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प्राच आ�ण अव र्राच म�हल् 
 

मचुसममृ ाृाल म�हल  ्

(१) 

वेद्ंच्् ख्लोख्ल आपल्् �हदं ु र्ष््र् अत्ंृ  पूज् आ�ण आपल्् ससं म् ृार्, आर्र्ंर् 
आ�ण व्वह्र्र् प्राच ््ळ्प्सूच आध्रसृंं होऊच बसलेल  ्अस् जर ्ोणर् गंर असेल ृर ृो 
मचुसममृ ा ह्र हो्. आपल्् र्ष््च्् ऐ�ह् आ�ण प्रलौ�्् जावच््तरेे �च्मच शृ््चुशृ्े ह् 
गरंर मुख्ृत ्र�ृ आलेल् आहे. आजह� ्ोट्ववध �हदं ुज्् �चब�ध्नव्े (्््द््चे) आपले जावच 

आ�ण व्वह्र घ्लवाृ आ�ण र्लवाृ आहेृ ृे �चब�ध (्््दे) ृतवृत ृर� मचुसममृ ावरर आध्रलेले 

आहेृ. मचुसममृ ा ह�र आजह� ृतवृत �हदं ु�चब�ध (�हदं ुलॉ) आहे. मूळ ृे; इृर समम�ृ, सद्र्र व् रू� 
त््र्र �वसृ्र आहेृ व् असल  ् प्�हजे अस् आपल् �हदं ु �चबरधश्सत्र् सुप�ृ�षिृ सं् े ृ आहे. 

‘वेद्र�प�चबदतव्तप्ध्न्ं �ह मचोत सममृ तेः मनवरर�वपर�ृ् ृु ्् समम�ृत स् च शस्ृेः’ असे 

समम�ृ््र बमहसप�ृह� महणृ्ृ.  

ह् गंर जस् पूज् ृस् प्राचह� आहे. त््च्् �च�शरृ ््ल्संबंधा �चणर्  ल्गलेल् च्ह�, ह्ह� 
ए्् अर� त््च्् प्राचतव्र्र पुर्व् आहे!  

आमच्् ्् �चबंध्पुरृे इृ्े स्ंगणे पुरे आहे ्�, आज जे पुसृ् मचुसमम�  ृमहणूच आपल््पुूे 

आहे त््ृह� ््ह� ं्ग फ्रर प्राच- इसवा सच्पूव�च्् आिव्् शृ््ृ महणजे उण््पुर र्् अडार 

हज्र वष र्पूव�र् आहे; आ�ण हे बहुृे् पुसृ् जवळ जवळ दोच हज्र वष र्पूव�रे आहे. र्म््ण, 

मह्ं्रृ्र् उललेखह� त््ृ शोधृ् स्ंपडणे ्ि�ण पडृे! 

आपल्् पणजाच्् पणजारा दोचशेवा पणजा!! 
अश् ्् आपल्् �हदं ुर्ष््च्् पूज् आ�ण प्राच सममृ ाृ, ्््द््च्् पुसृ््ृ, �चबरधगरं्ृ, 

त्् प्राच ््ळा आपल् सतासम्ज जावच ्से घ्लवा, ््् �श्े, ््् जेवा, ्स् व्ग�वल् ज्ई, 

्स् व्गे, त््रे अवध््र ््् असृ, ्ृरव्े ््् असृ, सम्ज सता�वष्ा ््् महणे, ्न्ेरा 
�सर�ृ ््् असे, म्ृेरा ्््, पतचारा ््् ््�वष्ा �मळण्र� म्�हृा ह� आजच्् ए्ंदर पणजाच्् 
पणजारा दोचशेवा पणजा! - �ृरे च्व ््् असे, �ृरा मुजं ्ेवह् होई, �ृरे लगच ्से होई, श्रद्च्् 
�दवशा ृा स�प्् ््् ्र�, �ृरा मुले �ृल् चमस््र ्स् ्र�ृ, ृा आशाव र्द ्स् देई, �ृल् चवर् 
्स् व्गवा, �ृच्् शेज्रप्ज्रच्् आ््ब्््ंरा बोलणा ््् र्लृ, त््ंरा र्लर्लणू् ्शा असे, 

पुत वह्व् महणूच त््ंच् �्ृा ृळमळ व्टे, वंश्रा वेल� खुरटू च्े महणूच पुतप्पृासृव त्् ््् ््् 

उप्् ्र�ृ, प�ृ�चधच्चंृर वैधव््ृ �दवस ्से ््ू�ृ, ्् पुनह् �वव्ह ्र�ृ, त््ंच् ्ोणा टोरूच 



 

www.savarkarsmarak.com 

बोले ्� ्््, त््ंरा द्वगन््ाबवगन््ंरा पेट� �्ृा मोि� असे!  आपल्् पणजाच्् पणजाच्् 
दोचशेव्् पणजाच्् पेमळ घर� ज्ऊच �ृल् अशा ममृेरा मचोम् ंेट देणे आ�ण डोळे ंरच चसले 

ृर� मच ंरच प्हूच ्ेणे ्ोण्सह� ्ौृु््वह सम्ध्च्रेर व्टण्रे आहे. सम्जश्सत्च्् 
अभ््स््ंच् ृर दोच अडार हज्र वष �्पूव�च्् �हदं ु सतावग र्च्् जावच्रे ्र्वृ र पत्त दशरच 

घड�वण्र् - मचुसमम�ृ ह् ए्र वरतपट आहे. वरतपट्रा ्ल् चवहृा ृेवह्ह� जेवह्च्् ृेवह् ्र्वृ र 
अं्ण ्रच र्खलेल् खर्खर् ऐ�ृह्�स् वरतपट आहे! 

मह्र्ष् व्र््ंस्ि� आमह�, ््सृवर, त्् पूज् चा प्राच वरतपट्ृाल, ‘मचुसममृ ाृाल म�हल्’ 
च्व्रा ए् ‘वरत्वल�’ (�फलम) सता म्�स््च्् पडद््वर द्खवाृ आहो. 

आपल्् अव र्राच सता�वष्् ं्वं्वच्ंच्् रंग्रे �श ंृ ोडे ्ळृ च ्ळृ त््ंवर ऊडूच त््ंरे 
�च �ंळ ऐ�ृह्�स् सवरप लोपण््रा ंा�ृ मुळार उर च्े महणूच आमह� ह� शबदवरत ेआमच्् शबद्ंृ 

च देृ् रेट मचुसममृ ाच््र शबद्ंृ देण्र आहोृ. मचुसममृ ाृाल शलो्र शक्ृो परम देऊच मग 

आमह्ंल् ््ह� �वशेष स्ंग्व््रे ृर ृे सवृंतपणे त्् त्् सरळा वेगळे ्रच उललेख.ू मूळ शलो् पुूे 

असले महणजे आमच््हूच वेगळ् अरर व् अचुम्च ्ोण्स सुरले व् ररले ृर त््सह� ्् व्वसरेचे ृेर 

अंगा््रणे अवध् सो्ारे होईल. 
 
अपौरषे्, ात््ल्ब्वधृ, अचुललंं ् धमरश्सत’ महणूच चवहे, 

ृर बु�रदमाम्ंस् अशा ्ेवळ ऐ�ृह्�स् म्�हृा महणूच! 
 
्् लेखम्लेच्  ्आरंंा आणखा ््ह� �वधे््ंस उलले�खणे अवश् आहे. मचुसमम�  ृहे आपल्् �हदं ु

सम्ज्र आजह� ृतवृत ृर� पुष्ळ अंशा पम्णंूृ म्चले ज्ण्रे ‘ धमरश्सत ’ आहे. ‘धमरश्सतं ृु व ै

समम�ृत’ ््ृ आजच्् प�ृं्षेृ फोड ्रच स्ंग््रे महणजे, �चब�ध ( ्््द्) आ�ण आर्र ्् 
दोनह�र् सम्वेश असृो. पुर्ृच धमरररचेपम्णे ह� दोनह� स्रखांर अचुललंं  ् म्चलेल� असृ्ृ. 

आ�ण मचुसममृ ाृ स्ंवगृलेले हे धमरश्सत ात््ल्ब्वध  ृ �च अप�रवृरचा् आहे असे समजले ज्ृे. 

त््ृह� मचुसममृ ारा प�ृ�्र आहे ्�, वेद्ब्हेर ृा ््ह�ह� स्ंगृ च्ह�. ृा सपषटपणे महणृे, 

्त ्�शरत्स्वरदम� मचुच् प�र्��ृरृ तः 
स सव� �प �हृो वेदो सवर�्चम्ो �ह सत ःः -अ.२:७ 

्् वेदब्ह््त सममृ ्ो ््शर ््शर ्ुदषट्तः 
सव र्सृ् �चषफल्त पेत् ृमो�चषि् �ह ृ्त सममृ ्तःः   - अ.२: ९५ 

वेद अपौरषे् आहेृ �च जे वेद्ृ स्ंवगृले ृेर मचुसममृ ाृ; अर रृ् र ृे धमरश्सतह� अपौरषे् 

आ�्ंस्रख�र ात््ल्ब्वधृ �च अचुललंं  ्आहे अशा पुर्ृच �वर्रसरणा, ह� ‘शु�ृसमम�ृपुर्णोकृ’ 

पवम�तृ रेट मचुसममृ ाच्् ््ल्प्सूचर र्लृ आलेल� आहे. मचुसममृ ारे महणणे हे ्�, ृाृ जे 

धमरश्सत स्ंवगृले ृे अचुललंं ् ््, ग्ह् ््, ृर ृे शुृाल् धरच आहे महणूच! -उप्ुकृ आहे ्� 
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च्ह�, ्ोणच्् प�र�सरृाृ ृे उप्ुकृ, एख्द्् प�र�सरृाृ ृे अचुप्ुकृर चवहे ृर रक् 

ह्�च््र् िरले ृर प्लट्वे व् ग्ळ्वे ्� च्ह�, हे स्रे पशच दयु्म चवहे अपम्चदशर् ! ृशा रर र्, 
माम्ंस्, ह�ह� सशं््रर, ृर� सवरसवा �च�षरद! शुृाृ आहे महणूचर जे अचुललंं ्, ात््ल्ब्वधृ ृेर 

सममृ ाृ महणूच ृाह� अचुललंं ,् अमाम्ंस्. ह् सवृत मचुसममृ ार्र सपषट दंड् आहे. आमह� वर 
�दलेल्् वरच्ंसह ह� ख्ल�ल वरचे व्र्वा. 

शम�ृसृु वेदो �व�े्ो धमरश्सत ंृु व ैसमम�ृत ः 
ृे सव र्र�षवमाम्ंस्े ृ्भ््ं धम� �ह �चब�ं ौ ःः १० 

्ोऽवमन्ेृ ृे मूले हेृुश्सत्श््द द�वजतः 
स स्धु�ंबर�हष्््� च्�सृ्ो वेद�चनद्त ःः११   -अ. १ 

आपल्् प्राच परंपरेपम्णे ृर� जा आद् समम�ृ म्चल� ज्ृे आ�ण जा प्राच ृर� आहेर आहे, 

त्् सममृ ाृह� ह� ‘ शु�ृसमम�ृपुर्णोकृ ’ पवम�तृ ृशा सपषटपणे अ�ंम्चपुरससर अंगा््�रल� असृ् 
प्. आळृे्र्ंस्रखे ््ह� �वदव्च ृा मुसलम्चा ््ल्प्सूच ््् ृा अंगा््रल� गेल� असे ‘्ेसर�’ 
स्रख्् पत्ृूच महणृ्ृ ृर� ्से हे ्ळृ च्ह�. ृा पवम�तृ र्ंगल� ्� व्ईट, ृा िेवूचह� सुध्रण् 
झ्ल्् ्� च्ह�, �ृरे प�रण्म �हृ्वह झ्ले ्� अ�हृ्वह हे पशच अगद� सवृंत आहेृ. ह� पवम�ृ 

आपल्् ए्ंदर धमरश्सत्रा आध्रसृंं होृा ्� च्ह� ह् पशच आहे; आ�ण आमह� सुध्र् मडंळा त्् 
त्् पवमतृाच्् अ�सृतव्रा स्त देृो, त््हूच शृपट अवध् पबळृेचे आमच्् लत्ववध सच्ृच 

श्सता मडंळांराह� स्त ्् प्रणा आमच््र ब्जूल् पडण्र� आहे. ््रण शुृाृ जे आहे ृे सममृ ाृ 

आहे महणूचर ृे अचुललंं ् धमरश्सत हो्. ृेर सममृ ाृ �च ृेर पुर्ण्ृ आहे. त््ृ सुध्रण् होणेर 

शक् च्ह�; ््रण ृे मुळा ‘असुध्रणा्’ ‘अप�रवृरचा्’ आहे! ह� प�ृ�्र जो च्््र�ल ृो मुळा 
सच्ृचार होऊ श्ृ च्ह�! 

धमरश्सत महटले महणजे ृे वर �दलेल्  ्ह्् ‘शु�ृसमम�ृपुर्णोकृ’ ं्वचेचेर व्र्व््रे अशा ह� 
समजूृ अजूचह� बहुसंमृ असल््चे आमह� ह्् लेख्ृ सतावग र्�वषा मचुसममृ ारे ्््््् दंड् 

आहेृ, त्् प्रणा ृा ््् महणृे, ृे सपषट ्रण््स्ि� ृाृाल वरचे जा देण्र आहोृ ृा 
त््पम्णेर आजह� सता�वष्् �वर्र्ंरे �च आर्र्ंरे, अवध््र्ंरे �च ्ृरव््ंर े�च्मच झ्ले प्�हजे 

अश् बुरद�चेर देृ आहो ्� ््् असे पुष्ळ्ंस व्टण््र् संंव आहे. उलटपता ृे दोच अडार हज्र 

वष र्पूव�रे त्् ््ळ्ृ बरे व्टलेले, अत्ंृ  उत म् षट व्टलेले आर्र व् �वर्र म�हल्वग र्रे आजह� 
ृसेच्् ृसे �च्मच ्रण््च्् ्््� �्ृा अप्ोज्, असमरर �च अप््््र् आहेृ हेर 

द्ख�वण््स्ि� आमह� ृा वरचे इरे देृ आहो असेह� पुष्ळ्ंस व्टू श्ेल. पण ्् लेख्ृ आमर् ृसे 

््ह�ह� �सरद ्रण््र् हेृू च्ह�. मचुसममृ ाच्् ््ळा म�हल् वग र्�वष्ा ््् ्लपच ,् ं्वच् �च 

दंड् असृ ह� चुसृा वसृु�सरृा ््् ृा द्ख�वण््स्ि� ह् लेख �ल�हल् आहे. मचुसममृ ाृाल ृा वरचे 

अचुललंं ् दंड् महणूच आजह� ृसेर व्गणे अवश् आहे, शे्स्र आहे, महणूच आमह� देृ च्ह�. 
मचुसममृ ास धमरश्सत महणूच च म्चृ् ृो ए् त्् ््ळरे आमरे सम्जवरत द्ख�वण्र् स्म्�ज  ्
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इ�ृह्सगरं आहे - ््र च्त््चे ््् ृो ्् लेख्ृ आमह� त््र् उप्ोग ्रण्र आहोृ. 

मचुसममृ ाृाल म�हल् ्शा होृा? ृर अशा, इृ्ेर ह् लेख स्ंगृो. ृा ृशा होृा हे र्ंगले ्् व्ईट, ृा 
आजह� ृशार अस्वा ्� ्््, इत््�द पशच्ंर् उह्पोह त््च्् ्तेृ  मुळार पडृ च्ह�. दसुरे असे ्�, 
अचुललंं ् धमरश्सत असे आमह� मचुसममृ ास जे म्चाृ च्ह� ृे त्् रोर गंर्�वष्ारा म्न्ृ् लो््ृ 

्मा वह्वा महणूच चवहे, ृर ृा उलट ्ेवह्ह� व्सृ�व् आहे त््हूच ्मा होऊ च्े महणूचर हो्. 

आपल्् वेदसमम�ृपंम�  ृमह्च गरं्रा ्ोग्ृ् इृ्� मोि� आहे ्�, �ृल् �ट्�वण््स्ि� ृे गंर 

अपौरषे् व् ात््ल्ब्वधृ व् सवर� आहेृ अश् ््ह�च्् ब्ह�र अररव्द्रे व् व्ररव्द्रे सृोम 

ररणे, �हम्ल् पवरृ  डगमग ूच्े महणूच त््च्् प््थ््ल् ब्ंबूरे टे्ू उं्रण््इृ्ेर अच्वश््, 

अ�चषट �च ह्स््सपदर वह्वे! इृ्ेर चवहे ृर त््ंस, ृे आहेृ ृसेर, पौरषे् प�र�सर�ृस्तेप, त्् 
््ळच्् ं्वं्वच्, �च्म�चब�ध, आर्र�वर्र पदशर�वण्रे आमरे प्राच धमरगरं ्् दषट�चेर 

सबंोधण््चे त््ंच््�वष्ारा पूज्ृ् वरर््ल �ट्ू श्ृे, जगनम्न् र्हू श्ृे. त््ंस आपण मूखर 
अट्ह्स्चे - ात््ल्ब्वधृ म्चले च्ह� ृरर त््ंरा म्न्ृ् ात््ल� अब्वधृ र्ह�ल! 

ज्् वेळा ्ोणा र्ज्ंरे खरोखरर मह्र्ज होृे त्् वेळा त््ंच् मह्र्ज ह� शोंृ असलेल� पदवा, 
ृे सवृतर दसुर र््ंरे म्ंड�ल् झ्ले असृ्ह� ्र्ररपणे जशा आररच द्ख�वृ् ्ेृ च्ह�, आज 

म्ंड�ल् असृ्ह� जुन्् मह्र्जपण्स ग्जवू ज्ृ् जशा त्् पदवारा उलट �वटंबच्र होृे, आ�ण 

म्ंड�ल् झ्लेल्् प�र�सरृाृ मह्र्ज महणवूच घेण््ृ ृो मचुष् मह्र्ज च होृ् ृो मह्र्ज शबद 

म्त म्ंड�ल् ्् शबद्र् प् र्् होऊच बसृो, ृशार ्े�वलव्णा �सर�ृ प्राच प�र�सरृाृ 

अचुललंं ् धमरश्सततव प्वलेल् ,् त्् ््ळा सवर� व्टलेल्  ् ्् पूज् गरं्स आजच्् ््ळाह� 
अचुललंं ् धमरश्सत, ात््ल्ब्वधृ �चब�धगरं, ‘सवर�्चम्ो �ह सत’ अश् सृोम्चे जग्ृ �मर�वले 

असृ् ्् गरं्राह� झ्ल््व्रूच र्हृ च्ह�. वेद ्््, मचुसमम�  ृ्््, ्ुर्ण-ब््बल अवेसृ् ृौ�लद 

हे गंर पौरषे् म्चले असृ् त््ंच्् ्त् र्�वष्ा, त्् प�र�सरृाृ त््ंचा ्ेवू� पग�ृ ्ेल� ृे प्हूच, 

�्ृाृर� जच�हृ स्धले ृे र््चा ्ेऊच, आशर् र्चे मच रक् होृे; ्ोग् ृो आदर व्टल््व्रूच 

र्हृ च्ह�; आ�ण त््ंच््ृ अपुरेपण् �दसृो ृो अगद� तम्र चवहे, ृर अगद� मचुष्सुलं �च 

स्ह�ज् व्टू ल्गृो. त््मुळे त््ंरा ्ोग्ृ् मुळार ्मा व्टृ च्ह�. पण ्् वेदअवेसृ्ंस, ्ुर्ण-

पुर्ण्ंस, ृौ�लद-ब््बल्स ईशवर� आदेश महटले, अतर �च अतर ात््ल्ब्वधृ सत ,् अचुललंं ्, 

ईशवर� आ�् महटले ्� त्््ोगे त्् गंर्ंच् ृे ईशवर�् पूणरतव ्ेण््रे ि््ा उलट ईशवर्सर एख्द्् 
मचुष््स्रखे सखलचशाल दबुरलतव वर्ट�वले ज्ृे; ृो गरं्ृ र् मचुष् ईशवरपे�षृ होण््च्् ि््ा 
ईशवरर मचुष् होऊच बसृो! आ�ण ृे गरंह� उपह्स्सपद बचृ्ृ, ह्�च््र् होृ्ृ!! हे ्से होृे ृे 

र््न््ृ ्ेण््स्ि� ्् ‘मचुसममृ ाृाल म�हल्’ च्ंव्च्् पसृमृ  लेखम्लेल्र अगद� ृंृोृंृ ल्गू 
पडेल असे ्् मचुसममृ ाृालर ए्् लेख्रे उद्हरण घेऊ. 
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�सत््ंरा च्वे ्शा अस्वाृ  

आ�ण ्शा चस्वाृ? 
 
्ोणत्् ्न््ेशा �वव्ह ्रणे उतृम पत ््संबंधा �ववेरच ्रृ्च् अर््् ृाचमर्े ९, १० ्् 

शलो््ंृ �सत््ंरा ्ोणरा च्वे उवरृ ृेह� मचुंगव्च्ंचा सहजगत्् उलले�खले आहे. 

चतरवमतचद�च्मचा च्नत्पवरृ च्�म््म र ः 
च प�्�हपेष्च्मचांच र ंाषणच्�म््म रःः (उदवहेृ र) ९ 

अव्ंग्ंगा सौम्च्मचा हंसव्रणग्�मचाम र ः 
ृचुलोम्ेशदशच्ं ममदववगामुदवहे�तसत्म र ःः १०     -अ. ३ 

चतत,े वमत, चद््, पवरृ , सपर, सेव् आ�ण ंाषणृ् ््ंरे व्र् असे च्वे असलेल� ्न््् 
�वव्ह्स अ्ोग् हो्. �जरे च्वे सौम् आहे �ृच््शा �वव्ह ्रणे ्ुकृ, ह् ्् शलो््ंर् ं्व्रर आहे. 

ए् स्धे उपदेशव्रच महणूच व्रले ृर ्् सूरचेर् ््ह� �वष्द व्टृ च्ह�. �सत््ंरा च्वे ंाषण 

चस्वा ृर त््ंरे �व�शषट गुण जे वतसलृ्, ्ोमलृ्, म्दरव ृे सहज व्कृ�वृाल अशार ‘सौम्’ च्वे 

्न्््ंरा अस्वा ह� सूरच् �्ृा गोड आहे! मचूस्रख्  ्ृतव� र्जष�चे धमरश्सत्स्रख्् गंं ार 
गरं्स ररृ्च्ह� ्ोमल आ�ण सुदंर ं्व्ंरा सुद् अशा �वर्रपूस ्र्वा आ�ण लो््ंस इृक्् 
ब्र�्स्र�् प्रणाह� सौम् सूरच् देण््स �वसर च्े ््रे �्ृा ्ौृु् व्टृे! आजह� आपण 

ंगव्च मचूरंा ह� सुंदरृेरा आवड पुरवूच आपल्् ्न्््ंरा सौम् च्वे िेवल� असृ् ृे �्ृा शोंूच 

ज्ईल, असेह� व्टल््व्रूच र्हृ च्ह�. बरे, त्् शलो््ंृ अशा चद�, पवरृ , ंाषणृ् पंम�ृव्र् च्वे 

असलेल्् ्न्््ंशा �वव्हर ्रणे अ्ुकृ हे जे ्ड् ररण आहे त््रेह�, हे शलो् ऐ�ृह्�स् 

दषट�चेर व्रले असृ् फ्रसे व्वडे व्टृ च्ह�. ््रण मचुसममृ ाच्् त्् ््ळा प्प ल्गेल, चर््ृ 

पड्ल, इत््�द व्क्� �चषधे्रे िरलेले प् र्् होृे. आजह� आई मुल्स जशा �दवस्ृूच दह्द् ‘मेल््’ 
महणूच रट्च महणूच ज्ृे, पण त्् शबद्ंर् अरर ृस् शबदशत घेण््रे �ृच्् व् आपल्् सवपच्ंृह� 
्ेृ च्ह�; ृसे ृा त्् वेळा बोलण््रा ए् र्ल-ूब होृा, असे समजूच आपण ृे आज उपेतणा् 

समजले ्� झ्ले अस् च स्ंगृ् सरळ अरर ल्गूच ृे शलो् ्ौृु््सपद व्टृ्ृ. ए्् प्राच पूज् 

गरं््र्चे सहजगत्् �दलेल� �च त्् ््ळच्् लो््ंस �वशेष ल्ग ू पडण्र� ए् गोड सूरच् अश् 
ऐ�ृह्�स् दषट�चे ृे शलो् व्रले ृर! 

पण जर ्् मचुसममृ ाृाल शबद �च शबद ात््ल्ब्वध ,ृ अचुललंं ्, महणजेर ‘सच्ृच’ धमर 
महणूच हे दोच स्धे शलो् आरर्व््रे असृाल ृर घरोघर� ्ेवू् अचरर ्ोसळेल! आ�ण ृोह� 
सुध्र््ंच्् घरोघर चवहे, ृर सच्ृच बंधंूच््र! ््रण ्् प्रणा मचुसममृ ार् दंड् सुध्र्र 

अवध् प्ळृ्ृ, त््ंच््ृ बहुध् ्न्््ंरा च्वे वतसल ,् श्�लचा, मंजुल् अशा ‘सौम् असृ्ृ. पण 

मचुसममृ ास शबदशत ात््ल्ब्वधृ म्चण्र र्् ‘सच्ृच’ मंडळांृर मचूच्् ्् शलो््ंस प्््ख्ल� 
ृुडवूच, चवहे मचूचं् आवडृ्ृ ृार च्वे िेवणे छछोरपण् समजूच आ�ण मचूचे िेवू च्ेृ महणूच जा 
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च्वे स्ंवगृल� ृार धम र्च ु्ूल समजूच बहुध् िेवण््ृ ्ेृ्ृ. मचू महणृ्ृ, चद््ंरा च्वे ्न्््ंच् 
िेवणे �जृ्े प्प आहे ्�, ्््ोगे ृा ्न््् वरण््ल्देखाल �च�षरद होृे. पण आमच्् 
सच्ृचबंधंूच्् घरघर गंग ,् गोद्वर�, �सधुं, म् षण्, ््वेर�, चमरद्, ्मुच्, दरुडा ंरंरच वह्ृ आहेृ! 

चततच्मे मचु अशार गह्र म्चृ्ृ. पण आमच्् घर्द्र्ंृ ‘रो�हणा’ �दवस्ूवळ्् देखाल स्रख्् 
र्््ृ आहेृ! त््ंृह� ज््ंच् ‘र्ात’ हे च्वेर ्र्रर ं्स्वे अश् ््ळ्् ्ुळ्ुळाृ ्न्््ंच्ह� 
‘ृ्रे’ महणूच ह्् म्रच ्ळृ च ्ळृ त्् ाबर्र र््ंर् �चष््रण उपह्स होृ आहे आ�ण गोरर््प्च 

मुल�ंच् ‘ म् षणे’ महणूच सबंोधण््ृ ्ेृ आहे! मचूस्रख््ंच्् वेद्भ््स्िोर शुृाल्ह� ललच्ंरा 
ल�लृ च्वे ्ेृ् ज्ृ् ऐ््वाशा व्टृ्ृ, पण त््ंच्् शबद्चशबद्स अचुललंं ् म्चण्र र्् ्् ्टर 
सच्ृन््ंच्् घर� प्् िेवण््र् अव््श ्� ‘अक््, दगडे, ध�डे, �ं्े, �ंमे!’ अशा ए्र ह्््ह्् 

र्लू झ्ल�र महणूच समज्वे! 

वमत्ंरा च्वे ्न्््ंच् िेव ू च्ेृ महणूच मचुंगव्च �ल�हृ्ृ ृर�ह� त््ृ फ्रसे सव्रस् 

चसल््चे सुध्र् �ृ्डे दलुरत ्रण््स मो्ळ् आहे. जे वधपप्ड व् चारस व् ल्�लत्ह�च वमत त््ंरा 
च्वे ललच्ंच् शोंृ च्ह�ृ हे खरे. मुल�ल  ्ए �पपंळे! ए �चवडुगें! ए पोफळे! अशा च्वे शोंण्र च्ह�ृर 

पण ्ोमल ्न्््ंच् रंप्, ज्ई, जुई, म्लृा, गुल्ब, ह� च्वे �चद्च त्् फुल्ंर ा च्वे महणूच ृर�, 
शोंूचर ज्ृ्ृ. ृसेर चद््ंरा ्ोमल वण �्रा असृाल ृर ्मुच्, �सधुं, गंग्, गोद् ह� च्वे मचूचे 

त््ज् िर�वल� महणूचर आमह�ह� त््ज् म्चण््रे ््ह�ह� ््रण च्ह�. ृ्र्, रो�हणा, रंद ,ु इंद  ुह� 
च्वेह� ृश् गोरर््, रुणरुणाृ �च सुरेख मुल�ंच  ्िेवणे हे आलह्दद्््र ं्सृे. अर रृ् र मच ुंगव्च्ंरा 
व्�कृशत ए् स्धा आवड ्् दषट�चे ्् दोच शलो््ंृ उगार ओझरृे व्रूच पह्ण्र्् सुध्र््ंसर 

््् ृा ह� �चवड ्रणे शक् आहे. 

परंृु मचु शबदशत आजह� म्चाृ च्ह�ृ महणूच सुध्र््ंच् प्खणड महणण्र्् सच्ृचा बंधंूच् 
म्त ह� �चवड ्रणे शक् च्ह�. त््ंचा आजच्् आज मचुसममृ ाच्् ह्् सपषट �चवड् आ�ेरे प्लच 

्रण््स्ि� गंग्, गोद्, म् षण्, ं्गाररा, रो�हणा, रंप्, दगडा, ध�डा, �ं्� पंम�  ृस्र� च्वे प्लटूच ्् 
स्र््ंरा ब्रशा पुनह् ्ेल� प्�हजेृ. ्् शलो््ंच् अतरशत ात््ल्ब्वधृ म्चृ्र ््च््हपेत् जो 
मोि् अचरर ओूवण्र् आहे ृो ह् ्�, मचुसममृ ापम्णे ज्् मुल�ंरा अशा �च�षद च्वे ए्द् िेवल� गेल� 
त्् जनमंर लगच्ल् �च�षद िरृ्ृ!! ब्रश्स झ्लेल� रू् त््ंच्् ब्र्व््प्�ृ  पुरच उरण्र� आहे! 

चद�, वमत, चतत, ंा�ृ पंम�ृव्र् च्वे असणर्  ््न्ेस ‘चोदवहेृ र!’ वर च्े! त्, व्गं, खूळ पंम�ृ 

अवरणा् ्न््दोष्ंृर मुल�रे असे �च�षद च्वे पडलेले असणे ह्ह� दोष मचुसममृ ाचे अस् ए्् पंगृांृ 

बसवूच त््ंच् ए्र सम्च दंड स्ंवगृल् आहे - चोदवहेृ! महणजे स्र्् उपवर गंग्, गोद्, ं्गाररांरे 

पा�ृजावच आजरे आज आटूच ज्ण्र! स्र्् उपवर ज्ो�ृ म्वळण्र! रंप्वृारा आश् जळूच ख्् 

होण्र! आमच्् �ंमाल्र ््् ध�डाल् सुद् प्झर फुटूच त्् ध््ध्् रडू ल्गण्र! अशा च्वे 

�वशेषृत मह्र्ष््ृ घरोघर� असल््मुळे आजच्् उपवर ्न्््ंरा ह� �पू�र �पू�, बोहल््वर रूृ् 
रूृ् अ्सम्ृ ख्ल� ओूल� ज्ऊच, आजनम अधवृेच्् ख्ईृ ू्लल� ज्ण्र! जर मचुंगवंृ्ंर् 
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पत्े् शलो् अचुललंं  ्धम र्�्र म्चणे असेल ृर! इृ्ेर चवहे ृर अशा च्वे असण्र्  ्आमच्् 
सहसत्ववध म्ृ्-ंवगचांरा झ्लेल� लगचेह� अधम्र िरण्र!! 

आ�ण ह् सवर अचरर ््? त्् ाबर्र्् अच्गस ्ुम्र�ंचा, ्न्््ंचा व् �वव्�हृ्ंचा सवृत ््ह� 
घचघोर अपर्ध ्ेल् महणूच? चवहे! त््ंच्् ब्रश्स त््ंच्् आईब्प्ंचा त््ंरा च्वे �ंमा व् ध�डा, 
म् षण् व् ््वेर� िेवल� महणूच! महणूच त््ंच् ्ोणाह� वर च्े. त््ंर् रंग ््ळ् ्� गोर्, रप र्ंगले व् 
व्ईट असणे हे जसे त््ंच्् ह्ृरे चवहृे, ृसेर, आपले च्वे ््् अस्वे हेह� ब्रश्रे �दवशा त््ंच्् 
ह्ृरे चवहृे, पण त््ंच्् आईब्प्ंच्् रु्�स्ि� आजनम अ�वव्�हृ र्हण््रा �शत् �मळण्र त्् 
अचपर्धा ्न्््ंच्! - चोदवहेृ र!! 

आ�ण अशा च्वे िेवण््ृ आईब्प्ंरा ृर� एवू� ्ोणृा मोि� गळ् घोटण्र� रू् झ्ल�? च्वे ृे 

््् आ�ण �शत् ्ोणरा? �ंमा च्वे असले ृर त््रे ं्म् ्रच ट्््! ह� स्धा सूरच् ्र््रा ्् 
त्ा, व्गंा, रोरट�, हत््र� ्न््् वर च्े महणूच स्ंगण्र्् मह्दोष्ृर, एख्द� रंपा, रो�हणा, गंग्-
्मुच् पंम�ृ चुसृे च्वे असणे ह्ह� ृस्र मह्दोष समजूच ृे च्वे बदल् अस  ्अगद� सोप् उप्् च 

स्ंगृ्, त्् ्न््ेसर ‘चोदवहेृ र’ महणूच ए्दम धम र्�् से्ड््रा? मचुसममृ ार ह� ््् 

�वव्हव्वसर् ्� वैधव्व्वसर्? 
 
सच्ृचा ं्ष् आमच्् शु�ृसममृ ाच  ्

 ह्स््सपद ्रच सोडृे ृे असे! 
 
्न्््ंरा च्वे ्शा अस्वा ह� स्धा सूरच् सहजगत्् स्ंगण्रे हे शलो् ऐ�ृह्�स् दषट�चे 

व्रले असृ् त्् प्राच गरं््र्च्् ल�लृररा�वष्ा आपण्ंल् ्ौृु् व्टृे, ृेर मचुसममृ ाृाल 

शबद ात््ल्ब्वधृ, अचुललंं ्, धमरश्सत हो् महणूच सच्ृचा दषट�चे व्रू ज्ृ् �्ृा हे्ट �च 

ं््ड िरृ्ृ हे वर�ल उलगड््वरच ््ह�ृर� सपषट होईल असे आमह्ंस व्टृे. जा ह्् शलो््ंरा 
दगुर�ृ ृार मचुसममृ ाृाल शे्डो शलो््ंरा ह् सच्ृचा दषट�्ोच ्रच सोडृो. त्् प्राच �च पूज् 

गरं्रे चसृे सृोम म्ज�वण््र् मूखरपण्, त्् गरं्रे पदर�ह� चसृ् मूखरपण् ब्ंधूच त््स अगद� 
ह्स््सपदर चवहे ृर आजच्् पगृासह� उपदव ्रच िेवृो! ््सृव त्् गरं्ंरा ह� हेट्ळणा होऊ च्े 

महणूचर, त््रा खर� ्ोग्ृ्ह� उणा होऊ च्े महणूचर आ�ण त्् प्राच �च पूज् धमरश्सत�वष््रा 
आपण्ंस जा ्र््ोग् पूज्ृ् व्ट्व््स हवा ृाह� �चष््रण उण्वल� ज्ऊ च्े महणूचर आमह� त्् 
मचुसममृ ाृाल ृत््ल�च म�हल् वग र्रा प�र�सरृा द्ख�वण्र� वरचे ह्् लेखम्ले  ृ ‘आजह� 
अचुललंं ् असण्रे धमरश्सत’ महणूच देृ चसूच मचुसममृ ारे ््ह� सता�वष्् दंड्, �चब�ध, ं्व आ�ण 

ं्वच् अश् असृ एवू� चुसृा म्�हृा देण््च्् बुदाचेर ््् ृा देृ आहोृ. परंृु ृा सवर ्ेवळ 

ऐ�ृह्�स् दषट�चेर ््् ृा व्रल� ज्वा ह् आमर् अचुरोध (�शफ्रस) असल  ्ृर� ज्् ्ोण्स ृा 
ध्�मर्  व् ं्�व् �चषिेचे व्र्व््रा असृाल त््ंच्ह� अडरण पडू च्े महणूच आमह� ृे मूळ शलो्र 
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अचुकमे देऊच त््पुूे त््ंर् सरळ ं्व्रर देऊ. �जरे ्ुिे त््�वष्ा आमह्ंस �वशेष उललेख ्र्व्स् 
व्टेल �ृरे ृो आमर् महणूच �चर्ळ् देऊ. सममृ ाृाल शलो््ंृर �ृच्् शबद्रा व् अर र्रा ओू्ृ्ण 

्रच ृो दडप ूप्हण्र च्ह�. 
्् लेखम्लेच्  ् हेृूर् �वप् र्स होऊ च्े महणूच आ�ण ््ंृाल सवर शलो् ्ोणत्् ्सोट�चे 

प्रखले ज्वे ृे पत्े्� वेगळे स्ंगृ बसण््पेत् ्ोणत््ृर� दोच ृाच शलो््ंस ृा ्सोट� ल्वूच 

ब््�च््ंच्ह� ृा ृशार ल्व्वा अस् सवरस्म्न् अचुरोध (�शफ्रस) ्रण््चेर ््म ं्ग्वे महणूच 

ह् प्सृ्�व् लेख्ं् �ल�हल््चंृर आृ् पुू�ल लेख्ृ सतावग र्�वष्ारे मचुसममृ ाृाल ृे अत्ंृ  

उदबोध् �च आ्षर्  शलो् अचुकम्चे �दले ज्ृाल. 
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( २ ) 

प�हल्् लेख्ं््ृ ह्् लेखम्लेच्  ्ंू�म्े�वष्ा जे �ववेरच ्ेले त््च्् अचुसधं्च्पुरृ् इृ्् 
स्र्ंश स्ंगणे आवश्् आहे ्�, आमह� ््पुूे मचुसममृ ाृाल जे शलो् देण्र आहोृ ृे ात््ल्ब्वध  ृ

�्ंव् अचुललंं  ् �च्म महणूच चसूच मचुसममृ ाच्  ्््ळा आपल्् म�हल्वग र्रा �सर�ृ ्शा होृा 
ह््रे ए् ऐ�ृह्�स् वमतृ महणूचर होृ. त्् ््ळा आपल्् सम्ज्ृ जे �च्म �च �चब�ध (्््दे) 

उवरृ व्टले, �हृ््र् व्टले, पण ्ेवळ एवू््स्ि� ृे आजह� उवरृ व् �हृ््र् असलेर प्�हजेृ 

असे महटल््चे त््ंृाल अचे् �च्म �च �चब�ध �चष््रण ह्स््सपदृेस ृर� प्त होृ्ृ �्ंव् 
सम्जह्चास ृर� ््रण होृ्ृ, जसेच्् ृसे सवा््रले ृर. आ�ण आजच्् प�र�सरृास �हृ््र् 

वह्व् अस् त््ंच््ृूच अरर ््ूण््रा चसृा सकृा ्ेल� ृर त्् शलो््ंरा ्ुृरओू होऊच ए्े्् 
शलो््रे अरर अ्र् ं्ष्््र ्रृ्ृ अ्र् प््ररे! �मळूच पुनह् ए्व्क्ृ् होृ च्ह� ृा च्ह�र. 

््सृव हे शलो् ्ेवळ ऐ�ृह्�स  ्दषट�चेर व्र्वे. आजच्् प�र�सरृाृह� त््ंृ �्ृा ृर� �हृ््र् 

स्पडेल. ृे �हृ््र् महणूच अचुसर्वे. अचुललंं ् श्सत महणूच चवहेर आ�ण जे आज ह्�च््र् �च 

ह्स््सपद व्टेल ृे आज अचुसर च्े - पण ृेवू््स्ि� ह� सममृ ारा समम�ृ ह्�च््र् व् ह्स््सपद 

असल� प्�हजे अशा ंलृार समज ्रच च घेृ्, उलट त्् ््ळच्् ज्् इृर संस म् ृांरे धमरगरं आज 

उपलबध आहेृ त्् ब्ाबलोच, इ�जपृ, ज्ू, गा्, रोमच पंम�ृ, प्राच रोर रोर धमरगरं्शा �च 

�चब�धगरं्ंशा ृुलच् ्रृ् आमरा ह� प्राचृम समम�ृ अगपूजेच्् म्च्स सवररैव प्त आहे; आमच्् 
�हदंरु्ष््च्् त्् ््ळच्् जग्स आशर् र्चे रक् आ�ण पर्कम्चे ्ं�पृ ्रण्र्् उतृंुग, पबळ 

र्जप्स्द्च्् प्््र् ृो पूजचा् अवशेष आहे, अश्र स्दर ममतव्चे त्् प्राच सममृ ारा समम�  ृ

आमह� सनम्�चल� प्�हजे. ह� झ्ल� हे शलो् व्रण््रा आमरा ऐ�ृह्�स् दषट�. 
परंृु जर ्ोण्स ृे शलो् अचुललंं ्, ात््ल्ब्वधृ धमरश्सत महणूचह� अभ््�सणे असेल ृर 

त््सह� त््ंर् ृस् अभ््स ्रृ् ््व् ््सृव आमह� मूळरे शलो् �च त््ंर् ं्व्रर ्ोणृाह� 
मलल�च्रा मर्ेर च घुसडृ् देण्र आहो. आमह्ंस जर ््ह� �वशेष सुरव्व््रेर ृर ृे शलो््ख्ल� 
्ंस्मर्े वेगळे �लहूच सुरव.ू 

�जल् महणृ्ृ मचुसमम�ृ ृा आहे ंमगुसमम�  ृ

आज मचुसमम�ृ महणूच जो गंर आपण्ंशा आहे ृो मचुंगव्च्ंचा ररलेल् चसूच त््ंचा पूव� जे 

श्सत स्ंवगृले त््ंृाल ंमगुऋषांच् जे सवृतस आिवले ृे त््ंचा सवृतच्् शबद्ंृ त्् गरं्ृ गवंरले 

असे परम्र््््ृर सपषटपणे स्ंवगृले आहे. 

्रेदमुकृव्ाछ्सतं पुर् पमषटो मचुमर्  ्ः 
ृरेदं ्ू्मप्द् मतस््श्�नचबोधृ ःः ११९   -अर््् १ 

पत्े् अर््््रे शेवटरे व्क्ह� असेर आहे ्�, ‘अ�ृ म्चवे धमरश्सते ंमगुपोकृ्््ं स�ंहृ्््ं 
(अमु्) अर्््:! 
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अर रृ् र पसृुृच्् मचुसममृ ारे उतृरद्�्तव परमृत आ�ण पत्तपणे ंमगुऋषांरे आहे. 

मचुंगव्च्ंच्् उपदेश्ंरे ंमगऋषांचा ््ूलेले हे ए् ससं्रण आहे. ंमगुसं�हृ् हेर च्वे ह्् गरं्स 

्र्ररपणे शोंृे. 

मचुसममृ ार् ््ल 

प्राच गंर महटल्- मग आपल्््डाल असो व् इृर्ंर् असो - त््च्् ््ल्र् व्द दतृ महणूच 

पुूे उं् र्हृोर. आपल्् ह्् लेख्र् त्् व्द्शा फ्रस् संबंध चसल््चे इृ्े स्ंवगृले महणजे पुरे 
आहे ्�, आज जा पृ प�सरद आहे ृाृाल ््ह� ं्ग अत्ंृ  प्राच ््ळ्ृाल तैव�णर्  आ्रर्ष््च्् 
सम्ज�सरृार् �चदशर्  आहे आ�ण ए्ंदर पुसृ्ह� ््ह� झ्ले ृर� - प्तपृ अपव्द वगळूच - इसवा 
सच्च्् पूव�रा महणजे दोच सहसत वष र्पूव�च्् जवळप्सरा सम्ज�सर�  ृव�णरण्रे आहे. ्् एवू्् 
मोि्् गरं्ृ र्म््ण, ं्रृ, व् गाृ् ््ंर् उललेख स्पडणे दघुरट होृे. पण मह्ं्रृ्�द गरं्ृूच 

्ोण्् प्राच मचुसममृ ार् उललेख ृर� व्रंव्र स्पडृो, जसे- 

‘ृेष्ं धम र्च ्र्पूवर मचुत सव््ंंुवो बवाृ र ःः 
(आ�दपवर अ.९६)  

ह्् िळ् वसृु�सरृावरचह� ह् गंर, आज आहे अस् देखाल �्ृा प्राच आहे हे �दसूच ्ेृे. 

आृ् मचूृाल म�हल्�वष्् शलो् अचुकमे देऊ. 

मुल�ंरा च्वे 

सताण्ं सुखोद्मकूरं �वसपषट्रर मचोहरम र ः 
मंगल् ं�दघरवण र्नृशाव र्द्�ंध्चवृ र ः ३३ -अ. २ 

सुख्चे उचर्रृ् ्ेण््स्रखे, अररसूर्, म्ंगल्म ,् गोड आशाव र्द्तम् असे असूच जे अंत्वण� 
द�घर आहे असे च्वे मुल�स िेव्वे. (जसे ्शोद्, �वदलु्, साृ्, रम्) 

�सत््ंरे ससं््र 
अमांत्् ृु ्् �््ं सताण्म्वदशेषृत ः 
ससं््र्रर शर�रस् ्र्््लं ्र्कमम र ःः ६६ 

वैव्�ह्ो �ववधत सताण्ं ससं््रो वै�द्त सममृ तः 
प�ृसेव् गुरौ व्सो गमहर��गचप�र�क्् ःः ६७  -अ. २ 

�सत््ंरे ज्ृ्म र्�द ससं््र ्ोग् वेळा ्र्कम ्र्वे, पण ृे मतंर�हृ अस्वे. �वव्ह ह् �ृर् 
वै�द् ससं््र, प�ृसेव् ह् गुरगमहव्स, गमह म् त्े ह�र होम्�द् अ�गचसेव् हो्. 

�सत््ंरे अ�ंव्दच 

परपतचा ृु ्् सता स््दसबंनध  ्र ्ो�चृत ः 
ृ्ं बू््द ंवृात्ेवं सुंगे ंवगचा�ृ र ःः १२९ 

म्ृमषवस् म्ृुल्चा शवशूरर् �पृमषवस् ः 
सपं ूज्् गुरपतचावतसम्सृ  ्गुरं््र्  ्ःः १३१ -अ.२ 
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परसतास अ�ंव्�दृ्च  ्आपृ चसल््स ंवृा, सुंगे, ंवगचा, असे सबंोध्वे. म्वशा, म्मा, स्स,ू 

आत्् ्् गुरपतचापम्णेर पूज् म्च्व््. 
गुरपतचाशा वृरणू् 

गुरवतप�ृपूज््त स्ुत सवण र् गुर्ो�षृत ः 
असवण र्सृु सपं ूज््त पत्ुतर्च्�ंव्दचतै ःः २१०    -अ.२ 

गुरच्् सवणर �सत््ंस गुरपम्णेर म्च्वे, गुरच्् असवणर पतचास उतर्च �च अ�ंव्दच एवू् 
सनम्च द््व्. 

( ्् शलो््वरच पूव� ब्हमण गुरंच्ह� ््ह� ब्हमण पतचा असूचह� ््ह� तात्, वैश् आ�ण शदू 

ज्ृाच्् पतचाह� अस ू श्ृ हे सपषट होृे. ब्हमण गुरच्् ्् ब्हमणृेर पतन्् धम र्�वररद 

अ�वव्�हृ संबंध्च्् ्ेवळ पा�ृप्त े महणूच उलले�खलेल्  ् चसूच त्् धम र्च ु्ूल �वव्ह्च्् 
धमरपतन््र असृ. त््ंरा संृ �ृह� �वव्�हृ संृ ृापम्णेर गमह्ृ ए्त व्ूे. ब्हमण्ंरे ब्हमणेृर 
ं्् �्प्सूच झ्लेले संृ ्च ए्् ््ल� ब्हमणर समजले ज्ई आ�ण त््रपम्णे ्र्कमे तात्-

वैश््ंराह� व्वसर् होृा, हे पुूे अचुलोम�वव्ह�वष्  ्शलो््ंृ सपषट होईलर ) 

अभ्यजच ंसच्पच ंर ग्तोतस्दचमेव र ः 
गुरपतन्् च ््् र्�ण ्ेश्च्ं र पस्धचम रःः२११ 

गुरपतचा ृु ्ुव�ृच र्�ंव्द्ेह प्द्ोत ः 
पूणर�वशं�ृवष�ण गुणदोषौ �वज्चृ् ःः २१२ -अ. २ 

(परंृु) गुरपतचाल  ्नह्ऊ घ्लणे, ृेल म�दरणे, ह्ृप्् रगडणे, वेणाफेणा ्रणे अशा सेव् ्र च्े. 

गुरपतचा ्ुवृा असेल ृर ृरण �शष््चे �ृच्् प्््ल् सपशूरच चमस््र च्े. (परंृु पुूे २१७ व्् 
शलो््ृ ृा पव्स्हूच आल� असृ् प्दसपशरपूवर्  वंद्वे अस् पुनह् स्ध्रण �ववध स्ंवगृल् आहे.) ्् 
म् र्देरे ््रण असे ्�, 

सवं्व एष च्र�ण्ं चर्ण्�सह दषूणम ः 
अृोर र्नच पम्द्�नृ पमद्स ु�वप�शरृत ःः २१३ 

अ�वदव्ंसमल ंलो्े �वदव्ंसम�प व् पुचत ः 
पमद् ह्ुतपरं चेृंु ््मकोधवश्चुगम ःः २१४ 

म्त् सवसत् द�ुहत् व् च्�व�वकृ्सचो ंवेृ र ः 
बलव्�च�दरं््ग्मो �वदव्ंसम�प्षर�  ृःः २१५  -अ. २ 

(््रण ्�) च्र�ंर् सवं्वर पुरष्ंच् दोषपवण ्रण््र् असल््चे बुरद�व्च पुरष्चे पमद्ंच्् 
मोह्ृ च फसण््रा फ्र ््ळजा घेृल� प्�हजे. ृरणा ह्् अ�वदव्च्ल्र ्््, पण �वदव्च्ल् 
देखाल ््मकोध्ंच्् अचुषंगे उतपर््डे सहज चेऊ श्ृ्ृ. ( इृर्ंरा ृर गोषटर च्ो, पण ) आई, 

ंवगचा व् सवृतरा मुलगा असल� ृर� �ृच््शा ए््नृ्ृ असू च्े; ््रण इं�द््ंर् पबळ आवेग 

�वदव्च्ल् देखाल खेरूच चेृो. 
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म्ृेरा ्ोग्ृ् 
्ं म्ृ्�पृरौ कलेश ंसहेृे संंवे चमण्म र ः 
च ृस् �चष म् �ृत शक्् ्ृु� वषरशृैर�प ःः २२७ 

ृ एव �ह त्ो लो््सृ एव त् आशम्त ः 
ृ एव �ह त्ो वेद्सृ एवोकृ्सत्ो गच्तःः २३० 

््वतत्सृे जावे्ुसृ्वनच्न् ंसम्ररेृ र ः 
ृेषवेव �चत् ंशशूुष्ं ्ु् र्�तप्�हृे रृत ःः २३५ 

ातषवेृे�षव�ृ म् त्ं �ह पुरषस् सम्प्ृे ः 
एष धमरत परत स्त्दपुधम� न् उच्ृे ःः २३७    - अ. २ 

आपल््स जनम देृ्च् जे ्षट म्ृ्�पृर्ंच् होृ्ृ त््ंरा शृवष र्ृह� फेड होण्र च्ह�. गुर, 

म्ृ्, �पृ् हे ृाच वेद, आशम, अ�गच, होृ. त््ंच्् जनमंर त््ंरार शशूुष् अचन्ं्वे ्र्वा. ृार 

अ�ृ्ृरव्ृ्. ह् धमर स्त्ृ �च शेषि आहे, ब््� स्रे उपधमर. 
सतारतच ंदषु्ुल्द�प - 

श्रद्चत शुं ्ं �वद््म्दद�ृ्वर्द�प ः 
अनत््द�प परं धम� सतारतच ंदषु्ुल्द�प ःः २३८ 

�सत्ो रतच्न्रो �वद्् धमरत शौरं सुं्�षृम र ः 
�व�वध्�च र �शलप्�च सम्दे््�च सवरृ त ःः २४०    - अ.२ 

्�चषि ज्ृाप्सूचह� �वद््, रंड्ल्प्सूचह� मोतधमर, सुं्�षृ, रतच� आ�ण �सत्  ्दषु्ुल्ृह� 
स्पडल््स त््ंर ेगहण हवे ृेर ूच ्र्वे. 

 �वव्ह �वर्र 
अस�पणड्र ्् म्ृुरसगोत् र ्् �पृुत ः 
स् पशसृ् द�वज्ृाच्ं द्र्मर�ण मरैुच ःः ५ 

ह�च�क्ं �चषफुषं �चशछंदे्रोमश्शरसम र ः 
तय््म््व्पसम्�र�शवात्ु�षि्ुल्�च रःः ७ 

चोदवहेृ र ्�पल्ं ्न््ं च्वध््वगा र रोवगणाम रः 
च्लो�म््ं च्�ृलोम्ं च व्र्ट्ं च �पवगल्म रःः८ 
चतरवमतचद�च्मचां च्नत्पवरृ च्�म््म रः 
च प�्�हपेष्च्मचां च र ंाषणच्�म््म र ःः ९ 

अव्वग्ंगा सौम्च्मचा हंसव्रणग्�मचाम रः 
ृचुलोम्ेशदशच्ं ममदववगामुदवहेृ र �सत्म रःः १०    -अ. ३ 

म्ृेच्् �च �पत््च्् स�पडं्ृाल �च सगोत्ृाल ्न्् वजूरच �वव्ह ्रणे द�वज्ृांच् पशसृ 

आहे. ससं््रह�च, ्ेवळ �सत््ंरार संृ �ृ होण्र््, वेद्र््चशनू्, ्ेस्ळ, मूळव््ध, त्, 
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अ�गचम्ंद्, अपसम्र, ्ोड ्् रोग्ंचा गसृ अश् ्ुळ्ृल�, �पगंट ्ेस्ंर ा, अवध् अव्व्ंरा, रोगा, 
्ेशशनू्, व् ्ेस्ळ, बडबडा, �पवळ्् डोळ््ंरा, त््रपम्णे चतत, वमत, चद�, पवरृ , सपर, सेव्, 

अत्जं्�द अरर सुर�वण्रे �्ंव् ंाषण असण्रे �जरे च्वे आहे, अश् मुल�शा �वव्ह ्र च्े.  

�ंनचवण�् �वव्ह 

(वधूवर्ंर् ए्र वणर असल् प्�हजे अशा अट चवहृा.) 
सवण र्गे द�वज्ृाच्ं पशसृ् द्र्मर�णः 
््मसृसृु पवमतृ्च्�मम्त स्ुत कमश् वर्तःः१२ 

शदैूव ं्् र् शदूस् स् र सव् र �वशत सममृ ःे 

ृे र सव् रैव र्�शर ृ्शर सव्र्गजनमचतःः१३ 

प्�णगहणससं््रत सवण र्सूप�दश्ृेः 
असवण र्सव्ं �े्ो �ववधरदव्ह्मर�णःः ४३ 

शरत तात््् ग्ह्त पृोदो वैश््न्््ः 
वसचस् दश् ग्ह्् शदू्ोत म् षटवेदचेःः ४४    -अ. ३ 

परम�वव्ह ब्हमण, तात ,् वैश््चे सवणर सताशा ्रणे पशसृ. पुूे इचछ् असल््स इृरवण�् 

सताशाह� ख्ल�लपम्णे �वव्ह ्र्व्. शदू्चे ्ेवळ श�ूदणाशार �वव्ह ्र्व्. वैश््चे वैश् आ�ण शदू� 
अश् दोनह� वण �्च्् सताल् �वव्ह्वे. तात््चे तात्, वैश्, शदू, अश् �ृनह� वण �्च्् �सत््ंशा 
�वव्हण््स हर्ृ च्ह�. आ�ण ब्हमण्ंच् ृर ब्हमणापम्णेर तात ,् वैश्, शदू, ्् वण �्च्् 
�सत््ंच् �वव्ह ्रृ् ्ेृो. सवणर�वव्ह� (महणजे ब्हमण्र् ब्हमण्शा इ.) वधूचे वर्रे प्�णगहण 

्र्वे, असवणर �वव्ह्ृ (महणजे ब्हमण वर �च तात ,् वैश्, व् शदू वधू इ.) तात  ्वधूचे वर्च्् 
ब्ण्स, वैश् वधूचे तात् व् ब्हमण वर्च्् ह्ृच्् र्ब््च्् ब्जूस आ�ण शदू ्न्ेचे ब्हमण, 

तात्, वैश् वर्च्् अंग्वर�ल वसत्च्् दशेस धरच �वव्हसंस््र पूणरव्व्. ( ्् सममृ ाृाल हे 

तैव�णर् ्ंचा आपस्ंृ आ�ण शदू्ंसह असवणर �वव्ह धमरससं््रपूवर्  ्रण््स हर्ृ च्ह� महणूच 

स्ंगण्रे शलो् वै�द् ््ळ्च्् आगेम्गे आपल्् र्ष््रा ्ौटंुाब् प�र�सर�ृ वरातण्रे अृएव 

पुष्ळर प्राच असले प्�हजेृ. ब्हमण्च्् घर� ब्हमण सतासहर शदू पतचाह� ए््र पतचाच्् धम्र 
अवध््र्चे च्ंदे . ब्हमण्चे व् तात्वैश््चे शदू सताशा ‘संबंध’ िेव्व् इृ््र ््र् अरर चसूच ्् 
असवणर �सत्  ्ब्हमण्�द््ंच्् घर� ‘रखेल््’ महणूचर च्ंदृ असे चसूच त्् धमरपतचा महणूच वै�द  ्

धमरससं््र्ंचा वरलेल्् �वव्�हृ ं्् र् महणूचर च्ंदृ. ह� गोषट त््ंच्् �वव्हसंस््र्ंरा प्�णगहण, 

शरगहणपंम�ृ जा शेवटच्् शलो््ृ फोड ्रच स्ंवगृल� आहे ृावरच �च�वरव्दपणे �दसूच ्ेृे. 

इृ्ेर चवहे ृर त्् ््ळा ब्हमण्ंस व् तात््ंस वैश्शदू सताप्सूच झ्लेल� मुले ह� ब्हमण व् तात् 

वण रृ् र महणजे �पत््च्् वण रृ् र मोडृ हे पुूे �पृमस्वण्र सर्पण्रे जे शलो् ए्् प्रण्ृ ्ेण्र 
आहेृ त््वरच सप�षटले ज्ईलर. ब्हमण्च्् ए््र घर्ृ ब्हमण, तात ,् वैश्, शदू ्् र्रह� 
वण र्च्् �सत्् ं्् र् ्् च्त््चे ए्तर बसृ, उिृ, जेवाृ, वेण््फण्् ्र�ृ �च त््ंरा मुले स्र� 
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ब्हमण महणूचर ब्हमण्ंरे अवध््र समृेचे ंोगाृ. ब्हमण्ंस ब्हमण �सत््ंप्सूच झ्लेल्् 
मुल्ंसहर शदू �सत््ंप्सूच झ्लेल� मुलेह� ए््र बोहोल््वर उप्�चल� ज्ृ; त््ंरा मुजं ए्त वेदोकृ 

मंत्ंचा होई; ए््र वेदश्ळेृ ृा ए्वण�् महणूच वेद पिृ. ब्हमण्रा सखखा चसल� ृर� स्वत 

म्वशा, म्मा, आई, ंवगचा शदू ्ुटंुब्ृह� असे. ब्हमण्ंरा आजोळे शदू्ंच््ह� घर� असृ. ृार �सर�ृ 

तात् वैश््ंरा. अडरण ््् ृा शदू्ल् असे. शदू आपल� मुलगा ब्हमण्ल् देऊच त््र् अगद� वेदोकृ 

स्सर् होऊ श्े. शदू आपल� बह�ण ब्हमण्स व् वैश््स देऊच त््र् सखख् मेहुण् होऊ श्े. पण 

ब्हमण्स म्त आपल्् स्सरेपण्र् म्च देऊ श्ृ चसे. ब्हमण्च्् घर� �दलेल्  ्शदू म�हलेरा 
आई-त्् ब्हमण्रा स्सू महणूच सव्ग�ृल� ज्ई; त्् शदू म�हलेल् ‘आजा आल�!’ महणूच ब्हमण्ंरा 
मुले ल�डव्ळपणे ध्वृ ्वट्ळू श्ृ. श�ूदणार् च्ृू ब्हमण असे; तात् असे, वैश् असे. ृार 

उलट्प्लट, रकृ�मशण तात् वैश््ंच््ह� ्ुटंुब्ृूच र्लू असे. आज ्ो्णसर ब्हमण्रा आजा व् 
म्म् देशसर ब्हमण असणेह� �जरे दघुरट, आर्रब्ह् आहे, ृेरे वर�ल वसृु�सर�ृ �्ृाह� �वलतण 

व्टल�, ृर� ‘सच्ृच’ पता् बंधंूच्ह� ृा ए्् ््ळा ृशार होृा हे च्््रणे शक् च्ह�. ््रण 

मचुसममृ ाृले अतर अच अतर ात््ल्ब्वध  ृसत् आहे, हे त््ंरेर बाद आहे - सुध्र््ंरे चवहे! मचूरे हे 

शलो् ज्ृप्ृृोड् सुध्र् ्् च्त््चे होण्र्् सुध्रण्ंर् उपदेश महणूच त््चे �ल�हलेले च्ह�ृ; 

ृर ृे त्् ््ळच्् पर�लृ सम्ज�सरृास �च्ांतण्रे �च व�णरण्रे ‘�चब�ध’ आहेृ; त्् ््ळच्् 
वै�द् �च पौर्�ण् इ�ृह्स्�द ्र्ंृ ूच ह� सम्ज�सर�ृ अशार असल््रे पत्ंृरह� �मळृे. अचुलोम 

�वव्ह �च �पृमस्वण्र ह्् जोड �चब�ध्मुळे त्् ््ळ्ृ ए््र ब्हमण्र् म्म् तात ,् म्मा वैश्, 

म्में्ऊ शदू आ�ण आई शदू्णा अस ू श्े! ृार �सर�ृ तात  ् वैश््ंरा. अर रृ् र अचुलोमे्रच ्् 
होईच्, पण र्ृुवरण् र्रे रकृ वरप्सूच ख्लप्�ृ  पत्े््च्् चस्चस्ंृूच संृ ृ पव्हृ ज्ऊच सवर 
र्ष् रकृसंबंध्ंरे आपृपणे ए्जाव झ्लेले, अत्ंृ  �जवह्ळ््च्् सखख्् बंधुंवगचांच्् 
च्त््गोत््ंचा ए्हद् झ्लेले होृे. �जरे �वव्हह� धम्र, चबै�वध् होृे, �ृरे शदू, वैश्, तात्, 

ब्हमण पतचांरा मुले-मुल� ब्हमणर समजल� ज्ृ. ए््र प्ळण््ृ ं्वंडे महणूच �ृरे त्् ्ुटंुब्ृ, 

त्् वण रृ्  ‘रोट�बदं�र्’पशचह� ््ूण््रा सो् चवहृा हे ््ह� स्ंग्व््स च्ो. �जरे शदू पतचार् पुत 

ब्हमणर होई, �ृरे �ृच्् व् त््च्् ह्ृरे प्णा �पण््चे व् ं्ृ ख्ण््चे ज्ृ ज्णे शक्र चवहृे! 

मचुसममृ ारे हे शलो् ृर� ज्ृप्ृरत् वण र्शमा सच्ृन््ंच्् ज्ृारे चसूच ज्ृप्ृृोड् बेट�बंद� 
�च रोट�बदं� च म्चण्र र्् सुध्र््ंसर त््ृल्् त््ृ जवळ ्रण्रे आहेृ. मच ु ंगव्च ह्् 
शलो््पुरृे ृर� ‘वण र्शमा रोट�बदं �च बेट�बंद’ मडंळ्रे सदस् होण््र् संंव चसूच ‘ज्ृप्ृ ृोड् ’ 

मडंळ्च्् पट्वरर आपले च्वे च�द�वृालसे �दसृे. अर रृ् र मच ुंगव्च्ंरे हे शलो् असे वणर �वव्ह्स 

अचु्ूल आहेृ महणूचर ््ह� सुध्र् रोट�बंद� �च बेट�बंद�च्् आजच्् बो््ळलेल्् बेड्् ृोडृ्ृ 

असे चसूच हेह� शलो् उलट असृे ृर�ह� त््ंचा आज त्् ह्चा््र् आहेृ असे प्हृ्र ृत््ळ ृोडूच 

ट््ल््र असत््! 
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आ�ण आृ् ृोर आशर्र् ्र् ‘दश्प्लट’ (््नसफरसाच!) व्र््ंस ख्ल�ल शलो््ृ अ्सम्ृ 

प्हण््स �मळृो आहे! ब्हमण्चे शदू् ं्् र् ्रण््स हर्ृ च्ह� महणूच सपषट स्ंगूच �वव्ह्र् 
धमरससं््र ्स् अस्व् हेह� व�णरले असृ् हे ख्ल�ल शलो् अगद� ल्गोप्ि आ�ण अधेमधेर ्से 

द्ंडग्ई ्र�ृ घुसृ आहेृ प्ह्! ) 
च ब्हमणतात््ोर्पद्�प �ह �ृषिृोत ः 
्�समं�शरद�प वमतृ्नृे शदू् ं््�प�दश्ृेःः १४ 

शदू्ं श्चम्रोप् ब्हमणो ््त्धोग�ृम र ः 
जच�्तव् सुृं ृस््ं ब्हमण््देव ह�्ृे ःः १७ 

वमषल�फेचपाृस् �चतशव्सोपहृस् र ः 
ृस््ं रैव पसूृस् �चष म् �ृचर �वधा्ृे ःः १९    - अ. ३ 

्ोणत््ह� ब्हमण तात््चे अगद� व्टेल ृे झ्ले ृर� शदू सताशा ्ेवह्ह� �वव्ह ल्व ूच्े असेर 

सवर श्सत े स्ंगृ्ृ! शदू् सताशा श्च ्रृ्र ब्हमण अधोगृाल् ज्ृो; �ृच्् �ि््णा पुत 

उतप्�दृ् ब्हमण््सर मु्ृो. फ्र ्््, शदू्णाशा संंोग ृर र्होर; पण �ृच्् अधर्रे रंुबच 

घेण््चे चवहे, �ृर् शव्स अंग्वर पडेल इृक्् जवळ ज्ण््चेह� ब्हमण प�ृृ होृो. �ृच्् �ि््णा 
सुृ उतप्�दण््चे ल्गण्रे प्प ृर इृ्े ं्ं् र असृे, ्� त््ल् प््�शरृ देखाल च्ह�! 

(आृ् हे परसपर�वररद �चब�ध ए््र ््ळरे, सम्च अवध््र्रे, ए््र लेख््चे समं�ृलेले �च 

गवंरलेले असणे हे �्ृा अ�वशवसचा् आहे हे ््ह� स्ंग्व््स प्�हजे असे च्ह�. इचछ् असल््स 

शदू्णाशा लगच ्र; त््ंस धम र्रा हर्ृ च्ह�, इृ्ेर चवहे, ृर �ृच््प्सूच झ्लेल्  ्ृुझ्् मुल्ंस 

ब्हमणर समजले ज्ईल असे लेखा वरच देऊच प�हल्् शलो््र् मंत उचर्रच त्् आध्र्वर ृसे 

लगच ल्वूच ट््लेल््स लगेर दसुर र्् शलो््चे स्ंगणे ्�, व्टेल ृे झ्ले ृर� शदू सताशा लगच ्ेलेस - 

आृ् ृू �च ृुझा संृ �ृ प�ृृ होऊच ृुझ� देखाल ब्हमण् चषट झ्ले! - हे म् त् ्रण्र् धम र्र्त व् 
धमर् ्र ृर ्््, पण असे चुसृे �ल�हण्र् गरं््रह� �चववळ भ�मषटर असल् प्�हजे, चवहे ्््? 

अर रृ् र ्् गरं्च्् पूज् लेख््स भ�मषट महणण््रे प्ृ् ज््स ्रवृ च्ह� ृे आमच््स्रखे 

ऐ�ृह्�स् दषट�चेर ह् गंर व्रण्रे लो् असेर समजण्र ्�, ह्् शलो््ंपै्� बहुध् पत्े् शलो् 

�व�ंनच ््ळा �ंनच�ंनच आर्् �्चा ररूच ्् गरं्ृ त्् प्रण्ृ गोवूच महण्, घुसडूच महण्, पण 

पते�पलेल् आहे. 

ंूगं रृ्  खणृ्च् ए्े्् ससं म् ृाच्् ररचेरा चगरे ए््ख्लच्् ए्े्् रर्ृ जशा दबलेल� 
स्पडृ्ृ ृसेर ंूृ््ळच्् गं रृ्  खरूच ए््वर ए् रूलेले �ंनच ््ळच्् �ंनच सम्ज�सरृारे 

रर महणजे ए्े् शलो् होृ. त्् रर्ंरा परंपर् रोडक््ृ अशा - 
(१) प्राचृम ््ळा आ्र तैव�णर्  सतारतच� ‘सम्दे््�च सवरशत’ स्पडेल ृेर ूच सवा््र्वा; ृे 

धम र्�वररद च्ह� असे समजृ. तैव�णर् ्ंस शदू सताशा �वव्ह अगद� धम्र समजल् ज्ई, इृ्ेर चवहे, 

ृर शदू धमरपतचारे संृ ्च �पत््च्् व�रषि वण �्रे महणजे ब्हमण, तात् व् वैश्र गणले ज्ई. 
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त््मुळे ब्हमण्ं�द््ृ शदू्�द््ंरे रकृ स्रखे �मसळृ गेले. आजच्् ब्हमण्ंृ �्त्े् ्ुळ्ंच ्् 
शंं र्व्् �पू�ृाल आ्् शदू्णाह� असल्  ् प्�हजेृ. अर रृ् र आजरे र्ृुवरणा् �हदंरु्ष् ए्् 
रकृबाज्ंरार सं�मश संृ ृा आहे - अगद� रकृसंबंध्चे �चग�डृ अशा ए्र ज्ृ आहे. 

(२) पण त्् पूवर् ्ळा शदू हे रंग्चे ््ळे, रप्चे ूोबळ, बुदाचे मंद असल््चे त््ंरा ृा ह�चृ् 
म्ृेच्् ब्जूचे ृर� आ् �ृ्  �मसळूच आ् �्र् त्् वेळर् शवेृृर रंग आ�द गुण ाबघडृ्ृ असे प्हूच ृे 

च आवडण्र् ए् पत पबळ होृ गेल्. त््चे अचुलोम �वव्हह� घ्ृ् आहेृ असे िरवूच अश् 
�वव्ह्प्सूच झ्लेल� संृ �ृ वरच्् �पत््च्् वण रृ्  च ू्लृ् ख्लच्् म्ृेच्् वण रृ्  ू्ल्वा असे 

िर�वले. हेर म्ृमस्वण्र. महणजे पूव� शदू् ं् �्प्सूच ब्हमण्स झ्लेल  ्पुत ब्हमणर िरे; ृो ह्् 
पुूच्् ््ळा शदू िर ल्गल्. ृार गोषट इृर वण�् �वव्ह्ंरा! 

(३) पुूे ृार वणरशदुृेच्् रतण्रा पवम�ृ ज्सृर मळमळ्् सवं्व्रा होऊच आ् �्चा शदू् 
सताशा �वव्हर ्र च्े; ब्हमण्ंचा ृर �ृर् शव्स ल्गेल इृ्ेह� �ृच््जवळ ज्ऊ च्े अस् ्ड् 

�चब�ध र्लू झ्ल् आ�ण हळूहळू त््र न््््चे ब्हमण्र् तात््�द््ंशाह� �वव्ह परम अपशसृ �च 

चंृ र धमरब्ह् िरृ र्लल्. ृोर �चब�ध इृर वण �्च्ह� ल्गू पडृ ्ेवळ �च �ंळ सवणर �वव्हर (महणजे 

ब्हमण्ंरे ब्हमण्ंशार इत््�द ) र्लू झ्ले; धम्र िरले. त््ृ ब्हमण्�द वण �ृ्  देशसर, ्ो्णसर, 

बंग्ल�, पंज्बा, शवै, वैषणव पंम�ृ अचे् उपज्ृांरा ंर पडृ्र त्् ए््र वण र्च्् उपज्ृाृह� 
�वव्ह �च�षद िरले आ�ण ह् आजर् चऊ पुरंय्े �च दह् रुल�ंर् ह्स््सपद ब्ष्ळपण् म्जल्! 

्् पत्े् प््र�वर सम्ज रूृ्र त्् त्् ््ळर् �चब�ध त्् त्् धमर् ्र्ंचार अचुषटुप्ृ 

गोवूच ह्् मचुसममृ ाृ घुसडूच िेवल्. पण प�हले �वरद्र� शलो् च ग्ळृ्! ््रण ृे ग्ळणे दघुरट होृे; 

त््ृ ंर ट््णे गरं्च्् �चर�चर्ळ्् पृांच्् उृ्र र््ंच्् वेळा अवध् सोपे ज्ई. त्् पत्े् चवाच 

अचुषटुप ररण्र र््चे त््च्् ््ळच्् प�र�सरृाृ ृे अचुषटुप लो्�हृ्रे समजूच ररले. ््रण 

उद्हरण्रर, ब्हमण्ंच् पूव� व्टेल त्् वण र्रा सता सवा््रण््र् असलेल् अवध््र त््ंच् ह्् चव्् 
�चब�ध्पम्णे सोड्व्र ल्गल्. त््ंच्् उपंोग्च्् आ�ण सुख्च्् ्तसे आळ्र बसल्. त््ंचा 
आपण्ंवर सं्म्र् ह् सव र्ृ अवध् ं्र जो ल्दचू घेृल् ृो त््ंर् प्म्�ण  ्त््गर वणरशदुाच्् 
र्े््रर होृ्. त््ंच् ्ोग् व्टले ृे त्् त्् ््ळच्् ब्हमण, तात ,् वैश््ंचा ्ेले. त््ंर् पशच त््ंचा 
त््ंच् परवडल् ृस् सोडवल्. 

रु्ले ृे त््ंर ेचवहे, ृर त््ंच्् ह्् ृ्तपुरत्् �ंनच आ�ण परसपर�वररद �चब�ध्स सुसगंृ �च 

ात््ल्ब्वधृ म्चूच ए््र गरं््र्च्् च्ंव्वर ए््र गरं्ृ दडपूच देण्र र्् ‘शु�ृसमम�ृपुर्णोकृ’ 

सच्ृचा पवमतृारे हो्. मचुसममृ ाृाल शबदच शबद आजह� म्न् असल्र प्�हजे �च ृा अगद� सुसगं  ृ

शलो््ंचार ंरल� आहे; ए््र मचूचे �ल�हल� आहे असे म्चण्रे ‘सच्ृचा’ हे �वसरृ्ृ ्�, त्् गरं्स 

असे सुसगंृ िर�वण््स्ि� ृो ए््र गरं््र्चे �ल�हल् असे महणृ्र ृो �ल�हण्र् म्त भ�मषट 

िरृो! गरं्र् म्च व्ू�वण््च्् ध्ंदल�ृ गरं््र्सर मूख रृ्  ओूले ज्ृ आहे ््रे त््ंस ं्च र्हृ 

च्ह�! 
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पण ऐ�ृह्�स् दषट�चे ह� स्र� आप�तृ टळृे. हे शलो् ए्् गरं््र्रे व् ए्् ््ळरे चसूच ृे 

�ंनच�ंनच ््ळरे �चब�ध ्ोणाृर� पुूे सं्�लृ ्रच ह्् ‘सगंह्’ृ गो�वले. ृो पत्े् शलो् 

परसपर�वररद असल  ्ृर� ए्े्् ््ळच्् इ�ृह्स्रे प्च आहे आ�ण ृे स्रे ए्त ओळाचे व्रले, ्� 
ह्् ‘वणर �च �वव्ह’ �वष््र् कमव्र �व््स �च इ�ृह्स आपल््पुूे वरतपट्स्रख् आ्षर्  

सुसगंृाचे उं् र्हृो.  
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( ३ ) 

गेल्् लेख्ं््ृ ब्हमण्�द््ंचा शदू् सताशाह� ल्�वलेले अचुलोम �वव्ह धम्र आ�ण रू असृ हे 

स्ंगण्र र्् शलो््प्�ृ  अचुकम आलेल् होृ्. 
�वव्ह�ववध - प�सद असलेले ब्हम, दैव, आषर, प्ज्पत्, आसुर, ग्ंधवर, र्तस �च पैश्र हे आि 

प््र �च त््ंरा लतणे स्ंवगृल� आहेृ. पै्� - 
षड्चुपूव् र् �वपस् ततस् रृुरो ऽ वर्च ः 
�वटशदू्ोसृु ृ्चेव �वद््दम् र्चर्तस्च ःः २३    -अ.३ 

प�हले सह् प््र ब्हमण्ंच्, शेवटरे र्र तात््ंच ,् आ�ण आसुर, ग्ंधवर पैश्र हे वैश्शदू्स 

धम्र आहेृ. ( अर रृ् र पत्े््रे �व�शषट प््र सोडले ृर� र्र� वण �्च् आसुर आ�ण ग्ंधवर हे दोच 

प््ररे �वव्ह धम्र आहेृ हे सपषट होृे. पै्� ्न्ेल् �्ंव् �ृच्् आपृेषट्ंच् धच देऊच �ृल् वरणे 

ह् आसुर �वव्ह, आ�ण ग्ंधव र्रे लतण स्ंवगृले आहे ृे असे)- 

इचछ््न्ोन्सं् ोगत ्न््््शर वरस् र ः 
ग्ंधवरत स ृु �व�े्ो मरैुन्त ््मसंंवत ःः३२ 

    -अ. ३ 

परसपर्ंच््र अचुमृाचे �्ंव् परसपर्ंर् ््मसंंोग झ्ल््चंृ रह� ्न्् �च वर हे दोघे सवृतर 

�वव्ह्ृ ए्मे््स वरृ्ृ ृो सहव्सोतृरर चवहे, ृर संं ोगोतृर �वव्हह� ग्ंधवर�वव्ह हो्. ृो 
ब्हमण्ंप्सूच शदू्ंप्�ृ  सवर वण �्स वैध �च धम्र महणूच स्ंवगृल् आहे आ�ण पैश्र �वव्ह ज््ृ 

सुपृ, मतृ, बेशदु ्न्ेर् ंोग बळ्चे घेृल् ज्ृो ृो प््र अधम हो्. 

स प्�पषिो �वव्ह्च्ं पशै्रशर्षटमोऽधमतःः३४    -अ. ३ 

ऋृु््ल�वर्र - रजोदशरच्चंृ र सोळ् �दवसप्�ृ  �सत््ंर् ऋृु््ळ म्चल् आहे. प�हले र्र 
सपश र्स अचुवरृ. अ्र्वा �च ृेर्वा र्तह� सम्गम्स �च�षद. शेषर्ता उकृ. 

ऋृुत सव्ं्�व्त सताण्ं र्त्त षोडश सममृ ्तः 
रृु�ंर�रृरैत स्धरमहो�ंत सद�वग�हरृ ैत ःः  ४६ इ. पै्� - 
्ुगम्सु पुत् ज््नृे �सत्ो ्ुगम्स ुर्ातषुःः ४८  -अ.३ 

सह्व््, आिव््, दह्व्् अश् समसंख््  ् र्ता सम्गम झ्ल् ृर पुत; �वषमसंख््् र्ता 
्न्् दसुरे ््रण - 

पुम्नपुसं ो वध्े शकेु सता ंवत्वध्े �सत््त ः 
समे ऽ पुम्नपु�ंसत्ौ व् ताणे लपे र �वप्र् त ःः४९    -अ. ३ 

पुरषवा्र अवध् असल््स पुत होृो; सतावा्र अवध  ् असल््स ्न््; समवा्र असल््स 

चपुसं्  व् ए् मुलग् �च ए् मुलगा असे जुळे होृे; सतवर�हृ वा् र्चे गंरर र्हृ च्ह�. ( जर 
गंर�व�्च्च्् पगृामुळे ््�वष्ारा ह� मृे खोट� िरल� ृर ‘्नमचुरवदृ र ृदेषजं’ ्् सूत्नव्े 

मचुसममृ ाृ आहेृ ृार मृे प्ोग्नृा खोट� िरल� ृर� खर� म्च््रा ््? ‘वरच्तपवम�तृ’च्् 
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शबद�चषि परंपरेचे ृा खोट� पडल� ृर� खर�ंर म्च्वा ल्गण्र! गहण्ंरे ््रण र्हू-्ेृूरे ्ुद हे च्ह� हे 

प्ोग�सद झ्ल््वरह� जसे अजूच ‘दे द्च! सुटे वगररह्ण!’ हे र्लू आहेर आपले! परंृु अद्ृच - अप-टु-

डेट - पवमतृाच्् आमह् मंडळांस ह� द्ं�ं् अडरण पडृ च्ह�. मचुसममृ ाच्् ््ळच्् �्च्चुरप त््ंचा 
सुरले ृे �सद्नृ �ल�हले. दोच हज्र वष र्ृ मचुष््र् अचुंव व्ूूच प्ोग्नृा अवध् ृथ् �च्म 

स्पडृ्र ृे सवा््रच पूव�रा रु्�रा मृे सोडूच देणे हेर पगृरे लतण. पूवरज्ंच्् �्च्ृ ंर ट््णे 

ह्र पूवरज्ंच्ह� इषट व्टेल अस् पूवरज्ंर् खर् अ�ंम्च हो्. ह्् अद्््वतपण्ृर �हदं ुर्ष््रे खरे 
्ल््ण स्धूच जग्च्् पुूे दोच प्वले ज्ण््रा धम् त््ृ उतपनच होऊ श्ण्र� आहे. पण मचूस 

ात््ल्ब्वधृ म्चण््च्् शु�ृसमम�ृपुर्णोकृ पवमतृाचे दोच हज्र वष र्पूव�च्् �व�्च्च्् 
म्ग्सलेल्् �सरृाृूच आपले प्ऊल पुूे पडण््रा शक्ृ्र खुटंृे. 

गम�हणारा ्ोग्ृ् - ््पुूे स्ृ आि शलो््ंृ च्र�रा ्ोग्ृ् सुरसपणे व�णरलेल� आहे. 

उद्हरण्रर, ख्ल�ल शलो् पह् - 
�पृम�ंभ र्ृम�ंशरैृ्त प�ृ�ंद�वरैसृर् ः 
पूज्् ंूष�्ृव््शर बहु्ल््णमापसु�ंत ःः ५५ 

्त च््रसृु पूज्नृे रमनृे ृत देवृ्त ः 
्तैसृ्सृु च पूजनृे सव र्सृत्फल्त �क््तःः ५६ 

संृ ुषटो ं््र् ् ंृ र् ंत र् ं्् र् ृरैव र ः 
्�समनचेव ्ुले �चत् ं्ल््णं ृत व ैधुवम रःः६० 

्�द �ह सता च रोरेृ पुम्ंस ंच पमोद्ेृ र ः 
अपमोद्त्ुत पुसंत पजच ंच पवृरृ े ःः ६१    -अ. ३ 

�पत््चे, ं्व्चे, पृाचे, �दर्चे �सत््ंच् आदर्वे, अलं् ्र्वे. ज्् ्ुल्ृ च्र� पूजचा् म्चल्् 
ज्ृ्ृ त््ंृ देवृ्ह� रमृ्ृ. ज््ंृ च्र� पूज् च्ह�ृ त््ृ सवर धमर�क्् �चषफळ होृ्ृ.प�ृपतचा 
परसपर्ंस संृोष�वृ्ृ त्् ्ुल्रेर  ्ल््ण होृे. प�ृपतचा परसपर पमु�दृ असृाल ृर संृ �ृह� 
पसनच असृे. अपमु�द  ृअसृाल ृर संृ �ृ होृर च्ह�. 

श्द�दवस आ�ण म्ंस्शच - ( ्् सममृ ावरच हे �च�वरव्दपणे �दसूच ्ेृे ्�, ब्हमण्ंसुरद् सवर वणर 
म्ंस �च मतस् पूव� ख्ृ असृ. त््ंृ धम र्�वररद आर्रण समजले ज्ृ चसे. म्ंस �च म्से ख्णे हे 

धम र्�वररद चसे; इृ्ेर चवहे ृर ्�, श्दपंम�ृ हव््व्पसगंा ृर म्स्ंरे �च मतस््रे ंोजच हे 

ब्हमण्ंचाह� ्ेलेर प्�हजे अस् धमर होृ्! आज आपल्् द्�वड ब्हमण्ंच्् �सत््ंस हे व्रूच मोि् 
धक्् बसेल. परंृु अजूचा अचे् ज्ृांच्् ब्हमण्ंृ म्ंस, बंग्ल�पंम�ृ ब्हमण्ंृ म्से पत्ह� 
ख्ृ्ृर. ्ेवळ मचुसममृ ाृ आहे ृोर धमर म्च्व््र् असेल ृर म्ंस �च म्से ख्ण््स अगद� 
ज्�ृब�हष्््र अस् मह्च अधमर समजण्रे आजरे ब्हमणर ‘सच्ृच’ धम र्च्् अगद� उलट व्गण्रे 
प्खंड लो् िरृ असूच म्ंस �च म्से ख्ण्रे स्रसवृपंम�ृ ब्हमणर खरे पं�कृप्वच सच्ृचा 
ब्हमण िरृ्ृ. मचुसममृ ाच्् ््ळा ब्हमण म�हल्ंच्ह� चुसृे ं्ृवरण ्रृ् ्ेऊच ्से ं्गृ चसे; 
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पत्े् सद्र्र� ब्हमण सताल् ब्रर््रा स्गुृा, प�््ंरा आमट� आ�ण म्सोळारे च्च् प््र 
असण्र् सव्ंप्् ्स् ्र्व् ल्गे त््रा रोडा ्लपच् ्ेण््स्ि� श्द�ववध�वष्् ््ह� शलो् 

ख्ल� देृ आहो ) - 
ं�्ं ंोज्ं र �व�वधं मूल्�च र फल्�च र ः 
हद््�च रैव म्ंस्�च प्च्�च सुरंा�ण र ःः २२७ 

ह�व्र�चररर्त्् ्चर्चनत््् ्लप्ृे ः 
�पृमभ्ो �ववधव्ृं ृतपव�््म्शेषृत ःः २६६ 

दवौ म्सौ मतस्म्ंसेच तानम्स्नह्�रणेच ृु ः 
औरभेण्र रृुरत श््ुचेच्र पंर वै ःः २६८ 

षणम्स्ंशछ्गम्ंसेच प्षरृ ेच र सपृ व ैः 
अषट्वेणस् म्ंसेच रौरवेण चवैव ृु ःः २६९ 

दश म्स्ंसृु ृमप्�नृ वर्हम�हष्�मषैत ः 
शश्ूमर् ोसृु म्ंसेच म्स्चे््दशवै ृु ःः २७० 

््लश््ं मह्शल््त खडगलोह्�मष ंमधुः 
आचनत्््ैव ्लप्नृ मुन्नच्�चर सवरशतःः २७२    -अ. ३ 

(श्दसम्ा ब्हमण्ंसृव) च्च् प््ररा फळे, मुळे, रवरर अशा च्च् प््ररा म्ंसे �च प्चदव्� 
(व्ू्वां). �पृर्ंच् ्ोणरे पद्रर अ�परले असृ् �्ृा �दवस ृम�पृ होृे ृे ्ोषट् असे - मतस्म्ंस्चे 

दोच म�हचे, ह�रणम्ंस �दल््स ृाच म�हचे, अजम्ंस्चे र्र, प्तम्ंस्चे प्र, ब्र्-वरत-ममग-एणममग, 

ररममग ््ंचा अचुकमे सह् ृे चऊ म�हचेप्�ृ  ृम�पृ होृे. र्चडु्र्च्् म्ंस्चे �च र्चरेड््च्् म्ंस्चे 

�पृर दह् म�हचे ृमपृ होृ्ृ; सस् �च ््सव ््ंचा अ्र् म�हचे; ््ळ्् ं्ज््, मह्शल् मतस्, 

ृ्ंबड् ब्र्, ग�ड् ््ंच्् म्ंस्चे, मध्चे, अचंृ  ््ळ �पृर्ंरा ृम�पृ होृे!! 

( त्् वेळेच्् ब्हमण �सत््ंच्देखाल म्से �च म्ंसे ््ंरा �्ृा प््ररा पकव्नचे ्रृ् ्ेृ 

असृाल आ�ण आज श्द्च्् �दवशा च्च् ं्ज््प्ल््ंच् वररृ्वररृ् स�प््घर जसे गजबजूच ज्ृे, 

ृसे त्् ््ळा ब्हमण्ंच्् स�प््घर्ृ म्से �च म्ंस वररच धुऊच स्फसूफ ्रृ्च् आमच्् 
स�वळ्् म्ृ्-ंवगचा �्ृा ग र्  होृ असृाल ृे वरत डोळ््ंपुूे उंे र्हृे. जर मचूर् पत्े् शबद 

ात््ल्ब्वधृ धमर म्च््र् असेल ृर ्् प्रणा ृर� सुध्र््ंहूच ब्हमण सच्ृचार अत्ंृ  

धमररवंसा �च अपर्धा िरण्रे आहेृ! वर�ल म्ंस �च म्से ््ंच्् ्ेलेल्् च्च् ‘रर्र ’ पद्र र्रा 
रट् चुसत्् आमच्् �पृर्ंच्र ल्गलेल� चवहृा. हे र्चडु्र्�द््ंरे म्ंस त््ंचा चुसृे अदश्रप्चे 

हंुगूचर ं्गृ चवहृे; ृर त््ंस ृे पोर�वण््स्ि� �पृमसर्चा �च्ो�जलेल्  ् ब्हमण्ंच्् पोट्ंच्् 
टप्लपेट�ृर ट्््वे ल्गे. परलो्� ृे अनच पोर�वण्र� दसुर� सो्र चसे. ह््मुळे श्दा् महणूच जो 
जो प�वत, शवुरंूरृ  �च सच्चसरं््शाल �वपवर बोल्�वल  ्ज्ई, त््चे त््चे ृे म्ंस �च म्से ख्ललेर 

प्�हजेृ अस् मच ुंगव्च्ंर् ्ड् दंड् पुू�ल शलो् उदघो�षृ आहे! ) 
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�च्ुकृसृु ्र्न्््ं ्ो म्ंस ंच्�तृ म्चवत ः 
स पेत् पशुृ ्ं ््�ृ संंव्चे्�वशं�ृम र ःः ३५    -अ.५ 

श्दपसंगा �च्ुकृ असृ्ह� जो हट्चे म्ंस ख्ृ च्ह�, ृो मचुष् मेल््चंृर ए्वास जनम 

पशु् ो�च प्वृो! ्�्मर्े ृर म्ंस ख्णे �वप्ंरे ्ृरव् आहे; इृ्ेर चसूच ृो म्रल् ज्ण्र् 
पशपुतासुद् उतृम गृाल् ज्ृो! ्् अर र्च्् अचे् शलो््ंपै्� दोचृाच व्चगास्ि� देृ आहे - 

पो्तृं ंत्ेनम्ंस ंब्हमण्च्ं र ््म््् ः 
्र्�ववध �च्ुकृसृु प्ण्च्मेव र्त््े ःः २७ 

क�तव् सव्ं व्प्ुतप्द् परोफृमेव व् ः 
देव्च �पृमंशर््र�्तव् ख्दनम्ंस ंच दषु्�ृःः३२ 

च्तृ् दषु्त्दनच्द््नप्�णचोऽहन्हन्�पः 
ध्तवै समषट् ह््द््शर प्�णचोऽतृ्र एव रःः३० 

्�्रर पशवत समषट्त सव्मेव सव्ंंुव् ः 
्�शर ंूत्ै सवरस् ृसम्द्�े वधोऽवधत ःः ३९ 

ओषर्त पशवो वमत्�सृ्�रत प्तणसृर् ः 
्�्र� �चधचं प्पृ्त प्पचुवत्ुतसमृ ात पुचतःः ४०    -अ. ५ 

पोतण ्रच ख्लले असृ् म्ंस ख्ण््स हर्ृ च्ह�. श्रद्ंृ प्ण सं् ट� �्ंव् इचछ् 
झ्ल््सह� ब्हमण्चे म्ंस ख्वे. ज्् अर� ख्ण्र् वगर देव्चे उतपनच ्ेल ,् ृसेर ख्द् प्णाह� 
त््चेर ख्द् महणूच उतप्�दले आहेृ, त्् अर� ख्ण्र र््चे ृे ख्द् प्ण््रे म्ंस्�द अनच पत्ह� 
ख्लले ृर� दोष घडृ च्ह�. (्�्�वष्ा ृर बोलणेर च्ो. ््रण-) पश ुहे ्�्ररर सवृत देव्चे �च�मरले 

आहेृ. सव �्च्् ्ल््ण्रर असण्र्  ् ्�्ृ पशूरंा �हसं्र खर� अ�हसं् आहे. ्�्ृ म्रलेले पश ु

जनम्ंृर� उत्षरर प्वृ्ृ. 

( आपल्् सवर वण र्च्् म्ृ्-ंवगचा म्ंस ख्ृ असृ आ�ण ृेह� ध्�मर्  ्ृरव् महणूच. हे 

द्ख�वण्र र्् अश् अचे् शलो््ंमर्े आगेम्गे ्् सममृ ाृ चेहमा घडृे ृसे ््ह� प्रणा घडूच ््ह� 
झ्ले ृर� ्ोणाह� म्ंस ख्ऊ च्े अश् अर र्रहे� शलो् घुसलेले �दसृ्ृ! ऐ�ृह्�स् दषट्् परम म्ंस 

बेखट् ब्हमण्�द् ख्ृ; पुूे ृे व्ईट व्टू ल्गले. ृेवह् ््ह�जण्ंचा िर�वले ्�, ्ेवळ वै�द् 

धमरपसंगा श्द्�्�द मतंपूृ ृेव �ूर म्ंस ख्वे; इृर पसंगा च्ह�. आ�ण द््, अ�हसं्पंम�ृ ं्वच्ंमुळे 

पुूेपुूे म्ंस मुळार ख्ऊ च्े ह्र धमर असे मृ बळ्वले. ज््चे त््चे आपले शलो् ्् सममृ ाृ गोवले. 

म्ंश्सच् �वररद शलो््ंरा व्चगा महणूच हे शलो् पह् )  
मधुप र्  र ्�े र �पृमदैवृ्मर�ण ः 
अतवै पशवो �हसं्् च्न्तते्बवानमचुत ःः ४१ 

एषवर�षु पशचू �हसंनवेदृतव्रर�व्�वजत ः 
आतम्चं र पशु ंरैव गम्त्ुतृम्ं ग�ृम र ःः ४२ 
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च् म् तव् प्�णच्ं �हसं्ं म्ंसमुतपद्ृे कववरृ र ः 
च र प्�णवधत सवग्रसृसमनम्ंस ं�ववजर् ेृ रःः ४८ 

समुतप�तृं र म्ंसस  ्वधबंधौ र दे�हच्म र ः 
पसमा�् �चव �ृृ सवरम्ंसस् ंतण्ृ र ःः ४९ 

    -अ.५ 

मधुप र् -्�-श्द ह््ंृर पश�ुहसं् ्र्वा. इृरत ्ेवह्ह� ्र च्े. जो वेदमू�ृ र ब्हमण मधुप र् -
्�-श्द्�द््ंृ पश ुम्रृो ृो सवृतल्र चवहे ृर त्् पशलु्�ह उतृम ग�ृ �मळवूच देृो. (पण लगेर 

््च््�वरद उलट� घेऊच स्ंगृ्ृ -) प्ण््ंरा �हसं् ्ेल� ृरर म्ंस ख्ृ् ्ेृे; �हसं् ्ेवह्ह� सवग्र 
चसृे; ््सृव उतृम ग�ृ हवा असलेल््ंचा म्ंस ख्ऊ च्े. प्ण््ंरे ह्ल �च म्ंस्रा 
(शकुशो�णृ्�द््ंप्सूच होण्र� ग�लचछ) उतप�तृ �ववंरूच ्ोण्रेह� म्ंस ख्णे मुळार वज्र म्च्वे! 

( अश् प््रच्् अचे् परसपर�वरद शलो््ंरा �खरडा ्् प्रणा झ्लेल� आहे. ृा ए््र 

गरं््र्चे ्ेल� असल््स ृो भ्ंृर असल् प्�हजे �्ंव् हे परसपर�वरद शलो् अचे्जण्ंरे असूच 

ह्् सममृ ाृ चुसृे सगं�हले आहेृ. ्् दोच उलगड््ंपै्� मचुंगव्च्वेर प�हल् अ्ोग् आरोप 

्रण््पेत् प्म्�ण् सुध्र् दसुर्र म्गर सवा््रृ्ृ आ�ण म्ंश्सच ्र्वे ्� च्ह� ह् पशच 

प्ोग्नृा पटण्र र्् अद्््वृ र वैद्् �्च्चेर सोड�वृ्ृ. ‘म्ंस ख्लले ृर त्् पशसूुद् ख्ण्र् 
सवग र्स ज्ृो’ �्ंव् ‘म्णस्र् जाव गेल् ृर� पशरू् ज्ऊ च्े महणूच म्ंस ख्ऊ च््’ हे हज्रो 
वष �्पूव� अमु् ऋषांरे मृ होृे एवू्् पोराज्ृ श्सत्ध्र्वरच चवहे. जे असले ‘श्सत्ध्र’ 

परसपर�वरदृेमुळे परसपर्ंस परं्रेर लट्े प्डृ्ृ त््ंच्् प्रणा पत्त�चषि, प्ोगतम, 

अद्ृच �व�्च जे स्ंगेल ृेर आज त््ृल्् त््ृ ग्ह् हो्.) आृ् ब्हमण वग र्चे ्््््् ख्ऊ 

च्े ृे स्ंगृ्च् मचुसमम�  ृ्ड् आ�् देृे - 

‘छत््ं �वडवर्हं र लशचु ंग्म्ुक्ुटम र ः 
पल्णडु ंगमजंचं रैव मत्् जगरव् पृेद द�वजतःः’ १९ -अ.५ 

छा््, ग्वडुक्र, लसूण, ग्व्�बड्, ््ंद् आ�ण ग्जर हे पद्रर द�वज्चे ्ळूच सवरच 

ख्लल््स ृत््ल प�ृृ होृो! ( च्ळृ ख्लल््सह� प््�शरतृ्व्रूच श�ुद च्ह�! मचुसमम�  ृ

अप�रवृरचा् आहे महणूच जे महणृ्ृ त्् आमच्् सच्ृच बंधंूर् आजर् आर्र मचुसममृ ाप्सूच 

�्ृा दरू गेल् आहे ृो प्ह्! �च�षद च्ह�, ख्वे, महणूच मचुसमम�ृ ज््स महणजे ृे म्ंसमतस  ्आज 

सच्ृच ब्हमण्ंस अत्ंृ  �च�षद आ�ण मचुसमम�  ृ जे ख्लले असृ् ब्हमण ृत््ल प�ृृ होृो 
महणूच महणृे ृे ््ंदे, लसूण, ग्जर, खरवस, घ्रगे पंम�ृ पद्रर ब्हमण्ंच्् घरोघर ख्लले ज्ृ 

आहेृ. र्ष्�हृ्स्ि� असपमश्ोद्र, श�ुदपंम�ृ सुध्रण् ्र प्हण्र र््ंवर ‘मचुसमम�ृर् सच्ृच धमर 
उचछे�दण्रे प्खंड’ महणूच ृुटूच पडूच र्ल््चंृर ंट�ंतु  ्मडंळा आपल्् अडड््ृ �वस्व््रा 
्रमणू् महणूच त््र ््ंद््रा ंजा, ं्जा, वरवड् उडवाृ आहेृ आ�ण ग्जरे ृर उजळ म्थ््चे 
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र्लृ्र्लृ् ्चरांर ख्ृ गजरृ ्हेृ, ्� ‘आमर् शु�ृसमम�ृपुर्णोकृ धमर अप�रवृरचा् आहे! 

वरच्ृ र पवम�तृवररच्�नचवम�तृत’!) 
सतासवं्व �च सरंतण 

असवृंत्त �सत्त ््् र्त फुषैत सवै�दरव्�चशम रः 
�वष्ेषु र सजजनत्त ससंर्प्् आतमचो वशेःः२ 

�पृ् रत�ृ ्ौम्रे ंृ र् रत�ृ ्ौवचे ः 
रत�नृ सर�वरे पुत्त च सता सव्ृंा्महर�ृ ःः ३ 

अर्तृ् गमहे रद्त पुरषैर्पृ््�र�ंत ः 
आतम्चम्तमच् ््सृु रते् ुसृ्त सुर्तृ्तःः १२ 

चैृ ् रपं पर�तनृे च्स्ं व्�स सं�सर�ृत ः 
सुरपं व् ्ुरप ंव् पुम्�चत्ेव ंुजंृे ःः १४ 

एवं सवं्व ं�्तव्स्ं पज्प�ृ �चसगरजम र ः 
परमं ्तचम्�ृषिेतपुरषो रतणं प�ृ ःः १६ 

च्�सृ सताण्ं �क्् मंतै�र�ृ धम� व्व�सर�ृत ः 
�च�र�ंद्् ह्मतं्शर �सत्ोऽचमृ �मृा �सर�ृतःः१८   -अ. ९ 

�सत््ंच् त््ंच्् �वष््सकृाप्सूच र्तण््स्ि� र्तं�दवस पुरष्ंचा आपल्् अधाच िेव्वे. 

्ौम्् रृ्  �पृ्, ्ौवच्ृ ंृ र्, व्धरक््ृ पुत ह्र त््ंर् प्ल्. त््ंच्् अधाच �सत््ंचा रह्वे. �सत्् 
सव्ृंा््ल् ्ोग् च्ह�ृ. पुरष्ंचा अगद� घर्ृ ्�डूच िेवले ृर� त्् सुर्तृ र्हण्र च्ह�ृ. 

सवृतल्र रताल ृार खर� सुर्तृ; ््रण पज्पृाचे �सत््ंर् सवं्वर अस् घडवल् आहे, ्� त्् 
रप्स व् व््स प्हृ च्ह�ृ. सुरप व् �वरप, पुरष महटल्, ्� त््ंस हव्स् होृो. ््सृव त््ंस 

परक््ंप्सूच दरू िेवण््रा पर्््षि् ्र्वा. �सत््ंर ेज्ृ्म र्�द स्रे ससं््र मतंह�च असृ्ृ. च् 
त््ंच् मंत महणण््र् अवध््र! सता सवं्वृतर अचमृ  आहे असे श्सत स्ंगृे! ( ््हूचह� ्ड् ं्षेृ 

�ल�हलेले अश्र �वर्र्ंरे सतादोष�वष्  ्शलो् बहुृ आहेृ. त्् प्रणा इृ्ेर र््चा िेव््रे ्�, 
श्सत््र पुरष होृे. जर श्सत््र �सत््ह� असत्  ् ृर पुरषदोष व�णरृ ्च् हेर शलो् त््ंचा 
पुरष्ंच्ह� इृक््र ्र्ृथ्पणे ल्वण््स सोडले चसृे. पुनह् �सत््ंरा रोरवा व�णरण्रे, व् सता 
�चद�च्् अगद� उलट असे शलो्ह� आहेृ. त््ंरा व्चगा पूव� �दलेल�र आहे. त्् परसपर-�वरदृेच्् 
दोष्ंरे ््रण, ह� मृे �चर�चर्ळ्् ््ळा �ंनच�ंनच शलो्््र्ंरा असृ्ह� ए्् मचूच््र च्ंव्वर 
दडपूच �दल� आहेृ हेर हो्. ््सृव त््ंृ मचूरे ्ोणृे ृेह� स्ंगणे ्ि�ण पडृे. त्् ््ळा 
म�हल्ं�वष्ा पुरषवग र्रे मृपव्ह �्ृा प््ररे होृे, इृ्� ऐ�ृह्�स् म्�हृा देण््पुरृ्र त््ंर् 
उप्ोग. हेह� �वसरृ् ््म  ्च्े ्�, ब््बलच्् जुन्् ्र्र्प्सूच ृो अगद� अव र्राच ्र्र्प्�ृ  

सतावग र्�वष्ारे असेर आ�ण ््हूचह� �चदं् �वर्र बहुृे् धमरगरं्ंृूच ि््ाि््ा �वखुरलेले 

आूळृ्ृ.) �सत्् ज्त्् अश् ‘रंरल’ �च ‘अशुं ’ असल्् ृर� चाट र्तल्् ृर - 
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््दगगुणेच ंृ र् सता सं् ुज्ेृ ्र्�ववध ः 
ृ्दगगुण् स् ंव�ृ समुदेणेव �चमचग  ्ःः २२ 

अतम्ल् व�सषिेच सं्ुकतृेऽधम्ो�चज् ः 
श्रवगा मनदप्लेच जग्म्भ्हरणा्ृ्म र ःः २३ 

एृ्शर्न््शर लो्ेऽ�समनचफषटपसूृ्त ः 
उत्षर ्ो�षृत प्पृ्त सवैत सवैंरृ मरगुणैत शुं तै ःः २४ -अ. ९ 

समुद्चे चद� ृशा ंत् र्च्् सगंृाचे सता उत्षरह� प्वृे. अतम्ल् ह� चार ज्ृारा सता 
व�शषि्चे वरल�. मनदप्ल ऋषाशा श्रंगार् सं् ोग झ्ल्. अश् आणखा �्त्े् रणड्लपंम�ृ ह�च 

ज्ृाच्् �सत्् उतृम प�ृ प्पृ झ्ल््चे जगृ्ल् पूजचा् वह्व्् इृक्् उत्षरल््! ( व�शषि्चे 

र्णड्ल�शा लगच ल्वले. ‘व�शषिर्णड्ल�मुप्ेमे’ अशा शु�ृह� आहे. व�शषि्स्रख्् पृामुळे ृा 
र्ंड्ल�ह� रोरपद प्वल�. सपृषषच््सह पूजचा् सर्च प्वण्र� अरंधृा ृा ह�र रणड्ल्न्् 
अतम्ल् हो्, स्ंदपुर्ण्ृह� ृा ्र् आहे. ्् शलो््ृ र्णड्ल्�द ह�च समजलेल्  ् ्न््ंरे 

ब्हमण्ंशा झ्लेले हे �वव्ह ज्�ृब्ह् महणूच �च�ंदलेले च्ह�ृ; इृ्ेर चवहे, ृर �हृप�रण्मा महणूच 

पशसेंचे उलले�खले आहेृ. ृे ए्दोचर �ि््णा झ्ले च्ह�ृ ृर ‘अश् प््ररा अचे् �हृप�रण्मा 
उद्हरणे’ ह� सपषट �चद��शल� आहेृ. पुनह् ‘सतारतचं दषु्ुल्द�प’ ्् मचूच्् दसुर र्् ए्् �च्म्र्ह� 
ह्र प�रण्म होृ असल  ् प्�हजे. ब्हमण्�द््ंशा रणड्ल्ंच्् �सत््देखाल धमर�ववध्ुकृ �वव्ह 

ल्वाृ आ�ण त््ंरा ज्ृ पृारा ृार िरच त्् ऋ�षृुल् रोरवास रूूच ऋ�षवृ र पू�जल््ह� ज्ऊ 

श्ृ. देशसर ब्हमण्रा मुलगा ्ो्णसर ब्हमण्ंचाह� ्रणे च्ह�; बंग्ल� ब्हमण्चे ृर च्ह�र 

च्ह�, ह्र आमच्् पूवरज्ंर् अप�रवृरचा् सच्ृच धमर हो्! असे मचुसममृ ाच््र शपरेवर स्ंगण्रे 
आमरे सच्ृचा धमरब्ंधव हे व�शषि्�द् र्णड्ल्न््् वरण्रे �च मचूचे पश�ंसलेले पूवरज ‘आमच्् 
पूवरज्ंृ ले चवहेृ!’ महणूच स्ंगू धजृाल ्््? व�शषि्�द गोतज ब्हमण्ंरा ्ोणरा च् ्ोणरा 
प�पृ्मह� ृर� र्णड्ल्न््् ह� होृा ; आमह् ब्हमण्ंृ र्ंड्ल्ंरे रकृ आहे. ‘ह�च्ो�च 

असपमश््�द्’ हे ब्हमण्ंरे म्वसं्ऊ आहेृ हे सपषट आहे! ) 
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( ४ ) 

म्गाल सवर लेख्ं््ंृ बहुध् मचुसममृ ाृाल अर््््ंर्र अचुकम अचुसरलेल  ् असल््मुळे 

म�हलेच्् �वव्ह, ्ोग्ृ्, र्हणा पंम�ृसंबंधारा म्�हृा त्् त्् �वष््ंच्् अचुकम्चे ए्त 

संगृव्र देृ् आल� च्ह�. ््रण मचुसममृ ाृ पत्े् �वष््रे स्रे �चब�ध ए्त �दलेलेर च्ह�ृ. पूव� 
मचुसममृ ाच्् मूळ गरं्ृ ृशा ज्् त्् �वष््रा रर र् त्् त्् अर््््ृ सं्�लृपणे अस्वा हे 

अर््््ंच्् च्म्रण्वरच �च त््ृाल ए्ंदर�ृल्् शलो््ंवरच सपषट होृे; पण शृ््चुशृ्े 

ज््स जे व्टेल ृे मृ जुळेल �ृरे आगेम्गे मर्े प्तपृ शलो् घ्लूच गोवले ज्ृ ज्ृ आजरा 
मृ्ंरा �खरडा, �वष््ंरा संग�ृ सुटूच, झ्लेल� त्् पुसृ््ृ आूळृ अस्वा हेर अचुम्च ्रणे ं्ग 

पडृे. उद्हरण्रर, चवव् अर््् पह्. ््ृ सतापुरष्ंच्  ्सं् ोग�वप्ोग्ृ ््् संबंध अस्वे त््ृ 

‘धम् र्च व�््�म श्शवृ्च’ अशा प�हल््र शलो््ृ प�ृ�् ्ेल� आहे. त््पम्णे त्् अर््््ृ 

परम व्वसर् असृ् अर्च् द्ूृ्�द् प्रणा, शदू प्रणा, र्ज्चे ््् दंड द््व्, हेर ्से 

अस्वेृ पंम�ृ अगद� �चर्ळ्् प्रणांच्् र्जधम र्चा ृो अर््् खचरूच ंरल् आहे! 

््मुळे म�हल्संबध्ंच्् �चर�चर्ळ्् प्रण्ंवर�ल मृे, �सत््ंच्् सृु�ृ�चदं ,् इत््�द �वष् 

पुचत पुनह् आल््स्रखे व्टले ृर� अर््््ंच्् अचुकम्स अचुसरणे ृर अप�रह््र होृे. ृर्�प �वष् 

जर� ृो ृो �फरच आल् ृर�, मृे �च �ववध�चषेध म्गच्् अर््््ंहूच जा चवाच ृार ृेवू� आमह� 
�चवडल््मुळे म्�हृारा म्त पुचर�कृ ्् लेखम्लेृ सहस् घडू �दल� च्ह�. 

पुच�वरव्ह�चषेध 

सताचे, �ृर् प�ृ शालर�हृ, गुणर�हृ, सवेचछ्र्र� असल् ृर� चेहमा देव्पम्णे त््रा शशूुष् 
्र्वा आ�ण ृो मेल््चंृरह� पुत चसल् ृर�ह� आमरण बहमर्र प्ळूच अ�वव्�हृ र्ह्वेत - 

�वशालत ््मवमतृो व् गुणैव र् प�रव�जरृ त ः 
उपर्रत �सत्् स्रव्् सृृं देववृ र प�ृतःः १५४ 

््मं ृु तप्े्ेहं पुषपमूलफलैत शुं तै ः 
च ृु च्म्�प गमह�््ृ र पत्ौ पेृे परस् ृु ःः १५७ 

ममृ े ंृर�र स्रवा सता बहमर �् व्व�सरृ् ः 
सवगर गचछत्पुत्�प ्र् ृे बहमर्�रणत ःः १६०   -अ. ५ 

सवृतर् प�ृ मेल््चंृर बहमर्रचृ्चे फलमूल्ंचा देह �झजवृ, अन् पुरष्रे च्वेह� च घेृ् 
सताचे आमरण व्ग्वे ह् झ्ल् सुशाल सतार् धमर. पण सवृतरा सुशाल सता मेल््वर पुरष्चे ्से 

व्ग्वे? ृर लगेर स्ंगृ्ृ:- 

ं्् र्् ै पूवरम्�रण् ैदतव्गचाचनत््मर�ण ः 
पुचद र्र�क््ं ्ु् र्तपुचर्ध्चमेव र ःः १६८    -अ. ५ 

पतचा मेल� असृ् �ृरे ्र्�ववध दहच ्रच पृाचे पुनह् लगच ्र्वे आ�ण गमहसर्शम्रा 
अ�गचपूज् पुनह् ्र्पूवर र्लव्वा. 
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आृ् वर�ल �वधव्धम र्च्् अगद� उलट अस् �वधव्धमर अर््् ९ मर्े ्स् स्ंगृ्ृ ृो पह्:- 
 �च्ोग�वर्र  
्दन्गोषु वमषंो वतस्च्ं जच्ेचछृम र ः 
गो�मच्मेव ृे वतस् मोघं स्ं�दृम्षरं म र ःः ५० 

ृरैव्तेातणो बाजं परतेतपव्�पणत ः 
्ुवर�नृ ताेतण्मर� च बाजा लंृे फलम र ःः ५१ 

फलं तवच�ंसंध्  ्ताेतण्ं बा�जच्ं ृर् ः 
पत्तं ताेतण्मर� बाज्द्ो�चगरर�्सा ःः ५२ 

देवर्द व् स�पडं्द व् �सत्् सम्य�च्ुकृ्् ः 
पजे�पसृ्वधगनृव्् संृ ्चस् प�रत्े ःः ५९ 

�वधव्््ं �च्ुकृसृु घमृ ्कृो व्ग्ृो �च�श ः 
ए्मुतप्द्ेतपुत ंच द�वृा्ं ्रंरच ःः ६० - अ. ९ 

ज््पम्णे ग्�च् वमषं्प्सूच शंं र व्सरे जर� झ्ल� ृर� ृा त्् त्् वमषं्ंच्् धन््रा समजल� 
ज्ृ च्ह�ृ ृर ृा ज््रा ग्् त््रांर व्सरे समजल� ज्ृ्ृ, त््रपम्णे �सत्ेल् झ्लेल� संृ �ृ, 

्ोणच््ह� बाज्प्सूच असल� ृर� ृा ज््रा सता त््रार समजल� प्�हजे. ततेबाज्र् न्््र ्ेरे 

ल्गू. ज््च्् शेृ्ृ उगवृे त््रे ध्न्. मग त््ंर ेबाज (उडत्् प्खर्चे, व्र र्चे व् अन् ्ोण्् 
सव्मा चसलेल्् पर्चे) ट््लेले असो! संृ ृाच्् सव्�मतव्च्् पशचा ‘बाज्हूच ्ो�चर शेषि’ ह्र 

न््् खर्. ््सृव सवृतच्् बाज्प्सूच पुत प्�पृ च झ्ल� असृ् सवृतच्् सताल् �च्ुकृ अश् 
परपुरष बाज्प्सूच जो पुत होृो ृो त्् परक््र् च होृ् ृो सताच्् पृार्र िरल् प्�हजे. ््रण 

पतचा ह� पृारे तेत आहे. त्् तते्च्् उतपनच्र् सव्मा ृो पृार हो्. महणूच वंशत््रे सं् ट 

ट्ळण््स्ि� अवध म् ृ अचु�ेचे �दर््डूच व् स�पडं्ृाल पुरष््डूच - ृे परपुरष असृ्ह� त््ंशा 
पृापम्णे संबंध िेवूच - पजोतप�तृ ्र्वा. (प�ृ �जवंृ असलेल्् सतार् ह् �वर्र झ्ल्. ृोर न््् 

�वधवेल्ह� ल्गू आहे. �ृचेह� वडाल म्णस्ंरा अचु�् घेऊच संृ �ृत् ट्ळण््स्ि� �च्ुकृ पुरष्ंरे 

बाज ध्रण ्र्वे.) अश् र�ृाचे जो पुरष �च्ुकृ होईल त््चे त्् दसुर र््च्् पतचाशा सम्गम ्रृ्च् 
सव �्ग्स ृूप ल्वूच, मौच धरच, र्ता ए््ंृ्ृ ंेट� ं््व््. ए् पुत होईृोप्�ृ र त््चे त्् परसताशा 
रृ्वे. ह� म् र्द् उललघं ूच दसुर् पुत होईृो ृो �च्ुकृसंबंध व्ूव ूच्े. (‘च द�वृा् ं्रंरच!’ ) 

( पण इृक्् ्ड्पणे ए््र पुत्स उतप्�दण््पुरृ्र संबंध िेव्व् अशा सपषट म् र्द  ् ्् 
शलो््ृ घ्ृलेल� असृ्ह� लगेर ख्लच्् शलो््ृ त््च्् अगद� उलट शलो् ्ेृो ) ्�त- 

द�वृा्मे्े पजच ंमन्नृे सताष ुृद�वदत ः 
अ�चवमरृ ं �च्ोग्र� पश्नृो धमरृ सृ्ोत ःः ६१ -अ. ९ 

ए् मुलग् असूच चसूच स्रख्र. ््रण ृो पट्च मरृ् पुनह् वंशत््रा �ंृा! असे समजूच ृा 
�ं�ृ शक्ृो चक्� च्ह�शा ्रण््च्् हेृूचे ््ह� धमरवेतृे आर््र दसुर् पुत होईृो त्् परसताशा 
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�च्ुकृ्चे रृ्व््स धम र्रा हर्ृ च्ह� असे म्चृ्ृ. पण मग म्त ृा दोघे पुनह् पूवरवृ र पमर् झ्ल� 
प्�हजेृ. त््पुूेह� त््ंचा ््मसंबंध िेवल््स ृा प�ृृ होृाल. 

(वर�ल ं्ग्ृ �च्ोग�वधारे ततेबाज्�द ृ्�तव् स�वसृर ्ो�टकम्सुद  ्समररच ्रच त््ृ 

सपषटपणे धम र्च ु्ूल महटले असृ्ह� लगेर प्िोप्ि त््च्् �वरद हे शलो् ्से ्ेृ्ृ ृे प्ह्ःः ) 
च्न्�सम�नवधव् च्र� �च्ोकृव्् द�वज्�ृ�ंत ः 
अन्�सम�नह �च्ुयज्च् धम� हन्ुत सच्ृचम र ःः६४ 

चोदव्�ह्ेषु मंतेष ु�च्ोगत ्�त्रृ े कववरृ र ः 
च �वव्ह�वध्वुकृं �वधव्वेदच ंपुचत ःः ६५ 

अ्ं द�वजै�हर �वदव�दत पशधुम� �वग�हरृ त ः 
मचुष््ण्म�प पोकृो वेचे र्ज्ं पश्स�ृ ःः ६६ 

समह�म�खल्ं ंुयजच र्ज�षरपवरत पुर् ः 
वण र्च्ं सं् रं रके ््मोपहृरेृचत ःः ६७  -अ. ९ 

�वधव् च्र�ल् ्ोणत््ह� पुरष्शा �च्ोजू च्े. �वधवेल् �च्ोग्चे परपुरष्शा रृू देणे ह् सच्ृच 

धम र्र् घ्ृ हो्! �वव्हमंत्ृ �च्ोग ( शुृांचा) ्ुिेह� स्ंवगृलेल् च्ह�. �वधव्�वव्हह� स्ंवगृलेल  ्

च्ह�. �वधव्�वव्ह आ�ण �च्ोग ह् ्ेवळ पशधुमर हो्! मचुष््ृ ह� दषुट र�ू ‘र्ज�षरपवर’ वेचर्ज्चे 

््मलोलुपृेचे त््र् बु�दभशं झ्ल् असृ् प्डल� आ�ण वणर सं् र ्ेल्. पण �ृल  ्‘�वगहर�नृ स्धवत’ 
सजजच लो् अत्ंृ  �चदं ,् अधम्र, समजृ्ृ. 

(�च्ोग्रा ‘पशधुमर’ महणूच इृ्� ्ड् �चदं् ्ेल््चंृरह� पुनह् ्् अर््््ृर चवहे, ृर इृरतह� 
‘धम्र’ महणूचर त्् �वधार् पपंर ्ेल् आहे! अस् उलटसुलट मृ्ंर् ग�धळ ्स् स्रख् र्ललेल  ्

आहे, त््रा व्चगा महणूच ््र अर््््ृाल वर�ल शलो््ंचंृ र आलेले ख्ल�ल शलो् पह् -) 
्सृलपजत पमाृस् कल�बस् व््वधृस् र ः 
सवधम�ण �च्ुकृ्््ं स पुतत ततेजत सममृ तःः१६७ 

औरसत तेतजशरैव दतृत म् ातम एव र ः 
गूूोतपनचोऽप�वदशर द्््द् ब्ंधव्शर षट ःः१५९ 

औरसततेजौ पुतौ �पृम�रकरस् ं्वगचौ ः 
दश्परे ृु कमशो गोत�रकर्ंशं्वगचत ःः १६५ 

हरेतृत �च्ुकृ्््ं ज्ृत पुतो ्रौरसत ः 
ताेत्स् ृु ृदबाजं धमरृ त पसवशर सत ःः१४५ -अ. ९ 

प�ृ व्रल् असृ् �वधवेचे �च्ोग�वधाचे उतप्�दलेल  ्पुतर चवहे ृर प�ृ �जवंृ असृ्ह� ृो कल�ब व् 
व््वधगसृ असल््स व�डल्ंच्् अचु�ेचे त््च्् सतास परपुरष्शा �च्ोग�वधाचे सम्गम ्रच जो 
पुत होृो ृोह� तेतज पुत समजल् ज्व्. औरसपुत्पम्णेर ह् तेतज पुतह� धम्र असूच त््ल् पुत्रे 
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श्द्�द् सवर अवध््र आहेृ. ््रण ृो ‘द्््द’ आहे. इृ्ेर चवहे, ृर ृो तेतज पुत दतृ् पुत्हूच 

शेषि आहे.  

(मचूचंा दह् पुत स्ंवगृले. औरस, तेतज, दतृ, म् ातम महणजे पुतवृ र म्चलेल्; गूूोतपनच महणजे 

लगच्चंृर सताल  ््ोण्् अ�्ृ मचुष््प्सूच पृाल् च स्ंगृ् झ्लेल  ्पुत; त््वर त्् पृारार सतृ् 
असल््चे ृो पुत हो्. लगच्पूव� सता ्न्् असृ् �ृल् ्ोण््डूच गुपृपणे जो पुत होृो ृो�ह �ृच्् 
लगच्चंृरच्् पृार्र समजल् ज्ृो, ृो ््चाच. �वव्ह ्रृ्च् सता ग�ंरणा असल््स ृे पृाल् 
म्ह�ृ असो व् चसो, पण �ृल् होण्र् पुतह� �ृच्् पृार्र िरृो, ृो सहोू. �व्ृ घेृलेल  ्ृो क�ृ. 

�वधवेचे �वव्ह ्ेल् असृ् होृो ृो पौचंरव. ट््ूच �दलेल् �च इृर्ंचा व्ू�वलेल  ्ृो अप�वद. 

ह्् दह् प््रच्् पुत्ंृ  औरस �च तेतज हे शेषि होृ. ह्् पुत्ंच्् प््र्ंवरच सतापुरष्संबंधा 
मचुष््ंरा पवम�तृ त्् त्् सत््ुग्ृह� आजच्् ्�ल्ुग्पेत् ्ोणच््ह� प््रे अवध् सं्ृ होृा 
असे फ्रसे �दसृ च्ह�. �सत््ंर ेअसले संबंध अगद� अपव्द महणूच श्सत््र्ंचा दलुरत ्रण््इृ्े 

ृुरळ्ह� चवहृे. इृ्ेर चवहे, ृर वर�ल प््ररे संबंध इृ्े व्रंव्र घडृ ्�, त््ंर ेसवृंत वग�्रण 

्रच �पृमसंपतृाच्् व्टणाृ त्् त्् पुत्ंर  ेअंश िर�वणे धमर् ्र्ंच्ह� ं्ग पड्वे! 

�वव्हसंबंध �जृ्े सं्ृ �च ए््�नृ् असृाल �ृृ्� त्् सम्ज्रा वैव्�ह् चा�ृ पशसृृर हो् 

असे जर महण्व््रे ृर ह्् ्�ल्ुग्ृाल वैव्�ह् चा�ृ त्् सत्तेृ ्दव्प्र ्ुग्ृाल चाृापेत् 
अवध् शेषि हो् असेह� म्चले प्�हजे. ््रण आजरे श्सत औरस �च दतृ् ्् दोच प््रच्् पुत्च्ंर 

पुत समजृे. ््चाच, सहोू, गूूोतपनच, तेतज पंम�ृ पुत्ंच् पूव�पम्णे म्ृ्�पृर्ंस ‘पुं’च्म चर््ंृ ूच 

ृ्रण्रे ‘पुत’ च समजृ् आज उलट ृसे संबंध ृश् म्ृ्�पृर्ंस चर््ृ ू्लण्रेर समजले ज्ृ्ृ. 

पण सत््ुग्�द् पूव�च्् ्ुग्ंृ  ृर तेतज, गूूोतपनच, सहोू, ््चाच अश् संबंध्रे पुतह� 
म्ृ्�पृर्ंस ‘पुं’ च्म चर््ृूच ृ्रण्रेर समजले ज्ृ. तेतज �च गूूोतपनच हे ृर ‘द्््द्ंच््’ 
पशसृ वग र्ृ मोडृ �च त््ंस श्द्र्ह� प्ट अवध््र �मळे! ्् प्रणा ृर� ्�ल्ुग हेर 

सत््ुग्हूच अवध् सं्ृ �च धमरशाल म्चणे ं्ग आहे! 

ह्् दह् पुत्ंच्् वग�्रण्ृ आ�ण ग्ंधव र्�द �वव्ह्ृ व्कृ होण्र र्् त्् सत््ुग्ृाल 

सतापुरषसंबंधा् वैव्�ह् चाृावरच असे सपषट महण्वे ल्गृे ्�, र�श््ृाल आजरा जा 
सतापुरषसंबंधा् चा�ृ, ‘चवा चा�ृ’ महणूच महटल� ज्ृे ृा फ्रशा चवा चसूच सवैरृेृ ृर� जवळजवळ 

‘जुचा चा�ृ’र आहे, ‘सच्ृच’र आहे आ�ण मचुसममृ ाल् सच्ृच धम र्र् अप�रवृरचा् आध्रगरं 

महणूच महणण्रर्् ्ोण्ह� ‘सच्ृचा्’ गमहसर्ल् ृर� त्् चव्् चा�ृपंर्ल् प्खंड महणूच च््े 

मुरडण््स ृ�ड च्ह�! प्खंड असलेर ृर ृे चवे प्खंड च्ह�, अगद� मचुपणाृ, सत््ुगाच, सच्ृच, 

प्खंड आहे!) 

्न््द्च�वर्र 
््मम्मरण्�तृषिेद गमहे ्न्ृुरमत्�प ः 
च रैवैच्ं प्चछेतृु गुणह�च्् ्�हरवरृ र ः ८९ 
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ताणा वष र्ण्ुद�तेृ ्ुम््मरृ ुमृा सृा ः 
उरव� ृु ््ल्देृसम्द�वनदे  ृसदश ंप�ृम र ःः ९० 

�पते च दद््चछुल्ं ृु ्न््ममृ ुमृा हरच ः 
स �ह सव्म््द�ृक्मेदृूच्ं प�ृरोधच्ृ र ःः ९३ 

ातशंदवष�दवहेत्न््ं हद््ं दव्दशव्�षर् �म र ः 
ा्षटवष�ऽषटवष �् व् धम� साद�ृ सतवरत ःः ९४ -अ. ९ 

्न्् ऋृुमृा होऊच जनमंर ृशार र्�हल� ृर� र्लेल पण �ृल् गुणह�च अ्ोग् वर्ल् ्ेवह्ह� 
लगच्ृ द्््रा महणूचर देऊ च्े. ऋृुप्पृाचंृ र ृाच वष�प्�ृ  व�डल्ं्डूच लगच िर�वले ज्ण््रा 
व्ट प्�हल््वर मग ्ुम्र�चे आपल््ल् ्ोग् व्टेल ृो समगुणशाल प�ृ सवृत �चवड्व्, वर्व्. 
अश् उपवर ्ुम्र�च्् �पत््स त्् वर्चे ्ोणरेह� शलु् देण््रं ््रण च्ह�. �ृर् वेळार �वव्ह च 

्ेल््चे आ�ण ऋृुप्पृाचंृ रह� �ृल् संं ोगसुख्प्सूच वंवरृ ्ेल््चे �ृच्् �पत््रे �ृच््वर�ल 

सव्�मतव त््च्््डे र्�हलेलेर चसृे.  

�वव्�हृ जावच्र् आदशर धमर 
अन्ोन्स््व्ंार्रो ंवेद्मरण्�नृ्त ः 
एष धमरत सम्सेच �े्त सता-पुसं्ोत परत ःः१०१ 

ृर् �चत्ं ्ृे््ृ्ं सता-पुसं ा ृु म् ृ�क्ौ ः 
्र् च्�ंररेृ्ं ृौ �व्ुकृ्�वृरेृरम र ःः १०२  -अ. ९ 

पृाचे पतचाशा आ�ण पतचाचे पृाशा ्ोण्च््ह� प््रर् व्�ंर्र च ्रृ्, ए्त असो, दरू असो; पण 

आमरण परसपर्ंशा �चष्पटपणे वृ र्वे; ह्र संतेपृत �वव्�हृ जावच्र् आदशर धमर हो्! 

( सता-पुरषधम र्र् ह् उत्ट सम्रोप झ्ल्. ह्् ए्ंदर सवर प्रण्ृ ए् गोषट रट्च लत्ृ 

आल््व्रूच र्हृ च्ह� ृा ह� ्�, प�ृ�चधच्चंृर �च्ोग �्ंव् पुच�वरव्ह �्ंव् आमरण बहमर्र् ुकृ 

जावच चेण््रे �वधवेरे �ृनह� धमरसंपद्् स्ंवगृले असृ्ह� �वधवेचे पृासह सृा ज्वे, पृाम्गे जगूर 

च्े, अस् �ववध म्त इरे ्ुिेह� धडधडाृपणे पुरस््�रलेल् च्ह�. सृारा र�ू पर�लृ झ्ल््चंृरच्् 
्ोण्् सृाच्् अ�ंम्चा श्सत््र्चे आपल्् त्् मृ्रेह� प्रपंरवास शलो् ह्् सममृ ाृ ्से 

घुसडले च्ह�ृ देव ज्णे! कववरृ र ृोप्�ृ  ह� मचुसममृ ारा शेवटरा सं्�लृ पृ जा ंमगुसं�हृ् ृा इृ्� 
मोजूच म्पूच, लेखा ृ�डा सवरप�सद झ्लेल� असेल ्�, �ृच्् त्् अचुकम�ण््र््््ंरा पक्� 
्डा्ुलपे िो्ूच बंद ्ेलेल्  ्पोल्द� पेट�ृ ब्हेरच्् ए्् अतर्रा मुगंाह� घुसणे अशक् वह्वे! ) 

 पुत आ�ण पुता 
्रैव्तम् ृर् पुतत पुतणे द�ुहृ् सम् ः 
ृस््म्तम�च �ृषिनत््ं ्रमन्ो धचं रहेृ रःः१३०   -अ.९ 

मुलग् ह् आपल् आतम्र आहे. मुलगा ह� पण मुल्पम्णेर आहे. ृेवह् ृा �जवंृ असृ् ( �चपुात् 

�पत््रे धच ) �ृच््व्रूच ्ोण घेऊ श्ण्र ः 
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अपुतो चेच �ववधच् सुृ्ं ्ुव�ृ पुात््म र ः 
्दपत्ं ंवेदस््ं ृनमम स््तसवध््रम र ःः१२७  -अ.९ 

�चपुात््चे (मुल�च्् �ि््णा उतपनच होण्र् पुत म्झे श्द्�द �ववध ्रो असे �ृच्् लगच्च्् वेळा 
िर�वण्र र््) �वधाचे मुल�ल्र मुल्रे अवध््र अप र्वे; ््रण - 

पौतदौ�हत्ोल�्े च �वशेषोऽ�सृ धमरृ त ः 
ृ्ो�हर म्ृ्�पृरौ संं ूृौ ृस् देहृत ःः १३३   -अ. ९ 

मुल्र् मुलग् आ�ण मुल�र् मुलग् ््ृ धमरदषट�चे मुळार अंृर च्ह�; ््रण ृा दोघेह� आज्च््र 

देह्प्सूच �च�मरलेल� असृ्ृ. (््च्् उलटह� ््ह� वरचे आहेृर! ) 

 सतावध 

मचुसममृ ाृ, ृा आज ज्् ंमगुस�ंहृेच्् रप्चे आपल््पुूे आहे, अश् �सरृाृह�, �सत््ंच् 
ब्हमण्ंपम्णेर ए् �वशेष सवलृ म्त ए्ंदर�ृ अगद� सपषटपणे आ�ण जवळ जवळ �वरद 

शलो््ंच्् अं्व्चे ए्मृे �दलेल� आूळृे. ृा महणजे, सता ह� अवर् आहे, �ृल् म्रणे हे (मह्प्प) 

आहे. �ृच्् ह्ृूच मोिमोिे अपर्ध घडले ृर�ह� �ृल् वध-दंड होृ् ््म् च्े अस् ्ड् दंड् घ्लूच 

देणे ह� हो्. ह्् प्रणा म्त �सत््ंच  ्आजच्् दंड�वध्च्पेत् (�क�मचल लॉपेत्) मचुसममृ ारे प्राच 

दंड�वध्चर परवडेलसे व्टृे! उद्हरण्रर, ख्ल�ल शलो् पह् - 
ब्लंच्ंशर म् ृंच्ंशर �वशदु्च�प धमरृ त ः 
शरण्गृहनृमशर सताहनृमरशर च संवसेृ र ःः १९०   -अ. ११ 

ब्लहत््, म् ृंचृ्, शरण्गृहत्् आ�ण सताहत्् ह� घोर प्पे ्रण्र्् मचुष््शा (प््�शरतृ घेृले 

ृर�ह�) ्ोणा ्ोणच््ह� प््रर् संबंध िेवू च्े. 

आृेबह�ण, म्वसबह�ण, पंमृ ाशा �वव्ह ्र च्े! 

पैृमषवसे्ां ंवगचां सवसता््ं म्ृुरेव र ः 
म्ृुशर भ्ृुसृच््ं गतव् र्ंद््णं ररेृ र ःः१७१ 

एृ्�सृसतसृु ं्् र्र� चोप्चछेतृु बु�दम्च ः 
�्�ृतवेच्चुपे््सृ्त पृ�ृ ह्ुपनचधत ःः १७२  -अ. ११ 

आृेबह�ण, म्वसबह�ण, म्मेबह�ण (�्ंव् ं्रा, पुृणा) ह््स्रख्् ब�हणापम्णे असण्रर्् �सत््ंशा 
लगच ल्वण्र्् ( व् संंोग ्रण्रर््) पुरष्स अधोग�ृ प्पृ होृे, ृो प�ृृ होृो. ( आज अचे् 

ज्ृाृर ््् पण पत्त ब्हमण ज्ृाृह� ह्् ््ह� र्ल� धडधडाृ र्लू आहेृ. आ�ण मचुसममृ ाृ 

असपमश््ृ्�द जे आर्र स्ंवगृले आहेृ त््स ृोडग् महणूच सुध्र््ंवर ृुटूच पडण्रे अचे् ब्हमण - 

ब्हमणेृर सच्ृचा ह्् र्ल� प्ळण्रर्् ज्ृाृह� आहेृर! त््ंचा सवृतर प�ृृ महणणे सोडूच 

मचूंृ ाल आर्र प�रवृरचा् आहेृ, ात््ल्ब्वधृ च्ह�ृ आ�ण र्ष्�हृ्स परवडृाल ृे घेऊच शेष 

सोड्वे असे ृर� म्चले प्�हजे. ृार �सर�ृ ्न्ेच्् शलु््�वष्ा. शदू्ंचा देखाल शलु् घेऊ च्े. शलु् 

घेणे हे पचछनच ्न््�वक््रे प्पर आहे असे अचे् ्ड् �चषधे्रे शलो् मचूृ असृ्ह� �्त्े् 
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ब्हमण �्ृासुद्, शलु् धडधडाृ धमर ससं््रपूवर्  घेृ्ृ �च ृर�ह� ‘मचूृाल अतर �च अतर 
ात््ल्ब्वधृ धमर’ आहे महणूच ओरडृर असृ्ृ! शलु्�चषधे्रे व्चगा द्खल महणूच अचे् 

शलो््ंपै्� ख्ल�ल शलो् प्ह्)- 
आष� गो�मरुचं शलु्ं ्ेवरद्हुममरषैव ृृ र ः 
अलपो प्ेवं मह्नव्�प �वक्सृ्वदेव सत ःः ५३   -अ.३ 

आषर च्ंव्च्् �वव्ह्ृ, ्� जो �वव्ह ब्हमण्ंच्ह� ्ुकृ असूच ज््ंचा स्ृ �पू्् उतृम ग�ृ 

प्वृ्ृ महणूच (अ. ३:३८ शलो््ृ मचुंगव्च्ंचार स्ंवगृले आहे, त््ृह�) ्न्ेच्् �पत््ल् वर्चे 

ए्दोच ग््बैल्ंच्् जोड्् द््व्् महणूच जर� ‘�्त्े्’ महणृ्ृ ृर� ृे व्रर आहे. ््रण रोडे व् 
फ्र असो, पण शलु् घेणे महणजे ्न््-�वक्र असल््चे ृो प््र �चदं्र हो्. (फ्र ्श्ल्, 
ब्हमण्ंचा ृर ्््, पण शदू्ंचा सुद् ्् प्प्प्सूच दरू र्ह्वे.) 

आदद�ृ च शदूो�प शलू्ं द�ुहृरं ददच ः 
शलु्ं �ह गमहन्ुरृे छनचं द�ुहृम�वक्म र ःः ९८ 

च्चुशशुुम ज्तवेृतपूव�षव�प �ह जनमस ुः 
शलु्सं�ेच मूल्ेच छनच ंद�ुहृम�वक्म र ःः १००  -अ. ९ 

शदू्चे देखाल ्न्ेरे मूल्र असलेले शलु् घेऊ च्े. त््ल् शलु् च्वे �दले ृर� ृो लब्डाचे छप�वलेल् 
कन््�वक्र हो्! पूव�च्् ्ुग्ृह� ्न्् �वक््ंरे प्प ज्् ग�डस च्ंव्चे छप�वले ज्ृे ृे शलु् 

्ोणाह� घेृल््रा गोषट आमह्ंस ि्ऊ् च्ह�! 
(मचुसममृ ाृले स्रे शलो्, जगदतुपृासहर मचुंगव्च्ंचा स्ंवगृले �च त््ृाल अतर �च अतर 
अप�रवृरचा् धमर आहे ्् दोनह� समजुृा स्फ खोट्् प्डण््स हे ृाचर्र शलो्देखाल अगद� 
ाबचृोड पुर्व् आहे! जर जगदतुपतृासहर ह� सममृ ा ररल� ृर �ृच््ृ व्रंव्र जे ‘�्त्े् अमु् 

महणृ्ृ’ अशा �ंनच आर्् �्रा मृे स्ंगूच ृा खुडल� आहेृ ृे आर््र ््् स्रर्् समषट�च््ह� आधा 
झ्ले होृे? ‘�्त्े् असे पुूे महणृाल’ अशा ं्ष् देखाल च्ह�. ‘महण्ले महणृ्ृ’ अशा ं्ष् आहे. 

अर रृ् र ऐ�ृह्�स् दषट�चेर ््र् अगद� चाट उलगड् होृो ्�, ंमगूचे ह� स�ंहृ् ररृेवेळा ज्् अचे् 

आर्् �्रा मृे पर�लृ होृा ृा उलले�खल� आ�ण प्राच मचुसममृ ारे हे ससं््र �सद ्ेले. अचे् 

सममत्् त्् ््ळा असल््रे �्ृाृर� उललेख ‘ ्् वेदब्ह््त सममृ ्त’ पंम�ृ शलो््ंृूच सपषटपणे 

आलेले आहेृ! सवर समषट� ए् �दवशा झ्ल� च्ह�, मचुष्र समषट�चंृ र ल्खो वष �्चा झ्ल ,् ृर मचूरंा 
गोषटर दरू! ह्् समषट� �व�्च्चे �सद झ्लेल्  ् घटच् च्््रच ्् गरं्रे ्ोग् ृे महतवह� ्मा 
्रण््रे प्प ‘सच्ृच’ रोृ्ंड्चे ्ोणा ्र च्े हेर ्ुकृ. पुनह् वर�ल शलो््ृ ‘शलु् घेण््रा र्ल 

आमह� ्धाह� ऐ्ल� च्ह�’ असे ि्सूच स्ंगण्र् ह् गरं््र सवृतर ‘आषर �वव्ह्ृ शलु् घेृ्ृ; 

ब्हमण्ंच्् स्ृ �पू्् ृो �वव्ह उद्रृो’ हे ््र गरं्च्् �ृसरर्् अर््््ृ �ृृ्ेर ि्सूच 

स्ंगृो! अर रृ् र ृो गरं््र ए्र होृ् हे म्चूच त््स भ�मषट्ृ ू्लण््पेत् हे असले अगद� 
परसपर�वरद असे अचे् शलो् अचे् श्सत््र्ंचा वेळोवेळा ररलेले �च चंृ र ए्त सं् ललेलेर म्चणे 
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हेर त्् रोर समम�ृ््र्ंच्् ्ोग्ृेस �चष््रण ्मापण् च आणण्रे च्ह� ्््? स्म्न् 

गरं््र्ल्ह� जा गोषट सुसंगृपणे स्ंगृ् ्ेृे ृा मचुंगव्च्ंच् स्ंगृ् आल� च्ह� आ�ण त््ंच्् 
गरं्ृ इृ्� �वसगंृृ् आहे, ्� त््ंर् समनव् ल्वण््स माम्ंस्�द््ंच्  ्अवडबंर� �च अृथ् 

गमह�ृ म् त््ंरे उसचे स्ह्य् ं््वे ल्ग्वे असे म्चण््ृर मचुंगव्च्ंरा असह् �चदं् आमच्् 
‘सच्ृचा’ रोृ्ंड्ृ घडृ आहे! ) 

पुरष ह् सता�ह आहे, प�ृ ह् पतचाच्् उदर� जनमृो- 
प�ृं र्् �् संप�वश् गं� ंूतवेह ज््ृे ः 
ज्््््सृ�द ज्््तव ं्दस््ं ज््ृे पुचत ःः८ 

एृ्व्चेव पुरषो ्जज्््तम् पजे�ृ हे ः 
�वप् प्हुसृर रैृद्ो ंृ र् स् सममृ ्ंगच् ःः४५ -अ. ९ 

प�ृ ह् गंररप्चे पतचाच्् पोट� पुचत जनमृो ््सृवर पतचाल् ज््् महणृ्ृ. ज्् अर� पुरष ह् 
सव्मेव पूणर शर�र चसूच आपल्् सताशा सम्गम प्वल््वरर त््र् देह पूणरृ ् प्वृो �च 

पजोतप्दचतम होृो त््अर� शह्णे लो् ंृ र् ह�र ं्् र्, पुरष ह्र सता हो्. (ृे दोनह� �मळूचर ए् 

देह, ए् जाव होृो असे महणृ्ृ!) 

पसंगा सताचे �शलपवम�तृ ्र्वा 
�वध्् वम�तृं ं्् र्् ्त पवसेृ र ्््रव्नचरत ः 
अवम�तृ्�षरृ ् �ह सता पदषु्े�तसर�ृमत्�पःः७४ 
�वध्् पो�षृे वम�तृं जावे�नच्मम्�सरृ  ्ः 
पो�षृे तव�वध््ैव जावे�चछलपैरग�हरृ ैतःः ७५     -अ. ९ 

पृाचे दरू पव्सा ज्ृ्च् पतचाच्् पोषण्रा व्वसर् ्रच ज्वे. र�रृ्र र्रा सो् चसल� महणजे 

र्ंगल� सतादेखाल ाबघडण््र् संंव आहे. पृाम्गे पतचाचे �च्मप्लच्चे �दवस ््ू्वे. अगद�र 

स्धच चसेल ृर ्ोग् ृे �शलपव्वस््ह� ्रच पोट ंर्वे. (ह्् �च पूव� सतासवं्व्�वष्ा �दलेल्  ्

अचे् शलो््ंवरच सत््ुग्ृाल म्णसे ्�ल्ुग्ृाल म्णस्ंहूच ््ह� �चर्ळां चवहृा हे उघड आहे. 

ृाह� ‘ाबघडृ’ असृ. इृ्� व्रंव्र ्�, सत््ुग्मर्ेह� त््ंच् �चब�ध्च्् ्डा्ुलप्ृ िेवृ् िेवृ् 
समम�ृ््र्ंचाह� ह्ृ टे्ूच महण्वे ्�, ‘म्त् सवसत् द�ुहत् व् च्�व�वकृ्सचोऽंवेृ र ः 
बलव्�च�ंद्ग्मो �वदव्ंसम�प्षर�  ृःः’ ) 
 अचुलोम�वव्ह� व्टणा 
ब्हमणस््चुपूव �्ण रृसतसृु ्�द �सत्त ः 
ृ्स्ं पुतषे  ुज्ृेष ु �वं्गे् ं�ववधत सममृ त ःः१४९ 

ा्ंश ंद्््दवरेृ र �वपो दव्वंशौ तात््सुृत ः 
वैश््जत स्धरमेव्ंशमंश ंशदू्सुृो हरेृ र ःः १५०  -अ. ९ 
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ब्हमण्ल् र्र� वण �्च्् र्र लगच्च्् ं्् र् असृाल ृर त्् र्र�ंच्् मुल्ंच्ह� त््ंच्् म्ृेरा 
व्टणा �मळ्वा. ृाच ं्ग ब्हमणापुत, दोचं्गा तात््पुत, द�ड वैश््पुत �च ए् शदूपुत. (म्ृमस्वण्र 
र्लू ्ेल््वरह� ब्हमण्ं�द््ं्डे �ंनचवण�् लगच्च्् ब्््् असूच त््ंर ेपुत द्््द्र् ध्�मर्  

अवध््र उपंोगाृ हे ह्् प््रच्् अचे् शलो््ंवरच उघड आहे. पण चेहमा पम्णे त्् ख्ल� लगेर 

उलट शलो् दतृ महणूच उं् आहे ्�, ‘ ब्हमणतात् �वश्ं शदू्पुतो च �रकरं््!’ ( अ. ९:११५ ) 

शदू्सताच्् पुत्ल् व्ट् मुळार देऊ च्े!! ) 

( १० व्् अर््््ृ प�ृलोम �वव्ह्प्सूच होण्र र्् संृ �ृ ्ोणच्् ज्ृाृ मोडृ्ृ त््रे वणरच आहे. 

््वरच आज रंड्ल, अग, म्ंग, �चष्द, पंम�ृ असपमश् ज्ृा आहेृ त्् बहुृे् र्ृुवरण् र्च््र 

रकृबाज्च्् आहेृ असे मचुसममृ ास सवररैव पम्ण म्चण्र््ंचा ृर� म्चलेर प्�हजे. ) उद्हरण्रर- 
शदू्द्ोगवत ततृ् रंड्लशर्धमो चमण्म र ः 
वैश्र्जन्�वप्सु ज््नृे वणरसं्र्त ःः १२   -अ. १० 

शदू पुरष्प्सूच वैश्सताच्् ि््ा झ्लेल् ृो अ्ोगव, तात् सताच्् ि््ा ततृ् �च ब्हमण सताच्् 
ि््ा र्ंड्ल उतपनच झ्ल्. (महणजे समज्, ए्् ब्हमण्स दोच मुल�. ए् ब्हमण्ल् �दल� �ृर् पुत 

ब्हमण. दसुर� शदू्ल् �मळ्ल� �ृर् पुत र्ंड्ल. महणजे आजरे मह्र पंम�ृ असपमश् हे आमह्ं 
ब्हमण्�द््ंरे सखखे म्वसं्ऊ आहेृ!! त््ंच््ंृ आमच््ृ ए्र रकृबाज सरंरृे आहे! पुनह् 
ब्हमण्ंचा र्ंड्ल्�द् �सत््ंशा �वव्ह ्ेल््रा उद्हरणे ह््र सममृ ाृाल म्गे �दलेल्  ्शलो््ंृूच 

�दलेल�ंर आहेृ. त्् रंड्ल �सत्् ब्हमणार होऊचर ‘जगदवंद्’ झ्ल््! ) 
जे जे शलो् प्तपृ ृे ृे 

व्ईटर आहेृ असे च्ह�! 
मचुसममृ ाृाल म�हल्�वष्  ्बहुृे् महतव्रे शलो् ्् लेखम्लेरा सरलम् र्द  ्स्ंं्ळूच देृ् आले 

�ृृ्े ्ेरे �दले. मचुसममृ ाच्् ््पुूच्् अ्र्व्् ब्र्व्् अर््््ंृ ्् �वष््रे फ्रसे शलो्ह� 
च्ह�ृ. लेख्व््शह� संपल्. ृेवह् आृ् सम्रोप्च्् वेळा ्् लेखम्ले ,ृ पतेप् शलो््ंचा मूळ गरं्ृ 

परसपर�वरद �वध्च्ंर् जो धुडगूस घ्ृल् आहे त््�वष्ा व्रंव्र जे दोषसूर् उललेख ्र्वे ल्गले 

त््ंरा �चतपतप्ृ्चे दसुर� ब्जूह� सूवरृ ्रणे आमरे ्ृरव् आहे. 

र्ष््रा प�र�सरृा जशा बदलृ गेल� ृसे मचुंगव्च्ंरे ््ह� �चब�ध, (्््दे) र्ष्�हृ्रर प्लटणे 

्ोग् व्टूचर पुू�ल श्सत््र्ंचा त््ंच्् मृे लो्�हृ्स त्् चवाच प�र�सरृाृ ज्् अवश् त्् 
चवाच सुध्रण् घडवूच आणण््स्ि� चवाच �चब�ध सममृ ाृ घ्ृले. ह्् हेृूचे जे शलो् मचुसममृ ाृ 

वेळोवेळा घ्ृले गेले ृे प्तपृ असले ृर� ृे घ्लण्रर््ंर् हेृु र्ष्�हृ््र्र होृ्. लब्डार् चवहृ्. 
व्�कृशत त््ंच् त््मुळे ््ह� �वशेष लुब्ड््रे चवहृे हे आपण �वसरृ् ््म् च्े. मूळच्् �चब�ध्ंच् 
�वरद असे जे शलो् म्ग्हूच घ्ृलेले �दसृ्ृ ृे बहुध् चा�ृ्लपच्ंर् आ�ण स्�तव् सं्म्र् 
�व््सर व्कृ�वण्रे आहेृ ह� गोषटर त्् पतेप््ंच्् सदहेृूर् बळ्ट पुर्व् आहे. असल्  ्

शलो््ंरे पतेप्र हे त्् त्् ््ळरे स�दचछ सुध्र्र होृे. 
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उद्हरण्रर �च्ोग्रा र�ृ ं््. आ्रर्ष् अलपसंख  ् होृे, त््ंच्् शतूरं् वेू् अ�जृ होृ्, 
र्ष्वमदा,सुपा् पण �चजरच ंू�म व्टेल ृेवू� पुूे मो्ळा होृा- ृेवह् र्ष््ंरे संख््बळ व्ू�वणे 

�हृ्र होृे. ््सृव ्ुम्र�पुत (््चाच) लगच्च्् वेळा पूणर गंर असलेल्् ्ुम्र�र् पुत (सहोू) 

सवृतच्् पतचाचे पृास च ्ळ�वृ् परपुरष्प्सूच उतप्�दलेल् पुत म्चूच प�ृप्ळण््र् उद्रपण् 
र्ष्�हृ््डे द�षट देऊच द्खव्व् आ�ण त्््ोगे आ्रबाज्र् ्ण �च ्ण र्ष्�् संख््बळ 

व्ू�वण्््डे उप्ो�जल् ज्व् हेर र्ष्�हृ्रे होृे. पतचा ह� पृारे तेत; त््ृ जे उतपनच ृे पृाच््र 

सव्�मतव्रे आहे. ह्् सूत्नव्े हे स्रे पुत पुत्पम्णे प�ृप्ळले ज्वे ह� पवम�ृ अश् ््ळा र्ष्�् 

सखं््बळ्स �हृ््र् होृा. वंशत् होऊ च्े महणूचर धम्र म्चलेल्  ्�च्ोग्रेह� हेर समररच हो्. 

आज््लच्् जमरचा, फ्नस, इटल�, र�श्् पंम�ृ र्ष््ंवर जेवह् जेवह् सखं््ताणृेरे सं् ट ्ोसळले 

ृेवह् ृेवह् वैव्�ह् �चब�ध असेर �ूले ्र्वे ल्गले आ�ण �वव्हब्ह् संृ �ृह� ्् सूत्नव्े चबैरवध् 

(ले�जट�मेट अ्णड �लगल) म्चल� गेल�, उतृेज्ह� िरल�. 
ृा प�र�सरृा प्लटूच आ्रर्ष् �ज्डे �ृ्डे फैल्वल््वर सखं््बळ्र् पशच �वर्र्ृ घेृल् 
ज्ईच्स् झ्ल्; �च्ोग्�द र्ल�ृ ृोर मुख् हेृु होृ् ््रा ज्णावह� पुसट झ्ल�; त्् वैव्�ह् 

�ूलेपण्रे शल् मच्स बोरू ल्गले; त्् प्राच रू�रे दषुप�रण्मर ृेवूे िळ्पणे �दस ूल्गले आ�ण 

सम्ज्पुूे वैव्�ह् चाृार् उचरृम आदशर िेवणेर त््च्् �हृ्रे आहे असे त्् वेळच्् सुध्र््ंच् 
व्टू ल्गले. व्ूत्् चा�ृमतृेर् ह् �व््सर होृ्. ््सृव त्् वेळच्् ब्हमणतात््ंचा, बहमषषचा 
आ�ण र्जष�चा, वैव्�ह् जावच्स �च सतापुरषसंबध्स शक् �ृृ्े ए्�चषि, प्म्�ण् �च सं्ृ 

्रण्रे चवाच �चब�ध परल�वले �च �च्ोग्�द् पूवरधमर वज्र म्चले. त्् वैव्�ह् उचरृर आदश र्रे 
समपर्  शलो् मचुसममृ ाृाल पूवरशलो््ंच्् आगेम्गे पतेपूच त्् �चब�ध्सह� मचूच्् च्ंव्र् आसर् 
घेृल्. ्् मद्प्च-�चषेध, �च्ोगत््ग, म्ंस्शचत््ग, ्��हसं्�चषेध, ््चाच्�द पुत्ंर् �चषेध 

पंम�ृ प्रणा ृर� सत््ुग्ृाल पूव र्र्् �्पेत् अव र्राच आर्् �्र्, धम र्र् �च चाृार् आदशरर 

अवध् सं्मशाल, द््द््तण्शाल �च सत्शाल असलेल् आूळृो. सत््ुगाच �चब�ध्ंचा ज्् 
ंोग्ंच् ृे प्टपणे ंोग ूश्ृ अश् अचे् सवैरंोग्स ्् चव्् आर्् �्च् त््ंच्् सवृतच्् ्् 
्ड् चव्् �चब�ध्ंम ुळे आरंव्वे ल्गले. पण हे ्ळृ असूचह� त््ंचा आपल्् सवैरृेवर आपण होऊच 

्ड् बंधचे घ्लूच घेृल� हे त्् ब्हमण श्सच््र्ंच्् �च तात्श्सतगोपत््ंच्् सम्ज�हृ्रर 
्ेलेल्् त््ग्रे �च उचरृर चा�ृमतृेररे दशरच आहे. खरोखर, सत््ुगाच, धम र्पेत् हे ्�ल्ुगाच 

धमरर अवध् धमरशाल आहेृ. ््रण ह्् पतेप् अव र्राच आर्् �्चा प्राच्ृ जे ए्ंदर�ृ वज्र ृेर 

बहुध् ्�लवज रृ्  वज्र िर�वले आहे. 

ह्् गडबडगुडं््र् स्र् दोष आमच्् ‘शबद�चषि सच्ृच’ पवमतृार्र आहे! 

पतेप््ंर् हेृु र्ंगल्र होृ् हे वर द्ख�वले. आृ् सगळ््ंृ मोि् दोष महणजे त््ंचा त््ंच् र्ंगल्् 
व्टण्र्् सुध्रण् सवृतच्् शलो््ंृ सवृतच्् च्ंव्वर च प�सदृ  ्प्राच मचुसममृ ाृ मचूच्् च्वे 

दडपूच �दल्् ह् हो्. ्््ोगे त्् स्र्् गरं्रा �खरडा होऊच मूळ मचु ््् महणृ्ृ �च पतेप््ंरे 
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प्तपृमृ ्ोणृे हे �च�शरृपणे स्ंगणे दघुरट झ्ले. ह� ध्द्ंृ लब्डा होृा. परंृु ृा ्रण््ृह� त्् 
पतेप््ंर् हेृु ए्ंदर�ृ परोप््रर होृ्. ््रण जे जे चवाच ृे ृे र्ंगले आहे महणूच च सवा््रृ् ृे 

शु�ृपुर्णोकृ असले ृरर सवा्््र हो् अस् दंड् अगद� मचूप्सूचर आमच्् रोमरोमा �खळलेल  ्

होृ्. वेद्ंृ आहे ृेर मा स्ंगृो, अश् खर््खोट्् शपर् मचूल्देखाल व्रंव्र ह्् सममृ ाृ ं््व्् 
ल्गल््. ृेवह् मचुसमम�ृ धम्र िर श्ल�. सवृत मचुसममृ ाृह� ‘इृर समम�ृ खोट्् आहेृ, त्् प्ळू 

च््’ हे स्ंगृ्च् अगद� शेवटच्् १२ व्् अर््््ृ ९६ व्् शलो््ृ स्ंवगृले आहे ्�, 
‘ृ्न्व र्क््�ल्ृ्् �चषफल्न्चमृ ्�च र’ १२-९६ 

त्् मचुसममृ ाहूच इृर समम�  ृत््ज आहेृ ््? त््ंृाल �चब�ध सम्ज�हृ्स ब्ध् आहेृ असे �सद 

होृे महणूच चवहे, ृर मुख्तवे्रच त्् ए््र मह्््रण्स्ि�! अव र्क््�ल्ृ््! त्् अव र्राच 

आहेृ महणूच!! जे जे अव र्क््ल�च, अद्ृच, अद्््वृ र ृे ृे ट्््ऊ असलेर प्�हजे - ह् मचूर्र 

दंड्! त््मुळे पुूच्् श्सत््र्ंच् आपल्् सुध्रण् लो््ंच्् गळा उृर�वण््स आपले शलो् 

मचूच्् प्राच सममृ ाृर दडपण््व्रूच गत्ंृ र उरले च्ह�! ह् दोष मुख्ृत त्् पतेप््ंर् चसूच 

त््रे ख्पर पुष्ळ अंशा ह्् आमच्् पूव र्प्र ‘शबद�चषि सच्ृच’ पवमतृावरर फोडले प्�हजे! 
 
ऐ�ृह्�स् दषट�चे म्त ह� अडरण 

मुळार पडृ चसूच स्र् उलगड् 
सम्धच््र्पणे होृो. 
 
परंृु ्ोणर् शलो् प्तपृ, ्ोणर् मूळ, ्ोणर् वेद�चषि �च ्ोणर् वेदब्ह्, ह� ं्चगड ऐ�ृह्�स् 

दषट�चे ह् गंर व्रण्र र्् आमह्स्रख््ंस मुळार चडृ च्ह�. ृो ए् ऐ�ृह्�स् रर�र् �वष् इृ्ेर 

त््रे महतव. र्ष््च्् आजच्् प�र�सरृाृ र्ष्ध्रण्स जो शलो् उप्ुकृ व्टेल ृो, मचूर् असो, 
प्तपृ असो, ृो आमह� आरर; जेरे ृो परवडण्र च्ह� ृेरे र्ष्�हृस्ध् असे अद्््वृ र �्च्च्् 
्सोट�स उृरण्रे चवाच �चब�ध ्र. खरेखोटे, र्ंगलेव्ईट, हे िर�वण््रा ‘अव र्् ््�ल्ृ्’ ह� ए्मेव 

्सोट� आहे हे आमह्ंस मुळार म्न् च्ह�. ृसेर जुचे ृे सोचे हे जसे ्धा खरे असृे ृसे जुचे ृे �शळे 

हेह� खरेर असृे.  

मचूरे अतर �च अतर खरेर, ृा समम�ृ सुसगंृर आहे असे म्चण्र्् शबद�चषि सच्ृन््ंच्ह� ृाृाल 

शे्डो धडधडाृ अन्ोन्�वरद शलो््ंर् समनव् ल्वृ् च््� चव ्ेऊच शेवट� पत्े् ट�््््र 
मचुसममृ ारे शलो् जर� प्लटृ च्ह�ृ ृर� अरर �फरवूच ए्े् चवाच मचुसमम�  ृ �ल�हृो. मचूृ म्ंस 

ख्णे धम्र आहे असे महणूच ब्हमण्ंच्् ््ह� ज्ृाच्् ज्ृा म्ंस ख्ृ्ृ. ््ह� म्ंस वज्र पण म्से 

धम्र महणूच मचूच्् च्वे म्से ख्ृ्ृ, ््ह� मचू दोनह� वज्र म्चृो अस् समनव् ल्वूच ्ेवळ 

श्््ह्र ्रृ्ृ! ह� प्राच परंपर् आजह� र्लवूच ्ोणा अचुलोम �वव्ह मचूच्् च्वे अधम्र 
समजृ्ृ ृर ्ोणा त््र मचूच्् च्वे आज धडधडाृ प�ृलोम �वव्ह ‘श्सतोकृ’ म्चूच ब्हमण्रा 



 

www.savarkarsmarak.com 

मुलगा वैश््स देृ्ृ! अशा ाबर्र्  ् मचूच्् शबद्शबद्रा ्ुृरओू होऊच आजह� मचुसममृ ार 

शलो््ंरा ए्र पृ असृ् �ृच्् अर र्च्् प्रशेजण्ंचा प्रशे मचुसममत्् ्रच सोडल्् आहेृ! 

पण ऐ�ृह्�स् दषट�च्् व्र््ंच् ृस् दसुर्ह� शबदचछल ्रण््र ््रणर पडृ च्ह�. आजरा 
मचुसमम�ृ ए्ट््�, सुसगंृ, ए्् गरं््र्रा मूळसमम�ृ च्ह� ; ृा ए् �ंनच मृ्ंरा सं्�लृ स�ंहृ् 
आहे. वेद््ळच्् इ�ृह्स्पम्णे ज्् र�ू अत्ंृ  प्राच िरृ्ृ त््ंर े समरर्  शलो् प�हले, 

त््चंृरच्् इ�ृह्स््ल्ृ ज्् रू� गळलेल्् आूळृ्ृ त््ंच्् - �च्ोग, म्ंस्शचपंम�ृ - 

�चषधे्रे शलो् त््चंृररे प्तप ,ृ अश् इ�ृह्स्च्् सवृंत पुर्व््चे प्तप  ृ शलो््ंरा छ्चचा 
ए्ंदर�ृ बरोबर ्रृ् ्ेृे. ृर�ह� अमु् शलो् मूळर् व् प्तपृ आहेर आहे अस् दरु्गहह� धरणे दघुरट 

आहे - इृ्� ृा �खरडा �शजूच ए्जाव झ्लेल� आहे - हेह� ऐ�ृह्�स् व्र् �वसरृ च्ह�. शेवट� 
्ोणर्ह� शलो् मूळर् महणूच र्ंगल्, प्तपृ महणूच व्ईट व् सममृ ाृल् महणूचर अचुललंं ् असे 

म्चाृ च्ह�; ृर आजच्् र्ष्�् प�र�सरृाृ �हृ््र् असेल ृर म्चृो, च्ह�ृर ृस् �हृ््र् ृो 
चवाच �चब�ध चवाच महणूच रक् स्ंगूच सवा््रृो. �व�्च�चषि, पत्त�चषि, अद्््वृ र पवम�तृ 

ह�र. ह््र पवमतृाचे �च ह््र ऐ�ृह्�स् दषट�चे मचुसमम�ृर चवहे, ृर शु�ृह� व्रल्् असृ् त््ंच्् 
अर र्रा ददुरश् च होृ् ृो पुष्ळ अवध् सरळपणे ल्गृो, त्् गरं्रा चसृा �वटंबच् टळृे.  

शेवट� ्् लेखम्लेच्  ्आरंंा �दलेल्  ्््रण्स्ि� ्् प्राच �च पूज् मह्गरं्रा रोरवा आिवूच �च 

त््रे आमच्् �हदंरु्ष््वर शृ््चुशृ्े झ्लेले उप््र समरच, ए्् ््ळा जप्चप्सूच 

्वचदवाप्प्�ृ  ( गासप्�ृ  ) धमरगरं व् �चब�धश्सत महणूच मूध र्�ं�षकतव प्वलेल्् �च शृं्ष्ंृूच 

ं्ष्ंृ�रलेल्् त्् मचुसममृ ास �च मचुंगव्च्ंसर चवहे ृर, ंमगुसं�हृेस �च ंमगुऋषांसह� व्रंव्र वंदचू 

आमह� ह� लेखम्ल् संप�वृो. 
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प्राच ्हुद� ्ो�षृ् 
लेख्ं् १ ल् 
सता म्�स््ृ म्गे आमह� मचुसममृ ाृाल म�हल् ह् लेख �लहूच त््ृ सर्सर� ृाच हज्र वष �्पूव� 

आपल्् आ्र �सत््ंरा र्हणा, सम्ज्ृाल सर्च, अवसर् �च व्गणू् ्शा असे ृे द्ख�वले होृे. 

त््र प्राच ््ळा आपल्् आ्र सतापम्णेर ं्रृ्ब्हेर प्लेसट्ईच, �स�र्् पंम�  ृ प्ंृ्ंृूच 

�चवसण्रर्् दसुर र्् ए्् पख््ृ ज्ृाृाल इसत््ल व् ्हुद� र्ष््ृाल �सत््ंरा व्गणू् ्शा असे, 

सता�वष्ा त्् ृाच र्र हज्र वष �्पूव�च्् ं्रृ्ब्हेर�ल र्ष््ंच्् ््् ्लपच्, ं्वच् �च �चब�ध 

असृ, सता�वष्् त््ंरा चा�ृ ्श् प््ररा असे, ृा म्�हृाह� स्म्न् म�हल् व्र््ंच् मचोरंज् 

�च �वदषुा म�हल्ंच् ृर अभ्सचा्ह� व्टल््व्रूच बहुध् र्हण्र च्ह�. त््�वच् ृाचर्र हज्र 
वष �्पूव� आ्र म�हल् ्शा असे, हे ज््ंचा व्रले असेल, त््ंच् त््र ््ळा आ �्ृर म�हल्ंराह� 
ं्रृ्ब्हेर ््् अवसर् �च चा�ृमतृ् होृा ृे ज्णण््रा उत्ंि् सहजर व्टण्र. त्् दषट�चे 

मचुसममृ ाृाल म�हल् ्् लेख्र् ह् ‘्हुद� ्ो�षृे’ वर�ल आजर् लेख ए् पूर् उतृर्धरर होण्र आहे. 

मचुसममृ ाृाल म�हलेरा रपरेख् आखृ्च् ृा ृुट् ृुट् �चब�ध्च्् रप्चेर आखणे ं्ग होृे. 

््रण, मचुसमम�ृ हे ््ह� ्र्च् चसूच ृो ए् �चब�ध गंर (लॉ बु्) आहे. ृाृ चुसृे �चब�ध, �च्म, 

�ववध�चषेध ृेवूे कमव्र �दलेले आहेृ. परंृु ह� ्हुद� ्ो�षृेरा जा रपरेख् ्् लेख्ृ आख्व््रा 
आहे, �ृल् मुख् आध्र ए्् ्र्च्म् धमरगरं्र्र असल््मुळे प्राच ्हुद� ्ो�षृ् ्शा असे ृे 

ए्् मचोरंज् ्र्च््ृूच वण र्व््रे. एख्द्  ्आख््च्स्रख्् सोप्् �च सरस गोषट� स्ंगृ् 
स्ंगृ्र समजूच देण््रा सो् अच्््सेर होण्र� आहे. 

्हुद््ंर् ह् प्राच धमरगरं आपल्् वेद्ंस्रख्र ईशवर� सदंेश समजल् ज्ृो. अब्ह्म, मोझेस 

पंम�ृ ईश पे�षृ्ंच् देव्चे सवृत स्ंवगृलेल्  ्आ�ण ््ह� सफूृर�वलेल्  ्आ�् त््ृ �दल्  ्आहेृ. 

ृस्र समषट�च्् उतपतृाप्सूचर् इसत््ल - ्हुद� - लो््ंर् �च ह्् त््ंच्् ईशदूृ ्ंर् इ�ृह्सह� 
त््ृर आहे. त्् इ�ृह्स्वरच �च त्् आ�्ंवरचर प्राच ्हुद� ्ो�षृेरा मू�ृर आपण्ंस घड�वृ् 
्ेृे. ह्् धमरगरं्स जग्ृाल आज उपलबध असलेल्  ््चर््वृ र धमरगरं्मर्े वेद्च्् ख्लोख्लरे 

महतव �दले प्�हजे. 

्हुद््ंर् ह् ‘जुच् ्र्र’ च्ंव्र् धमरगरं त््ंच्् परंपरेच्् ््लगणचेपम्णेर इ.स. पूव� ४००० 

वष र्च्् इ�ृह्स्प्सूच ृो �खसृा श््च्् आरंं्प्�ृ र् वमतृ्नृ देण्र् आहे, असे ृे म्चृ्ृ. 

ऐ�ृह्�स् दषट््ह� ृो ३००० वष र्र् ृर� असल्र प्�हजे. त््ृ इृर ्ोणत््ह� प्राच 

धमरगरं्पम्णे प्तपृ व् पलुपृ ं्ग हे असण्रर. पण ए्ंदर गंर अस् इृक्् प्राच ््ल्र्र 

आरस् आहे हे �चतसंश्. इृक्् प्राच ््ळरा ्हुद� ्ो�षृ् ्शा असे �च सताज्�ृ�वष्  ््लपच् 
�च व्गणू् त्् प�सद र्ष््ृ ्ोणृा होृा ृे द्ख�वण्रे मूळरे ््ह� शलो् �च त््ंच्् संदं र्पुरृे 

्र्च््ृाल वेर् शलो् ््ंर ें्ष्ंृर ्् लेख्ृ देृ आहोृ. त्् ््लच्् त्् र्ष््च्् इ�ृह्स्स 
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ह् ए्र गंर ख्स आध्र आ�ण अचन् असे सुख् स्धच आहे. जग्ृाल अ�ृ प्राच धमरगरं्ृाल 

ए्् धमरगरं्रा ृ�डओळखह� त्््ोगे, अभ््स ू�वदषुांच् अच्््सेर होईल. 

ह्् ‘जुन्् ्र्र्’ ृाल प�हल  ् �वं्ग ‘समषट्ुतप�तृ’ (जेचे�सस) ह् हो्. त््च्् प�हल््र 

अर््््ृ सतारा उतप�तृ ्शा झ्ल� त््�वष्ारा �दलेल� ्र् अशा:- 
 सतारा उतप�तृ  

अगद� आरंंा ईशवर्चे आ््श �च पमथवा �च�मरल�. पमथवा आ््र चसलेल� ए् पो्ळा होृा. अग्ध 

समुद अंध्र्ृ गुरफटलेल् होृ्. त्् जल्वर ईशवर� ृेज ृळपले. देव महण्ल्, ‘प््श पडो!’ आ�ण 

प््श पडल्. देव्चे प्�हले �च प््श त््ल् आवडल्. त््चे प््श्स अंधेर्प्सूच वेगळे ्ेले, आ�ण 

देव्चे प््श्ल् �दवस महटले �च अंधेर्ल् र्त. ृा स््ळ �च सरं््््ळ ह्र (जग्र्) प�हल् �दवस! 

आ�ण देव महण्ल् ‘जल्च्् अगद� मर्े अंृ�रत होवो! ’ ृसे झ्ले. आ�ण देव महण्ल् ‘त्् 
अंृ�रत्मुळे दुं गंलेल्  ्जल्पै् � वररा जल्श्े वर �च ख्लरा ख्ल� वेगळां र्होृ!’ ृसेर झ्ले. ृो 
दसुर् �दवस. आ�ण देव महण्ल्, ख्लरा स्र� जले ए्वटोृ �च ्ोरडा ंू�म प्टो!’ ृसे झ्ले. देव 

�ृल् पमथवा महण्ल् �च त्् प्ण््ंच् समुद. देव्चे ृे प्�हले �च ृे त््ल् आवडले. आ�ण देव महण्ल्, 
‘पमथवा आृ् ृमण, वमत, वचसप�ृ बाज फल्�द््ंच् �चम र्ण ्रो!’ ृसेरं झ्ले. देव्ल् ृे आवडले. ृो 
�ृसर् �दवस. आ�ण देव्चे दोच मोिे ृेजोद�प �चमूरच ए््ल् �दवस �च दसुर र््ल् र्ता पमथवावर उजेड 

अस्व् महणूच प््शण््स स्ंवगृले. देव्चे ृ्रेह� �च�मरले. ह् रौर् �दवस. आ�ण देव महण्ल्, ‘आृ् 
जल्ृूच च्च् प््ररे प्णा, पता म्से �चम र्ण होवोृ! ’ ृे ृसे झ्ले. ृो प्रव् �दवस. आ�ण देव 

महण्ल्, आृ् पमथवा पश,ु म् �म, सपर, प्णा ््ंच् पसवो. ृसेर झ्ले. आ�ण देव महण्ल्, ‘आृ् आपण 

मचुष् �चमूर् ्! अगद� आपल््र मूृ�पम्णे, आपल््र स्रख्! ’ आ�ण देव्चे मचुष् ृस् अगद� 
देव्स्रख्र �च�मरल .् सतापुरष दोघेह�! आ�ण देव त््ंच् महण्ल्, ्् पमथवावर�ल �च समुद्ृाल सवर 
पशपुता, मतस्, वचसप�ृ, पंम�ृ वसृंूवर ृुमरा सतृ् र्लो! ृुमर् वंश व्ूव्, सुख्चे च्ंद्!’ ृो 
सह्व् �दवस. 

(अर््् दसुर्) - अश् प््रे सवगर, पमथवा �च हे स्रे �च�मरले गेले. आ�ण सह् �दवस ह� ््मे ्रच 

स्ृव्् �दवशा देव्चे �वश्ं�ृ घेृल�. देव्चे त्् �दवस्ल  ्सुट�र् �दवस महणूच वरद्च �दले. (सर््र� 
श्ळेृाल मुल्ंच् �च ्रेरर््ंच् ््स्ि�र र�वव्र� सुट�र  ्हक् आहे! -लेख्) 

असे सवर �च�मरले, पण ्से? ृर पमथवावर ्ोणाह� मचुष् च्ंगरण््स चसृ् आ�ण प्ऊसह� पडू 

ल्गण््च्् पूव�र देव्चे स्र� ध्न्े, फळे, वमत आपणर �च�मरल�. 
आ�ण चंृ र देव्चे पमथवाच्् म्ृाप्सूच मचुष् घड�वल्. त्् म्ृाच्् मूृ�च्् च््पुड््ंमधूच 

देव्चे रैृन््र् शव्स आृ घ्ृल् आ�ण मचुष् �जवंृ झ्ल्. चंृ र देव्चे ईडचल् ए् सुरेख उद््च 

ल्वले. सुरेख �च रवरर अश् पत्े् प््रच्् फळ्ंचा ृे उद््च ंरलेले असूच त््च्् मर्ं्गा 
जावच्र् वमत होृ् आ�ण दसुर् सदसद �्च्र् वमत! त्् ब्गेृूच ज्् चद्् एवरओ�प््, �च असा�र्् 
इ्डे व्हृ ज्ृ्ृ त्् सवरर प्ण््र् पुरवि् ्र�ृ होत््. अश् त्् ब्गेृ देव्चे म्ृार् ्ेलेल् ृो 
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प�हल् मचुष् सर्पल् �च त््ल् स्ंवगृले, ‘ृू ्ेराल स्र� फळे ्रेचछ ख्! पण ह्् सदसद �्च्रे 

फळ म्त ख्ऊ च्ोस! च्ह� ृर जावच्स मु्शाल!’ 

आ�ण देव्ल  ्व्टले ्�, ह्् मचुष््चे ए्टे अस्वे हे ््ह� बरे च्ह�. त््ल  ्ए् सहरर �च सवंगडा 
हव्. मा ृो �च�मरण्र! देव्चे पमथवाप्सूच उतप्�दलेले स्रे प्णा, पश-ुपता त्् आदमच्् - आ�द 

म्चव्च्् - पुूे आणले त््ंच् आदमचे ज्् ज्् च्ंव्चे संबोवधले ृा ृार त््ंरा च्वे पुूे पडल�; पण 

त्् सव �्मर्े आदमल् सवंगडा �च सहरर अस् ए्ह� स्पडल् च्ह�. 
ृेवह् पंूचे आदमल् झोपा घ्ृले. ृे ग्ू झोपेृ असृ् देव्चे त््रा ए् बरगडा ््ूल� आ�ण 

�ृरल् घ्व म्ंस्चे ंरच ््ूल्. चर्च्् त्् बरगडारार देव्चे ए् च्र� ्ेल� �च आदमच्् समोर 
आणल�! 

�ृल् प्हृ्र आदम महण्ल्, ‘अह्ह्, ह� ृर म्झ्् असरारार अ�सर, रकृम्ंस्रे रकृम्ंस! 

�हल् च्र� (वूमच) हेर च्वे हवे. ््रण ृा चर्प्सूचर (आऊट ऑफ म्च) घड�वल� गेल�!’ ््स्ि�र पुरष 

ह् आपल्् म्ृ्�पत््ंच् सोडूच सताशार संलगच होईल. ृा त््रा अध �्गा. ृो �च ृा �मळूचर ृे पूण �्ग! 

‘आ�ण ृा दोघेह� अगद� चगच होृा ृो प�हल् पुरष �च ृा त््रा प�हल� पतचा. त्् दोघ्ंच्ह� त्् 
चगचृेृ सं् ोर्सपद असे ््ह�र व्टले च्ह�.’ 

जग्ृाल प�हल्् प�ृपतचांर् संस्र 
(अर््् �ृसर्) - पण ईशवर्चे �च�मरलेल्  ्त्् स्रर्् समषट�ृ जो पुरृ् लब्ड होृ्, ृो स्प त्् 

प�हल्् सताल् महण्ल्, ‘ऐ्, देव्चे ह्् उद््च्ृाल सवर वमत्ंरा फळे ख्व््रा अचु�् ृुमह्ंल् �दल� 
आहे च्?’ ृा सता महण्ल�. ‘पण �्चवमत्रे फळ म्त वज्र, ृे ख्ृ्र मर्ल!’ असे देव महण्ल्. सपर 
महण्ल्, ‘छट मर्ल ्सल! देव्ल् हे ि्ऊ् आहे ्�, �्चवमत्ंरे फळ ्् ए्द् मचुष््चे ख्लले, ्� 
त््रे डोळे उघडृाल आ�ण सदसद ृे ््् हे स्रे ृुमह्ंस समजू ल्गूच ृुमह� म्णसे देव्स्रखां वह्ल.’ 

हे ऐ्ृ्र त्् सताल  ् त्् दयमोह् �च रर्र अश् �्चवमत्रे फळ ख्वेसेर व्टले. ज्््ोगे 

सदसद�ववे्बु�द ्ेृे ृे फळ शेवट� �ृचे सवृत ख्लले �च आदमल्ह� �दले. �ृच्् त्् पृाचेह� ृे 

ख्लले. 

 त््सरशा त्् दोघ्ंरेह� डोळे उघडले आ�ण आपण च्गवे आहोृ ््रा त््ंच् ज्णाव झ्ल�. त्् 
दोघ्ंचार लगेर अं�जर्रा प्चे �शवूच त््ंरा अंगवसत� ्ेल�. 

इृक््ृ दपु्र� त्् उद््च्रा शाृलृ् उपंोगाृ �हडंण्र र्् देव्रा र्हूल ल्गूच आदम �च 

त््रा पतचा देव्स �दस ूच्े महणूच झ्ड्आड लपल�. ृेवह् पंूचे त््ंच् ह्् म्रच �वर्रले, ‘ृू ्ुिे 

आहेस?’ आदम महण्ल् ‘ृुझ् आव्ज ऐ्ूच मा लपलो. ््रण मा च्गव् होृो, महणुच ृुमरा मल् 
ंा�ृ व्टल�!’ देव महण्ल्, ‘्््, ृुल् ्ोणा स्ंवगृले ्� ृू च्गव् आहेस? ृू त्् झ्ड्रे फळ 

ख्ललेस ्� जे ख्ृ् ््म् च्े महणूच मा बज्वले होृे.’ ृो पुरष महण्ल्, ‘ज्् सताल  ् ृुमह� म्झा 
स्ंग्ृाण महणूच मल् �दल�ृ �ृचेर ृे फळ मल् �दले �च मा ख्लले.’ 
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ृेवह् पंूचे त्् सताल् �वर्रले, ‘ृू हे ््् ्ेलेस? बोल!’ सता उतृरल�, ‘त्् स्प्चे मल् ंुल�वले 

�च मा ृे ख्लले.’ ृेवह् देव त्् सप र्ल् महण्ल्, ‘हे ज ृू ्ेलेस, त््रे प््�शरतृह� आृ् ंोग. सवर 
प्ण््ंृ ृू चार �च चषट समजल् ज्शाल. पोट्वर फरपटृ र्हशाल �च जनमंर धूळ ््् ृा ख्ृ 

पडशाल. सताृ �च सप र्ृ ह््पुूे सवरद् व््डे र्ह�ल. �ृरा संृ �ृ ृुझ्् संृ ृारे डो्े वररडाल �च ृुझा 
पज् �ृच्् पजेच्् ट्र् र्वृाल! ह् घे श्प!’ 

आ�ण �सत्े, ृुझे गंर �च ृुझां दतुखे मा शृगु�णृ ्र�च. मुल्स जनम देृ्च् ृुल् वेदच् होृाल. 

चवरर््च्् इचछेृ ृुल् र्ह्वे ल्गेल, �च ृुझ् चवर् ृुझ््वर सतृ् ग्जवाल. ह् घे ृुल् श्प!’ 

आ�ण हे आदम, ज््अर� मा च्ो ख्ऊ महटले ृेर ृू ्् ृुझ्् ब्््ोच्् च्द� ल्गूच ख्ललेस. 

त््अर� ृुझ्् प्रणा ह� ंू�मह� अ�ंशपृ असो. ््ब्ड्षट्व्रूच �ृरे फळ ृुझ्् ह्ृा पडण्र 
च्ह�. ््टेर� झ्डेझुडपे �ृच््वर व्ूृाल. �ृर् झ्डप्ल् ृुल् ख्व् ल्गेल. ््ब्ड्षट्च्् घ्म्ृर 

�ंजलेल� ं््र ृुल् ख्लल� प्�हजे आ�ण शेवट� ज्् ंूमाृूच ृुल् मा ््ूले ृाृर ृू ग्डल् ज्शाल. 

््रण ्�, ृू म्ृार आहेस �च म्ृाल्र �मळशाल! 

चंृ र आदमचे आपल्् ब्््ोरे च्वे ईवह असे िेवले. ््रण ृा ्चर््वृ र पजेरा मूळ म्ृ् हो्. 

मग देव्चे आदमल् �च त््च्् ब्््ोल् ््ृड््रे ्पडे �शवले �च त््ंच् ृे घ्ृले. चंृ र देव 

उदग्रल्, ‘अहो, ्् �्चवमत्रे फळ ख्लल््मुळे म्णूस ह् आृ् र्ंगले ््् �च व्ईट ््् हे ओळखू 
ल्गल्. ृो आमह्ंस्रख्र झ्ल्. ्ोणा स्ंग्वे ्�, ृो आृ् ह्् दसुर र्् जावचवमत्ल् सुद् ह्ृ 

ल्वण्र च्ह� महणूच? जर ्् त््चे ृे जावचवमत्रे फळह� ख्लले आ�ण देव्स्रख्र अमर झ्ल् ृर!’ 
असे वरंृ ूच देव्चे आदमल  ् �च त््च्् ब्््ोल् त्् ईडचच्् उद््च्ृूच ह््ूच ल्वले �च त्् 
उद््च्च्् पूवरदव्र� ए् जळृा ृरव्र लट्ृ िे�वल�. ृा ए्स्रखा सवर �दश्ंचा �फरृ र्ह�. त्् 
जळत्् ृरव्र�र् �च देवदूृ ्ंर् त्् जावचवमत्ंोवृा अस् खड् पह्र् उं् ्ेल्! आ�ण ृेर ूच 

हुस्लेल् ृो म्णूस त्् उद््च्ब्हेर ंू�म च्ंगरण््स ल्वल्. 
(अर््् ४ ृे ९) - पुूे आदमर् त््रा पतचा ईवह �हच््शा संबंध होऊच �ृल् गंर र्�हल्. �ृर् ृो 

पुत ‘्ेच’. �ृल् दसुर् पुत झ्ल  ्ृो, ‘अवेल’ त्् दोघ् ं्व्ंृ �वृुषट ्ेऊच ्ेचचे अवेलल  ्ि्र म्रले. 

्ेचचे आपल्् पतचाशा संबंध ्ेल् �च �ृल् गंर र्हूच पुत ‘एच््’ ह् झ्ल्. (पण आदम �च ईवह हे जर 
मचुष् ज्ृारे प�हलेर जोडपे होृे आ�ण ्ेच ह् त््ंर  ्पुत ृर त््ल् ब्््ो ्ोिूच �मळ्ल�? ृा ह� 
त्् प�हल्् जोडप््रार मुलगा, त््रा बह�ण. ््रण �ृल् उपज�वण्रे दसुरे जोडपेर ृोवर जग्ृ 

चवहृे.) पुूे आदमप्सूच ईवहल् �ृसर् पुत झ्ल्. ृो ‘सेर’. त्् सेरल् ए् मुलग  ् झ्ल्. 
(्ोण्प्सूच?) त््रे च्वे ‘एच्स’. त््चंृर पुष्ळ मुले �च मुल� होऊच आदम ह् चउशे ृास वष �्र् 
होऊच व्रल्. 

जलपल् 

पुूे वंश व्ूृ् व्ूृ् ल्मे् ््ल् ‘चोह्’ ह् पुत झ्ल्. अचे् मुल�-मुले झ्ल््चंृ र ७७० वष �्र् 
होऊच ल्मे् व्रल्. चोह्ल् ृाच पुत झ्ले. शेम, हेम, ज्फेर ... ह� मचुष् पज् व्ूृ् व्ूृ् त््ंच््ृ 
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फ्र प्प म्जले. इृ्े ्�, देव्ल् व्टले, मा ्ुिूच ह्् पमथवावर ह् मचुष् प्णा उतप्�दल्! आ�ण देव 

महण्ल्, ‘मा ह्् मचुष््ंर् �च स्रर्् प्ण््ंर् आृ् सवरच्श ्रच ट््ण्र!’ पण चोह् ृेवू् देव्ल् 
आवडृ असल््मुळे देव त््ल् महण्ल्, ‘ह्् प्पा जग्र् मा च््च्ट ्रण्र, पण ृुल् व्रवाच. मा 
मोि् जलपल् ध्डण्र आहे. ृर ृू ए् च्व ्र, �च त््ृ ृू, ृुझा ब्््ो, मुले �च सुच् इृ्े बस्.’ 
त््पम्णे चोह्चे ्ेले. (्् पुूे त्् अदूृ  जलपल््रे स�वसृर वणरच �दले आहे. ृो जलपल् फुगृ 

फुगृ ज्ऊच त््ृ पवरृ ्ंरा �शखरे, पद्रर �च म्णसे बुड्ल�. पण चोह्रा बंद च्व ृरंगृ होृा.) ृो 
मह्पूर द�डशे �दवस पमथवाल् बुडवूच र्�हल् होृ्. ृोर देव्ल् चोह्रा आिवण झ्ल� आ�ण त््चे प्णा 
उृर�वले. समुद्रे फुटलेले झरे आ�ण आ््श्च्् उघडलेल्् �खडक्् पुनह् बंद ्ेल्् आ�ण अर्र्ट 

पवरृ ्च्् �शखर्वर ृा च्व ल्गल�. ृेवह् देव्च्् आ�ेचे चोह् पमथवावर सह्ुटंुब उृरल्. त््चे ए् 

सरं�डल ्ेले. त््वर मेर् अश् पशपु�््ंरे म्ंस हवच ्ेले. त्् हो�मल्् ज्ण्र र्् म्ंस्च्् सुव्स्चे 

पसनच होतस्ृ् देव महण्ल्, ‘मा ृुझ््शा ्र्र ्रृो ्�, मचुष््च्् अपर्ध्स्ि� ््पुूे मा अशा 
स्र� पमथवार दं�डण्र च्ह�. मचुष् सखलचशालर आहे! पुनह् जलपल् ्ेवह्ह� होण्र च्ह�! �ंऊ 

च्ोस! ््रा खूण महणूच मा आ््श्ृ हे इंदधचुष् उगवृो पह्! हेर म्झ� आशव्सच ...’ (अर््् ९) 

चंृ र चोह्चे शेृा ्ेल�. द्त ेल्वल�. ए् �दवस पम्ण्ब्हेर द्त्रा द्र �पऊच चोह् गुगं झ्ल्. 
आपल्् ृंब ूृ ृो च्गव् उघड् पडल्. हे त््र् पुत हेम ््चे प्�हले. त््च्् इृर दोनह� मुल्ंचा वसत 

घेऊच �ृ्डे ृ�ड च ्रृ् म्गे म्गे सर्ृ ज्ऊच चोह्च्् अंग्वर वसत घ्ृले. चोह् शदुावर 
आल््चंृर त््चे आपल्् ज्् पुत्चे आपल््स उ�ललंग प्�हले त्् हेमल् श्�पले. व््च्् ९५० व्् 
वष� चोह् व्रल्. 

(््पुूे अर््् दह्व््ृ चोह्च्् मुल्ंर  ेवंश�वसृ्र �दले आहेृ.) 

ं्ष्ंरा फ्ट्फूट 

(अर््् अ्र्व्) - ृेवह् ह� स्र� पमथवा ए् ं्षार होृा. स्र� म्णसे ए्र बोल� बोलृ. 

�शच्रच्् मदै्च्ृ ृा म्णसे आल््वर (�खसृपूवर २५०० वष �्च्् सधंास ह� ्हुद�् पुर्णगणच्) ृा 
म्णसे महण्ल�, ‘रल्, आपण �वट् प्डू््, त्् ं्जू्् आ�ण सवगर ग्ि�ल इृ्् ए् उंर सृंं �च ए् 

चगर ब्ंधू ््!’ जेवह् देव ृे चगर आ�ण ्��ृरसृंं  प्हण््स आल् ृेवह् ृो महण्ल्, ‘अहो ह� स्र� 
म्णसे ए् झ्ल�, ए्र बोल� बोलृ्. त््र् ह् प�रण्म. त््ंचा आृ् हे ्र्व््स आरं�ंले! असेर 

र्लले ृर मचुष् व्टेल ृे ्र श्ेल. छट, आपण ख्ल� ज्ऊच त््ंरा फ्ट्फूट ्ेल� प्�हजे आ�ण 

त््ंरा ं्ष् ग�धळूच ट््ल� प्�हजे. ए््रा बोल� दसुर््स समजृ् ््म् च्े!’ आ�ण देव्चे ृसेर 

्ेले. महणूचर त्् सरळ्स ‘ब्बेल’ महणृ्ृ. ््रण �ृरूचर देव्चे पमथवावर�ल ए् ं्ष् मोडूच �ृच्् 
परसपर्ंशा �ंनच अश् अचे् ं्ष् ्ेल्् आ�ण स्र््ंच् देशोदेशा प्ंगूच �दले! 

पैगंबर अब्ह्म �च त््ंरा पतचा सर्ई ््ंरा ्र् 
आृ् ृेर्हरा वंश्वळ अशा: ृेर्हरे ृाच पुत. अब्हम, च्हर, ह्रच. ह्रचचे ‘लॉटल्’ जनम 

�दल््चंृर ृो व्रल्. अब्ह्म ््चे लगच ्ेले. त््च्  ् ब्््ोरे च्वे सर्ई. अब्ह्मर् ब्प २०५ 
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वष �्र् होऊच व्रल्. ृेवह् पं ुअब्ह्मल् महण्ल्, ‘ृुझ्् व�डल्ंच्् देश्ल् �च घर्ल् सोडूच दे �च 

मा स्ंगृो �ृ्डे रल! मा ृुझ� ए् मोि�  र्ष् बचवाच, ृुझ� च्वे �ज्डे �ृ्डे ग्जेल. ज््ल् ृंू 

आशाव र्दशाल त््ल् मा आशाव र्द�च, श्पशाल त््ल् श्पाच.’ देव्च्् ्् स्ंगण््पम्णे अब्ह्म ह् 
आपल� ब्््ो सर्ई चा पुृण्् लॉट ह््ंसह घर सोडूच �चघ्ल्. चंृ र �फरृ �फरृ बेरल ्ेरे ्ेऊच 

त््चे ृंब ू िो्ल्. �ृरे सरं�डल उं्रच त््चे पंूस प्वररले. आणखा पुूे पव्स्ृ अब्ह्म ज्ृ� ृ� 
दषु््ळ्ृ स्ंपडल्, महणूच शेवट� इ�जपृ्डे गेल्.   

ब्््ोल् बह�ण महटल� 
आ�ण जस् ृो इ�जपृच्् अगद� जवळ आल् ृस् ृो आपल� ब्््ो जा सर्ई ृास महण्ल्, ‘हे 

बघ, ृू �दस््ल् ए् सुरेख सता आहेस, हे मा ओळखूच आहे. ््मुळे मल् व्टृे ्�, आपण इ�जपृमर्े 

ज्ृ्र जेवह् ृे अ�ज�पश्च ृुल् प्हृाल ृेवह् महणृाल, ह� ृर ह््रा ब्््ो! आ�ण महणूच ृे मल् 
म्रृाल पण ृुल् व्रवृाल! ृेवह् हे ं् �्, म् प् ्र, �च ृू म्झा बह�ण आहेस असे सव �्च् स्ंग, 

महणजे ृुझ्् रप्च्् व�शल््चे म्झे �दवस सुख्ृ ज्ृाल �च ृूर मल् जावद्च �दल््स्रखे होईल.’ 

चंृ र ््् झ्ले ्�, ृे इ�जपृमर्े ज्ृ्र ृेराल लो््ंचा प्�हले ्�, ृा सता फ्रर सुरेख आहे. 

ृेराल र्ज् जो फ्र्हो त््च््प्�ृ  �ृच्् रप्रा ्��ृर गेल� आ�ण फ्र्होचे �ृल् आपल्् अंृतपुर्ृ 

घेृले. 

‘आ�ण �ृच्् व�शल््चे फ्र्होचे अबह्मल्ह� फ्र र्ंगले व्ग�वले. शेळ््, बैल, ग्ूवे, द्सद्सा 
अशा �वपुल संप�तृ अब्ह्मल् र्ज्चे �दल््मुळे त््रा रंगळ झ्ल�. 

पण पुूे देव्चे सर्ईल् अंृतपुर्ृ घेण्र्् फ्र्होच्् घर� द्र� रोग्रा स्र ध्डल�. ृेवह् 
अब्ह्मल् बोल्वूच फ्र्हो महण्ल्,‘अरे, हे ृू ््् ्ेलेस? ृा ृुझा ब्््ो आहे हे ्् स्ंवगृले 

च्ह�स? ृा ृुझा बह�ण आहे असे च फस�वृ्स ृर मा �ृल् म्झा ब्््ो ्रृो च्! आृ् झ्ले ृे झ्ले. 

ृुझा ब्््ो ृू घे �च ृुझा व्ट धर. असे स्ंगूच अब्ह्मल् त््रा ब्््ो देऊच त््ल् पूव� �दलेल्् 
�वपुल संपतृासह फ्र्होचे ध्डूच �दले. (अर््् १२ व्) 

(अर््् ृेर्व्) - अब्ह्म, त््र् पुृण्् लॉट ह््ंसह इ�जपृ सोडूच ब्हेर पडल्. ृे दोघेह� 
धचध्न् पश ु््ंचा आृ् संपनच होृे. ए्द् लॉटच्् म�ूप्ळ्ंृ �च अब्ह्मच्् म�ूप्ळ्ंृ ृंट् झ्ल  ्

ृेवह् सवसंृोष्चे आपण �चर्ळे होऊ असे अब्ह्म महण्ल् आ�ण त््ल् जा �दश् आवडल�, त्् 
�दशेल् लॉट द्सद्सा पशूसंह �चघूच गेल्. 

ृेवह् पंू अब्ह्मल् महण्ल्,‘ऊि �च ्् र्र� �दश्ंच् प्ह्. ृुल् �दसृो ृो स्र् पदेश मा ृुल्र 

�च ृुझ्् संृ ृाल्र सदो�दृर् देण्र! आ�ण ृुझा संृ ृा मा धुळारे ्ण जसे अग�णृ ृशा असखं् 

व्ू�वण्र! ऊि �च ्् स्र्् पदेश्रा रंद� �च ल्ंबा र्लृ ज्. ््रण ृो स्र् पदेश मा ृुल्र देण्र! 
‘अब्ह्मचे ृसेर ्ेले �च म्मेल् ृंब ू िो्ल्. देव्रे सरं�डलह� ब्ंधले. पण लॉटल् ब््््ंमुल्सुद  ्

शतूचे प्डले हे ए्ूच अब्ह्मचे शतूवर हलल् ्रच लॉटल् ब््््ंसह सोड�वले (अर््् १५) 

�चतसंृ्च अब्ह्मरा �च सर्ईरा वरंृ ् 
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(अर््् १५-१६) - चंृ र ए्े �दवशा पं ुअब्ह्मल् महण्ल्, ‘�ंऊ च्ोस? मा ृुझा ू्ल आहे! 

‘अब्ह्म महण्ल्,’ पण हे पंो, मल् संृ ्च च्ह�! म्झ् व्रस दसुर््ंर ेसंृ ्च होण्र!’ पंु महण्ल्, 
‘च्ह�, ृुझ््र पोट� जनमलेले संृ ्च ृुझ� व्रस होईल! मा ृुल् ख्लडाच्् ‘अर’ मधूच आणूच ह् पदेश 

�दल्. ज्, �च मल् ए् ््लवड ग््, बो्ड �च पता म्रच होमूच बळा दे! ृुझ्् संृ ्च्ल् मा इ�जपृ 

ृे ्ुफेट�स प्�ृ रे स्रे र्ज् सदो�दृरे �दले आहे. ..... चंृ र सर्ई आपल् प�ृ अब्ह्म ््ल् महण्ल�, 
‘बघ देव्चे मल् व्ंझ ्ेल�. म्झ् ्ुसव् �चषफळ झ्ल्! आृ् असे ृर� ्र ्�, इ�जपृमधूच आणलेल� 
ह� जा म्झा ‘हगर, च्ंव्रा सुरेख द्सा आहे ृा मा ृुल् देृे. ृू �ृच््शा संबंध ्र. महणजे ृर� ृुझ्् 
पोट� संृ ्च होऊच आपल् �चव�श होण्र च्ह�.’ 

आपल्् पतचाचे �दलेल्  ् ह्् द्साशा अब्ह्मचे संबंध ्ेल्. आ�ण �ृल् गंर र्�हल्. पण 

आपल््ल् गंर र्�हलेल् प्हूच ृा द्सा हगर आपल� जा धचाण सर्ई �ृल् ृुचछवू ल्गल�. 
ृेवह् सर्ई अब्ह्मल् महण्ल�, ‘म्झ्् अपम्च्र् दोष आृ् ृुझ्््डेर आहे! मा म्झा द्सा 

ृुझ्् शेजेस �दल�, पण �ृल् गंर र्हृ्र ृा मल् प्ण््ृ प्हू ल्गल�! आृ् देवर आमर् न््् ्रो! 
’ परंृु अब्ह्म महण्ल्,‘हे बघ ृुझा द्सा ृुझार बट�् आहे च्? �ृरे ््् ्रणे ृे ृुझ्् ह्ृार 

आहे. मग जेवह् सर्ई त्् हगरल् ्ड्पणे व्गव ूल्गल�, ृेवह् ृा पळूच गेल�. ृा र्च्वच्ृ ंट्ृ 

असृ् �ृल् ए् देवदूृ  ंेटल् �च महण्ल्,‘ंट्ृेस ्ुिे? ृुझ्् पोट� पुत आहे. त््र् वंश �वसृ्रेल. 

परृ फ�र!’ ृेवह् ृा परृ घर� आल�. हगरल् पुूे पुतर झ्ल्. अब्ह्मचे त््रे च्वे, इशम्एल’ िेवले. 

ृेवह् अब्ह्म ८६ वष र्र् होृ्. 
पंु पुूे महण्ल्,‘आ�ण ृुझा पतचा जा सर्ई �ृल् ््पुूे ृू ‘सर्’ असे महण्वेस. मा आृ् �ृल् 

देखाल पुत देण्र! हो्, �ृल्ह� पुत होईल �च म्झ्् आ�शव र्द्चे ृा र्ष््रा म्ृ् होईल, लो््धाश र्जे 

�ृच्् पोट� ्ेृाल! ृेवह् अब्ह्म दंडवृ घ्ल�ृ हसूच मच्ृ महण्ल्, ‘्््! शंं र वष� उलटल� त््स 

पुत होण्र, चा सर्ई चववद वष र्रा मह्ृ्र� �ृल् गंर र्हण्र! देव्. म्झ् ए् पुत ‘इशम्ईल’ आहे, 

त््सर उदंड आ्ुष् दे!’ ृेवह् देव महण्ल्,‘सर्ल् पुत होईलर होईल. त््रे च्वे ऐझ्् िेव. आ�ण मा 
इशम्ईलल्ह� संं ्ळाच. त््ंर् वंश व्ूेल. ब्र् र्जे त््च्् पोट� जनमृाल.’ 

पण ‘सर्’ ृर अगद� वमद. ृा मच्ृ हसल� ्�, ्् मह्ृ्रपण्ृ ्् आृ् मल् ृे गोड व्टण्र? 

म्झ् चवर्ह� महृ्र्! हे ्ळृ्र देव महण्ल्,‘सर् ्् हसल�? देव्ल् अशक् असे ््ह� आहे ्््?’ हे 

ऐ्ूच सर् देव्स भ््ल� �च आपण हसलो हे �ृचे च्््रले. देव महण्ल्,‘छट ृू हसल�स! 

देव�प् लॉटल् सवृतच्् ्न््ंप्सूच पुत 

(अर््् १९ व्) ‘इ्डे सोडम चगर्र् देव्चे च्श ्ेल््चंृर त््चे त्् च्श्ृूच व्रवूच ब्हेर 

आणलेल् अब्ह्मर् पुृण्् �च देव्र् आवडृ् लॉट ह् आपल्् दोनह� ्न्् ृेवढ््र घेऊच 

पवरृ ्ृाल ए्् गुहेृ र्ह्ृ होृ्. त्् दोनह� ्न्् उपवर असूच त््ंच् पुरष अस् म्ह�ृ चवहृ्. 
ृेवह् वडाल ्न्् आपल्् ध््ट्् ब�हणाल् महण्ल�, ‘बघ, आपल् �पृ् आृ् वमद झ्ल ,् पण 

त््च्् पोट� पुतसंृ ्च च्ह�. आपण दोघा ्ेरे ए्ट््. जग्च्् रह्ट�पम्णे आपल््ल्ह� शेजेस घेईल 
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अस् ए्ह� पुरष दसुर् �मळण्र च्ह�. ््स्ि� रल, आपण आपल्् ्् ब्प्ल् द्र प्जू ्े आ�ण चंृ र 
आपणर आपल्् ्् रोर �पत््रे बाज आृ् जृच ्र ्े!’ 

‘््प््रे लॉटच्् दोनह� मुल� आपल्् �पत््प्सूच गरोदर र्�हल््. त्् वडाल ्न्ेर् मुलग् 
ृोर ‘मोआब.’ ध््ट�ल् सुद् मुलग्र झ्ल्. ृो ‘बेच आमा.’ प�हल् आजच्् मोआब्ईट ज्ृार् 
पूवरज. दसुर््र् वंश महणजेर आजरा अ्मॉच ज्�ृ.’ (अर््् १९ शलो् ३० ृे ३८) 

सर्ल् पुत होृो. सर्र् सवृा मतसर 
इ्डे पंु सर्ल् ंेटल्. देव्चे महटले ृे �ृच्् �वष्ा ्ेले. ््रण ृा गंवरृ ा झ्ल�. अब्ह्मच्् 

शंं र्व्् वष� त््रा पतचा सर् �हल् ह् पुत झ्ल्. च्वे ऐझ्् िेवूच आिवे �दवशा देव्च्् 
स्ंगण््पम्णे त्् पुत्रा सुंृ ् ्ेल�. पण सर्ल् इृक्् मह्ृ्रपणा झ्लेल्् त्् पुत्स प्हूच हगर 
द्साल् जो अब्ह्मप्सूच पुत झ्ल् होृ् ृो इशम्ईल हसल्. हे प्हृ्र सर् र्ग्वल� �च अब्ह्मल् 
महण्ल�,‘्् बट्�ल  ् �च �ृच्् त्् द्सापुत्ल  ्आृ्च्् आृ् हुस्ूच दे. म्झ्् मल्सह ृो ृुझ् 
व्रस होृ् ््म् च्े. अब्ह्मल् हे ऐ्ूच फ्र दतुख झ्ले. पण देव महण्ल्,‘दतुख ्र च्ोस. ््रण 

ृुझ�र बाज असलेल्  ्त्् द्सापुत्रेह� मा ए् र्ष् ्र�च!’ ृेवह् मोि्् पह्टे अब्ह्म उिल्. ए् 

प्ण््रा ब्टल�, ं््र�र् ृु्ड्, आ�ण ृे मूल हगरच्् सव्धाच ्रच �ृल् त््चे घर्ब्हेर ््ूूच 

�दले. 

हगर ृेर ूच जा �चघ्ल� ृा र्च्वच्ृ ंट्ृ र्लल�. �ृच््जवळरे प्णा संपले. दसुरे ्ुिे 

�दसेच्. ृेवह् ृे �ृरे मूल ए्् झुडप्ख्ल� ट््ूच ृा दरू ज्ऊच रडृ बसल�. ृे मूल मरृ्च् �ृल् 
प्हवेर च्. पण देव्चे �ृरे रडणे ऐ्ृ्र देवदूृ  आल्. ृो महण्ल्,‘रडृेस ््? ््् होृे ृुल्? ृुझ्् 
मुल्ल् उरल. देव ृुझ् स्रा आहे. त््रे ए् र्ष् होईल.’ हे शबद ऐ्ूच हगरचे मुल्ल् उरलले, ृो 
देव्चे �ृरे डोळे उघडले. प्ह्ृे ृो जवळर ए् प्ण््रा �वह�र. �ृचे पुनह् आपल� ब्टल� प्ण््चे ंरल� 
�च पुूे र्लल�. ृो मुलग् र्च्वच्ृर �ृचे व्ू�वल्. ृो मोि् धचुधरर झ्ल्. इ�जपृमधल्् ए्् 
मुल�शा त््च्् आईचे त््रे लगच ल्वूच �दले. (अर््् २१) 

अब्ह्म पुत्रे ब�लद्च ्र्व््स ज्ृो 
पुूे असे झ्ले ्�, अब्ह्मरा ्सोट� प्ह्व््रे मचा आणले. देव्चे ह्् �दल�, ‘अब्ह्म’ ‘जा, ह् 

मा!’ अब्ह्म उतृरल्, देव महण्ल्,‘ृुझ् पुत, ृो ए्ुलृ् ए् पुत ऐझ््, ृुझ् आवडृ्, ृोर घे. 

मो�र््च्् पवरृ ््डे ज् आ�ण त््ंर ेहवच ्रच मल  ्बळा दे!’ 

आ�ण अब्ह्म स््ळार उिल्, आपल्् ग्ूव्वर सव्र� ंरल�, हवच्रा ल््डे घेृल�, �च 

मुल्सह त्् पवरृ ््डे गेल्. पवरृ  ्ेृ्र ृो आपल्् मुल्ल् ृेवू्र घेऊच पुूे र्लल्. मुलग् 
अज्णपणे महण्ल्,‘ब्ब् ब�लद्च्ल ,् र््, ल््ड�, आग घेृल�ृ, पण बो्ड ्ुिे आहे?’ अब्ह्म 

महण्ल्,‘देव देईल ृो बो्ड!’ िर्�व् ज्गा ्ेृ्र अब्ह्मचे सरं�डल उं्रले, ल््डे ररल� आ�ण 

त््वर आपल्् मुल्र् होम ्रण््स्ि� त््स ब्ंधूच ट््ले. आपल् सुर् उपसूच त्् मुल्च्् ्ंि्वर 

ह्णण््स त््चे ह्ृ उग्रल् - ृोर देवदूृ ्र् रव�च आल्,‘अब्ह्म!’ अब्ह्म उतृरल्,‘जा, ह् मा 
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इरे!’ पंुरव�च महण्ल्, ‘म्र च्ोस त्् ले्र्ल्. मा ृुझा पर�त् प्�हल�. ृुझ्् ए्ुलत्् पुत्ल् 
देखाल ृू बळा देृ आहेस! ृुझा म्झ््वररा �चषि् खर� आहे!’ इृक््ृ ए् बो्ड �दसल्, ृेवह् 
त््ल्र अब्ह्मचे त्् सरंडल्वर�ल अगचाृ मुल्च्् बदल� हो�मले. ््स्ि�र त्् सरळ्स आजह� 
‘जेहोव्-�जर�’ असेर महणृ्ृ. ृेर ूच अब्ह्म बारशेर् ्ेरे गेल् �च ृेरेर र्हू ल्गल्. (अर््् २२) 

सर् स्रवार् ममत् ु

�ृरे सर्च्् व््ल् १२७ वे वषर ल्गले. ृा अब्ह्मरा ब्््ो होृा ृशार बह�णह� होृा. ््रण 

अब्ह्मच्् आईच्् पोट� जर� ृा झ्लेल� चवहृा. ृर� त््च्् ब्प्च्् पोटरार ृा होृा. महणूच 

ब्प्च्् च्त््चे ृा त््रा स्वत बह�णर होृा. आ�ण �ृल्र अब्ह्मचे आपल� ब्््ोह� ्ेल� होृा. 
�ृल् जेवह् १२७ वष� झ्ल� ृेवह् ृा ममत्ुशय्ेवर पडल�, आ�ण अब्ह्मल् दतुख्ृ लोटूच लौ्रर मेल�. 

्ेरे सर् स्रवारा ्र् संपल�. 
*** 
लेख्ं् २ र् 
(अर््् २४ व्) अब्ह्म पैगंबर्रा पतचा स्रवा सर् ह� व्रल््चंृ र त््चे आपल्् मुख् 

््रं्र््ल् बोल्वूच महटले,‘्े �च ृुझ् ह्ृ म्झ्् म्ंडाख्ल� घ्ल, आ�ण शपर घे ्�, म्झ्् 
पुत्ल्, ऐझ्् ््ल् ्् ््चच्ईट लो््ंरा मुलगा ्र देण्र च्ह�; परंृु म्झ्् वंश्च्् मूळसर्चा ज् 
�च त््ृल� मुलगा म्झ्् मुल्स ्र. ृुझ््पुूे ए् देवदूृ  र्लेल �च ृुल् व्ट द्खवाल. ब्््ो 
�मळृ्र म्झ्् मुल्ल  ् परृ आण. जर ृा वधू इ्डे ््व््स च्््र ल्गल�, ृर ृुझ्््डे बोल 

र्हण्र च्ह�. ृू �ृल् सोडूच दे; पण मुल्ल् म्त परृ आण.’ 

त््पम्णे शपर घेऊच ृो ््रं्र� उंट्वर सवर स्म्च ल्दचू चेह्रच्् चगर्ल् अब्ह्मच्् 
मेसोपोटे�म््ृाल मूळ सर्च््डे �चघ्ल्. �ृरे पोरृ्र ग्व्ब्हेरच्् �व�हर�वर सरं््््ळच्् वेळा 
आपल्् उंट्ंच ् गुूं््वर टे्वूच ृो उृरल्. �ृरेर ग्वच्् �सत्् प्णा ंरण््स देृ. ृेवह् त्् 
्रं्र््चे देव्स �वच�वले. ‘हे अब्ह्मच्् पंो, असेर होवो ्�, ह्् चगर्ृाल �सत्् जेवह् प्ण््स 

इरे ्ेृाल ृेवह् मा जास महणेच ्�, ृुझा घ्गर ख्ल� िेव �च मल् प्णा �पऊ दे, आ�ण जा मल् 
महणेल, ‘पा, ृुझ्् उंट्ंच ् सुद् प्णा प्जृे - ृार मुलगा ृू ऐझ््ल् जा पतचा महणूच चेमलेल� 
असशाल ृा असो!’ 

ह� प्ररच् संपृे च संपृे ृोर, आशर्र ्�, रेबे्् अब्ह्मर् ं्ऊ चेह्र ््रा च्ृ ह� ब्हेर आल�. 
्ोणत््ह� पुरष्र् सपशर च झ्लेल� ्ुव्र �च �दसण््ृ सुरेख अशा ृा ्न्् रेबे्् आपल्् 
ख्ंद््वरर् घड् ंरण््स्ि� �व�हर�वर गेल� आ�ण घड् प्ण््चे ंरच आल�. त््सरशा ृो ््रं्र� 
ंर्ंर् �ृच्््डे गेल् �च महण्ल्, ‘ृुझ्् घड््ंृाल रोड प्णा मल् प्््ल् देशाल ्््?’  

‘प््वे मह्र्ज,’ असे महणूच �ृचे घड् ह्ृ्वर घेृल् �च प्णा �दले. त््रे �पणे होृ्र ृा 
महण्ल�, ‘ृुमच्् उंट्ंच ् प्जण््स्ि� सुद् मा प्णा ओूूच देृे.’ झट्च �ृचे ृो घड् गुर्ंच्् प्ण 

डोणाृ ओृल्, �व�हर�वर गेल� आ�ण प्णा ओूूच त्् उंट्ंच ् पोटंर प्जले. ््रं्र� �ृच्््डे 
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आशर् र्चे प्ह्ृ होृ् ्�, देव्चे �हल्र ध्डले असेल ््? उंट्ंच ् प्जणे संपृ्र त््चे सोन््रा 
््चब्ळा �च सोन््च्् ब्ंगड्् ह्ृा घेऊच �ृल् �वर्रले, ‘्न्े ृू ्ोण्रा मुलगा? ृुझ्् ब्प्च्् 
घर� आमह्ंल् उृर््ल् �मळेल ्््?’ रेबे्् उतृरल�, ‘चेह्ररा मा च्ृ आहे. आमच्् घर� उृर््ल् 
ज्ग् �च द्ण्वरैण पुष्ळ आहे!’ आ�ण रेबे््चे पळृपळृ ज्ऊच आपल्् आईच्् घर्ृाल मंडळांच् 
ृे स्रे स्ंवगृले. �ृृक््ृ रेबे््र् ं्ऊ लेबच �ृरे आल्, आ�ण त्् सोन््च्् ब्ंगड्् �च 

््चब्ळ्् रेबे््च्् अंग्वर प्�हल्् आ�ण महण्ल्, ‘ि�् आहे.’ त््चे सवृतपुूे ज्ऊच त्् 
््रं्र््ल् त््च्् स्र्् मंडळांसह घर� आ�णले �च सव्ग�ृले.  

ह्ृप्् धुृल््वर त्् मंडळांच् जेव्व््स बोल्�वले. प्च्वर रर्र म्ंस व्ूले, पण ््रं्र� 
महण्ल्, ‘म्झ्् धन््र् �चरोप �दल््व्रूच मा घ्स घेण्र च्ह�. स्ंग  ू््? स्ंग्वे महणृ्र ृो स्ंग  ू

ल्गल् ्�, ‘म्झ्् धन््चे अब्ह्मचे त््च्् सर् स्रवाप्सूच झ्लेल्  ् पुत्रे लगच ृुमच्् 
घर्ण््ृाल ्ोण् मुल�शा ल्व्वे महणूच आ�्�पले आहे. अब्ह्मच्् व�डल्रे घर महणजेर ृुमरे. 

देवदूृ ्चेर मल् व्ट द्ख�वल�. �व�हर�वर मा देव्स �वच�वले ्�, जा वधू ृू ्् पुत्स �च्ो�जल� 
असशाल ृार मल् प्णा �पण््स देवो. त््पम्णे ्् ्ुम्�र्ेचे मल् प्णा �दले आ�ण मा सोन््रा 
्ं्णे �ृच्् ह्ृ्ृ घ्ृल�. ृेवह् म्झ् धचा जो अब्ह्म त््च्् ं्व्रा ह� ्न्् रेबे्् अब्ह्मच्् 
्् मुल्स ृुमह� द््ल ृर आं्र होृाल. चस्ल देण्र ृर ृसे स्ंग्वे. 

हे त््रे बोलणे ऐ्ूच लेबच महण्ल्, ‘देव्रा इचछ् जर ृशा, ृर ृुल् ृर� आमह� ््् महणण्र? 

ह� पह्, रेबे्् ृुझ्् समोरर आहे. �ृल् न्् आ�ण अब्ह्मच्् मुल्शा �ृरे लगच ल्व्; आमरा 
हर्ृ चह�.’ 

हे ऐ्ृ्र पंूल् वंदचू त्् ््रं्र््चे रतचज�डृ सोन्् र्ंद�रे द्वगचे रेबे््ल् �दले आ�ण 

�ृच्् ं्व्ल् �च आजाल् मूल्व्च उपह्र अ�परले. ख्ऊच �पऊच सुख्ृ ृा र्ृ त्् सगळ््ंचा 
घ्ल�वल�. स््ळार अब्ह्मर् ृो ््रं्र� उिल् �च महण्ल्,‘आृ् आमह्ंस �चरोप द््व्. आमरा 
मुलगा घेऊच आमह� ज्ृो.’ ृेवह् रेबे््रा आई �च ं्ऊ महण्ले, ‘इरे रोडे �दवस ृर� र्ह्, �चद्च दह् 
�दवस ृर�! मग मुल�ल् न््?’ पण ््रं्र� महण्ल्,‘मल् परृ गेलेर प्�हजे.’ ृेवह् रेबे््रा म्णसे 

महण्ल�,‘आमह� मुल�ल्र बोल्वृो �च �ृच््र ृ�डूच �ृरे मृ ऐ्ू.’ त््पम्णे �ृल् त््ंचा बोल्�वले 

�च �वर्रले, ‘मुल� ृू ह््ंच््सह आृ्र ज्शाल ््?’ ृा महण्ल�,‘हो, ज्ृेर मा!’ ृेवह् �ृच्् 
म्हेरच््ंचा रेबे््ल् �ृच्् द्ईस सोबृ देऊच स्सर� ध्डल�. ज्ृ्च् त््ंचा त््ंच्् त्् मुल�ल  ्

आशाव र्दचू महटले,‘ज्, ब्ळे, ज्!’ ृू आमरा जशा बह�ण आहेस ृशार असखं् मुल्ले्र्ंरा आई हो! 
आ�ण ृुझ्् पुतपौत्ंर् दवेष ्रण्र््ंवर त््ंच् सद् �वज् �मळो!’ चंृ र रेबे्् ज्व््स �चघ्ल�. 
�ृल् �ृच्् म्णस्ंसह उंट्वर बसवूच स्म्चसुम्च घेऊच ृो ््रं्र� अब्ह्म्डे परृ �चघ्ल्. 

इ्डे ऐझ््, अब्ह्मर् ृो पुत, सरं््््ळच्् वेळा शेृ्ृ प्ररचेस्ि� आल् असृ् उंट्ंर ् जम्व 

परृलेल् त््चे प्�हल्. रेबे््चेह� आपल्् सेव््ंच् �वर्रले,‘हे ्ोण?’ ृे महण्ले,‘ह्र ृुझ् धचा!’ 
ृेवह् उंट्वरच ृा ख्ल� उृरल�, पदर घेृल्, आ�ण �ृचे आपले अंग झ््ूच घेृले. चंृ र ््रं्र््चे 
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ऐझ््ल् स्र� म्�हृा स्ंवगृल�. ृेवह् ऐझ््चे रेबे््ल् आपल्् ृंब ूृ चेले �च पतचा महणूच 

सवा््�रले. ृेवह् ऐझ््रे व् ४० वष र्रे होृे. 

अब्ह्म पैगंबर्र् ममत् ु

(अर््् २५ व्) सर् स्रवा मेल््चंृर सवव्शे वष र्वर व् झ्लेल्् पैगंबर अब्ह्मचे ्ेूूस 

च्ंव्च्् सताशा लगच ्ेले. �ृच््प्सूच त््ल् पुत झ्ले. त््व्रूच अब्ह्मच्् ज्् रखेल्् होत्् 
त््ंच्ह� संृ �ृ झ्ल�. त्् सव �्च् ्रोवरृ देणग्् देऊच अब्ह्मचे देशोदेशा ध्डूच �दले. आ�ण मुख् 

उतृर्वध््र ऐझ््ल्र देऊच व््च्् १७५ व्् वष� अब्ह्मचे देह िे�वल्. 
पैगंबर ऐझ्् �च रेबे्् ््ंरा ्र् 
पुूे रेबे््ल् संृ ्च होईच्. ृेवह् ऐझ््चे देव्स प्वररले. देव्च्् आशाव र्द्चे रेबे््ल् जुळे झ्ले. 

वडाल पुत ईस् - ृो फ्रर ्ेस्ळ होृ्.ध््ट् जे्ब ृो स्र््�सर्् सवं्व्र् होृ्. ऐझ््रा पाृा 
ईस्वर, पण रेबे््रा जे्बवर होृा. 

पुूे मोि् दषु््ळ पडल्. ृेवह् पंु त्् ऐझ््च्् स्त्ृ र पुूे ्ेऊच महण्ल्,‘मा स्ंगृो त्् देशा 
ज्. मा ृुल् �च ृुझ्् वंश्ल् हे देश देईच. मा अब्ह्मशा ्ेलेल् ्र्र सफळवाच. ृुझ् वंश 

आ््श्ृाल ृ्र््ंस्रख् असखं् व्ूेल. ृेवह् पैगंबर ऐझ्् जेर्र ह्् प्ंृा गेल्. 
ऐझ्् पैगंबर सुद् ब्््ोल  ्

बह�ण महणृो 
पण जेर्रमर्े ्ेृ्र (पूव� अब्ह्मरा गृ झ्ल� ृशार ऐझ्् पैगंबर्रा होऊच) लो् �वर्र 

ल्गले ्�, ‘ह� सता ृुझा ्ोण? ृेवह् आपल� ृा ब्््ो असे च स्ंगृ् ऐझ््चे स्ंवगृले,‘ह� म्झा 
बह�ण!’ ््रण त््ल् अशा ंा�ृ पडल� ्�, रेबे्् �दसण््ृ सुरेख, �ृल् पतचा महण्वा, ृर �ृल् चेृ् 
््वे महणूच लो् मल् ि्र म्रृाल! 

पण पुूे ए्द् असे घडले ्�, त्् देश्र् ृो �फ�लसटईच्ंर  ्र्ज् अ�ंमले् आपल्् �खड्�ृूच 

प्ह्ृ असृ् त््ल् अ्सम्ृ रेबे््शा ल�डव्ळपणे लगटृ्च् ऐझ्् �दसल्! ृेवह् त््चे ऐझ््ल् 
बोल्वूच �वर्रले, ‘हे ्््, ह� ृुझा ब्््ोर असल� प्�हजे. बह�ण ्शा महण्ल्स?’ ृेवह् ऐझ््चे 

आपण �जव्च्् ं््चे ृसे खोटे बोलल� असे स्ंवगृले. अ�ंमले  ्महण्ल्,‘म्झ्् लो््ंृूच ्ोणा 
�हच््शा संग ्ेल् ृर? हे प्प ृू आमच््वर ओूवूच आणले च्ह�स ््?’ असे महणूच त्् र्ज्चे पजेस 

समज �दल� ्�, ्ोणाह� रेबे््स व् ऐझ््ल् त्स देृ् ््म् च्े.’ (अ. २६) 

चंृ र ृेरेर शेृां्ृा ्रच ऐझ्् ंरंर्ट प्वल्. ््ह� �दवस्ंचा त््च्् व्ूत्् शकृाल् 
प्हूच �फ�लसट्ईचच्् र्ज्चे त््ल् ृो प्ंृ सोडूच ज्ण््स स्ंवगृले. 

पुूे ऐझ्् ््ह� ््ळ्चंृ र वमद होऊ ल्गल् आ�ण त््रा दषट� अंधू् झ्ल�. ृेवह् आपल्् 
आवडत्् पुत्ल्, ईस्ल् जवळ बोल्वूच ृो महण्ल्,‘बघ, आृ् म्झ् ््ह� �च्म च्ह�. महणूच आज 

ए्द् ृू सवृत प्रध ्रच आणलेले म्ंस मल् पोटंर ख्व््रा आलेल� हौस पुरवूच घेऊ दे. ृर ज् �च 
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प्रध ्रच उतृम म्ंस मल  ्ख्ऊ घ्ल �च म्झ् आशाव र्द मा ृुल् देईच.’ त््पम्णे त््र् वडाल पुत 

ईस् धचुब र्ण घेऊच ममग्ेस गेल्. 
वमद ऐझ््रे हे बोलणे रेबे््स आवडले च्ह�. ््रण �ृरा पा�ृ �ृच्् ध््ट्् मुल्वर होृा. 

््स्ि� �ृचे त््ल् गुपरूप बोल्वूच घेृले �च महण्ल� ‘जे्ब, ृुझ्् वडाल ं्व्ल् ृुझ्् व�डल्ंचा 
ममग्ेस ध्डले आहे आ�ण ृे त््ल्र संृ ोषूच वरद्च देृाल. ृेवह् ृू अस ं्र ्�, मा ृुल् �शजवूच देृे 

ृे रर्र म्ंस घेऊच ृूर ृुझ् ं्उ ईस् आहे महणूच पुूे होऊच ऐझ््ल् दे. पोटंर जेऊ घ्ल महणजे हे 

वरद्च देणे ृे ृुल्र �दल ंज्ईल!’ 

ृेवह् जे्ब महण्ल्,‘ब्ब्ंच् �दसृ चसल ंृर� सपशरृ ् ्ेृं. म्झ् वडाल ं्ऊ ईस् ्ेस्ळ आहे. 

ृेवह् मा जर ृोर महणूच पुूे गेलो ृर ृे कववरृ र म्झ्् अंग्वरच ह्ृ �फरवूच र्रपृाल �च मा 
्ेस्ळ चसल््चे म्झरं ्पट उघड्�स ्ेईल!’ 

रेबे्् महण्ल�,‘�ंऊ च्ोस, ईस्र् ह् अंगरख् मा ृुल् घ्लृे. बो्ड्च्् ्ेस्ळ ््ृड््रे 

ह्ृमोजे ह्ृ्वर घ्ल. घे हे म्ंस, रोट �च ृुझ् ं्ऊ ईस् ममग्् ्रच ्ेृो त््पूव� व�डल्ं्डे ज्.’ 
त््पम्णे जे्ब गेल  ्वमद पैगंबर ऐझ््ल् ृो आल् ृस् ईस्र आल् महणूच व्टले. त्् अंध �पत््चे 

त््ल् आचदं्चे महटले,‘ईस्, ्े, मल् ंेट, ्े मुल्, ह� ममग्् इृक्् लौ्र ्शा स्पडल�?’ जे्ब 

ईस्स्रख्् आव्ज्ृ महण्ल्,‘देव्रा इचछ्! आृ् ब्ब् उि् �च जेव्’ ऐझ्् महण्ल्,‘पण जवळ ्े 

महणजे मा सपशूरच बघृो ृू ईस्र आहेस ्� च्ह�स ृे’ ृस् जे्ब त्् अंध वमद्जवळ गेल्, ऐझ््चे 

त््ल् र्रपूच प�हले �च महण्ल्,‘आव्ज जेब्र् आहे पण ह्ृ ृर ईस्र् आहे!’ (््रण त््वर 
्ेस्ळ मोजे होृे आ�ण ईस् ्ेस्ळ होृ्.) ृेवह् पैगंबर ऐझ््रा फसगृ होउच त््चे ईस्र समजूच 

जे्बल् ्ड्डूच �मि� म्रल�, त््रे मु्े घेृले, त््रा वसत ंपेमंर्चे हगल�, आणलेले म्ंस पोटंर 
ख्लले आ�ण त््ल् वरद्च �दले ्�,‘ज्, पुत् ृुझे स्रे ं्ऊ ृुझ्् अं�्ृ होृाल, ृुझ् दवेष ्रृाल ृे 

च्श प्वृाल. ृुझा ंरंर्ट होईल. र्ष्ं ृुझ््पुूे म्च व््�वृाल!’ 

वमद ऐझ््र् आशाव र्द उपटूच जे्ब परृ ज्ृो च ज्ृो ृोर ईस् सवृत प्रध ्रच �शजवूच 

आणलेले म्ंस घेऊच त्् आपल्् �पत्््डे आल्. ृेवह् जे्बचे आधार ्पट्चे आपल्् च्वे �पत््स 

्से फस�वले �च �पत््रे वरद्च उपटले ृे त्् ईस्च्  ् �च अंध �पत््च्् र््न््ृ ्ेऊच दोघेह� 
शो्््ुल झ्ले. पण जे वरद्च देण््रा दैवा श�कृ पैगंबर ऐझ््मर्े होृा ृे वरद्च ृो जे्बल् देऊच 

रु्ल् होृ्, हे प्हूच ईस् फ्र शो् ्रृ् झ्ल्. 
अश्र प््रे त्् दोघ् ं्व्ंरे ं्ंडण �व्ोप्स ज्ऊच ईस्चे संवध स्पडृ्र आपल्् ध््ट्् 

ं्व्ल्, जे्बल् ि्र म्रण््र् बेृ ्ेल् हे ज्णूच रेबे्् घ्बरल� �च �ृचे ‘आपल्् म्हेर� ज्ऊच 

ृेराल ्ोण्् म्हेरच्् मुल�शा लगच ल्व �च �ृ्डेर र्हूच सं् ट ज्ईृो जाव व्रव’ असे जे्बल् 
स्ंगूच त््ल् ईस्च्् च्ळृ दरू ध्डूच �दले. 

जे्बर् र्शेलशा �वव्ह 
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आपल्् म्म्च्् घर� �चघूच ज्ृ असृ् व्टेृ दगड्रा उशा ्रच जे्ब �चजल् असृ् त््ल् 
सवपच्ृ �दव् दश् �दसले. पमथवावर िेवलेल� ए् �शडा रेट सवग र्पृ पोहोरलेल� आ�ण देवदूृ  

�ृच््वरच रूृ उृरृ आहेृ! आ�ण अहो आशर्र! पं ु सवृत वर उं  ् र्हूच महण्ल्,‘जे्ब मा 
अब्ह्मर् देव, ऐझ््र् देव, ज्् ंूमावर ृू आहेस, ृा स्र� ंू�म मा ृुल् �च ृुझ्् वंश्ल् देण्र! 
ृुझ् वंश र्र� �दश्ंच् �वसृ्रेल!’ 

जे्ब सवपच्ृूच उिृ्र महण्ल्, ‘अहो आशर्र! सवग र्रं द्र ृे हेर ह�र पुण्ंू�म!’ उशा ्ेलेल् 
दगड त््चे ृेरे त्् स्त्त््र्रा समम�ृ महणूच ऊं्रल्, आ�ण त््वर ृेल ओृले. ‘ह् सृंंर देव्रं 

गेह होईल! असे ं्वूच जे्ब पुूे र्लल्. (अर््् २८) 

ज्ृ् ज्ृ् ृो ए्् �व�हर�प्शा आल्. ृेरे म�ूप्ळ मडंळा होृा. आपले ्ळप ृे ृेरेर प्णवाृ 

असृ. त््ंच् जे्ब महण्ल्,‘गड््चो, ृुमह� ्ुिले?’ ‘हेरच ग्वरे’ ृे महण्ले. ‘मग ृुमह्ल् लेबच, 

जेह्रर् पुत म्ह�ृ आहे ्््?’ ‘हो ृर, आमच्् ओळखारेर आहेृ ृे!’ ‘्ुशल आहेृ च् ृा मडंळा?’ 

‘अगद� ्ुशल!’ अशा पशचोतृरे झ्ल�. 
ृोर ए् मुलगा आपल्् शेळ्् घेऊच ृेरेर आल�, ृेवह् ृे महण्ले, ह�र र्शेल, लेबचरार 

मुलगा! 
त््सरशा जे्बचे र्शेलल् �मि� म्रल�, �ृर् मु्् घेृल् �च आचदं्चे अशु ू्ळाृ महण्ल्,‘मा 

ृुझ्् व�डल्ंर् ं्ऊबंद आहे. अग मार लेबचरा बह�ण जा रेबे््, �ृर् मुलग्.’ ृे ऐ्ृ्र र्शेलचे 

लगबग घर� ज्ऊच ृे स्ंवगृले. ृेवह् लेबच ध्वृ ृेर ेआल्, �च आपल्् ब�हणाच्् त्् मुल्ल  ्त््चे 

्वट्ळूच त््रे रंुबच घेृले. त््ल् घर� आणले आ�ण ए् म�हच् िेवूच घेृले. मग लेबच 

महण्ल्,‘जे्ब, जर� ृू म्झ् च्ृलग, ृर�ह� म्झ्् घर� ृू जे ््म ्रृोस त््रे ृुल् मा ््ह� ृर� 
प�ृमोल देणेर ्ोग्. ््् पग्र घेशाल?’ 

आृ् लेबचल् दोच मुल�. वडाल ल� �च ध््ट� र्शेल. ल� सौम् च्च्ंरा स्धा मुलगा. र्शेल सुरेख 

�च सुंग. जे्बल् ृारआवडे. ््स्ि� जे्ब उतृरल्,‘म्झ् पग्र र्शेल! जर ृा मल् देशाल ृर मा 
स्ृ वष� ृुझा र््र� ्र�च.’ त्् पम्णे जे्बचे स्ृ वष� र््र� ्ेल�. ृा स्ृ वष� त््ल  ् स्ृ 

�दवस्ंपम्णे झट्च गेल््स्रखां व्टल�. त््रा र्शेलवर ृशार पा�ृ होृा. 
मग जे्ब लेबचल् महण्ल्, ‘आृ् म्झा ब्््ो र्शेल मल् दे. मा म्झ् ्र्र पुर् ्ेल्. 

र््र�रा स्ृ वष� ंरल�. आृ् र्शेल म्झा झ्ल�. �ृच््शा संग ्र््ल् मल् आृ् अचु�् हवा.’ 
मग लेबचचे स्र्  ् मंडळांच् जमवूच मोि� जेवण्वळ �दल�. पण र्ता आपल� मुलगा जा ‘ल�’ 

�ृल्र लेबचचे जे्बच्् खोल�ृ ध्डल�, आ�ण त््ंर् - संग झ्ल्. पण पह्टे �दस ूल्गले ृेवह् जे्ब 

प्हृो ... ृो ृा ‘ल�’ आहे! त््सरशा जे्बचे आपल् म्म् लेबच - त््ल् �वर्रले,‘ृू हे ््् ्ेलेस? मा 
ध््ट्् - र्शेलस्ि� र््र� ्ेल� च्ह� ्््? मग ृू वडाल मुलगा ... र्ता म्झ्् शेजेस देऊच असे ्् 
फस�वलेस?’ ृेवह् लेबच महण्ल्,‘आमच्् देशा व�डल�ल् देण््च्् आधा ध््ट�ल् देृ च्ह�ृ. आृ् 
ृू ‘ल�’ र् आिवड् पुर् ्र. मग र्शेलस्ि� आणखा स्ृ वष� र््र� ्ेल�स ्� ृा पण ृुल् �मळेल!’ 
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ृेवह् जे्बचे आपल� वडाल म्मेबह�ण जा ‘ल�’ �ृच््शा िर्व्पम्णे आि �दवस संग ्ेल्. मग 

आणखा स्ृ वष� र््र�च्् ्र्र्वर त््रा ध््ट� म्मेबह�ण जा र्शेल ृाह� त््ल् देण््ृ आल�. 
�ृच््वर ल�पेत्ह� जे्बरा अवध् पा�ृ असल््मुळे �ृच्् संग सुख्चे त््ल् त्् दसुर्  ् स्ृ 

वष �्च्् र््र�रे ृर ््ह�र व्टले च्ह�. 
ब�हणांरा ब्ळंृपण्रा रू्ओू 

पण देव्चे जेवह् प्�हले ्�, जे्ब ‘ल�’र् �ृट््र ्र�ृ आहे ृेवह् त््चे �ृर् ्ुसव् सफळ 

्ेल्. पण र्शेल व्ंझर र्�हल�. ‘ल�’ गरोदर होऊच �ृल् पुत झ्ल्. �ृचे त््रे च्वे रबेच िे�वले, आ�ण 

समजू ल्गल� ्�,‘ देव्चे मल् पुत �दल्’ आृ् म्त म्झ् प�ृ मजवरर पेम ्र�ल.’ 

आ�ण ‘ल�’ पुनह् गरोदर र्�हल�. �ृल् दसुर् पुत झ्ल्. आ�ण �ृल् पुनह् गंर र्�हल्, �च �ृल् 
�ृसर् पुत झ्ल् आ�ण ‘ल�’ल् पुनह् �दवस लोटले �च �ृल् रौर् पुत झ्ल् चंृ र म्त �ृल् �दवस गेले 

च्ह�ृ. 

आृ् जेवह् र्शेलचे प्�हले ्�, आपल््ल् जो ृो व्ंझ महणृो, ृेवह् ृा आपल्् ब�हणार् हेव् 
्र ल्गल�. ृा जे्बच्् गळा पडल� �च महण्ल�,‘मल् मूल ृर� दे च्ह� ृर मा जाव देृे!’ 

ृेवह् म्त जे्बल् र्शेलर् संृ ्प आल् �च ृो महण्ल्,‘ृुझ् ्ुसव् देव्चे व्ंझ ्ेल् ्् मा?’ 

ृेवह् र्शेल महण्ल�,‘ह� बघ म्झा द्सा ाबल्. �हल् ंोग. ृा म्झ्् म्ंडावरर ब्ळंृ होईल 

महणजे ृेर मूल म्झ� (पूव� गुल्म्ंरा - द्सद्सांरा जा मुले ृा धन््रार म्लमतृ् िरे.) 
त््पम्णे जे्बचे ाबल्शा संग ्ेल्. ाबल्ल् पण मुलग् झ्ल्. ृेवह् र्शेल हषूरच महण्ल�, देव्चे 

म्झा पण �वचंृा ऐ्ल�, मल् पण मुलग् झ्ल्. ््रे च्वे ‘द्च’. ाबल् पुनह् गरोदर र्�हल� �च �ृल् 
दसुर् पुत झ्ल्. 

आृ् ‘ल�’ घ्बरल�. �ृल  ्मुले होणे बंद झ्ले आ�ण र्शेलल् मुले होऊ ल्गल� ृेवह् ‘ल�’चे पण 

आपल� द्सा जा �झलफ  ् �ृल् जे्बच्् शेजेस ध्डल�. �झलफ्ल्ह� गंर र्हूच पुत झ्ल्. ृेवह् ‘ल�’ 
हषरल�, ‘बघ्, ए् सनै्रे सनै् ्ेृ आहे! पुतर पुत! 

ए् �दवस ््् झ्ले ्�, ‘ल�’च्् ए्् मुल्चे ए् ्ंद आणल्. र्शेलल् ृो हव् ््स्ि� �ृचे ृो 
‘ल�’ जवळ म्वगृल्. ृेवह् ल� फण््रर््चे महण्ल� ्�, ‘्््, ृू परमप्सूच म्झ्् पृारा पा�ृ 

�छच्वूच चेल� आहेस ृेवू� पुरेशा च्ह� ्� ्््? ृर आृ् ह् ्ंदह� चेऊ प्हृेस? ृेवह् र्शेल उतृरल�, 
‘ह्् ्ंद्स्ि� मा त््ल् ए् र्त ृुझ्््डेर ध्डाच. मल् ्ंद दे.’ त््पम्णे िरले. गुर्ूोर्ंच् �च 

शेळ््म�ू््ंच् र्रच जे्ब सरं््््ळा शेृ्ृूच परृृ्र ‘ल�’चे त््ल् हट्ले, ‘आजरा र्त ृुल् 
मज्डेर र्�हले प्�हजे. ्ंद्व्र� मा आजरा र्ृ ृुल् खर�दले आहे आ�ण अश् र�ृाचे देव्रा ‘ल�’ वर 

पुनह् म् प् होऊच बंद झ्लेल् �ृर् ्ुसव् पुनह् सफल झ्ल्. ्र्््ल ृा पसवल� ृो �ृर् प्रव् पुत. 

‘ल�’ पुनह् गरोदर झ्ल� �च �ृल् सह्व् पुत झ्ल्. स्ृव्् ब्ळंृपण्ृ ‘ल�’ ल् मुलगा झ्ल�. �ृरे 

च्वे द�च्. 
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पण शेवट� ईशवर्ल् र्शेलराह� आिवण झ्ल�. �ृल् सवृतल्ह� गंर र्�हल् �च पुत झ्ल्. ृोर 

जोसेफ. 

आृ् जेवह् र्शेलल्ह� पुत झ्ल् ृेवह् जे्ब त््र् म्म् लेबच ््ल् महण्ल्, ‘बघ, आृ् म्झा 
ृुझ्् दोनह� मुल�ंस्ि� िरलेल� र््र� पुर� होऊच गेल�. आृ् मल  ्म्झा ब््््मुले घेऊच परृ म्झ्् 
व�डलध्र््ं्डे ज्ऊ दे. पण लेबच महण्ल्, ‘मा ृुल् आृ् महणशाल ृे वेृच देईच. इरेर म्झ्् 
गुर्ूोर्ंरा �च शेळ््म�ू््ंरा ह� अप्र संप�तृ स्ंं्ळूच र्ह्.’ ृेवह् त्् ्ळप्ृाल िर्�व् ं्ग्रा 
�च प््ररा गुरे �च शेळ््म�ू्् द््व््र् ्र्र ्रच जे्ब ृार र््र� ्र�ृ र्�हल्. पण पुूे जे्ब 

जसजस् पशधुच, द्सद्सा, मुलेमुल� ््ंचा संपनच होृ र्लल्, ृसृस् लेबचल् त््र् मतसर व्टू 

ल्गल्. लेबचरा वम�तृ अशा प्लटलेल� प्हूच जे्बल् ंा�ृ व्टल�. त््चे ृेर ूच �चसटूच ज्ण््रे 

िर�वले. 

ृेवह् त््चे र्शेल आ�ण ल� ह्् दोनह� आपल्् ं्् �्च् बोल्वूच आणूच आपल् बेृ स्ंवगृल .् 

ृेवह् त्् दोघा महण्ल््, ‘आमरा ृर� आृ् ह� म्हेररा म्णसे ्ोण ल्गृ्ृ? आमह्ंस ृे 

परक््ंच््र �सत्् लेखृ्ृ. त््ंच्् धच्ृ आमर् व्ट् च्ह�. उलट, आमच््स्ि� जे धच ृू त््ंच् 
�मळवूच �दलेस ृे आमच्् ब्प्चे �च ं्व्चे सवृतर स्रे द्बले; आमह्ंस रोडेर �दले! ृेवह् आमह�ह� 
ृुझ््बरोबर ्ेण्र!’ 

हे ऐ्ृ्र जे्बचे आपल्् स्रर्् मुल्ंले्र्ंच्, द्सद्सांच्, धचध्न््ल् घेऊच आपल्् 
�सत््ंच् उंट्वर बसवूच गुर्ूोर्ंच्् ्ळप्ंसह संवध स्पडृ्र लेबचच्् ग्व्ृूच गुपरूप ्तपल््च 

्ेले! 

््ह� ््ळ्चे लेबचल् ृे ्ळृ्र ृोह� म्णसे घेऊच जे्बर् प्िल्ग ्र�ृ र्लल्. त््चे 

जे्बल् शेवि� ग्िले. जे्ब महण्ल्, ‘मा आृ् परृण्र च्ह�.’ लेबच महण्ल्, ‘ृू ज्, पण 

रोर्स्रख् पळूच ्् ज्ृोस? आ�ण म्झ्् देवघर्ृाल देव ्् रोरलेस?’ 

जे्ब महण्ल्, ‘ह् आरोप �मथ्् आहे. म्झ्् स्र्् ृळ्रा झडृा घे.’ त््पम्णे लेबच 

जे्बच्् ब््््मुल्ंच्् ृंब ूरा सुद् झडृा घेृ र्लल्. 
आृ् पळूच ्ेृ्च् र्शेलचे आपल्् म्हेरच्् देव्ंच्् मू�ृर खरोखरर रोरच आणल्् होत््. 

झडृा र्लल� ृसे �ृचे त्् मूृषच् उंट्वरच्् बोरक््ृ लप�वले �च त्् बोरक््ंच् ंूमावर ट््ूच ृा 
त््ंवर बसूच र्�हल�. लेबच �ृच्् ृंब ूरा झडृा ं््व््स ्ेृ्र ृा महण्ल�,‘ ्् आ�ण हवे ृे पह्. 
ृुमह� वडाल म्णसे, मार उिूच उंे र्ह्वे, ृुमह्ंल् वंद्वे. पण मा आज ब्हेररा बसले आहे महणूच 

तम्वे.’ त्् लेबचच्् लो््ंचा खूप शोधले, पण देव स्पडले च्ह�ृ. 

ृेवह् जे्ब लेबचवर फ्र र्ग्वल्. लेबचह� ओश्ळल्. शेवट� त्् दोघ्ंचाह� म्गरे �वसरच पेम्चे 

ए्मे््ंच् �चरोप �दल्. ए् दगड्रा र्स ्रच �ृल् स्त िेवूच त््ंचा मतैार् ्र्र ्ेल ,् जेवण्वळ 

�दल� आ�ण लेबचचे जे्बल् शपर घ्ृल� ्�, त््चे लेबचच्् त््ल  ् �दलेल्  ्त्् दोघा मुल�ंच  ्छळू 
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च्े �्ंव् दसुर्् ब्््् ्र च्े. मग ृे पुत्ंच् �च ्न््ंच् रंुबूच दोघे दोनह� �दश्ंच् �चघूच गेले. 

(अर््् ३१ ) 

पुूे जे्ब आपल्् घर� परृ र्लल्. पण ृो पूव� जेवह् ईस्च्् ं््चे घरच पळ्ल् ृेवह् त््च्् 
त्् वडाल ं्व्चे त््ल् म्रण््रे मच्ृ आणले होृे त््रा जे्बल् फ्र ध्सृा पडल�. ृेवह् त््चे 

आपल्् पुूे आपले �चवड् द्सद्सा, पश ुं्व्स ंेट महणूच ध्डूच त््रा मचधरणा ्ेल� आ�ण ईस् 
स्मोर् ्ेृ्र ंुईवर स्ृ वेळ् डो्े टे्ूच वं�दृ जे्ब ईस्ल् शरण गेल् ृेवह् त््ंर ेपुनह् सख् झ्ले. 

्ुम्र� द�च्रे अपहरण 

पुूे जे्ब आपल्् ब््््मुल्ंसह �च द्सद्सा गुर्ूोर््ळप्ंसह श्लेम चगर्च्् मदै्च््डे 

गेल् आ�ण ृंब ू िो्ूच त््चे �ृरे ृळ �दल्. 
जे्बरा ्न्् द�च्, ‘ल�’ रा मुलगा, हौसेचे त्् ग्वच्् �सत्् ्श् असृ्ृ हे प्हण््स्ि� त्् 

चगर्ृ �फर्व््स गेल�. 
पण ृेराल र्जपुत शेरेम ह््चे �ृल् प्हृ्र धरच चेल� आ�ण �ृच््शा संग ्ेल्. र्जपुत्स ृा 

जाव ्� प््र झ्ल� �च ृो र्ज्ल् महण्ल्, ‘ह््र ृरणाशा मल् लगच ल्व््रे!’ 

ह� ब्ृमा जे्बच्् मुल्म्णस्ंच  ् ्ळृ्र आपल्् इसत््ल्ंच्  ् ्न्ेस त्् �हट्अट 

र्जपुत्चे अशा भषट�वल� ््र् त््ंच् संृ ्प आल् पण ृे बोलले च्ह�ृ. इृक््ृ जे्ब्डे र्ज्रा 
म्गणा आल� ्�, ‘र्जपुत्ल् ृुमरा ्न्् द््. आपल्् दोनह� ज्ृाचा ््पुूे ए्त र्ह्वे. आमह� 
आमच्् मुल� ृुमह्ंस  देऊ, ृुमह� ृुमच्् आमह्ंस देृ रल्. व्टेल ृो हंुड् �च दहेज �च देणगा ृुमह� ्् 
्न्ेस्ि� म्ग्, पण ह� ्न्् द�च् म्झ्् पुत्ल् द््!’ 

जे्बच्् पुत्ंचा त्् �हट्अट र्ज्रे हे बोलणे ऐ्ूच र्ग च द्ख�वृ् उतृर �दले, ‘ृे सवर खरे; पण 

आमच्् ज्ृाच्् �च्म्पम्णे जे लो् सुंृ ् ्र�ृ च्ह�ृ त््ंच् इसत्ल््ंच्  ््न्् देणे �च�षद 

आहे! ृेवह् जर ृुमह� स्रेरे स्रे लो् सुंृ ् ्र्ल ृरर आमह� आमच्् मुल� देऊ घेऊ.’ 

हे ऐ्ूच र्ज्चे त्् चगर�ृल्् सवर लो््ंच् समज्वले ्�, ्र ्् सुंृ ्! ्् लो््ंच् आपल्् 
ज्ृाशा ए्जाव ्रच ट््ल््स आपले सुद् बळ व्ूेल!’ हे ऐ्ूच ृे च्ग�र्ह� महण्ले, ‘ि�्; 

त््ंच्् मुल� आपण ्र आपल्् ृे!’ असे ्ोजूच त्् �हट्अट लो््ंृाल स्रर्् पुरष्ंचा आपल� सुंृ ् 
्र�वल�. त्् �दवशा ृे स्रेरे स्रे त्् सुंृेच्् घ्व्चे आज्र� पडले. 

�ृसरर्् �दवशा त्् चगर�ृ जो ृो घर� �ववहळृ पडलेल् होृ्. हे प्हृ्र द�च्रे ं्ऊ जो ृो 
ृरव्र उपसूच अ्सम्ृ र्जव्ड््ृ घुसले. र्ज्, र्जपुत �च सै�च् ््ंच् ृरव्र�च्् ध्रेचे ््पूच 

््ूले, ृे स्रे चगर लुटूच आ�ण आपल� ्न्् द�च् �हल् घेऊच �चघूच गेले. 
*** 
लेख्ं् ३ र् 
आपल्् द�च् च्ंव्च्् मुल�ल् चेऊच �ृच््शा संग ्रण्रर्् �हट्अट र्जपुत्ल् फसवूच 

दं�डल््चंृर जे्बरे पुत त््च्््डे द�च्ल् घेऊच आले. ृेवह् जे्ब घ्बरल् �च महण्ल्, ‘ृुमह� 
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�हट्अट लो््ंशा हे वैर ्से ्ेलेृ? आृ् आपल््ल् इरे �दवस ्से ््ूृ् ्ेृाल? हे �जव्वररे सं् ट! 

्ेरूच �चसटूच च्ह�से होऊ ृरर बर्व! असे ्ोजूच जे्ब सवर मुल्म्णस्ंसह एदर प्ंृ््डे गुपरूप 

�चसटूच गेल्. व्टेृर गरोदर असलेल्् र्शेलरे पोट दखुू ल्गले. वेदच् फ्र झ्ल््. ब्ळंृ होऊच पुत 

झ्ल्, पण र्शेल त्् वेदच्ंप््ा व्रल�. त््र पुत्रे च्वे ब�ज्�मच. 

पैगंबर जे्बच्् वडाल पुत्र् स्वत आईशा संबंध 

््र पव्स्ृ असृ्ंच् पैगंबर जे्ब ््र् सव र्ृ वडाल मुलग् जो रबेच त््र् जे्बच्् सता 
आ�ण रबेचरा स्वत आई जा ाबल् �ृच््शा झ्लेल् संग उघड्�स आल्. पुूे जे्बर् �पृ् ऐझ्् ह् 
१८० वष �्र् झ्ल््वर ममत्ुशय्ेवर पडल्. ृेवह् पैगंबर ऐझ््च्् त्् ममत्ुशय्ेप्शा त््र् वडाल पुत 

ईस् �च ध््ट् पैगंबर जे्ब हे दोघेह� होृे. त््ंचा पैगंबर ऐझ््ल् ्र्�ववध पुरले. 

�वधव् सूच ृ्मर �हरा ्र् 
जे्बर् सव र्ृ वडाल मुलग् रबेच हे वर स्ंवगृलेर आहे. त््च््हूच जो ए् ध््ट् मुलग  ्जुड् 

त््चे शआु च्ंव्च्् ््चेच्अट म्णस्च्् मुल�शा लगच ्ेले. �ृच््प्सूच जुड्ल् ‘एर’ �च ‘ओचच’ 

असे दोच पुत झ्ले. त््ल् पुूे �ृसर् पुत झ्ल् ृो ‘शेल्ह.’ 

पुूे �ृघ्ंपै्� सव र्ृ वडाल पुत जो एर त््रे ृ्मर च्ंव्च्् मुल�शा जुड्चे लगच ल्वले. परंृु एर ह् 
देव्स च्वडृ् होऊच देव्चे त््स ि्र म्रले; ृेवह् ृा ृ्मर �वधव् झ्ल�. एरप्सूच �ृल् पुतह� 
झ्लेल् चवहृ्. 

आपल् वडाल मुलग् अस् �चपुात  ्व्रल््मुळे जुड्ल् व्ईट व्टले. ््सृव त््चे आपल् दसुर् 
मुलग् जो ओचच त््ल् स्ंवगृले ्�, ‘ृू ृुझा �वधव् ं्वज् जा ह� ृ्मर �ृच््शा संग ्रच �ृरा 
संृ �ृ व्ू�व.’ पण ओचचचे ृा आ�् चाटशा प्ळल� च्ह�. हे प्हृ्र देव्ल् र्ग आल् आ�ण देव्चे 

त्् ओचचल्ह� ि्र ्ेले. ृेवह् त्् �वधव् ृ्मरर् स्सर् ृो जुड् �ृल् महण्ल्,‘आृ् ृू सर्् ृर� 
�वधव्र र्ह्, आ�ण आपल्् ब्प्च्् घर� र्ंब. म्झ् सगळ््ृ ध््ट् मुलग् शेल्ह ह् अगद� लह्च 

आहे. आजर मा घ्ई ्ेल� ृर त््च्् ं्व्पम्णे च ज्णो, ृोह� मरेल! ृेवह् ृो मोि् होईृो ृर� व्ट 

प्ह्. त््पम्णे ृा �वधव् ््�मचा ृ्मर आपल्् ब्प्च्् घर� ज्ऊच व्ट प्ह्ृ र्�हल�. 
पुूे ््ह� �दवस्ंचा जुड्रार ब्््ो व्रल� ृेवह् ृोर �वधुर झ्ल्. �ृरे सुृ् �फटृ्र ृो 

आपल्् शेळ््म�ू्् ं्दर्व््स �टमच्र ्् सरळा गेल्. ृ्मरल् ्ोणा ृा ब्ृमा �दल� ्�, ‘बघ 

ृुझ् स्सर् शेळ्् ं्दर्व््स ज्ृ आहे.’ हे ऐ्ृ्र �ृचे �वधवेरा वसचे सोडूच िे�वल�, पदर ओूल् 
�च अंग्ंोवृा गुडं ्ळूच जुड्च्् व्टेृ उघड्् ज्गां बसल�. ््रण जुड्र् �ृसर् मुलग् जो शेल्ह ृो 
आृ् मोि् झ्ल् असृ्ह� पूव� िरल््पम्णे त््रे आपल््शा लगच ्रण््रे जुड् ट्ळाृ आहे हे ृा 
ज्णूच होृा. 

जुड्चे �ृल् जेवह् प्�हले ृेवह् त््ल् व्टले ्�, ृा ्ोणा वेश्् आहे ््रण ृ�ड पदर्ृ झ््लेले 

होृे. �ृल् प्हृ्र जुड् जवळ गेल् �च महण्ल्,‘रल ्े, मजशा संग ्र.’ ृा बोलल�, म्झ््शा संग 

्र्व््र्? पण ््् देशाल?’ जुड् महण्ल् ्ळप्ृाल ए् ्ो्र ध्डाच ृुल्.’ ृा बोलल�,‘पण ृे ृू 
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ध्डाृो गह्ण िेव ््ह� वसृु.’ ‘््् िेवू गह्ण?’ ृा बोलल�,‘ह� ृुझा मुद्, ह� सल्डा �च ह� ््ि�!’ 
जुड्चे त्् वसृु �ृच््प्शा िे�वल्् �च �ृच््शा संग ्ेल्. �ृल् गंर र्�हल्. मग ृा लगेर उिल�, ृा 
घर� गेल�. ृो पदर ््ूल् आ�ण �वधव्पण्रा वसत� पुनह् ल््ल�. 

जुड्ल् ृा ्ुणा ृर� अचोळखा वेश््र व्टल� होृा. महणूच त््चे ृे ्ो्र �ृच्््डे आपल्् 
ए्् �मत्च्् ह्ृा ध्डले. पण ृो �मत ृेरे ्ेऊच प्ह्ृो ृो ृेरे वेश्् अशा ्ुणार �दसेच्. त््चे 

ृेराल लो््ंच् �वर्रले,‘्ुिे आहे ृा वेश््? ्ेरे उघडपणे बसूच असे च्ह� ््?’ लो् महण्ले, ‘छे बुव्, 
इरे ृर वेश्् ाबश्् ्ोणा चसृे!’ 

््चंृर ृाच म�हन््ंच्् आृ जुड्ल् लो् महणू ल्गले ्�,‘ृुझा सूच व्�ंर्र� �चघ्ल�! ृा 
सवै�रणा गं र्र आहे!’ ृेवह् जुड् र्ग्वल्. ‘�ृल् ब्हेर आण्! �जवंृ ज्ळूच ट््ल� प्�हजे �ृल्!’ 

ृ्मरल् जेवह् ब्हेर ््ूल� ृेवह् �ृचे आपल् स्सर् जो जुड् त््च्् ्डे त्् वसृु ध्डूच त््ल् 
महटले, ज्् मचुष््च्् ह्् वसृु असृाल त््च््प्सूचर मल् गंर र्�हल्. स्ंग मल्, मा �वच�वृे 

्�, ह्् वसृू ्ोण्च््? ह� मु�द् ,् ह� सल्डा, �च ह� ््ि� ्ोण्रा?’ 

ृेवह् जुड्चे ह्् वसृु आपल््र आहेृ हे म्�चले �च ृो महण्ल्, ‘ृार म्झ््हुच अवध् �चद�षा 
आहे. ््रण मा �ृल् ्र्र्पम्णे ध््ट् मुलग् जो शेल्ह त््रा पतचा ्ेले च्ह�. ( ृेवह् �ृचे 

म्झ््प्सूचर संृ �ृ उतप्�दल�.) पुूे स्सर््च्् त्् गं र्प्सूच त्् �वधव् सुचेल  ्जुळे मुलगे झ्ले. 

त्् पुत्ंरा च्वे फ्रेस �च झ्श. आ�ण हे दोनह� जे्बरे च्ृू, जुड्रे पुत ्् च्त््चे जे्बच्् ्ुटंुब्ृ 

स्म्वले गेले. 

(ज्् देव्चे एर �च ओचच ह्् दोघ्ंच् स्पेतृत तुलल  ्अपर्ध्स्ि� र्ग्वूच ि्र म्रले महणूच 

ह� ्र् स्ंगृे, त््र देव्चे जुड्च्् ह्् ्पट्र् व् ्् वेश््गमच्र् व् त्् सुचेच्् शवशरु संबंध्र् 
स्ध् �चषेध सुद् वेळच्् वेळा ्स् ्ेल् च्ह�? ्् त््ल् ृे म् त् �ृृ्ेसे �चषेध्हर सुद् व्टले च्ह�? 

जे्बल् जो देव पदोपद� �चत् �दसे �च �हृगुज स्ंगे, त्् देव्चे सुचेशा �ृर्र स्सर् जे्बर् पुत अस् 
संग ्र ज्ृ असृ् परमंकृ जे्बल् वेळार स्वध ्से ्ेले च्ह�? ह्् दोनह� मुल्ंच  ्जुड्रा मुले 

महणूच जे्बच्् ्ुटंुब्ृ देव्चे ्से स्म्वले? ््र् उलगड् ्् ्रेृ स्ंपडृ च्ह�; ृे ि�्र. ््रण 

अश् ं�कृ�वज् छ्प्च्् जेवढ्् ्र्, ृेवू्् ज्ू लो््ंृ व् मु�सलम्ं  ृव् आमच््ंृ ्ु�कृसगंृ 

अश् ्धार चस््च््र! देवंोळेपण् ह्र त््ंर् अलं् ्र!! फ्र ्््, पत्त पैगंबर जे्बर् वडाल 

मुलग् रबेच ह् आपल्् त्् ब्प्च्् दसुर र्् पतचाच्् शेजेस गेल् ृेवह् देखाल देव्चे जे्बल् ृा 
आग्ऊ सूरच् �दल� च्ह�! आ�ण लह्चसह्च प्रणा देखाल व्रंव्र त्् ंकृ्ल् देव महणे ंेटूच 

आग्ऊ स्वध ्र�! -लेख्) 

सम्रोप 

्् ्हुद� लो््ंर् प�वत धमरगरं, ज््ल् �खशरच लो् जुच् ्र्र महणृ्ृ, त््र् परम खंड जो 
‘समषट्ुतप�तृ’ (द �जचे�सस) त््ृाल सता�वष्  ् म्�हृा देण्रे मुख् शलो् ए्त गुफं ू च त््ंर् 
अचुव्द ्् �ृनह� लेख्ं््ंृ आमह� �दल्. ्् �ृनह� लेख्ं््ंृाल च्च् ्र्ंवरच न्ूच्वध् ृाच सहसत 
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वष र्पूव� प्लेसट्इच ृे इ�जपृप्�ृ  ्े-ज् ्रण्र्् अजप्ल (धचगर) वमतृाच्् प्राच ्हुद� लो््ंृाल 

सता ए्ंदर�ृ ्शा असे ््रे अगद� ्र्वृ र वरत व्र््ंच्् डोळ््ंपुूे उंे र्हृे. 

्हुद� लो््ंर् ह् धमरगरं इ�ृह्स ह्् दषट�चे अवं्् म्चव ज्ृारा ए् अत्ंृ  मूल्व्च िेव 

आहे. अत्ंृ  प्राच अश् म्चवा इ�ृह्स्रे वेदअवेसृ् �च ह् जुच् ्र्र हे धमरगरं महणजे �जवंृ 

बोलपटर आहेृ. 

परंृु ह्् गंर्ं�वष्ा त््ंच्् ध्�मर्  अचु््््ंरा जा आजवररा �चषि् असे ्�, ृे धमर 
ात््ल्ब्वधृ, सवर�्चम्, ात््लदश� आ�ण ईशवरोकृ होृ, ृा �चषि् म्त ह्् धमरगरं्ृाल ृ्� र् ् 

्सोट�ृ रु्�रा िरृे. ह्् ृाच लेख्ं््ंृ ह्् ए्् धमरगरं्ंृाल अगद� प�हल् �च अगगण् खंड जो 
समषट्ुतप�तृ, त््च््ृाल ज्् बहुृे् ्र् �च ्र्च्े आमह� अचुव्�दल� आहेृ, त््ंवरचह� ृेर मृ 

�च�वरव्दपणे सपषट होृे. ््रण त््ृाल समषट��्च आज प्ोग्नृा अचे् प्रणा अगद� भ्ंृ िरृ 

आहे. देव्च्् ल�ल्ंरा व् देवपण्रा वणरचे ं््ड िरृ आहेृ, देवपण्ल् च शोंेशा आहेृ. ए्् 
सवर�्चम् धमरगरं्ृ ईशवरोकृ महणूच �दलेल्् आ�् व् �्च ृश्र ईशवरोकृ महण�वण्र्् दसुर्् 
�ृृक््र प्राच धमरगरं्शा अगद� �वसंगृ �च परसपर �वरदह� असलेल� आूळृ आहेृ. 

उद्हरण्रर, ्् ्हुद� धमरगरं्ृाल लेखम्लेृ अचुव्�दलेल्् ं्ग्ृ देव सवृत प्टूच 

ईशपे�षृ्ंच् ( पैगंबर्ंच्) स्ंगृो ्�, मल् ग्ईर् व् वमष्र्र बळा द््. मोिेमोिे देव�प् ्ुलप�ृ 

ग्ईल् म्रच गोम्ंस्रा पकव्नचे ह्् गरं्ृाल म्�हृापम्णे ध्�मर्  ससं््र्ृ ख्ृ होृे. पण 

आमच्् इ्डच्् त््र ््ळच्् धमरगरं्ंमर्े गोवध ह् ्ोणत््ह� मचुष््चे ््ह� ्ेल्् ्र च्े, 

गोम्ंस ख्णे हे पंर मह्प्ृ््ंपम्णे मह्प्ृ् हो्. ्ुिलेह� असले ृर� गोंच हे अत्ंृ  प्पा �च 

ब�हष्््र लो् होृ, असे देव ्ंिरव्चे आ�्पाृ आहे! ए््र वेळा देव अत्ंृ  �वरद अश् आ�् 
स्वरं ौम धमर महणूच, स्वर् ्�ल्, ात््ल्ब्वधृ ्ृरव् महणूच, आपल्् म्चवा वंश्च्् पजेल् 
�चर�चर्ळ्् देश्ंृ  स्ंगूच अश दटुपपापण्चे त््ंच््ृ ं्ं् र ृेू म्जवूच िेवाल हे शक् च्ह�. अस् 
दटुपपापण् स्र्् म्णुस्�ल् देखाल ्लं्  - मग देव्च्् देवपण्ल ,् देवस्�ल् ृर ृे अगद�र 

ह�च�वण्रे म् त् िरृे! 

दसुरे उद्हरण ््र प्रण्ृाल ं्ष्ंच्् ग�धळ्�वष्ांरे पह्. पूव� स्र� मचुष्� ए्र ं्ष् 
बोलृ. त््मुळे त््ंच््ृ ए्� होऊच ृे मोिमोि�ं ््मे प्र प्डू ल्गृ. त््ंचा ए् अत्ुचर मचोर् 
ब्ंधण््स आरं�ंले. ृे ््म प्हण््स देव आल्. पण ृो उचर सृंं प्हृ्र देव महण्ल्,‘अरे, हे ्््, 

ह� म्णसे अशार जुट�चे व्ग ूल्गल�, ृर आ््श्स पोरेल अस् उंर सृंंसुद् हे ब्ंधृाल! छट! हे उद्् 
देव्स्रखे समरर होृाल! मग मल् देव महणूच ्ोण �वर्रृो?’ असे �ंऊच �च र्ग्वूच देव्चे म्णस्ंरा 
ं्ष् ग�धळूच ट््ल�! ं्ष्ंृ फूट प्डल�? त््मुळे ए््रा ं्ष् दसुर््स ्ळेच्शा होऊच मचुष््ंृ  

पमर् ं्ष्ं्षा ज्ृा झ्ल््, त््ंरे बळ घटले! (अर््् ११ ) 

आृ् ए् ं्ष् िेवल� ृर त््र् प�रण्म ््् होईल हे परमर ्ळण््इृ्् देखाल देव दरूदश� 
चवहृ् ्� ्््? ‘देव ृो सृंं बघण््स आल् ृेवह् त््ल् ृे ्ळले हे देव्च्् सवरस्तापण्स ल्ंछच 
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ल्वाृ च्ह� ्््? �ृसर� �वसंग�  ृह� ्�, मचुष्ज्ृाृ ए्� �च जूट झ्लेल� प्हूच ज्् देव्स आचदं 

च व्टृ् उलट मतसर व्टृो, आपले देवपण ज्ऊ च्े महणूच जो मचुष््ंृ  फूट प्डृो ृो देव, ्� ्ोणा 
‘फोड् �च झोड्’ असे डुर्ृ पजेस �पळूच ््ूण्र् छळ् ्ंस? चर्स च्र््ण ्र�ल, मचुष््स देव 

्र�ल ृो देव ह� देव्रा व््ख्् ्ुिे, आ�ण ह् आपले देवपण ज्ऊ च्े महणूच मचुष््ंृ  फूट प्डण्र्, 
आपल्् पजेस वेि�रे द्स बच�वण्र् देव्र् दैत्पण् ्ुिे!’ अर रृ् र अ�्चा, ं्बड््, अजप्ल 

अवसरेृाल त्् ृाच सहसत वष र्पूव�च्् ए्् धचगर ज्ृाृाल ह� ए् दंृ्र् हो्! ज््रे अतर �च 

अतर परम सत् ईशवरोकृ, ात््लदश� पे�षृ्ंचा प्ट�वलेले आहे, अश्, ्ोण्् धमरगरं्ृाल सूकृ 

चवहे. धचगर्ंृाल �शळोप््रा ए् गोषट मचुष््च्् ं्ष् �ंनच ्श् झ्ल््,ह्् �वष्ाच्् ं्बड्् 
स्र््सार्् धचगर मडंळांृाल ए्् शह्ण््र् ए् ृ र् , ह्् दषट�चे व्रू गेले असृ् ह� ्र् �्ृा 
गमृारा �च छ्च व्टृे! पण असखलचा ,् अशं् चा्, ध्�मर् , ईशवर� सूकृ, महणूच ृा व्रू ल्गृ्र 

ृो �चववळ वेडगळपण् व्टू ल्गृो. देव्रा रोरवा व्ू�वण््च्् ि््ा देव्ल् दैत््रे सवरप ्ेृे!  

आ�ण ह्् ं�कृ�वज् छ्प्च्् ं्बड्् ्र् ईशवरोकृ, परमसत् च्ह�ृर च्ह�, हे दशर�वण्र् 
पबळ पुर्व् महणजे ह् ्�, देव्चे बेबलच्् ह्् सृंं्स्ि� ृोवर स्र्् मचुष्ज्ृारा असलेल� ए् 

ं्ष् ग�धळवूच ृाृ फूट प्डल� �च अचे् ं्ष् ्ेल्् ृा घटच्, ह्् ईशवरोकृ धमरगरं्ृ स्डेर्र 

हज्र वष �्पूव� घडल� महणूच �च�शरृ ््ळ �दलेल् आहे. पण त्् ््ळा प्लेसट्ईच पल�्डे प्राच राच 

�च ं्रृ्स्रख्् मह्दवाप्ंृूच अचे् �ंनच ं्ष् शृ्ो-शृ्े आधार प्षर प्वलेल्् होत््! 
ाबर्र्् प्लेसट्ईचच्् अजप्ल ज्ृांच् त््ंरा च्वेसुद् म्ह�ृ चस्वाृ हे अगद� स्ह�ज् आहे. पण 

‘देव’ ह� इृ्् गरैम्�हृग्र अस्व् हे म्त स्ह�ज्र च्ह�. ््रण सवरस्ता, सत्मू�ृ र �च 

सवर�्चम् ृो देव ह्् देव्च्् व््ख्ेशा हे अ�्च पूणरपणे �वसंगृ िरृे. 

�ृसरे आ�ण सव र्ृ �चण र्् ् उद्हरण महणजे ्् लेखम्लेच्  ् आरंंार अचुव्दलेल् ्् 
धमरगरं्ृाल प�हल्र अर््् पह्. त््ृ समषट्ुतपतृारा ्र् आहे. आपल्् इ्डाल धमरगरं्ृह� 
समषट�च्् उतपतृासंबंधा अगद� प्राच ््ळा त्् ््ळच्् �्चा सजजच्ंचा �्ंव् ्वांचा ्ेलेले ृ् र्�च 

ररलेल्् ्र् आहेृर. त्् वेद्�द  ् आपल्् इ्डच्् गरं्ृ रंद, सू्र, व््ु, वाज, पमथवा पंम�ृ 

पद्र �्च्् उतप�तृ �च व््प्र ््ं�वष्ा ररलेल्् ्र् जश् आज �व�्च्च्् पत्त प्ोग�सद 

�्च्चे लटक्् प्डल्् ृशार ह� ्् मु�सलम, �खसृा �च ्हुद� लो््ंच्् धमरगरं्ंृाल समषट�च्् 
उतपतृारा ्र्ह� अतर �च अतर लट्� प्डल� आहे! ए् प्राच बु�द�व््स्रा रुणू् महणूच, ए् 

प्राच गमृारा ्लपच् महणूच, ए् ्र्, ए् ्�वृ् महणूच, हे समषट�च्् उतपतृांरे ह्् धमरगरं्च्् 
अगद� आरंंार हे ईशवरोकृ महणूच �दलेले सूकृ अगद� व्रचा्, गमृारे �च गोड सुद् आहे. पण ृार 

मचुष््च्् अ�्च्रा, ए् ्�लपृ ्र् आहे, �व�्च्चे �ृल् स्फ रु्�रा िर�वल� आहे. �ृल् 
ईशवर�् �्च्रा सत््र्, �जरे अतर �च अतर ात््ल्ब्वध  ृसत् आहे �च पत्त देव्चे स्ंवगृल� 
आहे अशा ृा अशं् चा्, प�वत ईशवरो�कृ आहे असे महणणे ईशवर�् �्च्ल्र अ�्चगसृ 

िर�वण््स्रखे होृे. 
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रोडा रुणू् महणूच ख्ल�ल दोचृाच �वधे्ेर ह्् दषट�चे प्हू. ह्् समषट� ्रेृ महटले आहे, देव्चे 

परम प्णा �च�मरले, चंृ र पमथवा, चंृ र वचसप�ृ, आ�ण मग पमथवावर उजेड देण््स्ि� सू्र �च रंद 

�च�मरले! आृ् प्राच मचुष््च्् समषट�रा रहस्े उलगडण््र् ए् आरंंार् प्तच, ए् ्लपच् 
महणूच हे सूकृ �वर्र्हर, मचोरंज् �च व्रचा् आहे. पण ात््ल्ब्वध  ृईशवर� सत् महणूच त््ल  ्

�मर�वले महणजे त््ल् �्ृा ह्स््सपद �च ट्््ऊ िर�वले प्�हजे हे ््् स्ंग्व््स प्�हजे? आज 

�व�्च्च्् पत्त्वगम् पुर्व््चे �स�दलेल्  ्�्च्शा ृे पूणरपणे �वसंगृ आहे, अगद� लट्े आहे. 

सू्र परम झ्ल्, आ�ण ृो ्ेवळ पमथवावर�ल म्णस्ंच् उजेड देण््स्ि�र ््् ृो झ्लेल् च्ह�. वेळा 
स्र� पमथवा, �ृच््वर�ल स्रे धमरगरं, देवळे, म�शद�, रर�स सुद् तण्ध रृ्  ंसम ्रच ट््ण््सह� ृो 
सू्र सोडण्र च्ह�. मचुष् ्ेल् ृो महणे ्् स्रर्् पमथवार् ंोग घेण््स्ि�! पण हज्रो म्णस्ंच्र 

व्घ, �सहं गट ्रच आजवर म्णस्ंर् ंोग घेृ आले, त््रे ्््? परम पुरष ्ेल ,् �च त््रा ए् 

बरगडा घेऊच त््वर रकृ, म्ंस र्पूच देव्चे सता ‘्ेल�’! ज््ंचा ह्् ्र् ररल्् त््ंच् जवळर् 
्ोणा ्ंुं्र मू�ृर, पुृळे, मड्� म्ृारा बच�वृो हे �दसृ होृे; ््र �्लल�चे त््ंचा मचुष् �च सता 
‘्रण््र�’ ‘बच�वण््रे’ हे ्ोडे सोड�वले! देव ह् ए् मह्च ्ंुं्र. त््ल् व्टले, पुरष ‘्ेल्’ त््रार 

ए् बरगडा घेऊच सता ‘्ेल�!’ सतारा ऐट�रा िेवण प्ि�च्् ब्जूचे बरगडास्रखा ब््द्र �दसृेह�! जा 
सम�षट ्ेल� ृा स्र�रा स्र� �्ड्मुगंासुद् ए्् सह् �दवस्ंृ ्रच ट््ूच र्लेल् देव �वस्व् 
ं््व््स ज्् �दवशा गेल ,् ृो र�वव्र! महणूचर आपण स्रर््ंचा आृ् देखाल र�वव्र� ््म््ज बंद 

्ेले प्�हजे! 

पमथवा उतप्�दल््चंृ र ृाच �दवस्ंृर मचुष् बच�वल  ् असे ह� ्र् स्ंगृे. पण �व�्च्चे 

ंूगं र्ध्रे �स�दले आहे ्�, पमथवा प्टल््चंृर ल्खो वष� मचुष् अ�सृतव्र चवहृ्. ृो ए्् 
झटक््सरशा ्ंुं्र्चे मड्े ्र्वे ृस् ्ेल् च्ह�, ृर ृो सपरसृन्पंम�ृ प्�णवग र्र् �व््स होृ् 
होृ् �व्सृ आलेल् आहे! 

मुले �वर्रृ्ृ, ‘आजा, हे गडगडृे ग ्््?’ ृेवह् आजा स्ंगृे,‘ब्ळ्, ए् मह्ृ्र� आ््श्ृ 

आहे ृा �ृच्् घरच्् ए्् मोि्् ज्त््ृ हरंरे ंरडृे आहे हो!’ 
आजाब्�रे हे ब्लोप्ोगा सम�षट�व�्च जसे गमृारे ृसेर आपल्् व् मु�सलम, �खशरच, ्हुद� 

पंम�ृ अचे् प्राच धमरगरं्ंृाल समषट��वष्ाच्् ्् ्�लपृ ्र् गमृाच्् आहेृ! सम�षट�व�्च 

महणूच त््पेत् त््ंर् आज ््ह� उप्ोग च्ह�. 
परंृु त््ंच् धमरगरं्ृाल ात््ल्ब्वधृ सत्�्च समजले गेल््चे त््ंच््प्सूच ह्�च म्त 

अृोच्ृ झ्ल� आहे. वर�ल आजाब्ईच्् गोषट�ृाल गडगडण््रे ््रण ईशवरोकृ सत् महणूच श्ळेृ 

मुल्ंच् जर आपण �श्वाृ र्�हलो ृर �जृ्� ह्�च होईल त््च्् लतपट ह्�च वर�ल दंृ्र्ंच् 
धमर् र् महणूच, अशं् चा् सत् महणूच �श्वाृ र्�हल््चे झ्लेल� आहे, होण्र� आहे. ्से ृे पह्. 

ह्् सूकृ्ल् ईशवरोकृ सूकृ म्चल््चे ्ुरोप उणेपुरे ए् सहसत वष� सम�षट�व�्च�वष्  ्

अ�्च्च्् अंध््र्ृ ग्डले गेले होृे. ्ोणा महटले पमथवा गोल आहे, ्� ृो ्् सूकृ्�वरद बोलृो 



 

www.savarkarsmarak.com 

महणूच ि्र झ्ल्र! ्ोणा महटले पमथवा �फरृे, ्� ृो ह्् सूकृ्�वरद बोलृो महणूच �जव्स मु्ल्र! 

्ुणा महटले सू्र पमथवाआधा होृ्, स्ृ �दवस्ंृ स्र� सम�षट, ्ोट्�वध प्णा, ्�डमुगंा मचुष्प्णासुद् 
स््सगंाृ ्ेल� ह� ्् सूकृ्ृाल कलम�पृ भम असूच लत्ववध वष �्चा �व्सृ सम�षट होृ गेल�; आजह� 
प्णा, मचुष्, पता �व्सृ ज्ृ आहेृ असे जेवह् �व््सव्द� (इवहोलूश�चसटस) महणू ल्गले ृेवह् 
पोपरा प्खडंच्श् गद् त््ंच्् डोक््वर आदळल�! सशसत क्नत्् होऊच ब्सट�लर् बंद�गड फोडूच 

ट््ूच जसे बं�दव्च सोडव्वे ल्गले, ृसे ्् सूकृ्रे ृट फोडूच सम�षट�व�्च्स धमरवेड्च्् बंद�ृूच 

सोडव्वे ल्गले! ृेवह्र ््् ृे गेल्् ृाचशे वष �्मर्े ्ुरोप्ृ सम�षट�व�्च बु�दव्द्च्् प्््वर 
उं्रले गेले, आ�ण त््सरशा ्ुरोप आज सम�षटशकृांच् आपल्् सेवेस, ग्डाल् बैल जंुप्वे ृसे जंुपाृ 

र्लल् आहे. ्ुरोप्ृ आज ्् ्रेस ए् �शळोप््रा गपप ््पल�्डे ्ोणाह� �श्तृ अवध् महतव 

देृ च्ह�.  
ईशवर म् ृ व् ईशवरपे�षृ महणूच म्चले ज्ण्रे सवर धमरगरं हे मचुष् म् ृ आहेृ हे वेद्�द््ंच्् 

बु�द्ुकृ �चर�तण्वरच जसे िरृे, ृसेर मु�सलम ्ुर्ण, �खसृा ब््बल �च ्हुद� धमरगरं्ंरे मूळ जो 
ह् जुच् ्र्र, हे ‘बु् ऑफ मोझेस’ त््वरचह� �सद होृे. त्् सवर गरं्ंर ेऐ�ृह्�स ,् व्यम�्् महतव 

अपूवर; मचुष्ज्ृारा ृा अत्ंृ  आदरणा्, अभ्सचा् व्कसंप�तृ इृ्ेर ््् ृे खरे. त््ृाल 

शबदच शबद खर् च्ह�. अचे् ्र् �चववळ ्लपच्! �व�्च्च्् ्सोट�स च �ट्ेल ृे ह्् वेद, 

अवेसृ्, ्ुर्ण, ब््बल, मोझेसोकृ्�द गंर्ंृ असले ृर� ृे ट्््ऊ हेर सत्. पूव�रे ्ुग ृे सत््ुग 

चवहे! अ�ृप्राच ृे ृे अ�ृपूज्, अ�ृर्े्, अ�ृप�वत असले प्�हजे ह� गोषट खोट� आहे. 

्् लेखम्लेृ सता�वष्् ृेवू्र ं्ग जर� ्् धमरगरं्ृूच अचुव्�दणे ं्ग पडले असले, ृर्�प 

ृेवू््वरचह� आपल्् वेद्ंृ व् ्हुद््ंच्् जुन्् ्र्र्ृ जे व�णरले ृेर सत््ुग ह� आपल�, व् 
मु�सलम, �खशरच, प्श�, ्हुद््ंृाल पौर्�ण््ंरा समजूृ �्ृा भ्ंृ आहे हे सपषटपणे उलगडूच 

द्ख�वृ् ्ेृे. सता�वष्् ्लपच्, आर्र, वृरच, व्वह्र जे ह्् लेखम्लेृ ह्् ्हुद््ंच्् 
अ�ृप्राच ईशवरोकृ गंर्ंृूच �दले आहेृ, त््ंृाल दोचर्र उद्हरण्ंरा छ्चचा ्ेल� असृ् हे सहज 

�सद होृे. 

प�हले उद्हरण महणूच सताच्् उतपतृारार ्र् पह्! सताचेर मचुष्ज्ृार् सवरच्श ्ेल्! सता 
ह�र मचुष्ज्ृाृाल प�हल् प्पा! �ृसरर्् अर््््ृ स्ंवगृले आहे ्�, आदम �च त््च्् 
बरगड््प्सूच �च�मरलेल� सता, ईवह. ह्् जग्ृाल प�हल्् सतापुरष्ंच् देव्चे स्ंवगृले ्�, ‘�्चवमत्रे 

फळ ख्ऊ च््!’ ््रण, च्ह� ृर मचुष् देव्स्रख् �्चा होईल अशा देव्ल् ंा�ृ पडल�!! ( ‘च �ह 

�्चेच सदश ंप�वत�मह �वद्ृे!’ हे स्ंगण्र् गाृेृाल ंगव्च ्ुिे आ�ण मचुष््ंचा अ�्चा र्ह्वे 

महणूच �ज�्सेसर �चषवेधण्र् ह् जेचे�ससमधल् देव ्ुिे?) परंृु देव्र् डोळ् रु्वूच स्प्चे ईवहल् 
महटले, ‘ृे �्चफळ ख्.’ महणूच �ृचे ृे ख्लले, आदमचे पण ख्लले, आ�ण त््मुळे देव र्ग्वल्! �शत् 
््् �दल� ईवहल्? ृर सताल् ््वचरनद�दव््रौ पसू�ृवेदच  ्ंोग्व्् ल्गृाल! आृ् ्् गोषट�वरच 

हे उघड होृे ्�, प�हल� सता �च प�हल् पुरष हे खोटे बोलण्रे, देव्धम र्ल् च जुम्चण्रे, प�हले प्पा होृे! 
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ृेवह् सत््ुग्ृ �ज्डे �ृ्डे देव�प ,् पुण्व्च धमरं ार, सं्मा सतापुरष्ंरा रेलरेल उड्लेल� होृा, ह� 
समजूृ आपल्् पुर्ण्ंृाल वणरच्पम्णेर ्हुद� पुर्ण्ंवरचह� लट्� पडृे. 

आदम आ�ण ईवह - मचुष््ंरा अगद� आद् म्ृ्�पृरे - अगद� चगच असृ. देव्ल् ृेर फ्र 
आवडे! पण पुूे ृा दोघे �्चफळ ख्ऊच देव्पुूे च्गवेपणा ््व््स ल्जू ल्गल�; ृेवह् देव त््ंच््वर 

त््ंच्् सं्ोर्�वष्ा ं्ं् र र्ग्वल्! च्गवेपण्च्् सं् ोर्मुळेर आदम �च ईवह ह� देवम्णसे 

च्गवल� गेल� हे व्क् ्ोणत््ह� अव र्राच चगच संघ्च्् दव्र्वर ्ोरच िेवण््स हर्ृ च्ह�! 
सत््ुग्ृ चगचसंघ्ंच् प�ृबंध चवहृ्. सत््ुग ज््ंच् र्ंगले महण्व््रे त््ंच् चगचसंघ्स ए्दम 

व्ईट महणृ् ्ेण्र च्ह�! चगचसंघ ह� ््ह� चवमृव्द्रा ससंर् महणृ् ्ेण्र च्ह�! 
ईवह �च आदम ह््ंच् चगचृेरा ज्णाव झ्ल�, त््ंचा �्चफळ ख्लले, ्् त््ंच्् अपर्ध्स्ि� 

देव्चे त््ंच् चंदचवच्ृूच हुस्ूच देण््रा �शत् �दल�. अपर्ध ईवहर्, �ृल् पसू�ृवेदच्ंर् दंड झ्ल् 
ृोह� र्लेल; पण त्् ए्् ईवहच्् अपर्ध्स्ि� स्रर्् �सत््ंच् वंशपरंपर्, साृेस्रख्् स्रवास सुद् 
जो त्् पसू�ृवेदच्ंर  ् दंड देव्चे �दल् महणूच ह� ्र् स्ंगृे ृो खर् असल््स आदम, ईवह ह्् 
सत््ुग्ृाल म्णस्ंपम्णे सत््ुग्ृाल ृो देवह� अगद� अ�वर्र� होृ् असे ृर� महटले प्�हजे, च्ह� 
ृर ह� ्र् ईशवरोकृ, परमपम्ण ात््ल्ब्वधृ धमर् र् चसूच ए् ्ुृूहल�प् स्र््ंोळ्् 
म्णस्रा दंृ्र् आहे असे महटले प्�हजे. पुनह् ईवहस्ि� पसू�ृवेदच्ंर् श्प म्चवा �सत््ंच् �दल् 
महणूच ह� ्र् महणृे. पण पशूंृ ाल म्द््ंच्ह� पसू�ृवेदच  ्होृ्ृ त्् ््? ईवह सता होृा महणूच 

्ेवळ म्चवा �सत््ंच्र चवहे, ृर अवं्् सता�लगं्ल्र ृो श्प ंोवल् असेल ृर ृा अन््््रा 
परम्ववध झ्ल� महण्व््रा! �खशरच स्धंूच्् मि्ृ पूव� बहमर् र्र् अस् ्ड् �च्म असे ्�, 
मि्ृ सतार ्््, पण सता�लगंा म्ंजर�, ्ुता, ह�रणा, उंदर�, घुशा सुद् ्ोणृ्ह� प्णा �फर्ृ् ््म् 
च्े! त््ृल�र ह� ए् गोषट महण्व््रा! उद्् एख्द� सता रोर� ्रृ्च् प्डल� ्�, �ृच्् 
अपर्ध्स्ि� अवं्् सता ज्ृाल्र चवहे ृर सता�लगंा, त्् त्् पशपु�््ंृाल स्रर्् म्द््ंच् सुद् 
वंशपरंपर् पंरवास पंरवास फट्े म्रण््र् दंड जर ्ोण्् वेड्् महंमद ृघल््चे �दल ,् ृर त््ल् 
आपण ््् महणू? परंृु ह� ्र् खर� धरल््स सत् ्ुग्ृ ह्र न््् होृ् असे महणणे ं्ग पडेल! 

सत््ुग्ृाल सतापुरष संबंध 

आपल्् पुर्ण्ंृूच प्राच सतापुरष्ंच्् आ�ण मोिमोि्् ऋ�षपतन््, र्ज्न््, मह�षर, र्ज�षर 
्च््र र�रत्ंृ ूच चवहे, ृर देवदेवृ्ंच्् र�रत्ंृ ूचह� ््ह� ््ह� पसंगा आजच्् बोलशे�वह् 

र�श््ृाल सतापुरषसंबंध्ंच्ह� म्गे स्रण्र� वणरचे जशा आूळृ्ृ, ृशा ्् ्हुद� देश्ृह� 
आूळृ्ृ. ह� गोषट त्् गरं्ृाल सता�वष्् जा जा र�रते ्् म्लेृ व्चगाद्खल अचुव्�दल� आहेृ, 

त््वरच व्र््ंरे र््चा आल�र असेल. ््स्ि�र ‘च देवर�रृं ररेृ र!’ �्ंव् ऋषारे ्ूळ �च चद�रे मूळ 

शोधणे ्ि�ण असे महणण््र् �शषटसंपद्् पडल् आहे �च ृो ्ोग्ह� आहे. परंृु सत््ुग्ृ �ज्डे 

�ृ्डे न्््, चा�ृ, शाल, सं्म ््ंरेर र्ज् होृे, प्प्रा पवम�तृर म्णस्ृ चसे, चवहे म्णसे, म्णसे 
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चसूच देवर होृा ह� जा पौर्�ण््ंरा ्लपच् असृे, ृा आमच्् पुर्ण्ंपम्णेर ह्् ्हुद� 
पुर्ण्ंवरचह� स्फ रु्�रा आहे हे ्ोणा �वसर च्े. एवू््स्ि�र ्् गोषट�स उलले�खणे ं्ग आहे. 

त््ृह� आमच्् �हदं ु पुर्ण्ंृाल ््ह� घटच् घेऊच त््ंर्र ृेवू् पतप्ृा बों्ट् ्रण्र्् 
आ�ण आपल्् प्््ख्ल� व् पदर्ख्ल� ््् आहे ृे म्त लपवूच िेवू प्हण्र र्् पोटंर �मस मे्ो 
पंम�ृ अ�हदं ु�वदषू््ंरा ृ�डे बंद प्डण््स्ि� �च �ंळ न््््च्् दषट�चेह� ख्ल�ल उललेख आवश््र 

आहेृ. 

बह�णं्व्ंरा लगचे (अ. ४ ृे ५); देव�प् ्ुलप�ृ चोह् मद््�ृरे््चे बेशदु होृे (अ. १०) देव�प् 

स्त्त््र� अब्ह्म लो् आपण्ंस म्रृाल ह्् ं््चे आपल्् ब्््ोल् बह�ण महणूच महणृो, �च 

�ृल् �ृच््वर लोलूपलेल्  ्परपुरष्च्् घर� र्हू देृो; स्वत ब�हणाशा लगचे, अचे् �सत््ंशा लगचे, 

द्साशा संबंध, सख्् ब�हणा सवृा होृ्ृ, रुलृबह�ण, म्मेबह�ण, आृेबह�ण ह््ंशा लगचे; सवृा 
सवृांर् स्रवा �सत््ंृह� म्जलेल् ं्ं् र मतसर ््ंरा उद्हरणे ृर प्चोप्चा आहेृ. देव�प् रोर 
लॉट �चपुात् मर च्े ््स्ि� त््च्् दोनह� ्न््ंचा त्् �पत््प्सूचर ध्रण ्ेलेले गंर (अ. १९ ), 

देव�प् जे्ब आपल्् �पत््ल् फस�वृो (अ. २७ ) लेबच ह् जे्बल् ध््ट� मुलगा देृो असे स्ंगूच 

र्ता त््च्् शेजेस ्पट्चे वडाल मुल�ल्र ध्डृो, �दर्र् �वधव् ं्वज्ाशा �च्ोग; ््र लेख्ृ 

�दलेल्् �वधव् ृोमरचे आपल्् स्सरर््शार ्पटसंंोग; त््प्सूच झ्लेले संृ ्च ्ुल�च िर�वणे; 

ं्ऊ ं्व्ल् ि्र म्रण््स सोडाृ च्ह�ृ; ब््््ंच् ्ोणत््ह� प््ररे �वव्ह सव्ृंा् चसणे, जे्ब 

्ुलपृाच्् दसुर्  ्सतार् त््च््र मुल्चे (रबेचचे) संंोग घेणे इत््�द अचे् घटच् ्् लेखम्लेृ 

ह्् गंर्ंृूच ज्् आध्र्ंसह अचुव्�दल्  ् आहेृ त््वरच आमच्् इ्डाल सत््ुग्पम्णेर 

्हुद््ंच््, �खसत््ंच््, मु�सलम्ंच्् ्् सत््ुग्ृह� म्णसे �्ृाह� रोर झ्ल� ृर� म्णसेर होृा 
हेर �सद होृ च्ह� ्््? सत््ुग पूव� होऊच गेले. त्् ््ळरे हे धमरगरं ईशवरोकृ, ईशपे�षृ आहेृ, 

सत््ुग्ृाल ऋ�ष, र्जे, पैगंबर, सता-पुरष, स्रेर अ�ृम्चुष होृे; ृे सत््रे, सं्म्रे, बहमर् र्रे, 
पुण््रे �चरपव्द आदशर होृे, ह्् आमच्् इ्डच्् पौर्�ण््ंच्् पम्णेर ्हुद� �खसृा, मु�सलम 

पौर्�ण््ंच्् समजुृाह� त््ंच्् ्् गरं्ध्रेर पूणरपणे भ्म् िरृ्ृ हे द्ख�वण््स्ि�र ््् ृो 
वर�ल घटच्ंर् उललेख ्र्व् ल्गृो. ज्् �खसृा सोवळ्् रर �्मधूच आजरे र�श्च बोलशे�वह् 

व्यम् अच�ैृ् महणूच �चषेवधले ज्ृे त््ृ ह्् ्र् धमर् र्!  
परंृु सम्रोप्ृाल ह्् सवरस्म्न  ् �वधे््ंर् उललेख ्ेल््चंृर, ह्् स्र्् आज भ्म् 

िरण्र र्् समजुृा वज् घ्लृ्ह� ह� ्् धमरगरं्ंरा जा रोरवा उरृे ृाह� इृ्� मोि� आहे ्�, ज््ंचा ृो 
गंर वेळोवेळा ररूच संग�हल्, त््ंचा अवं्् मचुष्ज्ृावर ए् उप््रर ्ेल् आहे. त््रा ं्ष् �च 

वणरचशलै� इृ्� स्धा �च रट्द्र आहे ्�, त्् ्र् �्ृाह� व्रल्् ृर� व्र्व््श्र व्टृ्ृ. त्् 
वेळच्् सम्ज्रे वरतर त्् डोळ््पुूे उंे ्रृ्ृ. ज्् अब्ह्म, ऐझ््, जे्ब, जोसेफ, मोझेस 

पंम�ृ रोर रोर ्ुलपृांच्् ्र् त््ृ गो�वल्् आहेृ त््ंृ, आ�ण ज्् घटच् त््ंृ उलले�खल्  ्

आहेृ त््ंृ ए्ंदर�ृ ऐ�ृह्�स् ृथ् पुष्ळर आहे. ईशवरोकृ महणृ्र त््रा रोरवा जर� �्ृाह� 
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उण्वृ असल�, ृर� मचुष् म् ृ महणृ्र ृा �्ृा ृर� दणु्वृे! अश् ्् ज्ग�ृ् महतव्च्् गरं्स 

आ�ण अत्ंृ  ्त् र् अश् �हबू ज्ृाच््, ्हुद� ्ुल्च्् अब्ह्म, जे्ब, मोझेस पंम�ृ प्राचृम 

्ुलपृांच् व्रंव्र वंदचू आमह� ह� लेखम्ल् पुर� ्रृो. 
 -(सता म्�स ,् म्रर, ए�पल, मे १९३६) 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

र�श््ृाल घटसफोट - सव्ृंा््र् प्ोग 

र�श््मर्े बोलशे�वह् क्ं�ृ झ्ल््वर जा उल्ू्ल झ्ल�, ृा ््ह� इृर अचे् क्ंत््ंपम्णे 

्ेवळ र्ज्�् सवरप्रार ््् ृा चवहृा. �्ंव् इृर अचे् स्म्�ज् व् ध्�मर्  क्ंत््ंपम्णे 

�चववळ ध्�मर्  व् स्म्�ज् ्तेृ र ््् ृा स्म्वलेल� चवहृा. �ृरे आचुव�ंश् प�रण्मर चवहेृ 

ृर �ृर् हेृूर �ृरे सुसपषट र्े्र, मुळ्प्सूच मचुष्सम्ज्र ररच्र चव्् प्््वर ्र्व््रे होृे. 

र्ष्�्, स्म्�ज्, ध्�मर् , आवरर्  - सम्ज्रे सवर पैलू चव््चे प्ड््रे ््म त्् क्ंृाचे ह्ृा घेृले 

होृे.�ृल् म्चवा सम्ज्च्् जावच्रार �दश् बदल्व््रा होृा. ृा ए् चुसृा र्ज्क्ं�ृ, ए् चुसृा 
धमरक्ं�ृ, ए् चुसृा अररक्ं�ृ �्ंव् ए् चुसृा सम्जक्ं�ृर ््् ृा चवहृा, ृर ृा र�श्च क्ं�ृ 

होृा ए् जावचक्ं�ृ! 

पत्े् क्ं�ृ ह् ए् प्ोग असृो. आजवरच्् स्र्् क्ंत््ंमर्े अवध् सव�व*ष �च म्चवा 
जावचरे जावचर बदलू प्हण्र� र�श्च क्ं�ृ ह� त््र ््रण्स्ि� ए् अत्ंृ  अपूवर, सव�् ष, 

�जृक्् ध्डस्र् �ृृक््र धोक््र् अस् मचुष् सम्ज्चे ्ेलेल् ए् मोि््ृाल मोि् स्ं�घ् 

प्ोग होृ्. 
त््च्् पंधर्वास वष �्च्् अचुंव्चंृर आृ् असे महण्व््स हर्ृ च्ह� ्�, ृो ्लपचेब्हेर 

्शसवा झ्ल् आ�ण अपेतेब्हेर फसल्. दोनह�पता मचुष््च्् �्च्ृ �च अचुंव्ृ त्् परंड प्ोग्चे 

अपूवर �च अमूल  ्ंर ट््ल�. 
म्चवा जावच्ृाल इृर संबंध्ंपम्णेर त््च्् वैव्�ह् संबंध्ृह� आमूल्ृ र क्ं�ृ घडवूच 

�वव्ह्रे मूल्म्पच बदलूच ट््ण््र् त्् जावचक्ंृाचे ्ेलेल् ्तचह� ृस्र अपूवर धोक््र् �च 

ध्डस्र् होृ्. त््रे प�रण्म ््् होृाल ््रे त्् प्ोग्त् �्च् देखाल अरू् �चद्च ्रृ् 
्ेण््स्रखे चवहृे. पण आृ् इृक्् वष र्चंृर ृे प�रण्म �च�शरृ रप््ह� अंशा धर ल्गले 

असल््मुळे त््ंरा प्हणा ्रण््रे ््म र�श्च पुू्र र््ंचा जे ह्ृा घेृले ृे ्ोग्र ्ेले. 

�वव्हसंबंध्ृाल सुध्रण्ंमर्े सगळ््ृ ध्डस्रा आ�ण ्ोणत््ह� र्ष््चे आजवर अश् 
पम्ण्ृ प्ोजूच च प्�हलेल� सुध्रण् महणजे ‘घटसफोट सव्ृंा्’ ह�र होृा. क्ंृापूव� र�श््ृाल 

लगचबंधचे अगद� ्र्चर आ�ण घटसफोट्रा अचु�् अगद� अपव्द्तम  ् असे. क्ं�ृ होृ्र 

सतापुरष्ंरा ह� ्र्चर �वव्हबंधचे अ्सम्ृ गळूच पडल््स्रखांर झ्ल�! पक्् बंध्र् घ्लूच 

अगद� र�बदेखाल च व्हू देृ् ृंुबवूच िेवलेल् ृंुबळ पव्ह, ृो बंध्र् ए्दम फुटृ्र त््च््र 

उखळलेल्् �ं ंृ ा, प्््च्् दगड्ंच्सुद् ल्ट्ंवर �ंर््वाृ धो, धो ्र�ृ असृ्व्सृ द्ट�चे जस् 
व्हू ल्गृो, ृशार �सर�ृ र�श््मर्े क्ं�ृ होृ्र सतापुरष्ंसंबंधारा झ्ल�. समृ् दरुडा ंरंरच 

व्हृ र्लल�! च्ृेगोृे, ज्ृ-प्ृ, व्-व�शल्, मुहूृर - मर्सरा, �टपण-ट�््-धरबंध ृेवू् सुटूच 

व्टेल त्् सताचे व्टेल त्् पुरष्शा व्टेल ृेवह् ‘संबंध’ िेव्व्; सर््र� च�दवह�ृ ृो संबंध 

च�द�वण््रा लहर जर ्ोण्स आल� ृर त््र संबंध्ल् लगच महण्व््रे! संपले. ह्र �वव्ह. आ�ण 

ज्् वेळा ज््स व्टेल त्् सताचे व् पुरष्चे ृो संबंध अरव् �वव्ह संपल् असे सर््र� च�दवह�ृ 
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�लह्वे ्� झ्ल् घटसफोट. त्् घटसफोट्स ए्र ््् ृे ््रण पुरे! इचछ्! क्ंृाचंृ र र�श््मर्े 

�वव्हसव्ृंा् आ�ण घटसफोटसव्ृंा  ्जे पत्े् सतापुरष च्ग�र््ल् ए् जनम�सद अवध््र महणूच 

�मळ्ले, त््रा ्् लेख्पुरृा ह� रपरेष् पुरेशा आहे. 

पण! ्् सव्ृंा््रे सहर्र� असे ए् बंधच म्त ्ोण्सह� ट्ळृ् ्ेण्रे चवहृे. ्् 
संं ोगसव्ृंा््च्् अवध््र्रे प�ृ्ोगा असे ए् जे अप�रह््र ्ृरव्ह� पत्े् च्ग�र््स प्ळ्वेर 

ल्गे, ृे अपत्संगोपच हेर हो्. ्ोणच््ह� र्ष््ृ चसेल इृक्् ्ड्पणे र�श्च सर््र ह्् 
अपत्संगोपच्च्् ्ृरव््रा बज्वणा पत्े् च्ग�र्््डूच ्रच घेृ आले आहे. 

 �वव्हबंधच्च्् प्््वर उं्रलेल� स्र्् जग्ृाल म्चवसम्ज्रा ररच्रा ररच् एख्द्् बौद 

�वह्र्स्रखा जशारा ृशा आमूल्ृ र उरलूच घटसफोटसव्ृंा््च्् प्््वर चेऊच सर्पण््र्, बौद 

�वह्र्ंरे बोलपटगमह बचवूच सोडण््र्, अदुृ  र�श्च क्ंृार् ह् प्ोग पंधर् वष� सृृ जो र्लल  ्

त््रे प�रण्म ृर� ््् झ्ले? आज र�श््ृ म्णस्र् अ�ृम्चुष झ्ल् ्� अम्चुष? ्् म्णस्र् 
म्णूसर र्�हल्? 

पत्े् वरंृ चशाल व्कृाल् ह् पशच अभ्सचा्र व्टण्र ; अगद� स्र्् संस्र� सतापुरष्ंच  ्

आ�ण अललड ्ुम्र�्ुम्र्ंच्ह� त््रा म्�हृा हवाशार व्टण्र ; ््मुळेर जग्ृाल ्चर््वृ र 
वमतृपत्ंृूच र�श््ृाल ्् सतापुरषसंबंध्ृाल अपूवर क्ंृाच्् वणरच्�वष्ा �च प�रण्म्�वष्ा 
उलटसुलट �लख्ण स्रखे ्ेृ असृे. पण सवृत र�श्च लो््ंर् पत्त अचुंव ््् आहे, त्् 
प्ोग्रा श्सतोकृ छ्चचा होऊच त््च्् प�रण्म्च्् पदृशार �च अवध म् ृ रौ्शामर्े त्् 
घटसफोटसव्ृंा््र् दरुप्ोग होृ र्लल् आहे ्� सदपु्ोग, सम्ज्च्् �हृ्स ए्ंदर�ृ ृो प्ोग 

अचु्ूल िरृ आहे ्� प�ृ्ूल, मचुष्सम्ज त्् प्््वरह� अ�सरर र्हू श्ृो ्� ्ोलमडूच पडृो, 
््रा त्् वमतृपत्ंृाल खरर््खोट्् ंरमस्ट लेख्ंृाल उलटसुलट रर�मुळे, स्म्न् व्र््ंच् ््ह�र 

चक्� ्लपच् ्ेृ च्ह�. ््सृव र�श्च सर््ररे सर््र� वमतृपत जे ‘अजवहे�सटआ’ त्् अवध म् ृ 

र�त्् प�सद झ्लेल्् अल�्डच्् लेख्ृ ए्् ृज� र�श्च म�हलेचे रौ्शामडंळ्रे घटसफोट 

सव्ृंा््वर�ल प�ृवमतृ प््�शले आहे. त््ृाल मुख् ं्व्रर आमह� ्् लेख्ृ अचुव्द�ृ आहोृ. 

त््वरच ज््रे त््स ््् अचुम्च ब्ंध्व््रे ृे ब्ंधृ् ्ेणे पुष्ळ सोपे ज्ईल. सवृत र�श्च्ंचार 

रौ्शा ्रच छ्पलेले हे प�ृवमतृ असल््मुळे त््ंच् सवृतल् आज ृे �्ृपृ म्चवेलसे व्टृे, ृे ृर� 
त््ंच््र अवध म् ृ शबद्ंमर्े आपण्ंस ह्् प�ृवमतृ्ृ ऐ््व््स �मळृे, हे ्् लेख्रे ए् 

वै�शषट्देखाल अभ््सूंच् ्ेवह्ह� उपेतणा् व्टण्रे च्ह� ; सवरस्ध्रण व्र््ंच्ह� आ्षर्  व्टल्् 
व्रूच र्हण्र च्ह�. म�हल् वग र्ल  ्ृर ह् घटसफोटसव्ृंा््र् पशच अगद�र �जवह्ळ््र्; ््रण 

घटसफोट्च्् �खडंाृ जर ्ोण्च्् �जव्स अवध् धो्् असेल ृर ृो आसनचपसव् म�हल्ंच््र हो्. 

समषट�चेर ृा �वषम व्टणा ्ेलेल� आहे. सतापुरष्ंमर्े ह्् पसव�वषमृेराह� समसम्च व्टणा ्रणे 

आज ृर� मचुष््च्् शकृाच्् ब्हेररा गोषट आहे; �ृरे आजर् बोलशे�वह् झ्ल् ृर� ्रण्र ्््? 
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दह् शृ््ंचंृ ररे पगृ �व�्च ृशा एख्द� ्ु�क  ृ ््ूृे ्� ््् ृे ्ोणा स्ंग्वे? वर�ल 

रौ्शामडंळ्च्् प�ृवमतृ्ृाल महतव्र् ं्ग अस्त 
‘ ए्े �दवशा स््ळा एवह्च अलेकझे�वहर च्ंव्च्् र�श्च च्ग�र््स मोि् अरंब् व्टल् ्�, 

त््ल् आपल्् ब््््पोर्ंच्् पोषण्रर ््् व्वसर् ्रृोस ृे �वर्रण््स्ि� ‘ज�च् 

न््््ल््’रे बोल्वणे आतृ्च्् आतृ् हे असे ््् महणूच ््वे? गोषट खर� ्� त््चे अल�्डेर 

आपल्् पतचाशा घटसफोट ्रण््रा अचु�् घटसफोट-अवध््रर््ं् डूच �मळ�वल� होृा. आपण 

ृुझ््शा घटसफोट ्ेल् आहे ह� ब्ृमासुद् त््चे �ृल् अजूच ्ळ�वल� चवहृा. ््रण र�श््ृाल 

चव्् �चब�ध्पम्णे (्््द््पम्णे) प�ृपतचांपै्� ्ोणाह� ए्ट््चे जर� घटसफोट ््् र्ल््ृ ज्ऊच 

घटसफोट म्वगृल ,् ृर� ृो ्् हे ््ह� ए् ््रण च �वर्रृ् आ�ण दसुर र्् पत्रा त््स संम�ृ आहे 

्� च्ह�, दसुर र्् पत्ल् ृा गोषट ्ळल� आहे ्� च्ह�, हे देखाल च पुसृ् त््ल  ्घटसफोट्रा अचु�् 
द््वा ल्गृे. ब्््ोल्ह� इचछ् होृ्र, चवर््स च �वर्रृ्, ््ह� ््रण च स्ंगृ्, व्टेल ृेवह् 
सर््र� ््् र्ल््ृ ज्ऊच, आपण घटसफोट ्रण्र असे स्ंगण््सरशा ््डामोड ्रृ् ्ेृे. 

अलेकझे�वहर त््च्् ब्््ोल् आपण ््डामोड ्रण््रा ब्ृमा हळुहळु ्ळ�वण्र होृ्. लगच्ृाल 

त््च्् मुल्ंच्् पोषण्र् ं्रह� ृो �ृच्् �वर्रे �वं्गूच घेण्र होृ्. पण ृे ््ह� असले ृर� त््ल् 
�वर्रण्रे हे ‘ज�च्’ (प�बल्) अवध््र� ्ोण? ््र् त््ल् र्ग आल्! मा र�श्च च्ग�र्, 

घटसफोट ह् पत्े् र�श्च सतापुरष्ंरे ए् जनम�सद सव्ृंा्! जसे मृसव्ृंा्, �वर्रसव्ृंा्, 

�वव्हसव्ृंा्, संंोगसव्ृंा ,् ृसेर पत्े् च्ग�र् सतापुरष्स घटसफोटसव्ृंा  ्हेह� ए् जनम�सद 

सव्ृंा् आहे! मग हे न््््ल््रे बोल्वणे ्््, उतृर �वर्रण््रा ऐट ्््! - असे र्ग्चे पुटपुटृ 

ृो अलेकझे�वहर त्् सर््र� ््् र्ल््ृ ््् गैरसमज झ्ल् ृे बघण््स ृ्व्ृ्व्चे गेल्. 
पण व्सृ�व् गैरसमज अस् अवध््र््ंर् झ्लेल्र चवहृ्! र�श्च �चब�ध्पम्णे पत्े् 

च्ग�र्ल् घटसफोट्ंरे सव्ृंा् जसे होृे, ृसेर त्् सव्ृंा््रे प�ृ्ोगा असे अपत् सगंोपच्रे ए् 

बंधचह� ध्ृलेले होृे. अलेकझे�वहर ््चे ््डामोड ्ेल� ृा ए्पता होृा, त््रा पतचा ्् वेळा 
अवध््र््समोर उप�सरृ चवहृा, मुले आहेृ हे म्चले असृ्ह� त््ंरा जोप्सच् ्ोण ्रण्र, त््ंरा 
हमा ्ोण देण्र, पण प�ृपतचाृ त्् बोज्रा व्टणा ृे दोघे ्शा ्रण्र, हे ््ह�र अलेकझे�वहरचे 

घटसफोट्वध््र््ंच् स्ंवगृलेले चवहृे. अश् प्रणा घटसफोट जर� देण््ृ आल् ृर� र�श्च 

�चब�ध्पम्णे ृे प्रण त्् अपत्संगोपच्च्् रौ्शास्ि� ‘ज�च् न््््ल्’ च्ंव्च्् �व�शषट 

संसरे्डे ध्ड्वे ल्गे, आ�ण त्् अवध््र््ं्डूच त्् घटसफोट� व्कृाल् बोल्वूच वर�ल व्वसर् 
्रण््ृ ्ेृ असे. पण घटसफोटसव्ृंा््रा ृेवू� सो्ारा चबै�वध् म्�हृा खड्च खड् असण्रर्् त्् 
अलेकझे�वहरल् ह्् अपत्संगोपच�वष्  ््ृरव््संबंधा र�श््र् सर््र� �चब�ध आहे ृा गरैसो्ारा 
चबै�वध् म्�हृा ृेवू� चवहृा! ‘घटसफोट’ �्ंव् ‘�वव्ह’ �्ंव् चुसृ् ‘संबंध’ हे जर� सवरसवा 
व्कृाच्् आवडा�चवडारे पशच महणूच र�श्च �चब�ध्चे व्कृाच्् इचछेवर सोप�वले असले, ृर� 
र�श्च �चब�ध, सो�वहएट सर््र, अपत्संगोपच ह् �वष् ््ह� व्कृाच्् इचछेवर सोडाृ च्ह�. ृो 
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व्�कृसव्ृंा््च्् ्तबे्हेर�ल र्ष््च्् अवध््र्ृल् �वष्. र�श्च्ंरा अपत्े ह� र�श्च र्ष््रा 
संृ �ृ. ृे जे र्ष्�् सो�वहएट सर््र ‘स �पृ् �पृरसृेष्म र ्ेवल ं जनमहेृवत!’ ह� ज्णाव 

अलेकझे�वहरल् चवहृा महणूच त््ल् अवध््र््ंर्र गैरसमज झ्ल्से व्टले. व्सृ�व् प्हृ् 
गैरसमज अस् त््र्र झ्लेल् होृ्. 

र�श्च च्ग�र््ंमर्े घटसफोट�वष्् �चब�ध्रा ज््ल् ्र्�सरृ ज्णाव च्ह� आ�ण त््मुळे 

ज््ल् अपत्संगोपच्रे आपले द्�्तव (जब्बद्र�) ््् ््रा ाबचरू् म्�हृा च्ह� अस् वर�ल 

अलेकझे�वहर ह् ए्र गमहसर होृ् ्््? जर ृो ृस् ए् अपव्द चसेल ृर वैव्�ह् ्ृरव््�वष्ा 
ज्णाव चसलेले असे �्ृा च्ग�र् र�श््मर्े आहेृ? �्ृा लो् अगद� अश्र �चष््ळजा बेछूटपणे 

लगच्च्् प्श्ृ �शरृ्ृ? र�श््चे र्ल�वलेल्् ्् सतापुरषसंबंध�वष्  ्क्ं�ृ््र् प्ोग्रे ््् 

प�रण्म झ्ले आहेृ? लगच, संंोग, संबंध, घटसफोट, अपत् �च ्ुटंुब ्् अत्ंृ  गंं ार 
�वष््ंसंबंधाच्् आपल्् र्ष्�् ्ृरव््रा हेळस्ंड इृक्् मोि्् जचसखं्े्डूच होृ आहे ्� ्््, 

्� ृे र�श्च सम्ज्रेर ए् स्ं�घ् व्गं समजणे ं्ग पड्वे? 

्् पशच्रा ्ोग् �च सश्सत रौ्शा ्रण््स्ि� र�श््ृाल म्ृमपद �च ब्ल््वसर् ््ंच्् 
सरंतण्रर सर्पलेल्  ्संसरेचे ए्ट्् मॉस्ो चगर्ृाल दोच हज्र ््म्र� ्ुटंूब्रा महणजे जवळ 

जवळ स्ृ हज्र लो््ंरा प्हणा �च छ्चचा ्ेल�. आमच््पुूे मुख् पशच होृे ृे हे; लगचे �्ृा 
अवधाप्�ृ  �ट्ृ्ृ? जे घटसफोट होृ्ृ त््ंरा मुख् मुख् �च�मतृे ््् असृ्ृ? ््् ््् 

उ्शे्चे लो् लगचे ्रृ्ृ? लगच ल्वण््पूव� त्् सतापुरष्ंरे पूव�रे द्ट प�रर् असृ्ृ ्््? त्् 
प�रर््ृ ए्मे््ंरे सवं्व ए्मे््ंच्् ्सोट�स �्ृा पम्ण्ृ उृरलेले असृ्ृ? स्ध्रणृत 
�वव्�हृ्ंरा व्े लगच होृ्च् �्ृा असृ्ृ? 

्् रौ्शाृ पत्त वसृु�सरृारा �च ग�णृ्रा रत ं्ष्सुद् आमह्ंस हेर सपषटपणे स्ंगृा 
झ्ल� ्�, ््म्र� वग रृ् ाल बहुसंख् लो् �वव्ह �च घटसफोट ््ंच्् प्रणा गंंारपणे �च 

�वर्रपूवर् र व्गृ्ृ. 

ृर� देखाल अद््प््ह� उद्हरण्ंृूच हल्ट ू�गधतृुर्, �सत््ंरा पूव�पम्णेर हेळस्ंड आ�ण 

आमच्् �वव्हसव्ृंा््च्् �चब�ध्र् घेृलेल  ्अन््य् ल्ं, ह� व्गंेह� आूळूच ्ेृ्ृ. 

स्ध्रणृत र�श्च �सत्् सर्् ्ोणत्् व््ृ �वव्ह ्रृ्ृ? 

आमच्् प्हणा मडंळ्चे �चर�्तलेल्  ् पत्त उद्हरण्वरच �च संख्ेवरच हे �सद होृे ्�, 
क्ंृापूव� शे्ड् ३० मुल� सृर्व्् वष र्च्् आृर लगच ्र�ृ. शे्ड् ७० सर्सर�चे �वस्च्् 
आृब्हेर. रोवास वष र्चंृर लगच ्ेलेल� मुलगा आूळणे द�ुमरळर असे. ए्ंदर�ृ असे चक्� �वध्च 

्रृ् ्ेृे ्�, क्ंृापूव� मुल�ंच्् लगच्रे व् सृर् हे असे. रो�वस्व्् वष र्चंृर मुल�ंच् लगच्रे 

�ि््ण �मळणेर दघुरट होई. लगचे इृक्् लव्र महणजे सृर्व्् वष�र होण््रे मुख् ््रण महणजे 

बहुृे् मुल�ंरा लगचे पूव� आईब्पर आपल्् सो्ापम्णे �च आपल्् इचछेपम्णे, आपल््स आवडेल 

त्् सरळा ल्वूच देृ. उशार् सवृत लगच ्रण्र्् मुल� द�ुमरळ असृ; ््रे मुख् ््रण हेर ्�, 
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मुल�ंच् लगच्व्रूच सवृतर् ्ोगतमे र्ल�वण््र् दसुर् म्गरर मो्ळ् चसे. ््स्ि� शक् �ृृक्् 
लव्र त््ंरा सो् आईब्प ्ुिेृर� ल्वूच देण््च््, लगच ्रच ट््ण््च्् घ्ईृ असृ. 

पण क्ंृाचंृ रच्् �वव्ह्च्् रौ्शाृ ह� �सर�ृ प्लटलेल� आूळल�. आज सर्सर� शे्ड् ४८ 

मुल� �वशाच्् चंृ र लगचे ्रृ्ृ, शे्ड् ३६ रो�वस्च्् आृ. व््च्् अठ्वास-ए्ुण�ृशाप्�ृ  

लगच्रा अवध््ंृ अवध् व्ोम् र्द् पडलेल� आूळृे. आईब्प्ंच्् ल्ं्ल्ं्च्् अचुषंग्चे बळेबळे 

ल्वलेल््-मुल�ंच्् लगच्ंरा उद्हरणे आूळृ च्ह�शा झ्ल� आहेृ. सो�वहएट र�श््ृाल मुलगा आृ् 
�ृच्् इचछे�वरद अलपव््ृ र ्ुिेृर� ू्लणे बंद पडलेले असूच ृा सवृतरे लगच सवृतच्् �ववे््चे 

िर�वण््इृ्� उपवर असृे, हे �ृच्् व्ूलेल्् व्ोम्च्वरचह� सपषट होृे. �वव्हसंसरेरा महृा 
म�हल्वग र्स पटृ र्लल� असूच त्् पशच्र् सवृत गंंारपणे चाट �वर्र ्ेल््व्रूच लहर�सरशा 
््ह�ृर� ्रच ट््ण््रा ृा गोषट चवहे, हे सो�वहएट मुल�ंच् र्ंगले ्ळू ल्गले असल््र् ृो सपषट 

पुर्व् आहे. 

�वव्हपूवर प�रर्त �वव्ह ह� �वर्रपूवर्  ्रण््राए् महतव्रा गोषट आहे, ह� ज्णाव सो�वहएट 

म�हल्ंमर्ेह� �दवस��दवस व्ूृ र्लल� आहे, ््र्र दसुर् पुर्व् महणजे, �वव्हपूवर प�रर््ंरा व्ू. 

क्ंृापूव� शे्ड् ५३ लगचे वधूवर्ंरा ओळख ए् म�हच्देखाल झ्ल� च्ह� ृोर घडृ असे आूळूच आले. 

ज्् वधूवर्ंर् प�रर् लगच्पूव� �चद्च ए् वषरं र ृर� होृ् अशा लगचे शे्ड् २२ देखाल आूळूच 

आल� च्ह�ृ. ज्् ््रण्स्ि� क्ंृापूव� मुल�ंरा लगचे ल्�वल� ज्ृ, त्् ््रण्ंरा शे्डेव्र�सुद् वर�ल 

प््ररा पूवरप�रर््व्रूच ल्गलेल� लगचे अृ्� पुष्ळ ्् असृ ृे उलगडूच द्ख�वृे. आईब्प्ंच्् 
संृ ोष्स्ि� �्ंव् शामंृ ाच्् हौसेचे �चववळ व््प्र� सौद् महणूचर ल्गलेल� लगचे क्ंृापूव� शे्ड् ५३ 

्् पम्ण्ृ आूळृ. अर रृ् र क्ंृापूव� अश् लगच्ंमर्े पूवरप�रर््रा आवश््ृ्र अश् अलपव्ा 
व् अलपबुद वधूवर्ंच् व्टृ चवहृा, ह� अगद� कमप्पृर गोषट होृा. 

पण क्ंृाचंृ र पूवरप�रर््रा आवश््ृ् ए्स्रखा व्ूृ र्लल�. सर््रे आ्डे प्�हले ृर 
वधूवर्ंर् द्ट पूवरप�रर् �चद्च सह् म�हन््ंहूच अवध् ््ळ झ्ल््चंृ र जा लगचे झ्ल� त््ंरा 
संख्् शे्ड् ५३ पडृे, आ�ण ए् म�हन््च््र पूवरप�रर््ंरा संख्् शे्ड् २१. ्द्�प ज्सृ �दवस 

पूवरप�रर् झ्ल््चंृ र लगचे जा होऊ ल्गल� त््रे ््रण पूवरप�रर््रा आवश््ृ् लगच सुख्वह 

होण््स अवश् आहे ््रा मुल�ंच् ज्णाव झ्ल�, हेर ््् ृे च्ह� हे खरे; ृर्�प बहुसंख् 

उद्हरण्ंमर्े लगच्पूव�र पूवरप�रर् �जृ्् द्ट होईल �ृृ्े परसपर्ंरे सवं्व, व्गंे, आ््ंत् �च 

र्े्े ह� अन्ोन््ंच् ्ळूच आल््मुळे मग सवेचछेचे झ्लेल्् त््ंच्् �वव्ह्ृ फसगृ होण््र् संंव 

्मा ्मा होृ ज्ृो हे पटल््मुळेर पूवरप�रर् पुष्ळ �दवस र्ल�वल  ् �च मग �वर्रपूवर्  पटले 

महणूचर लगच ्ेले असे आूळूच आले. ृर�देखाल अद््प ए्पंरम्ंश लगचे ए्् म�हन््च्् 
घ्ईघ्ईच्् प�रर््चंृर लगोलग घडृ आहेृ ह� गोषट वरंृ ्जच् आहे. अश्मुळेर लगच्चंृर 

लव्रर वधूवर्ंृ असंृ ोष म्जूच ््डामोड ्रण््रे पसंग ्ेृ्ृ. 
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आृ् घटसफोट््डे वळू: बहुृे् सो�वहएट द्ंपत््ंरे संस्र �ट्ूच र्हृ्ृ, घटसफोट होृ च्ह�ृ. 

ज््ंरे घटसफोट होृ्ृ त््ंरा ््रणे बहुध् अशा असृ्ृत सवं्व�वरोध हे घटसफोट्रे मुख् ््रण 

�दसृे. ज्सृ संख्् ््र ््रण्रा. श्र��र् ््रणेह� घटसफोट घडवूच आणृ्ृ. मचुष््च्् 
सवं्व्रा �्ृाह� पर�त् ्ेल� ृर� ््ह� ््ल्चे अपूवर सं् ट्ृ, प�र�सर�ृंेद्ृ, मचसृ्प्ृ �्ंव् 
अपूवर आ�मष्चे पूवर सवं्व्ृ अर्च् �च अचपे्त  ृप्लट होृो हे म्चवा मच्च्् ररचेरे मोि�  व्गं 

आहे. ह्् चसैवगर्  प�रवृरचशालृेल् उप्् च्ह�. अगद� लह्चपण्प्सूच ज््ंर् पूवरप�रर्, ज््ंरा 
परसपर अखडं पा�ृ, अचे् वष र्च्् सहव्स्चंृ र ज््ंचा �वव्ह �वर्रपूवर्  ्ेल्, त््ंच््ह� सवं्व्ृ 

प�र�सर�ृ बदलृ्र ््ह� श्र��र् व् म्च�स् व्गं� अ्सम्ृ प्दूं रवूच इृ्् ृाच �वरोध ्ेृो ्�, 
त््ंर ेए्त र्हणे महणजे दोघ्ंरेह� जावच म्ृास �मळ�वणे होृे. अशा उद्हरणेह� आमच्् रौ्शाृ 

आूळल�. अश् प्रणार घटसफोटसव्ृंा् जे सो�वहएट क्ंृाचे सतापुरष्ंच् पूणरपणे �दलेले आहे 

त््�वष्ारे आमरे सो�वहएट �चब�ध (्््दे) �्ृा उप्ुकृ �च न््य् आहेृ ृे पडृ्ळूच प्हृ् ्ेृे. 

अश् अप�रह््र सवं्वरंरलृेमुळे व् ्ोण्च््ह� रु्�मुळे जे �वव्ह अत्ंृ  दतुखद्् ,् दवेषपूणर �च 

र्ष्�् अ�हृ्रे िरृाल त््ंच् �दख्ऊ ए्�ृ ड्ंब ूच िेवूच त्् दोनह� जाव्ंच् बळेबळे दतुख्ृ �परृ 

िेवणे, गुपृरप्चे �वव्हबंधच हवे इृ्े वेळ् अन्ोन््ंर् �वशव्सघ्ृ ्रच अन्ोन् ृोडाृ असृ्ह� 
त्् द्ंपत््स ृसे ृे �वव्हबंधच प्म्�ण्पणे आ�ण प्ट र�ृाचे म्त ृोडू च देणे, घटसफोट ्र च 

देणे, ्पट्ल्र उतृेजच �दल््स्रखे होृे. ह््ल्र ले�चच ‘हल्ट’ ू�ग महणे! पत्े् मचुष््स 

प्म्�ण्पणे आपले जावच सुध्रण््रा संवध �दल� प्�हजे. ्ौटंुाब् आृृ््ापण्, ्लह, हत््, �च 

असह् दतुख ट्ळण्र् सो�वहएटर् घटसफोटसव्ृंा््र  ् �चब�ध ह् अश्र पसंगा मचुष््स एख्द्  ्

वरद्च्स्रख् उप्ोगा पडृो, जावच्र् पुचरद्र ्रृो. 
घटसफोट्ंच्् ््रण्ृ आणखा ए् ््रण �वशेषृत उललेखचा् आहे. ृो ‘जुन््’ चा�ृ्लपच्ंर् 

ए् दषुट अवशेष अद््प �ट्ूच र्�हलेल् आहे. ृे ््रण महणजे, पुरषवग र्ृाल ््ह� ््ह� म्णस्ंचा 
्ेलेल् पतचावर�ल िर्�व् आतेपत ‘मल् व्टले, लगच्च्् वेळा �ृरे ्ौम््र अख�ंडृ होृे; पण 

लगच्चंृर मल् समजूच आले ्�, म्झा वधू अखडं्ौम््र चवहृा! महणूच मा घटसफोट ्रण्र!’ हे 

पुरषा ग्ररह्ण््रे उद्हरण झ्ले. सताचे ृेव �ू  लगच होईृो अख�ंडृ्ौम््र असले प्�हजे, पुरष्चे ्सेह� 
असले ृर� हर्ृ च्ह�, ह� जुच्ट चा�ृमतृ् पतप्ृा �च ट्््ऊ आहे. घटसफोट्रे दसुरे िर्�व् ््रण 

महणजे मद्प्च. �सत्  ् �च पुरष दोघेह� ्ेवह् ्ेवह् ्् व्सच्प््ा संस्र र्ल�वण््स सवररैव 

अ्ोग् होृ्ृ. �सत््ंच  ् म्रह्ण ्रण््रा प्शवा पवम�तृह� पुरष्ंृूच अजूच रोड््फ्र पम्ण्ृ 

स्पडृे. अश् उद्हरण्ृ सता जेवह् जेवह् घटसफोट म्ग्व््स ्ेृे, ृेवह् ृेवह् घटसफोट सव्ृंा््मुळे 

सो�वहएटमधल्् �सत्  ् �दवस��दवस धाट, सव्वलंबा, आ�ण पेम्दर्व्रूच धंदेव्इ्पणे ्ोण्ह� 
परपुरष्शा संबंध च िेवण्र र्् होृ र्लल्् आहेृ, ह� सम्ध्च््र् गोषटर पत्््स ्ेृे. 

ृो रोर ले�चच महण्ल् होृ् ्�,‘सतापुरष्ंच्् वैव्�ह् जावच्ृ जा क्ं�ृ आमह� घडवूच आणल� 
आहे ृा आमह्ंस अत्ंृ  अ�ंम्च्सपद आहेर आहे. घटसफोटसव्ृंा््र्, संं ोगसव्ृंा््र्, 
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सतापुरषसमृेर् �च अपत् संगोपच बधंच्र्, असे ्् प्रणा जे जे �चब�ध सो�वहएटचे ्ेले ृे 

अस्म्न् �च अदुृ  होृे ््ृ शं् ् च्ह�. पण अश् अस्म्न् �च अलौ�ल् �चब�ध्ंरा बज्वणाह� 
ृशार अस्म्न् सकृाचे �च दतृचे झ्ल� प्�हजे ृर खरे! घटसफोट-सव्ृंा््चे �वव्हसंसर् 
उचछे�दल� गेल� च्ह�, ृर ृा पूव�च्् अचुम्चधपक््च्् प्््पेत्ह� बळ्ट अश् सुबद, सुससं म् ृ �च 

सु�सरर प्््वर पुचरद्�रल� गेल� आहे, हेर आमच्् रौ्शाृ उघड झ्ले. ृर देखाल अजूचह� ख्ल�ल 

प्रणा आमच्् वैव्�ह् �चब�ध्ंरा बज्वणा अवध् ्सोशाचे ्रणे अवश् आहे. 

प�हल� गोषट अशा ्�, ए्र जण जेवह् घटसफोट म्ग्व््स ्ेृो, त््स घटसफोट्रा अचु�् 
�मळण््च्् आधार दसुर र्् पत्स समत बोल्वूच घटसफोट्रा ््रणे स्ंगणे अवध् ्ुकृ होईल. 

आजच््स्रखा घटसफोट झ्ल््रा सर््र� सूरच् चुसृा ध्डणे पुरेसे च्ह�. �वशेषृत पुरष ए्पता 
घटसफोट म्गण््स आल् ृर सताल् समत बोल्वूच ृा गं र्र आहे ्� ्््, असल््स �ृच्् 
जोप्सचेर् �च अपत्संगोपच्र् बोज् दोनह� पत्ंवर समृेचे ट््ण््रा ्ड् व्वसर् आधा िरवूच 

मगर घटसफोट ्र देणे बरे. दसुर� अगद� �च्डारा गोषट महणजे पर्र! अद््प पुष्ळ ृरणृरणांच् 
आमच्् वैव्�ह् �चब�ध्ंरे �्च मुळार चसृे. ृे अज्णपण्चे लगचे ल्वृ्ृ आ�ण त््मुळे ्् लेख्ृ 

परम्रंंा �दलेल्् अलेकझे�वहरच्् उद्हरण्पम्णे अपत्संगोपच्र् बोज् त््ंच््वर ्स् पडण्र् 
असृो ््�वष्ा त््ंच् अस्वा ृशा सुसपषट ज्णाव चसृे; ््सृव लगच च�दृ्च्र वधूवर्ंचा आपल� 
पूव� च�द�वलेल� व् ाबचच�द�रा �्ृा लगचे झ्ल� होृा �च अपत्े �्ृा ््रा ाबचरू् म्�हृा सर््र्स 

�दल� प्�हजे आ�ण ृा �च इृर म्�हृा देण््ृ जर ्ोण्् सता-पुरष्चे ्पट� लपव्लपवा ्ेल््रे 

उघड्�स आले, ृर त््ंच् ्ड् �शत् झ्ल� प्�हजे. सो�वहएटस्रख्् सम्जसतृ्व्द� र्ज््ृ 

पत्े् सता-पुरष्ल् �वव्ह�चब�ध्रा �च अपत्संगोपच्च्् द्�्तव्रा ( जब्बद्र्रा) पूणर म्�हृा 
असणे आ�ण �सत््ंच् �च मुल्ंच् ्ोणत््ह� प््रे व्ईट र�ृाचे व्ग�वण््रा सकृ बंद� असणे हे अगद� 
अवश् आहे. अपत्संगोपच्च्् ्ृरव््ृ ्�त्ंवरृ र �ूल्ईसुद् अतम् आहे.’ 

�वव्ह�वष्् �चर�तण-मडंळ्च्् ह्् रौ्शावर�ल प�ृवमतृ्मर्े प�ृप्�दलेल� मृे रवररण््र् 
्् लेख्र् उ्ेश चसल््मुळे र�श्च लो््ंच्् सवृतच््र आतम�चर�तण्ृ, त््ंच्् क्ं�ृ््र् 

वैव्�ह् �सरत्ंृर्�वष्ा त््ंच् ््् व्टृे, त्् अर� प्ोग्रे प�रण्म त््ंच् �्ृा परवडृ्ृ, 

त््रा ृ्जा �च अवध म् ृ म्�हृा इ्डाल व्र््ंच् ्ळ्वा, एवढ््रस्ि� ृे प�ृवमतृ संतेपृत वर 
अचुव्�दलेले आहे. त््ृ �दलेल्् घटच् �च गणच् ( फ्कटस र अ्णड �फगसर) आपल् जो ््् मवरृ्रर 
व्कृव्व््र् ृो सव्मेव व्कृवाृ आहेृर. 

-(सता म्�स ,्फेबुव्र� १९३६) 
**** 
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ललच्ंच्् ल्वण््रे ह्�चल्ं 

प् र््पाृस् सुरै�हम्ंशोत! 
्ल्त्त शल्ं्ृरो ह� वमदे.!! 
   - ््�लद्स 

्ुरोपच्् ए्् च्म्ं�्ृ व्कृाचे �ल�हलेल  ् ‘डेाबटस र अ्णड के�डटस र ऑफ ब्ूट�’ ह् आमच्् 
म�हल् व्र््ंच्् व्रच्ृ ्ेण््जोग् ए् लेख अल�्डेर प�सद झ्ल् आहे. 

्ुरोपमर्े सर्् स�द् र्रा �ज्डे�ृ्डे पूज् होृ आहे. पण पूव� ए्द् ््र ्ुरोपमर्े रोमच 

््रॉ�ल् परं्रे वररसव र्ल ूअसृ् ल्वण् ह् ललच्ंच्् अंगर्, पुरष्ंचा ज््प्सूच अत्ंृ  स्वध 

र्ह्वे अस् ए् घ्ृ् दोष समजल् ज्ई. त्् ््ळच्् ्ुरोपा् ध्�मर्  व्वम््ृ ्् घ्ृ् 

ल्वण््रा ्रेचछ �चंरतसरच  ् ्ेलेल� आूळृे. �खशरच धम रृ्  जाजसच्् ख्लोख्ल ज््ंरे शबद 

धम र्�सेम्च प�वत म्चले ज्ृ्ृ, त्् सेनट पॉल, सेनट पाटर पंम�ृ आद् महंृ्ंच्् पत्त 

ब््बलमर्ेर गवंरलेल्् उपदेश्ृूच सतासव्ृंा््रा, सतामोह्रा आ�ण ए्ंदर सतातव्रार ्शा 
�वटंबच् ्ेलेल� आहे हे ब््बल मधाल ख्ल�ल दोच उृ्र््ंवरचदेखाल �दसूच ्ेईल. 

‘�सत््ंचा रररमर्े मौच ध्रण ्ेले प्�हजे! ््रण �ृरे बोलण््रा त््ंच् आ�् च्ह�! अ�्च 

ह्र त््ंर् मूळर् सवं्वधमर, त््ृह� जे �श्णे ृे घरच्् घर� - आपल्् पृा्डूचर �श्ले प्�हजे. 

््रण रररमर्े बोलणे �सत््ंच् लजज्सपद आहे. (connthians XIV, 34)’ 

‘पतचांचो, आपल्् पृाल्र ृुमच्् सवरसव्र् सव्मा म्च्! ख्इसट जस् जग्र् पमुख धचा 
आहे, ृस्र प�ृ ह्र पतचार् चेृ् आहे; सव्मा आहे ... आदमचंृ र ईवह उपजल�. (पुरष वडाल; सता 
मूळरार ध््ट�) त््ृह� आदम (प�हल  ्पुरष) ह् च फसृ् ईवहर (प�हल� सतार) प�हल््चे फसल�. 
अर रृ् र सतार खर� अपर्वधचा हो्. (�टमोरा-ए-१४).’ 

 
सताल् सवृतच्् ल्वण््रा प�हल� ज्णाव 

आ�ण �ृरे प�हले पृच! 
 
�खसृा आ�ण मुसलम्च्चा धमरपुसृ््ंमर्े मूळ ्हुद� लो््ंच्् धमरगरं्ंृ स्ंवगृलेल� 

जगदतुपतृारा ्र्र ईशवरोकृ सत् महणूच म्चलेल� आहे. रोड्स् फेरफ्र असल् ृर� त््र ्रेृाल 

पुरष �च सता ््ंरा परम उतप�तृ ्शा झ्ल� ृे वमतृह� त्् �ृनह� धमरगरं्ंृूच असे स्ंवगृले आहे, ्� 
देव्चे आदम ह् प�हल् पुरष �च�मरल  ्आ�ण मग त््रा ए् बरगडा ््ूूच �ृच््वर म्ंसमजज् मूवूच 

प�हल� सता ‘ईवह’ ह� �च�मरल�. त््््रणे त्् �ृनह� धम र्च्् अचु््््ंच्् मृे सता ह� मूळरार पुरष्रे 

धच �च मतृ् असूच पुरष ह्र �ृर् सव्मा हो्. ््चंृररा म्�हृा त््ंच््ृाल �्त्े् पंर्ंरा पुर्णे 

अशा स्ंगृ्ृ, ्� ृा प�हल� सता ईवह ह� जर� अत्ंृ  सुदंर होृा, ृर्�प �ृल् �ृच्् �चषप्प �सरृाृ 

�ृच्् ल्वण््रा ज्णाव चसे. �ृरे रप �ृल् सवृतल् ््ह� सवृतच्् डोळ््ंचा समग �दसृ चसे. 
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‘पर्ंवर ख्�च व्समजृ र सव्ंंूत!’ आपले रतु�र�ंद् दसुर््ंस प्ह्ृे - सवृतस चवहे! पण ए् �दवस ््् 

झ्ले, ्� ईवह सवग�् उद््च्ृ �वहरृ असृ् ए्् सवचछ सरोवर्च्् ््ि� बसूच त््ृ ल�ल्् 
डो््वृा झ्ल�. प्हृे ृ� आृ ए् ्धाह� च प्�हलेल� अत्ंृ  मचोहर मू�ृर �वलसृ आहे! त्् मूृ�च्् 
ल्वण््चे ईवह मो�हृ झ्ल�. ृेवह् �ृच्् र््न््ृ आले, ्� ृा मू�ृर ह� �ृरेर प�ृाबबं असूच ृार 

मुळा सवरप्चे ृशा च्चमचोहर आहे! सताल् सवृतच्् ल्वण््रा ह�र प�हल� ज्णाव आ�ण �ृल् 
ृशा ज्णाव ्रच देण्र् सवचछ जल्श् ह्र प�हल् आरस्! 

त्् प्ण््च्् आरश्ृ आपले ल्वण् असे मोह् आहे ह� ज्णाव प�हल्् सताल  ्जेवह् प�हल््चे 

झ्ल� ृेवह् �ृर् �ृल् अ�ंम्च व्टू ल्गल्. ल्वण््च्् ज्�णवेसरशा ृा म्�चचा झ्ल�. इृक््ृ 

ृो लब्ड स्प! त््चे �ृरा सृु�ृ ्रण््रा संवध स्धूच ृा त्् सृुृाचे व्हवृ र्लल� आहेसे प्हृ्र 

�ृल् ृे �च�षद �्चफळ ख्व््रा ंर �दल�. ‘देव्चे ृुल् अ�्चा िेवण््च्् ्पटहेृूचंर ह्् 
�्चवमत्रे फळ ख्ऊ च्ो महणूच स्ंवगृल ंआहे. ृेवह् हे रृूरे, ृू ृे अवश् ख्, ्� ृुल्सुद् सगळं 

बरंव्ईट ्ळू ल्गूच ृुमह� म्णस ं देवर वह्ल!’ प्णा ह् जस् प�हल् आरस् - ृस्र स्प ह् सतार् 
प�हल् पंृोजा! ‘देव्च्् स्ंगण््पेत् स्प्रा �श्वण �ृल् पट्च पटृे! प्�हल�ृ!’ ह� ्र् स्ंगण्रे 
�खशरच पुर्�ण् �ृच््वर आपले ं्ष्ह� लगोलग ्र�ृ असृ! पुूे ईवहच्् च्द� ल्गूच आदमह� त्् 
्ट्ृ �शरल् आ�ण त्् दोघ्ंचा �मळूच ृे �्चफळ गट ्ेले! त््सरशा ृे दोघे प�हले सता-पुरषर चवहे; 

ृर ्चर्वृ र सताज्ृ �च पुरषज्ृ वंशपरंपर् प�ृृ झ्ल�! देव्चे श्प देऊच त््ंच् सवग�् उद््च्ृूच 

हुस्ले. सताल  ्स्ंवगृले,‘ृुल् �शत् ह�र, ्� ृुल् गंरदतुख, पसववेदच् सळो ्् पळो ्रच सोडृाल’ 

आ�ण पुरष्स स्ंवगृले, ्� ृुझे जावच ्षटपद होईल!’ �खशरच धम�पदेश् ह्् सताच्् आद् 

अपर्ध्वरच असे �सद ्रृ्ृ, ्� ‘पुरष्च्् पृच्रे ््रण सता! ृा जग्ृाल प�हल� अपर्वधचा - 
प�हल� प्पा! संं्ळूच अस् अं �ृल्, �ृच्् त्् ल्वण््च्् मोह्ल्! 

पण सताच्् त्् ल्वण््च्् मोह्ल् प�हल् पुरष अस् ं्ळल् �च बळा पडल्, ृसे पुूे ्ोणा ं्ळू 

च्े महणूच सताल  ् �चत््रा द्सा ्रच िेवण््र् �्ृाह� ्ड् उपदेश �खशरच धम र्चे जर� 
शृ्ोशृ्े ्ुरोपल् ्ेल्, ृर� शेवट� सताचे त््र् सूड उगव्व््र् ृो उगवूच त्् ए््ंगा उपदेश्रा 
प�ृ�क्् महणूचर ्� ्््, आजर् पुरषा ्ुरोप सताच्् ल्वण््र्र द्स ्रच सोडल् आहे! ल्वण् 

हे ल्ंछच हो्, अस् घोष रर र्रर �्मधूच रोमच ््रॉ�ल् �खशरच धमर ज्् ्ुरोपमर्े मर््ुग्ृ 

ए्स्रख् दमुदमुवाृ र्�हल् होृ्, ृोर ्ुरोप आज ललच्ंच्् ल्वण््र् �चतसाम उप्स् बचल  ्

आहे! वै्�कृ् अपव्द वज् ज्ृ् वर�ल दोनह� �वध्चे स्मुद्�्  ्अर� वसृु�सरृास धरच आहेृ. 

�्त्े् सुदंर �सत््ंच्् द्ृ्ंरे, ्ेस्ंर े, वण र्रे �वमे �्त्े् मुख् पध्च्ंच्् जावच्ंच्् �वम््ंहूचह� 
अवध् र्मेरे ््ूले ज्ृ आहेृ! �्त्े् ल्वण्वृा चट�ंर् पग्र �्त्े् मुख् ाबशप्ंच्् 
पग्र्हूच अवध् असृो! ्ुरोप-अमे�र्ेृाल मोिमोि्् र्जध्न््ंृूच स�द् र्रा सपध र् होृे आ�ण त्् 
सपध�ृ जा रमणा सवर सपध र्ृूच अत्ंृ  ल्वण््रा िरेल, �ृच्् छ्््वरत्ंच्् पृा पोपच्् 
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छ्््वरत्ंच्् पृाप�त् ल्ख्ल्ख्ंचा अवध् खपृ्ृ; प्स्द्प्सूच पणर् ु �ट्ेप्�ृ  �ं ंृ ा�ं ंृ ांवर 
सुरेख रौ्ट�ृूच �वलसृ असृ्ृ. 

ललच्ंच्् ल्वण््ल् ल्ंछच समजण््च्् धमरवेड्् अ�ृरे््च्् टो््प्�ृ  पोरलेल  ््ुरोपर् 
चा�ृलंब् ल्वण््र् द्स होऊच पडण्र्् लंपटृेच्् उलट अ�ृरे्ेल् ज्ऊच पोरल्! अश् �सरृाृ 

त्् दोनह� अ�ृरे््ंृाल आ�ंश् सत् डोळ््ंआड च ्रृ् ललच्ंच्् ल्वण््रे मूल्म्पच, ह््रे 

ह्�चल्ं समृोलपणे जोखूच िर�वण््र् ्तच ्ुरोप्ृाल ए्् अचुंवा व्कृाचे ्ेल् हे र्ंगले झ्ले. 

ह्् दषट�चे आमह� आरंंा उलले�खलेल  ्उसूरल  ्बलू् ह््ंर् ‘डेाबटस र अ्णड के�डटस र ऑफ ब्ूट�’ ह् लेख 

आमच्् म�हल्व्र््ंच् त््ंच्् �जवह्ळ््च्् ए्् पशच्रा बर�र �वर्र्हर छ्चचा ्रण्र् 
व्टल््व्रूच र्हण्र च्ह�. त््ृाल ््ह� उृ्रे ख्ल� देृ आहो. आ�ण मग त््�वष्ा आमह्ंल् ््् 

महण्व््रे ृे स्ंग .ू 

Ursula Blook ््ंच्् लेख्ृाल महतव्र् ं्ग 

‘ललच्ंच्् ल्वण््प्सूच होण्रे ल्ं रोडक््ृ असे स्ंगृ् ्ेृाल - 

रट्च सचेह जुळ�वण््स स�द्र उप्ोगा पडृे. ््रण, प्हण्र्ंरे मच सुंदरपण्वर पह्ृ्तणार 

लोलुपृे. स्र्् सतारा ओळख ्रच घेण््पेत् सुदंर सताच्् ओळखा्डे लो््ंच्् मच्र् ओू् 
अवध्; त््ृह� पुरष्ंर् �वशेषर. 

�ृच््�वष्ा पुरष्ंच् सह्चुंू�ृह� अवध् व्टृे; �ृरे मच मोडणे अवध् जड ज्ृे. ््रण �ृच्् 
ल्वण््चे त््ंच्् ं्वच्ंच् मोह पडृो. 

मूळरेर रप सुदंर असले महणजे सताल् आपल््पर�चे आपल� अवध््ृ अवध् छ्प प्डण््स 

उतृेजच �मळृे, सुलं ज्ृे. आपण शक् �ृृ्े आ्षर्  वह्वे; �चसग र्चे �दलेले स�द् र्रे उद्र 
आंुषण अवध्र खुलूच �दस्वे आ�ण त््र् शक्ृ� उप्ोग सवृतल् ्रच घेृ् ््व् ह््स्ि� 
रपवृा �सत््ंर् प्तच स्रख् र्लू असृो. 

ल्वण््वर लुबध झ्लेल्् �प््र्ंरा संख्् चेहमा अवध्र असण्र. त््मुळे स्ध्रण �सत््ंच् 
वर्ंरा �चवड ्रणे जसे जड ज्ृे, ृसे सुदंर सताल् ज्ण््रे ््रण चसृे. म्ृ् �च पतचा ह्् दोनह� 
च्त््ंरा ्ृरव्े पुर� ्रण््ृर सताजावच्रे जे खरे स्फल् असृे, ृेह� रपवृा म�हलेल् सहजस्र् 

होृे. रमणा् वधूल् वर �मळणे सुलंृर असृे, इृ्ेर चवहे, ृर उलट वर्ंमर्े आपल््ल् ररेल ृोर 

वर �चवडण््रा सवंधसुद् �ृल् ्ेवह्ह� दषुप्प् चसृे. ््रण वधू ््रच् ्रण्रे अचे् पुरष �ृच्् 
ल्वण््चे �ृच््र्डे आ्�षरले ज्ृ असल््मुळे �ृरे सव्ंवरतेत अवध् �वसृमृ  �च �व�वध असृे. 

ज््ंच् म्गणा घ्लण्रे मुळ्ृर रोडे, त्् स्र्ो�सर्् �सत््ंपेत  ्सुदंर �सत््ंच  ्आपल्् अचे् 

इचछु््ृं ूच मच्जोगा �चवड ्रण््स �्ृाृर� व्व स्पडृो. 
्् सवर ल्ं्ंवरच ज्् �सत््ंच् सुदंर रप्रा देणगा मुळ्ृर ल्ंलेल� आहे त््ंर ेजावच अवध् 

सुखम् �च अवध् सफल होृ अस्वे असे ्ोण्सह� सहजर व्टेल! 

पण मल् त््रा शं् ् व्टृे! 
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््रण ल्वण््प्सूच जर� हे इृ्े महतव्रे ल्ं होृ असले ृर� त््च््प्सूच होण्रे ृोटेह� ््ह� 
रोडे च्ह�ृ! 

प�हल् ृोट् अस ,् ्� सुदंर सताल् पुष्ळ लो् जर� ं्ळृ्ृ, ृर� ृे चेहमा र्ंगलेर असृ्ृ असे 

च्ह�. बहुध् व्ईट ृेर �ृच््ंोवृा जम् होृ्ृ. पुनह् दसुरे असे ्�, अचे् र्ंगलेव्ईट लो् �ृच््पुूे 

धूप ज्ळाृ र्�हल््चे ृाह� उगार फुगूच ज्ृे; ृा ं्च्वर रह्ृ च्ह�; ृा छरोर होृे; लह्डा बचृे; 

गव र्चे ाबघडृे. �ववे् च सोडृ् संं्ळूच व्गणे �ृल् फ्र ्ि�ण ज्ृे. 

आपल््ल् ््् ्मा; हवे �ृृ्े लो् आपल््ल् वरण््स्ि� लोलुपलेले हवे ृेरे स्पडृाल, अश् 
घम�डाप््ा ृा ज््ल् त््ल् �झड््र�ृ ज्ृ्ज्ृ् शेवट� ‘अ�ृ शह्ण् त््र् बैल �र््म्,’ अशा �ृरा 
फसगृह� होण््र् संंव असृो. हे च्ो, ृे च्ो, असे ्रृ््रृ् शेवट� ह्ृ्शा ््ह�र र्हृ च्ह� 
�्ंव् जे ट्््ऊ ृेर सवा््रणे ं्ग पडृे. 

््र ््रण्चे आ�ण अश्र रोखंदळ रु्�मुळे जग्ृाल ््ह� च्म्ं�्ृ ल्वण्वृांच् शेवट� 
सुख्र् संस्र र्टृ् आल् च्ह�, मच्स्रखे द्ंपत्सुख �मळ्ले च्ह�. सवृतरा ंरमस्ट आ््ंत् �च 

सवृतरे फुगार मूल्म्पच ्् आपल््र दोष्ंमुळे �्त्े् सुदंररे �वव्ह शामंृ ारे झ्ले, पण सुख्रे 

झ्ले च्ह�ृ!  

आज ृर� अशार �सरृा आहे! ््रण आज््ल पुरष्ंर् ओू् ृ्रण्््डे फ्र! चुसृा �दस््ल्र 

चवहे, ृर व््चेदेखाल जा खरोखर�र ृरण आहे �ृल्र आज जो ृो इ�चछृो. 
त््ंृह� लो््ंमर्े अशा ए् घ्ृ् समजूृ बळ्वलेल� आहे, ्� ््ं�ृ �च बु�द ह� जुळां ं्वंडे 

चसृ्ृ. सुदंर मचुष् बहुध् शह्णे चसृे. ‘देखचेमे ूब ूऔर रलचेमे �शवर्ई’ अस्र प््र फ्र. ज्् 
व्वस्््ृ बुदाल्र म्गणा अवध्, त््ृ अर रृ् र स�द्र �फ्े पडृे; त््र् ं्व उृरृो. स्ध्रण 

चो्र�ृह� चुसत्् देखण्् �सत््ंच  ्त््ंच्् देखणेपण्रे फ्रसे स्ह्य् च होृ् उलट �्त्े्द् ृो 
ए् अडरळ्र होऊच बसृो. 

रमणाच्् म्गे �ृच््र सताज्ृार् मतसर स्रख् ह्ृ धुऊच ल्गलेल् असृो; हे ृर फ्र 

त्सद््् असृे. �वव्�हृ �सत्् अश् सुदंर�्डे चेहमार शं् े खोर दषट�चे प्हृ्ृ. सुदंर मुल��वष्ा 
लो् अश् सहज्सहजा ्ंड्् �प्वृ्ृ, ृस् त्स स्र््�सर्् मुल�ंच् ्ोणा फ्रस् देृ च्ह�ृ; पण 

सुदंर ृरणावर ज््र् त््र् डोळ्. 
सुदंर सताल्ह� इृर लो््ंरा ्ोग् पर�त् ्रण्र् �ववे् फ्रस् र्हृ च्ह�. बहुध् �ृच्् 

सवृतपेत् �ृच्् ल्वण््वर लो््ंरा द�षट �खळलेल� असृे. �ृच््पेत् �ृरे सुदंर मुख त््ंच् 
आवडलेले असृे. �ृरे खरे सचेह� ्ोण, ्ोण्रे पेम प्म्�ण्, ृे ओळखणे ्ि�ण ज्ऊच म्णस्रा 
पर�त् ्रण््ृ �ृरा अचे्द् फसगृ होृे. ्ेवळ मा र्ंगल� �दसृे महणूच ््् ृे हे म्झ््शा 
ल्डागोडा ल्वृ्ृ असे ज््ंच््�वष्ा �ृल् व्टृे, ृेर म्त कववरृ र �ृच््वर खरेखरे पेम ्रण्रे 

असृ्ृ, आ�ण ज््ंच् ृा खरेखरे �मत महणूच शपरपूवर्  म्चृे, ृेर अंृा अप्म्�ण् िरृ्ृ. व्रंव्र 

अश् फसगृाचे शेवट� ृा सव �्च्र संश््सपद म्चू ल्गृे; �ृल् ्ोणार खर् व्टेच्स् होृो. 
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त््ृह� स�द् र्ल् स्रखा झाज ल्गलेल� असृे! ृा ंरच ््ूण््स्ि� स्रखा खटपट ्र्वा 
ल्गृे. रमणाल् ृा आपल� पदवा र्खण््स्ि� आपल्् पर�चे शक् �ृृ्े सव �्गसुंदर �दस्वेर 

ल्गण्र! लो् ्ुजबुजू ल्गले ्� ््् ्�‘ह� उृरलेल� �दसृे च्ह� ््?’ अशा �ृल् स्रखा शं् ् ्ेृ 

र्हृे. आपल्् ल्वण््रा ख््�ृ �फ्� पडू च्े ््स्ि� प्तच ्रृ्च् सुदंर सताल् पर्््षिेर् ृ्ण 

सोस्व् ल्गृो. 
आ�ण स�द् �्रे सव र्ृ असह् व्गं महणजे व्धरक्! 

�जरे रप मचोहर; �जच्् प्््शा �ृच्् त्् ल्वण््चे मो�हृ होऊच स्रे जग लपंटलेले आहे अशा 
रमणा अश् ए्् उंर पद्वर रूलेल� असृे, ्� त््वरच उृरणे अगद� दघुरटर वह्वे. पंुतव्रा रवर 

र्खलेल� अस्वा, पंुतव ग्ज�वलेले अस्वे आ�ण चंृ र ृे पंुतव आपल्् ह्ृूच �दवस्चु�दवस �चसटूच 

ज्अंू ल्ग्वे, हे ्ोण्सह� असह्र व्टण्र! जो मोह् ह्वं्व �च खेळ्र हंसणे रसणे सुदंर�च्् 
ृ्रण््ंृ इृ्े आ्षर्  ं्सृे, ृेर त्् सताच्् व्ोम्च्चे पुूे ए््ए्� प्र्ळ �च �ृरस््र्हर िर 

ल्गलेले प्हूच त्् स�द्र सु्ृ ज्ण्र र्् व्धरक्ोनमुख सताच्् मच्स धक्् बसल््व्रूच ्स् 
र्ह�ल? ल्वण्वृा सतांर ेखरे ्ौशल् वमदपणा व्धरक््ल् शोंूच ज्ण््ृर आहे! 

सुदंर ललच्ंच्् ्् दगुरृ ारा ्�व ्रण््रे सोडूच लो् उलट ृो रेषटेर्र �वष् समजृ्ृ. 

वमदपणा सगळे जवळजवळ स्रखेर �दसृ्ृ. उभ्् आ्ुष््च्् सव्ा बदलणे आ�ण ज्् व्धरक््ंृ, 

पंुतव ग्ज�वण््रे स्धच जे ल्वण् त््ल्र अंृर्वे ल्गृे त्् मह्ृ्रपण्ृ �दवस ््ूणे हे 

्ोणत््ह� सताल् दतुसह, दघुरटर असण्र. 
ल्वण््रे हे ह्�चल्ं मोजूच जमेरा �च व्््रा वज्वट ्रृ् ल्ं्पेत् ह्�चर अवध् 

ंरल््मुळे आ�ण महणूचर आ्व्््रा ृ�ड�मळवणा ्रणे देखाल अशक् झ्ल््मुळे मल  ्असेर 

स्ंगणे ं्ग आहे ्�, ्� ए्ंदर�ृ ल्वण् हे ललच्ंस सुखपद होृ च्ह�; स�द् र्च्् पदर� शेवट� 
�चर्शेर् फोल हंग्मर बहुध् पडृो. 

स�द् र्च्् िेवावर आधा महणण््स्रखे व््जर �मळृ च्ह�. जे �मळृे त््वर ं्र� ्र द््व् 
ल्गृो; ज्् पेू�वर ृा िेव िेवलेल� असृे, ृा पेू�र मुळा ्ेवह् बुडेल ््र्ह� चेम चसृो. अगद� 
ाबचधो् �च सुर्तृ अश् ्ोणत््ह� रोख््ंृ हे सौद्रधच गुंृ �वृ् ्ेृ च्ह�! स्धे रप ृेर ए्ंदर�ृ 

सताल् सौद् र्पेत् अवध् �हृ्रे �च ्मा धोक््रे आहे!’ 

ल्वण् हे �जृ्े लोंचा् �ृृ्ेर �हृ््र्ह� आहे! 

वर उृ्रलेल्् उसूरल् बलू् ््ंच्् लेख्ृ ल्वण््प्सूच ह्�चल्ं हे पुष्ळ �वर्रपूवर्  �च 

समृोलपणे स्ंगण््र् ्तच ्ेलेल  ्आहे खर्; परंृु त्् �वर्र्ंरा म्ंडणा सुसगंृ च्ह� आ�ण त्् 
ह्�चल्ं्रा ृुलच् ्रच ््ूलेले ृ्तप्र ृर अगद�र ए््ंगा आहे. आ्व्््ृाल र्म् �टपृ्च्र 

मुळा ंलत््च्् च्वे र्म् पडल््! ््रण सौद् र्प्सूच होण्रे महणूच जे ृोटे �दले आहेृ ृे वसृुृत 
सौद् र्प्सूच होृ चसूच त््च्् दरुप्ोग्चे �्ंव् सदपु्ोग च ्ेल््चे जे होृ्ृ ृे आहेृ. 
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स�द् र्प्सूच होण्र जे ृोटे वर �दलेले आहेृ, त््ंपै्� अचे् ‘दषट�प्सूचह� होृ्ृ’ असे द्ख�वृ् 
्ेईल. र्ंगले �दसृे महणूच अचे् पसंगा प्हू च्े ृे उदवेज् प्हवे ल्गृे. आपल्् �प््र्ल् 
अपघ्ृ्ृ रकृबंब्ळ झ्लेल  ् प्हूच �्ंव् ्ुपुत्ल् द्रप््ा द्रोद्र ंा् म्गृ्च् प्हूच �्ंव् 
पेशव्ईच्् शेवटच्् �दवशा त्् म्चधच शामंृ ्ंच्् शचव्रच्् व्ड््वर�ल �हदंपुदप्दश्ह�र् 
ज�रपट्् ख्ल� प्डूच त््वर अंगज्ंर् ज्् सरसर वर रूृ्च् प्हूच - दखु्वलेले मचुष्म्त वैृ्ग्चे 

असेर महणूच ज्ृे, ्� ‘अरेरे! ह� ददुरश् प्हवा ल्गण््पेत् देव्चे डोळेर �दले चसृे ृर �्ृा बरं झ्ल ं

असृं!’ ृश् वैृ ्ग्चे ‘ल्वण्र’ चसृे ृर म्झा अशा ददुरश् ्् होृा असे एख्द� हेलच �्ंव् 
�कलओप्त् �्ंव् पद�्चा दतुख्वेश्ृ उदग्रल�, ृर� त््मुळे ल्वण् सव्मेवर ट्््ऊ िरृ च्ह�; 
घ्ृ्ह� िरृ च्ह�. दषट�चे ्धा-्धा ददुरश् प्ह्वा ल्गृे, महणूच द�षट ह�र घ्ृ् आ�ण ए्ंदर�ृ 

दोनह� डोळ््ंचा अंधळे असणे �्ंव् �चद्च अंधू् �दसणे हेर र्ंगले असे ्् महण्व््रे? 

ल्वण् व्ोम्च्चे �झजृे ृशा दषट� मंद्वृे; बु�दह� �झजृे. ल्वण्वृांरा मह्ृ्रपणा 
्े�वलव्णा �सर�ृ होृे; ृशा बु�दव्च्ंरा आ�ण डोळस्ंराह� होृे. वमदपणा डोळे अंधळे �च बु�द �च्ममा 
होृ र्लल� असृ्ह� मचुष््स असह् खेद व्टृो. ल्वण््च्् प््ा अचे् उनम्द घडृ्ृ. ृसेर 

उनम्गरग्मा बुदा्डूच घडृ्ृ, दषट�्डूचह� घडृ्ृ. महणूच �चबुरद मचुष् �्ंव् जनम्ंध मचुष्र खर् 
सुखा असे ््ह� त््रे ृ्तप्र ््ूृ् ्ेण्र च्ह�! 

मचुष््ल् आपल्् बुदाच्् बळ्चे आजवर अचे् सो�्स्र शोध ल्वृ् आले; जे मचुष््ल् 
जनमृत �मळ्लेले च्ह�ृ असे अचे् ल्ं संप्�दृ् आले. मोट्र�-आगग्ड््ंच्् स्धच्ंच त््चे 

आपल� ग�ृ शृपट�चे व्ू�वल�; च्व्, आगच्व् ््ूूच समुद उलल�ंघले; �वम्च्ंचा पंख्ंरा उणाव ंरच 

््ूल�; अचे् रोग्ंर् औषध्ंचा �च शल््ंचा त््चे प्ड्व ्ेल्; पण अजूचह� जनम्चे जे �मळ्ले च्ह� 
ृे ल्वण् सपं्�दण््इृ्�, आपले मूळरे स्धे व् ओगंळ रप बदलूच ृे सुदंर �च सुरेख ्रण््रा ्ु�कृ 

शोधण््इृ्� त््च्् �व�्च्रा पग�ृ झ्लेल� च्ह�; स�नचदच्् ं�वष्््ळ्ृह� ्ुरप्ल् सुसवरप 

्रण््रा ृर दरूर, पण ््ळ््ंच् गोरे ्रण््रा ्ु�कृसुद् मचुष््ल् स्पडेलर अशा हमा आज देृ 

्ेृ च्ह�; मचुष््ल् अश् प््रे ्तच्चे जे संप्दृ् ्ेृ च्ह�, पण जे अत्ंृ , लोंचा् व्टृे, ृे 

दतुस्र् सवरपस�द्र ज््ल् जनमृतर ल्ंलेले आहे त्् पुरष्चे व् सताचे ृा ए् दैव्रा सपमहणा् 

देणगार �मळ्ल� आहे असे समजणे आ�ण त्् म्च्चे त्् त्् प्रणा सवृतस ं्ग्श्ल� म्चणे हे 

अगद� स्ह�ज् �च उवरृ आहे. ्् र्ष््ृाल पुरष ‘�दघ�रस्ो वमषस्ंधत श्लप्ंशमुरह्ंुजत’ अश् 
पौरषा स�द् र्चे आ�ण सताल  ्�जल् प्हृ्र �वरकृ ृपसव््ंचाह� ‘तवमस् �वशवस् र चेत्ौमुद�! असे 

सबंोध्वे; अश् लोंचा् ल्वण््चे �वलसृ आहे; त्् र्ष््चे त्् आपल्् रपसंपदेस एख्द्् सवग�् 

वरद्च्स्रखे जपले प्�हजे; समषट�च्् त्् �वशेष उप म् ृासृव �ृरे आं्र�र असले प्�हजे. 

त््ृह� ललचेरे ल्वण् ह् ृर समषट�च्् ्ल््ुसर�र् अत्ंृ  ्मचा् अस् ््ंरचा ्ळसर आहे! 

वरतलेख् ए््हूच ए् सुदंर पुरष्ंरा वरते रेखाृ-रेखाृ जेवह् पद्ुमच्रे वरत रे�खृा झ्ल�, ृेवह् उष् 
जशा अत्ुत्ट सम्ध्च्चे उिूच वदल�, ‘र्ंब सखे, िेव ख्ल� ृा ्ंुरल�! म्झ्् सवपच्ृाल मचोहर 
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आ म् �ृ ृा ह�र! ’ ृसेर ए््हूच ए् सुदंर आ म् �ृ ्लपाृ, वरृ्र�ृ ृा मच्जोगा च झ्ल््चे ंूगं�् 

(Geological) र्ाच्् टोपल�ृ ट््�ृ सम�षटदेवा आपल्् ्ल्गमह्ृ (Studio) ्ुगे्ुगे वरृ्र�ृ बसल� 
असृ् जेवह् �ृच्् ्ुशल ्ंुरल�ृूच अंृा ल्वण्वृा ललचेरे वरत उृरले, ृेवह् ृा सम�षट, ृा आद् 

�च अमर वरतलेख्, ृा आपल�र अपूवर ्ल् म् �ृ प्हूच आपणर �वसम् प्वल� �च आपल््शार 

्ल्चदं्ृ ृनम् होऊच महण्ल�, ‘अह्ह्! ह�र ृा म्झ्् स�द् र्च्् सवपच्ृाल मचोहर ्ल् म् �ृ! 

म्झं आदशर वरत!’ ्�वृ्देखाल ललचेच्् त्् मचो� ल्वण््ल् प्हूच उदग्रल�, व् रे व्!’ 
अस््त सगर�वधौ पज्प�ृरंूचरंदो चु ््ं�ृपदतः 
शमगं्रै्रसत सव्ं च ुमदचो म्सो च ुपुषप््रतःः 
वेद्भ््सजडत ्रं चु �वष्व््वमतृ्ौृूहलोः 
�चम रृ् ुं पंवेनमचोहर�मदं रप ंपुर्णो मु�चत ःः 
्ोमल ्�वृ् ृर ्््! - पण ृो मह्देव, ृो �वरप्त उग? ृोदेखाल त्् रमणा् ललचेल् प्हूच 

तणै् �वर�लृ झ्ल्! ‘रंद्द््रंं अव्मबुर्�शत’ आ�ण ्ुम्रसंंव्ृ व�णरल््पम्णे ‘उम्मुखे 

ाबबंफल्धरोषिे ः व््प्र््म्स �वलोरच्�च ःः’ 
आजह� समषट�च्् ्ल्गमह्ृ ल्वण्वृा ललचेच्् त्् सुदंर वरत्पेत  ् अवध् लोंचा  ् अशा 

दसुर� ्ल् म् �ृ आूळृ च्ह�. ललचेच्् ल्वण््हूच सरस असे दसुरे सौद्�सवपच समषट�ल्ह� अजूच 

पडलेले च्ह�; �ृच्् ्लपचेल् सुरलेले आजृर� �दसृ च्ह�! उद््रे ्ोणा स्ंग्वे? 

असे हे ललचेरे ल्वण् जर च्मशेष झ्ले ृर जावच्ल् ए्् अत्ंृ  �वमोह् आचदं्स मु््वे 

ल्गेल; चवहे, जावच्रा ए् पेरण्र पंगु होईल. 

््रण, ललच्ल्वण् ह� जावच्रा ए् च्च्चंद  ् अशा शों्र ््् ृा चसूच ृे समषट�च्् 
पजचचल्लसेरे वशा्रणरूणर आहे. ल्वण् हे ंगव्च मदचदेव्च्  ्ह्ृ्ृाल अमोघ असत आहे! ््र 

असत्च्् बळ्वर ‘्ुम्रसंं ्व्र�’ लो्�हृ््र् देव्््र स्धण््स्ि� �सद झ्लेल्् परंृु त््रे 

वजह� ृे देव्््र स्धण््स अतम झ्लेले प्हूच वरंृ ्ृुर असलेल्् इंद्स मदच स्वेश आशव्सू श्ल्, 
्� ‘पसाद �वश्म्ृु वार वजं शरैमरद�्ै् र ृमत सुर्�रत! ाबंेृू मोघा म् ृब्हुवा्रत 
सताभ्ो�प्ोपसफु�रृ्धर्भ्त!!’ 

ज्् हेृूस्ि� परमपसव म्ृेल् समषट�चे पुूे दधू �दले, मुख्ृत त््र हेृूस्ि� �ृचे 

््�मचा्ुम्र�ल् आधा ल्वण् �दले. पज्जचच ह्र चवहे ृर सुजचच (Eugenics) ह्र, ललचेल  ् ह� 
�वलोंचा् ल्वण््रा दैवा देणगा देण््ृ �चसग र्र् मुख उ्ेश आहे; ह�र �चसग र्रा अपेत् आहे. 

ृेवह् ल्वण्वृा ्ुम्र�ंचो, जचचांचो, ृुमह्ंस  जनमृतर �चसग र्चे �दलेल्् ह्् दैवा देणगास 

आपल्् पूवरपुण््�रे वरद्चर म्च् आ�ण त््स अत्ंृ  जप्! ल्वण्र चवहे ृर पत्े् सताचे �ृल् जे 

रप जनमृत ल्ंलेले असेल ृे त््ृल्् त््ृ खुलूच �दस्वे अस् ्तच अवश् ्र्व्. पस्धच्ंचा 
आपल� ््ं�ृ, वणर, शों् व्ूव्वा. सतारे सौद्र ज्््ोगे �व््सेल �ृल् त््र् ्ोग् ृो ल्ं ल्गेल 

असे उतृेजच �ृल् �मळ्ले प्�हजे. 
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आपल्् आ्र र्ष््ृ पूव� �सत््ंच्् ल्वण््र् गौरव होृ असे. ल्वण् हे ल्ंछच चसूच ललच्ंरे 

ए् सपमहणा् �वंूषणर ्से म्चले ज्ई त््रेह� पुर्वे आपल्् ससं म् ृ व्यम््ृ आूळूच ्् ्ेृ्ृ? 

र्म््ण, मह्ं्रृ्स्रख्् आ्र गंर्ंृह� �सत््ंच  ्ल्वलेल� संबोधचे पह्! बहम�षर �च र्ज�षरसुद् 
त््ंच् ‘हे सु्े�श, हे सुलोरचे, हे सुमु�ख, हे रंंोर’ असे सबंोधृ्च् आूळृ्ृ. सताव्र् शबद �च 

�वशेषणे प्ह् - रमणा, ललच्, रम्, सुदंर� वरोर, सुमर्म् पमरुजघच्, ््�मचा, ््ंृ्! �सत््ंच्् पत्े् 

अव्व्रे �च ए्ंदर देहलृेरे सुगिच �च सौद्र हे असे ए् गौरव्हर आंूषण समजले ज्ृ असल््चे 

�सत््ं्रवा ृे जनमज्ृ स�द्र शक्ृ� जपूच, ््ं�ृवधर्  रूण र्�द् पस्धच्ंचा जोप्सूच आ�ण 

आपल््ल् �मळ्लेल� ृा पैृम्  देणगा होृा त््हूच व्ूवूच आपल्् संृ ्च्ंच्् ह्ृा सोप�वल� ज्ई. 

�सत््ंच् आपल्् ल्वण््र् अस् सदपु्ोग ्रण््स सम्ज््डूच उतृेजच �मळृ गेल््चे 

�पू��पू�ंरे सौद्र व्ूृ ज्ई आईहूच मुलगा सुदंर, �पत््हूच पुत अवध् सबळ असे ज्् र्ष््स आपले 

शर�रसौषिव प�ृ�पू�स व्ूृ ज्वे असे व्टृे, त््ंरा ससं म् �ृह� ्ल्सुदंर बचृे. 

जा �जृ्� गब्ळ �च �जृ्� ्ुरप - ृा �ृृ्� सुवमतृ �च सुशाल असे म्चण्र� ्ल्ह�च ससं म् �ृ 

ह� ससं म् �ृ चसूच �व म् �ृ आहे. �पू��पू� अश् अर�स् उपेतचेे ृा अवध््वध् ओगंळ, बैडोल �च ंेसूर 
होृ ज्ृे! 

परंृु ल्वण्वृांचो, ृुमह� हे म्त �वसरृ् ््म् च्े, ्� ल्वण् ह� ृुमच्् ह्ृा सोप�वलेल� 
�चसग र्रा दैवा िेव आहे. महणूचर त्् अचं्र �चतेप्रा (्सट रा) चसैवगर्  अटह� ृुमह� प्ळल� प्�हजे. 

ृा अट महणजे सुजचच, सुपजचच! जा ल्वण्ल�ृ्् �चतसंृ्च, ृा �चषफळ आमल�ृ््सम्च व्रर 
आहे; �च्ममा आहे. जावच ह्र ए् ्� आहे; सदगुण व् दगुुरण िर�वण््रा म्चवा ्सोट� ए्र, ्� 
मचुष्ज्ृाच्् स्मुद्�्  ्�हृ्रर त्् ्�्स जो उप््र् ृो सदगुण; अप््र् ृो दगुुरण! जर ृुमरे 

ल्वण् ृुमरे ल्ंछच च िर�वृ्, दगुुरण च िर�वृ् ृुमर् ए् अत्ंृ  सौं्ग््सपद सदगुण िर�वणे 

असेल, ृर त्् ल्वण््र् अस  ्सदपु्ोग ्र्, ्� त्््ोगे ृुमच्् र्ष््रे ्ल््णर वह्वे. ृुमरे सुख 

�च �हृह� त््ृर स्म्वलेले आहे, असले प्�हजे. जर ए््द्् आमवललर�ल् चुसृ् मोहोरर मोहोर 
फुलेल; पण फळ धरण्र च्ह�; ृर �ृल् ्ोण �वर्रृो? अममृ ोपम मधुर आमफळ्ंचा लवलेल� 
आमवललर�र खर� सपमहणा्! ृसेर जा सता सवृतरे ल्वण् �झजू च्े महणूच चुसृा चट्पट्र ्र�ृ 

�मरवाृ र्हृे आ�ण सुरेख संृ ्च पसवण््रे �च जोप्सण््रे आपले जावच-्ृरव् ृश् र्तसा ह्वेचे 

ट्ळृे; ृा सवृत ृर व्तसल््च्् ए्् अत्ंृ  मधुर आचदं्स आरंवृेर; पण र्ष््वर�लह� ए् 

आप�तृ होऊच बसृे! ज्् हेृूचे �चसग र्चे ृे ल्वण् �ृल् �दले ृो हेृु, ृा अट, च पुर�वल््चे आ�ण ृे 

�चसगरधच संृ �ृ�हृ्रर च �च्ो�जल््चे ृा च�ैृ् रौ् र्रा अपर्वधचा िरृे. 

‘ंुज्नृे ृे तवघं प्प्त ्े परनत््तम््रण्ृ र’ संृ �ृ�च्मच ृे, ्� जे उतृम संृ �ृ 

पसवण््स्ि�र ््् ृे आररले ज्ृे. संृ �ृ�च्मच महणजे संृ त्ुचछेदच चवहे! ृो आतमघ्ृ ृर 

आहेर आहे; पण र्ष्घ्ृह� आहे! अपपलपोटेपण्रा ृा र्तसा प�रसाम  ्हो्! 

संृ त्ुचछेदच हे ल्वण््रा जोप्सच् चसूच ल्वण्हत््र हो्! 
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ह� ््ह� अलं् ्�र् अ�ृश्ो�कृ च्ह�; ृर ए् स्म्�ज् सत् आहे. वर �दलेल्  ्Ursula Blook 

््ंच्् लेख्ृ ल्वण््रे सव र्ृ दतुखपद व्गं महणूच जे स्ंवगृले आहे, ृे महणजे त््रा ंगंुरृ् हेर 

हो्. ल्वण् हे फूल आहे आ�ण फुल्पम्णेर देखृदेखृ फुलृे च फुलृे ृोर सु्ृे. ‘ग�लृ्ौवच् 
््�मचा’ हे ए्् ंृमरहर�च््र चवहे, ृर मचुष्ज्ृाच्् हद््ृ सलण्रे शल् आहे! ललच्ंचो, आपले 

ल्वण् ओसर च्े महणूचर जर आपल्् सुपजचच्च्् अत्ुद्र स्म्�ज् ्ृरव््ल्ह� रु्ण््रा 
अधम इचछ् आ�ण व्तसल््च्् अत्ंृ  मधुर सुख्स मु्ण््रा रु्� होृ असेल ृर र््न््ृ धर्, ्� 
ृे ल्वण् ृुमह� ््् व्टेल ृे ्ेलेृ ृर� गळत्् घ्गर�ृाल प्ण््स्रखे ंरृ् ंरृ् ओहोट�स 

ल्गण्रर ल्गण्र! ृे �झजण्रर �झजण्र! स्रवू महटले ृर� ृे आटण्र; �ट्वू महटले ृर� ृे 

च्सण्र. सोळ्प्सूच सववास वष र्प्�ृ  फुलण्रे हे प्वस्ळा फूल! फ्रफ्र ृर दह् वष र्रा स�द््रा 
�शदोर�! ृुमरा र्ळास वष� महणजेर बहुृे् जावच ल्वण््च्् उप्सम्र�ृर ृुमह्ंस  ््ू्वे ल्गण्र! 
अश् ह्् लोंचा् पण अत्ंृ  त�ण् �च चशवर अश् सौद् र्च्् च्द� ल्गूच स्र्् जावच्च्् 
्ल््ण्स �च ्ृरव््स मु्ण््रा �च हु्ण््रा रु्� ्ोणृा �ववे्� व�चृ् ्र�ल? 

आ�ण ृर�ह� ए्् अर� व्कृारे चसले ृर� सम्ज्रे ल्वण् अमर ्रण््रा ए् ्ु�कृ �चसग र्चे 
मचुष््च्् ह्ृार िेवलेल� आहे. ल्वण् �झजेल महणूच ज्् सुपजचच्रा वेडसर व�चृ्ंच् ंा�ृ व्टृे 

त्् पसव्चेर ल्वण््रा झाज ंरच �चघृे. 

व्कृारे चसले ृर� र्ष््रे ल्वण् अमर ्रण््रा ्ु�कृ 

एख्द््ल् गुल्ब्रा ब्गरा ब्ग सद् टवटवलेल�, सद् बहरलेल� हवा असेल ृर म्ळा ््् ्रृो? 

दह्प्र गुल्ब ए्द् ल्वूच ््् ृो सवसर बसृ च्ह�. ृे गुल्ब हळूहळू �झजण्रर, �चतसतव होण्रर. 

््स्ि� ृे जोवर बहरलेले आहेृ, ृोवर त््ंरा ्लमे ्रच म्ळा सवरत चवेचवे गुल्ब ल्वृो. त्््ोगे 

ए् गुल्ब �चतस्र होृो ृ� त््च््र जावच्रे प्गोरे असलेल्् अ्र् गुल्ब्ंच् चवचव् बह्र ्ेृो. ृा 
गुल्ब्रा ब्ग अशा सद् बहरलेल� अस ू श्ृे. ृसेर ललच्ंचो, ृुमच्् ल्वण््रे आहे! ृे जोवर 
खुललेले आहे, ृोवर त्् ल्वण्ृेरा ्लमे चवजावच्च्् ंूमाृ ल्वाृ रल्. ज्् ए्् सुदंर म्ृेच्् 
संोवृा �ृच्् र्र सुदंर शो�ंवंृ सुृसुृ्ंर् मेळ्व् �वलसृ, �वहरृ रमलेल् आहे - �ृरे ल्वण् 

सफल झ्ले; जावच पुनह् ृ्ज झ्ले. �ृच्् सवृतच्् ्ौवच्र् बहर ओसरृो च ओसरृो ृोर �ृच्् 
ल्वण््चदं्रा झाज शृपट�चे ंरच ््ूण्र् व्तसल््चदं �ृच्् हद््ृ उरंबळू ल्गृो. �ृच्् 
जावच्र् पूव र्धर जस् ल्वण््चे ृस्र उतृर्धर व्तसल््चे रसरसलेल्र र्�हल््चे �ृरे आ्ुष् 

्ेवह्र चारस होृ च्ह�, �ृरे ल्वण् �च ृ्रण् �ृच्् ्न््पुत्ंृ पुनह् व्ू�स ल्गृे; �ृच्् 
र्ष््रे ल्वण् �च ृ्रण् अमर होृे! 

ल्वण् �वलोंचा  ्आहेर; पण ल्वण््हूचह� शाल अत्ंृ  �वलोंचा् हो्! 

््सृव ल्वण््रा जोप्सच् ृर ्र्र; पण म�हल्ंचो, ज्््ोगे मचुष्ज्ृाच्् ्ल््ण्ररर त््र् 
�व�च्ोग होईल अश्र पम्ण्ृ �च प््र्चे सौद् र्स महतव द््; त््स सत््रणा ल्व्. हेर शाल! हे 

शाल जनमंर पुरण्र� �च ममत्ूचंृ रह� पुरच उरण्र� संपद् आहे. �ृल् रप च्ह�, पण हे परोप््र� 
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वतसल �च �ववे्� शाल आहे ृा सता �जल् चुसृे रप आहे पण हे वतसल �च प्म्�ण् शाल च्ह� 
�ृच््पेत् अवध् गौरव्हर समजल� प्�हजे. ृा ए्ंदर�  ृअवध् सुखा �च सम्ज्ल् शेवटप्�ृ  अवध् 

हवाशा असृे. पण �जल् ल्वण् �च शाल ह� दोनह� आंूषणे ल्ंलेल� आहेृ, �ृल् ल्वण््प्सूच 

होण्रे ल्ं ृर �मळृ्ृर; पण Ursula ह््ंच्् वर�ल लेख्ृ स्ंवगृलेले ृोटेह� त््च्् सदपु्ोग्चे 

बवहंशा ट्ळृ् ्ेृ्ृ. आपपलपोट्् व्ंझेरे ल्वण्ह� �झजृेर; पण एख्द्् ्ंजुष्रे धच च्ह�से 

होृ्र त््ल् जश् असह् वेदच् होृ्ृ, ृशा �ृरा त्् ल्वण््स व््चे हरल््चंृर दगुर�ृ होृे. 

आपल्् बाज्ंच् चवजावच्च्् तते्ृ पेरच जा सुदंर संृ ृारे उद््चरे उद््च उगवृे �च जगृ्रा 
शों् �च संपद् व्ू�वृे त्् शालवृा म्ृेरेह� ल्वण् �झजृेर! -पण जस् ृो द्चशाल आ्रसम्ट 

सवरद्तण ्�्ृ आपल� स्र� मतृ् पज्जच्ृ व्टूच देऊच ‘ममतप्तणेष्म्रोद�वंू�ृम’ ृसे त्् 
म्ृेरे ल्वण् च्ह�से झ्ल््चेर ृा ल्वण् होृे ृेवह्पेत्ह� अवध्र मचो� ं्सू ल्गृे! �ृरे 

ल्वण्द्�रद्र �ृल् �ृच्् ल्वण्संपदेहूचह� शों ूल्गृे. ‘आद्चं �ह �वसग र्् सृ्ं व्�रमुर्�मव!’ 

आपल्् पुर्ण्ृाल अचे् सुरेख ्र्ंृ अशा ए् ्र् आहे, ्� पौ�णरमेच्् पूणररंद्ल् अममृ ्च्् 
््िो््ि ंरलेल्् पेल््पम्णे देव �पऊ ल्गृ्ृ. त्् सुध््र्च्् ्ल् �पृ्�पृ् शेवट� देव ए् 

्ल् ृेवू� त््ल् उर देृ्ृ. ृार प�ृपदेरा रंद्ोर! पण महणूचर पुचवेच्् पफुलल रंद्ल् जो म्च 

च्ह� ृो देव्््� आपले सवरसवा व्हूच ताण झ्लेल्  ् त्् प�ृपदेच्् रंद्ोर�ल् आहे- लो् �ृल् 
पू�जृ्ृ; पूणररंद्ल् चवहे! 

�जच्् ्ौम्् रृ्  ल्वण््र् चेत्चदंद््ा रंद आरोग््च्् स्ल ्ल्ंह� पफुलल झ्लेल् आहे; सचछ�ल 

्ौवच्ृ �जच्् उदर� देवदूृ ्स्रखां सुदंर �च सुलतणा ब्ल्े जनमल� आहेृ, आ�ण त््ंच् आपल्् 
त्् ल्वण््रे �च शाल्रे ृे वतसल दधू प्जूच संबंवधृ्च् जा सवृत प�ृपदेच्् रंद्ोर�स्रखा ताण 

्ल्ंचार पूणर ्ल्ंपेत्ह� पौू्वसरेृ सुंग ं्सृ आहे; त्् जचचाल् आमरे शृव्र वंदच असो!! 
�ृच्् ्ौवच्र् �च ल्वण््र् ृो- 
 प् र््पाृस् सुरैत �हम्ंशो 
 ्ल्त्त शल्ं्ृरो �ह वमदते!! 
**** 
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जग्ृाल आजच्् रोर �सत््ंपै्� ृाच - 

 १) राचच्् सौ. रंग. 

 २) इट्ल�च्् सौ. मुसो�लचा. 
 ३) अाबसाचा््च्् सम्�ा. 
रोर पुरष महटल् महणजे आजवरच्् समजुृापम्णे ृर�, जो पुरष सवृतर ््ह� �वशेष गुण्चे आ�ण 

मोठ्् म् त््चे च्व्लौ�्््स रूलेल  ्असृो ृो, अस् अरर होृो. परंृु रोर सता महटल� महणजे जा 
सता सवृतर एख्द्् महत म् त््चे व् गुण्चे रोरपण् प्वलेल� आहे ृा, अस् ए्र अरर होृ च्ह�, ृर 

रोर सता महणजे ृा �्ंव् ्ोण्् रोरपण् प्वलेल्् पुरष्रा जा पतचा आहे ृा, अस् दहेुर� अरर संंवृो. 
पतचा ह� पृारे अध �्ग हो्, ह्् परंपर्गृ �शषट समजुृा पम्णे रोर पुरष्रा पतचाह� अर् र् 
रोरपण्रा ं्गाद्र िरृेर िरृे. स्व््र्रा पतचा स्व््र�ण, व�्ल्रा व�्ल�ण, प्टल्रा पतचा 
प्टल�ण. सवृत डॉकटर�रे ृर ्््, परंृु; �मश््रेह� औषधा�्च चसलेल� सता �ृर् पृा डॉकटर� 
पर�त् उृरल् ्� त्् पुसृ््ृाल ‘अ आ’ सुद् �ृल् सवृत च व्रृ् आल् ृर� �ृच्् चवर््रा ृा 
डॉकटर�रा पर�त् उृरल््रा ब्ृमा ज्् प�हल्् वमतृपता छ्पूच ्ेृे, त््र वमतृपत्ंृल्् त्् 
ब्ृमासरशा सवृतह� डॉकटरणारा पर�त् उृरृे. डॉकटरणारा पदवा ृर� �ृल् �मळृेर. 

अचे् प्रणा पुरष्ंपेत् �सत््ंच् सम्ज्ृ अवध् ह�चपण् आ�ण ्मा सवलृा बहुृे् देश्ृूच 

�दलेल्् असृ्ृ. �चब�धह� �सत््ंपेत् पुरष्ंच्र अवध् अचु्ूल असृ्ृ. रोमच, मुसल�म, �हदं,ू ्हुद�, 
�खशरच पंम�ृ बहुृे् धम रृ् ूच, �च �चब�ध्ृूच सतावर पुरष्रे सव्�मतव ्् व् त्् पम्ण्ृ सर्�पलेले 

असूच �सत््ंच् स्म्�ज् सुखसो्ा पुरष् इृक्् सहज् सहजा ंोगू देण््ृ ्ेृ च्ह�ृ. पुरष्ंच् 
जावच सहज्सहजा सुखद््ा ्रण््ृ आ�ण �सत््ंपेत  ्पुरष्ंच  ््मा ्ड्पणे �च अवध् सवलृाचे 

व्ग�वण््ृ अश् प््रर् पतप्ृ जर� इृर प्रणा होृ असल ,् ृर�ह� ्् प्रणा ृर�, सताल्र 

पुरष्पेत् अवध् सवलृ �शषट्र्र्चे �दलेल� आहे. रोर महणवूच घेण््स्ि� पुरष्ल  ् जे ्षट ्र्वे 

ल्गृ्ृ जा ्ोग्ृ् संपद्वा ल्गृे �च पर्कम ग्जव्वे ल्गृ्ृ त््च्् सहसत्ंश्चेह� ््ह� ए् 

�वशेष खटपट च ्रृ् �सत््ंच् बसल््बसल्  ्रोरपण् �मळ�वण््रा जा ए् पतप्ृा सो् सम्ज्ृ 

आहे, ृा ह� ्�, सताचे ्ोण्ृर� होृ्र व् होण्र र्् व् झ्लेल्  ् रोर्रा पतचा वह्वे. ृोफ्ंच्् 
ं�डम्र्स ृ�ड च देृ् र्ज् �जं्ल््व्रूच र्णा वह््रे ्�, ्ोण्ृर� मह्र्ज्शा लगच ल्वृ्च् जो 
अतृ्ंर् म्र् होृो ृेवू् सोसल् ्� झ्ले! शेट्णा वह््रे ्� ्ोण्ृर� शेटजाच्् गळ््ृ प�हल�, 
दसुर�, �ृसर� ्ोणरा ृर� ए् फुलम्ळ घ्ृल� ्� त्् लखपृारा पेू�रा पेू� त्् टोपल�ंर फुल्ंव्र� 
खरेदल� गेल�र महणूच समज्वे. रोर्रा ब्््ो होणे ह�र ए् �सत््ंरा रोर ्र्मृ समजल� ज्ृे. रोर 
मचुष््च्् ब्््ोरा रोरवा आपोआपर व्ूृे. 

पण ्् प्रणा सम्ज�च्म, �शषट्र्र, रू समजूृ ह� स्र� पुरष्ंवर म्त मोि् अन््् ्र�ृ आहेृ. 

््रण �सत््ंच् �दलेल� वर�ल सवलृ पुरष्ंच् �मळू श्ृ च्ह�, इृ्ेर चवहे, ृर त््ंच् त्् 
वृरच्स्ि� उलट ए् अपम्च्र् दंड ंर्व् ल्गृो. ्ोण््ह� स्ध्रण �श्लेल्् पुरष्चे व�्ल 
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झ्लेल्् सताशा लगच ्ेले ृर त््ल् ््ह� ्ोणा गौर�वण््च्् सदहेृूचे ‘व�्ल मह्श्’ महणृ 

च्ह�! जर डॉकटर म�हलेशा ्ोणा स्र्् पुरष्चे �वव्ह ्ेल् ृर त््ल्ह� ्ोणा ‘्् डॉकटर’! महणूच 

सव्गृाृ च्ह�. आ�ण जर ्ोणा डॉकटरणारे ्जम्च महणूचर ््् ृे ्ोण् �चरतर पुरष्स ‘्् 
डॉकटर’ महणूच महटलेर ृर स्र� मडंळा खो खो हसल््व्रूच रह्ृ च्ह�ृ. महणजे अ्ोग् सता सुद् 
जर ्ोण्् रोर्रा पतचा झ्ल� ृर �ृल् जशा ृा होृा त््हूच शृपट�चे रोर समजले ज्ृे, ृसे ्ोण्् 
पुरष्चे त््च््हूच रोर सताशा लगच ्ेले ृर त्् पुरष्रा रोरवा ््ह� त््संबंध्चे व्ूल� आहे असे 

्ोणा समजृ च्ह�. उलट आपल््हूच अवध् ्ोग्ृेच्् पदवाच्् व् ्ृमरतव्च्् सतार् चवर् होणे 

महणजे पुरष्चे सवृतरा असृा चसृा रोरवा बुडवूच ब्््ोच्् च्वे �व्णे होृे. 

ज्् सवलृा पुरष्ंपम्णे �सत््ंच् सम्ज्ृ समृेच �मळृ च्ह�ृ, त्् �मळ�वण््स्ि� सता �वमोर् 

मडंळे जशा झटृ्हेृ, ृसेर रोरपण् संप्दच ्रण््च्् ्् सवलृाच्् प्रणा पुरष्ंच् ज्् 
अन््य् �वषमृेचे व्ग�वण््ृ ्ेृ आहे, त्् ह्् अन््््स च्ह�से ्रण््स्ि� एख्दे पुरष�वमोर  ्

मडंळह� सर्प्वे ्� ््् असे मच्ृ आल््व्रूच रह्ृ च्ह�. 
�सत््ंवर�ल अचे् �वषम अन््् दरू ्रच सता पुरष्ंच् सम्च्वध््र देण््च्् ््मा 
र्ममोहच्ंस्रखे अचे् पुरष आजवर झटृ आले आहेृ. पुरष्ंच्् हद् सता द््तण््रे उृर्ई 

होण््स्ि� वर�ल प््ररे एख्दे पुरष �वमोर् मडंळ ््ूण््स्ि� एख्द� सता-मोहच पुूे ्ेईल ्््? 

रोर पुरष्रा सता ृा रोर सता; �्ंव् जा सता सवृतच््र रोर गुण्ंचा व् म् त््चा रोरपण् प्वृे ृा रोर 
सता, ह्् �सत््ंच्् रोरवाच्् दोच रू अर र्पै्� आमह� ज्् आज््लच्् ृाच रोर �सत््ंर् प�रर् 

्् लेख्ृ देण्र आहोृ, त्् �ृनह� �सत्  ्प�हल्् अर� ृर� रोर आहेृर आहेृ. ््रण त्् �ृघांरे 
भृ्र जग्च्् डोळ््ंसमोर स्रख्् असलेल्  ्आजच्् र्ज्�् उल्ू्ल�ृाल ृाच र्ष््ंरे धुरंधर 

च्््र आहेृ. राचरे सव र्वध््र� रंग ्ै. शे्, अ्ाबसाचा््रे ब्दश्ह र्सृफ्र� आ�ण इटल�रे 

सव र्वध््र� मुसो�लचा ह्् �ृघ्ं आजच्् र्ज््रण्ृाल पद्वर�ल पुरष्ंच्् ब्््् आहेृ ृर� ्श्, 
हे ज्णण््रा उत्ंि् ्ोण्ह� वमतृपतव्र््ल्, त््ृह� सताल् ल्गलेल� असण्रर. ््सृव ्् 
�ृघांच्् �वष्ा �चर�चर्ळ्् लेख््ंचा पत्त प्हूच गवंरलेल� फुट्ळ म्�हृा सं् लूच त््ंर् प�रर् 

‘सता’च्् म�हल  ्- व्र््ंस ्् लेख्ृ ख्ल� ्रच देृ आहो. रोर पुरष्ंच्् ं्् र् ह्् च्त््चे ह्् 
�ृनह� �सत्् रोर आहेृर. सवृतच्् ्ृमरतव्चेह� त्् ृश् िरृ्ृ ्� च्ह� ृे आृ् व्र््ंचार ह्् 
प�रर््पुरृे िरव्वे. 

( १ ) 

राचरे सव र्वध््र� रंग-्ै-शे् ह््ंच्् पतचा-सौं्ग्वृा रंग. 

च्च�्ंग चगर्च्् ्तेृ र असलेल्  ् ए्् उपचगर्ृाल व्डाृ डॉ. ्ंुग हे राचमधाल रंग-्ै-श् 

पेत्ंर ््् ृे दयु्म असलेले रोर सर््र� अवध््र� रह्ृ्ृ. रंग-्ै-शे् हे १९३३ प्�ृ , राचमर्े 

अगद� पर््ोट�स गेलेल्् ््दवाृ, बडं्ळाृ �च पररक्ंच्् आकमण्ृ च्च�्ंगच्् र्ष्�् प्ज््रा 
सतृ् अब्वधृ िेवण््स्ि� जाव्प्ड शम ्र�ृ होृे. ृेवह्ं त््ंच् अगद� �वशव्स्र्, अदम् ्ृमरतव्र् 
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आ�ण वै्�कृ् सचेहरजजंूचा त््ंच्् जावच्शा �चगडाृ झ्लेल् जो ए् बलवतृर स्राद्र ल्ंल  ्

ृोर हे डॉ.्ंुग होृ! सच १९३३ प्�ृ  राचच्् र्ष्�् प्ज््च्् सव्ृंा्रतण्रर सव र्वध््र� सर 
सेच्प�ृ रंग-्ै-शे् ह््ंच्् सगंृाृ डॉ. ्ंुग हे ह� चेहमा पररक्च्् व्ूह्ृ स्पडू च्े महणूच 

आपल्् छ्वण्् ए्स्रख्् �फरत्् िेवाृ पण १९३३ च्् शेवट� ह्् र्ष्�् च्च�्ंग सर््ररा 
सतृ् प�हल््पेत  ्पुष्ळर पबळ, सर््ा चा सुर्त  ृझ्ल््मुळे डॉ. ्ंुग ह््ंच््सह सव र्वध््र� रंग 

हे ह� च्च�्ंग ह्् र्जध्चामर्े उघडपणे सर््ा झ्ले. च्च् प््रच्् लृ्वमत्ंचा म्ंडवलेल्  ्

आपल्् व्डाृ च्च�्ंगच्् वर�ल उपचगर्ृ, �ृरे डॉ. ्ंुग हे रह्ृ्ृ �ृरेर राचरे सर सेच्प�ृ रंग 

चा त््ंच्् पतचा सौं्ग्वृा रंग ह््ंरहे� आवडृे �चव्ससर्च आहे. 

रंग-्ै-शै्  हे राचच्् र्ष्�् प्ज््रे सर््रे सव र्वध््र� �च सरसेच्प�ृ असूच डॉ. ्ंुग हे 

अररसराव आहेृ. ह्् दोच व्कृांरे जावच परसपर सचेह्चे अगद� समरस झ्ले आहे. महणूचर आज 

राचच्् र्ष्�् सर््र्ृ इृ्् ृर� ए्सूतापण्, व्वसर् चा बळ उरले आहे. डॉ. ्ंुग आ�ण 

सरसेच्प�ृ रंग ह््ंच््ृ ह् जो वै्�कृ् �जवह्ळ् वसृ आहे, त््ंरा दोच व्�कृमतवे जा अशा 
अगद� ए्जाव झ्लेल� आहेृ, ृा ्ोणत्् ममतवशमखंलेचे त््ंच् असे सचेहबद ्ेले महणूच अस्वा बरे? 

राचच्् र्ष्शकृारे आज आध्रसृंंर असलेल्् ह्् दोच पुरष्ंच् परसपर्रे असे �जवशर्णिशर 

�मत �च ए्�चषि सह््र� ्रच सोडण्र र््, त््ंच् परसपर आ्षरण्चे ए्त ब्ंधूच िेवण्र र्् सचेह्च्् 
सोचेर� स्खळ्् महणजे - 

सौं्ग्वृा रंग चा �ृरा बह�ण सौं्ग्वृा ्ंुग ह््र होृ! 

ह्् दोघ्ं ब�हणापै्� ए् सरसेच्प�ृ रंग ््ंरा �च दसुर� डॉ. ्ंुग ््ंरा पतचा असल््चे त्् दोघ्ं रोर 
पुरष्च्् र्ज्�् सह््् र्स ह्् पेमळ च्त््चे ए्�चषि अश् वै्�कृ् �वशव्स्रे चा आपुल्�रे 

प्िबळ अच्््सेर �मळृ आहे. राचच्् र्ष्�् सव्ृंा््स आ�ण सतृेस जर आजह� ््ह� सरै्र चा 
बळ्ट� असेल ृर ृा रंग-्ै-शे् ह््ंचा सघंट�ृ ्ेलेल्् चव्् ए्सूता सनै्बळ्मुळेर हो्. रंग-्ै-

शे् ््ंर् सवर ं्र ह्् सैन्बळ्वरर आहे. आ�ण रंग-्ै-शे् ््ंर् ध्् रहू्डे बसूच राचमर्े 

््दवा चा गुंडपण् जर आज ््ह� दबल् असेल ृर ृोह� त््ंच्् ह्ृा ह� दंडशकृा ए्वटलेल� आहे 

महणूचर हो्. परंृु ह्् सनै््रा स्र� शकृा त््ंच्् ृरव्र�ृर ््् ृा च्ह�, ृर ृा पुष्ळ अंशा 
त््ंच्् �ृजोर�ृ आहे! जर रंग-्ै-शे्च् ्् सनै््र् पग्र, द्रगोळ् �च शसत्त ेपंम�  ृखर र्स अवश् 

ल्गण्रे दव् राचच्् र्ष्�् ्ोष्ृ चसेल ृर हे सैन्बळ बोलृ् बोलृ् लुळे होईल. अर रृ्  र्ज््रा 
आवरर्  घडा चाट बसवूच उपृनच �च ्र वेळच्् वेळा ्ोष्ृ स्रखे ओृाृ रह्ण््रे जे अत्ंृ  अवश् 

्््र ृे वेळच्् वेळा अद््प होृ आहे. महणूचर आज वरचा र्ष्�् प्ज् सवृंत आहे. �जवंृ आहे. 

सैन्बळ �च ्ोषबळ महणजेर सरसेच्प�ृ रंग �च अररसराव डॉ. ्ंुग! ह्् दोघ्ंृ �चतशसत सह्््र 
आहे महणूच आज राचरे प्ज् इृ्े ृर� बलव्च आहे. आ�ण राचमर्े पत्े् वह्असरॉ्, गवहचरर, 
सेच्प�ृ दसुर र्् गवहचरर - सेच्पृाशा लूृ असृ्, प्ंृ्प्ंृ्रे अवध््र� आ�ण मतंामडंळ्ृाल पध्च 

ए्मे््�वररद बंडे पु््र�ृ असृ् सेच्प�ृ रंग �च अररसराव ्ंुग हे दोघे पबळ अवध््र� ृर� इृ्े 
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ए्वटूच आपुल्�च्् ं्वचेचे र्ष्�् ्््र ृे ्र श्ृ्हेृ, त््ंच््ृ फ्ट्फूट होण््र् आज ृर� जो 
असंंव व्टृ आहे त््रे ए् मुख् ््रण महणजे ह्् दोच �सत््ंर े- ह्् दोघा ब�हणांरे - पेमप्श, 

्ृमरतव, चा आ्षरण हे हो्! 

हे रौघेजण च्च�्ंग जवळच्् त्् उपवच्ृाल, व्डाृर बहुध् रह्ृ्ृ. राचरे र्ष्�् सर््र आज 

ह्् रौ्डाृर स्म्वलेले आहे ह्् ए्् ्टंुब्ृ जे सरं््््ळच्् रह्च्् वेळा िरृे ृेर बहुध् उद्् 
राचच्् र्ष्संेृ िरृे. र्ष्�् ्ृरव््ल् ह्् दोघ्ं ब�हणांच्् ज्दगु्र�चे, ्ौटंुाब् ममतर्र् 
मोह्पण् आल् आहे. ह्् दोघ्ं ब�हणांरे हे च्ृे आ�ण त््ंच््शा झ्लेल्् �वव्ह्मुळे सव र्वध््र� रंग 

आ�ण डॉ. ्ंुग ह््ंरा जडलेल� ्ौटंुाब् ममृ् ह� आज राचरा ए् र्ष्शकृा आहे असे महणण््र् 
पघ्ृ वरचा लो््ंृ पडल् आहे. 

ह्् आपल्् बह�णांच्् व्डाृ सौं्ग्वृा रंग-राच रे सरसेच्प�ृ चा सव र्वध््र� रंग-्ै-शे् ््ंच्् 
पतचा उद््च्ृ ्धा ्धार ््् त्् �वहरृ्च् आूळृ्ृ. व््चे ृरण, रप्चे सुदंर, पफुलल �च 

�चष्पट च्च्ंरा ृा पमद् आपल्् रोर पृाच्् अध �्गास शोंेल अश्र पम्ण्ृ त््ंर् ्ि�ण 

र्ज्ृरव््र् ं्र वह्ृ्च् �च त््ंच््शा गंं ार र्ज््रणा् पशच रवररृ ्च् बहुध् �दवसंर गुंृ लेल� 
असृे. ृा दोघे स््ळार उिृ्ृ. र्ज््ृाल �चर�चर्ळ्् �वं्ग्ं्डूच आलेल� प�ृवमतृे, परर्ष्�् 

दूृ ्ंच्् ंेट�-प�ृंेट�, शतूचं्् ह्ल�र्ल�ंरा रर र् ्् सवर ्््� सरसेच्पृाबरोबर त््ंच्् पतचा सौ. रंग 

ह््ह� गुंृ लेल्् असृ्ृ. त््ंच्् ्जम्च्ंच  ्सवृतरे हसण्् ब्गडण््रे �मतमंडळ असे च्ह�र. डॉ. 
्ंुग ह््ंच्् घर� जेवृ्च् �्ंव् ्ुटंुबा् गपप्गोषट� ्रृ्च् रंग-्ै-शे् ््ंच् जो ््् �वस्व् �्ंव् 
मो्ळेपण् �मळृो ृेवू�र त््ंरा सुट�. सरसेच्प�ृ रंग ््ंर् स्र् परर्ष्�् पतव्वह्र सौं्ग्वृा 
रंग ह््र व्रृ्ृ चा त््र बहुध् उतृरे देृ्ृ. पर्� वमतृपते व्रूच त््ृाल स्र ््ूण््रे ््मह� 
सौ. रंग ह््ंरेर. ्ुरोप चा अमे�र्् ह््ंृाल �वर्र्ंशा चा उल्ू्ल�ंशा रंग ््ंरा ओळख ृ्जा िेवण््रे 

््मह� त््ंच्् पतचा्डेर असृे. बहुृे् सं्ृूच �च मंडळ्ंृूच परर्ष्�् दूृ ्ंशा व् मंा््ंशा संं्षण 

्रृ्च् सौ. रंग ह््र आपल्् सरसेच्पृांच्् �च पृाच्् दुं ्ष््रे ््म ्रृ्ृ. 

वैम्�च् पव्स ह् ृर आज््लच्् प्ट््वरर पूजलेल् आहे. ज्् प्ंृ्रा प्हणा ्र्व््च्् ्््� 
पूव� चुसृे पोरण््स आिवडेह� पुरृ चस ,ृ अश् राचच्् �वसृाणर स्म्ज््च्् दरूदरूच्् प्ंृ्ृ 

आृ् र्रप्र ृ्स्ृ ज्ृ् ्ेृे. रंग द्ंपत््रा सवृतरा र्र �वम्चे आहेृ. त््ृाल ए् इटल�रे 

सव र्वध््र� मुसो�लचा ह््ंचा राचच्् सव र्वध््र््स ंेट �दलेले आहे. सौ. रंग ह्् पव्स्रा �सरदृ् 
चेहमार जय्ृ िेवूच असृ्ृ. सरसेच्पृासह बहुृे् पव्स्ृ त््ंच्् सराव �वं्ग्च्् मुख् 

सम्लोर् महणूच सौं्ग्वृा रंग ह््�ह ज्ृ असृ्ृ. सूरच् �मळृ्र रोड्् �मचाट्ंच्  ्आंृ  

ए्् परंड �वम्च्  ृसराव �वं्ग्ृाल �फरत्् ््् र्ल््सुरद  ्ृा दोघे झप्झप उडू ल्गृ्ृ आ�ण 

ृ्स् दोच ृ्स्ंृ आज ्ुिल्् दरूवरच्् साम् प्ंृ्ृाल सनै््रा पह्णा ्रृ्च् �दसृ्ृ, ृर उद्् 
दसुर्् ्ुिल्् प्ंृ्ृाल �वद््ल्ाच ृरण्ंच् �च सै�च््ंच् राचच्् ‘चवर्ष् सूत्ंरा’ सरं् देृ्च् 
आूळृ्ृ. ह� चवर्ष्सूता सौं्ग्वृा रंग ह््ंचा राचच्् बहुसंख  ्जचृेच्् र्ष्�् ्ृरव््रा 
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रेृच् उतपच ्रण््स्ि� सवृत गवरलेल� आहेृ. वैम्�च् पव्स्संबंधा सौ. रंग आपणर महणृ्ृ ्�, 
जग्ृाल ्ोणत््ह� सतापेत् मा आ््श्ृ अवध् मैल उड्ले आहे असे मल् व्टृे! 

रंग-्ै-शे् ््ंच् परं्ष् अशा ्ेृर च्ह�. ृे जप्चा रोडेसे �श्ले होृे, पण ृेह� आृ् �वसरले आहेृ. 

पण सौं्ग्वृा रंग ह्् अमे�र्ेृ �श्लेल््, ्ुरोपा् ं्ष्ंृ र्बलेल् ,् त््मुळे सरसेच्प�ृ रंग 

ह््ंच्् सवर परर्ष्�् ््रं्र्ंृ रंग हे त््ंच्् पतचाच््र मुखे बोलृ असृ्ृ. �्ंबहुच् सेच्प�ृ 

रंग ््ंरा सौ. रंग ह� ए् वकृमतवशाल अशा र्खाव �जवह्र आहे. सौ. रंग ््ंरे संं्षण रपल असृ्�ह 

स्वध, स्धे असृ्�ह रट्् ल्वूच सोडण्रे असृे. र्ज््रण्च्् उल्ू्ल�ृ अगद� पुूे म्गे 

रम्ण््ंृ त््ंच् आ्ुष््र् �जवंृपण् व्टृो आ�ण ृसे ए्् र्ष््च्् पुूे रम्ण््व्रूच र्हूर 

च्े असे ृेज�ह राचच्् सुदैव्चे सौ. रंग ््ंच््मर्े आहे. 

( २ ) 

सौं्ग्वृा मुसो�लचा 
राचरे सव र्वध््र� जसे रंग-्ै-शे्, ृसेर इटल�रे सव र्वध््र� मुसो�लचा. आज राच सवृंत असल् ृर� 
दबुळ्, दुं ंगलेल्! इटल� सवृंतर चवहे ृर आजच्् पबळ र्ष््ंृल् ए् पबळ, ज�्षणु जेृ्! त््मुळे 

आज रंग-्ै-शे्पेत्ं मुसो�लचार् दर्र् �च बलब्ल  ् जग्ृ अवध् झ्लेल् असण्रर. ््रण 

मचुष््रे मोिेपण �च ्ृमरतव हे बहुध् त््च्् र्ष््च्् मोिेपण्च्् �च ्ृमरतव्च्् प्््वर अरव् 
रबुररर््वरर अवध�षिलेले असृे. र्ष््रे बळ, वररसव, प�ृषि् मोि� असल� ्� त््ृाल व्कृारा 
प�ृषि्, बळ चा वररसव मुळ्ृ असृे त््हूचह� ज्सृ उि्वद्र �दसृे. पं्वा िरृे. दबुरळ राचच्् 
सव र्वध््र र््रे ्््र अवध् ्ि�ण असृ्ं�ह आ�ण ृे ्रच द्ख�वण््ृ त््ल् अवध् �चर्श्, ्षट 

सह्वे ल्गृ असृ्ं�ह, आजच्् दबुरळ राचच्् सव र्वध््र� रंग हूच पबळ इटल�र् सव र्वध््र� 
मुसो�लचा अवध् पं्वा व्ट्व्, जगंर त््र् दर्र् पसर्व् �च त््र् ग्ज्व्ज् अवध् वह्व् हे 

स्ह�ज्र आहे. सवृत मुसो�लचारे व्�कृमतवह� अस्म्न्र आहे. 

पण, राचच्् सव र्वध््र र््पेत्ं इटल�र् सव र्वध््र� त््च्् र्ष््च्् पबळृेमुळे जस् अवध् 

बलश्ल� �च �द�गवज्ा आहे ृशार त्् इटल�च्् सव र्वध््र र््रा पतचाह� राचच्् सव र्वध््र र््च्् 
पतचाहूच अवध् र्ज््रणा �च र्ष्�् व््प्र् ं्र उरलण्र� अस्वा अस् ्ुण्र् ृ र्  सहजार 

झ्ल््स ृो म्त स्फ रु्�र् िरण्र आहे! ्् अर� सौं्ग्वृा मुसो�लचा रोर च्ह�, इृ्ेर चवहे, ृर 

ृा ए् अ�ृश् स्धा, ्ुटंुब्च्् द्र् ब्हेर प्ऊल�ह च ट््ण्र�, अगद� अतरशत ए् ‘गम�हणा’ आहे. 

�ृल् र्ज््रण्च्् उल्ू्ल�ंृ ्ेवह्ं� ह सर्च चवहृे, �ृल् त्् सर्च्रा ह्व�ह च्ह�. इृ्ेर चवहे 

ृर ए् प््ररा च्वड आहे. 

मुसो�लचारे लगच झ्ले ृेवह्ं ृो ए्् लोह्र्र् मुलग् होृ्. र्जध्चाृ त््ल् ्ोणाह� र्ज्�् 

वृुरळ्ृ ओळखाृ चवहृे. सौं्ग्वृा मुसो�लचा ह� त्् लोह्र्रा सूच ्ेवढ््र पदवाचे त्् 
स्सरम्हेर्ंच्् लह्च लह्च ग्वा ओळखल� ज्ृ होृा. आज मुसो�लचा इटल�च्् स्म्ज््र् ए् 

�द�गवज्ा सव र्वध््र� झ्ल् आहे. पण त््रा ृा गम�हणा? ृा अजूच�ह आपल्् त्् मुळच्् पदवाल् 
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वर्टूच आहे. ृा आज�ह ए्् लोह्र्रा सूच आहे ृा आहे! �ृर् ृो स्सर् सर्् आपल्् ग्वा ए् 

लह्चसे द्ररे दु् ्च र्लवाृ असूच सौं्ग्वृा मुसो�लचाल  ् त्् आपल्् वमरद स्सरर््च्् घर� 
च्ंदण््रा �जृ्� आवड आहे �ृृ्� �ृच्् �द�गवज्ा पृाच्् रोममधाल अचे् र्जव्ड््ंमर्े 

च्ंद्व््रा चसृे! �ृच्् पृारा र्ष््च्् सव�चर पद्वर सर्पच् झ्ल� ृेवह्ं र्जघर्ण््ृाल 

रोर्ृाल रोर र्ज�सत््ंच् चा सरद्रणांच् जा पदवा �मळृे ृा ‘डोच्’ ह� पदवा त््ंच् �मळ्ल�, परंृु 

�ृल् त्् पदवामुळे अगद� ग्ंगरल््स्रखे होऊच गेले. मोल्रणाल् अ्सम्ृ ंरजर� पैिणा चेस�वल� 
ृर ृा जशा अगद� ग�धळलेल� �दसृे, बुजृे, �ृच्् चेहमाच्् गुडं््प्�ृ  ऐट�र् ््सोट् म्रलेल्् 
लुगड््ृ ृा �जृ्� उि्वद्र �दसृे चा ट्प�टपाचे र्लृे त््हूच त्् ंरजर� पैिणामुळे ृा उलट 

अगद� गब्ळा �दस ूल्गृे, ृशा ््ह�शा �सरृा त्् स्र्् लोह्र्च्् सुचेस जो ृो सरद्र�ण ब्ई, 

सव र्वध््र�ण मह्श््, शामृा, पंम�ृ रोर रोर उपपदे ल्वूच पण्म ू ल्गल् ृेवह्ं �सत््ंचा 
गजबजलेल्् त्् अ�ंज्ृ ललच्ंच्् रव््ंृ सौं्ग्वृा मुसो�लचारा�ह झ्ल�. र्शेल हे �ृरे पूव�रे 

स्धे च्व �ृल् अजूच आवडृे. ‘डोच् र्शेल मह्श््’ असे ्ोणा लल््र ल्गृ्र ृा अगद� 
ब्वरल््स्रखा होृे आ�ण शक् �ृृक्् तवरेचे त्् र्जव्ड््ृाल रोर ललच्ंच्् सरद्र� रव््ंृ ूच 

व् र्जसं्ंृूच अंग ््ूूच �ृच्् त्् आवडत्् स्र्् घर्ृ मो्ळेपणा च्ंदण््स �चघूच ज्ृे. 

सौं्ग्वृा रंग ््ंच् एख्द्् महतव्च्् र्ष् मंा््च्् र्जसंेृ बोल्वणे च आले, ृर र्ग ्ेईल; 

पण सौं्ग्वृा र्शेलल् ए् सं् ट टळल््स्रखे व्टेल! �्ंबहुच् �ृच्् उभ्् जनम्ृ �ृचे पध्च 

मडंळ्च्् बैि्�ृ प्् अस् ट््लेल  ्च्ह�, �्ंव् ृे �ृ्डे र्ज््रण र्ज््रण महणजे ््् र्लले 

आहे ््रा �ृचे ्धा रौ्शा सुरद् ्ेल� च्ह�. �ृच्् र्ज्धुरंधर पृाच्् चा ्ुटंुब्च्् �जव्स अप्् 

�्ंव् गमह् सुख्सम्ध्च्स व्त्् ्ेण््र् संंव ज््ृ असेल, ृेवू� उल्ू्ल ््् ृा र्शेलब्ई 

वरंृ ्पूवर्  �वर्रृाल; ऐ्ृाल; पण ृे�ह ए् वरंृ ्जच् ब्ृमा महणूच त्् उल्ू्ल��वष्ा आपल्् 
पृाशा व् इृर ्ोण्शा ््ह� व्ट्घ्ट, ्ट्ट व् ्ट ्रच सवृत त््ृ बोट खुपसण््ंस्ि� चवहे! ्् 
््मा जा �ृरा आवड, ृार �ृच्् पृारा�ह. सव र्वध््र� मुसो�लचाचे आपल्् ह्् गम�हणाल् ्ेवह्ंह� 
स्वरज�च् व् र्ज्�् उल्ू्ल�ृ गोवलेले च्ह�. �्ंव् स्वरज�च् दषट�समोर र्ट्म्ट्ृ �मर�वलेले 

च्ह�. त््ंच्् मूळच्् ग्व्हूच ््ह� वष र्पूव� मुसो�लचाचे र्शेलब्ईसह आपले ्ुटंुब रोमल् आणलेले 

असले ृर� देखाल ृेराल ्ोणच््ह� र्जव्ड््ृ व् अवध््र� प्स्द्ंृ शामृा र्शेल र्हण््स म्न् 

होईच्. इटल�ृाल स्रर्् प्स्द्च्् �्लल्् �ृच्् ्ट�शा खळखळृ असृ्ं ृा इटल�च्् 
सव र्वधश्सत््रा ं्् र् शामृा र्शेल त्् र्जव्ड््च्् �्लल्् परृ ्रच रोमलगृच्् ए्् 
लह्चश् उपचगर्ृ ए्् अगद� स्र्् �च श्ंृ घर्ृ र्ह्ण््स गेल�. त्् पोट र्�पआ उपचगर्ृ 

घर््म्ृ रूर झ्लेल� ए् अत्ंृ  मुखसृंं �च सौम् ब्ई �ृच्् घर्वरच ज्ण्र र्् ्ेण्र र््ंच् ्ेवह्ं 
्ेवह्ं �दसृे. ृार र्शेल, इटल�च्् अवधश्सत््रा अध �्गा, �दगजेत्् मुसो�लचारा पतचा,‘डोच्’ र्शेल 

हो्त हे स्ंवगृले ृर��ह ्ोण्स खरे व्टण्र च्ह�, व्टृ च्ह�. 
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स्रर्् ्ुरोप्ल् आपल्् ध�टगंण ध्डस्चे ृ�ड्ृ बोट घ्ल्व््स ल्वण्र र्् मुसो�लचारा ं्् र् 
सौं्ग्वृा मुसो�लचा आहे ृर� ्शा हे पह्ण््रा इचछ् स्रर्् ्ुरोपल् असण्रर. ्ुरोपरे शे्डो 
मुदण व्ृ र्ह्र �ृल् पह्व््स ्ेृ्ृ रोमल्! पण र्जव्ड््ृूच, र्जसं्ंृूच, र्ष्ोतसव्ंृूच, 

मोिमोि्् सरद्र� च्र्ंृूच, च्ट््ल््ंृूच, ंोजच्ल््ंृूच जेरे जेरे र्ण्् मह्र्ण््, र्ज�सत््, 
र्ष््वध््र र््ंच्् ं्् र् स्रख्् झळ््व््च््, ृेरे ृेरे ्ुरोपच्् व्ृ र्हर्ंच् डोच् र्शेल म्त ््ह� 
स्पडण्र� चसृे. �ृच्् त्् लह्चश् पोट र्�पआ ग्वा ज्ऊच बसले ृर� देखाल �हडंृ् �फरृ् 
स्वरज�च्पणे ृा फ्रशा आूळणे ्ि�ण! आूळल�र ृर स््ळा ृेवू� आूळृे. ग्डा, घोड्, 
मोट्र�ृूच व्र् ख्ण््स सल�ल �चघ्ल� असृ्च्? छे! �ृच्् मुल्ब्ळ्ंस्ि� ृ्जे मध, ं्जाप्ल्, 
म्ंस, मचछर पंम�ृ सपै्््रे अवश् ृे स्म्च सवृत प्रखूच घेण््स्ि�, ए्् ह्ृा �पशवा व् परडा 
घेऊच एख्द्् ्ुळव्�डणासह ह्् लह्च उपचगर्च्् ं्जाब्ज्र्ृ ज्ृ्च्! 
�ृर् सवं्व अगद� ृोळ्म्स् ृोलूच बोलण््र् पडल्. त््मुळे �ृच््शा पटार् बोल्  ्मचुष् जर� 
बोल्व््स गेल् ृर� बोलणे व्ू�वणे अशक् होृे. अगद� ्सलेले व्ृ र्ह्र �ृच्् ृ�डूच र्र शबद 

््ूूच घेण््रा वेळ आल� ्� बफ र्स्रखे रंड होऊच ज्ृ्ृ. ‘हो’ �्ंव् ‘च्ह�’ इृ्े ए्द् ृा 
्श्�वष्ाह� महण्ल� ्� ृो �वष् संपल  ्असे समज्वे. ह् �ृर् अबोल् सवं्व सुरद् रोरवार् च्ह�, 
ऐट�र् च्ह�, ृर अगद� सं् ोरा स्धेपण्र्. 
मुसो�लचासह त््ंच्् पतचा ्ेवह्ंह� आंृ रर्ष्�् र्जप�रव्र्ंच्् �्ंव् र्जदूृ ्ंच्् मोिमोठ्् 
ंोजचसम्रंं्ृ व् मह्सं्ंृ ज्ृ च्ह�ृ. ्ुरोप्ृ प�ृसमवेृ पतचा ह� बहुध् अश् ज�च् 

सम्रंं्ृूच ं्ग घेृे, त््मुळे र्शेलब्ई पृासह ्् ्ेृ चसृ्ृ ््रा पमचछ् होृे. त््ृह� रोर्ंच्् 
ं्् र्ह� रोर असृ्ृ, ह� जा ए् लौ�्् अपेत् स्म्न्ृत रू आहे �ृल् जेवह् अपव्द ्ेृो आ�ण 

एख्द्् रोर पुरष्रा सता �ृच््ृ एख्द� स्वरज�च  ् ्ोग्ृ् �्ंव् ्ृमरतव चसल््मुळे सहजार 

फ्रशा पुूे ्ेृ च्ह�; ृेवह् स्म्न् लो््ंमर्े सुरद् अशा ए् �्ंवदनृा पसरृ ज्ृे ्� त्् रोर 
पुरष््डूचर त््च्् पतचारा हेट्ळणा होृ असल््मुळे ृा ृशा म्गे पडल� अस्वा. घर्ंृल्् घर्ंृ ृा 
ृशा म्गे सवृतच्् इचछेचेर रह्ृ असृ् �र््मटे्डा गपप्ब्जा महणृे ्� �ृल ,् �ृच्् रोर 
पृाचेर ्�डूच िेवले अस्वे. �ृर् ््ह�ृर� छळ होृ अस्व्. मुसो�लचास्रख्  ्पं्वश्ल� पुरष्च्् 
र्शेलब्ईस्रख्् ह्् अगद� स्र्् च स्म्न् पतचा �वष्ा�ह त््र ््रण्मुळे ृशार ए् ्ुजबूज 

्ुिे ्ुिे ए्ू ्ेृे ्� - र्शेलब्ईरा मुसो�लचा्डूच हेट्ळणा होृ अस्वा, ृा मच्ृ ्ुूृ अस्वा, 
त््च्् स्ंग्ृा र्ष्�् व् ज�च् सम्रंं्ृ ज्ण््रा �ृल् अचु�्र चस्वा, त्् पृा-पतचामर्े 

््ह�ृर� वैमचस् अस्वे! 

पण खर� गोषट ृशा च्ह�. मुसो�लचारे गमह महणजे ्ौटंुाब् आचदं्रे म्हेरघर आहे. घर््म, 

मुल्ब्ळ्ंरे संगोपच, पृारा शशूुष् आ�ण ्ुटंुब्रे �च द्सद्सांरे प�रप्लच ह�र �सत््ंरा परम चा 
पमुख ्ृरव् होृ अशा र्शेलब्ईरा सवृतरार �चषि् आहे. आवड आहे. मुसो�लचाराह� ृार आवड आहे. 

त््मुळे ृे द्ंपत् पेम्चे चा आचदं्चे च्ंदृ आहे. र्ज््रण्ृ पं्व प्डण््स्रखे लो् ्ोणृेह� 
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व्�कृमतव अंगा चसृ्�ह ्ेवळ आपल� पतचा जग्पुूे ््वा महणूचर �ृल् र्ष्््रण्ंृ उि्िेवा ्र 

देण्र र्् आचदं�ब्�स्रख्् ब्ईलवेड्पेत् मुसो�लचा �च त््च्् ह्् सू� पतचारे उरलेल ृेर ्ृरव् 

्र�ृ र्हूच फु्ट �्ृ�रा ह्व च धरण्रे हे �चरपेततवर खरर्् रोरवारे लतण आहे, मुसो�लचारा पतचा 
गम�हणा ्् च्त््चेर खरे खरे रोरपण सपं्द�ृ आहे. �ृर् पृा जस् देशधुरंधर चेृ् आहे ृसेर �ृरे 

पुतह� ए्�चषि देशवार आहेृ. �ृच्् दोनह� पुत्ंचा अ्बासाचा्च ्ुरद्ृ वैम्�च् स्हस्रा पर्््षि् 
्रच द्ख�वल�. र्ज््रे सूत ज््च्् ह्ृा ृो पुरष रोर आहेर, पण प्ळण््रा दोर� �जच्् ह्ृा ृा 
सता ््ह� ्मा रोर चवहे! 

( ३ ) 

अ्ाबसाचा््रे सम्ट र्सृफ्र� 
््ंरा सम्�ा 
लेख �लह्व््रे िरले ृेवह् ‘अ्ाबसाचा््रा �वद्म्च सम्�ा’ ह् मरळ् मच्ृ ्ोजल्. ृो �लहूच 

््ू�ृो, जा �वद्म्च सम्�ा होृा ृा अ्सम्ृ ए्् �दवस्च्् ृ्रेृ ‘�वगृ सम्�ा’ झ्ल�! श्ई 

व्ळृ् व्ळृ् सम्�ा पद्वरच पदच्ुृ झ्ल� ृा ाबर्र�! पण अ्ाबसाचा््रा �वद्म्च सम्�ा आहे 

ृर� ्शा, ृा म्�हृा पूव� �ज�्सेचे जशा हवाशा व्टे ृशार आृ् बोलृ्ं बोलृ्ं सम्�ारा जा ाबर्र� 
स्धा सता होऊच गेल�, ृा अ्ाबसाचा््रा �वगृ सम्�ा होृा ृर� ्शा? अशा �ृरा �वर्रपूस रौ्स 

असेल ृो ्रण्रर! ््स्ि� ्् लेख्ृ �ृर्ह� प�रर् ्रच देृ आहे. 

एख्दे र्ष् ्धा ्धा पर्कम्चे ्ुरद लूूच�ह पर्ंूृ होृे, ृसेर ाबर्रे अ्ाबसाचा््! असेह� महण्वसे 

व्टृे. पण गेल� द�डशे वष� आपल� �सरृा सुध्रच त््च््ंोवृा �घरट्् घ्लण्रर्् ्ुरोपच्् 
बरोबर�चे स्मथ्र �मळ�वण््रा सधंा ह्ृा असूचह� त्् सम्ट्चे चा त्् र्ष््चे ृा गम्वण््र्, 
दबुळेरे दबुळे, धमरं ोळेरे धमरं ोळे, दगडध�डे फे्ण्र र्् श�द्ड �शप्््र् श�द्ड �शप्ई र्हण््रे जे प्प 

अ्ाबसाचा््चे ्ेले त््रे ्ोग् ृे प््�यरृ �चसग र्च े त््स �दले असेर महणणे ं्ग पडृे. त््र 

अवधाृ जर जप्च झटपट उिूच ्ुरोपच्् �व�्च्शा �व�्च्चे, व््प्र्शा व््प्र्चे, ृलव्र�शा 
ृलव्र�चे, बेडर्शा बेडर्चे, �वम्च्शा �वम्च्चे, ृ�ड देऊच जगू श्ल्, ृर ््् अ्ाबसाचा्् जगल् 
चसृ्? पण ृो चुसृ् ब््बल्ृाल प्ररच् ्र�ृ बसल्! गडं,े ृ्ईृ, दोरे ह््ंच्् पसर्मुळे त्् 
अ्ाबसाचा््ंृ मशाचगनस-�वम्च्ंपेत् अवध् पसर! हज्रो �ंतुणा जनमंर चुसत्् ब््बल 

व्रण्र र्् �च �ंतुप्द� लो््ंच् चवसस्््स्�द ं््ड उप्््ंच् उपदेशाृ पडलेले! सवृत 
अ्ाबसाचा्च्ंचा ज्् ज्् र्चट� टोळ्् पूव� �जं्ल्् त््ंच् त््ंच् वंशपरंपर् गुल्म ्ेलेले आहे. 

आज�ह ृे सहसत्ववध गुल्म त्् देश्ृ त्् ब्दशह्च्् सतृेख्ल� �खरपृ होृे. दसुर र््ंर् ‘धमर’ 
देखाल ह््र अ्ाबसाचा्च र्जवशं्चे बळ्चे �हर्वूच त््ंच् बल्त््र्चे झटपट �खसृ्वले होृे! ृेर हे 

लो् आृ् त्् पबळ इटल�च्् बळ्च्् ट्रेख्ल� सवृत गुल्म होऊच पडले. आृ् आमच््वर 
बल्त््र झ्ल्. �वम्चे, बॉमब, �वषधूर चवहृ् हो आमच््प्शा, असे रडूच ््् उप्ोग? जग्ल् द्् 
््वा महणूच जग्पुूे ग्ररह्णा ्र�ृ रह्णे ं्ग पड्वे हेर ए् र्ष्�् प्प आहे! 
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ह्् प्प्मुळे र्ज् गम्वल््चंृ र�ह आपल््वर झ्लेल्् अन््््रे ग्ररह्णे देव्पुूे ्रण््स 

अ्ाबसाचा््रा ृा �वगृ मह्र्णा प्लेसट्इचल  ्ज्ृ आहे! प्लेसट्इच महणजे अ्ाबसाचा्च �खसृा 
�सत््ंरा पुण्ंू�म, धमरं ू�म, ््शा! ृेरे ज्ऊच त्् प�वत म�ंदर्ृ अत्ंृ  उचर अश् �खसृा 
पुरो�हृ््डूच अ्ाबसाचा््च्् वृाचे देव्स त्् महणे प्वररण्र आहेृ ्�,‘र्ज् परृ दे! पण त्् 
�वसरृ्ृ ्�, 
‘देवह� दबुळ््ंरे ्� / असण्र �्ृा बळा!’  
अ्ाबसाचा्च ब्दशह्च्् अभ्ररचेरा र्ष्सघं जा संं्वच् ्रण्र �ृृ्� देखाल ह्् अ्ाबसाचा्च 

ब्दश्�हणाच्् प्ररचेरा संं्वच् सवग रृ् ाल देवदूृ संघ व् सव्मेव देव ्रण्र च्ह�! न््््र्र पशच 

असृ् ृर देव्चे त्् ब्दश्�हणाच्् �सहं्सच्र् इटल�च्् बॉमब गोळ््ंचा परम मूळ्ंृ र रक््रूर 
्् होऊ �दल् असृ्? पण ृे ््ह� ए् च समजृ् ृा पदच्ूृ र्णा प्लेसट्इचल् ज्ऊच ज्् देव्चे 

र्ज् बुडू �दले त््र देव्पुूे ग्ररह्णे ्रण्र आहे ्� - र्ज् परृ दे! इृ्� ृा धमरं ोळा आहे! 

उपलबध आहे त्् म्�हृावरच ह्् र्णार् जर ््ह� �वशेष असेल ृर ृो �ृर् ह् ब्््� 
धमरं ोळेपण्र ््् ृो हो्! �ृचे पूव��ह ए्द् सम्�ा असृ् मोठ्् ड्मडौल्चे प्लेसट्इच - 

जेरसलेमरा ््त् ्ेल� होृा. आपल्् देश्ृ ररर�च प्द� ््ंर् मूळर्र धुम््ूळ असृ्च् �ृचे चवा 
रर� ब्ंध�वल�. पण चवाच परदृारा सनै् �्ंव् शसत्सत े व्ू�वल� च्ह�ृ. �वम्चे बच�वल� च्ह�ृ. 

इटल�शा आज पंरवास वष� स्रखा ्ट्ट र्लू असृ्ं �ृल् शह देण््स्ि� मशाचगनसर् ए्ह� 
््रख्च् ््ूणे �ृरे ्ोण्ल् अवश् व्टले च्ह�. प्ररचेव्र� इटल�ल् प्द्क्ंृ ्रण््रा शक्ृ् 
त््ंच् व्टल� ्� ््् ्ळृ च्ह�! 
ह� अ्ाबसाचा््रा मह्र्णा मर्म उंरारा, सड् ब्ंर््रा आ�ण गंं ार मुदेरा पौू म�हल् आहे. ज्ू 
लो््ंच्् पूव�च्् परदृापम्णे ृा जेवह् ब्हेर �चघृे, ृेवह् अंग्वर ओूलेल्् ए्् रेशमा अवगुंिच्ंृ 

चख�शख्नृ झ््लेल� असृे. घर्ंृ उंरा वसत्ंरे लहंग््स्रखे ए् चेसण आ�ण ए् ‘छमम्’ च्व्र् 
झग् घ्लृे. ह्ृा �वणलेले सुब् चता््म �ृल् आवडृे. �ृचे र्ष्�् आरोग् सुध्रण््स्ि� ए् 

रगण्ल् सर्पले. ध्�मर्  �शतण महणजे ब््बल �शतण - व्ू्वे महणूच ््ह� श्ळ् ््ूल््. �ृच्् 
सवृतच्् प्स्द्ृ आ�ण प्शवररर्ंृ पूव� �जं्लेल््ंर ेवंशज असे अचे् गुल्म र्बृ असृ. आज �ृरे 

र्ष् इटल�चे �जं्ल््मुळे र्ज्�् अर� ृर� ृा�ह ए् गुल्मर झ्ल� आहे! 

ृा जग्ृ ्धा �मसळल�र च्ह�. �ृच्् म्ग्सलेल्  ् देश्रा देखाल �जरे ्ोण्स म्�हृा चसे �ृरे 

त््रा र्णा महणूच �ृरा व्सृपुसृ जग्ृ ्शा होण्र? अवगुंिच्ृ गुरफटलेल्् ्् अ्ाबसाचा््च्् 
मह्र्णारे अ�सृतव इटल�च्् ्् रू्ओू�मुळेर ््् ृे जगृ्स परम ्ळले. आ�ण ्ळले च ्ळले 

ृोर मह्र्णा महणूच असलेले ृे �ृरे अ�सृतव च्ह�से�ह झ्ले. त्् ्ळण्् च ्ळण््च्् मधल्् 
रम्ेृ �ृच्् �वष्ा जग्स जे ््ह� ्ळले ृे वर �दले आहे. त््हूच ््ह� फ्रसे ज्सृ व् �चर्ळे 

च्ह�! ( सता म्�स्- जूच १९३६ ) 


