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प्रस्तावना
हहदू आहि ब्राह्मि या पुस्तकाची ही दु सरी आवृत्ती आहे . पहहली आवृत्ती घाईने प्रहसद्ध करावी

लागल्याने ग्रंथाची पूती झाली नव्हती ती आता केली आहे .

हहदू आहि ब्राह्मि या नावावरून कांहींचा गैरसमज होिार आहे . ब्राह्मि हे हहदू नाहीत काय असे

आमहांस हकत्येक घुश्शाने हवचारतील व तसे कैक लोकांनी हवचारले ही आहे . या प्रश्नाचे सरळ उत्तर हे
आहे . ब्राह्मिांचा धमप हनराळा आहे व (इतर) हहदूचा धमप हनराळा आहे . ब्राह्मि हे हहदू चे उपाध्याय असले

तरी दोघेही एकाच धमाचे नाहीत; जसे सामवेद्ांचा उपाध्याय ऋग्वेदीही चालतो; पि यजमान व उपाध्याय
एक वेदाचे नसतात. हकवा बऱ्याच खेडेगावात मुसलमान मुलाण्याने हलाल केल्याहशवाय मांस खाण्याचा
प्रघात नाही तरी मुलािी व हहदू यांचा धमप एक नाही; तसे.

चालीरीती, आचारहवचार, धमपहवधी, पोशाख वगैरेवरून या दोघांमधील भेदभाव या पुस्तकांत हसद्ध

केला आहे , तो इहतहासावरूनही हसद्ध कहरता येईल. आपि आता महाराष्ट्रापुरताच हवचार करू. आयप व
अनायप महिजे द्रहवडीलोक यांचा झगडा प्रहसद्धच आहे . यांच्या चालीरीती वेगळ्या, यांचे धमप वेगळे , यांचे
आचारहवचार हनरहनराळे . आयांनी अनायांना हजहकले , हकवा अनायांनी आयांचा श्रेष्ठपिा मान्य केला असे

महटले तरी चाले ल. या योगाने या दोन जातींत बराच हवचारहवहनमय व हमश्रि झाले . द्रहवडांची संख्या
आयांच्या संख्येच्या हकतीतरी पट मोठी होती, तरी आयांच्या संस्कृतीस त्यांना मान वाकवावी लागलीच.
ब्राह्मिाकडे इतरांचे उपाध्यायपि कसे आले हे या हववेचनाने कळू न येते.

पि सध्याचे महाराष्ट्रीय ब्राह्मि सवपच आयप आहे त असेही नाही. ते तर द्रहवड असेच ओळखले

जातात. तथाहप यांच्या अंगातआयांच्या रक्ताचा अंशही नाही असे महिता येिार नाही. जे थोडे आयप इकडे

आले त्यांनी इकडच्या बायकांशी संबंध करून काही घराण्यांचा स्नेह संपादन केला व अशा घराण्यांत आयप

संस्कृतीचा जास्त फैलाव झाला व ती सवप घरािी क्रमाने आयप बनली. महिजे मूळच्या आयांत व नव्या
आयांत काही फरकच राहहला नाही. अरब लोक इकडे येऊन त्यांनी मुसलमानी धमाचा प्रसार केल्यावरही
असाच प्रकार हदसून आला. मूळच्या आले ल्या अरबांचे वंशज कोिते व इकडचे मुसलमान कोिते हे

ओळखिे हजतके अशक्य आहे हततकेच अशक्य अस्सल आयप व द्रहवडी नकली आयप यांना ओळखून काढिे
आहे .

यावर कोिी शंका घेईल की, अहो, महाराष्ट्र ब्राह्मि हे जर मुळापासूनच द्रहवड तर मग ते इतर

हहदू एकच असल्याने या ब्राह्मिांच्या हवरुद्ध तक्रार करण्यास हहदू स कारिच नाही. दोघांमध्ये

परस्पराहवषयी सहानु भत
ू ी राहिारच. याला उत्तर दे िे काही कठीि नाही. श्रेष्ठ पदवीला चढल्यावर

आपल्या पूवीच्या सोबत्याला हवसरिारे , इतकेच नव्हे तर त्यांचा द्वे ष करिारे हमे ष नजरे स येतात.
मुसलमान झाले ल्या हिस्ती लोकांच्या याहनसारी तुकी पलटिी हिस्ती लोकांचा कसा छळ करीत हे

प्रहसद्धच आहे . ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ होत असतो’, याच न्यायाने या नकली द्रहवडी आयांनी

आपल्या पूवीच्या बंधूस व त्यांच्या संततीस फार वाईट रीतीने वागहवले आहे . उत्तरेकडील आयपब्राह्मिांस
शूद्राची पक्की रसोई महिजे तळले ले पदाथप चालतात पि या बनावट आयांना शूद्र इतके जवळ यावे हे इष्ट
नाही. हतकडे शूद्रांचे पािी हपण्यास चालते . येथे स्नानास दे खील उपयोगी नाही. अशा प्रकारे या नूतन
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आयांनी महिजे ब्राह्मिांनी आपल्या पूवीच्या गुरूवरही ताि केली आहे . महाराष्ट्रातील जातीभेदांचे रूपांतर
तीव्र जातीद्वे षांत कसे झाले हे यावरून समजून येते.

मूळचे आले ले ब्राह्मि व त्यांच्या संसगाने बनले ले ब्राह्मि यांच्यामध्ये व हहदूत सवप बाबतीत

हदसिारा भेद याप्रमािे हजारो वषांचा आहे व तो इतका आंगवळिी पडला आहे की, आमच्याब्राह्मि बंधूंस
तो हदसेनासाच झाला आहे . तो त्यांच्या नजरे स ठळकपिे यावा, मागे झाले ते गेले, यापुढे तरी उघडपिे

पुढे हदसिारा अन्याय करिे सोडावयाचे अशी सुबुद्धी त्यांना उत्पन्न व्हावी, हा या पुस्तकाचा उद्देश आहे .

जाहतजातीत द्वे ष वाढवावा अशी आमची हबलकूल इच्छा नाही. जाहतद्वे ष मूळाचाच आहे , तो उघडा करून
नाहीसा करावयास पाहहजे. त्यावर पांघरून घालू न त्या आगीला धुमसत ठे वल्यास एखादे वळ
े ी मोठा भडका
होईल हे हवसरता कामा नये.

धार्ममक बाबतीत हहदूंना ब्राह्मिाइतके अहधकार नाहीत असे ब्राह्मिीधमप प्रहतपादीत आहे , ही

हनव्वळ लबाडी व फसवेहगरी आहे याची जािीव पटावी व मानवी प्राण्यांचे नैसर्मगक हक्क उपभोगिे योग्य
आहे अशी भावना व्हावी हा या पुस्तकाचा हे तू आहे , तो सत्यमंगल परमात्मा सफल करो.
———
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प. लो. कृष्ट्िराव पाुंडुरुं ग भाले कर याुंचे सुंणिप्त चणरत्र
प. लो. कृष्ट्िराव पांडुरंग भाले कर यांचे संहिप्त चहरत्र प्रहसद्ध करिे महिजे सत्यशोधक समाजाचा

आतापयंतचा संहिप्त इहतहास प्रहसद्ध करिे होय. भाले करांचे सगळे चहरत्र सत्यशोधक समाजमय आहे . ते
हवस्तृत आहे . त्यातील काही हवशेष महत्वाच्या गोष्टींचे येथे आमही हववेचन करिार आहोत.

कृष्ट्िराव जातीचे फुलमाळी (दहििी) होते . त्यांचा जन्म पुण्यानजीक भांबुडे या गांवी सन १८५०

या वषी झाला. यांचे वडील पांडुरंगराव हडस्ट्स्रक्ट कोटात सरकारी नोकर होते . काही हदवस भत्ते
कारकूनकी करून पुढे ते गांवरहजस्रार झाले . हे एकहनष्ठ वारकरी होते .

कृष्ट्िरावांची मातोश्री कृष्ट्िरावांच्या बालपिीच वारली. पुढे त्यांचे वडीलही सन १८६६ साली

हनवतपले! या सुमारास कृष्ट्िराव पुिे रहववार पेठेत हमशन–स्कूलमध्ये इंग्रजी चौथी इयत्ता हशकत होते.

वडलांच्या आकस्ट्स्मक मृत्यूमुळे त्यांच्या हशििात व्यत्यय आला. तरी कृष्ट्िरावांचे वडील बंधू रामचंद्रराव
यांनी आिखी दोन वषे शाळे त ठे वण्याचे काम कष्टाने पार पाडले . हयगय होऊ हदली नाही. परंतु घरच्या
गहरबीमुळे कृष्ट्िरावास पुिे हड. जज्ज कोटांतील इंग्रजी ऑहफसात उमे दवारी करावी लागली. कृष्ट्िराव

जात्याच तीक्ष्ि बुद्धीचे असल्यामुळे व त्यांस अल्पवयातच हवपत्तीची आच बसल्यामुळे, त्यांच्या मनाचा कल
आपल्यासारख्या हवपन्नावस्थेत हखतपत पडले ल्या बहु जनसमुहाकडे वळला. त्याच सुमारास पुण्यास

सत्यशोधक समाजाची चळवळ सुरू झाली होती. कृष्ट्िराव त्या चळवळीत सन १८७४ साली जाऊन
हमळाले . पि सत्यशोधक समाज हा काही पोट भरण्याचा धंदा नव्हता! आहि समाजात सामील झाल्याने

कृष्ट्िरावांची जीवन हववंचना दू र झाली असेही नाही. सन १८७५ साली मे . रामचंद्र हरी हशदे , कै. जोतीराव
फुले आहि कृष्ट्िराव यांनी “पुना कमर्मशयल अँड कंराकहटग कंपनी” हे नाव धारि करून खडकवासला
कॅनाल राईट बयांकचे कंत्राट घेतले .

या सुमारास मुंबईतील काही ऐपतदार व समजुतदार तेलगू मंडळीने , पुण्याच्या नूतन सत्यशोधक

समाजाचा अभ्युदय व्हावा, व त्याच्या तत्तवांचा मागासले ल्या लोकांत प्रसार व्हावा, या उदात्त उद्देशाने
आपसात वगपिी करून, सुमारे १,८०० रुपयांचे छापखान्याचे सवप सामान खरे दी करून ते पुिे सत्यशोधक

समाजाकडे १८७५ त पाठवून हदले . पुण्यासारख्या ब्राह्मि वस्तीच्या शहरात, त्यांच्याहवरुद्ध मते प्रहतपादन
करिारे साप्ताहहक सुरू करिे सामान्य काम नाही. हे पुण्यातील सवप पुढारी मंडळीस कळू न चुकले होते

आहि महिूनच ते मांजराच्या गळ्यात घांट कोिी बांधावी या हवचारात पडले . अशी दोन वषे गेली. शेवटी

रास्त्याच्या पेठेत रा. ब. हवरजंगमयाया यांच्या हदवािखान्यांत सभा भरली. पत्र कोठे व कुिी चालू करावे
याबद्दल बरीचचचा झाली. तीत कृष्ट्िरावांनी छापखान्याचे सवप सामान भाड्याने माहगतले ! व वतपमानपत्र मी

प्रहसद्ध करतो महिून सवांस कळहवले . पि दोन वषे छापखाना पडू न रहाण्यास ज्या एका गृहस्थाची

अहं मन्यता कारि झाली होती, ते च सदगृहस्थ यावेळीही आडवे पडले ! त्यांना वाटले की, जर कृष्ट्िरावांनी
पत्र सुरू केले तर माझ्या वृद्धपिावर व शु भ्र केसांवर भ्याडपिाचा काळाकुट्ट डाग पडे ल. अथात मला

पहरहचत जनात तोंड दाखहवता येिार नाही. असा जवळचा हवचार करून, व भलत्यासलत्या शंका काढू न,
कृष्ट्िरावांना छापखाना हमळू हदला नाही! शेवटी पुिे सत्यशोधक समाजास तो छापखाना परत

मुंबईकराच्या स्वाधीन करिे भाग पडले !!! परंतु कृष्ट्िरावांच्या मनात वतपमानपत्र सुरू करण्याहवषयी

उदभुत झाले ली प्रबल इच्छा दबली नाही! त्यांनी आपल्या वडील बंधुंच्या व मुंबईचे थोर मनाचे गृहस्थ
मुक्ताजी अपाजी यांच्या सहायायाने ऐपतीप्रमािे स्वतःच्या हहमतीवर एक हशळाप्रेस खरे दी केला आहि सन
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१८७७ च्या जानेवारीपासून पुण्यास ‘दीनबंधु’ नावाचे साप्ताहहक सुरू केले ! सहा महहनेपावेतो हशळाप्रेसवर
‘दीनबंधु’ हनघाला. नंतर मुंबईचे परोपकारी व सत्यशोधक समाजाचे पूिप अहभमानी सहृदय गृहस्थ कै.

जाया काराडी हलगू कंराक्टर यांनी टै पाचा प्रेस घेऊन दे ण्याच्या कामी बरीच मदत केली. मग ‘दीनबंधु’
टै पावर हनघू लागला.

दीनबंधु पत्राचा अंतस्थ वृत्तांत फारच चमत्काहरक व मनोरंजक आहे . तो समग्र दे ण्यास सवड

नाही. तरी आमही त्यातील काही ठळक गोष्टींचे हववेचन कहरतो.—

दीनबंधुचा जन्म आहि सन १८७७ चा दु ष्ट्काळ. सगळ्या पुिे शहरात आरंभी अवघे ८ वगपिीदार!

आहि मुंबईस ५! हमळू न १३ वगपिीदार! या ते रांनी इतरांस हस्ते परहस्ते सांगून व धैयप दे ऊन वषाअखेरपयंत

मुंबई व पुिे या शहरी एकंदर ८२ वगपिीदार जमहवले ! १८७८ अखेर १९२, १८७९ अखेर २६० आहि १८८०
चे मे महहन्यापयपत ३८० वगपिीदार झाले होते ! यांत हशफारशीचेच वगपिीदार हवशेष होते . वगपिी मागतां

मागतां बेजार व्हावे लागत असे. प्रत्येक अंकामागे अधा आिा हतहकट लागत असे! अशी चोहोकडू न मनस्वी

संकटे एकामागेएक येत असताही कृष्ट्िरावांनी चार वषे केवळ पदरमोड सोसून ‘दीनबंधु’ चे पोषि केले .
अशा चालू स्ट्स्थतीत पुढे पत्र चालिार नाही असे जािून मुंबईकरांनी ते मुंबईस नेले. त्यावेळच्या महिजे ता.
९ मे १८८० च्या अंकात अग्रले खात मागील अहवाल प्रहसद्ध झालाच आहे .

पुढे १८८१ ते १८८३ पयंत कृष्ट्िरावांनी हनराकनालवर सबओवरहसयरचे काम केले ! त्याबद्दल

त्याना उत्तम सर्मटहफहकटे हमळाली आहे त. कृष्ट्िरावांपढ
ु े बहु जन समूह जमला महिजे त्यांचे अंतःकरि

उपदे शावेशाने उचंबळू न जात असे व ते केव्हा केव्हा कामावरील सवप मजु रांस तास तास उपदे श करीत!
यामुळे त्यांच्या वरच्या हकत्येक युरोहपयन अंमलदाराना कधी कधी गुस्सा येई. पि कांही थोर मनाच्या
साहे बलोकांनी कृष्ट्िरावास सर्मटहफकेट दे ताना त्यात त्यांच्या वाक्शक्तीची तारीफ केली आहे !

१८८४ मध्ये कृष्ट्िरावांनी नोकरी सोडली व मागासले ल्या हवद्ार्थ्यांची खाण्याहपण्याची व

हशकण्यासवरण्याची सोय असावी महिून कसबा पेठेत ‘सुहशििगृह’ या नावाची एक संस्था स्थापन केली.

यात दू र दू र गावची बरीच मुले आली. डॉ. हवश्राम रामजी घोले , कै. गंगाराम भाऊ महस्के वगैरे मंडळीही
या संस्थेतील हवद्ार्थ्यांवर सवडीनुसार दे खरे ख करीत होती. पि याही प्रसंगी मत्सराचा स्फोट होऊन
संस्थेचे तुक़डे तुकडे झाले .

१८८६ मध्ये कृष्ट्िरावांनी दशावतारी गंहजफाच्या धतीवर एक नवीन प्रकारचा खेळ बसहवला व

त्याबद्दलचे एक पुस्तक व नवीन प्रकारच्या गंहजफा छापून प्रहसद्ध केल्या. पि त्यांचा प्रसार झाला नाही. पुढे
यांनी आिखी दोन वषे नोकरी केली. नंतर पुनः ती सोडू न दे ऊन, त्यांचे भाचे कै. गिपत सखाराम पाटील

यांनी काढले ल्या ‘दीनहमत्र’ माहसकास ले ख पुरवू लागले व पुढे लौकरच मुंबईस ‘शेतकऱ्यांचा कैवारी’ या
नावाचे साप्ताहहक सुरू केले ! हे ही पुढे १८९४ त बंद पडले ! कृष्ट्िरावांनी सीताराम लक्ष्मि सेट कँराक्टर

यांचेकडे पुनः नोकरी पत्करली. काही हदवसांनी ते काम त्यांनी स्वसंतोषाने सोडू न १८९८ त
मनमाडकडील नवीन रे ल्वेवर नोकरी धरली पुढे, १९०० पयंत मोगलाईत राहू न ते तरवडी या गावी
आपल्या जहमनीची व्यवस्था पाहू लागले . ते थूनही ते १९०२ साली हनघून जबलपुरास फारे स्टचे कंत्राक्ट

घेऊन राहहले . ते थूनही हनघून त्यांनी वऱ्हाडात स. शो. समाजाच्या दोन-तीन सभा भरहवल्या. आहि
वऱ्हाडसारख्या सुखी शेतकऱ्यांच्या प्रांतात शेतकऱ्यांचीच एक व्यापार करिारी मंडळी असावी याहवषयी
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पुष्ट्कळ खटपट केली! त्यासंबंधाची संपूिप हकीगत पुस्तकरूपाने छापून प्रहसद्ध केली. पि वऱ्हाडकर
शेतकऱ्यांच्या भ्याडपिामुळे तो सवप बेत हनष्ट्फळ झाला!

नंतर कृष्ट्िराव हवहहरीतून पािी काढण्याच्या नवीन शोधात गढले ! याकामी त्याना प्रथमतः

वऱ्हाडातील स. शो. समाजाचे अध्यि श्री. भगवंतराव कांडालकर व श्री. यशवंतराव खु शालराव दे शमुख
यांनी सहायाय केले . जबलपुरचे वॉटरवकपस इन्स्पेक्टर श्रीयुत दादाजी हहराजी कवले यांनी पुष्ट्कळ सहायाय
केले पि नवीन शोध महिजे सामान्य गोष्ट नसून त्यास द्रव्याश्रय चांगला असावा लागतो.

यानंतर कृष्ट्िराव पुनः तरवडीस आले व ते थे थोडे हदवस राहू न नंतर अहमदनगरास काही हदवस

काढू न १९०८ मध्ये त्यांनी मुब
ं ईच्या हनराहश्रत सहायायक मंडळीच्या एजंटचे काम पत्करले व त्याकहरता ते

पुनः वऱ्हाडात गले . यावेळी कृष्ट्िरावांच्या पहरहचत वऱ्हाडकर मंडळीने ‘सत्यप्रकाश’ नावाचे वतपमानपत्र
काढू असे त्याना आश्वासन हदले . कृष्ट्िरावांनी हनराहश्रत सहायायक मंडळीच्या कामाचा राजीनामा हदला.
पि पुढे वऱ्हाडकर मंडळी बदलू न गली. अथात कृष्ट्िरावांना पुनः तरवडीस यावे लागले ! या सुमारास

तरवडीपासून सोळा मैलांवर सोमठािे या गावी सत्यशोधक समाज स्थापन झाला होता. ते थील होतकरू व
उत्साही गृहस्थानी कृष्ट्िरावास मुद्दाम बोलावून नेऊनसोमठाण्यास त्यांची व्याख्याने करहवली व वतपमानपत्र
सुरू करण्यासंबध
ं ी आश्वासन हदले . पुढे त्याच सुमारास माळी हशिि पहरषदे ची लाट उसळल्यामुळे हतची
पहहली बैठक पुण्यास भरहवण्याची खटपट केली व ताबडतोब छापखान्याचे सवप सामान खरे दी करून ते

तरवडीत आिले . परंतु ईश्वरी इच्छा कांही वेगळीच. पत्र सुरू करण्यापूवीच दीघप प्रयत्नी गृहस्थ ७।५।१०
रोजी हा लोक सोडू न गले .

या एकंदर इहतहासावरून पहाता कृष्ट्िरावांच्या ठायी स्वकतपव्यदिता, हनरपेिता, स्वाथपशून्यता,

बहु जनसेवातत्पर वगैरे गुि अगदी मूर्मतमंत बसत होते . त्यांनी स. शो. समाजाची सेवा गाजावाजा न करता
अगदी अंतःकरिपूवक
प केली. त्यासंबंधाने १८७६ साली पुिे स. शो. समाजाचा पहहला वार्मषक हरपोटप
प्रहसद्ध झाला आहे . त्यात पहहल्याच पानावर यांचेहवषयी फार उत्तम अहभप्राय प्रहसद्ध झाले ला आहे .

यांचे ले ख व कहवता, दीनबंधु, दीनहमत्र, शेतकऱ्यांचे कैवारी, राघवभूषि वगैरे पत्रांत प्रहसद्ध झाले

आहे त. ते सवप मागासले ल्यांच्या स्ट्स्थहतहवषयी हलहहले ले आहे त. हशवाय यांनी दु सऱ्यांच्या नावानी पुष्ट्कळ

हनबंध प्रहसद्ध केले आहे त. धमप, ढोंग पहरस्फोटन, हहदू लोकांची हशहथलता, हहतोपदे श वगैरे हनबंध यांनीच
हलहहले ले आहे त. आपले नांव पुढे व्हावे या हे तूने त्यांनी कोिताच प्रयत्न केला नाही. हे मागासले ल्या

वगातील पहहले पत्रकार असल्यामुळे मागासले ल्या जाित्या लोकांत यांचेहवषयी पूज्यबुहद्ध असिे
स्वाभावीक आहे .

———
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कहहू आणि ब्राह्मि

अनु क्रमणिका

यशवंतराव पाटील, समशेरखां जमादार,
जयवंतराव हिस्ती, बाळं भट पुराहिक
आहि

गोटू महार यांचा संवाद

कहदू आणि ब्राह्मि
———
दु जपनांचा मान । सुखें करावा खंडि ॥ १ ॥

लात हािोहनयां बारी । गुंडा वाट शुद्ध करी ॥ २ ॥
बहु तां पीडी खळ । त्याचा धरावा हवटाळ ॥ ३ ॥

तुका महिे नखें । काढु हन टाहकजेती सुखें ॥ ४ ॥
बाळं भट पुराहिक.— पाटील! परवाच्या रात्री तुमच्या सत्यशोधक समाजाच्या चालकांनी जें

व्याख्यान हदलें ते तुमहांस पटले काय?

यशवंतराव पाटील.— होय. तें मला पटलें . त्यांत त्यांनी काय वाईट सांहगतले ? त्यांनी आमच्या

लोकांस सदु पदे श केला; तो तुमहास पटला नाहीं काय?

समशेरखां.— तो भटहभिुकांच्या जातींस कधीं पटिार नाहीं. मग बाळं भटजीस कोठू न पटे ल?
बा.— जमादार साहे ब! तुमहीं यामध्यें बोलूं नका. तुमहांला आमच्या धमांतले काय समजतें?
य.— भटजी! जमादारसाहे बास आपल्या धमांहवषयी चांगली माहहती नसेल; पि या गोटू महाराला

तर असेलना?

गोटू महार.— मला काय माहीत आहे ? जमादार साहे बास हजतकें माहीत असेल हततकें मला

नसेल! कारि त्यांचें घर तुमच्या शेजारीं आहे .

बा.— रात्रीं व्याख्यात्यानें जें व्याख्यान हदले त्यांत हहदू याच दे शाचे असून ब्राह्मि हे परदे शाचे व

परधमाचे आहे त असें कांहीं सांगण्यांत आलें होतें. पि तें मला चमत्काहरकच वाटलें !

य.— रात्रींच्या भाषिांत तसें थोडें आलें होतें, पि त्यांत इतका चमत्कार वाटण्यासारखें कांहीं

नव्हतें. हहदूलोक आहि ब्राह्मिलोक खरोखर एका धमाचे नाहींत! आहि एका दे शाचेही नाहींत.
बा.— काय! तुमही व आमही हभन्न दे शाचे व धमाचे आहोत?
य.— होय. तुमचा व आमचा दे श व धमप वेगळाला आहे !

स.— हो हो भटजी! पाटील आहि तुमही वेगळाल्या धमाचे आहांत असें आमहाला पि वाटतें....
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कहदू त जागृती होत आहे
बा.— तुमहीं कांहीं तरी बोलतां! व्यासासारखे मोठमोठे ग्रंथकार, शंकराचायासारखे मोठमोठे

धमपसंस्थापक होऊन गेले पि त्यांपक
ै ीं एकानेंही ब्राह्मि आहि इतर विांचे लोक यांचा दे श व धमप हभन्न आहे

असें महटलें नाहीं. आतां धमाचा कमप असा अथप घेतला तर तुमचे महििें कांही अंशीं बरोबर आहे . बाकी
आमचा धमप वेगळा व तुमचा धमप वेगळा हें महििें मात्र मला मान्य नाहीं! तुमही झोपेंत आहांत.

य.— इतके हदवस आमही झोपेंत होतो. आमहांकडू न कामें करवून घेिे व भोजनें आहि दहििा

उपटिें इतक्यापुरते मात्र तुमही आमहांस जागृत करीत आलां आहांत. परंतु आतां इंग्रजी राज्यांत
सरस्वतीमंहदरांतील ज्ञानदे वाच्या भजनाचा गजर आमच्या कानावर आदळूं लागल्यामुळें आमही वेळींच
जागृत होऊं लागलों आहोंत; शु द्धीवर आलों आहोंत. तुमचा व आमचा दे श व धमप हभन्न आहे हें कळूं लागले
आहे . पाहहजे तर तें मी हसद्ध करून दे ईन.

बा.— ठीक ठीक. आजच्या आपल्या बैठकीचा हाच हवषय. करा हसद्ध पाहू ं .
ज.— पाटील, तुमहीं आपला हवषय हसद्ध करून दाखवाच. आमहांला त्यापासून कांहीं तरी नवीन

माहहती हमळे ल यांत संशय नाहीं.

य.— ठीक आहे . हहदु धमप आहि ब्राह्मिधमप हे हभन्न हभन्न आहे त असें मी प्रथम हसद्ध करून दे तों.

मात्र भटजींनीं मोकळ्या मनानें माझ्या प्रश्नांची उत्तरें द्ावीत.
बा.— दे ऊं! बोला.

य.— तुमही व आमही या गांवांत हकती वषांपासून रहात आलों आहोंत?
बा.— पुष्ट्कळ वषे झालीं, शेकडों हपढ्या लोटल्या.
य.— तसेंच या गोटू च्याही याच गांवांत पुष्ट्कळ हपढ्या लोटल्या. परंतु समशेरखांत व आमच्यांत

स्पशास्पशाचं हजतकें अंतर आहे हततकेंच अंतर तुमच्यांत व आमच्यांत आहे ना?
बा.— हें काय मला समजलें नाहीं.

य.— समजलें नाहीं तर ऐका. मुसलमानांना आमही हजतके दू र धहरतों हततकेंच दू र तुमही आमहाला

धहरता. आमही आमच्या मंगल कायांत मुसलमानांना येऊं दे त नाहीं. तसेंच तुमहीं आपल्या मंगल कायांत

आमहांला येऊं दे त नाहीं. जसें मुसलमानआमहांला परकीय हदसतात तसेंच तुमही आमहांला परकीय हदसतां.
हा एक तुमचा आमचा धमप वेगळा असल्याचा उघड फरक आहे . याहशवाय आिखी पुष्ट्कळ फरक आहे त.
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ब्राह्मिाुंचे महार? शू द्र
बा.— काय आमही तुमहांला मुसलमानांप्रमािें समजतों?
स.— यांत काय संशय!
य.— आमही मुसलमानांचा हजतका मान राहखतों हततकाही तुमही आमचा राखीत नाहीं. जिो

ब्राह्मिाचे महार आमही आहि आमचा महार गोटू !!! आमही मुसलमानांच्या स्वयंपाकघरांत व दे वघरांत
(मशीदींत) गेलों तर ते आमचा हधक्कार करीत नाहींत. परंतु ब्राह्मि आमचा हधक्कार कहरतात!
ज.— पाटील महितात तें अगदीं सत्य आहे .
य.— ऐका भटजी. महारांस आमही प्रहसद्धपिे खरकटें दे तों व तेंच तुमही आमहांला व्यवस्थेशीर

खाऊं घालतां; फरक इतकाच! मी पुष्ट्कळ हठकािीं पाहहलें आहे कीं, ब्राह्मिभोजन झाल्यानंतर घरधनी
गांवांतील कांहीं मंडळीस भोजनास बोलावीत असतो. त्यावेळी ब्राह्मिांचें उरले ले खरकटे बहु तेक

उपयोगांत येतें! मग तुमचे महार आमही व आमचा महार गोटू ! जमलें कां नाहीं? असे प्रकार आतां फारसे
घडत नसतील; पि या बाबतींत अनु भव घेतले ले पुष्ट्कळ लोक अझून जीवंत आहे त.

बा.— असें एकाद्ा ब्राह्मिानें केले महिून सवप ब्राह्मिांस दोष दे िें व त्यावरून तुमही आमही हभन्न

धमाचे आहोत असें प्रहतपादन करिें हें अगदीं चुकीचें आहे .

स.— एकाने चोरी केली तर त्याच्या घरच्या मािसासही गुन्हे गार समजिें हा अन्याय आहे , परंतु

जर तीं घरांतील जाितीं मािसं होतां होईल हततकें त्याची चोरी छपवून ठे वण्याचा व हतला सत्कमाचें रूप
दे ण्याचा प्रयत्न करतील तर त्या सवांस गुन्हे गार महिण्यास हरकत नाहीं.
ज.— बरोबर, तीं सवप मािसें गुन्हे गार समजलीं पाहहजेंत.

बा.— जयवंतराव, तुमहाला आतां इंग्रजी कायद्ांचा रात्रंहदवस सहवास, ते व्हां तुमहापुढें आमहा

पुराहिकांचे ज्ञान तें हकती? बोला तुमहाला काय बोलावयाचें तें.

य.— अझून हवषयाला आरंभ दे खील झाला नाहीं, तोंच भांडिास सुरवात होऊ पहात आहे .
बा.— भांडि कशाचें? जयवंतराव व समशेरखां यांनीं थोडा वेळपयंत स्तबध बसावें व तुमही

ब्राह्मिधमप व हहदु धमप यांचें हभन्नत्व हसद्ध करून द्ावें?

य.— हें हसद्ध करून दे ण्यास फार दू र जायाला नको. येथल्या येथेंच तें हसद्ध होईल. आपला गांव

बसून आज हजारों वषे झालीं असतील! तुमची व आमचीवस्ती याच गावांत वंशपरंपरे नें रहात आली आहे .
तुमच्या घरास लागून आमचें घर आहे . व आमच्या घरास लागून समशेरखांचे घर आहे . आहि त्यांच्या

घरापलीकडे कांहीं अंतरावर या गोटू चें घर आहे . अशीं आपिा सवांचीं घरािीं आज कैक शतकांपासून
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एकाच गांवांत नांदत आहे त. एक समशेरखांच घरािें सोडू न बाकी सवप आपि एका धमाचें महिवीत आहोंत.

परंतु आपल्या धामींक व सामाहजक चालीरीती अगदीं वेगळाल्या आहे त; त्या कां? मी या एकाच
खेड्याहवषयीं बोलत आहे असं समजूं नका. प्रत्येक गांवांत तुमच्या आमच्यांतील हभन्नपिाचीं हचन्हें येथल्या
सारखींच सांपडावयाचीं. त्यांतील कांहीं ठळक फरक तुमहाला सांगतों.

कहदू स धमथसुंस्कार नाही
फरक १ ला.— धमपसस्ं कार–ब्राह्मि धमांतील मनु ष्ट्य हवद्वान असो अथवा मूखप असो, श्रीमान असो

अथवा हभकारी असो, पोळ्यालाटू असो हकवा पािक्या असो, कसा कां असेना, त्याच्या मुलाला हनयहमत
वयांत हवधीपूवपक धमपसंस्कार व्हावयाचाच. कारि ब्राह्मिधमाचा हनयमच तसा आहे . तसेंच महमदी धमाचें

आहे . त्यांच्यांतील कोिताही मनु ष्ट्य असो व तो कोिताही धंदा करिारा असो; फकीर असो बादशहा असो;
काजी असो, कसाई असो; त्याच्या मुलाची हनयहमत काळीं सुन्नत होते च. कारि महमदी धमाचा हनयमच

तसा आहे . तसेंच हिस्ती धमाच आहे . त्यांच्यांत प्रत्येकाला बाहप्तस्मा नांवाचा धमपसंस्कार होतो. ते व्हां तुमही

आहि आमही जर एकाच धमाचें आहोंत तर तुमहांप्रमािे आमहांला हनयहमत वयांत कोिता धमपसंस्कार होतो?
तुमहांत व आमहांत हा असा भेद काय महिून राहहला आहे ?

बा.— पूवी िहत्रय, वैश्य यांना धमपसंस्कार होत होता; पि आतां ते दोन्ही विप शूद्रविांत हमश्र

झाल्यामुळें होत नाहीं! तरी पि ते वढ्यावरून तुमही आमच्या धमाचे नाहीं असे हसद्ध होत नाहीं.

य.— पूवी आमहांतील थोड्याशा दं डुक्यांना व धहनकांना फाटके तुटके धमपसंस्कार कदाहचत होत

असतील. पि शु द्राला आहि या गोटू महाराला होत होते काय?

बा.— त्यांच्या नीच वतपनामुळे ते उपनयनाहद धमपसस्
ं कारास अनहधकारी आहे त.
य.— अहो भटजी! शुद्राचें आचरि अज्ञानपिाचें व अमंगळपिाचें असलें महिून त्यांना धमपसंस्कार

नसावा काय? ब्राह्मिांत अज्ञान आहि अमंगळ मनु ष्ट्ये नसतात काय? शु द्राला तुमही मुली द्ा हकवा ते पंहडत
आहे त असें समजून प्रथम त्यांना नमस्कार करा असें आमही महित नाहीं. ज्याच्या त्याच्या योग्यते नुरूप
त्याला मान हमळत असतो हा स्वाभाहवक हनयम आहे . याला शास्त्राचा आधार हकवा रूढीचें पाठबळ

हबलकूल नको. पि धमपदीिा हकवा धमपसंस्कार हा त्या धमांतील प्रत्येकव्यक्तीधला अवश्य व्हावा लागतो.
धमपसंस्काराला सवप मािसें समान योग्यते चीं समजलीं जातात. समशेरखां, तुमची धमपसंस्कारपद्धती
भटजीला सांगा पाहू ं!

धमथ सुंस्कार
स.— तुमही महितां तें अगदीं बरोबर आहे . धमपसंस्कार घडण्याला स्वतःच्या योग्यते ची मुळींच

जरूर नसते . मनु ष्ट्य योग्यतेस चढावा महिून धमप. आमहांत प्रत्येकास सारखा धमपसंस्कार होतो. मग तो

कोिता का धंदा करिारा असेना. उद्ोग, उच्चनीचपिा, श्रीमंती, अहधकार, सुहशहितपिा, अहशहितपिा

यांवरच ज्या धमपदीिेचें मान बदलते ती मुळीं धमपदीिाच नव्हे . पुरुष महटले असतां ज्याप्रमािे राजापासून
रंकापयंतच्या सवप पुरुषांचा बोध होतो, त्याप्रमािे धमपसंस्कार महटला महिजे त्यांत त्या धमाच्या सवप
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पुरुषांचा समावेश झालाच पाहहजे. अस जर न मानलं तर गोरा, काळा, अंधळा, पांगळा, मुका, बहहरा,
थोटा, सुस्वरूप, कुरूप, श्रीमंत, हभकारी वगैरे हभन्न दजाच्या लोकांस हभन्न प्रकारचे धमपसंस्कार झाले
पाहहजेत. कां जयवंतराव, तुमहाला कसे वाटतें?

ज.— तुमचे महििे अिरशः खरें आहे . आमच्यांत तर पुरुषांप्रमािें हस्त्रयांसहह धमप सस्
ं कार होतो.

पलटिींतला यःकहित हशपाई, राजघराण्यांतील राजपुत्र आहि धमपगुरूचा हशष्ट्य अथवा मुलगा या सवांस
एकाच प्रकारच्या मंत्रानें संस्कार होतो.

बा.— आमच्यांतपि पूवी असच होतें. ‘मनु स्मृहत अ. १० श्लोक १’ यांत स्पष्ट महटले आहे कीं,

िहत्रय वैश्य यांस वेदपठिाचा अहधकार आहे . मात्र त्याचा अथप ब्राह्मिाच्या मुखाने समजावून घ्यावा.
अधीयीरन् त्रयो विाः स्वकमपस्थाः हद्वजातयः । प्रबूया् ब्राह्मिस्त्वेषां नेतरौ इहत हनियः ॥

य.— या महिण्यांत काय अथप आहे ? िहत्रय वैश्य स्वतः वेदाचा अथप करूं लागते तर वेदमंत्राची

अब्रू गेली असती काय? कां ते मंत्र पुनः पठन करण्यास हनरुपयोगी झाले असते ? सांगा त्यांत काय हबघडले

असतें? एखाद्ा िहत्रयवैश्याने ब्राह्मिाजवळू न वेदाथप उत्तम प्रकारें समजावून घेतला असतांही, आपल्या
मुलास वेदाथप सांगण्यास तो अयोग्य अस ठरवून पुनः ब्राह्मिाकडू नच वेदाथप समजावून घेण्याचीं अट

घालिें हा हट्ट नव्हे काय? हा भेद नव्हे काय? अशी भेदमूलक धमपवचनें बनहविारे स्मृहतकार सवप मनु ष्ट्यांस
समदृष्टीने पहात होते काय? िहत्रयाच्या दं डूक्यास हभऊन व वैश्यांच्या धनास लालचावून त्यांना
ओबडधोबड धमपसंस्कार सांगण्याचें मनोधैयप स्मृहतकाराने दाखहवले नसेल कशावरून?
बा.— येवढ्यावरून तुमही हभन्न धमाचे आहांत हें हसद्ध होत नाहीं.
य.— काय मी तुमच्या धमाचा आहे असे तुमही अजून समजतां? ‘मनु स्मृहत अ. ३ श्लोक १११’ यांत

सांहगतलें आहे कीं, “ब्राह्मिांच्या येथें िहत्रय पाहु िा आला असतां, त्यास ब्राह्मिांच भोजन झाल्यानंतर

मागाहू न जेऊं घालावें.” यहद त्वहतहथधमेि िहत्रयो गृहमाव्रजे् । भुक्त वत्सूक्त हवप्रेषु कामं तमहप भोजये् ॥
हें का एका धमांचें लिि? स्मृहतकाराचें हें वचन हकती अहवचाराचें, हकती मत्सराचें आहे ?

णभन्न धार्ममक अणधकार
वा.— यांत मत्सर कसला? िहत्रय, वैश्य, शु द्र हे जर ब्राह्मि धमाचे नसते तर वैहदककालापासून

तो आतापयंतच्या सवप धमपग्रंथांत त्यांचा उल्लेंख झाला नसता.

य.— धमपशास्त्रांत ज्या ज्या प्राण्याचा उल्लेख झाला, तो तो प्रािी त्या धमाचा ठरतो असें तुमचें मत

आहे काय? हत्ती, घोडे , ऊंट, बैल यांचा कोठे आहि केव्हां उपयोग करावा याहवषयीं मनु स्मृतींत पुष्ट्कळ

हठकािीं उल्लेख आलें आहे त. परंतु ते प्रािी ज्याप्रमािें ब्राह्मिधमाचे मुंडले ले आहे त असें महितां येत नाहीं,
त्याप्रमािे िहत्रय, वैश्य, शूद्र यांचीही गोष्ट आहे . िहत्रय, वैश्य, शूद्र ही ब्राह्मिधमाची चतुःसीमा होय.
चतुःसीमा महिून दाखल केले ल्या वस्तूंवर दस्तऐवज करून घेिाऱ्याचा ज्याप्रमािे ताबा नसतो, त्याप्रमािें
ब्राह्मिधमाच्या चतुःसीमा असले ल्या िहत्रयवैश्यशूद्राहद सजीव वस्तूंवर त्या धमाचा ताबा नाहीं हें उघड
झालें .

अनु क्रमणिका

वा.— अशा दृष्टांतानें हहदु धमप आहि ब्राह्मिधमप हे वेगळाले आहे त असें हसद्ध होत नाहीं. िहत्रयवैश्य

यांना आमच्यासारखे धार्ममक अहधकार आहे त असें पुष्ट्कळ ग्रंथांत आहे . तुमही थोडें ग्रंथावलोकन करा,
आहि मग बोला.

य.— िहत्रयवैश्य याना सडके हकडके धार्ममक अहधकार ग्रंथात हलहहले ले आढळतील; पि

हबचाऱ्या शूद्राच्या वाट्यास धमपसंस्काराचें उस्ट्च्छष्टही आल्याचे कोठें आढळू न येत नाहीं. ‘मनु स्मृहत अ. १
श्लोक ९१’ यांत महंटलें आहे कीं, “शूद्रांनीं इतर विांची सेवा करावी हाच त्यांचा धमप.” हवशेषतः ब्राह्मिांचीं
सेवा करावी हा त्यांचा मुख्य धमप होय! असो, याबद्दल मी आतांच अहधक कांहीं बोलत नाहीं.

फरक २ रा.— धमपग्रंथ वाचण्याची मनाई जर तुमही व आमही एकाच धमाचे असतों तर तुमही

आमहास धमपग्रंथ वाचून पाहण्याची मनाई केली नसती. ‘मनु . अ. ४ श्लोक ९९ यांत बजावून सांहगतलें आहे

कीं, हहदु मनु ष्ट्य जवळ असतां ब्राह्मिाने वेदाध्ययन करूं नये. (नाहवस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसंहन्नधौ॥)
आिखी अ. ४ श्लोक ८० । ८१’ यांत मनु जी सांगतात कीं, हहदु मनु ष्ट्यास ब्राह्मि मनु ष्ट्याने ऐहहक उपदे श

करूं नये! तसेंच जर कोिी ब्राह्मि हहदु मनु ष्ट्यास धमप हशकवील अथवा पापाचें प्रायहित घेण्याचा मागप
सांगेल तर शूद्राबरोबर तो ब्राह्मि “असंवृत” नामक नरकांत जाईल! न शूद्राय महत दद्ा् नोस्ट्च्छष्टं न
हहवष्ट्कृतम् । न चास्योपहदशे् धमप न चास्य ब्रतमाहदशे् ॥ याह्येस्य धमपमाचष्टे य िैवाहदशहत व्रतम् ।
सोऽसंवृतं नाम तमः सहते नैव मज्जहत ॥ का जयवंतराव! तुमच्यांत अशी मनाई आहे काय!

ज.— मुळीच नाहीं. आमच्यांत कोिीही व केव्हांही धमपपुस्तक वाचावें. प्रहतबंध असा कोिालाहह

नाहीं. आमहीं तर आमच्या धमपग्रंथाच्या कोट्यावहध प्रती पृर्थ्वीवरील सवप भाषांत भाषांतरे करून फुकट

वाटल्या आहे त. व अद्ाहप वाटीत आहोत. १९०७ सालीं ११०००००० प्रहत ५०० भाषांत छापून प्रहसद्ध
झाल्या. खऱ्या नाण्याला भय नसतें; खोट्याला लपवून छपवून अडािी मािसांतच चालवावें लागतें!

वेदोक्त हातचलाखी
बा.— शूद्रांला वेदाहद धमपग्रंथ वाचण्याचा अहधकार नाहीं. याला कारि आहे . शूद्राहद लोकांची

बुहद्ध जात्या मंद असते . हशवाय त्यांचा आचारही अत्यंत वाईट असतो. यामुळें त्यांना धमपपुस्तक वाचण्याचा
प्रहतबंद केला आहे . त्यांनीं इतर पुरािें, पोर्थ्या हीं खु शाल वाचावींत!

य.— अगोदर मी हवचारतो त्या प्रश्नाचे उत्तर द्ा. धमपपस्ु तकाचें अध्ययन करावयाचें तें

कल्यािासाठीं कां अकल्यािासाठीं!
बा.— कल्यािासाठीं.

य.— तर मग हहदू नीं अथवा कोिीही वेदाध्ययन केलें तर त्याची उन्नती होईल का अवनती होईल?
वा.— पाटील! वास्तहवक पाहहलें असतां त्याची अवनतीच होईल. इतकेंच नव्हें , तर वरच्या हतन्हीं

विांस त्याचें प्रायहित भोगावे लागेल. कारि प्रत्यि ईश्वराने वेदाध्ययनाचे अहधकार कोिाकोिाला आहे त
हें स्पष्ट सांहगतले आहे . ईश्वराची अवज्ञा करून कोिाची उन्नती होईल?

अनु क्रमणिका

य.— भटजी! आतां तुमही वेदाक्त हातचलाख्या व पुरािोक्त लपंडाव करूं लागलांत. अमक्यास,

वेदाध्ययन करण्याचा अहधकार आहे आहि फलाण्यास दु रूनच वेदाला दं डवत घालण्याचा अहधकार आहे .

हें असे हभन्न प्रकारचें अहधकार एकधमीय महिहविाऱ्या मनु ष्ट्यांत चालू रहािें शोभतें काय? काय महिे!
ब्राह्मि नांवाच्या मनु ष्ट्याहशवाय इतर लोकांची बुहद्ध मंद असते व त्यांचा आचार वाईट असतो, महिून त्यांना

वेदाध्ययन करण्याचा दे वाने प्रहतबंध केला आहे . परंतु मी महितों हे बोलिे हनव्वळ लबाडीचें, स्वाथाचें, शुद्ध
अन्यायाचें आहे .

बा.— यांत अन्याय कोिता? ईश्वरप्रिीत वचनें अन्यायाचीं, मत्सराचीं आहे त असे समजूं नका.

वेदाचा अणधकार
य.— ऐका भटजी! थोडें शांत व्हा. अशी कल्पना करा कीं, एक भला मोठा हांडा दु धाने भरले ला

आहे . त्याच्या सभोंवती एक कुटु ं बांतील मनु ष्ट्यें जमलीं आहे त. त्यांपैकीं कांहीं एक हदवसाचीं उपवासी

आहे त. कांहीं दोन हदवसाचीं उपवासी आहे त. त्यामुळें सवांचे प्राि िुधेनें व्याकुळ होऊन ते जहमनीवर
लोळत आहे त. आहि बाकीचीं मािसें दू र एका कोपऱ्यांत कण्हत पडलीं आहे त! धूतप व धष्टपुष्ट धहटगि सारे
हांड्यातील दु धाचे प्याल्याचे प्याले घशांत सोडीत आहे त. हपतां हपतां त्यांच्या तोंडांतले अथवा प्याल्यांतले

जे थोडे दूध खालीं पडते ते एक हदवसाचीं उपवासी मािसें चाटू न घेत आहे त. दोन हदवसांचीं उपवासी

मािसं त्या दु धाच्या खमंग सुवासास दु रूनच हु ं हगत आहे त! आहि बाकींची पडल्या पडल्या हा सवप प्रकार

हातपाय आपटीत पहात आहे त! आतां कोिी परक्या मनु ष्ट्यानें हा असला हनद् प्रकार पाहू न महं टलें ‘अहो
धूतप धहटगिहो’ तुमही एकाच कुटु ं बांतील मािसें आहांत, तर या तुमच्या सभोवतालच्या शहक्तहीन बांधवांस

दोन दोन घोट तरी दू ध पाजा. यावर त्या धहटगिानीं महटलें , “महाराज! हें दूध हपण्याचा फक्त आमहालाच
अहधकार आहे . आमच्या तोंडांतून जे कांहीं थेंब खालीं पडतील ते चाटण्याचा अहधकार या दु सऱ्यास आहे व

खमंग सुवास हु ं गण्याची या हतसऱ्यास मोकळीक आहे . आहि हतघांची ही वेदहवहहत धांदल पडल्यापडल्या

दु रून पाहण्याची या चौर्थ्यास सदर परवानगी आहे ; हें ईश्वरप्रिीत हनयम असल्यामुळे त्यात ढवळाढवळ
करिे अधमप होय. ईश्वराने या हांड्यांतील दू ध हपण्याचा अहधकार आमहाहशवाय इतरांस कां हदला नाहीं

याचीं कारिें आहे त. हीं मरिोन्मुख झाले लीं व दु धाच्या हांड्याकडे टकमक पाहिारीं मािसे पडल्यापडल्या
मलमूत्र हवसजपन करतात, त्यामुळें त्यांचे दे ह अमंगळ झाले आहे त. आिखी त्यांची पचनशहक्त हें दूध

पचहवण्यास असमथप असल्याकारिानें त्यांना दूध पाजिें अहहतकारक आहे ; हशवाय ते आमच्या इतकें दू ध
पचवूं शकिार नाहींत.” हें त्या धहटगि धूताचें बोलिें हनव्वळ लबाडीचें व स्वाथाचें आहे असे उघड हदसत

नाहीं काय? भुकेल्यांची भूक थोडथोडें दू ध पाजून नाहींशी करून, त्यांच्या हांतापायांत तकव आििें आहि

स्वच्छता ठे वण्यास त्यांना समथप बनहविे अशा कामीं जर त्या दु धाचा उपयोग होत नाहीं तर मग तें त्यांना
कधीं पाजायाचें?

ज.— पाटलांचा हा प्रश्न बरोबर आहे . जर मलमूत्रांत लोळिाऱ्या बालकाकडे पाहू न त्याची माता

महिेल कीं, मी याला आतां दू ध पाजीत नाहीं. याला जेव्हां कळूं लागेल, हा मलमूत्र हवसजपन करण्यास
जेव्हां बाहे र जाईल, ते व्हां मी याला दूध पाजीन, तर यावरून ती त्या मुलाची माता असें मुळींच महितां
येिार नाहीं.

अनु क्रमणिका

स.— भटजी! आतां तुमहीं वडलार्मजत धूतपतेची हकतीही दु रुस्ती केली तरी ती इंग्रज सरकारच्या

राजनीतीनें सुहशहित झाले ल्या सवप लोकांस समजल्याहशवाय रहािार नाहीं. ब्राह्मि महिहविारांतील नीच

व मूखप मनु ष्ट्यास वेदाध्ययन व वेदश्रवि करण्याचा अहधकार असावा व हहदूं तील पहवत्र आचरिाचा मनु ष्ट्य

असला तरी त्यास वेदाध्ययनाचा अहधकार हमळू नये , असला भेद एक धमीय लोकांत कधींहीं नसावयाचा.
तरीं वेद हें ब्राह्मिांनींच हलहहले ले नाहींत महिून बरें .

य.— आतांच्या सवप सुहशहित हहदूं नीं वेदाध्ययनाच्या अनहधकाहरत्वाहवषयीं धमपगुरूजवळ जबाब

माहगतला पाहहजे; कारि हजारों वषांत शेंकडों हपढ्या लोटत आल्या तरी ब्राह्मिांत शूद्राच्या योग्यतेस

पोहचिारे व शूद्रांत ब्राह्मिाच्या योग्यते स पोहोंचिारे कोिीच हनपजले नसतील काय? हनपजले असतील,
परंतु मूळचे दोन्ही धमप हभन्न असल्यामुळे दोघेही वेगळाले च राहहले .

लु टारूुंचा दृष्ाुंत
बा.— ब्राह्मिधमप आहि हहदु धमप आरंभापासून जर वेगवेगळाले आहे त तर तुमहाला ब्राह्मिधमावर व

ब्राह्मिांवर दोषारोप करण्यास अहधकार तरी असा पोंहोंचतो?

य.— आमही तुमच्या धमांचे नाहींत हे हसद्ध करीतच आहे . परंतु तुमच्या मतलबी धमपग्रंथांना आमचा

अपमान करण्याचा तरी काय अहधकार आहे ? तुमही आमहाला कोित्या आधाराने यजमानाचें पद दें ऊन
लु टीत आलांत, याचा जबाब तुह्माला नको का हवचारायाला? एखाद्ा लु टारूने दरवडा मारून घरधन्यास

महटलें ‘अरे बाबा, तूं मला धरिारा कोि? मी का तुझ्या गांवचा का जातीचा? तुझा माझा कांहीं संबंध नाहीं.
मला मारपीट करण्याचा तुला कसा अहधकार पोहोंचतो? मीं तुझ्या घरावर दरवडा घातील जावा याबद्दल

माझ्याजवळ मोठमोठ्या दे वांचे परवाने आहे त. त्यांवर ऋषींच्या सािी आहे त. हशवाय माझा हा उद्ोग
आजकालचा नसून वाडवडलांपासून चालत आला आहे . पाहहजे तर याला त्या त्या युगांतींल अवतारांचा

पुरावा दे तों व तुझे वाडवडील गुपचूप लु टूं दे त आले याबद्दल माझ्याजवळ ले खी आधार आहे त. सारांश ,
मजवर हात उचलण्याचा तुला हबलकुल अहधकार नाहीं. माझें हें बोलिें जर तूं खोटे मानशील तर तुला
नकरांत पडावें लागेल.’ असें जर तो लु टारू महिूं लागला तर त्याला सोडू न दे तां येईल काय?
बा.— एकूि तुमही आमहाला लु टारू महितां तर!
य.— होय. तुमही ‘सनदशीर हकवा शास्त्रोक्त लु टारू!’
फरक ३ रा— लग्नहवहध–तुमहां ब्राह्मिांच्या लग्नांत आहि आमच्या लग्नांत पुष्ट्कळ हवहध अगदीं

हभन्न प्रकारचे होतात. एकोत्री, अकरकी, गंगायमुना हकवा राधाकृष्ट्िाचे असंबद्ध श्लोक महिून तुमहांतील जे
टाकावू भट आमचीं लग्ने लावीतात त्याच आडमुठ्या भटांकडू न तुमही आपली लग्ने लावून घेत नाहीं.
तुमच्या लग्नाचे मंत्रहह वेगळे च असतात व हकरकोळ हवधींतही पुष्ट्कळ भेद आहे त.

ज.— हें भेद िुल्लक असोत. पि मीं पुष्ट्कळ खेड्यांत असें पाहहलें आहे कीं, एकच भट हकवा भटाचा

मुलगा एका ऊंच गढीवर उभें राहू न व कसले तरी श्लोक महिून एकदम पांच पांच, सहा सहा. लग्नें
लावतो. हीं हशपायांच्या हडे लहप्पीप्रमािे कवायती लग्नें आहि ब्राह्मिांची वैहदक मंत्रांनीं लागिारीं लग्ने
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यांत हकती मोठा भेद आहे बरें ? हहदूं ची लग्नें महिजे बाहु लाबाहु लींचीं लग्नें असें ब्राह्मिधमीय समजतात.

आमच्यांत असला भेदाभेद मुळींच नाहीं. धमाचीं पहवत्र तत्वे उपभोगण्यांत असला पं हक्तप्रपंच करिें महिजे
परमे श्वर आहि मनु ष्ट्य यांच्याशीं हवश्वासघात करिें होय.

य.— या हडे लहप्पी लग्नाची मौज खेड्यापाड्यांतून हवशेष चांगली हदसून येते. भटजींच्या व

आमच्या लग्नांत असें हवलिि अंतर हदसत असून ते व आमही एकाच धमाचे आहोंत असें महििे केवळ
दु राग्रहाचें आहे . ही असली घातुक चाल बंद करण्यासाठीं ब्राह्मिांनीं कांहीं तजवीज केली आहे काय?

पुनर्मववाह
फरक ४ था.— पुनर्मववाह–ब्राह्मिांत स्त्रीचा एकदांच हववाह होतो. स्त्रीचा पहत मृत झाला असतां

हतला पुनः हववाह करण्याची सक्त मनाई आहे . आमच्यांत असें नाहीं. हवधवा स्त्रीनें पुनः हववाह करूं नयें अशी
आमच्यांत हबलकुल मनाई नाहीं. यदाकदाहच् कोिी हवधवा स्त्री वैधव्यांतच राहू ं इस्ट्च्छत असेल तर हतचा

केशवपन करिें, हतला चोळी घालूं न दे िें, खावयास उत्तम अन्न न दे िें, वापरण्यास चांगलीं वस्त्रें न दे िें,
असें नीच व हनदप यपिाचें वतपन आमही कधींही करीत नाहीं. तुमहा ब्राह्मिांत एकाद्ा बाहलकेचा पहत मृत

झाला असतां तुमही हतचे जबरदस्तीने केशवपन कहरतां; हतचे सवप अलं कार जबरीने उतरून घेतां व हतला

ब्राह्मिधमाच्या स्त्रीजेलखान्याची वस्त्रे दे तां! धन्य तुमच्या दयाळू पिाची! जेथे तुमही आपल्या घरच्या
मनु ष्ट्यास असें हनदप यपिाने वागहवतां ते थें आमहा त्रयस्थाहवषयीं तुमच्या हृदयांत दयेचा हबदू तरी वसत
असेल काय?

बा.— आमच्यांत हस्त्रयांनीं पुनर्मववाह करूं नये असे शास्त्रवचन आहे . हस्त्रयांना पुनर्मववाह करण्यास

शास्त्रांत आधार नाहीं. तरी पि अलीकडे आमहांत पुष्ट्कळ लोक पुनर्मववाह करूं लागले आहे त. पि
आमहासारखे खरे शु द्ध ब्राह्मि त्यांना बहहष्ट्कृत ले खिार.

य.— मग तुमही आमच्या गतभतृपकांचे पुनर्मववाह कोित्या धमपशास्त्राधारें लावीत असतां? अथा्

तुमचे शास्त्र आमच्या उपयोगी पढत नाहीं असं ठरतें.

ज.— पाटील! तुमच्या लग्नालाच मुळीं शास्त्राधार नाहीं. मग हा पुनर्मववाहाचा द्रोि कोठे मांडतां?

तुमचे हववाहहवधी वेगळे व भटजीचे हववाहहवधी वेगळे . हे भटजींच्याच तोंडू न हसद्ध झालें .
स.— भटजी! तुमचे शास्त्र तुमच्याकहरतांच आहे . ते हहदु लोकांकहरतां नाही.

बा.— हें महििें बरोबर नाहीं. मराठे , दे शमुख वगैरे मंडळी दे खील आमहाप्रमािेंच हवधवांचा

पुनर्मववाह करीत नाहींत.

य.— आमच्यांत जे कोिी हवधवेचा पुनर्मववाह करीत नाहींत त्यांनीं तुमचे अनु करि केलें असेल.

परंतु ते लोक फारच थोडे च आहे त. तरी केशवपनाहद क्रूर चालीरीतींचा त्यांनीं अद्ाप अंगीकार केला नाहीं.
हशवाय आमहांत पुनर्मववाह करिारांचा व न करिारांचा अन्नव्यवहार व बेटीव्यवहार होत नाहीं असेंही नाहीं.
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अन्नपाण्यास बणहष्ट्कार
फरक ५ वा.— आमच्या अन्नपाण्यास ब्राह्मिांनी बहहष्ट्कार घातला आहे –जनावराच्या पाठीवरचें

पािी तुमही हपतां; पि आमच्या डोक्यावरच्या पाण्यानें तुमचें ब्राह्मण्य नष्ट होतें!!! हवष्टा भिि करिाऱ्या
गाईबैलांच्या हवष्टेने तुमही दे वगृह स्वयंपाकगृह, भोजनगृह सारहवतां व त्यावर बसून जेवतांना तुमचें काहींच

हवटाळत नाही. पि आमच्या उत्तम अन्नाच्या स्पशानें तुमचें सोवळें हवटाळतं! हवष्टेच्या हवष्टेपेिा आमचे अन्न

ज्यांनीं परंपरे नें अमंगळ मानलें ते व आमही एकाच धमांचे आहोंत असें हदसत नाहीं. एकाच गावांत , घरास
घर टे कून, तुमही व आमही वंशपरंपेनें रहात आलो आहोंत, तरी खाण्याहपण्यांत असला भयंकर भेद आहे ; हे

एका धमाच्या लोकांचें लििच नव्हे . जगावर कोित्याही दे शांत कोित्याही धमाच्या लोकांत असा भेद
नसेल. अलीकडे हाटे लांतून वाटे ल त्या जातीच्या हातचें अन्नपािी घेण्यास कांहीं ब्राह्मि तयार आहे त. पि
हे सवप चोरून.

बा.— पि तुमही तरी कोठे खालच्या जातींच्या हातचें अन्नपािी घेतां?
य.— या तुमच्या ह्मिण्यांत कांही अथप नाहीं. खालच्या जातींच्या हातचं अन्नपािी न घेण्याची

आमच्यांत जी रूढी पडली आहे हतचें जनकत्व तुमच्याकडे च आहे . ब्राह्मि ब्रह्मदे वाच्या मुखापासून , िहत्रय
बाहू ं पासून, वैश्य मांड्यांपासून, शूद्र पायापासून झाले अशी उत्पहत्तपरंपरा लाविारे ब्राह्मिानें िहत्रयाचें
अन्नपािी घेऊं नये, िहत्रयानें वैश्याचें घेऊं नये, वैश्याने शूद्राचें घेऊं नये अशी विान्नग्रहिपरंपरा लावण्यास
चुकतील असें कधीं व्हावयाचे नाहीं. आमही हहदु लोक हजतक्या हहदु जातींच्या हातचे अन्नपािी घेतों हततके
तुमही ब्राह्मि करीत नाहीं.

फरक ६ वा.— शरीरसंबध
ं तुमचा आमचा शरीरसंबंध मुळींच होत नाहीं.
बा.— मग तुमचा तरी खालच्या जातींशीं कोठे होतो?

शरीरसुंबुंधाची बुंदी
य.— आमचा खालच्या जातींशीं शरीरसंबध
ं होत नाहीं महिून आमही तुमच्या धमाचे आहोत असें

हसद्ध होत नाहीं. ब्राह्मिानें िहत्रय स्त्रीशीं, िहत्रयानें वैश्य स्त्रीशीं, वैश्याने शूद्रस्त्रीशीं लग्न लावावें असें मनु.
अ. ३ श्लोक १३ यांत हलहहले आहे .॥ शूद्रैव भाया शूद्रस्य ॥ खालच्या विांचे पुरुष वरच्या विांच्या हस्त्रयांशी
हववाह करूं लागले तर आपल्या ब्राह्मिधमांत सवप लोक सामील होऊन आपला कृहत्रम भूदेवपिा हवतळू न
जाईल, या भयानेच ब्राह्मि स्मृहतकारानें वरील कायदे केले आहे त. ते व्हां खालच्या जातींशी आमच्या
शरीरसंबंध होत नाहीं. याबद्दलचा दोष तुमच्याच माथीं मारला पाहहजे. कारि आमच्या खालच्या जातींनीं

आमच्याशीं कसें वागावें, व आमहीं त्यांना कसें वागवावें यासंबध
ं ाचा आमहीं एकही ग्रंथ हलहहला नाही.

ब्राह्मिांनीं ज्या मागांचें अवलं बन करून आमहांवर श्रेष्ठत्व संपाहदले आहे , त्या मागांचे आमहीं अवलं बन
करून खालच्या जातींवर श्रेष्ठत्व संपाहदले नाहीं. महिजे आमही भूदेव बनून कोिाकडू न पूजा करवून
घेतली नाहीं. ब्राह्मिेतरांत रोटीबेटीव्यवहाराचें जे असंख्य भेदाभेद झाले आहे त त्यांचें आहदकारि
मनु स्मृहतसारखे ग्रंथ हलहहिारे तुमही ब्राह्मिच होत.
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बा.— एकूि तुमही सवप दोष ब्राह्मिांच्याच माथीं मारतां!
य.— एकूि तुमही आमहांवर लादले ल्या गुरुपिाचेच वाटे करी होऊं पहातां? तोबऱ्याला पुढें व

लगामाला मागे!

स.— भटजी! तुमहीं ज्याअथी खालच्या विांवर श्रेष्ठपिा हमळहवला आहे त्याअथी तुमच्या

श्रेष्ठपिापासून खालच्या लोकांचे जें अविपनीय नु कसान झालें आहे त्याची जबाबदारी तुमच्याच माथीं
मारली पाहहजे व ही श्रेष्ठाश्रेष्ठपिाची उतरंड वरूनच उतरत आली पाहहजे.

य.— फरक ७ वा:— नामकरिहवहध–ब्राह्मिांचीं नांवे मंगलवाचक असावीं व हहदु मनु ष्ट्यांचीं

हनदावाचक असावी असें ब्राह्मि मनूच्या पीनलकोडांत एक कलम आहे . मनु . अ. २ श्लोक ३१ पहा. मंगल्यं
ब्राह्मिस्यस्या्....शूद्रस्य तु जु गुस्ट्प्सतम् ॥ ब्राह्मिाचें एकादें मूल पुढें मूखप दु गुि
प ी होिार असलें तरी तें

सदगुिी होिार असें गृहीत करून त्यांचें नांव मंगलवाचक ठे वावें! आहि इतर हहदू चें मूल पुढें शहािें होिार

असले तरी तें मूखपच होिार असें गृहीत करून त्याचें नांव हनदावाचक ठे वावें! हहदु -लोकांनीं आपल्या
मुलांची नांवें ब्राह्मिांच्या मुलांप्रमािें ठे वूं नयेत असा धमपशास्त्रांतून प्रहतबंध करिारे ब्राह्मि आहि हहदु यांना

एकधमीय कसें महितां येईल! जनावरांप्रमािें मनु ष्ट्यहवक्रीचा धंदा चालिाऱ्या दे शांत दे खील ते थील
व्यापाऱ्यांनीं गुलामांहवषयीं इतका हतरस्कारयुक्त कायदा केला नाहीं! का जयवंतराव! तुमच्यांत
नांवासंबध
ं ाने असा भेद आहे काय?

ज.— मुळीच नाहीं. अमक्यानें अमुक नांव ठे वावे; तमक्यानें तमुक नांव ठे वावें असें खोडसाळपिाचें

वचन आमच्या धमपशास्त्रात मुळींच नाहीं.

सोवळे , दै वते
य. पा. फरक ८ वा :— सोंवळें — ब्राह्मि लोक भोजन करतांनां सोंवळें नेसतात. तसे बहु तेकं

हहदु लोक नेसत नाहींत. वास्तहवक पाहहलें असतां अंगांतून घामाचे लोट जाईपयंत श्रम करिाऱ्या

शेतकरीकाराहगराहद लोकांनीं जेवतांना महलन वस्त्रे सोडू न सावळ (स्वच्छ वस्त्र) नेसावें. घरांत बसून
असिाऱ्या लोकांस भोजनसमयीं वस्त्रांतर करण्याची मुळींच जरूर नाहीं. परंतु रूढी पडली उलटी.
हहदूं तील पांचाळ ब्राह्मिापैकीं एकादा सोंवळें नेसले ला मनु ष्ट्य ब्राह्मिांच्या दृष्टीस पडला महिजे ब्राह्मि

मंडळी त्याची थट्टा करील, त्याचा मत्सर करील. यावरून काय हसद्ध होतें कीं, हहदु लोकांनीं चांगल्या
गोष्टीचें अनु करि करून वरच्या पायरीस चढू ं नये अशी त्यांची इच्छा असते .

स.— पाटील! भटांचे कायदे हशरसावंद् होऊं दे ण्यांत तुमची कमाल आहे बुवा! ते गुरू आहि तुमही

हशष्ट्य! अशी जोडी जगांत नसेल.

य.— फरक ९ वा :— दै वतें–आमहा हहदुं चीं व तुमहा ब्राह्मिांची दै वतें हभन्न आहे त. आमच्या बहु तेक

दै वतांना बकरीं, कोंबडीं आवडतात व तुमच्या दै वतांना तीं बौद्ध धमापासून आवडत नाहींत! हशवाय तुमच्या

दै वतांना आमच्या हातच्या अन्नाचा नैवद्
े ही चालत नाहीं. दहििा मात्र कोिाच्याही हातची चालते! का
समशेरखां, तुमच्या हातचा नैवद्
े तुमच्या काजीसाहे बाच्या दे वास चालतो कां?
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स.— आमच्यांत मुळीं दोन दे वच नाहींत. काजीसाहे बाचा जो दे व तोच आमचा दे व. दे वाला नैवद्
े

दाखहविें हा पोरखेळ आमच्यांत नाहीं. दे वाकहरतां आमही मशीदींत मुळीं नैवद्
े च नेत नसतो.
बा.— काय दे वाला नैवद्
े दाखहविें हा पोरखेळ आहे ?

ज.— पोरखेळ नाहीं तर काय? दे वास स्नान घालतांना संस्कृत शबदाने महिावयाचे ‘हे दे वा, तुला

स्नानाकहरतां अनेक तीथांचें पािी आिलें आहे .’ असें महिून जवळच्या हवहहरीच्या पाण्याच्या दोन पळ्या

दे वाच्या अंगावर टाकायाच्या! तसेंच ‘हे दे वा, कामधेनूचें घागरभर दू ध आिलें आहे .’ असें महिून मुलींच्या

खेळांतल्या बुटकुल्यायेवढें लहानसें भांडें दे वापुढें करायाचे! तसेंच ‘हे दे वा, जांभळे , नाहरगे, हलबे, आंब,े
द्रािे, नारळ, केळीं वगैरे फळें आिलीं आहे त, त्यांचा स्वीकार कर’ असें महिून दे वापुढें एखादी खारीक
ठे वावयाची! हा पोरखेळ नव्हे तर काय?

बा.— तुमही बोलू न चालू न हिस्ती. तुमहाला मूर्मतपूजेचा हतरस्कारच आहे ! तुमही आमच्या दे वास

नांवें ठे विारच.

सोवळे , गुरू
य.— फरक १० वा :— जगदगुरू शंकराचायप–हहदु व ब्राह्मि जर एकाच धमाचे असतें तर

जगदगुरू महिहविारा शंकराचायप पाहहजे त्या हशष्ट्याच्या येथें जाऊन त्याच्या पूजेचें व अन्नाचें ग्रहि करता.

परंतु तसें मुळींच होत नाहीं. एकादा सदाचारी हहदु मनु ष्ट्य शंकराचायांच्या पायांवर आपले डोके ठे वूं लागला

व वर रोख दहििाही दे ऊं लागला तरी जगदगुरू हहदु मनु ष्ट्याच्या कपाळाचा आपल्या पायाला स्पशप होऊं
दे त नाहीं! हें का एका धमाचें गुंरूंहशष्ट्य!!! समशेरखां तुमच्यांत असा भेद आहे का?

स.— आमच्यांत असा भेद मुळींच नाहीं. राजा असो का काजी असो, आमही त्याच्या पायावर हें

शीरकमल कधींही ठे विार नाहीं. ईश्वराचे चरि सोडू न मनु ष्ट्याच्या चरिीं मस्तक ठे विें हा गुन्हा आहे !
बा.— हे तुमही कांही तरी बोलतां.
स.— कोि, आमहीच कांहीं तरी बोलतों?

य.— भटजींला ‘कांही तरी बोलतां’ या मंत्रोच्चाराहशवाय सप्रिाम बोलण्याला जागा आहे कोठे ?
स.— भट हजव्हे चे बळकट खरे . त्यानां सपसेल हचतपट केलें तरी आमचे नाक वर आहे असे

महितीलच.

य.— जयवंतराव व समशेरखां! तुमहाला मी थोडें सें बोलतों. मग तुमहाला वाईट वाटलें तरी हचता

नाहीं. तुमही आमच्या प्रत्येक वस्तींत प्रत्यि डोळ्यानें पाहतां कीं, ब्राह्मि हहदुं ना महितात, तुमहाला
आमच्याहशवाय दु सरा दे व नाहीं. तुमचे दे व आमही ब्राह्मि! आमच्या पायांवर गंध फुलें वाहू न पाया पडत जा!

आमच्या पायाचें पािी पीत जा! अशा प्रकारें ब्राह्मि खु द्द खु दा बनून लोकांकडू न पूजा, अचा करवून घेतात

अनु क्रमणिका

व आमच्या मूढ हहदू लोकांना त्याबद्दल अद्ाप कांहींच वाटत नाहीं. परंतु तुमहा लोकांस हा नीच व हनद्

प्रकार कसा पहावतो? परमे श्वराचा अपमान करिाऱ्या मनु ष्ट्यास मूर्मतमंत हपशाच्च महिण्यास कोिती हचता
आहे ? परमे श्वराचा अपमान करिारा मनु ष्ट्य जर सामोपचारानें शु हद्धवर येऊं न लागला तर त्याला दं डून

सन्मागाला लाविें परमे श्वरास मान्य होिार नाहीं काय? यःकहित मनु ष्ट्यानें स्वतःस दे व महिवून घेिें, अंगीं
काडी इतकेही सामर्थ्यप नसतां मी यंव करतों, त्यंव करतों अशा गप्पा झोकिें, अल्प ज्ञानाच्या मस्तींनें धुंद
होऊन जािें आहि दे वाचा अपमान करण्यास प्रवृत्त होिें असा स्वतः मूखप असून दु सऱ्यास शहािपिा

सांगण्याचा आव घालिाऱ्याची कानउघाडिी करिें योग्य नाहीं काय? महानु भाव सत्पुरुष तुकारामबुवा
महितात—

“स्वयें आपिणच णरता रडे पुणिलाुंच्या णहता”
परमे श्वराचा व लोकांचा अपमान करिारा मनु ष्ट्य भयंकर अपराधी समजला पाहहजे. सपप ,

हवचू ज्याला दं श करील तोच मनु ष्ट्य मरे ल हकवा वेदना भोगील, परंतु दास्ट्मभक धूताच्या दं शानें अज्ञान
मनु ष्ट्यांची परंपरा कुचंबत मे ल्याहशवाय राहिार नाहीं, असें श्रीतुकाराम महाराजासारख्या िमाशील

पुरुषांच्या लिांत आलें महिूनच त्यांनीं आपल्या अभंगांत अशा प्रकारचे उदगार काढले . जयवंतराव!
तुमहासारख्या पंचािऱ्यानीं आमहामागें लागले ल्या मूर्मतमंत सैतानाकडे कानाडोळा केला तर तुमही ईश्वरापुढें
अपराधी ठराल!

पुिाऱयाुंची अनास्था
ज.— तुमचें महििें बरोबर आहे . आमच्या बहु तेक उपदे शकांना या मूर्मतमंत सैतानाचें खरें

स्वरूप अद्ाहप समजलें नाहीं, आहि त्यामुळेंच त्यांचा उपदे श व्हावा तसा फलद्रूप होत नाहीं. या सैतानाचें

दे वत्व नष्ट करिेंच हहदू लोकांची सुधारिा करिें होय. परंतु काहो, यशवंतराव पाटील, तुमच्यांतील
मोठमोठें हवद्वान व श्रीमंत लोक काय करून असतात? तुमच्या अपमानाचा हवचार आमही परकीय लोकांनीं
करावा हें नवल नव्हे काय? तुमचे मोठमोठें संस्थाहनक आपल्या संस्थानांतील भटाहभिुकांचें ऐकून

दे वस्थानांकडे हजारों रुपयांचा खचप कहरतात, पि आपल्या ज्ञाहतबांधवांस धमाच्या नांवाखालीं

अज्ञानपिांत कोंडू न ठे वण्याचा उद्ोग करिाऱ्या याच धूतप भटांचा बंदोबस्त करण्याकडे एक पैही खचप

करीत नाहींत! तसें प्रत्येक खेड्यांतील, प्रत्येक िेत्रांतील लाखों ब्राह्मि वडलांची चाल, धमाची रूढी,
कहलयुगाचा महहमा असल्या हत्यारांनीं आपल्या कोट्यवधी अज्ञान आप्तांस कसें लु टीत आहे त यासंबध
ं ानें

एकही ग्रंथ प्रहसद्ध करून फुकट वाटण्यांत येत नाहीं. केवळ धूतांच्या स्वाथानें आपल्या पूवज
प ांचें अमूल्य
आयुष्ट्य कुत्र्यामांजरापेिांही नीच स्ट्स्थतींत गेलें, व सध्याही जात आहे याबद्दल तुमच्यातील हवद्वानांला
हवद्वत्तेच्या धुंदीत कांहींच वाटू ं नये ना? त्यांच्या ह्रदयाला कांहींच धस्का बसूं नये! काय महिे मागच्या
उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यासारखी सध्यांची पहरस्ट्स्थती नाहीं! आग लागो त्या तुमच्या पहरस्ट्स्थतीला!

मोठमोठ्या शहरांतील ऊंच ऊंच हवेलींत खुचीवर बसून चहाचे घुटके घेण्याची स्ट्स्थती खेड्यापाड्यांनीं
पसरली नाहीं हो नाहीं. सावकारानीं, धमपगुरूनीं हपळू न हनःसत्व करून सोडलें ल्या अज्ञान लोकांची
पहरस्ट्स्थती माडीच्या हखडकींतून कधींही हदसिार नाहीं! पाटील! आमहीं तुमच्या लोकांच्या सुधारिेकडे

लि दे त नाहीं याबद्दल हवनाकारि तुमही आमहास दोष दे तां. तुमचे हवद्वान व श्रीमान लोकच तुमची काळजी

घ्यावी अशी अद्ाप घेत नाहींत व तुमही त्यांना दोष दे त नाहीं; मग परकीय तर बोलू न चालू न परकीयच!
तरी युरोप, अमे हरकेतील शेंकडों स्त्रीपुरुष हजारो कोस दू र येऊन आपल्या या दे शांतील नीच मानले ल्या
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लोकांच्या गहलच्छ वस्तींतील मोडक्या घरात, फाटक्या रकट्यावर सुद्धा बसून लोकांस नीत्युपदे श
करतात, ही सामान्य गोष्ट आहे काय? जर तुमहाला तुमच्या लोकांची सुधारिा करावयाची असेल तर
तुमहीही हाच हकत्ता उचला!

समाजाचें णनशाि
य.— आमच्यांतील लोकांनीं आमच्याहवषयीं कांहींच काळजी घेतली नाहीं असें मुळींच नाहीं.

आमहा हवद्ेंत मागे टाकून हदले ल्या लोकांची उन्नहत करण्याकहरतां आह्मांतील हकत्येक थोर गृहस्थांनीं बरेच
प्रयत्न केले आहे त. पुण्यासारख्या ब्राह्मिांच्या अस्सल हवलायतेंत ब्राह्मिांचा भूदेवपिा प्रहसद्धपिें झुगारून
दे ण्याचें धैयप प्रथमतः कै. फुले व रा. भाले कर यांनींच केलें ! पुढें मुंबईस कै. लोखंडे यांनींहीं पुष्ट्कळ धैयप

दाखहवलें . त्यानंतर कांहीं वषांनी कै. हबजे हे चांगले सरसावले होते . सावपजनीक कामास वाहू न घेिें महिजे
संसाराची हानी करिें होय. आहि त्याप्रमािें या चौघाही वीरांचें झालें .

पुण्यास सत्यसोधक समाज घरांत होता तो, रा. भाले कर यांनीं त्याच शहरांत ‘दीनबंधु’ ह्या नांवाचें

वतपमानपत्र सन १८७७ च्या जानेवारी महहन्यांत सुरूं करून सवप ब्राह्मिेतर लोकांच्या दृष्टीपुढें आिला!

आहि याच शहरांत रा. भाले कर यांनीं १८८५ सालांत सत्यशोधक समाजाचें (ब्रामहिांच्या भूदेवपिाचे
हवध्वंसक) हनशाि मोठ्या धैयानें व थाटानें हमरहवलें ! त्या प्रसंगी हकत्येक सत्यशोधक समाजानुयायी व इतर

गृहस्थ महिाले कीं, ज्याप्रमािें १८७५ सालांत स्वामी दयानंद सरस्वती यांची हत्तीवर मोठी हमरविूक
हनघाली असतां पुण्यांतील कांहीं जहाल शास्त्र्यांनी त्या साधुपुरुषाचा अपमान करण्यासाठीं गाढवाची

हमरविूक मुद्दाम काढली, त्याचप्रमािें आज भाले करांच्या हनशािाचा अपमान करण्यासाठीं जहाल

शास्त्रीमंडळी कोिती तरी हवहचत्र हमरविूक काढल्याहशवाय राहिार नाहीं. परंतु त्या वेळच्या
सत्यशोधकसमाजानुयायांच्या करड्या दृष्टीपुढे हवध्नसंतोष्ट्यांस गुपचुप बसावें लागलें . या हमरविुकीस

सत्यशोधक समाजाचे हकत्येक हहतहचतक मुंबईहू न मुद्दाम आले होतें. कै. न्यायमूर्मत रानडे व डॉ. भांडारकर
हे ही ह्या हनशािास पोहोंचहवण्यास आले होते !

याच पुिे शहरांत १८९५ साली राष्ट्रीय सभा भरली होती. त्या वेळीं राष्ट्रीय सभेच्या मंडपासमोर

दु सरा एक लहानसा मंडप उभारून ते थे रा. भाले कर यांनीं शेतकऱ्याचा एक मोठा पुतळा उभा केला व

त्याच्या हातात. “Out of our 19 Crores are there 19 to explain our grievances?” अशा अथाच्या
प्रश्नाचा एक मोठा बोडप हदला होता व त्याच वषी शेतकऱ्याच्या सहचत्र दे खाव्याच्या पांच हजार प्रहत छापून

प्रांतोप्रांतीं वाटल्या. फुले , भाले कर आहि लोखंडे या हतघा माळ्यांनीं सत्यशोधक समाजरूपी आंबराई

लावून ठे हवली आहे . हतघांसही मनु ष्ट्यबल आहि द्रव्यबल यांची वेळोंवेळीं अडचि पडत गेल्यात्यांच्यानें
बागेचें स्वरूप जरी नेटनेटकें करवलें नाहीं तरी येथून पुढें हतचें पालनपोषि करून हतला व्यवस्ट्स्थत रूप

दे िें हें हवद्ेंत मागासले ल्या जातींतील सुहशहितांचे कतपव्य होय. कारि हवद्ेंत मागासले ले शेतकरी,
काराहगराहद लोक व समाजांत दू र पडले ले महार मांग यांहवषयीं सत्यशोधक समाजानें , दीनबंधूपत्रानें

आहि दीनहमत्र माहसक पुस्तकानें ‘जे का रंजले गांजले । त्यांशीं महिे जो आपुले । तोहच साधु ओळखावा ।

दे व ते थेहच जािावा ।’ या साधु वचनास अनु सरून केले ल्या कामहगरीची हकीगत सवप मागासले ल्या
जातींतील सुहशहितांस माहहत आहे .
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इडाणपडा जावो
फरक ११ वा :— इडाहपडा जावो आहि बळींचें राज्य येवो– ही महि आमहांत प्राचीन काळापासून

चालत आली आहे . हींत हहदु लोकांचा व ब्राह्मि लोकांचा अहत संहिप्त पि प्राचीन काळाचा इहतहास भरला
आहे . फार प्राचीन काळीं आमहांत बळी या नावाचा सत्यहप्रय न्यायी राजा होऊन गेला. आमच्या या परम
न्यायी व दयाळू राजाचे आहि परदे शांतून आले ल्या ब्राह्मिाचें वैमनस्य होते! बळी राजाचा उत्कषप वामन

ब्राह्मिाला सहन न होऊन त्यानें त्याला कपटानें मारलें आहि याच कारिामुळें ब्राह्मिांत बळीचा पुतळा
करून त्याचें पोट भोसकण्याची रूढी पडली आहे . परंतु आमही त्या बळीचे वंशज असल्यामुळें आमच्या

हस्त्रया आमहांला ओवाळतांना ‘इडाहपडा जावो आहि बळीचें राज्य येवो’ असें अत्यंत प्रेमानें महित असतात.

ब्राह्मिांत आहि आमहांत इतका भेद आहे तर ते व आमही एकाच धमाचे कसे ? हजारों वषांपासून ब्राह्मिांचे
आमहांशीं संघट्टन असल्यामुळें आमच्यांतील कांहीं थोर मूळपुरुष त्यांच्या दे व्हाऱ्यात बसले ले आज हदसत

आहे त. परंतु ब्राह्मिांतले मूळपुरुष आमच्या दे व्हाऱ्यांत बसले ले फारसे हदसत नाहींत. आतां ब्राह्मिांतील
कांहीं धमपकमे आमच्यांत व आमच्यांतील कांही ब्राह्मिांत हशरलीं असतील! तरी त्यांच्या आमच्या

वेगळे पिाच्या पुष्ट्कळ रूढी अद्ाहप हदसत आहे त. ब्राह्मिांनी आमच्या मनु ष्ट्यपिाचें माते रें केलें तरी आह्मी

हटकून राहहलो याचें श्रेय जैन, बौद्ध या धमास व एक नाममहहमा ठाम करिाऱ्या नामदे व, कबीर, एकनाथ,
तुकाराम इत्याहद धमोपदे शकांसच हदलें पाहहजे. आहि सध्यां आमहांस आमचेपि कळूं लागण्याचे श्रेय
हिस्तीसमाज, ब्राह्मसमाज, प्राथपनासमाज, आयपसमाज, सत्यशोधक समाज यांस हदले पाहहजे.

बा.— यांत काय मोठें से आहे ? असे लहानसहान भेद तर सवप धमांत आहे त. समशेरखांत असे भेद

नाहींत काय?

स.— जरी सवप धमांत लहानसहान भेद असले तर त्यांची संख्या तुमच्या जातींच्या व दे वांच्या

संख्येहून खहचत पुष्ट्कळच कमी भरे ल. एक दे व, एक शास्त्र, एक संस्कार, एक उपासना हीं जीं धमांचीं मुख्य
अंगे त्यासंबध
ं ानें आमच्यांत काडीइतकाही फरक नाहीं.

ज.— आमचे पि असेच आहे . अल्पस्वल्प मतभेद आमच्यांत एकही समाज बहहष्ट्कृत होऊन अलग

झाले ला नाहीं व एकही दे व नवीन उत्पन्न झाला नाहीं.

प्रेत णवधी
य.— फरक १२ वा–प्रेतहवहध–ब्राह्मि लोक जाळतातच, कधींही पुरीत नाहींत. मग तो ब्राह्मि

कोित्याही योग्यतेचा असो. परंतु आमच्यांत हा हनयम नाही. आमच्यांतील बहु तेक लोक प्रेतें पुरीत
असतात. अलीकडे कांहींजि प्रेतें जाळूं लागले आहे त. ब्राह्मिांच्या प्रेतास आमच्यांतील हजवंत मनु ष्ट्याचा

स्पशप झाला असतां तें हवटाळते असें ब्राह्मि समजतात! ह्मिजे हजवंत हहदूची योग्यता मे लेल्या
ब्राह्मिाइतकीही नसते! हकवा मे लेला ब्राह्मि हजवंत हहदूस स्पशप करूं नको ह्मितो! काय असेल तें असो!

ज.— ज्या धमातील मढ्यामढ्यांचे दे खीलभांडि होते त्या धमातील सजीव मढ्यांचें ऐक्य होिें

फारच कठीि हदसतें!
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सं.— पि भटजी! हजवंत ब्राह्मिास शूद्राचा स्पशप झाला असतां त्याची समजूत हवटाळते . पि

मे लेल्या ब्राह्मिास शूद्राचा स्पशप झाला असतां त्याचें काय हवटाळतें? त्याचें प्रेतत्व नष्ट होतें ह्मिावें तर
त्याला पुनः चैतन्य प्राप्त झालें पाहहजे! नाहीं का?

बा.— तुमहाला त्यांतलें कांहीं माहीत नाहीं. आमची ती रूढी आहे .
य.— फरक १६ या.–याचना ब्राह्मि मनु ष्ट्य श्रीमान व धट्टाकट्टा असला तरी शेजारच्या दहरद्री व

रोगी हहदू मनु ष्ट्यापुढें एका पैशाकहरतां खु षाल हात पसरील, पि तो श्रीमंत हभिुक मनांत लाजिार नाहीं.
असें हनदप य व हनलप ज्जपिाचें वतपन दोन घास खाऊन हदवस कंठिारा हहदू कधीही करिार नाहीं. त्याचें
अतःकरि भटहभिूकांसारखें कठोर नसते .

फरक १४ वा.— नमस्कार–ब्राह्मि ब्राह्मिास दोन्ही हातांनीं नमस्कार कहरतात, पि इतर हहदूंस

करीत नाहींत. परस्परांस प्रिाम करण्यांतही फरक!

बा.— ब्राह्मिांत व इतरांत असा फरक राहहलाच पाहहजे. व हा फरक सवांच्या सोईचा व हहताचा

आहे . श्रीरामदासांनींदे खील या गोष्टीवर जोर हदला आहे .

सुुंदोपसुुंद
य.— फरक १५ वा.– ब्राह्मि आहि िहत्रय यांचे भयंकर वैर– ब्राह्मिपिांतील परशुराम नांवाच्या

ब्राह्मि पुढाऱ्यानें हहदूं च्या िहत्रय पुढाऱ्यांचा हनःपात करण्यासाठीं एकवीस वेळां प्रयत्न केला! आहि असंख्य

िहत्रय वहधलें ! िहत्रयांचें एक हदवसाचेंही बालक त्यानें सोडलें नाहीं. व एक िहत्रयही ठे वला नाहीं! शेव टीं
िहत्रयांच्या हवधवा हस्त्रयांशीं परशु रामाच्या ब्राह्मि सैहनकांनीं हनयोग करून नवे िहत्रय उत्पन्न केलें . ही
ब्राह्मिांच्या पुरािांतील कथा सवपश्रत
ु आहे . त्याबद्दल हवशेष सांगावयास नको. ही कथा खरी तर नाहींच

नाहीं. पि या गोष्टीवरून येवढें मात्र उघड होतें कीं ब्राह्मि आहि इतर हहदू लोक यांचे फार प्राचीन
कालापासून वैर आहे .

परशु रामानें कदाहच् कांहीं िहत्रय मारलें असतील, परंतु ‘सवप पृर्थ्वी हनःिहत्रय करून िहत्रयांच्या

हस्त्रयांशीं ब्राह्मिांनीं हनयोग करून नवे िहत्रय अस्ट्स्तत्वांत आिले ’ हें ह्मििें हनव्वळ मत्सराचें आहे , अगदीं
असत्य आहे ! ज्यांना जन्मांत शस्त्र धरण्याचा अभ्यास नाहीं त्या नेभळ्या ब्राह्मिांनीं िहत्रयासारख्या
कसले ल्या योद्धांचा पराभव व तोही एकवीस वेळां करिें ह्मिजे गाईबकऱ्यांनीं एकवीस वेळां पृर्थ्वी हनव्याघ्र
करिें होय!!! आतां कोिी असें ह्मिेल कीं, परशु राम हा ईश्वराचा अवतार होता. त्यामुळें कोिाचेंही सहायाय

न घेतां िहत्रय मारिें त्याला कठीि नव्हतें! परंतु यावर मी इतकेंच ह्मितो कीं, राम हाही ईश्वराचा अवतार
मानतात. मग त्यानें राविास हजकण्यासाठीं वानराची जंगी सेना कशाला नेली होती! बरें परशु राम ईश्वरांचा
अवतार होता तर िहत्रयांस मारण्याचें त्याचें प्रयत्न एकवीस वेळां कां फसले ! अशा गोष्टी ब्राह्मिानीं
रचल्यामुळें जातीजातींत तंटे मात्र लागले आहे त.

याच्याच उलट महाभारताच्या आहदपवांत एक कथा आहे . पूवी एके काळीं िहत्रयांतील

सुंदोपसुंदांनीं तपाच्या सामर्थ्यानें त्रैलोक्य हजहकलें . त्यांच्या पराक्रमास हभऊन दे व स्वगपलोक टाकून
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पळाले ! मग सुंदोपसुंदांनीं मृत्युलोकींच्या भेदूवावर शस्त्र धरले . त्यांनीं आपल्या सैहनकांस सक्त ताकीद
हदली कीं, या भूमंडळावर जे कोिी ब्राह्मि असतील त्या सवांचा ते थल्या ते थेच वध करावा. त्याप्रमािें
िहत्रय सुंदोपसुंदाचें सैन्य चोहों हदशेस ब्राह्मिांच्या वधास हनघाले . आहि जेथें जेथें यज्ञयागाहद कमे करिारे
व इतर हठकािीं जे हद्वज सांपडत त्यांचा ते थें ते थें त्यांनीं संहार केला. हकत्येक ब्राह्मि बायकापोरांस व

घरादारांस टाकून रानांत पळाले ; ते थे दरीकपाटीं लपून राहहले ल्या ब्राह्मिांचा संहार करण्यासाठीं
सुंदोपसुंदांच्या सैहनकांनीं हसहव्याघ्र यांचीं रूपें धारि केलीं, आहि संपूिप पृर्थ्वी हनब्राह्मि केली! याचप्रमािे

जैनाच्या एका ग्रंथांत श्रीशहष्ठशलाका पुरुषचहरत्र पवप ६ सगप ४– अशी हकीगत हलहहली आहे कीं, कृतवीयप
याचा पुत्र सुभम
ू यानें परशु रामाचा पराभव करून आपल्या बापास मारल्याचा सूड उगहवला व एकवीस वेळां
पृर्थ्वी हनब्राह्मि केली. तसेंच रामहवजयांत राम या िहत्रयाने परशु रामास धुडकावून लावल्याची कथा आहे .

तें कसेंही असो. पूवी गुिकमावरून जाहत मानल्या जात होत्या असे जे गीतेंत महटलें आहे त्याला ह्या कथा

अपवाद आहे त महिावयाच्या काय? परंतु मला तरी असें वाटतें कीं, जर पूवी गुिकमावरून जाहत मानल्या
जात होत्या तर ब्राह्मि आहि ब्राह्मिेतर हा भेद वंशपरंपरे नें रहात आला नसता. व उभयतांमध्ये असलें

पुराि प्रहसद्ध वैर उत्पन्न झालें नसतें! अथा् ब्राह्मि आहि िहत्रय हे अगदीं आरंभापासून वेगळाल्या धमाचे
असले पाहहजेत. आतां कोिी आिखी असे महिेल कीं, बंधूबध
ं ूत वैमनस्य येऊन ते नाहीं का परस्परांचे गळे

कापण्यास प्रवृत्त होत? यावर मी असे महितो कीं एका बंधूनें दु सऱ्या बंधूचा जरी संहार केला तरी त्यांच्यांत
परंपरे नें चालत येिाऱ्या धार्ममक व सामाहजक चालीरीतींचा संहार होत नसतो. त्या चालीरीती दोन्ही

पिाच्या वंशजांत– जर ते एकाच वस्तींत रहात असले तर-सारख्याच राहतात. परंतु तसे ब्राह्मि आहि
िहत्रय यांच्यांत घडू न आलें नाहीं! महिून दोन्ही पि मूळचेच वेगळाले असले पाहहजेत.

महार कोित्या धमाचे
गो.— पाटील! आज तुमच्या तोंडू न सगळें नवेच ऐकले . तुमही आहि भटजी वेगळाल्या धमाचें

आहांत असे मला पि वाटतें. पि मजहवषयीं तर एक शबदही हनघाला नाहीं; मी कोित्या धमाचा!
य.— मला काय हवचारतोस? अठरा विाच गुरू जे भटजी त्यांना हवचार!

बा.— यांत काय सांगायाचें? गोट्या! तूं आमच्या धमाचाच आहे स! तूं हहदू आहे स! मी तुला तोडू न

टाकीत नाहीं.

गो.— पि तुह्मी मला कधीं गळा पडू ं हदलें ?
बा.— यांत गळां पडायालाच कशाला पाहहजे? पाटलांनीं जरी पुष्ट्कळसे भेद दाखवून हभन्नधमपत्व

दर्मशवण्याचा प्रयत्न केला तरी पाटील आमच्या दै वतांना भजतात, पुहजतात! व आमच्या पायांही पडतात.

य.— पि त्या दे वता तुमच्या हक आमच्या! आमच्यातील कांहीं हवशेष चांगलें असलें कीं तें

ब्राह्मिांनीं आपलें ह्मिावे! असो. आमच्या दे वतांस तुह्मी पूज्य मानलें हकवा तुमच्या दे वतांस आमही पूज्य

मानले , महिून तुमचा परकीपिा लोपला असें नाहीं. उद्ां समशेरखां महितील, तुमही हहदू लोक आमच्या
ताबुतांत नाचतां बागडतां, फकीर बनून भीक मागतां, दोम दोम करीत घरोघर हफरतां सबब तुमही सवप हहदू

लोक महमदी धमाचे आहांत? तर हें समशेरखांचें बोलिे एक तरी हहदू कबूल करील काय? आमहीं
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गिपती, मारुती इत्याहद दे वांचे भजन, पूजन हजतक्या उत्साहानें करतों, हततक्याच भाहवकवृत्तीनें पीर,

ताबूत यांनांही नवस करतों! मग आमही तुमच्याच धमाचे आहोंत असें हनियानें कशावरून महिता! धार्ममक

बाबींत तुमही ब्रामहि आमहापासून हजतकें दू र आहांत हततकेंच दू र समशेरखांही आहे त! कदाहच् समशेरखां
जवळ भरतील!

बा.— पाटील आतां असले भेद उपस्ट्स्थत करून आपल्यांतील ऐक्याचा हवध्वंस करिें वेडेपिाचें

आहे . एक तर आपिांवर परकीयांचा अंमल; दु सरें , हदवसेंहदवस आपली स्ट्स्थती हनकृष्टदशेस येत चालली
आहे ; आहि त्यांत हे असें भेद उकरून काढिें तुह्मासारख्या थोर गृहस्थास योग्य नाहीं. जें झालें तें गेलें!

पूवी तुह्मीं आह्मांला ठकहवलें का आमहीं तुमहांला ठकहवलें ! त्याचें आतां काय? तो काळ गेला; तीं मािसें
गेलीं; काळे कोळसे उगाळण्यांत काय अथप आहे ? व अशानें का तुमची सुधारिा होिार आहे ?

णभिु की कावे सोडा
य.— माझें पि तेंच ह्मििें आहे . आतांच्या ब्राह्मिांनीं आपल्या कस्ट्ल्पत पुरािपोर्थ्या हलहहिाऱ्या

वडलांच्या लबाड्या प्रहसद्धपिें पटापट कबूल करण्यांत उगीच हट्ट धरूं नये व त्यांना नवीन वळि दे ऊं
नये. कृहत्रम भूदेव बनून लोकांना भोंदण्याचा क्रम भटाहभिुकांकडू न सोडवावा. व याकामीं त्यांनी एखादी

संस्था काढावी. पूवीचा काळ गेला, तरी अमक्याची बुहद्ध जात्या मंद, तमक्यास अमुक हशकण्याचा अहधकार
नाहीं, आमही जात्या श्रेष्ठ आहोंत, अशा प्रकारचा उपदे श दरोबस्त खेड्यापाड्यांनीं व सवप िेत्रांच्या हठकािीं
एकूि एक भटहभिुक, पुराहिक, पुजारी आमच्या तमाम अज्ञान लोकांच्या कानांत पि प्रहसद्धपिें करीत

आहे त. हे काळे कोळसे आतां कशाला उगाळावेत? आहि त्यांत तुमहासारख्या शास्त्रसंपन्न भटजींनीं अझून

दे वत्वाचा लटका आव घालावा हें शहािपिाचें का वेडेपिाचें लिि? हशवाय सुहशहित महिहविाऱ्या
ब्राह्मि गृहस्थांनीं या बाबींत मन मोकळें करून आपली चूक कबूल करूं नये! हें चांगलें नाहीं. अशानें
एकमे कांची मनें स्वच्छ कशी होिार?

बा.— द्ा सोडू न हा हवषय! आपिांत अलीकडे परस्परांहवषयीं प्रेमच राहहलें नाहीं. परकीय

अंमलाचा पहरिाम हा! आज पेशवाई असती तर आपि कोित्या स्ट्स्थतींत असतों! जपानाप्रमािें हदगंत
कीती हमळहवली असतीना!

ज.— भटजी! पि ती कोित्या गोष्टींहवषयीं?
य.— कोि कसा गंध लावतो, कोि कसा द्रोि ठे वतो, कोि हकती लाडू खातो या गोष्टीहवषयीं

जगभर कीती पसरली असती.

पेशवाई व अुंत्यज
ज.— ईश्वर करो आहि पेशवाई पुन्हा न होवो. ज्यांनीं रयते च्या पैशांतून हमष्टान्नाची भोजनें

पोटावरून हात हफरहफरवून झोडलीं, व वर लाखों रुपयांची दििा उपटली त्या भटहभिुकांस, व ज्यांनीं
मनमानेल तशीं कृत्यें करून जहाहगरी हमळहवल्या, त्या लोकांस पेशवाईसारख्या हनभेळ स्वराज्याची हांव

सुटावी यांत नवल नाहीं. परंतु ज्यांच्या पाठी हचचेच्या फोकानें फोडल्या गेल्या; ज्यांच्या कंबरा मोठमोठ्या
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दगडांच्या ओझ्यानें वाकून गेल्या; ज्यांचे जीव हमरच्याच्या धुरीनें व राखेच्या तोबऱ्यानें कासावीस झाले , ते
शेतकरी-काराहगराहद लोक पेशवाईचें स्वप्नातही दशपन घेऊं इस्ट्च्छिार नाहींत. आहि ज्या अत्यंजादी

लोकांच्या गळ्यांत मडकीं व कंबरे स फास बांधून त्यांची पुण्यासारख्या शहरांत हदवसाढवळ्या हधड
हनघाली, ते अंत्यज लोक पुन्हा पेशवाई व्हावी अशी इच्छा तरी करतील काय? मारिारे हवसरतील पि मार

खािारे हवसरत नसतात! ज्यांनीं इहतहासाचें थोडें सें अवलोकन केलें आहे , त्यांच्या अंगावर पेशवाईचे नांव
हनघतांच शहारे आल्यावांचन
ू रहािार नाहींत. पेशवाईचें नांव हनघालें महिजे माझ्या सवांगाचा भडका
होतो! सुखदु ःखाचा अनु भव ज्याचा त्यालाच.

बा.— असें पेशव्यांनीं तुमचें केलें होतें तरी काय? तुमची जहाहगरी जप्तर केली होती? का तुमचे

संस्थान खालसा केलें ?

ज.— आमच्या शेंकडों जहाहगरा जप्त झाल्या तरी त्याबद्दल आमहांला आज कांहीं वाईट वाटलें

नसतें. परंतु त्यांनीं आमचं मनु ष्ट्यापिाचे ईश्वरदत्त संस्थान केवळ मत्सरानें, स्वाथानें खालसा केलें .
बकऱ्याकोंबड्यापेिांही आमहास िुद्र समजून इमारतीच्या पायांत हजवंत गाडलें ! नरकांतल्या कीटकांपेिांही
आमहास अस्पृश्य मानले . या गतगोष्टींचें स्मरि झाले महिजे मनाला जें दु ःख वाटते तें माझे मलाच माहीत!
माझ्या हप्रय पिजाच्या शोचनीय मृत्यूचें हचत्र माझ्या डोळ्यांपुढे उभें राहातें!
स.— तुमच्या पिजाचे कोितें हचत्र?

महाराचा छळ
ज.— पुण्याच्या आग्नेय हदशेस वानवडी महिून एक खेडें आहे . हें च आमचें राहाण्याचें मूळ

हठकाि. पुण्यास एके हदवशीं पेशव्यांनीं मोठा नाच करहवला, (शेवटच्या बाजीरावास नाचतमाशाची फारच
गोडी होती) त्याप्रीत्यथप आसपासची मोठमोठी जहागीरदार, सरदार मंडळी जमली. दु सऱ्या हदवशीं
श्रीमंतांनीं त्या सवांस एक मोठी मे जवानी हदली. त्या मे जवानीचें उरले लें खरकटें आपिास हमळे ल या

आशेनें माझा पिजा मोठ्या पहाटे स उठू न पुिें शहरांत हशरला. मे जवानी झाले ल्या वाड्याबाहे र पुष्ट्कळ

खरकटीं पानें पडलीं होतीं. माझ्या पिजानें त्यावरील थोडे थोडें खरकटें पुसून तें एका पानावर जमा केलें .
आहि लपत छपत घरांकडे जाण्यास हनघाला. कांहीं पावलें दू र जातो न जातो तोंच समोरून एक जहाल
पंहडत हातांत गडवापंचपात्र घेऊन आला. दोघांची दृष्टादृष्ट झाली! पंहडतानें माझ्या पिजास चांगलें

न्याहाळू न पाहहलें . डोक्यास एक दोन वेढ्याचें मुंडासें, कंबरे स एक लं गोटी, हातांत काठी आहि दु सऱ्या

हातांत खरकटे , गळ्यांत काळा दोरा हीं हचन्हें पहातांच जहाल पंहडताची खात्री झाली कीं, हा चांडाळ
अंत्यज आहे . “चांडाळा, अपशकुन केलास!” असें महिून पंहडतानें हातांतील गडवा माझ्या पिजाच्या

डोक्यावर त्वेषाने हभरकावला. गडव्याचा कांठ डोक्यांत हशरून रक्त खळाखळां वाहू ं लागले ! हातांतील

खरकटे खालीं पडलें ! व तोही जहमनीवर मूस्ट्च्छप त होऊन पडला! पंहडताचें जहाल तोंड एकसारखें चालू च
होतें. प्रातःकाळचा समय! सूयोदय झाला नव्हता! कोिी शौचास, कोिी स्नानास, कोिी पाण्यास जाऊं

येऊं लागले होते . अथात प्रत्येकजि जवळ येऊन ‘काय आहे ’ असे महिे. माझा पिजा दृष्टीस पडतांच,
पहािारे लाखों हशव्या दे त. कोिी महिे ‘अहो, हा ढोंग करून पडला आहे ’ कोिी महिे ‘हािा हशच्यास.’
कोिी महिे ‘पि या बेट्यास सव्वा प्रहर हदवस येण्यापूवीच शहरांत हशरण्याचे भय कसें वाटलें नाहीं! कोिीं

महिे ‘हशचे हे चांडाळ यवनांच्या राज्यामुळें फार शेफारले आहे त!’ कोिी महिे, अहो, ही मचमच कशाला
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करतां! अगोदर याला दृष्टीआड करा. सवांनीं याचे तोंड कां पहावें! इतकें बोलू न तें स्वस्थ बसले काय?
नाहींत! कोिी जोडा तर कोिी काठी ज्याच्या जें हातीं आलें त्यानें तें त्याला फेकून मारले ! नंतर

थोड्यावेळानें माझा पिजा शु द्धीवर आला! खरकटें व गडवा जहमनीवर तसाच अस्ताव्यस्त पडला आहे ;
दोन हत्यारबंद हशपाई जवळ उभे आहे त. असा हा चमत्काहरक दे खावा पाहू न माझा पिजा अगदीं गांगरून

गेला. हततक्यांत एक हशपाई हातांत कुदळ घेऊन धावत आला. त्याला पाहू न माझा पिजा अहधकच

भ्याला! कारि पेशवाईंत महारमांगांस हजवंत पुरण्याची वहहवाट होती! परंतु या वेळीं तसा प्रकार घडला
नाहीं. तो पहहल्या हशपायांस महिाला’ कोतवालांनी असे सांहगतलें आहे कीं, या अत्यंजाने जें खरकटें

हवटाळलें व चोरून चालहवलें आहे तें सवप त्याच्याच हातानें खाडा खिून पुरून टाका, आहि त्याला
कोतवाल चावडीवर घेऊन या.’

जिो माझ्या पिजानें कोिाचा खूनच केला होता! त्या हनदप य धन्याच्या हनदप य हशपायांनीं माझ्या

पिज्याच्या हातांत कुदळ हदली! काय करील हबचारा? त्याला त्याप्रमािें खाडा खििें भाग पडलें !
डोक्यांतून पुष्ट्कळसें रक्त बाहे र गेल्यामुळें व कोचींत वारा हशरल्यामुळें त्याला ग्लानी आली होती. त्याचें

डोकें अहतशय ठिकत होते ! तरी त्यानें एकदाचा खाडा खिून त्यांत तें खरकटें पुरून टाकलें ! नंतर

हशपायांनीं त्यास कोतवाल चावडीवर नेलें. पेशवाईंतील साडे तीन शहाण्यांनीं हनवडू न काढले ले पूिप जहाल

कोतवाल तक्क्याशीं टे कून बसले होते . ‘यानें काय केलें ’ असें त्यांनीं आंतूनच हवचारले . हशपाई महिाले ,
‘यानें कालच्या मे जवानीचें खरकटें बाटहवलें व हशवरामपंताचा गडवाही बाटहवला!’ कोतवाल महिाले ,
‘अस्स काय’ तर हािा हशच्याच्या पाठीवर पन्नास जेरबंद.’

हा कोतवालाचा हु कूम हशपायांनी ताबडतोब अंमलांत आिला. ते माझ्या पिजाच्या उघड्या

पाठीवर फडाफड जेरबंद ओढू ं लागले . आधींच तो वृद्ध व अन्नावांचून गळाले ला! वीस पंचवीस
फटक्यांपयंत तो कसा तरी जीव धरून राहहला. पि पुढें त्यानें प्राि सोडला! त्याचा आक्रोश ऐकून

आसपासच्या एकाही जहाल ब्राह्मिाच्या हृदयास दयेचा पाझर फुटला नाहीं! हींच ब्राह्मि धमाचीं उदात्त
तत्वें? काय करूं! जर मी त्या वेळीं असतों तर खरोखर प्रथम त्या कोतवालाच्या नरडीचा घोट घेतला
असता! अंत्यजाहद लोकांवर ब्राह्मिांचा हजतका रोष आहे हततका दु सऱ्या कोित्याहह समाजावर नाहीं!

ब्राह्मिांच्याच हातांत धमपग्रंथ बनहवण्याची कला असल्यामुळें त्यांनीं होतां होईल हततके प्रत्ये क ग्रंथांत
शूद्राहद लोकांच्या मनु ष्ट्यपिाची पायमल्ली होईल अशा प्रकारची धमपवचनें जागोजाग हलहहण्यांत आपली सवप
शक्ती खचप केले ली हदसून येत आहे ! आहि जेव्हां ब्राह्मिांच्या मनगटांत शूद्राला शासन करण्याचा प्रत्यि
अहधकार आला ते व्हां त्यांनीं हकड्यामुंग्यांप्रमािें अंत्यजांचे असंख्य जीव वेळोवेळी रगडले !

खोटे धमथग्रुंथ
गो.— तुमहीं पेशवाईंतील कायद्ाचा प्रकार सांहगतला. तो ऐकून मला कसेसेंच वाटत आहे ?

ब्राह्मिी राज्य आहि इंग्रजी राज्य यांत फार मोठें अंतर आहे असें माझे वडील मला नेहमीं सांगत असत तें

खरें आहे . जयवंतरावांच्या गोष्टीवरून मला आठवि झाली; माझे वडील पुण्यास कले क्टरसाहे बाजवळ–
साहे बास व मॅडमे स रोजच जेवि वाढण्याच्या कामावर–होते . एके हदवशीं साहे बाच्या घोड्यानें लाथ
मारल्यामुळें माझ्या वहडलाची डाव्या पायाची नडघी फुटली? हबचारी मडम फार दयाळू ? हतनें स्वतः माझ्या

वहडलाची जखम बांधली आहि त्याच तांग्यांत त्याला घालू न व हचठ ठी दे ऊन दवाखान्यांत पाठहवलें ? एक
महहन्यानें माझ्या वहडलाचा पाय बरा झाला. पि तोपयंत ती मडम माझ्या वहडलाच्या समाचारास पंचवीस
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वेळां आली असेल? धन्य त्या इंग्रज लोकांची! ते खरे दयाळू !! हाच कले क्टर जर ब्राह्मि असता तर

त्याच्या बायकोला अशी दयामाया कधीं आली नसती? आहि आली असती अशी जरी कल्पना केली, तरी
धमप व रूढी यांचे बाहे र आपि जात आहों असें हतला वाटलें असतें. यावरून ब्राह्मिधमाचा सारांश

समजण्यासारखा आहें . ब्राह्मिाच्या हस्त्रया ओवळ्यांत असल्या तरी त्या कुिबी गड्यास ‘दू र हो, दू र हो,
महितात!’ मग महार गड्यास घरांत येऊं दे िें व त्याची कींव करिें हे तर फारच कठीि! धन्य इंग्रज
सरकारची! ब्राह्मिांनीं मुद्दाम आंधळें ठे वले ल्या आमहा हहदू लोकांस डोळे दे ण्याकहरतां इंग्रज सरकारनें

आज लाखों शाळा स्थापन केल्या आहे त. ब्राह्मिांची पेशवाई ब्राह्मिांस तूप, लाडू दे त होती महिजे आमचें
रक्त शोषून घेत होती, त्यामुळें आमहांला हतच्या नांवाचाही कंटाळा यावा हें अगदीं उघड आहे . आमहीं

हहदू लोक महिजे ब्रह्मसकपसींतील कुत्री, माकडें आहोंत अशी ब्राह्मिांची अनाहद समजूत असल्यामुळें आमही
आज असें दु ःखात लोळत पडलों आहोतं!

आयांची स्वारी
स.— हे अंत्यज लोक अगदीं नामदप आहे त! त्यांच्या अंगीं पीळ असा मुळींच नाहीं. खच्ची केले ल्या

जनावरांत जो थोडा फार पराक्रम उरतो हततकादे खील या अंत्यज लोकांत नाहीं! यांना ब्राह्मि धमानें

अगदीं चोळू न मदूप न नरम करून सोडलें आहे ! बरें जयवंतरावासारखें कांहीं सुहशहित लोक अंत्यजांत
अलीकडे चमकंू लागले आहे त; पि ते कपड्यालत्यांतच गकप! आपल्या जातभाईंचें त्यांना पूिप हवस्मरि.

य.— भटजी! ब्राह्मि धमाच्या अस्सल स्वराज्यांतील शु हचभूतप धमपगुरूंनीं अंत्यजलोकांच्या गळ्यांत

जीं मडकीं बांधलीं, तीं कोित्या हे तूने बांधलीं? असलें भयंकर शत्रुत्व ज्या दोन समाजांत आज हजारों
वषांपासून चालत आहे , ते दोन समाज एकाच धमाच्या दोन शाखा आहे त असे दे खील महितां येिार नाहीं!
बा.— मग तुमचा धमप तरी कोिता? आहि हा भेद आहे तरी हकती हदवसांपासूनचा?
यं— हहदू आहि ब्राह्मि हा भेद आज कालचा नसून तो अनाहद आहे . फार प्राचीन काळीं महिजे इ.

स. पूवी दोन अडीच हजार वषांच्या सुमारास पंजाबच्या बाजूने, कोिी महितात आहिकेकडू न, कोिी
महितात युरोपाकडू न जे गोऱ्या रंगाचे व घाऱ्या डोळ्याचे लोक, गुरेंढोरें घेऊन भटकत भटकत हहदु स्थानांत

हशरले , ते च आतांच्या ब्राह्मिांचे पूवपज होत. हे ब्राह्मिांचे पूवपज त्याकाळीं मूर्मतपूजक नव्हते, तर मूर्मतभंजक
होते . हहदु स्थानांत ज्या लोकांची अनाहदकालापासून वस्ती होती ते च आतांचे हहदू लोक होत. हे लोक

ते व्हांही आतांप्रमािेंच मूर्मतपूजक होते ? यांचे मोठें व मुख्य दै वत महादे व हे होतें. हशवाय आिखी पुष्ट्कळ
प्रकारचीं दै वतें होतीं असा इहतहासकारांचा शोध आहे . कोित्याही परकीय लोकांनीं अन्य दे शांत प्रवेश

केला महिजे तद्देशीय लोकांस वाईट वाटल्यावांचून रहावयाचे नाहीं. एकाद्ा पशूनें हकवा पिानें कांहीं

हदवस अगोदर एकाद्ा स्थळीं घरटे केलें , आहि अकस्मात दु सरा पिी आंत येऊं लागला, तर तो त्याला
सुखानें प्रवेश करूं दे िार नाहीं. हकबहु ना त्याच्याशीं युद्ध करून त्याचा प्राि घेईल हकवा त्याला पळवून

लावील? हा पशु पिांत हदसून येिारा सामान्य हनयम मनु ष्ट्य प्राण्यासही लागूं आहे . भटकत भटकत
येिाऱ्यांनीं जेव्हां या दे शांत प्रवेश केला, ते व्हां येथील मूळच्या लोकांशीं त्यांच्या चकमकी उडिें स्वाभाहवक

आहे . हा चकमकीचा काळ, हहदु स्थानांत या परकीयांचा प्रवेश होण्याचा काळ, हा वेदाच्या जु ळिीच्या
आरंभाचा काळ, ४००० वपांपूवींचा असावा, असे वेदांतील ऋषींच्या प्राथपनांवरून हसद्ध होत आहे .
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अनायाशी युद्ध
या परस्थ प्रवाशांच्या टोळ्या येथल्या मूळच्या हहदू लोकांच्या भयानें एकत्र राहू लागल्या. तरी संहध

साधून हहदू लोक स्वदे शाहभमानानें प्रेहरत होऊन परकीयांच्या झोपड्यांवर छापे घालू न त्यांची त्रेधा उडवीत!
त्यांचीं गुरंढोरें पळवून नेत! त्यांच्या अनेक समारंभाचा हवध्वंस करीत! हे परकीय लोक मूळचे अनायप
असतांही त्यांनी स्वतःस आयप (श्रेष्ठ) महिवून घेतले व येथील लोकांस अनायप, नीच, दस्यु, दास महटलें

आहे . हें त्यांचें महििें त्यांच्या परकीयपिास योग्यच आहे . आहि मुळच्या हहदूं नीं त्यांच्या प्रत्येक कायांत

हवघ्न आिून त्यांना जेरीस आिण्याचा प्रयत्न करिें हे ही पि मूळच्या रहहवाशांच्या स्वदे शाहभमानास
उहचतच होय.

आतां या परकीयांच्या महिण्याप्रमािें येथील मूळचे सवपच लोक जंगली, धमपहीन, नीच होते असें

नाहीं. येथींल मूळच्या लोकांत मोठमोठे राजे, हवद्वान लोक होते . वेदऋचातही या मूळच्या लोकांच्या सात
तटबंदी शहरांहवषयीं व नव्वद गडांहवषयीं उल्लेख झाले ला आढळतो! मरिोत्तर आपल्या आप्तांस स्वगांत
चांगली गती हमळावी महिून प्राचीन हहदू लोक प्रेतांस नानाप्रकारचीं वस्त्रें, भूषिें घालू न तीं पुरीत असत. तीं

पंचरस धातुमय भूषिें, प्राचीनकाळचीं थडगीं उकरलीं असतां त्यांत अद्ाहप दृष्टीस पडतात! रामायिांतील

एका श्लोकात हहदूं चा एक राजा आपल्या शूर सैहनकांकडे पाहू न अहभमानाने महितो ‘ते हवलिि चपळ,
युद्धांत कधींही हार न जािारे असून, त्यांच्या शरीराचा रंग हनळ्या काळ्या ढगांप्रमािे आहे .’

यावरून काय हसद्ध होते कीं, ज्या वेळीं परदे शांतून गोऱ्या रंगाच्या टोळ्या हहदु स्थानांत हदशांनीं

आल्या, त्या वेळीं येथील सवपच हहदू लोक रानटी स्ट्स्थतींत मुळींच नव्हते! धमपहीन, नीच, दस्यु, अपक्व,
भिक वगैरे प्रकारें येथील मूळच्या लोकांचें परकीयांनीं विपन केलें आहे , त्याप्रमािे त्यांस कांहीं रानटी लोक
एखाद्ा डोंगराळ प्रदे शांत भेटले असतील; परंतु ते वढ्यावरून सवपच हहदू लोक रानटी होते असा हसद्धांत
झोकून दे िें अहवचाराचेच होय. कारि तसले लोक अद्ाप या दे शांत कांहीं हठकािीं आढळतात. बरे
बाहे रून आले ले हें इरािी–ऐयपदेशीय ब्राह्मि लोक हहदु स्थानांत हशरण्यापूवी येथील लोकांपेिां सुधारले ले

होते असेंही नाहीं. येथील मूळच्या लोकांच्या आहि त्यांच्या आचारहवचारांचें हकत्येक शतकांपयं त संघटन
होऊन ज्या काळीं वेदांची जु ळवाजु ळव संपली तोपयंत येथील लोकांपेिां ते हवशेष सुधारले नव्हते .

[The

Brahman was at first simply an assistant at sacrifices, by whom or for whom conducted. Afterwards he became a purohita (one
set in front) or family priest. This office became hereditary, and those who held it at courts became the advisers and counsellors
of kings. Such a post was peculiarly favourable to the designs of a crafty and ambitious priest and must have offered him
exceptional opportunities for promoting the hierarchical aspirations of his order. (Castes Page 11 by The C.L.S.)]

ज्या काळीं

ब्राह्मि लोक हहदु स्थानांत हशरले त्या काळीं ते येथील मूळच्या हहदू राजे , व्यापारी, श्रीमंत वगैरे लोकांच्या
घरीं त्यांना (यजमानांना) धमपकमें इत्याहद गोष्टींत सहायाय करण्याच्या कामावर राहहले . पुढे कांहीं काळ

लोटल्यानंतर कपटानें व धूतपपिानें नोकरीच्या पेशास गुरुपिाचें रूप दे ऊन यजमानावर छाप बसहवली.
यजमानाच्या धमपग्रंथांतही आपल्या मतानुकूल वचनें घुसडू न उलटापालट केली.

नोकरीची छाप
बा.— हें तुमचें महििें मला मुळींच मान्य नाहीं. आमहीं ब्राह्मि लोक कोठू न आलों नाहीं व कोठें

गेलों नाहीं. आमचा मूळचा दे श हाच.
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ज.— बाळं भटजींना इहतहासाचें ज्ञान नाहीं. ते पडले जु न्या समजु तीचे! ब्राह्मि हे . ‘ईश्ववरः

सवपभत
ू ानां धमप कोषस्य गुप्तये ।’ या स्मृहतवचनाधारे ते बोलतात.
गो.— या श्लोकाचा अथप काय?

ज.— ब्राह्मि हा सजीवहनजीव प्राण्यांचा ईश्वर आहे . हशवाय तो धमाचें मूर्मतमंत भांडार आहे .
गो.— गांवोगांव व घरोघर हीं जीं ब्राह्मि मनु ष्ट्यें हदसतात. ते सवप ईश्वरच काय! मग यांनीं नेहमीं

वरतीं स्वगांत असावें. या मृत्युलोकीं–तेंही पृर्थ्वीच्या एका कोपऱ्यांत–हहदु स्थानांत हहदु लोकांतच हे कां
धडपडतात.

स.— गोटू चा हा तकप बरोबर आहे . स्वतःस दे व महिहविारे आमहासारख्या परधमीयांस मलें च्छ,

यवन, गोटू सारख्यास दस्यु–दास, इंस्ट्ग्लशांस जलचर, कलकत्तेकर, सीताबाईन वर हदले ली माकडे वगैरे
नांवे दे तील यांत नवल नाहीं.

य.— आपिापेिां जगांत कोिी श्रेष्ठच नाहीं अशी ज्यांची समजूत आहे ते इतरांस पशु तुल्यच

समजिार.

बा.— काय पाटील, तुमही चांगले िहत्रय असून हवनाकारि डोक्यांत राख घालू न घेतां. तुमचे हें

हवचार तुमच्या जातभाईंस तरी मान्य होतील काय? मनु स्मृतींत स्पष्ट महटलें आहे कीं, ‘िहत्रयांस सोडू न
ब्राह्मिांची उन्नहत होिार नाहीं व ब्राह्मिांस सोडू न िहत्रयांची उन्नहत होिार नाहीं.’ अ. ९ श्लोक ३२२ पहा. ॥
नाब्रह्म ित्रमृध्वोहत नाित्रं ब्रह्म वधपते ॥

आयथ अनायथ सुंणमश्रि
य.— मनु स्मृतींत हा श्लोक आहे परंतु त्याचा खरा अथप तुमच्या लिांत आला नाहीं. वेदांची जु ळिी

संपून कांहीं काळ लोटल्यानंतर महिजे इ. स. पूवी सुमारें हतसऱ्या शतकांत मनु स्मृहत हलहहली गेली

असावी. याहवषयीं ऐतद्देशीय व परदे शीय बहु तेक हवद्वानांचे एक मत आहे . तुमही आतां ज्या श्लोकाचा उल्लेख
केला तोच श्लोक तुमहा परकीयांच्या व येथील हहदु लोकांच्या तहनामयांतील एक कलम आहे . मी पूवी

सांहगतलें च आहे कीं, ज्या काळी हहदु स्थानांत परकीयांच्या टोळ्या हशरल्या ते व्हां येथील सवपच हहदूलोक

रानटी नव्हते . आमहांत जे राजे, शूर, श्रीमान, हवद्वान असे होते त्यांच्याशीं परकीयांना हवशेष झगडावें
लागलें . शेंकडों वषे झगडू नही येथील मूळचे लोक परकीयांच्या ताबयांत येईनात ते व्हां येथील लोकांशीं ते

सख्य करूं लागले . आहि असा हनयमच आहे कीं, हकतीही हभन्नधमीय लोक परदे शांत राहहले महिजे
त्यांच्यांत पुष्ट्कळ प्रकारचें संहमश्रि होत जातें व त्याप्रमािें वेदकालापासून तों स्मृहतकालापयंत परकीयांचें
व येथील मूळच्या लोकांचें पुष्ट्कळ गोष्टींत संहमश्रि झाले . परंतु मूळच्या लोकांहवषयीं ब्राह्मिांच्या मनांत

घोळत असले ला द्वे ष हबलकुल कमी झाला नाहीं. भेद इतकाच कीं, त्या द्वे षाचे थोडं सौमय स्वरूप होऊन
त्याचीं िहत्रय वैश्य, शूद्र अशीं तीन रूपांतरें झालीं. येथील अफाट जनसमुदायापुढें उघड वैर करून आपला
हटकाव लागिार नाहीं असे जेव्हां धूतप स्मृहतकारांच्या लक्ष्यांत आलें ते व्हां त्यांनी ‘िहत्रयावांचून ब्राह्मिांची
उन्नहत नाही व ब्राह्मिावांचन
ू िहत्रयांची उन्नहत नाही.’ असा येथील शूर व श्रीमान लोकांच्या तोंडावरून हात
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हफरवून त्यांना आपले सें करून घेण्याचा प्रयत्न केला यांत नवल नाहीं. आमहा मूळच्या लोकांत परकीयांनीं

िहत्रय, वैश्य, शूद्र अशा तीन पायऱ्या उत्पन्न केल्यामुळें आमही कालांतरानें एकमे कांचा द्वे ष करूं लागलो!
आहि आमच्या या आपसांतील फुटीमुळें परकीयांचा आयताच कायपभाग उरकला! सारांश हहदु लोकांत जे
असंख्य जाहतभेद आहे त ते सवप, येथील लोकांहवषयीं ब्राह्मिांच्या मनांत घोळत असले ल्या द्वे षाचीं रूपांतरें

होत! जाहतभेद उत्पन्न करण्यांस ब्राह्मिांचें अंग नसतें तर त्यांनीं ३,००० वषांत ते मोडू न टाकण्यासाठीं
एकादें पुराि रचलें असतें हकवा अन्य मागानें दु सरा एकादा उपाय केला असता!

गो.— हे सगळे ब्राह्मि परदे शांतून आले आहे त? इतके हदवस पयंत मी यांना येथले च रहहवाशी

समजत होतो.

बा.— या कपोलकस्ट्ल्पत गप्पा! कादं बरीप्रमािे कानांला गोड लागतात. घटकाभर ऐकून घ्यावे

ह्मिजे झाले .

य.— भटजी! तुह्मासारख्या पुरािीकास आमच्या गोष्टी कपोलकस्ट्ल्पत वाटतील यांत आियप नाहीं.

तुमच्या गोष्टी महिजे दे वाच्या मुखांतील गोष्टी! तुमच्या पोर्थ्या ह्मिजे ईश्वलरप्रहित ग्रंथ! ते कपोलकस्ट्ल्पत
आहे त असे तुमहाला कधीं वाटिार नाहीं. कारि शक हमत्ती वार जे ग्रंथ आहे त ते कपोलकस्ट्ल्पत हकवा

मनु ष्ट्यकृत! आहि ज्या ग्रंथांवर शकहमतीचा पत्ता नाहीं, ते सवप ईश्वरप्रहित असा तुमचा जाडा हसद्धांत

असल्यामुळें तुमहाला तसें वाटतें हें साहहजकच होय! परंतु तुमहांतील कांहीं थोर मनाच्या गृहस्थांनीं स्वतःचा
परकीयपिा कबूल केला आहे हें तुमहा भटांचें दु भाग्यच महिावयाचें!

मूळचा धमथ
बा.— बरें अगदीं आरंभापासून ब्राह्मि आहि हहदू वेगवेगळालें आहे त; व तुमच्या महिण्याप्रमािे

आमही परदे शांतून भटकत आलों असें ििभर मानलें तर असा प्रश्न हनघतो कीं, तुमहा मूळच्या लोकांचा
मूळचा धमप कोिता? तुमची मूळची भाषा कोिती?

य.— ठीक आहे . तुमचे प्रश्न बरोबर आहे त. आतां मी तुमहाला असेच एक दोन प्रश्न हवचारतों

त्यांचीं उत्तरें द्ा महिजे तुमहाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरें आपोआप हमळतील. तुमहा ब्राह्मिांतील कांहीं
हवद्वानांचें व युरोपांतील पंहडतांचें असें महििें आहे कीं, मध्य अहशयांतील लोकांच्या कांहीं शाखा पूवेस
महिजे हहदु स्थानाकडे गेल्या व त्यांनीं ते थें गेल्यावर स्वतःस आयप महिवून घेतलें ! कांहीं शाखा पहिमे कडे

गेल्या. त्यांपैकी एकीनें इरािचें राज्य स्थापले , दु सरींनें आथेन्स आहि स्पाटा ही शहरें वसहवलीं; व हतचेच
ग्रीक राष्ट्र बनले . परंतु हतनें हतकडे आयप महिवून घेतलें नाहीं. हतसरी एक इटाली दे शांत गेली ते थें हतने

सात टे कड्यांवरील शहर वसहवलें . हें च पुढे वाढत जाऊन सावपभौम राज्याची राजधानी रोम शहर झाले .
यांनींही ते थें गेल्यावर आयप महिवून घेतलें नाहीं! ग्रीक, रोमन, इंस्ट्ग्लश आहि ब्राह्मि या सवांचे पूवज
प

आहशयांत एकाच हठकािी राहिारे , एकच भाषा बोलिारे आहि एकाच दे वाची उपासना करिारे होते , असे
पुष्ट्कळ हवद्वानांचें महििे आहे . आतां आपि यावर थोडासा हवचार करूं, ज्याकाळी ब्राह्मिांचे व ग्रीक रोम.

इंस्ट्ग्लश वगैरे लोकांचे पूवपज एकाच हठकािी होते, ते व्हां, ते थें ते जी भाषा बोलत होते ती कोिती भाषा?
त्यांचा ते व्हांचा धमप कोिता? त्यांचा दे व कोिता? या तीन प्रश्नांची उत्तरे पुराहिक बुवांनी द्ावींत. ती
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आजच द्ा असें मी महित नाहीं. तुमच्या जु न्यानव्या पंहडतबंधूस अथवा दु सरे कोिास हवचारून पुढच्या
बैठकीस उत्तर द्ा.

बा.— वास्तहवक पाहहलें असतां तुमच्या या प्रश्नांत कांहीं तर्थ्य हदसत नाहीं. परंतु मी पूवी थोडे

बोलू न चुकल्यामुळे आतां उत्तर दे िं भाग आहे . तुमही आमच्या व ग्रीकरोमनाहद लोकांच्या पूवपजांचें जें

एकीकरि करतां तें आमहाला मुळींच पसंत नाहीं. आमही वैहदक धमाचे, आमचे धमपशास्त्र वेद, आमची भाषा
संस्कृत!

मूळची भाषा
य.— या तुमच्या महण्यांतही कांहीं तंर्थ्य नाहीं. तुमही मध्य आहशयांत असतांना तुमचे धमपग्रंथ जर

वेदच होते तर त्यांत हहदु स्थानांतल्या नद्ांहवषयीं व लोकांहवषयीं जीं विपनें आहे त ती काय महिून आलीं?
बरें वेदांच्या जु ळिीचा आरंभ जर हहदु स्थानात प्रवेश करतांना होत आहे तर ते मध्य आहशयांत तुमहांजवळ

नव्हते हे उघड आहे . तसेंच तुमही महितां कीं, पूवीं आमची संस्कृत भाषा होती पि हें महििेंही
पहहल्याप्रमािेच हनराधार आहे . तसेच वैहदककाळच्या ग्रंथ जु ळिीत तुमच्याच लोकांचा सगळा भरिा होता

असे पि हदसत नाहीं. तुमहा सवांची संस्कृत भाषा होती असें महिावे तर त्याच काळीं तुमच्यांतील कांहीं

शाखा पहिमे कडे गेल्या, त्यांचीही ते थें तीच भाषा चालूं राहहली पाहहजे होती, परंतु तसा प्रकार मुळींच
झाला नाही. ग्रीक, रोमन, पाशी, इंस्ट्ग्लश या तुमच्या भाऊबंदांच्या वहहवाटीतून संस्कृत भाषा अगदींच कशी

हनघून गेली? तींत ते थें एकही ग्रंथ कसा बनला नाहीं? याचें कारि काय? त्या तुमच्या भाऊबंदांजवळ वेद
नव्हते व संस्कृत भाषेतील मंत्रस्तोत्रेंही नव्हतीसें हदसतें.

बा.— मग आमहांस पूवी भाषाच नव्हती महिावयाची! आमही अगदीं रानटी स्ट्स्थतीतच होतों

महिावयाचें!

य.— तुमच्या परागंदा झाले ल्या टोळ्यांना भाषा नसेल असें नाहीं. परंतु ती वेगळीच आहि अगदीं

अपक्व स्ट्स्थतींत असली पाहहजे. या प्रवासास हनघाले ल्या लोकांना त्या त्या दे शांतील लोकांच्या भाषेंत,
आचार हवचारांत, थोडक्याच काळांत हमसळू न जावें लागले असेल. आहि हे गोऱ्या रंगाचे धूतप लोक मूळच्या
लोकांच्या सुधारिा चटचट उचलू न कोठें कोठे दोन पावलें पुढेही गेले असतील. त्या वेळीं नव्यातलें

जु न्यांत व जु न्यातलें नव्यांत असे पुष्ट्कळ बाबींत कालांतरानें हमश्रि झालें नसेल असे महिवत नाहीं. तरी
मूळचे लोक आहि नवे लोक यांच्यात जो भेद राहहला तो अद्ाहप या दे शांत अनेक रूढीच्या रूपाने दृष्टीस
पडत आहे . असा भेद अन्य दे शात हदसत नाहीं.

गो.— अहो बाबा! हे तर तुमच्या तुमच्यांतच चालले आहे , त्यांत आमहा महारांचें कांहींच हनघत

नाहीं. आमही कां धमपहीन कमपहीन ढोरे च?

स.— यांत काय संशय! गुरांढोरांवर तरी धन्याची प्रीती असते , तो हदवसांतून दोनदा हतनदा

त्यांच्या अंगांवरून हात हफरहवतो. त्याना चारापािी घालतो. ब्राह्मि धमप तर तुमचे तोंड पाहू नये , सावली
पडू नये असे महितो!!!

अनु क्रमणिका

गो.— मग आमच्यापेिां ढोरें बरी काय?
स.— होय. पाळीव जनावरांवर धन्याची हजतकी प्रीती असते हततकी दे खील तुमहांवर ब्राह्मि

धमाची नाहीं! तुमही ब्राह्मि धमाच्या उकीरड्यावर चरून धन्याची इमानेइतबबारें नोकरी करिारें लं बकिपच
आहांत असे आजपयंतच्या प्रकारावरून महिण्यास हचता नाहीं.

ईश्वरी सुंकेत!
गो.— काय आमही गाढवें आहोंत?
बा.— अरे , तुला गाढव कोि महितो? लं बकिप या शबदाचा अथप तुझ्या लिांत आला नाहीं. ‘लं ब’

महिजे मोठा! ‘किप’ महिजे किासारखा दाता, अथात किापेिा मोठा दाता!
स. — खासा अथप केला!
य.— असा अथाचा अनथप करण्याचें भटजींना जात्या ज्ञान असतें?

गो.— परंतु मी आतां पेशवाईतल्या महारांप्रमािे मूढ राहहलों नाही? भटजीचें पांहडत्य मीं

ओळखले .

बा.— मी हवनोदाने बोललों! ईश्वरी संकेताहशवाय तुमही महारलोक असल्यानीच स्ट्स्थतीत जन्म

पावला नाहींत!

ज.— भटजी! तुमही महारमांगांस हात दे ऊन वर काढू ं इस्ट्च्छत नाहीं. आहि वर हनघण्याची त्यांच्या

अंगांत शक्ती! नाहीं. याला तुमही ईश्वरी संकेत महिता काय? एकादा मनु ष्ट्य रोगाने अगदीं मरायास टे कला

आहे ; त्याचा रोग दू र करण्यासारखें जवळ उत्तम औषध असतांहीं, हा ईश्वरी संकेत आहे , असे महिून वेळ
मारून न्यायाची, हकवा एकाद्ा घरास चोहोकडू न आग लागली आहे व आतील मािसे होरपळू न मरत

आहे त, त्यांना वाचहवण्याचें साधन जवळ असतांही ‘हा ईश्वरी संकेत’ असे महिून स्वस्थ बसायाचे; हकवा

िुधेनें अत्यंत व्याकुळ होऊन भूमीवर पडले ल्या मनु ष्ट्यांकडे पाहू न ‘हे ईश्वरी संकेताने डोळे तािीत आहे त’
असें महिून चापून भोजनास बसायचे! असे जर कोिी करूं लागला तर त्यास मूखप अथवा धूतप अथवा महा
चांडाळ महिण्यास काय हचता आहे ? माझे वडलांनी हिस्ती धमाची दीिा घेतली नसती तर मी आज
ब्राह्मिधमाच्या ईश्वरी संकेताच्या गाळांत गोटू प्रमािे लोळत पडलों असतो! हिस्ती धमाचा आहि माझा

अवघा साठ वषांचा संबंध! परंतु ते वढ्याच काळात फक्त एकंदर स्ट्स्थतींत केवढी क्रांती झाली हे तुमही प्रत्यि
पहातच आहांत! हिस्ती धमाच्या दे वमंहदरांत आहि धमपगुरूच्या स्वयंपाकगृहात मी हनभपयपिे हहडतो

हफरतो! त्याबद्दल हिस्ती धमपगुरूंना उलट आनंद होतो! आहि ते च माझे जातभाई आज हजारो वषांपासून
ब्राह्मिधमाच्या सहवासात असून त्यांच्यापैकी एकासही ब्राह्मिधमाच्या दे वमंहदरात अथवा धमपगुरूंच्या
स्वयंपाकगृहांत येऊन बसण्यास ब्राह्मि धमाने परवानगी दे ऊं नये ? हा असा भयंकर भेद हदसत असून गोटू
व बाळं भटजी एकाच धमाचे आहे त हे महििे शु द्ध अहवचाराचेंच होय.

अनु क्रमणिका

मुसलमानी धमथ
स.— माझी पि पूवपपीहठका अशीच चमत्काहरक आहे ! औरंगजेबाचे कारकीदीत माझे पूवज
प

घोडे स्वारांत नोकर होते! ते ब्राह्मि धमानें बहहष्ट्कार घालू न अन्नपाण्यापासून दू र ठे वले ल्या एका हहदु

जातींतीलच होते . त्यांना बादशाहाच्या घराण्यांतील मािसे व मोठमोठे सरदार आपल्या प्राथपनामंहदरांत व

स्वयंपाकगृहांत खु षाल वावरूं दे त असत; इतकेच नाहीं, तर त्यांनीं महमदी धमाचे मुख्य धमपपस्ु तकही
त्यांना वाचावयास हशकहवलें ! काजीसाहे बांचा तो धमपतत्तवाहवषयींचा उदारपिा पाहू न माझ्या पूवपजांनीं

महमदी धमाची दीिा घेतली. त्यांचाच मी वंशज आहे ! आमहीं आठ दहा हपढ्यांतच मुसलमानांत बेमालू म
होऊन गेलो! आतां आमचा रोटीबेटी व्यवहाराचा पदर थेट बादशहाच्या व काजी साहे बांच्या वंशजांशी
जाऊन हभडला आहे !

नाहींत!

बा.— या कथा आतां पुरे करा. पाटलांना मीं मघा जे प्रश्ना केले त्यांची उत्तरें अद्ाप हमळाली

ज.— आमच्या या कथांत कांहींच अथप नाहीं वाटते!
य.— भटजींचे महििे बरोबर आहे . मुळीं ब्राह्मिेतरच हनरथपक, मग त्यांच्या भाषिांत तरी अथप

कोठू न असिार! भटजीना अन्य लोक जसे िुल्लक वाटतात तशाच त्यांच्या गोष्टीही िुल्लकच वाटिार. बरें

असो मीं हवचारले ल्या प्रश्नांचीं भटजींनी जीं उत्तरें हदली, तों सवप मीं खोडू न काढली आहे त! संस्कृत भाषा व
तींत तयार झाले ले ग्रंथ यांत परकीय ब्रामहि लोकांच्या आचार हवचारांचे व भाषेचें हमश्रि झालें नसेल असें

कोिासही महिता येिार नाहीं. फार दू र कशाला, गेल्या २०० वषांपासून तों आतांपयंत आपल्या
धमपसमजुतीत, भाषेंत, आचारांत, पोषाखांत कोिकोिते फेरफार झाले याचें थोडे सें हनरीिि केलें महिजे

पूवी वेदांचे तोंडोतोंडी पालन होऊन त्यांस ग्रंथस्वरुप प्राप्त होईपयंत महिजे परकीय अनायांच्या व येथील

मूळच्या शु द्ध आयांच्या संघटनात हकत्येक शतकें लोटे पयंत–प्राचीन संस्कृत भांषेत हकती फेरफार झाला
असावा व तदनंतर स्मृत्या होईपयंत आिखी हकती फेरफार झाले असतील याचे सहज अनु मान करतां
येईल!

कहदुुं ची भाषा
“पूवीची आपली दोन वस्त्र वापरण्याची पद्धती मुसलमानांच्या सहवासाने जाऊन हतच्या हठकािीं

अंगरखा, पागोटें उपवस्त्र, चमी पादु का हा पोषाख जसा आला” तसेच भाषेचेंही झाले ! मुसलमानांच्या
भाषेंतून आपल्या भाषेत हकत्येक शबद हशरल्यामुळे तींत झोंकदारपिा व आवेश येऊन हतला नवें वळि
लागलें ! पेशवाईतींल बखरी पहहल्या महिजे पूवीची मराठी भाषा आतांच्या मराठी भाषेपेिां हकती खडबडीत

होती ते स्पष्ट हदसून येते! तसेच ज्ञानेश्वरीच्या काळची भाषा पेशवाईतील भाषेपेिां अहधक ओबडधोबड

हदसते! आहि आतां इंस्ट्ग्लश लोकांच्या व त्यांच्या भाषेच्या सहवासानें आपल्या भाषेत , पोषाखांत,
चालीरीतींत, पूवीपेिां फारच हनराळ्या प्रकारचे अंतर पडत चाललें आहे . मोठमोठीं चक्री पागोटी जाऊन

त्यांच्या हठकािीं रुमाल, फेटे , लहान लहान टोप्या, चुिीदार अंगरख्याऐवजीं कोट, धोतराच्या हठकािीं
पाटलू न, जोड्याऐवजीं बूट ही जशी आपल्या पोषाखांत क्रांती झालीं तशीच भाषेंत व धमपहवचारांतही झाली.

ब्राह्मसमाज, प्राथपनासमाज, सत्यशोधकसमाज, आयपसमाज वगैरे प्रकारचे समाज हे इंस्ट्ग्लशांच्या सहवासाने
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आपल्या धमपरूढींत झाले ले फेरफार होत! ते व्हां या एकंदर गोष्टींवरून हसद्ध होतें कीं, मनु ष्ट्य जसजसा

उन्नतीची एकेक पायरी चढत जातो व जसजसा हभन्नहभन्न प्रकारच्या मनु ष्ट्यांशीं संबंध ठे हवतो, तसेतसें त्याची
भाषा, पोषाख आचारहवचार यांत अंतर पडत जातें. सारांश, संस्कृत भाषा आहि तींत हलहहले गेलेले ग्रंथ
येथील मूळच्या लोकांच्या सुधारिा न घेतां ते परकीय ब्राह्मिांनी आपल्या मूळच्याच भाषेंत हलहहले असें

महििे शु द्ध दु राग्रह होय. परकीयांच्या टोळ्या हहदु स्थानांत हशरण्यापूवी येथें हनरहनराळ्या अशा पु ष्ट्कळ
भाषा होत्या त्यापैकीं कांहींचा लोप झाला. व कांहीं शेजारच्या प्रांतातील भाषेशीं हमहश्रत झाल्या. द्रहवड
दे शांतील ताहमळ भाषेवरून पाहतां दहििेकडील मूळचे लोक प्राचीन काळीं बरेच सुधारले ले होते असे

महिण्यास कांहीं हचता नाहीं. ताहमळ भाषेतील ग्रंथ पाहू न प्रो. हवलसन यांनीं ‘दहििेंतील हहदु लोक इ. स.
पूवी दहाव्या शतकावरही सुधारले ले असावेत,’ असा अंदाज केला आहे . आतां ताहमळ भाषा संस्कृत
भाषेंच्या संस्कारापासून अगदी अहलप्त असल्यामुळें हतचें प्राचीनत्व व त्यावरून द्रहवड दे शांतील मूळच्या

हहदू लोकांची फार पुरातन काळीं झाले ली सुधारिा यांचा ते व्हांच बोध होतो, तसें मराठी भाषेवरून फारसें

समजत नाहीं. तरी प्राकृत भाषेवर संस्कार होऊन ती संस्कृत बनली असावी, असें हतच्या नांवावरूनच

हदसून येतें, संस्कृत भाषा येथें पक्व होण्यापूवी येथील लोक भाषाहीन असतील असे महिता येत नाहीं. प्रो.
भागवत याचे पि असेच मत आहे कीं, मराठी भाषा, संस्कृताचा अपभ्रंश नसून हतची प्रकृती वेगळी आहे .

ज.— हवद्वानांच्या ग्रंथभाषेचा पाया अहवद्वानांची जुनाट भाषा हाच होय. इतके दू र कशाला! सध्यां

आपल्या भाषेत दोन भेद आहे त, एक मुखभाषा आहि दु सरी ग्रंथभाषा. एखाद्ा खेड्यांतील शेतकऱ्याची

भाषा पाहहली महिजे ग्रंथभाषेंत आहि मुखभाषेंत हवलिि अंतर असल्याचे हदसून येईल. इतकेच नव्हे तर
कोिा मराठीग्रंथभाषा जाििाऱ्या परकीयांस खेड्यांतील मुखभाषेंचा अथप समजण्यास कठीि जाईल.

महिून मुखभाषा ग्रंथभाषेचा अपभ्रंश आहे असे कधीही महिता यावयाचें नाहीं. उलट ग्रंथभाषा हीच एक
मुखभाषेवरून सुधारले ली भाषा होय असें ठरतें.

बौद्ध धमथ
य.— जयवंतरावांचे महििे बरोबर आहे . त्यांच्या बोलण्यावरून आमची भाषा कोिती हें भटजीस

समजलें च असेल, आमची मूळभाषा मराठी हीच होय. आतां त्यांनीं तुमचा धमपग्रंथ कोिता असा प्रश्न केला
आहे . परंतु भटजींनींच आपल्या धमपग्रंथाचें स्वाहमत्व हसद्ध केले नाहीं. ते व्हां आमही आमच्या धमपग्रंथाहवषयी

सांगिे संशयात्मकच महिावयाचे! कारि मराठी भाषेचा व संस्कृत भाषेचा जसा हनकटसंबध
ं असल्याचें

हदसते तसेंच आमच्या मूळच्या धमपग्रंथांचा व वेदांचा प्रचहलत धमपग्रंथांशी हनकट संबध
ं झाला नसेल

कशावरून? ‘प्राकृते संस्कृते चाऽहप स्वयंप्रोक्ताः स्वयंभव
ु ा ।’ या वचनाची भटजीस आठवि दे तों. इ. स. पूवीं

५४३ पासून तों. इ. स. १,००० पयंत बौद्धधमानें हहदु स्थानात प्रांतोप्रांती आपल्या मताचा प्रसार करून
ब्रामहि धमाचा पाडाव केला. मोठमोठ्या राजांनीही बौद्धधमाचा अंगीकार केला. रंकापासून ते रावापयंत

सवप मनु ष्ट्यास मनु ष्ट्यपिाचा अहधकार उपभोगण्यास परवानगी हमळाली! ‘मी दे वाच्या तोंडातून झालों, व तूं
पायांतून हनघालास’ या पोरकट समजु तीचा उच्छे द केला. लोक परस्पराशीं बंधुत्वाच्या नात्यानें वागूं
लागले . मनु ष्ट्यमात्रास दानधमप करण्याची बुहद्ध व सास्ट्त्वकपिा हीं लोकांत वाढली! आहि यज्ञाच्या
हनहमत्ताने गाईबकरीं मारून खाण्याकहरतां ब्राह्मिांनी हातांत घेतले ल्या सुऱ्या फेकून हदल्या. अशी

उलटापालट ज्या धमाने ब्राह्मि धमांत केली; हजारो उपदे शक तयार करून त्यांच्या साहायायाने लोकांस

शेंकडों वषांपयंत उपदे श केला; हठकहठकािीं मोठमोठे जयस्तंभ उभारलें ; शेंकडों हवहारें बांधलीं; लाखों
लोकांस आपल्या धमांत घेतलें ; त्या अत्युत्तम धमाचा हनःपात करण्यासाठीं ब्राह्मिांनी केवढे दीघप प्रयत्न
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केले ! त्यांनी बौद्धधमाच्या लोकांचा छळ केला! त्यांच्या हवहारांचा हवध्वंस केला! त्यांचे धमपग्रंथ जाळले !

इतकेही करून बौद्धलोक हातवीयप होत नाहींत असें पाहू न हकत्येक धूतप ब्राह्मि, बौद्ध हभिूंची सोंगे घेऊन
त्यांच्यात हशरले . व बौद्धाच्या शु द्ध वचनसंग्रहांत कृहत्रम श्लोक करून घुसडाघुसड केली. परंतु त्याकाळीं

मोठमोठ्या हहदु राजांनी बौद्धधमाची दीिा घेतली होती, त्यामुळे धूतप ब्राह्मि हभिूंनी केले ली घुसडाघुसड
वरचेवर काढू न टाकण्यांत आली! या धमपशास्त्रसंशोधनाच्या कामाकहरतां बुद्धमतानुयायी लोकांच्या

वेळोवेळीं सभा भरल्या. पहहली सभा इ. स. पूवी ५४३ मध्ये पाटिा शहराजवळील गुहेत ५०० बुद्धहशष्ट्यांची

भरली. दु सरी सभा इ. स. पूवी ४४३ मध्ये ७०० बुद्धमतानु यायी लोकांची भरली. हतसरी १०००
बौद्धधमोपदे शकांची सभा इ. स पूवी २४४ मध्ये पाटिा शहरांत अशोक राजाने भरहवली. या सभेत अशोक
राजाने बौद्धधमपशास्त्राची उत्तम शु द्धता केली आहि आपल्या धमपशास्त्रांत ब्राह्मिांना पुनः घुसडाघुसड करतां

येऊं नये महिून त्यानें राज्यांत चोहोंकडे सक्त दे खरे ख ठे वली. धमाचे मूळचे खरे स्वरूप न पालटावे व
धमाचा झपाट्याने प्रसार व्हावा महिून अशोकानें एक सरकारी स्वतंत्र धमपखाते काढले . त्यावर एक

‘धमपमहामांत्र’ नेहमला. आहि त्याच्या हाताखालीं हजारों धमोपदे शक हदले !!! चौथी सभा इ. स. ४० मध्ये
कहनष्ट्क राजाने भरहवली. यानेंही पुनः धमपशास्त्राची तपासिी केली! पांचवी सभा इ. स. ६३४ मध्ये
हशलाहदत्यानें उत्तर हहदु स्थानांत भरहवली.

बौद्धधमाचा ऱहास
याप्रमािें इ. स. चें पूवी ५४३ पासून तों इ. स. ६३४ पयंत बौद्धधमाची सवप हहदु स्थानभर भरभराट

झाली होती. परंतु पुढें–हशलाहदत्यानंतर–बौद्धधमाचा राजाश्रय तुटत जाऊन तो इ. स. च्या ८ व्या
शतकात आरबांच्या धुमाकुळीने बहु तेक लोपून गेला. अगोदरच बौद्धधमाच्या राजवृिास उतरती कळा

लागली होती, आहि त्यांत आरबांच्या वावटळीनीं तर तो जहमनीवर उपटू न पडला! त्याच्या आश्रयास
बसले ले हजारों हभिू सैरावैरा पळूं लागलें ! याच संधींत हनरुपद्रवी बौद्धधमानुयायी लोकांवर आपलें

मोडकेंतोडकें शस्त्र उचलण्यास ब्राह्मिधमास आयताच अवसर हमळाला! अथात इ. स. ९०० मध्यें बहु तेक
बौद्धधमानुयांयी हहदु स्थान दे श सोडू न आसपासच्या प्रांतांत हशरलें . आहि हतकडे त्यांनीं बौद्धधमाचा

झपाट्यानें प्रसार केला! अफगाहिस्थान, नेपाळ, पूवेकडील तुकपस्थान, हतबेट, मंगोहलया, चीन, जपान
पूवेकडील द्वीपसमूह, सयाम, ब्रह्मदे श, हसहल द्वीप, हहदु स्थान वगैरे दे शांत पूवी एके काळी बौद्धधमाची

हवलिि भरभराट होतीच होती; परंतु सध्यांही या दे शांतील एकदं र बौद्धधमानु यायी लोकांची संख्या ५०
कोटीवर आहे !!! पुष्ट्कळ प्रहतस्पधी धमाबरोबर एकसारखा २४०० वषेपयंत झुंजून ज्या धमाची लोकसंख्या
जगावरील सवप धमाच्या लोकसंख्येपेिां अहधक आहे त्या धमाचा मूठभर ब्राह्मिधमानें बीमोड केला हें

महििें उगाच पोकळ आहे . जर परधमाशीं टक्कर मारण्याचें सामर्थ्यप ब्राह्मिधमाच्या अंगांत होतें तर हतबेट,
चीन, जपान इत्याहद दे शांत गेलेल्या बौद्धधमाचा त्यानें पाठलाग का केला नाहीं? परदे शीं लोकांस

ब्राह्मिधमाची दीिा दे ऊन त्यांना ब्राह्मि कां बनहवलें नाहीं? परंतु हा पांगळा ब्राह्मिधमप परदे शगमनांत
उलथून पडतो, व त्याच्या संकुहचत तत्तवांत असंख्य अनाथांस पावन करून घेण्याचें सामर्थ्यप नाहीं! हीं दोन

व्यंगें ब्राह्मिधमाचे पुरस्कते जरी झांकून ठे वीत आहे त तरी तीं आतां सवप हवद्वानांस कळल्याहशवाय राहहलीं
नाहींत! ब्राह्मिधमप फक्त ब्राह्मिांसच उत्तमोत्तम वाटत असेल, परंतु तो इतर लोकांच्या अगदीं हनरुपयोगीं
आहे . आहि महिूनच त्याचा उत्कषप झाला नाहीं. सांप्रत हहदु स्थानांत प्राचीन काळाप्रमािे बौद्धमतानु यायी

लोकांची जरी गजबज नाहीं, तरी त्यांच्या पूवपकालीन उत्कषाची मोठमोठीं हवहारें , उं च उं च स्तंभ, भव्य
ले िीं हीं हचन्हें अद्ाहप दृष्टीस पडत आहे त! त्याचप्रमािें जैनधमाचींही अबूच्या पहाडावरील अत्यंत भव्य
दे वालयासारखीं स्मारकें हकत्येक हठकािीं आहे त. तसेंच परवाच्या मुसलमान धमाच्या उत्कषाचीं स्मारकें
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मोतीमशीद, ताजमहाल या इमारतींच्यारूपानें आज उभीं आहे त. परंतु ब्राह्मिधमाच्या उत्कषाचें तसें एकही
स्मारक पेशवाईचा शेवट लागेपयंत उभारण्यांत आलें नाहीं! असो.

घुसडाघुसड
हहदु स्थानांतील बौद्धधमाचा लोप केवळ ब्राह्मिधमाच्यानें जरी करवला नाहीं तरी त्याचा नाश

करण्यासाठीं त्यानें दीघप प्रयत्न केले ! मग आमहा महाराष्ट्रीयांच्या मराठी भाषेंतील अल्पस्वल्प ग्रंथांची

ब्राह्मिांनीं वाताहात लावली नसेल कशावरून? हकवा आमच्या ग्रंथांत त्यांनीं आपलीं थोतांड मतें घुसडू न

त्यांस हनव्वळ ब्राह्मिी स्वरूप हदलें नसेल कशावरून? परवांचे पेशवाईंतले सह्याहद्रखंड जाळण्याचें व
मनु स्मृतींत खोटे श्लोक घुसडण्याचे प्रयत्न सवांस माहहत आहे तच.

बा.— एकूि ब्राह्मिांनींच सवांचें वाटोळे केलें महिावयाचें ?
ज.— यांत काय संशय! अझून तरी ब्राह्मि वगानें शु द्धीवर येऊन कृतकमाच्या पहरमाजपनास

लागावें महिजे सगळें हमटे ल.

स.— धार्ममक गोष्टीसंबध
ं ानें इहतहासाचें एकादें पान हकवा पुरािाचा एकादा अध्याय चाळा, कीं

त्यांत ब्राह्मिांचें महत्तव व इतर लोकांचें हीनत्वदशपक असें कांहींतरी हलहहले ले असावयाचेंच!

य.— आहि महिूनच आमही आहि ब्राह्मि पुष्ट्कळ शतकांपासून एकत्र रहात आलों आहोंत तरी

ब्राह्मिांतील आहि आमच्यांतील आचार हवचारांचा सांधा अद्ाहप एकजीव झाला नाहीं. वहशष्ठस्मृतींत एके

हठकािीं महटले आहे कीं, ‘नारायिं परं ब्रह्म ब्राह्मिानां हह दै वतम् । सोमसूयादयो दे वा: िहत्रयािां

हवशामाहप ॥ शूद्राहदनां तु रुद्राद्ा अचपनीयाः प्रयत्नतः ॥’ हवष्ट्िु हा ब्राह्मिांचें दै वत आहे . सोम, सूयप इत्याहद
िहत्रयांची दै वतें आहे त. आहि रुद्र (महादे व) हा शूद्रांचें दै वत आहे ! अशी दे वांची वाटिी करिारे व आमही
एकाच धमाचे आहोंत काय?

बा.— अशा एकाद दु सऱ्या वाक्याने तुमही आमही हभन्न धमाचे आहोंत असें ठरत नाहीं. कोित्याही

गोष्टीला शास्त्राधार पाहहजे. शास्त्राधाराहशवाय हसद्धांत करिें व्यथप होय.

भेसळीची मनु स्मृती
य.— मी तुमहांस शास्त्राधार उफप ग्रंथाधार व इहतहासाधारही दाखहवला; परंतु जर तुमही न

समजल्यासारखे करून पुनः हवचारूं लागलां तर मीं तुमची समजूत कोित्या शास्त्राधारें घालावी? प्रत्येक
गांवांतले प्रत्येक ब्राह्मिाचें कुटु ं ब जवळच्या इतर लोकांच्या कुटु ं बाशीं अगदीं हभन्न प्रकारें वागत आहे , हे

सवांस उघड उघड हदसत असून तें हसद्ध करण्यासाठीं शास्त्राधार पाहहजे कशाला? ब्राह्मि मनु ष्ट्यांनीं हहदू

मनु ष्ट्यांच्या अन्नपाण्याला बहहष्ट्कार घातला आहे हें स्पष्ट समजण्यासाठीं पोर्थ्यांची पानें चाळावयास नको.
तरी तुमच्या हवचारशक्तीस शास्त्राधाराचा टें का असल्याहशवाय उभें राहण्याची संवय नसेल तर तोही मी
दे तों.
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मुख्य धमपग्रंथ महटले महिजे वेद! व त्यांची दु सरी पायरी स्मृहत, रामायि, भारत, भागवत, गीता

वगैरे ग्रंथांसही धमपशास्त्रांत गितात; परंतु मनु स्मृतीस हवशेष मान दे ण्यांत येतो. मनु स्मृहत हें धमपशास्त्र असून
कायदे पुस्तकही आहे . प्रथमतः तें येथील हहदू नेच हलहहलें होते पि त्यांत ब्राह्मिांनीं इतकी घुसडाघुसड

केली कीं हतचें मूळचें रूप कसें होतें हें सांगिें कठीि झालें आहे . या घालघुसडीच्या वेळीं ब्राह्मि धमाच्या

लोकांची जी कायदे कौंसीलची बैठक भरत होती, तींत हहदु धमातफे एकादा मेंबर हकवा राज्य चालहविाऱ्या

राजापैंकीं एकादा राजा नसावा असे हतच्या रचनेवरून स्पष्ट हदसून येतें. ते व्हां मनु स्मृहत ही हनभेळ सावळ्या

ब्राह्मि कौंहसलरांनीं वाटाघाट करून तयार केली हे उघड आहे . हीत हदवािी, फौजदारी, लष्ट्करी, चाऱ्ही
विांची प्रायहित्तें कतपव्य वगैरे खात्यासंबध
ं ाचे पुष्ट्कळ सूक्ष्म हनयम हदलें आहे त. परंतु त्या सवांपेिां ‘शु द्धता

कशी ठे वावी’ यासंबंधाचे श्लोक अहधक भरतील! आतां ह्या शास्त्रांतून कांहीं आधारभूत श्लोक दे तो.
त्यांवरून हहदू आहि ब्राह्मि हें अनाहद कालापासून हभन्न प्रकारें कसे रहात आले हें सहज कळू न येईल.

परंतु प्रथम दहिि आहिकेत जी एक नवीन मनु स्मृहत तयार झाली आहे , हतच्यांतील कांहीं ताज्या श्लोकांचा
अथप सांगून नंतर मी हतकडे वळे न.

सध्यां दहिि आहिकेंत हहदु स्थानच्या रहहवाशांस येथील लोक जसे हनष्ठुरते नें वागहवतात. तसेंच

पूवीं मनु स्मृतीच्या काळीं येथील मुळच्या लोकांस परकीय ब्राह्मिांनीं वागहवलें व अद्ाहप वागहवत आहे त!

याला बळकट पुरावा महटला महिजे आपि दोन्ही दे शांतील लोकांनीं तत्संबंधीं केले ल्या कायद्ाची तुलना
करू!

कहदु शी णनदथ य वागिूक
दहिि अहिकेंत व्यापाराकहरतां गेलेल्या हहदी लोकांस पुढींलप्रमािें अटी पाळाव्या लागतात :—
(१) मी गावाबाहे र राहीन. (२) घर सोडू न बाहे र हनघालों तर पास ठे हवत जाईन. (३) रात्रौ

आठाच्यापुढें हफरिें झाल्यास आगाऊ परवाना काढीन. (४) रात्रौ नऊ वाजतां घरांतील हदवे हवझवून
हनजेन. (५) गोऱ्या लोकांस स्पशप करिार नाहीं. (६) भाड्याचा परवाना हमळाले ल्या गाड्यांत बसिार
नाहीं. (७) गोऱ्यांच्या दु कानांत पाऊल घालिार नाहीं. (७) कोित्याही प्रकारचे पेय पदाथप महिजे सोडा,

ले मोनेड वगैरे हवकत घेिार नाहीं. (९) हॉटे लांत महिजे गोऱ्यांच्या खािावळींत उतरिार नाहीं. (१०)
काळ्या लोकांसाठीं राखले ल्या गाड्यांत बसेन. (११) काळ्या लोकांकहरतां सडकेच्या बाजूस ने मन
ू
हदले ल्या पाऊलवाटे नें चाले न. (१२) हतसऱ्या प्रतीच्या आगगाडींत बसेन. (१३) मला आहिकन लोकांच्या
सभेंत मत दे ण्याचा अहधकार नाहीं. (१४) मी जमीन खरे दी घेिार नाहीं.

या झाल्या आहिकेंतील लोकांनीं परकीय हहदू लोकांशीं केले ल्या हल्लीच्या काळच्या अटी. आतां

येथील मूळच्या लोकांस मनुस्मृतीच्या काळच्या परकीय ब्राह्मिांनीं कोित्या अटी घालू न हदल्या आहे त त्या

पाहू . वास्तहवक पहातां येथील मूळच्या लोकांनीं परकीय ब्राह्मिांस अटी घातल्या पाहहजे होत्या; परंतु तसें

न होतां परकीयांनींच येथील लोकांस अटी घातल्या! फरक इतकाच कीं आहिकेंतील अटीप्रमािें येथील

अटी स्पष्टाथप बोधक नाहीत. त्याला धमाचे स्वरूप दे ऊन मुख्याथप युक्तीने आंत गोवला आहे ! त्यांतील कांहीं
येिें प्रमािे :—

अनु क्रमणिका

(१) सवप सृष्ठपदाथांमध्ये ब्राह्मि नांवाचा मनु ष्ट्य श्रेष्ठ आहे आहि त्याच्याच कृपेनें सवप जीव वाचतात.

अथा् त्याची बरोबरी करण्यास जगांत एकही मनु ष्ट्य समथप नाहीं, असे इतर लोकांनीं समजावें [मनु . अ.
१–९६, १००, १०१]

१३९]

(२) राजापेिां ब्राह्मि नांवाच्या मनु ष्ट्यास हहदु मनु ष्ट्यानें हवशेष मान हदला पाहहजे. [मनु . अ. २–

(३) ब्राह्मि नांवाच्या मनु ष्ट्यानें हकतीही पाप केलें तरी त्याला दे हान्त प्रायहित्त दे ऊं नये. त्यास

मारपीट न कहरतां त्याच्या संपूिप धनासह हद्दपार करावे. [मनु . अ. ०८·३८०]

(४) ब्राह्मि नांवांच्या मनु ष्ट्याच्या शरीरास कोण्या हहदु मनु ष्ट्यानें पीडा हदल्यास त्यास राजद्रोही

समजून सक्तमजु रीची हशिा द्ावी. [मनु . अ. ९–२३२]

(५) ब्राह्मि नांवांचा मनु ष्ट्य सेना, हत्ती, घोडे यांसह राजाचा नाश शापानें करूं शकेल! आहि

इच्छे स आल्यास नवी सेना, नवे हत्ती, नवे घोडे , नवे राजे तो उत्पन्न करूं शकेल असा त्याचा पराक्रम आहे .
सबब सवानीं हभऊन वागावें— [मनु . अ. ९–३१३]

(६) ब्राह्मि नांवांच्या मनु ष्ट्यानें रहिता ब्राह्मिीवर बलात्कार केला, रहिता िहत्रयेशीं गमन केले तर

त्यास हहदू राजाने फारच सौमय दृष्टीनें वागवावे हकवा सहस्त्र पि दं ड करावा. [मनु . अ. ८–३७८, ३७९,
३८३]

(७) पि हहदू मनु ष्ट्यानें रहिता व अरहिता ब्राह्मिींतून कोितीशीही गमन केले तर त्यास चटईत

गुंडळू न जाळावे हकवा त्यांचे अंगच्छे दन करावे! [मनु . अ. ८–३७४, ३७७]

५८]

(८) राजाने मंत्री ठे वायाचा तो ब्राह्मिच ठे वला पाहहजे महिजे इतर हहदू स ठे वूं नये. [मनु . अ. ७–

(९) राजानें दं डनीहत, न्यायनीहत वगैरे हवद्ा ब्राह्मिापासून हशकाव्या-महिजे हशिक ब्राह्मिासच

ठे वावें. [मनु . अ. ७–४३]

(१०) राजानें ब्राह्मि मनु ष्ट्यास धमप करावा हें च त्याचें मुख्य कतपव्य होय. ब्राह्मिांस हदले लं धन चोर

चोरूं शकत नाहीं व ते नष्टही होऊ शकत नाहीं. याकहरतां राजानें ब्राह्मिाजवळ पुष्ट्कळ द्रव्य सांठहवण्यास
दे त जावें. [मनु . अ. ७–८३ ते ८६]

(११) इतर हहदूं नी अनेक प्रकारचीं दानें व मोकळ्या हाताने ब्राह्मिास हदलीं पाहहजेत. [मनु . अ.

११–१ ते ६ व अ. ४–२२६ ते २३५]

(१२) यज्ञाहदहक्रया धमपसंबध
ं ीं संस्कार झाले महिजे ब्राह्मिास भोजन व दहििाही हदली पाहहजेत

व तीही भरपूर हदली पाहहजे. कारि बाह्मिास अल्प दहििा दे ऊन यज्ञ केला असता यज्ञकत्याचीं ज्ञानेंहद्रय

अनु क्रमणिका

तसेच परलोक, सुख, प्रजा, कीती, पशु व जीव हीं सवप नष्ट होतात! [मनु . अ. ३–१२३ ते १४६ व मुख्य
१३८ व २४३ आहि अ. ११–३९, ४०]

(१३) जर ब्राह्मिास ठे विें सांपडलें तर तें त्यानेंच ठे वून घ्यावें. परंतु इतर हहदू मनुष्ट्यास सांपडलें

तर तंव राजानें घ्यावें आहि त्यातील हनममें ब्राह्मिांस द्ावें! [मनु . अ. ८–३७]

(१४) ब्राह्मि मनु ष्ट्याचा हनवंश झाला असतां त्याची स्थावर जंगम संपहत्त ब्राह्मिांत वाटू न द्ावी.

आहि इतर हहदु मनु ष्ट्याचा हनवंश झाला असतां त्याची संपहत्त राजानें घ्यावी! [मनु . अ. ९–१८८, १८९]

(१५) ब्राह्मिाला हहदु मनु ष्ट्यानें धक्काबुकी केली हकवा वादांत हजकले तर हहदु मनु ष्ट्यानें हात जोडू न

त्या ब्राह्मिास प्रसन्न करावें!! ब्राह्मिावर नु सता दं ड उचलला तर १०० वषे आहि अंगावर हात टाकला तर
१,००० वषे हहदु मनु ष्ट्य नरकांत पडतो!!! [मनु . अ. ११–२०५, २०६]

(१६) हहदु मनु ष्ट्यानें ब्राह्मि मनु ष्ट्याच्या गायी हरि केल्यास हकवा इतर पशू पळवून नेल्यास त्याचा

अधापाय तोडू न टाकावा!!! [मनु . अ. ८–३२५]

(१७) हहदु मनु ष्ट्य जवळ असतां ब्राह्मिाने वेदाध्ययन करूं नये! [मनु . अ. ४-९९]
(१८) हहदु मनु ष्ट्यास ब्राह्मिानें ऐहहक उपदे श करूं नये [मनु . अ. ४–८०]
(१९) जर कोिी ब्राह्मि हहदु मनु ष्ट्यास धमप हशकवील अथवा पापाचे प्रायहित्त घेण्याचा उपाय

सांगेल तर तो ब्राह्मि ‘असंवत्त
ृ ’ नामक नरकात जाईल [मनु . अ. ४–८१]

कहदूुं चा छळ
(२०) हहदु मनु ष्ट्यास द्रव्य संचय करण्याची जरी शक्ती असली तरी त्यानें तसे करूं नये. कारि

त्यायोगें हहदू मनु ष्ट्य गर्मवष्ठ होऊन ब्राह्मिास पीडा दे ईल. [मनु . अ. १०–१२९]

(२१) जर हहदु मनु ष्ट्यानें ब्राह्मिास हशव्या हदल्या हकवा तो त्याच्या बैठकीवर जाऊन बसला तर

त्याची हजभ कापावी, त्याचा कुल्ला कापावा. अथवा लोखंड तापवून त्यावर डाग द्ावेत व त्यास दे शपार
करावा. [मनु. अ. ८–२७० व २८१]

(२२) जर हहदु मनु ष्ट्य ब्राह्मिास धमोपदे श करूं लागला तर त्याच्या तोंडात व कानांत तापले ले

ते ल ओतावे. [मनु . अ. ८–२७२] (रामेश्वर भट्टाहद ब्राह्मिांनीं श्रीतुकाराम महाराजाचा छळ याच शास्त्राधारें
केला.)

(२३) ब्राह्मिानें हहदू मनु ष्ट्याचा खून केला असतां त्याने मांजर, कुत्रे, बेडूक इत्याहद िुद्र प्रािी

मारला असें समजून लहानसें प्रायहित्त घ्यावें. [मनु . अ. ११–१३१, १३२]

अनु क्रमणिका

(२४) ब्राह्मिाच्या येथें िहत्रय–हहदु पाहु िा आला तर त्याला मागावून जेवूं घालावें. [मनु . अ. ३–

११० ते ११३]

(२५) ब्राह्मिांचे येथें वैश्य–हहदू पाहु िा आला तर त्यास चाकराच्या पंक्तीस जेऊं घालावें. [मनु . अ.

३–११२]

(२६) हहदू मनु ष्ट्यास आपत्ती प्राप्तन झाली असतां त्यानें खालच्या मनु ष्ट्याचे कसले ही नीच धंदे

करावेत पि ब्राह्मिासारख्यांच्या सुखकारक धंद्ाकडे डोळा उचलू न पाहू ं नये. जर हालक्या प्रतीचीं कामें

हमळे नाशीं झालीं तर त्यानें सुतार काम, धातु नकशींचें काम, हविकाम, हचत्रें काढिें वगैरे काराहगरांची कामें
करावीत. [मनु . अ. १०–९९ व १००]

(२७) ब्राह्मिानें हहदू मनुष्ट्याच्या कन्येशी प्रीहतहववाह लावावा. पि हहदूनें ब्राह्मिकन्येशीं

प्रीहतहववाह लावूं नये. [मनु . अ. २–२३८ ते २४० व अ. ३–१३]

(२८) ब्राह्मिकन्येनें हहदू पुरुषाशीं प्रीहतहववाह लावला तर त्यांची संतती चांडाळ समजावी. आहि

या चांडाळ संततीनं पुनः ब्राह्मिकन्येशीं प्रीहतहववाह केला व त्यांना मुलें झालीं तर तीं चांडाळाहू नही नीच
समजावीं! [मनु . अ. १०–२९–३०]

(२९) ब्राह्मिास िहत्रय, वैश्य, शूद्र यांनीं हशव्या हदल्या तर िहत्रयास १०० पि, वैश्यास १५० पि

दं ड करावा आहि शूद्रास चांगला चोप द्ावा. [मनु . ८–२६७]

(३०) सोनारानें–ब्राह्मिांचे दाहगनें करण्यांत थोडीशी लबाडी केली तर त्याचे तुकडे तुकडे करून

टाकावेत. [मनु . अ. ८–११३]

(३१) ब्राह्मिाच्या संरििाकहरतां इतर हहदूनें खोटी साि हदली तरी त्यांत पातक नाहीं. [मनु . अ.

८–११२]

अन्यायाचे कायदे
(३२) ब्राह्मिानें कसलाही अपराध केला तरी त्याला फाशी दे ऊं नये , इतकेंच नव्हे तर ब्राह्मिाचा

वध करण्याचें राजानें मनांत दे खील आिूं नये! महिजे ब्राह्मिाला मन मानेल तशा मौजा मारतां याव्या.
[मनु . अ. ८–३९१]

(३३) ब्राह्मिाने ससािे, कावळे , घारी, हगधाडे इत्याहद मांसभिक पिी, व गांवडु क्कर इत्याहद

ग्रामय पशू भिूं नयेत–पािकोंबड्या, मासे, हहरि, रानडु क्कर, बोकड इत्याहद प्रािी भिावेत हे त्यांतून
हनघतें. [मनु . अ. ५–१८, १९]

(३४) ब्राह्मिानें लहानसहान प्राण्याचें मांस खावेंच खावें पि मोठाल्या समारंभ प्रसंगी गायां चेही

मांस खावें. [मनु . अ. ५–२२, ३६, ४१, ४२]

अनु क्रमणिका

(३५) ब्राह्मिानें शास्त्रांत सांहगतल्याप्रमािें प्रहतहदवशीं मांस भिि केलं तर त्यांत कांहीं दोष नाहीं.

कारि भहिलें जािारें प्रािी आहि ब्राह्मि या दोघांस ब्रमहदे वाने सारखें च उत्पन्न केलें आहे . [मनु . अ. ५–
३०]

(३६) जो ब्राह्मि संपूिप ऋग्वेद लक्ष्यांत ठे वील, त्यानें त्रैलोक्यांतील संपूिप जीव मारलें तरी त्यास

पाप लागत नाहीं. [मनु . अ. ११–२६१]
(३७)

ब्राह्मिांच्या

यज्ञास

पैशाच्या

टं चाईमुळें

मध्येच

अडथळा

आला

असतां त्यानीं

िहत्रयवैश्यशूद्राहद हहदू मनु ष्ट्याची मालमत्ता खु शाल लु टून आिावी. मालकांस हवचारूं नये! परंतु अशा

स्ट्स्थतींत िहत्रयांनी ब्राह्मिांची लु टू ं नये! खालच्या विाचें धनधान्य हबनघोर लु टावें! [मनु . अ. ११–११,
१९]

(३८) राजा मरायास टे कला ह्मिजे त्यानें सांचवून ठे वले ला सवप खहजना ब्राह्मिांस वाटू न द्ावा.

[मनु . अ. ९–३१३]

(३९) हहदु जातीच्या राजाच्या राज्यांत ब्राह्मिांनीं राहू ं नये व ज्या प्रांतांत सवप शूद्रच शूद्र असतील

हकवा ज्या राज्यांत शूद्र न्यायाधीश असेल त्या राज्यांत हकवा त्या प्रां तांत ब्राह्मिानें राहू ं नये . [मनु . अ. ४–
६१ व अ. ८–२२]

(४०) ब्राह्मिांचा १० वषांचा मुलगा १०० वषे वयाच्या िहत्रयानें हपत्यासमान मानावा! [मनु . अ. २

श्लोक १३५]

हे असले श्लोक धमपगुरूनीं सोमरसाच्या गुंगींत तर हलहहले नाहींत ना? परंतु स्वाथाची बाजू ओढू न

धरण्यास हवसर पडल्याचें हदसत नाहीं. भटजी! पुरे का शास्त्राधार? हहदू आहि ब्राह्मि हें वेगळाल्या धमाचे
आहे त हें अजून तरी तुह्मी कबूल करतां हकवा नाहीं? का आिखी शास्त्राधार दे ऊं?

महाराचा धमथ
बा.— पाटील! तुह्मी आह्मांपासून वेगळे होऊन काय हमळहविार? तुमचे हवचार खरोखर हवहचत्र

आहे त! तुमच्यातील कांहीं गृहस्थांनीं उलट आमच्या चालीरीतीत हशरण्याचा प्रयत्न चालहवला आहे .

‘आह्माला वेदोक्ते कामे करण्याचा अहधकार आहे . आह्माला यज्ञोपवीत धारि करण्याचा अहधकार आहे ,’
यासंबंधाने हकत्येकांनीं आह्माशीं कडाक्याचा वादहववाद केला आहे . आहि तुमचें मत पहावे तर उलटें च!

छे ! अशी आपसांत फूट पाडिे चांगलें नाहीं. तुह्मी आपल्या मतांस जु ळतील असे मनु स्मृतींतील पुष्ट्कळ
आधार हदले . परंतु भेदानें कोिाचेंही हहत होत नसते ! तुह्मांआह्मांत हभन्नपिा हदसण्यासारखे कांहीं ठळक

फरक तुह्मी दाखहवतां, पि तुह्मीआह्मी एक धमाचे ह्मिहवले जाऊं अशा सामयते चेही कांहीं ठळक हनयम
मला दाखहवतां येतील! जसें गोमांस न खािें. परधमीयांच्या हातचें अन्नपािी न घेिे. परजातीशीं शरीरसंबध
ं

न जोडिे वगैरे प्रकारचें हनयम आपिां सवांस सारखेच लागूं नाहींत काय? आहे त. मग तुह्मीआह्मी एकाच
धमाचे आहोंत हें उघड होतें!

अनु क्रमणिका

य.— ठीक आहे . मी इतकावेळपयंत केले ली बडबड हनरथपक झाली अशी तुमची समजूत असेल,

तर त्याबद्दल मला मुळींच वाईट वाटत नाहीं. तुमहांआमहांना अभक्ष्य भक्ष्य व अपेयाय पेय पदाथांहवषयीं कांहीं

ठोकळ हनयम सारखेच लागूं आहे त. पि त्यांना हततकें महत्व दे तां येत नाहीं. तुमचें ह्मििे ििभर मान्य
केलें तरी हा गोटू हहदूधमाचा ठरत नाहीं.

बा.— तुमही आलां पूवपपदावर! गोट्या हहदू धमाचा नाहीं तर कोित्या धमाचा आहे ?
य.— गोटू तुमच्या धमाचा नाहीं व आमच्याही धमाचा नाहीं; त्याचा धमप तुमहाला माहीत असेल!
गो.— काय, आतां माझा हतसराच धमप हनघिार वाटतें! आमची ओढाताि आहे खरी!
बा.— यांत ओढाताि कसली? तूं आमच्या धमाचाच. पाटील उगाच कांहीं महितात झालें !
य.— भटजी! तुह्मीच उगाच कांहीं तरी बोलतां झालें ! तुह्मीआह्मी गोमांस खातों काय?
बा.— नाहीं!
य.— पि हा गोटू खातो! तसेच आपि मुसलमान, पाशीं, साहे ब यांचे हातचें अन्न खातो काय?
बा.— नाहीं.
य.— पि गोटू खातो! मग हा कोित्या हहदू धमाचा? तुह्मी मघां सांहगतले ल्या सामान्य हनयमांस

यानें धाबयावर बसहवलें ! ते व्हां हा कोित्या धमाचा? बरें तो हिस्ती धमाचा ह्मिावा तर त्यास त्या धमाची
दीिा हदले ली नाहीं! बरें त्याला महमदी धमाचा ह्मिावा तर त्या धमाचाही त्याजवर कांहीं संस्कार झाले ला
नाहीं! हशवाय तो मे लली मुडदार जनावरें खातो. महमदी धमाचा मनु ष्ट्य असें कधींही खािार नाहीं. बरे

त्याला ब्राह्मि धमाचा ह्मिावें तर त्याचें तोंड न पाहण्याहवषयीं व त्याच्या तोंडचा शबद न ऐकण्याहवषयीं
ब्राह्मि धमप ओरडू न सांगत आहे !

बा.— हें काय तुह्मीं आिखी भलतेंच काढलें ! गोटू आपल्या दे वांस पूजीत नाहीं काय!
य.— गोटू समशेरखांच्या हपरालाही पुजीतो! मग तो समशेरखांच्या धमाचा ह्मटला पाहहजे.
ज.— आतां असें करा; गोटू कोित्या धमाचा आहे हें ठरवीत बसूं नका, तर त्याला आतां कोित्या

धमाचा बनवावयाचा हे ठरवा! कारि गोटू हा धार्ममक गोष्टींत गोटाच आहे ! तो कोित्याही धमाचा नाहीं हें

पाटलांनीं थोडक्यांत स्पष्ट सांहगतलें . येथें आपि चौघे आहोत. आतां यांतून गोटू ला त्याच्या घरादारासह

आपल्या धमांत घेण्याला कोि कोि तयार आहे तें सांगा. गोटू आमच्या धमाचा आहे असें बाळं भटजी मोठ्या

आवेशाने ह्मित आहे त, तर त्यांनीं त्याला ब्राह्मि दीिा दे ऊन ब्राह्मि बनहवल्यास आमचें कांहीं ह्मििे

नाहीं. ब्राह्मि धमप पहततांस पावन करून घेण्यास अयोग्य आहे असें जें आमचें ठाम मत झाले आहे तें

अनु क्रमणिका

एकदांचें खोटें तरी ठरे ल. त्याचप्रमािें पाटील साहे ब जर गोटू स आपल्या धमांत घेत असतील तर आह्मास
आनंद झाल्यावांचून राहिार नाहीं.

स.— बोलां भटजी; गोटू ला तुह्मी आपल्या धमाची दीिा दे तां हकवा नाहीं? आह्मी त्याला महमदी

धमाची दीिा दे ण्याला तयार आहोंत, त्याचप्रमािें जयवंतरावही त्याला हिस्ती धमाची दीिा दे ण्याला
तयार आहे त. बोला, गोटू स कोित्या धमाची दीिा दे तां?

गो.— पाटील! तुमही मला चांगले घोटाळ्यात घातलें ! इतके हदवसपयंत मी स्वतःस हहदूच

समजत होतों. परंतु आतां तसें महिवुन घेण्याला मला लाज वाटतें! ‘माझा हहदू धमप’ असें सांगण्याला मला

काय आधार आहे ? गत वषी मी मुंबईच्या प्राथपना समाजांत दोनदां तीनदां गेलो होतो. ते थे श्रेष्ठ विांच्या
लोकांचीं अनेक भाषिे ऐहकलीं, पि त्या सवांचा सारांश ‘ब्राह्मि धमाने अस्पृश्य मानले ले महार लोक हहदू
धमांचेच आहे त’ असा होता पि आतां मी धड हहदू ना मुसलमान असें मला वाटू ं लागलें आहे ! पाटील! मी
कोित्यां धमाचा हे कृपा करून सांगा.

य.— तुमही अंत्यज लोक कोित्या धमाचे आहांत हे सत्यशोधक समाजाच्या चालकांनीं व दीनबंधू

पत्राने तीस वषांपूवीच सांहगतले आहे . परंतु अलीकडे हकत्येक दु राग्रही लोक त्या संबंधानें मुळींच उल्लेख
करीत नाहींत, त्यामुळें तुला मागील माहहती नसिें हे उघड आहे . आतां तुला जर तुझ्या प्रश्नांची उत्तरें

पाहहजे आहे त. तर तूं मुंबईस नु कत्याच स्थापन झाले ल्या हनराहश्रत सहायक मंडळीस जाऊन हवचार कारि

त्या मंडळीनें तुमहां लोकांची सुधारिा करण्यासाठीं कळकळीनें प्रयत्न चालहवला आहे . हशवाय त्या मंडळींत
बाळं भटजीसारखी बरीच हवद्वान मंडळी आहे त व ती रात्रंहदवस तुमच्या कल्यािाकहरतां ईश्वराची प्राथपना
करीत आहे त. यांत सगळे च दांहभक भक्त आहे त अस तूं समजूं नकोस.

अुंत्यजोद्धार
गो.— परंतु परवा प्राथपनासमाजाचे एक प्रचारक मला महिाले कीं, पूवीची पहरस्ट्स्थती तशी होती

महिून तुमही अस तुटून रहात आलांत. परंतु आतां आमही तुमहास वर घेऊं; तुमही दु सरीकडे कोठें जाऊं
नका; हळू हळू सवप कांहीं होईल.

धमाच्या

ज.— पि तो प्रचारक तुला वर घेऊन हहदु धमाच्या कोित्या कोंडवाड्यांत जागा दे िार? ब्राह्मि
महारवाड्यानजीक

चालावयाचे नाहीं.

प्राथपना

समाजाचा

महारवाडा,

वसहवल्याहशवाय

प्राथपनासमाजीयांस

स.— मग त्यांत काय झालें ? एक ते थे दोन महारवाडे बनिार? मला तर असे वाटतें कीं, पूवीच्या

जहाल ब्राह्मिांनीं महारमांगास बहहष्ट्कार घालू न, हजारों वषे लोटत आलीं तरी त्यांना कुत्र्यामांजरापेिां
नीच मानले . ते व्हां कदाहचत हे अंत्यज लोक, आपिावर हवनाकारि जु लूम होत आल्याचा कवडीकवडीचा
हहशोब सध्याच्या वगाजवळ मागतील इतकेंच नाहीं तर ब्राह्मिवगांस कृतकमाबद्दल योग्य प्रायहित घेिे

भाग पाडतील. हा असा भावी भयंकर प्रकार टळावा महिून कांहीं मंडळींनें ‘हनराहश्रत सहायक मंडळी’ या
नावाची संस्था स्थापन केली असावी.

अनु क्रमणिका

ज.— तें कांहींही असो, येवढे मात्र खरें कीं, आमही अंत्यज लोकांची हजतकी कळकळ बाळगतो

हततकी प्राथपनासमाजीयन बाळगीत नाहीं.

य.— ते असो, पि आज गोटू ला कोित्या धमाची दींिा दे ण्याचें ठरलें ! बाळं भटजी त्याला आपल्या

धमाची दीिा दे िार नाहींतच, व आमहांतही त्याला येण्यास जागा नाहीं, ‘आमचा महिवून रहा आहि भीक
मागून खा’ या उदात्त तत्तवाहशवाय आमही गोटू स आिखी दु सरी धमपदीिा दे ऊं शकत नाहीं!!
ज.— कसें गोटू ! तूं कोित्या धमाची दीिा घेतोस? येतोस आमच्या धमांत?
बा.— तुमच्या धमांत तरी असाच गोंधळ आहे , हिस्ती झाले ले महार आहि मांग अहमदनगरात

पुष्ट्कळ आहे त पि ते अझून परस्परांच्या हातचें अन्नपािी घेण्यास वचकतात, मग सोयरीकी कोठू न
व्हावयांला?

ज.— हकत्येक वषांपासून ियरोगानें पीडले ला रोगी दवाखान्यांत गेल्या बरोबर धष्टपुष्ट होत

नसतो, त्याला कांहीं काळ लोटलाच पाहहजे,

स.— कां गोटू ? गप्प बसलास? आमच्या धमांत येतोस?

दडपशाही धोरि
गो.— मला कांहीं सुचत नाहीं! मी आज भ्रहमष्ठ झालो. मी मनु ष्ट्यांत जमा आहे का पशूंत जमा आहे

हें परमे श्वरास माहीत!!! हधक्काहर असो जन्माला! हधक्कार असो आमच्यांतील डोळसांना? ईश्वरानें आमहास
मानव योनींत न घालतां पशू योनींत घातलें असतें तर फार उत्तम झालें असतें! मग आमहाला आमचा

मनु ष्ट्यपिा हरि झाल्याचें जराही वाईट वाटलें नसतें! आहि गेल्या तीन हजार वषांत आमचीं कोट्यावधी

मािसे कुत्र्यामांजरापेिाही नीच स्ट्स्थतींत मरत आले लीं पाहू न अंगाचा दाह झाला नसता! एकाच वस्तींत

शंभर पावलांवर एक समाज परंपरे नें उच्च स्ट्स्थतींत वाढत आला आहे , आहि दु सरा समाज कसा तरी जीव

धरून नीच स्ट्स्थतींत हदवस कंठीत आला आहे !!! परंतु ३००० वषांत आमच्या एकाही सदगृहस्थाला श्रेष्ठ
महिहविाराने श्रेष्ठ होऊं हदलें नाहीं, याचें कारि काय? गोठ्यातील गुरें हकतीही वषें मनु ष्ट्यांच्या सहवासास
असलीं तरी तीं जशीं मनु ष्ट्यांची बरोबरी करूं शकत नाहींत, तशी आमची योग्यता आहे , असें श्रेष्ठ विाचे
लोक समजतात काय? पशूत
ं व मनु ष्ट्यांत जसे अंतर आहे तसे आमहात व श्रेष्ठ विांच्या लोकांच्या

शरीररचनेंत आहे काय? पूवी दे शभक्तांनीं आमच्या गळ्यांत मडकीं बांधलीं, कमरे स फास बांधले ,
हकत्येकांस इमारतीच्या पायांत जीवंत गाडले ! असा आमहांवर अहनवार जुलुम झाल्याबद्दल सध्यांच्या
दे शभक्तीचा टें भा हमरहविाऱ्या दे शभक्तांना कधीं तरी वाईट वाटतें काय? आमची उन्नती ही राष्ट्राची उन्नती
नव्हे काय? दोन्ही वेळ चापून जेविारांस मोठमोठ्या पगाराचे मोठमोठे अहधकार हमळे नात महिून त्यांनी

जहाल बनून सवप हहदु स्थानभर चळवळ सुरू केली आहे ! आहि आमही अधपपोटी हदवस कंठिाऱ्या अंत्यजाहद

लोकांनी भरपूर अन्न आहि संपूिं मनु ष्ट्यपिा हमळहवण्यासाठी योग्य जहाल बनिे योग्य होिार नाहीं काय?
बाळं भटजी! मी हें तुमहाशीं बोलत आहे असें समजूं नका! तर उच्च विाचा महिहविाऱ्या प्रत्येक इसमास
माझा हा प्रश्न आहे . तुमहा आमहांत भेद नसावा अशी जर तुमची इच्छा असेल तर तुमही आजपासून कस्ट्ल्पत

पुरािें सांगण्याचें सोडू न द्ा! आहि महारमांगवाड्यांत जाऊन ते थील लोकांस आपल्या मुलामुलीस हशिि

अनु क्रमणिका

दे ण्याची गोडी लागेल अशा तऱ्हे चा उपदे श करीत जा. त्याच प्रमािें तुमच्यांतील श्रीमंतांनीं आपसांत फंड

उभारून आमहास सुहशहित करण्याच्या कामीं खचप केला पाहहजे. तुमही महिाल गाईचा चारा गाढवाला
चारून काय उपयोग, तर आमहांसही तुमच्या फंडाची वगपिी दे तांना असेंच महिावे लागेल! आमचा
मनु ष्ट्यपिा भिि करिाऱ्या पुरािपोर्थ्यांस आहि तुमहा भटाहभिुकांस आमही मान दे िें महिजे मेंढरांनीं

खाटकांस मान दे िें असें आमहीं कां समजूं नये ? जे आमहांहवषयीं हनष्ट्काळजी असतात त्यांची आमहीं काय
महिून काळजी वहावी? जे आमचा जीव िुद्रकीटकांप्रमािें समजतात त्यांच्या जीवाची थोरवी आमहीं काय

महिून मानावी? जे आमहाशीं जहाल झाले आहे त त्यांच्याशीं आमही कां जहाल होऊं नये ? ज्यानीं आमहाला
बहहष्ट्कार घातला आहे त्यांस आमहीं काय महिून बहहष्ट्कार घालूं नये?

रास्त चीड
स.— गोटू चे उदगार अत्यंत कळकळीचे आहे त. मी तर महितो तो कांहींच कडक बोलला नाहीं!

येथून पुढें जसजसा हवद्ेचा प्रसार होत जाईल, तसतसा एकेक जहाल गोटू हनपजल्याहशवाय राहिार
नाहीं; कारि अंत्यजाहद लोकांनीं ब्राह्मिांच्या श्रेष्ठत्वाचे, क्रूरते चे, कृहत्रम दे वत्वाचे इतके कांही आघात
सोसले आहे त कीं, त्यांखालीं त्यांची कोट्यावधी मािसें जमीनदोस्त झालीं आहे त! गोटू ला जर त्यांच्या
शोचनीय स्ट्स्थतीचें विपन करण्याचें सामर्थ्यप असतें तर त्यानें खरोखर आपिा सवांचीं अंतःकरिें शोकानें

हवव्हल करून सोडली असतीं. असो ईश्वरकृपेनें यांना असाच इंग्रज सरकारच्या राजहनतीचा आश्रय हमळत

गेल्यास, ब्राह्मि धमांनें त्यांजवर घातले ल्या बहहष्ट्काराचा बीमोड झाल्याहशवाय राहिार नाहीं. पूवी

आमहातील कांहीं मुसलमानी राजांनीं या ब्राह्मि बहहष्ट्काराची उचलबांगडी करण्याचा प्रयत्न केला होता,
परंतु तो, ज्ञानप्रसारासह झाला नसल्यामुळें त्यांत त्यांना यश आलें नाहीं. तरीपि सध्या महारमांगाहद लोक
गांवकीची जीं कामें करीत आहे त, तीं त्या प्रयत्नाचींच फळें होत! त्या काळीं ज्यांनीं आमच्या धमाची दीिा

घेतली, ते तर आज आमहांला बेमालू म हमळू न गेले! पहततास पावन करून घेिें हें च तर धमांचें मुख्य
कतपव्य! स्वतःस उच्च समजून दु सऱ्यास नीच मानिें, दे वास गुंडाळू न आपिच दे व बनिें व लोकांस पायांवर

डोकीं ठे वावयास लाविें, स्वतःची पूजा करवून घेिें, हीं धमांचीं उदात्त तत्तवें नव्हे त हीं स्वाथाचीहनदप यते ची-हनलप ज्यतेचीं उदात्त तत्तवे होत! प्रत्यि ईश्वराचे भय न बाळगता स्वतः दे व ह्मििे हा महा

नास्ट्स्तकपिा नव्हे काय? अमक्या बाहु ल्यात प्राि आितो, तमक्या हचत्राचीं प्रािप्रहतष्ठा करतों, अशा गप्पा
झोकून, अज्ञान लोकांस आिखी अज्ञानांत ढकलू न दे िें हे हकती तरी नीचपिाचें कृत्य आहे ? हा हकती तरी
भयंकर अपराध? हे असले भयंकर गुन्हे प्रत्येक वस्तींत दररोज शेकडों होत असल्याचें प्रत्येक ब्राह्मि
वतपमानपत्रकत्यांस ग्रंथकत्यास, आहि व्याख्यान दे त हफरिाऱ्या जहालमवाळांस चांगल्या प्रकारे माहींत

असून, हे नामधारी दे शभक्त आपल्या कमपठ जातभाईंस हकवा अज्ञान हहदू लोकांस हकहचतही उपदे श कहरत

नाहींत. ब्राह्मि धमाच्या दांहभकपिास थोडे कंटाळू न, जे ब्राह्मि प्राथपनासमाज, आयपसमाज इत्याहद
समाजांत हशरलें आहे त तेदेखील आपल्या धूतप जातभाईंची कानउघडिी करण्यास वचकतात हकवा

टाळाटाळी कहरतात. परंतु जर एकाद्ा सत्यशोधकानें या संबध
ं ानें दोन शबद स्पष्टपिे हलहहले हकवा
उच्चाहरले , तर त्यांस ब्राह्मद्वे ष्टा, पाखांडी, नास्ट्स्तक वगैरे नांवे ठे वावयाचीं आज इतका वेळपयंत
यशवंतरावांचें जें भाषि झालें , ते सत्यशोधक समाज हनयमानुसारच झाले आहि मला तर तें सवपस्वी पटलें
कसें जयवंतराव? पाटलांच्या भाषिांवर तुमचा कसा काय अहभप्राय आहे ?
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णभन्नपिाचे णचत्र
ज.— पाटलांच्या भाषिावर अहभप्राय को काय द्ावयाचा? त्यांचें प्रत्येक वाक्य कळकळीनें

भरले लें आहे . त्यांच्या आजच्या भाषिानें मला पुष्ट्कळ नव्या गोष्टींची माहहती झाली. हहदू आहि ब्राह्मि
यांच्या हभन्नपिाचें हचत्र पाटलांनीं उत्तम रे खाटले आहे ! त्याहवषयीं अहधक बोलावयास नकोच. परंतु कोिता

समाज आज जगावरील नीच, अज्ञान, अनाथ लोकांहवषयीं अहवश्रांत श्रम कहरत आहे ? कोिता समाज
आज हजारों कोसांवरील गरीब दु बळ्यांस शक्यनुसार अन्न वस्त्र दे ण्याचा प्रयत्न करीत आहे ? यांहवषयीं मीं
थोडे सें बोलतों.

णिस्ती धमाचे उपकार
हहदु स्थानांतच नव्हे , तर जगावरील बहु तेक दे शांत; एकाच भाषेंत नव्हे , तर जगावरील बहु तेक

भाषांत; हिस्ताच्या वचनांनी व त्यांच्या हशष्ट्यांनीं प्रवेश करून असंख्य मनु ष्ट्यांस मनु ष्ट्यपिाची ओळख करून
हदली आहे . हें सवप त्या परमे श्वराच्याच कृपेचें फळ होय. परंतु आमच्या या सत्प्रयत्नास येथील सुहशहित
महिहविारांनीं नाकें मुरडावीं ह्याचें मला नवल वाटतें. तुमही द्रव्यबलानें हवीं तीं कामें पटापट करून
लोकांस आपल्या कळपांत ओढतां असा आमहांवर हकत्येक पदवीधरांचाही आरोप आहे . परंतु त्यांना माझें

असें सांगिें आहे कीं, नु सत्या द्रव्याच्या राशींनीं काये तडीस जात नसतात. आई-बाप, इष्टहमत्र, घरदार,

स्वदे श हीं सवप सोडू न परदे शांत जाऊन ते थील अज्ञान लोकांस सज्ञान करण्यासाठीं, सुखदु ःखाची परवा न
करतां, दे ह हझजहवण्यासच नव्हे , प्रसंगी प्राि खची घालण्यासही सदासवपदा हसद्ध असिाऱ्या स्त्रीपुरुषांची
गरज आहे ! स्वराज्य, स्वदे श, बहहष्ट्कार इत्याहद झटपट कीर्मतदायक हवषयांवर व्याख्यानें दे तांना दे शभक्त

मंडळी हहदु स्थानच्या तीस कोटी लोक संख्येचा आंकडा तोंड भरून उच्चारीत असतात. परंतु या तीस कोटी

लोकांची उन्नती करण्यासाठीं दे शत्याग तर दू रच, पि गृहत्याग करून खेड्यापाड्यांनीं प्रवास करिारे हस्त्रया तर नाहींतच पि-तीस पुरुष तरी आहे त काय? हनदप य व्यापाऱ्यांना व धूतप श्रीमंतांना हहदु स्थान दहरद्री
झाले ला हदसिारच पि तो मनु ष्ट्यांनीं तर भरले ला आहे ना! पि जेथें परस्परांहवषयीं ह्रदयांत कळकळच
नाहीं ते थें मनु ष्ट्यांच्या संख्येचा दांडगा आंकडा व द्रव्याचे मोठाले ढीग तरी काय कामाचे! हहदु स्थान

दे शासारखा दानशूर दे श जगांत दु सरा नाहीं असे एकीकडे प्रहतपादन करायचे गयावळ, बडवे, चोबे,
गंगापुत्र, पंड्ये वगैरे ऐतखांऊ लोकास दरसाल कोट्यावहध रुपये दान करायाचे, आहि दु सरीकडे लोक
दाहरद्र्यानें फार गाजले आहे त महिून हनराहश्रतांच्या साहायायास्तव फंड जमहविे कहठि झालें आहे असें

महिावयाचें? ही दु ट्टप्पी भाषिाची व वतपनाची सवंय ििांत दे व बनिाऱ्या नटांस उत्तम प्रकारची साधली
आहे . परंतु पाटील! भटांचे पाय धुऊन हपिारे तुमचे लोक संवयीचे अनुकरि करूं लागले आहे ! माझें तर

असें ठाम मत आहे कीं, हिस्ती लोकांच्या प्रयत्नास जे नाकें मुरडतात ते अंतःकरिानें दहरद्री व मूढच होत.

अलीकडे महारमांगांस समते नें व ममते नें वागहवण्यासाठीं श्रेष्ठ विाचें लोक हठकहठकािीं बडबड करतात

पि ते ही केव्हां केव्हां आमहावर घसरत असतात! तरी पि त्यानीं एवढे पक्के लिांत ठे वावें कीं, त्यांच्या
चळवळीचा उगम आमच्या प्रयत्नांतूनच झाला आहे ! भटजी! आतां तुमहाला कांहीं बोलण्याचें असेल तर
बोला.
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ब्राह्मि धमाची शक्ती
बा.— जो तो आपल्या धमांची महती गािारच! पि त्यांत हिस्ती लोकांनीं तर परधमास नांवें

ठे वण्याचा जिो हवडाच उचलला आहे . ते व्हां जयवंतराव तरी या गोष्टीस कसे अपवाद होतील? पि सवांनीं
पक्के लिांत ठे वावें कीं, ब्राह्मिधमप हाच काय तो एक सनातन धमप आहे . हिस्ती धमप असो वा महमदी धमप

असो–कोिता का धमप असेना, तो ब्राह्मि धमांतूनच हनघाले ला आहे . अथा् ब्राह्मिधमापेिां त्यांची थोरवी

अहधक आहे , असे कधीही महितां येिार नाहीं. वैहदक धमाचे पुनुरुज्जीवन करिारे स्वामी दयानंद सरस्वती
यांनीं बरें च वेदाध्ययन केलें होतें. पि वेदांचीं कालगिना, मूतीपूजा, जाहतभेद यांचा हनिपय करण्यास ते

येथून ते थून चुकलें ! वेदांची उत्पहत्त होऊन आज दोन अबज वषे लोटलीं असें दयानंदाजीचें महििें आहे .

पि हें मला मुळींच मान्य नाहीं? एक तर अनाहद वस्तूची उत्पहत्त कोिी सांगूंच लागला, तर ती अमुक
वषांपासून झालीं असें त्याला हनियात्मक सांगता येिार नाहीं. मनु ष्ट्याला आपली जन्महतथी सांगतां येत

नाहीं. मग तो आपल्या आईबापांची जन्महतथी काय सांगिार? दयानंदजीसारखे दोन अबज स्वामी
वेदात्पत्तीचा थांग लावूं लागल्यास तो कां त्यांना लागिार आहे ? कधीही लागिार नाहीं! त्याचप्रमािें

जयवंतरावासारखे वेदाचा अथप समजल्याची फुशारकी मारीत असतात कीं, वेदांत अग्नी, इंद्र, सोम, वरूि
यांच्या प्राथपना आहे त; त्यांत फारसें कांहीं नाहीं! पि हें महििेंही हततकेंच अज्ञानपिाचें आहे . वेद हे प्रत्यि
परमे श्वरानें सांहगतलें असल्यामुळें, त्यांतील ज्ञान मनु ष्ट्याच्या शहक्तपहलकडचें आहे . त्या ज्ञानाचा अंत

ब्राह्मिाखेरीज जगावरील कोित्याही मनु ष्ट्यास लागावयाचा नाहीं? कारि ईश्वरासंबंधी ज्ञान इतर विांस
लाभावयाचें नाहीं. कोित्याही गोष्टीचा प्रथम हवचार करावा आहि नंतर आपलें मत दे त जावें. असें न करतां
एकदम ब्राह्मि धमप हा लोकांच्या उपयोगाचा नाहीं, त्यांत कांहीं नाहीं, वेदांत कांहीं नाहीं असें महििे
महिजे आंधळ्यानें प्रकाश नाहीं ह्मिण्यासारखें होय. जयवंतरावाचा हिस्ती धमप आहि समशेरखांचा

महमदी धमप हे तर परवां जन्मले ! या दोन्ही धमातल्या एकाही पंहडताला आमच्या ब्राह्मि धमाचे रहस्य

समजलें नाहीं! हकवा आमचा पाडाव करून जय हमळहवतां आला नाहीं! महमदी धमप ब्राह्मि धमाशी ९००
वषे कुस्ती लढला, पि ब्राह्मि धमाच्या अजब पेंचापुढें महमदी धमास हतवीयप होऊन स्वस्थ बसावें लागलें !

आतां हिस्ती धमप कुस्तीस उभा राहहला आहे . याच्याशींही कुस्ती जुंपून उिी पुरी १०० वषे होत आलीं, पि
ब्राह्मि धमप हकहचतही कच न खातां, पुढें पुढें सरून हिस्तीधमाला हचत्त करूं पहात आहे ! आजकाल

ब्राह्मि धमाचीं हत्यारें (पुराि पोर्थ्या) थेट महारमांगवाड्यांत चमकंू लागलीं आहे त. हशवाय,
हठकहठकािच्या यात्राही पूवीपेिां दसपट मोठाल्या भरूं लागल्या आहे त. हें ब्राह्मि धमाच्या वाढत्या शक्तीचें

प्रमाि नव्हे काय? ब्राह्मि धमाच्या शक्तीपुढे हिस्ती धमाची शक्ती ती हकती? ब्राह्मि धमाची ब्रह्मशक्ती अशी
तशी नव्हे ! कैलासास हालवून सोडिाऱ्या ब्रह्मशक्तीचा प्रताप अद्ाहप तुमहांस समजला नाहीं. महाभारताच्या
अनु शासनपवांत एके हठकािीं महटलें आहे :–

ब्राह्मिानां प्रसादै ि दे वाः स्वगपहनवाहसनः । अशक्यं स्त्रष्टुमाकाशमचाल्यो हहमवान् हगहरः ॥ अधाया

सेतुना गंगा दु जेया ब्राह्मिा भुहव । न ब्राह्मिाहवरोधे न शक्या शास्तुं वसुध
ं रा ॥ ब्राह्मिाहह महात्मानो
दे वानामहप दे वताः ॥

भावाथप— ब्राह्मिांच्या प्रसादाने दे व स्वगांत रहातात. ज्याप्रमािें आकाश उत्पन्न करिें , हहमालय

हालहविें, गंगेला मध्येंच अडहविें या गोष्टी अशक्य आहे त, त्याचप्रमािें ब्राह्मिांस अडहविें अथवा हजकिें
अशक्य आहे . इतकेंच नव्हे तर ब्राह्मिांशीं हवरोध करून जगावर कोिाच्यानेंही राज्य करवत नाहीं. कारि
ब्राह्मि हे दे वांचेही, दे व आहे त!!!
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या श्लोकावरून ब्राह्मि धमाच्या हकवा ब्राह्मिांच्या अजब शक्तीचें उत्तम स्पष्टीकरि होतें. परधमांत

गेलेल्या ब्राह्मिांच्या अंगातून ही अजब शक्ती तत्ििींच हनघून जात असल्यामुळें, हिस्ती झाले ल्या ब्राह्मिांत

कांहीं राम नसतो. त्यांच्या धमपभ्रष्ट शरीरांतील ब्रह्मते ज नष्ट झाल्यामुळें, वैहदक धमाच्या ब्राह्मिहकल्यावर
आजपयंत त्यांना चाल करतां आली नाहीं! चंद्रसूयास हगळण्यासारखे बलाढ्य दै त्य होऊन गे ले पि
त्यांनाही आमच्या हकल्ल्यापुढें हात टे कावे लागले ! मग आतांच्या कागदी दै त्यांच्याने काय होिार आहे ?

छपन्न धमप आहि छपन्न भाषा या हकल्ल्यासभोंवतीं घारीप्रमािें हघरट्या घालूं लागल्या महिून आमही डगमगूं
काय? ज्यानें बौद्धधमाच्या लोकांस धुडकावून दे शोधडीस लावले . तो मुसलमानास व हिस्ती लोकांस
हभिार नाहीं. समजलात!

य.— ब्राह्मिांच्या ब्रह्मतेजानें पुढें अहखल जग हदपून जावो अथवा न जावो, पि सध्यां तर मी

भटजीची ब्रह्मशक्ती ऐकून हदपून गेलों आहे ! भटजींच्या ब्रह्मशक्तीहवषयीं मला थोडे सें बोलावयाचें आहे ; पि
प्रथम प्रस्तावनादाखल थोडें बोलू न मग त्या हवषयाकडे वळे न!

कहदु व ब्राह्मि णभन्नच
हहदू लोक आहि ब्राह्मि लोक हे एकाच धमाचे व एकाच दे शाचे नाहींत हें वेदांची रचना, काळ,

स्थळ, त्यांतील प्राथपना यांवरून स्पष्ट हदसत आहे . हहदू आहि ब्राह्मि हे एकाच दे शांत घराशींघर टे कून

परंपरे नें रहात आले तरी हहदू तील सुहशहित, सुशील, प्रेमळ अशा मनु ष्ट्याच्या हातचे पािी ब्राह्मिांतील

आडमूठ, हनदप य, नीच, अमंगळ असा मनु ष्ट्य पीत नाहीं! ब्राह्मि मनु ष्ट्य हहदु मनु ष्ट्याच्या हातचे पािी मोरींतील
पाण्याप्रमािें समजतो! इतकेच नव्हे तर हहदु मनु ष्ट्याच्या गडव्याचा स्पशप आपल्या गडव्याला होऊं दे त नाहीं.

प्ले गच्या रोग्याला दे खील कोिी इतकें अस्पृश्य मानीत नसतील! दु गुि
प ी मनु ष्ट्य सद गुिी मनु ष्ट्याच्या स्वच्छ
पाण्याला बहहष्ट्कार घालतो! व तो आमही हजारों वषे सहन कहरत येतों!!! या आमच्या सहनशीलते बद्दल,
ब्राह्मि मंडळीतील दे शसेवक महिवून घेिारांनीं, सध्याच्या काळांत थोडे मनाला लाजून, आपल्या

जातभाईंस, ‘हहदु लोकांचा अपमान होण्यासारखीं धमपकृत्यें सोडू न द्ा’ असा कधीही उपदे श करूं नये?
ब्राह्मिांना आपल्या जातीतील नीच मनु ष्ट्याची कीव यावी पि, आमहांतील सज्जन मनु ष्ट्याची त्यांना दया येऊं
नये? हें का एका धमाचें लिि? या हवलिि लििाहवषयीं आमही आमच्या लोकांस कांहीं सांगूं लागलो
महिजे ब्राह्मिांनीं महिावें ‘कशाला दु ःखाची खपली काढतां?’ परंतु आतां दयाळू इंग्रज सरकारच्या

राज्यामुळें आमहास ज्ञान हा पदाथप चाखायास हमळूं लागला आहे ; आहि ब्राह्मिासारखेच आमहीही मािूस
आहोंत ही जािीव आमहामध्ये थोडीथोडी उत्पन्न होऊं लागली आहे .

दु ःखाची खपली न समजण्याइतकें मूढ आमही राहहलो नाहीं! ज्याप्रमािें खाटीक, कसाई आपल्या

गाईबैलांतून कांहीं गाईबैल सोडू न, त्यांचे गळे दररोज काहपतो; त्यांची चीरफाड करतो; आहि दाविींतील

अिीदार हशगाचे लठ्ठ लठ्ठ बैल हा प्रकार खु शाल डोळे उघडू न पाहतात; व स्वतःवर पाळी आली असतां
शांतपिें मरून जातात; त्याप्रमािें हहदूं तील जाित्या लोकांनीं ब्राह्मिांचें बोलिें व करिें शांतपिें सोसून

स्वस्थ रहावें; महिजे दु ःखाची खपली हनघिार नाहीं; व दे शाची हानी होिार नाहीं, असें सुधारकांचीं सोंगें
घेतले ल्या दे शसेवकांस वाटत असल्यास त्यांना तसें खु शाल वाटो.
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धमथसुंस्कार
एकदे शीय व एकधमीय मनु ष्ट्यांच्या धामीक व सामाजीक चालीरीतींत जमीन अस्मानचें अंतर

कधींही रहािार नाहीं. हिस्ती धमाचे व महमदी धमाचे धमपगुरू आपल्या समाजांतील सवप मनु ष्ट्यांस

सारखाच धमपसंस्कार करतात; परंतु ब्राह्मि धमाचें तसें नाहीं. ब्राह्मिधमाचे ब्राह्मि, हहदू मनु ष्ट्यास
महितात ‘तुला आमहांप्रमािें धमपसंस्कार होिार नाहीं! तूं आमचें धमपग्रंथ वाचूं नये! तूं आमहाप्रमािें

हववाहपद्धती आचरूं नये! तूं आमचें कसलें ही अन्न खावें पि आमही तुझें पािीही घेिार नाहीं! तूं आमहाला

दे व समजावें; आहि आमही तुला िुद्र प्रािी समजिार. तुझ्या सुस्वरूप मुलीला प्रसंगी आमही बायको करूं,
पि तूं आमची कन्या मनानेंही इच्छूं नये! तुझ्या मुलांची नावें आमच्या मुलांच्या नांवाहू न हभन्न असावींत! तूं
आमहाप्रमािें पोशाख करूं नये. तुझा नैवद्
े आमच्या दे वास चालिार नाहीं. तुझ्या कपाळाचा स्पशप आमच्या

शंकराचायाच्या पायास दे खील होऊं नये. तूं बळीच्या राज्याची इच्छा कर पि आमही त्याचें पोट फोडू ं . तूं
आमच्या मे लेल्या मनु ष्ट्यासदे खील स्पशप करूं नये. हे असले चमत्काहरक प्रहतबंध एकदे शीय व एकधमीय

मनु ष्ट्यांत असूं शकतील काय? तसेंच परशु रामानें आपल्या ब्राह्मि सैहनकांच्या साहायायानें िहत्रयांचें एकवीस
वेळां हनमूपलन केले ! व िहत्रयांच्या हवधवा हस्त्रयांपासून ब्राह्मि सैहनकांनीं दु सरी प्रजा उत्पन्न केली. या
गप्पागोष्टीवरूनही िहत्रय आहि ब्राह्मि यांचें हकती भयंकर शत्रुत्व होते याचें अनु मान करतां येतें.

बाळं भटजीनीं आपल्या भाषिांत ब्राह्मि धमाचा पराक्रम गातां गातां आमहांस सशास्त्र धमकावण्या

घातल्या आहे त. परंतु आतां या धमकावण्यास कोिी भीक घालिार नाहीं. ब्राह्मिांच्या शापानें इंद्राहद दे व

पदच्युत झाले महिून आतांच्या लोकमान्यांच्या शापास हकवा डु रकाविीस इंग्रज सरकार हभईल असे समजूं
नका. भटजीच्या भाषिावरून एवढें मात्र उघड झालें कीं, हहदू लोकांनीं सौजन्याची हकतीही चांगली चाल
चालू न दाखहवली, तरी भूदेवस्वारानें त्यांच्या तोंडांतील ब्राह्मिधमाचा काटे री लगाम काढू न टाकण्याचें

मनांत आिू नये. कारि हिस्ती धमाचे लोक हकवा महमदी धमाचे लोक, हहदू लोकांप्रमािें ब्राह्मिधमाचा

काटे री लगाम तोंडांत धरून ब्राह्मिांस पाठीवर बसूं दे िार नाहींत हें भटजीस कळू न चुकल्यामुळें,

परकीयांच्या सहवासापासून हहदू लोकांनीं नेहमी दू र असावें, अशी भटजींची उत्कट इच्छा हदसते , आहि
महिूनच त्यानीं परधमास अगदीं हनरुपयोगी ठरहवले आहे .

मुसलमानी धमाचा पगडा
भटजीचें आिखी असें महििे आहे कीं, ब्राह्मिाहशवाय इतरास वेदांतलें ज्ञान होिार नाहीं. पि हें

महििें अज्ञान लोकांतच संपादलें जाईल. तसेंच भटजी आिखी असेंही महिालें कीं, महमदी धमप
ब्राह्मिधमाशी ९०० वषे कुस्ती लढला, पि तो ब्राह्मिधमाच्या अजब पेचापुढें हतवीयप होऊन चूप बसला!

परंतु हें महििें कोडगेपिाचें आहे . गेल्या ९०० वषांत महमदीधमानें लाखो हहदू स पीर, अवहलया यांजपुढे
डोकीं ठे वावयास लावले आहे . पि कोट्यावधी मुसलमानांतून दहावीस मुसलमानदे खील ब्राह्मिांच्या
अथवा मूतीच्या पायांवर डोकीं ठे वण्यास तयार झाले नाहींत.

हिस्ती लोकांहवषयीं भटजीचें असेंच महििे आहे कीं, ब्राह्मि धमाशी हिस्ती धमप आज शंभर

वषांपासून कुस्ती लढत आहे . पि ब्राह्मि धमप हकहचतही कच न खातां पुढें पुढें सरत आहे ! पि हें ही महििें

वरील प्रमािेंच हनराधार आहे . ज्या धमाच्या योगानें ब्रह्मवृद
ं वेदाध्ययन सोडू न इंग्रजी हवद्ा हशकायास

लागला; प्रत्येक शहरांतील बहु तेक वकील, बयॅहरस्टर, डॉक्टर, मुनसफ, मामले दार वगैरे मोठमोठे ब्राह्मि
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सध्या गायत्री हवसरत चालले , त्या धमास ब्राह्मि धमप कोित्या तोंडानें चीत करीत आहे ? खेड्यापाड्यांनीं
महारमांगवाड्यांनीं पुराि पोर्थ्याचीं रे लचेल झाली महिून ब्राह्मि धमाची भरभराट झाली असें मुळींच
महितां येत नाहीं उलट ब्राह्मिधमाचीं परीिा घेण्यास ही खेड्यांतील मंडळी तयार होऊं घातलीं आहे त
असेंच समजले पाहहजे.

परधमांत गेलेल्या ब्राह्मिांची ब्रह्मशक्ती नष्ट होते असा भटजीचा एक हसद्धांत आहे . पि भटजींनीं

ब्रह्मशक्ती नष्ट न झाले ल्या हल्लीच्या एकाद्ा ब्राह्मिाच्या ब्रह्मते जाचें उदाहरि द्ावयाचे होतें, महिजे

ब्रह्मशक्ती नष्ट झाले ल्या भ्रष्ट ब्राह्मिांचें दु बपलत्व सहज हदसून आलें असतें. परंतु भटजींनीं तसें कांहींच
सांहगतलें नाहीं. सध्यां मोठमोठ्या ब्राह्मि अहधकाऱ्यांपक
ै ी बहु तेकांचा आचार हवचार हिस्ती लोकांप्रमािें

नवीन प्रकारचा हदसूं लागला आहे . आहि या सुधारक श्रीमान ब्राह्मिाच्या येथें बाळं भटजीसारखे , सवप
खेड्यापाड्याचे व सवप तीथांच्या हठकािचें ब्राह्मि द्रव्याच्या व लाडू च्या आशेने रोटीबेटी व्यवहार करीत
आहे त. ते व्हां स्वधमांत पयायानें भ्रष्ट झाले ल्या ब्राह्मिांचें सामर्थ्यप, परधमात हशरले ल्या ब्राह्मिाचें रहस्य
हु डकून काढण्यास असमथप झाले नसेल कशावरून?

अभेद्य ब्राह्मि धमथ
भटजी आिखी असें महिून चुकले आहे त कीं, कैलासास हालवून सोडिाऱ्या ब्रह्मशक्तीचा प्रताप

अद्ाहप तुमहास समजला नाहीं! आतां या ब्रह्मशक्तीत हकती शक्ती आहे याची प्रचीती ९०० वषांपूवी
मुसलमानांनीं प्रहसद्ध सोरटी सोमनाथावर हल्ला केला तेव्हांच कळू न आली! त्या वेळीं सोमनाथाचें रिि

करण्याकहरतां सवप पहवत्र िेत्रांच्या ब्राह्मिांची ब्रह्मशक्ती एकवटली होती; परंतु महमुदाच्या थोड्याशा पि
कुशल सैन्यासभोवती ती घारीप्रमािे हघरट्या घालू न थकून गेली! ती कैलासास हालवून सोडिारी

ब्रह्मशक्ती महमुदाला हकवा त्याच्या सरदार हशपायांना कोठें च आड आली नाहीं. हकवा ब्रह्मशक्तीला आपल्या
सैन्याची शक्ती वाढहवता आली नाहीं. तसेंच इ. स. १७९१ मध्यें पाहनपत येथील समरभूमीवर अमदशहा

दु रािीपुढें सदाहशवभाऊची प्रचंड ब्रह्मशक्ती भ्रमशक्ती ठरली! व इ. स. १८१८ मध्ये इंस्ट्ग्लशांच्या तोफांच्या

गडगडाटानें पुण्याची ब्रह्मशक्ती हदवसा मशाली पाजळू न पळत सुटली! याप्रमािें या ब्रह्मशक्तीचे प्रयोग
अनेक वेळां ओं फस्स झाले आहे त!

बाळं भटजीचें दु सरें असें महििें आहे कीं, वैहदक धमाच्या ब्राह्मिहकल्ल्यावर आजपयंत कोिाही

परधमीय धमपवीरास चाल करतां आली नाहीं. पि हे महििेंही पोकळ आहे . बौद्धधमानें ब्राह्मिहकल्ला
केव्हांच हालवून सोडला. त्याच्या हनदप यपिाचे मोठमोठे बुरूज (यज्ञ) जमीनदोस्त केले ! इतकेंच नव्हें तर
ब्राह्मिधमांचे पूवींचे स्वरूप हफरवून सोडलें ! पुढें मुसलमानांनीं आंत हशरून बराच गोंधळ घातला. आहि

सध्यां तर हिस्ती धमाच्या तोफखान्यानें ब्राह्मिहकल्ल्यास मोठमोठी हखडारे पाडली आहे त! ब्राह्मसमाज,
प्राथपनासमाज, सत्यशोधकसमाज, आयपसमाज हीं त्या हकल्ल्याची हखडारें होत. या हखडारांस समाहजयन
मंडळी दरवाजे बनवून रस्त्याचें रूप दे त आहे त. असें या ब्राह्मिहकल्ल्याचें स्वरूप बदलत चालले आहे तरी
तो अभंग आहे असें महििें कोडगेपिाचें नव्हें काय!

शेंकडों शास्त्रकार होऊन गेले, व त्यांनीं शेकडों शास्त्रें हलहहली, पि परधमीयांस आपल्या धमांत

सामील करून घेण्यासारखे एखादें शास्त्र उदयास आिलें नाहीं. बहु तेक पुरािपोर्थ्याचा रोंख अज्ञान

लोकांस सुधारण्याकडे नसून, उलट त्यांना हभिुकांनीं लु टून खाण्याकडे सच आहे . शेकडों ब्राह्मि
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शास्त्रकारांनी आपल्या आप्तांच्या हनवाहासाठीं हहदू राजे लोकांकडू न कोट्यवधी रुपयांची इनामे , वषासनें,
जहाहगरा वगैरे नेमिुका करवून घेतल्या! परंतु राजेलोकांच्या ज्ञाहतबांधवाकहरतां हकवा प्रजेकहरतां संबध
ं

तीन हजार वषांत शाळा, पाठशाळा स्थापन करवल्या नाहींत. तसेंच हहदू राजे लोकांस व रयते स जेिेंकरून

ज्ञानाची गोडी लागेल व राज्यव्यवस्था, शेतकी, काराहगरी यांत सुधारिा होईल अशा हवषयावर गेल्या तीन
हजार वषांत लाखों धमपगुरूंतून एकानेंही एकादे पुराि रचलें नाहीं. तसेंच राजाश्रयाने पोसले ल्या शेकडों

राजगुरू, पंहडत, शास्त्री यांनीं गेल्या तीन हजार वषांत सवप हठकािच्या हवद्वान ब्राह्मिांची सभा भरवून;
ब्राह्मिांस आहि इतर हहदूस सारखीच हहतावह होतील अशा धमपवचनांचे एकादे धमपशास्त्र हनःपिपाताने

तयार केलें नाहीं! कसे करतील? दे वपिाचे कातडें पांघरले ल्या ब्राह्मिांकडू न हहदू मनु ष्ट्यास ज्ञानदृष्टी
हमळावी कशी? मग तर ओळख पटू न कोिीही दे वास भीिार नाहीं!

काळे कोळसे
वा.— पाटील! मी थोडे से बोलतो. हहदू आहि ब्राह्मि हा भेद तुमही उपस्ट्स्थत केला, परंतु त्याबद्दल

मी कांहीं महित नाहीं. मी तुमहांस एवढे च हवचारतो कीं, सध्यां अशा भेदानें तुमच्या समाजाचे कोितें हहत
होिार आहे ? ब्राह्मिांनीं धमाच्या नांवाखाली तुमहास लु टलें , फसहवले हें सारें मी कबूल करतो, परंतु हे
मागले काळे कोळसे उगाळू न आतां कोिाचें ही कल्याि होिार नाहीं. सध्यां तुमहांवर ब्राह्मिांचे पूवीप्रमािे

वचपस्व राहहलें नाहीं. तुमहां लोकाची उन्नती व्हावी महिून हकत्येक ब्राह्मि आज हमत्तीला मनःपूवपक श्रम घेत
आहे त. आहि हकत्येक तर तुमहांशीं रोटीबेटी व्यवहार करण्यासही मनांतून इस्ट्च्छत आहे त! असें असून तुमही

ब्राह्मिवगांस वेगळे करून हहदू लोकांचे कोिते हहत करिार हें समजत नाहीं. मी तर खात्रीनें सांगतो कीं,

या तुमच्या प्रयत्नानें हहदूलोकांचें अहधक नु कसान झाल्यावाचून राहािार नाहीं. सध्यांच्या काळांत तुमहाला
हे असले हवचार सुचिें महिजे हहदु स्थानाचें दु भाग्यच उदयाला आलें महिायाचें! पाटील! तुमही हवचार
करा. अंत्यजाचें तोंड पाहू नये हकवा शूद्राला धमपग्रंथ वाचूं दे ऊं नये असा आतां कोिीतरी प्रहतबंध केला आहे

काय? तुमहा लोकांशी ब्राह्मिांनीं ममतेनें वागावें हें त्यांचे हल्लींच्या काळातले मुख्य कतपव्य आहे . परंतु
पुष्ट्कळ हदवसांपासून रूढ झाले ल्या रूढीचा एकाएकी उच्छे द होिे अशक्य आहे . त्याला कांहीं काळ
लोटलाच पाहहजे. हवनाकारि तुमही ब्राह्मिावर जहाल होतां हें बरें नाही.

पूवीच्या थापा
य.— भटजी! तुमहांआमहांत वैमनस्य वाढावें असा माझा मुळींच हे तू नाहीं. हहदू आहि ब्राह्मि हा

भेद उपस्ट्स्थत करूं नका असें तुमहीं महिूच नका. तो मूळचाच आहे . ब्राह्मि लोकांस कोिी वेगळे केलें

नाहीं. ते स्वतःच वेगळे राहहले आहे त. ते असेच वेगळे राहहले हकवा आमच्या वस्तीत बहहष्ट्कार घालू न

आिखी दू र अरण्यांत जाऊन वेगळे राहहले महिून आमचे कांहीं हबघडिार नाहीं. पूवीप्रमािें ब्राह्मिांचें
वचपस्व आमहावर आज नाहीं व येथून पुढे ते आिखी कमी कमी होत जाईल यांत संशय नाही. परंतु त्याचीं

मुदत वाढहविें हकवा आखडिें हे सवपस्वी तुमहां ब्राह्मिांच्या हातांत आहे . आमच्या हहतासाठीं कांहीं ब्राह्मि
श्रम घेत असतील, तर आमही त्यांचें अंतःकरिपूवक
प आभार मानतो. ब्राह्मि जर आमहाशीं स्वकीयाप्रमािे

वागूं लागले तर त्यांना आमही काय महिून परकीयाप्रमािें मानूं! परंतु जोपयंत तुमहांतील पुढारी वेळ मारून

नेण्यापुरते आमहाशी गोड गोड बोलत आहे त व स्वजातीच्या लु टारूपिाहवषयी डोळे झाकीत आहे त,
तोपयंत आमच्या तळपायाची आग मस्तकास गेल्याहशवाय रहािार नाही. आमहांहवषयींच्या सवप सुधारिा
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आजच घडू न आल्या पाहहजेत असें आमचें मुळींच महििे नाहीं. पि त्यासंबंधाच्या प्रयत्नास मागेच आरंभ
व्हावयास पाहहजे होता. पि तसें झाले नाहीं. तरी आतां मात्र त्या प्रयत्नास लागलें च पाहहजे.

ज्या वेळीं बौद्ध धमानें आमहातील हजारों लोकांस झपाझप बौद्ध धमानुयायीं बनहवण्याचें चालहवले

होतें, त्यावेळीं तुमहांतील पुष्ट्कळ हवद्वान गृहस्थ महिाले कीं, ‘आहो िहत्रय वैश्याहद शूद्र लोकहो! तुमही या
बौद्धाच्या नादीं लागूं नका. त्याच्या धमांत जाऊ नका. आमही तुमहाला बौद्ध दे तात तसे समते चे व ममतेचे

हक्क दे ऊं. परंतु हे घडू न ये ण्याला थोडासा काळ लोटला पाहहजे. कारि पुष्ट्कळ हदवसांपासून चालत

येिाऱ्या कोित्याही रूढीचा एकाएकी उच्छे द होिे कठीि आहे . तुमही आतां दु सरा हतसरा कोिताही

हवचार करूं नका. एकदम आमहांला साहायाय करा, महिजे आपि या बौद्धांस हांकून दे ऊं.’ याप्रमािे

आमहांस त्या काळी पुष्ट्कळ प्रकारच्या गोडगोड थापा हदल्या व आमही त्याच्या हवचारानें वागून , या दे शांतून

बौद्धास हाकून दे ण्याचे कायप बरें च बजावले ! परंतु ब्राह्मिांनी आमहांस दे ऊं केले ले समते चे हक्क २००० वषे
लोटत आली तरी हदलें नाहींत!!! आहि त्यांचा जो ‘थोडासा काळ’ लोटायाचा होता तोही अद्ाप लोटला
नाहीं! ते व्हां आिखी हकतीतरी हजार वषे गेलीं पाहहजेत महिजे हा ब्रह्मदे वाचा काळ लोटे ल तर लोटो!

तसेच पुढें महमदी धमाने हहदु स्थानांत बौद्ध धमाप्रमािे गडबड उडहवलीं ते व्हां, मोठमोठे शास्त्री,

पंहडत, जगदगुरू आमहांला महिाले “पूवी जे झालें तें गेलें. आतां तें हदवस बसून राहहलें नाहींत. मागलें

काळे कोळसे कशाला उगळता? आतां आमही तुमच्या सुधारिेहवषयी जारीनें खटपट करूं. मात्र एवढे

अहवध आपल्या दे शांतून घालवा. मग आमही लागले च तुमहांस समते चे व ममते चे हक्कं दे ऊं.” याही गोष्टीला

७००–८०० वषें लोटलीं, तरी ब्राह्मि सुधारकानां खालच्या लोकांस ममते चे हक्क द्ावेसे वाटले नाहींत. व
त्याचा थोडासा काळ लोटला नाहीं.

पेशवाई थापा
पुढें खु द्द ब्राह्मिाच्या हातांत राज्यांहधकार आला; सातारच्या शाहू महाराजांची प्रकृती त्यांच्या

मरिसमयीं फारच हबघडली होती? मरण्यापूवी महाराज कांही हदवस भ्रहमष्ट स्ट्स्थतींत होते , (कां मुद्दाम,
त्यांना कोिी वेड लाहवलें होते कोि जािे.) त्यांची ती अवस्था पाहू न बाळाजीपंतासारख्या कावेबाज

ब्रामहिाने शाहू महाराजाजवळू न सवप राज्याहधकार दान हदल्याची सनद सहीहशक्क्याहनशी करून घेतली.
पुढे शाहू महाराज मृत्यू पावलें . त्यांची पत्नी सकवारबाई मागें राहहली. बाळाजीपंताच्या हातांत राज्याचा
सगळा अहधकार आला नव्हता. सकवारबाई ही राज्याची खरी मालकीि होती. ते व्हां इचा काटा काढला

महिजे आपले मनोरथ पूिप होतील असा हवचार करून बाळाजीपंताने हस्ते परहस्तें उत्तेजन दे ऊन हतला

सती जािें भाग पाडलें . सकवारबाई जीवंत जळू न मेली. बोलता बालता सवप मऱ्हाठे सरदाराच्या डोळ्यांत
धूळ फेकून बाळाजीपंतानें सातारची गादी पुण्यास आिली; आहि राजे झाले ! त्या वेळीं आपल्या

दगलबाजीचा भोपळा मराठे सरदारांनीं फोडू ं नये महिून, बाळाजीपंत व दु सरी हवद्वान व धूतप मंडळी महित
होती कीं, आमहांला छत्रपतीचें राज्य हगळं कृत करावयाचे नाहीं. सध्यांची पहरस्ट्स्थतीच तशी असल्यामुळें
आमहांला छत्रपतीचे राज्य राखण्यासाठीं हातीं तरवार धरावी लागत आहे . बाकी आमहांला यामध्यें स्वाथप
साधावयाचा आहे असें मुळींच नाहीं. थोड्या हदवसांनीं तुमचें राज्य तुमच्या स्वाधीन करूं याबद्दल

हनष्ट्काळजी असा. हवनाकारि आपसांत तंटेबखेडे करून आपल्या पायावर दगड मारून घेऊं नका. हा

आपल्या सभोवती सगळा अहवधाचा बाजार भरला आहे . त्याचा बंदोबस्त करा. आमही ब्राह्मिांनीं थोडें सें

खाल्ले महिून काय झालें ? तें तर दे शातलें दे शांतच राहिारें आहे . आतां तुमही थोडें थांबा; तुमच्या सवप
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सुधारिा आमहाला करावयाच्या आहे त. याप्रमािे पुष्ट्कळजि पुष्ट्कळ प्रकारें बोललें ; परंतु त्यांना खालच्या

लोकांची सुधारिा करण्याचें स्मरि झाले नाहीं. आहि अजूनही ब्राह्मि मंडळी महित आहे कीं, खालच्या

लोकांस समते नें आहि ममतेने वागहवण्यासारखी पहरस्ट्स्थती प्राप्तब होण्याला ‘थोडा काळ’ लोटला पाहहजे.
ते व्हा हा तुमचा ‘थोडा काळ’ हकती हजार वषांचा असावा याचें आमहांस अनु मान करवत नाहीं. तरीं मागील

अनु भवावरून तुमचा ‘थोडा काळ’ तुमच्या हयातीपयंत असावा असें गृहीत धरण्यास कांहीं हचता नाहीं.
बाळं भटजी, आतां तुमही एवढे पक्के लिात ठे वा कीं, खालच्या लोकांच्या सुधारिा करण्यासाठी तुमही
जोपयंत कृतीसह प्रयत्न करिार नाहीं तोपयंत तुमच्या गोडबोल्या सुधारकांचे प्रयत्न शु द्ध नाटकी आहे त
असें आमही समजूं. इंग्रज लोकांच्या सहवासाने ब्राह्मि लोकांस हवषमतेचे दु ष्ट्पहरिाम व समते चे सुपहरिाम

यांचें उत्तम ज्ञान होऊन जरी हकत्येक तपे होऊन गेली तरी, त्यानीं खालच्या लोकांस समतेने

वागहवण्यासाठीं एकादी संस्था काढली आहे काय? मग तुमचा हा ‘थोडा काळ’ संपिार तरी कधीं? आहि
तुमही खालच्या लोकांची सुधारिा करण्यास लागिार तरी कधीं?

बा.— अझून तुमचे डोकं ब्राह्मिाहवषयीं साफ झालं नाहीं!

पोपजी
य.— तुमचं डोकें जर ब्राह्मिेतरांहवषयीं तीन हजार वषांत साफ झाले नाहीं, तर माझे अवघ्या तीन

तासांत कसें साफ व्हावें? सोळाव्या शतकांत युरोपात लू थर सारख्या धैयपवान व स्पष्टवक्ते पुरुषांना
धमपगुरूंहवषयी हशष्ट्यांची व हशष्ट्याहवषयीं धमपगुरूंची डोकीं साफ आहि शु द्ध करण्यासाठीं मोठी धमपक्रांहत

करावी लागली, इतकेच नव्हे तर धमपगुरूजीस चांगले च ताळ्यावर आिावें लागले . लोकांच्या
धमपभोळे पिावर मनसोक्त चैन करिाऱ्या समथांस ताळ्यावर आििें सामान्य काम नव्हतें. त्यांत हकत्येकांचे

दे ह खची पाडावे लागतात? लू थर पिाच्या व पोप पिाच्या हकत्येक वषे चकमकी उडू न, शेवटीं पोपास
आपला मतलबी हट्ट कबूल करावा लागला. या पूवी त्यांनीं धमपभोळया लोकांशीं अनेक प्रकारचे अनेक

उपाय योजून गोडगोड वाक्यांनीं सांहगतलें कीं, ‘अहो सुधारक हो, तुमची चळवळ धमपबाह्य आहे . आपसांत
द्वे ष उत्पन्न करिारी आहे . वडलार्मजत रूढीस सोडू न आहे . सध्याच्या पहरस्ट्स्थतीला घातुक आहे . तुमच्या

महिण्याप्रमािे सवप जु ळून येण्यास थोडासा काळ लोटला पाहहजे. कोितीही गोष्ट ताबडतोब होत नसते.

वगैरे प्रकारचें पांहडत्य केलें , पि लोकांनी धमाहधकाऱ्यांचा मुखत्यारपिा साफ फेकून हदला. धमपगुरूंच्या

धामीक जु वाखालीं त्रस्त झाले ल्या लोकांच्या पुढाऱ्यांनीं आपले धामीक व सामाजीक हक्क संपादण्यात
हकहचतही हयगय होऊं हदली नाहीं, हकवा हवलं ब लाहवला नाहीं. ‘संध्याची पहरस्ट्स्थती प्रहतकूल आहे

थोडासा काळ लोटला पाहहजे; सवप कांहीं सावकाश होईल.’ या धमपगुरूंच्या गोड वाक्यांवर त्यांनीं हबलकूल

भरवंसा ठे वला नाहीं. धमपगुरूंचा थोडासा काळ लोटिें महिजे त्याचा फाजील श्रे ष्ठपिा व फाजील
ऐषआराम लांबिीवर टाकिे होय. धमपगुरूंना आपला पोकळ दे वपिा, लटकी वकीली आहि फाजील
ऐषआराम हीं नष्ट व्हावीत असें मरे पयंत वाटिार नाहीं. अथांत ज्यांचें या फाजील धमपगुरूंच्या
फाजीलपिामुळें परंपरे नें अतोनात नुकसान होते आलें होतें त्यांना जािूनबुजून त्याच स्ट्स्थतींत न राहता ती
घालहवण्यासाठीं, आड येिाऱ्या धमाहधकाऱ्यांशी मरे पयंत झुंजण्याहशवाय मागपच नव्हता.
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आज्ञापत्र कािावे
परदे शात धमपगुरूंनीं स्वतःची वेगळी जात व हशष्ट्याची वेगळी जात असा भेद केला नव्हता.

हशष्ट्याकडू न पायावर डोकीं ठे वन
ू घेतलीं नव्हतीं, हकवा हशष्ट्यांस पाय धुवन
ू पाजले नव्हते ! कोिताही धंदा

करिारा हशष्ट्य असो, त्याच्या अन्नपाण्यास बहहष्ट्कार घातला नव्हता. अशी स्ट्स्थती असतांना जर युरोपांतील

यजमानवगांस धमपगुरूंकडू न मनु ष्ट्यपिा हमळहवण्याचे कामीं भयंकर त्रास सोसावा लागला, तर या

दे शांतील यजमानवगांस आपल्या जातीवंत धमपगुरूंवगाकडू न मनु ष्ट्यपिा हमळहवण्याच्या कामांत काय काय

दु ःखे सोसावीं लागतील, हें आज कोिालाच सांगता येिार नाहीं. तो भावी भयंकर प्रसंग टळावा, हकवा

आपसांत प्रेम उत्पन्न व्हावे अशी जर ब्राह्मिांची उत्कट इच्छा असेल तर त्यांनीं पुढे सुचहवल्याप्रमािे दोन
आज्ञापहत्रकांतून कोिती तरी एक आज्ञापहत्रका हवचारी, लोकमान्य, दे श सुधारिेच्छू पुढाऱ्यांच्या संमतीनें
आहि शंकराचायांच्या सहीहशक्क्याहनशीं सकल ब्रह्मवृन्दांस हवहदत केली पाहहजे.

श्रीमच्छं कराचायप मठ...व लोकमान्य पुढारी यांजकडू न समस्त ब्राह्मि लोकांस कळहवण्यांत येतें

कीं, अलीकडे आपल्या दे शांत ब्राह्मि आहि ब्राह्मिेतर या दोन समाजांत उच्चनीचपिा आहि धमपसंबध
ं ीं
भेदाभेद याहवषयीं वाद उपस्ट्स्थत झाला आहे . आतांचे बहु तेक ब्राह्मि ब्राह्मण्यापासून भ्रष्ट झाले आहे त असे

ब्राह्मिेतरांचे महििे आहे . धमपभ्रष्ट ब्राह्मिांचा आमच्या कोित्याही धमपकृत्यांत संबंध नसावा. अथात आमचे
धमपहवधी आमही आमच्या हाताने करूं. असेंही ते महिूं लागले आहे त! तस्मात आपिा ब्राह्मिांचं ब्राह्मण्य

पुनः सते ज होऊन चारही विांचे आचरि धमानुसार चालावें महिून प्रथमतः आपि प्रयत्न केला पाहहजे.
आपिा ब्राह्मिांच्या आचरिावर हतन्ही विांचे आचरि अबलं बून आहे . महिून प्रत्येक ब्राह्मिांने आपलें
आचरि आपल्या पूवपजाप्रमािें पहवत्र ठे वण्यासाठीं पुढें हदले ल्या हनयमाप्रमािे वागलें पाहहजे.

शास्त्र कनद्य आचार
१– ब्राह्मिाुंनीं नोकऱया करिे सोडावें.
२– अध्यापनमध्ययनुं यजनुं याजनुं तथा ॥
दानुं प्रणतग्रहश्चै व षट् कमाण्यग्रजन्मनः ॥ ७५ ॥

अ. १०.

(हशकिे, हशकहविें, यज्ञ करिे, करहविे, दान घेिें व दे िे ही ब्राह्मिांची सहा कमे आहे त.) म. ३.

३– शमो दमस्तपः शौचुं शाुंणतराजथवमे वच ।
ज्ञानणवज्ञानमास्स्तक्युं ब्रह्मकमथ स्वभावजम् ॥
(इंहद्रयदमन करिें, तप करिे, शु द्ध रहािें, शांती धरिें, दु सऱ्याचें अंतःकरि प्रसन्न ठे विें , शास्त्रज्ञ

असिें, ईश्वराचें अस्ट्स्तत्व मानिे ही ब्राह्मिांचीं स्वाभावीक कमे असतात.) गी. अ. १८, ४२.
४— पू वां सुंध्याुं जपुंस्स्तष्ेत्साणवत्रीमाकथदशथनात् ।
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पणश्चमाुं तु समासीनः सम्यगृिणवभावनात् ॥ १०१ ॥
न णतष्णत तु यः पू वां नोपास्ते यश्च पणश्चमाम् ।
स शू द्रवद् बणहष्ट्कायथः सवथस्माद्णिजकमथिः ॥
(प्रातःकाळची संध्या, गायत्रीजप सूयपदशपन होईपयंत उभ्याने आहि संध्याकाळची संध्या तारे

हदसेपयंत शांतपिे बसून करावी. जो ब्राह्मि या दोन्ही काळच्या संध्या करिार नाहीं, तो शूद्राप्रमािे बाहे र
करावा.) म. अ. २

५— षट्कत्रशदाणिकुं चयं गुरौ त्रैवैणदकुं व्रतम् ।
तदर्मधकुं पाणदकुं वा ग्रहिास्न्तकमे व वा ॥ १ ॥
(गुरूजवळ तीन वेद, छत्तीस, अठरा हकवा नऊवषांपयंत–हकवा हवद्ा संपादन होईपयंत ब्रह्मचारी

वृत्तीने हशकावें.) म. अ. ३. अथात दु सऱ्या हवद्ा हशकंू नयेत. कारि—
६— योऽनधीत्य णिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
म जीवन्ने व शू द्रत्वमाशु गच्छणत सान्वयः ॥ १६८ ॥

(जो ब्राह्मि वेद न हशकतां इतर उठाठे वी करण्यांत श्रम घेतो तो जीवंतपिींच मुलाबाळांस शूद्राच्या

योग्यते चा होतो.) म. अ. २. यासाठीं—

७— वेदमे व सदाभ्यस्येत्तपस्तप्सस्यस्न्िजोत्तमः ।
वेदाभ्यासो णह णवप्रस्य तपः परणमहोच्यते ॥ १६६ ॥
(तप करायाचें असेल तर ब्राह्मिानीं सदा वेदाभ्यास करावा. वेदाभ्यास हें च ब्राह्मिांचे परम तप

होय.) म. अ. २. अथात ब्राह्मिांनी परकीय भाषा हशकू नये.

८— वेदानधीत्व वेदो वा वेद वाणप यथाक्रमम् ।
अणवप्सलु तब्रह्मचयो गृहस्थाश्रममाणवशेत् ॥ २ ॥
(क्रमाने तीन वेद हकवा दोन वेद हकवा एक वेद हशकून ब्रह्मचयाचें खंडन न करता (ब्राह्मिानें)

गृहस्थाश्रमांत प्रवेश करावा.) म. अ. ३.

९— पञ्च सूना गृहस्थस्य चु ल्ली पे पण्युपस्करः ।
कण्डनीचोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु दाहयन् ॥ ६८ ॥
तासाुं क्रमे ि सवासाुं णनष्ट्कृत्यथथ महर्मषणभः
पञ्च क्लप्ता महायज्ञाः प्रत्यहुं गृहमे णधनाम् ॥ ६९ ॥
अध्यापनुं ब्रह्मयज्ञः णपतृयज्ञस्तु तपथ िम् ।
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होमो दै व्रोबणलभौतो नृपज्ञोऽणतणथपू जनुं ॥ ७० ॥
(गृहस्थाच्या घरांत चूल, जातें, अथवा पाटावरवंटा, केरसुिी, उखळमुसळ, घागर या पांच वस्तु

वधस्थान असल्यामुळे गृहस्थब्राह्मि पापानें बांधला जातो, महिून त्यानें त्या पापांच्या प्रयाहचत्ता कहरतां

महषींनीं लावून हदले ले पंचमहायज्ञ दररोज करावेत. ते असेः — ब्रह्मयज्ञ–हशकहविें, हपतृयज्ञ–तपपि
करिे, दे वयज्ञ-होम करिे, भूतयज्ञ–भूतांस बहल दे िें, नृयज्ञ–पाहु ण्यास भोजन घालिें.) म. अ. २.
१०— गृहे गुरावरण्ये वा णनवसन्नात्मवास्न्िजः ।
नावेदणवणहताुं कहसामापद्यणप समाचरे त् ॥ ४३ ॥
(गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचयाश्रम आहि वानप्रस्थाश्रम या हतहींतून कोित्याही आश्रमांत असिाऱ्या

ब्राह्मिानें वेदांत न सांहगतले ली हहसा आपतींतही करूं नये. म. अ. ५.
११— न लोकवृत्तुं वतेंत वृणत्तहे तोः कथञ्चन ।

अणजह्यामशठाुं शु द्धाुं जीवद्ब्राह्मिजीणवकाम ॥ ११ ॥
(ब्राह्मिानें नाटक, तमाशे, सकपस वगैरे धंदे करून पोट भरूं नये. ज्यांत असत्य, दं भ इत्याहद दु गुि
प

नाहींत अशा प्रकारें उपजीहवका करावी.) म. अ. ४.

१२— कमारस्य णनषादस्य रुं गावत्तारकस्यच ।
सुविथकतृथवेिस्य शास्त्रणवक्रिणयिस्तथा ॥
श्वरवताुं शौस्ण्डकानाुंच चैलणनिें जकस्यच ।
रञ्जकस्य नृशुंसस्य यस्प चोपपणतगृथहे ॥ २१५, २१६ ॥
(लोहार, हनषाद, तमासगीर, सोनार, बुरुड, शस्त्र हवकिारे, कुत्रे पाळिारे, कलाल, परीट,

रंगारी, हनदप य आहि ज्याच्या घरांत जार [अथा् ज्याची स्त्री व्यहभचाहरिी आहे ] त्याचें अन्न ब्राह्मिानें खाउं
नये.) महिजे अशांच्या येथे ब्राह्मिानें कोरडा हशधाही घेऊं नये.

१३— गृहस्थस्तु यदा पश्चे िलीपणलतमात्मनः ।
अपत्यस्येव चापत्युं तदारण्युं समाश्रयेत् ॥ २ ॥ (मनु . ६)
(अंगाचें कातडे हढले पडलें , डोक्याचे केस पांढरें झालें , मुलांस मुलें झालीं, असें ब्राह्मिानें पाहहलें

महिजे त्यांनें घरादाराची आशा सोडू न रानांत जावें.)

अशा अथाची आज्ञापहत्रका ब्राह्मिांतील पुढाऱ्यानीं आपल्या ब्राह्मि लोकांस स्वधमाप्रमािें

वागण्यास शंकराचायामाफपत प्रहसद्ध करावी. ब्राह्मिांस जर पूवीप्रमािें ब्राह्मि महिवून घ्यावयाचे असेल तर
त्यांनीं पूवींच्या शास्त्रानु सार वतपन ठे वलें पाहहजे! शूद्राप्रमािें चाकऱ्यानोकऱ्या करायाच्या तरी ब्राह्मि
महिवावयाचे; शेतकऱ्यांच्या जमीनी हळू हळू हाताखालीं घालू न त्यांच्या व काराहगरांच्या धंद्ांत हात

घालावयाचा तरी ब्राह्मि महिवावयाचें, हहजड्याप्रमािें हमशा काढू न नाटक-तमाशात नाचवावयाचे, तरी
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ब्राह्मि महिवावयाचें; डॉक्टर होऊन मढ्याची हचरफाड करावयाची, तरी ब्राह्मि महिवावयाचें ; ही जी

सध्या ब्राह्मिांत रूढी पडत चालली आहे , ही वेदशास्त्राहवरुद्ध, धमाहवरुद्ध आहे . आतां कोिी सुधारक
ब्राह्मि असें महितील कीं सध्याची पहरस्ट्स्थती वेगळी आहे ; पूवींच्या ब्राह्मिाप्रमािें आतांच्या ब्राह्मिाकडू न

धमाचरि होिार नाहीं; पूवींचा काळ वेगळा, आतांचा काळ वेगळा. पूवीच्या काळाप्रमािें पूवींचें ब्राह्मि
वागले , आताच्या काळाप्रमािें आतांचे ब्राह्मि वागतील. यावर मी असें महितो कीं, जर पूवींच्या
काळाप्रमािें आतांच्या ब्राह्मिाकडू न धमाचरि होिार नाहीं, तर तर ते पूवीच्या ‘ब्राह्मि’ या हवशेषिास

योग्य ठरिार नाहींत! अथात पूवींच्या ब्राह्मिाप्रमािें आतांच्या ब्राह्मिांनी स्वतःस भूदेव समजिें आहि
पूवीप्रमािें हहदु यजमानांस धमाच्या नावाखालीं लु टिे ही एकदम बंद केली पाहहजेत. पूवापार चालत

आले ल्या हक्काचा वशीला दाखवून यजमानावर हभिुकीचे दावे लाविें, त्यांच्या धमपकृत्यांस अडथळा करिें
वगैरे पुवार्मजत प्रकारही एकदम बंद केले पाहहजेत.

दु सरी आज्ञापणत्रका
ब्राह्मिांस जर सद्ःस्ट्स्थतीला धरून धमाचरि चालवावयाचे महिजे पूवींचें धमाचरि सोंवळ्यांत

फेंकून द्ावयाचे, तर त्यांनीं सध्यांच्या काळांत ठाम ठरून गेलेल्या तत्वांचा अंगीकार करण्यास हसद्ध झालें

पाहहजे. आतां! सांहगतले ली आज्ञापहत्रका प्रहसद्ध करिें ब्राह्मिांस अयोग्य वाटत असल्यास त्यांनीं ही
दु सरी आज्ञापहत्रका प्रहसद्ध करावी.

श्रीमच्छं कराचायामठ....., व लोकमान्य ब्राह्मि गृहस्थ यांच्या हवचारें समस्त ब्राह्मिांस असें

कळहवण्यांत येतें कीं, आजपयंत ब्राह्मि लोकांनीं सत्य धमास बाजूस ठे वून ‘अहवद्वांिैव हवद्वांि ब्राह्मिो
दै वतं मह्’ या असत्य वचनाधारें सवप ब्राह्मिेतर हहदू लोकांवर वृथा श्रेष्ठत्व गाजवीत आिलें आहे . लोकांस

अज्ञानांत ठे वन
ू , त्यांत ब्राह्मि मािसें दे व होऊन बसलीं आहे त. यामुळें आपल्या समाजांत उच्चनीचपिा
जाहतभेद. वगैरे रूढींचा प्रसार होऊन आपल्या दे शाचें वाटोळें झालें आहे ! ते व्हां येथून पुढें दे शाची उन्नती

करण्यासाठी आपिा सवांस–ब्राह्मि आहि हहदू स–एक धमीयपिा येण्यासाठीं, आहि ‘जगदगुरु
शंकराचायप’ हें नामाहभधान शोभण्यासाठीं ही आज्ञापहत्रका चालू स्ट्स्थतीचा पूिप हवचार करून प्रहसद्ध केली
जात आहे . यास्तव सकल ब्रह्मवृद
ं ांनीं खालीं दशपहवले ल्या हनयमाप्रमािे वागलें पाहहजे.

१– नानाप्रकारच्या मूतींची पूजा न करतां, हनराकार, सवप शहक्तमान, दयाळु , पहवत्र, सवाधार,

हनत्य असा जो त्या एकाचीच उपासना करावी व लोकांकडू न करवावी.

२– ब्राह्मि ब्रह्मदे वाच्या मुखापासून झाले व इतर विप त्याच्या इतर अवयवांपासून झाले , असें जें

ग्रंथांतरी हलहहलें आहे , तें अगदीं असत्य आहे . सवप मािसांची उत्पत्ती सारखीच झाले ली आहे .

३– ब्राह्मिांच्या मुलांस ज्याप्रमािें हनयहमत काळीं धमपसंस्कार (मुंज) होतो, त्याप्रमािें प्रत्येक

हहदू च्या मुलांसही धमपसंस्कार झाला पाहहजे.

४– संस्कृत ग्रंथ वाचण्याचा अहधकार फक्त ब्राह्मिांसच आहे , इतरास नाहीं असें जें महििें आहे , तें

हनव्वळ खोटं आहे ! वेदाध्ययनाचा सवांस अहधकार आहे .
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५– पुरािपोर्थ्यांत कस्ट्ल्पत गोष्टी पुष्ट्कळ भरल्या आहे त. त्यांतील बहु तेक अज्ञान लोकांपासून

धनधान्य ऐतें खाण्यास हमळावें महिून आळशी भटांनीं हलहहल्या आहे त.

६– अमुक एक व्रत केलें असतां अमुक रोग बरा होतो, हकवा पुत्र लाभ होतों, हकवा ब्राह्मिास येथें

एक मोहर हदली असतां दात्यास मे ल्यावर स्वगात सोन्याचे डोंगर हमळतात, असें जें भट, हभिूक, पुरािीक,
पुजारी अज्ञान लोकांस सांगतात, तें सवप खोटें आहे . यांवर कोिी हवश्वास ठे वूं नये व अशा थापा दे ऊन
कोिीही धनधान्य घेऊं नये.

७– ब्राह्मिांस हमष्टान्नें घालू न तृप्त केलें असतां दे व तृप्त होतो व ब्राह्मिाची पूजा केली असतां दे वाची

पूजा केल्याप्रमािें होतें असें कोिी महिेल तर तो नास्ट्स्तक होय.

८– ब्राह्मिानें इतर हहदूं तील शु हचभूत
प मनु ष्ट्यास नीच मानावें व त्याचे स्वच्छ अन्नपािी घेऊं नये , हें

भयंकर पाप आहे .

९— तीथपयात्रा करिें महिजे ते थील श्रीमान गयावळ, बडवे, पंड्ये, पुजारी, चोबे वगैरे ऐतखाऊ

हभिुकास दानाच्यारूपानें लाखों रुपये दे िें हा शु द्ध वेडेपिा आहे . यापेिा ते वढ्या रकमे चा फंड उभारून

गरीबांच्या मुलामुलींच्या हशकण्याची सोय केल्यास तीथपयात्रेपेिां दसपट अहधक पुण्य पदरीं पडल्याहशवाय
राहिार नाहीं.

१०– वाईट चालींचा व रूढींचा त्याग करावा, आहि सत्य घेण्यास सदै व तत्पर असावे.”

स्पष् वक्ते ब्राह्मि पाणहजे त
याप्रमािें सध्यांच्या काळास अनुकूल आहि राष्ट्रोन्नतीस अत्यंत आवश्यक अशा अथाच्या

आज्ञापहत्रका ब्राह्मिातील दे शभक्तांनीं हकवा लोकमान्यांनी शंकराचायामाफपत सवप भाषांत छापून
खेड्यापाड्यांतून प्रहसद्ध केल्या पाहहजेत व त्याप्रमािें ब्राह्मिांस वागहवण्याचा प्रयत्न केला पाहहजे. तरच

ब्राह्मिांस ब्राह्मिेतरांहवषयींची कळकळ आहे असें हदसून येईल. जरी आज्ञापहत्रकेप्रमािें वागण्यास आजच

कोिी तयार झालें नाहीं, तरी लोकांच्या कानांवर अशा अथाचे शबद आजच घालण्यास कांही हरकत नाहीं.

बाळं भटजी! तुमही जोंपयंत आमच्या कल्यािासाठीं स्वतंत्र प्रयत्न मुद्दाम करिार नाहीं, तोंपयंत तुमच्या

घरांतल्या गोड गोड बोलण्यावर हवश्वास ठे वन
ू आमची उन्नती कधींही व्हावयाची नाहीं. हहदू लोकांस ज्ञान
हमळवून दे ण्याच्या कामीं ब्राह्मिांकडू न तनमनधन यांतून हकहचतही खचप व्हावयाचा नाहीं, हें

इहतहासप्रहसद्धच आहे ! खालच्या लोकांच्या उन्नतीकरतां कळकळीनें फुकटचे दोन शबद ब्राह्मिांस हलहवत
नाहींत हकवा बोलवत नाहींत!!! कै. रा. ब. गोपाळराव हरी दे शमुख हे एक ब्राह्मिांत स्पष्ट ले खक होऊन
गेले. हल्लीं तसे कांहीं असतील पि त्यांतही वरून गोडगोड बोलिारांचीच संख्या जास्त हनघेल. असो.

आतां सांहगतले ल्या दोन आज्ञापहत्रकांतून कोिती तरी एक आज्ञापहत्रका ब्रह्मवृन्दांनीं प्रहसद्ध

केल्याहशवाय आमहाहवषयीं त्यांच्या मनांत काय वसत आहे याचा खुलासा होिार नाहीं. ब्राह्मिांस जर
आपलें ब्राह्मण्य पूवींप्रमािें कायम ठे वावयाचे असेल तर त्यांनीं पहहली आज्ञापहत्रका प्रहसद्ध केली पाहहजे.
त्यांना जर सुधारले ल्या पद्धहतप्रमािें चालावयाचें असेल तर त्यांनीं दु सरी आज्ञापहत्रका प्रहसद्ध केली पाहहजे

अनु क्रमणिका

आहि ते जर या दोहींतून कोितीही आज्ञापहत्रका प्रहसद्ध न करतां आमच्या तोंडावरून हात हफरहवण्याचा

प्रयत्न करूं लागले , तर आमच्या सवप मागासले ल्या लोकांनीं पक्कें समजावें कीं, हे गोडबोले सुधारक हहदू

लोकांस थापटू न थोपटू न आहे त त्याच जागीं हनजवीत आहे त; आहि आपल्या जातभाई भटहभिुकांचा
धार्ममक लु टारूपिा आंखडण्यांचें लांबिीवर टाकीत आहे त! सुधारक ब्राह्मिांस त्यांच्या जातभाई

भटाहभिुकांची कींव यावी आहि आमहांस आमच्या नागवले जािाऱ्या आप्तांची कींव येऊं नये काय? याचाच
हवचार आमच्या हवद्ेंत मागसले ल्या हवचारवंतांनीं अवश्य करावा हाच माझ्या बोलण्याचा हे तु आहे .
नका धरू कोिी । राग वचनाचा मनीं ॥ १ ॥

येथें बहु तांचें हहत । शु द्ध करोहन राखा हचत्त ॥ २ ॥
नाहीं केली हनदा । आमही दू हषले सें भेदा ॥ ३ ॥
तुका महिे मज । येिेंवीि काय काज ॥ ४ ॥
———

अनु क्रमणिका

कुळकिीलीलामृत
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अपथ िपणत्रका
हा
वतनदार कुळकिी लोकांची कृष्ट्िकारस्थानें
जगापुढें मांडिारा

कुळकिीलीलामृत—ग्रुंथ
रावबहादू र रघुनाथ व्यंकाजी सबनीस, बी. ए., सी. आय. ई.
पाटील, संस्थान कोल्हापूर
यांस
त्यांच्या हठकािच्या, मागासले ल्या लोकांचा
सवप बाजूंनी उद्धार करण्याच्या, अत्यंत
कळकळीबद्दल परमादरानें व प्रेमपूवपक
अपपि केला असे.

मुकुुंद गिपत पाटील
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प्रकाशकाची सूचना
हा अमोहलक कुळकिीलालामृत–ग्रुंथ आमचे परमहमत्र व मागासले ल्या हहदु समाजाची उन्नहत

करण्याहवषयी मनोभावाने अहोरात्र प्रयत्न करिारे सदगृहस्थ रा. रा. मुकुुंद गिपत पाटील, संपादक
दीनणमत्र, यांनी हलहहला. तो त्यांच्या पत्रात पूवीच खंडशः प्रहसद्ध झाला आहे . परंतु हा ग्रंथ लोकांच्या

अवलोकनात जसा यावयास पाहहजे तसा वतपमानपत्रांतून तो एकदाच प्रहसद्ध होऊन गेल्याने येिार नाही,
ही गोष्ट अगदी उघड आहे . महिून ह्या बहु मोल ग्रंथास कायमचे स्वरूप प्राप्त होण्याकहरता तो पुस्तकरूपाने

पुन्हा प्रहसद्ध करावयाची आमची अत्यंत मनीषा होती, ती ईश्वतरकृपेने व आमच्या परमदयाळु व प्रजावत्सल
श्रीशाहु महाराजाुंच्या औदायाने सफल झाली आहे , हे सांगावयास आमहास फार आनंद व अहभमान वाटतो.

खेड्यापाड्यांनीच वास्तहवक ह्या ग्रंथांची प्रहसद्धी व्हावयास पाहहजे आहे , व ती तशी व्हावी महिून त्याची
हकमत ठे ववेल हततकी कमी ठे हवली आहे .

∗∗∗∗∗∗
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प्रस्तावना
श्री. जोतीराव फुले यांनी दीनांचा कळवळा येऊन दीनोद्धाराची चळवळ चालहवली व सत्यशोधक

समाजाची स्थापना केली, त्या प्रसंगी ताज्या दमाची, आस्थेवाईक व कती अशी जी नररत्ने त्यांच्या मदतीस
आली त्यात कृष्ट्िराव भाले कर व गिपतराव पाटील यांची प्रमुखपिाने गिना आहे . दीनबंधु पत्राचे
आद्जनक भाले करच होत व त्या पत्राचे धोरि त्यांनीच ठरवून हदले . भाले कर हे कसले ले ले खक, चांगले

कहव, मन वळवून घेिारे वक्ते, कळकळीचे उपदे शक व दीनांचे खरे कनवाळू होते . गिपतराव पाटील यांची
मार्ममक ले खक महिून कीती आहे .

कुळकिीलीलामृताचे कते मुकुुंदराव यांनी भाले कराचे पोटी जन्म घेतला. गिपतराव पाटील

यांनी यापले वतन कायम राहण्याकहरता त्यांस दत्तक घेतले .

भाले कर व गिपतराव पाटील यांच्या तालमीत तयार झाले ल्या मुकुुंदरावाुंस दीनांच्या उद्धाराची

तळमळ लागावयाचीच. परमपूज्य जनक व पालक हपत्यांचे व्रत अव्याहत चालवायाचे असा यांचा संकल्प
आहे . भाले करांनी दीनहमत्र पत्र बरे च हदवस चालहवले . परंतु आश्रयाच्या कमतरते ने ते बंद पडले . ते पुन्हा

चांगल्या पायावर सुरू करण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालू होते ; परंतु ते हसद्धीस जाण्यापूवीच त्यांना मृत्यूने
गाठले . वहडलांची ही अखेरची इच्छा पूिप करिे आपले कतपव्य आहे हे जािून मुकुुंदरावाुंनी आपल्या
शक्तीबाहे र पैशाची जोखीम घेऊन दीनहमत्र पत्र सोमठाण्यासारख्या कोपऱ्यातील खेडेगावी अनेक
अडचिीस न जु मानता मोठ्या नेटाने, अंगमे हनतीने आपला पहवत्र धमप महिून चालहवले आहे .

या कामात द्रव्यदृष्टीने हकती नु कसान होत आहे व सत्यशोधक मतांचा प्रसार करीत असल्याने

असत्याच्या जोरावर इतरांस गुलाम करू पाहिारे लोक त्यांचा नानाप्रकारे छल कहरतात तो सोसून आपले

कतपव्य मुकुंदराव कशा प्रकारे बजावीत आहे त हे त्या पत्राच्या वाचकास माहीत आहे . दीनहमत्रात हा

कुळकिीलीलामृत ग्रंथ खंडशः प्रहसद्ध झाला. याची भाषा जोरदार, विपन हृदयंगम व एकंदर कथानक
उपदे शपर व चटका लावण्यासारखे असल्याने हा ग्रंथ हटकाऊ स्वरूपात प्रहसद्ध होिे आवश्यक
वाटल्यावरून मुकुंदरावांच्या उदार परवानगीने पुस्तकरूपाने वाचकास हमळत आहे .

मुकुुंदराव हे वतनदार पाटील आहे त. कुळकण्याच्या काव्याचा कडू अनु भव यांस आले ला आहे .

त्यांचे अवलोकन सूक्ष्म असल्याने इतर हठकािच्याही कुळकिीलीला त्यांस अवगत आहे त. प्रस्तुत ग्रंथाचे

अध्याय दहा असून त्यात सात लीला वर्मिल्या आहे त; यातील एकही काल्पहनक नाही. कांही मुकुंदरावांच्या
अनु भवातील व बाकीच्या त्यांच्या स्नेह्यांच्या अनु भवांतील आहे त. या कथांचा सारांश पुढे हदला आहे
त्यावरून कुळकिीलीलांचा व्यापकपिा नजरे स येईल.

अध्याय दोन–सरकारातून साऱ्याची माफी आली असताही त्या हु कुमाची समज गांवकऱ्यास न

दे ता माफी आिहवण्याची खटपट करण्याकहरता महिून दु ष्ट्काळात मरत असले ल्या लोकांकडू न धान्य कसे
उपटले जाते व त्याच धान्याची सावकारी करून चार मिात दहा हबघ्यांचा डाग कसा उपटला जातो.
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अध्याय तीन–पाटलास तमाशाच्या नादात उत्तेजन दे ऊन तो पैशाच्या अडचिीत आल्याची संधी

पाहू न तगाई मागण्याहवषयी त्याचे व इतर गावकऱ्यांचे मन कसे वळहवले जाते व त्यांच्या गरजेपेिा जास्त
रकमा दे ववून त्यातील बराच हहस्सा कुळकण्याच्या पदरात कसा पडतो.

अध्याय चार–पाटलाच्या दोन तहिमात होळीच्या पोळीसंबंधाने भांडि लावून हफयादी करण्यास

दोघांसही उत्तेजन दे ऊन व वेळोवेळी पुराव्यासंबंधाचा सल्ला दे ऊन कुलकिी स्वाथप कसा साहधतो.

अध्याय पाच व सहा–गावातील हशकले ला ब्राह्मिेतर कुळकण्याच्या डोळ्यात कसा खु पतो. त्याची

खोड मोडण्यास नसते तंटे कसे उपस्ट्स्थत होतात, खरा पुरावा कसा दबवला जातो. पाटलास चढवून
आपल्या अहप्रय मािसाचा अपमान त्याच्याकडू न कसा करहवतात व शेवटी तोंडघशी पाडतात.

अध्याय सात–सत्यशोधकांच्या कामास कुळकिी कशी हरकत आितो. साऱ्याची तहकुबी आली

असताही पावती न दे ता वसूल घेऊन गहरबांना कसा फसहवतो.

अध्याय आठ–जंगलातील नंबर लागवडीस सुटण्याचे आहे त अशी खोटी बातमी दहा असामीस

एकांतात सांगून हे तुलाच हमळवून दे तो अशी थाप प्रत्येकास दे ऊन हशरस्ते दाराची अनुकूलता हमळहवण्यास

महिून त्याच्या तोतया भावास त्या प्रत्येक कुळास हनराळे भेटवून पैसे घेऊन आपली तुं बडी कुलकिी कशी
भरतात.

अध्याय नऊ व दहा–भट व कुलकिी एकच असल्यास धमपभोळे पिा वाढवून खाऊन हपऊन सुखी

पाटलास कसे बुडहवले जाते व पाटीलकी हमळहवण्याच्या आशेने वतनी भाऊबंदास चढवून खोटे तंटे कसे

उपस्ट्स्थत केले जातात. गरीब हनरपराधाची दाद कशी लागत नाही. अखेर खरे बाहे र पडले तरी सवप
गुन्ह्यांचा गडडा कुलकिी हनदोष ठरून कसा सुटतो.

अशा गोष्टी सुरस रीतीने वर्मिल्या आहे त. कुळकण्याच्या लीला खरोखर पाहहल्यास अनंत आहे त.
आमची ग्रामसंस्था महिजे स्वतंत्र राज्यच आहे . पाटील हा ते थील नामधारी राजा आहे . कुळकिी

हा त्याचा मुख्य प्रधान महिजे पेशवा आहे . चौगुला, मगदू म, महार, तराळ हे कमी अहधक दजाचे अहधकारी
आहे त. याहशवाय अलु तेबलु ते महिजे कारागीर वगैरे आहे तच. अशी स्ट्स्थती असल्याने एका गावास

दु सऱ्याच्या तोंडाकडे पहावे लागत नाही; गावच्या सवप गरजा गावातच भागतात; स्वावलं बन वाढते;
प्रत्येकाला दु सऱ्याची गरज असल्याने एकोपा राहतो; वगैरे ग्रामसंस्थेचे पोवाडे वेळी अवेळी गाण्याची प्रवृहत्त
हदसून येते. ग्रामरचना अशा बळकट पायावर असल्यामुळे परकी लोकांच्या हकतीही स्वाऱ्या आल्या व त्यांची

राज्ये स्थापन होऊन लयास गेली तरी आमच्या संस्था नदीतील खडकासारख्या हटकून राहहल्या आहे त.
अशा हचरस्थायी संस्था उत्पन्न करण्यात आमच्या पूवज
प ांनी अटोकाट शहािपिा व दु रदर्मशत्व दाखहवले

अशा प्रौढीचे मोठे रसभरीत विपन ऐकण्यास हमळते . अशा थोर कल्पकांचे आमही वंशज असल्याने त्यांच्या

शहािपिाचा व दू रदृष्टीचा बराच मोठा भाग आनु वहं शक संस्काराने आपिाकडे आले ला आहे याची जािीव
अशा वक्त्यास हकवा ले खकास असते च.
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ग्रामसंस्था ज्या काली अस्ट्स्तत्वात आल्या त्या कालास अनु सरून त्या होत्या व त्यांचा ते व्हा

उपयोगही होता. परंतु वहडलांच्या हवहहरीचे पािी प्याले च पाहहजे ; नळाचे नवीन आिले ले पािी उपयोगी
नाही; असे महििाऱ्यांना घािेरडे व खारट पािी प्यावे लागते . तशीच सध्या आमच्या समाजाची स्ट्स्थती
आहे . समाजाची नेहमी प्रगती झाली पाहहजे. ती न झाल्यास त्याला अधोगतीस जावे लागेल. परंतु आहे ती

स्ट्स्थती कायम ठे वण्याची इच्छा करिारे कोत्या दृष्टीचे होत. मानवी सुधारिेच्या एका हवहशष्ट स्ट्स्थतीत
आमच्या सध्याच्या ग्रामसंस्थेसारख्या संस्था सवप दे शात उदयास येतात, या हनयमानु सार त्या युरोपातही
होत्या, परंतु आता सुधारले ल्या राष्ट्रात त्यांचा मागमूसही राहहले ला नाही; व याच कारिाने त्या त्या दे शाची
प्रगती झपाट्याने होत आहे . आमही आमच्या संस्थांस हचकटू न बसलो आहो व यातच आमचा थोरपिा व
तरिोपाय आहे अशी भ्रामक समजूत आमही करून घेतली आहे .

जात्याहभमानाच्या योगाने राष्ट्राहभमान नाहीसा झाला; त्याचप्रमािे गावच्या एकलकोंडे पिामुळे

दे शाहभमानीस वाव राहहला नाही. हसहथयन, ग्रीक, अफगाि, मोगल, पोतुपगीज, िेंच, इंग्रज वगैरेच्या

सत्ताप्रसारास हनरहनराळ्या प्रांतांच्या राजांकडू नच काय तो हवरोध झाला; परंतु प्रत्येक गाव अगदी तुटक व
स्वतंत्र असल्याने बहु जन समाजाचा हवरोध परकी सत्तेस झाला नाही, राजा कोिीही येवो; त्याने गावची
वतने चालहवली महिजे त्याला मान्य करण्यास ग्रामाहधकारी तयार असत. शत्रु प्रबल आहे से हदसल्यास
वतन रििाच्या हे तूने त्याला हे घरभेदे सहज हमळत. अशा आिीबािीच्या प्रसंगी वतनदारांचे वतन हकती

घातकी असते हे श्री शंभर
ु ाजे छत्रपती महाराज यांनी राज्याहभषेक शके ४२ सन १७१६ मध्ये पंत अमात्य
यास हदले ल्या आज्ञापत्रावरून चांगले समजते , (पहा हवहवधज्ञानहवस्तार पुस्तक २२/२३ मराठे शाहीतील
राजनीती).

आमच्यासारख्या ग्रामसंस्थांच्या योगाने (१) श्रमहवभागास फारच थोडा आवकाश हमळतो. (२)

कारखान्याचे भांडवल फार थोडे राहते . (३) महिून कारखाने फार लहान प्रमािावर असतात. (४) यामुळे

व्यापाराची घडामोड अगदी कमी होते . (५) व ती बहु तेक अदलाबदलीच्या स्वरूपाची असते . (६)
पदाथांच्या हकमती रूढीने ठरले ल्या असतात. चढाओढीने कमीजास्त होत नाहीत. (७) गावातील बरीच
मोठी संख्या पुऱ्या हकवा अध्यामुध्या गुलामहगरीत बुडाले ली असते ; या गुलामांना चांगले हदवस येण्याची
आशा नसते . (८) यातील पुष्ट्कळच लोक धंदेवाईक हभिेकरी असतात हकवा समाजाच्या श्रमावर
आयीतखाऊ असतात. (९) यास पोसिे आपले कतपव्य आहे हकवा ते पुण्याईचे काम आहे अशी श्रम
करिाऱ्या अडाण्याची समजूत झाले ली असते . असली कटु फळे अशा ग्राम संस्थारूपी वृिास येत आहे त.

इंग्रज सत्ता महाराष्ट्रात स्थापन होऊन सुमारे शंभर वषे झाली, तथाहप पहहल्या पाऊिशे वषात या

ग्रामसंस्थांची हचकाटी फारशी कमी झाले ली नव्हती, आगगाडीच्या रस्त्यांची वाढ, मोठमोठ्या

कारखान्यांची स्थापना, शेतीची ऊर्मजतदशा, मजु रांच्या दरात वाढ, लोकांच्या गरजांची वाढ, हिस्ती
धमाचा प्रसार, शहरची महाग राहािी वगैरे अनेक कारिांनी बहु तेक धंद्ात परजातींच्या लोकांची स्पधा

हदवसेंहदवस वाढू लागली आहे व या मानाने ग्रामसंस्थास हशहथलपिा येऊ लागला आहे . ही हक्रया जास्त
जोराने सुरू राहिे अगत्याचे आहे . पि या सुधारिेच्या कामी कुळकिी लोकांची फार मोठी हरकत येत
असते . जुन्या रूढीला सवांनी हचकटू न राहावे ही या लोकांची मोठी इच्छा कारि रूढीची बेडी तुटल्यास

यांच्या व यांच्या जातीच्या महत्तवास धक्का बसेल ही यांस भीती आहे . या लोकांना हवद्ा बेताचीच असते ,

यामुळे यांची मने संस्कृत झाले ली नसतात. ब्राह्मिेतरांची हवद्ा बंद झाल्याने ते मेंढरांच्या स्ट्स्थतीस आले ;
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पि त्यांच्या अवनतीबरोबरच हवद्ेला आपिाकहरता राखून ठे विाऱ्या ब्राह्मिांचीही हवद्ा कमी झाली व ते
धनगराच्या स्ट्स्थतीस आले . अशा रीतीने ब्राह्मिवगाचेही अपहरहमत नु कसान झाले ले आहे .

हहदु स्थानातील इतर हठकािचे ब्राह्मि व दहििेतील ब्राह्मि यात एक मोठा फरक आहे . हतकडे

ब्राह्मिाचे वचपस्व धार्ममक बाबतीत मात्र असते. व्यापार, न्यायकचेरी वगैरेमध्ये ब्राह्मिांचा भरिा फार कमी.

दहििेत–हवशेषतः महाराष्ट्रात–ही स्ट्स्थती अगदी. हभन्न आहे . येथे धार्ममक, राजकीय, औद्ोहगक वगैरे सवप
बाबीत प्रमुखपिा ब्राह्मिांकडे यामुळे इतर विाचे फारच नु कसान झाले ले आहे . त्यांच्या उन्नतीच्या मागात

फार मोठ्या अडचिी येतात. कुळकिी हा ब्राह्मिांचा खेड्यातील प्रहतहनधी आहे . ग्रामजोशीपिाची वृत्ती

यांच्याकडे हकवा यांच्या जवळच्या आप्ताकडे असते. यामुळे याच्या सत्तेस यस्ट्त्कंहचतही प्रहतबंध
ज्याच्याकडू न होण्याचा संभव असेल त्याला धार्ममक हकवा व्यावहाहरक कोित्या तरी रीतीने अडचिीत
आिण्यास यांस फावते . राजकत्याहवषयी प्रजेच्या मनात गैरसमज उत्पन्न करिे यांना फार उत्तम साधते .

कुळकण्यापासून गरीब रयतेस कसकसा त्रास होतो हे या लीलामृतावरून हदसून येईल. हा त्रास

दू र करण्यास उपाय काय? यांचे वंशपरंपरे चे हक्क दू र करून पगारी तलाठ्याकडू न गावचे काम करून घेिे

हा एक उपाय हदसतो. वतनाच्या जहमनीवर स्केल जु डी बसल्याकारिाने आता त्या जहमनी रयताव्याच्या

स्वरूपाच्या झाल्या आहे तच व हल्ली कुळकण्याचे काम नक्त मुशाहहऱ्यानेच घेतले जाते . वंशपरंपरे चा हक्क
एकदम कमी करण्यात अडचिी असल्यास तालु क्यातल्या तालु क्यात यांची बदली तरी व्हावी.

हपढ्यानु हपढ्या एकाच गावात अहधकार चालवीत असल्यामुळे यांचे वजन रयते वर अहतशय पडते . यांस गाव
सोडू न दु सरे हठकािी जावे लागल्यास रयते च्या मनावरील यांचा दाब बराच कमी होईल.

परंतु एवढ्यानेच कायप व्हावयाचे नाही. इंग्रजी राज्यातही कुळकण्याचे वजन इतके राहण्याचे मुख्य

कारि मामले दार, मुनसफ, कले क्टर, जज्ज कहमशनर वगैरे मोठमोठ्या कामगारांच्या कचेऱ्या
कुळकण्याच्या जातभाईंनी भरले ल्या आहे त हे आहे . यांच्या आश्रयामुळे व मदतीमुळे कुळकण्याच्या

पुष्ट्कळशा लबाड्या बाहे र येऊ शकत नाहीत व त्या थोड्यांचा बोभाटा होतो, त्यांवर झांकि घातले जाते.
यासाठी ब्राह्मिेतरांचा भरिा कारकून मंडळीत हवशेष झाल्याहशवाय कुळकण्याचे वजन कमी होिार नाही.

या उपायाचा अवलं ब झाल्यास कुळकण्यांच्या लीलास बराच आळा पडे ल. त्याचप्रमािे मामले दार, मुनसफ
वगैरे महत्तवाच्या जाग्यांवर आहि हवशेषतः कले क्टराच्या हचटिीसाच्या जागी हवद्ेने मागासले ल्या

वगापैकीच इसम असिे जरूर आहे . कारि ‘धू तथ णचटिीसाचे पुिें । काय कले क्टर बापुडें ॥’ अशी स्ट्स्थती
बरे च हठकािी नजरे स येते.

कुळकण्यांचा पक्का बंदोबस्त होईल तो सुदीन. तोपयंत तरी त्यांच्या लीलास बळी पडिारे पाटील

व खेड्यातील रयत यांना कुळकिीग्रहाची होिारी बाधा या ग्रंथाच्या पारायिाने कमी होवो. इहत हशवम् ॥

भास्करराव जाधव.
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णतसऱया आवृत्तीची प्रस्तावना
पहहली आवृहत्त प्रहसद्ध झाल्यावर या ग्रंथावर वतपमानपत्रात अनुकूल व प्रहतकूल अशा टीका

झाल्या. त्यात केसरी पत्राच्या दोन अंकांत अग्रले खाच्या रूपाने पाच कॉलम आले ली टीका हवशेष महत्तवाची
आहे . ब्राह्मिी वचपस्वाचा पाया महिून कुळकिी ही संस्था ब्राह्मिास हवी. पि या हटकेत दे खील
कुळकिीलीलामृताची काव्य या दृष्टीने योग्यता फार मोठी आहे असे कबूल केले आहे .

हा ग्रंथ प्रहसद्ध झाल्यानंतर सातारा, अहमदनगर, नाहशक, पुिे वगैरे हजल्ह्यांतील बऱ्याच

कुळकण्यांकडू न त्यांच्या नोकरीचे राजीनामे आल्याने आता पगारी तलाठी त्यांचे काम करीत आहे त.

कोल्हापूर इलाख्यात तर कुळकिी काम सवपस्वी पगारी तलाठ्याकडे झाले असून यात

ब्राह्मिेतरांचा भरिा पुष्ट्कळच आहे .

अशीच स्ट्स्थती सवपत्र यावी व वतनदार कुळकिी ही रयते च्या मागची बयाद जावी या उद्देशाने

तलाठी संस्थापक मंडळीही स्थापन झाली आहे . हतला लवकरच पूिप यश येवो असे इस्ट्च्छतो.
तारीख ७ ऑगस्ट १९२०.

भास्करराव जाधव.

अनु क्रमणिका

अध्याय १ ला
श्रीगिेशाय नमः ॥ श्री सरस्वत्यै नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ ओंनमोजी गव्हनपरा । तैसेहच या कले क्टरा

। आहि हतजे मामले दारा । जोडु नी करां नमन हें ॥ १ ॥ आतां नमूं कहनष्ठाहधकारी । जयांनीं भरली कचेरी । जे
लोडा टें कुहन गादीवरी । पानसुपारी भहिताती ॥ तयां नमन साष्टांग भावे । कां न करावें कां न भ्यावें । प्रताप

त्यांचे सवां ठावे । ह्मिुहन भावें जोडी कर ॥ ३ ॥ आतां नमूं श्रोहतयांसी । असो द्ावे हचत्त कथेसी । न हभतां

संशयासी । शांत मनेशी श्रवि करा ॥ ४ ॥ कुलकिीग्रह बहु अदभुत । अहत सूक्ष्म अहत हवस्तृत । नाना रूपें

घेई ििांत । न कळे अंत दे वाहदकां ॥ ५ ॥ हा कृपा करी ज्यावरी । त्याचीं हवघ्नें जातीं सारीं । सुखें नांदे तो
संसारी । कुळकण्याच्या कृपेनें ॥ ६ ॥ ज्यांवरी तो क्रोधासी चढे । त्यांचें नशीब पालथें पडें । संसार त्यांचा सवप
हबघडे । प्रतापें तयाहचया ॥ ७ ॥ हा असे

[फार रागाविारा.]

महाक्रोधी । भांडिांत पाऊल आधीं । टाकीतसे

गांवामधीं । अनु भव सवांसी ॥ ८ ॥ कुळकिीमूर्मत अहत सुकुमार । शरीर तयाचें नाजु क फार । मागीं चालतां
हफटे धोतर । वारंवार सांवरीतसे ॥ ९ ॥ डोईं कोकी मनोहर । बारीक हनऱ्याचें सुबक धोतर । गळां जानवें

दोरदार । जोडा वाजे फटफट तो ॥ १० ॥ याचा विप [गोरा आहि काळा.] गौरकृष्ट्ि । हा ह्मिवी जातीचा ब्राह्मि ।
परी दु गुि
प ी सदा हनपुि । पुजा करी कारकुनांची ॥ ११ ॥ बुध मंगळ शु क्र शहन । हे तों ग्रह आहे त गगनीं ।
ज्यांचें अंतर मोजतां वािी । कुंहठत होय सवपथा ॥ १२ ॥ ऐशा
आहे कैशी रीहत । हे शोधाया पहाती ।

[ज्योहतष जाििारे.]

[आकाशांत रहािारे .]

खगस्थ ग्रहांची गहत । कैशी

ज्योहतर्मवद सवपदा ॥ १३ ॥ करूहनयां प्रचंड दु र्मबिी ।

साधुहनयां महापवपिी । तयांचे वेध घेती ििोििीं । एकाग्रहचत्ता करुहनयां ॥ १४ ॥ कोि ग्रह जड हकती ।
त्याची वक्र कीं सरळ गहत । हें हनियें शोहधती । महाप्रयासें शोधक ॥ १५ ॥ कोठें मंगळ कोठें दु र्मबि । मध्यें

अंतर कोहट योजन । परी त्या ग्रहाचें गुिलिि । साग्र दावी दु र्मबि ती ॥ १६ ॥ नवल पहा हकती तरी । ग्रह
दू रचे शोहधती परी । कुळकिीग्रह भूहमवरी । त्याचा शोध न घे कोिी ॥ १७ ॥ कुळकिीग्रहगुिलिि । ते

शोधावया दु र्मबि । सदा हसद्ध हवलिि । ऐशीं कोिीं न केली ॥ १८ ॥ कुलकिीग्रह गहत कैसी । सरळ कीं
वक्र ऐसी । हें जािण्या दू रदशी । दु र्मबि सध्यां पाहहजे ॥ १९ ॥ जोंवरी नाही ऐशी दु र्मबि । तोंवरी न कळे

तयाचे गुि । असंख्य अगमय गहन । गांवोगांवीं भरले जे ॥ २० ॥ तयाचे गुि विाया साथप । कोिी नसे या
जगीं समथप । विूं जातां तरी यथाथप । न विपन होय तयाचें ॥ २१ ॥ कुळकिी हा
[गांवचें दै वत.]

[गांवचा मालक.]

ग्राममूर्मत कुळांप्रहत । मुहक्त अथवा अधोगहत । त्याच्या कृपेनें गांवासी ॥ २२ ॥

मनाप्रमािें चालहविारा.]

ग्रामनाटकसूत्रधार ।

[भांडण्याचा हौशी.]

ग्रामपती ।

[गांव हें च नाटक व तें

कलहहप्रय परम चतुर । उभय पिीं पुढाकार ।

अंतस्थ त्याचा सदा असे ॥ २३ ॥ गांवांत सुखी कुटु ब कोिी । असेल नांदत आनंदोनी । गृहीं तयाच्या प्रवेशूनी

। हवघ्न करी सवपथा ॥ २४ ॥ वाकून कोिी वागतां । त्याशीं ठे वी लिांत तत्वता । सुसहं ध हातीं येतां । हाडें मोडी
तयाचीं ॥ २५ ॥ पोटीं हनष्ठुर मुखीं मधुर । कृत्यें करी अनस्ट्न्वत फार । तीं ऐकुहन गांव थरथर । भीत असे
तयाला ॥ २६ ॥ नसतां दू षि बळें लाविें । शांतता ते थे कलह पेरिें ।
मोठें नुकसान करिें.]

[आपल्या थोड्याशा फायद्ाकहरतां दु सऱ्याचें फार

वादीसाठीं ह्मैस मारिें । लीला तयाची सहज ही ॥ २७ ॥ अस्तु

[लीलांचा सागर.]

तल्लीला–

सागर । जयासी अंत ना पार । तथाहप शक्त्यसनुसार मंथन करूं तयाचें ॥ २८ ॥ पुढील अध्यायीं कथा सुरस ।

कोंडाजीआख्यान हवशेष ॥ विपन कहरतां येवो यश । कुलकिीप्रसादें ॥ २९ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड ।

महाराष्ट्रपुराि दहििखंड । श्रवि करोत पाटील अखंड । प्रथमोऽध्याय गोड हा ॥ ३० ॥ श्रीपाटीलापपिमस्तु
॥ शु भं भवतु ॥

———

अनु क्रमणिका

अध्याय २ रा
श्रीगिेशाय नमः ॥ जो

[अनेक रूपे धारि करिारा.]

त्याचीं सदा अनेक । शोहधतां थकले महा शोधक ॥

अनंतरूपी

[पाय हेंच कमळ.]

[गांवास व्यापून सोडिारा.]

ग्रामव्यापक । कृत्यें

चरिारहवद नमूं त्याचे ॥ १ ॥ दहिि दे शीं

एक गांव । पाटील ते थला कोंडाजीराव । फार नम्र जयाचा स्वभाव । दृढ भाव कुळकिीपदीं ॥ २ ॥ कुळकिी
जिो कुळदै वत । अहत जाज्वल्य अहत जागृत । तयापुढे जोडु नी हात । उभा असे सवपदा ॥ ३ ॥ कुळकिी

सांगेल तैसें ऐकिें । दावील ते थे उगा बैसिें । छळील तेंही स्वस्थ सोसिें । हनष्ठा त्याची दृढ असे ॥ ४ ॥
कुळकिी बैसे घोड्यावरी । घेई पाटील दप्तर हशरीं । धांवे मागें हशगरापरी । गांठी कचेरी सत्वर ॥ ५ ॥ त्याशी

जरी कांहीं करिें । हकवा कोठें जािें येिें । तरी आधीं आज्ञा घेिें । कुळकण्याची मग पुढें ॥ ६ ॥ असो ऐसा

आज्ञांहकत । कोंडाजी पाटील [ह्मातारा.] वयातीत । सदा उभा शबद झेहलत । कुळकण्याच्या मुखीचे ॥ ७ ॥ एके
वषीं अकस्मा् । अवषपिें केला घात । पाण्यावांचून हपकें समस्त । खाक झालीं जळु नी ॥ ८ ॥ तळीं हवहहरी
नदी नाले । अवघेहच कोरडे पडले । शेतकऱ्यांचें धैयप गळलें । दु ष्ट्काळ व्याघ्र प्रगटला ॥ ९ ॥ झाल्या चौहदशा

उदास । पुत्र न पुसे हपतयास । कीं माता नोळखी बाळकास । अन्नापाठीं लागले ॥ १० ॥ गांवोगांवचे अनाथ
जन । सोडु हन घरदार वतन । करूं लागले अन्नान्न । दशहदशा भटकत ॥ ११ ॥ घाहलतां जरी अन्न कोिी ।

त्यासहच मानी आपुला धनी । लज्जा नीहत न्याय सांडुहन । संतोषहवती तयाते ॥ १२ ॥ हकत्येक थोर जमीनदार
। परी झाले पराचे चाकर । भांडीं लु गडीं आहि धोतर । धुऊं लागले हनःशंक ते ॥ १३ ॥ जया न हमळाली

चाकरी । ते हफरूं लागले दारोदारीं । कोिीं आड केल्या हवहहरी । अब्रूसाठीं तेधवां ॥ १४ ॥ प्रसंगीं ऐशा
कठीि । कोंडाजीचें धैयप जाि । सहजहच गेलें गळोन । कुटु ं ब मोठें ह्मिुहनयां ॥ १५ ॥ दोन मुलगे चार सुना ।

तीन मुली कुमारी जािा । चौथी हवधवा ती चांगुिा । षोडश वषें वयाची ॥ १६ ॥ कोंडाजी आहि तयाची जाया

। अशीं मािसे बारा खाया । घरीं न उरली कांहीं माया । खचाया थोडीशी ॥ १७ ॥ दहा मि होती घरीं ।
बागायती घरची ज्वारी । परी त्यावर हफरली स्वारी । कुळकिीग्रहाची ॥ १८ ॥ ती कथा हचत्त दे ऊन । ऐका
तुह्मी श्रोते जन । जैशी घडली तैशीच जाि । तुह्मांलागी कहथयतो ॥ १९ ॥ पडला दु ष्ट्काळ अहत दारुि । नु रलें

कुळापाशीं त्राि । सरकारें दयाळू होऊन । सारा माफ पै केला ॥ २० ॥ कोंडाजी पाटील अडािी गोळा ।

त्यासी नव्हता हतसरा डोळा । कुळकण्याचा ब्रह्म घोंटाळा । केंवी कळे तयाला ॥ २१ ॥ सारा माफ हु कुम
झाला । पहर तो दप्तरीं बांहधला । कुळकण्यानें न केला । गांवामाजी ब्रभा तो ॥ २२ ॥ उलट सवप कुळांप्रती ।
बोलती झाली कुळकिीमूर्मत । सारा घ्यावा सक्तरीती । सक्युपलर आलें असें ॥ २३ ॥ आिुहनयां कुळें वाड्यांत

। कुळकिी बोले दरडाहवत । सारा द्ावा याच ििांत । गहत पुढें बरी नसे ॥ २४ ॥ जो न दे सरकारसारा ।
त्याचा होईल नाश सारा । जप्त करूहन घरादारां । करूं आह्मी हललांव ॥ २५ ॥ यांतहच तुह्मी सारे उमजा ।
हे तु आमचा मनीं समजा । करूहन घेऊं नका मजा । आपुल्या हातें आपली ॥ २६ ॥ यावरी एक कुळ बोलत ।

फाटकी लं गोटी नीट सांवहरत । सांगा मालक याला युगत । कैसें आह्मी करावें ॥ २७ ॥ खरपडाचा हदवस
कसा । कुठू न आिावा आह्मीं पैसा । घरांत नाहीं कोंडाभुसा । सगळें तुह्मां ठाऊक ॥ २८ ॥ यावरी कुळकिी

बोलत । हें तर आह्मां आहे माहीत । परी सरकारी ही रीत । तुह्मां ठाऊक आहे हच ॥ २९ ॥ यावरी ह्मिे एक
कुळ । तुह्मी असतां अनकूळ । जरी खाया आला काळ । काय भय आह्मांशीं ॥ ३० ॥ आतां तुह्मीच मायबाप ।

दू र करावा येवढा ताप । मूर्मतमंत आह्मी पाप । तीथप तुह्मी व्हा आतां ॥ ३१ ॥ येरू ह्मिे तें अवघें खरें । परी मी
सांगतों हनधारें । हरक्त हस्तें जातां बरें । दे व कोिा पावला ॥ ३२ ॥ यावरी समस्त कुळें मनीं । उमजून चुकलीं

कुळकिीवािी । पानसुपारी हदल्यावांचन
ु ी । कायप आपुलें न होय ॥ ३३ ॥ ज्याची होती जैशी शहक्त । त्यानें

केली तैशी भहक्त । उधार अथवा नगद रीती । कुळकिीग्रहाची ॥ ३४ ॥ कोंडाजीनें चार मि । आपल्या डोई

नेऊन । हदली ज्वारी कुळकण्यालागून । थांबल
े पट्टी ह्मिुहनयां ॥ ३५ ॥ खालीं राहहले सहा मि । त्यांत वषप
सारे जाि । कैसें लोटल रात्रंहदन । कोंडाजीस हचता ही ॥ ३६ ॥ असे तसे महहने दोन । लोहटले अधपपोटीं

अनु क्रमणिका

राहू न । परी पुढें वेळ कहठि हदसो लागली तयाला ॥ ३७ ॥ दागदाहगने घरांत कांहीं । होते नव्हते हवकले

ते हह । परंतु दै ना जराही । न संपली तयानें ॥ ३८ ॥ कोंडाजी पाटील अहत सुशील । तैसाहच तो धैयपशील ।
परंतु आतां काय करील । उपाय त्याचा हरला असे ॥ ३९ ॥ असो महाब्रह्मज्ञानी । की वेदान्तमतपारंगत मुनी

। येतां सूयप मध्यान्हीं । सवांची मती लटपटते ॥ ४० ॥ दोन दोन हदवस पूिप । कोंडाजीस घडे उपोषि ।

अन्नास्तव घेत लोळि । लहान मुलें सभोंवतीं ॥ ४१ ॥ एके हदवशीं करूहन हवचार । गेला कोंडाजी
कुळकण्यासमोर । मस्तक ठे वहू न

[कुळकण्याच्या पायांवर.]

तच्चरिावर । वदतां झाला ते धवां ॥ ४२ ॥ मी दीन

झालों आतां । तुह्मावीि कोि त्राता । हत्रभूवन शोधूं जातां । सांपडे ल मातें ॥ ४३ ॥ झाले आजी हदवस दोन ।
आह्मी उपाशी सारे जि । न ऐकवें बालकांचें रुदन । घरीं आक्रोश चाहलला ॥ ४४ ॥ या प्रसंगीं लावतां हात ।

होतील उपकार मजवरी बहु त । मी न ते ठे वीन या जन्मांत । शपथ आपुल्या चरिांची ॥ ४५ ॥ यावरी

कुळकिी ह्मिे तया । नेत्रे झांहकत चढवुहन भोंवया । घेऊहन जा दोन मि खाया । पहर व्हावा करार ॥ ४६ ॥
येरु ह्मिे अवश्य करार । हवा तैसा हलहावा हनधार । मी कां आपुल्या मजीबाहे र । वागेन ऐसें वाटतें ॥ ४७ ॥
कुळकिी ह्मिे तुह्मी थोर । हपहढजात घरािें उदार । माहीत मला थोडें फार । शंका यांत नसेहच ॥ ४८ ॥ परी
करार करतां जाि । होईल रीतीस धरून । प्रघात पडला तैसें आपि । वतपलें पाहहजे ॥ ४९ ॥ पाटला हदली

चार मि । कुळकण्यानें ज्वारी जाि । जी पूवी पाटलें नेऊन । कुळकण्याला घातली ती ॥ ५० ॥ चार मिांचे

घ्यावे आठ । झाला करार तोंडीं धोपट । परंतु ले खी घातली अट । वेगळीच पहा कैशी ॥ ५१ ॥ धरुहनयां भाव
कडक । बारा रुपाया मि एक । आठा मिांचा हहशेब चोख । रुपये शहाण्िव पैं धरले ॥ ५२ ॥ हहशेबास बरें

ह्मिुनी । केले शंभर चार घालु नी । नवीन रीत पुढें करूनी । हलहीले करारी दोनशें ॥ ५३ ॥ त्याशीं व्याज अहत

कठीि । दरमहा दरशेंकडा रुपये दोन! कोंडाजी हा धोंडाची पूिप । काय कळे तयाला ॥ ५४ ॥ असो गेले
हदवस दु धपर । पुढील वषी हपकें भरपूर । झाला धरिीशीं भार । कृहषवल आनंदले ॥ ५५ ॥ कोंडाजी पाटील
कृतज्ञ भारी । घेऊहन आठ मि ज्वारी । गेला कुळकण्याच्या घरी । वचन पुरें कराया ॥ ५६ ॥ कुळकिी ते न

घे दािे । दांत चावूहन तयासी ह्मिे । दोनशें रुपये येथें ठे विें । व्याजासहहत गुपचूप ॥ ५७ ॥ हे शबद पडतांच
कानीं । आियप पावला कोंडाजी मनीं । कपट हें आलें कळु नी । काय करावें पहर आतां ॥ ५८ ॥ कोंडाजी
पाटील कुळकण्याप्रती । जोडु नी हात करी हवनंती । करार आपुला कोण्या रीती । तोंडी ते व्हा झाला असे ॥

५९ ॥ कुळकिी ह्मिे डोळे ताहित पुरे तुमची कळली पत । मतलब झाल्यावरी रीत । अशीच असते अधमांची

॥ ६० ॥ नाक डोळे हपजारीत । कुळकिी झाला बहु संतप्त । जिो कोपला दु जा कृतांत । पाटलासी वाटलें ॥

६१ ॥ कुळकिी ऐसा होतां रुष्ट । येईल आपिावरी अरीष्ट । हकवा होऊं स्थानभ्रष्ट । पाटीलकीवरूनी ॥ ६२ ॥

ऐसा मनीं करूनी हवचार । कुळकिी पदीं ठे वलें शीर । नयनजलाची धरूहन धार । चरिद्वय प्रिाहळले ॥ ६३
॥ दृढ धरुहन तयाचे चरि । बोलों लागला पाटील स्फुंदोन । दोनशेंही घ्यावे मजपासून । पहर न कोपावें

दीनावरी ॥ ६४ ॥ यावरी कुळकिी जाि । लटके दे ऊन अभयवचन । ह्मिे प्रेमें पाटला लागून । धोरि पुढील
ठे वुहनयां ॥ ६५ ॥ पाटील हें हो काय ऐसें । मी न मागेन आतांच पैसे । राग आला ह्मिूनी तैसें । चुकून बोललों
तुह्मांसी ॥ ६६ ॥ असो पुढें वषे दोन । मोडीत गेलीं सहज हनघोन । पंतें न केंलें कधीं भाषि । कजाहवषयीं ते

समयीं ॥ ६७ ॥ एके वषीं संहध साधून । पाटील आहे तंगीत पाहू न । दामदु प्पट चोख धरून । हफयाद केली
तयावरी ॥ ६८ ॥ चार मिांचे रुपये चारशें । हें हो झाले गारुड कसें । जो तो पाटला सहज पुसे । परी न बोले

तो कांहीं ॥ ६९ ॥ गांवांतील चार चौघेजि! बोलले कोंडाजीस येऊन । शहािे तरी तंटा तोडू न । येथल्या
येथेंची टाकावा ॥ ७० ॥ दहा हबघ्यांचा नंबर एक । हदला खरे दी करूहन दे ख । चार मिांचा तंटा सुरेख ।

गांवामाजी तोहडला ॥ ७१ ॥ धन्य ते चार मि । दहा हबघे गट्ट केले जाि । कुळकिीलीला अहत गहन । कुिा

कळे अंत हतचा ॥ ७२ ॥ धन्य हें कुळकिी चहरत । श्रविें पाटील उद्धरत । हनदक लबाड कपटी धूतप । त्याला
प्राप्त कैचें हें ॥ ७३ ॥ ग्रामनाथ लीलाकंद । कुळकिीग्रह ग्रामानंद! पदकमलीचा मकरंद । गांवढळ भ्रमर
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सेवोत तो ॥ ७४ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । महाराष्ट्र पुराि दहिि खंड । पहरसोत पाटील अखंड ।
हद्वतीयोऽध्याय गोड ॥ ७५ ॥ श्री पाटीलापपिमस्तु ॥

———
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अध्याय ३ रा
श्रीगिेशायनमः ॥ जय जय
वागहविारा.]

ग्रामेश्वरा । ग्रामनाटकसूत्रधारा ।

ग्रामसंकटधुरंधरा । लीला हवहचत्रा तुहझया ॥ १ ॥

ग्रामकलहचतुरनायका ।
ठे विारा.]

[गांवचा दे व.]

[गांवांतील भेदभावांचा रिक.]

कमळे व त्यास लु बध होिारा भुग
ं ा.]

[गांवांतील

ग्रामगूढभेदपालका । ग्राम-

सत्यसदाभिका । कीर्मत तव थोर असे ॥ २ ॥

[गांवरूपीं राज्याचा राजा.]

[गांवांतील संकटे मोठ्या हशताफीने
भांडिाचा

चतुर

पुढारी.]

[गांवची खरी हकीकत नेहमी लपवून

ग्रामराज्यनृपवरा ।

[रुपये हीच जिो

रौप्यकमललु बधभ्रमरा तव कीर्मतचा हा डांगोरा । जगीं सवपत्र कोंदाटला ॥ ३ ॥

काय विूप मी तव लीला । महतमंद न चातुयप मला । पहर कृपा तुझी सबला । वदवील ते प्रभाव हतचा ॥ ४ ॥

हद्वतीयाध्यायीं कथा सुरस । कोंडाजी पाटील आख्यान हवशेष । विपन कहरतां आलें यश । प्रसादें तु हझयाहच ॥
५ ॥ आतां करीन जें विपन । त्यासी तूंहच आधार जाि । तव कृपेवांचून । हसद्धीस केंवी जाय तें ॥ ६ ॥ तरी

कृपा ठे वी दासावरी । करी तयाची तीक्ष्ि वैखरी । जी प्रवेशतां किाभीतरी । संहारी अज्ञानतमा ॥ ७ ॥ दे श
दहिि अंजनपूर । गोदावरीचा उत्तर तीर । पाटील ते थला सधन फार । नाव तयाचें भीमाजी ॥ ८ ॥ भीमाजी
हा घरीं सधन । पहर हवद्ेनें अहत हीन । ‘हवद्ा’ कशास ह्मिती जाि । हें हच न ठावें तयातें ॥ ९ ॥ खािें हपिें

चैन करिें । कशाचीही न हचता घेिें ॥ गप्पा ठोहकत स्वस्थ बैसिें । हनत्यक्रम हा त्याचा ॥ १० ॥ आलें गेलें
काम कांहीं । परस्पर कुळकिी पाही । भीमाजीची करूहन सही । तोहच सवप करीतसे ॥ ११ ॥ भीमाजीला छं द

एक । अत्यंत वाईट लागला दे ख । तमाशावीि तया सुख । ििभरी न वाटे ॥ १२ ॥ दोनशें रुपये सालकरी ।

नाचा पोर ठे वुहन घरीं । रात्रंहदन चावडीवरी । होत असे तमाशा ॥ १३ ॥ धूतप, कुळकिी, गांवगुंड! गाती
भीमाची कीर्मत अखंड । ह्मिती दे वा दे ईं उदं ड । आयुष्ट्य आमुच्या भीमराया ॥ १४ ॥ लटक्या स्तुतीस गेला

मोहू न । भीमाजी पाटील बुहद्धहीन । तयास वाटे आपिाहू न । जगीं थोर कोिी नसे ॥ १५ ॥ तमाशा हें जीवंत
पाप । कीं अनीतीचा प्रत्यि साप । बाळगुहन तया घरांत झोंप । सांगा कुिा लागली ॥ १६ ॥ असो पाटलाची

स्ट्स्थती ऐशी । श्रोतीं द्ावें हचत्त कथेशी । कुळकण्याची लीला कैशी । शांत मानसें ती ऐकावी ॥ १७ ॥
भीमाजीचा कुळकिीं धूतप । नाम तयाचें वोटाळपंत पहातां तया गांव समस्त । थरथरां कांपतसे ॥ १८ ॥

पाटील दं ग तमाशांत ॥ कुळकिी गांवीं चरत ॥ नाहीं नाहीं तीं कृत्यें कहरत । वाता नसे पाटलासी ॥ १९ ॥

कुळकिी मग दहरद्री जरी । गवप तयातें आहतशय परी । पाटील बाहु लें तयाच्या करीं । इच्छामात्रें नाचत ॥ २०
॥ जरी भीमाजी पाटील सधन । तरी वाटोळपंताधीन । तो जें करील तेंच प्रमाि । पाटलासी सदा असे ॥ २१ ॥

महाधूतप वाटोळपंत । पैशावरी सवप हचत्त । परद्रव्य कधीं हातांत । येईल आपल्या हाहच ध्यास ॥ २२ ॥ गांवामध्यें

कूळ कोिी । दोन पैसे बाळगोनी । तयावरी लि ठे वन
ू ी । वाटोळपंत वागतसे ॥ २३ ॥ तयाचा हा दु ष्ट स्वभाव ।

जािून असे सारा गांव । परी तयावीि ठाव । अन्य न दु जा कुळांस ॥ २४ ॥ असो कुलकण्याचा ज्येष्ठ नंदन ।
नांव तयाचें नारायि । यंदा त्याचे मौंजीबंधन । झालें पाहहजे अवश्य ॥ २५ ॥ ऐसा करूहन मनीं हवचार ।

वाटोळपंत झाला हचतातुर । रुपये दोनशें खचप होिार । काय करावें तरी आतां ॥ २६ ॥ लावूहन कपाळीं हात ।

कुलकिी बसला खोलीत । तो त्याची कांता अकस्मा् । सहज ते थें पातली ॥ २७ ॥ पतीचें बघुहन हखन्न वदन

। पुसती झाली सुहास्यानन । हकमथप आजी दु ःहखत मन । झाले आपुलें सांगावें ॥ २८ ॥ येरू ह्मि हे प्रािेश्वरी ।
हचता न आहिक दु सरी । मुज
ं नाऱ्याची कोण्या परी । करू कैसी ती आतां ॥ २९ ॥ जवळ आहे थोडें फार । तें

मुंजीस खचूप जर । तर आपि वतनदार । असुहन काय उपयोग ॥ ३० ॥ जवळची न खर्मचतां कवडी । जो

धरूहन बाहे रील आवडी । लग्नकायप सवप घडी । तोहच कुलकिी धन्य ॥ ३१ ॥ याच मासीं व्हावें मौंजीबंधन ।
पुढें न उत्तम मुहूतप जाि । ह्मिुहन हचता मज दारुि । लागली असे ही ॥ ३२ ॥ जरी हमळतील दोनशांवर ।

एक मास आंतबाहे र । तरी मुंज खरोखर । पडे ल पार सवपस्वी ॥ ३३ ॥ येरी ह्मिे यांत हो काय । करण्यासारखे

हाय हाय । असुहन सोपा सहज उपाय । व्यथप कष्टी कां होतां ॥ ३४ ॥ आपुल्या हातीं गांव सारा । जें जें इच्छूं तें
तें घरा । कुळें आिुहन परभारां । एकहनष्ठपिें समर्मपती ॥ ३५ ॥ नय व्हावी मजला ह्मिुनी । घेतला हट्ट बैसलें
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रुसुहन । तदा आपि एका प्रकरिीं । सहज ही घहडयेली ॥ ३६ ॥ तैसेंहच या पाटल्यांची स्ट्स्थती । पाटीलकीचा

वाद एकांती । उपस्ट्स्थत करतांहच हनहिती । सहज घडल्या भीमाने ॥ ३७ ॥ वज्रटीक किपफुलें । पानपोत

आहि डोरलें । सरी राकडी तोडे भले । कैसे घडलं मनीं आिा ॥ ३८ ॥ तोहच मागप अवलं हबतां । मौंजीबंधन

होईल तत्वतां । संशय यांत नसेहच आतां । व्यथप हचता कशास ॥ ३९ ॥ येरू ह्मिे हे गृहस्वाहमनी । हे तु तव
समजलों मनीं । सत्य तूं चातुयािपवहवलाहसनी । मज आजी समजलें ॥ ४० ॥ ऐकतां तव भाषि । एक युहक्त
सुचली जाि । भीमाजी पाटील झाला दीन । खचायावांचुहन ॥ ४१ ॥ जवळ तयाच्या नु रली कवडी । तरी

तमाशाची कठीि आवडी । ती तयाला अझुहन सोडी । वेडें वेडा वेडावला ॥ ४२ ॥ तगाई त्याशीं हावी कांहीं ।
उद्ां व्यवस्था कहरतोंहच पाहीं आिीक कुळां जमवुहन त्यांहीं । घ्याया तगाई लाहवतों ॥ ४३ ॥ असो तमाशाचें

व्यसन वाईट । ज्यासी लागली त्याची चट । तरी त्याचें होय तळपट । हनःसंशय जािपां ॥ ४४ ॥ भीमाजीची

हवपुल संपहत्त । परी तमाशानें आली आपहत्त । दीन दहरद्री होऊनी फजीती । येथल्या येथेंहच झाली ॥ ४५ ॥
त्याचें कमप तया भोंवलें । होतें नव्हतें सारें गेलें । तरी न डोळे त्याचे उघडले । गुंग अझुनी तमाशांत ॥ ४६ ॥

शेतमळे गहाि टाकले । घरदार सावकारा हदलें । तरी न डोळे त्याचे उघडले । गुंग अझुनी तमाशांत ॥ ४७ ॥
बायको सुशील माहे रा गेली । घरी वेश्या प्रवेशली । चोर जार यांच्या मैफली । भरूं लागल्या घरांत ॥ ४८ ॥
घरांत होतें कांहीं धन । त्यावहर केली फार चैन । रांड जार तमाशा हमळू न । उरूस जत्रा बहु त केल्या ॥ ४९ ॥

रोज हमष्टान्नें यथा सांग । वहर दारू गांजा अफू भांग । रात्रौ तमाशा लावण्या सोंग । यांत दं ग झाला असे ॥ ५०
॥ परी हें चालिार कोठवरी ॥ जोंवरी हखसा गरम तोंवरी । तोहच थंड होता तरी । होय हभकारी ििामाजी ॥

५१ ॥ शेवटीं हीच भीमाची स्ट्स्थती । झाली प्राप्त तयाप्रती । पहर नु मजे मूढमतो । गुंग अहत तमाशांत ॥ ५२ ॥
जवळ उरलें नाहीं कांहीं । मनीं हवचार करूहन पाहीं । आतां गहत बरी नाहीं । तगाई तरी काढावी ॥ ५३ ॥ ऐसा
करुहनयां मनीं हवचार । भीमानें पाहहलें कुळकिीघर । तों कुळकिीही होउहन आतुर । बैसला होता भेटीशी ॥
५४ ॥ हभमाजी येतां पाहहला । कुळकण्याशीं आनंद झाला । ह्मिे मनीं दे व पावला । पूिप होत इच्छा आजी ॥

५५ ॥ जो साखरे चा खािार । दे व त्यासी सहज दे िार । ही ह्मि खरोखर । अनु भवा आली ॥ ५६ ॥ मी जािार
होतों ज्याकडे । तोच आला मजकडे । नशीब नीट तरी हें घडे । सुदैव ह्मिती या नांव ॥ ५७ ॥ ऐसा मनीं

हवचार करतां । पाटील प्रवेशला गृहीं तत्वतां । टाकलें पोतें तया पहातां । बैसावया आदरें ॥ ५८ ॥ सवेंची

केली पुढें चंची । कळीदार पानें नागवेलीचीं । बारीक करूहन सुपारी साची । हदली करीं आदरें ॥ ५९ ॥ सवेंहच
कुळकिी उठू न । भरी हचलीम स्वतः आपि । वरी हवस्तव लाल ठे वन
ू । केली पाटलापुढें ती ॥ ६० ॥

पानसुपारी धूम्रपान । करूं लागला पाटील जाि । तदा कुळकिी तया लागून । हांसत हांसत बोलला ॥ ६१
॥ आज कुहिकडे चुकलांत वाट । आलां गरीबाच्या घरीं नीट । काम तरी काय हबकट । कळूं द्ावें मजलागीं

॥ ६२ ॥ ऐकूहन हें कुळकिी वचन । पाटील मनीं घोंटाळला पूिप । काय उत्तर द्ावें आपि । हें हच तया सुचेना

॥ ६३ ॥ पुनः कुळकिी ह्मिे तयाला । संकोच कां मनीं धरला । मन मोकळें करूहन बोला । सेवक उभा सेवश
े ी
॥ ६४ ॥ यावरी पाटील तया बोलत । खालीं वरी ऐसें पहात । तगाई काढावी हा हे तु । मनीं धरुनी आलों असे

॥ ६५ ॥ येरु ह्मिे तें समजलों पूिप । परी तगाई हमळिें कठीि । तुमहांपाशीं नाहीं तारि । हें हच कारि उघड ॥
६६ ॥ घरदार शेत वतन । अवघेंची पडलें गहाि । आह्मी काय द्ावें हलहू न । तारि तुमचे तगाईस ॥ ६७ ॥

श्रविीं पडतां हे शबद । झाले किप पाटलाचे दग्ध । होउहनयां हतबुद्ध । टकमक पाहू ं लागला ॥ ६८ ॥
कुळकिी पुनः ह्मिे तयाला । तगाई व्हावी हकती तुह्मांला । स्पष्ट आंकडा सांगा मला । पहातो यत्न करूनी ॥

६९ ॥ पाटील ह्मिे हषपभरें । तुह्मीच माझ आईबाप सोयरे । येवढें काम कराहच बरें । उपकार न मी ठे वीन ॥ ७०
॥ मला नको तगाई फार । पुरे हमळाले जरी शंभर । त्यांतच माझें काम पार । होईल सारें वाटतें ॥ ७१ ॥ हवहीर

फोडिें लावा कारि । ‘चाहू र’ नंबर द्ा तारि । हप्ता पंचवीसाचा करून । करीन फेड हनधारें ॥ ७२ ॥ यावरी

ह्मिे कुळकिी चतुर । करा पाटील पूिप हवचार । मागचा पुढचा सारासार । करूनी हनधार मज सांगा ॥ ७३ ॥
जरी काढायाची तगाई । तरी अहधक दोन पई । सूज्ञ तो काढू न येई । मूढा काय कळे ॥ ७४ ॥ तुह्मी पाटील
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काढा दोनशें । मी सांगतों ऐका तसें । जवळ असले दोन पैसे । व्यथप कायसें त्यांत हो ॥ ७५ ॥ तुमचा मोठा

चाहू र नंबर । त्यावरी दोनशें सहज हमळिार । ऐसा असुहन पूिप आधार । व्यथप माघार कां घेतां ॥ ७६ ॥
कुळकण्याचें हें भाषि मधुर । पाटील काय तमासगीर । सत्य मानुहन तें सत्वर । मान्य झाला वचनातें ॥ ७७ ॥
तुह्मी थोर चतुर सुजन । मी कां मोडीन आपुलें वचन । जें कांहीं कराल आपि । तें मान्य मज होय ॥ ७८ ॥

ऐकुहन हा पाटलाचा हनग्रह । वदतां झाला कुळकिीग्रह । पन्नासाचा होईल हवग्रह । या कामी सहजहच ॥ ७९
॥ दोनशाचे दीडशें चोख । पदरीं पडतील आपुल्या रोख । भावाथप हा मनीं सुरेख । पाटील दादा उमजला ॥

८० ॥ जे मूढमहत अज्ञजन । सवपस्वी व्यसनाधीन । तयां काय शु भाशु भ जाि । दीडदोनशें एकहच ॥ ८१ ॥
दोनशांचे दीडशें घेिें । केलें मान्य पाटलानें । अवश्य ह्मिुहन आनंदानें । जाता झाला गृहासी ॥ ८२ ॥ मग

बोलावुहन इतर कुळें । तया बोध केला आगळें । मरतात तुमचीं मुलें बाळें । तगाई तरी काढा कीं ॥ ८३ ॥
अवश्य ह्मिती समस्त जन । पानसुपारी मानपान । शेंकडा दहा घ्यावा ह्मिून । ठाम ठरलें तत्ििी ॥ ८४ ॥
दु सरे हदवशीं करार मदार । आहि घेउहन अजपदार । गे ला कचेरीस कुळकिी चतुर । द्ाया तगाई कुळांशीं ॥
८५ ॥ कोिा शंभरे कोिा दोनशें । कोिा पन्नास कोिा तीनशें । येिें रीती रुपये सतराशें । सवप कुळां वाटहवले

॥ ८६ ॥ पदरीं रुपये पडतांहच जाि । कुळीं न जावें डोळा चुकवून । तरी कुळकिी तयालागून । हळू ची ह्मिे

तें ऐका ॥ ८७ ॥ ए उमा हचमा रामा पोरा । जाऊं नका दू र जरा । केलाच कोिी जरी पुकारा । तरी बसा बाहे र
॥ ८८ ॥ ऐसें सांगुहन तयांचे कानीं । तयां बसहवलें थांबवुहन । आपि झटपि कामें करूहन । आला सत्वर
बाहे र ॥ ८९ ॥ हातें खु िाहवले सारे जि । पाहु हन दू र एकान्त स्थान । सवप भोंवतीं मध्यें आपि । कुळकिीग्रह

हवराजला ॥ ९० ॥ डोईची कोकी ठे वुहन भूवरी । तमाखु ची मारुहन हपचकारी । मग लिुहन शेतकरी । वदता
झाला मुक्तकंठे ॥ ९१ ॥ आतां आटोपा लवकर । सोडा गठड्या भराभर । करा आपुला पुरा करार । जािें

दू रवर मनीं उमजा ॥ ९२ ॥ हधक् ऐसा अहधकारी । जो सरकाराशीं ठगाई करी । तया राजद्रोही दु राचारी ।
हनःसंशय मानावें ॥ ९३ ॥ जे राजाशीं करुहन प्रतारिा । मोहडती गरीबांच्या माना । तयांच्या न पहावें वदना ।
सुज्ञ जन ह्मिताती ॥ ९४ ॥ अशा दु ष्ट जनाशीं शासन । सरकार करतें न्यायास धरून । ह्मिुहन होई दीनाचें

तारि । एरवीं मरि उघडहच ॥ ९५ ॥ असो तें सवप आपुल्या मनांत । हवचार करुहनया ह्मित । जरी न द्ावें
तरी घात । होईल आपला सवपस्वी ॥ ९६ ॥ जोंवरी आपि नव्हतों कबूल । कुलकण्याशीं वाहाया पानफूल ।
तोवरीं गेलें व्यथप साल । तगाई न हमळाली ॥ ९७ ॥ मग आतां न कहरतां अनमान । दे िें भाग चार दोन । ऐसा

मनीं हवचार करून । जो तो गठडी सोडीत ॥ ९८ ॥ कोिी दहा कोिी पन्नास । कोिी दोन कोिी वीस । एवं
रौप्यमुहद्रकांस । कुळकिीपदी अर्मपलें ॥ ९९ ॥ जैसे कोिी प्रवासीजन । हनजपन प्रांतीं करी मागपक्रमि । तों

मध्येंहच वाटमाऱ्या येऊन । घे लु टू न सवपस्वी ॥ १०० ॥ तैसा प्रकार हा घडला । दोनशांचा गोळा चांगला ।

खाऊहन कुळकिी भला । जाता झाला गृहासी ॥ १ ॥ मुंज झाली नाऱ्याची पुढें । यथासांग वाजुनी चौघडे ।
कीं प्रगटली लीला नादें धडधडे । कुळकण्याची अगाध ॥ २ ॥ असो कांही हदन लोटले । तोंवरीं न कांहीं झालें

। पहर पुढें अकस्मात वतपलें । ऐका तें नवल ॥ ३ ॥ कोिी कूळ धीट । तें भेटलें कले क्टरा थेट । सत्य सांगतां
चोखट । सुटला हु कूम तत्ििीं ॥ ४ ॥ पाटील कुळकिी कुळें यांनी । हु कूम दे खत यावें हनघुनी । गेले धांवत ते

ििीं । उभे ठाकले समोर ॥ ५ ॥ जाबजबाब घेतां समूळ । उघडें पडलें सोनें हपतळ । तारि तगाई मधला

घोळ । हदसूहन आला साहे बास ॥ ६ ॥ कुळकिीलीला अहत अदभुत । साहे ब झाले मनीं चहकत । हातची

ले खिी मुखीं घालीत । हवचार केला ते समयीं ॥ ७ ॥ पाटलास केलें सस्पेंड । कुळकण्यास हशिा आहि दं ड ।
लांच खाण्याचें मोडलें बंड । सुख झालें कुळांप्रहत ॥ ८ ॥ गेले होते शेंकडा दहा । ते हमळाले कुळां पहा ।

कहरतां प्रयत्न तरी महा । प्राप्त काय न होय ॥ ९ ॥ हें सुरस आख्यान जे पढती । त्यांस हमळे सुख शांहत ।
कुळकिींग्रह न बाधे अंतीं । सत्य सत्य हत्रवाचा ॥ १० ॥ दशसहस्त्र गोदान । ऐकतां पढतां घडे पुण्य । केंलें

असेल अगमयगमन । दु व्यपसन तमाशा ॥ ११ ॥ एवं महापापपवपत तत्वता । भस्म होती श्रवि कहरतां । हा
अध्याय हत्रकाळ वाहचतां । गंडांतरें दू र होतीं ॥ १२ ॥ हा हतसरा अध्याय जाि । दत्तात्रय रूप सगुि । कीं हा

अनु क्रमणिका

कल्पद्रु म संपि
ु प । इस्ट्च्छलें फळ दे िार ॥ १३ ॥ येथें जो मानील अहवश्वास । तो पडे ल संकटी खास । हें हनदी
तो मूखप हनःशेष । संग त्याचा न धरावा ॥ १४ ॥ त्यास प्रसवोहन माता हशिली । त्याची संगहत नसे भली ।

त्यासी संभाषि करतां आपली । मानहानी जाहिजे ॥ १५ ॥ असो मनोभावें हनहित ॥ हनत्य पहावें

कुळकिीलीलामृत । हें न घडे जरी त्वरीत । हा अध्याय तरी वाचावा ॥ १६ ॥ या अध्यायाचें कहरतां अनु ष्ठान ।
त्यासी हनत्य सत्यदशपन । त्याचे गृही रात्रंहदन । सत्यानंद प्रगटे ल ॥ १७ ॥ [अंधाराचा केवळ समुद्र.] तमोहनहध
धारि करिारा.]

लीलाधरा । हे अगाध

[कपटाचा हसधु.]

कपटसागरा । कुळकिीग्रहा

[चेष्टा

[कुनीतीरूपी स्त्रीचा नवरा.]

कुनीहतवरा । तुझी लीला वदवी तूं ॥ १८ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । महाराष्ट्रपुराि दहििखंड ।
पहरसोत पाटील अखंड । तृतीयोऽध्याय गोड हा ॥ ११९ ॥ श्री पाटीलपपिमस्तु ॥ शु भं भवतु ॥
———

अनु क्रमणिका

अध्याय ४ था
श्रीगिेशाय नमः ॥
स्वाथं साधिारा.]

[रुपये हें च कोिी दै वत, त्याची उपासना करिारा.]

रौप्यमुहद्रकादे वीउपासक ।

[वाकड्या मागाने

स्वाथपचक्र वक्र चालक । अगमयगुि पहरपालक । काय विांवी तव कीर्मत ॥ १ ॥ न कळे जयाचें

मूळ मध्य अवसान । आपिहच बीज कता कारि । कोठें प्रगटे ल ज्याचें आगमन । ठावें न पडे ग्रामलोकां ॥ २ ॥
जािोहन कुळाचें मन । ते थेंहच प्रगटे कुळकिी आपि । येहवषयीं लीला गहन । करा श्रवि श्रोते हो ॥ ३ ॥
नगरप्रांतीं मांडवपूर । गांव लहानसें टु मदार । कुळकिी तेथला परम चतुर । सेवेंत सादर गांव ज्याच्या ॥ ४ ॥
पाटील ते थले हशवा हभवा । ज्यांच्यामध्यें उभा दावा । परस्परांचा करती हे वा । भाऊबंद ह्मिुहनयां ॥ ५ ॥ दोघें

गांवचे वतनदार । दोन तिमी हक्कदार । परी दोघे हनरिर । रे घ हनशािी सहीची ॥ ६ ॥ दोघेही परस्परांहवरुद्ध

। जाऊहन कुळकण्यासहन्नध । घेती सल्ला अप्रबुद्ध । बुडवाया एकमे कां ॥ ७ ॥ कुळकिीही यथास्ट्स्थत ।

साधूहनयां स्वाथप । वेगवेगळी सस्ला दे त । हशवा हभवाला जािापां ॥ ८ ॥ एके वषी अकस्मा् । वाद झाला
उपस्ट्स्थत । होळीची पोळी मान हनहित । दोघांतूहन कोिाचा ॥ ९ ॥ हशवाची पोळी होळीवर । हभवाची खालीं
गौरीवर । ऐसा होता सदाचा प्रकार । पूवापार चालत ॥ १० ॥ परी हभवाला हदलें चढवून । कुळकण्यानें खासें

पढवून । पाटील जरी तुह्मी समान । पोळी तुमची कां खालीं ॥ ११ ॥ अहो पूवी तुह्मां मान । होता उभयतां
समान । दोघे बरोबर हमळू न । पोळी ठे विे होळीवर ॥ १२ ॥ ही मध्येंच लबाडी केली । तुह्मां ढकललें खालीं ।
आतां तरी सुधरा भली । बाब आपली वतनाची ॥ १३ ॥ ऐकुनी ही कुळकिीवािी । गांठ बांधली हभवानें मनीं ।

कांहींही होवो तया करूनी । पोळी ठे विार होळीवर ॥ १४ ॥ उगवला होळीचा हदवस । बोंबा ठोकाया परम

उल्हास । झाला लहान थोरास । अमंगल शबद उच्चारुनी ॥ १५ ॥ न पहाती आई बहीि । वृद्ध तरुि शेजारीि
। काकध्वहन दीघप करून । बोंब ठोकती एकसरें ॥ १६ ॥ डफ सूराहद सनई । वाद्ें वाजती घाईघाई । बारा
बलु त्यांनी ते ठायी । रचली होळी उत्सुकीं ॥ १७ ॥ हशवा हभवा पाटील दोन्ही । मानपानाचे अहभमानी ।
नैवद्
े ाहद साहहत्य घेऊनी । आले धांवत ते ठायी ॥ १८ ॥ पूजाहवहध झाल्यावरी । हशवानें पोळी टाकली वरी ।

तोंहच हभवानेंही झडकरी । हदली फेंकुहन तैसीहच ॥ १९ ॥ पोळी पडतांची वरती । हशवा झाला संतप्त अहत ।
खालीं फेंकिार तो हतयेप्रती । तोंहच धांवला हभवाही ॥ २० ॥ जुंपलें दोघांचें भांडि । क्रोधें परस्परां करती

ताडि । शंखध्वहन आरडाओरडी जाि । भर पडली त्यांतची ॥ २१ ॥ धांवुहन चार चौघेजि । सोडहवती त्यांचें
भांडि । तों त्यांना ये स्फुरि । भांडाया श्वानापरी ॥ २२ ॥ कोिी हशवातें धहरलें । कोिी हभवातें मागें साहरलें ।

एवंरीत्या सांत्वन केलें । परी न झाली स्तबध मुखें ॥ २३ ॥ दोधे ही होऊनी संतप्तं । हातवारे कहरती अदभुत ।
आई बहहिी उद्धारीत । हशव्याशापें तेधवां ॥ २४ ॥ त्या हशव्या अत्यंत अमंगळ । ऐकतां सज्जनी किप फुटे ल ।
उच्चाहरतां हजव्हा तुटेल । नको विपन तव त्यांचें ॥ २५ ॥ हें चाललें इकडे ऐसें । तों गांवांत वतपलें नवल कैसें ।

हशवा हभवा भांडतां खासें । होळीमाजी पहडयेले ॥ २६ ॥ त्यांच्या कांता अजाि तरुिी । परस्परांच्या केवळ
वैरिी । गेली मात त्यांच्या कानीं । वेगळीच ती ऐका ॥ २७ ॥ हशवानें हभवातें उचलू न । हदलें होळीमध्ये टाकून

। ऐशी मात ऐकली पूिप । हभवाच्या कांतेनें ॥ २८ ॥ तों हभवानें हशवातें धरून । हदलें होळीमध्यें ढकलू न ।
ऐकली वाता ऐशी जाि । कांतेनें हशवाच्या ॥ २९ ॥ दोघीही पडल्या घराबाहे र । मुक्तकेशें हपटीत ऊर । तोंडीं
हशव्यांचा भहडमार । लगबगा हनघाल्या ॥ ३० ॥ तों मध्येंहच अवचट । झाली दोघींची भेट । पहातां परस्परांशी

हनकट । वाघिीसमान झोंबल्या ॥ ३१ ॥ धरूहन परस्परांचे केंश । लाथा हाहिती एकमे कींस । सवेंच पडती

भूमीस । रंग घेती धुळीचा ॥ ३२ ॥ मुखीं हशव्यांचा गजर । कांपे सवांग थरथर । तरी फाहडलें परस्परांचे
[लु गडी.]

चीर । हनलप ज्ज होउहनयां ॥ ३३ ॥ कोि तें

हजव्हाचापल्य । लत्ताप्रहार

[अंग प्रकार.]

[भांडण्याची तऱ्हा.]

युद्धकौशल्य । तैसेंहच

[हशव्या दे ण्याची खुबी.]

अंगवैफल्य । कोि समथप विाया ॥ ३४ ॥ हें चाललें युद्ध इकडे । तों

पतीस गेली वाता हतकडे । ते हह धांवले दोघे गधडे । पि घ्याया कांतेचा ॥ ३५ ॥ पुनः जुंपलें त्यांचें भांडि ।
पूवींहू न हवशेष जाि । महा क्रोधें हाहिती लिून । ममपस्थान ते धवां ॥ ३६ ॥ हभवें फोहडलें हशवाचें कपाळ । हशवें

अनु क्रमणिका

पाहडले दांत सुढाळ । दोघे ही झाले रक्तबंबाळ । [क्रोधाचा समुद्र.] क्रोधोदहध प्रगटला ॥ ३७ ॥ मग आले कुळकिी

त्यांत । हस्तीं तांबया हळू हळू चालत । जे शौचाचा धरूहन हे त । जावया हनघाले ॥ ३८ ॥ काय झालें काय

झालें । हें हो पाटील काय केलें । तुह्मी चांगले शहािे भले । जिो मुलें भांडतां ॥ ३९ ॥ सोडा सोडा व्हा दू र ।
वेडे कोठले नाहींतर । ऐसें बोलु नी सत्वर । भांडि त्यांचें तोहडलें ॥ ४० ॥ तैशाच त्यांच्या कांता । त्याही
बुझहवल्या तत्वता । एवं करूहन शांतता । लाहवलें सवप गृहाप्रती ॥ ४१ ॥ जरी वरूहन तंटा हमटला । दोघे गेले

आपल्या घराला । तरी आंतून धुमसूं लागला । वै रास्ट्ग्न सतेज ॥ ४२ ॥ काय करावें काय नाहीं । ऐसें

तळमळती दोघेही । सूड घ्याया उपाय पाही । मनीं जो तो आपल्या ॥ ४३ ॥ कांहींही होवो पुढें आतां । जीव
गेला तरी न हचता । परी फोडीन वै ऱ्याचा माथा । शपथ तुझ्या रक्ताची ॥ ४४ ॥ मरे न हकवा मारीन । ऐसा सूड
घेतल्यावीि । न मी हशवा शांत होईन । हनहित जाि हे कांते ॥ ४५ ॥ ऐसा केला हशवानें हनधार । हमशा हपळू न

कांतेसमोर । तों हभवाही हतकडे उदार । हशवापायीं जीव द्ाया ॥ ४६ ॥ दोघांचें चालतां भांडि । कावा

हतसऱ्याचा साधे पूिप । अनुभव जगाचा ऐसा असून । मूखपजन तरी भांडती ॥ ४७ ॥ हशवाहभवांचा कलह
लागला । कुळकिी मनीं संतोषला । शें दोनशांचा लाभ भला । हनहित होईल ह्मिूनी ॥ ४८ ॥ सत्वर करुहन

भोजना । जातां झाला हशवाच्य सदना । लटकेंची करुहन मलान वदना । काय वचन बोलत ॥ ४९ ॥ हभवा
झाला उन्मत फार । न पाही आतां लहान थोर । दोन पैशाची खरोखर । गुमी मोठी वाईट ॥ ५० ॥ अलीकडे

हा कपटी दु ष्ट । हचती तुमचें सदा अहनष्ट । आज तो कळलें स्पष्ट । दु ष्ट हे तु ते त्याचे ॥ ५१ ॥ होळीचा मान

तुमचा हनहित । हपढ्यानु हपढ्या आला चालत । अवघ्यातें असूहन माहीत । काय जु लूम हा पहा ॥ ५२ ॥ ऐकून
हें मधुर भाषि । हशवास वाटलें समाधान । कुळकिी हा आहे पूिप । पिास आपुल्या ॥ ५३ ॥ मग हशवा ह्मिे

कुळकण्यालागून । दु ःहखत मन मोकळें करून । सांगाजी युहक्त जेिेंकरून । घईन सूड हभवाचा ॥ ५४ ॥
त्याचा घेतल्याहवना सूड । अन्न न लागे मजला गोड । तरी पुरवा ये वढें कोड । युहक्त मातें सांगोहन ॥ ५५ ॥

जरी घेईन सूड त्याचा । तरीच शमे ल संताप मनाचा । ना तरी समय मरिाचा । जवळी मज हदसतो ॥ ५६ ॥
घरदार जरी सवप गेलें । कां संसाराचें वाटोळें झालें । तरी मला तें पुरवलें । परी सूड घ्यायाचा ॥ ५७ ॥ मला न

मूलबाळ कोिी । कशास ठे वूं सांचवूनी । झालों हभकारी जरी झिी । तरी सूड घ्यायाचा ॥ ५८ ॥ पाहू नी हा

हशवाचा त्वेष । कुळकण्यासीं परम हषप । मनामध्यें झाला हवशेष । मग मनीं काय ह्मिे ॥ ५९ ॥ मात्रा माझी

लागूं पडली । जी बहु ता हदसांची होती हदली । हतचीं फळे आतां भलीं । हनहित मी चाखीन ॥ ६० ॥ ऐसा मनीं
करून हवचार । कुळकिी दे त प्रत्युत्तर । तुमचा हदसतो खरा हनधार । शूरापरी मजला तो ॥ ६१ ॥ भुजंग गृहीं
प्रवेशला । ज्यानें दु लपिें उपेहिला । त्यानें मृत्यु पाचाहरला । हनःसंशय जािावे ॥ ६२ ॥ कीं अस्ट्ग्न घरा लागला

। तरी हनद्रा येई ज्याला । त्यानें मृत्यु पाचाहरला । हनःसंशय जािावें ॥ ६३ ॥ ह्मातारी मे ली दु ःख नोहे । परी
काळ सोकवूं पाहे । तरी सज्जन जो आहे । वागे तो समयासम ॥ ६४ ॥ सपासी जो न ठार करतां । हभऊहन पळे

मागुतां । त्यानें मरि आपुल्या हातां । हनियें आहिलें ॥ ६५ ॥ ऐशी ही मूढांची करिी । ती न येवो तुमच्या
वतपनीं । हाहच उद्देश मम भाषिीं । काय अहधक सांगिें ॥ ६६ ॥ यावरी हशवा उत्तर दे त । ह्मितां तुह्मी तें

अगदीं सत्य । तसाहच माझा आहे बेत । शपथ तुमच्या चरिांची ॥ ६७ ॥ उद्ां जाऊहन कचेरीस । हफयाद
करिें अगदीं ठास । सवें माझ्या आपिास । आलें हच पाहहजे ॥ ६८ ॥ मग कुळकिी बोले वचन । जरी मी

तुमचा पि धरीन । तरी हभवा मज शत्रुसमान । वक्रदृहष्ट पाहील ॥ ६९ ॥ तुमचा धरुहनयां हात । त्याचा करावा
घात । काय मजला त्यांत । सुविपकंकि लाभेल ॥ ७० ॥ कुळकण्याचें मनोगत । हशवा समजला मनांत । त्वरें

धरुहन तयाचा हात । संतोहषलें तया ऐसे ॥ ७१ ॥ हनज करीची अंगठी काढु नी । ती कुळकिी-करीं समपुपनी ।
वरी आदरें हस्त जोडू नी । सजलनयनीं बोलत ॥ ७२ ॥ हें सोनें तोळे दोन । केलें दान तुह्मांलागून । साहधतां

कायप माझें पूिप । आहिक कांहीं दे ईन ॥ ७३ ॥ ‘सुविपदान’ पडतांहच कानीं । परम तोषला कुळकिी मनीं ।
हळू हच मग मृदु वचनीं । हशवाप्रती बोलत ॥ ७४ ॥ आतां पडली तुमची भीड । सोडिे आली हभवाची चाड ।

परी यांत एक अवघड । तुह्मांस आतां वाटे ल ॥ ७५ ॥ तुमचा पि मी धहरला । संशय आतां नसेहच उरला ।
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करिें सारी खटपट मला । हनजकायप जािुनी ॥ ७६ ॥ आपला साधावया डाव । अवश्य होय हभवाचा भाव ।
तरी करीन लाघव । संशय तेथे न धरावा ॥ ७७ ॥ मी हांसेन बोले न त्याशीं । तो येईल जाईल आमच्या गृहासी

। जिो बंधु परस्पराशीं । हजवलग आह्मी अत्यंत ॥ ७८ ॥ जेवीं बगळा असे नदीतीरीं । हक हबडाल बैसे मूशकहववरीं । ते वीं शांहत धहरतां अंतरीं । कायप तरी साधे ल ॥ ७९ ॥ ते व्हां मी हभवासहहत । असलों काहीं बोलत ।
हकवा कांही दे त घेत । संशय ते थें न धरावा ॥ ८० ॥ ऐकुहन या गोड बोला । हशवा अवश्य ह्मिे त्याला । मग
कुळकिी हनघाला । ते थुहन सत्वर ॥ ८१ ॥ सवेंहच गेला हभवाच्या घरीं । तया नेउहन एकांत दू री ।
कुलकिीहजव्हा परम चतुरी । काय लाघव बोलली ॥ ८२ ॥ भले केंलें हभवाजी पाटील । धन्य तुमचें धैयप बल

। हशवाही मनीं ह्मिेल । वस्ताद मला भेटला ॥ ८३ ॥ येरू ह्मिे तें अवघें खरें । परी माझें मन होय घाबरें ।

याला काय करावें बरें । न सुचे मज कांहीं ॥ ८४ ॥ मी न पाहहली कधीं कचेरी । प्रसंग तो येिार मजवरी ।
व्यथप भांडूहन मूखापरी । हवघ्न आिलें स्वहस्तें ॥ ८५ ॥ हशवा उद्ां हफयाद करील । गांव तया आहे अनु कूल ।
कोि माझे होतील हाल । सांगा तात्या काय करूं ॥ ८६ ॥ मीं केला हनधार सबळ । हक काढीन कांटा हशवाचा

समूळ । परी गांव न मला अनु कूळ । ह्मिुनी मन कच खातें ॥ ८७ ॥ ऐकुनी हे हभवाचे उदगार । कुळकिी

झाला क्रुद्ध फार । टाकुहन बोले दु रुत्तर । स्वाथपतत्वर अधम तो ॥ ८८ ॥ ऐसें वाटत होतें भय । तरी कां
घातला भांडिांत पाय । आतां आहे एकच उपाय । स्वस्थ बसा तुरुंगात ॥ ८९ ॥ ज्यानें तुमचे दांत पाडले ।
हनजहस्त्रयेतें बडहवलें । त्याचें तुह्मा भय वाटलें । धन्य तुमचा पुरुषाथप ॥ ९० ॥ कुठे पूवींचें धैयप गेलें । कां हनधार
शपथा अवघें जळालें । धन्य तुमचें शौयप कळालें । व्यथप माय हशिहवली ॥ ९१ ॥ नेसा आतां लु गडें चोळी । ठे वा
शीर हशवा-पद-कमळीं । होईल प्रसन्न चंद्रमौळी । हनभपय तुह्मा करील ॥ ९२ ॥ लक्ष्यांत ठे वा हभवाजी पाटील ।

जरी हातपाय तुह्मी गाळाल । झालाची समजा तुमचा काळ । हशवा दु सरा रुद्रहच ॥ ९३ ॥ ऐकून हें कटु वचन
। हभवा झाला क्रोधायमान । परी कुळकिीग्रहलीला गहन । ह्मिुहन हजव्हा आवरली ॥ ९४ ॥ मग हभवा हळु च

तयातें ह्मिे । तुमचे तात्या खरें बोलिें । तुह्मी आहां चतुर शहािे । युहक्त तरी सांगावी ॥ ९५ ॥ येरु ह्मिे तुह्मी

कैचे पुरुष । तुह्माहु हन हस्त्रया बरव्या हवशेष । काय सांगोहन युहक्त तुह्मांस । गाढवापुढें व्यथप गीता ॥ ९६ ॥
हवनाशकाळीं मनु जातें । हवपरीत बुहद्ध उपजते । उहक्तो ही प्रत्ययातें । आहज माझ्या आली हो ॥ ९७ ॥ इतके

बोलोहन चतुर । कुळकिी उठला सत्वर । हभवाचा हधक्का रुहन कर । जावो हनघाला हनजग्रहा ॥ ९८ ॥ आधींच
हभवा अत्यंत भ्याड । त्यांत कोपला कुळकिी द्वाड । जिो झालें जग उजाड । ऐसें तया वाटलें ॥ ९९ ॥ तयानें
धांवुहन झडकरी । कुळकिी-पद धरलें करीं । न कोपा या बाळावरीं । बसा ििभरी तुह्मी खालीं ॥ १०० ॥ ऐसें

बोलु हन हभवें तया । बैसहवलें खालीं पडू हन पायां । दं तपाताच्या असह्य जया । होत होत्या वेदनाही ॥ १ ॥ उष्ट्ि

हवटकर हातीं घेऊन । शेहकत शेहकत मुख जाि । हभवा बोलें कुळकण्यालागून । नम्र वचन तें ऐका ॥ २ ॥
ऐकूहनयां तुमचें वचन । मी केलें हशवाशी भांडि । आतां कोि तुह्मांवीि । युहक्तो मला सांगेल ॥ ३ ॥ होळीचा

मान हशवाचा हनहित । हें तो अवघ्या गांवा माहीत । ह्मिुहनयां मन दु हित झालें माझें सत्यहच ॥ ४ ॥ यावीि
नसेहच अन्य कारि । धैयप गळाया माझें पूिप । हशवाला तर उभा हचरीन । काय कथा तयाची ॥ ५ ॥ गांव होईल
अनु कूल सहज । ऐशी युहक्त सांगा मज । मग सफळ आपुलें काज । होईल मला वाटतें ॥ ६ ॥ येरु ह्मिे धीर
धहरतां । उपाय सुचे तरी तत्वतां । ना तरी उतावळ्याच्या माथां । अपयश सदां बैसतें ॥ ७ ॥ गांव अनुकूल
व्हाया । इतकी हचता कासया । अनु कूल नव्हे पडे न पायां । परी धीर पाहहजे ॥ ८ ॥ हा होय पैशाचा खेळ । हतथें
न चाले अंगबळ । सबळासी हनबपळ । द्रव्यबळें हजहकतो ॥ ९ ॥ द्रव्याच्या बळें करून । होत्याचें नव्हतें जाि ।
नव्हत्याचें होतें पूिप । अनु भव हा सवांसी ॥ ११० ॥ हभवा बोले कुळकण्यालागून । एक ते थें दहा खचीन । पहर
आपले कायप पूिप । साधले पाहहजे ॥ ११ ॥ मला न जरी मान हमळाला । त्याचा तरी पाहहजे गेला । यापायीं

येवो मला । खचप कांहींही ॥ १२ ॥ ऐकुनी हें हभवाचें वचन । कुळकिी पुढें सरसावून । काय ह्मिे हभवा लागून
। द्ा वचन तरी ऐसें ॥ १३ ॥ जरी मी काहढला हशवाचा मान । तरी काय द्ाल आपि । येरू ह्मिे रोख पूिप ।
दोनशें दे ईन हनहित ॥ १४ ॥ यावरी कुळकिी बोलत । दोनशाचा काय कात । चारशें जरी असाल दे त । तरी
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सवपदा कहरतों मी ॥ १५ ॥ मनीं केला हभवानें हवचार । जावो चारशें गेले तर । परी सूड हशवाचा भरपूर । घेऊं
आपि हनधारें ॥ १६ ॥ मग हभवा उघड बोले । चारशें रुपये फार झाले । दोनशें दे तों रोख भले । महैस एक दू ध

खाया ॥ १७ ॥ येरू ह्मिे महैस कशाला । रोख काय तेहच बोला । बैल ढोर नलगे मला । चारा नाहीं मजजवळी
॥ १८ ॥ मग ठरलें अडीचशें मुक्रर । आधी घेिें रोख शंभर । पुढें हदडशें खटल्या नंतर । झाला करार हा ऐसा
॥ १९ ॥ हदले हभवानें शंभर त्यातें । गठडी बांधली कुळकिी पंतें । मग बोले मधुर वचनातें । कुळकिीलीला

गहन ॥ १२० ॥ आतां ऐका हभवाजी पाटील । तुह्मा सांगतो मनांतील । काम व्हाया आपलें सफल । कपट
केलें पाहहजे ॥ २१ ॥ तुमचा माझा हवचार । हशवा न कळवा साचार । महिून मी तुमची फार । हनदा करीन
गांवांत ॥ २२ ॥ तुह्मींही तैसेंहच करावें । मनः पूवपक मज हनदावें । एवं करूहन कपटभावें । स्वाथप आपला

साधावा ॥ २३ ॥ ऐसें वागूं परस्परांशीं । संशय न आितां मनासी ॥ बाह्यात्कारी मी तुमहांशीं । शत्रुसमान वागेन
॥ २४ ॥ हमत्र काय तो माझा हशवा । केवळ प्रािाचा हवसावा । ऐसें आिीन आहवभावा । संशय ते थें न धरावा ॥

२५ ॥ हभवा ह्मिे कुळकण्याप्रती । धन्य धन्य तुमची मती । खूप काहढली खाशी युहक्ते । पूिप मनीं समजलों ॥

२६ ॥ असो आतां तुमही हनभपय । कधीं मीं न घेईन संशय । संशयाचें कारि काय । वमप मला समजलें ॥ २७ ॥
ऐसी होउहन वाटाघाट । कुळकिी गेला घरीं थेट । पुढील हवधीचा घालु हन घाट । भांडि त्यानें उभाहरलें ॥

२८ ॥ हफयाद झाली कचेरींत । वादी प्रहतवादी समवेत । सािीपुरावा होऊन जयायत । भांडि जुंपले हनकराचें

॥ २९ ॥ दोही पिी कुळकण्याचा । हात असे आंतून साचा । तो सांगेल तैशी वाचा । सािीदारां फुटतसे ॥ १३०
॥ ऐसें चालतां भांडि । एक वषप लोटलें पूिप । प्रत्येकाशीं खचप समान । चार चारशें पै आला ॥ ३१ ॥ येवढा

खचप करुहनयां । शेवटीं गेलें सवप वायां । सािी पुरावा कच्चा ह्मिूहनयां । मान दोघांचा काहढला ॥ ३२ ॥
गांवकऱ्यांनी करावी होळी । वाटे ल त्यानें वहावी पोळी । कोिी कोिा न करावी आगळी । मान सवप समान ॥

३३ ॥ भांडिाचें मुख्य कारि । तेंहच हनवडलें न्यायेंकरून । योग्य झालें हनवारि । कलहबीज मानाचें ॥ ३४ ॥
हशवा हभवापासून । घेतले दोन जामीन । न करूं आह्मी भांडि । प्रहतज्ञा ऐशीं करुहनयां ॥ ३५ ॥ जावो राहो

मान कोिा । हमळाली कुळकण्यास दहििा । दोहोंकडू हन चारशें जािा । लीला त्याची अगाध ॥ ३६ ॥
कुळकण्याच्या लीला अनंत । मागें झाल्या पुढें होत । जे वीं जपमाळे चा मिी येत । पुनः पुनः त्यापरी ॥ ३७ ॥

की सेकंद हमहनट अवर कांटा । हभन्न गहत परी एकहच वांटा । ते वीं कु ळकिीलीला-घंटा । लहान मोठा नाद
एकहच ॥ ३८ ॥ हा अध्याय कहरता पठि । शांहत, संपहत्त, युहक्तवधपन । एकांतीं करतां लीलामनन । हवघ्नबाधा
न होय तया ॥ ३९ ॥ वात्रट, लबाड, कपटी, अभक्त । त्यांना न हें हप्रय लीलामृत । ज्वर झाहलया जेवीं लागत
। मधुर िीर कडवट ती ॥ १४० ॥ तरी सज्जनीं मनोभावें । कुळकिीलालामृत ऐकावें । ऐकुहन हनत्य करावें ।

मनन त्याचें सप्रेम ॥ ४१ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । महाराष्ट्र पुराि दहिि खंड । पहरसोत पाटील
अखंड । चतुथोऽध्याय गोड हा ॥ १४२ ॥ श्रीपाटीलापपिमस्तु ॥ शु भं भवतु ॥
———
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अध्याय ५ वा
श्रीजगदीश्वराय नमः । जयजय [ज्याने डोक्यांत महादे वाप्रमािे लीला धारि केली आहे असा.]

लीलाधरा । [मद मत्सर यांचा आवडता.] मदमत्सर हप्रयकरा । [दोन्ही बाजूस हफतुर होिारा.]
उभयपिनटे श्व रा । [गांवचा रंग.] ग्रामरंगा [गांवचा दे व.] गामे शा ॥ १ ॥ हे [गांवचे अनेक रंगी पािी.]
अनंतरंगग्रामजीवन । चतुथाध्यायी कृपा करून । अपूवप सुरस हदव्य आख्यान । होळीची पोळी विपहवली ॥ २ ॥
यावरी पुढे कथाविपन । वदवी तू हे [गांवचा डोळा.] ग्रामनयन । श्रवि कहरता श्रोतेजन । तन्मय व्होवोत

एकसरें ॥ ३ ॥ सोनगाव हवदभपदेशी कोष्टी ते थे गोहवदराव । सत्यहप्रय नम्र स्वभाव । परोपकारीं रतसदा ॥ ४ ॥
हदवसभर हविीत राहिें । फावेल ते व्हा उपदे श करिें । धूतप लबाडापासूहन वागिें । दू र सज्जन हा असा ॥ ५ ॥
गरीब दु बळ्यांस औषध दे िें । कलह वाद हमटहविें । पावती अजप फुकटपिें । शेतकऱ्यांचे हलहहत असे ॥ ६ ॥
ऐसें त्याचें चोख वतपन । ते िें भुलले ग्रामजन । परी एक कुळकिी आंतून । जळो लागला तयावरी ॥ ७ ॥

गोहवदरावाचें उदार मन । लहान मोठा तया समान । उच्च नीच वृथाहभमान । वमनावत तया असे ॥ ८ ॥
जातीभेदांचे पडदे । जे शेफारले तयांच्या मदे । तया श्रेष्ठांवरी कठीि शबदें । प्रहार करी सवपदां ॥ ९ ॥ पूवीचे
भूपती । कैसे लु टीत प्रजेप्रती । ते हवस्तारें हनगुती । ग्रामजनां सांगतसे ॥ १० ॥ आताहचया राज्यांत । कैशी

शांतता नांदत । दु बपळही सुखे घेत । धनासमवेत गृही हनद्रा ॥ ११ ॥ पळांला उच्चनीचपिा । ऐकतां इंग्रजांचा
दिािा । बंधुत्वाच्या रमय खुिा । पटो लागल्या सवपत्र ॥ १२ ॥ हवद्ामंहदराचीं व्दारे । पूिप उघडलीं एकसरे ।

याती भलत्या पोरीपारे । सेहवती प्रसाद हवद्ेचा ॥ १३ ॥ साधुत्वाचें घेऊनी सोंग । लु हटती भोळ्यांशी यथासांग
। हदसों लागेल त्यांचे ढोंग । हवद्ाप्रभा फांकली ॥ १४ ॥ जेवी मावळतां हदनकर । वाघुळघुबडांचाच भरे

बाजार । कीं चोर जार हनशाचार । धुमाकूळ मांडताती ॥ १५ ॥ तोची उगवता हदनमिी । वाघुळ घुबडे जाती

पळु नी । ते वीं आंग्लभूपरहव पहिमे कडू नी । उगवता झाली स्ट्स्थती येथें ॥ १६ ॥ ऐसा रात्रंहदवस । गोहवदराव
करी उपदे श । हप्रय कोिा अहप्रय कोिास । हभन्न रुची जनांची ॥ १७ ॥ तयाचा उपदे श । गरीबांचे साधी हहत

हवशेष । कुळकण्याच्या उत्पन्नास । परी धक्का बैसला ॥ १८ ॥ गोहवदराव शल्य भारी । लागले कुलकिी–
हजव्हारी । उपटाया तें झडकरी । शोधी उपाय सवपदा ॥ १९ ॥ गोहवदाकडे पाहहल्यावीि । न होय आपले

जीवन । जरी करूं आळस आपि । तरी घात आपलाची ॥ २० ॥ सपपबालक लहान हदसलें । कौतुकें तया
उपेहिलें । तरी मरिासी कारि भलें । सबळ केलें हनजहस्तें ॥ २१ ॥ हनवडु ं गाचें उगवले रोपडें । रमय महिुं

नये तें बापडें । त्वहरत सज्जनीं हजकडें हतकडें । नाश त्याचा करावा ॥ २२ ॥ ऐसा कुळकण्याने मनीं । हवचार
केला ते ििीं । अगमय लीला अगाध करिी । प्रहसद्ध ज्याची भूलोकीं ॥ २३ ॥ असो मांडले हवदान ।
कुळकिीपथें गहन । ज्याचें कराया आकलन । असमथप थोर अहधकारी ॥ २४ ॥ गोहवदरावाचा हमत्र परम ।

भागोजी कारभारी तयाचें नाम । शेतमळ्यांत जयाचें काम । बारा गडी करताती ॥ २५ ॥ ऐसा थोर कारभारी ।
तयाच्या आश्रयावरी । सुखें नांदें संसारीं । गोहवदराव हनभपय ॥ २६ ॥ भागोजीचा परम वैरी । गांवचा पाटील

अहधकारी । स्वभाव ज्याचा मुलापरी । तो दु गाजी पाटील ॥ २७ ॥ दु गाजी भागोजीत यावया पीळ ।
गोहवदरावाचा सुबोध केवळ । हें हच कारि घडलें सबळ । सार त्याचा तरी ऐका ॥ २८ ॥ भागोजीने

हनजकन्याधन । दु गाच्या पुत्राशीं दान । करावें हा हवचार करून । पाटलाशीं हवनहवले ॥ २९ ॥ पाटलानेही
मान्य केलें । चारशे हु ं ड्याचे ठरले । दु सरे ही ठराव झाले । मानापानाचे ते समयीं ॥ ३० ॥ ऐसा करूहन ठराव

पूिप । भागोजीनें घरी येऊन । गोहवदराव हमत्रालागून । श्रुत केलें सवपही ॥ ३१ ॥ गोहवदराव स्पष्ट वक्ता । तो
झाला भागोजीस बोहधतां । व्हावे सावधान श्रोतीं आतां । स्पष्टोहक्त पहरसावी ॥ ३२ ॥ गोहवदराव महिे

भागोजीला । ऐका जी माहझया बोला । तुमही हवचाहरली सल्लाीी मला । तरी ती मी स्पष्ट दे तों ॥ ३३ ॥ दु गाजी

हा गावचा पाटील । वृद्ध सधन उत्तम कुळ । परी अजाि लहान मूल । स्वभाव त्याचा ते वीं असे ॥ ३४ ॥ स्वतः
त्यासी नसे ज्ञान । कुळकण्याच्या सदा आधीन । कीं त्याचें बाहु चें पूिप । लीलालाघवीं नाचतसे ॥ ३५ ॥ ज्यांशीं
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नाहीं आत्महवचार । परहवचारीं ज्याचा आचार । तो एक पाटील खर । हधक् त्याचीं पाटीलकी ॥ ३६ ॥ आपला
अहधकार काय हकती । ठावे नसे जयाप्रती । तो एक पाटील मूढमती । हधक् त्याची पाटीलकी ॥ ३७ ॥

आप्तजनांसी काळ केवळ । कुळकण्याचे वाही गबाळ । तो एक पाटील नंदी बेल । हधक् त्याची पाटीलकी ॥
३८ ॥ गृहीं हाकी अकले चा गाडा । कुळकण्यापुढे दीन बापुडा । तो एक पाटील शुद्ध रे डा । हधक् त्याची
पाटीलकी ॥ ३९ ॥ ग्रामजना मारूहन धडका । संतुष्ट ठे वी कुळकिी–दे वका । तो एक पाटील शु द्ध एडका ।
हधक् त्याची पाटीलकी ॥ ४० ॥ घरीं दारी अहत बोलका । स्तबध सोशी कुळकिी धाका । तो एक पाटील शुद्ध

मुका । हधक् त्याची पाटीलकी ॥ ४१ ॥ गावगुंडखेळाचा फार चाळा । कुळकण्यापुढे होई बावळा । तो एक

पाटील शुद्ध लु ळा । हधक् त्याची पाटीलकी ॥ ४२ ॥ हवशाल नेत्र हमशांस हपळा । ज्यासी न हदसे कुळकिी

लीला । तो एक पाटील होय आंधळा । हधक् त्याची पाटीलकी ॥ ४३ ॥ ऐसा हा दु गाजी पाटील । मुलगा

त्याचा तैसाहच केवळ । पाटीलकीचा खरा पीळ । अंगात त्याच्या काही नसे ॥ ४४ ॥ आपिामध्यें महिती चतुर
। हपपळाशीं बांधावा पार । जुळत लग्न मोडतां अपार । पाप माथी बसतसें ॥ ४५ ॥ पहर हा केवळ अहवचार ।

आदहरता घडे पाप अपार । लग्न नव्हे हपपळाचा पार । स्थळ गप्पागोष्टींचें ॥ ४६ ॥ लग्न नव्हे तमाशा चावटं ।

लग्न नव्हे पाहु ण्यांचा थाट । लग्न नव्हे हु ं ड्याची अट । मानपान लग्न नव्हे ॥ ४७ ॥ लग्न नव्हे भटाची दििा
। लग्न नव्हे ताशांचा दिािा । लग्न नव्हे हवहहिींचा फिािा । रुसिें फुगिें लग्न नव्हे ॥ ४८ ॥ लग्न नव्हे

आप्तांची हौस । लग्न नव्हे स्वतःचा नवस । लग्न नव्हे कीतीची आस । भोजनें हवशेष लग्न नव्हे ॥ ४९ ॥ लग्न

न लागे वतनाशीं । लग्न न लागे संपत्तीशीं । लग्न न लागे उं च गढीशीं । की रूपाशीं लग्न नसे ॥ ५० ॥ लग्न
लागते सच्छीलाशीं । लग्न लागतें सदगुिांशी । लग्न लागते सत्प्रेमाशी । खरें ते हच संलग्न ॥ ५१ ॥ लग्न ही
जन्माची गांठ । लग्न संसाराचा पाठ । लग्न हा प्रेमाचा घोंट । नको बळें पाजाया ॥ ५२ ॥ ज्याशीं लागतें लग्न

। ते न पाही कुिी न्याहाळू न । डामडौल मानपान । यांहीं भुलले जन सारे ॥ ५३ ॥ वधूवरांचे गुिावगुि । कुिा
न पहाती शोधून । शोहधत बसतो राहशगि । कि सांडुहन भूस घेती ॥ ५४ ॥ दु गुज
प ीचा दु गुि
प ी पुत्र । रत

तमाशांत हदनरात्र । अिरशत्रु दु गुि
प हमत्र । कन्या कशी त्या दे तां ॥ ५५ ॥ सुंदर शरीर अगण्य संपहत्त ।
दु गुि
प ानल घे त्यांची आहु ती । सदगुिावीि नसे शाश्वती । मानवदे हा हनहित ॥ ५६ ॥ संपहत्त शरीर सुंदरता ।

यांशी भुलुनी तत्वता । हववेकाशीं पालथें घाहलतां । शांती कोिा लाभली ॥ ५७ ॥ सदगुिी सुशील पहावा वर ।
त्यात कन्येचा घ्यावा हवचार । मग त्याची गाठ दृढतर । मंगल शबदें बांधावी ॥ ५८ ॥ ऐसा सुबोध ऐकून ।

हफरहवले भागोजीनें वचन । जें पूवी दु गाजीलागून । हदलें होतें लग्नाचें ॥ ५९ ॥ हें हच कारि हनहित । दु गाजी
भागाजींत । वागावया हवतुष्ट अदभुत । अकस्मात घडले कीं ॥ ६० ॥ ऐसें सहजी येतां घडू न । गोहवदरावाशीं

शत्रु दारुि । दु गाजी हा झाला पूिप । कुळकिी मनी संतोषला ॥ ६१ ॥ दु गाजीशीं बोलु नी गोड ।

गोहवदरावाचा घ्यावा सूड । जी लागली मोठी कीड । हमळकतीस आपुल्या ॥ ६२ ॥ ऐसा मनीं करुनी हवचार ।
कुळकिीपंतें मांहडला आचार । दु गाजीशी बोलिें मधुर । प्रेम जेवी मैदाचे ॥ ६३ ॥ ऐसे क्रहमतां वषे दोन ।
गेली सहज हनघोन । परंतु न झालीं पूिप । कुळकण्याची मनीषा ॥ ६४ ॥ काय करावे काय नाही । सूड घ्यावा

कोण्या उपायी । हचता तयातें सदा ही । पहर युक्ती चाले ना ॥ ६५ ॥ गोहवदराव आचारीं सरळ । तैसाची तो

मनाचा हनमपळ । हप्रय न तया गावगुंड खेळ । कलहीं सदा अहलप्त ॥ ६६ ॥ ऐहसया सुबध
ु ा । न व्हावी
कुळकिीबाधा । परी ती लीला अगाधा । अनंत भुजा महादे वी ॥ ६७ ॥ असो वतपले अकस्मात । गोहवदरावाच्या

द्वारीं अदभुत । ते श्रोती सावध हचत्त । करूहनया पहरसावें ॥ ६८ ॥ इष्टहमत्र चौघेजि । बसती दारापुढे येऊन ।
तया बैसाया ओटा महिून । गोहवदरावे पै केला । ॥ ६९ ॥ त्यानें घाहलतांची ओटा । कुळकण्यानें केला बोभाटा

। सावपजहनक मागाचा भोगवटा । बळकाहवला कोष्ट्ट्याने ॥ ७० ॥ मग दु गाजीस गांठुहन एकांती । हरपोटप केला
कचेरीप्रती । आलें समन्स हशपाया हाती । गोहवदरावासी ॥ ७१ ॥ गोहवदरावाची गरीबी फार । त्यांत न चाले

त्याचा रोजगार ॥ बायको मुलें तीनचार । कमहविार एकटाची ॥ ७२ ॥ ऐशी तयाची गृहस्ट्स्थती । त्यात

कोपली कुळकिी-मूती । हतच्या इच्छे ने गांवे चालतीं । ती प्रगटली समन्सरूपें ॥ ७३ ॥ गोहवदरावावरी
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गंडांतर । कुळकिी-कृपे आलें सत्वर । मात झाली गांवभर । कुलकिीदे व कोपलासे ॥ ७४ ॥ समन्स सुटिार
आपिावर । कीं ओटे आपुले हनघिार । ऐहसया हवचारें गांव थरथर । कांपो लागला समस्त ॥ ७५ ॥ कोिी
टाहकलें गोहवदरावाचे घर । कोिी गेले गांवा हनघूहन दू र । कोिी गेले कुळकण्यासमोर । स्तुहतबळें आळवाया

॥ ७६ ॥ जेवीं सुटतां महामारी । जन लोटत मरीच्या दारीं । कोिी झाडी कोिी धूप धरी । ते वीं प्रकार झालासे
॥ ७७ ॥ असो चौकशी झाली रीतसर । सािीस कोिी न ये समोर । एक भागोजी सोडु नी इतर । भ्याले सवप
ग्रामदे वा ॥ ७८ ॥ कायद्ानें ठरले नीट । ओटा काढावा चोखट । त्वरा करूहन झटपट । तास आठाचे आंत ॥

७९ ॥ समूळ ओटा हनघाला पार । कुळकिीलीला असे अपार । गोहवदरावाचा तरी धीर । हकमहप न खचला ॥

८० ॥ लोकां पाजिें ज्ञानामृत । परोपकाराचें अखंड व्रत । खंड न पडो दे तां त्यांत । वतपत असे सवपदा ॥ ८१ ॥
आपली जागा आसुनी खरी । ती झाली आतां सरकारी । हा अन्याय आपिावरी दाद तरी मागावी ॥ ८२ ॥

ऐसा करुनी हवचार । गोहवदरावें हलहहलें पत्र । परम चतुर अहत उदार । यशवंत नामक हमत्रातें ॥ ८३ ॥
यशवंतराव पूवीचा अंत्यज । आतां झाला हिस्ती सते ज । काळा दोरा लं गोटी सहज । गेली त्याची
हिस्ताश्रयें ॥ ८४ ॥ यावरी कथानुसंधान । पुढें जहालें जें गहन । तें पुढील अध्यायी हनरूपि । होईल श्रोतीं
ऐकावे ॥ ८५ ॥ यशवंतराव ओटा बांधील । कुळकिी हट्टास चढे ल । ती कथा अहत रसाळ । एकाग्र हचत्ते

पहरसावी ॥ ८६ ॥ हे गोहवदरावाचें आख्यान । कहरती जे श्रवि पठि । त्यांच्या ओट्याचें उच्चाटि ।
कल्पांतींही घडे ना ॥ ८७ ॥ सकळ हवघ्नांचा होउहन िय । त्वहरत सुचे सुलभ उपाय । असत्याचें लटकें भय ।

पार जाय हनरसूनी ॥ ८८ ॥ कुळकिीमहहमा अदभूत । जे स्मरुहन चालती हनत्य । तया न त्याची लीला बाधत
। सत्य सत्य हत्रवाचा ॥ ८९ ॥ ज्याच्या घरी कुळकिीलीलामृत । धैयप त्याचे न होय मृत । उत्साह युहक्तय सदा

जीवंत । गृहीं त्याच्या नांदेल ॥ ९० ॥ हा ग्रंथ प्रचंड दीप । कथारचना हकरिें अमूप । कुतकपवादी वाघुळां कंप ।
दृष्टी पडतांहच होई ॥ ९१ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । महाराष्ट्रपुराि दहिि खंड । पहरसोत पाटील
अखंड । पंचमोऽध्याय गोड हा ॥ ९२ ॥ श्री पाटीलापपिमस्तु । शु भं भवतु ॥
———
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अध्याय ६ वा
श्रीसत्यनारायिाय नमः ॥ जय जय [पैशाचा नाश करिारा व गांवास भुलहविारा.]

द्रव्यातंकग्राममोहना । [मद व मत्सर अशीं ज्याला दोन तोंडे तो] मदमत्सरव्दयानना । [गांव हीच सृष्टी

उत्पन्न करिारा ब्रह्मदे व.] ग्रामसृष्टीचतुरानना । [गांवाचें रंजन करिारा.] ग्रामरजना [व भयही
दाखहविारा.] भयकारका ॥ १ ॥ [वांकडी मान करीत चालिारा.] वक्रग्रीवा [बाहे रून हांसून दाखहविारा

पि आंतून जळफळिारा.] बाह्यहास्यवदना । [असत्यरूपी घोड्यावर बसिारा.] असत्यवाहना [नीतीची
हाडे मोडिारा.] नीहतमदप ना । [कुळांचा नाश करिारा.] कुलांतक [सावध कुळांचा गळा दाबिारा.]
दिजनदलना । [गरीबास छळिारा.] दीनदमना [गोड वैरी.] मधुशत्रो ॥ २ ॥ [लोकांनी खूप स्तुहत करावी

अशी ज्याला आवड.] अहमतस्तुहतहप्रयकरा । [गांवात कळी लाविारा.] ग्रामकलहसूत्रधारा । तव गुि
विाया [हजार मुखे.] दशशतवक्त्रा । शहक्त नसेहच सवपथा ॥ ३ ॥ [गांव हें च कमल व त्यांतील मध खािारा

सदा भुकेलला भुग
ं ा.] ग्रामकमलातुष्टभ्रमरा । [गुप्त भांडिारा आधार.] गुप्तकलहपूिाधारा । [कपट आशा
आहि हनष्ठुरपिा हे ज्याचे तीन हात तो.] कपटाशाक्रौयपहत्रकरा [गांवचा दे व हकवा दारू.] ग्रामसुरा नमन हे

॥ ४ ॥ जे [रुपये हींच फुले .] द्रव्यपुष्ट्प घेउहन करांत । स्वामी तुज अनन्य भजत । त्यांचे पुरहवशी मनोगत । जे

जे वांस्ट्च्छत सवपही ॥ ५ ॥ भ्याडांसी भय दाऊन । तूं हनज ध्यानीं लाहवसी मन । ते च परम भ्याड होऊन । स्थळ
दाहरद्र्य पावती ॥ ६ ॥ असो मागील कथाहनरूपि । ऐका श्रोते सावधान । गोहवदाचे पत्र वाचून । यशवंत मनीं

समजला ॥ ७ ॥ सवेंहच हनघाला झडकरी । करुहन घोड्यावरी स्वारी । उभा ठाकला गोहवदरावाचे द्वारीं ।
हमत्रालागी पुसे वाता ॥ ८ ॥ अहधक शोध कहरतां । यशवंतरातें कळलें तत्वतां । हभतो गांव ग्रामदै वता ।

सांगाया सत्य जे ॥ ९ ॥ वेसकर तयाचें आप्तजन । दू र एकांती तयां नेऊन । सत्य घेतलें हळु हच काढू न ।

यशवंतरावे धूतपपिें ॥ १० ॥ मग बोहधले वेसकरांसी । तुमहा हवनंहत सकळांसी । हभउहनयां असत्यासी ।
सत्यसी सांडूं नका ॥ ११ ॥ गोहवदरावाचे सािीदार । तुमही व्हावे जी हनधार । कुळकण्याचा भयसागर ।

धैयपबळें पोहु नी ॥ १२ ॥ यावरी बोलती वेसकर । आमही होतां साहिदार । कुळकिी तरी अपार । अहहत आमुचे
करील ॥ १३ ॥ तुमही आज आहां उद्ां नाहीं । आमहांस रहािे येथे सदाही । तरी कृपा करून भीड ही । न

घाला आपि ॥ १४ ॥ कुळकण्याशी काम आमचे । रात्रंहदन पडतें साचें । येतां हवतुष्ट उभयताचें । दु ःखद

होईल आमहांते ॥ १५ ॥ यावरी महिे यशवंतराव । धहरतां बळकट सत्यभाव । अहहतातें केहव वाव । हमळे ल
मला कळे ना ॥ १६ ॥ कुळकण्याचें वाटतें भय । तरी मी दे तों अभय । जरी तुमहांसी झाला अपाय । दोष त्याचा
मजकडे ॥ १७ ॥ हा नोहे पूवीचा काळ । आतां न चालें आडदांड बळ । न्यायनीतीचा मागप हनमपळ । सवांलागीं

एक असे ॥ १८ ॥ ब्राह्मिाचे पद वंदिें । कीं शूद्रातें कीटक मानिें । पायांमध्ये जीवंत नाढिे । काळ आता

नव्हे हच तो ॥ १९ ॥ शूद्राचा खून ब्राह्मिें कहरतां । शासन नसें पूवी तत्वतां । शूद्राची कवडी चोहरतां । काळ
आतां नव्हे ची तो ॥ २० ॥ ऐसें बोधुहन वेसकरा चोखट सािी द्ाया केले धीट । मग हलहू हन अजप स्पष्ट । खटला
उभा तो केला ॥ २१ ॥ यशवंतरावाचा पाहु हन हनधार । कांहीजिांसी आला धीर । ते ही मग पाहू नी सार । सािी

द्ाया हसद्ध झाले ॥ २२ ॥ सत्य तेंहच परब्रह्म । सत्य तोहच पुरषोत्तम । सत्य तेंहच मुहक्तधाम ॥ साधुजन सत्य
तेंहच ॥ २३ ॥ ऐशी सत्याची धरतां कास । केहव येईल अपयश । पहर सत्याचें ममप हवशेष । मनी हबबले पाहहजे ॥

२४ ॥ असो चालतां प्रकरि । यशवंतरावाच्या धैयेकरून । उघड झाले सत्य पूिप । ग्रामश्रम हनरसुनी ॥ २५ ॥
सरकारासी कळू हन आलें । कुळकण्याचे हे होत चाळे । गोहवदरावा व्यथप छहळलें । लीलालाघवी ग्रामदे वें ॥
२६ ॥ मग राजाज्ञा झाली सत्वर । ओटा बांधावा सुंदर । गोहवदरावासी आनंद अपार । हमत्रदात्याचा झाला ॥

२७ ॥ मग गोहवदराव हषपभरें । बांधू लागला ओटा त्वरं । तों दु गाजीनें कुळकिी हवचारें । अडथहळलें कामास

॥ २८ ॥ तुमहाते जरा हु कूम हमळाला । परी आमहातें नसे आला । तो आहलयावरी भला । ओटा तुमही बांधावा ॥
२९ ॥ ऐकुहन या पाटलाच्या बोला । गोहवदराव मनीं समजला । कुळकण्याच्या सूत्रें बाहु ला । वेडा पाटील
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नाचतसे ॥ ३० ॥ मग गोहवदरावानें सत्वर । पुनः हलहहलें पत्र सुंदर । यशवंतरावानें वृत्तसार । जें घडले तें

हनवेहदलें ॥ ३१ ॥ यशवंतरावातें पत्र गेलें । कुळकण्यासी समजलें । जळो लागला क्रोधानले । ओंठ चाहवत
ते धवां ॥ ३२ ॥ कोिता उपाय कैसा करूं । कोठवरी आतां धीर धरूं । ठार मारूं कीं उभें हचरूं । गोहवदा

यशवंतातें ॥ ३३ ॥ ऐसा खवळला अहनवार । कुळकण्याचा क्रोधसागर । हवचारतरंगलहरी अपार । ग्रासूं

पाहती गांवातें ॥ ३४ ॥ धरूहन उठला कुळकिी । वेगें गे ला पाटलाचे सदनीं । द्वे षवृहिकवेदना वदनीं ।
तळमळत खालीं बैसे ॥ ३५ ॥ पाटील पुसे आतुरतेनें । कांही केलें तात्या येिें । दांत चावुहन येरू महिे । जळो

तुमची पाटीलकी ॥ ३६ ॥ तुमचा नाहीं गांवासी धाक । तुमहा जन माहनती िुल्लक । महारमांग हनःशंक ।

डोक्यावरी बैसले ॥ ३७ पाटील महिजे गांवचा पती । जगीं अशी सवपत्र ख्याती । परी आपुल्या गांवाप्रती ।
महिें ही शोभेना ॥ ३८ ॥ येथें पहावा जो जो प्रकार । तो तो हदसे उलटा साचार । कैचें नीच कैचें थोर ।

मानापनान बुडाला ॥ ३९ ॥ पूवीचे ऋषी मुनी । गेले कथुनी भहवष्ट्यावािी कहलयुगी चौविीं । धमपलोप होईल

॥ ४० ॥ त्याचा आतां अनु भव । पदोपदीं येत अहभनव । तरी सज्जनीं हनजभाव । प्रयत्नें रिावा ॥ ४१ ॥ दोन
वषांनीं मृत्यु आपिा । येिार ऐसे कळलें कोिा । तरी कां त्यानें करावी हे लना । स्वतनूची दु लपिें ॥ ४२ ॥

जोंवरी चाले आपुला यत्न । तोंवरी करावा धमप जतन । हें च साधूचे सारवचन । आहिक ममप नसेची ॥ ४३ ॥
येतां इंग्रजी राज्य । जे होती अत्यंत त्याज्य । ते झाले परमपूज्य यशवंतासारखे ॥ ४४ ॥ तरी आपुल्या

शक्त्यनुसार । प्रयत्न करिें लिि थोर । अधमाचा वाढता अंकुर । धार्ममकपिें कुरतुडिें ॥ ४५ ॥ यशवंता
जातीचा महार । बाप मे ला कहरतां जोहार । पहर बेटा हा शीरजोर । हिस्ती वीर महिहवतो ॥ ४६ ॥ घोड्यावरी

बैसुनी ऐटींत । हनःशंकपिें हशरतो गांवांत । जिो गांवीं महारच समस्त । ऐसे मनी ले हखतसे ॥ ४७ ॥ उच्च
कुळाचे थोर थोर । बैसती चावडींत अपार । तयांपढ
ु ु नी घोड्यावर । बैंसूहनयां तो जातो ॥ ४८ ॥ त्याचा असो
अहभमान । पहर आपुला होय अपमान । तरी याचें करिें हनवारि । कतपव्य आपुलें ॥ ४९ ॥ गाढवी झाली

दु धाळ जरी । तरी कां पावे धेनूची सरी । कीं मातलें मकपट चेष्टा करी । हवद्वान तया कोि महिे ॥ ५० ॥ मुरळी
ही दे वाची जाया । झाली महिुनी हतचीया । पहतव्रते ने पडिें पायां । योग्य कां होय तें ॥ ५१ ॥ ज्यानें त्यानें

आपली पायरी । सोडू ं नये हनधारी । गीतेची आज्ञा तरी । हीच असे प्रहसद्ध ॥ ५२ ॥ यशवंतासी अहत अहभमान ।
शहािे कायते एक आपि । इतर सवप मूखपजन । ऐसें तया वाटतें ॥ ५३ ॥ आतां ऐका पाटील । झाडाया त्याचा
अहभमानमल । एक युहक्त सुचली सबल । परी अढळ धैयप पाहहजे ॥ ५४ ॥ गोहवदानें यशवंतातें । पत्र हलहहलें

समजतें । यईल तो आता येथे । घोड्यावरी बैसुनी ॥ ५५ ॥ उठा चावडींत बसूं आपि । जमवून चार चौघजि
। येतां तो स्वार होऊन । उतरवूं त्यास खालीं ॥ ५६ ॥ कशास धरा त्याची भीड । त्यानें काय आपली ठे वली
चाड । गोहवदाचा घेऊहन कड । डाव आपला नाहशला ॥ ५७ ॥ वेसकर त्याचे होत सोयरे । त्यांनींच केलें

इतकें बरें । पाहू ं त्यांचें पुढें सारें । करूं एकेक हे ॥ ५८ ॥ मग उठले पाटील कुळकिी । बैसले चावडींत येउनी
। चारचौघेही जमले झिी । पाहती वाट यशवंताची ॥ ५९ ॥ जिू भरला गांवचा दरबार । कुळकिी त्यांत

मुख्य सरकार । यशवंतराव हा गुन्हे गार । ऐसा प्रकार झालासे ॥ ६० ॥ लोटतांहच घहटका दोन । तो आला

यशवंत अश्वारूढ होऊन । चावडीत पहातां सभाजन । नमन त्यांतें त्या केलें ॥ ६१ ॥ नमन करूनी पुढें
चालला । तों मागें गलबला झाला । उभा करी रे घोडा आपुला । फीर मागें सत्वरी ॥ ६२ ॥ ऐकुहनयां ऐसा

गलबला । यशवंतें घोडा हफरवला । येउनी उभा ठाकला । चावडीसमोर तेधवां ॥ ६३ ॥ काय महििें आपलें ।
कशास मज बोलहवलें । ऐसें यशवंतें पुसतां भले । तों पाटील खवळला ॥ ६४ ॥ उतरा आधीं घोड्यावरून ।
मग बोले आमहांलागून । तों टाकी उडी खालीं त्वरे ने । यशवंतराव ॥ ६५ ॥ पुनः वदे काय महितां । सांगा
आज्ञा काय आतां । येरू महिे जाई तत्वतां । पायीं चालोन गांवांत ॥ ६६ ॥ जोंवरी आहे आमचा जीव । तोंवरी
न चाले ऐसे चाव । आठवुनी जाहतस्वभाव । चालावें हीच आज्ञा ॥ ६७ ॥ पाटलाचें हे क्रोधवचन । झोंबलें

यशवंतरावा पूिप । तरी करुनी आत्मसंयमन । मनी हवचार मन केला ॥ ६८ ॥ माझा कराया मानभंग । मांडला

असे हा रंग । सूडाचें तों यांत अंग । मुख्यत्वे हदसतें ॥ ६९ ॥ मग बोले उघड त्वरें । तुमही महिता पाटील खरें ।

अनु क्रमणिका

पि मी नव्हे महार बरें । पहा हवचारें शोधुनी ॥ ७० ॥ जो असेल तुमचा महार । तयावरी चालवा अहधकार ।
मजवरी चालवाया आधार । तुमहांसी नसेहच ॥ ७१ ॥ तुमही दु सऱ्याचें ऐकुनी । कां घेतां बोटें ठें चुनी ।

असत्तयाचा अहभमानी । पावे दु ःख शेवटी ॥ ७२ ॥ मी सांहडलें महारपि । याहच जाचास कंटाळू न । तें कां न
कळावें तुमहा अझून । नवल मला वाटतें ॥ ७३ ॥ तुमचा महिवूहन राहे महार । जरी त्याचा शुद्ध आचार । तरी

तो नव्हे ची थोर । तुमहांहूहन सवपथा ॥ ७४ ॥ ऐशी तुमची दृढ भावना । तेिेंहच झाली आमची हे लना । ती न
सोसवे आतां कोिा । बलात्कार तरी कां ॥ ७५ ॥ मला महितां तुमही महार । परी आहां आपिही भटाचे महार
। शोधुहन पहा आपुले अंतर । सत्य की असत्य ॥ ७६ ॥ मी सांहडलें महारपि । तसेहच सांडा आपि । हीच

हवनंती तुमहालागून । बसतों आतां घोड्यावरी ॥ ७७ ॥ ऐसे बोलु नी घोड्यावर । यशवंतराव झाला स्वार । तों
कुळकण्यानें दावुनी कर । पाटलाते खु िहवलें ॥ ७८ ॥ जैसा कळसूत्री बाहु ला । सुत्र ओहढतां नाचे आगळा ।

तसा पाटील धांवला । यशवंतरावाकडे ॥ ७९ ॥ सवेंहच उठले दोघेजि । जे कुळकिीमंत्रे भारले पूिप । तयांनीं
धहरला लगाम ओढू न । महाक्रोधें ते वेळां ॥ ८० ॥ यशवंतराव प्रसंग ओळखुनी । उतरला घोड्यावरुनी ।
आल्या मागानें तत्ििीं । जातां झाला स्वगृहीं ॥ ८१ ॥ मागुनी सोडलें त्याचें घोडे । तें उधळलें भलतीकडे ।

पाटील कुळकिी घराकडे । जाते झाले सवपही ॥ ८२ ॥ नं तर गेली ही वाता । गोहवदरावाच्या किी तत्वतां ।
झाले दु ःख तयाच्या हचत्ता । जिो त्यातेंच आपमाहनलें ॥ ८३ ॥ धरुहनयां अश्व त्वहरत । गेला यशवंतरावाप्रत ।
घडले ली ऐहकली मात । झाला दु हित मनामध्यें ॥ ८४ ॥ असो लोटले दोन हदवस । तो अकस्मात । दु गाजीस
। सुटला हु कूम खास । कचेरीस व्हावें हजर ॥ ८५ ॥ न्यायाधीशें हवचारतां स्पष्ट । दु गाजीस हदसलें अहनष्ट ।

कुळकण्याच्या हवचारें दु ष्ट । व्यथप मी वागलों ॥ ८६ ॥ कुळकण्याच्या हवचारें करून । मी अपराध केला पूिप ।

पाचाहरलें मग पंतालागून । न्यायाधीशें ते वेळीं ॥ ८७ ॥ न्यायाधीशें हवचारतां स्पष्ट । कुळकिी हनसटला नीट ।
मी कशास पाहू ं फूट । लावालावी करूनी ॥ ८८ ॥ मीं न सांहगतलें कुिा कांहीं । मला माहीत कांही नाहीं ।

यशवंतराव समि, त्यांही । सत्य सत्य सांगावें ॥ ८९ ॥ यशवंतरावें सांहगतलें । सत्य सत्य जे वतपलें ।
न्यायाधीशें ठरहवलें । अपराधी पाटील ॥ ९० ॥ पंचवीस रुपये दं ड मग । न्यायाधीशें केला सवेग । पाटलाच्या

आंगाची आग । ऐकतांची झाली ॥ ९१ ॥ परी तयानें दं ड हदला । अधोवदनें गृहों गेला ।

कुळकिीग्रहअदभूतलीला । पहातां झाला चहकत ॥ ९२ ॥ मग महिे आपुल्या मनांत । धन्य हे कुळकिी चहरत
। अनंतरूपी कल्पनातीत । नमन तया सदा असो ॥ ९३ ॥ असो मागील कथानु सध
ं ान । सहजीं झाला ओटा

पूिप । त्यावरी गोहवदराव बैसून । हा अध्याय हनत्य वाची ॥ ९४ ॥ हे गोहवदराव आख्यान । आदरे कहरतां श्रवि
। परबुद्धी मुढ जन । येती शुद्धीवरी ॥ ९५ ॥ [दु सऱ्याचें ऐकिाऱ्या पाटलांनीं हा ऐकल्यास.] परबुहद्ध वाटले

ऐकतां । त्याची हरे कुळकिी-व्यथा । गृहीं नांदेल सत्य शांतता । लीलाश्रवि न सोडावें ॥ ९६ ॥ हनत्य ऐकतां
आख्यान । झडे ल बुद्धीचें मंदपि । गेले ज्ञान ये हफरून । होई हवलिि तो एक ॥ ९७ ॥ कपटी भाषि मोहक

बोलिें । खोट्या स्तुतीस सहज भुलिें । एवं दु धपर अनंत हवघ्ने । होय येिे हनरसन ॥ ९८ ॥ हे आख्यान

पंढरपूर दु जे । भावें श्रवि आषाढी जाहिजे । अज्ञानदोष पळतां लाजे । हनष्ठाभीमा पाहतां ॥ ९९ ॥
कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । महाराष्ट्रपुराि दहििखंड । पहरसोत पाटील अखंड । षष्ठोऽध्याय गोड हा ॥
१०० ॥ श्री पाटीलापपिमस्तु ॥ शु भं भवतु ॥

अनु क्रमणिका

अध्याय ७ वा
श्रीग्रामदे वायनमः । जय जय [लोकांत प्रगट न होिाऱ्या गोष्टीरूपी हस्त्रयांस खेळहविारा.]

मुग्धालीलारमिा । [गांवच्या भांडिाची शोभा.] गामकलहभूषिा । [चोहोकडे पाहिारा.] अनंतनेत्रा [खरें

बाजूस ठे विारा.] सत्यदमना । नमन तूतें सदा असो ॥ १ ॥ [ज्याच्या लीलारूपी रत्नांला अंत नाही, असा
समुद्र.] अनंतकोटीलीलारत्नाकरा । [लबाडलु च्चांस धीर दे िारा.] कुहटलखलबलाधारा । [आशा वासना

यांचा नवरा.] आशावासनाहप्रयकरा । [कधीं उघड तर कधीं झांकून, असा गांवचा मालक.] अस्पष्टस्पष्टा
ग्रामपते ॥ २ ॥ गांव जिो तळें सुंदर ॥ कुळें त्यांत जळचरें अपार । कुळकिी हा चतुर धीवर । जाळें फेंकी

लीले चें ॥ ३ ॥ रुहचरनगरी एक सुशीळ । धोंडू नामें मया पांचाळ । [जु न्या सनगांना नीट करिे.] हखळापाचर
करूहन काळ । आनंदे क्रमीतसे ॥ ४ ॥ पांचाळ हे पूवीचे ब्राह्मि । मनु मया त्वष्टा हशल्पी जाि । पांच वा दै वज्ञ
पूिप । नांवें त्यांची हीं अशीं ॥ ५ ॥ यांच्या नांवाचा दु सरा प्रचार । लोहार सुतार कांसार । पाथरवट आहि
सोनार । नांवें लौकीक ही ॥ ६ ॥ हभन्न व्यवसाय हे कहरती । परी ब्राह्मि ह्मिवती । पूवीची ही प्रहसद्ध रीती ।

पहा ग्रंथी शोधुनी ॥ ७ ॥ या पांचांच्या अंगेकरून पंचांग झालें हनमाि । याशीं ग्रंथांतरी प्रमाि । माहीत सवांस

आहे हच ॥ ८ ॥ जे इराि दे शांतून । भटकत आले धहटगि । ते महा धूतप, पांचालां ढकलू न । झाले ब्राह्मि

येथचे ॥ ९ ॥ असो धोंडू पांचाळ ब्राह्मि । सदा वते स्वधमा धरून । लग्न गंधवप शांहत आहदकरून । करी हवहध
स्वहस्तें ॥ १० ॥ ऐसा तो स्वधमपहनष्ठ । परी ग्रामजोशाशीं आलें हवतुष्ट । पूज्याद्रव्य दहििा यथेष्ट । न हमळे

ह्मिुहन ॥ ११ ॥ ग्रामजोशाचा प्रत्यि जांवई । रुहचर नगरीचा कुळकिी सवाई । नाम त्याचें शेषशाई ।

सहस्त्रानन दु सरा ॥ १२ ॥ कुळकिी जयाचा जामात । तया हवघ्नें कैंची बाधत । मग रुहचर नगरीच्या जोशीप्रत
। कोि समथप छळाया ॥ १३ ॥ धोंडू जातीचा सुतार । त्यानें तासिें लांकडें चार । परी तो कहथतो शास्त्रसार ।

गांवामाजी सकलांतें ॥ १४ ॥ त्याचे ऐकुनी ग्रामजन । कहरती हवहध स्वहस्तेंसंपूिप । न ठे हवती मध्यस्थाचे

कारि । अनथप थोर मांहडला ॥ १५ ॥ तयाच्या प्रयत्नेंकरून । बुडालें माझे उत्पन्न । समथप जामात तुह्मी असून

। कां न लक्ष्य तरी इकडे ॥ १६ ॥ ऐकुनी सासऱ्याचा हवलाप । कुळकण्यासी आला संताप । धोंडू चे भरे ल कैंसें
माप । ऐसें तया जाहलें ॥ १७ ॥ सासऱ्यासी दे ऊन धीर । धोंडू च्या नांवे चावुनी अधर । मग केला मनीं हवचार ।
लीला दावूं तयाला ॥ १८ ॥ कुळकण्याची लीला गहन । जी ग्रामकलाचें आहदकारि । अंत न कळे

ब्रह्मयालागून । मानवाचा पाड काय ॥ १९ ॥ धोंडू च्या हवचारें करून । गांवांत वागती कोि कोि । तें कुलकिी
घे समजून । मग हवदान मांहडले ॥ २० ॥ धोंडू शीं गोड गोड बोलिें । तैसेहच चौघाशी वागिें । लीलामायेचें

मांहडलें खेळिें । कुळकिी ब्रह्में ॥ २१ ॥ जे धोंडू च्या हवचारे । चौघे वागत हनघारें । तयाशीं कपट प्रकारें । दावी

प्रेम कुळकिी ॥ २२ ॥ गोड बोलू नी शांहत धरूनी । प्रेम दावुहन आश्रय दे उनी । घेतलीं शत्रूचीं मनें ओढु नी ।

लीला त्याची अतक्यप ॥ २३ ॥ शेतकरी हे भोळे सहज । बळीरायाचे केवळ वंशज । वामन-कपटाचा उमज ।
त्यांना केवीं पडावा ॥ २४ ॥ कुळकण्याचें गोड भाषि । जें इंद्राविाहू न मोहक पूिप । अजाि जन तया भुलून ।

दु ःखी होती शेवटीं ॥ २५ ॥ कुळकण्या वाग्जाळें । घेतलीं ओढु नी बळीराज–बाळें । नवल वतपलें ते वेळें । श्रोतीं
व्हावें सावधान ॥ २६ ॥ सारावसुलीचा समय येतां । तों बोलावुहन कुळां समस्ता । आज उद्ां ह्मितां ह्मितां ।

वसूल केला बराहच ॥ २७ ॥ कोिा हदली पावती । कोिा बोळहवलें आहशवादावरती । आज उद्ां एवंरीहत ।
हनवाहरले सवपही ॥ २८ ॥ शेतकरी अज्ञ जन । त्यांना कैचें तारतमय ज्ञान । कुळकिी ह्मितां पोंचलें पूिप ।

उठू हन जाती हवश्वासें ॥ २९ ॥ ऐशा भोळ्यांचें भोळे पि । आहि साधुनी कालानुसंधान । मग दावी लीला गहन ।
कुळकिी–ग्रह अदभुत तो ॥ ३० ॥ पावतीचा आशीवाद घेऊन । कुळें गेलीं जीं गृहालागून । त्यांतहच होते
चौघेजि । अनु यायी धोंडू चे ॥ ३१ ॥ कृपिास सांपडे गत ठे वा । कीं चांचपहडयाचा पेटे हदवा । तसें झालें

कुळकिीजीवा । वसूल हातीं येतांहच ॥ ३२ ॥ कुळकिीलीलासंदभप गहन । उकहलतां न उकले पूिप । जेथें
अहधकारीही धहरती मौन । ऐशी कठीि लीला ती ॥ ३३ ॥ यंदाचें पीक नाहीं बरें । असें पाहु नी सरकारें । सारा
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तहकूब हनधारें । केला असे सवपस्वी ॥ ३४ ॥ हु कूम ऐसा होता पहहला । परी तो दप्तरींच राहहला । हे तू साधाया

आपला । केला वसूल कुळकण्यानें ॥ ३५ ॥ मग इष्ट हे तू साधतां । पालहटलें त्यानें रूप तत्तवतां । दावाया
लीला भक्तांव । खेळ अतक्यप लीले चे ॥ ३६ ॥ धोंडू चे अनु यायी चौघेजि । ज्यांशीं होतें संघट्टि । तें झालें मग

हशथील पूिप । भहवष्ट्य पुढील जािोहन ॥ ३७ ॥ कुळकण्यानें सावकाश । चौघातें आरंहभला उपदे श । घरीं

जाउनी त्यांच्या हवशेष । चाल वडलांची न सोडावी ॥ ३८ ॥ करीत आले वडील जें । तें पुत्रें केलें पाहहजे । ना

तरी सत्य जाहिजे । कुलांगार जन्मला ॥ ३९ ॥ जो सोडू नी वडलांची चाल । नवीन मागे वते केवळ । तो एक

पाखंडी खल । हनःसंशय जािावा ॥ ४० ॥ सोडु नी आपला आचार । जो करी नाना चार । तो धमपभ्रष्ट मे ल्यावर
। पडे ल नरकीं सत्यहच ॥ ४१ ॥ धोंडू चें आहे पाखंड मत । सहज श्रविेंहह मानव होई पहतत । जरी तें आदरें

श्रवि घडत । पापा पार नसे त्या ॥ ४२ ॥ काय ह्मिे आपुल्या हस्तीं । हवधी करिें ; नको मध्यस्थी । तरी कां
चुकले पंहडत गभस्ती । अज्ञानतमहारक जे ॥ ४३ ॥ ऐसा ऐकुनी कुळकिी–बोध । न बोलतां एकही शद्ब ।
चौघेही उठती स्तबध । हनिायाचे पवपत ॥ ४४ ॥ कुळकण्यानें बोध सतत । केला एक वषपपयंत । तरी न ते

ढळले हकहचत । हनियापासुनी ॥ ४५ ॥ मध्यें कांहीं लोटतां हदन । तों कृत्य आलें एक घडू न । ज्याहचया

योगेंकरून । कुळकिीलीला प्रगटली ॥ ४६ ॥ धोंडू चा एक हशष्ट्य परम । येसाजी हें जयाचें नाम । तयाचें घरीं

लग्नाचा नेम । झाला असे मुलाचा ॥ ४७ ॥ मानपान कीतीधन । जनसेवा ईश्वरभजन । धमाचरि कराया पूिप ।
मध्यस्थ कारि नसेहच ॥ ४८ ॥ पहाया नाटक ललीत । कीं ऐकाया मधुर गीत । कीं भोजन कराया

षड्रसयुक्तर । ते थें दलाल नकोहच ॥ ४९ ॥ साधाया योग कठीि । कीं व्हाया शास्त्रहनपुि । हक आचराया तप

दारुि । दलाल येथें नकोहच ॥ ५० ॥ येथें सदगुरूचें काम । हा हनष्ट्कामाचा आराम । कीं हनलोभाचें धाम ।

धमपममप तेंहच तें ॥ ५१ ॥ धमाधमप ज्यांचा त्यांना । दे तां घेतां नये उसिा । दान भोजन गुरुदहििा या दीनांचा
पाड काय ॥ ५२ ॥ या तत्वानु सार । येसाजीनें करुहन हवचार । लाहवलें लग्न धरुनी धीर । स्वहस्तें पुत्राचें ॥

५३ ॥ इकडे कुळकण्यासी आलें कळू न । बोध केला येसाजीस आपि । तरी न हफरलें त्याचें मन । भाहरलें पूिप

धोंडू नें ॥ ५४ ॥ लग्न लागते वेळीं । कुळकण्यानें जमहवली मंडळी । ज्यांची हशरें तच्चरिकमळीं । लीन सदा
अहत धाकें ॥ ५५ ॥ ऐशी मंडळी मे ळवून । सांहगतलें तया हनिून । ग्रामजोशासी द्ा अनु मोदन । ह्मिेल जें तो
तयाप्रती ॥ ५६ ॥ अवश्य ह्मिुनी उठली मंडळी । मग श्वशु रा ह्मिे [ज्याच्या डोक्यावर कलहाचा हटळाच आहे

असा.] कलहमौळी । आतां तुह्मी जाउहन आगळी । लग्नामध्यें करावी ॥ ५७ ॥ मीही येतों आतां येथें । तुह्मी

ह्मिा समस्तातें । या लग्नाच्या आघातें । माझें वतनझाड तुटेल ॥ ५८ ॥ मग लग्नमंडपी मंडळी समस्त ।

एकामागें एक येऊहन बैसत । मागाहु हन आले कुळकिी डोलत । हळु हळु ते ठायीं ॥ ५९ ॥ मग पुढें सरुनी
ग्रामजोशी । धरी जाऊहन अंतःपटाशी । ह्मिें मी नेदी लागूं लग्नाशी । अहधकार तुह्मा काय ॥ ६० ॥ अहो तुह्मी

चारचौघे ग्रामजन । सांगा या वरबापासी समजावून । यानें मांहडला अधमप पूिप । कसें तुह्मा पहावते ॥ ६१ ॥
ब्राह्मिावीि धमपहवधी । होतात कां कधीं । सांगा तुह्मी कृपाहनधी मायबाप दीनांचे ॥ ६२ ॥ मी गांवचा गरीब
ब्राह्मि । तुह्या सवांचें बालक अजाि । न व्हा यावरी हनष्ठूर आपि । बोला कोिी धमपन्यायें ॥ ६३ ॥ सत्य सत्य

आपुलें वचन । गजपत उठले ऐसे कांहीं जाि । जे कुळकिीबोधें बोहधले पूिप । मंडपीं बैसले होते ते ॥ ६४ ॥
भाऊबंद हवघ्नसंतोषी । हे वख
े ोर दीघपद्वेषी । ते सवप भटपिासी । धरूहन बोलूं लागले ॥ ६५ ॥ एक ह्मिे हें

पाखंडमत । ह्मिे दु सरा ही कलीची मात । हतसरा ह्मिे हे चाळे अदभुत । हनःसंशय धोंडू चे ॥ ६६ ॥ कोिी
याही हवरुद्ध बोलत । येसाजीचें करिें यथाथप । ग्रामजोशी हा साधाया स्वाथप । दु राग्रह धहरतसे ॥ ६७ ॥ कोिी

ह्मित होऊहन हनभीड । मोडा या भटाची खोड । काय ह्मिुनी याची चाड । हवघ्न आहिलें लग्नांत ॥ ६८ ॥
कोिी ह्मिती द्ाहो गचांडून । काय व्यथपहच धहरलें मौन । हा कोि आपला आहे ह्मिून । भीड याची राहखतां
॥ ६९ ॥ एक ह्मिती हा काय गोंधळ । लग्नघहटका चालली वेळ । हा कोि आह्यांमध्ये खेळ । भटरूपें

अवतरला ॥ ७० ॥ बारा घरचे बाराजि । करूं लागलें प्रवचन । तें कहरतां साग्र विपन । ग्रंथ तरी वाढे ल ॥ ७१

॥ धोंडू चा स्वभाव शांत । थोडे ही न होतां संतप्त । त्यानें उपदे हशलें भटाप्रत । मधुरशद्बें करुहनयां ॥ ७२ ॥ तुह्मी

अनु क्रमणिका

भटजी शहािें चतुर । हा काय मांहडला प्रकार । आहां तुह्मी वतनदार । तरी हवचार करू त्याचा ॥ ७३ ॥ परी

या लग्नाला । तुह्मी करिें अडथळा । हे न शोभे वतनाला । पहा हवचार करूनी ॥ ७४ ॥ ऐसें बोहधलें धोंडू नें
भटा । पहर न हाले तो जागचा खुंटा । भरला तयासी अहभमानाचा ताठा । जामात कुळकिी ह्मिुहनयां ॥ ७५ ॥

येसाजीनेंही तयाप्रती । उपदे हशलें नानारीती । परी नु मजे मूढमती । अंतःपटा सोडीना ॥ ७६ ॥ आहिक
चारचौघेजि । सभोंवतील सभ्यजन । त्यांहीं बोहधलें सुहवचारें करून । परी व्यथप अवघेंहच ॥ ७७ ॥

कुळकण्याचा सासरा ह्मिुनी । प्रार्मथती तया नम्र वचनीं । तें तो न मानीच मनीं । जल्पूं लागला अहंभावे ॥ ७८
॥ माझा मानपान गुरुदहििा । मी न हाले हच घेतल्याहवना । दे वांनींही आह्मा ब्राह्मिा । मानपान हदला असे ॥

७९ ॥ मग वरबापें कुळकण्याप्रती । मध्यस्थीस्तव केली हवनंहत । परी कुळकिी कलह मूर्मत । तडजोड तया

केवीं आवडे ऐंसी ॥ ८० ॥ कुळकिी मग दोन्ही हात । कानावरी ठे वुहन त्वहरत । उच्चस्वरें सवां ह्मित । यांत

कळे ना मज कांहीं ॥ ८१ ॥ मज हदसतो यांत अधमप । हवहधहक्रया नव्हे शूद्रकमप । काय सांगू अहधक ममप । व्यथप
हजव्हा हशिवुनी ॥ ८२ ॥ मागुहन आले चालत । तीहच पुढें आचरिें धमपरीत । एवढे हच मज समजत । तुमचें

कमप तुह्मांसी ॥ ८३ ॥ कुळकण्याचें ऐकुहन भाषि । भटा आलें अहधक स्फुरि । वधूवरांमध्यें हशरून । अहधक
जल्पू लागला ॥ ८४ ॥ धोंडू नें केला मग हवचार । हदसतो यांत कुळकिी लीलाधार । हें न हमटे करूहन
सामोपचार । कळलें साचार अंतस्थ ॥ ८५ ॥ मग धोंडू नें वर हात करूनी । आज्ञाहपलें हशष्ट्यालागूहन । लावा

लग्न मंगळ ह्मिुनी । काय आतां पाहतां ॥ ८६ ॥ आज्ञा होतांहच गुरूची ऐशी । उत्साह आला हशष्ट्यगिाशी ।

खडबडु हन उठलें महा आवेशी । ह्मिावया मंगल ॥ ८७ ॥ शु भमंगल सावधान । ह्मटलें श्लोकाचे दोन चरि ।
तों मध्येंहच अशु भ लिि । भटें बोंब ठोहकली ॥ ८८ ॥ आपलें न चालें कांहीं आतां । ऐसें पाहु हन भटें तत्वतां ।

तोंडावरी मारुहन हातां । अशु भ शद्बें बोंबलला ॥ ८९ ॥ तया वाटलें उपायें या । कोिा येईल माझी दया । गरीब
ब्राह्मि ह्मिुहनयां । दििा मज दे तील ॥ ९० ॥ पहर तयाचा तकप चुकला । मंडपीं एकहच झाला गलबला । जो

तो धावे भटा बघण्याला । झालें काय ह्मिुनी ॥ ९१ ॥ भटा न डसला हवचूसाप । कीं कोिी न हदला हशव्याशाप
। तो सोंयेंहच ओरडला आपोआप । द्वे षबुहद्ध धरूनी ॥ ९२ ॥ ऐसें कळतांहच वधूच्यां बापा । सीमा नु रली तयाचे

कोपा । ओठ चाहवत धांवला मंडपा । कृतांत दु सरा होउनी ॥ ९३ ॥ सवेंहच धरूनी भटाची मान । गचांडुहन

लोटला मंडपांतून । हां हां कहरती कांहींजि । वधूबापासी तेधवां ॥ ९४ ॥ पहर तो होउहन अनावर । घेतां
झाला भटाचा समाचार । कुळकण्याहद लहान थोर । ब्राह्मि पार पळाले ॥ ९५ ॥ कुळकण्याची जोडाचंची ।

कुिाची राहहली डबी तपहकरीची । कुिी टाहकली कोकी हशरीची । गडबड ऐसी जहाली ॥ ९६ ॥ ग्रामभटें ही

तदनंतर । कण्हत कुंथत गांहठलें घर । पहर हशव्याशापांचा भडीमार । चालूं होता मुखानें ॥ ९७ ॥ मग

यथाहवहध लागलें लग्न । रात्रौ झालें ग्रामभोजन । ती उत्तम संहध साधून । केला उपदे श धोंडू नें ॥ ९८ ॥ आहां
तुह्मी सज्जन चतुर । पाहहला आजी लग्नप्रकार । भटब्राह्मिांचा बलात्कार । परांवर कैसा तो ॥ ९९ ॥ आमुचें

द्रव्य आमुचें लग्न । आमुचा हवधी स्वाहमत्व पूिप । त्यांत सांगा काय कारि । बलात्काराचें ॥ १०० ॥ भट
ह्मिती आमुचें वतन । दििा घेिें बलात्कार करून । धमपहवधी आह्याहवि । कहरतां कोिी नये ॥ १ ॥ परंतु हा
वृथाहभमान । सत्य न यांत अिुप्रमाि । घेिें दे िें दििा दान । अवलं बून दात्यावरी ॥ २ ॥ बलात्कारें ह्मिहविें

गुरू । हक बलात्कारें दाहविें अहधकारु । हा केवळ असे अहवचारु । धूतप जनाचा ॥ ३ ॥ हशष्ट्य हवहध स्वयें

कहरतां । गुरू धरी तयाचे हाता । यास गुरुहशष्ट्य संबंध ह्मितां । अनथप मजला हदसतो ॥ ४ ॥ गुरुहशष्ट्यांची

नव्हे जाहत । हक नव्हे त्यांची हभन्न उत्पहत्त । हशष्ट्य तेहच गुरू होती । ज्ञानसोपान चढु हनयां ॥ ५ ॥ हशष्ट्यांहीं
करिें अहर्मनश कष्ट । गुरूंनीं भोगिें सुख यथेष्ट । हाहच गुरूहशष्ट्यसंबध
ं हदसे स्पष्ट । आपिासी सांप्रत ॥ ६ ॥
आह्यां गुरूचा चालाया चहरताथप । हशष्ट्योत्पहत्त होय यथाथप । कीं हें ईश्वरी कृत्यहच साथप । कोि अनथप ह्मिे
यासी ॥ ७ ॥ आमुच्या मध्यस्थीवीि । हवहध न होय शु द्ध जाि । जल्पती साहभमान । धमपगुरू आमुचे ॥ ८ ॥ बरें

आमुचें दै व थोर । यांनीं न घेतला अहधक अहधकार । थांबले प्रकरि मध्यस्थीवर । बरवें इतुकें जाहलें ॥ ९ ॥
ना तरी हे ऐसें ह्मिती । मुलगा झाला तुह्मांप्रती । करी लग्न त्याचें हनहिती । अमुक अमुक वषांत ॥ ११० ॥

अनु क्रमणिका

जरी न घडे ऐसें त्वहरत । तरी करूं बहहष्ट्कृत । मग न होय मरे पयंत । लग्न तुमच्या मुलाचें ॥ ११ ॥ कोिीं बांधूं
ह्मितां घर । त्याशीं हे लावते [नोटीस.] सूचनापत्र । मासांत अमुक बांधला तर । वास्तुशांहत करूं आह्मी ॥

१२ ॥ कीं घाहलतां ऐसें गोड भोजन । कीं दे तां वरी अमुक दान । तरी करू [हु कूम.] आज्ञाप्रमाि ।
नवगृहप्रवेशा ॥ १३ ॥ नातरी नवगृहीं तुह्मा । प्रवेशीतां नये कामा । मोहडतां आमुच्या आज्ञाधमा । शासनपात्र

व्हाल ॥ १४ ॥ ह्मिेल कोिी नववधूशी । घेऊं भेटी इच्छे ऐशी । तरी तया धरुहन केशीं । धमपगुरू वदतील ॥ १५
॥ अरे अधमा धमपभ्रष्टा । धमपद्रोही हक्रयानष्टा । हवचारल्याहवि आह्मां भटां । प्रथम भेटी घेशी कां ॥ १६ ॥
आमुची हदल्याहवि दििा । तुज आज्ञा नोहे आहलगना । आधीं दे ई आमुच्या हरिा । ह्मिे ललना मग आपुली

॥ १७ ॥ जरी अवमाहनशा आमुचें वचन । तरी स्वगाहु नी होशील पतन । हनियें नरकी जाि । ब्रह्मवाक्य अढळ
हें ॥ १८ ॥ स्वगप मृत्यूचे आह्मी अडते । सोडु हन आमच्या अनु मोदनातें । कोिाचेंही गमनागमन इहपर येथें । न

घडे ची कल्पांती ॥ १९ ॥ ज्यासी मरिें स्वधमांत । कीं जाऊं इच्छी जो स्वगाप्रत । त्यानें आपुलें [भटांच्या

ह्मिण्याप्रमािे] भट्टोक्त । मरिातें हचतावें ॥ १२० ॥ हवहध कराया आह्मां सवड । आहे पाहु हन मरे जो सु घड ।
पुरहवतां वरी दििेचें कोड । काय अवघड स्वगप तया ॥ २१ ॥ ऐहशया प्रकारें अटी घालू न । हलहहती भटें जरी

पुराि । तरी आमचे आज कोि । झाले असते हधडवडे ॥ २२ ॥ जरी हें टळलें हवघ्न मोठें । उरलें त्या न ह्मिा

धाकटें । कहरती थोरांचा अपमान भटें । दावुहनयां धमपरूढी ॥ २३ ॥ असो ऐसें समस्तांप्रत । बोहधलें धोंडू ने

यथोहचत । शंकोपशंका हनवारीहत । दृष्टांत चातुये तेधवा ॥ २४ ॥ इकडे कुळकिी आहि ग्रामजोशी । स्वस्थ
बैसले घराशीं । जिो न घडले नवल हवशेषीं । कांहीं एक गांवांत ॥ २५ ॥ मग लोटतां वषप जाि । सरकारांतुहन
आलें हलहू न । यंदा आहे पीक पूिप । सालगुदस्त वसूल घ्यावा ॥ २६ ॥ धोंडू चे हशष्ट्य चवघे । येसाजीसहहत ते

अवघे । सारा दे उहन पावती न घे । प्रत्ये क तो यांतील ॥ २७ ॥ कुळकण्यानें केल तगादा । गुदस्तसारा करावा
आदा । चौघेही प्रवतपले वादा । हदला सारा गतवषी ह्मिुनी ॥ २८ ॥ पावती नाहीं एकाही जवळ । मध्यें गेला

बराहच काळ । चौघे घेती कुळकण्यावर आळ । झाले हें हच गांवांत ॥ २९ ॥ मग केला धोंडू नें हवचार ।

कुळकण्याच्या हवश्वासावर । हशष्ट्य आपले बुडाले पार । वाद व्यथपहच आतां का ॥ ३० ॥ त्यांनें जाउहन

चौघांच्या घरां । सांहगतलें आधीं सारा भरा । अनु भवाची खरे दी करा । गांठ पदरा दृढ बांधा ॥ ३१ ॥ आज्ञांहकत

चौघेजि । गुरुशबद माहनती प्राि । भहरला सारा पत्येकीं पूिप । घे तल्या पावत्या अनुभवाच्या ॥ ३२ ॥ सातवा
अध्याय सत्यहच केवळ । ज्यानें पारायिीं घातला वेळ । त्यानें ताहरले ग्रामजन सकळ । जे पावतीहवना न दे त

सारा ॥ ३३ ॥ कीं हा अध्याय मंत्रघोष । स्मरतांहच हनरसे ग्रामदोष । हमधे कपटी हपशाच्चेंव हवशेष । स्पशूप न शके

कालत्रयीं ॥ ३४ ॥ [दीन जनांचीं आंतडीं फाडिारा–हसह.] दीनजनहवदारकमृगेंद्र । [कपटांच्या लहरी

उसळत आहे त असा लीलांचा जिू समुद्रच.] कपटलहरीलीलासमुद्र । तो कुळकिी [गांवचा चंद्र.]
ग्रामचंद्र । [गांवचा गुरु.] ग्रामगुरु [गांवाचा आत्मा.] ग्रामात्मा ॥ ३५ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड ।
महाराष्ट्रपुराि दहििखंड । पहरसोत पाटील अखंड । सप्तरमोऽध्याय गोड हा ॥ १३६ ॥ श्रीपाटीलापपिमस्तु.
———

अनु क्रमणिका

अध्याय ८ वा
ग्रामदे वाय नमः ॥ जय जय

[द्रव्य पाहू न ज्याला आनंद होतो.]

द्रव्यानंदमूती ।

[गांवास अगदीं दे वाप्रमािे पूज्य.]

ग्रामवंद् तूं भोळा चक्रवती । मानवरूप येसाजीप्रती । अगाध लीला दाहवली ॥ १ ॥ तुहझया बळें
सोडिार.]

[गांवास व्यापून

ग्रामव्यापका । महतमंद आह्मा बालकां । तव लीलाकथनाहदका । येवो शहक्त विाया ॥ २ ॥ आह्मी पंगू

थोटे मुके । तव बळें बोलूं चालू नेटकें । श्रोते वक्ते तुझीं बालकें । लीलामाये सवप हीं ॥ ३ ॥ पुण्य दे शीं प्रहसद्ध
गांव । भोळापूर तयाचें नांव । गुंडोपंत ते थील राव ।

[गांवाचा गुरु.]

ग्रामाचायप कुळकिी ॥ ४ ॥ भोळापूरचे

ग्रामजन । भोळे हच अवघेजि । रुपयाचे पैसे हकती पूिप । हें तों त्या न कळे हच ॥ ५ ॥ लोकसंख्या पांचशावर ।
परी अवघे हनरिर । एक कुळकिी सोडु हन इतर । हद्वपाद पशु केवळ ॥ ६ ॥ कुळकण्याचें थोर दै व । ह्मिुहन
भोळापूर ऐसा गांव । गुंडोपंता लाभला अपूवप । पुण्यबळें पूवीच्या ॥ ७ ॥ पूवीचें पुण्य संहचत । ज्यांशी न मान्य
हकहचत । त्यांनीं आपलें हचत्त । आंवरावें ििभरी ॥ ८ ॥ पूवप जन्मीं गुंडोपंत । होते तालु का कचेरींत । पट्टे वाले

नांव अदभुत । पहरहचत जे कां सवांस ॥ ९ ॥ अहधकाऱ्यांतें ठे वुहन संतुष्ट । साहधत आपुलें सदा इष्ट । कोिामध्यें

मग पडो हवतुष्ट । इकडे दृहष्ट नसेहच ॥ १० ॥ ऐहशया प्रकारें करून । द्रव्य सांठहवलें घागरी भरून । कधीं न
खर्मचली पोटालागून । कवडी एक त्यांतील एक ॥ ११ ॥ घरचा खचप समग्र । काढीत ते हफरतीवर । लु गडे

चोळी आहि धोतर । हें हह ऐसेंहच हमळवीत ॥ १२ ॥ सि येवो लहान मोठा । हमष्टान्न न हमळे कुिाचे पोटा ।
मुलालें करांनी आटाहपटा । केला जरी रडू नी ॥ १३ ॥ बायको रुसूहन माहे रीं । मुलांसह जाय जरी । तरी हे

आनंदे अंतरी । ह्मित वांचले दोन आिे ॥ १४ ॥ ऐसे हे कृपिवर । कीती गेली दू रवर । कवडी कवडी करूहन

अपार । धन सांठहवलें घरांत ॥ १५ ॥ कोिे एके हदवशीं अकस्मात । चोर हशरले घरांत । पट्टे वाले होतें झोपेंत ।
ऐन रात्र दोनप्रहर ॥ १६ ॥ दोघांनीं धहरले दोन्ही कर । एक बैसला उरावर । बोळा दे ऊहन मुखीं भरपूर । ह्मिूं
लागले तयासी ॥ १७ ॥ अरे कृपिा पट्टे वाल्या ॥ घागरी कोठे रे ठे हवल्या । दावी गृहस्था भल्या । ना तरी प्रािा

मुकशील ॥ १८ ॥ पट्टे वाले झाले भयभीत । करूहनयां हस्तसंकेत । ह्मिूं लागले चोरांप्रत । पडतों पाया मज

सोडा ॥ १९ ॥ येरू ह्मिती दरडावून । दावी मूढा आधी धन । मग आमुच्या पायां पडू न । करी मुक्तता आपुली
॥ २० ॥ आह्मी काहढतों मुखींचा बोळा । परी करूं नको गलबला । ना तरी कापू गळा । बघ ही हातीं कुऱ्हाड ॥

२१ ॥ पट्टे वाले थरथर कांपत । मलमूत्र हवसजपन कहरत । हवनवूं लागले चोराप्रत । अश्रुधारा सोडू नी ॥ २२ ॥
मग चोरें केलें तोंड मोकळें । ओंठ चाहवत तािुहन डोळे । बोलूं लागले ते वेळे । कृतांत पुतळे चौघेही ॥ २३ ॥
मशाली पुढें करून । भाजू ह्मिती चौघेजि । दावी दावी रे सत्वर धन । तरी प्राि वांचेल ॥ २४ ॥ कृपिाचें

धन । जें प्रािाहु हन हप्रय जाि । तें स्वहस्तें करून । दे ववेल कसें परासी ॥ २५ ॥ धन हें हच ज्याचें कलत्र । धन
हें हच ज्याचा हमत्र । धन हें हच ज्याचा पुत्र । प्रेम सवपत्र धन हें हच ॥ २६ ॥ धन हाहच ज्याचा दे व । धन हाहच

ज्याचा भाव । धन हाहच ज्याचा जीव । जीवनीं मासा जैसा कीं ॥ २७ ॥ हवभक्त॥ कहरतां धन कृपि । वांचेल

केवीं कृपिप्राि । कीं कृपिप्राि असतां पूिप । धन केवीं सोडी तया ॥ २८ ॥ चोरें केलें उपाय नाना । परी

कृपिें न दाहवलें धना । मग चोरांहचया ध्याना । युहक्तव एक आली ॥ २९ ॥ त्यांनी करूहनयां फांस ।

अडकहवला तयाचे गळ्यास । धाकें तरी या आह्मांस । धन हमळे ल ह्मिुनी ॥ ३० ॥ परी पट्टे वाला महा कृपि ।
त्यानें न दाहवलें तरी धन । तों सहहज ओहढतां फांस जाि । गेला प्राि हनघोनी ॥ ३१ ॥ प्राि जातां हशव अिरें

। अस्फुट उच्चाहरलीं कृपिवरें । तों हशवदू तें येउहन सत्वरें । नेला आत्मा कैलासीं ॥ ३२ ॥ इकडे चोरांनीं

कले वर । पांघरुिें घालु हन भरपूर । हनजहवलें नीट भूमीवर । जिो हनद्राहच लागली ॥ ३३ ॥ मग समग्र घर
धुंहडलें । खिखिुहनयां पाहहलें । धनाचे ठे वे घेऊहन भले । जाते झाले चौघेही ॥ ३४ ॥ इकडे कृपिासी

हशवदू तें । नेलें ओडू न कैलासातें । कृपिे धांवुहन त्वरें ते थें । हशवपद धहरलें दृढ करीं ॥ ३५ ॥ स्फुंदोस्फुंदोन

रडू नी । नयनजल ओहतलें चरिीं । द्रव्यहवरह कीं हशवप्रेम ह्मिुनी । हें तों त्यासहच ठाऊक ॥ ३६ ॥ भोळासांभ
सदाहशव । द्रवला मनीं दयािपव । वदतां झाला दे वाहधदे व । माग तरी काय हवें ॥ ३७ ॥ येरू ह्मिे हगरजावरा ।
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कैलासनाथा गंगाधरा । हे सदाहशवा महे श्वरा । काय मागूं न सुचे मज ॥ ३८ ॥ मी याचकचातक दीन । तूं दे वा
थोर दयाधन । वषीं अभय हबदू दोन । माझें धन मज हमळो ॥ ३९ ॥ मी मृत्युलोकीं असतां दे वा । हशव हशव

ह्मिुहन सांठहवला ठे वा । ठे वा नव्हे त्या माझ्या जीवा । तस्करें हरि केलें पैं ॥ ४० ॥ तरी तें माझें मज धन ।
होय प्राप्त जेिें करून । दे ई ऐसें वरदान । चंद्रशेखरा नीलकंठा ॥ ४१ ॥ ऐहसया प्रकारें कृपिवरें । करुिा

भाहकली करुिस्वरें । महादे वें उचलु हन हनजकरें । ‘तथास्तु’ ह्मटलें मग ॥ ४२ ॥ ते व्हां पुनः पावपतीपती ।

वदता झाला कृपिाप्रती । धरी वत्सा शबद हचत्तीं । हहताहहत उमजोनी ॥ ४३ ॥ मज समजला तव मानस ।
प्रबळ तव द्रव्याशा हवशेष । हतचे पुढें उिा कैलास । वैकुंठाहद सवपही ॥ ४४ ॥ तुह्मा ब्राह्मिांचा द्रव्यशोष । न

पावला आझुनी संतोष । तो उत्तरोत्तर वाढे हच हवशेष । नु रें शेष तयापुढें ॥ ४५ ॥ जन्मापासुहन मरे पयंत । भोजन
धरुनी शयायेसहहत । दान तुह्मां आलें हमळत । मृत्युलोकीं सवपत्र ॥ ४६ ॥ परी तुमचा आशानल । दानघृतें

झाला प्रबल । त्यांच्या ज्वालांही ब्रह्मांडगोल । आह्मांसहहत ग्राहसयेला ॥ ४७ ॥ तुह्मां बोधाया माझें मन । प्रसन्न
नव्हे हच सत्य जाि । ज्यांनीं आमचें भूलोकीं दु कान । द्रव्यास्तव मांहडलें ॥ ४८ ॥ भूलोकींच्या मूढजनांनीं ।

बोध घ्यावा आपुल्या मनीं । यास्तव मी तुजलागोनी । धाहडतों पुनः मृत्युलोकीं ॥ ४९ ॥ जैसें कमप तैसें फळ । हा

तो होय हनयम अढळ । तव कमें अहत अमंगळ । अनु कूळ तया जन्म तुझा ॥ ५० ॥ भूलोकीं एक भोळापूर । गांव
आहे भोळे फार । ते थील होऊहन कुळकिी अपार । धन गृहीं सांठवी ॥ ५१ ॥ ऐहसया प्रकारें गुंडोपंत ।

भोळापुरीं कुळकिी होत । लीला त्यांची पुढें अदभुत । सावधान पहरसावी ॥ ५२ ॥ गुंडोपंता कन्या सुस्वरूप ।
झाली लग्ना अनु रूप । नव्हे ती हचता कन्यास्वरूप । पंतागृहीं अवतरली ॥ ५३ ॥ कन्या येतां दृष्टीपुढें । पंताची
छाती धडधडे । लग्न हहचें नव्हे हवघ्न रोकडें । द्रव्यावरी पातलें ॥ ५४ ॥ द्ावी जरी हे तरुि वरासी । तरी
उठे ल द्रव्यराशी । दे तां कुिा वृद्धासी । लोक तरी हनहदतील ॥ ५५ ॥ ऐसा कहरतां मनीं हवचार । गेले दोन
संवत्सर । कन्या झाली उपवर । पंता नयनीं पहावेना ॥ ५६ ॥ मग पंतें केला हवचार । जग हें होय मांडुळ
साचार । तयाचे नादीं लागतां खापर । हातीं आपुल्या येईल ॥ ५७ ॥ कोिी वंदोत वा हनदोत । आपि पहावें
आपुलें हहत । न खर्मचतां पडे ल हातांत । ऐसें कांहीं करावें ॥ ५८ ॥ ऐसें पाहु हन गुंडोपंतें । गांहठलें एका वृद्ध

वरातें । ज्याचें वय सांठावरतें । नन्ना ह्मिे मानेनें ॥ ५९ ॥ दोन हजार घ्यावे रोख । लग्न करुहन द्ावें सुरेख ।

यावीि मागिें न आिीक । वरपिाचें काहीही ॥ ६० ॥ वाङ्हनिय हतहथहनिय । झाला मुहूते आनंदमय ।
आनंदले पि उभय । भोजन-भाऊ तैसेंहच ॥ ६१ ॥ तरी एका गुंडोपंता । कृपिहृदया लागली हचता । दोन

हजार राखुहन आतां । लग्न कैसें उरकावें ॥ ६२ ॥ जरी केली काटकसर । तरी पाहहजे पांचशांवर । यावीि
साहयाय इतर । ग्रामजनांचे लागेल ॥ ६३ ॥ ऐहशया हचतेंत मग्न होतां । सुचली युहक्त गुड
ं ोपंता । हषपभरें त्यानें
तत्वतां । टाळी ते व्हां वाजहवली ॥ ६४ ॥ मग बोलहवलें एक कूळ । ज्याचा खची हात सढळ । दोन पैसेही तैसे

जवळ । भोळा केवळ स्वभावें ॥ ६५ ॥ त्यासी नेऊनी एकांतीं दू र । गुंडोपंत बोले मधुर । ऐका कारभारी तुह्मी
चतुर । ह्मिूहनयां सांगतों ॥ ६६ ॥ आपल्या गांवचें पहडत रान । सुटावयाचे नंबर तीन । साठ साठ हबघ्यांचा

एकेक पूिप । काळवटीचे चांगले ॥ ६७ ॥ कालहच मला हु कूम आला । कीं द्ावा गांवीं डांगोरा भला । जंगल

सुटतें लागवडीला । सावध व्हावें ग्राहकें ॥ ६८ ॥ परी मी हें वतपमान । गुप्त ठे हवलें राखून । कीं तुह्मां
हवचारल्याहवि । बभ्रा याचा न करावा ॥ ६९ ॥ तुमचे मजवरी उपकार अनंत । ते न हफटे हच या जन्मांत । तरी

व्हावें उतराई हकहच् । ह्मिुहन तुह्मां बोलाहवलें ॥ ७० ॥ ऐशी संधी वारंवार । न येहच साचार । सांगिें कशास
तुह्मां फार । तुह्मी अवघें जाितांहच ॥ ७१ ॥ यावरी ह्मिे कारभारी । तुह्मीच आमुचे कैवारी । आई बाप आप्तस
सोयरीं । तुह्मीच आमचे सवपही ॥ ७२ ॥ बरें तुह्मी मज सांहगतलें । उपकार मजवरी केले । करा काम आधीं

आपुलें । पानसुपारी दे ईन ॥ ७३ ॥ येरू ह्मिे अहवभावें । हें काय भलतें बोलावें । काम तुमचें अवश्य करावें । हा
तो माझा स्वधमप ॥ ७४ ॥ पानसुपारी घेण्यास । स्थळें आहे त अन्य आह्मांस । कृपादृहष्ट तुमची हवशेष । हें हच

आह्मां बहु झालें ॥ ७५ ॥ आतां एक सांगिें राहहलें । काम व्हावया आपुलें । संपादन पाहहजे केलें । प्रेम
हशरस्ते दाराचें ॥ ७६ ॥ त्याचे हातीं सगळें सूत्र । करिें पहवत्रापहवत्र । ह्मिुनी कृपेसी पात्र । झालें पाहहजे
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त्याहचया ॥ ७७ ॥ हु कूम ठे उहन दप्तरांत । कायप साधिें आपुलें त्वहरत । तरी हशरस्तेदाराप्रत । अंहकत केलें

पाहहजे ॥ ७८ ॥ काम पडलें अहत हबकट । केली पाहहजे आतां खटपट । महादे वाची घेतां भेट । नैवद्े तैसाहच
पाहहजे ॥ ७९ ॥ यावरी कारभारी बोलत । करिें असेल जें उहचत । करा तें तुह्मी हनहित । हवचाहरतां यांत
काय ॥ ८० ॥ काय लागेल खचायास । तें मी पुरहवतों तुह्मांस । परी धरूहनयां उल्हास । कायप तडीस न्यावें हें

॥ ८१ ॥ यावरी आिुनी अवसान । गुंडोपंत करी भाषि । मज नको कवडी पूिप । घ्यावें द्ावें परभारें ॥ ८२ ॥
हशरस्ते दाराचे कहनष्ठ बंधु । त्यांचा माझा आहे संबंधु । येथें बोलावुहन तया साधू । कायप आपुलें हनःसंशय ॥ ८३
॥ ते आहलयावरी त्यांना । द्ा वाटे ल ती दििा । यापेिां अहधक आपिा । काय मी बोलावें ॥ ८४ ॥ अवश्य
ह्मिुनी कारभारी त्यातें । जाते झाले हनशगृहातें । मग बोलावुहन गुंडोपंतें । अन्य कुळातें आहिलें ॥ ८५ ॥ तया
नेऊहन तैसेंहच दू र । कहथला तोहच स्वाथप सार । अवश्य ह्मिुनी तेंही सत्वर । जातें झालें गृहातें ॥ ८६ ॥
ऐहसया प्रकारें कुळें दहा । पंतें बोहधलीं चातुये महा । लीला तयाची कैंसी पहा । कल्पनातीत सवपदा ॥ ८७ ॥

लोटतां मग कांहीं हदन । गुड
ं ोपंतें बांहधलें संधान । एका धूतप गृहस्था पढवून । स्वतगृहाशीं आहिलें ॥ ८८ ॥
तया केलें सवप श्रुत । पूवप वृत्त यथास्ट्स्थत । तोही बनला मग त्वहरत । बंधू हशरस्ते दाराचा ॥ ८९ ॥ मग एकेक
कुळा बोलावून । गुंडोपंत हळू हच दु रून । हशरस्ते दाराचा बंधू दावून । कुळालागीं बोलत ॥ ९० ॥ केलें

कारभारी काम तुमचे । हे होत बंधू हशरस्ते दाराचे । भेटा त्यांना काय भेटायाचें । कायप आपुलें घ्या साधुनी ॥

९१ ॥ अवश्य ह्मिूहन कारभारी । गेले तयाच्या पुढारी । रामराम करूहन दु री । हळु हच खालीं बसले ॥ ९२ ॥
मग गुंडोपंत जवळ येऊन । कारभाऱ्याचा पि धरून । कहरते झाले नम्र भाषि । कृहत्रम बंधूशीं तेधवा ॥ ९३ ॥

हे गांवचे कारभारी । मोठे दयाळू सदाचारी । हवचारवंत परोपकारी । ख्याती यांची सवपत्र ॥ ९४ ॥ यांनीं

मजवरी उपकार । केले बहु त आजवर । ते फेडावेत थोडे फार । ह्मिुहन आपिाशीं बोलाहवलें ॥ ९५ ॥ आतां
काय फार सांगून । घ्यावे पन्नास मोजून । घर आपुलेहच समजून । कायप यांचें करावें ॥ ९६ ॥ येरू ह्मिे सोडू नी
हवश्वास । हा आंकडा न शोभे तुह्मांस । येथवरी याया आह्मांस । पन्नास खचा न पुरती ॥ ९७ ॥ मग कारभारी

जोडू हन हात । कृहत्रम बंधूसी हवनहवत । सांगतात जें गुंडोपंत । तेंहच आतां ऐकावें ॥ ९८ ॥ यावरी गुंडोपंतें ।

करूहनयां नेत्रसंकेतें । घ्यावें आतां आटोपतें । ऐसें धूता जािहवलें ॥ ९९ ॥ तें त्यानें घेतां समजून । मग बळें हच
आिुहन आवसान । छे छे यांत न हो कायप पूिप । शंभर तहर पाहहजे ॥ १०० ॥ असो पुढें ठे ऊहन पन्नास ।

कारभारी गेले घरास । मग याहच मागे अन्य कुळास । गुंडोपंतें गाहठलें ॥ १ ॥ ऐहसया युहक्तबळें । रुपये पांचशें
जमहवले । तया धूता कांही हदले । सोंग संपादिी पुरतें ॥ २ ॥ असो लोटतां कांहीं हदन । हनघालें कृपि-

कन्येचें लग्न । ग्रामजनासी दु सरें हवघ्न । मंगलरूपें अवतरलें ॥ ३ ॥ आले आप्त-व्याही जांवई । वऱ्हाडीही
घाई घाई । वाद्ें वाजतीं ठायीं ठायीं । मंगल सूचक स्वरांत ॥ ४ ॥ पहडत रानाची आशाळ कुळें । लग्नकायीं

धांवती बळें । अचाट ओझे जीवा आगळें । अहत उल्हासें उचहलतीं ॥ ५ ॥ प्रत्येकाच्या मनीं हवचार । हमळिार

मज पहडत नंबर । कुळकण्याची दया मजवर । करी हवचार एक आमुचा ॥ ६ ॥ ऐहसया मनोराज्यांत । गकप

कुळें भोळी समस्त । आपापलें मनोगत । प्रगट करी कोिी कोिा ॥ ७ ॥ जो तो धांवे कराया चढ । कीं दावाया
प्रेम दृढ । कोिी न सांगता कामें अवघड । परस्पर कहरती एकसरें ॥ ८ ॥ कोिी दे उहन बैलगाडी । कोिी

दे उहन गडी घोडी । कोिी दे उहन पेंढीकाडी । साहायाय केलें सवांनीं ॥ ९ ॥ न कवडी एकही खर्मचतां ।
लग्नाची झाली पूतपता । आनंद झाला गुंडोपंता । ब्रह्मांडींही मावेना ॥ १० ॥ लग्न होउहन लोटला महहना ।

प्रत्येक कुळ ह्मिे आपल्या मना । आतां हमळतील नंबर आपिा । गडबड गेली लग्नाची ॥ ११ ॥ कुळांनीं ऐसा
कहरतां हवचार । दु सरांही महहना गेला सत्वर । उद्ां येईल हु कूम करार । दे त धीर गुंडोपंत ॥ १२ ॥ मग पंतें

करूहन हवचार । काहढलें एक चोख उत्तर । पुढील वषी नंबर सुटिार । हु कूम ऐसा आलासे ॥ १३ ॥
भोळापुरचे भोळे जन । काय कळे तया लीला गहन । नशीब आमुचें ऐसें वदू न । स्वस्थ घरीं बैसले ॥ १४ ॥ हें

सुरस कृपिाख्यान । वाहचतां घडें धनसंवधपन । कीं हलहहतां ऐकतां जाि । धनरिि सहजहच ॥ १५ ॥ हें

आख्यान जे वाहचत । ते सदा दि कधीं न ठकत । लबाड कपटी ढोंगी धूतप । यांचें कमप तया कळें ॥ १६ ॥ कीं
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हा अध्याय नौका त्यदभुत । प्रेमभहक्त यांसहहत । एकाग्र हचत्तें जो वल्हहवत । तरेल तोहच ग्रामसागरी ॥ १७ ॥
[चांगली.]

‘रुहचरकांहत ग्रामचंद्रा’ ।

[शांत हदसिारा समुद्र.]

शांतरूप ग्रामसमुद्रा । लीला तुझी कृपेिद्रा । न ये तका

कोिाही ॥ १८ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । महाराष्ट्रपुराि दहिि खंड । पहरसोत पाटील अखंड ।
अष्टमोध्याय गोड हा ॥ ११९ ॥ श्री पाटीलापपिमस्तु ॥ शु भं भवतु ॥
———
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अध्याय ९ वा
श्री न्यायदे वताय नमः ॥ जेथें कुळकण्याचा वास । ते थें हवघ्नां न आयास । न्यायनीतीचा करूहन घांस

। ढें कर दे त वरी तो ॥ १ ॥ हवघ्नें टळावया हनहिती । कुळकिीपदीं जो नम्र अती । तया कैंची पुनरावृहत्त । तो

केवळ हवघ्नमय ॥ २ ॥ आंग्लभूपतीच्या राज्यांत । समता ममता वावरत । अन्याय बलात्कारासी पिघात ।
होऊन पडले लु ले ते ॥ ३ ॥ हो का हीन दीन मूढ अती । असो त्यांचें मानधनही हकती । त्यांचा अहभलाष जे

करूं पाहती । त्यांची फजीती शेवटीं ॥ ४ ॥ परंतु जे भ्याड भोळे जन । दाद मागाया हभती पूिप । तयांचेहच होतें
मरि । धूतप कारि ययास ॥ ५ ॥ पवपतप्रांतीं बेलग्राम । कुळकिी येथला हद्वमुख
ं

[दोन तोंड्या]

नाम ।

जोशीपिाचेंही त्याकडे काम । ह्मिूहन नाम हद्वमुख हें ॥ ६ ॥ त्या गांवचा खंडूजी पाटील । हनरिर मनाचा

हनमपळ । भोळे पिाचा पुतळा केवळ । घरीं दाहरद्र्य अठराचें ॥ ७ ॥ गांवचा तो पाटील जरी । खाया न हमळे परी
भाकरी । कहरतां कोिाची मोलमजु री । तरी रात्र पार पडे ॥ ८ ॥ अशी त्याची गृहस्ट्स्थती । स्वभावेंही नम्र अती

। परी एकाच्या नयनाप्रती । खु पों लागला शल्यव् ॥ ९ ॥ त्याच गांवचा बंडूजी कारभारी । खाऊन हपऊन
सुखी घरीं । वतपनें सदाचारी । भाऊबंद खंडूचा ॥ १० ॥ परी तयाशीं हमत्रत्व फार । कुळकण्याचें अहनवार ।
येिें जािें वारंवार । बंडूजीच्या घराला ॥ ११ ॥ जेथें असतीं हशतें । ते थें जमतीं भुतें । हा तो अनु भव सवांतें ।
नलगे सांगिें अहधक ॥ १२ ॥ बंडूजीचें काम कांहीं । असो मग तें कसेंही । कुळकिी करी लवलाही । आशा
पुढील ठे वन
ू ी ॥ १३ ॥ कुळकिी ह्मिे मनांत । दाहरद्र्य आपुलें जाया सत्य । कीं पूिप व्हाया मनींचे हे त । योग्य

घर बंडूचें ॥ १४ ॥ बंडूचें घर साधें भोळें । गांवामध्यें धनें आगळें । दहरद्री मग इतर कुळें । तैसें हें नव्हें हच ॥ १५
॥ हें कुळकण्याचें मनोगत । बंडूजीस काय माहीत । गरीब ब्राह्मि असो घरांत । हें हच एक तया ठावें ॥ १६ ॥
अनाथ दीन कुमार ब्राह्मि ज्याच्या घरीं रात्रंहदन । आनंदानें करी भोजन । त्याच्या पुण्या पार नसे ॥ १७ ॥
हद्वमुख अशीं वचनें खोटीं । बंडूजीशीं बोधी कपटी । दु ष्ट हे तू ज्याच्या पोटीं । आत्महहत साधण्याचा ॥ १८ ॥
बंडूजीशीं पाहु हन एकांत । बोले मग हद्वमुखपंत सारांश । तुह्मी तरी समस्त । श्रोतीं आतां पहरसावा ॥ १९ ॥

ज्याच्या घरीं रात्रंहदस । गरीब ब्राह्मिाचा असे वास । त्याच्या सदनीं प्रवेशण्यास । पापा थारा नसेहच ॥ २० ॥
ब्राह्मिाचें कहरतां लग्न । भस्म होतें महा हवघ्न । जरी मग असला कृतघ्न । दु राचारी दाता तो ॥ २१ ॥

ब्राह्मिा दे तां येथें पैसा । वरी हमळे पवपता ऐसा । द्रव्यराहश प्रचंड खासा । कोि गिी तयातें ॥ २२ ॥ ब्राह्मिा
दे तां वस्त्रदान । पापहशताचें होई हनवारि । जेवीं पडतां सूयपहकरि । दाट धुकें मावळतें ॥ २३ ॥ ब्राह्मिा जो

दे व मानी । अनन्यभावें लागे भजनीं । त्याची चुकली चौऱ्यांशी खािी । हवष्ट्िुपदीं लीन तो ॥ २४ ॥ ब्राह्मिा दे ई

सदा अभय । कदा न दावी तया भय । त्याचें गेलें भवभय । सदा हनभपय जगीं तो ॥ २५ ॥ ऐहशया प्रकारें मधुर
वािी । रात्रंहदन बंडूच्या किीं । हद्वमुख उपदे शी समय पाहु नी । स्वाथप आपुला साधाया ॥ २६ ॥ हद्वमुखा न
कोिी घरीं । आईबाप कीं आप्तसोयरीं । सदा असें बंडूच्या ओसरीं । रात्रंहदन पडू न ॥ २७ ॥ गांवांत घर जरी

तया । मोडकें पडकें गेलें वाया । ििभरीही आंत बैसाया । जागा ते थें नसेहच ॥ २८ ॥ ऐशी त्याची स्ट्स्थहत दु धपर
। ह्मिुहन सोडी न बंडूचें घर । स्तुहत कीर्मत गाऊहन भरपूर । दोनप्रहर टाहळतसे ॥ २९ ॥ आज एकादशी उद्ां
प्रदोष । सत्यनारायि कथा हवशेष । श्राविीसोमवार मलमास । शहनमाहात्मय शहनवारीं ॥ ३० ॥ आज
ग्रंथसमाहप्त उपोषि । उद्ां दििायुक्त ब्राह्मिभोजन । ऋतुशांहत ओटीभरि । हनरूपि ग्रंथाचें ॥ ३१ ॥ ऐसें

प्रहतहदन कांहीं तरी । चालूं असे बंडूच्या घरीं । हद्वमुखाच्या करीं उदरीं । हचता कांहीं नु रेहच ॥ ३२ ॥ दोन्ही वेळ

यथापूिप । हद्वमुखा हमळे भोजनदान । बंडूच्या मनीं गेलें ठसून । ब्राह्मिदान पुण्य हें ॥ ३३ ॥ ऐहशया प्रकारें वषे
दोन । भोजनीं दििीं गेलीं हनघून । हद्वमुखें बांहधलें गृह नूतन । दहििेवरी तेधवा ॥ ३४ ॥ त्याच वषीं
कुळकिपपि । इतरांची पाळी संपून । हद्वमुखा हातीं आलें जाि । कीं नवगृहीं प्रवेशलें ॥ ३५ ॥ हद्वमुखाच्या

आनंदास । मग झालें ठें गिें आकाश । बंडूजी प्रती तो बोले सावकाश । वांकडी मान करुहनयां ॥ ३६ ॥ तुमचे
बहु त उपकार । ते आतां मी फेडिार । तुह्मी माझ्या वचनानु सार । जरी थोडें वागाल ॥ ३७ ॥ बंडूजी हा साधा
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भोळा । अज्ञानाचा केवळ गोळा । कुळकण्याच्या अनंत कळा । काय त्यातें ठाऊक ॥ ३८ ॥ तुह्मी सांगाल तैसें
ऐकेन । हें काय दे वा हवचाहरतां आपि । ऐसें बंडूजी हद्वमुखालागून । अत्यादरें बोलत ॥ ३९ ॥ हद्वमुख दु ष्ट महा

कपटी । कृतघ्नता–हवष तयाचे पोटीं । मधुर बोलिें वहरवहर ओठीं । ग्रामजन भुलवावया ॥ ४० ॥ अशाहचया

संगतीं । बंडूजीची जडली प्रीती । कां न मग अधोगती । दु जपनसंगें करुहनयां ॥ ४१ ॥ संगतीचा प्रभाव ।
साधुसंत गाती अहभनव । दे वापायीं घेउहन धांव । सतसंग मागती ॥ ४२ ॥ ह्मिती नलगे मुहक्त कठीि । कीं

सोनें चांदी रुपें धन । नको नको मोठें पि । सज्जन संग दे ई सदा ॥ ४३ ॥ संगतीच्या प्रभावें करून । बरें वाईट

होतें मन । हनद् पूज्य गुिावगुि । एक कारि संगती ॥ ४४ ॥ असो वाघाचे हपलू अदभुत । परी ते वाढतां
शेळ्यामेंढ्यांत । थरथर कांपे एडक्याप्रत । धडक बैसेल ह्मिुनी ॥ ४५ ॥ जया जैशी संगती । तया तैसे गुि
लाभती । थोरथोरांचीही मती । संगहतदोषें पालटे ॥ ४६ ॥ तरी जो होय हवचारवंत । त्यानें धरावी सज्जनसंगत
। झाहलयाही प्रािांत । सत्संग न सोडावा ॥ ४७ ॥ हद्वमुखाच्या संगेकरून । भ्रष्ट झालें बंडूचें मन । हद्वमुखाचें

कुहटल भाषि । आवडू ं लागतें तयाला ॥ ४८ ॥ एके हदवशीं बंडूजी कारभारी । प्रसन्न आहे त आपुल्या घरीं ।

हद्वमुखें जाउनी ते अवसरी । गोष्ट हळू च काढली ॥ ४९ ॥ काय कारभारी तुमचें घर । दे वदयेचे केवळ आगार ।
दु ःखी सुखी हद्वजा भरपूर । धनधान्य हमळत असे ॥ ५० ॥ ऐहशया थोर घरीं । पाटीलकी असावी खरी । चुना न
हमळे खाया हभकारी । ऐसे पाटील काय थोडे ॥ ५१ ॥ ऐकूहन हें हद्वमुखाचें भाषि । बंडूचें पाघळलें मन । ह्मिे

तात्या खरें वचन । घ्यावें परी दै वानें ॥ ५२ ॥ हद्वमुख ह्मिे कारभारी । गोष्ट तुमची ही खरी । परी दै व दै व

करतां घरीं । कैसी येईल पाटीलकी ॥ ५३ ॥ दै व कोि दीन बापुडे । करील काय प्रयत्नांपढ
ु े । यत्नाच्या प्रभावें

मढें । बोलू लागेल या काळी ॥ ५४ ॥ यत्नप्रतापें लोह कठीि । कहरतसे मृदु गायन । प्रत्यि मानवसमान ।
छाया हचत्रे नाचतीं ॥ ५५ ॥ सप्तसुराची हनजीव मंजुषा । कहरतसे मंजुल घोषा । तारे वांचुहन अष्टहदशा । संदेश
धावें मनोवेगें ॥ ५६ ॥ ऐसा हा प्रयत्नप्रताप थोर । काय न घडे यानें साचार । प्रयत्ने गळे ते लाची धार ।

वाळू तूहन ह्मिे असे ॥ ५७ ॥ प्रयत्न कहरतां कारभारी । कां न ये पाटीलकी घरीं । मी सांगतो हनधारी । यश

प्रयत्नीं असेहच ॥ ५८ ॥ खंडूजीवरी येउहन हवघ्न । हनघेल जरी तो कामावरून । तरीच सफल आपलें मन ।

धोरि यांतील हें हच असे ॥ ५९ ॥ येरू ह्मिे हद्वमुख दे वा । कैसा प्रयत्न यांत करावा । हा न साधे मजला कावा
। नको मज पाटीलकी ॥ ६० ॥ तुह्मी घालाल जरी हात । तरीच हें साधे ल हनहित । प्रयत्न माझा न चाले यांत
। उघड उघड हदसतसे ॥ ६१ ॥ यावरी ह्मिे हद्वमुखपंत । कपाळाला आंठ्या घालीत । प्रयत्न करूं आह्मी

त्वहरत । हनधार तुमचा पाहहजे ॥ ६२ ॥ जो पाऊल पुढें टाकावा । तो न मग मागें यावा । हाहच हनधार मुख्य
असावा । यांत न दु सरें मग कांहीं ॥ ६३ ॥ कारभारी ह्मिे घ्या वचन । झाला माझा हनधार पूिप । खचायाही पैसे
दोन । लागेल तैसे मी दे तो ॥ ६४ ॥ ऐशा होउहन आिाशपथा । कुळकिी लागला पुढील पंथा । खंडूहवषयी

बंडूचा माथा । ठिकंू लागला स्वाथे ॥ ६५ ॥ अमुक आलें हवघ्न कांहीं । झाली त्यांत खंडूची लाही । याहच
हवचारीं स्वप्नें पाही । रात्रंहदन बंडूजी ॥ ६६ ॥ जैसे शल्य जातां नयनीं । खु पों लागतें ििोििीं । तें बाहे र
काहढल्यावांचुनी । स्वास्र्थ्य मना नसेंहच ॥ ६७ ॥ तैसें झालें बंडूच्या मनीं । खंडू–शल्य खु पें ििोििीं । काढू ं

कसें बाहे र ओढु हन । हचता ही हदनरात ॥ ६८ ॥ नेत्रवैद् कुळकिी चतुर । हफरता तयाचा लीलाकार । शल्य

केवीं धरील धीर । धाकें बाहे र पडे ल ॥ ६९ ॥ कोि युहक्त करुहन कैशी । घालूं घाव पाटीलकीशी । हचता अशी
कहरतां मनाशी । गेला काळ षण्मास ॥ ७० ॥ एके हदवशीं हद्वमुखपंत । बसले असतां चावडींत । तों रंभा नामें

कुळें अकस्मात । ढोरें आिली हांकुनीं ॥ ७१ ॥ कोंडवाड्यांत घालावयासाठी । हो हो करीत लागला पाठीं ।

क्रोधबळें हातची काठी । ढोरांचे पाठीं घाहलतसे ॥ ७२ ॥ वेशीवाटे तीं आिुनी सारीं । केलीं उभी कोंडवाड्या
समोरी । आतां आंत घालावी तरी । सज्जन एक पातला ॥ ७३ ॥ येरू ह्मिे रंभा प्रत । ढोरा नको लावूं आंत ।

धनी यांचा परगांवांत । ह्मिुनी मोकार आज हीं ॥ ७४ ॥ नको घालूं कोंडवाड्यांत । त्याचा आपला संबंध नीट
। आज आली त्याचीं समस्त । उद्ां आपलीं जातील ॥ ७५ ॥ त्याचा आपला बांधाशी बांध । घरीं दारीं असे

संबंध । मग व्यथप करूहन हवरोध । काय हहत त्यांत असे ॥ ७६ ॥ तो असतां जरी घरीं । घडतें असें कां कधी
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तरी । रात्रंहदवस आपिा शेजारीं । स्वभाव त्याचा ठाऊक ॥ ७७ ॥ हफरव ढोरे मागे सारीं । बांधू नेऊहन तयाचे
घरीं । गावाहु हन तो आल्यावरी । उपटू मग कान त्याचे ॥ ७८ ॥ ऐकूहन हा बोध सरळ । रंभा झाला ठायींच

शीतळ । जेवी वषपतां मे घ सबळ । विवा हवझे तत्ििीं ॥ ७९ ॥ मग नेउहनयां ढोरं सारीं । बांधलीं ज्याचीं

त्याच्या घरीं । घरधनी आहलयावरी । फहजत तया बहु केलें ॥ ८० ॥ ऐसा हा जहाल प्रकार । हद्वमुखे पाहहला
समग्र । मनीं कांहीं करुनी हवचार । वेगें उठला उल्हासें ॥ ८१ ॥ मग दु सरें हदवशीं सत्वरी । गेला तो बंडूच्या

घरीं । बंडूस नेउनी एकांत दु रीं । ह्मिो लागला हळू हच ॥ ८२ ॥ आतां कराभारी संहध एक । आली असे पहा

सुरेख । कायप आपले साधेल चोख । ऐसें मला वाटतें ॥ ८३ ॥ रंभाजी हा तुमचा जांवई । त्याचें प्रेम तुमचे ठायीं
। मला वाटतें तो या समयीं । अनु कूल आपिा होईल ॥ ८४ ॥ त्यानें काल ढोरें कांहींशीं । आिलीं होतीं

कोंडवाड्याशीं । परी एकानें येउनी त्याशीं । माघारें हफरहवलें ॥ ८५ ॥ आतां मीं एक योहजली युक्ती ।

कोंडवाड्याची दे तों पावती । ती रंभानें घेउनी हनहिती । स्वस्थ घरीं बैसावें ॥ ८६ ॥ मी सांगेन पुढें तैसा । जाब
द्ावा प्रसंगीं खासा । इतुकाच त्याचा व्हावा भरंवसा । नको कांहीं आहिक ॥ ८७ ॥ तरी रंभाशीं बोलावुहन

आिा । पाहू ं तयाहचया मना । प्रहतकूल हक अनु कूल आपिा । सवप कांहीं कळे ल ॥ ८८ ॥ कळे ल आतां तुमच्या

हातीं । तुमचा जांवई आहे हकती । बोलवा हो तयाप्रती । वेळ आता नकोहच ॥ ८९ ॥ मग बंडूच्या हातून ।
घेतलें रंभाशीं बोलावून । हद्वमुख मग तयालागून । हळू च काय बोलतो ॥ ९० ॥ आहो रंभाजी तुह्मापाशीं ।

सांगावयाचें कांहीं आह्मासी । परी तें न कोिापाशीं । प्रगट तुह्मीं करावें ॥ ९१ ॥ आधीं द्ा आह्मां वचन । मग
ऐका आमचें वचन । गोष्ट आहे तैशीच कठीि । ह्मिुनी हचता इतुकी ॥ ९२ ॥ मग रंभानें त्वहरत । मारुहन
हातावरी हात । हदलें वचन शपथेसहहत । हनःशंकमनें तेधवां ॥ ९३ ॥ रंभाजीचें हमळतां वचन । हद्वमुखाचें

आनंदलें मन । सहज जेवीं बुडहतया लागून । आधार सांपडे भोपळ्याचा ॥ ९४ ॥ मग हद्वमुख रंभाजी प्रती ।

अंतयामीची सांगे युक्ती । कोंडवाड्याची घ्याया पावती । घरीं तया बोलाहवलें ॥ ९५ ॥ हद्वमुखाचें ऐकुहन वचन ।
रंभाचें झालें भयभीत मन । कान खाजहवन अधोवदन । पाहू ं लागला ते वेळां ॥ ९६ ॥ रंभाजी ही चंचल स्ट्स्थती

। कळू न चुकली हद्वमुखाप्रती । धूतपतेची ती केवळ मूर्मत । काय ह्मिे मग तया ॥ ९७ ॥ यांत भयाचें कारि काय
। तरी होऊहनयां हनभपय । सासऱ्याचें करिें कायप । कतपव्य तुमचें असेंहच ॥ ९८ ॥ वहडलांची आज्ञा प्रमाि ।
कहनष्ठें मानिें दु जा प्राि । प्रािांतींही न करी अप्रमाि । शास्त्रवचन ऐसें असें ॥ ९९ ॥ तुमचें सासरे बंडूजी

कारभारी । तयासाठीं खटपट सारी । काय अडलें माझें तरी । डोईफोड कराया ॥ १०० ॥ यावरी बंडूजी
कारभारी । जावयातें ह्मित सत्वरी । हद्वमुखाचे जाऊहन घरीं । वचन त्यांचें ऐकावें ॥ १ ॥ अवश्य ह्मिुनी रंभा

मग । हद्वमुखासंगें हनघाला सवेग । हद्वमुख पुढें रंभा मागोमाग । गृहीं त्याच्या प्रवेशला ॥ २ ॥ हद्वमुखें सोडु हन

दप्तर । हलहहली पावती झरझर । मग फाडु हन चरचर । हातीं हदली रंभाच्या ॥ ३ ॥ लहान मोठीं जनावरें सात ।
घाहतलीं तुह्मी कोंडवाड्यांत । त्याची ही पावती हनहित । लक्ष्यांत इतुकेंहच ठे वा ॥ ४ ॥ जरी तुह्मा हवचाहरलें

कोिी । सांगिें स्पष्ट तया लागुनी । घातली कोंडवाड्यात ढोरें ह्मिुनी । पावती ही घेतली ॥ ५ ॥ परी आंतला
हवचार । गांवीं न कळावा कुिा साचार । कळतां तरी हवघ्न थोर । आपिावरी येईल ॥ ६ ॥ आतां तुह्मी जा
घरा । तकपहवतकप दु र्मवचारा । सोडु हनयां धीर धरा । पहा मग मौज त्या ॥ ७ ॥ हभण्याचें कारि कांहीं । यांत
हतळभरही नाहीं । जा आतां आपुल्या गृहीं । स्वस्थ हचत्तीं असावें ॥ ८ ॥ असो पुढें कांहीं हदन । लोटतां संधीं

साधून । हद्वमुखें मांहडलें हवदान । श्रोतीं सावधान पहरसावें ॥ ९ ॥ रंभाच्या नांवें अजप हलहू न । हद्वमुखें हदला
कचेरीस लावून । कोंडवाड्यातील ढोरें सोडू न । पाटलानें हदलीं कीं ॥ ११० ॥ सवेंच हद्वमुखें करुहन हरपोटप ।

अहधकाऱ्यांस कळहवलें स्पष्ट । कोंडवाड्याची मोडु हन अट । ढोरें पाटलें सोहडलीं ॥ ११ ॥ तत्ििीं कचेरींतून ।
सुटलें हशपाई दोन । पकडसमन्स घेऊन । पाटलासी धराया ॥ १२ ॥ चैत्र प्रहतपदे चा हदवस । गुडीपाडव्याचा
सि हवशेष । घरोघरीं प्रेम उल्हास । ध्वजारोपि हवधीचा ॥ १३ ॥ ऐसा मंगल सिांत । आले हशपाई गांवांत ।

पटे ल कहां पटे ल कहां हवचारीत । जिो दू त यमाचे ॥ १४ ॥ हशपायांस पहातांहच जाि । खंडूजी झाला

कंपायमान । तोंड कोरडें होऊन । हजव्हा घोटाळूं लागली ॥ १५ ॥ गरीब पाटील हबचारा । फारहच झाला
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घाबरा । भय होउहन कावराबावरा । पाहू ं लागला टकमक ॥ १६ ॥ हशपायांनीं दरडावुनीं । पाटलाचे हात
दोन्ही । आवळु नी दृढ तत्ििीं । कैद तयां पैं केलें ॥ १७ ॥ हशवीगाळी गचांडी दे त । पाटला चालहवलें

कचेरीप्रत । गरीब खंडूजी थरथर कांपत । अश्रू ढाळीत चालला ॥ १८ ॥ खंडूची चांगुिा पहतव्रता । पहतहनष्ठा
प्रेमसहरता । पहतदु ःख दृष्टीं पडतां । अधप मे ली जाहली ॥ १९ ॥ हातचें पीठ खाली टाकोनी । चुलींत ओतलें

पािी । तान्हें मूलही दू र लोटोनी । हनघाली धांवत पतीसंगें ॥ १२० ॥ ििोििीं हपटीत छाती । करुिस्वरें

आक्रंदे अती । झोंक जाउहन पडे हितीं । घाली माती केसांत ॥ २१ ॥ गांवचे लहान थोर जन । समजाहवती
हतजलागून । खंडूजी मागें वळू न । जा जा ह्मिे कांतेस ॥ २२ ॥ गांवच्या चार सज्जनांनीं । परतहवलें हतला
समजावुहन । बळें बळें आिुनी सदनीं । बैसहवलें हतयेतें ॥ २३ ॥ आसपासचे शेजारी । दु ःख पाहु नी हतच्या वरी

। कळवळु हनयां अंतरीं । साह्य करूं धांवती ॥ २४ ॥ कोिी दे त पािी आिून । कोिी दे त पोळी ऊन ऊन ।
कोिी ह्मिती घे घांस दोन । मोडशी होईल पोराला ॥ २५ ॥ परी हतयेला अन्न पािी । हवषतुल्य हदसों लागलें

नयनीं । सवप लि गेलें वेधुनी । पती मुक्त होई कैसा ॥ २६ ॥ हततक्यांत हतला कोिी । ह्मटलें कीं कचेरीस

जाउनी । कोिी तरी वकील दे तां झिी । मुक्त होईल पाटील ॥ २७ ॥ ऐकतांहच हें वचन । पाठीशीं मूल बांधून ।
चांगुिा हनघाली पंथ लिून । कचेरीचा तेधवां ॥ २८ ॥ झाले ला हा पाहु नी प्रकार । हद्वमुखाच्या हषा नु रला

पार । बंडूचाही आनंदसागर । अहनवार उचंबळला ॥ २९ ॥ पुढें कथा सुरस गहन । आदरें पहरसोत ग्रामजन ।

आंमलनृपकृपेंकरून । हनर्मवघ्न श्रवि घडो कीं ॥ १३० ॥ कुलकिीलीला इिुदंड । न्यायनीतीचा चरक प्रचंड ।
अहत कष्टें हफरवूनी अखंड । मधुर रस काहढला हा ॥ ३१ ॥ या रसाचें कहरतां सेवन । ग्राम दु ःखें होत हनवारि
। कीं हें होय अमृतपान । लीलामरि टाळाया ॥ ३२ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । महाराष्ट्रपुराि दहिि
खंड । पहरसोत पाटील अखंड । नवमोऽध्याय गोड हा ॥ १३३ ॥ श्री पाटीलापपिमस्तु ॥ शु भं भवतु ॥
———
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अध्याय १० वा
श्रीग्रामजनाय नमः । [चांगले हवचार हे च हत्ती यांना फाडिारा हसह.] सुहवचारगजहवदारक

पंचानना । [क्रोध वाढहविारा.] क्रोधास्ट्ग्नसंवधपकभंजना । [वाईट गोष्टीचा हौशी.] अनीहतवेश्यामनोरंजना ।

[कपाळावर रागाचा हटळा लावले ला.] क्रोधहतलका [गवाचें हनशाि.] दं भध्वजा ॥ १ ॥ [मत्सररुपी

उं दरांनी गजबजले लें घर.] मत्सरमूषकसंग्राहकसदना । [द्वे षाचा हौशी.] द्वे षहप्रया [गांवाचें तोंड.]
ग्रामवदना । [मीपिचा अंधार पाडिारा.] अहं कारांधःकारवधपना । [माजु रीपिाचा ढगच.] मदघना
[कपटाचा पुतळा.] कपटकाया ॥ २ ॥ [आनंदाचें मूळ कापिारा वीर.] आनंदकंदछे दकवीरा । [एकीकडे

हासिे व दु सरीकडे रडिे असा दोनतोंड्या.] हास्यरोदनहद्ववक्त्रा । [गांवचें सुख हमळिारा.]
ग्रामसुखभिकचतुरा [फटकळ हाताचा.] लीलाकरा [गांवचा सूयं.] ग्रामभानु ॥ ३ ॥ नवमोध्यायीं यथामती ।
हनवेहदली खंडूची स्ट्स्थती । चांगुिा गेली कचेरीप्रती । कथा आतां परीसावी ॥ ४ ॥ गरीब चांगुिा हबचारी ।
उभी कचेरीच्या द्वारीं । अश्रु ढाहळत वरचेवरी । पाठी पोर हालवीत ॥ ५ ॥ फाटकें लु गडें चार हठगळी । सतरा

हचध्यांची अंगी चोळी । तीन पदरी पोत गळी । बांगड्या दोन हातीं एका ॥ ६ ॥ ऐशी ती पहतहनष्ठा पुतळी ।
मुखावरील केस वारी वेळोवेळीं । डोकावुहन पाहे बाळी । वारंवार कचेरीत ॥ ७ ॥ कुिा भेटुनी काय बोलू ।

कुिा भीड कैशी घालूं । कोि माझा येथें कनवाळू । पाहे सभोंवार हहरिीव् ॥ ८ ॥ हतथें कोि मायेचा मािूस

। हतथें सगळे पैशाचे दास । एकापुढें एक धांवती हवशेष । कहरती संतुष्ट वहरष्ठांशीं ॥ ९ ॥ चांगुिा उभी एक प्रहर
। पहर कुिी न केला हतचा हवचार । डोळे पुहसतां हभजला पदर । मूल रडत पाठीशीं ॥ १० ॥ दीनदयाळ
प्रेमोपंत । पुष्ट्कळ गेले आले कचेरींत । पहर कुिी न हवचाहरलें हतजप्रत । रडते स कां बाई तूं ॥ ११ ॥ आह्मी

राष्ट्रमुख लोकाग्रिी । आमचें ह्मििे दे ववािी । मागूं इच्छूं तें तत्ििीं । हदलें पाहहजे नृपानें ॥ १२ ॥ अशी

ज्यांची समजूत पूिप । ते राव पंत पहाती दु रून । चांगुिा रडत अधोवदन । लक्ष्य हतकडे नसेहच ॥ १३ ॥ कांहीं
वेळानें त्या स्थलीं । कोिीं एक ह्मातारी पातली । चांगुिेजवळी जाउहन बोलली । मातृवत्सल्यें ते धवां ॥ १४ ॥

काय बाई तूं कोठली कोि । उभी कां अशी दीनवदन । मूल रडतें दे त्याला थान । खाली बैस बये माझे ॥ १५
॥ ऐकुनी हे शबद मधुर । चांगुिेस आला हकहचत धीर । सोडू हन पाठीचें पोर । बैसली खालीं पाजाया ॥ १६ ॥

बालकाचे मुखीं दे उहन स्तन । आपले पुसुहन सजल नयन । मंद स्वरें मुळीहू न । श्रुत केली कमपकथा ॥ १७ ॥
गरीब ह्मातारी असमथप दीन । ती काय करील हवघ्नहनवारि । हतनें दाहवलें घर दु रून । चांगुिेस वहकलाचें ॥

१८ ॥ वकीलाकडे जाउनी । तूं सांग आपली कहािी । यांत वकील हदल्यावांचूनी । काय तुझें न साधेल ॥ १९

॥ गरजवंता ज्ञान नसे । ह्मि सवपत्र अशी असे । कोिी सांगो काहीं कसें । वागे तसेची हबचारी ॥ २० ॥ सवेंहच
उठु नी चांगुिा । गेली वहकलाच्या सदना । दारासमोर मलान वदना । उभी राहहली लज्जेनें ॥ २१ ॥ तों

वहकलाची कांता । [अनेक डाहगने घातले ली.] हवहवधभूषिेंमंहडता । हातीं घेउहन खरकटें तत्वतां । बाहे र
आली टाकाया ॥ २२ ॥ चांगुिेस पाहतां ििीं । वाटलें हतला ही होय महाहरिी । खरकटें द्ावें हहला ह्मिूनी ।

केले हात पुढे हतनें ॥ २३ ॥ हतच्या मनातील हे तू जािून । वदली चांगुिा मी नव्हे महारीि । मी एक गरीब
कुिबीि । आले भेटाया वहकलासी ॥ २४ ॥ माझ्या नवऱ्याला अकस्मात । आिले धरुनी कचेरींत ।
सोडहवण्यासाठीं त्याला त्वरीत । धांव येथें घेतली मी ॥ २५ ॥ ऐकुहन हें सगुिेचें भाषि । कीं हमळकतीचें

जािुहन हचन्ह । वहकलाच्या कांतेनें हतजलागून । घरात मग घेतलें ॥ २६ ॥ बाबासाहे ब घरघाले । प्रहसद्ध

वकील गोडबोले । नु कतेच जेवुहन होते बैसले । पानसुपारी चावीत ॥ २७ ॥ तूं कोि कोठली कां आलीस ।
नांवगांव सांग आह्मांस । लज्जा येथें ठे वी बाजूस । हनभीड होउहन बोल कीं ॥ २८ ॥ चांगुिाचें भीत भीत ।

डोईचा पदर सावरीत । कहथयेलें इहतवृत्त । वकीलास ते धवां ॥ २९ ॥ बाबासाहे ब घरघाले । सारांश पूिप
समजले । चांगुिेसी मग वदले । तंटा हदसतो हबकट हा ॥ ३० ॥ सािीपुरावा वकील । जरी तूं वेळींच दे शील ।

तरीच तुझ्या पतीची टळे ल । हशिा तुरुंगभोगाची ॥ ३१ ॥ बोल आमची वकील फी ही । दे उहनयां बिीस कांहीं

अनु क्रमणिका

। सांग आह्मा दे शील काई । बोल बोल बाईगे ॥ ३२ ॥ दे शहहते च्छु पुढारी । हीनदीनांचे कैवारी ।

राष्ट्रोन्नतीस्तव सभेभीतरीं । कंठशोष करती जे ॥ ३३ ॥ दावुनी दीनांचा कळवळा । सरकाराजवळ वेळोवेळा ।

करुिरसाचा काढु हन गळा । ओरडती धूतप जे ॥ ३४ ॥ अशांचें बाह्य वतपन । आहि आंतलें आचरि । यांतील
भेद गहन । नसे ठाऊक बहु जनां ॥ ३५ ॥ दावायाचे दांत वेगळे । चावायाचे हभन्न सुळे । हें दीनजना केंवी कळे

। हवद्ाहीन सवपही ॥ ३६ ॥ वकीलाचें मनोगत । चांगुिेसी कळलें त्वरीत । वीष खाया घेउहन हकहचत । कवडी
जवळी नसे हतच्या ॥ ३७ ॥ कांहीं वेळ करुनी हवचार । मग चांगुिा दे त उत्तर । मी गरीब हनराधार । पैसा कैचा
मजपाशीं ॥ ३८ ॥ परी माझी एक हवनंती । काम माझें घ्यावें हातीं । आपल्या येथें राबुनी हदनराती । होईन

उतराई हनधारें ॥ ३९ ॥ सहा महहने राहु हन घरीं । बीनपोटीं करीन चाकरी । येवढी टाका भीक पदरीं ।
धमपकन्या तुमची मी ॥ ४० ॥ ऐसें बोलू हन तत्ििीं । चांगुिेनें पदर काढु हन । पसहरला वकीलाचे चरिीं ।
सजल नयनीं तेधवां ॥ ४१ ॥ मग बाबासाहे ब घरघाले । चांगुिेला ते व्हा ह्मिाले । एक वषप रहाशी भले । कायप
हातीं घेतों मी ॥ ४२ ॥ ऐकुनी हें प्रत्युत्तर । चांगुिेचा खचला धीर । काय करावें न सुचे हवचार । स्तबध उभी
राहहली ॥ ४३ ॥ थोडा वेळ करुहन मनन । मग चांगुिा बोले वचन । आपलें ह्मििे मज प्रमाि । पहर हवनंती

एक असे ॥ ४४ ॥ येथुनी दोन कोसांवर । चुलतभाऊ राहतो दू र । घेऊहनयां त्याचा हवचार । हनहित उद्ां
सांगेन ॥ ४५ ॥ इतुकें बोलु हन चांगुिा । घराबाहे र पडली मलानवदना । वारंवार पुहशत नयनां । कचेरीसी
चालली ॥ ४६ ॥ तों एक हमशनरी वाटें त । होता उपदे श करीत । चांगुिेस पहातां मनांत । दया उपजली

त्याहचया ॥ ४७ ॥ त्यानें तीस बोलावून । रडण्याचें हवचाहरलें कारि । पहातों मी मघांपासून । कां रडत्येस
बाईगे ॥ ४८ ॥ काय तुज जाहलें दु ःख । तें सांग मजपाशीं हनःशंक । दू र करील दे व दे ख । हवश्वास मनी असूं दे

॥ ४९ ॥ मग चांगुिेनें एकंदर । घडल्या गोष्टीला सार । सांहगतला साहे बासमोर । भीत भीत सवपही ॥ ५० ॥
हतची ऐकुनी कमपकहािी । साहे ब कळवळले मनीं । मग दे त अभय हतजलागुनी । बैस येथें ििभरी ॥ ५१ ॥
मग एकास कचेरीस पाठवून । बातमी साहे बें आिहवली हटपून । खंडू अपराधी काय कारि । कळलें मग
तयातें ॥ ५२ ॥ मग चांगुिेसी अभय दे ऊन । साहे ब बोलले ममतापूिप । उद्ां आह्मी गांवीं येऊन । शोध करूं

कांहींसा ॥ ५३ ॥ उद्ांचा हदवस । धीर धरुनी स्वस्थ बैस । परवां तुहझया इच्छे स । येईल तैसें करी तूं ॥ ५४ ॥
अवश्य ह्मिुनी चांगुिा । जाती झाली हनज सदना । मागीं चालतां आठवी गुिा । वारंवार साहे बाच्या ॥ ५५ ॥
दु सऱ्या हदवशीं रवी उदयीं । साहे ब आले बेळगांवीं । कुळकिीपंत महा लाघवी । कळलें तया आधींच ॥ ५६ ॥

त्यानें करुनी कावा । रंभा लाहवलें परगांवा । सोहे बा न लागावा । शोध कांहीं ह्मिूनी ॥ ५७ ॥ बेळगांवच्या

पाळका घेऊन । साहे ब बैसले चावडींत येऊन । कोंडवाड्याचे संबध
ं ी कोि । तया बोलावूं पाठहवलें ॥ ५८ ॥
साहे ब आल्याचें वतपमान । चांगुिेस कळतांहच जाि । हातचें काम टाकून । धांवत आली चावडीला ॥ ५९ ॥
गांवचे चार प्रहतहष्ठत । बोलावून आिले चावडींत । कुळकिीही येउहन त्यांत । हळू च खालीं बैसला ॥ ६० ॥
वेसकर साहे बाशीं येऊन । सांगते झाले वतपमान । रंभा गेली गांवालागून । ठाऊक कुिा नसेहच ॥ ६१ ॥ साहे ब
मग सभोंवार पाहे । ह्मिे कुळकिी कोि आहे । तों हद्वमुखपंत लवलाहे । उठू न उभे राहात ॥ ६२ ॥ साहे ब

हवचारीत तया । तुह्मीच कुळकिी कां गांवीं या । हद्वमुख मान हालवुहनयां । होय ह्मिे हळू हच ॥ ६३ ॥ साहे ब
पुनः हवचारीत । कायहो कोंडवाड्याची मात । आहे कां तुह्मा माहीत । असेल तरी सांगावें ॥ ६४ ॥ मुखांतील

तमाखु थुंकून । हद्वमुख बोले नम्रता धरून । कोंडवाड्याचा हनयम मोडू न । ढोरे पाटलें सोडलीं ॥ ६५ ॥ रंभाजी

नामें कुळें हनधारें । कोंडवाड्यांत घातली ढोरें । तीं पाटलें सोहडलीं अहवचारें । त्याचा हा पहरिाम ॥ ६६ ॥ मग
साहे ब पुनः हवचारीत । ढोरें कोिाची हो पंत । कोिासमि कोंडवाड्यांत । रंभानें तीं घातलीं ॥ ६७ ॥
हद्वमुखपंत चाचरत । साहे बासी उत्तर दे त । मी होतों चावडींत । घेतां ताबयांत वेसकरें ॥ ६८ ॥ हचमाजी नामें

येथील वंजारी । त्याची होतीं ढोरें सारीं । तोही गेला गांवा दु री । उद्ां परवां येईल ॥ ६९ ॥ रंभा गेली हचमाही
गेला । वेसकर आहे कीं तोही गेला । सांगाहो पंत हा घोंटाळा । कांहीं आह्मां कळे ना ॥ ७० ॥ घोंटाळा नाहीं

सरळ हें । वेसकर समोर उभा आहे । खरे खोटें हवचारूहन पाहे । संशय येतो आपिा तरी ॥ ७१ ॥ साहे ब मग
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वेसकराप्रत । खरें काय तें हवचारीत । ह्मिे तोही मान हालहवत । माझ्या ताबयांत होती ढोरें ॥ ७२ ॥
कुळकण्यानें हशकहवलें तसें । वेसकर बाहु लें बोलतसे । गांवकऱ्यांसी पुहशतां कांहींसें । त्यांहीं कान खाजहवलें

॥ ७३ ॥ कुळकण्याच्या धाकें करून । कोिी न बोलती सत्य वचन । वमप हें आलें साहे बा कळू न । युहक्त केली
मग त्यांनीं ॥ ७४ ॥ कुळकण्याकडे बोट करून । साहे ब ह्मिाले उठावें आपि । थोडा वेळ बसा घरीं जाऊन ।

हवनंती एवढी ऐकावी ॥ ७५ ॥ हद्वमुख मग आपुल्या मनीं । समजला साहे बाची वािी । हनरुपायें उठू न ते थुनी ।

घरीं गेला हळू हळू ॥ ७६ ॥ मग साहे ब सवां उद्देशून । बोलते झाले प्रेमेकरून । अहो भले ग्रामजन आवड तुह्मा
कशाची ॥ ७७ ॥ खरें कीं खोटें तुह्मा आवडतें । भलें कीं वाईट तुह्मा शोभतें । सांगा सांगा तुह्मी मातें । हप्रय

कोितें तुह्मांसी ॥ ७८ ॥ माझा नाहीं असा हवचार । कीं भीड घालु नी अपार । काढु हन घ्यावें अनुकूल उत्तर ।

मनाजोगें माहझया ॥ ७९ ॥ असेल जें तुह्मा ठावें । ते हच तुह्मी स्पष्ट वदावें । खोटें त्यांत अल्पही नसावें । संकोच
मनीं धरूं नका ॥ ८० ॥ तों एकजि बोले दु रून । कैसें चाले ल खरें बोलू न । कोिी जोडावें पाण्यांत राहू न ।

सांगा वैर माशाशीं ॥ ८१ ॥ तों दु सरा ह्मिे धरुनी धीर । यांत कैचा होतो वैर । आतां मीच सांगतों सहवस्तर ।

होवो माझें कांहींही ॥ ८२ ॥ कोंडवाड्याचें प्रकरि । येथून ते थून कुभांड पुिप । ढोरेंहच मुळीं न घातली जाि ।
कोंडवाड्यात रंभानें ॥ ८३ ॥ कोंडवाड्यांत घालायास । आहिलें होते त्यानें ढोरांस । पहर मी भेटतां मध्येहच
त्यास । परत तीं वळहवलीं ॥ ८४ ॥ ज्याचीं होतीं ढोरें सारीं । तीं नेऊन बांधलीं तयाचें घरीं । धनी त्यांचा मग

आल्यावरी । बोललो त्याला गोष्टी दोन ॥ ८५ ॥ ऐकतांहच ह्या स्पष्ट वचना । मग हकत्येक हालहवत माना ।

खरें च खरें च ह्मिूनी खुिा । एकमे कां कहरताती ॥ ८६ ॥ इकडे वेसकराचा धीर खचला । सवांगी कंप भरला ।
कोरड पडली तोंडाला । जीभ हफरवी ओंठावरी ॥ ८७ ॥ खालीं घालु हनया मान । उगाच पाही पायांलागून ।
भूमी दु भग
ं होऊन । पोटीं घेती तरी बरें ॥ ८८ ॥ ऐशी त्याची स्ट्स्थती पाहू न । साहे ब बोलले त्यासहच लिून ।

अरे वेसकरा हे सारे जि । काय ह्मितात ॥ ८९ ॥ वेसकर मग जोडु नी हात । दीनवदनें काय बोलत । झाली

मजकडू न चूक घ्या पदरांत । परबुद्धीनें बोललों ॥ ९० ॥ मग साहे बांनी सवांस । ममतापूिप केला उपदे श ।
असेंच बोला कचेरीस । सत्य सत्य सवपही ॥ ९१ ॥ ज्यांनीं ज्यांनीं खरा प्रकार । घडला तैसा सांहगतला साचार
। त्या सवांचीं नांवें सहवस्तर । हटपून घेतलीं साहे बांनीं ॥ ९२ ॥ ते थेंहच साहे बें पत्र हलहू न । चांगुिेच्या केलें

स्वाधीन । उद्ां तूं हें दे नेऊन । मामले दार साहे बाशीं ॥ ९३ ॥ चांगुिेनें होउहन आभारी । पत्र घेतलें हनजकरीं ।

मग साहे ब सत्वरीं । बोलते झाले शद्ब दोन ॥ ९४ ॥ अहो तुह्मी ग्रामजन । ग्रामाधार ग्रामजीवन । माझ्या शद्बां
मान दे ऊन । जमला येथें प्रीतीनें ॥ ९५ ॥ तुमचे मानाया आभार । मज वाटतो आनंद फार । ऐसे प्रसंग मजवर
। वारंवार येवोत ॥ ९६ ॥ आतां माझी हीच हवनंती । सत्य धरा दृढ हचत्तीं । असत्याची थोडीही माती । जाऊ न

द्ा मुखांत ॥ ९७ ॥ दीनांचा होय वाली । बुडत्यासी हात घाली । संकटग्रस्ता साहायाय बली । दे िें हें हच
मनु ष्ट्यपि ॥ ९८ ॥ दु सऱ्याचा करूहन घात । साधिें आपलें हहत । दु ष्टाचा हा स्वभाव हनहित । संदेह येथें

नसेहच ॥ ९९ ॥ कुकमी रत दहा हदवस । अकराव्या हदवशीं करी एकादस । गोड फराळ उपवास । संतुष्ट याने

दे व नोहे ॥ १०० ॥ सदभावनां सदाचार । सत्संगसहद्वचार । सहनष्ठा अहनवार । हें हच दे वा आवडतसे ॥ १ ॥ ऐसा
सदबोध करून । साहे ब गेले परतोन । चांगुिाही त्वरा करून । जाती झाली कचेरीस ॥ २ ॥ हतनें जातांहच
ििीं । पत्र हदलें कचेरींत नेऊनी । मामले दारें पहातां फोडू नी । आलें कळु नी वमप तया ॥ ३ ॥ मग त्याच वेळी
आज्ञा करून । कुळकिी ग्रामजन । मामले दारें बोलावून सत्य पैं घेतलें ॥ ४ ॥ असो आतां सहवस्तर । विुं

जातां ग्रंथहवस्तार । व्यथपहच होईल फार । संिेपें सांगतों ॥ ५ ॥ जाबजबाब सािी पुरावा । कसून घेतां
कुळकिीकावा । उघडा पडला तेधवां । हद्वमुख मग लटपटला ॥ ६ ॥ सुटले हनदोष खंडूजी पाटील । बंधमुक्त
तात्काळ । आनंदा न पुरे आकाश पाताळ । चांगुिेच्या तेधवां ॥ ७ ॥ पहर काय झालें तें नकळें । कीं पुराव्याच्या

अभावामुळें । कुळकिीपंतही सुटले मोकळे । हनदोष ह्मिुहनयां ॥ ८ ॥ रंभा आहि वेसकर । यांसीच झाली

हशिा भरपूर । तीन महहने हमळालें घर । हबनभाड्याचें प्रत्येकीं ॥ ९ ॥ हें कुळकिीलीलामृत । जो लिपूवपक

वाहचत । कीं जो प्रेमें गृहीं बाळगीत । कीर्मतमृत्यु कैंचा तया ॥ ११० ॥ हें [गांवची पीडा व दु ःख हरि करिारें .]
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ग्रामपीडातापहारक । कीं हे [गांवच्या वेदना शांत करिारें .] ग्रामवेदनाशांतकारक । [गांवचें भय नाहींसे
करिारें .] ग्रामभवभयमारक । [ज्ञान दे िारें .] ज्ञानदायक असें हें ॥ ११ ॥ याहचया श्रविें । ज्ञान वाढें हद्वगुिें ।

घरांतील सोनें नािें । वांचतेही सहजहच ॥ १२ ॥ शके अठराशें पसतीस । प्रमादी नाम संवत्सरास । चैत्र वद्

त्रयोदशीस । रहववारीं ग्रंथ संपहवला ॥ १३ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ । दहा अध्यायपयंत । जय जय

कुळकिीपंत । तुजप्रीत्यथप हो का सदा ॥ १४ ॥ [गांवचा प्राि.] ग्रामजीवन [काळागोरा.] कृष्ट्िगौरा ।

द्रव्यानंदा [गांवचा उद्धार करिारा.] ग्रामोद्धरा । [गांवचें कपट हें च कमळ व त्यांतील रस खािारा.]

ग्रामकपटाबजभ्रमरां जोडु नी करां नमन हें ॥ १५ ॥ कुळकिीलीलामृत ग्रंथ प्रचंड ॥ महाराष्ट्र पुराि
दहििखंड । पहरसोत पाटील अखंड । दशमोध्याय सुरस हा ॥ ११६ ॥ इहत श्री कुळकिीलीलामृतम् ॥
———
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शेटजीप्रताप
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दीनहमत्राहवषयीं आहि मजहवषयीं
हनव्याजपिें

तनु मनधनेंकरून हचता वाहिारे
शेठ रघुनाथराव दे वाजी बनकर
काँरयाक्टर मुंबई यांच्या

प्रेमळ आहि सरळ मनास

(दीनहमत्रातून खंडशः प्रहसद्ध झाले ला)

हा ग्रंथ

अपपि केला असे.
मुकुुंदराव गिपतराव पाटील
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पुस्तकाचें मूळ
हे पुस्तक हलहू न काढण्यास चमत्काहरक कारि घडू न आले . कुळकिीलीलामृत पुस्तक नु कते च

प्रहसद्ध झाले होते ; सवप महाराष्ट्रभर एकच खळबळ उडाली होती; त्या वेळीं, मिीच्या यात्रेत माझे हमत्र इ.
एस. शामसन अपकारी इन्स्पेक्टर हे आले होते . ते मुद्दाम सोमठाण्यास येऊन मला भेटले . इतर गप्पा गोष्टी

झाल्यावर त्यांनी मला हवचारले की, आपि सावकार लोकांसब
ं ंधाने एकादे पुस्तक कां हलहहत नाही?

अज्ञान व मूखप लोकांस अडचिीत धरून, कधी कधी त्याच्या भोंवती अडचिी हनमाि करून, हे सावकार
पारध्याप्रमािे मनु ष्ट्याची हशकार करीत आहे त; भूतदयेचा मंत्र फुंकून हे शेतकऱ्यांचे रक्त पीत आहे त!

जमीनदार–वतनदार महििारे दे शमुख पाटील उपरे होऊन मारवाड्याच्या येथे भांडी घाशीत आहे त ; तरी
या लोकांचे डोळे उघडतील अशी एकादी पोथी रचा.

ही त्यांच्या कळकळीची इच्छा पाहू न मी थोडा हांसलो; आहि ह्मटले ‘हलहहन त्यावर कांही’ पि

माझा हा बोल त्यांनी पकडला. आहि ते पुढे हात पसरून ह्मिाले , ‘हलहहन असें संहदग्ध भाषि नको.
हलहहतोंच असें बोलू न मला वचन द्ा! द्ा वचन!!,

हा त्यांचा हवलिि आग्रह पाहू न मला कौतुक वाटले , मी हासत हासत त्यांच्या हातावर हात मारून

वचन हदले !

माझें वचन हमळाल्यावर त्यांना समाधान वाटले . नंतर ते गेले.
मी वचन हदले खरे , पि पुढे पडला पेच! मी वचनाप्रमािे पुस्तक न हलहहले तर मला कांही दं ड

वगैरे होण्याचे भय नव्हते ; पि मनास एक अननु भत
ू रुखरुख वाटू लागली! आपि वचन हदले हे बरे केले

नाही. कारि केवळ वचन पुरे करण्याच्या तळमळीने ग्रंथाची रचना करिे शक्य नसते! आपि हमत्रास

वचनबद्ध झालो, पि आपिास स्फूर्मत वचनबद्ध झाले ली नाही; आहि ती केव्हांही कोिास अशी वचनबद्ध
होिारही नाही; मग हतजवाचून पुस्तक तरी कसे हलहहिार? अथात कसे तरी करून हे पुस्तक पुरे करिे
भाग पडले . हे काव्य या दृष्टीने हकतपत रसाळ झाले आहे हे सांगण्याचे काम रहसकांचे आहे ह्मिून मी गप्प
बसतो.

तरवडी, १–८–२४

मुकुुंदराव पाटील
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प्रस्तावना
शेटजीप्रताप ग्रंथाची प्रस्तावना मी हलहावी अशी हवनंती माझे हमत्र रावसाहे ब मुकुंदराव पाटील

यांनी केली व त्या योगाने या हवषयावर दोन शबद हलहहण्याची संधी मला हदली याबद्दल मी त्यांचा फार
आभारी आहे .

वाचकवगास मुकुंदरावांची ओळख करून दे ण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचा दीनहमत्र वाचण्याची

ज्यांना गोडी लागली आहे ते त्या पत्राची हमे षा वाट पहात असतात, व पत्र हाती आल्यावर प्रथमतः
आसुडाचे फटके वाचून त्यांतील खोंचा समजून घेऊन आनंद पावतात. हे आसूडाचे फटके केव्हा कोिावर

उडतील याचा नेम नसतो. पि ज्याच्या अंगावर ते उडवले असतील त्यांना कधी कधी ते असह्य होतात व
यामुळे त्यांच्या पत्राच्या खपासही बराच वेळ धोका ये तो. इंग्रजी वाङ्मयांत स्पेक्टे टर या पत्राच्या द्वारे
आहडसन व स्टील यांनी समाजसुधारिेचे जे कायप केले ते च कायप मुकुंदराव या आसुडाच्या फटक्यांनी

करीत आहे त. दीनहमत्रांतील अग्रले खही असेच वाचनीय असतात. त्यात हमे षा कांहीना कांही नवे असतेंच.
हे ले ख वारंवार वाचल्याने वाचकांची बुहद्ध तीक्ष्ि झाल्याहशवाय राहिार नाही. आपल्या काही आवडत्या
गोष्टीवर मुकुंदराव खरमरीत टीका करतात. महिून रागावून व हचडू न ज्यांनीं दीनहमत्र पत्र बंद केले त्यांनी

पैशाच्या रुपानें मुकुंदरावांचें नु कसान केले हें खरे आहे . पि मुकुंदरावांचे खऱ्या कळकळीने भरले ले असे
खोंचदार ले ख वाचून आपल्या बुद्धीचा हवकास महिजे समजु तीची वाढ करून घेण्याची संधी गमावून आपि
आपले केवढे मोठे नु कसान करून घेत आहो याचा हवचार हे वाचक करतील तर आपला तोटाच जास्त
आहे हें त्यांना हदसून येईल.

ओवीबद्ध ग्रंथ हलहहिारे महिून मुकुंदरावांची योग्यता त्यांच्या कुळकिीलीलामृताने शाहबद केली

आहे . कुळकिीलीलामृत लोकांनी हातात धरू नये अशा हे तूने केसरीपत्रात दोन आठवडे दोन अग्रले ख
पांच कॉलमचे आले . त्यांतही सदर ग्रंथाची योग्यता काव्य या दृष्टीने फार मोठी आहे अशी कबुली द्ावी

लागलीच. त्याच ले खिीतून उतरले ला चालू शेटजीप्रताप हा ग्रंथ आहे . हा पूवीच्या ग्रंथाहू न कोित्याही
तऱ्हे ने कमी नाही.

दहििेतील शेतकरी वगाची आज हकती वाईट अवस्था आहे हे त्यांत वावरिाऱ्यांना व त्यांच्या

सुखदु ःखांत भाग घेिाऱ्यांना चांगले च ठाऊक आहे . शेतकऱ्याने उन्हाळपावसाळ मरे पयंत राबावे व त्याच्या
श्रमाचा मोबदला त्याला न हमळता श्रम करण्याच्या कामी अगदी मागासले ले अशा पांढरपेशा लोकांनी तो
सबंध उपटावा. अशी स्ट्स्थती हपढ्यानुहपढ्या चालत आल्याने शेतकरी डबघाईस आले ला आहे . आंधळा

दळतो व कुत्रा पीठ खातो असेच अनुभवास येते. हे कुत्रे अगोदर हाकून लावले पाहहजेत. यातील
शेतकऱ्यांचे रक्त शोषिारा एक वगप महिजे कुळकिी. त्यांची हजेरी मुकुंदराव यांनी कुळकिीलीलामृतात
घेतली आहे च. आता दु सरा जो सावकारवगप त्यांचेकडे ते वळले आहे त.

सावकारी करिारा वगप हा इतरांबरोबरच अस्ट्स्तत्वात आला व सावकार वगप कोित्या ना कोित्या

रूपाने समाजात राहिारच आहे . पि त्याचा उपयोग समाजाच्या उन्नतीच्या कामी होत असल्यास फार

चांगले . पि आमच्या खेड्यांतील शेटजी महिजे वािी, दु कानदार, सावकार वगैरे हे शेतकऱ्यांचे रक्त
शोषण्याचेच काम फार करून करतात.
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पूवी मराठी राज्यात जहमनीची खरदी-हवक्री इतक्या सुलभतेने होत नसे व शेतकीहशवाय अन्य धंदे

असल्याने शेतकीच्या धंद्ात इतकी गदीही नव्हती. त्यावेळी स्वतः शेतकी न करिाऱ्या वगास जहमनीपासून

फारसा फायदा नसे. महिून जहमनीची मालकी हक्क हमळहवण्याची इच्छा इतकी प्रबळ झाले ली नव्हती. पि
इंग्रजी अमलात शेतकीहशवाय दु सरा धंदा राहहला नाही. शेतकीवरच सवप लोकांचा मारा पडला. त्यामुळे
जहमनीच्या मालकास चांगला फायदा राहू लागला व महिून कष्ट करण्याची इच्छा नाही असे लोक

जहमनीची मालकी आपले हाती कशी येईल याचा हवचार करू लागले . इंग्रजी न्याय दे वता आंधळी आहे .
ले खी व तोंडी पुरावा असेल त्याप्रमािे कोटाचा ठराव तसेच खोट्याचे खरे खऱ्याचे खोटे करून पोट
भरिाऱ्यांचा भरिा वहकलात बराच झाल्याने कोटात आडािी कुिबयास न्याय हकतपत हमळतो हे

सांगण्याची जरूरी नाही. अहलकडे १०।२० वषांत तर शेतकऱ्यांच्या जहमनी पांढरपेशा वगाकडे जाण्याचा
क्रम फार जोरात येऊ लागला आहे ! व हे च समाजाच्या स्वास्थास मोठे संकट आहे . मालक कुळें यांच्यामध्ये

बरीच ते ढ वाढत चालली आहे . व हतचे पहरिाम हनरहनराळ्या रूपाने हदसून येत आहे त. सवड हमळे ल ते व्हा

सावकार व त्यांचे जातभाई साह्यकते, या दोषांचे खापर सत्यशोधकांच्या माथी फोडण्यास तयार होतात.
पि कुलाबा हजल्ह्यात सत्यशोधक मताचा प्रसार मुळीच नसता व तसा प्रसार करण्याचे प्रयत्नही झाले

नसता आलीबाग आहि पेि तालु क्यात आज २–३ वषें जहमनीचे मालक व कुळं थ यांचे मध्ये भानगड उत्पन्न

झाली आहे . हतची जबाबदारी त्यांना दु सऱ्यावर घालता येत नाही, व आपिावर घेण्याची तर तयारी मुळीच
नाही! यावरून यापुढे समाजात या संबध
ं ाने तंटे जास्त जास्त येिार हे उघड होत आहे .

शेटजीप्रतापात हहरालाल या नांवाचा उत्तर हहदु स्थानचा वैश्य बरोबर फक्त एक लोटा व रशी घेऊन

एका गावांत येतो. त्याची दया येऊन गांवकरी आश्रय दे तात. व पुढे तो गांवकऱ्यांच्या मदतीने व्यापार करूं

लागतो. परंतु कृतज्ञते वर स्वाथाचा पगडा बसण्यास वेळ लागत नाही. व हहरालाल हा आपल्या

आश्रयदात्यास व त्याच्या मुलास कजात कसे गुंतवावे याच हवचारास लागतो. दु सरे ही मजेदार व बोधक
प्रसंग आहि सवप रस या काव्यात प्रसंगानुसार मुकुंदराव यांनी चांगले साधले आहे त. हहरालालच्या जोडीस

धनजी शेट व ले खिी बहाद्दर गंगाधरपंत ही या काव्यातील प्रमुख पात्रें आहे त. एकंदरीत काव्य सरस व
बोधपर उतरले आहे .

यातील मुख्य पात्र जो हहरालाल तो एक मासल्यादाखल घेतला आहे . मारवाडी, गुजर वगैरे

सावकार कसे रक्त शोषक असतात व शेतकऱ्यास हभकेस लावून त्यांचे मळे व त्यांचे नंबर त्यांचे वाडे

बळकवतात याची अनेक उदाहरिे बहु तेक गांवी हदसतील. तसेच या प्रांतीचेही मुळचे रहहवासी
सावकरीच्या कसबांत व कलमकसायांच्या कामांत मागे नाहीत. याकहरता या ग्रंथापासून बोध घ्यावयाचा
महिजे हरिापासून दू र रहावे सावकाराचे तोंड पाहू नये हाच आहे व या कामी आमच्या लोकांनी सहकारी
पतपेढीचा आश्रय केल्यास त्यांचेवरील पुष्ट्कळ संकटे दू र होिार आहे त.

रा. मुकुंदराव हे खरे समाजसुधारक आहे त. आमच्या अवनतीची जबाबदारी हजतकी आमच्यावर

चरिारावर पडते त्यापेिांही जास्त आमच्या समाजावर आहे . आमही आडािी आही महिून आमही फसले

जातो. वाडवडलांचे नाव राखण्याकहरता त्यांच्याइतकी प्राप्ती नसली तरी तसा खचप केला पाहहजे. अशा

समजु तीने आमही रीि काढू न सि कहरतो लग्नकायप वगैरे मोठ्या कडाक्याने उडहवतो व आपिास धन्य

मानतो. इतरही रीि हफटे ल पि हीि हफटिार नाही, असे महिून आमच्या मूखंपिास उत्तेजनच दे तात. व
अशा हरतीने आमही आमच्या हौसेने सावकाराच्या तावडीत सापडू न आपिास व आपल्या बरोबर पुढील

हपढीस दु ःखात लोटतो. आमच्या समाजाच्या खु ळ्या समजु ती गेल्या पाहहजेत. तरच आमही उन्नतीस येऊ.
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आमच्यातील बरे चसे दोष रा. मुकुंदरावांनी दाखहवले आहे त व उपदे श केला आहे . तो आमही ध्यानात

घेतला तर आमची सुधारिा होईल. वडलांची चाल महिून हतला हचकटू न आजपयंत वागलो तसेच वागत
गेलो तर आिखी अधोगतीस जाऊ.

आमच्यात सामाहजक सुधारिा झाली पाहहजे अशा अनेक बाबी आहे त. त्यातही रीि काढू न सि

करण्याची ही एक महत्तवाची बाब, फाजील डामडौल, एकमे काशी हभकार स्पधा. हु ं डा वगैरे उरकून
आपिास थोर मानिे व वहडलांच्या कीतीवर आपल्या मोठे पिाचा अंदाज करिे व दु सऱ्यास कमी ले खिे

वगैरे आमचे समज दू र होण्यास या ग्रंथासारख्या अनेक ग्रंथाचे वाचन समाजांत झाले पाहहजे व त्याबद्दल
हजकडे हतकडे उपदे श झाला पाहहजे.

रा. मुकुंदरावांचा हा ग्रंथ कुळकिीलीलामृताप्रमािेच लोकहप्रय होईल अशी आशा आहे . या

ग्रंथाच्या वाचकांनी तोही ग्रंथ अवश्य वाचावा अशी हशफारस करून रजा घेतो.
पुिे, तारीख १५–७–१९२४

भास्करराव जाधव
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अध्याय १ ला
ओं नमोजी

[रुपया हाच ईश्वर.]

रुपयेश्वरा ।

[चाकाच्या रूपाचा.]

शु भ्रकांहतचक्राकारा ।

[अनेक पायांनी चालिारा.]

असंख्यपदगहतधरा । महाहवरा नमन हें ॥ १ ॥ पहातां तव रुपाशी । हक वाटे उगवला शशी । वतुपळाकार
ते जोराशी ।

[हषपरूपीं आभाळांत सूयासारखा तळपिारा.]

हषाकाशीं सुखाच्या ॥ २ ॥ तव गुि हलहहतां सकल । न पुरें हें

अवघें भूतल । ग्रंथीं तरी तें केवीं मावेल । व्यथप हशिेल हजव्हा ही ॥ ३ ॥ महान् महान् ऋषी मुहन । पिप मुळें
वायु भिुहन । जगन्मूल काहढलें शोधोनीं । वदहत जनीं ब्रह्म तया ॥ ४ ॥ त्या ब्रह्माचें रूप धमपगुि । शास्त्री

कहथलें संपूिप । अव्यक्त हनराकार शहक्तमान । हस्तपादहीन अहचत्य ॥ ५ ॥ ऐहशया ब्रह्माचें दु सरें अंग । जगीं

दावाया यथासांग । हक न्यून्याचें फेडावा पांग । अवतार चांग तव हा ॥ ६ ॥ ब्रह्म हें असे अव्यक्त । रुपयेश्वरा तूं
सदा व्यक्त । व्यक्त ह्मिूहनच आसक्त । हनस्सीम भक्त जन हे ॥ ७ ॥ ब्रह्म हें असें हनराकार । हे रुपया तूं

चक्राकार । अंगी तुझ्या सकल हवकार । हनर्मवकार ब्रह्मा हहनवाया ॥ ८ ॥ अहचत्य ब्रह्म जरी शक्तीमान । तूं

हचत्य का न सामर्थ्यपवान । शंका येथें घेईल कोि । मुढावीि दू सरा ॥ ९ ॥ तुझ्या शक्तीचा कोि धाक ।
डोंगराशीं पडतें भोंक । समुद्रतळीं जातीं लोक । तव हनःशंक प्राहप्तस्तव ॥ १० ॥ हक तव हा धवल वतुपळाकार ।

भासे जिो िीरसागर । मंथन कहरतां रत्नें फार । येतात वर बहु हवध ॥ ११ ॥ पूवी महत्प्रयासे दे वदै त्यीं ।
घुसहळलें समुद्राप्रती पहर रत्नें त्यांच्या हातीं । चौदावरतीं न लागलीं ॥ १२ ॥ तैसा तूं हे रुपयसागरा ।

तुजवांचून हसधुवरा । अन्वथपक रत्नाकरा । नाम इतरा न शोभेहच ॥ १३ ॥ तुझें करावया मंथन । नको दे व
दानवजन । कीं वासुहक सपपभष
ू ि । मंदार पाषाि नकोहच ॥ १४ ॥ ज्याची इच्छा जैशी असे । मंथन कहर तोहच

तैसें । तया दे शीं अहत उल्हासें । रत्न खासें मनाजोगें ॥ १५ ॥ कोि तुझें खोल उदर । रत्नें त्यांत भरलीं अपार
। हनःसंशय िीरसागर । हवतभर तुज पुढें ॥ १६ ॥ हलाहल तें अमृत । कौस्तुभमहि ऐरावत । यांहीं खेरीज

तुझ्यांत । रत्नें आहे त आिखी ॥ १७ ॥ तारुण्य वृधत्व सत्य धैयप । ज्ञान शांती मोह वीयं । सदगुि लोभ
ब्रह्मचयप । गांहभयपही असेंहच ॥ १८ ॥ सुंदरता कुरूपता । धमप कमप गवप नम्रता । हषप आहि हखन्नता । रत्नें तत्वता
तुझींच ॥ १९ ॥ हक तव पोट पाठ । हा तो शुभाशु भाचा

[तराजु.]

घट । ना तरी शंखरत्न चोखट । हातीं प्रगट

फुंकावया ॥ २० ॥ हे रुपयेश्वरा तकाहतत । प्रभाव तुझा आहे हनहित । हक तूं एक महादै वत । अत्यद भुत जगीं
या ॥ २१ ॥ सवप सुखाचें केवळ आगर । कस्ट्ल्पला असे असा ईश्वर । परी त्याच्या प्राप्तीस्तव खरोखर । कुिी न
नर धडपडती ॥ २२ ॥ तुझ्या प्राप्तीस्तव कोिी । नाना दु कानें उघडु हन । घटाग्रीं दृहष्ट दे ऊनीं । दृढ हचतनी

बसताती ॥ २३ ॥ कोिी होती शस्त्रहक्रयाप्रहवि । सजीवहनजीव प्राण्या हचरून । धुंहडत तव स्थान गहन ।

घ्याया दशपन केवळ ॥ २४ ॥ कोिी होऊहन कायदे पहं डत । न्यायासनीं चढु हन त्वहरत । ठें चठें चूनी शबद रहचत ।
लावाया हात तव पदां ॥ २५ ॥ कोिी होऊहन ग्रंथकार । उठवी अदभुत शबदमंदीर । हे तु हाहच तुझा हवहार ।
थोडा फार आंत व्हावा ॥ २६ ॥ कोिी होऊहन गािारा । हातीं घेई तंबोरा । तुझा ध्वनी लावाया व्यवहारा ।

जु ळवी तारा न्युन्याहधक ॥ २७ ॥ कोिी जाऊहन नाटकांत! स्त्री वेष स्वतः सजत । रुमझुम चाले ठु मकत ।
कराया अंहकत तुलाची ॥ २८ ॥ कोिी कसरती घेऊन । उड्या माहरती पहारीवरून । व्याघ्रमुखीं मान दे ऊन ।
पहाती न्याहाळू न तुजलागी ॥ २९ ॥ कोिी हकतपनकार । टाळ मृदंगाचा करी गजर । हनरुपिरंगें उडतो वर ।

पहाया सत्वर तव रूपा ॥ ३० ॥ कोिी होऊहन गोसावी फहकर । उलटें टांगन
ू घेई वर । कोिी आपुलेंहच
फोडी शीर । प्रेमेंदृढतर तुहझया ॥ ३१ ॥ ऐहशया मागी अनेक । झटती तव उपासक । तव प्राप्तीवीि दे ख । हे तु

न आहिक तयांचा ॥ ३२ ॥ ऐसा तूं कष्टसाध्य दे वा । सवप सुखांचा केवळ ठे वा । ज्याच्या ये थें तुझा हवसावा ।
तया रावा काय उिें ॥ ३३ ॥ तूं प्राप्त होता जयास । तो तुज जपे हकती हवशेष । हें तों ठावें अवघ्या जगास ।
व्यथप कशास विूप मी ॥ ३४ ॥ दाहरद्री दे ई हचध्यास गांठी । श्रीमंत पाही हतजोरी मोठी । सामान्य जन लाकडी

पेटी । तुजसाठीं घेताती ॥ ३५ ॥ तव प्राप्तीच्या हनहदध्यासें । जगाचें अस्ट्स्तत्व भासे । ना तरी होतें उदासें ।

अनु ल्हासें जग हें ॥ ३६ ॥ साधूंच्या रििा । हक दृष्टांहच या हननी, युगें युगें येतो धांवन
ू ीं । कृष्ट्ि-वािी असें ही

अनु क्रमणिका

॥ ३७ ॥ युग हा दीघप काळ । तोंपरी होत साधूंचा छळ । हनहित; घननीळ, अवतार खेळ खेळतां ॥ ३८ ॥ अशी

नसे तुझी रींती । ििे ििे अवताराप्रती । धरूहनयां ह्या जगती । दे शी गती उत्तमानुत्तम ॥ ३९ ॥ ज्यांच्या घरीं
तव अवतार । तया ह्मिती शेटसावकार । ऋद्धी हसद्धी जोडु हन कर । तया समोर हतष्टती ॥ ४० ॥ आतां श्रोती

सावधान । मनीं आहिजे शेटजी ध्यान । जें द्रव्याचें चैतन्यघन । रूप सगुि प्रगटलें ॥ ४१ ॥ दे वाचें दे ऊळ जैसें
। शेटजीचें दु कान तैसें । भक्त येती ग्राहक वेषें । परम उल्हासें भजावया ॥ ४२ ॥ दु कानाचें विपन समूळ ।

कथन करिें अशक्य केवळ । परी कहथतों; जैसें हनराळ । क्रहमती सबळ पिीं जेवी ॥ ४३ ॥ खालीं भूमी

गुळगुळीत । भोवतीं हभतीं रंहगत । वरी कडीपाट तकतकींत । हचत्रें सुशोहभत खुंटीशी ॥ ४४ ॥ गादी लोड
नरम अती । शेटजी मूर्मत हवराजे वरती । स्थूल शरीर कल्यांप्रती । हात हफरती वरचेवर ॥ ४५ ॥ जवळ भली

लठ्ठ वही । खाते दारांचे प्राि वाही । प्रभाव हतचा हचत्रगुप्तही । तटस्थ पाही होऊंहनयां ॥ ४६ ॥ पाठीमागें

हतजोरी थोर । पुढें शेटजीचें हवशाल उदर । जें वाढावया डे रेदार । मुळाधार हतयेचा ॥ ४७ ॥ हवशाल उदर
आखूड मान । ते िें हदसें बेडकासमान । मागें पुढें हालतां नयन । जीवंत प्रमाि भासतसें ॥ ४८ ॥ शेटजी आहि
गजानन । दोहोंची उदरें समसमान । तरी सदभक्तांलागून! शंका सकारि येईल कीं ॥ ४९ ॥ गजानन आहि

शेटजीत । संबध
ं असावा हनहित । त्या वांचहू न उभयताप्रत । सामय अदभुत लाभेहचना ॥ ५० ॥ अंगाचा

काढु हनया मळ । पावपतीनें घडीला जो बाळ । तोहच मोदकांचा काळ । प्रार्मथती सकळ तयाशी ॥ ५१ ॥ भोळ्या

जनांचा आळसमळ । त्यांत जन्मे शेटजी हनमपळ । लक्ष्मीचें हें बाळ तेजाळ । घ्याती सकळ कायारंभी ॥ ५२ ॥
तरीं आतां श्रोते सुजाि । करूं या बाळकाचें स्तवन । तरीच घडे ल ग्रंथकथन । हरतीस धरून केले सें ॥ ५३ ॥
वस्त्रवेहष्टत कुंजरबाल । कुळभहरत रमय दोंहदल । रौप्यध्वनीं किपयुगल । सदा चंचल श्रविाशा ॥ ५४ ॥ तूंहच
या युगी गिेशावतार । सहस्त्र हवद्ाचें भांडार । सकल हसद्धी जोडू हन कर । नमहवती शीर तुजपुढें ॥ ५५ ॥
जयजय हे

[बेडकासारख्या मानेचा.]

द्रव्यहवकारा ।
अनंत

[चोपडीचा नवरा.]

[ऋिरुपी आहशवाद दे िारा.]

[द्रव्यरूपी समुद्र.]

ददूप र-कंधरा ।

चोपडी-पती

[द्रव्यरूपी महापुरुष.]

[लाकडी पेटी.]

द्रव्यपुरुषा

[द्रव्यरूपानें प्रभाव दाखहविारा.]

हतजोरी वरा । तुझा आसरा कुळांशी ॥ ५६ ॥ जय

ऋिवरद मूर्मत । त्रैलोक्य भहरत तुझी हकती । दीनजन तुजप्रती । भावें नहमती

द्रव्यािपवा ॥ ५७ ॥ जसा वनीचा गजनाथ । तैसा तूं शोभसी गांवांत । कानीं ले खिी वही बगलें त

। चालसी डु लत दोन्ही अंगीं ॥ ५८ ॥ तूं मागी असतां चालत ।

[हत्तीची चाल.]

इभगतीची नसे मात ।

गजगाहमनीही आियपचहकत । मुखीं घालीत अंगुली ॥ ५९ ॥ दस्तऐवज दऊत ले खिी । वहीखातें माप वजनी
। अधोली तराजु वार गनिीं । अष्टपािीं अयुधेंही ॥ ६० ॥ तूं कोपतां

[ज्यांच्या हाती पैसा आहे तों.]

द्रव्यधर । बारा

वाट पळती पामर । जैसें प्रगटता झंझासमीर । जलभार हवतुळे पैं ॥ ६१ ॥ श्येनाची पहातां झडप । हचमण्या

होती कुंपिी गडप । कीं हशकारी हदसतां समीप । पळें कळप हहरिांचा ॥ ६२ ॥ घार हदसतां गगिीं । सशे
पळती कान पाडु नी । हक तरसाची चाहु ल ऐकुनी । कुत्रें सदनीं लपताती ॥ ६३ ॥ हसहाची ऐकता गजपना ।

गाई वासरें टाहकती माना । हक पहातां भुजंगवदना । शूकललना हचवहचवती ॥ ६४ ॥ व्याघ्रमुख हदसतां
कराळ । जंबुकाची उडे तारांबळ । हक बोका पहातां ऊंदीर सकळ । घेहत बीळ धाकेंहच ॥ ६५ ॥ प्ले गचे होता

गांवी आगमन । ग्रामजन उधळे रानोरान । हक लवनांत बसतां लांडगा दडू न । मेंढरें दु रून पळताती ॥ ६६ ॥

असे शेटजी तुझे गुि । मानवा न होई कदा पूिप । मुंगी काय आहलगून । थोर वारि झांकील ॥ ६७ ॥ गाडीवर
न ये पवपत । हक हवहीर न मावे पोहऱ्यांत । गंगा तरी हशपल्यांत । कैसी हनहित सांठवेल ॥ ६८ ॥ ऐसा तूं
[दाहरद्र्याचे तारि.]

दाहरद्र्यतारक ।

[गहरबांचा संसार चालहविारा.]

दीनसंसहृ तनायक । तव पदीं तुझे भाहवक । नत

सकहळक हदनरजनीं ॥ ६९ ॥ आतां श्रोते तुह्मी चतुर । शेटजीप्रताप ऐका सादर ।

[पैसा हमळहवण्याची दु ःखे.]

कांचनव्यथा अहत दु धपर । पडो उतार हतयेला ॥ ७० ॥ सावकारीचा करी जो धंदा । व्याजावीि न तया छं दा ।

भजे सदा जो [द्रव्यरूपी हवष्ट्िु.] द्रव्यगोहवदा । शेटजी खंदा ह्मिा तया ॥ ७१ ॥ जया नसें जाती रूप । धमप जयाचा
द्रव्यस्वरूप । कमप जयाचें श्रम अमूप । द्रव्यासमीप बैसिें ॥ ७२ ॥ तुह्मी श्रोते सज्जन । न व्हावें हखन्न वदन ।

अहधक उिा तुह्मा लागून । शबद मुखांतून हनघाहलया ॥ ७३ ॥ शेटजीप्रताप प्रभाव । पसरलासे गांवोगांव ।
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असेल तुह्माशी अनुभव । पक्का आठव तयाचा ॥ ७४ ॥ शेटजी प्रतापाच्या खु िा । गांवोंगांवीं भरल्या नाना ।

तयांच्या आतां विपना । करूं जािा अल्पसें ॥ ७५ ॥ डोकींशीं फाटकें मुंडासें । अंगात कांहींही नसें । हवतभर

लं गोटी नेसे । पुतळे ऐसे वावरती ॥ ७६ ॥ खाया न हमळे भरपूर । ते िें सुकलें शरीर । उं चावलें गालाचें ढोपर ।
रहाया छपर तिाचें ॥ ७७ ॥ आंत आठ दहा मडकीं । त्यांतही हनमीं असतीं फुटकीं । थाळा वाटीही गळकी ।
दहरद्रें धाकी बदबदतीं ॥ ७८ ॥ घरधनिीचें लु गडें फाटकें । ठायी ठायीं हठगळें भोंकें । मांड्या छाती झाकाया

हनकें । सदा वाके सांवहरत ॥ ७९ ॥ थोर कुळीचा गांवी बोभाटा । हातीं कथील नाकीं काटा । हक तो
दहरद्र्याचा खुंटा । रोखी वाटा सूविाच्या ॥ ८० ॥ पाहठशीं पोरांचा लकडा । अन्नास्तव तोडीतीं तडतडां । हक
तो दु ःखदै न्यांचा गराडा । करी आरडाओरड ॥ ८१ ॥ घरीं न खाया रतीभर । परी मुलांचा लोटे पूर । हें च तें

नरककुंड थोर । सहपहरवार कुंथाया ॥ ८२ ॥ अशु द्ध शरीरीं रोगाची उपज! हक घामटपिीं उवांची बुजबुज ।

तैसी अज्ञानालसीं दाहरद्र्याची हनपज । होई सहज सवपत्र ॥ ८३ ॥ व्यथप खचप दु रहभमान । भाऊबंदकी तंटे

भांडि । गांव गुंडकी पोकळ मान । हाती सोपान दाहरद्र्याचा ॥ ८४ ॥ जे चढत हा सोपान । तया सहज

दाहरद्र्यदशपन । करवंटी स्वरूप दीनवदन । सवालागून होत असे ॥ ८५ ॥ हक अज्ञानाच्या भूमीवर । हा
दाहरद्र्याग्नीचा तरुवर । आश्रय याच्या हठिग्या अपार । दु ःखें फार चटचटती ॥ ८६ ॥ हक दाहरद्र्य हें

आग्याचें रोपडें । अज्ञानजन जातां त्याकडे । दु ःखद आग अंगीं भडभडे । करी उघडे बोडखेही ॥ ८७ ॥ हक
दाहरद्र्य हा शेटजी-दं श । यापुढें न थोर उपदं श । याच्या दं शें समग्र वंश । दु ःखांश पावतसे ॥ ८८ ॥ अहो तुह्मी
दहरद्री जन । तुमचे तुह्मी दु ःखाशी कारि । कैसें तरी तें तुह्मालागून । कहरतों कथन ऐका हो ॥ ८९ ॥ ज्याचें

नसते उद्ोगीं मन । तो उगाच हफरे गांवामधून । ती शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९० ॥ मुला
न करी हवद्ाहनपुि । ठगास दे ई हवपुल दान । ती शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९१ ॥
खचाइतकें न घरीं उत्पन्न । तरी उगाची चाले ताठू न । ती शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९२ ॥
इषेच्या भरीभरून । करी मुलाचे दु सरें लग्न । ती शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९३ ॥ जागचें

जागीं काम टाकून । उरूस यात्रेसी करी गमन । तरी शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९४ ॥

जमीन ठे वहू नया गहाि । घाली सत्यनारायि । ती शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९५ ॥

तमाशानें मोहहलें मन । वरती करी मद्पान । तरी शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९६ ॥ कलह
सुचे नसतां कारि । हफरे गांवोगांव पाहु िा होऊन । ती शेटजीप्रतापाची खु ि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९७ ॥

एक बायको असतां सुजाि । दु सरी करी पुनः अजाि । ही शेटजीप्रतापाची खूि । प्रगटू ं जािा लागली ॥ ९८
॥ ऐशा या खु िा अनंत । विपन होईल केंहव साद्ंत । ज्याला हवें असेल तंतोतंत । त्यानें खेड्यांत प्रवेशानें ॥
९९ ॥ जो या प्रतापप्रवाहीं सांपडत । तो घरादारांसह बुडत । त्याची मग तीच धडगत! जाई वहात दु ःखािपवीं

॥ १०० ॥ जय जय [पैशापासून तोडिारा.] द्रव्यमोचका । [कुळावर नेंहमी कजप असावे असे महििारा.] अनंतऋिवरदायका ।

मुद्दलव्याज [मुद्दल व्याज यांचा चाळा भरले ला.] द्रव्य चालकां । [व्याज घेिारा.] व्याजग्राहका [पैशानें ईश्वर बनले ला.] धनेशा ॥
१०१ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय । शेटजीप्रताप ग्रंथोपाय । प्रथमाध्याय घडो
हा ॥ १०२ ॥ इहत ऋिीकापपिमस्तु । शु भभ
ं वतु ।
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अध्याय २ रा
नमो [हातांत स्वाथाची तराजु धरिारा.] स्वाथपघटधरा । [कुटू ं बरूपी वनाची राखरांगोळी करिारा

विवा.] कुटु ं बकाननवैश्वनरा । [कचेरींत लढिारा.] कोटप कचेरीसमरधीरा । [आशाखोर कुळांचा राजा.]
आशावरा कुळे शा ॥ १ ॥ जय जय [रुपयांच्या हढगावर बसिारा.] रौप्यासना । गरजुं कुळांच्या मनोमोहना ।

महादै वा [व्याजाच्या दोरीने बांधिारा.] व्याजंबंधना । [उं दीरतोंड्या.] मुषकवदना [कजाचा आनंद.]
ऋिानंदा ॥ २ ॥ तुझें प्रताप विपन! मानवा न होय संपूिप । सरकारही हात टें कून । करी बंधन कायद्ाचें ॥ ३

॥ तरी तुझ्या प्रतापांत । उिीव न आली हकहचत । हदडी दु प्पटीचा राखूहन हात । पाहडली रीत रोख्याची ॥ ४
॥ पुरें आतां हें स्तुहतवंदन । जें अनंत अगमय हजव्हे लागून । सहस्त्र [हजार गळ्यांतून.] ध्वनीनालामधून ।
विींता विपन न संपेची ॥ ५ ॥ सुंदरपूर गांव एक चोखट । सभोंवतीं त्याच्या उत्तम कोट । पहिमाहभमूख वेस
बळकट । पुढें घनदाट तरुराहज ॥ ६ ॥ डाव्या हाताशीं नदी गोमटी । धुिें पोहिें करायासाठीं । हतरीं हतच्या

सदा दाटी । वासरें तटीं चरतातीं ॥ ७ ॥ खळखळ हतचा मंजुळ रव । सुंदरपुरचें घेऊन नांव । जिो गात करी

आजपव । प्रेमभाव राखाहो ॥ ८ ॥ वेशीपुढें दे व अनेक! मारुती, दे वी, हवनायक! राम शंभु हपशाच्चनायक! मरी

कडक वेताळ ॥ ९ ॥ मुंजा हवठोबा हशतळाई! ह्मसोबा खंडोबा जोखाई! हबरोबा, रोकडोबा मे सकाई!
ठायींठायीं पारावर ॥ १० ॥ हवठोबाचें दे ऊळ चांगलें ! घोटीव हभती हचत्रीं शोभलें ! खंडोबाचे खांब मोडले !

सगळे पडलें हबरोबाचें ॥ ११ ॥ वेताळें हमळालें हलबाचें झाड! मुज
ं ाशी तो हपपळाची आवड! जरीमरीचे

पुरहवती कोड! कुत्रीं द्वाड मुतुहनया ॥ १२ ॥ मांसाहारी शाखाहारी! दीनदू बळे सदाचारी! ऐसा भेद
मानवापरी! दे वादारीही आढळतो ॥ १३ ॥ कोि ही दे वांची स्ट्स्थती! मनुजापरी चढती उतरती! एकाची हनत्य

काकड आरती! दु जे कुडकुडती थंडींत ॥ १४ ॥ एकाशी वस्त्रें जरतारी! एक उघडा जिो हभकारी! एका
नैवद्
े नानापरी! एका भाकरीही न हमळे हच ॥ १५ ॥ एकापुढें हनत्य चौघडा! एकापुढें घाि उहकरडा! एकाशी

भाहवकांचा गराडा! एका तुटवडा भक्तांचा ॥ १६ ॥ एकापुढें जळे तूप! एक काळोखी होई गडप! एकापुढें
सुगंधीत धूप! एका समीप काकहवष्टा ॥ १७ ॥ एकाशी हनत्य स्नान ले पन! एकावरी हनत्य श्वानाची घाि!

एकाचें सदा भजनपूजन! एकाचें आसन कावळ्यांना ॥ १८ ॥ एका आवडे मांसान्न! एका आवडे शाखान्न! एक
ब्रह्मचायी हनपुि! एक प्रहवि व्यहभचारी ॥ १९ ॥ एक हववाहहत एकपत्नी! एक अहववाहहत दु राचरिी! एक

हवरक्त सदा मनीं । एक काहमनीलोलु प ॥ २० ॥ एका आवडे बैसाया बैल! एकाशी हवा घोडा सबल! एक
पाही मयूर चपल! घाली झूल एक उं दरावरी ॥ २१ ॥ एका आवडे गंध चंदन! एका आवडे भस्मले पन! एका

आवडे शेंदूर मांखि । तेल हशचन एकाशी ॥ २२ ॥ अहा! कोि ही दे वांची अवस्था । उत्तम हक वाईट ह्मिूं

आतां! हवचार करतां भ्रमें माथा! वाटे हचत्ता हवशाद ॥ २३ ॥ असो या सुंदरपुरांत । एके हदवशी अकस्मात ।
एक प्रवाशी होऊन मूस्ट्च्छप त । पडला वेशीत हनचेष्ट ॥ २४ ॥ चैत्रमास उन्हाळा हदवस । त्यांत दोन प्रहर हवशेष ।

खालीं भूहम तापूहन रसरस । चटके पायांस बसताती ॥ २५ ॥ अशा वेळीं तो दीन प्रवाशी । मूस्ट्च्छप त पडतां
वेशीपाशीं । वेसकरें त्याच ििाशीं । पाटलाशी कळहवलें ॥ २६ ॥ पाटील होता चावडीत सोंगटी खेळ खेळत ॥
परी ते सवपच उठु हन त्वरीत । हनघाले धांवत लगबगा ॥ २७ ॥ चोहोंकडू हन चौघांनी । घेतला प्रवाशी उचलोनी
। चावडीमध्यें तया आिोनी । सुखासनीं हनजहवलें ॥ २८ ॥ कोिी लावी डोळ्यांस पािी । कोिी घाली वारा

दु रोनी । कोिी छातीवर हात ठे वहू न । बसले जमोहन समस्त ॥ २९ ॥ एक ह्मिें हळु हच दु सऱ्याशी । हा मज

हदसतो परदे शी । पहा पहा ती लोटारशी । आह काखेशी त्याहचया ॥ ३० ॥ एक ह्मिे असो कोिी बापुडा । पहर
कोि त्याचा हा परवाडा । प्रसंग न येवो वेडा वांकडा । तुटतें तडतडां पोटांत ॥ ३१ ॥ एक ह्मिे एकटा प्रािी ।
याशी नसावें आप्त कोिी! एक ह्मिें तुझ्या वचनीं । हवश्वास माझे हन न ठे ववें ॥ ३२ ॥ एक ह्मिे हा दीन दु बळा ।
सांगतसे तोंडाची कळा । वस्त्रसमूह फाटका सगळा । गिती हठगळां नसेहच ॥ ३३ ॥ एक ह्मिे तो हीनदीन ।

का करावी हनदा आपि । दु देंवाचा फेरा कठीि । केव्हा कोि हचरडे ल ॥ ३४ ॥ असो असें चालतां भाषि ।
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शु हद्धवरी आला प्रवाशी दीन । चावडी लोक पहातां हवलोकून । आिये उठू न बैसला ॥ ३५ ॥ पाटील जाउहन

त्याच्या जवळ । वदले ; तुज येउहन भोंवळ । वेशीत पडतांहच तूं तात्काळ । छायेंत हशतळ या आिलें ॥ ३६ ॥
सांग सांग रे तूं आहे स कोि । जाशी कोठें आलासी कोठू न । भोंवळ येण्याचे काय कारि । करी हनवेदन

मजलागी ॥ ३७ ॥ प्रवासी झाला सदगहदत । अस्फुट शबदे तो बोलत । मी एक परदे शी आलो हफरत ।

दखनांत पोटास्तव ॥ ३८ ॥ झाले पूिप दोन हदवस । अन्न न पोटीं एक घांस । पािी पीत पीत आसपास । आलों
गांवास येथवरी ॥ ३९ ॥ आईबाप न घरीं । कशाची बायको पोरें पोरीं । भटकतो मी पृर्थ्वीवरी । हनराधारी
सवपस्वी ॥ ४० ॥ दै व माझे मोठें सबळ । ह्मिुहन आली येथें भोंवळ । आई बाप तुह्मी केवळ । भाव प्रेमळ मज

झालां ॥ ४१ ॥ ले करूं तुमचें मी अनाथ । घ्यावें जी मला पदरांत । आश्रयानें तुमच्या गांवांत । भीक मागत
राहीन ॥ ४२ ॥ यावरी पाटील त्यास ह्मिें । आह्मी काय आश्रय दे िें । तो एक प्रभु सवप त्यानें । दे िें घेिें करावें

॥ ४३ ॥ जरी राहसी आमच्या गांवांत । तरी काय खचे आमचें त्यांत । तूं आपल्या दै वें खहचत । खात पीत

जाशील ॥ ४४ ॥ पाटलाचें बोल ऐकूहन । संतोषला प्रवाशीं मनीं । मग तो पाटलालागोहन । दीन वािा काय
ह्मिें ॥ ४५ ॥ मी आहे जातीचा वािी । हे तुह्मा आलें हच कळोहन । हीरालाल ऐसें संबोधुनी । मला जनीं

बाहताती ॥ ४६ ॥ यावरी पाटील तया ह्मित । कळला तुझा सगळा वृत्तांत । आधीं दोन घांस घाली पोटांत ।

मग बोलत बसूं आिखी ॥ ४७ ॥ असें बोलु हन पाटलें । मीठ पीठ आिहवलें । तवावाटी दू धही चांगलें । सवप

हदलें आिूनी ॥ ४८ ॥ हहरालालें तें अवसरीं । भाजूनी खाल्या भाकरी । आभार मानु हनयां ढें करी । हात

पोटावरी हफरहवला ॥ ४९ ॥ सोंगटी खेळत गांवकरी । पहाती त्याकडे वरचेवरी । अन्न भहरतो हा उदरीं ।
कोण्यापरी ह्मिूहनयां ॥ ५० ॥ दीड शेराचें पीठ । त्यानें सहजहच केलें गट्ट । पाटलें आियें बळकट । मुखीं बोट
घातलें ॥ ५१ ॥ हहरालालें केला हवचार । गांव हदसतो हा भोळसर । येथें रोवाया पाय दृढतर । काळ फार न

लागेल ॥ ५२ ॥ मग त्यानें एक महहना । दावुहनया दीनपिा । सहजहच लोटला जािा । परान्ना भिुहनया ॥ ५३

॥ शरीरीं तो धष्टपुष्ट । पहर कधीं न केलें कष्ट । आयतें बसुनी येथेष्ट । अन्न हमष्ट भहिलें ॥ ५४ ॥ कोिाशा काय

करावें दान । याचें नसें जयाशी ज्ञान । तो एक करंटा दै वहीन । करी वधपन दु ःखाचें ॥ ५५ ॥ जवळील पैश े दोन
। दु सऱ्याशीं दे िें दान । दानमागप हा नव्हे हच जाि । पापबंधन उलटें ॥ ५६ ॥ दु राचारी आळशी खळ । हे तो

हनवडु ं ग आग्या बाभुळ । घाहलतां यावरी दानजल । हातीं फळ कोितें ॥ ५७ ॥ वाघाशी केली शेळी अपपि । हक
कसायाशी गोदान । हक सपाशी दु ग्धपान । वीषवधपन उघडची ॥ ५८ ॥ तैसें अपात्रीं दानामुळें ॥ सहजहच
पुण्याचें वाटोळे । हक पुरहवलें पापाचे लळे । नीतीचे डोळे फोडाया ॥ ५९ ॥ अपात्रीं दोन हे वीष भयंकर । सेवनें

त्याच्या मरे अमर । इतरांचा ते थें काय हवचार ॥ हें तों साचार उघडहच ॥ ६० ॥ पहर आमची दानाची रीत ।
जगावेगळी अहत अदभुत । कोिी पुढें पसहरतो हात । आलों दे त सवपस्व ॥ ६१ ॥ याचकांशी पाहु हन समोर ।

कोिी न करती कधीं हवचार । हक हा खराहच हनराधार । हक ढोंग वर केलें यानें ॥ ६२ ॥ वस्त्रें हदसतां भगवी

जरा । हशरीं झळकतां जटाचा भारा । मानु हन त्यास याचक खरा । कहरती त्वरा दानाची ॥ ६३ ॥ भाळीं मुद्रा
हातीं टाळ । गळा माळा पायीं चाळ । ऐसें हें हदसतां गबाळ । दे ती तात्काळ हबदागी ॥ ६४ ॥ हशरीं कोकी गळा

उपरिें । जािवें कंठी डु लत चालिें । भटजी ऐसे हदसतां ििें । दे ती दानें अपार ॥ ६५ ॥ अंध पंगु असमथप
दीन । त्यांशी न धजती कराया दान । जे आळशी धूतप सधन । पायांपडू न तयां दे ती ॥ ६६ ॥ मग आमच्या

हहरालालास । काम न घेतां हदलें खायास । यांत हो काय नवल हवशेष । ही तों हौस दानाची ॥ ६७ ॥ पाटला

जवळु नी हहरालालें । दोन रुपये कजप काढलें । तेल मीठ गरम मसाले । आिुनी मांडलें दु कान ॥ ६८ ॥
हहरालालास घर ना दार । दु काना पाहहला हपपळाचा पार । थैल्या मांडुहन हारोहार । बैसे सादर हवकावया ॥
६९ ॥ अडािी कबाडी हभल्ल रामोशी । ग्राहकें येती शेटजी पाशी । शेटजीही परम उल्हासीं । घाली मापाशी

पदरांत ॥ ७० ॥ दु कानाचें भांडवल । द्रव्य हे हच नव्हे केवल । धूतंता अंगी नसतां सबल । आवघें फोल जािावें

॥ ७१ ॥ हहरालाल महा धूतप । बहु बोलका तरतरीत । गोड बोलोहन ग्राहकाप्रत । आहि हातात ििाधे ॥ ७२ ॥

हगऱ्हाईक कोिी येवो दु कांनीं । गार करी बोलबोलु नी । तराजु चा झोका ते ििीं । न ये ध्यानीं कोिाच्या ॥ ७३
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॥ स्वाथाचा त्याचा तो घट । कपट हस्तें धरी बळकट । दु राशेच्या वजनें मळकट । तोली पोट सवपदा ॥ ७४ ॥
चोर भोळे मूखपजन । हीं ग्राहकें येतां धांवन
ू । दु कानदार जरी कपटहनपुि । तया लागून काय उिें ॥ ७५ ॥
सासुरवासी भोळ्या सुना । चोरूहन आिुहन दािादु िा । डोळा चुकवुहन पहाती दु काना । घेती चहबना खावया

॥ ७६ ॥ कोि भाव माप जािे । हमळे ल तेंहच घेऊहन पळिें । कां न तरी अशा गुिें । होय दु िें दु कानाचें ॥ ७७ ॥
रुपायाचे हहगहजरे । सवप गांवाशी पुरुहन उरे । यावरुहन जािावें हनधारे । माप खरें कैसें तें ॥ ७८ ॥ असो असा

चालतां प्रकार । लोटले एक सवंत्सर । हहरालालें बांधलें घर । टु मदार लहानसें ॥ ७९ ॥ धूतपतैची ती केवळ
मूती । गांवकरी आिाया हातीं । काढली हतने सोपी युक्ती । सवांप्रती एकची ॥ ८० ॥ तमाखूची भरून हपशवी ।
हभतीवरी टांगली नवी । त्यांतुहन वाटे ल त्यानें घ्यावी । हकवा खावी बसून ॥ ८१ ॥ सहजहच मग नवें दु कान ।

झालें गांवचें हवश्रांहतस्थान । कोिी न कोिी बसे येऊन । हचलीम घेऊन फुंहकत ॥ ८२ ॥ जमतां दहावीस जि

। हमळे हचलहमशी अध्यिस्थान । मग हातोहातीं हतला चालवून । अनु मोदन सवप दे ती ॥ ८३ ॥ सडकूहन दम
मारल्यावर । वर मान करुहन सोडती धूर । परस्पराशी वरचेवर दे ती उत्तर हवनोदें ॥ ८४ ॥ कोि तो भाषिाचा
प्रकार । कोिा न कोिाचा आधार । एक सांगे दु ःख अपार । तों एका लहर गाण्याची ॥ ८५ ॥ एकानें काढावें

गांववकुटाळ । दु ज्यानें द्ावें त्याशी बळ । मग कोिावरी रचुहन आळ । संकेत वेळ ठरवावा ॥ ८६ ॥ कुिी

सांगावी व्याह्याची मात । बाराशासी हदली बुंदीची पंगत । कोिी ह्मिावे काय हो त्यांत । तळली तेलांत
ठाऊकहच ॥ ८७ ॥ एक सांगे संसारकथा । एक दावी रोग व्यथा । एक ह्मिें जोडलें हातां । पोरगा आतां

ऐकेना ॥ ८८ ॥ एक काढु हनयां उिें । ह्मिें पहा भागोजीनें । नाही हदली दोन जेविें । लावलीं लग्नें तशींच ॥

८९ ॥ एक ह्मिें तुह्मीच नादान । डाव येतां दे तां सोडू न । बंद करा भीड मोडू न । आमंत्रि तयाचें ॥ ९० ॥ एक
ह्मिें त्या पांडुनें भलें । खंडूचें औत पाडलें । एक ह्मिें खूप चांगलें । आतां आलें डावाला ॥ ९१ ॥ याप्रमािें
नव्या दु कांनी । वाहे अनेकांची वािी । माल हवकतां हवकतां वािी । ऐके कानीं उत्सुकें ॥ ९२ ॥ हचलमीगप्पा हें

घातुक व्यसन । गुंगती त्यांत ग्रामजन । ते थें न तयांशी दे हभान । कोठें आपि आहोंत ॥ ९३ ॥ गप्पामध्यें वेळ

आपला । हनघुहनयां हकती गेला । हें न मज उमजे त्याला । ये कंटाळा उठावया ॥ ९४ ॥ आईबहीि पोरें पोरीं ।
हाका मारून थकतीं सारीं । तरी न उठवे जाया घरीं । अशी धुरी हचलहमची ॥ ९५ ॥ हातीं हरकामपिाची

हचलीम । गैर समजु तीची तमाखु नरम । वर आळसाचा हवस्तव गरम । घेती दम दु दें वाचे ॥ ९६ ॥ दोन मुठी

तमाखु वारी । गांवची हकीकत सारी । शेटजीशी वरचेवरी । कळे पुरीं अनायासें ॥ ९७ ॥ मग गांवचा पुढारी

कोि । सहज शेटजी घे ओळखून । तो जात असतां दु कानावरून । हात धरून तया बैसवी ॥ ९८ ॥ मग
अत्यंत सत्वरी । काढु हनयां एक सुपारी । फोडु हन हतचें चूिप करी । दे ई करीं कारभाऱ्याच्या ॥ ९९ ॥ सुपारी एक
हमळतां फोडू न । कारभारी फुगले सरड्यासमान । शेटजींचे मधुर भाषि । हालवुहन मान ऐकती ॥ १०० ॥

हहरालालें एवं प्रकारी । दु कान थाहटलें सुंदरपुरीं । गांवचे पाटील कारभारी । सवप करीं आिलें ॥ १०१ ॥
कारभाऱ्याचे खंडुजी नांव । शहािपिाचा अंगी अभाव । पहर आिहन लटका आव । दावीत भाव सवपदा ॥ १०२

॥ गांवचे हमत्र भोळे जन । तयांत चालें त्यांचें ज्ञान । साठावरती वयोमान । हमशा छान हपकले ल्या ॥ १०३ ॥
ऐका तुह्मी श्रोते सज्जन । कारभाऱ्याचें गुिलिि । ज्याच्यापायीं त्याचें वतन । मानधनहीं बुडालीं ॥ १०४ ॥
मोठा बटवा धरुहन बगलें त । हाताची काठी चालिें टे कीत । लिि असे असेल ज्यांच्यात । तोहच हनहित
कारभारी ॥ १०५ ॥ तंमाखूचा बोळा मुखात । थुंके हपचकारी दोन हात । लिि असें असेल ज्यांच्यात । तोहच
हनहित कारभारी ॥ १०६ ॥ कामाचा कंटाळा अत्यंत । आवडे बहु बैसाया गांवांत । असेल असें लिि

ज्याच्यांत । तोहच हनहित कारभारी ॥ १०७ ॥ भांडि तंटे कांही होवोत । हौस मोठी ते घ्याया गळ्यांत । असेल
असें लिि ज्यांच्यात । तोहच हनहित कारभारी ॥ १०८ ॥ स्तुहत करतां कोिी हकहचत । भला त्यासीच मानी

ििांत । असेल असें लिि ज्यांच्यात । तोहच हनहित कारभारी ॥ १०९ ॥ ऐसे हे खंडुजी कारभारी । घरीं न

हमळे खाया भाकरी । परंतु डौल मोठा बाहे री । जिो सरदारी घरांत ॥ ११० ॥ हहरालालाच्या येथून । मीठ

दमडीचे आिल्यावांचून । रोजच्या सैंपाका चव कोठू न । हा तों गुि कारभाराचा ॥ १११ ॥ खंडुजी जवळ नंबर
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सतरा । जमीनीचा मोठा पसारा । परी न हफटे शेतसारा । चढे फेरा कजाचा ॥ ११२ ॥ कारभारी एके हदनीं ।

शेटशीच्या गेले दु कानीं । हळु हळु त्याचे कानीं । गेले बोलु नी कायसें ॥ ११३ ॥ हहरालालें हालवुहन मान ।
मान्यते ची केली खूि । अवश्य ह्मिूहन कारभाऱ्यालागून । हदलें वचनू हातावरी ॥ ११४ ॥ हहरालालाचें

मनोगत की कारभाऱ्याचें बेत । यथानु क्रमे श्रोत्यांप्रत । कळे ल हनहित जािावें ॥ ११५ ॥ हें शेटजी चहरत्र

तीक्ष्ि अंजन । मूखपत्वपटलें ज्यांचे नयन । आळसानें झाले मलीन । त्यांहीं अवश्य सेवावें ॥ ११६ ॥ हक
शेटजीकथा ही दाहरद्रलता । बहहरंगी अहत मोहकता । कारभारी-वृिा अहलगता । वाढे तत्वतां फोंफावत ॥
११७ ॥ हक ही कथा वाघीि क्रूर । कारभारी मेंढरें धरुहन धीर । वेळींच करतील मान वर । तरीच पार पडतील
॥ ११८ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय । शेटजीप्रताप ग्रंथोपाय । हद्वतीयोध्याय
घडो हा ॥ ११९ ॥ इहत ऋिकापपिमस्तु ॥

———

अनु क्रमणिका

अध्याय ३ रा
[वाईट बुद्धीचा मालक.]
युक्त्या लढहविारा.]

तव

असत्यवाहना ।

[कजपरूपीं ढगांचा चालक.]

ऋिजलदभारचालका ।

[अनेक

अनंतशहक्तधारका । वषाशीं हनका दु ष्ट्काळी ॥ १ ॥ जय जय [गांवचे कमळ.] ग्रामांरहवदा । सेवुहन

[कजाचें सुख.]

[तराजुरूपी डोळे .]

जय जय मोहमहतनायका ।

कजामोदा । कुळभ्रमर

तुलानेत्रा

[भ्रम हाच आनंद.]

[गरीबी जीवंत ठे विारा.]

[कवडीचा नवरा.]

[कुळांची हशकार करिारा पारधी.]

कपर्मदकापते

भ्रमानंदा ।

दाहरद्र्यजीवना ।

[गोड हासिारा.]

[हवघ्नांचा कांदा.]

[खरें हगळिारा.]

सहास्यवदना ।

संकटकदा पावती ॥ २ ॥

सत्यभिका

[खोठ्यावर बसिारा.]

[संसाराचा भंग करिारा.]

संसारभंजना

कुळव्याधा ॥ ३ ॥ तुझे रूप आहि गुि । यांत अंतर गहन । आकारें हंस बदक

समान । पहर हभन्न ते विांत ॥ ४ ॥ तैसें तुझ मुख सोज्वळ । पहर अंतरी कुटील मळ । वरूहन उं बर हदसे हनमपळ
। आंत खळबळ हकड्यांची ॥ ५ ॥ मागील कथानुसंधान । श्रोतीं ऐकावें सावधान । हहरालाल भोजन करून ।

दु काहन येऊन बैसला ॥ ६ ॥ लोडावरी टाकुहन सगळा भार । हात हफरवी पोटावर । सुपारी चघहळता वरचेवर
। करी हवचार मनांत ॥ ७ ॥ गतवषे दोन याच हदवसांत । गांवीं आलों मी भटकत । वेशीमध्यें पडलों मूस्ट्च्छप त ।

िुधाक्रांत होऊहनयां ॥ ८ ॥ लोकांनीं मज उचहललें । चावडीमध्यें हनजहवलें । अन्नपािी मज हदले । ते व्हां
वांचले पंचप्राि ॥ ९ ॥ पहर आज माझी कशी स्ट्स्थती । यथेष्ट खाऊहन गादी वरती । लोळत मी; मजप्रती । जन
बाहती या शेटजी ॥ १० ॥ दै वगहत जरी सबळ । तहरच पालटे ऐसा काळ । मजवाटे वधुमुखमंडळ । उदय
काळ ठे पला ॥ ११ ॥ कारभाऱ्याचें मुलाचें लग्न । राहहलें आठवडे दोन । माझ्याच भाग्याचा तो हदन । माझे

मन मज सांगे ॥ १२ ॥ ऐसा कहरत असतां हवचार । तों कारभारी आले समोर । हहरालाल गडबडीनें सत्वर ।

आला बाहे र सामोरा ॥ १३ ॥ कारभाऱ्याचा धरुहन हात । आदरें नेलें दु कानांत । गादीवरी तया बैसहवत ।
तक्या दे त पाठीशी ॥ १४ ॥ हपवळी जदप हपकली पानें । पुढें केली शेटजीनें । सुपारी लवंगा वेलचीदािे । बहु

मानें हदधली ॥ १५ ॥ आडहकत्यांत घालु हन सुपारी । बोलूं लागले कारभारी । कैशी काय केली तयारी । सांगा
सारी शेटजी ॥ १६ ॥ डोक्यावरी हफरवुहन हात । हळु हांसले शेटजी गालांत । मग कारभाऱ्याशी उत्तर दे त ।

हचता हकहच् करूं नका ॥ १७ ॥ मीठ हमरची तेल तांदुळ । हहग हजरे खोबरें गुळ । चांगली उत्तम सहडक
डाळ । सवप तात्काळ हमळे ल ॥ १८ ॥ मग कारभारी हळु ह्मिाले । दे तानां आज सामान सगळे । येरु ह्मिे

सांगतों भलें । उद्ां आपलें न्यावें हो ॥ १९ ॥ आजहच मीं हदलें असतें । पहर न आलें अझुहन तें । संध्याकाळीं

हनहित मतें । गाड्या येथें येतील ॥ २० ॥ शेटजीचें ऐकतां वचन । कारभारी गेले घाबरून । तांबुळाची
हपचकारी टाकुन । काय वचन बोलत ॥ २१ ॥ ऐत्या वेळीं शेटजी बगा । बसेल मला बरें दगा । खरें काय तें

आतांहच सांगा । नको उगाहच घोंटाळा ॥ २२ ॥ तुमच्या हवश्वासावर । आरंहभलें मीं कायप थोर । जमे ल उद्ां
मंडळीं अपार । कैसें होिार मग पुढें ॥ २३ ॥ त्या हदवशीं तुमच्या कानीं । काय गेलों मी सांगुनी । ह्मिुहन

ह्मितों ह्मातारपिीं । फहजतीं जनीं न व्हावी ॥ २४ ॥ यावरी शेटजी हांलवुहन हात । बोलूं लागले अहत त्वहरत

। काय कारभारी तुह्मी मनांत । आिलें खहचत भलतेंहच ॥ २५ ॥ तुमची झाहलया फजीती । काय माझ्या पडे ल
हातीं । खहचत आज तुह्माप्रती । उपजला महतभ्रंशहच ॥ २६ ॥ मी आहि माझें दु कान । हीं सारीं तुमचीं असून ।

तरी शंका तुह्मांलागून । आली कोठू न न कळे ची ॥ २७ ॥ गाड्या न आल्या उद्ां जरी । कायप शेवटास नेईन
तरी । सगळा माल आहे घरीं । पहांतों परी हहत तुमचें ॥ २८ ॥ घरचा मांल महाग चोखट । ह्मिुहन पहातों
गाडीची वाट । तुमच्यासाठीं ही खटपट । कैसें उलट बोलतां ॥ २९ ॥ तुह्मा मी जें हदलें वचन । त्याचें मला
आहे स्मरि । गेला माझा जरी प्राि । तरी तें न मी मोडीन ॥ ३० ॥ माझ्या वचनावरी केला । हनहित तुह्मी

मुलाचा हटळा । हें तों सगळें ठाऊक मला । संशय कसला आितां ॥ ३१ ॥ तुमचें पाटलांशी आहे वांकडे । हें ही

मला ठावें रोकडें । दं श कराया तो सदा धरपडे । जैसें हकरडें हवषारी ॥ ३२ ॥ हें हच तुह्मी मजलागुहन । हळु हच
सांहगतलें कानीं । हक भुलूनी पाटलाच्या वचनीं । फजीत जनीं न करावें ॥ ३३ ॥ पहर माझ्या हातून हनहित ।

ऐसा न होईल घात । मी कोि हें तुमच्या लिांत । येईल खहचत उद्ांची ॥ ३४ ॥ ऐकुनी शेटजीचें भाषि ।

अनु क्रमणिका

कारभारी संतोषले पूिप । पुनः हवडा मुखीं भरून । गेले हनघुहन घराशीं ॥ ३५ ॥ दु सऱ्या हदवशी सकाळी उठू न ।

पहाते झाले कारभारी दु कान । शेटजीनेंही तग लावून । सवप सामान घातलें ॥ ३६ ॥ मोजु नी सामान हदल्यावर
। शेटजी मग दे त उत्तर । कैसा काय कारभारी हवचार । आतां डर आहे का? ॥ ३७ ॥ गाड्या अझुनी आल्या

नाहींत । तरी न पडे ल उिें हकहच् । हकतीक मािसांचा केला बेत । सांगा हनहित मजलागी ॥ ३८ ॥

तमाखु चा थुंकुनी बोळा । कारभारी वदले ते वेळा । वेशीस तर लावला हटळा । आहिकही गोळा होतील ॥ ३९
॥ आदमासें नऊशावर । जमतील लोक हदसतो सुमार । आतां काय त्याचा हवचार । सगळा भार तुह्मावरी ॥

४० ॥ नऊशाचा ऐकूनी आंकडा । शेटजी मनीं दचकला थोडा । मनीं ह्मिे झाला चुराडा । कारभारी वेडा

खहच् हा ॥ ४१ ॥ उघड बोले मग कारभाऱ्यास । तुमचा लौहकक आसपास । ते व्हां असें करिें तुह्मांस उहच्

खास हदसतें ॥ ४२ ॥ घरांत मुलगा एकुलता एक । बाहे र मोठा ज्याचा लौहकक । त्याचें भले बुरें सकळीक ।
पहाया हनःशंक बैसती ॥ ४३ ॥ ह्मिुहन आब जेिें करून । राहहल ऐसें करावें वतपन । हफटतें केवढें हह असो

ऋि । पहर हीन न हफटे कधीं ॥ ४४ ॥ कारभारी तुह्मा कहरता । उभा मीं न करा हचता । हटळा हा माझाच आतां
। ऐसें हचत्ता समजावें ॥ ४५ ॥ शेटजीचें ऐकतां भाषि । कारभाऱ्याचे गहींवरलें मन । आनंदाश्रु गालावरून ।
पडले वाहू न खालती ॥ ४६ ॥ कारभाऱ्यानीं कडकडू न । शेटजीशी हदलें आहलगन । खांदीं त्याच्या मान
टाकून । आभारपूिप हबलगले ॥ ४७ ॥ लें क आहलया माहे राशी । भेटे जेवी ती मायेशी । तेवी गती कारभाऱ्याशी

। झाली शेटजीशी भेटतां ॥ ४८ ॥ कारभाऱ्यानें आभारें करून । शेटजीच्या खांदी टाकली मान । खांदी नव्हे ती

हातींच पूिप । त्यानें होऊन हदधली ॥ ४९ ॥ तारि आहि मारि । यांचें असें एकहच वाहन । शरीरीं या प्रमुख

मान । अन्य स्थान गौिची ॥ ५० ॥ ऐसें वाहन ज्याचे हातीं । त्या सारर्थ्याची जैशी मती । तैशी त्याशी लाभे
गती । ही तो प्रतीती व्यवहारीं ॥ ५१ ॥ आतां कारभाऱ्याच्या मानेस । स्वाथाचा द्ाया फास । वा हवश्वासचा

कंठा घालावयास । नाहीं आयास शेटजीला ॥ ५२ ॥ मुखावरील पहाया मळ । हातीं दपपि पाहहजे हनमपळ ।

तहरच तो अचुक समुळ । द्रष्ट तात्काळ काहढतसे ॥ ५३ ॥ कारभारीभावहनमपळ आरसा । शेटजी हातीं येतां
खासा । तहर तो स्वमुख साहसा । राहील कैसा याहळल्याहवना ॥ ५४ ॥ असो सुंदरपुरी हटळा मोठा । झाला

एकहच गांवीं बोभाटा । जेवत्या गिांनों चहु वाटा । आहि चव्हाटा फुलला ॥ ५६ ॥ कारभाऱ्याच्या घरापुढती ।
ताशा डफडीं ढोल वाजतीं । कोिी चवाळी घोंगडीं आंथहरतीं । या या ह्मितीं पाहु ण्यांशी ॥ ५७ ॥ हटळ्याचें

सवप साहहत्य । शेला पागोट्या सहहत । तोडा कडे पुरोहहत । सवप त्वहरत पातले ॥ ५८ ॥ मग यथासांग हवधी

झाला । भोजनाचा थाळा हपटला । तांबयांचा खिखिाट झाला । कल्लोळ उडाला बसाबस ॥ ५९ ॥ दाटीवाटी

बैसल्या पंहक्त । लहान मोठ्या वाठा न पुरती । कांहीं उभे ओट्यावरती । जागा पहाती बैसावया ॥ ६० ॥
शेटजी मग बांधुहन कंबर । बोले करुहन हात वर । पहहली पंगत उठल्यानंतर । दु सरी सत्वर बैसेल ॥ ६१ ॥

तरी ओट्यावरचे शहािे चतुर । थोडासा जहर धरतील धीर । तरी होतील उपकार । आह्मावर बहु तची ॥ ६२
॥ शेटजीचें चातुयप पाहू न । कारभारी पावले समाधान । सवप भार मग त्यावर टाकून । बैसले जाऊन दु कानांत

॥ ६३ ॥ बैसल्यावरी पहहली पंगत । शेटजीनें हफरत हफरत । हतचे केलें हळु हच गहित । नउशें सात भरली ती

॥ ६४ ॥ सवेंहच मग बैसली दु सरी । भात लापशी वाढल्यावरी मोहजतां तंव हीही सारी बरोबर पहहलीची ॥ ६५
॥ गहित करतां एकंदर । पात्र उठलें दोन हजार । शेटजी आिये चूर । करी हवचार मनांत ॥ ६६ ॥ काय हा

बुहडत प्रकार । कोिास कांहीं नाहीं हवचार । खािार आहि घालिार । सगळा बाजार मूखांचा ॥ ६७ ॥ ऐसा
हवचार करीत मनीं । शेटजी गे ले दु कानीं । पहर कोिास उघडपिीं । बोध त्यांनीं न केला ॥ ६८ ॥ दु कानांत

जातां ििीं । शेटजी बोले कारभाऱ्यालागुनी । तें श्रोती हचत्त दे ऊनी । शांतपिीं ऐकावें ॥ ६९ ॥ “धन्य
कारभारी तुमची छाती । खूप हमळहवली तुह्मी कीती । गांवेंची गांवें जेवुनी उठती । पहातां मती गुंगते हो ॥ ७०

॥ सवपतोमुखीं तुमचें नांव । पसरलें खहचत गांवोंगांव । वेशीवाटें लोटती मानव । जिो धांव हकतीची ॥ ७१ ॥
हक प्रबळ ओघाचा फुटतां झरा । दू रवर जाती त्याच्या धारा । सहहजची चैतन्य जीवांकुरां । येई त्वरा करोनी

॥ ७२ ॥ तैसा आजचा अन्नपूर । खहचत गेला दू रवर । ठायीं ठायीं लौहककांकुर । नारीनर फुटले कीं ॥ ७३ ॥

अनु क्रमणिका

काय सांगु कारभारी । हें भोजन नव्हे कीतीच उदरीं । सांठवूहन लोक घरोघरीं । गेले हनधारी आपुल्या ॥ ७४ ॥
धूतप कपटी तुमचे वैरी । हे तों भोजनलौहककशरी । घायाळ झाले अचुक उरीं । जैशी कांतारीं श्वापदें ची” ॥ ७५
॥ शेटजीचें हें ऐकून भाषि । कारभाऱ्याचें फुलले वदन । खलबत्यांत घालु हन पान । लागले हांसून कुटाया ॥

७६ ॥ खोट्या कीतीची खोटी आस । हा तों दाहरद्र्याचा फास । गळ्यांत आडकवुहन त्यास । हफटे हौस
मरिाची ॥ ७७ ॥ करून मोठी लग्ने हटळे । हकत्येकाचें झालें वाटोळें । पहर न अझुहन उघडती डोळें । कहरती
चाळे पुनः पुनः ॥ ७८ ॥ जेंविारांचीही तीच गत । एकाशी आमंत्रि वीस धांवत । भेटतां कोिी दू र वाटें त ।
तया पालवीत धोतरानें ॥ ७९ ॥ ऐसे थव्यांचे थवे जमून । धांवत जाती झोंडाया भोजन । जेवी हहरवळ जागा

लिून । टोळ जमून चालताती ॥ ८० ॥ नाहीं लाज नाहीं हवचार । ‘चला रे चला ह्मितां सत्वर । खांद्ावहर
टाकुहन धोतर । चालती खर जेवावया ॥ ८१ ॥ मग असो दू र जािें हकती । त्याची नसे कांहीं िीती । सवप दृहष्ट

पोटावरती । कोण्या हरती हदसे दु जे ॥ ८२ ॥ मूखप तरी हे लोक हकती । वाटे ल ते थें ठोकुहन पंक्ती । हनःशंकपिें
जेवाया बैसती । कांहीं न पहाती मागें पुढें ॥ ८३ ॥ उहकड्याचा मध्यें ढीग । हक मोरीचा वाहो ओघ ।
मुलांमांजरांची हवष्टा मग । अमंगळ कैचा ती ॥ ८४ ॥ वरुहन ऊन पडतें बळकट । खालीं बुड पोळतें जटचट ।

घामाचे वहाती लोट । घेती घोट पाण्याचे ॥ ८४ ॥ त्यांत येतां वावटळ । पात्रामध्यें पडे धूळ । तरी तसेहच घेतीं

कवळ । खाती केवळ पशु व् ॥ ८५ ॥ काय ही भोजनाची गोडी । गोडी नव्हें अन्नाची नासाडी । हक
मनु ष्ट्यपिाची रे वडी । उडे वावडी लज्जेची ॥ ८६ ॥ असो सुंदरपुरचे लहानथोर । हस्त्रया मुलें हतनशेंवर । पंक्ती

त्यांच्या हारोहार । बैसतां अंधार पडलाची ॥ ८७ ॥ मग काय एकहच गोंधळ । कोिा न कोिाचा मे ळ । एकीस

एक बहातीं लहडवाळ । तो कल्लोळ न विपवे ॥ ८८ ॥ मुलें रडतीं मधून मधून । कोिी आपटतीं आडखळू न ।

तांबया कुठें टाकला ह्मिून । मुलीलागून कुहटती एक ॥ ८९ ॥ एकी ह्मिे काय गलबला । दु जी ह्मिे भात ओ
आला । हतसरी ह्मिें कोि मेला । मशालीवाला हक काय? ॥ ९० ॥ वाढप्या ह्मिे बसा बसा । तों दु जा ह्मिे रे
वाढशील कसा । मशाल मशाल हतसरा ऐसा । तािुहन घसा ओरडे ॥ ९१ ॥ तेल नाहीं मशालीशी । कळलें हें

कारभाऱ्याशी । जाऊहन त्यांनी शेटजी पाशीं । गरजेशी पाजळलें ॥ ९२ ॥ हजकडे हतकडे प्रकाश झाला ।
गलबलाही मग थंडावला । वाढप्यांनीं वाढपा केला । जेवूं लागला स्त्रीसमूह ॥ ९३ ॥ शेटजी मग पुनः येऊन ।

हफरत हफरत पंक्ती मधून । सावकाश होऊं द्ा ऐसें वचन । हालवुहन मान बोलत ॥ ९४ ॥ कारभारी चढु हन
धाबयावर पहाती हटळ्याचा प्रकार । शेटजीचा आठवतां उपकार । लोटे नीर नयनांतुनी ॥ ९५ ॥ हस्त्रयांचा
संपता पंहक्त रंग । मग बैसले महारमांग । जेवल्यावरी ते यथासांग । संपलें सोंग हटळ्यांचें ॥ ९६ ॥ हजकडे
हतकडे व्यवस्था करुनी । शेटजी हफरले जाया दु कांनीं । तों अकस्मा् दोघा जिांनी । मध्येंहच येऊनी धरलें

तया ॥ ९७ ॥ दृष्टीस पडतां दोन्ही जागले । शेटजी मग फारच घाबरले । का..का..का करीत बोबडे बोले ।
हांसु आलें जागल्यांना ॥ ९८ ॥ मग हांसे दाबुहन जागले । शेटजीशी ह्मिो लागले । आह्मी तर ओळखीचे

आपले । चला बोलहवलें पाटलांनीं ॥ ९९ ॥ मग आिुहन अवसान । शेटजी वदले जागल्यालागून । भलतेंच

बोलतां सांगा कोि । काय कारि घाबराया ॥ १०० ॥ पुढील अध्यायीं हनरुपि । होईल संदभाहस धरून । तरी
श्रोतीं सावधान । करोत श्रावि साच पै ॥ १०१ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय ।
शेटजीप्रताप ग्रंथोपाय । तृतीयोध्याय घडो हा ॥ १०२ ॥

———
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अध्याय ४ था
[द्रव्यरूपी सूयप.] जयजय द्रव्यचंडांशा । [दाहरद्र्याचे कमळ फुलहविारा.] दाहरद्र्यसरोजहवकाशा ।

[कुळाच्या घरांत हशरिारा.] ऋहिकगृहप्रवेशा । [दयेचें कातडें पांघरले ला हनदप य.] दयावेषा अदया ॥ १ ॥
जयजय [फुकाचे अघळपगळ बोलिारा.] भाषिोदारा । [रुपयेरुपानें चांगला हदसिारा.] रौप्यरुपमनोहरा

। [व्याजाचे बाि सोडिारा.] व्याज-शर-धनुधपरा । [पैशाचा समुद्र.] द्रव्यसागरा [हावरा.] असंतुष्टा ॥ २ ॥

जयजय [पैशाच्या आनंदाचा कांदाच.] द्रव्यामदकंदा । [साध्याभोळ्या कुळांना खु ष ठे विारा.] दीन-कुळचातकजलदा । सखोल [कपट, मोह, भेद यांचा पुतळा.] कपठमोहभेदा । भेदातीत तूं ॥ ३ ॥ जय [चांगल्या

बोधाची राखरांगोळी करिारा.] हहतबोधदहना । [उपकाराचा शत्रु.] उपकरारे [दयेची मुंडी मोडिारा.]
दयामदप ना । [पैशाचें पालन करिारा.] द्रव्यपाळका [भ्रम वाढहविारा.] भ्रमवधपना । [गहरबांची घरे
मोडिारा.] दीनजनगृहभंगा ॥ ४ ॥ शेटजीस घेऊहन जागले । गढीकडे जाया हनघाले । शेटजी जरी हांसत

चालले । तरी व्यापलें मन भयें ॥ ५ ॥ पाटलाची गढी उचट । चार बुरुजी पडका तट । नेहमीचीही वाट । नाहीं
नीट चढाया ॥ ६ ॥ अंधरामध्यें चांचपडत । दोनी जागले शेटजी सहहत । गढी चढु नी त्वहरत । वाड्यांत

प्रवेशले ॥ ७ ॥ हवटबंदी आवार प्रचंड । होऊनी त्याची पडझड । ठायीं ठायीं झाले खंडहवखंड । जिो तुंड
वृद्धाचें ॥ ८ ॥ आंतमध्यें वाडा प्रशस्त । द्वार बळकट अगपळेसहहत । खाडकन ती सरली परत । कहरतां संकेत

जागल्यांनी ॥ ९ ॥ झपक्न उघडता द्वार । समई ते वत हदसली समोर । प्रचंड ओसरी झोंकदार । हारोहार
खांबांची ॥ १० ॥ मध्यें भागीं गादी टाकून । पाटील होते लोडा टे कून । हातीं चंची पुढें पान । शरीर पूिप

सुदृढतें ॥ ११ ॥ भव्य मुख हवरत्व दशपक । गलहमशा काय तो झोंक । दृष्टी केवळ ममपभेदक । पहातां धांक

काळाशीं ॥ १२ ॥ व्याघ्रापुढें जेवीं गाय । ते वीं शेटजीचें लटपटले पाय । मनीं ह्मिे आतां काय । नसे सोय
चांगली ॥ १३ ॥ ज्यानें वांचहवलें आपले प्राि । त्याशीं झालों कृतघ्न आपि । कोि मी मूखप अजाि । स्वाथप
साधून वागलों ॥ १४ ॥ आतां नव्हे चांगली गत । पाटील नव्हे हा काळ हदसत । फुटलें माझें नशीब खहचत ।

संशय यांत कशाचा ॥ १५ ॥ ऐसा हवचार कहरत मनीं । शेटजी आले ओसरी चढु नी । जाजमावरी बसा ह्मिूनी

। पाटलांनी खु िावलें ॥ १६ ॥ पाय कहरत थर थर । शेटजी बैसले जाजमावर । जागले ही पायरीसमोर ।
जाऊनी दू र बैसले ॥ १७ ॥ पाटील न बोलले अझूहन हकचीत । समईची त्यांनी साहरली वात । हजकडे हतकडे

सवप शांत । धडधड उरांत शेटजीच्या ॥ १८ ॥ पाटलाची मुग्धता । अंत समयीची शांतता । भासली शेटजीसी

तत्वतां । काय आतां करावें ॥ १९ ॥ पाटलें थुंहकलें पान । शेटजीकडे मग हफरहवलें चरि । हास्यमुख

बळें करून । मधुर भाषि आरंहभलें ॥ २१ ॥ कैसें शेटजी झालें जेवि । समारंभ पडला हनर्मवघ्न । तुमचें बळ
असतां पूिप । केवीं न्यून्य पडे ल । सगळा गांव जेवूं घातला । हा तर तुमचा उपकार झाला । आभार तुमचे

मानायाला । येथें तुह्माला बोलाहवलें ॥ २२ ॥ हे शबद पडतांची कानीं । शेटजी उठले गडबडोनी । पाटलापुढें
तत्ििीं दं डवत घातलें ॥ २३ ॥ शेटजीनें धरलें पाटलाचें चरि । अश्रुपुष्ट्प वाहहलें वरून । पाटलाचेंही द्रवलें

मन । अहत गहन प्रताप तो ॥ २४ ॥ बळें बळें शेटजीचा माथा । धरुहन उभय हातां । पायावरूनी काहढतां

काहढतां । दया हचत्ता उपजली ॥ २५ ॥ पाटीलें मग तयाशी । नीट बैसहवलें हभतीशी । घाबरूं नका ऐसें हनशेषीं

। शेटजीशी सांहगतलें ॥ २६ ॥ शेटजीचा आला जीवांत जीव । हक साधला त्याचा पुरा डाव । नम्रते चा आिूनी
आव । शेटजी लाघव बोलले ॥ २७ ॥ हात जोडू न बोले शेटजी । क्रोध कां धहरला आजी । माया जरी मुलाशी
गांजी । जगामाजीं कोि तया ॥ २८ ॥ तुह्मींच वाचहवलें माझ्या प्रािा । करूं जरी मी दे हाच्या वाहाना । तरी न
हफटे उपकार जािा । हें का आपि सांगावें ॥ २९ ॥ तुमचे केवळ मी ले करूं । तारा मारा तुमचा अहधकारू ।

अज्ञान मी शुद्ध पामरू । काय करूं सांगावें ॥ ३० ॥ शेटजीचें दीन वचन । कीं नम्रतापूिप भाषि । पाहतां
पाटलाचें मन । प्रेमेकरून द्रवलें ॥ ३१ ॥ पाटलें शेटजीशी ह्मटलें । कायहो तुह्माशी जाहलें । मन कां तुमचें

पालटलें । काय वाटलें तुह्माशी ॥ ३२ ॥ काय तुमचा कराया घात । तुह्मास बोलाहवले वाड्यांत । तसेंच असतें
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माझ्या मनांत । कशास खोलांत इतक्या मग ॥ ३३ ॥ एखाद्ाशी हवश्वासानें घरीं बोलावून घेिें । मग तयाशी
मारिें । हें तों करिें रांडेचें ॥ ३४ ॥ तुह्मावरी करिें हल्ला । हा तर भाजीवरी हबसहमल्ला । इतकेंही कळे ना

तुह्माला । काय मला बोलतां ॥ ३५ ॥ न हवचारतां आह्मास । तुह्मी हमळाला खंडुजीस । नेला त्याचा हटळा

तडीस । हाच आकस जाहला ॥ ३६ ॥ इतके हदवस तुह्मी गांवांत । सांगा तुह्माशी गांहजलें हकहच्?
हवनाकारि मी कोिाप्रत । त्रास न दे त कधींही ॥ ३७ ॥ पाटलाचें हें कळतां मनोगत । शेटजी उठले पुनः
त्वहरत । जोडु हनया दोन्ही हात । मान वांकहवत बोलले ॥ ३८ ॥ चुकलों चुकलों मी खरें । आधीच हें कळतें

सारें । तरी टळतें हवघ्न हनधारें । माझ्या करें घडतें ना ॥ ३९ ॥ माझ्या हातें अपराध घडला । इतकी िमा हकजे

मला । तुह्मावीि कोि भला । पाखर हपला घालील ॥ ४० ॥ मी तर तुमचा दास । सांगा काम कांहीं यांस ।

तत्पर मी सदा सेवस
े । पहा हवश्वास टाकुहन ॥ ४१ ॥ शेटजीचें ऐकुहन भाषि । पाटलाचें घोटाळलें मन ।
हदव्याकडे लावूहन नयन । हवचारीं गहन गढलें ॥ ४२ ॥ रामापुढें जेवी हनु मंत । तेंवी शेटजी जोडु हन हात ।

पाटलापुढें उभे तटस्थ । हक मूतीमंत द्रव्यराशी ॥ ४३ ॥ संसाराच्या यातना कठीि । त्यांत येतां दहरद्रीपि ।

धैयपवत
ं ाचेंही मग मन । जातें सुकून ििाधे ॥ ४४ ॥ चाकावांचूहन गाडी न धके । पाण्यावांचुहन नाव न सरके ।
संसारशकट केंवी हफरके । रौप्याचक्रें असले हवना ॥ ४५ ॥ जेथें नदीशी येथेष्ट जल । ते थेंहच शोभे नौकेचा

डौल । कसाही हतचा जावो तोल । भय समूळ नसेहच ॥ ४६ ॥ हवपुल जलाच्या बळें करून । झांकुहन जाती

खडक कठीि । नौकाभंग मग घडे कोठू न? उघड कारि हदसतसे ॥ ४७ ॥ उथळ नदी मधून । नौका
चालहविें कठीि । ठायीं ठायीं शत्रुसमान । खडक लपून बैसताती ॥ ४८ ॥ याच न्यायें संसृहतनौका ।

अल्पद्रव्यजलीं दे खा । वल्हावया वाटे धोका । दाहरद्र्यखडका पहातांहच ॥ ४९ ॥ खडकावरी नाहीं जल ।

चतुर नाहवक काय करील । हदसतां तया भहवष्ट्य पुढील । गात्रें हशथील होतातीं ॥ ५० ॥ संसाराची कठीि

व्यथा । द्रव्यवीयप िीि होता । सदै व मग ठिके माथा । शांहत हचत्ता नसेहच ॥ ५१ ॥ ललाटीं लाहवतां द्रव्य ले प
। तरीच उतरे संसार-ताप । दु ःखाचा मग सहज लोप । ये समीप समाधान ॥ ५२ ॥ “मी होय तुमचा दास ।
सांगा काम कांहीं यास ।” शेटजीच्या ऐकुहन शबदास । पाटील मोहास गुत
ं ले ॥ ५३ ॥ पाटला एक कन्या
उपवर । हतच्या साठीं ते शोहधत वर । हु ं डा द्ाया घरीं न आधार । हचतातुर सदै व ॥ ५४ ॥ ह्मिूनी पाटलाचे

मना । आलीं एक कल्पना । आतां भला सांपडला वचना । शेटजी आपिा समोर ॥ ५५ ॥ आतां काढीला शबद
जर । तर शेटजी तो झे लिार । ऐशी दवडु हन संधी सुंदर । काय हमळिार रागावुनी ॥ ५६ ॥ ऐसा करूहन मनीं

हवचार । पाटील दे त शेटजीशी उत्तर । जरी तुमचा हा असेल हनधार । सत्य साचार तरी ऐका ॥ ५७ ॥
हटळ्यासाठी कारभाऱ्यास । साह्य केलें हकती त्यास । सांगा आंकडा तो आह्मास । ईश्वरास आठवुहन ॥ ५८ ॥

ऐकतां पाटलाचा शबद । शेटजी जहाला हनबुद्ध
प । कैसा आतां करावा वाद । हचत्ता खेद उपजला ॥ ५९ ॥ आतां
काय द्ावें उत्तर । हवचारीं सुटला त्याचा धीर । पाहू ं लागला खालींवर । उडे उर धडधडा ॥ ६० ॥ शेटजीची
तारांबळ । पाहटलें ओळहखली तात्काळ । उगाच राहू नये गढू ळ । पाटील हनमपळ बोलले ॥ ६१ ॥ सांगा शेटजी

तुह्मीं हनभपय । मनीं न आिा कांहीं संशय । आंकडा सांगतां मी हनदप य । मागेन काय हततकें ॥ ६२ ॥ मग शेटजी

बोले यावर । ऐसा नव्हे माझा हवचार । हहशोब कळे ना बरोबर । ह्मिून उत्तर खोळं बलें ॥ ६३ ॥ नक्की न आठवे
आंकडा मला । उधार आवघा माल हदला । तरी पांचशाच्या सुमाराला । खचप झाला असावा ॥ ६४ ॥ पाटील
मग मनीं ह्मित । वाङ्हनियाशी खहचत । सातशें तरी आपिा हवेत । तरीच मात होईल ॥ ६५ ॥ हटळ्याहू हन

कुंकु थोर । झालें पाहहजे खरोखर । तहरच वैऱ्यांचा चेपेल उर । हभतील समोर यावया ॥ ६६ ॥ ऐसा करूहन
हवचार मनीं । पाटील बोलले शेटजीलागुनीं । माझ्या मुलीच्या कुंकवाच्या हदनीं । तुह्मी वािी मारावी ॥ ६७ ॥

मी न मागे रक्कम फुकट । तसेहच नसे यांत कपट । कारभाऱ्याशी असेल जी अट । ती मी धोपट पाळीन ॥ ६८
॥ पाटलाचें ऐकतां भाषि । शेटजीचें संतोषलें मन । जेवीं मत्स्याचें उड्डान । कोळ्याचें मन खु लहवतें ॥ ६९ ॥
हकवा एडक्याची पाहु हन ऐट । हषे लांडग्याचें फुले पोट । दोन कोंबडे झुज
ं ता हनकट । बोका संतुष्ट मनामध्यें

॥ ७० ॥ तेंवी कारभारी आहि पाटील । झुज
ं यांची मोठी लागेल । ऐसा ओळखुनी रंग प्रबळ । शेटजी बोल
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बोलले ॥ ७१ ॥ सातशें काय लागोत आठशें । तुह्माहु हन ते काय मोठें से । पहा स्थळ माझ्या हवश्वासें । वागतों

कसें कळे ल तें ॥ ७२ ॥ हटळ्याहु हन कुंकवाचा थोर । लौहकक जरी न आहे दू र । तरी मी आपल्या समोर ।

हमशी पार उतरहवन ॥ ७३ ॥ यांत काय जाय अवघड । दे िें घेिें उधार रोकड । हा तों माझा धंदाहच उघड ।
तुह्मी सुघड जािते ॥ ७४ ॥ यांत तुह्मा मी थोडे फार । जरी साह्य करिार । तरी हा नव्हे उपकार । तो

व्यवहार झाला असे ॥ ७५ ॥ तुह्मी गांवचे अहधपती । मी उपरी मूढमती । हचलटें उपकार गरुडावरती । कोण्या
हरती करावा ॥ ७६ ॥ तरी कायप केल्यावीि । व्यथपहच होय तें भाषि । या उक्तीस आठवून । बरें मौन या समयीं
॥ ७७ ॥ जेव्हां येईल घहटका वेळ । दै व जरी असेल सबळ । घडला तर ते व्हां घडे ल । अल्प मोल उपकार ॥

७८ ॥ त्याची आतां मारिें गप्प । हे तों मज वाटतें पाप । घडल्यावरी आपोआप । होतें माप कायाचें ॥ ७९ ॥

शेटजीचें हें भाषि मधुर । दूरदृष्टी रंग मनोहर । पाटील झाले ऐकतांची गार । वेळ फार न लागला ॥ ८० ॥
मग पाटील पुढें सरले । शेटजीशी हळु हच बोलले । हवश्वासे ठरहवतो सगळें । वचन हदलें पाहहजे ॥ ८१ ॥
शेटजीने पाटला तात्काळी । हातावर हदली टाळी । मग शेटजीशी घेऊहन जवळी । बोले लहडवाळी पाटील ॥

८२ ॥ भडं गपुराचे जहागीरदार । श्रेष्ठ कुळीचे घरािें थोर । ते थें आहे एक वर खरोखर अनु रुप ॥ ८३ ॥ पि

हु ं डा ते थें मोठा कठीि । हजार नक्की बसले त धरून । वाता ही मीं ऐहकली दु रून । धरलें मौन आजवरीं ॥ ८४
॥ पि आतां हमळालें तुमचें वचन । तर त्यांना पाहू ं हालवून । उद्ां परवांच जावें आपि । ऐसे मन सांगतसे ॥

८५ ॥ तुह्मीही मजबरोबर । यावे ऐसा माझा हवचार । आिखीही शहािे वजनदार । घेऊं चार चौघेजि ॥ ८६

॥ शेटजी यावरी हनश्वास । सोडु हन बोलले पाटलास । तुह्मा बरोबर मज येण्यास । शंका कशास पाहहजे ॥ ८७

॥ परंतु आतां एक शंका । हु ंड्यासह लग्नास पैका । तीन हजार हवा हनका । हीच ऐका आली असे ॥ ८८ ॥
आहि माझी तर पुंजी । हजार बाराशांची आजी । ह्मिून मज थोडी काळजी । वाटते राजी होण्यास ॥ ८९ ॥

परी कहरतां लटपट । तीन हजार नव्हे त हबकट । तरी आधींच आपले स्पष्ट । सांगिें नीट चांगलें ॥ ९० ॥ तरी

तुह्मा हदलें जें वचन । त्यांत नये उिें अिुप्रमाि । वाटें ल तें मी करून । पुरें पाडीन वचनास ॥ ९१ ॥ आपि
हनःसंशय भडं गपुरा । जाऊहनयां पहावें वरा । परवां हनघावें दोन प्रहरा । ऐसे हवचारा येतसे ॥ ९२ ॥ ठीक ऐसे

पाटले ह्मिून । हषपभरें हालहवली मान । हक तें ऋिज्ञाप्रमाि । मान्यता हचन्ह प्रगटलें ॥ ९३ ॥ पाटील मग
आदरें उठू न । दारापयंत स्वतः येऊन । पोंचहवते झाले शेटजीलागून । प्रताप गहन द्रव्याचा ॥ ९४ ॥ शेटजी

गढीखाली येता । ते थें हदसले कांहीं हालतां । कोि असें हवचारतां । धरलें हाता कारभाऱ्यानें ॥ ९५ ॥
कारभाऱ्याचा उडे उर । हात कांपे थरथर । शबदही फुटे ना बरोंबर । कळे ना प्रकार शेटजीशी ॥ ९६ ॥ शेटजी

हवचारी कारभाऱ्यास । काय झालें घाबरण्यास । येरु ह्मिे शेटजी तुह्मास । पाटलें त्रास हदलाना ॥ ९७ ॥
कारभाऱ्याचें ऐकुहन भाषि । शेटजी समजला हे तु पूिप । मग त्यानें मांडलें हवदान । प्रताप गहन दावाया ॥ ९८
॥ कारभाऱ्याच्या तो गळा पडू न । रडू ं लागला अहत स्फुंदू न । अंधार होता दाट ह्मिून । हनजपल नयन न

हदसले ॥ ९९ ॥ शेटजीशी धरूनी करी । नेलें कारभाऱ्याने घरीं । पुढील अध्यायीं कथा सारी । श्रवि चतुरीं
करावी ॥ १०० ॥ शेटजीप्रताप तप्त इंगळ । पडतां त्यावरी पदतळ । दु ःखग्रंथी दु धपर केवळ । ये तात्काळ
तयेठायीं ॥ १०१ ॥ हवनंती तरी श्रोत्याकारिें । हटळाकुंकवाच्या अहभमानें । धुंद न होता सावधपिें । आपुली

सदनें राखावीं ॥ १०२ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय । शेटजीप्रतापग्रं थोपाय ।
चतुथपध्याय घडो हा ॥ १०३ ॥ इहत ऋहिकापपिमस्तु ॥

———
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अध्याय ५ वा
नमो [ज्याला व्याजाचा मोड फुटतो असा कांदा.] ऋिांकुरकंदा । [भ्रमाची वाढ करिारा.]

भ्रमज्ञाना [द्रव्याचा भक्त.] द्रव्यछं दा । [कपटाच्या आनंदाचा पुतळा.] कपटानंदमूर्मत [अनेक भेद ठे विारा.]
बहु भेदा । [पैशाच्या ताठ्याने वागिारा.] धनमदा [घरांचे हरि करिारा.] गृहहरा ॥ १ ॥ नमो [चांदीची

बेडी.] द्रव्यशृख
ं ला । [पैचा पुरुष.] पैपुरुषा [रुपयांचा मळ.] रौप्यमला । [कजाचे दोर ओढिारा.]
अनंतऋिसूत्रकुशला । तुझी लीला अगन्य ॥ २ ॥ नमो [कुळांच्या बायकांच्या बांगड्या फोडिारा.]
कुलकांता-चुडाभंगा । [कुळांची हाडे हखळहखळी करिारा.] कुलांगांगचालका [कजाच्या रंगाचा.]
ऋिरंगा । [कुळांच्या घररूपीं कमळांतला भुग
ं ा.] कुलगृहकमलभृग
ं ा । तुझा हपगा अगमय ॥ ३ ॥ नमो

[सगळ्या आशेचे मूळ कारि.] सवाश आहदकारिा । नमो [गहरबांची हृदये नष्ट करिारा.]
दहरद्रीहृदयहरिा । [रूपयारूपी तोंडाचा.] द्रव्यानना [रूपयाचा हं डा.] द्रव्यभाजना । [पोटाचे दावें.]
उदरबंधना नमोनमः ॥ ४ ॥ मागील अध्यायीं कथानु सध
ं ान । शेटजीशी हातीं धरून । कारभाऱ्यानें नेलें

गृहालागून । ऐकाया भाषि पाटलांचे ॥ ५ ॥ शेटजी बसतां चवाळ्यावरी । तयाशी पुसे कारभारी । सांगा

हकीकत आतां सारी । जीव भारी तळमळतो ॥ ६ ॥ मग आिुहन लटका आव । शेटजी बोलले काय लाघव ।
काय सांगू मनीचा घाव । जाता जीव तरी बरें ॥ ७ ॥ करावया जावा सुधमप । तों उभें राहें पुढें कमप । तैसें झोंबलें

हटळ्याचें ममप । रंगलें चमप पाठीचें ॥ ८ ॥ काय सांगूं तुह्मा कारभारी । पाटील दु ष्ट दु राचारी । त्यानें नेउहन
गढीवरी । श्वानापहर मज माहरलें ॥ ९ ॥ बोळा घालु हन तोंड बांधलें । पाठीमागें हात टांगलें । लाथेखाली मज
तुडहवले । अंग झालें बधीर ॥ १० ॥ मी बेशुद्ध होउहन भूवरी । पडलों हनचेष्ट प्रेतापरी । पहाता उघडू हन डोळे

तरी । बैसला उरीं जागल्या ॥ ११ ॥ मग फारहच दचकलें मन । पाहू ं लागलों दीनवदन । पहर पाटील ओठ
चावून । कृतांतासमान बोलला ॥ १२ ॥ वेशीला तूं हटळा लावला । आह्मावरी उपकार झाला । तोंहच बरें

फेडायला । पाडलें तुला उतािें ॥ १३ ॥ खंडूस रुपये उसिें दे ऊन । खूप फेडले स अमुचे ऋि । आह्माही

तसेंच दे शील वचन । तरीच प्राि वांचेल ॥ १४ ॥ मग भीत भीत मी ह्मटलें । उसिें नव्हे तें कजप हदलें । येऊ
ह्मिें दाखीव भलें । काय घेतलें हलहू न ॥ १५ ॥ मग टाळावया मार । हदलें मी भलतें उत्तर । हक उद्ांहच आह्मी
जािार । कागद करार करावया ॥ १६ ॥ अहडच रुपये दरमहा शेंकडा । गहाि घेतला मोठा वाडा । ऐसाच

होिार करार रोकडा । यांत न वांकडा हवचार ॥ १७ ॥ सत्य सत्य हें घ्या वचन । ईश्वराशी दे तों स्मरून । जरी

न तुह्मा रोखा दावीन । तरी आपि मज कापा ॥ १८ ॥ ऐसें माझे शबद ऐकतां संतोष झाला तयाचें हचत्ता । मग
मज धरुहन हाता । जवळ तत्वता बैसहवलें ॥ १९ ॥ हळु हच मग पाटील ह्मिें आह्माशीही कजप दे िें । पाहहजे

मुलीच्या लग्नाकारिें । दे ऊं हरतीनें व्याजही ॥ २० ॥ खंडूच्या व्याजाहू न । कमी घेिें आह्मापासून । मग मी
होय ऐसें वदू न । धांके मान हालवीली ॥ २१ ॥ खंडूपेिां एक रुपाया । तुह्मापासुहन कमी घ्याया । इच्छा असे

माझी राया । करा छाया कृपेची ॥ २२ ॥ यावर पाटील पुनः बोले । हें तों आह्माशी मान्य झालें । पहर तुह्मा मी
जे छळलें । तें न फुटलें पाहहजे ॥ २३ ॥ हें ही मी अवश्य ह्मिून । धाकें हालहवली मान । पुनः पाटील
मजलागून । धाक लावून बोलला ॥ २४ ॥ लिांत ठे वा हहरालाला । आमच्याहश न धरा अबोला । पूवीप्रमािें

तुमचा आपला । व्यवहार झाला पाहहजे ॥ २५ ॥ आह्मी बोलवूं त्या त्या वेळीं । तूं यावें आमच्याजवळी । उगाच
आमची करशील कागाळी । तरी पाळी मरिाची ॥ २६ ॥ हीही मी तयाची अट । पाळीन ह्मटलें बळकट । भय

मरिाचें फार वाईट । जिो घोट हवषाचा ॥ २७ ॥ ऐसा घडला आज प्रकार । कैसा आतां धरावा धीर । तोंड

बांधुहन बुक्यांचा मार । सोसिार कोठवरी ॥ २८ ॥ येथें राहाया वाटतें भय । होईल कधीं न कळे काय । गांव
सोडावा हाच उपाय । मला हनभपय वाटतो ॥ २९ ॥ हहरालाल ऐसे वदू न । रडू ं लागला धोतर लावून । खरें हक

खोटे त्याचें रुदन । कुळें कारि जािोत तें ॥ ३० ॥ हहरालालाचें रडें पाहू न । कारभाऱ्याचें द्रवलें नयन । रुद्ध
कंठें शेटजीलागून । धीरवचन ते बोलत ॥ ३१ ॥ शेटजी तुह्मीं घाबरूं नका । काय हभतां त्यांच्या धाका । उसिें
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फेडू ं धरा आवका । दे ऊं झोका कुठें तरी ॥ ३२ ॥ यरुमिे तुमचा धीर । हा तो माझा प्रािाधार । परी उद्ां
कचेरी सत्वर । पहािें जरूर आपिा ॥ ३३ ॥ कजपरोखा झाल्याहवना । कांहीं करतां नये आपिा । व्यथप

आपल्या सवप कल्पना । ममप आिा मनामध्यें ॥ ३४ ॥ शेटजीचे ऐसे बोल । खंडुजीशी वाटलें अमोल । उद्ां
हनघावें तात्काळ । झाला खल दोघांचा ॥ ३५ ॥ दु सऱ्या हदवशी प्रातःकाळीं । खंडुजीनें गाडी जुंपली ।

कुळकिी शेटजी ते वेळीं । येऊन जवळी पातले ॥ ३६ ॥ गप्पा गोष्टी करीत करीत । गाडी पोंहचली कचेरींत ।
खाली उतरले सवप त्वरीत । शेटजी बोलत खंडुजीशी ॥ ३७ ॥ बैलाशी करा चारापािी । आह्मीं येतों आंत

जाऊनी । उशीर कशाला झटकनी । काम आटोपुनी घेऊं कीं ॥ ३८ ॥ कारभारी काय सांभ पूिप । सपासी
मानी कंठमषि । वृषभ ज्याचें मंद वाहन । तया कोठू न तारतमय ॥ ३९ ॥ खंडुजीनें केला चारापािी ।

शेटजीही आले आंत जाऊनी । त्यांनीही चारीला चारापािी । पहर तो प्रािी वेगळाहच ॥ ४० ॥ रहजस्रार पुढें

गेल्यावर । कैसें द्ावें तया उत्तर । हें खंडुजीस पंतें चतुर । सहवस्तर हनवेहदलें ॥ ४१ ॥ खंडू काय हशकावूं

पोपट । ‘यांत काय संशय’ बोलिें धोपट । वाटे ल त्यानें अनु कूल चोखट । उत्तर नीट वदवावें ॥ ४२ ॥

कचेरींत हशरले हतघेजि । रहजस्राराशी मुजरा करून । बसले खाली नम्रवदन । कारकून ह्मिे बोलावें ॥ ४३
॥ मग उठले शेटजी कारकून । पंतही गेले हळू च मागून । बसले हतघे दू र जाऊन । संभाषि आरंहभलें ॥ ४४ ॥
कारभारीही उठले जाया । पहर शेटजीनें केली तया । खूि ; ते थेंहच बैसावया । बैसले राया खंडोबा ॥ ४५ ॥
बैसुहनया ऐसें दु री । हतघाकडे पाही कारभारी । जैशी खुंट्याची बकरी । नेिे सुरी धन्याची ॥ ४६ ॥ शेटजीनें

चंची सोडू न । कारकुनाशी हदले पान । सुपारी कात चुना लावून । हवडे भिि केले पै ॥ ४७ ॥ होकार नकार

हलवीत माना । हात दाबुनी झाल्या खुिा । खंडु पाही दु रुनीं त्यांना । पहर उमजेना गूढ तया ॥ ४८ ॥
उल्हाहसत मनें चावुहन हवडे । हनघाले ते कचेरीकडे । तांबल
ु विे माखली तोंडें । मासें भड भडे रक्ताहच ॥ ४९
॥ हवडे नव्हत ती मृगयाच झाली । हतघा वाघांनीं फाडोन खाल्ली । तांबल
ु रूपीं तीं लांच-लाली । मुखा आली
सहजची ॥ ५० ॥ असो पुढे हरतसर । कागद झाला रहजस्टर । जुंपुहनया गाडी सत्वर । लिुहन घर हनघाले ॥

५१ ॥ चालतां सूयप मावळला । अध्या वाटें त अंधार झाला । मार बैला बसूं लागला । जलद चाला ह्मिूनी ॥

५२ ॥ वेशीपाशी येतां गाडी । तों ऐकली हतघांनीं दौंडी । “उद्ा रात्री पतपेढी । सभा चावडी होिार” ॥ ५३ ॥
पतपेढी हा शबद नवीन । चहकत झाले कारभारी ऐकून । गूढ काय हें कळावें ह्मिून । शेटजी लागून हवचाहरलें

॥ ५४ ॥ पहतव्रते चा अथप काय । मुरुळीस हवचारूं जाय । तैसा प्रकार हा होय । शेटजी-हृदय खोंचलें ॥ ५५ ॥
हक सत्संग ह्मिावा कशास । हें हवचारिे जेवी मैंदास । ते वीं भासलें शेटजीस । कासावीस जीव झाला ॥ ५६ ॥
तरी शेटजीनें केलें मनन । कांहीं तरी सांहगतल्यावांचन
ू । खंडुजीचें न होय समाधान । उत्तर गहन हदधलें ॥
५७ ॥ कसली आिली पतपेढीं । ही आहे थोरांची लबाडी । काय जािाल त्यांची आढी । तुह्मी वेडीं मेंढरें ॥

५८ ॥ रयते जवळील पैसा सारा । सरकाराशी कळवा पुरा । महिून हा सगळा पसारा । सत्य सारा उमजाहो ॥
५९ ॥ पंतेंही मधून टे का हदला । सार शेटजीनें सांहगतला । कारभाऱ्याचा संशय हफटला । चहकत झाला

मनामध्ये ॥ ६० ॥ असो पुढें येतां गांवांत । गेले घरी कारभारीपंत । शेटजीही दु कानाप्रत वाट चालत हनघाले ॥

६१ ॥ मग दु कानी येऊन । हदवा हदला त्यांनी लावून । एक मुठ फुटािे घेऊन । केलें भोजन साजरे ॥ ६२ ॥
मुखीं टाकीत एक एक दािा । हवचार करी शेटजी रािा । दािा नव्हे तो हवचार-फुटािा । हक चावी खु िा
स्मृतींच्या ॥ ६३ ॥ मनीं मग शेटजी ह्मिे । आज लागती खमंग फुटािे । वेळ मारली कुळकण्यानें । तया दे िें

कांही तरी ॥ ६४ ॥ ऐसेच खमंग पाटलाचे । लागोत फुटािे साचे । मग माझे हे तु मनीचे । पुरतील वाचे ऐशेची
॥ ६५ ॥ शेटजी ऐसा हवचार करीत । गकप होता मनोराज्यांत । तों दार उघडु नी त्वहरत । आला आंत एकजि

॥ ६६ ॥ शेटजी पाहे दचकून वर । तों पाटील हदसलें तया समोर । मग त्याने त्यांचा धरुहन कर । गादीवर

बैसहवलें ॥ ६७ ॥ शेटजीही झटकन । दोन घोंट पािी हपऊन । पाटलाजवळ बैसला जाऊन । नम्रवदन
करूहनया ॥ ६८ ॥ हचलीम पान स्वतः उठू न । हदलें त्यानें पाटलालागून । चघळीत चघळीत तांबल
ू विप । मग
भाषि आरंहभलें ॥ ६९ ॥ पाटील ह्मिे कसें शेटजी । दस्तऐवज झाला आजी । शेटजी ह्मिे होय जीं । झाला
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राजीखु षीनें ॥ ७० ॥ भडं गपुरा जायाचा बेत । उद्ां आपला झाला खहचत । वेळ तरी सांगावी हनहित । तैसें
त्वहरत यावया ॥ ७१ ॥ येरु ह्मिे उद्ां सवड । हमळे ल कैशी वाटे अवघड । मागें आहे सभेची हनकड । कांहीं

तोड सुचेना ॥ ७२ ॥ पतपेढीची उद्ां सभा । पाहहजे मी गांवी उभा । नसलों तर माझी शोभा । करतील हजभा
वहरष्ठांच्या ॥ ७३ ॥ मी ह्मितो उद्ाचा बेत । वाटतें मला करावा रहहत । परवां आपि हनघूं हनहित । नये त्यांत
घोंटाळा ॥ ७४ ॥ शेटजी यावर नम्रपिे । उद्ांचा बेत रहहत ह्मिे । जाऊं आपल्या सोयीप्रमािे । काय उद्ानें

बुडिार ॥ ७५ ॥ संतुष्ट होऊहन पाटील मग । घरी गेले हनघुहन सवेगे । शेटजी पुनः हवचारीं दं ग । कायपभाग
साधाया ॥ ७६ ॥ भडं गपुरीं जाऊहन परवां । कोण्या उपायें आंपला कावा । हनर्मवघ्नपिें ते थें साधावा । कुिा न

यावा संशय ॥ ७७ ॥ ऐसें करीत हवचारध्यान । शेट झाला हनद्राहधन । तरी त्याचे चालू मनन । होतें स्वप्न

प्रदे शी ॥ ७८ ॥ दु सऱ्या हदवशी संध्याकाळी । सभा भरली चावडी जवळी । लहानथोर गांवची मंडळी । वाटोळी
बैसली ॥ ७९ ॥ त्यांतच होता बैसला शेट । चार चौघे घेऊहन हनकट । पेढीहवषयीं बोले चावट । काळकुट्ट

कांहीं तरी ॥ ८० ॥ हळू हच लागे लोकांच्या काना । ह्मिे ऐका शहािपिा । पतपे ढीचा करूहन बहािा । आंत
जािा वेगळें च ॥ ८१ ॥ आरंभ कराया सभेस । प्रहतहष्ठत जमले आसपास । तालु क्यांतील चार चौघे हवशेष ।
भाषिास आले ले ॥ ८२ ॥ एक प्रहसद्ध वकील गटहगळे । संकटीं हदसतां दीन कुळें । आत्मा ज्याचा सदा

कळवळे । दे वा कळे भाव त्याचा ॥ ८३ ॥ दु जे प्रहसद्ध सावकार । नांव तयाचें पुंडकर । अनाथांचा हीन संसार ।
पहाता सार आवडीनें ॥ ८४ ॥ हतसरे सरदार मुंडगांवचे । उपनांव हदहित त्यांचे । बापाचेही वजनसाचें ।
मॅहजस्रेट ऑनररी ॥ ८५ ॥ ऐसे चार चौघेजि । प्रवतपलें भाषिालागून । शेतकरी ऋि मोचन । व्हावया

कारि पतपेढी ॥ ८६ ॥ शेतकऱ्यांचे साधाया हीत । ही पतपेढी होय स्थाहपत । एकमेका करावी मदत । हाहच
यांत महथताथप ॥ ८७ ॥ तुह्मीं आपसांत भांडवल । सवप जि हजतके जमवाल । हततकेंच सरकारही घालील ।

मग चाले ल पतपेढी ॥ ८८ ॥ तुह्मां शेतकऱ्यांची प्रगहत । ती राष्ट्राची उन्नहत । ना तरी सहजहच अधोगती ।
दे शाप्रती असे हकहो ॥ ८९ ॥ सावकाराचें काढतां ऋि । व्याज फेडता येतें मरि । हा तों प्रकार मोडावा

ह्मिून । करा स्थापन पतपेढी ॥ ९० ॥ तुह्मीच कूळ तुह्मीच सावकार । तुह्मीच घेते तुह्मीच दे िार । नफातोटा

तुह्मीच जाििार । हा व्यवहार पतपेढी ॥ ९१ ॥ अज्ञपिे तुह्मी फसून । बुडुनी जाऊं नये ह्मिून । पतपेढी ही

झाली स्थापन । तुह्मा कारि तारावया ॥ ९२ ॥ बुडहतयांशी जेवीं नौका । हक वर द्ाया जैशी अंबीका । तैशी ही

हहतगायका । तोषदायका पतपेढी ॥ ९३ ॥ वहकलांनीं ऐसें भाषि । केलें मोठे आवेशपूिप । इतरांनाही त्यांचे
अनु करि । करूहन भाषि संपहवले ॥ ९४ ॥ मग सभा झाली हवसजपन । घरोघर गेले सकल जन । वहकलादी

चहा हपऊन । कहरते शयन जाहले ॥ ९५ ॥ पाटील शेटजी घरीं हनघालें । वाटें तहच बोलिें झालें । उद्ां
सकाळी उठू हन पहहलें । काम आपलें करावें ॥ ९६ ॥ भडं गपुरा जाऊहन त्वहरत । नारळ दे ऊहन करावे हनहित

। आतां कशाला टाकावें हभजत । हवलं बांत हहत नसे ॥ ९७ ॥ शेटजीप्रताप चंडहकरि । उष्ट्िता त्याची अहत
दारुि । भलें भले ही मेंदू हवतळू न । जाती चकून हपशापरी ॥ ९८ ॥ जरी तुह्मी श्रोते सज्जन । धरा हशरीं

हवचारव्यजन । तरीच तुमचे होईल रिि । तयापासून सवपस्वी ॥ ९९ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या
हीन दीन ग्रामजनाय । शेटजीप्रताप ग्रंथोपाया पंचमोध्याय घडो हा ॥ १०० ॥ ऋहिकापपिमस्तु ॥
———
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अध्याय ६ वा
श्री जहागीरदाराय नमः । धन्य धन्य

घेिारा.]

[कुळांच्या मनांत हंसासारखा पोहिारा.]

ऋहिकमानसमरांळा । [अनेक रूपें

अनंतवेषा [द्रव्याचें पालन करिारा.] द्रव्यमाळा । दहरद्रीजनाशी गहन लीळा । दाहवशी डोळा चुकवुनी ॥ १ ॥

धन्य धन्य

[रुपयांचा समुद्र.]

रौप्यसागरा ।

[ज्याच्या रुपास अंत नाही असा.]

अनंतरूपा

[बुद्धींस भूल पाडिारा.]

बुहद्धहरा ।

कोमळ वेषा [हनदप य.] क्रौयपधरा । जोडु हन करां नमन हें ॥ २ ॥ तुझा पडे वरदकर । जयाचे गा हशरांवर । ते सवपच
नारीनगर । होती साचार हवदे ही ॥ ३ ॥ असो आतां जहाहगरी गांव । भडं गपूर तयाचें नांव । विपन कराया
अहभनव । गतवभव झालें असें ॥ ४ ॥ प्रचंड गढी टु मदार । हचरे बंदी मनोहर । परी सारी वरुहन सुंदर । आंतून

पोखर झाली असे ॥ ५ ॥ गढीचें प्रचंड द्वार । लावले ले असे जोंवर । तोंवरीच शोभा हदसे फार । मनोहर
पहावया ॥ ६ ॥ आंतमध्ये मोडका चौक । रंगीत हभती पहर सुरेख । ठायीं ठायीं झुरके अनेक । असे बठक

डाव्या हातीं ॥ ७ ॥ कोिी येतां लहान थोर । एथें बैसून जहाहगरदार । भेट घेण्याचा असे प्रकार । पूवापार

चालते ॥ ८ ॥ दहा खिांची बठक सुंदर । वरती छत मनोहर । चारी हभती रंगदार । चंदनी दार नकशीचें ॥ ९
॥ बैठकीची झाडलोट । झाली आज चटपट, । गादी तक्ये होऊहन नीट । पहाती वाट पाहु ण्यांची ॥ १० ॥
नानासाहे बही नटु हन सत्वर । बैठकीत बैसले गादीवर । अंगी अंगरखा चूनदार । भाळी कोर गंधाची ॥ ११ ॥
हशरीं पगडी हपळदार । दोन कोने खालीं वर । पांढऱ्या हमशा बांकदार । गाल फुगीर सांवळे ॥ १२ ॥ ऐहशया

प्रकारें जहागीरदार । बसूहन असतां गादीवर । तों चाकरें आिली खबर । आले बाहे र पाहु िे ॥ १३ ॥ मग
अहधकहच ताठा धरून । जहाहगरदार बैसले टे कून । पाहु िे आंत येता लवून । मुजरा करून बैसले ॥ १४ ॥
नानासाहे ब उठु हन हकहचत । मुजरा घेतला मान हालहवत । शद्ब बोलु हन मोजके संहिप्त । हमशा सावहरत बैसले

॥ १५ ॥ आतां श्रोती सावध हचत्त । जहाहगरदारांचें पूवपवृत्त । पहरसावें थोडक्यांत । ज्ञान हनहित वाढे ल ॥ १६ ॥

जहाहगरदारा बायका दोन । हं सा गुजा मोठी लहान । पुत्र कन्या दोन्ही हमळू न । समसमान दोघीशी ॥ १७ ॥
पुत्र एक कन्या दोन । प्रत्येकीशी समसमान । वडील पुत्राचें नामहभधान । चंद्रभान असें कीं ॥ १८ ॥ नांव तया

असें दु सरें । भाऊसाहे ब ह्मिती सारें । ग्रामजन अत्यादरें । येतां समोरें वाकताती ॥ १९ ॥ चार कन्यातुहन दोन

सुधवा । बालपिींच्या दोन हवधवा । उच्च कुळीस्तव पनवेचा । प्राप्त न ते धवां तयांशी ॥ २० ॥ असो ऐसा पहरवार
। जहाहगरदाराचा लहानथोर । गृहस्थीताचा प्रकार । क्रमानु सार कळे ल ॥ २१ ॥ असो पाहु िे अन्य न कोिी ।
पाटील शेटजी हे हच दोन्ही । भंडगपूरा सोयरींकीलागुनी । आले धांवुहन पूवपसक
ं े त ॥ २२ ॥ जहाहगरी थाटाचें

होऊन भोजन । मग पानसुपारी धुम्रपान । जहाहगरदारांचे हमतभाषि । हालहवत मान हळू हळू ॥ २३ ॥
सोयरीकीच्या गोष्टी मग । हळु हळु हनघाल्या सांग । हु ं ड्याधोंड्याचा कुठवर वेग । पहाती योग पाटील ॥ २४ ॥

जहाहगरदारांचे हमत्रजन । चार चौघे बोलती मधून । ज्यांनी पूवीच ठरवून । ठाम संधान केले असें ॥ २५ ॥

नाही होय ह्मित ह्मित । हु ंडा झाला नऊशें हनहित । तीहथ धरावीं याच महहन्यांत । पडलें मत सवांचे ॥ २६
॥ भडं गपुरचे धनजी शेट । नानासाहे बाशी हमत्रत्व दाट । ते हफरहवत जैसे बोट । घडे घाट तैसाहच ॥ २७ ॥
त्यानींच मध्यें बोल बोलू न । हु ं डाधोंडा मानपान । सवप कांहीं हदलें ठरवून । स्वतः मानून नानाची ॥ २८ ॥ शेट

आहि जहाहगरदार । प्रेम त्यांचे परस्परांवर । बहु त असें दृढतर । भडं गपूर बोलतसें ॥ २९ ॥ पहर त्या प्रेमाचा
सार । न जािे जहाहगरदार । नम्र भाषिें त्याच्या मधुर । होत गार हबचारा ॥ ३० ॥ दु धाळ गाईच्या पाठीवर ।
हफरहविें हात वरचेवर । मे ढ्यांशी जपे धनगर । प्रेमसार कोिता ॥ ३१ ॥ नंदीवरी घालु हन झूल । वाळे घुंगरू ।
ले हवलीं पुष्ट्कळ । हतरमल्याचे तें प्रेम हनमपल । ऐसें ह्मिेल कोिहो ॥ ३२ ॥ मऊ खोगीर रंहगत लगाम । हें

राउताचें सवोत्तम । अश्वावहरल होय प्रेम । ह्मिे अधम कोिता ॥ ३३ ॥ या हरतीचें प्रेम गढू ळ । शेटजीचें असें
केवळ जहाहगरदारा मानुहन बैल । घाली झूल ऋिाची ॥ ३४ ॥ असो सवप ठरल्यावरीं । पाटील शेट परतले

घरीं । सायंकाळीं सुंदरपुरीं । हषपभरी पातले ॥ ३५ ॥ वाटें तहच हवचार होऊन । कुंकवाचा ठरला हदन ।
हहरालाले ही हालवुहन मान । काली खूि मान्येतेची ॥ ३६ ॥ लोटतांहच तीन चार हदन । कुंकवाचें सुटलें
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आमंत्रि । हटळ्यावरी कराया ताि । चढलें स्फुरि पाटला ॥ ३७ ॥ आसपासच्या सवप गांवा । आमंत्रिें हदली
ते धवां । चोंहोंकडे झाला गवगवा । धन्य ह्मिावा पाटील ॥ ३८ ॥ समारंभ झाला कोण्या हरती । पंहक्त उठल्या

बसल्या हकती । विपन पूिप करतां मती । व्यथप अहत कष्टेल ॥ ३९ ॥ लिांत आिा हटळा-चमत्कार । दु प्पट
त्याहु हन कुंकवाचा प्रकार । नांव पाटलाचें गेलें दू रवर । हषापार नसे तया ॥ ४० ॥ चार हदवस सोडु हन त्वरीत
। लग्नाहतथी केली हनहित । लग्नपहत्रकाही सवाप्रत । हषपभहरत वांटल्या ॥ ४१ ॥ आप्त सोयरे वऱ्हाडीजन ।
हळु हळु जमले येऊन । लग्नमंडपही श्रृंगार करून । वधुलागून पहातसे ॥ ४२ ॥ आतां दे ऊहन हु ं डा पूिप ।

करावयाचें सीमांतपूजन । सवेंच मंडपी वधुवरा नेऊन । सावधान करायाचें ॥ ४३ ॥ तों हहरालाल अकस्मा् ।
घरीं पडले मुर्मछत । काय कारि कुिा न कळत । वांत्या बहु त जाहल्या ॥ ४४ ॥ पाटील गेले घाबरुहन फार ।

धांवतहच पाहहलें शेटजीचें घर । तों हहरालाल खरोखर । गादीवर बेशुद्धहच ॥ ४५ ॥ हहरालालाचा धरुहन हात

। पाटील तया हांका मारीत । घामही त्याचा स्वयें पुशीत । परीं न दे त उत्तर तो ॥ ४६ ॥ पाटील मग फारच

घाबरले । धैयप त्यांचें सवप गळालें । हु ं ड्याचे रुपये आिावे कोठले । हें हच दाटलें दु ःख तया ॥ ४७ ॥ हु ं डा न

हदला आजचे आज । तरी न राहे माझी लाज । कन्येचे सुख तो जळलें हच सहज । शत्रूशी माज येईल ॥ ४८ ॥
लग्नघहटका आली जवळ । हु ं डा आतां व्याही मागेल । कैसी टाळूं ही दु धपर वेळ । भासे काळ पातला ॥ ४९ ॥

ऐहशया हचते च्या दु ःखभारें दडपलें त्याचें काळीज सारें । तत्ििीं तया दाह भरे । घेई वारें हातानें ॥ ५० ॥
मनोरंग भंग पावला । खेदानलें कंठ सुकला । वारंवार तो चाटीं ओंठाला । तरी न धैयाला ये ओलावा ॥ ५१ ॥

हहरालाला शेजारी पडू न । दारुि हचतेंत गेला गढू न । तों हु डहकत पाटलालागून । धनजी येऊन टे कले ॥ ५२
॥ पाटला हनजले लें पाहु नी । धनजी शेटाची गरजली वािी । काय पाटील हदलीत तािुनी । कांहीं मनीं आहे

का ॥ ५३ ॥ गांवांमध्यें धुंडता तुह्माला । कंबरे चा तुकडा पडला । उठा लवकर हतकडे चला । सवप झाला

घोंटाळा ॥ ५४ ॥ लग्नघहटका आली वेळ । हा काय तुह्मी मांडला गोंधळ । मनांत जरी असेल गढू ळ । तरी

तात्काळ सांगावें ॥ ५५ ॥ शेटजींचें ऐकतां भाषि । पाटलाचें भाजलें मन । मग त्यानें केलें हनवेदन । हचता

दारुि शेटजीशी ॥ ५६ ॥ शेटजी मग दे त धीर । पाटलाशी बोले उत्तर । यांत काय अवघड फार । याचा सार
थोडक्यांत ॥ ५७ ॥ तुह्मी येथेंहच रहा बसून । नानासाहे बाशी येतों भेटून । मग आपिा करायाचें साधन । करूं
िि न लागतां ॥ ५८ ॥ ऐसें बोलु हन शेटजी ते ििीं । घराबाहे र गेले उठोनी । पाटील मान खालीं घालु नी ।

दु धपर हचतनीं गढीयेला ॥ ५९ ॥ पाव घहटका न लोटत । तों धनजी आले परत । पाटला खु िावुहन हातें त्वहरत
। नेलें वाड्यांत नानाकडे ॥ ६० ॥ पाटलाचें सवप गाऱ्हािें । सहवस्तरपिें धनजीनें । जहाहगरदारा कळवुनी

सरकारिें । काय कारिें हवचारलें ॥ ६१ ॥ जहाहगरदारें हवश्वासें करून । धनजीवरी हदधलें लोटू न । तुह्मी

कराल तें मज प्रमाि । न मी मोडीन आपलें ॥ ६२ ॥ मग धनजीनें तत्ििीं । मागवुनी घेतली दौत ले खिी ।

कुळकिी जवळहच होता बसुहन । पावती हलहु हन द्ावया ॥ ६३ ॥ हतहकट लावुहन त्याच हमत्ती । नऊशांची

हलहहली पावती । पाटलें ही केली सही वरती । संतुष्ट हचत्तीं होऊहनया ॥ ६४ ॥ मग पुढें लग्नसोहळा ।

यथाहवधी झाला सगळा । हहरालालाची ही अशु हद्ध कळा । तये वेळां पालटली ॥ ६५ ॥ परी एक वतपलें

अकस्मा् । पाटलाच्या हकतीची मात । ऐकतां, कारभारी झाला संतप्त । वाचा त्वरीत त्याची बैसली ॥ ६६ ॥

औषध पािी दे त दे त । ििांत झाला सहन्नपात । कारभारी गेले स्वगाप्रत । मागें आकांत ठे वुनी ॥ ६७ ॥ आतां
तो विावया आकांत । लग्नप्रसंगी नव्हे उहचत । हािुहनयां हववाहाचा वृत्तांत । सावधहचतें पहरसावा ॥ ६८ ॥
पाटला जवळु हन घेतां पावती । धनजी भेटले हहरालालाप्रती । उभयतांचे भाषि एकान्तीं । हषे अती जाहलें ॥

६९ ॥ त्या भाषिाचा सारांश श्रोती ऐकावा सावकाश । झडोनी तरी बुहद्धभ्रंश । टळे ल नाश हवत्ताचा ॥ ७० ॥
धनजी हहरालाल बैसले दू र । परस्परांचें दाबुहन कर । हांसत हांसत दे त उत्तर । खूप बहार उडाली ॥ ७१ ॥

धनजी ह्मिे का हहरालाल । युहक्त मी सांहगतली काल । अनु भव हतचा केवळ । आज अमोल आलाना ॥ ७२ ॥
पावती रूपें सहजहच जािा । नउशांचा झाला भरिा । आतां काय शंभर आिा । पुरें वचना करा कीं ॥ ७३ ॥
हजार रुपये तुह्मापासून । घेउन दे िें तुह्मा बहहि । हें च तुह्मी मजपासून । घेतलें वचन भडं गपुरीं ॥ ७४ ॥

अनु क्रमणिका

हजार घ्यायाचें हे च कारि । असेंच कोिा दे ऊन । तुह्मासारखें लग्न करून । गृहभूषि आिावें ॥ ७५ ॥
वडगांवांचा कवडीराम । तया आहे एक कन्या उत्तम । पहर हजारांत एक छदाम । न घे अधम कमती ॥ ७६ ॥

तुह्मा आतां वाटतें अनखर । हक घरांतील जातात शंभर । परी थोडा धरा धीर । काढू ं कसर तयाची ॥ ७७ ॥
या लग्नाचें झाले काय अझून । श्राविपाटी बोळवि । चोळी लु गडें ओटीभरि । हे मानपान पुढेहच ॥ ७८ ॥ या

मानापानाच्या झोंकांत । शंभाराची नमे हच मात । मी दोनशें काढीन त्यांत । गळ्या शपथ सांगतों ॥ ७९ ॥ मग
हहरालाल यावर । हळु हच दे त उत्तर । हठक आहे दे तों शंभर । झाला हनधार मनाचा ॥ ८० ॥ तुह्मीही आपला

करा बेत । कवडीरामा भेटा त्वरीत । उभयतांची पुढील मासांत । हनघो वरात लग्नाची ॥ ८१ ॥ पि एक

तुह्माशी करतों बोली । घरोघरीं मातीच्या चुली । दाहगन्याची मी उडी आपली । माझ्या पावली मारीन ॥ ८२ ॥
धनजी महित आवेशानें । हे काय काढलें कुजकें बोलिें । मजी ऐशी भूषिें । मी न ह्मिे कांही ॥ ८३ ॥ ऋि
काढु हन करिें सि । हें नव्हे आपिाशी भूषि । भूषि नव्हे शु द्ध मरि । हमष्टान्न स्वरूपे ॥ ८४ ॥ असो आतां हें

संपतां लग्न । जाऊं वडगांवा दोघेजि । तुह्मी आह्मी समि बोलू न । ठाम करून घेऊं कीं ॥ ८५ ॥ येरु ह्मिे

मी अवश्य येईन । लग्न दे ऊं हें वाटें लावून । हनघूं मग दोघे आपि । येथल्या ये थून परस्पर ॥ ८६ ॥ ऐसा
दोघांचा होत हवचार । तों पावला येथें वेसकरं । पाटीलें बोलाहवलें आपिा सत्वर । कहरत जोहार तो वदला ॥
८७ ॥ महारें हनरोप सांगताचं ििीं । दोघेहीं उठले तेथुनी । सत्वर गेले पाटलाचे सदनीं । काय ह्मिूनी

हवचारींत ॥ ८८ ॥ पाटील तया खाली बसवून । हळु सांगे कांनी लागून । रुसली आमची हवहहि । त्याकारि
बोलहवलें ॥ ८९ ॥ रुसायाचें काय कारि । धनजी पुसे भोंवया तािून । येरु ह्मिें मोती लहान ।
आईने वरमायेचा भांग सोनें मोत्यें यांनीं भरून दे ण्याचा एक प्रकार आहे .]

[लग्नात वधूच्या

भांगी भरून हदली तीं ॥ ९० ॥ मोठीं मोत्यें आिूं कोठू न

। हींच हमळाया गेलें कठीि । ऐपत माझी आहां जािून । व्यथप दू षि कां दे तां ॥ ९१ ॥ धनजी ह्मिें तें खरें

सगळे । पहर हें लग्नाचें सोहोळें । घडो न येत वेळोवेळें । हें ही कळे तुह्माशी ॥ ९२ ॥ झालें जरी हकतीही ऋि ।
हफटे तें न लागतां िि । पहर अल्पसेही न हफटतें हीन । हें ही ज्ञान तुह्माशी ॥ ९३ ॥ तयाच्या
आपलें

[मुलगी.]

[घरीं.]

परवरीं

केस । रागाविें न हजरे आपिास । जाऊं द्ा आिखी पंचवीस । व्यथप कशास वांकडे ॥ ९४ ॥

खचप एवढा करून सारा । जो जोहडला आपि सोयरा । तो का कष्टी जावा धरा । हें हवचारा पटते का ॥ ९५ ॥
ऐकुहन शेटजीचें भाषि । धहरलें पाटलानें मौन । मनीं हवचार मग करून । हदली मान पंचहवसा ॥ ९६ ॥ जवळ

नाहीत रोख द्ाया । हहरालाल मग जामीन तया । धनजीने हवाला घेउहनया । वरमाया समजाहवली ॥ ९७ ॥
असो हतसऱ्या हदवशीं सारा । झाला लग्न सोहळा पुरा । लग्न परतलें भडं गपुरा । वधुवरां घेउहनया ॥ ९८ ॥
[कुळाच्या हजवावर मौजा मारिारा.]
रुपयारूपीं चक्र हातीं हफरहविारा.]

ऐसा कुळजीवनहवहारी । दावी लीला ििाहभतरी । तो

[वाईटचा आनंद मानिारा.

वामानंद रौप्यचक्रधारी । दावी चहरत्र कुळांतें ॥ ९९ ॥ पाहाता शेटजीप्रतापग्रंथ ।

ग्रंथ नव्हे हा हववेक अदभूत । पारायिें वाढे सतत । ना खंडत कदा काळी ॥ १०० ॥ मनोभावें हा वाहचतां ग्रंथ ।
शेटजीव्यथा तया न बाधत । आधीच पळतां हवघ्ने समस्त । पुढती न येत हफरोहन ॥ १०१ ॥ हपढ्यानु हपढीची
ऋिें बहु त । कपटाकपटी जरी ती गुप्त । ग्रंथावलोकनें तरी हनहित । भस्ट्स्मभूत होतसे ॥ १०२ ॥ जे

ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय । शेटजी प्रताप ग्रंथोपाय । षष्ठाऽध्याय घडो हा ॥ १०३ ॥
इहत ऋहिकापपिमस्तु ॥

———

अनु क्रमणिका

अध्याय ७ वा
श्री

[रुपयांचा स्वामी.]

रौप्यनाथायनमः । जय जय

फुलासमान । कांती तव ही

[गांवास न उमजिारी.]

[दाहरद्र्याचा कांदा.]

दाहरद्र्यकंदसगुि । कोरंटीच्या

ग्रामगहान । अभाव सुमन-गंधाचा ॥ १ ॥ तुझा ठायी न

सुमनगंध । तरी धांवतीं कुळें हमहलद । तव कृपेचा मकरंद । सेवती मंद हवचारें ॥ २ ॥ तव प्रभावाची प्रभा प्रखर
। संसाराचा आटे सार । तव दशपनें हनरंतर । लाभे सत्वर वैराग्य ॥ ३ ॥ हत्ती घोडे गढी वाडे । दागदाहगने कडे

तोडे । सवांवरुहन मन उडे । पदीं जडे तुहझया ॥ ४ ॥ तव स्वरूपीं रमतां मन । कांता न आवडे जरी तरुि ।

तारुण्याशीच ये वृद्धपि । कृपेकरून तुहझया ॥ ५ ॥ कैंचे आप्त कैंचीं नातीं । सवप लोपतीं तुझ्या पुढती । हकती
विुप तव अगाध शत्तकी । महतगहत खुंटतसे ॥ ६ ॥ अज्ञान मूढ आह्मीं ह्मिून । अवतार तुझा

[रुपयांचा ढंग.]

द्रव्यधन । उद्धहरहश भोळ लीला करून । न कळे कारि कोिाशी ॥ ७ ॥ जे धूतप दाहवती ज्ञानाचा हपळा ।
त्यांकडे तूं न हफरहवशी डोळा । ज्ञानवंताचा तुज कंटाळा । कारि लळा भोळ्यांचा ॥ ८ ॥ हदसतां अज्ञान भोळे

जन । कवटाळाया तयांलागून । बाहु तुझें पावती स्फुरि । होई तारि मुढांचें ॥ ९ ॥ शेटजीचे हे प्रतापगुि ।

विूप जातां न पुरें भुवन । तरी इतुक्याच हशतांवरून । भात संपूिप जाहिजे ॥ १० ॥ असो माहगल कथानु सध
ं ान ।
हहरालालाचें जाहलें लग्न । हजाराचा हु ं डा घेऊन । हदली बहीि धनजीनें ॥ ११ ॥ धनजीही ते च समयीं ।
कवडीमालाचा झाला जांवई । घरीं आिली केशरबाई । करूहन घाई द्रव्यबळें ॥ १२ ॥ पन्नास लोटलें

धनजीच्या बया । केशर अठराचीं मुग्धाहभनया । दु धा ऐवजी ताक रंगाया । हतची काया लागली ॥ १३ ॥

द्रव्यमोह अहत बलवान । थोर हवराचीही वांकवी मान । ते थें अबले चा घ्याया प्राि । काय कठीि तयाला ॥ १४
॥ हजारांचा पाहु हन गोळा । बाप झाला मोहें बावळा । वरवृद्धत्वाचा घेऊहन हवळा । काहपला गळा कन्येचा ॥
१५ ॥ जो मुंगीस चारी हनत्य साखर । त्यांही प्यावे मुलीचे रुधीर । ऊं न मारतां नखावर । कन्या ठार करावी ॥
१६ ॥ हपजऱ्यांतील सोडाया मैना । उदार व्हावें द्ाया दाना । वरास्ट्स्थपंजरी लोटु हन मुलींना । मलानवदना

कराव्या ॥ १७ ॥ हधक् ऐशी भूतदया । दयाभासा नीचा हनदप या । वास हहचा ज्या हृदया । ती का काया

मनु जाची? ॥ १८ ॥ असो अशी ही होऊहन लग्नें । सहज लोटलें बारा महहने । मग पाटलाशी हहरालालानें ।
लावलें बोलिें कजाचें ॥ १९ ॥ आरंभापासून आतांपयंत । कुंकू हु ं डा लग्नासहहत । दोन हजार अटशे सात ।

खचप हनहित जाहला ॥ २० ॥ पाटील चािाि जरी धीट । पहर दाहरद्र्यघायें झाला बोंथट । हहशोब तपासाया
चोखट । कुठलें हतखट मन त्याचें ॥ २१ ॥ जवळ नाहीं त्याच्या कवडी । ऋिभारें हपटलीं आंतडीं । सुटका

होईल कवण्या घडी । झाली तांतडी तयाला ॥ २२ ॥ गाहाि हदल्यावाचूहन कांहीं । ऋि हफटाया उपाय नाहीं

। मग पाटील लवलाही । गाहाि दे ई मळ्यास ॥ २३ ॥ हातीं येतां मळा गहन । शेटजी पावलें समाधान । पहर
मुलगी न दु जी पाटला ह्मिून । कष्टी त्याचें मन जाहलें ॥ २४ ॥ पाटील मनीं करी मनन । चौदा वषे बुहडत
गाहाि । जातील आतां वषे हनघून । नु रलें कारि कजाचें ॥ २५ ॥ हतकडे भडं गपुरी याच हरती । धनजीनें

धरली वही हाती । पांच हजारावरची गती । नानाप्रती सांगतसे ॥ २६ ॥ तोडे पाटल्या पुतळ्या सरी । पैंजि

ठु सी नथ गळसरी । चार हजाराची ही होत सारी । बाब दु सरी ऐकावी ॥ २७ ॥ पैठिी एक लु गडीं वीस ।
धोतरें दहा खि तीस । यांचा आंकडा नऊशें पन्नास । हा तो तुह्मास ठाऊकची ॥ २८ ॥ ते ल मीठ तूप तांदूळ ।

हमरची मसाला गहु डाळ । सुपारी खोबरें साखर गूळ । बेरीज केवळ हजाराची ॥ २९ ॥ आता हकरकोळ
दानदहििा । चाकर नोकरा कात चुना । सगळा हमळु हन हा भरिा । झाला जािा दीडशें ॥ ३० ॥ आता बेरीज
एकंदर । सहा हजार आहि शंभर । यांतून जातां हु ं डा इतर । पांच हजार उरले की ॥ ३१ ॥ शेटजीचा हहशोब

ऐकून । जहाहगरदाराचें दचकलें मन । उपयोग काय मग कळू न । बाि रुतून बसल्यावरी ॥ ३२ ॥ नानासाहे बें
डोळे झांकून । तक्यावरी टे हकली मान । धनजीनेंही धरलें मौन । दृहष्ट लावून नानाकडे ॥ ३३ ॥ दोन प्रहरची

वेळ उदास । शांत सवप आसपास । ध्वहन एकहच उमटे हवशेष । तदां श्वास सोडतां ॥ ३४ ॥ यमाचा फांसा पडतां
गळा । प्रािशी बसतो कैसा हपळा । हें हच जिो तये वेळां । नाना कळा जाितसे ॥ ३५ ॥ हक बोक्यानें धहरतां
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उं दीर । कैसा होय त्याचा प्रकार । जिो जािाया याचा सार । नाना स्थीर जाहले ॥ ३६ ॥ वाघापुढें येता गाय

। गळती कैसे हतचे पाय । हें जािाया प्रािभय । नाना असाहाय जाहले ॥ ३७ ॥ हक वहशकरिाचा घडतां

प्रभाव । मूढ होई केंहव मानव । जिों हाहच घ्याया ठाव । नाना भाव मावळलें ॥ ३८ ॥ अशा प्रकारें जहागीरदार
। हनचेष्ट पडले गादीवर । दाहरद्र्ययोगाची समाहध दु धपर । हळु हच पार उतरली ॥ ३९ ॥ शेटजीकडे पाहु नी

नाना । रुद्धकंठें बोले वचना । कैसें फेडावें तुमच्या ऋिा । मज सुचेना उपाय ॥ ४० ॥ मागील तुमचे पांच
हजार । त्यातही पडली आिखी भर । आतां झाले एकंदर । दहा हजार चूकते ॥ ४१ ॥ याची आता कराया

फेड । तुह्मीच काढां शेटजी तोड । मी झालों खहचत मूढ । हदसे न धड मला पुढें ॥ ४२ ॥ यावरी शेटजी धीर
दे त । जहाहगरदाराप्रती बोलत । तुह्मी न व्हावें दु ःखी हकहच् । सवप हातांत आपल्या ॥ ४३ ॥ पैसा हा मोठा
वाईट । वीषच दु सरें कालकुट । मैत्रीमध्ये पाहडतो फुट । हा बोभाट सवपत्र ॥ ४४ ॥ बापले क मायमावशी ।
पहतपत्नी प्रेमराशी । याशी न ठावें नातीं ऐशीं । महाद्वे षी प्रेमाचा ॥ ४५ ॥ यानेंहच आज आपल्या मनीं । वीष
हदलें कालवोहन । तरी आतां सावधपिी । वागावें जनीं आपि ॥ ४६ ॥ ऋि हत्या वैर जाि । मानवा न गहत

ही हफटल्यावीि । साधुसत
ं बोलती वचन । हें आपि जाितोंची ॥ ४७ ॥ मी जर असतों घरीं धड । तरी न

तुह्मा लावतों हनकड । पहर घरोघरीं एकहच रड । कजप द्वाड इतुकें खरें ॥ ४८ ॥ याचें पागोटें त्याच्या डोकींत ।
घेिें दे िें ही आमची रीत । सदा सांभाळिें आपुली पत । व्यापारांत मुख्य हें ॥ ४९ ॥ तुह्मी चतुर शहािे खरे ।

कशास मी बोलावीं उत्तरें । मीही वांकलों ऋिाच्या भारें । हवहदत सारें तुह्माशी ॥ ५० ॥ मज न टळे माझा

अपाय । तुह्मां सांगू कोिता उपाय । तुह्मीच आपुली पाहु हन सोय । करा काय करिें तें ॥ ५१ ॥ कसेंहह करुहन

तडजोड । यंदा लावा कजाची कड । तुह्मी आह्मी आहोत गोड । व्यथप हबघाड नसावा ॥ ५२ ॥ तुह्मी थोर
जमदार । झाडू न काढतां तुमचें घर । दहा हजाराचा हनघेल केर । हा मज सार समजता ॥ ५३ ॥ यावरी

नानासाहे ब बोलत । आतां न राहहलें तसें घरांत । तुह्मा असुहन सवप माहहत । व्यथप फहजत कां करतां ॥ ५४ ॥
माझ्या एक येतें मना । चार हजाराचा दागदाहगना । दोन्ही मळे दे ऊहन गहािा । फेडावें ऋिा वाटतें ॥ ५५ ॥

येरु ह्मिे माझ्या मतें । करिें असें बरें न हदसतें । यात आपलें अहहत होतें । पत जातें सोयऱ्यांत ॥ ५६ ॥
घरातलें न मोहडतां भूषि । मळे जहाहगरी द्ावी गहाि । मूठ जाईल झांकली राहू न । हफटे ल ऋि हळु हळु ॥

५७ ॥ शेटजीचें हें ऐकुहन भाषि । जहाहगरदाराचें खवळलें मन । पहर कजाची नाकी बे सन । नाक तुटून
जायाचें ॥ ५८ ॥ नाना गढले पुनः हवचारी । कपाळा उठल्या हचत्तालहरी । तों पुढें येऊन ते अवसरी । मुजरा
करी पट्टे वाला ॥ ५९ ॥ रावसाहे ब मामले दार । उभे आहे त वाड्याबाहे र । आलों द्ाया तुह्मा खबर । सत्वर
आंत आिूं का ॥ ६० ॥ पट्टे वाला पहातांहच ििी । नाना उठले खडबडु हन । आि आि ऐसे वदु हन । लागले

कानी शेटजीच्या ॥ ६१ ॥ आतां तुह्मी घरीं जा शेट । रात्री ठरवूं काय तें स्पष्ट । मध्येंच आले हें लचांड हबकट ।
ताटपाट वाटीचें ॥ ६२ ॥ शेटजी बाहे र जाते झाले । तों मामले दार आंत आलें । जहाहगरदारें स्वागत केलें ।

लवुहन भलें आदरें ॥ ६३ ॥ हांसत हांसत मामले दार । बैसले येऊहन गादीवर । पानसुपारीचे तबक समोर ।
धरी चाकर तेधवां ॥ ६४ ॥ वीडा चावीत मामले दार । तपाशीतसे गांवचे दप्तर । इकडे उठले जहाहगरदार ।

हशदा संभार द्ावया ॥ ६५ ॥ किीक दाळ लोिी कढवून । सवप हदले सैंपाक्या लागून । मग ते बैसले पुनः
येऊन । सवप लावून व्यवस्था ॥ ६६ ॥ मामले दारें दप्तर तपासतां । रुजवात कुळाची घेतां घेतां । सूयप झाला

मावळतां । मग हाता आंखडलें ॥ ६७ ॥ तक्याशी मग लावूहन पाट । मामले दार बैसले नीट । दांतीं पानाचे

खु हडतां दे ठ । काहढली गोष्ट स्वतःची ॥ ६८ ॥ नोकरी आमची भारी वाईट । खडे घाशी ताठते पाठ । काय
करावें भराया पोट । सारी खटपट असे ही ॥ ६९ ॥ तुमच्या मुलाचें जाहलें लग्न । ते व्हा न मी आलों ह्मिून ।
आला असेल तुह्मा लागून । राग सडकून माझाहो ॥ ७० ॥ परी मला त्याच हदवशीं । भेटिें होते साहे बाशी ।
आह्मी ह्मिजे माकडें तैशीं । नाचवी जैशी दरवेशी ॥ ७१ ॥ यावरी जहाहगरदार । लगट करुहन दे त उत्तर । छे

छे हा भलताहच हवचार । मनांत साचार आिला ॥ ७२ ॥ मला न आला मुळी राग । रागाचा यांत नसेहच भाग ।

हा तर दै वाचा योगायोग । टळे न भोग भोगल्यावीन ॥ ७३ ॥ मामले दार ह्मिे मनांत । योग भोग कैंचा यांत ।
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होतें सारें माझ्या हातांत । येतें मनांत ििीं तरी ॥ ७४ ॥ ऐशा गप्पा ठोकतां अंमळ । भोजनाचा झाला वेळ ।

दोघेही उठु हन तात्काळ । गेले चूळ भरावया ॥ ७५ ॥ मामले दार ओसरीवरी । नाना गेले आंतल्या घरीं ।

मामले दार हांका मारी । तरी न बाहे री येत नाना ॥ ७६ ॥ हशदा आिला धनजीपासून । पुरेल इतका
दोघालागून । हतसऱ्याची तरी होईल अडचि । हें च कारि यांतलें ॥ ७७ ॥ ह्मिुहन नाना मामले दाराप्रत ।

नको नको ऐसे वदत । भोजनाशी आंतल्या खोलींत । बैसलें त्वहरत अंधारी ॥ ७८ ॥ इकडे श्रीखंडपुरी समोर ।

जेवया बैसले मामले दार । हतकडे ताक आहि भाकर । झाले सादर नानाही ॥ ७९ ॥ मामले दार हवचारीत
नाना । तुह्मी काय केलें भोजना । येरु ह्मिे श्रीखंडहच जािा । असें सवांना आजहो ॥ ८० ॥ मामले दार पुनः

बोलत । आज श्रीखंड रुचकर लागत । येरु ह्मिे पुऱ्याही खु सखु शीत । स्वादु बहु त लागती ॥ ८१ ॥ बाजरीचा

तुकडा घालु हन मुखांत । पुऱ्याची चव नाना सांगत । मामले दाराशी काय माहीत । नाना जेवत ताकाशी ॥ ८२
॥ भोजन असें झाल्यावरी । दोघेही बैसले गादीवरी । गप्पा गोष्टी नानापरी । पानसुपारी चावीत ॥ ८३ ॥ ते च

समयीं धनजी शेट । आंत प्रवेशले नीट । मुजरा करूनी मग चोखट । बैसले पोट सांवरुनी ॥ ८४ ॥
मामले दाराशी असें माहीत । धनजी कोि या भडं गपुरात । जहागीरदार याचे हातांत । हें ही जाित कसें ते ॥

८५ ॥ पहर न दशपहवतां ओळख खूि । मामले दार ह्मिे शेटजीलागून । हनघेल कां या गांवांमधून । जोडी लहान

तट्टांची ॥ ८६ ॥ तांग्या कहरतां एक लहान । जोडी हवी तट्टांची छान । कामापुरती महहने दोन । हकवा तीन
फार तरी ॥ ८७ ॥ जरी जोडी पडली पसंत । तरी तीच घेऊं हवकत । पहा शेटजी असेल ध्यानांत । कोठें

गांवांत तरी सांगा ॥ ८८ ॥ शेटजी मनी हवचार करी । जोडी तर आहे आपल्याच घरीं । आतां नाही ह्मिावे

तरी । सोय बरी हदसेना ॥ ८९ ॥ कचेरीशी रात्रंहदन । काम आपुलें मोठें लहान । हदला जरा तट्टें आपि ।
कायपसाधन जडे ल ॥ ९० ॥ ऐसा मनीं हवचार करीत । मामले दाराशी शेटजी बोलत । मजपाशीच दोन आहे त ।
ते हच न्यावेत आपिाला ॥ ९१ ॥ ठीक ठीक ह्या उत्तरें । आभार माहनलें मामले दारें । शेटजीसही ते सारें । फार

बरें वाटलें ॥ ९२ ॥ मग गप्पा गोष्टी करीत करीत । मामले दार झाले हनहद्रत । शेटजी नानाही उठु हन त्वरीत ।
गेले खोलीत शेजारी ॥ ९३ ॥ ते थे बैसले दोघेजि । नाना हवचारीत शेटजी लागून । कोण्या उपायें मी फेडावें

ऋि । एैसें कारि दावा कीं ॥ ९४ ॥ शेटजी ह्मित मी दोन प्रहरीं । उपाय तुह्मा कहथला हनधारी । दे िें गहाि
मळे जहाहगरी । सुचे यावरी न मज आहिक ॥ ९५ ॥ नानासाहे बें सुस्कारा सोडू न । डोळे घेतलें ििैक लावून ।
पुनः ते मग उघडू न । ठीक ह्मिून बोलले ॥ ९६ ॥ ठीक हा शद्ब पडतां श्रविी । तो शेटजीच्या अंतःकरिी ।

तात्काळ प्रवेशुनी झिी । हत्रभुवनीही झाला तो ॥ ९७ ॥ शेटजीशी मग चोहोंकडे । एकाहच शद्बाचें हदसें रुपडें ।
हफरती नयन हजकडे हतकडे । भासें हतकडे ठीकची ॥ ९८ ॥ कधीं होईल गहािखत । कधीं ते पडे ल हातांत ।
अशी उतावळी तदा मनांत । झाली ििांत त्याहचहो ॥ ९९ ॥ उद्ांहच मग जाऊन । द्ावे हलहू न गहाि । ऐसें

मग ठरवून । उठले ते थून शेटजी ॥ १०० ॥ शेटजीप्रताप ग्रंथसार । दाहरद्र्यव्याधीचें औषध थोर । लिपूवपक
सेहवतां चतुर । होती पार दु ःखाच्या ॥ १०१ ॥ कथेच्या अथी बुडी दे ऊन । जे सदा येती ठाव घेऊन । ते भ्रमाशी

मागें टाकून । तरती पूिप संसारी ॥ १०२ ॥ बंधुप्रेमें हवनवी मुकुंद । संतचरिीं जो सदा हमहलद । ध्यानीं असूं द्ा
कथानु बध
ं । त्याचा आनंद हाहच असे ॥ १०३ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अिय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय ।
शेटजीप्रतापग्रंथोपाय । सप्तमोध्याय घडोहा ॥ १०४ ॥ इहत ऋहिकापपिमस्तु ॥
———

अनु क्रमणिका

अध्याय ८ वा
धनपतयेनमः ॥ ज्याचें घडतां दशपन । वाढत जाय संसारबंधन । झांकुहन सवप हवचारगगन । भ्रमधन

दाटताती ॥ १ ॥ ज्याची लीलाकथा ऐकतां । अंगी संचरे मोहममता । दाहरद्र्यपद ये हातां । हचत्ता धरतां
अहवचार ॥ २ ॥
मानािरा.]

[दाहरद्र्याचें मळ.]

दाहरद्र्यबीज जो

दीनजनव्यथाहप्रय । जो

[वाईट बुद्धीचा.]

[दाहरद्र्याचें घर.]

दाहरद्र्यालय । जो

दु र्मवकार हनदय ।

[कपटाचा पुतळा.]

[गरीब लोकांस दु ःख दे ण्यात आवड

कपटकाय अगमय जो ॥ ३ ॥

आतां मागील कथानु सध
ं ान । जहाहगरदारें हदलें सवप गहाि । धनजीचें आतुर मन । समाधान पावलें तैं ॥ ४ ॥
परी जहाहगरदाराचें हचत्त । उदास जाहलें अत्यंत । दीघपश्वास हदनरात । सदा सोहडत खोलीमध्यें ॥ ५ ॥ जिो
त्यांच्या अंतःकरिीं । धूमतससे हवषादाग्नीं । हस्यानंदाशी तो जाळु नी । उठे श्वसनीं सबलत्वें ॥ ६ ॥ शु हद्ध
तयाची समग्र हरली । पहात उगाहच वरखालीं । कधीं हात लावुहन भाळीं । मान घालीं खालती ॥ ७ ॥ ऐशा

प्रकारें महीने तीन । आजारांत गे ले हनघून । एके हदवशीं दु दैवेंकरून । सोडला प्राि नानांनीं ॥ ८ ॥ एकच
उडाला हाहाःकार । आप्तजन हपहटत ऊर । उभय कांतांचा सुटला धीर । धरिीवर पडल्या त्या ॥ ९ ॥

पुत्रकन्या सभोंवती । आक्रोशें हपहटती छाती । लोक तया बुझावती । शोकगहत न आवरे परी ॥ १० ॥ लहान
मोठे ग्रामजन । भरले वाड्यांत येऊन । त्यांनीं मग दोघीलागून । नेले उचलू न खोलीमध्यें ॥ ११ ॥ कोिी

तयांच्या मुखांवरी । पािी हशपडती बहु परी । कोिी इकडे कहरती तयारी । हतरडी सारी बांधुनी ॥ १२ ॥
एकहच लोटला दु ःखाचा पूर । कोिा न सुचे कांहीं हवचार । डोळे पुहशती वरचेवर । पहर नीर खंडेना ॥ १३ ॥
स्त्रीगि हु ं दके दे त । चंपासारजेशी समजावीत । पहर त्या केस तोडु हन लोळत । होत मुर्मछत घडोघडी ॥ १४ ॥

हपतृहवयोग–बाि तीक्ष्ि । हववेकाचीही ढाल फोडू न । हृदय अचुक करी हवदीिप । महान् महान् पुरुषाचें ॥ १५
॥ मग चंपासारजा अज्ञान मुली । घरकुंडींतल्या कोंवळ्या वेली । जनक–जीवन सुकतां तळीं । पडल्या
खालीं सहजची ॥ १६ ॥ धनजी शेट पुहशत नयन । दोघी मुलींशी धीर दे ऊन । इतरांशी बोले वचन । माझा

प्राि आहज गेला ॥ १७ ॥ नाना ह्मिजे माझे नयन । नाना ह्मिजे माझे मन । परस्पराशी बंधु समान । वागलों

पूिप आजवरी ॥ १८ ॥ मजवरी आज रुसुहन नाना । हसद्ध जाहले स्वगपगमना । हधक् हधक् माझ्या प्रािा । कां रे

जाशीना अझुनी ॥ १९ ॥ प्रसंग येवो कसाही खडतर । नानाचा मी घेई हवचार । आतां कोि दे ईल हधर । पोरकें

पोर झालों ना ॥ २० ॥ आतां कोठू न भेटतील नाना । खुंटलें बोलिें हहतगुजवचना । आहा हमत्रत्वाचा रािा ।
सोडु हन हदनांना चालला ॥ २१ ॥ अहो तुह्मी चंपा सारजा । रडु नका घरांत जा । होिारें न टळे सहजा । असो

राजा मग जरी ॥ २२ ॥ असो असा दे उहन धीर । चंपा सारजा केल्या स्थीर । बळें च त्यांना माडीवर । नेउहन दू र
बैसहवलें ॥ २३ ॥ इकडे प्रेत हतरडीवरी । ठे वुहन झाली सवप तयारी । राम राम ह्मित चारी । खांदेकरी वांकलें

॥ २४ ॥ पोंचल्यावरी स्मशानांत । अस्ट्ग्न हदला प्रेताप्रत । अधोवदनें जनसमस्त । हफरले परत गांवाकडे ॥ २५
॥ दु सऱ्या हदवशी प्रातःकाळी । सुंदरपुराहु हन गाडी आली । सकुटु ं ब पाटील खाली । उतरतां भरलीं नेत्रें
दोन्ही ॥ २६ ॥ पाऊल टाकतांहच वाड्यांत । एकहच उडाला पुनः आकांत । जो तो आपुले डोळे पुहशत । कांहीं

न सुचत बैसला ॥ २७ ॥ पहर हस्त्रयांचें थांबे न रुदन । मोठे मोठे गळे काढू न । रडू ं लागल्या थांब थांबन
ू । कोमल
मन तयांचें ॥ २८ ॥ असो. पुढें याच प्रकारें । दू र दू रचे आप्त सोयरे । समाचाराशी येऊहन त्वरें । गेले सारे

हनघुनी ॥ २९ ॥ आठ चार लोटतां हदन । दहावा हदवस उगवला पूिप । आनंदले गांवचे ब्राह्मि । हमळे ल दान

ह्मिुहन ॥ ३० ॥ चार दोन धूतप ब्राह्मि । वाड्यामध्यें बैसले जाऊन । आरंहभलें स्तुहतविपन । गात गुि नानाचे ॥

३१ ॥ हकती आमुचे नाना थोर । भाग्यशाली श्रीमंत उदार । कीती त्यांची दु रवर । दानशूर ह्मिुहनया ॥ ३२ ॥
आज त्यांचा दहावा हदवस । मृताशीं याची मोठी आस । स्वगामधील सुखदु ःखास । हें हच हवशेष कारि कीं ॥

३३ ॥ जैसें आज दान होईल । तैसेहच नानाशी सुख लाभेल । यथा कमप तथा फल । हा तों अढळ हनयमहच ॥
३४ ॥ राहे इथें बाप ज्या सुखांत । तींच सुखें तया स्वगाप्रत । दे िें ; पुत्रधमप हा उहचत । शास्त्रे समस्त बोलतीं ॥
३५ ॥ ह्मिूहनया आजचा हदन । पाळला पाहहजे सावधान । शक्य हततुकें करून । नानादान करावें ॥ ३६ ॥

अनु क्रमणिका

आजच्या दानाची महती । शास्त्रेंही वर्मिता थकती । मग मी तों अल्पमती । माझी गती कायसी ॥ ३७ ॥ धमपहसधु

गरुडपुराि । ऐशीया ग्रंथी केलें कथन । दहाव्या हदवशीं करतां दान । समाधान आत्मयाशी ॥ ३८ ॥ दानाचे
असती बहु त प्रकार । छत्री, जोडा, तांबया, धोतर । आसन जािवें घृत वस्त्र । अन्न पात्र पद दान हें ॥ ३९ ॥

काठी शेगडी दीप तीळ । पुष्ट्पमाळा चंदन तांबुल । घोडा हत्ती गाई बैल । ह्मैस दु धाळ चांगली ॥ ४० ॥ पालखी

पुस्तक कस्तुरी । शयाया दासी रत्नें चवरी । तुप भरले ल्या दोन घागरी । एक झारी पाण्याची ॥ ४१ ॥ ऐशीं हीं
दानें अनंत । येथें दे तां ब्राह्मिाप्रत । स्वगी तरी सुख लाभत । दु ःख टळत मृताचें ॥ ४२ ॥ कथुहन अशा

दानहवचारा । भट गेला आपुल्या घरा । भाऊसाहे बांचा चेहरा । दु ःखें सारा काळवंडला ॥ ४३ ॥ असो पुढें

हरतसर । हदवस दहावा पडला पार । दान दहििा रुपये हजार । झाले गार दहाव्यांत ॥ ४४ ॥ भाऊसाहे ब
अजि पोर । मोठे पिाच्या काठीवर । चढवुहन तया नाचहवला दोर । धूते उदर भराया ॥ ४५ ॥ काय वेडे भोळे

जन । मे ल्यासाठी दे ती दान । हे तों पदाथप येथेंहच संपूिप । राहती आपि पहातों ॥ ४६ ॥ वहडलास दूध हमळावें

ह्मिून । पुष्ट्कळ कहरती गाई दान । परी दु ध तें येथेंहच ब्राह्मि । दे ती ओतून नरड्यांत ॥ ४७ ॥ हक ब्राह्मिाशी

येतां अडचि । टाहकतो तो गाई हवकून । तजहवज काय करतो ब्राह्मि । वडलालागून दू धाची ॥ ४८ ॥ कां
स्वगप ह्मिजे भटांचें पोट । वहडल ह्मिजे जंत कीट । भटें घेतां दू धाचे घोट । पोंचते नीट तयांला ॥ ४९ ॥ अहो

तुह्मी श्रोते जन । सांगा सांगा सत्य स्मरून । दानाची वस्तू येथें राहू न । स्वगालागून काय पोंचे ॥ ५० ॥ प्रश्न हा
नव्हे हच गूढ । अथप याचा हदसे उघड । पहर अज्ञानें झाला जड । अवघड भोळ्यांशी ॥ ५१ ॥ असो झाला दहावा
हदवस । गहाि टाकुहन दाहगन्यास । नानाचा होता शेटजीस । अहतध्यास ह्मिुहन ॥ ५२ ॥ भाऊसाहे बांच्या

हचत्ता । ते राव्याची झोंबली हचता । सुटेल कैसी ह्मिे ही आतां । मारी हातां कपाळी ॥ ५३ ॥ जैसे गभांतील
बालक अजाि । श्रीमंतीतील तैसे तरुि । अल्पही नसते व्यवहारज्ञान । परस्वाधीन सवपस्वी ॥ ५४ ॥ जोंवरी

सभोवती द्रव्याचा धूर । तोंवरी यांना न हदसे दू र । जग ह्मिजे आपुले घर । ऐसे साचार वाटतें ॥ ५५ ॥ हाहच
धूर सरल्यावरी । दृश्यें हदसतीं नानापरी । हचत्रहवहचत्र अगमय सारीं । धस् उरी होतसे ॥ ५६ ॥ भाऊसाहे बा

तसेंहच झालें । हचते मध्यें ते पार बुडाले । सभोंवती तैं पहातां आपुले । उदास हदसले सवपत्र ॥ ५७ ॥ तोहच दे श
तेंहच गांव । पहर झालें सगळें नव । एक नसतां अनु भव । पालटे भाव असाहच ॥ ५८ ॥ असो अशा प्रसंगी कठीि
। भाऊसाहे बां वाटलें आपि । शेटजीच्या आश्रयें करून । जाऊं तरून सहजी ॥ ५९ ॥ वडलांचे ते हमत्र परम ।
मजवहरही त्यांचें प्रेम । गहरबाचे आश्रयधाम । माझें काम करतील ॥ ६० ॥ मग शेटजीवरी टाकुहन भार ।

ते राव्याचा केला हवचार । हवचाराशी त्या कैचा पार । सदा अपार ऋिािपव ॥ ६१ ॥ नानाचे होतें थोरपि ।

ह्मिुहन घातलें मोठें भोजन । स्तुहत कहरत जेवते गि । गेले हनघून घरोघरीं ॥ ६२ ॥ खचप झाला दोन हजार ।
भाऊसाहे ब भाबडे पोर । खरें खोटें काय कळिार । त्याचा भार शेटजीवरी ॥ ६३ ॥ दोन चार लोटले महहने ।
भाऊसाहे बा शेटजी ह्मिे । खात्यावरी सही करिें । दे िें घेिें हरतीचें ॥ ६४ ॥ तुह्मी शहािें चतुर । कशास

सांगिें फार । सहीचीही नाहीं जरूर । सुज्ञे सार ओळखावा ॥ ६५ ॥ प्रेम आहि व्यवहार । यांत हदसें जरी अंतर
। तरी ते हो खरोखर । नव्हे अंतर वस्तुतः ॥ ६६ ॥ प्रेम नांदाया बळकट । व्यवहार व्हावा चोखट । जरी आलें

मोठें संकट । अहत हबकट आडवें ॥ ६७ ॥ तुमचें आमचें जरी प्रेम । तरी व्यवहारी पाहहजे नेम । नेमेंहच येथें परम

। हकती हभष्ट्म पावला ॥ ६८ ॥ नेमेंहच लाभे छात्रां बुद्धी । नेमेंहच साधकां लाभे हसद्धी । नेमेंहच उद्ोहगयां ऋद्धी ।

सवप वृद्धी नेमेंहच ॥ ६९ ॥ नेम हाहच प्रेमसार । नेम हाहच संसार । नेम हाहच स्वगाधार । हक ईश्वर नेमहच ॥ ७० ॥
नेमाहवना कांहीं नाहीं । पुष्ट्पां फल येत नाहीं । नेमेंहच भ्रमे मही । सूया पाही भोंवती ॥ ७१ ॥ नेमेंहच वषे घन ।
नेमेंहच सांचे धन । नेमेंहच बळावें मन । वाढे प्राि नेमेंहच ॥ ७२ ॥ ऐशी ही नेमाची थोरवी । विपन हहचें करावें

केवीं । सुज्ञें हनयमें ध्यानीं धरावी । आचरावी वतपनीं ॥ ७३ ॥ ऐकुहन अशा शेटजी बोला । भाऊसाहे बा भ्रम झाला
। ले खिी रुपी नाहगिीला । हात घातला धराया ॥ ७४ ॥ ही हकदप खाते वही । ही खताविी करा सही । त्या
त्या हठकािीं लवलाही । केली सही भाऊंनी ॥ ७५ ॥ सही नव्हे तो झाला दं श । वही नव्हे त्या दे हीं हवशेष ।

शाई नव्हे तें चढलें वीष । प्रािशोष करावया ॥ ७६ ॥ कसलें खातें कसली वही । ठावें नाहीं कधीं कांहीं । कर
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ह्मितां केली सही । मुखा पाही शेटजीच्या ॥ ७७ ॥ भाऊसाहे ब मऊ गोळा । अनु भवाचे न कांटे ज्याला । हगळूं

जातां शेटजी त्याला । सहज उतरला घशांत ॥ ७८ ॥ सपपदंश एक वेळां । बरवा पाहहजे ह्मटला । पहर

शेटजीदं शाहचया ज्वाला । हळाहळाहु नी थोर ॥ ७९ ॥ सपपदंश होतो ज्याला । तोहच मरतो एकला । पहर
ऋिदं शाचा घाला । मुलाबाळां माहरतो ॥ ८० ॥ असा शेटजीदं श कठीि सहजवाचे तों घेईच प्राि । पहर

हनजींवाशाही टोंहच दशन । हवक्रींकरून हललावें ॥ ८१ ॥ ऋिहवष अहतभयंकर । वाढे हच तें उत्तरोत्तर ।
मृत्यूचा हा सहोदर । दावी सार चौऱ्यांशीचा ॥ ८२ ॥ मरिोत्तर कमपगती । कोिा लाभे कैशा हरती! हें न कळे
मानवाप्रती । कहरताती तकपची ॥ ८३ ॥ पहर हनधपनोत्तर दाहरद्र्यगती । कैशी लाभे कुळाप्रती । हें तों कळे

सवांप्रती । याच जगतीं प्रत्यि ॥ ८४ ॥ लि चौऱ्यांशीचे फेरे ! हरिकोशी लाभती पुरे । कधीं गाढव कधीं कुतरें
। या प्रकारें प्रत्यही ॥ ८५ ॥ असो श्रोतीं सावधान । हचत्तीं ठे हवजे अनु सध
ं ान । भाऊसाहे ब सह्या करून । गले

हनघून घराशी ॥ ८६ ॥ शेटजीशी झाला परमानंद । हक हषाचा चढला मे द! लोडा टे कुनी फसाहरली दोंद ।

होउहन धुंद उल्हासें ॥ ८७ ॥ मग मनीं ते हवचार करतां । काहीं आठवले तयाचें हचत्ता । तत्ििीं पसरुहन हाता
। ले खिी तत्वतां धहरयेली ॥ ८८ ॥ हांसतमुखें भोंवया तािून । डाव्या कानीं मान लववून । पत्र हलहहलें

शेटजीनें पूिप । हदलें लावून हहरालाला ॥ ८९ ॥ पत्रातील हलहखतसार । कळे ल पुढे प्रसंगानुसार । तरी श्रोती
धरुहन धीर! हचत्त स्ट्स्थर करावें ॥ ९० ॥ शेटजी-चहरत कुल-ग्रहि । हक ज्ञानरवांचें आवरि । हक सन्मागाचें

कुंपि । दृढबंधन सरळत्वा ॥ ९१ ॥ शेटजी-प्रताप ग्रंथ महा । यथाथाचा आदशप हा । अनुभव नयनीं तरी पहा ।

सावध व्हा श्रोतेजन ॥ ९२ ॥ हक प्रतापकथा ही हचत्रावली । हववेकते जापुढुहन ओढली । श्रोतीं तरी दृश्यें भलीं ।
हृत्पटली पहावीं तीं ॥ ९३ ॥ हक अध्यायसार बोधकयांन । ऋिािपवी जे पडले जन । घेई तयांना वर काढू न ।

वांचवी प्राि स्वभावें ॥ ९४ ॥ जे ऋिव्यसनी पावलें अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय । शेटजीप्रताप ग्रंथोपाय
। अष्टमाध्याय घडोहा ॥ ९५ ॥

———
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अध्याय ९ वा
नमो नमो
पहवत्रता घालहविारा.]

[द्रव्यांचा ढग.]

लज्जाहरिा

धनघना । [शरीराने थंड.] शीतकाय [मानानें गरम.] उष्ट्िमना । ले खिीच्या
[चोपडीचा राजा.]

[ले खिीची

वहह-रािा नमो नमः ॥ १ ॥ अस्तहस चालला हदनमहि । जनां

तोषहवत कोमल हकरिीं । जिो पहिमहिहतजांगिीं । हदसें नयनीं स्ट्स्थरावला ॥ २ ॥ हदशेस चढले अनंत रंग ।

मुग्ध हषाचे जेवी तरंग । प्रमदा-मुखीं हवलासती सांग । अंतरंग प्रकाहशत ॥ ३ ॥ अदृश्य होता हे तुरहव ।
प्रमदामुख उत्तरे जेवी । पहिम हदशा काळवंडे ते वीं । जातां रवी अस्ताशी ॥ ४ ॥ पिी गिही उडोनी सारा ।
छपूं लागला हनज कोटारां । गाया ह्मशीही धांवती घरा । घ्याया थारा सत्वरी हे ॥ ५ ॥ सुंदरपुरच्या वेशी

पुढती । गदी झाली एकहच अती । दे वदशपना लोक येती । गुरें जाती आंतमध्यें ॥ ६ ॥ शहाडा वाजवी वेसकर ।

हमळे वत्सांचा त्यांत हं बार । तान्हीं रडतीं कोमल स्वर । जातीं घरघर करतातीं ॥ ७ ॥ मारुतीपुढें जोडती हात
। हक शनी पुढें कुिी दं डवत । दे वीपुढें नाक घाहशत । कुिी बेबत हशवालयीं ॥ ८ ॥ ऐशा प्रकारें दे वदशपन ।
करूहन जमले ग्रामजन । मारुती पुढील पटांगि । सवांसन बैसावया ॥ ९ ॥ मुंग्यालागी चारुहन साकर ।

हहरालालही सत्वर । येऊहन बैसला मध्यें चतुर । शद्ब गंभीर बोलावया ॥ १० ॥ त्याच ििीं एक महार ।
सकला करी लवुहन जोहार । नम्रवचनी पुसे घर । सावकार शेटजीचें ॥ ११ ॥ शेटजी पुसे आलाहश कोठू न ।

येरु वदे भंडागाहू न । हहरालाला पटली खूि । मजलागून पुसतसे ॥ १२ ॥ हहरालाला उठु हन त्वहरत । घरा

हनघाला महारासहहत । वाड्या बाहे र तया बैसहवत । पत्र घेत हातामध्यें ॥ १३ ॥ हदव्याजवळ जाऊहन तांतडी

। पत्राची मग उघडली घडी । आंत हदसली एकहच रोकडी । ओळ वांकडी हलहहले ली ॥ १४ ॥ पत्र पाहतांहच

ििीं । उद्ां यावेंहच हनघूनी । आलें असे सवप घडु नी । बहु पत्नीं सायासें ॥ १५ ॥ अहत हषे हहरालालें । पत्र
हखशांत कोंहबलें । भोजन आटपुहन तत्काळें । अंग टाकलें गादीवरी ॥ १६ ॥ महाराहश हदलें पािी भाकर ।

हनज ह्मटलें ओट्यावर । पहाटे हच उठु हन सत्वर । जागे कर मजलागी ॥ १७ ॥ ऐसें सांगुहन महाराप्रत ।
हहरालाल बळें हच हनजत । पहर न तया झोंप येत । हचत्त चहलत ह्मिुहनया ॥ १८ ॥ हषाचे प्रचंड लोळ । हृदयीं

त्याच्या कहरत कल्लोळ । हक मनोरथ धांवतां सबळ । डळमळ हनद्रासना ॥ १९ ॥ या अंगाचा त्या अंगावर ।

कधीं उतािा पालथा तर । आंखडी लांबवी पाय फार । पहर समोर हनद्रा न ये ॥ २० ॥ कहरतां अशी कवायत ।

उलटली पूवप रात । मग शेटजी पहरिेंत । उत्तीिप होत हनद्रे च्या ॥ २१ ॥ मग उठु हन महार । हहरालाला बोले ;
सत्वर । लावा शेटजी अश्वा खोगीर । होईल उहशर उठाहच ॥ २२ ॥ हहरालाला मग घोड्यावरी । बैसुहन

हनघाला सत्वरी । भानु दयाचे अवसरी । भडं गपुरीं पोंचला ॥ २३ ॥ दारांत बसुहन धनजीशेट । हहरालालाची
पहात वाट । वेळ न जावा तोंवरी फुकट । मांडुनी पाट बैसले ॥ २४ ॥ काया करुहनया उघडी । तोंडा बांधली

फडक्याची घडी । हांतीं माळ हफरे तांतडी । हळु उघडीत नेत्राशी ॥ २५ ॥ ऐहशया प्रकारें घालु हन आसना ।
धनजी बैसले धमपसाधना । पहर धमप तो कळे ना कोिा । त्यांचे त्यानाहच ठाऊक ॥ २६ ॥ कोिी करील ऐसे

मनन । हक दे व व्हावा आपला ह्मिून । शेटजी उघडे बोडखे होऊन । भावपूिप बैसताती ॥ २७ ॥ वरुहन जरी हा
प्रकार खरा । तरी आंतुहन हवचार न्यारा । द्रव्य हाहच दे व घरा । कोण्या प्रकारा येईल ॥ २८ ॥ तया कराया

हस्तगत । धनजी ऐसे उघडे बैसत । तद्रु पी लय लागवा हनहित । डोळे झाहकत ह्मिुहनया ॥ २९ ॥ माळे चे
चाहळतां मिी । रुपयेरुपें मनें गिीं । बाहे रुहन हदसावें जनीं । धमपहचतनीं गढले लें ॥ ३० ॥ धमपसाधनीं ऐशा
हबकट । गुंतले असतां धनजी शेट । कानीं आला शद्ब अवचट । फट् फट् घोड्याचा ॥ ३१ ॥ धनाजी पहाते

झाले समोर । हहरालाल हदसला घोड्यावर । चाबकाचा उडहवत मार । येत समोर आपिाकडे ॥ ३२ ॥
धनजीनें त्याच ििीं । हातची माळ हदली फेकुनी । डोई पगडी ठे हवत झिी । गेले दु कानीं लगबगा ॥ ३३ ॥

झाडावया गादी दु कान । नोकरा बाहहलें हांक मारून । सालकरूं हभका तरुि । घेत झाडू न लगबगा ॥ ३४ ॥
वय हवसाचा हभका नोकर । वृद्ध शेटजीचा कामदार । कधीं न धनजीच्या मजी बाहे र । पाउलभर जात असे ॥
३५ ॥ शेटजीची तरुि जाया । हतची हभकावर फार माया । भांडी घाहसतां थकतां तया । दे त खाया प्रेमें ती ॥
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३६ ॥ तुपाचा गोळा घालु हन भातांत । कधी हशरा पुरी सहहत । हशळें अन्न लटकें ह्मित । तया दे त हनत्यशः ॥

३७ ॥ व्यथप खचप होतो ह्मिून । शेटजी बोले पत्नीस टोंचून । पहर तारुण्य त्वचा हतची कठीि । शद्बबािें न
आकळें ती ॥ ३८ ॥ असो दु कान झाडल्यावरी । हहरालालाची आली स्वारी । धनजीशी तैं मुजरा करी । चढे

ओसरी दु कानाची ॥ ३९ ॥ िेम कुशल आधीं होऊन । मग येण्याचें हनघालें कारि । धनजी हळु हच करी भाषि
। सावधान पहरसावें ॥ ४० ॥ हु ं डा नऊशाची पावती । ठाऊक आहे च तुह्मा ती । रकमही हतची आली होती ।

ऐका युक्ती परी एक ॥ ४१ ॥ जहाहगरदाराचा कारकून । गंगाधरपंत नामेंकरून । याच गांवचा आहे ब्राह्मि ।
अहत ज्ञान तयाशी ॥ ४२ ॥ धन्य धन्य त्याची मती । त्यानेंच काहढली आज ही युक्ती । हतन हतनशाची

आपिाप्रती । येईल हातीं रक्कम ॥ ४३ ॥ ऐसे उभयतां बोलत असतां । गंगाधरपंत पातले तत्वतां । दे वपुजेशी

जातां जातां । परडी हाता धरुहन ॥ ४४ ॥ उघडे बोडखे कटी सोंवळे । सवांगी मुद्रा हटळे । अस्फु ट शद्ब मुखी

बरळे । हळु बोले वैष्ट्िवे नमः ॥ ४५ ॥ वेशांत अशा बैसले पंत । हळु हळू गाली हांसत । हहरालालाशी मग
बोलत । कधीं आलात शेटजी ॥ ४६ ॥ आतांची आलों पहा पंत । काय तुमचा ठरला बेत । कळो द्ावा साद्ंत ।
मजप्रत ििीं या ॥ ४७ ॥ मग मागें पुढें पाहु नी थोडें । पंत सरकले जरा पुढें । गडवा ठे हवला एहककडे । मनीचें
कोडें बोलावया ॥ ४८ ॥ असें पहा हहरालाल । हवचार मोठा आहे खोल । अगदी सोपा हबनमोल । हचठ्या

केवळ दोनची ॥ ४९ ॥ आजरोजीं जहाहगरदार । मरुहन झाले महहने चार । मी त्यांचा कारकून चतुर ।
दप्तरदार पूवीचा ॥ ५० ॥ आतां माझा हाच हवचार । पावत्या दोन हलहाव्या सुंदर । तारखा घालाव्यांत
त्याच्यावर । महहने चार नंतरच्या ॥ ५१ ॥ नऊशे रुपये हदले ह्मिून । तुह्मी घ्यावी नानापासून । पोंच पावती

हतकीट लावून । सािी घालू न सहहसुद्धा ॥ ५२ ॥ आतां ऐका दु जें धोरि । त्याच तारखेची नानापासून ।

धनजीनें घ्यावी पावती हलहू न । उसिें ह्मिून नउशाची ॥ ५३ ॥ आतां धनजीनें घेतलें गहािखत । उल्लेख

नऊशाचा आहे त्यांत । तरी त्याशी न बाधे हकहच् । असे साहधत करूं कीं ॥ ५४ ॥ पावतींत वदवा नानाकडू न

। गहाि खतीं जो हु ं डा ह्मिून । नऊशें हदला वजा करून । हें तो पूिप हवश्वासें ॥ ५५ ॥ नऊशे आमच्या

व्याह्याकडील । रुपये सहज येतील । अशा हवश्वासें सबल । हु ं डा समूळ वजा केला ॥ ५६ ॥ तरी

हवाल्याप्रमािें हहरालाले । नउशें आज मला हदले । ते घरखचाशी सगळे । मी घेतला ठे उहनया ॥ ५७ ॥ ह्मिून
मी ही नउशांची । हलहु हन दे तो पावती साची । हतहकट साि सहीची । हनसंशयाची धनजीस ॥ ५८ ॥ तहर अशा

पावत्या दोन । तुह्मास मी दे तो हलहू न । नानाचीही सही घ्या छान । हलवाल मान पहाताची ॥ ५९ ॥
सािीदारही आहे त राजी । त्याची नको कांहीं काळजी । तुमचीच कळोद्ा मजी । ििामाजी करूं पहा ॥ ६० ॥

गंगाधरपंतांचें मनोगत । हहरालाल मनीं उमजत । सहज एकएका प्रत । तीनशें लाभत अनायासें ॥ ६१ ॥ तरी

हातचा हा ठे वा । व्यथप कशाला घालवा । एैसा हवचार करुहन ते धवां । बोले बरवां हहरालाला ॥ ६२ ॥ अहो
तुह्मी गंगाधरपंत । धन्य तुमची बुद्धी अदभुत । युहक्त तुमची योग्य खहचत । करा त्वहरत काय तें ॥ ६३ ॥

हहरालालाचा हमळतां रूकार । पंता झाला हषप अपार । गडवा परडी घेऊहन सत्वर । गांवा बाहे र पातला ॥ ६४
॥ मारुती गिपती हशव । शहन लक्ष्मी ऐसे दे व । पंतें पुजीलें त्वहरत सवप । मनीं भाव पावतीचा ॥ ६५ ॥ इकडे

हहरालाल धनजीशेट । भोजन उरकुहन चटपट । पहात बैसले पंताची वाट । वाटाघाट करावया ॥ ६६ ॥ तों
पंतही करूहन भोजन । आले दु कांनीं न लागतां िि । पुनः हनघाली शंका गहन । मोठ्या लहान हहश्श्याची ॥

६७ ॥ तीन तीनशें प्रत्येकानें । नउशें रुपये वाटू न घेिें । हरतसर नव्हे धनजी ह्मिें । तरी होिें यथायोग्य ॥ ६८
॥ नाहीं होय करतां करता । द्ावें दोनशें ठरलें पंता । सातशामध्यें शेटजी उभयतां । समानता ठे वावी ॥ ६९ ॥
यावरी पुनः धनजी शेट । हात हालवुहन ह्मिें उलट । हहरालालजी तुमचा घाट । मला नीट हदसेना ॥ ७० ॥
बाजारांत नाहींत तुरी । तोंहच भटिीस भटमारी । हवचार अमचा त्याच परी । पहा हवचारीं योग्यायोग्य ॥ ७१ ॥

अहो पावत्या हलहहल्या जरी । तरी कां पैसे पडले पदरीं । दम येतो सगळा उरी । कोटप कचेरी खेटतां ॥ ७२ ॥
पंतें पावती हलहहली ह्मिून । दोनशें त्यांना दे तां कोठू न । याचा हवचार करा आपि । मग संधान बांधावें ॥ ७३
॥ समजा उद्ां पावत्या हनहित । ठरल्याची खोट्या कोटांत । तहर का रुपये हमळतील परत । का हो पंत

अनु क्रमणिका

बोलाना ॥ ७४ ॥ धनजीचे ह ऐकुहन बोल । पंत झाले मनी खजील । तसाहच तो हहरालाल । होय हनिल
आिये ॥ ७५ ॥ तोही मग ह्मिे मनीं । सत्य असे धनजीची वािी । दोनशें रुपये बुहडत ह्मिूनी । द्ावें कोिी

पंताशी ॥ ७६ ॥ मग हतघांचा होउहन हवचार । उघड ठरला ऐसा व्यवहार । पावत्या हलहाव्या आज हरतसर ।
करूहन करार असा कीं ॥ ७७ ॥ हलहहिावळ ह्मिुहन खास । पंता द्ावेत रुपये वीस । दहा दहा उभयतास ।

बोजा हवशेष नाहीं हा ॥ ७८ ॥ पंतें मनीं हवचार केला । काय करावें या धनजीला । शंका काढू नी घोळ घातला
। घात केला सवपस्वी ॥ ७९ ॥ तरी ओढु हन पहातां । बरवें न हदसे हचत्ता । होय ह्मिावें आतां । तहरच हातां ये

कांहीं ॥ ८० ॥ मग पंत उघडपिें । उभय शेटजीशी ह्मिे । मान्य मी तुमचें बोलिें । आनंदानें कहरतों कीं ॥ ८१

॥ जेवीं हत्रदोषाचें एक मत । करी रोग्याचा प्रािांत । ते वी या हत्रकुटाचा बेत । कराया घात थाटला ॥ ८२ ॥
पावत्या हलहहल्या पंतें मग । साि सही करुहन सवेंग । धनजीने हदला भाग । यथासांग पंताशी ॥ ८३ ॥ पंत

गेले आपल्या घरीं । हहरालालाचीही स्वारी । बैसुहनया घोड्यावरी । सुंदरपुरीं पातली ॥ ८४ ॥ दोन वषे
मध्यंतरी । कांही न घडलें नवलपरी । एके हदवशी धनजीची फेरी । भाऊच्या घरीं पातली ॥ ८५ ॥ हळु हळु

गोष्टी करीत । भाऊसाहें बा धनजी बोलत । झाले हदवस आतां बहु त । नव्हे उहचत तुह्माशी ॥ ८६ ॥ नाना माझे

परमहमत्र । सदगुिांचे केवळ िेत्र । िेत्रोपन्न त्या पहवत्र । तुह्मी पुत्र तयांचे ॥ ८७ ॥ नलगे तुह्मां सांगिें फार ।
माहहत अवघा व्यवहार । आतां न हनघे धीर । मनीं सार पहावा ॥ ८८ ॥ ऐकुहनयां ह्या भाषिा । भाऊशी कांहीं

कळे ना । ते आिये तािुहन नयना । धनजी-वदना पहात ॥ ८९ ॥ येरु ह्मिे अहो शेटजी । ह्मितां काय तुह्मी

आजी । उमज पडे ना मनामाजी । स्पष्ट कांजी बोलानात! ॥ ९० ॥ धनजी यावरी बोले वचन । हें काय बोलतां
भाऊ आपि । तुह्मी आतां असुहन सुजाि । व्यथप अज्ञान पांघरतां ॥ ९१ ॥ नानांनीं हदलें जें मजप्रत । हलहु हनयां

गहािखत । नऊशाचा उल्लेख त्यांत । हें तों माहीत तुह्माशी ॥ ९२ ॥ तोहच रुपये माझे मज । द्ा ह्मितों तुह्मा
आज । उघड हें असुहन सहज । कैसा उमज पडे ना ॥ ९३ ॥ येरु ह्मिे हें मज उमजलें । पहर रुपये ते तुह्मा
हदले । आिखी हे कोठु हन आिले । हचत्त भ्रमलें कळे ना ॥ ९४ ॥ धनजी ह्मिे यांत काय । सांगा बरें भ्रमभय ।
माझे मी मागतो रुपये । हा का अन्याय झाला ॥ ९५ ॥ नऊशें हलहहलें गहािखतीं । पहर ते न पडले माझे हातीं

। नानांनीं तदां मजप्रती । हदली पावती तयाची ॥ ९६ ॥ दौलतराव तुमचे सासरे । यांनीं हदले रुपये खरे । पहर

ते खहचत परभारें । घेतले सारे नानांनीं ॥ ९७ ॥ मग ते उभयतां व्याही । एकांती बोलले कांहीं । तें मजला
ठाऊक नाहीं । ऐसें पाही खरें हे ॥ ९८ ॥ ते वेळीं मज वाटलें । दौलतरावें जे रुपये आिले । ते त्यांहचया
घरांतले । मुळीं सगळे नसावे ॥ ९९ ॥ घेउहन उसिें कोिापासून । कराया आलें पुरें वचन । पहर तयाचें
अंतःकरि । नाना पूिप उमजले ॥ १०० ॥ दौलतरावांचें मलान मुख । पहातां नानाशी वाटलें दु ःख । परत हदले

रुपये सकळीक । व्हाया सुख व्याह्याशी ॥ १ ॥ असो मी काय ह्मिुहन । इतके खोल पहावें पािी । सहज मी

तुह्मा लागुहन । तकप ह्मिुहन बोललों ॥ २ ॥ ही पहा पावती छान । खरी का खोटी घ्या पाहू न । व्यथप नको
संशया कारि । कटु मन व्हावया ॥ ३ ॥ भाऊसाहे बें घेतली हातीं । वाचुहन पहातां भ्रमली मती । पावती नव्हे

ती वीषवती । डसली छाती भाऊंची ॥ ४ ॥ ‘बरें याचा करूं हवचार’ । असें दे ऊन धनजीस उत्तर । केला मग
भाऊंनी हवचार । क्रमानु सार कळे ल तो ॥ ५ ॥ मागील कथानु सध
ं ान । श्रोती व्हावें सावधान । कारभाऱ्याचा

बहळराम नंदन । कथा श्रवि करावी ती ॥ ६ ॥ शेटजी-प्रताप महा भुजंग । पादहीन याचें अंग । सुज्ञनें तहर
पाहु हन माग । हनजमागा चालावा ॥ ७ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय ।
शेटजीप्रतापग्रंथोपाय । नवमोध्याय घडो हा ॥ ८ ॥

———

अनु क्रमणिका

अध्याय १० वा
जय जय
[रुपयांच्या बळाचा.]

[रुपयापासून जन्मिारा.]

रौप्यबला

रौप्योद्भवा ।

[रुपयांवर जगिारा.]

[रुपयाचा तोंडचा.]

रौप्यजीवा ।

रौप्यानना

[रुपयांचा दे व.]

[वाईट बुद्धीचा नवरा.]

कुबुहद्धधवा ।

रौप्यदे वा नमन हें ॥ १ ॥ हहरालाल

दु कानांत । बसुहनयां करी बेत । आज कारभाऱ्याच्या मळ्यांत । गेले त्वहरत पाहहजे ॥ २ ॥ मग तो बोलावुहन

गडी । तया सांगे जुंपाया गाडी । अधोली पोतीं घेऊहन तांतडी । बैसला उडी मारूहनयां ॥ ३ ॥ कारभाऱ्याचा

बळीराम पुत । डोईवर पाटी दािे उफिींत । उभा असतां आपुल्या खळ्यांत । गाडी तेथ पातली ॥ ४ ॥ गाडी

शेटजी पहातां ििीं । बळीराम दचकला मनीं । दु ःहखत मन लपवुहन । शेटजी लागुनी बसा ह्मिे ॥ ५ ॥ पहर
अंतरीं लागली आग । सवांगी झाली तगमग । ऋिाग्नीची ती धगधग । बळी सांग शोषला ॥ ६ ॥ ओंठ तयाचे

झाले कोरडे । अंधार हदसे डोळ्यांपढ
ु े । उफििें नीट न घडे । पाटी पडे गळु हन ॥ ७ ॥ जेवूं बैसतां हमष्टांन्नीं ।
तों श्वानें नेलें तें उचलु नी । तैसें झालें बळीलागुनी । तये ििीं सवपस्वी ॥ ८ ॥ कारभाऱ्यानें मुलाचें लग्न । मोठें

केलें ह्मिती जन । लग्न नव्हें तें जीवंत हवघ्न । घ्याया प्राि हनर्ममलें ॥ ९ ॥ असो शेटजी बळीप्रत । मधुरवचनें

काय बोलत । बळी तुझी पाहु हन पत । आनंद अत्यंत वाटतो ॥ १० ॥ बापाच्या हातचें ऋि । कवडी कवडी त्वां
हदलें पूिप । तूं बापासाहरखाहच सज्जन । समाधान वाटतें ॥ ११ ॥ ऐसें वागुहनया गुिें । भलें ह्मिवुहनया घेिें ।

तुला नलगे फार सांगिें । पूिपपिें जािशी ॥ १२ ॥ बरें आतां आमुचे खातें । यंदा करूहन टाकी चुकतें । पुढें
ठे वाया मुदत संपते । नको तूंतें सांगिें ॥ १३ ॥ तुझ्या लग्नातील बाकी शंभर । तुझ्या हातचें कांहीं उधार । सवप
हमळु हन एकंदर । हदडशें चार होतात ॥ १४ ॥ गतवषीही आह्मी तुला । बाकीचा तगादा केला । पाहू ं पाहू ं ह्मित
आह्माला । गच्च झालास आजवरी ॥ १५ ॥ पहर न आतां मला धीर । खरा सांगतों तुला सार । उमज मनीं पहा
हवचार । चुकतें कर ऋि सारें ॥ १६ ॥ तुला असेल संशय कांहीं । तपासुनी आमची वही । हनःसंशय तूं रे पाही
। आमची नाहीं हरकत ॥ १७ ॥ आमचें बोलिें रोखठोक । दे िें घेिेंही तैसेंहच चोख । सत्याशी नसेहच धाक ।
हबनधोक असें तें ॥ १८ ॥ ऐकुहन हें शेटजीचें व्याख्यान । घाबरलें बळीरामाचें मन । उत्तर काय द्ावें आपि ।

त्यालागून कळे ना ॥ १९ ॥ सोडु हन मोठें उसासें । बळीराम खाली बसे । मलान वदनें शेटजीस पुसे । कजप कैसे

इतके हो? ॥ २० ॥ लग्नाची बाकी सगळी । बापें माझ्या चुकती केली । सांगून गे ला तो मरतां वेळीं । न
राहहली कवडीही ॥ २१ ॥ माझ्या हातचे आहे जे उधार । तें मज मान्य खरोखर । लु गडें चोळी एक धोतर ।

गुळ शेर दोन कीं ॥ २२ ॥ यांची असेल जी हकमत । दे िें ती मजला उहचत । येवढे हच करा जोहडतों हात ।

व्याज तूतप जा घेऊहन ॥ २३ ॥ मुदलासहहत असतें हदलें । पहर यंदा न पीक आलें । बारा मि जोंधळे झाले ।

वषप लोटलें पाहहजे ॥ २४ ॥ त्यांत बायको बाळांतीि । आज झाले बारा हदन । परवां बापाचें श्राद्ध-भोजन ।
येिार कोठू न खचाया ॥ २५ ॥ याहच बारा मिांतून । घेिें भाग सवप करून । या साठीं हात जोडू न । कहरतों

नमन तुह्माशी ॥ २६ ॥ ऐकुहन बळींची हवनंहत । शेटजीची न द्रवली मती । हवदीिप केली जरी छाती ।

पाषािापुढती फळ काय ॥ २७ ॥ पाषािाशी कैंची आद्रप ता । हक ढें कळा कैंची मृदुता । तेवीं कृपिा नये ममता ।

दु ःखी जनता पाहु नी ॥ २८ ॥ शेटजी बोले बळीप्रत । ओरडु हनयां डोळे फाडीत । मी का गाडी ने ऊं परत । हात

हालहवत हरकामी ॥ २९ ॥ भोंवतालचे चौघेजि । शेटजीचें तोंड पाहू न । दे ते झाले न्याय हनवडू न । ‘सत्य’
वचन शेटजीचें ॥ ३० ॥ मग बलात्कारें शेटजीनें । गाडीमध्यें भरले दािे । बळीराम दु ःहखत मनें । दीनवदनें

बैसला ॥ ३१ ॥ पाहु हन तयाचें मलान वदन । भानु तयाचा मु लगा लहान । तोही बापाच्या गळा पडू न । करी
रुदन बालभावें ॥ ३२ ॥ होते नव्हते दािे सगळे । सावकारें चालहवलें बळें । आतां पोसूं कशी बाळें । मनीं

तळमळें बळीराम ॥ ३३ ॥ गुजा नामे तयाची कांता । छपरांतुहन सारें हें पहातां । क्रोधें झाली अहत संतप्ता ।

काली दे वता दु सरी ॥ ३४ ॥ छपरा बाहे र येउहन त्वहरत । शेटजीशी बोले त्वेषांत । अरे चांडाळा करूहन घात ।

दािे नेत का माझे ॥ ३५ ॥ अरे मे ल्या हाराम खाऊ । टाक दािे नको नेऊं । किीक चांगली करीन मऊ ।

नको लावू त्रासाया ॥ ३६ ॥ टाक पोतीं सगळी खाली । हातांत कशी ही वहाि पाहहली । सपाची जात हवषारी

अनु क्रमणिका

मे ली । ओळख कसली अशाला ॥ ३७ ॥ पाहु हन गुजेचें हें रूप हवकट । थर थर कापूं लागले शेट । पहर उसनी
आिूनी ऐट । तोंड बळकट सोडलें ॥ ३८ ॥ तरी गुजा हातची वहाि । तोंडावरी मारील फेकून । या भयें

शेटजी जपून । बळीलागून बोलत असे ॥ ३९ ॥ अरे बळी तूं शहािा चांगला । सांग तुझ्या या बायकोला ।
हशव्या दे ते काय आह्माला । लज्जा हहला नसे कां ॥ ४० ॥ ‘लज्जा’ शबद पडतांहच कानीं । गुजाचा भडकला

क्रोधास्ट्ग्न । त्यांत ती आली बाळं तिी । वायु त्या ििीं झोंबला ॥ ४१ ॥ हतची हरपली शुद्ध बुद्ध । बोलूं लागली
असंबद्ध । ििांत रडे हांसे गदगद । गळे अशु द्ध नाकांतुहन ॥ ४२ ॥ पत्नीची ही पाहतांहच स्ट्स्थती । बळीरामाची

फाटली छाती । हतला धरूहनया हातीं । बाजेवरती हनजहवलें ॥ ४३ ॥ फूं फूं करीत चढला ज्वर । बेशुहद्ध

वाढली गुजेची फार । पळो पाहे ती वारंवार । छपराबाहे र सवपस्वी ॥ ४४ ॥ आसपासचे शेजारी जन । गोळा
झाले छपरी येऊन । एक ह्मिे हा वायुच पूिप । घाला अंजन झट्हदशी ॥ ४५ ॥ दु सरा वदे अंजन कशाला ।

डागण्या द्ा कानहशलां । आटपा खु रपें चुलींत घाला । कां गलबला व्यथपहच ॥ ४६ ॥ हतसरा ह्मिे हवचार

कसला । डागण्या दे उहन अंजन घाला । दोन्ही उपाय करतां आपला । तोटा कसला त्यांतहो ॥ ४७ ॥
बळीराम दीन बापुडा । संकटाचा पाहु हन गराडा । धैयग
प हलत झाला वेडा । अनु भव थोडा तयाचा ॥ ४८ ॥
इतका जरी प्रकार झाहलया । शेटजीशी न आली दया । उलट उल्हहसत करूहन चया । घरा जाया परतला ॥

४९ ॥ जनलज्जेच्या कारि । शेटजी बोले लोक लागून । राहहलों असतों कांहीं िि । येथें बसून तुह्मा जवळीं ॥

५० ॥ परी माझा धमाचार । ठाऊक सकलां तो प्रकार । संध्याकाळी वेशीबाहे र । चारिें साकर मुंग्यांना ॥ ५१
॥ ऐसे बोलु हन हहरालाल । गेला घराशी तात्काल । हधक् तयाचें धमपबल । अधमप केवल गोहजरा ॥ ५२ ॥
आच्छादनावीन जेवीं घर । हक हशरावीन जेवीं शरीर । तेवी ज्ञानावीन धमाचार । अनाचार दु सरा ॥ ५३ ॥
धमाधमप कळे ना कुिा । वेडेचार करुनी नाना । अज्ञजन आचरती खुिा । जेवीं जािा कवायती ॥ ५४ ॥
धमाधमप ह्मिावा कशास । हें न कळे बहु जनास । वहडलें केलें तेंहच आपिास । योग्य हवशेष वाटतें ॥ ५५ ॥
अशा अंधांचें जें का कमप । तोहच आज गाजे धमप । योग्यायोग्याचे हनवहडतां वमप । ह्मिती अधमप तयाला ॥ ५६ ॥
धमप नव्हे वडलाची चाल । धमप नव्हे शास्त्राचा बोल । धमप नव्हे शबदाचा खल । द्रव्यबल धमप नव्हे ॥ ५७ ॥ धमप
नव्हे सोवळें ओवळें । हक धमप नव्हे गंधहटळे । धमप नव्हे दे व दे वळें । पूजा चाळे धमप नव्हे ॥ ५८ ॥ धमप न राहे

सोंवळ्यांत । धमप न राहे शास्त्रांत । धमप न राहे जपजाप्यांत । दे वळांत धमप नसे ॥ ५९ ॥ परोपकार ज्ञानधमप ।

हाहच असे परम धमप । धमाचे हे सोडु हन ममप । थे र कमप व्यथपची ॥ ६० ॥ धमाचें हनवासस्थान । प्रत्येकांचें शु द्ध
मन । हक मनाचें हवकसन । धमपभव
ू न तेंहच हें ॥ ६१ ॥ जेवीं फुलांचा सुटिें सुवास । हक रत्नाचा पडिें प्रकाश ।
ते वीं सुमनाच्या गंधास । धमप हवशेष बोलिें ॥ ६२ ॥ जेंवीं अत्तराच्या माखनें । मान न पावती कागदीं सुमनें ।

तेंवी वरच्या चांगुलपिें । मन न नेिें धमाशी ॥ ६३ ॥ असो यत्न कहरतां बहु त । लोटले हदवस सात ।

संध्याकाळी कुठे हकहच् । गुजा शु द्धींत आली हो ॥ ६४ ॥ सहज ती हफरवूहन हात । चांचपूं लागली

तान्हु ल्याप्रत । ते न येतांहच हातांत । उठली ििांत घाबरुहन ॥ ६५ ॥ तों जवळ होती शेजारीि । वृद्ध प्रेमळ
हवचिि । ती राखु हनया धोरि । गुजेलागून बोलली ॥ ६६ ॥ तूं आहे स गे आजारी । मूलही होईल त्याच परी ।

ह्मिूहन आमही शेजारीं । दु सऱ्या घरीं ठे वलें तें ॥ ६७ ॥ पहर हाय! खरा प्रकार । काय ठावें हतला दु धपर । हक
आपि नसतां शु द्धीवर । कालें कुमर भहिला ॥ ६८ ॥ ह्मातारीचें प्रेमळ वचन । गुजेशी वाटलें प्रमाि । परी तें
माते चेंच मन । हवषादपूिप जाहले ॥ ६९ ॥ दीनवािीनें ती ह्मिें । आिा मजकडे माझें तान्हे । घेऊं द्ा त्यांचीं

दोनच चुंबनें । पुनः नेिें परत हो ॥ ७० ॥ आिा आिा माझें बाळ । झाली असेल त्याची आबाळ । काळीज

तुटतें तीळतीळ । कां हो हनिळ बैसलां ॥ ७१ ॥ उरीं फुटला माझ्या पान्हा । रडतोच वाटतें माझा तान्हा ।

उठा उठा त्याला आिा । चैन पडे ना मजलागी ॥ ७२ ॥ गुजेचें हें ऐकुहन भाषि । ह्मातारी झाली हखन्न वदन ।

मुखें न उत्तर दे ववें ह्मिून । हतचें नयन डबडबलें ॥ ७३ ॥ ह्मातारीच्या डोळ्यांतून । अश्रुहबदु पडतां दोन । तों

गुजेनें ताडलें पूिप । मूल मरि पावलें ॥ ७४ ॥ तत्ििीं ती होऊन मुस्ट्च्छप त । पडली खाली मृतव् । बळीराम
घाबरुहन बहु त । आला धांवत जवळी ॥ ७५ ॥ हतला धरुहन हनजकरांत । मुख हतचे पुशी त्वहरत । परी त्याचेच
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आश्रु गळत । तया भासत हतचे ते ॥ ७६ ॥ असो ऐशे अश्रुहबदु । विूप हकती मी मतीमंदु । शेटजीप्रताप अगाध
हसधु । मौनें वंदू दु रुहनया ॥ ७७ ॥ असो लोटतां कांहीं हदन । गुजा उठली दु खण्यांतून । पहर सदै व जळे हतचें

मन । सुडकारि शेटजीच्या ॥ ७८ ॥ एके हदवशी सहज घरीं । येत असतां ती वाटे वरी । हहरालालाची स्वारी ।
हदसली समोरी हतयेला ॥ ७९ ॥ ऊंदरास पहातां मांजर । दांत चावी जेवीं करकर । ते वीं खवळली गुजा फार ।
हदसतां समोर शेटजी ॥ ८० ॥ सायंकाळची ती वेळ । शेटजी साधाया धमपबळ । पेंढी साकर घेऊन तात्कळ ।

हनघाले सरळ जावया ॥ ८१ ॥ तो वेशीमध्यें येतां हनकट । गुजा झाली पुढें नीट । हास्य करुहनया हवकट ।
बोले हतखट तयाला ॥ ८२ ॥ अहा! केवढा पुण्यशील । धमात्मा तूं केवल । आह्मी सारे पापी खल । तूं बा

हनमपल सवपस्वी ॥ ८३ ॥ आमचा कराया उद्धार । तूं घेतलास येथें अवतार । धन्य आमचे दै व थोर । सुंदरपुरही

उद्धरलें ॥ ८४ ॥ तव अवताराचें कारि । मज उमजलें आतां पूिप । हीच इच्छा तुझें पूजन । करावें जाि

यथास्ट्स्थत ॥ ८५ ॥ तोंच हतनें पायची वहाि । हातीं घेतली काढू न । शेटजी-मुख पाहू न । करी पूजन
फडाफडा ॥ ८६ ॥ सवेहच त्याची धरुहन शेंडी । पायतळीं घातली मुंढी । जैशी असुरमर्मदनी चंडी । युद्धकांडीं

प्रवतपली ॥ ८७ ॥ हां हां ह्मित जमले जन । सोडा सोडा ह्मिती दु रून । शेटजी ओरडे दीनवदन । धांवल
े
ह्मिून कोिी तरी ॥ ८८ ॥ परी सवपच तमासगीर । नसतात धमाचे अवतार । ह्मनुहन ते दू र दू र । राहू हन सारे

पहाताती ॥ ८९ ॥ मनाजोगें ठोकल्यावरी । गुजा गेली आपल्या घरी । मग शेटजी उठले झडकरी । पगडी
हशरीं ठे वतहच ॥ ९० ॥ अंग माखलें धुळीनें सारें । धोतराचे सुटले फरारे । हशव्या दे तां ओंठ थरारे । हांसती पोरें

भोंवती ॥ ९१ ॥ याच वेळें हनघालें शेट । पाटलाकडे जाया नीट । पोरांची झुंडही पाठोपाठ । तया वाटत

मौजची ॥ ९२ ॥ पागोट्याचे खोंहवत पदर । चढले शेटजी गढीवर । पाटील हदसताहच समोर । हमठ्ठी दृढतर
मारली तया ॥ ९३ ॥ पाटील पुसत झालें काय । शेटजी ह्मिे हाय हाय । आज मला आठवली माय । सांगू
काय पाटील ॥ ९४ ॥ मी तुमचें अनाथ ले करूं । मजशी लागलांत ऐसें मारू । तरी येथें कोि कैवारूं । पहा

हवचारु करुहनयां ॥ ९५ ॥ पाटील तया पुनः पुसे । झालें काय सांग नीटसें । उगाच कां रडतां असें । शांत
मानसें बोला कीं ॥ ९६ ॥ येरु ह्मिे पहा सगळीं । पाठ माझी कशी सुजली । ठोकले मला वहािेखाली । फार
माजली गुजा ती ॥ ९७ ॥ माझें कजप मी वसूल केलें । हें का कृत्य अन्यायाय झालें । पहर हतजला तसें हच वाटलें

। मज मारलें दु ष्टेनें ॥ ९८ ॥ पाटील मग दे त उत्तर । कळला आतां सारा सार । उद्ा सकाळीं याचा हवचार ।
जरूर जरूर करूं हो ॥ ९९ ॥ उगवला प्रतापग्रंथ-भानु । फोडु हन सावकार-कपट-घनु । अज्ञानतमीं जे भ्रमले

जनु । द्ाया ज्ञानु तयाशी ॥ १०० ॥ पहातांहच याचें सत्य-हकरि । सावकार घुबडें झांकतील नयन ।
जनलज्जेच्या धांकें करून । पळतील वदन लपहवत ॥ १०१ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन
ग्रामजनाय । शेटजी प्रतापग्रंथोपाय । दशमोध्याय घडो हो ॥ १०२ ॥
———
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अध्याय ११ वा
जय जय [सोन्यासारखा सुद
ं र रंगाचा.] श्रीकांचनरंगा । ऋहिक [लोकांच्या तोंडाचा रस खािारा

भुग
ं ा.] जनमुखकमलभृग
ं ा । [ज्याच्या उिेपिास अंत नाही.] अनंतव्यंगा [ज्याच्या संबंधास अंत नाही.]

अनंतसंगा । सकलरंगातींत तूं ॥ १ ॥ [रुपायाच्या धांवामागून धांविारा.] रौप्यचक्रनु गमना । [कपाळावर
रुपायाचा हटळा लावले ला व कुळांना जाळिारा.] भालरौप्यऋहिकदहना । [अनेक रुपये रुपी तारांगि.]
अनंतरौप्यतारांगिा । [दाहरद्र्याची मोजिी करिारा.] दाहरद्र्यगगिा व्यापक तूं ॥ २ ॥ [घरातले सुख
जाळिारा हवस्तव.] गृहसुखसागरवडवानला । [ज्याच्या हातात रुपये आहे त तो.] रौप्यपािी [रुपायांचा
मळ.] रौप्यमला [तांबयाच्या (पैशाच्या) जमीनीचा राजा.] ताम्रचक्रपटभूपाला । [ज्याची तुलना कधीही होत

नाही.] सदातुला प्रतापी तू ॥ ३ ॥ [अज्ञान कुळांना गट्ट करिारा.] अज्ञजनकुलहनकृंतना । [शत्रूंचा अपमान
करिारा.] अहरमंडलमानखंडना । [स्वतःच्या प्रेमाची राख करिारा.] स्वप्रेमहबपीनदहना । [खऱ्याचा नाश
करिारा.] सत्यनाशना [ज्ञानाचा वैरी.] ज्ञानारी ॥ ४ ॥ आतां ऐका श्रोते सज्जन । अध्याय नवांतलें

कथानुसंधान । धनजीनें केला तगादा कठीि । भाऊलागून नउशांचा ॥ ५ ॥ बरें याचा करीन हवचार । असें

हदलें भाऊनें उत्तर । आली होती कथा एथवर । पुढील प्रकार पहरसावा ॥ ६ ॥ अस्ताशी गेला वासरमिी ।
अंधारें व्याहपली अवनी । जिो हवरहें काळवंडे तरुिी । पती सोडु हन जातांहच ॥ ७ ॥ भाऊसाहे बांची कांता ।

येसूबाई लावण्यसहरता । सुहशलाची केवळ दे वता । पहतव्रता तरुिी ॥ ८ ॥ पहतभेटीची मनीं आवडी । जवळ

आली ह्मिे घडी । शयायाश्रृंगाराच्या हनकडी । अहत तांतडी लागली ॥ ९ ॥ हदपांच्या चढवुहन वाती । पलं ग
झटकी हनजहस्ती । पाउलासम वाजतां िीतीं । पाहे मागुती हफरहफरूं ॥ १० ॥ पहतपदभासामुळे । हषप हृदयीं

उचंबळें । उर फुगुहन चोळी आंवळे । तैं आकळे गहत त्याची ॥ ११ ॥ अल्प रात्र-मंदस्ट्स्मत । शांत समय-नेत्र
हवकहसत । वायुलहरीं-श्वास धांवत । दीपज्योत-चंचलता ॥ १२ ॥ ऐसें हें रजनी तरुिीसामय । हक
शयनमंदीरांतलें कामय । हक पहतपस्ट्त्नप्रेम धमयप । सहज रमय सवपत्र ॥ १३ ॥ असो अशी हषपयुक्ता । येसू पूिप
प्रीतीसहरता । उभी पटतटाशी खेळतां । पाहे पथा पहतहसधु ॥ १४ ॥ वाजलें दार करकर । तो पहरहचत कानीं

स्वर । पडतांहच येसूचें शरीर । झालें थरप रोमांहचत ॥ १५ ॥ बळें हच ती मुरडु हन पाठी । पाहे खालीं करुहन दृहष्ट ।
पडे ल आतां कटींतटीं हमठी । भाव पोटीं लज्जेचा ॥ १६ ॥ पहर भाऊनें अकस्मात । येसूस मारली लाथ । हें

घडतांहच अनपेहित । भयचहकत जाहली ती ॥ १७ ॥ मनीं हचतवा पुषहार । तों गळा पडावा हवखार । तैसा
घडला हा प्रकार । दु ःखद अपार अबले शी ॥ १८ ॥ हषप उल्हास हतचा सारा । लाथेसरसा पावला चुरा । हक

मनोघटास पडल्या हचरा । आश्रुधारा चालल्या ॥ १९ ॥ खालीं घालु हनया मान । येसु बसली मलानवदन ।

भाऊसाहे ब क्रोधायमान । त्वेषें भाषि करीतसे ॥ २० ॥ दु ष्ट घातकी चांडाळीि । घरबुडवी मांगीि । हनघ हनघ
माझ्या पुढून । पहा घेईन जीव तुझा ॥ २१ ॥ हु ं ड्याच्या अशाबळें । माहझया बापा फसहवलें । हरामखोर चोर

कुठले । नांव ठे हवलें दौलतराव ॥ २२ ॥ त्वेषें असें बोलत हनष्ठूर । भाऊ बैसला पलं गावर । अमंगल हशव्यांचा
गजर । कोि चतुर विील तो ॥ २३ ॥ भाऊच्या हशव्यांतील सार । येसू उमजली थोडा फार । ती दीनवदने
जोडु हन कर । आली समोर तयाच्या ॥ २४ ॥ खालीं करुहनया मान । हु ं दके दे त पुसी नयन । नम्रपिें बोले

वचन । पतीलागून मधुरसें ॥ २५ ॥ माहझया हातुहन काय । झाला असा अन्याय । स्पष्ट कळल्याहशवाय । मी न

पाय सोडीन हे ॥ २६ ॥ इतुकें हतनें बोलू न । हृदयीं लाहवले पहत चरि । कळो जिो अंतःकरि । पतीलागून
भाव असा ॥ २७ ॥ पहर अंधाशी काय रत्नद्ुती । हक क्रोधीष्टा काय न्यायनीती । ते वीं येसूची परम प्रीती ।

भाऊप्रती कळे कैची ॥ २८ ॥ त्यानें हतला हझडकाहरलें । लाथेसरसें दू र केलें । जिो स्वशांतीस लोटलें ।
अहववेकबळें मुखानें ॥ २९ ॥ येसूस न दे तां सरळ उत्तर । भाऊनें हािली लाथ वर । काय गधडी कांगावखोर ।
खरोखर मैदाची ॥ ३० ॥ हनघ चालती हो येथुनी । नऊशें रुपये आिल्या वांचन
ू ी । येऊं नको माझ्या सदनीं ।

तोंड घेउहन काळे हें ॥ ३१ ॥ ऐसें क्रोधें बोलत बोलत । भाऊनें हािली पुनः लाथ । येसू उलथून पडली
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दारांत । भाळी रक्त चाललें ॥ ३२ ॥ उं बऱ्यावरी जाउहन झोंक । पडली कपाळीं हतच्या खोंक । खोंक नव्हे तो
घाव घातुक । सुखेच्छदक हु ं ड्याचा ॥ ३३ ॥ हु ं डा नव्हे हा शु द्ध असूर । हक कन्याकमहलनी नाशककुंजर । हक
अबलालताभंजकसमीर महाक्रूर हु ं डा हा ॥ ३४ ॥ असो येसू पुनः उठू न । बसली खाली घालु हन मान । रक्त

वाहे गालावरून । घळघळू न छातीवरी ॥ ३५ ॥ पाहू हन अवस्था हतची ती । भाऊची पालटली मती । क्रोध

जाउहन ते थें भीती । त्याच्या हचत्ती संचरली ॥ ३६ ॥ तहर धरुहनया धीर । पलं गी उठला सत्वर । येसूस देत
दु रुत्तर । घराबाहे र हनघाला ॥ ३७ ॥ पुनः येसू झाली आडवी । पतीस थोपवून वदे साध्वी । भीक मला इतुकी

द्ावी । हवनंहत घ्यावी ऐकुनी ॥ ३८ ॥ येसूचें तें दीन भाषि । लज्जायुक्त मंद रुदन । मलान मुख सजल नयन ।

रस करुि टपकत ॥ ३९ ॥ चया हतची ऐशी अमूप । हक सत्यते चें उज्वल रूप । पहाताहच भाऊ गपचूप । स्थीर

समीप जाहला ॥ ४० ॥ जेवी धूमप्रमत्त अस्ट्ग्नरथ । चाले फफ् फफ् करीत । परी करफळी आडवी होत । थांबे
ििांत ते थेंची ॥ ४१ ॥ तेंवी येसूचा आडवा कर । भाऊशी हदसतां समोर । तो उभा राहहला ििभर । हवनंहत

सार ऐकाया ॥ ४२ ॥ येसू वदे हे गृहनायका । मम तनु सष्ट
ृ ीचालका । घातकी हा क्रोध टाका । पहा हववेका

स्मरुनी ॥ ४३ ॥ जहर माहझया जनकें । फसहवलें तुह्मा हनकें । तरी त्याचें उट् टं नेटकें । घेऊं कौतुकें आपि ॥

४४ ॥ तुह्माशी नव्हे मलाहच जािा । जनकें ठकहवलें वाटतें मना । वाटतें त्याच्या घ्यावें प्रािा । या ििास
सत्यची ॥ ४५ ॥ मी तुमचें अधांगबल । कामीं धामीं धमानुकूल । मग आहज कां माहनलें प्रतीकूल । न्यायमूल

बोला हो ॥ ४६ ॥ तुह्माशी जो झाला शत्रु । तो मी माहनला हमत्रु । तरी आपला संबध
ं पहवत्रु । दोषपात्रुहच ठरेल

॥ ४७ ॥ अहो आपुल्या चरिाहु हन । नातीं सकळ होत ठें गिीं । आईबापा मी न गिी । शपथ चरिीं वहातें ॥ ४८
॥ येसूचा हा ऐकून बोध । भाऊशी चढला आिखी क्रोध । जेवी उपदे शें अप्रबुद्ध । अहधक हसद्ध हनजघाता ॥
४९ ॥ भाऊहश भासलें कपटघातें । येसू आपिा फसवूं पहाते । ह्मिे हतला तो लोटु नी हातें । फार चुरचुरते

जीभ तुझी ॥ ५० ॥ चूप बैस सरक मागें । फार सांगशी ज्ञान गे । मी नव्हे लहान पोरगे । हनघ वेगें घरांतुनी ॥
५१ ॥ ओळखलें मी तव भावा । उगाच कां करशी बकवा । अपराध बापाचा लपवावा । हाच कावा तुह्मा असे ॥

५२ ॥ मी नव्हे बालक लहान । सहज भाषिीं तुझ्या फसेन । उद्ां सकाळींच येथून । जा हनघून माहे रा ॥ ५३ ॥
आिशील नऊशें जरी । तरीच तुला घेईन घरीं । नाही तरी तूं माहे री । जन्मभरी पडशील ॥ ५४ ॥ तुज हें

वाटे ल अवघड । पहर मी बोलतों उघड़ । तुझी नाही मला चाड । तोंड काढ समोरुनी ॥ ५५ ॥ ऐसें बोलु हन
तत्ििीं । भाऊ गेला बाहे र हनघुनी । येसू झाली अचलनयनी । अभाषिी तसेंची ॥ ५६ ॥ जेवी प्राि हनघून
जातां । कायेस ये हनिलता । हक वृिाधार सुटतां । पडे लता हवकलत्वें ॥ ५७ ॥ तेंवीं येसू तया वेळी । जैशी

तुटुहन पडे केळी । तैशी कोमे जुनी पडली । जिो पुतळी हनराशेची ॥ ५८ ॥ शयन मंहदरांतले दीप । जिो

मालवले आपोआप । हक मंदीरहच झपझप । झालें गडप अंधारीं ॥ ५९ ॥ ऐसा भास झाला हतला । अंधार
चोहोंकडे दाटला । डोळ्यांचाही ओलावा गेला । शु ष्ट्क झाला दे ह सारा ॥ ६० ॥ अशा त्या प्रसंगीं कठीि ।

समजु त हतची घालतो कोि । दु ःखभारें ती होऊहन दीन । झाली िीि ििांत ॥ ६१ ॥ ओसाड जागीं गढीवर ।
घूक काहढती घुत्कार । हपगळे ही हकलहबलती भेसूर । अनु चर भीषिते चे ॥ ६२ ॥ अशा प्रकारें त्या स्थानीं ।

स्मशान-सामयता आली झिी । स्मशानाहु हन तें आगळें गुिी । जळें तरुिीं जीवंत जेथें ॥ ६३ ॥ अधप घहटके
नतंर । येसू आली शु हद्धवर । पहाते ती सभोंवार । तों अंधार हदसेना ॥ ६४ ॥ हदपांच्या सकल ज्योती । ठायीं
ठायीं लु कलु कती । जिो त्याही दु ःखें अती । अंगी कांपती थरारां ॥ ६५ ॥ मंचकावरचें खोळें । जिो येसूच्या

दु ःखामुळें । मागें पुढें सरे तळमळे । घे आदळे माचव्यावरीं ॥ ६६ ॥ अशा प्रकारें हनजीव वस्तु । येसूच्या
सांत्वनाथुप । चलनभावें मनोगतु । पहाती कथूं सप्रेम ॥ ६७ ॥ हवषण्ि मनें येसू मग । आठवी हनज दै वभाग ।

जेथें चालवा हवलास भोग । ते थें कां योग रडण्याचा ॥ ६८ ॥ हधक् माझे जीहवत । हनरस व्यथप भारभूत । हाय

हाय आतां खहचत । बरें न हदसत मज पुढें ॥ ६९ ॥ माझा अपराध कांहीं नसतां । मज दं हडलें व्यथप; आतां ।
काय करूं हे जगन्नाथा । तूंहच त्राता दीनांचा ॥ ७० ॥ दीन दु बळा माझा जनक । कोठु हन दे ईल नऊशें रोख ।
कन्या रूपें मी डांकीन हनःशंक । जन्मलें दे ख तदु दरीं ॥ ७१ ॥ नऊशें रुपये आिल्यावांचन
ू । मज न घडे
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पहतदशपन । हें तों आज गेलें ठरून । संशया कारि नु रलें हच ॥ ७२ ॥ हकती माझ्या सुखासाठीं । जनकें केली

आटाआटी । तरी मी अवदशा करंटी । त्याची पाठी सोडीना ॥ ७३ ॥ उद्ां माहे री गेलीया । काय बोलूं मी
हपतया । मज पहातांहच त्याहचया । दु ःख हृदया झोंबेल ॥ ७४ ॥ असा करुहन मनी हवचार । येसू बैसली उठु हन
सत्वर । कमरे स कसुहन डोईचा पदर । केला हनधार आत्मघाता ॥ ७५ ॥ हळु हच उघडु हन दार । येसू पडली
बाहे र । मागें हफरूहन एक वार । शयायागार पाहहलें ॥ ७६ ॥ ते दीप तो मंचक । येसूस हदसली उद्वे गजनक ।

जिो घालु हन हतला आिभाक । मूक भावें बाहे मागें ॥ ७७ ॥ नमस्कार करूहन तया सकलां । येसू चालली

टाकीत पाउलां । हवहहरीकांठी येऊहन ते वेळां । प्राथी हतला करुित्वें ॥ ७८ ॥ तूं गढहवरची हवहीरी । घे ही

कन्या आतां उदरी । हौस हफटली माझी सासरीं । सदा माहे रीं राहहन गे ॥ ७९ ॥ तूंहच आई तूंहच बहहि । तूंहच

सखीशेजारीि । शांत कहर मज हृदयीं धरून । आलें धांवन
ू जवळी गे ॥ ८० ॥ सासर माहे र सुटतांहच; खरा ।
तुजवांचुनी नसे आसरा । ह्मिुहन मी जोडु हन करां । आलें दारा तुहझया गे ॥ ८१ ॥ ऐसें वदू न येसू हवहीरीत ।

उडी टाकिार इतक्यांत । गढीखाली कोिी कुजबुजत । आलें श्रविांत हतहचया ॥ ८२ ॥ हफरून मागें ती

पावलें दोन । ऐकंू लागली कान दे ऊन । तें एक वदे दु जया लागून । पत्र घेऊन आलों मी ॥ ८३ ॥ सुंदरपुरची
पाटलीि । फार आहे रे हनजून । कळवाया हें वतपमान । त्वरा करून आलों मी ॥ ८४ ॥ पत्र पहातांहच ििी ।
बाईस यावें घेउहन । असें पाटलें मजलागुनी । बजावुहन सांहगतलें ॥ ८५ ॥ आतां उजडल्यावरी । भेटेन
भाऊशी गडीवरीं । घेतों येथें मी तोंवरी । ििभरी हवसावा ॥ ८६ ॥ हे शद्ब पडतांहच कानीं । येसू दचकली मनीं
। हवचार हतचा तत्ििीं । मुळाहु हन पालटला ॥ ८७ ॥ त्याच ििीं त्याच पाउलीं । येसू मागें परतली ।

शयायागारीं पुन्हा प्रवेशली । दु ःखी झाली फारहच ॥ ८८ ॥ धन्य धन्य तें मातृप्रेम । जगीं तेंहच अनु पम ।
प्रािाहु हनहह कां हप्रय परम । जािे वमप मातृभक्त ॥ ८९ ॥ येसू हवसरली दु ःख आपलें । मन हतचें बहु घाबरलें ।
आईस पहातील केव्हां डोळे । ऐसे झालें हतयेला ॥ ९० ॥ प्रभाताची वाट पहात । ती बैसली हचताक्रांत । इकडे

उजडतांहच भाऊप्रत । झालें श्रुत सवपही ॥ ९१ ॥ भाऊसाहे बें पत्र वाहचलें । त्यांत न त्यांना दु ःख हदसलें ।

उलट ते मनीं ह्मिाले । बरें झालें सोईचें ॥ ९२ ॥ मग नमस्कारुहन सासू । तांग्यामध्यें बैसली येसू । सोडीत

दीघप-दु ःखश्वासु । पुशी आंसू पदरानें ॥ ९३ ॥ आधीच हु ंडा गृह-अनल । त्यांत शेटजी-कपट-तैल । येसू
आहू हत नव कोमल । कोिा बल ते विाया ॥ ९४ ॥ ग्रामपात्रीं ऋिपूर । अत्यंत दाटला दु धपर । हें

अध्यायतात्पयप थोर । जाया पार तारु ते थें ॥ ९५ ॥ ऋहिकहो धांवा लौकरी । भावें बसा या नौकेवरी ।

ज्ञानबळाचा ध्वज अंबरीं । पहा हनधारी फडकत ॥ ९६ ॥ ही नांव न्याया परहतरीं । नावाडी तो हववेक-हरी । जो
हृदपद्महवहारीं । ऋिारी सवपत्र ॥ ९७ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय ।
शेटजीप्रताप ग्रंथोपाय । एकादशोऽध्याय घडो हा ॥ ९८ ॥ इहत ऋहिकापपपमस्तु ॥
———
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अध्याय १२ वा
जय जय

[कजाचा सूयप.]

आहि संसार यांस दु ःख दे िारा.]

ऋहिक तूं

[कुळांचा दे व.]

ऋिभाराका ।

[गरीब लोकांस शोषून घेिारा.]

दु ःखचतुष्ट्ट्यचालका ।

[पांढरा साप.]

दं दशूका

दीनजनजलशोषका ।
[पांढरा साप.]

[शरीर, मन, वाचा

रौप्यविा ॥ १ ॥ आह्मी

ऋहिकेश्वर । वस्तुतः नव्हे द्वै त हवकार । तुझाहच अन्य हवलासप्रकार । हीमनीर

न्यायेंहच हा ॥ २ ॥ हचरगुटें आहि कंदु क । कोळसा आहि दाहक । तैसा तूं कुळीं श्रेष्ठ एक । लोिीताक

न्यायानें ॥ ३ ॥ कापुस आहि पळहाटी । हक पळहाटी आहि पाटी । तैसाहच तूं जगासाठीं । खोबरे नरोटी

न्यायानें ॥ ४ ॥ कुरि आहि गोधन । चक्रें आहि इंहजन । हक पट्टे आहि हगरि । मृहत्तका-सुविप न्यायानें ॥ ५ ॥
आतां सुंदरपुरचें वतपमान । श्रोतीं पहरसावें सावधान । पाटील सकाळीं उठू न । बैसलें येऊन गढीखालीं ॥ ६ ॥
मुखमाजपन झाल्यावरी । सोहडली चंचीची दोरी । मग काढू हन पानसुपारी । बार सत्वरी भहरयेला ॥ ७ ॥ वरूहन
तमाखु ची हचमुट । तोंड वासूहन सोडली नीट । दोन बोटांची धरूहन फट । लाहवलें ओंठ थुंकाया ॥ ८ ॥ तों

समोर हहरालाल । नम्रभावें उभा अचल । ‘काय शेटजी’ पुसतां पाटील । वदे तात्काळ हहरा मग ॥ ९ ॥ काल
मजला वेशींत । गुजेनें माहरलें बहु त । ती पडली स्त्रीची जात । ह्मिुहन हात न मी टाहकला ॥ १० ॥ हतजवरी

माझा पडतां हात । ती काय मग राहे जीवंत । होताहच हतचा प्रािान्त । संशय यांत कशाला ॥ ११ ॥ पहर मी
शांहत धरून । हवचार केला मनीं पूिप । हहला कहरतां मारहाि । सुज्ञजन हनहदतील ॥ १२ ॥ मी आपल्या

अब्रुसाठीं । हदली हो माराला पाठी । सामोपचारें सांहगतल्या गोष्टी । पहर ती कारटी ऐकेना ॥ १३ ॥ अहांत

तुह्मी गांवचें राजे । धांव घेउहन आलों सहजें । तारिें हकवा मारिें काय जें । केलें पाहहजें आपि तें ॥ १४ ॥
हहराचें हें ऐकूहन भाषि । पाटलें केलें हास्यवदन । हपचकारी दू र थुंकून । हहरालागून वदले ते ॥ १५ ॥ हकती
शेटजी तुह्मी नेभळे । बायका तुह्मास चोहपती बळें । रोज हगळु हन तुपाचे गोळे । बळ गेलें कोिीकडे ॥ १६ ॥

हािुहन लाथेची एक कलथी । करावयाची उलथी पालथी । काय ह्मिे ‘वाटली भीती’ । बांगड्या हातीं
फुटतील ॥ १७ ॥ हतनें मार तुह्मा हदला । तो हवचारें तुह्मी खाल्ला । करूं काय मी आतां त्याला । हवचारें बोला
आिखी ॥ १८ ॥ पाटलाच्या या ऐकुहन बोला । हहरा मनीं फार खोंचला । शौयपहीनतेचा तो पुतळा । स्तबध

झाला अधोवदनें ॥ १९ ॥ पाहु हन त्याचें तें भ्याडपि । कळवळलं च पाटलाचें मन । मग गांहभये ते हहरालागून ।
शद्ब दोन बोलले ॥ २० ॥ आतां तुह्मी ऐका शेटजी । जरी तुमची असेल मजी । तरीच पडांया काजीं । सांगतों

आजी स्पष्टहच ॥ २१ ॥ अब्रुची तुह्मा असेल चाड । तरी मोडा बळीची खोड । व्यथप काय बडबड । जिो वेड

लागलें ॥ २२ ॥ पाटलाचें अभयपर । ऐकुहनया हें उत्तर । हहराचे मना आला धीर । बोले मधुर पाटलाशी ॥ २३
॥ जरी आपली कृपादृहष्ट । असेल अशी माझ्या पाठीं । तरी मी सुडासाठीं । करीन गोष्टी अनेक ॥ २४ ॥ पाटील
बळीच्या पूवपद्वेषें । शेटजीशी वदे आवेशें । पाठबळ माझें पूिप असे । करा उल्हासें सवपही ॥ २५ ॥ इतके पाटील

बोलत । तों गाडी ते थें आली अवहचत । बैलावरुहन पाटलें त्वहरत । ती हनहित ओळहखली ॥ २६ ॥ गाडी

खाली उतरली येसू । गुठ
ं नवस्त्रें पुहशत आंसू । भयें व्याहपलें पाहटल-मानसू । हचताग्रासु जाहलें ॥ २७ ॥ गाडी

जवळी त्वरें जाऊन । पाटील पुसे कन्येलागून । कां रडशी बाळे काय कारि । हनवेदन कहरहश कीं ॥ २८ ॥
हु ं डाधनाचे अश्रुजल । हतच्या होतें नयनीं हवलोल । त्यांस हपत्यानें पुसतां प्रेमल । धारा घळघळ सुटल्या ॥ २९
॥ त्या हु ं डा-अश्रुच्या भयंकर पुरीं । वाहु हन जाईन अशा हवचांरीं । बापाच्या गळां हमठठी मारी । दृढतरी येसू

तदां ॥ ३० ॥ येसू हपत्याशी आहलगतां । पाटलाच्या वाटलें हचत्ता । येसु नव्हे ही हचता लता । गळां तत्वतां
पहडयेली ॥ ३१ ॥ पुढें येसु पाटील मागें । गढीवर गेले दोघे । माते स पाहु हन शोकावेगें । येसू हबलगे हतयेलाही
॥ ३२ ॥ हतघेही रडती एकसरें । कुहिना कुिा दे तीं उत्तरें । जिो कळलें तयां मौनाचारें । कारि खरें

रडण्याचें ॥ ३३ ॥ वेग शोकाचा गेल्यावरी । माय मुलीशी हवचारी । कां रडशी बाळे सांग तरी । उघड करीं
हृदया ॥ ३४ ॥ मग डोळे पुशींत वरचेवर । येसू वदली धरुहन धीर । हु ं डा नउशांचा प्रकार । सहवस्तर त्या वेळीं

॥ ३५ ॥ तो ऐकुहन सारा वृत्तांत । पाटील झाले मनीं चहकत । धनजीवरी ओंठ चाहवत । वदले हात हालवुहन ॥
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३६ ॥ अस्सें काय धनजी शेट । पहर मी नव्हे दु सरा कुिबट । फोडू न काढीन चांगली पाठ । कर नीट हवचार तूं

॥ ३७ ॥ काय माझें दै वच वाईट । मुलीचेंही नाही नीट । इतकें कजप करुहन हबकट । असा शेवट तयाचा ॥ ३८
॥ जांवाई तरी हकती खु ळा । हवचार नाहीं कसा त्याला । इतका कसा झाला बावळा । मुका लु ळा सवपस्वी ॥

३९ ॥ रकम हु ं ड्याची भारी । धनाजी समि हदली सारी । गोष्ट असतां अशी खरी । मागे तरी पुनः हु ं डा ॥ ४० ॥
दु दैवाचा गुप्त घाला । ह्मिती न चुके दे वाला । खचीतहच आहज मला । अनु भव आला रोकडा ॥ ४१ ॥ पोंच
पावती माझ्या हातें । हु ं डा नऊशाची येथें । हलहू न हदली हहरातें । हें तों सवातें ठाऊक ॥ ४२ ॥ ऐसा असुहन
उघड प्रकार । तरी उलटें जावई चतुर । चातुयाशी खरोखर । अंत ना पार तयाच्या ॥ ४३ ॥ असो आतां समि
भेटून । सांगिें गोष्टी दोन । उगी येसु न करी रुदन । नको मन कांतरूं तूं ॥ ४४ ॥ उद्ां जाउहन भडं गपुरा ।
प्रकार काय पहातों खरा । कान धरुहन त्या धनजी खरा । आितों जरा शुद्धीवरी ॥ ४५ ॥ ऐसें पाटील कन्येप्रत

। जरी मोठा धीर दे त । तरी ते आपल्या मनांत । हखन्न अत्यंत जाहले ॥ ४६ ॥ ऐकुहन हपत्याचें धीरवचन । येसू

पावली समाधान । कळे ल हतला तरी कोठू न । प्रताप गहन शेटजीचा ॥ ४७ ॥ जेथें प्रबल नृपतीची शक्ती ।
प्रताप हा उकलों न शकती । ते थें एका अबले ची मती । कोण्या गती चाले ल ॥ ४८ ॥ जेंवीं पारधी आहि सावजें

। ते वीं शेटजी आहि कुळें जािीजे । जरी सावज पाश उमजे । तरी का साजे पारधीपि ॥ ४९ ॥ वाघुर
लावल्यावरी । ससा उठे ल कवण्यापरी । हें जािोहनया हनधारी । पारध करी पारधी ॥ ५० ॥ भाऊशी लावतां
तगादा । कोि उठे ल कोिा वादा । आहधच जािुहन धनजी दादा । डाव तदां खेळले ॥ ५१ ॥ दु सऱ्या हदवशीं
भडं गपुरी । दौलतराव गेले सत्वरी । धनजी गांठला आंथुरिावरी । पुसत सारी कथा तया ॥ ५२ ॥ हु ं ड्याचे

रुपये तुह्मा हमळतां । पुनः कैचें हो मागतां । व्यवहार तुमच्या हातचा असतां । हवसरुहन जातां नवल हें ॥ ५३ ॥

धनजी वदले मवाळपिें । हें काय तुमचें योग्य बोलिें । अपराध नसतां दु षि दे िें । शोभूं नेिें समथा ॥ ५४ ॥
हु ं डा तुह्मी हदधला पूिप । हें हो आहे मज ज्ञान । मीच हदधली पावती हलहू न । तुह्मालागून या हातें ॥ ५५ ॥ ते

जावई तुह्मी सासरे । मी काय सांगूं त्रयस्थ बरें । भेटुहन हवचारा खोटें खरें । परस्परें गोडींत ॥ ५६ ॥ शेटजीनें

ते च ििीं । घेतले भाऊशी बोलावुनी । सासरे जांवई मग दोन्ही । कलहरिीं उतरलें ॥ ५७ ॥ परस्परांचीं
लिुहन उिीं । दोघेही ताहडती दु भाषिीं । धनजी मान खालीं घालु हन । सुखासनीं ऐकतसे ॥ ५८ ॥ सासरे

जावयाचें भांडि । नव्हें तें हु ं डा-दै त्यांचें नतपन । हक तें शेटजीप्रतापाचें स्फुरि । हक हकरि ऋिाकाचें ॥ ५९ ॥

कन्येस लाभो सुख सदन । ह्मिुहन शोधी जो हत्रभुवन । सोडू हन हनजमान धन । वर सुजाि हमळावया ॥ ६० ॥
मंगल वाद्ें मंगल मुहूते । वरा आिुहन हनजगृहातें । कन्या ओपी जो तया हातें । मुहदतहचत्तें गाजत ॥ ६१ ॥

तोच सासरा त्याच वरा । तुच्छ ले खी जेवीं कुतरा । शबदलगुडें हािी उरा । दांत करकरां खाऊनी ॥ ६२ ॥
मुहूतप, रास, गि सगळें । फोल झालें ज्याच्या बळें । तें शेटजी प्रतापबल आगळें । जगावेगळें जगीं या ॥ ६३ ॥

असो सासरें जावयांची । बरीच झाली बाचाबाची । शबदकुंडे ती दु गध
ं ीचीं । विायाचीं कशाला? ॥ ६४ ॥
कलहसार इतका हदसला । पाटील ह्मिे मी हु ं डा हदला । भाऊ ह्मिे नाहींच हदला । परत नेला तुह्मी हो ॥ ६५

॥ पाटील वदे आिये अती । पहा लख्ख पोंच पावती । सही कोिाची वरती । धनजी प्रती हवचारा ॥ ६६ ॥

धनजी मग सालसपिें । दौलतरावांशी हळू ह्मिे । पाटील थोडें शांतपिें । माझें ह्मििे ऐकावें ॥ ६७ ॥ सहज
एकदां सायंकाळीं । नाना मी गेलों दत्त दे ऊळीं । बोलतां बोलतां ते वेळीं । मज जवळी वदले ते ॥ ६८ ॥ व्याही
आमचे दौलतराव । हभडस्त यांचा फार स्वभाव । जबर सोसला हु ं डा घाव । माझा जीव कळवळतो ॥ ६९ ॥
घेतलें असें माझ्या मनें! नऊशें त्यांना द्ावें उसनें । मी न बोलतां स्वस्थपिें । त्यांचे ह्मििें ऐकलें ॥ ७० ॥ पुढें

आमचें गहािखत । झाल्यावरी नाना बोलत । नऊशें द्ा मज परत । काम अत्यंत महत्वाचें ॥ ७१ ॥ नाना
ह्मिजे माझे बंधू । हमत्रत्वाचा पहवत्र संबंधु । कूशंकेचा तेथें बाधु! कैसा बाधूं शकेल ॥ ७२ ॥ तात्काळ त्या

हदवशीं । नऊशें हदले नेउनी त्यांशीं । त्याही हदली पावती मजशी । तीच तुह्माशी दाखहवली ॥ ७३ ॥ ईश्वराच्या

मजीं पुढें । कोिाचेंही न चालें गाडें । नानाशी झालें आयुष्ट्य थोडें । वारलें पुढें लौकरची ॥ ७४ ॥ अशी ही

पावतीची कथा । माझा दोष यांत कोिता । आपि करा हवचार आतां । हनमपळ हचत्ता ठे वुहन ॥ ७५ ॥ वाद आतां
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इतकाची असें । हु ं डा रुपये तुह्मी नउशें! परत नेलें हकवा कसें । संशयसें जाहलें ॥ ७६ ॥ बरें तुह्मी कधीं येऊन
। गेलात रुपये घेऊन । ऐसें मी न अझून । तुह्मा लागून पाहहलें ॥ ७७ ॥ तसेंच माझ्याशी नाना । तुह्माहवषयीं न

वदलें जािा । कीं हु ं डा पाटला हदला उसिा । ऐशा वचना अझुनी ॥ ७८ ॥ ऐकूनी शेटजींचें भाषि । पाटील
घोटाळले मनीं पूिप । मग पहातां पावती वाचून । हदसला न तींत संशय ॥ ७९ ॥ पुनः शेटजी वदते झाले ।

हचत्तीं माझ्या एक आलें । पावती हलहहिाराशी सगळें । ठाऊक असलें पाहहजे ॥ ८० ॥ सवप ह्मिती खरें खरें ।

बोलवा त्याला पाहू ं बरें । मग शेटजीनीं हषप भरें । पंता त्वरें बोलहवलें ॥ ८१ ॥ पाटील ह्मिे मनात । आतां
कळे ल खरा वृत्तांत । पि तया काय माहीत । फासा बसत एकेक ॥ ८२ ॥ पंत होते च टपले ले । खूि पोंचताहच
हनघाले । डु लत टाकीत मंद पावले । सज्जन बनले ििांत ॥ ८३ ॥ भाळी ठळक गंध हटळा । मुखीं पानांचा

भडक बोळा । हशव हशव ह्मित वेळो वेळां । कळाया सकळां दे वभक्त ॥ ८४ ॥ अंतरीं कपट वरी माळ । कुशद्बफिीचें मुख-बीळ । ईशनाम पयःदानफळ । शेवटीं गरळ स्वभावें ॥ ८५ ॥ असो असें ते गंगाधरपंत । द्रव्य
दे वते चे परम भक्त । धनजी शेजारी खालीं बसत । हशव हशव ह्मित हळू ची ॥ ८६ ॥ शेटजी मग तया बोले ।

सांगा पाटला वृत्त सगळें । पावती हलहाया कारि झालें । नानास कसलें सांगा तें ॥ ८७ ॥ मग पंत पाहु नी वर
। शांतपिें दे त उत्तर । मी आज्ञेचा चाकर । त्यांचा हवचार त्यास ठावा ॥ ८८ ॥ पहर मजला इतकें माहीत ।
नाना होतें एकदां बोलत । नउशें हु ं डा करतों परत । व्याही नडींत ह्मिुहनया ॥ ८९ ॥ या पुढें न ठावें कांहीं ।

परत केलें हकवा नाहीं । पावती हलहहली खचीत मी ही । दे तो ग्वाही इतकी ॥ ९० ॥ यावरी भाऊसाहे ब क्रोधें ।
सासऱ्याशीं कठीि शद्बें । डोळे फाहडत त्वेषें वदे । कोि सोदे पहा आतां ॥ ९१ ॥ जावयाचें हें मुख-फळ । कडु

रसें जें अळु माळ । किप-मुखीं तें जातां तात्काळ । पाटला मळमळ जाहलें ॥ ९२ ॥ क्रोध-हपत्त उचंबळलें ।
मस्तक आवघेंची भ्रमलें । सहजहच मग हदसों लागलें । अचल चळलें हवपहरत ॥ ९३ ॥ अप शद्बाचें होउहन

वमन । उठले पाटील त्वरें तेथून । हवलं ब न लावतां एक िि । आले हनघून घराशी ॥ ९४ ॥ मनस्तापें भरला

ज्वर । कन्या-दु ःखें फाटला उर । नेत्रातूनी लोटलें नीर । अंग बधीर जाहलें ॥ ९५ ॥ येसू अहधच हभरु हहरहि ।

पहत हवरहाच्या बोंचली बािीं । त्यांत आईबाप हनजले दोन्ही । घेउनी दु खिीं दु ःखाची ॥ ९६ ॥ तया दे तां
औषध पािी । ईश्वरा आठवी ििोििीं । ऐसें वतपिें हनहश-हदनीं । गेली ठरुहन दीनचया ॥ ९७ ॥ शेटजी कथा
अहभनव । ऋिािपवीं लोटली नाव । श्रोतीं ठे हवतां शुद्ध भाव । तरी नांव न बुडण्याचें ॥ ९८ ॥ श्रविीं गोडी लागे
फार । भावाथप जािा पैल तीर । सावधपिें पहातां सार । संसार पार व्हाल ॥ ९९ ॥ जे ऋिव्यसनीं पावले
अपाय । त्या हीनदीनग्रामजनाय । शेटजीप्रताप ग्रंथोपाय । द्वादशोध्याय घडो हा ॥ १०० ॥
———
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अध्याय १३ वा
[दाहरद्र्याचा दे व.]

श्रीदाहरद्रे शाय नमः । जो पूवपयुगीचा शेषशायी । तोहच शेटजी हा

[व्याजावर हनजिारा.]

व्याजशायी । हक द्रव्यिीराबधीचा जावई । लागे पायीं लक्ष्मी ॥ १ ॥ [व्याजरुपी शेषाचें आसन.] व्याजशेषाचें उग्रासन
। वरी पहु डे

[शेटजी.]

अथपवदन । कीदप खाती-

[ज्याच्या हातात कीदं , खातें अशीं हत्यारें आहे त तो.]

दीन स्तहवताती ॥ २ ॥ हवशाल हवशाल नाभीचें

[खोटे पिाचें कमळ.]

उमटती बोल । अथप कळाया त्याचा खोल । झाले फोल

आयुधसंपन्न । ऋहिक

अनृत-कमल । [कपटरूपीं ब्रह्मदे व.] कपटहवधीचे

[जज्जरूपीं योगी.]

जज्ज-योगी ॥ ३ ॥ दहावा अध्याय

संपतां । काय घडली ते थें कथा । गुजेनें हािुहन लाथा । पाडला पालथा हहराशेट ॥ ४ ॥ ती धरुहन मनीं चुरस

। हहरा तळमळे रात्रंहदवस । होईल कैसा गुजेचा नाश । हाहच ध्यास तयाला ॥ ५ ॥ दीन दहरद्री गुजा-बाळी ।
सधन थोर हहरा बळी । सरड्यापुढें जिो पाकोळी । सहज कवळी टाकाया ॥ ६ ॥ पहर हतच्या न वाटे जातां ।

हहरा लागला अन्य पंथा । नवरा हतचा धरुहन हाता । रहचली कथा अदभूत ॥ ७ ॥ गोडगोड तया बोलु नी । येता
जाता नेला दु कानीं । भोळा हबचारा मधुर भाषिीं । गेला फसुनी तयाच्या ॥ ८ ॥ आतां आहे रंग बरा । मनीं

करी हवचार हहरा । झाली चोरी करूहन पुकारा । पोलीस घरा आिलें ॥ ९ ॥ अजप घेऊहन फैलावर । चालला
पोलीसी प्रकार । वहहम येतां बळीवर । केलें घर जप्त त्याचें ॥ १० ॥ झाडा घराचा घेतां सकल । आंत

सांपडला मुद्देमाल । बळी ठरला चोर केवळ । बेड्या तात्काळ घातल्या ॥ ११ ॥ अवस्था अशी पतीची बघुहन ।

गुजा िोभली जैशी नाहगिी । क्रोधावेशें हतनें धांवन
ू ी । हहरालागुनी ठोहकलें ॥ १२ ॥ हां हां करींत ग्रामजन ।
धांवले चार चौघेजि । गुजेशी धरतां आंवरून । हहरा हनसटू न पळाला ॥ १३ ॥ पुढें चालला चोरी खटला ।
गुजा एकटी दीन अबला । जवळ हतच्या न दमडी अधे ला । वकीलाला द्ावया ॥ १४ ॥ गुंडगांवचें

जहागीरदार । मयहजस्रेट सरदार । ऑनररी कामगार । हभती थरथर सवपही ॥ १५ ॥ हजकडू नी हमळे जैसा

गोळा । हफरे न्यायाचा तैसा डोळा । अहनररीचा हा सोहळा । प्रहसद्ध सकळां कुठें कुठें ॥ १६ ॥ हहरानें हदली

आंतुहन लांच । रुपये रोख पांचशें पांच । मग न्यायाचा ते थें नाच । व्हावा तसाच जाहला ॥ १७ ॥ गांवचे लोक
भोळे भ्याड । त्यांत हहराची मोठी भीड । कोि साि दे तो उघड । सत्याची चाड धरुनी ॥ १८ ॥ धन्य धन्य हे

रौप्यनु पूर । पायीं हबलगतीं ज्याच्या दृढतर । तो त्याहचया ध्वनीवर । नाचे नर नारीसा ॥ १९ ॥ रौप्यनु पुरांच्या

ध्वनी पुढें । आपसरा-गायन दीन बापुडें । ते थें गुजेचे शोक हं बरडे । कोि कोडें ऐकेल ॥ २० ॥ असो पुढें न्याय
झाला । बळी आरोपी दोषी ठरला । तीन महहन्यांची हशिा त्याला । दे ऊहन घातला तुंरुगांत ॥ २१ ॥ गुजेचा

अहधच तापड स्वभाव । त्यांत बसला हा तीक्ष्ि धाव । शु द्धीबुद्धीचा तुटला भाव । झाला जीव वेडा हतचा ॥ २२

॥ महहने दोन लोटल्यावरी । बळी वारला तुरुंगहभतरी । गुजा झाली भ्रहमष्ट पुरी । शुद्धी सारी मावळली ॥ २३
॥ कधीं हासें कधीं रडे । ििांत बसे ििांत पडे । कधीं शांत कधीं बडबडे । चहु ं कडे भटकत ॥ २४ ॥ तरी न

हहरा झाला तृप्त । हफयादी लाहवलें गहािखत । हललावें घेतली जमीन ताबयात । ते व्हां शांत जहाला ॥ २५ ॥
झालें गुजेचें सवप गेलें । घरदार शेतमळे । सासरा पहत मुलेंबाळें । झालें वाटोळें पुरें पुरें ॥ २६ ॥ दु ःखभारें गुजा

बनली । ऋिदै न्येची जिो पुतळी । हफरो लागली आळो आळी । सावध भोळीं करावया ॥ २७ ॥ इकडे झाली
अशी कथा । तों भडं गपुरची ऐका वाता । धनजीही हहराचा हकत्ता । वळहवता जाहाला ॥ २८ ॥ दावा नऊशांचा
लागला । भाऊ मनीं बहु घाबरला । काय करावें न सुचे त्याला । धांवूं लागला चहु ंकडे ॥ २९ ॥ हमत्र वडलाचे

थोर थोर । वहकलाहद मामले दार । हफरला सवांच्या दारोदार । परी धीर हमळे ना ॥ ३० ॥ जोंवरी नानाची होती

चालती । बासुंधी पुरी पडत हाती । तोंवरी जमत भुतें भोंवतीं । ही तों रीतीं हशतांची ॥ ३१ ॥ असो भाऊ
गांवोगांव । गात हफरला वडलांचें नांव । पहर न कोिी हदला ठाव । पुत्रभाव दावुनी ॥ ३२ ॥ बहु झाला मनीं

हखन्न । हदसों लागलें सारें शून्य । शेटजीप्रताप कैसा गहन । तया पूिप उमजला ॥ ३३ ॥ दाहरद्र्याची आंच
कठीि । चटका बैसे अग्नीवीन । हक मानवा हवषांवांचून । याला मरि सुलभची ॥ ३४ ॥ धन्य धन्य द्रव्याची

मात । मृताशी करी जीवंत । हक अमृताशीही ह्मिे मृत । लीला अदभुत तयाची ॥ ३५ ॥ नऊशांचा चालला
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दावा । हदला धनजीनें सािी पुरावा । मु न्सफाही न उमगावा । ऐसा कावा करूहनया ॥ ३६ ॥ कोटप कचेरी

द्रव्याची कुडी । हाती ज्याच्या असेल कवडी । तोहच खेळेल हतशी फुगडी । ना तरी घडी आपटीची ॥ ३७ ॥
भाऊ जवळी हवष खाया । नसे कवडीचीही माया । हनराशेनें धैयप तया । कोटा जाया न राहहलें ॥ ३८ ॥ झाला
नऊशांचा हु कुमनामा । भाऊच्या दु ःखा नु रली सीमा । अब्रु वांचहवण्याच्या कामा । ह्मिे कमा काय करूं ॥ ३९
॥ ऐशीं लागली तया हचता । रात्रंहदन खाजवुहन माथा । युहक्त न सुचे हवचार करतां । ह्मिे आतां काय करूं ॥

४० ॥ सुंदरपुरा जाऊहनया । लागावें सासऱ्याच्या पायां । येईल तयासहच माया । उभा साह्मा ठाकेल ॥ ४१ ॥
करूहन असा तो मनीं हवचार । पाहों हनघाला सुंदरपुर । तों इकडे घडला काय प्रकार । श्रोतीं स्थीर पहरसावा
॥ ४२ ॥ दौलतराव त्यांची कांता । आनंदीबाई येसूची माता । कन्यादु ःखें दु ःहखत उभयतां । आली िीिता

दे हाशीं ॥ ४३ ॥ येसू येतां तयांच्यापुढें । दु ःखें ये तयां भडभडें । लग्न केलें कौतुक कोडें । काय घडे शेवटीं हें ॥

४४ ॥ अशी उभयता लागली झुरिी । जीिप झालीं मनोगुिीं । आयुमाले चे हदनमहि । ििोििीं गळाले ॥ ४५ ॥

शेवटल्या हदनमिीचा अस्त । भाऊ येत असतां वेशींत । झाला असे त्याहच ििांत । दै व खचीत हवहचत्र ॥ ४६
॥ भाऊ येतां वेशींमधून । तों समोर आलीं प्रेतें दोन । येसू मागें अधोवदन । पुहशत नयन चालली ॥ ४७ ॥ तो

दे खावा पहातां ििीं । भाऊ उमजला सारे मनीं । मामा मामी आपली दोन्ही । स्वगपसदनीं हनघालीं ॥ ४८ ॥

दु ःखावेगें दाटली छाती । हात उभारुहन वरती । ‘मामा’ ‘मामी’ ह्मित पूढती । प्रेताप्रती कवटळला ॥ ४९ ॥ हां
हां ह्मितां त्याच वेळीं । भाऊ पडला भूतळीं । शबद न पुनः मुख कमळीं । तया काळीं हनघाला ॥ ५० ॥

घाबरुनी जमले भोंवती जन । भाऊशी बैसहवतां उठवून । तों येथें काय? गेला प्राि । लु ली मान जाहाली ॥
५१ ॥ पतीची ती अवस्था कठीि । पहातां येसू हरपली भान । धांवहू न हबलगली तयालागून । शोकीं पूिप

बुडाली ॥ ५२ ॥ पतीच्या मुखावरी मुख । ठे वहू नयेसूनें केला शोक । शोक नव्हे तो शवाहभषेक । नयनोदके

मांहडला ॥ ५३ ॥ समजुतीच्या गोष्टी करून । बझवूं पहाती आप्त जन । पहर तें हृदहभषेकभाजन । हछद्र गहन
सांधेना ॥ ५४ ॥ खंडली अहभषेकाची धार । हरते पडलें येसू-पात्र । जिो हमळवुहन इष्ट वर । येसू परत्र
जाहाली ॥ ५५ ॥ सभोंवतालचा आप्त मे ळा । हपटू लागला शोकें भाळा । हां हां ह्मितां गांव गोळा । समग्र

झाला त्या ठायीं ॥ ५६ ॥ कोिी हपटु हन घेत ऊर । कोिी पुहशत नयनीं नीर । कोिास भोवळ येउहन गरगर ।
भुहमवर आपटती ॥ ५७ ॥ कोिी लावुहन गाला हात । उष्ट्ि उष्ट्ि श्वास सोडीत । कोिी होउहन भयचहकत ।

हचत्रव् पहाती ॥ ५८ ॥ प्रेतवाहक अधोवदन । खांद्ावरी प्रेतें घेऊन । काय करावें ह्मिून । गोंधळू न उभेची ॥

५९ ॥ असो असा तो शोकप्रकार । वर्मिता होय हृदय चुर । पुढें, हतरड्या बांधुहन सत्वर । प्रेतें चार चालली ॥
६० ॥ प्रेतें नव्हत त्या ऋिमूती । हक शेटजीप्रतापाच्या प्रकृती । लाभुहन शेवटची स्थीर स्थीती । स्मशानगती
पावले ॥ ६१ ॥ चाऱ्ही प्रेतें एका ठायीं । सरिीं रहचलीं घाई घाई । अस्ट्ग्न दे उहन ते समयीं । हखन्न हृदयी बसले

जन ॥ ६२ ॥ पेटलें सरि चोहोंकडू न । ग्रासू पहातीं ज्वाळा गगन । समस्त जन तें दृश्य दारुि । दीनवदन
पहाती ॥ ६३ ॥ तों अकस्मात तये घडीं । एक हांसत हांसत आली वेडी । सरिा भोवंतीं खेळत फुगडी । आंत

उडी टाहकली हतनें ॥ ६४ ॥ अरपर कहरत सारे जन । जवळीं आले धांवन
ू । तों गुजा सवांलागून । हास्यवदन

हदसे हवकटसें ॥ ६५ ॥ याच वेळीं हहरा शेठ । घरीं मुखा बांधुनी पट । कहरत होता धमप -पाठ । डोळे गट्ट हमटू नी
॥ ६६ ॥ असो पुढें ग्रामजन । घरा आले स्मशानाहू न । शेटजीप्रतापकथा गहन । कहरत नमन ऋिभयें ॥ ६७ ॥

या कथेशी हकतीं तरी । वषे लोटली आजवरी । भोळे लोक ह्मिती परी । घडली तरी ती कालच ॥ ६८ ॥ तेंहच
सरि त्याच ज्वाला । तीच वेडी गुजा बाळा । हांसत हांसत हदसे सकला । भोळयांला कधीं कधीं ॥ ६९ ॥
आतां मागें काय झालें । हहरालालें कजप बळें । दौलतरावाचें घर सगळें । त्वरें घेतलें ताबयांत ॥ ७० ॥ जो
कांहीं वषामागें । सुंदरपुरी भीक मागे । हहरालाल द्रव्ययोगें । गढी भोगे पाटलाची ॥ ७१ ॥ हतकडे भडं गपुरी

हतच गत । जहाहगरदाराच्या वाड्यांत । धनजी बसले नऊशांत । हचत्तें शांत होउहनयां ॥ ७२ ॥

शेटजीप्रतापग्रंथ सतेज । हाहच केवळ सूयपराज । ऋिांधारा घालवी सहज । दे ई ओज चालावया ॥ ७३ ॥ हक
हें सुंदर सुलभ हवमान । संसार प्रवास कहरतां यांतून । दाहरद्र्यवनाचे कांटे कोठू न । तयालागून टोचायाला ॥

अनु क्रमणिका

७४ ॥ हक हें सेहवतां रसायन । ऋिितें येतील भरून । सावकार मुखमधुरभाषि । पर्थ्य ही महान महनजे ॥ ७५
॥ जे ऋि व्यसनीं पावलें अपाय । त्या हीनदीन ग्रामजनाय । शेटजीप्रताप ग्रंथोपाय । त्रयोदशाध्याय घडो हा
॥ ७६ ॥ ऋहिकापपिमस्तु ॥

———

अनु क्रमणिका

सुबोध श्लोक

अनु क्रमणिका

सातव्या आवृत्तीची प्रस्तावना
सहावी आवृत्ती एक वषाचे आतच संपली दु सरी आवृत्ती काढताना काही तरी नवे श्लोक यांत

घालण्यात यावे असें वाटलें . त्याप्रमािे आह्मी श्री. रा. सा. पाटील यांना हवनंती केली. त्यांनी थोडे श्लोक

करून हदले . ते वाचकांस खात्रीने बोधपर होतील. आतापयंत या पुस्तकाच्या २० हजार प्रती खपल्या!
यावरून हे लहान पुस्तक मोठे च लोकहप्रय झाले आहे .
सोमठािे.

आपला नम्र,

१ ऑगस्ट १९२४

यादवराव हणरभाऊ

अनु क्रमणिका

वणडलाची चाल
मोडावें न जुनें नवें घडु ं नये रूढीस सोडू ं नये

आहे जी वडलाहच चाल हतजला टाकून वागूं नये
भोळयांचे महििे असेंच असतें हवचार नाहीं जरा

होते पीत वडील दारु तहर का प्यावी मुलांनी सुरा

॥१॥

कोिाच्या वडलांस भांग आवडे घोटावया चांगली

कोिाच्या वडलांस आफुच बहू वाटे हगळावी भली
वागावें मग तीच चाल धरुनी त्यांच्या मुलांनी तसें

सांगा ही वडलाहच चाल असली सोडाहव हकवा कसें

॥२॥

कोिाच्या वडलांस एकच असे डोळा पहाया तदां

घ्यावा फोडु हन का तसाच अपुला त्याच्या मुलानें वदा
वागावें मग तीच चाल धरुनी त्यांच्या मुलांनीं तसें

सांगा ही वडलाहच चाल असली सोडाहव हकवा कसें

॥३॥

कोिाच्या वडलांस एकच असे चालावया पाय तो

घ्यावा का तोडु हन तसाच अपुला त्याच्या मुलांनींहह तो
वागावें मग कां न चाल धरूनी त्यांच्या मुलांनीं तसें

सांगा ही वडलाहच चाल असली सोडाहव हकवा कसें

॥४॥

कोिाच्या वडलास धोतर मुळीं साधें न ये नेसतां
नेसावी मग लं गुटा हवतभरी त्यांच्या मुलानें अतां

वागावें तहर कां न चाल धरुनी त्यांच्या मुलांनीं तसें

सांगा ही वडलाहच चाल असली सोडाहव हकवा कसें

॥५॥

कोिाच्या वडलांस माहहत नसे वाडा हवेली कशी
घ्यावी का मग झोपडींत वसती सोडू न गादी उशी

वागावें तहर कां न चाल धरुनी त्यांच्या मुलांनीं तसें

सांगा ही वडलाहच चाल असली सोडाहव हकवा कसें

॥६॥

कोिाच्या वडलांस माहहत नसे हवद्ा हशकावी कशी
कोिाच्या वडलांस ठाउक असे चोरी करावी अशी

व्हावें कां मग तेंच कायप करुनी त्यांच्या मुलांनीं तसें

सांगा ही वडलाहच चाल असली सोडाहव हकवा कसें
ऐका जो गुि शु द्ध उत्तम असे स्वीकार त्याचा करा
कोिाचेही असोत ते मग तया लक्ष्यांत आधी धरा

अनु क्रमणिका

॥७॥

बापाची असली हवहीर ह्मिुनी प्यावें न खाऱ्या जला

मोती हा हचखलांत जाि पडतां सांगा कुिीं टाकला

अनु क्रमणिका

॥८॥

णवद्येचा णतटकारा
हवद्ेवांचुहन काय औत पडलें आहे बरी शेतकी

घोका आहि हशका कशास अडली थोडीच पाटीलकी
भोळयांचें ह्मििे हवचार कसला? कांहीं तरी बोलती
गेले शेत मळे असेंच ह्मितां बरी नसे ही मती

॥९॥

बारा बैल घरीं व चार हवहीरी ऐसें असूनी भलें

आह्माला न उिें कशास मग हो शाळें त घाला मुलें

भोळयांचें ह्मििें हवचार कसला? कांहीं तरी बोलती
गेले शेत मळे असेंच ह्मितां बरी नसे ही मती

॥ १० ॥

झाल्यानें हलहहिार सवपच पुढें शेती करावी कुिी
कष्टाचें मग होय काम न तया नाजूक होती मनीं

भोळयांचें ह्मििें हवचार कसला? शु द्धी न बुद्धी भली
सांगा आज कुिी कलाकुशलता या भूवरी आिली

॥ ११ ॥

ज्याला ये हलहहतां, न नांगर तया ये हाहकता कीं कसे
त्याचा फाळ खु डे हक तास न पडे कीं बैल खाली बसे
हकवा जे हलहहिार त्यास न कळें हें औंत ही पास कीं
आल्यानें हलहहता कशी न कहरतां येते तरी शेतकी

॥ १२ ॥

आल्यानें हलहहिे मनु ष्ट्य मग का होतो पुढें बावळा?
हाताची करवे न मे हनत त्या होतो हक का नेभळा?

सांगा हो हलहहिें मनु ष्ट्य हशकतां तोटा असा कोिता?
का तुह्मी हतजला हनरथपक असें हनदोहनयां बोलतां?

॥ १३ ॥

ऐका शेतकरी हवनंहत अमची रागास येऊं नका

बारा बैला जरीं घरांत तुमच्या आह्मांस दे ऊं नका

द्ा तें हें हच–मुलामुलींस अपल्या शाळें त घाला त्वरें
आली वेळ कठीि येथुहन पुढें लिांत ठे वा बरें !

॥ १४ ॥

हवद्ा ज्या पुरुषांस नाहह नर तो जीवंत मे ल्यापरी
गेली ना वतनें अझून नु मजे जीवंत अहां तरी

हवद्ेवांचुहन शून्य जन्म जगती नारीनरांचा असे

व्हा व्हा सावध भट्टतीथप हपउनी गुंगून गेलां कसे

अनु क्रमणिका

॥ १५ ॥

भटगारुड
पुंगी घेउन वाजवीत हफरतो त्या बोलती गारुडीं

मातीचा रुपया ििांत कहर जो खांद्ावरी पोतडी
जो पंचांग करांत घेउहन हफरे ठे वन
ू कोकी हशरीं

यालाही ह्मिूं गारुडीच दु सरा तांबयांत गंगा करी

॥ १६ ॥

आंबयाचें करी झाड गारुहड पहा ते व्हांच कैसें भलें
नाहीं तें कुिीं सत्य माहनत जरी दृष्टीपुढें जाहले

टाकीलें जरी कुंकु हाळद, भटें साध्या सुपाहरवरी
मानीती जन तीस हो गिपती आियप कीती तरी

॥ १७ ॥

पाप्याचा भहरतो हरता झडकरी गारूहड लोटा जरी
खोटें त्यास ह्मिें पहा जग कसें प्रत्यि भासे तरी
पायाचा भट आंगठा बुडहवतो तें तीथप खोटे नसे

मानी त्यास खरें , हपई घटघटां गारूड हें हो कसें

॥ १८ ॥

खाती आफु हपती सुरा हनहशहदनी लज्जा नसेना हभती
हचत्तीं पाप अती जपास बसती संध्या कळे ना हनती
ही ढोंगे करूनी जनास लु हटती धमास गुंडाळु नी

कां द्ावें धन मान दान असल्या धूताहश हो जािुनी

॥ १९ ॥

माझी शेतकऱ्यांस हीच हवनंती सोडा भटांच्या पदा

त्याचें तीथं हपताहपतां हकहत तरी आल्या तुह्मां आपदां
पायांला धुउनी अमंगल जला कां हो तुह्मी प्राहशतां
गेली बुहद्ध कुठें मुढापरी कसें त्यांच्या पदां चाहटतां

अनु क्रमणिका

॥ २० ॥

किकीचा गिपती उुं दराने खाल्ला!
हवघ्नांचा कहर नाश न िि तया हा दे व लं बोदर

तत्कीती पहरसून हा उपजला माझ्या मनीं आदर

माती लीद जमा करून जन हे तन्मूर्मत आकारती

त्यांचा हा बघुनी अमंगलपिा दु ःखीत झाली मती

॥ २१ ॥

केलें याहु हन मी हवशेष मग तैं आिोन गंगोदका

घेवोनी किकीस त्यांत मळलें टाकोन गंधाहदका
केलें नंतर हात पाद हशरही तैसेंहच लं बोदर

मोठी सोंड हवशाळ किप बघतां मूती हदसे सुंदर

॥ २२ ॥

सवांगावरी लाल रंग भहरला केलें मनासारखें

ठे वीला उदरांत मोदक जिो खाल्ला तयानें सुखें

ऐशी मंगलमूर्मत घेउहन हतला एका स्थळीं स्थाहपलें
नैवद्
े ाहद हवधी समग्र करुनी प्रेमें मनीं प्रार्मथलें

॥ २३ ॥

तूं दे वा असशी समथप ह्मिुनीं मी दीन हें याहचतों
हवघ्नें सवप मदीय नेइ हवलया माथा पदीं ठे हवतों
मातें दे वर थोर दू र पळते आपहत्त ज्यानें असा

हे लं बोदर हवघ्नराज नहमतों अत्यंत मी मूढसा

॥ २४ ॥

ऐसें मी नमुनी, तयास हनजलों जाऊन शयायेवरी
आली झोंप मला सहषप बघूनी धांवन
ू ती सत्वरी

तीच्या त्या लहरींत खूप रमलों हनष्ट्काळजी होउहन

हचता दु ःख हवनोद सौख्य हहत ही गेलीं अशीं लोपुनी

॥ २५ ॥

आलो शु हद्धवरी प्रभात समयीं शयायेस तैं सोहडलें

जाऊनी हळु हवघ्नराज पुढती भावें करां जोहडलें
आनंदे अहत तन्मुखास नयनीं पहावया लागलों

तों हवघ्नेंहच अपार त्यावरी उभी हचत्रापरी जाहलों

॥ २६ ॥

मोठें मूषकसैन्य सज्ज हदसलें लं बोदरा घेहरलें

पाडोंनी उपडें तया हळु हळू भिावया लागलें

कोिी ओढु नी सोंड नेत दु सरा कानास ने ओढु नी

कोिी हछद्र करून आंत बसला पोटीमध्यें जाउनी
कोिी हषपभरें तदीय शहररी मोठ्या उड्या माहरतो

कोिी तोडु हनया लहान तुकडा एकांत त्या भहितो

अनु क्रमणिका

॥ २७ ॥

हा ऐसा बघुनी प्रकार अवघा माझ्या मना वाटलें
त्यांचें मूषक भृत्य होत मग हें कैसें असें जहालें

॥ २८ ॥

होवो हें पहर एक शेर हपठ हो माझें बुडालें खरें

जावो तेंहह परंतु कष्ट मजला कीती जहाले बरें

हे ही कष्ट असोत, यांत हहत तें लाभो तरी अल्पसें

तें कांहीं नच लाभलें सकलही हा! व्यथप झालें कसें

॥ २९ ॥

सुंवाद
सारूनी भट ‘ब्राह्मिा’ स ‘लग्नें’ काहो तुह्मी लावतां
नाहीं हें करिें भलें उहगच कां पापामध्यें डोलतां

पूवीपासुहन ज्यास हो वहडलही पूजीत आलें घरीं
त्यांना दू र करून काम करिें हें होय मुखांपरी

॥ ३० ॥

ठे वीला, घरकाम फार ह्मिूनी ‘चाकूर’ कामावरी
त्यानें दोन तपें मजूर बनु नी केली असे नोकरी

होऊनी मग तो धनीच तुमचा लाथा कसूं लागला

आहे चाकर हा जुना ह्मिुहनया मानाल कां तो भला

॥ ३१ ॥

वागो ब्राह्मि तो कसेंहह पि हो पूज्यच दे वाहदकां

त्याची लाथ उरांत सोशीत हरी त्या भ्रष्ट मानू नका
पूवीपासुहन ज्यास हो वहडलही पूजीत आले घरी
त्यांना दू र करून काम करतां हें काय मूखापरी

॥ ३२ ॥

हवष्ट्िूनें जर सोहशलें हनजउरी लाथेस भट्टाहचया

तुह्मी ती मग घेत जा हनहशहदनी छातीस चोळोहनया
हकवा रोज सकाळ वेळ बघुनी घ्या लाथ बुक्या उरीं
हवष्ट्िूच्या हह वरी कडी करुहनया वैकुंठ गांठा तरी

॥ ३३ ॥

नाहीं ब्राह्मि ज्यांत कायप तहर हो सांगा कसें शुद्ध तें
आले वाडवडील चालत अरे वेडेच कां होत ते

पूवीपासुहन ज्यास दे व मुहनही पूजीत आले घरीं
त्यांना दू र करून काम करतां हें होय मूखापरी

॥ ३४ ॥

भट्टावीन बरें अशुद्ध सगळें दारीं घरींही जरी

हातानें मग जेविें हशजवुनी तें शु द्ध का हो तरी

हकवा होत मुलें घरींच आपल्या हातें जरी आपिा
मानोनी मग तीं अशुद्ध सगळी लावा हपटोनी वना

अनु क्रमणिका

॥ ३५ ॥

ज्वाला नेत्र न हात पाय हह असा हो एक होता नर
श्रीमंती घरीं फार फार ह्मिुनी केव्हां न हचतातुर

नाना सेवक शबद झे हलत उभे त्याच्या पुढें ते सदा

थोटा अंध लु ळा असून तहर त्या भासे न ती अपदा

॥ ३६ ॥

कोिे एक हदनी तयास हदधलें वैद्ें महा औषधां

जातां तें उदरीं ििांत सगळीं व्यंगें पळाली तदां
डोळे पाय तसेंच हाताहह तया आलीं नवी इंहद्रयें

सांगा सेवक–कायप काय उरलें तो तें करीतां स्वयें

॥ ३७ ॥

भट–बलभीम सुंवाद
मारुती–
रे रे ऐक भटा महा कटु खटा रे कंटका चावटा

माझा घेउहन बांहुटा दे हश उपटा तांदूळ दाळी हपठा
वाटे का तुज मी नटा हलकटा हनजीव गोटागुटा
दाबीता तुज चीमटींत हचलटा होईल आटाहपटा

॥ ३८ ॥

भट–
आहे ठाउक रे पराक्रम तुझा कां जल्पशी वाउगा

नाही मी कुकुबाळ मूखप, अबला, अब्रूंत राहे उगा
आहे मी बघ कोि नेत्र उघडीं भूदेव कीं मकपटा

शापें दग्ध करीन सवपहह धरा जाशी कुठें चावटा

॥ ३९ ॥

मारुती–
शापाग्नी मज ठाउक प्रखर तो आहे हकतीसा तरी
फुंकीता चूलही न पेटत घरीं शेिाहचया गोवरी

होता शाप तुझा कुठें मग नकां लं कां तुवां जाळली
जा खा लाडु दही मधुरसें पोळी पहा चांगली

॥ ४० ॥

भट–
लाडू साखर दू ध तूप दहह हीं भक्ष्येंच रे आमचीं

त्याची काय रुची तुला वनचरा झाडें पहा बोहरचीं

त्वां खावें फल मूळ पान खु डुनी मोठ्या उड्या माहरत
कां माझी करशी बरोबहर पशू हें ना तुला शोभत
मारुती–
माझ्या शौयपभयें रिीं हरपला लं कापती रावि

अनु क्रमणिका

॥ ४१ ॥

ऐसा त्या मज तूं पशू ह्मिते से हजव्हाच रे काहपन
गेलों धांवुहन जन्मताच गगिीं सूयास भिावया

आतां सांग तुझा पराक्रम तरी मी हसद्ध ऐकावया

॥ ४२ ॥

भट–
हातीं अस्ट्ग्न असे पदांत उदधी कानांत गंगा वसे

ऐसा श्रेष्ठ पहवत्र मी उघडची शंका तुला कां असे
माझा श्रेष्ठपिा कुठें हह बघ तूं सवपत्र कोंदाटला

हवष्ट्िूच्या उहर लाथ मीच हदधली दावूं तशी का तुला

॥ ४३ ॥

मारुती–
हवष्ट्िु भ्याड तसा न मी समजलें लाथाबुक्यांचा धनी
पायाला धरुनी उभेंच तुज मी चीरीन रे या ििीं
जो द्रोिाहगरी घेउनी हनजकरीं वेगें उडे अंबरी

तो मी मारुहत का हभईन तुजला कैसें घडे हें तरी

॥ ४४ ॥

भट–
राहू ं दे मज सवप ठाउक असे सांगूं नको रे मला

वेड्या मंत्रबलें तुला सजहवलें मीं प्राि तूंतें हदला
आहे मी कोि सांग तुजला ठावें असें अल्पका?
माझी पूिप पहवत्र पूज्य पदवी माहीत दे वाहदकां

॥ ४५ ॥

मारुती–
दे वाची नलगेच साि मजला मी जाितों रे तुला

तूं आहे स हकती पहवत्र जहग या हें सवप ठावें मला
मूतीचे कपडे तशीच भुषिें चोरून नेतां तुला

झाली कैद सजा पहवत्र बरवा तूरुंग तूं पाहहला

॥ ४६ ॥

ऐकूनी बलभीम बोल कटु हे झाला उगा ब्राह्मि

ओंठा चाहवत हात चोहळत असा गेला गृहालागुन
दे वाला ढकलू न धूतप बनले भूदेव या भूवरी

तो संवादहह संपला सुजन हो घ्या बोध कांहीं तरी
हा काुं तरी ब्राह्मि?
मीशा काढु हन नाटकांत ललना होऊन नाचे उडे
रांडेचा तबला कुटीत हफरतो गािें बहू आवडे

अनु क्रमणिका

॥ ४७ ॥

चाहा कॉहफ दु कान लावुहन बसे धमास हो सोडु न
ऐसे कमप करूनही ठरतसे हा का तरी ब्राह्मि

॥ ४८ ॥

चोरी खून करी जना फसहवतो दु ष्टापरी सवपदा
शूद्राचाहह बनून चाकर पुढें धांवे पळे तीनदां

लोकांचें धनधान्य सदा उपहटतो थापाबळें दे उन
ऐसें कमप करूनही ठरतसे हा का तरी ब्राह्मि?

॥ ४९ ॥

खोटी साि असत्य भाषि वदे कोटांत सवांपुढें
गांजा भांग सुरा हपई घटघटां वाटें त लोळे पडे

जोड्याचेंहह दु कान मांडुहन बसे संध्येस गुंडाळु न
ऐसें कमप करूनही ठरतसे हा का तरी ब्राह्मि?

॥ ५० ॥

भोळ्या स्त्रीस लु बाहडतो फसहवतो पापामधें लोहटतो
बाळांचा करी घात पात कपटें अस्ट्ग्न घरा लाहवतो
खेळे हनत्य जु गार लोळत पडे हनलप ज्ज हो होउन
ऐसें कमप करूनही ठरतसे हा का तरी ब्राह्मि?

अनु क्रमणिका

॥ ५१ ॥

णवठोबाची णशकवि

अनु क्रमणिका

प्रस्तावना
लाथ हािुणनयाुं वारी । गुुंडा वाट शु द्ध करी ॥
–तुकाराम
ही या पुस्तकाची दु सरी आवृत्ती आहे . पहहली आवृत्ती अगदी हलक्या कागदावर काढली होती

तरीपि हतच्या सवप प्रती लवकर संपल्या! ते व्हा ही दु सरी आवृत्ती काढण्याचा सुयोग जुळून आला.

अलीकडे सत्यशोधक समाजावर, पाखंडपिाचा आरोप करिारे काही भागवतधमी गुंड पुढे आले

आहे त. आपिास ज्याची धमपमते पटत नाहीत, त्यास पाखंडी महिण्याची चाल फार जु नी आहे . श्री तुकाराम
महाराजास मंबाजी गोसावी वगैरे लोक पाखंडीच समजत असत! आहि महिूनच त्यांचा छळ झाला. आज
जे सत्यशोधकांस पाखंडी महित आहे त. ते मंबाजीचा पाजीपिा चालहवत आहे त. ते व्हा अशा लोकांस

सिसिीत उत्तर दे ऊन त्यांचा ढोंगीपिा उघडकीस आिण्यास हे पुस्तक हबनतोड आहे . श्रीहवठोबाची

हशकवि काय आहे , याचा थोडाही हवचार न करता भागवतधमास पायाखाली तुडवून, वर ‘हवठ्ठल हवठ्ठल’
महिून हे कसे मूखपपिानें नाचत आहे त. तसेच भोळया भाहवकांना उपदे श करण्याचे सोडू न, त्यांना स्वाथाचा
बुका कसा लावीत आहे त, यांचे यांत मुद्देसूद हववेचन केले आहे !
तरवडी.

मुकुुंदराव पाटील

चैत्र शु द्ध १ शके १८४८
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अनु क्रमणिका

णवठोबाची णशकवि
अध्यि महाराज आहि हवठ्ठल भक्तहो, आज मी आपिास दोन शबद सांगावे अशी आपली इच्छा

आहे ; पि मी कांहीं बुवा नाहीं, ते व्हां माझें आज कांहीं कीतपनही नाहीं; अथा् टाळमृदंगाच्या रंगांत दं ग
झाले ल्या तुमहां भक्तजनांस मी हवशेष कांहीं सांगन
ू अहधक दं ग तें काय करिार? तथाहप तुमहा सवांची
उत्कृष्ट इच्छा पाहतां, आहि आजचा हवषय ऐकतां, चालू रंगाला अनु सरून मी काय बोलावें याचा हवचार
करतांच, मला हरीचें स्मरि झालें ! श्रीहवठ्ठलाचें स्मरि झालें ! शेकडों वषांमागचा इहतहास आठवूं लागला!

ते संत! श्रीनामदे व, गोरा कुंभार, सांवता माळी, नरहरी सोनार, सेना न्हावी,रोहहदास चांभार, दादु हपजारी,
सज्जन कसाई, आहि श्रीचोखोबा महाराज याप्रमािें त्या होऊन गेलेल्या
सुंताुंची चणरत्रें
डोळ्यांपढ
ु े उभीं राहहलीं! तीं चहरत्रें बोलूं लागलीं, कशीं बोलूं लागली? तेंच आतां मी आपिास

सांगिार आहे . तीं चहरत्रें काय बोललीं हें ऐकून, आजच्या प्रसंगीं
णवठोबाची णशकवि

या हवषयावर मीं बोलावें असें मला वाटलें ! आहि महिूनच मी आज, श्रीहवठ्ठलाने या भक्तांना महिजे

प्राचीन संतांना काय हशकहवलें तें सांगिार आहें . हा साधुसंतांनीं चोखाळले ला
नामस्मरि–मागथ

प्रचारांत येण्यापूवीं, सामान्य जनते स परमाथाकडे जाण्यास कसलाही रस्ता नव्हता. ज्याप्रमािें

एकाद्ा हनहबड जंगलांत जंगली लोक मनास वाटे ल हतकडे हफरूं लागलें महिजे , लहान लहान व
वेड्यावांकड्या पाऊल वाटा पडतात; कांहीं आडव्या तर कांहीं उभ्या जातात, कांहीं जवळ जवळ तर कांहीं

दू र दू र होतात, कांहीं एकमे कीच्या उलट जातात. त्याप्रमािें, प्राचीन काळीं,अज्ञान बहु जन समाजांत
परमाथाच्या अनेक वाटा वांकड्या हतकड्या पसरल्या होत्या! कोिी झाडास शेंदूर लावतो तर कोिी

गाट्यास शेंदूर लावतो, कोिी सापास पूहजतो, तर कोिी कुत्र्यास पूहजतो, अशाप्रकारें त्या वाटांच्या

फाट्यांनीं सगळा समाज व्यापून टाकला होता. आतां त्या काळीं मोठाले धोपट मागप नव्हते का? असा

कोिास संशय आला असेल, पि यांत संशय घेण्याचे कारिच नाहीं. त्याकाळीं धोपट मागप हनःसंशय होते ,
मनु , व्यास, शंकराचायप वगैरे लहान मोठ्या इंहजहनयरांनीं आपापल्या दु बीिी लावून लहान मोठे सरळ मागप

अनेक आंखले होते,जेथें जेथें खाचं खळगे आले ते थें तेथें वेदांच्या कमानी मारून छानदार पूल उभारण्यांत

आले ; जेथें जेथें टे कड टें गळें लागली, ते थें ते थें स्मृतीचे सुरंग लावून मनाजोगी सपाटी केली, रस्त्याच्या
दोन्ही बाजूस व्रतेंवैकल्याचीं झाडें लावलीं; टप्याटप्यावर तीथांची कुंडें भरून ठे वलीं? अशा प्रकारें हा
सुखानें परमाथपप्रवास करण्याचा धोपट रस्ता त्यावेळीं होता; पि त्यावर चालत जाण्याचा अहधकार सामान्य
जनतेस नव्हता? गंधाचे हटकले , भस्माचे पट्टे , आहि जानव्याचे दोरे अशा खु िांचे परवाने ज्यांच्या अंगांवर
आहे त, असेच लोक त्या हमरस्त्यावरून चालत जात असत; सामान्य लोकांस या शास्त्रोक्त मागानें

चालण्याची शास्त्रोक्त मनाई होती; सामान्य लोकांतील जे थोडे से चौकस होते , ते या रस्त्यावर चालायासाठीं
धडपडू ं लागले ; पि त्यांना रस्त्याच्या आजूबाजूस व्रतेंवैकल्याच्या झाडा झुडपाखालू नच चालावें लागत
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असे! पि या चौकस लोकांत सगळे च कांहीं गबाळे नव्हते ; सगळे च कांहीं वडलाची चाल कशी सोडावी असें
रडगािें गािारे नव्हते, त्यांत कांहीं हवचारी होते , धोरिी होते त्यांनीं हवचार केला की, या
वेदोक्त मागाच्या नादीं
लागण्यांत अथप नाहीं. सोंवळे दार लोकांच्या अज्याहवनवण्या करून रस्ता मागत बसण्यांत

शहािपिा नाहीं; आहि त्यांच्या सोंवळें शास्त्राच्या कुंपनानें संकुहचत झाले ल्या मागांवरून, अंगचोरपिा

करीत चालण्यातही परमाथप नाहीं. ते व्हां हातानें , अंगावर पािी घेऊन अंघोळ करण्यापेिां, मुसळधार
पाण्याचा पाऊसच अंगावर पडल्यानें जी मजा वाटे ल ती वेगळीच असिार! ते व्हां
बहु जनसमाजासाठीं
परमाथाचा सोपा आहि धोपट मागप असावा, असें त्या वेळच्या श्रीनामदे व गोरा कुंभाराहद सतांच्या

मनांत आलें ! त्यांनीं त्या वेळच्या सवप दे वांहवषयीं हवचार केला. सामान्य जनते स कोिता तरी दे व दाखवून

दे ऊन त्याकडे सवांचें लि ओढू न घेतलें असतां, सकळांचा भाव एकहचत्त होऊन आत्मोद्धाराचा मागप चोखट
होईल असें त्यांना वाटलें . प्रथमतः रामाहवषयीं व कृष्ट्िाहवषयीं हवचार झाला. पि ह्या दोन्ही दे वांस सामान्य

जनतेनें कडकडू न भेटिें, व त्यांना आपिाबरोबर बोलाबसावयास लाविें हें कायप आपिास साधिार नाहीं;
कारि हे दोन्ही दे व ब्राह्मिाच्या

सोंवळें –बुंदींत
पूिपपिें आडकले ले आहे त! दोन्ही दे व ब्राह्मिेतर, हशकार करिारे , हभल्लीिीची उष्टी बोरें हकवा

गुराख्याचा उष्टा काला खािारे , पि सध्यां त्यांना ब्राह्मिांच्या हातच्या अन्नाखेरीज इतरांच्या हातचें अन्न

मुळींच चालत नाहीं. हशवाय रामायि, भागवत, वगैरे ग्रंथांत या दे वांच्या अने क कथा आले ल्या आहे त;
अथांत या उभय दे वांचा स्वभाव ठरून गेलेला हदसतो, तो आतां पालटे ल असें हदसत नाहीं. महिून त्या
वेळच्या त्या संतांनीं यांचा नाद सोडू न एक नवीन दे व पाहहला. आहि तोच हा हवठोबा! याच दे वानें लोकांस

काय हशकहवलें हें च आतां मला सांगायाचें आहे . परंतु हें सांगण्यापूवी एका गोष्टीचा येथें खुलासा केला
पाहहजे.

मी ज्या कथांचा आतां आधार घेिार आहे ; त्या कथा वारकरी पंथांत सवांस माहहत आहे त. आतां

त्या खऱ्या आहे त हक खोट्या आहे त यासंबंधानें मला आज कांहींच सांगायाचें नाहीं. कारि तें सांगिें फार

वादग्रस्त आहि आजच्या प्रसंगीं अप्रस्तुत आहे . ते व्हां कथां खऱ्या असोत वा खोट्या असोत; वारकरीमंडळींच्या मतें त्या खऱ्याच आहे त–त्यापासून कांहीं तरी

चाुंगला बोध
घेतां येतों हक नाहीं एवढें च पहावयाचें आहे . बालादहप सुभाहषतं ग्राह्यं महिजे वेडेवांकडें चुकीचें

बोलिारें बालक असलें तरी, त्याच्यापासून जर आपिास कांहीं बोध घेण्यासारखें असें असलें तर तें
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बेलाशक घ्यावें अशी महि आहे . आहि या महिीच्या न्यायानें मी आतां, संतचहरत्राच्या कथेंतून ग्राह्य तें
घेिार आहे .

श्रीनामदे व, गोरा कुंभार, सांवतां माळी, नरहरी सोनार, रोहहदास चांभार वगैरे संतमंडळी आहि

त्यांच्या चहरत्रपर कथा पाहहल्या महिजे हवठोबानें त्यांना उद्ोगधंदा करण्यास उत्तेजन हदले असेंच हदसून

येते. नशीबावर हवाला ठे वन
ू हकवा समथाच्या मदतीवर हवसंबून लोकांनीं कधींही आळशी बनूं नये अशीच
हवठोबाची हशकवि हदसते .

उदाहरिाथप गोरा कुंभाराची कथा घ्या. गोरा कुंभाराबरोबर हवठोबा हचखल तुडहवत असे असें

कथेंत आढळतें! महिजे गोरा कुंभाराने नुसतें भजनाच्या नादीं लागून व्यापारधंदा सोडावा असें हवठोबाचें

मनांत नव्हतें. गोऱ्यानें आपली भहक्त करावीच करावी, पि त्यानें आपला प्रपंच चालहवण्यासाठी,
उद्ोगधंदाही करावा अशी हवठोबाची इच्छा होती हें अगदी उघड होतें. हवठोबा भक्तांचा कैवारी आहे .
आपला भक्त केव्हांही अडचिींत हकवा आळसांत पडू ं नये अशी त्याची उत्कट इच्छा असे.

एके हदवशी नामदे वाचें रसाळ हकतपन बरीच रात्र होईपयंत चालल्यामुळें, जनाबाईला मोठ्या पहांटे

उठू न रोजचें दळि दळण्यास थोडा उशीर झाला; ती मनांत चपापली; आतां सवं दळि वेळेवर कसें
आटोपेल याची हतला काळजी लागली! जनीचें हें संकट पाहू न हवठोबा हतच्यापुढें प्रगट झाला! मग हवठोबा

जनाबाईस काय महिाला? मी तुझ्या घरीं आलों आहे , ऊठ, माझ्या पाया पड, मला गोडगोड खाऊ घाल,
असें महिाला काय? मुळींच नाहीं. तेव्हां त्याची हशकवि तशी नव्हती, त्यानें लागलीच हपतांबराचे ओचे

खोचले ; आहि मांडी घालू न तो दळायाला बसला! दळि कसें दळायाचें , कतपव्य कसें बजवायाचें, धैयप कसें
धरायाचें आहि हवघ्न कसें टाळायाचें याचा त्यानें जनाबाईस धडा घालू न हदला.

सांवता माळी याचेंही चहरत्र हें च दाखहवतें. एकदा पाऊस जास्त पडल्यामुळें आहि उघाड न

हमळाल्यामुळें, सांवताच्या मळ्यांत ति फारच माजलें ! सगळें बागाईत तिानें व्यापून गेलें. सांवता हनराश

झाला. आतां पीक हाती लागत नाहीं अशी त्याची खात्री झाली. तो खु रपें टाकू न हचतातुर बसला. तोंच
हवठोबा त्याच्यापुढें येऊन उभा ठाकला. हवठोबा महिाला, भक्ता सांवता, अरे असा हनराश कां झालास? अरे
हनराशा ही दे वाच्या ओळखीस बट्टा लाविारी गोष्ट आहे . मी तुझा दे व व तूं माझा भक्त असें असून तूं हातपाय

गाळू न बसलास! कंबर बांध. थोडथोडें महटलें तरी सवप काम आटोपेल . मी तुझा सांगाती–सोबतीं आहे .
बघ, अंतमुपख हो! मग तुला एकटे सें वाटिार नाही. हवठोबाचा हा बोध ऐकून सांवता उठला. हवठोबाही
त्याच्या बरोबर खु रपण्यास बसला!

सेना न्हाव्यासही असेंच धैयप दे ऊन त्याला कतपव्य करण्यास उत्तेजन हदलें . व हवठोबानें स्वतः

बगलें त धोकटी मारून बादशाहाची हजामत केलीं! सज्जन कसायाचें कामही तो असेंच करीत असे! हहसा

करिें वाईट आहे हें हवठोबास माहहत होतें; आहि सध्यां वारकरी पंथांत मांस खािें हनहषद्ध मानलें आहे . तरी

पि सज्जन कसायाच्या वेळी, स्वतः हवठोबा त्याच्या दु कानावर बसून मांस हवहकत असे! सवांत ही कथा

थोडी हवचार करण्यासारखी आहे . बकरें मारून त्याचें मांस हवकिें हा धंदाच मुळी दु ष्टपिाचा,पि गममत ही
कीं, असा धंदा करिाराचें नांव महिे

अनु क्रमणिका

सज्जन कसाई
असें होतें! आहि तो हवठोबाचा इतका आवडता भक्त होता की, खु द्द हवठोबा आपल्या हातानें

लोकांस खाण्यासाठीं मांस दे त असे! यावरून स्पष्ट होतें कीं, प्रत्यि हहसा करिारा मािूसही नीहतमान् असूं
शकतो; हकवा असा क्रूरपिाचा धंदा करीत असतांही त्याच्या अंगीं सज्जनपिा असूं शकतो असें

हवठोबारायानें प्रत्यिपिें आपिास दाखहवलें आहे ! खोटे रोखे, खोट्या सािी, खोटीं मापें बनवून शेंकडों
बायाबापड्यांच्या मुंढ्या मुरगळण्यापेिां प्रामाहिकपिें , एक उघडा धंदा महिून चार दोन बकऱ्यांच्या माना
मुरगळिें वाईट नाहीं, असेंच हवठोबाचें महििें हदसतें! कारि मनु ष्ट्य दु ष्ट हकवा सुष्ट असिें हें त्यांच्या

आहारावर अवलं बून नसतें महिजे भक्ष्य पदाथांवरून मनु ष्ट्य दु जपन ठरत नाहीं! तर वतपनावरून तो बरा

हकवा वाईट ठरतो! सज्जन कसाई बकरें मारीत होता, तो मांस खात होता, तरी पि तो भला मनु ष्ट्य होता,

तो सज्जन होता असें हवठोबाच छातीला हात लावून महितात! आहि सध्याही थोडे दू रवर पाहहलें तर,
हहसाप्रधान राष्ट्रांत सवपच मािसें क्रूर–हनष्ठूर दु जपन अशीं आहे त असें हदसत नाहीं. तसेंच ज्या हवहशष्ट
जातीत हहसा घडत नाहीं, हकवा कोिी मांस खात नाहींत त्या जातींतील एकूि एक मािूस केवळ दयेचा

सागर, प्रेमाचा पाझर, भले पिाचे आगर असतो असे मुळीच नाहीं. बरें हा आहारहवहाराचा पहरिाम अझून

कच्चा आहे , तो अझून पूिप व्हावयाचा आहे ; असेंही नाही! हकत्येक शतकांपासून सतत मांस खािारांत
शेंकडों सज्जन जन्मले आहे त, व हकत्येक शतकांपासून ऊं दे खील न मारिाऱ्या लोकांत शेंकडों दु जपन

हनमाि झाले आहे त!!! अथा् हा अनाहदहसद्ध हसद्धान्त जािूनच हवठोबानें मांस हवक्रीच्या धंद्ाकडे दु लपि
करून कसायाच्या सज्जनपिाकडे लि हदलें , हें खरोखर लिांत ठे वण्यासारखें आहे .

चोखोबाची कथाही अशीच गमतीची आहे . एकदा चोखोबाच्या गांवांत एका वेदशास्त्रसंपन्न

ब्राह्मिाची मोठी गाय मे ली. या गाईवर ब्राह्मिाचे फारच फार प्रेम असे, तो हतला नेहमी गवत, चुिी, सरकी
असें चांगलें चांगलें खावयास घालीत असे, दररोज हतचें मूत्र तो मोठ्या प्रेमािें पीत असे. आहि गायही
तशीच सुंदर आहि पुष्ट्कळ दूध दे िारी होती. यामुळें तो दररोज सकाळी हतचें दशपन घेऊन कामास लागत

असे. हतला तो नेहमी ‘गोमाते ’ अशी हांक मारीत असे! अशी ती त्या ब्राह्मिाची आवडती गाय अकस्मा्

मे ल्यामुळे ब्राह्मिास फार दु ःख झाले , तो मोठमोठ्यानें रडू ं लागला! पि तो हवद्वान व समंजस असा ब्राह्मि

असल्यामुळें, त्यानें आपला सगळा शोक आवरून घेऊन, हतला ओढू न नेण्याची चोखोबास आज्ञा केली.

चोखोबास फार नवल वाटलें . त्याला वाटलें होतें की, ही गोमाता चांगल्या पढीक शास्त्रीबुवाची आहे , ते व्हां
तो हहला स्वतः ओढू न नेईल! पि तसें कांहीं घडे ना. चोखोबानें सवप शास्त्री मंडळीस नम्र हवनंत्या केल्या; ही
गो ब्राह्मिांची सोबतीि आहे , ही वेदांतील प्रमुख वस्तु आहे , यज्ञाची शहक्त आहे ; तरी हहला मजसारख्या
अहतशूद्रानें ओढावे हें बरें नाहीं. पि चोखोबाचे हें बोलिें कोिाही ब्राह्मिास पटलें नाहीं. पुढें हनरुपायामुळें

चोखोबानें हतला ओढीत नेण्याचें मान्य केलें . परंतु त्या हदवशीं महारवाड्यांत एकही महार नव्हता, सवप
महार लग्नाला परगांवी गेले होते , एकट्या चोखोबाला तर गाय ओढवेना. चोखा हनराश झाला. त्यानें

हातपाय गाळले . आपिाच्यानें गाय ओढली जािार नाहीं अशी त्याची खात्री झाली. अशा हवलिि

अडचिींत चोखा पडला असतां, हवठोबा त्याच्याकडे गेला. हवठोबा महिाला, चोखोबा, असा हनराश कां
होतोस? अरे तुला कोिीही मदत करीत नाहीं ना? त्यांची मजी! मूखप, अज्ञानी लोक तुझ्या मदतीस आले

नाहीत, यांत त्यांचा अपराध नाहीं; पि एकमे कांनीं एकमेकांच्या उपयोगीं पडावें हाच मनु ष्ट्यधमप आहे ! आहि
हा
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उपकार–योगच
ह्या युगांत योग्य आहे हें या गांवच्या शहाण्यांना माहीत असूनही, ते तुझ्या मदतीस येत नाहीत!

दे वधमप यांना पाहहजे, पि दे वधमास जें पाहहजे तें मात्र यांना नको! असा या पढतमूखांचा चमत्काहरक धमप
आहे . असो. चार वेद, सहा शास्त्रे, आहि अठरा पुरािें वाचूनही जे संकटाच्या वेळी दु सऱ्यास उपयोगीं
पडण्याच्या लायक होत नाहींत, त्यांच्यासारखे मूखप ते च! धर एक बाजू तूं; मी खांदा दे ऊं लागतों!

याप्रमािें हवठोबानें चोखोबास उपदे श करून, ती मेलेली गाय ओढू न टाकली. हे काम झाल्यावर,

चोखोबाच्या हवनंहतवरून हवठोबा त्याचवेळी महारवाड्यांत गेला आहि चोखोबानें हदले ली अंबील तो अत्यंत
आनंदाने प्याला. अस्पृश्यांचा उद्धार करण्याचा हा वारकरी प्रयत्न खरोखर अहभनंदनीय आहे . अहलकडे

अस्पृश्यत्व काढू न टाकण्यासाठी बरे च दे शभक्त नानापरीचे उपाय योजण्याचा हवचार करीत आहे त; हकत्येक
श्रुहत-स्मृत्यांतील आधार हु डकून काढीत आहे त; पि हवठोबाचें ह्मििें आहे कीं आधार कसले धुंडीत
बसतां, मजप्रमािें एकदम कामास लागा! हवठोबाचा हा उपदे श ज्यांना शेंकडों वषांपूवी बरोबर पटला, ते

ज्ञानदे वाहद संत ठासून महितात कीं, वेद रुसले शूद्रांशीं! आमहीं धरलें त्याच्या वाशीं!! महिजे श्रुहतस्मृतीचा

बाप जर आमहाकडे आहे तर त्या शास्त्रांच्या डु रकाविीला काय भ्यायाचें? ते व्हां वेदशास्त्रें आमहास अवगत

नाहींत, आमही अज्ञानी, मग आमहांला दे व कसा भेटिार; मोि कसा हमळिार; असें मानून कोिी हातपाय
गाळूं नयेत महिूनच, हवठोबानें कसले ही शास्त्र न हशकले ल्या माळी, हशपी, कुंभार, चांभार, महार वगैरे

जातींच्या लोकांना उपदे श करून, त्यांना दे व आहि मोि यांतलें ममप सांहगतलें . अशा तऱ्हे चें यज्ञकुंड, तशा
तऱ्हे चें मंत्र आहि इतके जप, असें केलें हक, दे व आपिास मोि दे िारच, असली हशकवि हवठोबाची नाहीं.

नाहीं दे वापाशी मोिाचें गाठोळें । आिुहन हनराळें द्ावें हातीं ॥ महिजे अमुक इतक्या वाऱ्या केल्या, हकवा
अमुक इतके जिांच्या गळ्यांत माळा अडकहवल्या, हकवा अमुक इतके सप्ताह केले महिजे आपि दे वाचे

धनको झालों अशी याची समजूत हदसते . पि हा सगळा भ्रम आहे . पुण्य महिा, मोि महिा, दे व महिा,
परमाथाचें जें काय फळ आहे , तें आपल्या शुद्ध मनाचेंच फळ आहे . आपि आपलें मन जर शुद्ध व सत्यहप्रय
बनवूं तरच आपि मोिास महिा हकवा ईश्वराच्या कृपेस महिा, पात्र होऊं. मन करारे प्रसन्न । सवप हसद्धीचें

कारि । मोि आहि बंधन । सुख-समाधान इच्छा ते ॥ असें हवठोबाचे परमभक्त श्रीतुकाराम महाराजच
महितात! सारांश काय कीं, तुमही जर हवठोबाचे भक्त आहांत, तर हवठोबाच्या हशकविीप्रमािें वागा!

सध्यां तुमचा चालूं असले ला वतपनक्रम पाहहला, तर तो हवठोबाच्या हशकविीहवरुद्ध आहे असें

मोठ्या कष्टानें महिावें लागतें. नामदे व, जनाबाई, गोरा कुंभार वगैरे संतांच्या कथांवरून काय हनष्ट्पन्न होतें,
हें मी मघां सांहगतलें च आहे ! हनराश होऊं नका, उद्ोग करा, एकमे कांस साहायाय करा, हवनाकारि
कोिावरही आपल्या पोटाचा बोजा टाकंू नका! अशी हवठोरायाची हशकवि आहे . पि आतां पहावें तों तुमचा

सवपच क्रम उलट! जनाबाईसाठी हवठोबा प्रत्यि दळायास बसला ना? हवठोबा आपिा सवांहू न श्रेष्ठ ना?
आपिा सवांहू न ज्ञाता ना? आपिा सवांचा पोशींदा ना? मग तो जर भक्तासाठी, दळण्याभरडण्याचें काम

करण्यास लाजत नाहीं, तर मग शेंकडों हशष्ट्यांना बरोबर घेऊन हफरिाऱ्या बोवांनीं, आयत्या हपठाची कां
आशा करावी? आतांच्या बोवांना तर स्वतःसाठीं दे खील दळायाची लाज वाटतें! मग हशष्ट्यासाठीं हे काय

दळिार? ज्याचे काम अडे ल त्याच्याकडे हवठोबा धांवत जात असे ; आहि आतां हे बुवा आले महिजे

सगळ्यांचे काम अडू न पडतें! चोख्याची अंबील, सावंताची भाजी, वगैरे वाटे ल तसें खाण्यास हवठोबास
ब्रह्मानंद वाटायाचा; पि आतांच्या बावांना जर गोडगोड चमचमीत खायास न हमळालें तर बुवाजी अगदीं

गरम होऊन जातात! त्यांची मजी खप्पा होते , तें गांवच्या लोकांवर रुसतात; रागारागानें पुढच्या गांवीं
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हनघून जायाला पहातात; मग लोक तांग्याच्यापुढें आडवें जातात, कोिी त्यांच्या पाया पडतात. कोिी

त्यांना ‘महाराज िमा करा’ अशी हात जोडू न वारंवार हवनविी करतात; ते व्हा कोठे हे जगाच्या
कल्यािासाठीं संत झाले ले बुवा शांत होतात! पहा, तुमहीच आपल्या मनाशी हवचार करा, हवठोबानें असें

कधींतरी केलें होतें काय? सांगा? अमुक एका गांवीं एका बुवास कांहीं अडचिीमुळें हकतपनास उभे रहातां
आलें नाहीं महिून ते थें पटकन हवठोबानें गळ्यात हविा अडकवून बुवाचें काम पार पाडलें , असें कोठें

झाल्याची कथा कशांत आढळते काय? मुळींच नाहीं. कारि हवठोबाची हशकविच अशी आहे कीं, उद्ोग

करा व तो मला अपपि करा महिजे मी तुमहास पावलों समजा? तसेंच आताचे बुवा बरोबर शे-दोनशें
लोकांची टोळी घेऊन, दर गांव दर मुक्काम करीत करीत, पंढरपूर, आळं दी, दे हू वगैरे हठकािी वाऱ्या करीत
हफरतात! आहि बरोबरच्या सवप लोकांस आमटीभात चारीत सुटतात! यांत हवठोबाचें कोितें नांव राखलें

जातें! तुमहीच हवचार करा, हवठोबा महिजे कांहीं साधाभोळा, दीनदु बळा पुरुष होता असें नाहीं, तो चांगला
सवप ज्ञानाचा ज्ञानदे व, सवप पुरुषांचा परमपुरुष त्याला श्रीरुक्मीिीच्या सहवासानें संसारी जनाच्या

सुखदु ःखांची पूिप जािीव आहे . असें असून त्यानें कधीं भोंवताली हजार बाराशे हशष्ट्य जमवून या गांवच्या
त्या गांवला आमटीभाताच्या वाऱ्या केल्या नाहीत. कारि अशाप्रकारें लोकांस आयतें खाण्याची चटक
लाविें चांगलें नाहीं हें हवठोबास पक्के ठाऊक होतें. श्रम करा धंदा करा, मग तो धंदा हकतीही िुल्लक दजाचा

असो, पि प्रामाहिकपिें करून उदरहनवाह करा. दु सऱ्यावर भार घालू न जगू नका! हभिापात्र अवलं बिें,
जळो हजिें लाहजरवािें । असे बनू नका! नामदे व, गोरा, सांवता वगैरे संतांच्या वेळी असेच मे हनती वारकरी
होते . ते आतांच्या वारकऱ्यांप्रमािे गांवोगांव आमटीभात खाण्यासाठी हफरत नव्हते! खरोखर
आताुंचे वारकरी
हवठोबाची हशकवि सोडू न वागत आहे त आहि याला कारि सध्यांचे बुवाच होत! अहलकडे

वारकऱ्यांचा व बुवांचा कायपक्रम पाहहला तर तो हवठोबाच्या वतपनाच्या अगदीं हवरुद्ध हदसतो! आतांपयंत
एकाही बुवानें हकवा वारकऱ्यानें चोखोबाचीं ढोरें ओढण्याचें राहो, पि सांवतोबाची शेतें खु रपण्याचें दे खील

काम केलें नाहीं. जगाच्या उपयोगी पडिें याचेंच नांव संतपि आहे . मग तुमहीच हवचार करा कीं, सध्यां
एकेका बुवामागें वारकरी लोकांची जी टोळी असते , ती परोपकाराचें काय काम करीत असते ? कांहीं एक
करीत नसते . हवठोबानें जीं अनेक कामें केलीं त्यांपैकी एक तरी हे आज करतात काय? तुमही महिाल
हवठोबा हा दे व होता; त्याचें सामर्थ्यप मोठें आहे ; आमही पामरांनीं त्याची बरोबरी काय करावी! पि नाही. हा

तुमचा समज चुकीचा तर आहे च आहे , पि हवठोबाचा अपमान करिाराही आहे . बारा गांव अस्ट्ग्न हगळिें ,
हकवा वृकासुराला ठार मारिें असलीं अचाट कामें हवठोबानें केलीं नाहीत. त्यानें अगदीं साधीं, अगदीं सोपीं

तुमहा आमहास सहज करता येण्यासारखीं, नेहमीच्या व्यवहारांतली कामें केली!!! दळिें, हचखल तुडहविें,
ढोरें ओढिें, पािी भरिें, कापड हवििें, खु रपिें ही कामें काय अचाट शक्तींची आहे त? नाहीत! मग तुमहीच
हवचार करा, बुवा एकादे गांवीं उतरले असतां, ते थें गरीब शेतकरी कोि आहे ; त्यानें शेतांत काय काय पेरलें

आहे ; कपाशी पेरली असल्यास खु रपिीची सोय आहे हक नाहीं? असा तपास करून, गरीब शेतकऱ्याच्या
शेतात जर बुवांच्या शेंदोनशेंच्या टोळीनें तळ हदला, व खु रपिीची एकेकच पाथ लावली तर हां हां महिता

त्याचें सगळें शेत खु रपून हनघेल! दसकी लकडी एकका बोजा, या न्यायानें शेंकडों वारकऱ्यांस हवशेष श्रम न
पडतां हबचाऱ्या एका शेतकऱ्याचें हकती तरी श्रम वांचतील? अद्ाहप हवठोबा हवटे वर उभा राहू न व कमरे वर

हात ठे वन
ू , अठ्ठावीस युगें तुमहां भक्तांकडे मोठ्या उत्कंठे नें पहात आहे ; पि तुमही हकती वस्ताद! अठ्ठावीस
युगांत अठ्ठावीस जिांनीं दे खील हवठोबासारखें साधें काम कोठें ही केलें नाहीं!!! हवठोबा उगाच दे व आहे

महिून तो इतकी युगें तुमची गय करीत आला. तुमहा आमहांसारखा तो जर मनु ष्ट्य असतां, तर चार दहा
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हदवस वाट पाहू न फाडकन् सवांना वारकरी पंथांतून हाकून हदलें असतें. तो महिालाच असतां कीं, टाळाचें

भुसकट पडे पयंत भजन करतां, टाळ्याला हटपरुं लागत नाहीं इतक्या जोरानें माझें नांव घेतां, सात सात
हदवस खडा पहारा करून अभंग महितां,पि मी हशकहवले ल्या अनेक धड्यांपैकीं एकही धडा तुमही हगरहवत
नाही. हीच का तुमची मजवरची खरी भहक्त? एकाद्ा शाळें तलीं मुलें, मास्तरचे भजन करूं लागलीं, मारे

त्याच्या नांवाचा एक सारखा उच्चार करूं लागलीं,त्याच्या गुिाचें स्तोम गाऊं लागलीं, तर तीं मुलें सबंध

जन्मांत तरी सुज्ञ होतील काय? मास्तराचा मान ठे वावा, त्यांचे गुि घ्यावे, त्यांच्या आज्ञा ऐकाव्या, हें सवप
करावें; पि हें केलें महिजे शाळें तलें हशिि झालें असें समजायाचें काय? नाहीं मग तुमही तर सध्यां अशाच

समजु तीनें भजनकीतपन करीत अहां. हवठोबाचें नांव घेऊं नये , त्याचे भजन करूं नये, त्याचे हकतपन करूं
नये, असें मी ह्मित नाहीं. सवप कांहीं करावें; पि एवढें करिें महिजे आत्मयाचा उद्धार नव्हे , हें लिांत ठे वलें

पाहहजे! मास्तरानें घालू न हदले ला धडा हगरहविें हें जसें खऱ्या हवद्ार्थ्याचें खरे कतपव्य असतें, तसें हवठोबानें

घालू न हदले ला धडा खऱ्या हवठ्ठलभक्तानें हगरहविें हें च त्याचें कतपव्यकमप नाहीं काय? माझे बंधुनो, माझें

बोलिें तुमहांपैकीं कोिा कोिास फार कडू वाटत असेल, पि मला िमा करा, मला जें बरें वाटलें तें मी
बोललों आहे . खरोखर सध्यां तुमहा वारकऱ्यांची हशस्त हबघडली आहे ! सवपच वारकरी वाईट असतील असें
मी महित नाहीं. कांहीं चांगले असायाचेच पि आज डोळायांपुढें चांगल्यापेिां वाईटच फार फार हदसून

येतात! आपल्या मनास हवचारा, बुवांच्या टोळींत असिाऱ्या वारकऱ्यांतून मे हनती, संसारदि असें हकतीसे

हनघतील? ऐदी, कामचुकार, बायका पोरास कंटाळले ले , असेच बहु तेक असतात! नवऱ्यास सोडू न
हनघाले ल्या हकवा नवऱ्यानें सोडू न हदले ल्या, अशा बायांचा भरिाही बराच असतो! इतकें असूनही यांच्यावर

ज्याची हु कमत चालायाची ते बुवा तरी धड असतात काय? आतां एकादे बुवा चांगले असतील; पि पुष्ट्कळ
बुवा नुसते बुवाच असतात! त्यांना गोड गोड खायाला, नरम नरम हनजायाला, भाहवक बाया पाय

रगडायाला, महाराज महाराज महिवून घ्यायाला पाहहजे! अमुक बुवांच्या हदडींत चारशें टाळकरी आहे त,

तर आपल्या हदडींत पांचशें जमले पाहहजेत अशी यांची चढाओढ! अमुक बुवांचे हशष्ट्य , अमुक भागांत फार
आहे त, तर आपले ही हशष्ट्य ते थें फार झाले पाहहजेत अशी यांची चुरस! यामुळें जो तो बुवा प्रत्येक
गांवांत,कोिाच्या तरी गळ्यांत माळ आडकहवण्यास पहातो! एकदां एकाच्या गळ्यांत माळ पडली हक मग
तो बुवाचा हक्काचा वारू झालाच!

माळे चा कळवा
त्याला अशा प्रकारें घातला गेला, महिजे मग बुवास आपली पडशी आपल्या पाठीवर मुळींच

वागवावी लागत नाहीं. जेथें हकतपन करावें । ते थें अन्न न सेवावें ॥ असा हनधार करिारांच्याच पंथांत आतां,
हकतपनानंतर गोड गोड अन्नावर हात मारण्याचा जिू काय बुवांना

णकतथनोक्त अणधकारच
पोंचतो!! आतां आपल्या या (अध्यि) बुवासारखे जे कोिी असतील त्यांची गोष्ट सोडू न द्ा! त्यांना

ही हवधानें लागूं पडत नाहींत; पि असलीं मािसें फारच थोडी!

[पुितांबे वये १३-९-२५ रोजी भरले ल्या सभेंत, महार,मराठे वगैरे सवप जाती एक करून लोकांस,

बाटहवले जािार आहे , महिून कांही वारकरी सांप्रदायांच्या लोकांनी खोटी बातमी उठहवली होती व सभेत

थोडासा गोंधळही उडहवण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्यावेळी अध्यि या नात्याने रा. सा. पाटील यांनीं
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समारोप करताना केले ल्या भाषिांतील सारांश.] आज या सभेंत आह्मी सवप शेतकरी लोकांस महाराच्या

पंक्तीस बसवून बाटवून टाकिार आहों, अशी एक कंडी कांहीं सोंवळ्या भक्तांनीं हपकहवल्याचें समजतें!!!
पि आजची सभा फक्त कांहीं पुढाऱ्यांचें अहभनंदन करण्यासाठीं भरले ली आहे ; हहच्यांत दु सऱ्या अवांतर
हवषयांचा उहापोह करण्याचे मुळीच कारि नाहीं, हें आतांपयंतच्या भाषिांवरून श्रोत्यांस समजलें च असेल.
आमही महिजे बाटगे-नास्ट्स्तक, अशी आमच्या हनदकाची समजु त आहे . पि ती अगदींच खोटी आहे . आमचा
धमप कांही वेगळा नाही. साधुसंतांनीं चोखाळले ला मागप हाच आमचा धमप आहे . थोडक्यांत माझ्या संबंधाने
सांगायचें ह्मिजे

मी णवठ्ठलभक्त आहे
माझें हें हवधान ऐकून पुष्ट्कळांस नवल वाटत असेल! कोिी महिेल ही हनव्वळ थाप आहे ! ही हनव्वळ

खोटी भहक्त आहे . कारि हे जर खरे खरे हवठ्ठलभक्त असते , तर यांच्या गालांवर वैष्ट्िवी मुद्रा हदसल्या
असत्या!

अगदी रास्त शंका आहे . खरोखरच मी कधींहीं मुद्रा लावीत नाही. आहि लाविार नाही! हटळा मुद्रा

धारि करिें ही हवठ्ठलभक्तांची खूि आहे यांत शंका नाही. कपाळावर गंध व गालाच्या ढोपरावर मुद्रा
ठोकल्या महिजे तो मग हवठ्ठलाचा हशक्का मारले ला भक्त झाला असें हनःसंशय ठरतें! पि येवढा मोठा भक्त

होण्यास मी पात्र नाहीं; आहि महिूनच मी मुद्रा लावीत नाहीं. यावर कोिी महिेल, जर तुमही अशा मुद्रांहकत

भक्तीस पात्र नाहींत, तर तुमही हवठ्ठलभक्त बनण्यासही पात्र नाहींत,पि ही पात्रते ची मीमांसा मला हबनचुक
हदसत नाहीं कारि धमांत मागासले ल्या लोकांस, सन्मागास लावावें महिून साधुसंतांनीं जे नवीन मत

प्रचहलत केलें , ज्या नवीन मतानें यज्ञयाग बंद पाडू न, हवठ्ठलदे वास चोखोबाची अंबील पाजली, ज्या नवीन
मतानें जपातपास लाथ मारून हवठ्ठलास गोऱ्या कुंभाराचा हचखल तुडहवण्यास लावलें , ज्या नवीन मतानें

विपश्रेष्ठत्वाचा हपजरा फोडू न, चोख्याचीं ढोंरें ओढण्यास हवठ्ठलास मुक्त केलें , त्या दे वाचा, त्या पंथाचा, त्या
मताचा मी अनु यायी आहे ! पि मी मुद्रा लावीत नाहीं. मुद्रा लाविें महिजे हवठ्ठलभक्तीचा पूिप ठसा मुखांवर

उमटवून घेिें होय. हवठ्ठलानें चोख्याची ढोंरें ओढली. ते व्हां मी जर कपाळावर मुद्रा-हशक्का-मोतपब मारले ला
भक्त झालों, तर मलाही हवठोबाप्रमािें जन्मांत येऊन कुठलें तरी ढोर ओढलें पाहहजे! नाहीतर हवठोबा

माझ्या मुद्रेकडे पाहू न हांसेल. महारही मजकडे पाहू न हांसतील; मला नकल्या भक्त महितील! ते व्हां,
हवठोबाप्रमािें ढोंरें ओढण्याचा प्रसंग मजवर येऊं नये महिून मी मुद्रा लावीत नाही! कारि आयत्या वेळीं

एखादा चोखा कुठे ढोंरें ओढण्याच्या संकटांत अडकून पडला, तर मला ते थें या मुद्रांमुळें धावून जािे भाग
पडे ल! याचप्रमािें मी गळ्यांत तुळशीची माळही घालीत नाहीं याचें कारिही असेंच आहे . तुळशीपत्र,
कशावरही ठे वा, त्या वस्तूवरची सत्ता मग उडते! ते व्हां दे हावर तुळशीपत्र-माळ ठे वावी तर घरच्या कुटु ं बाची

काय अवस्था होिार? तोंडावर मुद्रा ठोकून, गळ्यांत माळा आडकवून, दे ह सवपस्वी हवठ्ठल चरिीं वाहू न

टाकिारे बुवा, हशष्ट्य हशष्ट्यिींच्या हातांनीं, सवांग चेपून घेतात, हें चांगलें नाही; असला आरोप मजवर येऊ
नये महिून मी माळ घातली नाही!

आज जर एकेका बुवास पांडुरंगापुढें खेचून हवचारलें कीं, अहो हटळामाळा करिारे बुवांनो, तुमही

जर खरे खुरे हवठ्ठलभक्त अहांत, तर हवठ्ठलानें केले ल्या अनेक उपयोगी कामांपैकीं हकती कामें तुमही केलीं?
हकती चोख्याचीं ढोरें ओढली? हकती कुंभाराचा हचखल तुडहवला? हकती सांवताचे मळे खु रपले ? हकती

कसायांचें मांस हवकलें ? हकती जनाबाईचें दळि दळलें ? हकती सेना न्हाव्याच्या हजामती केल्या?
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कोित्याही भक्तास काम करण्याची अडचि पडू ं नये महिून, हवठोबानें मुद्दाम अशीं अनेक कामें करण्याचे

धडे घालू न हदले ! पि यांतला एकही धडा एकाही बुवानें आतांपयंत हगरहवला असेल तर हवठोबाचीच
शपथ!!

उच्चनीच, श्रेष्ठकहनष्ठ असलीं भ्रामक तत्वें झुगारून दे ऊन, प्रत्येकास आपल्या कतपबगारीप्रमािें,

समाजांत पुढें येण्यास वाव हमळावा, असें हवठ्ठलाचे सांगिें असतां; आहि त्याचप्रमािें आमही समाजांतील

हवषमता काढण्याचा प्रयत्न करीत असता; आमहा हवरुद्ध वारकरीपंथाच्या चोखोबाची अंबील हपिाऱ्या
हवठोबाच्या अनु यायांनीं कांगावा करावा ही केवढी बेशरमे ची गोष्ट आहे बरें ?

यावर कांहीं शहाण्याचा असा आरोप येईल कीं, कोठें हवठोबा, आहि कोठें आमही मानव! दे व सवप

समथप आहे ; त्याला वाटे ल तें करतां येिें शक्य आहे . आमहीं त्याची बरोबरी कशी करिार? अथा्
हवठ्ठलाप्रमािें आमहास वागतां येिें शक्य नाहीं. परंतु हें महििें चुकारपिाचें आहे . हवठ्ठलानें पूवप अवतारांत
सोळा हजार बायका वागहवल्या तशा तुमहास वागहवता येिार नाहींत हें मी मान्य करतों! आहि हततक्या

तुमही वागवूह
ं ी नयेत! पि गममत ही कीं, बायका करण्याच्या बाबींत मात्र हवठोबाच्या मागोमाग धांव
ठोकिारे हवठ्ठलभक्त पुष्ट्कळ हनघतील! त्यावेळी मात्र हवठ्ठलाच्या सामर्थ्याशीं बरोबरी कशी करावी महिून
कोिीही शंका घेत नाहीं! महिजे हवठ्ठलास एकच बायको आहे तेव्हां आपि हवठ्ठलापेिां अहधक बायका

करण्याचें सामर्थ्यप कशास दाखवावें अशी कोिीही शंका घेत नाहीं. हवठ्ठलानें गोऱ्या कुंभाराचा हचखल

तुडहवला हें काम काय फार मोठ्या सामर्थ्याचें आहे ! तें करण्यास अंगीं दे वपिाच पाहहजे? कोित्याही
बुवास तें करता येिार नाही? हवठ्ठलानें जी अचाट कामें केलीं तीं तुमही नका करूं, पि सांवता माळ्याचें
शेत खु रपूं लागिें काय मोठे दे वी शक्तीचें काम आहे ? चोख्याची अंबील पाहहजे तर नका हपऊं! ती हपण्याचें

काम तुमच्या हवठ्ठलास दररोज करूं द्ा! चोख्याच्या अंहबलीनें हवठ्ठलाचा गळा गच्च भरूं द्ा! तुमही मात्र त्या

हवठ्ठलाच्या नावानें घसा फोडला महिजे पुरें पि चोख्याच्या अंगाला स्पशप केल्यानें तुमहां हवठ्ठल भक्तास

हवटाळ व्हावा ही मूखपपिाची गोष्ट नव्हे काय? खरोखर जे हवठ्ठलाचे खरेखुरे भक्त आहे त, ज्यांनीं हवठ्ठलाच्या
हशकविीप्रमािें दे हावर तुळशीपत्र (माळ) ठे वलें आहे ; त्यांनीं अस्पृश्यलोकांहवषयीं हतरस्कार दशपहविें

अधमपिाचेंच होय! ते हवठ्ठलाचे भक्तच नव्हे त! हवठ्ठलास व त्याच्या तत्वास पायाखालीं तुडवून वर भजन
करिारे हे बुवा भक्तीमागाचे शत्रुच होत? त्यांना हवठ्ठलाचा भक्त महिून घेण्याचा हतळमात्र अहधकार नाहीं.
*

*

*

धमप सुधारण्याचा ज्यांनीं प्रयत्न केला आहे , त्या प्रत्येक व्यक्ती-भक्तांवर दे वता-हनदे चा आरोप

आले ला आहे ! आज पुण्यास ज्या गिेशोत्सवाचें स्तोम माजलें आहे . त्या गिेशाची भहक्त करिे मूखपपिाचें

आहे , असे महाभगवदभक्त तुकाराम महाराज महितात! त्यांनी गिेशाची खडसून हनदा केली आहे , ‘गिोबा
अकराळ हवकराळ । लाडू मोदकांचा काळ ।’ असें ते आपल्या अंभग वािीत महित आहे त! याचप्रमािें कबीर,

नानक, नामदे व, ज्ञानदे व यांनीं दे वांची हनदा केली आहे ! मग हे सगळे धमपद्रोही हिस्तीच होते काय? िुद्र
दै वतांच्या भजनीं लागून, लोक सत्याला पारखे होत आहे त, त्यांना सन्मागावर आिण्यासाठींच साधु
पुरुषांनाही कडक शबदांचा उपयोग करावा लागतो! जे या छं दात पडले त्यांनाच त्यांतल्या अडचिी माहीत.

भागवतधमप तरी कोिता? याचा तुमही हवचार केला काय? भागवतधमाच्या तत्तवांत आहि

सत्यशोधक समाजाच्या तत्तवांत अंतर कोितें याचे तुमही मनन केलें आहे काय? का गळ्यांत नुसती माळ
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घातली हक भागवतधमी बनला! भागवतधमाच्या तत्तवाचा काडीमात्र अभ्यास न करतां नुसत्या माळे वरच

जर भागवतधमी बनतां येत असेल, तर मग या कामास मािसेंच कशाला पाहहजे? कोित्याही पशूच्या
गळ्यांत दे खील माळ घालू न त्याला

ह. भ. प. पुच्छोबुवा
बनहवतां येईल. पि नाहीं भागवत धमाच्या सुंदर तत्तवांचा अभ्यास न करतां, नु सता माळे वर

भरंवसा ठे वन
ू वागिे यांत धमाची हनदा केल्याप्रमािें होत आहे ! नुसता हटळामाळा करिें हें भागवतधमाचे
ध्येय नाहीं. नु सती एकादशी करून भगर राताळीं खािें हें भागवतधमाचें ध्येय नाहीं. नुसत्या वाऱ्या करिें हें

भागवतधमाचें ध्येय नाहीं. नु सतें हकतपन करिें हें भागवतधमाचें ध्येय नाहीं, नु सत्या टाळ्या हपटिें हें

भागवतधमाचें ध्येय नाहीं. नुसतें हवठ्ठल हवठ्ठल करिें हें भागवतधमाचें ध्येय नाहीं. तर धमाच्या नांवाखाली

‘आडरानी’ बहकले ल्या जनास सन्मागावर आििें हें च भागवतधमाचें ध्येय आहे . ‘भेदाभेद अमंगळ’ फेकून
दे ऊन महारासही आपल्या बरोबरीस घेिें हें भागवतधमाच्या दे वाचें महिजे चोख्या महाराची अंबील

हपिाऱ्या हवठोबाचें ध्येय होय. वेताळफेताळाचीं तोंडें काळीं करून, तशा अनेक दे वतांस पालथें घालिें हें

भागवतधमाचें ध्येय आहे . महिजे जाहतभेद मोडिें आहि चोखामे ळा ब्राह्मि, नरहरी ब्राह्मि, सज्जन कसाई
ब्राह्मि, सांवता माळी ब्राह्मि, अशाप्रकारें गुिास मान दे िें हें भागवतधमाचें ध्येय आहे . अनेक दे व सोडू न
एकाच दे वाच्या ठायीं भाव ठे विें हें भागवतधमाचें ध्येय आहे .

यावरून भागवतधमी महिवून घेण्यांत केवढी मोठी जबाबदारी आहे बरें ? एकादशीला गोडशी

राताळी आहि शेंगदािें खाण्यासारखा भागवतधमप खुसखु शीत सोपा नाही. राताळी, शेंगदािें यांच्या

भििानें जर भागवतधमप साधता, तर राताळांत जन्मिारे हकडे आहि शेंगदाण्यास लागिाऱ्या आळ्या, ही
कोित्याही भगवदभक्तापेिां श्रेष्ठच ठरतील. पि नाहीं. भागवतधमाचा अनुयायी महिहविारा
कतासुधारकच
असला पाहहजे. त्याच्या अंगांत ‘यारे यारे लहान थोर याहत भलत्या नारीनर’ अशी आरोळी दे ण्याची

धमक पाहहजे! तरच तो भागवतधमी! एरव्ही तो कृमीच.

याप्रमािें भागवतधमाच्या तत्तवांचा रोख पाहहल्यास, तो सत्यशोधकांच्या चळवळींहू न वेगळा आहे ,

असा कोिता शहािा भागवतधमी छातीला हात लावून महिेल?

वास्तहवक पाहहलें तर भागवतधमाचा इहतहास लाखांत एकाही माळकऱ्यास माहीत नाहीं!

भागवतधमप वेदांत नाहीं, वेदांच्या धमाहू न तो अगदीं वेगळा आहे . महिजे भागवतधमप वेदबाह्य आहे ,
वेदांतील पशुयागास कंटाळले ल्या जैनबौद्ध मताच्या हखचडीचा हा धमप बनला आहे . सारांश , भागवतधमप
पक्का सुधारकांचा पंथ आहे ,सोवळें ओवळें फेकून गोपालकाला करिारांचा धमप आहे . आहि महिून
भागवतधमाचा अहभमान बाळगिारास आमही हवचारतों कीं, तुमही आपल्या धमाची तत्तवें नीट पहा.

सांगायाचा हे तु एवढाच कीं, वारकरी मंडळानें आपलें धोरि बदललें पाहहजे, हवठोबानें सांहगतलें तें

लिांत-नव्हे कृतींत–आिले पाहहजे. महिून मी तुमहांस पुनः एकदा आठवि करून दे तों कीं, हवठोबाची
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हशकवि आळसांत आहि हनरथपक बाबींत वेळ घालहवण्यास सांगिारी नाहीं. प्रत्येक मािसानें दे वाचें नांव

घेऊन कांहींना कांहीं उद्ोग करावा हें च हवठोबाचें सांगिें -नव्हे हवठोबानें स्वतः तसें वागून दाखहवलें आहे .
नामदे व, सांवता, गोरा, सज्जन वगैरे जे त्याचे परमभक्त होते , ते कोित्याही बुवाच्या हदडींतले प्यादे नव्हते!
ते खरे भक्त होते; खरें पाहहलें तर त्यांना श्रम करण्याचें कांहींएक कारि नव्हतें; कारि सवप
धनाुंचा धनी व सवथ दानाुंचा दाता
तो हवठोबा त्यांचा सांगाती होता. पि एकाही भक्तास मोहरांचा हांडा हकवा एकादी जहागीर

हवठोबानें हदली नाही! हवठोबास काय कमी होतें? हवठोबाने मनांत आिलें असतें तर कृष्ट्िानें सुदामयास

हदल्याप्रमािें त्यानेंही सेना न्हाव्यास सोन्याची नगरी हदली असती; पि असें करिें आपल्या हशकविीच्या
उलट आहे अशी त्याची पूिप खात्री असल्यामुळें, त्यानें आपल्या भक्तास फुकटच्या धनाची कधींही आशा

लागू हदली नाहीं. आहि महिूनच हवठोबानें स्वतः कंबर बांधून भक्तांची कामें वेळोवेळी स्वतः करून

दाखहवली! हीनदीन, हनराहश्रत, असहायाय अशा लोकांस मदत करावी, त्यांच्या उपयोगीं पडावें, त्यांच्या
दु ःखांत वाटे करी व्हावें; श्रम करावें, आयतें खाऊं नये, अशीच

णवठोबाची णशकवि
आहे . महिा हवठ्ठल! हवठ्ठल!! हवठ्ठल!!!
———

अनु क्रमणिका

िढिाशास्त्री परान्ने
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िढिाशास्त्री परान्ने
यांचे
वैकुंठाहू न मृत्यूलोकीं पुनरागमन
प्रकरि १ ले
पूवपवृत्त
सोळासहस्त्र गोपींचे हप्रयकर वैकुंठपती शेषशयायेवर पहु डले असतां, गरुडाने ललकारी दे ऊन, एक

ब्राह्मि दशपनास आल्याचें त्यांना हनवेदन केलें . श्रीहवष्ट्िूने थोडीशी चौकशी करून, त्यास आंत घेऊन

येण्यास दु तास सांहगतले . आज्ञेप्रमािे वैकुंठवाशी ढढढाशास्त्री मंदीरांत येतांच साष्टांग प्रहिपात करून,
श्रीहवष्ट्िूस हवनंती करते झाले –

हे कमललोचना कमलापती कमलासनजनका! मी मृत्युलोकाहू न स्वगी ये ऊन आज शंभर वषे

झालीं. ज्यावेळीं मला यमदूतांनीं स्वगी रवाना केलें ; त्यावेळीं मी शालीग्रामाची पूजा एकाग्रहचत्तानें करीत
होतो. माझी ती दृढहनष्ठा पाहू न, यमदू त महिाले , ‘हे शालीग्रामभक्त, तुला आतां स्वगाचें हनमंत्रि आलें आहे

तरी हा सगळा खेळ बंद करून प्रयािास लवकर हसद्ध हो.’ हें त्यांचें भाषि ऐकून माझ्या अंगास डबडबून
घाम आला व मी थरथर कांपूं लागलों. परंतु त्या दयाळू यमदू तांनीं अभय वचन दे ऊन अगदीं हनियपूवपक

शपथेवर असें सांहगतलें कीं, ‘तुझ्या एकहनष्ठ शालीग्रामभक्तीचा मोबदला महिून तुला शंभर वषांनीं परत

तुझ्या आवडत्या नगरींत आिून सोडू ं . आतां या गोष्टीला शंभर वषे झालीं आहे त. तरी हे वैकुंठपते , मला
एकवार मृत्युलोकीची सफर करून येण्यास परवानगी द्ावी.’

याप्रमािे ढढढाशास्त्री परान्ने यांनीं श्रीहवष्ट्िूची स्तुती केल्यावर, तो घनःशाम सांवळा बोलता झाला

:– ‘हे मस्ट्त्प्रयभक्त! तुझ्या भाषिाचा सारांश मी समजलों. परंतु तुझी ही आशा आमच्या येथील हनयमाहवरुद्ध

आहे . आज जर मी तुझ्या इच्छे प्रमािें तुला खालीं भूलोकीं जाण्याची परवानगी हदली, तर माझ्या या
मंदीरांत इतकी कांहीं गदी होईल कीं, मला असें शेषावर पडू न राहण्याचीसुद्धा पंचाईत पडे ल! ते व्हा तुला
भूलोकीं कसें पाठवावें या दारुि हववंचनेंत मी पडलों आहें ! बरें न पाठवावें तर मीच दू ताकरवी तुला वचन

हदलें आहे ! असो. आतां हनयमाहवरुद्ध जाऊन मी तुला खालीं जाण्याची परवानगी दे तों; परंतु हतची मुदत
फक्त एक सवंत्सरपयंतच! पुनः तुला येथें आलें च पाहहजे!

इतकें बोलू न, श्रीहवष्ट्िूनें गरुडास बरोबर दे ऊन परान्ने यांस इंद्राकडे रवाना केलें , व येत्या शुद्ध

प्रहतपदे स ढढढाशास्त्री यांस भूलोकीं, पुण्य नगरींत रात्रौ बारा वाजतां सोडू न दे ण्याहवषयींची आज्ञा इंद्रास
हनवेदन कर, असें श्रीहवष्ट्िन
ू ें गरुडास बजावून सांहगतलें . त्याप्रमािें गरुडानें ताबडतोब परान्ने यांस इंद्राच्या

कचेरींत नेलें. इंद्रमहाराज शचीच्या महलांत स्वस्थ-बसले होते . गरुडानें नम्रतापूवपक पुढें जाऊन इंद्रास
सवप वतपमान श्रुत केलें व तो हनघून गेला. नतंर इंद्रमहाराज परान्ने यांस वदते झाले :–
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‘अहो परान्नेशास्त्री, तुमहास भूलोकीं जावयाचें आहे ? तुमचें भाग्य फारच मोठें महिून तुमहांस

भगवंतानें खाली जाण्याची परवानगी हदली! ठीक आहे . आज रात्रौ बारा वाजतां, तुमहास पुण्याच्या

दगडीपुलावर आमचा वैमाहनक (हवमान हांकिारा) नेऊन सोडील. प्रवास फारच दू रचा आहे , तरी हें समोर
हदसत असले ल्या हवमानांत आतांच बसून हनघाले पाहहजे!’

इतकें बोलू न इंद्रानें वैमाहनकांस हांक मारली व परान्नेशास्त्रीस कोठे व केव्हां उतरावयाचें तें त्यास

सांहगतलें . वैमाहनक तत्ििींच परान्ने यास घेऊन भूलोकीं हनघाला.
———

अनु क्रमणिका

प्रकरि २ रे
दगडी पू ल
रात्रीचा बाराचा सुमार! आकाशात चंद्र ऐन मध्यभागी चकाकत होता. चोहोंकडे शांत-शांतता

पसरली होती. नदीचें पािीच काय तें खळखळ वाजत होतें! क्वहचत कुत्रीं मधून मधून दीघपस्वर काढू न
भुक
ं त होतीं. इतक्यात आकाशांतून एक मोठा चकचकीत पांढरा गोळा खालीं उतरू लागला! जिो दु सरा

चंद्रच खालीं उतरत आहे ! तो गोळा दगडी पुलाच्या मध्यभागीं उतरला. त्यांतून एक मनु ष्ट्य बाहे र पडला.

आहि तो पुनः भरकन् वर उडाला! गोळा महिजे हवमान. आहि मनु ष्ट्य महिजे ढढढाशास्त्री हें वाचकांच्या
लिांत आलें च असेल!

शास्त्री हवमानांतून उतरतांच इकडे हतकडे पाहू ं लागले . मयुहनहसपाहलटीचे हठकहठकािचे हदवे व

एकाद अध्या दु कानांतील भपकेबाज हदव्यांचा प्रकाश वैगरे पाहू न परान्ने फारच चहकत झाले ! कोिीकडे

जावे हें च त्यांना सुचेना! बराच वेळ गेल्यावर, ते शु द्धीवर आल्याप्रमािे होऊन, त्यांनी जुन्या वाड्याकडे
जाण्याचा बेत केला व त्याप्रमािे ढढढाशास्त्री कुंभार वेशीकडं चालूं लागले . त्यांनी कोठें दोन चार पावलें

टाकलीं तोंच मुंबईहू न आले ल्या एका स्पेशल गाडीनें मोठ्यानें हशटी हदली! झालें ! शास्त्री परान्ने इतके

दचकले कीं, त्यांचा झोंक जाऊन ते धपाक्हदशी खाली डोकें वर पाय होंऊन पाण्यांत पडलें ! शास्त्रीला
पोहतां येत होतें. त्यामुळें एक दोन गटांगळ्या खातांच ते पोहू लागले .

इकडे नदींत कांही पडल्याचा आवाज ऐकून एक कुत्रें भुक
ं ू लागलें . तें ऐकून पोलीस ग्याटीवरचे

दोन हशपाई जागे झाले . ते ताबडतोब धांवत पुढें आले . व त्यांपैकीं एकानें तर शास्त्रीच्या मागोमाग उडी
मारून त्यांस धरलें ही.

शास्त्री परान्ने यांच्या मानगुटीस हशपायानें हात लावतांच ते एकदम घाबरून महिाले , ‘अरे तूं

कोि?’ हशपाई उलट महितो, ‘अरे तूं कोि?’ याप्रमािें दोघे परस्परास, सवाल जबाब दे त दे त तीरास
येऊन टे कले ! घाटांच्या पायरीवर उभे रहातांच हशपायानें शास्त्रीचा डावा हात गच्च आंवळू न धरला व तो

बोलूं लागला! ‘हं आटोप, हपळू न घे धोतर, चल चल’ इतक्यांत दु सरा हशपाई पुलावरून धांवतच आला. तो

वरूनच महितो, ‘अरे कारे दगडू , धरले कां बेट्याला? धर चांगला, आि वर बेट्याला! जीव नकोसा झाला

होता, तर लहानपिींच कां मे ला नाही? काय करावं बुवा! काल एकीचीं वाट लावली नाहीं तोंच हा दु सरा
आला जीव द्ायला!’

हशपायाचें हें भाषि ऐकून परान्नेशास्त्रीच्या डोक्यात थोडासा प्रकाश पडला. आपि आत्महत्या

करीत आहोंत असा या दोघा पुरुषांचा समज झाला हें त्यांनीं ताडलें ! पि हे दोघे गृहस्थ कोि? याचा

त्यांना उलगडा होईना! हशपाई ‘चल लवकर ग्याटीवर’ असें महित आहि शास्त्रीबुवा मागें मागें पाहू न ‘मी
येत नाहीं–’ असें महित!

‘तूं ग्याटीवर खु शीनें येत नाहीस का?’ हशपाई महिाला.

अनु क्रमणिका

‘ग्याटी’ महिजे काय? आहि तुमही तरी कोि, आहि मला नेतां तरी कशाला? मी तुमचें केलें तरी

काय? ‘काय हशचा हा त्रास!’ शास्त्री महिाले .
‘तुमही कोठें रहात असतां भटजी?’
‘मी याच गांवी राहात असतों!’
‘हं हं तर चला लवकर.’
‘कुठे .’

‘कुठें हफटे नाहीं. गपचूप चला नाहीं तर उगाच फहजती करून घ्याल. चला लवकर! तुह्माला

ग्याट माहहत नाहीं ना? तीच दाखवतों. चला.’

‘पि तुमही मला नेऊन करिार काय?’
‘तुमचें लोिचें घालिार!’– काय करिार—काय मनु ष्ट्य मगरूर आहे हो. असें महिून हशपायानें

शास्त्रीस चांगलीच गचांडी हदली. शास्त्री लटपट कापूं लागले . व ते तोंडानें श्रीकृष्ट्िाचा सारखा धांवा करू

लागले ! ‘हे द्वारकाधीश यदु पहत धांव धांव! या अज्ञान भक्ताचा अंत पाहू नकोस! तूंच हा मायेचा खेळ मांडला
आहे स! धांव धांव’—

‘अरे ये भटा, चल लौकर. येथें कांहीं दे ऊळ नाहीं.चालतोस कां दे ऊं दहििा!’
एका हशपायानें पुन्हा दु सरी गचांडी हदली व दु सऱ्या हशपायांस तो महिूं लागला-‘कसें हो साहे बखां!

हा कांहीं ऐकत नाही.’

‘हांजी उठाव साले को! पकडो तूम पाव, और मै पकडतां शीर! पकडो जलदी. गद्धा-साला, शराब

हपके बाता करतां है’ इतकें बोलू न दोघे दोहींकडे धरून शास्त्रीस उचलूं लागले . परंतु परान्नेशास्त्री
स्थूलदे हधारी असल्यामुळें ते दोघांना जागचेही हाले नात तरी पि एकानें पाय व दु सऱ्यानें शेंडी धरून

उचलण्याचा प्रयत्न केल्यानें, शास्त्री फारच घाबरले . ‘माझी शेंडी व पाय सोडा! मी आतां येतों’? असें ते

दीनवािीनें महिूं लागलें . हशपायानेंही त्यास उभे राहू ं हदले . शास्त्रीही फारसे आढे वढ
े े न घेतां, हशपाई नेतील
हतकडे हनघाले . एक हशपाई पुढें व एक हशपाई मागें याप्रमािे परान्नेशास्त्री कुंभारवेशीच्या ग्याटीत येऊन

पोहोंचले . कंदीलाचा लख्ख उजेड, हशपायांचा तो काळा पोषाख, कंबरपट्टा, हशटी, टोपी, खोली वगैरे
पाहू न शास्त्री फारच चहकत झाले . भीत भीत हळू च एका कोपऱ्यांत सांहगतल्याप्रमािें ते उभे राहहले .
साहे बखां मोठा फाजील हशपाई! त्यानें आंतून कंदील आिून, तो शास्त्रीच्या तोंडापुढें धरला! आहि डोळे
तािून महिाला.

‘दे खा क्या दगडू जी; कौसी रोती सुरत हदखती है! आजकल बममन शराब हपनेमे बडे हु हशयार हो

गये है!’ इतके बोलू न साहे बखां शास्त्रीस हवचारूं लागला. ‘अहो शास्त्री, आतां तुमही कोित्या पेठेत राहातां?
चालला होतां कुठें ? पाण्यांत कां उडी टाकली?’

अनु क्रमणिका

‘मी सगळें वतपमान आपिास हनवेदन कहरतों, पि प्रथम मला, कोरडें वस्त्र नेसायाला द्ाल तर बरे

होईल’–

‘हं काय हात पाय लांबहवलें पहा! येथें काय आमच्या नाऱ्याच्या मुंजीलाच आला वाटतें ? दगडू

हशपाई अंगावरची ओली वस्त्रें काढतां काढतां डोळे तािून महिाला–
‘अहो तसें नव्हे –
उत्तमस्याहप विपस्य नीचोऽहप गृहमागतः! ।

पूजनीयो यथायोग्य सवपदेवमायोऽहतथीः’ ॥
साहे बखां महितो, ‘अरे ए-ए-ए. हें काय बडबडतोस! येथे कां पुराि सांगतोस वाटतें–’
दगडू महितो– ‘भटजी, आतां तुमही श्लोक महटलाना; त्याचा अथप सांगा पाहू ं .’
साहे बखां महितो– ‘वा, जमलें ! अरे दगडू हें काय तूं करतोस? याला ताबडतोब असाच फौजदार

साहे बाकडे घेऊन जायाचें टाकलें , आहि बसला अथप हन पाथप कहरत,
‘थोडे थांबा हो साहे ब’ हं सांगा पाहू ं अथप शास्त्री,

‘याचा अथप असा आहे कीं, उत्तम अथवा हलकट कसाही पाहु िा घरीं येवो त्याची यथायोग्य पूजा

करावी. कारि तो सवप दे वमय असतो.’

‘ह्य : ह्य : ह्य. : ह्य : असे कांय? तुमची मग पूजा करावयाची राहहली तर. साहे बखां! तुमही पुजारी

होतां कां मी होऊं?’ दगडू महिाला.

ढढढाशास्त्रीनी हशपायाच्या भाषिाचा रोख ओळखला, व ते चटकन दगडू च्या पायां पडू न महिू

लागले , ‘बाबा मी जु नापुरािा मनु ष्ट्य आहे , आतां मला व्यथप छळूं नका!’

ढढढाशास्त्रीच्या या युक्तीनें हशपाई फारच नरम झाले . व ते शास्त्रीस थोडे ममताळु पिानें महिाले –

‘कांहो तुमचें नांव काय?’
‘ढढढाशास्त्री?’

‘इकडे कोठें जात होतां?’
शास्त्रींनीं मनांत हवचार केला आतां खरें सांगन
ू भागिार नाहीं. मग ते हात जोडू न हळू च महिाले –

रस्त्याच्या पेठेंत मी पाहु िा आलों आहे . इकडे चतुःशृग
ं ीवर गेलों होतों. रात्रीं मला बरोबर हदसत

नसल्यामुळें, पाय घसरून नदींत पडलों. आतां माझी एवढीच हवनंती आहे कीं, रात्रीचे रात्र मला येथेंच
हनजूं द्ा. सकाळी उठू न मी माझ्या घरीं जाईन.’

अनु क्रमणिका

शास्त्रीच्या या बोलण्यावरून हशपायांची खात्री झाली कीं हा इसम आत्महत्या करिारा नाहीं. हकवा

कोिी लबाड-उचल्याही नाहीं. अथा् दगडू नें त्यांना एक कोरडें धोतर नेसायास दे ऊन, रात्रीचें रात्र
ग्याटींतच हनजण्याची परवानगी हदली. शास्त्रीसही परम आनंद झाला. ते दगडू ची सारखी स्तुहत करूं
लागले . त्यांनें हदले ले कोरडें धोतर नेसून ते जवळच एका कोपऱ्यांत हनजले . पुढें ते हशपायाशी अहधक

कांहीच बोलले नाहींत न जािो बोलतां बोलतां कमीजास्त आिखीं कांहीं हनघून उगाच त्रास व्हावयाचा!
हशपाई कोि आहे त हें शास्त्रीस माहीत नसल्यामुळें कशी तरीं रात्र टाळण्यासाठीं ते गुपचूप हनजले .
———

अनु क्रमणिका

प्रकरि ३ रे
शुंभर वषे पुण्यात नाही
मोठ्या पहाटे सच त्यांनीं ‘घनःशाम सुंदरा श्रीधरा’ ही भूपाळी महिण्यास आरंभ केला! साहे बखां

हशपाई हांसत हांसत महिाला ‘दगडू जी उठा लवकर! काकड आरतीची वेळ झाली!’

दगडु हशपाई थोडा धार्ममक वृत्तीचा होता. साहे बखांने केले ली थट्टा त्याला आतां पसंत पडलीं

नाहीं. तो थोडा रागावून महिाला ‘अहो, तुमची नाहीं का आरोळ्या दे ण्याची वेळ झाली?’

वाद एवढ्यावरच हमटला कारि साहे बखां शौच्यास हनघून गेला. ढढढाशास्त्रीनेंही भूपाळी पूिप

केलीं. नतंर त्यांनीं दगडु हशपायांचें धोतर त्याचें त्याला हदलें . स्वतःचा मांड, पंच्या नेसून ते नदीवर गेले.
शौच्यमुखमाजपन करून ते शहरांकडे हनघाले . मनांत महिू लागले .

गेल्या शंभर वषांत पुण्यांत सगळ्याच गोष्टीत फारच चमत्काहरक उलटापालट झाली आहे , आतां

आपि चांगले जपून वागलें पाहहजे, रस्त्यांत कोिी खोकले अथवा बोलले कीं, शास्त्री चटकन् मागें वळू न
पहात! त्यांच्या डोळ्यापुढून साहे बखां व दगडू यांच्या ‘मूती’ अजून बाजूस झाल्या नव्हत्या. ते हवचाराच्या
तंद्रींत चालले असतां समोरून येिाऱ्या एका गृहस्थाच्या अंगावर आदळले . हे गृहस्थ प्रहसद्ध प्रो. आगलावे!
हे दोनशें रुपये दरमहाचे कामगार होते . हे गहिताचे प्रोफेसर असल्यामुळें, त्यांचे सवप लि आंकडे

दाखहवण्याकडे हवशेष गढले लें असे. ढढढाशास्त्रीची व त्यांची समोरासमोर अशी गांठभेट होतांच,

रीतीप्रमािें शास्त्रीनीं िमा याचना करण्यासाठी दोन्ही हात कपाळास लावून त्यास नमस्कार केला.
प्रोफेसरसाहे बांनींही मनांत कांही एक न आितां उलट नमस्कार करून ते पुढे जाऊं लागले ; पि शास्त्रींनीं
त्यास ‘अहो थोडे उभे रहा’ प्रोफेसरसाहे बांस उभे राहाण्यास सवड नव्हती परंतु शास्त्रीच्या एकंदर चयेकडे
पहातांच प्रोफेसरसाहे बांस थांबावेसेंच वाटलें . चटकन् मागें वळू न ते महिाले –
‘हे काय महििं आहे ?’

यावर ढढढाशास्त्री, प्रोफेसरसाहे बांच्या पगडीकडे पहात पहात महिाले —

‘आपि कोि आहांत? आपलीं जाहत कोि?’ प्रोफेसरसाहे ब हांसत महिाले ,
‘कोिाची माझी जाहत होय?’

‘मी ब्राह्मि आहे . तुमचं काय महििं आहे ते सांगा लवकर. मला वेळ नाहीं. सहा वाजले च

महिायचे! हं काय महििं–काय आहे ? बोला लौकर! दोन शबदांत सांगा लवकर. आटपा! सहा वाजून

तीन हमहनटें झाली.’ घड्याळाकडे पहात पहात प्रोफेसर महिाले . ढढढाशास्त्री आियानें व भयानें त्यांच्या

तोंडाकडे टकमका पाहू ं लागले . काय बोलूं व काय नाहीं हें च त्यांना सुचेना! त्यांच्या मनांत नानाप्रकारच्या
प्रश्नांची गदी उडालीं. त्यांना ििांत वाटे कीं, प्रोफेसरसाहे बास त्यांच्या लहानशा पगडी संबध
ं ाने माहहती

हवचारावी, तर ििांत वाटे कीं, ते कोित्या जातीचे ब्राह्मि हें हवचारावें; तर पुन्हा वाटें कीं, त्यांनीं हखशांतून

डबीसारखें हटक् हटक् वाजिारें काय काढलें होतें, त्याहवषयीं चौकशी करावी. परंतु इतके प्रश्न सोडवून
घेण्यास वेळ नाहीं असे ढढढाशास्त्रीस पक्के माहीत होतें; तेव्हां त्यांनी ‘पवपतीस ब्राह्मिांचें अन्नसत्र हकती प्रहर
मुक्तद्वार असतें?’ असें हवचारलें ! आगलावे याचें उत्तर दे िार तोंच त्यांचे हमत्र डॉ. बैले एकदम पुढें येऊन
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उभे राहहले ! ‘गुड मॉहनंग हम. आगलावे!’ हा प्रातःकाळचा नमस्कार होऊन दोघेंही एकमे कांस इंग्रजींत
कुशल प्रश्न हवचारूं लागले . डॉ. बैले हे प्रातःकाळची हवा खाण्यासाठीं हनघाले होते. त्यांनीं गळ्यापासून
युरोहपयन पद्धतीचा पोषाख केला होता व वर प्रो. आगलाव्याप्रमािेंच एक रे शमी कोकी ठे वली होती. डॉ.

बैले त्यांचा पोषाख पाहू न ढढढाशास्त्रीचे डोळे अहधकच ताठले !’ हे कोित्या जातीचे?’ हा प्रश्न त्यांच्या
मनांत सारखा घोळूं लागला. प्रो. आगलाव्याच्या पगडीवरून बैलेही ब्राह्मिच असावेत असें मानावें तर

खालीं कलकत्तेकरासारखा पोषाख. बरें खालू न कलकत्तेकर ठरवावें, तर वर ब्राह्मिी पगडी! ते व्हां हे कोि
असा ढढ्ढाशास्त्री कसून हवचार करूं लागले पि त्यांना काहींच हनिपय करतां येईना. ते उगाच वेड्या

हपराप्रमािें दोघांच्या तोंडाकडे पाहू ं लागले . थोडावेळपयंत प्रो. आगलावे व डॉ. बैले यांचा शीतल संवाद
झाल्यावर डॉ. बैले ढढ्ढाशास्त्रीकडे तोंड वळवून प्रो. आगलाव्यास हवचारूं लागले कीं, ‘हें भटजी कोि?’
प्रोफेसर हांसत हांसत महिाले ,’ ‘हे पवपतींच्या अन्नसत्रांतील उमे दवार आहे त, काहो भटजी असंचना?’
‘ढढ्ढाशास्त्री हताश मुद्रेनें महिाले —

‘काय बुवा तुमहाला समजत असेल तें खरं’,
‘बरं पि तुमचं राहण्याचे गांव कोितं?’
‘हें च’,

‘काय पुिें?’
‘होय’

‘अहो हें पुिें शहर?’

‘हो हो हें च पुण्यशहर.’
‘मग तुमहाला पवपतीचं सत्र चालूं हक बंद आहे हें ठाऊक नाहीं काय?’ ‘नाहीं! काय तुमही गांज्या तर

ओढीत नाहीत? तुमच्या एकाही वाक्याचा एकाशी मे ळ बसत नाहीं! खरोखर तुमच्या बोलण्याचा
भागाकार–गुिाकारच केला पाहहजे. त्याहशवाय खरं काय व कोितं हें समजिार नाहीं!’

‘अहो माझं आत्मवृत थोडं ऐकाल तर तुमहांस माझ्या भाषिाचा चमत्कार मुळींच वाटिार नाहीं. मी

गेलीं शंभर वषप पुण्यांत नाहीं.’

‘काय शंभर वषांपासून तुमहीं पुिं सोडलं ?’ प्रो. आगलावे डोळे तािून हांसत हांसत महिाले व डॉ.

बैले यांच्याकडे तोंड करून मोठ्यानें खो खो हांसू लागले , व मोठ्यानें महिाले – ‘डॉक्टरसाहे ब! तुमहाला
वेडावरचे प्रयोग करून पहायला ही मूर्मत बरी आहे असं वाटतं.’

‘जाऊं द्ा हाफ्मयाड–अधा वेडा तर आहे , चला द्ा कांहीं दहििा द्ावयाची असेल तर.’
असें बोलू न डॉक्टर बैले व प्रो. आगलावे यांनी हखशांतून एक एक आिेली ढढ्ढाशास्त्रींच्यापुढें केली.

शास्त्रींनी भीत भीत पुढें हात केला. दोघांनीं दोन आिेल्या हातावर टाकून ते लागलीच पुढें चालते झाले .

शास्त्री तसाच पसरले ला हात ताठ ठे ऊन त्यांच्याकडे आियानें पाहू ं लागले . हातावर टाकले ले नािें आहे हें
त्यांस समजलें ; पि हे हकती हकमतीचें आहे , हें त्यांना समजेना.
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बराच वेळपयंत त्यांनीं आिेल्या अगदीं एकाग्रदृष्टीनें उलर्थ्यापालर्थ्या करून पाहहल्या. त्यावरील

मुखवटा, त्यांचे प्रमािशीर कोने, दोन्हीही अगदीं सारख्या आकाराच्या, त्यांत केसभरही फरक नाही,
इत्यादी प्रकार जों जों त्यांच्या लिांत ठसूं लागले , तों तों ते अहधकाहधक चकीत झाले . हें नािें कोित्या

राजाचें आहे व कोठें तयार होतें. हें ही जािून घेण्याची त्यांना फारच उत्सुकता झाली. पि आपि असेंच

आियपचहकत होऊन बसूं लागलों, तर दोन प्रहरची वेळ टळिार कशी? असें त्यांना स्मरि होतांच, त्यांनीं

त्या दोन्ही आिेल्या पंचपात्रींत टाहकल्या, व ते पुढील मागप चालूं लागले . चालतां चालतां त्यांना एकदम
स्मरि झालें कीं, रास्त्याच्या पेठेंत आपला चुलत बंधू दोंदू शास्त्री परान्ने हा रहात होता. त्याला मुलेंबाळें ही
पुष्ट्कळ होती. मी त्याच्या घरांत चांगला वीस वषे राहहलों होतो. ते व्हां त्याच्या घरांतल्या सवप वस्तूंची मला

पक्की माहहती आहे . मी तें घरही चटकन ओळखीन. आंतला आड, आडांतील कोनाडे , घराच्या खोल्या,
दे वघरांतलें बळद वगैरे सवप मला माहहत आहे . इतक्या खािाखु िा नेमक्या सांहगतल्या तरी त्याची मुलेंबाळें

मला ओळखिार नाहींत? ओळखिार नाहींतच. मला तरी ते ओळखूं येतील कां? छे . मुळींच नाहीं. मग?
पि आतां इतकें कशाला, आतां सगळें समजेल. चला.

———
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प्रकरि ४ थे
सुंध्येची कवायत!
याप्रमािें शास्त्री खाली मान घालू न हवचार करीत झपाट्यानें चालले होते , तो हटण् हटण् हटण् असा

सायकलच्या (पायगाडीच्या) घंटीचा आवाज पाठीमागून त्यांच्या कानीं आला. शास्त्री मागें वळू न पहातात

तों ती भरकन् त्यांच्यापासून पाच-सात हातांच्या अंतरावरून गेलीही! शास्त्री तर अगदींच चकीत होऊन,
सडकेच्या एकाबाजूस गडबडीने वळले व सायकलीकडे मान वांकडी करून पाहू लागले ! इतक्यांत पुनः

एक सायकल तशीच त्या वाटे नें सूं सूं करीत गेली. ती कोठें दू र जाते न जाते , तोंच हतकडू न हवरुद्ध
हदशेनेंही एक तशीच सायकल आली! पि हतजवर स्त्री बसले ली होती. ती झट् हदशी शास्त्री उभे होते त्याच
बोळांतून दु सरीकडे हनघून गेली! आतां तर शास्त्री आियानें वेडेच झाले महिावयास हचता नाही! हे काय

आहे याची त्यांना कल्पनाच होईना! ते स्वतःशी महिूं लागले – “ज्या अथी रस्तानें येिारे जािारे सवप लोक
पायीं पायींच चालत आहे त, व एकाद अधा पुरुष द्वीचक्रीवर बसून पळत आहे त्या अथी हा कांहीं तरी जादू

असला पाहहजे. त्याहशवाय असे हनराधार भ्रमि साधावयाचें नाहीं. मोठें आियप आहे बुवा! त्यांचा झोंक
जाऊन ते खालीं कसे पडत नाहींत? हें गोपाल मुरलीधरा, तुझ्या वैकुंठांतसुद्धां असे चमत्काहरक वाहनं

नाहीं अरे हें हकती वेगवान्! आहि हकती साधं! अगदीं बारीक काड्याकुड्यांचें! याला घोडा नको कीं, बैलं
नको! केवढा चमत्कार!”

याप्रमािें ििभर हवचार करून ढढ्ढाशास्त्री पुनः चालूं लागले . त्यांनीं मनांत पक्का हनधार केला की,

आतां कोिताही चत्मकार हदसो, त्याच्याकडे पहाण्यांत वेळ घालावयाचा नाहीं. पि त्यांचा हा हनधार फार
वेळ हटकला नाहीं. ते कोठें बुधवाराच्या चौकींत फरसखान्याजवळ येतात न येतात तोंच, रे माकेटकडू न
पांच सहा मािसें बसले ली एक मोटार पाँप पाँप करीत आली. शास्त्री सडकेच्या बाजूने चालले होते. खरें

पाहहलें तर त्यांच्या अंगावर हतचा येण्याचा मुळीच संभव नव्हता. पि शास्त्रीस स्वाभाहवकपिें हतचें भय

वाटू न, ते एका हहदू हॉटे लांत हशरले . मोटार हनहमषाधात हनघून गेली; पि शास्त्री मागें वळू न हतच्याकडे , ती
हदसेनाशी होईपयंत पहात होते च? त्यांच्या मनाची स्ट्स्थती नेहमींप्रमािेच आियपचहकत झाली होती. व ते

मनांतले मनांत महिूं लागले , “अहा काय हा अदभुत रथ! स्वगांत इंद्राचा रथ दे खील असा आियंकारक

नाही. त्याला घोडे जुंपावे लागतात! मघा जो दोन चाकी रथ पाहहला होता, त्यावर एकच मनु ष्ट्य घोड्यावर
बसल्याप्रमािे बसतो; परंतु या रथांत पुष्ट्कळ मािसें आनंदानें बसलीं होतीं! पि हशचा हा चालतो कसा?
खरोखर ही कांहीतरीं हसद्धीच असली पाहहजे! पि मागें अशी हसद्धी कोिाही ऋषीस संपादन कहरतां आली

नाही! राम, पांडव, कृष्ट्ि, यांच्याकाळीं आकाशांतून जािारे येिारे रथ–हवमानें होतीं महितात.पि ते

दे वकोटींतले प्रािी त्यांचे रथ इच्छामात्रे करून चालायाचे! त्यांच्यासारखें सामर्थ्यप मृत्युलोकीं व ते ही

कहलयुगांत या मानवप्राण्याच्याठायीं आलें असल्यास मग येथील सगळे लोक दे वच झाले महिावयाचे ”
याप्रमािें शास्त्री दे हभान हवसरून हॉटे लच्या दारांत हवचार करीत उभे होते . हॉटे लच्या मालकांस वाटलें

कीं, कोिा पुराहिक बुवाची स्वारी गुपचूप चहा घेण्यासाठीं आली आहे ; पि गृहस्थ घरून जवळ पैसा वगैरे
घेण्याचें हवसरल्यामुळें हकवा दहििा चहापुरती हमळाली हक नाहीं हे पाहाण्यासाठीं घोटाळू न उभा राहहला

असावा. हॉटे लवाल्याचा हा तकप चुकीचा होता. हॉटे लवाला शास्त्रीजवळ येऊन त्यांस त्यांच्या हचते चें कारि
हवचारिार तोच त्याची दृष्टी पंचपात्रीतील आंिेल्याकडे गेलीं. व त्याला, त्याचा तकप चुकीचा होता हे कळू न

आलें . मग त्याला वाटलें की, शास्त्री थोडे थोडे सोंवळें हदसतात, ते व्हां ते या बाराभाईंत बसावयास बचकत
असतील; त्यांना थोडी अडोशाची जागा पाहहजे असेल! असा हवचार करून हॉटे लवाला शास्त्रीस अहत
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नम्रतेनें महिाला, “गुरुजी या असे इकडे हतथें उभें कां?’ शास्त्री एकदम दचकून मागें वळू न पहातात तों एक
गृहस्थ आपला हात धरून एकीकडे बसण्याहवषयीं आग्रह करीत असल्याचें त्यांना कळू न आलें !

आपली ज्याच्याशीं थोडीही ओळख नाहीं, असा एक अनोळखी मनु ष्ट्य आपिास, मोठ्या आदरानें

हात धरून, घरांत नेत आहे से पाहू न शास्त्रीस फारच नवल वाटे लें. इतका वेळपयंत त्यांनीं शेंकडों मािसांस

पाहहलें पि एकानेंही त्यांस असें प्रेमानें जवळ घेतलें नाहीं. हॉटे लवाल्यानें त्यांना एकाबाजूस खुचीवर नेऊन
बसहवले . प्रथम तर ते वर बसेनात, खालींच बसतो महित; पि बळें च वर बसहवलें , हॉटे लवाला ते थून मग
दु सऱ्या एका ग्राहकाकडे गेला. शास्त्री खु चीवर बसल्याबसल्या समोर चहा पीत बसले ल्या मंडळीकडे पहात

होते . दहा पंधरा ब्राह्मि नीट ओळीनें बाकावर बसले आहे त, प्रत्येकापुढें मे जावर एक एक चहाचा पेला
आहे , व जो तों चमच्यानें पेल्यांतील चहा ढवळीत आहे ; हा दे खावा पाहू न शास्त्रीस मोठें नवल वाटलें . व ही

काय भानगड आहे . याचा तो मनाशीं हवचार करूं लागलें . हततक्यांत एक चारगट मुलगा, शास्त्रीस
लाजहवण्यासाठी केशवायनमः, दामोदरायनमः, पद्मनाभायनमः, वगैरे संध्येची नांवें घेऊन चहाचा एकेक
चमचा घशांत सोडू ं लागला! बस्स ते वढ्यावरूनच शास्त्रीच्या लिांत चटकन् सगळें आलें . प्रत्येक

मनु ष्ट्यापुढील कपबशीस व चमच्यास त्यांनीं पळी-पंचपात्री ठरहवले . व ऐकक चमचा घशांत सोडिें महिजे
आचमन करिें असाही त्यांनीं तकप केला. पि पंचपात्रीमध्यें पािी तांबूस रंगांचें हदसतें हें काय तें त्यांनां

समजेना! रघुनाथराव पेशव्याच्या वेळीं, त्यांनीं कलकत्तेकर लोकांची कवायत पाहहले ली होती. त्याच
धतीवर ही संध्येची कवायत आतांच्या आचायानें बसहवली असावी असेंही त्यांनी मनाशीं ठरहवलें . परंतु यांत

त्यांना एक दोन मोठींच व्यंगें हदसून आली; तीं हीं कीं, सवांची आचमनें कवायतीप्रमािें एक सारखीं
घडे नात! व संध्येच्या नेहमीच्या हनयमाप्रमािें, पंचपात्रींतील पािी खालीवर हशपडण्यांतही येईना! तसेंच

पंचपात्रीखालीं लहानशी तबकडी कशाला हें ही त्यांना समजेना! कारि तें तामहि महिावें तर इतकें लहान

कां याचाही त्यांना उलगडा होईना! जेव्हां कांहींजिांनीं कपांतील चहा सासरमध्यें–बशींत ओतला व
त्याच्या वाफा जेव्हां शास्त्रीस स्पष्ट हदसल्या, ते व्हां तर त्यांच्या आियास सीमाच उरली नाही! कारि संध्या

अशी थंड पाण्यानें करावयाची. आहि हें तर गरम पािी!! या गृहस्थांना शैत्य होऊं नये महिून तर ही

उष्ट्िोदक संध्या प्रचारांत आिली नसावी? असा त्यांनीं आपल्या मनास प्रश्न केला. पि उत्तर कोि दे िार?
नु सते तकावर तकप करण्यापलीकडे त्यांस दु सरें कांहीं कहरतां येईना! ते वढ्यांत कांहींजिानीं एकदम कपच
तोंडास लावून घटां घटां दांडगीं आचमनें केलीं, व ते दु कानाबाहे र एकामागें एक बाहे र पडले ! पुन्हा कांहीं

नवीन गृहस्थ आंत आले व ते हरकामया जागेवर बसले . हॉटे लचे मालक शास्त्रीस खुचीवर बसून, ते एका
ओळखीच्या मनु ष्ट्याशी बोलण्यात गुत
ं ले होते!

———
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प्रकरि ५ वे
तुम्ही ब्राह्मिच काुं?
हॉटले चे मालक शास्त्रीकडे लगबगीनें आले . व पहातात तों शास्त्री स्वस्थ बसले आहे त! त्यांना

वाटलें शास्त्री फारच लाजाळू असावेत. महिून ते हा वेळपयंत गप्प बसले ; आतां तरी आपि त्यांस हवचारावे
काय पाहहजे महिून “हं . कसं शास्त्री! हसगल आिूं कीं डबल?”

शास्त्रीस या बोलण्याचा कांहींच अथप समजला नाहीं. ‘हसगल’ आहि ‘डबल’ हे शबद आहे त तरी

काय अथाचे! याचा ते घाबऱ्याघाबऱ्या हवचार करूं लागले ! हॉटे लच्या मालकाच्या तोंडाकडे त्यांची दृष्टी

होती, पि ते डोळ्यांपुढे आहे त कीं नाहींत याचें त्यांना भान राहहलें नाहीं. व ‘शंभर वषांत हकती फरक
झाला!’ हें वाक्य त्यांच्या तोंडांतून सहज बाहे र पडलें ! त्यांच्या या वाक्यावरून हॉटे लच्या मालकांस वाटलें

कीं, हीं स्वारी खेड्याची रहािारी हदसते . यांना फारवेळ घोंटाळ्यांत न ठे वतां, हॉटे लचें विपन सांगावें
महिजे बरें . असा हवचार करून ते शास्त्रीस महिाले , ‘आपि कां खेड्यावर राहतां वाटतें.’

यावर शास्त्रींनीं ‘होय’ महिून चटकन् मान हालहवली. कारि ‘नाही’ महटल्यास बऱ्याच भानगडी

उपस्ट्स्थत होतील व प्रश्न व उत्तरें यांचा एकच गोंधळ उडे ल ते व्हां खेडवळ महिून घेतले लं काय वाईट?
यांत उलट आपिांस आपला अज्ञानपिा झांकून नेण्यास सवड तरी सांपडे ल.

याप्रमािें शास्त्री मनांत हवचार करून हॉटे लच्या मालकास महिाले , ‘हें पहा, मी अगदीं नवखा

मािूस आहे . मला येथील कांहीं माहीत नाहीं. तरी कृपा करून हें स्थान कशाचे आहे तें सांगा. हें दे वालय
आहे हक एकादें हवद्ालय आहे ?’

हॉटे लवाला सरळ स्वभावाचा मनु ष्ट्य होता. त्यानें शास्त्रीस सवप माहहती अगदीं थोडक्यांत

सांहगतली. ‘हसगल’ महिजे एकेरी. ‘डबल’ महिजे दु हेरी अथा् पाव आिा, अधा आिा. असा त्याचा अथप.
‘हॉटे ल’ महिजे खानावळ हकवा ‘िुधाशांहतगृह’ येथे योग्य पैसे घेऊन आमही सवप प्रकारची अन्नें व पेय पदाथप

हवकीत असतों. आमहांजवळ बासुंदी, पुरी, हशरा, शेवया, खाजे, करंजे, लाडू , मोदक, पाव, हबस्कीटें ,
हलमजी वगैरे वगैरे स्वदे शी परदे शी खाद्ें असतात. याप्रमािें हॉटे लवाला खरा प्रकार विपन करीत असतां,
शास्त्रीचे डोळे ताठ होऊन, दगडी पुतळ्याप्रमािें ते अचल झाले ! भोंवयाही खूप वर सरकल्या. जिो कांहीं

मोठी अदभुत कथाच आपि ऐकत आहोंत असें त्यांना वाटत होतें! हॉटे लवाल्याचें विपन संपतांच शास्त्रीनी
एक भला मोठा उसासा टाकला. त्यांनीं हळू च हवचारलें ! ‘पि तुमही ब्राह्मिच ना?”
‘होय, मी ब्राह्मिच’
हॉटे लवाला ‘मी ब्राह्मिच’ असें महिाला; त्याचेंही शास्त्रीना फार आियप वाटलें , ते वांकडी मान

करून, थोडे तोऱ्यानें महिाले .

‘पि असा रसहवक्रय करिें हा काहीं ब्राह्मिाचा धमप नव्हे . अन्न-पािीच काय, कथील वगैरे

पदाथपदेखील ब्राह्मिांनीं हवकंू नयेत, अशी स्मृतीची आज्ञा आहें . आहि आपि तर ......’
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‘अहो, तें सवप मला ठाऊक आहे . पि तो धमप स्मृहतकालांतील ब्राह्मिांचा, आतांच्या कहलयुगांतील

ब्राह्मिांना हें महििें लागूं करतांच येत नाहीं.’

‘अहो, हें काय तुह्मी असंबद्ध बोलतां? तुमचें महििें जर खरें मानलें तर मग आज कलीत

ब्राह्मिविपच उरला नाहीं, असें महिावें लागेलना!’
‘मग यांत काय संशय.’

‘काय? कलींत ब्राह्मि उरले नाहींत? मग तुमही ब्राह्मि आहांत असें मला कसें सांहगतलें ? छे . छे .

तुमचें हें भाषि अगदीं अयोग्य आहे .

मनस्वी हभ्रयते कामं कापपण्यं न तु गच्छहत ।

अहप हनवािमायाहत नानलो याहत शीतताम् ॥
(थोर लोक मरतील, पि हलकटपिानें वागिार नाहींत. जसा हवस्तव हवझून जातो, पि आतां तो

हाताला थंड लागले असें कधीं व्हावयाचे नाहीं.) याप्रमािे जे खरे खरे ब्राह्मि आहे त ते , वारा येईल तशी
पाठ हफरवून जगण्यापेिां स्वतःच्या गुिरििाथप मृत्युमुखीं पडिं बरं असंच समजतील.’

आतां शास्त्री शास्त्राधाराला पेटले आहे त. आपला एक तर त्यांचें दोन, असा आतां सवाल जाबाबांचा

पाऊस पडण्याचा रंग हदसतो. आपलें हॉटे ल कांहीं सभागृह नाहीं. असा हवचार करून, हॉटे लवाले शास्त्रीस
महिाले – ‘बरें . पि तुमहांला आिूं कां हसगल?’

‘पि मी तें ‘हसगल’ कधीं घेतलं नाहीं. ब्राह्मिांना ‘हसगल’ घेण्यास कांहीं हचता तर नाहींना.’
‘छे छे छे यांत कसली आिली हचता नी काळजी?
‘पि कांहो, ‘हसगल डबल’ हे शबद अमरकोशांत नाहींत. याचा एकेरी, दु हेरी हा अथप झाला, पि तो

कशाला अनु लिून आहे .
‘चहाला’

‘चहा महिजे काय?’
‘चहा महिजे हपण्याचा एक स्वाहदष्ट पदाथप आहे . यांत चहा नांवाच्या वनस्पतीच्या पानांचा अकप,

उत्तम दु ध, व गोड साखर, असा हा हत्रवेिी संगम महिजे चहा.’

‘अस कां? स्वाहदष्ट पदाथप आहे हा? आहि वनस्पतीच्या पानांचा! मघाच्या कांहीं मंडळींनें जें

ताम्रविप उष्ट्िोदक घेतलें तें हें च काय?’
‘हो हो तें हें च.’
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‘पि यापासून हहत काय?’
‘अंगांतील आळस जातो. मनु ष्ट्यास तरतरी येतें. आहि हशवाय एकप्रकारची हौसही होते . मग आिूं

का एक कप.’

‘कप महिजे काय? कफनाश करण्याचा गुि या चहाच्या आंगीं आहे काय?’
‘होय तर. थोडा उष्ट्ि उष्ट्ि घेतला महिजे शैत्य, कफ वगैरे हवकार ताबडतोब बरे होतात. आिूं का

एक पात्र अथवा कप?’

‘पि कांहो, हा सोंवळ्यांतच हसद्ध केले ला असेलना?’
‘तर हो. यांत हवचारावयाचें तें काय’ ‘पि हो, आतां येथली सवप शास्त्रीमंडळी चहा हपतात ना! नाहीं

तर मज गहरबावर उगाच ग्रामण्याचा गोंधळ उडायाचा.’

‘आपि त्या संबध
ं ानं अगदीं हनधास्त असा. याला जाबाबदार मी आहें .’
‘बरं तर आिा एक ‘हसगल’ पि हसगलाची हकमत?’
‘एक पैसा’

‘अरे हो, मजजवळ ही दोन नािीं आहे त. याचे हकती पैसे होतात?’
‘याचे आठ पैसे होतात. चार चार पैसाचं हें एकेक नािं आहे .’

‘अस्स काय? तर आिा एक हसगल’ हॉटे लवाला हांसत हांसत हसगल आिावयास गेला.
आपल्या दु कानीं आजपयंत इतकें कमपठ व सोंवळें भोळें हगऱ्हाईक कधीं आलें नव्हतें , याचें तो मनांत

कौतुक करूं लागला. इकडे शास्त्रीही मनांत तकाचे अनेक तारे तोडू ं लागले . ज्यांनीं बसण्याच्या वाहनांत,
ले ण्या नेसण्याच्या पोशाखांत हकतीतरी आियपकारक सुधारिा केल्या आहे त, त्यांनीं नेहमींच्या भोजनांत

कांहींच सुधारिा केली नसेल? छें असें कसें घडे ल! शंभर वषांपूवी येवढ्या पेठा व रसत्यांतून इतकी गदीं
मुळींच नव्हती. पेशव्यांच्या वेळचंच हें पुण्य नगर आहे , असें आतां ओळखूसुद्धां येत नाहीं? काय ही लोकांची
मागांत गदी! आज कोठें यात्रा तर नसेल? खरोखर अशा उद्ोगीं व प्रवाशीं लोकांस आयतीं हसद्ध केले लीं

पक्वान्नें हमळालीं महिजे, त्यांचीं कामें मोठी सुरळींत चालत असतील! फार दू र कशाला माझ्या वरूनच
पहाना! हा मीं अगदीं अनोळखी प्रवाशी आहे . माझी कोिाशी ओळख नाहीं. आहि मला तर दोन प्रहरची वेळ

टाळायची आहे . मजजवळ, तांबया नाहीं कीं तवा नाहीं खरोखर अशा प्रवाशास हें असें भोजनालय फारच
उपयुक्त होत असेल!!

याप्रमािें शास्त्री मनांत हवचार करीत आहे त तों हॉटे लवाला (यांचें नांव दामोदर पंत असें होतें)

हातांत चहाचा कप घेऊन शास्त्रीकडे आला, आहि आतां त्यांच्या हाती तो कप दे िार इतक्यांत पाठीमागून
‘अहो शाबबास! काल मला खूप हे लपटा हदला आं!’ असें एकजि बोलला, व त्यांने दामोदरपंताच्या
पाठीवरचा रुमाल सहज थट्टे ानें ओढला दामोदरपंत मागें वळू न पहातात तों गंगाराम न्हावी हजामतीस

आला आहे ! शास्त्रीचीही नजर गंगारामाकडे गेली! दामोदरपंतांनीं चहाचा कप शास्त्रीच्या पुढें टे बलावर
ठे हवला. व न्हाव्यास गप्प बसण्यास ते डोळ्यांनीं खूि करिार तोंच गंगाराम पुन्हा ओरडू न महितो.
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‘घ्या बुवा लवकर हजामत करून. आज वस्तारा बघा कसा....’
दामोदरपंतांनीं गंगारामास डोळ्यांनीं दाबतांच तो स्तबध झाला. तरी पि ढढ्ढाशास्त्रीची दृष्टी

कावळ्यासारखी! झाला प्रकार त्याच्या चट्कन् लिांत आला! आपिांस प्यावयाचें जें हें उष्ट्िोदक, त्यास
या नाहपकानें स्पशप केला! शास्त्रीचे डोके क्रोधानें भिािून गेलें. ते तटकन् खु चीवरून उठले व दांत ओंठ
खात खात महिाले , ‘अहो तुमही, तुमच्या अंगाला ज्यांनीं स्पशप केला हे गृहस्थ कोि आहे त?’

शास्त्रीच्या प्रश्नाचा रोख दामोदरपंतांनीं ओळखला. ते गंगारामाकडे बोट करून महिाले , ‘हे गृहस्थ

ब्राह्मिच आहे त. त्यांचें नांव गंगाधरपंत! हे आमचे मे हुिेच लागतात. फार थट्टे खोर आहे त.’

गंगाधरपंतांनीं सोंग संपादिी चांगली केली, पि शास्त्रीचा संशय दू र न होता, तो उलट दु िावला!

ते लागलीच गंगारामजवळ जाऊन, त्याच्या बगलें तील धोकटी हहसकावून महितात– ‘हा धडधडींत
नाहपत-न्हावी-असून तुमही याला ब्राह्मि महितां? आहि मजसारख्या शास्त्रीस तुमही भ्रष्ट करूं पहातां?’

हाय! हाय! हे भगवान श्रीकृष्ट्ि! धांव धांव अधमप! अधमप!! ‘धमप संस्थापनाथाय संभवाहम युगे युगे’ हें तुझें
वचन आतां लवकरच पुरें कर. घे घे अवतार घे आहि या दु ष्टांचा संहार कर. हहर! हहर! हहर!!
———
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प्रकरि ६ वे
याप्रमािें शास्त्री हॉटे लांत श्रीकृष्ट्िाचा धांवा करूं लागलें . दामोदरपंत व गंगाराम आियानें

एकमे काकडे टकमक पाहू ं लागले ! तरी दामोदरपंत धैयप धरून, शास्त्रीस पुन्हा महिाले , आपि यांच्या
धोपटीवर जाऊं नका हे माझी थट्टा करण्यासाठीं अशींच अकस्ट्ल्पत सोंगें घेत असतात. आज तुमही अगदीं

सोंवळें -जु न्या चालीचे आलांत महिून तुमची थट्टा करण्यासाठींच यांनीं हें सोंग बुद्धध्या आिलं बरं? पाहहजे
तर यांच्या जवळू न गायत्रीमंत्र महिवून घ्या.’

दामोदरपंताच्या बोलण्याचा पहरिाम शास्त्रीच्या मनावर बराच झाला. ते गंगारामास महिाले , ‘तर

मग महिा पाहू ं गायत्रीमंत्र, गंगाराम न्हावीच होता खरा! पि त्याला चांगलें हलहहतां वाचतां येत होतें.
गायत्रीमंत्र, संध्या वगैरेही त्यास येत असे! शास्त्रीची आज्ञा होतांच गंगाराम गायत्रीमंत्र महिूं लागला– ॐ
भूभस्प वः तत्सहवतुवपरेण्यं भगो....’

याप्रमािें गंगाराम मंत्र महित आहे तोंच सडकेवरून एका ब्राह्मि हवधवेनें त्यास महटलें , ‘गंगाराम!

अरे बाबूची हजामत करावयाची ना?’ झालें ! आतां तर शास्त्रीची पक्की खात्री झाली कीं, हा गंगाधरपंत नसून
गंगाराम नाहपतच आहे ! हा शूद्र आहे ! आहि त्याच्या तोंडू न मी ढढ्ढाशास्त्री गायत्रीमंत्र ऐकत आहे !!! शास्त्रीचा

क्रोध अनावर झाला! त्यांच्या दाढीचे व हमशांचे केस ताठ झाले . ओठ थर थर कापूं लागले ! त्यांनीं दोन्ही
हात वर केले ; व पुनः श्रीकृष्ट्िाचा धांवा मांडला! हे मुरुमदप ने दै त्यारी–गोहवदा, शूद्राच्या तोंडू न वेदवाक्य
ऐकण्यापूवी माझा प्राि रे कां हरि केला नाहींस?

इतकें बोलू न, शास्त्रीनीं समोरच्या हभतीवर एवढ्यानें टक्कर घेतली कीं, ते तर तत्ििींच बेशुद्ध

होऊन खालीं पडले ! त्यांच्या पायाच्या धक्यानें फळीवरच्या सोडावाटर, ले मोनेड यांच्या दहा बारा
बाटल्याही खालीं पडू न फुटल्या! दामोदरपंत व गंगाराम ििभर एखाद्ा दगडी पुतळ्याप्रमािें शास्त्रीच्या

धुडाकडे पहात राहहले ! नंतर दामोदरपंतांनीं लगबगीनें चटकन् जवळच्या नळाचें पािी ओंजळीनें घेऊन, ते
शास्त्रीच्या तोंडावर टाकलें .

गंगाराम दु रून दु रून वारा घालूं लागला. त्याला दामोदरपंत घाबरून महिाले – ‘अरें तूं दू र हो

बाबा! नाहींतर आिखी कांहीं होईल; जा आतां तूं; येथें उभा राहू ं च नकोस!’

गंगाराम तोंडानें पुटपुटत व हांसत हांसत हनघून गेला. हततक्यांत पांच चार प्रौढ मुलगे एकामागें

एक आत आले . आंत येतांच, कोिी ‘हसगल’ तर कोिी ‘डबल’ अशी प्रत्येकानें आपापली इच्छा प्रदर्मशत
केली! पि पंत चहाच्या भांड्याजवळ उभे न राहतां, आंत खोलींत काय करीत आहे त हें पाहाण्यासाठीं जो

तो खोलीकडे धांवला. एक महितो, ‘का हो पंत! येथें काय करतां?’ तोंच दु सरा महितो, ‘अरे कांहीं
अंधारांतील प्रयोग करीत असतील’. हतसरा महितो, ‘हां ह तसं कांहीं हदसतंय खरं. हे कोि आडवे पडलं
आहे इथं’

याप्रमािें सगळ्यांनीं पंताची नेहमींप्रमािें थट्टा चालहवली. परंतु पंताकडू न रोजच्याप्रमािें प्रहत-थट्टा

होईना; व ते पुढें पडले ल्या मनु ष्ट्याच्या सेवेंत अगदीं गढू न गेले आहे त; असें जेव्हां मंडळीस कळू न आलें ,

ते व्हां त्या सवांच्या तोंडावरचा हवनोद एकदम मावळला! जनादप नपंताभोंवती ते सवप भराभर जमले ‘काय
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झालं हो हे कोि आहे त हो?’ असें जो तो पि हळू च हवचारूं लागला. ‘हे एक कमपठ हगऱ्हाइक आहे . पि

याला घुरं येत असतं.’ असें त्यांनी उडवाउडवीचें उत्तर हदलें , नंतर दोघांहतघांनीं बरीच खटपट केल्यावर,

ढढ्ढाशास्त्रीची दांतखीळ उचकली. वारा वगैरे घातल्यावर ते शु द्धीवर आहे शास्त्री अस्सल ब्रामहि, व त्यांत
तापट स्वभावाचे असल्यामुळें शु द्धीवर आले तरी ते एखाद्ा रोग्याप्रमािें जहमनीवर पडू न राहहले नाहींत. ते

एकदम ताडकन् उठू न उभे राहहले . व सभोंतालच्या मुलांकडे टकमक पाहू ं लागले . पंतास वाटले कीं, या
मुलांना पाहू न स्वारीस आिखी चक्कर येते कीं काय कोि जािे ? पि तसा प्रकार झाला नाही. ढढ्ढाशास्त्री
पंताकडे वळू न अगदीं हलक्या स्वरांत महिाले , “मला रास्त्याच्या पेठेंत जायाचें आहे . ते थें दोंदू शास्त्री परान्ने
यांचं घर आहे ना.?”

“दोंदू शास्त्री परान्ने यांचं घर ते थें आहे . त्यांचें नातु रावसाहे ब दामोदर परान्ने हे ही आतां घरींच

असतील. आपि त्यांचे कोि अहांत?”

पंतानें असे हवचारल्यावर, शास्त्री महिाले , “मी दोंदू शास्त्रीचा चुलत बंधु आहे .”
“ठीक! ठीक!! असंच या बाजूनं नीट सरळ जा. मग डाव्या हातच्या रस्त्यानं पुढं गेल्यावर तेथें

कोिाला हवचारा महिजे हतथं कोिीही घर दाखवील.”

———
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प्रकरि ७ वे
मी णकती वषांचा असावा?
शास्त्री नीट रास्त्याच्या पेठेकडे जावयास हनघाले . वाटें त त्यांना दर पावलांस चमत्काहरक असें

कांहीं तरी हदसत होतें. पि मनाचा मोठाच हनधार करून, ते इकडे हतकडे हवशेष न पाहाता झपाझप पावलें

टाकीत पुढें चालले . वाटें त एका गल्लीत एका घरांस आग लागल्यामुळें आसपासचीं मािसें हतकडे धांवत
होतीं. आगीच्या हठकािी आरडाओरड सपाटू न चालली होती. शास्त्रीस काहीं समजलें नाहीं. ते थोडे सें

थांबून मनांत कांहींसा तकप करूं लागले . इतक्यांत दै हनक ज्ञानप्रकाश हवकिारे एक पोर ‘ज्ञानप्रकाश,
बल्गेहरयन युद्ध, दहा हजार हशपाई मेले!’ असें ओरडतच आगीकडे मौज पहाण्यासाठीं पळत जाऊं लागले .

युद्ध? हा शबद ऐकून शास्त्रीच्या अंगावर कांटाच आला. ते त्या पोराला थांबवून हवचारूं लागले , ‘अरे ए बाळ,
कुठे रे युद्ध होत आहे .’

शास्त्रीची ती बावळी मुद्रा पाहू न, तें पोर सहज थट्टे नें महिालें , ‘अहो, हें येथें युद्ध, होत आहे पळा

मजबरोबर’ इतकें बोलू न तें पोर पळत सुटलें शास्त्रीही त्याच्या मागेंच धांवत सुटले थोड्या वेळांतच ते

जळत्या घराजवळ येऊन पोचलें ! ते थील एकंदर प्रकार पाहू न त्यांच्या डोक्यांत थोडासा प्रकाश पडला! ही
आग पहाण्यासाठीं हें पोर धांवत आलें ! त्यानें आपिांस फसहवलें ! काय हशचं द्वाड पोरटं आहे ! बरं पि या

धांवाधांवीचा जसा उलगडा झाला तसा ‘युद्ध’ व ‘दहा हजार हशपाई मेले’ याचा उलघडा झाला नाहीं.
शास्त्री मनांत असा हवचार करीत आहे त तों तेंच पोर पुनः ‘ज्ञानप्रकाश, बल्गेहरयन युद्ध, दहा हजार हशपाई
ठार!’ असें ओरडलें . शास्त्री त्याच्याकडे हतरस्कारयुक्त दृष्टींनें पाहू ं लागले . ते पहात आहे त तोंच चार पांच

गृहस्थांजवळू न एकेक पैसा घेऊन, त्या मुलानें बगलें तून प्रत्येकांस एकेक अंक हदला तरीं शास्त्रीस ‘युद्ध’
शबदाचा घोंटाळा कळे ना! ते तें जािून घेण्याच्या भानगडींत पडिार होते , परंतु न जािो मघासारखीच

येथेही आपली फहजती व्हावयाची! असा पोक्त हवचार करून, ते मनास दाबून धरण्याचा प्रयत्न करूं लागले ;
पि मन त्यांना आवरे ना! शेवटीं त्यांनीं जवळच्या एका गृहस्थास हवचारलें , ‘काहो हें युद्ध कुठें होत आहे ?’

गृहस्थ भला होता. त्यानें खरी हहककत सांहगतली. आपि ऐकले लें युद्ध सातासमुद्राच्या पहलकडे

होत असले ले समजताच, त्यांचा जीव खाली पडला! मग ते अहधक चौकशी न कहरतां रास्त्यांच्या पेठेकडे
वळले .

ढढ्ढाशास्त्री झपाट्यानें चालले होते . आपि रास्त्याच्या पेठेंत जातांच घर ओळखूं असें त्यांना वाटत

होतें, पि जेव्हां पुण्यांत चालण्याचे रस्तेसुद्धा मूळरुपांत राहहले नाहींत, चोंहोंकडे उलटापालट झाले ली

त्यांच्या लिांत आलीं, ते व्हा ते लोकांस हवचारीत हवचारीत एकदाचें दोदूं शास्त्री परान्ने यांचें घराजवळ येऊन
उभे राहहले ते घराकडे पाहात मनात अनेक हवचार करूं लागले . घराकडे न्याहाळू न पाहतां तें त्यांना मुळींच

ओळखूं येईना. घराच्या खालच्या मजल्यावर रंगरंगोटी हशवाय हवशेष कांहीं उलटपालट झाली नव्हती;
त्यामुळे शास्त्रीस त्यांची ओळख थोडथोडी महितां सगळीच पटली! पि वरचा युरोहपयन पद्धतीचा मजला
पाहू न त्यांना फार वाईट वाटलें ! पुण्याचे सवप ब्राह्मि वेळेवर भ्रष्ट होतील व ते वाटे ल त्यांचे अनुकरि

करतील, पि माझें घरािें आपली पूवपपरंपरा हकहचतही सोडिार नाहीं, असा ढढ्ढाशास्त्रीस मोठाच भरवंसा
होता व स्वगांत एकदा ही स्वारी ब्रह्मदे वाच्या घरीं कामाहनहमत्यें गेलीं असतां, ते थें या प्रकरिांत ब्रह्मदे वाचा
व त्यांचा थोडासा वादहववादही झाला होता. एकदां ब्रह्मदे वानें कोठें कंचुकी ऐवजी हझरहझरीत गुलाबी
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पोलकें साहवत्रीस पहरधान करण्यास हदले . त्यावेळीं ढढ्ढांशास्त्री जवळच होते . ब्रह्मदे व साहवत्रीस पोलकें
घालण्यास आग्रह करीत होते , साहवत्री तें हधक्काराने दू र फेकून दे त होती. ‘मला असं भलतंसलतं ढोंग नाहीं

आवडायचं–काय महिे मृत्युलोकी बहु तेक ब्रामहिी अशाच कंचुकी घालूं लागल्या आहे त’ साहवत्रीचें वाक्य
ऐकून, ढढ्ढाशास्त्री त्याचवेळी ब्रह्मदे वास महिाले , ‘हे हपतामह, मृत्युलोकीं खरोखरच हक काय असलीं सोंगें
ढोंगें ब्राह्मिांच्या हस्त्रयां करूं लागल्या आहे त?’

‘अरे , हें एकच सोंग-ढोंग ऐकून तूं इतका चहकत होऊं नकोस! चांगल्या कमपहनष्ठ शास्त्रीच्या

घराण्यांतसुद्धां असलीं अनेक ढोंगें हशरलीं आहे त.’

‘ब्रह्यदे वाचें हें सरसहा हवधान ऐकून ढढ्ढाशास्त्री संतापून पि हळू च महिाले ,‘पि माझ्या परान्न्याच्या

घराण्यावर हा आरोप कधींही करतां यावयाचा नाहीं. फार तर काय पि प्रत्यि आपि जरी त्यांच्यावर डोळे
वटारले , तरी ते आपली पूवप
प रंपरा कधींही सोडिार नाहींत.’

असो. शास्त्रीला, आतां ब्रह्यदे वाशीं वाद घातल्याचा पिात्ताप झाला. आपि ज्या परान्न्याच्या

धमपहनष्ठपिावर स्वगात दे वाशीं भांडत होतों, त्याच परान्न्याच्या घरावर हें नव्याचालीचें ढोंग टवकावरून

उभें राहावें. छे ! आपिाला नाहीं हें पहावत! काय? हा पुढें सज्जांत कलकत्तेकरांचा पेहराव करून उभा
राहहले ला माझा नातू दामोदर परान्ने तर नव्हे ? छे ! हा माझ्या डोळ्याचा भ्रम हकवा सांगिाराची चूक असली
पाहहजे. आहि त्यांत आतांची ही मंडळी फार लबाड हदसते .

खरें खोटें काहीं एक न पाहतां वाटे ल तो वाटे ल त्याची थट्टा कहरता. आपली पि कोिी थट्टा केली

नसेल कशावरून? हनःसंशय असंच असलं पाहहजे. हवनाकराि आपि आपल्या मनाला उगाच वाईट वाटू न
कां घ्यावं?

पि मी ढढ्ढाशास्त्री परान्ने आहे . तुझा आजा आहे . तूं माझा नातू आहे स हें याला मी कसं सांग!ूं मी

स्वगांहू न आलो आहे हें याला खरं तरी वाटे ल काय? छे . मुळींच वाटनार नाहीं मग याला युहक्त!

याप्रमािें शास्त्रीनी मनांत बराच हवचार केल्यावर त्यांना एकदम काहीं सुचल्यासारखें झालें व

त्यांच्या तोंडावरची हचता एकदम मावळू न ते थे हषाची छटा चमकंू लागली. अगदीं थोडासा, पुनः कसलासा
हवचार करून, शास्त्री, माडीच्या कलर्थ्यांत उभे असले ल्या गृहस्थास महिाले – ‘वर यायला रस्ता
कोिीकडू न आहे ?’

‘कां? काय काम आहे ?’ वरील गृहस्थ रस्ता न दाखहवतां महिाले .
‘काहीं महत्वाचं आहे ?’

‘तुमही कोठू न आलांत? –हवधवाश्रमांतून आलांत हक काय?’
शास्त्री मनांत महिाले –लें काचा मला वरूनच प्रश्न करीत आहे . काय उमपट आहे . बरं मी नसलों

ओळखीचा महिून काय झालं ? याच्यापेिां वृद्ध तर आहे ना? शास्त्री उघडपिे महिाले – ‘असं रस्त्यातून
सांगण्यासारखं हन हवचारण्यासारखं काम नाहीं.’
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‘बरं बरं, या असें डाव्या हातानें’ ढढ्ढाशास्त्री हळू हळू हजना चढू न वर माडीवर गेले. हदवािखान्यांत

पाऊल टाकतांच,घड्याळाचें ठोके टीन् टीन् असें दहा वेळा पडले . हततक्यांत दामोदरपंताची मुलगी

मालती शाळें त जाण्यासाठीं, पुस्तकें घेऊन घाईघाईनें शास्त्रीजवळू न खालीं हनघून गेली! हतच्याकडे पाहू न

आियपचहकत होण्याला शास्त्रीस वेळ हमळाला नाहीं. कारि ते कोठें थोडासा हवचार करीत आहे त तोंच,
दामोदरपंत मध्येंच महिाले .

‘हं . काय तुमचं काम आहे ? तुमही कोठू न आलांत? तुमचं नाव काय? याप्रामािें त्यांनीं एकामागें

एक प्रश्न केले . शास्त्री धीर धरून, पूवीच मनांत योहजल्याप्रमािें हळू च महिालें ‘तुमचं उपनांव काय?’

‘शास्त्रींचा हा चमत्काहरक प्रश्न ऐकून रा.सा.दामोदरपंत यांना फारच राग आला, पि तो तसाच

मनांतले मनांत ठे वन
ू ते मोठ्या शांतपिें महिाले .’
‘माझं उपनांव परान्ने.’
‘परान्नेच ना?’

‘कां तुमही आलांत कोठू न?’
‘मी काशीहू न आलों आहे .’
‘बरं काय काम आहे ?’

‘माझं पि उपनांव ‘परान्ने’ असंच आहे ’

‘असेल. पि तुमचं महििं काय आहे ?’
‘मी हकती वषांचा असावा!’

आतां मात्र रा.सा.दामोदरपंत, शास्त्रीच्या तोंडाकडे हवशेष न्याहाळू न पाहू ं लागले . त्यांना वाटले , ही

कोिी तरी भ्रहमष्ठ मूती आहे . आिा दोन आिे मागण्यासाठीं हा आला आहे . पि स्मरिशहक्त बरोबर
नसल्यामुळें काहीं तरी बडबडत आहे झालं ! असा हवचार करून, ते खुंटीत टांगन
ू ठे वले ल्या कोटाकडे

वळले . हखशातील पैशाचें पाकीट काढू न एक चवली शास्त्रीकडे फेकून ते महिाले – ‘हं ही घ्या दहििा, जा
आतां, आिखी दोन घरं पहा. मलाही आतां वेळ नाहीं कामावर जायचं आहे .’

शास्त्री त्या चवलीकडे व रावसाहे बाकडे चहकतमुद्रेनें पाहू न महिाले , ‘छे छे छे , मी दहििा

घेण्यासाठीं आलों नाहीं. मला एक कवडीही नको. थोडं शांतपिानं जर तुमही माझं भाषि ऐकाल, तर मी

सगळी हहककत सांगतों., रावसाहे ब घोटाळ्यांत पडले . शास्त्रीचा तो गंभीर आवाज व ती हनियी मुद्रा पाहू न
यांचें काय महििें आहे तें ऐकावेंच असें त्यांस वाटलें . व ते लगेच जवळच्या आरामखु चीवर उतािे पडू न
महिाले – ‘काय तुमचं महििं आहे तेंच अगोदर सांगा?’

शास्त्री एक उसासा टाकून महिाले , ‘मी हकती वषांचा असावा असं हदसतं! रा.सा.दामोदरपंत पुन्हा

घोटाळ्यांत पडले . व त्यांना शास्त्रीचा रागही आला–‘हा एक पक्का मूखप हकवा भ्रहमष्ट मनु ष्ट्य असावा’ असें

त्यांना पुनः वाटू लागलें . पि ते जरी तापट होते तरी हवनोदानें बोलण्याची त्यांना फारच हौस होती.
शास्त्रीचा वरील प्रश्न ऐकून ते महिाले , ‘तुमही मनु ष्ट्य असावेत असं मला वाटतं’ यावर शास्त्री रागावून
महिाले , अहो मी मनु ष्ट्य तर आहे च आहे , पि तुमचा पूवपज आहे हें कुठें तुमहाला माहीत? मी तुमचा आजोबा
आहे बरं आजोबा!! माझं नांव ढढ्ढाशास्त्री परान्ने तुमचे आजोबा दादु शास्त्री परान्ने यांचा मी चुलत बंधु! माझं
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हनधन–काशीस प्रयाि याच घरांतून झालं बरं. याच घरांत मी चांगला वीस वषे राहहलों आहे बरं. या
घरांतल्या सगळ्या खािाखुिा पाहहजे तर मला हवचारून घ्या...मागें एक चौक आहे . पहच्चमे स दरवाजा
आहे . आड बरोबर पांच पुरुष खोल आहे . आंत त्याला चार कोनाडे आहे त. दे वघरांत एक तळघर आहे .

त्यांत खालीं उतरतांच उजव्या हाताच्या कोनाड्यांत एक जु नें दप्तर ठे वण्यांची पेटी आहे . व वािवडीस

आमहास जमीन इनाम हमळाल्याची सनद पि हतच्यांतच आहे . कां? आिखी सांगूं कांहीं खुि? या सगळ्या
पटल्या कां नाहीं? आपलं दे वपुजेचं एक तामहि आहे . त्याच्या आंत ‘श्री गुरुभ्योनमः’ असं उकरले लं

आहे ...आहे हक नाहीं? शास्त्रीचें हें भाषि ऐकून रावसाहे ब तर चहकत झाले ! शास्त्रीच्या तोंडाकडे ते हनिल

दृष्टीनें पाहू ं लागले . ‘हा महातारा ब्राह्मि काय महित आहे . व यानें आपल्या घरांतील अगदीं बारीक

सारीकसुद्धां खु िा बरोबर सांहगतल्या आहे त, हा खराच काय माझा आजोबा आहे ? माझंच तर वय जवळ

जवळ पन्नास वषांचं. त्यांत वहडलांचें हनदान तीस व आजाचीं तीस, अशीं साठ वषे हमळहवली तर १००–
१२५ वषांवर मजल जाते आहि हा इसम तर पन्नास पाऊिशें वषांचा. छे हा कसचा आजोबा. कोिी तरी

लबाड मनु ष्ट्य आहे पि हशचा घरांतील खु िा अचूक कशा सांगतों! याप्रमािे दामोदरपंतांनीं पुष्ट्कळ हवचार

केला, पि त्यांना ढढ्ढा शास्त्रीच्या आजोबापिाच्या गुढाचा हबलकूल हनिपय कहरतां येईना! ते एखाद्ा
वेड्याप्रमािेंच शास्त्रीच्या तोंडाकडे पाहू ं लागले . तरी पि शास्त्रीस भामटा हकवा तशाच प्रकारचा दु सरा

कोिी लबाड मािूस समजून त्यांना बाहे र हाकून दे ण्याचें धैयप रावसाहे बांस होईना. उलट रावसाहे ब एक
मोठा सुस्कारा सोडू न महिाले , ‘तर मग आजोबा तुमही असें या–इथें खाली बसा. व तुमही काशीस कुठें
होतां व आमचे आजोबा कसें लागतां एवढं थोडं स्पष्ट आहि सहवस्तर सांगा.’

आतां शास्त्रींही थोडे घोटाळ्यांत पडले . काशीस अमुक हठकािीं आपि होतों असें महिावें , तर ते थें

आसपास कोि राहतात, काय खातात हन कुठे जातात! असें शेंकडों प्रश्न उपस्ट्स्थत होतील व त्यांचीं उत्तरं

आपिांस हबनचूक दे तां येिार नाहींत. ते व्हां येथेंही कांहींतरी तोड काढली पाहहजे , शास्त्री कांहींच बोलत
नाहींत असें पाहू न रावसाहे ब पुनः महिाले , ‘कां? गप्प कां बसलांत?’

‘काहीं नाहीं. स्तबध बसण्याचं कारि काहीं–हवशेष नव्हतं. मी खरी हहककत सांगेन पि तुमहाला

ती खरी वाटिार नाहीं, महिून मी हवचारांत पडलों.’

‘नाहीं, नाहीं. सांगा तुमही बेलाशक. माझा तुमहावर हवश्वास आहे .’

होतों–’

‘खरं महिाल तर मी काशीस मुळींच नव्हतों. सातपुडा पहाडांत एका खोल हववरांत मी इतकें हदवस

‘हतथें काय करीत होतां.’
‘योगसाधन.’

‘हकती हदवसांपासून!’
‘आज आठ तपं.’

‘तुमचं वय हकती असावं बरं मग.’

‘खरं सांग?
ू माझं वय असेल जवळ जवळ दीडशें वषांचं!’
‘दीडशें वषांचं!!!’ दामोदरपंतांनी आियानें हवचारलें .
‘बरं आजोबा, तुमही येथून कधीं सातपुड्यास गेला.’
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‘त्याला झाली असतील शंभर वषे!’

‘मग तुमही या शंभर वषांत कधीं पुण्यास आलां होतां कां?’
‘छे मुळींच नाहीं.’

‘कां बरं आलां नाहींत–कारि!’
एकदां दोनदां येण्याचा प्रयत्न केला, पि काळ अनु कूल नाहीं असं हदसून आलं . तथापी इकडे

येण्यासाठीं माझ्या मनाला एकसारखा चटका लागला होता–शेवटीं, आज उद्ां महितां महितां, आजचा

वेळ हनर्मवघ्न आहे सा हदसल्यावरून मी येथें आलों. खरं पाहहलं तर मी मृत्यूच्या भयानं शंभर वषप
योगासाधनांत’ घालहवली. पि मला त्यांपासून काहीं फायदा झाला नाहीं. आतां एवढें मात्र समजून आलें

कीं, आजपासून ३६५ व्या हदवशीं मी मरिार! ते व्हां वाटलं –मनाला की, पुण्यास जाऊन मुलांबाळांना तरी
भेटावं–’

“मग इतका त्रास सोसून हन इतकी तपिया करून उपयोग काय? दहा वीस वषप तुमचा सहवास

झाला असतां तर आमहाला केवढा बरं लाभ झाला असतां; असो तरी एक वषाचा सहवास आमहास हमळिार

हें काहीं थोडं झालं नाहीं, ईश्वराचें आमहीं आभारच मानलें पाहहजेत. पि हो, कां हो, आजोबा! तुमही आज
थेट येथे सातपुड्यातून कसकसें–आलां?

“यांत हवचारायच ते काय! आमहा योग्याना असं दू रचं जािं येिं कांहीं मोठसं नवल नाहीं.’
ढढ्ढाशास्त्रीचें हें उत्तर ऐकून दामोदरपंतांनीं पुढें फाटा फोडला नाहीं. ढढ्ढाशास्त्रीच्या त्या एकंदर

आहवभावावरून, व त्याच्या त्या नेमक्या माहहतीवरून, दामोदरपंतांची पूिप खात्री झाली कीं, हें खरोखरच
आपले आजोबा आहे त. थोड्या वेळांपूवी ज्यास ते एक हभिुकभट समजत होते त्या ढढ्ढाशास्त्रीकडे आतां तें

अहभमानानें व आदरानें पाहू ं लागले कारि रावसाहे ब हथआसहफस्ट होते त्यामुळें त्यांचा योग–योगीं यांवर
पूिप हवश्वास होता. बराच वेळपयं त दोघेही स्तबध होते , हततक्यांत शाळें तून मालती आली झप झप पावलें

टाकीत ती हदवािखान्यांत हशरली. शास्त्रीचे डोळे हतच्याकडे वळले पायांतील जोडा कोपऱ्यांत ठे वन
ू व

हातांतींल पुस्तकें टे बलावर आदळू न ती बापाजवळच एका खु चीवर बसली. मालती फारच सुस्वरूप होतीं,
त्यांत हतचें चवदा वषांचें वय असल्यामुळें, हतच्या प्रत्येक अवयवांवर एक प्रकारचें पािी चमकत होतें. हतच्या

काळ्या रंगाच्या लु गड्यामुळें, हतचा गोरे पिा व पोलक्याचा गुलाबी रंग ही फारच खु लून हदसत होतीं.
पोलकें पहाताच शास्त्रीस ब्रह्मदे वांशीं वाद घातल्याचें पुनः स्मरि झालें . पोलकें चोळीवजा आंखूड बाह्याचें

असल्याने, कोपरापासून उघडे असले ल्या हतच्या हातांवर, त्या पोलक्याची गुलाबी झांक पडू न ते मोठे सुंदर
हदसत होतें. दामोदरपंत व ढढ्ढाशास्त्री स्तबध बसले ले पाहू न मालतीही थोडावेळ स्तबध बसली. पि हा

हभिुक ब्राह्मि व आपला बाप इतके हवचारमग्न कां झाले हें समजून घेण्याची हतला फारच उत्कंठा लागली
व ती हळू च बापास महिाली ‘पापा, हे कोि गृहस्थ आहे त?’

‘पापा’ हा शबद ऐकून शास्त्री तर अहधकच चहकत मुद्रेनें मालतीकडे पाहू ं लागले . व ते ‘पापा’ या शबदा

संबंधानें दामोदरपंतास काहीं हवचारिार होते; पि दामोदरपंत आपल्या मुलीकडे तोंड वळवून महिाले ,
‘मालती, हे तुझे पंजोबा आहे त समजलीस? माझे हे आजोबा आहे त!’
———
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प्रकरि ८ वे
साबि गुंध
याप्रमािें रा. सा. दामोदरपंत आपल्या मुलीस ढढ्ढाशास्त्री संबंधानें माहहती सांगत होते . त्यांच्या या

बोलण्यावरून शास्त्रीस कळू न चुकलें कीं, ही दामोदरपंताची मुलगी आहे , परंतु ‘पापा’ यां शबदाचा खु लासा
झाला नाही. तो असाच ओघाओघानें होईल महिून ते त्यांच्याकडे टकमका पाहू ं लागले तथाहप शास्त्रींनीं

स्वतःच तकाच्या जोरावर ‘पापा’ शबदाचा अथप करण्यास मुळीच हयगय केली नाहीं. ‘पापा’ हें बापाचे

संबोधन आहे , हें त्यांनीं ताडलें . व मनांत महिूं लागले कीं, ‘पापा’ सारखा अमंगल शबद बापाच्या नांवामागें
लाविं ही कांहीं चांगली रूहढ नाहीं. ‘तीथपरूप’, ‘तीथपस्वरूप’, अशी सुंदर संबोधनें पूवी बापास लावीत

असत. आतां काय तर पाप–पापा! वा! आईला काय लावतात कोि जािें–लाहवत असतील नाहींतर–
पापी! काय बुवा संगळं च उलटं पालटं झाले लं हदसतं!

याप्रमािें शास्त्री मनांत हवचार करीत आहे त, व दामोदरपंत, मुलीस शास्त्रीची माहहती सांगत आहे त,

तों नोकरानें स्नानास उठण्याची सूचना हदली. दामोदरपंतांनीं शास्त्रीस स्नान करण्यास उठावें महिून
सांहगतलें . मी स्नान करून आलों. असें शास्त्रीनीं उत्तर हदलें . परंतु दामोदरपंतांनीं फारच आग्रह केल्यामुळें
डोकींतील टोपडें काढू न स्वारी पळीपंचपात्रीसह हद्वतीय स्नानास हसद्ध झाली! दामोदरपंत महिजे पुण्याचे

कट्टे ट सुधारक! त्यांना ती शास्त्रीची करकरीत सोंवळी मूती पाहू न बरें वाटलें नाहीं तथाहप आजचा पहहला

हदवस आहे , ते व्हां आतांच कडक बोलू न चालिार नाहीं. असा पोक्त हवचार करून, पंत महिाले , ‘हें पहा
येथें उष्ट्ि पाण्यानंच स्नान करावयाचं आहे . ही पळीपंचपात्री ठे वा येथें! अरे श्रीधर, जा आजोबाना घेऊन

‘बाथरूम’ मध्ये-त्यांना माझें धोतर नेसावयास दे ’ शास्त्री पुनः हबचकले . त्यांनीं ऐकलें ‘आंथरुि मध्यें’ अंघोळ
करिें हा याचा अथप आहे वाटतें, असा मनांतलें मनांत हवचार करीत हकहचत हांसत हांसत ते स्नानाच्या

खोलीजवळ आले . श्रीधरानें शास्त्रीबुवांस हात लावून, ‘हें थंड पािी, हें गरम पािी आन् तो हतथं साबि
लागेल तसं घ्या’ असे महिून तो गरम पाण्याच्या हटपेवर थंड पाण्याच्या नळाची चावी हफरवून हनघून गेला.

इकडे दामोदरपंतांनीं आपल्या पत्नीस व हवधवा मुलीस शास्त्रीबुवाचें समग्र वतपमान सांहगतलें व

सवांनीं त्यांच्याशी अगदीं आदरानें वागलें पाहहजे असा त्यांनीं हु कूमही दे ऊन ठे हवला. अथा्
दामोदरपंताच्या बोलण्याचा सवांच्या मनावर चांगला पहरिाम झाला!

ढढ्ढाशास्त्रीच्या हवलिि योगसामर्थ्याचें सवांस कौतुक वाटलें . आहि त्यांतले त्यांत शास्त्रींनीं

घरांतील सगळ्या बारीक सारीक खु िा अगदी हबनचूक सांहगतल्याचें ऐकून तर, सवांच्या आियास सीमाच
उरली नाहीं.

याप्रमािें सवप मंडळी आियांत दं ग झाली आहो तो, हतकडे स्नानगृहांत शास्त्री एकदम ओरडल्याचें

सवांनी ऐहकलें ! जो तो एकदम स्नानगृहाकडे धावूं लागला. हततक्यांत शास्त्रीही थरथर कांपत खोलीबाहे र

आले . त्यांच्या सवांगावर पािी उडालें होतें, यापेिां त्यांना कसली जखम हकवा दु सरें कांही डसल्याचें

मुळीच हदसत नव्हतें! ‘काय झालं –काय झालं आजोबा?’ असें महित महित दामोदरपंत शास्त्रीपाशीं येऊन
उभे राहहलें . दु सरीही मंडळी आियपचहकत होऊन शास्त्रीकडे पहात उभी राहहली! शास्त्री फारच घाबरले

होते . ते बोलण्याच्या प्रयत्न करीत पि त्यांच्या मुखांतून शबद कांही केल्या बाहे र पडे ना! त्यांनी आपला
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थरथर कांपिारा हात उचलू न नळाकडे बोट केलें . लगेच श्रीधर स्नानगृहांत जाऊन पाहू ं लागला पि तेथें

हभण्यासारखें त्याला कांहींच हदसेना. त्यानें मोरींत पुष्ट्कळ वांकवांकून पाहहलें , पि ते थेंही त्याला साप हकवा
हचचोंदरी वगैरे कांहीच हदसेना. ‘अरे नीट पहा सापफाप असेल’ असे दामोदरपंतही त्याला महिाले . त्यांची

ही शंका पाहू न शास्त्रींनीं मान हलवीत ‘साप वगैरे काहीं नाहीं. मी या नळाला भ्यालों’ असें हाताच्या खु िेंनें
दशपहवले ‘काय, तुमही या पाण्याच्या तोटीला भ्याला?’ शास्त्रींनीं मान हालवून होय महटले . तोंच इकडे

मालती, श्रीधर,वगैरे मंडळी गालातलें गालांत हासूं लागली! दामोदरपंत बाथरूम–स्नानगृहांत हशरून

पहातात तों तोटीची हकल्ली हढली झाल्यामुळें ती वर थोडीशी उचलली आहे ; व हतच्या संभोंतालच्या
फटांतून पािी जोरानें एखाद्ा कारंजाप्रमािे सूं सूं करीत उडत आहे ! त्यांनीं चटकन ती हातानें ठोकून

खाली बसहवतांच त्या बारीक हचळकांड्या व त्यांचा आवाज ही एकदम बंद झाली. ‘काय आजोबा! याच
प्रकाराला तुमही इतके भ्यालात काय?’

‘होय.’ शास्त्री हकहचत लाजून महिाले . ‘तुमही हतला हात लावला होता काय?’
‘होय, या श्रीधरानें या उष्ट्ि पाण्यांत याची धार सोडू न हदली. मी महटलं श्रीधर हभतींपलीकडे

बसला आहे वाटतं, तो आतां ही धार आंखडू न घेईल. महिून मी ही मौज पहात स्तबध उभा राहहलों. पि

धार काही बंद होईना! ‘आतां पािी पुरं झालं ; नको ओतू’ असं मी दोनदा श्रीधरास हांक मारून सांहगतलं .
तरी धार बंद होईना. भांड्यांत हात घालू न मी पहातो तों, सगळं पािी गार झालं आहे हन वरून उपळू न वाहू ं

लागलं आहे ! बाहे र होऊन पहातों तों हभतीमागं नळाचं दु सरं तोंड हदसेना! ते व्हा महटलं आतां उगीच हवचार
करण्यात वेळ घालवू नये महिून मी या येथें नु सतां हात लावला. तोंच एकदम पाण्याच्या हचळकांड्या
माझ्या अंगावर उडाल्या. ते व्हा हा अनपेहित प्रकार पाहू न मी खरोखर घाबरलो.’

शास्त्रीचें हें पुराि ऐकून दामोदरपंतांनाही थोडें हासूं आलें , मालती तर खो खो हांसत

हदवािखान्यांत पळाली. नंतर शास्त्रीस, दु सरें पािी दे ण्याहवषयी श्रीधरास सांगून दामोदरपंत

हदवािखान्यांत कोिी हांक मारली हतकडे लगबगीने हनघून गेले. श्रीधरानें थोडे सें भांडें हरकामें करून,
त्यांत गरम पाण्याचा नळ सोडला. व स्नानाच्या बेताचें पािी करून तें शास्त्रीस हदलें . उष्ट्ि पाण्याचाही थंड
पाण्यासारखाच नळ असले ला पाहू न शास्त्री चकीत झाले व हा काय चमत्कार आहे हें पाहण्यासाठीं ते

मोठ्या उत्कंठे नें त्या बंबाजवळ गेले. धुराड्याला धरून आंत पहावें तोच हाताला असा चटका बसला की,
‘अरे बापरे ’ असें शास्त्री एकदम ओरडलें ! व हात फड फड झाडींत ते चटकन मागें सरले . श्रीधरांस हासूं
आलें , पि अशा प्रसंगी आपि हसलो तर यजमान रागावतील हे लिांत आिून व हासूं दाबून तो शास्त्रीस
महिाला–

‘काय झालं आजोबा?’

‘बोडकं झालं –मला नको तें स्नान हन तें पािी! हा मी आपला जातो—’
‘अहो आजोबा, झालं तरी काय?’

‘हहर, हहर–अगगग–फू–फू. अबब! केवढा हा फोड आला हाताला!’
‘अरे खरंचना! आजोबा केवढा हो हा फोड आला? तुमही कां त्या धुराड्याला हात लावला वाटतं.

अररप! तुमहाला माहहती नाहीं त्याची महिून हा प्रकार घडला. बरें तुमही स्नान तर घ्या करून. मग आपि
याला औषध लावू. पहा पांच हमहनटात गुि!! करा तुमही स्नान.’
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‘हु श्श! हु श्श! फार आग होते हाताची!’
‘तुमही स्नान तर करून घ्या.’

‘नको मला तें स्नान–फू! फू! आतां काय करावं? हाताचा कसा भडका होत आहे . अरे आि तुझं

कोितं औषध आहे तें. अगोदर आि बाबा!’

श्रीधरानें चटकन डॉ. बैले यांचें ‘शांहतसार’ नांवाच्या औषधाची बाटली आिली. पांच सात थेंब

शास्त्रीच्या हातावर चोळलें . थोडक्या वेळांत हाताचा दाह अगदी शांत झाला. शास्त्री त्या कुपीस हातांत
घेऊन कौतुकाने इकडू न हतकडे पाहू ं लागलें . व ‘खरचं श्रीधर, तू महिालास तसंच हें औषध मोठं गुिकारी

आहे .’ असें मधून मधून श्रीधराशी बोलत असतां स्नानाची त्याना पूिप हवस्मृहत पडली. ते त्या औषधाच्या
कुहपकडे पहात राहहले . त्या कुपीचा हनळा रंग, हतच्यावर डकवले ली सुंदर अिरांची हचठी वगैरे पाहू न

शास्त्री फारच चहकत झाले . “कायरे श्रीधर, हें हस्तािर मोठं सुंदर आहे .” ‘डॉ. बैले यांचे शांहतसार’ या
वाक्यांत हा पहहला ‘डॉक्टर’ असा शबद आहे , याचा अथप रे काय! हा कांही संस्कृत शबद नाही.”

“आजोबा अगोदर स्नान करून घ्या. रावसाहे बांची जेविाची वेळ झाली. मग मी हनवांतपिे सगळं

सांगेन ‘डॉक्टर’ महिजे वैद्–घ्या आटोपा, स्नान करून घ्या लवकर”.

इतकें बोलू न श्रीधर दु सऱ्याच कामास हनघून गेला, शास्त्रीनीं मोठ्या कष्टाने हातांतील कुपी खालीं

ठे वली. पाण्यांत हात घालू न तें बेताचें आहे असें समजताच स्वारी स्नानास बसली. स्नान करतां करतां
त्यांची नजर, जवळ असले ल्या साबिाकडे गेली. त्यांनीं हात लांब करून तो उचलू न घेतला. साबि

हवलायती असून सुवाहसक होता. रंगही मजेदार गुलाबी होता. सुवासामुळें शास्त्रीनी तो सहजच नाकाजवळ
नेला थोडे सें हु ं गून पाहहलें . त्याचा तो मजेदार चंदनी सुगध
ं घेतांच शास्त्री फारच खूष झाले ! स्नानाचे थोडें

बाजूस ठे ऊन त्यांनीं, त्या साबिाचा पुनः पुनः सपाटू न वास घेतला. पि त्यांच्या मनाची तृप्त काही केल्या

होईना. मोठ्या कष्टानें, त्यांनी तो पहहल्या जागीं ठे वन
ू हदला. अंगावर पािी घेत असतां, ते एकसारखी टक
लावून त्याकडे पहात होते . न जािो अकस्मात कोिी येईल व आपल्या या बावळटपिास पाहू न हांसेल असे

मानून शास्त्री मधून मधून दाराकडे टवकारून पहात होते . साबिाच्या रंगाचें व सुगध
ं ाचें त्याना फारच आियप
वाटलें ते मनांत महिू लागले . ‘असल्या प्रकारच्या सुवाहसक द्रव्याचा वास पूवी फक्त श्रीमंत बाजीराव साहे ब

यांच्या घरी एकदा दोनदा घेतल्याचें आठवतें! नाना, पटवधपन, रास्ते वगैरे श्रीमंताच्या येथेही पूवी अशीं
सुवाहसक द्रव्यें असत, पि ती बहु धा हदवाळीसारख्या सिांत हदसायाची.

याप्रमािें शास्त्री हवचार करीत असतां, त्यांना एकदम स्मरि झालें कीं, या सुवाहसक पदाथांचा

स्नानांत उपयोग करावयाचा हक स्नानानंतर उपयोग करावयाचा? शास्त्री मोठ्या घोटाळ्यांत पडले .
स्नानाशीं तर या मनोहर पदाथाचा संबध
ं आहे च त्याहशवाय श्रीधरानें आपिास हा बोटानें दाखहवला नसतां
अशी शास्त्रीची खात्री झाली! प्रथम त्यांना वाटलें कीं, हा पदाथप आंगास उटिे लावल्यासारखा चोळावा पि
असा मोलवान पदाथप अंगास लावून धु वन
ू टाकिें त्यांना शहािपिाचें वाटे ना. हा स्नानानंतर सुवाहसक गंध

महिून ले पन करण्याचाच पदाथप असावा; व त्याचे खाली जी पांढरी तकतकीत तबकडी हदसतें. ती नहवन
प्रकारची सहािच असावी; काय बुवा आतांच्या हपढींत नवनवे पदाथप हनघाले आहे त. ही तबकडीच पहाना

कशी मजेदार बनहवली आहे . उतािी ठे वली हक पात्र, व पालथी घातली हक सहाि! वा! कल्पना चांगली
आहे .

अनु क्रमणिका

याप्रमािे हवचार करीत करीत शास्त्री स्नान करून मोकळे झाले ! रा. सा. दामोदरपंताचें सुबक,

बारीक सुताचें हनळ्या कांठाचे स्वच्छ धोतर हातांत घेतांच पुनः शास्त्रीस आियाचा उमाळा आला. त्यांनी

धोतर बेंबीला लावून खाली कोठवर पुरतें ते पाहहलें . अडीच हात रुंद धोतर तें थेट शास्त्रीच्या टांचे ला लागूं
लागले ! रुंदी पाहहल्यावर हातांतले हातांतच उलगडू न लांबी हकती आहे तेंही पाहहलें ! पक्कें दहा हात लांब

अडीच हात रुंद व फुलासारखें हलकें असें धोतर पाहू न शास्त्री पुन्हा मनोहवचारांत गकप झाले ! काय बुवा
हकती तरी हें मृदु वस्त्र! अहा! अंगाला जशा गुदगुल्या होतात! श्रीमंत पेशव्याचे एक दोन अंगरखे अशाच
वस्त्राचे होते सें मला आठवतें! पि त्यांचे धोतर इतकें मृदु नव्हतें हें अगदी खरें ! असा हवचार करीत करीत

शास्त्री धोतर नेसून मोकळे झाले . हवचार केल्याप्रमािें त्यांनी साबिाची सासर (तबकडी) पालथी घालू न ,
हतजवर चंदनाच्या खोडाप्रमािे साबि उगाळला! उगाळतां उगाळतां त्यांना आठवि झाली कीं, हा सुगंधी

पदाथप खरें महटलें तर दे वघरांत असांवयास पाहहजे होता. पि काय कारि असेल तें असो, त्यांनी पुढें
फारसा हवचार न कहरतां, उगाळले ला साबि फेंस भस्माप्रमािे कपाळ, मान, दं ड पोट वगैरे मागी सपाटू न
फांसला! व मुखानें गंधस्तोत्र महित महित स्वारी बाहे र पडली!
———
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प्रकरि ९ वे
पुनर्मववाह
शास्त्री नीट हदवािखान्यांत गेले. रा. सा. दामोदरपंत व प्रो. आगलावे समोरासमोर खु चीवर बसून

बोलत होते . शास्त्रीची दृष्टी प्रो. आगलाव्याकडे जातांच ते एकदम थबकून उभे राहहले व भोंवया वर चढवून

ते त्यांच्याकडे आियानें पाहू ं लागलें ! हतकडे प्रो. आगलाव्याचीही अवस्था तशीच झालीं. दोघांचा हा दृष्टी–
गोंधळ दामोदरपंताच्या लिांत आला नाहीं. ते शास्त्रीकडे हात करून प्रो. आगलाव्यास महिाले —

‘हे माझे आजोबा आहे त बरं कां! यांचे संबध
ं ीची समग्र हहकगत मी एखादे वेळी सहवस्तर सांगेन.’
इतकें आगलाव्याशीं बोलू न दामोदरपंत लगेच शास्त्रीकडे वळू न व आगलाव्याकडे बोट करून

महिाले — ‘हे माझे जावई आहे त. महिजे आपले ‘पितु जांवईच’ लागतात महिावयाचं.’

दामोदरपंतांनी वरील वाक्य हांसत हांसत उच्चारलें . हततक्यांत श्रीधरानें स्नानाची वदी हदल्यामुळें

दामोदरपंत स्नानास हनघून गेले. शास्त्री आगलाव्याकडे पाहू न हांसत हांसत महिाले , ‘तुमहीच कां मला
सकाळीं त्या हतथें भेटला होतां?’

‘होय.’ ‘मींच भेटलों होतों.’ असें आगलावेही हांसत हांसत बोलले . याप्रमािे त्यांचें संभाषि चाललें

असता डॉ. बैलेही हातांतील काठी गरगर हफरवीत व तोंडानें शीळ घालीत हदवािखान्यांत येऊन पोहोंचले .

त्यांना पाहहल्याबरोबर प्रो. आगलाव्यांनी उठू न ‘गुड माँर्मनग!’ ‘आमहीं केव्हांची वाट पहातों.’ असें महटलें . व
हातांत हात घालू न त्यांना शेजारच्या खु चीवर बसहवलें . ते एकमेकांस इंग्रजींत कुशल प्रश्न करूं लागले .
इकडे शास्त्री पुनः आियानें थक्क झाले . डॉ. बैले या वेळीं उन्हाचा त्रास होऊं नये महिून डोक्यांत साहे बी
टोपी घालू न आले होते . अथात नखहशकांत (डॉक्टर साहे बास हशखा नव्हती) युरोहपयन पोशाक केला

होता. त्यामुळें डोक्यावरची टोपी काढू न ठे वीपयंत, शास्त्रीनीं त्यांस ओळहखले नव्हतें. कारि शास्त्रींनीं
सकाळी यांना पाहहलें होते ते व्हां यांनीं डोक्यावर टोपी ठे वले ली नव्हती. तथाहप टोपी काढतांच डॉ. बैले

यांस शास्त्रींनीं ओळखलें . आपिास एकेक नािें दे िारे हे च ते दोघे अशी शास्त्रीची पूिप खात्री झाल्यामुळें
त्यांना थोडी लाज वाटू ं लागली. त्यांच्या मागोमाग ते दोघे कृष्ट्िसैहनक–पोलीसही येिार हक काय असा
संशय येऊन त्यांना थोडें भयही वाटू ं लागलें . त्यांची ही कावरीबावरी मुद्रा डॉ. बैले यांच्या लिांत आली व

त्यांनी लागलीच शास्त्रीसंबध
ं ाने आगलाव्यास माहहती हवचारली. प्रो. आगलाव्यांनीं, दामोदरपंताकडू न

कळले ली माहहती त्यांना सांहगतली. थोड्यावेळापूवी आपि ज्यांस वेडाहभिुक महिून महटले होतें, तें तर
आमच्या श्वशु राचे आजे होत! हा हवचार मनांत येतांच डॉ. बैले यांना काहींसी लज्जा व काहीसें नवल
वाटल्यासारखें झालें . तथाहप समयसंधान धरून त्यांनीं लगेच खु चीवरून उठू न शास्त्रीस मोठ्या नम्रतेनें
नमस्कार केला. शास्त्रीनींही हततक्याच नम्रतेनें त्याचा स्वीकार केला. प्रो. आगलाव्यापेिां डॉ. बैले हे भले
गृहस्थ आहे त. असें शास्त्रीस वाटू ं लागलें . ते मोठ्या उत्साहाने डॉ.बैले यास महिाले —
‘आपिही सकाळीं मला भेटलां होतां नाहीं?’
‘होय’ आपि कुठें असतां?
‘काशीस’.
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‘सकाळच्या रेननें आलां वाटतें?’
डॉ. बैले यांचा हा इंग्रजी–मराठी प्रश्न ऐकून शास्त्री घोंटाळ्यात पडलें . या वेळेस तर त्यांना असें

वाटलें कीं, आपि या मृत्युलोकी आलों नसतों तर बरें झालें असतें. ‘रेनने’ हा हशचा शबद तरी कोित्या
अथाचा आहे ? यानें सगळें वाक्य अडवून धरलें आहे . आतां या वाक्याचें उत्तर न दे तां गुपचूप येथून हनघून

जावें हें च ‘रें ’ असा हवचार करून शास्त्री घरांत जाण्यास हनघिार तोंच डॉ. बैले पुन्हा महिाले , ‘का आपि
बोलत नाही.’

यावर शास्त्री कांही उत्तर दे िार तोंच श्रीधरानें सवांस भोजनाची वदी हदली. डॉ. बैले, प्रो. आगलावे

व शास्त्री असें चटकन् भोजनगृहांत येऊन दाखल झाले – रा. सा. दामोदरपंत अंगांत एक शटप –बंडी
घालू न एका पाटावर बसले च होते . त्याच्याशेजारी शास्त्री बसले . डॉ. बैले व प्रो. आगलावे हे दोघेही रा. सा.

दामोदरपंताचे जांवई असल्यामुळे श्वशु रगृही त्यांच्या स्वाऱ्या नेहमीं येत असत! आज मालतीचा वाढहदवस व

त्यांत ती इंग्रजी चौर्थ्या इयते ची परीिा उत्तीिप झाली त्यामुळे आज लहानशी मेजवानीच होती! आहि
दु सरें ही एक कारि असें होतें कीं, दामोदरपंतांचा थोरला मुलगा ‘नारायि’ हा पोलीस खात्यात फौजदारी
हु द्द्यावर होता. त्याची बढती होऊन तो पो. इन्सपेक्टर झाल्याची तार आजच आली होती. दु सरा मुलगा

मुंबईस बी. ए. च्या वगात पास झाला महिून वतपमान आलें होतें! असा आज सवपत्र आनंदचआनंद होता.
त्यांचा हतसरा जांवई होता पि तो मुंबईस स्टे जवर अहभनय करीत असतांच दोनवषांमागें वारला.

ते व्हापासून दामोदरपंतांची हवधवा मुलगी इंहदरा ही पुण्यास बापाजवळ येऊन राहहली होती. इंहदरे चें वय
अवघे वीस वषांचें व दामोदरपंत पक्के सुधारक! ते व्हां त्यांनी मुलीचें वपन वगैरे न कहरतां हतला सकेशा
ठे हवले होतें, व हतचा एका अनु रुप वराशीं पुनर्मववाह करून दे ण्याचेंही ठरहवलें होतें. आहि त्यासाठीच आज
हें दोघे जावई मुद्दाम आले होते .

दामोदरपंत जांवयाशी गप्पागोष्टी बोलत भोजन करूं लागले . डॉ. बैले यांनी शास्त्रीसंबंधाने पुनः

गोष्ट काढली पि दामोदरपंतांनी जेवि झाल्यावर सवप हहकगत सांगू असें महटल्यानें संभाषि दु सऱ्या
हवषयावर सुरूं झालें . शास्त्रीचें सगळे लि भाषिाकडे मुळींच नव्हतें. ते त्या हतघांकडे पाहू न मनांत
नानाप्रकारचा हवचार करूं लागले .

हतघेही अंगांतील कपडे न काढता भोजनास बसले ले पाहू न शास्त्रीस फारच नवल वाटलें हशवाय

त्यांपैकीं एकानेंही कपाळावर गंधाचा हटकला अथवा भस्माचा पट्टा ओढला नव्हता हक घास घेण्यापूवी

आचमन वगैरे केलें नाहीं. ‘परान्ने’ यांच्या सारख्या कडकडीत शास्त्रीच्या घराण्यांत असला भ्रष्टाचार झाला
असेल अशी ढढ्ढाशास्त्रीस कल्पनाही नव्हती! त्यांना पुष्ट्कळ वेळां वाटले कीं, आताचे आतां पात्रावरून उठू न

चालते व्हावे! पि असें केल्यानें आपला आधार एकदम तुटल्यासारखें होऊन या नवीन आचाराच्या पुिे
शहरात आपली फहजती होईल. असा पोक्त हवचार करून शास्त्री डोळे झाकून जेवू लागले . सैपाक
इंहदरानेंच केला होता. दामोदरपंताचे कुटु ं ब आजारी असल्यामुळें, गृहकृत्य इंहदरे वरच पडले होतें. इंहदरेस

सूपशास्त्रीची चांगली माहहती असल्याकारिाने हतचा हातचा कोिताही पदाथप स्वाहदष्ट होत असे शु भ्र भात,
घट्ट वरि, लोिकढी तूप, खमंग भजीं वगैरे पदाथप चाखताच शास्त्रीस सरदार पटवधपन यांच्या येथें एकदां

श्राद्धास जेवल्याची आठवि झाली! इंहदरा मधूनमधून सवांस आग्रहपूवपक वाढीतच होती. डॉ. बैले यांनी
इंहदरे चें नांव घेऊन, हतच्या स्वयंपाककुशलते ची वाहवा केली. शास्त्रीही स्वस्थ न बसता महिाले
‘खरोखरच’ प्रत्येक पदाथप फारच रुचकर लागतो. या मुलीच्या हातचा का हा स्वयंपाक?’
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हततक्यांत इंहदरा वाढीत वाढीत आली. शास्त्रीच्या दं डाकडे हतची सहजच दृहष्ट गेली. हतनें थोडे

न्याहाळू न पाहातांच, हतची पक्की खात्री झाली कीं, आजोबानें गंध समजून अंगास साबि फासला आहे .

तथाहप ती दु सरें हतसरें काहीं एक न बोलता ‘इथें साबिासारखा वास कशाचा येतो’ इतकें बोलली. तोंच
डॉ. बैले यांनी नाकपुड्या पुढें करून महटलें ‘खरोखर मलाही पि मघांपासून तसाच सुगंध येत आहे .’ झालें

मग सवपजि ‘हो, हो, खरें च वास तसा येतो खरा’ असें महिूं लागले . हततक्यात प्रो. आगलाव्याची दृष्टी
शास्त्रीच्या कपाळावर गेली? व ते शास्त्रीस एकदम महिाले –
‘हें –कपाळ, दं ड, पोट यावर काय लागलं य?’
‘गंध.’

‘कुठें होतं गंध?’

‘स्नानाच्या घरात.’
‘पाहू ं बरं’ असें महिून आगल्याव्यांनीं शास्त्रीच्या दं डावर बोट ओढू न, तें हु ं गलें ? व हातांतील घास

खाली ठे ऊन ते हांसत-हांसत महिाले — ‘अहो आजोबा, हा तर साबि तुमही लावला! झालें . सगळ्यांना
एकच हांसू आलें ? मालतीला तर हांसता हांसता ठसकाही लागला. पि अशानें वृद्ध मािसाचा अपमान

होतो हें लिांत आिून, मालती सोडू न सवपजि लवकरच स्तबध झाले .’ ‘साबि’ हा शबद ऐकून शास्त्रीसही
थोडक्याच वेळांत खरा प्रकार कळू न आला! व ते मनांत थोडे खजीलही झाले . त्यांनीं आपल्या मनाशीं पुनः
पक्का हनधार केला कीं, आतां प्रत्येक गोष्ट संशय घेऊन व पूिप हवचार करूनच मग करावयाची! हतकडे

दोघांहतघांचे संभाषि चाललें होतें, त्याकडे शास्त्रीचें लि मुळीच नव्हतें. ते आपल्याच हवचारांत गकप, पि
डॉ.बैले यांच्या एका शबदाने शास्त्री शु द्धीवर येऊन ऐकतात तों त्यांच्या कानांवर पुढील वाक्य आलें .

‘हदनकरपंतांचं आजच पत्र आलं ते आतां मी बरोबर आिलं आहे . स्वारीचा अगदी पक्का हनिय

झाला आहे तो आईबापाच्या ओरडीला व रूढीला धाबयावर बसवून पुनर्मववाह करण्यास तयार झाला आहे !

महिून महटलं आपला हवचार काय तो त्याला लवकर कळहवला महिजे बरें . एकेक िि आतां मौल्यवान
आहे . कोि काय सांगतो व कोि काय हशकहवतो नेम नाहीं. जोडा अगदी लग्नाप्रमािे शोभिार! त्याचं वय
असेल ते वीस एक वषाचं! काहो प्रोफेसर? इतकंचना?’

“हो इतकंच असेल. ठीक आहे . दोघांचंही वय सारखंच आहे महिावयाचं”
यावर दामोदरपंत महिाले . “छे –छे –छे , इंहदरे चें वय काही ते वीस वषांचं नाही. लग्नात तर ती

अठरा वषांची होती. आहि प्रभाकर वारल्यास दोन वषे झालीं असतील महिजे वीसवषापे िां हहचं वय अहधक
नाहीं.”

यावर डॉ. बैले पुनः महिाले — ‘ते असो. पि उत्तर काय द्ायचं?’
दामोदरपंत महिाले , ‘उत्तर हें च कीं, आमची सवप तयारी आहे . येत्या रहववारी कायप व्हावं हें च उत्तर

द्ायाचं, दु सरं काय?’

अनु क्रमणिका

आतांपयंतच्या संवादानें शास्त्रीस पूिपपिे कळू न आलें कीं, इंहदरा ही हवधवा आहे ! व हतच्याच

पुनर्मववाहाचा खल चालला आहे ! त्यांनीं हतच्या कपाळाकडे पाहहलें ! पुनः पुनः न्याहाळू न पाहहलें !! पि
हतच्या कपाळावर कुंकवाचा हटकला हदसेना. बरें ते वढ्यावरून हतला हवधवा महिावें तर हतचें केस

सधवेप्रमािे हजकडे हतकडे चापून चोपून हवचरले ले ! शास्त्री चांगले च घोटाळ्यांत पडले . पि त्यांना पुनः

वाटलें कीं, ‘जे हवधवेचा पुनर्मववाह करतात, ते हतचे केस कशाला काढतील? छे ! मुळींच काढिार नाहींत!
आं! परान्ने शास्त्रीच्या घराण्यातील हवधवेचा पुनर्मववाह! आहि मी ढढ्ढाशास्त्री त्या संबंधाच्या गोष्टी कानानें
ऐकत आहे ! आं! सकेशा–ओंवळ्या मुलीच्या हातचें मी अन्न खात आहे ! हाय! हाय! हे दयामय कृष्ट्ि! पुरे
पुरे तुझी ही लीला! आतां मी पुनः या मृत्युलोकीं येण्याचा हट्ट कधींही घेिार नाहीं. ‘हहर! हहर!’

याप्रमािे शास्त्री मनांतले मनांत पिाताप करीत, जेवताना हात आंखडू न बसले . हतकडे सासरे -

जांवयांचा संवाद चालू च होता. शास्त्री अत्यंत हखन्नपिानें तो ऐकत होते , त्यांना जिो सगळें घर गरगर
हफरल्यासारखें होत होतें? या ििीच हभतीवर डोकें आपटू न जीव द्ावा असेहीं त्यांना एकदां दोनदा

वाटलें ? पि मोठ्या प्रयासाने आत्मसंयमन करून, यांनीं मनास बोध केला, बाबारे , आतां उगाच संताप

करू घेऊ नकोस! आपिाला कांहीं येथें वषोंगिती रहावयाचें नाहीं. जीव अगदी मुठीत धरून, कसें तरी
एक संवत्सर लोटले पाहहजे; महिजे झालें !

सवांचें भोजन आटोपतांच मंडळी हदवािखान्यांत आली. डॉ. बैले , प्रो. आगलावे आहि रा. सा.

दामोदरपंत असें हतघेंही लवकर लवकर कपडे करून घराबाहे र पडले . बाहे र जातांना दामोदरपंत शास्त्रीस

महिाले , ‘आजोबा, आतां आपि थोडी वामकुिी करा हकवा हे पहा वैहदक ग्रंथ आहे त, ते वाचीत बसा. मी
थोडासा बाहे र जाऊन येतों. आत्तां–येतों. मग आपि दोघेही सोमवार पेठेंत रा. तोथांडे यांचे येथल्या
लग्नास जाऊं. शास्त्री एक मोठा उसासा टाकून महिाले , ‘पुनर्मववाह!’

शास्त्री मनाशी हवचार करीत हदवािखान्यांत बसले . त्यांच्या समोरच रहववमयाचीं अनेक हचत्रें

टांगले लीं होती. दमयंती, मालती वगैरे हचत्राकडे शास्त्रीची दृष्टी अगदी हखळू न गेली. हचत्रांचा तो सुबकपिा
पाहू न इतके तन्मय झाले कीं, उजव्या हातानें दाढी धरून व तोंडाचा ‘आ’ करून ते हकतीवेळचे त्यांकडे

पहात होते तें त्यांचे त्यानांच कळे ना! मालती शाळें त जाण्यासाठीं हदवािखान्यांतून केव्हां गेली हें देखील

त्यांना कळलें नाहीं. परंतु ती जेव्हां शास्त्रीची तटस्थवृहत्त पाहू न हजन्यांत खु द्धकन हांसली, ते व्हां शास्त्री
कावऱ्याबावऱ्या मुद्रेने इकडे हतकडे पाहू ं लागले ! ते हखडकींतून खाली पहातात तो मालती हातांत पुस्तके

घेऊन चालली आहे . शास्त्री पुनः हचत्राकडे पाहू ं लागले , इतक्यांत श्रीधर पानाचा डबा घे ऊन
हदवािखान्यांत आला. त्याच्या मागोमाग इंहदराही आईस हातीं धरून घेऊन आली! द्वारकाबाई
(दामोदरपंतांचे कुटु ं ब महिजे इंहदरे ची आई) यांस थोडे सें बरें वाटत असल्यानें ते आपल्या आजेसासऱ्यास

भेटण्यासाठी मुद्दाम आल्या होत्या! घरांतील सवप मािसें बाहे र गेल्यामुळें थोडें हरकामपिही होतें. ते व्हां
इंहदराही आईजवळ बसली. हे हतघेही हदवािखान्यांत येऊन बराच वेळ बसेपयंत शास्त्रीस त्यांची वाताही

नव्हती. जेव्हां श्रीधरानें हातांतींल डबा जरा मोठ्यानें आदळला ते व्हां शास्त्री दे हभानावर आले .
द्वारकाबाईंनीं त्याना नमस्कार केला. शास्त्रींनीं आशीवाद हदला! पि त्यांचे बहु तेक लि द्वारकाबाईच्या
आंगातील पोलक्याकडे गेलें होतें. चांगल्या रे शीमकाठीं तंगतगींत चोळ्या टाकून ही बाराबंदीसारखी

चोळबंदी (पोलक्यास चोळबंदी हें नांव शास्त्रीनीं हदलें होतें) आंगांत घालिे कांहीं चांगलें सशास्त्र व सधमप
नाहीं, असे शास्त्रीचें मत होतें. हशवाय त्यांना स्वतःच्या घराण्याचा धमाच्या प्रकरिांत मोठा अहभमान होता.

धमाला व शास्त्राला धरून चालिारे , जीव गेला तरी हचता नाहीं, पि धमपबाह्य आचरि कधींही न करिारे ,
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कडकडीत शुद्ध–सोंवळे –घरािें काय तें आपलें ‘परान्ने’ शास्त्रींचेंच! पेशवाईतदे खील पुष्ट्कळ ब्राह्मिांनीं
मलें च्छाच्या घरीं धोतरें टाकून हवजारी नेसून नोकऱ्या केल्या; पि ‘परान्ने’ घराण्यातील एकाही मनु ष्ट्यानें

द्रव्याला भुलून मलें च्छाच्या घरीं नोकरी केली नव्हती, हक त्याच्या वस्त्रपात्राला अथवा भाषेला दे खील स्पशप
केला नव्हता! त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या घराण्यांतील मािसें धमपभ्रष्टपिे वागले लीं पाहू न मनस्वी संताप येत

असे. द्वारकाबाईसारख्या वृद्ध स्त्रीच्या आंगांत गुलाबी रंगाचा पोलका पाहू न, शास्त्रीचें कपाळ उठलें ! पि

प्रसंग पडला वेगळा. ते व्हां त्यांनी मनांतला राग मनांत ठे वन
ू , व बाहे रून हासल्यासारखं करून, हवचारलें ,
‘तुमची प्रकृती बरोबर नाहीं वाटतं?’

‘हो. आज तीन चार महहन्यांपासून हींवताप येत आहे . पुष्ट्कळ औषधं खाल्ली– आतां नाहीं का ते

साहे बी टोपी घालू न गेले ते डॉक्टर बैले– ते जावईच आहे त! त्यांनीं पुष्ट्कळ औषधं हदलीं पि गुि येत
नाहीं.’

‘हा कमपभोग आहे ! तो कुठू न औषधानं टळिार! मािूस आपलं मनाची समजूत घालण्यासाठीं, हें

औषध घे, तें औषध घे पि शेवटीं दे व जे करावयाचं तें करतोच. कोिी आजारी पडला काय हन कोिी मे ला
काय, तो काही आपल्यावर हनहमत्त येऊं दे त नाहीं. महटलं आहे –

जलमस्ट्ग्नर्मवषं शस्त्रं िुद्धध्याहधः पतनं हगरे ः ।
हनहमत्तहकहचदासाद् दे ही प्रािौर्मवमुच्युते ॥
असं आहे . तेव्हा हा शरीरभोग भोगलाच पाहहजे.’
‘पि तें असो’ आपि महिे योगसामर्थ्यानं शंभर वषप काढलींत–बाई आमचं भाग्य मोठं महिून

आमहाला आपलं दशपन घडलं .’

द्वारकाबाईनीं पुनः नमस्कार केला. शास्त्री स्तबध होते . त्यांच्या मनांत या वेळीं हवचारांची एकच

कालवाकालव झाली होती. दामोदरपंत व त्यांचें कुटु ं ब आपिांस एखाद्ा ऋषीमुनीप्रमािें मानीत आहे त ,
आपलां सन्मान करीत आहे त, याचा शास्त्रीस मोठा अहभमान व आनंद वाटला! पि चोळीचा पोलका,
हवधवेचा हववाह, अशा गोष्टींचें स्मरि होतांच, त्यांचा तो आनंद पार नाहींसा झाला व मोठ्या कष्टानें काहीं

तरी उत्तर द्ायाचें महिून ते महिाले – ‘हा, शंभर वषप मृत्युला चुकहवलं खरं, पि आतां चुकहवतां येिार
नाहीं. आज बरोबर एक वषानं माझी येथील यात्रा संपिार!’

यावर एक सुस्कारा सोडू न द्वारकाबाई महिाल्या, ‘आिखी पांच दहा वषे नाहीं का रहािं होिार?’
‘छे छे छे ,! एक पळ दे खील थांबतां यावयायचं नाहीं, मग चार पांच वषे कुठली आिलीं.’
‘बरें एक वषप हें च फार झालं असं आमही समजतों.’
द्वारकाबाई पुढें आिखी कांहीं बोलिार होत्या; पि शास्त्री इंहदरे कडे हात करून मध्येंच महिालें ,

‘ही मुलगी हवधवा आहे होय?’
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‘हो! दोन वषप झालीं याच महहन्यांत हतचा नवरा एकाएकी वारला! काय करावं एक ना एक मागं

लागलं च आहे .’

‘हहचाच कां आतां पुनर्मववाह व्हावयाचा आहे .’
शास्त्रीचा हा प्रश्न ऐकून इंहदरा उठू न घरांत गेली. द्वारकाबाईनें डोक्याला हात लावून उत्तर हदलें ,

‘हो, काय करावं? मी पुष्ट्कळ आढे वढ
े े घेते कीं, नको तो पुनर्मववाह पि ते समोरचे तात्यासाहे ब आपटे ;
त्यांची मुलगी नुकतीच कुठें हवधवा होऊन वषं लोटतें, तोंच बाईनें टाकलं वाकडं पाऊल. त्या पंढरपुरास
काहीं गुप्त सोय आहे महिून बरं झालं ; झाकली मूठ राहहली! ते व्हांपासून बाई माझ्या मनाला कसंसं वाटतं.

बरं तर बरं नाहीं तर भलतचं व्हावयाचं! त्याचा काय नेम आहे ? अलीकडे आपल्या लोकांत बरे च पुनर्मववाह

होऊं लागले आहे त. तरण्याताठ्या पोरीनं– यांची तर द्ा गोष्ट सोडू न; यांचीं नांवाचींच लग्न झालीं; पि
ज्याचं अधप आयुष्ट्य संसार करतां करतां गेलं; मुखात दांत दे खील राहहले नाहींत, ले कीसुना बरोबरच्या

झाल्या; त्या रांडांनीं दे खील तोंडं काळीं करून घेतलीं! त्यांत पुिे शहरची वस्ती, सगळें च नठू न थटू न
हहडिारे! कोि हदवस कसा आहे हन कोि घटका कशी आहे ! आपि का आपली पाठ पाहहली?’

‘हहर! हहर!! हहर!!! कहलयुगा, बाबा तुला नमस्कार असो! हे पहा सुनबाई, तुमही महितां तें सवप

खरं. पि आपलं घरािं कोितं? आपलं नांव काय! छे आपिाला तर ही गोष्ट मुळींच पसंत नाही, तुमही
महिता तरण्याताठ्या पोरीनीं कसं रहावं? हीच तर तुमची चुक. अहो आपल्या वाडवहडलांना कां काहींच

ज्ञान नव्हतं, तुमही धडधडींत हतला एखाद्ा सधवेप्रमािं ठे वलं अझून! केंस तसेंच, लु गडं रे शीमकाठीं,
आंगांत काय तर तो पोलका कां महोलका! खािं गोड गोड! मग कां बरं त्यांना चाळे सुचायाचे नाहींत?’

‘पूवी नवऱ्याच्या पायर्थ्याशींच वपन करावं लागत असे! हशवाय अन्नवस्त्र अगदीं कहनष्ठ प्रहतचं

द्ायाचं महिून पहहल्या हस्त्रया धुतल्या दाळीसारख्या रहात होत्या. आन् आतां पहावें तों नवाच चाळा! काय

ह्मिे अलीकडे बरे च लोक पुनर्मववाह करूं लागले आहे त. पुनर्मववाहच करायाचा मग ब्राह्मिांत तरी कशाला

रहावयाचं? कुिा महार मांगाला मुली दे त जाव्यात! आन् त्यांच्याशी सगळा व्यवहार करीत जावा? मी
सकाळपासून पाहातों तर मला एकही सोंवळें नेसले ला ब्राह्मि कां हभिुक रस्त्यांत हदसला नाहीं! नाहीं तर
पूवीं याच पुिे शहरांत, सकाळी धाबळी, हपतांबर नेसले ले हजारों ब्राह्मि इकडू न हतकडे जातांना हदसत

असत! सव्वा प्रहर उलटे पयंत, शु द्राहद लोकांस रस्त्याच्यामधून चालण्याची हहमत नव्हती. आहि आता

काय? जनाची नाही तर नाहीं पि मनाची तरी थोडी लाजलज्जा धरावयाची कां नाहीं? मी स्पष्ट सांगतों.
तुमही इंहदरे चा पुनर्मववाह करूं नका. कधीं करायाचं महिून ठरलं आहे ?’
‘येत्या रहववारीं होिार महिून मघां गोष्ट हनघाली होती.’

‘थांबा, येऊं द्ा दामुला. असं असेल तर मी आतांचे आतां घराबाहे र जातों.’
इतकें बोलू न शास्त्री स्तबध झाले . द्वारकाबाईही गच्च बसल्या. बराच वेळ कसलासा हवचार केल्यावर

शास्त्री एकदम महिाले – ‘तुमहाला पुनर्मववाह करावयाचा असेल तर मी आहे तोंपयंत तरी करूं नका. मी

मे ल्यावर मग वाटतील हततके करा! अरे श्रीधर, जरा तांबयांत पािी आि पाहू ं , मला शौचास जायाचं.
शौचकूप कुठें आहे रे बाबा?’

———
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प्रकरि १० वे
शौचकूप
शास्त्री ताडकन् उठू न उभे राहहले ! त्यांना क्रोधामुळें हक काय कोि जािे शौचकुपाकडे जाण्याची

फारच घाई झाली. दामोदरपंत हे कट्टे सुधारक असल्यामुळें त्यांनीं पायखांनाही सुधारले ल्या पद्धतीचाच

बांधला होता. प्रहसद्ध ‘जान बलॉक स्टोन अँड को’ या अमे हरकन कंपनीचा पेटेंट पायखाना आिला होता.
यांत हवशेष हा होता कीं, शौचास बसले ल्या मनु ष्ट्यानें पुढील काचेची गुंडी ओढली महिजे आपोआप मागील
भागावर बेताची पाण्याची धार पडू लागे. आहि मनु ष्ट्याच्या भारानें पाण्याच्यायोगें मल सवप दु र लोटला जाई
आहि संडास नेहमी अगदीं स्वच्छ राही! असो.

श्रीधरानें शौचकूप बोटाने दाखहवला व पािी वगैरे नेण्याची जरूरी नाहीं. समोरच एक काचेचा

फुगा टांगले ला आहे . तो खाली ओढावा महिजे पािी आपोआप पुढें येते वगैरे सहवस्तरपिें शास्त्रीस

कळहवलें . शास्त्रीनें प्रथम चपापल्यासारखें केलें , पि आतां आपि घोटाळल्याप्रमािें केलें महिजे आपली
फहजती होऊन आपला अडािीपिा उघडकीस येईल, व आपिांस साधे शौचासदे खील बसण्याची माहहती
नाहीं असे ठरेल. असा मनाशी हवचार करून शास्त्री शौचकुपाकडे गेले. श्रीधरानें दाखहवले ल्या खोलीचे दार

उघडू न पहातात तों ती एखाद्ा दे वघराप्रमांिें स्वच्छ हदसली. ते थें लघवीची वगैरे कसलीही घाि हदसेना.
चोहोकडू न स्वच्छ पांढऱ्या गुळगुळीत दगडांची फरसंबधी केली आहे व मधोमध एक कुंड काढलें आहे असे

शास्त्रीस हदसतांच, त्यांना वाटले कीं, आपल्या नातवाने हें हनत्य पुजेसाठीं अस्ट्ग्नकुंड तयार केलें असावे.
शास्त्रींनी त्या खोलीचें दार पुनः लावून घेतलें व शौचास कुठें बसावें याचा ते हवचार करूं लागले . परत

जाऊन जर श्रीधरास हवचारावें तर दु प्पट फहजती, शास्त्री असा हवचार करीत आहे त, तों त्यांची दृष्टी
शेजाराच्या खोलीकडे गेली. लागलीच त्यांनीं हतचें दार उघहडलें . दार उघडतांच ती घािेरडी खोली पाहू न

शास्त्रीस आनंद झाला. ते आंत हळू च हशरले . एका कोपऱ्यांत गोंवऱ्या, लाकडे होतीं, दु सऱ्या कोपऱ्यांत
चहाचे हरकामे डबे पडले होते ; त्यांनीं नीट हफरून चोहोंकडे पाहहलें . तों त्याना एका हठकािी खाली

जहमनीस एक चौकोनी ह़िद्र हदसलें . वर इकडे हतकडे पहातां श्रीधरनें सांहगतले ला कांचेचा फुगाही
हदसला! शास्त्रीनी लगेच फुगा खाली काढू न शौचहवधी केला. व स्वच्छे तेकहरतां त्यांनी फुग्यांतील पािी

घेतलें व तो पुनः जेथल्या तेथें ठे ऊन हदला पि त्या पाण्याच्या वासानें शास्त्रींचें डोकें भिभिून गेलें! त्यांनीं
पुष्ट्कळ तकप केला, पि हा वास अमक्याच पदाथाचा आहे असें त्यांना हनहित सांगतां येईना!

शास्त्री हदवािखान्यांत येऊन पोहोंचले . त्यांचा पाऊल दारांत पडतांच सवांस घासले ट तेलाची

घाि आली! श्रीधरा टकमक पहातो तों शास्त्री एकदम महिाले – ‘श्रीधर, अरे आपलें प्यायाचें पािी आि
बाबा, ह्या पाण्याचा अहत उग्र दपप येतो!

इतकें कोठें भाषि होत आहे नाहीं तोंच खालू न एक इसम मोठ्यानें ओरडतच वर आला,‘ही काय

घरधन्याची रीत झाली काय? आं–आमही आपलें गरीब मािसं महिून कां तुमही आमच्या घरांत हगांवं?
आमच्या जवळू न भाडं नाहीं घेत फुकट राहू ं दे तां? नाहीं नाहीं चांगलं आहे .’
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शास्त्री, श्रीधर, द्वारकाबाई वगैरे सवप तटस्थ झाले ! काय भानगड आहे ती कोिासच उमजेना.

द्वारकाबाई डोकें दाबीत महिाल्या ‘अरे सखाराम, तूं इतका ओरडतोस तरी कां? झालं तरी काय? नीट
सांगशील तर खरं–’

‘काय बाईसाहे ब, मलाच महिता आिखी कां ओरडतोस? ओरडू ं नको तर काय करूं? तुमही

खालीं चला, आन् एकदां घरांत पहा. मग कळे ल कां मी ओरडतो तें! रात्रभर हगरिींत जागावं घरीं येऊन
कुठें हनजावं तर, गोवऱ्याची खाडं , कुठें लाकडाच्या धपल्या आंगावर पडतच आहे त! आज कोि तर हागलं
आन् वर घासले ट ही ओतलं !

या शेवटच्या वाक्याने द्वारकाबाईस खरा प्रकार काय आहे तो समजला. त्या सखारामची समजूत

घालीत आहे त. तोंच दामोदरपंतही आले , ‘काय झालं . काय झालं !’ ते कोठें हवचारतात न हवचारतात तोंच
सखारामानें पुनः तोंड सोडलें ! आरंभापासून सगळी हहकगत सांहगतली परंतु दामोदरपंतास काहींच

समजेना. द्वारकाबाई धूतप. त्यांनी पतीस बाजूस बोलावून घेतले व खरा प्रकार त्यांस सांहगतला. मग

दामोदरपंत सखारामास मोठ्या आजपवाने महिाले , ‘अरे बाबा, आतां गप्प बैस! मजकडू न चुकी झाली. या
महहन्याचे भाडं तुला माफ केलं जा!’

‘अहो भाडं भाडं काय करतां! आतां का तुझी आपलं भाडं घ्यानां! भाड्यासाठीं कां तुमही माझ्या

डोक्यावर हागिार काय?’

‘अरे पि–काय बुवा–तूं थोडा गप्प बैस खाली जा. मीं संध्याकाळीं तुला बोलावून घेऊन मग सांगेन

काय तें. मग तूं पोट धरून हांसशील’ सखाराम खाली हनघून गेला, पायखाना सोडू न शास्त्री सपपिाच्या

खोलींत कसे गेले व ते थे शौचकुपाचें मुख समजून त्यांनी धाऱ्यावाटें कसा मलहवसजपन केला, आहि
पाण्याऐवजी घासले ट तेलाची बाटली कशी घेतली वगैरे सगळी हकीगत दामोदरपंतांना समजली. झाल्या
गोष्टीबद्दल कोिीही बोभाट करूं नये, व हांसू नये असेंही त्यांनी घरच्या मािसांस बजावून सांहगतलें .

इतका वेळपयंत शास्त्री हाचपाय धुवन
ू उगाच वेड्याप्रमािें सवांच्या तोंडाकडे पहात होते . त्यांना

जरी सखारामाच्या आरडाओरडीचा स्पष्ट अथप समजला नाहीं तरी आपल्या शौचाशीच ह्या भांडिाचा संबंध
नसेल ना? असा संशय त्यांना आला होता. व त्याच्या खु लाशासाठीं त्यांनीं दामोदरपंतास एक दोन प्रश्नही

केले . पंतांनी त्यांना खरें न सांगतां– ‘त्या शेजारच्या भाडे कऱ्यानें या सखारामाच्या घरांत मुलांची घाि
टाकली. दु सरें काहीं नाहीं.’ असें सांगन
ू वेळ मारून नेली.

———
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प्रकरि ११ वे
पाुंचवा आश्रम णवधवाुंचा काय?
रा. तोथांडे यांचे येथें लग्नास जाण्याची गडबड असल्यानें दामोदरपंत फारसे काहीं न बोलतां,

लग्नास हनघण्याची त्यांनीं तयारी केली. बरोबर शास्त्रीही हनघाले . श्रीधराने घोड्याची गाडी आिून खाली

उभी केलीच होती. लगेच शास्त्री व पंत गाडीत बसले . ‘मामंजीला संभाळू न न्या बरं कां?’ असें द्वारकाबाईनीं
पतीस सुचहवलें . अश्वरथ सोमवार पेठेकडे वळला. कोचमनानें घोड्यावर चाबूक टाकतांच तांगा भरधांव
हनघाला. शास्त्री आियानें दे हभान हवसरले ! त्यांच्या मनांत नेहमीं प्रमािें नानाप्रकारच्या हवचारांची खळखळ

उडाली. हा हद्वचक्री अश्वरथ हकती वेगाने धांवत आहे , पुवी एकदां मी याच रस्त्यानें रास्त्याच्या येथें
त्यांच्याच रथावर बसून गेलों होतों, तो केवढा अवजड रथ, त्याला ते चार घोडे , रथ एकदां पळू लागला

महिजे आंत बसिाराचें अंग हखळहखळें व्हावयाचें! हो! हो! अश्वरथांत पि केवढी क्रांती झाली! याच्या
चाकांस हें मे िासारखें मऊ काय लावलें आहे ? हशचा तो हनरश्वरथ (मोटार) कसा काय बसावयास असतो
हें एकदां पाहहलें पाहीजे! अरे पि हे काय? सगळे अश्वरथच! (समोरच्या तांग्याकडे पाहू न) कोि तो

गंगाराम! आलां आला जवळ आला रथ! समजेल कोि आहे तो! तोच तो! गंगाराम! काय हशचा बगलें त
धोकटी अडकवून अश्वरथांत बसून स्मश्रु करावयास जात आहे ! आहि त्याच्या शेजारी लहानशी पगडी
घालू न बसले ला मनु ष्ट्य तर ब्राह्मिासारखाच हदसतो! कपाळांस आडवा गंध आहे ! पोषाखही या माझ्या

नातवाप्रमािेंच (दामोदरपंताप्रमािें) हदसतो–हहर–हहर, या पुण्य नगरांत कांहीं गोष्टीं मला मोठ्या चांगल्या
हदसतात, पि काहीं काहीं गोष्टी पाहू न डोकें संतप्त होत आहे ! फार दू र कशाला हाच गंगाराम पहाना, यानें

कां अश्वरथात बसून जावें? आहि त्याच्या शेजारीं त्या हनलप ज्ज ब्राह्मिानेंही खु शाल बसावें! श्रीमंताच्या

काळांत असें घडलें असतें तर या न्हाव्याचीच उलटी हजामत उडाली असती बरें , या ब्राह्मि गृहस्थानें तर
काहीं हवचार करावयाचा होता हक नाहीं! धडधडींत न्हावी बसला आहे , त्यांची धोकटी हदसत आहे , तरी

आपला डोळे झाकून बैलासारखा त्याच्या शेजारी बसतो! पि हशचा हा रथ कोिाचा? येवढें आपल्या
नातवाला हवचारावें.

शास्त्रीच्या मनांत असा हवचाराचा गोंधळ उडाला होता. पि त्यांना तांगा कोिाचा आहे याची

चौकशी करण्याची उत्कंठा झाल्यामुळें, सवप हवचार बाजूस ठे ऊन, ते दामोदरपंतास महिाले , “हा
आपल्यामागे, जो दु सरा अश्वरथ येत आहे , तो कोिाचा बरें ?”

“याला अश्वरथ न महितां तांगा असें महितात हा तांगा कोिा तरी एखाद्ा व्यापाऱ्याचा असेल हे

सगळे तांगे भाडोत्री आहे त. दोन पैसे द्ावेत व कोिीही बसावं.”

“असं काय? बरं तो न्हाव्याच्या शेजारी आंडव्या गंधाचा कोि आहे ?”
“तो होय–तो काहीं माझ्या ओळखीचा नाहीं पि बहु त करून संहगत सत्यनारायि करिारा

हहरदास असावा असं वाटतं.”

इतक्यांत रा. तोथांडें यांचें घराजवळ येतांच तांगा उभा राहहला. दामोदरपंत खाली उतरले . शास्त्री

आंतच बसून होते . त्यांना काय माहीत येथेंच उतरावयाचें महिून? जेव्हा दामोदरपंत ‘उतरा’ महिून महिाले
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ते व्हां ते खालीं उतरले . तांगेवाल्याच्या हातावर अधे ली पडतांच त्यांनें रस्ता धरला. दामोदरपंत
लग्नमंडपांत गेले. शास्त्री त्यांच्या मागोमाग होतेच.

सहा वाजण्याची वेळ झाली होती. सूयप अस्तास चालला होता! लग्नमंडप स्त्री–पुरुषांनीं अगदीं

गच्च भरला होता. गलबला तर असा चालला होता कीं, जिो बाजार भरला आहे . रा. सा. दामोदरपंत व
शास्त्री एका कोचावर बसले ! लग्नघहटका अगदीं जवळ येत चालल्यामुळें पुरोहहताची मोठीच धांदल

उडाली होती. रा. तोथांडे हे सुखवस्तु गृहस्थ व त्यांची एकुलती एक कन्या अवंहतका हहचें लग्न? मगा
काय पहायाचें? नु सता मंडप श्रृंगारण्यास दोन हजार रुपये खचप आला होता! मंडपात तऱ्हतऱ्हे च्या

तसहबरा, हचत्रहवहचत्र आकारांचीं हं ड्या-झुंबरें, नाना रंगाच्या फुलाच्या कुंड्या, खालीं हहरावा गालीचा, वर
गुलाबी ़ित, बाहे र उभी असले ली बयांडची तुकडी, चौघड्याचा चबुतरा, वगैरे दे खावा पाहू न शास्त्रीची

अक्कल गुंग झाली! आपि आज श्रीमंत बाजीराव पेशवे त्यांच्या लग्न मंडपांत आहोंत हक काय असा त्यांना
भास होत होता! पुण्यास आतां गल्लोगल्ली बाजीराव झाले आहे त असें त्यांना वाटलें . परंतु मनाची खात्री
करून घेण्यासाठीं, त्यांनीं नातवाजवळ हळू च चौकशी केली.
“हे कोि सरदार आहे त काय?”
दामोदरपंत महिाले – ‘रा. तोथांडे नांवाचें एक सुखवस्तु गृहस्थ आहे त. त्यांच्या मुलीचें हें लग्न

आहे . मंडपाचा थाट पाहू न तुमहाला नवल वाटलें वाटतें–पि अशा थाटानें लग्न करिारे या पुिे शहरांत
शेंकडों लोक आहे त!’

नातवाचा हा खुलासा ऐकून शास्त्री चहकत झाले . ते मनांत महिूं लागले . ऐकून हें सबंध पुण्य नगर

श्रीमंत पेशव्यांनींच भरलें आहे काय?’ पि यापुढें शास्त्रीस हवचार करण्यास वेळ हमळाला नाहीं. अंतःपटाची

तयारी होऊन, मंडळी हातांत अिता घेऊन उभी राहहली. त्यांनीं जरी हातांत अिता घेतली होती; व
पुरोहहतानें ‘सावधान’ महटलें होतें, तरी ते सावध झाले नव्हते त्यांचें लि जवळच असले ल्या ‘सोडावाटरच्या
बाटल्या,’ चहाचे कपस् पानांचे हवडे वगैरे सामानांकडे वेधलें होतें. चहाचे कपस् व सोडावाटरच्या बाटल्या

पाहू न त्यांना जनादप नपंताची, त्याच्या िुधाशांहतगृहाची गंगाराम न्हाव्याची वगैरे वगैरे प्रकारच्या भराभर

आठविी होऊं लागल्यानें त्यांत ते इतके गकप झाले कीं, मधून मधून हातांतील अिता वधुवराचें डोकीवर
टाकण्याचें त्यांना मुळींच भान राहहलें नाहीं. ते एकसारखी वांकडी मान करून सोडावाटरच्या बाटल्याकडे

पहात होते. घरांतून हनघतांना दामोदरपंतांनीं आजोबाला नवीन धतीचा पोषाख चढवून बरोबर घेतलें होते .

महिजे डोक्यांत लहानशी कोकी, अंगांत लांब कोट, गळ्यांत उपरण्याचा हवळखा, खाली सुबक धोतर व
पायांत मऊ चमी जोडा, अशी पोषाखांत सगळीं उलटापालट केली होती परंतु शास्त्रीच्या जुन्या

अंतःकरिांत थोडींच उलटापालट झाली होती? ते आपल्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमािें सोडावाटरच्या
बाटल्याकडे आियानें पहात असतां, मंगलाष्टकें संपून, पुरोहहताच्या संकेताप्रमािें जेव्हां आधींच सावध
असले ल्या वाजंत्रीनीं व वऱ्हाडी मंडळीनें टाळ्यासह एकच कडकडाट केला; व त्याच संधीस बटि दाबून
मंडपात हवजेच्या हदव्यांचा एकदम लख्खकन् प्रकाश पडला; ते व्हा शास्त्री एकदम दचकले . व मंडपास आग
लागलीं असें वाटू न त्यांनीं मोठ्यानें बोंब मारली! त्यांची पगडी सोडावाटरच्या बाटल्यावर पडली! कोकीचें

टोंक नेमकें एका बाटलीच्या बुचास लागून ती लागलीच फाडकन् उघडली! शास्त्री घाबरून दु सऱ्या

बाटल्यावर पडले ! झालें ! सवपच बाटल्या टे बलावरून खाली पडल्या! धाड फाड आवाज होऊन बाटल्या
फुटल्या! मंडपांत धांवपळ सुरूं झाली! बाटल्याच्या कांचा लागून काहींस जखमा झाल्या! काहीं जि
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दं गलींत तुडहवले गेले! शास्त्री जाग्यावरच सारखे बोंबलत पडले ! बऱ्याच वेळानें स्ट्स्थरता झाली. शास्त्रीच्या

सवांगास थरकांप सुटला होता. त्यांना धीर दे त दामोदरपंत जवळ बसले ! पुढील कायास सुरवात झाली
आपि मोठ्या फहजतीतून हनभावलो महिून शास्त्रीस फार समाधान वाटलें परंतु मुले यांच्या पगडीकडे पाहू न

खो–खो हासूं लागली! त्याकडे मुळींच लि हदलें नाहीं. ते सोड्याच्या बाटल्यांकडे सच टक लावून पहात
होते . वस्त्राच्या आघातानें कठीि कांच फटकन् कशी फुटावी! व थंड पाण्यास एकदम आधि कसें यावें याचें

त्यांना फारच आियप वाटलें ! इकडे त्यांना जों जों आियप वाटू ं लागलें तों तों हतकडे हांसिारांचा खों खों

आवाजही मोठा होऊं लागला. तरीपि शास्त्री मान वर उचलू न हांसिारांकडे पाहीनात! दामोदरपंतास तर
लहान मोठ्यांच्या हांसण्याचें कारि माहीत नव्हतेंच. ते सहजच शास्त्रीच्या तोंडाकडे पाहू ं लागले तों त्यांना
पगडीची बैठक उलटी हदसली!

“आजोबा पागोटं उलटं कां घातलं ” असें महिून दामोदरपंतांनीं पगडी नीट हफरहवली. शास्त्री

अगदींच मठ्ठ डोक्याचे नव्हते. ते प्रसंगावधान धरून महिाले , “खरंच–गडबडींत उलटं च झालं !”

लग्नहवधी पार पडल्यावर पानसुपारी, अत्तर गुलाब यांचा हवधी सुरूं झाला. शास्त्रीच्या समोरच

फोनोचा किा होता त्याकडे त्यांची दृष्टी गेली! ही लु टपुटीची तोफ असावी; आहि हहच्यातून गुलालाचे गोळे

मंडळीवर फेकण्यांत यावयाचे असतील, असा शास्त्रींनीं तकप केला. आहि ते जरा नीट सरसावून, त्या
कण्यापुढें बसले ! फोनोस गती दे ऊन प्ले ट लावली. त्या कण्यांतून एकदम नगारा सनई यांचा आवाज

हनघतांच शास्त्री दचकून मागें एका मनु ष्ट्यावर पडले ! यांना पुनः नीट बसहवण्यांत आले ! फोनोंतील ती
गायनाची करामत पाहू न शास्त्री तर आियानें मूढ बनले ! या लहानशा पेटींत नगाराहद मोठालीं वाद्ें मावलीं

कशीं? गािाराही आंत बसला कसा? हा काहीं तरी पैशाहच्चक खेळ हदसतो असें शास्त्रीस वाटलें . फोनो बंद
झाल्यावर पानसुपारी होऊन काहीं हनवडक मंडळीला थाटाची मे जवानी दे ण्याची व्यवस्था पूवीच करून
ठे वली होती. रा. तोथांडे यांच्या भव्य हदवािखान्यांत सवप आमंहत्रत मंडळी जमली. मे जवानी सुधारकी

थाटाची होती. झाडू न सारे सोवळें न नेसता तसेंच ओवळ्यानें जेवावयास बसले शास्त्रीनीं थोडा वेळ कां-कू
केली पि सवांपुढें त्यांचे काय चालतें? शेवटीं त्यांनाही पि ओवळ्यानेंच पाटावर बसावें लागलें . तथाहप
फूल नाहीं फुलाचीं पाकळी या न्यायानें, शास्त्री उघडें बोडखें होऊन बसले . सवप मंडळींत तेंच उघडे बसले ले

पाहू न बहु तेकांस हांसू आलें . पि उघडपिें कोिी काहीं थट्टा केली नाहीं. वरि, भात, लाडू , पुरी, बासुंदी,
भजी, कढी, श्रीखंड, पेढे, हजले बी वगैरे पुष्ट्कळ हमष्ट पदाथांनीं पात्रें अगदी फुलू न गेली होतीं. पुष्ट्कळसे
पदाथप पाहू न शास्त्री घोटाळ्यांत पडले हे सवप पदाथप शास्त्रीच्या ओळखीचे होते ; पि हखसहमस लावले ले

हबस्ट्स्कटे पाहू न ते थोडे चपापले ! त्यांची ती अिेली नाण्याप्रमािें पैलुदार वतुपळें, त्यावर बारीक बारीक ह़िद्रें ,
वर हकसहमस डकवले ले यामुळें पदाथप भिि करण्याचा अनु क्रम कसा आहे याचें त्यांना मोठे च कोडें पडले .
तथाहप जवळच दामोदरपंत असल्यानें तें जसे जेवतील, तसेंच आपि जेवावें असें शास्त्रीनीं मनाशी ठरहवलें .

ग्यासच्या हदव्याच्या लख्ख प्रकाशांत सवप मंडळी स्पष्ट हदसत होती. नेहमींप्रमािें या हदव्याहवषयींही

शास्त्रीस मोठें आियप वाटलें ? ब्रह्मदे वाच्या घरांतदे खील असा अदभूत हदवा नसावा याचें त्यांना फारच नवल
वाटलें , तथाहप ते फजेहतला हभऊन हवशेष लि न दे ता खाली मान घालू न जेवीत होते परंतु एकदा सवप
मंडळी न्याहळू न पहावी, महिून त्यांनीं वर मान करून हनरीिि चालहवलें . पहात पहात त्यांची दृष्टी नीट

समोर जातांच त्यांच्या काळजास एकदम धक्का बसल्याप्रमािे झालें . तोंडांतला घांस तोंडांत व हांतातला
घांस हातांत तसाच ठे वन
ू ते समोर आियानें पाहू ं लागले ! बराच वेळ पाहहल्यावर त्यांची पक्की खात्री झाली

कीं, आपल्या समोर सात आठ हस्त्रयां बसल्या आहे त. त्यांत मधोमध एकच काय ती पोक्त हनष्ट्केशा बसली
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आहे . बाकीच्या बहु तेक तरुि असून त्यांच्यातच आपल्या नातवाची हवधवा मुलगी इंहदराही कढीचे फुरके
मारीत आहे ! पुनः त्यांनीं सवांचीं कपाळें हनरखून पाहहलीं. पि आठ जिींत दोघींच्या कपाळांवर कुंकवाचे
हटकले हदसले .

लग्नासारख्या शु भ प्रसंगीं हवधवांनीं व ते ही पुरुषाच्या पंक्तीत खु शाल जेवावयास बसावें हा भयंकर

प्रकार पाहू न शास्त्रीस कसेंसेंच वाटू ं लागलें . त्यांना पात्रावरील गोड गोड पदाथप कडू लागूं लागले !

तोंडांतील घास तर शेिासारखा भासूं लागला! हातांतील घास पात्रावर टाकून व तोंडांतील घांस कसा तरी
हगळू न त्यांनी पाण्याचा घोंट घेतला! व हात आंखडू न ते स्वस्थ बसले !

ज्या ग्यासच्या हदव्याची त्यांनीं फार प्रशंसा केली होती, तोंच हदवा आतां त्यांना शत्रू सारखा हदसूं

लागला. जिो तो आपला लख्ख प्रकाश त्या हवधवांच्या मुखांवर पाडू न, शास्त्रीचा सूडच घेत आहे ! हा हदवा

फटकन फुटू न अंधार पडतां तर बरें होतें असेंही शास्त्रीस हकती तरी वेळां वाटलें ; पि तसें कोठू न
व्हावयाला.

शास्त्री स्वस्थ बसले ले पाहू न दामोदरपंत महिाले , ‘आजोबा, आटोपलं काय?’
‘हो–हो–झालं –माझं’
आजोबांनीं दहा बारा घास खाल्ले नाहीं तोंच कसें आटोपलें यांचें दामोदरपंतास थोडें आियप वाटलें

त्यांनी पुनः दोनदा–चारदां शास्त्रीस जेवण्याचा आग्रह केला पि शास्त्री हात धरून गच्चच बसले मंडळींचें

अनेक हवषयांवर भाषि चाललें होतें. हनघतां हनघतां ‘हवधवाश्रमाची’ गोष्ट हनघतांच शास्त्रींनीं कान
टवकाहरलें भाऊसाहे ब गटहगळे वकील त्या पोक्त हनष्ट्केशा बाईकडे तोंड करून महिाले –
‘कसं काय पावपतीबाई, यंदा हवधावाश्रमांत मुलींची संख्या हकती आहे ?’
शास्त्री मनांत महितात, ‘आश्रम तर चारच आहे त. मग हा पांचवा ‘हवधवाश्रम’ कोिी काढला?

मनु स्मृहतही या मंडळीनें नवीन केली हक काय? ‘उशना वेद यच्छास्त्रं यच्च वेद बृहस्पहतः । स्वभावेनैव
तच्छास्त्र स्त्रीबुद्धो सुप्रहतहष्ठतम् ॥’ हस्त्रयांचं चहरत्र कोिी विावं.

‘एकंदर पंचेचाळीस मुली आहे त. त्यात हवधवा तीस व कुमारी पंधरा आहे त. गेल्या वषी चार

गतभतृपकांचें पुनर्मववाह व दहा कुमाहरकांचें हववाह झाले . एकंदरींत आश्रमाची स्ट्स्थती समाधानकारक आहे ,
पावपतीबाई महिाल्या.’

‘समाधानकारक’ हा शबद ऐकून शास्त्रींनीं एक उसासा सोडला!’
भोजन होऊन मंडळीं पान सुपारीस दु सऱ्या एका हदवािखान्यांत जमली. पावपतीबाई आपल्या

पहरवारासह पूवीच येऊन बसल्या होत्या. ढढ्ढाशास्त्री सोडू न सवप मंडळी अगदीं आनंदानें परस्परांशीं संभाषि
करीत होती. पि शास्त्री मात्र अत्यंत हखन्नपिानें नु सते उभे राहहलें . त्यांना खालीं बसण्यास दामोदरपंतानीं

दोन चारदां सांहगतलें , पि ते खालीं मुळींच बसेनात. त्यांत योगायोग असा. कांहीं चमत्काहरक येई कीं,
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जेथें पावपतीबाई बसले ल्या असत, ते थें त्यांच्या समोरच शास्त्रीस बसण्याचा प्रसंग येई!! पानसुपारीचें वेळीही

असाच योगायोग आल्यानें, त्यांना साहहजकच फार वाईट वाटलें . आपला नातू दामोदरपंत, हाही आतां
काहीं शुद्ध ब्राह्मि राहहला नाहीं असे त्यांना वाटू ं लागलें . पावपतीबाईकडे दृहष्ट वळतांच एकदम त्यांच्या
मस्तकांत चमक हनघाल्याप्रमािें होई. बराच वेळपयंत त्यांनीं हें मानहसक दु ःख सहन केलें . पि शेवटीं तें

असह्य होऊन, घराकडे हनघण्याहवषयीं दामोदरपंतास ते सुचवूं लागले . प्रथम दामोदरपंतांनीं, ‘थांबा आतां
झालचं, आटोपलं च, पानसुपारी घेतली कीं, जाऊं’ असें महटले ; पि पानसुपारी खाईपयंत थांबल्यास मी

बहु तकरून वांचिार नाहीं असें जेव्हां शास्त्री हनिून महिाले . ते व्हां पंत घाबरले व ते शास्त्रीच्या आंगांस हात

लावून पहातात तों खरें च, त्यांना ज्वर सपाटू न भरला आहे ! अथा्च रावसाहे ब दामोदरपंत शास्त्रीस घेऊन
घराकडे हनघाले . डॉ. बैले यांनाही त्यांनी घराकडे बोलाहवले !
———

अनु क्रमणिका

प्रकरि १२ वे
वायु झाला!
दामोदरपंत शास्त्रीस घेऊन ताबडतोब घरीं आले . घरीं येतांच एका पलं गावर मऊ गादी टाकून

त्यांना हनजहवलें . शास्त्री बेशुद्ध तर नव्हते च पंरतु मंडळी जों जों त्यांची शूश्रु षा करूं लागली, तों तों त्यांनीं

कण्हण्या कुंथण्याचा जप जोरांतच चालहवला! सुंदर पलं ग, नरम गादी, वर रंहगत मच्छरदानी, वगैरे
शयनसाहहत्य पाहू न शास्त्रीस स्वगप तुच्छ वाटू ं लागला! ते मनांतलें मनांत महिूं लागले ! अहा काय हें सुख!
अशा सुंदर मृदुशयायेवर मी पहहल्या जन्मांत कधींही हनजलों नव्हतों. श्रीमंत पेशव्याचा पलं ग मी पाहहला

होता. पि तो दे खील इतका सुंदर नव्हता. याप्रमािें शास्त्री गोड हवचारांत गकप झाले असतां ‘कसं काय
आजोबा! डोकं फारच दु खतं काय?’ असें दामोदरपंतांनीं हवचारलें .

“आतां ज्वर बराच उतरला आहे व डोकंहीं फारसं दु खत नाहीं.”
शास्त्री याप्रमािें बोलत आहे त तो डॉ. बैले, श्रीमती पावपतीबाई वगैरे मंडळी येऊन थडकली कारि

रा. सा. दामोदरपंत हे शास्त्रीस घेऊन समारंभातून एकदम हनघून आल्यामुळें, पुष्ट्कळ मंडळीस वाईट
वाटलें . अथा् पावपतीबाईसही इतराप्रमािेच वाईट वाटू न त्या दामोदरपंताच्या आजोबाच्या समाचारास
मुद्दाम आल्या. पावपतीबाई हवधवा होत्या हें तर सवांस माहीत होतेंच, पि त्या एक उत्तम डॉक्टर होत्या, हें

मात्र फारच थोड्याजिांस ठाऊक होतें. दामोदरपंतांची पत्नी द्वारकाबाई यांस पावपतीबाईच औषधपािी दे त
असत.

डॉ. बैले व श्रीमती पावपतीबाई ही दोघें एकदम शास्त्रीच्या पलं गाजवळ गेलीं. डॉ. बैले शास्त्रीचें पोट,

डोळे तपासूं लागले . पावपतीबाईनींही त्यांचा हात एकदम आपल्या हातांत घेतला; व त्याही लिपूवपक नाडी

पाहू ं लागल्या! शास्त्रीची दृष्टी पावपतीबाईंच्या तोंडाकडे जातांच त्यांच्या छातींत एकदम धस्स झालें ! व त्यांनीं

आपला हात त्यांच्या हातांतून एकदम हहसका दे ऊन सोडवून घेतला व ते चटकन् उठू न बसून , पावपतीबाई
पुढे हात हालहवत महिाले ‘अहो हा तुमचा ससेहमरा माझ्या मागें कसा लागला?’ शास्त्रीचें हें भलतेंच बोलिें

ऐकून सवप मंडळी चहकत झाली. डॉ. बैले यांनीं ठासून सांहगतले कीं, यांना ‘वायु’ झाला! पावपतीबाई
महिाल्या. आहे खरं तसं पि घाबरण्याचें कारि नाहीं. कसाही वायु असो, मी आतां नीट कहरते . दोन
दाभि चुलींत घाला–आटोपा वेळ करूं नका.

यावर शास्त्री उसळू न महिाले ‘काय, अहो तुमहां सवांना कहलवायु झाला आहे कहलवायु! तुमहांलाच

डागलं पाहहजे; तुमहांला दाभिानें काय होिार? पहारी तापवाव्या लागतील पहारी!’
द्वारकाबाई– ‘अगबाई! खरंच! वायुच झालाना! अरे दे वा! कसं झालं असं!’

पावपतीबाई– ‘हें पहा तुमही असं घाबरूं नका. तुमही जा आपल्या खोलींत...’
दामोदरपंत– ‘कायरे श्रीधर! दाभि तापले का?’

शास्त्री पुनः उसळू न महिाले – ‘हशचा काय हा बलात्कार आहे ? अरे दामु, मला वायुहबपु काही एक

झाला नाहीं. तुमहांला वेड तर लागलं नाहींना, अरे वायु झाला कोिाला? हें पहा. मी कसा शु द्धींत आहे .

अनु क्रमणिका

इतकें बोलू न शास्त्री पलं गावर उठू न एकदम उभे राहहले . मच्छरदानींत त्यांचें डोकें हशरल्यामुळें ते एखाद्ा
गोषांतील स्त्रीप्रमािे हदसूं लागले .

शास्त्रीस अहधकच झटका आला, असें समजून, दामोदरपंतांनी एक हात व डॉ. बैले यांनीं एक हात

असें त्यांचें दोन्ही हात धरून त्यांना पलं गावर ओढू न बसहवलें . पावपतीबाई पुढें मदतीस आल्या व त्यांनींही

शास्त्रीचें डोकें दोन्ही हातांत धरलें ! शास्त्रीचें डोकें अहधक भडकंू नये महिून पावपतीबाईनीं धडपड केली; पि
त्यायोगें त्यांचें डोकें शांत न होता तें अहधकच भडकलें ! शास्त्रीनीं एकदम पावपतीबाईंस धक्का हदला!

धक्क्यासरसें पावपतीबाईचे हात वर घसरले ; व त्यांचा तोल जाऊन त्या, शास्त्रीच्या छातीवर सपशेल
पालर्थ्या पडल्या! हाय! हाय! शास्त्रीच्या अंगाची अगदीं आग झाली! हवधवा स्त्रीचा नखहशखांत स्पशप

होण्याचा प्रसंग आले ला पाहू न शास्त्री पुनः उसळू न उठले व पलं गाखालीं उडीमारून तोंडानें बडबड करीत
माडीखालीं पळू लागले ! ‘हे श्रीकृष्ट्िा! पुरे पुरे तव लीला! इतःपर मी पुनः मृत्युलोकीं येण्याचा कधीही हट्ट

धरिार नाहीं. हहर! हहर! हहर! कोि हा भ्रष्टाकार! सधवा हवधवा सारख्या झाल्या आहे त. बाळा दामु, आतां
तुझा आजोबा स्वगाला चालला बरं!’

याप्रमािें बडबड करीत शास्त्री सडकेनें पुढें पळत सुटले व मंडळी मागें पळत सुटली!! ‘धरा धरा’

असें सवपजि ओरडत सुटले ! तोंच एका पोलीस हशपायानें शास्त्रीस आडहवलें !

शास्त्रीस पोलीस हशपायांची चांगलीच ओळख पटले ली होती; त्यामुळे ते हशपायांच्या महिण्याप्रमािें

स्तबध उभे राहहले ! व दामोदरपंताबरोबर पुनः परत घराकडे वळले ! सवप मंडळीनें मोठ्या सावधहगरीनें
शास्त्रीस पुनः पलं गावर हनजहवलें ! पावपतीबाई त्याच्या उशाशीं बसल्या! डॉ. बैले यांनीं औषधांत हभजहवले लें

एक फडकें शास्त्रीच्या डोक्यावर ठे वलें . पि शास्त्रीनें तें तत्ििीच दू र फेकून हदलें ! आपि या

चांडाळचौकडीच्या कचाट्यांतून कसे सुटूं याचा ते हवचार मनापासून करूं लागले . त्यांना प्रथम वाटलें कीं,

आपलें सवप हवचार बाजूस ठे वन
ू , पावपतीबाई वगैरे मंडळीशीं चांगलें गोडगोड बोलावें, महिजे आपि शुद्धीवर
आहोंत असें त्यांना कळू न येईल. व आपिावर डागाचा हवधी तरी होिार नाही.

याप्रमािें शास्त्री डोळे झांकून स्वतःशी हवचार करीत पडले होते . इकडे पावपतीबाईस वाटलें कीं,

आतां डाग दे ण्यास नामी संधी आहे . त्यांनीं लागलीच श्रीधरास खुिेनें कळहवतांच तो तापले ला लाल दाभि
घेऊन आला. पावपतीबाईनीं चपळाई करून शास्त्रीच्या मार्थ्यावर दाभि चरकन ओढला! दाभिाचा चरका
बसतांच शास्त्री ताडकन् उठले . अगोदरच ते पावपतीबाईच्या दशपनानें संतप्त झाले होते . त्यांत दाभिाचा डाग

बसतांच त्यांच्या क्रोधाची लाट काय हवचारतां? ते जसेच उठले तसेंच त्यांनीं पावपतीबाईचे केसास हात
घालू न त्यांना जहमनीवर पालथें पाडलें व मला ‘वायु झाला नाहीं कां?’ असा प्रश्न करीत ते त्यांना लाथा
मारूं लागले .! परंतु रा. सा. दामोदरपंत व डॉ. बैले यांनीं ताबडतोब पावपतीबाईची सुटका केली! लाथा

मारिें बंद झाले पि तोंड चालू च होतें. हवधवा व त्यांतलें त्यांत सकेशा हवधवा, यांवर शास्त्रीचा कटाि होता!

अथा् पावपतीबाईची संभावना चांगलीच झाली. दामोदरपंतांनीं रंग ओळखून पावपतीबाईस त्यांच्या घरीं
रवाना केलें व झाल्याप्रकाराबद्दल हदलगीरी दाखवून त्यांची िमा माहगतली! पि शास्त्रीस खराच वायु झाला
आहे अशी पावपतीबाईची पक्की समजूत असल्यानें , लाथा बसल्याचें त्याना वाईट वाटलें नाहीं. उलट वायु

झाले ल्या रोग्यास डागतांना काळजी घेिें हकती जरूरीचें आहे , हें त्या मंडळीस सांगूं लागल्या! जातां जातां

त्यांनीं असेंहीं सांहगतलें कीं, एवढ्यानें गुि आला तर ठीकच झाले ; न आला तर तसें मला कळवा. मग
दु सरा उपाय करूं!
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पावपतीबाई हनघून गेल्यावर शास्त्रीस पुनः पलं गावर हनजहवलें . कोिीही त्यांच्याशी बोले ना. आपि

बोललों व शास्त्रींनीं लाथांचें बिीस हदले तर तें घ्यावें कोिीं असें प्रत्येकाचें मनांत येई. तथाहप दामोदरपंत

मोठा धीर धरून शास्त्रीस महिाले ‘आजोबा, तुमही थोडे स्वस्थ पडू न रहा.’ ‘अरे , मी स्वस्थच आहे . तुमहीच

थोडे स्वस्थ बसां पाहू ं! मला वायु झाला नसताना, तुझी मला डागलं , तरी मी स्वस्थच बसू!ं ती कोि × ×
टवळी पावपतीबाई–सधवेप्रमािें चटीपटी करून, आपल्या पंक्तीस जेवावयास बसते काय हन तूंही खु शाल

जेवतोस होय? अरे तुमही कोिाच्या वंशातले याचा काहीं हवचार केला? अरे , तूं परान्ने कुळीचा कमपहनष्ठ
धमपहनष्ठ ब्राह्मि ना! थोरल्या बाजीरावांच्या कारकीदीत परान्ने घरण्यास कोि मानसन्मान होता याची तुला

माहहती तरी आहे ? अरे , त्या वेळीं माझा आजा धप्पाशास्त्री परान्ने याला काशीचे शास्त्री सुद्धां वचकत असत!
अरे , एकदां माझा आजा नदींत पाय धूत असतां वरचे बाजूस कोिा मलें च्छानें गुळिी टाकली! मग काय

पहातां तत्ििी त्याला कैद करून चावडीवर नेलें. आन् पन्नास जेरबंद असे लगावले कीं, तो महिे यंव! अरे,
एकदां ते नदीवर स्नान करून परत घराकडे येत असतां, एक अंत्यज पुढें चालला होता, त्याच्या हाताची
सावली माझ्या आजाच्या पायांवर पडली. मग काय त्याच्या डोक्यांत मेसकू घालू न त्याला ठार केलें !

अरे , आमच्या कडकडीत ब्राह्मण्यामुळें आमहाला भोजनाची नेहमीं आमंत्रिं यायचीं. ज्या वेळेला

कोकिस्थांचा व दे शस्थांचा वाद माजला होता; कोकिस्थाशीं दे शस्थ ब्राह्मि पंहक्तव्यवहार करीत नव्हते ,
ते व्हां स्वतः श्रीमंत बाळाजी पेशवे यानी माझे आजास हवनंहत केली कीं, आमहास पावन करून घेण्याचें

तुमच्या हातीं आहे . ते व्हां आजोबानें स्पष्ट सांहगतलें कीं, आमही तुमहास पावन करून घेऊं पि खचप फार
येईल. श्रीमंतांनीं खचप करण्याचें मान्य केलें . इतकेच नव्हे , तर माझ्या आजावर हवश्वास टाकून असें
सुचहवलें कीं, पक्वानें व पात्री दहििा हीं जीं तुमही ठरवाल, तीं सवप मला मान्य आहे . माझे आजे मोठें

स्पष्टवक्ते होते . त्यांनीं श्रीमंतास तोंडावर सांहगतलें कीं, आमही दे शस्थ ब्राह्मि तुमच्या येथें भोजनास येतों

आमहांत दोन हवभाग करा. एक प्रमुख प्रमुख अशा ब्राह्मिांचा व दु सरा सामान्य ब्राह्मिांचा. प्रमुख ब्राह्मिांस
प्रत्येकीं तीन आंगराळीं सुविप मुहद्रका दििा द्ावी लागेल, व सामान्य ब्राह्मिांस प्रत्येकीं सहा आंगराळीं

रौप्यमुहद्रका दििा द्ावी लागेल भोजनास पक्वाने हमष्ट व षडसयुक्त असावीं. केळीचीं पानें बरोबर सव्वा

हात लांबीचीं पाहहजेत काय सांगूं तुमहाला तो भोजन समारंभ, सगळे पदाथपइतकें स्वाहदष्ट झाले होते कीं,
पुण्यांत कमींत कमी दोनशें दे शस्थ अजीिानें अजारी पडले होतें; स्वतः माझा आजाच तर सहा महहनें
अहतसारानें हनजून होता; परान्नं दु लपभं लोके!

शास्त्रीचें हें पुराि ऐकून दामोदरपंत व डॉ. बैले यांना हांसें आलें व थोडे वाईटही वाटलें . शास्त्री

अगदींच जुन्या वळिाचे आहे त, येथून पुढें त्यांच्या समि सुधारकपिाचे प्रकार फारच जपून केले पाहहजेत,

तथाहप मजसारख्या कट्या सुधाराच्या घरीं असें कमपठ मािूस राहािें योग्य नाहीं. असें दामोदरपंतांनीं डॉ.
बैले यांचें जवळ इंस्ट्ग्लशमध्यें बोलू नही दाखहवलें .

“रात्र बरीच झाली आहे . आतां आपि स्वस्थ हनजावं” दामोदरपंत शास्त्रीस महिाले .
‘मी स्वस्थ हनजेन. पि तुमही मला आिखी डागिार हक काय? तसं असेल तर मी आपला आल्या

मागाने परत जातों?’ शास्त्री महिाले , ‘छे . छे . आतां कां अशी चूक पुनः होिार? छे मुळींच नाहीं. आपिांस
हवश्वास नसल्यास आमही सवपजि बाहे र हनजतों आपि आंतून कडी घालू न येथें एकटें च हनजा.’
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शास्त्रीस ही अट मान्य झाली. व त्याप्रामािें सवांस बाहे रलागून शास्त्री एकटें च पलं गावर हनजले .

यापूवी कधी जन्मात ते पलं गावर हनजले नसल्यामुळें, पलं ग, गादी, उशी, मच्छरदानीं वगैरे पहाण्यांत हनमी
रात्र हनघूनं गेली तरी शास्त्री जागेच. डोळे हमटण्याचा ते प्रयत्न करीत, पि त्यांना झोंप काहीं केल्या
लागेना.

पलं गावर पडावें व पुनः उठू न बसावें असा क्रम बराच वेळ झाल्यावर त्यांना डोळा लागला. कुठें

तास अधा तास होतो. तोंच त्यांना पावपतीबाई, डॉ. बैले, श्रीधर, तापले ले लाल दाभि यांचें स्वप्न पडलें . व
त्याच्या भरांत ‘कोिाला वायु झाला’ असें महित ते एकदम उठले ! डोळे चोळू न इकडे हतकडे पहातात तों

ते थें कोिीच नाहीं! आपिास हदसलें तें स्वप्नच होतें अशीं जेव्हा त्यांची खात्री झाली, ते व्हां त्यांना बराच धीर
आला! ते पुनः पलं गावर हनजले . पि झोंप येईना. घड्याळांत चारचे ठोके पडले . हदवा लख्ख जळत होता.
त्यांनीं घड्याळाकडे पाहहले तों त्याचा कट्कट् असा आवाज व लं बकाचा झोका चालू च असल्याचें त्यांच्या
लिांत आलें . सकाळपासून हें यंत्र सतत वाजत व हालत आहे याचें त्यांना फारच आियप वाटलें . व लगेच

पलं गावरून उठू न त्या घड्याळ्याकडे गेले. प्रथम हात न लावतां त्यांनीं घड्याळाकडे खालीवर
आजूसबाजूस चांगलें न्याहाळू न पाहहलें . मग हळू च घड्याळाच्या दारास हात घालू न , त्याची कडी धरून
चाचपू लागले , मागें पुढें करतां करतां तें दार उघडलें . व लं बक कसा हालतो तें त्यांना स्पष्ट हदसूं लागलें .

लं बक कसा हालत आहे , आंत कसलीं चक्रे हदसत आहे त वगैरे पहाण्यासाठीं ते आंत तोंड घालू न

पाहू ं लागले . पहातां पहातां लं बकाचा झोका नेमका शास्त्रीच्या कांनावर येऊन आदळला. व त्याच्या शेवटास

गळाप्रमािेंउलटी टोकें असल्यामुळें तो एकदम शास्त्रीच्या कानांतील रुद्राि कुंडु लांत गच्चगुंतला! घड्याळ
एकदम थांबलें . कट्कट् आवाज हनघेना! शास्त्री फारच घाबरलें ! कानांत गुंतले ला लं बक कसा काढावा

हें ही त्यांना सुचेना! त्यांनीं पुष्ट्कळ धडपड केली, पि लं बक हनघण्याऐवजी तो उलट घट्ट आवळू न मात्र
बसला! रुद्रािाचे मिी ओंवले ली हपतळी तार लं बकाच्या गळास आवळू न बसली. ओढावे तर कान तुटतो.
बरें नु सतां लं बकच ओढावा तर यंत्र मोडतें! वेसिीस बैल आवळावा त्याप्रमािें शास्त्री घड्याळाला लटकलें !
घड्याळ पहाण्याच्या भानगडींत पडलों नसतों तरी बरें झालें असते असे त्यांना पुष्ट्कळ वेळा वाटलें . पि

आतां पिाताप करून काय उपयोग? होईल हततकी खटपट करून जेव्हां कान मोकळा होत नाहीं, असें
शास्त्रीस कळू न आलें ते व्हां त्यांनीं श्रीधरास पांच सहा वेळां हांका मारल्या! पहाटे चा वेळ! जो तो साखर

झोपेत. ऐकतो कोि? इकडे तर शास्त्रीच्या कानास चांगलीच कळ लागली! ते तरी काय करतील? वाकडी
मान करून उभें तरी कोठपयंत राहिार? त्यांनीं पुनः ‘अरे श्रीधर, अरे दामु’ अशा शेकडों हांका मारल्या पि
ओ कोिीच दे ईना. बरोबर एक तास झाला. पांच वाजले . डॉ. बैले आळे हपळे दे ऊं लागले . तोंच शास्त्रीनीं
पुनः आरोळ्या हदल्या! डॉ. बैल्यानीं त्या ऐकल्या पि ते आंथरुिावरून न उठतां महिाले –
“आजोबा, कां हो! काय आहे ?”
“धांवा धांवा मी मरतों आतां!”

डॉ. बैले खडबडू न उठले व धांवतच शास्त्रीकडे गेले. घरांत एकदम जाण्याच्या इराद्ानें त्यांनीं

दारास एकदम जोरानें धक्का हदला. पि दार आंतून लावले लें ! ‘अहो आजोबा दार उघडा.’ असे डॉ. बैले
दोनदां व चारदा ओरडू न महिाले , पि आजोबा घड्याळाच्या लं बकांस लोंबत होते, ते दार कसें

उघडिार? ‘मी आतां मरतों हकवा हें यंत्र तरी माझ्या टाळक्यांत बसिार!’ असें शास्त्री मोठ्यानें ओरडू न
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महिूं लागलें . पि डॉ. बैले यांना खरा प्रकार काय तो मुळींच समजेना. ते नानाप्रकारचें प्रश्न हवचारूं
लागले . पि–शास्त्रीचें आपलें एकच उत्तर ‘मी मरतो.’

दोघांचा गलबला ऐकून बहु तेक सवपच जागे झाले . कोिी हखडकींतून, कोिी दाराच्या फटींतून तर

कोिी मोरींतून आंत शास्त्रीकडे पाहू ं लागले . शास्त्री लं बकांस लोंबले आहे त असें दामोदरपंतास समजतांच
त्यांनीं दाराच्या हबजागऱ्या काढू न मागप मोकळा केला मालती, श्रीधर, इंहदरा वगैरे मुलें खदाखदां हासू
लागलीं पि दामोदरपंतांनीं दरडावतांच तीं पळालीं.

———
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प्रकरि १३ वे
पािरुं गे शास्त्री!
आज दोमोदरपंताच्या एथें मोठींच गडबड होती. इंहदरे चा पुनर्मववाह पूवी एकाशी होिार होता; पि

तो बेत हवसकटल्यानें आतां आत्मारामपंत नांवाच्या एका सकपस कंपनीच्या मालकाशी तो ठरला होता.

हववाहहनहमत्तानें आत्मारामपंत आपल्या सकपससह पुण्यास आले होते . आज प्राथपना समाज मंहदरांत
इंहदरे चा व आत्मारामपंत यांचा पुनर्मववाह होिार महिून चोहोंकडे आमंत्रिपहत्रका पाठहवल्या गेल्या होत्या!

आज काय भानगड आहे तें शास्त्रीस काय माहीत? ते आपला कान चोळींत स्वस्थ बसले .

दामोदरपंत व डॉ. बैले हे मात्र आजच्या समांरभाच्या व्यवस्थेहवषयीं आपसांत इंग्रजीमध्यें बोलत होते . बराच
वेळ त्यांचें भाषि झाल्यावर डॉ. बैले पोशाष चढवून हनघून गेले. दामोदरपंतांनीं शास्त्रीकडे पाहहलें तों ते

हखन्नपिानें बसले ले हदसले . त्यांचें मन उल्हहसत व्हावें व आजच्या प्रसंगी त्यांनीं कालच्याप्रमािे अंगात

आिू नये महिून, दामोदरपंत त्यांना गोडीनें सुधारकपिाचीं तत्वें हशकवूं लागले . नूसते तोंडानें

हशकहवण्यापेिा कृतीनें हशिि दे िें अहधक पहरिामकारक असतें असा दामोदरपंतांचा अनु भव असल्यामुळें ,
त्यांनीं सप्रयोग व्याख्यानास सुरवात केली, श्रीधराकडू न स्टोव्ह (हवलायती चूल) मागवून तो शास्त्रीपुढें

मे जावर ठे वला! लगेच त्याला गरम करून पेटहवला! त्याचा तो फरपर आवाज ऐकून शास्त्रीनें पुढें केले ली

मान चटकन मागें केली! व डोळे तािून ते त्या चत्मकाहरक चुलीकडे पाहू ं लागले ! श्रीधरानें हकटली, चहा,

साखर वगैरे साहहत्य आिून ठे वलें च होते! चट्कन् हजकडे हतकडे हात उचलू न पांच हमहनटांत
दामोदरपंतांनीं चहा तयार केला! श्रीधरानें कपबश्या आिून ठे वल्या. दामोदरपंतांनीं लगेच दोन कपस्
भरले , प्रत्येकांत एकेक चमचा घातला! एक कप शास्त्रीपुढे केला. शास्त्री एकदम दचकून उठू न उभे राहहले

त्यांना जनादप नपंतांच्या हाटे लाची आठवि झाली. डाव्या हातांत तो कप व उजव्या हातांत ती हकटली

तशीच धरून दामोदरपंत शास्त्रीकडे आियानें पाहू ं लागले ! “कां आजोबा असं हभतां कां? अहो हा चहा
आहे . यांत हबचकण्यासारखं काहीं नाहीं. बसा खाली.”

हरी–”

“अरे दामु! तूं हकतीं भ्रष्ट झालास! अरे आपल्या घराण्याचा लौहकक काय हन हे असलं वतपन! हहर

“आजोबा! तुमचा गैरसमज झाला आहे . आपल्या घराण्याचा लौहकक अझून कायम आहे . हशवाय

या चहानं लौहककाची हाहन मुळीं होत नाही.”

‘अरे दामु! कसं बोलतोस तूं! अरे , अझून मी स्नासुद्धा केलं नाहीं! आन् तूं महितोस–’
‘चहा हें एक औषध आहे . रात्रीं आपिास बराच त्रास झाला. तेव्हां मीं हे मुद्दाम हसद्ध केलें आहे .’
‘महिजे हा काढा आहे हक काय?’
‘होय.’

‘पि ही चमत्काहरक पात्रें पाहू न मला त्या एका िुधाशांहतगृहाची आठवि होते !’
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दोघांचा असा संवाद चालला आहे , तो शास्त्री पािरंगे हे खोलींत येऊन उभे राहहले . त्यांचे तें जुन्या

चालीचें बनातीचें टोपडें , त्या गळाभर रुद्रािांच्या माळा, ते मोठमोठे भस्माचे पट्टे , हातांत तीं पळीपंचपात्री

वगैरे प्रकारचें रूप पाहातांच ढढ्ढाशास्त्रीस इतका आनंद झाला कीं, त्यांनीं कसलाही हवचार न कहरतां
एकदम पािरंगे यांच्या गळ्यास कडकडू न हमठी मारली! पािरंगे काय पािरंगेच! त्यांनींही शास्त्रीस गच्च

आवळू न धहरलें दामोदरपंत भोंवया चढवून उगाच पाहू ं लागले “हे कमललोचना धांव” असे मोठ्यानें

ओरडू न ढढ्ढाशास्त्रींनी पुनः घट्ट हमठी मारली! पािरंगेशास्त्री तर पहहल्या प्रतीचें नट, ‘भो लक्ष्मीपते रि’ असें
महिून त्यांनींही हमठ्ठी आिखी आवळली! दोघांचा हा धावां पाहू न दामोदरपंतांच्या गंभीर स्वभावासही हांसें
आलें ! हांसें येण्याचें कारि असें कीं, शास्त्री पािरंगे हा महापाजी मनु ष्ट्य! अंधारांत वाटे ल त्याच्या हातचे

खािारा हपिारा! व उजेडांत भस्म फासून पुराि सांगिारा! एकदां दोराबजीच्या हाटे लांत ही स्वारी मासे
खाण्यांत गकप झाली असतां, प्रहसद्ध जोगबुवा मुलास बूट घेण्यासाठीं ते थें आले . त्यांना पहातांच शास्त्री

पािरंगे यांची इतकी तारांबळ उडाली कीं, ते घाईघाईनें घास हगळींत असतां, माशाचा कांटा त्याच्या
नरड्यात आडवा होऊन अडकला! अरे दे वा! तो खालीही जाईना व वरही हनघेनां! त्यांच्या सगळ्या
अंगाला घाम डबडबून आला! त्यांना भय पडले कीं, लोकांनी तोडांत काय अडकलें असें जर हवचारलें तर

मी काय सांग?
ूं परंतु पुढें डॉ. बैले यांनीं गपचूप तो कांटा काढू न टाकला. व शास्त्री पािरंगे यांना मोठ्या
संकटांतून वांचहवलें . तथाहप नरड्याची जखम नीट होईपयंत शास्त्रीस भागवताचें प्रवचन करण्यासाठीं

तुळशीबागेंत जातां आलें नाहीं. त्यामुळें हस्त्रयांत थोडी खळबळ उडाली होती. पि शास्त्रींचें कुटु ं ब महाधूतप!
त्यांनीं लोकांस समजावून सांहगतलें कीं, शास्त्रीस ‘घटसपप’ झाला आहे . असो, सारांश काय की, ‘पािी ते रा

रंग कैसा? तो हजसमे हमलाये वैसा’ या महिीप्रमािें शास्त्रीचें वतपन असे. महिजे ते घटकेंत सुधारक, तर
घटकेंत ते उद्धारक बनत. आहि त्यांच्या या अपूवप गुिावरूनच त्यांना पािरंगे हें नांव हमळालें होतें व
माशाच्या कांट्यापासून त्यांची डॉ. बैले, दामोदरपंत यांच्याशी ओळख झाली होती.

उभय शास्त्रींनी परस्परांस बराच वेळ घट्ट हमठी मारून धरल्यावर ते दोघेही दोन खु च्यांवर बसले .

दामोदरपंतानी फारसा हवचार न कहरतां पाव हबस्कीटें सह चहाचे दोन प्याले पार केले , व ते कपडे चढवून
पािरंगे शास्त्रीस महिाले , “ऐकलें कां शास्त्री हे आमचे आजोबा आहे त–जु न्या चालीचे आहे त! त्यांना अझून
नव्या मनुची माहहती नाहीं. तुमची त्यांचीं भेट झालीं हें फार बरं झालं . मी आज कोित्या गडबडीत आहे हें

तुमहास ठाऊक आहे च. मला पुढच्या तयारीसाठीं बाहे र जायांचें आहे . ते व्हां तुमही उभयतां चहा वगैरे घ्या मी
थोडक्याच वेळांत येतों. संध्याकाळी सहाला मात्र हजर रहा, बरं कां.’

इतकें बोलू न दामोदरपंत घराबाहे र पडले . पािरंगे शास्त्रीस तो पाव, हबस्कीटें , चहा, लोिी वगैरे

पदाथप स्वतंत्रपिें ताबयांत आले ले पाहू न फारच आनंद झाला. तोंडाला सळसळ पािी सुटलें ! कधीं चहा
हपईन असें त्यांस होऊन गेलें! पि ढढ्ढाशास्त्रीस चहा वगैरे पाजल्याहशवाय त्यांना काहींच खाता येिें शक्य

नसल्यामुळें, त्यांनीं मोठी गंभीर मुद्रा धारि केली व कसेंही करून ढढ्ढाशास्त्रीस चहा पाजण्याच्या प्रयत्नास

ते लागले . ते महिाले – ‘शास्त्री महाराज, चहा ही एक दे वता आहे . वैहदककाळी सोमरस सवपमान्य होता,
तशीच ही चहा दे वता सध्यांच्या काळी सवपसामान्य झाली आहे . हींत अमंगळ वगैरे काहीं एक नाही. सवप

लहान थोरांनीं हहचें सेवन करण्यास कसलीच हचता नाहीं. स्नानसंध्या होण्यापूवी जरी ही घेतली तरी

चालते . कारि ही एक औषधी आहे . आतांच्या या कहलयुगांतील वातावरिांत या दे वते चें सेवन केलें तरच
ठीक आहे . नाहींतर मे ल्यावर नरकवास तर आहे च आहे , पि हजवंतपिीही तो भोगावा लागतो! मी
तुमहाप्रमािें प्रथम प्रथम या चहादे वीचा हतरस्कार करीत असें; परंतु त्यामुळे मजवर अनेक संकटें कोसळलीं
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सध्यां मी चहादे वीचा एकहनष्ठ भक्त बनल्यापासून माझे सवं कांहीं सुरळींत चाललें आहे पहा हं घ्या हा एक
प्याला–थंडे होईल. हं ही स्वादु वहटका–यांत ही अशी बुडवून घ्यावी लागते .

लगेच पािरंगे शास्त्रींनीं एक हबस्कीट कपांत बुचकळू न घशांत सोडलें ! ढढ्ढाशास्त्री नुसते तोंडाकडे

पहात राहहले . पािरंगे यांनी तीन चार हबस्कीटें गट्ट केलीं तरी ढढ्ढाशास्त्रींनीं एकासही हात लावला नाहीं. ते

मंद स्वरानें महिाले , ‘काहो पािरंगे शास्त्री, यद्हप ही चहादे वी सवपत्र पूजनीय अशी ठरली आहे , तद्पी हहचं
एकादं पुराि तयार झालं च असेल!–

‘हो-हो-हो-हो-तर! या चहादे वीचं ‘चाहहका’? नामक एक प्रचंड पुराि आहे . तें नैहमष्ट्यारण्यांत

हशवानें पावपतींस सांहगतलें आहे . त्याच्या सातव्या अध्यायांत चहा स्तोत्र आहे . तें प्रत्येक ज्ञानी भक्तास
मुखोद्गत असावं लागतं. आतां चहा घेण्यापूवी मीं तें मनांतलें मनांत महटलं . तुमहास ऐकायचं असेल तर
ऐका–

नमस्ते नम्र भावेन आये चायनावाहसनी ।

कृष्ट्िरंगे मधुगंधे हनद्राभंगेमनोजये ॥ १ ॥
उष्ट्िबाष्ट्पध्वजधरे कपसासर भूहषते ।

चहादे हव नमुस्तुभ्यं जगस्ट्त्प्रये नमोऽस्तुते ॥ २ ॥
सदाहप्रये सदाहशवे मोहहनी वरवर्मिनी ।

हबस्कुटहप्रये अद्वै ते स्पशास्पशपहवनाहशनी ॥ ३ ॥
दु ग्धशकपराहमहश्रते उदकरूप धाहरिी ।

महापुण्ये बहु मान्ये नमस्ते ऽस्तु स्पूनासने ॥ ४ ॥
भहक्तभयदु गेंषु भक्तानां पालनेषुच ।

हनत्यं वसहस हजव्हाग्रे वादे बोधे तथैवच ॥ ५ ॥
त्वं शांहतरथी ते माया श्रीधोःसुजनता तथा ।

हकतु मह्यं जीहवतंच तव दशपनमव यद ॥ ६ ॥
तुहष्टःपुहष्टधृहप तदोहप्तस्तथा बुहद्धर्मववर्मद्धनी ।

जयो भवतु मे हनत्यं त्वत्प्रासादान्नमस्तु ॥ ७ ॥
हें असं स्त्रोत्र आहे पहा– हं घ्या, चहा एकदा थंड झाला महिजे दे वते चा अपमान केल्याप्रमािं होतं.

हं हा चमचा असा हातांत धरा. व ही स्वादु वहटका– हहला गुरुंडभाषेत हबस्ट्स्कट असं नांव आहे या तबकडींत
टाका. हं चालूं द्ा.’
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शास्त्री पािरंगे यांचे तें मोडकें तोडकें चहास्त्रोत्र ऐकून ढढ्ढाशास्त्रीच्या मनांत चहाहवषयीं आदरभाव

उहदत झाला. व त्यांनीं पािरंगे यांच्या सांगण्याप्रमािें साधारितः तोंड धु ऊन चहाचा प्याला पुढें ओढला!

एक हबस्ट्स्कट त्यांत बुचकळू न तें त्यांनीं भीत भीत पि चहादे वीचें स्मरि करून तोंडांत घातलें ! उत्तमनाईस हबस्ट्स्कटच तें! हजव्हे वर पडतांच शास्त्रीच्या तोंडांतून लाळे ची हचळकांडी बाहे र उडाली! त्याचा तो
मधूर व खमंगपिा चाखून शास्त्रीची पूिप खात्री झालीं कीं, खरोखर याला स्वादु वहटका हें नांव यथाथप आहे .
मी हा वेळपयंत हहच्याकडे द्वे षानें पहात होतों, हा माझा मूखपपिा होता यांत संदेह नाहीं. शास्त्री मनांतलें

मनांत असा हवचार करीत असतां दोघांच्या सपाट्यांत हबस्कीट, पाव वगैरे साहहत्य केव्हां चट्ट झालें तें

त्यांना कळू नही आलें नाहीं! व ते सवप संपेपयंत ढढ्ढाशास्त्रींनीं एक शबदहीं मुखावाटे काढला नाहीं! नंतर
ढढ्ढाशास्त्री पािरंगे यांस महिाले –

“ह्या स्वादु वहटका कोठें उत्पन्न होतात?”

“ह्या वहटका साता समुद्रापहलकडे , हवकटावती रािी–
“च्या इंद्रगंध (इग्लं द) नामक नगरींत उत्पन्न होतात.”
यांची झाडं केवढालीं असतात बरं?”

“यांची झाडं नसतात, ह्या गोधूमहपष्टजन्यवहटका होत.”
“पि फारच स्वादु व मृदु आहे त. मी पुष्ट्कळ हठकािीं हमष्टान्न पक्वान्नें खाल्ली; पि यांची रुहच काहीं

अपूवपच! बरं ह्या वहटका जर मानकृत महिाव्या तर त्यांचा आकार अगदी एकसारखा, हें कसं?”
“या युगांतील मानव प्रहतब्रह्मदे व आहे त!”

“वहटकांचा आकार हा असाच हक आिखी वेगळ्या प्रकारचा आहे ?”
“पुष्ट्कळ प्रकारचे आकार आहे त.”

श्रीधरानें स्नानास बोलहवल्यामुळे ढढ्ढाशास्त्री उठू न गेले. ढढ्ढाशास्त्रीस आपि कसें फसहवलें याबद्दल

पािरंगे मनाशी हवचार करीत बसले . थोडक्याच वेळांत त्यांचा परमहमत्र हु सेनखां हा दाढीवरून हात

हफरवीत आंत आला! पािरंगे मनोराज्यांत गकप झाल्यामुळें त्यानें हु सेनखांस पहहलें च नव्हतें. हु सेनखानें

जवळ जाऊन शास्त्रीच्या खांद्ावर होत ठे ऊन महटले – “शाबबास-शास्त्री! आज कां येथें दडी मारली! मी
घरीं केव्हांची वाट पहात बसलों होतों.”

“ते सवप खरं, पि रा. सा. दामोदरपंतांनीं मला येथे एक महत्तवाचं काम हदल्यामुळं गुंतून पडावं

लागलं .”

“असं कोितं महत्तवाचं काम होतं.”
“होतं ते होतं, आहि आहे ही अजून, पि त्याचं आतांच काय? सांगेन मग– अगोदर चहा तर घे.”
पािरंगेशास्त्रीनीं श्रीधरास हाक मारून घेतलें . त्यानें येतांच हवचारलें ‘काय पाहहजे?’
“अरे , ते तुझ्या यजमानाचे आजोबा कोठें आहे त?
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“स्नान करताहे त”

बरं कां”

“बरं आमहाला दोन कप चहा व ....दोन ....ते ....हबन दे ठाचे बटाटे घेऊन ये ....पि उकडले ले

थोड्या वेळानें श्रीधरानें दोन कप चहा व उकडले लीं दोन अंडीं आिून हदलीं. पािरंगे यांनी चटकन

दाराला कडी लावून घेतली. व गप्पा गोष्टी करीत ते दोघे आंड्याचीं टरपलें काढू लागले . टरपल काढतां
काढतां हु सेनखां महिाला, ‘कांहो शास्त्री हे आजोबा कोि? मोठे कमपठ हदसतात!

‘अरे बाबा, जु न्या तऱ्हे ची मािसं अशींच! कमपठ काय सव्वासोळा आिे. पि दामोदरपंताचे हे

आजोबा गांढुळाप्रमािें एकदम कसें उगवलें ते कांही मला समजत नाही.’ मी पुष्ट्कळ वेळां हवचारलं त्यांना,

पि ते बरोबर बोलले नाहीत. न बोललो आपिाला तरी इतकं खोल पाण्यांत पडण्याची काय जरुर आहे ?
आले आपले दोन कप चहा उडहवला हक हनघाले परत; कसं?
‘ते बरोबर पि मी कशाला आलों, आहे कां माहीत?
‘कशाला आलास?’

‘आज महं मदहमयाचा सुनता समारंभ आहे . तुला आमंत्रि दे ण्यासाठीं आलों. सं ध्याकाळीं नऊला

तुला आलं पाहहजे.’

‘पि-कसं-बुवा-जमे ल.’
‘हे बघ, असं रें गाळत बोलूं नको. हबरयािी, पुलावा वगैरे होिार. तुझ्यासारख्या हमत्रासाठीं खास

वेगळी सोय केली आहे .’

‘ते झालं -त्याबद्दल माझं काहीं महििं नाहीं–तुमहा मुसलमानांत थोडं च अमहाला जेवावयास

बसायाचं–पि–’

‘पि बीन काय? आलं च पाहहजे.’

(ढढ्ढाशास्त्री हळू च येऊन, हखडकीच्या सापटींतून, पािरंगे कोिाशी बोलतात तें पाहू ं लागले .)
‘येण्याला माझी ना नू नाहीं–पि आजच येथें रा.सा.दामोदरपंतांच्या मुलीचा पुनर्मववाह आहे महिून

महटलं –’

इतकें कोठें शास्त्री पािरंगे बोलत आहे तोंच ‘हे कमललोचना धांव’ असा शबद होऊन दरवाजा

धाडकन वाजला! तो ओळखीचा बोल ऐकतांच, ओंठाजवळचा कप पािरंगे यांच्या हातून हनसटला व त्याचे
तुकडे झाले . हु सेनखांही चहकत होऊन चोहोंकडे पाहू ं लागला. पािरंगे शास्त्रीनीं लवकर अंड्याचीं टरपलें

बाहे र टाकून झटकन दार उघहडलें ; व पाहतात तों ढढ्ढाशास्त्री दारांत बेशुद्ध स्ट्स्थतींत आडवे पडले आहे त!

काय झालें व काय नाहीं. पािरंगे यांचा कांहींच तकप चाले ना. तथाहप त्यांनीं हु सेनखांस घरीं जाण्यास
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सांगून श्रीधरास लगबगीनें हाक मारली. हा हा महितां सगळींच मंडळी जमली. दामोदरपंत, डॉ. बैले व
पावपतीबाई हे ही हततक्यांत आले . ढढ्ढाशास्त्रीस बेशुद्ध पडले ले पाहू न दामोदरपंताची खात्री झाली कीं, काहीं
तरी नवीन सुधारिेचा प्रयोग शास्त्रीच्या पहाण्यांत आला! त्यांनीं पुष्ट्कळ तपास केला पि काहींच पत्ता

लागेना. श्रीधर महिाला–आतांच त्यांनीं स्नान केलं –आन् हे इथें धोतर नेसत उभे होते . पािरंगे महिाले –
मी दार लावून घेतलं होतं. त्यामुळं त्यांना कशी हगरकी आली हें मलाहह हदसलं नाहीं. पावपतीबाई महिाल्या
‘तुमही काहीं महिा, यांना वाताचा भयंकर हवकार हदसतो. त्याहशवाय असं बेशुद्ध कोिी होिार नाहीं.

चटकन दाभि तापवा पाहू ं . काल रात्री डागता डागतां तसंच राहहलं . या दोन भोवयामध्यें नीट पाहू न डाग
हदले तर पुनः असं कधींच व्हावयाचं नाहीं. आिा, आिा दाभि लवकर. हतथें काय वेळ आहे . श्रीधरानें दोन

दाभि आिले . पावपतीबाईनें हळू च नीट दाभि धरून ते ने मके ढढ्ढाशास्त्रीच्या कपाळावर टे कहवले ! चटका
बसतांच शास्त्री खडबडू न उठू न बसले . पावपतीबाई दाभि घेऊन उभ्या असले ल्या हदसतांच शास्त्रीचें डोकें

अहधकच भडकलें . ‘धाव! धांव! कमललोचना धांव! अरे रे, पुरे आतां ही हौस. मी शतमूखप! हहर! हहर!
उगाच मृत्युलोकी आलों पुरे! पुरे! भो कमलापते ! मी हवनाकारि तुजपाशीं हट्ट घेतला. पुरे झाली हौस.’
याप्रमािें शास्त्रीचा हवलाप चालला असतां पावपतीबाई दामोदरपंतास हळू च महिाल्या–
‘पहा मी, महितें तें खरं हक नाहीं–वातहवकारच हदसतो.’
पावपतीबाईचें हें वाक्य ऐकताच शास्त्रीं चवताळू न उठलें ; व अग टवळे , ‘मला वातहवकार झाला हन

तुला कोिता हवकार–’ असें बोलू न त्यांनी पावपतीबाईच्या कमरें त जोरानें लाथ हदली! पावपतीबाई डॉ.

बैल्याच्या अंगावर व बैले दामोदरपंतांच्या अंगावर, अशी आगगाडीच्या डबयाप्रमािें पडापडी झाली! आतां
तर दामोदरपंताची पूिप खात्री झाली कीं, ढढढाशास्त्रीस माथेहफरूपिाचा रोग आहे च. त्यांनीं ताबडतोब

दोघांहतघां मनु ष्ट्यास हाक मारली व एक तांगा करून, ढढढाशास्त्रीस मोठ्या जुलमानें वेड्याच्या इस्ट्स्पतळांत
पोंचते केलें . वाटे नें ‘हे कमललोचना धांव’ हा त्यांचा जप सारखा चालूं च होता.
———
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प्रकरि १४ वे
गचाुंड्या
अमे हरकेचे हमशनरी डॉ. व्हाइटडे यांनीं परोपकारासाठीं महिून वेड्याचें इस्ट्स्पताळ उघहडलें होतें.

पुण्यासारख्या वस्तींत यांचे हे इस्ट्स्पतळ झाल्यापासून पुष्ट्कळ लोकांची फारच चांगली सोय झाली.
इस्ट्स्पतळांत पुष्ट्कळ वेड्यांस सुलभपिानें रहातां यावें महिून ते चांगलें भव्य व मोठें बांधावें लागलें . इस्ट्स्पतळ

संपूिप होऊन आंत औषध पािी या सवांस एकंदर एक लि रुपये खचप आला. व तो सगळा, परदे शी
लोकानींच केला. सध्यांही बहु तेक सवपच मोठमोठ्या वार्मषक दे िग्या युरोप अमे हरकेतूनच येतात व त्यांचा

हवनीयोग येथील स्वदे शी वेडे सुधारण्याकडे होतो! डॉ. व्हाइटडे हे फारच सज्जन असल्यानें , त्यांच्या
शत्रूसही प्रसंग हवशेषीं दवाखान्यांत येण्यास आनंदच वाटतो. प्रहसद्ध लोकमान्य रा. टकले हे युरोहपयन

लोकांहवषयीं अत्यंत द्वे षानें हलहहतां हलहहतां जेव्हां वेडे झाले , ते व्हा ते याच इस्ट्स्पतळांतून नीट होऊन घरीं
गेलें. याप्रमािे मोठ्या लोकमान्य गृहस्थांचीं डोकीं या इस्ट्स्पतळांतून साफ होऊन गेल्यामुळे तें चोहोंकडे
नािवलें होतें.

डॉ. व्हाइटडे हे इस्ट्स्पतळापुढील बागेंत सहल करीत असतां एक तांगा घरघर करीत आवारांत

हशरला. तांग्यांतून ‘हे कमललोचना धांव’ असा मंत्रघोष सारखा चालला होता. थोड्याच वेळात तांगा

दवाखान्याच्या पायरीजवळ येऊन उभा राहहला. तांग्यातून ढढढाशास्त्रीस धरून दोन मािसें खाली

उतरलीं! शास्त्रींचा मंत्रघोष चालू च होता. त्यांच्या त्या धाव्याचें कोिास कांहीं नवल वाटलें नाहीं. कारि
इस्ट्स्पतळांत नेहमीं वेडे येतजात असल्यानें असे आरडा ओरडीचे प्रकार घडतच असत!

शास्त्रीस खालीं ऊतरून घेतल्यावर त्यांना एका खोलींत नेण्याचे व्हाईटडे साहे बानें कळहवलें !

शास्त्रीचें अंग लटपट कांपू लागलें व ते खोलींत जाण्यास मागें घेऊं लागले . बरोबरच्या लोकांनीं त्यांना

बळें च आंत रे टण्याचा प्रयत्न केला, पि शास्त्रीं दाद दे ईनात, जों जों त्यांना आंत ढकलण्याचा प्रयत्न होऊ
लागला, तों तों ते अहधकच धडपड करूं लागले ! व्हाईटडे साहे बाची लांबलचक दाढी, ते घारे डोळे , ती उग्र
मुद्रा वगैरे प्रकार पाहू न शास्त्री भ्याले पि या भयापेिां त्यांना, खोलींत नेऊन काय करतात व काय नाहीं

याचेंच फार भय वाटू लागलें , आहि महिूनच ते आरडत ओरडत मागें पाय घेऊं लागले . पि

व्हाईटडे साहे बांनीं तोबडतोब दु सऱ्या दोन मािसांस मदतीस घेऊन, शास्त्रीस वरचेवर उचलू न खोलीत
नेलें. बाजेवर शास्त्रीस बसवून त्यांना डॉ. साहे बांनीं ‘शांत व्हा गडबड करूं नका’ असें सांहगतलें . हा गोरा
मलें च्छ आपिासारखे मराठी बोलतों हे पाहू न शास्त्रीस फार आियप वाटलें ; व बराच धीरहीं आला. नोकरांनीं
पाहहजे ते सवप सामान फडाफड आिून ठे वल्यावर, डॉक्टरसाहे ब एक एक यंत्र घेऊन रोग्याची (शास्त्रीची)

तपासिी करूं लागले ! डॉक्टरसाहे बांची ती साधनसामग्री पाहू न शास्त्री फारसे घोंटाळलें नाहींत; त्यांनीं
तकानें ते व्हांच ताडलें कीं, हे कोिी तरी मोठे राजवैद् असावेत. व हा सारा खटाटोप आपिांस तपासून

पहाण्यासाठीं झाले ला हदसतो. असा मनांत हवचार करून शास्त्री मोठ्या हधटाईनें , पि आडखळत
आडखळत महिाले , महाराज–

‘आ....पि म....ला काय मह....िून तपास....तां? मी चांग....ला हनरोगी आहे मला

कसला....ही रो....ग झाला ना....ही.’
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साहे ब थोडे से हांसत महिाले ‘हो, तुमहाला काहीं रोग झाला नाहीं. परंतु आमही तुमहास तपासावें

असें आमहांस भासतें. तुमही शांत बसा. हभऊं नका. मी काय, बोललों तें तुमही जािू शकलां काय?’

‘ठीक आहे . मजी त्या श्रीहरीची–स्वस्थ बसतों–डागा तोडा–वाटे ल ते करा! काय करूं हन

कोिाला सांगू मला जबरीनें वेडा हन रोगी बनहवले आहे !’

तुमहाला वेडें महटलें नाहीं, तुमही फार शहािे आहांत–पि थोडे धीर धरून बसा.’
इतके बोलिें होत होतें तरी डॉक्टर साहे बांनीं शास्त्रीस घट्ट आवळू न ठे वण्यास नोकराना इंग्रजींत

सांहगतलें च होते .

शास्त्रीनीं कोित्याही तऱ्हे ची गडबड केलीं नाहीं. मन मोठें घट्ट धरून त्यांनीं साहे बास तपासूं हदलें .

साहे बांनीं पुनः पुनः चांगलें तपासल्यावर त्यांना कळू न आलें कीं, शास्त्रीस वेड वगैरे काहीं एक हदसत नाहीं.
ते शास्त्रीकडे लिपूवक
प पहात आहे त तो बाहे र कोिी भेटावयास आल्याचें हशपायानें सांहगतलें . डॉ. व्हाईटडे

खोलीबाहे र गेले. डॉ. बैले व रा. सा. दामोदरपंत उभे होते! नमस्कार चमत्कार झाल्यावर व्हाईटडे साहे ब

एकदम महिाले ‘तुमहाकडू न आले ला रोगी वेडा हदसत नाहीं, आिखी मी तपासीत आहे च’. यावर
दामोदरपंत महिाले ‘आपि नीट तपासा. आमहाला वाटतें त्यांच्या मेंदंू त काहीं तरी हवकार झाला असावा.
मला प्रथम वाटत होते कीं, ते जु न्या वळिांचे शास्त्री आहे त, ते व्हां कदाहच् आमचे नवे आचार पाहू न ते

हबचकत असतील पि तसा प्रकार हदसून येत नाहीं. कधीं कधीं तर ते थेट आमहा सुधारकाप्रमािें चहापान
कहरतात! व कधीं एकदम काहीं तरीं हवहिप्तपिा कहरतात! आज त्यांनीं असाच काहीं प्रकार केल्यामुळें

त्यांना इकडे पाठहवलें . तरी त्यांची चांगली बारीक तपासिी करण्याची मे हेरबानी करावी, मी आपिांस
सांहगतलें पाहहजे असे नाहीं. ते माझे प्रत्यि आजे आहे त. बरें , ते जर चांगले आहे त अशीं खात्री झाली तर
मी उद्ां त्यांना परत घेऊन जाईन. आज मात्र त्यांना कृपा करून दवाखान्यांतच ठे ऊन घ्या.’

याप्रमािें दामोदरपंतांनीं सवप वतपमान डॉक्टर व्हाइटडे यांच्या कानावर घातलें . डॉ. बैले यांनींही

दामोदरपंतांच्या भाषिास पुष्टी हदली! डॉक्टरांची व दामोदरपंतांची चांगलीच ओळख असल्यामुळें, त्यांनीं
पंताचें महििे मान्य केलें , व ‘तुमही हनधास्त असा’ असें त्यांस सांहगतलें . डॉक्टर साहे बांकडू न असा भरवंसा

हमळतांच दामोदरपंत, साहे बांशी हस्तांदोलन (हातांत हात घालू न हालहविे) करून ताबडतोब
आल्यामागानें परत हफरले . साहे बही चटकन पुन्हा शास्त्रीच्या खोलींत आले . त्यांनीं खूप कट्टी मे हनत घेऊन

शास्त्रीस फारच बारकाईनें तपासलें ; पि शास्त्रीच्या मेंदूत अगर डोक्यांत कुठें च त्यांना व्यंग आढळलें नाहीं.

शेवटीं सवप हत्यारें हजकडे हतकडे ठे ऊन, ते एका खुचीवर बसले ; व शास्त्रीची आिखी चाचिी पहावी महिून
त्यांनीं त्यांच्याशीं बोलण्यास सुरवात केली. डॉक्टरसाहे ब अगदीं गंभीरपिानें महिाले ,
‘तुमचें नांव काय?’

‘माझं नांव ढढढाशास्त्री’
‘तुमही शास्त्री आहांत?’

‘होय, आमचं घरािं हपढ्यान्हपढ्या शास्त्रींचं आहे .’
‘मग तुमहाला कोिते शास्त्र येतें?’

‘तुमहालाही एकादं शास्त्र येतं काय?’
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‘होय आमहाला आमचें शास्त्र येतें.’
‘आहि आमचं’

‘तुमचें शास्त्र येत नाहीं.’
‘मला पुष्ट्कळ शास्त्रं येत होतीं, पि आतां महातारपिामुळं बरोबर आठवत नाहींत. तरी भागवत,

गीता, रामायि यांच्यावर मी अजूनही प्रवचन करीन.’

‘असें काय! तर तर गीतेंतील एखादा श्लोक महिा पाहू ं ’
शास्त्रीस मोठीच पंचायत पडली. श्लोक महिावा तर मलें च्छाच्या कानावर संस्कृत शबद जािार! न

महिावा तर आपिांस काहीं येत नाहीं असें साहे बांस वाटिार! शास्त्री खोल हवचार करूं लागले . त्यांनां

काहीं सुचेना. शेवटीं डॉक्टरसाहे बांनीं ‘शांतवन’, अशी हाक मारून एका दहा वषांच्या मुलास जवळ
बोलहवलें . शांतवन खरोखरच पहािाराचें सांत्वन करण्यासारखा होता. त्याची ती गोहजरवािी मूर्मत, टोपी,
कोट, हवजार वगैरे स्वच्छ कपड्यांनीं मनोहर हदसत होती. तो जवळ येतांच साहे बांनी त्याच्या पाठीवरून

हात हफरवून महटलें – ‘शांतवन, गीते चा पहहला श्लोक महि बरें –हे पहा, शास्त्री तुझी परीिा घेिार आहे त
बरें . हं , महि पाहू ं .’

साहे बांचीं आज्ञा होतांच शांतवन महिाला.
‘धमपिेत्रे कुरुिेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पांडवािैव हकम कुवपत संजय ॥ १ ॥’
आतां ऐका श्रोते जन । हस्ट्स्तनापुरींचें रिांगि । कौरव पांडव सैन्यगि । व्यापुनी उभा ठाकला ॥ तव

धृतराष्ट्र महिे संजया । माझे आहि पंडुहचया! पुत्रीं जमुहन ठायीं तया । काय कायप आरंहभलें ॥ २ ॥

याप्रमािे त्या बालकाचें प्रवचन ऐकून शास्त्रीस अत्यंत आनंद झाला. व त्यांनी एकदम हषपभरानें त्यां

बालकांस उचलू न घेऊन मांहडवर बसहवलें . त्याच्या पाठीवरून हात हफरवीत शास्त्री, साहे बास महिाले .–
‘खरोखर हा मुलगा मोठा बुहद्धवान पुरुष हनपजेल. प्रहत बृहस्पहत होईल महटलं तरी चाले ल.’

शास्त्री त्या मुलाचे चुंबन घेऊन त्यास महिाले ‘बाळ’ तुझं गोत्र कोितं? तुझ्या हपत्याचें नांव काय?

धन्य तुझ्या जन्मदात्यांची–

याप्रमािें शास्त्री त्या मुलाचे गौरव करीत आहे त तों एक फाटकें लु गडें नेसले ली महारीि, डाव्या

बगलें त खराटा मारून, साहे बापुढें हात जोडीत महिाली. ‘आज माझ्या शांतवनाला माझ्या संग घरापोत

धाडतां कां? उद्ां मी आिूनशान् पोचीन’ यावर साहे ब महिाले – ‘तुमही लोक चांगल्या प्रकारें वागत

नाहींत, त्यासाठीं ले करास तुमच्या संगती दे िें आमहास बरोबर हदसत नाहीं. तुमही लोक घरीं फार फार
वाईट प्रकारच्या हशव्या दे तां. त्यामुळें ले करांचीं मनं वाईट होतात. मी लें करास पाठवीत नाहीं.
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‘ठीक आहे . आपली मजी’. इतके बोलू न ती महारीि गेली. झाले ल्या प्रकाराहवषयीं शास्त्रीस मोठा

अचंबा वाटला. ती सडक झाडिारीि महारीि व हें गोजीरवािें मुल यांचा संबंध काहीं तरी आहे . आपल्या
मांडीवरचें हें पोरगें महाराचें तर नाहीं ना? अशी त्यास शंका आली. व त्यांनीं त्या झोंकावर साहे बास प्रश्न
केला कीं, ‘ही बाई या मुलाची कोि?’

डॉक्टरसाहे ब महिाले – ‘ही या मुलाच्या बापाची बहीि आहे !’
‘या मुलाचे आईबाप कोठे आहे त?’

‘ते प्ले गमुळें मृत्यू पावलें . त्याचा बाप माझा बटलर होता. अगदीं लहानपिापासून हा माझेजवळ

आहे . मी याला माझा–

‘पि हा कोित्या जातीचा आहे ?’
‘हा अत्यंज जातीचा आहे –पहा याला कोिी आतां महाराचा मुलगा महिेल काय?
डॉक्टरसाहे बाचें भाषि ऐकून शास्त्रीचें सवांग क्रोधानें थर थर कापू लागलें . त्यांनीं झटकन त्या

मुलाला मांडीवरून खालीं लोटू न हदलें . तें अनाथ व हनरपराधी बालक फरशीवर आदळू न बेशद्ध
ू झालें !

डॉक्टर साहे ब एकदम गरम झाले . त्यांनी दोन तीन ठोसे शास्त्रीच्या पाठींत हदलें , व नोकरास हाका मारून,
एक टांगा बोलहवला त्यात शास्त्रीस कोंबून, त्यांना परत दामोदरपंताच्या घरी पोंचहवण्याची व्यवस्था केली.

शास्त्री, साहे बास मोठमोठ्यानें हशव्याशाप दे त होते . ‘मजसारख्या वैहदक–शु द्ध ब्राह्मिास ठकहवलं स काय?
अरे अधमा मलें च्छा! तुझं कालत्रयी कल्याि होिार नाहीं. तुझा कुलिय होऊन तुला यम ताडन करील’
याप्रमािें शास्त्रीचा पट्टा चालूं च होतां पि नोकरांनीं थपडामागे थपडा हदल्यामुळे ते लवकरच गप्प झाले . ही
गडबड पाहू न पोलीस हशपाई धांवत आला व त्यानें चौकशी केली. शास्त्रीनें मागें वळू न हशपायाकडे पाहहलें

तर तो दगडू हशपाई! त्याला पाहतांच शास्त्रीचा सगळा राग थंडा झाला. त्यांची ती घाबरगुंडी मुद्रा पाहू न
दगडू दरडावून महिाला–

‘काय रे थेरड्या, तुला नीट वागतां येत नाहीं वाटतं अँ! हजथं बघावं हतथं तुझा आपला गचाळपिा

आहे च. काय रे काय केलं इथं दवाखान्यात? आतां तरी अक्कल धर नाहींतर खा आिखीं गचांड्या.’ तांगा
जोरानें हनघून गेला.

———
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प्रकरि १५ वे
भाग्या माुंगाचा पोरगा
बरें च दू रवर गेल्यावर शास्त्री महिाले , मला येथें सोडू न द्ा. मी आपला घरीं जाईन. नोकरांनीं तसें

केलें . तांगा परत गेला. ते एका दु कानापुढें उभे राहहले . ‘कुठे जावें व काय करावें’ हा हवचार त्यांच्या
डोक्यांत घोळत असल्यामुळें, त्यांची वेड्याप्रमािें स्ट्स्थती झाली. थोडावेळ हवचार केल्यावर त्यांनीं पक्कें

ठरहवलें कीं, आतां परत दामुकडें जायाचे नाहीं; व या पुण्यनगरातही राहायाचं नाही. पुरी हौस हफटली.
कुठें तरी जाऊन जगिं पुरं करावं!

असा हवचार करून शास्त्री झटक्यासरसे हनघाले . त्यांनीं पवपतीस जाण्याचा बेत ठरहवला. पि रस्ता

बरोबर सुचेना. कोिासही हवचारलें तर तो रस्ता दाखवी; पि शास्त्री थोडे पुढें गेले कीं, हतन चार रस्ते
फुटले ले आढळायाचे! व ते ते थें घोटाळ्यात पडायाचे! त्यांना वाटलें कीं, आपि पुण्यांत काळ्याचे पांढरे

होईपयंत राहहलो, ते व्हां पवपतीचा रस्ता सहज हु डकून काढू ं , पि त्यांचा हा तकप चुकला. दु पारचे तीन
वाजून गेले तरी त्यांना त्यांच्या तकाप्रमािें पवपतीचा रस्ता सांपडे ना! लोकांस हवचारलें असतां आपली

फजीतीं होते असा त्यांना अनु भव आल्यामुळें, त्यांनी स्वतःच मागप शोधून काढण्याची सीमा केली. पि ते
वेताळ पेठेपहलकडे जाऊं शकले नाहींत. वेताळ पेठेंतून ते नीट परत हफरून बुधवाराकडे वळले व थोड्याच

वेळांत ते रे माकेटमध्यें येऊन पोंचले ! ते थील तो भव्य बाजार, फळफळावांची दोरीसूत दु कानें, अनेक
प्रकारचा भाजीपाला, वगैरे प्रकार पाहू न शास्त्री चकीत झाले . ते धैयप धरून पि भीत भीत मंडईत हशरले ! या

वेळेस त्यांना भूक फारच लागली होती. सकाळची दोन-चार हबस्ट्स्कटें खाल्ली पि त्यांनीं अजून कोठपयंत
दम धरावा? कसेंही करून कोिापासून तरी दोन चार आिे काढू न पोटाची सोय केली पाहहजे असा

शास्त्रीनीं हवचार केला व ते माकेटांतील दु कानदार स्त्रीपुरुषांकडे पाहू ं लागले ! बहु तेक सवांच्या अंगावर

पांच-दहा तोळे सोनें असले ले पाहू न शास्त्रीस नवल तर वाटलें च, पि हे श्रीमंत दु कानदार आपली याचना

पूिप करण्यास समथप आहे त असें वाटू न त्यांना आनंदही झाला. पि भीक मागण्यास धीर होईना. त्यांना
असा संशय आला फीं, भीक मागण्याचा येथें प्रघात आहे हक नाहीं कोि जािे! याप्रमािें शास्त्री हचतातूर
झाले असतां, एक दु कानदार महिाला ‘काहो भटजी, काय घ्यायाचं? हे अंजीर घ्या–अगदीं ताजे आिले
आहे त बघा. संतरे बी लई नामी आहे त–’

‘अरे बाबा’ मी गरीब हभिुक आहे . माझ्याजवळ एक कवडी नाहीं. भूक लागली आहे . दया करून

ब्राह्मिास दान कराल तर पुण्य लागेल.’

‘पुढं जा पुढं, आमही पुण्यांतच राहात आहों’ शास्त्री ते थून पुढें झाले . दु सऱ्या दु कानदारानें आपि

होऊन एक पैसा हदला. मग त्यांना थोडा धीर आला व हळू हळू भीतभीत त्यांनी सगळ्या मंडईंत भीक मागून
बारा आिे जमहवले . आतां पीठ, मीठ घेऊन दोन भाकरी कराव्या असा हवचार करीत ते मंडईबाहे र हनघाले .

तो एका फळाच्या दु कानीं एक भला गृहस्थ फळांची मोठी खरे दी करतांना त्यांना हदसला. डोक्यांत सुंदरशीं

ब्राह्मिी कोकी, अंगांत अस्तानीचा पांढरा आंगरखा, खालीं पातळ स्वच्छ धोतर, पायांत चमी जोडा. असा

त्याचा पेहराव पाहू न शास्त्रीय फार समाधान वाटलें . हा कोिी तरी सरदार हवचुरकरापैकीं, हकवा सरदार
पेठ्यापैकीं, हकवा सरदार रास्ते यांच्यापैकीं असावा असा त्यांनीं तकप केला. ते त्याचेजवळ गेले व हात
पसरून महिाले ‘महाराज’ एक पैसा द्ा हभिुकाला!’

अनु क्रमणिका

त्या गृहस्थानें एक पावली शास्त्रीच्या हातावर टाकली. शास्त्री आियानें हतच्याकडे व त्या

गृहस्थाकडे पाहू ं लागले ! त्यांनीं त्याला कोपरापासून हात जोडू न नमस्कार केला! त्या गृहस्थानें नमस्कार

स्वीकारल्यावर तो फळफळावळ घेऊन घोड्यांचा तांगा उडवीत हनघून गेला. तो दू र गेल्यावर शास्त्री

हातांतील पावली दु कानदारास दाखवून महिाले ‘गृहस्थ फारच भला हदसतो. श्रीमंत असावासा वाटतो.
हकती उदार मनाचा मनु ष्ट्य! चटकन् हें रौप्य नािं त्यानं मला हदलं ! काहो याचे पैसे हकती होतात?’

‘उदार मनाचा गृहस्थ तर खराच, पि तो कोित्या जातीचा आहे हें तुमहाला आहे का ठाऊक? चार

आिे हदलें महिून काय नवल झालं ! आठशें रुपये महहना हमळतोना त्याला!’ दु कानदार महिाला.
‘तो कोित्या जातीचा गृहस्थ होता?’ सरदार रास्ते होते काय?
‘अहो आतां असले सरदार रस्तोरस्ती झाले आहे त.’
‘तो जातीचा मांग आहे मांग!’
‘काय महितां! मांग आहे ?’

‘हो हो मांग आहे ; आहि तोही फार दू रचा नाहीं; ते थला भांबुड्याचाच आहे ; त्या भाग्या मांगाचा
पोरगा!’

दु सरा दु कानदार मध्येंच महितो, ‘काय? काय? आतां आले ला हिस्ती कां? अहो हा भाग्या

मांगाचा थोरला पोरगा ना!’

हा एकंदर प्रकार पाहू न शास्त्रीस कसेंसें वाटू ं लागलें . त्यांचा तो पूवीचा आनंद व त्या

गृहस्थासंबंधाची पूज्यबुहद्ध ही सगळीं नष्ट झालीं. त्यांना ती पावली महिजे इंगळीप्रमािें भयंकर हदसूं
लागली.

‘मी ढढढाशास्त्री असं अंत्यजाचं दान घेईन काय? प्रािान्त झाला तरी घेिार नाहीं’ असें महिून

त्यांनीं हातांतील पावली हभरीरीरी दू र फेकून हदली!

‘असा ब्राह्मिाप्रमािं पोशाख करण्यास त्याला कशी लाज वाटली नाहीं? आहि येथल्या घाशीराम

कोतवालानें त्याला शहरांत तरी येऊं कसा हदला?’

शास्त्रीचा हा चमत्काहरक स्वभाव पाहू न सवपजि हांसू लागले ! पि त्यांचें तें हांसिे पहाण्यास शास्त्री

ते थे उभे राहतात कशाला? पावली फेकून ते झटक्यासरशीं माकेटाच्या बाहे र पडले .
———

अनु क्रमणिका

प्रकरि १६ वे
तीथथ का कािा?
मंडईच्या बाहे र आल्यावर आतां कुठें जावें या हवचारांत ते सडकेवर उभे राहहले तों समोरच त्याना

दोन हस्त्रया हातांत छत्र्या धरून उभ्या असले ल्या हदसल्या! शास्त्री त्यांच्याकडे हवशेष न्याहाळू न पहात पहात
बरें च जवळ गेले! ते जों जों जवळ जाऊं लागले तों तों त्यांची मुद्रा आियानें थक्क होत गेली! त्या दोनी
हस्त्रयांच्या अंगांत जांभळ्या रंगाचीं पोलकीं पाहू न शास्त्रीस फारसें नवल वाटलें नाहीं. पि त्यांच्या पायांतले

काळ्या कुळकुळीत रंगाचे बूट, हातांत मऊ छत्र्या यांचे शास्त्रीस फारच आियप वाटलें . त्यांना वाटलें ह्या

कोिातरी श्रीमंत घराण्याच्या बाया असाव्या. परंतु त्या कोित्या जातीच्या असाव्या याचा शास्त्रीस काहींच
हनिपय करतां येईना. ते त्यांच्याकडे उगीच वेड्यांप्रमािें पहात उभे राहहले . त्या दोघीपैकीं एकीनें कपाळास

कुंकवाची बारीक हटकली लावली होती. व ब्राह्मिीस साजेल असा डोईचा पदर खांद्ावर टाकला होता!

लु गडें ही तसेंच चोपून चोपून नेसले लें असल्याने , कासोट्याची पट्टी स्पष्टपिें येथून ते थून लोंबती हदसत
होती! या एकंदर हचन्हांवरून ती बहु धा ब्राह्मिी असावी असें शास्त्रीस वाटलें पि दु सरीसंबध
ं ानें त्यांना

काहींच तकप करतां येईना कारि हतचा पेहराव अगदीं वेगळ्या प्रकारचा होता. कपाळास कुंकू नव्हतें! पदर

डोकीवर होता. लु गडें मोकळें होतें. महिजे कासोटा घातला नव्हता. कासोटा न घालतां ब्राह्मिाची स्त्री एक
पाऊलही चालिार नाहीं हें शास्त्रीस पक्कें ठाऊक होतें. ते व्हां ही दु सरी स्त्री कोिा दे शमुखांची असावी असें

शास्त्रीनीं ठरहवलें . पि त्यांना संशय आला कीं, दे शमुखांच्या बायका अशा उघड्या तोंडानें बाजारहाटास
येिार नाहींत! त्या तर पडद्ांत असायाच्या! शास्त्रीस कांहीं सुचेना. थोडा वेळ हवचार केल्यावर त्यांना

वाटलें ‘आपि या हस्त्रयांशी बोलावें! पुरुषापेिां हस्त्रयांचा स्वभाव स्वाभाहवकच ममताळु असतो. ते व्हां
त्यांच्यापाशी आपि आदरानें बोललो तर त्याही आपिाशी आदरानें बोलतील. पि ह्या कुलीन आहे त

काय? जर ह्या वेश्या असल्या तर? असेनात. आपिांस दु रून बोलायाला काय हचता आहे , असा हवचार
करून शास्त्री त्या हस्त्रयांकडे गेले. शास्त्रीची ती साधी मूर्मत पाहतांच दोघींसही थोडे हांसू आलें , पि त्या
गांलातले गालांतच हांसल्या. त्यापैकीं ब्राह्मिी वळिाची स्त्री महिाली–
‘काय भटजी महाराज, कुठे असतां?’
‘कोि मी होय’ शास्त्री गडबडले .

‘हो. तुमहीच कोठे असतां महिून हवचारलें ,’ दु सरी महिाली.
‘मी येथेच असतों, गरीब हभिूक आहे .’

शास्त्रीचें हें वाक्य ऐकतांच दोघीनींही आपापली पाहकटें काढू न एकेक आिा शास्त्रीकडे केला. शास्त्री

घोटाळ्यांत पडले . या हस्त्रया कोि आहे त हें समजल्याहशवाय दान घेिे गैर होय असें शास्त्रीस वाटलें पि
त्यांना पुनः असें वाटलें कीं, ह्या हस्त्रयांजरी वेश्या असल्या तरी दान घेण्यास हचता नाहीं. कारि पद्मपुराि,
मत्स्यपुराि यांत वेश्यांजवळू न सवप प्रकारचें दान घ्यावें असें शास्त्रवचन आहे झालें . शास्त्रीनीं पुढें हात
करतांच दोघीनींही एकेक आिा हातावर टाकला! शास्त्री शु भाशीवाद दे त आहे त तों दोन घोड्यांचे तांगे तेथें

येऊन थडकलें ! दोन्ही तांग्यांत दोन गृहस्थ होते . त्यांचा पेहरावही भपकेदार होता. तांगे उभे राहतांच दोघी
दोन तांग्यांत जाऊन बसल्या. एका गृहस्थानें मान वाकडी करून सहज शास्त्रीकडे पाहहलें तों ते

दामोदरपंताचे आजोबा होत असें त्यांनीं ताबडतोब ओळखलें ! तरी मनाची खात्री होण्यासाठीं तो गृहस्थ
महिाला– ‘शास्त्री, तुमचें उपनांव काय?’

अनु क्रमणिका

‘माझं उपनांव ‘परान्ने.’

‘आपि दामोदरपंताचे आजोबा ना?’
‘होय.’

‘मग इकडे कोिीकडे ?’
शास्त्री घोटाळ्यांत पडलें ! ‘हा गृहस्थ कोि? मी याला ओळखीत नाहीं, आन् यानें मला कस

ओळखलं ? आतां काहीं तरी थाप हदली पाहहजे’ शास्त्री महिाले – ‘मी वाट चुकलों महिून येथें आलों.’
‘असं कां? बरं तर–
‘आपि कोि हे मला समजलं नाहीं.’

कोि मी होय? ‘मी दामोदरपंताचा एक गरीब हमत्र आहे . त्यांच्या घरासमोरच मी पूवी राहात असें ,

मी तुमहास ते थें दोन चारदां पाहहलं महिून तर ओळखलं .— बरें तर–’

इतकें बोलू न त्या गृहस्थानें एका तांगेवाल्यास हाक मारली. शास्त्रीस त्यांत बसण्यास सांहगतलें ,

पि शास्त्री बुचकळ्यांत पडले .

तुमही तांग्यांत बसा. मनांत काहीं एक शंका आिू नका. प्रथम आमच्या घरीं चला मग मी आपिांस

तुमच्या घरी पोंचते करीन, शास्त्री तांग्यांत बसले . हतन्ही तांगे भरधाव हनघून हां हां महितां नरपतगीराच्या
हौदाजवळ येऊन उभे राहहले . सवप मंडळी खालीं उतरली! शास्त्री तर त्या हस्त्रयांकडे पाहातांच लाजत. व
त्या हस्त्रयांही शास्त्रीस पाहू न हकहचत हांसत! तांगेवाल्यांना पैसे दे ऊन सवप मंडळी प्रहसद्ध सरदार ऊरझोडे

यांच्या हवेलींत हशरली. शास्त्रीशी भाषि केले ल्या गृहस्थानें पहहली जागा सोडू न ही हवेली आजच भाड्यानें

घेतली होती. सवप मंडळी हजना चढू न वरच्या मजल्यावर हदवािखान्यांत आली. हा हदवािखाना पांचशें
मािसांस बसण्यास सहज पुरेल येवढा मोठा होता. आंत आरशे, हचत्रे, हं ड्या, झुंबरें , टे बल खु च्या यांनीं
अगदीं सजहवले ला असल्यामुळें पाहािारा ििभर चहकत झाल्याहशवाय राहत नसे. ढढढाशास्त्री आंत येतांच

भांबावून गेले. खालीं रंगीत मऊ गालीचा, वर हचत्रहवहचत्र रंगाच्या हं ड्या, झुंबरें सभोंवती मोठमोठे आरशे,
अनेक प्रकारचीं हचत्रें, वगैरे थाट पाहातांच अगोदर कोिीकडे पाहू ं हें च शास्त्रीस सुचेना. इंद्राच्या महालासही
मागें सारिारा हा थाटमाट पाहू न शास्त्री स्तंहभतच झाले ! श्रीमंत पेशव्याचा राहतां महाल एकदां शास्त्रींच्या
पाहण्यांत आला होता; पि त्यांतही इतके आियपकारक सामान नव्हतें अशी त्यांची खात्री झाली.

हदवािखान्यांत हळु हळू मािसें जमूं लागली! पानसुपारीचीं तबकें, फुलांचे हार, अत्तराच्या कुप्या

वगैरें सामानही आलें . पि शास्त्रीस त्यातला अथप काहींच कळला नाहीं, त्यांना वाटलें , ‘येथील यजमान
कोिी तरी मोठे सरदार असावेत व हा त्यांचा नेहमींचा दरबार असावा. आपि आतां असेंच मजा पहात बसूं

तर फुकट उपाशी मरावें लागेल ते व्हां अगोदर पोटापाण्याची कांही तरी व्यवस्था लावली पाहहजे. ’ असा
हवचार करून शास्त्रीनीं त्या ओळखीच्या गृहस्थास खु िेनें बोलाहवलें व ‘मला फार िुधा लागली आहे . तरी
स्नानाची आन् भोजनाची सोय होईल तर पहा?’
‘आपि अझून भोजन केले नाहीं?’

अनु क्रमणिका

‘नाहीं, मी सकाळपासून घराबाहे रच भटकत आहे . आतां फारच भूक लागली आहे .’
‘ठीक आहे . या माझ्या मागें.’

शास्त्री गुपचूप त्या गृहस्थाच्या मागोमाग गेले. खालच्या मजल्यांत एका खोलींत पुष्ट्कळ आचारी

ब्राह्मि एकत्र जमून सैंपाक करीत होते . त्यांपैकीं एकास हाक मारून त्या गृहस्थानें शास्त्रीची सवप व्यवस्था

करावयास सांहगतलें , व तो हनघून गेला. शास्त्रीस दामोदरपंताच्या घरीं स्नानाचा अनु भव आलाच होता.
त्यामुळें ते आज कोित्याही प्रकारें न गडबडतां स्नान करून मोकळे झाले . धोतराच्या हनऱ्या घालीत
घालीत शास्त्री स्नानगृहाबाहे र येतांच त्यांची व श्रीधराची दृष्टादृष्टी झाली! श्रीधर महितो– ‘आजोबा! इकडे
कोिीकडे ?’

‘श्रीधर! तूं रे इकडे कसा आलास? ये ये बरं झालं . ये आत ये. चांगलं झालं . येथें माझ्या ओळखीचं

कोिीच नव्हतं. पि ऐकलं स का इथें मला सांभाळू न घे बरं कां! नाहींतर आपल्या घरचं वतपमान सांगशील
येथल्या लोकांस. समजलं कां?’

‘मी कशाला सांगूं बरं आजोबा. मला कां समजत नाहीं? आपल्या मािसांची फजीती दु सऱ्यास

कोि कधी सांगेल काय? –पि कांहो आजोबा, तुमही तर इस्ट्स्पतळांत गेलां होतां आन् एथें कसे आलांत?’
‘काय महितोस, ‘मी पाताळांत’ गेलों होतों?’
‘पाताळांत’ नव्हे इस्ट्स्पतळांत!’
‘इस्ट्स्पतळ महिजे रे काय?’

‘रोगी मािसांस औषधपािी दे ण्याची जागा.’
‘असं असं असं–समजलं . मी मुळींच रोगी नाहीं, ते व्हां मला इस्ट्स्पताळांत जागा दे तो कोि? पि ते

राहू ं दे . आतां मला अगोदर दे वघर दाखव. पूजा झाली आन् दोन घांस घेतले महिजे मग आपि खु शाल
बोलत बसू–
ं चल मला दे वघर दाखव’.

‘थांबा. मी दे वघर पाहू न येतों कोठें आहे तें.’
इतकें बोलू न श्रीधर हनघून गेला. शास्त्री ज्यांच्या येथे उतरले होते ते प्राथपना-समाहजस्ट

हवनायकराव सप्तशृग
ं े! त्यांच्या घरीं दे व्हारा कसचा असिार! त्यांच्याबरोबर जे दु सरे गृहस्थ होते ते त्यांचे
हमत्र हमस्टर शांतवनराव साळवे हिस्ती हे च दोघे माकेटमध्ये तांग्यांत बसून आले व ते थें ज्या दोन हस्त्रया

उभ्या होत्या, त्या या दोघांच्या बायका होत्या! हें अझून शास्त्रीस समजलें च नव्हतें असो. श्रीधर लवकरच

हांसत हांसत आला व महिाला, ‘आजोबा’ चला चला लवकर घ्या दे वपूजा आटोपून– चला माझ्या मागें,
असें बोलू न श्रीधर पुढें व शास्त्री मागें असें दोघेही एका खोलींत हशरले . ते थें दे वघराप्रमािें अंधार गुडप

नव्हता. चांगला लख्ख प्रकाश पडला होता. हखडकीजवळच एका उं च मे जावर मुलांची खेळण्याची हचत्रें

नीट मांडून ठे वलीं होतीं. त्यांच्याकडे बोट करून श्रीधर महिाला– ‘आजोबा, हा पहा दे व्हारा घ्या चटकन्
पूजा करून’.

‘पि श्रीधर, हा फारच उं च आहे रे, बसून पूजा करतां येिार नाहीं.’

अनु क्रमणिका

‘आजोबा, येथे दे वपूजा उभ्यानेंच करावी लागते .’
‘असं काय? मला माहीत नाहीं रे श्रीधर–अरे पि तामहि आि. सहाि रे कोिीकडे ठे हवली? ते वढं

लवकर आि बाबा!’

श्रीधर ते थून हनघाला. थोड्याच वेळानें तो हातांत हपवळ्या रंगाचा एक खडा घेऊन आला. त्यानें तो

शास्त्रींच्या हातांत हदला व ‘लवकरच सवप आटोपून घ्या बरं कां?’ असें बोलू न त्यास कोिी हाका मारल्यामुळें
तो गडबडीने हनघून गेला. शास्त्रीनें तो हपवडीचा हपवळा खडा खाली वर करून पाहहला. नाकास लावून
पाहहला. थोडासा हातावरच घासून पाहहला. पि त्यांना त्या हनगंध गंधाचा कांहींच हनिपय लावतां आला
नाहीं. तथाहप आतां हवलं ब लावण्याचा समय नाही असा हवचार करून शास्त्री पुढील व्यवस्थेस लागले .

शास्त्री दे व्हाऱ्याजवळ येऊन उभे राहहले . सवप मूर्मत नीट ओळीनें मांडले ल्या असून त्यांच्या चार रांगा

झाल्या होत्या. प्रत्येक रांगेत सुमारें पंधरा दे व या हहशोबानें सगळ्या साठ मूर्मत असाव्यात असा त्यांनीं अंदाज
केला. सगळ्या मूर्मत फारच सुंदर असल्यामुळें त्यांचा रंग, आकार वगैरे पहाण्यांत शास्त्री गुंग झाले . त्यांत

हशपाई, परीट, न्हावी, हभस्ता, कुत्रें, मांजर, उं दीर, गिपती, राम, हशव, वगैरे अनेक प्रकारच्या मूर्मत

होत्या! शास्त्रीस सगळ्यांत मोठी पंचायत ही पडली कीं, जर मी सगळ्या मूर्मत एकत्र करून धुतल्या तर त्यां
आतां आहे त अशा यथायोग्य स्थानीं पुनः मांडता येतील की नाहीं? यांत कोिी वरच्या पायरींवरच, कोिी
खालच्या पायरीवरचे असा भेद हदसतो. मग मी जर चुकून वरच्या पायरींवरचा दे व खालच्या पायरीवर व

खालच्या पायरीचा वरच्या पायरीवर मांडला, तर तें पातक माझ्याच डोक्यावर बसिार! काय बुवा शंभर
वषांत दे वांच्या दे व्हाऱ्यांत पि क्रांहत झाली ना! आमच्या वेळेला फारतर दहा ना पंधरा दे व! ते ही साधे ,
ओबडधोबड ठश्याचे! व आतांचे हे दे व जिो आतां बोलतील! पि हो आतां वेळ घालहवता कामा नये! याला
आतां अशी युहक्त करावी, वरच्या पायरीवरचे सगळे दे व धुऊन पुजावेत महिजे झाले . खालचे दे व न पुजले

तरी चालतील! पि हशचं कोिी पाहहलं महिजे मी मूखप ठरिार! छे , हाही हवचार बरोबर नाही आतां सवप

दे वावर पाण्याचा हशतोडा टाकूनच त्यांना स्नान घातलं असं करावं. आन असं करायाच्यापूवी सवप दे वांची
प्राथपना साष्टांग दं डवत घालू न करावी.’

याप्रमािें शास्त्रीनीं मनाशीं हवचार केल्यावर त्यांनी हचत्रांपढ
ु ें हात जोडले व ते दं डवत घालू न हळू हळू

प्राथपना करू लागले . ‘हे सवप समथप दे ववृद
ं हो, मी अल्पगहत भक्त आहे , माझ्या अज्ञानामुळे मला आज तुमची

यथासांग पूजा करतां येत नाहीं. यास्तव िमा करावी. हतघेजि सोडू न तुमही जरी माझ्या ओळखीचे नाहींत,
तरी तुमही दे व आहांत यांत संशय नाहीं, तुमचें सामथप अगाध आहें . तुमही दयेचे सागर आहांत. हे
कृपाहनधीनो, मला माझ्या घोर अपराधाची िमा करा!’

याप्रमािें शास्त्रीनीं प्राथपना केल्यावर ते नीट उठू न बसले . त्यांची दृष्टी मे जापलीकडील बादलीकडें

गेली. जवळ जाऊन पहातात तों ती स्वच्छ पाण्यानें भरले ली आहे . लगेच शास्त्रीच्या डोक्यांत हवचार आला

कीं, हे सगळे च दे व धुण्याएवढे हें नवीन धतीचें तामहि आहे . त्यांनी ती बादली उचलू न हचत्राजवळ आिली.

थोडावेळ हचत्रांकडे व बादलीकडे पाहू न त्यांना सुचलें कीं, सगळे दे व एकदम न धुता दोन दे व उचलू न धूत

जावें व ते जेथल्या ते थें ठे वल्यावर मग दु सरे दोन उचलींत जावे. त्याप्रमािें त्यांनी दोन मूर्मत उचलू न
बादलींत बुचकळल्या! व ते हातानें त्यांना चोळू लागतांच त्यांचा सगळा रंग धुतला जाऊन दोन मातीचे गोळे

मात्र शास्त्रीच्या हातांत हदसूं लागले ! शास्त्रीचें काळीज धडधड उडू ं लागलें ! त्यांच्या डोळ्यापुढें अंधारच
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अंधार हदसूं लागला! त्यांचें सवांग लटपट कापल्यामुळें ते हगळहगळींत झाले ले गोळे सटकन् हातांतून

खाली पडलें ! पडल्याबरोबर एकेकाचे दोन दोन तुकडे झाले ! शास्त्रीचें तर जिो काळीजच तुटलें ! त्यांची
ही अशी अवस्था झाली आहे तों श्रीधर ते थें येऊन उभा राहहला! त्यानें हासें आवरण्याचा पुष्ट्कळ प्रयत्न
केला पि ते काहीं दबलें नाहीं. शास्त्रीस श्रीधराचा असा राग आला कीं, त्यांच्या एकदोन थोबाडींत द्ाव्या!
‘आतां कसं करूं तें सांग’ शास्त्री काकुलतीनें महिाले .
‘हें बघा आजोबा, एवढं हभण्याचं कारि नाहीं. अहो हे दोन पैशाचे दे व दररोज पूजा करून त्यांना

अशीच जलसमाधी द्ावी लागते ! तुमही केलं तें अगदीं बरोबर केलं .’

‘असं आहे कां रे श्रीधर! मग मी चुकलो नाहीं तर?’ शास्त्री हषपभरानें महिाले .
‘छी! छी! तुमही यथायोग्य पूजा केली!’

‘मग मी हे सगळे दे व टाकंू या पाण्यांत!’
‘हं ’ असें महिून श्रीधर हनघून गेला. शास्त्रींनी सगळे दे व बादलींत कोंबले . तीं मातीचीं हचत्रें! त्यांचा

गाळा होऊन तीं तळास बसलीं! शास्त्रीस ही पूजापद्धती काहीं पटली नाहीं. पि आतां नवीन रुढीप्रमािें न
वागल्यास आपली फजीती होईल महिूनच त्यांनीं बादलींत सवप हचत्रें टाकलीं! त्या रंहगबेरंगी पाण्याकडे
पहात शास्त्री मनांत महिूं लागले –

‘ही पूजापद्धती जरा चमत्काहरक हदसते खरी, पि एका अथी उत्तम आहे ! आपि दे वास दररोज

ताजीं ताजीं फुलें आितों, मग पुजेस दररोज दे वही ताजे ताजे आिले ले काय वाईट? दररोज नवी पूजा!
दररोज नवे दे व! श्रीमंतांचें चोचले हे !’

याप्रमािें शास्त्री त्या बादलींत गढू ळ पाण्याकडे पहात उभे आहे त तोंच श्रीधर पुनः तेथें आला. तो

लगबगीनें महिाला– ‘हं चला आजोबा, पात्र वाढू न ठे वलं य!’

‘पि श्रीधर, हे हवसजपन केले ले दे व कुठें टाकायाचे?’
‘कोिते दे व?’

‘अरे हे नाहींत का घंगाळामध्यें हवरघळले ले .’
‘हवरघळले ले ?’

श्रीधरास हांसें आलें पि त्यानें तें दाबलें . तो बादलीकडे पहात महिाला.
‘ते थेंच पडू ं द्ा चला या.’

‘अरे पि, मला तीथोदक घेऊं दे .’
श्रीधर झटकन पुढें हनघाला. शास्त्री काय महिाले तें त्यानें हांसण्याच्या नादांत ऐकलें च नाहीं.

शास्त्रीनीं इकडे हतकडे पाहहलें तों समोरच्या दे वळींत त्यांना चमचा ठे वले ला एक कप हदसला! शास्त्रीस

चटकन खूि पटली. तीथोदक घेण्यासाठींच ही पळीपंचपात्री येथें ठे वले ली हदसते . त्यांनी तो कप घेतला

स्वच्छ आहे अशी खात्री झाल्यावर त्यांनी त्यांत बादलींतलें थोडे सें पािी घेतलें . आहि लागलीच त्यांनी

त्याचें एक आमचन केलें ! शास्त्रीनीं तोंड थोडें वांकडें -हतकडें केले ! पि तसाच घोंट हगळू न ते हनघाले .
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वाटे तच त्यांना श्रीधर, डॉ. बैले, हम. साळवे, वगैरे मंडळी भेटली! शास्त्रीने सवांगांवर हपवडीचे पट्टे ओढले

आहे त, मुखानें हवष्ट्िु सहस्त्रनामावली चालली आहे ! असा तो कमपठ प्रकार पाहू न मंडळी हांसली. शास्त्री

आतां थोडे धीट झाले होते . त्यांनीं लगेच कपांतून एक चमचा श्रीधरापुढें केला. श्रीधरानें तो हातावर घेऊन
लगेच तोंडांत सोडला! तोंडांत पािी जातांच ‘थु–थु–थु–थु’ करीत तो तोंड पुसूं लागला.

सवपजि त्याच्याकडे आियानें पाहू ं लागले ! शास्त्री तर भरले ला चमचा डॉ. बैले यांच्यापुढें धरून

श्रीधराकडे वेड्याप्रमािें पाहू ं लागले !

बैले हांसत हांसत महिाले – ‘हें काय आहे आजोबा!’

‘हें दे वपुजेचं तीथप आहे ! मी नेमानं दे वपूजेनंतर असं तीथप घेत असतो!’
‘मग हें असलं मळकट कसलं ?’

‘त्याला मी काय करिार? तुमही अलीकडे नवीन नवीन सुधारिा करूं लागला त्याचा हा पहरिाम!

आमचं पूवीचं तीथप हकती मधुर असायाचं! नाहीं तर तुमचं तीथप जिो रोग्यास दे ण्याचा काढाच!’
‘आपिच घ्या आतां तें सगळं ’

असें बोलू न सवप मंडळी पुढें गेली.
शास्त्री श्रीधराबरोबर गेले.

———
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प्रकरि १७ वे
रोज पाट लावा
हदवािखाना मािसांनी अगदीं गजबजला होता. मोठ्या कष्टाने मागप काढीत श्रीधरानें शास्त्रीस एका

कोपऱ्यांत खु चीवर बसहवलें . प्रथम ते खु चीवर बसण्यास कांकू करूं लागले , खालीच बसतों महिूं लागले ,
पि खाली बसण्यानें सभेचा रंग बरोबर हदसिार नाहीं असें त्यांच्या मागावून लिांत आल्यामुळें ते चटकन

खु चीवर बसलें . येथें पुण्यांतील मोठमोठे लोक जमिार आहे त असें त्यांना श्रीधराच्या तोंडू न समजलें होतें!
पि ते कां जमिार हें मात्र त्यांना समजलें नव्हतें. तो त्यांना ते थें बसवून आपल्या कामास गेला. कारि
आज त्याच्या यजमान कन्येचा पुनर्मववाह असल्यामुळें त्याच्यामागें पुष्ट्कळ कामें होतीं.

नीट व्यवस्ट्स्थत बसल्यावर शास्त्रींनीं चोहोंकडे दृहष्ट हफरवून पाहहलें ! सुमारें पन्नास हस्त्रयां व शंभर

हदडशें पुरुष असावेत असे त्यांना वाटलें . या हदडशे स्त्री पुरुषांत एकही मािूस शास्त्रीच्या पसंतीस उतरेल

असा हदसला नाहीं! शास्त्रीची अशी कल्पना होती कीं, आज आपिास अनायासें पुण्यनगरींतील उत्तमोत्तम
वैहदक, शास्त्री, पुराहिक वगैरे ब्राह्मि, शालजोड्या पांघरून आले ले हदसतील. महिजे पुरुषांच्या

मोठमोठ्या चक्रीदार पागोट्यांनीं व हस्त्रयांच्या कमानदार वेण्यांनीं सगळें सभागृह भरले ले हदसेल! पैठिी,
लु गडी, अंहजरी चोळ्या, नागपुरी धोतरें, वगैरे वस्त्रांनीं स्त्रीपुरुष नटू न येतील. पि जेव्हां त्यांनी चौफेर

न्याहाळू न पाहहलें ते व्हां त्यांच्या नाकांतून जोरानें दु ःखाचा एक सुस् कारा सुटला! ते हखन्न मनानें उगाच

इकडे हतकडे पाहू ं लागले . गाड्याच्या चाका एवढाल्या त्या खऱ्या वजनदार पगड्या गेल्या आहि या लहान
घरटू लीं पगड्या अस्ट्स्तत्वांत आल्या याचें शास्त्रीस वाईट वाटलें ! त्याप्रमािें अंगरख्याऐवजीं कोट, धोतराचें

हठकािीं पाटलू न ही उलटापालटही त्यांना मुळींच पसंत पडलीं नाहीं. हस्त्रयांनीं वेिीस फाटा हदले ला पाहू न

तर त्यांच्या पोटांत दु ःखाचा पीळच पडला! कमानदार वेण्या, त्यांवर राकडी फुलें घालिें, खांद्ावरून
पदर कमरे स आवळू न बांधिें, वगैरे स्त्रीसौंदयप जाऊन चोळीऐवजी पोलका व वेिीऐवजी कुिबाऊ
हस्त्रयाप्रमािें बुचडे उफप अंबाडे बांधिें हें पाहू न शास्त्रीस पराकाष्टेचा संताप आला. त्या संतापाच्या भरांत

‘अनाचार! अधमप! अब्रमहण्य! हहर हहर’ असे शबद त्यांच्घा मुखावाटे बाहे र पडले ! शेजारी बसले ली मािसें
त्यांच्याकडे पाहू न हसूं लागलीं! शास्त्रीचें लि मंडळीकडे मुळीच नव्हतें. त्यांतलें त्यांत शास्त्रीस भयंकर

संताप येण्यास एक हतसरें च कारि घडलें . सधवा हस्त्रयांनीं घराबाहे र जातांना हातांत काहीं घेिें झालें च तर

तांदळाचें एक पंचपात्र घेऊन, प्रत्येक दे वळादे वळी हचमूटभर तांदूळ टाकीत इष्टस्थळी जायाचें ; असा
शास्त्रोक्त रुढाचार होता. पि आज सभोंवार बसले ल्या हस्त्रयांत प्रत्येक जिीच्या हातीं पंचपात्रीऐवजी छत्री

असले ली पाहू न त्यांच्या अंगाचा केवळ भडका उडावा व त्यांच्या तोंडांतून वरीलप्रमािे ‘हहर हहर’ शबद
बाहे र पडावे यांत नवल काय?

आपि काय पहात आहों व हा समारंभ कशाचा आहे हें शास्त्रीस माहीत नव्हतें! श्रीधरास ते याहवषयीं

अगोदरच हवचारिार होते पि स्नान व दे वपूजा यांच्या गडबडीत तें तसेंच राहू न गेलें. बरें , शेंजारच्या कोिा
मनु ष्ट्याजवळ चौकशी करावी तर आपि पक्कें मूखप आहोत असेच ठरिार! या भयामुळे शास्त्री ‘जें जें घडे ल तें
तें पहावे’ या न्यायाने स्वस्थ बसले .

श्रीधर, हदवािखान्याचे मालक व मंडईत भेटलें ल्या दोघी हस्त्रया, प्रो. आगलावे, डॉ. बैले, वगैरे

मंडळी मात्र मारे; इकडू न हतकडे व हतकडू न इकडे येरझरा घालू न कोिी फळें , तर कोिी फुलें आिून एका
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मोठ्या मे जावर ठे वीत होते ? समारंभाची फारच गडबड असल्याने डॉ. बैले, श्रीधर हकवा इतर कोिाही
ओळखीच्या मािसाचें लि शास्त्रीकडे गेले नव्हतें.

थोडक्याच वेळांत रा. सा. दामोदरपंत, इंहदरा, मालती व इतर दोघे असे चौघे एकदम

हदवािखान्यांत आले . ते येतांच ‘आले , आले ’ असा एकच पि मंद गलबला झाला. जो तो मान वळवून

दरवाजाकडे पाहू ं लागला. दामोदरपंत, इंहदरा वगैरे सवपजि आपल्या योग्यतानुरूप स्थानापन्न झाले .
सवांप्रमािे शास्त्रीचेंही लि यावेळी इंहदरे कडे गेले! हतचें तें सुंदर मुखकमल पहातांच शास्त्रीस पराकाष्ठेचे

आियप वाटलें ! व एक मोठा उसासा टाकून ते आपल्याशीच महिाले – हाय हाय! ‘हें काय मी पहातों!’

शास्त्रीस फारच फार वाईट वाटलें व संतापही आला. पि काय असेल तें असो, ते मोठा दम खाऊन स्वस्थ

बसले . त्यांना क्रोध येण्यास व दु ःख होण्यास दु सरें हतसरें काही कारि नव्हतें , फक्त इंहदरे च्या कपाळास

कुंकवाची हटकली हदसली! इंहदरा ही हवधवा असतां हतनें सौभाग्यालं कार धारि केले ला पाहू न शास्त्रीस
वाईट वाटिे रास्त होतें!! कारि परान्नेशास्त्रीच्या कुलांतल्या हवधवेनें कुंकवाचा हतलक लावावा! केवढा हा
भयंकर अत्याचार! त्यांत इंहदरे नें समयास अनुसरून थोडा जास्तच शृग
ं ार केला होता. ती गुलाबी रंगाचे

जरतारी पातळ नेसली होती. अंगात हपवळ्या रंगाचें रेशमी पोलकें घातलें होतें! गळ्यात नवीन धतीची

वज्रटीक होती, कानांत मोत्याचीं किपफुलें होतीं. हातांत दोन दोन गुलाबी रंगाच्या बांगड्या व एकेक

सुविपकंकि होतें! खांद्ावरील हनळी शाल वारंवार सांवरतांना हतचा डावा हात जेव्हां पुढें येई, ते व्हां हतच्या
करंगळींतील रत्नजडींत अंगठीही चमक मारीत असे.

समारंभास हनमंत्रि हदले ली सवप मंडळी अझून येतच होती. डॉ. व्हाईटडे , त्यांचा तो आवडता

हनराहश्रत मुलगा व दवाखान्यांतील दोघे नोकर हे ही आले . त्यांना पहातांच शास्त्रीची हवलिि तारांबळ

उडाली. झाले . भय, क्रोध, संताप वगैरे सगळे हवकार त्यांच्या तोंडावर हदसूं लागले ? समारंभाच्या
गडबडीमुळें कोिाचेंही लि त्यांच्याकडे नव्हतें महिून बरें झालें नाहीं तर त्यांना वेड लागलें आहे असेंच

समजून शेजारच्या मंडळीनें आरडाओरड केली असती. शास्त्रीसही काय वाटलें दे व जािे , त्यांनी चटकन्
तोंडावरून उपरण्याचा हवळखा घेतला. डोळे ते वढें उघडे ठे वले ! बाकी सगळें तोंड झांकून टाकलें !

पुनः ‘आले , आले ’ असा गलबला झाला. शास्त्रीनीं मागें वळू न पाहहले ; पांच सात मािसांची एक

टोळी हदसली. सवांत एकच मनु ष्ट्य फारच नटका होता. डोक्यांत हपवळी टोपी, अंगांत हपवळा कोट, खालीं

हपवळी हवजार व हपवळाच बूट होता. हातांत वेताचीं छडी होती. सवप मंडळी हठकहठकािीं बसल्यावर मंजूळ
वाद्ें वाजूं लागलीं. एका गृहस्थानें ईश्वराची प्राथपना केली. ती वाद्ांच्या गजरांत झाल्यामुळें कशीं होती तें

समजलें नाहीं. नंतर वाद्ें बंद झालीं. एकानें अिता वाटल्यावर इंहदरा व हपवळा पोशाकवाले गृहस्थ असे

दोघे व्यासहपठावर चढले . टाळ्यांचा एकच गजर झाला. शास्त्री नु सतें तोंड वासून पहात होते . काय आहे व
काय नाहीं याचा त्यांना तकपच होईना. पि ओळखीची इंहदरा व हबनओळखीचा गृहस्थ हीं जेव्हां जोडीनें

उभीं राहहलीं, ते व्हां शास्त्रीच्या डोक्यांत थोडासा उजेड पडला की, हा सगळा समारंभ पुनर्मववाहाचा
हदसतो! हततक्यांत ईश्वराची प्राथपना केले ल्या गृहस्थानें दोघांच्या हातांत दोन फलांच्या माळा हदल्या. प्रथम

पािरंगे शास्त्रीनीं काहीं मंत्र महटलें . नंतर वधूवरांनीही कसले सें मंत्र महिून एकमेकांच्या गळ्यांत फुलांच्या

माळा घातल्या. अिताचा वषांव व वाद्ांचा कडकडाट एकच झाला. शास्त्रीनीं हातांतील अिता वधू–वरांवर
न टाकता हखडकींवाटे बाहे र फेकून हदल्या व शास्त्री उपरण्याच्या पदरानें वारा घेऊं लागले . सवप हवधी
यथासांग झाल्यावर वधू–वर जवळजवळच खु चीवर बसले . ‘काय हा अनाचार हहर! हहर! हहर!

अनु क्रमणिका

कैकाड्याची लग्नें बरी! यांना बाहशगें नकोत आन् बोंहलें हह नको!’ नको कसें तें आहे ना त्यांचें लांकडी
बोहलें ! खु ची कां मुची ती!’

याप्रमािें शास्त्री मनांतले मनांत खूपं रागावून दामोदरपंतास हशव्या दे ऊं लागले . एक गृहस्थ उठू न

व्यासहपठावर चढले . ते सवांस उद्देशून बोलूं लागले – ‘सभ्य गृहस्थ व भहगनींनो, आजचा समारंभ घडू न
आल्याबद्दल परमे श्वराचे आभार तर मानले च पाहहजेत; पि रा. सा. दामोदरपंत परान्ने यांचेही आभार मानिें

आवश्यक आहे . त्यांनीं धैयप धरून, रुढीस सारून, जनहनदे स तुडवून हा योग जु ळवून आिला! यावरून

त्यांच्या अपूवप धैयाचें कोि बरें अहभनंदन करिार नाहीं? आपल्या समाजांत असेंच धैयपशाली पुरुष
हनपजतील तरच आपल्या घातुक रूढीचा नायनाट होईल. पंढरपूर वगैरे िेत्रांकडे पाहहलें तर आपल्या

ब्राह्मि जातीच्या शेकडों हवधवा, गभपपाताचीं पातकें करीत असल्याचें हदसून येतें!! हशव! हशव! हशव! काय
आमचा हा अधःपात! खरोखर आमहात जर खराखु रा मनु ष्ट्यपिा असेल तर आमही पुनर्मववाहाचा पहरपाठ
पाडण्याचा मनोभावें प्रयत्न केला पाहहजे, त्यास उत्तेजन हदलें पाहहजे–’
‘आग लागो रे तुझ्या तोंडाला!’
शास्त्री मध्येंच मोठ्याने ओरडू न महिाले ! सवप सभा चहकत झाली! वक्ताही बाहु लीप्रमािें तटस्थ

झाला. प्रत्येकजि कोपऱ्यात शास्त्रीकडे पाहू ं लागला! शास्त्री मोठ्यानें ओरडत महिाले – ‘पाट लावायाला

उत्तेजन द्ायाचं नाहीं कां! मग मारा घरच्या बायका हन लावा सगळे जि पाट! अरे तुमही कां महार? कां
मांग अहांत? अरे तुमहाला जराही कशी लाज नाहीं! तुमहाला ब्राह्मि कोिीं महिावें, तीं गळ्यात जानवीं तरी
कशाला ठे वलीं? ह्या एवढाल्या (हस्त्रयाकडे हात करून) ठें गड्या गाढवी झाल्या आहे त तरी अझून बीन
लग्नाच्या! आतां लावा यांचे एकदम पाटच!

शास्त्री संतापाच्या भरांत, थरथर कांपत आिखी काहीं बोलिार होते पि एक जिांनें त्यांचा हात

धरून त्यांना जोरानें खाली बसहवलें . दु सऱ्यानें त्यांना गचांडीही मारल्यामुळें त्यांच्या डोक्यांतील पगडी व ते

अशीं दोघेही उतािीं पडलीं! ‘मे लों मेलों’ असा शास्त्रींनीं एकच टाहो फोडला! हबचारे दामोदरपंत तर

एखाद्ा दगडी पुतळ्याप्रमािें तोंडाला हात लावून, डोळे तािून जागचें जागीं रोवले गेले!!! पावपतीबाईनीं
मात्र चटकन् डॉ. व्हाइटडे यांच्याकडे जाऊन, शास्त्री दवाखान्यातून कसे हनसटले याचा खुलासा घेतला!

आजच्या या शु भप्रसंगीं हें भलतेंच हवघ्न उभें राहहले लें पाहू न दामोदरपंतास फार वाईट वाटलें . ते

मनांत महिूं लागले , ‘हा मूखाप्रमािें हशव्या दे त सुटिारा महातारा माझा आजा आहे असें लोकांस

समजल्यावर ते मला काय महितील? नांवे ठे वतील, माझी छी-थू करतील!’ दामोदरपंत पडले कोंवळ्या
मनाचे! त्यांना शास्त्रीचा टाहो कसा बंद करावा हें काहीं केल्या सुचेना!! डॉ. बैले व प्रो. आगलावे यांच्या
मनांत येई कीं, दोन चार गचांड्या मारून स्वारीस एकदाची सडक दाखवावी. पि सासऱ्याचे आजे! ते व्हां
ते ही हककतपव्यमूढ बनले ! पि इंहदरे च्या सुदैवानें हकवा समारंभाच्या सुदैवानें शास्त्री स्वतःच उठू न बाहे र

जाऊं लागले . पि जातांना त्यांनीं तोंड चालूं च ठें वलें होतें. दरवाजाबाहे र पाऊल टाकताच ते मोठ्यानें

महिाले , ‘यांत मला एकही ब्राह्मि हदसत नाहीं?’ शास्त्री माडीवरून खाली सडकेवर आले . श्रीधरही
त्यांच्या मागेंच आला तो त्यांचा हात धरून महिाला, ‘आजोबा, कुिीकडे हनघालांत?’
‘स्मशानांत हनघालों–सोड हात!’

अनु क्रमणिका

‘पि, आजोबा असें रागावलांत कां?’
‘सोड रे हात, जाऊं दे मला.’
‘पि जातां कुठें ?’

‘आतां मी कुठें ही जाईन. दामूला सांग तुझा आजा वैकुंठी गेला. रोज एका पोरीचा पाट लावीत

जा.’ शास्त्री झटक्यानें हनघून गेले.

———

अनु क्रमणिका

प्रकरि १८ वे
भागथवाश्रम
शास्त्री झपाट्यानें दू र–पुष्ट्कळ दू र आल्यावर मागें वळू न पाहू ं लागले , पि श्रीधर हकवा दु सरें

कोिीही ओळखीचें मािूस मागून येत असल्याचें त्यांना हदसलें नाहीं. ते पुनः झपाट्यानें चालूं लागले .

चालतांना त्यांचे लि सहज एका तांबड्या रंगाच्या फलकावर गेले. ‘भागंवाश्रम, उतारूंची उत्तम सोय’ हीं
अिरें वाचून शास्त्री एकदम उभे राहहले . त्यांच्या हखन्न मुखावर प्रसन्नते ची थोडीशी छटा उमटली. त्यांनीं
आपल्या पेहरावाकडे एक वेळ नीट पाहहलें . डोईचीहीं पगडीही नीटनेटकी आहे की नाहीं हें चांचपून घेतलें

मग हळू हळू ते भागपवाश्रमाच्या फाटकाच्या आंत गेले! इमारतीच्या मुख्य दारावर ‘भागपवाश्रम’ अशीं अिरें

पुनः हदसलीं! इमारत दु मजली, हपवळ्या रंगाची, सभोवतीं टु मदार बगीचा, असा प्रकार असल्यामुळें शास्त्री
थोडे भीतभीतच एकेक पाऊल टाकीत पुढें चालले . ते दहावीस पावले गेल्यावर एका आंखूड हभतीआड

पांच सात ब्राह्मि, सोवळें नेसले ले पि भोजन आटोपून खरकटें हात धूत असले ले शास्त्रीस हदसले ! त्यांना
पाहू न शास्त्रींचा आनंद गगनांत मावेनासा झाला. सुंदर मोलवान कद नेसले ले गळ्यांतील जानवें पोटावर
रुळत असले ले व हात धुताना लांब शेंडीच्या गाठीस हे लकावे बसत असले ले ब्राह्मि पाहू न त्यांना एकदम

श्रीमंत पेशव्यांच्या काळची आठवि झाली. डोळे आनंदाश्रूंनीं भरून आले . उपरण्याच्या पदरानें डोळे पुसून

ते मुख्य दाराजवळच पि एका बाजूस हखडकीपाशीं उभे राहहले . मनांत महिाले , ‘अहा’ सनातन रूढीला

धरून चालिारे ब्राह्मि अजून कोठें कोठें आहे त तर ‘भागपवमुने तुझा हा पहवत्र आश्रम या धमपभ्रष्ट नगरींत
कशाला बांधलास? तू धमाथप अन्नसत्र घातले लें हदसतें. पि या आश्रमांत येऊन, अन्नग्रहि करण्यासारखे
पहवत्र ब्राह्मि या नगरींत हकती हनघतील बरें ? हे मुने, हकतीं तुझे हें औदायप! या कहलयुगांतही तूं आपल्या
पूवपजाचे नांव स्वाथपत्याग करून अन्नसत्र घालू न चालहवत आहे स! धन्य धन्य! धन्य तुझ्या जनकजननीची!’

याप्रमािें शास्त्रींनीं भागपवाश्रमाच्या मालाची स्तुती मनांतले मनांत केल्यावर, मोठे धैयप धरून ते

दरवाजाचे आंत गेले. समोरच एका उं च पेटीवर आश्रमाचे मयानेजर हचतोपंत धमाहधकारी हे वृद्ध गृहस्थ
बसले होते ! त्यांची दाढी तशाच हमशांही हपकल्या होत्या. त्यांचें डोके दु खत असल्यामुळें त्यांनीं डोक्यांत
तांबडी बनातीचीं कानटोपी घातली होती! डाव्या हातांत डबी व उजव्या हातांत हचमुट धरून ते तपकीर

ओढण्याच्या ऐटींत होते . त्यांच्या समोर दोन्ही बाजूस उतांरू लोकांच्या दोन पंहक्त बसल्या होत्या. परंतु हा
दे खावा शास्त्रीच्या डोळ्यास वेगळाच हदसला. पेटीवर बसले ले गृहस्थ हे च जिो भागपवमुनी व दोन्ही बाजूस

जेवीत असले लीं मंडळी हे त्यांचे हशष्ट्य होत? एक ििभर ते चहकत झाले ! पि शु हद्धवर येतांच त्यांनी
पेटीवरील गृहस्थापुढें साष्टांग नमस्कार घातला.

‘हे भागपवमुने! त्वामहवन्दे ! त्वामहं वंदे! अस्ट्स्मन्कहलयुगे येनायमाश्रमो हनरमीय् तस्मै

नमिालकाय!’

इतके बोलू न शास्त्री उठू न उभे राहहले . सवप मंडळी हात आखडू न खो खो हासूं लागली. पि शास्त्रींचें

सगळें लि त्या उच्चासनावर (पेटीवर) बसले ल्या गृहस्थाकडे होतें. त्यानें हातानें अलीकडे येण्याची खूि
करतांच शास्त्री त्याच्याजवळ गेले व लगेच त्याच्या पायावर डोके ठे ऊन महिाले , ‘हे महासाधो, मला तार’.
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मयानेजरास मघांपासून हांसे येतच होतें, पि मोठ्या कष्टानें तें दाबून, ते शास्त्रीस महिाले , ‘आहो

भलें गृहस्थ, तुमही असे नीट बसा व काय सांगायाचे ते नीट सांगा– तुमही राहािारे कोंठले ?

शास्त्री मोठ्या घोटाळ्यांत पडले , जर पुण्याचा राहािारा महिावा तर आपि एखाद्ा नवख्या

मािसाप्रमािें पुिे शहरांत चुकत आहो. बरें परगांवचे नांव सांगावें तर ते थील माहहती हवचारल्यास आपि

काय सांगिार? शास्त्री काहींच बोलत नाहीं असें पाहू न त्या गृहस्थानें पुनः हवचारले कांहो, बोलत कां
नाहीं? िुधा फार लागली आहे काय? तुमही पुण्याचे तर हदसत नाहींत. यावर शास्त्री महिाले , ‘होय, मी
पुण्याचा नाहीं एक हफरता हभिुक आहे .’

‘ठीक! ठीक! समजलें . पि येथें कांहीं अन्नसत्र नाहीं. तथाहप तुमही मोठे हवनोदी व आजपवी हदसतां

महिून आतां दोन घांस खा हन आपल्या वाटे नें जा. भागपवाश्रमाचा अथप आमहास समजला.’ मयानेजरची ती

चमत्कारीक मुद्रा व ते थोडे सें रागीट भाषि ऐकून शास्त्रीनीं आियानें डोळे तािले ! त्यांना मयाने जरच्या
बोलण्याचा अथप काहीच समजला नाहीं, तथाहप हे अन्नसत्र नसून दु सरें काहींतरी आहे व आपि जें दं डवत
घालू न बोललो तेंहह भलतेंच कांहींतरी होऊन गेलें असे शास्त्रीस कळू न चुकलें ! शास्त्री असें हवचारांत व

आियांत मग्न झाले असतां, मयानेजर दै हनक ज्ञानप्रकाशचा अंक वाचूं लागले . वाचता वाचता ते हषपभहरत
होऊन, समोर जेवत असले ल्या गृहस्थास मोठ्यांनें महिाले शास्त्रीही लि दे ऊन मयानेजरकडे पाहू ं लागले .
मयानेजर हांसत हांसत महिाले , ‘अहो परांजपे, ऐकलं कां? शेवटीं इंहदरे चा पुनर्मववाह आज झाला!’
‘कोि? कोि? इंहदरा...रा. सा. दामोदरपंत परान्ने यांची मुलगी?’
‘हो हो तीच तीच.’

‘कोिाशी झाला पुनर्मववाह?’

‘अहो, आमचे सख्खे मावस बंधु हमस्टर आत्मारामपंत सहस्त्रबुद्धे?’
मयानेजरचे भाषि ऐंकून शास्त्री फारच चहकत झाले ! त्यांनीं ज्ञानप्रकाशचा अंक मागून घेऊन, त्यांत

काय हलहहलें आहे ते तें वाचूं लागले . पत्रांत पुढीलप्रमािें वतपमान आढळलें .

‘प्रहसद्ध सुधारक रा. सा. परान्ने यांनी आपल्या गतभतृपका कन्येचा पुनर्मववाह मोठ्या धैयानें व थाटानें

आज हसद्धीस नेला. श्रीमती इंहदराबाई यांचे पती श्रीयुत आत्मारामपंत सहस्त्रबुद्धे हे प्रहसद्ध हनु मान सकप स
कंपनीचे मालक आहे त! यांनीं चीन, जपान, अमे हरका वगैरे दे शांत जाऊन चांगला नांवलौहकक कमाहवला

आहे . आमही तर आिखी असें ऐकलें आहे कीं, पंताचे धाकटे हचरंजीव लग्न न करतां प्रथमच पुनर्मववाह
करिार आहे त!’

ही हहकगत शास्त्रीनीं कशी तरी एकदांची वाचलीं, पि ती वाचीत असतां त्यांच्या सवांगाचा संतापानें

केवळ थरकांप झाला. हातांतला कागद लटलट हलूं लागला! कपाळावर थेंब चमकंू लागले ! त्यांनीं
चटकन् तें पत्र ते थेंच टाकलें व ते उठू न उभे राहहले . त्यांची ही कावरीबावरी स्ट्स्थती पाहू न सवांस मोठा
चमत्कार वाटला. मयानेजर महिाले – ‘काहो भटजी, असें गडबडलांत कां?’
शास्त्री महिाले – ‘कांही नाहीं, महटलं दोन घरं मागून यावं.’

‘अहो आमंत्रि असून भीक कशाला मागायची? बसा खालीं.’
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शास्त्री खाली बसेनात. त्यांना असें झालें कीं, आपि कधीं येथून पाय काढू ं . थोड्या वेळांपूवी ते ज्या

भागपवाश्रमाची स्तुती करीत होते, त्याच आश्रमाची आतां ते मनातले मनांत हनदा करू लागले . मुनीच्या

पहवत्र नांवाखालीं हें अन्नहवक्रीची खािावळ आहे असें त्यांना नंतर कळू न आलें ! हशवाय ज्या धमपभ्रष्ट

वतपनामुळें ते दामोदरपंताजवळू न हनघाले त्याच वतपनाचा चहाता हा मयानेजर, हशवाय इंहदरे च्या नवऱ्याचा
सख्खा मावस भाऊ! मग, शास्त्रीस भागपवाश्रमांत चैन कोठू न पडायाला व ते थील अन्नपािी त्यांना कोठू न

हगळायाला? ते मयानेजरच्या आग्रहास न जु मानतां, तसेंच बाहे र जाऊं लागले , परंतु हततक्यांत एक
धडधाकट इसम खरखटा हात लौकर लौकर धु ऊन, तोंड पुशीत पुशीत शास्त्रीजवळ आला व त्यानें त्यांला
हाताला धरून बळें च खालीं बसहवलें व त्यांच्यांपढ
ु ें हखशांतून हवड्याकाड्या टाकल्या. लगेच त्यानें सगळे

कपडें अंगाकर घातलें व शेजारच्या मनु ष्ट्यास कसलीशी खूि करून त्याला बाहे र लावले इतकें झाल्यावर
तो इसम शास्त्रीस महिाला–

‘हं , कसं भटजी, तुमचं राहाण्याचं गाव कोितं? तुमचं नांव काय? हें सारं आमहाला सांगा?’
‘माझ्या नांवागांवाशी तुमहाला काय करायाचं आहे ?’

‘अहो, कांहीं काम आहे महिून तर हवचारतो. सांगा लवकर.’
‘मी नाहीं सांगत.’

इतकें बोलू न शास्त्री झटक्यानें उठले व बाहे र जाऊं लागले . पि त्यांना पुनः आडवून धरून तो

मनु ष्ट्य महिाला, ‘नीट नीट सगळे सांगा. उगाच चाळे करू नका. अशानं फजीती मात्र होईल; का समज
पाहहजे?’

शास्त्रीस त्याचें हें बोलिें काय अथाचे आहे ते मुळींच समजलें नाहीं. शास्त्री दरडावून महिाले –

‘काय माझी फजीती करिांर तूं?’ ‘कारे बाबा? तुझं काय घोडं मारलं य मी? सोड मला जाऊं दे , मी असा
तसा ब्राह्मि नाहीं.’

‘बरं बरं गांठ गंगारामजीशी आहे ! आता चाळे करून जातोस कुठं ? काय पि साधु! मोठं

संभाहवतपिाचं सोंग आिलं स रे ! अरे ले का, हे गंधाचे पट्टे ओढू न बायांबापड्या बुडवावयाच्या नाही कां?

कुठें रे ती चंपू? सांग सांग हतचाही पत्ता सांग. आतां तू उगाच आढे वढ
े े घेशील तर पाठ नरम करावी
लागेल!’

शास्त्री आियानें वेडे झाले . ते मयानेजराकडे वळू न महिाले , ‘अहो, या गृहस्थाला भूतबाधा झाली

आहे ? का यांनें गांजा ओढला आहे कोि जािे , पि हा काहीं शुद्धीवर नाहीं. उगाच एखाद्ा हनरुपद्रवी

मनु ष्ट्यास धमकावण्या दे तों हन मारायला उपटतो! अहो तुमही चांगले साधुपुरुष असतांना, तुमच्या आश्रमांत
असा अन्याय?’

मयानेजर महिाले – ‘तुमही मोठे लबाड हदसतां. तुमहाला जर तुमचं नांव, गांव हवचारावं तर तुमही

कां सांगत नाहीं?’

शास्त्री ओरडू न महिाले – ‘अहो, मी नांवगांव सांगत नाहीं महिून का मला मारायाचं? माझ्या इच्छे स

येईल तर सांगेन, नाहीं तर सांगिार नाहीं. बलात्कार काय कारिास्तव?’

अनु क्रमणिका

गंगाराम– ‘अरे राहू ं दे रे शहािपिा! चोर तर चोर वर हशरजोर होतो बघा. तुला वाटत हा कोि

जेवतागि उठला हन लागला मािसास धरायला. पि तसं नाही बरं. मी गुप्त पोलीसातला फौजदार आहे !
आतां बघ तुझ्या वरातीला चौघंजि बंदूका घेऊन येतील!’

शास्त्रीस हें दरडाविीचें भाषि सवप समजलें नाहीं. ते मोठ्याच आियानें गंगाराम व मयानेजर

यांच्याकडे पाळीपाळीनें पाहू ं लागले . इतर जेवत असले ली मंडळीही भराभर हात धुऊन सभोंवती जमा
झाली, कोिी हळू च गंगारामच्या चातुयाची तर कोिी शास्त्रीच्या साध्या भोळ्या चयेची वाखाििी करूं

लागला. कांहीं वेळपयंत कोिाच्याच तोंडू न शबद हनघांला नाहीं. इतक्यात चार पोलीस हशपाई खांद्ावर
बंदूका टाकून व हातात बेडी काढण्या घेऊन आले !

———

अनु क्रमणिका

प्रकरि १९ वे
५०० रु. बिीस
शास्त्रींनीं पुष्ट्कळ गडबड केली, श्रीकृष्ट्िाचा धांवा केला, पि गंगारामजीनें शेवटीं शास्त्रीच्या हातांत

बेडी ठोकली! दोन पोलीस पुढें व दोन पोलीस मागें याप्रमािें शास्त्री चार बंदुकीच्या चौकांत उभे राहहले .
भागपवाश्रमांतील सवप प्रवाशी व मयानेजर अगदीं चहकत झाले ! या एकाएकी घडले ल्या प्रकाराचें कारि
समजावें महिून प्रत्येकजि आपापल्या हठकािीं कुजबुजू लागला! परंतु गंगारामजीस हटकण्याचें

कोिलाही धैयप होईना. शेवटीं गंगारामजीनींच ज्ञानप्रकाशाचा अंक हातांत घेतला व रा. सा.

दामोदरपंताच्या मुलीच्या पुनर्मववाहासंबंधाची जी बातमी प्रहसद्ध झाली होती, हतच्या खालींच सतत
महहनाभर प्रहसद्ध होत असले लीं जाहहरांत सवप लोकांस मोठ्यानें वाचून दाखहवली. ती अशी :–
५०० रु. बिीस
सवप लोकांस कळहवण्यात येतें कीं, दे वास येथील श्रीरामचंद्राच्या दे वालयांत पूजा करण्यासाठीं

ठे वले ला ब्राह्मि, नामें बळवंत गंगाधर कोरान्ने, वय सुमारें साठ, रंग सांवळा, सवप केस हपकले ले , हदसण्यात
पक्का भोळसर व जु न्या चालीचा. हा इसम गेल्या कार्मतक शु द्ध प्रहतपदे च्या हदवशीं, रामचंद्र व सीता यांच्या
अंगावरील सुमारें १०३० रुपये हकमतींचें दागदाहगने व कपडे बुचाडू न घेऊन फरारी झाला आहे .
दाहगन्यांचा तपशील :–
ककमत रुपये

ककमत रुपये

आंगठी सोन्याची

..

२०

ठु शी एक

..

१००

कंठा मोत्याचा

..

३००

किप फुलें

..

५०

तोडे जोड एक

..

१००

कंकिे दोन

..

५०

नथ एक

..

५०

राकडी सोन्याची

..

५०

वस्त्रें

ककमत रुपये

पागोटें रे शमी

..

..

३०

अंगरखा जरतारी

..

..

४०

उपरिें व नेसतें धोतर (नागपुरी)

..

..

३०

पैठिीं

..

..

१००

चोळी अंजेरी रे शमी, जरीची

..

..

१०

शाल हहरवी रे शमी जरीची

..

..

१००

येिेंप्रमािें दाहगने व वस्त्रें आहे त. याहशवाय या पुजाऱ्यानें आिखी एक नीच कृत्य केलें . तें हें कीं,

सनातन धमपसभेचे अध्यि वे. मू. पंचाशास्त्री सोळभांडे यांची कहनष्ठ हवधवा मुलगीही त्यानें पळवून नेली

अनु क्रमणिका

आहे ! मुलीच्या अंगावर दाहगने वगैरे नाहींत. पि हहऱ्याची अंगठी हकमत रुपये १००० ची हतनें चोरून नेली
आहे ! वय अठरा, रंग गोरा, हासतांना डाव्या गालास हकहच्सा खळगा पडतो. नाक डोळे तरतरीत असून
बांधा मध्यम आहे . केश-वपन झाले लें आहे . तथाहप दोन्ही पायांस तोड्याचे घट्टे अझून स्पष्ट हदसतात. नांव

चंपू आहे . तरी सदर पुजारी व मुलगी चंपू यांचा तपास लावून दे िारास ५०० रु. बिीस दे ण्यात येतील.
खालील पत्तयावर हवशेष खुलासा करावा.

र. दा. पोटाडे ,
रामचंद्र दे वालयाचे मालक, दे वास.
ही जाहीरांत ऐकून सवप लोकांचें समाधान झालें . शास्त्रीसही एकंदरीत बरें च समजलें . त्यांनीं

गंगारामजीनें वाचले ली जाहहरात शांतपिें ऐकून घेतली व मोठी गंभीर मुद्रा करून शास्त्री गंगारामजीस
महिाले .

‘अस्सं अस्सं, तो बळवंत गंगाधर कोरान्ने मीच आहे असें समजून तुमही मला कैद केलें त आं!’
‘असें समजून नाहीं, उमजून .... ओळखून तुला कैद केलय बरं!’
‘पि मी तो गृहस्थ नाहीं.’

‘बरं नाहीं तर समजेल पुढें.’

‘पुढें कशाला? आतांच मी माझं नांव सांगतों!’
‘सांग काय तें तर’

‘माझं नांव ढढढाशास्त्री परान्ने’

‘बस्स बस्स, जास्त बोलूं नकोस. तुझ्यासारखा हबलं दर चोर असा कबूल होतो काय!’
‘अहो पि मी माझी ओळ–’

‘चूप, चूप, एक शबद बोलूं नकोस. खरं काय सांगायांचं तें सांग.’
‘खरंच तर सांगतों, पि तुमही ऐकून घ्याल ते व्हां.’

‘हं सांग, खरं सांग, आता मुळींच वेळ नाहीं. चाराला, वीस हमहनटें अवकाश आहे . पांचच्या गाडीनें

हनघालें पाहहजे.’

‘मी दामोदरपंत परान्ने यांचा आजा आहे !’
‘का पंजा? चोरा! दामोदरपंत परान्ने महिजे आज ज्यांच्या मुलीचा मोहतर लागला तेच ना?’
‘होय, ते च माझे नातू लागतात.’

‘काय याच्या हजभेला जरा तरी हाड आहे ? अरे गाढवा, मलाही थापा दे तोस?’
‘रा. सा. दामोदरपंत माझ्या ओळखीचे आहे त. गेलें एकच वषप मी पुण्यांत नाहीं, नाहींतर माझा

सगळा जन्म इथेंच गेला ना!’

अनु क्रमणिका

मयानेजर तपकीर ओढीत महिाले , ‘खरं आहे –खरं आहे फौजदारसाहे ब, तुमचं महििं,

दामोदरपंतास मी पक्का ओळखतों. त्यांचा बाप मरून तर जवळजवळ चाळीस वषे झालीं असतील! तरी हा

आजा हजवंत राहहला कोठू न? हनःसंशय हाच तो कोरान्ने आहे . न्या–न्या, बाहे र एकदाची ही पीडा. बरं,
झालं आपि वेळेवर येथें होता महिून, नाहींतर या भामट्यानें, मलाही फसहवलं असतं!’ गंगारामजी
महिाले –‘बरं पि ती चंपूताई कुठें ठे वली रे ?’
‘हहर! हहर! काय आरोप! धांव हहर!’
गंगारामजी एक गुद्दा मारून महितात, ‘पुरे पुरे आतां हें ढोंग! सांग हतला कुठें ठे वले स? गाढवा,

चांगलें पांढरे केस झाले तरी तुला काहींच लाजलज्जा नाहीं?’

आहे .’

‘अहो कोतवालसाहे ब, मी खरोखर हनरपराधी आहे हो हनरपराधी आहे ! मी लु टारू नाहीं ब्राह्मि

‘अरे थेरड्या! तुला चांगला मऊ केल्याखेरीज तूं ताळ्यावर येतोस काय? दे वाला लु बाडायाला जों

भ्याला नाहीं तो तूं मािसाला लु टण्याला कमी करशील होय?’

‘अहो पि मी येथली ओळख दे तो ना. शंका येत असल्यास आपि आतांचे आतां जाऊन शोध करून

या पाहहजे तर ब्राह्मिांस छळता?’

‘कुठें शोध करायाचा? दामोदरपंताकडे च ना? ते तर मला पक्के ठाऊक आहे त, त्यांच्या घरचीं-

दारचीं सगळीं मािसें मला माहीत आहे त!’

‘सांगा बरं त्या धाकट्या मुलीचं नांव.’
‘अरे वा! तूं तर माझीच जबानी घेतोस? गाढवा, अगोदर त्या चंपूच्या ठावहठकािा सांग, नाहींतर

फुकट मार खाशील–’

‘मार’ हा शबद ऐकंताच शास्त्री लटलटां कापू लागले ! त्यांना घाशीराम कोतवालाच्या अंमलाची

आठवि झाली, ते दीनवािीनें महिाले , ‘कोतवालसाहे ब, मी गरीब व हनरपराधी ब्राह्मि आहे ! ती चंपू
कोिती, काळी का गोरी कशी ती मी पाहहली नाहीं. तुमही मला वाटे ल हतथें घेऊन चला. मजवर प्रसंग
आला खरा. उपाय नाहीं, काळ हफरला महिजे सवपच हफरतं ‘हलहखतमहप ललाटे प्रेंस्ट्ज्झतुं कः समथपः?’

अरे हें तुझं पुराि बंद कर, इथं रामचंद्राचं दे ऊळ नाहीं. मी काय महितों त्याचं उत्तर दे आधी.

चंपूचा पत्ता नाहीं का सांगत तूं? अरे , हतला लपवून ठे वावाची असेल तर ठे व, पि ती हहऱ्याचीं आंगठी

ते वढी दे ऊन टाक! हतला आतां पंचेशास्त्री घरांत थोडीच घेिार? –तूं घाबरूं नकोस, ती तुझ्याजवळच
राहील पि थेरड्या तूं तुरुंगांची हवा चार पांच वषे खािार तोंपयंत तीही इकडें हतकडें मोकळी हवा खािार

नाहीं काय? मग उगाच आतां हतच्या आशेला कशाला गुंततोस? अरे , तुझी आतां अब्रू जािार आन् हतची
सांभाळू न तुला काय हमळिार बुवा! सांग कुठें आहे तीं! सांग सांग सांग आटोप!

अनु क्रमणिका

शास्त्री एक शबदही बोलले नाहींत. ते नुसते मोठमोठ्यानें उसासे टाकंू लागले . आपि हवचारले ल्या

प्रश्नास उत्तर हमळत नाहींसे पाहू न, गंगारामजीनें शास्त्रीस धक्का हदला व ‘चाल चाल’ महिून ते त्याच्यावर
डोळे वटारून ओरडले . हशपाईही दचकले . त्यांनीं बंदूकी सांवरून शास्त्रीस भागपवाश्रमाच्या बाहे र नेलें.
———

अनु क्रमणिका

प्रकरि २० वे
खरा चोर कोिता?
त्या हदवशीची गाडी चुकल्यामुळें, दु सऱ्या हदवशीं सकाळींच, गंगारामजी शास्त्रीस दे वाशास घेऊन

जाण्यासाठीं पुण्याच्या स्टे शनवर येऊन दाखल झाले . गाडी ले ट (उशीर) असल्यामुळें अधा घंटा उगाच

बसून राहण्यापेिां, गंगारामजी बाजारांत फराळाचे आिण्यास गे ले. शास्त्री चौघा पोहलसांच्या चौकांत

प्लॅ टफामपवर बसून दु ःखहमहश्रत उल्हासानें स्टे शनवरील दे खावा पाहू ं लागले . आपिांस कैद केलें आहे ;
आपिांस आतां तुरुंगांत जावें लागिार हक काय, वगैरे हवचार त्यांच्या डोक्यांतून या वेळीं पार

कोिीकडच्या कोिीकडे गेले होते . एवढालीं पाषािहनर्ममत गृहें बांधलीं कोिी? प्रत्येकजि अगदीं धांवपळ
करीत आहे याचें कारि काय? ह्या दोन लोखंडी धांवा दू र दू र दृष्टीही पुरत नाहीं इतक्या दू रवर कोिी व
कशाला पसरल्या? या हवचारांनीं शास्त्रीचें डोकें हादरूंन गेलें होतें. आगगाडी हा शबद त्यांनीं हशपायांच्या

तोंडू न ऐकला होता, पि ती कशी असते, आहि कशी चालते याची त्यांना काहीच कल्पना करतां येईना.

त्यांच्या समोरच सदप न मराठा रे ल्वेवर काहीं पोटप र मालडबयाची सार्मटग करीत होते . चार पांच मािसें
मोठमोठे डबे सहज रे टीत असले लें पाहू न शास्त्रीस फारच आियप वाटलें त्यांना हा योगबलाचाच चमत्कार

वाटला. त्यांनीं त्याच वेळीं असा तकप केला कीं, ‘आगगाडी’ महिजे अगदींच थोड्या नेटानें चालिारी गाडी

असेल! आतां हें मी प्रत्यि पहात आहे ना. त्या एकेका गाडींत (डबयांत), हकतीतरी गोण्या ठे वले ल्या आहे त!
त्यांतली गोिी एकालाही जागची हालिार नाही पि पहाना, त्या एवढ्या मोठ्या राशी दोघेजि सहज
ओढू न नेतात! आतां आपिाला तरी अशाच गाडींत बसून जायाचें वाटतें! पि गाडीं ओढण्यास बरीच मािसें

लागत असतील? पि मािसें तरी कशाला हवींत? घोडे नाहीं तर बैल का नाहीं जुंपीतही पि हो जुंपीत

लनसती कशावरून? दहा वीस कोस जर? गाडी ओढायाची, तर मािसांनीं कोठपयंत ओढावी बुवा? पि

माझ्यासारखें कैदी तर या गाडीस जुंपीत नसतील ना? छे बुवा, आपल्याला दोन पावलं दे खील हे लटांबर
ओढविार नाहीं. काहीं होवो जीव गेला तरी हचता नाहीं, आपि ही गाडी मुळींच ओढिार नाहीं, कोिी
बलात्कार केला तर एकदम आपि आत्महत्या करिार. बस्स असेंच करूं.’

याप्रमािें शास्त्री आपल्याशीं हवचार करण्यांत गकप झाले असतां, मुंबईहू न आले ली गाडी दरपर करीत

व फाजील वाफ जोरानें सूं सूं सोडीत स्टे शनांत हशरली. हतचा तो भयंकर वेग, हवलिि रूप आहि
चमत्काहरक आवाज ऐकून शास्त्री इतके घाबरले कीं, तत्ििी त्याची दांतखीळ बसून तें हातापायास झटके
दे ऊं लागले ! आतां झटकन् गाडींत जाऊन बसायाचें , तों कैदींची दांतखीळ बसले ली पाहू न हबचारे चौघेही

हशपाई घाबरले . एकजिानें चटकन् धांवत धांवत जाऊन तोटीचें पािीं ओंजळींत आिलें व ते शास्त्रीच्या

तोंडांत ओतलें . दु सरा त्यांना वारा घालूं लागला. परंतु शास्त्री शु द्धीवर येण्याचा रंग हदसेना! आतां काय
करावें महिून चौघेही हशपाई हवचारांत पडले . त्यात त्यांचे अहधकारी गंगाराम हे ही लवकर येईनात! गाडीचा

तर वेळ भरत आला! पि लवकरच गंगारामजी आले . त्यांनीं दूरूनच हशपायांस हु कूम केला कीं, कैद्ास
डबयांत चढवा-चढवा लौकर.

हशपाई हु कमाप्रमािें काहीं एक न करतां, उगाच बावळटाप्रमािें आपिाकडे पहात आहे त हें पाहू न

गंगारामजी पाय आपटींत व दांतओंठ चावीत जवळ आले . जवळ येऊन शास्त्रीची ती अवस्था पहातांच,
त्यांचा पूवीचा क्रोध पार मावळला. ते घाबरून महिाले ‘अरे याला काय झालं ?’

अनु क्रमणिका

एक हशपाई खांद्ावर बंदुक ठे ऊन महिाला, ‘दांतखीळ बसली.’
‘दातखीळ बसली? कां–कशी?’

‘पहहल्यानं चांगला बघा होता. गाडीचं इंजीन पाहहलं आन् झालाच घाबरा!’
‘येवढं च ना? कोिी मारबीर तर हदला नाहीं ना?’
‘आमही कशाला मारावं?’

‘बरं तर, धरा चौघे चोहोकडू न आन घाला डबयांत, बेटा मोठाच ढोंगीं हदसतो. जिू काय

ले काच्यानं गाडी कधी पाहहलीच नव्हती. हं उचला तुमही, डबयांत बाकावर तर नेऊन ठे वा, मी आतां त्याला
उठवून बसहवतों बघा.

हशपायानीं बंदुका एकीकडे ठे ऊन, त्यांनीं शास्त्रीस उचलू न डबयांत नेलें. इतर प्रवाशांना बाजूला

सारून एका बाकावर त्याला हनजहवलें नंतर गंगारामजी व हशपाईही डबयांत नीट बसले जवळच्या काहीं

लोकांस ती एक मौज झाली. पि ही मौज कोठची व कशाबद्दलची हें हवचारण्याच्या भानगडींत मात्र कोिी
पडले नाहीं. परंतु शास्त्रीच्या उशाशीच एक महातारी मुसलमानीन बसली होती. हतला दमयाचा आजार

असल्यामुळें उमाळ्यावर उमाळे येत होते तरी हतनें कुंथत कुंथत शास्त्रीकडे बोट करून, गंगारामजीस
हवचारलें , ‘बेटा, क्या ये खुनी है?’

महातारीचें हें शबद गंगारामजीस ऐकू गेले नाहींत. गंगारामजी बहहरे होते हकवा ते महातारीपासून दू र

होते असेंही नाहीं. ते यावेळीं शास्त्रीकडे टक लावून पहाण्यांत गढू न गेले होते ! ती महातारी पुनः महिाली,
‘कैदी हबमार है? तुम इतने क्यों घबरा गये?’

आतां गंगारामजीचें लि महातारीकडे गेलें. ते एक सुसकार सोडू न महिाले – ‘कैदी हबमार नही,

ले हकन बडा ढं गी है.’

‘कुछ नशा करता है?’

‘नही नही. नशावशा कायकीं, रे ल अंजन को दे खकर बेहोष हु वा दे खो!’
‘ऐसा हु वा! तो सच बडा ढं गी है!’

गंगारामजी शास्त्रीचें डोके धरून त्यांना नीट बसहवण्याची खटपट करूं लागले ! पि शास्त्री

खरोखरच बेशुद्ध स्ट्स्थतीत असल्यामुळें ते उठू न बसिार कसें? गंगारामजींनीं पुष्ट्कळ प्रयत्न केला पि शास्त्री

काहीं शु द्धीवर येईनात, गंगारामजी जों जों शास्त्रीच्या तोंडाकडे न्याहाळू न पाहू ं लागलें , तों तों त्यांना जास्त
कळूं लागलें कीं, खरोखरच हा महातारा बेशुद्ध झाला आहे ; ढोंग वगैरे काही नाहीं! गंगारामजीची अशी

खात्री झाल्यावर ते मोठ्या हवचारांत पडले . ‘गाडीं सुटायला आतां सगळा एकाच हमहनटांचा अवकाश.
डॉक्टराला बोलवावें तर तें आतां शक्य नाहीं.’

गंगारामजींनीं एक मोठा उसासा टाकून सभोंवार पाहहलें . कोिी हवड्या फुंहकत आहे , कोिी पान

खात आहे , असा प्रकार हदसला. पि ते थें त्यांना पाहहजे असा कोिी हदसला नाहीं. सगळे साधे भोळे बसले

होते असें नाहीं, त्याच डबयांत चांगला पेहराव केले ले सात–आठ जि होते , त्यांच्यांतील प्रत्येकानें
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गंगारामजींची हालचाल पाहहली, परंतु कोिीही गंगारामजीस कसलीच हवचारपूस केली नाहीं. शेवटी घंटा
होऊन गाडी स्टे शनमधून हालली. गंगाराम हशपाई शास्त्रीकडें पहात स्तबध बसले .

गाडी जसजशीं वेगानें धावूं लागली, तसतशी गंगारामजींची तळमळही अहधकाहधक वाढू ं लागली!

ते मनांत महिू लागले आतां हा कैदी शुद्धीवर कसा येईल बुवा!! काय करावें? का याला पुढच्या स्टे शनवर
उतरून घेऊन, सुपहरटें न्डें ट साहे बांस तार करावी हक कसें ’? असा हवचार करतां करतां ते हखशांतून हवडी

काडी काढू न धूर सोडू लागले . त्यांची ती हचतातूर मुद्रा पाहू न ती महातारी पुनः महिाली ‘अच्छा मैं दवा दे ती
हू ँ, वो इसके आँहख में चढाव । आबबी उठके बैठगा ले व ये दवा है ।’

गंगारामजीने तें औषध हातांत घेतलें ती एक काळी गोळी होती. महातारीनें हदले लें औषध केवळ

परोपकारासाठीं हदलें आहे . अशी त्याची खात्रीं होतांच त्यांनी ती गोळी पाण्यांत उगाळू न शास्त्रीच्या डोळ्यांत
अंजन घातलें ! तथाहप त्यांनीं काहींच हू ं चूं केली नाहीं. सुमारें पांच हमहनटें गेल्यावर शास्त्री डोळे हालवू
लागले ? इतक्यांत गाडीही *** स्टे शनवर उभी राहहलीं. डोळे उघडतांच शास्त्री हवलिि आियानें

सभोंवती पाहू ं लागले . त्यांना त्यांच्या हातांतल्या हातकड्याचें स्मरि नसल्यामुळें ते एकदम हखडकीस हात

दे ऊन उठू ं लागले पि त्यांना तसें उठतां आलें नाहीं. गंगारामजींनी थोडी मदत केल्यावर, शास्त्री उठू न
बसले . हखडकींतून ते बाहे र पहातात तों एक साधें दगडीं घर आहे व चार–पांच मािसें काम करताहे त! ते
मनांत महिू लागले . थोड्या वेळापूवीं मी जो दे खावा पाहहला, तो आहि हा काहीं जमत नाहीं. मी पूवी कोठें

होतों आहि आतां कोठें आलों? मी जे भयंकर धूड पहातांच बेशुद्ध झालों, तें कोठें गेलें छे आतां असा

आपिाशी तकप करून काहींच समजिार नाहीं. कोिाला तरी हवचारलें पाहहजे.’ असा हवचार करून शास्त्री
उठू न उभे राहहले , व आतां हात जोडू न गंगारामजीस काहीं हवचारावें तों गाडीनें शीळ हदली व ती हालली
शास्त्रीचा झोंक जाऊन ते शेजारच्या महातारीच्या अंगावर पडले महातारीस फारसे लागलें नाहीं पि

शास्त्रीच्या धक्क्याने हतला खोकल्याचे तीन चार उमाळे आले . शास्त्री हतला नम्रते नें महिाले ‘मातुःश्री,
तुमहाला मुलाचा धक्का लागला, राग मानू नका.

‘नही घुस्सा नही आया । मगर तुम जरा हदवािे हो-तुमको इतना भी ख्याल नही की अबी यह गाडी

चलनेवाली है?

महातारीचें हें भाषि ऐकून, ही कोिी यवनी आहे असा शास्त्रींनी तकप केला व यवनीशी

आपल्यासारख्या शास्त्रीनें संभाषि करिें गौि आहे असें समजून शास्त्री चटकन गंगारामजीकडे वळू न
महिाले –

‘अहो भले गृहस्थ, मीं येथें कसा आलों. हें आपि कृपा करून सांगा. आपिांस शुभाशीवाद दे ईन.

ही गाडी इतक्या वेगानें कोि ओढीत आहे ? जमीन उं चसखल असताही गाडी स्थीर कशी चालते? कृपा
करून या प्रश्नाचीं उत्तरें द्ाच.’

शास्त्रीचें हे चमत्काहरक-दारूबाजाप्रमािें प्रश्न ऐकून गंगारामजी, हशपाई, महातारी आहि

आसपासचे लोक खो खो हासूं लागले त्या सवांच्या हासण्याचा अथप शास्त्रीस मुळींच समजला नाहीं. तें
एकाद्ा भ्रहमष्टाप्रमािें सवांकडे पाहू ं लागले . हास्याचा वेग कमी झाल्यावर गंगारामजी महिाले –
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‘अहो पुजारी बुवा’

‘मी पुजारी नाहीं शास्त्री आहे ! असं भलतंच कांही बोलू नका’–
‘बरं बरं शास्त्री कां होत नाहीं पि असं आन् इतकं अडािीपिाचं सोंग घेतलं महिून का आमही फसूं

होय? काय पि ढोंग हें ! अहो राजेश्री, चंपूला घेऊन पळाला ते व्हां आगगाडी कोिी ओढली हो? ते व्हां
नव्हती का उं चसखल जागा?’

पुनः गंगारामजी व हशपाई खो खो हासूं लागले ! शास्त्री गंभीरपिानें महिाले ‘बाबांनो, मला तुमच्या

या बोलण्याचं भारी वाईट वाटतं अहो मी या मायाजांलात सगळा एक दोन महहने गुंतलों आहें ! एवढी मुदत
संपली कीं, मी काय तुमहाला हदसतों मग! मला तुमच्या या हातकड्यांची हन हशिेची मुळींच भीहत वाटत
नाहीं! खरा प्रकार मला सांगता येत नाहीं, नाहीतर तुमही मला आताचें आतां सोडू न द्ाल, समजलां?

‘तर तर, तुमही खरोखर मोठ्याच मायाजाळांत सांपडला....पि तें जाळं कुठें ठे वलं ते वढं सांगाना’

गंगारामजींचें हें भाषि ऐकून शास्त्रीस संताप आला. ते क्रोधानें महिालें – ‘तुमही माझ्याशी मुळींच बोलूं नका

हा मी आपला गप्प बसतों.’ इतकें बोलू न शास्त्री हखडकीकडे तोंड करून बाहे रील मौज पाहू ं लागले .
शास्त्रीच्या या गर्मवष्ठपिानें गंगारामजीसह मोठा राग आला. पि राग काढण्याचें हें स्थळ व वेळ नाहीं असें
समजून ते गप्प बसलें . तथाहप हरकामा वेळ कंटाळवािा जाईल महिून त्यांनीं पुनः हवडी पेटहवली व ते
धुराचे लोट सोडीत सोडीत डबयांत चोहोंकडे पाहू ं लागले ! त्यांचा हा काळा रंग, स्थूल शरीर व बटबेट डोळे

यामुळें, ते फौजदारी थाटानें हवडी ओढतांना मोठे चमत्कारीक हदसत. डबयांत मधोमध लांकडी हभत असून
लोखंडी गजांचा एक ढकलतां दरवाजा होता त्यामुळें पलीकडील भागांत कोि कोि बसले आहे हे

पहाण्याच्या हे तूनें गंगारामजी उठू न हतकडे गे ले. आतां डोकावून पहातात तों दु सरा एक फौजदार व एक
वृद्ध कैदी थेट त्यांच्या कैद्ाप्रमािें अगदीं हु बेहुब हदसला! गंगारामजी आियानें आ करून त्याच्याकडे

पहात राहहले ! बराच वेळपयंत पहािें झाल्यावर गंगारामजी त्या फौजदाराकडे वळू न महिाले ‘कोठें जायाचें
आहे ?’

‘दे वाशास.’
‘काय दे वाशास? मग तांबेशास्त्रीचा व रामाच्या दे वळाचा हा घोटाळा आहे काय?’ गंगारामजीचें हें

भाषि ऐकून फौजदारही चहकत झाले व ते आियानें हासून गंगारामजीचा हात धरीत महिाले –
‘हें तुमही कशावरून ओळखले ?’

‘ओळखंलं महिजे? तुमही तसा मीही याच संबध
ं ात एक कैदी घेऊन चाललों आहे ! मग खरा चोर

कोिता? मला वाटतं तुमचाच कैदी खरा चोर असावा! यानं कबुली जबाब हदला आहे काय?

‘नाहीं हो, नु सतं वहहमावरून मी या दोघांना भेंडगांवांत पकडलं त्यांना त्या गांवांत कोिाची ओळख

दे तां आली नाहीं हक राहाण्याचें हठकाि सांगतां आलें नाहीं. तुमच्या कैदीनं कबुली जबाब हदला आहे
काय?’
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‘छे हो! तोही मोठा हबलं दर हदसतो.’
‘बरें पाहू ं तुमचा कैदी.’

गंगारामजी व नवे फौजदार असें दोघे ढढढाशास्त्रीकडे आले . शास्त्रीस पहातांच गंगारामजीप्रमािेंच

दु सरे फौजदारही आियाने चहकत झाले ! ते महिाले – ‘खरोखर हा तर मोठा चमत्कार! दोघांचे तोंडावळ
अगदीं सारखे जिो आवळे जावळे ....बरं झालं हा तोंडवळ्याचा आपिांस आधार तरी होईल महिा, पि
यांच नांव काय?

‘ढढढाशास्त्री परान्ने.’
‘अरे ले काचा आरोपीचें खरें नांव, बळवंत गंगाधर कोरान्ने असं आहे पि आमचा कैदी वेगळं च नांव

सांगतो तो महितो माझं नांव हवष्ट्िुपंत हचपळािकर! तसेंच ती हवधवा महिते माझं नांव रमाबाई! ठीक आहे .
दे वाशास गेल्यावर सवप काही आपोआपच उघंड पडल परंतु सध्या घोंटाळा झाला आहे खरा.’

‘पि मला वाटत तुमचा कैदी व हवधवा हे च खरे आरोपी असावेत. कारि जाहहरातींप्रमािें त्यांच

विपन हमळतं– ‘गंगारामजी तोंडातली हवडी फेकून दे त महिाले .

‘तुमच्या प्रमािंच माझ पि मत आहे , पि मजा ही कीं, ती हवधवा स्पष्ट महिते माझा व या

महाताऱ्याचा काहीं संबंध नाहीं मी एक अनाथ हवधवा आहे . मला आईबाप कोिी नाहींत.’

‘बरं तसं समजेल खरं काय तें उद्ां. घोडा मैदान जवळच आहे हं घ्या, हवडी ओढीत असतां काय?

आपलं नांव काय महटलं ?’

‘माझं नांव श्रीपतराव हैबतराव हशदे , आपलं नांव काय?’
माझं नांव गंगाराम जािुजी पवार पि काहो श्रीपतराव, आपि इकडे आला ते व्हां तुमचा तो कैदी

त्या हवधवेशी कानगोष्ट करीत होता? हशपायास चांगली ताकीद द्ा! त्यांच्यावर चांगली नजर ठे वायाला
सांगा. दोघांना दू र दू र कां नाहीं बसवीत?

गंगारामजीच्या या सुचनेप्रमािें व्यवस्था करण्यास श्रीपतराव आपल्या जागेकडे गेले. गंगारामजी

खरा चोर कोि महिून हवचार करण्यात गढू न गेले.

———
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प्रकरि २१ वे
घात झाला!
आज दे वास येथील मुख्य न्यायमंदीरांत कोि गदी! एका प्रहसद्ध दे वस्थानच्या पुजाऱ्याचा खटला

ऐकण्यासाठी शेंकडों मािसें धांवत होतीं. खटल्यास आरंभ होण्यास जरी अझून पुष्ट्कळ अवकाश होता, तरी
पि कचेरींत पाऊल टाकण्यास जागा हमळे ना! न्यायाधीश व आरोपी येऊन, त्यांचा न्याय होण्यापूवीच,
जमले ल्या हबनपगारी मंडळीने खटल्याचा हनकाल लावून टाकला होता! कोिी महिाले पुजाऱ्यास आठ

वषांची सक्त मजु रीची हशिा होिार, कोिी महित पांच वषांचीच फार झाली! कोिी महिे कदाहच्
ढवळे साहे बाच्या हभडे नें दं डावरही तो सुटेल. याप्रमािे खाजगी कोटप भरल्यावर न्यायाधीश येऊन थडकले

लगेच वकील, पोलीस, आहि आरोपी हजर झाले . काय असेल ते असो–लोकांत बोलवा उठला कीं,

पंचाशास्त्रीच्या अब्रुसाठीं खटला अगदीं एकांतात चालहवला जाईल. सवप मंडळी आंबट तोंड करून उठू न
गेलीं. दोन हदवसानंतर खटल्याचा हनकाल होऊन सवप आरोपी कचेरीच्या बाहे र पडले . पुजाऱ्याच्या हातांत
बेड्या असून हशपायांच्या पहाऱ्यांत त्यांस हदलें . ढढढाशास्त्रीच्या गळ्यांत मात्र फुलांची माळ पडू न ते

आनंदानें पंचाशास्त्रीबरोबर बोलत बोलत हनघाले . चंपूही चटकन् एका तांग्यात बसून हनघून गेली! सारांश

पुजाऱ्यास ते वढी तीन वषांची हशिा हमळाली. बाकी सवप सुटले . पंचाशास्त्री अगदी जुन्या मतानें चालिारे –
वागिारे, आहि तेंही अगदीं मनापासून वतपिारे आहे त अशी ढढ ढाशास्त्रीची दोन हदवसात खात्री झाल्यामुळे
(पहहल्याच हदवशीं ढढढाशास्त्री सुटले होते ) त्यांची भक्ती पंचाशास्त्रीवर बळकट बसली. आहि महिूनच ते
त्यांच्याशी मोठ्या उल्हासानें बोलत बोलत वाटे नें चालले . थोड्याच वेळांत उभय शास्त्री घरीं पोंचलें .

आजकालची चकमक घरें व एकाच घरास पुष्ट्कळशा हखडक्या, असा हवपरीत प्रकार पाहू न ढढढाशास्त्रींचे
डोकें उठत असे, पि पंचाशास्त्रीस ते जु न्या तऱ्हे चें दु मजली घर, एका लांब व अरुंद बोळांत असले लें पाहू न

ढढढाशास्त्रीस फार आनंद झाला. आज तर त्यांनीं पंचाशास्त्रीजवळ स्पष्ट बोलू न दाखहवलें कीं, पुण्यापेिां
येथील रस्ते , घरें मला पसंत पडलीं! घरांत हशरतांच मोरीची वस्कन घाि येिें, घरांत जाउनहीं घटका

दोन घटका काही एक न हदसिें, वरच्या मजल्यावर वाकतानां तुळ्यांच्या व कपाळाच्या नेहमी भेटी होिें,
चूल पेटलीं कीं, घरादारातसुद्धां सवांनीं डोळ चोळिें , इत्याहद प्रकार पंचाशास्त्रीच्या घरांत चालू

असल्यामुळे, ढढढाशास्त्रीस गतकाळाची–पेशवाई काळाची अगदीं हु बेहुब आठवि झाली व त्यांचें
अंतःकरि आनंदाने भरून आले .

घरांत आल्यावर पागोटीं व आंगरखे खुंटीस टांगून, दोघानी हातपाय धुतले ! बाहे रून अथवा

बाजारांतून आल्यावर पंचाशास्त्री सवड असल्यास स्नानही करीत व सवड नसल्यास हनदान हातपाय

धुतल्याखेरीज तरी ते राहात नसत! हा त्यांचा अगदी हनयम होता. हातपाय धुऊन दोघेही जाजमावर
लोडासी टे कून बसले . पंचाशास्त्रींनीं तपहकरीची डबी काढू न दोन बोटांची हचमूट नाकांत कोंबून , ते
ढढढाशास्त्रीस महिाले –

‘एकंदरींत सवप कांहीं गोड झालं येवढं बरं झालं आतां मुलगी दोन हदवस परहठकािीं राहहली होती

हीच काय ती मनाला थोडी चुरचुर लागते . हतच्या बोलण्यावरून, हतला हतच्या इच्छे हवरुद्ध त्या नष्टानं नेलं.
लोकांत थोडी कुजबुज होईल. पि एक तर खटला एकांतात चालहवला. दु सरं मी पडलों येथील सनातन

धमपसभेचा अध्यि, ते व्हां बहु त करून बहहष्ट्कृताचं अस्त्र माझ्यावर येिार नाहीं महिा! तथाहप थोडं लांछन
झालं खरं.
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ढढढाशास्त्री डोकें खाजवीत महिाले , ‘यांत येवढं लांछन मानण्याचं कारि नाहीं यांत आपला काहीं

अपराध नाहीं. हस्त्रया या हकती भयंकर असतात. हें तर श्रुहतस्मृहतनेंसुद्धा स्पष्ट सांहगतलें आहे ‘न स्त्री

स्वातंत्र्यमपहती’ हें उगाचंच नव्हें अहलकडले धमपनष्ट लोक हशचे द्वाड महामूखप, टोिगे, धडधडींत
ले कीसुनाचे पाट लावायाला लागले . अहो, परवां पुण्यांत मी थोडे च हदवस होतों; पि हतथें मला
उतारवयाच्याच काय त्याही थोड्या हवधवा वपन झाले ल्या हदसल्या. नाहीं तर हवधवा हन सधवा

एकसारख्याच काहीं ओळखूं येईनात हो! अहों, हाच तर यांचा चावटपिा आपिासारख्यांना भोवतों! आतां
तुमही प्रत्यि धमपमातंड आहांत महिून मला ही तुमची अल्पवयीं मुलगी यथाशास्त्र वपन झाले ली हदसते
काहो. शास्त्री, येथे त्या पुण्यासारखे कोिी चहाटळ ब्राह्मि आहे त काय?’

‘काय तोटा गेला त्याना! सगळे ते च महिाना! हें एवढं इंग्रजी हशििानं केलं !’
‘काय येथेंही पाट पुनर्मववाह होतात तर? काहो, यांना शंकराचायप बहहष्ट्कार घालीत नाहींत काय?

पूवी असं कोिी धमाहवरुद्ध वागल तर शंकराचायाच्या हस्तें त्याची पि गुडाखू होत होती–आतां शंकराचायप
तरी धड आहे त काय?’

‘शंकराचायप आहे त ते हफरतीवरही हनघतात त्यांचे पूवीप्रमािें हत्ती घोडे ही आहे त पि त्यांना

हवचारतो कोि? आन् ते तरी कोिा कोिाला बहहष्ट्कृत करतील? दहा कां पांच आहे त, महिून त्यांची ते
गुडाखू करतील! आतां आपल्या सारख्याचीच गुडाखू व्हावयाची वेळ आलीना! लाखांत दोन ब्राह्मि चांगले

राहहले नाहींत, मग काय बहहष्ट्कार बोडखं करील? अहो, आपल्यालाच आतां बहहष्ट्कार घातल्यासारखं
झालं आहे ! सगळ्या सरकारी-दरबारी कामांत त्याच सुधारक लोकांशी प्रसंग पडतो त्यामुळे मनांत असतं
पुष्ट्कळ पि तें सगळं जागच्या जागी ठे वाव लागतं! बरं , शंकराचायप तरी आतां पूवीप्रमािे वागिारे राहहले

आहे त कुठं ? आतां आपल्याला असं उघडं टीका करतां येत नाहीं पि एकान्तांत आपसांत बोलायाला हचता
नाहीं. पूवीचे शंकराचायप पालखींतून परगांवी जात होते. अभक्ष्य भिि करिारे अन् धमपबाह्यवतपन करिारे

जे ब्राह्मि त्यांच्या येथे ते पािीदे खील पीत नसत. आन् आतां काय? वाटे ल तसा आचार करिारे ब्राह्मि
असेनात त्यांच्या येथें शंकराचायप खु शाल जातात येतात!’ एकाही शंकराचायानें अमुक सुधारक ब्राह्मि

बहहष्ट्कृत केला असें मी तरी या चाळीस वषांत ऐकलं नाहीं. मागे एकदां पुण्यास पंचहौद हमशन प्रकरि
गाजलं होतं. रानडे , हटळक, वगैरे ब्राह्मिांनीं मलें च्छाचा चहा घेतला होता. पि त्याही प्रकरिी

शंकराचायांचे ते ज पडलें नाही. पंचाशास्त्रींचें हें भाषि ऐकून ढढढाशास्त्रीनी एक लांब सुस्कारा सोडला

पंचाशास्त्रीची ती धमाहवषयींची कळकळ पाहू न ढढढाशास्त्रीस मनांतलें मनांत बराच आनंदही झाला. ते नीट
सावरून बसून महिाले अहा, तुमचं माझं मत कसं तंतोतंत जु ळतं! बस्स. आज काय तो माझ्या मनाप्रमािें

वागिारा मनु ष्ट्य भेटला! खरं आहे तुमचं महििं, बरं तें असो. पि मी महितों आपल्या खटल्याचा न्याय
हनवडला तो न्यायशास्त्री महिे कोि कुिबी आहे महितात? खरं तसंच काय? काय बुवा कचेरीचा थाट.’
‘होय ते मराठी जातीचेच आहे त.’
‘काय महितां? त्याच्यापुढे आपिासारख्या ब्राह्मिानीं हात जोडू न उभं राहायाचं हक काय? ब्राह्मि

न्यायशास्त्री कोिी नाहीं? हहर! हहर! हा अधमप! मला आपि आगोदरच असं सुचहवलं असतं तर मी त्यास
लवून नमस्कार मुळीच केला नसतां.’
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यावर पंचाशास्त्री नु सतें हांसलें व तपहकरींने भरले लें नाक ते हशकरून महिाले , ‘तुमहाला अजून

चालूं पहरस्ट्स्थतीचा अनु भव नसावा याचं मला नवल वाटतं! अहो, तुमही महिता तसं पेशवाईत होतं. आतां
तसं मुळींच राहहलं नाहीं. आन् व्हावयाचं पि नाहीं. आतां जो परीिा दे ईल तो न्यायशास्त्री होईल पि तुमचा
तर न्याय बरोबर झाला ना?’

‘हो हो यांत काय संशय? हशचा! शूद्र असून मोठा कुशाग्र बुद्धीचा खरा. माझ्याबद्दल त्याला फार

वाईट वाटलन्! मला पकडू न आििाऱ्या कोतवालास त्याने मोठे मार्ममक प्रश्न केले बरं का! काय गममत
झाली त्या वेळेस, हबचारा गंगारामास पांचशें रुपये इनाम हमळायाचे पि भीक नको कुत्रें आवर असं त्याला
झालं . अहा! चोख न्याय.’

याप्रमािें भाषि चाललें आहें तों टपालाच्या हशपायानें दोन पत्रे आिून हदलीं. हस्तािरावरून एक

त्यांच्या हमत्राचे व दु सरे त्यांच्या पुत्राचें होतें. त्यांनीं प्रथम मुलाचें पत्र घेतलें . ते तें जसजसें वाचूं लागले ,
तसतसें त्यांच्या त्या खप्पड तोंडावर हास्याच्या घड्या पडु लागल्या. पत्र संपूिप वाचण्याचे झाल्याबरोबर

नाक पुसून ते महिालें –अखेर पास झालाच–मला नव्हतां भरवंसा यंदा हा पास होईल महिून-नाही,
लहानपिापासून त्याची बुद्धीच आहे तीव्र.’

ढढढाशास्त्रीस या एकंदर भाषिाचा अथप काहींच समजला नाहीं. तें नुसतें डोळें व तोंड तािून पहात

राहहले . कोित्या तरी एखाद्ा वाक्यावरून अथप समजेल महिून ते उगाच ऐकत होतें. पि तसा योग काहीं

येत नाहीं असें पाहू न ते हळु च आतां कांहीं बोलिार तों पंचाशास्त्री दु सरे पत्र वाचीत आहे त व वाचतां वाचतां

त्यांच्या तोंडावर क्रोधाची छटा उमटत आहे असें शास्त्रींनीं ओळखलें . सवप पत्रं वांचिें झाल्याबरोबर

पंचाशास्त्रीनीं ‘घात! घात! घात! महित एकदम लोडावर अंग टाकलें ! त्याचें कुटु ं ब, मुलगी चंपू, अशां
दोघीही धांवत आल्या. ढढढाशास्त्री तर आियप, भय, यांनीं अधपवड
े े होऊन लटलटां कांपत उभं राहहले !

कोिासच काही सुचेना, चंपा मुळींच जवळ आली नाहीं. ढढढाशास्त्री तर दगडी पुतळ्याप्रमािें जागचे जागीं
रोवले गेले. नाहीं महिायाला पंचाशास्त्रीचें कुटु ं ब सौ. अन्नपूिाबाई जवळ येऊन बसल्या. पतीची दातखीळ

बसली हक काय महिून त्या तोंडांत बोट घालू न पाहू ं लागल्या, ‘तोंच माझी दातखीळ बसली नाहीं, मी

चांगला शुद्धीवर आहे ,’ असें पंचाशास्त्री एकदम ओरडले . त्यासरसें अन्नपूिाबाई व ढढढाशास्त्रीही हकहचत
दचकून मागे सरले . ‘मग, असं घाबरायाला झालं तरी काय? पोरगी हन आंगठी हरवली होती, तर दे वाच्या
दयेनं सारं सांपडलं —’

‘अग, पोरटं हबघडलं . पोरटं बी. ए. ची परीिा पास झाला पि तो सुधारक बनला’.
‘इतकचं ना! इथं आला महिजे सांगू त्याला दोन गोष्टी.’

‘अग, तुला यांतलं कांहीं समजिार नाहीं, पाहू ं आतां, उद्ां तो येथें येिारच आहे . जा तूं आपली

घरांत, कशाला आलीस?’

अन्नपूिाबाई उठू न गेल्या, पंचाशास्त्री पुनः ते च पत्र मनांतलें मनांत वाचू लागले , त्या पहतपत्नीच्या

झाले ल्या संभाषिावरून पंचाशास्त्रीस कां मूच्छा आली हें ढढढाशास्त्रींनीं ताडलें , व मनांत महिू लागले हे

जर सनातन धमप सभेचें अध्यि आहे त तर यांनीं आपला मुलगा इंग्रजी हशकण्यासाठीं कशाला पाठहवला?
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कां हे ही वरवर रंगले ले च शास्त्री आहे त? न्याय, अलं कार, मीमांसा, वगैरे हकती तरी आपली पहवत्र शास्त्रं
हशकण्याचं सोडू न यांनीं पोटच्या मुलाला मलें च्छ भाषा हशकण्यास पाठहवलं ! मोठच नवल हें !!!’

याप्रमािें शास्त्री मनाशीं हवचार करीत आहे त तों त्यांस पंचाशास्त्री महिाले , ऐकलं कां परान्ने, अब्रु

जाण्याचा एक प्रसंग कसा तरी टाळला आतां हा दु सरा पुढं येऊन उभा राहहला आहे !’
‘हा दु सरा कोिता?’

‘माझा मुलगा चोवीस वषांचा आहे . त्याचं लग्न अजून झालं नाहीं. झालं असतं पि हशििाला

व्यत्यय येईल महिून लांबिीवर टाकलं . आतां तो महिे पुण्यातील प्रहसद्ध सुधारक श्रीधर चुिचुिें यांच्या
हवधवा मुलीचें पािीग्रहि करिार आहे ! ऐकलं नाहीं तें ऐका! पंचाशास्त्री कपाळावर हात मारून महिाले !’

‘हहर! हहर! लग्नही न होतां एकदम पुनर्मववाह! कालये नमः । कालये नमः । हशच्या गतभतृपकांना

कोठू न उत आला हो! जेथें पहाव ते थें पुनर्मववाह! धमप मे ला, शंकराचायप थंड झाले , कोिीच का वाली उरला
नाहीं धमाला? आपली तर महत गुंग झाली पहा. हे चाळे पाहू न आतां अस करा, तुमच्या मुलाला काहींतरी
हनहमत्त दाखवून घ्या येथें बोलावून सांगू त्याला दोन गोष्टी! ब्राह्मिाचा धमप कसा आहे तें त्याला नीट

समजावून सांहगतल महिजे येईल ताळ्यावर, पि हो, मुलगा झाला मोठा. एक मुलाचा चांगला बापच
महिाना. ते व्हां आधी येथें एखादी उपवर मुलगी पाहू न ठे वली का!’

‘अहो मुलगी पाहू न काय, मागिीसुद्धा घालू न ठे वली आहे हो, पांचशें हु ं ड्याचें ठरलें असून दोन्ही

अंगांनी तोच करून दे िार आहे !’

‘पि मुलगी चांगली आन् मोठी आहे काय?’
‘चांगली आन् वाईट हें नाहीं बुवा मला समजत! हकमप्यस्ट्स्त स्वभावेन सुंदर वाप्यसुंदरम् यदव

रोचते यस्मै भवेत्ततस्म् सुंदर! अस आहे . खर महटलं तर! त्याला आपल्या डोळ्याला चांगल हदसलं हक ते

झालं सुंदर! आपिाला पुष्ट्कळ चांगली मुलगी हदसली आन् त्याला ती कुरुप हदसली, तर आतां ती
सोयरीक मोडावी काय? छे हा पंचाशास्त्री आहे ! त्याच्या हातून असं कधींच होिार नाहीं. उद्ां तो येतच
आहे येथें. समजेल खरं काय तें चला आता भोजन करून घेऊं
———
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प्रकरि २२ वे
दोन णचत्रे
दु सऱ्या हदवशीं पंचाशास्त्री लवकरच उठलें . त्यांनीं व ढढढाशास्त्रींनीं प्रातर्मवधी आटोपला. मुलगा

धमपबाह्य आचरि करतो महिून त्यावर पंचाशास्त्री जरी खूप रागावले होते , तरी आपत्य प्रेमाच्या लाटे पुढें

त्यांच्या रागाचा जोर कांही चालला नाहीं. आज आपला एकुलता एक पुत्र एक मोठी परीिा उत्तीिप होऊन
येत आहे , या जाहिवेमुळे शास्त्रींचें अंतःकरि आनंदानें उं चबळत होतें! अन्नपूिाबाईच्या आनंदाला तर आज
सीमांच नव्हती! त्या मनांत नाना प्रकारचे मनोरथ बांधीत होत्या. त्यांना वाटे , “माझा मुलगा आतां त्या
दे शपांड्यासारखा मोठा रावसाहे ब होईल. नोकर–चाकर घरीं येतील. मी खुशाल स्वस्थ बसून सवांस
काहींना काहीं तरी काम सांगत राहीन.’

मुलास सामोरे जाण्यासाठीं महिून पंचाशास्त्री व ढढढाशास्त्री घराबाहे र पडले - पंचाशास्त्रींनीं

डोक्यावर नेहमीं प्रमािेंच भली मोठी पगडी घातली, अंगात मात्र काळ्या रंगाचा घोळदार अंगरखा
अडकहवला होता. बगलें त तांबडी शाल घेतली होती. उजव्या हातानें नाकांत तपकीर कोंबीत व एकीकडे

बोलत स्वारी हनघाली. ढढढाशास्त्रीच्या अंगास बाराबंदी, डोईला तांबड्या बनातीचें टोपडें , अशा थाटानें

उभय शास्त्री मोठ्याच लगबगीनें चालले . पंचाशास्त्री समोर पहातांच एकदम उभे राहहले व खोल गालावर
सुरकुत्या चढवून हासूं लागले ! त्यांचे उभे रहाण्याचें कारि ढढ ढाशास्त्रीस मुळींच समजले नसल्यानें ते ही

वेड्याप्रमािें पंचाशास्त्रीच्या तोंडाकडे पहात उभे राहहले . इतक्यांत कोट, पाटलू न, बूट, व डोक्यावर काळी
टोपी घातले ला तरुि मुलगा एका हातात कातड्याची पेटी घेऊन आपिाकडे सच येत असले ला त्यांना

हदसला, तो जवळ येतांच पेटी खाली ठे ऊन पंचाशास्त्रीच्या पाया पडला व त्यांनें ढढ ढाशास्त्रीसही नमस्कार

केला. उभय शास्त्रींनीही त्याला शु भाशीवाद हदले . तो पुनः पेटी हातांत घेऊन उभा राहहला. लगेच सवप जि
परत घराकडें हफरले . आतां मात्र ढढढाशास्त्रीस समजून आलें कीं पंचाशास्त्रीचा येिारा मुलगा तो हाच!

बापले काच्या गप्पागोष्टी होत होत सवपजि घरीं येऊन पोंचले . ढढढाशास्त्रीचें लि मात्र त्यांच्या

भाषिाकडे मुळींच नव्हतें! त्यांच्यापुढें हपतापुत्र अशी दोन हचत्रे असल्यामुळें, तें दोघांच्या मधलें एकंदर
स्ट्स्थत्यंतर लि लावून पहात होतें. घरीं आले तरी ते दोघांकडे आळीपाळीनें पहात व मनात कसलासा
हवचार करून मोठमोठ्यानें उसासे सोडीत! सारांश पंचाशास्त्रीचा तो साहे बी थाटाचा मुलगा पाहू न

ढढढाशास्त्रींचें मन कां कोि जािें उदास झालें , त्यांना सगळें घर हवपरीत प्रकारें हदसूं लागलें . तथाहप

मुलाचा लीनपिा, त्याचीं तरतरीत बुद्धी व हवलिि ज्ञानसंपन्नता हीं पाहू न ढढढाशास्त्री थोडें से मनांत
चपापले ही.

अन्नपूिाबाईंनीं मुलाची दृष्ट काढलीं. चंपू मात्र दाराच्या आडू नच सगळा प्रकार पहात होती. ती जरी

एका प्रकारामुळें पुढें येण्यास भीत होती, तरी हतच्या पि मनाला आज आनंदच वाटत होता. हतनें व
अन्नपूिाबाईनीं सैंपाक झटपट आटोपून घेतला. सवपजि भोजनास उठले . ढढ ढाशास्त्री नेहमींप्रमािें सोंवळे

नेसून हसद्ध झाले . पंचाशास्त्रींही उघडें बोडखे होऊन सोंवळे नेसले . त्यांचा मुलगा सदाहशवही भोजनास
उठला. त्याला नेसण्यासाठीं अन्नपूिाबाईंनीं मुक्टा आिून हदला. पि तो त्याकडे पाहू न हांसला. व

महिाला– ‘आई मी आतां असाच पाटावर बसतों– धोतर चांगलें धुतले लें आहे – मुक्टा काय करायचा
मग?

अनु क्रमणिका

सगळे आियानें थक्क झाले ! मुलगा हनःसंशय हबघडला यांत शंका नाहीं असें पंचाशास्त्री मनांत महिूं

लागले . ढढढाशास्त्री तर आियानें वेडेच झाले ! आतां वेळ बरी आहे . चांगले दोन खरमरींत शबद सांगन
ू या

पोराला शुद्धीवर आिावें असा हवचार करून ते लागलीच सदाहशवाकडे हात हलहवत महिाले – ‘अरे बाबा,
तूं चांगला ब्राह्मिाचा आहि त्यातही पंचाशास्त्रीसारख्या वैहदकाचा मुलगा! आन् तूं सोंवळ नेसत नाहींस?
हाच का तुझा ब्राह्मिपिा?

सदाहशवाला ढढढाशास्त्रीची मुळींच माहहती नव्हती. हे कोिीतरी िेत्राचे हभिुक आहे त असेंच तो

समजला व हकहचत हांसून महिाला–

‘सोंवळ्यांतच हवशेष काय आहे ? शु द्ध होण्यासाठींच तें नेसायचेंना? मी तर सदा शु द्ध आहे . माझें

नांवच ‘सदाहशव?’

‘तूंच ते वढा ‘सदाहशव’ समस्त ब्रह्मवृद
ं ात जन्मलास तर?’
‘तसें नाहीं, आपि इतकें रागावतां कां? तुमहीच हवचार करा, हें चांगले धुतले लें स्वच्छ वस्त्र फेडू ं

आहि ते हकती हदवसाचें घािेरडें वस्त्र नेसूं हें चांगलें कां? पहा त्या मुकट्याकडे ! ढे कण्याची त्यांत हकतीतरी

हबऱ्हाडें आहे त! ते हबचारे सगळें सोंवळ्यांत आहे त. त्यांना ओंवळ्यांत करून मी सोंवळा झालों, तर त्यांची
हहसा नाहीं कां होिार?’

यावर ढढढाशास्त्री कांहीं बोलिार होतें; परंतु आता बोलाचाली वाढली महिजे, उगाच ती

भलतीकडे वाढे ल असा रंग ओळखून पंचाशास्त्री मध्येच महिाले – बरे बाबा, तूं असाच बैस भोजनाला!
आमच्या जुन्या पुराण्या मािसांचे बोलिं तुला कोठू न पटायाला!

यावर सदाहशव काहीएक न बोलता पात्रावर बसला. त्यानें अंगातला सदरादे खील काढला

नव्हता. ढढढाशास्त्रीच्या अंगाची अगदीं आगीआग झाली. ते हनरुपायानें दांतओठं खात गप्प बसले . पि

त्यांना अन्न गोड लागेना. सदाहशवानें उजव्या हाताची बाही हकहचत वर सारली. तो त्याच्या मनगटावर

कातड्याच्या वादीनें आवळले लें घड्याळ ढढढाशास्त्रीस हदसलें ! पंचाशास्त्री तर ते पाहू न आंधळे झाले . पि
ढढढाशास्त्रीचा संताप मात्र चढतच गेला. ते कपाळास आठ्या घालू न सदाहशवास महिाले –

‘अरे तूं तें हातांतलें चमपबध
ं न तरी सोडू न ठे वायाचं होतें. काही तरी मनाची तर खरी?’
‘हे चमपबंधन पहवत्र आहे . कृष्ट्िाहजन आहे , व्याघ्रांबर इत्याहद चमें शुद्ध असतातचा मी तरी हे चमप

एका उत्तम हरिाचेंच बांधलें आहे .’

शास्त्री हनरुत्तर झाले . पि त्यांचा क्रोध मात्र आिखी भडकला. ते डोळे तािून काही बोलिार, पि

मध्येच पंचाशास्त्री महिाले , एकलं का परान्ने, आपले शहािपि आता मंद झालं आहे . आपि हकतीही जरी
सांहगतलं तरी तें आतां कोिालाच बघा पटायाचं नाहीं. कालमहहमा दु सरें काय!’

अनु क्रमणिका

या भाषिानें ढढ्ढाशास्त्रीचें समाधान झालें नाहीं. आपल्या मुलांचें व्यंग पंचाशास्त्री झाकून नेत आहे त

अशी त्याची समजूत झाली. ते पात्रावरून लवकरच उठले . त्यांना आज अन्नच गोड लागे ना. चटकन् हात
धुऊन व सोंवळ्यांतले ओंवळ्यांत होऊन ते बैठकींत येऊन शतपावली करूं लागले . त्यांच्या इकडू न हतकडे

अशा दोन चार चकरा होतात तों एकवीस वषांचा मुलगा हातांत कागदाचें भेंडोळें घेऊन आंत हशरला.
त्याला पहातांच शास्त्री महिाले ‘कोि रे बाबा तूं?’
‘मी पाहु िा आहे .’

‘असं कां–कुठू न आला?’
‘वऱ्हाडातून आलो.’

‘ठीक ठीक बैस. आतां येथील पंचाशास्त्री भोजनास बसले आहे त–आटोपलें च असेल. बैस येथें.’
ढढढाशास्त्रीच्या महिण्याप्रमािे, पाहु िा खाली सतरंजीवर बसला व हातांतील भेंडोळे नीट करून

तें तें वाचूं लागला. परान्ने यांनीं हतकडे सहज डोकावून पाहहलें . तों “हचत्रचैतन्य” नांव हदले लें भलें लांबरुंद
पुस्तक असल्याचें त्यांना हदसलें . ते मोठ्या उत्सुकते नें महिाले “हे काय आहे ?”
“हें , हचत्रचैतन्य नांवाचे माहसक आहे .”
“माहसक महिजे?”

“माहसक, दर महहन्यास प्रहसद्ध होिारें पुस्तक”
‘बरं तुझं नांव काय?’

‘मला मनोहर महितात.’

‘तूं कोि? दे शस्थ हक कोकिस्थ?’
‘मी दे शस्थ.’

‘तर मनोहरपंत, ते वढं पुस्तक मला ििभर पहावयास दे तां कां?’
‘हो हो घ्या कीं,’

‘ढढढाशास्त्री माहसक हातांत घेऊन प्रत्येक पान लिपूवक
प पाहू लागले . लहान मोठी वळिदार

अिरें , नानाप्रकारची निीं, उत्तम हचत्रें वगैरे पाहू न शास्त्रीस पराकाष्टेचा आनंद झाला. हातानें न हलहहता
अशीं पुस्तकें ठशानें छापलीं जातात हें त्यांनीं ऐकलें होतें. त्यामुळें ते छापण्याच्या यंत्राची स्तुती करूं
लागले .

तीं सुबक अिरें छापण्याची कला खु द्द वैकुठांतही नाहीं असें ते महिाले ! पूवी जर अशी युक्ती व्यास

मुनीस लाभली असती, तर त्यांनीं आिखी अठरापुरािे हलहहलीं असतीं, हशवाय हलहहिारांची घालघुसडही
बंद पडली असती– का हो, आतां सवप पुरािें छापलीं महिून मी ऐकतो; खरें आहे का हें ?’

परान्ने यांचा हा प्रश्न ऐकून मनोहर महिाला, वेद, पुरािें, स्मृहत हीं सगळीं आतां छापून हनघालीं

आहे त. काहींचें तर प्राकृतांत भाषांतरही झालें आहे !’

अनु क्रमणिका

‘काय महितोस? प्राकृतांत भाषांतर? वेदाचें? हहर हहर, मग तर अंत्यजही वेद वाचीत असतील!

कालये नमः । कालये नमः’ । ‘वाचीत असतील असा संशय कशाला? सध्यां वाचीतच आहे त!’

‘मग शंकराचायप, धमपमातंड, न्यायशास्त्री, राजगुरु, शास्त्री पंडीत यांतून कोिीच का हा अधमप बंद

करीत नाहीं.’

यावर मनोहर नु सता हासला, परान्ने पुनः महिाले ‘हासतोस काय? अरे अहलकडे तुमही ब्राह्मि

हनस्ते ज झालांत! अरे या अशा आळसांत ना अधमांतच तुमचं वाटोळं झालं ! आहे कां हें लिांत! आज गल्लींत
आमच्यासारखा कुिी ब्राह्मि चालला तर आतां त्यास एक दे खील दं डवत घालीत नाहीं. नाहीतर

आमच्यासारखा लाल बनातीचं टोपडं घातले ला ब्राह्मि पूवीं पेशवाईत दे खील– वाटे त जातांना भेटला.

कीं, मराठे , कुिबी, सोनार, हशपी दु रून पळतच असत? मग महार, मांग समोरून कोठू न यायाला? आन्
आतां पहावें तर सगळं च उलट! अंत्यजाची शेंबडीं पोरं महिे गीते वर प्रवचन करू पहातात! कोि हा अधमप!

अरे बाबा मनोहर, हे सगळं तुमहा तरुि मुलांना आतां समजायाला हवं. तुमहीच धड स्वधमाचारानं वागत
नाहीत मग दु सऱ्यास का दोष द्ावा.

याप्रमािें परान्ने एकीकडे बोलत व एकीकडे माहसकाचीं पानें चाळींत असतां, ते जाहीरातीच्या

पृष्ठावर येतांच एकदम चहकत झाले . दोनदां हतनदां डोळे चोळू न ते पुनः पुनः मजकूर वाचूं लागले ! ते जों

जों तो मजकूर वाचीत, तों तों त्यांच्या चयेवर हवलिि आियप खुलं ू लागले . पहातां पहातां क्रोधाने त्यांचे
ओंठही कापूं लागले ! मनोहर तो दे खावा पहात स्तबध होतां. त्यालादे खील परान्ने यांची ही हवलिि वृहत्त कां

झाली तें समजेना. शेवटीं परान्ने एक मोठा सुस्कारा सोडू न मनोहरास महिाले ,– ‘ही पांच हचत्रें कोित्या
मुलींचीं आहे त! आन् प्रत्येकाखाली काय हलहहलं आहे तें मला स्पष्ट सांग पाहू .’

मनोहराने ‘हचत्रचैतन्यांचा’ अंक हातांत घेतला. व परान्ने इतके कशानें दु ःहखत झालें तें पाहू ं

लागला; तों त्या पुनर्मववाह करिाऱ्या मुलामुलींच्या जाहहराती! मनोहरानें थोडक्यांत जरा हतचा अथप

सांहगतला, पि त्यामुळें परान्ने यांचें समाधान झालें नाहीं. थोडे त्रासून महिाले , ‘बाबा ती प्रत्येक जाहहरात
वाच बघूं. मनोहर वाचूं लागला–

वर पाणहजे
सुस्वरूप, सुहशहित, सुशील सुदृढ, असा दे शस्थ, अश्वलायन शाखेचा, वय हवसचेवर व हतसचे

आंत, असा वर पाहहजे. गरजवंतानी पत्रव्यवहार खालील पत्यावर करावा. मुलगी, गोरी, दे खिी, वय
सतरा, गृहकृत्यांत दि, हशवि कामांत पदकें हमळहवले लीं आहे त.

श्रीधर गदाधर दं ते,

सदाहशव पेठ, पुिे.

अनु क्रमणिका

वधू पाणहजे
सुस्वरूप, गोरी, सशक्त, वय १७ । १८ ची साधारि हशकले ली, अशी कोकिस्थ वधू पाहहजे! वर

हबजवर, वय ३५, गोत्राची अट नाहीं. घरीं समाईक उत्पन्न ३०००, हशवाय मामलतीची नोकरी.

आत्माराम सहस्त्रानन भावे,

स्टे शनमास्तर, खोरें .

णमश्र णववाहास तयार
वर सुहशहित, ब्राह्मि हकवा मराठा, आपत्यरहहत पाहहजे, वधू कोकिस्थ, ब्राह्मि कन्या वय ३०

आहे . वरानें आपला फोटो व पत्र पुढील पत्तयावर पाठवावा.

बाळ गंगाधर ढाळखंडे.

पुिे. नारायि पेठ.

वधू पाणहजे
वर कोकिस्थ, गोत्र शांहडल्य, केंब्रीज युहनव्हर्मसटीचा बी. ए. असून कॉले जमध्ये प्रोफेसर आहे .

वधूचें वय १५ च्या पुढें व हवसाच्या मागें असावें. हु ं ड्याची अट व पहत्रकेची भानगड नाहीं. मात्र वधू इंग्रजी
हनदान ६ वी इयत्ता हशकले लीं, कोंकिस्थ, दे शस्थ अथवा कऱ्हाडे यांपैकी कोितीही असली तरी चाले ल.
मात्र पहहल्या लग्नाची असावी, गरजूंनी फोटोसह चौकशी करावी.

दामोदरपंत परान्ने,

सोमवार पेठ, पुिें.

याप्रमािें जाहहराती वाचल्यावर मनोहर महिाला–
‘पुरे कां आिखी वाचूं पुढें.’
‘नको आतां वाचू,ं पुरे झालं आतां. आिखी वाचशील तर माझा जीव खचीत राहािार नाहीं. हाय!

हाय! हे श्रीहरी कमलाहप्रया. काय हा अधमप? अरे वधू-वर महिजे कां कुंभारांची मडकीं आहे त? महिून
त्यांची ही हवक्री मांडली. हशचे हे द्वाड हद्वज गोत्र न कुत्र कशाला बघतात. वाटे ल त्या वधूचं वाटे ल त्या
वरांशीं लग्न लावून द्ावं! आन लग्न तरी कशाला पाहहजे?’

शास्त्रीचें हें भाषि ऐकून मनोहर उसळू न महिाला, तुमहा कमपठ शास्त्रीचं हे असंच रडगािं चालायचं.

जु ने काहीं कां असेंना हहरि, घुबड असले तरी त्याच्याशीं शरीरसंबंध करण्यास तुमही मागे सरायाचे नाहींत.

कारि श्रृंग हत्तहत्तरी वगैरे श्रृहष सशास्त्र जन्मले आहे त. मृत बंधूची भाया तसीच घरांत ठे ऊन हतला चार दोन
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पोर झाली तरी हचता नाहीं. कारि यालाही शास्त्राचा आधार आहे . फार काय चार पाच जिांनीं हमळू न
एकच बायको केली तर तुमही त्याला पांडव महिाल, आमही वधूची हनवड केली कीं तुमचें कपाळ उठलें च!’

परान्ने, मनोहरकडे पहात आियानें स्तंहभत झाले ! जे एकदां स्वतःच्या हवधानाचा हवचार करीत! व

तदनंतर, ते मनोहराच्या हवधानाचा हवचार करीत. असा हवचार करीत असतांना त्यांना पुनः परस्पर हवरोधी
चमत्काहरक दोन हचत्रे हदसलीं! परान्ने मोठ्या खोल हवचारात गढू न गेले. ते एक मोठा उसासा टाकून पुनः
काहीं बोलिार तों पंचाशास्त्री व सदाहशव हात पुहशत पुहशत ते थें आले .
———
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प्रकरि २३ वे
सगळे एकाच माळे चे मिी
परान्ने व मनोहर यांचा संवाद पंचाशास्त्री व सदाहशव यांनी थोडासा ऐकला होता. तथाहप तसें

ऐकल्याचें काही एक हचन्ह न दाखहवतां पंचाशास्त्री मनोहराकडे पाहू न महिाले –
‘अरे कोि मनोहर? केव्हा आलास?’
‘उठ उठ उठ हातपाय धू.’
‘नाहीं, मी जेवन
ू आलों.’

‘बरें , सगळी मंडळी सुखरूप आहे ना.’
‘हो, आप्पा थोडे तापाने आजारी होते पि आतां बरे आहे त ‘हचत्रचैतन्या’चा अंक गुंडाळीत

महिाला.’

‘पि मनोहर, तूं आज इकडे कोिीकडे आलास?’

सदाहशव डोक्याच्या केंसावर हात हफरहवत महिाला–
‘दु सरे काही काम नाहीं–फक्त तुझी भेट घ्यावी आहि आज चार वाजतां येथें दादासाहे बाच्या घरीं,

दे शभक्त दे वेंद्र यांस पानसुपारी आहे हें तुला सांगावें.’

‘अस्सें अस्सें! होय का? ठीक हा मोठा योगायोगच आला महिायाचा–येवढ्यासाठीं कां इतका दू र

आलास?’

‘तसें नाहीं, दु सरींही काही कारिें आहे त. सांगेन तीं तुला.’ बरं थोडं जेवन
ू घे.
‘मी असाच श्रीमंत ढवळे यांच्या घरून जेवन
ू आलों?’

‘अरे , तुमही तरुि पोर अहलकड इतकें हनःसंग रे कसे झालांत? तुमहाला कां येथें उतरायाला

ब्राह्मिाच घर नव्हतं, कां तुमचा कोिी इथें आप्त नाहीं? त्या मरगठ्याच्या घरीं उत्तरायाला तुला लाज कशी
वाटली नाहीं.’ पंचाशास्त्री खलबत्ता घेत घेत महिाले .

‘त्यांत काय हबघडलं ? त्यांच्या येथें जेवल्यानें त्यांनाही मोठं भूषि वाटतं. आन् आपिांसही उत्तम

उत्तम खायाला हमळतं.’

‘ढवळे हे कोि आहे त? परान्ने शास्त्रीनी मध्येंच हवचारलें . यावर पंचाशास्त्री महिालें , ‘ढवळे एथले

मराठे जातीचे सरदार आहे त–श्रीमंत आहे त.’
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‘बरं, त्यांच्या येथें कां हे उतरले . त्यांच्या हातचं कां हे अन्नपािी खातात?’ ढढढाशास्त्री फारच

आियानें मनोहराच्या तोंडाकडे पाहू ं लागले . पंचाशास्त्री महिाले – ‘आतांचा काळच असा चमत्काहरक आहे
कीं, नु सतं तोंडानं धमप बोलावा. कृतीनें काहीं करू नये तरच तो शहािा.’

ढढढाशास्त्री एक लांब सुसकारा सोडू न मनोहरास महिाले – ‘अरे बाबा, तूं महितोस ना मी ब्राह्मि

आहे महिून?’

‘होय मी ब्राह्मिच आहे नाहीं कोि महितो?’

‘कुिबयाच्या हातचं खािं हपिं हें का ब्रह्मकमप?’
‘पि मी उघड उघड कुिबयाच्या हातचं खात नाहीं. गुप्तपिें खातों- आहि माझ्यासारखें वागिारे मी

येथेंच शंभरजि दाखवून दे ईन.’

‘हहर! हहर!! बरें तुला गायत्रीमंत्र वगैरे येतें कां?’
‘गायत्रीमंत्रात आहे काय? आहि तो काय मोठा कठीि आहे ? पि मला तो येत नाही.’
‘तुला नाहीं येत?’

‘होय नाहीं येत. मलाच काय माझ्या वहडलांस दे खील येत नाहीं.’
‘अरे रे काय हें तुझं अज्ञान.’

‘बरें आपिास येतो कां’ मनोहरानें रागानें हवचारलें .
आता भांडि चांगलें च पेटायाला पहातें असा रंग ओळखून सदाहशव मध्येच महिाला,– ‘मनोहर, दे

सोडू न हा हवतंडवाद.’ ढढढाशास्त्री मध्येंच मोठ्यानें महिाले , ‘हो हो मला गायत्रीमंत्र येतो.’ इतकें बोलू न ते
थांबले नाहींत. त्यांनीं खडखडां सगळा मंत्र महिून दाखहवला. मनोहरनें तो शांतपिें ऐकून घेतला. नंतर
मनोहर महिाला, ‘मंत्र तर ऐकला पि याचा अथप काय तें सांगा?’

मनोहराचें उद्दामपिाचें वतपन पाहू न परान्ने यांस फारच राग आला. ते ओठ थरथर उडवीत महिाले .

अरे , अथप अथप काय महितोस ऐक मी तुला तोही सांगतों.’

आतां चांगलें च भांडि जुंपले सें पाहू न पंचाशास्त्री नेत्रसंकेत करून महिाले ‘अरे मनोहर, तूं कां

लहान तोंडी मोठा घांस घेतोस? हे असे तसे शास्त्री नाहींत. वाटे ल त्या संस्कृत ग्रंथाचा अथप घे ना यांना
हवचारून! पंचाशास्त्रीचें हें भाषि ऐकून मनोहर स्तबध झाला व ढढढाशास्त्रीही बरेच शांत झाले . तथाहप
त्यांचा राग अझून गरमच होता. इतक्यांत मे हेरबान इब्राईमभाई डफेदार काठीं टे कीत टे कीत आंत आले .

त्यांना पहातांच पंचाशास्त्री लगबगीने पुढें गेले. भाईसाहे बांस लवून मुजरा केला. आहि त्यांचा हात धरून,
त्यांना गादीवर आिून बसहवले . ढढढाशास्त्री आियावें, भाईसाहे बांच्या पांढऱ्या लांब सडक दाढीकडे , व
पािीदार डोळ्याकडे पहात राहहले .’

अनु क्रमणिका

पंचाशास्त्री मोठ्या नम्रतेने महिालें ‘सरकार स्वारी आज इकडे कोिीकडे आली?’ ‘तुमच्याकडे च

आलों. धाकट्या मुलांची शादी अब होिार है! तवा तुमहाला आमंतरि दे ण्याला आलों.’
‘वाहवा! हें काय बरं सरकार! आपि स्वतः कशाला त्रास घेतलात.’

‘तुमही बोलता तें ठीक आहे ; ले हकन हें काम आमही केलाच पाहहजे. आमही सरदार ते घरचे.’
पंचाशास्त्री हांसत हांसत, डफेदारसाहे बाच्या हातीं हु क्का दे त महिाले , ‘आपले सोजन्य मी जाित

आहे सरकार. पि आमहासारख्या पहरहचतांस आपि स्वतः आमंत्रि दे ण्याची जरूरी नव्हती.’

‘हा एबी बराबर है, मगर तसें करिें चांगलें नाहीं.’ हु क्का गुडगुड ओढीत डफेदार महिाले .
याप्रमािें डफेदार व शास्त्री यांचा असा संवाद चालला असतां, ढढढाशास्त्री दगडी पुतळ्याप्रमािें

अगदी तटस्थ होऊन ते ऐकत होते . डफेदार साहे बांनीं ओढले ला हु क्का जेव्हां पंचाशास्त्री हपऊं लागले , ते व्हा
इकडे ढढढाशास्त्रीच्या अंगाचा केवळ थरकांप झाला! मलें च्छ, यवन अशा नीच मनु ष्ट्याचा स्पशप झाले ला हु क्का

ब्राह्मिानें ओढिे महिजे धमाची होळी करिें होय, असा परान्ने यांनीं हवचार केला. व आतांपयंत येथ
खाल्लेंहपल्लें हें च फार झालें . आतां येथें ििभरही राहिें चांगलें नाहीं, असा हनधार करून ढढढाशास्त्री परान्ने
उठू न उभे राहहले . त्यांची ती कावरीबावरी मुद्रा पाहू न डफेदारसाहे बांचें त्यांच्याकडे सहज लि गेलें. ते
परान्ने यांच्याकडे बोट करून, पंचाशास्त्रींस महिाले , ‘हे कोि पाहु िे?’
‘ते आमचे नातलगच आहे त.’

‘अच्छा तर, यांनाही घेऊन या.’

‘ठीक आहे . घेऊन येतों. उद्ां सकाळींच ना?’
‘हां उद्ा सकाळी.’

इतकें बोलू न डफेदारसाहे ब काठी टे कीत हनघून गेले. ते गेल्यावर मनोहर सदाहशवास महिाला ‘हे

भाईसाहे ब कोि?’

‘हे एथले एक मोठे सरदार आहे त. फारच चांगल्या स्वभावाचा मािूस आहे . त्यांच्या येथें कोितंही

प्रयोजन हनघालं कीं पांच पन्नास हहदूंस आमंत्रि असायाचंच. माझा कॉले जचा खचप बहु तेक यांनींच हदला.’
‘मग उद्ां तुमहास पुलावा कां हबरयािीची मेजवानी?’

‘नाही रे ; आमहासाठीं लाडू चेच बहु तेक होिार. यांच्या मुलीच्या लग्नांत बासुंदीपुरीचा बेत झाला

होता. दिीिा मात्र नाहीं हो.’

‘जेवि कोठें त्यांच्या घरांतच कां’ पंचाशास्त्री मध्येच महिाले , ‘त्यांचा वाडा फारच मोठा आहे एक

पडवी आपली ब्राह्मि मंडळीसाठीं राखूनच ठे वली जाते . सदाहशव महिांला–
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‘पि जु न्या मताची मंडळी येते कां?’ मनोहर महिाला.
‘येते का काय महिजे? तें नीलकंठ शास्त्री दोंदे , प्रभाकरपंत सहस्त्रानन, रंगाचायप भावे, बंडोहदिीत

परान्ने, वगैरे बडी बडी मंडळी मारे श्लोकांचा गजर उडहवतात ना!’

आतां तर ढढढाशास्त्रीस हींवच भरल्याप्रमािें झालें . ते एकदम महिाले ‘सगळे एकाच माळे चे मिी!

हहर! हहर! अहो पंचाशास्त्री मी तुमहास मोठा धमपहनष्ठ महिून समजत होतों पि हहर! हहर!! आतां मला आज्ञा
द्ा. मी पंढरपुरास जातो.’

‘असं वेड्यांसारखं का करतां परान्ने! उद्ा तुमचे नातु रा. सा. दामोदरपंत येथें येिार आहे त त्यांनीं

मला पत्रानें कळहवलें महिून तर मी तुमहाशी घरच्याप्रमािं वागत आहे . दामोदरपंताचं कुटु ं ब ही आमचीं

मुलगी! आन् हा तुमच्या शेजारी बसले ला मनोहर हा त्यांचा मुलगा! महिजे तुमचा पितु! हा नागपुरास
चुलत्याकडें हशकत असतो. तुमही कोि हे त्याला माहीत नाहीं व तो कोि हें तुमहालाही माहीत नाहीं.
आजच त्याची तुमची गाठं पडत आहे . समजलं का? उद्ां सवांच्या भेटी होतील.

पंचाशास्त्रीचें हें भाषि ऐकून परान्ने यांना नवल वाटलें . पि नातवास भेटण्यासाठी उद्ापयंत

थांबण्याचें त्यांना पसंत पडे ना. उलट दामोदरपंत येऊन भेटण्यापूवीच आपि येथून पाय काढावा असा

त्यांनी मनांत पक्का हवचार केला. आहि आपि जर हवचारून हनघालो तर आपिांस तांबेशास्त्री जाऊं दे िार

नाहींत हें ही पि ढढढाशास्त्रीनीं ओळखलें . बराच वेळ हवचार केल्यावर त्यांना एक युक्ती सुचली. शौचास
जाण्याचें हनहमत्त करून ढढढाशास्त्री घराबाहे र पडले .

———
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प्रकरि २४ वे
पुरे आताुं श्रीहरी!
ढढढाशास्त्री जो हनघाले तो ते थेट स्टे शनवर येऊन पोंचले . यावेळी चार वाजले होते. सुयप अस्तास

चालल्यामुळें ऊन मंद झालें होतें, तरी शास्त्री उपरण्याच्या पदरानें वारा घेत घेत एका बांकावर बसले .

आगगाडी व स्टे शन पहाण्याची सगळ्या जन्मांत त्यांची ही दु सरी खेप; त्यामुळें ते गाडींत कसें बसावें लागतें

याचा हवचार करूं लागले ! गाडींत बसण्याबद्दल काही भाडें द्ावें लागत असेल हें त्यांनीं तकानें ताडलें च;
पि हे कोिाजवळ द्ायाचें याचा त्यांना उलगडा होईना. शेवटीं कोिास तरी हवचारल्याहवना आपिास

माहीत होिार नाहीं, असा हवचार करून शास्त्री इकडे हतकडे पाहू ं लागले . इतक्यांत त्यांच्या शेजारी एक

मुसलमान येऊन बसला. तो त्यांच्यापासून बराच दू र–बांकाच्या दु सऱ्या टोकास बसला. पि ढढढाशास्त्रीस

गाडीत बसण्याची माहहती हवचारायाची होती महिून, ते सरकत सरकत त्याच्याजवळ गेले. त्याच्याशी

बोलावें कां न बोलावें याची त्यांना मोठी पंचायत पडली. पि एकदाच मनाचा धडा करून ते महिाले ,
‘तुमहाला कुठं जायाचं?’

‘मला पुण्याला जायाचें, तुमहाला कोठें जायाचें?’
‘मलाही पि पुण्यास जायाचं पि–’

‘पि काय? आिखी कोिी येिार आहे काय? कां बेत रहहत झाला?’
‘तसं नाहीं, गाडीत बसायाबद्दल पैसे कोिाजवळ भरायाचे?’
‘ह्यः ह्यः तुमही हतकीट काढलं नाहीं वाटत?’
‘हतहकट महिजे काय? हत्रकूट काय?’

‘ह्यः ह्यः ह्यः तुमही अगदीच भोळे हदसतां बुवां. तुमही कधीं आगगाडीत बसला नव्हतां कां?’
‘हो नाहीं नाहीं. कधींच बसलों नव्हतों महिून तर ही अडचि!’

‘अहो हतहकट महिजे गाडींत बसायाची परवानगी. त्या ते थें हखडकी आहे . ते थें जा व मास्तराला

महिा पुण्याचें एक हतहकट द्ा.’

मुसलमानानें सांहगतल्याप्रमािें ढढ्ढाशास्त्री हतकीट मास्तराकडे गेले. मास्तर डोक्यांत साहे बी टोपी

घालू न बसले होते . पि त्यांनीं नु कतीच लघुशक
ं ा केली असल्यामुळें त्यांच्या कानांत अडकले ला जानव्याचा

हवळखा गडबडीमुळें तसाच राहहला होता! शास्त्री मोठ्या बुचकळ्यांत पडले . टोपीवरून गृहस्थ हक्ररस्तां व
हदसतो. पि जािवें त्याच्या कानांत कसें आलें ? शास्त्री मनांत हवचार करीत उभे राहहले . ‘कुठलें हतहकट

पाहहजे? असें मास्तरच ओरडले ते व्हां शास्त्री शु द्धीवर आले !! आहि ते घाबऱ्या घाबऱ्या महिाले , ‘पुण्याचं
हत्रकुट पाहहजे.’

‘काढा पैसे.’
शास्त्री हतहकट काढू न पुनः बांकावर येऊन बसले . हतकीट चांगले न्याहाळू न पाहू न ते त्या

मुसलमानास महिाले , ‘आतां याचं काय करायचं?’
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‘हें पुण्याला गेला महिजे ते थें दे ऊन टाकायाचें?’

‘असं काय? ते थें पुनः पैसे भरावें लागत नाहीत ना?’
‘नाहीं. एकदा पैसे भरल्यावर पुनः कसले ?’

‘तुमही मला चांगले वाटाडे भेटला बुवा. मी तुमचा फार आभारी आहे . तुमही कोि, सरदार आहांत?
शास्त्रीचा प्रश्न ऐकून मुसलमान हांसला त्याच्या हांसण्याचा अथप शास्त्रीस समजला नाहीं. त्याचा तो

पांढरा सदरा व त्याच्या आंतून लाल रंगीत कबजा, डोक्यास अस्मानी रंगाचा फेटा, पायांत स्वच्छ हवजार,

व खालीं कलाबतूचा चढावू जोडा, हातांत वेताची छडी, बोटात सोन्याची आंगठी, कानांत अत्तराचे फुवे,

असा तो भपकेबाज पोशाख केले ला मुसलमान, पानाचा हवडा खात बसले ला पाहू न, तो कोिी सरदार
असावा असें शास्त्रीस वाटिें साहहजक होतें. महिूनच त्या मुसलमानाच्या हांसण्याकडे लि न दे तां, ते त्यांस
पुनः महिाले , ‘कोि आपि सरदारच आहांत ना?’

‘नाहीं साहे ब, मी एक गरीब मुसलमान आहे !’
‘आपलं हें महििं आपल्या हवनयास शोभण्यासारखं आहे . पि आपि कोिीतरी थोर अमीर उमराव

आहांत हें मी ओळखलें . मी तुमहाला वेडा ब्राह्मि हदसत असेल, पि मी शास्त्री आहे . मनु ष्ट्याची पारखी आहे .
आपि हकती उदार मनाचें आहांत हें मीं ते व्हांच ताडलं . आतां आपलं नांव, गांव सांगन
ू , मला धन्य करा.’

मुसलमान पुनः हांसला आहि महिाला– ‘पंहडतजी, तुमही माझी थट्टा करीत आहांत- मी अगदींच

नीच मािूस आहे . माझा धंदा अमंळपिाचा आहे . मी तुमचा चाकरच महिाना!’

‘आं आं! असं काय भलतचं बोलतां बरं. मुसलमान ब्राह्मिापेिां कमी योग्यते चे आहे त असं समजून

तुमही स्वतःला नीच महिूं नका. दै वायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम् ॥ कुलं कसं कां असेना पि मािसात

पािी पाहहजे. आन् ते पािी आपल्या मुखांवर हवलसत आहे . ‘हवरलाः परकायपरताः’ असं आहे , तुमचा
स्वभाव खरोखरच फारच गोड आहे .’

तो मुसलमान पुनः हांसला पि त्यांने आपले नांव, गांव, उद्ोग धंदा काय तें मुळींच सांहगतलें

नाहीं. शास्त्रीही पुनः त्याला काहीं हवचारिार होते , पि मध्येंच एक जरीकांठी रुमालाचा मनु ष्ट्य डोळ्यावरचा

चष्ट्मा नीट बसवीत ते थें आला, त्याला पहातांच तो मुसलमान उठू न उभा राहहला, व त्या बांकावर न बसतां
दू र जावून बसला. चष्ट्मावाला मनु ष्ट्य मात्र त्याच्या जागेवर बसला. हा आकस्ट्स्मतरीतीनें घडले ला प्रकार
पाहू न शास्त्री फारच आियपचहकत झाले . आपि ज्याला सरदार, अमीर महित होतो तो या गृहस्थास पाहू न

इतका दू र कां बरें बसला? यांत काहीं तरी हवशेष असलें च पाहहजे, असा मनांत हवचार करून, शास्त्री
चष्ट्मावाल्या गृहस्थास महिाले ,

‘तुमहाला कोठे जायाचें?’
‘पुण्याला जायाचें?’

‘येथून उठू न गेलेला तो मुसलमान तुमच्या ओळखीचा आहे ?’
‘कोि तो उस्मान? तो आमच्या दवाखान्यांतला भंगी आहे .’
‘कोि, भंगी आहे ?’
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‘होय, कां बरे?’

‘मी महटलं कोिी सरदार आहे ’

‘ह्यः ह्यः शौचकुपाचा सरदार आहे महिाना!’
‘खरें च कीं, काय? शौचकुप स्वच्छ करिार आन् तो एवढ्या थाटांनं राहातो! आन् उमपटपिानं

कोिाच्याही शेजारी बसतो! आता उगीच तुमही त्यांच्या ओळखीचे हनघालांत महिून तो येथून पळाला
नाहींतर बसलाच असतांना माझ्याशी गोष्टीं करीत?

‘यांत काय संशय? तो स्वतःचा राजाच आहे .’

‘अहो, राजा खरा, पि ले कानं काहींतरी पायरीनंच राहहलं पाहहजे कां नको?
‘यांत कसली आली पायरी?’
‘पायरी नाहीं महिजे कसं?’
‘कसं ते सांगाना?’

‘महिजे असं, कांहीं तरी जातीचा हवचार करून’
‘जात तरी कसली? तुमच्यापेिा त्याचे कान आंखूड आहे त कां त्याच्यापेिां तुमचे कान लांब

आहे त? तुमही आहि तो माकड बैलाप्रमािें वेगळ्या जातींचे आहां असें ओळखावें तरी कसें?’

‘शास्त्री गप्प बसले , बराच वेळ हवचार केल्यावर ते महिाले ‘बरं, आपि कोि आहांत?’
‘मीही भंगीच असावा नाहीं कां? असेंच तुमहाला वाटलं वाटतं?’
‘तसं नाहीं. मीं आपलं सहज हवचारलं .’

‘नाहीं नाहीं पि, तुमहाला वाटलं असेल मी जर भंग्याचा पि घतो तर हाही भंगीच असला पाहहजे’
‘हहर! हहर!! छें छें छें ! माझ्या मनांत दे खील असं यायाचं नाहीं. तुमही’
‘तें समजलें हहर हहर काय तें’

‘तुमहाला माझ्या बोलण्याचा राग आला वाटते .’

‘राग येिार नाहींतर काय होिार? मुखांने हहर आहि हातानें चोरी.’
‘महिजे?’

‘आतां जास्त बोलूं नका! असें भोळ्याचें सोंग घेऊन दरवडे नेहमी साधत नाहींत.’
‘दरवडा, चोरी,’ वगैरे शबद ऐकल्याबरोबर अहलकडे शास्त्रीच्या छातींत धस्स होत असे! त्यामुळें

त्या बाकावरच्या मनु ष्ट्यानें ‘दरवडा’ शबद उच्चारतांच शास्त्री घाबरलें पि वरून त्यांनी तसें मुळींच हदसूं हदलें

नाहीं. त्यांच्या मनांत नाना प्रकारच्या शंका येऊं लागल्या. त्यांना पुण्यांतील भागपवाश्रमाची आठवि झाली.

आजही काही तसाच आकस्ट्स्मत प्रकार घडू न आपि आिखी कोठे भलत्याच हठकािीं रवाना होतों कीं काय
असें त्यांना भय वाटू ं लागले ! ते गुपचूप बसल्या जागेवरून, स्टे शनात एकीकडं जाऊन बसले . ते ज्या
हठकािीं बसले होतें, ते थें समोरच स्टे शनमास्तरचें रहातें घर होतें! स्टे शन मास्तर कोकिस्थ ब्राह्मि

जातीचे होते . शास्त्रीस थोडी तहान लागली होती. ते व्हां सहज त्यांचें लि समोरच्या दगडी घराकडे गेलें.

अनु क्रमणिका

तों ते थें दोघी सधवा व हतघी हवधवा अशा पांचजिी बाया दाळ तांदूळ हनवडीत बसले ल्या त्यांना हदसल्या.
शास्त्रीस आनंद झाला.

ते लगेच उठू न ते थें गेलें व मंद शबदानें महिाले . ‘अहो बाई, थोडसं पािी पाजतां कां?’ शास्त्रीचें

वाक्य ऐकतांच सगळ्याजिी वर माना करून पाहू ं लागल्या. संध्याकाळचा अंधारही पडत चालला होता,

त्यामुळें हळु हळु एकेकजि आपापले दाळ तांदूळ घेऊन घराकडे हनघाली. एक ४०/५० वषांची हवधवा, व
एक वीस वषाची संधवा अशा दोघी मात्र बसून राहहल्या त्या याच घरच्या राहिारिी असाव्या असें शास्त्रींनी
ओळखलें ते पुनः महिाले , ‘मग, दे तां कां थोडं पािी?’ ‘इथें कां पािपोई मांडली आहे हवधवा फिकाऱ्यानें
महिाली.’

‘नाहीं, पि दीन ब्राह्मि तान्हे ला आला तर त्याला पािी हदलं पाहहजे!
‘हो हो तर! महिजे इथं का एखादा अधाच मािूस येतो?

‘नका दे ऊं बाई! पोहरा तरी द्ा; मी त्या हवहहरीवर पािी हपतो.’

‘कमला, त्या कळशींतून यांना पािी दे .’ हवधवा, सधवेस महिाली.
कमले नें एका गळक्या तांबयांत पािीं हदलें . शास्त्रीस तहान लागल्यामुळें त्यांनीं फारशी हचहकत्सा न

कहरतां तांबया तोंडास लावला! ते हनममें पािी प्याले असतील नसतील तों एक पंचवीस वषे वयाचा साहे ब,
पायातला बूट खाड खाड वाजवीत आला आहि दाराजवळच असले ल्या खुचीवर तो बसला. तो काहींसें

बोलला. पि इंग्रजींत! त्यामुळें शास्त्री त्याच्या तोंडाकडें उगाच वेड्याप्रमािे पाहू ं लागले . थोड्याच वेळानें ,
कमला एका हातात चहा व दु सऱ्या हातांत पाण्याचा प्याला घेऊन हांसत हांसत आली. खुचीवरच्या

मनु ष्ट्यानेंही तीं दोन्हीं पात्रें मोठ्या आनंदानें आपल्या हांतात हांसतच घेतलीं! झाले ! हा इतका प्रकार
पहातांच इकडे ढढढाशास्त्रीस हींव आले ! ‘पुरे आतां श्रीहहर’ असें महिून ते एकदम जहमनीवर पडले !
हबचाऱ्यानें हातांतला चहा तसाच खाली ठे वला. सगळीं मािसें भराभर गोळा झाली. स्टे शनांतही गाडी
आल्याची घांट वाजली. दोघा दोघानीं शास्त्रीस उचलू न स्टे शनवर आिलें ! शास्त्रीचे काळीज हळु हळु उडत

होतें! गाडीतील उतारू फड फड बाहे र जात व बाहे रील लगबगीनें गाडींत बसत. एकच गडबड उडाली.
सुमारें दहा वीस पळांत शास्त्री थंड झाले ! सगळी हालचाल बंद झाली. तो साहे बी पोशाख केले ला मनु ष्ट्यच

काय तो त्यांच्याजवळ शेवटपयंत बसून होता! शास्त्रीनी राम महटल्यावर त्यांनें शास्त्रीची पुढील व्यवस्था
लावण्यासाठी दोन तीन मािसें शहराकडे रवाना केली.

थोड्याच वेळानें पंचाशास्त्री, मनोहर, सदाहशव वगैरे मंडळी जमली व हरतीप्रमािे प्रेताची व्यवस्था

लागली.

———
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प्रकरि २५ वे
कसे काय?
वैकुठांत श्रीकृष्ट्ि, सत्यभामेची समजूत घालीत होते कीं, सवांपेिां तुजवरचं माझे प्रेम अहधक

असून, तूं असें वारंवार रुसते स हें काहीं चांगलें लिि नाहीं. परवां महादे वास पावपतीनें असाच त्रास हदला
ते व्हां ते कोिीकडे हनघून गेले त्याचा पत्ता लागत नाहीं! आतां पावपती छाती हपटींत त्याना धुंडीत आहे ! हा
असा तुमहां हस्त्रयांचा स्वभाव! तुझ्याही मनांत मी कोठें हनघून जावें असेंच आहे काय?

सत्यभामा यावर काहीं बोलली नाहीं; तथाहप ती हकहचत हांसली! श्रीकृष्ट्ि पुन आिखी काहीं

बोलिार होते, पि गरुड मध्येंच हात जोडू न उभा झाला, ‘महाराज, आपिाकडे एक ब्राह्मि भेटीस आला
आहे त्याला आंत येऊ दे ऊ काय?’ ‘येऊ दे .’

गरुड हनघून गेल्यावर ढढढाशास्त्री परान्ने श्रीकृष्ट्िापुढें येतांच साष्टांग दं डवत घालते झाले . श्रीकृष्ट्ि

हांसून महिाले , ‘कसें काय शास्त्री? हौस हफटली?’

‘काय सांगूं दे वा. मी उगाच हट्ट घेऊन खालीं गेलों!’
‘पि झालं काय!’

‘काय सांगू दे वा. तुला सवप ठाऊक असून मला कशाला हवचारतोस?’
‘अरे , आज मीं बरींच वषे मृत्यूलोकीं गेलों नाहीं. सध्या हस्ट्स्तनापुरीं कोि राज्य करीत आहे ?

एकंदर मानवप्रािी कोित्या स्ट्स्थतींत आहे त? तूं ते थें कोिते चमत्कार पाहहले स? हें सवप मला सांग.’
‘दे वा, हें सवप हवस्तारें करून सांगूं लागलों तर एक प्रचंड महाभारतच होईल.’
‘तरी पि थोडक्यात सांगायला काय झालें ?’

‘आधी चांगल्या गोष्टी सांगतों. मृत्यूलोकांत वाहनाची फारच सुधारिा झाली आहे . एक मािूस ,

दोन मािसें, दहा मािसें, हजार मािसें, बसून हां हां महिता हजारों योजनें सहज जातां येतें. ही वाहनें
झपहदशी हनघून जातात.’

‘दे वा, त्यांना बैल हकवा घोडाही जुंपावा लागत नाहीं इतकी. तीं अदभुत आहे त! हवमानेंही उडतांना

मी पाहहलीं. रस्ते हकती तरी स्वच्छ आहे त! पुण्यनगरी मला तर मुळींच ओळखतां आलीं नाहीं! दु सरी एक

अगदीं नवलाची गोष्ट ही कीं, हतकडे पुस्तकांचा सुकाळ! दे वा, एक पोथी उतरून घ्यायाला कोि त्रास
पडतो आपिांला? पि मृत्युलोकीं आतां यंत्रावर भराभर पोर्थ्या छापल्या जातात!!! हतसरी आनंदाची गोष्ट

महटली महिजे ते थें फारच सुंदर वस्त्रें वापरायास हमळतात. दे वा, खरें सांगतों तुझ्या हपतांबरापेिांही सुंदर
हपतांबर मृत्युलोकीं आहे त! चौथी गोष्ट अशी कीं, आतां मृत्युलोकीं न्यायाला फारच जपतात. माझ्यावर

चोरीचा आरोप आला होता, न्यायाधीश शुद्र होता, तरी त्यांने चोख न्याय केला! पांचवी गोष्ट अशी कीं,
खाण्याचे पदाथपही अगदी स्वाहदष्ट असतात! मला एके हठकािीं चक्रायकार सुंदर हशल्पकाम केले ले हमष्ट

पदाथप मला वाटतें त्याला हबस्कीट हक काय असेंच महितात. माझ्या खाण्यांत आले . पि तें धमपहनहषद्ध
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लोकांनीं हशजहवलें होतें हें मला पुढें कळलें . वाईट वाटलें , परंतु तें चटकदार होतें यांत संशय नाहीं तसेंच
चहहका नांवाचे एक पेय फारच सवपतोमुखीं झालें आहे , आपल्या सोमरसापेिांहीं तें अत्यंत हप्रय होऊन बसलें
आहे !’

‘ते तूं हपऊन पाहहलें स काय?’

‘होय! मीं तें घेऊन पाहहलें . मधूर लागतें.’
‘बरें आिखी काय पाहहलें ?’

‘आतां दु सऱ्या अंगाचा हवचार केला तर मनाला फारच वाईट वाटतें?.....
‘तें कोितें?’

‘विपभेद नाहीं महटला तरी चाले ल! सबगोलं कार! हा ब्राह्मि, हा महार हें तर आतां ओळखण्याची

सोयच राहहली नाहीं. अंत्यजाची मुलें दे खील उत्तम संस्कृत हशकलीं आहे त. हवधवानी तर अगदींच ताळ

टाकला. केशवपनाचे स्वप्न झालें ! पुनर्मववाह व हववाह यांत मुळीच अंतर राहहलें नाहीं! मंगल हववाहापेिां
अमंगल पाटालाच मािसें जास्त जमतात! व हवधवाहववाहाचें मंडि करिारें एक उपहनषदही तयार
झाल्याचें समजतें. सधवा व हवधवा कुंकवावरूनच ओळखीन महटलें तर ते ही बरोबर प्रमाि राहहलें नाही!
कारि काहीं हवधवा ही कुंकू लावतात. वेश्या व चोळ्या तर पेशवाई बरोबरच बुडाल्या! बहु तेक हवसरले !
लांब शेंडी कोिालाच नाही! भस्म, रुद्राि, कोिी धारि करीत नाहीं.’

‘मग तुझे आप्त पूवीप्रमािें आचार रुढीस धरून राहहले नाहींत तर?.....’
‘होय नाहींत!’

‘ब्राह्मिाच्या पायापासून तों शेंडीपयंत व दे वदारापासून तों शौचकुपापयंत सवपच काहीं पालटलें

आहे हें तुला आतां कळू न आलें असेंच इतरांनीं वतपन केल्यास, त्यांच्यावर ब्राह्मिांनीं धमप बुडाला महिून

दांत कां खायाचें? त्यांच्यावर भटकी हक्काच्या हफयादी काय महिून लावायाच्या? हें आपल्या जातभाईस
नीट समजाऊन सांगावें महिून मी तुला पुनः एक वषपभर मृत्युलोकीं पाठहविार आहे !’

श्रीकृष्ट्िाचे हें भाषि ऐकून ढढढाशास्त्री फार घाबरले व ‘मला पुनः मरि आले लें बरें पि मृत्युलोकीं

पाठवूं नको’ असें तें हवनंतीपूवपक श्रीकृष्ट्िास महिाले , परंतु त्यांचें हें महििें श्रीकृष्ट्िास पसंत न पडल्यानें,
शास्त्रीस कुठल्यातरी हपठावर शंकाराचायाच्या रुपानें, मृत्युलोकीं पाठवावें असें नारदमुहननें सुचहवलें ,

श्रीहवष्ट्िूस ही तोड पसंत पडली व योग्य कालाची वाट पहात सवपजि उठू न गेले. ढढ ढाशास्त्री आतां
कोित्या प्रांतांत अवतीिप होतात हें समजलें नसल्यानें त्यांचा पुढील वृत्तांत दे तां येत नाहीं.
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