभर्तात; व जरी ते ती हतया कभरतात, तरी ‘ही हतया तुझ्या 
वर आहे’ असें तयास म्हणतात. सन १८६० सालीं खांडेराव गाइकवाडाांनीं पैमाष करण्याचा हुकूम केला, 
तेव्हाां सवध भाट वगैरे जमून ‘पमैाष करू नये’ म्हणून म्हणाले, आभण भकतीएक तरकडीस आपले अांगावर तेल 
ओतून उभे जळाले् तेव्हाां अशा त्रागा करणाऱ्याांस र्रून खांडेरावाांनीं तयाांचें पाभरपतय केलें . तरी लोकाांमध्यें 
तयाांचें भय फार आहे. व म्हणून अद्याभपही जामीन घेणें तर भाटास घेतात अशी पूवापर रीत चालू आहे. 
कनाटकाांत काटक लोक आहेत, तयाांस काांहीं पीडा झाली बकवा पीडा नसूनही तयाांस ती पीडा अशी वाटली 
तर ते तळई कभरतात. म्हणजे ज्याांजकडून पीडा होते असें तयाांस वाटतें तयाचीं गुरें चोरतात, तयाचीं खळी व 
घरें जाळतात आभण शतेें कापतात, अशी कनाटकची रीत आहे. याचप्रमाणें आपले इकडे बाजारकरी वाणी 
याांस काांहीं भवरुद्ध वाटलें  म्हणजे ते हारताळ पाडतात; रयतेस वाईट वाटलें  म्हणजे ती फरारी होते व गाांव 
सोडून देते. अशा अनेक प्रकारच्या चाली या देशाांत पूवी होतया, परांतु तया हल्ली इांग्रज सरकारचे राज्याांत 
वजध झाल्या व पूवीप्रमाणें पीडाही कमी झाल्या. तसेंच सरकार बलवान आहे याजकभरताां लोकाांचाही आग्रह 
चालत नाहीं. तरी खानदेशाांत जेव्हाां पैमाषी झाली तेव्हाां लोक आडव ेझाले व तयावळेीं फौज पाठवनू तयाांचा 
बांदोबस्त करावा लागला. अशीं उदाहरणें कर्ीं कर्ीं घडतात. अशा लोकाांस यूरोपाांत ‘औटलॉ’ म्हणतात. 
अशाच, जशा इकडे डाभकनी माभनतात तशा भतकडे ‘वीच्च’ माभनतात व तयाांस पूवी मारीत असत परांतु आताां 
ती चाल ज्ञानवदृ्धीने बांद होत आहे. 

 
१३४ त्राखा र झासा 

 
गुजराथ, मारवाड व राजपुताना या प्राांतीं भाट लोकाांची फार वस्ती असून ते भवश्वासूक आहेत 

अशीही तयाांची प्रभसभद्ध आहे. तया भाटाांत भकतीएक कभव असून तयाांचा र्ांदा लोकाांच्या वांशावळी भलहून 
बाळगाव्या आभण तयाांची चभरत्रें भलहावीं. तयाजबद्दल ते श्रीमान् लोकाांपासून वषासनें घेतात व लग्नमुांजींत 
वगैरे हक्क ठेवतात. यावरून इभतहास भलभहण्याकभरताां ही जाभत उतपन्न केली आहे असें भदसतें. या लोकाांचा 
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क्षभत्रयाांशीं फार सांबांर् असतो; कारण कीं, तयाांचीं चभरत्रेंही भलभहण्यासारखी असतात. पूवीचे सूतपुराभणक व 
सांजय हे याच भाट ज्ञातीचे होते. हे लोक दुसऱ्यास जामीन होतात व काांहीं जुलमी कायदा झाला तर आडव े
पडतात. तसेंच तयाांजवर कोणीं जुलूम केला तर त्रागा व झासा कभरतात. त्रागा म्हणजे आपले घरचा माणसू 
मारून तयाचें डोकें  कापून सरकारचे कचेरींत बकवा शत्रूचे घरीं टाकतात. यासच त्रागा म्हणतात. आभण 
झासा म्हणजे अमक्याचे घर जाळूां  बकवा अमक्यास मारूां  असा कागद भलहून झाडास बाांर्तात आभण भय 
दाखभवतात. या भवलक्षण चाली पूवीच्या अांदारु्ांद कारकीदीत पडल्या, परांतु तया इांग्रजींत बहुतेक मोडल्या् 

 
१३५ णनवणनवाळ्या लीकाचं्या वामवाम नमस्काव रखैवे कवण्याच्या वोणत 

 
वाण्याांनीं वैष्ट्णव र्मध घेतल्यापासून ते ‘जय गोपाळ’ म्हणतात; बैरागी ‘जय सीताराम’ म्हणतात; 

शीक लोक ‘वागुरू’ म्हणतात; स्वामीनारायणाचे पांथाांतील सतसांगी लोक ‘जय स्वामीनारायण’ असें 
म्हणतात; कबीरपांथी जे आहेत ते ‘सतसाहेब’ म्हणतात; गोसाांवी व सांन्याशी हे ‘नमो नारायण’ म्हणतात; 
ब्राह्मण हे ब्राह्मणाांस ‘नमस्कार’ म्हणतात, व ब्राह्मणाांखेरीज लोकाांस ‘आशीवाद’ म्हणतात, आभण वैष्ट्णव हे 
‘जय श्रीकृष्ट्ण’ असें म्हणतात. पूवी मराठे लोकाांत ‘जोहार (जयहर)’ व ‘दांडवत’ म्हणण्याची चाल होती, 
परांतु रामदासस्वामींनीं भशवाजीस साांभगतलें  कीं, ‘तूां रामराम म्हणत जा.’ तेव्हाांपासून मराठ्याांनीं ‘रामराम’ 
करण्याची चाल पाभडली व ती तशीच पुढें चालली आहे. महाराष्ट्र देशाांत महार लोक मात्र ‘जोहार’ असें 
म्हणतात; परांतु इतर देशाांत श्रावक वाणी वगैरे अद्यापही ‘जोहार’ असेंच कागदोपत्रीं भलभहतात. मुसलमान 
लोक ‘कुरभनसात’ ‘बांदगी’, ‘सलाम’ असे शब्द म्हणतात. ते आपसाांत, एक ‘सलाम अलेकुम’ व दुसरा 
‘अलेकुम सलाम’ म्हणतो. आभण बहदुस्थानाांत शरू वगैरे लोक ‘पावलगी’ असें म्हणतात. 

 
१३६ मुद्रा 

 
वैष्ट्णव लोकाांत मुरा घेण्याची चाल बहुत भठकाणीं आहे, आभण तया ज्याचे अांगावर नाहींत तयास 

लोक ओांवळा व अशुभच (अपभवत्र) असें समजतात. मध्व साांप्रदायाांत तयाांचे स्वामी मुरा देतात व तया मुरा 
स्भत्रया,पुरुष व मुलें ही घेऊन तयाांवर तयाांस दभक्षणा म्हणून कर देतात. याप्रमाणेंच भठकभठकाणीं भोळे 
याते्रकरू मुरा घेतात. अयोध्येंत, मथुरेंत, जनकपुरास, र्रणीर्र, तुळशीशाम आभण डाकोर वगैरे भठकाणीं 
कोठें भकरीट, कोठें र्नुष्ट्य बाण, कोठें शांखचक्र आभण कोठें सुदशधन अशा प्रकारच्या मुरा देण्याची रीभत 
आहे. 

 
१३७ बीा कवण्याच्या वोणत 

 
पूवी मनुष्ट्यास बोर् करण्याच्या बहदुलोकाांच्या रीभत अनेक होतया:—ते प्रश्नोतरानें बोर् करीत, 

ककल्पत गोष्ट साांगून बोर् करीत, उदाहरणानें बोर् करीत, शांका घेऊन समार्ानें भलहीत, अथवा आज्ञा 
भलहून बोर् करीत. ह्याभवषयीं शाांभतपवध, गीता वगैरे भारताांत आहेत, हेंच पभहल्या रीतीचें उदाहरण आहे; 
पांचतांत्र हें दुसऱ्या रीतीचें उदाहरण होय; इभतहास हें भतसऱ्या रीतीचें उदाहरण आहे; षड्दशधनें चौर्थया 
रीतीचें उदाहरण आहे व स्मृभत हें पाांचव्या रीतीचें उदाहरण होय. 
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१३८ ामीधासून अनथप 
 
र्माचे नाांवावर या पृर्थवींत ज्या र्ाांदली, दुष्ट व्यवहार आभण मखूधपणाचे आचारभवचार झाले आहेत, 

होत आहेत आभण होतील तयाांची गणती करणें म्हणजे अपभरभमत आहे् सहगमनभवभर् व सुांतासांस्कार भकती 
झाले? भवर्वाांचीं वपनें भकती झाली? झाडाांची लग्नें भकती लागलीं? र्मधयुद्धें भकती झालीं? भनदधयपणा 
भकती झाला? लुटी व खून भकती झाले? उपरव व दे्वष भकती झाले? परकीयपणा भकती उतपन्न झाला? 
अभभमान भकती वाढला? आतमहतया करून भकती मेले? भकती जणाांनीं देह कवधतून घेतले? जळसमार्ी व 
जीवांत समार्ी भकतीकाांनी घेतल्या? कड्याांवरून भकतीजणाांनीं उड्या टाकल्या? लहानपणीं लग्ने 
झाल्यामुळें  क्षयरोगी व व्याभर्ग्रस्त होऊन भकती मनुष्ट्यें मेली? जनन्नाथाचे रथाखाली भकती मेलीं? 
तयाचप्रमाणे गांगेचे घाांटावर अन्नपाणी टाकून भकती मेलीं? आभण र्माभभमानानें अग्नींत भकती होमलीं? 
साराांश, हीं र्माची बांडें वाढलीं म्हणजे काांहीं केल्या आटोपत नाहींत् 

 
१३९ राईट चालो 

 
बहदू लोकाांत अनेक घातकी, भनरुपयोगी व अनथधकाकारक चाली आहेत तयाां योगानें ते मरून भचत 

होऊन गेले आहेत् या चालींपैकीं नवरमुलाचे व मुलीचे घभटत पाहण्याची चाल आहे. या घभटतानें मोठे 
राजास चाांगली कन्या भमळत नाहीं. एखाद्या मखूध जोशीबोवाांनीं अक मोजून साांभगतले कीं, ‘या मुलीचे 
खडाष्टक येते बकवा या मुलीचा गण भमळत नाहीं आभण ती गोष्ट राणी व राजे याांजकडे कळभवली म्हणजे तीं 
अज्ञानी माणसें या अज्ञान ज्योभतषीबोवाांचे फाांशाांत साांपडून आपले कामास मखूधपणानें भवघ्नें करून घेतात; 
आभण चाांगल्या कन्या टाकून वाईट कन्या कभरतात. तसेंच, येण्याजाण्यास मुहूतध पाहून चाांगली वळेा 
जोशीबोवा साांगतील तयाप्रमाणे जाण्याचा भवचार होतो, याजमुळे फार भवघ्नें उतपन्न होतात. बहदूलोकाांनीं 
आपले अज्ञानाने अनेक फसवणुकाांमध्यें पडून जी आपली रू्ळ करून घेतली तयाांतील हे एक उदाहरण 
आहे. याभवषयीं लोकाांनीं सावर् व्हाव.े याचप्रमाणें भवनाकारण कायात खचध करण्याची चाल आहे तीही बहुत 
अभहतप्रद आहे. परांतु हे आमचे लोकाांस कळाव ेकर्ी? 

 
१४० अल्ध रयातं लनन 

 
अल्प वयाांत लग्न करण्याची वभहवाट सुरू झाली तया भदवसापासून या देशात क्षयरोग लागला असें 

म्हटले तरी बचता नाहीं. सवध वीयध, बल व पराक्रम जाऊन हल्लीं आहेत या प्रकारचे अनेकभ्राांतींनीं बद्ध असे हे 
लोक होऊन बसले. हजारों श्रृांखला याांचे पायाांत पडल्या आहेत व तेणेंकरून महारोगग्रस्त मनुष्ट्याची कस्थभत 
होते तयाप्रमाणे या बहदू लोकाांची कस्थभत सवध जगताांतील राष्ट्राांशी तोलून पाभहली तर महारोग्यासारखी सवध 
अांगे झडून अशक्तता आलेली अशी भदसते् 

 
१४१ किसा र बळो 

 
काशींत दुगादेवीचे देवळाांत व गयेस मांगळाईचे देवळाांत जनावरें फार माभरतात. तयाचप्रमाणें 

काशीजवळ बवध्यामाता, कलकत्त्यास काभळका व बहगळाज माता इतयाभद भठकाणी बहसा फार असून या 
बहसेचे भक्षक गौडब्राह्मण आहेत. दभक्षणी व कनाटकी ब्राह्मण यज्ञाांत मात्र माांस भक्षण कभरतात, परांतु 
पांचगौडाांत भनतयाांतच बळीचें भक्षण करण्याची चाल आहे् 
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१४२ स्णत्रया 
 
या भरतखांडाचे पांभडताांनीं, स्भत्रयाांची जशी बनदा केली आहे अथवा तयाांजभवषयीं भजतकी 

असन्मानबभुद्ध प्रकाभशत केली आहे, अशी कोणतेही देशाांतील पांभडताांनीं केली नाही. कोणी म्हणतात तयाांस 
भकू फार, कोणी म्हणतात तयाांस काम फार, कोणी म्हणतात भस्रया प्रतयक्ष राक्षसी, कोणी म्हणतात? 
स्भत्रयाांचे बुद्धीनें नाश होतो कोणी म्हणतात तया कपटी असून तयाांचे चभरत्र कोणासही समजावयाचें नाहीं, 
कोणी म्हणतात तयाांचे लग्न अगदीं लहानपणीं करावें व तें न केल्यास बापास फार पाप लागते, कोणी 
म्हणतात तयाांणीं मात्र पाभतव्रतयानें असावें परांतु पुरुषास अनीतीची वगैरे काांहीं बचता नाहीं व कोणी म्हणतात 
स्भत्रयाांनीं एकवळे मात्र लग्न करावें व पुरुषानें पाभहजे भततके वळेाां करावें् बायको लां गडी बकवा अांर्ळी 
झाली तर मग पुरुषास भतला टाकून देऊन दुसरी करण्याची सनद भमळते, परांतु पुरुष रक्तभपतया जरी 
झाला तरी भतणें तयाांस टाकूां  नये् नवरा मेला तर स्त्रीनें सांन्यासव्रतानें जन्मभर रहावें आभण भतकडे तर 
नवऱ्यानें बायकोचें सुतक भफटताांच लग्न करावें; इतकें च नाहीं, तर तयाणें पाभहजे असल्यास भतच्या समक्ष 
भतला दोन चार सवती कराव्या् मुलीनें वरास शोरू्न काढावा परांतु वराचे पक्षानें पाभहजे ती दाांडगाई 
करावी. अशी तयास मुभा असून कन्येच्या पक्षानें खालीं मान घालून बसावें् पुरुषानें ऐशीं वषपेयंत लग्न 
करावें परांतु दुदैवानें मुलगी आठव्या वषीच भवर्वा झाली तर भतणां पनुलध ग्न करू नये् यावरून हा सवध 
अन्याय, भनदधयता व नीचपणा भदसतो. 

 
१४३ मुलो मारून टाकण्याचो वोणत 

 
कच्छ देशचे झाडीजे रजपूत बैसवड्याचे क्षभत्रय या लोकाांमध्ये मुली जन्मास आल्या म्हणजे मारून 

टाकण्याची अभतशय कू्रर चाल होती. याचें कारण तें असें समजत कीं, लग्नास खचध फार येईल व 
वरपक्षाकडे उन्मत्तपणा फार होईल. ह्या कन्या मारणें म्हणजें सुरी, चाकू बकवा भखळा याांनीं भोंसकून न 
मारताां एका भाांड्याांत पुष्ट्कळ दूर् ठेवनू तयाांत तया बाळाला बुडवनू मारीत् या प्रयोगास दूर्भपती म्हणतात. 
परांतु इांग्रज सरकारनें याभवषयी बांदोबस्त करण्याकभरताां एक सुपभरन्टेडेन्ट नेमून तयाने गभार बायकाांची 
नाांवें भलहून घ्यावीं व तया प्रसूत झाल्यावर तपास करून गुन्हा शाभबत झाल्यास भशक्षा करावी असा बांदोबस्त 
केला. तसेच याजबद्दल ग्रांथ भलहून अशी बालहतया करणें हें पाप आहे असें लोकाांचे मनाांत भरवनू भदलें . 
आभण तेणेंकरून ही चाल बांद झाली. या सांबांर्ाचा प्रथम ग्रांथ सरकारच्या जाभहरातीवरून १८४७ सालीं डा. 
भाऊ दाजी याांनी केला व तयाबद्दल तयाांस बक्षीस भमळालें  होतें, नांतर तया ग्रांथाच्या प्रती सरकारानें तया 
लोकाांस वाांटल्या. तरी अशा दुष्ट चाली केवळ ग्रांथाांनींच बांद होणाऱ्या नसून तयाबद्दल राजबलानेंच भवशषे 
बांदोबस्त होतो. 

 
१४४ सतो 

 
सती जाण्याचा प्रकार बहदुस्थानाांत सवध भठकाणीं माभनला होता. भकतीएक भठकाणीं राजवाड्याांत 

तर अशी चाल होती कीं, राजा बकवा ठाकूर मेले म्हणजे मोठी गता (खाांच) खणून तयाांत अकग्न पेटवनू तयाांस 
जाळीत. नांतर भचता पांर्रा भदवसपयंत तशीच पेटलेली असे व तयाांत वरचेवर लाांकडे टाांकींत. तेव्हाां तया 
भचतेजवळ तयाांचे पदरचा भाट जाऊन ढोंग करून, ‘महाराज माझे अांगी आले आहेत’ असें म्हणें; आभण मग 
‘महाराज स्वगास बसलें  आहेत तयाांनीं फलाण्या मनुष्ट्याची याद केली आहे’, असें साांगे. म्हणजे लागलीच 
तया मनुष्ट्याने येऊन तया खाईत उडी टाकावी. असा समारांभ पांर्रा भदवस भनतय होऊन तया वळेाांत तयाप्रमाणें 
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नावें घेतलेलीं दहा वीस मनुष्ट्यें तया खाईत जळून पडत् मेलेले मनुष्ट्याांच्या मुलाबाळाांचे पभरपोषण 
दरबाराकडून चालवीत, परांतु हा अनथध फार माजला होता. तया मृतराजाच्या बकवा ठाकुराच्या बायका, 
दासी, चोपदार व भाट हे सवध याप्रमाणें सती जात् ही चाल इांग्रजाांनीं मोडण्याकभरताां बहुत प्रयतन केला. 
तरी भकतयेक प्रसांगी लोकाांचा याजबद्दल फार दुराग्रह पाहून भकतीएक भठकाणीं सती जाणाऱ्या बायाांस, 
तयाांस आज्ञा व उतसाह देणाऱ्या भटाांस व तया समयीं तेथें असणाऱ्या लोकाांस काळेपाण्यावरही पाठभवलें . 
तयाचप्रमाणें याभवषयीं राजाांस ताभकदी देऊन तयाांचे लेख करून घेतले कीं, ‘आमचे मुलखाांत सती जाणार 
नाहीं.’ मराठे राजे, क्षभत्रय राजे, व असेच इतर सवध जातींचे राजे याांजकडूनही असे लेख घेतले. परांतु तयाांत 
सातारचे बुवासाहेब महाराज याांनी इांग्रज सरकारचे भवरुद्ध दुराग्रहानें भकतीएक वषपेयंत हीं गोष्ट कबलू 
केली नाहीं. तेव्हाां शवेटी ते पदच्युत झाल्यावर १८४० सालीं तयाांचे बांरु् अप्पासाहेब याांनीं इांग्रज सरकारच्या 
म्हणण्याप्रमाणें हा करार करून भलहून भदला. 

 
१४५ दासो र दास 

 
या बहदुस्थानाांत दासी व दास करण्याचा प्रकार फार चालला होता. दानखांडाांत दासीदान भलभहलें  

आहे. हे दास व दासी काळाांत व लढाईत भवकत घेत. याप्रमाणें पुण्यात बहुतेक गृहस्थाांच्या घरीं लेकवळे, 
कुळांभबणी व गुलाम असत. असाच सवध देशभर हा प्रकार होता. दासींचे लग्न होत नसे व तयामुळें  तयाांचे 
व्यभभचारापासून झालेले सांततीस बशदे, पोगे असें म्हणण्याची रूढी पडली आहे. पुण्याांत तर एके रस्तयास 
बशदे आळी नाांव आहे व तयाांत तयाांचीच वस्ती असे. भशवाय कसभबणी, पोरी वगैरे भवकत घेत व तयाांशी 
मोठमोठे लोकाांमध्ये जे सोदे लुचे्च भनघत ते भमशी (लग्न) लावीत; असे अनेक प्रकारचे दुराचार चालत होते, 
ते इांग्रज सरकारनें बांद केले. गुलामभगरी बांद करण्याचा कायदा केला व इतर राजे रजवाडे याांजपासूनही 
तयाप्रमाणें कौल कसर भलहून घेतले, तयामुळें  ह्या वडे्या चालींचा सवध बांदोबस्त झाला. 

 
१४६ मवोया 

 
गोंडवण प्राांताांत अशीं चाल होती कीं, एक मुलगी मारून भतचा होम करावा. तयास मरीया ह्मणतात. 

तेथील लोकाांची अशीं समजूत असे कीं, याप्रमाणें केलें  असताां गाांवचीं शतेें चाांगलें  पीक देतात. व याकभरताां 
सवध गाांवकरी आपले गाांवाांतील कोणाजवळ तरी मुलगी मागत. मग ती देण्यास तो मोठ्या हौसेनें कबलू 
होई. कारण, सवध गाांवचें काम, आपली मुलगी भदल्यानें सवध गाांवची आबादीं होते, तया अथी एवढ्या 
महतकायास आपण ना म्हणूां नये, अशी लोकाांची समज होती. परांतु हीही चाल इांग्रज सरकाराांनीं अगदीं बांद 
केली. यजुवेदात नरमेर् करण्याभवषयी असेंच तपशीलवार भवर्ान भलभहलें  आहे. तें भवचक्षण वाचकाांस श्रुत 
असेलच. 

 
१४७ जुलूम 

 
पूवी उांच जातीचे लोकाांचा जुलूम नीच जातीचे लोकाांवर फार असे: तो आताां नाहींस होऊन 

ज्याप्रमाणें वाघ व बकरीं एके भठकाणीं पाणी भपऊां  लागावीं तसेच नीच जातीचे लोक एके भठकाणीं व 
सारख्या न्यायानें राहू लागले आहेत. एक वळे भनपाणकर याांच्या घोड्याचे अांगावर मळ भदसला म्हणनू 
तयाांनी खासदारास फटके मारण्याचा हुकूम केला व तो भबचारा तया मारानें प्राणास मुकला् कनोजचा एक 
क्षभत्रय ठाकूर होता, तयाचे आबदारानें भवड्याांस अभर्क चुना लावल्यामुळें  तयाचें तोंडास फोड आले, म्हणून 
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बचकभर चुना आणून तो आबदारापढेु तरवार काढून उभा राभहला आभण तयाजकडून तो खावभवला; व 
तेणेंकरून तो मरण पावला् याप्रमाणें पूवी अांदारु्ांदीं होती. जबरदस्तीनें कोणीं काांहीं केलें  तरी तयास कोणी 
काांही बोलत नसे. झुलू लोकाांची वगैरे नीभत याप्रमाणेंच आहे. यावरून ज्याांस शास्ता कोणी नाहीं तयाांची 
कस्थभत अशीच असते. 

 
१४८ किदंूच्या खैव चालो 

 
या देशाांत पूवीपासून ज्या काांही गैर चाली चालत आल्या तया काांहीं भोळेपणाने, काांहीं अज्ञानानें, 

काांहीं भयानें व काांहीं पाखांडानें वगैरे अनेक कारणाांनीं उतपन्न झाल्या. उांच जातींत म्हणजे ब्राह्मण, क्षभत्रय व 
वैश्य याांजमध्ये नवरा मेला म्हणजे स्भत्रया सती जात. ही चाल मोठी प्रबळ झाली होती व स्भत्रयाही हा मोठा 
मान समजून अग्नींत उड्या टाकीत् शाहू महाराजा मेले तेव्हाां तयाांजबरोबर एक राणी व एक नाटकशाळा 
अशा दोन स्भत्रया सती गेल्या व रणभजतबसग मेला तेव्हाां तयाच्याही सात राण्या सती गेल्या. रजपुतान्याांत हे 
पाखांड तर फारच माजलें  होते. ईडर येथील राणी सती जात असताां मोठी तक्रार पडली होती. पोभलभटकल 
एजांट याने भतला मनाई केली; परांतु राणीचे भावानें भतला हट्ाने सती जाऊां  भदलें . पुढे तो भाऊ बाहेरवट्या 
(बांडखोर) भनघाला. अस्तु. याचप्रमाणे बहुत तक्रारी होऊन नांतर भठकभठकाणीं इांग्रज सरकारने नेभटव 
राजाांपासून करारनामे घेतले. आभण ही चाल बांद केली. असें आहे तथाभप जांग बहादूर याांच्या दोन राण्या 
काांही वषांपूवी सती गेल्या् असा याचा मरू्न मरू्न उगम होतो. याांस काांहीं लोभ मान वगैरे अनेक कारणे 
असतात. म्हणजे, जी राणी सती जाते भतच्या मुलास मोठा मान भमळतो. जो भाट आपल्या र्न्याच्या भचतेत 
मरतो तयाचें सरकार चालभवतात व तयाचा दावा सरकारवर मजबूत होतो अशा अनेक कारणाांनीं पूवी लोक 
मरत होते. दुसरी चाल दासदासी (गुलाम) करण्याची होती. ती इांग्रज सरकारनें कायदे करून व राजाांशीं 
तहाांत ठरवनू बांद केली. भतसरी चाल आतमहतया करण्याची होती. ती अशी:—एखादी मोठ्या वृक्षाची ढोल 
पाहून तयाांत बसत आभण सभोंवतीं लाांकडाांची रास घालून ती पेटवीत. यास गोराांजनमोक्ष ह्मणत. बकवा जेथे 
पाण्याांत डोह असेल तेथे उड्या टाकून जीव देत. तयास जळसमाभर् म्हणतात. तयाचप्रमाणें भजवांतपणी 
पुरून घेत व तयास सजीवसमाभर् म्हणत. अशा समार्ी आज बहुत आढळतात. अहमदाबादेस एक बैरागी 
भाांग खाऊन, ‘मला समाभर् द्या’ असे म्हणत असे; व लोक तयाचे नादीं लागले होते. शवेटीं तयास कोणीं 
भजवांतपणींच पुरले व तयाजवरून सरकाराांत काम चाललें  होतें परांतु तयाचा पत्ता लागला नाहीं् चौथी चाल 
माणसे बळी देण्याची होती व माणूस मारून काभळकादेवीस तयाचें रक्त अपधण करीत. ही चालही कायद्यानें 
बांद झाली. आताां रेडेजत्रा, बकऱ्याची जत्रा व बळी हे बहुत भठकाणीं आहेत ते प्रभसद्ध आहेत. जनावर मारून 
तयाचें रक्त गाांवच्या सीमेंत पाडाव ेम्हणजे पीक चाांगलें  येते, ही लोकाांची समजूत अद्याभप आहे. गायकवाड 
वगैरे अद्याभप दसऱ्याचे भदवशीं रेडे मारतात. भकतीएक भठकाणीं तर रेडे बाांरू्न तयाांचे बजवतपणींच काळीज 
काढून देवीस अपधणकभरतात, व याप्रमाणें वाईजवळ मौजे खावली येथें दरसाल करीत असतात आभण ते 
केल्यावाचनू तेथील रयतेस चैन पडत नाहीं. असें मोठें अज्ञान माजलें  आहे. डोंगरी व मावळी राजे जेथें 
असतात तेथें या अज्ञानाची प्रवृभत्त फार असते, कारण तेथें ज्ञानाचे वारे अगदीं नसतें. पाांचवी चाल मुलगी 
झाली म्हणजे मारून टाकावी ही. ही चाल कच्छ व बहदुस्थानाांत रजपूत राजे याांनीं फार स्वीकारली होती. 
परांतु भतजपासूनही इांग्रज सरकारानें तयास बहुतकरून मुक्त केलें . सहावी चाल प्रयागास माणसास 
करवतून तयाने जो सांकल्प केला असेल तो भसद्ध होईल अशी समजूत पडली होती. तयाचप्रमाणें जगन्नाथाचे 
रथाखाली पडून भकतीएक भचरडून घेत व शूलपाभण वगैरे भठकाणीं तर उांच कड्याांवरून नमधदेत उड्या 
टाकून मरत् तसेच भकतीएक गळ टोंचून टाांगून घेत् या सवध पाखांडाांचीही बांदी इांग्रज सरकाराांतूनच झाली. 
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साराांश, या देशाांत आज दोन हजार वषापासून जो भवचार बांद पडून अनेक पाखांडे उभी राभहलीं होतीं, 
तयाांची तरी समाकप्त झाली. 
 

——— 
 

उधयुतत माणितो 
 

१४९ चाव संप्रदाय 
 
पद्यपुराणाांतील उत्तरखांडात चार सांप्रदायाांभवषयीं लेख आहे, तयाजवरून ते खांड ते चारी सांप्रदाय 

सुरू झाल्यावर भलभहलें  असावें, असें वाटतें. परांतु तें भलभहताांना तें सांप्रदायचतुष्ट्ट्य पुढें होईल असे भलभहले 
आहे:— 

 
सांप्रदायभवहीना ये मांत्रास्ते भनष्ट्फला मताः । अतः कलौ भभवष्ट्यांभत चतवारः सांप्रदाभयनः ॥ 
श्रीमाध्वी रुरसनका वैष्ट्णवाः भक्षभतपावनाः । चतवारस्ते कलौ देवीसांप्रदायप्रवतधकाः ॥ 

 
१५० चाव ामप 

 
भीष्ट्माांनीं शाांभतपवात व अनुशासनपवात जे चार र्मध साांभगतले आहेत ते दानर्मध, राजर्मध, मोक्षर्मध 

व आपद्धमध हे असून हे चारीही फार चाांगले आहेत. 
 

१५१ धंच बदवो 
 
बभरकाश्रमाजवळ पांच बांदरी व पांच केदार आहेत. तयाांपैकीं पांचबदरी आहेत ते:—योगबदरी, 

ध्यानबदरी, आभदबदरी, वृद्धबदरी आभण भवषादबदरी. 
 

१५२ ब्राह्मिाचंीं षटकमे 
 
ब्राह्मणाांची षट कमे मनूनें भलभहलीं आहेत ती:— 
 

अध्यापनमध्ययनां यजनां याजनां तथा । दानां प्रभतग्रहश्रैव षट कमाण्यग्रजन्मनः ॥ 
 
म्हणजे–दुसऱ्यास पढभवणे, आपण पढणे, स्वतः यज्ञ करणें, दुसऱ्याचे घरीं यज्ञ करणें, दान करणें 

आभण दान घेणें. 
 

१५३ मुसलमानाचें सात नमाज 
 
मुसलमानाांचे र्माप्रमाणें भनतय सात वळे नमाज म्हणजे सांध्या करावी असें आहे. तया सांध्याांचीं नाव े

खालीं भलभहल्याप्रमाणे आहेत:— 
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फजर म्हणजे प्रातःकाळ.  ईषा. म्हणजे राभत्र. 
जोहर म्हणजे अपराण्ह.  तहजुद म्हणजे उत्तररात्र. 
आसेर म्हणजे सायांकाळ  इषराक म्हणजे उषःकाळ. 
मगरीब. म्हणजे प्रदोष.     

 
१५४ सप्तऋणष 

 
सप्त ऋभष म्हणून जे म्हणतात तयाांचीं व तयाांच्या स्भत्रयाांचीं नाव:े— 
 

 ऋभष भस्रया  ऋभष भस्रया 
(१) कश्यप. भदती वगैरे १३. (५) भवश्वाभमत्र. मार्वी. 
(२) भरद्वाज. वीरा. (६) गौतम. अहल्या. 
(३) अभत्र. अनसूया. (७) वभसष्ठ. अरुां र्ती. 
(४) जमदकग्न. रेणुका.    

 
१५५ आठ णचवंजोर 

 
पूवीचे भकतीएक पुरुष मेले नसून भचरांजीव आहेत असें मानतात. ते भचरांजीव आठ असून खालीं 

भलभहल्याप्रमाणें आहेत 
 
(१) श्रीदत्तात्रय योगी, कोल्हापुरास, (२) श्रीव्यास, श्रीकाशीके्षत्रीं, (३) अश्वतथामा, अभशरीचे 

भकल्ल्यावर, (४) श्रीमारुभत, कनाटकाांत, (५) परशुराम, भचपळुणास, (६) भबभीषण, लां केस (भसलोन) 
येथे, (७) बलीराजा, पाताळीं (अमेभरकें त), (८) श्रीकार्वतक स्वामी, शषेाभरपवधतावर. आताां हे अष्ट भचरांजीव 
कीतीने जीवमान आहेत बकवा देहानें जीवांत आहेत याांचा भवचार वाचकाांनीच करावा. 

 
१५६ अष्टणरराि 

 
पूवी आठ प्रकारचीं लग्ने चालत होतीं ती— 

ब्राह्मो दैवस्तथैवाषधः प्राजापतयस्तथासुरः । 
गाांर्वो राक्षसिैव पैशाचश्वाष्टमोऽ र्मः ॥२१ ॥मनुस्मृभत अ. ३. 

 
म्हणजे—१ ब्राह्म, २ दैव, ३ आषध, ४ प्राजापतय, ५ आसुर, ६ गाांर्वध, ७ राक्षस, आभण ८ पैशाच. पैकीं 

पभहली चार प्रकारचीं लग्नें ब्राह्मणाांनी करावीं असा ठराव आहे. 
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१५७ नरग्रि 
 
नवग्रहाांचे देश व गोत्रें आश्वलायनपभरभशष्टाांत भलभहली आहेत, ती अशीं–सूयध कबलग देशाांत उतपन्न 

झाला, तयाचे गोत्र काश्यप; सोम यमुनातीरीं झाला, तयाचें गोत्र आते्रय; मांगळ आवांतीमध्यें झाला, तयाचें 
गोत्र भारद्वाज; बुर् हा मागर् देशात झाला, तयाचें गोत्र अभत्र; गुरु हा बसरु् देशाांत झाला, तयाचें गोत्र 
आांभगरस; शुक्र हा भोजकट देशाांत झाला, तयाचें गोत्र भागधव; शभन सौराष्ट्र देशाांत झाला, तयाचे गोत्र 
काश्यप; राहू बबधर देशाांत झाला, तयाचे गोत्र पैठीनस; व केतु मध्य देशाांत झाला, तयाचें गोत्र जैभमनी. 
ह्याप्रमाणें भलभहलें  आहे. या पुरुषाांची योजना ग्रहाांत कशी झाली तयाचा भवचार इभतहासकाराांनीं व 
इभतहासज्ञाांनींच करावा. 

 
१५८ नरवत्नें र धाषाि 

 
नवरतनें म्हणजे भहरा, मोतीं, माभणक, प्रवाळ, नीळ, पाच, वैडूयध, गोमेद, व पुष्ट्कराज, हीं असून तीं 

नवग्रहाांवर योभजतात. वैडूयध रतनास राहु बकवा लसण्या म्हणतात; पुष्ट्कराजास बृहस्पभत म्हणतात. नीळास 
शभन म्हणतात; व तयाांचे सांस्कृताांत मरकत हे नाांव आहे; मोतीं (चांर), प्रवाळ (मांगळ), माणीक (सूयध), पाच 
(बरु्), भहरा (शुक्र), आभण गोमेद (केतु). याांभशवायया देशाांत दुसरे बहुत मौल्यवान पाषाण आहेत. तयाांचीं 
नाांवें स्फभटक, हकीक, चांरकाांत, यमुनी शीलान वगैरे पन्नास प्रकारची आहेत. भशवाय इमारती व मूती वगैरे 
करण्याचे सांगमरवर वगैरे बहुत जातीचे रांगारांगाचे दगड असून आग्रा, जयपूर, गया, खांबायत वगैरे भठकाणी 
याांचा व्यापार आहे. 

 
१५९ णरक्रम सभेंतोल नरवत्नें 

 
भवक्रमाभदतय राजाचे सभेंत नवरतनें म्हणजे नऊ पांभडत श्रषे्ठ होते. तयाांभवषयीं ज्योभतबवदाभरण ग्रांथात 

असे भलभहले आहे:– 
 

वष ेस्मृभतश्रभुतभवचारभववकेरम्ये श्रीभारते खरृ्भतसांभमतदेशपीठे । 
मत्तोऽरु्ना कृभतभरयां सभत मालवने्र श्रीभवक्रमाकध नृपराजवरे सभासीत् ॥ 
शांकु सुवाग्वरुभचमधभणरांशुदत्तो अन्येऽभप सांभत कवयोऽमरबसहपूवीः । 
यस्यैव भवक्रमनृपस्य सभासदोऽमी सतयो वराहभमभहरः श्रुतसेननामा ॥ 
श्रीबादरायणमभणतथुकुमारबसहा श्रीभवक्रमाकध नृपसांसभद सांभत चैते । 
र्न्वांतभरः क्षपणकोऽमरबसहशांकुवेतालभट्घटकपधरकाभलदासाः । 
ख्यातो वराहभमभहरो नृपते सभायाां रतनाभन वै वररुभचनधव भवक्रमस्य ॥ 

 
पुनः असें म्हटलें  आहे कीं:— 
 

शांक्वाभदपांभडतवराः कवयरतवनेके ज्योभतर्ववदः समभवां च वराहपूवीः । 
श्रीभवक्रमाकध नृपसांसभद मान्यबुभद्धस्तेरध्यांहां नूपसखा भकल काभलदासः ॥ 
काव्यत्रयां सुमभतकृररु्वांशपूवध पूवध ततो ननु भकयश्रभुतकमधवादः । 
ज्योभतर्ववदाभरणकालभवर्ानशास्त्रां श्रीकाभलदासकभवतो भह ततो बभवू ॥ 
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ज्योभतर्ववदाभरण या ग्रांथाची भमती अशीं भलभहली आहे: 
 

वषःे बसरु्रदशधनाांबरगुणैवातो कलौ सांभमते 
मासे मार्वसांज्ञकेन भवभहतो ग्रांथभक्रयोपक्रमः । 
नानाकालभवर्ानशास्त्रगभदतां ज्ञानां भवलोक्यादरादेजे 
ग्रांथसमाभशरत्र भवभहता ज्योभतर्ववदाां प्रीतये ॥ 

 
भवक्रमानें, या देशाांत शक म्हणून म्लेच्छ भशरले होते तयाांचा पराभव करून इसवी सनाचे पूवी ३३ व े

वष े बकवा कभलयुगाचे ३०६८ व्या वषी बहदुराज्य स्थापन केलें . हे शक बहदुस्थानाांत कोठून आले याचा 
इभतहास साांपडत नाहीं. परांतु तयाांचे पराभवामुळें  भवक्रमास चक्रवती म्हणतात. शाभलवाहन हा शकजातीयच 
एक राजा होता, असेंही भकतयेक म्हणतात. 

 
१६० नरणराा भक्तत 

 
भक्त म्हणतात कीं, देवाची भकक्त नऊ प्रकारची आहे. ती नवभवर्ा भकक्त व ती पूवी कोणीं कोणीं 

केली तयाभवषयी पढुील दोन श्लोक आढळतात:– 
 

श्रवणां कीतधनां भवष्ट्णोः स्मरणां पादसेवनम् । 
अचधनां वांदनां दास्यां सख्यमातमभनवदेनम् ॥ 
श्रीकाांतः श्रवणे परीभक्षभतरभदैू्वयाभसकी कीतधने 
प्रल्हादः स्मरणेंऽभध्रपदमभजने लक्ष्मीः पृथुःपूजने । 
अकू्ररस्तवभभवांदने कभपपभतदास्ये ऽसख्येऽजुधनः 
सवध स्वातमाभनवदेने बभलरभतूकैवल्यमेषाां पदम् ॥ 

 
१६१ त्रयीदश धुत्र 

 
र्मधशास्त्राांत त्रयोदश पुत्र भलभहले आहेत ते:– (१) औरस, (२) दत्तक, (३) दौभहत्र, (४) के्षत्रज, 

(५) गूढज, (६) कानीन, (७) पौनभधव, (८) क्रीत, (९) कृभत्रम, (१०) स्वयांदत्त, (११) सहोढज, (१२) 
अपभवद्ध, आभण (१३) द्वामुष्ट्यायन. हे तेराही प्रकारचे पतु्र पूवधयुगीं चालत होते. परांतु हल्ली औरस व दत्तक हे 
दोन मात्र चालत असून बाकीचे अकरा रद्द केलें  आहेत. 

 
१६२ चीरोस अरताव 

 
भकतीएक पुराणाांमध्ये भवष्ट्णचेू १० अवतार वर्वणलेले आहेत, परांतु भागवताांत २४ भलभहले आहेत, 

तयाांचीं नावें: (१) श्रीयज्ञ, (२) कभपलमहामुभन, (३) कुमार, (४) ऋषभ, (५) दत्त, (६) मनु, (७) मोभहनीं, 
(८) हांसमरू्वत, (९) कृष्ट्णदै्वपायनव्यास, (१०) पृथु, (११) धु्रव, (१२) हयग्रीव, (१३) भभषक् म्हणजे 
र्न्वांतभर, (१४) देवर्वष, (१५) नारायण, (१६) कच्छ, (१७) कूमध, (१८) वराह, (१९) नरहभर, (२०) खवध, 
(२१) स्त्रीरासाभमर्ा, (२२) बुर्, (२३) कल्की, आभण (२४) कृष्ट्ण (द्वारकार्ीश). 
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१६३ लीकाचें अज्ञान 
 
लोकाांमध्ये हल्ली असें म्हणण्याचीं रीती पडली आहे की शास्त्राांत जो फेर बकवा मोबदला झाला तो 

शांकराचायानी केला. परांतु बौद्धमत मोडण्याचा क्रम जैभमनीपासून चालला होता तो कुमाभरल 
भट्ाचायापयंत तसाच चालला. हे आचायध शांकराचायाचे पूवी तीनशें वष ेझाले. तयाांची आश्वलायनसूत्रावर 
काभरका म्हणजे श्लोकबद्ध एक ग्रांथ आहे. परांतु, बुद्धाचे मत असें होतें की, कमध करणे हे व्यथध आहे. परांतु 
तयाचे वादी याांनी कमधस्थापना केली. तो कमधमागध होताां फारच वृबद्धगत झाला. व लोक ईश्वरास सोडून 
कमासच ईश्वर व वदेास देवता म्हणूां लागले् या मताचें खांडन शांकराचायानी करून कमध हें मोक्षाथी नव्हे, 
तर केवळ भचत्तशुद्धीचे कारण आहे असें ठरभवले. उत्तरमीमाांसाप्रभतपादनाखेरीज तयाांनी काांहीं केलें  नाहीं. 

 
१६४ धागाडंें 

 
पभहले लोक जेव्हा भोळे होते तेव्हाां नानाप्रकारचीं पाखाांडे उभी राहात होतीं. खानदेशाांत एक 

खांडूबोवा म्हणून होता, व सप्तशृांगास सीतारामबोवा म्हणून होते. याांपैकी सीतारामबोवा यानें गोपाळराव 
चाांदवडकर याांस आपले नादी लावनू तयाांजकडून लाखो रुपयाांची दौलत खराब केली, व शवेटी तो गोसाांवी 
होऊन भनघून गेला. तसेंच, बडोद्याचे प्रभसद्ध गोपाळराव मरैाळ याांची पतनी पतु्र होण्याकभरताां ह्या 
सीतारामबोवाांच्या सेवेंत ततपर असे् व ह्यामुळें  बोवाांचे माहातम्य फारच वाढलें  पूवीचे काळी गोपीचांदराजा 
यास मच्छेंरनाथानें राज्यावरून काढून टाभकलें  अशाभवषयीही गोसाांवी, गोंर्ळी व नाटककार वगैरे साांगत 
असतात. 

 
१६५ जुना इणतिास 

 
महाभारत, भवष्ट्णुपुराण, हभरवांश व भागवत इतयाभद सांस्कृत ग्रांथाांवरून, सुमारें तीन हजार वषांपूवी 

जे वांश झाले ते भलभहलेले आढळतात. तयापुढें मुसलमान येईपयंत इभतहास भमळभवण्याचें फार सांकट पडतें. 
तुटक दाखले मात्र साांपडतात, तयाांजवरून ज्या राजाांचीं नाांवें भमळतात, तीं येणेप्रमाणें—नांद, चांरगुप्त, 
भशलाभदतय, अशोक, सांपभत्तराज, भसद्धराज जयबसग, वनराज, भवक्रम, भोज, इतयाभद. परांतु याांचा 
अनुक्रमानें इभतहास लागत नाहीं. मुसलमान हे भदल्लीस आले तेव्हाां तयाांनीं पृर्थवीराजास मारून आपलें  राज्य 
स्थापन केलें . 

 
१६६ धवदेशीं खमन 

 
पूवी भवदे्यकभरताां लोक परदेशाांत जात होते असें यवनाांचे ग्रांथाांवरून ज्योभतषाांतील ताजक, रमल 

वगैरे ग्रांथ पांभडताांनीं रौमकपत्तनाांत जाऊन आभणले तयावरून समजतें. भास्कराचायध व वराहभमभहर इतयाभद 
पांभडत, यवनाांचीं शास्त्रें तपासून घेण्यालाांयक गोष्टी आपल्या ग्रांथाांत दाखल करीत असत. हेमाडपांत हे पूवी 
लां केत गेले होते आभण तेथून भकतीएक वस्तूांचा तयाांनी सांग्रह केला अशीही दांतकथा आहे. 
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१६७ किदूचें सोंरळें  
 
बहदु लोक सोंवळयाचे इतके छांदी झाले होते कीं, जेव्हाां भफरांगी लोक कोंकणचे बांदराांवर आपली 

जहाजें लावनू गाांव घेऊां  लागले, तेव्हाां कोंकणपैकीं बरेच भाग तयाांचे अमलाखालीं आले. पुढें तयाांनी बहदु 
लोकाांस बाटभवण्याचा प्रयतन केला व तयाांत फारसे श्रम पडले नाहींत गाांवाांत जें तळें बकवा भवहीर असेल 
तयाांत एखादा पावाचा तुकडा टाकावा, म्हणजे भततकेच कारणानें लोक म्हणत कीं, ‘आम्हीं बाटलों् ‘व 
दुसरे लोक ही म्हणत कीं, ‘अमका गाांव बाटला्’ याप्रमाणें हजारों लोक बाटले गेले् 

 
१६८ ब्राह्मिासं अरश्य माणितो 

 
ब्राह्मणाांस आपले कुळासांबांर्ीची माभहती असावी असे पूवापार साांगत आले आहेत. ती माभहती 

म्हणजे जात, नाांव, आडनाांव, शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर, मूळगाांव, कुळस्वामी, देव, भत्रपुरुष ह्या गोष्टी आभण 
वतनवाडी वगैरे असल्यास तें, असें ठाऊक असावें. 

 
१६९ मािात्म्यें 

 
प्रथम काशीचे माहातम्य वाढलें  असें अनुमान कभरताां येतें. नांतर तयाचा नमुना पाहून दुसरे के्षत्रींचे 

ब्राह्मणाांस उमेद येऊन तयाांनीं आपले गाांवचीं माहातम्यें भलभहलीं. तयाांत मुख्य भवषय असा असतो कीं, आमचे 
के्षत्र काशीपेक्षाां मोठे व श्रेष्ठ आहे. याांचीं उदाहरणे– 
 

आजन्म मरणाभ्यासाद्वाराणस्याां तु यतफलम् । ततफलां  भनभमषारे्न पांचवट्याां तु राघव ॥ 
पांचवटीमाहातम्य. 

 
दभक्षणाभभमुखे गांगा यत्र देवो नृकेसरी । तत्र श्रीर्ववजयो तीथध काश्याां शतगुणां भवते् ॥ 

कुशतपधणमाहातम्य. 
 
रेवातीरे तपः कुयान्मरणां जान्हवीतटे । दानां दद्यातकुरुके्षते्र भत्रभवर्ां गौतमीतटे ॥ 
केदारे च कुरुके्षते्र पुष्ट्करे श्रीस्थले तथा । प्रयागे पांच वषाभण माघस्नानां करोभत यः ॥ 

पद्मपुराण, उत्तरखांड. 
 
काश्याां माघे च यतपुण्यां सवधतीथेषु यतफलम् । ततफलां  समवाप्नोभत साभ्रमतयवगाहनात् ॥ 

साभ्रमतीमाहातम्य 
 
काशीयात्रा पाांच, द्वारकेच्या तीन; । पांढरीची जाण एक यात्रा ॥ 

तुकाराम 
 
इतयाभद शतशः उदाहरणें आहेत. 
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१७० राद 
 
या देशाांत जीं भकतीएक मतें चालतात व ज्याांचा अद्याभप भसद्धाांत झाला नाहीं, तयाांस वाद म्हणतात. 

तयाांपैकीं भकतयेक वादच आहेत ते:—दै्वतवाद, अदै्वतवाद, पदाथधवाद, मायावाद, ईश्वरवाद, अनातमवाद, 
अनाभदवाद, कमधवाद, उद्योगवाद, बह्मवाद, शुद्धादै्वतवाद, भनगुधणवाद, सगुणवाद, भवभशष्टादै्वतवाद, 
पुनजधन्मवाद, पभरणामवाद, भवग्रहवाद, वगैरे. असेच पभहली एकादशी,व दुसरी एकादशी, प्रतयक्षपशु बकवा 
भपष्टपशु इतयाभद अनेक वाद सारखे चालले आहेत. याांचे भसद्धाांत कालयत्रीं होण्याचें भचन्ह भदसत नाहीं् 

 
१७१ जैन 

 
जैन लोकाांचीं के्षत्रें—काठेवाडाांत पाभलटाणा, गयेजवळ सम्मतभशखरजी, आबपूवधत, जुनागड, 

आकोल्याजवळ अांभत्रक, रार्नपुराजवळ पारखजी सांकेश्वर, भडोचेजवळ कावी इ. आहेत. 
 

१७२ जैन ब्राह्मिाचें रेद 
 
म्हैसुरास व बांगलूरास जैन ब्राह्मण आहेत ते चार वदे पढतात. तयाांचीं नाांवें—१ सद्धमधवदे, २ 

ततवाथधवदे, ३ आगमाथधवदे, आभण ४ द्वादशाांगवदे. 
 

१७३ णनवणनवाळे माखप 
 
प्राचीन मनूनें होमहवनें करण्याची रीभत स्थापन केलीं, ती बहुतकालपयंत चालली. पुढें तया 

खटपटीचा लोकाांस कां टाळा येऊन तयाांनीं ज्ञानमागध काढला. तेव्हाां प्रथम साांख्य भनघाले. नांतर षड्दशधनें 
भनघालीं व शवेटीं बौद्ध अवतार होऊन ज्ञानतयाग सांन्यास वाढला. परांतु तयासही लोक कां टाळले तेव्हाां 
भकक्तमागध भनघाला. कमधकाांडाांत लहान मोठे देव, ज्ञानकाांडाांत सवधत्र देव व भकक्तमागात एक देव असें 
झालें . 

 
१७४ धीकळ गं्रथ 

 
ज्याचे लाांबीरुां दीचा पत्ता नाहीं तयाांत सवांस भशरण्यास साांपडतें. ज्याचें गोत्र ठाऊक नाहीं तयाचें 

गोत्र काश्यप. जो भवषय कोठें आढळत नाहीं तयास जागा बौर्यनसूत्रः म्हणजे, तया सूत्राचा पत्ता नसून 
पाभहजे तयानें तयाचाच आर्ार साांगावा. जी उपासना वदेाांत नाहीं ती उपभनषदाांत पाहावी. आभण याचप्रमाणें 
अनेक महातम्यें व कथा याांभवषयीं स्कां दपुराणाचा पत्ता नाहीं म्हणून तयाचें नाांव घेण्यास सवांस साांपडतें् 

 
१७५ णधवान् धोव 

 
पैगांबराचे पाठीमागें सय्यदाचे वांशाांत बगदाद येथें एक सारु् झाला, तयाचें नाांव कुतबरबानी ऊफध  

पीरान् पीर बकवा अबदुलट कादर भजलानी ऊफध  महबूब सुभानी. या पुरुषास फकीर लोक फार भजतात आभण 
तयानें पुष्ट्कळ करामती केल्या असें म्हणतात. खांडेराव महाराज यास फकीर लोकाांनीं या भपराच्या करामती 
साांगून व तो नवसास पावतो म्हणून तयाचे मनाांत भरभवलें  होतें. याजमुळें खांडेरावानें बावन्न लक्ष रुपयाांची 
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मोतयाांची न रतनाांची चादर तया मनुष्ट्याचे कबरेवर बगदाद शहरास पाठभवण्याकभरताां तयार केली होती व 
बडोद्यास मोठाल्या सरकारी दुकानाांस या पीराचींच नाांवें भदलीं होतीं. कुतबरबानी मौलाअल्ली, महबुब 
सुभानी हीं नाांवें बडोद्याचे वशेीवर कोरलीं होतीं. कीं, तेणेंकरून तया शहरास सवधदा बरकत यावी. जसे 
फकीर गुरु साांगत तसे महाराज करीत होते. या सारु् पुरुषाचे वांशाांत सय्यद अहमद रफई साहेब म्हणनू 
एक पुरुष झाला तयाचे नाांवावर अद्याभप मुसलमान आपले शरीरास पीडा करून घेऊन लोकाांस तमाश े
दाखभवतात, आभण रफई साहेबाचे आशीवादानें हें होतें म्हणून लोकाांस भ्रम घालतात. गालाांतून चाकू 
घालतात. अांगाांत सुरी टोंभचतात व पोटाांत चाकू घालतात. परांतु याांत रफई साहेबाांचें नाांव मात्र असून ही 
सवध कृभत व युकक्त आहे. 

 
१७६ णठकणठकािचे धुजावो 

 
पांढरपूरचे पुजारी याांस बडव े म्हणतात. सप्तश्रृांगचे पुजारी याांस भोपे म्हणतात. बत्रबकचे तुांगार, 

व्यांकोबाचे दासरी, तुळजापुरचे भतेु, जेजूरीच्या खांडोबाचे वाघे, मथुरेचे चौबे, कलकत्त्याच्या कालीचे पांडे, 
काशीचे गांगापतु्र, द्वारकेचे गुगुभळये, यलां मा व बनशांकरीच्या भाभवणी, गयेचे गयावळ, प्रयागचे प्रयागवळ, 
ह्याप्रमाणें भठकभककाणच्या देवाांचे पुजाऱ्याांस नाांवें आहेत. 

 
१७७ वाम र िनुमान् याचं्या मूतीचे प्रकाव 

 
श्रीरामाचीं देवळें बाांर्तात तयाांत दोन प्रकार असतात:–एक वनवासी राम, म्हणजे राम लक्ष्मण व 

सीता याांच्या उभ्या मूती करतात. व दुसरी पट्ाभभभषक्त राम, म्हणजे पाांच मूती बसलेल्या करून तयाांत भरत 
व शत्रुघ्न हे जास्ती असतात. कोणी तेरा मूती करतात. तयाांत वरील पाांचाांभशवाय नळ, नीळ, जाांबुवांत, अांगद 
वगैरे दरबार असतो. याचप्रमाणें हनुमांताचे मूतीच्या दोन तऱ्हा आहेत. वीर हनुमान् व दास हनुमान् पभहली 
मूती उड्डाण कभरते आहे अशी असते, व दुसरी हात जोडून उभी असते. 

 
१७८ अणाक मास 

 
अभर्कमास यास र्ोंडा, मलमास व पुरुषोत्तममास असें म्हणतात. ते १२ वषात चैत्र, ज्येष्ठ व श्रावण 

हे अभर्क होतात. १८ वषानीं आषाढ अभर्क येतो. २४ वषानीं भारपद अभर्क येतो. १४१ वषानीं अभर्क 
आभश्वनमास येतो. व ७०० वषानीं अभर्क कार्वतकमास येतो. आभश्वन व कार्वतक हे दोन मभहने अभर्क आले 
तरी तयाांस अभर्क म्हणत नसून भारपदापयंत मात्र अभर्क म्हणतात. ज्या वषी अभर्क आभश्वन पडतो तया 
वषी पौषक्षय होतो. व तया वळेीं दोन प्रहरपयंत मागधशीषध व दोन प्रहराांनांतर पौष होतो. आभण याप्रमाणें तया 
दोन्ही मभहन्याांचीं र्मधकमेही एकाच मभहन्याांत कभरतात. या जोडमासाचें नाांव सवसपध आहे. कार्वतकापुढील 
चार मभहने अभर्क होत नाहींत व आभश्वनाचे पूवी क्षय मास होत नाहींत. 

 
१७९ भ्रष्टक्षणत्रय 

 
मनूनें असें भलभहलें  आहे कीं, क्षभत्रयाांनीं मुख्य आठ राष्ट्रें वसभवलीं, परांतु पुढें भक्रयालोपानें तयाांस 

ब्राह्मणाांचें गुरुतव सुटल्यामुळें तीं भ्रष्ट झालीं:– 
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पौंिकािौंडरभवडाः काांबोजा यवनाः शकाः । 
पारदाः पल्हवािीनाः भकराता दरदाः खशाः ॥४४ ॥ 
शनकैस्तु भक्रयालोपाभदमाः क्षभत्रयजातयः । 
वृषलतवां गता लोके ब्राह्मणानामदशधनात् ॥४६ ॥  

मनुस्मृभत अ. १०. 
 

१८० णस्त्रयाचंो यीनयता 
 
भस्त्रयाांना पुरुषाांनीं मान द्यावा. कारण, तेणेंकरून ईश्वराची प्रसन्नता राहते. याभवषयीं मनूचें मत पढुें 

भलभहलें  आहे. तयाजवरून पूवीचा समज व सभद्वचार कसा होता हे ध्यानाांत येतें:– 
 

यत्र नायधस्तु पूज्यांते रमांते तत्र देवताः । 
यतै्रतास्तु न पूज्यांते सवास्तत्राफलाः भक्रयाः ॥५६ ॥ 
सांतुष्टो भायधया भता भत्रा भाया तथैव च । 
यकस्मनै्नव कुले भनतयां कल्याणां तत्र वै धु्रवम् ॥६० ॥ मनुस्मृभत अ. ३. 

 
परांतु ह्याभवरुद्ध लोक भवर्वाभदकाांस छळून कल्याण इकच्छतात, तें कसें होईल? 
 

१८१ रेदाचें मित्त्र 
 
वदेाची महती मनूनें वणधन केलीं आहे. ती अशी कीं, चार वणध, चार आश्रम, स्वगध, नरक, भतू, 

भभवष्ट्य आभण वतधमान हीं सवध वदेानें साांभगतलीं आहेत. तयाजपासून तीं भशकावी:– 
 

चातुवधण्यध त्रयो लोकाश्वतवारिाश्रमाः पृथक् । 
भतूां भव्यां भभवष्ट्यां च सवध वदेातप्रभसद्ध्यभत ॥९७ ॥ मनुस्मभृत अ. १२. 

 
१८२ ऋणष 

 
पूवीपासून बहुतकरून ऋबषचे ग्रांथ आहेत. व ते ऋभष ग्रांथकते असून ते नवीन र्मधशास्त्रप्रभतपादक 

होते. हे ऋभष सहा प्रकारचे र्भरले आहेत:– (१) छांदऋभष, (२) ब्रह्मऋभष, (३) महर्वष, (४) राजर्वष, (५) 
गोत्रऋभष, आभण (६) देवऋभष. याांपैकीं पभहल्या वगांतील वभसष्ठ, कण्व इतयाभद छांदऋभष होत; दुसऱ्यातील 
अभत्र वगैरे हे ब्रह्मऋभष; भतसऱ्याांतील भगुृ वगैरे महर्वष; चवर्थयाांतील भवश्वाभमत्र, भप्रयव्रत, जनक, ऋतुपणध 
वगैरे राजर्वष; पाांचव्याांतील शाांभडल्य, कौंभडण्य वगैरे गोत्रऋभष, आभण सहाव्याांतील नारद हा देवऋभष होय. 
हे सवध ऋभष ब्राह्मणाांचेच वांशज नसून तयाांत क्षभत्रय वैश्य शूर व अप्सरापुत्र इतयाभद होते. म्हणून ऋभषचें कुळ 
व गांगेचें मूळ शोरू्ां नये असें म्हणतात. कवषऐलुष हा छांदऋभष शूर असून राजर्वष हे क्षभत्रय होते; ब्रह्मर्वष हे 
ब्राह्मण, आभण देवर्वष हे आयध लोकाांचे मूळ भमूींतील रभहवासी होत; छांदऋभष म्हणजे वदेाांचे मांत्र ज्याांनीं केले 
ते; महर्वष म्हणजे ज्याांचे वांश मोठे ते; तयाांस प्रजापभत असेंही नाांव आहे. आभण गोत्रऋभष म्हणजे हल्लींच्या 
ब्राह्मणाांचे पूवधज ते, परांतु पढुें ह्या ऋषींभवषयीं पुराभणकाांनीं अद भतु गोष्टी प्रभसद्ध केल्या. कीं, कोणी सागर 
पीत, कोणी गगेस माांडींत दाबून टाकीत, कोणीं साठ खांड्या अन्न खात. अशीं खोटसाळ व असांभाव्य 
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माहातम्यें प्रभसद्ध झाली. आभण तशी सामर्थये साांप्रतच्या ब्राह्मणाांत जेव्हाां भदसेनात तेव्हाां ऋभष नष्ट झाले असें 
ठरलें . ब्राह्मणाांचे महत्त्व जाण्यास दुसरें कारण असें कीं, ते लोभी होऊन भवद्यातपहीन झाले. भतसरें कारण 
असें झालें  कीं, ब्राह्मण ही ज्ञाभत वांशपरांपरा ठरली, तेव्हाां एकाच जातीत सवध ऋभष व्हाव ेहें असांभाव्य आहे. 
पूवी जेथें ऋभषतव दृष्टीस पडे तो ऋभष ठरत असे. परांतु पुढें तयाचा सांकोच झाल्यामुळें  आताां कोणी ऋभष 
नाहीत असें ठरलें , हें मोठें अभनष्ट झालें . एकाच जातींत जसे सवध वीर बकवा सवध भक्त झाले नाहींत 
तयाचप्रमाणें ऋषीही एकाच जातींत उतपन्न झाले नव्हते. देवऋभष ह्मटलेल्याांस जाभत होती असें भदसत नसून 
ते जातीर्मध झाल्याचे पूवीचे लोक होते असें वाटतें. 

 
१८३ अक्ननिीत्रो 

 
पूवी, अकग्नहोत्री ब्राह्मणाांस बोलावनू आणनू तयाांना घरें व नेमणुका करून देऊन ब्रह्मकमध 

करावयास लाभवलें  असताां तयाांत मोठें पुण्य आहे असें मानीत असत. यास्तव क्षभत्रय राजे व इतर बहदुराजे हे 
तयाप्रमाणें ब्राह्मणाांची वस्ती करवीत. याांचीं उदाहरणें बहुत आहेत. वाईस मार्वराव रास्ते याांणीं र्मधपुरी 
वसभवली. तया वस्तीकभरताां सरकाराांतून मौजे कें जळ हे गाांव इनाम करून देऊन ब्राह्मणाांस घरे करून 
भदलीं आहेत. खांडेराव रास्ते याांस मौजे वाकरूळ हे आांग्ऱ्याांचे इनामी गाांव असून तेथें वस्ती करण्याकभरताां 
आांगे्र सरकाराांनीं एक मोठी खार भदली आहे, भतच्या उतपन्नाचे भाग करून देत असतात. याचप्रमाणे 
प्रभतभनर्ींनीं कऱ्हाडास ब्राह्मण वसवनू अग्रहार गाांव भदले आहेत. गोभपकाबाई पेशव े याांणीं नाभसकाजवळ 
गांगापुरास याचप्रमाणें वस्ती करभवली आहे. भशवाय गोभपकाबाईांनीं भनफाड तालुक्याांतील भचतेगाांव हे १३ 
ब्राह्मणाांस व्यभतपाताबद्दल दान केल्याचें प्रभसद्ध आहे. अहमदाबादेस आबा शलूेकर याांजकडे गुजराथ सुभा 
झाला तेव्हाां तयाांनीं जे पाांच अकग्नहोत्री दभक्षणेंतून नेऊन व तयाांस वषासनें करून देऊन अहमदाबादेस भरेंत 
घरें देऊन ठेभवले आहेत, तयाांचीं नाव—े 

 
(१) वैजनाथभट, याांचे पुत्र रामभट तुळजापूरकर; (२) श्रीभनवासभट पुणताांबेकर, याांचा मुलगा 

बाळकृष्ट्ण भकणगी. (३) भशवरामभट अयाभचत नाभसककर; (४) रांगभट नाभसककर; (५) राजारामभट 
जामखेडकर. प्राचीनकाळीं भसद्धराज जयबसग म्हणनू अकन्हलपूरचा राजा होता, तयाणें बहदुस्थानाांतून 
सहस्रब्राह्मण नेऊन व तयाांस स्वास्र्थय देऊन गुजराथेंत वसभवलें . ह्या जातीस हल्लीं औदीच्यसहस्र असें 
म्हणतात. तयाकाळीं भकतीएकाांची अशी प्रभतज्ञा असे कीं, दान म्हणनूघ्यावयाचेंच नाहीं. राजे पाठीस लागत 
कीं, ‘दान घ्या;’ आभण तयाांत जो दान घेई तयास जातीबाहेर ठेवीत. याजमुळें औदीच्य टोळभकया ही जात 
गुजराथेंत उतपन्न झाली. ब्राह्मणाांस इच्छाभोजन द्यावें अशी प्राचीन चाल होती; तयाची भश्रयाळ राजाचे 
आख्यानाांत तर पराकाष्ठा वर्वणली आहे. याप्रमाणें ब्राह्मणाांनीं सवधस्वी लोकाांस आपले कबजाांत आणनू 
स्वकीय महत्त्व वाढभवलें  होतें. अद्याभपही बाया बापड्या व तयाांजसारखेच जे गृहस्थ आहेत तयाांजमध्यें ही 
समजूत कायम आहे. आताां यापासून देशाांचे भहत झालें  बकवा अभहत झालें  याचा भवचार सवांनीं करावा. 
 

१८४ धुजावो 
 
मालवणचे भकल्ल्याांत भशवाजी महाराजाांची मूर्वत आहे, भतची पूजा अभ्यांकर म्हणून ब्राह्मण आहेत ते 

कभरतात व तया मूतीवर अभभषेक कभरतात. दुसरे ब्राह्मणही तेथें अभभषेकास जातात. या देवळाचे कारभारी 
राणेराव म्हणनू मराठे आहेत. तयाचप्रमाणें बावामलां ग म्हणून कल्याणाजवळ एक पीराचें स्थान आहे तयाचे 
पुजारी केतकर उपनाांवाचे ब्राह्मण आहेत. अव्वल इांग्रजींत काांहीं मुसलमानाांनी या ब्राह्मणाांशीं तांटा करून 
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सरकाराांत भफयाद केली, तेव्हाां ब्राह्मणाांनीं साहेबाांचे भवद्यमानें पीरास भचट्ठ्या टाकण्याचें ठरभवलें  व ज्यास 
पीर कबलू करील तयास पजुारीपणा द्यावा असें ठरल्यावरून पीरापुढें भचट्ठ्या टाकल्या. तयाांत ब्राह्मणाचेंच 
नाांव आलें . तयाप्रमाणें केतकर हे पीराची शुश्रूषा ठेभवतात. हा पीर पेशव्याांस पावल्यावरून तयाांनीं मुळी हें 
सांस्थान केतकराांकडे भदलें  असें म्हणतात. असेंच मारवाडाांतही जैनाांचे देवळाांत देवाचे पजुारी ब्राह्मण 
असतात् 

 
१८५ उधाध्याय 

 
भकतीएक ज्ञातींत दुसऱ्या भकतीएक ज्ञातींचे ब्राह्मण पुरोभहत नेभमलेले आहेत:—भांगसाळी, लवाणे 

व ब्रह्मक्षभत्रय याांचे उपाध्ये सारस्वत ब्राह्मण आहेत. याजवरून तया चारी जाती पांजाबाांतील असाव्या असें 
भदसतें. तयाचप्रमाणें भाटे याांचे उपाध्ये पोकणे ब्राह्मण आहेत. 

 
१८६ सीनयाचें नािें 

 
पूवी कनाटकाांत सोन्याचें नाणें चालत होतें. होनाचीं नाांवें तर कृष्ट्णशाई होन, सदाभशवशाई होन, 

हुकेरी, आनांदराई, वराही, मतस्यहोन (हें चार रुपयाांचें नाणें), वगैरे अनेक आहेत. पुढें मुसलमानाांनीं एक 
सुलतानी होन केला; तयास इांग्रज ‘पेगोडा’ असें म्हणतात. तयाचीही बकमत चार रुपयेच आहे. या होनाांचे 
पोटीं अर्ा होन, पाव होन, हे भागही आहेत. तयाांची बकमत दोन रुपये, एक रुपया, अशी आहे. याभशवाय 
‘फनम’ म्हणून अर्ा रुपया बकमतीचें नाणें आहे. तयाचे पोटीं चुणी व डाळी याप्रमाणें चार आण्याांचें सोन्याचें 
नाणें आहे. रामटकी म्हणनू एक ५० रुपये बकमतीचें सोन्याचें नाणें आहे, तयाजवर रामाची व हनुमांताची मरू्वत 
असते. याभशवाय मुसलमानाांचे कारकीदीत झाडशाई, अकबरी, जहानभगरी वगैरे मोहोरा पाडून तें नाणें 
सुरू झालें  आभण युरोपाशीं व्यापार असताांना तया वळेीं व्हेभनस येथून बहदुस्थानच्या मालाचे मोबदल्याांत 
पुतळयाचें नाणें इकडे आलें  तेंही चालू आहेच. 

 
१८७ ाातु र धाषािाचं्या गािो 

 
महाबळेश्वर, नरवर, पांचमहाल, बरवाई, वगैरे भठकाणीं पूवी लोखांडाचे कारखाने असून ते 

चालभवणारी जात र्ावड म्हणून होती. र्ावडाांनीं लोखांड केलें  म्हणजे भघसाडी, लोहार हे तयाचे नग करीत. 
याचप्रमाणें हल्ली कापडवांजास व भदल्लींस काांचेचे कारखाने आहेत. पावसाळयानांतर ऊस म्हणून जभमनीवर 
एक प्रकारचा मातीसारखा पदाथध होतो; तो जमा करून तयाची भट्ी लाभवली म्हणजे काांच होते. तया 
काांचेच्या भशशा, बाांगड्या असे पदाथध इकडे होतात. परांतु ही काांच चाांगली नसून ज्या लोकाांचे हातीं हे 
कारखाने आहेत ते अगदीं भभकारी आहेत व तयाांसकोणतयाही प्रकारचें उते्तजक नाहीं. ईडरचे डोंगराांत 
स्लेटीचे नरम दगड असून तयाच्या वाट्या, पेले, मूर्वत वगैरे घडून भवकावयास, आभणतात. रतनपूर, 
चुडाराणपूर वगैरे भठकाणीं हकीक, यमुनी स्फभटक, वगैरे उांच भकमतीचे दगड साांपडतात. तयाचप्रमाणें 
गयेस व कावी म्हणून भडोचेजवळ एक बेट आहे तेथेंही असेच अनेक प्रकारचे मूल्यवान् दगड साांपडतात. 
गयेस कथील, ताांब,े कोळसे, याांच्या खाणी डोंगराांतून आहेत व सुवणधही काांहीं भठकाणीं सापडतें. 
ऊसमातीचा इकडे साबणही होतो. या साबणाचे कारखाने गुजराथेंत असून ते बोहरी लोकाांकडे आहेत. या 
देशाांत सोरा काढण्याचे कारखानेही बहुत भठकाणीं होण्याजोगे आहेत. पावागडाखालीं सोऱ्याची जमीन 
पुष्ट्कळ आहे. तेथून तो काढून जर भवलायतेंत पाठभवला तर बहुत नफा होईल. जुनागडची सुांदरीक नदी 
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उफध  सुवणधरेखा याांत सोनें आहे. जामनगरचे रानाांत मोकळगाांवाजवळ ताांब्याची खाण आहे. परांतु जे र्ांदे 
कभरतात ते भभकारी असून तयाांस सामर्थयध व उते्तजन नाहीं आभण जे श्रीमांत आहेत ते रु्ांदींत असून उल्ल ू
आहेत. याचप्रमाणें हे उद्योग यांत्राांवाांचून पडून राभहले आहेत. 

 
१८८ शालग्राम 

 
शालग्रामभशला ही वैष्ट्णव लोक प्रतयक्ष भवष्ट्णुमरू्वत माभनतात, तयाचें तीथध घेतात व तयास नैवदे्य 

दाखभवतात. पुराणाांत तयाचे परीके्षवर पुष्ट्कळ अध्याय आहेत तयाांवरून तयाांच्या मरू्वत कोणतया प्रकारच्या 
आहेत याची जी परीक्षा आहे ती तयाचीं चक्रें  व मुखें व मोजून तयाचा भनिय होतो. याभवषयीं पुराणाांत 
माहातम्य भलभहलें  आहे ते:— 

 
शालग्रामभशलायाां तु भनतयां सांभनभहतो हभरः । 
तेषाां स्पशधनमाते्रण मुच्यते सवधभककल्बषैः ॥१ ॥ 
भहरण्यवज्रकीटेन भनर्वमतां चक्रमुत्तमम् । 
तत्र स्नानमवाप्नोभत वाराणस्याः शताभर्कम् ॥२ ॥ 
म्लेच्छदेशऽेशुचौ वाभप चक्राांको यत्र भतष्ठभत । 
योजनानाां तथा त्रीभण मम के्षत्रां वसुांर्रे ॥३ ॥ 
यो मृतस्ततसमीपे तु मृते वा भनयतेंऽतकम् । 
सवधमोक्षमवाप्नोभत सतयां सतयां न अन्यथा ॥४ ॥ 
शालग्राममयी मुरा सांकस्थता यत्रकुत्रभचत् । 
वाराणस्याां यवाभर्क्यां सांगताद्योजनत्रयम् ॥५ ॥ 

पदमपुराण. 
 
नेपाळाांत परशुपभतनाथ आहे, तयापासून वर १५० कोसाांवर मुक्तनाथ म्हणून भशवस्थान आहे, तेथें 

गांडकी नदींत हे पाषाण साांपडतात. तेथें या पाषाणाांचा मोठा पवधतच असून तयाचे दगड आणून तयाांच्या मूती 
कभरतात व तयाांजवर यांत्रें कोरतात. भशवाय तया पाषाणाचे खल होतात व सोन्याच्या कसोटीलाही हाच 
दगड उपयोगी पडतो. शालग्रामास स्भत्रया व शरू याांणीं स्पशध करूां  नये असें मत आहे. परांतु हें ब्राह्मणाांचें 
मत बैराग्याांनीं गुांडाळून ठेवनू ते वाटेल तयास शालग्रामाची पूजा करूां  देतात. वैष्ट्णवाांमध्ये शालग्रामपूजा श्रषे्ठ 
र्भरली आहे. इतर ब्राह्मण जें प्रायभित्ताथध पांचगव्य घेतात तयाबद्दल वैष्ट्णव हे शालग्रामावर पाणी घालून 
तयाचें तीथध घेतात. या दगडाांवर सोन्याच्या बारीक रेघा असतात. तयाांवरून ते सोन्याच्या खाणींशीं सांलग्न 
असणारे दगड असाव ेअसें अनुमान होतें. 

 
१८९ दखड 

 
दगड फोडून नग कभरतात तयाांचीं नाांव:े—गुांडा, पाटथरा, डबर, बेंदरी, भचरा, ढापा, फरस, 

बाांडकी, तोड, उथळी, लादी, वगैरे. 
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१९० नौका र त्याचें भेद 
 
दयांत नावा असतात तयाांचें रूप, आकृती व बाांर्णी याांवरून तयाांचीं वगेवगेळी नाांव ेअसतात:— (१) 

बांदरबोट, (२) तर, (३) होडी, (४) नाव, (५) डोणी, (६) पडाव, (७) पनेळ, (८) बतेला, (९) गुराब, 
(१०) बडगी, (११) उलमी, (१२) जांक, (१३) जॉली बोट, (१४) केभबन बोट, (१५) गलबत, (१६) तारूां , 
(१७) जहाज, (१८) बाकध स, (१९) भतकध टा, (२०) आगबोट, (२१) मनवार (म्यान् ऑफ वॉर), (२२) 
महाभगरी, (२३) फतेमारी, (२४) बगला, (२५) मचवा, (२६) बकीण, (२७) तराफ. 

 
नावचेे पोटसामान असतें तें:— (१) नाळ, (२) सुकाण,ु (३) डोलकाठी, (४) वल्हें, (५) शीड, 

(६) नाांगर, (७) दोर, (८) भशडाची बशकाळी, (९) ताज, (१०) कपी, (११) वालदी, (१२) गमत वगैरे. 
 
याभशवाय खलाशाांची पभरभाषा आहे ती:—वरवा, घोस ह्मणजे डावी बाजू; दमण ह्मणजे उजवी 

बाजू; भनरीम ह्मणजे ओझें; वगैरे. 
 

१९१ कीळ्याचंीं नारंें 
 
गुजराथेंत कोळयाांस ठाकोर ह्मणण्याची चाल आहे. भशवाय तयाांस बाभरया, र्राळा व पगी असेंही 

ह्मणतात. 
 

१९२ ाानयें 
 
या देशाांत सवध र्ान्यें भपकतात परांतु ग्रांथाांतरीं अठरा र्ान्यें ह्मटलीं आहेत तयाांची यादी:— 
 

 सांस्कृत नाांवें प्राकृत नाांवें   सांस्कृत नाांवें प्राकृत नाांवें 
(१) गोरू्म गहूां  (१०) भप्रयांगव राळे 
(२) व्रीही, शाली ताांदूळ  (११) श्यामक साांव े
(३) तुवरी तूर  (१२) यवनाल जोंर्ळे 
(४) मुर मूग  (१३) लां क लाख 
(५) चणक हरभरे  (१४) हरीक कोरे 
(६) भतल तीळ  (१५) चवली चवळया 
(७) यव जव  (१६) नीवार भगर वगैरे 
(८) माष उडीद  (१७) कुभलतथ कुळीथ 
(९) मसुरा मसुरा  (१८) वाटाणे (?) वाटाणे 

 
भशवाय नाचणी, मका, बाजरी, राजभगरा वगैरे र्ान्येंहीं इकडे सवधसार्ारण आहेत. याांपैकीं जोंर्ळे, 

बाजरी, मका, हीं राक्षसी र्ान्यें ह्मणतात; कारण तीं आयावतांतील नसून हेमाडपांताांनीं लां केकडून आभणली 
आभण दभक्षण भदशा ही सवधदा राक्षसभभूम ह्मटली आहे. 
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१९३ तादुंळाचं्या र खव्िाचं्या जातो 
 
ताांदुळाांमध्यें पढुें भलभहल्याप्रमाणें बहुत जाती आहेत:–अांबेमोहोर, ताांबसाळ, पांखाळी, भजरेसाळ, 

कमोद, इलाची, सुतरसाळ, पटणी, बहाड, कचरी, दोडकी, महाडी, कोळांबा, बोडकें  बकवा कोबथभबरी, 
भनपुजं, महाद्या, वरांगळ, भडस, तवसाळ, साठी, सुखवले रायभोग, दोडका, घोसाळवले, कानडा, हळवा, 
कृष्ट्णसाळ इ. याचप्रमाणें बक्षी, खपला, जोडपोट्या अशा अनेक जातींचे गहूां असतात. 

 
१९४ जोंाळ्याच्या जातो 

 
जोंर्ळयाच्या जाती बहुत आहेत. तयाांपैकीं शाळू, अरगडी, हुांडी, मालदाांडी, बपवळा, ताांबडा, 

गुडदी, कावली, काठे, मोभतया, कुचकुची, कोल्ही, दुर्मोगरा वगैरे मुख्य आहेत. 
 

१९५ वानभाज्या 
 
पावसाळयामध्यें रानाांत आपले आपण भाज्या उगवतात, तयाांतील चाई, करटुलीं, गोमेटी, 

खारीभाजी, पाणथरी वगैरे प्रभसद्ध आहेत. याांभशवाय एक श्लोक आढळला आहे तयाांत अशा भाज्याांचीं वीस 
नाांवें सापडतात. तीं अशीं:– 

 
काकी, आकुल, चोच, फाांद, मुरवा, बदडा, कुरा, पेंढरें, 
भारांगे, कवलू, डहाण, कुरडू, बचचोरठी, भोकरें, । 
तेरें, नाांवळ, टाकळा, फटकुरी, औदाांबरें, पाखरी, 
शाखा या वबनच्या करूभन भपुती भोक्ता म्हणावा हरी ॥ 

 
याांभशवाय आबई, कोळाई, चाई, शवेगा, गोडकुचली वगैरे अनेक वनभाज्या आहेत. 
 

१९६ धणरत्र धदाथप 
 
बहदु लोकाांत, भकतयेक जनावराांचे अांश असतात तेही पभवत्र मानतात. ते पदाथध: 
 

अांश. जनावर. उपयुक्त व पभवत्र पदाथध. 
आस्थी. गेंड्याच्या, हत्तीच्या इ. खडकपात्र, शांख, बशपले, हकस्तदांत. 
केश. डुकराचे.  कुां चे, (देव उजळण्याकभरताां) 
माांस. मृगाचे, गाईचें. कस्तूरी, गोरोचन. 
चमध. सपध, हभरण, व्याघ्र. काांत, कृष्ट्णाभजन, व्याघ्राांबर. 
नख. वाघाचें. वाघनख. 
कृमी. भकरभमज, मरु्मभक्षका. भकरभमजी रांग, मेण. 
पांख.  मोर. मोरचेल. 
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भवष्ठा, मूत्र. गाईचें. गोमय, गोमूत्र. 
उकच्छष्ट. वासराांचें. घारोष्ट्ण दूर्. 
वमन.  माशीचें. मर्. 

 
१९७ लीगंडाच्या जातो 

 
लोखांडाच्या जाती पुष्ट्कळ आहेत व तया वगेळाल्या कामास लाभवतात. भसकई, रूपाशाई, रेल, 

मनवरी, बाबशाई (रोलछाप), बीड, पोलाद, गजवले, माळवी, इ. 
 

१९८ काधसाच्या जातो 
 
कापसाच्या अनेक जातीं आहेत तयाांत लाभळया, जभडयाां, वागड, कानमी, नरमा, इ. मुख्य आहेत. 

कोणाचें बोंड फुटून कापूस बाहेर पडतो, कोणाचें फुटत नाहीं, कोणाची तार लाांब असते, कोणाचें झाड मोठें 
असतें, कोणाचें झाड पाांच वष े राहतें, व कोणाचें वषास पेरावें लागतें. नरमा जातीच्या कापसास 
देवकापूसही म्हणतात. तयाच्या भबया वगेळया नसून जडलेल्या असतात व तया फोडून पेराव्या लागतात. 

 
१९९ लुखडीं 

 
बायकाांच्या साड्याांमध्यें अनेक जाती आहेत तया:– चांरकळा, रास्ता, गुलाली, अांभजरी, रूरकाांठी, 

पोफळी, बाळपट्ी, गोमीकाांठीं, मोतेचूर, नारळीपदरी, दांभडया, र्ावडी, येवली, अहमदाबादी, सोलापुरी, 
कनाटकी, गभधसुती, शालू, पैठणी, कवधतीकाांठी, रुइफुली, वगैरे. 

 
२०० माधें 

 
अनेक भठकाणीं मापें चालतात तीं:– पल्ला, कळशी, माप, पायली, फरा, भचपटें, खांडी, मुडा, मण, 

अर्ोली, भटपरी, शरे, वगैरे. 
 

२०१ खणित 
 
गभणताचे तीन भाग आहेत:–होरा, गभणत आभण सांभहता. होरा म्हणजे जातक, ताजक, व प्रश्न 

केला तर उत्तर साांगणें; गभणत म्हणजे देशकालज्ञान; आभण सांभहता म्हणजे मुहूतध व तयाचीं फलें  वगैरे. 
 

२०२ ामप 
 
र्माचे चार भाग बकवा पाद आहेत ते : तप, सतय, व्रत, व दान. 
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२०३ रैद्यक 
 
वैद्यक हें हेतु, बलग व औषर् असें भत्रस्कां द आहे. हेतु म्हणजे रोगाचीं कारणें; बलग म्हणजे 

रोगपरीक्षा; व औषर् म्हणजे ते रोग दूर होण्यास उपाय. 
 

२०४ खायन 
 
पूवीं गायन व नृतय या कलेंत भशव, नारद, तुांबर, जाांबुवांत, बृहन्नडा (अजुधन) व सरस्वती हे प्रभसद्ध 

होते. पुढें मुसलमानाांचे कारकीदीत भबजूबावरा, तानसेन, मसीदखान, गुलामरजा, जामी, मीरखुसरू, 
हाफीज वगैरे मोठाले वस्ताद झाले. आताां पुरुषाांचा गळा मोठेपणीं फुटतो, परांतु, बायकाांचा फुटत नाहीं हें 
तयाांस एक ईश्वरी देणें आहे. आभण वस्तुतः पाभहले असताां गायन व नृतय ह्या कला तयाांजकभरताांच आहेत व 
म्हणूनच नाटकशाळा याांनीं ते कलाभाग उचलले आहेत. परांतु दुष्टाश्रयतवामुळें  गती बायकाांनी तया कलाांचे 
अगदी तयागच केला. कारण, तयाांस असे वाटतें कीं, तया कलाांचा अांगीकार केला असताां उपमानाप्रमाणें 
बकवा साहचयधदोषानें आपली गणती नाटकशाळाांतच होईल् तरी, हल्लीं कन्याशाळा चालू होऊन तेथें गाणें 
भशकभवण्याचा क्रम सुरू झाला आहे असे मुबांई येथील अनेक शाळाांमध्ये अभ्यास करून तयार झालेल्या 
मुलींच्या भशक्षणक्रमावरून भदसतें. 

 
२०५ खायनातंोल वाख 

 
गायनाांत मूळ सप्तसूर आहेत तयाांचीं नावें:– सा री ग म प र् नी. याांचे री सा, सा री असे उलट 

पालट सूर म्हणून सुमारें ५२०० प्रस्तार होतात. याजपासून वजावजध यानें राग होतात तयाांचीं नाांवें:– भरैव, 
मालकां स, परज, सोनी, कालां गडा, बहडोल, मारू, बसांत, पांचम, ललत, केदार, भबहाग, खमाज, आडाना, 
बागेसरी, कानडा इ. तयाांचे पोटीं दरबारी, भमयाचा. कौशीक, वगैरे भेद आहेत. तसेच कल्याणाांतही नऊ भेद 
आहेत:– शाम, यमन, पूवी, शुद्ध, हमीर, जयत, मोहन, कमोद आभण भपू. श्रीरागाांत सहा भेद आहेत:– 
जयताश्री, दीपश्री, मालवश्री, पूवीश्री, र्वलाश्री आभण ललताश्री. भशवाय, सोरट, भपलू, मुलतानी देश, 
मालव, गुजधरी, शाहाना, सरपदा, तोडी, शांकराभरण, जोगी, बागेसरी, र्नासरी, मावा, केदार, भनषापुरी, 
काफी, बझझुटी, भवभास, बसर्ी, अलैय्या, तैलां ग, भबलावल, वगैरे आहेत. याांतील तोडीचे भेद पाांच 
आहेत:– देशी, जीवनपुरी, भमयाचा, लक्ष्मणपुरी, आभण आसावरी; भशवाय खट, रामकली, गुणकरी, 
सुगराई. भबलावलचे तीन भेद:– यमनभबलावल, कोकबभबलावल व भमयाचा भबलावल. सारांगाचेही भेद 
तीनच आहेत:– वृांदावनी, मरु्माघ व गौड. मल्हाराचे पाांच भेद आहेत:– भमयाचा, गौड, सूर, मेघ, व देशी; 
भशवाय सोरट, र्नाश्री, अहांग, मरु्मार्वी, वगैरे. बाहाराचे भेद चार:– वसांताचा, बागेसरीचा, कानड्याचा 
व केदाराचा. याांभशवाय अनांतभरैवी, काांभोज, जयजयवांती, दीपचदी, खुरजन, गेहनावती, वगैरे बहुत राग 
असून ते केव्हाां केव्हाां म्हणाव े याच्या जाणते लोकाांनीं वळेा व ऋतु ठरभवले आहेत. तयाांत मुख्य राग व 
राभगण्या याांत आमेज, रु्न वगैरे भेद आहेत. गायनाच्या बाण्या चार आहेत:– नारद, तुांबर, रांभा व गांर्वध. 
भशवाय गोवर, हार खडार, डागर,बबराबनी वगैरे आहेत. याांस जे ताल असतात तयाांत आभदताल, चौताल, 
झांपा, भबलां दी, भत्रवट वगैरे नाांवें आहेत. स्वर केवळ नादब्रह्म असून तयाांचे लगत चमधताराभदयुक्त अनेक वाद्यें 
कां ठास साह्य कभरतात. मदृांग, सारांगी, सतार, सारमांडळ, बीन, ताऊस रुरवीणा वगैरे वाद्यें हीं 
गायनशास्त्रास आणखी साह्य कभरतात. ज्याचा अांतपारच नाहीं असें हें शास्त्र आहे. या सांबांर्ानें मनुष्ट्याची एक 
एका वाद्याांत चाांगली गभत होण्यास एकेक आयुष्ट्य पाभहजे् 
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२०६ नावायि र ब्रह्म शब्दाचंा उधयीख 
 
नारायण हें श्रेष्ठतवदशक नाांव पाांच भठकाणीं लाभवतात:– (१) अकग्ननारायण, (२) वदेोनारायण, 

(३) व्यासोनारायण, (४) आपोनारायण, आभण (५) सूयधनारायण, तसेंच ब्रह्म हें व्याकप्तदशधक नाम नादब्रह्म, 
अन्नब्रह्म, आकाशब्रह्म, इतयाभद पदाथांस लावनू म्हणतात. 

 
२०७ घीड्ाचें वंख 

 
घोड्याांचे रांग फार असतात. तयाांपैकीं भकतीएक रांगाांचीं नाांव:े (१) कुमाइत अबलक, (२) मलैा 

सबजा, (३) जरदा, (४) समन जरदा, (५) अष्टमांगळ, (६) शामकणध, (७) सुरांग, (८) चांपा जरदा, (९) 
श्रीखांड जरदा, (१०) भचतोडा, (११) सारांगा, (१२) गाांगा (१३) मवा सुरांग, (१४) अबलक, (१५) ताांबडा 
अबलक, (१६) सोनकळा बोर, (१७) काळा कुमाईत, (१८) बोर सुरांग, (१९) मोभतया सबजा, (२०) 
सफेद भनळा. इ. याभवषयीं शालहोत्र म्हणून एक ग्रांथ आहे. तयाांत तयाांची परीक्षा व औषर्ी भलभहल्या आहेत. 
तयाप्रमाणेंच घोड्याचे भोंवऱ्याांवरून तयाचे र्न्यास लाभ व नाशाचें भभवष्ट्य करण्याच्या भ्राांतीही तयाांत फार 
भलभहल्या आहेत. कन्येचें घभटत पाहण्याच्या मूखध चालींप्रमाणेंच हें एक आहे. 

 
२०८ साधाचं्या जातो 

 
सापाांच्या अनेक जाती वगेळाल्या आहेत तया:– साप, नाग, भवरोळा, खड्यानाग, काळा-बपवळा-

शुभ्र-नाग, र्ामण, घोणस, आर, फरड, चुांडेल, जानेठा, मभणयार, दुतोंड्या, फुरसे, आरे्ले, अजगर, 
बचतळा, नाणेठी, वीस खोपरा, हरणबाळा, काांडर, घो वगैरे. याांतील काांहीं भनर्ववष आहेत, व काांहीं सभवष 
आहेत. पैकीं भनर्ववष साप फार आहेत म्हणूनच गाांवोगाांवीं बभहरोबा, देवी आभण मांत्री याांचे गुण येतात् सभवष 
सपधदांशावर कर्ींच कोणताही उपाय चालत नाहीं. 

 
२०९ णधशाचें 

 
भतुाांवर ज्याांचा भवश्वास आहे ते तयाांमध्येंही अनेक वगध माभनतात. जसे–ब्रह्मराक्षस, जखीण, 

खभवस, समांर् माका, लावसट, झोबटग, हडळ पे्रत, इतयाभद. परांतु वस्तुतः हा सवध भ्रम आहे असें 
ततवज्ञान्याांचें व भवचारी लोकाांचे मत आहे. 

 
२१० लणलत 

 
उतसाहाांत लभलत करण्याचा साांप्रदाय आहे. तयाचा मुद्दा असा आहे कीं, ईश्वरभक्तीस्तव जीं सहा 

दशधनें व छत्तीस पाखांडें भनमाण झालीं तयाांची फोड करून, जे ईश्वरप्राप्तीभवषयीं खटपट कभरतात, तयाांजवर 
ईश्वरानें प्रसाद करावा असें हे लभलतरूप नाटक करून दाखवनू प्राथधना करावीं. हीं सहा दशधनें एके 
भठकाणी खालीं भलभहल्याप्रमाणें वणधन केलीं आहेत:– 

 
कापाभलकि जैनि ब्राह्मणो जांगमस्तथा । 
सांन्यासी च तथा सौरी षड्दशधनमभप स्मृताः ॥ 
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लभलताांत सोंगें घेतात तीं:—कापाभलक, भराडी, दाकोता, जोशी, भाट, ब्राह्मण, लेखक, पांभडत, 
वासुदेव, गोंर्ळी, मानभाव, फकीर, जांगम गोसावी, नाथ, जती, रावळ, वगैरे. या सवांवर ईश्वरानें प्रसाद 
करावा अशी तया लभलताचे शवेटीं प्राथधना कभरतात. 

 
२११ अणरद्या 

 
जुन्या काळीं म्हणजे हजार पांर्राशें वषांपूवी ऋषी होते तेव्हाां भवदे्यची चचा या देशाांत मोठी होती असें 

तयाांचे ग्रांथाांवरून भदसतें. ज्योभतष, वैद्यक, तकध शास्त्रें व मोठ्या मोठ्या कभवता या तयाकाळीं झाल्या; परांतु पढुें 
भवदे्यच्या नाांवें अगदीं पूज्य पडलें . गृहस्थाांस भलभहणें. वाचणें व भहशबे वगैरे येत. परांतु जुन्या ग्रांथाांवरून 
मराठी भाषेंत उतरलेल्या भारत भागवताच्या कथा हेच काय ते तया काळीं वाचनाचे ग्रांथ होते. याजमुळें 
खोट्या गोष्टी व खोटे भगूोल याांचे दृढतर समज लोकाांचे अांतःकरणावर फार झाले. भभक्षुकाांची भवद्या 
पाभहली तर काांहीं वदेमांत्र पाठ करीत.अशा वदेपाठींस ‘वैभदक’ म्हणत, आभण शास्त्राांतील वाक्यें पाठ 
करणाराांस ‘शास्त्री’ म्हणत; आभण हेच काय ते भवद्वान म्हणून मानले असत. परांतु तयाांजमध्यें अथाभवषयीं 
पूज्य असे. असा अभनष्ट काल बहुत भदवस चालला. भभक्षुक लोक जुन्या पोर्थया घराांत बाळगून तया कोणास 
न दाभवखांता मोठ्या गुप्त रीतीनें ठेवीत व ह्याांमध्येंच तयाांस मोठी अब्र ूवाटे. पूवीचे वैद्याांनीं कोणास औषर् 
वगैरे न साांगताां सवध प्रकार गुप्त ठेवण्याचा प्रघात पाडला. परांतु हल्लीं इांग्रजी अमलाांत हें सवध अज्ञान जाऊन 
सवध देशभर प्रकाश पडला आहे. पृर्थवीचे नकाश े व गोल चोहोंकडे प्रभसद्ध झाले; इभतहास भलहून तयाांचीं 
मराठी पुस्तकें  करून सवध मुलाांकडून तीं वाचभवतात व भगूोल वगैरे भवद्या भशकभवतात याांमुळें  भवद्वानाांचीं 
सांख्या वाढत आहे, असें भदसूां लागलें  आहे. अमेभरका व भवलायतपयंत लोक जाऊन बाहेर काय आहे हें पाहू 
लागले, याजमुळें पूवध अज्ञान दूर होत चालले; हें इांग्रजाांच्या सहवासाचें फळ आहे. अज्ञान व भ्रम याांचें डोंगर 
या देशाांत भहमालय व सह्यारीपेक्षाांही मोठे झाले होते ते बसत चालले आहेत, हा एक इांग्रजी राज्याचा लाभ 
आहे. 

 
२१२ रेदीततजलप्रलयाचो खीष्ट 

 
यजुवेदाचें शतपथ ब्राह्मण याचे पभहले काांडाांत सहाव ेअध्यायीं जळप्रळय झाला तयाांत ईश्वरकृपेंने 

मनु वाचला व तयास देवानें नावेंत बसवनू सांरक्षण केलें  असें भलभहलें  आहे. तें असें कीं:— 
 

मानव ेह वै प्रातः अवनेग्यमुदकमाहुधयधथेदां पाभणभ्यामवने 
जना या हरन्तयेवां तस्यावने भनजानस्य मतस्यः पाणी आपेदे स हास्म ैवाचमुवाद ॥ १ ॥ 
भवभभृह मा पारभयष्ट्याभम तवभेत कस्मान्मा पाभयष्ट्यसीतयौघ 
इमाः सवाः प्रजा भनवोढा ततस्तवा पारभयताम्नीभत कथां ते भभृतभरभत ॥ २ ॥ 

 
पुढें ही कथा बरीच लाांब आहे. भतची प्रत भागवतात उतरली असून तयाच कथेचे आर्ारानें 

मनुमतस्यसांवादरूप मतस्यपुराण आहे. भशवाय हीच कथा नोहाचा प्रळय व नूहाचें (नोहाचें) तुफान म्हणनू 
बायबलाांत व कुराणाांतही असून तयाांतील नौकेचें रक्षण वगैरेंचा तपशीलही सारखाच आहे् तेव्हाां या कथेचें 
मूळ कोठें म्हणावें? वदेाांत बकवा बायबलाांत बकवा कुराणाांत बकवा पुराणाांत? जगाांतील बहुमतानें पाभहलें  
असताां वदेास प्राचीनतव आहे, तया अथी वदे हेच या कथेचे व शोर्ाचे प्रभतपादक असून बायबलवाले आभण 
कुराणवाले याणीं तो कथाभाग यथाप्रत आपले पुस्तकाांत उतरून घेतला आहे हें भसद्ध होतें. 
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२१३ किदंूचे सि 
 
बहदुलोकाांमध्यें अनेक प्रकारचे सण आहेत. जेव्हाां सुकाळ असून खाण्याभपण्यास पुष्ट्कळ होतें व 

कोणतीही भफकीर नव्हती तया काळीं असे सण, अनेक यात्रा, जेवणावळी व अनेक उतसव पुष्ट्कळ असणें हे 
साहभजक आहे. आताां सणाांच्या योजनेचेही भनरभनराळे प्रकार व तयाांचीं कारणें आहेत तीं खालीं 
भलभहल्याप्रमाणें:– 

 
(१) ऋतूचे आरांभी काांहीं सण आहेत. जसे–भदवाळी, होळी, सांक्राांत व नारळी पौर्वणमा वगैरे. 
 
(२) शतेीची मेहनत सांपण्याचे आनांदाकभरताां काांहीं सण आहेत. जसे–पोळा, 

चुडीपौर्वणमा,अक्षय्यतृतीया इ. 
 
(३) मोठे मुनष्ट्य व वीर पुरुष (ज्याांस अवतार असें म्हणतात) याांचे स्मरणाथध काांहीं भदवस आहेत 

ते:–इांरास राज्याभभषेक झाला तयाबद्दल वषधप्रभतपदा, रामजयांभत, दसरा, परशुरामजयांभत, नृबसहजयांती इ. 
 
(४) नवीन पदाथध भपकला म्हणून तयाचे उतसवाकभरताां सण आहेत ते:– नव्याची पौर्वणमा, तुळशींचे 

लग्न वगैरे. 
 
(५) र्मधसांबांर्ानें काांहीं ककल्पत कथानकाांवरून:– गणेशचतुथी, अनांतव्रत, वटपौर्वणमा, 

हभरताभलका वगैरे. 
 

२१४ ईश्ववो शक्तत 
 
ईश्वरी सृष्टींत तया सवध शकक्तमांताची योजना फार अबचतय व चमतकाभरक दृष्टीस पडते व याभवषयीं 

जों जों भवचार करावा तों तों मनव्यामोभहत होतें. पहा–बाळाचे पोषणाकभरताां तयाचे जन्माबरोबरच आईस 
दूर् उतपन्न होतें् प्रभतवषास पावसानें पाणी शुद्ध होतें व जेथें पाणी असतें तेथें तयास साफ करण्यास वाळू 
असते. ही योजना भवलक्षण केली आहे. पाण्यामध्यें मळ खालीं बकवा बाजूस टाकण्याची शकक्त तरी भकती 
अप्रभतम आहे् असेंच आांब्याचे फळ प्रथम अगदी आांबट असतें परांतु पाांच सात भदवसाांत तीच सवध साखर 
होते. ही ईश्वर रसायनभक्रया ईश्वरच जाणे् 

 
२१५ जखातंोल स्त्रोधुरुषमयीदा 

 
जगामध्यें पुरुष व स्भत्रया सारख्याच असून तयाांच्या आयुष्ट्याचें प्रमाण सरासरी ३३ वषांचे आहे असा 

शोर्क लोकाांनीं अजमास काभढला आहे. याांभशवाय आणखी असाही शोर् काढला आहे कीं, जगाांतील 
एकां दर वस्तीचा एक चतुथांश लोक १७ वषांच्या वयाांतच मरतात. प्रतयेक हजाराांत एकच मनुष्ट्य शांभर वषें 
वाांचतो व शेंकडा ६ मनुष्ट्यें ६५ वषांच्या उमरीस येण्याची मुष्ट्कील पडते. पाांचशें मनुष्ट्याांत एकच मनुष्ट्य ८० 
वषांपयंत वाांचला तर वाांचतो. पृर्थवीवर शतकोट वस्ती आहे. तयाांतील प्रतयेक वषी ३,३३,३३,३३३ लोक 
मरतात. म्हणजे प्रतयेक भदवशीं ९१,८२४ बकवा प्रतयेक तासास ३,७३७ अथवा प्रतयेक भमभनटास ६० लोक 
मरण पावतात. भशवाय असाही शोर् काढला आहे कीं, अभववाभहतापेक्षाां भववाभहत मुनष्ट्य जास्ती वाांचतो. 
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याचप्रमाणें बाताबतेानें राहणाराही जास्त्ती वाांचतो. उांच मनुष्ट्य ठेंगण्यापेक्षाां जास्त भटकाव र्रतो. स्भत्रयाांस 
पुरुषाांपेक्षा पन्नास वषांपयंत आयुष्ट्याचें मान अभर्क असून पुढें कमी होत जातें. जे वसांत ऋतूांत जन्मतात ते 
बळकट असतात. तयाचप्रमाणें जन्म व मृतयु हीं रात्रीपेक्षाां भदवसास अभर्क होतात. एका हजाराांत ७५ 
लोकाांचीं लग्नें झालीं असतात. तरी, एकां दर पुरुषाांत हतयारें घेण्याजोगे लोक एक-चतुथांशच भमळतील. 

 
२१६ टॉलमो र त्यानें काढलेला नकाशा 

 
टॉलमी म्हणून एक प्रभसद्ध भगूोलशास्त्राचा तपास करणारा इ. स. १५० मध्यें बहदुस्थानाांत आला 

होता. तया वळेेस या देशाचा जो नकाशा केला आहे तयाांत नाभसक, पैठण, व चौल वगैरे स्थळें भलभहलीं 
आहेत. टॉलमी हा भमश्र देशाांत राहात असे. ह्याचप्रमाणें फार पूवी हुएनतसांग ह्मणून एक चीनचा प्रवासी येथें 
आला होता. व तयापढुें अलभबरुणी मसूदी ह्या नाांवाचा आरब भवद्वान हा ११०० इसवींत आला होता. तयाचेही 
या देशाच्या सांबांर्ाचे लेख इभतहास पाहण्यास फार उपयोगीं आहेत. 

 
२१७ व्यास 

 
आभदपवांत व्यास या नावाची उतपभत्त अशी भदली आहे कीं:– 

भवव्यास वदेान्यस्मातस तस्माद्व्यास इभत स्मृतः ॥ 
यो व्यस्थ वदेाांितुरस्तपसा भगवान्ऋभषः । 
लोके व्यासतवमापेदे काष्ट्ण्याकृष्ट्णतवमेव च ॥ 

 
परांतु व्यास बहुत झाले असे लेख असून तें खरेंही असेल. कारण, पुराणाांतून उलट पालट अशीं जीं 

पुष्ट्कळ के्षपक वचनें आढळतात, तयाांजवरून दुसरे व्यास होऊन तयाांनींच ती अदलाबदल केली असेल. तरी 
पुराणाचे लेख २४०० वषांपलीकडील असाव ेअसें अनुमान होतें. 

 
२१८ तामस धुवािें र स्मृणत 

 
जीं पुराणें व ज्या स्मृभत तामस असतील तया टाकाव्या असें वैष्ट्णवाांचें मत आहे. यास प्रमाण:– 
 

भकमत्र बहुनोक्तेन पुराणेषु स्मृभतष्ट्वभप । 
तामसा नरकायैव वजधयेत्ताकन्वचक्षणः ॥ 

 
२१९ ढोंखो लीक 

 
भाभकतें साांगणारे देव व देवऋषी पुष्ट्कळ प्रभसद्ध आहेत; मांत्र व अनुष्ठानें करणारे ढोंगीही पुष्ट्कळ 

आहेत; व भतूपे्रताांची बार्ा काढणारे पांचाक्षरी, भगत व जाणते ही मांडळीही बहुत आहे. भशवाय भकमया 
करणारे असतात ते ताांबें कथील याांचें सोनें रुपें करतों असें म्हणून फसभवतात. तयाचप्रमाणें भमूींत पुरलेलें  
रव्य काढून देणारेही पुष्ट्कळ आहेत. अहमदाबादेंत जार्वडन साहेबाांच्या भवर्वा मडमेला एक बाई भतचे 
भवभहरींतून रव्याच्या घागरी काढतें असें ह्मणून भतजकडून हजार रुपये खाऊन गेली. पुढें तीस दीड वषाची 
भशक्षाही झाली. असेच मुहूतध, शकुन, व ग्रहबार्ा साांगणारेही भोळया लोकाांस भरुळ घालतात. भकतीएक तर 
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गुरुमांत्र देऊन लोकाांपासून रव्य काढतात; भकतीएक माांभत्रक असतात ते दृष्टीचा, उसणीचा, मठू 
मारण्याचा, घुसळणीचा, गुराचें दूर् उडभवण्याचा वगैरेंचे अांगारे देऊन व मांत्र जपून लोकाांस भ्रम घालून पैसा 
घेतात. सांतती देणारे फकीर, पीर व बीर प्रसन्न करणारे अवभलया व ताईत, पेट्या देणारे बोवा हे तर सवधत्र 
प्रभसद्धच आहेत, आभण बशक पाहणें व पाल बकवा भदवा पडला तर तयाजवरून भभवष्ट्य काढणें वगैरे प्रकारची 
भरुळ घालणारी मांडळीही दुनयेंत भठकभठकाणीं बहुत असून तयाांच्यापासून फारच सावर् राभहलें  पाभहजे. 
कोणी बाण व शाभलग्राम भगळून व कोणी काांच खाऊन भसद्धाई दाखभवतात, व कोणी रफई साहेबाचे चेले 
म्हणभवतात. परांतु या सवध गोष्टींस अनुभव, तकध , पांचेंभरयें आभण भवचार हीं साक्षी देत नाहींत. भशवाय हीं 
कामेंही गुप्त चालभवतात व तयाांस रात्र व भोळीं माणसें असलीं म्हणजे तर फसभवण्यास चाांगलें च फावतें. 
ह्याप्रमाणेंच भकतीएक गोष्टींभवषयीं पाभहलें  असताां फक्त तयाांच्या नाांवाांच्या शब्दावरून अथाचे अनथध झालेले 
दृष्टीस पडतात. शाबरी भवद्या व तसेंच इांरजाल म्हणून जादूचे व अनेक चमतकाराांचे ग्रांथ असून 
तयाांभवषयींच्या बहुत आख्या सवध लोकाांत पसरल्या आहेत. शाबरी भवदे्यवरूनच गुजराथेंत असणाऱ्या 
साबरमती नामक नदीचे नाांवाांत ‘साबर’ हीं अक्षरें असल्यामुळें  लोकाांनीं असें ठरभवलें  कीं, शाबरी मांत्रानें ही 
नदी उतपन्न झाली् व असा भ्रम बहुताांस आहे्् परांतु वस्तुतः पाभहलें  असताां पज्यधन्याभद कारणाांनी नद्या 
उतपन्न होतात. याचप्रमाणें याही दोन नद्या भमळून एक साबर-मती नदी झाली आहे. तयाांत एकींचें नाांव साबर 
व दुसरीचे नाांव मती. हीं दोन्ही नाांव े मुळा मुठा नदीच्या नाांवाप्रमाणें एकत्र होऊन चालतात. याचप्रमाणें 
भतभत्तर म्हणून एक वैशांपायनाच्या भशष्ट्याांचें नाांव होतें तो जी शाखा पढला तीस तैभत्तरीय शाखाअसें म्हणतात. 
भतभत्तर हें एका पक्ष्याचेंही नाांव आहे. तयाजवरून भतभत्तरपक्ष्याांनीं ती शाखा भगभळली, वगैरे बाष्ट्फळ गोष्टी 
प्रभसद्ध झाल्या् रोम म्हणून पूवी एक मोठी बादशाही तक्ताची जागा होती परांतु ‘रोम’ या शब्दाचा अथध ‘केश’ 
असाही होतो व इतक्यावरूनच गाईचे केश पडून तयाांचीं माणसें होऊन तयाांनीं शहर वसभवलें  आभण तयाचें 
नाांव रोम ठेभवलें , अशी कल्पना केली् नाग म्हणनू एक जात असून तयाांचीं नागपूर वगैरे शहरें होतीं. परांतु 
‘नाग’ शब्दाचा अथध ‘सपध’ ही होतो, व इतक्यावरूनच नागकन्या म्हणजे सापाच्या कन्या आभण तयाांशीं 
मनुष्ट्याांचीं लग्ने झालीं, वगैरे कथा उतपन्न झाल्या् मावळाांत ताप आला म्हणजे कागदाचा ताव जाळतात 
आभण म्हणतात कीं, ताव जाळून टाकला ह्मणजे ताप जाईल् ही फक्त नाांवाांवरून भ्राांभत झाली. अशा 
अनेकाथी नाांवाांवरून अनेक भ्राांती उतपन्न होऊन अथांचे अनथध झाले आहेत् 

 
२२० अघणटत कल्धना 

 
पूवापार अघभटत कल्पना लोक करीत आले आहेत. पाांडवाांस सूयानें स्थाली म्हणजे तपेली भदली 

होती व तींतून प्रार्वथला भजन्नस भनघून मोठाल्या मेजवान्या होत् पभरसाच्या गोष्टी तर पुष्ट्कळ प्रभसद्ध आहेत. 
बदरीनारायणाची मूर्वत पभरसाची आहे व भतला पूवी, पांढरीच्या भवठोबाप्रमाणें सवध भक्तमांडळी भशवनू 
नमस्कार करीत असे. परांतु एका काळीं एका सोनाराचे हाताांतील लोखांडाची अांगठी, तो नारायणाचें दशधन 
करून बाहेर आला असताां सोन्याची झाली व लोखांडाचें सोनें होणे हा पूवधप्रभसद्ध आख्येप्रमाणें पभरसाचा गुण 
होय असें समजून आपली आांगठी नारायणाचे पायाशीं घाांसली गेल्यामुळें  हें सोनें झालें  असा तया सोनारानें 
तकध  बाांभर्ला. पुढें तयास हें अदृष्टपूवध सुवणोतपादक रसायन प्राप्त करून घेण्याची इच्छा उतपन्न होऊन 
दुसऱ्या वळेेच्या दशधनास तयानें सांभर् राखून नारायणाच्या एका पायाची करांगळी कापून घेतली् तयाबरोबर 
देवाच्या पायाांतून रक्ताचा स्राव चालला व हें दुष्टकृतय उघाडीस आलें  आभण तेव्हाांपासून तया देवास 
पुजाऱ्याभशवाय इतराांनीं भशवण्याची बांदी झाली, अशी गोष्ट भोळया लोकाांत प्रभसद्ध आहे. 
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२२१ ईश्ववप्राथपना िेंच औषा 
 
फभकराप्पा बलगाइत वकील भनसबत सदर अदालत व रामचांर नरबसह सोलापूरकर क्लाकध  पोस्ट 

आभफस, हे मुांबईस बहुत भदवस राहतात. परांतु ते कोणतयाही प्रकारचें औषर् न घेताां, तयाांस व्याभर् झाला 
तर ते देवाची प्राथधना करून तीथध घेतात म्हणजे झालें  व तयाजवर तयाांचा भनवाह होत आहे् असे काांहीं 
नैभष्ठक व एकभवचाराचे लोक या जगावर आहेत् 

 
२२२ व्याख्याते र उधदेशक 

 
सन १८५५ सालीं भवष्ट्णुबोवा गोखले ब्रह्मचारी हे मुांबईत उपदेश करूां  लागले. तयाांनीं काांहीं ग्रांथ 

केले आहेत. हे पूवी जकातखातयाांत कारकून होते व पुढें तपस्वी होऊन उपदेशक झाले. हेच प्रथमचे 
उपदेष्टे. हे चाांगले वक्ते होते. याचप्रमाणें प्रथमतः वाईकर महादेव गोबवद शास्त्री कोल्हटकर याांनीं सभेंत 
उभें राहून भाषण करण्याची रीभत प्रकट केली व भाषणसांबांर्ानें तयाांचा जो मोठा लौभकक आहे, तो अद्याभप 
चालत आहे. असेच सोलापूरकर गणेश बाबाजी माटे वकील याांनीं कथा करून स्वदेशाभभमानाचा व 
स्वदेशकल्याणाचा उपदेश करण्याची प्रथम रीभत चालभवली. तयाांचे कथेचाही असाच लौभकक आहे. 
याांभशवाय गोबवद बाबाजी जोशी वसईकर, नाभसकचे श्रीर्र गोपाळ पटे्कर, अण्णा सोवनी पुणेंकर, मुनशी 
शखे हुसेन वल्लद शखे चाांद जुन्नरकर व भवष्ट्णुपांत बापट भनगडीकर या पाांच जणाांनीं रस्तयाांत उभें राहून र्मध, 
व्यवहार व नीभत यासांबांर्ीं भाषण करण्याची रीभत चालभवली. आभण गणेश वासुदेव जोशी व गोपाळराव 
नरबसह देशपाांडे इांदापूरकर हे लोककस्थभत सुर्ारण्याभवषयी उतकां ठापूवधक सावधजभनक सभेचे पुरस्कते 
होऊे न तेही मोठमोठ्या सभेंत व दरबाराांत भाषण करण्याभवषयीं कुशल व ततपर होते. या देशाांत 
दैवयोगानेपालधमेंट सभा होऊन सरकारी कारभार प्रजेच्या सांमताने चालावा असा पढुें कर्ीं प्रसांग येईल तर 
अशा लोकाांचा अभतशय उपयोग होईल. पांभडत स्वामी दयानांद सरस्वती हेही र्मधसांस्थापक आचायध बनून 
सवध देशभर र्मोपदेश करीत भफरत होते. तयाांनीं भठकभठकाणीं आयधसमाज स्थापन केले असून तयाांचे मतें 
वैभदकर्मधप्रभतपादनानें इतर र्मीयाांचे बखेडे मोडाव े म्हणून तयाांची सक्त मेहनत चालली होती. तयाांची 
भनस्पृहता, भवद्या व वक्तृतव हीं फार अलौभकक होतीं. असे लोक सावधजभनक कामें कभरतात; परांतु तयाांस 
लोकाांकडून अभतस्वल्प साह्य भमळतें. तयामुळें  तयाांचा भनवाहही चाांगले रीतीनें होत नाहीं, ही गोष्ट मोठी 
दुःखाची आहे. सावधजभनक भहतकते, देशाभभमानी लोक व र्मोपदेशक याांस युरोभपयन व अमेभरकन लोक 
फार साह्य कभरतात व लक्षावर्ी रुपये तयाांस देतात. हें उदाहरण समक्ष असताां आपले लोकाांची उदासीनता 
पराकाष्ठचेी आहे. असें काां असावें बरें? 

 
२२३ लाचेंचो बंदो 

 
कां पनी सरकारचे गुमास्ते पसैा फार घेऊन भशवाय इकडील राजेरजवाड्याांकडून नजरा फार घेऊां  

लागले, म्हणून १७६४ पासून लाांच न घेण्याचा करार भलहून घेण्याचें ठरलें  व हेंच सनदी नौकर लोकाांचें 
मूळ होय. 
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२२४ कारसजो धाटोल धाशी 
 
मुांबईत कासवजी पाटलाचे तळें प्रभसद्ध आहे. सवाई मार्वराव याांच्या जन्माचे सालीं इांग्रजाांनीं 

ठाणे, साष्टी, वसई वगैरे घेतली. तेव्हाां तेथील पेशव्याचा सुभेदार आनांदराव भबवलकर हा पुण्यास पळून 
गेला तया वळेीं इांग्रजाांनीं साष्टीची पाभटलकी कावसजीशटे याांजकडे साांभगतली असून तयाांनीं तेथें बहुत 
वषपेयंत भरकव्हन्य,ू कोतवाली व न्यायाभर्शी हे सवध अम्मल चालभवले. 

 
२२५ बाबाजो तुळशोवाम सीनाव 

 
बाबाजी तुळशीराम सोनार ह्या नाांवाचा एक मनुष्ट्य भनरानरबसगपूरचा राहणारा होता. हा पुरुष मोठा 

बळकट होता. तयानें अहमदाबाद येथें बचेरदास याांचे र्मधशाळेंत भमस्तर बारोडेल कलेक्टर साहेब याांचे 
समक्ष तारीख ३ आगष्ट सन १८६८ रोजीं जे शारीरशक्तीचे चमतकार दाखभवले ते येणेंप्रमाणे होते:– 

 
(१) हातानें कवड्या चुरल्या. 
(२) नारळ डोकीवर मारून फोडले व काहीं नारळ बुक्या मारून फोडले. 
(३) पानाच्या भवड्या बोटाांत घालून अडभकत्त्यासारख्या कापल्या. 
(४) दोन बोटाांएवढी जाड सुताची रश्शी तोडली. 
(५) हाताांत पाण्यानें भरलेल्या दोन घागरी, डोकीवर मनुष्ट्य बसलेला व एक पाण्यानें भरलेला पके्क 

चार मणाांचा हाांडा तयास दोरी लावनू तो दाांतानें र्रून उचलला. 
(६) मोठी लोखांडाची काांब हातानें लवभवली. 
 
हें तया मनुष्ट्याचें सवध कृतय पाहून सवांस फारच चमतकार वाटला् 
 

२२६ धुनर्मररािप्रणतधादक 
 
भवर्वचेा पुनर्वववाह करावा व तो सशास्त्र आहे असें प्रभतपादन मुळीं भवष्ट्णुशास्त्री बापट याांणीं पुणें येथें 

१८४० सालीं केलें . तयानांतर कलकत्त्यास १८५५ सालीं ईश्वरचांर भवद्यासागर पांभडत याांणीं केलें  व तयानांतर 
मुांबईत भवष्ट्णु परशुराम शास्त्री पांभडत याांणीं १८६३ सालीं केलें . या भत्रवगाचे तयाभवषयीं बहुत ग्रांथ असून या 
कामाची कीर्वत म्हणनू फक्त उभय पांभडताांस आहेच. 

 
२२७ कृष्ट्िंभट धुवाणिक 

 
भवष्ट्णु परशुराम शास्त्री पांभडत याांनीं कृष्ट्णांभट गोखले पुराभणक याांस पुण्याांत १८६७ सालीं भवचाभरलें  

कीं, ‘कलीमध्यें पुनर्वववाह चालण्यास हरकत काय आहे?’ तेव्हाां पुराभणक बोलले कीं,‘काहीं हरकत नाहीं; 
परांतु जो पुनर्वववाह करील तयानें रीभतबाहेर चाललों हें समजून जास्ती र्र्वमष्ठपणानें राभहलें  पाभहजे. तयानें 
र्ाराकग्न वगैरे ठेवनू र्ार्वमक बुद्धीनेच लग्न केलें  असें दाखभवलें  असताां आम्हीही तयाचे घरीं जेवूां. परांतु 
पुनर्वववाह करणारे उनाडपणा कभरतात. याजमुळें लोकाांस तयाभवषयीं र्मधबुभद्ध उतपन्न होत नाहीं व तयामुळें 
तक्रार पडते, इतकें च तातपयध आहे.’ 
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२२८ णभकीबा जीशो साष्टोकव 
 
मुांबईस प्रथम पुनर्वववाह झाला तेव्हाां भटाांनीं आपले रोजगार भपकभवण्याकभरताां भजकडे भतकडे 

ग्रामण्यें उभीं केलीं. ह्या लोभी व दुष्ट भटाांनीं दूर दूर पयंत डाांका पाठभवल्या व थोताांडें उभीं केलीं; परांतु ठाणें 
येथें ब्राह्मणाांत प्रमुख भभकोबा जोशी म्हणून आहेत तयाांनीं आपले गाांवीं पत्रें आलीं तीं तशींच बाांरू्न ठेवनू 
ग्रामण्य म्हणून होऊां  भदले नाहीं व सवध स्वस्थतेनें व्यवहार चालभवले. असें हें एकच गाांव सवध बहदुस्थानाांत 
आढळेल. याजवरून सुज्ञ लोक जेथें आहेत तेथें मखूांनीं कसेही व भकतीही दुष्ट उद्योग केले तरी बांडाळी 
उतपन्न होत नाहीं. 

 
२२९ णरद्याथ्यीचो लीकणितबुणि 

 
केवळदास वाणी यानें अहमदाबाद येथें भदवाळी नाांवाच्या भवर्वशेीं पनुर्वववाह केला. पढुें भतला रोग 

होऊन ती तारीख १ अक्टोबर सन १८७६ रोजीं मतृयु पावली. तेव्हाां भतला नेण्याची मोठी अडचण पडली. 
परांतु रेबनग स्कूलाांतील भवद्यार्थयांस हें वतधमान कळताांच तया सवांनीं जाऊन भतचें दहन केलें . असा ह्या 
मुलाांचा लोकभहताभवषयीं कळवळा पाहून शहरचे सवध लोक आियध पावले् 

 
२३० सुाावलेले माखें िटले! 

 
भकतीएक भदवसपयंत काांहीं मनुष्ट्यें सुर्ारणुकेचें कामीं अगदीं पुढारी असतात, परांतु पुढें तयाांचे 

बुद्धीचा पालट होऊन ते मागें हटून पुनः र्मधभोळया लोकाांप्रमाणें वतंू लागतात. याचीं उदाहरणें: भास्कर 
दामोदर पाळांदे, सदाभशव बल्लाळ, गौंड्य,े बापू रावजी माांडे, जनादधन सखाराम गाडगीळ, वगैरे आहेत. 
असा पालट होण्यास वास्तभवक काय करणें असतील तीं असोत. 

 
——— 

 
णकतोएक उधदेशधव खीष्टो 

 
२३१ स्थारव र जंखम तोथे 

 
एक मुलगा आपल्या आईबापाांची वृद्धावस्था झाल्यामुळें तयाांची सेवा करीत असताां एके भदवशीं 

तयाचा शजेारी काशीस जाऊां  लागला. तेव्हाां तो तयास म्हणाला कीं, ‘तूां माझेबरोबर काशीके्षत्रास येतोस 
का?’ तयानें उत्तर भदलें , ‘तीथे दोन प्रकारचीं आहेत; एक जांगम आभण दुसरे स्थावर. तयाांत जांगम तीथे 
भवशषे पूज्य आहेत, आभण स्थावर तीथे सार्ारण आहेत. म्हणजे आई, बाप, बायको, गुरु, पुत्र, आचायध हीं 
जांगम तीथे, याांची सेवा करणें ही मोठी यात्रा; आभण नद्या, के्षत्रें, देवालयें, हीं स्थावर बकवा जड तीथे. याांचीं 
यात्रा ज्याांस जांगम तीथे नसतील तयाांनीं करावीं असें आहे. याजकभरताां मला काशीस जाण्याचें प्रयोजन 
नाहीं.’ हें ऐकून शजेारी यास चाांगला बोर् झाला् 
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२३२ दुयोानाचा आग्रि 
 
युद्धाचे पूवी शवेटचा भनरोप घेऊन श्रीकृष्ट्ण दुयोर्नाकडे गेले आभण पाांडवाांकभरताां पाांच गाांव मागून 

म्हणाले कीं, इतकें  भदलें  तरी पाांडवाांची समजूत पडेल्’ ते पाांच गाांव हे होते:— 
 

इांरप्रस्थां यमप्रस्थां जयांतां वारुणावतम् । 
देभह मे चतुरग्रामान्पांचमां हस्तनापुरम् ॥ 

 
ह्या पाांच गाांवाांचीं हल्लींची नाांवें:—भदल्ली, कलकत्ता, जयपूर, प्रयाग आभण पाभणपत हींच होत असें 

म्हणतात. परांतु दुयोर्नानें साांभगतलें  कीं, ‘सुईचे अग्रावर बसेल इतकी मृभत्तकाही येथें भमळावयाची नाहीं्’ 
भाऊबांदकीच्या कब्जेकफावतींचा हाच उगम भदसतो, व प्रस्तुत तर तो सवधत्र अनुभवास आहे् 

 
२३३ कलारणंतिोचें यीनय मत 

 
काशींत एक पांभडत एका कलावांभतणीचे घरासमोर भबऱ्हाडास राभहला होता. एके भदवशीं तया 

कलावांभतणीचे घराखालून एक पे्रत गेलें , तेव्हाां भतनें आपले दासीला साांभगतलें  कीं, ‘हा मेलेला मनुष्ट्य 
स्वगास गेला बकवा नरकाांत गेला, याचा तपास करून ये.’ हें पांभडतानें समोरचे माडींतून ऐभकलें , तेव्हाां तो 
मोठा आियधयुक्त झाला. तयानें कलावांभतणीस भवचारलें  कीं, ‘हे जें तूां म्हटलें स, याचा अथध काय? व हें तुला 
कसें समजतें? तें मला साांग.’ तेव्हाां ती म्हणाली:— 

 
भजसनें जगमें खुल्ककों राजी रखा । 
बस वोही मजी खाभलकमे रहा ॥ 

 
म्हणजे, ‘ह्या पृर्थवीवर तयाभवषयीं लोकाांत जी वाता असेल भतजवरून मी तयाचे गतीची परीक्षा 

कभरतें.’ हें भतचें उत्तर ऐकून पांभडत मनाांत फार आियध पावला् 
 

२३४ अडतयास ित्तो 
 
एका गृहस्थाकडे एक हत्ती भवकावयास आला व हत्तीवाला म्हणाला कीं, ‘मी एका अडक्यास हा 

हत्ती देतों.’ हें ऐकून तया गृहस्थाचे मुलानें आग्रह केला कीं, ‘हा हत्ती घ्यावाच.’ तेव्हाां गृहस्थ म्हणाला कीं, 
‘आपल्यास हत्ती नको.’ पुढें काांहीं काळानें तो गृहस्थ फार श्रीमांत झाला, तया काळीं दुसरा एक हत्ती 
भवकावयास आला व या हत्तीवाल्यानें तयाची बकमत पाांच हजार रुपये साांभगतलीं. तेव्हाां गृहस्थ म्हणाला कीं, 
‘मुला, आताां हा हत्ती घे.’ तेव्हाां मुलगा म्हणाला, ‘बाबा, अडक्यास हत्ती भमळत होता तयावळेेस तो 
तुम्हींघेतला नाहीं, आभण आताां तयाची बकमत पाांच हजार रुपये साांगतो तरी म्हणताां कीं स्वस्त आहे. याचें 
कारण काय?’ तेव्हाां बाप म्हणाला, ‘बाबारे, तया काळीं आपल्यास अडक्याची बकमत पाांच हजाराांपेक्षाां 
जास्ती होती् यास्तव घेतला नाही्’ 
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२३५ एका म्िाताऱ्याचे यीनय णरचाव 
 
एक नव्वद वषांचा म्हातारा आांब्याचीं झाडें लावीत होता. तयास लोकाांनीं भवचालें  कीं’ ‘म्हातारे 

बाबा, हीं झाडें तुम्हीं लावताां तयाांस फळें येऊन तुम्हीं खाण्याची उमेद र्रताां कीं काय?, तेव्हाां तयाने उत्तर 
भदलें  कीं, ‘मी आजपयंत लोकाांनीं लावलेल्या झाडाांचीं फळे खात आलों. तशीं मीं लावलेल्या झाडाांचीं फळें 
लोक खातील. सवध उद्योग, आपले पोटावरच नजर देऊन पूवी लोकाांनीं केले असते तर मीं जीं आजपयंत 
फळें खाल्लीं, तीं मला कोठून भमळालीं असतीं? याजकभरताां जगताचे कल्याणावर नजर देऊन मी हें काम 
करीत आहें् 

 
२३६ णबवबलाचें यीनय उत्तव 

 
अकबर बादशाहानें भबरबलास साांभगतलें  कीं, ‘पूवी जसे भारत झालें  तसा आमचे हकीकतीचा एक 

ग्रांथ तयार करावा.’ तयाजवर भबरबल बोलला कीं, ‘ही गोष्ट होण्यास एक अडचण मोठी भदसते. ती अशी 
कीं, रौपदीस पाांच भ्रतार होते तयाचें कसें करावें?’ तेव्हाां बादशाह बोलला कीं, ‘तर तयाची गरज नाही्’ 

 
२३७ अकबव र एक धंणडत 

 
अकबर बादशाहाकडे एक पांभडत गेला असताां तयास बादशाहानें दोन मोहरा भदल्या व पांभडतानें तया 

आपले भशष्ट्याचे हातीं भदल्यानांतर बाहेर जाताां जाताां भशष्ट्य म्हणाला कीं, ‘येवढ्यानें काय होतें?’ तेव्हाां पांभडत 
बोलला:— 

 
‘शाकाय वा स्थाल्लवणाय वा स्यात्.’ 

 
तें कोणी जवळच्या मनुष्ट्यानें ऐकून तयाणें बादशाहास साांभगतलें  कीं, ‘पांभडत असें बोललें ’ तेव्हाां 

बादशाहानें पांभडतास बोलावनू आणून भवचारलें  कीं, ‘तुम्ही काय बोलला?’ पांभडत बोलले कीं, ‘माझा 
शवेटचा चरण कोणीं ऐकून तुम्हास साांभगतलें  असेल. आपण सवध श्लोक ऐभकला तर आपणास मीं काय 
म्हटलें  तें कळेल.’ बादशाहा म्हणाला कीं, ‘तुम्हीं कोणता श्लोक भशष्ट्यास साांभगतला?’ तेव्हाां पांभडताांनीं 
लागलेच मागील तीन चरण नवीन जोडून साांभगतले :— 

 
भदल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथां पूरभयतुां समथधः । 
अन्येयन केनाभप नृपेण दत्तां शाकाय वा स्थाल्लवणाय वा स्यात् ॥ 

 
२३८ अकबवबादशािाच्या कािंीं खीष्टो 

 
अकबर बादशाहा राज्यावर स्थापन झाल्यावर २४ वषांनीं म्हणजे इ. स. १५८० त, तयाचे र्मधसांबांर्ी 

भवचार भफरले. तयाचा इभतहास अबदुल कादर मलुकशा बीदोणी यानें ‘मन्त खाबुत् तवाभरख’ (सांभक्षप्त 
इभतहास) या ग्रांथाांत भलभहला आहे. तयाजवरून असें भदसतें कीं, अबू फाभजल व फेजी वगैरे जे बादशाहाचे 
कृपेंत होते तयाांचा हा ग्रांथकार सोबती होता. यानें भारत, रामायण व राजतरांभगणी इतयाभद ग्रांथाचे फारशी 
भाषेंत तरजुमे करण्याला बहुत मदत केली. अकबर बादशाहा हा आग्र्याजवळ फते्तपूर भसकरी येथें एक 
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मोठासा महाल बाांरू्न राभहला होता. तया भठकाणीं भनतय भवद्वान लोकाांची सभा होत असे. या बादशाहानें 
मुसलमान पांभडत, ब्राह्मण पांभडत, पारी व नवसरी येथून दस्तुरजी नाांवाचे पाशी गृहस्थ असे जवळ ठेभवले 
असून ते सवध तेथें जमत व बादशाहाचें समक्ष व्याख्यानें देऊन तयाांचीं सांभाषणें चालत. कर्ीं कर्ीं हीं भाषणें 
चाललीं असताां उजाडेही् असें होताां होताां बादशाहाची मुसलमानी र्मावरील श्रद्धा उडत चालली, व तो 
म्हणूां लागला कीं, ‘ईश्वरदत्त पुस्तकें , सारु् व करामती ह्या भतन्ही गोष्टी सवध र्मांमध्यें असून, वगेळाले पांथही 
सवध र्मांमध्ये आहेत.’ तयाभशवाय, सुनी व भशया वगैरे लोकाांचे तांटे याजसमोर इतके चालत कीं, ते 
परस्पराांस नाकस्तक म्हणत व वाईट बोलत. तों तों तयास तया उभय मतवाल्याांचा पोकळपणा व र्मांभवषयीं 
दुराग्रह व्यक्त होऊां  लागला. बादशाहा म्हणे कीं, ‘अर्मध व पाप हें सवध र्माध्यक्ष समजतात, मग इतका 
आग्रह लोक कशाकभरताां र्रतात?’ असें तयास वाटून आपण नवा र्मध स्वीकार करावा असें तयाचे मनाांत 
आलें . पुढें तो पुराभणकाांकडून पुराण श्रवण करूां  लागला. तयाच्या बहदु बायका होमहवनें करीत, तयाांत 
बादशाहाही सामील होऊां  लागला. पुनजधन्म, व बहदुशास्त्राांतील सूयध व अकग्न हीं दैवतें तयास खरीं वाटूां 
लागलीं. तेव्हाां तयाच्या तफेचे लोकही तयास पुष्टीकरण करूां  लागले. तरी भकतीएक मुसलमान आग्रही होते 
ते रुसून गेले व भकतीएकाांनीं तभद्वषयक लहान लहान पुस्तकें  भलभहलीं. परांतु भकतयेकाांनीं बादशाहाच्या 
मताचेच पुष्टीकरणाथध काांहीं ग्रांथ भलभहले. तयाांत सुफी महजब जाणणारे ताजुद्दीन साहेबही अनुकूल होऊन 
राजा भबरबल व अबू फाभजल, फेजी, खानखानम, वगैरे मुख्य प्रर्ानही ‘बादशाहाचाच पक्ष योग्य आहे’ असें 
बोलूां  लागले. ‘राजा हाच भकबला व काबा आहे व तयाचा हुकूम तोच ईश्वराचा हुकूम’ असेंही ते म्हणूां 
लागले. या बादशाहाचे पदरीं राजा भबरबल हा भवलक्षण हजरजबाबी मनुष्ट्य होता. तयास बादशाहानें 
मभलकुषोरा असा भकताब भदला असून तयाजकडे नागरकोटचा भकल्ला व भशवाय महाल जाहभगरीही होतया. 
तयास काबूलचे स्वारीवर पाठभवलें असताां तयाांत तो पडला. बादशहानें नौरोज जलाली म्हणून एक नवीनच 
सण केला. तयाचा सात भदवस उतसाह असे. दस्तुरजी या पारशी पांभडताांनीं तर सूयध व अकग्न हेच देव असून 
तयाांत सूयध तर अगदीं भनरुपरवी व अभतशय उपयोगी अशी ईश्वराचे दयेची प्रभतमा आहे, यास्तव तयाचेंच 
भजन बादशाहाचे मनाांत उतरून भदलें . व तयाजवरून बादशाहा हा प्रातःकाळीं व सायांकाळीं सूयाची स्तुभत 
करूां  लागला. तो रक्षाबांर्न व कर्ीं कर्ीं भतलकही करी. शवेटीं मुसलमानी र्माची बनदा दरबाराांत फार 
होऊां  लागली. बादशाहाचे मतास जो भवरुद्ध असें दाखवी तयाजवर तयाची अवकृपा होऊां  लागली. तथाभप 
मुसलमानी र्मधही कर्ीं कर्ीं बादशाहा मानीत असे. तयाणें अजमीर येथें खाजे बांदनावज याची यात्रा केली; 
व तया वळेेस तो पाांच कोश पायाांनीं चालला. तयानें आपले वाड्याजवळ खाजेभचस्ती याची मशीद बाांर्ली. ती 
तर अतयुत्तम असून अद्याभप आहे. पुढें तयानें, ‘बहसा करूां  नये’ असा हुकूम करून गोवर् बांद केला. व 
तयाचप्रमाणें सती जाण्याची बांदी केली. चवदा वषांनांतर मुलीचें लग्न व्हावें, पुरुषानें एका स्त्रीशीं मात्र लग्न 
करावें, असें फरमान पाठभवलें . तेव्हाां ब्राह्मण लोक तयास अवतारी पुरुष व गोब्राह्मणप्रभतपालक असें म्हणूां 
लागले. तयाचे मतास पभुष्ट आणण्याकभरताां ब्राह्मणाांनीं ‘अल्लोपभनषद’ रभचलें . तो असें म्हणू लागला कीं, 
‘मुसलमानी र्माचें आयुष्ट्य काय तें हजार वष ेआहे.’ व तीं वष ेभरलीं. यास्तव तयानें भहजरी शक बांद करून 
‘ताभरखइलाही’ म्हणून एक नवाच शक सुरू केला. तयाचप्रमाणें तयानें ‘लाइल्ला इभलल्ला महांमद रसूल अल्ला’ 
असे शब्द होते, ते बदलून ‘बलट अकबर खलीफ दुल्ला’ असे जोडले. तयानें आपल्या या नवीन र्माचें नाांव 
‘भदनइलाही’ असें ठेभवलें . लोकाांस सलामाचे भठकाणीं ‘अल्लाह अकबर’ व तयाचा जाब ‘भजलजलालहू’ असें 
म्हणण्यास साांभगतलें . तयानें आपले वाड्याांत मुसलमानाांचे अपभवत्र पशू जीं डुकरें व कुत्रीं तीं ठेभवलीं व 
आपला मुलगा सेभलम (पढुें जहानगीर)याचें लग्न राजा भगवानदास याचे कन्येशीं बहदूरीतीनें लाभवलें . तया 
मुलीस दोन कोट रुपये स्त्रीर्न भदलें . तया लग्नाची वरात वगैरे बादशाह व राजा याांणीं स्वतः भफरून 
भमरभवली, व तयावळेीं तयाचे बायकाांनीं कपाळीं कुां कू लावनू तयानें भतलक केला होता. याप्रमाणें बहुताांनीं 
नवीन र्मध कबलू केला. बादशाहाचे घरीं सांक्रातीचे भदवशीं मोठा उतसाह होऊां  लागला. तयानें आपल्या 
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तसभबरा काढून लोकाांस वाांटल्या. तयानें आपले वाड्याजवळ जोगी याांचा आखाडा ठेभवला होता. शखे 
कमाल बीयाबानी यास खेचरी भवद्या म्हणजे आकाशाांत चालण्याचें सामर्थयध आहे अशी प्रभसभद्ध होती, म्हणून 
तयास अकबरानें बोलावनू आणनू ‘ती भवद्या मला भशकीव’ असें साांभगतलें . परांतु ती तो साांगेना म्हणून तयाचे 
हातपाय बाांरू्न तयास नदीत टाकण्यास साांभगतलें . आभण ‘खेचरभवद्या असली तर तो आकाशाांत जाईल व 
नसली तर अशा खोट्या पाखाांड्याला भशक्षा होईल’ असें ठरभवलें . तेव्हाां तो फकीर कबूल होऊन, ‘ही गप्प 
भशष्ट्याांनीं उठभवली व ती खोटी आहे’ असें साांगूां लागला. मुसलमानाांचे कुराणाांत असें भलभहलें  आहे कीं, 
‘भजतकीं मुलें  जन्मतात तीं सवध मुसलमानी र्मावर जन्मजात परांतु पुढें आईबापाांचे सांगतीनें अन्य र्मांत 
जातात.’ यास्तव बादशाहानें भकतयेक लहान मुलें  जमा करून चार पाांच वष े तयाांस एका जागीं ठेवनू 
‘तयाांजवळ कोणीं बोलूां  नये’ असें साांभगतलें . पुढें तीं मुलें  मोठीं झालीं तेव्हाां तीं सवध मुकीं झालीं. म्हणून तया 
जाग्याचें नाांव ‘मुांगामहाल’ असें ठेभवलें , व कुराणाांतील वाक्य अगदीं अप्रमाण असें प्रभसद्ध केलें  तयाणें सवांचें 
र्माप्रमाणें ज्याांणीं आपलीं देवळें वगैरे बाांर्ावीं म्हणनू परवानगी भदली. तयाचप्रमाणें सुांता करणे ती बारा 
वषांनांतर मुलाची खुषी असल्यास करावी असेही हुकूम भदले. तयाणें बहदु व मुसलमान याांस भनष्ट्पक्षपातानें 
सारखें मानून उभयताांसही मोठ्या पदवीवर चढभवलें . याजमुळें या बादशाहाची कीर्वत फार वाढली. 
बहदूांमध्ये कज्जा पडला तर तो ब्राह्मणाांनीं तोडावा व मुसलमानाांमध्ये तांटा पडला तर काजीनें फैसल करावा 
असा तयानें ठराव केला होता. र्मधसांबांर्ी इतका भवचार चालला होता तरी राज्यकारणावर बादशाहाची 
नजर चाांगली असे. तयाणें काबलू गुजराथ वगैरे प्राांत काबीज केले व लोकाांच्या सौख्याकभरताां अनेक 
प्रकारच्या तजभवजी करून रयत आबाद केली अशी तयाची आख्या आहे. 

 
——— 

 
णकवकीळ णटप्धिें 

 
२३९ खुजवाथेंतोल काळ 

 
गुजराथेंत अहमदाबाद प्राांतीं काळ पडून तयाांचीं नाांवें तया तया सालावरून लोकाांचे तोंडीं चालतात 

तीं :— 
 

 नाांवें  सांवत्  इसवी सन  

 (१) चहोत्रा.  १७७४  १७१७  

 (२) सतयैभशया.  १७८७  १७३०  

 (३) अठै्यभशया.  १७८८  १७३१  

 (४) तीहोत्रा.  १८०३  १७४८  

 (५) अडताळा.  १८४८  १७९१  

 (६) अगनोत्रा.  १८६९  १८१२  
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२४० प्रणसि धुरुषाचं्या मृत्युणतथो 
 
प्रभसद्ध पुरुषाांच्या मतृयूच्या तारखा खालीं भलभहल्याप्रमाणें :— 
 
(१) तारीख ३० मे १८७४ रोजीं डाक्टर भाऊ दाजी हे मरण पावले. 
 
(२) तारीख ४ सप्टेंबर १८७४ रोजीं रा. परशुराम पांत गोडबोले हे मरण पावले. 
 
(३) तारीख १७ भदजेंबर सन १८७४ रोजीं रा. ब. भास्कर दामोदर पाळांदे हे मरण पावले. 
 
(४) तारीख १६ जुलई सन १८७५ रोजीं डा. नारायण दाजी हे मरण पावले. 
 
(५) तारीख २९ मे १८७६ रोजीं व.े शा. सां. भवष्ट्णु परशुराम शास्त्री पांभडत हे मृतयु पावले्याांसारखा 

पुरुष पुनरभप होणें कठीण् 
 
येणेंप्रमाणें ह्या प्रभसद्ध पुरुषाांचा भनयाणकाल आहे. 
 

२४१ णराराचें धुनर्मरराि र याचं्या तावगा 
 
भवर्वा भस्त्रयाांचे पुनर्वववाह झाले ते येणेंप्रमाणें :— 
 
(१) तारीख २३ नवेंबर सन १८६५ रोजीं नारायण जगन्नाथ भभडे व बयाबाई गोडबोले याांचा भववाह 

वाांरें मुक्कामीं झाला. 
 
(२) तारीख २५ जून सन १८६९ रोजीं वामनराव प्रभाकर पराांजपे याांची बहीण वणेूबाई इचें लग्न 

झाले. इजबद्दल गणेशशास्त्री मालवणकर म्हणून एक पुण्याांतील ब्राह्मण होता, तयानें इतर लोकाांस चेतावणी 
करून व आपण पढुारी होऊन पुष्ट्कळ भाांडला. परांतु शवेटीं तयास तयाच कामाांत सेशनकोडताांतून कैदेची 
भशक्षा झाली् 

 
(३) तारीख २५ आगष्ट सन १८७२ रोजीं लल्लुभाई वाणी व जीवकुवर या उभयताांचा मुक्काम 

अहमदाबाद येथें भववाह झाला. ही मुलगी भद्वतीय भववाह करणार असें भतचे मामास व चुलतयास 
कळल्यावरून तयाांनीं भतला पळवनू कोंडून ठेभवली व भतचें बलातकारानें वपन केलें . पुढें ह्याबद्दल भडोचचे 
माभजस्रेटासमोर भफयाद जाऊन तयाांनीं भतला तेथें हजर केलें . नांतर चौकशी होऊन हाल करणाराांस सहा 
सहा मभहन्याांची भशक्षा व पाांच पाांचशें रुपये दांड झाला् 

 
(४) तारीख २४ सप्टेंबर १८७४ रोजीं लल्लुखुशाल शरमाली वाणी याांचा वाई जडाव या नाांवाच्या 

स्त्रीशीं अहमदाबाद येथें भववाह झाला् 
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(५) तारीख २५ सप्टेंबर सन १८७२ रोजीं शामकुवर नाांवाच्या स्त्रीचा भद्वतीय भववाह मुक्काम मुांबई येथें 
झाला. 

 
(६) तारीख १८ जून सन १८७३ रोजीं गजानन पाांडुरांग मोहरीरकर इलाखा नागपूर व कोंडुबाई 

याांचा मुक्काम मुांबई येथें भववाह झाला. 
 
(७) मार्वदास रघुनाथदास याांशीं र्नकुवर नाांवाच्या स्त्रीनें भद्वतीय भववाह केला. (?) 
 

२४२ प्राथपनासमाज स्थाधनाच्या तावगा 
 
(१) मुांबईस तारीख १४ माचध सन १८६८ रोजीं प्राथधनासमाज स्थापन झाला. 
 
(२) पुण्यास तारीख ५ भदसेंबर सन १८७० रोजीं झाला. 
 
(३) अहमदाबाद येथें तारीख १७ भदसेंबर १८७१ रोजीं प्रारांभ झाला. 
 
ह्या तीनही भठकाणीं मांभदरें असून ह्या समाजाांस एकेश्वरी मांडळीं असेंही नाांव आहे. 
 

२४३ ध्यानात ठेरण्यासावख्या णकतोएक 
खीष्टो र त्याचं्या तावगा 

 
(१) ता. २७ भडसेंबर १८४७ रोजीं बडोद्याचे थोरले सयाजीराव महाराज गायकवाड हे वारले. 
 
(२) ता. ५ एभप्रल १८४८ रोजीं साताऱ्याचे श्री. शहाजी छत्रपभत साताऱ्यास वारले. 
 
(३) ता. १२ जुलई १८५३ रोजीं वाईांत कृष्ट्णेस पाणी येऊन दोन आळया वाहून गेल्या. 
 
(४) ता. २० जून १८५७ रोजीं साताऱ्यास मानबसग भशपाई भनसबत नाझर कचेरी यास बांडाचे 

गुन्ह्यावरून फाांशीं भदले. पुढें हे तुफान पुष्ट्कळच वृभद्धगत झालें . 
 
(५) ता. ८/९/१० आगष्ट १८६८ रोजीं अहमदाबादेस अभतवभृष्ट होऊन प्रचांड वार सुटला. तयाांत 

दहा हजार घरें पडलीं. तयामुळें  मोठी र्ाांदल उडाली, व गभरबागुभरबाांना आश्रय नाहींसा झाला. परांतु मुांबई 
वगैरे बाहेरील भठकाणची लाख रुपये मदत आली. यामुळें गभरबाांचीं घरें पुन्हा सरासरी झाली. रेल्वे, टपाल, 
तार वगैरे सवध बांद पडलें  होतें. तया वळेेस तेथें भरची साहेब हे कलेक्टर होते. 

 
(६) सन १८६९ सालीं मारवाडाांत मोठा दुष्ट्काळ पडून हजारों लोक उठून गेले व मेले. 
 
(७) ड्यूक आफ एभडन्बरो राणीसाहेबाांचे भद्वतीय पुत्र हे मुांबईस तारीख १० माचध १८७० रोजीं आले. 
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(८) खांडेराव महाराज गायकवाड याांचा मृतयु बडोदे येथें तारीख २८ नोवेंबर १८७० रोजीं 
चांपाषष्ठीस झाला. 

 
(९) कोल्हापूरचे राजाराम महाराज हे युरोपाांत फ्लारेन्स शहराांत आनो नदीचे तीरीं तारीख ३० 

नवेंबर सन १८७० रोजीं मतृयु पावले. 
 
(१०) भचमणाजी पांभडत सचीव हे तारीख १२ फेबु्रवारी सन १८७१ रोजीं वारले. 
 
(११) रा. ब. मोरोबा कान्होबा याांनीं आपल्या पुनर्वववाभहत स्त्रीसह तारीख १७ फेबु्रवारी सन १८७१ 

रोजीं जीव भदला. याांचें हें लग्न तारीख २६ माचध १८७० रोजीं झालें  होतें. 
 
(१२) रा. ब. भवष्ट्णु परशराम रानडे पांढरपूरचे डेप्युटी कलेक्टर हे तारीख ८ आगष्ट सन १८७१ 

रोजीं मतृयु पावले. 
 
(१३) बहदुस्थानचे गवनधर जनरल लॉडध मेयो यास तारीख १५ फेबु्रवारी सन १८७२ रोजीं पोटध ब्लेर 

येथें मारेकऱ्यानें मारलें . 
 
(१४) कनधल फेर हे बडोद्यास तारीख १८ माचध सन १८७२ रोजीं रेभसडेंट होऊन आले. 
 
(१५) मल्हारराव गायकवाड याांनी भाऊ बशदे माजी भदवाण याांस भवषप्रयोगानें तारीख १ मे १८७२ 

रोजीं मारभवलें ् नांतर रावजी मास्तर व गोबवदजी नाईक वगैरे गृहस्थाांस ठार मारभवलें ् 
 
(१६) बडोद्याचे प्रभसद्ध सावकार व दानशूर श्री. गोपाळराव मरैाळ हे तारीख २६ मे सन १८७२ 

म्हणजे वैशाख व. ४ शके १७९४ मांगळवार रोजीं बडोद्यास वारले. असा र्मातमा पुनरभप होणें कठीण. 
 
(१७) जोतपूरचे तखबसग राजे हे तारीख १२ फेबु्रवारी सन १८७३ रोजीं मेले. या महाराजाांस १७५ 

भस्त्रया होतया् 
 
(१८) जनरल मीड साहेब ह्याांस बडोद्याचे मल्हाररावप्रकरणाचे चौकशीस कभमशनर नेभमलें , व 

तयाचप्रमाणें तयाांची कचेरी तारीख ५ नोवेंबर १८७३ रोजीं सुरू झाली. 
 
(१९) श्री. मल्हारराव गायकवाड याांची भद्वतीय पतनी लक्ष्मीबाई इचें लग्न नवसरीस तारीख ७ मे 

सन १८७४ रोजीं झालें . तेव्हाां नवसारीचे सुभे नारायणराव वासुदेव खारकर हे होते. या लग्नाांत बाई ही 
गभार होती, तरी उखा व शकुां तला या पुराणप्रभसद्ध भस्त्रयाांच्या दाखल्याांनीं भतच्याशीं लग्न करण्यास बचता 
नाही असा १६ शास्त्राांनीं मल्हारराव याांस शास्त्राथध भलहून भदला होता. 

 
(२०) ह्या लक्ष्मीबाईस तारीख १६ अक्टोबर सन १८७४ त पुत्र झाला. पुढें मल्हारराव गाईकवाड 

याांची चौकशी तारीख २२ फेबु्रवारी सन १८७५ रोजी कोटध भरून सुरू झाली. ते तयाांजवर आलेल्या 
भवषप्रयोगाचे आरोपाांतून मुक्त झाले, तरी तयाांस गैरवतधणुकीमुळें  तारीख २२ एभप्रल सन १८७५ रोजीं 
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मरासेस रवाना केलें . पुढें तयाांचेमागून बडोद्याचे गादीवर जे सयाजीराव बसले तयाांचे दत्तभवर्ान तारीख २७ 
मे सन १८७५ रोजीं श्री. जम्नाबाईकडून झाले. 

 
(२१) तारीख २३ सप्टेंबर सन १८७५ रोजीं अहमदाबादेंत साबरमती नदीचें पाणी भशरून नदींच्या 

कडेचीं दोन तीन हजार घरें पडलीं व मार्वपुरा व लष्ट्कराचा बाजार वगैरेही वाहून गेले. हें पाणी 
अहमदाबादेंत दोन भदवस होतें ह्या जलप्रलयानें वीस लक्षाांचें नुकसान झालें ् ह्या वळेीं बारोडेल साहेब हे 
कलेक्टर असून तया प्रसांगास उभचत अशी सरकारनें व लोकाांनीं पुष्ट्कळ मदत केली. 

 
(२२) तारीख २३ नोवेंबर सन १८७५ रोजीं युवराज भप्रन्स आफ वले्स हे बडोद्यास आले. 
 
(२३)भमस मेरी कापेंटर ही प्रभसद्ध व भवद्वान बाई भवलायतेहून अहमदाबादेस भतसऱ्यानें तारीख १८ 

फेबु्रवारी १८७६ रोजीं आली. भतचा सवधकाळ उद्योग बहदुस्थानाांतील भस्त्रयाांची कस्थती सुर्ारावी हाच होता. 
 
(२४) आणांदचे स्टेशनाजवळ कुबेरजी भगत म्हणून एक कोळीं जातीचा मनुष सारसा येथें राहणारा 

असून तों हल्लीं नवीन र्मध स्थापन करीत आहे. 
 

णरक्रोस तयाव 
 
चंद्रिास.– ह्याांत ईश्वरभक्तीचा मभहमा वणधन केला आहे. मनुष्ट्यावर कसाही भबकट प्रसांग आला 

असताां परमेश्वरावर भार घालून एकभनष्ठपणें जर तो तयाची आरार्ना करील तर तया सांकटाांतून तयाची 
मुक्तता हरप्रकारें होते ह्याचें सुरेख वणधन आहे. तयाचप्रमाणें आपल्या स्वाथासाठीं अन्यायानें दुसऱ्याांचा छळ 
करणारे अर्म घातकी याांची दुष्ट्कृतयें जरी काांही काळपयंत अबाभर्त चाललीं तरी तीं पुढें तयाांच्याच नाशास 
कारणीभतू होतात याांचेही ह्याांत उत्तम प्रकारें भनरूपण केलें  आहे. बकमत ८॥। आणे, ट. ह. ६॥ आणा. 

 
लिानसा खजवा.– बालबोर्ामध्यें आलेल्या काांहीं बोर्पर कभवताांचा सांग्रह यामध्यें केला आहे. 

फुलाांचा वास भकतीही वळेाां घेतला, तरी तो प्रभतक्षणीं अपूवधसाच वाटतो, व पुनः पुनः घ्यावा अशी इच्छा होते. 
तयाप्रमाणें हीं सुरस पद्यें वाचकाांना प्रभतक्षणीं अपूवध भासून आल्हाददायक होतील अशी आशा आहे. बकमत २ 
आणे, ट.ह. ६॥ आणा. 

 
दाशवथोवामचणवत्रामृत.– (व.े शा. रा. रा. गोबवद शांकरशास्त्री बापटकृत.)उत्तम भाषेंत भलभहलेले 

ग्रांथ तयार करवनू प्रभसद्ध करण्याच्या उदे्दशानें कैलासवासी जावजी दादाजी भनणधयसागर छापखान्याचे 
मालक याांच्या व दुसऱ्या काहीं मांडळीच्या पभरश्रमानें र्ी बप्रटसध पकब्लशसध एँड बुकसेलसध असोभशएशने 
(सभा)स्थाभपत झाली असून भतच्या माफध त हें पभहलें च पसु्तक छापून प्रभसद्ध झालें  आहे. नीभत-व्यवहार-
चतुरता आभण राजकारण हे भवषय ज्या एका चभरत्राांत ओतप्रोत भरलेले साांपडतात, असा हा रामचभरत्रग्रांथ 
फारच सुरस भाषेंत भलभहलेला हा पभहलाच ग्रांथ आहे, असा बहुतेक सवध पत्रकाराांचा अभभप्राय आहे. 
वाचणाऱ्या स्त्रीपुरुषाांच्या उपयोगीं पडण्यासारखें आजभमतीला या पुस्तकासारखें दुसरें पुस्तकच नाहीं असा 
भवद्वान लोकाांचा अभभप्राय आहे. हें पुस्तक उत्तम टाइपाांनीं व चाांगल्या कागदावर छापलें  असून याची १२ 
पेजी साांच्याचीं १५० पृष्ठें आहेत, व या मानानें या पुस्तकाची बकमत फारच कमी म्हणजे आठ आणे ठेभवली 
आहे. भशवाय ट. हाां. ६। आणा, पडेल. 
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किदुशास्त्रातंोल संख्याराचक दुबोाशब्दाथपकीश.–ह्या कोशाांत सांख्यावाचक मळूशब्द सातशें 
आहेत, व तयाांचे भनरभनराळया अथांचें शब्द दहा हजाराांवर आहेत. याची बकमत ८ आणे, ट. हाां. १ आणा. 

 
मवाठ्ाचंो बगव.– नवी आवृभत्त. ह्या आवृत्तींत मूळचे दोनही भाग एक केले आहेत. थोर पुरुषाांचीं 

भचत्रें घातलीं आहेत. बहदुस्थानाचा नकाशा जोभडला आहे. मागच्या आवृत्तींतलीं अशुद्धें काढून टाभकलीं 
आहेत, कागद, शाई, छापणी, कापडी बाांर्णी, वर भवानी तरवारीचें आभण वाघनखाांचें भचत्र, सोनेरी नाांव, 
हीं सगळीं उत्तम केलीं आहेत. पृष्ठें सुमारें चारशें झालीं आहेत. बकमत १॥। रु. ट. हाां. ६॥ आणे. 

 
मऱ्िाठ्ाचं्या संबंााने चाव उद खाव.– ह्याांत मराठ्याांच्या सांबांर्ाची प्राचीन काळापासूनची माभहती 

मोठ्या प्रयासानें भमळवनू भतच्या सतयासतयतेबद्दल प्रमाणें दाखभवलीं आहेत. आरांभी मराठा शब्दाची व 
राष्ट्राची उतपभत्त देऊन पुढें मराठ्याांच्या सांबांर्ानें भमळणारी अवाचीन काळची ऐभतहाभसक माभहती भदली 
असून तया राष्ट्रामध्यें गणले जाणारे योद्ध्याांच्या हातून कोणकोणतीं शौयोदायाचीं कृतयें घडली; व तयाांचीं 
तीं कृतयें पुढें मराठेशाई नष्ठ होण्यास भकतपत कारणीभतू झालीं; मराठेशाई भचरस्थायी होण्यास तयाांनीं काय 
केलें  पाभहजे होतें वगैरे गोष्टींचें सुरेख व वाचकाांच्या मनाांत पूणध ठसेल अशा रीतीनें वणधन केलें  आहे. पूवार्ध व 
उत्तरार्ध भमळून ह्याांचीं डेमी अष्टपत्री साांच्याांचीं २६० पृष्ठें आहेत. कागद मोहरेदार वापरले असून छपाई व 
बायांबडग उत्तम आहेत. बकमत १। रुपया. ट. हाां. ६॥ आणे. 

 
हीं पुस्तकें  मुांबईत काळबादेवीच्या रस्तयावर भनणधयसागर छापखान्याांत रोख पैसा पाठभवला असताां 

अथवा व्ह्याल्युपेएबलद्वारा भवकत भमळतील. 
 

⬤ ⬤ 
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दशधते्र 
 

बािेरून आलेले धत्र नं. १ 
 
ज्ञानप्रकाशकते याांस–पत्र नां. १ भवनांती भवशषे–साांप्रत कालचे थोर लोक माझें बहुत पाहण्याांत 

आहेत, तयातून कोणास नक्त उतपने्न आहेत, कोणास जाहाभगरी, इनामगी व (व)कोणास सांस्थाने व 
कोणास मोठाली सांस्थाने राज्यासारखी आहेत. व साांप्रत काली याांची सवध काळजी जाऊन भनबित आहेत. 
पूवी तयास मोभहमी लढाई या शत्रूांपासून सांरक्षण, भभल्ल पेंढारी याजपासून माभफजत करावी लागत असे. 
याजमुळे खचधही पुष्ट्कळ होत असे. परांतु आता बहुत करून सवांचे आसमांतात भागी दौलत मदार कां पनी 
इांग्रज बाहादूर याांचा अम्मल आहे. याजमुळे शत्रू बकवा स्वारी व लुटारू याांचे भकमभप भय नाही. तेव्हाां 
याजवरून अशी कल्पना होते की याांणीं आपले प्राप्तीचा सध्यय (सद व्यय)यथार्मे करून 
अभहल्याबाईसारखा स्थळोस्थळी लौभकक करावा व आपले यकतकां भचत् राभहलेले प्रदेश अबाद करावते, 
सतकीतीची वृद्धी करावी हा उत्तम प्रकारचा याांस प्रसांग प्राप्त आहे. असें असता हे बहुर्ा कोठेच आढळत 
नसून केवळ अपकीर्वत व दुराचरणे अव्यवकस्थत खचध हेच पाहण्यात येते. याचप्रमाणे हे थोर लोक बुध्या 
आपला काळही आळशीपणाांत घालभवतात तयाचा तपशील भलभहला असता चाांगली समजूत पडेल. यास्तव 
याचे भववरण करून दाखभवतो की ह्या मोठे लोकाांचा बहुत करून जन्म थोरा घराण्याांत झालेला असतो 
म्हणजे मुळी गभरब असून आफती भोगीत मोठे झालेले असे तर स्वदेशीय थोर भवरला परांतु वारशाचे 
कारणाने प्रायः थोर आहेत. ते लहानपणापासून स्वछांदी होऊन आजधवी लोकाांनी वभेष्टत असून मोठाले 
अलकाबाांनी तयास रावसाहेब, भाऊसाहेब सरकार महाराज असे जवळचे लोक म्हणत असतात व बहुत 
करून वाड्याशजेारी एखादे देऊळ असले तर तेथे मात्र तयाांचा प्रवशे असतो बाकी घराबाहेर काय आहे 
याची तयास माभहतगारी बकवा समज नसोन अज्ञानाचे महत्त्वाभभमानाचे भराांत भनमग्न राहून अन्नोदक 
वस्त्रालां कार याची ददाती नसल्यामुळे अभर्क समजाव ेबकवा समजून घ्याव ेयाची भफकीर बकवा कल्पनाही 
तयाांचे अांतःकरणात वागत नाही. आजधवी कारकून भभक्षुक व भशलेदार हे आपले पोटावर नजर देऊन बहुत 
तारीफ करतात. आभण तयाांतच यजमानास गुांग करून ठेभवतात. अशी सवय लाभवतात कीं दाहा पावलाांवर 
पलीकडे र्नी गेला तर बरोबर लवाभजमा दाहा पाांच लोक, मशालची चोपदार वगैरे असलेच पाभहजेत. 
तयाखेरीज बाहेर जाणे बकवा वगेळेपणाने गुपचुप एकादे काम करून सवांवर जरब उतपन्न करणे तयास 
ठाऊक नसून, तयास गोंर्ळया सारखे इकडेभतकडे भफरावयाची सवय पडते, काम कारभार काहीच सुचुां देत 
नाहीत व सुचला तर लबाड आजधवी याचा घातच आहे यामुळे याजभवषयी ते फार बांदोबस्त ठेभवतात. अशी 
सवय पडल्यामुळे तया थोर माणसास जातीने व स्वपराक्रमाने काम करण्याची लज्जा वाटते तो इतका 
परस्वार्ीन होतो की सवध गोष्टी तयाला दुसऱ्याचे माफध त कराव्या लागतात. ह्या थोर लोकाांपाशी काही गोष्ट 
बोलले असता तयाांच्याने उत्तर होत नाही. भदवाणास कारकुनास व आजधवी लोकाांस पुसले पाभहजे तया 
खेरीज तयाांच्याने स्वतः लहान सहान गोष्टींचा देखील जबाब होत नाही. तयाांस मुळापासून हे आजधवी लोक 
असे भशकभवतात, कोणास उपरव करू नयें व कोणाचा घात करू नयें, बारीक नजर म्हणजे कोणी अपरार् 
केला तर तयाांस भशक्षा देऊ नये, एक वळे ज्यास आपला म्हणभवला तयाचा तयाग करू नये हे केवळ महत्त्वाचे 
भचन्ह होय. हे नसल्यास थोर कुलाांत जन्म झाला याचे फल नाही. यात अब्र ू फार आहे असे मागील 
गोष्टीवरून व वभडलाांचे हकीकतीवरून इतयाभदक लाघवें करून तयाांच्या मनाांत या प्रकारे ठसवनू घट् केले 
असते. याजमुळे व्यवहारात ते अगदीच नालायक होतात आभण आपले कारभार करीत नाहीत परांतु 
कारकून मुतसद्दी याांजवर सोपभवतात. आता मनुष्ट्य मात्रास काहीतरी भनतय काम पाभहजे या वाचून तयाांचा 
काल जायाचा नाही व चैन पडणार नाही यास्तव हे आजधवी लोक तयास भशकभवतात की स्नानसांध्या पुष्ट्कळ 
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वळे करावी म्हणजे जन्माचे साथधक झाले बाकी काम आम्ही आपले पदरी करीत आहों असे मनाांत 
वागभवल्याने या थोर लोकाांचा क्रम असा होतो कीं पहाटेस उठून गाई असतील तेथे जाऊन गाईस स्पशध 
करून प्रथम पापनाशाांचा उपाय करीतात. नांतर स्नान करून पुजेचा थाट. कोणाची अकग्नकुां डे कमळ माांडून 
भशष्ट्ये दोहींकडे उभे करून फुले तुळशी वाहण्याचा खेळ कभरतात. तयाांतच गायन पांडीत वगैरे भेटणारीं 
मांडळी व स्तुतीचे श्लोक म्हणणारे भट वगैरे जमतात. हे सवध दाहा घटका भदवसापयंत होते. मग सवध आपले 
घरोघर जातात, यजमानाची जेवायची भसद्धता असतेच, ते लागलेच जेवनू ११ वाजताां माडीवर जातात. तो 
सकाळपासून ताटकळला असतो तेव्हा भवश्राांतीवर इच्छा असतेच, लागलाच भवडा सुपारी खाऊन बाराचे 
सुमारास भबछाना पसरून भनरा कभरतात. कोणास वळे सापडल्यास सोंगट्या बदुबळे खेळतात. नांतर 
भनजतात ते चार वाजता उठतात. मग दोन घटका इकडे भतकडे वळे घालवनू घोड्यावर बकवा पायाने 
देवळात जातात. तेथून परत येवनू बसतात तो नाच तमाशाची तयारी करण्याचा हुकुम. आजधवी लोक 
साांगतात तया प्रमाणे सवध भसद्धता करून आठ वाजताां जेऊन नाचास बसतात. ते कृतय अकरा वाजता तो 
पयंत होते मग पुनः भनजतात ते पहाटेस उठतात. याप्रमाणे भदवसाांचे भदवस आयुष्ट्य घालभवतात. आता जर 
मनुष्ट्याने दर भदवसास एक प्रहारभर काम भनयमाने केले म्हणजे अभर्क करण्याची जरूर नाही असे होते. 
स्नान सांध्या होऊन एक प्रहर तयाच्या भहताचे काम तयाांस होत नाही म्हणनू ते लोक कारभाराांत अगदी वडेे 
असतात. ही काळाचीं व्यवस्था झालीं, पुढले पत्रीं खचध सांबांर्ी व्यवस्था भनवदेन करीन ही भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, ५ नोव्हेंबर १८५५ लीकणितरादो 

 
——— 

 
बािेरून आलेले धत्र नं. २ 

 
भवनांती भवशषे-साांप्रतकालचे थोर लोक स्वदेशीय जे आहेत तयाांचे हातून लोकोपयोगी कृतयें घडून 

येत नाहीत आभण तयास प्राप्ती असतये तीतर खचध होऊन उलटे कजाचे पेचात असतात. याांचे कारण काय 
असें मनाांत आभणलें  तर उघड भदसते कीं, याांचे प्राप्तीपकैीं याांचे अज्ञानामुळे व गैरमाभहतीमुळे शकेडा साठ 
रुपये होतात ते कोण खातो याचा तयाांस भठकाण नसतो. भकतीएक गाांव अव्यवस्थेंमुळे खराबीस येतात. 
पडजमीनी पडतात, महाल मजकूर भचटी वगैरे, कारकून वभहवाटदार फुगभवतात. परांपरागत दरकदार 
फडणीस, भचटणीस, मामलेदार हे भोजन भाऊअसल्यामुळे खरा भहशबे कोणीच पहात नाही, फुकट 
जेवावयास भमळून झोप पुष्ट्कळ साांपडावी याजवर तयाांचे पूणध लक्ष असून तयाांचे झोपेस व भोजनास व्यांगोमी 
तयाांचे यजमानानें न आणावीं यासाठी तजवीज राखीत असतात ती इतकीच कीं, तोंडपुजेपणा, आजधवीपणा 
समूर दाखवनू नानाप्रकाराांनीं ममता दृढ ठेवीत असतात, व अपरार् पोटी घालणें, मुरवत, भीड, व क्षमा, 
अगतयवाद, पदरच्याांचे सांगोपन करणें हे गुण तयाांचे बुद्धीमध्ये इतके भरभवतात कीं, ह्याांनी जरी तया 
यजमानाचे खरोखरी नुकसान केलें  तरी तयाणें असे म्हणाव ेकीं, जर आताां मी ह्याचा दोष काढून शासन 
बकवा बडतफी करीन तर परांपरागत जो मोठेपणा माझे अांगी आला आहे तयाची हाभन होईल असे तयास 
वाटलें  असून तयाअन्वये तो काांही एक न करून गोगलगाईप्रमाणें वतधणूक करीत असतो, व ह्या थोर 
लोकाांपासून कोणतींही सुर्ारणा बकवा पभहल्यापेक्षाां बरें होत नसून जें पूवीपासून चालत आलें  तयाप्रमाणें 
चालभवतात आभण बहुतकरुन तयातही कमीच पडून सवध कारभार सैल पडतात व मांद प्रकृतीचें थोरलोक हे 
परार्ीनपणें काहीं एक न कभरताां भदवस काढीत असतात. अशा प्रसांगाांत तयाांस खचाचे प्रकार काांही 
लोकभहतोपयोगी बकवा लोकनीभत उते्तजन बकवा भवद्यावृद्धीकारक असे गुण काांही सुचत नाहीं पण 
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जवळच्या लोकाांची भोजनें व झोंप वाढभवणारे खचधच करण्यास तयास लोक साांगतात आभण ते करतात 
म्हणजे हत्ती बाळगाव ेआभण पांचवीस मनुष्ट्याांची उपाजीभवका तया एकट्या भनरुपयोगी जनावरास खाण्यास 
घालाव.े वार्वषकी बकवा नैभमभत्तक उतसाह मोठाले वाढवाव,े ब्राह्मण सांतपधण कराव,े तमाश ेनाच रांग कराव े
आभण पुष्ट्कळाांस पुष्ट्कळ जेवावयास घालून रव्याचा व्यय करावा असे हे अल्पदशी लोक तयास भशकवनू तया 
यजमानाचे हातून तसे कभरवतात. एका थोराचा घरचा मी जमाखचध मी पाभहला तयाांत लाख रुपयाांचे उतपन्न 
होतें. तयापैकी दाहाहजार रुपये उतसाह, र्मादायास खचध दाहाहजार, अनुदाने, वरण्या, स्वाऱ्या वगैरे 
कजाबद्दल दाहाहजार, व्याजखचध दाहाहजार, पागा घोडीं जनावरें थट्ी तहबले खचध दाहाहजार, 
भटशास्त्री, पांकक्तस भोजनकरून राहणारे तयाांजबद्दल दाहाहजार, खाशाांस नाचतमाश ेदाहाहजार, दरबार 
खचध म्हणजे लोकाांचे आजधव करून तयास लाांच वगैरे देण्यास लागतात. वकील ठेवाव े तयाणी वरचेवर 
लबाडीने अनथध सुचवनू हलकेत लोकाांचे भय घालून पैका न्यावा तयाजबद्दल दाहाहजार, कापड, कायध 
प्रयोजन वगैरे वीसहजार, वतेन खचध चाकर लोकाांस एकूण लाख रुपये दरसाल उडत होते. तेव्हा 
याजपैकी भनमे भट ब्राह्मण वगैरे खाऊन गेले; भनमे यजमानाांच्या डौलास व भमरवणुकेस व सुखास व मूखध 
पणास खचध झाले तयापैकी लोकाांच्या भवद्यासांग्रहास बकवा लोकाांची गरीबी दूर होण्यास व लोक चाांगले 
होण्यास एक पैसा देखील खचध नसून अजमासे हजार रुपये इमारत खचध वगैरे आढळला. पण तो खाशाांच्या 
वाड्यास पडदे व आरसे महालाकभरताां झाला होता. तयाप्रमाणे भजतका पसैा आला भततका लुच्या लोकाांनी 
खाल्ला आभण आजधव्याांनी वभेष्टत हीं थोराांची मुले अशी वडे्यासारखी समजून तयास तयाांचे कारभारी 
दरवशेासाभरखी साहेब लोकाांच्या घरी भफरभवतात, हे अमुक नानासाहेब आले व दादासाहेब आले असे 
साांगतात. परांतु तया सवध कृतयापासून साहेबलोक तया मखूास ओळखून तयाची वास्तभवक कस्थती काय आहे 
हे समजून तयाचा बाह्यातकारी आदर कभरतात पण अांतयामी तयाांस पशुसारखे माभनतात आभण हयगय 
कभरतात. परांतु असा मानभसक अपमान ह्या थोर लोकाांस कळत नाही कारण की तयाांस काांहीच समजत 
नाहीं व अांगी कोणतेही काम करण्यास सामर्थयध नसते व अक्कल नसते यामुळे ते लाचार षरबमदीकस्थतीत 
जन्मपयंत आपले घरात मात्र थोरपणा भमरवनू राहातात. बायका, षाभगदध, भखजमतगार, भट, कारकून 
याांनी स्तुभत करण्यास योग्य असतात. दुसरा कोणी तयास नाांवाभजत नाही, याजभवषयी थोराांनी लौकर 
सावर् व्हाव,े ही भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, १९ नोव्हेंबर १८५५ लीकणितरादो 

——— 
 

बािेरून आलेले धत्र नं. ३ 
 

ज्ञानप्रकाशकते याांस. 
 
भवनांतीं भवशषे–मागीलपत्री थोर लोकाांचीं खचध करण्याची चाल साांभगतली, आता कोणास इच्छा 

होईल की ह्या थोर लोकाांनी कोणतया रीतीने वताव ेहे मी बोलून दाखवावतेर ह्या प्रश्नाांचे उत्तर ऐकावे– 
 
थोर लोकाांनी प्रथमतः आपला स्वभाव सुर्ारला पाभहजे तो असा कीं तयाांणी डामडौल अगदी सोडून 

द्यावा आभण एकटे भफरण्याची व बोलण्याची व आपले पेक्षाां जे शहाणे आहेत तयाांशी सांभाषण करण्याची व 
आपले अांगावर जबाबदारी वागवनू स्वतः कामकाजाची मेहनत करण्याची सवय करून घ्यावी. एकटे 
भफरण्याने तयास कोणी लुटणार नाही व एकटे स्वतः शाहणपणाने एकाांती दुसऱ्याजवळ जाऊन बोलण्याने 
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तयाची अक्कल दृष्टीस पडेल असेही होत नाही. जरकभरताां दहाभवस वळे मूखधपणा भदसेल तरी भशक्षा लागनू 
बोलावयास सुचेल व शाहणपण येईल, असे करताां करताां कारभार कसा करावा व दुसऱ्यास हरेक प्रकरणी 
जाब कसा करावा हे समजू लागेल परांतु हे शहाणपण जोपयंत दशावताऱ्याच्या सोंगासारखें राळ पेटवनू 
पडदा मागे सारून नरबसह येतो, तशाभरतीने मशाल लावनू पाठीमागे दाहा स्वार व दाहा कारकून घेऊन 
स्वारीची भमरवणूक करू लागले तर दुसऱ्यास ही त्रास येतो व कारकून लोक बोलणे थोडक्याांत आटभपतात 
आभण खासे बेवकूब आहेत तसेच रहातात यास्तव खरोखरी मेहनती मुतसदभगरीच्या बाण्याने थोराांनीं 
वागाव,े जे तयाांस वडेे करणार व दरवशेाप्रमाणे बाळगणार ते तर इच्छा करतील कीं, एकटे भफरूां  नये, 
माजघराांतून ओटीवर आले तरी स्वारीचा थाट राखतील; परांतु अशाने वडेेंपणा होतो आभण मागील थोरपणा 
व्यथध जाऊन मूखधपणाांचे भाांडवल मात्र पदरी होते; आभण गुण असल्यावाचून लोक थोर म्हणत नाहीत या 
कभरताां थोरलोकाांनी आपले गाांवोगाांव जाहभगरींत दुसऱ्याच्या घरी, देऊळाांत, अगदी डौल न कभरता भफरत 
जावें, गाांवचे पाटील, कुळकणी, जमीनदार रयत याांजपाशी स्वतः बोलावें, रयतेस पाभहजे काय, नको काय 
हे भवचाराव,े कामगाराांनी वतधणूक कशी केली, जमाबांदी काय, भहशबे कसे होतात, र्ारे फार बकवा कमी 
आहेत हे सवध भवचारावें, बोलून बोलून मनुष्ट्याांस पुष्ट्कळ समजते व शाहणपण येते तयाांत हे थोर लोक बोलले 
तर लोक फार आनांदाने मजकूर समजभवतात. तेणेंकरून माभहती होते, पदरचे कामदाराांवर जरब राहते. 
यजमानास काय बातमी लागली काय नाही व तयाचे नजरेस काय आले व कसे झालें  याांची जरब पडून ते 
लोक हुशार राहतात व कोणाची गैरवतधणकू असली तर कळते आभण कळली तर लागलीच भीड मुरवत न 
र्भरताां भशक्षा यथायोग्य कभरत जावी म्हणजे घरातील सवध बांड मोडेल. लबाडाांचे काही चालणार नाही, रोज 
दोनचार गाव भफरून यावें. भदवाणी फौजदारी मुलकी काम कसे चालले आहे ते पाहाव.े लोकाांमध्ये गरीबी 
कोणास आहे व ती दूर कशानें होईल हे पाहावे, अज्ञान लोकाांस आहे व ते कशाने जाईल, लोकाांस 
व्यापारास व मुशाफरीस अडचणी काय आहेत हे सवध स्वतः भफरल्यावाचून व अनुभभवल्यावाचून समजणार 
नाही. रयतेस उतपन्न काय आहे व सरकारास काय देतात व भकती द्याव,े ते उतपन्न अभर्क होण्यास मागध 
कसे आहेत हे सवध भवचार ध्यानात आणाव ेम्हणजे तयाच थोर लोकाांची मोठी शोभा पडून भषूण वाटून रयतेस 
आमचा र्णी असे वाटू लागेल. नाहीतर भनज्जामाच्या बायकाांस नवऱ्याांचे सुख आभण जाहगीर दाराच्या 
रयतेस र्न्याचे सुख हे सारखे असते, लोकाांस साांगावास मात्र तो नवरा व हा र्नी परांतु उपयोग काही 
नाही. कर्ी दृष्टीस पडायाचा नाही व कर्ी भवचारपूस करावयाचानाही. उघडा दरबार नाही, भफयाद चालत 
नाही. कोणी मनात आभणत नाहीत यामुळे लोक रांजीस होऊन राहीले असतात तयास असे वाटते की हा 
र्नी आहे आभण नाही सारखाच. या पेक्षा इांग्रज बरा, आमचीं दाद तरी लागते. आजी केली तर जाब तरी 
भमळतो, पण आमच्या र्न्यास काहीच समजत नाही. याजमुळे फार अपकीती होते व तयास कोणी पुसत 
नाही व तयास काही समजत नाही, इश्वराने बाहेर भफरण्या योग्य थोडी माणसे भदली आहेत व राज्य भदले 
आहे तर तयाचा उपयोग करावा, जागृत राहाव,े हुशारी ठेवावी, कतृधतव दाखवाव ेहे प्रथमतः केले पाभहजे. ही 
भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, २६ नोव्हेंबर १८५५ लीकणितरादो 

 
——— 
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बािेरून आलेले धत्र नं. ४ 
 
भवनांती भवशषे–मागील पत्री थोर लोकाांनी डौल टाकून देऊन स्वपराक्रमाने व जातीचे शहाणपणाने 

राहत जाव े ये भवषयी भलहीले. आता दुसरे तयाणी काय केले पाभहजे ते भलभहतो. तयाने आपले घराांतील 
कलह ज्याजवर पदराच्या मांडळीचे उपजीवन आभण कारभारी याांचा रतीब असतो ते सवध मोडून टाकाव े
आभण नातलग माणसे घराांत ठेऊ नयेत. ह्या थोर लोकाांच्या घरात तयाांच्या आई बापाचे व भावाचे देखील 
घरात भाांडण असते आभण भकती एक भठकाणी तयाांच्या बायकाांचे देखील तयाांच्याशी बनत नाही. याचे कारण 
हेच आहे की ते पुरुष गैरवतधणुकीचे असतात या कारणाने घरात नाना प्रकारचे बखेडे होऊन वाईट कस्थती 
होते. यास्तव जसे वाजवी भरतीने वागनू यथा योग्य प्रभतपालन करुन तयाांणीं भावास वगैरे भहस्सा देणे योग्य 
आहे तो भनलोभपणे देऊन सवध तांटे भमटवाव ेम्हणजे एक दुदधशचेे द्वार बांद झाले. कळवाांभतणी वगैरे घराांत 
ठेभवल्या असतील तयास भनरोप देऊन लबाड लोक काढून द्यावे–भट पुराणीक हे बायकास नेहेमी र्मध 
साांगण्यास लागतात परांतु तयाांचा उपयोग नेंहमी कलह माजण्याचा असतो याजकभरता यास अगदी घरात 
ठेऊ नयेत, कामापुरते असाव े व उद्योगावाचनू राहू देऊ नयेत, व प्रामाभणक लोक बाळगावते–आपले 
राज्यात न्याय मनसुबी चाांगली होत असावी याजकभरता जे साभहतय व माणसे पाभहजेत ती ठेऊन तयाांजवर 
स्वतः नजर पोचवनू सवांकडून आपापली कामे चाांगले भरतीने करावी, कोणी पैसा खाऊन अन्याय करू नये 
व आळस करू नये अशारीतीने काम करणारे लोक वागतात बकवा नाहीं हे स्वतः पाहावें, आपले 
शाहणपणाचे व पापभीरूपणाचे व बेमुवधतीचे भय सवास वाटाव ेअशी तजवीज ठेवावी. असे करण्यास इांग्रजी 
राज्याचा भकत्ता ह्या थोर लोकाांच्या समोर आहे तयापेक्षा काही अवघड नाही. परांतु तयाप्रमाणे केले मात्र 
पाभहजे, कायदे कानून इांग्रजाांनी आपले राज्यात घातले आहेत तेच कस्वकारले म्हणजे काहीच श्रम नाहीत. 
भदवाणी व फौजदारीचे काम साफ झाले म्हणजे चौर्थयाने करावयाचे काम असे आहे कीं रयतेचे मुलकी 
कामाची सुर्ारणा करावी म्हणजे (म्हणजे)र्ारे भारी आहेत बकवा कमी आहेत हे पाहुन चाांगले भरतीने 
सारखा कर लोकाांवर बसेल असे ठरवावे, हलके र्ांद्यावर बाबी असतील तया सवध सोडून द्याव्या व जभमनीचे 
करही मामुल भरतीप्रमाणे जुलुमाचे असल्यास उतराव े आभण प्रजा सुखी होऊन मेहनतीचे फल याांस 
भनभधयपणे भमळोन तयाांच्या पोराबाळासुद्धा खाण्याची कमती पडणार नाही अशाप्रकारे तयास वतधवाव.े ज्या 
भठकाणी नद्यास बाांर् व शतेास ताल व उतसवारी करणे असेल ती सरकारने मदत करून तगाई देऊन 
करावी, रयतेस कजधवाम लागेल ते हलके व्याजाने देत जाऊन तयाांची उबावणी करावी आभण माहार, भभल्ल, 
रामोशी, कोळी वगैरे जातीचे लोक बहुतकाळापासून गावाबाहेर जुलुमानें भपटून लावले आहेत आभण तयाची 
परमावर्ींचीं लाच्यारी अन्नवस्त्र नसून पोरेबाळे बायका केवळ भवपत्ती भोगीत बहडतात व हमेषा चोऱ्या दरवडे 
घालून जे उद्योगानें भमळत नाही तें अनाचाराने भमळभवतात याजकभरता तयाांस जभमनी रानें कौलाने भमराशीनें 
देऊन तयास इतर रयतेप्रमाणे सौख्य प्राप्त होईल आभण ते दुराचरण न कभरता चाांगले वागाव ेअशा तयाांस 
रखवालदारीच्या वगैरे जागा देऊन पोटापुरते द्याव े घर बाांरू्न तयाणी भमरासदार होऊन सुखाने गाांवाांत 
नाांदाव ेअशी तजवीज करावी, असे करण्यास एक मुख्य नेम र्रला पाभहजे की आपण बाहेरगाांवी बहडताना 
बकवा कारकून भशपाई बहडताना तयाांजकडून अशी सावर्भगरी ठेवावी की तयाणी कोणापासून काही भजन्नस 
दाणा भाजी, वैरण लाकडे वगैरे फुकट घेऊ नये मग पैकातर कोठून घेतील. ही चाल फार वाईट आहे 
आभण ह्या चालीमुळे भकती एक गावी भाजी वगैरे झाडे फळ फळावळ कोणी लावीत नाही. तयास असे भय 
वाटते की जो येईल तो आम्हाजवळ फुकट मागेल आभण तयाांस न द्याव े तर आदावत करील तेव्हा 
थोडक्यासाठी अभर्काऱ्याांशी वाकडे पाडाव ेहें भठक नाहीं असे मनात आणून आपले घरीच नसले तर कोण 
मागेल असे समजून ही झाडे लावीत नाही यास्तव फुकट घेणाऱ्यास मोठी भशक्षा असावी, देखमुख देशपाांडे 
व पाटील कुळकणी हे आजधवी असतात. याजमुळें लोकाांच्या शतेातील जबरीने उपटून आणनू देतात हा सवध 
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जुलूम आहे. तसेच मामलेदारही आजधवाकभरताां रयतेवर जुलून करून थोराांची मजी सांपादन कभरतात. 
मराठे लोक हे बहुत भदवसापासून लुटी करीत आले आहेत सबब तयाांचे अांगी असा स्वभाव उतपन्न झाला 
आहे कीं लोकाांचे फुकट घ्याव.े भशपायापासून तो राजापयंत लोकाांनी फुकट द्यावें असे तयाांस वाटतें. दर 
मुकामास स्वारीची सवध तयारी असावी व खचध काही पडू नये हा लुटारू स्वभाव सवध मराठे लोकाांच्या अांगी 
दृढतर जडला आहे. या कभरता सवध भजनसाांचे भनरख बाांरू्न द्याव ेतयाप्रमाणे सवांनी खरेदी कराव ेव द्यावें, 
मराठ्याांचा आणखी एक स्वभाव आहे की तयास दुसऱ्याच्या भमळखतीच्या नुकसानीची भभती नसतये व 
दुसऱ्याचे हरण करण्याचा अभर्कार प्राप्त होईल तर चाांगला असे समजतात व अभर्काराचा मुख्य उपयोग 
तोच असे समजतात व जर अभर्कार असून अशा अटकावाांत ते असले तर रोजगारीजी शोभा नाही, 
मुक्तयारी नाही म्हणून भगल्ला कभरतात. परांतु हे सवध तयाांचे लुटारू स्वभावामुळे होते व एकाने लुटलें  तर 
दुसरा जरी तयास प्रभतकूल असला तरी तयास असी र्ीर होत नाही की मी याजबद्दल भफयादी होऊन वाद 
चालवनू हा अन्याय दूर करीन असे कोणास वाटत नाही. याजमुळे गुन्हेगारास मारण्याची वगैरे वाईट 
वभहवाट चालत आली आहे व ती वृद्धींगत होण्याचे कारण हेच कीं ती मोडण्याकभरता कोणी छातीस हात 
लावनू उभा राहत नाही, अमुक अभर्कारी कसें का कभरनात आपण कशास बोलाव ेअसे सवांच्या तोंडात 
असतें. यामुळे गुन्हे न साांपडून लोकाांची दुःखे कमी होत नाहीत व दुष्ट अभर्कारी याांचे पाभरपतय होत नाही, 
मराठे लोक एकमेकाांचे दुःख पाहून ओरडणारे नाहींत, ज्यावर जुलूम होतो तो ओरडतो परांतु तयास कोणी 
मदत भमळत नाही. या कभरता भकती एक भठकाणी तो आपला पभरणाम पाहून उगाच बसतो. याकभरता अशा 
लोकाांस उते्तजन फार पाभहजे आभण भफयाद हमेष ऐकून घेण्याची फार तजवीज ठेवली पाभहजे आभण 
रयतेस असे कळले पाभहजे कीं जरी आम्हास कोणी मदत नाही तरी ज्यावर जुलूम जास्ती होईल तयाचा 
वाली यजमान आहे तो सवध तजवीज करील असे सवास वाटले पाभहजे. अभर्कार फक्त सुखाकभरता नाही, 
तर मेहेनतीकभरताां आहे असे तयाांणी समजून वागावें व अभर्कारी यास नेहेमी आपले अभर्काराचे ओझे 
वाटले पाभहजे, या कभरता प्रतयेक कामदार काम करण्या लायक व मेहनती असावा, आभण अशाप्रकारे राज्य 
चालवनू रयतेची अबादानी वाढवावी हें चौथे कलम झाले, बाकी राभहलेले पुढचे पत्री भलभहन ही भवनांभत. 

 
ज्ञानप्रकाश, १० भडसेंबर १८५५ लीकणितरादो 

 
——— 

 
बािेरून आलेले धत्र नं. ५ 

 
भवनांती भवशषे–स्वदेशीय थोर लोक व राजे याणी करावयाच्या चार गोष्टीं साांभगतल्या आताां पाांचवीं 

साांगतो. आपले राज्यामध्ये कायदा असावा याकभरता भलभहलेला कायदा चालू करावा, मग तो इांग्रजाांचा 
असो अथवा दुसरे शहाणे लोक ठरवतील तसा करावा. परांतु सवध कामगाराांनी कशा प्रकारे वागाव ेव आपला 
अभर्कार भकती व कोणते रीतीने काम करावें व कोणास काय भशक्षा होईल हे सवध तया कायद्यात ठरभवले 
पाभहजे, र्मध सांबांर्ी व व्यवहार सांबांर्ी मोकळीक ठेवली पाभहजे.म्हणजे स्मातध ब्राह्मण कायदा करील तर 
वैष्ट्णवाांभवषयी काहीतरी तयात वाईट भलभहल तर असे असूां नये. पाभहजे तयाणे पाभहजे तो र्मध आपले 
समजुती प्रमाणे तयाणी करावा व तो स्वीकारल्यामुळे तयाचे नुकसान होऊ नये, याचे कारण तया देशात 
अनेक र्मध व अनेक मते चालू आहेत तयाांपकैी एकाने म्हटले भक माझेच चालाव ेव दुसरी सवध मोडावी तर 
स्वार्ीन नाही याजकभरता ह्या कारणावरून कोणाचा दे्वष करणे नीट नाहीं. तशीच व्यापार सांबांर्ी मोकळीक 
म्हणजे, माहार आहे तयाने दुकान घालू नये बकवा कुणभब आहे म्हणून तयाने कारकुनीचे काम करू नये ही 



 अनुक्रमणिका 

समजूत अगभद वाईट आहे, ज्याचे अांगी असा गुण असेल तसे तयाने हा देश जसा कुणब्याचा तसाच 
ब्राह्मणाचा आहे, तयाांत बहुत करून तर कुणब्याचा आहे याजकभरता थोडा अांश ज्या लोकाांचा आहे तयाणी 
राज्य करणे हे नीट नाही व असा भेद ठेभवल्याने तयास वाईट वाटून ते राजास प्रतीकुल होतात व तरफदारी 
समजतात याकभरता सवांस समान पहावें. दरबाराांत सोंवळें काही उपयोग नाही. कारण की ब्राह्मण 
लोकाांच्या स्नानसांरे्ची जागा दरबारात नव्हे. या करता सवांची सारखी दाद लागली पाभहजे म्हणून 
अभतनीच जातीचे लोकाांस देखील आत येण्याची व बोलावण्याची परवानगी असली पाभहजे नाहीतर तयाांची 
सवधथा बेबाद होईल. दरबारच्या भरतीनेच दरबारचे काम झाले पाभहजे. ब्राह्मणाांची समजूत अशी आहे भक, 
आपण डोंगरात स्नानसांध्या करण्यास तर बसू नयें, दरबारचे अभर्कार सवध लोकाांवर आपणास भमळाव े
आभण तेथे पण आपले सोवळे बेतबात सांरक्षण व्हाव े तर ही समजूत उलटी आहे आभण तयाचा पभरणाम 
इतकाच होईल की, अशा लोकाांचा पाय दरबारातून भनघून दौलतीचा भाग जो तयास भमळत होता तो 
भमळणार नाही याकभरता तयाणी ती सवध समजूत सोडून सवध रयत राजाने राजकी सांबांर्ाांभवषयी सारखी 
लेकराांप्रमाणे मानावी ह्या गोष्टी सवध भसद्धीस जाण्याकभरता राजाची स्वता वतधणूक चाांगली व तयाचा राज्यात 
जो कायदा चालतो जो भनदोष पाभहजे आभण कायद्याची बळकटी येवढी मोठी तयाणे सांरक्षण केले पाभहजे की 
तयाणे आपणासही प्रभतबांर् करून घेतला पाभहजे. कारण की जर आपण कायदा मोभडला तर दुसरे लोक तो 
कायदा मानणार नाहीत कायदा हेच शास्त्र अशी तयाची मातबरी रक्षावी आभण राजाने आपला वांश कसा 
चालेल व आपला अभर्कार काय आहे हेही सवध कायद्यावरून ठरभवले पाभहजे. हे कायदे शहाण्याांपैकी सवध 
जातीचे व सवध र्ांद्याचे लोक जमा करून तयाांचे अनुमते ठरभवले पाभहजेत. परांतु शास्त्री पांभडत ह्या कामास 
इतके नालायक आहेत की तयाांस कदाभप अशा कामाांत बसव ू नयेत. तयाचे अज्ञानाने सवध भबघाड होऊन 
उलटे होईल याजकभरता आडाणी व व्यापार उमजणारे वाणी कुणबी बकवा ब्राह्मण गृहस्थ चाांगले ह्याांचे 
हातून हे काम घ्याव ेआभण सवध राज्य राजाने कायद्याच्या हुकूमाने चालवाव.े प्रतयेक कामदाराने राजापासून 
स्वतांत्र होऊन कायद्याप्रमाणे काम चालवाव ेआभण राजा म्हणजे एक वभरष्ठ कामगार म्हणून तयाणे राहाव.े 
आता ज्याचे ज्ञान अल्प आहे यास ही सवध कारणे म्हणजे समुरमांथन बकवा आकाश खाली येण्यासारखे 
अवघड वाटेल. परांतु असे काही नाही उद्योग केला तर सवध सुलभ आभण घडून येईल, आभण राजाचे वांशात 
कलह उतपन्न होतात जे होणार नाहीत व जरी राजाही मूखध भनघालातरी कारभाराची गती बाांर्ली असली 
म्हणजे तयाचे मखूधपणामुळे लोकाांस उपरव होणार नाही आभण चाांगला असल्यास अभर्क फायदा होईल, 
चाकर लोकाांस वतेने थोडी असून तयाांस बभक्षसे देत जावी आभर् दुसऱ्यापासून तयाांणी काही न घ्याव ेम्हणनू 
साांगून तयाांच्या तशा भमळकतीच्या मोबदला तयाांस बक्षीस द्याव ेम्हणजे तशा प्रकारे ते पसैा भमळभवणारनाहीत, 
दरएक चाांगले कामास तयाांस बक्षीस असाव,े पगार थोडा असावा ही युक्ती इांग्रजाांनी अद्याप र्रली नाहीं, 
परांतु स्वदेशीय लोकाांस र्रण्यास अवघड नाही कायद्याचे स्वार्ीन राज्य करून मजबूत रीतीने 
चालभवण्याची कल्पना नाना फडणीसास देखील सुचली नव्हती म्हणून पेशव्याांचे राज्य ही रु्मिक्री होऊन 
नाश लौकरच झाला–ज्या सावकाराचे दुकान कायद्याप्रमाणे चालत असते ते बहुत भदवस भटकते यास 
उदाहरण दयाराम आतमारामाची पेढी. तसेच राज्यही आहे. भदवाणी, फौजदारी, मुलकी, फौजसांबांर्ी 
खासगी सवध कायदे पाभहजेंत व ते कायदे चालभवणारे चाांगले कायदे समजणारे पाभहजेत. परांतु लहान 
जहागीरदार वगैरे जे आहेत तयाांस हे करण्याची जरूरी नाही. कारण की ते केवळ परार्ीन होऊन राभहले 
आहेत. सबब तयाांणी इांग्रजाांचे कायदे ग्रहण करून मुलकी व न्यायार्ींशी सुर्ारणा करून चालवाव े तयाांचे 
राज्यावर कोण बसणार हे काही तयाांचे स्वार्ीन नाही तथापी कारभार सांबांर्ीं सवध कायदे तयानी करावें. 
फैसल्ला कोणी भकती करावा याजवर तपासणी कोणी करावी हे सवध ठरवावे,व मागाहुन अनुभव येतील तसे 
नव ेकायदेही केले पाभहजेत. परांतु हे जसा ज्याचा तालुका भवस्तीणध असेल तदनुसार फार बकवा थोडे काय 
होईल तयाप्रमाणे तारतम्य पाहून कराव.े बाकी राभहले ते पुढे भलहू. ही भवनांतीं. 
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ज्ञानप्रकाश, २४ भडसेंबर १८५५ लीकणितरादो 

 
——— 

 
बािेरून आलेले धत्र नं. ६ 

 
भवनांती भवशषे–मागील पत्रीं कायद्याांचा उपयोग भलभहला आताां याप्रमाणें सांस्थानची सुर्ारणेची 

मजल आली म्हणजे यापुढें असें केलें  पाभहजे कीं लोकाांचे अज्ञान व दुःख दूर होण्याकभरताां उपाय केले 
पाभहजेत याकभरताां शाळा, पुस्तकगृहे, भवद्वानाांचा सांग्रह व ग्रांथाांचा सांग्रह व नवीन प्राकृत भाषेंत उपयोगी ग्रांथ 
व्हाव ेअसे उते्तजन भदले पाभहजे, जसे परगावी बहुत करून भशमग्याचा तमाशा व मारूतीची साांजवात हा 
खचध इनाम जमीनी देऊन बकवा भचल्हरखचध म्हणजे गाांवखचध ठरवनू देऊन करीत असतात तसे भवदे्यचे 
उपयोगाकभरताां व लोकाांस कायदे वगैरे समजण्याकभरता व नेमणुकीखचध झाला पाभहजे. तसेच जे मोठे गाांव 
आहेत तेथेही पुष्ट्कळ झाला पाभहजे. याकभरताां जरी पृथक्कर रयतेवर बसभवला तरी बचता नाही. तयाजबद्दल 
सरकारने आपला कर एकादा सोडावा बकवा इनाम जमीन द्यावी आभण हे काम मोठे उमेदीने चालवावे, जे 
वाचीत भलभहत नाहीत तयाांस भलभहताां वाभचताां यावे, माभहतगारी व्हावी, सवांस अभर्क शहाणपण व 
व्यवहाभरक ज्ञान येईल असें करावें आभण जे मेहेनतीं लोक आहेत तयाांस चार घटका भवराम पाभहजे 
याजकभरताां भवद्या भशकण्याचे काम असे रांजनीय करावें कीं तशा लोकाांस गांमतही वाटावी आभण सांभाषण 
करणारे भवद्वान याांणीं सुरस भाषणें करून लोकाांची समजूत पाडावी, प्राकृत भवद्या वाढवावी म्हणजे सवध 
लोकाांस समजूत पडते, तसेच भवद्या भशकलेले लोक असतील तयाांस रोजगार द्याव,े बभक्षसें द्यावीं म्हणजे 
लोक हौसेने भशकतील व सवांस काळजी लागेल असें हरएक प्रकाराांनी भवद्या वाढवावी. परांतु लोक भवद्या 
म्हणजे सांस्कृत भाषा पढणें व जे पढले आहेत तयाांस जेवण्यास घालणें यातच भवद्यावृद्धी समजतात. परांतु हे 
बरोबर नाहीं, सांस्कृत ग्रांथ काांही चमतकाराकभरताां पाहण्यासारखे आहेत तयाांची भाषाांतरे करावी परांतु 
बहुतेक ग्रांथ उपयोगी नाहीत व ती भाषाही चालू नाही सबब आताां तींत नवीन ग्रांथ भलभहणें हे केवळ मढ्यास 
अलां कार घालण्यासारखें आहे. म्हणजे तयाचा काांही उपयोग नसून आांरे्राांत टाकून तयापासून कोणाचाही 
उपयोग नाही असें करणें आहे याकभरताां मृतभाषेची थोरवी टाकून देऊन जी भाषा हल्ली चालतये व ज्याांत 
आपले व्यवहार चालतात व जी भाषा जन्मापासून लोकाांस समजते तींतच सवध ज्ञान आभणले पाभहजे, 
तयाांतही वैद्यशास्त्र व र्मधशास्त्र बहुत करून दुसरीही शासे्त्र भनरूपयोगी आहेत यास्तव तयाांची वृद्धीकरणे जरूर 
नाही, परांतु प्राकृत भाषेचेच भषूण केले पाभहजे. तयाांतील पांभडतासच उपयोगी पडतो म्हटले पाभहजे, 
याजकभरताां ही गोष्ट पके्क पणें थोर लोक उमजले पाभहजेत. कारण कीं, सांस्कृत भाषेचे उते्तजनाथध अल्पदशी 
थोर लोक पुष्ट्कळ पैसा खचध कभरतात व भतचे पोषण कभरतात आभण तो सवध खचध व्यथध होऊन पाण्यात 
बुडतो, तोच खचध साांप्रतच्या लोकाांस ज्ञान आणून देणारी जी प्राकृत भवद्या भतचे पोषण केले पाभहजे, आभण 
जुनी समजूत पडली आहे भतचा भवचार करून तयाग केला पाभहजे. याकाली प्राकृताची हेलना करणें हा 
अगदी मूखधपणा आहे, कारण कीं, सवध लोक सांस्कृत भाषा भशकून भवद्या भशकतील अशी आशा व्यथध आहे 
याजकभरताां साांप्रतची चालू भाषा हीच वाढवावी तेणे करून लोकाांची कस्थती नीट होईल भवद्यावृद्धी सारखेंच 
दुसरें असें केले पाभहजे की, रस्ते तळी, झाडे, बाांर् खाणी ही लोकाांस करण्यास शक्ती नसते सबब ही कामे 
सरकारने करावी बकवा दुसरा करील तर तयास तयाचे उतपन्न घेण्याचीं आज्ञा असावी तशीच लोकाांची 
कसब,े गुण, कलाकौशल्य वाढभवण्याचा उपयोग करावा व तयाचा खप होण्याकभरताां व्यापार बाजार 
स्थाभपत करून वाढवाव ेव तारव ेव गाड्या अशी यांते्र जी आहेत ती चाांगली होतील व पुष्ट्कळ होतील असें 
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करावें, जे अज्ञान लोक आहेत तयाांस ज्या ज्या अडचणी आहेत तया दूर कराव्या ह्या सवध युक्ती थोर लोकाांचे 
लक्षाांत येत नाहीत कारण कीं, ह्या पायरीपयंत तयाांची मजल येत नाहीं, बहुतकरून घरची सुर्ारणा तयाांची 
होत नाहीं मग राज्याची व जनाची कशी होईल हे उघड आहे. सवध लोक उद्योगात एकभनष्ठ व्हाव े व 
प्रामाभणकपणा वाढण्याची सार्ने काढावी. व्यथध खचध व व्यथध काल घालभवण्याच्या चाली आहेत तया सवध 
सोडाव्या, व दृगुधण वृद्धीकरणाऱ्या चालीही टाकाव्या. व लोकाांस योग्य मोकभळका आहेत तया वाढवाव्या, 
जुलूम होऊ देऊ नये हे शवेटचे कतधव्य आहे. ही भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, ३१ भडसेंबर १८५५ लीकणितरादो 

 
——— 

 
बािेरून आलेले धत्र नं. ७ 

 
भवनांती भवशषे–मागील पत्रीं भलभहल्याप्रमाणें थोर लोकाांनी वागल्यास इांग्रजाांच्या राज्यापेक्षाां तयाांचे 

सांस्थान, जहागीर, बकवा राज्य, अभर्क सुशोभभत भदसूां लागेल आभण इांग्रजासही तयाांचें उदाहरण घ्याव े
लागेल–आभण रयत फार सुखी होईल कारण कीं, रयतेपासून जो पैका उतपन्न होतो तो स्वदेशीय राष्ट्राांत 
पुनः तयाच लोकाांस परत जातो ती गोष्ट इांग्रजाांच्या राज्याांत घडत नाहीं, कारण कीं इांग्रजी राज्य चाांगले 
भशरस्तयाप्रमाणें चालभवतात व कायदा कानून न्याय मनसुबीची पद्धभत तयाांणीं चाांगली ठेभवली आहे तरी 
साहेब लोकाांचे ऐन पगार सांबांर्ी फार खचध असल्यामुळें  तो सवध पसैा भवलायतेस जातो. याजमुळे इांग्रजी 
मुलुखाांत रयतेची नेहमी भजकीर असतये व नेहमीं तयाांची दुदधशा असून पैशाची चणचण असतये सवध बरे आहे. 
परांतु पैसा नाहीं, रोजगार नाही हे तयाांचे म्हणणे दर गावी ऐकतो आभण जरी तयाांणी दर आकार जमीनीचे व 
सायर बाबी माफ करुन भकतयेक बाबी कमती केल्या तरी रयतेस पुरे पडत नाहीं. कारण कीं, दरसाल पैसा 
कमी होऊन भवलायत पहातो सबब रयतेमध्ये कमी होतो असा पयाय स्वराांज्याांत नसतो परांतु भाग्यहीन 
स्वदेशीय राजे व थोर लोक याांची कृती इतकी वाईट आहे कीं, सवध लोक इांग्रजी राज्यास बरे म्हणतात परांतु 
याांशीं सांबांर् नसावा, कारण की याांचा उपरव फारच असतो. तसेच दुसरे थोर लोक असें म्हणतात कीं साहेब 
लोक ही वाईट भरतीने चालणारे व ज्ञानहीन नसतात कीं काय? तर हें खरे परांतु थोर लोकाांनीं असा भवचार 
केला पाभहजे की आपले राज्य लयास जात चाललें  आहे यास्तव आपली सवध प्रकारे हुशारी भदसली पाभहजे. 
रोग्याने खाण्याभपण्याां भवषयी भनरोग्याचे उदाहरण घेऊ नयें तसे इांग्रजाांचे लष्ट्करची इभ्रत मोठी आहे आभण 
पराक्रम एवढा आहे कीं, तयाांजकडे कोणी वर डोळा, करुां  शकत नाही कारण कीं फौजेची तयारी मोठी व 
एकोपा मोठा याजमुळें तयाांची इभ्रत मोठी आहे व रयतेवर जुलूम जास्ती नाही यामुळे जरी भकतीही एकादा 
मूखध असला तरी तयाचा बोभाट होत नाही, भशरस्तयाप्रमाणें काम चालून तजवीज होत असते–या देशात 
बारीक सारीक वतधमान वभहवाटी इांग्रजाांस माहीत नाहीत याजमुळें तया भवषयीं ते अज्ञानी आहेत, व भकती 
एक फार दुवृधत्त ही असतात हे खरे आहे परांतु हे तयाांचे दुगंुण बहुताांचे उद्योगानें आछाभदले जातात, तयाांत 
उद्योगी पुष्ट्कळ आभण हे इांग्रज लोकच आमचे लोकाांचे हातून काम घेऊ जागत. गाांव खातयाांत व लष्ट्करात 
बहुत काळें लोक असतात पण फार सुरळीतपणे काम कभरतात तयाप्रमाणे आमचे लोक आपल्या लोकाांच्या 
हातूनकाम करणार नाहीत याचा काांही सांशय नाहीं कारण कीं प्रथम एकतर तयाची आळसावर मोठी प्रवृत्ती, 
जरा फुरसद सापडली म्हणजे लागलेच भरकामे गोष्टी साांगत बसतील, प्राण गेला तरी काम करणार 
नाहींत. दुसरें असे कीं, परकी लोकाांची आज्ञा ते चाांगले रीतीने पालन कभरतात पण स्वकीय लोकाांत भाांडत 
बसतात, दुसरा काम करीत असला तर तयास हरकत करतील पण एकमेकाांस मदत करणार नाहीत व 
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एकमेकाांचा मान राखणार नाहीत असा स्वभाव तयाांचा आहे. याजकभरताां जरूर आहे की, ह्या लोकास मोठा 
र्ाक पाभहजे व भकतयेकास भशक्षा योग्य कारणावरून मोठमोठ्या भदल्या पाभहजेत व जो अपरार्ी असेल तो 
बहुर्ा छपणार नाही असे तयाांस वाटून तयाांचे वरचे कामगार जे असतील ते वतधणकुीने वगैरे चाांगले पाभहजेत 
तेंव्हाां तयाांचा र्ाक व जरब राहील नाहीतर तयाांस ज्या भशक्षा भमळतील. ते तया थटे्सारख्या माभनतील तेव्हा 
तया लोकाांस वतधभवणारा स्वता चाांगल्या वागणकुीचा व न्यायी व आळसाभवषयी खबरदार पाभहजे. तेव्हा 
इांग्रजीत काम कभरतात तसे स्वराज्यात काळे लोक काम करतील नाहींतर सवध र्ामरू्म हल्ली असतये तशीच 
राहील. याजकभरता कोणी इांग्रज लोकात मखूध अज्ञानी असेल तर तयाांचे उदाहरण आमचे थोर लोकाांनी 
घेऊ नये परांतु तयात जे चाांगलें  असतील तयाांचे घ्याव ेआभण तयाांचे राज्याची भशस्त आहे तशी आपली ठेवावी. 
असे करण्यास ह्या देशचे लोकाांचा पनुजधन्मच झाला पाभहजे व मागील सवध भरती भफरभवल्या पाभहजेत. 
कारण की बहुत काळापासून आळसाची प्रवृभत्त व स्वस्थ बसण्याची भरती चालत आली आहे ती सुटण्यास 
मोठा यतन पाभहजे. इतराांच्यानें व जुनें जें आहेत तयाांच्याने हे भसद्धीस जाणार नाही व तयाांच्या भरतीं 
बदलतील हे ही होणे कठीण आहे. असे जर झाले तर स्वराज्य बकवा सांस्थान जहागीर असो ते असें शोभ ू
लागेल की इांग्रज तालुक्यापेक्षा सुांदर भदसेल आभण लोक तया राजास फार च्याहतील आभण इांग्रजही चकीत 
होऊन राहतील आभण फार तारीफ करतील. राजाने असे लक्ष ठेवाव ेकी माझ्या राज्याच्या हद्दीत पाय कोणी 
ठेवीला म्हणजे तयास सुर्ारणा भदसू लागाव्या, रयत बहुत करून शहाणी असावी, रस्ते, पाट वगैरे 
सुखकारक जागोजागी र्मधशाळा वगैरे रहाण्याच्या जागा उद्योग भजकडे भतकडे फार झालेला असावा. 
भभकारी थोडे ... परांतु वास्तभवक जे अांर्, पांगु असतील तयाांस सुखाने खाण्यास भमळाले, औषर्ी भमळण्याचे 
दवाखाने जागोजागी असाव.े दुव्यधसन नाहीसे होत असाव े व थोराांची वतधणुक लोकाांनी पाहण्या जोगी 
असावी. रयतेवर र्ारे थोडे झाल्यामुळे तयास वस्त्र पात्र पागोटे व र्ान्य भमळून सुखी असाव े या प्रमाणे 
चोहोकडे आबादानीं असावी. म्हणजे लोकाांची दुदधशा जाऊन दीनासारखे लाचार झाले आहेत ते कस्थती 
बदलून स्वातांत्र्यसौख्य भोभगतील असे थोराांनी करीत जाव ेही भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, ७ जानेवारी १८५६ लीकणितरादो 

 
——— 

 
बािेरून आलेले धत्र नं. ८ 

 
भवनांती भवशषे –मागील पत्रीं स्वराज्याची कस्थती कशी असावी हे भलभहले परांतु हल्ली कशी आहे 

याची तुलना कोणी ऐकणार असेल तर तयाभवषयी मी साांगतो की मला हे स्वराज्य बकवा कोणाची जाहागीर 
बकवा सांस्थान कसे भदसते म्हणाल तर तयात पाय टाकीताच असे भासते की ही कोणी एक मोठी बाग तयाणे 
केली. तयाणें पराकाष्ठेचे श्रम, सायास व खचध करून तयार केली असावी. परांतु हल्लीचा माळी यास 
रक्तभपती वगैरे आजार होऊन भनरोगी होण्याकभरता नानाप्रकारची भवषे खातो परांतु तयास आरोग्य न होता 
हातपाय अभर्कच झडून जातात. तथाभप तयाांची तो भफकीर न करता आपले अांग शोभवण्याकभरता अलांकार 
लेऊन पोषाक घालतो आहे अशा समयी तयाचे बागेतील चाकर आपापली कामे सोडून तयाचेजवळ बसले 
आहेत आभण तयास म्हणतात की तुमची नीट झाली तुम्हासारखा बळकट कोणी नाही अशी भनफध ळ स्तुती 
ऐकून जो सांतुष्ट होतसाता तया गड्यास काही कामही करावयास साांगत नाही आभण स्तुभत ऐकत बसला आहे 
आभण तया गड्यास फुकट खाण्यास भमळाव े काही वजन पडू नये म्हणून तो तयाांचे अांगाची दुगरं्ी सोसून 
तयास सुगांर् भदव्यदेह असे भासभवत आहेत आभण बागदानाची इांरीये काष्ठ होऊन गेली. याजमुळे तयाचे 
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नाकास तयाची घाण येईनाशी झाली. ह्या व्रनानें तया आजधवी लोकास तो खरे समजत आहे, यजमानास 
बाहेर उठून जाण्याची देखील शक्ती नाही. दुसऱ्यानी हात र्रला पाभहजे याजमुळे तयाची बागेवर नजर 
राहीलीच नाही असे बागेतील घरात व्यवस्था पाहून पुढे जातो तो बागेचे बलै बाांर्ले आहेत. तयाजपढेु वैरण 
नाही, फार दुबळे झाले आहेत. परांतु तयाांचे पोटास पाभहजे म्हणून बागेत कोठे कोठे गवत उगवले होते ते 
आपल्या तोंडाने उपटून ते खात होते. तयाजवर जे गडी होते ते मुळीच तयाजकडेस पहात नव्हेत व ती 
भबचारी जनावरे फार कृश होऊन तयास कोणाचा आर्ार नाहीसा झाला. परांतु ती अज्ञान मुकी जनावरे 
तयाची दुदधशा तयास देखील बोलता येत नाही याजमुळे ते दुःख सोसून दुसऱ्याचे तोंडाकडे पहात उभी 
राभहली आहेत. मोठाले फळाचे वृक्ष याांस भुांगे लागले आहेत परांतु कोणी माणसे म्हणतात की याांचा नाद 
चाांगला, कोणी म्हणतात की जे भजतकी झाडे नाभशतील भततकी बरकत अभर्क आहे. असे म्हणून तयाांचे 
भनवारण कोणीच करीत नाही. परांतु भकती एक उलटे तया भुांग्याची पूजा करीत आहेत. कोणी तयास भदेुव 
म्हणत आहेत, आभण बागवान तयाांचे नाद ऐकून फार भवद्वान म्हणून तयाांचे पालन करीत आहे आभण तयाची 
वृद्धी होईल ते उपाय करीत आहेत. तेणे करून तयाांची इतकी वृद्धी झाली आहे की एकही वृक्ष तया भशवाय 
राहीला नाही. पुढे चाललो तो सुांदर बाांर्लेल्या भवहीरी, आत पाणी पुष्ट्कळ परांतु मोटा व थारोळी व नाडदोरे 
सवध सामान भबघडून गेले आहे व तया भवहीरीचे पाणी शजेारी एक सुांदर बाग परगावचे पाटलाने केली होती 
तयाने कुां पण मोडून आत भशरुन ह्या भवभहरीचे पाणी आपले बागेत नेत असे परांतु तयास कोणी फारसा प्रभतबांर् 
करीत नसे. कदाभचत एकदा ह्या बागवाल्याचा गडी तयास म्हणे की तुम्ही हे पाणी का नेता तर तो पाटील 
म्हणे की तुम्हास तयाचा उपयोग करता येत नाहीं व वषांची वष ेमोटा फाटूर पडल्या आहेत. याजकभरताां मी 
घेईन असे म्हटल्यावर पुढें कोणी बोलत नसें. गाांवचे लोक आांत भशरून चाांगली चाांगली फळे तोडून नेत ते 
बागवानाच्या अांगावरून जात. परांतु तो म्हणत असे कीं आपले नाांव गाभजवण्याकभरताां मी नेऊ देतो अशी 
हलकी गोष्ट बोलतो. माझे तोंडात तर कर्ीं नाहीं व नको अशीं अक्षरें येत नाहीत. हे बोलल्यावर मग 
लौभकक काय राहील, तयाच गोष्टीचा उद्धार करून जवळचे लोक वाहावा करीत बागेंतील झाडे बहुत 
करून सवध खराब झाली. काांही राक्षीवर घड आले होते ते बाहेरचे लोक नेत असत अशीच दुसऱ्या 
झाडाांचीही अवस्था होती. फुलझाडाांचे तक्तयात पढुें चाललों तो गुलाब वगैरे काांही तक्ते वाळून गेले होते. 
तथापी काही पजधन्याच्या योगानें जमलेहोते तयाांजवर फुले आली होती. ते बागेंतील चाकर लोक तोडून 
हातात गळयाांत गजरे करीत असत. परांतु तया बागेच्या उस्तवारीकडे कोणाचें भचत्त नसून जागोजाग वाटा 
पडल्या, भकती एक भठकाणी पाणी साचले, भकती एक भठकाणी भचखल झाला होता तरी भतकडे कोणी लक्ष 
पुरवीना. ज्या ज्या चाांगल्या राभहल्या होतया तयाजवरच वभहवाट करून स्वस्थ बसले. असा भफरत भफरत 
बागेच्या बांगल्याच्या पाठीमागे आलो तो एक असा नामी आरसे महाल तयार होत आहे. तेव्हाां मी भवचाभरले 
कीं ह्या बागेच्या र्न्यास रोग होऊन पडला आहे तयाला हा बांगला कशास पाभहजे? तयाजवर लोकाांनी उत्तरे 
केले कीं आमचा र्नी तुम्हाांस ठाऊक नाहीं. तो मोठा हौशी आहे. सगळी बाग बुडाली तरी बचता नाही परांतु 
बांगला भबघडला तर उपयोगास पडणार नाही अशी आमच्या यजमानाांची मजी आहे. मग तयाच्या घराांतील 
अवस्था मीं भवचाभरली तो साांगू लागले कीं, यास मलू बाळ कोणीं नाही, बायका त्रासून उठून गेल्या तयाांस 
चार पाच वष ेझाली. आता हा एकटा एथें आहे, परांतु जवळ पैका वडीलाांचे वळेेस भमळभवलेला पुष्ट्कळ आहे, 
शांभर वषे खाल्ला तरी पुरेल. याप्रमाणें तयाची व्यवस्था होती. तो इतक्याांत मभहना पांर्रा भदवसाांच्या 
अवकाशाांत तयाांस मतृयू प्राप्त झाला तेंव्हा माझ्या डोळयाांदेखत ती सवध बाग भशवशेजेारी पाटलानें आपले 
बागेंत सामील केली. दोन्ही बागाांच्या मध्यभागी कुां पण होतें तें उपटून टाभकलें  तेव्हाां ह्या बागवानाचे चाकर 
लोक तयाशी बोलण्यास उभे राभहले परांतु तयाांस तो पाटील ह्मणें की, तुमचा र्नी कोंठें आहे आताां बोलताां 
कोणतया आर्ारावर, तेव्हाां ते उगेच राभहले. पुढें तयाांणी आपल्या र्न्याच्या बायकाांचा भठकाण लावनू तेथें 
गेले. तेव्हाां तया म्हणूां लागल्या कीं, नवरा होता तोपयंत तुम्ही आम्हाांस चैन पडू भदलें  नाहींत आता कशास 
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आले आहात. इतक्यात तया पाटलाने तयाांची समजूत पाडून ठरभवले कीं यास अडशरेी दाहामण दाणे 
दरसाल द्याव,े भततक्यावर तयाांची समजूत पडून तया घरी राभहल्या, व होळीचे होळकर हे सवध भीक मागु 
लागले. बागेत बाग भमळून गेली. कोणास भठकाणही राभहला नाही. हें बागेचे वणधन केले आहे हेच सांस्थानचे 
आहे असे समजावें. ही भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, १४ जानेवारी १९५६. लीकणितरादो 

 
————— 

 
बािेरून आलेले धत्र नं. ९ 

 
भवनांती भवशषे – मागील पत्री थोराांची राज्यें व सांस्थानें व दौलती कशा असतात हे साांभगतले याचा 

कोणास सांशय वाटेल तर तयाांस मी असें म्हणतों कीं कोणतेही आपले लोकाांचे सांस्थान उदाहरणाथध घेतले 
तरी बचता नाहीं. लाहान तागाईत मोठे एक सारखा प्रकार आहे तेथील रयत जुलुमाांत साांपडलेली आभण 
लुटारू याांचे हाताांत जेर झालेली असते याचे कारण गरीब लोक जे शतेभात कभरतात तयाांचे सवधस्व 
जबरदस्ती हरण कभरतात. मामलेदारापासून भशपाई, हवालदार, नाईकपयंत जो गाांवावर जातो तयाांस 
यकतकां भचत आर्ार सरकारचा असला म्हणजे गरीब लोकाांचे येथे र्ान्य भाजी वगैरे जे भपकलेले असते तेही 
तयाप्रमाणें घेतात. मामलेदाराचे येथें लग्न भनघाले म्हणजे तालुक्याांतून भाजी तूप वगैरे आभर्काराचे 
जोरामुळें  लुटून आभणतात आभण पाटील कुळकणी जमीनदार हेही चोर आपले सांरक्षणावर नजर देऊन 
लुटीस मदत करून तयाांत आपलेही पोट भभरतात अशी रयतेची हलाखी असतये. सावकार वगैरे जे मध्यम 
प्रतीचे लोक असतात तयाांस गुलामभगरीत राहव ेलागतें परांतु ते बहुर्ा सरकारी लोकाांचे जुलुमाांस प्रभतबांर् न 
कभरताां सरकारी लोकाांची मजी सांपादून तया लुटीचा भहस्सा आपणही अनुभभवतात तथाभप मला वाटतें की 
स्वराज्याांत हे लोक बरे असतात. आताां याहून जे वभरष्ठ ते सरकारी कामगार, हे भबनभाांडवली लोक हे 
व्यापार र्ांदा करीत नाहीत परांतु सरकारचे म्हणून लोकाांस लुटून तयावर पोटभभरतात व हे लोक स्वराज्याांत 
फारच वाइट असतात याांचे कारण सरकार महामखूध असतें, याजकभरताां जो काळ तयाांस साांपडेल तो रव्य 
भमळभवण्याांत घालभवतात व तया रव्याचा उपयोगही ते फार वाईट रीतीनें कभरतात. आताां जर गाईकवाडाचें 
बकवा लखनोचें इतयाभद सांस्थानाकडे पाभहलें  तर असें भदसेल की रयत फार भभकारी आभण परार्ीन आहे व 
मध्यम प्रतीचे लोक बरे आहेत, परांतु तयामध्यें एवढा दुगुधण असतो की ते सरकारीं लोकाांचे दास असतात. 
नेहमी तयाचे आजंवाांत तयाांची सरबरा करण्यामध्यें गुांग आभण स्वता भनरूपयोगी मूखध असतात– याखेरीज 
तयाांजमध्ये दुगुधण नसतात व सरकारी लोक महा लबाड कुभाांडी असतात व तयाांस पाभहजे ते करण्याचे 
सामर्थयध असते. म्हणजे इांग्रज सरकारचा प्रभतबांर् तयाांस पुष्ट्कळ असतो. तत्राभप जो गरीब आभण ज्याची 
बकमत चोहीकडे पेरलेंली असतये तयाला थोराशी वाद घालण्याांत यश येत नाही. याजमुळें लोक दीन होऊन 
असतात आभण जूलूम सोसतात. याजमुळे सरकारी कामदारास फारच फूस साांपडतये आभण तयाांची आचरणें 
पाभहलीं तर फारच वाईट असतात. कोणी दुगुधणी मखूध, कोणी भाांग्ये दारूबाज असतात, भकती एक भठकाणी 
ह्या लोकाांची फारच वाईट कस्थती असतयें आभण देशाचे सरकार अशा लोकाांनी वषे्टीत असते म्हणून तो मुख्य 
र्भन मखूाचा भशरोमणी असतो. यकतकां भचत इांग्रज सरकारचा कामगार असला तरी तया लाखो रूपयाांच्या 
जहाभगरीच्या मालकास नाना प्रकारची भये घाभलतो, नाना प्रकारच्या भलुथापी देतो. एक भशपाई जरी 
रभसदांटाकडील आला तरी उांभदर जसे माांजरास भभतात तसे हे थोर लोक आपले दरबारात भशपायास 
देखील भभतात. तयाांस लाांच देतात. व बभक्षसे देतात, तयाांचा बहुमान र्न्याप्रमाणे कभरतात. याचे कारण, हे 
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थोर लोक जातीने अगदींच नादान, गैरसमज, सवधकाल रु्ांद, कोणतयाही गोष्टीची खबर ठेवीत नाहीत 
याजमुळे ते सभजवलेले भचत्राप्रमाणे अलां कार भषूणानी युक्त परांतु पराक्रमहीन व ज्ञानशून्य भदसतात, 
याजमुळे कोणासही, तयाांचे भय वाटत नाही. सार्ारण मनुष्ट्यही तयास गुरकाभवतो, आभण हे भबचारे लोकाांची 
भये बाळगून पराक्रमाने जो मान भमळवावयाचा ती शक्ती याांच्यात नाही म्हणून लोकाांस लाांच वगैरे देऊन 
मान भमळभवण्यास इकच्छतात. परांतु असें करण्याांत अगदींच फसतात व अभर्क तयाांची कुचेष्टा करुन लोक 
नापत करीतात. या प्रमाणें अवस्था आहे कीं नाहीं हें सवास माहीत आहेच–तर याांस शुद्धीवर आणण्याचा 
प्रयतन फार अवघड आहे. जवळचे सवध भ्रामक पुरुष अगदी दूर केले पाभहजेत. आजधवी लोक अगदी 
यजमानास भबघडून टाकीतात.तयाांसी सांगत तोडलीं पाभहजे, स्वता बदु्धी चालभवण्याचा तयास यतन 
भशकवीला पाभहजे. असें कृतय करण्यास फारच अवघड असे का मी म्हणतो याचे कारण; जो असें कोणी 
करण्यास प्रवृत्त होईल तयाचे हे सवध लोक शत्रतुव करतील व जे कां पनी सरकारचे नोकर लोक ह्या थोराांचे 
सांस्थानावर लाांच वगैरे भमळभवतात तयाांचा नफा बुडतो म्हणून तेही दे्वष करतील. तस्मात सवांचे शत्रतुव 
झाल्यावर एकाचा प्रयतन भसद्धीस जाणें अवघड आहे – मुळी ज्याणी ही राज्ये व सांस्थानें व जहाभगरी 
भमळवल्या आहेत ते महापराक्रमी शूर असतील यात सांशय नाही. परांतु साांप्रतकाळचे तयाांचे उपभोगकते जे 
आहेत तयाची कस्थती पाहून फार वाईट वाटतें कीं ह्या सवाचा जसा काही काळ सभन्नध्य येऊन व्यार्ींत व्यार्ीं 
रोगावर रोग होऊन घटका घटका मरण जात असतये तद्वत ह्या थोर लोकाांची अवस्था भदसते जशी 
कौरवाांची सेना श्रीकृष्ट्णानें आपले दाढेत अजुधनास मरणोन्मुख झालेली दाखभवली तद्वत हे या काळी सवध 
राज्ये व सांस्थाने एका पाठीमागून एक लयास जाणार असें भवश्वरुप दशधन होत आहे असे मला वाटते. याज 
कभरता मी अनेंक प्रकाराांनी ह्या थोरलोकाांत सुचभवतो कीं कठीण शब्दाांचा रोष न कभरताां तयाांतील ममध 
जाणनू काांही आपली भलाई करुन घ्या. चाांगले लोक सतवस्त आपले जवळ करा, चाांगली मसलत कोणती 
हें पहा. शजेारी इांग्रजाांचे राज्याचा भबवलकरी भकत्ता आहे तो पहा. तुम्हास स्वता शाहणपणा वरुन कोणी 
मान देईल असां करा. तुमचे भरजरी झगे, मुलाांचे दाभगने, व चोपदाराांची बोंब पाहुन तुम्हास लोकउठतात 
उभे रहातात, परांतु हा अांतःकरणाचा र्मध नव्हे; कारण बहुर्ा तुमचे लोक भदवाण कारभारी वकील, हे 
महाठक. तुम्हास बुडभवणारे याखेरीज तुम्हाांस चाांगले कोणी म्हणत नाही आभण उलटे तुम्हाांस तुच्छ मानून 
बनदीतात. तुमचे सांस्थान तुम्हाांपासून गेले तर तुमची योग्यता पाांच रुपये दरमहा भमळभवण्याची नाहीं. व 
कोणतयाही कामाच्या उपयोगी तुम्ही नाही हें सवास भवभदत आहे. गाइकवाडास तयाचे पाठीमागे तो उठून 
जाताांच हा घोडेवाल्या इतका देखील शाहाणा नाही असे साहेब लोकाांनी म्हटलेले मी ऐभकलें  आहे. तसेच 
बहुत सांस्थाणी लोकाांच्या दुदधशा मी पाहील्या आहेत—केवळ जरुरी कभरता मात्र साहेब लोक तुम्हास उठुन 
उभे रहातात; परांतु ते आपल्या मनाांत तुम्हाांस भचरटाप्रमाणे समजतात याचे कारण ज्या सांस्थाांनावर तुम्हीं 
आहाां तेथे माणसासारखी तुमची काहीच रीभत नाहीं व तेथील लोकाांचे कल्याण जो तुमचे थोरपणाचा हेतु तो 
अगदी तुम्हाांस ठाऊक नाही. तुम्हीं भनरा, नाच, यात भनमग्न आहाां तर ही गभध श्रीमांतीची झोंप टाकून सतवर 
सावर् झालेत तर काांही तुम्ही आपले कुळाच्या व रयतेच्या उपयोगी पडाल नाहींतर कुत्र्याचे मरण्यानें 
मराल आभण फभजतीस कारण होऊन तुमचें नाव, भनशाण, काांही राहाणार नाहीं हा कळवळा मला वाटतो. 
म्हणून माझे मागील पत्राांतील बोर् मनाांत आणनू तयाप्रमाणें बरे वाईट भदसेल याचा भवचार करावा ही 
भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, १८ फेबु्रवारी १८५६ लीकणितरादो 

 
——— 
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बािेरून आलेले धत्र नं. १० 
 
भवनांभत भवशषे – तुमचे मागींल पत्री पुण्यातील काांही भटभभक्षुक पुनर्वववाहाचे कायद्याभवषयी तक्रार 

अजध करणार म्हणून एका बाहेरील पत्राांत दशधभवले आहे, तयास याभवषयी माझे म्हणणेंही तुम्ही प्रभसद्ध 
करावें. 

 
बांगाल्याांतील वतधमान पत्रावरून मला ठाऊक आहे की ईश्वीरचांर भवद्यासागर म्हणून कलकत्त्याचे 

सांस्कृत पाठशाळेंतील मुक्तयार मोठा भवख्यात पांभडत आहे. तयाणे कायदे करणारे कौकन्सलास असें भलहून 
भदले आहे कीं, पुनर्वववाह ब्राह्मण भस्त्रयानी न करावा असा बहदुशास्त्राचा वास्तभवक अथध नाही, परांपरा चाल 
मात्र आहे. तोच मजकूर कायद्याचे मसुद्याांत जमेस र्रला आहे. तेव्हाां ह्या र्मधवते्त्या पांभडताांचे म्हणणे रद्द 
करण्यास कोणी पुढारी न होता व्यथध तक्रार करतील तर तयाांची योग्य बकमत सरकार समजून एकीकडे 
ठेवील याांत सांशय नाही. 

 
दुसरे, कन्या, भभगनी, ह्या सवास आहेत. तयाांची दुदधशा व्हावी असे इकच्छणार जे ते र्मधबदु्धी पुरुष 

नव्हत कारण कीं लहाांन मुलींची व मुलाांची लग्ने होतात व भकतीएक अगदी अल्पवयाांत भवर्वा होतात. 
तेव्हाां जन्मपयंत तयाांची व्यवस्था काय व्हावी याांभवषयीं बहुतेक लोकाांचे भवचार भकती एकाांचे हृद गतच 
भकतयेकाांचे लौभककाांत प्रभसद्ध आहेत ते असें कीं बहुतकालचीं जरी परांपरा चाल असली तरी भतजपासून 
अभत अनथध होतो हे वारांवार अनुभवावरून भसद्ध आहे याजकभरताां ती मोडावी हे उत्तम व शास्त्रासांबांर्ी भनयम 
ब्राह्मणाांनी आजपयंत सहजाांत भकती मोडले आहेत व भकती मोडीत आहेत याची गणना व्हावयाची नाही. 
तेव्हाां प्राण घातकी एकादा भनयम मोडला तर बचता नाही हे उघड आहे. हा भनयम प्राणघातकी आहे बकवा 
नाही याभवषयीं कोणतयाहीपक्षास सांशय नाही. परांतु एक पक्ष भवभहरींत पुढे पडत असतात हे कानाांनी ऐकत 
व डोळयानी पहात असता वडे्यासारखा आपण र्ाांवनू तयाच खाांचेंत पडून मरणार व दुसरा पक्ष जरी पुढे 
परांपराभवभहरींत पडत आलेले भदसतात तरी भवचार करून ती परांपरा सोडूां पहातो, इतका भेद आहे. 

 
पुनर्वववाहाबद्दल बहुत भदवस वादभववाद होत येऊन अनुकूलपक्ष चाांगला सबल झाला आहे असें 

मला वाटते. व प्रभतकूलपक्ष जरी बहुत आहे तरी भनबधळ आहे व भदवसेंभदवस तयास क्षय लागला आहे कारण 
बक जो वृद्ध जुन्या समजुतीचा मनुष्ट्य मरतो तयाची जागा भरत नाहीं परांतु तया पक्षाचा तो ऐन तोटाच आहे; 
परांतु अनुकूल पक्षात वृभद्ध आहे. असो. ह्या भवचाराखेरीज मला असें वाटतें कीं, लोकाांनीं केवळ ह्या कामास 
अांर्ळे होऊां  नये आभण कोणता भवचारहीन आयुक्त नेम आहे तो जोंपयंत लोक अज्ञान आहेत तोंपयंत भनभतो 
लोक शहाणे होताांच तयाजबद्दल तांटा पडतो तसें हें आहे. 

 
हल्लीं जो फायदा होत आहे तयाचा अथध इतकाच कीं जो कोणीं पुनर्वववाह करण्यास इकच्छतो तयाणें 

केल्यास तयास शास्त्रासांबांर्ी उपरव होऊां  नये, तयास तया लोकाांचे याांत काांही गेले नाहीं. ज्याांनी पुनर्वववाह न 
करण्याचा तयाांनी करू नये परांतु ज्यास करणें हें यथाशास्त्र भदसतें तयाांणीं केल्यास करूां  द्या. इतकेच तातपयध 
आहे. तर हे लोक भस्त्रयाांस दुःखाांत ठेवीत आले व पुढेंही तयाांस बुडभवण्यास इकच्छतात आभण आताां तयाहूनही 
पुढें गेले म्हणजे ज्या भवर्वनेें लग्न केलें  भतला व भतचे दुसरे नवऱ्यास दोघाांसही बडुवूां पाहतात. साांप्रतचे 
कायद्यावरून अशा पुरुषाांस व भस्त्रयास उपरव करण्याचा अभर्कार लोकाांस नाही. कोणी आता लग्न करील 
तर खुशाल लोकाांमध्ये राहू शकेल परांतु तयास वारसादायाद भाग देणार नाहीत इतकें  मात्र भशल्लक आहे तें 
नवीन कायद्यानें दुरुस्त होत आहे तर ज्याणें पुनर्वववाह भवर्वशेी केला तयास खाण्यास वगैरे काांही असू नये 
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असा अभभप्राय लोकाांचा आहे की काय? जर तुम्ही भजवांत ठेवाल तर तयास खाण्यास नको म्हणताां हें काय? 
यापेक्षा लोकाांनीं पाभहजे तर सरकारास अशी अजी करावी कीं असें लग्न जो कोणी करील तयाांस ब्राह्मणाांचे 
स्वार्ीन करून घाशीरामासारखें करावें असा अभर्कार ब्राह्मण लोकाांस भदला तर बरें परांतु मध्येच तयाांस राहूां 
देऊन भमळकत देऊ नये हें म्हणणें भवसांगत आहे. याजकभरता हें पुण्यातील लोकाांचें करणें अगदी दुराग्रही, 
अभभमानी, अज्ञानाचे व स्वभहताचे घातक आहे. पुरुष लग्नें कभरतात आभण भस्त्रयाांनीं काय अपरार् केला 
आहे? ह्या अर्वजवर सह्या घालणारे इनसाफी असल्यास तयाांणीं तयाांस एक कलम ल्याहाव े कीं, आमच्या 
भस्त्रया मरतील तर आम्ही तातकाळ सांन्यास घेऊन तीथधयाते्रस भीक मागत जाऊां . तर मी तयास खरे 
इनसाफी ह्मणेन. नाहीतर हे भस्त्रयाांस जनावरा प्रमाणें पाहणारे ह्मटल्यास चालेल. भस्त्रयाांचा असा घात 
जन्मापयंत करणें आभण तयाांची दुदधशा करणें, व तयाांचा अपमान असा कीं भतचे तोंड पाभहलें  तरी अपशकुन 
होतो. भतणें दोन वळे जेऊां  नये, चोळी घालू नये. अन्नास भतला कोठे थारा असू नये. पृर्थवी वरील जें काही 
सौख्य ते भतला जन्मभर प्राप्त होऊां  नये, असें जे इकच्छतात व जे अशा करण्याांत आनांद पावतात तयाांस हीं 
केवळ “दुःशासन” ह्मणतों. महादुरतयय, राक्षसी स्त्रीघातक ते आहेत असें ह्मणण्यास बचता नाहीं. 
अल्पमतीची लहान बालके ज्याांस स्त्री पुरुषाांचा भेदही समजत नाहीं. तयाांचा असा घात करणें अयोग्य आहे 
मृतयु कोणाचे स्वार्ीन नाही. ब्राह्मणाांनीं असा भनयम केला म्हणून आजपयंत मृतयूस दया येऊन तया 
ब्राम्हणाच्या भवर्वा होत नाहीत असें नाहीं. तर पुनः भववाह करण्यास काां परवानगी असू नये, शुराभदक जे 
करीतात तयाांचे व्यवहार बांद झाले नाहींत, तयातही मोठाले राजे वगैरे आहेत, ब्राम्हणास ह्या भनयमापासून 
इतके वषात अमूक नफा झाला आहे असे भदसत नाहीं तर केवळ अभभमानानें हा भस्त्रयाांवर उघड जुलूम आहे 
हा तातकाळ बांद करावा. हीं चाल बदलावी यास शास्त्रार्ार नाहीच. असला तरी बचता नाही. बहुत रूढी 
शास्त्राभवरुद्ध आहेत तशीच ही एक. परांतु भस्त्रयाांचा अपमान, हाल, अपेष्टा मृतयूपेक्षा अभर्क अशी दुदधशा, हीं 
फार वाईट आहेत. भस्त्रया अज्ञान आहेत तोंपयंत हें पडतरडत सरासरी चालेल. परांतु ज्ञातयानीं भवचार 
करावा कीं हें करणें मनुष्ट्यासारखें आहे बकवा व्याघ् रासारखे आहे. आभण जोपक्ष नीट भदसेल तो ग्रहण करावा 
हें उभचत आहे. केवळ कायदा होऊन भनवाह होणार नाही कारण प्रतयक्ष रूढी भफरली पाभहजे, बहुत 
काळाची, अांर्परांपरा सतीसारखी रुढी चालत आहे खरी. परांतु सारासार भवचार करावा हें बरें. ही भवनांती. 

 
ज्ञानप्रकाश, ३ माचध १८५६ लीकणितरादो 

 
⬤ ⬤ 
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लीकणितरादो : नरे सशंीान : ३ 
 

लीकणितरादोकृत इगं्रजो णलगाि 
 
[मराठी वाङ मयाांत लोकभहतवादीच्या लेखनाला एक भवभशष्ट स्थान आहे. तयापैकी बरेचसे लेखन 

पुस्तक रूपाने उपलब्र् आहे, वाचकाांच्या पभरचयाचे आहे. तयाांचे जे काांही इांग्रजी भलखाण उपलब्र् झाले 
आहे, तयाांतील काांही भवषयभाग नवीन आहे. प्रस्तुत लेखाांत ते वाचकाांसमोर आणण्याचे योभजले आहे.] 

 
इगं्रजोरवोल प्रभुत्र 

 
लोकभहतवादी इांग्रजींत उत्तम भाषणही करू शकत असत. १८८०–८२ या तीन वषासाठी तयाांची 

गव्हनधरच्या लेभजस्लेटीव्ह कौकन्सलचे ॲडीशनल मेंबर म्हणून भनयुक्ती झाली होती. या कौकन्सलच्या 
सभाांमरू्न झालेली लोकभहतवादींची इांग्रजींतील भाषणे सरकारी दफ्तराांत उपलब्र् आहेत. या सगळयाचा 
मभतताथध हा आहे, की तयाांचे इांग्रजीवर चाांगले प्रभतुव होते. तयाांच्या उपलब्र् असलेल्या इांग्रजी 
भलखाणावरूनही हीच गोष्ट भदसून येते. 

 
इांग्रजीमरू्न केलेले काही भलखाण पुढीलप्रमाणे – 
 
(१) गव्हनधर लॉडध फॉकलांड (१८४८–५२) यास उदे्दशून भवर्वाांच्या कस्थतीबद्दलचे भलभहलेले 

अनावृत्त पत्र. 
 
(२) भथओसोफीकल सोसायटीचे मुखपत्र ‘The Theosophist’ या माभसकाांतून वळेोवळेी प्रभसद्ध 

झालेले आठ लेख. 
 

णथओसीफोस्ट माोल लेग 
 
The Theosophist या इांग्रजींतून प्रभसद्ध होणाऱ्या माभसकाांत लोकभहतवादींचे जे आठ लेखआले 

होते ते येणेप्रमाणे : 
 
(१) The Jain View of Om मे १८८० पृ. २१२ (२) Synopsis of the Aryan Literature, जुलै 

१८८० पृ. २४६-४७ (३) Beggars in India, नोव्हेंबर १८८०, पृ. ४१-४२ (४) Sacred Places of India, 
भडसेंबर १८८०, पृ. ५५-५६ (५) Hindu Chronology, जाने. १८८१ पृ. ८०-८१ (६) Dnyaneshwari : 
The Book from the Tomb.मे, १८८१, पृ. १७३-७४ (७) Sacred Indian Trees, ऑगस्ट १८८१, पृ. 
२३६-३७ (८) The Great Sadhus of India, मे १८८२ 

 
खव्िनपवास धत्र 

 
“Miseries of and Crimes incidental to Brahmin widowhood; with Suggestions for their 

removal”. 
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‘ब्राम्िि णराराचंो दुःगे, तदनुषखंाने िीिावो खुनिेखावो र त्याचं्या णनराविाथप सूचना.’ 
 

महाराज, 
 
ज्या भवषयाांसांबांर्ी मी हे नम्र प्रभतपादन करीत आहे तो भवषयच असा आहे की आपली सहानुभभूत व 

लक्ष वरे्ल्याभशवाय रहाणार नाही; कारण तो हजारोंच्या कल्याणाशी व तयाच्या जीवनाांच्या बऱ्यावाईटाशी 
भनगडीत आहे. इतका महत्त्वाचा असूनही हा भवषय दीघधकाल अक्षम्य भवस्मृतीचा पडद्याआड राभहला आहे. 
पण आपण हे जाणालच की, ज्या र्ोरणाांची सुज्ञता सामाभजक व नैभतक सुर्ारणेमध्ये व कृभत्रम दुःखाचा भार 
हलका करण्यामध्ये अांतभूधत आहे, अशा र्ोरणाांकडून इतःपर मानवतेची गळपेची होता कामा नये. तीव्र 
अनुकां पेची भावना प्रतयही घडणाऱ्या दुःखद प्रसांगाचे वणधन करण्यास मला भाग पाडते. ज्या प्रसांगाबद्दल 
उदासीन पे्रक्षक सुद्धा असाच भनवाळा देईल, की ते मानवतेला र्क्का देणारे व मानवाच्या प्रभतषे्ठला कलांक 
लावणारे आहेत. 

 
महाराज, आपणास कल्पना असेलच की बहदू समाजात व्यावसाभयक भशक्षणात श्रेष्ठ असलेले पण 

अांर्श्रद्धा व पूवधग्रह याबाबतीत अभर्क ख्यात असलेले ब्राह्मण आपल्या भवर्वाांना पुनर्वववाहाची सांर्ी 
नाकारून तयाांना तयाांच्या इच्छेभवरुद्ध व मनाभवरुद्ध जबरदस्तीने ब्रह्मचयध पाळावयास लावतात. ते आपल्या 
कन्याांचे भववाह अभतशय लहान वयात ४ पासून १० वषांपयंत करतात. र्मधशास्त्र बकवा बहदूकायदा असे 
साांगतो–लबाडीच्या भक अांर्श्रदे्धच्या पोटी हे मी आताांच ठरभवणार नाही—की भस्त्रयाांनी आयुष्ट्याांत एकच 
पभत करावा; व जर मृतयू पावला तर तयाचे पे्रताबरोबर स्वतःस भजवांत जाळून घ्याव.े परोपकारी इांग्रजाांनी हा 
कू्रर रानटीपणा आता थाांबभवला आहे. आभण काांही दुलधक्षणीय अपवाद सोडले तर केप कामोभरन ते 
भहमालयापयंत र्मांच्या नाांवाखाली होणारी स्त्रीची अनुभचत हतया आताां बांद झाली आहे. या गुन्ह्याच्या 
कायदेशीर उच्चाटनाने खरोखर असांख्य भवर्वाांचे प्राण वाांचलेले आहेत. पण तयाांच्या उवधभरत आयुष्ट्याच्या 
वाट्यास दसपट गुन्ह्यानीं युक्त असे लाभजरवाणे जीणे आले आहे. अजूनही अशी प्रथा अकस्ततवात आहे की 
भजच्यामुळे भवर्वाांचे जीवन कमालीचे दुःखी व गुन्हेगारीचे झाले आहे. सततचे वैर्व्य व तदनुषांभगक दुःखे व 
छळणूक याांचा उल्लखे मला करायचा आहे. सती न जाणाऱ्या भवर्वसे अपमानास्मद वागणूक भदली जाते. 
उदा., भतचा पभत मरण पावताच भतला झालेल्या दुःखात भर म्हणून नाभपताकडून भतचे अपमानास्मद रीतीने 
केशवपन केले जाते. सर्वा स्त्रीची वैभशष्ट्ठे्य ठरणारी सौभाग्य लक्षणे व अलां कार भवर्वा स्त्रीकडून भहरावनू 
घेतली जातात. अशा मानहानीपुढे मान तुकवण्यास खांबीरपणे नकार देणाऱ्या काही रै्यधशाली भस्त्रया 
दभक्षणेत आहेत पण अशी उदाहरणे भवरळाच व कोकणाांत तर ती अभजबात आढळत नाहीत. भतचा चेहरा 
भवरुप केल्यानांतर भतचे आप्त वभमत्र भतला साांगतात की भतचे दैव वाईट आहे; आभण आयुष्ट्याांत वाट्यास 
आलेल्या कटु प्यालावरच भतने समार्ान मानले पाभहजे. भतला असे साांभगतले जाते की भतचे जीवन आता 
भनरुपयोगी आहे आभण म्हणनू ते सारे्पणानेच भतने जगावे, आभण स्वतःवर लादून घेतलेल्या दुःखानीच 
आपले शरीर भतने भझजवाव.े तयानुसार भतच्या गरजा मयाभदत केल्या जातात आभण सुखापासून भतला 
वांभचत केले जाते. भतने दोनदा जेवता कामा नये. भतने चोळी व कणधभषूणें वापरता कामा नये, आभण फक्त 
एकच वस्त्र पभरर्ान केले पाभहजे. सहानुभतूीस पात्र असलेला जीव म्हणनू पाहाण्याऐवजी सारा समाज 
भतच्याांकडे देवाच्या कोपाचा भवशषे बळी म्हणून पाहतो. ज्याांत असे काही दुदैवी जीव अथवा 
दुःखपूणधजन्मठेप वाट्याला आलेले कैदी नाहीत. असे ब्राह्मणाचे एकही घर आढळणार नाही. (वैर्व्य 
प्राप्तीमुळे)वाटणाऱ्या लजे्जच्या जाणीवचेे प्रभतक म्हणनू भवर्वनेे (पभतभनर्नानांतरचे)पभहले दहा बकवा 
अभर्क भदवस घराांतील अांर्ाऱ्या खोलीत बसण्याची चाल आहे. ही भतच्या वैर्व्यावस्थेची सुरुवात असते. 
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स्वतःच्या अवस्थेपुरतीच ती दुदैवी मानली जाते एवढेच नव्हे तर आपल्या नजरेने वा सांबांर्ाने ती इतराांच्या 
भभवतव्यावर सुद्धा (वाईट)प्रभाव पाडते असे समजले जाते. म्हणून कोणताही ब्राह्मण सकाळच्या प्रहरी 
भदसणारा भतचा चेहरा पुढे वाढून ठेवलेल्या कोणतया तरी वाईट घटना सूभचत करणारा अपशकुनच 
समजतो. कोणतयाही कामासाठी वा प्रवासासाठी घराबाहेर पडताक्षणी जर भवर्वचेे दशधन घडले तर ज्याला 
आपले काम वा प्रवास अयशस्वी होऊ नये असे वाटते तो ते पुढे ढकलतो. भवर्वनेे भववाहाच्या बकवा ततसम 
भमरवणुकीत भाग घेता कामा नये; भतने घरात राहून आपला चेहरा लपभवला पाभहजे आभण तसाच अटळ 
प्रसांग असल्याभशवाय घराबाहेरही पडता कामा नये. ब्राह्मणाांचा प्रभाव असेपयंत ती राष्ट्रीय, सामाभजक 
आभण कौटुांभबक हक्काांना मुकणार आहे. पतीच्या भनर्नाबद्दलचे दुःख प्रगट करण्याआर्ीच भतचे मांगळसूत्र व 
बाांगड्या भहरावनू घेतल्या जातात व पतीच्या भचतेबरोबरोबर जाळल्या जातात; समाजामध्ये कोणतयाही 
अभर्काराांना ती पात्र रहात नाही. 

 
या दुदैवी जीवाांचे तीन प्रकार सांभवतात– 
 
(१) स्वतांत्र (२) परावलांबी आभण (३) एकाकी व स्नेहभवरभहत. पभहल्या वगात स्थावर भमळकत वा 

उतपन्नाचे सार्न जवळ असलेल्या भवर्वाांचा समावशे होतो. दुसऱ्यात स्वतःचे (उतपन्न) काही नाही परांतु 
नातेवाईकाांवर चभरताथाकभरता अवलांबून राहू शकतात अशाांचा अांतभाव होतो. ज्या भवर्वाांना याांपैकी 
काहीच उपलब्र् नाही व भमत्रही नाहीत तयाांचा भतसरा वगध पडतो. पभहल्या वगातील भवर्वा तरुण असतील 
तर सवध प्रकारचे दुष्ट्कृतये करतात आभण आपल्या कुटुांबाच्या (प्रभतष्ठेचा) व स्वतःच्या दजाचा भवचार न 
करता उघडपणे वशे्याजीवन जगतात. अशा तऱ्हेने कलांकीत न झालेले दभक्षणेत बकवा इतर भठकाणी एकही 
घर आढळणार नाही; यास प्रथम दजाची सरदार घराणीही अपवाद नाहीत. अथात यास अपवादही आहेत. 
ज्याांचे पती वृद्धतवामुळे मतृ झाले अशा (काांही) भवर्वा आपल्या पभवत्र आचरणासाठी ख्यात आहेत. पण 
अशा शांभरात केवळ पाचही नाहीत. असे मला वाटत नाही की तयाांचे खाण्याभपण्याचे हाल केले जातात. 
कारण तयाांना चभरताथाची सार्ने उपलब्र् असतात व तया स्वतःची उपासमार कोणाकडूनही होऊ देणार 
नाहीत. दुसऱ्या वगात मोडणाऱ्या भवर्वाांना (मात्र) फारच वाईट वागणूक भदली जाते. तयाांच्या कुटुांबाांना 
तयाचे ओझे वाटते; याचा पभरणाम म्हणनू तयाांना खावयास चाांगले अन्न भदले जात नाही, झोपण्यासाठी 
चाांगले अांथरुण पाांघरूण व आजारी असताना औषरे् देण्याांत येत नाहीत. तयाांना भनष्ट्काळजीपणे वागभवले 
जात असतानाच तयाांच्याकडून हलकी कामे व घरकामे करून घेण्याांत येतात. घराबाहेर काढले जाण्याच्या 
भीतीपोटी तयाांना सगळयाांच्या आजे्ञत रहाव ेलागते. तयाांची कस्थती फार दुःखदायक असते आभण बहुर्ा तया 
आश्रयासाठी आईवभडलाांच्या घरी जातात व तेथे अनेक दुगुधणाांना बळी पडतात. या तरुण (भवर्वा) मुलीचे 
वडील कर्ीकर्ी स्वतः करता र्नप्राकप्त करून घेण्यासाठी तयाांच्या बाल्यावस्थेचा फायदा घेतात व तयाांचा 
एखाद्या जराजजधर माणसाशी भववाह लावनू देतात. पभत सत्तर वषांचा व तयाची पतनी केवळ सात वषांची 
आहे असे जोडपे मला माभहती आहे. अशा स्त्रीचे जीवन दुःखी होणारच; (कारण) असा नवरा बहुर्ा पतनीला 
ऋतुप्राकप्त होण्याच्या आतच मृतयू पावतो. ती (स्त्री) दुदैवी आहे असे मानले जाते. एकजण म्हणतो की 
ज्योभतषाने लग्नाचा मुहूतध काढताना चकु केली तर दुसरा म्हणतो की कन्येच्या जन्माचे वळेी ग्रहमानच असे 
वाईट होते. तयामुळे एखाद्या तरुणाशी जरी भतचा भववाह होता तरी ती खात्रीने भवर्वा झाली 
असती.भववाहाच्या दुसऱ्या बकवा भतसऱ्या भदवशी (म्हणजेच) अांगाची हळददेखील पुसली गेली नाही तोच 
केवळ अपघाताने अथवा (मानवी शक्तींच्या) भनयांत्रणापलीकडील पभरकस्थतीमुळे वैर्व्य प्राप्त झालेल्या ४ ते 
१० वषांच्या मुली मी पाभहल्या आहेत. कर्ी कर्ी असे घडते की भतच्या (मृत) पतीचे नातेवाईक भतच्या 
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सांपत्तीचा अपहार करतात, भतला भनरार्ार करून सोडतात. आभण आर्ारसाठी (भतच्या) भपतयावर 
अवलां बून राहाण्यास लावतात. बहदू कुटुांभबयाांचे वैभशष्ट्ट्य ठरणारी कटु भाांडणे तयामुळेच उद भवतात. 

 
तृतीय वगांत येणाऱ्या भवर्वा या सवांमध्ये अभर्क भनरार्ार व असहाय असतात. श्रीमांत ब्राह्मणाांच्या 

घरी या हलकी सलकी कामे करून रहातात. ज्या बहदू र्मधशास्त्रानुसार ब्राह्मणाांना ब्राह्मणेतराच्या हातचे 
अन्न खाण्यास प्रभतबांर् केला आहे तयाच शास्त्राने पनुर्वववाहास अनुमती नाकारली असावी. जेणेकरून हलकी 
सलकी कामे करणारे नोकर अभतशय स्वस्त दराने व जवळ जवळ गुलाम असे भवपलु प्रमाणाांत ब्राह्मणाांना 
भमळावते. या भस्त्रया बहुर्ा स्वयांपाकी म्हणून काम करतात व कर्ी कर्ी तयाांच्या लहानग्याांना घेऊन 
भनवाहाकभरता भीक मागताांना आढळतात. बहदुर्मधशास्त्रामुळे अनेक भवर्वाांना भनरार्ार व्हाव े लागले पण 
तयाने (शास्त्राने) अशा स्त्रीयाांचा जेथे स्वीकार होईल अशा एकाही इकस्पतळाची सोय केली नाही. बकवा 
तयाांच्या मुलाांना भशक्षण देईल अशीं एकही शाळा काढली नाही. या भवर्वा सवधसार्ारणतः वणधनातीत दुष्ट 
असतात. अथात मला हे प्रामाभणकपणे कबलु केले पाभहजे की प्रतयेक वगात यास काही अपवाद आहेत 
परांतु बऱ्याच जणीची वागणकू अभनबंर् व अयोग्य असते. 

 
या सवध वगातील भवर्वा कुप्रभसद्ध म्हणनू माभहती असतात. पण ही दुःखाची गोष्ट आहे की तयाांची 

कुप्रभसद्धी पडद्याआड झाकली जाते. तयाांच्या कुप्रभसद्धीचा एकमेव पुरावा म्हणजे तयाांची गरोदर अवस्था; 
अतएव ती काळजीपूवधक नष्ट करणे क्रमप्राप्त होते. एखाद्या भवर्वचे्या भठकाणी गरोदरपणाची लक्षणे 
भदसली तर भतला कोणाकडूनही पाणी भमळणार नाही बकवा (गरोदरपणाची) लाज लपभवण्यासाठी 
रहावयास जागाही भमळणार नाही, तयामुळे भतला गभधपात करून घेणे क्रमप्राप्त होते. आभण (अशा प्रकारे) 
अभववकेाने भु्रणहतया होते. ह्या (गभधपात करून घेणाऱ्या) मातेचे ठायी अनैसर्वगकता असते असे मात्र 
समजता उपयोगी नाही. भतलाही अपतय पे्रम असतेच परांतु या कृतयामुळे होणाऱ्या मानहानीची भतला भीती 
वाटत असते. अशा स्त्रीचा सगळीकडे भतरस्कार होतो. जीवन म्हणजे भतच्या दृष्टीने नकध  ठरेल. भजचा 
अभलकडेच मतृयु झाला आहे अशा एका स्त्रीने आठ वळेा गभधपात करवनू घेतला अशी मला खात्रीलायक 
माभहती कळली आहे. आता याचा अथध भअतक्या बालहतया झाल्या बकवा काय हे ठरभवण्याचे काम मात्र 
सूज्ञाांवर सोपभवले पाभहजे. यापैकी बरेच गुन्हे पोलीस अभर्काऱ्याांच्या नजरेस आणले जातात, पण 
पुराव्याअभावी ते दखल पात्र होऊ शकत नाहीत. हे उदे्वगजनक गुन्हे फार मोठ्या प्रमाणावर सतत चालू 
असतात. अशा पापी हेतूकरता औषरे् देण्याचा व्यापार करणारे एतदे्दशीय र्ांदेवाईक व सुईणी असल्याचे 
मला ठाऊक आहेत. या अमानुष कृतयाांचे वणधन करणे कां टाळवाणे ठरेल व ते ऐकणे क्लेशकारक होईल. या 
घृणास्पद गोष्टींच्या तपशीलाने मी आपल्या श्रवणेंरीयाांना उबग आणू इकच्छत नाही. या गुन्ह्याांना अप्रतयक्ष 
जबाबदार असलेल्या ब्राह्मणाांचे मागध बदलण्यास तयाांचे मन वळभवणे योग्य आहे बकवा नाही अथवा ज्या 
कायद्यामुळे हे गुन्हे होतात तो रद्द करावा की नाही, तसेच ब्राह्मणभवर्वा या जाडेजाां प्रमाणेच आहेत बकवा 
नाहीत, याचा भनणधय घेणे हे मला आपणावरच सोपभवले पाभहजे. बहुताांशी अचूक अांदाजावर आर्ारलेल्या 
माझ्या कल्पनेप्रमाणे केवळ एका पुणे भजल्ह्याांत पाच वषांच्या काळाांत अशा गुन्ह्याांची सांख्या जवळ जवळ एक 
हजार भरते््् गरीब ब्राह्मण भवर्वाांकडून आभण तयाांच्या (भरवाजाांचे) अनुकरण करणाऱ्या इतराांकडून ही 
गहधणीय कृतये केली जातात. ब्राह्मण समाज सुर्ारणा घडवनू आणण्याइतका पुरेसा सुभशक्षीत नाही. तो 
समाज रुढीचा अांर् उपासक व पूवधग्रहदूभषत आहे. ब्राह्मण भजतका अभर्क सांस्कृत पांडीत भततका 
पूवधग्रहदूभषत व जुन्या सांस्कृतमध्ये भलभहलेल्या पुरातनाचा वृथाअभभमानी असतो व ही भहतावह आभण 
परोपकारी सुर्ारणा घडवनू आणण्यास अनुतसुक असतो. सतीची चाल रद्द केल्याने असांख्य भवर्वाांचे 
ज्वालाांपासून रक्षण झाले. तसेच पुनर्वववाहाची पद्धत सुरू करून अनेक भवर्वाांना दुःखापासून व अनेक 
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अभधकाांना मतृयूपासून वाचभवता येईल. गभावस्थेतील वा जवळ जवळ पूणध वाढ झालेली पुष्ट्कळ अभधके 
कुां पणाांत, डबक्यात वा नदीच्या पात्रात सापडतात. तयाांच्या माताांचा ठावभठकाणा लागत नाही. तयामुळे असे 
गुन्हे पुराव्याअभावीभशक्षा न होता सुटतात.असे काही गुन्हे प्रकाशात आणले जातात पण जी गुन्हेगार स्त्री 
गुन्हा कबुल करते व न्यायभर्शा जवळ आपल्या दुदैवी अवस्थेमुळे व सांकटामुळे दयेची याचना करते भतला 
न्यायाभर्श भशक्षा तरी काय करणार? न्यायाभर्शाला या गुन्हेगाराबद्दल अनुकां पाच वाटेल. असे गुन्हे शजेारी 
पाजारी लपभवतात कारण कर्ीकाळी आपणही अशा भबकट अवस्थेत सापडू असे तयाांना वाटते. तयाांचे पुत्र 
मृतयु पावतील व तयाांच्या सुनाांवरही तसाच प्रसांग येईल. परस्पराांतील समान भभती ते गुन्हे उघड 
करण्यापासून तयाांना परावृत्त करते. खरोखरच तया भस्त्रयाांना दोष देता येणार नाही, कायद्यालाच तो द्यावा 
लागेल. महाराज, ही सुर्ारणा करून आपण आपले नाव अजरामर कराल. पुनर्वववाहाची चाल सुरू 
करूनच ही पापे नाहीशी करता येतील. मी काही उपाय सुचवीन तयाांचा सवध दृष्टीने भवचार केला जाईल 
अशी आशा करतो. 

 
(१) प्रथमतः इलाख्याांतील सवध मुलकी अभर्काऱ्याांना सावर् राहण्याभवषयी हुकुम भदला जावा; 

आभण प्रतयेकाने एक खास अहवाल सादर केला पाभहजे ज्यात या गुन्ह्याचे स्वरूप आभण व्याकप्त, तयाचे मूळ 
आभण ते नाहीसे करण्याभवषयी करावयाची योजना, सुचभवलेली असावी. श्री. ए. बेल. पुण्याचे एक 
न्यायार्ीश व माजी एजांट यानी परोपकारीवृत्तीनें या भवषयासांबांर्ी चळवळ सुरू केली होती, व सरदार 
आदींना सुर्ारणा (करण्यास) सुचभवली होती; तयाना जर यश आले असते तर सैभनकी लढायाांपेक्षा तेजस्वी 
अशी नैभतक लढाई ते बजकले असते; लोकाांना दुखभवण्यास बकवा सरकारला दुखभवण्यास ते नाखूष होते 
की काय ते समजत नाही, परांतु तयाना यश भमळाले नाही. आता लोकाांच्या प्रवृत्तींत बराच बदल झाला आहे; 
सुर्ारणेस ते पाठींबा देऊ इकच्छतात. एतदे्दभशयाांच्या र्ार्वमक समजुतीबाबत ढवळाढवळ करावयाची नाही हे 
ततव म्हणजे सरकारी र्ोरणाांतील चातुयाचा भाग आहे; परांतु सतीची चाल बांद झाली यावरून 
असेसमजण्यास हरकत नाही की ढवळाळवळ न करण्याचे तत्त्व हे फक्त भनरुपरवीं पूवधग्रह व समारांभ 
याांच्या बाबतीतच लागू करावयाचे आहे, सतीच्या चालीसारख्या राक्षसी असणाऱ्या अपरार्मलूक 
कायद्याांबाबत नाही. 

 
(२) पुनर्वववाहाच्या बाजूने एतदे्दशीय भाषाांत भनबांर् वगैरे भलखाण करण्यास भशष्ट्यवृत्तीर्ारक 

भवद्याथी व इतराना प्रोतसाहन देण्याबद्दल भवशषेतः सांस्कृत कॉलेजच्या व्यवस्थापकाना व इतर शाळाांना 
सूचना द्याव्यात. बहदू कॉलेजे म्हणजे पूवधग्रहाांचे बालेभकल्ले आहेत; तरी सुद्धा जेथे (सुर्ारणाांच्या)कैवाऱ्याांना 
मोठाली बभक्षसे जाहीर होतील तेथे अनेकजण पुढाकार घेतील. सामान्य गुणवते्तखेरीज अशा भनबांर्ाच्या 
(दजा) वरून वार्वषक पाभरतोषके ठरभवली जावीत. वरचा हुद्दासुद्धा याच तत्त्वावर भदला जावा. यामुळे 
बहदुशास्त्राच्या ज्ञानामुळे ज्याांचा समाजावर प्रभाव आहे असे लोक या भवषयाची चचा करण्यास प्रवृत्त होतील 
आभण तयाांच्या लेखण्या अशा वापरल्या गेल्यावर चाांगला पभरणाम झाल्याभशवाय रहाणार नाही. 
सांघभटतरीतया लोकाांची बुद्धी चाांगल्या कामी लागले व सवध पूवधग्रहाांचा नायनाट होईल. 

 
(३) पुण्याचे भजल्हाभर्कारी सरकारच्या वतीने हरदासाना व गोसाव्याांना र्मादाय वषासने देतात. 

(बहदू) ततवज्ञानाचे व पुराणाांचे कथन करणारे ते (हरदास, गोसावी) लोकभप्रय प्रचारक आहेत. ही वषासने 
देताना तयानी राष्ट्रीय दुष्ट्प्रवृत्तींभवरुद्ध काही भवभशष्ट भठकाणी प्रचार करावा अशी अट तयाांच्यावर घालणारा 
कायदा करावा. या अटीवर नव े उमेदवारही घेण्याांत यावते. यामुळे लोकाांचा आभण प्रभावी वक्तयाांचा–



 अनुक्रमणिका 

खरोखरीच काहीजण उत्तम वक्ते आहेत–एक गट कायाकन्वत होईल आभण भनःसांशयपणे आवश्यक 
असलेली सुर्ारणा घडवनू आणील. 

 
(४) अनेक बहदु तरुण पनुर्वववाहाच्या पक्षाचे आहेत. तयाांना लेखन प्रवृत्त कराव े आभण बभक्षसे 

ठेवावी. थोड्याशा खचाने हे काम भागेल. 
 
(५) अथात् च लोकाांना जाणीव न होईल अशा बतेाने हे काम सावकाश केले पाभहजे. म्हणून पभत 

भनवतधला आहे अशा चौदा वषाच्या आांतील मुलीशी भववाह करण्यास एतदे्दभशयाांना प्रोतसाहन देऊन व तयाांचे 
मन वळवनू ह्या कामास सुरवात केली पाभहजे. बहदु र्मधशास्त्रावरील एका ग्रांथात असा पुनर्वववाह कायदेशीर 
आहे असे म्हटले आहे. हे केल्यावर अथात् च ती चाल रुढ होईल. 

 
(६) भवर्वाांशी जे भववाह करतील तयाांना प्रोतसाहन देण्यासाठीं एक भवर्वाफां ड उभारला पाभहजे. या 

महत्त्वाच्या भवषयाचा भवचार करण्यास मदत व्हावी या हेतूने मी नम्रपणे ह्या सूचना केल्या आहेत. महाराज, 
मी आशा करतो की या वाईट गोष्टींचे पभरमाजधन करण्यासाठी आपण कृभतशील भाग घ्याल व अनेक 
जीवाांना अर्ोगती, दुःख व अपरार्ापासून वाचभवण्यास कारणीभतू ठराल. मी एवढेच म्हणू शकेन की 
लोकाांची नीतीमत्ता सुर्ारणाऱ्या या गोष्टीचे अांभतम पयधवसान इांग्रज सरकारच्या कीतीत (भर पडण्याांत) 
होईल. आभण आपल्या तेजस्वी कारकीदीची स्मभृत बहदुस्थानाांत भचरकाल भटकेल. 

 

२६ मे १८४८ 
आपला आज्ञार्ारक आभण नम्र सेवक 

लीकाचें णित इक्च्छिावा 
 

(१) ॐकावाणरषयो जैनाचें मत 
 
भवद्वयध रा. ब. दादोबा पाांडुरांगाांनी भदलेल्या ॐसांबांर्ीच्या स्पष्टीकरणाच्या सांदभांत मी असे साांग ू

इकच्छतो की अथवध वदेाच्या गोपथ ब्राह्मणाच्या पभहल्या प्रकरणाांत प्रणवोपभनषद समाभवष्ट केलेले आहे. 
तयाच्या सुरवातीची ओळ अशी आहे : 

 
ॐ कारां पृच्छामः को र्ातुः बक प्रभतपाभदकां  इ. इ. ताांभत्रक ग्रांथकाराांच्या भाषेंत ओम म्हणजे बीज. 

तया सांबांर्ी याांत (प्रणवोपभनषदाांत)छत्तीस प्रश्न भवचारून तयाांची उत्तरे भदली आहेत. मनु आपल्या ग्रांथात 
म्हणतो— 

 
आद्यांयत्र्यक्षरां ब्रह्म त्रयीयकस्म न्प्रभतभष्टता । 
सगुतयो न्याबस्रवृदे्ध दोयस्तां वदेसवदेभवत् ॥                                         अ. ११–श्लोक २६५ 

 
ज्याला प्रणव समजले तयाला सवध वदे समजले असा याचा अथध आहे. 

पद्मपुराणामध्ये याभवषयी खालील श्लोक आहे. 
ॐकार प्रणवो ब्रह्म सवध मांते्रषु नायकः । 
आदौ सवधत्र युांभजत मांत्राणाांच शुभानने ॥ 
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अथप—ब्रह्माचे गूढ नाांव असलेले ॐ हे अक्षर सवध प्राथधनाांच्या अग्रभागी असते. म्हणनू हे सुवदने, 
(भशव दुगेला उदे्दशून म्हणतो)सवध प्राथधनाांच्या सुरवातीला ॐकाराचा वापर होवो. 

 
वरील आजे्ञप्रमाणे ॐ हा सवध शुभगीताांच्या सुरवातीस उच्चारला जातो. 
 
वायु पुराणाांत यावर एक प्रकरण आहे. तयाांतून खालील दोन श्लोक घेतलेले आहेत. 
 

ॐभमतये तत्रयोवदेास्त्रयो लोकास्त्र योग्नयः ॥ 
भवल्लुक्रमास्त्रयस्तवतेे ऋग्सामाभनयजूांभषच ॥ 
इतयतदक्षरां ब्रह्म परमोंकार साभज्ञतः ॥ 
यस्तु वदेयते सम्यक् तथा घ्यायभत बापुनः ॥ 
सांसार चक्रमुतसृज्यां मुक्तवच्चनां बांरु्नः ॥ 
अचलां  भनगुधणां स्थानां भशव प्राप्नोतयसांशयः ॥ 

श्रीमद भगवतद गीतेत खाली भदलेला श्लोक आहे– 
ॐ भमतयेकाक्षरां ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ॥ 
यप्रयाभत तयजांन्देहां सयाभत परमाांगभत ॥                                                  अ. ८, श्लो. १३ 

माांडुक्य उपभनषदाांत ॐ काराची मोठीच प्रशांसा केलेली आहे. 
 
जैन लोकाांच्या मते ॐ हा शब्द अभतशय पभवत्र आहे. याची ते पाांच अक्षराांत फोड करतात– अ, अ, 

आ, उ आभण म् तयाांतील पभहल्या अक्षराने ज्याचा आतमा मुक्त झाला आहे व ज्याने भतथंकराची पातळी 
गाठली आहे अशी व्यक्ती सूभचत करते (= अभरहांत) 

 
ज्याची मतयध देहापासून सुटका झाली आहे असा आतमा (=अशरीर बकवा भसद्ध)दुसऱ्या अ ने 

दशधभवला आहे. 
 
आ वरून आचायध बकवा वभरष्ठ गुरुचा बोर् होतो तर उ वरुन कभनष्ठ गुरुचा बोर् होतो. 
 
पाचव्याचा (म् )अथध मुभन बकवा सांत असा आहे. या पाांचाांना एकभत्रतपणे ‘पांचपरमेभष्ट’ असे सांबोर्ले 

जाते. (म्हणनू)ॐ हा भक्तीस पात्र असलेल्या व ज्याांना ती दररोज अपधण केली जाते अशा (या)पाांच 
व्यक्तीच्या समान आहे. 

 
अभरहता असरीरा आचरीय उवइज्ञाय 
तहेव मुभणणो पचस्खर भनष्ट्पन्नो ओांकारोपांचपरभमभष्ट. 

 
वरील मागर्ी भाषेतील ओळीचा अथधही वर साांभगतल्याप्रमाणेच आहे. 
 
वरील पाचाांपैकी प्रतयेक व्यक्ती अनेक सद गुणानी युक्त आहे असे वणधन केले आहे. पभहल्या 

व्यक्तीचे बारा, दुसरीचे आठ, भतसरीचे छत्तीस, चवथीचे पांचवीस व पाांचव्या व्यक्तीचे सत्तावीस असे एकूण 
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एकश ेआठ गुण आहेत. या एकश ेआठ गुणाांची स्मृभत म्हणनू ते (जैन)एकश ेआठ मण्याांची जपमाळ करतात 
व ॐ अक्षराचा सकाळ सांध्याकाळी जप करतात. 

 
सृष्टीचा कता म्हणून परमेश्वराला अकस्तत्त्व नाही असे जैन लोकाांचे मत आहे. भवश्वाला ना आदी ना 

अांत अशी तयाांची श्रद्धा आहे. ते असेही समजतात की पदाथध कशाही स्वरुपाांत असला तरी तो अभवनाशी 
आहे. 

 
मुांबईच्या भनणधयसागर छापखान्याांत छापलेल्या शा. भभमजी माणक याांच्या रतनाकर (खांड १ला)या 

ग्रांथाच्या पृ. ७४३ च्या सुरवातीची ओळ अशी आहे– 
 
इश्वरवादी कहे छे के (इ. इ.). (तयाांत)पुढे म्हटले आहे कीं सृष्टीचा (कोणी)भनमाता आहे असे 

गृभहत र्रले तर तया भनमातयाचा भनमाता असलाच पाभहजे. प्रतयेक भठकाणी कायधकारणभाव असलाच 
पाभहजे व तयावरून (असे म्हणता येईल की)देवाचा कोणीतरी देव असलाच पाभहजे. आतमा हा अमर आहे 
असे म्हटले आहे. तयाला सुरवात नाही, परांतु तयाचे ठायी उच्चसद गुणाांचा सांचय आहे, तयाला उच्चावस्था 
प्राप्त होऊ शकते व तयाची मुक्ती होऊ शकते. सृष्टीकतयासांबांर्ी जैनाांचा हा दृभष्टकोण आहे. ईश्वरास 
अकस्तत्त्व नाहीहे भसद्ध करण्यासाठी जो युक्तीवाद जैन लोक माांडतात. तयाांतील उपरोक्त मत हा एक भाग 
आहे. तयाांच्या दृष्टीने भनमाता नाही व प्राथधनाही नाही. तयाांचा असा भवश्वास आहे की प्रतयेक कृतयाचा 
काांहीतरी बरा वाईट पभरणाम ठरलेला असतो, तयापासून एकतर दुःख प्राप्त होते बकवा आनांद. आपल्या 
माभसकाांत कोणा एका बांगाली लेखकाने असे भलभहले होते कीं जैनाांचा ईश्वराच्या अकस्तत्त्वावर भवश्वास आहे 
पण वर उद घृत केलेल्या ‘रतनाकरा’ प्रमाणे हे बरोबर नाही. 

 
भथऑसफीस्ट, मे १८८० 

 
(२) आयप गं्रथाचंो सामानय माणितो 

 
दभक्षणमागी ब्राह्मण आयांच्या पभवत्र ग्रांथाची भवभागणी तीन भवभागाांत करतात :— 
श्रुभतपासून झालेले श्रौत ग्रांथ (बकवा वदे) 
ऋषीनी रचलेले आयध ग्रांथ 
पुरुषरभचत पौरुषग्रांथ 
 
तांत्रमागाचा अवलां ब करणारे म्हणजे वाममागी ब्राह्मणाांचा दृष्टीकोण मात्र वगेळा आहे. या ग्रांथाचे ते 

दोन भवभाग मानतात – वदेग्रांथ बकवा भनगम आभण तांत्र बकवा आगम वाङ्मय. तांत्रशास्त्र हे योग्याांचे उपास्य 
दैवत शांकर याच्या द्वारा प्रकट झाले म्हणनू ते श्रुतीसारखेच आहेत असे ताांभत्रक ब्राह्मणाांचे मत आहे. 
मनुस्मतृीचा भाष्ट्यकार कुलुक भट म्हणतो :— 

 
वैभदकी ताांभत्रभकिैव भद्वभवर्ाश्रुभत कीर्वतता ॥ 
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(वदे)सांभहता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपभनषद, पभरभशष्ट आभण सूत्र अशा सवध वदेग्रांथाांचा समावशे 
श्रौत वाङ्मयाांत होतो. या सवाना भमळून शाखा असे म्हणतात. वगेवगेळया वदेाांच्या वगेवगेळया शाखा 
आहेत. तसेंच वदेाांच्या भभन्न वाचनावरूनही वगेवगेळया शाखा मानतात. 

 
वदेाांना पूरक असलेल्या शास्त्राांना उपवदे असे म्हणतात. आयुवेद, भशल्पवदे, गाांर्वधवदे आभण 

र्नुवेद याांचा उपवदेाांत समावशे आहे. 
 
खालील श्लोकाांत वणधन केल्याप्रमाणे श्रुभत म्हणजे सहा अवयव असलेली व्यकक्त असे ककल्पलेले 

आहे. 
 

छांदः पादौतुवदेस्य हस्तौ कल्पोथ पाठते ॥ 
ज्योभतषामयनांन्वक्षःु भनरुत्रश्रोत्र मुच्यते ॥ 
भशस ध्राणांतुवदेस्य मुखां व्याकरणां स्मृतां ॥ 
ततमातसाांगमर्ी तयेव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

या श्लोकाांनुसार— 
तयाचे पाय म्हणजे छांद 
तयाचे हात म्हणजे कल्प बकवा सूत्र 
तयाचे डोळे म्हणजे ज्योभतष 
तयाचे कान म्हणजे भनरुक्त आभण भनघांट 
तयाचे नाक म्हणजे भशसा 
तयाचे मुख म्हणजे व्याकणध 

 
जो कोणी वरील सहा अवयवाांच्या सहाय्याने वदेपठण करतो तो स्वगध प्राप्त करून घेतो. 
 
ज्याला षड दशधने म्हणतात ती साांख्य, न्याय, योग, वैशभेषक, मीमास (? मीमाांसा)आभण वदेाांत 

ह्याांना श्रुतीची उपाांगे म्हणतात. म्हणनूच वदेाांच्या सांपूणध अभ्यासाला साांगोपाांग वदेोपवदेाध्ययन बकवा 
स्वाध्याय असे म्हणतात. 

 
वदेमांत्र भवभशष्ट आठ प्रकारच्या तालाांत म्हणण्याची पद्धत आहे. यानाच भवकृभत असे म्हणतात. 

तयाांचे वणधन खाली भदल्याप्रमाणे आहे. 
 

जटामाला भशखारेखा स्वाध्वजो दांडोरमोघनः ॥ 
अष्टौभवकृतयः प्रोक्ताक्रमपूवा मनीभषभभ ॥ 

 
भवकृतीचे उगमस्थान शब्दाांच्या भवग्रहाांत आहे; तसेंच क्रमात (तयाांच्या भवभशष्ट प्रकाराने करावयाच्या 

पुनरुक्तीत) आहे. क्रम, अभभक्रम, उतक्रम, सांक्रम आभण व्युतक्रम असे पाांच क्रम आहेत. 
 
आयधग्रांथाांचा दुसरा वगध म्हणजे आषधग्रांथ. याांत भनयम व रीती याांवरील भाष्ट्य म्हणजेच श्रभुत व 

र्ार्वमक आख्याभयका म्हणजेच पुराणे याांचा समावशे आहे. या सवाना भमळून र्मधशास्त्र असे नाांव आहे. 
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हे ग्रांथ असांख्य आहेत व तयाांची लक्षणेही भभन्नभभन्न आहेत तया वरून ब्राह्मणाांनी तयाांचे तीन भागाांत 
वगीकरण केले आहे ––साकतवक, राजस आभण तामस. (वगीकरणाचे) हेच तत्त्व भकतयेकदा श्रुभतग्रांथानाही 
लावले जाते. वदेाांचा आर्ार असला तरी अभभचारकमध हे तामस म्हणनू समजले जाते. 

 
स्मृतीचे वृद्धस्मभृत व लघुस्मृभत असे वगीकरण करतात. पुराणाांचे सुद्धा महापुराण व उपपुराण असे 

वगध पाडतात. 
 
आयधग्रांथाच्या याखेरींज दुसऱ्याही शाखा आहेत. तयाांचीं नाांव े येणे प्रमाणे :– (१) नीभतशास्त्र (२) 

भकक्तशास्त्र (३) अलां कारशास्त्र (४) पाकशास्त्र (५) कामशास्त्र (६) मांत्रशास्त्र (७) अथधशास्त्र. 
 
आयधग्रांथाांचा भतसरा वगध म्हणजे पौरुषग्रांथ. ऋषीनांतर आलेल्या कभलयुगाांतील भवद्वानाांनी 

(गेल्या)१५०० वषांत भलभहलेले हे ग्रांथ होत. सांस्कृत भाषा लोकभाषा म्हणून वापरण्यास खांड पडल्यानांतर 
हे ग्रांथ झाले. या सवांना भनबांर् असे म्हणतात. तयानाच असलेली इतर भभन्न नाव ेअशी — 

 
अकध , कमलाकर, कल्प, कौमुभद, गणपभत, तत्त्व, दपधण, पाभरजात, मयूख, मांभजरी, रतन, रहस्य, 

राज, भववके, शखेर, सेतु, सांग्रह, हेमाभर इ. 
 
भवद्वानाांनी भलभहलेले वरील ग्रांथ नेहमींच तयाांच्यापूवी होऊन गेलेल्या ऋभषरभचत ग्रांथाचा आर्ार 

घेऊन भलभहलेले असत. ऋषीनी आपले ग्रांथ श्रभुतग्रांथावर आर्ारले. श्रुतीना मात्र कोणाचाच आर्ार नाही व 
तयाांत इतर कोणतयाच (पूवी झालेल्या)ग्रांथाांचा सांदभध आलेला नाही. म्हणूनच तयाांना शब्दां तवतः प्रमाणां असे 
म्हणतात. 

 
भथऑसफीस्ट, जुलै १८८० 

 
(३) किदुस्थानातोल णभकु्षकरखप 

 
बहदुस्थानपेक्षा अभर्क भभकारी आहेत, असा जगाांत एकही देश नाही. आजारपण वा वृद्धतव यामुळे 

भभक्षा मागणे भाग पडते अशा भभकाऱ्याांचा एक वगध आहे. ते रस्तयावर हमेशा भदसतात. समाजाच्या दयेस 
पात्र असलेल्या अशा खऱ्याखुऱ्या भभकाऱ्याांची सांख्या कमी आहे. तयामानाने र्माच्या नाांवाखाली भभक्षुकी 
करणाऱ्याांची सांख्या जास्त आहे. शहर तयाांनी गजबजून गेलेले असते. लोकही तयाना मोठ्या उतसाहाने 
खाऊभपऊ घालतात; खऱ्या भभकाऱ्याांची मात्र अशाने आबाळ होते. कोणतेही काम न करता केवळ भभके्षवरच 
जगण्याचा ज्याांनी चांग बाांर्ला आहे अशा भभक्षुकाांचे वगीकरण करण्याचा मी प्रयतन करणार आहे. 

 
बहदुसमाजाची प्रथमतः दोन वगात भवभागणी करता येईल––सारू् व सांसारी. सवधसांग पभरतयाग 

केल्याचा आव आणणारे व काहीतरी उद्योग र्ांदा करून सांसारी वृत्तीने राहणारे. 
 
अगदी पभहला व जुना पुरातन भभक्षुकाांचा वगध म्हणजे ब्राह्मण–म्हणजे भभक्षुकी करणारे ब्राह्मण; 

गृहस्थी ब्राह्मण नव्हे. भभक्षुकी ब्राह्मण खालीलपैकी कोणतयातरी प्रकाराांत बसतात– 
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सांन्यासी, ब्रह्मचारी, प्रदभक्षणी, कावड्य,े मारु्करी, वारकरी, तीथधवासी, वैभदक, पांभडत, हरदास, 
पुराणीक, जोशी इ. इ. 

 
या मूळ प्रकाराांच्या जोडीला बौद्धाांनी व जैनानी आणखी भर घातली आहे ती अशी – 
 
साध्वी, यभत, भशपूज. 
 
याांत भशवाय नाथपांथीयानी कमालीची भर टाकली आहे. 
 
कानफाटे, अवघड, सरभांगी व ततसम इतर. स्वामी शांकराचायानी याांत १० प्रकारच्या गोसाव्याांची 

भर घातली आहे. तयाांची नाांव े येणेप्रमाणे–भगरी, पुरी, भारभत, पवधत, अरण, वन, इांर, सरस्वभत इ. 
ब्राह्मणाांप्रमाणे या गोसाव्यानीसुद्धा आपले ‘तयागी’ व ‘घरबारी’ असे भेद केले आहेत. एवढ्या मोठ्या 
प्रमाणावर भनरुद्योगी लोकाांना खायला घालण्यास असमथध समाज ठरल्यामुळे साहभजकच ही अशी 
भवभागणी झाली. 

 
ताांभत्रक र्माचा प्रसार करणाऱ्याांनी याांत उपासक, मांत्रशास्त्री, ओझे इ. ची भर घातली आहे. 

शांकराचायांच्या मृतयूनांतर तयाांच्या तत्त्वज्ञानाला भवरोर् होऊ लागला. ‘अहांब्रह्माकस्म’ हे तयाांचे तत्त्व लोकाांना 
न रुचल्यामुळे शांकराचायांच्या शवैउपासनेभवरूद्ध चार आचायानी चार वैष्ट्णव–सांप्रदाय स्थापन केले. मध्व, 
रामानुज, बनबाकध  व भवष्ट्णसु्वामी हे ते चार आचायध, एक महान उपकारकता व मानवी आतम्याचा आभण 
भवश्वाचा भनमाता मानलेल्या व्यक्तीगत देवाभवषयीच्या पे्रमाची म्हणजेच भक्ती मागाची भशकवण तयाांनी 
भदली. तयाांच्या भशकवणीला वगेवगेळी नाांव ेआहेस. दै्वत, भवभशष्टादै्वत, दै्वतादै्वत, आभण शुद्धदै्वत. ही सवध मते 
शांकराचायानी साांभगतलेल्या अदै्वताभवरुद्ध आहेत. र्मधशाळाांमरू्न व अन्न सदावतांतून सरास आढळणाऱ्या 
बैराग्याांचा प्रकार तयाांच्यामुळे भनमाण झाला. सानुग्रह (मोफत)अन्न भमळण्याची अशी सुमारे २० भठकाणे 
आहेत. 

 
काांही कभनष्ट आचायधही भनमाण झाले. तयानी कबरी, नरक वल्लभ, स्वामी नारायण अशासारखे 

स्वतःचे (भभक्षुक)वगध काढले. 
 
आपल्या मताांचा प्रसार करणारा एकादा वगध (हाताशी)असल्याभशवाय आपल्याला यशप्राकप्त होणार 

नाही असा प्रतयेक आचायांचा समज झालेला होता म्हणनू प्रतयेकाने स्वतःच्या तत्त्वाांचा प्रसार करण्यासाांठी 
भभक्षुकाांचा एकादा वगध आपलासा केला. 

 
बहदुस्थानावरील मुसलमानाांच्या स्वाऱ्याांमुळे बहदुस्थानाांत अनेक प्रकारच्या भभक्षकुाांची भर पडली, 

तयाांत सयद, फकीर, पीर, हाफीज वभल, मुजावर, मुतवभल इ. चा समावशे आहे. ह्या सवाना चाांगला 
आश्रयही भमळालेला होता. 

 
असे म्हणतात की योगी लोकाांचा वगध एकेकाळीं बहदुस्थानाांत फार प्रभावी होता; आभण तयाांना 

नवनाथाांची व चौऱ्याऐांशी भसद्धाांची मदत असे. योग्याांच्या अनुयायाांची बहदुस्थानाांत अनेक वसभतस्थाने 
आहेत. जोर्रपूरमध्ये ते राजवांशाचे र्मधगुरु आहेत. अहमदाबादमध्ये माभणकनाथ नाांवाचा एक योगी रहात 
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असे. तयाच्या वरूनच तेथील रस्तयाचे नाांव माभणक चौक व नगर सांरक्षक बभतीचे नाांव माभणक बुरुझ असे 
पडले. असे म्हणतात की ही बभत अहमदशहाने बाांर्ली तयावळेी हा योगी (माभणक नाथ)जीवांत होता आभण 
अहमदशहाला तयाची कृपा सांपादन करावी लागली होती. 

 
पांथ, पाखाांड–पांथ एकूण बारा आहेत व छत्तीस पाखांडे आहेत. तयाांतील काहींची नाांव े तया तया 

आचायावरून पडलेली आहेत. उदा., मलुकदासी –गुरु नानकपांथी, रामदासी–गुरु कबीरसाहेब पांथी, 
दादुपांथी–सतसांगी, मानभाव–हरीजन, रामश्रेही भबजमागी. 

 
या प्रतयेकाांत अनेक प्रकारचे भभक्षुक मोडतात. काही जण भवभशष्ट देवताांच्या मूतीची पूजा करतात. 

वैष्ट्णवाांचे ठाकुरद्वार असतात; इतराांच्या राम बकवा भशव मूर्वत असतात. कबीरपांथी व रामश्रेही कोणतयाच 
मूतीची पूजा करीत नाही. तयाांच्या मठाांत तयाांचे र्मधग्रांथ आभण तयाांच्या र्मधगुरुां च्या पायाांचे ठसे याांची पूजा 
होते. नानकाचे अनुयायी कोणतयाही मूतीचा स्वीकार करीत नाहीत; मूतीची जागा ग्रांथसाहेब घेतो. तयाच्या 
भशष्ट्याांना उपदेशी म्हणतात. व जे शस्त्र र्ारण करतात तयाांना खालसा असे म्हणतात. यानीच भदल्लीच्या 
बादशहाशी लढाया केल्या होतया. 

 
प्रतयेक तीथधके्षत्राांत (आभण ती असांख्य आहेत)भभक्षकुाांचा एक ठराभवक वगध असतो. उदा., 

बनारसचे–गांगापुत्र, गयेचे–गयावळ, अलाहाबादचे–प्रयागवळ, मुथुरेचे–चोब,े पांढरपूरचे–बडव,े 
जगन्नाथचे–पांड्य,े जेजुरीचे–वाघ्या आभण मुरळी, भगरी वेंकोबा–दासरी, तुलजापूरचे–भतुये, रामेश्वरचे–
पुजारी, नाभशकचें वृभत्तवांत सप्तशृांगीचे–भोपे, शांभमूहादेव येथील–जांगम, उझनचे–उपाध्ये, द्वारकेचे–
गुगुलीं, याांभशवाय अजूनही काही भभक्षुक आहेत–प्रणामी, डौरी, सरवदे, गुरव, गोंर्ळी, गांर्वध, राऊळ, 
मदारी, गोपाळ, भचत्रकथी, भतधरी, भाट, वासुदेव, भोजक, नट, डाकोते, तरगाळे, भराभड, पाांगुळ, 
दरवशेी, गरोडा, कुळगुरू. 

 
बहदुस्थानाांतील भभक्षकुाांची सांख्या एकूण लोक-सांख्येच्या एक दशाांश इतकी आहे; आभण तयाांना 

आश्रय देण्याांत बरीच मालमत्ता व त्रास व्यथध खची पडतात. प्रतयेकाला याांचे (भभक्षुकाांचे)ओझे वाटते आभण 
अनाथ, भवर्वा, अांर्, लुळेपाांगळे आभण रोगी याांच्याकडे दुलधक्ष होते. शतेकरी, व्यापारी सरदारउमराव आभण 
प्रवासी याांवर हे वगेवगेळया प्रकारचे भभक्षुक नुसते तुटून पडतात व याना घेरून ठेवतात. तयाांची सवध भशल्लक 
स्वाहा करतात व औद्योभगक योजनाांसाठी काहीच (र्न)भशल्लक ठेवीत नाहीत. हे भभक्षकु म्हणजे 
बहदुस्थानला भमळालेला शाप आहे; तयानीं देशाला अज्ञानाांत व दाभरद्र्याांत ठेभवले आहे. 

 
या भभक्षुकाांना र्मांच्या नावाखाली आश्रय देणे व पोसणे हे बहदुस्थानाांत मानाचे लक्षण समजले 

जाते. भभन्न भभन्न पांथाांच्या भभन्नतत्त्वप्रणाली आहेत, देवता आहेत, भभन्नभभन्न जपमाला आहेत व कपाळी र्ारण 
करण्याच्या भभन्नभभन्न मुरा आहेत. काहीजण कडक तपसार्ना करतात, उपवास करतात, शुष्ट्क होऊन 
मृतयूपांथाला लागेपयंत हात वर करुन (उभे राहातात). काहीजण नग्न राहून स्वतःला भदगाांबर 
(भदगांबर)म्हणभवतात. काांहीजण अहोरात्र जप करीत असतात. आपल्या देवताांचे नामस्मरण करीत 
असतात. मठाच्या प्रमुखाला महांत असे म्हणतात. हा माणूस बहुर्ा भनवडला जातो. तयाची मुख्य गुणवत्ता 
म्हणजे तो लुळापाांगळा असता कामा नये व कभनष्ट जातींतील असता कामा नये (म्हणजेच तो र्ट्ाकट्ा व 
उच्च जातीतील असावा. तयाने मुख्य तीथधस्थळाांना भेटी भदलेल्या असल्या पाभहजेत. गोसावी हे बैराग्याांपेक्षा 
वभरष्ट. कर्ीकर्ी तयाांच्यामध्ये कडाक्याचे वाद होतात. इ. स. १८०३ मध्ये या दोन पांथीयाांच्याांत घनघोर 
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लढाई झाली होती. हरद्वारला गांगेमध्ये स्नान, करण्याचा अग्रहक्क प्रतयेक पांथाच्या महांताने साांभगतला. 
बशद्याांचे सरकार दुबळे असल्याने तयाने गोसाव्याांना हा वाद तलवारीच्या जोरावर भमटवण्यास साांभगतले. 
दोन्ही पांथाचे लोक (आपापसाांत)लढले. दहा हजार बैराग्याांना रणाांगणावर मूठमातीं भमळाली. (अशा 
प्रकारे)गोसाव्यानी आपला प्रथम स्नान करण्याचा हक्कां  प्रस्थाभपत केला व तो आजपयंत अव्याहत चालू 
आहे. इांग्रज येथे कस्थरस्थावर होण्यापूवी हे गोसावी तुकड्या तुकड्यानी सशस्त्र (होऊन)सवध देशभर भटकत 
असत, आभण लोकाांना तयाांचा फार उपरव होई. खेडुताांकडून ते खांडणी वसूल करीत. (हे)गोसावी मद्यमाांस 
भक्षण करतात; बैरागी मात्र याांपासून दूर रहातात. वैष्ट्णवाांचे तत्त्वज्ञान अनेक बाबतींत जैन तत्त्वज्ञानाांशी 
भमळते जुळते आहे. 

 
भथऑसभफस्ट, नोव्हेंबर १८८०. 

 
(४) किदुस्थानातोल तोथपके्षते्र 

 
बहदुस्थानाएवढी तीथधके्षते्र जगाांत इतर कोणतयाही देशाांत सापडणार नाहीत. येथील (जवळजवळ) 

प्रतयेक पवधत, नद्या, शहर, वृक्ष, तास, भदवस, पुरुष व भस्त्रया (काही ना काही)दैवत म्हणून गणले जातात. 
येथील लोक अज्ञानी, भोळे अतीव र्ार्वमक वृत्तीचे आहेत. 

 
तीथधयात्राांच्या भठकाणाांचे तीन प्रकार आहेत:शाश्वत (सावधभत्रक), प्रादेभशक, आभण साांप्रदाभयक. 
 
(१) काशी–गांगेच्या काठी बनारस (येथे), (२) प्रयाग–गांगा-यमुना याांच्या सांगमाजवळ 

अलाहाबादला, (३) गया–फालगू नदीवरील गया. या भतघाांचे भमळून एकभत्रत नाव ‘भतरस्थळी’ असे नाव 
आहे. यानांतर सप्तपुरी म्हणनू ओळखली जाणारी (खालील)सात गाांव ेआहेत : 

 
(१) अयोध्या–फैझाबादजवळ; (२) मथुरा–यमुनातीरी, (३) माया बकवा हभरद्वार-गांगाकाठी, (४) 

काशी–उफध  बनारस (५) काांची–तुांगभरेच्या काठी, (६) अांवभतका बकवा उज्जैंन–माळव्याांत, (७) द्वारका–
काठेवाडच्या पभिम टोकास. 

 
(वरील) पभहल्याची प्रभ ु रामचांराांचे जन्मस्थान म्हणनू ख्याभत आहे. दुसऱ्या भठकाणी कृष्ट्णाचे 

बालपण गेले म्हणनू प्रभसद्धी आहे. चवथे शांकराचे वसतीस्थान म्हणनू ओळखले जाते तर सातव्या गावाचा 
श्रीकृष्ट्णाची राजर्ानी म्हणून मान आहे. 

 
खालील बारा गाांवाचा उल्लखे जोभतभलंगे म्हणून केला जातो. भशव सांप्रदायाचा प्रभाव असलेल्या 

काळाांत बाांर्ली गेलेली भशवमांभदरे तयाांत आहेत, ती अशी : (१) सोमनाथ–काठेवाडाांतील वरेावळ जवळ, 
(२) श्रीशलै्यमल्लीकाजुधन–भनजामाचे राज्याांत, (३) महाकाल–माळव्याांतील उजै्जन येथे, (४) ओांकार–
नमधदा तटाकी, (५) केदार–भहमालय पवधताांत, (६) भीमा शांकर–पुण्याजवळ भीमेच्या उगमस्थानापाशी, 
(७) भवश्वेश्वर–बनारस येथे, (८) बत्रबकेश्वर–नाभशकजवळ, (९) वैजनाथ–भनजामाचे राज्याांत, (१०) 
नागनाथ–भनजामाच्या राज्याांत, (११) रामेश्वर–मरासजवळ, (१२) घृष्ट्णेश्वर–औरांगाबादेजवळ. यापकैी 
बरीचशी ज्योभतभलंगे या देशावर झालेल्या मुसलमानी आक्रमणाांत नाश पावली. बहदुस्थानच्या इभतहासाांत 
सोमनाथची कथा प्रभसद्धच आहे. ‘महाकाल’ के्षत्राची महादजी बशद्यानी पुनः उभारणी केली. भवश्वेश्वराचे 
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देवालय नव्याने बाांर्ले गेले. (तेथील) मूळ देवळाचें मभशदींत रूपाांतर करण्यात आले आहे. अभहल्याबाई 
होळकर भहने घृष्ट्णेश्वरची पुनस्थापना केली. सोमनाथ मांभदराचीही मभशद बनभवण्याांत आली परांतु 
अभहल्याबाईच्या मदतीने गायकवाडानी तेथे नवीन देऊळ बाांर्ले. 

 
याभशवाय खालील चार र्ाम ही आहेत. 
 
(१) रामेश्वर, (२) केदार – दोन ज्योभतभलंगे, (३) द्वारका –सप्तपुरीपैकी एक, (४) जगन्नाथ–

ओरीसामध्ये, 
 
गांगेला भमळणाऱ्या प्रतयेक नदीला भतची उपनदी समजण्याांत येते व तयाांच्या सांगमाला पभवत्र स्थळ 

बकवा प्रयाग म्हणतात. दुसऱ्या पभवत्र नद्याांनाही प्रयाग स्थळे आहेत. 
 
(१) नांदप्रयाग–अलकनांदा व मांदाभकनी याांचा सांगम, (२) कणधप्रयाग–अलकनांदा व बगदार याांचा 

सांगम, (३) रुरप्रयाग–मांदाभकनी व गांगा याांचा सांगम, (४) देवप्रयाग–अलक–नांदा व गांगा याांचा सांगम, 
(५) भतूप्रयाग–यमुना व गांगा याांचा सांगम, (६) दक्षण प्रयाग–कृष्ट्णा व वणे्णा याांचा साताऱ्याजवळ झालेला 
सांगम. 

 
खालील पाांच पभवत्र सरोवरे आहेत. 
 
(१) नारायण सरोवर – कच्छमध्ये, (२) मान सरोवर – भतबेटमध्ये, (३) पुष्ट्कर सरोवर – 

मारवाडमध्ये, (४) बबदु सरोवर –अहमदाबादजवळ, (५) पांपा सरोवर – मरास जवळ, 
 
खालील साडेतीन देवीपीठे आहेत. 
 
(१) मातापूर, (२) अांबा – भनजाम राज्याांत, (३) कोल्हापूर – दभक्षणेंत, (४) तुळजापूर – 

सोलापूरजवळ. हे अरे् पीठ गणले जाते. 
 
याभशवाय तीथधयात्राांची अनेक भठकाणे आहेत. ती अशी : 
 
(१) बडोद्याजवळील डाकोर – असे म्हणतात की गुजरातेवरील मुसलमानी आक्रमणाच्या वळेी 

द्वारकेची मरू्वत लपभवण्यासाठी येथें आणण्याांत आली होती. 
 
(२) श्रीनाथ – गोकुळाांतील मूर्वत मुसलमानी आक्रमणाचे भीतीने येथे आणली होती. 

उदयपूरजवळील या देवालयास मुांबईचे व्यापारी तीन लाख रुपये कररूपाने देतात. येथील देवाला श्रीजी 
म्हणतात. गुजरात, काठेवाड आभण कच्छचे भाटीया, लुवाण, वाणी लोक व गोसावी महाराज याांची पूजा 
करतात. 
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(३) वेंकोबा –मरासला जाताना लागणाऱ्या भत्रपोटस्थानकाजवळ आहे. या देवाचा 
(देवालयाचा)खभजना समृद्ध आहे. भटपू सुलतानाला हे देऊळ वार्वषक तीन लाख रुपयाांचा कर भरीत असे. 
देवस्थानच्या उतपन्नावरील कर इांग्रज सरकारने मात्र माफ केला आहे. 

 
(४) कार्वतकस्वामी – शषेाचल पवधतावर हे पभवत्रस्थान आहे. कार्वतकस्वामींचे ते भनवासस्थान 

म्हणून ओळखले जाते. काांही पुराणाांत तो ब्रह्मचारी होता असे म्हटले आहे. तर काहींत तो भववाहीत 
असल्याचे साांभगतले आहे. तो शांकराचा पुत्र तसेच तयाचा सेनापतीही गणला जातो. (म्हणून)तयाला सेनानी 
असे म्हणतात. बहदुस्थानात तयाने भशवसांप्रदाय स्थापन केला असावा. 

 
(५) वैजनाथ – बारा ज्योभतभलंगापैकी असलेल्या परळी वैजनाथहून हे वगेळे आहे. जडखांडी 

नामक कलकत्त्याजवळील जांगलाांत ते वसले आहे. 
 
(६) पशुपतेश्वर – हे नेपाळमध्ये आहे. 
 
(७) अमरनाथ – काश्मीरमध्ये. 
 
(८) ब्रह्मकपट – बरीकेद्वारजवळ आहे. 
 
(९) बरीनारायण –बरीकेद्वार जवळ आहे. 
 
(१०) मूक्तनाथ – दामोदरकुां ड – शाळीग्रामाचे दगड येथे गोळा केले जातात ती ही जागा. 

भवष्ट्णूची प्रभतमा म्हणून तयाांचा उपयोग करतात. 
 
(११) नोर्र मार्व – काठेवाडाांत. 
 
(१२) महाबळेश्वर – साताऱ्याजवळ. 
 
(१३) भचत्रकूट – येथें श्रीरामचांराांचेवास्तव्य झाले म्हणून या जागेला पभवत्र मानले जाते. ही 

अलाहाबादेजवळ आहे. 
 
(१४) बवध्यवाभसनी – या देवतेचे हे पभवत्रस्थान भमरझापूरजवळ आहे. भतला दररोज रक्ताचा 

नैवदे्य दाखभवण्याांत येतो. 
 
(१५) यल्लामा – दभक्षण भारताांतील ही देवता आहे. 
 
(१६) तुळशीशाम –भगर पवधतराजीमध्ये असलेली ही जागा काठेवाडाांत आहे. तेथे गरम पाण्याचे 

झडे आहेत. व तयाांचे पाणी मरु्र आहे. 
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(१७) सुदामपूरी – काठेवाडाांतील या जागेला गोरेबांद म्हणतात. श्रीकृष्ट्णाने आपल्या भमत्रास – 
सुदाम्यास ही जागा भदली होती. 

 
(१८) मार्वपूर – काठेवाडाांतील ही जागा कृष्ट्ण रुकक्मणीच्या भववाहासाठी प्रभसद्ध आहे. 
 
(१९) गोपी तलाव – बेट द्वारकेजवळ ही जागा आहे. ज्या जागी हा तलाव आहे तयाांत गोपीचांदन 

म्हणून ओळखली जाणारी पाांढरी माती साांपडते. सवध वैष्ट्णवपांथी लोक याने आपल्या सवांगावर पटे् 
काढतात. 

 
(२०) कुरुके्षत्र – भदल्लीजवळ ही जागा आहे आभण भारत येथे घडले (भारतीय युद्ध)तयासाठी 

प्रभसद्ध आहे. 
 
(२१) हांपी भवरुपाक्ष – हे बांगलोर जवळ आहे. 
 
(२२) उडपी सुब्रामन्य – मांगलोर जवळ आहे. 
 
(२३) र्रणीर्र – गुजरातेंतील दीसा जवळ आहे. 
 
(२४) श्रीरांग – हे भत्रचनापल्लींत आहे. येथील देऊळ सवध बहदुस्थानाांत मोठे आहे. 
 
(२५) अनांतशयन – त्रावणकोर मध्ये आहे. श्री अनांतपुरम् याचाच भत्रवेंरम् हा अपभ्रांश आहे. 
 
(२६) कन्याकुमारी –हें बहदुस्थानचे अगदी दभक्षणेकडील टोक. तीनवले्लीजवळ आहे. 
 
(२७) जनादधन – मलबारमध्ये आहे. 
 
(२८) दभधशयन – रामेश्वरजवळ आहे. 
 
(२९) पद्मनाथ – मलबारमध्ये आहे. 
 
(३०) गोकणध महाबळेश्वर –कारवारजवळ आहे. येथील मूर्वत रावणानें येथे स्थापली असे 

म्हणतात. 
 
(३१) एकबलग – उदयपूरजवळ आहे. येथील खचध भागभवण्यासाठी मोठे उतपन्न भमळते. 
 
(३२) बहगळज – हे बलुभचस्थानाांत आहे. गोसाव्याांचे हे आवडते दैवत आहे. येथे प्राणी बळी 

देतात. जेथे असे बळी देतात तया स्थानाना भेट देण्याचे बरैागी लोक कटाक्षाने टाळतात. 
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(३३) पांढरीनाथ बकवा भवठोबा –हे भठकाण पुणे भजल्ह्याांत आहे. वारकरी बकवा तुकाराम पांथीयाांचे 
हे आवडते स्थान आहे. 

 
(३४) शकाांबरी – बहदुस्थानच्या दभक्षणेकडील ही देवता आहे. 
 
(३५) कामाक्षी – बांगालमध्ये आहे. 
 
(३६) नूनक्षीर –मदुरेंत आहें. बहदुस्थानाांतील मोठ्यापैकी हे एक देऊळ आहे. 
 
(३७) अमरकनलकध  (अमरकां टक?)–नमधदेचे हे उगमस्थान आहे. 
 
(३८)अष्टभवनायक – ही आठ देवळे पुणे भजल्ह्याांत आहेत. 
 
(३९) पांचकेदार – अहमदाबाद भजल्ह्यात पाांच देवळे आहेत. तयाांना फक्त प्रादेभशक महत्त्व आहे. 
 
(४०) अष्टभसद्ध – ही आठ स्थळे सातारा भजल्ह्याांत आहेत. 
 
(४१) बेचरजी – गायकवाडींत आहे. 
 
(४२) खांडोबा – पुण्याजवळील हे दैवत कुणबी व र्नगर याांचे आवडते आहे. होळकर हे र्नगर 

जातीचे असल्याने या देवाचे पूजक आहेत. 
 
(४३) ज्योभतबा– कोल्हापूरजवळील हे (दैवत)बशद्याांचे कुलदैवत आहे. बशद्याच्या राजमुरेमध्ये 

तयाचे नाव येते. 
 
(४४) आळांदी – पुण्याजवळील हे गाांव ज्ञानेश्वराांच्या समार्ीसाठी प्रभसद्ध आहे. 
 
(४५) ज्वालामुखी –पांजाबमर्ील जालां दर जवळ आहे. 
 
(४६) देहू – तुकारामाचे वसतीस्थान म्हणनू ख्यात आहे. 
 
(४७) परळी – हा भकल्ला असून तयावर रामदासस्वामींची समार्ी आहे. 
 
(४८) भसद्धपूर –अहमदाबादेजवळ असून कभपल महामुनींच्या वस्तीचे भठकाण म्हणून मशहूर 

आहे. 
 
(४९) भनमधल – वसईजवळ असून तेथे शांकराचायांची समार्ी (?)आहे. 
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(५०) भचपळूण – रतनाभगरीजवळ आहे. ज्याने कोकणस्थ ब्राह्मणाांची वसाहत बसभवली तया 
परशुरामाने येथे एकाांतवास पतकरला यासाठी हे स्थान प्रभसद्ध आहे. 

 
(५१) पुण्याजवळ बचचवड–मोरयादेव या सांताचे वसतीस्थान म्हणून प्रभसद्ध आहे. 
 
(५२) तप्त मभणकर्वणका–पांजाबमर्ील उष्ट्ण झऱ्याांचे भठकाण. 
 
(५३) राजापूरची गांगा–रतनाभगरी भजल्हा. वषाने उतपन्न होणारा हा एक झरा असून सुमारे दोन 

मभहने वाहात असतो व मग बांद होतो. म्हणून लोक याला गांगा म्हणतात. 
 
(५४) रेवाळेश्वर– पोहोणारा पवधत पांजाबात आहे. 
 
(५५) वज्राबाई–ठाणे भजल्ह्यातील भभवांडी जवळ असून तेथील देवीच्या देवळासाठी भवख्यात आहे. 

तेथे अनेक उष्ट्ण पाण्याचे झरे आहेत. तयाांचे पाणी मरु्र असून रोग्याांवर तयाचा (चाांगला)पभरणाम भदसून 
येतो. असे असूनदेखील बहदुस्थानाांतील कोणाही डाक्टराने या भवषयाकडे अद्याप लक्ष पुरभवले नाही. असे 
एकादे भठकाण युरोपाांत फार महत्त्वाचे ठरले असते; बहदुस्थानाांत ते जांगलातील एक दुलध भक्षत भठकाण 
ठरले आहे. 

 
(५६) देवकी कुां ड–सुरत भजल्ह्याांत हे उष्ट्ण झरे आहेत. या झऱ्याांच्या अांगी औषर्ी गुण आहेत; परांतु 

आता पयंत तयाकडे फक्त भक्तमांडळीच आकर्वषली गेली आहेत, शोर्क नाही. 
 
(५७) लसूांर कुां ड–खारट पाणी असलेले हे कुां ड डाकोरजवळ आहे. 
 
(५८) गळतेश्वरकुां ड–पांचमहाल (भजल्ह्याांत)थासरा या गावाजवळ. 
 
(५९) नरसोबाचीवाडी –कोल्हापूर जवळ असून तेथे अनेक आजारी माणसे आरोग्य प्राप्तीसाठी 

आसरा घेतात. 
 
(६०) काली–कलकत्त्याजवळ हे देऊळ आहे. 
 
(६१) भककष्ट्कां र्ा – दभक्षण बहदुस्थानाांत आहे. रामायणाांत या जागेचा उल्लेख लां केच्या मोभहमेंत 

रामास सामील झालेल्या सुग्रीवाची राजर्ानी म्हणून केला आहे. 
 
गांगा, यमुना, सांग,ू गोमती, सरस्वती, नमधदा, तापी, बसरू्, गोदावरी, कृष्ट्णा, वणेा, भीमा, क्षीप्रा इ. 

सवध मोठ्या नद्या पभवत्र आहेत. या नद्याांच्या काठी, उगमापाशी बकवा मुखाशी वसलेली नाभशक, पैठण वा 
शुल्क तीथासारखी गाांवहेी पभवत्र मानले जातात. 

 
काही भवभशष्ट पांथीयाांनी पभवत्र मानलेली साांप्रदाभयक पभवत्र के्षते्रही आहेत. गर्ाडा (गोध्रा?)हे 

स्वामी नारायण पांथीयाचे पभवत्र स्थळ आहे. कबीर पांथीयाांचे नागपूरजवळील छत्तीसगड हे पभवत्रके्षत्र आहे. 
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अलमप्रभ ूहे बलगायताांचे प्रमुख के्षत्र आहे, शीखाांचे अमृतसर आहे. इ. जैन लोकाांची के्षते्र सवध बहदुस्थानभर 
पसरलेली आहेत. अनेक याते्रकरू प्रभतवषी या भठकाणाांना भेटी देतात. या याते्रकरूां च्या समुहाला सांघ असे 
म्हणतात. श्रीमांत लोक या सांघाचा खचध भागवतात. या जागा अशा आहेत. सांमेतभशखर, पाभलठाणा, 
भगरनार, अांभत्रक पारसनाथ, आब्ब,ु आांबाजी वगैरे. प्रतयेक भठकाणच्या जते्रचे भदवस ठरलेले असतात. 
यापकैी प्रमुख जत्रा हरद्वार, अलाहाबाद, अुज्जन (अुजै्जन?)आभण बत्रबकया प्रतयेक भठकाणी दर बारा वषातून 
एकदाच (ती जत्रा)भरते (=कुां भमेळा). 

 
प्रतयेक स्थानाचे महातम्य ग्रांथरूपाने भलभहलेले असते. ही स्थानमहातमे आपला र्ांदा व नफा वाढव ू

इकच्छणाऱ्या आळशी ब्राह्मणाांकडून भलभहली गेलेली असतात. या ग्रांथात केवळ स्थानाचेच महातम्य असते 
असे नाही तर मभहने, भदवस, तास, झाडे इ. चेही असते. उदा.– 

 
प्रयागमहातम्याांत अलाहाबादला भेट देण्याचे पुण्य काय लाभते ते साांभगतले आहे. 
 
कार्वतक महातम्याांत काही ठराभवक समारांभ कार्वतक मभहन्याांत करण्यामुळे भमळणाऱ्या पुण्याचा 

मभहमा साांभगतला आहे. 
 

तुळशी महातम्य–तुळस पूजेचे पुण्य याांत साांभगतले आहे. 
एकादशी महातम्याांत या एका भदवसाचे पुण्य साांभगतले आहे. 
 
प्रतयेक देवळाांत, घरात, रस्तयाांत, खेड्याांत व गावाांत वरील वणधनाची अनेक पुस्तके प्रसृत झालेली 

आहेत व ती ब्राह्मणाांकडून वाचली जातात. ज्यानी हाच आपला उद्योग बनभवला आहे तयाांना पुराभणक असे 
म्हणतात. आभण तयाांची सांख्या इतकी आहे की पारी लोक तयाांच्या ‘एक भवसाांश’ देखील भरणार नाहीत. ते 
(ब्राह्मण)लोकाांना व भवशषेतः भस्त्रयाांना फार र्ार्वमक बनभवतात. तयाचप्रमाणे तयाांना अज्ञानी आभण भोळसटही 
करून सोडतात. तीथधके्षत्राांच्या भठकाणी आपल्याला मुक्ती लाभेल, अशा आशनेे लक्षावर्ी लोक आपली 
घरेदारे सोडून दूरदूरच्या भठकाणाांना (भेटी देण्यासाठी)जात असल्याचे नेहमीच आढळते. काही जण नद्या 
बकवा तलाव याांचे भठकाणी शरीर शुद्धीसाठी स्नान करतात तर काही देवळाांचे व मूतीचे दशधन घेतात. 
महातम्य साांगणाऱ्या ग्रांथात असे साांभगतलेले असते की प्रतयक्ष याभत्रकानाच मुक्ती भमळते असे नव्हे. तयाांच्या 
तीथधयाते्रमुळे तयाांच्या माता भपतयाांनाही मुक्ती लाभते. अशाच हेतूमुळे भवत्त व काल याांचा अपव्यय करून 
लोक पभवत्र स्थाने, नद्या व तलाव याांच्या शोर्ाथध इतस्ततः भटकण्यास प्रवृत्त होतात. 

 
भथओसोफीस्ट : भडसेंबर १८८० 

 
(५) किदू कालखिना 

 
बहदूमध्ये कालगणना करण्याची पद्धत मोठी मनोरांजक आहे. वळेेला ते ‘काल’ बकवा ‘महाकाल’ 

असे म्हणतात. काल हा अनादीअनांत आहे; परांतु खगोलशास्त्र व इभतहास याांच्या (अभ्यासासाठी)तयाची 
खालीलप्रमाणे भवभागणी केली आहे :– 

 व्यभतपत महातम्य 
भशवरात्री महातम्य } याांत भदवसाांचे महत्त्व वर्वणले आहे. 
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१५ भनभमष = १ काष्ठा, ३० काष्ठा = १ कला, ३० कला = १ मुहूतध, १ मुहूतध= २ घटी, ६० घटी = 
१ अहोरात्र, १५ भदवस = १ पक्ष, २ पक्ष = १ मास, २ मास = १ ऋतू, ३ ऋतू = १ अयन, २ अयने =१ वष,े 
६० वष े= १ सांवतसरचक्र, ७२००० (?)सांवतसरचके्र = १ कभलयुग, ६ शतकतार = १ कभलयुग, ४,३२,००० 
वष े= १ कभलयुग, ८,६४,००० वष े= द्वापारयुग, १२,९६,००० वष े= १ ते्रतायुग, १७,२८,००० वष े= १ 
कृतयुग, ४ युग = १ महायुग, १० अवतार = १ महायुग, ३६० वष े= १ भदव्ययुग, ७१ महायुग = १ मन्वांतर, 
१४ इांर = १ मन्वांतर, १४ मन्वांतर = १ कल्प बकवा ब्रह्मदेवाचा १ भदवस, १,००० महायुग = १ कल्प, 
३६,००० कल्प = १ ब्रह्मदेवाचे आयुष्ट्य, १,००० ब्रहे्म = भवष्ट्णुची १ घटी, १,००० भवष्ट्णु =भशव भनभमष, 
१,००० भशव = महामायेचे १ भनभमष. 

 
सूयध, चांर, गुरु, भपतृ (?)आभण देव याांच्या फेऱ्याांनुसार वळे मोजण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. 
 
३६० मानवीवषध = १ भदव्यवषध, १,२०० भदव्यवषध = १ कभलयुग, २,४०० भदव्यवषध = १ द्वापार, 

३,६०० भदव्यवषध = १ ते्रता, ४,८०० भदव्यवषध = १ कृत. प्रतयेक युगाांत सांर्ी आभण सांध्याांश असतो. १०० 
भदव्यवषध = कभलचा (१) सांभर्, २०० भदव्यवषध = द्वापारचा (१) सांभर्, ३०० भदव्यवषध =ते्रतायुगाचा सांभर्, 
४०० भदव्यवषध = कृतयुगाचा सांभर्, १०० भदव्यवषध = कबलतील सांध्याांश, २०० भदव्यवषध = द्वापाराांतील 
सांध्याांश, ३०० भदव्यवषध = ते्रतायुगाांतील सांध्याांश, ४०० भदव्यवषध = कृत युगाांतील सांध्याांश. 

 
कभलयुगाांतील पभहली १०० वष ेम्हणजे सांभर् व शवेटची १०० वषे सांध्याश; आभण मुख्य युग १,००० 

वषांचे.ज्या काही चालीभरती अनुसरण्यास कभलयुगाांत बांदी आहे तया सांभर् (काला)मध्ये (जो कभलयुगाचा 
भाग नाही)चालू ठेवण्यास हरकत नाही असे काही स्मृभतकाराांचे मत आहे. १०० भदव्य वष ेम्हणजे ३६००० 
मानवी वष.े प्रतयेक युगाचे चार भाग म्हणजेच चरण म्हणतात. सध्याांचे चालू वषध ९ म्हणजे कभलयुगाच्या 
सुरवातीपासूनचे ४९८१ व ेवषध होय. 

 
१४ मनु पुढीलप्रमाणे आहेत:— (१) स्वायांभ,ु (२) स्वारोभचष, (३) औतम, (४) तामस, (५) रैवत, 

(६) चाक्षुष, (७) वैवस्वत, (८) सूयधसावर्वण, (९) प्रौच्य, (१०) ब्रह्मसावर्वण, (११) र्मधसावर्वण (१२) 
रौरसावर्वण, (१३) दक्षसावर्वण, (१४) भौतय. 

 
खरे ब्रह्माच्या जीवनाांत ३६,००० कल्प येतात. प्रतयेक पुराणाांत भवभशष्ट कल्पाचा इभतहास भदला 

असल्याचा दावा केला आहे. काही कल्पाांची नाव ेपुढे भदली आहेत. (१) वामदेव, (२) श्वेतवाराह, (३) 
नीललोभहत, (४) रथांतर, (५) रौरव, (६) देवकल्प, (७) बृहतकृष्ट्ण, (८) कां दपध, (९) सांद्य, (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) साभवत्री, (२५) र्ोर, 
(२६) वाराह, (२७) वरेाज, (२८) गोरी, (२९) महेश्वर, (३०) भपतृ. 

 
प्रतयेक कल्पात १४ मनु असतात; प्रतयेक मनुची ७१ महायुगे; १,००० महायुगाना १४ ने भागल्यास 

प्रतयेक मनुत ७१ महायुगे येतील. म्हणजे एकूण ९९४ (महायुगे – ७१ × १४) येतील. उरलेल्या ६ 
(महायुगाांचा)काळ म्हणजे एक मनु बदलून दुसरा सुरू होण्याच्या मध्यांतरीचा काळ होय. महाकाळाचे वा 
काळाचे देवता स्वरुप म्हणजे गळयामध्ये नररुां ड माला घातलेली मूर्वत; ही नररुां ड माला कालौघाांत होऊन 
गेलेल्या भपढ्याांची प्रभतक आहे. ही मूती एकतर स्मशानाांत बकवा पेटलेल्या मदैानाांत बसलेली दाखभवण्यात 
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येते, आभण जगाचा भवनाश घडवनू आणणे हा भतचा उद्योग आहे (अशी कल्पना) महाकाळ बकवा भशव 
म्हणजे दुसरे भतसरे काही नसून कालाचे देवस्वरुप आहे. 

 
भथओसोभफस्ट, जानेवारी १८८१. 

 
(६) ज्ञानेश्ववो : समााींतून णनमीि झालेला गं्रथ 

 
मराठे ज्याला ‘ज्ञानोबा’ म्हणतात तया ज्ञानेश्वर नाांवाच्या महान् सांताची व योग्याची समार्ी 

पुण्याजवळील आळांदी नामक खेड्याांत आहे. ही समार्ी ज्ञानेश्वर आभण तुकाराम याांची भशकवण 
अनुसरणारे वारकरी, ज्याांची सांख्या भदवसें भदवस वाढत आहे, याांचे याते्रचे पभवत्र स्थान आहे. तुकारामानी 
इ. स. १६४९ मध्ये देहू येथे अनेक लोकाांच्या उपकस्थतींत स्वगाकडे उड्डाण केले असे समजले जाते; मुांबई 
सरकारच्या आश्रयाखाली प्रभसद्ध झालेल्या तुकारामाच्या गाथेस जोडलेल्या तयाच्या चभरत्राांत तसा उल्लखे 
आहे. भगवद गीतेवरील आपले प्रभसद्ध भाष्ट्य ज्ञानेश्वराांनी इ. स १२९० त भलभहले. आपल्या या ग्रांथासह 
भजवांतपणी तयानी समार्ींत प्रवशे केला व तयाना भजवांतच पुरण्याांत आले असे समजतात. पुढे तीनश े
वषांनांतर दुसरा एक सांत, पठैणचे एकनाथ महाराज याना तयानी स्वप्नाांत दशधन देऊन असे साांभगतले की 
तयाांच्या ग्रांथाची पूणध सुर्ारीत आवृत्ती तयार असून ती तयानी (एकनाथानी)प्रभसद्ध करावी. म्हणनू एकनाथ 
आळांदीला आले व तयानी समार्ी उघडली. (आांत)तयाना आपले पुस्तक घेऊन बसलेले ज्ञानेश्वर भदसले, 
ज्यानी ते पुस्तक एकनाथाांना भदले. ज्ञानेश्वरी म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रांथाची कथा ही अशी आहे. ती 
ओवीबद्ध आहे. ती मुांबईत छापण्याांत आली असून दभक्षणेत मोठ्या प्रमाणावर वाचली जाते. ज्याना वारकरी 
खरे सारू् मानतात तया पाांच कवीखेरीज इतर कवींचा समावशे ते लोक आपल्या कीतधनाांत करीत नाहीत. 
भशवाजीमहाराजाांचे र्ार्वमक गुरु रामदास यानाही तयानी वगळले आहे. वामन (पांडीत)व मोरोपांत यानाही ते 
मानीत नाहीत. तयाना ते (वारकरी)ऐकच्छक वृत्तीचे व राजाभश्रत समजतात. ज्या महान सारू्ांचा ते आदर 
करतात ते असे : नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, एकनाथ आभण तुकाराम. ज्या श्लोकाांत तयाांची चमतकार शक्ती 
वर्वणली आहे ते येणे प्रमाणे : 

 
कभलमाजी सांत जाहाले अनांत । पभर पटाईत, पाांच जण ॥१॥ 
रेडा बोलभवला, र्ोंडा जेवभवला । मरोभनया जाहाला, तुलसी फुले ॥२॥ 
स्वगीचे भपतर जेणे जेवभवले, । देहासभहत गेले, वैकुां ठाशी ॥३॥ 
ऐसा हा तुका, तयाचे, मभहमान, । वर्वणल कोण, जगा माजी ॥ ४ ॥ 

 
अथप :– कभलयुगात अनेक सांत जाहाले, परांतु तयाांत पाांचच आदरणीय आहेत. पभहल्याने रेड्याच्या 

मुखाांतून वदेमांत्र वदभवले. दुसऱ्याने पांढरपूर येथील भवठ्ठल मरू्वतला जेवावयास लावले. भतसरा मरण 
पावल्यावर तयाच्या देहाचे तुळशीपत्राांत व फुलाांत रूपाांतर झाले. चौर्थयाने काही ब्राह्मणाांच्या भपतराना 
आपल्या घरी आवाहन करून जेवावयास घातले. पाांचव्याने सदेह वैकुठाांस गमन केले. हाच तुकाराम् 
तयाचे पाभवत्र्य या जगाांत कोण वणधन करू शकेल? 

 
असे म्हणतात की ज्ञानेश्वराने एका भींतीस चालण्याची आज्ञा केली व तयाप्रमाणे भतने केले. ही भींत 

आज आळांदीस पहाण्यास भमळते. महादजी बशद्याने समार्ीस (काही)गावाांचे उतपन्न लावनू भदले आहे. 
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श्रीकृष्ट्ण, जो अवतारी (पुरुष)व योगेश्वर (योभगयाांचा राजा)समजला जातो, तयाने अनुसरलेला 
योग कतयाने (ज्ञानेश्वराने)ज्ञानेश्वरीच्या ६ व्या अध्यायाांत वर्वणला आहे. 

 
ज्ञानेश्वरींतून घेतलेले खालील श्लोक योग्याने प्राप्त केलेल्या भसद्धीचे वणधन करतात 

(श्लोकाांची)भाषा तेराव्या शतकाांतील जुनी मराठी भाषा आहे. 
 

आईके देह होय सोभनयाचे । पभर र्बर्बे वायुचे ॥ 
जे आप आभण पृर्थवीचे अांश नाही ॥६८॥ 
मग समुरापभलकडील देखे । स्वाांगधचे आलोच आईके ॥ 
मनोगत ओळखे । मुांगीयाचे ॥६९॥ 
पवनाचा वाभर कावलघे । चाले तभर उदकी पाऊल नलगे ॥ 
येणे येणे प्रसांगे । येभत बहुता भसभद्ध ॥७०॥ 
तेथे सदैवा आभण पायाळा । वभर भदव्याांजन होय डोळा ॥ 
मग देखे जैभस अवभलळा । पाताळा र्ने ॥७१॥ 
इये अभ्याभस दृढ होती । ते भरवसे भनब्रह्मतवा येभत ॥ 
ते साांगभत याची भरती । कळले मज ॥७२॥ 

 
अथप :—तयाचा सवध देह प्रकाशमय होतो. (तयाांत)वायु, जल व पृर्थवी याांचा अांश (ही)नसतो. तयाला 

सागरापभलकडेच भदसते. तयाला स्वगात घडणाऱ्या गोष्टी ऐकू येतात. मुांगीच्या मनाचे तयाला आकलन होते. 
तो वाऱ्यावर आरुढ होऊ शकतो बकवा पाण्यास स्पशध न करता तयावरून चालू शकतो. तयाला पृर्थवीमध्ये 
दडवनू ठेवलेल्या (गोष्टीं)चे दशधन होते. थोडक्यात म्हणजे योगाभ्यासाने माणसाला ब्रह्मरुप प्राप्त होते. 

 
जे योग व तयाच्या भसद्धीचा मागोवा घेऊ इकच्छतात तयाना या ग्रांथाच्या सहाव्या अध्यायाचा अभ्यास 

करणे उपयुक्त (ठरणार)आहे. 
 

भथओसोभफस्ट, मे १८८१. 
 

(७) धणरत्र भावतोय रृक्ष 
 
या माभसकाांत येऊन गेलेल्या दीघायुषी झाडाांबद्दलच्या एका लेखाच्या सांदभात मी असे साांग ू

इकच्छतो की बहदुस्थानाांत अशी अनेक झाडे आहेत. जी केवळ तयाांच्या दीघायुष्ट्याबद्दलच प्रभसद्ध आहेत असे 
नसून तयाांच्या होणाऱ्या अखांड पुनरुतपादनाबद्दलही ती प्रभसद्ध आहेत. अशाांपकैी लक्षाांत घेण्याजोगा पभहला 
प्रकार म्हणजे वटवृक्ष ब्राह्मण आभण जैन या दोघाांच्या दृष्टीने तो पभवत्र वृक्ष आहे. या वृक्षाखाली अनेक व्रते 
पार पाडली जातात. हा वृक्ष जगाच्या भवलयाचे व उतपत्तीचे प्रभतक गणला जातो. ब्राह्मण भस्त्रया आषाढी 
पौर्वणमेला म्हणजेच वटसाभवत्रींच्या भदवशी तयाची पूजा करतात. 

 
जैनाांच्या सारू्ना आभण यतींना याच वृक्षाखाली दीक्षा भदली जाते. गौतम बुद्धाने सांघभवषयक 

पभरषदा याच वृक्षाखाली घेतल्या, असे म्हणतात. ज्या वृक्षाखाली बसून गौतमाने आपली भशकवण 
साांभगतली. तयाचसारखा एक वृक्ष वृद्धगयेला आहे असे म्हणतात. गया आभण प्रयाग (अलाहाबाद)येथे 
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‘अक्षय’ वड म्हणजे कर्ीही नाश न पावणारे असे वृक्ष आहेत. तयाांच्याबद्दल (सवांना)पूज्य वुभद्ध वाटते. जो 
कोणी गयेला भेट देतो तो तेथील वटवृक्षाखाली श्राद्ध केल्या-भशवाय रहात नाही. भडोचपासून बारा 
मलैावर नमधदेच्या काठी एक वटवृक्ष आहे. तयाला कबीरवड असे म्हणतात. नदीमध्ये तयार झालेल्या एका 
बेटावर तो आहे. या वृक्षाचा बराच भाग पुराच्या पाण्यामुळे नष्ट झाला आहे; परांतु तरी बराच अजून भशल्लक 
आहे. अशाच प्रकारचा एक वृक्ष महाबळेश्वरजवळील म्हसवा गावाच्या हद्दीत आहे. कृष्ट्णेकाठी असलेल्या 
वाईपासून तो सुमारे पांर्रा मलैावर आहे. तयाने ३ एकर जमीन व्यापली आहे व तयाला म्हसवाचा वड असे 
म्हणतात. तो २००० वषांचा जुना आहे असे म्हणतात. कबीरवडाचे वय म्हसवावडापेक्षा जास्त आहे असे 
म्हणतात. अहमदाबाद आभण डाकोर याांच्यामध्ये आणखी एक वड आहे तयाच्या सावलीत भपशाचे्चह रहातात 
अशा समजुतीमुळे तयाला भभूतयावड असे म्हणतात. या वृक्षाांच्या पानाांचा पत्रावळी करण्यासाठी व्यवहारात 
उपयोग करतात. या कामासाठी तयाांचा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. प्रलयाच्यावळेी परमेश्वराने 
याच वृक्षावर भवसावा घेतला असा समज आहे. 

 
यानांतर लक्षात घेण्यासारखा दुसरा वृक्ष म्हणजे बपपळवृक्ष. यालाच सांस्कृतमध्ये अश्वतथ असे 

म्हणतात. सवध वृक्षाांमर्ील हा ब्राह्मण वृक्ष गणला जातो; आभण म्हणूनच या वृक्षाची मुांज लावण्यात येते. हा 
अतयांत पभवत्र वृक्ष आहे आभण तोडून तयाचा जळण्यासाठी वापर करावयाचा नाही. फक्त यज्ञाचे वळेीच 
तयाचा अग्नीत टाकण्यासाठी उपयोग करतात. या झाडाच्या खाली दगडाचे चौथरे बाांर्तात, ज्यावर बसून 
लोक तया वृक्षाच्या सावलीत भवश्राांती घेऊ शकतील. या बाांर्लेल्या चौथऱ्याांना ‘पार’ असे म्हणतात. गीतेच्या 
दहाव्या अध्यायाांत श्रीकृष्ट्णाने या वृक्षाला सवध पृर्थवीवरील वृक्षाांतला ‘भवभभूत’ बकवा देवसदृश सांबोर्ले आहे. 
याच ग्रांथाच्या पांर्राव्या अध्यायाांत तयाची तुलना मुळे वरती व फाांद्या खाली असलेल्या भवश्व (वृक्षाशी)केली 
आहे. 

 
भतसऱ्या प्रकारचे वृक्ष म्हणजे गुजराथेंत भवपलुतेने साांपडणारे रायन वृक्ष होत. याांपैकी काांही २००० 

वषाइतके जुने आहेत. तयाांना बोरासारखी रायन नावाची–ज्याला दभक्षणेंत खीरू असे म्हणतात फळे येतात. 
ही भवकली जावात. पक्व झालेली व सुकलेली ही फळे खातात व ती फार मरू्र असतात. हे पभवत्र वृक्ष 
नव्हेत. तयाांची वाढ फार सावकाश होते, व तयाांना ५० वषांनांतर फळे लागतात. 

 
बहदुस्थानाांतील दुसरे दीघायुषी वृक्ष म्हणजे बाांबू, आांबा आभण बपप्रण. तयाांतील काही ५०० वषांचे 

पुराणें आहेत. परांपरागत समजुतीनुसार ते हजार वषांपयंत जगतात. 
 
बहदुस्थानच्या जांगलाांतून इमारती लाकूड देणारे अनेक मोठाले व उपयुक्त वृक्ष असतात; परांतु 

जांगले वळेोवळेी तोडली गेल्यामुळे तयाांचे वय भनभित साांगता येत नाही. 
 

भथओसोभफस्ट ऑगस्ट १८८१. 
 

(८) किदुस्थानातंोल थीव सााू 
 
मराठीमध्ये भक्तीभवजय, भक्तीलीलामतृ, सांतभवजय वगैरे अनेक ग्रांथ आहेत, की ज्यामध्ये 

भनरभनराळया सारू्ांनी करून दाखभवलेल्या चमतकाराांचे वणधन केलेले आहे. या चमतकाराांवर दभक्षणेकडील 
बहुताांशी सवांची श्रद्धा आहे. आभण हे चमतकार काही वळेेस बायबल बकवा कुराणामर्ील चमतकाराांपेक्षा 
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अभर्क भवस्मयजनक वाटतात. हरदास म्हणून ओळखला जाणारा भभक्षुकाांचा वगध या सारू्ांचे चमतकार सतत 
गाऊन तयाांची स्मभृत लोकमानसात ताजी ठेवतात आभण हे सारू् पुराणाांत वणधन केलेल्या थोर ऋषींचेच 
अवतार मानले जातात. ज्या भठकाणी एखाद्या सारू्चा जन्म वा मृतयू झाला असेल बकवा ज्या स्थळी तयाने 
एकादा चमतकार करून दाखभवला असेल ते स्थळ पभवत्र मानले जाते आभण तया तया भवभशष्ट भदवशी तेथे 
यात्रा भरभवल्या जातात व यात्राभोजने घातली जातात. पुण्यभतथी वा जन्मभदवस साजरे करण्याकभरता 
पूवीच्या सरकाराांनी तया स्थळाांकभरता जभमनी व अनुदाने भदलेली आहेत. याांपकैी बहुतेक सवध सारू् कभव 
होते आभण तयाांनी पुराणे व शास्त्राांवर आर्ाभरत ग्रांथ व कथा भलभहल्या आहेत. ही पुस्तके सवध जातींच्या 
लोकाांकडून देवळाांत, रस्तयाांत वा सामुदाभयक रीतया वाचली जातात. सामान्य लोकाांना सांस्कृतच्या ऐवजी 
हीच पुस्तके वाचणे शक्य होते आभण तयामुळे ती तयाांना आवडतात. काही सारू्ांना अनुयायी भमळतात आभण 
ते आपला सांप्रदाय भनमाण करतात. याांपकैी काही सांप्रदाय एकमेकाांचा भतरस्कार करतात पण तयाांच्या 
स्वतःच्या गुरुबद्दल मात्र तयाांना परमादर असतो. गेल्या जवळ जवळ १ हजार वषांत होऊन गेलेल्या अशा 
सारू्ांची यादी, आकारभवल्हे मी खाली देत आहे : 

 
(१) अमृतराव–हे शाहू महाराजाांच्या काळाांत औरांगाबाद येथे होऊन गेले आभण कभव म्हणनू 

आदरानें ओळखले जातात. 
 
(२) आतमाराम स्वामी– 
 
(३) आनांदमूर्वत–हे हेभमरज जवळील ब्रह्मनाळचे. 
 
(४) भतृधहरी–हा उजै्जनचा राजा होता. तयाचे अनुयायी तयाच्या जीवनावरील पदे्य गाऊन व भभक्षा 

मागून उपजीभवका करतात. 
 
(५) भानूदास–हा पैठणच्या एकनाथाांचा पूवधज. तयाने पांढरपूरची मूर्वत अनागोंदीहून मोठ्या 

चमतकाराने परत आणली. 
 
(६) बजीत पठाण–हा एक अभतशय पभवत्र माणूस होता असे म्हणतात. 
 
(७) बोदलेबाबा–भनजामाच्या राज्याांत ह्याांचे गाांव होते. 
 
(८) चांदीरानेबाबा–पुण्याजवळील खैर हे तयाांचे गाांव. ते योगी होते असे म्हणतात. ते चाळीस 

वषापूवी होऊन गेले. 
 
(९) चोखा महार–महाराांच्या एका पांथाचे हे सांस्थापक होते. तयाांच्या पांढरपूरमर्ील जागेवर 

ब्राह्मणानी हक्क साांभगतला होता; परांतु काही वषांपूवी तो हायकोटाच्या (हुकूमान्वये)महाराांना परत देण्यात 
आली. 

 
(१०) चैतन्यगुरु–अतयांत पभवत्र मानव म्हणून बांगालमध्ये ते ओळखले जातात; आभण बाबू के. सी. 

सेनाांच्या सांप्रदायाांतील लोक तयाना मानतात. 
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(११) चाांगदेव–योग सामर्थयाने चौदाश ेवषध जगणारे एक महान् योगी म्हणून हे ओळखले जातात. 
तयाांना अनेक मरणे आली आभण ते पुनः भजवांत झाले. अहमदनगर व खानदेश येथे तयाांच्या अनेक समाध्या 
आहेत. वाघावर ते स्वार होत. ज्ञानेश्वराचे हे समकालीन. 

 
(१२) घाना भट–(भौत?)पभवत्र आभण दानशूर म्हणनू हे गणले जातात. 
 
(१३) दादू–दादूपांथाचे हे सांस्थापक. णरचावसाखवया प्रभसद्ध ग्रांथाचे लेखक भनिलदास हे दादूपांथी 

होते. मूळचे बहदीतले हे पसु्तक मनसुखराम सूरजराम याांनी गुजराथींत भाषाांतरीत केले; तसेच तयाचे 
मराठींत सुद्धा भाषाांतर झाले आहे. मुांबईतील महशूर खोजा वदेाांती साली महांमद यानी वदेाांतावर एक 
ग्रांथमाला प्रभसद्ध केली आहे. भवचारसागर तयापैकी एक आहे. 

 
(१४) ज्ञानेश्वर–हा एक महान् योगी व कभव समजला जातो. तयाांची समार्ी इांरायणी काठी 

पुण्यापासून काांही मलैावरील आळांदी येथे आहे बशद्यानी या देवळाला ज्ञानेश्वराांची पुण्यभतथी साजरी 
करण्याकभरता तया गाांवचे महसूली उतपन्न लावनू भदले होते. दर कार्वतक मभहन्याांत येथे यात्रा भरते. जुन्या 
मराठींत ज्ञानेश्वराांनी भलभहलेले गीतेवरील भाष्ट्य सुप्रभसद्ध आहे; तयानी एका पांथाची स्थापना केली. तेराव्या 
शतकाांत तयाांना ब्राह्मण समाजाने वाळींत टाकले होते आभण तयावळेी तयाांनी रेड्याच्या तोंडून वदवनू घेतले. 
तयाांनी चालावयास लावलेली बभत आळांदीस अजूनही उभी आहे. 

 
(१५) दामाजीपांत–याने बीदरच्या राजाचे सारे र्ान्य दुष्ट्काळपीडीताना वाटून टाकले. राजाला 

क्रोर् आला पण देवाने र्ान्याची बकमत पैशाांत चकुती करून तयाला शाांत केले. मांगळवढे्याला तयाचे मांभदर 
आहे. 

 
(१६) देवमामलेदार यशवांतराव–हे सवात परोपकारी परुूष समजले जातात. तयानी 

(सरकारी)नोकरीचा राजीनामा भदला पण सरकारकडून भनवृभत्तवतेन मात्र स्वीकारले नाही. सध्या ते 
इांदूरच्या होळकराांच्या आश्रयाखाली आहेत. 

 
(१७) एकनाथ–गोदावरीवरील पैठणला तयाांचे वास्तव्य होते. रामायण, भागवत, रुकक्मणी स्वयांवर 

वगैरे अनेक काव्य तयानी भलभहली. ते सदेह वैकुां ठास गेले असे म्हणतात. तयाांच्या कुटुांबीयाांना पेशव्याांनी, 
गायकवाडची व भनजामाने ३०००० रुपयाांचे वार्वषक उतपन्न लावनू भदले आहे. र्ार्वमकता व लीनता हे तयाांचे 
भवशषे होते. काही ब्राह्मणाच्या भदवांगत पूवधजाांना तयानी भजवांत केले. तयाांच्या घराांतील ती खोली अजूनही 
दाखभवतात. 

 
(१८) गोराकुां भार–पायाखाली तुडभवलेल्या गेलेल्या एका बालकाला याने भजवांत केल्याचे 

साांगतात. 
 
(१९) गोरखनाथ–एक महान् योगी. तयानी योगावर काही ग्रांथ भलभहले आहेत. 
 
(२०) गोपीचांद–हा बांगालचा राजा व गोरख (नाथा) चा भशष्ट्य होता असे म्हणतात. 
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(२१) गणेशनाथ– 
 
(२२) हरी नारायण–अहमदनगरमध्ये अष्टे हे तयाांचे गाांव. मृतयूनांतर ते पनु्हा भजवांत झाले व परत 

मृत झाले अशी आख्याभयका आहे. तयाांच्या समार्ीसाठी ५००० रुपयाचे वषासन आहे. 
 
(२३) जालां दर–हा एक योगी होता. 
 
(२४) जनाबाई–ही नामदेवाची दासी. ही कवभयत्री होती आभण भकक्त व र्ार्वमकता यासाठी प्रभसद्ध 

होती. 
 
(२५) कृष्ट्णजयरामस्वामी. 
 
(२६) कबीर–हा बनारसचा एक मुसलमान कोष्टी तयाच्या परोपकारी वृत्तीबद्दल तयाची ख्याती 

आहे. तयाला ‘साहेब’ म्हणून सांबोर्ले जाते. तयाने कबीर पांथाची स्थापना केली. कबीरपांथी मूतीपूजा करीत 
नाहीत व प्राण्याांची हत्त्या करीत नाहीत. कबीराच्या अनेक ग्रांथाांचे ते वाचन करतात. 

 
(२७) करीप्पा–हा ही एक योगी होता. 
 
(२८) केशवस्वामी–हे दभक्षण हैराबादेतील एका गावचे. 
 
(२९) कूमधदास– 
 
(३०) कमाल–कबीराचा हा पुत्र. तयाचा भशरच्छेद करण्यात आला पण तयाच्या वडीलाांनी तयाला 

परत भजवांत केले. 
 
(३१) कनैया हरदास– 
 
(३२) कुबेर भगत–हा पाांच वषापूवी मृतयू पावला. आनांद स्टेशन जवळील सरसा खेडे हे तयाचे गाांव 

तयाने एका पांथाची स्थापना केली व काांही पुस्तके भलभहली. 
 
(३३) लाला भगत–काठेवाडाांतील वर्वनजवळील सोयला हे तयाचे गाव. गुजराथमध्ये सवधत्र 

गरीब प्रवाशाांच्या पोषणासाठी तयाने अनेक र्मादाय सांस्थाांची स्थापना केली आहे. 
 
(३४) लतीफ खान– 
 
(३५) मच्छींरनाथ एक योगी. 
 
(३६) मध्वमुभनश्वर–हा कवी होऊन गेला. 
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(३७) मध्वाचायध–शांकराचायांच्या तत्त्वज्ञानाला भवरोर् करणाऱ्या चार वैष्ट्णव आचायांपकैी एक. 
आतमा म्हणजे ईश्वर नव्हे असे तयानी प्रभतपादन केले. कनाटकाांतील एका पांथाचा हा सांस्थापक. भवष्ट्णूच्या 
मूतीचे ते (या पांथाचे अनुयायी)पूजक आहेत. 

 
(३८) मल्लुपांत– 
 
(३९) मार्वगीर–गुजराथेंतील एका वदेान्तीक पांथाचे हे सांस्थापक. काही वषांपूवीच ते भनवतधले. 
 
(४०) मुकुां दराज–दौलताबादचे हे कभव. यानी वदेाांतावर मराठींत अनेक ग्रांथ भलभहले. मराठी 

वाङ मयाची तयाांच्यापासूनच सुरवात झाली असे मानतात. मराठीच्या उतकषामुळे आपले महत्त्व कमी होत 
आहे, हे पाहून ब्राह्मणाांनी प्रयतनपूवधक भतला (मराठी भाषेला)भवरोर् केला व मराठींत भलभहण्याचे ज्या ज्या 
लेखकाांनी मनाांत आणले तया सवांचा छळ केला. अशाप्रकारे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आभण इतराांनी 
र्मधप्रसाराचे व र्मधतत्त्व ेसमजावनू साांगण्याचे काम अांभगकारल्यामुळे तयाांचा अनकन्वत छळ झाला. तो मान 
(आता पयंत)फक्त ब्राह्मण पांडीताांचा होता व तयाची पायमल्ली झाल्यामुळे तयाांना राग आला. (तयाांना 
आवडले नाही.) 

 
(४१) मोरोपांत–मराठींतील एक नामवांत कभव. यानी अनेक पुराणाांचे मराठींत आयावृत्ताांत भाषाांतर 

केले. तयाांची ग्रांथरचना अफाट आहे. आभण समारांभात व प्रवचनाचे वळेी तयाांचे काव्य म्हटले जाते. दैवी 
देणगी प्राप्त झालेले ते एक कराडे ब्राह्मण. र्ार्वमकता व भाभवकता ही तयाांची वैभशष्ट्टे्य. 

 
(४२) मुक्ताबाई–ज्ञानेश्वराांची ही भभगनी. भनवृभत्त आभण सोपान हे भतचे दुसरे दोन भाऊ. ती 

योभगनी म्हणून ओळखली जाते. भतने काांही कवने केली आहेत. 
 
(४३) मुक्तेश्वर–एक महान कवी. 
 
(४४) मीराबाई–राजपुतान्याांतील ती एक राजकन्या. पण (पढेु)ती द्वारकेच्या श्रीकृष्ट्णाची 

परमभक्त बनली. 
 
(४५) नीराबाई– 
 
(४६) नरहरी सोनार– 
 
(४७) नागो परमानांद– 
 
(४८) भनवृभत्तनाथ–ज्ञानेश्वराचे ते वडीलबांरु्. बत्रबकेश्वरास तयाांची समार्ी आहे; तेथे प्रभतवषी यात्रा 

भरते. ते एक महान् योगी होते. 
 
(४९) नामदेव बशपी–हा पांढरपूरचा रभहवासी. तयाने काही काव्यही केले. अपुरे राभहलेले काम पूणध 

करण्यासाठी तयाने तुकारामाच्या रूपाने जन्म घेतला असे म्हणतात. पांढरपूरच्या (भवठोबा)चा तो भनस्सीम 
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भक्त. वारकरी पांथाचे अनुयायी ज्याांचे शब्द पभवत्र मानतात अशा एकनाथ, कबीर, ज्ञानेश्वर व तुकाराम 
याांच्या जोडीचा हा पाांचवा महान् सांत. भवठोबाला तयाने जेवण नेऊन भदले अशी कथा आहे. या पाांच सांताांच्या 
चमतकाराांची स्मृती कायम ठेवण्यासाठी खालील श्लोक नेहमी म्हणतात : 

 
कभलयुगी सारु् जाहले ते बहुत । पभर पाांच जण पटाइत ॥ 
र्ोंडा जेवभवला रेडा बोलभवला । मरोभनया जाहला तुळशी फुले॥ 
स्वगीचे भपतर जेणे जेवभवले । देह सभहत गेला वैकुां ठाशी I् 

 
(५०) नाभोजी–याने बहदींत भक्तीनल या नावाचा एक ग्रांथ भलभहला आहे. उत्तर बहदुस्थानाांत तो 

अभतशय लोकभप्रय आहे. 
 
(५१) बनबाकध –नूनावत पांथाचा हा सांस्थापक. 
 
(५२) नानक–पांजाबमर्ील शीख व उदासींचा पांथ स्थापन करणाऱ्या या सांताचा ग्रांथ नावाचा 

र्मधग्रांथ प्रभसद्ध आहे. या ग्रांथाांत दभक्षणेकडील काांही सांताांचा व भवशषेताः नामदेवाचा उल्लखे आहे. 
नानकानांतर जे दहा अनुयायी झाले तयाांना ‘बादशहा’ म्हणतात; तयाांच्यापैकी काांहीजणाांनी भदल्लीच्या 
सम्राटाशी युद्ध करून राजकारणाांतही प्रवशे केला. 

 
(५३) भनतयानांद–वृांदावन हे याांचे गाांव. बांगालमध्ये तयाांना फार मान होता. तयाांचा जन्म यवभदपाांत 

(=जावा)झाला असे म्हणतात. 
 
(५४) नरबसह सरस्वती–दररोज गांगेमध्ये स्नान करणाऱ्या, कोल्हापूरमध्ये जेवणाऱ्या व मातापूरात 

(भवदभध)शयन करणाऱ्या योगीराज दत्तात्रयाांचा अवतार म्हणून याांचे वणधन केले जाते. या देशाांत दत्तात्रयाांची 
अनेक देवळे आहेत. योगी म्हणून याांचे स्थान (केवळ)भशवानांतर आहे. असे मानले जाते. बहदू कल्पनेंतल्या 
(ब्रम्हा, भवष्ट्ण,ू महेश)या भत्रमूतीचे प्रभतक म्हणून तयाच्या (दत्तात्रयाच्या )मरू्वतला तीन तोंडे असतात. 

 
(५५) रोहीदास चाांभार– 
  
(५६) रामदास स्वामी–साताऱ्याजवळील चापळ हे तयाांचे गाांव. परली (Parlee?)च्या भकल्ल्यावर 

याांची समार्ी आहे. मराठी राज्याची मूहूतधमेढ रोवणाऱ्या भशवाजी महाराजाांचे ते गुरू. मृताला भजवांत करणे, 
दगडाचे सुवणांत रुपाांतर करणे व अक्षरशत्रू असलेल्याला पांडीत करणे असे काही (चमतकार)तयानी 
केल्याचे साांगतात. तयाांच्या कुटुांभबयाना २५००० हजाराचे वषासन आहे. तयानी एक पांथ स्थापन केला अनेक 
काव्य ग्रांथ तयानी केले. 

 
(५७) रांगनाथ–हे साताऱ्याजवळील ‘भनगडू’ या गावचे एक कभव होते. 
 
(५८) रामानुज स्वामी–ज्याचे वडगाले व तांगाले असे दोन भाग झाले अशा एका पांथाचे हे 

सांस्थापक होते. 
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(५९) साजनाकसाई– 
 
(६०) सावांता माळी– 
 
(६१) सोपानदेव–पुण्याजवळील सासवडला याांची समार्ी आहे. 
 
(६२) शहा हुसेनखान– 
 
(६३) शखे महांमद बाबा–अहमदनगर जवळील चामरगोंड्याचा हा रभहवासी. मुसलमान असूनही 

तो भवठोबाचा भक्त होता. तयाांचे वांशजही बहदूांची प्रवचने करतात. तो कवी होता. 
 
(६४) अक्कलकोटचे स्वामी–चार वषांपूवी भनवतधले तयाांनी अनेक महारोग्याना व आजाऱ्याांना बरे 

केले तसेच भभवष्ट्याांतील घटना अगोदर साांभगतल्या. मुांबईच्या ठाकुरद्वाराचे भवश्वस्त कृष्ट्णनाथबाबा उफध  
बापूबाबा याांचा महारोग तयाांनी बरा केला. स्वामींच्या हयातींत अक्कलकोट याते्रकरुां नी गजबजलेले असे. 

 
(६५) शांकराचायध–स्मातधपांथाचे सांस्थापक व वदेाांत तत्त्वज्ञानाचे उग्दाते म्हणून हे प्रभसद्ध आहेत, 

तयाांचे अनेक ग्रांथ आहेत. तयाांची उपभनषद सूत्राांवरील व गीतेवरील टीका याांचा अभ्यास केला जातो. तयानी 
आपल्या आतम्याला एक मृतदेहाांत प्रवशे करावयास लावनू चाळीस भदवसानी परत तयाला तेलाांत बुडवनू 
ठेवलेल्या स्वतःच्या शरीराांत प्रभवष्ठ केल्याचे साांगतात. 

 
(६६) स्वामी नारायण–अयोध्येच्या सूरवण्य ब्राह्मण घराण्याांतील हा पुरुष. गुजराथेंत व 

काठेवाडाांत तयाांनी आपला तत्त्वप्रचार केला, आभण तयाना अनेक अनुयायी भमळाले. लोकाांना समार्ी 
अवस्थेंत पाठवनू आपल्या आजे्ञने परत व कैरा भजल्ह्याांतील वडताल ही तयाांची प्रमुख स्थाने. इ. स. १८३२ 
मध्ये मरण पावले. तयानी एका पांथाची स्थापन केली; तयाांच्या अनुयायाांना सारु् आभण सतसांगी अशी नाव े
होती. सारु् जाभत भनयमाांना महत्त्व देत नाहीत तर सतसांगी ते देतात. वल्लभ पांथीयाांशी याांचे कट्र वैर आहे व 
ते (वल्लभपांथी)याना हरएक प्रकारे छळतात. तयाांना (स्वामी नारायण)देवाचा अवतार मानले जाते व कृष्ट्ण 
व भवष्ट्णु बरोबरच तयाांचीही मतूी देवळाांत असते. 

 
(६७) सोभगशा अहमदाबादचे. तयाांचे अनुयायी नाकाांत वळी घालतात. दुष्ट्काळाच्या भदवसाांत यानी 

पाऊस पाडला अशी आख्याभयका आहे. 
 
(६८) श्रीपाद श्रीवल्लभ–ते दत्तात्रयाचा अवतार होते. तयाांचे चमतकार गुरुचभरत्र नामक ग्रांथात 

वर्वणले आहेत. तयाची ग्रांथाची पारायणे करतात; तयाच्याबद्दल आदराची भावना आहे. 
 
(६९) तुकाराम–पुण्याजवळील देहू येथे ते रहात. ते (सदेह)वैकुां ठास गेले. हा फाल्गुन भद्वतीयेचा 

भदवस. दरवषी साजरा केला जातो. दभक्षणेंत लोकभप्रय असलेल्या गाथा नामक ग्रांथाची तयानी रचना केली. 
तयाांत र्ार्वमक व नैभतक उपदेश साांभगतला आहे. 
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(७०) तुळशीदास–उत्तर बहदुस्थानाांत मान्यवर झालेल्या रामायण या काव्याचा हा कता. भचत्रकूट 
जवळील राजापूर हे तयाांचे गाांव. 

 
(७१) भवष्ट्णुस्वामी–एक प्रभसद्ध वैष्ट्णव सांत. 
 
(७२) वल्लभाचायध–भवष्ट्णुस्वामींचा भशष्ट्य व एका वैष्ट्णव पांथाचा सांस्थापक. तयाांच्या अनुयायाना 

गोस्वामी महाराज असे म्हणतात; मुांबईत तयाांची अनेक देवळे आहेत. 
 
(७३) वामन–अनेक ग्रांथाांचा कता असलेला हा एक पांभडत कभव. हस्तभलभखत स्वरूपाांत असलेले 

या कवींचे व सांताांचे ग्रांथ फार दुर्वमळ होते; परांतु एतदे्दशीय छापखान्याांमुळे ते आता भवपलु प्रमाणाांत उपलब्र् 
झाले आहेत. गाांवागाांवाांतून ते आता आढळतात. तयाांतील उतारे आताां भशक्षणखातयाने प्राथभमक शाळाांतून 
अभ्यासास लावले आहेत. हरदास व इतर तयाांचे (काव्याचे)गायन करून आपली उपजीभवका करतात. 
अशा तऱ्हेने लोकाांमध्ये परांपरा कायम राखली जाते. 

 
भथओसोभफस्ट, मे १८८२. 

 
‘संभाषि णरषे’ 

 
भाषणना अनेक प्रकार, अनेक प्रसांग छे. जेम के. कोरटमा वकील बोले छे, ए पण एक सांभाषण छे, 

आचायो पोताना सेवकोने उपदेश करेछे, ए पण एक सांभाषण छे. अने लोकोनी सभा वचे जे सभासद बोले 
छे. अे पण अेक सांभाषण छे. 

 
सांभाषणनो मुख्य हेतू अेवो जणाय छे के, जे माणसनी आगळ आपणे सांभाषण कभरअे, ते माणसने 

आपणा मतने अनुसरतो करवो अने सघळे प्रसांगे असतय तो कोईने गमतुां नथी, ने असतय बोलनारनी बनदा 
पण थाय छे, माटे असतयना पाया उपर कोई भदवस पण सांभाषण करवुां नभह. असतयने तो मुकीज देवुां. 

 
वळी केटलुां अेक सतय अेवुां छे के ते लोकोने गमतुां नथी; मोटे ते पेश पाडवाने भाषण कताअे 

केटलाएक सद गुणोनो अांगीकार करवो पडे छे. ते ए के–१ शाांतता २ लीनता, ३ आजधव, अने ४ 
सतकारबुद्धी. अेमाां शाांतता ते उतवळ तथा क्रोर्थी भवरुद्ध छे. लीनता ते मगरुरीथी भवरुद्ध छे. अजधव ते 
बनदाथी भवरुद्ध छे. अने सतकारबुद्धी ते अपमानथी भवरुद्ध छे. 

 
आपणुां भाषण साांभळनारने पसांद पडवाने वास्ते भाषणमाां रांग, रस, अने अलांकार उभेरवा जोईअे. 

अने सतयताना पाया उपर रहीने लोकोना मनमाां उतारवाने वास्ते युक्ती, भवचार, कल्पना, उपमा, अने 
प्रमाणे बताभवने कोईने खोटुां नलागे, अेवी रीतथी असरकारक भाषण करवुां जोईअे. 

 
भाषण करनारनु एक बीजुां सार्न ए छे के जे देशमाां के जे देशना लोके साथे भाषण करवुां होय, ते 

देशना लोकोनो भरवाज सारीपेठे जाणावो जोईअे. ते जाण्याभवना सारा भवचार होय तोपण लोकोने गमे नभह. 
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सवधथा भनष्ट्कारभणक भाषण न करवुां. जो भाषणमाां सार्ारण भवषय होय, तो ते अेकज माणसने लागु 
पडे अेवुां न बोलवुां जोइअे. अने अेकज माणसां भवषे बोलवानुां होय, तो प्रमाण भवना काांइपण दुषण तेने माथे 
मुकुवुां नभह; जेटली बाबतोनुां आपणी पासे प्रमाण होय. अने ते प्रमाणथी आपणाथी भसद्ध करी शकाय, 
तेटलुां ज बोलवुां. 

 
कोअी माणस क्रोर्थी, के बनदाबुभद्धथी आपणाउपर हुमलो करे तो आपणी शाांतता न मुकता, युक्ती 

अने भवचार बडे अेनो पराभव करवो. घणुां करीने जे भवषयनु प्रभतपादन करवुां होय, तेनो भवचार प्रथम सारी 
पेठे कयाभवना, प्रभतपादन करवाने उभा न रहेवुां. कारण के आपणुां अज्ञान प्रभसद्ध थई, आपणने ते भजती 
लेश,े माटे हरेक भवषयनो सारी पेठे भवचार करी, अने तेनु प्रभतपादन करवानो घाट, अने रचना र्ारीने ते 
लखी काढवुां. 

 
जेम के प्रथम ते भवषयनी व्याख्या करवी. अने तेनो उपयोग बतावनो. तथा तेना उपयोग भवषेनी 

शांकाओ लइनो तेनु समार्ान करवुां. पछी तेनो पभरणाम बताववो. पछी तेनाांप्रमाणों आपवाां. अे भवषे बीजा 
देशोमाां, अने भबजी जातना लोकोमाां शी रीतना अभभप्राय छे, ते बताववा. अेवी रीतनु भाषण कयाथी 
साांमाळनारना मनमाां सारी पेठे असर थश.े 

 
सावधजभनक सांभाषण करवा बाबत उपर लखेला भनयमो काममा आव.े ते भशवाय खानगी व्यवहारमाां 

आपणाां सगाां वहालाां, अने भभत्रोनी जोडे सांभाषण करवानो घणो वखत आवछेे, ते काम बहु महतवनु नथी, तो 
पण तेमाां चातुयध, अने तारतम्य राखुवुां जोइअे. जेमके जेनी साथे बहु भमत्रता न होय तेनी जोडे भमत्रपणुां 
समजीने भाषण करवुां नभह. अने जे माणस मोटा दरज्जानो होय, के वडील होय, तेनी जोडे मयादाथी अने 
सावर्गीरीथी भाषण करवुां जोईअे. 

 
कोइना खानगी काम भवषे झाांझो प्रश्न करवो नभह. अने प्रयोजन भवना पण प्रश्न करवो नभह. 

केटलाअेक लोकोनी अेवी टेवछे के जे बाबत पुछवानु कारण न होय, तेवी बाबत पुछवामाां आवछेे अने 
रस्तामा कोई मळे तयारे अेवुां पुछवामाां आवछेे के तमे क्याां गया हता? अने तमे फलाणे ठेकाणे गया हता तो 
तमारी सांघाते कोण हतु? अेवो भनरथधक प्रश्न करवो नभह. कारण के पेलो अम कहे ते तमारे पुछवानुां शुां 
कारण छे? तयारे आपणे शरमावुांज पडे. माटे जे प्रश्न करवो ते अेवी रीतनो होवो जोइअे के तेनो जबाब 
आपवाने मुशकेली के वाांर्ो पडे नही. 

 
जेनी जोडे आपणे ओळखाण न होय, तेनी जोडे काांइ प्रसांग थया भशवाय बोलवु नभह. कारणके पेलो 

सखश अेम कहेके हुां तमने ओळख तो नथी, तयारे आपणे शुां कहीअे? 
 
वळी भाषण करता पभहला ज्ञात, के देशाचालप्रमाण नमस्कार, सलाम, के रामराम कहेवाना होय, 

ते अवश्य करवो. अेम कयाथी आगळ बोलवाने सुगम पडे छे. केटलाअेक लोकोने अेवी टेव होय छे के ते 
सामा माणसने सूचना करेछे के तमारे आ रीते वतधवुां. पण पुछ्या भवना अेवी सूचना कोईने करवी नबह वळी 
केटला अेक लोकोने अेवी टेवछे के भाषणमाां घणीज नम्रता बतावछेे, अने घणीज खुशामद करेछे; तेथी 
साांमळनार मूखध होय तो कदाभप खुशी थाय, पण डाह्यो होय तो अेम समजश ेके अे कपटी माणस छे, अने 
आटली बर्ी स्तुती करे छे तेनी मतलब शी हश?े अेम पण भवचार कया भवना रहेअे नभह; माटे वाजबीथी 
वर्ारे कोईनी स्तुती करवी नभह. अने सार्ारण भाषणमाां पण सतयता मुकवी नभह. 
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केटलाअेक लोक‘बहुभाषणी’ छे. ते अेकज काम भवषे अभतश ेबोल बोल करे छे. ते अेटले सुर्ीके 
आखरे साांमळनारने कां टाळो आवछेे. माटे साांभळनारनी खुशी क्याां सुर्ी छे? ते हमेशाां ध्यानमाां राखवुः कारण 
के आपणा भाषणथी लोकोने कायर कया थी सारुां  कळ भनकळतुां नथी. 

 
वळी केटलाअेकने अेवी टेव छेके मोडेथी भवभतस शब्दो वापरे छे. अने अे टेव घणुां करीने नादार, ने 

हलका, गमार लोकोनो सोबतमाां पेदा थायछे. माटे अेवा लोकोनी सोबत करवी नभह. कदाभप सोबत थई 
होय तो खोटो शब्द वापरवाने घणो भवचार राखवो. 

 
कोअी माणस काांइ पण काम करतो होय, तयारे तेने हरकत करीने भाषण करवुां नभह. नवराशनो 

वखत जोईने भाषण करवुां. जे भवषय जैने पसांद न होय ते भवषय तेनी आगळ काढवो नभह. अने जे माणस 
आपणने काांई पुछे, तो अेम समजवुां के तेनो जबाब आपवाने आपण न अखतीआर छे. अने तेने वाजवी जवाब 
आपवो. 

 
हरेक भाषण करवामाां आपणस्व भहततुां प्रभतपादन थोडुां करवुां ते वर्ारे सारूां  छे. कारण के 

परोपकारना भवषयनु जेटलुां  महातम्यछे तेटलुां  स्वभहतना भवषयनु नथी. परमेश्वरनी तरफथी माणसने भाषण 
करवानी शकक्त मळीछे, तेथी परांपरागत ज्ञाननो सांग्रह थाय छे. अने अे ज्ञान अेक बीजाने अपायछे. अने 
भाषणनी शोभा तो सतयथीजछे, पण ते वात घणाअेक लोक जाणता नथी, तेथी असतयनो देखाव जगतमाां 
अेटलो बांर्ो थयो छे. अने तेथी अेटलो अनथध, ने दुःख थयुां छे के द्वीपद, चतुष्ट्पद पशु पक्ष्याभदक, जेने वाणी 
नथी, तेमनी अवस्थाअे खराब अवस्थाअे माणस पड्याांछे. 

 
माणसमाां जेटला चोरछे अेटला पशु पक्ष्याभदकमाां नथी. माणसमाां जेटला रोगछे. तेटला 

पशुपक्ष्याभदकमाां नथी माणसमाां जेटला लडाई टांटाछे अने गुनाहछे तेटला पशु पक्ष्याभमकमाां नथी. अेबरु्ां 
असतय अने अर्मधथी पेदा थयुां छे. अेम जाणीने वाणीनु मुख्य भषूण सतयछे एम समजवुां. 

 
केटलाक लोकोनी अेवी टेव छेके भवनाकारण लोकोनी बनदाकरवी. जेम खुशामद करवी घटती 

नथी, तेम बनदा करवी पण घटती नथी. जो बनदा करवानुां योग्य कारण होय, ते तेमाां घणा लोकोनुां भहत 
होय, अने साचेसाची दाखला सहीत वात होय भफकर नभह; पण चाडीआ तथा अदेखा लोकोछे तेओ अे 
बाबतनो भवचार करना नथी. जेनी बनदा करवानु योग्य कारण छे, तेनी बनदा करतानथी, अने जेनी बनदा 
करवानु कारण नथी, तेनी बनदा करेछे. ने काांई वात एक घरमाां जोवामाां आवी के बीज घरमाां जाईने केहे ते 
पण चाडीआ कहेवाय छे. माटे भवना कारण कोईनी खानगी वात प्रभसद्ध करनी नभह. कोईनी गुप्तवात 
आपणने मालूम पडे, ते छानी राखवी. 

 
कोईअे आपणने गुप्त वात कही होय, अथवा आपणे वगर कहे जाणी होय, तोपण छानीज राखवीव 

जो न राखीअेतो लोको आपणा ऊपर इतवार राखे नही. अे रीते वाणीनो उपयोग भवचारथी, अक्कलथी, अने 
हुशीआरीथी हमेशा करवो. 

 
बुद्धीप्रकाश, ऑगस्ट १८७३ लीकणितरादो 
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काळनी उधयीख 
 
काळ अने आकाश अेनो अांत नथी अगार् होय अेम जणायछे. पण तेमा केटलाां अेक भनशानो राखीने 

आकाशनापण फफडा मानवामाां आव े छे जेसेके चांर अेक ठेकाणेथी बीजे ठेकाणे जायछे अेटले तेनेराभश 
अथवा नक्षत्र कहे छे तेज प्रमाणे सूयध उगेके दहाडो उग्यो अेम कहेवाय छे. माथे आव ेतयारे बपोर थया अने 
अस्त पामती वखतने साांज अे नाम आप्युां छे. तेमज चार माळनुां घर होय तो ते उपर जईने आटलुां  आकाश 
आपणा कबजामा माव्यु अेम जाणे छे. तेटला आकाशनो भवभाग पोतानी इमारतथी बांर्ाई गयो अेम कहेवायछे 
तेज प्रमाणे कोई पवधत अेक के बे माईल उांची होय छे, तो ते उपर चडीने आपणे एम मानीअे छीअे भक ब े
माईल उचा चड्या. 

 
केटला एक लोक आकाशने पांचततवमाां गणतानथी, कारण के तेओ अेम कहे छे के जे वस्तु कई 

नथी तेने ततव केम कहेवाय? तेज प्रमाणे पृर्थवीउपर पण जे राष्ट्रो अने देशो वतयाछे ते ओमाांना लोको अेक 
देशथी बीजे देश चार पाांच हजार मलै सुर्ी अने अमेभरका सुर्ी जायछे अने तयाां सुभर्नुां चभरत्र जोयुांछे अेम 
कहेछे तेजप्रमाणे चांर सूयध उपर नजर कभरए; तयासुर्ी आकाशनी कल्पना करी शकीअे छीअे, पण तेनी 
उपरशुां हश ेतेनो कई अांत मालम पडतो नथी अने ते भवश ेकल्पना करवानी पण मुस्केल छे. 

 
अेज प्रमाणे काळ भवशभेवचार करीअे तो पण आगार् मालुम पडे छे, पण तेमाां केटली अेक भनशाभनओ 

राखीने तेना भवभाग करेछे जेमके रात-दहाडो-रूतु वषध, पेढी-शक-युग कल्पमन्वांतर इतयाभदक काळना 
भवभाग छे पण तेना पहेलुां  शुां दश ेतेनी कल्पना चाली शकती नथी– 

 
केटला एक रू्तध लोको अेम बताव े छे के जेवुां ह्यल जगत छे तेवुांज पूवे हतुां अने तेना पेहेलुां  पण 

अेमज हतुां तेम करीने अनादी जगत छे अेम बताव ेछे. 
 
अनादी शब्दनो अथध अेटलोज के जेनो आरांभ मालुम पडतो नथी तथा समजण पडती नथी. तेज पण 

काळनो ओघतो सदा चाल्या जाय छे. अने तेमाां जे जे पदाथध भनमाणथायछे तेने आयुदा थाय छे. अने ते 
आयुदा प्रमाण ते कस्थभतमा रहीतेनो नाश थायछे. तेम नवुां उत् पणां थतुां जायछे. 

 
वळी केटला एक अेम पण कहेछे के भवष्ट्णु ए आकाशनुां रुप छे. कारण के आकाश अे पालण करनार 

छे. माटे तेज भवष्ट्णु छे. तेम काळ अे भशवरूप छे. केमके तेमाां बर्ानो लय थाय छे. अने र्रती अेज ब्रह्मा छे. 
कारण के तेनाथीज बरु् उतपन्न थाय छे. 

 
व्यवहाराथे जोता हरेक पदाथधनु आयुदावरे् तो अेनो उपयोग वरे् जेवु के अेक झाड लाव्युां होय अने 

ते बहु वरस सुर्ी रहतो तेनुां फळ आपणे बहुवरस सुर्ी खाईशुां–अेज प्रमाणे कोई माणस अेंशी वरस सुर्ी 
जीव े अने तेनाां छैआां छोकराां मोटाां होय, रळताां होय, वपेार र्ांदो बर्ो ठेकाणे पडे, अने घरबार भवगरे 
सांपडाव्यु होय तयारे पछी मरेतो ते ठीक कहेवाय. अने तेज माणस त्रीस के पाांत्रीस वषधमा मरी जाय तो तेनो 
वपेार बराबर जामेला होय नभह, तेम छैयाां छोकराां मोटा थयेला अने भणेला न होय तेथी तेनुां पाळण करनार 
कोई नहोय तो तेनो बर्ो सांसार बगडी जाय, माटे आयुष अने बळ शाथी वर्श ेतेनो उपाय शोर्ी काढवानुां 
पेहेलुां  काम छे कारण के दीघायुषी अने सबळ दरेक थायतो वर्ो देश सबळ अनें दीघायुषी थाांय अने ते देश 
पराक्रमी कहेवाय के न डोमाां वस्ती मात्र सबळ अने दीघायुषी छे. माटे बाबतमा उपाय शोर्ी काढवा. 



 अनुक्रमणिका 

पण आ देशमाां केटली अेकरीतो अेवी छे के जेथी माणस भनबधल थाय छे. अने जेथी ते रीतनी असर 
अेवी फेलाइछे के बर्ो देश भनबधल थई गयो छे. जेमके बाललग्न, उपवास, यात्रा तीथधवास इ. 

 
अने वळी आ देशमाां भीखारी लोको घणा छे अे लोकोने बराबर खावानुां मलतुां नथी. तेथी तथा आ 

देशमाां उद्योग ओछो छे. तथा भाांग अफीण, गाांजो, दारुनुां व्यसन घणुां फेलायुां छे अेबर्ाां कारणो थी प्रजा 
नबळी थई गई छे. माटे आ बर्ा व्यसनथी दूर रहे अने सारुां  अन्न मळे, तेमज ब्रम्हचायध पाळे अने र्ांर्ा 
रोजगार माां वगळया रहे. अेवुां थाय तोज आ देश वर्ारे सबळ, अने दीघायुषी थाय. 

 
आ बर्ा प्राणीओमा मनुष्ट्य प्राणीमा अकल छे तेथी ने बर्ामाां श्रेष्ठ छे तयारे श्रेष्ठ प्राणीनो काळ सारी 

रीते जाय अेवी तजवीज करवानी जरूर छे. काळनो उपयोग जे प्रमाणे जेंओ करे ते प्रमाणें तेंनो सुर्ारो अनो 
फायदो थाय. 

 
जेने र्ांर्ो नथी तेनें तो काळनी कींमत नथी. माटें जेटला भीखारीओ छें ते पोतानो वखत अनें तेना 

उपयोगनी रीततो जाणताज नथी. अेंटलुां ज नभह पण वस्तीमाां फरीनें लोकोनो वखत बगाडें छें. माटे अेवा 
लोकोनी सोबत झाझी करवी नबह. बीजुां आ देशमा पोतानो वखत जमवाना, काममाां घणो रोकेछे. अने तेथी 
पैसानी पण खराबी थाय छे. 

 
अेकां दर आ देशनी टेव जोता अेम मालुम पडे छे कें  बहदु मुसलमान वगैरे लोको नकामो वखत बहु 

काढे छे. अेटला एक मोटा अने छोकरा रस्ताांमा रखडताां फरे छे केटला एक नादान लोकोनी सांघाते 
बोलवामा चालवामा तथा ठट ठा मश्करीमाां पोताना बखत काढे छे. केटला एक लोको दुकान के चौटा 
माांजर खडे छे. केटला एक पाठ पूजामाां पोतानो घणो वखत रोके छे. जेमके तेओ सवारे उठीने बागमाां फुल 
भवगरे लेवाजाय छे. तयाांभी फरी आवीने जप, पूजा, पाठ इतयादी करवा बेसे छे. अने तेथी परवारे के तेओ 
जमीने सुई रहेछे, अने साांजरे देवदशधन करवा जायछे, तेथी तेओ पोतानो आखो दहाजे उपर मुजब नकामो 
गुमावछेे. 

 
बैराांछे तेओ दीवटो करी अने चोखानी अमुक सांख्यानी बबे त्रणत्रण वरस सुर्ी महेनत करी एक 

दहाडे बाळी नाखेंछे. तेज प्रमाणे चोखा, तल, नाना प्रकारनाां फुलो, तुलसी, लाखबलेाखलावी देवने चडाव े
छे अनें तेमा पोतानो घण्णो वखत काढें छे ते करताां लोकोमाां वपरानी अेक चीज जेवीके-टोपी र्ोतीयुां. 
वणीने जो कोईने आपेतो ते उपयोगमा आवे, अने ते स्त्रीनी करेली महेनत साथधक थई अेम कहेवाय. 

 
पुनामाां पहेलामार्वराव पेशवा हता, नेमनी पासे रामशास्त्री करीने न्यायार्ीश हता. अे सवारे ज्यारे 

दरबारमाां आव्या तयारे अेमने अेवो जवाब मळयो के श्रीमांत स्नानसांध्यामा बठेाछे, तेथी कई बोलता नथी, ते 
उपरथी शास्त्री पाछा गया, अने बपोरे दरबारमा आव्या अने भवनांती करी के मारे काशीअे जवुां छे तेथी रजा 
आपो; ते उपरथी पेशवाअे पछुयुां के अेकदम काशी जावानो भवचार शाथी करयो? 

 
ते उपरथी शास्त्रीअे जवाब आप्योके तमे स्नान सांध्यानो र्मध ज्यारे राख्यो तयारे तमारा राज्यमाां रहेवुां 

ठीक नथी. वळी अे र्मध तमारे चलाववो होय तो मारी साथे काशीअे चालो अने तयाां आपणे बने्न भेगाबेशीने 
अेज काम करीअे. तयारे पेशवा अे पुछयुां के राज्य केम मुकाय? तयारे शास्त्री महाराज बोल्या के राज्य 
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अेक्षभत्रनो र्मध छे. अने तेने न्याय, मुनसफी करवी लोकोनी फरीयाद साांभळवी. लोकनो सेनानो कारभार 
करवो शत्रुउपर नजर राखवी अे काम मुख्य छे. ते मुकीने रुभषनो र्मध जे साचव ेतेनु अे बगडे ने ते बगडे. 

 
जे प्रमाणे बे भवर्ानो अभ्यास अेक वखते थतों नथी तेज प्रमाणे बे आश्रमनाके बे वणधना र्मध पण अेक 

अेक वखते सचवाय नबह माटे भकया वणधनो र्मधसाचववो ते भनिय करीने ते प्रमाणे चालवुां सारु. अमे कई 
अेम कहेना नथी के फलाणजु करवुां. तमने जो राज्यनो र्मध सारो लागतो होय तो तेमाांज आखो दहाडो रेहेवुां 
अनें ब्राह्मणर्मध सारो लागतो तो तेमा रहेवुां. 

 
ते उपरथी अे वात पेसवा सरकारना मनमा उतरी अने तेथी नेमणे पूजा पाांठ करवानुां मुकी दीरु्ां, अनें 

शास्त्री महाराजनु समार्ान करी पाछा मोकल्या. 
 
अे उपरथी अेम जणायछे के अेक मागध सचवाश ेअने जेयो अनेक मागध साचववाने उद्योग करेछे, ते 

भनष्ट्फळ छे. वखतनो प्रयोग बराबर रीते करेतो घणुां काम थाय. घणा ग्रांथ अने पुस्तको तेमज 
वतधमानपत्रोवाांची शकाय. अने तेथी ज्ञान वघश.े अने वर्ारे ज्ञान होय तो नवो ग्रांथ बनाव ेतो ते बनावी शके. 
पण वखतेनो आवी रीतनो उपयोग बाराबर जाणाता नथी तेथी भनष्ट्फळ बोलवा चालवामाां आांथडवामाां 
रमवामाां वखत गाळे छे. अने पोतानो सुर्ारो के र्ांर्ो करवामाां, घणो थोडो वखत वापरे छे. ते माां भस्त्रयो 
भणेली नभह, ने केटलाक भायडा पण भणेला नभह. तेथी तेमने वाचवा के लखवानी शक्ती नथी. तेथी सुर्ारो 
थतो नथी. 

 
सतयुगनी स्त्रीओ अने हालनी स्त्रीओ एमाां कई फरक थएलो नथी, जेमके सतयुगनी चकली अने 

आजनी चकलीमाां कई फरक नथी. अने ते वखतमाां तेओ जेवी रीतनो माळो बाांर्ती हती. तेवीज रीतनो आज 
बाांरे्छे तेवीज कस्थभत आजनी स्त्रीयो भवशछेे. जेम सासु करेछे तेम तेना छोकरानी बहु अथवा दीकरी करे छे, 
अने एज प्रमाणे पेढी दर पेढी चाल्युां जाय छे, पण तेओमाां ज्ञानसांग्रह बर्ारे थतो नथी एथो देशनी सुर्रावट 
सारा पाया उपर आवती नथी. 

 
माटे प्रतयेक मनुष्ट्य माते्र सवारथी ते साांज सुर्ी वखतशी रीते गाळवो तेनो भनयम बाांर्वो, ते भनयम 

अेवो जोईए के सारा अने लोकोपयोगी काममाांज वखत जाय. आ प्रमाणे भनयम बाांध्यो होय तो एक माणसने 
बीजाने मळवुां होय तो ते पण वखत प्रमाणे मळे. अने जे बाबतमाां जेटलो वखत नीम्यो होय ते उपराांत कोई 
रहे नभह. तेथी बीजुां काम करवानी फुरसद मळश.े अने ए भनयम राखवाथो काम घणु थश.े 

 
आगळ जे पेशवा सरकारना भदवान नाना फडनवीश थई गया तेमनी एवीटेव हती एम लोको कहेछे 

के सवारे उठया तयारथी ते मा र्ोती वखत कोटवालीनुां काम तथा नीरख वगरेनो तपास करता. ते वीस वीस 
वरस सुर्ी ए जोयुांछे ने लोको एम कहेछे के उपरना वखते कोई भदवसउपरनु काम करताां चुक्या नथी. तेज 
प्रमाणे जम्या केडे, अने पालखीमा बसेना सुर्ीमाां भवष्ट्णुसहस्त्रनामनो पाठ करता तें पण कोई भदवस चुक्या 
नथी. अने जम्या केडे ते पाठपुरो थताां सुर्ीज चालना. 

 
तेज प्रमाणे साांजनी सांध्या करवाने माटे बेघडी दहाडो रहे के कचेरीमाांथी उठी बलेबाग नामना 

मांभदरमाां आवी पोताांना हाथथी बीलीनाां पाांदडा वीणता, आ वात भवस भवस वरस सुर्ी एनो पासे रहेला 
माणसोए जोईछे. के बेघडी दहाडो रहे के बलेबागमाां आव्याज होय, ए भनयम कोई भदवस चुकेला नथी. 
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वळी घरमाां पण एनो एवो बांदोबस्त हतो के जे चोकमाां बेसनार नोकरते तेज चोकमाां बेसेपण तेनाथी 
अांदर जयाव नबह. अने अांदर शुांछे ते तेने मालमज नबह. जे अांदरना बेसनार होय तेनेच अांदरनी खबर मालुम 
होय. 

 
वळी लगन गाळानी अांदर जे लोको तेमने घेर आव े तयारे ते घरना दरवाजा बहार उभा रहे, ते 

दरवाजा आगळ एक माणस राखेलो होय ते आवलेा लोकोनु नाम उतारी ले ने सोपारी आपी तयाांथीज रजा 
आपे, पण कोईने र्रमाां बसेवानी रजा मळे नही. 

 
वळी साांजरे ते माणस आवलेा माणसनें घेर पोशाक नाना फडवीसनी तरफती आपी आव.े ए प्रमाणे 

गोठवण करेली हती. 
 
मादाजी शींर्ीआ जेवा मोटा सरदार घेर आव ेतो पण तेमने बेसवामाटे जे ठेकाणु हतुां तयाज बसेे, 

र्रमाजवाय नहीं. अने बेवखत पण अवाय नभह, एवा बांदोबस्त कयाथी अने घरनुां गुप्तपणु राख्याथी एनाथी 
एटलुां  काम थयुां के एना प्रमाणे थोडाज लोकोए कयंु हश े ए प्रमाणे नाना फडनवीशनुां चभरत्र लखणार 
कपतान मगडानल लखेछे. 

 
नानाफडनवीशना घरमाां जमवानी समयमाां फक्त आठ के नव माणस जमनार हतो. अने सवारीमाां 

चालती वखत पण आठ नव माणस हताां तेथी वघारे माणस राखीने करेला नथी. काम वगैरे कोई दहाडो 
कोईनी सारे् नकामुां भाषण करेलुां  नथी. 

 
नाना फडनवीशना वाटा एवी कहे छे के एना मोंमाथी जे शब्द भनकळयो तेवाांथी कई पण काम थयुांछे 

काम वगरनो कई शब्द नीकळेलो नथी. तेजी अांगरेज लोक पण एना आगळ हारी अने जे रुघनाथ 
बाजीरावनो अांगीकार कयो हतो अने बडाई करता हता, पण ते मोकुफ करी रघुनाथ रावने पाछो आप्यो. 

 
अांगरेज सरकारना जे सरदार हता, तेमनी जोडे वडगाममाां बातचीत थई तयारे एणे एम पुछयुां के 

बहदुस्तानमाां तमे बेपार करवा आव्या अने मराठी राज्यना जे सरदार अने मुसदी एमने पुछया वगर नवा 
पेशवा स्थापन करवानो भवचार तमे करयो ते शा आर्ारथी कयो. अने तमने शो अकख्तयार हतो. अमेज 
राज्यना थाांभला, नें अमारा भवचारमाां जे प्रमाणे आवश ेते प्रमाणे करीशुां, अने तमारे एटलुांज करवुां के अमारुां  
जे माणस तमे लई गयाछो ते अमने पाछुां आपो, अनें तमारे ठेकाणे जावो, आ प्रमाणे अांगरेज सरकारे मानीने 
ते प्रमाणे वतया. 

 
२ नकामो वखत गमाववानुां कारण एछेजे नातयो बांर्ाईछे ते गुण अनें कमध उप बांर्ाएली नथी तेमाां बें 

सारा माणस, बेनठारा माणस चार गृहस्थ, दश भभक्षुक चार तोफानीं, चोर, लुचा, चार व्यसनी आ बर्ा 
मळीनें अकेकी नात थयेली छे. अने बर्ी नातोनी आ प्रमाणे व्यवस्थाछे, तेथी सारूां  माणस होय तेने खराब 
लोकोनी साथे व्यवहार पडेछे. अने खराब लोको आवीने आवा सारा माणसना घरमा वहीवट राखे तेमनी 
जोडे जमे, बातचीत करवा आव ेतेमाां सारा माणसनो वखत खराब थाय छे. 

 
सारूां  माणस कां ई बात खरी कहे पण नठारा माणसनी सांख्या नातमाां बर्ारे तेथी माने नबह, अने 

नवरा लोको घणा, ते नवरा लोको उद्योगी लोकोनी साथे जईने बेशी नकामा गपाटा मारी, ते उद्योगी 
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माणसनो वखत खराब करे तेनुां कारण उद्योगी कमती छे ए एक, बीजुां ए के पोतानो सुर्ारो पुस्तको वाचीने 
करवो ए बातउपर ईच्छा ओछी अनें जे भवद्या हालनी ब्राह्मणी ते केवळ भभक्षकु करनारी छे. तेभी कडीओ 
सुतार कोई जोडे नकामी बातो करतो मालुम पडतो नथी, कारण के एवी नकामी बातो न करता जो कई 
उद्योग करेतो तेनें चार आनाना पैसा मळे, माटे ऐनें उद्योग छे ते नकामी वातोमाां पोतानो वखत गुमावतो 
नही. पण जो आवी रीतनी बर्ी भवद्या उपयोगी होय तो कोईने कोईनी जोडे वात करवी पडे नही. 
भनरुपयोगी भवद्याना अभ्यास करणार घणा, तेमाां ब्राह्मण वर्ारे न्याय के व्याकरण शास्त्रनो अभ्यास करीके 
वदे भणे तेमाां जन्मसुर्ीतो पसैो मळे नही, तेथी जेने पैसो मळेछे तेमनी पास जईनें आखो दहाडों बेंसे छे तेथीं 
ते गहृस्थनो वखत खराब करे छें. 

 
तेज प्रमाणें कोई बावो के सारु् होय ते मांभदरमाां सेवा पूजा करी माळा लई, तेने आखों दहाडो कां ई 

काम न होय तेथी ते कोई मोंटा पैसावाला नें घेर जई ओळखाण करे, तेनीपासे बेसे, अने ज्ञानमागध 
भक्तीमागधनी वातो करे तेमाां लोकोनो वखत घणो जाय छें. 

 
आवा सारु् अनें ब्राह्मण हालना वखतमाां घणा थई पड्या छे, तेथी मोटुां काम कोईनाथी थतुां नथी. ए 

ब्राह्मणोथी थतुां नथी तेमबीजा लोकोने करवा देता नथी, अनें हालना जे मोटा मोटा गृहस्थ छें. तेओ एम 
समजे. छे के आपणा घरमाां गमेते आवी जाय. गमेते बोले, अने आपणी जोडें घणाां माणस जमे. तो आपणे 
सारा माणस गणाईए. तेथी वडोदराना गोपाळराव मेहेराळ जेंवा मोटा गृहस्थ जेओ र्ार्वमक थया तेमनो 
वखत भभक्षुक लोकोनी बरदाशमाां गयो. तेथी एमनाथी कोई मोटुां काम के मोटो भवचार थयो नथी. 

 
अने भभक्षुकलोको ए एमजी घणी स्तुभत करी अने गणपभतना अवतारनी उपमा आपी, पण भीखारी 

लोकोनी स्तुभत मेळववामाां कई मतलब नथी. तेज प्रमाणे राजाना दरबारमाां जई–ए तो एम मालुम पेडेछे के 
भभक्षुक लोको उमेदवार, खुशमस्करा ओनी भीड होय छे. तेथी साांज सवार ए भीड ओछी थती नथी. तेथी 
पोतानु काम सुजतुां नथी. अने स्तुभत अने उपमा अने वखाण खुशामत करीने ए लोको मोटा श्रीमांतोने गाांज 
तरीके बनावी तेमनो वखत अने पैसो गुमाव ेछें. तेथी सारो भवचार अने सारी मसलत तथी नथी अने सारा 
माणसनी सोबत जे उतपन्न थाय ते थती नथी. 

 
माटे प्रतयेक माणसे एवी भवद्याके हुनर करवो जोईए के जे घरमाां बेसे पण लोक तेने जोवाआव ेअने 

जे उद्योग कया पछी बाकी वखत रहेश ेते पोतानो सुर्ारो करवामाां एटले कई पुस्तक के वतधमानपत्र वाांची 
लाईबे्ररीमाां जाय, सारा मानसनी वखत होय तेवाने तयाां जई अभ्यास करे. अने जे मोटा लोकछे. तेओ अमथी 
नकामी वातो करवानी टेव काडी नाखश ेतयारे ए बात बनश.े 

 
उद्योगनी अने सारा भवचारनी वृद्धी थाय तोज देशनु कल्याण थाय. अने लक्ष्मी पण तयारेज वर्श.े 

माटे प्रतयेक माणसे पोतानो वखत शी रीते काढओ तेनो भवचार करी भनयम करवो. अने ते भनयम पाळीने ते 
प्रमाणे चालवुां. तेथी खुशामभतया भनरुद्योगी लोको चीडे, तो फीकर नही पण उपयोगी कामनो वर्ारो थशें. 

 
आ देशमाां खेतीना कामनी बहु महेनत पडती नथी. कारण के जमीन घणी रेताळ छे. पण दभक्षण माां 

काळी अने कठण जमीन छे. तेथी बार बळद भशवाय हळ फेरवायज नभह. ते भशवाय बीजा पण घणी महेनत 
करवी पडे छे, अने आ देशमाां परमेश्वरनी एवी कृपा छे के बेबळदथी जमीन खेडाय छे अने पछी फक्त 
एकजवार दाणा वाववा जवुां पडे अनें पछी तेने लणवा जाय तेथी गामडाना लोकोनें घणो नवरो वखत मळे 
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छे. अने आ देशनी हवा एवीं छे के त्रणे रुतुमाां ओढवा पाांथरवानें माटे कां ई वर्ारे खरच थतो नथी. फक्त ब े
वस्त्र होय तो पण भनवाह थाय. 

 
वळी जो एक माणस जमीन खेडे तो दश माणसनुां अन्न पेदा करे तेथी जो बीजुां काम करवा घारे तो 

थाय एवुां छे. पण ए बर्ो वखत गामडाना लोक सारा काममाांकाढताां नथी. पण कोई तमाकुां  पीवामा कोई 
कसुांबो पीवामाां, तेम वातो करवामाां घणो वखत गुमाव ेछे. तेम करताां बाकी रेहे तेओ दशपांदर भेगा थईनें सांघ 
काढे छे, कोई डाकोर कोई शामकाांजी, कोई खोजी, कोई भसर्पुर कोई उांटडीया महादेव कोई वौठे कोई 
वहेेचराजी, अने कोई अांबाजीए दर वरश ेजायछे. 

 
वळी श्रावक लोको पाळीताणा वीगरेना मोटा मोटा सांघ काढेछे. भशवाय कोई मरी जाय तो तेनी 

काण करवानें माटे बहू माणस भेगाां थाय चे. आवी आवी रीते आखा वरसनो वखत पुरो थायछे. 
 
वळी वरसना केटलाक तेहेवार जेवा, के उतराण, भदवाळी, होळी, पुरूषोत्तम मास, पुरणमासी, 

श्रावणमास, रामनवमी इतयाभदक तेहेवारमाां तथा न्यातोना मेळावामाां तथा लग्नमाां पण पोतानो अमुल्य काळ 
खुएछे. 

 
आवा लोकोना मोटा काम तो छोकरा परणाववाां, तथा नातो जमाडवी एजछे, अने तेहेवार पण 

घणाछे जेवा के नरबसहजीनो मेळा. सांतरामनो मेळो, श्रावण सोमवारनो मेळो, ग्रहण, जन्माष्टमी, भशवरात्री 
इतयाभदक घणा आवछेे, तेथी पैसो अने वखत व ेखुएछे तेथा बीजो फायदो कई थतो नथो. पण शहेेर होय 
तेमाां गामडा करताां वर्ारे उद्योगी माणसो होय छे. पण शहेेरोमाां ए नकामा वखत काढणारा घणा मालम पडे 
छे. 

 
केटलाएक तो बारे मभहना जमताज फरेछे. तेओ जम्याभशवाय बीजो र्ांर्ो करताां नथी. अने आखो 

दहाडो जमवानीज तैयारीमाां रहेछे. जेम के पाांदडाां लावीने पत्राला करेछे. अबोटीआां र्ोईने तैयार करेछे 
इतयाभदक. वगर उपयोगना काममाां वखत काढवी ते सारुां  नभह अने जें बखत गयों तें फरी आवतो नथी. तेम 
तेनो बदलो पण मळतो नथी, वळी काळ ए एवी चीज छे के पैसो घर, स्त्री. बरु् मळे पण नकामो गुमावलेो 
काळ मळतो नथी. 

 
बुिोप्रकाश, भडसेंबर, १८७३ लीकणितरादो 

 
‘मा बाधनो छीकवा ंणरषेनो रतपिुक’ 

 
आ भवषें आपणा लोकमा घणुांज असमजपणुां होवाना कारणने लीरे् छोकराांने बहुज क्लेश अने दुःख 

भोगववाां पडे छे. आपणा लोकने जे जे आपदाओ तथा उद्योग आ सांसारमा प्राप्त थाय छे ते बर्ानुां कारण जो 
शोर्वा जईये तो, पोतानाां छोकराां भवषे शु शुां करवु जोईअे ते भवषे मा बापनुां अज्ञान छे, एज कारण मालम 
पडश.े तेओने शुां शुां करवानुां छे तेनुां ज्ञान नथी तो नथीज पण, तेना बदल जूदी जूदी मन सांबांर्ी कल्पनाओना 
अमलनी असरथी कही न शकाय तेवाां दुखो अने अगभणत सांकटो हमेशा आवी पडे छे. तेमाांथी मुक्त करवाने 
पहेली रीत ए छे के थती प्रजाने सारुां  शुां शुां करवु जोईअे ते ध्यानमा लेवु. 
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हव ेछोकरा भवश ेमा बापनो र्मध अे छे के तेमनी प्रकृभत अथवा तेमनुां शरीर अने मन दृढ थाय, अनें ते 
भनरोगी पेदा थाय अेवी तजवीज माबापे राखवी. अे कारणने वास्ते मा बापे सभृष्टना भनयमने अनुसरीने अने 
खावापीवानी सारी व्यवस्था करीने प्रथम तो पोतानी प्रकृतीने नीरोगी करवी जोईअे. तो तेमने जें सांतभत थाय 
ते मज्बुत तथा नीरोगी थवानी. 

 
वैद्यक शास्त्रथी तथा बीजा घणा अनुभव उपरथी अेवु मालम पडे छे के छोकराां उपजनामाांज तेनामाां 

रोग होय ते तेना मोटा थवा पछी ते रोग तेने छोडता नथी. वळी कोई रोग तो केटला अेक ग्रहस्थ माणसनी 
अेभर् उतरतो आवलेो होय छे. अेवुां घणाना जोवामाां आव्युां हश ेते वास्ते ईश्वरे जे भनयम करेला छे, तेनाथी मा 
बापे उलटी रीते न चालीने पोताना शरीर सांबांर्ी अनेमनसांबांर्ी प्रकृभतयोने साचववी, अेमाां बशेक पोतानाां 
छोकराांनुां कल्याण छे अने अे प्रमाणे करवुां ते पोताना छोकराां भवषे जे करवुां जोईए अे मानुां अेक काम अे छे. 

 
छोकराांना जन्म्या पछी मा बापे शुां करवुां जोईअे के जेथो छोकराांओ मोटपणे साराां दृढ अने नीरोगी 

थाय? तो तेनुां अे छे के तेनी सांभाळ लेवी तेमने पचे अेवो पुभष्टकारक अने काांईपण सारा खोराक खावराववाां 
ते ओना शरीर स्वच्छ राखवाां, ते ओने स्वच्छ अने सुख थाय अेवाां वस्त्र पहेरवाने आपवाां. ते अने खुल्ली अने 
स्वच्छ हवामाां फरवा तथा रहेवाां देवाां. आ वातनी केटली जरूर छे ते आपणाां लोको हजु सुर्ी समजता नथी, 
आपणामाां उपली प्रभतना लोकमा पण आ बाबतनुां ज्ञान नथी. तथा ते ओनी आ बाबतमाां नथी अेवूां आपणी 
नजरे आव े छे. आपणाां छोकराांना अांग अने पहेरवानाां लूगडाां केटलाां मेलाां होय छे? घणाां छोकराांनो बर्ी 
वखते माथाथी ते पग सुर्ी नागाां होय छे. ते ओना शरीर जोताां केटली रु्ळ चढेली होय छे. ते ओना घर 
आगळ अथवा आसपास केटला उकरडा तथा खातर वगैरे चीजो के जेमाांथी दुगरं् नीकळे अेवी होय छे, 
मूळथी स्वच्छ हवा छे तेज बशेक सुखकारी छे. ते आपणाां लोकोना मनमाां बीलकुल ठसतुां नथी. 

 
मुांबईमाां घर बाांरे् छे ते वखतें हवा तरफ लगार ध्यान राखे छे पण जेटलुां  ध्यान राखवुां जोईअे तेनाां 

करता थोडुां राखेछे. घरमाांनी ओरडी अेटली नानी होय छे के जेमाां हवा ने आव जाव करवानी हरकत पडे 
छे. तेमाां वळी नानाां बारणाां होय छे. तेवी करीने तेमाां अर्ारू रहे छे अने नीचेनी जमीन उपर जे माळ बाांरे्लो 
होय छे ते जमीन उपर केटलो भेज होय छे तेनो तो सउने अनुभव हश.े ज्यारे आवा घरमाां अबरुदार अने 
सुखी माणसाना कुटुांबना माणसो भोय उपर सुअे छे, अेवा बनाव मुांबईमा बने छे. तयारे नाना गामडामाां तो 
घरमाां हवा आववानाां सार्नो तरफ कोई लक्ष शाांनुज आपे. प्रथम तो मनुष्ट्योने जोईए अेटली हवा मळी अेटले 
बस. शरीर मज्बतु अने तनदुरुस्त राखवुां होय तो घरमाां खुली हवा आववी जोईजे, ते वास्ते भीतमाां आशरे 
पोंणी वतेनुां बाकु राखे छे, बकवा बारी होय छे. तो पण ते नानी होय छे. कणबी अने बीजा गरीब लोकोना 
घरनी कस्थभततो अने रहेवानो मकान तो वणधन करताां पार आव ेअेवो नथी. आवा घरमा आपणाां बालको मोटाां 
थाय छे. तेओने बराबर खुल्ली हवामाां फरवा लई जवानो अथवा मोकलवानो महावरो हजु सुर्ी पड्यो नथी. 
मुांबईना सारा सुखी लोकमाना घणाअेकने घेर छोकराां साचवनारा चाकरो होय छे. अने केटलाएक उमदाां 
कुटुांबमा प्रतयेक छोकराने वास्ते प्रतयेक चाकरो होय छे, परांतु तेमनुां काम अेटलुज करे छे के तेओ छोकराांने 
साचव े छे, अेटले अेटलुां ज करे छे के छोकरानी माने छोकराांथी झाझो कां टाळो उपजवा देता नथी, अने 
गामना लोकोनी नकामी वातो शठेाणी आगळ के पेला बालकनी आगळ करे छे, वळी छोकराने हलकी रमत 
रमाडीने तेनी माने सुखे उघवा दे छे. परांतु ते बाळकने स्वच्छ राखवुां रू्ळमाां आळोटवा देवुां नही, तेमना शरीर 
उपर मेला कपडाां रहेवाां देवाां नही, तेमने हमेशा साांजरे खुल्ली स्वच्छ हवामाां लइ जवाां, वगेरे अेवाां काम 
तेमना हाथथी बनता नथी. अे भवषेनो ठपको ते चाकरनेज घटे तेम नथी. छोकराांनी मा पण नोकर छताां 
तेमना तरफथी अेवु काम करावी लेवामाां माभहतगार जोईए. अने तेणे आवा प्रकारे बालकनी व्यवस्था 
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राखावा तरफ लक्ष रखवुां जोईअे. ते प्रमाणे न राखताां तेमनी माओ तेमना शरीर उपर घरेणाां घालवा 
कीनखाबनाां वस्त्र पहेराववामाां आतूर होय छे अने तेमाां मोटाई अने भषूण मानी ले छे, परांतु आवा तेमना 
भवचार, ने वतधणुकनो पभरणाम कोई कोई वखते केटलो भयांकर थई पडे छे तेनुां स्मरण थाय तो बदन उपर 
रोमाांच उभा थाय छे. 

 
उपरनी वात उपर लक्ष न राखवाने लीथे शी शी अर्ोरे पभरणाम थाय छे तेनाां अेक भवद्वाने उदाहरण 

आपेलाां छे, तेमानी केटली एक हकीकत कहुां छु के, सो वरस अगाऊ लां डन शहेेरमा भीखारी लोकोनाां नाना 
छोकराांने शहेेरमाां मुकताां, के जेओ खराब हवानी र्मधशाळामाां उछरताां हताां. तेमने तेवी जगोमाां 
आरोग्यकारक अने योग्य खावाने मळतुां नहतुां. तेने लीरे् वीसमाांथी अेक छोकरु पण अेक वरसनुां थताां सुर्ी 
उछरवानुां कठण पडतुां हतुां. वरश ेदहाडे सरासरी २८०० अठ्ठाभवसे छोकरा ते जगोअे आवताां हताां. तेमाथी 
सुमारे २७०० सताभवसे मरण पामताां हताां, परतु ते पछी तेनुां कारण लक्षमाां आव्युां. अने अेवो कायदो ठराव्यो 
के, छोकराांने शहेेरनी भीडमाां न लइ जताां गाम बहार लइ जइने उछेरवा. तेम कयूं ते पछी २७०० ने बदले 
४५० मरण पाम्याां. तेमज सने १८७१ माां डबलीन शहेेरना सूभतका ग्रहमाां सारी खुल्ली हवा आववा जवानी 
तजवीज न होती तयारे छ बाळकमाांथी अेक बाळक जन्म्या पछी छ दीवसनी अांदर मरवा पडतुां हतुां. परतु 
हवा आववानी सारी सोइ थया पछी तेटलाज दीवसमाां वीसमाांथी अेक मरण पाम्युां. 

 
माबापनुां बीजु कतधव्य भशक्षण छे. छोकराांने जन्म आपी नीरोगी उछेया अेटले योग्य वखते तेमने 

भशक्षण आपवुां तथा भवद्या भशखववीं. पछी आगळ जताां सांसारी काम शीखववुां ते माबापनु आवश्य कतधव्य छे. 
परमेश्वरेमाणसने शभररनी तथा मानभसक शक्ती आपेली छे तेमाां उद्योग वडे सुर्ारण तथा वृद्धी पमाडवानुां 
सामर्थयध आपेलुां  छे. अेज बात माणसनी मोटाईनो पायो छे. माटे मूळथीज तेमने भशक्षण आपवानी अगतय छे. 
अेवी शकक्तये युक्त जे जन्म आपनार तथा पालण करनार माबाप होय तेमणे तेमनी शक्तीने सुभशक्षा 
लगाडीने तेमने पोतपोताना काम तरफ लगाडवाां. ते माबापनुां स्पष्ट कतधव्य छे. प्रभसद्ध ग्रांथकार दाक्तर पेली 
अेवुां कहेछे के, जगतमाां अभशभक्षत छोकरूां  रघवायुां कूतरुां  बकवा जांगली ढोर रस्तामाां छोडवु अे बेमा काांई 
घणो तफावत नथी. 

 
माणसनीं शभररनी शकक्त अने मानभसक सकक्त (शक्ती)अेवा बे प्रकार छे. ते प्रमाणे तेमना भशक्षणना 

पण बे प्रकार थाय छे. मानभसक भशक्षणनी आवश्यकता छे. तेम बीजा शरीर भशक्षणनी पण छे. पोताना मननी 
शक्ती जेवी वर्रवा योग्य छे, तेवीज शरीर शक्ती पण वर्ारवा जोग छे. अेटलुज नभह पण अेबेने भनकट 
सांबर् परस्पर सहायकारक अने पुभष्टकारक छे शरीर शकक्त सुदृढ न होवाथी मन शक्ती सारी होय तोपण 
क्षीण थाय छे, अने भनरुपयोगी थइ जायछे. 

 
मूळथी शरीर जबरुां  ने शखत होय तोपण योग्य कामे कसरत करे नभह, अने सांभाळ राखे नभह, तो ते 

थोडाक काळमाां बगडीने शक्ती हीन थाय छे. अेवा शरीरवाळानी बुद्धी अने भवद्वत्ता केटला एक उचाटने 
लीघे अेनुां फळ केव ू थाय? जेम कोई छोकरो भनबुधभद्धनो होय तथापी भशक्षण अने उद्योगना योगथी सारो 
भणेलो थाय छे. तेम शरीर मूळथी अशक्त अने नाजुक होय तो पण कसरतथी सुर्रे छे. आपणा लोकनाां 
शरीर अभतशय अस्वस्थ छे तेनी तेमने बीलकुल गरज लगती नथी. तेमज लोको छ सात वषंनाां छोकराां 
थयापछी तेमने भनशाळमाां मोकळे छे, ते भदवसथी भनशाळ छोडीने प्रपांचमाां वळगे तयाां सुर्ी तेमने ते पूस्तकनी 
भवद्या मात्र सांपादन थई गयेली होय छे. पण तेओ पोतानाां शरीरनी परवा मूळथीज राखता नथी. केटलाएक 
भवद्या उपर अेटलो श्रम करेछे के ते पोताना शरीरनी भनबधलता करी नाांखे छे अने कोई वखते प्राणाांत सांकट 
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पामेछे, पछी तेना माबापने साांकडी सगाइथी सांताप थाय छ तथा इष्ठ भमत्रने पण शोक थाय तेमाां शुां कहेवुां? 
अेवा कारणथी आपणी सांतभत दहाडे दहाड ओछी थती जायछे. 

 
बहदु लोकोना छोकरा सुमारे अठार के वीश वषधनी ऊमरमाां होय छे तयाांसुर्ी बभुद्धवान, चपळ, अने 

उद्योगी होय छे. अने अांगे्रजना छोकराने भशक्षणमाां सेहज पछडाव ेपाडेछे परांतु ते ऊमर पछी तेना भशक्षण अने 
सांपाभदलेली भवद्यानुां खरेखात फळ मळेछे तयारे तेनी होशीआरी अने बुद्धी प्रशांसा पामे छे. पण कतधव्य शकक्त 
तो तेमनामाां थोडी होय छे. अेम घणा यूरोभपयनोनुां कहेवुां छे, ते केवळ भमर्थया होय तेम नथी. पण तेनो अनुभव 
आपणने छेक थोडो छे. अेनुां कारण बीजुां काांइ होय तो होय परांतु नानपणथी शरीर भशक्षणना तरफ ओछुां  लक्ष 
रहे छे अेज हश.े माटे आम जोताां छोकरानाां कल्याण वास्ते लक्ष दइने तेमने सांपत्तीनो लाभ सांपादी आपवो अे 
तेमना माबापे आवश्य मेव करवुां जोईअे. 

 
छोकराांने मानभसक भशक्षानी साथे शरीर भशक्षणनो उपक्रम करवो जोइअेअेटले बांने बाबतनु भशक्षण 

चालश.े 
 
परम कृपाळु परमातमाअे बाळको सजृीने तेमने ऊछेरवा सारुां  जे माबापना खोळीमाां मुक्याां ते मा बापो 

ऊपर लख्या प्रमाणे जो ते बाळकोनी शरीर शकक्त अने मन शकक्तनो सुर्ारोने वर्ारी करवा ऊपर ध्यान राख 
नभह तो ते मा बापे परमेश्वरनी मरजी तोडी, अने मोटी अपरार् कयाबराबर छे. 

 
हव ेमा बापनु चोथु काम अे छे के, छोकराांने मनसक भशक्षण अेटले मन शकक्त वरे् तेम करवु, अे 

काम घणुां जरुरनुां छे. मानभसक भशक्षणना त्रण प्रकार छे. अेक तो शुद्ध मानभसक अथवा भचरूप, बीजु 
नीभतसांबांर्ी अने त्रीजु र्मधसांबांर्ी अथवा परमेश्वर सांबांर्ी छे. शुद्ध मानभसक अेटले ते बाळकनी बुद्धी, अने 
अनेक प्रकारनी भवद्यानु ज्ञान तथा तकध शकक्त वरे् तेम करवु ते. अे भशक्षण आपवानो काल दरेक देशमाां थोडो 
अथवा घणो छे, माटे अे भवश ेआ ठेकाणे वर्ारे लखवानी जरूर नथी. केमकें  अेवुां भशक्षण आपवाथी कायदो 
छे अेम सरव ेलोको जाणे छे. 

 
बीजु नीभतसांबांर्ी अेटले ते बाळकनामाां सज्जनपण,ु आव,े तथा सदाचरणथी चाले, अने सारा 

खोटानो भववके समजे; न्याय अन्याय तथा योग्य अयोग्यनो भवचार समजे; योग्य रस्ते चाले अने अयोग्य 
रस्ते पडयो मुके, तथा नम्रता राखे, मीठाशथी बोलवा शीखे इतयाभदक सभ्यताना गुण शीखववा ते 
नीभतसांबांर्ी भशक्षण कहेवाय छे. अेवु शीखववानो चाल आपणा देशमाां छेक थोडो छे. 

 
बाळकने नीभत शीखववानी तो मा बापो बीलकुल दरकार राखताां नथी ने उलटुां केटलाक काममाां 

छोकरूां  जुठुां बोलीने मतलब पार पाडे तेने साबाशी आपीन होभशयार गणे छे. 
 
माबापनी मयादा तोडे, सामुां बोले मा बाप साांभळताां बेअदबी बोले, तथा मा बापनो हुकुम तोडे, तो 

पण माबापो माफ करे छे अने कहे छे के हश े बालक छे माटे अेम करे छे. अथवा अेम करवुां ते अमे 
लाडलडावीअे छीअे ने हेत जणावीअे छीअेअेवुां र्ारे छे. पण अे हेत कहेवाय नभह. अेतो पुरी शत्रुता कहेवाय 
केमके अेनो पभरणाम अांते घणो मोठो थाय छे. जेम के अेक हजामे अेक वाभणयानी हजामत करीने माथामाां 
टाकर मारी तयारे वाभणये हजामने वरवाणीने कहु्यां के टाकरमारीने तपास करवो के हजामत बराबर थई के 
नही, अेवोकारी गर तारा जेवो होभशयार बीजो कोई मे दीठो नथी. अेम कहीने हजामत करवानुां नाणुां बमणुां 
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आप्युां. पछी ते हजामे कोई शीपाईनी हजामत करीने माथामाां टाकर मारी, अने जाण्युां के अहीथी पण मने 
बमणुां नाणुां मळश.े पछी ते शीपाईने गुस्सो चडवाथी ते हजामुनां माथु कापी नाख्युां. 

 
अेज रीते जे मा बापो पोतानाां छोकराांने मोढे चडाव ेछे अने जाणो छे के आहेत देखाडीअे छीअे. पण 

ते तो पेला वाभणयाना जेवाां पेला बाळकना हेतु शत्रु छे. ज्यारे बाळक नानी सुनी चोरी करे. खोटी सोबत 
करे, वढे, गाळागाळी करे, जुठु बोले अथवा कोइ प्रकारनु अयोग्य आचरण करे तयारे मा बापे तेने भशक्षा 
करवी जोईअे पण बालक जाणीने हशी, कहाडवुां नही. वळी ज्यारे ते बालक गफलतथी वासण वगैरेने 
पछाडे, के खडीओ ढीळीनाखे, के बीजो काांइ बगाड करे, तयारे हश ेकाांई फीकर नहीं; अेम कहीने जवा देवुां 
ते ठीक नही. केम के अेम करवाथी बालकने बेफीकराइ वरे् छे, अने ते टेव आगळ जताां नुकसानकारक थइ 
पडे छे. माटे योग्य रीते ठपको देवो अने फरीबी अेवी गफलत करे नभह तेम करवु अने ते बगाड करवानो 
पस्तावो तेना मनमाां थाय अेटलु तो जरूर करवुां जोईअे. पण गफलतथी बगाड करे ते वाांक वास्ते 
केटलाअेक क्रोर्ी मा बापो बाळकने वर्ारे भशक्षा करे छे. ते चाल पण ठीक नथी. कोई कोई वखते तो अेव े
प्रसांगे ते बालकने समजण आपवी तेज बस छे, के फरीथी आवी गफलत करवी नही अने साचवीने चालवुां. 

 
इांगे्रज लोको पोतानाां बाळकने आ प्रकारनु भशक्षण आपवामाां आपणे करता वर्ारे लक्ष आपे छे. अेम 

जणाय छे, अेक मढमनी छोडी चार वरसनी हती. तेणे अेक दहाडो अेवी हठ लीर्ी के हुां रोटली नभह खाऊां  
मने घोळी रोटली आपो. पछी तेनी माअे तेने छेक भखूी राखी, अनें राती रोटली स्वार्ी तयारे तेने खावा 
अप्युां, पण घोळी रोटली खावा आपी नभह. ते वखते अेक बहदु गृहस्थ बठेो हतो. तेणे अेवी कठोरता जोईनें 
मढम साहेबने पुछयुां. तयारे तेणे जवाब दीर्ो के आ छोडी आगळ जताां केवा वर साथे परणश ेते कोण जाणे? 
कदाभप गरीबवर साथे परणे ती राती अेटले जाडी रोटी खावी पडे, अने ते खावानीं तेने टेव न होय तो तेने 
केटलु सांकट पडे? माटे आ वखते तेनी हठ न चालवा देताां राती रोटली खावानी टेव पाडवी जोईअे. 

 
तेमज सऊ माणस साथे स्नेहथी अने शलुप्रईथी वतधवा भवश ेमा बापे शीखववु, तथा आपणे घेर जे 

कोई माणस आव ेतेनू सन्मान करवानी जरूर छे ते पण बाळकने नानपणथी शीखववुां. परोणागत करवामाां 
मुांबईना मराठी लोकोनी र्णी अपकीती चाले छे माटे ते लोकोअे आ भवरोर्णी सांभाळ राखवी जोईअे. 

 
आळस, अने अनम्रता अे बे हरेक दुगंुणता खराबीनाां मळू छे, माटे बाळकने नानपणथीज उद्योगी 

थताां शीखववुां. गरीबना छोकराांअे पेट भरवा वास्ते उद्योग करवो अेटलुां ज नभह पण उद्योगी न थाय तो चोरीं 
करवा शीखे. अने श्रीमांतना छोकराां पण उद्योगी न थाय तो आळसु थईने दभरर थइ जाय अथवा व्यसन 
वीगरेनी छांदमा पडे अने घणा दुगंुणो तेनामा आव े माटे तेमणे पोतानी मान प्रभतष्ठा वर्ारवा सारु उद्योगी 
थवानीजरूर छे. जो नकामा लोको बेशी रहे तो अनेक प्रकारना नठारा भवचार तेमना मनमाां उतपन्न थवाना 
अने ते खराब रस्ते चढी जवानाां अेमाां शक नभह. कुछदमा पड्या पछी श्रीमांतनी सांपत्ती जवा लागे छे अने 
खुशामभदया लोको मीठुां मीठुां बोलीने तेमने खराब लतनी जाळमाां नाखे छे. अेवी रीते आपणा देशमाां घणा 
श्रीमांतोनो नाश थयो छेने थाय छे. 

 
आळसु अने अभण रहेवुां ते आपणा श्रीमांत लोको पोतानो हक समजे छे ने कहे छे के “सुवा जेवुां सुख 

नभह इने मरवा जेवु दुग नही.” मतलबके दहाडे ने राते सुई हे अने. काांई महेनत करे नभह ते सुभखयो गणाय 
छे. तेथी श्रीमांत लोकोनाां छोकराां आळसु, अज्ञानी अने व्यसनी थई जाय छे. आ चाल हाल ज्ञाननगरी जे 
काशीं शहेेर छे. तयाांना श्रीमांतोमा पण घणो जोवामा आव े छे. अने आवा कारणथी श्रीमांताइ बे त्रण पेढी 
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चालीने अस्त पामे छे. आ बर्ो बाांक तेमना मा बापनो छे. केमके तेओ छोकराांने नानपणथी स्वच्छांदी थवा दे 
छे, नेथी लाड लडाव ेछे. तेथी छोकराां मोटाां थताां माबापनु कहु्य, मानता नथी अने कुछांदमा पडे छे. तेथी 
अांते खेदकारक पभरणाम भनपजे छे. खानदाननाां फरजन छेक गरीबी हालतमाां आवीं पडे छे तेमनाां दुःखनुां 
वणधन थइ शके नभह. बीजा लोकोने तेमनुां दुःख जोइने दया उपजेछे. 

 
माबापे बालकने नीभतनी शीखामण फकत बोलीनेज देवी नभह पण पोते नीभतअे चालीने तेना 

दाखला बताववा जोईअे. केम के जेवी रीते मा बाप वतधता हश ेते जोइने छोकरा वतधश,े ऊपदेश करनारनी 
चाल ऊपदेश प्रमाणे न होय तो तेना उपदेशनी असर बीजाने थती नथी. नठारी चालनाां मा बापोना ऊपदेशनुां 
वजन छोकराांना मनमाां पडवानुां नभह. मुांबाईना छोकरा ऊडाऊ उपजे छे तेनु कारण अेछे, के तेमनाां मा 
बापनाां दुराचरणनो तेमने दाखलो मळे छे. लग्न प्रसांगमाां वशे्याओने पोताने घेर बोलाभवने मान आपे छे ते तो 
पोतानाां छोकराांओने दुराचरणनो पाठ आपवा बरोबर छे. माटे छोकराांओने अेवुां काम शीखववुां नभह ते मा 
बापनुां अवश्य कतधव्य छे. 

 
हव ेर्मधसांबांर्ी भशक्षण आपवुां, ते अे छे के बालकने नानपणथीज ईश्वरनी भक्ती करताां शीखववी. 

बालक बोलवा शीखे तयाांथीज तेने समजण आपताां परमेश्वर भवशनुेां ज्ञान आपवुां; के परमेश्वर आपनो ऊतपन्न 
करनार पाळण करणार, पोषण करनार, अने रक्षण करनार छे. आपणने सरव े सुखनो आपनार अेज छे. 
आपणे भजभवये भछये, खाइअे भछये, पीअे छीअे अने भोगभवये छअे, अे सवे अेनीज कृपाथी छे. अेनी दया, 
सामर्थयध ज्ञान उपकार बदु्धी हमेशनी छे, लघळा माणस अेन आभश्रत अने छोकराां छे. अे बर्ी दुभनयाांनो कता 
छे. चांर, सूयध, तारा, अे सवध तेना ताबामाां छे, सृभष्टमाां जे नाना प्रकारना पदाथध छे, ते अेणे सवना भहतने वास्ते 
करया छे. 

 
परमेश्वरनो मभहमा अघात छे ते आपणने नजरे पडतो नथी तो पण ते सवे ठेकाणे छे. ते आपणे जे जे 

कभरये भछये के र्ाभरये भछये ते सघलु जाणे छे. 
 
जो आपणे साराां काम करीअे तो तेथी ते प्रसन्न थाय छे, ने खोटाां करीअे तो कोपायमान थाय छे. ते 

दरेक माणसना कामनो मुआ पछी तपास करेछे–सारी करणी करणारने सुखनी बक्षीस आपे छे अने खोटी 
करनारने भशक्षा करे छे. ते वास्ते आपणे हमेशा तेनाथी बीहीने चालवुां जोईये. आपणने जे जे काांइ जोईअे ते 
प्राथधना करीने तेनी पासे मागीअे. तो ते आपवाने समथध छे. अने तेनी कृपा वगर काांइ थवाांनु नथी इतयादी 
वातनो बोर् करवो. ते बोर् तेना मनमाां ठसे वास्ते सृष्टीमाांहेला नाना प्रकारना चमतकार, भवलास तथा 
पदाथधना दृष्टाांत आपीने परमेश्वरनो मभहमा तथा कृपा अें स्पष्ठ रीते करीने देखाडवाां. वरसना त्रण रुतुमाां 
सृभष्टना स्वरूपमाां जे फेरफारो थाय छे तेना दृष्टाांतो जेटलाां जोइअे तेटलाां मळश.े तेनी सारो उपयोग करवाने 
शीखववुां ते माबापनी चतुराइने बुभद्ध उपर रहेलुां  छे. 

 
अेटलुज शीखवुां बस नथी पण अेवो उपकार करनार जे महासमथध परमेश्वर तेनो उपकार मानताां 

तथा प्राथधना करता शीखववुां ते माबापनो र्मध छे. पछी माबापनु अेक कतधव्य बाकीछे, ते अे छे के छोकराांनु 
प्रभतपालन करीने उछेयां पछी, अने सुभशभक्षत कया पछी पोतानी योग्यता प्रमाणे ते बाळकने उद्योग अथवा 
र्ांदो चालु करवा जेटलु र्ननु सार्न करी राखवुां ते माबापनो र्मध छे. ते सार्न जुदाां जुदाां माणसनी कस्थती 
प्रमाणे वर्तुां ओछुां होय छे. पण जो अेवी तजवीज मुदल करी राखी न होय तो अेवा बनाव बनेछे के माबापनी 
योग्य कस्थती करनाां हलकी कस्थभतमाां छोकराां आवी पडेछे अने तेओने घणुां सांकट पडेछे. 
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आ लखवा उपरथी अेम न समजवुां के गरीब माबाप होय तोपण तेमणे छोकराांने माटे मोटी दोलत 
करी राखवी अेवो अथध थाय छे. अेम तो नथी पण छोकराांने योग्य र्ांर्ो चालु करवाने अडचण पडे नभह 
अेटभल पुांजी जोइअे. अने ते र्ांर्ो चालु करवाने घणी मोटी पुांजीनी जरूर पण नथी. 

 
बालक ज्यारथी बोलवा शीखे तयारथी तेने शुद्ध भाषा बोलता शीखववी. अने भाषा उपर लक्ष 

राखवानी माबापनी घणी जरूर छे. केमके दरजी, मोची, हजाम अने खेडू लोकोनाां तथा अूांची जातना 
लोकोना घर अेकडा महेलामा नेलशले तयी गयेला होय छे. तेथी अूांची जातना छोकराां पण बीजी जातनी 
सोबतथी खेडूनी अथवा वसवायाांनी भाषा बोलबा शीखे छे. 

 
बुणिप्रकाश, एभप्रल, १८७५ लीकणितरादो 

 
‘केळरिो’ 

 
(१) केळवणी अेटले मनुष्ट्यने परमेश्वरे जे बुद्धी आपी छे. अने शरीस आप्युां छे अे बांनेनु कउवत 

वर्ारवुां अने सुर्ारवुां. मनुष्ट्य बीजा जनावरोप्रमाणे स्वभाव ेस्वाथी छे. अने स्वाथधने अथे भनदधय अने कू्रर छे. 
अने अेना भवचारमाां घणी एक भलूो पडे छे. अने बाप दादाना वखतथीं अे भलूो चालती आवलेा होय तो ते 
वर्ारे मजबतु थई जाय छे. अने ते भवषे घणो आग्रह बनाय छे. माटे सतय शुां छे ते मालम पडवानो जे प्रयतन 
तेनुज नाम केळवणी. स्वभावताथी मनुष्ट्यना मनमाां कल्पना ओछी छे. पण कल्पना करवानी मननी शक्ती 
अपभरभमत छे. पण जे माणसने केळवणी मळी नथी तेनी अे बर्ी शक्ती व्यथध जाय छे. नानाां बाळकने चालताां, 
बोलताां, फरताां अेवा सार्ारण व्यवहारमाां केटली एक वातो मालुम पडे छे के आपणे अहींआ हतरींशु तो 
पडीशुां. अने फलाणां जनावर भयांकर छे. इतयाभदक बातो सार्ारण व्यवहारमाां मालुम पडे छे. पण तेटलाज 
ज्ञानथी सुर्ारो थाय नही. माटे अनेक भवद्वान जे आपणा पहेला थई गया तेमना ग्रांथोमा कल्पनानो जे सांग्रह 
करयो छे तेनो अभ्यास करताां ते कल्पनाओ आपणाां मनमाां ठसी जाय छे जेम के पृथवीनो आकार गोळ छे 
अने ते बार मभहनामाां सूयधनी प्रदभक्षणाां करे छे–अने फलाणी अउषर्ीनो गुण फलाणो रोग दुर करवानो छे. 
अेवी अेवी वातो जे घणाएक भवचारथी भसद्ध थयेली छे. ते भशख्या भवना आवडती नथी. जांगली लोकोतरफ 
नजर करीअे तो तेमनी भाषामाां (बोलीना)शबदो पण थोडा, अने कल्पना पण थोडी, ते प्रमाणे ज्ञानपण 
ओछुां. अने शहेेरना लोक जेओ केळवणी पामेलाां होय, के जेओ पांडीत, वकील, वइदो, जोशी, इतयाभदकनी 
तुलना करीअे तो अेटलुां ज मालम पडेश ेके भणी गणीने अेमणे पोतानी बदु्धी भवशाळ करीछे. 

 
(२) केळवणीनुां प्रथम पगथीयुां वाांचवुां, लखवुां ‘बोलवु अने ते प्रमाणे चालवुां’ अे पगथीउ मुख्य गणाय 

छे. आ सृभष्टमाां माणस अवतयंु के तेज वखत लखवानी युकक्त अेना हाथमाां आवी होय अेम लागतु नथी, घणा 
एक वषध सुर्ी मोढेथीज बोलता हश े पछी अेवी रीते लखवानु चालयु हश े के जे पदाथध लखवो होय तेनी 
तसबीर काढवी. जेमके घोडो लखओ होय तो घोडानु भचत्र, हाथी लाखवो होय तो हाथीनु भचत्र ए प्रमाणे 
चालता पछी भवचार करता हरफ अने सांख्या भनकळी. ते पण देश देशमाां जुदा जुदा प्रकारनी छे. ते केटली 
एक अशुद्ध अने भलु भरेली छे. अने देव नगरी जे बालबोर्ी भलपी कहेवाय छे तेमाां बर्ी भलपीओ करता 
पुणधपणु वर्ारे छे. अने आवी रीतनी भलपीओ जारे लोकोना हाथमा आवी तयारे आपणा पुवधजोअे शो भवचार 
कऱ्योते जाणवानु लेखनद्वारा सार्ानथयु तेथी केळवणीमाां बहुज मदद मळी. अने ते उपरथी ग्रांथो थया. अने 
तेज उपरथी बापनु लहेणु डीकरोउघरावी शके छे. अने जनावरमा ने माणसमा घणोज फरक पड्यो. तयार 
पछी छापवानो हुन्नर भनकळीओ. तेथी ज्ञाननो फेलाव घणो थयी गयो. लखता जे बहु महेनत पडती हती ते 
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महेनत मटी गई अने पहेला लोक अेम बोलता हता के फलाणो ग्रांथ तो काशीमा मळे छे अेनु कारण अेनी प्रतो 
थई बीजा मुलकमाां गयेली नभह. अने अेक अेक ग्रांथनी प्रत थताां बे बे वरस थता... तेनो भवस्तार करवाने बहु 
श्रम पडतो हतो ते आज छापेलो ग्रांथ हजारो गाउ सुर्ी चार दहाडामाां जइ पहोंचे छे. मनुष्ट्य करताां बीजा 
उतरता जे प्राणीओ छे. तेमने परमेश्वरे झाझो भवचार आप्यो नथी. पण जे स्वभाव आप्यो छे तेमाां काांइ काच ु
राख्युां नथी. सुर्ीने माळो बाांर्वो होय तो अेने शीखववुां पडतुां नथी. पण पोताना स्वभावथी पोतानुां घर पोताना 
बच्चानुां रक्षण, अने पोतानो भनवाह सारी पेठे करी शके छे. अने तेमाां भलू कशी पडती नथी. पण मनुश्यनुां काम 
अेव थतु नथी. मनुश्यमाां भवचार बहुज काचो छे. अने शीखवा अने शीखवानी जरूर घणी छे. जेमके माणसनुां 
घर बाांर्वु होय तो सुतार, लुहार, भेगा करवा पडे छे. अने ते घर जेवा भणेला अने जेवी अक्कलवाळा 
कारीगर होय तेवुां थवानुां. तेज प्रमाणे, बाळकने कईां रोग होय, तो तेनी माने काांइ स्वभाभवक पे्ररणा अेवी नथी 
के जेथी तेनी दवा करी शके. माटे वैदने बोलाववो पडे छे. तेज प्रमाणे माणसनो भनवाह पण पशु पांखीना जेवो 
परमेश्वरे तइयार करी राखेलो नथी. पण केवळ बभुद्धनें आर्ीन राख्यु छे. जमीन खेडवामाां अने तेने खेडवामाां 
ओजार बनावामाां पण बुभद्ध जोईअे. अने ते अेकनी बभुद्धथी पण न थाय. घणाक लोकोनी बभुद्धनो सांयोग थवो 
जोइअे. तेथी अेम मालम पडे छे के मनुष्ट्यने माथे बुभद्ध सुर्ारवानी अने वर्ारवानी फरज छे. अने अे न सुर्रो 
तो तेनेज नुकसान थाय. कारण के जगतमाां जेटला माणस छे. तेटलाां बर्ाां भनिय करे के आपणी बदु्धीनो 
सुर्ारो करवो नहीं, तो हाल केटलाएक आळसु माणसनो भनभाव थाय छे तेपण थयानो नही. केटलाएक 
देशना माणस सुर्ारो करे छे. अने केळवणी वर्ारे छे. तेथी ते देश आगळ पडे छे. अने केटला अेक देशना 
लोक अेवुां करता नथी तेथी पाछळ पडे छे. कारण के जगत अेअेक मोटी भनशाळ छे. तेमाां एक छोकराअअेवेो 
भनिय करयो के आपणे न भशखवुां. तो बीजा भशख्या भवना रहे नभह. तेथीजे न भशखे तेने मात्र नुकसान 
थवानुां. अे प्रमाणे हाल केटलाएक देशनी अवस्था छे. जेम के चीन, बहदुस्थान, इरान, अबधस्तान, तुकध स्थान, 
इतयादीक देशो बहुज पाछळ पड्या छे. प्राचीन काळमाां अे आगळ हता. पण पछी अेमणे अेवो भनिय करयो 
के आपणुां ज्ञान छे, ते परीपूणध छे. तेमाां सुर्ारो करवानो कशो रह्यो नथी. केटलाएके अेवुां मान्युां के जगत बांरु् 
भमर्थया छे. अेमाां सुर्ारो शो, अने बगाडोशो. अेम समजीने पोतानी बदु्धीने अटकावमाां राखी. तेथी बीजा 
देशोना लोकोनी तेमना उपर चडाई थई. अने राज्य तथा वपेार वगेरे बांरु् अेथी लीघुां. 

 
(३) प्राचीन काळमा भवद्या थोडी तेथी भणवानो बांदोबस्त पण ओछु हता फकत ब्राह्मण अने क्षत्री 

मात्र भणता हता. वैश्य तो पोतानी बभुद्ध प्रमाणे वपेार करता अने शरू तो दास अेटले चाकरमा गणाता. तेओ 
त्रणे वणधनी. नोकरीज करे अेटले तेमने भणवाजी जरूरज नहोती, अने क्षत्रीओना दीकरा ब्राह्मणोनी पासे 
र्नुर्ववद्यानो अभ्यास करता. जेमके रामचांरजी भवश्वाभमत्र पासे भणता हता, पाांडव पाांच भाईओ रोणाचायध 
पासे भणता हता, अने श्रीकृष्ट्ण सांदीपन ब्राह्मणने घेर भणता हता, अेवी कथाओ छे तेथीअेम मालुम पडे छे 
के, आचायध ब्राह्मण हता, अने ब्राह्मण वणधमाां केळवणी बाबत अेवी गोठवण हती के आठ वरसनो छोकरो थाय 
के तेने उपनयन करीने गुरुने घेर मेलता. तयाां ते बार वरस ब्रह्मचयध पाळीने भवद्या सांपादन करे. तयार पछी 
गृहस्थाश्रममाां आववाने माटे कन्यानो पाणी ग्रहण करता. ब्राह्मणनुां भणतर तरेह तरेहनु हतुां. 

 
(४) केटलाएक वदे, केटलाएक शास्त्र, केटलाक वदेाांग, केटलाक उपवदे इतयादी भणीने नवा ग्रांथ 

पण बनावता हता. अने केटलाएक गोर तो राजद्वारी काममाां पण घणा भनपुण हता, अेवुां अेमना ग्रांथो उपरथी 
जणाय छे. जेमके इरनो गोर बृहस्पती, बळी राजानो गोर शुक्र, रामचांरनो गोर वभसष्ट, अने अवाचीन 
काळमा शीवाजी राजाना गुरु रामदासस्वामी हता. तेओ व्यवहाभरक अने परमार्वथक ज्ञानमाां गुरू करवा 
लायकज हता, अेम जणाय छे. 
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(५) अवाचीन काळमाां ब्राह्मण अज्ञानी थवाथी गार पण तेवाज छे. तेथी गृहस्थ लोकोमाां गोर अे बहु 
उपहासास्पद थया छे. पण मूळनो हेतु अेवो हतो के भवद्वान माणस आपणा कुळनो गुरू होय तो ते आपणा 
र्मध अने आचार बन उपर नजर राखीने आपणने भनतीथी वरताव.े अेटलुां ज नभह पण सांकटना समयमाां 
उपदेश आपे अने पोतानाां जजमानना कुळनुां मोटाईपणुां न्याय, नीभत वगैरे भनस्पृहपणाथी साचव.े पेशवानो 
गुरू रामशास्त्रीअेज प्रकारनो हतो. 

 
(६) केळवणी बे प्रकारनी छे. (१) शरीरनी अने (२) मननी वणवुां. घडवुां. रचवुां. भनशान मारवुां. बाण 

ताकवाां मल्लभवद्या अेओमाां शरीरने वर्ारे केळववुां पडे छे. अने तकध , कायदा, वैद्यक, रसायन, ज्योभतष अे 
भवद्यामाां मानभसक मेहनत वर्ारे छे. बर्ी केळवणीनो साराांश अेवो छे के बर्ा लोकोने वर्ारे उपयोगी अने 
सुखी करवा. पण आखो देश सुर्ारवानो इरादो राखीअे तो प्रथम अकेकथी आरांभ थाय जेमके आखी माळा 
बनाववी होय तो प्रथम अकेक मणको लइने परीववो पडे. 

 
(७) केळवणी कये ठेकाण मळे छे. अे भवश ेभवचार करता अेना सार्नो घणा जणाय छे. मुसाफरी 

(देशाटन) अेअेक मोटुसार्न छे. कारण के जे माणस परदेशमाां जाय छे ते माणस उपर र्णीएक जातनी 
अडचणो पडेछे, केटलाएक काम स्वतः करवुां पडेछे. अने बीजा लोकोनी साथे शी रीते वरतवु ते पण 
समजवामाां आव ेछे तेथी घेर बेठेलो अने मुसाफरी करी आवलेो माणस अेमाां बहुज अांतर मालम पडे छे. 

 
(८) भवद्वान माणसनी सांगती करीअे तो तेमाां पण घणाअेक गुण मळे छे जेम के वैद्यने घेर बेशीअे तो 

थोडाां घणाां पण औषर् आपणा जाणवामा आव.े जो कोइ छोकराने कडीआनुां के सुतारनुां काम भशखववानुां 
होय छे तो ते ने सारो भमभस्त्र जोइने तेना हाथ नीचे सोपवामाां आव ेछे. तेम वपेारमाां पण अेज प्रमाणे छे. जो 
कोई छोकराने बपेार करताां शीखववु होय तो तेने कोई मोटोवपेारी जोई तेना हाथ नीचे मुकवामाां आव ेछे 
तेथी ते वपेारनी रीती जाणे छे. न्यसूपेपरो अने ग्रांथो बनावनारा अे पण केळवणीनी मददमाां छे, तेमज 
भवद्याशाळा (स्कुल), लायबे्ररी राज्य दरबार अे पण केळवणी लेवाना ठेकाणाां छे. कारण के राज्य दरबारमाां 
रीतभात जोवामाां आव ेछे. अने राज्यना दांड जोइने लोकने भशक्षा आव ेछे. अने तेथी हुांशीयारी आव ेछे. आ 
सौ उपायो करताां केळवणीनुां मूळ ठेकाणुां तो मा अने बाप छे. प्रथम बाल्यावस्थामाां घणी केळवणी अेमनाथी 
मळे छे अने सतय, र्ीरज, नीभत, दया, इतयाभद सद गुणोनो पायो तो घरमाथीज बांर्ाय छे. ते उपर पछी 
जेटली रचना थाय तेटली थाय. माटे प्रथम आ पायो घणो मजबुत करवो जोइअे. तेथी अेम मालुम पडे छे. 
के स्त्री भशक्षणनी घणी जरूर छे. कारण के मा वगर कोई मनुष्ट्य नीपजुांतु नथी. अे माटे जोमा केळवणी 
पामेली होय तो ते पोताना छोकराने घणी रीते सुर्ारी शके. अेवीज रीते सेना वगैरे लश्करी खातामाां रहेवाथी 
पण केटलेक दरजे्ज केळवणी मळे छे. वळी भनशाळ अे पण एक प्रकारनी नथी. भवद्यानो वर्ारो थवाथी अेना 
जुदा जुदा वगध पाडी शकाय छे. नाहोनो छेकरो होय ते प्रथम गामडी भनशाळमाां जाय, तया भणीने पछी 
हायस्कुलमाां दाखल थाय तयाां भणी पछी कालेजमाां जाय, तेम इांजनीयरनी, वैद्यकनी वगैरे जुदी जुदी छे. 
तेम कन्याशाळा पण जुदी छे. परचुरण र्ांर्ा शीखवानी इडस्त्रास स्कुल भशवाय मजुरीयात लोक जेओने 
भदवसे शीखवाने बनी आवतुां नथी तेमने माटे राते भशखवानी स्कुल काढी छे. तथा जे दहाडो पाकीनो 
(अणुांजो)होय ते भदवस अमने भणाववानो होय छे. अने सरक्युलेटींग लाइबरेरी अने लें डींग लाइबरेरी 
इतयादी पण ज्ञान मेळववामाां सार्नो छे. 

 
(९) केळवणीमाां र्मध, सदगुण, स्वदेशभक्ती, इतयाभदक गुण अवश्य छे. तेम प्रमाभणकपणानी 

वतधणुक, भववके, मनोभवकारनो भनग्रह, अे पण अवश्य छे. अेक इश्वरनी बीक मनमाां रहे अने आपणे 
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जवाबदार छीये. वातनो भनिय मनमाां थाय तो बर्ा र्मध सचवाय. माटे केळवणीना माबाप मुख्य छे. दया 
करवानी टेव जे लोकोने पडे छे ते लोकोने पडे छे ते लोकोने न्याय करताां आवड तो नथी माटे दया करता 
न्याय उपर भवशषे लक्षराखव ू जोइअे. अने तेज प्रमाणे अभर्कारथी, बकवा भवद्याथी, बकवा रव्यथी माणस 
मोटो कहेवाय छे. आ त्रण भशवाय बीजो रस्तो जणातो नथी. पण आ त्रणमाां भवद्या जाणनारनी प्रभतष्ठा मोटी 
गणाय छे. तेज प्रमाणे लोको आबरु रव्यना सांग्रह उपर गणे छे, पण ये वात खोटी छे. अने प्रारब्र् व ेरव्य 
कोने मळे छे तेनु ठेकाणुां नथी. माटे जे माणस सदगुणी छे तेनेज आबरुदार जाणवो. तेज प्रमाणे गरीब लोको 
छे तेमने माणसमाां गणता नथी : अेम समजे छे के आपणी बरदाश करवा वास्तेज परमेश्वरे गरीब लोको 
उतपन्न करया छे. अे वात पण जुठी छे, बर्ाां माणसो स्वभावथीतो सरखाां अर्ीकारी छे, माटे जेओ र्नवान, 
भवद्वान, अने अभर्कार थी मोटा होय, तेमणे आ लोकोना सुख उपर नजर राखवी जोईअे. कारण के जेटला 
मोटा लोको छे. तेओ गरीबा लोकोना आर्ारे रह्या छे. अन्न, वस्त्र, अने घर जेनो आपणे. उपभोग करीअे छीअे 
ते बरु्ां गरीब लोकोनी मेहेनतथी पेदा थयुां छे. मोटा गरीब लोकोनी आवगणना करवी अयोग्य छे. तेज प्रमाणे 
सरकारी भनशाळो छे ते पण लोकलफां ड इतयादीक गरीब लोकोनो पैशो भेगो करीने तेमाांथी सरकार चलाव े
छे. माटे अेमज समजवुां जोईअे के आपणा भणतरनुां खरच आपणे आपता नथी, तेम सरकार पण आपत्ती नथी 
पण गरीब लोकज आपेछे. वास्ते आपणे भणीने जे लोकोना खरचथो भण्या छीअे ते लोकोनो सुर्ारो करीने 
तेमनो पाड मानवादेशी लोकोनी रीतभातमा केटलीअेक रीते गाडभरया प्रवाह प्रमाणे चाले छे. अने आ देशमाां 
भवचार घणा दहाडाथीबहुज क्षीण थयेलो छे तेथी सारुां  शु अने नरतुशुां तेनो भववके रहयो नथी. अेवी 
केटलअेक बाबतो छे ते लोकोमाां प्रकाश करवी तयारेज आपणुां भण्युां साथधक छे. केटलाएक लोक अेम मानेछे 
के काम करवुां अे आपणी योग्यता प्रमाणे ठीक नही. गमे ते काम के र्ांर्ो माणस करे तो तेथी तेनी आबरुां कइां 
जती नथी, माटे कोइ तरेहनो काम र्ांर्ो करवानी लज्जाराखवी नही. जे लोक भनवतृी मारगमाां पेठा छे तेवा 
लोकोनी घणु करीने अेवी समजण छे. 

 
अे समजण पण आ भवचारथी उतपन्न थइ छे कारण के अेवा लोकोनो भनवाह प्रवृभत वगध वाळानी 

महेनत उपर छे. ते लोको जो अे लोकोने खावा न आपे तो तेमने ते मळवानुांज नथी. गीतामाां भनवृभत 
मागधवाळानी बनदा करी छे. 

 
एवां प्रवर्वततां चक्रां नानु वत्तध यतीहयः 
अघा युबरभरया रामो भमर्थया पाथध सजीवभत                                           अां. ३० श्लोक. १६ 

बीजे ठेकाणे भवद्या दाननुां फळ लखे छे ते नीचे प्रमाणे. 
अन्न दानातपरां नाकस्त भवद्या दानांततो भर्कां  
अने्न नक्षभणका तृकप्तः यावत् भजवांतु भवद्यया । 
अज्ञानाां चैव योज्ञानांदद्या द्धमोपदेशतः 
कृतस्नाां वा पभृथवीं दद्याते्तन तुल्यां••• ततफलम् ॥                   भारते अनुस्मृतयाां. श्लोक. ८४ 

 
माटे भणाववुां अने भणतरमाां खचध करवो अे बरु्ां श्रयेस्कर छे. रेहक सुर्ारो करवामाां प्रथम मनुष्ट्यना 

मनमाां कल्पना आव ेछे. तयार पछी ते कल्पना मनुश्य बोले छे अने प्रभसद्ध करे छे. तयार पछी ते भवश ेलखे छे. 
अने तयार पछी ते प्रमाणे आचरण करे छे. माटे राज्य रीती, देश रीती, घरनी रीती तेमाां जे जे काांइ दोश हश े
तेनो भवचार करीने तयाग करवी जोइअे. अने अे तयाग करवामाां लोकोने रै्यं आव ेअने कोइ कोइनी बनदा न 
करे अे भवश े लोकोने उपदेश करवो जो अेअे काम करवामाां छापखानुां अे मोटूां सार्न छे. पण आजसुर्ी 
छापखानाना मालीको केळवणी पामेला नही होवाथी जेटलो उपयोग थवो जोइअे तेटलो थतो नथी. माटे 
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केळवणी पामेला लोकोअे छापखानानो सारो उपयोग थाय अे भवश ेलक्ष आपवुां जोइअे. अेनो सारो उपयोग 
थश ेतो लोकोनो अभभप्राय भवचारथी बांर्ाइ जश,े जे वखत माणस अेम जाणे छे के फलाणा काममाां आपणुां 
भहत छे. तो ते वखत ते मुकी देता नथी पण ज्यारे अनभहत ने भहत समजे छे तयारेज वळगी रहे छे. 

 
(१०) भवद्या तो अपभरभमत छे माटे बे चार वरस भनशाळमाां जइने शीखे तेथी काांइ पुरी आवडती नथी 

माटे जे माणसना मनमाां भवद्यानी रुची उतपन्न थइ छे ते माणस भवद्यानो अभ्यास मुकता नथी. अेवी टेव जेने 
पडेंली होय तेनेज भवद्वान समजवो. लोकोना उपयोगने भवश ेजें लोको ग्रांथ लखता आव्या तेमनेज रुषीओ 
कहे छे रुषी अने पुरुष अेमाां बीजु अांतर नथी अेम छताां पण हालना लोको अेवुां पकडी रह्या छे के रुषोओनुां 
ज्ञानपूणं हत्तुां अने तेमनुां वचन कोइथी फेरवाय नहीं अने तेमाां सुर्ारो थाय नही. अे पण भवचार बांर् पड्यानो 
पभरणाम छे. ग्रांथनी अने शास्त्रनी वारेवारे सुर्ारणा थवी जोइअे ते न थयाथी इांगरेज सरकारे नवो कायदो 
करयो, नवाां नवाां दवाखानाां चालु कयां, घर बाांर्नार इांजनीयर आव्या. अे बांरु्ां जोइने आपणो सुर्ारो करवो 
अवश्य जणाय छे. जे देशमाां जे ग्रांथनो सांग्रह छे ते उपरथो ते देशोना लोकोनुां ज्ञान समजाय छे अने प्राचीन 
ग्रांथथो हालनीवहेेवार चाले अेवुां नथी. काळ, देश, वतधमान, बांरु्ां फरी गयुां छे. माटे आ काळने भवश ेजे योग्य 
छे, जेथी जुलम घटे. अने भवचार वरे्, अने न्याय मजबुत थाय अेवा भवचार दरेक माणसे प्रगट करवा जोईअे. 
पण ते वात केळवणीनो लाभ भलर्ाभवना केम थाय? हाल जे नवीनवी भवद्या भणाववामाां आव े छे. तेथी 
भगोळनुां ज्ञान. पदाथध भवज्ञान ग्रहनक्षत्र, तारा भवशनुेां ज्ञान, यांत्र ज्ञान, रसायणनाां तत्त्व इतयाभदक जुना ग्रांथो 
करताां सारु मळे छे. अने तेनो प्रताप केवो प्रभसद्ध थइ पडे छे के अेक दहाडामाां मनुष्ट्य रेलव ेथयाथो त्रणसें 
गाउ जाय छे, अने दस हजार माणसनुां वणतर अेक दहाडमाां तैयार सांचाथी थाय छे. तेज प्रमाणे तार यांत्रथी 
दर हजार गाउ उपर अेक दहाडामाां सांदेशो मोकलाय आ बर्ी बाबतो केळवणीनुां फळ छे. 

 
(११) केटलाअेक माणस अेम कहेछे के अमने भवद्याअभ्यास करवा माटे वखत मळतो नथी पण अे 

वात खोटी छे. आखा दहाडामाां आपणो वखत घणो नकामो जाय छे. तेनो सारी रीते उपयोग करीअे तो 
भणवानो वखत मळे अेवुां छे. बहु मेहनत करवाथी तनदुरस्तीमाां बीगाड थाय छे. पण थोडी मेहनत होय तो 
तनदूरस्ती सुर्रे छे. तेमाां गाम बाहारनी हवा अने बागनी मेहेनत अे बहुज अराांग्यता आपनारी छे. अने अे 
लखवानुां कारण अेम छे के जेने बहु भणतर छे ते माणस बहु दुबळो अने अशक्त थाय छे. माटे भवद्याथीए अे 
वात उपर सारी पेठे नजर राखीने पोतानुां शरीर आरोग्यतामाां राखव.ू 

 
(१२) आ देशमाां केटभलअेक वातो अेवी नठारी छे के तेथी बहुज नुकशान थाय छे. जेमके अफीण 

खावानुां व्यसन तेथी आखो काठीआवाड अने गुजरातमाां घणाअेक लोकोनाां वांश, भवचार अने सांपभत्त जताां 
रह्या अने मनुश्य छताां तेओ पशुवत थया छे. तेज प्रमाणे मरे तयारे कुटवानी अने जमाडवानी चाल बहुज 
अनभहत आकरक छे, ने घणाअेक लोंको तेमाां रव्यभहन थई गया तेज प्रमाणे बाळ लग्नथी पण बर्ा लोकों 
अशक्त थई गया छे. जुना असलना लोको करता हालना लोको अशक्त अने भनबधळ थया छे तेओ अेम कहे 
छे के अमारा बापदादा मजबुत हता. अने तेओ अेंशी वरस सुर्ी तो दाांत पड्या वनाना हता अेवुां बोलीनें 
आियध पामे छे, पण अे हतुां शाथी ने गयुां शाथी तेनो भवचार करता नथी. बीजु ढोंग करवानी रीती घणी चाले 
छे. ढोंग अेटले आपणी खरी शक्ती होय तेथी वर्ारे बताववी. जेमके वरघोडो काढे छे तेमाां वर्ारे खरच करी 
लोकोना घोडा, हाथी लावीने पोतानी दोलत वर्ारे छे अेम बताववानो यतन करे छे, पण लोकोनी सरसामान 
लाव्याथी कई मोटाइ वर्ती नथी. अे न जाणताां पोताांनी बडाई बताव ेछे. अेमाां कां ई पण फळ हाथमाां आवतुां 
नथी. मूखध माणसनुां लक्षण अेवुां छे के लोको मने शुां कहे छे ते अे जाणतो नथी अने पोताना मनमाां अेम जाणे छे 
के हुां तो बहु सारुां  काम करुां  छु. अने लोक पण मने डाह्यो कहेछे अेम कहीने प्रवते छे. 
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(१३) अ (आ?)देशमाां केळवणी बीलकुल न होती... [माभसकातील येथील शब्द वाचता येत नाहीत.] गुणाकार 
अने वाांचन सुर्ी. ने अे बे आवड्या के मुतसदी थया. 

 
(१४) भीक्षुक लोकोनी केळवणी अेवी हती के वदेना उच्चार फक्त मोंढेथी बोले, पण तेनो अथध तो 

जाणे नही. तेओ वदे पुरुष कहेवाता. वळी आ देशमा मोटाां मोटाां उद्योगनाां ठेकाणाां नथी तेथी बर्ी जातना 
मागण लोकनी सांख्या बहु वर्ी पडी छे, अने भदवसे भदवसे वर्ती जाय छे. अे भवश ेजलदीथी उपाय थवो 
जोईअे, आवी केटली अेक वातो सुर्ारवानी छे पण लोकोमाां वर्ारे केळवणी होय, अने लोको नो अभभप्राय 
व्याज्बी अने सतय उपर बांर्ाइ जाय तो आ बर्ाय सुर्ारा थश.े हालना राज्यने अांगे केटलाएक लाभ लोकोने 
नथी तो पण घणाअेक जुनाां राज्य करताां आज रैयतने सुख वर्ारे छे ठेकाणे ठेकाणे भनशाळो थइ छे. तेथी 
ऊां ची जातनी केळवणी मळे छे. ठेकाणे ठेकाणे आसेशीअेशन थवाथी राजद्वारी कामनी लोकोने समजण पडे 
छे. वकीलो वीगरे कामसांबांर्ी अभ्यास करे छे तेथी न्यायार्ीश सांबांर्ी केळवणी मळे छे. तेज प्रमाणे चान 
(चीन?), भवलायत अने अमेरीका सुर्ी वपेार चाले छे तेथी देशावरनुां ज्ञान प्राप्त थाय छे. वपेार पण रेलव े
भवगरे थयाथी तरहथी वरे् छे. बर्ा देशमाां हाल कोई पण प्रकारनो बखेडी टांटो नथी तेथी लोकोने फुरसद 
पण घणी छे. कोई पण सारु काम करवुां अे आशाथी के लोभथी न करवुां पण केवळ र्मध जाणीने करवूां. 
हालना लोकोनूां ज्ञान बहु थोडूां छे, ते वर्ारवानो वास्ते स्वदेश प्रीतीथी केळवणी पामेला लोक मदद करश,े 
तो ज्ञान बहु जलदी मळश.े नही तो सरकारी भनशाळो थोडी छे अने लोकोनो जमाव बहु मोटो छे तेमने 
पोहाची शके अेवूां नथी माटे लोकोअे भनशाळो काढवी जोइअे.पण जे माणस सारी पेठे अभ्यास करे छे ते 
सरकारी चाकरीनीज उमेद राखे छे. पण तेटला बर्ाने चाकरी मळे अेवूां नथी माटे बीजो र्ांर्ो खोळवो 
जोइअे. र्ांर्ा तो हजु घणा प्रकारनी रह्या छे जेमके केटलीअेक जमीन हजु उजड छे, केटलीअेक खाणो 
र्ातुनी हजु अेम ने अेम रही छे. अने जे जमीन खेडाय छे ते पण बरोबर रीते खेडाती नथी, अने केटलाअक 
लोक वपेारनो अथो परदेशमाां जई शकता नथी. नात जातनी अडचण पडे छे तेथी वपेार बरोबर चालतो 
नथी. अने जेंटलो पेशो भनरुपयोगी काममाां जाय छे ते उपयोगमाां आव ेतो घणाअेक र्ांर्ा भनकळी शके. पण 
अे बांरु् काम थवाने वास्ते केळवणीनो वर्ारे फेलाव थवो जोइअे. अे शीवाय कई थाय अेवुां नथी. केळवणीथी 
स्वदेश प्रीती अने ज्ञान वर्श.े तेथीं कामनो अने रव्यनो उपयोग शी रीते करवो ते ध्यानमाां उतरशःे 

 
(१५) ...[माभसकातील येथील शब्द वाचता येत नाहीत.] सत्ता वरे् अने जलम घटे-अेवोराज्यनो बांदोबस्त 

जोइअे. अने र्ांर्ा वघ्याथी हाल जे बआेनी लोक भीख मागता अने रखडता फरे छे तेओ र्ांरे् वळगश.े अेक 
काममाां लोकोनो अेक सांप होय तयारे ते काम सारी रीते थाय पण आ देशना लोकोनो सांप तेवप्रकारनो नथी. 
बे भाई सगा होय तो पण तेओ लढी मरे छे. सांप न होवाथी बहु नुकसान थयाां छे. माणस अेकलूां  बहू भनबळं 
छे. सुतरनो एक ताांतणो होय तो ते तोडवाने मुश्केल नथी पण ज्यारें घणताांतणा भेगा थई वस्त्र वणाय छे 
तयारे तोडवा मुशा केल पडे छे. अेज प्रमाणे कोई मोटुां काम करवुां होय ने थोडा थोडा पैशा लोक आपे, तो 
घणो पैशो अेकठी थश ेअने कदापी नुांकसान थाय तो अेकने माथे पडे नभह. आ कारणथी सहीआरुां  करवानी 
रीत छे जुनी भवद्यानो घटारो थयो तेनुां मूळ कारण अेम छे के जे वखत लोको सांस्कृत भाषा बोलता थया, ते 
वखत सांस्कृत ग्रांथ कोइने उकले नही; अने आज हजारो वरस थया छताां पण घणा जण जाणता नथी के 
वदेमाां के शाांस्त्रमाां शुां छें? तेनु कारण अे छे के बर्ा ग्रांथो सांस्कृत भाषानी अांदर छे अने सांस्कृत भाषा घणी 
मुशकेल छे तेथी अे भणोने बीजो अभ्यास थई शकतो नथी अने प्राकृतमाां तो अे भवद्या छे नभह. हाल नवा ग्रांथो 
देशी भाषामाां थवा लाग्या छे. अने सांस्कृत जेवी प्राकृत भाषा प्रौढता पामश ेतयारेज नवाां ग्रांथो थश.े पण आ 
काम घणुां मोटुां छे माटे अनेक लोक मदद करश ेतयारेज अे काम पार पडछे. 
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बुिोप्रकाश-मे, १८७५ लीकणितरादो 
 

‘ईश्वव उधवना भार णरषे’ 
 
परमेश्वर छे के केम? अे आपणाने आगळ अभतशय सूखनो लाभ आपे छे के शा उपरथा? अे लाभ 

परमेश्वर आपणाने शा वास्ते आपे छे? अने तेणे आवाां आशानाां वचन आप्या छताां ते वचन पुरु करवाने अे 
समथध छे के केम? आ बर्ी बातनो भवचार थवो जोईअे. 

 
परमेश्वर छे के केम? आ आहीआ भसद्ध करी आपवानी काांई जरूर जणाती नथी. अेतो छेज. अेवुां 

आपणे मान्य करवुां जोईअे, तयारे अेटलूां  कबुल करीने, अे आपणने अभतशय सुखनो लाभ आपेछे अे शा 
उपरथी? आ प्रश्ननो आपणनें जवाब शुां मळे छे अे जोईअे. 

 
जेके, आतमा अमर छे. अने ते केटलाक जन्म अनांतकाळ सुर्ी जीवतो रेहेनार छे.आ भवषय बहु 

कठण छे, अने अे उपर अेक जुदुांज प्रकरण थश.े अने जेटलूां  थोडाकमाां बयान थशें तेटलुां  करीने अेवुां बताव े
छे के, आतमा अमर छ अने ते आ देह मरण पाम्या पछी हमेशनी कस्थती होय, अेम कोईपण सुख दुःख 
भोगाववा लागश.े.. 

 
जे के, आपने आ सृष्टीमाां माणस सांबर्ी अेवो कोई भवलक्षण भनयम जोईअे छीअे के माणस उतपन 

थयु जेटले अे आरांभमा छेक बाल्य अवस्थाना होय, अेटले ते वखते के काई पण समजतूां नथी, तोपण 
उत्तरोत्तर जेवी जेवी तेनी कस्थभत पलटाई जई ने तेनी कल्पना अथवा भवचारशक्ती अे पण वछेछे, अन आखरे 
उत्तम अवस्थामाां चढेछे. 

 
ते प्रमाणे तेनो देह पण वर्तो जाय छे, अने केटलाक काळे वृद्ध थईने अथवा खोटा कृतय करयाथी 

पतन पामे छे. परांतु आ जेवो माणसना देहनो वखते. फेरफार थायछे तेवीज तेनी वयमाां आतमा करीने जे 
चैतन्यछे तेनी वयमाां पण थायछे, अेवु केहेवाने कोई आर्ार जडतो नथी, जे चैतन्य नानापणमाां होय छे तेज 
मोटापणमाां पण होय छे अेनी वचमा काांई न्यनूाभर्क होतुां नथी. 

 
बीजो दृष्टाांत जोके शभररनो एकाद अवयव काप्योथायतो आतमाने काांई इजाथती नथी. करणा के अे 

ठेकाणे अेकाद लाकडानो हाथ लगाड्यो होय तोपण चाले; अेमज जो आतमानो कोई भाग जता रेहेतो, तेम 
थाय नभह ते उपरथी आवु भसद्ध थश ेके आतमा शरीरथी व्यभतभरक्त छे, अथवा शरीर पतन पामवानी वखते 
तेनो क्षय थतो नथी. ज्यारे आतमानो क्षय थतो नथी, तयारे ते तेनी पछवाडे रहे छे ते भसद्धछे. 

 
वारु? हव े आतमाने हमेशा वास करवाने अथवा कोईपण कस्थती जोईअअे े उघाडुांछे तयारे अेजे 

कस्थभतछे तेनीज वयमाां आपणने परमेश्वरे अभतशय सुखनो लाभ आपीश अेवुां कहेळुछे ने आपणने आशाछे ते 
आशाअे वर्ारेवार आपणे आ जगतमाां न वताअे तो तेनो उलटो पभरणाम थश,े अेटले आपणने अनांतकाळना 
दुःख भोगववा पडवानाां छे, तयारे आ केटलो मोटो प्रसांग छे जुवो वारु? 

 
हव े आ लाभ आपनने खरे बात थश े के नही अेनो पेहेलेथी भनणधय थवो जोईअे कारण के तेथी 

आपणने भवश्वास पडतो नथीवास्ते उपर कहेलछुां, तयारे आ ज्ञान उपरथी भसद्ध थाय छे ने आपणने हमेश 
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अनुभव छे के जे आपणे दुराचारी थी वरतीअेअेटले सृष्टीना भनयमनो भांग करीने अेथो भवरुद्ध चाली अे, 
अथवा नीती, न्याय अने र्मध आवातो भवश ेआपणे आपणा नेत्र उपर अज्ञानना ढोंग करीअे तो आदेहमाां छताां 
अनेक तरेहनाां दुःख तथा सांपत्ती अने सांतभत अने कीतीनो नाश, रोगनी वृद्धी, अथवा तेना पासेथी पीडा, अेवा 
दुःखो भोगववा पडे छे, आ अेक सृष्टीनो भनयम छे के जे टळतो नथी. 

 
कदाभप केटलाअेक प्रसांगे आ पभरमाम तत् काळ नष्ठोतपभत्तसमान आवछेे, जेमके अेक आदमी बीजाने 

फोस लावीने तेनु रव्य हरीले. अने तेने र्का खवराव ेछे, अने पोते पलाांठी उपर पलाांठी मुकीने पुख्तरीते 
भोजन करे छे, नें ते माणसने तेना दुष्ट कमधनाफळ तरतनाांतरेतज मळताां नथी अे खरुां  छे, तोपण ते तेने 
कदाभप प्राप्त थवानु नथी, अेवुां कहेवाने आपणने कशो आर्ार नथी, अने केटलाांक माणसो एक वखते 
पोताांना अप्रामाभणकपणाथी मळेला रव्यनो उपभोग लेताां बीजे काळे मोटी दुःखकारक कस्थतीमा आवता 
आपणे जोईअे छीअे कारण के खोटाना पभरणाम खोटा छे, अेतो भनयमछे के पछी तेने खरेखात दुःख भोगववु 
पडश,े तेमज आपणे जो सदाचरणथी चालीअे तो आपणने परमेश्वर घणा सुखनो लाभ आपश ेअेवूां आपणने 
ज्ञान थय, अने अे आपे अे छे भसद्ध छे. 

 
हव ेसुख आपवानी आशा परमेश्वर आपणने केम हेरवाडे छे? आ प्रश्न उतपन थायछे, अेनु अेटलुज 

समार्ान छे के जे परमेश्वरे आपणने जन्म आप्यो अे आपणा उपर प्रीती करीने आपण सवधदाां पालण पोषण 
करे छे. अे कोई दहाडो आपणु खराब इच्छतो नथी, जुओ के जगतमाां बापनी छोकरा उपर केटली माया 
होय छे? अने अे छोकराओने भशक्षा पण करवाने कोई दहाडे चुकता नथी, तथाभप ते रव तेनाभह तेना वास्ते 
छे छोकरा कदाभप खराब, घातकी, दुष्ट होय अथवा वखते पोते बाप उपरजो शस्त्रर्युध तोपण बाप छोकरानु 
कोई दहाडे खोटुां इछतो नथी अेवु आपणे जोईअे छीअे, अने जेने तेनो अनुभव छे तेवा मायाळु बापनी वात छे 
तोपण बर्ा करता जे श्रेष्ठ शक्तीमान अथवा कृपाळु, बघा माणस मात्रनो बाप, आपणने अे जे आशा देखाडेछे 
ते आपणा कल्याणने वास्ते छे. अे आपणा सुखने वास्ते छे, अे खरेखात भनियी ठरे छे. 

 
हव े परमेश्वर जे वचन आपे छे ते परुूां  करवाने समथध छे के केम? आ अेक छेलो प्रश्न रह्यो. आ 

प्रश्ननो उत्तर घणाज टुका माांछे, आपणी आसपासनी बघा सृष्टी तरफ थोडुांक लक्ष आपीनेजुओ, अेनी वचमाां 
शी रीतना चमतकार छे, जुओ बर्ो वहीवट केवी सारी रीते चाले छे? कोई ठेकाणे लगारे पण ओछुां वर्तुां 
साभांळवामाां आवतुां नथी, अकाशमा हमेशा गोळा देखाय छे ते केवा आप आपणाां काम हमेशाां भनयम थी करे 
छे. जेवी रीते मेहेताजी छडी लेईने हमेशा तेमना उपर उभोज छे, जेनी तरफ जोईअे तेनी तरफ न्याय छे, आ 
असांख्य मोटा मोटा चमतकार आपणी नजरे पडे छे, के जेनी अपणाथी कल्पनाअे पण कराती नथी; अने 
आवी रचना करवानुां जेनाांमा सामर्थयध अने चातुयध छे अेज वचन आपश ेअथवा आशा देखाडश ेते पूणध करवाने 
समथध नथी अेवी शांका पण मनमाां लवाथी नथी. 

 
हरे सवध प्रश्ननो खुलासो थाय तो आ उपरथी परमेश्वरना पगनी पासे भाव राखवो अे अवश्य छेअेवुां 

भसद्ध थयुां अेटलुांज नही पण तेना करता आ जे बघा भवचार कहेला छे ते सतय छे अेवुां अपणे नकी समजु शुां. 
माटे तेनुां अवलां बन करवुां अे आपणे र्मध छे ते वास्ते दृढ भाव र्रीने आपणी आगळ थनारी सुखोतपत्ती करी 
लेवी अेज उत्तम मागध छे. 

 
बुिोप्रकाश, भडसेंबर १८७३ लीकणितरादो 
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‘संस्कृत गं्रथीणरषे’ 
 
(१) बहदुस्थान-जेने भरतखांडनी आयावतध कहे छे ते देशनी उत्तरमाां भहमालय अने बीजात्रण 

भदशामाां दरीओ आवलेो छे. अने वायव्य भदशामाां अफगानीस्तान अने इशानमा ब्रह्मदेश छे. आ भदशामाां जो 
लोग रहे छे तेओमाां असलथीज वरणाश्रमना भवभाग छे. ते माां ब्राह्मण, क्षात्री, अने वैश्य, आ त्रणने द्वीज 
अेटले आयध कहेवाय छे. अे लोक उत्तर पभिम (काश्मीर) माांथी आ देशमाां आवीने वश्या. अेम कहेवाने 
केटाल अेक पुरावा छे. अने तेमना पेहेलाां अहींआां जे असलना लोक रहेता तेओमाांना आज केटला अेक छे, 
जेवा के, भील, गोड,ठाकरडा माहारा इतयाभदक ते उपर कणाबी लोक दभक्षण तरफथी आवीने रह्या, अने 
इतर तरफथी जो द्वीज आव्या ते अने असलना अभहआना रेहेवाशी तथा दभक्षणथी आवलेो कणबी अे बर्ा 
शळेभेळ थई गया. तेमाां कणबीनो चोथो वणध गणायो पण द्वीज लोकोनो जेम जेम फेलाव थयो तेम तेम वदे 
र्मध, अने सांस्कृत भाषा अने ब्राह्मणोनो अभर्कार प्रसरतो गयो. ते छेक दभक्षणमाां कन्याकुमाभरका सुर्ी गयो. 
अभहआ असलना रेहेवाशी भील इ. अने कळबी अे लोकेअे कई ग्रांथ रच्या होय अेम जणातु नथी. पण 
पाछळथी जे द्वीज आव्या तेमनामाां श्रेष्ठवणध जे ब्राह्मण तेमणे घेणा ग्रांथ रच्या छे. बघाय ग्रांथ करताां प्राचीन 
ग्रांथवदे अेना चार भवभाग छे. तेना नाम-रुग, यजुर, साम अने अथरवदे अने ते अकेकना पेटामाां सांभहता, अने 
ब्राह्मण छे तेने शाखा कहे छे अने प्रतेक वदेना पेटामाां शाखा अनेक छे. जेमके रुगवदेमाां, शकल, बाकल, 
शाांख्यायन, अश्वलान इतयाभदक. तेम ज यजुवेदना पेटमाां बे भवभाग छे १ लो शुकल अने अपस्तांब, 
भहरण्यकेशी, मतै्रायणी, सतयाषाढ, बौर्ायनी इतयाभदक. क्रष्ट्णमा गणाय छे. तेम साम वदेमाां राणायनी अने 
कौथमी इतयाभदक. तेमज अथर वदेमाां शौनकी अने पीपलाद इतयाभदक. 

 
(२) रुगवदेनी आठ शाखा छे अने शुकल यजुवेदनी पांदर अने कृष्ट्णयजुनी छश े अने सामवदेनी 

अेकहजार अने अथरवदेनी आठ, अेम पुरातन काळमा गणेलुां  छे पण तेटली आज मळती नथी, घणी अेकनो 
नाश थयो छे अेम जणाय छे, आ बर्ा वदेना ग्रांथ [अेटले माणसे रच्या नथी.] अपौरुष छे अेम कहेवाय छे अने बीजु 
अेनु नाम छाांदस अेम पण केहेवाय छे. त्रीजुां नाम श्रुभत पण कहे वाय छे. 

 
(३) वदेमा शुां छे. ते तपासता अेम मालम पडेछे के अनेक देवतानाां वणधन तेमने प्रसांन करवाने माटे 

भवनभत अने अनेक छांद थी गायन करेलुां  छे. ते देव कीया ते तपासता, अेम मालम पडे छे के अकग्न, सूयध, 
वरुण, चांर, अश्वनीकुमार, रुर, भवष्ट्णु, नकत इतयाभदक-अने गायत्री,उकष्ट्णक, जगती, भत्रष्टुप् इतयाभदक 
छांदमा आ मांत्रो छे. अेक देवाांतानी स्तुभत चाली ते सांपूणध थता सुर्ी जे वणधन थयुां तेनु नाम सूकत. अेक 
सूक्तनाां पेटमा अनेक वगध अन वगधना पेटाांमा भरचानो भाग छे. अने भरचाना भागमाां अर्ध भरचानो भाग छे. अने 
अर्ध भरचाना पेटामाां पदनो भाग छे. 

 
(४) जे शब्दने भतगांत के, सुबांतनो प्रतयय लागे छे, तेने पद कहेवाय छे. अने वदेमाां बर्ा पदज छे, 

तेथी पद प्रकृभतथी वदे अेम कहेवाय छे. अने पदनी गुांथणी करीनें, जे भरचा वगध इतयाभदक करया छे, ते अेनी 
भवकृभत कहेवाय छे. अने जे वतानो उदे्दश करीने जे सूकतमाां वणधन छे ते देवता उपरथी ते सुक्तनुां नाम पडे 
छे, जेमके अकग्नसूक्त, भवष्ट्णसूूक्त, परजन्यसूक्त इतयाभदक. अेक रुगवदेमाां अगीआर सूक्त छे अेम कहेवाय 
छे. अे प्रतयेक सूक्तने रुभषतो खरो, पण तेने सूक्तनो कता न कहेता रष्टा केहे छे. अने केटलाअेक ग्रांथमा 
अेने कता पण गणे छे घणु करीने वदे अपौरुष छे अे मत ज्यारथी चाल्युां तयारथी तो रुभषओने कतां नथी 
समजता. 
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(५) आ सुकतो अेटले मांत्र प्रथम रुभषना मुखमा हता अने, ते छुटक हता, ते वदेव्यासे बर्ाां भेगाां 
करीने तेनु नाम सांभहता अेवुां पाड्युां-तेमाां अमने जे घणुां प्राचीन मालुम पड्युां ते रुगवदेमाां नाख्युां अने ते करताां 
अवाभचनजे मालुम पड्युां ते यजुमाां अने ते करता अवाभचन मालुम पड्युां ते साममाां, अने तेनाथी जे अवाभचन 
ते अथरवदेमाां गण्युां केटला अेकनुमत अेवुांछे के स्तुभतनो भाग रुगवदेमाां छे. अने यज्ञ यागाभदकनु काम 
यजुरमाां, अने गायननुां साममाां अने अभभचाराभदक [मारण, मोहन, वशीकरण आभदक] कमधनु अथरवदेमाां छे. माटे अेम 
कहेवाय छे के रुगवदेमाां हौम्य, अने यजुरवदेमाां आध्वयध, अने सामवदेमाां उद्गीत अने अनुष्ठान प्रकरण 
अथवधणमाां छे. वळी चारे वदेनाां चार उपवदे गणाय छे. तेमनाां नाम आयुवेद-भशल्पवदे गाांर्वधवदे-अने अथवध 
अेमा र्नुवेद. 

 
(६) सांभहताांना ग्रांथमाां वणंन, अने स्तुभत, अेज छे पण प्रयोग नथी ते प्रयोग ब्राह्मण नामना ग्रांथमा 

बताव्या छे के अमुक सूक्त अमुक काममाां भणवुां, अेनुां नाम प्रयोग अथवा भवभनयोग तेनी आज्ञा ब्राह्मण नामना 
ग्रांथमा छे, प्रतयेक सांभहताने केडे ब्राह्मण वळगेलुां ज छे तेनाां नाम. अेतरेय, कोभषतकी शतपथ, तैतीयध 
षड बवश, अने गोपथ अथवधणमाां छे इतयाभदक. 

 
(७) उपर जे शुक्ल यजुवेदनी पांदर शाखाओ. लखी छे. ते पांदरे नाजयानु अेक नाम वाजसनीय छे. 

अने क्रष्ट्ण यजुवेदनी जे शाखाओ बतावी छे. तेनु नाम तैतीयध आ भेदनुां कारण अेवुां छे के व्यासजी अे प्रथम 
यजुवेदनो भाग वैशांपायन जे भशष्ट्य हतो तेने सोप्यो. अने तेने तया घणा अेक भशष्ट्य भणता हता, तेमाां 
याज्ञवल्क्य पण हतो. तेनी अने गुरु वैस्यपायननी लढाईथवाथी याज्ञवल्क्ये तेनी पासेथी भणवुां छोडी दीघुां. 
अने नवी शाखा स्थापन करी तेनुां नाम वाजसनीय अेवुां पाड्युां. वैभदक ग्रांथनो उपर लख्या प्रमाणे इभतहास छे, 
अने तयार पछी बीजा ग्रांथना भागने ‘आषध’ कहेवाय छे. अेटले ऋभष अे करेला तेमाां बहु प्राचीन ग्रांथ ते सूत्र, 
जेमके अश्वलायन, साांख्ययन, गोभील, शौनक आपस्तवां इतयाभदक-सूत्रनी मतलब अेवी छेके प्राचीन 
ब्राह्मण ग्रांथमा बहु भवस्तार छे तेनु थोडा शब्दमाां, कमधनी सूचना, अथधवाद, भवगरे मुकीने करो छे. बळी बीजु 
ब्राह्मणना ग्रांथनी भाषा बहुजुनी थई अेटले समजाय अेवी न होती, तेथीअेग्रांथ बाांध्या छे. पण तेमा घणुां करीने 
बे भाग थाय छे. १ लो श्रौत अने स्मातध अथवाां ग्रहय श्रौत भागमाां अकग्न साध्य जे यज्ञ यागाभदक क्रीया, 
आकग्नष्टोम, वाजपेय इतयाभदक. कमधनुां प्रकरण लख्युां छे अने गृह्य भागमाां लग्न, व्रतबांर् इतयाभदक सांस्कार 
लख्या छे बीजा वदेने लगता ग्रांथ ‘सवानु क्रम’ जेमा प्रतयेक मांत्रना रुभष, अने देवता बनाव्या छे, अने 
भरगभवर्ान करीने बीजा प्रकारना ग्रांथ छे तेमाां मांत्रनो फळादेश बताव्यो छे. रुगवदे उपर शौनक रुभषअे, 
भरगभवर्ान, अने सांवानुक्रम रच्या छे. बीजा वदे उपर बीजा रुभष ओ अे रच्या छे. 

 
(८) ब्राह्मण ग्रांथमा बे भाग थायछे, एक ‘कमध–ब्राह्मण’ अने एक ‘अरण्यक’ तेमाां ब्रह्मभवचार अने 

अन्तेभष्टक कमध लख्याांछे अने जे ग्रांथने उपभनषद कहेछे. ते ग्रांथ केटला अेक सांभहतामाांथी, केटलाएक 
ब्राह्मणमाांथी अने केटलाएक अरण्यकमाांथी भनकळेला छे. जें भागमाां कमधनो भवचार नहीं पण आतमानातम 
भवचार छे. तेमनेज उपभनषद कहे छे. 

 
(९) वदेना षड अांग कहेवाय छे, अने ते अांगमा व्याकरण शास्त्र, छांदशास्त्र, जोभतषशास्त्र, भनरुकन, 

भशक्षा, सूत्र अेटलाने छे अांग केहे छे. तेमाां व्याकरण नु सूत्र पाभणनीय रुभष अे कयंु छे. ते उपर पातांजली अे 
महाभाष्ट्य कयुध छे. अने ते उपर कौमुदी शखेर, कयटै इतयाभदक मोटा ग्रांथ बन्याछे तेमज छांद शास्त्र उपर 
वदेनो आर्ार लईने बपगळ, इतयाभदक ग्रांथ थया छे, ज्योभतष, उपर गभणत भाग, मुहुतध भाग अने होरा, आ 
त्रण प्रकार छे. गभणत भागमा, भसद्धाांतना ग्रांथ ‘सूयं भसद्धाांत’ इतयाभदक अढार छे. ते ऊपर पौरुष ग्रांथ पण 
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अनेक थया छे. भनरुकत बे वदेनो कोश छे. अने ते उपर बीजा अमरकोश, मेदनीकोश, अेकाक्षरी इतयादी 
बावन कोश यथा छे. अेम कहेवाय छे. भशक्षा, अेटले वदे भणवानी रीत, ते उपर भशक्षा अने प्रभतशाख्य मळीने 
पण बावन छे. अने सूत्र अेटले कल्प, अने समयचाभरक सूत्र, अथवा र्मधसूत्र कहेवाय छे. ते उपर वृभत्त अने 
टीकाओ, स्मृभतओ घणी थई छे. अे प्रमाणे अांगना ग्रांथनो भवस्तार छे. 

 
(१०) सांस्कृत ग्रांथमा चार भवभाग छे. (१) छांद श्रुभत (२) स्मृभत अेटले आषधग्रांथ (३) पुराण, ते ने 

केटलाएक जुदुां गणेछे. अने व ेपुराण पछी जेटला ग्रांथ थया. तेने पौरुष ग्रांथ कहे वाय छे. तेनुां कारण अेछे जे 
आशरे सांवत ६०० के सातसेथी लोकोने अेवी समजण पडी के हव ेआदेशमाां रुभष नथी. ने नवो ग्रांथ करवो 
नही, ने प्राचीन जे ग्रांथ थया छे तेमाां फेरफार पण करवो नही, जेवुां मानीनें बठेा तार पछी जे कभवओ 
काळीदास इतयाभदक थया, तेमना ग्रांथने पौरुष इतयादी कहे छे. तेथी आषध तयने पौरुषने भेद पड्यो. 

 
(११) केटलाएक मानवुां अेवुां छे के ग्रांथना बे प्रकार छे. १ लो भनगम २ आगम. भनगममाां वदे शास्त्रअने 

पुराण. अे दक्षणमाांगधता ग्रांथ अने तांत्र इतयाभदक वाम मागधना अथवा मांत्रशास्त्रना ग्रांथ अे आगममाां गणे छे. 
 
(१२) जे चौद भवद्या केहेवायु छे, तेमाां चार वदे, अने चार उपवदे, अने षड अांग, अे चौदने चौदा 

भवद्या कहे छे. 
 
(१३) चार उपवदेमा ‘आयुवेद’ अेटले वैद्यक शास्त्रना घणा ग्रांथ छे. र्न्वांतरी सप्तरुभष सांभहता, 

चरक, सुश्रुत, वागभट, शारांगर्र इतयादी तेज मुळज गाांर्वध वदेनो घणो भवस्तार थयो छे. मूळ नारद, अने 
भरतना गान, नृत भवश ेग्रांथ छे. जेवाके सांगीत रतनाकर भवगरे अने भशल्प अने र्नुवेद अे बे उपवदेना ग्रांथ 
मळता नथी तेथी नष्ट थयाां हश ेअेम लागे छे [(भशल्पना “राजवल्लभ”वगैरे ग्रांथो छे.)] 

 
आ वैभदक ग्रांथनी पछी रभषमांडळीमाां घणी तकरार उठेलीं जणाय छे, ते आ बाबत के अेक देव साचो 

के, अनेक देव साचो? अेभवषे भवचार थताां थताां षड दशधन अथवा षड शास्त्र उतपन्न थया. तेमनाां नाम साांख्य. 
न्याय. वैशषेक योग, पूवधभममाांसा अने उत्तरमीमाांसा अेमाना उत्तर मीमाांसाने वदेाांत कहेवानो पभरपाठ छे आ 
षड शास्त्रना मूळ ग्रांथ सूत्रो छे. अने ते सूत्रो उपरे टीकाओ अने भाष्ट्य, अने वृभत्त दीभपका इ. रचीने ते सूत्रकार 
रुभषना मननो खुलासो. कयो छे, ते उपरथी. अने भववाद थई अी अनेक शास्त्रना अनेक ग्रांथ उतपन्न थया छे. 

 
सूत्रकार ऋभषनुनाम शास्त्रनुनाम सूत्रकार ऋभषनुनाम शास्त्रनुनाम 

 कपील साांय कणाद न्याय 
 पातजली योग गौम वैशषेक 
 जैमुनी पूवधभममाांसा व्यास उत्तरभममाांसा 

 
(१४) व्याकरणने लगतुां अेक अलां कार शास्त्र छे तेमाां भाषणना रसनुां वणधन कयंु छे. तेना रसमार्व 

कुवलायनांद इतयादी घणा ग्रांथ छे. 
 
(१५) महापुराण अठार छे. अने तेटलाांज उपपुराण छे, अने तेटलीज सांभहताओ छे. आ ग्रांथने 

केटला एक स्मृभतमाां गणे छे अने केटला एक जुदा गणे छे अे ग्रांथोनी उपासना मागध भनकळयो. षड शास्त्रना 
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ग्रांथ ज्ञानना छे, अने वदेना ग्रांथ कमधना छे. कमध अने उपासना अे बनेे प्रवृभत्त सागध कहे छे. अने ज्ञानने भनवृभत्त 
मागध कहे छे. 

 
वाकल्मकी रामायण आदी काव्य कहेवाय छे. अने भारत इभतहास कहेवाय छे. आषध ग्रांथनो दहा सुर्ी 

भवस्तार छे. 
 
(१६) पौरुष ग्रांथमा काव्यना, नाटकना, कथाना अने र्मधशास्त्र सांबांर्ी महाभनबांर् अेटला गणाय छे. 

भशवाय वैदकशास्त्र जोभतष, अलां कार व्याकरण अे भवश ेघणा पुरुषोअे ग्रांथ कया छे. ते बर्ा पौरूष ग्रांथमा 
गणाय छे. जेमके कालीदासनु रघुकाव्य, बाणकभवनु उत्तररामचभरत्र, वणेीसांहार नाटक, रसमार्व, शखेर 
कौमुदी, भास्कराचायधनु ग्रहलाघव वागभटनु वैदक, अने कमलाकार नो भनणधयबसरू् अने हेमारी मार्वना 
ग्रांथ पाभरजातक, मयुख, कौस्तुभ इतयादी भनबांर्मा गणाय छे. 

 
(१७) मांत्रशास्त्र अेटले वाममागध तेमा तांत्र रहस्य, यामल इतयादी उपासनानाां ग्रांथ छे. पण अे 

उपासना र्मधशास्त्र भवरुद्ध छे माटे. अे ग्रांथ पाखांडमाां गणाय छे. 
 
(१८) साांख्यशास्त्रमाांथी बौर्मत नीकळयुां छे. अने बौर्मतमाांथी जैन उतपन थयो तेमणे पण घणा 

ग्रांथ करया छे. शांकराचायधमाथी उत्तर भममाांसानु प्रभतपादन घणु थयुां. अने तेमणे करेला घणाक ग्रांथो छे. अेज 
प्रमाणे उपासनाना ग्रांथ रामानुांज, लींबाकध  मध्व वल्लभाचायध इतयाभदक भवष्ट्णु भक्ती प्रभतपादकाचायध थया 
तेमणे साभत्त्वक उपासना भवषे घणा ग्रांथरच्या छे. 

 
(१९) दरेक देशमा जे प्रमाणे ग्रांथ होय ते प्रमाणे ते देशना लोकोनु ज्ञान होय छे. बहदुस्थानमाां 

ग्रांथकार बर्ाय ब्राह्मण हता अनेतेओ घणु करीने क्षभत्रओना गोर हता. तेथी आ देशमा राजाओना जे मोटा 
मोटावांश जेवा के सूयधवांश, चांरवांश, इतयाभदक थया; तेमना भतहास ब्राह्मणो अे लख्या छे. ते भशवाय पोतानु 
जे कमधकाांड तेबाबत ग्रांथ लख्या छे. अने ईश्वरने शीरीते ओळखवो. ते भवषे बुभद्धथी भवचार करवो अने जगत 
पांथ महाभतूाभदकथी उतपन्नथयुां छे, तेनु आभद कारण कोण हश े अेभवश े अनुमान प्रतयक्ष अने शब्दप्रमाण 
इतयाभदक प्रमाणोनी शीरीते उपयोग ईश्वर भसद्ध करवामा करवो? आ भवषय उपर मानभसक शास्त्र भवषो ग्रांथ 
घणा छे भशवाय जोभतष, वैदक, गायन इतयाभदक उपर पण ग्रांथ छे. अने शब्द शास्त्र, जे व्याकरण ते उपर 
पण ग्रांथ छे. भशवाय काव्य नाटकाभद ग्रांथमा नाना प्रकारना रस अने अलां कार इतयाभदक घालीने 
अद भतुवणधन करयूां छे. 

 
(२०) आचार, नीती, अने राजनीभत अे भवषेषण ग्रांथ रच्या छे. अने मूळमाां जे वैभदक र्मध चालतो 

हतो ते षड दशधन थयाथी भागी गयो. अने षड दशधनमा अेकनु अेक मळे नभह, तेथी घणी तकरार उतपन्न थई. 
तेथी ज्ञानमागध भागीने उपासनाकाांडनु जोर वध्युां अने ते उपासनामा अनेक देवता पुराणो थयायी अनेक 
प्रकारनी उपासना उतपन्न थई. तेथी शवै वैष्ट्णवादीक अनेक मागध उतपन्न थया-अने पुराणमा लख्या प्रमाणे 
भशव भवष्ट्ण,ु राम, कृष्ट्ण इतयादीनाां मांभदरो थवाथी तेमनु भजन अद्याभप सुर्ी चाले छे, आ बर्ाय ग्रांथमा बदोष 
मोटा छे. अेक तो कोअी इभतहासनी मीती मळती नथी, अने स्थाननुपण बराबर ठेकाण नथी. अने ते ग्रांथ 
अेक बीजाथी घणा भवरुद्ध छे. अेएक दोष अने बीजो दोष अे छे के ग्रांथकार जे ब्राह्मण तेमणे दरेक ग्रांथमा 
पोतानु महत्त्व पण वर्ायुध छे ते उपरथी शांकरस्वामीअेअेम बयान करयुां के कमधथी मोक्ष नही, अने ज्ञानवडेज 
मोक्ष छे, एम कही लोकोने उपासना मागध माांथी काढीने ज्ञान मागधमा नाांखवानो यतनकयो अमे हालना 
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ब्रह्मसमाजवाळा पण अेज यतन करे छे. जेने जे गम्यु ते खरुां  अमे कोई ते वजाणता नथी. अने बनदता नथी, 
सदाचरण ते सुर्मध, अने दुराचरण ने अर्मध जाणवो. 

 
(२१) हव ेसांस्कृत ग्रांथो बहु प्राचीन काळमा थअेला अने आज बे हजार वरसथी अे काम बांद पडयुां 

छे. तेथी सुर्ारो थयेलो नही. अने र्मध सांबांर्ी मतनी केटली वखत सुर्ारो थयेलो, पण बीजा शास्त्रसांबांर्ी 
नही अने हाल कोलांबस इतयाभदके समुर पयधटन करी पृर्थवीनो शोर्करी, भगूोलभवद्या उतपन्न करी. अे शास्त्र 
सांस्कृतमाां जणातु नथी. पुराणोमाां जे भगूोल छे ते केवळ ककल्पत अने अद भतुरस उतपन करवाने लखी छे. 
पण कई तपास करी लखी होय अेम जणातु नथी. तेजप्रमाणे भशल्प, युद्धकौशल्य, वैदक, जोभतष, यांत्रशास्त्र, 
पदाथधभवज्ञान, रसायन, अथधशास्त्र इतयाभदक भवज्ञाने. हाल ने युरोपमाां सुर्ारो थयो छे, तेनो लेश सांस्कृतमाां 
नथी.अने जुना पुस्तको जे ब्राह्मणे भणभण करेछे तेमाांथी अे भनकळवानु नथी. अने ब्राह्मणी भवज्ञानो 
भनरुपयोग जे हाल मालम पडे छे तेनु कारण अेज छे. साांप्रतकाळमाां अे भवद्याव्यथध थई पडी छे. माटे 
आगळना ब्राह्मण भास्कराचायाभदके यवनदेशमा जाईने जातक रमळ अे भणीने तेना सांस्कृत ग्रांथ करया. 
हेमाडपांथ पण लां कामा जई केटली एक भवद्यालाव्यो. ते प्रमाणे आजना लोको ज्याां भवद्या अने हुनरे छे. ते 
ठेकाणे जई भशखश ेअने ते आ देशमाां आवीने प्रगट करश.े तयारे यूरोपनी, अने बहदुस्ताननी बरोबरी थश.े 
अने अभहआां रव्य अने र्ांर्ो रहीने पारका देशमा लक्ष्मी जाश ेनभह. जो आम नही थाय तो आ देश उांचा सुर्ारा 
उपर आवनार नथी. 

 
बुिोप्रकाश, मे १८७३, पृष्ठ ९८–१०६ लीकणितरादो 

 
‘उधणनषद णरषे’ 

 
उपभनषद अे नानाां नानाां पुस्तको छे. तेमाां घणु करीने ब्रह्मभवचार करेलो होय छे, वदेाांती, सांन्यासी, 

ब्रह्मवादी, अेकेश्वर मतवाळा इतयादी अे ग्रांथोने माने छे. 
 
शांकराांचाये मुख्य त्रण ग्रांथ रच्या छे. तेनु नाम प्रस्थानत्रय छे. ते मानुां (१) शारीर सूत्रनुां भाष (२) 

दशोपभनषदनुां भाष्ट्य अने (३) गीतानु भाष छे. हव ेअे दशोपभनषदा भाष्ट्यमाां जे दश उपभनषद लीर्ा छे तेना 
नाम. 

 
(१) अैतरेय–अे उपभनषद ऋगवदेना अैतरेय ब्राह्मणना अरण्य भागमाां छे. 
(२) तैभतरीय–अे उपभनषदनी त्रण वल्ली छे तेना नाम भ्रगु, आनांद अने भशक्षा ते ऋष्ट्ण यजुवेदना 

तैभतरीय ब्राह्मणना अरण्य भाग छे. 
(३) इशावास्य–ते शुकल यजुवेदनी माघ्यांभदनी शाखानी सांभहताना छेला भागमाां छे. 
(४) बृहदारण्यक–ते शुक्ल यजुरवदेना शतपथ ब्राह्मणना छेला भागमाां छे. 
(५) छाांदोग्य ते साम वदेना छादोग्य ब्राह्मणना छेला भागमाां छे. 
 (६) मुांडक 

} ते अथवधण वदेना ब्राांह्मणना अरण्य भागनाां छे 
 (७) माांडूक्य 
 (८) कठ 
 (९) प्रश्न 
 (१०) केन 
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आ दश उपभनषदो शांकराचायाना वरवतमाां हताां अे भसद्ध छे. पण तयार पछी केटलाां एक नवाां 
उपभनषद बनाववामाां आव्या छे तेनुां कारण के जे पांथवालाने वदेनो आर्ार लेवानी जरूर पडी, तेमने मूळ 
वदेनाां मांत्र भागमा के ब्राह्मण भागमा तो कोईथी काांई उभेराय तेवु नोहोतुां. केमके तेतो प्रभसद्ध थई गअेला 
हता पण जे छुटाां पुस्तको हतो तेमा नवु रचीने घाले तो नभे तेथी जुदा जुदा मतवाळाअे पोत पोतोना 
उपभनषद जुदाां रच्याां छे. अने वदेनी घणीएक शाखाओ पायमाल थई गअेली छे. तेथी कई शाखानुां क्युां 
उपभनषद तेनो पत्तो लागतो नथी. ते उपभनषदो पण घणा थई पड्या छे. नवीन रचेला उपभनषदोमाां ब्रह्म 
भवचार नथी. पण घणु करीने उपासनानो भाग छे.अथवध वदेना अरण्यकमाां बावन उपभनषद कहेवाय छे. ते 
माना पाांच उपर लख्याां छेअने अनांदवल्ली तथा भ्रगुवल्ली पण तेमाांज गणाय छे, अेटले ते सात अनें कठनी 
उत्तरवल्लीने जुदा गणता आठ थाय अने पाांच उपरना अे रीते शांकराचायधना रचेला तेर थाय छे. बाकी ३९ 
रह्याां तेना नाम नीचे मुजब. 

 
(१) ब्रह्मभवद्या (२) क्षुभरक (३) चुभलक (४) भशर (५) अथवधशीषध (६) गभध (७) महोपभनषद (८) 

ब्रम्होपभनषद (९) प्राणाकग्नहोत्रक (१०) वैतथ (११) अदै्वत (१२) आलात शाांत (१३) नीलरुरोपभनषद 
(१४) नादबबदु (१५) ब्रह्मबबदु (१६) अभ्रतबबदु (१७) ध्यानबबदु (१८) तेजबबदु (१९) योगभशखोपभनषद 
(२०) योगततवोपभनषद (२१) सांन्यासोदभनषद (२२) अरुणोपभनषद (२३) कष्ठश्रुतोभनषद (२४) 
बपडोपभनषद (२५) आतमोपभनषद (२६) नृबसहोपभनषद (२७) नोरायणोपभनषद (२८) बृहन्नारायणोपभनषद 
(२९) उत्तरबृहन्नारायणोपभनषद (३०) सवोपभनषद (३१) वल्योपभनषद (३२) हांस (३३) परमहांस (३४) 
गारुड (३५) कालाकग्नरुरोपभनषद (३६) जाबालोपभनषद (३७) पूवध रामताभपनी (३८) उत्तर रामताभपनी 
(३९) आश्रय. 

 
अे वर्ाां मळीने बावन उपभनषद थाय छ. तेम रामताभपनीमा रामनी, अने नृबसहताभपनीमा नृभसहनी 

उपासना छे. नारायण उपभनषदमाां नारायणनी उपासना छे. 
 
काळाकग्नरुरमा भस्मनो भवषय छे. बाकीमा योग शास्त्रनो भवषय सांन्यासीनो र्मध इतयादी छे. 

गारूडमाां सपधनुभवष काढवानुां छे. गभंमा उतपभत्तनी कथा छे 
 
अे बावन भसवाय बीजा उपभनषदो छे तेना नाम– 
 
(१) प्रणव–अथवध वदेना गोपथ ब्राह्मणमाां छे 
(२) कौभशतकी–साांख्यायानी शाखाना ब्राह्मणमाां छे 
(३) मतै्र्युपभनषद–तेनौ पत्तो नथी. 
 (४) कोलोपभनषद } ते वाममागीनाां उपभनषदो छे. 
 (५) सुन्दरताभपनी 
 (६) शाांभोपभनषद 
 (७) भावनोपभनष 
(८) गोपाल ताभपनी–ते क्रष्ट्ण, उपासनानु अथवा भवष्ट्ण ुउपासनानु छ अने १६१०८ राणीओ छताां 

कृष्ट्णने ब्रह्मचारी केहेवा ते वात पण तेमाां छे. 
(९) मुकक्तकोपभनषद–तेमाां रामनी उपासनानो भवषय छे. 
(१०) गणेशताभपनी–तेमाां गणेशनी उपासनानो भवषय छे. 
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(११) भनरालांब–तेमाां तयागीना र्मध छे. 
(१२) श्वेता श्वेतर–तेमाां भवष्ट्णुनी भक्ती छे. 
(१३) कभलसांतणोपभनषद-तेमा नामस्मरणनोभवषय छे. 
 (१४) गणपभतअथवधशीषध } तेमाां गणेश उपासना छे.  (१५) हेरांबोपभनषद 
(१६) वज्रशूची–तेमाां जाभत भववके छे. 
(१७) गोभपचांदोपभनषद–तेमा गोपीचांदननु महातम्य छे. 
(१८) देवीउपभनषद–ते देवीउपासनानुां छे. 
(१९) भशवोपभनषद–ते भशवनी उपासननुां छे. 
(२०) अल्लोपभनषद ते अल्लानी उपासनानुां छे. 
 
तेमानो घणो खरो भाग जुदा जुदा देवोनो तेमना भक्तोअे करेलो छे. अने छेल्लू जे अल्लोपभनषद लख्युां 

छे ते बर्ाय ब्राह्मण भागे छे. पण अकबर बादशाहनी वरवतमाां मुसलमानी र्मधने टेको आपनाने वास्ते ते 
अकबरनी प्रसन्नता मेळवावा सारु कोईअे करेलुां  जणाय छे. तेमाां एक वाक्य मात्र अथवधण सांभहतानुां छे ते 
मोटा अक्षरे लख्युां छे. घणाां खरा उपभनषदोमाां अेक बे वदेनाां खरा वाक्य लई बाकीनो भाग नम कल्पनानो छे, 
अे अल्लोपभनषद नीचे लखेलुां  छे ते उपरथी जणाय छे. 

 
अस्मल्लाां इल्लल्ले भभन्ना वरूणा भदव्याभनर्ते्त इल्लल्ले वरूणोराजा पनुदधदुः ॥ हयाभम भमत्रो इल्ला इल्लल्ल े

इल्ला वरूणो भमत्रो तेल कामाः ॥ होवारबमरो होतार बमरो महासुबरराः ॥ अल्लो जेष्ठां जेष्ट परमां पूणध ब्रह्माण 
मल्लाम् ॥ अल्लो रसुल महमद रकां बर स्मल्लो अल्लाम् ॥ आब्दल्ला बुक मेककां  ॥ अलाबकुां  भनखातकम ॥ अल्लो 
यजे्ञन हुतुहुतवः ॥ अल्ला सूयं चांर सवध नक्षत्राः ॥ अल्लो रुषीणाः सवध भदव्या इांराय पूव्यध माया परम अांतभरक्षाः ॥ 
अल्लोपृभथव्या अांतभरक्ष भवश्वरूपम् ॥ भदव्याभनर्ते्त इलल्ले वरूणो राजा पुनदधदुः ॥ इल्लाांकबर इल्लाांकबर इल्लाां 
इलल्ला भतलल्लाः ॥ उम अल्ला इलल्लाां अनाभद स्वरुपायाथधवणी शाखाां–हू–ही जनान पशून भसद्धान चल 
चरानदष्ठां कुरु कुरु फट ॥ असूर सांहाभरणी हूां ॥ अल्लो रसुल महमदरकां बर स्म दल्ले १ अल्लाम् इल्लल्लेतील्लल्लाः 
॥ इभत अल्लोपभनषद समाप्त 

 
बुध्दोप्रकाश जून, १८७५ पृ. १२१–१२४ लीकणितरादो 

 
‘ऋणषणरषे’ 

 
ऋभष अे शब्दनो अथध गायन करणारों के प्रवास करनारो अेवो थायछे. घणा प्राचीन रुषी तो जेमना 

मुखमाथी वदे भनकळयो ते छे. ते ऋभष छांद रूभप कहेवाय छे. ऋषेमत्र कृतास्तो मैं : कश्यपो वर्धयन् भगरः ॥ 
ऋग्वदे ॥ नमो ऋभषभ्यो मांत्रकृभ्द्यो मांत्रपभतभ्यः ॥ नैभतयध आरट ण्यक ॥ तयार पछी जे बीजा ग्रांथकार थयाछे ते 
पण ऋभष कहेवाय छे. यस्य वाक्यांसऋभषः ॥ सवानुक्रम-पभरभशष्ट ॥ जेओ क्षभत्रयमाांथी ऋभष थया तेओराजर्वष 
कहेवाय छे. ऋतुवणधस्य राजषःे ॥ भारत ॥ जे मोटा भवस्तारी थया ते महर्वष कहेवाया. महर्वषणाां भगृरहां ॥ 
गीता ॥ महर्वषने गोत्रऋभष पण कहेछे. नारदाभदक स्वगधमा रहेनारा ते देवर्वष कहेवाया. देवर्वषणाांम च नारदः 
॥ गीता ॥ जे ऋभष भणावानो र्ांर्ो करता ते आचायध ऋभष कहेवाया छे सुमांतु, जैभमनी, वैशांपायन, पैलाचायधः 
॥ 

 



 अनुक्रमणिका 

अे ऋभष ओमा जाभतभेदनु बांर्न नहोतुां. कारण के भवश्वाभमत्र इतयादी क्षत्रीमाथी थयेला अने 
वाकल्मक इतयादी भनशाद (भींल)जाभतमाथी थयेला हता अेटलुज नभह पण व्यासजी माछणना पेटना अने 
वभसष्ठ अप्सराना पेटना हता. वळी केटला एक दासीपतु्र पण हता जेवाके कवषऐलुष दासीपुत्रः ॥ ऐतरेय 
ब्राह्मण ॥ कवष अने ऐलुष अे दासीपुत्र हता. अेवी कथा रुग वदेना ब्राह्मणया छे अे वात खरी पण तेओ 
बवद्याना जो रथी अने तपना सामव्यधथी श्रेष्ठ गणाता हता अे ऋभषओनु बीजु नाम (१) मुभन (२) कभव अने (३) 
भसद्धपण छे (१) मुनीना मण्य हां व्यास (२) कभवना मुराना कभवः (३) भसद्धाना कभपलो मुभन ॥ गीता ॥ 

 
आशरे १५०० वषधथी लोकी अेम समज्या के हव ेखरेखरो कभलयुग आव्यो मटे हव ेजे भवद्वान थाय ते 

ऋभषनी पांकतकमा गणना लायक नथी अने अशलना ऋषीओ जे लखी 
 
गया ते वचन प्रमाण राखवाां. कारण के तेमनाल खेला भशवाय बीजु जावानु रहयुां नथी. ऋषीओअे 

आव सुर्ी जे ग्रांथो लख्या छे तेमाां बर्ी सृष्टीनुां ज्ञान आवो गयु छे. 
 
बीजु कारण अे छे के, बौद्ध लोको साथे ब्राह्मणोने भववाह थयो तेमाां प्राचीन ग्रांथनु महत्त्व ठराववा 

माटे अने अे ग्रांथो भवश ेकोई तकरार करे नाही, ने करे तो तेने बांर् पाडवा माटे बर्ा प्राचीन ग्रांथ ऋषीना 
करेलाछे. अनें ते ऋषी ‘अरष्टाथधरष्टा्’ ‘मांत्ररष्टा्’ महासमथध हता अेवुां ठराव्यु. अने जे कोई ऋषी भवरुद्ध 
बोले तेने नाकस्तक गणवो. अे रीते अेवाद खांडन करवा सारु युक्ती काहाडेली जणाय छे. अे युक्ती थी ते 
वखते ते लोकोनें फायदो पण थयी हश.े केमके— 

 
प्रयोजन मुनभदश्य नमांदी भपप्रांवतधते. कारण भवना कोई बाबतनी प्रवृत्ती थती नथी. परांतु अे युक्तींनो 

पभरणाम पाछलती बहुत नकारो थयो, ते अेके बर्ाय ब्राह्मण अेवुां समज्याके अभाांस ज्ञान छे ते पभरपूणध छे. 
बीजा लोंकपासेथी काइजे भशखी लेवा अेव ूरहयुां नथी तेम आपणा ज्ञानमाां कोई सुर्ारवा जेव ूनथी. अे रीते 
तेमनो भनिय होवाथी कोई माणस ते भवश े सुर्ारो करवानो यतन करे तो तेमना ते अे दे्वशी थाय छे. ते 
कहेछेके ऋषी करता तुां वर्ारे डाह्यो के तेमनामाां बवोड काहाडे छे अे रीते जे कोई सुर्ाश े करीने तेमाां 
नवाजुनी करे, तो तेने् अभतशय भतरस्कार करे. 

 
अेवी रीतनी बुद्धी उतपन्न थवाथी १५०० वरस थयाां बहदु लोकोनी बदु्धी जड थई गई, तेथी जुनुां हनुां ते 

टलां जु गोरवी राख्यु ते पण ज्या सुर्ी परदेशना लोको बहदुस्थान उपर चडी आव्या न हेता तयाांसुर्ी ठीक 
चाल्युषणां अांते ज्यारे परदेशी लोक आ देशमा आव्या अने अनेक प्रकारना कळाां कौशल्य बतावा लाग्या, तयारे 
ते जोईने भवद्वान अने पांडीतो बर्ाय जेम कोई गामडीयो रोचो आगगाडी जोईने भवस्मय पामे छे तेम भवस्मय 
पामवा लाग्या बहदुओ पदरसे वरस सुर्ी जुनी भवद्याने वळगीने बैशी रहया, तेठला बखतमाां भरत खांड 
बाहेरना देशना लोको भवद्याना काममाां वर्ीने बहुज आगळ पड्या. 

 
जुओ के अेक तरफ आपणा कभडया अने सुतार अने बीजा तरफ भवलायतनी इांभजभनयर जे 

आगगाडी चलाव,े कापड वणी आपे, टांकशाळामाां रुपीआ पाडी आपे, अने यांत्रथा दभरयाांमा आगबोट चलाव,े 
तेजप्रमाणे कयाां गामठी वैद अने क्याां दाक्तर, अे बनेमा केटलो तफावत छे? वारु हव ेजेर थयुां ते तो थयुां पण 
हवथेी ताकीदे भणी गणीने जे अांत पड्यु छे ते तोडा नाखवु जोईअे. 

 



 अनुक्रमणिका 

ऋग्वदेनी सांभहताना आशरे ११०० मांत्र छे (मांत्र अेटले इष्ट देवनी प्राथधना) अनें तेने माथे ऋषीओनाां 
पण लखेला छे ते ऋषीओनाां मुख्य मुख्यनाम थोडा अेक आ. नीचे आपी अे छीये (१) शतर्वचन (२) माध्यमाां 
(३) गृतसमद (४) भवश्वाभमत्र (५) वामदेवा (६) अभत्र (७) भरद्वाज (८) वभसष्ठ (९) प्रगाथा (१०) वावमान्य 
(११) क्षरुसूक्त (१२) महासूतक इ. 

 
बुिोप्रकाश, ऑगस्ट,१८७५ लीकणितरादो 
 

‘चंडोधाठ’ 
 
जेने चांडीपाठ केहेछे ते महातम माकंडेय पुराणमाां अेकाशीमा अध्यायथी ते त्राणुांमा अध्याय सुर्ी छे. 

ते माकंडेय पुराणमा अध्याय १३७ छे. प्रथम माकंडेय ऋषीअे सात मनुनुां वणधन करयु छे. स्वायांभ,ु स्वारोभचष, 
आतम, नमस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, जे हाल चालेछे तयारपछी सावर्वण बसेश,े ते कालमाां बनवानी बातनु 
वणधन चांडीपाठनुां व्याख्यान छे. माकंडेय पुराणमाां पण पाछलथी अे व्याख्यान कोईअे उमेरेलूां  होय अेम मालम 
पडेछे. केमके तेनो आगळ पाछळनो सांबांर् जणातो नथी, अे आख्यान कातयायनी तांत्रमा पण छे. ते व्याख्यान 
प्रथम कातयायनी तांत्रमाां के प्रथम माकंडेय पुराणमाां दाखल थयु ते जणातुां नथी; ते महातममाां कथा अेटली छे 
के अेक सुरथ नामे राजा हतो ते पोतानु राज्य जोईने कोक ऋषीने तयाां जतो हतो तेवामाां तेने अेक वैश्य 
मळयो. ते वैश्यनी र्नदोलत गई हती. ने ते भीखारी थयो हतो. तेणे पोतानी हकीकत यथाकस्थत राजाने 
कही, पछी बांने जना ऋभष पासे गया. ऋषीने केटलाक प्रश्न कया तयारे ऋषीअे बताव्यु के जगतमाां देवतातो 
पुरी थईअेटले देवी उतपन्न थयाां ते माता छे. ते उपरथी तेओअे पुछयु के माताअे शुां करयुां? तयारे ऋषीअे 
माताअे दैतय भाया ने देवोने सुख करयुां, युद्ध करयुां अे सवध कथा माांडीने कही. ते कथा पुरी थई अटले देवी 
उतपन्न थयाां वैश्यने वरदान वरदान आप्युां. तेथी ते वैश्य दभररतामाथी भनकळयो ने तेने फरी लक्ष्मी मळी ते 
कथाना अध्याय १३ छे. 

 
अध्याय बाबत श्लोक अध्याय बाबत श्लोक 

१ मरु् कैटभनोवर् १०४ ८ रकत बीजनो नाश ६३ 
२ मभहषासुरनासेननो वर् ५९ ९ शुांभनो नाश ४१ 
३ मभहषासुर मदधन ४४ १० भनशुांभनो नाश ३२ 
४ इांराभदक देवनी स्तुभत ४२ ११ भवष्ट्णु स्तुभत ५५ 
५ देवी ने दैतयना दूतनुां सांभाषण १२९ १२ देवी पूजा फळ महातम ४१ 
६ रू्म्रलोचननो वर् २४ १३ वैस्य ने सुरथने वरदान २९ 
७ गांशमुांडनो नाश २७   ७०० 

 
बारमा अध्यायमाां बभलप्रदाने, पुजायामकग्न काये महोतसव े ॥ पशुपुष्ट्पाथध रू्पिैगांर् दीपैस्तथोत्तधमःै 

देवीने पशु अपधण करवानो अेवो लेख छे–चांडीपाठनी जुदीजुदी प्रतयोमाां श्लोक वर्ताां ओछा छे ने तेनाां नाम 
पण जुदा छे. जेमके गौडपाठ, गुजधरपाठ, आांध्रपाठ, रावीडपाठ, महाराष्ट्र पाठ, ने मभैथल पाठ छे. 
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चांडीपाठना ७०० श्लोक ते मांत्र कहेवाय छे. तेना पहेला ब्रह्मकवचमाां ५१ अगधलामा २४ भकलकमा 
९३ श्लोक छे. अने पाछळथी त्रण रहस्य उमेरलाां छे. तेमा प्रार्ानीकमा ३१, वैकृभतकमा ४१ ने मरू्वतरहस्यमा 
२४ श्लोक छे. जे उमेरेलो भाग छे तेना लखनार ब्रह्मा हभर नेहर लखे छे. उपरकहेला अगधलामाां नवारणव 
मांत्र आव ेछे. 

 
ऐं ऱ्िीं तलीं चामंुडायणैरच्च े

 
तेनी अथप : अे बीज मादींदु समान दीकप्तां, ही सूयध दु्यभतमद भद्वतीय क्लीमुत्त वैश्वानर तुल्य सूयध, 

तृभतय मानांद सुखानु बचतयां ॥ चा शुद्ध जाांबनूद काांभत तूयं, मुां पांचम रक्ततरां प्रकल्प्यां ॥ डा पष्ट मुग्रार्वतहरां 
सुभनतयां, यै सप्तमां कृष्ट्णतरां भरपुघ्नां ॥ भव पाांडुरां चाष्टम माभदभसभद्ध, चे्च रू्म्र वणध नवमां भवशाल ॥ एताभन 
बीजाभन नवातमकाभन, जपेत् प्रददु्यः सकलाथध भसभद्ध ॥) 

 
कीलकमाां उत कीलन, न्यास ने ध्वभन अे त्रण छे. कवचमाां सप्त मातानुां वणधन करेलु छे. 
 

पे्रत सांस्थातु चामुांडा वाराभह मभहपासना 
एन्री गज समास्वढा वषे्ट्णवी गरुडासना 
माहेश्वरी वृषारुढा कौमारी भशभखवाहना 
ब्राह्मी हांस समारुढा सवांभरण भभूषता 
तयेता मातरः सवा सवध योग समकन्वताः 

 
तेर अध्ययमाां त्रण चभरत्र छे, प्रथम चभरत्र, मध्यम चभरत्र ने उत्तर चभरत्र. पहेलामाां प्रथम, बेथी चार 

मध्यम, ने पाांचथी तेर अध्याय सुर्ी उत्तर चभरत्र छे. चभरत्रमाां ने रहस्यमाां जनावरोनी बहसा करवानी वात 
आवी छे. तेथी हालना ब्राह्मणो घणा लजवाया तेथी गुजधरपाठमाां नयो एक श्लोक घाल्यो ते बीचा पाठमाां नथी 
मोटे तेने के्षपक कहे छे. 

 
बभल माांसाभद पूजेयां भवप्र वजध मयेभरता 
तेषाां भकल सुरा माांसै नेभत पूज्यानृप क्वभचत ॥ 

 
अथध–मद्य माांस अपधण करवुां. ते ब्राह्मण भवना बीजाअे करवुां. चांडीपाठ जेणे रच्यो नेणे तो ब्राह्मणोने 

मोटी सनद करी आप्या जेवुां छे केमके ते उपर घणा ब्राह्मणोने भनवाह चाले छे. ने ते भनवाह वर्ारवा वास्ते जे 
मोटामोटा भास्कराचायधने नीलकां ठ आभद वाममारगी जेवा पांभडत थया तेमणे सप्त शती उपर भवर्ानो लख्याां 
छे, जेमाां जप होम, तपधण माजधन ब्रह्मभोजन अे पाांच करवानी भवर्ी लखीछे. जपमा सांस्कृत, आवृत्तपाठ अने 
बीजो सांपटुीपाठ अेवा बे प्रकारना पाठ छे. 

 
सांस्कृत अेटले मुळथा छेवट सुर्ी. ने सांपुटी अेटले अेक श्लोक भणताां पहेलाां बीजो श्लोकने नवाणधव 

मांत्र भणवो तयार पछी चभरत्रनो श्लोक भणवो तयार पछी पोते पहेलो श्लोकने नवारणवअे रीते सातसे सुर्ी 
करता जवुां ते करावरनी जे प्रमाणे इच्छा होय ते प्रमाणे पल्लक जोडवामाां आवछेे. आगळ पाछल जे श्लोक 
भणवो तेनुां नाम पल्लव कहेवाय. उदाहरण के रोग नाश करावा जप करवीअे तयारे नीचे लखेलो पल्लव भणेछे. 
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 ऐ ऱ्हीं ल्कीं चामुांडायै भवचै्च ॥ नवाणधव 
सवां बार्ा भवभनमुधक्तो र्न र्ान्य सुताकन्वः ॥ 
मनुष्ट्यो मतप्रसादेन भभवष्ट्याभत नसांशय ॥ पल्लव. 
सावर्वण सूयध तनयो योमुनुः कय्यते ष्टमः 
भनशामय तदुतपर्वत भवस्तरादु गढतोमया १ मुळमांत्र 
सवा बार्ा भवर्वनमुक्तो र्न र्ान्य सुताकन्वतः 
मनुष्ट्यो मतप्रसादेन भभवष्ट्याभत नसांशय. ॥ पल्लव. 

 ऐ ऱ्हीं ल्कीं चामुांडाये भवचे्च ॥ नवाणधव. 
 
पल्लव सप्तशथीमाांती लेवाय ने वदेमाांना मृतयुांजय इतयादी पण लेवाय. सांक्रत करवाना ब्राह्मनो ०–

४–० पण सांपटुीना बार आना लेछे. तेनाां दशाांश ब्राह्मण, माजधन वगेरे करवु जोईअे. लग्न जनोइ वगेरे सवध 
शुभ कामने आरांभे ते भनवीघपणे गुजरवाने पण शतचांडीनपाठ कराव े छे. तेज प्रमाणे आजारीने वास्ते ने 
उचाट भहन थवाने वास्ते पण चांडीपाठ कराव ेछे. प्रथम चभरत्रमाां रात्री सूक्त छे. ने उत्तर चभरत्रना पाांचमा 
अध्यायमाां देवी सूक्त छे, तेनो जप केटलाएक भवशषेे करीने करे छे, वाम मागीने चांडीपाठ छे ते दभक्षण 
मारगीनी वदेनी सांभहता जेवो छे. वैष्ट्णव अने श्रावक पण चांडीपाठ कराव ेछे. वाम मारगी भवशषे करीने मांत्र 
शास्त्री कहेवाय छे. केमके अे लोको जेने तेने पाठ करवानी प्रवृभत्त करे छे. चांडीपाठ शा उपरथी रचायो हश े
अेनो भवचार करताां अेमाां लखेलु मनाय अेम नथी केमके अेक स्त्री हजारोने मारे अे असांभभवत छे. केवळ 
तकध थी रचेली जणाय छे. कवीता दृभष्टथी जोताां तेमाां भवररस सारोछे. अने प्राथधना पण सारी छे केटलाक 
कहे छे के अे बाबत सीमारामी सराणी अहीं आवी तेना उपर अे कथा छे ने योगानीआ पाडा उपर पण लागे 
छे. तेना जप करवानुां महातम चार रात्रीनुां वर्ारे छे. 

 
कालरात्री, महाराभत्र, मोहराभत्रश्व दारुणा ॥ 

 
काळीचउदश, भशवरात्री, जन्माष्ठमी, फाल्गुन सुद १४ अने ते भसवाय चार नवरातर छे. अेक वासांती 

अेंटले चैत्र मभहनामाां, बीजु शहारदी अेटले आसोमाां ग्रीष्ट्मी ते आषाढमा, अ ने. बहमती अेटले माघमाां तेनो 
महीमा छे. ते पाठ ने पूजा अरर्ी राते्र थाय छे. केटलाक लोक प्रतयक्ष पशु वर् करेछे, ने केटलाक कुष्ट्माांड ने 
केटलाक नारीअेल वरे्रे छे. वरे्खु–वर् करवो. 

 
नवरातमाां ब्राह्मणां पासे घेर घेर चांडीपाठ कराव े छे. असलना भटजीओXXXजोडी काढवामाां बडा 

होंभसयार हता. कोई अेक नवो ककल्पत देव के देवीXXXवा कोई नवुांभतथध थया पछी तेनो मभहमा वर्ारवा सारुां  
कोइ कभव ब्राह्मणने लालच आपीने कहे के आना महातमनु पुस्तक रची आपो. ते पछी तो ब्राह्मण तरेहवार 
काणीओ जोडीने मोटुां पुस्तक रचता हता. अेवाां घणाां पसु्तको रचेला छे तेमाांनो आ अेक चांडीपाठ छे. तेमाां 
लख्यु छे के हीमाचळ पवधतनी दीकरी दुगादेवी थइ. अेटला उपरथीज खातरी थाय छे के ते अेक ककल्पत 
बात छे. केमके पवधत कोइ माणस नथी के तेने दीकरी, थाय. पण ब्राह्मणो प्रथम हीमाचळ तरफ रहेता हता 
ने प्रथम देवीनी स्थापना हीमाचळमाां थइ हश.े अथवा गांगा नदीने ते देवीनुां रुप आप्यु हश.े पछी ते देवीनी 
आगळ बकरा पाडानो भोग आपवा हता ते उपरथी पाडाने दइतय कप्यो ने ते दइतयने देवीनी लढाइनुां वणधन 
ते चांडीपाठमाां छे. महीष अेटले पाडोने असुर ते दइतया आ उपरथी महीषासुर दइतय ठरव्यो छे. रु्माडाना 
रांग जेवी आांखो वाळो घेटो तेनु नाम रू्म्रलोचन दइतय पाडयुां-वळी पाडानु र्ड ने माथुांजुदाां पाडीनें र्डने चांड 
नामनो दइतय ने माथा ने मुांड नामनो दइतय ठराव्यो छे. वळी र्ड ने ने शुांभ माथा भनशुांभ करीने पण लख्या 
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छे. तेमज माांकडने रक्त बीज कह्यो छे, के देवीअे रक्तबीजना शरीरमाां खड गना घाव माया ने तेना लोहीना 
छाांटा हेठा पड्या ते दरेक छाांटामायी अकेक रक्तबीज पेदा थयो. अेवा हजारो रक्तबीजे ते देवीना सामी 
भयांकर लढाइओ करीने देवीअे छेली वारे बर्ा रक्तबीजोने मारी नारव्या. हालमाां कोई ब्राह्मणना खाटलामाां 
घण माांकड पड्या होय तयारे ते कहे छे के मारा खाटलामाां बहु रक्तबीज पड्या छे. अेमाांना छेला त्रण 
अध्यायमाां नवरातरमाां देवीनु पूजन शी रीते करवु तेनी भवर्ी कहेली छे ने ते मा लख्यु छे के– 

 
॥रुभर्राक्तेन बभलना माांसेन सुरय्यानृप ॥ 

 
देवीनेमभदरा, माांसने रुभर्रनु बभलदान आपवु. जे वैष्ट्णवो हींसा करता नथी ते पण पोताने घेर चांडी 

पाठ करावछेे ब्राम्हणोनी हाल आजीभवका चांडीपाठ उपर घणी रही छे, माटे वदे भणवो पड्यो मुकीने दरेक 
भभक्षुक ब्राह्मणो चांडीपाठ भणे छे नें हाल चाल नव चांभडने शतचांडी करावछेे ने समजाव ेछे के. 

 
कलौचंडोणरनायकौ 

 
कभलयुगमाां चांडी अने गणपभत तरांत फळ आपे पण चांडीमाां शु लख्यु छे ते भोळा लोको जाणता नथी. 
 
रजपूतख्थानमाां अेवो चाल छे के अेक पाडाने १२ महीना सुर्ी खूब खवरावीने तथा दूर् पाइने 

हालमस्त करे छे. ते पछी पाडाने दसराने दहाांडे गाम बहार मेदानमाां लई जईने छुटो मुके छे ने राजा तथा 
तेना सरदारो अखारी करी बहार नीकळया होय तेओ पेला पाडाने अेक चक्करमाां घेरी ले छे. पछी कोई तेने 
भालो मारे छे, कोई तीर मारे छे अेटले पाडो नाशी जवानुां करे छे तथा कोईना सामो माखा पण होडे छे. 

 
पछी जे सरदारनी पासेथी ते पाडो अे कुां डाळामाथी नीकळी जाय ते सरदारनी घणी गेरआबरु 

गणाय छे तथा अपशकुन पण गणाय छे; माटे कोईनीकळीजवा देता नथी. ते बर्ाअे मळीने अे पाडाने मारी 
नाांखे छे. ते पाडानु नाम योगानी ओ पाडो कहे छे. योगान अेटले मेदाननो पाडो. अेज उपरथीं चांडीपाठमाां 
लखेलुां  जणाय छे के महीषासुर दईतय देवोनो दुष्ट्मन हतो ते सारुां  बर्ा देवो अेकठा थया, ते बर्ा देवोना 
तेजमाांथी अेक शकक्त उतपन्न थइ. ते शक्तीने इांरे वज्र आप्युांबीजा देव ेतरवार आपी. त्रीजाअे बरछी आपो अेम 
जुदा जुदा देवोअे हभथयार तथा शणगार आप्या. पछी ते शक्तीअे मभहषासुर साथे युद्ध कयंु अने जे वखते 
मभहषासुरे गजधना करी ते वखते देवीअे कहयुां के– 

 
गजध गजध क्षणां मूढमरु्यावकतपबाम्यहम 
मया तवभय हते तै्रव गबजष्ट्यतयाशु देवताः ॥ ३८ ॥ 

 
अरे मूखध हुां दारू पीअी तेटली थोडी वार तुां गजधना करी ले. पछी हुां तने मारी नाांखीश. अेटले बर्ा 

देवताओ खुशीथी गजधना करश.े 
 
पछी ते शकक्तअे मद्यपान करीने मभहषासुरने मारी नाख्यो ते बर्ी वात योगानीया पाडाने मळती आव े

छे, केमके ते बर्ा सरदारो दारू पीने योगानीया पाडाने माखा भनकळे छे. 
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ते लढाइ बवध्याचल पासे थई ने ते समे देवी बवध्या चळमाां रहेती हती. अेम लखावानुां कारण अेवुां 
जणाय छे के बवध्याचळमाां पण महाकाळीनुां स्थानक मोटु नामाांभकत छे तेनो मभहमा वर्ारवा सारुां  ते लख्युां 
हश.े तेना दरेक अध्यायने कवच कहे छे. कवच अेटले बख्तर. मतलब के तेनो पाठ करवाथी माणसनु रक्षण 
थाय. ने रोग वगेरेनु सांकट XXX अेमा कोई कोई जगाअे प्राथधनाना श्लोक आव ेछे ते दरेकने मांत्र कहे छे. 
जेमके प्रथम उमेरेला त्रण कवचमानाां बींजा कवचनी चोवीसमो श्लोक; 

 
पकतन मनो रमाांदेभह मनोवृत्तानुसाभरणीम् 
ताभरणीं दुगध सांसारसागरस्य कुलोद भवाम् ॥२४॥ 

 
अथध—मन रांजन करे ने मननी मरजीं प्रमाण चाले नें मुश्कल सांसारमाां तारे अेवी सारा कुळमाां 

जन्मेली स्त्री मने आप. 
 
अे मांत्र स्त्री प्राकप्तनो कहेवाय छे, माटे जे कुवारो परणवाने उमेदवार होय ने कन्या मळती न होय तो 

ते घणी चांडीना सांपुटी पाट कराव े छे. तेमज पूत्र प्राकप्तनो, र्न प्राकप्तनो, उपरव शाांभतनो अने शत्रु नाश 
थवानो मांत्र इतयादी घणा प्रकारना मांत्रो तेमाां छे. 

 
चांडीपाठना पहेला कवचमाां ककल्पत देवीओना नाम अेवाां तो लख्या छे के नाहीने पभवत्रपणे बटेा 

होइअे तयारे गुजराती भाशामाां खुल्ला बोलता कां टाळी उपजे, जेमके मडदा उपर बेसनारी देवी ते चामुांडा शव 
वाभहनी इतयाभद. 

 
चांडीपाठ भवश े केटली एक दांतकथाओ ब्राह्मणोअे जोडी काढेली छे. ते कथाओ हजी सुर्ी कोइ 

ग्रांथमाां दाखल थइ नथी. पण मोढे बोले छे ते अे रीते के ज्यारे रावणने अने रामने लढाइ चलती हती तयारे 
रामथी रावण जीतातो नहोतो, तेनुां कारण शुां हश ेते तपासवा सारू रामचांरजी ब्राह्मणनो वषे र्रीने रावणना 
दरबारमाां गया. ने तया जइने जोयुां तो अेक जगामाां केटला एक ब्राह्मणो बठेा बठेा रावणनी वती चांडीपाठनुां 
अनुष्ठान करता हता तयारे रामचांरजीअे जाण्यु के आ कारणथीज रावण जीतातो नथी. पछी ते ब्राह्मणो पासे 
रामचांरजीअे भभक्षा मागी, ने कहयुां के भभक्षामाां हु अेटलु मागु छुां के तमे चांडीपाठमाांथी हुां बनावुां ते ठेकाणोथी 
अेक अथवा अरर्ो श्लोक पड्यो मुांकीने चांडीनुां अनुष्ठान करो. तयारे ब्राह्मणोअे कहु्यां के अमे रावणनुां अन्न 
पाणी खाइअे छीअे माटे तेनी वती पाठ करताां अमे काांइ पण पड्यु मुकशुां नही. बीजु जे मागो ते आपीअे. तयारे 
रामचांरजीअे पाछाां जवा माांड्यु अेटले ब्राह्मणोअे भवचार कयों के अभतथी भनराश जाय ते ठीक नही. पछी 
तेओअे कहु्यां के एक श्लोकमाांथी अमे त्रण मात्राओ पडी मुांकीबे, अेवुां वचन आप्युां, पछी रामचांरजीअे ऋसांदेभह 
जयांदेभह यशोदेभह अेटलामाथी त्रण मात्राओ पडी मुकवानुां मागी लीरु्. अेथी अेनो अथध अेवो थयो के मारु रुप 
बाळी नाांख, जीत बाळी नाांख ने यश बाळी नाख. केमके देभहनो अथध मने आप, ने दभहनो अथध बाळी नाख. 
थाय छे. अे रीते करवाथी रामचांरजी लढाइमाां जीतया, नहीतो रावणने जीती शकत नही. आवी दांतकथाओ 
घणा प्रकारनीं चाले छे ने ते दांतयथाओना स्लोक जोडीने पछीथी तेना ग्रांथो बनाव ेछे. 

 
नव ब्राह्मणो पासे चांडीना पाठ कराबीने चांडीनो दरेक श्लोक भणीने आहुती आपीने होम करे छे तेने 

नवचांडी कहे छे. नवरातमाां दरेक देवीना स्थानक आगळ नवचांडी करे छे तथा केटलाक श्रीमांतो पण पोताना 
घर आगळ दरसाल नवचांडी कराव े छे. श्रीमांत लोको ज्यारे बहुचराजीनी अांबाजीनी के पावागढनी 
काळकाअे जात्रा सारु जाय तयारे तयाां पण नवचांडी कराव े छे, कोगळीया वगेरे रोगनो उपरव जागे तयारे 
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अथवा देशमाां वरसाद थतो न होय अथवा सांवत १९२४ ना जेवी अभत व्रभष्ट थाय तयारे तेनी शाांती वास्ते दरेक 
महेल्लाना लोको उर्राप्युकरीने पोतपोताना महेलामा नवचांडी कराव ेछे. 

 
अशलना श्रीमांत लोको जेम अश्वमेर् वगेरे यग्न करता हता तेम हालना श्रीमांतो शतचांडी कराव ेछे. 

अेटले चांडीना सो पाठ करावीने होम कराव े छे. ते वखते मोटो मांडप रचे छे, कां कोतरीओ लखीने सगाां 
वहालाांने तेडाव ेछे तथा पोतानी नातने अने घणु ब्राह्मणोने जमाडे छे. शतचांडी करावता रु. २००० थी रु. 
१०००० सुर्ीनो खचध थाय छे. ने ते अेक कीर्वत वर्वानुां मोटुांकाम कयंु गणाय छे. गमे तेओ श्रीमांत राजा 
शतचांडी करनार होय तोपण शास्त्रमाां कह्या प्रमाणे पुरेपुरी भक्रया तो राजा इांरथीपण थइ शके नहीं. अेवुां 
ब्राह्मणो बताव े छे. तेनो अेक दाखलो छे के अेक राजाअअेवेी मानता करी. के जो मारी राणीने कुां वर 
अवतरश े तो ते सात वषंनो थश े तयारे हुां शतचांडी करावीश. पछी ज्यारे ते कुां वर सात वषधनो थयो तयारे 
राजाअे शतचांडी करावा माांडी अने गोरने बोलावीने कहु्यां के शतचांडीमाां जे जे सामान जोइअे ते लखावो, 
तयारे गोरे सामान लखावताां कह्यूां के साहेब तमारी शकक्त उपर नजर राखीने तमाराथी बनी शके तेटलो 
सामान लखावीश. तयारे राजाअे कहु्यां के जेटलुां  शास्त्रमाां लख्युां होय ते प्रमाणे पूरेपूरी रीते शतचांडी कराववी 
छे, अेमाां करकसर करवी नथी; माटे जेटलो सामान जोइअे तेटलो पूरेपूरो लखावो. गोर बोल्यो के शास्त्रमाां 
लख्या प्रमाणे तो पुरेपूरो सामान राजा इरथी पण पूरो थइ शके नही. तयारे राजाअे कहु्यां के अेवो सामान ते 
शो हश ेते शास्त्रमाांथी वाांचीने अमने बतावो. गोरे कहु्यां के बीजो बर्ो सामान तो हुां पछी बतावीश. पर देवीने 
वास्ते घाघरी, काांचळी ने ओढणी अे त्रण लुगडा तो जोईअेज. तेमाांथी तमे फक्त शास्त्रमाां कह्या प्रमाणे अेक 
काांचळीज तइयार करावो. चांडीपाठमाां लख्युां छे के– 

 
‘सुमेरु युगल स्तभन’ मेरू पवधत जेवडाां तो देवींनाां स्तन छे माटे ते ढांकाय अेवी अेक काांचळी जोइअे 

ते जो तमाराथी बनी शके नभह तो अेवुां कहो के शास्त्रमाां कह्या प्रमाणे तो पूरेपूरो सामान अमाराथी बनी शके 
नभह, तो पछी तमारी शक्तीप्रमाणे हुां सामान बतावींश. पछी राजाअे कबलु करयुां के शास्त्रमाां लख्या प्रमाणे 
माराथी बनी शके नभह माटे मारी शकक्त प्रमाणे सामान बतावो. पछी गोरे तेम करयुां. केटला अेक देवीना 
भकतो दररोज चांडीनो पाठ कया पछीं अन्न जमे छे अेवो भनयम राखे छे. अने केटला अेक चांडीनुां पहेलुां  
कवच जे ब्रह्मकवच कहेवाय छे तेनीज फकत रोज पाठ करे छे. ने जेम वदे भणवानो अभर्कार ब्राह्मणनेज 
छेअेम चांडी पाठ भणवानो अभर्कार पण फकत ब्राह्मणनेज छे अेंवुां कहेछे माटे जोगी जाती वगेरे भागवत 
गीता भणे पण कोइ चांडी भणनुां नथी. 

 
नीची जातना लोकोने भतूना वळगाडनो वहेेम थाय तयारे जेम डाकलाां तेने रु्णावा सारुां  बेसारे छे 

तेम ऊां ची जातना लोकोनें भतूनो वहेम हेय तो तेने रु्णाववा सारुां  तेने घेर रात्रीअे चांडीपाठ कराव ेछे अने 
भोळा लोको अेवुां समजे छे के चांडीपाठ साांभळीने वळगाड होय तो ते रु्णेज. रु्ण्या वगर रहे नही तेथी ते 
वहेगी माणस चांडीपाठ साांभळताां रु्णी पडे छे. 

 
अेवुां कहेवाय छे के खरा भावथी चांडीपाठ करतो होय पण जो भणवामाां चूक पडे तो तेनुां फळ माठुां 

नीपजे. ते भवश ेअेक दाखलो छे के अेक जणनी स्त्री माांदी पडी हती तेनो रोग मटाडवा सारुां  ते घणी चांडीपाठ 
करतो हतो पण ते भलूथी ‘भायां रक्षतु भरैवी’ अेम बोलवाने बदले ‘भायां भक्षतु भरैवी’ अेम भणाई जवाथी 
तेनी स्त्री मरी गइ. रक्षतु अेटले मारी स्त्रीनु रक्षण कर अने भक्षतु अेटले मारी स्त्रीनो भक्ष (भरख)करअेवो अथध 
थाय छे. अेवी कहाणी चलावावनुां कारण अेवुां जणायछे के शुद्ध भणेलो ब्राह्मण होय तेनी पासे चांडीपाठ 
कराववो पण भशखाउ पासे कराववो नभह. 
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बुिोप्रकाश, माचध १८७५ लीकणितरादो 

 
‘जखत्कती धवमेश्वव छे ते णरशे’ 

 
परमेश्वर नथी अे कहेवुां अथवा भसद्ध करवुां ते माणसनी शकक्त उपराांत छे अेवुां खुल्लु मालम पडे छे, 

अेवुां जोवा ते सृभष्टकता भवषे जे शाबीती मालम पडी आवछेे अे भवश ेआपणे भवचार करीअे. 
 
अेकतो माणसने परमेश्वर भवश ेबोर् थवो अे तेनी स्वाभाभवक बुभद्धनुज लक्षण छे. अेवुां जे घणा भवद्वान 

लोको कहेछे ते खरु छे. आपणा अांतःकरणमाांज ते परमेश्वरनी हयातीना उभरो पेदा थाय छे अेवुां लागे छे. 
आपणे स्वयांभ ू आतमा सइ अथवा स्वनष्टी पण नथी. केटलाांक वरस पहेला अपणे नहोता, अने केटलाांक 
वरस केडे आपणा भारे शरीर जता रहेश,े आपणाां क्षणभांगुरजीवतरभवश े भवचार करी जोताां आपणी बुभद्ध 
अटकी जाय छे. सभृष्टमानी आपणी आशपाशनी बर्ी वस्तु उपर आपणी सत्ता र्णीज थोडी छे. आपणो सवध 
बाजुथी घेरा अेला छेअे, तो पण आपणी बभुद्ध सामथध अने सवध भक्रया ससीम छे. 

 
आपणो भवचार भागी पडे छे, अेंक करवामा बीजुां उतपन्न थाय छे. आपणीं आयुष्ट्य मयादानो दीवो 

अेक पछी अेक ओलवाइ जाय छे. अने आपणा भवश ेकेटलीक वातमाां जे कइ खरुां  छे अेवुां मानीए छीअे, ते 
आखरे समणा जेवुां थाय छे. आपणी आशा भागी पडे छे. आपणे जे भठकाणे आजे नथी, ने आजे छैये, ते 
भठकाणे भभवष्ट्यमाां हश्शुां अेवो सांभव नथी. 

 
आपणे गमे तेटला जोरावर छैअे तो पण आपणा मननी इच्छा पुरी थवी ते आपणा हाथमाां नथीं. 

आपणने पगछे खरा, परांतु चलाव्या वगर चलातू नथी. आ सृभष्टमाांना केटलाएक पदाथधमाांथी मळी आवनारा 
थोडा पभरणाम वगर आपणने ते बाबत र्णीज थोडी अथवा मुदल माहीती नथी, अेन्वूां कहीअे तो चाले. 
जेटलो भवचार करी ज्ञाननो प्रकाश करवो जोइअे तेटलुां  अज्ञानरुपी अांर्ारू आपणी आांख आगळ आवी 
आपणाांथी समुळनुां देखातुां नथी, अने आपणे वहेमी थइअे छैअे. 

 
गमे अेटली मेहेनत लइ शोर् करीअे, तो पण आखरे काांठा उपर फरी कोइ ठेकाणे अेक चकचभकत 

काांकरो कोइकोइ ठेकाणे सुन्दर कोडी, अथवा छींप, आपणी नजरे पडे, ते मात्र उचकी लेइअे, साचाइ रुपी 
भवस्तीणध सागर आपणी जुजनजर आगळ मोटो अेवो पडेलो छे. अने ते भवश ेआपणे बीलकुल अज्ञानी छैये. 
अने ते भवश ेमाभहतगार थवुां ते आपणी शकक्तनी बहार छे, अेवुां समजीने स्वस्थ बेशी रहेवुां पडे छे. अे वगेरे सवध 
भवचार आपणा मनमाां आव,े आपणी बहार बभुद्धने अतक्यध अेवी मोटी दूरजे्ञय आभदशकक्त होवी जोइअे, अेवी 
आपणा मनमाां पे्ररणा थायछे. 

 
आपणने पेदा करणारी, पालण करणारी, अने नाश करणारी दृभष्टगोचर आवी महान शकक्तछे, 

आपणा उपर ते नीज आ सवध अतक्यध लीला हश ेअेवुां आपणु मन आपणनेज बोर् करेछे. 
 
अे आभदशकक्तना आकस्ततव भवशें आपणा मनमाां भवचार आवी आपणे नम्र, अने अभभमानरभहत थइअे 

छैअे. आपणने पेदाकरनारनी श्रेष्ट सामथधवाळी शकक्तने प्रणाम करवाने माटे आपणाां मस्तक नमेछे. 
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ज्यारे आपणने मरजी माफक सुख थायछे तयारे मोटो आनांद मानी, मग्न थइअे छीये, अथवा मोटा 
दुःखना पवधतनी हेठे चगदाई जइअे. छीए; अने जाणे अेक मोटो उांची पवधत के जेनी भकनारी चोतरफथी जती 
रही होय छे. अेवा पवधतनी टोच उपर अेकला उभा रहीअे, अथवा मोटा भयांकर वगडानी वच्ये उभा रभहय, 
अने सुरज तो अस्त पाम्यो होय अने सवध अांर्ारु थई, तयाां अेकलाज रही गअेला छैअेअेवुां जोइअे छैअे. अथवा 
सवध बाजुअेथी वरसादनाां वादळा आवीने नाशकारक वादळाांना प्रसांगे आपणुां वहाण भागीने आपणे बुडीअे 
छैअे, अेवुां देखायछे. अथवा आपणे ज्यारे समुरकाांठा उपर के बीजी कोई अेकाांत जग्यामाां बेशीने भवचार 
करी, पोते पोताने अेवो प्रश्न करीअे छीअे के हुां कोण? क्याांथी आव्थो? अने क्याां जइश? 

 
तयारे ते अतक्यध आभद महाशकक्तनी ह्याती भवश ेतो शुां, पण तेना उपरज सवध भरुां सो मुकी रेहेवा भवश े

आपणु मनज आपणने बोर् करे छे. 
 
अे प्रमाणे भवचार करताां आपणी बाहार आपणाथी श्रेष्ट, आपणने अबचतय अेवौ जे आ सवध भवश्वने 

उतपन्न करनारी महाशकक्त जेने. आपणे देव, परमेश्वर, वीगेरे नाम आपीअे छैअे, ते महाशकक्तनी हयाती 
भवशनेी छबी कुदरती रीते आपणा मन उपर आपणी पोतानी हयाती करता पण वर्ारे जोरथी असर करे छे. 

 
अने अेवुां मालम पडे छे के अे परमेश्वरनी हयाती भवश ेबोर् करनार मानभसक उभरो ज्यारे आपणे 

आपणी बभुद्धरुपी कसोटीने लगाडी जोइअे. छीअे तयारे तो ते जगत कतानी हयाती भवश ेतो शुां, पण तेना 
मोटा सामथं भवश,े सौथी सरसपणा भवश,े अने अनुपम चातुयध भवश ेखोड आपण काढणार माणसनी खात्री 
थइ जायछे. 

 
आपणा अनुभवमाां हमेश अेवुां आवछेे के, कारण अने कता होवा भवना कायध अथवा कृभत आपणने 

जणाती नथी. गमे ते कायध अथवा कृभत जोई तो कता अने कारण होवानु, अे मालम पडवुां माणसने 
स्वाभाभवकज छे, अवुां कहेवूां भनःशांक देखायछे. 

 
अे गुण घणुां करीने बभुद्धवाळा अने प्रौढ माणसमा मालम पडे छे. अेटलुांज नही पण नाना अज्ञानी 

छोकराांमा पण जणाई आव ेछे. नानुां छोकरुां , के जेने बोलताां आवडे छे. तेना हाथमा काांइ सारी वस्तु अथवा 
भचत्र आप्युां होय तो तेना कोमळ होठमाांथी अेवुां नीकळवान के ते कोणे कयुध हश?े नीमाअेला वखतमाां र्ारेलो 
नही अेवो पभरणाम जेना थी बने छे अेक, एक आपणे सुयांत्र जोयु होय अने तेनो करनार गुप्त होय, तो पण ते 
होवाज जोइअेअेक जो होय तो घणी थोडी वस्तुने जोइने खरेखरा नभह कहेनारा नास्तीक लोको करता 
बीजा सवध माने छे. तेनी माफकज जेमाां तेना करता वर्ारे मोटा घणाक पदाथध उतपन्न थाय छे अने केटलाक 
नाश पण पामे छे. जेमा अबचतय अेवी रचना आपणे अवलोकन करीअे छेअे, अने जेमाां जुदा जुदा भनयमने 
अनुसरी अनेक काम बनी आव ेछे. अेक नजरे पडे छे, अेवी जे अवणधनीय सभृष्ट, तेनो सृष्टा, करनार होवो 
जोइअेअे मानवुां आवश्य छे अेवु आपणने स्पष्ट जणाइ आभव छे. जुवो् आपणे आपणु एक बीजानु अकस्ततव छे. 
अेवु कबुल करीअे छअे, अेम केम? अेवी रीते कहेशोतो ते भवश ेआपणी इांरीओने बोर् थाय छे, वास्ते आपणे 
तेनो आकार, तेनी गभत, तेना कृतय, तेनो, आवाज अने तेनी भचतशक्ती पासेथा उतपन्न थअेला जे, भवचार ते 
आपणे सवध समजी, तेना अकस्ततव भवश आपणी खात्री थाय छे. 

 
जुओ तेनो भवचार करी जोवाां तेनो आकार, तेनी गती तेनी कृभत, अने तेना भवचार वीगेरे अेटले ते 

माणसां हश ेअेवु समजा. ते सवध कारण मनुष्ट्यना अकस्ततवनाज छे. अेने के कारण उपरथीज तेनु अकस्ततव छे. 
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अेवुां आपणे कबलु करीअे भछये तेनी माफकज आ भवश्वमानाां नाना अने मोटा पदाथध तेना जुदा जुदा भनयम 
तेनी पासेथी बनी आवलेा अद भतू चमतकार वीगेरे अवलोकन करीने ते सवधनो करनार जे परमेश्वर तेना 
अकस्तव भवश े आपणने बोर् थायछे. आ अजाहेब भवश्वभन अपभरमेयता, तेमानी अवणधनीय रचना तथा 
वनस्पभत, अन प्राभणमात्र इतयादी अनेक पदाथधनी उतपत्ती तेना रक्षणना सार्नो तथा वाजामा जे अजाहेब 
तरेहनु चातुयध भरेलुछे ते, तथा तेना वर्ारा भवश े अने एक दशा भवश े भनयम देखायछे. अे सवे अे कर 
करनारना अकस्ततव भवश ेसाक्षी आपे छे. अेटलुज नही पण ते जगदातमाना अप्रभतम चातुयध–भवगेरे–सवध गुण 
भवश ेआपणी खात्री पण केरेछे, अेवुां जोवामाां आवछेे. 

 
भवश्वमाां जे अवणधनीय आपणे जोइअे भछअे ते उपरथी अेच स्पष्ट जणाइ आव े छे के केटलाक 

नाकस्तकना कहेवा प्रमाणे आ सवध रचना पोतानी मेळे बनी आवलेी नही हश.े आ अेपीक्युरस जेवा केटलाक 
लोकोना कहेवा प्रमाणे अनाभद वखतथी जुदी जुदी आकृभतना अने पभरणामना अने असांख्य सार्नीभतू वस्तु 
पडेली हती अने तेने तेने अजाअेबजेवी गभत प्राप्त थइ, ने जे रचना आपणे सभष्टमा जोइअे छअे ते दैव 
परतवथी बनी आवलेीछे, अेवु मानवु तो आपणने भबलकुल असांभव जणायछे. आपणा बहदुस्थानमाां इांग्लाांडमाां 
अने सेनीग्य बमाांनी र्मधशाळाओमाां पडी रहेनारा आांर्ळा लुळा पांगु अने आांगळावनाना लोको अेटलाक 
पोतानी मेळे आरबी समुर माांथी केटलाक भमूध्य समुरमाांथी केटलाक सहराना मेदान माथी अबीसीनीआमाां 
जइने लष्ट्करी लोकोनी माफक अेक हारमाां ऊभा रही अथवा टोळीओ करी, थीओडोरनो पराजय करीने 
तेवो अे बांदीवाननोने मुक्त कयां अेवु कोइअे आवीने कहु्य होय तो जेटल ते अभवश्वास वाळू छे तेना करता 
पण अेपीक्युरसनु बोलवु वर्ारे भवस्मयकारक, अने भवश्वासहीन छे. 

 
वळी आपणे भवचारी जुओ के तेना कहेवा प्रमाणे तो जड भनजीव पदाथधने दैव परतवथी गभत प्राप्त 

थईमे, आवी रचना केम बनी आवी, अै अनुमान करवुां पण कठण लागे छे. आपणे केटलाक अक्षरना बीबाां 
हाथमा लइने नाखी दीर्ाां होय अने तेमाांथी केटलाक पासे पासे पडवाथी कइक शब्द पेदा थयो, तो थश;े 
परांतु तेमाांथी कई अथध देखाडनर वाक्य थवानुां घणुज मुशकेल अने तेना करताां वर्ारे बीबाां फें की देइ तेमाांथी 
मोरोपांते पोतानी बदु्धीवडे रचेली रामायणनी आया, अे थवानुां तो घणुांज अशक्य छे. कहाय ते आकृभत भवनाना 
जड पदाथधना गोळा आ पृर्थवी उपर पड्या होत, तो ते पोतानी मळे घणा वखतथी जेवाछे तेवा पडेला छे तेने 
कोई करनार नथी, अेवुां आपणे कहु्यां होत, परांतु आ पृर्थवीना गमे ते भाग उपर उभा रहीने जोयुां तो कोईक 
सचेतन कोईक अचेतन, भवशाळ अने लघु, सुन्दर अने नठारी आकृभतना देखावना पदाथध आपणे जोई, 
तेमाांना केटलाक पदाथधथी तेवाज केटलाक पदाथध उतपन्न थता होय, वळी तेना रक्षण वास्ते जुदाां जुांदाां 
सार्न होंय, तेनाथी अेक बीजामा काममाां आव ेअेवा अनेक काम बनी आवताां होय, अने तेनो नाश पण थतो 
होय, अने केटलाक तो पृर्थवीना आरांभथी जेवाांने तेंवाांज होय अे प्रमाणे अनेक पदाथधना अनेक भनयम अने र्मध 
पण होय, अेवुां अवलोकन कयाथी ते सृष्टी दैव परतवथी चालती आवलेी छे, अेने कोई करनार नही हश,े अेवुां 
आपणाथी केम केहेवाय वारु? 

 
कदाच आपणे काळीदासने नभह जोयो होय, तोपण रभसक अने मनने खुशी आपनारी तेनी कभवता 

जोई ते पोतानी मेळे कागळ उपर रुशनाइ पड्याथी तेना असांख्य अक्षरो, अने तेमाांना छांद, अलां कार 
इतयाभदक गुण जे नजरे पडे ते दैव परतव ेथया, अने ते कभवसानो कभव कोई न होतो, अेवुां आपणाथी कहेवाश े
के शुां? 
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आ पृर्थवी उपर हता शु, परांतु अेक माणसना सांग्रहमाां मळी आवनारी भचत्तवरे्क छबी जोइने तेनो 
चीतरनारो कोई नथी. कागळ रांग अने कुचो, अे जुदे जुदे ठेकाणे पडेला हता ते दैव परतवथी कुचो रांगमाां 
बोळाइने कागळ उपर पडीने, कुशलता देखाडनार भचत्र ते पोतानी मेळे पडेलाांथे, अेवु आपणाथी मनाश ेके 
शुां? 

 
आ ऊपर कहेला दरेक कामनो कत्ता हो वोज जोइअे केवु आपणे कबुल करीअे छीये. तो सवध करताां 

वर्ारे चमतकार बनी आव ेछे, अेवी आ जे सृष्टी, अेनो करनार कोइ पण छे, के जेने आपणे देव अेवुां कहीए 
छीअे तेनुां अकस्ततव आपणे कबुल करवुां योग्य छे. 

 
हव ेउपर कहेली कृभतना करताां पण करनारनी वर्ारे शाक्ष आपनारी कृभतअने रचना, आ सभृष्टमाां 

नजरे आव ेछे, तेनो आ ठेकाणे भवचार करवानु कइां कारण जणावु नथी, कारण के ते भवश ेसवधने थोडो घणो 
अनुभव होय छे. 

 
दूरथी आपणी आांखोने मोटा छे तोपण नाना देखावना, के जेनी पासेथी आपणने फायदो थाय छे, 

अेवाजे तारा, अने सुरज, इतयादी ग्रह तेनाां साराांस्थान, अेक बोजानी आकषधणशकक्तनी योजना, तेनी गभत, 
अने तेमनी पासे थी आ भमूांडळ उपर दहाडो, राभत्र, अने जुदाां जुदाां फळ, अने पुष्ट्पनी समभृद्ध करनार रतु, 
वीगरे जे पभरणाम बनी आवछेे, ते पासेथी; अने आ भमूांडळ उपर अनुरेणु करता पण नाना प्राणी सुर्ी 
सृभष्टमाांना सवध पदाथध परमेश्वरना अकस्तव भवश ेठो शुां पण तेना पूणं गुणानी साक्ष आपेछे. 

 
अेव ूथोडू घणु वारेवारे आपण सवधना जोवामाां आव ेछेज. घणु तो शु पण माणसनु शरीर अेज अेंनु 

आकस्ततव अने कुशळस्त भसद्ध करवाने बसछे. मनुष्ट्यना शरीरना बाांर्ामाां तेनु केठलु चातुयध भरेलु छे वारु? 
 
वाळ आखा मोढा ऊपर न उगताां, ज्याां सेरीब्रम अने सेदीबेल, अेओने ताढ अनेउष्ट्णताथी. दुःख न 

थाय, अने शरीर सारुां  जणाय, अेवजे ठेकाणे उगे छे. अेपीक्युरसना कहेवा प्रमाणे आांखोमाथा उपर, अथवा 
पगना तळीआमा, अथवा जे ठेकाणोछे ते ठेकाणुां न गणताां बीजा गमे ते जगाअे पडेली होततो आजे आपणी 
शी अवस्था थात वारू् 

 
परांतु तेम न थता जगानी बचता परमेश्वरे ते बराबर ठेकाणे करेली छे. के जेथी करीने हाथ पग उपर 

आपणो अभर्कार चलावी शकीअे छीअे. तेजप्रमाणे हाथ, पग, मों, दाांत भवगरे आपणा शरीरमानाां अवयव 
वीगरेनीं योजना जे ठेकाणे जोईअे ते ठेकाणे करेली छे. तेओमाां जो जरा फेरफार होत तो आपणे अेक पळ 
पण जीवता रहेत नही. 

 
माणसनु शरीरज नही; पण सदसद भवचारशक्तीनोज दीवो आपणाां ह्रदयमाां प्रकाशतो छे, के जेनाथी 

आपणे सवध सारूां , नठारूां , सतय, असतय, नीभत, अनीभत वीगरे जाणवाने शकक्तवान थइअे छीअे, ते तेना 
अकस्तवनी साक्ष आपेछे :– 

 
आप्रमाणे जेटलो वर्ारे भवचार करीने जोईअे ते प्रमाणे आ सृष्टीमाां परमेश्वरनाां आकस्ततव भवश े

आपणी खात्री करवाने अनेक प्रमाण मालम पडे छे. अेवुां छे तो पण माणसमाां परमेश्वर नथी अेवुां कहेनारा 
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केटलाक मालम पडे छे. अेवुां कहेवुां ते केटलुां  खेदकारक जणाय छे अने तेमाां वर्ारे खेद पामवा जेवी वात 
अेछे के घणाक नाकस्तक मोटा भवद्वान अने ततवज्ञानी थइ गयाछे, अने हजुअे छे, अेन्वुां जणाइ आवछेे. 

 
केटलाकोअे जगतने बीजी केटलीक वातो माां नवा नवा शोर् करीने ज्ञानामृत प्राशन करावने्लुां  छे 

अेअेवुां आपणा जोवायाां आव ेछे. जुओ तो घणा भवद्वान, अन ज्ञानवाळा होय तो पण सवध लोको तेनी गणत्रो 
मूखधमाांज करे छे, अने तेनो भतरस्कार करे छे. 

 
भिस्ती र्मधशास्त्रमाां परमेश्वर नथी अेवुां कहेनारने मखूधज कहेलो छें. वळी अे लोको मुखध अेवी पदवी 

लेइनेज छुटवाना नथी. परमेश्वर नथी अेवु मान्यु तो पछी नीभतथीं चालवानु अवश्य छे अेन्वुां ते ओने लागवानुां 
नथी, अने तेथी करीने ते पापने मारगे लागीने, आ लोकमाां अने परलोकमाां अपरार्ी थइ. दुःखना समुरमाां 
डुबी जश.े 

 
बुिोप्रकाश, माचध १८७४ लीकणितरादो 

 
‘श्रोमद्भखरद खोता’ 

 
अे ग्रांथ भारतना भीष्ट्मपवधमाां श्रीकृष्ट्णे अजुधनने उपदेश करयो ते बाबत छे. घणा लोको अे ग्रांथ पोताने 

घेर राखी तेनो अभ्यास करे छे, अने अेनो पाठ करे छे. बहदु लोको अे ग्रांथने बहु पभवत्र गणे छे. अे ग्रांथना 
अध्याय १८छे ते नीचे प्रमाणे. 

 
(१) अजुधनने पिाताप थयो ते भवश ेश्लोक–४७, (२) साांख्य योग भवश ेश्लोक–७२, (३) कमध काांड 

भवश ेश्लोक–४३, (४) ज्ञान भवश ेश्लोक–४२, (५) सन्यस्त भवश ेश्लोक–२९, (६) योग भवश ेश्लोक–४७, 
(७) भवज्ञान भवश ेश्लोक–३०, (८) ब्रह्म भवश ेश्लोक–२८, (९) राजयोग भवश ेश्लोक–३४, (१०) भवभतूी 
भवश े श्लोक–४२, (११) भवश्वरूप (भवश)े श्लोक–५५, (१२) भकक्तभवश े श्लोक–२०, (१३) के्षत्रज्ञभवश े
श्लोक–३४, (१४) गुणत्रयभवश ेश्लोक–२७, (१५) पुरूषोत्तमभवश ेश्लोक–२०, (१६) देवासुर भवश ेश्लोक–
२४, (१७) श्रद्धा भवश ेश्लोक–२८, (१८) र्मध भवश ेश्लोक–७८. 

 
अे रीते १८ अध्यायना मळीने ७०० श्लोक छे. तेना पेटामाां रृ्तराष्ट्रनो कहेलो १ दुयोर्नना ९ 

सांजयना २६ अजुधनना ८९ अने श्रीकृष्ट्णना कहेला ५७५ श्लोक छे. ते बघा मळीने ७०० थाय छे. 
 
अे पुस्तक बनवानुां कारण अेवुां छे के ज्यारे कौरव पाांडवोनु मोटुां युद्ध थयुां तयारे अजुधन रथमाां बेंशीने 

पोताांनी सेनाने मोखरे जइ उभो रह्यो ने जोवा लाग्यो तो सामा पक्षमाां पोताना काका, काकाना दीकराओ अनें 
गुरुओ वगैरे सगा वहालाने दीठा तेथी तेना मनमाां वैराग्य आव्यो. अने बोल्यो के सगा वहालाने मारीने राज्य 
करवुां ते ठीक नथी. ते वखते श्रीकृष्ट्ण जे तेना (अजुधनना) सारथी हता, तेमणे जोयुां तो अजुधनने र्नुष्ट्यबाण 
नाांखी दइने दयाळु वृत्तीमाां भनमग्न थई बेठेलो जोयो. तयारे श्रीकृष्ट्णे कहु्यां के अजुधन आपणो क्षत्रीनो वणाश्रम 
र्मध मुकवो ते ठीक नभह. पोताना आश्रमनो र्मध तजीने पारका आश्रमनी वृभत्तथी सारू् थवुां ते मोटुां पाप छे. 
माटे सगा वहालाने मारवानी कशी फीकर नथी. कारण के युद्धमाां सामो लढवा आव ेतेने मारवो अेतो क्षत्रीनो 
र्मध छे. ईतयाभद जे उपदेश करयो तेनुां नाम गीता. 
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अे उपदेश करवामाां अनेक वातो आवी गइ छे. अने बहदुर्मध शास्त्रनो जे साराांश छे ते बघो अे ग्रांथमा 
गोठव्यो छे. तेथी ते र्मधनुां पुस्तक गणाय छे अने केटला अेक सम खवराव ेछे तो गीताना खवराव ेछे अथवा 
गीता उपडाव ेछे. मरती वखत पण गीतानो पाठ कराव ेछे, बर्ा आचायध शवै, वैष्ट्णव वगैरे गमे ते पांथना होय 
तो पण ते बर्ा गीताने माने छे. 

 
शांकराचाये जे मोटा त्रण ग्रांथ कया छे तेनु नाम प्रस्थानत्रय छे, तेमाां गीता छे. वदेमाांथी उपभनषद 

लीर्ा; सूत्रोमाांथी व्याससूत्र लीरु्ां अने स्मृभतयोमाांथी गीता लीर्ी. श्रीशांकराचाये गीता उपर भाष्ट्य कयंु छे 
तेमा गीतानो अथध खुल्ली रीते बताव्यो छे. वळी तेमनाां भशष्ट्य आनांदगीरीअे ते भाष्ट्य उपर टीका करी छे अे 
प्रमाणे श्रीर्र, मरु्सूदन, चतुर्धर, इतयाभदक अनेक पांभडतोओ गीता उपर टीकाओ करी छे. सांस्कृत टीकाओ 
थया पछी प्राकृत टीकाओ पण घणी थई छे. वामन पांभडते महाराष्ट्र भाषामाां ३६००० ओवी छांदमा टीका करी 
छे. तेनुां नाम भावाथध दीभपका राख्युां छे. ज्ञानेश्वरे १०००० ओवी करी छे, तेनुां नाम ज्ञानेश्वरी कहेवाय छे. अे 
भसवाय तुकाराम, मयूरपांत इतयाभद अनेक सतपुरूषोअे (कभवओअे)प्राकृत भाषामा टीकाओ करी छे. 

 
जेटली भाषा बहदुस्थानमा चाले छे तेटली भाषाओमा गीतानी टीकाअे महाराष्ट्र, कानडी, तैलां गी, 

रावडी, गुजराती, बहदुस्थानी, बांगाली इतयादी सवध भाषाओमाां गीतानो तरजुमो नथी तेम नथी. बहदुस्थान 
भसवाय फारसी, अांगे्रज, फ्रें च, जरमन, लाटीन अे सवध भाषाओमाां गीताना तरजुमाां ते देशना पांभडतोअे कया 
छे. तेम ते सवध ग्रांथकारोना अभभप्रायपण ते भवश ेसारा छे. बहदुशास्त्रना केटला एक ग्रांथमाां घणी भलू्यो आव ेछे 
तेवी भलू्योआ ग्रांथमा दीठामा आवती नथी, तेथी अे ग्रांथ सवध मान्य छे. 

 
‘गीता’ अे नामना पुस्तको २५–३० प्रभसद्ध छे जेम के भशवगीता, रामगीता, गणेशगीता, दत्तगीता, 

गुरुगीता, कभपलगीता इतयादी अनेक गीताओछे. पण आ गीतामाां (भग वद गीतामाां)जेवुां ज्ञान वणधव्युां छे तेवुां 
बीजु कोइपण गीतामाां नथी. माटे भगवद गीता वाचवानो, पाठ करवानो, अने शीखवानो प्रचार बहु छे, 
भारतमाां पाांच रतन गण्याां छे. तेमाांनु अे पण अेक रतन छे. आ गीता उपभनषद अथवा ब्रह्मभवद्या कहेवाय छे. 
अेने योगशास्त्र पण कहे छे. वाराह पुराणमाां २४ श्लोकानुां महातम छे तेमाां वराह अवतारे पृर्थवीने कहु्यां छे के. 
 

(१) महा पापादी पापाभन गीताभ्यासां करोभत चेत् 
 क्वभचतस्पशध न कुवंभत नभलनीदल मांभसा ॥ 
(२) गीतायाः पुस्तकां  यत्र यत्र पाठः प्रवतधते ॥ 
 तत्र सवाभण तीथांनी प्रयागाभदनी तत्रवै ॥ 
(३) यत्र गीता भवचारि पठनां पाठनां श्रुतां ॥ 

तत्राांहां भनभितां पृर्थवी भनवसाभम सदैवभह ॥ 
(४) अध्यायां श्लोकां पादवा भनतययः पतठे (पठते)नरः ॥ 
 सयाभत सदगबत यावन् मन्वांतरां वसुांर्रे ॥ 
(५) गीताथध श्रवणासक्तो महापापयुतो भपवा ॥ 
 वैकुां ठां समयाप्नभत भवष्ट्णुना सह मोदते ॥ 
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अथध–कोई माणस गीतानो अभ्यास करतो होय तो तेने माहापाप (एटले ब्रह्महतया, सुरापान 
इतयाभद)जेमके कमळना पाांदडाने जळ पलाळी शकतुां नथी तेम स्पशध करी शकताां नथी जेना घरमाां गीतानुां 
पुस्तक होय; ज्या गोतानो पाठ थाय, तया प्रयागराजने आभद लेइने सघळाां तीथध छे अेम जणावुां–ज्याां गीतानो 
भवचार थतो होय, पाठ थतो होय, कोईने भणावाती होय, कथा थती होय तयाां, हे पृर्थवी हुां सदाकाळ वास 
करीने रहुां छुां. जे माणस अेक अध्याय, अेक श्लोक के अेक चरण पण रोज भणतो होय तेअेक मन्वांतर सुर्ी 
सदगती पामे छे. 

 
महापापी होय अने ते गीता साांभळवानीं आसक्ती करे तो वैकुां ठमाां जईनें भवष्ट्णनुी पासे रहे छे. वळी 

कहु्य छे के 
 

गीतेतयुच्चार सांयुक्तो भम्रयमाणो गबत लभेत् ॥ 
 
मरती वखते गीता अेवो शब्द जो मोमाांथी नीकळे तो तेनी सद गती थाय छे. शाांभडल्य सूत्रनो 

टीकाकार स्वप्नेश्वराचायध लखे छे के गीता तो वदेना जेटली प्रमाण समजवी. कारण के — 
 

गीता सुगीता कतधव्या भकमन्यःै शास्त्र भवस्तेरैः ॥ 
या स्वयां पद्मनाभस्य मुख पद्मा भद्व भनसृता ॥ 

 
अथध :– अनेक शास्त्र वाांचवानी काांई जरूर नथी. मात्रगीतावाांचे अेटले बस छे. कारण के ते 

भगवानना मुखना वाक्य छे माटे सउथी श्रेष्ठ छे. 
 
तांत्रनी रीते गीतानाां न्यास, ध्यान ईतयाभद पण रचायाां छे. तेम गीतानी आरती ओ पण छे गीताने 

अव्दैतामृतवभषंणी, भवदे्वभषणी अेवाां भवशषेण आपेला छे. अने ते सवध उपभनषदनुां सार छे अेवुां कहु्य छे :– 
 

सवोपभनषदो गावो दोग्र्ा गोपाल नांदनः ॥ 
पाथो वस्तः सुर्ी भोक्ता दुग्र्ां गीता मतृां महत् ॥ 

 
अथध :– बर्ा उपभनषद ते गायो छे, तेनो दोनार श्रीकृष्ट्ण छे, गीतारुपी अमृत ते दूर् छे अने तेनो 

भपनार वाछडो अरजुन छे. 
 
हव ेगीतामाां भकया भकया भसद्धाांत बताव्या छे ते तपासता नीचे लख्या प्रमाणे जणाय छे. 
 
(१) ईश्वरे जगतनो भपता अने भपतामह छे. 

भपतामहस्य जगतो माता र्ाता भपता महः ॥ 
 
श्रीकृष्ट्णे कहु्यां छे के आ जगतनो भपता, माता, र्ारणकतां अने भपतामह अेटले वडाउओ हुां छुां. 
 
(२) प्राणीनो आतमा अमर छे. 

न जाय ते भम्रयते वा कदाभचन् नायां भतूवा भभवतावानभयूः ॥ 
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अजोभनतयः शाश्वतोऽयां पुराणो नहन्यते हन्यमानेशरीरे ॥ अ. २, श्लो. २० 
 
अथध :– आतमा जन्म र्रती नथी. तेम कोई वखत मरतो पण नथी. ते कोई दहाडो जन्म्यो नथी ने 

जन्मश ेपण नही, अेतो जन्म रभहत, भनतय, शाश्वत अने जुनो छे अने शभरर मरु छे तो पण ते मरतो नथी. 
 
(३) जन्माांतर छे. 

जातस्य भह धु्रवो म्यतृयू धु्रव जन्म मृतस्यच ॥ अ. २॥२७ 
आब्रह्म भवुना लोका पनुरावर्वतनो जुधन ॥८ ॥१६ 

 
अथध :– जन्मेलाने जरुर मरण छे अने अने मुकेला ने जरुर जन्म छे. केम के, हे अरजुन ब्रह्माना 

लोक सुद्धा पनुरावृत्तीवाळा छे. 
 
(४) कमध काांडथी सार्ारण गभत थाय छे पण मुकक्त थती नथी. 

तेतां भकु्तवा स्वगध लोकां  भवशालां  क्षीणे पुण्ये मतयध लोकां  भवशांभत ॥ अ.            ९–२१ 
 
अथध :– वदेनी आज्ञाप्रमाणे यज्ञयागाभद कमध करनारा स्वगधमाां जइने सुख भोगव े छे, पण पुण्यनी 

खरची खुटी अेटले पाछा मतृयु लोकमाां आव ेछे. पण जगत अने आतमाथी परुूषोत्तम जुदो छे. 
 
(५)      द्वाभवमो पुरुषौ लोके क्षरिाक्षर एवच ॥ 

क्षरःसवांभण भतूाभन कूटस्थो क्षर उच्यते ॥ १५ ॥ १६ 
उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमातमेतयुदाह्रतः 
यो लोकत्रयमाभवश्य भवभतयधव्यय इश्वरः ॥१५ ॥१७ 

 
अथध :– लोकमा क्षर अने अक्षर अे बे पुरुष कहेवाय छे. ‘क्षर अेटले जगत अने अक्षर अेटले आतमा अे 

बेथी पुरुषोत्तम जुदो छे तेने परमातमा कहे छे. ते परमातमा ने त्रण लोकने भनयममाां राखे छे अने अांतयामी 
थईने जगतनु पालनपोषण करे छे. 

 
(६) भकक्तथी प्रभ ुराजी थाय छे. 

सततां कीतधयांतो माां यतांति दृढ व्रताः 
नमस्यां तिमाां भक्तया भनतय युक्ता उपासते ॥८॥ १४ 
मामुपेतय पुनजधन्म दुःखालय मशाश्वतम् ॥ 
नाप्नुवांती महातमानः सांभसबद्ध परमाां गता ॥ ८ ॥ १५ 
भक्तया तवनन्यथा शक्यो अहमेवां भवर्ोजुधन ॥ 
ज्ञानुां दृष्टुांच ततवने प्रवषे्टुांच परांतप ॥११ ॥ ५४ 

 
अथध :– दृढव्रत राखीने जे मारु भनरांतर कीतधन करे अने मने नमस्कार करीने भकक्तपूवधक उपासे छे 

ते मने पामे छे. 
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मन पाम्या पछी दुःख रूप सांसारमा फरीने जन्म थतो नथी. अने भकक्तअे करीने मने जाणी शकेछे, 
जोई शकेछे अने मारा स्वरूपमाां भळी पण शके छे. 

 
(७) र्मध करवुां पण ते अहांकार अने आसकक्त रभहत करवुां. 

नकमधणा मनारांभ न्नैंष्ट्कम्यं पुरुषोश्नुते ॥ ३ ॥ ४ 
भनयांतां कुरु कमधतवां कमध ज्यायो ह्य कमधणः ॥ ३ ॥ ८ 
तस्मा दसक्तः सततां कायं कमं समाचर ॥ 
असक्तो ह्याचरन् कमध परमाप्नोभत पुरुषः३–१८ 
तयोस्तु कमध सन्यासात् कमध योगो भवभशष्ट्यते ॥ ५ ॥ २ 

 
अथध :– र्मं कायं कया भवना पुरुषने नैष्ट्कम्यं फळ मळतुां नथीं. माटे हे अरजुन तु भनयमे करीने र्मध 

कायध कर. कारण के केवळ न कया करताां काांइपण करवुां ते सारु छे. परांतु जे करे तेने भवश ेआसकक्त अने 
अहांकार राख्या वगर कर. कारण के आसकक्त रभहत कायध करवाथी उत्तम फळ मळे छे. अने वळी कमधनो 
तयाग करवा करताां ते करवुां सारुां  छे. मतलब के सांन्यासी थवा करताां ग्रहस्थाश्रमनो र्मध पाळवो ते उत्तम छे. 

 
(८) ईश्वर जगतनी सांभाळले छे – 

पभरत्राणाय सारु्नाां भवनाशायच दुष्ट्कृताां ॥ 
र्मध सांस्थापनाथाय सांभवाभम युगे युगे ॥ 

 
अथध :– सदाचरणीनुां रक्षण करवाने, दुराचरणीनो नाश करवाने अने र्मध थापवाने माटे हुां युगे युगे 

अभवभाव पामुां छुां. 
 
(९) जेवुां पोताने सुख दुःख थाय छे. तेवुां बीजाने थाय अेम जाणीने दयाळुां  रहेवुां. 

आतमौपम्येन सवतं्र समांपश्यभत योऽजुधन ॥ 
सुखां वा यभदवा दुःखां सयोगी परमोमतः ॥ 

 
अथध :–सुख दुःख समान जाणे छे, अेटले अांतवान जाणे छे अने बीजाने भवश ेपोतानो दाखलो ले छे, 

मतलब के, जेवुां आपणने सारुां  नरसुां. सुख, दुःख, हषध, शोक इतयाभद थाय छे तेमज बीजाने पण थाय माटे 
कोइने इजा करवी नभह. अेम समजे ते मोटो योगीज कहेवाय. 

 
(१०) ईश्वर समरभष्ट वाळो छे. 

समोहां सव ंभतेूषु नमे दे्वष्ट्योकस्तन भप्रयः ॥ ९ ॥ २९ 
 
अथध :– मने कोइ वालो के अळखामणो नथी, मारे सऊ समान छे. 
 
(११) अपूणध होय पण स्वर्मध सारो – 

श्रेयान्स्वर्मो भवगुणः परर्मात् स्वनृभष्टतात् ॥ 
स्वर्मे भनर्नां श्रेयः परर्मो भयावहः ॥ ३ ॥ ३५ 
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अथध :– बीजा वगनंो र्म,ं पाळवा करता पोताना वणधनो र्मध छे ते श्रेय करता छे, कदाभप पोतानो 
र्मध खामी वाळो होय अने ते पाळताां मोत थाय तो पण ते श्रेष्ठ. मतलब के ब्राह्मणे क्षत्रीनो अने क्षभत्रअे 
ब्राह्मणनो र्मध न पाळवो. पोत पोतानोज पाळवो. 

 
गीतामाां अेवाां वाक्य गोठव्याां छे के श्लोकाथध लेइने ते उपर चरचा करीअे तो ते घणा दहाडा सुर्ी 

चाले. 
 
अरजुनने भगवाने भवश्वरूप बताव्युां तेनुां स्तोत्र अरजुनेकयंु छे; ते नीचे प्रमाणे :– 

अनांत देवशे जगभन्नवास तवमक्षरां सद सत्ततपरांयत ॥११ ॥ ३७ 
तवमाभददेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य भवश्वस्य परां भनर्ानां ॥ 
वते्ताभस वदे्यांच परांचर्ाम तवयाततां भवश्वमनांत रूप ॥ ११ ॥ ३८ 
भपताभस लोकस्य चराचरस्य तवमस्य पूज्यि गुरुगधरीयान् ॥ 
नतवतसनो स्तयभ्यभर्कः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रभतम प्रभाव ॥ ११ ॥ 
तस्मातप्रणम्य प्राभणर्ायकायां प्रसादये तवामहभीशमीऽयां ॥ 
भपतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः भप्रयः भप्रयायाहधभस देव सोढुां ॥ ११ ॥ ४४ 

 
अथध :– हे अनांत देव, हे जगभन्नवास माया अने प्रकृभत थकी पर जे अक्षरब्रह्म छे तें तमेज छो. आभद 

देव, पुराणपरुूष, अने भवश्वनो आर्ार तमेज छो, जाणनार अने जाणवानुां तथा मोक्षपद ते तमे छो, हे 
अनांतरूप तमे भवश्वने व्यापीने रहेला छो. आ चराचर लोकना भपता, पूज्य अने गुरु ते तमेज छो. जेनो 
अपभरभमत प्रभाव छे अेवा हे प्रभ ुत्रण लोकमाां तमारी बरोबरीनो कोई नथी, तो चांभढया तो तो होयज क्याांथी 
माटे हे ईश्वर काया नमावीने अनें नमन करीने आपनी प्रसन्नता मागीअे भछये अने जेवी रीते भपता पतु्रना अने 
भमत्र भमत्रना अने पुरुषभस्त्रनाां अपरार् माफ करे छे तेम तमे अमारा माफ करो. इतयाभद. (अरु्रु) 

 
बिोप्रकाश, ऑक्टोबर १८७५ लीकणितरादो 
 

——— 
 

धत्र नंबव १ नी उत्तव पुना, २२ मी ऑगस्ट १८८१ 
 
भवनांती के ‘आयधज्ञानवरं्क’सभामाां मे कबलू कयुध हतुां के पुनर्वववाह बाबत भलभखत वाद करवाने हुां 

खुशी छुां.ते उपरथी तमारो कागळ ता. १७ मी ऑगस्टनो मने आज पहोच्यो तेनो ज्वाब आप्रमाणे :– 
 
श्रीमदयानांद स्वामी सांस्कृत भवद्यामाां भनष्ट्णात खरा, परांतु भवर्वा पुनर्वववाहसांबांर्ी जे तेमनुां मत छे ते 

माणे अमारु नथी. तेनुां कारण अे के मारा अभभप्रायमाां आयधशासे्त्र भवर्वाने पुनर्वववाहनी सांपूणं रीते आज्ञा आपी 
छे. हरेक भवषयमा पांभडतोना जुदा जुदा अभभप्राय होय छे तेमा कोई अशक्य के अन्याय नथी. त्रण 
न्यायर्ीशना अेक कामने वास्ते त्रण अभभप्राय होय छे तेज प्रमाणे शास्त्रीय भवषयमाां पण जुदाजुदा अभभप्राय 
होय छे अेमा काांई नवाइ नथी. प्राचीन काळमाां ऋभषओना अभभप्राय जूदा जूदा पडता हता अे बात प्रभसद्ध छे. 
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आप पूछो छो के स्वामी (दयानांद)थी अमारो अभभप्राय जूदो होय ते शा कारणथी? तेनो उत्तर अे के 
वदेमाां, स्मृभतयोमाां अने पुराणोमाां पण पुनर्वववाहनी आज्ञा छे, तेना वाक्यो–ऋग्वदे सांभहता–उभद्दषधनाथध 
भभभजवलोकां ’ अे मांत्र अष्टक ७, अ ६ वगध ९ माां छे. अने अेज मांत्र तैत्तरीय आरण्यकमाां भपत्र मेघाध्यायमाां पण 
छे अने अथवधसांभहतामा पण छे अने तेनो प्रयोग आश्वलायन सूत्रमाां पतनी उतथापन भवषे छे (आश्वलायन 
गृह्यसूत्र अ. ४ अांतयेभष्ट प्रयोगमाां जुवो)आ मांत्र ‘इमानाभररभवर्वा’ अे ऋचाने लगतो छे तेनो अथध ‘हे भवर्वा तु 
पुनर्वववाह सुखे करीने कर’ अेवो छे. मार्वाचायं आरण्यकमा अेम लखे छे. 

 
आनव्यैतमा सूक्तमाां स्वकस्तकामोदेशथी ओदननी स्तुभत छे तेमाां मांत्र छे ते आ प्रमाणे :– 
 

यापूवध पबतभवतवाऽथान्यांबवदते परां । पांचौदनांचतावजांददातोन भवयोभषतः ॥२७॥ 
समानलोकोभवभत पनुभुंवा परःपभतः । योजांपांचौदनांदभक्षणा ज्योभतषां ददाभत ॥२८॥ 

 
अेनो अथध अेवो छे के जे भवर्वा फरी लग्न करश ेअने पांचौदन नामनी मेज्वानी आपश ेतो ते लोकोमाां 

मान पामश े अने तेने कोई जूदी गणश े नही. अैतरेय ब्राह्मणमा “अेकस्य बव्हयोजाया भवांतू नैकस्य बहवः 
सहपतयः” अेनो अथध अेम छे के “स्त्रीने अेकनी पछवाडे बीजो पभत थाय छे, अेक वखत बे पभत थई शकता 
नथी.” “ऋग्वदेना कोवाशयुचा भवर्ववेदेवरांम येन योषाकृणुते सर्स्थ आ” अे मांत्रमा ‘देवर’ शब्द छे तेनो 
अथध भद्वतीय वर अेवो भनरुक्त ग्रांथमाां लखलो छे. इतयाभद वदे वचनथी वदेाज्ञा छे अेम भनिय थाय छे. 
स्मृभतओनाां वचन :– 

 
नष्टेमृते प्रवृभजते । क्लीबचे पभतते पतौ ॥ पांचतस्वापतसुनारीणाां पभतरन्यो भवर्ीयते ॥१॥ 

ल. पराशर “कलौपाराशरस्मृतः ॥” 
 
इतयाभद वचन थी कभलयुगमाां पराशर मानवा लायक छें. पण बीजा ऋभषओनुां मत अेज प्रमाणे छे, ते 

ऋभष मनु. “पौनभधवने भवासा पुनः सांस्कारमहधभत “कातयायन–उढाभप देयासान्यस्म ै सहाभरण 
भभूषता“वभसष्ठ.” दत्तामभपहरेतकन्याांसगोषोढाां स्तथैवच “हारात. साचेदक्षत योभनस्यातपनुः सांस्कारमहधभत” 
ब्रम्हपुराण–प्रजापभत स्मृभत. “तदा भयूस्तु सांस्कायां गृभहतवा येनकेनभचत् ॥ शातातप ॥ पुनगुंणवते 
दद्याभदभतशातातपो ब्रवीत” नारद :–पुनःसांस्कारमहेत यथाकन्या तथैवसा. 

 
भारतमा :– अज्ञानन्नजंुनिभप भनहतां पतु्रमौरसम् ॥ पद्मपुराण, भदव्यादेवीभत भवख्यातारुपेणा 

प्रभतमाभभुव ॥ एकबवशभत भतारा कालेकालेमतृास्तदा ॥ भारत– 
 
नळदमयांभतना चभरत्रमाां पनुर्वववाह छे अे सवध वचन थी स्पष्ट मालुम पडे छे के भवर्वाअे इच्छा होय तो 

पुनर्वववाह करवो. तेना छोकराने पूवयुंगमाां पौनभंव कहेता पण कभलयुगमाां अे पुत्र औरसज थाय छे. जे 
प्रमाणे प्रथम भववाह ते प्रमाणे भद्वभतय छे. तेमाां कशो दोष नथी. –रुढी नथी पण र्मधशास्त्रमाां रुढी प्रमाण 
गणाती नथी. कारण के “र्मधभजज्ञासनानाां प्रमाणां परमां श्रभुतः भद्वतीयांर्मधशास्त्रां तु तृतीयां लोकसांग्रह :” 

 
भनयोग भवभर् छे ते श्रीमान लोकने वास्ते अने गरीब भवर्वा जेंनी पासे प्रथम पभतनु रव्य न होय तेने 

वास्ते पनुर्वववाह छे. तेज कारण थी कुां तीआभदक राभणओअे भनयोग आचरण कयो अने पोतानुां कुळ छोडी न 
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दीरु्ां. जे भवर्वा पासे राजपाट, जागीर, अथवा इस्टेट न होय तेने पनुर्वववाह योग्य छे. भनयोग पुत्रने के्षत्रज 
कहे छे अने पुनर्वववाह पुत्रने औरस मानवो भेद से कारण कभलमाां पौनभधव नथी. 

 
ब्राह्मणोमा कुां भभववाह थाय छे ते पण पुनर्वववाह छे. (सही) 
आयपज्ञानरापक,श्रावण, सांवत १९३८. खीधाळवार िणव देशमुग 

 
——— 

 
धत्र नंबव २ नी उत्तव पुना, ता. १ सपे्टम्बर, १८८१ 

 
भमत्र सभवतानारायण गणपतीनारायण, 

 
भवशषे :– श्री स्वामी दयानांद, भवष्ट्णु परशराम पांभडत, यजे्ञश्वर शास्त्री तथा तारानाथ तकध वाचस्पभत 

अे बर्ा मांत्रनो अथध जुदो जुदो करे छे. तयाांरे साचो भनणधय कोण करी आपश?े अेम तमो पूछो छो ते प्रमाणे पूवध 
काळमाां पूछयुां हतु तेनो उत्तर भनरुकतमाां आपेलो छे ते आ प्रमाणे :– 

 
मनुष्ट्यावाऋभषषु उतकामतसु देवानब्रुवनकोनऋभष भभवष्ट्यभत भततेभ्या एतांतकध  ऋभष 

प्रायच्छन्मांत्राथबचताभ्यूहम म्यूढांतेस्माद्यदेकबकचानूचाां नोभ्यूहमभ्युढां ॥ 
तस्माद्यदेबकचानुचानोभ्युहतयाषधतन्भवभत ॥ यास्कभनरक्त उत्तरखांड. 

 
बर्ा देवोसे पूछयू के बर्ा ऋभष मरी गया. हव ेमांत्रनो अथं कोण बतावश?े तयारे आकाशवाणी थइ के 

तकध  आप्यो छे ते तकध थी भवचार करशो तो अथध मालूम पडश.े अेथी अेम समजाय छे गमे ते पांभडत गमे ते अथध 
करे पण तकंथी भवचार करीअे. अेटले खरो अथध मालूम पडे. 

 
‘पुनर्वववाह सशास्त्र छे के अशास्त्र छे अे बात कोरे राखवी अने मात्र व्यवहाभरक दृष्ट्ट्या ते लाभकारक 

छे अेम समज्वुां’ अेवो तमारो भवचार छे पण ते प्रमाणे घणा लोको भवचार करश ेनभह. कारण के भववाह अे 
र्मधसांबांर् छे ते सशास्त्र के अशास्त्रअ े बात नक्की कयां भवना लोक मानवाना नथी. व्यवहारमाां हजारो बात 
लाभकारक होय ते अशास्त्र होय तो लोक मानवाना नथी, लोकोनी र्मध उपरनी श्रद्धा उठी गई होय तयारे अे 
भवचार ठीक गणाय पण ते प्रमाणे छे अेम जणातुां नथी. माटे सशास्त्र के अशास्त्रअे भवश लोकोने समजाववानी 
अगतय छे. मारा मनमाां अे भवषयमाां कोई पण सांशय नथी. वदेशास्त्र अने पुराण थी पनुर्वववाह सशास्त्र छे. 

 
(१) ‘कन्या’ अे शब्द प्रथम भववाहनो बोर्क नथी. कन्या अेटले वराथी जे स्त्री होय छे ते पछी ते 

प्रथम भववाहनी होय के भवर्वा होय. दमयांभतनो वर ज्याांरे नष्ठ थयो तयाांरे बीजो भववाह करवानुां तेना भपताअे 
ठराव्युां, तयारे अे कन्या मानी हती. हाल पण गुज्रातमाां जे न्यातमाां नातरु थाय छे तेमा भवर्वा गमे तेटल 
वरसनी होय तो कन्या कहेवाय. अे प्रमाणे पद्मपुराणना ८४ माां अध्यायमा भदव्या देवीनी कथा छे ते नीचे 
प्रमाणे छे :– 

 
उज्वलोवाच :– प्लक्षकब्दपेमहाराज । आसीतपुण्यमभतः सदा ॥ भदवोदासेभतभवख्यातः सतयर्मध 

परायणः ॥ १ ॥ तस्यापतयां समूतपन्नांनारीणाां उत्तमाांतदा ॥ भदव्यादेवीभतभवख्याता । रुपेणाप्रभतभाभभुव ॥ २ ॥ 
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भपत्राभवलोभकतासातु । रूपलावण्यसांयुता ॥ कस्मदेैयामयाकन्या सुवरायमहातमने ॥ ३ ॥ इभतबचता परोभतूवा 
॥ समालोच्य नृपोत्तमः रुपदेशस्य राजानां । तमाहयनृपोत्तमां ॥ ४ ॥ कन्याददौ महामासौ भचत्रसेनायर्ीमते 
तस्या भववाह कालस्य । सांप्राप्ते समयेनृपः ॥ ५ ॥ मृतौसौभचत्रसेनस्तु । कालर्मैणवैभकल ॥ भदवोदासस्तु 
र्मातमा बचतया मास भपूभतः ब्राह्मणन्सममाहूय पपृच्छनृपनांदनः ॥ ६ ॥ अस्याभबवाहकालेतु । भचत्रसेने 
भदवांगतः ॥ ७ ॥ अस्यास्तुकीं द्दशांकमध । भभवष्ट्यभत बु्रवांतुम ॥ ब्राह्मणउचु ॥ ८ ॥ भववाहोजायते राजन्कन्यायास्ते 
भवर्ानतः ॥ पभतम्यृधतयु प्रयातयस्या नोचेतसांगकरोभतच ॥ महाव्याभर्भभभतूि तयाांगकृतवा प्रयाभतच ॥ ९ ॥ 
प्रवभजतो भवरेाजन। र्मधशासे्त्रषुदश्यते ॥ नस्यारजस्वलाया वदन्येष्ट्वभप भवर्ीयते ॥ १० ॥ 
भववाहेतुभवर्ानेनभपत । कुयान्नसांशयः ॥ एवांराजासमाभदष्टो र्मधशासे्त्र षुकीभवदैः ॥ ११ ॥ भववाहाथधसमायात । 
इांरप्रस्थैभद्वजोत्तमःै ॥ पुनदधत्तात दातेन । रुपसेनायभभूजेु ॥ १२ ॥ यदायदा महाभागोभदव्यादेव्या िभभूमपः ॥ 
चके्रभवभवहां तद्वताग्मीयते लग्नकालतः ॥ १३ ॥ एकाबवशभतभताराः कालेकाले मृतास्तदा ॥ तस्यास्तु 
रुपसांश्रूतयराजानो म्यृतयुनोभदताः॥ सधग्रामांचक्ररमूढाः स्तेमतृासमरांगणे ॥ १५ ॥ 

 
आ कथामा ते वखतमा पांभडतोअे जे मयादा बतावी छे ते पराशर ऋभषना मतप्रमाणे छे. स्मृतयथध सार 

ग्रांथमाां बघाय ऋभषना मत भेगा कया छे ते नीचे प्रमाणे–मृतैन्यस्मपै्रदात व्यामतेसप्तपदातपुरा ॥ 
पुरापुरुषसांयोगान्मतेृ देये भतकेचन ॥ ऋतावदृष्टेकन्यैवपनुदेयेभतकेचन॥ आगभधर्ारणातकन्या पुनदेयेभतचापरे 
॥ 

 
आ वचनमाां पण कन्या अेज शब्द भवर्वाने लगाडयो छे. पूवधकाळमाां द्वादश पुत्र हता ते (१) औरस 

(२) के्षत्रज (३) गूढज (४) काभनक (५) पौनभधव (६) दत्तक (७) क्रीत (८) कृभत्रम (९) स्वयांदत्त (१०) 
सहोढ (११) सोयभवह (१२) द्वामुप्यायन–अेथी भनयोग अने पुनर्वववाह अे बे आचार हता. अेम स्पष्ट जणाय 
छे. के्षत्रज पुत्र भनयोग थी थाय छे. अने पौनभंव पनुलंग्नथी थाय छे. पण कभलमा पराशरना वचन प्रमाणे 
भवभर्बलथी पौनभंव पुत्र औरसज छे, फक्त कन्या शब्दना अथधनो अनथध करीने उघाडो अथध अने न्याय उांर्ो 
करवो अे वाज्वी नथी. अे केवळ कक्लष्ट कल्पना छे. 

 
(२) “सोमः प्रथमोभवभवदे” ऋग्वदे अ. ८, अ. ३ व २८ माां छे. तेमज सूयासाभवत्रीनी भववाहनी 

कथामा छे अने एज मांत्र सामवनेाां मांत्र ब्राह्मणमाां भववाहभवर्ी छे तेमा पण छे. तेनाां ॥ इमाां कन्याां सोमः सूयत 
सोमः स्त्रष्ट्रदेवतागांर्वाय गाांर्ारयभतयः तस्मपैालकायददत् अदात समपंत सचगांर्वधः अग्नयेददत् 
अकग्नसमीपम् रु्नासमपधयत् ॥ आ लाक्षभणक अथधछे, सोम अेटले इश्वर प्रथम कन्याने जन्म आपे छे पछी ते 
माताभपतर जे पालक तेमने स्वार्ीन थाय छे पछी देवोमाां श्रेष्ठ जे अकग्न अेटले कामाकग्न तेथे स्वार्ीन थाय 
छे, पछी मनुष्ट्यना स्वार्ीन थाय छे. “मनुष्ट्यजाः” अे पदे बहुवचनमाां छें. पनुर्वववाहथी जे बीजो वर थश ेते 
मनुष्ट्य पभतमाां गणवानो. मनुष्ट्य अेअेक जाभतवाचक शब्द छें. “अकग्नरेतु प्रथमो 
देवताभ्यःसोस्यैप्रजामुांचतुम्यृतयुपाशात” मांत्र ब्राह्मण सामवदे. अकग्नदेवता मनुष्ट्यने कन्या नथी आपता पण 
भाष्ट्यकार लखे छे के “अकग्नसाक्षीरुपेणा कस्थतः महयांपभरणेते्रअदात् अथी अनांतरां रबयर्नां पुत्रान् च 
अदाभदतयाशास्महे” 

 
(३) अकग्न साक्षी छे. पतु्राभदक कन्याने थाय के वर मरी जाय तो भववाह व्यथं थाय छे. माटे अकग्न 

साक्षी थईने बीजाने आपश े अकग्नने आपवानी सत्ता नथी, अे प्रभतबांर् अकग्नने कोई करी शकश े नभह. जे 
कारणसर कन्या आपी ते कारण पुरु न थाय तो कन्या बीजाने आपवानो भवर्ी छें, कोई मांत्र भनरथधक थतो 
नथी. अवळो अथध करीअे तो मात्र भनरथधक थाय छे. अेंवो सांशय आव ेछे. 
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(४) मार्वाचाये गमे ते अथध कयो होय पण ते वाज्वी छे अेवु मालम पडे तो मात्र कबूल छे. 
 
(५) ‘पुनभुंवा’ अे शब्दथी भद्वभतयभववाह करनारी स्त्रीनो बोर् थाय छे. अथात भवर्वा फरी भववाह 

करवानी इच्छा करे तो अेज पुनभूध, अेज कन्याने अेज भवर्वा समज्वी. “यापूवध पबतभवतवा र्ान्यां बवदांतेपरां ॥ अे 
मांत्रथी पण अेज बोर् थाय छे. आ मूळ श्रूभतने अथध स्मृभतयोमाां खुलासाथी वणधन कयो छे.” पांचतस्वा 
पतसुनाभरणाां पभतरन्योभवर्ीयते” इतयाभदक वचनोथी श्रुभतने अनुकूल स्मृभतयो बोले छे. कारण के 
“श्रुतेभरवाथध स्मभृतरन्वगच्छत” 

 
(६) ‘एकस्यबव्हयो जाया’ अेनु अनेंक पभत अेक वखत करवाना भनषेर्माां तातपयं छे ‘सह’ पदथी 

भनषेर् नी व्याप्ती केटली छे. ते मालम पडे छे. ज्यारे सहपभतनो भनषेर् थयो तयारे जूदा काळमाां भनषेर् नथी 
अेवुां तातपयध भनकळे छे. वदेनो अथध ज्यारे करवो पडे छें तयारे स्पष्ट भवभर् न होय तो पण सूचना होय ते आर्ार 
गणवामाां आव ेछे, भनणधय बसरु्माां सती खळवानो भवषय लख्यो छे ते माां आतमघात करनारी भवर्वा पापी थाय 
छे अेअेवा घणा वचनो लखी पछी ऋग्वदेनो अेक मांत्र “इमानाभरर” लखी ते उपर प्रमाणे टीका करी छे :–
“ऋग्वदेवादातसाध्वी स्नानेभवदातमघाभतनी” अेम जोता वदेमाां आर्ार छे. माटे बर्ाय भवरुद्ध वचनो रद छे. 
अेथी अेम समज्वानुां के वदेनो आघार अल्प मळे तो बचता नथी. 

 
(७) ‘देवर’ अे शब्दनो भनरुक्तमाां “भद्वतीय वर दैवरां” अवों अथध कयो छे. भद्वतीय वरने देवर 

कहेवानो चाल वैभदक काळमा हतो. जेने भद्वतीय करवानी इच्छा होय तेंणे प्रथम घणीनोभाइ होय तेनेज 
करवो. अे माणस थवाने योग्य अेवो ठराव थयो–पछी गोत्रमाां भववाह करवानो भनषेर् थवो. तयारे पभतनो भाइ 
अे योग्य नभह अेवो ठराव थयो. परगोत्री वर करवाने, देवर साथे भववाह करवानो अने भनयोग करवानो अे 
त्रण आचार हता घणी अेक न्यातोमाां दीवरबहु करवानी चाल छे “भवर्ववे देवरां” अे वाक्य अलां काभरक हश े
ते कोइ हुां करी शकतो नथी पण भद्वभतय वर करवानी ते वखत चाल हती अेवो बोर् आ श्रुभतथी थाय छे. 
वशे्यानी पाछळ भटकवुां अेना जेवो देवरातपभत्तनो दृष्टाांत नथी. कारण के पाांडवाभदक र्मधशील राजाओअे 
देवरोतपभत्त करी छे ते पुत्र औरस थया छे. व्यासभदक तेमना अनुमोदन कता हता. तेथीं वशे्यानो दृष्टाांत अे 
बातमाां लेवाय नभह. पांडु, रृ्तराष्ट्राभदक वशे्या पुत्र जेवा हता के शुां? बर्ा उपमावाक्य भवभर्वाक्य नथी. पण 
भवभर्वाक्यनी पेठे उपमा छे, के अनाचारी उपमा छे अेनो भनिय इभतहास थी करी शकाय, कोइ वखत 
भवभर्नी पण उपमा थाय–“नष्टेमृते” अेनो अथध नांद पांभडते कयो छे. ते तमने मान्य हश ेपण अे वचननो अथध 
करवामाां मने तो मार्वनी के नांदपांभडतनी जरूर नथी. अथध उघाडोछे. बत्रीस अक्षरनो अथध न समजाय ने 
तेमाां पांभडतो जोइअे तेम नथी. सार्ारण सांस्कृत व्युतपभत्त करणार पण अथध समजे तेम छे. पण खरा अथधनो 
खोटो अथध करवो अने बीजो अथं काढवो, सरलाथध न लेवो अेवुां मनमा होय तयाांरें पांभडतनी जरूर खरी. 
पांभडत घोर ते अथध करी बताव.े अेक श्लोकना सात अथध करी बतावनारा पांभडत छे, पण जेनुां वाक्य तेनो अथध 
अेकज होवो जोइअे. पछी पांभडत पोतानी चतुराइथी गमते अथं करी बताव.े 

 
‘सकृतकन्याप्रभदयते’ अे वचन भठकज छे. अेक वरने कन्या आपवी. आज एक वरने आपवी वळी 

काल बीजा वरने आपनी अेवो व्यभभचार न करवो. अे वचन सामान्य अने पराशरनु वचन भवशषे अेटले 
आपभत्तमाां मात्र पुनर्वववाह योग्य अेवु बतावनार वाक्य ते सामान्य करता श्रेष्ठ छे ‘भवर्वावदेनांपुनः’ ‘आ वचन 
भनयोगना भनषेर्माां छे’ ‘आ भवरोर् केम मटाडवो’ तेनो ज्वाब अे छे के समान बळना बे वाक्य आव े तयारे 
सामान्य भवशषेनो भवचार करी तेनो अथध करवो. बे सामान्य बकवा बे भवशषे तो भवकल्प समज्वो. श्रुभतमाां 
अकग्नहोत्रनो होम उभदत बकवा अनुभदत करवो अे भवषे बे प्रकारना वाक्य छें. तयारे तेनुां नाम भवकल्प. अेटले 
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बे प्रकारनो होम करो थाय नथी. तयारे पनुर्वववाह करो अथवा न करो जेम खुशीमा आव ेतेम करवुां एनु नाम 
भवकल्प पण मारा र्ारवा प्रमाणे समान बळ वाक्य भनषेर्माां नथी भवर्ी वाक्य वर्ारे बळवान छे. 

 
‘भतृधगोत्रांपभरतयज्य’ अे वचननो भवचार सामान्य भवशषेथी थाय ‘अन्यदत्तातुयाकन्या’ अे पण सामान्य 

छे, भवशषे नथी. अे वाक्य लखनाराओ भवपभत्तनो भवचार कयो नथी. सार्ारण रीते आज अेकने कन्या तेज 
कन्या काले बीजाने आपवी अे पाप छे. आपभत्त उपर तेनुां ध्यान हतु नभह. माटे अे सामान्यवचन बर्ा काढी 
नाखवा. भवपभत्तमा नारी आव ेतो पण लग्न न करवु अेवु वचन होय तो मात्र ‘नष्टेमृतेप्रवृभजते’ अे वचन साथे 
सरखाववाने काम आव.े अेक कन्या बे वरने भवपभत्तवाना आपी होय तो तेनी भेडे न जमवुां अे ठीक छे. पराशरे 
‘पौनभंव’ पुत्रमाां गण्यो नथी – कारण के पनुर्वववाहथी थयेलो पुत्र औरस थाय छे. अेम पराशरनुां मत भसद्ध 
थाय छे. पुनर्वववाह मात्र कहेती आपभत्तमाां थवो जोईअे. प्रथम भववाहमाां अने बीजामा कशो करउ नथी. 

 
औरस इरावानने गण्यो ते रुढ्यथधमाां नभह अेम कहे वाने सार्न जणातु नथी. वचनमाां तो औरस 

कह्यो छे, पछी, अजुधनना मननी बात कोइ ठेकाणे आवी होय तो, तयारे भारतमाां तो नथी कभलयुगमाां ज्योरे 
दुष्ट बुद्धी पुरुषो उत्तन्न थया तयारे ते पोताना देशनी स्त्रीओपर घणो जुलम करवा लाग्या अेम र्मधशास्त्रना 
ओघती समजाय छे. पुरुषो उतपन्न थइनें नारी बनद्य प्रवृत्त थया, प्रथम अेमणे स्त्रीने शूरसमान गणी अे 
दुखीत्र्यनु भचन्ह प्रगट थयु शत्रुने पीडा करवानी नभह अने घरनी स्त्रीओने भपडा करवी अे मत चाल्यु तेना 
वचन:–‘अशौचतवां भनदधयतव स्त्रीणदोषः स्वभावजाः स्त्रीणाां भद्वगुण माहारो कामािष्टगुणः स्मृताः स्त्रीशूरस्य 
समानर्मा’ : ‘पुराकल्पेषुनारीणाां मौजीबांर्नाभमष्ट्यते’ भन. अेवचन रद करीने स्त्रीने शरू करी पछी लग्न अेज 
उपनयन समज्वु अेम ठरेव्यु ‘वैवाभहको भवर्ीः स्त्रीणाां औपायभनकः स्मृतः’ ज्यारे भववाहभवभर् उपनयन समज्वु 
अेम चाल्यु तयारे उपनयननो काळ भववाहमा लीर्ो अेटले ‘अष्टमेवषो भवगे्दौरी’ अे वचन भनकळयु कारण 
‘अष्टमेवष ेब्राह्मणमुपनयते’ तेज स्त्रीने लागु थयु पछी पनुर्वववाह अने भनयोग काढी नाखी भवर्वाअे बळी मखुां 
अे वचन नीकल्युां.’ ‘कलौनान्यागभतस्त्रीणाां सहानुगमनादते’ ‘सहानु गमनांशस्त वैर्व्यस्याथपालनम् । भशरसो 
वचनम् तस्मातकाया भवभर्वयासदा ॥ दतयाकन्यानदीयते ॥ʼइतयाभद पुराणवचन वदे भवरुद्ध छे. अे वचनो वदे 
भवरुद्ध छे अेमजाणीने पुराणकताओअे ते भवषे अेटलूज लख्यु छे के :– इमान्र्मान कभलयुगेवजा 
नाहुमधनीभषणः ॥ एताभन लोकगुप्तयथं कलेरादौमहातमभभः ॥ भनवर्वतताभनभवद भाभ्दीप्यधवस्थापूवधक बरैु्ः ॥ 

 
हाल छेक कभलयुग नथी. सांभर् सांध्याश छे. माटे आ कभल वज्यधना वचनो लागु थता नथी. वळी ते 

श्रुभत स्मृभतने भवरुद्ध छे. अने अेटला आचार वर्वजत करवानी भलामण करी छे, पण ते न माने तेने प्रायभित्त 
नथी. लोकनी रक्षा थश ेअेव ूपूवेना महातमाओने मालम पड्याथी अे वचनो लखी गया पण लोकनी रक्षा ज्यारे 
हाल थती नथी तयाने पुनर्वववाह करवानी अथवा रव्यवान स्त्री होय तो भनयोग करवानी रजा आपवी जोईअे. 
अे बे शास्त्रथी प्रभतकूल नथी, मोटी राज्याटनी राणीओ होय तेमने भनयोग योग्य छे अने तेमने घर इस्टेट नथी 
तेमणे पुनर्वववाह करवो युक्त छे. 

 
तमारो पत्र आ साथे खड्यो छे, कारण के तमारा पत्र अने अमारा ज्वाब अेक ठेकाणे राखवापछी 

छापवामाां आवश.े 
 

आयपज्ञानरापक, माघ १९३८ सां., चैत्र १९३९ सां. खीधाळवार िणव देशमुग 
 

——— 
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धत्र ३ नी उत्तव पुना, ता. १५ सपे्टबर 
 

श्रीपरमेश्वरोजयतु, 
 
आपनो पत्र ३ जो नांबर पहोंच्यो तेनो ज्वाब :– 
 
(१) ऋभष ज्यारे मरी परवायी तयारे देवोपासे मनुष्ट्य गया अने प्राथधना करी के हव ेवदेनो अथध कोण 

करी बतावश?े तयारे देवोअे कहु्य के बचत मा करशो–तमारा ह्यदयमाां तकध  नामनो ऋभष छे ते तमने खरो अथध 
बतावश.े अेवी आख्याभयका भनरूक् तना पभरभषष्टमाां लखेली छे. तेथी कभलयुगमा तकध  अेटले युकक्तथी अथं 
करवो योग्य छे. अेम मालुम पडे छे. अेज प्रमाणे बृहस्वभतस्मृभत कहु्यछे के केवलां  शास्त्रमुभदश्यन कतधव्येभह 
भनणधयः ॥ युकक्तभहने भवचारेतु र्मधहाभनः प्रजायते ॥ १ ॥ 

 
(२) शास्त्रमा शु छे अने शास्त्र कोने करेवा अे बात घणाां लोको जाणता नथीअे सतय छे. तथाभप अेब े

प्रश्नो नो भनणधय थइ शके छे. पराशरे भवर्वाभववाहनी समभत अपी छे तेनी भवरुद्ध मनुनी के बीजा स्मृभतओ 
बतावश ेतोतेनी मीमाांसा थइां शके छे. अे प्रमाणे पुरातनकाळथी मीमाांसा करता आव्या छे. शास्त्रमाां कइां पण 
भनिय थतो नथी माटे अे बर्ा कोरे मूकवा अेवु कोईअे आज सुर्ी कहु्य नथी. माथाफोड तो करवीज पडश.े 
माथाफोड कया भवना बहु दहडानो भ्रम अने मल केम जश?े ऋभषना अनेक मन अेम भवषयमाां छे अेम नथी. 
हरेक भवषयमाां अनेक मत छेज ‘अांर्ारो कुवो’ अे बात अखाअे करेली अे अदृष्ट भवषय सांबांर्मा छे. भववाहनो 
भवषय अेवो अांर्ारो कुवो नथी. शास्त्रनी आज्ञा थोडीज पालवामाां आव ेछे माटे शास्त्र काढी नाखवुां अने लाभ 
नुकसान पर दृष्टी आपवी अे वात र्ार्वमक लोको मान्य करश ेनही पुनामाां जे वाद थयो तेनुां पसु्तक छाप्यु छे. 
ते वाांचता मारो भनिय अेवो थाय छे के पांभडत लोकोअे पक्षपात करी अथंनो अनथध कयो छे. माटे व्यथध 
माथाफोड न करवी अे वात वाज्वी नथी. पांभडत लोकोने अुांर्ी समजथइ छे तेथी अेम करे छे. ते लोक अेम 
समज छे के चालतो आचार चलाववो हव ेकोई ऋभष नथी माटें कोई प्रकारनो फेरफार न करवो. आ सवध भ्रम 
तेम ना मनथी दूर करवाने वास्ते एक वाद तो शु पण अनेक वाद थवा जोइअे. पांभडत लोकोनुां अेक देशीय 
ज्ञान अेने आकुभचत बभुद्ध होय छे तेनुां कारण अन्य देश अने तयाना आचार भवचारनी तेमने खबर नथी. कूप 
मांडुकवत पोतानुां पुस्तक अने ते पोताना घरमाां लइने बठेा होय, तेमनी दृष्टी अने मन सुर्रेलां  होय नही. 
तेमना मनने उदारता आवती नथी. कारण के तेमने व्यवहारनु ज्ञान थतुां नथी. कोई राजमा शास्त्री के पांभडत 
करभारी के भदवान थता नथी पण सार्ारण गृहस्थ थाय छे. तेनुां कारण अेके पांभडतो शास्त्रअेवी रोते भणे छे के 
तेमना मनने जडता अने व्यवहारशून्यता अेटली आव ेछे के ते कशा कामना उपयोगी तथा नथी. माटे शास्त्र 
कोरे मूकवुां अेम सार नथी भनकळतु. शास्त्र कोरे रखीने लोक पुनर्वववाह करश ेतो मारा मननाां कशी हरकती 
नथी. पण कोई शास्त्र केम छे अेम पूछश ेतो मने जेम लागतुां हश े तेम कहेवानी मारो र्मध छे. पछो ते मागध 
सुगम हश ेके दुगधम हश ेतेनी काइां भफकर नथी. 

 
(३) कन्या शब्दनो अथध ‘वराथी स्त्री’ अे प्रमाणे भववाहप्रकरणमाां थाय छे. अन्य स्थळे कन्यानो अथध 

स्त्रीलींगी बालक अेम पण थाय छे. जेम र्मध अे शब्दनो अनेंक अथध थाय छे ते प्रमाणे अथध करवो. ते प्रकरण 
उपर छे. जे समये दमयांभतना पुनर्वववाहनो कायधनो आरांभ थयो ते वखते ते कन्या हती की भवर्वा हती? नल 
मरी गयानो भनिय थयो न हतो ने लग्न उभुां थइने पभत्रका मोकलवामाां आवी हती तयारे अे कन्याज हती. 
आजे पण कणबी जातीमाां नातरोनी कन्या अेम बोलाय छे. कन्यानो अथध छोडीने ते बालकने पण लागे अनें 
वराथी स्त्रीने पण लागे छे. अेक वखत अकग्नहोत्र भलरु्ां पछी तेनो भवध्वांश थयो तयारे करी पराणने अकग्नहोत्र 
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के तयारे तेनुां नाम प्रथम प्रमाणे पडश े ते प्रमाणे भवर्वा लग्न करवानुां र्ारश े तेनुां नाम पण कन्या पडश.े 
‘दत्ताक्षता या कन्यायाः पनुदानांपरस्यचा ॥ दत्ताकन्यानदीयते ॥ इतयादी पुराण वाक्यमाां कन्या शब्दनो प्रयोग 
लग्न थया पछी करेलो छे. 

 
भदव्यादेवीनी कथामाां कशो सांशय नथी. ते वखते जे सभा भराइ हती तेमा ब्राह्मण बोल्यो के :– 

‘नोचतसांग करोभलच’ तथा ‘भववाहो जायते राजन् कन्यायास्ते–भवर्ानतः ॥ अेथी स्पष्ट मालम पडे छे के ते 
वखत लग्न भवर्ानपूवधक थयु होय तोपण आपभतमाां भववाह फरी करवानो चाल हतो. 

 
‘अनन्यांपूर्ववकाां’ अे वचन जे प्रमाणे ‘अभवप्लुतब्रह्मचयध’ अे वरनुां लक्षण कहु्य छे तेज प्रमाणे छे. माटे 

ब्रह्मचारी नथी अेवो पुरूष फरी लग्न करे छे तेने जेम हरकत थती नथी ते प्रमाणे अेक गुण कमती थवाथी 
भववाहने वास्ते अयोग्यता प्राप्त थती नथी. आरोभगणी भ्राभतमबतअे कन्याना लक्षण छे परांतु भ्रातृमभत न होय 
तो ते कन्यानुां लग्न न करवुां अेम थतु नथी. केटलाक लक्षण कमती होय. तो होय शास्त्रमाां करेला बर्ाअे 
लक्षण जोइअेअेम र्ाभरअे तो कोइ ब्राह्मण पण मळें नभह. मुख्य अने गौण सघळे ठेकाणे मानवा पडे छे. 
श्राध्र्माां फलाणी चीजो जोइअेअेम कहेलु छे, पण तेमाां केटलीअेक चीजो कमती होय तो श्राध्र् न करवुां अेम 
थतुां नथी. माटे अे कन्याने लक्षण स्तावक वचन समज्वु कोइनामाां होय अने कोईनामाां न होय तो शी बचता 
छे. अेवो ताणाताण करीने अथध करवो अे शास्त्रसांमत नथी. 

 
(४) स्मृतयथध सारनुां वचन सामान्य छे, पण पराशरनु वचन कभलयुगने भवषे छे तेथो तेनो खुलासो 

थाय छे. 
 
(५) पराशरे ‘औरस’ अने ‘दत्तक’ अे बे पुत्रो कह्या छे. भवर्वाने भववाह पण कह्यो छे तयारे तेनो पतु्र 

दत्तक नथी तयाांरे ओरसमाां गणवा जोइअे. पूवध काळमाां पौनभधवने औरसमा नथी गण्यो कारण के वगध 
१......कयां, तेमाां अेने अेक जुदु नाम आन्यु हश जे पराशरे पुनर्वववाहनु भवर्ानकयंु तेणे तेना पुत्रनी व्यवस्था 
करी नथी अे भलू पराशरने माथे घालवी सांयुकक्तक नथी. पण औरस पुत्रमाांज अेनी गणती थई अने शब्दाथध 
प्रमाणे ‘उरसाजातः औरसः’ भवर्वापुत्र औरस छेज. 

 
‘सोमः प्रथमो’ अे मांत्र लक्षभणक छे. कारण के सोम, गाांर्वध अकग्न अे देवता कोइ मनुष्ट्य कन्याने 

परणता नथी अे स्पष्ट छे माटे वाच्याथध न लेवो अे सारु. वळी भवशषेण अेक वचनमाां अने भवशषे्ट्य बहुवचनमाां 
अेम छाांदस प्रयोगमा थाय छे. अे मांत्र सूया साभवत्रीनी भववाहकथा वदेमाां लखी छे तेमा लखी छे, तेमा आव े
छे. तमे लखो छो के ‘वर्ोप्रती वरवाक्यमेतत्’ अे रचना प्रयोगकारे करेली छे. मूळमा नथी. भववाहकायधनाां 
केटलाअेक मांत्र सूक्तमाांथी लीरे्ला छे. ते प्रयोगकारनी रुचीप्रमाणे छे. ‘ताांपुषांभशवतमा’ अे मांत्र गभंर्ानमाां 
लीर्ो पण ते प्रयोगकारनी खुशी. जे वखत सूत्रकार अेटले प्रथम प्रयोग लखनारा थया तेमणे जेम भान आप्युां 
ते प्रमाणे मांत्र भणवानी रीत मूकरर करी. माटे सूत्रने कुल्य कहे छे. चोथो पभत मनुष्ट्य थाय छे अेम मांत्रना 
मतलब छे, तेथी भवर्वाने कइ पण भवरूद्ध नथी. पण भवर्वाभववाहने बहुवचनथी उते्तजन मळे छे. मांत्रोक्त 
पभतसांख्या बार् थतो नथी. बहुवचन छे तेथी मनुष्ट्यवगधना गमे तेटला पभत थइ शांके छे. ‘मनुष्ट्यजाः’ अे प्रमाणे 
पद बर्ा पुस्तकमाां जोवामाां आव े छे. अकग्न अेटले कामाकग्न. सोम अेटले जनक, गांर्वध अेटले जुवानी, 
कामाकग्न ज्यारे उतपन्न थाय छे तयारे कन्या मनुष्ट्यने वरे छे. अेवो अथध मालम पडे छे. ते वखते कन्या आजनी 
रीते दशवष े परणती न हती. परांतु कामाकग्न उतपन्न थयाां पछी वीस बकवा पचीशी वरसे परणती हती. 
आपस्तांब शाखामाां चतुथीकमध भववाहने चौथे दहाडे लख्यु छे. पण आठ वषानी कन्या होय तो थाय नही. 
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आकग्न आपे छे बकवा दे छे अे बोलवानी रीत छे. पण अे लाक्षभणक मांत्रनो अथध अलां कार तकध थी करवो 
जोईजे. “आपुनग्रधहणाय स्वस्वतवभनवृभत्त” अेवो अथध करीअे तयारे घणोज अडचण आव ेछे. सोमे गांर्वधने जे 
कन्या आपी ते तयाज रहेवी जोईअे. तेणे पछी अकग्नने केम आपी? अने अकग्नअे लीघी तयारे ते गांर्वधनी कन्या 
अकग्नअे केम हरण करी?तयारे गांर्वध अे पण पुनदान कयंु अे मोटो दोष कयो अेम कहेवाय माटे खरो अथध 
करवो योग्य छे. मनु लखे छे. “देवदत्ताांप्रभतभायां” अे वचन पण अलां काभरक छे. देव सव ं आपे छे पण 
व्यवहारनी रीत जाणवी जोईअे. बाप कहे छे के मने पाांच पुत्र परमेश्वरे आप्या छे अे जेओ अलांकार छे तेज 
प्रमाणे देवदत्तानारी आकस्तक मनुष्ट्यनी अेवी भाषा होय छे. वदेमाां अनेक अलां कार छ जेम :–“अमृतोपस्तरण 
मसी” “उशभतभरवमातरः” अे मांत्रमा ‘अमृत’ अने ‘मातर’ अे लाक्षभणक स्तुभत छे. मातर अेटले मा अेम कोई 
पण पांभडत व्याकरणना बलथी लगाडवामाां आपे तो शुां कहेवाय? 

 
(६) अमारी बोलवानी रीत लाभकारक थश ेतो घणु सारु. 
 
(७) कश्यपे जे आपभत्त लखी छे ते तेना मतप्रमाणे कोई ऋभषअे काांई आपभत्त लखी छे पण पूनदाभन 

करवानी रीत हती. अनेक ऋभषना अनेक मत श्रृभतर्ववभभन्ना स्मृभतरेवभभन्ना अे प्रमाणे “युभर्भष्ठरनो” ज्वाब छे. 
तया आपणी ते शी कथा्् ब्राह्मण्ये पण एक अभभप्राय लख्यो छे. हु अेम नथी कहेतो के बर्ा ऋभषअेअेक 
अभभप्राय लख्यो छे. तयारे वाद शानो चाले? अनेक मत छे माटे भवचारवा जोईअे. अने सबळ पक्ष कोयो तेनु 
वचन भनरणमानी त्राज्वामाां करवुां जोइअे सप्तपदी शुां पण “आगभधर्ारणात” अेवुां पण केटलाअेक ऋभषओ 
बोले छे. पण पुनर्वववाह करवो अेवी आज्ञा श्रृभत, स्मृभत अने पुराणपण आपे छे. तेमा केटलाअेक मतभेद अने 
आपभत्त तेना भवचार जुदा जुदा लख्या छे. पण साराांश बीजो पभत करवाने हरकत नथी. पछी सप्तपदीनी पूवे 
के सप्तपदीनी उत्तर पण भवभर् छे. श्रृभत प्रमाणे स्मृभत बोले छे अे वात सतय छे. पण श्रृभत अने स्मभृतनो अथध 
फेरवश ेतयारे श्रभृतनो स्मभृत तेनो हात पकडती नयी. ‘ऋभचनाां वैभचत्रां ऋजुकुभटल नानापथजुषाां’ पोताना मत 
लोको समजूती प्रमाणे अथध करे छे. तेमाां रुढी घणा दहाडाथी नथी ते मनपर चोटी रहे छे. ‘प्रयोग शरणा 
वैयाकरणाः’ अे वाक्य छे ते प्रमाणे हाल ‘रुढी शरणा श्रृभत स्मृभत सवे पांभडतोभप’ अे प्रमाणे थयु छे. सतयाथध 
करवाने कोइ भवरताज प्रवृत्त हश.े 

 
(१०) अेक श्रभृतमाां अेक वचन अने बीज श्रृभतमाां तेनी......गळे तयारे तेने ‘भवकल्प’ अनुभहत होम, 

अेक श्रृभतमा लख्यो अने बीजा श्रभृतमाां उभदत होम लख्यो छे तयारे बे प्रकारना होमने श्रृभत बळ छे माटे फाव े
तेम करवुां अे प्रमाणे रीत चाले छे. ते प्रमाणे पुनर्वववाह करो अथवा न करो अे बे सरखा छे. अे प्रमाणे भवकल्प 
थाय पण भनषेर् तो कही न थाय. बीजु मने घणो सांशय छे के अेक रथना पतु्र बाांर्ी अेंटले उकच्छष्ट थाय छे 
अने बीजाने पुत्रने बांर्ाय नभह. अेक वखते न बांर्ाय पण बीजे वखते न बांर्ाय? वदेमाां जेटला...... कह्या छे 
तेनी माभहती जोइअे तेनो तपास हुां करु छु पण ऋपु घणी छे तेनौ भनणधय करवाने वार छे. जे काांइ मालम 
पडश ेते पछी जणावीश. अेक रथना बे पुत्रने समकाळे न बांर्ाय अे बात उघाडी छे. बीजा पुत्रने बाांर्वाने काांइ 
हरकत जणाती नथी, अेम पण भवभर्... बलगतोभर अने सवधतोभर कागळ उपर काठी गोर (पुरोभहत)हरेक 
ठेकाणे रजू करे छे. ते उकच्छष्ट थतो नथी, तेज प्रमाणे कलश प्रभतमाां उकच्छष्ट थती नथी, तयारे माणसने 
उकच्छष्ट कहेवुां अे साहस छे, अेक ऋतुमाां ऋकतवज कया होय पण बीजा ऋतुमाां उकच्छष्ट नथी थता ते यज्ञपात्र 
पण उकच्छष्ट नथी थता, बकमती चीज होय तेने कोई... (उकच्छष्ट)मानतो नथी. अने ब ेबकमती चीज होय तेने 
उकच्छष्ट माने छे. स्त्री केवळ ब ेबकमती चीज छेने ते सांस्कारथी उकच्छष्ट थाय छे अेम... ज्याां सुर्ी अेक पभतनो 
कबजी छे तया सुर्ी अे उकच्छष्ट छे कारण के घणी माथे छे. पण पछी अथवध श्रृभत कहे छे के “समान. भवभत 
पुनभुधवापरः पभत” हाल पुनर्वववाह केटली अेक ब्राह्मण वैश्ये जाभतमाां थाय छे. वळी भववाहमाां ‘जनपद 
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र्मांन्ग्राम – र्माभववाहे प्रभतयते” तयारे अे अनाचार– केम कहेवाय? तैतरीय श्रृभतमा “आराध्यैभदभर्षुपबत” 
ब्राह्मण काांड ३ प्रवाठक ४ अनुवाक १ भद्वर्वववाहकृतवती स्त्री भदर्ी-षुपस्यापर्वत” अेथी पण अे चाल हश ेअेम 
मालम पडे छे. अने अे भवभर्षुपभत मेध्ये छे तयारे ते भहन अमेध्य केम थाय? 

 
(११) “भवर्ववेांदेवर” अे वाक्यथी भवर्ी न थाय पण रूढीनुां.. थाय छे. हभरत कहे छे के अनुष्टीतां येन 

देवमैूधभनभभयध दनु–तां नानुषेयां मनुष्ट्यैंस्तस्त दुक्र कमधमाचरेत ॥१॥ तथा पभरभक्षती–सकथम् र्मध–सेनुनाां वक्ता 
कतांभभरभक्षता ॥ प्रतीपमाचन्ब्रह्म परदाराभभमपधनाां. ॥ १॥ शुकवाक्य :– र्मधव्याता भक्रमोदृष्ट इशाणाांच 
साहसम॥तेजीयसाां न रोषाय वन्हे : सवधभजूो यथा इश्वराणाां वचः सतयां तथैवा चभरतां क्वभचत् ॥ तेषाां वतस्व व 
युक्त बुभद्धमान्नौ वदाचरेत् ॥२॥ जबरदस्तने कशो दोष नथी, ते प्रमाणे रोपदीना पांच भ्रतारनी व्यवस्था छे. 
अनाचारनी उपमा होय ते न थाय अे बात खरी छे, पण ‘समान लोको भवभत’ अे श्रृभत... अने भवभर्रूप छ 
अेमा काांई सांशय नथी. 

 
(१२) ‘नष्टेमृते’ अे वचननो अथध नांद पांभडताभदक महाबदु्धीवान थइ गथा छे, पण जे वखत नेमणे अथध 

कयो ते वखते स्त्रीना अभर्कार सांकोच थइने पनुर्वववाह बांर् थयो हतो. तेमणे चालतो आचार जोइने ते प्रमाणे 
लख्यु. चालता आचारने फेरववानी बभुद्ध घणाां काळथी पडी घइ. जे भदवसथी भरतखांडमाथी ऋभषतव नष्ट 
थयु ते दहाडाथी पांडीत चालता आचारने पकडी रख्या. सती बनवानी चाल हती तयारें तेनी पुभष्टमाां सरव े
लखता गया, मार्व पण अे श्लोकपर अे युगनो आचार अेम लखे छे. तेज मार्व पराशर स्मृभत कभलयुगनी 
अेम पण लखे छे. तयारे अेक श्लोक पूवधयुगमा ने बर्ा श्लोक कभलयुगमाां अेम भलू केम थइ? तेनुां कारण अेके 
चालता आचारनी भवचारन लखवानी सरव ेपांभडतोनी चाल दृढ थइ हती, पण अेज दृढता माटे वाद चाले छे. 
नभहतो अे वात कशामाां समज्वामाां आव े अेवीं छे. अन्य देशमाां जे वात कशामाां गणाती नथी ते वात उपर 
आदेशमाां मोटा भवचार चाले छे कारण अभहना लोकोनुां श्रभृषतव घणा काल नष्ट थयुां अने लोक रुढीने शरण 
तेमज तेना दास थया. ते भ्राभत ज्यारे जश ेतयारे सुर्ारो थवाने वार नथीलागवानी. देशनुां सवध सौख्य, अैश्वयध, 
अने सत्ता नष्ट थइ तेनुां कारण अेज छे. तकध  जागृत थश ेतयारे यथाकस्थभत अथधनु दशधन थश.े चालती चालने 
मान आपता आजसुर्ी सवध पांभडतो आव्या छे. पण मारा मत प्रमाणे चालती रुभढने काांइपण मान आपवुां न 
जोइअे कारण के मखूध लोके गमे तेम रुढी काढी हश.े हसनहुसेनने लग्न करे छे, फकीर थाय छे, अने 
भवर्वानुां वपन करे छे. अेवा अज्ञानी लोक नष्ट तकध  ने भ्रष्ट र्मध थया होय. तेमा सुर्रेला पांभडत 
इश्वरचांराभदके अथध कयो छे तमने न गमे तो हरीच्छा पण व्याकरण अने र्मधशास्त्र रीतया आना भवरुद्ध नथी 
अेम मारु मत छे. 

 
(१३) हुां अेम कहुां छु के भवभर्वाक्य अने भनषेर्वाक्य अे शास्त्रमाां छे. ते बनेो भवचार करता पनुर्वववाह 

प्रकरणयाां भवभर्वाक्यो बर्ारे बलवान छे, भनषेर्पर वचनो बलवान नथी. भनषेर्बली छे. अे न्याय खरो पण 
भनषेर् अने केटलाांअेक भवभर्वाक्य ज्यारे मालम पडे छे तयारे ते बेनी व्यवस्था करवी पडे छे. प्रतयक्ष पश ूअने 
भपष्टपशू ए भवभर्यमाां व ेप्रकरना वाकटा छे तयारे तेनी व्यवस्था करवी ज पडश.े 

 
(१४) ‘सकृतकन्या’ अे सार्ारण वाक्य छे. कन्यानु लग्न अे वर जोडे करवुां, बेने न आपवी. पण 

‘नेष्ठेमृते’ अेमाां आपभत्त बताभवने तेमाां पनुर्वववाहनुां भवर्ान छे माटे अे भवर्ान छे. आपभत्तमाां न थाय अने अन्य 
प्रसांगे न थाय ते ठेकाणे ‘सकृतकन्या’ अे वचनने चभरताथध छे. 
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(१५) भववाहमांत्रमाां भनयोग नथी अने भवर्वा वदेन अेटले भनयोग पण भवर्वाने नथी. अे वचन 
पुनर्वववाह-भनषेर्क नथी पण भनयोगभनषेर्क छे. वळी आ भवचार पांच आपभत्तनो नथी. सार्ारण छे. वदेन 
अेटले भनयोग. भनयोगमाां कोई प्रकारनो सांस्कार नथी. भनयोग करता भववाहनी पेठे मांत्राभदकनु पठन नथी. 
भनयोग अेटले केवळ अांगीकार मात्र छे, तेथी के्षत्रज पुत्र थाय छे. भनयोगनो भनषेर् कयाथी लग्ननो भनषेर् 
थती नथी, अने मनुनु वचन कभलमाां चालतूां नथी. पराशरनुां चाले छे. ‘कृतेतु मानका र्मध:’ माटे मनुनो भनषेर् 
होय पण कामनो नथी. 

 
(१६) पराशरनुां वचन वाचादत्तापर लइ जवुां ए वाजवी नथी. वाचादत्तानो तयाां सांबांर् नथी. 

त्रणश्लोक भवर्वानेवास्ते छे. पुनर्वववाह, ब्रह्मचयध अने सहगमन अे गण वाचादत्ताने लागवाना नथी. पण 
पराशर मार्वीमाां लखे छे ‘अयांयुगाांतराय भवषयः’ अे वाचादत्तानो अथध अेणे कयो नथी. कारण प्रकरण 
भवर्वानु छे अे श्लोक मनु अने नारद इतयाभद बीजा स्मृभतओमाां छे. वाचादत्तापर अे वचन लगावुां अे केवळ 
अन्याय छे–फक्त भवर्ीने रद करवानी अे युक्ती छे. अेवी एकवाक्यता करवानुां साहस करीने लक्षावभर् 
स्त्रीओनो शाप लेवो अे अयोग्य छे. वाचादत्ता अने भवर्वाअे पृथक छे. वाचादत्ताना वचनो वाचादत्ताने लागथे 
अने भवर्ावाना वचनो भवर्वाने लागथे. बनै चभरताथध आपवो–युग बदलवाथी अथध करे छे अे पण खरु छे. 
जेम:– 

 
“ततसांसर्वगच पांचम्” सांसगी पांच महापातकी पूवध युगमाां हतो, पण “कलोकता चभलपयते” अे 

वचनथी सांसगी छुटी गयो छे. युगपरतव ेशब्दोनुां अथांतर घणे ठेकाणे थाय छे. मरु्पकध ने ठेकाणे अघ्यध, कृयने 
ठेकाणे नुलसी, यज्ञभशखणे ठेकाणे प्रसाद, यागनें ठेकाणे—इतयाभद. र्मधशास्त्रना कताअे देशकाला–नुसार 
वतधवानी सनद आपी हतो. जे वखत द्वादश-पुत्रीनी चाल हती ते वखत दीभर्षु पूत्रने पौनभधव कहेता पण 
पराशरवाक्यथी भवर्वाां पांच भवपभत्तमाां आपी पडे तयारे फरी लग्न करे अने तेनो पुत्र औरस थश.े पौनभधव अे 
शब्द वापरवो भनषेर् छे. तेथी अे औरस छे. अे प्रमाणे इरावानने औरस कह्यो. भवववानो बीजो पभत थाय तेना 
शरीरथी उतपन्न थाय ते केम औरस ना थाय? व्याकरण अने र्मधशास्त्रथी अे औरस छे. भवर्वा फरी परणे 
अेर्मधपतनी छे. के्षत्रज अेटले पोतानी नभह पण पोतानी स्त्रीनो, जे भनयोगथी थयलो, पण पुनर्वववाहना पभतनी 
स्त्री ते तेनी र्मधपकतनते अने तेज तेनो पुत्र ते औरस. र्मध अने अर्मध अेतो भवचार ऋभषवचन अने वदेवचन उपर 
छे. “वचनातप्रवृभत्रः वचना भन्नवृभत्त” भारतमाां औरस लख्यो पण अे औरस नथी.याज्ञवल्क्य प्रमाणे औरस पुत्र 
थवाने माबाप र्मधपतनी अने र्मधभपता जोइअे. ते प्रमाणे भवर्वा ब्राह्मचयध मूकीने लग्न करश ेतो ते र्मधपतनी 
थाय पर शास्त्रज्ञाअे अर्मधपतनी थाय नभह. 

 
कभलमाां भनषेर् वचनो तेनी व्यवस्था नीचे प्रमाणे :– ‘श्रृभतस्मृभत पुराणानाां भवरोर्ी यत्र दृष्ट्यते, तत्र 

श्रौत प्रमाणांतु द्वयोदै्वध्ये स्मभृतवधरा ॥१॥’श्रुभतनो आर्ार ज्यारे मळे तयारे स्मृभत, पुराणोनो भवरोर् भवरोर् आव े
तो लेवानो नथी. जूदाजूदा पुत्रना जूदाजूदा र्मध छे. पण कभलयुगना ३६००० वषध सुर्ी पूवधयुगनो सांध्याांश 
गणाय छे. तेमाां ४९८० वषध गया छे. माटे बाकीना भपतया सुर्ी पूवधयुगना र्मध चालवाना तेनुां प्रणाम भागवत 
उजा स्कां र्माां छे ते नीचे प्रमाणे :– 

 
कृतां ते्रता द्वापरांच कभलिेभत चतुयुधगां । 
भदव्ये द्वभदशभभवधषःे सावर्ानां भनरुभपतां । 
चतवाभरत्रीणी दै्वचैकां  कृताभदषु यथाक्रमां 
सांख्याताभन सहस्त्राभण भद्वगुणाभनशतभनच 
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सांध्याांशयोरांतरेणयः कालः शता सांख्ययोः 
तमेवाहुयंुगांतज्ञ यत्र र्मो भवर्ीयते ॥ 

 
श्रीर्री व्याख्या–युगस्यादौसांध्याअांतेसांध्याांशः उक्रः भनशतानी सांख्यागवालां भाभद र्मधभवशषेो यत्र 

भवभर्यत इतयथधः 
 
भवजयध्वजीव्याख्या–शतसांख्ययोः सांध्या सांध्याांशयोरांतस्थोयः कालः तत्रतत्तदु्यगर्मो भवर्ीयते ॥ 
 
भारतेवनपवाभण –सहस्त्रमेकां  वषाणाांततः कभलयुगांस्मृतां ॥ तस्यवषधशतांसांभर्ः सांध्याशिततः परम् ॥१॥ 
 
अन्य पुराणमाां अेज वात लखी छे, माटे कभलयुगना र्मध हाल चलवाना नथी. 
 
मनु :–वदेोभदतां स्वकां कमध भनतयां कुयाद तांभत्रतः ॥ तद्धीकुवधन्य थाशकक्त प्राश्नोभत षरमाांगती ॥१॥ 
 
बाभ्रण्यनी स्मृभत अष्टादश स्मृभतओमाां जणाती नथीं, तथाभप तेना वचन जे सतय होय तो पण 

वाग्दानभवषयक तेनुां वचन छे. वाग्दान थयुहोय अने वर देशाांतर गयो होय तो बीजा वरने आपवी. अे प्रमाणे 
प्रथम श्लोकनो अथध अेमाां मरणभवश ेकशु नथी. अे प्रमाणे बीजा श्लोकनो अथध छें. अेटले वाग्दान थयु अने वर 
मरी गयो तो बीजा वरने परणे. त्रीजो श्लोक छे तेत्राां भवयोग शब्दछे, तेनो अथध दूर गयो ते कन्या 
मनीभषअेअेटले भवचारवान लोकोअे बीजा वरने न आपवी. कारण के अन्य स्मृभतमाां “अष्टी-वषाण्दुभदके्षत” 
आठ वषधसुर्ी प्रभतक्षा करवीं अेवी मयादा छे. 

 
वाचपीय सांभहतानुां वचन भनषेर्पक्षी छे. पण पुराणनुां प्रमाणज मान्य छे. पराशर उपर अेनु वजन 

नथी. ऋतुसांभहता तेथैव ब्रह्मपुराण, आभदतयपुराण तथैव, आश्वलायन स्मभृत कभलभवषयक नथी. भारतवचन 
स्तावक छे. अेंक वखत अेक पभत पण मरणाभदक आपभत्तनो भवचार तेमाां नथी.वळी इरावाननी कन्यानो 
भववाह दमयांतीनो भववाह भारतमाां छे. मनुना वचनमाां पण भद्वतीय वर साध्वीने नथी अेटले अेंक समये बे पभत 
न थाय पण भवपभत्तनो भवचार तेमाां नथीं. 

 
ब्रह्मपुराणनुां वचन के्षपक छे. अेम जणाय छे. कारण के कुां भत परपूवा हती तेनो पहेलो पुत्र कणध पछी 

भववाहोत्तर अजुधनाभदक पुत्र थया. तेज प्रमाणे मच्छगांर्ाने कुष्ट्णदै्वपायन थया पछी शांतनुांने परणी. शांतनुां ने 
पांडुने आशौच मान्यु नथी. तेथी अे आग्रही वचन हालना कालमाां कोइअे बनाव्यु हश-ेएवा घणाां वनचो 
उमेराय छे अने काढी नखाय छे. बृहतपराशरमाां खोटा वचनो भचत्तपावन ब्राह्मण भवश ेघाल्या छे. ते छापती 
वखते कृष्ट्णशास्त्री साठे तरफथी उमेया अेम कहेवाय छे. झवरेीलाले मनुना केटलाांअेक वचनो काढी 
नाख्या–काशीमाां हमणा पराशर स्मृभत छापी तेमाां पाठ फेरव्यो छे. अे बाबत काशीना पांभडतोने कागळ लख्यो 
छे. (इांदुप्रकाश जुओ)‘पभतरन्यो भवर्ीयते’ अे काढीने ‘न भवद्यते’ कया छे. अेवी अेवी तज्वीजो लोक करता 
आव्या छे. तेमाां पुराणमाां अप्यायना अध्याय नवा घाले छे, अने मरजी प्रमाणे काढे छे. तेथी पुराणनु प्रमाणेज 
र्न्य गणाय छे. 

 
अश्वलायनो श्लोक पण अेज रीतनो छे. गोलकन्याभत कोकणमाां मोटी छे तेने गोवर्धन कहे छे. 

नाभसक प्राांतमाां तथा पुनामाां अे न्यात छे. ते भवषे अेम कहेवाय छे के आरु्भनक काळमाां पुनर्वववाहनो भनषेर् 
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जेमतेम वचनो उमेराइ थयो ते वखत केटलाांअेक ब्राह्मणोअेअे वात मानी नही ने भवर्वानुां पनुलंग्न करता 
हता. तेमनी प्रजा हाल गोलक अथवा गोलक अथवा गोवर्धन गणाय छे. पण अेमने कोई सवधकमधबभहष्ट्कृत 
करेलो नथी; तेमनामाां वभेदया तथा ज्योभतभष घणा छे अने सवध कमध करे छे. 

 
बृहतपराशर स्मृभत अे मुख्य स्मृभत नथी. पराशर (लघु)अेज प्रमाण छे. मार्व ेअेनाउपर टीका करी 

छे. बृहतपराशर कोईअे नवी रची अेम अेनी भाषा अने भवषय वाांच्याथी लागे छे. 
 
पराशरनी पुनर्वववाहनी आज्ञा अन्य स्मृभतमाां पण छे. मार्व लखे छे के अे वचन मनुांनु छे. (जुओ 

पराशर मार्वी)सवध स्मृभतयोमाां मनु श्रेष्ठ पण मनु कोइ ठेकाणे मारी स्मृभत सतययुगनी अेम लखतो नथी 
कारण सतययुगमाां अेम कहेवानी जरुर न हती. ज्यारे युग भवतया अने कभलयुग प्रगट थयो तयारे अे भवचार 
सूझ्यो अने पाछळनो इभतहास करयो. व्यासे १८ पुराण करया नथी. प्रतयेक पुराण अनेक देवोना भकते 
वाच्यो. कोई वैष्ट्णवी, कोई शवेी, कोइ गणपतय अेवा अेवा पोतानी रुचीप्रमाणे कोई पुराणनी नीचे 
“वैय्यभसक्या” अेवु लखानु नथी. मात्र भारत व्यासनुां छे. अेक व्यासे अनेक देवानी उपासना अने परस्पर 
बनदा लखी अेम सांभवतुां नथी. मात्र लखनारा ओनी लोकोमाां··· न हती. तेथी मोटानाां नामथी चलाव्या छे. 
माटे व्यासे पोताना बापनो अभभप्राय जाण्यो नथी अेम कहेवाय नभह. जे व्यासे भनयोग पोते कयो, अजुधननो 
पुत्र औरस लख्यो ते व्यास भनषेर् पण लखे नभह. घणाां वचनो प्रभक्षप्त थया छे, बदलाया छे, अने गया छे माटे 
भवचार करवो ते न्यायने अनुसरीने करवो. आरु्भनक घणाां वचनो भवचारभहन लखाया छे. “कच्छहीनस्तुयो 
भवप्रो ब्रह्महतया पदे पदे” अेवा स्तावक भनषेर्क अभवचारी वचनो लइने बेभशये तो कशा उपयोगना नथी. 
‘युकक्तभहने भवचारेतु र्मधहाभनः प्रजायते’ अे बृहस्पभत वचन उपर ध्यान राखीने अथध करवो जोइअे मद्य भपवाना 
पण वचनें मळेश ेते प्रमाण न करवा. सवधशास्त्र तपासीनें तेनुां सार न्यायभरते काढवुां. परुुषे भववाह करवो अने 
स्त्रीअे भववाह न करवो अे पक्षपात केवळ मूखाइ छे अे र्मध थाय नभह. र्मध कभरये तो तेमाां न्याय अने 
भनष्ट्पक्षपात जोइअे. “यतोभ्युदयभनश्रसे्सर्ाः” अेम काहाय लखे छे. पुनर्वववाहनी बांदी करता स्त्रीजाभतनुां 
सतयानाश, अर्मध, अेक जाभतने घूट अने बीजुां जाभतने हरकत अेम थाय तयारे ते र्मध नभहज होय. अे र्मधनुां 
मूलतत्त्व तेने अनुसरीने वचनो तपासवा अने तेनो अथध पण करवो. भस्त्रओ अबला तेनी तरफनी कोइ नथी, 
माटे तेमना बर्ा हक्को छीनवी लेवा, तेमनी बनदा करवी, ते पुनर्वववाह करे तयारे भ्रष्ट करेवी अने पुरुष सोवार 
लग्न करे तो बचता नभह अे सव ंजूलम जबरजस्ती छे. न्याय, र्रम के युकक्त अेमाां भबलकुल न थी माटे बर्ा 
वचनोनुां तारतम्य आगम जोइने जनै जेटलुां  वजन आपवा नुां तेटलुज तेने आपवुां अन्याय न करवो. पक्षपात अे 
मुद्दल र्मध नथी. नांदपांभडत, मार्व इतयाभदक थइ गया तेमना वखतमाां पुनर्वववाह बांद पडी गयो हतो, तेतो 
भवचार तेमनाथी न थयो अने भवभर्वाक्य अेमना आगळ आव्यु तयारे तेमणे उलटपालट अथध करीने आचारने 
मेळ घाल्यो. पण अेवा कारणथी आपनो तकध  आांर्ळो करीने नांद पांभडते अेम कहु्य तेथी पराशरनुां वचन 
वाचादत्ता पर, फलाणानु वचन. युगाांतरीय अेवो खोटो जमा खरच न करवो जोइये. सतय, भनष्ट्पक्षपात अने 
न्यायने पुरस्सर राखीने पोतानी सदसभद्वचारबुभद्ध अने उपार मनथी अथध काढवो. जे वचनथी महाअथं अने 
अन्याय थाय अेवुां वचन र्मधज्ञ. कोइ बोलेज नभह. सवनें सुख, सवनें न्याय अने यथाकस्थत व्यवस्था थाय ने 
रीते अथं करवो योग्य छे. माटे अे सवध वातउपर नजर राखीने मने अेम लागे छे के पराशरनुां वचनभवर्वा 
पुनर्वववाह भवर्ायक छे ते प्रमाणे चाभलये तो कोइ प्रकारनुां पाप नथी, अन्याय, पक्षपात, जुलम जबरदस्ती 
स्थापण थाय अेवो र्मधशास्त्रनो अथध जे करश ेते तेनु कमं भोगवटो. 

 
लोको अन्यायमाां फस्या हश ेते तेमनी आांको उघाडवाने बने तेटलो प्रयतन करवो. सरवनेा ध्यानमाां 

ज्यारे बात उतरसे तयारे अे बात भसद्ध थश.े तयाां सुर्ी जे अन्यायथी चरी जश ेते जश.े पण हूां अेतो कहेवानो 
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नथी के न्याय छे. अने तमे स्त्रीओने, भवर्वा ओने, अने तेनी सांततीने मारो, बनदा करो. इश्वरनी बीड राखीने 
बोलवुां अेते सतयनो जय थश ेअेवी अशा छे. 

 
आयपज्ञानरापक, आषाढ, सांवत १९३९ आभण भडसेंबर १८८३. खीधाळवार िणव देशमुग. 

 
——— 

 
धत्र नंबव ४ नी उत्तव 
 
भाई साहेब, 

 
आपनो चोथा आांकनो पत्र मने पुनामाां मळयो; पण तेनो आज सुर्ी उत्तर न लखायो तेनु कारण एके 

गया मभहनाथी हूां गुजरातमाां गयो हतो ते हमणाज पोछो आव्यो छु एटले हव ेफुरसद थई. 
 
(१) र्मधने हानी न पहोंच अेवो युकक्त थी अथं करवो अे सतय आप मानो छो. 
 
(२) “श्रृभतर्ववभभन्ना”अे युभर्भष्ठरनुां वचन छे अेनो अथध सव ंशास्त्रवचन कोरे मुकवा अेम नथी. पण घणाां 

लोक अज्ञानी तेमने शास्त्रनु सार जडे नही माटे महाजन जेमणे शास्त्रनु मांथन करी शास्त्रनो यथाथध भनणधय 
कयो छे तेमणे जे मागध स्थापन कयों छे ते प्रमाणे चालवु अेवो अथध मालम पडे छे. हव ेपुनर्वववाह भवषयक 
शास्त्राथधनो भवचार भवद्यासागर पांभडत, भवष्ट्णु परशुराम पांभडत, अने भवष्ट्णुशास्त्री बापट इतयाभद भवद्वानोने करी 
ग्रांथ लख्योछे तेज महाजन समजवा. “यदाभप शुद्ध” अे वचन शास्त्रनु नथी. कोई कभवअे करेलुां  छे. अेवा 
मतलबी वचन सुभाभषतमाां घणा छे. जेम “अतमाथं सकलां  तयजेत” अे लौकीक वचनो छे. भसद्धाांतना नथी. 
भसद्धाांत तो अेज छे के जे शुद्ध तेज करवुां ‘सतयमेव जयतेनानृतां’ लोकोनु मन ज्यारे असतयनु ग्रहण करे छे 
तयारे तेमने सतय सारू नथी लागतुां. कोई बहदु लोकोने कहे के तमे ताबुत केम करो छो? फकीर केम थाओ 
छो ने पछी मुसलमान थईांने फरी बहदुमाां केम आवो छो तयारे ते अेमज कहे छे के अे रूढी घणाां काळथी 
आवलेी छे ते अमे मुकी दइअे नही. पण उपदेशकताअे खरु होय तेज बोलवुां घटे. लोक अेकमत थाय के 
नथाय पण लोक रुढीने पकडीने बठेा छे माटे सतय न बोलवुां अेवो भनिय करीअे तो देशना सुखनी वृद्धी कोइ 
काळमाां नथाय, भवचार फेखनारा लोकोने मळश े असतय मागध बतावनारा पण लोकोने मळश े तथाभप 
उपदेशकयाअे पोतानो टेक अने सतयनो पक्ष भकूवो नभह. पभतवृत्त र्मध शास्त्रानुकूल छे पण तेथी भवर्वा –
भववाहनो प्रभतबांर् थतो नथी, कारण के अल्प उमरमाां लग्न थाय छे अने चार वरसनी छोडी राांडे थाय तयारे 
तेने पभतवृत्त र्मध बताव ेतो अेवा र्मीजनोने हुां राक्षसतुतय गणु छु. भतृधहभर कहे छे के : “ते भभ मानव राक्षसाः 
परभहतां स्वाथध भवनघ्नांभत ये भनघ्नांभत भनरथधकां  परभहतां ते केन जानीमहे “पुनराभप” अभप्रयस्यच पर्थयस्य 
श्रोतावक्ताच दुलधभः” भारते :–“न सा सभा यत्र न सांभत वृद्धा वृद्धान ते ये न वांदभत र्मध ॥ र्मधः स नो यत्र न 
सभत सतयां सतयां न ते यच्छलमभ्युपैभतः ॥”पांभडतो पोताना भवषयमाां जेवा जोइअे तेवा जणाय छे अेम लखो छो 
पण मने नथी लागतु के तेवा छे. तेनुां कारण अेके तेमने जेटला सार्न जोईअे तेटला नथी मळताां. मोभट 
शाळा, पुस्तक सांग्रह, र्मध चचा, परदेशनो प्रवास अने रव्य इतयाभद तेमने नथी तेथी तेमना मनमाां अज्ञान बहु 
रहे छे. ते त्रणसो वषध पहेला यूरोप खांडमा पांभडत हता के जे मतु “स्कोलाकस्टक” अथवा स्कूलमेन अेवुां नाम 
छे ते घणाां आग्रही, तकध वादी, र्मधभोळा अने कुतकी हता तेवा आपणा हालना पांभडत छे. ते कोई नवुां मान्य 
करे नभह. कोलांबस पोतानो भवचार जाभहर करतो तयारे तेने अे तोंडी पाडता. पण लोडध बेकन जेवा पुरुषोअे 
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उतपन्न थई अेवा अेवा दुराग्रही लोकोना हाथथीलोकोने छोडाव्या तयारे युरोपखांडना लोक सुभवचारी थया. ते 
प्रमाणे आपणाां पांभडत पण थश.े पण तेमने हजु मोटो सांस्कार थयो नथी. घणाां काळथी शाळा, पभरषदो अने 
भवद्यावृभद्धना सार्नो बांद पडी गया तेथी अे पभरणाम थयो. पनुामाां भवर्वाभववाह वाद थयो तेमाां जे लोको 
प्राप्त हताां, तेमनी माया, कुतकध र भत, पक्षपात असतय स्वीकाांर, अने .... इतयाभद गुण अे वाद वाांचता मालुम, 
पडे अेवा छे. बर्ा पांभडत भनवाहने अथे, लोकार्ीन ते लोक चाहे तेम बोले. र्मध जाणता होय तो पण चूप रहे. 
अे करता पण बीजु कारण अेम छे के पुराणाभदकमाां असतय प्रभतपापन घणो ठेकोणे छे जेवो भागवतने भगूोल, 
नाना मतमताांतर तेनो अभ्यास करे तेने पकडीने बसेै, पण अेम ना जाणे के तांत्राभदक, यामल, नो अभ्यास 
करे ते अनाचारी थाय. पुराणो तो. अेवा छे के कोइनी आबरू राखता नथी. अेक कभव कहे छे के :– 

 
ख्यात : शक्रो भगाांको भवरु्रभप मभलनो मार्वो गोभपजारः । वशे्यापुत्रो वाभसष्टो रभतपभतरतनो सवधभक्षो 

हुताांशः । व्यासो मतस्यो दरीयो लवणजलभनर्ीः पाांडवो जारजातः । रूरो पे्रताकस्थर्ारी भत्रभवुन भवषयो कस्य 
दोषोन दत्तः । वदेमाां मांडुक उपभनषदमाां पांभडतोपर दोष मुक्यो छे के “अभवद्याया बहुर्ा वतधमानां वचांकृताथां 
इतयाभभमन्यांभतबाला” अांरे्नैव भनयते यथाांर्ाः॥ 

 
(३) स्वामी ध्यानांद अने भवष्ट्ण ुपरशुराम पांभडत जेवा मोटा पांभडतोनो हुां कुचमांडुक न्याय पांभडत गणतो 

नथीं. तथाभप सार्ारण पांभडतो घणाां अज्ञान होय छे. तेनुां कारण अे के स्वदेशीय भवद्यासार्न व्यवस्था हजारो 
वषो थी बगडी गयेली, अनेक कारणथी देश रव्यहीन थयो तेथी सद गुरु मळतो नथी, शाळा नथी, 
पुस्तकसांग्रह नथी, तेथी आतमभवद्यामाां पांभडतो गर्ववष्ट अने र्मधभोळा थाय छे. तेमाां काांइ बहदु राजा भववकेी 
नभह. ते पांभडत कोण, अपांभडत कोण जाणे नभह तेथी अनेक दुराचार वर्ी गया अल्प उमरमाां परणवानुां सती 
जवाांनुां, भवर्वापन, छोभरयाने जन्मजात मारी नाखवी, पोताना छोकराने मांभदरोमा अपधण करी बालीवारी 
करवा जेवा खांडोबाना वाघ्या अने मुरली, तुळजापुरना भभूतया तथा जळसमाभर् लेनार, रथतळे पडीने 
मरनार, पहाडथी कुदीने मरनार, पाडानो वर् करनारा अने भवर्वाभववाहनो भनषेर् करनारा मांत्रशास्त्री, 
वाममागी, अर्ोरी अने शरभांगी अेवा पांथ आ बघा दूराचार सामे अेक पांभडत पण आखा देशमा बोलवा उठयो 
नथी. हजारो वषधथी आ दुराचार चालता आव्या छे. ते दुराचारने पुष्टी आपनारा अेवा ग्रांथ पांभडतोअे उतपन्न 
कया छे. जेम सप्तशतीमा मभरषवर् लखीने पाडा मारवाने उते्तजन आप्युां. कभलनी उपासनापर कभलपुराण 
लखीने रुभर्राध्य प्रभसद्ध कीर्ो. तेथी बाभलदानाभर्, बनद्यसांप्रदाय हजारो ठेकाणे चालता थया. काशीनी 
दुगा, गयानी मांगला, कलकत्तानी काभल, भमरजापुरनी बवध्यवाभसनी, कोंडणपुरनी भवानी, बजजुरीना 
खांडोबा मल्हारी, तुळजापुरनी तुकाई, अांबाजी अने बहगुळामाताभदकाांनी आगळ लेहीनो प्रवाह चाले छे, ते 
काांइ पांभडतोनी सहायता भवना नभह. तेजप्रमाणे पोताना के्षत्र अने नभदयोना महातम बर्ारणारा ते पण 
आरु्भनक पांभडत–ज.–जुओ अेमना वाक्यो :– 

 
 या गभतयोग मुक्तानाां मुनीनाां उध्वरेतसाां  
 सागभतः सवधजांतुनाां गोदातीर भनवाभसना –पांचवटी नाभसक महातम्य 
 दभक्षणभभमुखेगांगा । यत्र देवोनृकेसरी  
 तत्र श्री भवजयोतीथध काश्या शतगुणांभवते् –गोदामहातम्य 
 काश्याां तु मरणोन्मुकक्तः स्मरणादरुणाचल –अरुणा चलमहातम्य 
 शाभलग्राम सहसे्त्रषु तडागां दशकपयोः  
 कोटीयश सहसे्त्रषु साभ्रमतयावगेाहने –साभ्रमभतमहातम्य 
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अेवा हजारो भ्रामक वाक्यो लख्या छे अे ग्रांथमाां काांइ सार पण मळश ेतथाभप भ्रामक भवचारभहन अेवा 
वचनो घणो. अेम जणाय छे के आरु्भनक पांभडतोये आज हजार पांदरसो वरस थयाकेवळ भांगड थइ बहु नीच 
ग्रांथो लख्या. तेनो पभरपाक आखा देशमाां मालम पडे छे अने तेनी असर सवध पांभडतोना मनपर थइ छे. तकध  
अने भवचार सुइ गया छे. जेनामाां तकध  जागतृ छे अेवा पांभडतो भवरलाज मळी आवश.े उांर्ा भवचारना घणो छे. 
वृत्तोनी कथा भेशो ते पण आवीज. सोमवती वृत्तनी कथामाां सोमाश्वोबाण, जगगौरी वृत्तनी कथामा अजुधनने 
बाण मारी स्वगधसुर्ी रस्तो बनाव्यो अेवी असांभाव्य कथा लखनाराओ पोतानी पतीज नभह तेथी मोटा नामथी 
लखी अज्ञानी लोकोमा प्रभसद्ध करी तेथी जणाय छे के:– 

 
पांभडतास्वोदराथैवै पाखाांडाभनप्रथक पृथक् 
प्रवतधयांभत कभलना पे्रभरता मदचेतसाः ॥१॥ 

 
ऋभषकाळ पछीना पौरूष ग्रांथ अने पांभडत अेमनी स्तुभत करवा लायक घणो भाग नथी. अेम मारो 

भवचार छे. आपे अे भवषे अभभमान बताव्यो छें माटे मने पण भवगतवार लखवुां पड्यु अे. भवश ेआप उांडो भवचार 
अने तपास करशो तो अेकमत थशो अेम मनें लागे छे. 

 
(४) हव े आपनी त्रीजु कलमनो प्रकृत भवषयक भवश े उत्तर अेम लखे छे के याज्ञवल्क्ये 

“अनन्यपूवीका” अे वचन लख्यू छे. तेमाां आवश्यक अने कामभनक अेवा भेद करो छो ते ठीक छे. 
आवश्यकमाां तमे कुवाभरने गणोछो ते मने कबलु नथी. कन्या कुां वारी (अनन्यपूवीका)होय के गतभतुधका होय 
तो ते लग्न करवा योग्य छे. तेथी परलोकमाां कोईपण अडचण पडे तेम नथी. तमे अेम पुछशो के तयारे अनन्य 
पूवीका अे शब्द कें म लख्यो छे? तेनो उत्तर अे छे के शास्त्रनी पद्धभत सवधत्र उत्तम प्रकार लखवानी छे. गोदान 
केम करवुां? तो प्रतयक्ष गाय आणीनें सवतस, सशृांगार, सदभक्षणा आपवी. पण अेप्रमाणे न बने तो प्रतयाम्वाअे 
करीने फकत पैसा आपवा के गायत्री सहस्त्र जप करवो के इांरभभषेक करवो के उपवास करवो. अे प्रकारना 
गोर्न तूल्य फल अन्य ग्रांथोभथ मालुम पडश.े केवल गोदानकल्प लइने बेसो तो गोदान प्रतयक्ष करवुां अेमज 
भसद्धाांत थश.े पण अे वचन उपर भनवाह थतो नथी. ‘अरोभगणी भ्रातृमतीं’ दशदोष भववर्वजताां अे वचनो 
याज्ञवल्क्याभदक रूभषना भववाह प्रयोगमाां लख्या छे पण कोई कन्याने भाई न होय तो तेने न परणाववी अेम 
नथी बीजा ग्रांथमाां लख्यु छे के “वैवाभहको भवर्ीस्त्रीणा औपायभनक स्मृतः हव ेभाईभवनानी कन्या होय तयारे 
केम करवुां? तेनो उत्तर अेज के कन्या मळे तो उत्तम पक्ष अनेभा तृभहन कन्या होय तो गौण पण, अशास्त्र नथी 
तेमज कुां वारी कन्या होय तो उत्तम, भवर्वा होय पण कुां वारी होय तो होय तो चाले अने कुां वारी न होय पण 
परागवानी इच्छा होय तो चाले. याज्ञवल्यक्यना वचनथी एक स्वरूप अने पराशरनाां वचना थी तेने वर्ारे 
खुलासो थयो बे समान बळ माटे बेंने चभरताथध आपवो के याज्ञवाल्क्ये उत्तम प्रकारनो भववाह बताव्यो तेथी 
पराशरनु वचन खोटु नथी थतु श्राद्धकल्पमा लख्यु छे के ढेवाना भहरण्यां भपतृणा रजदभक्षणा” तेथी पैसा न 
आपवा ने सोनु होय तोज आपवुां अेम नथी. वचननी प्रसांग, प्रकरण, अने बीजा ग्रांथना वचनो अे सवध जोईने 
तेनुां सार काढवुां. अेज प्रमाणे सवध शास्त्राथध लोक करे छे. परतु पुनर्वववाह भवषयमाां मात्र हजार सांशय काढे छे. 
तेनु कारण शास्त्र नभह पण रुढी उपर लोक सज्जड थइने बेठा छे. तेथी तेमने समज पडती नथी. कन्यानो 
फभर भववाह केम थाय अे पूछे छे पण पुरुषनी स्त्री मरी जाय छे. तयारे ते फभरभववाह केम करे छे? 
अकग्नहोत्रीनी स्त्री मरी जाय तो तेनुां अकग्नहोत्रवृत्त मांत्र थाय छे. पण फभर परणे तयारे अकग्नहोत्र भसद्ध थाय छे. 
अ प्रमाणे पुनरुपनयन, पुनश्राघ्घ इतयाभद भक्रया बीजु वारथाय छे पण भवर्वानो प्रश्न आव्यो के लोक 
महासांकटमाां पडे छे. अने आम तेम जुअे छे. तो अेक पण भवर्वा परणोती नथी जणाती. कोई होय तो ते 
न्यातबहार, तयारे हालना लोक रुढीना गुलाम ते कहे छे के अेम केम थाय? तकध  भवचार अने शास्त्र घणाां मांद 
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पड्या छे. तेथी रुढी शास्त्रनु ठेकाणे जबरदस्त थइने बेठी छे. बसो वरसउपर अेक वात बनेली तेनुां स्मरण 
थाय छे ते अेके भशवाजी महाराज छत्रपभतअे १६४० ने सुमारे मुसलमानी राज्यमाां भदल्ही अने भवजापूरना 
बादशाह साथे बांड उभ ुकरीनेकेटलाअेक मुलक हस्तगत कयो, अने त्रीस पात्रीस वषध पछी भशवाजी राजा 
जेवो पनुा, सतारा, कोकण प्राांतमाां स्थापन थयो तयारे अेना मनमाां अेम आव्यु के बहदू शास्त्र प्रमाणे पोताने 
राज्यभभषेक करी लेवो अने मुरा अने शक चलाववो. ते वखत बघा दभक्षण ब्राह्मण कहेवा लग्या के भशवाजी 
शूर छे अने तेनु उपनयन थयेलुां  नथी तो राज्याभभषेक अे वैभदक भवभर् ते केम थाय?भशवाजीने बोलवु कोइअ े
कबूल न राख्युां. पछी गागाभट्ा (जेनो गागाभट्ी ग्रांथ छापेलो छे) पांभडतने काशीथी वोलाव्यो तेणे दयानांद 
स्वामी जेवो शास्त्राथध कयो. ते ऐ प्रमाणेके जाभत जन्मानी प्रसांशा करे के हु ब्राह्मणना घरमाां अवतयो तेथी हुां 
ब्राह्मण पण जेना गुणकमध ब्राह्मणना छे ते तो स्वयांप्रकाश ब्राह्मण तेने माबापनी जाभत कहेवानी जरूर नथी. 
भशवाजी मराठा छताां तेना गुणकमध क्षभत्रयना छे, जेणे दक्षण देशने मुसलमानोना हाथथी मूकत् कयो अने 
स्वराज्य स्थाप्यु अेना करता बीजो क्षभत्रय कोण?जन्मना क्षभत्र घणाां हश ेपण तेमने भर्क्कार छे. भशवाजी अेज 
क्षभत्र खरो. तेनुां उपनयन नथी थयुां ते आपभत्तना कारणथी तेथी उपनयन करी राज्यभभषेक रायगड उपर 
ज्येष्ठ शुद्ध १३ शके १५ जून ने भदने थयो, राज्याभभषेक शक चालतो थयो, भशवछत्रपभतना नामनुां नाणुां 
पाड्युां. अने अेने “क्षभत्रय कुलावतांस छत्रपभत भशवाजी राजा” अेवो भकताब आप्यो. पण अेवाउपर सतयना, 
परीक्षक पांभडत घणाां थोडा छे. पराशर वचनप्रमाणे भवर्वाने भववाहनी छूट आपवी अे योग्य छे अेज न्याय छे. 

 
हव ेअभवप्लुत ब्रह्मचयध जोइअे पण तेवो न होय तो बचता नथी. जेम भवर्वा ++++बनद्य गणी छे ते 

प्रमाणे हत ब्रह्मचयंवाळा (पृ–६,) पुरूषने बनद्य नथी गण्यो, अभवप्लुत ब्रह्मचयधवाळा वर उत्तम छे तेज प्रमाणे 
कुमारी पण उत्तम ते प्रमाणे न होय तो गौणपण शास्त्र भवरुद्ध नथी. वदेमाां लख्यु छे के भवर्वाभववाह करे तो 
“वासो भहरण्यकतवा ते याांभतभदवमुत्तमाम्” अथवधसांहीता, का. ९, अ. ३ प्र. २० परलोकमाां काांइपण नुकशान 
थाय तो भय आ श्रुभतथी गयुां. “अनन्य पूवीकापण”ू अे आवश्यक गुण नथी. अें पण भसद्ध थाय छे. भवप्लुत 
ब्रह्मचयधवाळाने कन्या आपे तो शास्त्र रीते दोष नथी. तेनी मतलब उत्तम अने गौण अे न्यायथी समज्वानी. 
उत्तम अने गौण सवध ठेकाणे र्मधशास्त्रमाां छे. कमंकाांडमाां आचारमाां ने प्रायभितमाां पण छे. लौभककमाां पण छे. 
पुरुष बीजु वार परणे तयारे प्रथम स्नातक वर प्रमाणे र्ामरु्मथी परणतो नथी कारण के शोभे नभह. उत्तम 
वरनुां लक्षण घणे ठेकाणे बताव्युां छे. 

 
“बुद्धीमते कन्या प्रयच्छेत “आश्वलायन सूत्र. 
बुद्धीरुप शीललक्षण सांपन्नामरोगायुपयच्छेत 
काममामरणाभत्तष्टे गृहेकन्यतंमतयभप 
नचैवनेाां प्रयच्छेत गुणहीनायकबहभचत ॥ मनु ॥ 

आ उत्तम भवचार समज्वो. ते प्रमाणे कुमारी कन्या होय तो पण उत्तम. 
बत्रशब्दषध षोडशाब्दा भायाबवदेतनभग्रकाां 
दश वषाष्टवषा वार्में सभदती सतवरः मनु 
उन्नषोडषवषा याअप्राप्त पांचबवशभत 
यद्याद्वते पुमान्गभध कुभक्षस्थ सभवपद्यते॥ सुश्रुत ॥ 

रजस्वला थाय तो पण कन्यानो भववाह करवी. 
दद्याद्दतु सांख्यागाः शक्रकन्या भपतायभद 
उपोष्ट्य भत्रभदनां कन्या रात्रौभपतवा गवाांपयः 
ताां उद्वहेतवरः श्वाांभपकुष्ट्माांडां जुहुयाद्याभद ॥ सां. कौ. ॥ 
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कन्याना अने वरना लक्षणो ठेकाणे ठेकाणे लख्या छे. ते स्तावक छे अेम मारु जे कहेवु तेने आर्ार 
शो छे अेम पूछो छो? तेनो आर्ार अ े छे के जे वचन जे प्रकरणमाां लख्यु होय ते प्रमाणे तेनो अथध लेवाय. 
हरेक भवर्ानमाां अनेक भवर्ान लख्या होय तयारे तेनो भवचार करी उत्तम, मध्यम अथवा गौण प्रकार समज्वा. 

 
श्राद्धमाां पण हस्त श्राध्र्, भहरण्यश्राध्र्, सामान्य श्राध्र्, चटश्राध्र् अेवा अनेक प्रकारना श्राध्र् छे तेने 

शी रीते समजशो?कन्या शब्दनो अथध भववाहेच्छु स्त्री अेज छे. वदेथी अेज अथध नीकळे छे. कन्याना चार पभत 
बनाव्या छे.‘सोमः प्रथमो भवभवदे’ अे प्रमाण तुरीय पभत मनुष्ट्य तो पण ‘अत्रयंणां नुदेय कन्या’ अ मांत्रमाां कन्या 
शब्द छे तेथीज आ अथध बेसे छे मनुनुां वचन : 

 
“पाभणग्रहभणका मांत्रा कन्यास्ववे प्रभतभष्ठताां” अे वचनमाां पण अेज अथध छे. पुरुषसांसगध दूभषता 

कन्याने “अकन्या” कहेवी न जोइअे. 
 
भववाहतो आयध जाभतमाां वदे मांत्रथीज थाय. लघुपरे शरीमाां “दशवषांभवतेकन्याां अतउध्वारजस्वला’ 

पछी “सभवप्रोवृषाभकयभत “अे वचन छे पण आपभत्तर्मधमाां भवर्वानो भववाह करवो अे वचन पण पराशरे लख्यु 
छे. “पांचतस्वापतसुनारीणाां पभतरन्यो भवभर्यते” अे आपभत्तर्मध समज्वो. आपभत्त र्मध सवध स्मृभतयोंमाां 
व्यवस्थापूवधक लख्या छे. ते पण र्मध छे. ब्राह्मणोआ क्षत्रीयके शूरनी वृभत्तओनो स्वीकार करवो अे आपभत्त र्मध 
तेथी अर्मध थतो नथी. 

 
ओांरस पुत्रनुां लक्षण औरस अे शब्दथीज नीकळे छे पनुर्वववाभहत स्त्रीनो पुत्र अने औरस पुत्र (प्रथम 

भववहेनो) अेने जूदी सांज्ञा आपी छे. ते पूवध युगनी सांज्ञाज्यारे द्वादश पुत्र हता ते वखतनी बात. हाल कभलमाां 
पराशरना भवर्ायक वचनथी पुनर्वववाहनो पुत्र औरसमाां गणाय. गोलक पुत्र अे व्याभभचारी स्त्रीनो पुत्र 
भववाहनो नथी. दमयांभतने परणवा इांराभदक देव आव्या अे बात खोटी छे. पुराण सृभष्टमाां सूयांभदक देव कुां भतने 
पुत्र आपवा आव्या हता ते खरु न समज्वु जोइअे. पुराणाभदक रमक्डी. ग्रांथामा अलकाराथध अभतशयोक्ती 
लखवामाां आव े छे. तेनो अथं जूदी रीते करवो योग्यां छे. हालना पांभडत आवी गप्पो साची छे अेम करीने 
पोतानी अभववकेता बताव े छे. अेवी अलां काभरक सहस्त्रावर्ी बातो पुराणाभदक ग्रांथमाां लखी छे. 
स्वगधर्ीअैरावत हाथी लाव्यो, हनुमान पवधत (रोणाभगरी) उपाडी लाव्यो, अगस्ते समुर पीर्ो सगरने आठ 
सहस्त्र पतु्र हता, गांगाना पुत्र–इतयाभद रमक्डी वातो छोकराने हसवा वास्ते अलांकाभरक रीते लखी छे. पण 
तेनो भववकेपूवधक भवचार करवो. साांचु ते साांचु अने खोटुां ते खोटुां अेवो सारासार भवचार करवो जोइअ े
‘मनुष्ट्यजा’ अे शब्द तमारा लख्या प्रमाणे पाठाांतरमाां अने छाांदस होय तो हश ेपण ते मांत्र मूकी देता बीजा मांत्रो 
घणा छे. के जेथी पुनर्वववाह सशास्त्र छे अेवुां मालम पडे छे. 

 
मे जे अथध लख्यौ छे ते शामवदेना मांत्र ब्राह्मण “सोमः प्रथमो भवभवदे” छे तेनी व्याख्या लखी ते प्रमाणे 

छे. सोम, गांर्वध अने अकग्न अ ेत्रण पभत कन्याने होय छे अे असांभाव्य तेथी, जनक, पालक अने काम अे त्रण 
सांभाव्य छे. पभत एटले पालक, घणी, सांभाळनार, अे अथध ठीक बेसे छे. इांर अकग्न इतयाभदक रुप र्ारण करे 
छे अने पृर्थवीउपर आव ेछे, सगाइ करे छे अे बर्ी पुराण वाता छे. कोइ असमांजस माणस अेवी वातो उपर 
भवश्वास राखे तो भले. भ्राांतभचत्तवाळा भोळा माणस घणाां छे. अनेक आरु्भनक पांभडत अेवी वातो ठसाववा भवषे 
घेर घेर पुराणाभदक कथा वाांभचने दृढता करे छे, परांतु ते पेट भरवानो उपाय छे. पण अेंवु अज्ञान जे ब्राह्मण 
लोके फेलाव्यु छे ते काढी नाखवुां अेनुां नाम सुर्ारो छे. मूखधपणानी वातो मानवी अने तेपर दृढ भवश्वास 
राखवो अेनु नाम आकस्तक अने सतय बोले ते नाकस्तक अेवो ठराव हालमाां छे. पण सतय उपर जेनी श्रद्धा होय 
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ते आवी वातो अलां काभरक छे. अेम समजश.े ‘स्नातुां याांतां भद्वजासवे’ अे पण अलां काभरक छे. भपतर तृषातध होय 
छे पण कल्पना छे. भवभर् लखनाराओअे आवी वातो लखी छे. तेनुां कारण अेज के भवभर्ने कोई मकेू नभह तेथी 
अे लीहीउ बतावलेा छे. तेनो ठीक ठीक अथध करवो. केवळ,गाडभरया प्रवाहमाां बेसवुां नभह. आ देशमाां 
गाडभरयानो प्रवाह बहू चाले छे. लोक भवद्याहीन अने ज्ञानहीन तेमाां ब्राम्हण जेमतेम करी पेट भरवा उपर 
मांड्या रहे ते लोकोमाां जेटली भ्राांभत वरे्तेटलो आपणो र्ांदो वरे् अेम समजी घेर घेर पोथीनुां पानुां लइ. भ्राांभत 
वर्ारे छे. पण मोटु कतधव्यतो अेज छे के अ ेभ्राांभत काढी नाखवी.लोकोनें सतय वस्तुनुां ज्ञान आपवुां अेज मुख्य 
सुर्ारानुां काम छे. जे लोक अेम समजे छे ते सवधशकक्त्त प्रमाणे लोकोने उपदेश करे छे. लोकोना अज्ञान उपर 
जे लोकोनो भनवाह ते उलटो उपदेश करे छे. आ लडाइमाां जेनो जय थश ेते खरा आज सुर्ी लडाइ उतपन्न 
थइ नहती. ब्राम्हण जे बतावता तेज लोक साचु जाणता. ब्राम्हणने हाथ शाप देवो अने आभशवाद देवो अे हतुां. 
दुवासाभदकनी कथा उपरथी मालम पडे छे के राजा पण तेमने शरण हता. ब्राम्हणनुां राज एक छत्री हतुां पण 
हाल ते प्रमाणे नथी. तकध  जागृत थयो अने भवचार उांर्माांथी उठ्यो तेथी लोक बोलवा लाग्या छे. अजुधनें 
स्वगंसुर्ी बाणवडे सीडी करी अने इांरना अेरावतने भीमसेन खाांदे उचकीने ते भसडीने मागे हकस्तनापुरमाां 
लाव्या तेथी गजगौरीनुां वृत्त थयुां, अेवी कथा साांभळीने लोक सांतोष नथी पामता पण कहे छे के आ शी 
असांभभवत वात लखी छे. अे कोई भदवस बने नभह. अे बर्ी गप हश.े पैसा उठाववाने वास्ते अे बर्ी रचना छे. 
अेवु कहेनारा आज छे. पण ६० वष ेउपर नहता. इांरशब्दनो अथध मेघ मण्डळ के इश्वर अेवुां दयानांद स्वामीना 
भाष्ट्यथी मालम पडे छे. अने ते प्रमाणे ऋग्वदेमाां पण लख्यु छे :– 

 
इांरभमत्रां वरुणमाकग्नमाहुरथोभदव्यः ससुपणो गुरुतमान् 
एकां  सभद्वप्रा बहुर्ा वदांभत तयकग्नयमांमातभर श्वानमाहुः–ऋग्वदे 
उपासकानाां कायाथं ब्राम्हणा रुपकल्पना–मुद्गलपुराण 

 
परब्रम्ह एक छता अनेक उवोनी कल्पना उपासकोअे अथात भवप्रोअे करी. अे प्रमाणे छता वयो इांर 

आव्या अने क्यो गयो?सूयधना छोकरा अने चांरना छोकरा राज करवाने परणवा पृर्थवीपर आव्या अे सरव ेवातो 
नादाभननी छे. सतय ज्ञाननो फेलावो थश ेतयारे लोक यथायोग्य समजश.े अज्ञान छे तया सुर्ी गमे तेम बके. 
गमे ते सतय माने अने गमे ते पर भवश्वास राखे. ‘दा’ र्ातुनो अथध स्पष्टज छे तेने महाभाष्ट्यनी जरूर नथी. 
गांर्वे अकग्ननें कन्या केम आपी अ ेपूछवानो मनुष्ट्यने अभर्कार छे, वीस वषधनी कन्या होय तो तेने दशवषध पछी 
कामोतपभत्त थाय अेनु नाम आकग्नने मळी. पछी मनुष्ट्य प्राप्त करे अे सांभभवत छे देव समथध छे अे वात खरी. 
पण देव ेभनयम करेला छे. ते भनयम प्रमाणे आखी सृष्टी चाले छे. कोइ के आभत्र मनुष्ट्य हतो तेनो दीकरो चांर 
जे आकाशमाां उगे छे. ते, तयारे आपणे कहेवुां के मनुष्ट्यना पेटमाां चांर थाय अेवो सभृष्टनो भनयम नथी माटे ते 
खोटुां चांर नाम नो कोई मनुष्ट्य हश,े तेनो वांश चालतो हश.े पण सूयध उगे छे तेनो वांश कोइ कहेतो ते केवळ 
असांभाव्य, सृष्टीना भनयमथीभवरूद्ध अभवचारी वात मानवा माटे लायक नथी. अेम कहेवाने काांइ बचता नथी. 
पण ज्या सुर्ी लोक अज्ञानमाां उध्या छे तया सुर्ी अेटलो भववके बुभद्धमाां आव ेनभह. ‘दा’ र्ातुनो प्रयोग दान 
भवषे होय छे अने बीजा अनेक प्रसांगे अनेक अथध थाय छे तेमाां मने काांइपण मोटो भवचार छे अेम लागतु नथी 
हालना पांभडतोमाां अे अके टेव छे के कां इपण क्षुल्लक वात होय तो तेनो तयारे भवस्तार करी दे छे. जेमके 
कन्यानुां दान कयुध तयारे दान करींने ते वस्तुनुां पुनरभप दान केम थाय?अेवो वाांर्ो काढीने क्षलु्लक भवचारमाां 
मोटी वात जवादे. अेम न समजे के कन्यानु दान कयुध हतु पण तेनो पभत भनवृत थयो हव ेअे दान रद थयु 
तयारे फरी दान करी नवुां घरे⋯सरळ भवचार करवानी शकक्त नथी. उर्ा भवचार करवामाां बहु प्रवीण होय छे. 
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मार्व े ‘नष्टेमृते’ अे वचननी व्याख्या पराशर मार्वीमाां करी तेमाां अे वचन पनुर्वववाह पर छे अेम 
लखीने ‘अयां युगाांतरीय भवषयः’ अेवुां लख्यु छे ते अमने कबुल नथी. कारण पराशर स्मभृत कभलयुगनी छे अेवुां 
‘कलौपराशरस्मतृः’ इतयाभद वचन थी मालम पडे छे तो मार्वनी अे भलू थइ छे. अे स्पष्ट छे. भलू थवानु 
कारण अजे के आचार नभह तेनी युगाांतरमा पुनर्वववाह करता अेम लख्युां पण युगाांतरमा करता हता ते 
कभलयुगमाां भवशषेभवर्ी छे अवुे लखवानु हतुां ते तेणें नथीलख्युांते भलू आपणे काढी शकीअे छैये. बने्न वात 
कबुल करवानी जरूर नथी. मार्वनी टीका छे ते काांइ श्रभृत के स्मृभत नथी. 

 
कश्यपे जे आपभत्त लखी छे ते तेना मतप्रमाणे, पण पराशर भवना बाकी बर्ी स्मभृतयो पूवधयुगनी छे, 

माटे पराशर मात्र लेवो अ ेतमे कहो छो ते ठीक छे. फकत पराशर लेशो तो बचता नथी. पछी मनुनु पण 
कारण रहेतुां नथी. कभलभवषे पराशर स्मृभत उतपन्न थइ अेम तेना प्रथम आध्यायनी कथान थकी नीकळे छे 
पछी कभलमाां रजा आपी के नभह ते जोवानुां नभह. आश्वलायने गमे ते प्रायभित लख्यु हश ेपण मुख्य स्मभृतमाां 
अश्वलायन छेज नभह. कदाभप हश ेपण वदेवचनथीरद थश.े सवोपरी वदेवचन छे. पछी मनु, कल्लुकभट, 
मार्व अने नांदपांभडत अेमणें बतावलेो अथध खरो छे. अेम कहेवानुां बाकी रहेतुां नथी–तेमणे वभहवट नथी अेम 
समजीने भवर्वाभववाहने उडावी दीर्ो. अने ते चकू भरेलो अथध सवधसामान्य छे, तेमाां काांई आियध नथी. तेथी 
लोक पोताने अनुकूल आव ेते मान्य करे छे. स्त्रीओना दुःखपर नजर करता नथी. पोतानुां सुर्ारेलु छे. अेक 
स्त्री करे, पाांच करे, जीवता करे नें मरता करे पछी अेमने परदुःख शाथी मालम पडे?भवर्वा छो मरे तेने दुःखी 
थती्् “परदुःखेन दुःभखता भवरला” अे न्याये भवचार करीने करताां नथी. नांदपांभडत अने कुल्लकभट अेमणें 
जेवो भवचार करेलो तेवो लोक पण करे छे. स्त्रीओ उपर जे दुःख पडे छे ते भवषे बेभफकीर रहे छे. आ 
अभवद्यानो पभरणाम छे. 

 
यूपनो दृष्टाांत वदेमाां लखीने अनेक पभतनो भनषेर् कयोछे. ते अेक समये अनेक पभत न करवा भवषे छे. 

अेवुां ‘एतरेय ब्राह्मण’ माां‘नैको बहवः सहपतयः’ अे वचनथी मालम पडे छे अे करता भवशषे काांइ मालम पड्य ु
नथी. श्रृभतवचन ‘पुनभुधवा परः पभतः’ ब्राह्मण्यने अनुसरे नभहतो भनरथधक छे. तयारे ब्राह्मण्यनु वचन श्रभृत 
करता मोटुां छे. अे बात ठीक नथी. श्रभृत कहे छे के ‘ते याांभत भदवमुत्तमाम्’ भवर्वाभववाह करे तो ते स्वगे जाय. 
पछी ब्राह्मणनी भनषेर् करवानी योग्यता नथी. भनषेर् वचनो लखनारा ऋभष हश े तो ते अेकदेशी वचनो 
समज्वा. अनेक ऋभषना अनेक मत छे अने केटलाक वचनो नवा बनावीने ऋभषनो ग्रांथमो बेसाडी दीरे्ला छे. 
पराशरनु वचन वादथी प्रभसद्ध थयोतुां छताः ते फेरववानी कोभशषो काशीकर पांभडतोअें करेली छे. ‘भवभर्यते’ 
ने भठकाणे ‘न भवद्यते’ घालीनें पराशर छाप्यो छे ते मुांबइमाां वचेाय छे.अे पांभडतोनी लीला आज छे अेम नथी 
पण मलूथी छे. पुनर्वववाहनो वाद आज पड्यो अेम नथी. पण पेशवाना राज्यमाां रामशास्त्री पासे पण अे वाद 
थयो हतो, तयारे केटलाक वचनो फेरव्या हश ेतेनी समजण पडवी मूश्केल छे. ऋभष वदेथी अजाण न हता 
पण वचमा कपटी लोक घणाां थाय छे तेमणे नवा वचनो घाल्या छेते प्रभक्षप्त वचनो गणवामा आव ेछे. माटे 
वदेनुां वचन श्रेष्ठ, कारण के तेमाां काई बदलायु नथी. तेजप्रमाणे पराशरनु वचन सतय छे, कारण मार्वना 
काळथी काांइ फेरफार थयो नथीं. ब्राह्मण अने आश्वलायन जेवा परचुरण ग्रांथ जेनो काांइ ठेकाणो नथी जेम 
कोइनो टीका पण तेमना पर नथी तयारे ते वचन वदेभवरुद्ध छताां केम प्रमाण थाय?ते स्मृभतयोपण 
कभलभवषयक नथी. आश्वलायननुां सूत्र छे तेमाां अेमाांनु कशु नथी. 

 
“आप्तवाक्यां प्रमाणां” पण आप्त कोण?जे सतय बोले ते आप्त. कणाद लखे छे के“ऋष्ट्यायधम्लें छानाां 

समानलक्षणां” नांदपांभडत अने मार्व अेमने गमे तेवी योग्यता हश.े पण तेमना ग्रांथमा चकुभलू थयेली मालम 
पडे तो ते काढवी योग्य छे. अेवी चूकभलू काढवी अने सतयनो प्रकाश करवो अेज आप्तनुां लक्षण–पछी ते 
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काढणार रुषी होय के मलें च्छ होय तेनी बचता नथी. सतय उपर वात छे. इश्वरचांर, भवष्ट्णुशास्त्री बापट, 
भवष्ट्णुबाबा ब्रह्मचारी अने भवष्ट्णु परशुराम पांभडत अेमणे जे शास्त्राथध कयो छे ते खरो छे अने तेमने अने आप्त 
समीजीअे छीअे. जे शास्त्राथधमाां लाभ होय तेज खरु. लाभ मात्र एकनो नभह, सवध जगतनो लाभ होय तेज 
र्मध. सवध जगत दुःखीथाय अेवा भसद्धाांत करनारा आप्त नथी. तेमने ठग समज्वा. स्वदेशनो फायदो अजे 
मोटुां र्ोरण छे. 

 
केवलां  शास्त्रमुभद्दश्य न कतधव्यौभह भनणधयः 
युकक्त्तभहने भवचारेतु र्मधहाभनः प्रजायते—व्यवहारमयखू 
अांथातो र्मधख्याख्यास्यामः यतोभ्युदय भनियस्य र्मा.—कणाद 
वदेः स्मृभतः सदाचारे स्वस्यच भप्रयमातमनः 
एतच्चतुर्ववर्ां प्राहुः साक्षाध्र्मधस्य लक्षणां—याज्ञवल्क्य 
यौवमेन्येततेमलेू हेतु शास्त्राश्रयो भद्वजः 
सां सारु्भन बभहष्ट्कायो नाकस्तको वदेबनदकः—मनु 

 
र्मध अभ्युदय थवाने वास्ते पाळवानो छे. देशनी हाभन थाय, पक्षपात थाय अने अबला दुखी थाय अेवाां 

शास्त्राथध र्मध नथी ते अर्मध समज्वो, अने अर्मध बोलणारा आप्त नथी. लालचथी अथध इश्वरच्चांराभदके कयो छे 
के नभह ते वात पोतपोतानी समज उपर छे. तेमणे खरो अथध काढ्यो होय तोपण ‘अांर्स्य दीपां बभर्रस्यगानां’ 
‘अे न्याय करीने जेनी बदु्धी भवपरीत ते बददानत थी काढेलो छे अेम समजश.े लोकोमा जे प्रमाणे बदु्धी वैभव 
होय, ज्ञान होय ते प्रमाणे खराखोटानो भनणधय थश ेतया कोइनो उपाय नथी. 

 
भनषेर् बलवत्तर छे माटे ‘तस्मानै्नका रौपभत बवदेत’ अे फकत बे पभतनो भनषेर् छे. भवर्वाभववाहनो 

भनषेर् नथी. अनेक पभततवनो भनषेर् छे तेनो खुलासो वदेमाां ‘नैंकस्यबहवः सहपतयः’ अेटले पुत्र पत अनेक 
न करवा पण स्त्री भवर्वा होय तो बचता नथी. अेवुां ‘सह’ शब्दथी स्पष्ट थाय छे. ते करता ‘उभत्तष्टनायधभभ’ अने 
“या पूवधपभतभवतवा” अे यजु अने अथवध श्रभुतथी भवर्वाभववाह भवर्ान स्पष्ट थाय छे तथाभप तमे लखो छो के 
अनेक पभतनषेर्क सामान्य वचनथी सवध श्रभुत रद थाय छे, ते मने अघभटत लागे छे. कोइ मनुष्ट्य कहे हुां 
भहमालय ओलां गीने अेक कूहडो मारी चीनमाां उतरु तेता जेवुां अे छे. मेरुना भशखर उपर तमे द्वांद्वको मारता हो 
तो तमने र्न्य छे. अे भसवाय बीजुां कहेवानुां नथी. 

 
स्मृभतयोमाां भवर्वाभववाहनुां भवर्ान घणें ठेकाणे छे. नारद, पराशर, मनु, वभसष्ठ, शातातप अने 

कातयायन अे सवध साक्षी छताां श्रृभत स्मृभतने न माने तयाां तेनो काांइपण उपाय नथी. मध्यान्हनो सूयध स्पष्ट छे 
पण कोइ कहेश ेके अांर्कार छे तयारे केम करवुा्ं  दृभष्ट मळे तया सुर्ी सूयधनी वात कहेवी नभह. 

 
पुनः सांस्कार महधभत–मनु, पभतरन्योभवर्ीयते–पराशर, उढाभपदेया सान्यस्म–ैकातयायन, दत्तामभप 

हरेतकन्याां–वभसष्ठ, तदाभयूस्तु सांस्काया–ब्रह्मपुराण, पुनगुधणवते दद्यात्–शातातप, नचकन्यानृतां भवते–
काश्यप, यथा कन्या तथैव सा- नारद, कन्यायां वरयेद्वरां–वृद्धमनु अटेला ऋभष पनुर्वववाह तरफ छे. 

 
“लोके पे्रतयवा भवभहतो र्माः स्तदभाव ेभशष्टाचार” रुढीन बल कशुां नथी. 

“र्मधभजज्ञासमानानाां प्रमाणां परमां श्रुभतः” 
कुां भभववाहनी रीत छे ते पण पुनर्वववाहना प्रतीक जेवुां छे. 
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‘नौद्वाभहकेषुमांते्रषु’ अेम मनुनुां वचन छे तेमा पुनर्वववाहनी वात नथी. पण बीजा हजार ठेकाणे छे. 
तयारे अेक वचन अने कुल्लकुभट अेमने पकडी बेसवा. मूळ वचन आपणी पासे छे पछी कुल्लुकभटनी शी 
जरूर?तेणे करेलो अथध खरो छे के खोटो तेनी तपास करवानुां काम छे. कुल्लुकभट आगळ भवर्वाभववाहनो 
भवषय न हतो तेणे ते भवश े भवचार करेलो नभह. इश्वरचांराभदके ज्यारे अेज भवषय लइने जोयुां तयारे सतय 
जाणवामाां आव्युां. अेक भवषय लइने भवचार करवो ते वात जूदी अने सहज वात लखवी ते जूदूां. प्राचीन पांभडत 
लोकोअे भवर्वाभववाह भवषे भवचार झाांझे करेलो नभह. तेमना आगळ ते काम नहतुां, भवष्ट्णुपांभडत वगैरे अे ज्यारे 
सारीपेठे अे भवषय तपास्यो तयारे ते साची वात मालम पभड. 

 
‘स्मृती’ अे वचन उपर ज्यारे टीका करो छो ते व्यथध जणाय छे कारण के आख्यानमाां कहेलुां  छे के 

सव ं ऋभष भेगा थइने व्यासजी पासे गया–पछो पराशर पासे गया. तेमणे प्रश्न कयो के कभलमाां शी रीते 
चालवुां ते करो. तेथो ‘स्मृती’ नी ताणाताण करवानी जरूर नथी. 

 
केटली अेक स्मभृतओ वाचादत्तापर लगाडीने उडावी अेवी पांभडतोनी रीत छे. ते न फाव े तयारे 

शब्दोनी फेरफार करवानी रीत जेम “पतौ” ने ठेकाणे आपतौ काढवुां, ने तेनो कोई बीजो अथध काढवो पण अ े
रीत केवळ अयोग्य छे. अेथी वर्ारे लखवानी जरुर नथी. “न वीजी लभते फलां ” अे वाक्यनो भवचार करता 
इरावान क्षत्रज पुत्र हतो अेम लखो छो पण भारतमाां तेने औरस कह्यो छे तयारे ते के्षत्रज नभह होय. 

 
पूवधयुगना र्मं चालश,े तो पनुर्वववाह पण चालश ेकभलयुगना पूवधकालमाां हतो. अने कभलयुगना र्मध 

चालश े तो पराशरना वचनथी चालतो करवो. वचे अभभमान गवध, दुष्टबुद्धी, परदुःखनुां भवस्मरण, शास्रनुां 
अज्ञान, तकंनी ग्लाभन अने भवचार नष्ट थयेली इतयाभद कारण थी बांर् पडेलो भवर्वाभववाह चालु करवो. पछी 
पराशरनो आर्ार लेशो तो भले अने हाल सतययुग छे एम कहेशो तो भले. बने बाजुथी अनुकूलता छे. 

 
दीघधतमानु वचन “मयालोके प्रभतभष्ठता” अे काांइ कामनुां नथी. जेणे गमेतेण मयादा करी हश ेपण 

काांइ र्मधशास्त्र नथी. वदेभवरुद्ध र्मध चलाव ेते कोई माने नभह. दीघंतमाना घरमाां कां कास थयो एथे तेने लीरे् 
अेणे मयादा करी हश.े पण “एक एव पभतनाया यावज्जीवां परायणां” अे वाक्यमाां पभत मरण पाम्यो तो शुां करवुां 
ते भवश ेनथी जीवता पभतने मूकी स्त्री बीजे घेर जाती हती. जे प्रमाण हाल कणबीनी स्त्री सचूडी नातरू करे छे 
तेम ऋभषनी कन्या करती हती तेनोबांदोबस्त करवाने वास्ते छे. स्त्रीने पभत मरणनी आपभत्त आव े तयारे शुां 
करवुां आ वचननी वात अेमाां नथी. वळी अे वचन काांइ स्मृभत नथी. केवळ भारतीय इभतहास छे ते उपरथी 
मरणापभत्तनी व्यवस्था करवी अे ठीक नथी. 

 
बृहतपराशर अने लघुपराशर अे नाम मोटो अने नहातो ग्रांथ होय ते उपरथी पडेलुां  छे. मार्व े

लघुपराशननो स्वीकार कयो ते वखत बृहतपराशर नभह होय, अने बृहतपराशरमाां पुराण जेवी रचना छे ने 
कमधकाांड वर्ारे लख्युां छे, ते स्मृभतकालमाां न हतुां माटे पुराण पछीलखेली हश ेअेम लागे छे. पराशरे ठेकाणे 
ठेकाणे पोतानुां नाम लख्युां माटे ते श्रेयस्काम न हता के हता ने तकरार तमारी पराशर उपर छे. 
‘आतमनामगूरोनांम’ अे वचन पण आरु्भनक पांभडते रच्युां एथे. ते पराशरने मालुम नभह होय. पण प्राचीन 
काळमाां स्त्रीनुां ने पोतानुां नाम बोलवानो भनषेर् न हतो. रामचांर पण सीतानुां नाम बोलता याज्ञवल्क्य पण 
पोतानी स्त्रीनुां नाम देता. पाांडव रोपदीनुांनाम बोलता अेम रामायण अने भारताभदक ग्रांथो उपरथी मालम पडे 
छे. अे वचनमाां काांई र्मध पण जणातो नथी. शा वास्ते नाम न देवुां ते काांइ, समजनुां नथी. बृहतपराशरना अांदर 
जो शो तो ते नवो ग्रांथ छे अेम मालम पडश.े 
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व्यासे अढार पुराण रच्या अवुेां बोलवानुां छे. पण जुदा जुदा मतना पुराणो ते व्यास अकेला लखे ते 
जणातुां नथी. तेने कोइ पण वैयाभसक करतो नथी. भारत मात्र व्यासनु रचेलु छे. व्यास एक जाभत हश.े ते 
जाभत हती ए जाती आज पण गुजरातमाां छे. जेने व्यासज कहे छे. सूत पण जाभत हती, ते पुराणो बोलता. 
अने व्यास गोठवता अके हश ेपण कृष्ट्णदै्वपायन वदेव्यास बादरायण अे एक माणस हतो. तेणे भारत रच्यु 
हतुां. पुराणो प्रथक उपासकोअे लखेला छे तमे अढारना नाम दीर्ा पण ते भसवाय बीजा वीस छे. गणेश, 
काभलका, नृबसह, कल्की इतयाभद कोणे रच्या हश?ेपुराणो तो भवशषे प्रमाण नथी. तेनाां वदेानुकूल होय तो 
लेवानु नभह तो गप समज्वानी. तेनाांज र्न्यतवना कारणो घणाां छे, प्रथम पाठ शुद्ध नथी. के्षपक वचनोनो 
सांग्रह, मनमाने तेवा वचनो ने भवभर् असांभाव्य वातो घणी लखी, तेथी अेवी ग्रांथनु प्रमाण लेवाय नभह. जे 
साक्षीमाअनेकमुख्यतव ते प्रमाण थाय नभह. पराशरे स्त्रीयोने पुरुषने सरखो अभर्कार न आप्यो, तेथी अबला 
जाभतने गैरइन्साफ आपनारा अेवो अनुवाद तमे करो छो, पण ते ठीक नथी. शास्त्रकता जे व्यवस्था लखे छे ते 
समय ने लोकरीतने जोइने लखे छे. जे प्रमाणे लोक बोले छे ते प्रमाणे व्याकरण थाय. (प्रयोगशरणा 
वैयाकरणा) लोककस्थभत पर नजर राखीने र्मधशास्त्र लखवानु छे. र्मधशास्त्र कइ गभणत जेवुां सतय नथी. पाांच 
अने पाांच दश ते कोई कालमाां फरे नभहज. अेवुां र्मधशास्त्रमाां नथीज. र्मधशास्त्रतो लोकनी कस्थभत होय ते प्रमाणे 
बदलवानु ज. पराशरे केटलाएक फेरफार कयो छे ते युग प्रमाण. इांगे्रज सरकारे सन १८२९ ना कायदामाां 
सती जाय ते दोष नथी. अेम लख्यु छे ने पछीं १८३४ माां ते फेरव्यंु. ब्राह्मण खून करे तो पण फाांसी व देवो अेम 
अांगे्रज सरकारे ठराव्यूां हतूां. पछी केटलक वरसे काढी नाख्यु. ते प्रमाणे स्मृभतयोमाां पण देश, काल, वतधमान 
प्रमाणे फेरफार थयेलो जणाय छे. “यद्यभपश्रदु्धां लोकभवरुद्धां अे वचन व्याकरणशास्त्र प्रमाणे छे.अमुक प्रयोग 
शुद्ध थाय अेवुां भनयमथी मालम पडे पण लोक अशुद्ध प्रयोग करता होय तो भनयम होय तेनो अपवाद लखवो 
पडे छे, पण अ े वात र्मधशास्त्रथी, भनयामक नथी. तोपण आपणे भणीअ े के पुरुष अने स्त्रीओने सरखो 
अभर्कार, आपवो ठीक छे पण लोक तैयार न होय तो लोकोमाां चाले तेव ूशास्त्र लखवु. सर टामस स्रेंजना 
बहदु-शास्त्रनाां ग्रांथमाां लख्यु छे के पुनामाां पुनर्वववाह करवो अेवो ठराव पेशवानाां वखतमाां थयो हतो. पण ते 
अनेक सरदारोना आग्रहथी न चाल्यो. राज कायम राखवूां ते मुख्य र्मध तेने अनुकूल जेवुां लोकसाथ न थाय. 
पराशर लखे छे के स्त्री मरे तो घणीअे सांन्यास लेवो तो ते चाले नभह. प्रजा उलटी पडे. 

 
देशजाभतकुलानाांच ये र्मा प्राक् प्रवर्वततः ॥ 
तथैव ते पालनीयाः प्रजा प्रक्षुभ्यतेन्यथा ॥ 

 
हालमाां राज अनुकूल. पनुर्वववाहनो कायदो थयो तेथी घणी हरकतो गइ. तेनो आपणे भवचार 

करवानी फुरसद मळी तयारे शास्त्रनो भवचार करता काइ आर्ार छेके नभह ते जोता पराशराभदक स्मृभतयो छे 
तेम श्रृभतयो पण छे. तयारे केवळ अशास्त्र नभह समजीने चालवुां.रुढी घणाां दहाडाथी उलटी छे अे वात सतय 
छे. कमजोर राजा देशी होय तेनाथी अे काम थवानुां नथी. पुनामाां वाद थता पहेला अने दशवीस जण मळी 
खांडेराव गायकवाड पासे गया हता, तयारे अरज करीके अे अशास्त्राथध करी आपो. ते साांभळी तेमने कहु्य के 
इांगे्रजी अमलमाां तमे करो छो ते ठीक पण माराथी अे वात नभह बने, बडोदरामाां वीस हजार ब्राह्मण छे ते मने 
मारवा उठे अने तोफान थाय तो हुां शु करुां ?अांगे्रज सरकार बभळया छे ते कायदो करी शके छे अने कोइ सात्र ु
थाय तो तेने साशन करी शके छे, अमाराथी अे काांइ बने नभह, तयारे अांगे्रज सरकारनी अमलदारीमाां अे वात 
बनी शके छे, बीजा देशी राजा भनबधळ अने बुभद्धहीन तेमनाथी अे कथुां बनवानूां नथी, सती बाळवानी बांर्ी 
गुलाम खरीद करवानी बांर्ी अने छोडी मारी नाखवानी बांर्ी आभदक मोटा कामो ते सबळ अने बभुद्धमान 
सरकार ते करी शके छे, तेनो लाभलेवानो ते पण आपणाथी बनतुां नथी, अभह छापखानुां खुल्लु अने बोलवानी 
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रू्द (?) र्णी तेथी आ भवचार चाले छे. भवर्वाना दैव योगे अांगे्रज सरकारनुां राज थयु छे अेमज कहेवुां 
जोइये. 

 
र्मधशास्त्र कोरे मूकी नजरमाां आव ेतेम करवुां अे तयार कहेवुां ठीक नथी. ज्यासुर्ी शास्त्रनो आर्ार मळे 

तयासुर्ी लेवो कारण के लोकोनें अर्मध करीअे छीये अेम न लागव ूजोइये. र्मध-श्रद्धा-वाळा लोक छे तमने ‘न 
बुद्धीभेदां जनयेदशानाां कमधसांभगना’ गीता 

 
भवर्वाभववाह सशास्त्र, र्म्यध अने भनषपाप छे अेम भसद्ध कयाभवना लोकोनी नजर पहोचवानी नथी, 

माटे शास्त्रनुां मांथन फरज–‘लोको लाभ जाणश ेतो आपणी वात उपाडी लेश’े अे तमारी कल्पना खरी पण 
उपाडी लेनार लोक अेटला भवद्वान अने ज्ञानी थया नथी. लग्नसांबांर् अे व्यवहाभरक छे पण अेने र्मध सांबांर् 
अने परलोकमाां सहायकता समजे छे माटे पुनर्वववाहनी सशास्त्रताअने तेथी थयेलुां  र्मधसांतान छे अेम शास्त्रथी 
मालम पडतुां होय तो ते प्रभसद्ध करवुां जोइअे. ‘स्त्रीभभश्व पुरुषाः कलौ’ अे वचन अेकदेशीय 
छे.“अतनुरबलासांगां भजता येनजगत्रयां” अे वचन साहभजक छे. तेथी पुरुष कता स्त्री बलवान छे अेवो भसद्धाांत 
नथी थती. पुरुषार्ीन स्त्रीयोछे अे स्पष्ट छे युकक्त्तहीन भवचार नज करबो. 

 
पभतवृत्ताना र्मध तमे बताओ छो ते सवध मने कबूल छे. पणभवर्वाभववाह थी पभतवृत्तर्मधने नुकशान 

नथी. कोई मरी गया पछी पभतव्रता रहे तेनी पण ना नथी. पभत करवानी इच्छा होय तो छूट जोइअे. ते छूट 
शास्त्रथीज छे, अेटलू मारुमत छे. भवर्वाने अनांत काळनुां सुखथाय माटे तेनें परणवा न देवी अे वात महांमह 
पैगांबर जेवी छे. काफरोने मारी नाखवाने ते सारु, कारण के ते नरकेन जाय. ते खुनवुां पाप पण नथी, उलटुां 
पुण्य छे. अे मागध बताववानो काळ नथी. भवचारवान लोक ते मान्य करश ेनभह. अेक स्त्री बीजो त्रीजे वर करे 
ते स्वगधनाां भकया साथे रहेश ेअे तमारो सांशय भवलक्षण छे. स्वगधना पभतसह भोग भोगववानी वात रोचक छे 
मनु लखे छे के– 

 
एकःप्रजायते जांतुरेक एव प्रलीयते 
एकोभप सुकृतां भकु्ते्त ॥ मनु 

 
वळी रहेता हश ेतो हुां कहुां छुां  के छेल्लाां पभत साथे रहेश.े जे मरी गया तेमनो दावो गयो. स्वगधना कोई 

प्रकारनो कलेश के टांटो नथी अेम सांभळाय छे. पछी जे हश ेते खरू. तया र्माकराज थश ेतया माजीस्रेट पण 
फें सला करनारा हशजे. जेटला र्मधशास्त्रना फळ लख्या छे ते रोंचक फळश्रृभत छे ते उपर नजर न राखवी 
अेवी सच्छास्रनी भसफारस छे. 

 
ब्रह्मण्यार्ायकमाणी सांगतयक्ता करोभतच 
भलप्यते नस पापेन पद्मपत्रभभवाांभसा–गीता 
असक्त्तो ह्याचरन कमध परमाप्नोभत पुरुषः 
तै्रगुण्यभवषयावदेा भनसै्त्रगुण्यो भवाजुधन 
एतान्यभय तु कमाभण सांगतयक्त्ता करोभतयः 
शारीरां केवल कमध कुवधन्नाप्नोभत भककल्वषां तथैव 
याभममाां पकुष्ट्पताां वाचां प्रवदांभत भवपभितः 
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भवर्वाभववाह सशास्त्र छे अेवुां हूां मानुां छु. मने काांइपण शास्त्ररीते बार् मालम पडतो नथी. अे प्रमाणे मे 
कहु्यां हतूां, तयारे अे वात भसद्ध करवी अेवी आपे इच्छा दशावी पत्र लखवानो आरांभ कयो. तेना प्रभतउत्तरो 
मारी समजण प्रमाणे में लख्या छे. भबचारी भवर्वा दुःखथी छुटे ते भदन सुभदन थश.े इश्वरनी दयाथी 
भवर्वापन भवर्वाभववाह भनषेर् अने भवर्वाथी अपशकुन अे सवध कुरतो आ देशमाां उत्तम जाभतमा फेलावी छे 
तेनुां जोइने बीजा नानी न्यातो पण अनुकरण करे छे, अे सवध अज्ञान ज्ञानसूयोदयथी जश.े नाना प्रकारना 
कुतकध  पण नीकळी जश ेअेम अनुमान छे. 
 

हरेक र्मध चार पगउपर उभो रहे छे, अेक राजानो आर्ार, र्मधनो आर्ार, भवचारनो आर्ार अने 
मननो आर्ार. अे चारमाांना गणतो अनेी तरफ छे अने र्मधनो आर्ार छे के नभह ते भवश े सांशय छे ते दूर 
करवानो प्रयतन करीअे छीअ.े बहदु राजाअे अे र्मध चलाववानो भवचार कयो होत तो कोइपण सांशय लेत नभह, 
पण अांगे्रजी राजमाां अे भवश ेभवचार चाले छे अने सरकारे कायदो पण कयो तेथी लोकोना मनमाां अेम आव ेछे 
के र्मधहानी करवाने वास्ते सरकारे अे प्रकरण काढ्यु छे, अने जे ते भवचारते मलता आव ेतेना उपर लोक 
अेवो सांशय मूके छे के सरकारने सारू लगाड वाने वास्ते ते लोक बोले छे अ ेप्रमाणे वादमाां राघवदेाचाये 
कहयुां छे. पण अे पांभडत ममत करे छे, सतय जोता नथी. लोकोना मनमाां खोटा वहेेमो घाले छे पोतानो नाश 
करवाने यतन करे छे, खरूां  जुवो तो भवष्ट्णुशास्त्री के इश्वरचांरे सरकारनी बेरबारीने वास्ते प्रभतपादन कयुध 
नथी. केवल देशभकक्त्त अने दयाना कारणथी अे प्रभतपादन करी घणुां दुःख अने ब्राह्मण लोकोतरफथी 
छळभोगव्यो. स्त्री जातींना शत्रु पांभडत लोक तेमने पनुर्वववाह ठीक लागतो नथी. वाजवी रीते जुओ तो होंल 
पकडनार केणबी होय तेने पूछो के भवर्वा पुनर्वववाह करे के नभह तोतेपण कहेश ेके अें वात उघाडी छे. पण 
भणेला पांभडत अे वात समजता नथी. आग्रह लइने बेठा छे ‘दा’ र्ातुनो भवचार ‘दान’ शब्दनो भवचार अने 
‘कन्या’ शब्दनो भवचार करी रह्या छे, पण सरलपणाथी न्याय करता नथी. कुबदु्धी अने कुतकध  बहू वर्ी गयो 
छे. तेथी केवल गामभडयाने समज्वा मूश्केल नथी ते पांभडतों नथी समजी शकता, अेवी आ देशनी दूदधशा थई 
छे, भवर्वादुदधशा हुां तो जाणुां छुां, पण छती र्णीवाली हजारोना भीतर भडका मारा जीवामाां नथी, आपना 
जीवामाां हश ेतो तेनो उपाय करशो. सुवाभसनी भस्त्रओने शानू दुःख छे ते हुां जणातो नथी. पण आप लखो छो 
तेम हश ेतो प्रथम भवर्वानुां दुःख काढवानो भवचार चाले छे तेमाां बीजु लोकवानुां नथी, हाथमाां लीरे्लुां  काम 
पार पाडी पछी बीजु हश ेते जोवामाां आवश ेपृर्थवी नांदनवन अने जरावस्था सहत माणस करवानो अभभनव 
उपाय जणातो नथी पण जे भवषे उपाय छे ते पण ब्राह्मण अने पांभडतो करवा देता नथी. तयारे पृर्थवीने स्वगध 
करवानुां कोइ र्ारे तोअजे लोक बळी मरश,े तेमाां काांइ सांशय नथी. तमारी आश अांतःकरणपूवधक हश े तो 
तमारी सारु्ता छे, पण अेवी सारु्वृभत्त अने परदुःख भमटाडवानी भफकर हजारो मनमाँइश्वर पे्ररणा करश े
तयारे अे वात सहजी मददथी थश.े अेक देश भहतकारी होय अने तेना सहस्त्र शत्रु होय तयारे अे वात भसद्ध न 
थाय ज्ञाने करीने शत्रुबदु्धी जाय, भमत्र भाव वर्श ेअने अदेखाइ आपणाां देशमाथी नीकली जश ेतयारे अे वात 
थश.े 

 
(१)भनयोग अने पुनर्वववाह बने्ननी छूट जोइअे पराशरे चार पुत्र लख्या छे.“औरस, के्षत्रज िैबद्दत 

कृभत्रम एवच” अने के्षत्रज अटेले भनयोगने पुत्र पण टीकाकारे अेनो अथध बे प्रकारना पुत्र अेवो लख्यो छे ते 
कभलयुगना र्मधने मेळ थातवाने वास्ते, पण मारा मानवामाां अे चार पुत्र छे. “कलो पांचायवजधयेत” अेमाां पण 
“देवराच्यसूत” छे. पण कभलभनषेर्माां पाांच छता अकग्नहोत्र अने सांन्यास चाले छे. त्रण रह्या तेनो भनषेर् छे. 
पण वदेनुां वचन “भवर्ववेदेवरां” तेथी भनयोगने आर्ार छे. 
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(२)सहगमन करव ूअे भवरूद्ध छे खरु. पराशरे ते कमधनी प्रशांसा करी छे “उभत्तष्ठनायाभभ जीवलोकां ” 
अे वदे वचनथी सहगमन रद थाय छे. बीजू स्मृतीओ पण ते प्रकारनी छे. 

 
मृतानुगमनां नाकस्तब्रम्हण्या ब्रम्हशासनात 
जीवन्मतृधभहतां कुयान्मरणादातम घाभतनी 
सास्वगधमातमघातेन नातमानां न पर्वत व्रजेत्–भनणधयबसरु् 

 
अेम छताां पराशरे अेवा दुष्ट र्मधनी प्रसांशा केम करी तेनो भवचार करता अेम मालम पडे छे के ते 

बखत अेवो आचार चालतो हश.े ते प्रमाणे लख्यु. पण त्रण मागध लख्या तेमाां अे पण लख्यु छे. ते स्त्रीना भवचार 
उपर छे परांतु सहगमन वदे अने स्मृभतभवरुद्ध लाने छे 

 
‘र्मधभजज्ञासमानानाां प्रमाणां परमां श्रुभतः 
भद्वतीय र्मधशास्त्र तु तृतीय लोकसांग्रहः’ 

 
शास्त्रकता त्रण उपर नजर राखे छे. पराशरे सेतुदशधननु महातम लख्यु छे तेपण वदेमाां नथी. ते 

वदेभवरुद्ध न कहेवाय पण वदेथी वर्ारे अने रुढीप्रणाणे आचारभाग र्मधशास्त्रमाां होय छे ते घणो भाग चालती 
आवलेी रूढी दुरुस्त करीने थोडो सुर्ारो तेमाां उमेरेलो. 

 
(३)अनन्यपूर्ववकातव अने अभवप्लुत ब्रह्मचयधतव अे बनेे हुां सरखावतो नथी. तेमाां फरक छे खरो. पण 

ते केटलों के अांगे्रज अने बहदु अे बेनी बचे्च अटेलो. पुरुष बलवान अने स्त्री भनबधल ते तेमना ताबामाां. तेनो 
अपरार् के न्यूनता सोळा आना गणाय अने तेज अपरार् के न्यनूता पुरुषमाां होय तो अे बेआना गणाय पण अ े
र्मध नभह, केवल सत्तानो पभरणाम. परुूषने हाथ सत्ता अने स्त्री सत्तारभहत छे. पोताना चातुयाभदक गुण से 
सत्ता मेलव ेतेटलीज तेने मळे. पण तेंनुपरस्वार्ीनपणुां जाय नभह. ते स्वभावथी चालतु आवलुे तेमाां वर्घट 
पण काले करीने थयेली छे. कभलयुगना आरांभथी घट बहां थइ. तांत्रकारोना वखतमाां स्त्रीओने देवीनी पेठे 
पूछवा लाग्या, पण र्मधशासे्त्र अभर्कार बहु ओछो करी नाख्यो तेमने शुरीसमान ठरावी उपनयन नभह, 
वदेाभ्यास नभह, अने दास्यतव वर्ारी दीरु् ने “कलौ नान्यागभतःस्त्रीणाांसहानुगमनाद्दतां” जेवो वर मरे के बली 
मरे अेज स्त्रीने गभत. अेवा काळमाां स्त्री तरफनुां वाक्य मळयानुां मुश्केल. स्त्रीयोनी अनेक कस्थभत थइ छे. प्रथम 
स्वतांत्र हती, पुनर्वववाहनी रजा हतीं, ब्राम्हणी हती तेनी शुरी करी ने तेनी भवद्या बांर् करी. जन्मसुर्ी 
ब्रह्मचारी करी तेनी इच्छा होय के न होय ने तेनी उमर गमे तेटली होय. तोपण ते सांन्यासीनी पेठे रहे के बळी 
मरे. सेवा, सेवा सेवा परोपकार स्त्री समुहपर आभरतखांडमाां थया बीजा कोई देशमाां अेव ूथयेलू जणातु नथी 
स्त्रीभवश े जे शास्त्र लख्यू ते उलटावीने परुूष भवश े लखाय तो परुूष शु कहेश?ेर्न्य बहदू स्त्रीओनी छे के 
पुरूषोअे आवो अलौभकक अपभरभमत जुलम कऱ्यो, तो पण ते पभतवृत्ता होय छे, अने भर्क्कार ते परुूषोने के छे 
जूलम काढवा भय तो पण आडा पडे छे, भर्क्कार तेमनी भवद्याने भवचारने अने बभुद्धने, के जेमाां दयानो लेश 
नभह. बळी दयाते कोनी?पोतानी करीदी अने बहेनोनी तेमने लूटी लई. शृांगार शोभा अने सौभाग्य हरण 
करीने सन्यासी करवाने चाहे छे. तेमनुां मरण इच्छे छे. अने तेमने परलोकनुां सुख आभपअे छीये अेम समजे 
छे. पण अेवा सुखने माटे पोते ब्रह्मचारी के सन्यासी नथी थता. याभज्ञक ब्राह्मण यज्ञमाां मोढुां बरु् करीने 
जनावरोने मारे छे अने कहे छे के अमे अेने दुःख नथी देता पण स्वगेमोकलीअे छीये. आ केटलो अभवचार 
अने केटलो अन्याय् आ भरतखांडनी भभूम आवा जूलमने योग्य छे अेमज कहेवाय. अबहनुां ज्ञान नष्ट थयुां अने 
भवद्याने ठेकाणे अभवद्या स्थापन थइ. अे सवध तेनो भवलास छे. 
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(४)अवाचीन काळमाां लोक सवध प्रकारे शास्त्रने अनुसरीनेज वते छे अेम हुां कहेतो नथी. अने 
भवर्वाभववाह मात्र सशास्त्र छता करता नथी अेम पण मारु कहेवुां नथी. आचार केटलाएक सशास्त्र चाले छे 
अने केटला एक अशास्त्र पण चाले छे. पुनर्वववाह सशास्त्र कहेनारा थोडा अने अशास्त्र कहेनारा ब्राह्मण अने 
पांभडत बर्ा बूमो पाडे छे अने स्वतः भवचार करे अवेी बुभद्ध लोकोमाां नथी अवेी शकक्त्त आवश े तो 
ब्राह्माणोनीबूमो पण बांर् थश े ब्राह्मणोर बर जेवा छे. जरा जोर लागे तो नरम थाय. पोताना भनवाह उपर 
ताकीने रहे छे. ‘बुभभुक्षता बक न करोभतपापां’ 

 
पुनर्वववाह करता स्वयांवर चाल थाय तो सारु अेम तमे कहो छो पण हुां कहुां छुां  के जे चालू थाय तो 

सारु. पनुर्वववाहथी अेक आपभत्त मटे अने स्वयांवरथी बीजु मटे. शास्त्रकारोना मतमा नेहालना मतमा घण ु
अांतर छे वात खरी. शास्त्र काळ प्रमाणे बदलातुां आव्यु छे, हव ेपछी बदलाश.े भववाह करवी अे सांबांर्मा अमारू 
तमारू मत छे. पण सशास्त्रता भवश ेमात्र तमने शक छे ते शक मारा मनमाां भबलकुल नथी. आ पत्रथी मने 
उमेद छे के तमारू मन भनःसांशय थश े तथाभप कोई सांशय रहेतो अवश्य फरी लखवानीं कृपा करशोजी 
(मुांबई, २५ मी जाने १८८२). 

 
आयपज्ञानरापक, ऑक्टोबर १८८४ ते भडसेंबर १८८४. खीधाळवार िणव देशमुग 
 
धत्र नं. ५ नी उत्तव 
 
भाईसाहेब, 

 
(१) तमारु पाचमु पत्र आव्यु तेनो ज्वाब नीचे प्रमाणे :– 
 
स्वामी यजे्ञश्वर, वाचस्पभत, आचायध अने कालेकर आभद भवद्वानोअे ग्रांथो लखी पुनर्वववाह भनषेर् कयों 

छे. माटे तओने महाजन समज्वा के नही?अे प्रश्न तमे पुछो छो, पण अे बर्ाय पांभडत पृथक पृथक कस्थभतना 
छे. स्वामी तयागी अने देशभहताथध पयधटण करे छे. अेमणे पुनर्वववाहभनषेर्क ग्रांथ लख्यो नथी. सांस्कार 
पद्धभतमा भनयोग योग्य छे अेम कहे छे. यजे्ञश्वर गृहस्थ हतो ते स्वामी श्रेष्ठता के परोपकार बुद्धीने पहोंचे 
नही, कारण के तेना आश्रयदाताने भहतकता जेसरकारना र्नाध्यक्ष ते जेम बोले तेम टेको आपओ पडे. 
तोपण तेणे पोताना आयधभवद्या सुर्ारक ग्रांथमा बे पक्ष बरोबर छे अेम पुनर्वववाह प्रकारणमाां लख्युां छे. माटे 
अेमनो अभभप्राय कथो गणाय नभह. वाचस्पभतनो ग्रांथ मारा जाणवामाां नथी. वाद थयो ते वाद शांकराचायध 
तरफ थी बोलाव्याथी भवष्ट्णुशास्त्री साथे थयो हतो, पण तयारपछी ते अमदाबादमाां मारा घरमाां रह्या हता तयारे 
में अेमने पूछयु के ‘अपतौ’ इतयाभद पद तमे काढया ने क्याांथी?तयाांरे अेमणे कहु्यां के लोकोनी मरजी प्रमाणे 
अमारे बोलवु पडे लोकोनी भवरुद्ध बोलसे तयारे अमारी इज्जत जाय, पण पुनर्वववाह पक्षने र्मधशास्त्र वचन नथी 
अेम नथी. पण अे बात भवरुद्ध तेथी बोलाय नभह. कारलेकर पण अजे वगधमा गणाय कोई माणस ग्रांथ लखे 
तेथी महाजन न कहैवाय. बघाय यथाथध ज्ञानी होय. ते सवध महाजन छे. पण तेमा जेने तमे महाजन गणो छो 
तेने हुां न गणुां. बळी अेक देशमाां कोइ महाजन होय तें बीजा देशमाां महाजन नथी समजता. जेमके लॉडध 
डेलहाऊसी इांग्लां डमा वखाणाय छे पण बहदुस्थानमा बनदाय छे. रामचांरजी अयोध्या माां वखाणाय पण 
लां कामाां नभह. काफर, कुसांगी अने आसुरी अे सांज्ञा महांत लोको आपे छे, ते कोइ यथाथध न कहेवाय. भहदन 
अने म्लें छ अे सांज्ञा पण अेवीज छे अेक गुणमाां महाजन होय ते बीजा गुणमाां महाजन न होय अेम बने छे. हव े
पुनर्वववाह भवषयमाां हु. समजु छु के मारा मत खरू छे अने मारा मतने मळती होय ते खरा छे. मोटी भवद्वान 
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होय अने ते मारा मतने मळतो न होय तो हुां तेने वास्ते अेटलुां ज कहु के तेमाां अेटली खामी छे. ते मोटो भवद्वान 
महाजन होय ते भले तोपण आ प्रकरणमाां तेनो भवचार बरोबर नथी. भवचार अनेक कारण अने प्रसांगथी बर्ाय 
छे. तेनी भवगत क्या सुर्ी लखाय?परमार्वथक, नैसर्वगक अने दुराचारीना प्रापांभचक अनेक कारणो छे. अे सवध 
कारणोथी अभभप्राय रुपी पभरपाक थाय छे. जेमा तेनो अभभप्राय दया थी, शास्त्रना सारासार भवचारथी अने 
भनष्ट्पक्षपातथी भरेलो होय ते उत्तम समज्वो. जे अभभप्रायथी देखीतुां दुःख अने अन्याय मटे अने माणसनु 
कल्याण थाय ते अभभप्राय सारी. जे प्रमाण मनुष्ट्य महाजन छे के नभह अे भवचार छे ते प्रमाणे पुस्तक नो भवचार 
छे. अेक पुस्तकमा अभवचारनी बात लखेली होय ते पुस्तक आखु के तेनी भाग मान्य न गणाय अनुेां नाम 
सारासारभवचार. कोई खराब पुस्तकमाांसारु वचन मळे लेवाने हरकत नथी. 

 
(२) स्वामी दयानांद महापांभडत छे अने आप्त छे, माटे भनभ्राांत नभह. आप्तवाक्यआप्तना भवचार 

प्रमाणे सतय छे. अेटले तेमाां काांइ दुष्ट बुभद्ध नथी. अमारा भहतने वास्ते अे वाक्य छे. पण तेमाां भलू थयेला नथी 
अेम न समज्वुां. कोइ वदे वचनो भनयोग तरफ ले छे अने बीजा पांभडतो अेज वचनो भवर्वा भववाह तरफ ले छे 
तेमा आियध नथी. ‘नाना ऋभषणाां मतयोभप भभनाः’ वदेमाांथी दै्वत, अदै्वत, भवभशष्ठादै्वत, शुद्धादै्वत, द्वांतादै्वत अने 
कमधकाांड नीकळया. जेवो काळ जेवो पांभडत, जेवो सांबांर्, जेवु प्रयोजन, जेवो बोर् अने जेवो हेतुां तेवो अथध 
थाय. हुां अेम समजु छुां के भनयोग अने भवर्वा भववाह बे सतय छे. जेऊ आचार पूवधकाळथी चालता आव्या छे. 
कभलयुगना प्रभावथी ते बांर् पांड्या. पुरुष लोकोने अभभमान, गवध अने भनदधयपणु वध्यु तेथी गरीब स्त्री लोको 
ऊपर जूलम कयो, ते घटाडवा भवषे प्रयतन चाले छे, पण देशनुां काम ते अेकमाां हाथनाां नथी. जेवी 
परमेश्वरनी इच्छा हश ेतेम थश.े 

 
(३) महातमो लखनाराअीने तमे पांभडत नथी गणता तो तमारी इच्छा. तमे कहो छो के सार्ारण 

कभव, पण अे महातमोमा कभवतानो लेश नथी. पण केवळे नवाां भवद्यानो नवाां दानो अने नभदके्षत्रनी ब्राह्मणोनी 
प्रसांशा होय छे. पुराणोमाां घणाांएक महातमो छे तेज प्रमाणे नवाां नवाां लखता जाय अने स्कां दपुराण जेनो पत्तो 
नथी तेना नामथी प्रभसद्ध करे. जेने गोत्र न होय तेनुां कश्यपगोत्र, जेनो वदेमाां आर्ार नथो तेने उपभनषद, 
जेने सूत्र नथी तेने बौर्ायन, अने जेने पुराणमा जगोनथी तेने स्कां दपुराण, अने जेने जात नथी ते क्षात्र. जेने 
व्युतपभत्त आवडे ते पांभडत. हुां कोइने बनद्य गणतो नथी, पण लोकोने नुकसान थाय अेवो र्ारो जे काढे के 
चलाव ेतेणे भवचार बराबर यथान्याये कयो नथी अेटलुां  कहु छुां. 

 
(४) ‘भवर्ववे देवरां’ अे वचन वदेमाां छे अने ‘देवरांभद्वभतयांवर’ अेवु भनरुक्त छे. तेनो अथध पुना अने 

मूबँईमा रह्याथी करे अेवुां नथी तमारे मूळ वचन तपासवुां तेनो अथध भवर्वा भववाहपर अने भनयोगपर थाय अेवा 
छे. भनयोग अे भववाह जेवुां छे. भववाह हांमेशनो अने भनयोग थोडा काळनो माटे तयारे अे वदेवचनमाांज अ े
चमतकार छे अेम समज्वुां. भवर्वा बीजो वर करीने सुखी थाय छे ते दृष्टाांत प्रमाणे तमे खुशी थाय अेवी इष्ट 
देवने प्राथधना छे. तेथी बीजीवर भववाहथी अने भनयोगथी पण थाय. तयारे तेनो अथध भवर्वा सांन्यासीनी पेठे 
रहेती न हती अ ेसतय. पछी बीजी वर करती होय के भनयोग अनुकूळ पडतो होय तो भनयोग करती होय. पण 
घर माांडती होय अे खरुां . हजारो वषधना वचनो तेनो भनिय आज करीअे तो अटेलोज थाय, भवर्वा भववाहना 
मांडनमाां अे श्रभृत लेवाय. 

 
(५) सांस्कार कौस्तुभमाां रजस्वला कन्या होय तो तेने परणवा भवश े भवभर् छे, ते मनु अने पराशर 

भवरुद्ध होय तो हरकत नथी. सांस्कार कौस्तुभे जे लख्यु छे ते ऋभषवचन प्रमाणे छे. अने पराशर न होय तो 
बीजा छे. कोइ ऋभषनुां मत होय तो सशास्त्र कहेवाय. अने तेमाां लोकोनु अभहत नथी, अनाचार नथी तेमज 
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दुगंुण नथी. आपस्तांब शाखामा चतुथी कमध लख्यु छे, तेथी रजस्वला स्त्री भववाहमाां होवी जोइअे. अेम स्पष्ट 
छे. भहरण्यकेशी शाखामाां अजे प्रमाणे छे. 

 
(६) ‘औरस’ अेटले लग्नभवभर्पूवधक पुत्र होयते. कुां ड अने गोलक अे औरस तो खराज पण 

लग्नभवभर् भवर्ान नभह तेर्ी नीची पदवीना. औरस नही अेवा द्वादश पुत्रमाां दत्तक, कीत इतयाभद छे. 
 
(७) पुनर्वववाहनी बांर्ी करी तयारे जे लोकोअे अे न मान्युां ते भवर्वाभववाह करता आव्या अने लोको 

तेमने गोलक कहेता आव्या. बकवा भवचार न करता पुत्र थया तेथी गोलक शब्द लगाडयो हश.े अे अनुमान 
छे, नक्की नथी. गोलकोनी उतपत्ती लखी नथी. हाल ते पण पुनर्वववाह करता नथी. जेम गुजरातमाां बारड, 
नागर ते प्रमाणे गोलक छे. 

 
(८) ‘यदेककस्मन्यूपे’ आ श्रभृत तैतरीय सांभहतामाां छे पण सांभहता भनगदाख्य अटेले मांत्र ब्राह्मण 

भमभश्रत छे. तेमाां अे वचन ब्राह्मण छे. मांत्र नथी अे श्रृभत भनषेर्क पण सामान्य छे. ‘सहपतयः’ अे श्रृभत काळ 
बताव ेछे. तेथी भनषेर् क्या प्रसांगे अने भवभर् क्या प्रसांगे तेनो खुलासो थाय छे. ते प्रमाणे बेने चरीताथध थाय छे. 
अेक समये भनषेर् अने प्रथक समये भवभर् अे व्यवस्था ठीक छे. भनषेर् खळवान पण भनषेर्नी व्यवस्था मळे तो 
सामान्य अने भवशषेता न्यायथी ते लेवी. 

 
(९) कुां भभववाह थी पुनभूधतय नथी. आपतु अे सतय छे पण हुां अेम कहुां छुां  के भवर्वा पराशर वचन 

प्रमाणे परणे तो पण पनुभूंकतव नथी. ‘वचनातप्रवृभत्त वचनाभन्नवृभत्तः’ वचन छे माटे कुां भभववाहथी पुनभू ंनथी. 
तेज प्रमाणे भववाहथी पण भवर्वा सुवाभसनी छे, पुनभूं नथी. वचननु बळ तूल्यच छे. 

 
(१०) शास्त्रकारोने कोरे मुकवा अेम लखी छो पण मने अेम लागे छे के सहवचन होय ते लेवुां. 

पक्षपाती के वदेभवरुद्ध होय तेनो तयाग करवो. आपणाां घरडाांओनो भवचार आपणी साथे भणतो होय तो 
आवामाां अभभप्रायनु बळ वरे्. आांखु र्मधशास्त्र अेवुां ते काम अभर्काराथी थाय. पांभडतोथी के तमाराथी के 
अमाराथी न थाय. सरकारे घणोएक भाग रखो छे. अने रचे छे. जेने सत्ता छे ते रचे. अमारुां  काम अेटलुज के 
सरकार जेमाां पडती नथी अेवी जे भववाहभवभर् तेमाां वदेशास्त्राांत मत शुां छे तेनो प्रकाश करी बताववो. जे 
लोकोने ठीक लागश ेते कबलु राखश ेने जेने ठीक नही लागे ते ना पाडश.े पण नवुां र्मधशास्त्र रचश ेतयार सुर्ी 
अमे पार जोइयुां नभह. जेटलो अमारो अभर्कार तेटलुां  करीशु. 

 
(११) वदेाभदक पसु्तको महाजन अने इश्वरचांर अने भवष्ट्णपुांभडत अेमने महाजन गणी अ ेछीअे कारण 

के तेमणे जे भवचार कयो छे तेमा दया अने वदेाभदक ग्रांथोने अनुकूल छे. कोइ राजानी राणी होय अने राजपद 
मूकीने बीजो घणी करवो अे ठीक लागतुां नभह होय तो तेणीने भनयोग करवो ते प्रमाणे भवभचत्र भवचेनी स्त्रीअ े
कयुध छे अने दमयांती भदव्यादेवी इतयाभद पभतवृत्ताअे पुनर्वववाह करवानुां र्ायुध. कराण के नळ राजानुां राजपाट 
बरु्ां गयुां हतुां. तेथी पुनर्वववाह करी बीजाना घरमा जवानु र्ाथंु. अेथी अे भवर्ी छे. अेम शास्त्रथी लागे छे. 
अेकनो के्षत्रज पुत्र बीजुनो पौनभधव पण कभलमाां भवभर् छे माटे औरसज गणाय. 

 
(१२) भवष्ट्णुशास्त्री पांभडते वृद्धपराशरनो लघुपराशर सांके्षप छे अेम लख्यु हश.े पण मार्व े

लघुपराशरनो स्वीकार कयो तेथी ते ग्रांथ श्रेष्ठ हश.े अने लघुनो भवस्तार वृद्ध हश ेअेम पण थाय अे अनुमाभनक 
वात छे. मने लघुपराशर वृद्धनुां मूळ लागे छे. वृद्धमाां हाल केटलाअके वचनो नवाां उमरेला छे. भचतपावन 
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ब्राह्मणनुां महातम्य अेमाां घाचु्च छे ते लखेली प्रतोमाां कोई ठेकाणे नथी. बृहतपराशरमाां भवर्वाभववाह सांबांर्ी कथु 
नथी. माटे अेनो भवचार करवानी जरुर पण नथी. 

 
(१३) स्वामीनी [दयानांद सरस्वती] सांस्कार पद्धतीमाां पुनर्वववाह शूरोने अने भद्वजने माटे भनयोग लखे छे 

पण शूरोने माटे पराशरनुां जे वचन छे अने सन्यासी होवानी पण आपभत्त गणायेली छे तयारे शूर सन्यासी थता 
अेवुां वचन मळयुां नथी. जे शास्त्र छे ते आयंद्वीजने माटे छे. शूर भवश े कोइ स्मभृत के श्रृभत जणावी नथा. 
आश्वलायन सूत्रमाां उपनयनाभदक द्वीजने माटे लखेलुां  छे ते प्रमाणें अतयेर्वष्टमाां पण ब्राह्मण क्षत्री अने 
वैश्योनीज रीत लखेली छे. ‘सुवणधहस्ताददानात–र्नुहधस्ताददानात्’ 

 
इतयाभद अेवुां मालम पडे छे. के केवल शास्त्र भद्वजो अथे छे. शूर रूढी प्रमाणे चालता हश.े ‘ते तो 

असलथी पुनर्वववाह करताां आांव्या छे, तेमने माटे शास्त्र छे अेम बताववानौ पण जरूर नथी. बर्ा ऋभष 
पराशरने पूछया गया तयारे शरू लोकोअ ेशी रीते चालवुां अमे कहेवामाां सार नथी: जे गया हता अेंमणे शीं रीते 
चालवुां अेम कहु्य छे. अेज ठीक. माटे मारा मत प्रमाणे श्रभृतमाां अनेस्मभृतमाां जे भवर्वा भवषयक वचनो छे ते 
सवधद्वीजस्वाथे छे. 

 
आयपज्ञानरापक, माचध १८८५ —खीधाळवार िवो देशमुग 

 
(१) भवतगंडातोल णस्त्रयाचंो दुदपशा 

 
ज्ञानोदयाचे कते याांस, 

 
महाराज, या देशाांत भस्त्रयाांची दुदधशा आहे ती पाभहली असता प्रतयेक भवचारशील मनुष्ट्याच्या मनाांत 

दया उतपन्न व्हावी असे आहे. ब्राह्मण लोकाांत भवर्वा भस्त्रयाांस दुःखे होतात, व तयाांचा बांदोबस्त कोणतया 
रीतीने करावा याभवषयी गेल्यासाली मी गव्हनधर साहेबाांच्या नाव े अजी भलभहली; ती तारीख १० जूनच्या 
टैमस् पत्राांत छापली. तेव्हाांपासून माझी उतकां ठा असी होती की माझा बोभाट भनवारण्यास्तव काांही तजभवज 
होईल. परांतु आजपयंत माझी भनराशा झाली. मला वाटते की गवनधर साहेबास एक मोठी हरकत वाटली 
असेल की कां पनी सरकाराने इकडील लोकाांच्या र्मांत कोणी अमलदाराने पडू नये असा हुकूम केला आहे, 
तेव्हाां यासांबांरे् कसे कराव ेहे मोठे सांकट पडले असेल. परांतु सरकार लोकाांचे मनोगत बरोबर न कळावे, हे 
लोकाांचे दुभाग्य आहे, व ही गोष्ट शोकावह आहे. सकार जर देवळाांतील पाषाणाच्या मूर्वतप्रमाणे आजपयंत 
बौद्ध आभद बसले असते. तरसती बांदी होती की काय? मुले मारण्याचे बांद होते की काय? आतमहतया बांद 
होती की काय?तसेच बहदुलोकाांत ब्राह्मणाांच्या भस्त्रयाांचे दुःख मनास न आणाव े असे थोडे नाही. ज्याच्या 
मनाांत या देशाांतील लोकाांस आबाद कराव े असे असेल तयाने ही गोष्टपहाण्यासारखी आहे, व सरकाराने 
अशा कामाांत हात घातला असता लोकाांस आनांद होईल. याप्रमाणे करावयाचे सवध लोकाांच्या मनाांत आहे हे 
मला खचीत ठाऊक आहे. उपास करणारी आभण दुःख भोगणारी भवर्वा स्त्री ब्राह्मणाच्या घराांत नाही, असे 
एकही घर नसेल, यामुळे ही गोष्ट वाईट हे सवाच्या मनाांत वागत आहे. आता इतकेच पाभहजे की प्रयतन 
करून ही सवांची मनोगते एकत्र केली पाभहजेंत. लोक इच्छा करीत आहेत, परांतु तयाांची ऐक्यता होण्यास 
भट पांभडत शास्त्री आचायध हे व्याके्षप कभरतात. या लोकाांस लोक बहुर्ा माभनतात आभण ते अशा कामाचे 
र्मधपालन व्हाव ेम्हणून उभे आहेत. असे भवपरीत बोर् जे कभरतात तया मूखाचे भाषण न ऐकाव ेव तयाांस मानू 
नये. इतके लोकाांनी करण्यास व एकत्र होण्यास तयास रै्यध व ज्ञान कमी आहे. परांतु सकाराने केले तर 
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सहज होईल, व असा कोणताभह देश नाही की जेथे सकाराने तजवीज केल्याभशवाय लोकानी स्वतांत्रपणाने 
सुर्ारणा केली आहे. जर इतके शहाणे लोक असतील तर मग अमलदाराांची ओझी जभमनीचे भनमे उतपन्न ही 
डोकीवर कशास घेते?यास्तव सन्मागी लोकाांस वतावयास सकारचा आश्रय व डोळा पाभहजे. 

 
कोंकण प्राांती भकतयेक ब्राह्मण आपल्या मुली भनखालस भवकतात. घराांत मुलगी जन्मली म्हणजे 

भाांडवल होते, आभण बापकजध काढून सावकारास मुलगी भलहून देतो. कीं, इचे अमुक रुपये घेतल्याखेरीज 
लग्न करणार नाही. नांतर लग्नास योग्य मुलगी झाली म्हणजे बाप व तयाचा सावकारहे जो रुपये भरील 
तयास देण्याचा बते कभरतात. मग सांबांर् चाांगला असो, वाईट असो, मुलीचे हीत पहात नाहीत. याप्रमाणे वडेे 
वृद्ध याांचे स्वार्ीन चाांगल्या पोरी करतात. 

 
थोडे भदवस झाले पुण्याांतून एक ब्राह्मण आपली मुलगी घेऊन ब्रह्मावतास बाभजरावासी लग्न 

करण्याकभरताां घेऊन गेला पाभहलें  तर बाजीरावाचे वय ७० वषाचे आहे, वडोळयाांनी भदसत नाही, कानानी 
ऐकू येत नाही, परस्वार्ीन होऊन वृद्धापकाळ काढीत आहे. अशा पुरुषाच्या मनाांत येते की माझे अकग्नहोत्र 
भवध्वस्त झाले आहे, तयास माझे पुनः लग्न झाले असताां अकग्नहोत्र चालू होईल, या कल्पनेने लग्न करीत 
आहे. 

 
माझे एका स्नेहाने घडलेली गोष्ट मला साांभगतली की कोकणाांत कशळेी म्हणून गाांव आहे. तेथे एके 

ब्राह्मणाने आपली मुलगी १००० रुपयाांभशवाय देणार नाहीं, असा भनिय केला, आभण सावकारापासून कजध 
घेऊन खचध करून बसला. पुढे ती लग्नास वरु् झाली तेव्हाां पुष्ट्कळ चाांगले लोक आले आभण भतला मागूां 
लागले. नांतर एक तरणा मनुष्ट्य आला, तयाने ८०० रु. पयंत कबलू केले. परांतु १००० रुपयाांभशवाय तो बाप 
कबूल होईना, म्हणून तो माघारा गेला. ती मुलगी दहा वषाची होती परांतु सुबदु्ध होती भतने भवचार करून 
तया मनुष्ट्याचे घरी सांध्याकाळी गेली, आभण तयास साांभगतले कीं, माझा बाप रुपयाांच्या आशनेे कोणास देईल 
याचा नेम नाही. तेव्हा या राक्षसाच्या हातून मला तू सोडीव आभण मागेल ते दे आभण मी तुझे रुपये कोणतया 
तरी युक्तीने काढून देईन, असी तयाची बहुत भवनवणी केली. तेव्हा तोभह आियाने राभहला कीं ही मुलगी 
पैसा काढून कोठून देईल? आियध आहे. परांतु तयाने तया बापाला १००० रुपयाांची रक्कम देऊन लग्न 
भतच्याशी केले. भतणे लग्न लागताच सांध्याकाळी बापाने रव्य घेऊन ठेभवले होते. ते लक्षाांत ठेवनू तेथून 
उचलले. आभण नवऱ्यास साांभगतले कीं, हे रव्य तूां भदल्हेस ते मी काल कबलू केल्याप्रमाणे आणले आताां या 
सभहत मला घेऊन चालते व्हाव ेम्हणजे कायध झाले या प्रमाणे दोघेजणे भनघनू गेली. सकाळी बाप पहायास 
गेला तो काांही नाही. तेव्हा मनाांत सदध होऊन राभहला. 

 
या प्रमाणे अनेक नानाभवर् दुःखे भस्त्रयाांस होतात. सवध कामापेक्षाां लग्न फार वाईट रीभतने चालते, व 

भस्त्रया अज्ञानी फार आहेत, याजमुळे भट वगैरे लोक याांवर भशकभवत भफरतात, तयाांचे बोलणे खरे माभनतात. 
हे भट मूखधपणाचे साांगतात कीं या मभहन्यास अमुक भाजी खाऊ नये असेसाांगनू तयाांकडूत (?) बहुत व्रते 
कभरतात आभण तयाांचा वळे व दुःख भोग व्यथध घालवनू नुकसान कभरवतात. व हरएक व्रताच्या शवेटी सांपूणध 
कभरवतात. तयाांत दोन पैसे भटास प्राप्ती असतये, म्हणून असे भशकभवतात की, सांपूणध केल्याखेरीज कोणाचे 
व्रत भसभद्धस जाऊन फळ प्राप्त होत नाही. या सवध गोष्टीभवषयी लोक डोळे उघडून पहातील तर बरे. 

 
मला एक आियध वाटते. की, परभ ु वगैरे जाती आहेत, तयाांस भस्त्रयाांचे पनुर्वववाह कराव े असी 

शास्त्राांत पवानगी असताां ब्राह्मणासारखे भदसाव ेया इच्छेने आपल्याभह मुलाांस बुडभवतात व जन्मपयंत भवर्वा 
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ठेभवतात. हा तयाांचा मोठा मखूधपणा आहे. मला ब्राह्मणासारखे व भटाांसारखे कमध आचाभरले असताअमुक 
फायदा तयाांत आहे असे भदसत नाही, कारण की साांप्रत भट केवळ मूखध दशधन आहेत, यास्तव याांस सोडून 
लोक चालू लागतील तर चाांगले होईल. हे भवनांती तारीख ३ जून १८४८. 

 
ज्ञानीदय, १५ मे १८४९ —लीकणितरादो 
 

(२) इकं्नलश गं्रथ, णरद्या र ज्ञान एतदे्दणशय लीकासं प्राप्त िीण्याणंरषयो 
 

प्रभाकराचे कते याांस— 
 
भवनांती भवशषे; साांप्रतकाळी एक भवचार जे जे स्वदेशाचे भहत इकच्छतात, तयाांस पडला आहे. तो 

असा की पूवीचे सांस्कृत, पारशी ग्रांथ आहेत, तयाांनी लोकाांस सुर्ारणा व्हावयाची नाही, व तयाांतील ज्ञान 
बहुत हल्ली टाकाऊ आहे. याचा भसद्धाांत, जे चतुर, चार गोष्टींचा अनुभव घेतलेले आहेत, तयानी केला आहे, 
याभवषयी तक्रार राभहलीच नाही. परांतु एक भसद्धाांत अद्यापी राभहला आहे कीं, आताां आमचे लोकाांस ज्ञान 
प्राप्त व्हावयाचे, तयास इांग्रजी भवद्या व तया लोकाांनी आज युगाांची युगे उद्योग करून, आमचे ग्रांथाांचे 
हजारपट, व आमचे ज्ञानाचे हजार पट, व आमचे भवदे्यचे हजारपट, अभर्क भवद्या, ज्ञान, ग्रांथ तयार केले 
आहेत, ते पाभहजेत. 

 
परांतु ते लाभतात कसे?याचे भाषाांतर प्राकृत भाषा इकडील देशाांत चालतात, तया भाषेत तरजुमे 

करून, ग्रांथ नव े तयार कराव,े म्हणजे अथातच आळसी हे लोक याांस आयती भवद्या, जसे भईुतील रव्य 
सापडते, असी सापडेल, या मागाने होईल आता या देशाांत लोकाांस इांग्रजी भशकवनू तयास ग्रांथ वाचता येत, 
असे कराव,े म्हणजे अथातच तया सवध ग्रांथाचा पभरश्रम करून ज्ञानी होतील. 

 
हे दोन्ही मागध अवघडच आहेत. इतकी भाषाांतरे व्हावयासभह काळ पाभहजे, वइतक्या लोकाांस 

इांग्रजी यावयासभह काळ पाभहजे. दोन्ही गोष्टी काळाांतराच्या आहेत. दोहींतून एकभह अतयांत सोपी, असे 
भदसत नाही. दोन्ही अवघड आहेत. कारण की, इांग्रजी भकती एक लोक भशकतात, तयाांतून तर जसे करणारे 
व तरजुमे करण्याने सतवर लोक शाहाणे होतील, असे मनाांत वागभवणारे शांभराांत एक दोन होतात. बाकीचे 
लोक पोट भरण्याचे इांग्रजी भशकतात. ही भाषाही यवनाची; यापासून काही फळ नाहीं; फक्त रोजगार 
एवढेच फळ आहे; व याांतील ज्ञान दुसऱ्याांस कळभवण्यासभह फायदा नाही, असे समजतात. तयाांस या 
भवचाराची काही माहीत नव्हती, असे फार होतात. याचे कारण, अद्याभप लोकाांत मूखध समजुती फार; 
तयाजमुळे इांग्रजी भशकलेले लोकाांचा दे्वष शास्त्री, पांभडत व इतर लोक बहुत करून मनापासून करतात, व 
तयाांस भ्रष्ट मानतात हे एक. व इतकी फार भवद्याभह कोणास होत नाही, याजमुळे समजूत पडत नाहीं. अस्या 
अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत. 

 
दुसरे, सवधत्र देशाांतील लोकाांच्या वाईट जुन्याकाळच्या समजुती जाऊन, न्याय व्याकरण याहून 

आणखी बहुत उपयोगी शासे्त्र आहेत. असे समजून इांगे्रजीचा अभ्यास मनापासून करण्यासइकच्छत नाही 
म्हणून, व परभाषा पुरतेपणी दुसरे उद्योग सांभाळून लोकाांचा वांचना सांभाळून इांग्रजी भवद्या सवध लोक 
भशकतील, हेही कठीण आहे. याप्रमाणे दोन्ही मागध अवघड भदसतात. 
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तथाभप याांतील कोणी सोपा आहे, की नाही याचा भवचार पके्कपणे केला असता, भदसते की भाषाांतरे 
करावी हेच बरे, व येणे करुन भसद्धी तवरीत होईल. साांप्रत दोन्ही यतन चालले पाभहजेत. इांग्रजी भशकभवणे व 
जे उत्तम प्रकारे इांग्रजी भशकतील तयाांजकडून दुसरा रोजगार घेऊ नये. तयाांस तरजुमे करण्यास लावावे, 
असी तजवीज झाली पाभहजे. पोटाचे रोजगार सारू्न हे घडत नाही. म्हणनू भकभत एक वळे व्यथध जातो. 
याची काही तयारी झाली पाभहजे. जो चाांगला इांग्रजी भशकेल, तयास दुसरा रोजगार देऊ नये, परांतु इांगे्रजी 
बुकाांचे तजुधमे करावयास लावाव ेयाज बद्दल जो खचध होईल, तो होऊ द्यावा आभण असे केले असताां बहुत 
शाळा घातल्याचे श्रेय तयाांत आहे. तरजुमे करणारे लोक तयार करण्याचे प्रयतन, व तयाांजकडून तेचकाम 
घेण्याचे प्रयतन हे दोन्ही साभरखे झाले पाभहजेत. बहुत इांग्रजी भशकलेले सूज्ञ आहेत, पण तयाांच्याने दुसरे 
उद्योग सोडून तरजुमे कसे होतात? यास भनरुपाय आहे. यास्तव सरकारने भकतयेक पसैा या कायास भदल्हा 
पाभहजे, असे केल्यावाचून इग्रजी शाळा घातल्याचे फळ नाही सरकार इांग्रजी भशकभवतात ते केवळ हभफसाांत 
रैटर पुष्ट्कळ कराव,े म्हणून नाही; हे तर उघड भदसते. परांतु तरजुमे करण्यास जे भसद्ध आहेत, तयाांस 
रोजगार तया प्रकारचा नाही, म्हणून तया लोकाांच्या बुद्धी फुकट जातात, व ज्ञानही व्यथध जाते, व इतके 
उपयोगी लोक केवळ लेखकाांची कामे सरकाराांत करतात, हे केवळ आियध आहे. हे झाल्यावाांचून, या 
देशाची सुर्ारणा कदापी व्हावयाची नाही. 

 
हल्ली या लोकाांस काांही ग्रांथ नाहीत; व हजारो लोकाांस वाचताां येत नाही, भलभहता येत नाही.जो 

कोणी ब्राह्मण भलभहणारा असतो, याने कारकुनी काम कराव े हाच अभभमान असतो. अस्तु जे कोणी 
भलभहणारे आहेत ते फक्त भलभहतात. परांतु प्राकृत भाषेत ग्रांथाांची कमती असल्यामुळे तयास ज्ञान येत नाही. 
‘ग्रांथ नाहीत, कोणकोणते असाव’े याभवषयी तर आमच्या लोकाांस आियध वाटेल आभण म्हणतील कीं, हे 
कायहो हे ग्रांथ नाही म्हणतील् ज्ञानेश्वरी आहे; कौमुदी आहे; पुराणे आहेत; अणखी ग्रांथ कोणते असाव?े व 
आणखी भवद्या कोणतया असाव्या? असे म्हणतील. कारण की तयाांस असे वाटते की, भवद्या ज्यापूवी झाल्या 
तोच कळस; पुढे अणखी भवद्या, भजतका उद्योग करावा भततक्या अभर्क भनघतात, व मागील शुद्ध होतात; 
भजतके जुने जग होते, भततके शहाणे होते, असी शाहाण्याची म्हण आहे. 

 
आपली भवद्या नीच व भनरुपयोगी आहे, हें तयाांनी मनाांत आणाव ेआभण गवध करून आपल्या पक्षास 

हजारपट उपयोगी व उांच, अस्या भवद्या आता उतपन्न झाल्या आहेत, तयापुढे व्याकरण, न्याय, अलां कार, हे 
सूयापुढे खघोत, असे भासतात. यास्तव या पांभडताांनी आपले गवध सोडाव.े मुख्य या पांभडतास नीभत नाही. 
दुराचारी असतयवादी असतात नीती शास्त्र प्रथम यास बरोबर कळत नाही व जरी नीभत आपल्या पुस्तकाांतून 
भवदुराभदकाांच्या पुष्ट्कळ आहेत तरी अभलकडे नीभत शास्त्र सुर्ारून शुद्ध केले आहे. तयाच्या बरोबर कोणतीही 
प्राचीन नीभत येणार नाही याचा अनुभव, कोणतयाही पांभडताने दोन्ही पुस्तके जवळ ठेवनू पाभहला, तर येईल. 
अस्तु काळेकरुन उद्योग होतसाता शासे्त्र सुर्ारतात परांतु ते न जाणनू आमचे लोक वाद कभरतात, व 
भवतांडवाद, भमर्थया भसद्धाांत, कपट, अथातरे, नाना प्रकारचे कुतकध  करुन आपल महतव हे पांभडत 
स्थापावयास पाहतात परांतु हे चालणार नाही तयानी आपण कोण व भकती योग्यतेचे व आपल्या पूवीच्या 
भवद्या भकती योग्यतेच्या हे ओळखून तवरीत आपण आता पढुारी होणाचा यतन करावा हे बरे आहे. यास्तव जे 
जे ज्ञानी लोक स्वभहताची इच्छा र्रीत असतील तयाांनी तरजुमे करुन आपल्या लोकाांस ज्ञानगम्य करून 
द्याव.े 

 
आता भवचार वाढत चालला व वास्तभवक योग्यता कोणाची कसी हे लोक पाहू लागले तेव्हा 

आताची योग्यता कमी झाली. व असीच परांपरा कमती होत जाईल, यात सांशय नाही. सतयापुढे असतय 
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भटकत नाही. ज्ञानापुढे मूखधपणा राहात नाही. सूयापूढे अांर्ःकार राहात नाही. तथाभप घटकाभर अवर्ीं 
लागती तसी ही अवर्ी हल्ली बहदुस्थाांनात आहे ही अवर्ी सोंपताांच क्षणी लोक आपला भवचार करतील, 
आभण आताां जे तयाांस मखूधपणा भशकभवणारे आहेत, तयाचा दे्वष करुन भर्ःकार कभरतील. हे कायध 
होण्याकभरताां फक्त ईश्वराने ही योजना केली आहे. 

 
हे ब्राह्मण लोक फुकट इतराांस भबघडतात. व आळसाचे अन्न खाण्यास चाहतात आभण आळसाचे 

अन्न जो घालील, तोमोठी तयाांची स्तुभत कभरतो. कोणी पाांच हजार पाते्र जेवावयास घातली, म्हणजे तो मोठा 
परांतु भनरुपयोगी लोकाांस जेवावयास घातल्याांत फळ नाहीं. आळस वृबद्धगत केल्यासारखे आहे. परांतु असे 
न जाणून पहा, भकतयेक सांस्थानी भकती एक देवस्थानी, ढोंगी महाराज लबाड ब्बा (वा?) खोटे स्वामी, 
चावट शास्त्री, पोटभरे पांभडत इतयाभदक आळसी लोकाांचे पोषण होत आहे. तयाांच्या सुर्ारणकेुभवषयी कोणी 
शब्द काढील तर तयास पातकी मानतील, व उद्योग करावयास ब्राह्मणास साांगतो, म्हणजे तो दोषी होतो. 
ब्राह्मणाचा र्मध हाच मुख्य तयानी केला आहे कीं, फुकट खावयास भमळावे, परांतु तयाांचे हातून काही काम 
नसाव,े असा ब्राह्मणानी बहदुर्मास दोष आभणला आहे, व असे करून बाजीरावाची सवधस्वी हानी भटजी व 
पांभडतानी केली. या मूखाचा सांग्रह तयाने फुकट केला. यानी तयास बरी बदु्धी साांभगतली नाही. अस्तु हे 
अनथधकारक मखूध लोक याांस प्राचीन ग्रांथाांचा कसा उपयोग पडेल? अभर्क मखूध होतील, व अभर्क वडेे 
होतील; यास्तव सतवर याांचे हातात नवीन नीती, शास्त्र इतयादी सुज्ञानाचे ग्रांथ झाले पाभहजेत, म्हणजे याांची 
भ्राांती जाऊन सुर्ारणा होईल. लवकर तरजुमे कराव,े आभण भवद्या प्रभसद्ध करावी, हीच मुख्य युक्ती आहे. 
दुसरी तजवीज नाही. आमचे लोक फार मूखध आहेत, हे भवनांती. 

 
ज्ञानीदय,१ एभप्रल १८५० —लीकणितरादो 
 

⬤ ⬤ 
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An Essay on Female Infanticide 
 
The very designation of this crime as Infanticide leads to doubts as to its possibility, 

from its disgusting nature and opposition to the ideas and feelings infused into human beings 
by the creator. Its practicability can scarcely be conceived. It would at first sight therefore 
appear unnecessary to inculcate a duty which nature itself teaches even to the animals which 
are inferior to man. The Spartan Legislator Draco omits the crime of killing a child from his 
code considering that no parent could be guilty of it. These impressions which are created in 
the mind of a person not acquainted with the history of Infanticide are all wrong and removed 
when the best authorities tell us that in many parts of the world this crime was prevalent. It is 
still perpetrated in Goozrath by people of the Jariya tribe from erroneous and mistaken 
motives which by no means justify or mitigate it but serve to show how far our species when 
surrounded by the clouds of darkness and ignorance may run into barbarous and cruelties 
and how far they may be misled from the path of morality, reason and religion. 

 
It is gratifying to learn that this abominable crime is discontinued in many parts of the 

world by the rise and progress of knowledge which is continually dispelling, like rays of the 
sun, the clouds of darkness which for a long time had settled in many countries and covered 
the nations in barbaric darkness that this custom prevailed once among people who used to 
sacrifice their children to the bloody God Moloch. The Laws of Aycagnus directed that such 
children as were born weakly and sickly should be exposed to perish. We are told in the 
Shree Bhagwat that Kunsa the uncle and enemy of Shree Krishna killed many children of his 
sister Dewakee merely with a view of preventing the fulfilments of a prophesy delivered to him 
by the sage Narad that his kingdom would be conquered by one of his nephews. Thus we 
trace the practice of this crime to the remotest period of Hindoo antiquity and no doubt it 
must have prevailed to a considerable extent, though not so systamatic as in Goozrath, in the 
Golden Ages of India as many stories of a similar character occur in the Puranas written 
probably some thousands of years ago. It is, however, to be remembered that these deeds 
were perpetrated by wicked men only who upto this time are held in universal detestation by 
the followers of the Hindoo faith. 

 
From the history of infanticide, we observe that the principal motives which lead 

mankind to the commission of it, are superstitious fears and unreasonable hopes of 
propitiating the imaginery deities [2 words are wiped out from the handwritten Manuscript.] in ignorance are 
prone to irrational fears and in endeavouring to please, the offended deity. When the power of 
reason is weak, frivolous notions are cherished and prejudices are fostered. When we are 
children we conceive many wrong ideas which, when the mind expands, are rejected as 
fallacies. In the same manner a portion of mankind inhabiting a particular country or a tract of 
it, while in a state of savage rudeness admits many customs and practices dissonant to 



 अनुक्रमणिका 

reason and conscience and ad here to them with great enthusiasm till by accidental 
circumstances controlled only by the hand of providence, the people turn their attention to 
the culture of the mind and the acquisition of knowledge. With the progress of mental 
improvement, the enthusiasm decrease, the errors are exposed and mistakes are felt. It is, in 
this manner, that evil resulting from ignorance is avoided in civilized countries. The magic 
wand of knowledge works wonders and gives a different character to the nations in the world. 
If men were to reflect and consider for a moment, they would find that this practice has its 
seeds in ignorance. 

 
We would urge on them not to spoil their hands with the blood of their own children, 

the duty of consideration which at once would convince them of their folly. They need no 
other remedy but the exercise of the faculties of their mind which they should set free from 
defilement of prejudices and ignorance. This is the duty recommended by the wisest of men 
in our shastras as being the first and a fundamental right of men which they should not allow 
to be exchanged for useless fetters of ignorance. Every man has a natural right of walking 
through the path conscience and reason. The light of these is far superior to any, man can 
have for his direction. Enormity of crimes is easily exposed by reflecting on the act itself but 
what happens generally amongst ignorant men is that they never make use of their reason to 
find out the truth of anything. This mind is in a cramped state and like a dirty mirror, never 
receives reflection. 

 
The habit of enquiry belongs to the cultivated minds and is a characteristic of civilized 

nations. By enquiry, men come to know what is evil and what is good and call forth many a 
dormant powers of the mind. When subjects are freely and openly discussed, the fair side is 
always discovered and perception of the truth immediately takes place. Much praise is 
therefore due to the benevolent Govt. who have resolved to expose the abominable crime of 
female infanticide and inculcate moral principles for its abolition. From the time the British 
Govt. obtained footing in Goozrath, their incessant endeavours have been to suppress the 
crime, so repugnant to the divine and human law. Colonel Walker, the resident at Baroda and 
the Honorable Mr. Duncan, the Governor of Bombay took warm interest in this affair and their 
philanthropic exertions were attended with great success. The successors of these two 
gentlemen adopted many wise measures to attain the end but much remains yet to be done 
and this can not be achieved unless the hearts of the prepetrators of these crimes are 
purified. The secrecy with which this crime is perpetrated is such as defies all endeavours 
towards its detection. It is easy to put down the crime which is probably committed such as 
Suttee and offering of children to the Ganges and suicide at Juggunath. But the difficulty of 
abolishing the female infanticide, as it is practised by the Jariya and other Rajpoot tribes in the 
province of Goozrath, Katiwar, Katch arises from the secrecy observed in these cases. It is 
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therefore necessary that a moral change should be introduced and the people made sensible 
of the mischief they do to their fellow creatures. 

 
They are not yet aware that parents owe certain duties to their children, that the 

neglect of them is certain to draw down the provocation of the almighty, that the soul and 
mind are capable of improvements, that they are too valuable things to be trifled with, that 
whether man or woman is born the heir of eternal world of joy and lastly that it is great source 
of happiness to find that our children are bred to virtue and are in the way to attain the object 
of their being. Surely if all these truths were inculcated, they would not keep up the infamous 
and cruel custom a curse to the people and a disgrace to humanity. We cannot trace the 
origin of this barbarous custom to anything else than the moral depravity, want of principle 
and an overwhelming superstition. It is undoubtedly a highest degree of ignorance which 
leads to these revolts against God and men. It is not supposed that they have no natural 
cravings and affection for their children but these are stifled and overpowered by ignorance, 
fears and customs. The mistake is so plain and obvious that they will perceive it on a short 
consideration. The light of exposure is only required to reach their hearts. The prejudices 
which have biassed their minds will soon be exploded, and although they may have been 
received from their infancy, cannot maintain their ground in opposition to the dictates of truth 
and reason. It should be impressed on their mind that whatever secrecy they may observe will 
not avail them before the high and just tribunal. They may perhaps evade the eye of men but 
they cannot expect to avert the punishment which awaits their crimes in the future world. God 
is possessed of infinite power and he beholds everything that passes in the whole universe 
however minute and secret it may be. By faith he created the earth and all that is on it and by 
his will He can involve it in ruins. We must attribute it to His mercy that the land contaminated 
by such crimes as these is not inundated. He cancommand the earth to swallow those men 
who brutally kill their own offspring in cold blood. He however preserves them out of his 
infinite mercy and for the purpose of fulfilling certain end of His providence. But those, who 
are engaged in strife against him, cannot escape punishment at one time or other in this life 
and certainly after death and what excuse can these sinners hold out on the day of 
Judgement when their conduct will undergo a strict enquiry. They will be put to shame in the 
heavenly court like detected prisoners at the bar and their condemnation will be still more 
shameful. God is the creator of our souls which animate the earthly-frames and He endows 
them with those faculties and powers which are distinguishing characteristic of men 

 
It is argued by some that man, being destined to die, is at liberty to commit a suicide 

or murder when it is warranted by the supposed utility such act produces either to himself or 
towards others. This is the favourite argument of the advocates of infanticide and other similar 
crimes. They also support their argument by enumerating the distresses, miseries and evils 
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incident to humanity and thus they go to assert that death is nothing more than relieving the 
soul from uncomfortable confinement in the corporeal prison. 

 
In refutation of this pernicious doctrine, it must be observed that it is quite opposed to 

the principles of social happiness, benevolence and compassion in as much as it is 
discordant to the reason and common sense. It appears that those, who adopt this opinion, 
much undervalue their souls and not blindly see the object of their creation. God has, out of 
his infinite mercy, given them a rational soul but they do not use their reason in finding out the 
design of God in giving superior powers to them. Had there been no superior design, there 
could probably be no necessity for a variety in the formation of different creatures. Supposing 
a stone was made for the same purpose as that for which a man was created, why was man 
bestowed with fine parts, sensibility, reason, judgement. This superiority in the formation is 
conclusive evidence which proves that man was intended for something better and that the 
preservation of his life is a duty which the whole society owes to the individual. If a man is 
injured by the hands of another it is incumbent on the whole public as his fellow creatures, to 
seek redress of his wrong. The good of society requires that this shall be the duty of every 
individual composing it and it is ordained also by God that one man shall help another. The 
imperative necessity of this duty arises from several considerations:— 

 
Firstly from the state of dependance in which men are placed by nature for no man 

can stand on his own strength. A blind man depends on his guide, patient on his physician 
and child on its parents. Man was not made for solitude nor is he fitted for it. The powers of 
communication, the faculties of the mind and the state of the body clearly point out that man 
is a social being. He cannot roam like a dumb beast over wilderness but on the contrary, his 
aim has always been to live in societies, families and villas.Man must have a house to protect 
him from the variations of seasons, must have a cloth to screen his loins and must make 
implements of tillage for subsistence. When he goes in the field, he must have somebody to 
guard his house because his fellow creatures have propensities for stealing, robbing, and 
injuring. Hence the formation of citiesand towns and origin of all human institutions. 

 
Secondly from the capacity of man to enjoy happiness. He pursues it with so 

muchZeal that whatever degreeof it he may attain to, he is never satisfied. Man’s aim has 
always been to seek better and although no substantial happiness can be had in this world, 
he appears always in the pursuit after it as if he were destined to reach a highest point. Man 
alone in the whole animated nature is capable of experiencing internal and external joy and 
delight. To cut off a man without allowing his appointed hour, to allow him to relinquish his 
life, to shorten his days and disappoint his hopes is therefore a horrid crime against the law 
and irrepirable and an unnecessary injury to the individual as well as to the society. 
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Thirdly from the usefulness of man. As men are endowed with different orders of 
talents, one has superiority over another as a natural consequence of the variety. One man 
often becomes benefactor of millions, instructor of nations and of the whole posterity. 

 
Fourthly form the right which a man naturally has to continue in life and peace. The 

creator who has given life to man can take away by his will but if any created being standing 
inthe same predicament as the one whom he injures, takesaway the life of a man which he 
account to be the dearest and most precious of all his possessions is guilty of a great crime. 
That a man shall not suffer injury at the hands of another possessed of course of greater 
means of oppressions, is a birthright of everyone. For the maintenance of this natural 
prerogative, men by common consent, have instituted Govts and provided laws and order. 

 
Lastly from the value of the soul. The great and only object of our being is to save the 

soul by preparing it for the reception in Heaven which we are promised on condition that we 
shall be virtuous and moral in this world. It behoves man, intelligent as he is, to attend to 
futurity. Benevolence is one of the great virtues and foundation of the moral philosophy and 
social compact. We are created by our heavenly father and compose a great fraternity and 
the duties of each member of it correspond to those between brother and brother, begotten 
by one and comman father. We live in this world in a preliminary process of trial, are only 
preparing to appear before the just tribunal. Consideration of death and the state in which our 
souls will be placed hereafter is in this world of infinite importance. The life of man short and 
uncertain as it is, makes his future residence an object of great and serious solicitude. The 
Hindoo shastra which maintains the doctrine of metamorpnosis reveals that a soul after 
making a very long and tedious jorney in migrating from one stage to another, enters the 
human body, which is a probationary stage and where alone the important ends of our 
creation can be attained. If this opportunity allowed by our divine author is neglected we must 
wait for millions of years in expectation of another probation, for, while the soul continues in 
the bodies of other animals than men, it can not obtain salvation. Something good forthe 
souls can be done only in the life of man, who is endowed with reason and other superior gifts 
by the proper use of which the soul will be restored to that place from which it fell and was 
drowned in the ocean of delusion. This place of restoration is described in the Gita to be that 
where the uses of the sun and moon and fire are not required and where the soul being 
carried can never return to this miserable world. What a vast difference of this corruptible 
world when compared to the world of eternal peace and joy. Under these circumstances how 
horrible it is to deprive a man of his soul for any supposed good. 

 
Murders are unpardonable crimes because there is nothing by which reparation can 

be afforded. Murders are therefore held in just abomination by all civilized Governments and 
visited by proper punishments. It is necessary to observe that punitive laws are not enacted 
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for the purposes of vengeance but for the purpose of reformation that example of one may 
terrify many and deter them from committing the same crime. With a view that the ends of 
justice may be attained it is held that, who sheds the blood of his brother, his blood shall be 
shed. The natural right of every man is that he shall live the full term of life assigned to him by 
God. No king, no parent, no master can lawfully usurp this innate privilege. The duty of a king 
is to protect his subjects from molestation, of a parent is, to rear his children and of a master 
to behave properly towards his servant. The various relations in which men are placed 
towards each other are bound by certain rules. Each relation has its peculiar duties which are 
approved by our conscience. This monitor within us is the approver and disapprover of our 
actions according to their vicious or virtuous nature. As man is an intellectual being and as he 
has reason and conscience he readily admits truth when presented to notice. Some of the 
moral truths are :- not to murder, not to rob our neighbor and not to steal, not to covet his 
property. These axioms of moral philosophy are acknowledged by the whole world. There is 
not a soul that has a voice against them. With regard to these truths there is no disagreement 
whether a man may be Hindoo, Christian or Mohomedan. The revelations of all sectarians 
maintain them, the laws of all the nations uphold them and the usage of even the barbarous 
countries have some reference to them. These truths therefore must be the greatest and the 
most indubitable. Every science contains truths but they require steady attention before they 
are distinctly perceived, while the truths of morality abide in every heart. No man is ever 
known to commit a bad action without feeling of shame-even an executioner who lifts his 
sword to severe the head of a criminal is filled with sorrow. A cruel tyrant and an enraged 
soldier feels mercy and compassion and sympathises with his victims. 

 
Murders are capital crimes on whatever ground they are committed except self 

defence. Infanticide therefore is a much darker crime, in the former case a neighbour is 
injured and in the latter a child is injured. It is impossible to think of this crime without 
abhorence and detestation because the duties of a neighbour are more imperative and 
binding than those of a parent. If murder is improper and criminal, then infanticide is 
enormous. One is the work of a debased mind and the other is of a most debased one. 
Murder has a shadow of palliation as it is committed under the influence of six passions 
deservedly named by the Hindoo Shastra as the enemies of humanity. These are love, anger, 
pride, envy, avarice and ambition. But nothing of this kind appears in the crime of infanticide. 
Parents have no right to kill their children. They are begotten by man’s own proper act and 
hence arises their responsibility. He is bound to protect his children as the issue of his own 
act and the institution of marriage is found upon this principle. By this solemn ceremony, they 
who are to become protectors of their offspring are made known to the world and their 
respective relations are established. 
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There are great many advantages in preserving children. They become promoters of 
our happiness and supply our wants in old age, administer comfort in our sickness. There are 
numerous advantages which accrue to the society. The number of human beings is 
increased, so much industry, so much arts and science and general purposes of society are 
furthered. If one child is born in Goozrath and preserved, the Hindoo population is increased 
by one and it is therefore an addition to society, religion and family. A man who leaves 
children behind him, keeps a great monument living and intellectual. We see men raising 
tombs and sepulchres to commemorate their names, how much more gratifying then is to 
have children who succeed to their estate and perform obsequies and hand own our name. 
Man without issue dies a dog’s death. There is no one to propagate his name, no one to 
weep at his death bed, no one to afford him comfort and care. It is useless to live then in a 
state matrimony in houses and cities and a Hindoo poet justly observes “children are 
ornaments in a house”. If a man wishes to kill his children, the question arises why does he 
marry? He should betake himself to caves and like wild beast lead a solitary life. We would 
call him an unhappy wretch and a mad man. It is our bounden duty to preserve children since 
we have begotten them. It makes no difference whether male or female. Those who kill their 
femele children commit greatest ignominy their guilt is inexpiable. If murder of a neighbour is 
abominable crime and infanticide more abominable, the female infanticide must be vastly 
more abominable. Here they commit three fold sin-for the victim is man, child and a female. 
There is no greatercruelty that surpasses this crime and what can be said of that obdurate 
heart, debased mind and polluted hands that set about this barbarous work. The Hindoo 
shastra very rightly expresses the enormity of this crime :— 

 
Killing 100 cows is equal to 1 Braminicide, killing 100 Bramins is equa to murder of I 

women and killing 100 women equal to killing one infant and 100 infanticides are equal to one 
regicide. 

 
The most barbarous and cruel men show greatest affections to their children. The 

inhabitants of such parts of the globe which are in deep ignorance preserve their progeny. It 
must be great disgrace to the Hindoos that sons of that creed are guilty of this crime. It is an 
indelible stigma to the page of Indian history. Murders are committed, it true, in every part of 
the globe and punished but there is a palliation or at least a shadow of excuse in these 
murders. They are generally perpetrated from the motives of enemity and other passions of 
the worst kind that human nature. Ravages of war are known everywhere but these stand 
very insignificant when contrasted with female infanticide. In the heat of war a soldier of an 
enemy shrinks back from an innocent child and sometimes hudders from offering violence to 
a woman. We have often heard of generals who separated and preserved children and 
women from traitors fit for condemnations. Women are week and entitled to protection from 
men. Their rights and privilege are coequal with those of men and children are much more so 
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from innocence and helplessness Indeed, there does not appear any one who has stronger 
claims to protection than those which children have. They are perfectly innocent and perfectly 
helpless. They are entirely at the mercy of their parents, entirely under their commands. They 
will grow vicious or virtuous according to wise or foolish direction of their fathers and mothers. 
The providence of God has furnished means of defence to every animal as we see a tiger has 
claws, birds have wings, fishes have a set of organs which enable them to live in waters. Man 
has reason and therefore he is lord of the creation, he rides on horse, draws milk from his 
cow. But children of men have nothing like defence. Young ones of other animals are not so 
helpless as those of men Our children are highly deserving of protection. Their very situation 
inculcates this principle. The divine author has implanted in us affection and love for our 
children. They therefore depend on our tender cares. They are our heirs and hopes. They 
promise comfort in our old age. Many enjoy great happiness from their children. The man of 
family is like a Governor. He sees his little troops before him, prescribes to them rules, 
controls them as his subjects and in fact regulates his small principality. The man that 
foregoes this happiness is miserable and disconsolate. The man who has children is therefore 
accounted happy. 

 
But what can we say of him who kills his daughter? In what language can we paint his 

wretched heart? He is certainly a monster for he serves to oppose his nature and to stifle the 
carvings of humanity. Man should exalt if he is blessed with a child but on the other hand the 
inhabitants of Kutch and Katiwar, the Jariya Rajputs, become sorry when a daughter is born 
in their house contrary to the custom of sensible men who rejoice equally in the birth of 
daughter or son. In the scale of creation male and female are the same as regards their 
temporal and spiritual rights. It is only amongst the vulgar and barbarous men that women are 
considered lower than men but amongst civilized men great respect is shown to the fair sex. 
Amongst the Hindoos we find women taking precedence in marriage ceremonies, Under a 
good Govt. the rule is to protect the weak against the oppression and violence of the strong 
and the same rule applies to the sexes. It is but a foolish prejudice that condemns women to 
slavery, & sacrifice. Its usefulness exists nowhere else but in the imagination of those who 
are apt to adore anything that has the consent of antiquity. It is but justice that man should 
duly regard his companion, partner of his joy and sorrow and sharer of his destinies. The 
Hindoo Legislators of old Munoo and Yadnawalkia are of opinion that in the absence of a male 
issue, daughter succeeds to the estate of a father and her son has also an equal right of 
succession as the grandson of the person to whom the property belonged. Women possess 
faculties and capacities equal to those of men and we have heard several stories of the 
achievements of women. Shree Ram’s father was much assisted in his wars by his wife Kykya 
and Damayantie followed the misfortune of Nul Raj in so exemplary a manner as to set her 
pattern of conjugal affection and love. We have seen women rescuing their children from 
greedy flames at the risk of their own lives. Parental affection is prompting of nature and has 
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been often displayed in the most extraordinary manner. Women seem to possess greater 
smoothness of the heart. Their sensibility and tenderness exceeds those of men. The 
Hindoos are generally said to have great affection to children. It is therefore very surprising 
that the Jariyas being Hindoos would be murderers of their children. Every best feeling of man 
seems to have been extinguished in them because they act so discordant to the course of 
nature and reason that they certainly soar above the ferocity of wild animals. They have not 
the slightest excuse properly so called for killing their daughters. They are guilty of felony and 
sacrilege. They plume themselves upon tracing their origin to the Khutrias of old but they 
forget that the great law that banned that martial class of people was not to raise their hand 
against a woman. Accordingly in the great war of Koorukhetra, Bhimsa the great hero laid 
down his quiver and arrows when a man named Shikundy was presented to his view in a 
woman’s dress. Although the enemy continued to fight from behind this disguised woman, 
Bhisma commonly called the grand father from his extraordinary longevity refused in a noble 
and heroic spirit to violate the laws of his caste. Father-in-law of Shree Ram was also saved 
from the fatal arrow of Parsiram by disguising himself in the habit of a woman.The Khutras of 
old appear to have paid a chivalrous respect to women and considered them objects of love 
and affection rather than of slavery and murder. The Jariyas who consider themselves 
descendants of Khutrias may contrast their conduct with their celebrated forefathers and they 
cannot but be sorry for their degeneracy and ignorance. They have fallen from the virtues of 
their ancestors.They have killed numerous females and again infants incapable of resistance. 
The Hindoo Shastra maintains that giving daughter to a man in marriage is very meritorious 
act known by the designation of Kuniadana. They are not aware perhaps that this crime has 
made them infamous in the world. Whenever their name is uttered abhorence is felt. The 
accounts of their conduct have gone far and distant and every man who has heard of them 
prays God to enlighten their minds They are not now to suppose that their crimes are hidden, 
that their deeds are unnoticed and that their cruel ties excite no sympathy. It is heart rending 
news to the whole of mankind except the inhabitants of Kutch, Gujrath and Kathewar that 
parents strangle their children to death. Children have the same organs as grown up men 
have, they have the same sensibility of pleasure and pain. In the course of some years they 
become like their fathers and mothers propagators of their race in their own turn. How 
blasphemous it is then to trifle with these gifts of God as organized locomotive, animated and 
intellectual. We can not trace the origin of this nefarious practice to any other cause than a 
general depravity of the mind. 

 
The Jariyas have certain excuses for infanticide but they are very meagre, poor and 

foolish. They say that their ancestorial pride would be humbled if they have a daughter and 
her marriage has to be performed. We would advise them to consider with whom the absurd 
customs of marriage originated and why should they be preferred to the destruction of their 
daughters. It is no law of nature which they are unable to put down and it is not rain or the sun 
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that they canot prevent. It is but a mere trifle which some foolish men established and the 
generality of the people who were foolish received it. It is still in every one’s power to reject 
bad and to choose good for himself. The reason is the glory of man and if he does not break 
the bonds of ignorance which shackle it, he lowers himself than a brute because it is bad to 
have no gift at all but to have gift and to abuse it is worse. They cannot pretend to say that 
these customs are among them from a period which we cannot determine. We can certainly 
say that these absurdities arose in time of ignorance and will disappear in time of 
enlightenment. The people must be in deep darkness and consequently in depravity when 
they began these customs so discordant to reason and feelings. 

 
No man but of an abandoned heart can commit murder on his own child. Nothing can 

be compared to the enormity of this sin. A highway man robs a gentleman of all his properity 
but the thief is caught and reparation made. In case even the highway man runs away, 
gentleman can make his fortune again. If money is lost it may be found and if irrecoverably 
lost we can dig gold and silver out of mines but the life that is extinguished and the blood that 
is spilt cannot be recovered. He that violates this sacred and living temple of God in whose 
creation he much delighted as is said in Shree Bhagwat “God by his own power made trees, 
rivers, reptiles, beasts of forests, birds, fishes but he was not satisfied and delighted until he 
formed man intellectual and reasonable being”. 

 
The Shastras in ancient period express that “the religion consists in not killing 

anybody” and in another place the opinion of the Great Viassa is that “religion is abstaining 
from injuring others and irreligion is injuring others and on this maxim are all the purans 
founded”. In like manner in the beginning of the 16th chapter of Bhagwatgita Shree Krishna 
says “not committing murder is one of the articles of religions” and after enumerating other 
religious duties he reveals that “religion as consisting of these duties leads to salvation and a 
contrary course to hell and destruction”. Thus the severe punishments seem to have been 
denounced upon murder and it is very singular that the Hindoos who are bound by these laws 
and principles should act contrary to them. The Jariyas are Hindoos by persuasion but these 
laws do not deter them and parents commit murder of their own children. How disgraceful is 
this to humanity! How melancholy is this tale! Unthinking men, slave to customs try to remove 
certain imaginary evils by killing their own daughters but do not see that clouds of grief await 
them in the next world. Are they not aware that they will be dragged to the superior tribunal to 
account for their deeds and then of what avail will be the secrecy and excuses! Padma 
Purana gives an account of Yama or justice the personified attribute of God. This account will 
show them the severity of future punishments and disclose to them in strongest colours their 
misdeeds in the world to come. In order to impress the awe of the future state on the minds 
of the deluded Jarya, we will give a short statement from that Purana. “Yama is the Judge of 
the dead. He is attended with Chitragoopta his recorder and other messengers. Those that 
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are good men proceed to his palace along the most excellent and joyful roads. He receives 
the souls of the good with joy and says “Ye are truly meritorious in your deeds, you win. By 
the power of your merits and good works ascend to an excellent heaven. He who prefers 
good actions is my friend”. The wicked have a long and harassing journey to make before 
they reach the world of Yama to receive judgement. In some places they pass over a 
pavement of fire, in others the earth in which their feet sink is burning hot. They pass over 
burning sands and over stones with sharp edges or burning hot. Sometimes showers of 
sharp instruments and at others showers of burning cinders and scalding waters or stones fall 
upon them. Burning winds scorch their bodies. Every now and then they fall into concealed 
wells full of darkness or pass through narrow passages filled with stones and in which 
serpents are concealed. Sometimes the road is filled with thick darkness at others they pass 
through the branches of trees, the leaves of which are full of thorns: again they walk over 
broken pots. over hard clods of earth, bones, putrifying flesh, thorns or sharp spikes. They 
meet tigers, sharkels and terrible giants and in some parts they are scorched in the sun 
without obtaining the least shade, their throats and lips are parched.Some wail and shriek as 
they pass along and others are weeping. They have horror depicted on their countenance. 
Some are dragged along by leather thongs tied round their necks or hands, others by cords 
passed through the holes bored in their noses, some by the hair, ears or heels and others are 
carried having their heads and legs tied together. The appearance of Yama is not to them 
pleasing as to the good but they behold him clothed with terror. His voice as loud as thunder, 
flames off fire proceed from his mouth. In his right hand he holds an iron club and he rides on 
a terrific buffalo. Sounds terrible as thunder are heard ordering punishments to be inflicted on 
the offenders. At length Yama orders criminals into his presence and thus addresses them:— 
“Did you not know that I am placed above all to award happiness to the good and 
punishment to the wicked? Knowing this you lived in sin! Have you never heard that there are 
different hells for the punishment of the wicked? Have you never given your minds to religion? 
Today with your own eyes you shall see the punishment of the wicked. From year to year stay 
in these hells. You have pleased yourself in sinful practices, endure now the torments due to 
these sins What will weeping avail”. Yama next directs Chitragoopta to examine into the 
offences of the criminals who now demand the names of the witnesses. Yama commands 
sun, moon, air, fire, earth, water, day and night to appear against the prisoners who hearing 
the evidence are struck dumb and remain stupified with fear. Yama then beats the criminal 
with his club and drives them to the hill full of anguish and torments.” 

 
Now if the Jariyas will take into their consideration their future doom, how trifling and 

insignificant is the supposed happiness derived from the murders of their children compared 
with the ensuing miseries. Would they say before God that they killed their daughters because 
they did not like to submit to humiliation? Can they plead that the customs of marriages had 
descended to them from their ancestors. These excuses cannot be profitable and this we 
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may infer from the affairs of this world. Supposing a thief is committed to stand his trial before 
a good and conscientious judge and if the thief pleads that robbing has been a profession and 
custom in his family as a Ramoshy and Thug and a Bheel is wont to say, and demands his 
acquittal on that ground, will the judge if even he is a Jariya set the prisoner at liberty? Jariyas 
should consider whether they kill serpents and scorpions or if they excuse them upon the 
ground of custom and usage, these poisonous animal will advance the same in their defence. 
People should take and adhere to such customs as are good and reasonable and those 
which they know fraught with evil should be given up in same manner as a man is glad to take 
every opportunity of aggrandizing herself although his ancestors had been in very poor 
circumstances-then a man does not say, ‘I will not have any wealth because the custom of 
my family has been always to live in penury’. Nor any one will admit such reasoning as 
this.why should a man follow thatwhich he knows and sees is bad, but the Jariyas are not 
perhaps we may say able to judge, that this custom which is disgraceful and criminal is 
exceedingly bad. They do not so clearly perceive distinction between killing daughters and 
preserving them as they do between poverty and affluence and a cow and a snake. They are 
blind to their own good and impressions of a bloody character which they have received in 
their infancy are too deep to be obliterated. This is all we can think of their obstinate 
adherence to this foul custom which brand the memory of their ancestors and the name of the 
existing generation with infamy. They should know that crimes and sins are not to be adhered 
to, these are not the things in which they should persevere. Let them choose virtuous 
examples of their forefathers if any, and not sins. 

 
It would be wise in them to hasten with all speed and abolish this nasty custom, by 

this means, they would throw a veil over the crimes of their ancestors. It is policy and 
business of a wise son to conceal the imperfections of his departed father and it would be 
foolish in him to proclaim them and still more so to practise them. The Jariyas had better 
shunned the practice and admitted its criminality knowing that it is horrid and disgraceful 
beyond description whether it belonged to their father, grandfather, Lord or prince. Whatever 
is bad cannot be good in as such bitter cannot be sweet and hot cold. We are reasonable 
beings and the perceptions of these ideas is clear. We are being morally responsible to God 
for our acts and should not therefore be afraid of effecting a reform and change for the better. 
The Jariyas can in a moment be free from all indeas of imaginary evil proceedings as they 
conceive from the birth of a daughter-should they only give a moment to reflection and give 
up all the customs of marriage which are humiliating. They can easily do so. If one among 
them has courage and fortitude to abolish this custom in defiance of the prejudices of his tribe 
first in his own family by his commands and then persuastion in others, he is to be counted a 
great warrior. His example will be imitated by many and the people will be awakened to the 
sense of their duty. It is not to be supposed that all the Jariyas kill their daughters without 
remorse or compunction and there may be hundreds who relent but do because their 
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neighbours do it. One says “there is not a single daughter in my village and if I allow one to 
live in my house my friends will look upon me with contempt”. Another says “such a grandee 
in the town did it and why should not I do it” a third says “I don’t kill my daughters with my 
own hands but midwives and nurses do it”. This is however entirely nonsense. Our 
neighbours will not rescue us from our liabilities to penalty if we commit sin. He that commits 
it is himself in his own person punishable, Grandees and noblemen are temporal ranks. 
Before God there is no such distinction, virtue and vice may not some time regulate ranks in 
this world but after death poor and rich, learned and illiterate are all the same. Their actions fix 
their rank as is said in the Purans: 

 
“Soul shall depart followed by his actions”. Therefore it is not proper that a man 

should do anything in imitation of others lest he degrades himself to aparrot who recites 
words by rotation without knowing the meaning of them. Those who say that their own hands 
were not employed in murderous deeds are rather deluded in thir ideas. They ought to know 
that their guilty is not less or mitigated than those who actually kill their children. They connive 
at the murder and countenance it and are therefore equally guily of the benous crimes which 
would not have been perpetrated but for their connivance. Wise laws of different nations 
enact that an accomplice to be considered equally guilty with the one actively concerned in 
the commission of a crime. The Hindoo Dharmshastra enacts the same. For Manoo says 
there are five great sins viz. murder of a Bramin, drinking spirituous liquor, stealing gold, 
incest with mother and abetting in one of these actions”. From this it is evident how frivolous 
is the excuse of some people! A good man would not allow murder of any man before his 
eyes and the Jariyas who consider themselves military men, may reflect that when they are in 
the field of war and when their general is likely to be killed by the enemy, would they remain 
passive spectators? Answer would of course be no. How is it then that they being parents of 
their daughters allow them to be killed by others. Is the duty that binds a general and soldier 
more imperative than the one which binds a parent and his child? There is not a single excuse 
for the necessity of this crime. It is the same whether they abetted their servants or committed 
with their own hands. In this case the parent can not be called an abettor because he must 
have more and strong interest in the well being of his child than a stranger. He is to be 
considered more guilty than if he were himself the perpetrator because he instigates another 
man and draws him in sin. He himself incurs the punishment and renders another man liable 
to it. There is a tale exactly applicable to this and if inserted will not be out of place. 

 
In the country of Kutch there was a beautiful orchard in which valuable fruit trees were 

planted, odoriferous herbs grew in plenty and pleasant flowers of different colours varigated 
its corners. The owner of the orchard was thinking a long time as to whom he should appoint 
to care for his property. He said “If I were to keep a man he would steal the fruits and flowers 
of the orchard. If I were to trust to the locks and bars it would not be safe without a man to 



 अनुक्रमणिका 

see whether thief does not burst open the doors or climb up over the walls. If I were to watch 
it myself it would not be convenient for I have got other things to look after”“After these and 
other thoughts he concluded that the best course would be to have a blind man and a lame 
man so that both being defective and cannot steal anything. So he employed two persons of 
this description and entrusted the care of his orchard to them telling them that he would 
occasionally visit the place. After a few days had elapsed, he went to the orchard and found 
to his great surprise that fruits and flowers to a large amount had been stolen. He called his 
servants and enquired of them but they individually pleaded their innocence. After a deliberate 
consideration, the master found out that both the servants hadassisted each other. The blind 
took the lame on his shoulder and the lame directed the blind. Thus they robbed their master. 
When their scheme was found out they both blushed and became ashamed. But the master 
held them both equally guilty and punished them on the same findings. 

 
Thus the Jariyas and their servants-thus the husbands and their wives stand equally 

guilty in the eyes of God. Parents have no right to kill their children in as much as children 
have no right to kill their parents. If the father is barbarous it behoves the mother to dissuade 
him from evil practices. If both are so-it behoves their relations and their neighbours to stop 
them. But if on the other hand they all encourage each other in paths of vice and sin they are 
equally guilty and punishable. The moral of the above tale is that husbands and wives who 
unite to kill their children are like blind and lame in the fable. Their punisher is God who 
isrepresented as master of the orchard which is this world and fruits therein are children 
committed to their care and trust as his servants. Now women may say that they are slaves of 
their husbands but this is not enough. They may be slaves to the lawful commands but not to 
those that are criminal in the highest decree. It is proper to seek separation and divorce rather 
than be accomplice to these crimes. Hindoo mothers are generally seen to cherish tenderest 
affection for their female children being of their own weaker sex. It is therefore surprising that 
they should allow this butchery in their own houses. No doubt if the mother is resolved her 
husband cannot succeed and besides females exercise great influence over men, they 
soothen their ferocity and soften their severity. If wives prevailed on their husbands they will 
give up the practice. Every. one must think for herself, decide for herself and choose for 
herself. No husband can help his wife to heaven nor a wife canhelp her husband. They may 
help each other in this world but after death when these relations are broken up, each 
becomes responsible for his or her individual actions. Criminal obedience is no obedience but 
it is commission of crime. Future condition must be the object of our great care and caution. 
To please the almighty be our great aim. How can a man expect to attain happiness when he 
violates the first principles of the divine law and robs God of his greatnessBy these outrages 
they work their own condemnation to hell. When they are sick or under any calamity they pray 
to God for their recovery and welfare knowing Him the source of all good and mercy.But how 
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foolish and how fraudulent it is to seek protection from Him whom they oppose, insult and 
dishonour. 

 
God made man and woman that they may propagate the specie and God creates milk 

in the breast so that young ones may not starve. How striking is this proof of the divine 
wisdom and the Providence! He also stamps affection on their heart and infuses love in their 
minds. He gives reason that man may know his will and his law and gives conscience that he 
may forbid himself from doing bad. But notwithstanding all this, sin conquers the 
reason,perverts the nature, corrupts the hearts and leads the unhappy souls to misery. What 
reason can there exist for such enormities? They should do what their reason and conscience 
and the whole world approves. Suppose everyone was to make distinctions between male 
and female children as they do, would there be a woman left in the world! No and how 
miserable will be man! In this case of course there can be no multiplication and the whole 
world becomes desolate. How vain it is to war against God in this manner and to endeavour 
to frustrate His great designs! It is like the Rakshassas or demons of old who in vain 
maintained contest against Dews or celestial beings. They are entirely mistaken in their idea 
that female children are a source of evil. It is not so in the world and it cannot be with them 
too, should they but have courage to relinguish some foolish prejudices. It is not a prompting 
of nature to spend great deal for a marriage. The reason does not warrant a man to spend 
more than his means allow. Nor is he justified in emulating his rich neighbour. Let each have 
his own circle and let him find a good man for the husband of his daughter and she will be 
happy. She asks for no more. 

 
But instead of rendering what its due to their children, they in the spirit of ruffianism 

murder their daughters and say they have maintained their honour who can call this honour 
which consists in deeds which an unrelenting man would shrink to perpetrate. True honour 
consists in doing good to mankind and in virtuous actions but not in these murders. They 
have conceived a stranger and wild notion respecting honour different from that which 
mankind generally have. As long as a man’s conduct is good free from vice and characterized 
by noble spirit, he is honorable whether he may have money or not or whether he would 
spend or not large sums on the wedding of his daughter. Wealth as is well understood by the 
generality of sensible man is a fortuitous thing and its acquisition depends on adventitious 
circumstances. A rich man is different from a great or honorable man and it is foolish to 
confuse these two ideas. Money is such an external thing that it has no connection with the 
heart and it may be obtained by vicious as well as virtuous acts. If a poor man but an 
honourable man according to true signification of the word spends but a few rupees for a 
marriage ceremony while a notorious robber, who by meanest actions amasses wealth and 
spends good deal from his illgotten treasury, the former will of course be esteemed by the 
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good. Extravagance is a curse and a source of evil and no man possibly can maintain his 
character by prodigality. 

 
The poor classes of the Jariyas should learn to spurn at the extravagant customs of 

marriage and say they are fools who murder their daughters for pecuniary consideration and 
sacrifice their moral and natural duties of the greedy nature of custom. If a man keeps a parrot 
in a cage and if it accidentally falls prey to a cat, he becomes sorry and says “this was not the 
purpose for which I had kept this bird” By this thought he is enraged againstthe cat. In the 
same manner we seek always to protect our possessions from dangers however trifling or 
important. How it comes then that man is not sorry for the murder of his daughter. Children 
are like ourselves but they are assuredly more innocent and feeble and that they should be 
devoured by their own parents is truly shocking! A stone or clog or a piece of timber may fall 
upon a child by chance and crush it to death but the hands of timber may fall upon a child by 
chance and crush it to death but the hands of human beings and parents again should turn 
into the hardness of a stone in destroying a poor baby is unquestionably degrading and 
shameful. 

 
⬤ ⬤ 
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लीकणितरादींचो णनरडक रचने 
 

मनूचे वचन असो, याज्ञवल्क्याचे असो, कोणाचेही असो, ब्रम्हदेवाचे का असेना. ‘बुभद्धरेव बलीयसी’ असे 
आहे. तयापेक्षा तुम्ही जे उघड पहाता तयाचा बांदोबस्त शास्त्रात नाही म्हणून करीत नाही हे योग्य नाही. 
शास्त्रास एकीकडे ठेवा आपली बदु्धी चालवा, भवचार करून पहा. घातक वचनावर हरताळ लावा. 
 

★ 
 
मुलीचे लग्नास अमुक वय असाव े हा भनयम असू नये. लहानपण भवद्या भशकभवण्यात घालवाव े व पुढे 
सरासरी वीस वषांचे आत भतला कळू लागले म्हणजे भतचे व आईबापाांचे सांमतीने लग्न कराव.े 
 

★ 
 
दर एक स्मृतीरूप ग्रांथात वगेवगेळी मते आहेत. यावरून असे भदसते की, प्रतयेक स्मृभतकार एकेक राजाचा 
आभश्रत असेल व तयाने आपआपले राज्यास लागू पडतील तसतसे कायदे केले. 
 

★ 
 
बहुर्ा भनयम असा आहे की, जे लोक शहाणे आहेत ते उद्योगवादी असतात. व मखूध आहेत ते प्रारब्र्वादी 
असतात. 
 

★ 
 
राज्य करण्यास गरीब व मातब्बर, नीच जातीचे व उांच जातीचे लोक समान मानाव.े अशा सभेत जातीभवषयी 
भनवड नको. जे फार भवद्वान व चाांगले चालीचे लोक आहेत तेच नेमले पाभहजेत. 
 

★ 
 
मनुष्ट्याचे मन हेच तयाचा भनयम आहे. यास प्रमाण भागवतातही असे आहे की, “मनःपूतां समाचरेत्” जे 
मनास पभवत्र वाटेल तयाप्रमाणे आचरण करावे, हेच ठीक. मन हेच मनुष्ट्याचे वतधणुकीचा ईश्वरी नेम आहे. 
 

★ 
 
पुराणे ही माझे मते काव्ये आहेत. तयाचा आर्ार बहुतकरून वास्तभवक गोष्टीवरून र्रला आहे. मुख्य पुराण 
करणाराांची बुभद्ध होती की, रमणीय कथा आियध वाटावयाजोग्या भलहून तयाांत भक्ती ज्ञान जागोजाग 
भमसळवनू ग्रांथ सुलभ व मौजेचे कराव.े 
 

★ 
वषे्टन छपाई : शासकीय फोटोबझको मुरणालय, पुणे  
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 खीधाळवार देशमुग याचंो स्राक्षवो र िस्ताक्षव 

 

 
 

मिावाष्ट्र वाज्य साणित्य आणि संस्कृतो मंडळ, मंुबई, 
१९८८ 

 


