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कदोणतहाहती वहापर करण्यहापव
प र्वी सहातहत्य प्रततषहानचती लरखती परवहानगती घरणर
आवश्यक आहर.

प्रकहाशन : १० फर बदव हारती २०२१

अनदव हादकहाचर ददोन शब्द तहखद सू महान्यतरत ज्यहा कहाखहहीं रचनहा सवर महान्य आहरत त्यहाततील एक महहाभहारत आहर . तहखदखच्सू यहा
सगळ्यहा परखपरहा, चहालतीररतती, सखस्कहार हहाखचती मदळख महहाभहारतहात आहरत. चचौकस तहखद सू
व्यतकलहा बयहारच वरळहा अमदक प्रथहा कहाख प्रचहारहात आलती असहा प्रश्र्न पडतदो परखतद , त्यहाचर
समहाधहानकहारक उत्तर महात्र त्यहालहा तमळत नहाहती. चहार जण चहार कल्पनहा सहाखगतहात व त्यहाचहा
गगोंधळ उडतदो. तर हदोऊ नयर व त्यहा वतहवहाटती, प्रथहा हहाखचर मसूळ कदोठर आहर तर लक्षिहात यहावर
हहासहाठती हहा प्रयत्न आहर, हहा अनदवहाद वहाचलहा कक, त्यहा प्रश्र्नहाखचती समहाधहानकहारक उत्तरख
तमळततील अशती महाझती अपरक्षिहा आहर . म्हणसून, मती महहाभहारत हहा महहाकहाव्यहाचहा मरहाठतीत
अनदवहाद करण्यहाचर ठरवलर. आतहा पयरत महहाभहारतहावर बररच ललहतीलर गरलर आहर व हहापदढरसददहा
पदष्कळ ललहतीलर जहाईल पण महहाभहारत, जसस आहर तसस, एक शशैक्षितणक महाध्यम म्हणसून
वहाचकहाखनहा तमळणर आवश्यक आहर व तर हहा भहाषहाखतरहानर मती वहाचकहाखनहा दरत आहर .
महहाभहारत हर एक महहाकहाव्य आहर . असस म्हणतहात, हहा सवहारत मदोठहा गखथ आहर . मती महात्र
अनदवहाद करतहाखनहा तदो गदहात करलहा आहर कहारण, मलहा कतवतरचर अखग नहाहती. महहाभहारतहाच्यहा
उपलब्ध प्रततखत कहाखहहीं भरद आढळतहात. त्यहासहाठती सगळर भरद भहाषहाखतरहात घरतलर आहरत
म्हणजर, कहाखहहीं रहाहह न जहावसू नयर. त्यहा तशवहाय, सहामहान्य वहाचकहाखनहा कथहाभहाग अलधक चहाखगल्यहा
प्रकहारर समजहावहा म्हणसून कहाखहहीं टतीपहा तदल्यहा आहरत.
महाझर वहाचक सहाधर मरहाठती आहरत ज्यहाखचर जहान मदोजकर आहर असस गकहतीत धरून मती अनदवहादहाचती
भहाषहा बहाळबदोध मरहाठती ठर वलती आहर , त्यहामदळस कदोणहालहाहती तर सहजपणर वहाचतहा यरईल व
समजरल. कहाखहहीं लरखक अशहा गखथहाचर अनदवहाद करतहाखनहा प्रहाचतीनतरचहा अनदभव यहावहा म्हणसून
मददहाम प्रहाचतीन (Archaic) शबपयग वपरतत परत, मझ अस अनभव आह क, बहतक
वचकन त वचणस तस हत. मणन भष आपल नहमचच ओघवत ठवल आह.
महहाभहारतहाचर अठरहा पवर आहरत व त्यहा आधतीचहा असहा आतदपवर म्हणसून एक जदोडलहा आहर .
आतदपवहारमदळर महहाभहारतहाततील मदख्य कथहाभहागहाचहा पसूवरततहहास वहाचकहाखनहा समजरल.
आतदपवहारत तहखदच्ख सू यहा अनरक पदरहाणहाखच्यहा मदळसदत्रहाचती कल्पनहा यरतर. म्हणसून तदो महाझ्यहामतर फहार
महत्वहाचहा आहर. मती महात्र अनदवहाद करण्यहाच्यहा सदोयतीसहाठती सखपसूणर महहाभहारत चहाळतीसहाखपरक्षिहाख
जहास्त खखडहाखत तवभहागसून तदलर आहर. त्यहामदळस इखटरनरटवर चढवतहाखनहा व उतरवतहाखनहा सदोपर

जहाईल अशती अपरक्षिहा आहर. त्यहाततील हहा सददोततसहावहा खखड, शहाखतती पवर भहाग दस
द रहा आपण
आतहा वहाचणहार अहहात.
शहाखतती पवहारत तहखद सू धमहारचर मसूलभसूत जहान सहाखतगतलर आहर. त्यहात तनततीशहास, अध्यहात्म तवदहा
आतण कमर कहाखड अशहा ततीन तवभहागहात तर तदलरलर आहर . यदलधषतीर व तभष्म हहाखच्यहा सखवहादहाच्यहा
रुपहात तर तदलरलर आहर . तनततीशहासहात महाणसहाखनर इतर लदोकहाखशती, प्रहाण्यहाखशती व वस्तदमहात्रहाखशती
कसर व्यवहहार करहावरत त्यहाचर तववरण आहर. अध्यहात्मतवदरत महाणसहाखनर त्यहाच्यहामध्यर
असलरल्यहा आत्म्यहालहा कसर समजसून घ्यहावयहाचर त्यहाचती चचहार करलरलती आहर . कमर कहाखड
महाणसहालहा त्यहाचर भहाग्य बदलण्यहाचती इच्छहा असतर त्यहासहाठती तवतवध दरवतहाखनहा कसर ख सूष
करहावयहाचर त्यहासहाठती कहाय करहावर त्यहाचती महातहतती आहर . कमर कहाखड हहा एकहाप्रकहारर भ्रषहाचहारहाचहा
भहाग आहर. दरवतहाखनहा वतशलर लहावसून आपलर भहाग्य सदधहारतहा यरतर अशहा सखकल्पनरतसून हहा भहाग
तवकलसत झहालहा आहर. कमर कहाखड तकतपत महाणसहाचर दशैव सदधहारू शकतर हहा तववहाद तवषय
आहर. मनदष्य आशहावहादती असतदो व म्हणसून तदो ककत यदगहापहाससून त्यहा वतशलरबहाजतीत रमलरलहा
आहर. ककतयदगहात प्रहामदख्यहानर यज त्यहासहाठती सहाखतगतलर आहरत . परखत,द कलतीयदगहात त्यहाचर
स्वरुप बदलसून सहामहान्य पदजहा तवधतीमध्यर तर रुपहाखतरतीत झहालरलर आपण पहहातदो. उपहास
तहापहास, व्रतवशैकल्यर, शहाकहाहहार करणर अशती आणखतीन कहाखहहीं रुप कमर कहाखडहात आपण पहहातदो.
शदद तहखद सू धमहारत कमर कहाखडहालहा महत्व नसतर. त्यहात पतहलर ददोन म्हणजर तनततीशहास आतण
अध्यहात्मतवदहा हहाखच्यहावर भर असतदो. कमर कहाखडहाचर महत्व पदरदोतहत वगहारनर त्यहाखच्यहा
स्वहाथहारसहाठती अवहास्तव प्रमहाणहात वहाढवलर आहर आतण कमर कहाखडहाततील तवधती करणर म्हणजरच
तहखद सू धमर असहा एक गशैरसमज पसरवण्यहात तर यशस्वती झहालरलर आहरत हर आपल्यहालहा तदसतर .
त्यहासहाठती अनरक सखघटनहा पदरदोतहत वगहारनर यशस्वतीपणर कहायर रत करल्यहा आहरत . समथर
रहामदहासहाखनती ततीनशर वषहारपसूवर्वीच त्यहाखच्यहा दहासबदोधहात तर सगळर तदलर आहर परखतद, त्यहाकडर तहखद सू
समहाजहाचर त्यहाच्यहा अतशतक्षित रहहाण्यहाच्यहा प्रवकत्ततीमदळर दल
ख सू र
द र क्षि झहालरलर आहर . प्रत्यरक तहखदन
त्यहालहा त्यहाचहा धमर समजसून घ्यहावयहाचहा असरल तर शहाखततीपवर चहाखगलर लक्षि दरऊन वहाचहावर .
महहाभहारत कधती ललहतीलर गरलर असहा प्रश्र्न नरहमती तर वहाचणहायहारच्यहा मनहात डदोकहावतदो म्हणसून
त्यहाबदल थदोडर ललहतीत आहर . महहावतीर व गचौतम बदद आपल्यहालहा महाहतीत आहरत ,
सहाधहारणपणर इसवतीसन पसूवर ५५० वषर तर ददोघर महहानदभहाव हदोऊन गरलर . जर महहाभहारतहाचती

रचनहा त्यहा आधतीचती असतती तर त्यहाचहा उलरख त्यहा कहाळहाततील जशैन व बदद सहातहत्यहात
तनतश्र्चितच आलहा असतहा. बददहालहा सहाखख्यमदनती असस सखबदोधतहात. कहारण, त्यहाचर तत्त्वजहान
सहाखख्य तवचहारहावर आधहारतीत आहर. व्यहासहाखचती भगवत गतीतहा वरदहाखतहाचर तत्त्वजहान महाखडतर जर
तदलनरनर अवहारचतीन आहर व सहाखख्य तवचहार हहा तहखद सू तत्त्वजहानहाततील पतहलहा म्हणजर , सवहारत
जहास्त जदनहा समजलहा जहातदो. जर तर बददहाच्यहा आधतीचर असतर तर तनतश्र्चितच त्यहाचहा प्रभहाव
बददहाच्यहा तवचहारहाखवर झहालरलहा तदसलहा असतहा. तवशरष करून हर ददोघर रहाजघरहाण्यहाचर हदोतर
म्हणजर त्यहाखचर तशक्षिण त्यहा कहाळहाततील सवर्वोत्तम असणहारच मग त्यहाच्यहा अभ्यहासहात गतीतहा,
ककष्ण हर आलर असतर . तवशरषकरून जर तर ददोघर धमहारवर कहाम करत हदोतर तर हर अपरतक्षित
आहर. परखत,द प्रत्यक्षि असस तदसतर तकख, त्यहा ददोघहाच्यहाहती तत्कहाललन सहातहत्यहात तदो उलरख
आढळत नहाहती. हहाचहा अथर महहाभहारत त्यहा नखतरच्यहा कहाळहात रचलर गरलर असहावर. दस
द रहा
अखदहाज असहा कक, वरदहाखत तत्त्वजहान ललहतीणहारर व्यहास व महहाभहारतकहार व्यहास एकच व्यतक
हदोतती असस सहाधहार महानलर जहात आहर . वरदहाखतहाचहा सहार महहाभहारतहाततील गतीतरत आहर . वरदहाखत
तत्त्वजहानहाचहा उगम त्यहाच सदमहारहास झहालहा हर सवर महान्य आहर . महहाभहारत ललहतीणहारर व्यहास
सहाखगतहात, वरदहाखचहा तवसर पडत चहाललहा आहर तरती तर जहान सदोप्यहा भहाषरत सहामहान्यहानहाख
समजहावर म्हणसून कथहारुपहातसून तर उपलब्ध व्हहावर हहासहाठती त्यहाखनती महहाभहारत हती कहाल्पतनक
रचनहा करलती आहर. असस सवर पहहातहा आपण अखदहाज करू शकतदो तकख , महहाभहारत इसवतीसन
पसूवर ४००च्यहा सदमहारहास म्हणजर, समहाट अशदोकहाच्यहा आधती ललहतीलर गरलर असहावर .
महहाभहारतहात स्वततः व्यहास एक पहात्र अशती भसूतमकहा करतहाखनहा तदसतर . त्यहाप्रमहाणर ककष्ण म्हणसून
जर पहात्र आहर त्यहाचर सगळर कतर व्य पहहातहा व्यहास ज्यहाखचर खरर नहाखव ककष्ण दशैपहायन आहर , तसच
करतीत आहरत असर वहाटतर. म्हणजर महहाभहारतकहार व्यहास त्यहाखच्यहा रचनरत ददोन भसूतमकहा
करतहाखत असस म्हणहावर लहागरल. त्यहामदळस असर समजण्यहास हरकत नसहावती कक, महहाभहारत
त्यहाखच्यहा कल्पनहाखचहाच एक भहाग आहर. कदहातचत असस म्हणतहा यरईल कक, महहाभहारत हहा एक
दखतकथहाखचहा सखगह आहर व त्यहादहारहा नशैततकमदल्यर तशकवण्यहाचहा प्रयत्न झहालहा आहर .
महाझ्यहा मतर, अशहा चचरत वरळ व्यथर न घहालवतहाख तहखदन
ख सू ती महहाभहारतहाततील कथहाखतसून कहाय
सहाखगहावयहाचर आहर तर पहहावर. एक ऐततहहालसक दस्तऐवज म्हणसून महहाभहारत उपयदोगती यरईल
असस वहाटत नहाहती. महहाभहारतहाततील कथहा पहहातहा, त्यहाततील अततरखलजत प्रसखग हसच सहाखगतहात

तकख हर सगळर कपदोलकलल्पत आहर. परखत,द त्यहाखतसून जर तशकवण्यहाचहा प्रयत्न झहालहा आहर तदो
अप्रततम आहर.
आपल्यहाकडर इखगजहाखनती सहाखप्रतचती तशक्षिण पदतती आणलती त्यहा आधती तहखद खत
सू तील तदज,
पहाठशहाळहाखतसून प्रहाथतमक तशक्षिण घरत असतख. त्यहात प्रथम, अक्षिर ओळख नखतर गतणत व
महहाभहारत तशकवलर जहाई (पदरदोतहत बहाह्मणहाखच्यहा पहाठशहाळहाखतसून त्यहातशवहाय कमर कहाखडहाच्यहा
पदोथ्यहा तशकवल्यहा जहात) हर लक्षिहात घरतलर पहातहजर. कहारण, महहाभहारतहातसून महाणसहालहा जतीवन
कसर जगहावर त्यहाबदलचर महागर दशर न तमळतर . महहाभहारत हर एक शशैक्षितणक महाध्यम म्हणसून
वहापरहात हदोतर. आपल्यहा तशवहाजती रहाजहाखचर तशक्षिण महहाभहारतहातसूनच झहालर हदोतर . त्यहातसून जर
तनततीशहास तशकवलर आहर तसच आपलर तशक्षिण हदोतर. महाझ्यहामतर, हहाखच उदरश वहाचकहाखनती
डदोळ्यहासमदोर घरऊन महहाभहारत वहाचहावर , धहातमर क गखथ समजसून भहाबडरपणर वहाचसू नयर कहारण तदो
धहातमर क गखथ नहाहती असर महाझर मत आहर . महहाभहारतहात अनरक बचौदतीकख आहरत जसस भगवत
गतीतहा, तवदरसू गतीतहा, कतणक गतीतहा, व्यहाध गतीतहा वगशैर.र तर सगळर जतीवनहाचर जहान आहर म्हणसून
प्रत्यरक शहहाणहा तहखद,सू महहाभहारत वहाचण्यहात ठर वरल तर त्यहाचर भलर हदोईल. त्यहाखनहा तर सहजपणर
तमळहावर म्हणसून हहा प्रपखच आरखभलहा आहर. ई-सहातहत्य त्यहाचर तवनहामदल्य तवतरण करणहार
आहरत म्हणसून त्यहाखनहा शतशतः
धन्यवहाद.
अशदोक कदोठहारर

महाझहा ई-मरल –
ashokkothare@gmail.com
ashokkothare@yahoo.co.in

हहा वरून आपण महाझ्यहाशती सखपकर करू शकतहा.
हहा पदस्तकहाचर मदद्रण करण्यहासहाठती अनदवहादकहाचती आधती परवहानगती घरणर आवश्यक आहर . न
घरतल्यहास तदो गदन्हहा ठररल व त्यहावर यदोग्य कहारवहाई हदोईल.
हहा ई-पदस्तकहाचर तवनहामदल्य तवतरण ई-सहातहत्य करणहार आहरत परखतद, हर ई-पदपु्स्तक कदोणतीहती
कदोणहालहाहती तवनहामदल्य भरट दरऊ शकतदो.
महाझर ब्ललॉग –
Ashok Kothare, http://ashokkotharesblog.blogspot.com/ for stories
I reckon, http://kotharesviews.blogspot.com/ for philosophy
Ideas and tips on any subject, http://kotharay.blogspot.in/ for intelligent
discussions.
Freedom of Expression, http://kothare-thinks.blogspot.in/
My Marathi Blog, http://kothare-marathi.blogspot.in/ मलहा असर वहाटतर
तवशरष सदचनहा - महहाभहारतहाचर सवर खखड वहाचण्यहासहाठती ककपयहा खहालतील ललखक वर जहा.

http://www.esahity.com/23092343238123512366234023812350.html

शहाखत ती पवर
रहाजधमहारन श
द हासन पवर
तभमसरन सहाखगतदो, अरर रहाजहा आतहा तदलहा मती आपलर चहार जतीवन प्रकहार कदोणतर तर सहाखगतदो.
त्यहात रहाहह न मनदष्य त्यहाचर जतीवन कसर जगसू शकतदो तर समजतर . तर चहार आहरत,
वहानप्रस्थहाशम, भशैक्ष्य (एक प्रकहारचहा सखन्यहासहाशम), गहाहस्थ्य आतण बह्मचयहारशम. त्यहाततील
बह्मचयहारशम बहाह्मणहाखसहाठती तवशरष रुपहानर सहाखतगतलहा आहर . डदोक्यहावर जटहा धहारण करण्यहा
आधती स्वतहाचर शददतीकरण करहावयहाचर असतर. तदो तवधती पतवत्र अगतीच्यहा समक्षि करहावयहाचहा
असतदो. त्यहातशवहाय वरदहाखचहा अभ्यहास त्यहालहा करहावहा लहागतदो. त्यहानखतर तदो सखयमती जतीवन
जगत त्यहाच्यहा वणहारच्यहा कहामहाकडर लक्षि दरईल. यदोग्य वरळती त्यहाचर गकहस्थहाशम सखपल्यहावर
वयदोमहानहा नदसहार तदो वहानप्रस्थहाशमती जहाईल. तरथर तदो अरण्यकहाखचहा अभ्यहास करतील. त्यहानखतर
तदो मदोक्षिहाच्यहा सहाधनरत स्वतहालहा गदखतवसून घरईल. बहाह्मण वणहारचर भशैक्ष्यहात, म्हणजर तभक्षिहा
महागण्यहाचर कहायर , स्वतहालहा गदखतवसून घरईल. त्यहा कहाळहात तदो बह्मचयर पहालन करतील. त्यहाकरतहा
तदो दरश तवदरश भटकरल. त्यहाचहा समय तदो ईशतचखतनहात व्यततीत करतील. गकहस्थहाशमती त्यहाच्यहा
पत्नतीच्यहा इच्छर नदसहार ततच्यहाशती ललतगक व्यवहहार करतील. इतर कदोणत्यहाहती सतीशती त्यहाचहा
तसलहा सखबखध नसरल. त्यहाकरतहा तदो औदहालसन्यहाचर धदोरण अखतगकहाररल. अशहाररततीनर तदो त्यहाचती
प्रहापखतचक सदख उपभदोगरल. असर जगणहारहा पदढच्यहा मकत्यन
सू खतरच्यहा, आयदष्यहात स्वगहारत जहाईल.
तदो बहाह्मण त्यहाच्यहा तशक्षिकहाच्यहा आजरत रहाहतील. तदो सहातत्यहानर चहाखगदलपणहा व महाणसूसककी हहा
तनयमहात रहाहह न सगळ्यहाखशती व्यवहहार करणहारहा असरल. असर जतीवन बह्मचहारती जगत असलहा
पहातहजर.
शहाखतती पवर भहाग सहाठहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग एकसषहावहा
यदलधषतीर बदोलतदो, "आतहा मलहा सहाखगहा आमच्यहा सहारख्यहा उच्च कदललन लदोकहाखचती कतर व्यर
कदोणतती"?
तभष्म सहाखगतहात, चहार वणर तदलरलर आहरत. त्यहाततील नखतरचर ततीन (क्षितत्रय, वशैश्य आतण शदद्र)
त्यहाखच्यहा बदल तवशरष महाहतीतती मनसूनर तदलरलती नहाहती. त्यहामदळर त्यहाखचती महातहतती मती दरऊ शकत
नहाहती. महात्र क्षितत्रयहाखसहाठती जर सहाखतगतलर आहर त्यहाप्रमहाणर पहहातहा क्षितत्रय कसू र असलर तरती चहालतर .
कहारण बयहारच वरळहा न्यहाय दरतहाखनहा तसर तनषसूर व्हहावर लहागतर. जर बहाह्मण क्षितत्रयहाखचर कहाम करू
लहागतहात त्यहाखच्यहावर तसहा आरदोप हदोतदो व असस सहाखगतहात कक, तसर बहाह्मण अखररतीस
मकत्यसूनखतर नरकहात जहातहात. कहाखहहीं नखतरच्यहा जन्महात कदत्रहा, लहाखडगहा, गदलहाम, अशहा हलक्यहा
वखशहात जन्म घरतहात. जर बहाह्मण प्रहाणहायहाम, ध्यहान तचखतन करण्यहात आपलहा इतर समय
घहालवतहात, कदोणतरहती पहापकमर करत नहाहतीत, तनररच्छ असतहात, दहान धमर करतहात, तर महात्र
स्वगहारत जहातहात. तदझ्यहा सहारख्यहा रहाजहानर वरदहाखचहा अभ्यहास करण्यहानर तर सहाध्य हदोऊ शकतर .
तर व्यहापहार, ककषती आतण व्यहाध हहात वरळ घहालवसू शकतहात. जसर प्रसखग यरतहात त्यहाप्रमहाणर
त्यहालहा तती तती कहामख करहावहा लहागतहात. महाणसहाच्यहा सगळ्यहा ककत्यहाखवर गतकहाळहाचहा प्रभहाव
असतदो. गरल्यहा जन्महात जसर तदो करत हदोतहा त्यहाप्रकहारचर कहाम तदो पदन्हहा हहा जन्महात करू
लहागतदो. त्यहाच प्रमहाणर हहा जन्महात जर तदो करत असतदो त्यहामदळर त्यहाच्यहा पदढच्यहा जन्महाततील
कहायर ठरत असतर. थदोडक्यहात सहाखगहावयहाचर म्हणजर आपलर सगळर जन्म एकमरकहाखनहा बहाखधल्यहा
सहारखर असतहात. त्यहामदळर हहा जन्महाततील कहायर ठरवसून करलर असर कक त्यहामदळर त्यहाचर पदढतील
जन्महाचर कहायर तनतश्र्चित हदोईल तर तर शक्य असतर.
शहाखतती पवर भहाग एकसषहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग बहासषहावहा
पदढर तभष्म सहाखगतहात, बह्मणहाखनर लढणर, ककषती करणर, व्यहापहार उदतीम करणर, पशदपहालन करणर,
धनसखचय करणर अशती कमख करहावयहाचती नहाहतीत. बददतीमहान बहाह्मण जदो गकहस्थहाशम जगत आहर
तदो सहहा वशैतदक उपहासनहा कररल. तनवकत्ततीच्यहा कहाळती तदो वनहात जहाईल. अशहा बहाह्मण
कचौतदकहास्पद असतदो. बहाह्मण रहाजहाकडर नदोकरती करणहार नहाहती. शरतती करणहार नहाहती, व्यहापहार
करणहार नहाहती. तदो फक तभक्षिहा महागसून जगरल, तकखवहा तशकवणती करून त्यहावर गदजरहाण करतील,
तदो पचौरदोतहत्य करतील, तदो कदोणत्यहाहती वहाईट कहामहात गदखतणहार नहाहती. तदो स्वपत्नती खररतीज इतर
बहाईशती सखबखध ठर वणहार नहाहती. तदो सहावकहारती करणहार नहाहती. जदो जन्महानर बहाह्मण असलरलहा
अशहा ककत्यहात गदखतलहा तदो बहाह्मण समजलहा जहात नहाहती. तदो शदद्रहाहह नहती नतीच समजलहा जहातदो.
असहा बहाह्मण जरती वरद जहाणत असलहा तरती त्यहाचर बहाह्मण म्हणसून चर अलधकहार रहहात नहाहतीत.
अशहा बहाह्मणहालहा रहाजहा तकखवहा कदोणती इतर गकहस्थ यज करण्यहासहाठती (पदजहा वगशैरर तवधती
करण्यहासहाठती) बदोलहावणहार नहाहती. त्यहालहा दतक्षिणहा तमळणहार नहाहती. त्यहालहा कदोणती दहान करलर
तरती त्यहाचर पदण्य दरणहायहारलहा तमळणहार नहाहती. अशहा प्रकहारर सखयमहाचर तनयम बहाह्मणहाखनहा सहाखतगतलर
आहरत. भचौततक सखपत्ततीचती अतभलहाषहा नसणर हर बहाह्मणहाखसहाठती महत्वहाचर असतर त्यहाखनर फक
मदोक्षिहाचहा तवचहार करहावयहाचहा असतदो. असहा बहाह्मण शरष समजलहा जहातदो. तदो दयहाळसू असलहा
पहातहजर. तर गदण नसततील तर तदो बहाह्मण पहापती समजलहा जहातदो.
जर त्यहा चहार वणहारचर लदोक त्यहाखच्यहा कतर व्यहापहाससून दरसू गरलर तर तवष्णसू नहारहाज हदोतदो. त्यहाखनहा
स्वगहारत जहातहा यरत नहाहती.
दस
द रर कहाय तर सहाखगतदो तर ऐक, क्षितत्रयहाचर कहाम असतर कक, तर त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील लदोक
त्यहाखचती कतर व्यर यदोग्य प्रकहारर करतहात तकखवहा कसर त्यहावर लक्षि ठर वतदो. जर शदद्र त्यहाचर कहाम
व्यवलस्थतपणर करत असरल तर तदो बहाह्मणहा इतकहाच यदोग्य समजलहा गरलहा पहातहजर . तससच जदो
वशैश्य त्यहाचर कहाम व्यवलस्थतपणर करतदो तदो सददहा बहाह्मणहा इतकहाच यदोग्य समजलहा जहातदो.
तगोंच तनयम क्षितत्रयहाखनहा लहागसू हदोतदो. त्यहानर सखततत (पदत्र प्रहापती) हदोणर त्यहाखच्यहा नखतरच्यहा
आयदष्यहासहाठती जरूरतीचर महानलर गरलर आहर . रहाजहाच्यहा परवहानगतीनर मनदष्य त्यहाचर वणहारचर कहायर

बदलसू शकतदो. त्यहाप्रमहाणर बहाह्मण वशैश्य अथवहा क्षितत्रय हदोऊ शकतदो, क्षितत्रय बहाह्मण अथवहा
वशैश्य हदोऊ शकतदो. परखत,द शदद्र नरहमतीच शदद्र असणहार. त्यहाखनहा तदज असस म्हणतहात जर
व्रतबखधहानर बहाखधलरलर असतहात. तर वरदहाखचहा अभ्यहास करत असतहात. रहाजहा जर यददहात लजखकलहा
तर तदो त्यहा प्रकहारचर यज कररल . त्यहावरळती तदो बहाह्मणहाखनहा दहानख दरईल. रहाजहा त्यहाच्यहा
तनवकत्ततीच्यहा वरळती त्यहाच्यहा पदत्रहालहा गहादतीवर बसवरल . त्यहानखतर रहाजहा सखन्यहास घरऊ शकतदो.
बहाह्मणहाख व्यततरतीक इतर ततीन वणहारचर जदोगती हदोणहार नहाहतीत. तरती तसर बखधन नहाहती. त्यहाखचर
गकहस्थहाशमती जतीवन सखपल्यहावर तर त्यहाखच्यहा पत्नतीसह वनहात जहाऊन तपस्यहा करू शकतहात.
त्यहावरळती महात्र तर बहाह्मण, क्षितत्रय अथवहा वशैश्य आतण शदद्र समजलर जहाणहार नहाहतीत कहारण
वनहाशमहींनहा व्रणभरद लहागसू हदोत नहाहती. त्यहाच्यहात वयदोमहानहानर तनणर य घरण्यहाचती क्षिमतहा आलरलती
असरल तर शदद्र वयदोवकद झहाल्यहामदळर शदद्र समजलहा जहात नहाहती. त्यहाचहा सलहा रहाजहा घरऊ
शकतदो. तदो प्रसखगती बहाह्मणहाखचर कहामसददहा करू शकतदो जर तदो आयदष्यभर बहाह्मणहाखकडर कहाम
करत असरल तर. असर वरद सहाखगतहात. सवर वणहारत क्षितत्रय वणर जहास्त चहाखगलहा समजलहा जहातदो
म्हणसून त्यहात रहहाण्यहाचहा प्रयत्न सगळर करू शकतहात. क्षितत्रयहाखनहा जरवढर अलधकहार असतहात
तरवढर बहाह्मणहालहासददहा नसतहात. तरती बहाह्मण रहाजहाचर सलहागहार बनसून त्यहा अतघकहारहाचहा तहस्सहा
घरऊ शकतहात. जर न्यहाय दखडतवधहान नहाहतीसर झहालर तर वरदसददहा नष हदोतहात. दखडतवधहान हर
क्षितत्रयहाचर कहायर असतर म्हणसून तदो सवहारत जहास्त महत्वहाचहा समजलहा जहातदो. उदहाहरणहाथर , जर
खहाण्यहासहाठती पशद चदककीच्यहा ररततीनर कहापलर तर समहाजहात पहाप वहाढतर . तर अतहखसक पदततीनरच
कहापलर गरलर पहातहजरत म्हणसून तर कहाम करणहारहा व्यहाध (क्षितत्रय, खहाटतीक) महत्वहाचहा ठरतदो.
जनक रहाजहानर महाखसहाहहार सगळ्यहाखनहा बखधनकहारक ठरवलहा आहर .
शहाखतती पवर भहाग बहासषहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग त्ररस षहावहा
तभष्म बदोलतहात, रहाजहाच्यहा जबहाबदहायहारमध्यर यतहींपहाससून (सहाधसू, ऋषती इत्यहादती) सहामहान्य
जनहाखपयरतच्यहा सगळ्यहा लदोकहाखच्यहा कतर व्यहाचती महाहतीतती यरत असतर. जर रहाजहाचर कहाम तबघडलर
तर सगळ्यहा लदोकहाखनहा त्यहाचहा त्रहास हदोत असतदो. बयहारच प्रकहारच्यहा जबहाबदहायहार अध्यहृत
असतहात. त्यहामदळस त्यहाबदल सखदरह सददहा असतदो. तवतवध तज्ज त्यहाखचती मतर महाखडतहात ज्यहात
तफहावत असतर त्यहामदळर रहाजहाच्यहा कहामहाबहाबत गगोंधळ असतदो. अनरक मतभरद आढळतहात.
त्यहा शहासहाततील अनरक मतहाखचर तवतवध अथर लहावलर जहातहात, त्यहामदळर रहाजहाचती सददहा
फसवणसूक हदोण्यहाचती शक्यतहा असतर . क्षितत्रयहाखचती मदख्य जबहाबदहारती सहाखतगतलती आहर कक, तर
लदोकहाखनहा वहाईट लदोकहाखपहाससून सखरक्षिण दरततील. त्यहात चदोर, लदटहारु, डहाकसू असर धरलरलर आहरत.
न्यहाय व अन्यहाय कसर ठरवहावयहाचर त्यहाबदल सददहा गगोंधळ असतदो कहारण एकहादती गदोष तवतशष
पररलस्थततीत न्यहाय असतहाखनहा दस
द यहार पररलस्थततीत ततीच अन्यहाय कहारक अससू शकतर .
त्यहासहाठती त्यहाबदल तनणर य घरणर सदोपर नसतर . त्यहा वहादहातसून महागर कहाढण्यहासहाठती अखररतीस
रहाजहाचहा तनणर य सवहारनहा बधन कहारक करलहा आहर . त्यहामदळर रहाजहाचती जबहाबदहारती जहास्त
जदोखमतीचती असतर. त्यहालहा ददोनहती बहाजसूखचहा सहाकल्यहानर तवचहार करत तनणर य घ्यहावयहाचर
असतहात. रहाजहाचती जबहाबदहारती बह्महाच्यहा आदरशहाखप्रमहाणर करवळ महाणसहाखच्यहा पदरतती नसतर तर
त्यहात सगळर चरहाचर यरत असतहात. त्यहामदळस रहाजहाचर कहाम जहास्त अवघड हदोत असतर .
चहाखगलहा रहाजहा त्यहातसून यदोग्य तनणर य घरऊन त्यहाचर बददतीकचौशल्य लसद करत असतदो. त्यहा
कहामहात त्यहालहा बहाह्मण मदत करण्यहास बहाखधलरलर असतहात. त्यहामध्यर सहाध्य, अतश्र्विन, वसद,
भद्र, तववस्वहान, मरुत आतण लसद अशहा दरवतहा त्यहाखनहा मदत करत असतहात असस महानलर
जहातर. कहारण त्यहा सगळ्यहा दरवतहा प्रहाधहान्यहानर क्षितत्रय प्रवकत्ततीच्यहा असतहात. कहाखहहीं दरवतहा
बहाह्मण प्रवकत्ततीच्यहा असतहात त्यहा बहाह्मणहाखच्यहा कतर व्यहाचर सखयदोजन करत असतहात. आतहा मती
तदलहा सहाखगतदो रहाजहाचर वशैरहाग्य चहाखगलर असरल तर त्यहाचहा उपयदोग प्रजरलहा कसहा हदोतर . वशैरहागती
रहाजहा प्रजरचर तहत आतण सदख उत्तम ररत्यहा सहाखभहाळत असतदो. त्यहात तदो तनरपरक्षि बददतीनर कहाम
करत असतदो. प्रहाचतीन कहाळती रहाजहा सशैधखत्रतीनर दहानवहाखचर पहाररपत्य कसर करलर तर पहहावर लहागरल .

त्यहाच प्रमहाणर मखधत्रतीनर तवष्णसूलहा प्रहाप करण्यहासहाठती एक यज करलहा हदोतहा त्यहावरळती त्यहालहा
तवष्णसू इखद्रहाच्यहा रुपहात दशर न दरतदो. त्यहावरळती त्यहाखच्यहामध्यर मदोठर सखभहाषण झहालर हदोतर. त्यहामध्यर
तदो इखद्र सहाखगतदो, "नहारहायण कदोणहालहाहती दशर न दरत नहाहती. तरवढर सदोडसू न दस
द रर कहाखहहीं महाखग. तसू
चहाखगदलपणहाचहा पदरस्कतहार आहरस म्हणसून मती इखद्र तदलहा भरटत आहर. तसू दरवहाखसहाठती कहाम करत
असतदोस, म्हणसून मती तदलहा दस
द रर कहाखहहीं पहातहजर असरल तर तर दरण्यहास तयहार आहर".
मखधत्रती त्यहालहा बदोलतदोस, "मती आपल्यहालहा लवसून नमस्कहार करतदो, मलहा प्रथम दरवहाचर दशर न
हवर आहर, मती सगळ्यहा भचौततक इच्छहाखचहा त्यहाग करून स्वगहारकडर जहाण्यहाचर पहहात आहर .
क्षितत्रय वणहारच्यहा महाध्यमहातसून मती बररच पदण्य तमळवलर आहर . तरती कहाखहहीं गदोषतीबहाबत मलहा
अजसून जहान नहाहती. इखद्र सहाखगतदो, "जर रहाजर नहाहतीत तरती रहाजहाचर कहाम करत असतहात त्यहाखनहा
तकततीहती चहाखगलर कहायर करलर तरती रहाजहाचर शरय तमळसू शकत नहाहती. गकहस्थहाशमहाच्यहा कहायहारप्रमहाणर
त्यहानखतर वहानप्रस्थहाशमहाचर कहायर त्यहा रहाजहालहा करहावयहाचर असतर . तर करल्यहानर रहाजहालहा मदोठर
शरय तमळत असतर. प्रहाचतीन कहाळती तवष्णसून
ख र पहाप करणहायहारचर मदोठहा प्रमहाणहात तनदहारलन करलर
हदोतर म्हणसून तदो त्यहा पदहालहा पदोहदोचलहा आहर. जर क्षितत्रयहाखनती पहाप शककचहा (दशैत्य, दहानव,
रहाक्षिस इत्यहातद) नहाश वरळतीच करलहा नसतहा तर सगळर बहाह्मण सखपदषहात आलर असतर . रहाजहाच्यहा
मयहारदहातशल रहाज्य कहारभहारहामदळर सहामहान्य महाणसहाततील कलती घहाबरून गप्प रहहातदो व
समहाजहात न्यहाय शहाबसूत रहहातदो. रहाजहा जर त्यहाचर कहाम करणहार नहाहती तर कलती सगळ्यहा
चहाखगदलपणहाचहा नहाश करून ककत यदगहात कलतीयदगहाचहा अनदभव आणसू शकलहा असतहा. तर सहाध्य
करण्यहासहाठती रहाजहालहा प्रसखगती दषद व्हहावर लहागतर. त्यहावर तवनहाकहारण शदोक करण्यहाचहा मसूखरपणहा
शहहाणर करत नहाहतीत. रहाजहाच्यहा अनरक कहामहात दषद हाखचर तनदहारलन करणर हर आवश्यक असतर
त्यहाच्यहा तशवहाय रहाजहा शहाखततहा व न्यहाय समहाजहात प्रस्थहातपत करू शकत नहाहती. पदष्कळ वरळहा
पहापशककी सहाधरभदोळर रुप घरऊन कहामख करत असतहात, त्यहाखनर फसणहारहा रहाजहा नष हदोतदो.
रहाजहालहा लदोकहाखचर कहामहाततील अखतस्थ उदरश समजणर आवश्यक असतर. क्षितत्रयहाखनहा भदोळसट
रहह न चहालत नहाहती. अरर मखधत्रती, तदझर कहायर चदोख करत रहहा म्हणजर अखतती तदलहा जर हवर तर
तनतश्र्चितपणर तमळर ल.
शहाखतती पवर भहाग त्ररसषहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग चचौसषहावहा
पदढर इखद्र त्यहालहा सहाखगतदो, क्षितत्रयहाखचर कहाम सवहारनहा न्यहाय दरण्यहाचर असतर. जर त्यहानर तर करलर
नहाहती तर सगळर जग मदोठहा अडचणतीत यरतर . कलती सगळ्यहा जगहाततील सदव्यवस्थहा तदोडसू न
टहाकसू शकरल. थदोडक्यहात क्षितत्रयहाखचर कहायर कलतीवर लक्षि दरण्यहाचर व त्यहालहा मयहारदरत ठर वण्यहाचर
असतर. त्यहाच वरळती सगळ्यहाखनहा समजसून घरण्यहाचरसददहा कहाम त्यहालहा करहावयहाचर असतर . इतर
ततीन वणहारच्यहा लदोकहाखनहा त्यहाखचती कहामख करण्यहाचर सहज शक्य व्हहावर असर त्यहालहा वहागहावयहाचर
असतर. त्यहानर दयहाबददती व दहान करहावयहाचर असतर. कहारण तदो सवहारत जहास्त शककीमहान
असतदो. तत्त्वहासहाठती, न्यहायहासहाठती तदो ज्यहाचर प्रहाण दरण्यहास तयहार असलहा पहातहजर . न्यहाय
दरतहाखनहा तदो तनतःपक्षिपहातती असलहा पहातहजर . समहाजहाच्यहा भल्यहासहाठती, सदखहासहाठती इतर ततीन वणर
त्यहाच्यहावर तवसखबसून असतहात त्यहाचती जहाणतीव त्यहालहा सदशैव असलती पहातहजर . जर क्षितत्रय
स्वतहाच्यहा भल्यहासहाठती, सदखहासहाठती इतर वणहारच्यहा लदोकहाखचर वहाईट करतहात तर भ्रष क्षितत्रय
समजलर जहातहात. भहागर वहानर तशहा क्षितत्रयहाखचहा सखहहार करलहा हदोतहा. त्यहा इतर वणहारचर लदोक जसर
बहाह्मण, वशैश्य आतण शदद्र त्यहाखचती तदलरलती कहामख करत नसततील त्यहाखनहा त्यहाचहा जहाब
तवचहारण्यहाचर कहायर रहाजहाच्यहा क्षितत्रयहाखचर असतर . त्यहाचर समपर क स्पषतीकरण न तमळहाल्यहास
त्यहानहा त्यहाकरतहा यदोग्य दखड (तशक्षिहा) करण्यहाचर कहायर रहाजहाच्यहा क्षितत्रयहाखनहा करहावयहाचर असतर .
जदो बहाह्मण त्यहाचर कहाम करत नहाहती तदो शदद्र ठरतदो व म्हणसून त्यहालहा त्यहा प्रकहारचती तशक्षिहा
त्यहानर करहावयहाचती असतर. जर त्यहाखच्यहा वणहारचर कहायर उत्तमररत्यहा करतहात त्यहानहा रहाजहा
प्रशस्ततीपत्र दरईल व त्यहाखचर कचौतदक करतील त्यहानहा दहानख (बतक्षिस) करून. अशहाररततीनर सखतदलन
रहाखसून जदो रहाजहा त्यहाचर कहाम करतदो तदो शरष ठरतदो. त्यहाचती तहाररफ सगळतीकडर हदोतर. म्हणसून
सगळ्यहा वणहारत क्षितत्रय वणर सवर शरष महानलहा जहातदो. त्यहाप्रमहाणर त्यहाच्यहा जबहाबदहायहारसददहा
जहास्त असतहात.
मखधत्रती तवचहारतदो, "इतर समहाजहाततील लदोक जर चहार वणर व्यवस्थरत नसतहात त्यहाखचर रहाजहानर
कसर पहहावयहाचर ज्यहात यवन, तकरहाट, गखधवर , तचनती, सवर, शक, तदशर, कखक, पल्हव,
आख ध, मद्रक, पपौंडड आतण बबर र इत्यहादती आहरत. त्यहातशवहाय चहार वणहारच्यहा तमश सखबखधहातसून

अनरक जहातती उद्भवल्यहा आहरत त्यहाखचर कसर ठरवलर जहातर "? त्यहाच प्रमहाणर कहाखहहीं जमहातती चदोरती
करण्यहालहाच त्यहाखचहा उपजतीतवचर सहाधन महानतहात त्यहाखचर तनयखत्रण कसर करहावयहाचर रहाजहानर तर
सहाखगहा. आपण (इखद्रहालहा उदरशसून बदोलतदो) क्षितत्रयहाखचर तमत्र अहहात,
इखद्र सहाखगतदो, चदोयहार करणहारर वनहात रहहाततील. तर त्यहाखच्यहा कदटसू खबहाचती, त्यहाखच्यहा तपत्यहाचती, महातरचती
सरवहा करततील असस रहाजहानर पहहावर . कहारण सरवहा करण्यहाच्यहा प्रवकत्ततीचहा तवकहास त्यहाखच्यहामध्यर
हदोत गरलहा कक, त्यहाखचर चदोयर करण्यहाचर कमती हदोईल व तर आपल्यहा चतदवरणर पदततीत सहामहावणर
शक्य हदोईल. त्यहाखतसून प्रथम भ्रष क्षितत्रय व त्यहाखत सदधहारणहा हदोत कदललन क्षितत्रय तयहार हदोत
जहाततील व तर लदोक चदोरती करण्यहाचर बखद करततील. कहाखहहीं वशैश्य (कहारहातगर) हदोततील कहाखहहीं
शरतकरती, वशैश्य (पशदपहालन करणहारर) असर सदधहारत जहाततील. यददहाच्यहा वरळती तर सशैतनकहाचर
कहाम करततील. त्यहाखच्यहाततील बददतीमखतहानहा वरदहाचहा अभ्यहास करण्यहासहाठती उददक करलर जहाईल
हर सगळर रहाजहालहा करहावयहाचर असतर त्यहा महागहारनर त्यहा चचौयर करणहायहार जहातती सदधहारत जहाततील
व आम समहाजहात तवलतीन करतहा यरततील. तर त्यहाखच्यहा तपतरहाखचर शहाद करू लहागततील,
त्यहाखच्यहाकडसू न मदोलहाचती कहाम जसर तवतहरती खदोदणर, रस्तर बनवणर, कहालवर तयहार करणर,
जतमनती सपहाट करणर , तलहाव, सरदोवरख असस पहाण्यहाचर सहाठर करणहारर त्यहाखच्यहाकडसू न रहाजहा
करून घरईल, त्यहाच्यहा बदल्यहात त्यहालहा वरतन दरईल त्यहामदळर तर चदोरती करण्यहाचर बखद करततील.
सदधहारलरलर लदोक व्यहापहायहारनहा वहाटहाडहाचर कहाम करून त्यहाखचर उत्पन्न करू शकततील व त्यहाखचती
चदोरती करण्यहाचती प्रवकत्तती सखपरल असर रहाजहा करतील. तर अन्नदहानहाचहा यज ज्यहालहा पहाक यज
म्हणतहात तदो करततील. त्यहात तर त्यहाखच्यहा सहारख्यहा लदोकहाखनहा जरवण दरततील. अशती कहामख चदोयहार
करणहायहार जमहातहींसहाठती सहाखतगतलती आहरत बह्महानर . मखधत्रती तवचहारतदो इखद्रहालहा, सगळ्यहा वणहारत
वहाईट महाणसर असतहात त्यहाखनहा रहाजहा कसर समजरल व त्यहाखचर तनयखत्रण करतील तर सहाखगहा.
इखद्र सहाखगतदो, जरव्हहाख रहाजहाचर न्यहाय तनयखत्रण सखपदषहात यरतर तरव्हहाख सगळर च वहाईट हदोण्यहाच्यहा
मनलस्थततीत जहातहात. त्यहाखमदळस ककत यदग सखपतर. सगळतीकडर एकच गगोंधळ हदोतदो. प्रथहा, जहातती
व्यवस्थहा असर सगळर जर समहाजहालहा बहाखधसून ठर वतहात तर उरत नहाहतीत. पहापहाचर रहाज्य पसरतर,
त्यहावरळती परचकहाचहा धदोकहा सखभवतदो. त्यहावरळती जर समहाजहात कहाखहहीं पदण्यहाई शहाबसूत असरल तर
सहाधसू लदोक पदढर यरतहात व समहाजहालहा महागर दहाखवसू लहागतहात. ज्यहा समहाजहात पदण्यहाई नसतर
त्यहा समहाजहाचहा नहाश हदोतदो. परचक व अत्यहाचहार अशहा गदोषती त्यहा समहाजहाचर जतीवन अशक्य

करतहात. त्यहात कमजदोर वगर जसर लसयहा, मदलख, वकद जहास्त त्रहासहात जहातहात. म्हणसून पदण्य
करणर हर चहाखगलर असतर. तर समहाजहाततील लदोकहाखचर पदण्य त्यहा समहाजहालहा सहावरण्यहास मदत
करतर. ज्यहा समहाजहात लदोकहाखचती प्रवकत्तती पदण्य कहारक आहर त्यहा समहाजहावर अशती द तःद खहाचती वरळ
कधती यरत नहाहती. त्यहाखच्यहात कदोणती नहा कदोणती बलवहान पदढर यरतदो व बहाह्महाचर कहायर रहाजहा बनसून
करू लहागतदो. तपतरहाखनहा शहाद करणर, तवदहान लदोकहाखचहा आदर करणर, दहान करणर, गदणतीजनहाखचहा
सन्महान करणर असर ज्यहा समहाजहात हदोत असतर तरथर अशती पररलस्थतती उत्पन्न हदोत नहाहती. हहा
तवश्र्विहाचती तनतमर तती करणहायहार बह्महालहा असर अतभप्ररत असतर कक, नरहमती चहाखगलहा रहाजहा रहाज्य
करतील.
तभष्म पदढर यदलधषतीरहालहा सहाखगतहात, एवढर सहाखतगतल्यहावर नहारहायण जर इखद्रहाच्यहा रुपहात आलर
हदोतर मखधत्रतीकडर, त्यहाखच्यहाबरदोबर मरुत हदोतर. प्रहाचतीन कहाळहाखपहाससून असर कतर व्य क्षितत्रयहाखसहाठती
दरवहाखनती सहाखतगतलर आहर. जसर आख धळहा त्यहाचती वहाट शदोधसू शकत नहाहती त्यहाप्रमहाणर रहाजहा
नसलरलहा समहाज बरबहाद हदोत असतदो. तदझ्यहा दशैवहाखनर तदलहा रहाजहाचर कहाम तदलर आहर तरती तर तसू
यदोग्यप्रकहारर करून बह्महाचर आतशवहारद प्रहाप करहावरस हरच तदझ्यहासहाठती शरयस्कर आहर .
शहाखतती पवर भहाग चचौसषहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग पहासषहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, मलहा त्यहा चहार वणहारच्यहा कहामहाबदल आणखतीन महाहतीतती तदम्हती सहाखगहाल तर
बरर हदोईल.
तभष्म सहाखगतहात, महाणसहालहा त्यहाच्यहा सत्बदतदनर त्यहाचर कहाम कहाय तर उपजत जहानहामदळस
जन्मततः जहात असतर. परखत,द तदो चदककीच्यहा प्रररणरनर दतद षत बददती झहालरलहा त्यहाखपहाससून दरसू जहात
असतदो. तदलहासददहा तर सगळर चहाखगलरच ठहाऊक आहर . जदो रहाजहा त्यहाच्यहा लदोभहात, मदोहहात
अडकत नहाहती तदो रहाजहा चहाखगलर कहायर करत असतदो. तसहा रहाजहा एकहादहा तभक्षिसू सहारखहा
असतदो. तदो सगळ्यहात अससूनहती कशहातहती नसतदो. जसहा इखद्र अप्सरहात अससूनहती त्यहाखच्यहामध्यर
नसतदो. गकहस्थहाशमहात असलरल्यहा पदरूषहालहा आत्मसखयम, मनहाचती लस्थरतहा, वरदहाततील
तत्त्वहाखचती जहाण, कहाय यदोग्य व कहाय अयदोग्य तर समजण्यहाचती बददती असस सगळर असहावर लहागतर .
जदो रहाजहा सत्पहात्र दहानख करतदो व यदोग्य इसमहाखचर ऐकतदो तदो तभक्षिसू प्रवकत्ततीचहा समजहावहा. ज्यहानर तर
सहाध्य करलर तर नखतर वहानप्रस्थहाशमती जहाऊ शकतहात. जदो रहाजहा त्यहाच्यहा तपतरहाखनहा तशधहा दरतदो
व इतर शककचती सददहा सन्महानपसूवरकपणर शदरनर पदजहा करतदो तदो सददहा वहानप्रस्थहाशमती
जहाण्यहास यदोग्य असतदो. जदो रहाजहा इतर वहाईट रहाजहाखचहा परहाभव करून त्यहाच्यहा प्रजरलहा सदखती
करतदो तदोसददहा त्यहासहाठती यदोग्य समजलहा जहातदो. लजतक्यहा प्रहाण्यहाखनहा त्यहानर वहाईट शककपहाससून
सखरक्षिण तदलर तततकर पदण्य त्यहालहा लहाभत असतर . त्यहानखतर तदो रहाजहा सखन्यहासहाशमती जहाऊ
शकतदो. तरथर तदो अध्यहात्मतवदहा वरदहाखतसून तशकत रहहातदो त्यहासहाठती तदो इतर ऋषतीमदनती हहाखच्यहा
सहातनध्यहात वनहात रहहातदो. रहाजहा नरहमती बह्मचयर पहालन करणहारहा असहा पहातहजर . जदो रहाजहा
त्यहाच्यहा वहासनहाखत ललप रहहातदो तदो भ्रष क्षितत्रय समजलहा जहातदो. जदो रहाजहा त्यहाचर गदरूनर तदलरलर
मखत्र शहाखतपणर कदोणहालहा समजणहार नहाहती अशहाप्रकहारर जपत असतदो सदशैव तदो चहाखगलहा
गकहस्थहाशमती ठरतदो. जदो रहाजहा चहाखगल्यहाच्यहा सखरक्षिणहासहाठती यदद करतदो व प्रसखगती प्रहाण दरतदो तदो
वहानप्रस्थहाशमती गरलहा असर समजलर जहातर . जदो रहाजहा त्यहाच्यहा सत्तरचहा दरू
द पयदोग करत नहाहती
आतण सगळ्यहा चरहाखचरहाशती आलत्मयतरनर व्यवहहार करतदो तदो सवर आशम करल्यहा सहारखहा
असतदो. जदो रहाजहा दतीनदबद ळ्यहाखबदल आस्थहा बहाळगतदो तदो बह्महालहा अतततप्रय असतदो. त्यहाचहा

गकहस्थहाशम उत्तम झहालहा असर समजलर जहातर . घरहाततील सगळ्यहाखशती जदो न्यहायहानर वहागतदो व
त्यहाखच्यहात कमती जवळचहा, जहास्त जवळचहा असहा भरद करत नहाहती तदो उत्तम गकहस्थहाशमती
समजलर जहातर. जदो गकहस्थहाशमती सन्यहासती व वहानप्रस्थहाशमहींनहा घरती बदोलहावसून त्यहाखचहा सन्महान
करतदो त्यहाचहा गकहस्थहाशम उत्तम झहालहा असस समजलर जहातर. जदो त्यहाचती सगळती कतर व्यर
व्यवलस्थतपणर पहार पहाडतदो त्यहानर त्यहाचर सगळर आशम यदोग्यप्रकहारर करलर असस समजलर जहातर .
जदो रहाजहा न तभतहा त्यहाचती सगळती कतर व्यर पहार पहाडतदो त्यहानर सगळर आशम करलर असस समजलर
जहातर. असर समजतहात कक, गकहस्थहाशम सवहारत शरष असतदो कहारण तदो बह्महाचहा आशम आहर .
सवर प्रहातणमहात्रहाख प्रतती सहारखतीच आस्थहा बहाळगणहारहा बह्महालहा फहार आवडतदो. जदो त्यहाचर तनणर य
सहारहासहार तवचहार करून घरतदो तदो उत्तम गकहस्थहाशमती ठरतदो. चहाखगदलपणहाच्यहा बदरख्यहाखहालती
लपसून कहाम करणहारर पहापमय ककत्य जदो रहाजहा बरदोबर हह डकसून कहाढतदो तदो त्यहाच्यहा
गकहस्थहाशमहात यशस्वती ठरतदो. वहाईटपणहात लपलरलर पदण्य ककत्य जदो ओळखतदो व त्यहाचती दहाद
दरतदो तदो खरहा रहाजहा समजलहा जहातदो. कदोणत्यहाहती ककत्यहाचर वरकरणती लक्षिणहावर न जहातहा जदो
रहाजहा त्यहा ककत्यहामहागतील अखतस्थ उदरश समजसून तर लक्षिहात घरतदो तदो रहाजहा चहाखगलहा समजलहा
जहातदो. वनहात रहाहह न तपस्यहा करणहायहारपरक्षिहा रहाज्य कहारभहार सहाखभहाळसू न प्रजरचती सरवहा करणहारहा
बह्महालहा जहास्त तप्रय असतदो. मती तदलहा सगळती चहाखगलती व वहाईट लक्षिणख त्यहा चहार आशमहाखचती
सहाखतगतलती आहरत. त्यहाततील त्यहाखच्यहा कतर व्यहाचती सददहा महातहतती सहाखतगतलती आहर. ज्यहाप्रमहाणर
महहान रहाजषर्वी त्यहाखचर जतीवन जगत हदोतर प्रहाचतीन कहाळती. त्यहाप्रमहाणर तसू तदझर कतर व्य करून
मदोठहा यदोग्यतरलहा जहा, असस मती तदलहा सहाखगत आहर.
शहाखतती पवर भहाग पहासषहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग सहहासषहावहा
यदलधषतीर बदोलतदो, आपण मलहा सगळर सहाखतगतलर आतहा त्यहाततील महत्वहाचती कतर व्यर कदोणतती तर
सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, रहाज्यहातभषरक हहा रहाजहाच्यहा जतीवनहाततील महत्वहाचहा भहाग असतदो. जर रहाजहा
कमजदोर झहालहा तर चदोर, डहाकसू वहाढतहात. कमजदोरहालहा बलवहान त्रहास दरऊ लहागतदो. लदच्चर
सहाध्यहा लदोकहाखनहा फसवसू लहागतहात. चहाखगदलपणहा कमती हदोतदो. महाणसूसककी रहहात नहाहती. वरदहाच्यहा
तशकवणतीचहा तवसर पडतदो. त्यहा करतहा रहाजहाचती अलधककत नरमणसूक हदोणर आवश्यक असतर.
रहाजहाच्यहा गदणवत्तरवर रहाज्यहाचर सखरक्षिण अवलखबसून असतर . शत्रसू लहाखब रहहातहात. सलहागहार चहाखगलर
कहाम करतहात. रहाज्यहात अरहाजक हदोत नहाहती. अरहाजक हर सगळ्यहात वहाईट असतर
रहाज्यहासहाठती व रहाजहासहाठती. रहाजहा बलवहान असलहा कक, सगळर वचकसून रहहातहात. रहाजहाचर बळ
त्यहाच्यहा सलहागहारहाखच्यहा शहहाणपणहावर, सशैन्यहाच्यहा शचौयहारवर आतण हह शहार वशैश्यहाखच्यहा धन
तमळवण्यहावर अवलखबसून असतर. तर ततीन जर आपहापलती कहामख यदोग्यप्रकहारर करत असततील तर
रहाज्य मजबसूत रहहातर. रहाजहा शसूर असहावहा परखत,द कसूर नसहावहा. त्यहाचहा न्यहायहाचहा चहाबसूक लदोकहाखत
तशस्त व धहाक उत्पन्न करणहारहा असलहा पहातहजर . अशहावरळती सहामहान्य जनहाखनहा एकत्र यरऊन
वहाईट कहाम करणहायहारचर तनदहारलन करहावर लहागतर . त्यहातसून नवतीन रहाजहा जदो चहाखगलर रहाज्य करतील
असहा तयहार हदोतदो. तह प्रककीयहा अनखत कहाळ महानव समहाजहात हदोत असतर. रहाजहात इखद्रहाचर गदण
आहरत कक नहाहतीत तर सहामहान्य जनहानर पहहावयहाचर असतर . त्यहाबदल एकदहा तभष्म मनसूलहा
तवचहारतहात, अशहावरळती कसर रहाज्य करहावयहाचर . मनसू सहाखगतदो कक, तर फहार अवघड आहर,
सहाखगणर सदोपर नहाहती. कहारण मनदष्य कलतीच्यहा आहहारती लवकर जहात असतदो. चहाखगलती महाणसख
वहाईट हदोऊ शकतहात तर थहाखबवण्यहासहाठती तत्त्वतनष लदोक समहाजहात असहावर लहागतहात.
ज्यहाखच्यहातसून नवतीन रहाजहा उत्पन्न हदोत असतदो. पदढर तभष्म सहाखगतहात, लदोक रहाजहालहा सहाखगतहात
कक, तर त्यहाखच्यहा कमहाईततील पहाखचवहा भहाग रहाजहालहा दरततील त्यहामदळर रहाजहा चहाखगलर रहाज्य चहालवसू
शकरल. त्यहाच प्रमहाणर शरतकरती त्यहाखच्यहा तपकहाचहा दहहावहा भहाग रहाजहालहा दरततील व रहाजहाचती
तहाकद वहाढवण्यहास मदत करततील. तसर झहालर कक, रहाजहा सशैन्य सहाखभहाळसू शकरल व रहाज्यहात

वहाईट लदोकहाखनहा आवरू शकरल. सगळर चहाखगलर लदोक एकत्र यरऊन रहाजहाचती मदत करततील
कहारण त्यहात त्यहाखचर भलर हदोणहार असतर . असर झहालर कक तदो रहाजहा शककीमहान हदोईल व रहाज्यहात
अरहाजक यरणहार नहाहती. त्यहाच प्रमहाणर जनतरच्यहा पदण्ण्यहाचहा चवथहा भहाग तती रहाजहालहा दरईल
त्यहामदळर रहाजहाचर पदण्य सदधहाररल. रहाजहा यज करून दरवतहाखनहा प्रसन्न करून त्यहाचती अध्यहालत्मक
शककी वहाढवरल. अशहाररततीनर लदोक मनसूलहा आश्र्विहासन दरतहात. त्यहाप्रमहाणर लदोक मनसूलहा सहाखगतहात
कक, तर त्यहाखचती ठरलरलती कहामख तनत्य तनयमहानर करततील. म्हणसून अरर यदलधषतीरहा, ज्यहा लदोकहाखनहा
चहाखगलहा रहाजहा असहावहा अस वहाटतर तर स्वततः त्यहाखच्यहा कतर व्यहाकडर चहाखगलर लक्षि दरततील. जर
लदोक चहाखगलर वहागत असततील तर त्यहा रहाज्यहाचहा रहाजहा चहाखगलर रहाज्य करू शकतदो. म्हणसून
चहाखगलर सखस्कहार समहाजहात रुजवण्यहाचर कहाम शहहाणर लदोक (बहाह्मण) करततील. चहाखगलहा रहाजहा
नरमल्यहानखतर त्यहाच्यहा आजहाखचर पहालन लदोकहाखनर करहावयहाचर असतर . प्रजहा व रहाजहा एकमरकहाखनहा
पदरक असहावर लहागतहात तरच चहाखगलर रहाज्य बनसू शकतर . त्यहासहाठती रहाजहाचहा खहास दजहार रहाखहावहा
लहागतदो. परखत,द त्यहामदळर रहाजहा महातसून गरलहा नहाहती पहातहजर . हरसददहा तततकरच महत्वहाचर आहर.
असर सगळर यदोग्य मयहारदरत जमलर कक, तदो रहाजहा लदोकहाखनहा सदखती ठर वसू शकतदो. रहाजहा लदोकहाखचहा
महान रहाखतील व लदोक रहाजहाचहा महान रहाखततील असर रहाज्य बलवहान हदोतर .
शहाखतती पवर भहाग सहहासषहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग सद स
द षहावहा
यदलधषतीर पदढर बदोलतदो, "अहदो तपतहामह, मलहा सहाखगहा, बहाह्मण रहाजहालहा महाणसहाततील दरव असस
कहाख बदोलतहात"?
तभष्म सहाखगतहात, हहाकरतहा मती तदलहा एक प्रहाचतीन कथहा सहाखगतदो, त्यहात बकहस्पतती आतण
वहासदमहानस हहाखच्यहाततील सखभहाषण तर समजसून घर . तदो कदोसल दरशहाचहा रहाजहा हदोतहा. खसूप
बदतदमहान हदोतहा, एकहा प्रयदोजनहाच्यहा वरळती तदो ऋषती बकहस्पतहींनहा तवचहारतदो, त्यहात महाणसूसककी,
नमतहा, हहावर तदो कहाखहहीं स्पषतीकरण त्यहाखनहा तवचहारतदो. त्यहात रहाजहानर त्यहाच्यहा प्रजरच्यहा
सदखहासहाठती कहाय करहावर त्यहाबदल तवचहारणहा असतर . वहासदमहानस बदोलतदो, अहदो जहानती, मलहा
सहाखगहा कदोणत्यहा कहारणहाखनर प्रहाणती वहाढतहात व अखररतीस मरतहात तर मलहा समजसून घ्यहावयहाचर
आहर. असर कहाय करलर म्हणजर त्यहालहा अखततम तचरखतन सदख प्रहाप हदोईल. कदोसलच्यहा रहाजहाचहा
तदो प्रश्र्न ऐकल्यहावर बकहस्पतती शहाखतपणर सहाखगतहात, महाणसहाच्यहा सगळ्यहा कतर व्यहाचर मसूळ
रहाजहाच्यहा कतर व्यहात असतर. रहाजहालहा घहाबरुन लदोक इतरहाखशती चहाखगलर वहागतहात. रहाजहाखमदळर
समहाजहात शहाखततहा रहाखलती जहातर. त्यहामदळर समहाजहात सचौहहादर नहाखदत असतर. लदोक त्यहाखच्यहा
वहासनहा कहाबसूत ठर वतहात. जसर ससूयहारमदळस सगळर एकमरकहाखनहा पहाहह शकतहातच तससच रहाजहामदळर
सगळर लदोक एकमरकहाखशती मयहारदरनर वहागत असतहात. फहार थदोडर असर असतहात तर रहाजहा नसलहा
तरती चहाखगलर वहागततील, बहह तरक महाणसर रजदोगदणती व तमदोगदणती असल्यहाखनर तर हदोत असतर . जर
समहाज सगळहा सहालत्त्वक लदोकहाखचहा असरल तर रहाजहा नसलहा तरती चहालतर परखतद, समहाज बहह तरक
रजदोगदणती व जहास्त करून तमदोगदणती असल्यहानर रहाजहा असहावहा सहागतदो. रहाजहाच्यहा तभततीनर
सगळर आपहापल्यहा मयहारदहा रहाखत असतहात. त्यहाखमदळस सहामहान्य जनतहा सदखती रहाहत असतर .
नहाहतीतर अरहाजक सदरू हदोऊ शकतर . जसर गदरहाखच्यहा कळपहालहा रहाखण्यहासहाठती गदरहाखती
आवश्यक असतदो तससच हर आहर. समहाजहात कमजदोर लदोक खसूप असतहात त्यहाखच्यहा
सखरक्षिणहासहाठती रहाजहा महत्वहाचती भसूतमकहा बजहावत असतदो. नहाहती तर बळती तदो कहान तपळती असर
झहालर असतर. पण रहाजहाच्यहा शककीलहा वचकसून तर शककीमहान नतीट वहागत असतहात. रहाजहा
न्यहायहासहाठती मयहारदहा ओलहाखडणहायहारनहा तशक्षिहा करत असतदो. रहाजहाच्यहा ककपरमदळर वशैश्य व शदद्र

त्यहाखचर व्यवसहाय करत असतहात. कदोणती त्यहाखनहा हहात लहावसू शकत नहाहती. कदोण त्यहाच्यहा मदलहाखनहा
हहात लहावत नहाहतीत. कदोण त्यहाखच्यहा सखपत्ततीलहा, बहायकदोलहा हहात लहावण्यहाचर धहाडस करत
नहाहती. कहारण रहाजहाचहा न्यहायहाचहा चहाबसूक त्यहा जनसहामहान्यहाखचर सखरक्षिण करत असतदो. जसर दरव
त्यहाच्यहा भकहाखचर सखरक्षिण करतदो तसर रहाजहा त्यहाच्यहा प्रहामहातणक (भक) जनतरचर सखरक्षिण करत
असतदो. म्हणजर एकहा अथर्वी तदो त्यहा जनतरचहा दरव झहाल्यहासहारखरच असतर . वहाईट महाणसर
रहाजहाच्यहा न्यहायहाच्यहा कठदोर चहाबकहाच्यहा फटक्यहाखनहा घहाबरून सज्जन बनत असतहात.
समहाजहाततील सज्जन लदोक शहाखततहा प्ररमती असतहात त्यहाखनहा त्यहाप्रमहाणर जगणर अशक्य हदोईल.
तपस्यहा करणहारर, तवदहाभ्यहास करणहारर, बह्महाच्यहा शदोधहात असलरलर यतत व सहाधसू त्यहाखच्यहा
तपस्यहा शहाखतपणर करून शकणहार नहाहतीत जर रहाजहाचहा न्यहायहाचती चहाबसूक कहायर रत नसरल. जसर
तपतहा त्यहाच्यहा मदलहाखचर सखरक्षिण करतदो त्यहाप्रमहाणर रहाजहा त्यहाच्यहा प्रहामहातणक जनतरचर सरक्षिण
करत असतदो. वकद, आजहारती, तवकलहाखग, अशक, लसयहा, बददतीहतीन अशहा कमजदोर जनतरच्यहा
सखरक्षिणहाचती जबहाबदहारती रहाजहाच्यहा बळहावर असतर . शदद्रहाखचर, वशैश्यहाखचर सखरक्षिण भ्रष क्षितत्रयहाखपहाससून
करण्यहाचर कहाम रहाजहा करत असतदो. रहाजहा नसरल तर कदोणती त्यहाच्यहा महालमत्तरचर सखरक्षिण करू
शकणहार नहाहती. असदरतक्षिततहा व त्यहातसून अरहाजक सगळतीकडर पसरतर. सवर नष हदोतर. खहाजगती
जतीवन शक्य हदोणहार नहाहती. तर सगळर रहाजहामदळर शक्य हदोत असतर. कदोणती यज करू शकणहार
नहाहती. कदोणती दहानख करू शकणहार नहाहती. वरदहाचहा अभ्यहास करणर अशक्य हदोईल. धमर रहहाणहार
नहाहती. प्रत्यरक मनदष्य स्वतहाचर सखरक्षिण करू शकत नहाहती. समहाजहाचती सखस्ककतती, ररतरतीवहाज,
धमर सगळर रहाजहाच्यहा सखरक्षिणहामदळर शक्य हदोत असतहात. तर सगळर अशक्य हदोईल. सगळर
लदोक चदोर हदोण्यहात शहहाणपण महानसून त्यहा प्रमहाणर वहागसू लहागततील. तनतती तनयम रहहाणहार
नहाहतीत. अन्यहायहाचर रहाज्य पसररल, कलती महातसून सगळतीकडर थशैमहान घहालत सदटरल . अशहा
रहाज्यहातसून सगळर तनघसून जहाण्यहाच्यहा तयहारतीत असततील. वणर सखकर हदोऊन वणर व्यवस्थहा
सखपदषहात यरईल. कदोणतीहती त्यहाखचहा उददोग व्यवलस्थतपणर करू शकणहार नहाहती. सगळर स्वतहाचर व
त्यहाच्यहा आपहाखचर सखरक्षिण करू शकत नसतहात त्यहाखनहा रहाजहा आवश्यक असतदो. समहाजहात
चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी, भसूतदयहा हहा उत्तम गदणहाच्यहा तवकहासहासहाठती रहाजहा आवश्यक असतदो.
मदोक्षि प्रहाप करण्यहासहाठती तपस्यहा करणहारर तपस्यहा करू शकणहार नहाहतीत जर रहाजहा नसरल तर.
महाणसर एकमरकहाखनहा ठहार महारण्यहात आपलहा वरळ घहालवत असततील कहारण स्वतहाचर सखरक्षिण

करहावर म्हणजर दस
द यहारचती बळती घ्यहावयहाचहा असहा तनयम हदोईल. समहाजहाततील गदणतीजन बहह धहा
कमजदोर असतहात तर नष हदोततील, समहाज गदणहतीन हदोईल. चहाखगल्यहा रहाजहाच्यहा छत्रछहायरखहालती
सगळर सदखहानर रहाहह शकतहात. म्हणसून रहाजहा समहाजहाचहा मदोठहा तहस्सहा समजलहा जहातदो. त्यहाच
कहारणहानर रहाजहाचर अलधकहार व सत्तहा सज्जन समहाजहासहाठती आवश्यक असतर . चहाखगलहा रहाजहा
शहहाण्यहा लदोकहाखनहा त्यहाखचर अलधकहार व कहायर आखसून दरतदो व त्यहामदळर मसूखर लदोक त्यहाखच्यहा
आगहाऊतगरतीनर समहाजहाचर नदकसहान करू शकत नहाहतीत. दगद र दणती लदोक धसूतर असतहात तर
समजतहात कक रहाजहा जहागकत आहर तरव्हहाख आपण गडबड करून चहालणहार नहाहती. त्यहाखमदळर
समहाजहात शहाखततहा रहहातर. दगद र दणती बददतीमखत त्यहाखच्यहा कहारवहायहा करण्यहास धजत नहाहतीत कहारण
रहाजहाचर सद्गदणती बददतीमखत त्यहाखनहा शह दरण्यहासहाठती सज्ज असतहात. अशहा मदळर सहामहान्यपणर
रहाजहा सगळ्यहाखनहा आवश्यक असतदो. रहाजहा सज्जन, सद्गदणती, चतसूर, दरसू दृषती असलरलहा
असहावहा लहागतदो. तसहा रहाजहा कलतीच्यहा सगळ्यहा हहालचहालती ओळखसून त्यहाखचहा बखददोबस्त करत
असतदो. प्रजरलहा कहाळजती करहावती लहागत नहाहती. चहाखगलहा रहाजहा दज
द र नहाखचर तनयखत्रण व सज्जनहाखचर
सखरक्षिण करून त्यहाच्यहा रहाज्यहालहा तहाकदवहान करत असतदो. अशहा पररलस्थततीत जर दगद र दणती
लदोक रहाजहालहा आव्हहान दरतहात त्यहाखनहा रहाजहा नष करत असतदो व सगळतीकडर शहाखततहा
प्रस्थहातपत करत असतदो. रहाजहालहा तवतवध रुप असहावती लहागतहात. तती अशती अगती, वशैशहावण,
यम, आतदत्य, मकत्यसू आहरत. रहाजहालहा फसवणहायहारलहा तदो अगती बनसून जहाळसू न टहाकतदो, त्यहाच्यहा
हररहाखकडसू न महाहतीतती तमळहाल्यहावर तदो यदोग्य बखददोबस्त करतदो त्यहाच्यहा लदोकहाखच्यहा सखरक्षिणहासहाठती
तरव्हहाख तदो आतदत्य असतदो, दज
द र नहानहा तशक्षिहा करून तदो यम बनतदो, चहाखगल्यहा गदणती लदोकहाखचर तदो
कचौतदक करतदो तरव्हहाख तदो वशैशहावण (कदबरर) असतदो. जर सदधहारणर शक्य नहाहती त्यहाखनहा तदो महारून
टहाकतदो त्यहावरळती तदो पदन्हहा मकत्यसू झहालरलहा असतदो. तर पहाखच दरव जर यरथर तदलर आहरत तर
महानवहाचती सकषती चहालवण्यहासहाठती आवश्यक समजलर आहरत . त्यहाखनहा लदोकपहाल दरवतहा म्हणसून
सहाखतगतलर आहरत. त्यहा सगळ्यहा चहाखगल्यहा रहाजहात असहाव्यहा लहागतहात व यदोग्य समई त्यहा
त्यहाखचती रुपख रहाजहा मधसून दहाखवत असतहात. ज्यहा रहाजहाखत तर आहरत तदो रहाजहा चहाखगलहा रहाजहा
समजलहा जहातदो. चहाखगल्यहा रहाजहालहा सगळ्यहाखनती सहकहायर करहावर असर सखकरत आहरत. तशहा
रहाजहाच्यहा सखपत्ततीत कदोणहालहाहती हक्क नसतदो. आपलर रहाज्य समकद व्हहावर असर वहाटणहारर सगळर
लदोक चहाखगल्यहा रहाजहालहा नरहमती मदत करतहात कहारण, त्यहात त्यहाखचहा स्वहाथर असतदो. चहाखगलहा

रहाजहा त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील सगळ्यहा शहहाण्यहा, गदणती लदोकहाखचहा सत्कहार करतदो. त्यहाखनहा त्यहाखचर
महानहाचर स्थहान न महागतहा दरतदो त्यहा महागहारनर रहाजहा त्यहा तवदहान लदोकहाच्यहा गदणहाचहा त्यहाच्यहा
कहामहात उपयदोग करत असतदो. चहाखगलहा रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरचती सरवहा करून जर पदण्य तमळवतदो
त्यहामदळर तदो कहायम स्वगहारत जहातदो व इखद्रहा बरदोबर रहहातदो.
कदोसलचहा रहाजहा वहासदमहानस बकहस्पतती कडसू न चहाखगल्यहा रहाजहाबदलचर तनरुपण ऐकल्यहावर
त्यहाप्रमहाणर रहाज्य करून स्वगहारत जहातदो.
शहाखतती पवर भहाग सदस
सू षहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग अडसू सषहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, "रहाजहा शत्रसूखपहाससून त्यहाच्यहा रहाज्यहाचर सखरक्षिण कसर करतदो. त्यहालहा त्यहा
कहामहात गदपहरर कसर मदत करतहात. रहाजहानर चहार वणहारच्यहा लदोकहाखचहा तवश्र्विहास कसहा
तमळवहावयहाचहा असतदो. तदो त्यहाच्यहा नदोकरहाखचहा तवश्र्विहास कसहा तमळवतदो? तदो त्यहाच्यहा
स्वतहाच्यहा पररवहारहाचर मन कसर लजखकतदो? मलहा तर सगळर सहाखगहा".
तभष्म सहाखगसू लहागतहात, मती जर सहाखगत आहर तर नतीट ऐक. रहाजहाच्यहा तवतवध कहामहाखचती महातहतती
सहाखगत आहर. रहाजहानर प्रथम स्वतहाचर वहासनहाखचर तनयखत्रण करहावयहाचर असतर. त्यहानखतर तदो
इतरहाखनहा वळण लहावण्यहासहाठती यदोग्य हदोईल. तदो त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील दज
द र नहाखचर तनयखत्रण
करतील, त्यहानखतर तदो बहाहररतील शत्रसूखचर तनयखत्रण कररल. रहाज्यहाततील दज
द र नहाखच्यहा तनयत्रणहासहाठती
तदो उत्तम प्रतशतक्षित तशपहाई दल तयहार कररल जर रहाज्यहाततील वहाईट लदोकहाखवर चहाखगलर लक्षि
दरततील व त्यहाखच्यहा सगळ्यहा हहालचहालहींचर तनयखत्रण करततील. ज्यहामदळर रहाज्यहाततील शहाखततहा प्ररमती
जनतहा सदखहानर रहाहह शकरल. त्यहासहाठती नरमलरलर तशपहाई तशहा लदोकहाखच्यहा वस्त्यहाखवर लक्षि
ठर वततील. रहाज्यहाततील पहापती लदोकहाखवर लक्षि ठर वण्यहासहाठती तदो गदप हरर तयहार कररल जर कदोणहालहा
समजणहार नहाहती अशहा प्रकहारर त्यहा दज
द र नहाखच्यहा हहालचहालहींवर लक्षि ठर वसून त्यहाखचर तनयखत्रण
करततील. त्यहा करतहा नरमलरलर लदोक चहाखगलर हह शहार असततील. आख धळ्यहाचती, बतहरर असल्यहाचती
सगोंग घरऊन तर कधती तभकहारती म्हणसून तर कधती बशैरहागती म्हणसून तर समहाजहात वहावरत असततील.
तर सगळर हरर फहार चतसूर असलर पहातहजरत व त्यहाखचर रहाजहावर प्ररम असलर पहातहजर . रहाजहा त्यहाखनहा
चहाखगलर वहागवरल व त्यहाखचहा तवश्र्विहास प्रहाप कररल . असर हरर तदो त्यहाच्यहा सगळ्यहा गहाखवहात, प्रहाखतहाखत
नरमसून दज
द र नहाखवर लक्षि ठर वरल. त्यहामदळर त्यहाखनहा पकडणर व तशक्षिहा करणर शक्य हदोईल. असर हरर
सहावर जतनक तठकहाणती असततील व तर लदोकहाखत कहाय बदोलचहाल हदोत आहर तर समजसून त्यहाचती
इत्तखभसूत महातहतती रहाजहालहा दरततील. तर स्थहातनक व परदरशती अशहा सगळ्यहा लदोकहाखवर लक्षि
दरततील. परखत,द कदोणहालहा तर हरर आहरत हर महात्र समजणहार नहाहती हहाचती दक्षितहा तर घरततील. तर हरर
असर नरमलर जहाततील कक, तर एकमरकहाखनहासददहा ओळखत नसततील. तर फक रहाजहाकडर त्यहाखचती
महातहतती पदोहदोचवततील. रहाजहा त्यहाच्यहा चलहाख दत
सू हाखच्यहा मदततीनर बहाहररतील रहाजहाखचर त्यहाच्यहा

रहाज्यहात टरहहाळणती करण्यहासहाठती आलरल्यहा हररहाखनहा हह डकसून कहाढण्यहाचर कहाम सददहा करततील.
ज्यहा रहाजहाचर हरर खहातर चहाखगलर तदो रहाजहा नरहमती यशस्वती ठरतदो. खडहा सशैन्यहापरक्षिहा बयहारच वरळहा
हर हरर जहास्त मदोलहाचर कहाम करत असतहात. म्हणसून त्यहाखचर महत्व जदो रहाजहा ओळखतदो तदो
शहहाणहा रहाजहा समजलहा जहातदो. त्यहा कहामहात वशैश्य, शदद्र असर सगळर लदोक रहाजहा वहापरत
असतदो. रहाजहाचर हरर दस
द यहार रहाज्यहात सददहा असततील व तर त्यहा रहाज्यहाच्यहा पररलस्थततीबहाबत
महाहतीतती रहाजहालहा पदरवत असततील.
रहाजहा त्यहाच्यहा परक्षिहा शककीमहान असलरल्यहा इतर रहाजहाखशती तमत्र सखबखध प्रस्थहातपत कररल .
त्यहासहाठती रदोटतीबरटती असर नहातर सखबखधती धदोरण तदो अखतगकहाररल. त्यहाच वरळती तदो त्यहाचती तहाकद
वहाढवण्यहासहाठती प्रयत्न करत असरल. रहाजहा शरजहारतील रहाज्यहात स्वतहाच्यहा चहाखगल्यहा
कहारभहारहाचती जहातहरहात अशती कररल कक, त्यहा दरशहाखच्यहा जनतरलहा त्यहाच्यहा बदल प्ररम वहाटसू
लहागरल. त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील दज
द र नहाखचर कहाय वळण आहर तर पहाहह न त्यहाखचर वळण जर रहाज्यहाच्यहा
भल्यहाचर नहाहती असर तदसलर तर तदो रहाजहा त्यहा दज
द र नहाखचहा नहाश करतील. हहा गदोषती अगदती गदपपणर
करल्यहा जहाततील. ज्यहाखच्यहापहाससून धदोकहा नहाहती व फहायदहासददहा नहाहती अशहाखकडर रहाजहा फहार लक्षि
दरणहार नहाहती. प्रथम शरजहारतील रहाज्यहाततील प्रजरचर मन लजखकल्यहावर रहाजहा त्यहा रहाज्यहावर
आकमण करून तर रहाज्य कहातबज करण्यहाच्यहा यदोजनहा आखरल . ज्यहा रहाज्यहावर आकमण
करहावयहाचर त्यहा रहाज्यहाततील महत्वहाचर रहाजकतर तदो रहाजहा खदबतीनर महारून टहाककील ज्यहामदळर त्यहा
रहाज्यहाचती तहाकद कमती हदोईल. त्यहाकरतहा तदो रहाजहा षडयखत्रहाखचहा, कहारस्थहानहाखचहा उपयदोग
करणहार. स्वतहाच्यहा रहाज्यहाचर तवशरष करून त्यहाच्यहा रहाजधहानतीचर सखरक्षिण पक्कर करल्यहानखतरच
तदो रहाजहा परककीय रहाज्यहावर चहालसून जहाईल. इतर रहाजहानहा समजणहार नहाहती अशहाप्रकहारर तदो
त्यहाच्यहा कहारवहायहा करणहार. रहाजहा दस
द यहार रहाजहाचहा महाखडलतीक म्हणसून जहास्त कहाळ रहहाणहार
नहाहती. कहारण त्यहामदळस त्यहाचती तहाकद कमती हदोत असतर. त्यहाच्यहा परक्षिहा प्रबळ असलरल्यहा
रहाज्यहात दफ
द ळती महाजवसून तदो तर रहाज्य कमजदोर करून मग त्यहावर चहाल करून जहाईल. रहाजहा
त्यहाच्यहा शसबळहाखत सदधहारणहा करण्यहाचहा सहातत्यहानर प्रयत्न करत असरल . एकहादहा प्रदरश
लजखकण्यहामदळर त्यहालहा कहाय फहायदहा हदोणहार त्यहाचहा तदो रहाजहा चहाखगलहा अभ्यहास कररल . जर
त्यहालहा समजलर कक, तदो प्रदरश घरण्यहात कहाखहहींच फहायदहा नहाहती तर रहाजहा तदो प्रदरश
लजखकण्यहासहाठती प्रयत्न करणहार नहाहती. दस
द यहार रहाज्यहाततील गदणतीजनहानहा त्यहाच्यहा रहाज्यहात तदो

बदोलहावरल व त्यहाखनहा स्थतीर कररल ज्यहामदळर त्यहाच्यहा रहाज्यहाचती गदणवत्तहा सदधहाररल . यददहापरक्षिहा
इतर महागहारनर तदो त्यहाच्यहा रहाज्यहाच्यहा सतीमहा वहाढवरल त्यहासहाठती तदो ततीन प्रकहारच्यहा महागहारचहा
वहापर करणहार, त्यहात समझचौतहा, दहान करणर अथवहा घरणर आतण भरदतनतती असर तर असततील.
तशहानर तमळणहारर रहाज्य त्यहालहा जहास्त फहायदहाचर असतर . कहारण, त्यहात मनदष्यहहातन हदोत नहाहती
व त्यहाचहा खचर सददहा फहार नसतदो. रहाजहा भ्रष शहासककीय अलधकहायहारचर धन कहाढसू न त्यहाखनहा
शहासन करतील, त्यहातशवहाय त्यहाखनहा रहाज्यहा बहाहरर घहालवसूनसददहा तदो तर सहाध्य करू शकतदो.
रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरकडर असर पहातहल जसर एक चहाखगलहा तपतहा त्यहाच्यहा पहाल्यहाखकडर पहहातदो.
परककीय शत्रसूखपरक्षिहा रहाज्यहाततील दज
द र न रहाजहालहा जहास्त धदोकहादहायक असतहात म्हणसून त्यहाखच्यहा
सगळ्यहा हहालचहालहींवर रहाजहा बहारतीक नजर ठर वसून असरल त्यहाच्यहा गदप दत
सू हाखच्यहा सहहाय्यहानर .
रहाज्यहाबहाहररच्यहा जगहात कहाय हदोत आहर त्यहावर रहाजहा त्यहाच्यहा वशैश्य आतण प्रवहासती तससच हरर
हहाखच्यहा मदततीनर सगळती महातहतती कहाढत असरल . परदरशहाखत व्यहापहारहासहाठती जहाणहारर त्यहाचर वशैश्य
त्यहालहा तती महातहतती सहाखगत असततील. परदरशहाखतसून यरणहारर व्यहापहारती रहाजहा भरटरल व त्यहाखच्यहा
कडसू न त्यहाखच्यहा दरशहाचती महातहतती कहाढतील. दरशहाचती सखपत्तती त्यहाततील खतनजख, क्षिहार, ककषती
उत्पन्न, कलहाकदसर, तखत्रतवजहातनक शदोध आतण बददती अशहा पहाखच गदोषतीत असतर. त्यहासहाठती
रहाजहा त्यहा सगळ्यहाखचहा चहाखगलहा तवकहास कसहा हदोईल त्यहावर लक्षि दरईल. त्यहाचर व्यवस्थहापन
चहाखगलर ठर वण्यहासहाठती उत्तम बददती असलरलर तवदहान लदोक तदो नरमरल . त्यहाच्यहा
व्यवस्थहापनहासहाठती रहाजहा यदोग्य तनयम अमलहात आणरल. न्यहाय व्यवस्थहा चहाखगलती चदोख
असलती पहातहजर त्यहासहाठती रहाजहा तवदहान लदोकहाखनहा न्यहायहाधतीश म्हणसून नरमरल. न्यहाय व्यवस्थहा
तबघडवणहारर भ्रष बददती असलरलर चतसूर लदोक असतहात त्यहाखच्यहा सगळ्यहा कहारवहायहाखवर रहाजहा
चहाखगलर लक्षि ठर वसून तर त्यहाखच्यहा चतसूरहाईनर न्यहाय व्यवस्थहा भ्रष करण्यहाचर कहाम कसर करत
आहरत तकखवहा कसर, तर त्यहाचर बददतीमहान कहारभहारती चहाखगलर लक्षि दरऊन पहाहततील. वरळप्रसखगती
त्यहाखचहा नहायनहाट करून रहाजहा सदव्यवस्थहा प्रस्थहातपत करतील. रहाजहा स्वततः चहाखगलहा बददतीमहान
असलहा पहातहजर. तदो वरद, उपतनषद अभ्यहासलरलहा असलहा पहातहजर. तदो बह्मचहारती असलहा
पहातहजर. तपस्यहा आतण दहानधमर

करणहारहा असलहा पहातहजर . जदो रहाजहा त्यहाच्यहा

रहाज्यकहारभहारहात चहाखगलर लक्षि दरत नहाहती तदो रसहातळहालहा जहातदो.

कदोणती प्रबळ रहाजहा त्यहाच्यहावर चहाल करून आलहा तर रहाजहालहा तर आव्हहान स्वतीकहारहावर
लहागतर. त्यहाकरतहा सहाम, दखड आतण भरद तनतती त्यहालहा वहापरहावयहाचती असतर . चहाखगल्यहा
रहाजहालहा त्यहाच्यहावर यरणहायहार आकमणहाचती महातहतती त्यहाच्यहा हररहाखकडसू न आधती तमळणर आवश्यक
असतर तततकर त्यहाचर हररखहातर सक्षिम असलर पहातहजर . रहाजहा त्यहाच्यहा ददोस्त रहाषडहाखनहा एकत्र
घरऊन त्यहाच्यहा परतकय धदोरणहाखचर व्यवस्थहापन करणहारहा असरल . प्रजरच्यहा सखरक्षिणहासहाठती रहाजहा
त्यहाखचर व्यवस्थहापन असर करत असरल कक, जर आकमण झहालर तर जनतहा महारलती जहाणहार
नहाहती. त्यहाखचर तदो व्यवस्थहापन प्रसखगती वनहात करून त्यहाखनहा सखरक्षिण दरईल. रहाज्यहाततील गहाखव,
खरडती रस्त्यहाच्यहा दत
द फहार वसवलरलती असततील. त्यहामदळस त्यहाखचहा सखपकर करणर सदोपर असरल.
रहाजहाचर सगळर धन व धहान्य त्यहाच्यहा चहाखगलहा बखददोबस्त असलरल्यहा तकल्ल्यहात, गढहींमध्यर
अशहा सदरतक्षित तठकहाणती करतील. शत्रसूच्यहा हहातती धहान्यहाचर सहाठर न जहावर म्हणसून रहाजहा प्रसखगती तर
जहाळसू न टहाककील. ज्यहाखमदळर शत्रसूलहा तर तमळणहार नहाहतीत. नदहावरतील पदल तदो तदोडसू न टहाकरल
त्यहाखमदळर शत्रसू त्यहाच्यहा रहाज्यहात यरऊ शकणहार नहाहती. शत्रसूचर आकमण जदोरदहार असरल तर
रहाजहा प्रसखगती सगळ्यहा पहाण्यहाचर सहाठर फदोडसू न टहाककील ज्यहामदलर शत्रसूलहा पहाणती तमळणहार नहाहती.
रहाजककीय धदोरणहाचहा भहाग म्हणसून रहाजहा त्यहाच्यहा शत्रसूच्यहा शत्रसूशती ददोस्तती करतील. त्यहामदळर
त्यहाचती तहाकद जहास्त हदोईल. प्रसखगती शत्रसूच्यहा वहाटरवर असलरल्यहा तळती, तवहतीरती हहाखच्यहात तवष
घहालसून तर जहरती करून त्यहादहारहा शत्रसूचहा नहाश करण्यहाचर धदोरण रहाजहा वहापररल . शत्रसूलहा इखधन
तमळसू नयर म्हणसून तदो वहाटरततील सगळती झहाड छहाटसू न टहाककील फक चशैत्य वकक्षि (औदब
ख द र) तदो
कहाखपणहार नहाहती. त्यहाच्यहा तकल्ल्यहाचती तडबखदती तदो उख च करून त्यहावरून चढसू न यरणर अशक्य
करतील. तकल्ल्यहाभदोवतती असलरल्यहा चरहाततील पहाण्यहात तदो सदसरती, मगरती असर तहखसक
जलहाचर सदोडरल त्यहामदळर शत्रसू त्यहातसून तकल्ल्यहाकडर जहाऊ शकणहार नहाहती. तकल्ल्यहाच्यहा
तटहाखवर शतघ्नती आतण तशहा मदोठहा प्रमहाणहाखत महारहा करणहायहार शसहाखचती व्यवस्थहा असरल .
तकल्ल्यहात धहान्यहाचहा, शसहाखचहा व पहाण्यहाचहा सहाठहा पदरस
र हा करलरलहा असलहा पहातहजर . रहाज्यहाततील
सगळती घर जती गवतहाखचती, लहाकडहाखचती आहरत त्यहाखनहा महाततीचहा थर असलहा पहातहजर असर तनयम
कररल ज्यहामदळर तती सहजपणर जळणहार नहाहतीत. गवतहाखचर, लहाकडहाचर सहाठर एकहा जहागती न ठर वतहा
तर तदो तवभहागसून असर ठर वरल कक, त्यहानहा आग लहावणर सदोपर नसरल. त्यहा सहाठहाखवर पहाणती तशखपसून
तर तभजलरलर रहहाततील असर करलर जहाईल. त्यहा कहाळहात रहाज्यहाततील तभकहारती, तहजडर, तवदषसू क

रहाज्यहाबहाहरर कहाढलर जहाततील. रहाज्यहाततील ततीथर क्षिरत्रर, बहाजहारहाच्यहा जहागहा, करमणसूककीचती तठकहाणर
अशहा जहागती त्यहाचर हरर असततील व तर रहाजहालहा शत्रसूचती महातहतती सहाखगत असततील.
रहाजहा त्यहाच्यहा रहाज्यहात गहाखव जदोडण्यहासहाठती रुखद हमरस्तर बहाखधसून कहाढतील तर दगडहाचर असततील
ज्यहाखमदळर त्यहाखचती उपयदकतहा बरहाच कहाळ असरल. रस्त्यहाच्यहा दत
द फहार अखतरहा अखतरहावर
प्रवहाशहाखनहा तवशहाखतती घरतहा यहावती म्हणसून तवशती (हलॉटरल) उघडण्यहाचती परवहानगती तदो दरईल,
त्यहाच प्रमहाणर खहाण्यहाचती व तपण्यहाचती व्यवस्थहा करण्यहासहाठती शसूद्रहाखनहा व वशैश्यहाखनहा उत्तरजन
दरईल. रहाज्यहात शसर तनमहारण करणहारर तशकलगहार व सदत लदोक तदो आणसून त्यहाखचर बस्थहान
उत्तम करतील ज्यहाखमदळर त्यहाचर शसहागहार सखपन्न असरल. सशैतनकहाखनहा प्रतशक्षिण दरण्यहासहाठती
गदरूकसूल तदो उघडरल. त्यहातसून रहाज्यहात शसूरवतीरहाखचती परखपरहा सदरू हदोईल. घदोडर, हत्तती, बशैल
हहाखचती चहाखगलती पशैदहास करण्यहाचर कहाम तदो पशसूवशैदहाखकडसू न करून घरईल. शरतती कहामहाचती अवजहारख
तयहार करणहारर कहारखहानर तदो सदरू करतील. त्यहातशवहाय इतर अनरक उपयदक वस्तसूखचर उत्पहादन
तदो करण्यहासहाठहा कहारहातगरहाखनहा उत्तरजन दरईल. लदोकहाखच्यहा करमणसूककीच्यहा जहागहा तदो तयहार
करतील त्यहातसून लदोक त्यहाखचहा तवशहाम करू शकततील. लढण्यहासहाठती आवश्यक असलरल्यहा
सगळ्यहा सहामदगती त्यहाच्यहाच रहाज्यहात पशैदहा करण्यहाचहा त्यहाचहा आगह असलहा पहातहजर . तवतवध
प्रकहारचती तवष तदो तयहार करण्यहाचर उददोग सदरू करतील कहारण तर शत्रसूचहा नहाश करण्यहासहाठती
जहास्त सदोपर महागर असतहात. शत्रसू रहाज्यहात शहाखततरच्यहा कहाळहात त्यहा शत्रसूचर बलवहान बददतीमखत
तवष प्रयदोगहाखनर तदो महारून टहाककील. बददती हती सवहारत प्रभहावती शककी असतर ज्यहा रहाजहाकडर चहाखगलर
बददतीमखत आहरत तर रहाज्य यशस्वती हदोत असतर . म्हणसून सवर दरशहाखतसून रहाजहा चहाखगलर बददतीमखत
बदोलहावसून त्यहाखचर रहहाण्यहाचती व्यवस्थहा तदो करतील.
रहाज्यहाच्यहा आरदोग्यहासहाठती तदो उत्तम वशैदहाखनहा त्यहाच्यहा रहाज्यहात आशय दरऊन त्यहाखचर स्वहागत
कररल. चहाखगल्यहा वशैदककी तशकवणहायहार गदरूकसूलहाखचती व्यवस्थहा करतील. तवतवध उपयदोगती औषधती
रहाज्यहात तयहार करण्यहाचती व्यवस्थहा तदो करतील. रहाज्यहात त्यहासहाठती औषधती वनस्पततीच्यहा
उपवनहाखचती तदो तनतमर तती करतील.
रहाजहालहा व त्यहाच्यहा सत्तरलहा धदोकहा असलरलर लदोक तदो महारतीन टहाककील. रहाजहालहा त्यहाच्यहा
कहामहात मदत करणहारर लदोक तदो उत्तरदन दरऊन सहाखभहाळर ल . त्यहाखनहा दहानख करून त्यहाखचर कचौतदक
करतील. रहाजहाच्यहा वशैयतकक शत्रसूलहा त्यहाच्यहा रहाज्यहाचहा शत्रसू महानलर जहातर व म्हणसून त्यहाखचहा नहाश

करण्यहानर रहाजहालहा पहाप लहागत नहाहती. रहाजहाचती खरती तहाकद त्यहाचर पदण्य असतर. म्हणसून रहाजहा
पदण्य कमर करण्यहात भर दरईल. पदण्य, तहत आतण सदख हर रहाजहा स्वतहासहाठती व त्यहाच्यहा
प्रजरसहाठती तमळवत असलहा पहातहजर . असहा रहाजहा सवहारनती तप्रय हदोतदो. रहाजहाचती ख्यहातत सवर दरसू
पसरण्यहानर त्यहाचती तहाकद वहाढत असतर व त्यहाचवरळती त्यहाच्यहा शत्रसूखचती सखख्यहासददहा वहाढत
असतर. त्यहा रहाजहाच्यहा रहाज्यहात सगळर चहाखगलर आतण वहाईट लदोक यरऊ इलच्छत असतहात.
म्हणसून कदोण त्यहाच्यहा रहाज्यहात स्थहाईक हदोण्यहासहाठती यरत आहर त्यहावर रहाजहाचर हरर लक्षि
ठर वततील. वहाईट लदोकहाखनहा रहाजहा स्थहाईक हदोऊ दरणहार नहाहती. ज्यहा रहाजहाततील प्रजहा सदखती
असतर तदो रहाजहा इखद्र समजहावहा असर अखतगरसहाचहा मदलगहा बकहस्पतती सहाखगतदो.
यदलधषतीर तवचहारतदो, "मलहा सहाखगहा न्यहायहासहाठती जर चहाबसूक वहापरलर जहातहात त्यहाबदल कहाय
शहासहात सहाखतगतलर आहर. त्यहाच्यहा उपयदोगहाचर रहाजहालहा कदोणतर फहायदर असतहात व जनतरलहा
कदोणतर असतहात"?
तभष्म सहाखगतहात, त्यहा चहाबकहाचर मदोठर कहायर असतर, कहारण त्यहाच्यहा धहाकहामदळर सगळर
आपहापलती कहाम व्यवलस्थतपणर करत असतहात. समहाजहालहा तशस्त लहागतर. सदरूवहाततीलहा
तशस्त आणण्यहात थदोडहा त्रहास हदोतदो परखतद, यथहावकहाश लदोकहाखनहा त्यहाखच्यहा कतर व्यहाचती जहाणतीव
हदोतर व मग तर त्यहा चहाबकहाच्यहा तभततीनर नहाहती तर त्यहाखच्यहा जहाणतीवरनर त्यहाखचती कहाम मदोठहा
प्रहामहातणकपणर करू लहागतहात. कहारण तसर करल्यहानर त्यहाखचहा फहायदहा हदोत आहर तर त्यहा
जनतरलहा समजसू लहागतर. लदोकहाखनहा सखरक्षिण तमळतर त्यहा चहाबकहाखमदळर, त्यहामदळर त्यहानहा तदो चहाबसूक
चहाखगलहा वहाटसू लहागतदो कहारण तदो रहाजहाचहा न्यहायहाचहा चहाबसूक फक चसूकहा करणहायहारनहा बहाधत
असतदो. जरव्हहाख तदो न्यहायहाचहा चहाबसूक त्यहाचर कहाम करत असतदो त्यहावरळती ककतयदग अवतरतर
असर समजलर जहातर. जरव्हहाख तदो कहाम करत नसतदो तरव्हहाख कलतीयदग अवतरतर, म्हणसून हती यदगख
रहाजहाच्यहा कहाम करण्यहाच्यहा क्षिमतरनदसहार अवतरत असतहात हर लक्षिहात अससू दर . एकहाच वरळती
एकहा रहाज्यहात ककतयदग असतहाखनहा दस
द यहार रहाज्यहात जरथर तदो चहाबसूक कहाम करत नहाहती तरथर
कलतीयदगहाचहा अनदभव यरत असतदो. म्हणसून अरर यदलधषतीरहा, कदोणतर यदग तदझ्यहा रहाज्यहात असहावर
तर तसू ठरवत असतदोस, हर लक्षिहात घर. चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी व भसूतदयहा हती ककतयदगहाचती लक्षिण
महानलती गरलती आहरत. त्यहाखचहा अभहाव म्हणजर कलतीयदग असर समजलर जहातर. पहापशककी हहा ततीन
गदोषहींचहा गशैरफहायदहा घरण्यहाचहा प्रयत्न करत असतहात. त्यहाखनहा आवरण्यहासहाठती तदो न्यहायहाचहा

चहाबसूक असतदो. त्यहामदळर पदण्य वहाढत जहातर आतण सवर कडर सदख शहाखतती नहाखद सू लहागतर. हहा त्यहा
चहाबकहाचहा प्रभहाव असतदो. जसहा त्यहा चहाबकहाचहा प्रभहाव कमती हदोतदो त्ररतहायदगहाचहा अनदभव यरऊ
लहागतदो. आणखतीन कमती झहालहा ककी दहापहार यदग अवतरतर. जरव्हहाख चहाबसूक कमजदोर हदोतदो तरव्हहा
पहापशककी जदोरहात यरतहात आतण कलतीयदग अवतरतर. तदझ्यहा रहाज्यहात कदोणतर यदग असहावर असर
वहाटतर तर तसू तदो चहाबसूक कसहा वहापरत आहरत त्यहावर अवलखबसून असतर . कलतीयदग हात शदद्र
तभकहारती बनतहात, बहाह्मण व्यहापहारती हदोतहात, क्षितत्रय चदोर हदोतहात, वशै श् य बहाह्मणहाचर सगोंग
घर ऊ न सगळ्यहाखन हा

फसवत असतहात. अशहाररततीनर चहार वणर भ्रष हदोतहात. वरदहाचहा अथर

खदोटहा सहाखतगतलहा जहातदो व त्यहानर लदोकहाखनहा तर खदोटर बहाह्मण (वशैश्य) समहाजहालहा फसवत
रहहातहात. तर कलतीयदगहात हदोतर. रहाजहा त्यहाचर कहाम न करतहा प्रजरचती लदट करू लहागतदो. कहारण
तदो चदोर झहालरलहा असतदो. असर कलतीयदगहात हदोतर. "तगोंडहात रहाम आतण खहाकरत सदरती", असर
त्यहा कलतीयदगहाततील रहाजहाचर स्वरुप असतर. वरदहाचर अथर कदोणती समजसू शकत नहाहती.
त्यहा कहाळहात पहाप वहाढल्यहामदळर रदोगरहाई सवर त्र पसरतर , दष्द कहाळ, अवषर ण, वहादळख , अततवषहार,
आगती लहागणर असर प्रकहार घडत रहहातहात व सवर त्र दतःद ख असल्यहाचर तदसतर. त्यहालहा कलतीयदग
म्हणतहात. हर समजसून जदो रहाजहा न्यहायहाचहा चहाबसूक यदोग्य प्रकहारर वहापरत असरल , त्यहाच्यहा
रहाज्यहात सदख नहाखदत रहहातर.
शहाखतती पवर भहाग अडसू सषहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग एकदोणसत्तरहावहा
यदलधषतीर बदोलतदो, "हर सगळर चहाखगलर समजसून त्यहाप्रमहाणर रहाज्य करणहारहा रहाजहा हहा आतण
पदढच्यहा जन्महात सदखती हदोईल असर समजहावर कहाख"?
तभष्म सहाखगतहात, "रहाजहामध्यर सहाधहारणपणर चहाळतीस गदण असहावर लहागतहात, तर तदझ्यहात असलर
तर तसू एक उत्तम रहाजहा ठरतदोस. तर असर आहरत, रहाजहा न रहागहावतहा त्यहाचती कहामख कररल,
रहाजहा दषद न हदोतहा तशक्षिहा कररल, रहाजहा पहाप महागहारनर धन तमळवणहार नहाहती, रहाजहा भदोग घरतहाखनहा
त्यहात अडकलहा नहाहती जहाणहार अशती दक्षितहा त्यहानर बहाळगहावयहाचती असतर . रहाजहाचर बदोलणर
सदखद असलर पहातहजर, रहाजहा शसूर असलहा पहातहजर परखतद, त्यहा शचौयहारचहा त्यहालहा गवर असतहा
कहामहा नयर, रहाजहा सत्पहात्र महाणसहाखसहाठती तदलदहार असलहा पहातहजर , रहाजहाचर धहाडस कचौयहारनर
भरलरलर असणहार नहाहती, रहाजहा समझचौतहा कररल स्वतहाचहा अपमहान न हदोऊ दरतहा, रहाजहा वहाईट
लदोकहाखशती कधतीच सखबखध ठर वणहार नहाहती, रहाजहा ददोस्तहाखशती मस्करती, चरषहा ज्यहामदळर त्यहानहा वहाईट
वहाटरल असर वहागणहार नहाहती, रहाजहा बरईमहान लदोकहाखनहा कहामहासहाठती (तवशरष करून दत
सू म्हणसून)
घरणहार नहाहती, रहाजहा बळजबरती करून कहाखहहीं कहाम करून घरणहार नहाहती, रहाजहा त्यहाच्यहा गदप
मसलतती वहाईट लदोकहाखच्यहा मदततीनर करणहार नहाहती, रहाजहा इतरहाखचर चहाखगलर गदण ओळखरल परखत,द
स्वतहाचर तपहासत रहाहतील, रहाजहा वहाईट लदोकहाखचती सखपत्तती कहाढसू न घरईल परखतद, चहाखगल्यहा
लदोकहाखच्यहा सखपत्ततीलहा हहात लहावणहार नहाहती, रहाजहा वहाईट लदोकहाचती मदत घरणहार नहाहती. रहाजहा
तशक्षिहा करण्यहा आधती पसूणर चचौकशती कररल, रहाजहा त्यहाच्यहा सलहागहारहाखचती महातहतती कदोणहालहा
सहाखगणहार नहाहती, लदोभती लदोकहाखच्यहा लदोभहात रहाजहा अडकणहार नहाहती, रहाजहा सखशतयत
महाणसहाखच्यहाशती जहास्त सखबखध ठर वणहार नहाहती, रहाजहा व्यसनहाखत (तह महानलसक व शहारररतीक अशती
ददोन प्रकहारचती असतहात) रमणहार नहाहती, रहाजहा त्यहाच्यहा बहायकहाखचर सखरक्षिण कररल, रहाजहा फहार
भहावनहातववश हदोणहार नहाहती, रहाजहा बहायकहाखच्यहा बरदोबर जहास्त वरळ घहालवणहार नहाहती, रहाजहा
त्यहाचर जरवण तपहाससून मग खहाईल, रहाजहा यदोग्य लदोकहाखचहा आदर सत्कहार करतील, रहाजहा
त्यहाच्यहा गदरू व तशक्षिकहाखचहा महान रहाखतील, रहाजहा दरवहाखनहा पदजरल, रहाजहा त्यहाच्यहाबदल गशैरसमज
पसरततील असर वहागणहार नहाहती, रहाजहा समकदतीसहाठती प्रयत्न करतील, रहाजहा त्यहाच्यहा ज्यरषहाखचहा

आदर करतील, रहाजहालहा मयहारदहाखचर भहान असलर पहातहजर , रहाजहा त्यहाच्यहा कहामहात सखधतीसहाधसू
असलहा पहातहजर, रहाजहा त्यहाच्यहा तवरदोधकहाखचर ऐकसून घरईल, रहाजहा त्यहाच्यहाशती इमहानदहार
असलरल्यहाखनहा सहाखभहाळर ल, रहाजहा भहावनहातववश हदोऊन कदोणहालहा तशक्षिहा करणहार नहाहती, रहाजहा
त्यहाच्यहा शत्रसूखचहा नहाश करल्यहानखतर त्यहा कहारणहानर शदोक करणहार नहाहती, रहाजहाचर रहागहावणर
दहाखवण्यहासहाठती असलर पहातहजर कहारण तर त्यहाच्यहा कहामहाचहा एक भहाग असतर , रहाजहा यदोग्य
प्रमहाणहानर तशक्षिहा करतील. अशहाप्रकहारर तसू अरर पखडदपदत्रहा तदझर रहाज्य करतशल. असर करल्यहास तसू
समकद हदोतशल. जर रहाजर हर तनयम पहाळत नहाहतीत तर यदोग्य प्रकहारर रहाज्य करू शकत नहाहतीत.
असहा ररततीनर रहाज्य कहारभहार करणहारहा रहाजहा लदोकदोत्तर हदोईल". असर तभष्म सहाखगतहात
यदलधषतीरहालहा.
वशैशखपहायन पदढर सहाखगतहात, रहाजहा यदलधषतीर त्यहातसून बररच कहाखहहीं तशकतदो त्यहाच्यहा भहावखडहाखबरदोबर
आतण त्यहा नखतर तर सगळर तभष्महाचर पहाय धदतहात व त्यहा चहाळतीस तनयमहाखनदसहार रहाज्य कहारभहार
करण्यहाचती शपथ घरतहात त्यहात तभम व अजदरन आतण महाद्रतीचती मदलख हदोतती.
शहाखतती पवर भहाग एकदोणसत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग सत्तरहावहा
यदलधषतीर बदोलतदो, मलहा सहाखगहा तपतहामहदोदयहा, चहाखगदलपणहाचहा त्यहाग न करतहा रहाजहा त्यहाच्यहा
प्रजरचर सखरक्षिण कसर करतदो तर सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, मती आतहा तदलहा त्यहा तनत्य कतर व्यहाखचती महातहतती सहाखगणहार आहरस त्यहाखचती
व्यहापती फहार मदोठती आहर म्हणसून मती तर थदोडक्यहात यरथर दरणहार आहर . जर बहाह्मण त्यहाखचती वशैदतीक
कहायर प्रहामहातणकपणर करत आहरत त्यहाखचहा रहाजहा नरहमती सन्महान करतील. जरव्हहाख तर तदमच्यहा कडर
यरततील व तदझ्यहा यजहात भहाग घरततील, तसू त्यहाखचहा सन्महान करण्यहासहाठती उठसू न उभहा रहहातशल.
त्यहाखचर पदस्पशर करतशल, त्यहाखचती पदजहा करतशल, असर करल्यहानर त्यहाखच्यहा भदोवतती असलरल्यहा
दरवतहा तदझ्यहावर प्रसन्न हदोततील. त्यहानखतर तर तदलहा आतशवहारद दरततील. लदोभ आतण मदोहहात न
अडकतहा तसू तदझर कहायर तववरकहानर करत असतशल, जदो रहाजहा लदोभ आतण मदोहहात अडकसून धन
गदोळहा करतदो तदो थदोडहा कहाळहासहाठती चहाखगलर समजतदो परखतद, नखतर त्यहाचर तहत व सदख नहाहतीसर
हदोतर व तदो सगळर घहालवसून बसतदो. सदख आतण तहत हहाखच्यहा मयहारदहा जदो समजसून वहागतदो तदो
रहाजहा कधती अडचणतीत यरत नहाहती. त्यहासहाठती रहाजहाचर कहारभहारती लदोभ आतण मदोहहात न
अडकणहारर पदोक पदरूष असलर पहातहजरत. लदोभती रहाजहा जनतरचती लदबहाडणसूक करतदो व नष
हदोतदो. प्रजरच्यहा कमहाईच्यहा १५ टक्कर परक्षिहा जहास्त तदो कर लहावणहार नहाहती. कर वहाढवण्यहा
ऐवजती तदो प्रजरचर उत्पन्न कसर वहाढरल हहावर लक्षि ठर तवल. असहा रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरत आवडतहा
हदोईल आतण त्यहाचती प्रजहा त्यहालहा मदत करतील. समकदतीच्यहा कहाळहात रहाजहा त्यहाचती गखगहाजळ
वहाढवरल व जरव्हहाख आपत्कहाळ यरईल तरव्हहाख तदो तर सहाठवलरलर पशैसर प्रजरसहाठती खचर करतील.
नहालहायक रहाजहा समकदतीच्यहा कहाळती तमळहालरलती सखपत्तती उधळसू न लहावतदो. बचत करणर ज्यहा
रहाजहालहा समजत नहाहती तदो रहाजहा बरबहाद हदोतदो. रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरवर जहास्त करहाचहा बदोजहा
टहाकणहार नहाहती. त्यहा ऐवजती वशैश्यहाखनहा उत्तरजन दरऊन परदरशहाखत व्यहापहार वहाढवसून तदो त्यहाच्यहा
महसदलहात वहाढ करण्यहाचहा प्रयत्न कररल. अशहा पररलस्थततीत रहाजहा मदोठहा व्यहापहारती असरल.
त्यहाच्यहा कडसू न भहाखडवल घरऊन त्यहाचर वशैश्य व्यहापहार करततील ज्यहात रहाजहाचहा मदोठहा तहस्सहा
असरल. त्यहा अथर धदोरणहामदळर सहामहान्य प्रजरवर करहाचहा बदोजहा हदोणहार नहाहती. लदोभहामदळर जदगहारती

अथर व्यवस्थहा जती थदोडहा कहाळहात भरपसूर नफहा दहाखवतर व नखतर एकदम मखदती आणतर अशती
अथर व्यवस्थहा रहाजहा स्वतीकहारणहार नहाहती. गदखतवणसूककीवर आधहारतीत अथर व्यवस्थहा चहाखगलहा रहाजहा
त्यहाच्यहा रहाज्यहात वहाढवरल ज्यहामदळर सहावकहाशपणर रहाज्यहाचती अथर व्यवस्थहा वहाढत जहाईल. जदो
नहालहायक रहाजहा लदोभहात अडकलहा आहर तदो जदगहारती अथर व्यवस्थहा स्वतीकहारतदो व त्यहात
अडकल्यहानखतर त्यहातसून बहाहरर यरण्यहासहाठती प्रजरवर करहाचहा बदोजहा टहाकतदो अशहा रहाजहालहा
त्यहाचती प्रजहा नष करतर. पकथ्वती अनखत सखपत्तती रहाजहालहा दरईल जर रहाजहा ततच्यहा सखपत्ततीचहा यदोग्य
तवतनयदोग कररल. खतनज, धहान्य, कहारहातगरती उत्पहादनर (मडककी, कहापड, भहाखडती अशहा वस्तसूखचर
उत्पहादन करणर), अशहाखचर उददोग रहाजहा त्यहाच्यहा रहाज्यहात वहाढवरल व त्यहा महागहारनर तदो त्यहाचती
सखपत्तती वहाढवरल. रहाजहा त्यहाचती धदोरणर महाळ्यहाच्यहा प्रमहाणर आखरल म्हणजर महाळती फदलख कहाढतदो
तरव्हहाख झहाडहालहा खत पहाणती दरऊन वहाढवत असतदो. त्यहाखमदळर त्यहालहा तती झहाड सतत फदलख दरत
असतहात. दस
द रर धदोरण आहर कदोळसहा पहाडणहायहारचर . त्यहात तदो झहाड महारुन टहाकतदो व कदोळसहा
पहाडतदो त्यहालहा प्रत्यरक वरळती नवतीन झहाडहाचती गरज असतर . तशती अथर व्यवस्थहा रहाजहालहा
परवडणहारती नसतर. रहाजहा सहारख्यहा लढहायहा करणर टहाळर ल. कहारण लढहायहाखमदळस रहाज्यहाचती
अथर व्यवस्थहा तबघडत असतर. बहाह्मणहाखनहा दहानख तमळत असल्यहामदळर तर नरहमती समकद असतहात.
अशहावरळती बहाह्मण रहाजहालहा स्वतहाहह न मदत करततील असर रहाजहा आवहाहन करू शकतदो. परखत,द
तदो त्यहाखच्यहा कडसू न बळजबरतीनर त्यहाखचर धन कहाढसू न घरणहार नहाहती. रहाजहाचर कहाम त्यहाखनहा सखरक्षिण
दरण्यहाचर असरल. रहाज्यहाचती पररलस्थतती तबकट असल्यहास बहाह्मणहाखचती सखपत्तती रहाजहा त्यहाखच्यहा
परवहानगतीनर वहापरू शकतदो. त्यहामदळर रहाजहालहा पहाप लहागत नहाहती. प्रजरच्यहा सखरक्षिणहासहाठती रहाजहा
त्यहाचर प्रहाण दरण्यहास तयहार असलती पहातहजर . त्यहाच प्रमहाणर रहाजहाच्यहा सखरक्षिणहासहाठती त्यहाचती
प्रजहासददहा त्यहाखचर प्रहाण दरण्यहास तयहार असलती पहातहजर . असर जरव्हहाख असतर तरव्हहाख तर रहाज्य
अलजखक्य ठरतर. त्यहाचती भरभरहाट हदोत जहातर. करवळ उत्तम रहाज्यव्यवस्थहा ठर वणहारहा रहाजहा
ततनहती

आशम

(बह्मचयहारशम,

गकहस्थहाशम

आतण

वहानप्रस्थहाशम)

एकहाच

वरळती

जगल्यहासहारखहा पदण्यवहान हदोतदो. रहाज्यहाततील प्रजरचर सखरक्षिण करण्यहानर जर पदण्य तमळतर तर
रहाजहालहा स्वगहारत जहाण्यहाचहा महागर मदोकळहा करत असतर. असर पदण्य फक रहाजहाच तमळवसू
शकतदो. तदलहा रहाज्य करण्यहाचती सखधती तमळहालती आहर त्यहाखचहा चहाखगलहा उपयदोग करून तसू तदझर
स्वगहारचर दहार उघड. शहाखतती पवर भहाग सत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग एकहा हत्तरहावहा
तभष्म पदढर सहाखगतहात, रहाजहा अशहा तवदहानहालहा न्यहायहाधतीश म्हणसून नरमरल जर न्यहाय दरण्यहाचर
जहाणतदो. त्यहा सखदभहारत एक सखभहाषण सहाखगतदो जर रहाजहा पदरुरवहाचती आहर. तदो ऐल्य आतण
मतरतीस्वहानहाचहा मदलगहा हदोतहा. रहाजहा पदरुरव तवचहारतदो, "बहाह्मण करव्हहाख तयहार झहालर ? त्यहानखतर
इतर वणर करव्हहाख झहालर? असर कहाय कहारण आहर कक, बहाह्मण सवहारत शरष ठरलर"? तदो त्यहाच्यहा
तपत्यहालहा, मतररस्वहानहालहा तवचहारतदो. मतरतीस्वहान सहाखगतदो, बहाह्मण बह्महाच्यहा मदखहातसून आलर
आहरत, क्षितत्रय बह्महाच्यहा हहातहातसून आलर असर समजलर जहातर , वशैश्य त्यहाच्यहा महाखडतीतसून आलर
असर सहाखगतहात, कहाखहहीं तठकहाणती वशैश्य बह्महाच्यहा पदोटहातसून आलर असर सहाखतगतलरलर आहर . शदद्र
बह्महाच्यहा पहायहातसून आलर आहरत. म्हणसून शदद्र समहाजहाचहा पहायहा असतहात. बहाह्मण समहाजहाचर
डदोकर असतहात. क्षितत्रय समहाजहाचर हहात असतहात त्यहाचर सखरक्षिण करण्यहासहाठती आतण वशैश्य
समहाजहाचती अथर व्यवस्थहा असतर. पदरुरव तवचहारतदो, मलहा सहाखगहा वहायसू ज्यहाचहा सखबखध जतमनतीशती
आहर तदो कदोण आहर, बहाह्मण कहाख क्षितत्रय"? वहायसू दरव सहाखगतदो, जर कहाखहहीं आहर तर सगळर
बहाह्मणहाखच्यहा महालककीचर आहर असर समजलर जहातर . इतर वणहारचर लदोक त्यहाचती दरखभहाल
करण्यहासहाठती असतहात. ज्यहाप्रमहाणर बहाई ततच्यहा पततच्यहा तनधनहानखतर त्यहाच्यहा धहाकटहा
भहावहालहा पतत समजतर त्यहाप्रमहाणर बहाह्मणहाच्यहा गशैरहजररतीत क्षितत्रय पकथ्वतीचर महालक समजलर
जहातहात. म्हणसून तसू अरर पदरुरवहा, तसू जर लजखकतशल तर सगळर बहाह्मणहाखनहा दहान करून टहाक.
कहारण तर त्यहाखचरच असतर. त्यहासहाठती असहा बहाह्मण तसू पहहातशल जदो तपस्वती आहर , बह्मचयर
पहाळत आहर. तसर करल्यहावर तदो बहाह्मण तर रहाज्य तदलहा पदन्हहा दरखररखतीसहाठती सदपददर करतील
अशहा पदत आहर. असर करल्यहानर तसू मदोठहा रहाजहा समजलहा जहातशल. रहाजहाच्यहा पदरदोतहतहाचहा
रहाजहाच्यहा पदण्ण्यहात तहस्सहा असतदो. जरव्हहाख रहाजहा असर करतदो तरव्हहाख सगळती जनतहा तशती करतर
व बहाह्मणहाखनहा मजरत रहहातहा यरतर . त्यहाखचर जतीवन सदरतक्षित हदोतर . बहाह्मण जर यज करतहात त्यहामदळर
दरव, तपतर, गखधवर , उरूग, रहाक्षिस सगळ्यहाखनहा त्यहाखचहा तहस्सहा तमळतदो. परखत,द जर रहाजहा नसरल
तर बहाह्मण असदरतक्षित हदोतहात व तरथर यज हदोत नहाहतीत. त्यहामदळर तर सगळर उपहाशती रहहातहात.
त्यहामदळर रहाज्यहावर सखकट यरतर. सखकटहात सहापडलरल्यहालहा कदोणतरहती सदख उपभदोगतहा यरत

नहाहती. त्यहाखचर जतीवन दल
द र भ हदोतर. म्हणसून रहाजहा पकथ्वतीवरतील इखद्र समजलहा जहातदो. तगोंच
यमसददहा असतदो त्यहाच्यहाशती वशैर करणहायहारचहा. रहाजहा म्हणसून धमर सददहा असतदो. ज्यहाच्यहा
ककपरमदळर सगळर सदखहात रहाहह शकतहात.
शहाखतती पवर भहाग एकहाहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग बहाहत्तरहावहा
तभष्म पदढर सहाखगतहात, चहाखगलहा रहाजहा त्यहाच्यहा जनहतीतदशर्वी कहामहासहाठती एक प्रहामहातणक
जहाणकहार तवदहान न्यहायहाधतीश म्हणसून तनयदक करतील. ज्यहाचर वरदहाचर व न्यहायशहासहाचर जहान पसूणर
आहर. रहाजहा अशहा तवदहान लदोकहाखनहा तनयदक करत असरल तर त्यहाच्यहा रहाज्यहात न्यहाय व
सदव्यवस्थहा कहायम हदोईल. रहाजहा व त्यहाचर मखत्रतीमखडळ तपस्वती, न्यहायती आतण सखयमती असलर
पहातहजरत. जरव्हहाख तसर असतर तरव्हहाख त्यहा रहाज्यहात ककतयदग अवतरतर. तशहा रहाजहालहा त्यहाच्यहा
भसूमतीच्यहा दरवतहा (यक्षि, तपशहाच्च, रहाक्षिस इत्यहातद) प्रसन्न असतहात. त्यहाच्यहावर तपतर सखतदष
असतहात. रहाजहा व त्यहाचर मखत्रतीमखडळ एकहाच तवचहारहाखचर असलर पहातहजरत. त्यहाखनहा एकमरकहाखबदल
आलत्मयतहा असवती पहातहजर . त्यहाखच्यहात मदोठर तणहाव असतहा कहामहा नयर . ज्यहा रहाज्यहाततील
बहाह्मण व क्षितत्रय एकमरकहाखचहा आदर करतहात त्यहा रहाज्यहाचर भतवतव्य थदोर असतर . बहाह्मण व
क्षितत्रयहाखचहा तमलहाफ तकतती महत्वहाचहा असतदो तर तदलहा मती ऐल्यहाच्यहा मदलहाचहा आतण
कहाश्यपहाखच्यहा सखवहादहातसून सहाखगतदो. एक यदलधषतीरहा तदो सखवहाद, ऐल्यहाचहा मदलगहा, पदरुरव बदोलतदो,
जरव्हहाख बहाह्मण व क्षितत्रय हहाखच्यहात वहाद असतदो तरव्हहाख त्यहाखच्यहाततील कदोणहालहा शरष समजहावयहाचर
तर मलहा सहाखगहा. कहाश्यप सहाखगतहात, जर बहाह्मण व क्षितत्रय वहाद करू लहागलर तर तर रहाज्य नष
हदोतर. परचक यरतर व सगळर (बहाह्मण व क्षितत्रय असर ददोघर) बरबहाद हदोतहात. चदोर, लदटहारू,
रहानटती टदोळ्यहा रहाज्य पदोखरून टहाकतहात. वशैश्य व शदद्र तर रहाज्य सदोडसू न जहातहात. बहाह्मण
लसयहा भ्रष हदोतहात. म्लरच्छहाखचर रहाज्य आल्यहासहारखर हदोतर. थदोडक्यहात सहाखगहावयहाचर म्हणजर,
कलतीयदग अवतरतर. बहाह्मण व क्षितत्रय ददोघरहती भ्रष हदोतहात. धमर बदडतदो, अरहाजक यरतर.
त्यहासहाठती ददोघहाखनती त्यहाखच्यहा भल्यहासहाठती एकमरकहाखनहा सहाखभहाळसू न घ्यहावयहाचर असतर . कहारण तर
एकमरकहाखनहा पदरक असतहात. तसर न झहाल्यहास बहाह्मण क्षितत्रयहाखचहा दरष करतहात व त्यहाखच्यहा
नहाशहासहाठती तफतदरती सहारख्यहा भयखकर ककत्यहात सहामतील हदोतहात. पररणहामततः तर रहाज्य
परचकहात अडकतर. कहाखहती वरळहा बहाह्मण भ्रष असतहात तरव्हहाख कदललन क्षितत्रय त्यहाखचहा नहाश
करण्यहासहाठती प्रयत्न करतहात. त्यहाच प्रमहाणर जरव्हहाख क्षितत्रय भ्रष असतहात तरव्हहाख बहाह्मण व वशैश्य
शदद्रहाखच्यहा मदततीनर त्यहाखचहा नहाश करण्यहात यशस्वती हदोतहात. तरव्हहाख कहाखहहीं बहाह्मण क्षितत्रय हदोतहात

व वशैश्य बहाह्मणहाखचर कहायर करण्यहास सदरूवहात करतहात. शदद्र खहालच्यहा वगहारचर (सशैतनक,
तशपहाई) क्षितत्रय बनतहात. अशहाररततीनर पदन्हहा तर चहार वणर समहाजहाचती घडती व्यवलस्थत
बनवतहात. अशहा व्यवस्थरमदळर कहालहाखतरहानर त्यहा नवतीन शरणतीच्यहा वणहारत लग हदोऊन तमश
जहातती त्यहा रहाज्यहात उत्पन्न हदोतहात. त्यहाखनहा कहायस्थ तकखवहा सदत वणर असर समजलर जहातर . तर
वरदहाखचहा अभ्यहास करू लहागतहात व सगळती घडती पदन्हहा व्यवलस्थत हदोतर . ज्यहा रहाज्यहात
अशहाररततीनर समहाजहाचती घडती नतीट बनत नहाहती त्यहा रहाज्यहावर नशैसतगर क आपलत्त यरतहात व
समहाजहाचर जतीवन अस्वस्थ हदोतर . अशहावरळती रुद्र रहाज्यहात सखचहारतदो व सगळर चहाखगलर , वहाईट
तदो नष करतदो त्यहामदळर पहापहाचहा नहाश हदोतदो ज्यहामदळर अशती पररलस्थतती उद्भवलती हदोतती.
ऐल्यहा तवचहारतर, "असहा भयखकर रुद्र करव्हहाख अवतरतदो? तदो कसहा तदसतदो"?
कहाश्यप सहाखगतहात, रुद्र सगळ्यहा लदोकहाखच्यहा हृदयहात नरहमतीच असतदो, तदो अशहावरळती त्यहाख
शरतीरहाचहा व त्यहाच्यहा बरदोबरच्यहाखचहा सददहा नहाश करतदो. रुद्र तवतवध रुपहानर अवतरतदो. कधती तदो
वहादळहाच्यहा तर कधती धरणतीकखपहाच्यहा, पदरहाखच्यहा, रदोगरहाईच्यहा अशहा अनरक स्वहाभहातवक रुपहात
तदो अवतरत असतदो त्यहाचर कहाम नहाश करणर, एवढसच असतर.
ऐल्यहा बदोलतर, वहारहा अथवहा पहाऊस महाणसहालहा सहसहा महारत नहाहती परखतद, महाणसहाच्यहा
वहासनहा, त्यहाचर लदोभतीपण व आसदयहा त्यहालहा सहज महारत असतर.
कहाश्यप सहाखगतहात, "अगती, वहायहारमदळर पसरतदो त्यहाखनर नदकसहान हदोत असतर".
ऐल्यहा तवचहारतर, "जर अशहाररततीनर रुद्र सगळ्यहाखचहा नहाश करत असरल तर कदोणती सज्जन
कशहासहाठती रहहावयहाचर"?
कहाश्यप सहाखगतहात, समहाजहाचर पहाप असर समजलर जहातर कहारण समहाजहात पहापती असततील तर
तदो सददहा त्यहा समहाजहाचहा ददोष अससच समजलर जहातर, म्हणसून एकहाच्यहा पहापतीपणहामदळर
इतरहाखनहासददहा भदोगहावर लहागतर . समहाजहाच्यहा दल
द र क्षिण्यहामदळसच पहाप प्रवकत्तती समहाजहात वहाढत
असतर. म्हणसून समहाजहाततील सगळ्यहाखनहा पहापती महाणसहाचर तनयखत्रण करहावयहाचर असर बह्महाकडसू न
अपरतक्षिलरलर आहर. तर न झहाल्यहामदळर रुद्र सगळ्यहाखनहा नष करतदो, नवतीन घडती त्यहातसून सदरू
करणर असहा त्यहाचहा उदरश असतदो.
ऐल्यहा बदोलतर, पकथ्वती सगळ्यहा चहाखगल्यहा वहाईटहाखनहा धहारण करतर , ससूयर सगळ्यहा चहाखगल्यहा
वहाईटहाखनहा उजहार दरतदो, पहाऊस सगळ्यहाखनहा सहारखहाच असतदो.

कहाश्यप सहाखगतहात, असहा कहारभहार आहर सकषतीच्यहा हहा जगहात परखत,द दस
द यहार जगहात मरल्यहानखतर
आपण जहातदो तरथर तसर नहाहती. तरथर फरक असतदो. तदो महत्वहाचहा असतदो. तरथर चहाखगल्यहानहा
मरवहा तमळतदो व वहाईटहाखनहा महार तमळतदो. एकहालहा स्वगर म्हणतहात व दस
द यहारलहा नरक म्हणतहात.
जसर स्वगहारचर अनरक प्रकहार आहरत तसर नरकहाचरसददहा अनरक असतहात. उदहाहरणहाथर अहखकहारती
चहाखगल्यहा महाणसहानहा पहातहाळ नहाखवहाच्यहा स्वगहारत जहावर लहागतर . तनरहखकहारती इखद्रहाच्यहा स्वगहारत
जहातहात. असर बररच कहाखहहीं फरक असतहात. तर सगळर सहाखगतहा यरत नहाहतीत. जरव्हहाख बहाह्मणहात व
क्षितत्रयहाखत भरद असतदो तरव्हहाख जहास्त त्रहास हदोत असतदो वशैश्य व शदद्रहाखनहा. कहारण तर तनणर य घरऊ
शकत नहाहतीत जर बहाह्मणहाखनती व क्षितत्रयहाखनहा घ्यहावयहाचर असतहात. त्यहासहाठती प्रथम
न्यहायहाधतीशहाचती नरमणसूक व्हहावयहाचती असतर त्यहानखतर रहाजहाचहा अतभषरक करहावयहाचहा असतदो जदो
न्यहायहाधतीशहाच्यहा हहातसून हदोत असतदो, अशती ररत आहर फहार प्रहाचतीन कहाळहापहाससून . रहाजहा त्यहाचर
तनणर य न्यहायहाधतीशहाच्यहा सल्ल्यहानर घरत असतदो. तर एकमरकहाखनहा पदरक रहाहह न रहाज्य कहारभहार
पहहात असतहात.
शहाखतती पवर भहाग बहाहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग त्ररह त्तरहावहा
तभष्म पदढर सहाखगतहात, असर समजतहात कक, रहाज्यहाचर सखरक्षिण व उत्कषर हती रहाजहाचती जबहाबदहारती
असतर. परखत,द रहाजहाचर सखरक्षिण करणर न्यहायहाधतीशहाचती जबहाबदहारती असतर . रहाजहानर कहाखहहीं चसूक
करलती तर तती सदधहारहावयहाचर कहाम न्यहायहाधतीशहालहा करहावयहाचर असतर . रहाज्यहाततील बहाह्मण
न्यहायहाधतीशहालहा त्यहा कहामहात मदत करणहारर असतहात. तससच रहाज्यहाततील क्षितत्रय रहाजहालहा मदत
करत असतहात. त्यहाबदलचर सखभहाषण रहाजहा मदचकखद द आतण वशैशहावण हहाखच्यहात झहालर तर मती
तदलहा सहाखगतदो, रहाजहा मदचकखद द सगळती पकथ्वती पहादहाकहाखत करतदो, त्यहानखतर त्यहाचर सहामथ्यर
अजमहावण्यहासहाठती तदो वशैशहावणहाच्यहा कडर जहातदो. वशैशहावणहाकडर रहाक्षिसहाखचर मदोठर सशैन्य तशैनहात
असतर. तदो मदचकखद दहाचर सशैन्य कहापसून कहाढतदो. तर पहाहह न रहाजहा मदचकखद द त्यहाखचर पदरदोतहत वलसष
हहाखनहा ददोष दरऊ लहागतदो. त्यहानखतर ऋषती वलसष मदोठर तप करतहात, त्यहा तपहामदळस वशैशहावणहाचर
अनरक रहाक्षिस महारलर जहातहात. तर झहाल्यहानखतर वशैशहावण मदचकखद दहालहा भरटतदो. त्यहालहा बदोलतदो,
तदझ्यहा परक्षिहा बलवहान असलरलर अनरक रहाजर झहालर पण कदोणती महाझ्यहावर स्वहारती करलती नहाहती.
कहारण मती धनहाचती दरवतहा आहर. तर महाझ्यहा ककपरनर शतीमखत हदोणर जहास्त शहहाणपणहाचर समजत
आहरत. महाझ्यहाशती लढसू न तदलहा कहाखहहीं फहायदहा हदोणहार नहाहती. तसू बहाह्मणहाखच्यहा बळहावर मलहा
दहाबण्यहाचहा प्रयत्न करत आहरस. त्यहात तदझर क्षिहात्रतरज कदोठर हती नहाहती. रहाजहा मदचकखद द
वशैशहावणहालहा सहाखगतदो बहाह्मण व क्षितत्रय वरगळर नसतहात. तर एकहाच तपखडहातसून आलरलर असतहात
म्हणसून तदझ्यहा बदोलण्यहात कहाखहहीं अथर नहाहती. बह्महानर बहाह्मणहाखनहा मखत्रशककी तदलती आहर व
क्षितत्रयहाखनहा तखत्र व अस शस शककी तदलती आहर त्यहाखचर उदरश एकच असतहात. म्हणसून मती
त्यहाखचहा उपयदोग करून लढसू शकतदो त्यहात गशैर कहाय"? त्यहासहाठती तसू मलहा ददोष कसहा दरतदोस.
असर तवचहारल्यहावर वशैशहावण बदोलतदो, मती तदलहा सगळ्यहा पकथ्वतीवर रहाज्य करण्यहाचती मदभहा दरत
आहर. तर ऐकल्यहावर रहाजहा मदचकखद द त्यहालहा सहाखगतदो कक, तदो मरहरबहानती वशैशहावणहाकडर महागत
नहाहती. मलहा तदलहा लजखकसून घ्यहावयहाचर आहर. तभष्म पदढर सहाखगतहात, रहाजहाचहा तदो तनधहारर पहाहह न
वशैशहावण नवल करतदो. त्यहालहा रहाजहाच्यहा क्षिहात्रतरजहाचर कचौतदक वहाटतर . क्षितत्रय व बहाह्मण एककी
असरल तर पकथ्वती लजखकसू शकतहात. शहाखतती पवर भहाग त्ररहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग चचौयहारह त्तरहावहा
यदलधषतीर बदोलतदो, "मलहा सहाखगहा, आजदोबहा, तर कदोणतर गदण आहरत ज्यहाखच्यहा जदोरहावर रहाजहा
पकथ्वती लजखकसून सगळ्यहाखनहा त्यहाच्यहा तहाब्यहात घरऊ शकतदो"?
तभष्म सहाखगतहात, रहाजहा चहाखगलहा असलहा पहातहजर तदो नरहमती यज करत असलहा पहातहजर ज्यहामदळर
दरवतहा त्यहालहा प्रसन्न असततील. त्यहाचर वहागणर असर असलर पहातहजर कक, सगळर त्यहाचहा आदर
करततील. चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी आतण भसूतदयहा हर गदण त्यहाच्यहात असलर पहातहजरत . तदो
न्यहायती असलहा पहातहजर. तदो सगळ्यहा भल्यहा लदोकहाखचर कचौतदक करणहारहा असलहा पहातहजर . असहा
रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरत सवर महान्य असतदो. त्यहाचती तभतती दज
द र नहानहा असलती पहातहजर. त्यहाच्यहा
तभततीनर तर नतीट वहागत रहहातहात असहा तदो असलहा पहातहजर . दषद हाखनहा तदो कदर नकहाळ वहाटलहा
पहातहजर. त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील जनतरच्यहा उत्पन्नहाचहा चचौथहा भहाग तदो घरईल. असहा रहाजहा त्यहाच्यहा
वशैश्यहाखनहा व्यहापर उतदमहासहाठती भहाखडवल दरईल व त्यहाचहा फहायदहाचहा तहस्सहा त्यहाचहा असरल .
रहाजहा त्यहाच्यहा जनतरच्यहा पहापहाचहासददहा चचौथहा भहाग स्वतीकहाररल . कहारण त्यहाच्यहा
हलगलजर पणहामदळस तर पहाप हदोत असतर असर मनलर जहातर. लदोकहाखच्यहा पदण्ण्यहाचहासददहा तदो
भहागतीदहार समजलहा जहातदो. अशहाररततीनर रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरशती जदोडलरलहा असतदो. अशहाररततीनर
जर पहाप रहाजहाच्यहा वहाटरलहा यरतर त्यहाचर तनरहाकरण कसर हदोतर तर ऐक. जर रहाजहा चदोरहाखनहा आवरु
शकलहा नहाहती तर जती चदोरती झहालती त्यहाचती भरपहाई रहाजहालहा करहावती लहागतर . चदोरहाखचहा बखददोबस्त
करणर रहाजहाचर कहाम असतर. त्यहासहाठती तदो तशपहाई दलहाचती तनतमर तती करतदो. तर रहाज्यहात गस्त
घहालसून चदोर, दरदोडरखदोर हहाखनहा आवरत असतहात. प्रसखगती तर चदोर महारलर जहातहात. त्यहामदळर
रहाजहालहा पहाप लहागत नहाहती. अशहा गदन्हरगहारहाखनहा तदो रहाजहा रहाज्यहाबहाहरर हहाकलसून दरईल. पहापमय
जतीवन जगणहारहा रहाजहा त्यहाच्यहा वहासनहाखच्यहा पसूतर्वीसहाठती जर पहापककत्य करत असतदो तदो प्रजरलहा
आवडत नहाहती. बहाह्मण त्यहा रहाजहाचहा ततरस्कहार करतहात. तदो रहाजहा वहाईट समजलहा जहातदो.
यदलधषतीर बदोलतदो, मलहा रहाज्यहापहाससून कहाखहहीं सदख तमळवण्यहाचती इच्छहा नहाहती. तकखवहा मलहा
सत्तरचहासददहा लदोभ नहाहती. मलहा फक पदण्ण्यहाशती सखबखध आहर . तर रहाज्य करून मलहा तमळणहार
नहाहती. म्हणसून मती रहाज्य सदोडसू न वनहात जहाऊन तपस्यहा करून पदण्य कमहावण्यहाच्यहा तवचहारहाखचहा

आहर. न्यहाय दहानहाच्यहा कहामहातसददहा मलहा कहाखहहीं रस नहाहती. त्यहापरक्षिहा वनहात रहाहह न तपस्यहा
करून व फळख आतण कखदमदळख खहाऊन रहहाणर मलहा जहास्त तहतकहारक वहाटतर.
तभष्म बदोलतहात, मलहा ठहाऊक आहर कक, तदलहा अतहखसक रहहावयहालहा आवडतर परखत,द करवळ
अतहखसक झहालर म्हणजर सगळर झहालर असहा जदो तदझहा समज आहर तदो खदोटहा आहर . वस्तदततः
खयहार अथहारनर कदोणतीहती अतहसक हदोऊ शकत नहाहती. करवळ दयहाळसू असलर कक तरवढहानर
सगळर सहाध्य हदोत नहाहती. तदो तनव्वळ पळपदटरपणहा हदोईल. रहाजहालहा असर वहागण्यहाचती परवहानगती
नसतर. तर बहाह्मणहाखनहा, शदद्रहाखनहा करतहा यरतर क्षितत्रयहाखनहा व वशैश्यहानहा नहाहती. तदलहा तदझ्यहा पसूवरजहाखच्यहा
प्रथरनदसहारच करलर पहातहजर. अशहाप्रकहारर तवचहार करणर तदलहा शदोभत नहाहती. वनहात जहाऊन
तपस्यहा करून जर पदण्य तमळवतहा यरत असतर तर कदोणती रहाजर झहालरच नसतर . तपस्यरनर
करवळ असलरलर पदण्य सहाखभळलर जहातर त्यहात वहाढ हदोत नहाहती. त्यहासहाठती कमर महागर तदलहा आहर.
तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा अशहा गदोषती असलरलर पदण्य रहाखण्यहात मदत करत
असतहात पण त्यहाखमदळर पदण्ण्यहात वहाढ हदोत नहाहती. ऋषतीमदनहींनती आधतीच जमवलरलर पदण्य तर त्यहा
महागहारनर सहाखभहाळत असतहात. जरव्हहाख तर कमती हदोतर तरव्हहाख त्यहाखनहासददहा पदण्य तमळवण्यहासहाठती
कहाखहहीं कमर महागर आचरहावहा लहागतदोच. कमर महागहारनर पदण्य झपहाटहानर वहाढत असतर जर रहाजहाच्यहा
कहामहाखनर आणखतीन जहास्त प्रमहाणहात वहाढतर कहारण त्यहालहा लदोकहाखचहा दवद हा तमळतदो. अशहाप्रकहारर
वहाढलरलर पदण्य तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा अशहा सहाधनहाखनती लस्थर करलर जहातर .
करवळ तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा करून कहाखहती तवशरष वहाढ हदोत नसतर .
त्यहाबहाबहात सनतकदमहार सहाखगतहात, कमर महागहारनर पदण्ण्यहाचती जती वहाढ हदोतर त्यहाच्यहा परक्षिहा तपस्यहा,
बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा हहाखनर वहाढणहारर पदण्य त्यहाच्यहा एक हजहारहाखश इतकर कमती
असतर. त्यहासहाठती पदण्य वहाढवण्यहासहाठती वरदहाखनती कमर महागर च सहाखतगतलहा आहर. तसू मनहातसून कहाढसू न
टहाक कक, वनहात जहाऊन व तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा करून तदझहा कहाखहहीं
खहास उदहार हदोईल. कमर महागहारनर ज्यहानहा तसू मदत करतदोस त्यहाखचर म्हणजर त्यहा लदोकहाखचर , त्यहा
तपतरहाखचर, त्यहा दरवतहाखचर आतशवहारद तमळतहात त्यहानर पदण्य वहाढत असतर . प्रहाण्यहाखचती सरवहा
करण्यहानर, वकद, आजहारती, तवकलहाखग, लसयहा, लहहान मदलख, कमजदोर लदोक, शदद्र अशहाखच्यहा
सरवरनर व दज
द र नहाखच्यहा पहाररपत्यहातसून तसू जर पदण्य तमळवशतील तर वनहात जहाऊन कधतीच तमळणहार
नहाहती. त्यहा गशैरसमजहातसून तसू बहाहरर यर यदलधषतीरहा. असर तभष्म त्यहालहा सहाखगतहात. आत्म्यहाचर पदण्य

सतत कमती हदोत असतर कहारण त्यहानर दरह धहारण करलहा आहर . तर कमती झहाल्यहानर त्यहा
आत्म्यहाचर दरह धहारण करणर अवघड हदोत असतर . म्हणसून अशहा आत्म्यहालहा सतत पदण्य
कमवत रहहाणर आवश्यक असतर. चहाखगल्यहा तवचहारहाखनर व त्यहानदसहार करलरल्यहा ककततीमदळस तर पदण्य
जमवतहा यरतर. करवळ तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा करल्यहानर तर सहाध्य हदोत नहाहती.
शरतीर धहारणहाखनर जर पदण्य खचर हदोत असतर तर तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा करून
सहावरतहा यरतर एवढहाच त्यहा उपहासनहाखचहा उपयदोग असतदो हर लक्षिहात घर . त्यहा स्वततः पदण्य
तमळवण्यहाच्यहा दृषतीनर कहाखहहीं खहास उपयदोगहाच्यहा नसतहात. रहाजहालहा वरतील गदोषती (प्रहाण्यहाखचती
सरवहा करण्यहानर, वकद, आजहारती, तवकलहाखग, लसयहा, लहहान मदलख, कमजदोर लदोक, शदद्र
अशहाखच्यहा सरवहा करणर व दज
द र नहाखचहा नहाश करणर) करणर लजतकर जहास्त सहज सहाध्य असतर
तततकर तर इतर वणहारच्यहा लदोकहाखनहा शक्य नसतर म्हणसून रहाजहा जहास्त पदण्य कमवत असतदो.
यदलधषतीर बदोलतदो, असर कहाय करलर म्हणजर मती स्वगहारत खहात्रतीनर जहाईन तर सहाखगहा.
तभष्म बदोलतहात, चहाखगल्यहा लदोकहाखनहा सदखहानर जगण्यहात मदत करणहारहा स्वगहारत खहात्रतीनर जहातदो.
आधती सहाखतगतलरलती कहाम करून (प्रहाण्यहाखचती सरवहा करण्यहानर, वकद, आजहारती, तवकलहाखग,
लसयहा, लहहान मदलख, कमजदोर लदोक, शदद्र अशहाखच्यहा सरवरनर व दज
द र नहाखचहा नहाश करणर) तसू तदझहा
कमर महागर लसद व शदद करून घर . तर करत असतहानहा तसू कदोणहाचहा तवनहाकहारण उपमदर करणहार
नहाहतीस हर त्यहात महत्वहाचर असतर . जहा पखडदपदत्र, तदझ्यहा लदोकहाखनहा पदण्य कमहारनर पदतनत कर.
त्यहाखचहा दवद हा तदझहा स्वगहारचहा महागर लसद करततील. लदोकहाखनहा दषद हाखपहाससून सखरक्षिण दर, बहाह्मणहाखचर
आतशवहारद घरत जहा. त्यहा प्रकहारर तदझहा स्वगहारचहा महागर मदोकळहा हदोईल, तर करवळ वनहाखत जहाऊन
तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा करल्यहानर सहाध्य हदोणहार नहाहती.
शहाखतती पवर भहाग चचौयहारहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग पख च् यहाहत्तरहावहा
यदलधषतीर बदोलतदो, बहाह्मणहाखत कहाखहहींचर कहायर एक असतर तर दस
द यहार कहाखहहीं बहाह्मणहाखचर कहायर वरगळर
असतर त्यहाततील फरक मलहा सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, जर बहाह्मण त्यहाखच्यहा वरदहाच्यहा (ऋग्वरद, यजसूवरद आतण सहाम) जहानहामदळर
सवहारकडर सम दृषतीनर पहहात असतहात, तर बहाह्महाच्यहा बरदोबरतीचर समजलर जहातहात, तर ऋषती
म्हणसून ओळखलर जहातहात. इतर कहाखहहीं, तततकर जहाणकहार नसतहात, त्यहाखच्यहा मध्यर अनरक
ददोष असतहात, त्यहाखचर वरदहाखचर जहान पसूणर नसतर. तर शदद्रहासहारखर वहागतहात, त्यहाखच्यहात सम दृषती
नसतर, तर वरगळर असतहात तरती तरसददहा बहाह्मणहाखचती सहामहान्य कहामख करत असतहात. तर
पचौरदोतहत्य करतहात व कमर कहाखडहाच्यहा फसव्यहा डहावहाखत लदोकहाखनहा अडकवत असतहात स्वतहाच्यहा
फहायदहासहाठती, तर वशैश्यहाखसहारखर अथवहा बयहारच वरळहा शदद्रहाखसहारखरच असतहात. त्यहाखनहा
बहाह्मणहाखततील चहाखडहाळ समजलर जहातर. त्यहाततील कहाखहहीं ऋलग्वज असतहात, कहाखहहीं पदरदोहतीत
असतहात, कहाखहहीं सलहागहार बनतहात रहाजहासहाठती व व्यहापहारहाखसहाठती आतण क्षितत्रयहाखसहाठती त्यहाखनहा
बहाह्मणहाखततील क्षितत्रय समजलर जहातर. तर प्रसखगती क्षितत्रयहाखचर कहायर यददहात करत असतहात. कहाखहहीं जर
व्यहापहायहारनहा मदत करतहात तर बहाह्मणहाखततील वशैश्य समजलर जहातहात. रहाजहा ऋषहींच्यहा यदोग्यरतरच्यहा
बहाह्मणहाखच्यहा धनहालहा हहात लहावसू शकत नहाहती परखतद, तदो दस
द यहार प्रकहारच्यहा बहाह्मणहाखच्यहा
सखपत्ततीलहा हहात घहालसू शकतदो जरव्हहाख पररलस्थतती तशती उद्भवतर . रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरत
सज्जनपणहा वहाढवण्यहासहाठती त्यहा दस
द यहार प्रकहारहाततील बहाह्मणहाखनहा (ज्यहानहा पदरदोतहत वगहारचर असस
समजलर जहातर) तशक्षिहासददहा करू शकतदो. वरदहाखत सहाखतगतलर आहर कक, जर पतहल्यहा प्रकहारच्यहा
बहाह्मणहाखचती आलथर क पररलस्थतती फहार तबघडलती तर त्यहालहा रहाजहा मदत करतील परखतद, त्यहालहा
तशक्षिहा करणहार नहाहती. परखत,द दस
द यहार प्रकहारच्यहा बहाह्मणहालहा रहाजहा हदपहारसददहा करू शकतदो जर
तदो सदधहारलहा नहाहती.
शहाखतती पवर भहाग पखच्यहाहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग श्यहाहत्तरहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, "रहाजहाचती सखपत्तती कदोणतती तर सहाखगहा. त्यहाच्यहा सखरक्षिणहासहाठती रहाजहा कहाय
करण्यहास मदक असतदो"?
तभष्म सहाखगसू लहागतहात, रहाज्यहाततील सगळती सखपत्तती रहाजहाचतीच असतर असर धरून चहालतहात.
त्यहामध्यर करवळ बहाह्मणहाखचती सखपत्तती त्यहाचती नसतर. परखत,द भ्रष बहाह्मणहाखचती सखपत्तती रहाजहाचतीच
समजलती जहातर. असर प्रहाचतीन कहाळहाखपहाससून धरून चहालत आहदोत. जर सहालत्त्वक बहाह्मण
त्यहाचती पररलस्थतती खरहाब झहालती म्हणसून कहाखहहीं चचौयर कमर करू लहागलहा तर तदो त्यहा रहाजहाचहा
ददोष समजलहा जहाईल, त्यहा सहालत्त्वक बहाह्मणहालहा ददोष जहात नहाहती उलट तशहा पररलस्थततीत तदो
बहाह्मण गरलहा कसहा? हहाचती चचौकशती न्यहायहाधतीश करून रहाजहालहा तहाककीद दरईल. हहा सखदभहारत
एक कथहा आहर तती सहाखगतदो, तती कशैकयहाच्यहा रहाजहाचती आहर, रहाजहा एकहा रहाक्षिसहालहा बदोलतदो
जरव्हहाख तदो रहाक्षिस रहाजहालहा तदो वनहात ध्यहान करत असतहाखनहा पळवसून नरण्यहाचहा प्रयत्न करत
असतदो. रहाजहा त्यहा रहाक्षिसहालहा बदोलतदो, महाझ्यहा रहाज्यहात कदोठलरहती अपककत्य हदोत नहाहती, जसर
कदोणती नशहापहान करत नहाहती, कदोणती ददत खरळत नहाहती, कदोणती चदोयहार करत नहाहती, कदोणती खदोटर
बदोलत नहाहती, कदोणती अजहानती नहाहती, कदोणती पतवत्र अगतीतशवहाय रहहात नहाहती, कदोणती सदोम
प्यहालहा नहाहती असहा नहाहती, यजहात दतक्षिणहा बहाह्मणहाखनहा तदलती नहाहती असर कधती घडलरलर नहाहती,
कदोणती बहाह्मणहालहा खहाण्यहासहाठती गहाय दहान करलती नहाहती असर कधती घडलरलर नहाहती, महाझ्यहा
रहाज्यहाततील बहाह्मण वरदहाखचहा अभ्यहास करतहात व तदो तशकवतहात, पशैसर न घरतहा, इतरहाखकडर
जहाऊन यजहाचर पचौरदोतहत्य करतहात, तर मकदभ
सू हाषती असतहात, महाझ्यहा रहाज्यहात एकहती भ्रष
बहाह्मण नहाहती, रहाजहा पदढर त्यहा रहाक्षिसहालहा बदोलतदो, अरर रहाक्षिसहा, महाझ्यहा रहाज्यहाततील क्षितत्रय
कधती भतीक महागत नहाहतीत, तर सत्यवहादती असतहात, तर दज
द र नहाखचहा नहायनहाट करत असतहात, तर
सज्जनहाखनहा सखरक्षिण दरत असतहात, तर बहाह्मणहाखनहा व शदद्रहाखनहा दहानख करत असतहात, तर यज
करत असतहात व दरवतहाखनहा सखतदष ठर वत असतहात, तर तपतरहाखचती तनयतमतपणर पदजहा करत
असतहात त्यहाखच्यहा नहाखवर बहाह्मणहाखनहा दहानख करून, तर तपशहाच्चहाखनहा वरळच्यहावरळती तशधहा दरत
असतहात शदपु्द्रहालहा दहानख करून, महाझर क्षितत्रय यदद सदोडसू न कधती पळसू न गरलरलर नहाहतीत, महाझ्यहा

रहाज्यहाततील वशैश्य कधती खदोटर बदोलत नहाहती, तर कधती चदककीचहा महाल तवकत नहाहतीत, तर महापहात
खदोटरपणहा करत नहाहतीत, तर कधती भतीक महागत नहाहतीत, तर सदशैव सत्पहात्र दहानख करत असतहात,
तर तवनहाकहारण वकक्षि तदोडत नहाहतीत, तर ककषती आतण व्यहापहार प्रहामहातणकपणर करत असतहात, तर
रहाजहालहा त्यहाचहा चचौथहा भहाग दरत असतहात. तर पशदपहालन त्यहा प्रहाण्यहाखचहा छळ न करतहा करत
असतहात. महाझ्यहा रहाज्यहाततील व्यहाध (खहाटतीक) प्रहाणती त्यहाखनहा तहखसहा न करतहा (दतःद ख न दरतहा)
महारत असतहात. तर कधती लहहान, तरुण, गहाभण असर प्रहाणती महारत नहाहतीत, तर त्यहाखच्यहा
जबहाबदहायहार व्यवलस्थतपणर सहाखभहाळत असतहात, महाझर प्रजहाजन अततथतीचर चहाखगलर स्वहागत
करतहात, त्यहाखनहा उपहाशती ठर वत नहाहतीत. महाझर वशैश्य वरदहाखचहा अभ्यहास करत असतहात, महाझर
प्रजहाजन जहास्त सखततत जन्महालहा घहालत नहाहतीत ज्यहाखनहा तर पदोससू शकणहार नहाहतीत, महाझ्यहा
रहाज्यहाततील शदद्र वरच्यहा ततघहाखचती सरवहा तवनहा तकहार करत असतहात. तर वरदहाखचहा अभ्यहास करत
नहाहतीत, मती महाझर पदण्य सहाखभहाळण्यहासहाठती तपस्यहा, बह्मचयर , सखयम, ध्यहान सहाधनहा असर
सगळर यथदोतचत करत असतदो, मती पदण्य तमळवण्यहासहाठती रहाजहाचती कतर व्यर (प्रहाण्यहाखचती सरवहा
करणर, वकद, आजहारती, तवकलहाखग, लसयहा, लहहान मदलख, कमजदोर लदोक, शदद्र अशहाखच्यहा सरवरनर
व दज
द र नहाखचहा नहाश करून) व्यवलस्थत करत असतदो, मती कधतीहती कदोणहावर अन्यहाय करलहा
नहाहती, महाझ्यहा रहाज्यहाततील बशैरहागती, सहाधसू, सदखहात आहरत, त्यहाखचर दवद हा मलहा तमळत असतहात,
महाझ्यहा प्रजरलहा उपहाशती ठर वसून मती कधती जरवलरलदो नहाहती, मती बह्मचयर पहालन चदोख करत
असतदो, महाझ्यहा रहाज्यहात यजहात ऋलग्वदहा तशवहाय कदोणती आहह तत दरत नहाहती, महाझ्यहा रहाज्यहात
अन्यहाय हदोत नहाहती, महाझर न्यहायहाधतीश चदोख कहाम करत असतहात, मती वरळदोवरळती बहाह दरशहाखचर
जहान तमळवण्यहाचहा प्रयत्न करत असतदो, दरशदोदरशती तफरणहायहार बहाह्मणहाच्यहा मदततीनर , मती
महाझ्यहा गदरूचहा, तशक्षिकहाखचहा कधती अपमहान करत नहाहती, महाझ्यहा अशहा व्रतस्थ जतीवनहामदळस मती
तदलहा भतीत नहाहती. महाझ्यहा रहाज्यहात कदोणती तवधवहा नसतर , कदोणती भ्रष इसम नहाहती, कदोणती
बदमहाष नहाहती, सगळर वणहारचर लदोक आपहापलती कहामर करत असतहात, महाझर शरतीर यददहाच्यहा
जखमहानहीं भरलरलर आहर, तती यदद मती करलती महाझ्यहा प्रजरच्यहा सखरक्षिणहाथर . चहाखगदलपणहा,
महाणसूसककी आतण भसूतदयरसहाठती मती सहारखहा झटत असतदो, असर सगळर पतवत्र असतहाखनहा मलहा
तसू कसहा नरण्यहाचहा प्रयत्न करत आहरस?

तर ऐकल्यहावर रहाक्षिस त्यहालहा बदोलतदो, तसू तदझर रहाजहा म्हणसून जर कहायर आहर तर प्रहामहातणकपणर
करत आहरस म्हणसून मती तदलहा इजहा करू शकणहार नहाहती. तदझर कल्यहाण हदो. असर बदोलसून तदो
रहाक्षिस तनघसून जहातदो.
तभष्म पदढर सहाखगतहात, हहा कथरतसून रहाजहाचती कतर व्यर कदोणतती व त्यहाखचर रहाज्य कसर असलर
म्हणजर तदो रहाजहा व त्यहाचती प्रजहा कशती पहापहापहाससून मदक असतर तर समजतर .
जदो रहाजहा असहा असतदो त्यहाखचर रहाज्य समकद रहहातर व तदो स्वगहारत जहाण्यहासहाठती यदोग्य ठरत
असतदो. कशैकरयहाच्यहा रहाजहा प्रमहाणर तसू रहाज्य कर म्हणजर तदझ्यहा सगळ्यहा तववखचनहा दरसू हदोततील.
शहाखतती पवर भहाग श्यहाहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग सत्त्यहाहत्तरहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, "मलहा महाहतीत आहर कक, आपत्कहालती बहाह्मण क्षितत्रय कमर करून त्यहाचती
उपलजवतीकहा करू शकतदो. मलहा सहाखगहा, बहाह्मण वशैश्य कमहारनर त्यहाचर पदोट भरू शकतदो कहाख"?
तभष्म सहाखगतहात, "जर तशती वरळ आलती तर बहाह्मण क्षितत्रय कमहारप्रमहाणर वशैश्य कमहारनर सददहा
त्यहाचर पदोट भरू शकतदो. म्हणजर तदो ककषती, व्यहापर, पशदपहालन अशती कहाम करू शकतदो".
यदलधषतीर तवचहारतदो, "समजहा तदो वशैश्य कमर अखतगकहारतदो अशहा वरळती तदो कदोणतती कहाम करू
शकरल ज्यहामदळर त्यहाचर स्वगहारचर हक्क अबहालधत रहहाततील"?
तभष्म सहाखगतहात, मतदरहा, ततीळहाचर, आयहाळ असलरलर प्रहाणती, बशैल, मध, तशजलरलर अन्न
अशहाखचहा व्यहापहार तदो करणहार नहाहती. कहारण त्यहाखच्यहा व्यहापहारहामदळर त्यहाचती अध्यहालत्मक ऊजहार
क्षितीण हदोत असतर. परखत,द कच्चर अन्न दरऊन त्यहाच्यहा बदल्यहात तदो तशजलरलर तवकसू शकतदो.
परखत,द असर सहाखगतहात कक, रुद्रहाच्यहा पदजरनर बहाह्मण कदोणतहाहती व्यहापहार करू शकतदो. तसर
करल्यहानर रुद्रहाच्यहा ककपरनर बहाह्मण त्यहाचर गरलरलर अध्यहालत्मक सहामथ्यर पदन्हहा तमळवसू शकतदो.
आतहा मती तदलहा सहाखगतदो प्रहाचतीन कहाळहापहाससून चहालत आलरलती प्रथहा कहाय आहर , एकमरकहाखनहा
उपयदोगहाच्यहा चतीजहा दरऊन त्यहा पदततीनर व्यहापहार करण्यहात पहाप लहागत नहाहती. कहारण त्यहा
त्यहाखच्यहा गरजरच्यहा वस्तसू तर एकमरकहाखनहा दरत असतहात आपखदषतीनर. यदोग्य मदल्यहानर तती दरवहाण
घरवहाण झहालती तर तर पदण्य कमर असतर परखतद, तसर नसरल तर तदो व्यवहहार पहाप कमर ठरतर.
यदलधषतीर तवचहारतदो, "समजहा अशती वरळ आलती कक, सगळ्यहा वणहारचर हहातहात शस घरऊन
रहाजहावर चहाल करून गरलर तर रहाजहानर कहाय करहावर "? अशहा वरळती रहाजहा व त्यहाचती प्रजहा हहाखचर
नहातर कसर ठरवहावयहाचर"?
तभष्म सहाखगतहात, रहाजहा त्यहाखनहा कहाय पहातहजर तर दरऊन त्यहात दहान, त्यहाग, तपस्यहा करण्यहाचर
आश्र्विहासन असर महान्य करून तदो त्यहाच्यहा बहाह्मणहाखच्यहा नरतकत्वहाखहालती आलरल्यहा प्रजरलहा शहाखत
करू शकतदो. तसर करण्यहात त्यहा सगळ्यहाखचर भलर असतर. रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरवर जर
बहाह्मणहाखच्यहा नरतकत्वहाखहालती चहाल करून आलर आहरत त्यहाखच्यहावर हलहा करणहार नहाहती. रहाजहाचर
कहाखहहीं खरदोखरच चदकलर असल्यहातशवहाय बहाह्मण तसर करणहार नहाहतीत. रहाजहाचर सशैन्य

अशहावरळती बहाह्मणहाखच्यहा बहाजसूनर (म्हणजर समहाजहाच्यहा) रहाहतील. त्यहाच

प्रमहाणर समझचौतहा

झहाल्यहावर रहाजहाचहा पदन्हहा अतभषरक करहावहा लहागरल व त्यहानखतर सगळर आपहापल्यहा कतर व्यहात
जहाततील. जर परचक आलर अथवहा डहाकसू, दरदोडरखदोर आलर तर सगळ्यहाखनहा शस हहातहात
घरऊन रहाजहाचती मदत करहावयहाचती असतर. तसर करण्यहानर त्यहा सगळ्यहाखनहा पदण्य प्रहाप हदोतर.
यदलधषतीर तवचहारतदो, "समजहा सगळर क्षितत्रय बहाह्मणहाखवर तचडलर तर त्यहा पररलस्थततीत बहाह्मणहाखचर
सखरक्षिण कदोण करणहार"?
तभष्म सहाखगतहात, बहाह्मण त्यहाखच्यहा तपदोसहामथ्यहारनर, मखत्रसहाधनरनर, शस सहाधनरनर, बह्मचयहारच्यहा
जदोरहावर (दरवतहा बह्मचयर पहाळणहायहारनहा प्रसन्न हदोतहात) अशहा पदततीनर बहाह्मण त्यहाखचर सरक्षिण
करू शकतहात. बहाह्मण क्षितत्रयहाखत भरदतनतती वहापरून त्यहाखचती शककी कमती करून सददहा तर सहाध्य
करू शकतहात. रहाजतनततीच्यहा तत्त्वहाखचहा यदोग्य तवतनयदोग करून सददहा बहाह्मण त्यहाखचर सखरक्षिण
क्षितत्रयहाखपहाससून करू शकतहात. बहाह्मण क्षितत्रयहाखनहा शदद्र घदोतषत करून त्यहाखचर क्षिहात्र अलधकहार
कहाढसू न तर सहाध्य करू शकतहात. अशहाररततीनर ज्यहा रहाज्यहात बहाह्मण व क्षितत्रय एकमरकहाखनहा
तवरदोध करतहात त्यहा रहाज्यहाच्यहा रहाजहानर ऋषहींनहा आमत्रण दहावयहाचर असतर . बहाह्मण तकतती
यदोग्य हदोतर व क्षितत्रय अयदोग्य हदोतर कहाख , त्यहाच्यहावर तनणर य ऋषती घरततील असर प्रहाचतीन सखकरत
आहरत. जर जहास्त चसूककीचर त्यहाखनहा महाघहार घ्यहावती लहागतर . बहाह्मण भ्रष झहालर आहरत कहाख, क्षितत्रय
भ्रष झहालर आहरत तर पहहावर लहागतर . त्यहाप्रमहाणर तनणर य ठरतदो. जर बहाह्मण भ्रष झहालर आहरत
असर लसद झहालर तर तर शदद्र घदोतषत करलर जहातहात. चहाखगदलपणहा कदोणहाचहा कमती झहालहा तर पहहावर
लहागतर, पदण्य कमहारत कदोणती कमती पडलर तर पहहावर लहागतर. तशहा घडलरल्यहा प्रसखगहाखचहा,
ज्यहाकहारणहानर त्यहाखच्यहात तरढ उत्पन्न झहालती, अभ्यहास तर ऋषती करततील व त्यहाखचहा तनणर य
रहाजहालहा व न्यहायहाधतीशहालहा सहाखगततील.
जर बहाह्मण सच्चर असततील तर तर उरलरल्यहा ततनहती वणहारतवरुद शसख चहालवसू शकतहात.
त्यहामदळर त्यहाखनहा पहाप लहागत नहाहती. बहाह्मणहाखसहाठती लढणहारर पतवत्र ठरतहात. वहाईट लदोकहाखवर
शस चहालवणर जरव्हहाख आवश्यक असतर तरव्हहाख तसर करल्यहानर पहाप लहागत नहाहती. कदोठल्यहा
पररलस्थततीत कहाय करहावर म्हणजर तर पहाप ठररल अथलहा पदण्य ठररल तर सहाखगणर मदोठर अवघड
असतर. स्वतहाचर सखरक्षिण करण्यहासहाठती, आपल्यहावर अवलखबसून असलरल्यहाखचर सखरक्षिण
करण्यहासहाठती, असहहाय लदोकहाखनहा मदत करण्यहासहाठती, बहायहाबहापडहा लहहान मदलख हहाखच्यहा

सखरक्षिणहासहाठती शस उचलणर पदण्यहाचर कहाम समजलर जहातर . जरव्हहाख रहाजहा चदोर बनसून यरतदो तरव्हहाख
त्यहालहा ठहार महारणर पदण्यहाचर कहाम असतर . पहापशककीचहा परहाभव करण्यहासहाठती जर मदत करततील
त्यहाखनहा रहाजहानर आतण बहाह्मणहाखनती क्षितत्रय जहातहर करहावयहाचर असतर मग तर शदद्र असलर तरती.
तभष्म सहाखगतहात, तत्त्वततः कदोणती मनदष्य कहायम बहाह्मण, क्षितत्रय, वशैश्य अथवहा शदद्र नसतदो.
प्रत्यरक महाणसहाखत तर चहार वणर असतहात. त्यहाततील जदो वणर त्यहाच्यहा मध्यर त्यहा प्रसखगती उच्चतीचहा
ठरतदो त्यहावरळती तदो त्यहाचहा वणर समजलहा पहातहजर रहाजहानर व त्यहाप्रमहाणर त्यहालहा तकतहाब तदलहा
गरलहा पहातहजर. असस मनसू सहाखगतदो कक, चहाखगदलपणहाच्यहा, महाणसूसककीच्यहा सखरक्षिणहासहाठती जदो प्रहाण
अपर ण करतदो तदो क्षितत्रय समजहावहा. परखत,द तशहा मदहारलहा तनणहारयक बददतीमत्तहा नसरल तर त्यहालहा
कदललन क्षितत्रय समजलर जहाणहार नहाहती. तरती तदो प्रजरच्यहा सखमततीनर रहाजहा हदोऊ शकतदो. त्यहालहा
शदद्र रहाजहा समजलर जहाईल. तर बहाह्मणहाखच्यहा मदततीनर रहाज्य कहारभहार करततील.
शहाखतती पवर भहाग सत्यहाहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग अठहाहत्तरहावहा
यदलधषतीर बदोलतदो, रहाजहाचर पदरदोहतीत कदोणत्यहा प्रकहारचर बहाह्मण हदोऊ शकतहात तर सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, असर शहासहात सहाखतगतलर आहर तकख , पदरदोतहतहाखनहा छख दहाखचर जहान असलर पहातहजर.
त्यहानहा सहाम महातहत पहातहजरत. त्यहाखचर शकततीचर जहान चहाखगलर असलर पहातहजर . त्यहा महातहततीमदळर तर
दरवतहाखच्यहा आरहाधनहा व्यवलस्थतपणर करू शकततील. रहाजहासहाठती जती अनदषहान सहाखतगतलती
आहरत तती त्यहाखनहा महातहत असलती पहातहजरत . त्यहाखचती भककी बह्महाकडर असलती पहातहजर , तर
रहाजहाशती प्रहामहातणक असलर पहातहजरत. तर कदलतीन असलर पहातहजरत. जर सगळर पदरदोतहत रहाजहा
कहामहालहा लहावरल त्यहाखचर परस्पर सखबध चहाखगलर असलर पहातहजरत . तर दृष स्वभहावहाचर नसहावरत.
त्यहाखचती वहाणती मकद सू असलती पहातहजर. त्यहाखनहा चचौयर कमहारचती आवड, इच्छहा नसहावती. त्यहाखचर
रहहाणतीमहान सहाधर सहालत्त्वक असलर पहातहजर . तर नम असहावरत. त्यहाखचहा कदोध मयहारतदत असलहा
पहातहजर. त्यहाखच्यहा वहासनहा मयहारतदत असल्यहा पहातहजरत. लदोभ आतण मदोहहाखपहाससून तर मदक असलर
पहातहजरत. थदोडक्यहात त्यहाखचर षड्ददोष (कहाम, कदोध, लदोभ, मदोह, मद आतण मत्सर) मयहारदरत
असलर पहातहजरत. असर बहाह्मण रहाजहाचर पदरदोतहत हदोण्यहासहाठती यदोग्य असतहात. थदोडक्यहात, तर
सहालत्त्वक असहावरत.
यदलधषतीर पदढर तवचहारतदो, वरदहाखत यजहामध्यर दतक्षिणहा दरण्यहाचर तदलर आहर परखतद, तकतती दहावयहाचती
त्यहाबदल तदलरलर नहाहती. दतक्षिणरचहा सखबखध सखपत्तती वहाटण्यहाशती नसतदो, त्यहाच प्रमहाणर, दतक्षिणहा
नहाहती तदलती तर जर प्रहायतश्र्चित्त सहाखतगतलर आहर तर महात्र भयखकर आहर. यजमहानहाच्यहा कदवततीचहा
त्यहात तवचहार नहाहती, त्यहामध्यर सहाखतगतलर आहर कक, यज भककीभहावहानर करहावहा पण जर त्यहात
पदरदोतहतहाखचर थदोतहाखड असरल तर त्यहात यजमहानहाच्यहा भककीचहा कहाखहहीं उपयदोग रहहात नहाहती.
तभष्म सहाखगतहात, थदोतहाखड व खदोटती भककी हहाखच्यहा मदततीनर यज सहाध्य हदोत नहाहतीत. त्यहाच
प्रमहाणर बहाह्मणहालहा दतक्षिणहा तदलती नहाहती तर तदो यज सहाध्य हदोत नहाहती. बहाह्मण यजमहानहाचती
कदवत ओळखत असतहात, त्यहाप्रमहाणर तर त्यहाखचती दतक्षिणहा अपरतक्षित असतहात. ज्यहा दतक्षिणरनर
बहाह्मण प्रसन्न हदोईल तती दतक्षिणहा यदोग्य समजहावती. परखत,द जरथर पसूणरपहात्र (शदद्रहाखच्यहा यजहाचती
दतक्षिणहा, तती २५० मदठ तहाखदळ
सू सहाखतगतलरलती आहर) तदलर जहातर तरथर जर तमळर ल त्यहात

बहाह्मणहालहा समहाधहान महानहावयहाचर असतर. त्यहाप्रमहाणर सगळ्यहा ततनहती वणहारच्यहा लदोकहाखनती यज
करहावयहाचर असतहात व त्यहादहारहा दरवतहाखनहा (लदोकपहाल दरवतहा) प्रसन्न करहावयहाचर असतर.
कहारण, त्यहाखच्यहा अनदमततीनरच महाणसहाचर व्यवहहार सखपन्न हदोत असतहात. वरदहात सहाखतगतलर आहर
कक, बहाह्मणहाखसहाठती सदोम महत्वहाचहा असतदो. परखत,द तदो तर उपलजवतीकरसहाठती तवकसू शकत
नहाहतीत. परखत,द यजहासहाठती पशैसर कमती पडलर तर त्यहासहाठती तर सदोम तवकसू शकतहात. गरतीब
यजमहानहाचहा दवद हा हहा सददहा बहाह्मणहासहाठती दतक्षिणर प्रमहाणर असतदो. वहाईट महाणसहाच्यहा यजहानर
फहायदहा बहाह्मणहाखचहा हदोत नहाहती. तपस्यहा करणर यज करण्यहापरक्षिहा जहास्त चहाखगलर असरसददहा
वरदहाखत सहाखतगतलर आहर. ज्यहानहा तपस्यहा करण्यहाचती क्षिमतहा नसतर त्यहाखच्यहासहाठती यज सहाखतगतलर
आहरत. आतहा मती तदलहा सहाखगतदो तपस्यहा म्हणजर कहाय. तपस्यर म ध्यर , अतहख स क वहाणती व
वतर णसू क , जतीवनहाततील

खररप णहा, महाणसू स ककी, चहाखग दल पणहा, भसूत दयहा, ध्यहान

सहाधनहा

करणर , असर जदो जगतदो तदो तपस्यहा करत आहर असर समजहावर .
वरदहाततील हहा आजहा जर महानत नहाहतीत तर बरबहाद हदोतहात. सवर प्रकहारचहा वहाईटपणहा म्हणजर
अधमर आतण चहाखगलरपणहा म्हणजर धमर हर समजहावर. तसच खरर जहान असतर हर लक्षिहात घर.
शहाखतती पवर भहाग अठहाहत्तरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग एकदोणऐखश तीवहा
यदलधषतीर बदोलतदो, "अगदती सहामहान्य ककत्य सददहा कदोणती दस
द यहारच्यहा मदततीतशवहाय करू शकत
नहाहती. हती वस्तदलस्थतती असतर , मग रहाजहाच्यहा सगळ्यहा कहामहात त्यहालहा असखख्य लदोकहाखचती
मदत घ्यहावती लहागत असतर . अशहा प्रसखगती रहाजहाचर मखत्रती कसर कहाम करततील"? त्यहाततील
कदोणत्यहा कहामहाखसहाठती कदोणहावर रहाजहा तवसखबसून रहातहल तर सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, रहाजहाचर पहाखच प्रकहारचर तमत्र असतहात, तर असर, समहान अडचणतीत असलरलर,
त्यहाच्यहावर शदहा असलरलर, जर नहातरवहाईक आहरत, जर तवकत घरतलरलर असर तर असतहात.
त्यहातशवहाय असर जर रहाजहाच्यहा चहाखगदलपणहानर प्रभहातवत झहालरलर असतहात असर प्रजहाजन. रहाजहा
त्यहाच्यहा तवतवध कहामहात त्यहा सगळ्यहा पहाखचहती प्रकहारच्यहा तमत्रहाखनहा वहापरू शकतदो. तरती कहाखहहीं
कहामख अशती असतहात जती फक रहाजहानरच करहावयहाचती असतहात त्यहाचती महाहतीतती तदो त्यहाखनहा
सहाखगणहार नहाहती. कहारण त्यहा पहाखचहाखततील पतहलहा व चचौथहा उलटसू शकतदो म्हणसून कमती महत्वहाचर
असतहात. रहाजहा त्यहाच्यहा ददोस्तहाखवर लक्षि दरऊन असरल कहारण रहाजहालहा तसर पहहातहा कदोणती
खरहा तमत्र नसतदो. जदो रहाजहा त्यहाच्यहा तमत्रहाखवर जहास्त अवलखबसून रहहातदो त्यहालहा धदोकहा
हदोण्यहाचती शक्यतहा असतर. वहाईट मनदष्य चहाखगलहा असल्यहाचर सगोंग घरऊन रहाजहाच्यहा गदोटहात
तशरून रहाजहालहा धदोकहा करू शकतदो. त्यहाच प्रमहाणर एकर कहाळचहा शत्रसू तमत्र हदोऊ शकतदो
त्यहाचहा मतलब सहाध्य करण्यहासहाठती व तमत्र प्रततस्पधर्वी त्यहाच कहारणहानर हदोत असतदो. हती
जगहाचती रतीत आहर. मनदष्य नरहमती तसहाखच असरल असर समजणर यदोग्य नसतर . असहा कदोणतीहती
नसतदो ज्यहाखवर रहाजहा डदोळर झहाकसून तवश्र्विहास ठर वसू शकरल. म्हणसून रहाजहाचती महत्वहाचती कहामख तदो
त्यहाच्यहा दरखररखतीत करत असरल. तदो त्यहाच्यहा मखत्र्यहाखवर अखधपणर तवश्र्विहास ठर वरल तर त्यहाचर
नदकसहान हदोण्यहाचती शक्यतहा असतर. तरती यदलधषतीरहा, असर कहाखहहीं सहाथती रहाजहाचर अससू शकतहात
जर पसूणरतयहा तवश्र्विसनतीय असतहात. तर सगळर ओळखणर रहाजहालहा जमलर पहातहजर . म्हणसून पसूणरपणर
तवश्र्विहास न ठर वणर हर सददहा चदककीचर ठरतर . त्यहाचर कहारण चदकहा कदोणतीहती करू शकतदो, त्यहामदळर
रहाजहाचर कहाम तबघडसू शकतर. तमत्रहाच्यहा, मखत्र्यहाच्यहा, सलहागहारहाच्यहा चदककमदळस रहाजहा चसूक ठरतदो.
असस बयहारच वरळती हदोत असतर . म्हणसून कदोणततीहती बहाब एकहावर सदोडसू न चहालत नहाहती. आपल्यहा

तवश्र्विहासहाचहा, मशैत्रतीचहा कदोण गशैरफहायदहा घरत आहर तर पहहावयहाचर असतर त्यहासहाठती शहहाणहा रहाजहा
सदशैव जहागकत असहावहा लहागतदो. कहाखहहीं जहात्यहा प्रहामहातणक असतहात, तर बहह धहा शदद्र असतहात.
म्हणसून रहाजहा शदद्रहाखनहा सरवरत ठर वरल जर प्रहामहातणक आहरत . तर हररहाखचर कहाम करत असतहात व
रहाजहालहा खबर दरत असतहात. तर कधती मदोठहा पदहावर जहाणहार नहाहतीत परखत,द रहाजहाच्यहा ककपरत
सदखहात रहहात असतहात. असर शदद्र रहाजहाचर खरर तमत्र शहाबतीत हदोत असतहात. कहारण रहाजहाच्यहा
समकदतीत त्यहाखचर भलर असतर. तसर शदद्र रहाजहालहा धदोकहा दरत नहाहतीत. फहार बददतीमहान महाणसख
रहाजहालहा फहार उपयदोगहाचती असतहात व तततककीच धदोक्यहाचतीसददहा असतहात. कहाखहहीं महाणसख
जहात्यहा बरइमहानती असतहात त्यहाखच्यहावर लक्षि ठर वहावर लहागतर . रहाजहाच्यहा सदखहात आपलर सदख
महानणहारर व रहाजहाच्यहा दतःद खहात आपलर दतःद ख महानणहारर सरवक रहाजहा पसखत करतील. जर सरवक
रहाजहाच्यहा मजर्वीवर अवलखबसून असतहात तर जहास्त तवश्र्विसनतीय समजलर जहातहात. ज्यहाखचर
रहाजहातशवहाय अडत नहाहती तर धदोक्यहाचर ठरू शकतहात. ज्यहाखच्यहाकडर रहाजहातशवहाय इतर पयहारय
असतहात समकद हदोण्यहासहाठती त्यहाखच्यहावर रहाजहा कमती तवश्र्विहास ठर वरल . रहाजहाच्यहा पदढर व महागरसददहा
फहार स्तदतती करणहारर धदोक्यहाचर अससू शकतहात. प्रसखगती रहाजहालहा जहाब तवचहारणहारर कमती धदोक्यहाचर
असतहात, त्यहाखच्यहा शखकहाखचर समहाधहान रहाजहानर करहावर व पहहावर तर कसर वहागतहात. त्यहावरून तर
स्पषवकर रहाजहालहा जहास्त कहामहाचर असतहात. मदोठती महत्वहाकहाखक्षिहा असलरलर रहाजहालहा धदोक्यहाचर
अससू शकतहात. सहालत्त्वक प्रवकत्ततीचती महाणसख रहाजहानर जमवहावतीत जर रहाजहा स्वततः सहालत्त्वक
असरल तर कहारण, असर लदोक धदोकरबहाज नसतहात. तमदोगदणती लदोक धदोकरबहाज जहास्त
असतहात. असर कहाखहहीं ठदोकतहाळर आहरत. रहाजहाचर सरवक तनवडण्यहासहाठती. रहाजहाचर तहत व सदख
ज्यहा कदोणहाशती जदळतर तर सगळर रहाजहालहा सदोईस्कर समजलर जहातहात. अशहा लदोकहाखवर रहाजहा
खहास अवलखबसून रहाहह शकतदो. एकहा सरवकहालहा एकहा वरळती एकच कहाम दहावर . तससच एक कहाम
अनरकहाखनहा तमळसू न करण्यहास दरण्यहामदळर तर कहाम तबघडण्यहाचती शक्यतहा असतर . ज्यहाखचती तवचहार
करण्यहाचती पदत तमळतती जदळतती असतर त्यहाखनहा एक कहाम दरण्यहास हरकत नसतर . तवतभन्न
तवचहार असणहारर असततील तर तर कहाम एकत्रपणर करू शकत नहाहतीत. त्यहा कहामहाचती नहासहाडती
हदोत असतर. प्रधहान मखत्रती नरमतहाखनहा तदो ज्यरष असलहा पहातहजर , ज्यहालहा कहामहाचहा अनदभव आहर ,
जदो रहाजहाशती प्रहामहातणक आहर , ज्यहाचर कदोध व लदोभ मयहारदरत आहरत, ज्यहाच्यहा कहामहाचहा
पसूवर्वीचहा अनदभव चहाखगलहा आहर, जदो सखयमती आहर, ज्यहालहा रहाजहा बनण्यहाचती महत्वहाकहाखक्षिहा नहाहती,

जदो उच्च कदलतीन आहर, जदो शरखती तमरवत नहाहती, जदो शहाखतपणर दस
द यहारचर ऐकसून घरतदो, जदो
स्वतहासहाठती समहाधहानती आहर व जदो रहाजहाचहा तहततचखतक आहर अशती लक्षिणख त्यहात असहावतीत.
रहाजहा शक्यतर जवळचर नहातरवहाईक मदोठहा पदहावर नरमणहार नहाहती जर महत्वहाकहाखक्षिती आहरत .
रहाजहा त्यहाचहा दरष करणहारर कदोण आहरत तर समजसून घरईल व त्यहाखनहा मदोठती पदख दरणहार नहाहती.
तरती कहाखहहीं आप रहाजहाशती प्रहामहातणक असतहात त्यहाखच्यहावर रहाजहा अन्यहाय हदोऊ दरणहार नहाहती.
रहाजहा न्यहायती आहर व तदो कदोणहावर अन्यहाय हदोऊ दरत नहाहती असर पहातहल्यहावर रहाजहाचर
शत्रसूसददहा त्यहाचर तमत्र हदोतहात कहारण कदोणहालहाहती न्यहायहानर वहागवलरलर आवडतर . रहाजहा नम आहर
व सगळ्यहाखचर भलर करणहारहा आहर असर पहातहल्यहावर रहाजहाचर प्रततस्पधर्वीसददहा त्यहालहा तवरदोध
करणर बखद करतहात. तमत्र हदोतहात. रहाजहाच्यहा कहारभहारहात दरष, मत्सर, ससूडबददती नहाहती हर
पहातहल्यहावर लदोक त्यहा रहाजहालहा मदत करू लहागतहात. ज्यहाच्यहा रहाज्यहात आपण सदरतक्षित
आहदोत तदो रहाजहा कदोणहालहाहती तप्रय असतदो. असहा रहाजहा चहाखगलर रहाज्य करू शकतदो.
शहाखतती पवर भहाग एकदोणऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग ऐखश तीवहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, "समजहा रहाजहा त्यहाच्यहा आपहाखचर मन लजखकसू शकलहा नहाहती तर तर तवरदोधहात
हदोऊ शकतहात, अशहा पररलस्थततीत रहाजहानर कहाय करलर पहातहजर"?
तभष्म सहाखगतहात, हहा सखदभहारत मती तदलहा एक कथहा सहाखगतदो, त्यहात वहासददरव आतण नहारदहाखचहा
सखभहाषण आहर. एकदहा वहासददरव नहारदहाखनहा बदोलतदो, अतशतक्षित आतण मसूखर तकखवहा शहहाण्यहा
तमत्रहालहा ज्यहाचर मन चखचल आहर, कधती आपलर गदतपत सहाखगसू नयर . तरती मती तदलहा महाझर एक
गदतपत सहाखगणहार आहर. मती कधती महाझ्यहा नहातरवहाईकहाखचती खदोटती स्तदतती करत नहाहती. मती त्यहानहा
तरतीसददहा महाझर अधर दरतदो व त्यहाखच्यहा अदहातदहा बदोलण्यहाकडर दल
द र क्षि करतदो. जसर आग
परटवण्यहासहाठती कहाखडती घहासतहात तसर महाझर मन त्यहाखच्यहा अदहातदहा बदोलण्यहानर सतत जळत
असतर. महाझहा बलरहाम, गदहा असर तर तसर महाझ्यहाशती वहागत असतहात. तर सगळर महाझ्यहा बरदोबर
सहाथतीलहा असतहात तरती मती स्वतहालहा एकटहाच समजतदो. अहदो नहारद, आमच्यहा अनरक अखधक
व वकश्र्नती लदोकहाखचती समकदती झहालती आहर, तर ज्यहाखचती बहाजसू घरत नहाहतीत तर नष हदोतहात. त्यहानखतर
तदो नहारदहालहा सहाखगतदो, ज्यहाखच्यहा बरदोबर तर असतहात त्यहाखनहा समकदती प्रहाप हदोत असतर , परखत,द
अहह क आतण अकसूर हहाखच्यहा तवतचत्र वहागण्यहामदळर मलहा कदोणहाचती बहाजसू घरतहा यरत नहाहती. तर
एकमरकहाखशती भहाखडत असतहात, मलहा तर ददोघरहती तप्रय आहरत पण त्यहाच्यहाततील त्यहा भरदहामदळर मती
त्यहाखनहा एकत्र आणसू शकत नहाहती. महाझती त्यहा आईसहारखती गत झहालती आहर जती ततच्यहा ददोन
मदलहाखच्यहा भहाखडणहात अडकलती आहर. अशहा लस्थततीत मती कहाय करहावर तर मलहा सहाखगहा.
नहारद सहाखगतहात, वहाईट पररलस्थतती ददोन प्रकहारच्यहा असतहात, एक अखतररक व दस
द रती बहाह.
त्यहा आपल्यहाच ककत्यहाचर अथवहा आपल्यहाच कदोणहाचर ककत्यहानर हदोत असतहात. तदझ्यहा आतहाच्यहा
वहाईट पररलस्थततीलहा तसू जबहाबदहार आहरस . तर असर, बलरहाम व त्यहाच्यहा बरदोबरचर भदोज लदोक
अकसूरहाचर सहाथती आहरत, तर त्यहाचती बहाजसू घरतहात कहारण तदो शतीमखत आहर. तदझर असर आहर कक,
तसू तदझती सखपत्तती सगळ्यहाखनहा वहाटसू न तदलती आहरस. तदझ्यहाकडर तदझर तमत्र आहरत. परखत,द तसू
त्यहाखनहा तदलरलती सखपत्तती त्यहाखच्यहाकडसू न कहाढसू न घरऊ शकत नहाहतीस. बभ्रसू व उगसरनहाखकडसू न तसू
रहाज्य कहाढसू न घरऊ शकत नहाहतीस. तसर करण्यहाचहा प्रयत्न करलहास तर मदोठहा सखहहार हदोईल.

कदहातचत सगळस च सखपरल. तदलहा एकच करतहा यरईल त्यहाखच्यहा लजभरलहा टहाळर लहावहावयहाचर . तर
ऐकल्यहावर वहासददरव नहारदहालहा तवचहारतदो, तर कदोणतर शस आहर तर सहाखगहा. नहारद बदोलतहात,
त्यहाच्यहाशती गदोड बदोलसून त्यहानहा नतीटपणर समजहावसून तसू तदझ्यहा आपहाखचर मन असर लजखकशतील कक,
तर तदझ्यहा प्रमहाणर वहागसू लहागततील. तसर करल्यहाखनर तर त्यहाखचती बदोलण्यहाचती पदत सदधहारततील. वहाणती
हर एक मदोठर शस आहर . तर बह्महासहापरक्षिहा जहास्त प्रभहावती असतर . त्यहाचर असर आहर कक, सपहाट
रस्त्यहावरून गहाडती जहास्त चहाखगलती बशैल खरचसू शकतदो तसरच हर आहर . जर तर भहाखडत रहाहतीलर तर
त्यहाखचहा तवनहाश हदोईल. तमत्रहाखशती गदोड बदोलसून व नतीटपणर समजहावसून सगळर सदधहारतहा यरतर . तर
सगळर तदझ्यहावर अवलखबसून आहरत जसर सगळर जग आहर . त्यहाखचती भहाखडणख तदलहा सखपवतहा यरततील
गदोड बदोलसून. रहागहावसून नहाहती कहारण तर बलहाढ आहरत.
शहाखतती पवर भहाग ऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग एकहाऐखश तीवहा
तभष्म पदढर सहाखगतहात, हर जर मती सहाखतगतलर तदो एक महागर आहर. आतहा दस
द रहा पयहारयती महागर सहाखगतदो
तदो ऐक. जर लदोक रहाजहाचती बहाजसू घरतहात त्यहाखनहा रहाजहानर सहाथ दहावयहाचती असतर . जर कदोणती
अनदोखहा इसम तदलहा सहाखगसू लहागलहा कक, तदझ्यहा खहास मखत्र्यहानर घदोटहाळहा करलहा आहर तर तदो
अनदोखहा आहर म्हणसून त्यहाच्यहा बदोलण्यहाकडर दल
द र क्षि न करतहा त्यहालहा एकहाखतहात घरऊन पसूणर
चदोकशती त्यहालहा न घहाबरवतहा करलती पहातहजरस . अशहानर तसू कदहातचत नवहा तमत्र जमवत
असतदोस जर बयहारच वरळती जहास्त महत्वहाचर ठरतहात. पसूणर चचौकशतीनखतर खरर कहाय तर समजतर.
ज्यहा दरबहायहारचर खदोटर कहाम उघड झहालर तदो त्यहा सहामहान्य महाणसहालहा जदो कदहातचत शदद्र अससू
शकतदो, ठहार महारण्यहाचती शक्यतहा असतर. रहाजहानर त्यहालहा खहास सखरक्षिण तदलर पहातहजर . जर
त्यहालहा तदो खरर सहाखगत असतहाखनहासददहा रहाजहानर सखरक्षिण नहाहती तदलर तर त्यहा रहाजहालहा कदोणती
प्रजहाजन कधहींच कहाखहहीं सहाखगणहार नहाहती व तदो रहाजहा नदकसहानतीत जहाऊ शकतदो. त्यहा सखदभहारत
एक कथहा सहाखगतदो जती ऋषती कलकवकक्षि कदोसलच्यहा रहाजहालहा सहाखगतहात. कलकवकक्ष्य क्षिरमदशर्वीन
रहाजहाकडर जहातहात. जदो कदोसलचहा रहाजहा झहालहा हदोतहा. त्यहा ऋषतीच्यहा कडर एकहा तपखजयहारत एक
कहावळहा हदोतहा. तसहा तदो ऋषती कदोसलच्यहा तवतवध प्रदरशहाखतसून भटकत हदोतहा. तदो सगळ्यहाखनहा
बदोलत हदोतहा कक, "कदोणहालहा कचौतवन भहाषहा (कहावळ्यहाखचती भहाषहा) तशकहावयहाचती आहर कक"?
तदो सहाखगतदो कक, कहावळर महाणसहाचर भतवष्य जहाणत असतहात व तर ओरडसू ओरडसू न तर त्यहालहा
सहाखगण्यहाचहा प्रयत्न करत असतहात कहारण कहावळर तपतरहाखशती सखवहाद करू शकतहा. पण मनदष्य
त्यहाकडर दल
द र क्षि करतदो व बरबहाद हदोत असतदो. म्हणसून त्यहाखचती भहाषहा लदोकहाखनती तशकहावती असर तर
ऋषती सहाखगत तफरत असतहात. तदो ऋषती लदोकहाखनहा सहाखगसू लहागतदो कक, त्यहाचहा कहावळहा सहाखगतदो
कक, रहाजहाचर मखत्रती रहाजहालहा फसवत आहरत. असर करत तदो ऋषती अखररतीस रहाजहालहा भरटतदो,
त्यहालहा सहाखगतदो त्यहाचहा कहावळहा कहाय सहाखगत आहर . रहाजहाचहा खलजनहा त्यहाचर मखत्रती पदतशतीरपणर
लदटत आहरत व कसर तर करतहात व कदोठर तर तती लसूट ठर वतहात असर सगळर तदो सहाखगतदो. रहाजहा
त्यहालहा आणखतीन तवचहारतदो तरव्हहाख तदो ऋषती रहाजहालहा त्यहाच्यहा इतर मखत्र्यहाखचती करणतीसददहा सहाखगसू
लहागतदो. तदो ऋषती रहाजहालहा सहाखगतदो कक, त्यहाचहा कहावळहा कधतीच खदोटर बदोलत नहाहती कहारण

प्रहाणती (मदनष्य सदोडसू न) आतण लहहान मदलख कधतीच खदोटर बदोलत नहाहतीत. अशहाररततीनर
सहापडलरलर मखत्रती त्यहा कहावळ्यहालहा महारून टहाकतहात. आपलहा कहावळहा महारलहा गरलहा आहर तर
ऋषतीलहा समजतर जरव्हहाख तदो दस
द यहार तदवशती पहहातदो. तदो रहाजहाकडर त्यहाचती तकहार करतदो. तदो
सहाखगतदो अरर रहाजहा, मलहा तदझ्यहा सखरक्षिणहाचती गरज आहर. जर तसू मलहा सखरक्षिण दरणहार असतशल
तर मती तदझर भलर करतीन. मती तदझ्यहा भल्यहासहाठती लहाखबसून यरथर आलदो अशहासहाठती कक, तदझ्यहा
लदच्च्यहा सरदहारहाखच्यहा कडसू न तदझती हदोणहारती लदट थहाखबवहावती. मती एक ऋषती अससून तदझहा
तहततचखतक आहर. असर तदो रहाजहालहा सहाखगतदो, तर ऐकल्यहावर रहाजहा त्यहालहा सखरक्षिण दरतदो व
सहाखगतदो कक, त्यहालहा जर सहाखगहावयहाचर आहर तर त्यहाखनती सहाखगहावर . तदम्हती बहाह्मण अहहात तदमचर मती
ऐकणहार आहर. ऋषती बदोलतदो, अरर रहाजहा तदझर नदोकर तदझती फसवणसूक करत आहरत. रहाजहालहा
अनरक तमत्र असतहात तसर शत्रसूसददहा असतहात. रहाजहाचर तहत करणहायहारनहा त्यहा सगळ्यहाखपहाससून
धदोकहा असतदो. त्यहाच प्रमहाणर रहाजहाच्यहा सखशयती नजररचहा सददहा त्यहाखनहा त्रहास हदोत असतदो. तरती
खयहार तहततचखतकहाप्रमहाणर जदो रहाजहाचर भलर करतदो त्यहाचहा मदोबदलहा रहाजहा त्यहालहा दरत असतदो.
अशहा लदच्च्यहा नदोकरहाखत अडकलरल्यहा रहाजहालहा मदत करणहारहा एकहा अथर्वी आगतीशती खरळत
असतदो मग तदो कदोणतीहती असदो. म्हणसून तदो रहाजहाचहा तहततचखतक जतीवहावर उदहार हदोऊन
रहाजहाचती सरवहा करत असतदो. त्यहालहा त्यहाचती वहाणती सहाखभहाळसू न वहापरहावयहाचती असतर. परखत,द जर
रहाजहा सखतदष झहालहा तर मदोठहा फहायदहा असतदो जसर दरव प्रसन्न झहालहा. जर रहाजहा नहारहाज
झहालहा तर आगतीत उडती टहाकण्यहासहारखर हदोतर . ऋषती रहाजहालहा सहाखगतदो त्यहाचहा कहावळहा दहाखवत
हदोतहा कक, तदो त्यहाचहा कहावळहा आहर जर लदोकहाखचर ककत्य ओळखत असतदो. त्यहालहा तदझ्यहा
मखत्र्यहाखनती महारलर कहारण तदो त्यहाखच्यहा कदलखगडहा सहाखगसू लहागलहा हदोतहा. तर तदझ्यहाकडर कहाम करण्यहा
लहायककीचर नहाहतीत. तर तदझर भलर पहहात नहाहतीत. त्यहाखच्यहा पहाससून मलहा धदोकहा आहर. कहारण
त्यहाखच्यहा सगळ्यहा ककष्णककत्यहाखचती महातहतती महाझ्यहाकडर आहर . परखत,द तसू जर मलहा सखरक्षिण दरणहार
असशतील तर मती तदलहा त्यहाखच्यहा सगळ्यहा भहानगडती सहाखगणहार आहर . त्यहा कहावळ्यहाच्यहा
सहाखगण्यहाप्रमहाणर मती तदझ्यहा रहाज्यहात तफरत हदोतदो मलहा कहाखहहीं अडचण झहालती नहाहती. अखधहारहात
जसहा तदवहा कहाम करतदो तसहा हहा कहावळहा मलहा तदझ्यहा रहाज्यहाततील सगळ्यहा भल्यहाबदयहार गदोषती
सहाखगत हदोतहा. मलहा त्यहा कहावळ्यहानर सहाखतगतलर कक, तदझर रहाज्य मदोठहा अखधहारहात आहर. तदझ्यहा
रहाज्यहात चहाखगलर लदोक रहाज्यहात कहाम करत नहाहतीत. सगळर चदोर तदझ्यहाकडर कहामहालहा लहावलरलर

आहरत. यरथर सज्जन महारलर जहात आहरत व चदोर महाजत आहरत . म्हणसून मती सहाखगरन कक,
शहहाण्यहा लदोकहाखनती तदझर रहाज्य सदोडसू न जहाणरच त्यहाखच्यहासहाठती शरयस्कर आहर . बदमहाष लदोकहाखनती
तदझ्यहा रहाज्यहाच्यहा सरकहारहाचहा तहाबहा घरतलहा आहर. तसू तदझ्यहा मखत्र्यहाखनहा तहाब्यहात घरऊन त्यहाच्यहा
कहामहाचती चचौकशती करहावती असस मती सहाखगत आहर. तदझ्यहा ककपरवर जगत असतहाख तदझ्यहाच थहाळतीत
महातती कहालवत आहरत. त्यहाखचती ककष्ण ककत्यर सहाखगसून मती स्वतहालहा धदोक्यहात टहाकत आहर . रहाजहा
त्यहाच्यहा नदोकरहावर चहाखगलर लक्षि दरऊन आहर कहाख? तदो त्यहाच्यहा प्रजरवर खरदोखरच प्ररम करतदो
कहाख? त्यहाचर नदोकर तकतती प्रहामहातणक आहरत त्यहाचती तपहासणती रहाजहा करतदो कहाख ? तर
पहहाण्यहासहाठती मती यरथर आलदो आहर. रहाजहानर त्यहाच्यहा नदोकरहाखवर लक्षि ठर वण्यहासहाठती हरर लहावलर
आहरत कहाख?
रहाजहा त्यहा ऋषतीलहा बदोलतदो, तदम्हती महाझ्यहा घरहात रहहा तरथर तदम्हहालहा कदोणती महारणहार नहाहती. मती
स्वततः तदमचर सखरक्षिण करतीन. न्यहायहाचहा चहाबसूक मती स्वततः हहातहात घरणहार आहर . त्यहामदळर जदो
खदोटर हदोत आहर तर सदधहारतहा यरईल. ऋषती बदोलतदो अरर रहाजहा मती महाझ्यहा कहावळ्यहाच्यहा हत्त्यरचती
तकहार करण्यहासहाठती आलदो आहर त्यहाकडर तदझर लक्षिच नहाहती. अशहा वहागण्यहामदळर तदझ्यहा
रहाज्यहाततील गदन्हरगहार महाजदोर हदोत आहरत . त्यहा हत्त्यहायहारनहा तसू प्रथम अटक करलर पहातहजरस .
जरव्हहाख सगळर च चदोर हदोतहात तरव्हहाख चदोरती करणर हसच यदोग्य समजलर जहाऊ लहागतर , तदोच न्यहाय
हदोतर व चदोरती न करणहारहा गदन्हरगहार ठरतदो, तसर तदझ्यहा रहाज्यहाचर हदोत आहर. महाझर नहाखव आहर,
कलकवकक्ष्य. रहाजहा मती तदझहा तहततचखतक आहर मती तदलहा एकच सहाखगतदो कक, तसू तदझर मखत्रती
तपहाससून घर व गदन्हहा तकतती मदोठहा कक तकतती लहहान तर न बघतहा गदन्हरगहारहाच्यहा उदरशहावर लक्षि
ठर वसून न्यहाय दर. तसर करलरस तर तदझर रहाज्य सदरतक्षित हदोईल. तदझ्यहा मखत्र्यहाच्यहा नरमणसूकहा तसू
करलरल्यहा नहाहतीस कहारण तसू नवतीन रहाजहा झहालहा आहरस , तरती तर तसू पदन्हहा तपहाससून घर . तर
ऐकल्यहावर रहाजहा ऋषती कलकवकक्ष्यहानहा त्यहाचर पदरदोतहत म्हणसून नमतदो व त्यहाखच्यहा
दरखररखतीखहालती त्यहाचर मखत्रतीमखडळ पदन्हहा नव्यहानर नरमतदो. कहावळ्यहालहा महारणहारर तदो शदोधसून
कहाढतदो व त्यहाखनहा तशक्षिहा करतदो. त्यहानखतर तदो कदोसलचहा रहाजहा सहामहाज्य वहाढवतदो.
शहाखतती पवर भहाग एकहाऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग ब्यहाऐखश तीवहा
यदलधषतीर बदोलतदो, रहाजहाचर दरबहारती सदस्य, सखरक्षिण मखत्रती, सरसरनहापतत आतण कहारभहारती
हहाखचती लक्षिणख कशती असहावतीत म्हणजर तर उत्तम ठरततील तर सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, त्यहासहाठती जर उच्च पदस्थ लदोक नरमलर जहातहात तर सगळर उत्तमगदणती असहावर
लहागतहात. त्यहा मध्यर नमतहा, सखयमती, शहाखत, खररपणहा असलरलर, दरद दशर्वी, धहाडशती, उच्च
कदललन, तवदहान, अनदभवती, शसूर परहाकमती, न्यहायती आतण रहाजहाशती प्रहामहातणक असलरलर
असहावरत, तमतभहाषती असहावरत. तर रहाजहाच्यहा महत्वहाकहाखक्षिरलहा सहहाय्य करणहारर असहावरत . तदमचती
सरवहा करण्यहात धन्यतहा महानणहारर असहावरत . तर तदसण्यहात सदस्वरुप असहावरत, तनरदोगती
असहावरत, तशषहाचहार सखपन्न असहावरत. जर जहात्यहा सखपन्न आहरत, दहानती आहरत असर असहावरत.
हलक्यहा कदळहाततील, महत्वहाकहाखक्षिती, रहाजहाबदल प्ररम (आस्थहा) नसलरलर, परदरशती, ज्यहाचर तमत्र
दज
द र न आहरत, व्यसनती, छख दती फखदती, बडबडणहारर, बढहायहा महारणहारर, सतत इतरहाखबदल उणर
बदोलणहारर, रहाजहालहा सहज घरणहारर, ज्यहाखच्यहा शचौयहारबदल खहात्रती नहाहती, ज्यहाखच्यहा जहानहाचती खहात्रती
नहाहती, जर शरणहागतहालहा दषद पणर वहागवतहात, ज्यहाखनहा इतरहाखशती कसर बदोलहावयहाचर तर समजत
नहाहती, असर नसहावरत.
न्यहायहाधतीश वरदशहास सखपन्न असहावहा. त्यहाचहा न्यहायशहासहाचहा अभ्यहास चहाखगलहा असहावहा, तदो
बह्मचयर पहालन करणहारहा असहावहा. रहाजहाशती प्रहामहातणक असहावहा, रहाज्यहाबदल आस्थहा
असणहारहा असहावहा, सहालत्त्वक असहावहा, व्रतस्थ जतीवन जगणहारहा असहावहा, तदो तनणर यहाचहा सच्चहा
असहावहा, तदो गकहस्थ असहावहा, त्यहाचहा इतर शहासख आतण तवदहा हहाखचहासददहा अभ्यहास असहावहा.
रहाजहाचर तर मखत्रती त्यहाचर सहयदोगती असलर पहातहजरत. त्यहाखच्यहात एकवहाक्यतहा असणर आवश्यक
असतर. त्यहासहाठती तर शपथरनर बहाखधलरलर असहावरत. रहाजहालहा त्यहाचती चसूक चहाखगल्यहा ररततीनर
सहाखगणहारर असहावरत. त्यहाखचहा व रहाजहाचहा चहाखगलहा सखवहाद असलहा पहातहजर. तर एकमरकहाखचर सद्गदण
व दगपु्द र दण चहाखगलर समजसून त्यहातसून कहाम करणहारर असलर पहातहजरत . सबबती न दरतहा कहारणहाखचती
चचहार करणहारर असलर पहातहजरत. रहाजहाकडर त्यहा सगळ्यहाखकरतहा पयहारयती व्यवस्थहा असलती
पहातहजर. कहारण महाणसहाचहा कहाखहहीं भरवसहा नसतदो, त्यहाचहा मकत्यसू करव्हहाहती हदोऊ शकतदो अशहा

वरळती रहाज्यहाचर कहाम अडणहार नहाहती अशती व्यवस्थहा पहातहजर . वकदत्व, आजहार, अपघहात आतण
मकत्यसू अशहा स्वहाभहातवक कहारणहाचती दखल रहाजहालहा घ्यहावयहाचती असतर , त्यहाच्यहा तवतवध
नरमणसूकहाख करतहाखनहा. रहाजहाचर सगळर कहारभहारती रहाजहाच्यहा तहतहासहाठती खरळकरपणर एकत्र रहाहह न
कहाम करण्यहास शपथरनर बहाखधलरलर असहावरत. रहाजहा त्यहाखच्यहा एकमरकहाखशती असलरल्यहा सखबखधहाखचती
चहाचपणती करतील. कहाखहहीं अयदोग्य आढळल्यहास त्यहाचर तनरहाकरण करतील. अशती चहाचपणती
सन्महानपसूवरक असरल. कदोणहाहती ददोन कहारभहायहारनहा एकमरकहाखशती चदरस करण्यहाचती परवहानगती
नसरल. कहारण अशती चदरस रहाज्यहाच्यहा तहतहासहाठती धदोक्यहाचती अससू शकतर . छदोटहा मदोठहा
नहारहाजती हदोत असतहात त्यहाखचर तनरहाकरण रहाजहा स्वततः खरळकर पदततीनर कररल व पररलस्थतती
हहातहा बहाहरर जहाऊ दरणहार नहाहती. रहाजहा त्यहाच्यहा सगळ्यहा कहारभहायहारचर तमत्र व सहकहारती
हहाखच्यहावर त्यहाच्यहा गदपहररहाखच्यहा मदततीनर लक्षि ठर वतील. रहाज्यहाततील अतत सहामहान्य महाणसहाच्यहा
तकरतीकडर सददहा रहाजहा लक्षि दरईल. त्यहामदळर त्यहाच्यहा उच्चतम कहारभहायहारवरसददहा वचक
रहाहतील. रहाजहा कदोणहावरहती भहाबडरपणर तवश्र्विहास ठर वणहार नहाहती. मनदष्य चदकहा करतदो तदो त्यहाचहा
स्वभहाव आहर म्हणसून रहाजहा त्यहाच्यहा कहारभहायहारच्यहा चदकहाखचती दखल घरईल परखतद, त्यहावर कठदोर
कहारवहाई करणहार नहाहती. त्यहालहा सदधहारण्यहाचती सखधती दरईल. रहाजहा चदकहाखचहा प्रकहार पहाहह न
त्यहाप्रमहाणर त्यहाखचती दखल घरईल. कहाखहहीं प्रकहारच्यहा चदकहा आक्षिरपहर असतहात त्यहासहाठती
आवश्यक कहारवहाई कररल. अजहानहामदळर हदोणहारती, अननदभवहामदळर हदोणहारती, घहाईमदळर हदोणहारती
हहा चदकहा उच्च पदस्थ अलधकहायहारनहा क्षिम्य नसतहात. मददहाम करलरलती, बरपवहारईमदळर हदोणहारती,
आळसहामदळर हदोणहारती अशहा चदकहा तशक्षिरस प्रहाप असतहात. अक्षिम्य चदकहाखनहा तशक्षिहा करणर
आवश्यक असतर. कहारण तशहा चदकहा रहाजहालहा व त्यहाच्यहा रहाज्यहालहा परवडणहायहार नसतहात.
रहाजहा त्यहाचर अलधकहारती नरमतहाखनहा त्यहाखच्यहावर कसर सखस्कहार आधती झहालर आहरत तर पहातहलख.
अयदोग्य सखस्कहारचर लदोक अक्षिम्य चदकहा करतहात. तर रहाज्यहालहा परवडणहारर नसतर . त्यहाचती
मनलस्थतती दतद षत असतर. दतद षत दृषतीमदळस मनदोतवककतती उत्पन्न हदोतर व तसर अलधकहारती भ्रष
हदोतहात. त्यहाच्यहा मदळर रहाज्यहात अन्यहायहाचर रहाज्य सदरू हदोण्यहाचहा धदोकहा असतदो. रहाजहाचती फहार
स्तदतती करणहायहारवर रहाजहा तवशरष लक्षि ठर तवल. रहाजहा गदणवत्तहा पहाहह न ककपहा करतील, करवळ मशैत्रती
अथवहा चहाखगलर सखबखध आहरत म्हणसून ककपहा करणहार नहाहती. त्यहामदळर गदणतीजनहाखवर अन्यहाय हदोणहार
नहाहती. रहाजहाचहा रहाग भहावतनक असणहार नहाहती. तदो कहाखहहीं तकरशदद कहारणहानरच रहागहावरल.

प्रहामहातणकपणर कहाम करणहारर चदकहा करतहात त्यहाखच्यहा चदकहाखचती दखल घरतहाखनहा त्यहाखच्यहा
आधतीच्यहा कदशल कहामहाचहासददहा तदो तवचहार करतील. रहाजहा सददहा एक महानदष्य आहर व त्यहा
नहात्यहानर त्यहाच्यहा चदककीचरसददहा प्रजरनर क्षिमरच्यहा दृषतीनर स्वहागत करलर पहातहजर जर रहाजहा त्यहाच्यहा
चदकहा सदधहारणहार असलहा तर. रहाजहालहा त्यहाच्यहा चदकहा सहाखगणहारर त्यहा रहाज्यहाचर लदोक रहाजहानर
सन्महानपसूवरक स्वतीकहारलर पहातहजरत. रहाजहाचहा जदो तमत्र, नहातरवहाईक शत्रसूशती सददहा ददोस्तती ठर वतदो
त्यहालहा रहाजहा छदपहा शत्रसू समजसून त्यहावर लक्षि ठर वण्यहास त्यहाच्यहा हररहाखनहा सहाखगरल . लदोभती, मदोहहात
अडकणहारर(व्यसनती), अततकदोधती, मत्सरती, गतवर ष अशहा लदोकहाखकडसू न रहाजहा सलहा घरणहार
नहाहती. रहाजहाच्यहा कहामहामदळर मनहातल्यहा मनहात रहाजहावर डसू ग धरणहारर रहाजहालहा समजलर
पहातहजरत, त्यहाखचहा सलहा रहाजहा घरणहार नहाहती. त्यहाखनहा महत्वहाचती कहामख तदो दरणहार नहाहती. रहाजहा
प्रसखगती त्यहाच्यहा कदोणत्यहाहती शहहाण्यहा, बददतीमहान, अनदभवती, रहाजहाबदल आस्थहा असणहायहार
सहामहान्य प्रजहाजनहाकडसू न सलहा घरऊ शकतदो. तसहा सलहा दरतहाखनहा जरती तदो रहागहानर बदोललहा तरती
त्यहाचर रहाजहानर मनहावर घरऊ नयर . कहारण असहा सलहा रहाजहाच्यहा तहतहाचहा असतदो. ज्यहा लदोकहाखनहा
रहाजहानर दख
द वलर आहर त्यहाखचहा सलहा तदो घरणहार नहाहती. रहाजहानर एकदहा तशक्षिहा करलरल्यहा
अलधकहायहारलहा पदन्हहा कहामहावर घरऊ नयर . जर लदोक रहाजहाचर परखपररनर नदोकर आहर त्यहाखचर तवचहार
रहाजहा ऐकरल.
रहाजहा सवर जहानती नसतदो म्हणसून तदो तवतवध क्षिरत्रहाचहा अनदभव असलरलर लदोक पदरती सहाखभहाळर ल व
त्यहाखच्यहाशती त्यहा त्यहा तवषयहाखवर चचहार करून त्यहा त्यहा तवषयहाचती महातहतती करून घरईल.
रहाज्यहाततील छदोटर जमहाततीचर नरतर असतहात त्यहाखचहा रहाजहा सन्महान करून व त्यहाखचर मत समजसून
घरऊन कहामख करतील. रहाजहा कदोणहाचहाहती अपमहान करणहार नहाहती. रहाजहाच्यहा चदकहा शत्रसूखलहा
समजणहार नहाहती अशहाप्रकहारर त्यहाचर मखत्रती वहागततील. रहाज्यहाचर सखरक्षिण तबघडरल असर कहाखहहींहती
रहाजहा करणहार नहाहती. रहाजहा अनदभवती मखत्र्यहाचहा सलहा घरऊन कहाम करतील. सगळ्यहा मखत्र्यहाखचहा
सलहा लक्षिहात घरऊन रहाजहा त्यहाचर तनणर य घरईल. त्यहाप्रमहाणर त्यहा कहामहाचती अखमलबजहावणती
हदोईल. प्रत्यरक तनणर यहाच्यहा सहाधक बहाधक पररणहामहाखचहा तदो तवचहार करणहार त्यहाच प्रमहाणर
त्यहाखचर दरसू हागहामती पररणहाम तर समजसून त्यहानदसहार त्यहा तनणर यहाखचती अखमलबजहावणती तदो करणहार.
रहाजहाकडर ज्यदोततष जहाणणहारर असततील त्यहाखच्यहा कडसू न शदभ अशदभ पहाहह न रहाजहा त्यहाच्यहा
कहामहाखचती सदरूवहात कररल. रहाजहा बहाह्मण, ऋषतीमदनती हहाखचहा सदशैव सत्कहार करून त्यहाखचर तवचहार

एकरल. रहाजहाचर वहागणर सदशैव तनदर्वोष असलर पहातहजर . त्यहाचर कपडर, हहालचहालती, बदोलणर,
सहामहान्य व्यवहहार तनदर्वोष असहावरत. तर पहाहह न लदोकहाखनहा त्यहाच्यहा बदल आदर वहाटलहा पहातहजर.
शहाखतती पवर भहाग ब्यहाऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग त्र्यशै ऐ श
ख तीवहा
तभष्म पदढर सहाखगतहात, प्रहाचतीन सखभहाषण बकहस्पतती आतण शक हहाखच्यहात झहालर तर सहाखगतदो, शक
तवचहारतदो, असर कदोणतर ककत्य आहर जर करल्यहानर तदो सगळ्यहा चरहाचरहाखत कचौतदकहास्पद आतण
प्रशखसरचहा हदोतदो"?
बकहस्पतती सहाखगतहात, मकद सू व प्ररमळ वहाणती कदोणहालहाहती लदोकहाखत तप्रय करतर . प्ररमळ बदोलण्यहानर
मनदष्य शत्रसूलहासददहा लजखकसू शकतदो. आठहा चढवसून ओरडसू न अपशब्दहाखचहा वहापर करून
बदोलण्यहानर तमत्र सददहा शत्रसू हदोतदो. गदोड हहास्य, शहाखतपणर बदोलणर, अपमहान न करतहा आपलर
तवचहार सहाखगणर, अशहा वहागण्यहानर सगळर तसू लजखकसू शकतदोस. म्हणसून रहाजहासददहा आवहाज न
चढवतहा त्यहालहा जर सहाखगहावयहाचर तर सहाखगरल . कदोणहाचरहती मन न दख
द वतहा बदोलणर तह मनख
लजखकण्यहाचती उत्तम पदत आहर . तर ऐकल्यहावर शक त्यहाप्रमहाणर त्यहाचर बदोलणर ठर वसू लहागतदो. अरर
यदलधषतीरहा, तसू सददहा तसरच मकद सू सखभहाषण करण्यहाचर धदोरण अखतगकहारलरस तर तदझहासददहा फहायदहा
हदोईल.
शहाखतती पवर भहाग त्र्यहाखऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग चचौयहारऐ श
ख तीवहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, "रहाजहाच्यहा कदोणत्यहा वतर णसूककीमदळस त्यहालहा तचरखतन प्रलसदती प्रहाप हदोत
असतर"?
तभष्म सहाखगतहात, शदद अखततःकरण असलरलहा रहाजहा जदो त्यहाच्यहा प्रजरचती प्रहामहातणकपणर सरवहा
चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी व भसूतदयहा हहा प्रमहाणर करतदो तर तचरखतन प्रलसदती प्रहाप करत असतदो.
यदलधषतीर तवचहारतदो, "कदोणहाशती वहागतहाखनहा त्यहानर चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी व भसूतदयहा दहाखवहावती
तर सहाखगहा. हर चहाखगलर गदण सहसहा कदोणहाखमध्यर आढळत नहाहतीत. मग रहाजहानर तर कसर
अखतगकहारहावरत"?
तभष्म सहाखगतहात, तसू खरर बदोलत आहरस, सहसहा हर ततीन गदण कदोणती आचरत नसल्यहाचर आपण
पहहातदो. थदोडक्यहात मती तदलहा सहाखगतदो तर नतीट ऐक, चहार बहाह्मण जर वरदहाचहायर आहरत, ज्यहाखचर
सखस्कहार सहालत्त्वक आहरत, जर सनहातन परखपररचर आहरत, त्यहाच प्रमहाणर आठ क्षितत्रय जर
शस्सतवदहा तवशहारद आहरत, उत्तम शरतीरसचौषव आहर, त्यहातशवहाय वतीस वशैश्य ज्यहाखनहा धन
सखचयहाचर तखत्र महाहतीत आहर आतण ततीन शदद्र जर त्यहाखचर कहाम चहाखगलर समजसून करत आहरत ,
त्यहातशवहाय एक सदत वखशती पखतडत जर सगळती पदरहाणख जहाणतदो आहर, असर लदोक तसू तदझ्यहा
मखत्रतीमखडळहात घरशतील. तर सगळर प्रचौढ वयहाचर (५०) असलर पहातहजरत, त्यहाखच्यहात दखभ, दरष,
कचौयर असर ददोष नहाहतीत. ज्यहाखचर जहान शकतती व स्मकततीचर चहाखगलर आहर. त्यहाखचती लदोकहाखचर प्रश्र्न
समजण्यहाचती क्षिमतहा उत्तम आहर, जर तनतःपक्षिपहातती रहाहह न त्यहाखचती कहामख करू शकततील. ततनहती
शदद्र नम, आजहाधहारक व आपलती कहामख समजसून करणहारर असहावरत. त्यहाखचहा जतीवनहाचहा अनदभव
त्यहाखनहा बहाह्मणहाखच्यहा जदोडतीलहा नरऊन ठर वतदो तसर असलर पहातहजरत . त्यहा सगळ्यहाखनहा कदोणतरहती
महानलसक अथवहा शहारररतीक व्यसन नसरल. तशकहारतीचहा खरळ, ददतहाचहा खरळ, मदपहानहाचर
व्यसन, नशहापहानहाचर व्यसन, बहाईचर व्यसन, भहाखडण्यहाचर व्यसन, दतःद ख करण्यहाचर व्यसन,
कहाळजती करण्यहाचर व्यसन, शखकहाखदोरती करण्यहाचर व्यसन अशती तकत्यरक महानलसक आतण
शहारररतीक व्यसनख महाणसहाचर जतीवन पहापमय करत असतहात. रहाजहा त्यहा नरमलरल्यहा मखत्र्यहाखच्यहा
सल्ल्यहानर त्यहाचर तनणर य (नवतीन कहायदर कहानद) घरत असरल. तर नखतर तर सहावर जतनक तठकहाणती

तर सगळ्यहाखच्यहा महातहततीसहाठती ठर वरल. रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरचर सतत तनररक्षिण करत असरल व
त्यहाखनहा कहाय पहातहजर कहाय नकदो त्यहाखच्यहा अडचणती कहाय, तर कसर त्यहा सदोडवतहात, तर
कदोणत्यहा मदद्दहावर भहाखडतहात, कशहानर तर आनखदती हदोतहात, अशहा सगळ्यहा बहाबहींचती रहाजहा
महातहतती त्यहाच्यहा दत
द हाखदहारर तमळत असलहा पहातहजर . त्यहातसून त्यहालहा त्यहाच्यहा प्रजरचर प्रश्र्न त्यहाखनहा
न तवचहारतहा समजत असतहात. कदोण कदोणहालहा त्रहास दरतदो, कहाख दरतदोस, कसहा दरतदो, त्यहावर
ज्यहालहा त्रहास हदोतदो तदो कहाय करतदो, असर सगळर रहाजहा त्यहाच्यहा दत
द हाखकडसू न समजसून घरत
असलहा पहातहजर. समहाजहाततील दज
द र नहाखच्यहा सगळ्यहा कहारवहायहा रहाजहा त्यहाच्यहा दत
द हाखकरवती
समजसून घरत असतदो. त्यहासहाठती पदोक शदद्र त्यहालहा दत
द हाखचर कहाम करून मदत करत असतहात.
रहाजहा कदोणहाचती सखपत्तती, ऐवज, महालमत्तहा हडपणहार नहाहती. रहाजहानर जर असर करण्यहास
सदरूवहात करलती तर रहाजहाचर महत्व नष हदोईल. ज्यहाच्यहा महालककीबहाबत तखटहा आहर त्यहा वस्तसू
रहाजहाकडर ठर वल्यहा जहातहात. तदो त्यहा सखपत्ततीचहा तवश्र्विस्थ असतदो. त्यहा रहाजहानर घ्यहावयहाच्यहा
नसतहात. रहाजहा त्यहाच्यहा नहाखवहालहा बट्टहा लहागरल असर कहाखहहीं करणहार नहाहती. प्रजहा रहाजहाच्यहा
वतर णसूककीचर सहारखर तनरतीक्षिण करत असतर त्यहाचर भहान ठर वसून त्यहाखनर व त्यहाच्यहा सरवकहाखनती त्यहाखचती
कहामख करलती पहातहजरत. प्रजहा रहाजहाचती स्तदतती आतण तनखदहा ददोनहती करत असतर. त्यहाततील तनखदहा
कमती व्हहावती म्हणसून रहाजहा सदशैव सतकर असलहा पहातहजर . जनतरनर करलरल्यहा तनखदरतसून रहाजहा
तशकत असतदो म्हणसून तदो तशहा तनखदहाखचर स्वहागत करणहारहा असलहा पहातहजर . जनतनखदहा रहाजहालहा
त्यहाचर कहाम सदधहारण्यहासहाठती मदत करणहारती असतर म्हणसून रहाजहा तशहा तनखदहाखचहा तवरदोध करणहार
नहाहती. त्यहाच्यहा रहाज्यहात रहाजहा सवर शककीमहान असलहा पहातहजर. कदोणती अन्यहाय करत असरल तर
त्यहाचहा परहामषर रहाजहानर घ्यहावयहाचहा असतदो. वहादहात खरर खदोटर ठरवण्यहासहाठती सहाक्षिती, पदरहावर
आतण सहाक्षितीदहार असर ततीन उपयदोगहाचर असतहात. कहाखहहीं बहाबततीत सहाक्षितीदहार खरहा कहाख खदोटहा,
पदरहावहा खरहा कहाख खदोटहा असर वहाद असतहात त्यहातशवहाय कहाखहहीं बहाबततीत पदरहावहा अथवहा सहाक्षिती
असर कहाखहतीच नसतर त्यहावरळती तकहारदहारहाच्यहा गदणवत्तरच्यहा बळहाखवर त्यहाचर म्हणणर गहाह
महानहावयहाचर कहाख नहाहती हहाचहा तनणर य न्यहायहाधतीशहालहा घ्यहावयहाचहा असतदो. जर दहावहा खदोटहा
ठरलहा तर त्यहाप्रमहाणर तनकहाल तदलहा जहातदो. रहाजहाचती अथवहा न्यहायहाधतीशहाचती बददतीमत्तहा,
कल्पनहा शककी, तकर पदतती अशहा गदोषहींचहा उपयदोग हदोत असतदो. प्रत्यरत खटलहा रहाजहासहाठती
एक आव्हहान असतर. अशहाररततीनर रहाजहा सतत जनतरच्यहा परतीक्षिरलहा बसत असतदो. त्यहाखनर

चदककीचहा तनकहाल तदलहा तर त्यहावर लदोकहाच्यहा प्रततककीयहा हदोतहात त्यहाचरसददहा रहाजहानर सखशदोधन
करहावयहाचर असतर. त्यहा कहामहात रहाजहालहा तकरशहासती मदत करत असतहात. त्यहा प्रककीयरमदळर
रहाज्यहाचती न्यहायव्यवस्थहा व दखड व्यवस्थहा सदधहारत असतर . गदन्हहाच्यहा प्रमहाणहानर तशक्षिहा
असहाव्यहात. शतीमखत गदन्हहा करत असरल तर त्यहालहा धनहाचती दखडहात्मक तशक्षिहा असहावती. तनधर नती
असरल तर त्यहालहा कषहाचती तशक्षिहा असहावती. कदोणहालहा जपतीचती तशक्षिहा असहावती. परखत,द जर मददहाम
गदन्हहा करतहात त्यहाखनहा शरतीरहाच्यहा त्रहासहाचती तशक्षिहा असहावती असर मनसू सहाखगतदो. गदन्हहाचर स्वरुप
पहाहह न, गदन्हरगहारहाचर स्वरुप पहाहह न, पररलस्थतती पहाहह न त्यहा सजहा रहाजहा ठरवतदो. कहाखहहीं भयखकर
गदन्हहाखसहाठती जबरती तशक्षिहा असतहात. प्रसखगती मकत्यसूदड
ख तदलहा जहातदो. खसून, बलहात्कहार, छळ
करणर, अशहा गदन्हहाखनहा मकत्यसूदड
ख तदलहा जहातदो, चदोयहार दरदोडरखहारती, घरफदोडती अशहा गदन्हहाखनहा
तदरूखगहात ठर वसून त्यहाखच्यहा कडसू न कष करलर जहातहात. तशक्षिरचहा उदरश कहायदहाचती दहशत तनमहारण
करण्यहाचहा असतदो ज्यहामदळर महाणसर तशती ककत्य करणहार नहाहतीत. कहाखहहींवरळहा गदन्हरगहार
पररलस्थततीमदळर तसर करत असतदो तशहावरळती त्यहालहा महाफकीसददहा रहाजहा दरत असतदो. कहाखहहीं
सजहा अनशैततक सखबखधहाच्यहा तवरदोधहात असतहात म्हणजर वणर सखकर हदोऊ नयर असहा त्यहामहागतील
उदरश असतदो. अशहा सजहा करल्यहानर रहाजहालहा अथवहा न्यहायहाधतीशहालहा पहाप लहागत नहाहती.
दषद पणहातसून जर सजहा हदोत असततील तर त्यहामदळर रहाजहा अथवहा न्यहायहाधतीश नरकहात जहातदो.
रहाजहा दस
द यहार दरशहाच्यहा प्रतततनधतीलहा तशक्षिहा करणहार नहाहती. जर अशहा प्रतततनधतीलहा रहाजहा सजहा
करत असर तर त्यहा आधती त्यहालहा त्यहाचहा गदन्हहा कहाय तर सहाखगहावर लहागतर व त्यहाचर पदरहावर दहावर
लहागतहात. त्यहा सखरक्षिणहासहाठती तदो प्रतततनधती सहात गदणहाखनती यदक असलहा पहातहजर, तर असर, तदो
उच्च कदलतीन असलहा पहातहजर, तदो उच्च घरहाततील असलहा पहातहजर, बदोलण्यहात हह शहार असलहा
पहातहजर, चतसूर असलहा पहातहजर, ज्यहा रहाजहाचहा तदो प्रतततनधती आहर त्यहाचती आवश्यक कहागदती
पदरहावर त्यहाच्यहाकडर असलर पहातहजरत. त्यहाचती स्मरणशककी चहाखगलती असलती पहातहजर, त्यहाच्यहा
बरदोबर कदोण आहरत त्यहाखचती सददहा महातहतती असलती पहातहजर . रहाजहाच्यहा तकल्ल्यहाखचर सखरक्षिण
करणहाररसददहा तसरच असलर पहातहजरत. रहाजहाच्यहा न्यहायहाधतीशहालहा त्यहाच्यहा रहाज्यहाचर कहायदर
चहाखगलर अवगत असलर पहातहजरत. तदो रहाजहाचती गदतपत सदरतक्षित ठर वणहारहा असलहा पहातहजर.

सरसरनहापतती उच्च तशतक्षित असलहा पहातहजर. त्यहाचर यददशहासहाचर जहान चहाखगलर असलर पहातहजर .
शत्रसूखचर डहावपसच तदो समजसू शकलहा पहातहजर . त्यहाच्यहा सशैन्यहाचती हहालचहाल गदतपत असलती पहातहजर .
अशती महाणसख व्यसनती असणहार नहाहतीत.
शहाखतती पवर भहाग चचौयहारऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग पख च् यहाऐखश तीवहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, मलहा सहाखगहा तपतहामहदो, रहाजहानर त्यहाचर तनवहासस्थहान कदोठर व कसर ठर वहावर .
रहाजहा आधती असलरल्यहा जदन्यहा घरहात रहाहणर शरयस्कर असतर कहाख त्यहानर त्यहाच्यहासहाठती नवतीन
घर बनवसून घरणर जहास्त यदोग्य असतर त्यहाबदल सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, रहाजहा ज्यहा तठकहाणती रहहाण्यहाचर ठरतर त्यहा गहाखवहाच्यहा सखरक्षिणहाचती चहाखगलती
व्यवस्थहा असहावती लहागतर. त्यहासहाठती प्रथम आपण रहाज्यहाच्यहा सखरक्षिणहाच्यहा व्यवस्थरबहाबतचती
महातहतती पहाहह . त्यहासहाठती तकलर कसर असहावरत तर प्रथम समजसून घरऊ . तर समजल्यहावर तसू तदझती
रहाजधहानती कशती असहावती व त्यहाखचर तकलर कसर असहावरत त्यहाबदलचर तनयदोजन करू शकतशल.
रहाजहाचर घर अशहा तठकहाणती असहावर जरथर सवर प्रकहारचती समकदतहा आहर . रहाज्यहाततील सवहारत
जहास्त शतीमखत तठकहाणती त्यहानर रहहावयहाचर असतर. तकल्ल्यहाखचर सहहा प्रकहार असतहात, तर असर,
जलगड त्यहात तकलहा पहाण्यहाच्यहा खखदकहामध्यर बहाखधलरलहा असतदो, त्यहाच्यहा भदोवतती असलरल्यहा
चरहात पहाणती असतर व त्यहात तहखस्र जलचर जसस सदसरती असतहात. लजतकहा तदो चर जहास्त रुखद
तततकर जहास्त सखरक्षिण त्यहा तकल्ल्यहालहा तमळत असतर. तकल्ल्यहात जहाण्यहासहाठती त्यहावर
उचलतहा यरणहारहा सहाकव असतदो. दस
द रहा प्रकहार आहर भसूईगड. हहा जतमनतीवर बहाखधलहा जहातदो.
त्यहाचती तटबखदती उख च असतर. ततसरहा प्रकहार डगोंगरहावरतील तकल्ल्यहाचहा आहर. त्यहालहा दगसू र
म्हणतहात. त्यहाखनतर लहहान तकलर आहरत त्यहाखनहा भदईकदोट, गढती अशती नहाखव आहरत. पहाण्यहात
जदो तकलहा असतदो त्यहालहा जखलजरहा म्हणतहात. तदो समदद्रहाच्यहा मध्यर असलरल्यहा तवस्ततीणर
खडकहाखवर बहाखधलहा जहातदो. त्यहातशवहाय लहहान मदोठर तकलर असतहात त्यहानहा तटबखदती, बदरूज,
बहालरतकलहा, तकलरकदोट अशती नहाखव आहरत. त्यहाततील मदोठहा महत्वहाच्यहा तकल्ल्यहात सखपसूणर एक
नगर वसलरलर असतर. त्यहात प्रहामदख्यहानर बहाजहारपरठ असतर, रहाज्यहाचहा खलजनहा असतदो,
तपण्यहाच्यहा व इतर कहामहासहाठती पहाण्यहाचहा मदोठहा सहाठहा असतदो, धहान्यहाचर कदोठहार असतर.
सशैन्यहाचर मदोठर दल तशैनहात असतर, रहाजहाचहा दरबहार तरथर भरतदो, रहाजहाच्यहा कहारभहारहाचती सगळती
व्यवस्थहा तरथर असतर. शसहागहार असतर. लढण्यहाच्यहा दृषतीनर सगळती तयहारती तरथर असतर. बहारहा
कहारखहानर त्यहा तकल्ल्यहात असतहात. रहाणतीवसहा असतदो आतण रहाजहाशती प्रहामहातणक असलरल्यहा

सहामहान्य नहागरतीकहाखच्यहा वस्त्यहा असतहात. असर जरव्हहाख असतर तरव्हहाख तदो तकलहा रहाजहाचती
रहाजधहानती समजलती जहातर. रहाज्यहाततील तवदहान लदोकहाखचती मदोठती वस्तती तरथर असतर. हत्तती, घदोडर
हहाखच्यहा पहागहा असतहात. रथ ठर वण्यहाचती व्यवस्थहा असतर. तरथर वरदहाभ्यहासहाचती सदोय असरल.
रहाजहा आतण न्यहायहाधतीश त्यहा तकल्ल्यहात रहहातहात. त्यहा तठकहाणती रहाज्य कहारभहारहाचती तवतवध
कहामख करण्यहासहाठती कचरयहार असतहात तरथर शहासककीय कहामख हदोत असतहात. तशहा तकल्ल्यहात
प्रवरश घरण्यहासहाठती खहास परवहानहा घ्यहावहा लहागतदो. आत यरणहायहारचती कससून तपहासणती हदोत
असतर. रहाज्यहाच्यहा इतर भहागहाखतसून शहासककीय अतघकहारती तरथर यरऊन त्यहाखच्यहा कहामहाखचती महातहतती
दरत असतहात. रहाजहा त्यहाचर शसहागहार चहाखगलर अदयहावत ठर वरल. नवनवतीन शसख तदो त्यहाच्यहा
सशैन्यहाचती शककी वहाढवण्यहासहाठती तयहार करण्यहासहाठती हह शहार यखत्रजहाखचती नरमणसूक करतील.
तकल्ल्यहाच्यहा इखधनहाचती गरज पसूणर करणहासहाठती रहाजहा तर रहाज्यहाततील इतर भहागहाखतसून आणसून
ठर वत असरल. त्यहालहा कदोणती आग लहावणहार नहाहती हहाचती दक्षितहा त्यहाचर सशैन्य पहाहतील.
रहाज्यहाच्यहा इतर भहागहाखतसून तकल्ल्यहाततील लदोकहाखच्यहा गरजहा पसूणर करण्यहासहाठती तवतवध प्रकहारचर
सहामहान आणलर जहाईल. यज करण्यहासहाठती ऋतदज, पदरदोतहत, तससच वशैद, ज्यदोततषती, महाखतत्रक
असस तज्ज लदोक तरथर मददहाम रहहाण्यहासहाठती रहाजहा बदोलहावसून घरईल. अशहा सगळ्यहा गगोंषहींवर
रहाजहा स्वततः लक्षि दरऊन त्यहा व्यवलस्थत हदोत आहरत तकखवहा कसर त्यहाचती पहहाणती करत असरल.
रहाजहाचती वतर णसूक अशती असरल कक, त्यहाच्यहा बदल सगळ्यहाखनहा आदर वहाटरल. लदोकहाखच्यहा
मनहात रहाजहाबदल व त्यहाखच्यहा रहाज्यहाबदल अतभमहान वहाटरल असर सगळर करलर जहाईल. रहाजहा
सखन्यहाशहाखचहा, जदोगती लदोकहाखचहा, बहाह्मणहाखचहा जर बहाहररून यरत असतहात त्यहाखच्यहा प्रवहासहाच्यहा
कहाळहात त्यहाखचर स्वहागत करतील व त्यहाखच्यहाकडसू न तर ज्यहा परदरशहाखत तफरत हदोतर त्यहा दरशहाखचती
महातहतती करून घरईल. रहाजहा त्यहाचर प्रश्र्न त्यहा सखन्यहाशहाखनहा सहाखगरल व त्यहाचर मत कहाय तर
तवचहाररल.
रहाजहा परदरशती प्रवहाशहाखचरसददहा स्वहागत करतील, त्यहाच्यहा कडसू न इतर दरशहाखचती महातहतती समजसून
घरईल. त्यहाखचती तदो नगोंद करून ठर तवल. अशहा परदरशती प्रवहाशहाखचती रहहाण्यहाचती व्यवस्थहा असहावती
म्हणसून रहाजहा त्यहाच्यहा रहाज्यहात जहागदोजहागती तवशहाम गकह चहालवरल . लदोकहाखच्यहा आरदोग्यहासहाठती
वशैदककीय सरवहा तशैनहात ठर वरल ज्यहामदळर त्यहाखचर नहागररक तखदरु
द स्त रहहाततील. परदरशहाखततील

तफरस्तर लदोक त्यहाच्यहा रहाज्यहात आलर तर त्यहाखचर तदो स्वहागत कररल असर कक, त्यहाच्यहाबदल
चहाखगलर मत घरऊन तर त्यहाखच्यहा दरशहालहा जहाततील.
शहाखतती पवर भहाग पखच्यहाऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग शहहाऐखश तीवहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, रहाजहा त्यहाचती सत्तहा कशती पक्ककी करतील व त्यहाच्यहा रहाज्यहाच्यहा सवर कश
सदरक्षिर सहाठती कदोणत्यहा व्यवस्थहा करवरल तर सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, महाझर सहाखगणर नतीटपणर ऐक, रहाजहानर रहाज्य कसर पक्कर करहावयहाचर व त्यहाचती
सदरक्षि कशती करहावयहाचती तर सहाखगत आहर. रहाजहा प्रत्यरक गहावहाचहा एक मदख्य तनवडरल. अशहा दहहा
मदख्यहाखच्यहावर एक अलधकहारती असरल. अशहा ददोन अलधकहायहारवर एक मदख्यहा असरल. तदो मदख्यहा
वतीस गहावहाखच्यहा कहारभहारहाचहा जबहाबदहार असरल. अशहा प्रकहारर शखभर गहावहाखच्यहावर एक प्रधहान
असरल. अशहा दहहा प्रधहानहाखवर एक सरदहार असरल. अशहाररततीनर त्यहा हजहार गहावहाखततील
लदोकहाखच्यहावर लक्षि ठर वण्यहाचर कहाम तर करत असततील. लदोकहाखच्यहा हहालचहालती तर पहहाततील.
लदोकहाखच्यहा गरजहा, अडचणती, अपरक्षिहा, त्यहाखचर उददोग, त्यहाखचर उत्पन्न, त्यहाखच्यहाततील दज
द र न,
त्यहाखच्यहाततील सज्जन, तवदहान कदोण आहरत, बहाह्मण तकतती आहरत, वशैश्यहाखचती कहाम कशती हदोत
आहरत, लदोकहाखचर आरदोग्य, कसबती लदोकहाखचर उददोग कसर चहाललर आहरत , जन्म, मकत्यसू अशहा
अनरक बहाबहींचती नगोंद तर ठर वणहार आहरत . खहालच्यहा पहातळतीचहा अलधकहारती वरच्यहा पहातळतीच्यहा
अलधकहायहारलहा तती महातहतती पहाठवत असरल वरळदोवरळती. तर अलधकहारती गहावहाततील उत्पन्नहाचहा
रहाजहाचहा तहस्सहा गदोळहा करून तदो रहाजहाकडर पहाठवततील. त्यहा तहश्यहातसून रहाजहा त्यहाखनहा त्यहाखचर
वरतन दरईल. अशहा सरदहारहाखचर एक गहाव असरल ज्यहाचर तदो वहाढवसून छदोटहा नगरहात रुपहाखतर
करू शकतदो तती त्यहाचती खदोतती समजलती जहातर . म्हणजर एकहा सरदहारहाच्यहा हहातहाखहालती दहहा
प्रधहानहाखचती दहहा शहर असततील, सरदहारहाचर सददहा एक मदोठर शहर असरल ज्यहाचर उत्पन्न तदो
घरईल व रहाजहालहासददहा त्यहाचहा वहाटहा दरईल. तर अलधकहारती त्यहाखच्यहा कडर असलरल्यहा गहावहाखचहा
तवकहास करून तती समकद करण्यहाचहा प्रयत्न करततील. त्यहावरून रहाजहा त्यहाखचती गदणवत्तहा
ठरवरल. जर चहाखगलर कहाम करततील त्यहाखचती खदोतती चहालसू रहातहल व जर चहाखगलर कहाम करणहार
नहाहतीत त्यहाखचती खदोतती रद हदोईल. सरदहारहाखनहा रहाजहाच्यहा कडर हजररती दहावती लहागतर व सगळ्यहा
गदोषहींचती महातहतती त्यहालहा दहावती लहागतर . न्यहायहाधतीश नरमलर जहाततील जर बहह धहा बहाह्मण अथवहा
कहायस्थ असततील व तर त्यहा सगळ्यहाखच्यहा कहामहावर लक्षि दरततील. न्यहायहाधतीश न्यहाय दरण्यहाचर

कहाम करततील. त्यहाखच्यहा सरदहारहाच्यहा अखत्यहारहात असलरल्यहा प्रदरशहाततील सवर गदन्हहाखचती नगोंद
त्यहाखच्यहाकडर असरल. तर न्यहायतनवहाडहा करततील. जदो महसदल जमहा हदोतदो त्यहातसून त्यहा त्यहा
गहावहाखच्यहा रस्तर, तवहतीरती, कहालवर, सहाकव, शहासककीय इतर बहाखधकहाम हहाखचहा खचर कहाढलहा
जहाईल. त्यहासहाठती सरदहार त्यहाचर मदोजमहाप न्यहायहाधतीशहाच्यहा मदततीनर करत असरल व रहाजहालहा
त्यहाचती खबर तदलती जहाईल. गहाखवहातसून सशैतनकहाखच्यहा नरमणसूकहा गहावहाततील सरपखच करत असरल व
तर रहाजहाच्यहा खचहारत लष्करती तशक्षिण घरऊन तयहार हदोततील. तर रहाजहाचर सशैतनक असततील.
त्यहाखतसून रहाजहा तशपहाई दल तयहार करतील जर गहाखवहाचर चदोर, लदटहारू, दरदोडरखदोर, इतर प्रकहारचर
गदन्हरगहार हहाखच्यहा पहाससून सखरक्षिण करतील. हहा सगळ्यहा व्यवस्थरवर रहाजहाचर हरर लक्षि दरततील व
रहाजहालहा कदोठर कहाखहहीं खदोटर कहाम हदोत आहर त्यहाचती महाहतीतती दरततील. हरर कदोण तर कदोणहालहाच
महातहत नसरल. त्यहासहाठती रहाजहाच्यहा व सरदहारहाच्यहा कदोठतीत एक कक्षि असरल तरथर लदोक
त्यहाखच्यहा हहा अलधकहायहारच्यहा बदलच्यहा तकहारती ललहह न दरत असततील तर फक रहाजहाचर खहास
लदोक वहाचसू शकततील व त्यहा तकहारहींचती यदोग्य दखल तर घरततील. अशहा प्रमहाणर लदोकहाखचर चहाखगलर
मत असरल तर तरसददहा तर त्यहाच तठकहाणती ललहह न ठर वततील. त्यहामदळर रहाजहालहा लदोकहाखचर तवचहार
समजसू शकततील. तदो कक्षि रहाजहाचर खहास लदोक सदरतक्षितपणर सहाखभहाळततील. त्यहातशवहाय इतर
अलधकहारती रहाजहा नरमरल ज्यहाखनहा रहाजहा वरतन दरईल. तर सगळ्यहा व्यहापहारती कहारभहारहाचती नदोद
ठर वततील. त्यहात खररदती, तवककी, उत्पहादन, नदकसहान, अपघहात, दलहालती, कर आकहारणती असर
सगळर असततील. त्यहाखमदळर रहाजहालहा त्यहाच्यहा रहाज्यहाचती आलथर क घडती कशती आहर तर समजतर.
तदो अलधकहारती क्षितत्रय अथवहा वशैश्य नहाहतीतर सदत कदळहाततील असरल. करमणसूक करणहारर जसर
जहादगसू हार, तवदषसू क, वशैद, ज्यदोततीषती, महाखतत्रक, पदरदोतहत हहाखच्यहावर रहाजहा नहाममहात्र कर ठर वसून
त्यहाखच्यहा कहारभहारहाचती नगोंद ठर वतील. लदोकहाखवर कर लहादतहाखनहा करदहात्यहाच्यहा क्षिमतरचहा तवचहार
झहालहा पहातहजर नहाहतीतर चदोर आतण रहाजहा हहात कहाखहती फरक रहहाणहार नहाहती. हहा गदोषहींचती
दखल रहाजहानर व त्यहाच्यहा मखत्र्यहाखनती घ्यहावयहाचती असतर . चहाखगलहा रहाजहा छदोटहातल्यहा छदोटहा
तकहारतीचती दखल घरईल. त्यहातच रहाजहाचर शरषत्व लसद हदोत असतर . रहाजहा जर लदटहारू झहालहा
तर त्यहा रहाज्यहावर परककीय आकमण यरण्यहाचती शक्यतहा असतर . अशहा आकमणहालहा
रहाज्यहाततील प्रजहा तवरदोध करत नहाहती. त्यहासहाठती रहाजहाचर लक्षि त्यहाच्यहा सगळ्यहा अलधकहायहारवर
असलर पहातहजर. रहाजहा चदोर हदोणहार नहाहती अशती दक्षितहा तसू तदझ्यहा रहाज्यहात घरतलती पहातहजरस .

कर आकहारणहाच्यहा बहाबत रहाजहा फहार सहावध असलहा पहातहजर . रहाजहाचती इभ्रत तदो कसहा कर
आकहारतदो त्यहावर अवलखबसून असतर. सवर गदोषती मयहारदरत असल्यहा पहातहजरत. रहाजहा वशैश्यहाखनहा
भहाखडवल पदरवसून त्यहातसून नफहा घरऊन त्यहाचर उत्पन्न वहाढवसू शकतदो. व्यहापहायहारनहा कजर दरऊन
सददहा तदो त्यहाचर उत्पन्न वहाढवसू शकतदो. कर आकहारणती हहा एकहावरच त्यहाखनर तवसखबसून रहहावयहाचर
नसतर. रहाजहाचती प्रजहा त्यहाच्यहा कर आकहारणतीमदळस गरतीब झहालती तर तर रहाजहालहा दषद ण असतर.
प्रजहा शतीमखत असलती तर रहाजहा शतीमखत असतदो. रहाजहा त्यहाच्यहा व्यहापहायहारनहा ज्यहात वशैश्य आतण
बहाह्मण असततील परदरशहाखत जहाऊन धखदर करून धन तमळवण्यहास उत्तरजन दरईल.
चहाखगलर तशपहाईदल तयहार करून रहाजहा त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील चदोर, लदटहारू, दरदोडरखदोर, डहाकसू
हहाखचहा बखददोबस्त ठर वसून त्यहाच्यहा प्रजरचती सरवहा करून त्यहाखच्यहा कडसू न प्रशखसहा तमळवसू शकतदो. जर
रहाज्य धनवहान झहालर आहर त्यहालहा कमती सखपन्न परखत,द शसूर रहाज्यहाखकडसू न धदोकहा असतदो. तती
कमती सखपन्न रहाज्य धनवहान परखतद, बरसहावध रहाज्यहावर चहाल करून तदो लजखकसू शकतहात.
त्यहासहाठती रहाजहालहा त्यहाचर सखरक्षिणहासहाठती चहाखगलर कठदोर तशस्त असलरलर लष्कर तयहार ठर वहावर
लहागतर. बयहारच वरळती सखरक्षिणहापरक्षिहा आकमणहाचर धदोरण जहास्त सदोईचर असतर . सखपन्न हदोण्यहाचती
कलहा ज्यहा रहाज्यहानर आत्मसहात करलती तर रहाज्य आकमक हदोऊन कमती सखपन्न रहाज्यर लजखकसून
त्यहाखचर सहामहाज्य वहाढवसू शकतर . रहाज्यहात बहाहररून यरणहायहार तवककीच्यहा वस्तसूखवर रहाजहा कर लहाद सू
शकतदो. वशैश्य व त्यहाप्रकहारचर कहाम करणहारर बहाह्मण हहाखनहा रहाजहा डहाकसूख पहाससून सखरक्षिण दरऊन
त्यहाचहा व्यहापर वहाढवण्यहाचर कहाम करतील. वशैश्यहाच्यहा छदोटहा मदोठहा चदकहाखकडर रहाजहा दल
द र क्षि
करून त्यहानहा अलधक व्यहापर करण्यहासहाठती उत्तरजन दरईल.
शहाखतती पवर भहाग शहहाखऐशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग सत्त्यहाऐखश तीवहा
यदलधषतीर बदोलतदो, "मलहा सहाखगहा, रहाजहानर त्यहाचर धन वहाढवण्यहासहाठती कहाय कलर पहातहजर "?
तभष्म सहाखगतहात, रहाजहानर धनहापरक्षिहा प्रजरचहा दवद हा तमळवण्यहासहाठती प्रयत्न करलर पहातहजरत. तर
जहास्त उपयदोगहाचर असतर. त्यहामध्यर प्रजरचर व त्यहाचर स्वततःचर असर ददोघहाखचर भलर हदोत असतर .
लदोकहाखनहा सखपन्न हदोण्यहात मदत करणहारर रहाजर त्यहातसून स्वततः सददहा सखपन्न हदोत असतहात. सखपन्न
हदोण्यहासहाठती रहाजहा वशैश्यहाखनहा भहाखडवल पदरवसून त्यहाखच्यहाबरदोबर व्यहावसहातयक भहागतीदहारती करून
शतीमखत हदोऊ शकतदो. कर आकहारण्यहात रहाजहानर फहार कहाळजती घरतलती पहातहजर . कर
आकहारण्यहाचती कलहा मदोठती तवलक्षिण असतर त्यहालहा रहाजहाचती कलहा असरसददहा म्हणतहात.जर
कर आकहारणती मयहारदरत असरल तर त्यहालहा चदोरती म्हणतहा यरणहार नहाहती. व्यसनती लदोकहाखवर कर
लहावणर, त्यहाखच्यहा व्यसनहाच्यहा चतीजहाखवर कर लहादणर असर कहाखहहीं महागर प्रहाचतीन कहाळहापहाससून रहाजर
वहापरत असतहात. कर आकहारणर हर एक प्रकहारचर चचौयर कमर आहर. परखत,द रहाजहालहा तर
करण्यहाचती ससूट आहर शकततीच्यहा आदरशहानदसहार. तरतीसददहा रहाजहानर वशैश्यहाखबरदोबर भहागतीदहारती करणर
जहास्त शरयस्कर असतर. कहाखहहीं रहाजर दस
द यहार रहाज्यहात जहाऊन लसूट करतहात. तर पहाप महानलर
जहात नहाहती. परखत,द स्वतहाच्यहा रहाज्यहात तदो तसलर करू शकत नहाहती असस मनसू सहाखगतदो. रहाजहा
भतीक महागसू शकत नहाहती पण दहान दरऊ शकतदो. रहाजहा लदोकहाखकडसू न कजर कहाढसू शकतदो त्यहाच्यहा
शहासककीय गरजहा पदणर करण्यहासहाठती. त्यहाचर हपर तदो करहाच्यहा व इतर उत्पन्नहातसून भरत असतदो.
रहाजहाचर नहाखव सहाखगसून जर अलधकहारती प्रजरचती लसूट करतहात त्यहाखनहा दरहदखडहाचती तशक्षिहा सहाखतगतलती
आहर. रहाजहा वस्तदच्यहा रुपहानर कर घरऊ शकतदो. रहाजहाचर चहाररत्र्य शदद असलर कक, त्यहालहा
सगळ्यहा प्रजरचर सहकहायर प्रहाप हदोत असतर . म्हणसून रहाजहाचर ध्यहान पदण्य तमळवण्यहावर असलर
पहातहजर. त्यहाखचहा रहाजहा आलथर क अडचणतीत आहर असर समजलर तर त्यहाचती प्रजहा त्यहालहा मदत
करण्यहास यरतर त्यहासहाठती त्यहाखच्यहावर कर महारहावयहाचती गरज नसतर .
शहाखतती पवर भहाग सत्त्यहाऐखशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग अठ्ठहाऐखश तीवहा
तभष्म बदोलतहात, फळझहाड तदोडहावयहाचती नहाहतीत. फळख आतण कखदमदळख हती ऋषहींचती सखपत्तती
समजलती जहातर. त्यहासहाठती ऋषहींनती तसर आदरश सगळ्यहा रहाजहाखनहा तदलर आहरत. जर त्यहाखच्यहा
गरजरपरक्षिहा जहास्त असरल तर इतर लदोक घरऊ शकतहात. बहाह्मणहाखचर हक्क नरहमती अबहालधत
रहातहलर पहातहजरत. जर त्यहाखनहा पदरस
र र खहाद तमळहालर नहाहती तर तर त्यहा रहाज्यहाचहा त्यहाग करततील,
तसर हदोऊ नयर म्हणसून असर आदरश रहाजहानर दहावयहाचर असतहात. तरतीसददहा जर बहाह्मण त्यहाचर
रहाज्य सदोडसू न जहात असततील तर तर कहाख जहात आहरत त्यहाचती चचौकशती रहाजहानर करहावयहाचती
आतण त्यहाच्यहा कहारणहाखचर तनरहाकरण करहावर . जर बहाह्मणहाखनहा जदो ऐषदोआरहाम पहातहजर तदो तमळत
नहाहती म्हणसून तर जहात असततील तर तदोसददहा रहाजहानर त्यहाखनहा दहावयहाचहा परखतद बहाह्मणहाखनहा रहाज्य
सदोडसू न जहाऊ दरऊ नयर असर प्रहाचतीन सखकरत आहरत रहाजहाखसहाठती बहाह्मणहाखबदलचर . बह्महानर
तदलरल्यहा आदरशहाप्रमहाणर बहाह्मणहालहा त्यहाच्यहा गरजरपदरतरच दरण्यहास रहाजहा व प्रजहा बहाखधलरलती
आहर. जर त्यहापरक्षिहा जहास्त तदो महागसू लहागलहा तर त्यहालहा रहाज्य सदोडसू न जहाण्यहास तवरदोध करू
नयर. कहारण असहा बहाह्मण भ्रष अससू शकतदो. बहाह्मणहाखनहा दतक्षिणहा पदरश
र ती नसरल तर तदो शरतती,
पशदपहालन, व्यहापहार करून त्यहाच्यहा गरजहा भहागवसू शकतदो रहाजहाच्यहा परवहानगतीनर . बहाह्मणहाखच्यहा
सखरक्षिणहासहाठती त्यहाखच्यहातसूनच कहाखहहीं क्षितत्रय झहालर . तर रहाज्य करत आहरत. म्हणसून क्षितत्रयहाखचर
पतहलर कहायर बहाह्मणहाखनहा सखरक्षिण दरण्यहाचर असतर. जदो रहाजहा बहाह्मणहाखनहा सखरक्षिण दरतदो तदो
सवर महान्य हदोतदो. रहाजहाचर कहायर त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील सगळ्यहा तनष्पहाप लदोकहाखनहा सखरक्षिण दरण्यहाचर
असतर. कदोणहावर कहायदहाचती कहारवहाई करण्यहा आधती रहाजहा व त्यहाचर तशपहाई त्यहा महाणसहाचर
कहाय म्हणणर आहर तर समजसून घरण्यहास बहाखधलरलर आहरत नहाहतीतर तदो अन्यहाय हदोऊ शकतदो.
रहाजहा प्रथम स्वतहाचर सखरक्षिण करतील व त्यहानखतर इतरहाखचर सखरक्षिण करतील. रहाजहा स्वतहाचर
आत्मतनरतीक्षिण करून त्यहाच्यहाततील ददोष कहाढसू न टहाकण्यहाचर कहायर करतील, त्यहासहाठती त्यहालहा
त्यहा कहामहात त्यहाचती पत्नती मदत करतील. कहारण पत्नती हती प्रथम टतीकहाकहार असतर पदरूषहाचती.
अशहाररततीनर रहाजहा त्यहालहा तनदर्वोष करण्यहाचहा सतत प्रयत्न करत असरल . प्रजहा त्यहाच्यहा बदल

कहाय म्हणतर तर शदोधण्यहासहाठती रहाजहाचर हरर रहाज्यभर तफरून त्यहाचती महातहतती तर रहाजहालहा
सहाखगततील. रहाजहा त्यहाखचती यदोग्य दखल घरईल. त्यहाच्यहा रहाज्यहात न रहहाणहारर तवदहान, सखशदोधक
असर प्रजहावहान लदोक रहाजहा त्यहाच्यहा रहाज्यहात आमखतत्रत करून त्यहाखनहा त्यहाखचर नहागररक करून
त्यहाच्यहा रहाज्यहाचहा दजहार सदधहारण्यहाचहा प्रयत्न करत असरल . रहाजहा त्यहाच्यहा तटकहाकहारहाखवर
रहागहावणहार नहाहती. त्यहाखच्यहा तटकरचहा उदरश समजसून त्यहाप्रमहाणर कहारवहाई करतील.
यदलधषतीर तवचहारतदो, "सहारख्यहाच क्षिमतरच्यहा अनरकहाखततील एक सरसहावतदो, तसर कहाख हदोतर"?
तभष्म सहाखगतहात, चर अचरहाखचहा आहहार करतहात, ज्यहाखनहा दहाखत आहरत तर दहाखत नसलरल्यहाखनहा
खहातहात, मदोठर लहहानहालहा खहातहात, बलवहान बलहतीनहालहा महारतहात, असहा सकषतीचहा तनयम आहर.
त्यहासहाठती रहाजहा नरहमती सहावध रहाहह न त्यहाचर कहाम करत असरल. वरसहावध रहाजहा करव्हहाखहती धसूतर
शत्रसूचती तशकहार हदोत असतदो. रहाजहानर हर लक्षिहात घरऊन कहामख करलती पहातहजरत कक, त्यहाचती प्रजहा
त्यहालहा पदोसत आहर तरती त्यहाच्यहा बदल्यहात तदो कहाय करत आहर ? रहाजहानर प्रजरच्यहा
उपकहारहात रहाहह नयर. प्रजरचर ऋण तदो वरळदोवरळती फरडत असरल. रहाजहा सत्पहात्र लदोकहाखनहा दहानख
करतील व इतर प्रकहारचती मदत सददहा कररल . रहाजहाच्यहा दहानहाखमदळर दरव, तपतर, नहाखग, रहाक्षिस,
पक्षिती, मदकर प्रहाणती हहाचती सरवहा हदोत असतर. त्यहाबदल्यहात तर सगळर रहाजहालहा मदत करतहात
असर समजलर जहातर.
यदलधषतीर तवचहारतदो, प्रजहा तकतती प्रकहारच्यहा असतहात? तभष्म सहाखगतहात, प्रजहा ददोन प्रकहारच्यहा
असतहात. एकहा प्रकहारहात तदसणहारती असतर व दस
द यहार प्रकहारहात न तदसणहारती असतर . तदसणहायहार
प्रजरत रहाजहाचती महानवती प्रजहा, मदकर प्रहाणती, वनस्पतती, असर सगळर यरतहात. त्यहाखचर सखरक्षिण,
सखवधर न, सखगदोपन रहाजहाचती जबहाबदहारती असतर. न तदसणहायहार प्रजरत असतहात, त्यहा रहाज्यहाततील
तपशहाच्च, तपतर, गहामदरवतहा, वहास्तददरवतहा, तवश्र्विदरव असर सगळर यरतहात. रहाजहा त्यहाचहा महान
रहाखण्यहाचर कहाम त्यहाच्यहा महानवती प्रजरच्यहा मदततीनर करत असतदो. जरव्हहाख तर प्रसखन्न असतहात
रहाज्यहावर अस्महानती सखकट यरऊ शकत नहाहतीत. रहाजहा वरळदोवरळती यज करून त्यहाखनहा आहह त्यहा
दरत असतदो. तससच प्रजहा त्यहाखनहा तपखडदहान, तशधहा, कहावघहास, गदोघहास, बळती, शहाद वगशैरर
करून शहाखत करत असलती पहातहजर . त्यहाखनहा प्रसन्न ठर वण्यहाचती जबहाबदहारती रहाजहा व त्यहाचती
जनतहा अशहा ददोघहाखचती असतर. शहाखतती पवर भहाग अठ्ठहाखऐशतीवहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग एकदोणनव्वदहावहा
तभष्म बदोलतहात, वरदहाचहायर उतथ्य अखतगरसहाच्यहा कदळतीततील मदोठहा आनखदहानर यदवनस्वहाच्यहा
मदलहालहा मखधत्रती रहाजहालहा सहाखगत असतदो, तर मती तदलहा सहाखगतदो, तदो बदोलतदो, चहाखगदलपणहाच्यहा
गदणहामदळर तदो रहाजहा हदोत असतदो, तवनहाकहारण तदो रहाजहा हदोऊ शकत नहाहती. हर तसू लक्षिहात ठर व
मखधत्रती. त्यहाचर कहाम लदोकहाखचती सरवहा करण्यहाचर असतर, मजहा करण्यहाचर नसतर. रहाजहा हदोणर हर
एक व्रत आहर, कहाखहहीं गम्मत नहाहती हर अरर मखधत्रती, चहाखगलरच लक्षिहात घर. जर रहाजहा त्यहाचर गदण
सदधहारू शकलहा नहाहती व चदककीच्यहा गदोषतती रमसू लहागलहा तर दरव त्यहाचहा त्यहाग करतहात व कलती
त्यहाचहा तहाबहा घरत असतदो. जदो रहाजहा चहाखगदलपणहा वहाढवतदो त्यहाचहा सददोदतीत उत्कषर हदोत जहातदो.
कहारण तदो इखद्रहालहा आवडसू लहागतदो. पहापहात रमलरलर, हर महाझर, हर तदझर, अशहा गदोषतीत
अडकतहात. त्यहाखच्यहातसून स्वहाथहारमदळर पहाप कमर हदोऊ लहागतर. त्यहाखनर करलरलती शहाद तपतरहापयरत
पदोहदोचत नहाहतीत, तर त्यहाखच्यहा तप्रयजनहानहा सददहा परकर हदोतहात. त्यहाखचर यजसददहा व्यथर जहातहात.
मनहात अनरक गगोंधळ वहाढल्यहामदळस तदो तववरकहाखनर कहाम करू शकत नहाहती. परखत,द चहाखगदलपणहात
रमलरलहा रहाजन म्हणसून समजलहा जहातदो. ज्यहा रहाज्यहात चहाखगदलपणहा नहाहती त्यहालहा ऋषती वकषहाल
म्हणसून ओळखतहात. चहाखगदलपणहालहा आणखतीन एक नहाखव आहर तर आहर , वकष. जदो वकष कमती
करतदो त्यहालहा वकषहाल असर म्हणतहात. रहाजहानर सदशैव चहाखगदलपणहा वहाढवहावयहाचहा असतदो. त्यहाचहा
चहाखगदलपणहा कदोणत्यहाहती कहारणहाखनर कमती हदोणहार नहाहती असर त्यहाखनर पहहावयहाचर असतर .
चहाखगदलपणहालहा धमर असरसददहा म्हणतहात. कहारण त्यहात पदण्यप्रभहाव असतदो. त्यहाच्यहा वहाढण्यहानर
महाणसहाचर सगळर इतर गदण सदधहारत असतहात. म्हणसून रहाजहाचर पतहलर लक्षिण असतर
चहाखगदलपणहा. अरर मखधत्रती तसू त्यहा चहाखगदलपणहाचर प्रततक असलरल्यहा बहाह्मणहाखचती नरहमती पदजहा
करशतील. त्यहातच सगळर पदण्य सहामहावलरलर असतर. त्यहाकडर दल
द र क्षि करलर म्हणसून सखमकदतरचती
दरवतहा असदर तवरदोचनहाच्यहा मदलहावर, वलतीवर, नहारहाज झहालती हदोतती. तती असदरहाखचहा त्यहाग करून
पदरद
ख रहाच्यहा कडर गरलती हदोतती. चहाखगदलपणहा सदोसो़डलरल्यहा ततच्यहा मदलहालहा सददहा त्यहाचहा त्रहास झहालहा
हदोतहा, त्यहातर नहाखव हदोतर गवर . गवहारचर घर नरहमती त्यहामदळर खहालती झहालर हदोतर . असर शकततीत
सहाखतगतलर आहर. अनरक रहाजषर्वी त्यहा गवहारमदळस बरबहाद झहालर आहरत. म्हणसून तसू त्यहा दगद र दणहाखपहाससून

सहावध रहहा. नहाहतीतर तसू सददहा पदढच्यहा जन्मती गदलहामहाचर जतीवन जगण्यहाचती तशक्षिहा भदोगत
रहहातशल. अरर मखधत्रती, जर तदलहा जन्मदोजन्मती सदखहात रहहावयहाचर असरल तर तसू गवहार पहाससून
आतण वहाईटपणहा पहाससून दरसू रहहातशल. म्हणजर पहापहापहाससून दरसू रहहातशल. तशहा लदोकहाखपहाससून
सददहा तसू दरसू रहहातशल. रहाजहा सद्गदणती असल्यहास प्रजहा तशती असतर. यथहा रहाजहा तथहा प्रजहा,
असस सहाखगतहात म्हणसून रहाजहाच्यहा गदणहावगदणहाखनर रहाज्यहाचर पदण्य व पहाप ठरत असतर . नहाहतीतर
रहाज्यहात रहाक्षिस जन्मसू लहागतहात. पसूर यरतहात, रदोगहाखच्यहा सहाथती पसरतहात, पहाऊस पडहावयहाचर
थहाखबतर अथवहा नकदो असहा पहाऊस पडसू लहागतदो. कलतीचर रहाज्य तदझ्यहा दरशहाखत यरईल, म्हणसून
अरर मखधत्रती, तसू तर तसर कहाखहहीं करणहार नहाहती. म्हणसून चहाखगदलपणहा हर सवर शरष धदोरण रहाजहाचर
असलर पहातहजर सज्जनहाखशती वहागतहाखनहा.
शहाखतती पवर भहाग एकदोणनव्वदहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग नव्वदहावहा
उतथ्य पदढर सहाखगतदो, उतथ्य पदढर सहाखगतदो, पहाऊस जर चहाखगलहा झहालहा आतण रहाजहा त्यहाचर
कहाम नतीटपणर करत असरल तर समकदती रहाज्यहात यरण्यहास कहाखहहींच हरकत नसतर . परतीटहालहा
कपडहाचहा रखग तनघणहार नहाहती अशहा प्रकहारर करवळ मळ कहाढहावयहाचहा असतदो तसर रहाजहालहा
रहाज्यहाततील फक भ्रष बहाह्मण, भ्रष क्षितत्रय आतण भ्रष वशैश्यहाखचहाच बखददोबस्त करहावयहाचहा
असतदो. त्यहासहाठती तनततीमहान बहाह्मणहाखनहा, कदललन क्षितत्रयहाखनहा व प्रहामहातणक वशैश्यहानहा त्रहास हदोणहार
नहाहती अशहाप्रकहारर त्यहालहा कहायदहाचर रहाज्य आणहावयहाचर असतर . तर ज्यहा रहाजहालहा जमलर तदो
रहाजहा सगळ्यहा प्रजरलहा तप्रय हदोतदो. ज्यहा क्षितत्रयहाखनहा तर जमतर तर रहाजहा हदोण्यहास लहायक समजलर
जहातहात. रहाजहाखच्यहा कतकरत्वहामदळर चहार यदग तयहार झहालती आहरत. जसहा रहाजहा उत्तम असतदो
त्यहाच्यहा कहाळहात ककत यदग अवतरतर, रहाजहा जरहा कमती गदणवहान असरल तर त्ररतहायदग अवतरतर
त्यहा रहाज्यहात. रहाजहा त्यहाहह नहती कमती गदणवहान ठरलहा तर तर दहापहार यदग ठरतर व रहाजहा फहारच
कमती गदणवहान असरल तर महात्र कलतीयदग त्यहाच्यहा रहाज्यहात अवतरत असतर . त्यहाचर कहारण
रहाजहा त्यहाच्यहा रहाज्यहाचहा तवधहातहा व तवघहातहा असर ददोनहती असतदो एकहाच वरळती. रहाजहा
गगोंधळलहा तर सगळर च अस्तहाव्यस्त हदोत असतर . रहाजहा तबघडलहा कक, त्यहा रहाज्यहाततील
सगळती व्यवस्थहा तबघडत असतर. अरर मखधत्रती, बह्महानर रहाजहा तयहार करलहा कमजदोरहानहा मदत
करण्यहासहाठती. जर तगोंच कमजदोरहाखचर बळती घरऊ लहागलहा तर त्यहा रहाज्यहात कलती फदोफहावतदो.
म्हणसून रहाजहा कमजदोर प्रजरशती तवशरष प्ररमहानर , आस्थरनर व्यवहहार करणहारहा असलहा पहातहजर.
कमजदोरहाखचहा उपमदर करणर सदोपर असतर त्यहासहाठती शककीचती आवश्यकतहा नसतर . जरव्हहाख रहाजहा
त्यहाखच्यहाशती आस्थरनर व्यवहहार करतदो तरव्हहाख लदोकपहाल दरवतहा (इखद्र, वहायसू, वरूण, वशैशहावण,
अगती आतण यम) त्यहा रहाजहावर सखतदष असतहात. कमजदोर स्वततः बलहतीन असलर तरती तर
जहास्त बलवहान असतहात कहारण लदोकपहाल दरवतहा त्यहाखच्यहा भल्यहाचहा सतत तवचहार करत
असतहात. जर रहाजहा त्यहाखच्यहा कमजदोरतीचहा गशैरफहायदहा घरऊन लहागलहा तर त्यहा दरवतहा त्यहा
रहाजहाचहा तवध्वखश करतहात यथहावकहाश. म्हणसून रहाजहानर तशहा बलहतीनहाखचती सखपत्तती त्यहाखच्यहा
कडसू न कहाढसू न घरऊ नयर. त्यहात रहाजहाच्यहा नहाशहाचती बतीज असतहात. सदरूवहाततीलहा रहाजहालहा

वहाटतर कक, तदो लजखकलहा परखत,द प्रत्यक्षिहात तदो त्यहाच्यहा नहाशहाचती बतीज पररत असतदो. त्यहा
कमजदोरहात करवळ मनदष्य असतहात असर समजसू नकदोस, त्यहात सगळर मदकर प्रहाणती यरतहात
कहारण बह्महाच्यहा रचनर नदसहार रहाजहा सगळ्यहा त्यहाच्यहा रहाज्यहाततील जतीवहाखचहा त्रहातहा असहावहा अशती
अपरक्षिहा असतर. ज्यहा रहाज्यहात लदोक तभकहारती झहालर त्यहा रहाज्यहाचहा नहाश झहालहा असस समजहावर .
ज्यहा रहाज्यहाततील शहासक लदोकहाखवर कहायदहाच्यहा नहाखवहानर अन्यहाय करू लहागतहात त्यहा रहाज्यहाचहा
नहाश जवळ आलहा हर समजहावर . ज्यहा रहाज्यहात भ्रष तदज (बहाह्मण, क्षितत्रय आतण वशैश्य)
तनततीमहान तदजहाखत सहजपणर तमसळसू न वहागसू लहागतहात तरव्हहाख त्यहा रहाज्यहाचहा नहाश झहालहा अससच
समजहावर. अन्यहाय न्यहाय ठरतदो व न्यहाय अन्यहाय ठरतदो. तर कलतीच्यहा उदयहाचर लक्षिण
समजहावर. भ्रषहाखनहा वरगळर करण्यहाचती ज्यहा रहाजहात तहम्मत असतर तदो रहाजहा कलतीचहा उदय
थहाखबवसू शकतदो. जर रहाजहा न्यहायहासहाठती त्यहाच्यहा मदलहालहा सददहा तशक्षिहा करतदो त्यहाच्यहा रहाज्यहात
समकदतीचती दरवतहा (वशैशहावण) नहाखदत असतर. जदो रहाजहा लदोभहाच्यहा मदोहहामदळस अन्यहायहाचहा महागर
आचरतदो तदो रहाजहा त्यहाच्यहाच लदच्च्यहा सहाथतीदहारहाखकडसू न महारलहा जहातदो. गरतीबहाखवर अन्यहाय
करणहायहारलहा रहाजहानर महाफ करलर तर त्यहा रहाजहाचहा नहाश जवळ आलहा असर समजहावर .
भककीभहावहानर दरवतहाखचती पदजहा करणर, त्यहाखनहा त्यहाच्यहा कहामहात मदत करण्यहाचर आवहाहन करणर ,
यज करणर अशती रहाजहाचती इतर कहामख असतहात. तमत्र पररवहार वहाढवणर, असहहाय्य असणहायहारनहा
मदत करणहायहारनहा मदत करणर, कमजदोरहाखनहा शककीमहान करण्यहाचहा प्रयत्न करणर अशती रहाजहाचती
इतर कहामख असतहात. रहाजहा लहायकहाखचर सहहाय्य करणहार व हरहामखदोरहाखचहा बखददोबस्त करणहार
असर रहाजहाचर कहाम असतर. तशक्षिहा करतहाखनहा रहाजहा यमहाचहा अवतहार असलहा पहातहजर . चहाखगल्यहाखनहा
मदत करतहाखनहा रहाजहा तवष्णसूचहा अवतहार असरल. चहाखगल्यहाखनहा मदत करतहाखनहा रहाजहा पदण्य
जमवत असतदो. वहाईटहाखनहा तशक्षिहा करतहाखनहासददहा रहाजहा पदण्यच जमवत असतदो. म्हणसून हती
ददोनहती कहामख रहाजहासहाठती महत्वहाचती असतहात. वहाईटहाखनहा त्यहाच्यहा गयहावयहा करण्यहालहा फससून
जर रहाजहा त्यहाखनहा महाफ कररल तर तदो पहाप करत असतदो. वहाईटहाखच्यहा कदोणत्यहाहती नहाटकहाखनती
जदो रहाजहा व त्यहाचर अलधकहारती फसतहात तर सगळर नरकहात जहातहात रहाजहासददहा. ऋषतीमदनहींचहा
सत्कहार करणर, गदरूजनहाखचर सन्महान करणर, त्यहाखनहा दहानख करणर हती रहाजहाचती कहामख असतहात.
तनष्पहाप्यहाखबदल दयहा, सहहानदभसूतती, क्षिमहातशलतहा, बदतदतनष तनणर य, सखयम, तदो सदशैव
सहाखभहाळर ल. यदोग्य व अयदोग्य हहाचर चहाखगलर भहान रहाजहालहा असलर पहातहजर . रहाजहामध्यर बददती

प्रमहाणर चतदरहाई असलती पहातहजर . झटपट कहामहाखसहाठती त्यहालहा चतदरहाई उपयदोगहाचती असतर व
दरसू हागहामती कहामहाखसहाठती त्यहालहा बदतदतनष तनणर यहाखचती गरज असतर. रहाजहाचहा गकहस्थहाशम फहार
मदोठहा असतदो. परखत,द रहाजहा व गकहस्थ हहाखच्यहा कहामहात जर सहाम्य असतर तर समजसून घरतलर तर
रहाजहाच्यहा कहामहाचती व गकहस्थहाच्यहा कहामहाचती तदलनहा करतहा त्यहाततील सहाम्य तदझ्यहा लक्षिहात
यरईल. रहाजहा फहार भदोगती असरल तर तदो कधतीच चहाखगलहा रहाजहा हदोऊ शकत नहाहती. ज्यहा ततीन
गदोषहींचती कहाळजती घ्यहावयहाचती असतर, पदण्य, तहत आतण सदख त्यहाततील पदण्य सवहारत जहास्त
महत्वहाचर समजलर जहातर. त्यहानखतर तहत आतण शरवटती सदख असतर . रहाजहा त्यहाचती वहाचहा
सहाखभहाळसू न वहापररल तर तदो मदोठर तवजय करवळ बदोलण्यहानर तमळवत असतदो. अरर मखधत्रती, हहा
सगळ्यहा गदोषती तसू चहाखगल्यहा लक्षिहात ठर वसून तदझर रहाज्य सहाखभहाळ म्हणजर तसू मदोठहा तकतर्वीमहान रहाजहा
म्हणसून ततनहती जगहात ख्यहातनहाम हदोतशल.
तभष्म पदढर सहाखगतहात, अशहाररततीनर उतथ्यहा मखधत्रतीलहा मखत्र दरतदो. त्यहा मखत्रहाप्रमहाणर मखधत्रती त्यहाचर
रहाज्य चहालवतदो. सगळ्यहा पकथ्वतीवर रहाज्य करतदो. तसूसददहा तससच रहाज्य करहावर असर मलहा
वहाटतर.
शहाखतती पवर भहाग नव्वदहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग एक्यहाण्णवहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, चहाखगदलपणहाचती लक्षिणख कदोणतती तर सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, त्यहासहाठती मती तदलहा एक प्रहाचतीन तकस्सहा सहाखगतदो तदो वहामदरवहा बदलचहा आहर .
एकर कहाळती रहाजहा वसदमनस ज्यहाच्यहा चहाखगदलपणहाचती तकतर्वी हदोतती, तदो वहामदरवहालहा प्रश्र्न
तवचहारतदो. "वहामदरवजती, मती चहाखगलर वहागहावयहाचर म्हणजर कसर वहागहावयहाचर इतरहाखशती त्यहाबदल
मलहा प्रबदोधन करहा".
वहामदरव बदोलतहात, "पदण्यहाकहारक जतीवन कसर जगहावर तर सहाखगतदो, तशहा जतीवनहापरक्षिहा जहास्त
चहाखगलर असर कहाखहहींच नहाहती. जर पदण्यकहारक जतीवन जगतहात तर सगळती पकथ्वती पहादहाकहाखत
करतहात. असर रहाजर इतर पदण्यहाकहारक जतीवन जगणहायहारचर ऐकत असतहात. जदो रहाजहा
पदण्यकहारक कहायर पदतती नहाकहारून कसूरपणहा त्यहाचती कहामख करतदो, त्यहाचहा लवकरच हहारस
हदोतदो. जदो रहाजहा तवककत मनदोवकत्ततीच्यहा लदोकहाखच्यहा नहादती लहागसून लदोकहाखशती वहाईट वहागतदो त्यहालहा
त्यहाचतीच प्रजहा महारून टहाकतर. जदो रहाजहा गवहारनर फदगसून इतरहाखशती तवनहाकहारण उन्मत्तपणर वहागतदो
त्यहासहा त्यहाच्यहाच लदोकहाखच्यहा तवरदोधहालहा तगोंड दहावर लहागतर मग तदो तकततीहती मदोठहा रहाजहा कहाख
असरनहा. परखत,द जदो रहाजहा त्यहाच्यहा मयहारदहा चहाखगल्यहा ओळखसून त्यहाचती कहामख करतदो तदो सददोदतीत
उत्कषहारकडर जहात रहहातदो. पदण्ण्यहाचहा महागर चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी आतण भसूतदयरच्यहा महागहारनर
जहात असतदो. म्हणसून त्यहा ततीन जदो रहाजहा त्यहाच्यहा कहाम करण्यहात अखतगकहारत असतदो तदो
धन्य हदोतदो. तवशरष करून न्यहाय दरण्यहाचहा चहाबसूक वहापरतहाखनहा त्यहालहा तवशरष सतकर असहावर
लहागतर.


कदोणहाच्यहाहती अजहानहाचहा, गरतीबतीचहा, भदोळर पणहाचहा, कमजदोरतीचहा गशैरफहायदहा न घरणर
हहालहाच महाणसू स ककी असस म्हणतहात. हहात सत्पहात्र व अपहात्र हहाचहा तवचहार करहावहा

लहागतदो. हहाच्यहा तवरूद जर वहागणर त्यहालहा अमहानदषपणहा असर म्हणतहात.


मलहा समहाजहानर कसर वहागवहावर असस मलहा वहाटतर, तससच मती समहाजहाततील लदोकहाशती
वहागणर हहालहा चहाखग दल पणहा असस म्हणतहात. हहात सत्पहात्र व अपहात्र हहाचहा तवचहार

करहावहा लहागतदो. हहाच्यहा तवरुद जर वहागणर त्यहालहा वहाईटपणहा असर म्हणतहात.



सवर प्रहातणमहात्रहाखबदल सन्महानहाचती भहावनहा बहाळगसून त्यहा प्रमहाणर जगणर आतण सवर
प्रहातणमहात्रहाखचहा आदर करणर हहालहा भसूत दयहा असस म्हणतहात. सवर प्रहातणमहात्रहाखत परमरश्र्विर
आहर हर लक्षिहात घरऊन तदो त्यहाखच्यहाशती वहागतदो. तर तदच्छ आहरत असस समजसून जदो
वहागतदो तदो पहापकहारक समजलहा जहातदो.



"जतीवदो जतीवस्य जतीवनमपु्", हहा वशैतश्र्विक तनयमहानदसहार खहाण्यहासहाठती प्रहाणती महारतहाखनहा
त्यहाखचती क्षिमहा महागसून व त्यहाचर नखतरचर जतीवन सदखती हदोवदो अशती प्रहाथर नहा करहावयहाचती
असतर. त्यहाखच्यहा बदल आदरभहाव असलहा पहातहजर , नहाहती तर तदो महाखसहाहहार पहापकहारक
समजलहा जहाईल.

जदो हर ततीन तनयम पहाळसू न त्यहाचर जतीवन जगतदो तदो पदण्यवखत समजलहा जहातदो. दषद पणहा, कचौयर ,
बरपवहारई, अनहादर करण्यहात धन्यतहा महानणर, असर जदो वहागतदो न्यहाय दरण्यहाच्यहा कहामहात तदो
स्वततः अन्यहाय करत असतदो. परखत,द दषद हाशती दषद , कसूरहाशती कसूर, बरपवहारईशती बरपवहारई असर
वहागणर न्यहाय कहारक समजलर जहातर . जशहास तसर हहा पदण्य महागर समजलहा आहर . जदो दषद हालहा
प्ररम दरतदो, कसूरहालहा दयहा दरतदो व बरपवहारईकडर दल
द र क्षि करतदो तदो पहापहालहा मदत करणहारहा ठरतदो.
सगळती प्रजहा रहाजहाचर वहागणर तनरतीतक्षित असतर हहाचर भहान रहाजहानर ठर वहावयहाचर असतर . पहापती
लदोक रहाजहाच्यहा महाणसूसककीचहा गशैर फहायदहा घरण्यहाचहा प्रयत्न करत असतहात त्यहाचर भहान ठर वसून
रहाजहा त्यहाचर वहागणर सहावध ठर वरल. त्यहासहाठती रहाजहा शहहाणहा असलहा पहातहजर . जरव्हहाख रहाजहा
चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी व भसूतदयहा दहाखवतदो तरव्हहाख सगळर तससच वहागतहात व त्यहा रहाज्यहाचहा
पदण्यप्रभहाव वहाढत जहातदो. तसर झहालर कक, त्यहा रहाज्यहात गदणतीजन जन्म घरतहात, परखत,द जदो
रहाजहा तसर वहागत नहाहती त्यहाचती प्रजहासददहा तशतीच भ्रष हदोतर व अशहा रहाज्यहात पहापहात्मर जन्म
घरतहात. सगळर चहाखगलर लदोक तर रहाज्य सदोडसू न जहातहात.
शहाखतती पवर भहाग एक्यहाण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग ब्यहाण्णवहावहा
वहामदरव पदढर सहाखगतहात, रहाजहा प्रबळ झहालहा कक, त्यहाचहा चहाखगदलपणहा, महाणसूसककी व भसूतदयहा
लदोप पहावतर कहारण तदो स्वततःलहा शरष समजसू लहागतदो त्यहाचहा अहखकहार भ्रष झहालरलहा असतदो.
त्यहाच्यहा प्रमहाणर त्यहाचर सहकहारती वहागसू लहागतहात, त्यहाचती मदलख वहागसू लहागतहात, थदोडहाकहाळ तर
चहाखगलर चहालतर पण यथहावकहाश तदो रहाजहा व त्यहाचर रहाज्य बरबहाद हदोतर . रहाजहाकडर सहामहान्य
महाणसस आदशर म्हणसून पहहात असतहात म्हणसून त्यहाचर भहान ठर वसून रहाजहानर व त्यहाच्यहा सगळ्यहा
कहारभहायहारनती आपलर वहागणर तनदर्वोष ठर वलर पहातहजर . जदो रहाजहा समजतदो कक, तदो रहाजहा आहर
म्हणसून तदो कहाखहहींहती करू शकतदो, कहाखहहींहती वहागसू शकतदो तर तर चदककीचर असतर कहारण रहाजहावर
दरवतहाखचहा तहाबहा असतदो. त्यहा दरवतहा कहाखहहीं कहाळ तर सहन करतहात पण फहार कहाळ तर चहालत
नहाहती. रहाजर त्यहा लदोकपहाल दरवतहाखच्यहा रदोषहालहा बळती ठरत असतहात. म्हणसून रहाजहा मयहारदहाखचर
भहान ठर वसून त्यहा लदोकपहाल दरवतहाखचर आपल्यहावर लक्षि आहर तर ध्यहानहात घरऊन, जर त्यहाचती
कहाम करतील तर तदो यशस्वती हदोईल. जर तनयम रहाजहालहा लहागसू असतहात तर तनयम सगळ्यहा
क्षितत्रयहाखनहा त्यहाखच्यहा कदवततीनदसहार व जबहाबदहारती प्रमहाणर लहागसू हदोत असतहात. जदो शत्रसू पहापमय
नहाहती अशहा शत्रसूशती रहाजहा वरतील तनयमहाखनदसहार वतर न ठर वतदो. त्यहामदळस तदो शत्रसू तमत्र हदोऊ
शकतदो. रहाजहा त्यहाच्यहा बळहाचहा गशैर वहापर करणहार नहाहती. त्यहा रहाजहावर त्यहाचती प्रजहा व
शरजहारतील रहाज्यहाचती प्रजहासददहा महायहा दहाखवसू लहागतर . रहाजहाचती ख्यहातती पसरतर. चहाखगलर लदोक
त्यहाच्यहा रहाज्यहात त्यहाच्यहा आशयहालहा यरऊ लहागतहात. असहा रहाजहा न्यहाय दरतहाखनहा
प्रहामहातणकपणहा दहाखवतदो. रहाजहा त्यहाच्यहा प्रजरलहा खदोटती आश्र्विहासनख दरणहार नहाहती. रहाजहा प्रततषतीत
भहाषहा वहापरून बदोलरल. रहाजहा हहास्यतवनदोद जनतरत करणहार नहाहती. कदोणती यदोग्य हहास्यतवनदोद
करलर तर रहाजहा फक लस्मत करून त्यहालहा दहाद दरईल. रहाजहाचर वहागणर तनदर्वोष असलर पहातहजर .
कदोणहालहा त्यहावर कदचरषहा करण्यहाचती सखधती तमळणहार नहाहती असस त्यहाचर सगळर वतर न असलर
पहातहजर. रहाजहा त्यहाखच्यहा सरवकहाखचती चहाखगलती कहाळजती घरईल. रहाजहा गदणती लदोकहाखचहा सखगह करून
त्यहाखचर तवचहार ऐकण्यहात त्यहाचहा तवशहाखततीचहा समय व्यततत करतील. रहाजहा त्यहाच्यहाशती प्रहामहातणक
असलरल्यहा सरवकहाखचती चहाखगलती खहातरजमहा करत असरल . त्यहाखच्यहा लहहान मदोठहा अपरक्षिहा तदो

पसूणर करतील. अशहा वहागण्यहामदळर रहाजहाच्यहा चहाहत्यहा सरवकहाखचती सखख्यहा वहाढत जहाईल. रहाजहा
त्यहाच्यहा नहालहायक तमत्रहाखच्यहा सल्ल्यहाचहा तवचहार करणहार नहाहती. रहाजहा प्रथम स्वतहाचर सखरक्षिण
तपहाससून घरईल त्यहानखतर इतरहाखचर सखरक्षिण करतील. नशहापहाणती, ददत, तशकहार, बहायकहा अशहा
नहादहात जहास्त रमणहार नहाहती. जर त्यहाचर तमत्र अशहा गदोषहींकरतहा रहाजहाकडर आगह करततील तशहा
तमत्रहाखपहाससून रहाजहानर सहावध रहहावर . रहाजहाचर हररखहातर त्यहाच्यहा व शरजहारच्यहा रहाज्यहात पसरलरलर
असलर पहातहजर. तर रहाजहालहा सहावध करण्यहाचर कहाम करततील. त्यहा कहामहात रहाज्यहाततील वशैश्य
त्यहालहा मदत करततील. रहाजहा त्यहाच्यहा गदप आतण उघड शत्रसूखचर वध असर घडवसून आतणल ककी
तर स्वहाभहातवक मकत्यसू आहरत असरच वहाटरल. अशहा प्रकहारर रहाजहा त्यहाच्यहा शत्रसूखचहा नहाश यदद न
करतहा करू शकरल. त्यहासहाठती रहाजहा नहायककीणहींचहा, कलहावखततीणहींचहा, नहागकन्यहाखचहा उपयदोग
करतील. रहाजहा त्यहाच्यहा गदप शत्रसूनहा नशहापहाणती, ददत, तशकहार, बहायकहा अशहा नहादहात
अडकवण्यहाचहा व त्यहादहारहा सखपवण्यहाचहा प्रयत्न करतील. रहाजहा त्यहाचर तकलर, खलजनर,
बहाजहारपरठहा, वरशहींचर चहाखगलर सखरक्षिण करतील व त्यहाखच्यहा कहामहाकडर चहाखगलर लक्षि दरईल. त्यहासहाठती
रहाजहा इमहानदहार सरवक त्यहाच्यहा सरवरत ठर तवल ज्यहाखचती तदो चहाखगलती खहातरजमहा करतील ज्यहाखमदळर
तर उत्तम कहाम करततील. रहाजहा त्यहाच्यहा सरवकहाखच्यहा क्षिम्य चदकहाखनहा महाफ करतील परखत,द अक्षिम्य
चदकहाखकरतहा त्यहानहा दखड करतील. रहाजहा त्यहाच्यहा सरवकहाखचर फहालजल लहाड करणहार नहाहती. रहाजहा
त्यहाच्यहा प्रजरत सणहासददतीच्यहा तनतमत्तहानर तमसळसू न त्यहाखच्यहाशती सखपकर पक्कहा करतील. रहाजहाच्यहा
मतहापरक्षिहा वरगळर मत असलरल्यहाखचहा रहाजहा लधक्कहार करणहार नहाहती, रहाजहा त्यहाखचर तर मत तसर कहाख
आहर तर समजसून घरण्यहाचहा प्रयत्न करतील. त्यहा वहागण्यहानर रहाजहाबदलचर प्रजरचर मत सदोतयस्कर
रहाहतील. रहाजहा त्यहाच्यहा आत्मप्रचौढतीमदळस त्यहाच्यहा सलहागहारहाखचहा अपमहान करतील त्यहालहा
कहालहाखतरहानर मदोठहा सखकटहालहा तगोंड दहावर लहागतर . रहाजहा दस
द यहारच्यहा मतहाखचहा सन्महान करतील.
रहाजहा कदोणहाचर मत ऐकरल हर त्यहा महाणसहाच्यहा पसूवर कतकरत्वहावर, कदळहाखवर, वणहारवर आतण
वयहाखवर अवलखबसून असरल. रहाजहालहा धदोकहा असतदो अशहा लदोकहाखपहाससून ज्यहाखनहा रहाजहानर तशक्षिहा
करलती आहर, कलहावखततीणती कडसू न, डगोंगरदयहारकडसू न, सहापहापहाससून, तपसहाळर ल्यहा हत्ततीपहाससून,
घदोडहा पहाससून, तगोंडहावर स्तदतती करणहायहारपहाससून म्हणसून त्यहा सगळ्यहाखबदल रहाजहा सहावध
असरल. कदळहतीन, व्यसनती, परकहा अशहाख लदोकहाखपहाससून रहाजहा सलहा घरणहार नहाहती. फहार
रहागहावणहारहा, व्यसनती, दरद हागहती असहा रहाजहा त्यहाखच्यहा रहाज्यहाचहा नहाश करतदो. रहाजहा लदोकहाखचती

ऐपत पहाहह न त्यहा प्रमहाणर कर लहावरल. रहाजहा वशैश्यहाखशती भहातगदहारती करून त्यहाखच्यहा व्यवसहायहाच्यहा
फहायदहात तहस्सहा तमळवसून त्यहाचर उत्पन्न वहाढवरल . रहाजहा परदरशती व्यहापहार करणहायहार वशैश्यहाखनहा
तवशरष उत्तरजन दरईल. जदो रहाजहा भहावनहातववश हदोतदो तदो त्यहाच्यहा कहामहात चदकहा करतदो म्हणसून
रहाजहा फहार भहावनहातववश हदोणहारहा नसहावहा कहारण, भहावनहातववशतहा महाणसहा कडसू न अक्षिम्य
चसूकहा करवसून घरतर. रहाजहालहा त्यहाच्यहा सहामथ्यहारचहा गवर नसहावहा. अशहाप्रकहारर वहामदरव रहाजहाच्यहा
कहामहाखबदलचर तखत्र सहाखगतदो.
शहाखतती पवर भहाग ब्यहाण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग त्र्यहाण्णवहावहा
वहामदरव पदढर सहाखगतहात, रहाजहा त्यहाच्यहा मदत्सदरतगरतीनर त्यहाचर रहाज्य वहाढवसू शकलहा पहातहजर. यदद
करण्यहाचती आवश्यकतहा नसहावती अशहाप्रकहारचर त्यहाचर कहाम असलर पहातहजर . ज्यहा रहाजहाचर
स्वतहाचर रहाज्य असदरतक्षित आहर तदो दस
द यहार रहाज्यहावर स्वहारती करणहार नहाहती. प्रथम रहाजहा त्यहाचर
रहाज्य समकद करतील व त्यहानखतर तदो शरजहारतील कमती प्रबळ रहाज्यहावर स्वहारती करतील. ज्यहा
रहाजहाचर महसदलती उत्पन्न चहाखगलर आहर , ज्यहाच्यहा कडर उत्तम अलधकहारती आहरत, तर रहाज्य
दस
द यहार रहाज्यहावर स्वहारती करण्यहास यदोग्य झहालर असर समजलर जहातर . ज्यहा रहाजहाचर लष्कर
समहाधहानती आहर त्यहा रहाजहालहा दस
द यहार रहाज्यहावर स्वहारती करण्यहास हरकत नहाहती. ज्यहा
रहाज्यहाततील प्रजहा त्यहाखच्यहा रहाजहावर सखतदष आहर त्यहा रहाज्यहावर स्वहारती करणर यदोग्य नसतर . ज्यहा
रहाज्यहात प्रजहा त्यहाखच्यहा रहाजहावर नहाखसूष आहर त्यहा रहाज्यहावर स्वहारती करहावयहाचती व तर लजखकसून
त्यहा रहाज्यहात चहाखगलर रहाज्य आणहावर अशहा उदरशहानर स्वहारती करलती तर तर धमर यद
द ठरतर . करवळ
लदटण्यहासहाठती स्वहारती करणहारहा रहाजहा पहापती समजहावहा, त्यहालहा लदोकपहाल दरवहाखचती मदत हदोत
नहाहती. रहाजहा हहा बह्महाखचहा, इखद्रहाचहा प्रतततनधती म्हणसून रहाज्य करतील तर तदो पदण्यवहान रहाजहा
समजहावहा. पहापती रहाजहाचहा नहाश त्यहाचहा वध करून मग तर रहाज्य सदखती करण्यहाच्यहा उदरशहानर
तहाब्यहात घरणहारहा रहाजहा इखद्र समजलहा जहातदो. रहाजहानर स्वहारती करण्यहा आधती त्यहाच्यहा उदरशहाचर
सखशदोधन त्यहाच्यहा न्यहायहाधतीशहाकडसू न करून घ्यहावर. त्यहात पहाप उदरश नहाहती असर स्पष
झहाल्यहावर मगच स्वहारती करहावती. अशहा शदद बददतीनर जदो रहाजहा स्वहारती करतदो तदो खरहा यशस्वती
रहाजहा समजहावहा. तर वहामदरवहाचर ऐकल्यहावर रहाजहा वसदमहानस त्यहाप्रमहाणर त्यहाचर रहाज्य करतदो.
अरर यदलधषतीरहा, तसू सददहा तससच रहाज्य कर व पकथ्वतीवरचहा इखद्र हदो.
शहाखतती पवर भहाग त्र्यहाण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग चचौयहारण् णवहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, मलहा सहाखगहा, जर एक क्षितत्रय दस
द यहार क्षितत्रयहालहा परहाभसूत करू इलच्छत
असरल तर त्यहा तवजयहानखतर त्यहा तवजरत्यहा क्षितत्रयहानती हरलरल्यहाशती कसर वहागहावर असर सहाखतगतलर
आहर.
तभष्म सहाखगतहात, ज्यहा रहाजहाचहा परहाभव त्यहालहा करहावयहाचहा आहर त्यहा रहाजहाच्यहा रहाज्यहात तदो
लजखकसू इच्छहाणहारहा रहाजहा जहाऊन तरथतील प्रजरलहा सहाखगरल कक, तदो आतहा त्यहाखचहा रहाजहा झहालहा
आहर. त्यहानखतर तदो त्यहा प्रजरलहा आश्र्विहासन दरईल कक, तदो त्यहाखचर सवर तदोपरती सखरक्षिण करण्यहास
हहापदढर बहाखधलरलहा आहर. जर तती प्रजहा त्यहालहा त्यहाखचहा रहाजहा म्हणसून स्वतीकहारतर तर त्यहा रहाजहालहा
त्यहा रहाज्यहाच्यहा रहाजहाशती यदद करण्यहाचती आवश्यकतहा नसतर. परखत,द जर त्यहा लदोकहाखनती त्यहालहा
रहाजहा म्हणसून महान्यतहा तदलती नहाहती व तर त्यहाच्यहावर चहाल करून जहातहात तर महात्र त्यहालहा यदद
करून तर रहाज्य कहातबज करहावर लहागरल.
यदलधषतीर तवचहारतदो, त्यहानखतर तदो स्वहारती करणहारहा रहाजहा कहाय कररल तर सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, जर क्षितत्रय सशस नसरल तर त्यहाच्यहावर चहाल करतहा यरणहार नहाहती. एकहानर
एकहा बरदोबर लढहावयहाचर असतर. जर प्रततस्पधर्वी थकलहा तर त्यहाच्यहाशती लढहावयहाचर नसतर .
त्यहाच्यहावर छदपहा हलहा करणर अयदोग्य महानलर आहर यदद शहासहाप्रमहाणर. जर शत्रसू लदच्चरतगरती
करून लढत असरल तर त्यहाच्यहाशती तशतीच लदच्चरतगरती करून लढहावयहाचर असतर . जशहास तसर
हहा न्यहाय यददहात कहायम असतदो. जर शत्रसू सरळ लढत असरल तर आपल्यहालहा सददहा तसरच
लढहावर लहागतर. रथहा बरदोबर रथ, गदहायददहा बरदोबर गदहायदद, रहाजहा बरदोबर रहाजहा, घदोडरस्वहारहा
बरदोबर घदोडस्वहार अशती बरदोबरतीचती लढहाई करहावयहाचती असतर . त्यहालहा धमर यद
द असर म्हणतहात.
जर प्रततस्पधर्वी खहालती पडलहा तर त्यहाच्यहावर वहार करहावयहाचहा नसतदो. तदो तसहाच पडसू न
रहाहतीलहा तर त्यहालहा सदोडसू न दहावयहाचर असतर. तदो हरलहा असर समजहावयहाचर असतर. तलवहार,
गदहा हहाखचर वहार कमरर खहालती महारहावयहाचर नसतहात. जर प्रततस्पधर्वी पळसू न जहाऊ लहागलहा तर
तदो हरलहा असर समजहावयहाचर असतर . त्यहाचहा पहाठलहाग करण्यहाचती गरज नसतर . यदद
हरवण्यहासहाठती असतर ठहार महारणर आवश्यक समजलर जहात नहाहती. कदोध, गवर , दरष अशहा

दतद षत भहावनहानर प्ररररत हदोऊन लढहावयहाचर नसतर कहारण तसर यदद पहापकहारक समजलर जहातर.
जदो क्षितत्रय तनपदतत्रक आहर त्यहालहा ठहार महारहावयहाचर नसतर . जखमती प्रततस्पधर्वी आपल्यहा गदोटहात
लढत असरल तर त्यहालहा आपल्यहा वशैदहाखनती औषधपहाणती करहायलहा पहातहजर , जर तदो त्यहाखच्यहाच
गदोटहात असरल तर त्यहालहा तससच सदोडसू न दहावयहाचर असतर . बहाणहानर मरलरलहा शत्रसू स्वगहारत गरलहा
असर समजलर जहातर. शत्रसूपक्षिहाच्यहा सशैतनकहाखनहा जखमती असल्यहास दवहा दहारू करण्यहाचती
जबहाबदहारती आपलती असतर . त्यहानखतर त्यहालहा सदोडसू न दहावयहाचर असतर. अशहा वहागण्यहामदळर
शत्रसूचर सशैतनक आपल्यहालहा सहामतील हदोततील असर पहहावयहाचर असतर. शत्रसूच्यहा रहाजहाचर सशैन्य
त्यहामदळस आपलरसर हदोतर तती एक यददतनतती म्हणसून सहाखतगतलती आहर. त्यहाखच्यहाशती चहाखगलर
वहागहावयहाचर असतर. अशहा यददहानहा धमर यद
द म्हणतहात असर मनसू सहाखगतदो. पहाप न करतहा यदद
झहालर पहातहजर. नहाहतीतर तदो रहाजहा पहापती ठरतदो. जदो रहाजहा लदच्चरतगरती करतदो व त्यहाचर
सशैतनकसददहा तसर वहागतहात तर जर महारलर गरलर तर स्वगहारत जहात नहाहतीत, तर नरकहात जहातहात.
तरथर लखतपत पडतहात अनखतकहाळ. पहापती महाणसहापदढर हहार महानणर त्यहाच्यहा लदच्चरतगरतीलहा सहन
करणर हती पहाप करण्यहासहारखती गदोष असतर . जशहास तसर हहा कहायदहाप्रमहाणर लदच्चरतगरतीलहा
लदच्चरतगरतीनर जहाब दरणर पदण्य करण्यहासहारखर समजलर जहातर . परखत,द आपण लदच्चरतगरतीचती
सदरूवहात करलती तर तर पहापकहारक असतर.
रहाजहा पहाप न करतहा लढरल, त्यहाचती जतीत आतण पदण्यप्रभहाव ददोनहती सहारखरच महत्वहाचर
असतहात त्यहाच्यहासहाठती व त्यहाच्यहा रहाज्यहाच्यहा भल्यहासहाठती.
शहाखतती पवर भहाग चचौयहारण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग पख च् यहाण्णवहावहा
तभष्म सहाखगतहात, रहाजहा पहाप महागहारनर कधतीहती रहाज्यहा लजखकण्यहाचहा प्रयत्न करणहार नहाहती जरती,
अशहा लजखकण्यहानर तदो सगळ्यहा पकथ्वतीचहा महालक हदोणहार असलहा. पहाप महागहारनर तमळहालरल्यहा
रहाज्यहापहाससून त्यहालहा कदोणतर सदख तमळणहार असतर ? अशहा तवजयहात पहापहाचहा वहाटहा
असल्यहामदळस तदो स्वगहारत कधतीच जहाऊ शकणहार नहाहती. अशहा तवजयहात पहाप शककचहा वहाटहा
असतदो व त्यहा प्रमहाणर त्यहा पहापशककी त्यहाच्यहा रहाज्यहात कलतीचर प्रस्थहान वहाढवण्यहाचर कहाम
करत असतहात. ज्यहा प्रततस्पध्यहारनर शसख टहाकलती आहरत, जदो हहात जदोडसू न क्षिमरचती भतीक
महागत आहर, त्यहालहा अटक करहावयहाचर असतर परखतद, ठहार महारहावयहाचर नसतर. अशहाररततीनर
अटक झहालरल्यहा रहाजहालहा कशैदरत ठर वसून त्यहाच्यहा कडसू न तदो तदझहा गदलहाम आहर असर वदवसून
घ्यहावयहाचर असतर. तसर तदो करतदो तर त्यहालहा महाखडललकहाचहा महान दरऊन त्यहाच्यहा रहाज्यहात
परत पहाठवहावयहाचर असतर. लजखकणहारहा रहाजहा शत्रसूच्यहा लसयहाखनहा कशैद करून त्यहानहा त्यहाखच्यहा
लदोकहाखशती लग करण्यहाचहा आगह करहावयहाचहा असतदो. तर त्यहाखनती महानलर तर त्यहा लसयहा
त्यहाखच्यहा बहायकहा म्हणसून सदखहानर रहाहह शकतहात. नहाहती तर त्यहा लसयहा गदलहाम म्हणसून बहाजहारहात
तवकल्यहा जहाततील मग तती रहाजहाचती रहाणती जरती असलती तरती. त्यहा रहाजहाच्यहा गदलहामहानहा सददहा
तसर सहाखतगतलर जहाईल व जर तर तवजयती रहाजहाचर गदलहाम म्हणसून रहहाण्यहास तयहार असततील तर
ठतीक, नहाहतीतर त्यहाखनहा गदलहामतगरतीतसून कहायम सदटकहा करलती जहाईल. शत्रसूचर पशदधन रहाजहा
बहाह्मणहाखनहा दहानख करतील अथवहा तवकसून यददहाचहा खचर वससूल करतील. चदोरहा कडसू न तमळहालरलती
सखपत्तती रहाजहा लललहावहात तवकसून तर पशैसर रहाज्यहाच्यहा खलजन्यहात जमहा करतील. रहाजहा लजखकलरल्यहा
रहाज्यहाततील प्रजरलहा त्रहास दरणहार नहाहती. तदो त्यहाखच्यहाशती मदोठहा आलत्मयतरनर वतर न ठर वतील व
त्यहाखचर मन लजखकण्यहाचहा प्रयत्न करतील. जर त्यहा रहाजहालहा स्वतीकहारततील त्यहाखनहा रहाजहा तवशरष
चहाखगल्यहा प्रकहारर वहागवरल. यददहात रहाजहा रहाजहाशती लढरल. सहामहान्य सशैतनक सहामहान्य सशैतनकहाखशती
लढततील. जर ददोनहती रहाज्यहाततील बहाह्मण यदद बखद व्हहावर असर आवहाहन करततील तर तर यदद
तहाबडतदोब थहाखबलर पहातहजर असर मनसू सहाखगतदो. जदो क्षितत्रय बहाह्मणहाखवर वहार करतील, त्यहाचहा खसून
करतील, तदो पहापती म्हणसून जहातहर करलहा जहाईल व त्यहालहा शदद्र समजलर जहाईल. जर क्षितत्रय

बहाह्मण यदोद्ध्यहाशती लढततील व त्यहात हरततील तर शदद्र म्हणसून रद करलर जहाततील व त्यहाखचर
क्षितत्रय म्हणसून जर अलधकहार आहरत तर समहाज कहाढसू न घरईल. त्यहालहा शसख चहालवतहा यरणहार
नहाहतीत, तदो घदोडहावर बससू शकणहार नहाहतीत, तर उख चती वसख नरससू शकणहार नहाहतीत. त्यहानर
फहाटकर कपडर घहातलर पहातहजरत. तदो वरदहाभ्यहास करू शकणहार नहाहती. तर क्षितत्रय म्हणसून
रहाजहाच्यहा सशैन्यहात कहाम करू शकणहार नहाहतीत.* म्हणसून क्षितत्रय बहाह्मणहाखशती लढणहार नहाहतीत व
न लढतहाच परहाजय स्वतीकहारततील. त्यहानखतर बहाह्मण त्यहालहा महाफ करतील असर मनसू सहाखगतदो.
लजकलरल्यहा रहाजहालहा लजखकणहारहा रहाजहा प्ररमहानर वहागवरल . त्यहामदळर लजखकणहायहार रहाजहाचती प्रततषहा
वकदहींगत हदोईल. जर हरलरलर पळसू न जहाततील तर लजखकणहायहार रहाजहाच्यहा शत्रसूलहा तमळततील व त्यहा
लजखकलरल्यहा रहाजहाचर वहाईट तदवस कसर यरततील त्यहाच्यहासहाठती कहारवहायहा करत असततील, जरव्हहाख
तदो रहाजहा कमजदोर हदोईल तरव्हहाख तर त्यहाच्यहावर चहालसून जहाततील व त्यहाचहा परहाभव करततील.
लजखकणहारहा रहाजहा लजखकलरल्यहा रहाज्यहाततील लदोकहाखनहा चहाखगलर वहागवसून त्यहाखचर मन लजखकरल. तसर न
करतहा जर तदो रहाजहा त्यहा प्रजरशती वहाईट वहागसू लहागलहा तर दरवतहा त्यहाच्यहावर अप्रसन्न हदोततील
व यथहावकहाश तदो नष हदोईल. ज्यहा रहाजहाकडर धनदचौलत भरपसूर आहर, त्यहाचती प्रजहा त्यहालहा
अनदकसूल आहर, त्यहाचर सशैन्य प्रबळ आहर असहा रहाजहा बलवहान समजलहा पहातहजर . ज्यहा
रहाज्यहाकडर चहाखगलर तवदहान ऋतदज आहरत, चहाखगलर महाखतत्रक आहरत असहा रहाजहा दरवतहाखनहा प्रसन्न
करण्यहात यशस्वती हदोतदो. एक प्रहाचतीन रहाजहा प्रतदर न हहानर रहाज्यर लजखकलती परखतद, त्यहाततील
लदोकहाखनहा त्यहाखनर हहात लहावलहा नहाहती, फक त्यहाखचर धहान्य आतण औषधती वनस्पतती नरल्यहा तदो
इखद्रहाच्यहा पदहालहा गरलहा. कहारण तर त्यहाचर करणर यदोग्य हदोतर . रहाजहा दरवदोदहास त्यहाच्यहा शत्रसूचहा
परहाभव करल्यहानखतर त्यहाखचर यजहाचर सहातहत्य नरलर म्हणसून तदो लजखकसून सददहा परहाभसूत असर
बहाह्मणहाखनती सहाखतगतलर कहारण त्यहाचर तर करणर अयदोग्य हदोतर . रहाजहा नभहाग लजखकल्यहानखतर तर
रहाज्य बहाह्मणहाखनहा दहान करलर म्हणसून त्यहालहा बहाह्मणहाखनती लजखकलरलहा म्हणसून महान्य करलर . अरर
यदलधषतीरहा, त्यहालहा सगळ्यहा प्रहाचतीन कहाळहाततील रहाजहात शरष समजलर जहातर . लदच्चरतगरती न
करतहा रहाजहा यदद लजखकरल तर तदो मदोठहा समजलहा जहाईल. लजखकल्यहानखतर जर रहाजहालहा त्यहाचहा
गवर झहालहा तर तदो नरकहात जहाईल. शहाखतती पवर भहाग पखच्यहाण्णवहावहा सखपलहा.


आपल्यहा दर श हाततील सगळर च शदद्र (दललत), मदळ चर क्षितत्रय आहर त त्यहानहा
फसवसून भ्रष बहाह्मणहाखन ती शदद्र ठरवलर लर आहर .

शहाखत ती पवर
भहाग श्यहाहण्णवहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, "क्षितत्रयहाखच्यहा कहामहात जरवढर पहाप सहामहावलरलर आहर तरवढर पहाप इतर ततीन
वणहारत नहाहती. यददहात तर मदोठहा प्रमहाणहात वध करत असतहात, असर असतहाखनहा त्यहानहा त्यहातसून
पदण्य कसर प्रहाप हदोतर? मलहा त्यहाचर समहाधहान कहारक उत्तर दहावर ".
तभष्म सहाखगतहात, भ्रष आतण वहाईट लदोकहाखचहा नहाश करण्यहामदळर अध्यहालत्मक उजहार वहाढतर ,
त्यहामदळर तर पदण्यकहारक समजलर जहातर. त्यहातशवहाय दहानख करून व लदोकहाखचती सरवहा करून तदो
पदण्य प्रहाप करत असतदो. एक महात्र खरर कक, यददहात वहाईटहाखबरदोबर चहाखगलरसददहा महारलर जहातहात
परखत,द तर क्षिम्य समजलर गरलर आहर कहारण, सदक्यहा बरदोबर ओलर जळणहारच, तदो तनसगहारचहा
तनयम आहर. जर रहाजहा स्वतहाच्यहा हव्यहासहामदळर यदद करत असरल तर तर अक्षिम्य समजलर गरलर
आहर. फक वहाईटहाखच्यहा नहाशहासहाठती तदो यदद करतील. चहाखगल्यहा रहाजहाखबरदोबर तदो ददोस्तती करून
जगहाततील चहाखगदलपणहा वहाढवण्यहाचर कहाम करत असरल . शरतती करतहाखनहा तणहाखचहा नहाश करहावहा
लहागतदो तसर यददहाचर असतर. त्यहासहाठती दतःद ख करणहारहा मसूखर समजलहा जहातदो. जगहात वहाईटपणहा
भरपसून आहर त्यहाचर तनयखत्रण यददहानरच करहावर लहागतर . क्षितत्रय त्यहाच्यहा रहाज्यहा प्रमहाणर बहाह
रहाज्यहाततील वहाईट लदोकहाखवर सददहा नजर ठर वसून कहाम करणहारहा असलहा पहातहजर कहारण, रहाजहाचर
कहायर करवळ त्यहाच्यहा रहाज्यहा पदरतर मयहारदतीत नसतर . तदो इखद्रहाचहा प्रतततनधती म्हणसून सगळ्यहा
जगहाचर भलर करण्यहासहाठती बहाखघलरलहा आहर . त्यहा करतहा तशहा पररलस्थततीत जर तदो दस
द यहार
मदलसूखहात लढण्यहासहाठती गरलहा तर तर यदोग्यच समजलर जहातर . अशहाररततीनर जदो रहाजहा त्यहाचर क्षिहात्र
कतर व्य करतदो तदो पदण्यहात्महा ठरतदो. तदो इखद्रहाच्यहा दरबहारहात महानहानर जहातदो.
बहाह्मणहाखच्यहा सखरक्षिणहासहाठती जदो रहाजहा लढतदो व त्यहाचर प्रहाण घहालवतदो तदो यजहाततील आहह तती
सहारखहा समजलहा जहातदो. तर करतहा लढतहाखनहा तदो लजतकर दरद हात्मर त्यहाच्यहा बहाणहाखनर महारतदो
तततकर पदण्य त्यहालहा तमळत असतर असर समजलर जहातर . जदो रहाजहा महात्र भ्रष बहाह्मणहाखच्यहा नहादती
लहागसून सज्जनहाखचहा सखहहार करतदो तदो नरकहात जहातदो. म्हणसून रहाजहानर तर पहहावयहाचर असतर कक,
तदो खयहार बहाह्मणहाखचरच सखरक्षिण करत आहर. भल्यहाखच्यहा तहतहासहाठती रहाजहा जरवढर कष करतील
तरवढर त्यहाचर पदण्य वहाढत जहातर. त्यहा त्यहाच्यहा कमहारलहा रहाजहाचती तपस्यहा असर समजलर जहातर .

सज्जन परखतद, कमजदोर लदोकहाखचर सखरक्षिण करणहारहा क्षितत्रय तर करतहाखनहा जती हत्त्यहा करतदो त्यहानर
त्यहालहा पदण्य लहाभत असतर. सज्जन परखतद, कमजदोर लदोकहाखनहा अभय दहान करण्यहानर तदो पदण्य
तमळवत असतदो. पहाप व पदण्य त्यहा ककत्यहाच्यहा उदरशहावर अवलखबसून असतर त्यहात कदोणती महारलर
गरलर तकखवहा कसर त्यहालहा महत्व नसतर . मकत्यसू तह एक नशैसतगर क बहाब आहर त्यहाचहा जहास्त बहाऊ
करण्यहाचर कहारण नसतर. यददहात मरणहालहा तभणहारहा खरहा क्षितत्रय समजलहा जहात नहाहती. जदो
क्षितत्रय लढण्यहालहा घहाबरतदो व अन्यहाय सहन करतदो, त्यहालहा मकत्यसूदड
ख हाचती तशक्षिहा मनसू सहाखगत
आहर. क्षितत्रयहाचहा मकत्यसू रणहाखगणहातच झहालहा पहातहजर व त्यहाचर मकत शरतीर तगधहाडहानती खहालर
पहातहजर तर तदो स्वगहारत जहातदो. म्हणसून यददभसूमतीवर मरून पडलरलर यदोदर धन्य समजलर
जहातहात. तगधहाड ज्यहाखनहा खहातहात तर धन्य झहालर असर प्रहाचतीन ऋषती सहाखगतहात. क्षितत्रयहाखच्यहा
जगण्यहापरक्षिहा मरण्यहाचर महत्व जहास्त आहर त्यहाचती तभतती जदो बहाळगतदो तदो क्षितत्रय समजलहा
जहात नहाहती. शय्यरवर रदोगहानर जजर र हदोऊन मरणर क्षितत्रयहाखसहाठती अयदोग्य समजलर गरलर आहर.
अखगहावर जखमहा घरऊन लढणहारहा खरहा इखद्रहाचहा सहाथतीदहार म्हणसून स्वगहारचहा महानकरती समजलहा
जहातदो. क्षितत्रयहालहा वतीरमरण सहाखतगतलर आहर म्हणसून तदझहा प्रश्र्न तनष्कहारण आहर यदलधषतीरहा.
वतीरमरण घरणहारहा क्षितत्रय अनरक यज करल्यहाचर पदण्य प्रहाप करत असतदो. ज्यहा क्षितत्रयहालहा तसहा
मकत्यसू तमळत नहाहती तदो ददद रवती समजलहा जहातदो. अन्यहायहा तवरुद लढणहायहार क्षितत्रयहालहा जर भहाग्य
प्रहाप हदोतर तर अनरक वषर तपस्यहा करणहायहार ऋषतीलहासददहा प्रहाप हदोत नहाहती. म्हणसून क्षितत्रय कमर
तसू समजतदोस तसर लधक्कहार करण्यहा सहारखर नसतर . तसू त्यहा गशैरसमजहातसून तदलहा बहाहरर कहाढ.
बरडरपणर लढणहारहा रहाजहा (क्षितत्रय) शरष समजलहा जहातदो. त्यहात वहाईट वहाटण्यहासहारखर कहाखहहींच
नसतर. म्हणसून क्षितत्रय बहाह्मणहाखहहन शरष असर कहाखहहीं ऋषती सहाखगतहात.
शहाखतती पवर भहाग श्यहाहण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग सत्त्यहाण्णवहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, "यददहात मरलरलर यदोदर मकत्यसूनखतर कदोणत्यहा लदोकहाखत जहातहात तर सहाखगहा"?
तभष्म सहाखगतहात, हहा सखदभहारत मती तदलहा एक प्रहाचतीन तकस्सहा सहाखगतदो. तदो इखद्र आतण रहाजहा
अखवरतीष हहाखच्यहाततील सखभहाषणहाचहा आहर. अखवररष रहाजषर्वी नभगहाचहा मदलगहा हदोतहा. तदो
मरल्यहानखतर मदोठहा मदष्ककीलतीनर तमळणहायहार स्वगहारत गरलहा तरव्हहाख तदो तरथर त्यहाचर सरसरनहापतती
एकहा सदखदर रथहातसून तफरत असलरलर पहहातदो. तर पहाहह न कक त्यहाचहा सरसरनहापतती सददरव कसहा
त्यहा फहार मदलष्कलतीनर तमळणहायहार लदोकहाखत सहज तफरत आहर . अखवररष आश्र्चियर चतकत हदोतदो व
इखद्रहालहा तवचहारतदो, मती सवर जगहालहा लजखकल्यहावर क्षितत्रयहाखचती सगळती कतर व्यर करल्यहानखतर व्रतस्थ
जतीवन जगल्यहानखतर आतण सगळती अनदषहानख करल्यहानखतर आतण बह्मचयर पहालन करल्यहानखतर,
महाझ्यहा गदरूजनहाखचती सरवहा करल्यहानखतर, सगळ्यहा ज्यरषहाखचती सरवहा करल्यहानखतर, वरदहाचहा अभ्यहास
करल्यहानखतर, सगळ्यहा अततथहींचर समहाधहान करल्यहानखतर, तपतरहाखचर शहाद करल्यहानखतर, सगळ्यहा
धमर गखथहाखचर जहान प्रहाप करल्यहानखतर, अनरक यज करल्यहानखतर, क्षितत्रय कतर व्यर व्यवलस्थतपणर पहार
पहाडल्यहानखतर, अनरक यददर लजखकल्यहानखतर असर सगळर करल्यहानखतर मलहा स्वगहारत प्रवरश
तमळहालहा आहर, आतण आतहा मती पहहातदो कक, महाझहा सरसरनहापतती एवढर सगळर करलरलर
नसतहाखनहा महाझ्यहापदढर कसहा गरलहा आहर तर कळत नहाहती. तदो मदोठहा यदोदहा हदोतहा हर मलहा महान्य
परखत,द तरवढहानर तदो असहा कसहा उच्च पदहालहा जहाऊ शकतदो तर मलहा समजत नहाहती. त्यहानर
कधती सहाधर यज करल्यहाचर ऐतकवहात नहाहती. त्यहानर कधती बहाह्मणहाखनहा दहानख करल्यहाचर मती पहातहलरलर
नहाहती. तरती तदो महाझ्यहा पदढर कसहा जहाऊ शकलहा तर समजत नहाहती.
इखद्र बदोलतदो, तदझ्यहा सरसरनहापततीनर यददहाचहा मदोठहा यज करलहा हदोतहा. जर यददहात लढतहात व
त्यहात जखमहा झरलत मरतहात तर सगळर असर चटकन स्वगहारत जहातहात. कहारण त्यहाखचर मकत
शरतीर तगधहाडहाखनती खहालर हदोतर . यदद खरळणर हहा एक मदोठहा परहाकमती यज असर महानलर जहातर .
प्रत्यरक प्रहाणपणहानर लढणहारहा तदो यज करत असतदो. असर सगळर यदोदर त्यहा यजहाचर सहारखर
भहातगदहार असतहात.

अखवररष तवचहारतदो, "अशहा यजहात अघ्यर कसलर असतर? तशहा यजहात पहाणती कदोणतर असतर?
दतक्षिणहा कहाय व कदोण घरतर? त्यहाखचर ऋलग्वद कदोण असतहात? तर सगळर मलहा सहाखग कहारण तसू
शखभर यज करलर आहरस.
इखद्र सहाखगसू लहागतदो, यददहाततील हत्तती ऋलग्वद असतहात, घदोडर अघ्यर असतहात, शत्रसूचर महाखस
आतण रक यजहाततील पहाणती असतर , तर महाखस खहाणहारर कदोल्हर , लहाखडगर आतण तगधहाडख सदस्य
असतहात त्यहा यजहात. कहारण तर यजहाततील सगळर खहाऊन फस्त करत असतहात. यददहात
वहापरलरलती असख, शसख, रथ, वगशैरर त्यहा यजहाचर लजनर असतहात. तलवहारती, भहालर, बहाण, गदहा
इतर सहामदगती असतर. त्यहा लढहाईत जर यदद हदोतर तदो त्यहा यजहाचहा अगती असतदो. यददहात हदोणहारर
शसहाखचर आवहाज, घदोडहाखचर लखखकहाळणर, हत्ततीचर तचत्कहार त्यहा यजहाचर सहाम मखत्र असतहात.
त्यहाखमदळर यमहाच्यहा घरहाचर दरवहाजर उघडलर जहातहात. पतहल्यहा आघहाडतीचर सशैतनक पतहलती
आहह तती असतहात, त्यहात भहाग घरणहारर सगळर श्र्विहापदख त्यहाखच्यहा ज्वहाळहा असतहात, यददहात
महारलरलर त्यहाखचती शरतीर यजहाचती सखमतीधहा असतर. हत्तहींचर तचत्कहार जरव्हहाख त्यहानहा बहाण लहागतहात
व तर मरतहात तर ईडहा मखत्र असतहात, रणहाखगणहात जती वहादर वहाजवलती जहातहात तती यजहाचर वशट
असतहात. बहाह्मणहाच्यहा सखपत्ततीचर सखरक्षिण करणहारहा त्यहात मरतदो त्यहालहा यजहाततील उदगत्रती
समजलर जहातर. कहारण अशहा मरणहायहारलहा पसूणर यज करल्यहाचर पदण्य लहाभत असतर. जर यदोदर
यददहातसून पळसू न न जहातहा लढत रहहातहात तर महाझर खहास महानकरती असतहात. तर महाझ्यहा उच्च
दजहारच्यहा लदोकहाखत प्रवरश तमळवतहात. ज्यहा यदोद्ध्यहाखमदळर रकहाचर पहाट वहहातहात ज्यहामध्यर
महाणसहाचर व हत्तती आतण घदोडहाखचर महाखस वहहात असतर व त्यहाखचर रक मदख्य प्रवहाह असतर ,
त्यहात मरलरलर लदोक, त्यहाखचर अवयव, प्रहाण्यहाखचर रक आतण महाखस व त्यहाखचर अवयव वहहात
असतहात, यदोद्ध्यहाखचर करस शरवहाळ्यहासहारखर पसरलरलर असतहात अशहा रकहाच्यहा नदहा तनमहारण
करणहारर महाझर खहास महानकरती असतहात. त्यहाखनहा खहास वरच्यहा लदोकहाखत जहाण्यहाचती परवहानगती
असतर. कहारण असर रकहाचर पहाट पहहाणहारर यदोदर त्यहा यजहाचती अखररचती आहह तती दरत असतहात.
त्यहा यजरुपती यददहात मरलरल्यहा लदोकहाखचर दरह हसच वरदती असतहात. ऋषती सहाखगतहात, जर यदोदर
शत्रसूच्यहा फचौजहानहा त्यहाखचर रहाणतीवहास समजतहात व त्यहात घदसतहात, तर दतक्षिणरकडर उभर असलरलर
सदस्य समजतहात व उत्तररकडर असलरलर अखतगरस समजतहात. अशहाररततीनर तबनधहास्तपणर
लढणहारर महाझर खहास महानकरती असतहात. जर महात्र घहाबरून शत्रसूलहा पहाठ दहाखवतहात तर नरकहात

जहातहात. जर त्यहाखचर रक त्यहा यददरुपती वरदहावर सहाखडतहात तर महाझर मदोठर महानकरती असतहात, तर
अगतीधर म्हणसून मदख्य पदरदोतहत हदोतहात. जर यदोदर त्यहाच्यहा शत्रसूलहा महारून त्यहाच्यहा रथहावर
चढसू न यदद करतहात तर तवष्णसूचर तवशरष महानकरती असतहात. जर शत्रसूच्यहा नहायकहालहा, त्यहाच्यहा
मदलहालहा कहातबज करतहा तर मलहा फहार आवडतहात. यददहात मरणहारर शरष असतहात म्हणसून
त्यहाखच्यहासहाठती दतःद ख करहावयहाचर नसतर. त्यहाच्यहा करतहा रडण्यहानर त्यहाचर स्वगहारवरदोहण हदोत
नहाहती. म्हणसून त्यहाखच्यहासहाठती रडहावयहाचर नसतर. त्यहाच्यहा मकत्यसूचती वहातहार समजल्यहानखतर कदोणती
त्यहाच्यहा नहावहाखनर स्नहान करहावयहाचर नसतर. म्हणजर त्यहाचर स्वगहारवरदोहण सदोपर हदोतर. मकत्यसू, मकत्यसूख
मध्यर फरक असतदो. कहाहहीं उदहात्त असतहात. यददहाततील मकत्यसू तसहा उदहात्त समजलहा जहातदो
म्हणसून त्यहाबदल शदोक करणर मसूखरपणहाचर समजलर जहातर. अशहा यदोद्ध्यहाखसहाठती महाझ्यहा अप्सरहा
त्यहाखचर मनररज
ख न करत असतहात. यददहात खरर यदद करणहारहा एकहादहा यदोग्यहापरक्षिहा शरष असतदो.
यददहात महात्र तदो लहहान व वकद आतण मतहलहाख हहाखनहा महारणहार नहाहती. तसर करलर तर त्यहाचती
सगळती पत प्रततषहा लयहालहा जहातर. त्यहाच प्रमहाणर घहाबरलरलहा, शरण आलरलहा, शस खहालती
ठर वलरलहा, पळसू न जहाणहारहा, जदो तगोंडहात गवत धरून आहर आतण जदो सहाखगतदो कक मती तदमचहा
आहर, हहाखनहासददहा तदो महारणहार नहाहती. नहाहतीतर त्यहाचती पतप्रततषहा लयहालहा जहाईल.
इखद्र पदढर सहाखगतदो, जखभ, वकत्र, वल, पक, सतमय, तवरदोचन, नमदचती, सखवप, तवप्रतचत्तती आतण
प्रहहाद असर मती महारून यरथवर इखद्रहाचर स्थहान घरऊन रहातहलदो आहर.
तभष्म पदढर सहाखगतहात, तर शकहाचर ऐकसून अखवररष समजतदो कक, खरहा यदोदहा कसहा यदोग्यहाखपरक्षिहा
जहास्त शरष ठरतदो. म्हणसून त्यहानहा तपस्यहा, व्रतस्थतहा असर कहाखहहीं न करतहा स्वगर कहाख तमळतदो
तर तदो समजलहा.
शहाखतती पवर भहाग सत्त्यहाण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग अठ्ठहाणवहावहा
तभष्म बदोलतहात, त्यहा सखदभहारत एक तकस्सहा सहाखगतदो त्यहात रहाजहा प्रतदर न आतण तमलथलरचहा
रहाजहा जनक हहाचहा आहर. जनक रहाजहा यददहाचहा यज करण्यहा आधती त्यहाच्यहा लढवय्यहानहा कहाय
सहाखगतदो तर ऐक. तदो त्यहाच्यहा सशैतनकहाखत स्वगर आतण नरकहाचर तचत्र दहाखवतदो. तदो त्यहाखनहा
सहाखगतदो, "पहहा तर ददोन पयहारय तदमच्यहा पदढर आहरत. त्यहा प्रत्यरकहाखचर तवशरष आहरत, जर न
डगमगतहा लढततील त्यहाखनहा स्वगर तमळणहार आहर आतण जरथर गखधवर कन्यहा त्यहाखचर स्वहागत
करततील, जरथर तदम्हहालहा जर पहातहजर तर तमळणहार आहर आतण हहा दस
द रहा आहर नरक, जर
लढहायलहा घहाबरलहात तर त्यहात पडणहार कक, त्यहात अनरक यदग तडफडत तदम्हहालहा रहहावर
लहागणहार आहर. तदम्हहालहा ठरवहावयहाचर आहर कक, तदम्हती कदोणतहा पयहारय तनवडणहार. कहारण
लढहाई हदोणहार आहर व तदम्हती नहाहती तर तदमचर शत्रसू तदम्हहालहा महारणहार आहरतच. तदमचहा मकत्यसू
तनतश्र्चित आहर मग तदो कसहा असहावहा तर आतहा ठरवहा. नरकहात जहायचर कहाख स्वगहारत"?
तमलथलहा नगरतीचर यदोदर रहाजहाचर मन लजखकण्यहासहाठती शत्रसूचहा परहाभव करतहात त्यहातलर जर
मरतहात तर स्वगहारत जहातहात व जर जतीवखत रहहातहात तर पकथ्वतीचर रहाज्य उपभदोगतहात. त्यहाखच्यहा
सशैन्यहाचती व्यदहरचनहा अशती हदोतती कक, तती कधतीच परहाभसूत झहालती नहाहती. त्यहात रथहाखचर दल
हत्तहींच्यहा आलटसू न पहालटसू न हदोतर, त्यहाखच्यहा महागर घदोडरस्वहार हदोतर, त्यहाखच्यहा पलटणती महागर
पहायदल हदोतर, सगळर तचलखतहानर सदरतक्षित हदोतर. म्हणसून अरर यदलधषतीरहा, यददहाचती व्यदहरचनहा
नरहमती जनक रहाजहासहारखती असहावती हर लक्षिहात घर . यदोदर मदोठहा त्वरषहानर स्वगर गहाठण्यहासहाठती
लढत असतहात. कहारण त्यहाखमदळर तर लजखकत हदोतर. एकमरकहाखनहा उत्तरजन दरत त्यहाच वरळती
घहाबरलरल्यहाखनहा धतीर दरत तर लढत असतख. त्यहाचर सशैन्य शत्रसूचहा पहाठलहाग करून घहालवत
असतख. त्यहाखमदळस कमती हत्त्यहा करून यदद लजखकतहा यरत हदोतती. कगोंडतीत सहापडलरलर स्वतहाचहा
जतीव वहाचवण्यहासहाठती प्रहाणपणहानर लढत असतख. परखत,द त्यहा पळणहायहार शत्रसूच्यहा फहार महागर
लहागहायचर नसतर, नहाहतीतर तर पळत असतहाखनहा थकलर तर उलटसू न महागर तफरण्यहाचती शक्यतहा
असतर तर महात्र धदोक्यहाचर असतर. त्यहाखनहा रणभसूमतीच्यहा कडरपयरत पळवहावयहाचर असतर. रहाज्य
त्यहाततील खयहार यदोद्ध्यहाखच्यहा बळहावर रहहात असतर जसर लहहान बहाळ त्यहाच्यहा आईच्यहा कडरवर

आरहामहात बसलरलर असतर. म्हणसून क्षितत्रय समहाजहाततील प्रमदख महानलर गरलर आहरत . त्यहाखचहा
आदर झहालहा पहातहजर . तर आहरत म्हणसून सगळर सदरतक्षितपणर रहहात असतहात. त्यहाखच्यहा कहायहारचहा
लधक्कहार करणर म्हणजर मसूखरपणहाचर आहर. तदो मसूखरपणहा तसू करू नकदोस.
शहाखतती पवर भहाग अठ्ठहाण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग नव्यहाण्णवहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो, यददहात रहाजहा त्यहाचर सशैन्य शत्रसूच्यहा गदोटहात थदोडर कसूरपणर कसर नरईल तर
सहाखगहा.
तभष्म सहाखगतहात, कहाखहती म्हणतहात, पदण्ण्यहाचहा महागर सत्यहाच्यहा महागहारनर जहातदो. कहाखहहीं म्हणतहात,
तदो तववरकहानर जहातदो तर कहाखहती म्हणतहात, तदो चहाखगल्यहा वतर नहानर सहाध्य हदोतदो. कहाखहहीं समजतहात
कक, तदो धसूतरपणर सहाध्य करहावयहाचहा असतदो. मलहा तवचहारशतील तर सहाखगरन धसूतरपणहानर सहाध्य
करणर क्षितत्रयहासहाठती यदोग्य असतर. जसर चदोर सगळ्यहा मयहारदहा ओलहाखडसून त्यहाचर इलप्सत सहाध्य
करत असतदो तसर बयहारच वरळती क्षितत्रयहाखनहा सददहा करहावर लहागतर . त्यहात ददोष नसतदो असर ऋषती
सहाखगतहात कहारण पहाप कमहारत नसतर तर त्यहाच्यहा उदरशहात असतर त्यहा तनयमहानदसहार उदरश
चहाखगलहा असणर महत्वहाचर असतर महागर कदहातचत वहाकडहा असलहा तरती चहालतर . त्यहात उपयदोगहात
यरणहायहार क्लदप्त्यहा आतहा तदलहा सहाखगतदो. त्यहा सगळ्यहा आपल्यहा शहासहात तदल्यहा आहरत त्यहाच
मती सहागणहार आहर. तरव्हहाख तर नतीटपणर ऐक. त्यहाततील कहाखहहीं चहाखगल्यहा आहरत व कहाखहहीं वहाईट
आहरत. परखत,द यददहात लजकण्यहासहाठती त्यहा सगळ्यहाखचहा वहापर क्षितत्रय करत असतहात. यददहा
तशवहाय इतर वरळती त्यहाखचहा उपयदोग करहावयहाचहा नसतदो. त्यहात भरदतनतती महत्वहाचती असतर .
त्यहाच्यहा मदततीनर तदो शत्रसूच्यहा गदोटहात दफ
द ळती महाजवतदो व तर रहाज्य कमजदोर करतदो त्यहानखतर तर
लजखकतदो. त्यहालहाच कपट कहारस्थहान असर म्हणतहात. यददहात लहागणहारती सगळती शसख, आयदध
मदोठहा प्रमहाणहात बनवणहारर कहारखहानर रहाजहा तयहार करतील. त्यहासहाठती आवश्यक असरल तर
तवदरशती तखत्रजहानती तदो आमखत्रण दरऊन त्यहानहा त्यहाच्यहा रहाज्यहात वसवरल . त्यहाखचर तखत्र चहाखगलर
ज्यहा रहाजहाकडर असतर तदो यददहात लजखकणहारहा असतदो. तती आयदध, शसख कशती चहालवहावयहाचती
त्यहाचर प्रतशक्षिण दरणहारती गदरूकदल तदो त्यहाच्यहा रहाज्यहात स्थहापन करतील व त्यहातसून हह शहार यदोदर
तयहार करतील. त्यहा यदोद्ध्यहाखचहा यथदोतचत महान रहाखलहा जहाईल. रहाज्यहाचर सखरक्षिण त्यहाखच्यहा
तहम्मततीवर अवलखबसून असतर. रहाजहा त्यहाच्यहा कडर ददोन प्रकहारचर लष्कर ठर वरल . एकहामध्यर
वरतन घरणहारर तनयतमत सशैतनक असततील व दस
द यहारत तशलरदहार म्हणजर हचौशती यदोदर असततील जर
बतक्षिसहासहाठती रहाजहासहाठती लढततील. तशलरदहार एरव्हती त्यहाखचर इतर कहाम करत असततील जरव्हहाख

यदद नसरल. तशलरदहार बहाह्मण, क्षितत्रय, वशैश्य अथवहा शदद्र अशहा कदोणत्यहाहती वणहारचहा असरल.
प्रसखगती तर परदरशतीसददहा असततील. त्यहाखच्यहा यदद कचौशल्यहाचती कदर रहाजहा करतील व त्यहाखनहा
यददहात लढण्यहासहाठती उत्तरजन दरईल. रहाजहा त्यहाच्यहा वरतनती सशैतनकहाखच्यहा तनयतमतपणर तहालमती
घरत रहातहल व त्यहाखचर क्षिहात्रतरज प्रभहातवत करण्यहाचहा सतत प्रयत्न करत असरल . रहाजहा
शरततीच्यहा कहामहात लक्षि घहालरल. ककषतीसहाठती पहाणती कमती पडणहार नहाहती हहासहाठती तवहतीरती, तळती,
कहालवर, धरणख असर सगळर बहाखधसून कहाढतील व रहाज्यहाचती धहान्यहाचती पररलस्थतती तबघडसू दरणहार
नहाहती. त्यहाच प्रमहाणर गवत चहारहा जर पशदखचर खहाद तरसददहा मदबलक कसर तनपजरल त्यहाचती
तजवतीज तदो करत असरल. सहाधहारणपणर शत्रसूचर हलर तपकपहाण्यहाच्यहा म्हणजर सदगतीच्यहा कहाळहात
हदोत असतहात कहारण त्यहानहा तर नवतीन आलरलर धहान्य लदटहावयहाचर असतर . त्यहासहाठती रहाजहा
सखरक्षिणहाचती सगळती व्यवस्थहा सज्ज ठर वरल. रहाज्यहालहा बहाहररच्यहा रहाज्यहालहा जदोडणहारर रस्तर ,
नदहा हहाखच्यहावर रहाजहाचर हरर लक्षि ठर वसून शत्रसूच्यहा हहालचहालतीचती तवशरष कहाळजती घरतलती जहाईल.
तपकहाखचती कहापणती झहाल्यहानखतर तदो धदोकहा नहाहतीसहा झहाल्यहावर रहाजहा तनवहाखत हदोईल. त्यहासहाठती
रहाज्यहा भदोवतती घनदहाट अरण्य असरल अशती दक्षितहा रहाजहा पहाहतील. कहारण तशहा अरण्यहातसून
शत्रसू वरगहाखनर स्वहारती करू शकत नहाहती. वरशती कदोट वगशैरच
र हा बखददोबस्त पक्कहा असरल. रहाजहाचर हरर
जर चहाखगलर सतकर असततील तर रहाजहालहा शत्रसूच्यहा हहालचहालती आधतीच समजसू शकतहात. तसर
असरल तर तदो कधतीच वरसहावध नसरल . रहाजहा त्यहाच्यहा सशैन्यहाच्यहा सज्जतरचती खदबतीनर जहाहतीरहात
कररल कक, शत्रसूलहा त्यहाचती खबर झहाल्यहानर त्यहाचहा जदोर कमती हदोईल. त्यहासहाठती त्यहाच्यहा
सशैन्यहाच्यहा सखचलनहादती कहारवहायहा मदोठहा जदोमहाखनर तदो आखतील. लढण्यहासहाठती तचखल, ररतती
असलरलर रणहाखगण यदद करणहायहारसहाठती धदोक्यहाचर असतर. त्यहासहाठती सपहाट भसूप्रदरश चहाखगलहा
समजलहा जहातदो. डगोंगरहाळ प्रदरश गतनमतीकहाव्यहासहाठती उत्तम असतदो. कहाटररती झदडपहाखचती वन
शत्रसूलहा अडवण्यहासहाठती चहाखगलती असतहात. दगडधगोंडहाखचहा प्रदरश रथहानर यदद करणहायहारसहाठती
चहाखगलहा नसतदो. मदोकळर मशैदहान असरल तर तर रथहाखसहाठती चहाखगलर असतर . गवत वहाढलरलहा प्रदरश
यददहासहाठती चहाखगलहा समजलहा जहातदो त्यहात त्यहा कदरणहालहा आग लहावलती कक शत्रसूचर सशैन्य त्यहात
हदोरपळसू न जहात असतर. यदद करव्हहाख सदरू करहावर तर रहाजहालहा ठरवहावयहाचर असतर . त्यहासहाठती
ज्यदोततषतीनहा बदोलहावसून तदो मदहहतर ठरवसून यददहाचती वरळ तनतश्र्चित करत असतदो. रहाजहाचर सशैतनक
कदोणहालहा महारणहार नहाहतीत त्यहाचर तनयम तदलर आहरत तर असर , झदोपलरलहा, तहहानलरलहा,

उपहाशती, थकलरलहा, ज्यहाचर तचलखत पडलर आहर, जदो ध्यहान सहाधनहा करत बसलहा आहर, जदो
रस्त्यहानर चहाललहा आहर , जदो लढण्यहाच्यहा तयहारतीत नहाहती, जदो जरवहावयहालहा बसलहा आहर , जदो
शपौंच करत बसलहा आहर. जदो लघवती करत आहर, जदो आधतीच जखमती झहालहा आहर, जदो
मरणहासन्न झहालहा आहर, जदो यदोदहा नहाहती. व्यहापहारती, शदद्र जर वशैश्यहाखचर कहाम करत आहरत,
बहाह्मण, वरदहाभ्यहास करणहारर, जर पदरूष नहाहतीत, जर इतर कहामहाचर कहारहातगर आहरत, वशैद,
ज्यदोततषती, तभषक, तभकहारती, वरडहा, भ्रतमष, लहहान मदलगहा, वकद, आख धळहा, जदो सशैतनकहाखनहा
मदत करतदो.
जर सशैतनक यददहात बहाजती महारतहात त्यहाखचर रहाजहा तवशरष बतक्षिशती दरऊन कचौतदक कररल . सशैतनकहात
दहहाचहा एक गट असरल त्यहानखतर अशहा दहहाखचहा एक गट असरल अशहा ररततीनर सशैन्यहाचती रचनहा
असरल व त्यहाखच्यहा सवहारत शरष नहायकहालहा सरसरनहापतती समजलर जहाईल. तर सगळर एकमरकहाखनहा
मदत करत लढततील. जदो यदद सदोडसू न पळसू न जहाईल त्यहाचती तनभर त्सनहा करलती जहाईल.
लढणहायहारत जर क्षितत्रय नहाहतीत त्यहाखनहा लढण्यहासहाठती उत्तरजन तदलर जहाईल. त्यहाखनहा प्रत्यक्षि
लढण्यहापरक्षिहा इतर कहामख सहाखतगतलती जहाततील. त्यहाततील जर शदद्र जदोरहानर लढततील त्यहाखनहा
क्षितत्रयहाचहा दजहार दरऊन सन्महातनत करलर जहाईल रहाजहा कडसू न. जर क्षितत्रय पळसू न जहाण्यहाचहा
प्रयत्न करततील त्यहानहा शदद्र ठरवलर जहाईल. रहाजहा त्यहाचर रहाज्य सदरतक्षित करण्यहासहाठती लढत
असलहा तरती त्यहाचर सशैतनक महात्र स्वगहारत जहाण्यहासहाठती लढत असलर पहातहजरत . तशती
मनलस्थतती जरव्हहाख सहामहान्य सशैतनकहाखचती असतर तरव्हहाख तदो रहाजहा यदद लजखकत असतदो. लढतहाखनहा
हदोणहायहार जखमहा जरती तहापदहायक असल्यहा तरती त्यहाखत त्यहाच्यहा स्वगहारचती वहाट सदरू हदोणहार
असतर हर त्यहाखनर समजसून त्यहा दतःद ख दरणहायहार जखमहा सहन करहावयहाच्यहा असतहात. तदो जदो
अशहा जखमहा घरऊन धहारहाततीथर्वी पडलरलहा असतदो तदो धन्य झहालरलहा असतदो. यददहाच्यहा
आघहाडतीलहा बरडर यदोदर असततील. तर शत्रसूचती फळती फदोडण्यहाचर कहाम करततील. जर बरडर नहाहतीत
त्यहाखचती फळती शरवटती असरल करवळ शत्रसूलहा दहाखवण्यहासहाठती कक, मदोठहा फचौजफहाटहा आहर.
जरव्हहाख शत्रसूच्यहा फळतीत मदससूखडती महारहावयहाचती तरव्हहाख सदचतीमसूख अशती व्यदहरचनहा असलती पहातहजर .
त्यहाततील आघहाडतीचर यदोदर खरर बहहादरसू असहावर लहागततील. तर बहह धहा मरून स्वगहारत जहातहात,
त्यहाखच्यहा पररवहारहाचती व्यवस्थहा रहाजहालहा करहावयहाचती असतर . शत्रसूलहा घहाबरवण्यहासहाठती आपलती
मदोठती फचौज यरत आहर अशहा वहावडहा उठवहावयहाच्यहा असतहात. लढणहायहार यदोद्ध्यहाखचहा हह रूप

वहाढहावहा म्हणसून रणवहादर वहाजवलती जहातहात. त्यहामदळर मरणहायहारच्यहा कककहाळ्यहा ऐकसू जहात
नहाहतीत. तशहा त्यहा ऐकसू गरल्यहा तर कहाखहहीं यदोदर मरणहाच्यहा तभततीनर पळसू न जहाण्यहाचहा धदोकहा
ददोनहती बहाजसूखच्यहा सशैतनकहात असतदो.
शहाखतती पवर भहाग नव्यहाण्णवहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर
भहाग शख भ रहावहा
यदलधषतीर तवचहारतदो. "यदोद्ध्यहाचती तचलखतख कशती असहावतीत म्हणजर तदो लढहाई चहाखगलती करू
शकरल"?
तभष्म सहाखगतहात, तर सगळर त्यहा त्यहा सशैतनकहाच्यहा अखगहालहा बसणहारर असलर पहाहतीजरत. नहा जहास्त
घट्ट तकखवहा सशैल असहावरत. सशैतनकहाखनहा सरहाव असलरलर तर असलर पहातहजरत. ज्यहा शसहाखचहा
त्यहानहा सरहाव नहाहती तती त्यहाखनहा तदलती जहाणहार नहाहतीत. गहाखधहार, लसखधती आतण सचौवर लदोक
त्यहाखच्यहा नखहानर ओरबडणर जहास्त चहाखगलर समजतहात. तर तलवहारतीसददहा चहाखगल्यहा चहालवतहात.
रहाजहालहा महाहतीत पहातहजर त्यहाच्यहा सशैतनकहाखच्यहा हहाबहाबतच्यहा सवयती. उशतीनर सगळ्यहा
प्रकहारच्यहा शस आयदधहानर लढसू शकतहात. पसूवरकडतील हत्ततीवरून लढणर पसखत करतहात. तर
लदच्चरतगरती जहास्त करतहात म्हणसून त्यहाखच्यहाशती तसरच लढहावयहाचर असतर . यवन, कखबदोज
त्यहाखच्यहा हहातहानर महारहामहारती करणर यदोग्य समजतहात. दतक्षिणरकडतील समशरर वहापरतहात, त्यहा त्यहा
लदोकहाखच्यहा लढण्यहाबहाबतच्यहा सवई रहाजहालहा महाहतीत असल्यहा पहातहजरत . कहाखहहीं खदणहा सहाखगतदो
त्यहा लक्षिहात ठर व, लसखहहासहारखर तदसणहारर व तससच डदोळर असलरलर आतण तपचतपचर डदोळर
असलरलर चहाखगलर यदोदर असतहात. हरणहासहारखहा आवहाज असलरलर व वहाघहासहारखर व
वकषभहासहारखर मजबसूत असलरलर चहाखगलर यदोदर असतहात. ज्यहाखचहा आवहाज तकखणतकखणहा असतदो तर
लदच्चरतगरती करतहात. ज्यहाखचहा आवहाज घदोगरहा असतदो व तर चपळहाईनर हहालचहालती करतहात तर
सददहा चहाखगलर लढतहात. कदरळर करस असलरलर चपळ लदोक सहसहा हरत नहाहतीत. तदसहायलहा
दरखणर, तहरव्यहा डदोळ्यहाचर रहागतीट, लधप्पहाड लदोक यददहात हहार महानत नहाहतीत. ज्यहाखच्यहा नसहा
मदोठहा स्पष तदसतहात तर वरगहाखनर लढतहात. तहरवर कदरळर करस असलरलर चपटहा चरहयहारचर लदोक
जर भयखकर तदसतहात तर चहाखगलर यदोदर असतहात, गदोल डदोककी असलरलर, मदोठती तगोंड असलरलर,
त्यहाखचहा आवहाज ककरश्य असतदो, तर चहाखगलर यदोदर असतहात. तर जतीवहाचती पवहार न करतहा
लढणहारर असतहात. त्यहाखनहा आघहाडतीलहा ठर वहावयहाचर असतर. त्यहाखच्यहाशती गदोड आवहाजहात बदोललर
तर तर तदलहा मसूखर समजतहात तर चहाखगलर यदोदर नसतहात.
शहाखतती पवर भहाग शखभरहावहा सखपलहा.

शहाखत ती पवर खख ड द स
द रहा सख प लहा.

भहाषहाखत रकहारहाचहा

पररचय -

मती अशदोक कदोठहारर, महाझ्यहा वयहाचती ७७ वषर झहालती आहरत. गरलती तकत्यरक वषर मती तवतवध
प्रहाचतीन गथहाखचहा एक कदतदहल म्हणसून अभ्यहास करत असतदो. त्यहा कहाळहात मलहा समजलर कक,
आपल्यहा प्रहाचतीन तशक्षिण पदततीत चहार गखथहाखचर महत्व हदोतर . त्यहात मनदस्मकतती, महहाभहारत,
रहामहायण आतण यदोगवहालसष हर महत्वहाचर हदोतर . आपल्यहा पसूवर्वीच्यहा तशक्षिण पदततीत हहा गखथहाखचर
वहाचन करण्यहाचती प्रथहा हदोतती. नखतरच्यहा कहाळहात इखगजहाखनती त्यहाखचती तशक्षिण पदतती यरथर रुजवलती
व आपलती पहाठशहाळहा पदतती सखपदषहात आलती. आपल्यहा तशक्षिण पदततीत अक्षिर ओळख,
तनततीशहास, गतणत एवढर च तशकवलर जहात. त्यहातशवहाय तशकतहाखनहा घदोकखपट्टती करण्यहाचर महत्व
हदोतर. तर सगळर आतहा इततहहास जमहा झहालरलर असलर तरती त्यहाचती उपयदकतहा नहाकहारतहा यरणहार
नहाहती. म्हणसून एक प्रयत्न मती करहावयहाचर ठरवलर. मती एक अततसहामहान्य अभ्यहासक आहर तरती
व्यहासखग मदोठहा आहर. त्यहा प्रमहाणर, मनदस्मकतती प्रथम ई-सहातहत्यच्यहा महाध्यहामहानर तदम्हहालहा तदलती.
त्यहाचर चहाखगलर स्वहागत झहालर आहर. त्यहामदळस महाझहा उत्सहाह वहाढलहा आतण महहाभहारतहाचर , 'जसर
आहर तसर', अशहाप्रकहारचर भहाषहाखतर आतहा दरत आहर. त्यहाचर सहाधहारणपणर ४० खखड हदोणहार
आहरत. सखपसूणर महहाभहारत यरण्यहास बरहाच अवधती लहागणहार आहर . इतर मखडळती महहाभहारतहाचर
भहाषहाखतर करतहाखनहा त्यहाचहा आकहार आटदोपशतीर करण्यहासहाठती त्यहाततील तशकवणसूककीचहा भहाग
व्यथर समजसून सदोडसू न करवळ कथहाभहागहाचरच भहाषहाखतर करतहात त्यहामदळर एक शशैक्षितणक पदस्तक
म्हणसून असस भहाषहाखतर रहहात नहाहती. मती सगळ्यहा तनततीशहास तशकवणहायहार कथहा जशहाच्यहा तशहा
ठर वल्यहा आहरत. कहाखहहीं जहागती तवषय समजणर सदोपर व्हहावर म्हणसून मती टतीपहा तदल्यहा आहरत कहाखहती
कखसहात तदल्यहा आहरत, कहारण मलहा महातहत आहर तकख, हहाचर वहाचन करणहारर मरहाठती भहातषक
सहामहान्य आहरत. कदोणती तवदहान वहाचक असरल तर त्यहालहा त्यहा टतीपहाखचती गरज वहाटणहार नहाहती.
आतहा थदोडर महाझ्यहाबदल ललहतीत आहर. तसर पहाहतहा अशहा कहामहात कदोणती सखस्ककतचहा
प्रहाध्यहापक असलहा पहातहजर असस कदोणहालहा वहाटरल मग मती एक इखलजनतीअर कहाख हर कहाम करत
आहर असहा प्रश्र्न पडरल पण त्यहाचर उत्तर असस आहर तकख , एवढर मदोठर कहाम करण्यहास कदोणती
तयहार हदोत नहाहती आतण तर सददहा फदकट करणहारहा तवदहान मलहा तमळहालहा नहाहती. ज्यहा कदोणहालहा
मती त्यहाचर महत्व सहाखतगतलर तर सगळर त्यहा कहामहासहाठती भरपसूर महानधन महागसू लहागलर मग मती

ठरवलर आपणच तर करहावर . गरलती २५ वषर ख मती तनवकत्त जतीवन जगत आहर , बरहाच समय
महाझ्यहाकडर आहर मग आपणच हर करहावर अशहा तवचहारहाखनर तर करहावयहास घरतलर व प्रथम
मनदस्मकतती तदलती आतहा महहाभहारत दरण्यहाचहा प्रयत्न चहालसू आहर . त्यहासहाठती दशैवयदोगहाखनर
ई-सहातहत्य सहारख्यहा ध्यरयवहादती मखडळहींचती सहाथ तमळहाल्यहामदळस महाझहा उत्सहाह तदगदतणत
झहालहा.
१९८५ पयरत मती महाझहा उददोग करत हदोतदो. कहारखहानहा भहाईदख रलहा व रहहाणहार चसबसूरलहा
त्यहामदळस यरण्यहाजहाण्यहाचती दगदग महाझ्यहा प्रककततीलहा झरपलती नहाहती व मती हृदयहाच्यहा झटक्यहानर
आजहारती झहालदो. त्यहानखतर डलॉक्टरहाच्यहा सल्ल्यहानर मती सगळर उददोग बखद करून घरहात बसलदो.
थदोडती बचत करलती हदोतती त्यहाच्यहा जदोरहावर आज मती महाझर सहाधर जतीवन जगत आहर . पशैशहापहाठती
लहागण्यहाचहा स्वभहाव महाझहा मदळहातच नहाहती. सदरुवहाततीपहाससून वहाचनहाचहा छख द हदोतहा त्यहात कथहा
कहादखबयहार वहाचण्यहात रस नव्हतहा. मती कहाखहहीं महातहतती दरणहारर गखथच वहाचत असस. त्यहामदळस अनरक
तवषयहाखचहा व्यहासखग झहालहा त्यहात हती चहार पदस्तक पदढच्यहा तपढतीस तवशरष उपयदक ठरततील असर
मलहा जहाणवसू लहागलर तरव्हहा त्यहाखचती भहाषहाखतरर करण्यहाचर ठरवलर . त्यहा व्यततरतीक महाझर ललखहाण
शरतती तवषयहाखत बररच आहर . कलॉखतटनसटलचर कशै. रत्नहाकर कदलकणर्वी हहाखनती आगहपसूवरक महाझ्यहा
कडसू न 'ससतद्रय खत तनतमर तती उददोग', नहाखवहाचर पदस्तक ललहह न घरतलर, मरहाठतीततील हर पतहलर
खततवषयक पदस्तक आहर. त्यहाच्यहा चहार आवकत्यहा झहाल्यहा आहरत . बतळरहाजहा महालसकहाचर
सखपहादक भदोसलर हहाखच्यहा आगहहामदळस त्यहाखच्यहा महालसकहाखत मती १९९२ तर २००५ पयरत
शरतकयहारनहा शरततीचर पदतशतीर तशक्षिण एकहा लरखमहालरच्यहा दहारहा तदलर आहर . त्यहात ६५ लरख
ललहतीलर. त्यहा तशवहाय सखपहादक भदोसल्यहाखच्यहा आगहहामदळस तनसगर शरततीचर तखत्र तशकवणहारहा एक
अभ्यहासकम, 'व्यहावहहाररक तनसगर शरतती अभ्यहासकम' तयहार करून तदो स्वखचहारनर
शरतकयहारसहाठती १९९४ सहालती उपलब्ध करलहा. त्यहामदळस आपल्यहा महहारहाषडहात तनसगर शरततीचहा
प्रचहार झहालहा. आतहा हहा उतहारवयहात जरव्हहाख शरतीर सहाथ दरण्यहात कदचरहाई करू लहागलर आहर,
महाझर सगळर लक्षि आपल्यहा तहखद सू महान्यतहाखचहा मरहाठती महाणसहालहा पररचय करण्यहावर आहर .
त्यहासहाठती महहाभहारत, रहामहायण व यदोगवहालसष हहाखचर 'जसर आहर तसस' अनदवहाद करण्यहावर भर
आहर. महाझर ज्यदोततष शहासहाचर जहान चहाखगलर आहर . त्यहाप्रमहाणर जर गदोषती हदोणहार असततील तर

मती २०२० नखतर नसरन. त्यहासहाठती हर सगळर उपकम लवकरहात लवकर उरकण्यहाचहा महानस
आहर.
आतहा कदोणहालहा प्रश्र्न पडरल कक, हहा इखलजतनयरहींगचहा महाणसूस शरततीवर कसस ललहतीतदो? त्यहा बदल
थदोडर ललहतीतदो. महाझ्यहा कहारखहान्यहात बहह तरक कहामगहार उरण, अललबहाग, वसईचर हदोतर. तशक्षिण
बरतहाचर पण एकहादर अवजहार कसस वहापरहावयहाचर तर तशकवलर तकख, तर त्यहात लवकरच तनष्णहात
हदोत हदोतर. त्यहा मदलहाखनहा मती तवचहारलर तकख, तर एवढर हह शहार अससूनहती शरतती कहाख करत नहाहतीत?
त्यहाखचर एकच उत्तर असस, महालक शरततीत भहागत नहाहती. मग मती ठरवलस शरततीशहासहाचहा अभ्यहास
करहावयहाचहा. अभ्यहासहाचहाच छख द असल्यहामदळस तदो सदरु झहालहा. त्यहात मलहा लवकरच समजलर
कक, शरततीचहा सखबखध बलॉटनती परक्षिहा महायकदोबहायलॉललॉजतीशती जहास्त आहर . मग मती त्यहा तवषयहाचहा
अभ्यहास करून त्यहात लवकरच पहारखगत झहालदो. त्यहा अभ्यहासहाप्रमहाणर मती कहाखहहीं तखत्र तवकलसत
करलर व तर अजमहावण्यहास सदरुवहात करलती. त्यहात अपरक्षिरप्रमहाणर पररणहाम तमळसू लहागलर त्यहाप्रमहाणर
एक शरततीतखत्र तवकलसत हदोत गरलर. महाझ्यहा कहामगहारहाच्यहा शरतहावर महाझर प्रयदोग हदोत हदोतर , त्यहात
महाझहा पशैसहा लहागत हदोतहा व त्यहाखचर कदटसू खतबय कहाम करत हदोतर . त्यहावरळती मती चहाखगलहा तरुण हदोतदो
व उत्सहाहसददहा हदोतहा. महाझ्यहा तखत्रहानर शरतती उत्तम हदोतर हर मती समजलदो व तर सगळर तरथरच
सखपलर. तर सगळर १९८२ तर १९८५ अशहा सहालहात झहालर हदोतर . मतीसददहा तर सगळर तवसरून
गरलदो. परखत,द १९९२ सहालती मदोठहा दष्द कहाळ पडलहा हदोतहा महहारहाषडहात त्यहावरळती मती एक दृष्य
टतीव्हतीवर पहातहलर, त्यहात एक गहामतीण मतहलहा एकहा खदोल तवहतीरतीत उतरून वहाटतीनर पहाणती
कहाढसू न बहालदतीत भरत हदोतती. त्यहावरळती मलहा रहहावलर नहाहती व तवचहार करलहा, महाझ्यहा जहानहाचहा
जर उपयदोग हदोणहार नसरल तर कहाय कहामहाचर तर जहान. मती एक लरख ललहतीलहा व दशैतनक
नवशतकलहा पहाठवलहा. तदो लरख त्यहाखनती प्रलसद करलहा नहाहती. मग मती तदो लरख बळतीरहाजहा
महालसकहात पहाठवलहा. त्यहात तदो छहापसून आलहा. तसर पहहातहा नवशतकनरसददहा तदो प्रलसद करलहा.
त्यहानखतर बळतीरहाजहाच्यहा वहाचकहाखचती प्रश्र्न तवचहारणहा सदरु झहालती व मती महाझर शरततीचर जहान त्यहाखनहा
त्यहा महालसकहात लरख ललहह न दरऊ लहागलदो. अशहाररततीनर महाझर शरततीत ललखहाण भरपसूर झहालर .
त्यहाबदल आधती ललहतीलर आहर.
आतहा थदोडर महाझ्यहा ब्ललॉगपदोस्ट बदल ललहतीतदो. तहखदस्सू तहानहात २००८ सहालती इखटरनरटवर
ब्ललॉग सदरु झहालर व मती त्यहात महाझर ब्ललॉग सदरु करलर . महाझ्यहा लख्रिस्तती धमहारबदलच्यहा वहादगस्त

परखतद शहासशदद तववरचनहामदळस पतहलर ब्ललॉग बखद झहालर . महाझर पसूवर्वी पहाखच ब्ललॉग हदोतर. त्यहात मती
अभ्यहासहाखनर जर सखशदोधन करून शदोधसून कहाढत असस , तर ललहतीतदो. त्यहात अनरक तवषयहावरतील
महाझर सखशदोलधत सहातहत्य प्रलसद करत असतदो. त्यहात बहाह्मण धमर , जशैन धमर , लख्रिस्तती धमर ,
इस्लहाम, अथर , न्यहाय, तनततीशहास, रहाजकहारण अशहा तवषयहाखवर बररच ललहतीत असतदो. तर
तदम्हती वहाचसू शकतहा. एकच ब्ललॉग मरहाठती आहर बहाककीचर इखगजतीत आहरत . लसलतीकलॉन मधतील
ब्ललॉग इस्लहाम बदलच्यहा महाझ्यहा सखशदोधनहाचर शहासशदद ललखहाण आल्यहानखतर बखद झहालहा
आहर. गदगलवरतील ब्ललॉग महात्र जदोरहात चहालसू आहरत . महाझर अशहा तवषयहावरतील तवचहार नहाकहारतहा
यरणहार नहाहतीत असस सत्यहालहा धरून असल्यहामदळर जरव्हहाख मलहा कदोणती तवरदोध करतदो तरव्हहाख
त्यहाखनहा मती नमपणर सहाखगतदो, ककपयहा महाझ्यहावर अबदनदकसहानतीचहा दहावहा करहावहा, तर झहालर तकख, तर
लदोक गप्प हदोतहात. कहारण, जर तर तसहा दहावहा करतहात तर त्यहात तसच हरण्यहाचहा सखभव जहास्त
असतदो. एवढरच नहाहती तर त्यहाखच्यहा खदोटरपणहाचहा जहातहर बभ्रहा हदोईल तर त्यहाखनहा
परवडण्यहासहारखर नसतर. मती प्रचहारककी थहाटहाचर ललखहाण करत नहाहती. जर समजतर तर
तवजहानहाच्यहा आधहारहानर लसद करूनच ललहतीतदो, आजच्यहा कहाळहात असस ललखहाण बयहारच
गटहाखनहा आवडत नहाहती. बयहारच लदोकहाखचर खसूनसददहा झहालर आहरत हर आपण जहाणतहाच, म्हणसून
मती शक्यतर महाझ्यहाबदल कहाखहहीं ललहह इलच्छत नहाहती. सत्यहापरक्षिहा सदोइस्करचहा आज जमहानहा
आहर. महाझर जतीवनहाततील अनदभव ललहतीलर तर तर एक वहाचनतीय पदस्तक हदोईल पण त्यहात सवर
वहादगस्त तवषय पदढर यरततील. मती महाखडलरलहा कदोणतहाहती मददहा आजवर कदोणहालहाहती खदोटहा
ठरवतहा आलरलहा नहाहती. जहातहा जहातहा, जशैन धमहारबदलचहा वहाद सहाखगतदो एक उदहाहरण म्हणसून,
१९०२ मध्यस सर जगदतीशचखद्र बदोस हहाखनती वशैजहातनक पदरहावर दरऊन जर लसदहाखत महाखडलर त्यहाचहा
पदरहावहा दरऊन मती ललहतीलर कक, हलती जदो जशैन धमर प्रचहारहात आहर तदो ततीन हजहार वषहारपसूवर्वीच्यहा
अडहाणतीपणहावर आधहाररत आहर , त्यहाततील सगळस च तवचहार अजहानहाधहारतीत म्हणसून खदोटर
आहरत. एवढरच नहाहती तर व्यवहहाररक जतीवनहात तदो धमर पहाळणर करवळ अशक्य आहर . त्यहामदळस
जशैन उखडलर पण सददव
शै हानर तर खसूनखरहाबहा करणहारर नसल्यहामदळस वहाचलदो.
शरवटती महाझ्यहा तब्यतती बदल ललहतीतदो. मदळहातच महाझती प्रककतती तदोळहामहासहा असतर त्यहात
२०१० सहालती बरस्टच्यहा बसनर मलहा ५० फसूट लहाखब फरकल्यहामदळस पदरतहा जहायबखद झहालदो
हदोतदो. मसदल
सू हा आघहात झहाल्यहामदळस महाझती स्मरणशककी गरलती हदोतती. ददोन बरगडहा तदटल्यहा

हदोत्यहा. महाझर शपौंच व मदत्र हहाखवर तनयखत्रण रहातहलर नव्हतर . दतीड वषर तससच गरलर. त्यहावरळती महाझर
वय ६८ हदोतर. करवळ दशैव बलवत्तर म्हणसून आज मती पसूवरवत झहालदो आहर तरती कदोठल्यहाहती
वहाहनहानर प्रवहास करण्यहास परवहानगती नहाहती. म्हणसून मती कदोठर हती जहात नहाहती. गरलरलती स्मकतत पदनतः
आलती व आतहा सगळर बरर चहाललर आहर. त्यहा कहाळहाततील अनदभव तवशरषकरून महाझ्यहा जहान
सहाधनरचर, मदोठर रदोचक आहरत. तसूतहारस एवढर पदर.र
ई-सहातहत्यच्यहा पदहालधकहायहारच्यहा आगहहामदळस हती महाझ्यहाबदलती खरती महातहतती सतवस्तरपणर
तदलती आहर. जर शक्य असरल तर त्यहाततील मजकदरहात बदल न करतहा तदो प्रलसदतीस घ्यहावहा.
अशदोक कदोठहारर,
२३- २ -२०१८
ashokkothare@gmail.com ,
ashokkothare@yahoo.co.in

ई सहातहत्य प्रततषहान मरहाठती भहाषहा आतहा झरप घरण्यहाच्यहा मसूड मध्यर आहर. रडणहायहारकडर लक्षि नकहा दरऊ. मरहाठतीत
कधतीच नव्हतर इतकर वहाचक आहरत आतहा. पदवर्वी पदस्तकहाच्यहा एकहा आवकत्ततीच्यहा हजहार न
हजहार प्रतती छहापल्यहा जहात. पहाखच हजहार म्हणजर डदोक्यहावरून पहाणती! आतहा ई पदस्तकहाखच्यहा
जमहान्यहात एक एक पदस्तक पहाच लहाख वहाचकहाखपयर त जहात आहरत. वषहारलहा अधहार कदोटती
डहाऊनलदोड हदोतहात. वहाचक एकमरकहाखनहा परस्पर ऑडर र करतहात. व्हट्स अप, ई मरल, ऍप्प,
ब्ल्यद टद थ, वरबसहाईट, परन्डड हाईव्ह, लसडती अशहा असखख्य महागहारनती पदस्तकख व्हहायरल व्हहायलहा
लहागलती आहरत. सदसहाट सदटल मरहाठतीचख वहारु. खरडहापहाडहाखच्यहा गलतीबदोळहाखपहाससून तर जगहाच्यहा
पहाठतीवरतील प्रत्यरक दरशहात. रलॉकरटच्यहा वरगहाखनर सदसहाट सदटलरल्यहा मरहाठतीच्यहा गहाडतीलहा आतहा
कदोणती थहाखबवसू शकत नहाहती. यहा धसूमधडक कहाखततीत सहाहभहागती व्हहा. आपल्यहा ओळखतीच्यहा
मरहाठती सहाक्षिरहाखनहा यहात ओढहा. त्यहाखचर ई मरल पत्तर, व्हहाट्सप नखबर आम्हहालहा पहाठवहा. तदम्हती
तकततीहती वहाचक आणहा. तर शखभर आणततील आतण तर हजहार आणततील. तदमच्यहा व्हहाट्सप
गदपमधसून यहाचती जहातहरहात करहा. आपल्यहालहा कदठलती पदस्तकख वहाचकहाखपयरत पदोहदोचवहायचती
आहरत तर आपल्यहालहा तटव्हती, परपरचती जहातहरहात परवडत नहाहती. आमचर वहाचक हरच आमचर
जहातहरहात एजखट. तरच आमचती तहाकद. मरहाठती भहाषरचती तहाकद जगहालहा दहाखवसून दरऊ.
esahity@gmail.com लहा कळवसून ई-मरलनर महाखगवहा. तकखवहा 7710980841 हहा
नखबर सरव्ह करून ठर वहा, यहा नखबरलहा तदमचर नहाखवहानर Whatsapp करून पदस्तकर
whatsapp महागर तमळवहा. ललखक ई सहातहत्यचर
app.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
esahity.www.esahitybooks हहा ललखकवर उपलब्ध आहरत. तर download
करहा. हर सवर मदोफत आहरत.
धन्यवहाद,

