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सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-वर्धध 

हे पुस्तक श्री. राम पटवधषन यांनी महात्मा फुले : समग्र वाड:मयाच्या पद्रहल्या आवतृ्तीचे संपादक 
धनंजय कीर आणण डॉ. स. गं. मालशे यांना उपलब्ध करून द्रदले होते. १८८७ च्या जूनमध्ये नारायण 
मेघाजी लोखंडे यांनी प्रससद्ध केलेल्या प्रथमावतृ्तीत जोतीरावांनी रचलेल्या पाच मंगलाष्टकांचा समावेश 
केलेला आहे. 

याखेरीज सोमवार तारीख ४ फेबु्रवारी, १८८९ रोजी यशवंत जोतीराव फुले आणण लक्ष्मीबाई ग्यानोबा 
ससाणे यांच्या वववाह समारंभासाठी जोतीरावांनी रचलेली आणखी तीन मंगलाष्टके म्हणण्यात आली होती 
असे १० फेबु्रवारी, १८८९ च्या दीनबंधूवरून द्रदसते. यशवंत फुले व लक्ष्मी ससाणे या वधूवरांनी सत्यशोधक 
समाजाच्या पंचांकडून लग्नववधी करण्याची परवानगी घेतल्यावर प्रथम जोतीरावांचे कारकून गोववदं 
गणपतराव काळे यांनी पारंपाररक मंगलाष्टक म्हटले त्यात दशावतारांचा उल्लेख केलेला होता. जोतीरावांना 
दशावतारांची कल्पना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी वधूवरांकडून त्या कल्पनेचे खंडन केले. 

(र्धू) 

व्यापोनी जग सर्व राहसस असें नेणोनन हे मूढ रे । 
कच्छाच्या शरररात तोधि अर्घा हे माननती हो खरे । 
इच्छेने अर्धीि सषृ्ष्ट रधिशी रक्षीसश संहाररशी । 
ठेर्ाया सकलां समर्व अपुल्या ताब्यात तंू आससी । 
सत्य मंगल—ध्यानीं धरा ॥ १ ॥ 
 

(र्र) 

ऎसे तंू अर्तार घेशी लटटके ऐसें मुखीं दषु्कृती । 
माराया खल दषु्ट रार्ण जगी ननलवज्ज ते बोलती । 
सर्ाविा अमुिा वपता अससश तंू माताटह दजूी नसो । 
यासाठी अमुच्या मनी अनुटदनी प्रीती तुझीिी असो । 
सत्य मंगल—ध्यानी धरा ॥ २ ॥ 
 

 

 



(र्धू) 

र्तावया सुपर्ीं आम्हास इषणा दे देर्राया असे । 
जोडीनी कर दीन मी तर् कृपादानास मागीतसे । 
नाही आकृनत रुप जन्म तुजला ऐसें असोनी जनीं । 
तंू मत्सीउदरांत जन्मसस असें र्ाटे खलांच्या मनी । 
सत्य मंगल—ध्यानी धरा ॥ ३ ॥ 

महात्मा फुले: समग्र वाड;मयाच्या या चौथ्या आवतृ्तीत वरील तीन मंगलाष्टकांचा प्रथमच समावेश 
केला जात आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सत्यमेव जयते 

अथ 

सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह  

सर्व पूजा-वर्धध 

 

हें पुस्तक  

जोतीरार् गोवर्दंरार् फुले  

सत्यशोधक समाजाचे सभासद  

 यांनी ं

लोकद्रहताथष केलें  

तें  

रा. रा. नारायणराव मेघाजी लोखंडे यांनीं आपले  

दीनबंधु छापखान्यांत छापून प्रससद्ध केलें.  

 

 

 

माहे जून सन १८८७  

ककंमत १ आणा   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ह्या प्रथम आवतृ्तीच्या २००० (दोन हजार) प्रती छावपल्या आहेत.  

खचष जाऊन बाकी नफा राहील तो दीनबंधूच्या  

सहायाथष पुस्तककत्याषनें अपषण केला असे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

सत्यमेर् जयते  

सत्यशोधक समाजोक्त वर्र्ाहसंबंधी वर्धध  

अर्  

प्रात:काली प्रथम वर होणार् या मुलानें नाहायायाकडून आपली चंुच करववल्यावर करवल्यांनीं त्यास 
उटणें लावून तेलाभ्यंग करून स्नान घालावें. नंतर, त्यानें आपल्या सशवारांत जाऊन तेथें मुकरर केलेल्या 
जाग्यावर, आपल्या उत्पन्नकत्याषसद्रहत महासुभ्याचे नांवानें पूजा करून, तेथें णखसका, पंचखाजे व पानाचे 
ववडे अपषण करून घरीं यावें. नंतर मंडपांत वस््ांचे आसनावर धान्याचा चौक भरून, त्यावर त्यास बसवून 
पांच सुवाससनींनीं त्याचे सवष अंगाला हळद लावून कपाळावर कंुकाचा मळवट भरावा. नंतर त्यानें पोशाख 
केल्यावर, त्याचें पागोटें अथवा मुगुटावर फुलांची मंडवळी बांधून, त्यास फुलांचा पोशाख चढवून, त्याचे 
हातांत कटार देऊन, त्याची सवाांनीं अलायबलाय घेऊन त्याच्या उष््या हळदीबरोबर चचरडी, चोळी, फुलांची 
मंडवळी, हारगजरे व कोरडा सशधा वधूचे मंडपांत पाठवून द्यावा. वधूस हळद लावून एकंदर सवष स््ीपुरुर् 
वर् हाडी वराचे मंडपातं आल्यावर वरानें गडगनेर घेण्यास सुरुवात करावी.  

नंतर वरानें सोनाराकडून कुळस्वामीच्या टाकास उजाळा द्रदल्यानंतर, वराच्या कुळांतील एका 
पुरुर्ानें आपल्या अंगास चंदनाच्या उ्या घेऊन, एका तबकांत गुलाल भंडारांत महाववराच्या टांकापुढें 
ववड्याचें सामान ठेवून, त्यावर स्वच्छ रुमाल घालून, डायाया हातांत तें पा् घेऊन उजयाया हातांत नागवी 
तरवार घेऊन गांवचे वेशीजवळ जाऊन, आपल्या कुळस्वामी महाववराचे नांवानें पूजा करून वाजतगाजत 
मंडपांत परत आल्याबरोबर आपल्या कुळधमाषनुसार तळी (ववडा) उचलून, मंडपांत आनंदाचा दीप लावून 
देवकायाषसंबंधी भोजन सवाांनीं यथासांग सारून, आपल्या कुळस्वामीच्या टांकापुढें त्याच्या सन्मानाथष डाका, 
भराड व गोंधळाचे नादांत सवष रा्भर आनंद करावा.  

लग्नाचे द्रदवशीं वराचे घरीं मंडपांत परटीणीनें वस््ाचे आसनावर धान्याचा चौक करून त्यावर 
वरास बसवून त्याचें पागोटें अथवा मुगुटावर ततराचे फळानें तेलाभ्यंग करून त्याचे हातांत कंकण बांधावें. 
नंतर कटारीला लोण बांधून त्यास आसशवाषद देवून त्याची अलायबलाय घेतल्यावर, वरानें आपल्या पररवार 
वर् हाडासह तळ उचलून वधूचे गांवांत जावून तेथील चायाहडींत पुरती जागा नसल्यास दसुरे द्रठकाणीं 
वर् हाडासद्रहत बसावें. आणण तेथून वरानें वधूस तयार होवून बसण्याकररतां सांगण्यास, वरधायायास वधूचे 
पालकाचे घरीं पाठवावें. त्यापुढें वधूकडून आलेल्या पोर्ाकासह देणग्यांचा स्वीकार करून आपल्या 
कुळस्वामीचा आठव करीत वधूचें घराकडे आपल्या वर् हाड पररवारासह, मोयया आनंदानें समरवत समरवत 
जावें.  



 

पुढें वधूच्या गांवांतील महारणीनें हातांत दीपताट घेऊन वरमुलास ओंवाळून त्याची अलायबलाय 
घेतांच वरानें वधूचे मंडपांत प्रवेश करून, प्रथम वधुवरानें आपली व आपआपल्या वपत्याची नावें, आडनांवें, 
हल्लींच्या वस्तीचीं नांवें, तारीख अथवा ततचथ, वार, मास, वतनाचीं नांवें कळवून, सवाांसमोर वधूवरामध्यें 
करारसंबंध करून घेण्याकररतां जातीचे पंचापासून परवानगी घ्यावी आणण अंतरपट मधीं असतां, वधूनें 
वराचे गळयांत घालण्याकररतां फुलांची माळ आपल्या हातांत घेऊन व वरानें वधूच्या हातांत घालण्याकररतां 
आपल्या हातांत अंगुस्तान घेऊन समोरासमोर उभे रहावें. पुढें वधुवरावर कांहीं ववघ्नें आल्यास त्याचें 
तनवारण करण्याकररतां वधुवरांनीं आपआपल्या मामाचे हातीं शस््े देऊन, त्यास आपआपले पाठराखे करावे 
आणण वरवधूनें पाळीपाळीनें मंगळरूपी करार वदण्याची सुरवात करावी. वरवधु बबचारे ववद्वान नसून 
लाजाळू द्रदसल्यास, ह्या उभयतांस त्यांचे इष्टसम्ांनीं मंगळें म्हणूं लागण्यास सहाय करावें; परंतु वधुवराचे 
जातीस नीच मानून त्या सवाांस आपले सेवक, दास म्हणणार् या धूतष, कपटी आयषभट ब्राह्मणाची या कामीं 
सावलीदेखील पडंू देऊं नये.  

 

॥ मंगळाष्टक ॥ 
 

(र्र) 
     देर्ािे ननयमां प्रमाण धरुनी, िाले तुझें कूळ गे ॥ 

     सत्यानें अर्घयांत शे्रष्ठ असशी, तैसेि हे त्र्त्सगे ॥ 
        अज्ञान्या समदृष्ष्टनें सशकवर्शी, तंू ज्ञान त्या दावर्शी ॥ 

       प्रीतीनें र्ररतों तुला अष्ज तुझी, ऐकून कीनतव अशी ॥ 
                                            शुभमंगल सार्धान ॥ १ ॥  

(र्धू) 
       मानीशी जरर त्र्ां टदलें अनुटदनीं, कत्याव समाधानसे ॥ 
      आम्हा सर्व ष्रियां असे बहु वपडा, हें नेणशी तंू कसें ॥ 
      रर्ातंत्र्यानुभर्ाधि ओळख अम्हा, झाली नसे मानसीं ॥ 

       यासाठीं अधधकार देसशल ष्रियां, घे आण त्यािी अशी ॥ 
                                          शुभमंगल सार्धान ॥ २ ॥ 

 



 

(र्र)  

रर्ापाया अधधकार मी झटतसे, या बायकांिे सदा ॥ 
         खिावया मनन ंभी न मी ककमवपही, सर्वरर् माझें कदा ॥ 

       मानीतों सकला ष्रियांस बटहणी, तंू एकली मष्त्प्रया ॥ 
     कत्याविें भय मी मनांत तुजला, ठेर्ीन पोसार्या ॥ 

                                      शुभमंगल सार्धान ॥ ३ ॥ 
 

चवथ्या मंगळाष्टकाचें ततसरें पद पुरें होतांच, वधूनें अंतरपट एकीकडे करून वराच्या गळयांत 
फुलांची माळ घालतांच, वरानें वधूचे उजवे हाताचे बोटांत अंगठी घातल्याबरोबर वधुचे वरानें पाणीग्रहण 
करून एकंदर सवष उभयतांकडील पररवारासह स््ीपुरुर् वर् हाडांनीं आसशवाषदरूपी पांचवें मंगळाष्टक म्हणून 
वधुवरावर पुष्पवषृ्ष्ट करीतोंपावेतों तेथेच उभे रहावें.  

मंगळाष्टक 
 

(र्धू) 
    बंधुर्त्मजला समरत असती, त्र्दसभन्न जे कीं नर ॥ 

   आज्ञाभंग तुझा करीन न कदा मी सत्य कत्यावर्र ॥ 
  ठेर्ोनी अर्घाधि भार झटंुया, लोकां कराया टहता ॥ 

हाताला धरुनी तुला र्ररतसे, सर्ावपुढें मी अतां ॥ 
                         शुभमंगल सार्धान ॥ ४ ॥ 

सर् ंरिीपुरुषांनी म्हणार्यािें  

मंगळाष्टक  

आभारा बहु माननजे आपुसलया, मातावपत्यांिे सदा ॥ 
     समिांिे तुमच्या तसेि असती, जे इष्ट त्यांिे र्दा ॥ 

      र्दृधा पंगु सहाय द्या मुसलमुलां, वर्द्या तया शीकर्ा ॥ 
    हषे र्षृ्ष्ट करा फुलांिी अर्घे, टाळी अतां र्ाजर्ा ॥ 

                                  शुभमंगल सार्धान ॥ ५ ॥  



पुष्पवषृ्ष्ट झाल्याबरोबर वधुवरांनीं आपल्या उत्पन्नकत्याषसद्रहत आपल्या कुळस्वामीचें चचतंन करंू 
लागावें.  

आसशर्ावद  

 र्धुर्रा ह्या बहु शष्क्त द्याया । 
   समर्व तो जोधि जगा करी या ॥ 
   सुबुवि, वर्द्या, बल आणण भूती । 

  दया तयाच्याधि कृपें करोनत ॥ 
   मनीं रर्कत्याव दृढ धितुंनी हो । 

 बळी कूळरर्ामी आठर्ा हो ॥ 
   तशीि वर्धं्यार्सल रर्ासमणीला । 

  रमरा तसा काळटह भैरर्ाला ॥ 
खंडेरार्ा पाटहजे आठवर्ला । 

    तैसातुम्ही त्याटह महासुभ्याला ॥ 
   न्यायाकताव जो नउ खंडिा हो । 

     याशीं रमतां सुख तुम्हा बहु हो ॥  

इतकयांत समोरासमोर कांहीं अतंर मध्यें ठेऊन, दोन चवरंग अथवा आसनें सुशोसभत करून, त्यावर 
वधुवरांस बसवून उभयतांमध्यें तनमषळ जसमनीवर, एका पाण्यानें भरलेल्या घटावर नारळ ठेवावा व त्याचे 
एके बाजलूा जसमनीवर जोतीबा अथवा बद्रहरोबाचा गुलालानें ब्शूळ काढून, दसुरे बाजूला जसमनीवर 
खंडेरावाच्या भंडारानें भाला काढून त्याचे भवतालीं अकरा पानांचे ववडे मांडून, त्या प्रत्येक ववड्यावर एक 
सुपारी, एक हळकंुड, एक खारीक, एक नारळ अथवा एक खोबर् याची वाटी व एक सणी (दोन पैसे) ठेवून, 
वराच्या उजवे बाजलूा चंदनांचीं लाकडे पेटवून केलेल्या ज्वालांत, वधुवरांच्या मनांत पूवी ज्या कांहीं म्हणून 
दृष्ट वासना आल्या असतील, त्या सवष त्यांनीं आपआपल्या मनाचा दृढतनश्चय करून, जाळून टाकून, शुद्ध 
मनें करून, खालीं सलद्रहलेली महापूजा करण्यास आरंभ करावा. 

 

 

 

 



पूजा  

सत्यमेर् जयते  

आकाशननमावणकते नम:, तेजननमावणकते नम:, र्ायुननमावणकते नम:, उदकननमावणकते नम:, 
पथृ्र्ीननमावणकते नम:, सूयवननमावणकते नम:, िंद्रननमावकते नम:, तारांगणननमावणकते नम:, मयूरननमावणकते 
नम:, मकव टननमावणकते नम:, अणुरेणुननमावणकते नम:, पजवन्यननमावणकते नम:, सागरननमावणकते नम:, 
कच्छननमावणकते नम:, मत्रयननमावणकते नम: जलजंतुननमावणकते नम:, र्टर्कृ्षननमावणकते नम:, 
िंदनननमावणकते नम:, तुलशीननमावणकते नम:, कंदमूलननमावणकते नम:, रे्लीननमावणकते नम:, 
सुगंधननमावणकते नम:, पुष्पननमावणकते नम:, फलननमावणकते नम:, वपपीसलकाननमावणकते नम:, 
गजेंद्रननमावणकते नम:, अश्र्ननमावणकते नम:, कीटकननमावणकते नम:, बुविमान प्राणीननमावणकते नम:, 
रपशेंटद्रयननमावणकते नम:, कणेंटद्रयननमावणकते नम:, िकु्षररंटद्रयननमावणकते नम:, रसनेंटद्रयननमावणकते नम:, 
घ्राणेंटद्रयननमावणकते नम:, ज्ञानेंटद्रयननमावणकते नम:, शुिवर्िारननमावणकते नम:, कुळरर्ामीणीननमावणकते 
नम:, कुळरर्ामीननमावणकते नम:, महाबळीराजाननमावणकते नम:, महाजोतीबाननमावणकते नम:, 
काळबटहरीननमावणकते नम:, महाखंडेरार्ननमावणकते नम:, नर्खंडिा न्यायीननमावणकते नम:, 
महासुभाननमावणकते नम:, सप्ताश्रयननमावणकते नम:, ब्रह्मराक्षसननदावळणकते नम:  

 

रनानं समपवयासम, पंिमतृरनानं समपवयासम, सुगंधाटदक रनानं समपवयासम, िंदनं वर्लेपनं 
समपवयासम, अक्षतां समपवयासम, पुष्पं समपवयासम, धूपं समपवयासम, नैरे्द्यं समपवयासम, तांबुलं समपवयासम, 
दक्षक्षणां समपवयासम, शूद्रवर्द्र्ानाय दक्षक्षणां समपवयासम  

पूजा पुरी होतांच, वधुवरांचे अंगावरचे वस््ांना स्पशष होऊं न देतां, उभयतांचे भवताली, कच्या 
सुतानें वेष्टून मयाषदा करावी आणण त्या मयाषदेचे आंत वधुवरांनीं सवाांसमक्ष प्रततज्ञा करावी, ती येणेंप्रमाणें:- 

 

र्र (शपर्)  

 
  आजपासून मी तुला माझी भायाष कबूल करून, जातपंचासमक्ष मी प्रततज्ञा कररतों, ती अशी कीं,--- 
आजपासून मी तुला या सूतभर मयाषदेइतकी देखील जागा सोडून तुझ्याबाहेर जाणार नाहीं; म्हणून आपल्या 
उत्पन्नकत्याषसद्रहत कुळस्वामीस स्मरून प्रततज्ञा कररतों.   

 



र्धू (शपर्) 
 

आजपासून मी तुला माझा भ्रतार कबूल करून, जातपंचासमक्ष मी प्रततज्ञा कररतें ती अशी कीं,--- 
आजपासून मी तुला या सूतभर मयाषदेइतकी देखील जागा सोडून तुझ्याबाहेर जाणार नाहीं, म्हणून आपल्या 
उत्पन्नकत्याषसद्रहत कुळस्वामीस स्मरून प्रततज्ञा कररतें. 

प्रततज्ञा केल्यानंतर मयाषदा केलेल्या सुताचीं दोन कंकणे करून वधुवरांनीं एकमेकांच्या हाताच्या 
मनगटांत बांधून वधूस वरांचे उजवे बाजूला शेजारीं बसवून, जातींतील सुवाससनींकरवीं उभयतांचे पांघरत्या 
शेल्याची महा सत्य गांठ देऊन, वधूच्या मातावपत्यांनीं अथवा वधूच्या मामीमामांनीं वरास गंधपुष्पाद्रद 
अपूषन वधूस कंुकू लावून ततची ओटी भरून, ततच्या अंगावरच्या वस््ालंकारासह भोजन घेण्याचीं पा े्ं देऊन, 
कन्यादान करून त्यांच नमस्कार केल्याबरोबर वधुवरांनीं, आपले जातींतील मुलीमुलें सशकववण्याकररतां 
जातफंडास महादक्षक्षणा देवून आपल्या जातपंकतीबरोबर बहुल्यावर एके ताटांत जेवण घ्यावयास जावें.  

दसुरे द्रदवशीं प्रात:काळीं वरानें जानवस घरून वधूचे अगंास लावण्याकररतां णखसका, स्नानाचे पूवी 
कें सास लावण्याकररतां सुवाससक तेल व मसाला आणण नाहाल्यावर वेणींत घालण्याकररतां फुलें पाठवून 
द्यावींत. नंतर वरानें दोन प्रहरून वधूकररतां साडीचोळी, अलंकारासह ओंटीचे सामान व वर् हाडाकररता ं
पानसुपारी, गुलाबपाणी, अत्तर, फुलें, बरोबर घेऊन वाजतगाजत मोयया थाटानें समरवत समरवत वधूचे 
मंडपांत गेल्यावर फकत साडीचोळी व अलंकार वधूसाठीं घरांत पाठवून आपण वर् हाडाबरोबर मंडपांत बसावें. 
पुढें वधूनें साडीचोळी नेसून अंगावर अलंकार घालून मंडपांत आल्यावर वधूनें वराचे उजवे बाजूला शेजारीं 
बसून, उभयतांनीं पूवीप्रमाणें आपल्या उत्पन्नकत्याषसह कुळस्वामीची पूजा केल्यानंतर जातपंचांचे आज्ञवरून 
जातींतील पांच सुवाससनींनी वधूस हाळदकंुकू देवून ततची ओटी भरावी व वधूनें त्या पांच सुवाससनींस 
हाळदकंुकू देऊन त्यांच्या ओ्या भरायायात. नंतर जातींतील मुलीमुलांस ववद्या सशकववण्याकररतां, 
जातफंडांत टाकण्याकररतां महादक्षक्षणा देऊन, वरवधूच्या आप्तसोयर् यांनीं व इष्टसम्ांनीं आणलेले अहेर 
ज्याचे त्यांनीं ष्स्वकार केल्यानंतर उभयतां यायाह्यांनीं एकमेकांस पोर्ाक करून, जातींतील स््ीपुरुर्ांसह 
एकंदर सवष वर् हाडांस गुलाबपाणी, अत्तर, फुलें देवून ववडे वाटल्याबरोबर वराचे वर् हाडांनीं जानवस घरी ं
जावें. 

वरानें वधूचे गांवांतील जातवाल्यांस शष्कतप्रमाणें गांवजेवण आणण रा्ीं वधूचे मंडपासमोर मैदानातं 
उभयतांनीं आपआपले आप्तसोयरे राजांच्या एकमेकाशीं रास (राज) भेटी करवून, उभयतां वर्  हाडांनीं 
एकमेकावंर रंग गुलाल उडववण्याची रेलचेल करून आपले झेंडे नाचववल्यावर वधूचे मातावपत्यांनीं वराचे 
मातावपत्यांस वस् े्ं, अलंकार व आजीस आजेचीर अपषण करावें. नंतर मंडपांत जाऊन बसावें आणण वधूच्या 
मातावपत्यांनीं वधूचे मुखातं खडीसाखर घालून ततचे मुखावर बारीक शेला टाकून, मोयया ववनयपूवषक व 



नम्रतेनें वधूस वराचे ओसांगळी घातल्याबरोबर, वरानें वधूसह वर् हाडास बरोबर घेऊन, मोयया आनंदानें 
शूिाद्रद अततशूिांपासून तो णिस्ती, मुसलमान, पाशी, ब्राह्मण वगैरे मानव बांधवांपावेतों कोणाची 
आवडतनवड न कररतां त्यांच्यांतील पोरकया मुलीमुलांस व अंधपंगंूस शकत्यनुसार दानधमष करीत आपल्या 
गांवीं जावें.  

इतत सत्यशोधक समाजोकत लग्नसंबंधी ववचध समाप्त.  

 

र्ारतुशांनत  

सत्यमेर् जयते  

प्रथम पाया खणणार् या बबगार् यापासून तों बेलदार, वडारी, लोहार, सुतार वगैरे कामगार 
सामानसुमानवाल्यांची एकंदर सवष दाम दाम बाकी चुकती करून, आपल्या उत्पन्नकत्याषसह 
कुळस्वामीच्या नांवानें यथासांग पूजा करावी, नंतर आपल्या जातींतील मुलीमुलांसह ववद्या 
सशकववण्याकररतां जातफंडांत महादक्षक्षणा देवून एकंदर सवष कामगारांसह आपले आप्तसोयरे, 
इष्टसम्ांस पंकतीस घेऊन पोटभर भोजन करावें. शेवटीं त्या सवाांस पानववडे, गुलाब, अत्तर देवून, 
आपलें घर बांचधतांना ज्या ज्या कामगारांनीं कसर न कररतां इमानें इतबारें झटून कामें केलीं 
असतील, त्या सवाांस आपल्या शकत्यनुसार बक्षक्षसें देऊन त्यांस संतुष्ट केल्यानंतर एकंदर सवष 
परजातींतील अततशूिापासून तों मुसलमान, णिस्ती, पाशी, वगैर् यांतील पोरकया अंधपंगू स््ीपुरुर्ांस 
थोडाबहुत दानधमष करून गहृप्रवेश करावा.    

इतत सत्यशोधक समाजोकत गहृप्रवेश ववचध समाप्त.   

दशवपडं  

सत्यमेर् जयते 

मातीचा एक ब्कोणी ओटा करून त्याचे तीन कोणावर तीन खारवी रंगाचीं तनशाणें रोवून, 
त्यांचेमध्यें तीन मातीच्या कंुड्या ककंवा बोळकयामध्यें दधू, दहीं, मध, साखर व तनमषळ पाणी 
तोंडोतोंड भरून त्या दर एकीवर भाताच्या वपडंासह भाजलेल्या कणकीची दामटी ठेवून त्यापुढें 
एकेक सणी पैशासह तीन पानांचे ववडे ठेववल्यावर, तीन भाताचे वपडंावर दधू, दहीं, मध, साखर 
घालून त्यास धूपदीप दाखवून, त्यास ककडे, मंुग्या, पशू पक्ष्याद्रदकांनीं खाण्याकररतां सोडून, तेथून 
लांब एके बाजलूा दसुरीकडे जाऊन तेथें थोडीशी जागा सारवून त्यावर केळीची अथवा दसुरीं स्वच्छ 



पानें अंथरून त्यावर मरण पावलेली स््ी अथवा पुरुर् असेल, त्याचे नांवानें, एक कणकीचा अथवा 
भाताचा वपडं, दसुरा त्याचे आईचे नांवानें, ततसरा वपडं त्याचे आजीचे नांवानें, चवथा वपडं त्याचे 
पंजीचे नांवानें, पांचवा वपडं त्याचे बापाचे नांवानें, सहावा वपडं त्याचे आजाचे नांवानें, सातवा वपडं 
त्याचे पंज्याचे नांवानें, आठवा वपडं त्याचे सासूचे नांवानें, नववा वपडं त्याचे आजेसासूचे नांवानें, 
दहावा वपडं त्याचे पंज्येसासूचे नांवानें, अकरावा वपडं त्याचे शाळेंतील पंतोजी त्याचे जातींतील 
असल्यास त्याचे नांवानें, बारावा वपडं त्याचे आईचे नांवानें व तेरावा वपडं त्याचे बापाचे नांवानें 
मांडुन, त्या सवष वपडंांस चंदनाचें गंध लावून त्यावर माका, हदगा अथवा जीं वेळेस फुलें समळतील 
तीं व हळदकंुकु, गुलाल घालून, त्यांचेसमोर एकेक सणी पैशासह तेरा पानांचे ववडे ठेवून वववाहांत 
सांचगतल्याप्रमाणें आपल्या उत्पन्नकत्याषसह कुळस्वामीची महापूजा केल्यानंतर तेरा वपडंांची पूजा 
करावी. नंतर दीनदबुळया लेकीबाळीस अथवा ववपत्तींत आलेल्या भाऊबंदांस अथवा 
सोयर् याधायर् यांस गौप्रदानें देऊन आपल्या जातींतील मुलीमुलांस ववद्यादान देण्याकररतां 
जमववलेल्या सत्यशोधक समाज फंडांत घालण्याकररतां आपआपल्या सामथ्याषनुरूप महादक्षक्षणा 
द्रदल्यानंतर, वपडंापुढें धूपदीपनैवेद्य अपूषन एकंदर सवष त्याचे कुळांतील स््ीपुरुर्ांसह सोयरेधायरे 
इष्टसम्ांनीं स्नानें न केल्यास पाण्यानें चुळी भरून ततलांजुळी करण्याचे पूवी समाजांतील फंडांत 
एकेक सशवराई घालून घरोघर जावें.  

इतत सत्यशोधक समाजोकत उत्तरकियासंबंधीं ववचध समाप्त. 

 

आरती 
 

जयहो जयहो माझ्या आटदसत्या 
तुझ्या सत्तेनें शोधंू उत्पन्नकत्याव ॥ ध०ृ ॥ 
वर्जयी द्वर्ज होता के्षिी ननषेधीले 
वर्द्या बंद करूनी कु्षद्रर्त केले 
आयांनी शूद्राला पशुतुल्य केले 
भूदेर् होरू्नी पाय पूजवर्ले 
अहंब्रह्म होरू्नी भोंदीती मुढाला 
नाहीं भीत कधीं सद्वर्रे्काला 
ब्राह्मणभोजन िंगळ करवर्ती 
ब्रह्मराक्षसाला मागें हटवर्ती 



मतृांच्या नांर्ानी दानधमव घेती 
अधम होरू्नी मधींि खाती 
खाऊ टदले नाहीं श्रमी शूद्राला 
अंधपंगुसह पोरक्या मुलाला 
सत्योदय होतां खंुटे रे्दमनत 
पाहंू जाता अर्घी टदसे खोटी रमनृत 
सत्या तुझा मटहमा पुराणें ऐकूनी 
तोंडें कररती काळीं तेलमाखणानीं 
तुला पाहून कंुटठत होती पाखंडी 
लष्ज्जत होरू्नी खालीं घालती मंुढी 
कृपा तुझी होता मूढ जना र्र 
भूदेर् कापती मनीं र्रर्र 
कृपेिा सागर बा तंू सत्य जाण 
मुक्त केले आम्हां ब्रह्मपाशांतून 
तुझ्या प्रसादानें मागव उमजलों 
मातावपत्या आम्ही सेरंू् लागलों 
जयहो जयहो माझ्या आटदसत्या  
तुझ्या सत्तेनें शोधंू उत्पन्नकत्याव ॥ ध०ृ ॥ 

सेरंु् या सत्यराजा ॥ महा प्रांजळ तेजा ॥ 
शोधीती ननर्ावणीं ॥ मन रे्धलें काजा ॥ ध०ृ ॥ 
लोपलें सत्य जनीं ॥ टहत नेणती कोणी ॥ 
धमव रधिले बहू ॥ आपटहत साधूनी ॥ १ ॥ 
शोधीता सत्यर्माव ॥ पार्लो गूज ममाव ॥ 
वर्टलो खोट्या धमाव ॥ त्याधगले नीि कमाव ॥ २ ॥ 

देर्ा ननत्य रमरूनी, धर सत्य मताला 
खोटा धमव सोडूनी, जोड बंधुप्रीनतला 
अहंब्रह्म होरू्नी, त्यागू नको दीनाला 
सोंर्ळा रे बनूनी, िढू नको मदाला 
इडावपडा मदूंनी, सेर् सत्य राजाला 



रर्त: श्रम करूनी, पोस रर्कुटंुबाला 
सदा सत्य र्दनूी, सोड धूतव मत्ताला 
वर्द्या शूद्रा देरू्नी, लाजर्ी भूदेर्ाला 
शूद्र जन सेरू्नी, आपी ईश्र्राला 
भंड मत खोडूनी, जोती नमे ईशाला ॥ ध०ृ ॥  

ह्या पुस्तकांत जो वववाहववचध दाखववला आहे त्यापैकीं मंगळाष्टकें  व पूजा करण्याचे मं् हे 
महाराष्र देशातंील कोणत्याही जातीतंील लोकांस मोययाच उपयोगाचे आहेत. कररतां ते सवष कायम ठेवून 
देशाचारा व कुळाचाराप्रमाणें वववाहांत ककत्येक प्रकार करावे लागतात ते बबनहरकत करावेत. हल्ली ं
धमषववचध करतांना नामधारी ब्राह्मण जे मं् ककंवा मंगळाष्टकें  म्हणतात, त्याचा संबंध प्रस्तुतचे वववाहास 
ककंवा वेळासही नसून, त्या मंगळाष्टकांचा व मं्ांचा काय अथष हेंही आमचे लोकांस समजत नसल्यामुळें 
केवळ आंधळयांचे व बद्रहर् यांचे बाजाराप्रमाणें होत आहे, म्हणून सत्यशोधक समाजाकडून वववाह व इतर 
कायाषसंबंधाचे धमषववचध चालववण्यास कोणासही अडचण पडंू नये, म्हणून ते प्राकृत आणण सोपे असे तयार 
केले आहेत, यास्तव याचा लाभ सवाांनीं घ्यावा अशी आमची ववनंतीपूवषक सूचना आहे.  

 

—समाप्त— 
 


