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इ�फो�सस �न�म�ती�या �दवसांती� अनमो�
आठवण�साठ�-

��स गोपा�कृ�णन् आ�ण सुधा



��तावना
भारतात ई�रा�या तीन �पांना एक��तपणे ��मूत� असं �हणतात. हे तीन देव �हणजे

��ा, �व�णू आ�ण महे�. या �तघांना �मळून ��मूत� �हणतात.

ते �तघं �मळून �व�ा�या एका�मतेचं �तीक आहेत. परंतु �यां�यापैक� ��येकाची
�वतःची वेगळ� ओळख आहे, ��येकाचं वै���� वेगळं आहे. ते �ोकांना वरदान देतात.

भारतभर सव�� घरोघरी तसंच मं�दरांम�ये �ोक रोज �यांची �ाथ�ना करतात. �यांचं
माहा��य वण�न करणारी �तो�ं गातात.

पण तरीही मनात एक �� उठतोच.

आप�याकडे �ंकराची तसंच �व�णूची व �या�या अनेक अवतारांमधी� �पांची
असं�य देवा�यं आहेत; पण ��ाची मं�दरं फार�ी कुठेच आढळून येत नाहीत. खरं तर
��मूत�मधी� ��ा हाही तेवढाच मह�वाचा देव आहे आ�ण तरीही हे असं का बरं?
रा�स �क�वा असुर हे सतत अमर�व �मळव�यासाठ� धडपड करताना �दसतात. ते

अनेकदा �या �य�नांत देवांचीसु�ा फसवणूक करतात, पण �यांचे ते �य�न कधीही य��वी
होत नाहीत, असं क�ामुळे घडतं?
सर�वती, ��मी आ�ण पाव�ती या अनु�मे ��ा, �व�णू आ�ण महे�र यां�या प�नी.

परंतु पाव�तीचे अनेक अवतार पाहाय�ा �मळतात. पाव�ती ही आप�याकडे ���
�हणूनसु�ा �ोक��य आहे. ��� हे ��ीचं दैवी �प आहे आ�ण �गा� ही तर ��ांचं
�नदा��न करणारी, अ�यायाचा ��तकार करणारी वीरांगना आहे. मग ही नाजूक, कोम�,

सुंदर अ�ी पाव�ती ���ची देवता �क�वा वीरांगना �हणून क�ी काय ��स��स आ��
असे�?

भारतीय पुराणा�वषयी मी जी मा��का ��हीत आहे, �यात�ा हा �सरा खंड आहे.
माझे ��य वाचक आ�ण �यां�या पुढ�या �प�ांसाठ� हा सव� �ेखन�पंच मी सु� के�ा
आहे.
नेहमी�माणेच मा�या याही पु�तका�या संपादनाचं काम �ुती खुराना यांनी समथ�पणे

पार पाड�ं, �याब�� मी �यांची आभारी आहे. हे पु�तक तुम�यापय�त पोहोचव�यात अंजू
कु�कण� यांचासु�ा मो�ाचा वाटा आहे. प���वन �का�न सं�थे�या सो�हनी �म�ा आ�ण



हेमा�� सोधी यांनी माझी ही क�पना साकार कर�यासाठ� म�ा पाठबळ �द�ं, मा�यावर
�व�ास ठेव�ा. या सवा�चीच मी अ�यंत ऋणी आहे.
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��देवाची चूक
��देव हा या संपूण� �व�ाचा, या चराचर सृ�ीचा �नमा�ता आहे. �व�णू�या नाभीमधून

जे कमळ उगव�ं, �यातून ��देव उ�प� झा�ा, असं �हणतात. एखादा मू�त�कार जसा मूत�
घडवतो, ���पकार जसा ���पांची �न�म�ती करतो, �याच कु��तेनं ही संपूण� सृ�ी
साकार�याचं काम ��देव अ�ाहत करत असतो. आपण सव� जण �याचीच बा�कं
आहोत.

खूप खूप वषा�पूव� म�मथ �क�वा कामदेव आ�ण �याची प�नी रती यांनी ��देवाची
कठोर तप�या� के��. �यांना देवाकडून एक आगळंवेगळं वरदान हवं होतं. �यांना एक
वै����पूण� धनु�य आ�ण बाण हवं होतं. अनेक �दवसां�या कठोर तप�य��ा व
उपासतापासांना अखेर फळ आ�ं. एक �दवस �वतः ��देव �यां�यासमोर �कट झा�ा.
म�मथ �हणा�ा, ‘‘देवा, म�ा एक धनु�य-बाण दे. या धनु�याची ��यंचा ओढून मी �या

कुणावर बाण सोडेन, तो आप�या �नकट अस�े�या�या त�काळ �ेमात पडे�.’’

��देवानं �या�या �या �वनंतीवर �णभर �वचार के�ा, ‘‘हे वरदान देणं यो�यच होई�.

यामुळे माणसं एकमेकां�या �ेमात पडती�. �यांना संतती होई�. या पृ�वीत�ावर मानव
जातीचा �वकास हो�यास �याची मदतच होई�; परंतु जे �न�ही �वभावाचे असती� �क�वा
परमाथा��या मागा��ा �ाग�े�े असती�, �यां�यावर या धनु�यातून सुट�े�या बाणाचा
काहीच प�रणाम होणार नाही. तरीही मी या�ा हे वरदान दे�यास काहीच हरकत नाही.’’
��देवानं आप�ा उजवा हात वर क�न ‘तथा�तु’ असं �हणून म�मथा�ा तो वर

�द�ा.
म�मथ हष�भ�रत झा�ा. इत�यात उसापासून बनव�े�ं धनु�य आ�ण फु�ांचा बाण

असं �या�या हातात आ�ं. ते घेऊन ��देवाचे मनापासून आभार मानून तो आप�या वाटेनं
चा�ू �ाग�ा.
जरा वेळानं म�मथा�ा �या धनु�य-बाणाची ��� पडताळून पाह�याची इ�छा झा��.

�यानं फारसा �वचारही न करता धनु�याची ��यंचा ताण�� आ�ण मागे �फ�न प�ह�ा बाण
थेट ��देवावरच सोड�ा.



नेमका �याच वेळ� ��देव एक सुंदर ��ी घडवत होता. �यानं �तचं �त�पा असं
नामकरणसु�ा के�ं होतं. �त�पा �हणजे �ंभर अ�तसुंदर �रीरसौ�वाची वै����ं
अस�े�� ��ी. जगानं आजपय�त अ�ी स�दय�वती पा�ह��च नसे�, अ�ी होती ती ��ी.
��देवानं आप�� क�ाकृती पूण� क�न �त�यात �ाण फंुक�याचाच अवका�,

म�मथा�या बाणाचा �भाव �गेच �दस�यास सु�वात झा��.
��देव मं�मु�ध झा�यासारखा एकटक �त�याकडे पाहत बस�ा. �या�या �या नजरेमुळे

ती बावर��. आप�ाच �नमा�ता हा असा वागे�, अ�ी तर �तनं क�पनासु�ा के�� न�हती.
�यामुळे ती �या�यापासून जरा �र होऊन उजवीकडे वळ��, पण ��देवाची नजर
�त�यावर जी काही �खळ�े�� होती, ती हटेना. �याची नजर जणू �तचा पाठ�ाग क�
�ाग��. अचानक �या�या उज�ा बाजू�ा एक म�तक उगव�ं. तो �वतःसु�ा �यामुळे
आ�य�च�कत झा�ा. �यामुळे �त�पा अ�धकच घाबर��. ती आता डावीकडे पळा��, पण
मग देवा�या डा�ा बाजू�ा अजून एक म�तक उगव�ं. �त�पा आता ��देवा�या
पाठ�मागे जाऊन �प��. आ�या�ची गो� �हणजे �या बाजू�ासु�ा एक म�तक �नमा�ण
झा�ं. आता ��देवा�ा च�बाजूचं �नरी�ण कर�यासाठ� चार म�तकं होती. पूव�, प��म,

उ�र, द��ण. �यामुळेच �त�पा आता कोण�याही बाजू�ा गे��, तरी ��देवा�ा ती �दसू
�कत होती.
आता वर जा�या��वाय �त�पाकडे �सरा काहीच पया�य न�हता. �त�या �द�वानं

��देवावर �याचा काहीच प�रणाम झा�ा नाही. �या�या मूळ म�तकावरच आका�ा�या
�द�ेनं आणखी एक म�तक उगव�ं. अ�ा रीतीनं �त�पा सतत ��देवा�या नजरे�या
ट��यात रा�ह��.
�ंकर ��न हे सव� काही पाहतच होता. आता मा� �या�या रागा�ा काही पारावार

रा�ह�ा नाही. ‘‘आता म�ाच �या गरीब �बचा�या मु��ची सुटका कर�यासाठ� काहीतरी
के�ं पा�हजे.’’ �यानं �वचार के�ा. ‘‘��देव तर या �त�पाचा �नमा�ता आहे. �यानं �त�या
�ेमात पडणं मुळ�च यो�य नाही.’’
मग �ंकरानं आप�ं ���ू� घेऊन आका�ाकडे रोख�े�ं ��देवाचं म�तक एका

�हारात कापून टाक�ं. ‘‘इथून पुढे फ� ही चारच म�तकं राहती� आ�ण �ोक तुझी
उपासना केवळ एकाच �थानावर करती�.’’

�ंकरानं ��देवाचं पाचवं म�तक कापून वेगळं के�यानंतर �या�ा ही गो� समज��,
क� जे काही घड�ं होतं, �यात ��देवाची काहीच चूक न�हती. हा सगळा �या म�मथा�या



बाणाचा प�रणाम होता.
मग �ंकरानं �या�ा एक उः�ाप �द�ा. ‘‘��देवा, �ोक माझी आ�ण �व�णूची ज�ी

�वतं�पणे उपासना करतात, त�ी जरी �यांनी तुझी उपासना के�� नाही, तरी ��मूत��या
�हणजे द�ा�या �व�पात �ोक नेहमीच तुझी आराधना करती�.’’





अथा�त �ंकरानं पुढचा मागचा काहीही �वचार न करता ��देवा�ा ���ा के�� होती.
�हणजे �ंकरा�या हातून हे एक पातकच घड�ं होतं. �याचा प�रणाम �हणून तो सं�यासी
होऊन �मण क� �ाग�ा. �मंती करताकरता एक �दवस तो ��क�पा�ा जाऊन
पोहोच�ा. (उ�राखंडमधी� ब��नाथ हेच ते �ठकाण!) ��देवाचं ते काप�े�ं म�तक हाती
ध�न, �या म�तकाचा �भ�ापा� �हणून वापर क�न �ंकराची ही �मंती चा��� होती;
परंतु ते �भ�ापा� (ती कवट�) कधी पूण�पणे भरत नसे. हे एक आ�य�च होतं. �या पा�ात
कुणीही �कतीही अ� घात�ं, तरी ते नेहमी �रकामं राही. अखेर �ंकर वाराणसी�ा जाऊन
पोहोच�ा. तेथे पाव�तीचं �प अस�े�या अ�पूणा� देवीनं �या�या पा�ात �भ�ा घात�यावर
ते �भ�ापा� भर�ं. अ�पूणा� ही सुखसमृ��ची देवता! असं �हणतात क� ��ाचं हे पाचवं
म�तक अजूनही �ंकराकडेच आहे.

या कथेत वण�न के�े�� घटना �या �ठकाणी घड��, ते �ठकाण �हणजे
राज�थानाती� पु�कर, असं मानतात.





�वग�य तोडगा
सुुंद आ�ण उपसुंद हे दोघे रा�स भाऊ एकमेकांचे जीव�कंठ� �म�सु�ा होते. कपडे,

जेवणखाण, इतकंच काय पण आप�ं रा�यसु�ा �यांनी अध�अध� वाटून घेत�ं होतं.
�यांना अमर�व �ा�त कर�याची जबरद�त इ�छा होती. �यापोट�च �या दोघांनी

��देवाची घनघोर तप�या� सु� के��. ब�याच काळानंतर ��देव �यांना �स� झा�ा
आ�ण �यां�यासमोर �कट झा�ा.
��देवा�ा वंदन क�न ते दोघं �हणा�े, ‘‘हे ��देवा, तुमचं द��न झा�यामुळे आ�ही

हष�भ�रत झा�ो आहोत.’’

‘‘��य भ�ांनो, तुमची भ�� वादातीत आहे. तु�ही फार मोठ� तप�या� के�े�� आहे.
�यामुळे मी तु�हा�ा आता एक वर देणार आहे. सांगा, तुमची काय इ�छा आहे?’’

सुंद आ�ण उपसुंद हे दोघे भाऊ द�घ� काळापासून याच �णाची �ती�ा करत होते. ते
दोघे एकमुखानं �हणा�े, ‘‘आ�हा�ा अमर�व �ा�त करायचं आहे.’’

‘‘अरे, पण हे कसं ��य आहे? ज�मा�ा आ�े�या ��येक �जवा�ा कधी ना कधीतरी
मृ�यू येतोच. मी केवळ या सृ�ीचा �नमा�ता आहे. कुणाचंही मरण थांबवणं मा�या हाती
नाही. �याऐवजी तु�ही �सरा काहीतरी वर मागा.’’
�या�या बो��यावर काळजीपूव�क �वचार�व�नमय क�न सुंद, उपसुंद �हणा�े, ‘‘ठ�क

आहे. मग तु�ही आ�हा�ा असा वर �ा, क� जर आ�ही एकमेकांना मार�ं, तरच आ�हा�ा
मृ�यू येऊ �के�. इतर कुणीही आ�हा�ा मा� �कणार नाही.’’
आप�या असुर भ�ांवर �स� होऊन �यांना पा�हजे ते वरदान दे�याब�� ��देवाची

तर �यातीच होती. परंतु ब�याच वेळा हे वर दे�याआधी ��देव �याम�ये काही �व�च� अट�
घा�त असे. ��येक सजीवा�ा के�हा ना के�हातरी मृ�यू�ा सामोरं तर जावंच �ागतं, याची
��देवा�ा क�पना होती. �यामुळे हा वर �द�यानंतर �यात कुणी काही पळवाटा �ोधून
काढू नये याची तो नीट खबरदारी घेत असे. या वेळ�ही काही वेगळं न�हतं. ��देवानं जरा
वेळा �वचार के�ा. �यानंतर तो �हणा�ा, ‘‘ठ�क आहे. आजपासून तु�हा�ा इतर कुणीही
मा� �कणार नाही. तु�हा�ा केवळ एकमेकां�या हातूनच मृ�यू येऊ �के�.’’



सुंद आ�ण उपसुंद यांचा आनंद तर गगनात मावेना. आपण दोघं आपापसात कधीच
भांडणतंटा होऊ देणार नाही, एकमेकांचा जीव कधीच घेणार नाही, याची �यांना खा�ी
होती.
�यानंतर दोघा भावंडांनी एकामागनू एक मु�ूख �ज�काय�ा सु�वात के��. ते दोघंही

महा����ा�� बन�े. ते अजेय बन�े. �यांचा पाडाव करणं आता कुणा�ाच ��य होईना.
या य�ाची �यांना धुंद� चढ��. ते सवा��ी उ�ामपणे वाग ू�ाग�े. ते आप�या �जेचा छळ
क� �ाग�े. �म� आ�ण ��ू या सवा�नाच �यांची भीती वाटू �ाग��. कारण �हर आ��
क� ते कुणाचंही रा�य बळकाव�यास मागेपुढे पाहत नसत. अ�ी अनेक द�कं �ोट��.
जग या भावां�या छळवणुक��ा कंटाळ�ं. हे भाऊ मरण कधी पावतात याची सगळे वाट
पा� �ाग�े; पण �या दोघांचं एकमेकांवरचं �ेम मा� अ�धका�धक �ढ होत चा��ं होतं.
�यांचं मुळ� कोण�याच बाबतीत �मत होत नसे.
अखेर �ोकांनी हवा��द� होऊन ��देवाची क�णा भाक��, ‘‘देवा, तु�हीच आता या

जगाची या दोन रा�सांपासून सुटका करा. आ�ही कुणा�या त�डाकडे पाहायचं? तु�हीच
आ�हा�ा तारा.’’
��देव �ोकांची ही आळवणी ऐकत होता. �या�या मनात आ�ं, ‘‘हे असुर एकदा

����ा�� बन�े क� ते नेहमी या पृ�वीत�ाव�न मानव जातीचा �वना� कर�याचा �य�न
करतात. मीच �यांना जो वर �द�ा, �यामुळे आता �यांचं �नदा��न कुणीही क� �कत
नाहीये. मा�याचमुळे जगात सव�� �ःख पसर�ं आहे. �यामुळे आता यावर तोडगा
काढ�याची जबाबदारीसु�ा माझीच आहे.’’
��देवानं यावर खूप वेळ �वचार के�ा. अखेर �या�ा एक नामी यु�� सुच��. �यानं

आप�ं सव� कसब पणा�ा �ावून एक अ��तीय स�दय�वती �नमा�ण के��. �तचं नाव
�त�ो�मा.
��देवा�या आ�ेनुसार ही �त�ो�मा एक �दवस र��यानं फेरफटका माराय�ा

�नघा�े�या सुंद व उपसुंद या भावां�या नजरेस पड��. (ती मु�ामच �यां�या वाटेत थांब��
होती.) �त�या �या अ��तीय स�दया�मुळे ते दोघं मं�मु�ध झा�े. ती �यांना बघताच न थांबता
पुढे �नघा��. पण जाताजाता �तनं �यां�याकडे पा�न फ� मान ह�व��. आ�या�नं थ�क
झा�े�ा सुंद एकटक नजरेनं �त�ो�मेकडे भान हरपून बघत रा�ह�ा होता. तो आप�या
भावा�ा- �हणजेच उपसुंदा�ा �हणा�ा, ‘‘म�ा �ह�या�ी �ववाह करायचा आहे.’’



�यावर उपसुंदानं काहीच उ�र �द�ं नाही, पण �या�या डो�यातही नेमके हेच �वचार
घोळत होते. पण आप�या�ा �या स�दय�वती�ी ��न करायची इ�छा आहे, �त�याकडे
आप�ा भाऊ असा एकटक नजरेनं बघतो आहे, हे पा�न सुंद काय समजायचं ते समज�ा.
‘पण ही सुंदरी तर उपसुंदाची �वकरच व�हनी होणार आहे आ�ण हा खु�ा� �त�याकडे
असा रोखून बघत आहे?’ �या�या मनात आ�ं. तो उपसुंदा�ा ओरड�ा, ‘‘अरे ए... जरा
भानावर ये. डोकं �ठकाणावर आहे ना तुझं? �त�या�ी मी ��न करणार आहे. ते�हा एखा�ा
ब�हणीकडे पाहावं, �या नजरेनं �त�याकडे बघाय�ा �ीक.’’

‘‘पण तु�याही आधी ती म�ा �दस�� होती. म�ा �त�या�ी ��न करायचं आहे.’’
उपसुंद �हणा�ा.

‘‘अरे, तू असं कसं काय बो�ू �कतोस?’’

‘‘हे बघ, तू माझं बो�णं नीट ऐक. �या �णी �तची आ�ण माझी नजरानजर झा��,
�याच �णी खूणगाठ पट��. �तचं ��न मा�या�ीच �हाय�ा हवं. आ�ही एकमेकांसाठ�च
बन�ो आहोत.’’

पण सुंदा�ा हे मुळ�च पटत न�हतं. ‘‘हे बघ, मी तुझा मोठा भाऊ आहे. �त�या�ी ��न
मीच करणार. माझा �नण�य प�का आहे.’’

‘‘तू मोठा अस�ी�ही; पण �हणून काही तू तुझी मतं मा�यावर �ा� �कत नाहीस.

मा�याही मता�ा �क�मत आहेच क�.’’
हे ऐकून सुंद खळव�ा. बघताबघता दो�ही भावांमध�ा वाद �वकोपा�ा गे�ा.

कोण�याच असुरा�ा �त�ो�मेवर पाणी सोडायचं न�हतं. खूप चचा� के�यावर �यांनी एक
�नण�य घेत�ा. आता दोघांनी एकदमच �त�ो�मे�ा जाऊन भेटायचं आ�ण दोघांमधून ती
कुणाची �नवड करते हे बघायचं, असं �यांनी ठरव�ं. ती �या कुणाची �नवड करे�, ती मा�
�स�यानं मा�य करायची, असंही �यांनी ठरव�ं.

मग सुंद आ�ण उपसुंद हे दोघे असुर �त�ो�मे�ा जाऊन भेट�े. �यांनी ही सम�या
�त�ा सां�गत��. �त�ो�मेनं अ�व�थ झा�याचं नाटक के�ं. ‘‘हे सगळं मा�या स�दया�मुळे
घड�ंय,’’ ती �हणा��. ‘‘मा�यामुळे तु�हा दोघा भावांम�ये तेढ उ�प� झा�� आहे. मी
आता तुमचं रा�य सोडून �र कुठेतरी �नघून जाते.’’

‘‘�त�ो�मे, नको गं, तू इथून कुठेही जाऊ नको.’’ ते दोघं �तची �वनवणी करत
�हणा�े, ‘‘तूच सांग, आम�यापैक� कुणा�ी तु�ा �ववाह करावासा वाटतो? तू अगद� खरं
खरं तु�या मनात�ं आ�हा�ा सांग.’’





‘‘या पृ�वीत�ावरी� सव��े� यो�ा�ी �ववाह करणं, हे माझं �व� आहे.’’ ती मु�ामच
नाटक�पणे �हणा��. ‘‘�यामुळे तुम�या दोघांपैक� जो अ�धक ब�वान आहे, �या�या�ी मी
�ववाह करेन. पण कोण जा�त ���मान याचा �नण�य मा� तुमचा तु�हीच करा.’’
आता सुंद आ�ण उपसुंद या दोघांना �त�ो�मे�या �ेमा��वाय �सरं काहीच �दसेना. ते

बाक� सगळं �वस�न गे�े. मग �यांनी आपापसात �ं� ठेव�ं. ही बातमी वा�यासारखी
पसर��. माणसं, प�ू, प�ी असे सव� जण उ�सुकतेनं ही चुरस पाह�यासाठ� गोळा झा�े.

दो�ही भाऊ खरोखरच तु�यबळ अस�यानं हा सामना फारच चुर�ीचा झा�ा. सुंद व
उपसुंद या दोघांनाही पर�परांची कमजोरी क�ात आहे, हे नेमकं ठाऊक होतं. मदो�म�
ह�ी�माणे ते एकमेकांवर चा� क�न गे�े. सगळं जग �ास रोधून हा सामना बघत होतं.
�ेवट दोघांपैक� कुणीच �जवंत रा�ह�ं नाही.
�े�कांम�ये आनंदाची �हर पसर��. सव� जण आनंदानं नाचू, गाऊ �ाग�े.

��देवा�ाही हसू फुट�ं. �या गो�ी�ा अंत न�हता, ती गो� सहजपणे संपव�याचं काम
एका स�दय�वतीनं के�ं होतं.

∎









सतीची गो�
राजा द� हा ��देवां�या मु�ांपैक� एक. द�ा�ा अनेक क�या हो�या. �यात�या

स�ावीस मु��चा �ववाह देखणा देव चं� या�या�ी झा�ा होता. �या�या उर�े�या क�येचा,
�हणजेच दा�ायणीचा �ववाह भगवान �ंकरा�ी झा�ा होता.
दा�ायणीनं जो पती �नवड�ा होता, �यामुळे द� अ�यंत नाराज होता. भगवान

�ंकराचं वा�त� बराच काळ कडा�या�या थंडीत �हमा�याती� कै�ास पव�तावर असे;
नाहीतर मग �म�ानभूमीत असे. ��वाय �याचं �पही रौ�, भयावह होतं. तो जटाधारी होता
आ�ण �या�या ग�यातही सप� माळे�माणे �ळत असे. आप�या सुंदर, कोम� मु���ा
या�न �कतीतरी उमदा, देखणा पती �मळा�ा असता, असं द�ा�ा वाटे. परंतु दा�ायणी
(�ह�ाच ��ाणी असंही �हणत!) आप�या पतीबरोबर अ�यंत सुखासमाधानानं राहत असे.
आप�या पतीचा �जथे कुठे संचार असे, �यासोबत तीही आनंदानं �तकडे जात असे.
एक �दवस द�ानं एक महाय� करायचा घाट घात�ा. �यानं आप�या सव� क�या,

जावई, आ�ते� व �नेहसंबंधी या सवा�नाच �यासाठ� उप��थत राह�याचं �नमं�ण �द�ं.

महाय�ाचा �दवस उजाड�ा. सभामंडपात द�ाचं आगमन होताच उप��थतांपैक� सव�
जण �या�या �वागतासाठ� आदरपूव�क उठून उभे रा�ह�े. अपवाद फ� ��देव आ�ण
�ंकर यांचा.
द� संत�त झा�ा. देव अस�ा �हणून काय झा�ं? �ंकर �याचा जावई होता. परंतु

द�ा�या आगमनानंतर इतरांबरोबर उठून उभं न राहता जाग�या जागी बसून रा�न �ंकरानं
सवा�समोर �याचा अपमानच के�ा होता. �नदान राजा द�ानं तरी �वतःचा तसाच समज
क�न घेत�ा.
या घटने�ा काही म�हने �ोट�े. द�ानं आणखी एक महाय� के�ा. मा� या खेपेस

�यानं �ंकर आ�ण दा�ायणी यांना �याचं �नमं�ण �द�ंच नाही. आप�या इतर सव� ब�हणी
�या य�ासाठ� �पतृगहृी जाय�ा �नघा�े�या पा�न दा�ायणी आप�या पती�ा �हणजेच
�ंकरा�ा �हणा��, ‘‘म�ासु�ा य�ासाठ� मा�या व�ड�ां�या घरी जायचंय. तु�ही
मा�याबरोबर या� ना?’’



�यावर भगवान �ंकर ��मतहा�य क�न �हणा�े, ‘‘असं �नमं�णाखेरीज कुणा�याही
घरी जाऊ नये- अगद� आप�या व�ड�ां�या घरीसु�ा.’’
�यावर ती जरा�ा रागानंच �हणा��, ‘‘मु���ा आप�या �प�या�या घरी जाय�ा काही

�नमं�ण �ागत नाही.’’
‘‘ठ�क आहे,’’ भगवान �ंकर �हणा�े. ‘‘पण तु�ा एका गो�ीची आधीच क�पना देतो.

कदा�चत तुझे वडी� मा�या�वषयी रागानं चार ��द बो�ती�. तू मनानं फार चांग��
आहेस. �न�ावान आहेस. �यामुळे आप�या पती�व�� कुणी बो��े�ं तु�ा सहन होणार
नाही. तु�ा वाईट वाटे�. �यामुळे तु�ा �तथे खूप सांभाळून राहावं �ागे�. मी जरी
तु�यासोबत �तकडे येत नस�ो, तरी ��ये, माझे आ�ीवा�द तु�या पाठ��ी आहेत.’’

दा�ायणीनं काही भेटव�तू घेत�या आ�ण �ंकराचं वाहन अस�े�या पांढ�या �ु�
नंद��ा सोबत घेऊन ती �पतृगहृी �नघा��.
द�ा�ा ��न आप�� मु�गी दा�ायणी येत अस�े�� पा�न तो मो�ांदा �हणा�ा,

‘‘मी तु�ा �नमं�ण के�याचं म�ातरी आठवत नाही आ�ण तुझा तो उ�ट पती? तोही नंतर
इकडे येणार आहे का?’’

आप�या �प�याचे ते ��द ऐकून खरं �हणजे दा�ायणीचा �ोध अनावरच झा�ा होता,
पण संयम बाळगनू मो�ा �य�नपूव�क एक ��दही न बो�ता ती �ांत रा�ह��.
य�ा�ा �ारंभ झा�ा, पण द�ाचं �ंकराची हेटाळणी करणं अजूनही सु�च होतं.

‘‘��य क�ये जा; तू तु�या पतीकडे परत जा. नाहीतरी आप�या �वतः�या �प�यापे�ा
पतीवरचं तुझं �ेम अ�धक आहे. माग�या वेळ� �यानं माझा कसा अपमान के�ा होता, ते मी
अजून �वसर�े�ो नाही. इथून पुढे मा�या घरात तुमचं कधीच �वागत होणार नाही.’’





अ�ाच �कारे तो आणखी अपमाना�पद रीतीनं आप�या मु��ची आ�ण जावयाची
�नभ��स�ना करतच रा�ह�ा. दा�ायणी�ा ते सहन करणं कठ�ण होऊ �ाग�ं. �तनं डोळे
�मटून आप�या पतीची आराधना के��, ‘‘�वामी, मी तुमचं न ऐकता इकडे येऊन फार
मोठ� चूक के��. तुमचं �हणणं यो�यच होतं. मा�या व�ड�ांनी आज इथे जे वा�ाडन के�ं,

�याचे वण मा�या मनावर खो�वर उमट�े आहेत. मी आता जग ू�कत नाही.’’ मग �तनं
समोर�या धगधग�या य�कंुडात उडी टाक��. ती अ�नी�ा �ाण समप�ण क�न सती गे��.
सभामंडपात भयाण �ांतता पसर��. आप�या डो�यांसमोर असं काहीतरी अघ�टत

घड�े�ं पा�न सव� उप��थत भयभीत झा�े.

आप�या प�नी�या �ाण समप�णाब�� ऐकून �ंकरानं �ःखावेगानं �चंड �क�काळ�
फोड��. �यामुळे संपूण� पृ�वी कं�पत होऊन उठ��. संतापा�या भरात �यानं वीरभ�
नावा�या एका अवतारा�ा �नमा�ण के�ं. �या�यासाठ� �चंड मोठ� सेनासु�ा �नमा�ण के��.
द�ानं सु� के�े�ा महाय� ताबडतोब थांबव�याची आ�ा �यानं वीरभ�ा�ा के��. या
कामात जो कुणी आडकाठ� करे�, �याचा �तथ�या �तथे काटा काढ�यास �या�ा
सां�गत�ं.

एवढं क�नसु�ा �ंकराचा �ोध व �ःख काही कमी होईना. मग �यानं आप�ं सव�ना�ी
तांडव नृ�य सु� के�ं. �या�या पद�यासाबरोबर धरणीकंप होऊन चराचर सृ�ी हादर��.
�ोक सैरावैरा धावू �ाग�े. आता जगाचा �वकरच अंत होणार अ�ी सवा�ना भीती वाटू
�ाग��; परंतु �ंकर आप�ं तांडव थांबव�यास तयार न�हता.
इकडे वीरभ�ानं व �या�या सेनेनं य�ा�या �ठकाणी जाऊन �व�वंस सु� के�ा. द�ा�या

मदती�ा धावून आ�े�या राजांचा व ऋषीमुन�चा �नःपात करत अखेर �यानं द�ाचा
��र�छेद के�ा. भयभीत झा�े�या �ोकांनी ��देवाचा धावा सु� के�ा. अखेर ��देवानं
ह�त�ेप क�न �ंकराची समजूत काढ��. �यानं द�ा�ा माफ करावं आ�ण �व�कट�े��
घडी परत बसवून सारं काही सुरळ�त करावं, अ�ी �या�ा �वनंती के��.
अखेर �ंकर �ांत झा�ा. �या�या अंतरीची क�णा जागतृ झा��. �यानं द�ाचे �ाण

परत आणून �या�ा �जवंत के�ं. परंतु �यानं �या�या धडा�ा एका बक�याचं डोकं
�चकटव�ं. द�ानं आप�ं पातक कधीही �वस� नये, �हणून �यानं हे के�ं. द�ानं
�ंकरा�या पायावर �ोळण घेत��. उव��रत आयु�य �ंकराची भ�� करत काढ�याचा �यानं
�न�य के�ा.



सव� �व�कट�े�� घडी पूव�वत बस�यावर भगवान �ंकर अंतमु�ख होऊन �यान�थ
बस�े. ते�हापासून दा�ायणी�ा सव� जण ‘सती’ �हणून ओळखू �ाग�े.





पाव�ती�या ज�माची कथा
तारक हा एक महा����ा�� रा�स असून, तो ��देवाचा �न�सीम भ� होता. एक

�दवस �याने घोर तप�य�स �ारंभ के�ा. तो द�घ� काळ एका पव�तावर तप�य�साठ� जाऊन
बस�ा. तारका�या तप�य�ने �स� झा�े�ा ��देव �या�यासमोर �कट झा�ा.

‘‘हे देवा!’’ तारक �दन करत �हणा�ा, ‘‘आज मा�या जीवनाचं साथ�क झा�ं. आज
म�ा तुमचं द��न घड�ं.’’

��देव मंद ��मत करत �या�ा �हणा�ा, ‘‘बो�, तुझी काय इ�छा आहे?’’

‘‘म�ा अमर �हायचं आहे.’’ तारक �हणा�ा.
‘‘��य भ�ा, एक ��ात घे. मी अ�ा �कारचं वरदान तु�ा देऊ �कत नाही.

�याऐवजी तू �सरं काहीतरी माग.’’

�यावर जरा वेळ �वचार क�न तारक �हणा�ा, ‘‘परमे�रा, म�ा जर मृ�यू येणारच
असे�, तर तो इतर कुठ�याही देवा�या अथवा मनु�या�या हातून येऊ नये, अ�ी माझी
इ�छा आहे. �यापे�ा म�ा �ंकरा�या पु�ा�या हातून मरण येऊ दे. ते म�ा मा�य आहे.’’
प�नी दा�ायणी �ह�या मृ�यूनंतर �ंकर इत�या �ोकाकु� अव�थेत होता, क� �स�या
कुणा�ी �ववाह कर�याची क�पना �या�या मनातही येणं ��य न�हतं, हे तारका�ा पूण�पणे
माहीत होतं. �यामुळे ��देवाकडून एकदा हा वर �मळा�यावर मृ�यूची देवता �हणजेच यम
�या�ा �प��ही क� �कणार न�हता. तो जवळजवळ अमरच झा�ा असता.
तारका�या मनात काय चा��ं होतं ते ��देवा�ा कळून चुक�ं. तरीही तो �हणा�ा,

‘‘ठ�क आहे. मग तसंच होई�.’’

तारकाची तप�या� सफ� झा��. �या पव�ताव�न तो खा�� उतर�ा आ�ण आप�या
घरी परत गे�ा. �यानंतर पुढ�या काही �दवसांतच �याने �वतःची ब�ा� सेना �नमा�ण
के��. �या सेने�या �मुखपद� �याने दोन सेनापत�चीही नेमणूक के��. मग तो एका
मागोमाग एक �दे� पादा�ांत करत सुट�ा. �यानं अनेक राजांना पराभूत क�न �यांची
रा�यं बळकाव��. सव� जगभर उ�पात माजवून मनु�य�ा�यांबरोबर देवांनासु�ा �यानं सळो
क� पळो क�न सोड�ं. �यानं सवा�चा इतका छळ आरंभ�ा, क� सव� जण हवा��द�
होऊन भगवान �व�णूंची �ाथ�ना क� �ाग�े.



�यां�या �वनव�या भगवान �व�णूं�या कानी पड�या. ‘‘आता �ंकर आ�ण पाव�तीचा
पु�च या तारका�या �वना�ास कारणीभूत ठरे�.’’ तो �हणा�ा.
�हमावत ऊफ�  पव�तराज हा �हमा�याचा राजा होता. �या�या प�नीचं नाव होतं मेनका.

�तची एक इ�छा होती. �त�ा एक मु�गी हवी होती, जी मोठ� होऊन भगवान �ंकराची
प�नी �हावी, अ�ी �तची मनापासून इ�छा होती. दा�ायणीची कहाणी ऐक�यावर एक गो�
मेनके�ा कळून चुक��. ही आप�याच पोट� ज�म घेणार, अ�ी �तची मनोमन खा�ी पट��.
�तनं �यान�थ बसून आप�या पोट� क�या ज�मा�ा यावी यासाठ� �ाथ�ना सु� के��.
आप�या न��बात हेच घडणार, असा �तचा गाढ �व�ास होता.
मेनकेनं काही काळानंतर एका सुंदर मु���ा ज�म �द�ा. �तचं नाव उमा. उमा ही

पव�तराजाची मु�गी अस�यानं �ोक �त�ा पाव�ती �हणून ओळखू �ाग�े. �त�या व�ड�ांचं
आणखी एक नाव �हमावत अस�यामुळे �त�ा ‘�हमानी’ असंही संबोध�यात येऊ �ाग�ं.

पव�तराजाची क�या �हणून �तचं ‘�ग�रजा’ असं नावसु�ा पड�ं �क�वा पव�तांम�ये �तचा
ज�म झा�ा अस�याने कुणी �त�ा �ै�जा �हणू �ाग�े.

पाव�ती खूप सुंदर होती. अ�यंत गोड, मृ� �वभावाची होती. बा�पणापासूनच ती क�र
��वभ� होती. ती वयात आ�यावर �तनं �ंकराचा �यासच घेत�ा. अहोरा� ती फ�
�याचाच �वचार करे, �या�याब��च बो�त राही. �त�या स�दया�ची व बु��म�ेची �याती
सव��र पसर�� होती. �त�ा मागणी घा��यासाठ� �र�रचे राजे, महाराजे येत होते. परंतु
��वाखेरीज इतर कुणा�ाही आप�ा पती मान�यास पाव�ती तयारच न�हती.
सगळे देव उ�सुकतेनं सव� काही �नरखत होते. ��व-पाव�तीचा �ववाह होऊन �यांना

पु��ा�ती कधी होते आ�ण तो पु� �� तारकाचं �नदा��न कधी करतो, याची सगळे वाटच
पाहत होते.





भगवान �ंकर कै�ास पव�तावर �यानम�न अव�थेत बसून होते. बाहेर�या जगात काय
चा�ू आहे, याची �यांना काहीही क�पना न�हती. आप�या आई-व�ड�ां�या काळजी�ा न
जुमानता पाव�तीनं सरळ कै�ासावर ��थान के�ं. �तथे �यान�थ बस�े�या �ंकराची ती
मनोभावे सेवा क� �ाग��. ती रोज �या�या आजूबाजूचा प�रसर �व�छ क�न ठेवत असे.
�ंकरासाठ� ती रानातून फळं घेऊन येत असे. ती �या�यासाठ� फु�ांचे हार बनवत असे.
भगवान �ंकर आप�ं �यान संपवून जे�हा डोळे उघडती�, ते�हा आपण �यां�या ��ीस
पड�ं पा�हजे, या �वचारानं ती �णभरही �यां�या समो�न ह�त नसे. �यांनी डोळे उघडून
आप�या�ा पा�ह�ं, क� आप�ा �यां�या�ी �ववाह होई�, असा �तचा गाढ �व�ास होता.
सव� देवसु�ा �या �णाची वाट पाहत होते. कधी एकदा �ंकराचं �यान समा�त होतं,

असं �यांना झा�ं होतं.
असे �कतीतरी �दवस, म�हने, वष� �ोट��; पण �ंकर भगवान �यां�या �या समाधी

अव�थेतून बाहेर पड�याचं कोणतंही �च�ह �दसत न�हतं. �यांनी जर डोळेच उघड�े
नाहीत, तर पाव�ती �यां�या ��ीस पडणार तरी क�ी? याचा अथ� �यांचा �ववाह कधीच
होणार नाही आ�ण �यांना पु�ही होणार नाही आ�ण तारकाची ��कम� जर अ�ीच चा�ू
रा�ह��, तर �वकरच या जगाचाच अंत ओढव�याची ��यता होती.
�ेवट� यात आपणच ह�त�ेप करायचा, असं देवांनी ठरव�ं. संपूण� जगाचा �वना�

हो�याची �च�हं �दसत होती. काहीतरी क�न भगवान �ंकरा�या समाधीचा भंग तर
कराय�ाच हवा होता, पण हा धोका प�करणार कोण? जर कुणी भगवान �ंकराची समाधी
भंग क� धज�ंच आ�ण को�प� �ंकर भगवानांनी �याची राख क�न टाक�� तर? �यांचा
�ोध कसा असतो, याची सवा�नाचा क�पना होती. जर काही कारणानं �ंकरा�ा �ोध
अनावर होऊन �यानं आप�ा तृतीय ने� उघड�ा, तर मग �या�या ���पथात येणारं सव�
काही जळून खाक होई�, अ�ी �यांना भीती वाटत होती.
पण तरीही कुणीतरी ते काम कराय�ा हवंच होतं. मग देव भगवान �व�णूंकडे गे�े.

आता �यांनीच काहीतरी म�य�थी क�न यातून काय तो तोडगा काढावा, अ�ी �वनंती
�यांनी भगवान �व�णूंना के��. ‘‘काहीही झा�ं तरी भगवान �ंकरांचा पाव�ती�ी �ववाह
होई�, अ�ी तु�ही तजवीज कराच देवा!’’ भगवान �व�णूंची क�णा भाकून सगळे देव
�हणा�े.

‘‘ठ�क आहे. आता बघू या कायकाय होतं ते.’’ गढू हसत भगवान �व�णू �हणा�े.





भारताचा मदन
म�मथ आ�ण रती हे दोघं �हणजे �चरंतन �ेमाचं �तीक अस�े�े देव. ही एक अ�यंत

सुंदर जोडी होती. वसंत ऋतूम�ये �या दोघांमधी� �ेमभावने�ा बहर यायचा. फु�ं, क�या,
कोक�ळ प�ी, रावे, मधुम��का आ�ण �हरवेगार वृ� हे या दोघांचे ��डेमध�े साथी-
सोबती होते.
एक �दवस म�मथाचे �पताजी भगवान �व�णू यांनी �या�ा आप�या गहृी बो�ावून

घेत�ं. ते �या�ा �हणा�े, ‘‘म�मथा, आज मी तु�यावर एक कठ�ण काम�गरी सोपवणार
आहे. भगवान �ंकरा�ा �या�या समाधी अव�थेतून जागतृ कर�याची �मता सव�
देवदेवतांम�ये फ� तु�यात आहे. एकदा तू ही काम�गरी पार पाड��स, क� �यांची नजर
�ाव�यवती पाव�तीवर पडे�. तू �णयाचा देव अस�यामुळे तू भगवान �ंकरावर �याच �णी
तुझा बाण चा�व, �हणजे ते पाव�ती�या �ेमात पडती�.’’

�यावर जरासा घाबर�े�ा म�मथ �हणा�ा, ‘‘�पताजी, तु�ही तर म�ा आगी�ीच
खेळाय�ा सांगत आहात. भगवान �ंकर हे काय साधेसुधे देव आहेत का? ते तर �वना�ाचे
देव आहेत. �व�वंसाचे देव आहेत. ��वाय ते तर अ�यंत को�प� आहेत आ�ण यदाकदा�चत
जर �यांनी �यांचा तृतीय ने� उघड�ाच, तर काय प�र��थती ओढवे� याची तु�हा�ा
क�पना आहे. दा�ायणीने अ��नसमप�ण के�यावर भगवान �ंकरांनी के�े�ं तांडव नृ�य
तु�हा�ा आठवतंय ना? �या वेळ� �यांना �ांत करणं तु�हा�ासु�ा जम�ं न�हतं. ते तर
संपूण� जगाचाच संहार कराय�ा �नघा�े होते. ��देवांनी �यांना वेळ�च थांबव�ं, �हणून बरं
झा�ं. मग समजा, �यांचा मा�यावर कोप झा�ा, तर �यासमोर मी कसा काय �टकाव ध�
�कणार? मा�यावर जर का �यांचा �ोध ओढव�ा, तर माझा �ेवटच होई�. ते�हा म�ा या
जबाबदारीतून मु� करा.’’ �यावर भगवान �व�णू जरा कठोर �वरात �हणा�े, ‘‘म�मथा,
भगवान �ंकर कधीकधी �ोधा�या भरात भीतीदायक वागतात हे जरी खरं अस�ं, तरी ते
मूळचे अ�यंत कनवाळू आ�ण �ेमळ आहेत, हे तू �वस� नको. �यांनी आप�या ��ुरांना
�मा के�� आ�ण पु�हा जी�वत के�ं. �यांना �वतः�ा �कतीही �ास झा�ा, तरी आप�या
भ�ांना वरदान देणारे ते एकमेव देव आहेत. �यांचं �यां�या भ�ांवर �नर�त�य �ेम असतं.
समजा तु�या बाबतीत काही �द�व ओढव�ंच, तरी �यातून तु�ा तेच सुख�प बाहेर



काढती� आ�ण ही काही �हानसहान गो� नाही. ते या संपूण� जगाचे भा�य�वधाते
आहेत.’’

ट�प : काही �ठकाणी म�मथ हा ��देवाचा मु�गा अस�याचाही उ��ेख आढळतो.

पण तरीही म�मथ आ�ण रती हे काम कर�यास मनातून घाबर�े�ेच होते.
‘‘हे बघ, हे तुझं कत�� आहे,’’ भगवान �व�णू �हणा�े. ‘‘तो तारक नावाचा असुर

संपूण� जगात �व�वंस करत सुट�ा आहे. �यानं सव�� नुसता उ�पात माजव�ा आहे.
�या�यासमोर उभं ठाक�याची कोणाम�येही �ह�मत नाही. म�मथा, तू जर भगवान �ंकरांना
तु�या साम�या�नं पाव�ती�या �ेमात पाड�ं नाहीस, तर �या दोघांचा �ववाह तरी कसा
होणार? या तारकाचा मृ�यू �ंकर आ�ण पाव�ती�या पु�ा�या हातून होणार हे �व�ध���खत
आहे; पण �यासाठ� �या दोघांचा आधी �ववाह तर झा�ा पा�हजे ना? आता हा असुर तारक
असाच ��येक सजीव �ा�याचा छळ करत राही� आ�ण या गो�ी�ा फ� तूच जबाबदार
अस�ी�.’’

आता भगवान �व�णूं�या �हण�या�ा मान तुकव�यावाचून आप�यापुढे काहीही पया�य
उर�े�ा नाही, हे म�मथा�ा कळून चुक�ं.

तो रती�ा बरोबर घेऊन अ�यंत नाइ�ाजानं कै�ास पव�ताकडे �नघा�ा. ते �तथे
पोहोच�े, ते�हा �यान�थ भगवान �ंकरांकडे �ेमभरे एकटक पाहत बस�े�� पाव�ती �यांना
�दस��. मा� �ंकर आप�या समाधीत पूण�पणे म�न अस�यानं �यांना पाव�ती�या
अ��त�वाची जाणीवसु�ा न�हती.
मग म�मथ कामा�ा �ाग�ा. �यानं आप�या सव� सवंग�ांना मदतीसाठ� पाचारण

के�ं. �याचं वाहन अस�े�ा रावा, गणुगणुत इकडे-�तकडे उडणा�या मधुमा��का आ�ण
ऋतुराज वसंत, असे सव� जण �या�या मदती�ा धावून आ�े. �णाध�त रखरखीत, थंडगार
कै�ास पव�तावर वसंत ऋतू फु��ा. बफ�  �वतळ�ा. �न�या�ार पा�याचे झरे सुमधुर नाद
करत वा� �ाग�े. झाडांची �हमा�छा�दत पानं �ा�सर �हरवट रंगात खु�ून �दसू �ाग��.
सूय��का�ात चमकू �ाग��. प�यां�या मधुर कूजनानं सारा आसमंत भ�न गे�ा. क�या
उम��या. सव�� सुगंधाची उधळण झा��. सगळं वातावरण �णयासाठ� अगद� यो�य होतं.
पण तरीही काहीही घड�ं नाही. भगवान �ंकरांना आजूबाजू�या बद�े�या

प�र��थतीची काहीच जाणीव झा�� नाही.





पण रती आ�ण म�मथ काही एव�ात हार मानाय�ा तयार न�हते. ते दोघंही �े�
दजा�चे नत�क होते. �यामुळे �या दोघांनी �यान�थ बस�े�या �ंकरासमोर �ा���यपूण�
पद�यास सु� के�ा.
परंतु �ंकर मा� रेसभरही �वच��त झा�ा नाही.
पाव�ती�या मनावर मा� �या �नसग�स�दया�चा �या उ���सत वातावरणाचा खूप प�रणाम

झा�ा. ती मं�मु�ध झा��. भगवान �ंकरांनी �यांचे डोळे उघडावे �हणून �तनं मनापासून
�ाथ�ना कर�यास सु�वात के��.
असे �क�येक �दवस �ोट�े; पण प�र��थतीत काहीच बद� झा�ा नाही.
म�मथ मा� आता फार अ�व�थ होत चा��ा होता. �यानं योज�े�या उपायांचा काहीच

उपयोग होत न�हता. य� येत न�हतं. अखेरचा उपाय �हणून �यानं उसापासून बनव�े�ं
आप�ं धनु�य उच�ून पाच फु�ांपासून बनव�े�े बाणही हाती घेत�े. ��येक बाणा�या
टोकावर एक एक फू� �ाव�े�ं होतं. पांढरं कमळ, �नळं कमळ, मोगरा, आं�याचा मोहर
आ�ण अ�ोक वृ�ाचं फू�. हे बाण अ�यंत साम�य��ा�� होते. यात�ा एकही बाण कुणा�ा
�ागताच ती ��� आप�या �नकट�या �स�या ����या त��णीच �ेमात पडत असे.
म�मथानं तर पाचही बाण भगवान �ंकरांवर सोड�े. �ंकरां�या काये�ा हळुवार �प��

क�न ते बाण �गेच ज�मनीवर पड�े. फडफड करत भगवान �ंकरा�या पाप�या
उघड�या. �यानंतर मा� ते एकटक नजरेनं समोर पा� �ाग�े. �यां�या नजरेत �ोधाचे
अंगार फु��े होते. माझी समाधी भंग कर�याचं साहस कुणी के�ं? �यां�या मनात �वचार
आ�ा.
�यानंतर �यांची नजर म�मथावर पड��. तो ��मतहा�य करत �यां�याचकडे पाहत होता.

�यांनीही �या हा�या�ा ��तसाद �ावा, असं �या�ा वाटत होतं. भगवान �ंकर एक ��दही
न बो�ता नुसते �त�ध बसून होते. आप�या बाणांचा प�रणाम होऊ �ाग�ा आहे, असं
म�मथा�ा वाट�ं; परंतु तसं झा�ं मा� नाही. म�मथा�या चेह�यावरचं ��मतहा�य पा�न
भगवान �ंकरांचा �ोध आणखी वाढ�ा. �ोध अनावर होऊन �यांनी आप�ा तृतीय ने�
उघड�ा. भगवान �ंकरांनी आप�ा तृतीय ने� केवळ एकदाच उघड�ा होता, असं
�हणतात. हाच तो �ण होता.
�णाधा�त म�मथाची तर राखरांगोळ�च झा��. धुमस�या राखेचा तो ढ�ग पाहताच �ंकर

�ांत झा�े. �यांनी तो �तसरा डोळा �मटून घेत�ा. ते जागेव�न उठून चा�त कुठेतरी
�नघा�े. ना �यांनी �तथे उ�या अस�े�या पाव�ती�ा पा�ह�ं, ना रती�ा. �यांची समाधी भंग



झा�यामुळे ते फार अ�व�थ झा�े होते. �यांचं मन क�ातच �ागत न�हतं. �यांची तप�या�
अध�च रा�ह�� होती. �बचारा देखणा म�मथ- �णयाचा देव. �याचं आयु�य तर
�वनाकारणच संपु�ात आ�ं होतं. �याचा �याग तर वायाच गे�ा होता.
रती �ोक�व�ह� अव�थेत ज�मनीवर कोसळ��. ती हमसाहम�ी रडत �हणा��,

‘‘पतीदेव, खरं तर आपण नेहमीच एक� असाय�ा हवं, आपण कधीच एकमेकांपासून
वेगळे होऊन रा� �कणार नाही. मी तुम�या�वना क�ी रा�? भगवान �ंकरांनी माझीही का
नाही राखरांगोळ� क�न टाक��?’’

पाव�तीनं रतीकडे धाव घेत��. �तचं सां�वन कर�याचा आप�या परीन खूप �य�न
के�ा. �त�या �वतः�या मनातसु�ा सं�म� भावनांचा नुसता क��ोळ झा�ा होता. �या
राखरांगोळ� होऊन पड�े�या म�मथा�या पाया�ी �तनं �ोळण घेत��. �त�ा मदत
कर�यासाठ� धावून आ�े�या म�मथा�ा �वतःचे �ाण गमवावे �ाग�े होते. ��वाय �तनं
भगवान �ंकरांची इत�या �न�ेनं आराधना के�� होती, पण �यांनी मा� �त�याकडे साधा
कटा�ही टाक�ा न�हता. �तची दख�सु�ा घेत�� न�हती. �यां�या �ेखी तर ती
अ��त�वातसु�ा न�हती. पाव�ती�ा या गो�ीचा खूप अपमान वाट�ा.
मग पाव�तीनं मनोमन एक �न�य के�ा- ‘आपण यापुढे भगवान �ंकरां�या �ा�तीसाठ�

�य�नच करायचे नाहीत. �यांचा पाठपुरावा तर मुळ�च करायचा नाही. एक �दवस असा
उजाडे�, क� ते �वतःच आप�याकडे येती�.’ �याचबरोबर �तनं असाही �नधा�र के�ा, क�
भगवान �ंकर आप�याकडे आपण होऊन येईपय�त आपण घोर तप�या� करायची.
एकदा मनाचा असा �ढ�न�य झा�यावर पाव�ती कै�ास पव�त सोडून �नघा��.
इकडे �नरा� आ�ण मनोमन उद�्व�त झा�े�या रतीनं भगवान �व�णूंची क�णा

भाक��. ती �हणा��, ‘‘�पताजी, तु�हीच आमचा आधार आहात. तु�ही आमची काळजी
सतत �या�, असं आ�हा�ा कबू� के�ं होतं. आता आ�हा�ा तुमची गरज आहे.’’
भगवान �व�णू त��णी रतीसमोर �कट झा�े. घड�या घटनेचा �यांनासु�ा ध�का

बस�ा होता. ते खचून गे�े होते. �नरा� झा�े होते. ‘‘बाळा, तू काळजी क� नको. मी
म�मथा�ा �जवंत करेन. फ� तो आता तु�ा मानवी �पात �दसणार नाही. �ोकां�या
मनाती� भावनांमधून �याचा ज�म होई�. तू आ�ण तो इथून पुढे कधीच �व�ग होणार
नाही. जे�हा कधी कोण�याही ����या मनात �ेमभावना उम�ून आ��, क� तुझा आ�ण
म�मथाचा �यातून उदय होई�च. फ� आता �या�ा कुणीही म�मथ �हणून न ओळखता
मनोज �हणूनच सगळे ओळखती�. ‘मनोज’ याचा अथ� �याचा मनातून ज�म झा�ा आहे



असा. �याचे आणखी एक नाव अनंग असेही असे�. �याचा अथ� �याने देह धारण के�े�ा
नाही असा. हे सव� जग तु�ही के�े�ा �याग, तुमचं समप�ण कधीच �वसरणार नाही.’’
या �संगाचं �हणजे म�मथा�या आगीत भ�मसात होऊन जा�या�या घटनेचं नातं

होळ��या सणा�ी आहे. अनेकदा होळ��या �स�या �दव�ी पावसाची �झम�झम सु� होते.
हा पाऊस �हणजे �ोकाकु� रतीनं आप�या पती�या �नधनानंतर ढाळ�े�े अ�ू आहेत,

असं मान�यात येतं.

ट�प : होळ� �हणजेच हो��को�सव साजरा कर�या�या परंपरेचा संबंध दै�यांचा राजा भ�
��हाद या�या�ीसु�ा जोड�यात येतो.





ज�मोज�मी�या गाठ�
पाव�ती अ�यंत �नधा�रानं तप�य��ा बस��. �तने अ�ाचा �याग के�ा. ती रा�ं�दवस

नाम�मरणात म�न असे. �यामुळेच �तचं ‘अपणा�’ हे नाव पड�ं. अपणा� याचा अथ� झाडाचं
पानसु�ा �हण कर�यास नकार देणारी. दर �दवसाग�णक �तची तप�या� अ�धकच कठोर
होत चा��� होती. संपूण� जगाचं �� आता �त�या �या तप�य�कडे �ागनू रा�ह�ं होतं.
जसज�ी वष� जात होती, तसत�ी या घनघोर तप�य�मुळे पाव�तीची ��� अ�धका�धक
वृ���गत होत होती.
दर�यान�या काळात या सव� घटनांची मा�हती भगवान �ंकरां�या कानावर आ��.

पाव�तीची आप�यावरची भ�� आ�ण आपण �त�याकडे के�े�ं ����, या�वषयीही
भगवान �ंकरांना कळून चुक�ं. पाव�ती ही कुणी यःक��त म�य� ��ी नाही, याची �यांना
खूणगाठ पट��. �यामुळे �त�या आप�यावर�या भ��ची परी�ा पाहायची �यांनी ठरव�ं.

मग �ंकर बैरा�याचा वे� क�न �भ�ा माग�यासाठ� पाव�तीकडे गे�े. पाव�ती �या वेळ�
�यानम�न अव�थेत बस�े�� असूनसु�ा �या बैरा�याचं अ��त�व �त�ा जाणव�ं. �तनं
आप�े डोळे उघडताच �तची नजर �या�यावर पड��; पण ते खु� भगवान �ंकर आहेत, हे
काही �त�ा समज�ं नाही. तरीही �त�याजवळ जे काही होतं, ते सव��या सव� �तनं �या�या
झोळ�त �भ�ा �हणून घात�ं. �भ�ा �वीकारत असताना बैरागी �त�ा �हणा�ा, ‘‘तू ही
तप�या� क�ासाठ� करत आहेस?’’

‘‘भगवान �ंकरांसाठ� मी ही तप�या� करत आहे,’’ ती �हणा��, ‘‘म�ा �यां�या�ी
�ववाह करायचा आहे.’’

‘‘पण बेटा, �या �ंकराची तु�या�ी �ववाह कर�याची यो�यताच नाही,’’ तो बैरागी
�हणा�ा, ‘‘कडा�या�या थंडीत काळो�या कै�ास पव�ता�या ��खरावर �या �ंकराचं
नेहमी वा�त� असतं. कधीकधी तर तो �म�ानातसु�ा भटकत असतो. तू तर इतक� सुुंदर,
इतक� कोम� आ�ण �याचा अवतार इतका घृणा�पद. तो अंगा�ा राख फासून �ह�डतो,
ग�यात कव�ांची माळ घा�तो. तू इतक� नाजूक आ�ण तो गबाळा, अ�व�छ. तुझा
�वभावसु�ा �कती मधुर, �कती मृ�. �ंकर तर �या�या को�प� �वभावासाठ� ��स�च
आहे. �याचा आ�ण तुझा जोडा अ�जबात �ोभणार नाही. तू �वतःसाठ� एखादा कनवाळू,



उमदा आ�ण �दसाय�ा देखणा वर �ोध. तो तु�ा जपे�, तुझा नीट सांभाळ करे�. तू माझा
स��ा ऐक आ�ण ही तप�या� आता थांबव. तू तुझं पूव�चं सुंदर आयु�य जग�यास पु�हा
सु�वात कर.’’
सं�या�ा�या त�डचे ते ��द ऐकून पाव�ती संत�त झा��. ‘‘तु�ही मा�याकडे येऊन �भ�ा

मा�गत��त. मा�याकडे होतं न�हतं ते सव� काही मी तुम�या झोळ�त टाक�ं. आता तु�ही
तुम�या वाटेनं �नघून जावं, हे बरं. भगवान �ंकरांचा आ�मा कसा आहे, ते म�ा माहीत
आहे. उ�मो�म अ�ंकारांची आ�ण व���ावरणांची �यांना काहीही ��ती नाही. एवढंच
काय, पण कुणी �यां�या नावे षोडषोपचारे पूजाअचा� करावी, अ�ीही �यांची कधीच अपे�ा
नसते. �यां�या भ�ानं �यांना �ब�वप�ं आ�ण पाणी जरी अप�ण के�ं, तरी �यावर ते तृ�त
असतात. सव� देवदेवतांम�ये सवा��धक कनवाळू तेच आहेत. ते आप�या भ�ांना जे काही
वचन देतात, ते नेहमीच पूण� करतात; मग तो कोण, कुठ�ा या�या�ी �यांना काहीही देणं
घेणं नसतं. म�ा �मा करा; पण या बाबतीत तरी म�ा तुम�या स��याची मुळ�च गरज
नाही.’’
बैरा�यानं �त�या रागाकडे, �त�या ��दांकडे मुळ�च �� न देता आप�ा उपदे� चा�ूच

ठेव�ा. तो �हणा�ा, ‘‘बेटा, अगं �या �ंकरानं क�ा प�तीनं �या �बचा�या म�मथाची
जाळून राख क�न टाक��. तु�ा तरी ते पट�ं का?’’

‘‘हे पहा साधू महाराज, मी आता तुमचं हे बो�णं ऐकू �कत नाही. ते�हा तु�ही इथून
�नघून जाता क� मी जाऊ?’’ पाव�ती �हणा��.
ती �तथून जा�यासाठ� उठ�� इत�यात �त�यासमो�न �वजेचा �ोळ चमकून गे�ा

आ�ण �णाधा�त खु� भगवान �ंकर �तथे �कट झा�े. ते �त�ा �हणा�े, ‘‘��य पाव�ती,
मगा�ी मी इथे जे कठोर ��द उ�चार�े, �याब�� तू म�ा �मा कर. आधी म�ा तू �दस��
नाहीस, तुझं अ��त�व मा�या ��ात आ�ंच नाही. यात खरं तर माझंच नुकसान झा�ं. पण
आता मा� तू न�क� कोण आहेस, ते म�ा �प� कळून चुक�ं आहे. तू तर माझी दा�ायणी
आहेस, माझी ��य प�नी. आपण दोघं एकमेकांसाठ�च बन�ो आहोत. ज�मोज�मी आपण
एकमेकांचेच रा�. तू मा�या�ी �ववाह क�न ज�मोज�मी माझी प�नी बनून राह�यास तयार
आहेस ना?’’

पाव�तीनं हसून �यां�या ��तावाचा �वीकार के�ा.





ही बातमी जे�हा जगात सव�� पसर��, ते�हा सवा��या आनंदा�ा उधाण आ�ं. ��व-

पाव�तीचा �ववाहसोहळा मो�ा थाटामाटात पार पाड�ा. या सोहो�या�ाच
‘�ग�रजाक�याण’ असं �हणतात.

काही काळानंतर �या दोघांना पु��ा�ती झा��. �यांनी �याचं नाव का�त�केय ठेव�ं.

�या�ा सहा मुखं अस�यानं �या�ा ष�मुख असंही �हणत. �यामुळेच सहा बाजूंनी
�या�यावर चा� क�न येणा�या संकटांचा तो सामना क� �कत असे.
आप�ा ज�म न�क� काय काय� कर�यासाठ� झा�ा आहे, याची का�त�केया�ा अगद�

�हान अस�यापासूनच क�पना होती. अगद� �हान वयातच �यानं ��� हे महा�व�वंसक
अ�� वाप�न तारक या असुराची ह�या के��. या कामी �या�ा अनेक देवदेवतांनी साहा�य
के�ं. �यानं तारकाचे दोन भाऊ �स�हमुखम् आ�ण सुरदप�म् यांची ह�या के��. याती�
�स�हमुखम् याचं पव�ताम�ये �पांतर झा�ं आ�ण सुरदप� याचा का�त�केयाचं वाहन मोर
�हणून पुनज��म झा�ा.
का�त�केया�या �ौया�ची गाथा �रवर पसर��. पुढे �वग��थ देवदेवतांनी �वगा��या सेनेचा

सेनापती �हणून का�त�केयाची �नयु�� के��.
अ�ा रीतीनं का�त�केया�या ज�माबरोबर तारकाची �� स�ा संपु�ात येऊन पुढे �याचा

का�त�केया�याच हातून अंतही झा�ा.





चं� आ�ण पण�
चं�कोरीचे मूळ

असं �हणतात, क� चं�देवाचा ज�म एकूण तीन वेळा झा�ा. �यामुळेच �या�ा ��ज�मी
असं �हणतात. अगद� सवा�त �थम ��देवानं �याची �न�म�ती के��. �स�या वेळ� अ�ी
मुन��या ने�ांमधून �यानं ज�म घेत�ा. चं� तेजानं इतका झळाळू �ाग�ा, क� �याचा तो
देद��यमान �का� कुणा�याही नजरे�ा सहन होईना. मग �या तेजापासून या जगा�ा
सुर��त राख�यासाठ� �या�ा ��धसागरात बुडव�यात आ�ं. पुढे देवांनी आ�ण असुरांनी
के�े�या समु�मंथनातून हा चं� बाहेर आ�ा. �याचा �या वेळ� पुनज��म होऊन तो बंधमु�
झा�ा. देवी ��मीचा बंधू �हणून जग �या�ा ओळखू �ाग�ं.

द�ा�या स�ावीस क�यांचा �ववाह चं�देवां�ी झा�ा होता. परंतु �या सवा�मध�� चौथी
प�नी रो�हणी, ही �याची �व�ेष �ाडक� होती. तो जा�तीत जा�त वेळ �त�याच सहवासात
घा�वायचा. मग �या�या इतर प�न�ना ही गो� खटकू �ाग��. नाराज होऊन �यांनी
आप�या �प�याकडे आप�या पती�वषयी त�ार के��. ते ऐकून संत�त झा�े�या द�ानं
चं�ा�ा �ाप �द�ा. ‘‘तुझी ��� �दसामासाग�णक �ीण होत जाई�!’’ द� आप�या
�वभावानुसार �ो�धत होऊन �हणा�ा.
आपण आप�या व�ड�ांकडे आप�या पतीची हकनाक त�ार के��, असं आता

चं�ा�या प�न�ना वाटू �ाग�ं. �यांना काही आप�या प�तदेवा�ा ���ा करायची न�हती.
�यांना फ� पतीचं �ेम हवं होतं; पण आप�या �प�यानं �द�े�या �ापामुळे आप�ा पती
�दसामासानं �ीण होत एके �दव�ी जर अ��य झा�ा, तर काय करायचं, अ�ी काळजी
�यांना वाटू �ाग��.





द�ानं आप�ा हा �ाप मागे �यावा �हणून चं�ानं �या�या �कतीतरी �वनव�या के�या;
पण एकदा �ापवाणीचा उ�चार झा�ा क� तो �ाप मागे घेता येत नाही. �यामुळे द�
�हणा�ा, ‘‘पु�ा, मी तर आता हा �ाप मागे घेऊच �कत नाही; पण तू �ंकराची आराधना
के��स, तर तोच कदा�चत तु�ा मदत करे�.’’

चं�ा�ा आता �क��चत आ�ेचा �करण �दसू �ाग�ा. मग तो �भास पाटण नावा�या
सु��स� धम��थळ� गे�ा. तेथे ��व���गाची �थापना क�न �यानं �ंकराची आराधना
कर�यास सु�वात के��. चं�ा�या तप�य�मुळे �स� होऊन �ंकर �या�यासमोर �कट
झा�ा. तो �हणा�ा, ‘‘चं�ा, द�ा�या �ापामुळे तुझी जी काही अव�था झा�� आहे, �याची
म�ा पूण� क�पना आहे. म�ा �याब�� तु�या�वषयी क�णाच वाटते. मी द�ाचा �ाप तर
काही मागे घेऊ �कत नाही; परंतु �याचा प�रणाम मी थोडा फार कमी क� �केन. इथून
पुढे दर म�ह�या�या �ु�� प�ाती� १५ �दवस सतत तुझं तेज वाढत जाई� आ�ण नंतर
कृ�णप�ात हेच तेज ��येक �दव�ी कमीकमी होत जाई�. पौ�ण�मे�या �दव�ी तु�या
तेजानं हे जग उजळून �नघे�; पण अमाव�ये�या �दव�ी तू �ु�त होऊन जा�ी�.’’

आप�याम�ये अ�ा �कारची वृ�� आ�ण �य होत जाणार अस�या�या क�पनेनं चं�
�ख� झा�ा. चं�ाची कोर होणं �हणजे सतत �या �ापाची आ�ण �या ����या �हासाची
कटू आठवणच होती. परंतु �ंकरानं �याची समजूत काढ��. ‘‘बाळा, चं�ाची कोर होणं,
याचा अथ� तु�यात थोडीतरी ��� ����क अस�याचंच ते �ोतक आहे. मी चं�कोर
मा�या जटेम�ये धारण करीन. �याव�न मा�या भ�ांना हे कळे�, क� �यां�या
आयु�याती� कोण�याही �ध�र �संगातसु�ा मी सतत �यां�याबरोबरच राहीन. �यामुळेच तू
नेहमी मा�याबरोबर राह�ी�.’’

�यानंतर �ंकरा�ा चं��ेखर हे नाव पड�ं. �याचा अथ� �या�या ��रावर चं� �वराजमान
झा�ा आहे, असा.
�याच�माणे चं�ा�ा सव� जण सोम �हणून ओळखू �ाग�े. आठव�ाती� एका

वारा�ा �याचं नाव �हणजेच सोमवार हे नाव पड�ं. चं�ानं �या ��व���गाची आराधना
के�� होती, ते ��व���ग �जथे आहे, �या गजुरातमधी� �ठकाणाचं सोमनाथ असं नाव
पड�ं. �ोकांनी या �थाना�ा सढळ हातानं देण�या �द�यामुळे �याची खूप भरभराट झा��.
पुढ�या काळात एकंदर १७ वेळा या �थानाची �ुटमार झा��. सोमनाथ येथी� ��व���ग हे
भारताती� प�ह�ं �यो�त���ग अस�याचं मान�यात येतं.

� � ौ� � ं ं



ट�प : अमाव�या आ�ण पौ�ण�मा यादर�यान�या १५ �दवसां�या का�खंडास �ु�� प�
असे �हणतात. पौ�ण�मा आ�ण अमावा�येदर�यान�या १५ �दवसां�या का�खंडास कृ�ण
प� असे �हणतात.

चं�ा�या या स�ावीस बायका �हणजेच चं�ा�या क�ेत �दसून येणारी स�ावीस न��ं
होत. यांपैक� कृ��का, रो�हणी, अ��नी व इतर काही न��ं �ह�� पंचांगाम�ये मह�वपूण�
भू�मका बजावतात.

�ब�वप�ाचे मूळ
पाव�ती �वभावानं अ�यंत कनवाळू आ�ण �ेमळ होती. ��वाय ती पव�तक�या होती.

�हणूनच मंदार नावाचा पव�त �तचा �न�सीम भ� होता. पाव�ती आप�े पती �ंकर
यां�यासमवेत जरी कै�ास पव�तावर वा�त� क�न अस��, तरी कधी ना कधीतरी �तचे
पाय आप�या पव�तांना �ागाय�ा हवेत, असं मंदार�ा वाटायचं.
एक �दवस �ंकर आ�ण पाव�ती या दोघांनी �क�येक तास नृ�य के�ं. अखेर दमून, घाम

पुसत पाव�ती �व�ांती घे�यासाठ� बस��. �तनं आप�या कपाळ�चा घाम हातानं पुस�ा. �या
घामाचे चार थ�ब मंदार पव�तावर पड�े. �या जागी एक सुंदर रोपटं उगवून ते �दसामासांनी
वाढू �ाग�ं. काही म�ह�यांतच �या रोप�ाचं एका सुंदर वृ�ात �पांतर झा�ं. यापूव� असा
वृ� कुणीच कधी पा�ह�ा न�हता. �या�या एकेका फांद��ा ��द� अस�े�� असं�य पानं
फुट��. �या�ा फळंसु�ा आ��.
मंदार �या झाडा�या थो�ा�ा फां�ा घेऊन पाव�ती�ा भेटाय�ा गे�ा. तो �हणा�ा,

‘‘देवी, तुम�या घामापासून हे झाड �नमा�ण झा�ं आहे. याचं मी काय क�?’’

पाव�तीनं �या फांद�कडे आ�ण �या पानांकडे जरा वेळ �नरखून पा�ह�ं. ‘‘�कती सुंदर
झाड आहे हे!’’ ती हष�भ�रत होऊन �हणा��. ‘‘याची तीन पानं �हणजे भगवान �ंकराचे
तीन ने�. �याच�माणे आयु�या�या तीन अव�थांचं ते �तीक आहे. ज�म, जीवन आ�ण
मृ�यू. �या��वाय �त�ही �ोकांचं ते �तीक आहे. �वग�, धरती आ�ण पाताळ. �यामुळेच तीन
हा �ुभ अंक आहे.’’
मग ती मंदाराकडे सुहा�य मु�ेनं पा�न हसत �हणा��, ‘‘तु�या ��ेनं व भ��नं मी

�स� झा�े आहे. या झाडा�ा �ब�ववृ� �हणूनच सव� जण ओळखती� व या�या पानांना
�ब�वप� असं नाव पडे�. भगवान �ंकरांची पूजा करताना सव� जण �यांना �ब�वप�
वाहती�. भगवान �ंकर आ�ण मी तर एकच आहोत. �यामुळे जर कुणी �यांची �ब�वप�ांनी



पूजा के��, तर ती पूजा मा�यापय�तसु�ा पोहोचे�. तु�या पव�तावर नेहमीच �ब�ववृ�
असती�.’’

हे ऐकून मंदाराचा आनंद गगनात मावेना. �यानं पाव�तीदेवीसमोर सा�ांग दंडवत
घात�ा. �यामुळे आजही भगवान �ंकराची पूजा करताना �ब�वप�ांचा वापर के�ा जातो.

ट�प : �यो�त���ग हे भगवान �ंकराचं �तीक असून, ते �वयं�का�ी असतं असं �हणतात.





गजानना�या कथा
बु��ची देवता

एक �दवस कै�ास पव�तावरी� आप�या �नवास�थानाम�ये बसून पाव�ती भगवान
�ंकरां�या भ�ांचं �नरी�ण करत होती. ‘‘ही सव� माणसं तुमचे भ� आहेत, देवा. ते फ�
तुमचंच ऐकतात. माझं नाही.’’

‘‘नाही पाव�ती, तू �हणतेस ते खरं नाही.’’
�यावर पाव�ती काहीच बो��� नाही; पण आप�ंच �हणणं बरोबर आहे, याची �त�ा

खा�ी होती.
काही �दवसांनी �तने भगवान �ंकरांचं वाहन अस�े�या �ु� नंद��ा बो�ावून घेत�ं.

ती �हणा��, ‘‘हे नंद�, मी आता �नानासाठ� जात आहे. तू दरवा�यापा�ी पहारा दे आ�ण
माझं �नान होईपय�त कुणा�ाही आत येऊ देऊ नकोस.’’

भगवान �ंकर घरी आ�े, ते�हा नंद� बाहेरच पहारा देत उभा होता. �ंकर �हणा�े,

‘‘पाव�ती कुठे आहे?’’

‘‘देवी �नान करत आहेत.’’

�यावर मान डो�ावून �ंकरांनी आत ��र�यासाठ� एक पाऊ� उच��ं. नंद� �यांना
अडवत �हणा�ा, ‘‘देवा, आतम�ये देवी �नान करत आहेत. �यांचं �नान पूण� होऊन �या
तयार झा�या��वाय मी कोणा�ाही आत सोडायचं नाही, अ�ी �यांची आ�ा आहे.’’

‘‘नंद�, तू �हणतोस ते खरं असे�ही, पण मी या घराचा �वामी आहे. पाव�ती माझी प�नी
आहे. ते�हा म�ा पा�हजे ते�हा मी या घरात जाऊ �कतो �क�वा �तथून बाहेर येऊ �कतो.
म�ा कुणीही �यापासून म�जाव क� �कत नाही.’’
नंद��ा ते पट�ं. तो �गेच वाट सोडून बाजू�ा झा�ा आ�ण �यानं भगवान �ंकरांना

आत ��र�यास वाट क�न �द��.
�ंकरांना आत आ�े�ं पाहताच पाव�ती�ा कळून चुक�ं, क� नंद� ��वभ�

अस�यामुळे तो �यां�या�ी एक�न� होता. �हणूनच �यानं भगवान �ंकरांची आ�ा पाळ��;
�तची नाही. �त�ा �यामुळे अतीव �ःख झा�ं. कुणीतरी असंच आप�या�ीसु�ा एक�न�



असावं, �यानं आप�� आ�ा पाळावी, पुढचा मागचा कस�ाही �वचार न करता �यानं ती
पाळावी व कधीच डाव�ू नये, असं �त�ा वाटू �ाग�ं.

परत एकदा पाव�ती �नाना�ा जा�यासाठ� �नघा�� होती. या खेपे�ा दरवा�याची
राखण कर�यासाठ� �स�या कुणा�ातरी सांग�याऐवजी �तनं फ� आप�या�ी एक�न�
राही�, अ�ी एक ��� �नमा�ण कर�याचं ठरव�ं. मग �तनं मातीपासून एका �हान
बा�काची मूत� घडवून �यात �ाण फंुक�े. �तनं �या मु�ाचं नाव गणे� असं ठेव�ं.

गणे� सजीव होताच तो पाव�ती�ा वंदन क�न �हणा�ा, ‘‘माते, मी तु�या सेवेसाठ�च
ज�म घेत�ा आहे. मी आज तु�ा क�ा �कारे मदत क�, ते फ� सांग.’’

पाव�ती हळुवारपणे �हणा��, ‘‘बाळा, मी घरात �नान करणार आहे. तू इथे दाराजवळ
उभा रा�न पहारा दे. मी सांगेपय�त कुणा�ाही आत येऊ देऊ नको.’’
काही वेळानंतर भगवान �ंकर घरी परत आ�े. आप�या घरा�या दाराजवळ एक �हान

मु�गा पहारा देत उभा अस�याचं पा�न ते च�कत झा�े.

‘‘बाळा, तू कोण आहेस? तुझे आई-वडी� कुठे आहेत? तू इथे असा का बरं उभा
आहेस?’’ भगवान �ंकर �या�ा �हणा�े.

तो मु�गा �धटाईने �हणा�ा, ‘‘माझं नाव गणे�. मी पाव�तीचा मु�गा आहे.’’
परंतु �ंकराचा �या�यावर मुळ�च �व�ास बस�ा नाही. ते �हणा�े, ‘‘बाजू�ा हो आ�ण

म�ा आत जाऊ दे.’’

‘‘नाही, मी असं अ�जबात करणार नाही. म�ा मा�या आई�या आ�ेचं पा�न करायचं
आहे. �तचं �नान पूण� होईपय�त तु�ही इथेच थांबा.’’

‘‘अरे बाळा, मी कोण आहे ते तु�ा माहीत नाही का? मी तर भगवान �ंकर आहे. हे
घरसु�ा माझं आहे. तू मा�याच घरात ��र�यापासून म�ा अडवू �कत नाहीस.’’

परंतु गणे� मा� �यां�या धमकावणी�ा अ�जबात घाबर�ा नाही. तो �यां�या वाटेतून
बाजू�ा झा�ाच नाही. तो पु�हा �हणा�ा, ‘‘�मा करा, पण मा�या आईनं म�ा तु�हा�ा
आत सोडाय�ा सांगेपय�त मी तसं क� �कत नाही.’’
गणे�ा�या त�डचे ��द ऐकून भगवान �ंकरांना �ोध अनावर झा�ा. �यांनी पु�हा पु�हा

गणे�ाचं मन वळव�याचा �य�न के�ा; पण तो �याचं काही ऐकाय�ाच तयार न�हता.
�यांनी आप�या ���ूळाचा एकच वार क�न �या मु�ाचं म�तक धडावेगळं के�ं. तो वार
�यांनी इतका ताकद�नं के�ा होता, क� �या मु�ाचं म�तक उडून थेट �हमा�य पव�तावर
जाऊन पड�ं.



बाहेर चा��े�ा मोठा गदारोळ ऐकून पाव�ती घाईनं घराबाहेर आ��; पण ते�हा फारच
उ�ीर झा�ा होता. �हमा�छा�दत पांढ�या �ु� ज�मनीवर �त�या पु�ाचं म�तक�वर�हत धड
पड�ं होतं. पाव�तीनं ते पा�न आ�ो� के�ा. ‘‘मा�या बाळाची ही अ�ी अव�था कुणी
के��? हा माझा पु� आहे. �या�या�ी हे असं �ूरतेनं वाग�याचं कुणाचं धा��� झा�ं? ’’

ए�हाना �ंकरा�ाही आप�� चूक कळून चुक�� होती. �या�ा आप�या कृ�याचा
प�ा�ाप होऊ �ाग�ा. �यानं पाव�तीचं सां�वन कर�याचा खूप �य�न के�ा. ‘‘मी ही फार
मोठ� चूक के�� आहे. �या�ा तू �नमा�ण के�ं होतंस याची म�ा क�पना न�हती. म�ा
वाट�ं, तू �याची माता अस�याचं तो खोटंच सांगत आहे. म�ा �मा कर. �याचे �ाण परत
आण�यासाठ� मी काय वाटे� ते करीन.’’

पाव�ती�या डो�यांतून अजूनही अ�ू वाहतच होते. �तनं काहीही न बो�ता आप�या
पु�ा�या �न�े� देहाकडे पाहत मान डो�ाव��.
मग ��वानं नंद��ा बो�ावून उ�र �द�े�ा �या मु�ाचं म�तक �ोधून आण�यासाठ�

पाठव�ं.

नंद�नं �याचं म�तक �मळव�यासाठ� �य�नांची �थ� के��; पण �याचा काहीच उपयोग
झा�ा नाही. तो हता� होऊन �ंकराकडे परत येऊन �हणा�ा, ‘‘देवा, ते म�तक कुठेच
सापडत नाहीये. मी आता काय क�, ते तु�हीच सांगा.’’

‘‘तू परत एकदा जाऊन �ोध,’’ भगवान �ंकर �हणा�े, ‘‘आ�ण तरीही तु�ा जर ते
नाहीच सापड�ं, तर मग उ�रेकडे त�ड क�न झोप�े�ं जे कुणी तु�ा �दसे�, �याचं
म�तक कापून मा�याकडे घेऊन ये.’’
नंद� परत एकदा आप�या ध�या�या आ�ेचं पा�न कर�यासाठ� बाहेर धाव�ा. खूप

�ोध घेत�यावर अखेर �या�ा म�तक उ�र �द�े�ा क�न झोप�े�ा ह�ी �दस�ा.
�याबरोबर एका �णाचाही �वचार न करता �यानं �या ह�ीचा ��र�छेद क�न �याचं म�तक
ता�यात घेत�ं आ�ण �वरेनं भगवान �ंकरांकडे गे�ा.
भगवान �ंकर ते पा�न �स� झा�े. �यांनी ते म�तक गणे�ा�या धडा�ा जोडून

�याम�ये �ाण फंुक�े. �जवंत झा�े�या गणे�ाचा �यांनी आप�ा पु� �हणून �वीकार के�ा.
अ�ा रीतीनं गणे� आ�ण का�त�केय हे दोघे एकमेकांचे भाऊ झा�े.

ट�प : दर वष� �ह�� पंचांगानुसार गणे�ा�या ज�मा�या सोहळा भा�पद म�ह�याती�
चतुथ��ा साजरा कर�यात येतो.



आता गणे� आप�या माता-�प�यांची भ�� क� �ाग�ा. एक �दवस �ंकर पाव�तीनं
आप�या दो�ही मु�ांना जवळ बो�ावून घेत�ं. पाव�ती दोघांना �हणा��, ‘‘तु�हा दोघा
भावंडांम�ये सहज गंमत �हणून मी एक �पधा� �ावते. तु�हा दोघांपैक� जो कुणी पृ�वी
�द��णा क�न आधी परत येई�, �या�ा आ�ही बु��चं फळ देऊ.’’

का�त�केय त�काळ आप�या वाहनावर- मोरावर आ�ढ होऊन �गेच पृ�वी
�द��णेसाठ� �नघा�ा. गणे�ा�ा मा� कस��च घाई न�हती. �यानं फ� आप�या आई-
व�ड�ां�या भोवती �द��णा घात�� व �यानंतर �यांना वंदन क�न तो नतम�तक होऊन
उभा रा�ह�ा.
पाव�ती �या�याकडे पा�न �ेमानं �हणा��, ‘‘बाळा, तू हे काय करतो आहेस? ए�हाना

तु�या भावानं अध� पृ�वी�द��णा के��सु�ा असे�. तू तर या �पध�त न�क�च हरणार.’’
�यावर गणे�ाने आई-व�ड�ांकडे इत�या �ेमानं पा�न ��मतहा�य के�ं, क� पाव�तीचं

मातृ�दय उचंबळून आ�ं. ‘‘काही हरकत नाही, माते. अगं, तु�ही दोघंच तर माझं जग
आहात आ�ण मी तुम�याभोवती �द��णा घात��सु�ा, माझा �वास पूण� झा�ा.’’
�ंकर पाव�ती यांनी �स� होऊन बु��चं फळ �या�या हाती सोपव�ं.

‘‘गणे�ा, तू इतका बु��मान मु�गा आहेस,’’ भगवान �ंकर �हणा�े, ‘‘माझे
आ�ीवा�द तु�या सतत पाठ��ी आहेत. आजपासून सगळं जग तु�ा बु��देवता �हणूनच
ओळखे�.’’

महा����ा�� उंद�र
��च हा इं�ा�या दरबाराती� एक मा�यवर वादक होता. एक �दवस �या�ा दरबाराती�

वादना�या काय��मा�ा पोहोच�यास उ�ीर झा�यामुळे तो �गबगीनं �तकडे �नघा�ा होता.
�द�वानं या गडबडीत एका वयोवृ� ऋष��या पायावर �याचा चुकून पाय पड�ा. वामदेव
नावाचे ते ऋषी वेदनेनं कळवळ�े. �ो�धत होऊन �यांनी �या�ा �ाप �द�ा. ‘‘तू कायम
असाच सगळ�कडे घाईघाईनं पळत सुटणारा उंद�र हो�ी�!’’ ते �हणा�े.

�बचा�या ��चाचं �पांतर �तथ�या �तथे ड�गरात आढळून येणा�या एका भ�या मो�ा
उंदरात झा�ं.

एकदा उंदरात �पांतर झा�यावर आप�या उचापत�नी �यानं �ोकांना अ�र�ः सळो
क� पळो क�न सोड�ं. �ेतक�यां�या घरांम�ये गपुचुप घुसून, �यांनी काळजीपूव�क
साठव�े�ं धा�य खाऊन टाकणं, कुणा�याही नकळत आ�मात ���न आ�मवासीयांना



उप�व देणं, �तथ�या अ�धा�याची नासाडी करणं, असे अनेक उ�ोग तो क� �ाग�ा.
�ेवट� जेरीस आ�े�या �ोकांनी गणे�ाचा धावा सु� के�ा. ‘‘देवा, आता तूच या
�ासापासून आमची सुटका कर!’’ अ�ी ते हात जोडून गणे�ाची �वनवणी क� �ाग�े.





‘‘तू एवढासा आहेस, खूप चपळ आहेस आ�ण पा�हजे �या सांद�कोप�यात जाऊन
�पून �कतोस, याची म�ा पूण� क�पना आहे.’’ गणे� �या उंदरा�ा �हणा�ा. ‘‘पण
�हणूनच आज मी तु�याभोवती पा� टाकून तु�ा इथे बांधून ठेवणार आहे.’’ �या�या
बो��यात �नधा�र �प� �दसत होता. �यानं हाताती� दोराचा काळजीपूव�क फास बनवून
�या उंदरा�या ग�यात अचूक टाकून �या�ा जेरबंद के�ं. �यानं तो फास अ�गद थोडासा
आवळ�ा. उंदरा�या �पाती� ��चा�ा आता मानसु�ा ह�वणं अ��य होऊन बस�ं.

��च गणे�ापुढे गयावया करत �हणा�ा, ‘‘देवा, म�ा आता माझी चूक कळून आ��
आहे. मी आता परत कधीही कुणा�ाही �ास देणार नाही. म�ा तुमचं वाहन बनवा. जे�हा
�ोक तुमची आराधना करती�, ते�हा �यांना मा�याब��ही आदर वाटे�.’’

‘‘अरे, पण माझा एवढा भार तू कसा काय उच��ी�?’’ �ंबोदर गणे�ानं
�म�क��पणे �वचार�ं.

‘‘�याची �च�ता कर�याचं काही कारण नाही. तुम�या आकारा�माणे मी माझा आकार
बद�ेन.’’ ��च �हणा�ा.
गणे�ानं ते मा�य के�ं.

अ�ा त�हेनं उंदरा�या �पाती� ��च गणे�ाचं वाहन बन�ा. गणे�भ�ां�या
सोयीसाठ� वाटेत�े सव� अडथळे व गद� टाळून तो गणे�ा�ा इकडे �तकडे घेऊन जाऊ
�ाग�ा.

�वा�
फार फार वषा�पूव� अन�ासुर नावाचा एक असुर राहत होता. �या�या अंगातून

अ�नी�या �वा�ा �नघत असत. तो कुठेही जाय�ा �नघा�ा क� �या�या �रीरातून एक
आगीचा �ोळ बाहेर पडायचा. �वतः�या अंग�या या ���चा अन�ासुर खूप जा�त
गैरफायदा �यायचा. तो �ोकांचा छळ करायचा, सव�� उ�पात माजवायचा. बघताबघता
�याचं वागणं सवा�ना अस� होऊ �ाग�ं. अखेर सं��त झा�े�या �ोकांनी गणे�ाकडे धाव
घात��.

‘‘तु�ही काही काळजी क� नका. मी �याचा बंदोब�त करतो.’’ गणे� �हणा�ा. तो
अन�ासुराचा �ोध घेत �नघा�ा.
गणे�ा�ा पाहताच अन�ासुरानं �या�ा �गळंकृत कर�याचा �य�न के�ा. �याबरोबर

गणे�ानं �वतःचा आकार वाढव�यास सु�वात के��. अखेर तो इतका मोठा बन�ा, क�



�यानंच अन�ासुराचा घास घेत�ा. अन�ासुर गणे�ा�या घ�ातून खा�� उत�न �या�या
पोटात जाऊन पोहोच�ा. ते पा�न सव� जण हषा��तरेकानं नाचू �ाग�े.

परंतु अ�ा �कारे अन�ासुरा�ा �गळंकृत के�यानंतर जरा वेळात गणे�ाचं पोट
�ख�यास सु�वात झा��. अन�ासुरानं गणे�ा�या पोटात आगीचे �ोळ सोडून �या�ा �ास
�ाय�ा सु�वात के�� होती.
आप�या पु�ा�ा होणारा �ास पा�न भगवान �ंकरांनी आप�या ग�याती� सपा��ा

गणे�ा�या उदरावर सोड�ं. सपा��या थंडपणामुळे गणे�ा�या पोटात उसळ�े�ा दाह कमी
होई�, असं �यांना वाटत होतं; पण ��य�ात तसं काहीच घड�ं नाही. गणे� वेदनेनं
कळवळू �ाग�ा.
मग भगवान �व�णू आ�े. �यांनी गणे�ा�या उदरावर कमळ ठेव�ं, पण �या�या

�ीत�तेनेसु�ा �या�ा काहीच आराम पड�ा नाही.
�यानंतर गंगा धाव घेऊन आ��. �तचं पाणी गणे�ा�या उदरावर झुळुझुळू वा� �ाग�ं.

��देवानं अमर�वाचं अमृत �या�ा पाज�ं. वायुदेवानं गणे�ा�या उदराव�न �ीत�
वा�याची झुळूक वा� �द��. अखेर नगा�धराज �हमा�यानं आप�ा थंडगार �हमा�छा�दत
हात गणे�ा�या उदराव�न अ�गद �फरव�ा.
पण क�ानंच गणे�ा�ा बरं वाटेना. तो अजूनही तळमळत होता. सगळे ग�धळून गे�े.

�रव�न ऋ�षमुनी गणे�ाकडे धाव घेऊ �ाग�े. �या�या �कृती�ा उतार पडावा �हणून
सगळे झटत होते. सव� �व�ानांनी एक� जमून चचा� के��. या प�र��थतीतून काय माग�
काढता येई�, गणे�ा�या �ख�यावर काय उपाययोजना करता येई� यासाठ� बराच
ऊहापोह सु� झा�ा. अखेर सवा�ना एक तोडगा सापड�ा.
मग ऋ�षमुनी �हमा�यात गे�े. ते �तथून २१ �वा�द�े घेऊन परत आ�े. गणे�ानं �या

�हण के�यावर �या�या �ख�या�ा उतार पडे� असं �यांनी �या�ा सां�गत�ं. हा पोट�ूळ
थांबावा �हणून अ�र�ः काहीही कर�याची गणे�ाची तयारी होती. �यानं �या �वा� �गेच
खाऊन टाक�या. �या �वा�मुळे गणे�ा�या पोटाती� अन�ासुराचा मृ�यू झा�ा. अखेर
वेदनांपासून �याची सुटका झा��.
�या �दवसापासून �वा� गणे�ा�ा ��य झा�या. �यामुळे �ोकसु�ा गणे�ा�ा पूजे�या

वेळ� �वा� अप�ण क� �ाग�े.





असुरांचा वध
तीन नगरांची गो�

तारक नावा�या असुरानं संपूण� जगात थैमान घात�यामुळे जग ��त झा�ं होतं. तो
मरण पाव�ा. पण �या�यामागे �याचे तीन पु� होते. तारका�, वीय�वान आ�ण �व�ु�मा��.
आप�या व�ड�ां�या मृ�यूमुळे संत�त झा�े�या �या �तघांनी पुढची �क�येक वष� अमर�व
�ा�तीसाठ� ��देवाची तप�या� के��.
अखेर ��देव �यां�यासमोर �कट झा�े; परंतु �यांनी �या असुरांची अमर�वाची मागणी

मा� फेटाळून �ाव��.
मग �या �तघांनी ��देवांकडे एक वेगळाच वर मा�गत�ा. ते हात जोडून �हणा�े, ‘‘हे

�भू, तु�ही जर आ�हा�ा अम�य� बनवणार नसा�, तर �नदान आ�हा�ा �चंड ��� बहा�
करा. या ���चा वापर क�न आ�हा�ा तीन ब��ा�� व अभे� नगरं �नमा�ण करता
आ�� पा�हजेत. ही नगरं एकमेकांपासून �भ� �दे�ांत वस�े�� असती�. एक हजार
वषा�तून फ� एक �दवस ही �हरं एकमेकांना जोड�यात येती�. या �दव�ी केवळ एकाच
बाणाचा अ�� �हणून वापर क�न या तीनही नगरां�याभोवती अस�े�या तटबंद�चा जर
कुणी वेध घेऊ �क�ा, तरच आमचा मृ�यू होई�, अ�यथा नाही. देवा, एवढा वर तरी तु�ही
आ�हा�ा �ाच.’’

��देव ��मतहा�य क�न �हणा�े, ‘‘तथा�तु!’’
�यानंतर वा�तु���पकार मयासुरा�या मदतीनं तारका�या तीन पु�ांनी तीन भुईकोट

�क��े बनव�े. ��येक तटबंद��या आत एकएक नगर वसव�ं. ��येक �क��ा एका एका
धातूपासून बनव�यात आ�ा होता. सोनं, चांद�, �ोह.

तारका�ानं सो�याचा �क��ा घेत�ा. तो �वगा�त बांध�यात आ�ा होता. वीय�वानानं
चांद�चा �क��ा ता�यात घेत�ा. हा आका�ात होता. �व�ु�मा��नं �ोखंडाचा �क��ा
ता�यात घेत�ा. हा पृ�वीवर होता. या �क��यांम�ये वस�े�या तीन नगर�ना �ोक ��पुरा
�हणून ओळखू �ाग�े. �या असुर बंधूं�या �यीस �ोक ��पुरासुर �हणू �ाग�े.



ती तीनही नगरं बांधून तयार झा�यावर ते �तघं भाऊ �दवस��दवस अ�धका�धक
ब��ा�� होऊ �ाग�े. �यांचा उ�ामपणासु�ा वाढत चा��ा होता. अखेर �यां�याकडून
होणारा छळ �ोकांना अस� होऊ �ाग�ा. हता� होऊन �ोक परमे�रा�ा �रण आ�े.

�ोकांची दयनीय अव�था पा�न भगवान �ंकरांनी �यावर काहीतरी उपाययोजना
कर�याचं मनावर घेत�ं. �या तीनही नगरांना एक� कधी जोडायचं, ती घटना अ�यंत
मह�वाची होती. ��वाय एका अ�यंत ����ा�� बाणाचीही आव�यकता होतीच. मग �यानं
�वगा�ती� �व�क�या��ा पाचारण के�ं. �या�ा ही सम�या समजावून सांगनू �ंकर �हणा�े,

‘‘तु�ही मा�यासाठ� एक �व��� रथ आ�ण धनु�य-बाण घडवून देणार का?’’

�व�क�या�नं भगवान �ंकरांची �वनंती मा�य के��. �यानं सौर����या साहा�यानं
अ�यंत मजबूत असा सुवण�रथ घडव�ा. �यानं �पनाक आ�ण �ा��  अ�ी दोन धनु�यंही
�नमा�ण के��. कोण�याही ��याचा अचूक वेध घेणारा बाणही �यानं बनव�ा. मग �यानं
सुवण�रथ, �पनाक आ�ण तो महा����ा�� बाण भगवान �ंकरांना भेट �द�ा, तर �ा��
नावाचं धनु�य भगवान �व�णूंना �द�ं.

भगवान �ंकर ���स�ज झा�े. �यांनी आप�या रथाचं सार�य कर�याची ��देवांना
�वनंत के��. �यांनी मग ��पुराकडे कूच के�ं. �या तीनही नगरांना एक� जोड�याचं काम
�यांना करायचं होतं.
ही तीन नगरं एक� जोड�यात येताच भगवान �ंकरांनी एकाच बाणात �या तीनही

नगरांचा वेध घेऊन ती पूण�पणे उद�्व�त के��. �या नगरांम�ये राहत अस�े�े तीनही रा�स
�यात बे�चराख झा�े.

हाती घेत�े�� काम�गरी उ�म पार पाड�याब�� संपूण� जगानं भगवान �ंकरांची
वाहवा के��. यानंतर भगवान �ंकरांना �पनाक� अ�ी उपाधी �मळा��, तर भगवान
�व�णूंना �ा��देव असं नाव �ा�त झा�ं. ��ांचं �नदा��न झा�याचा आनंद ��
कर�यासाठ� �ोकांनी घरोघरी द�पो�सव साजरा के�ा. ही परंपरा भारतात आजही पाळ��
जाते. �दवाळ�नंतर �ह�� पंचांगानुसार का�त�क म�ह�यात घराघरातून �द�ांची आरास
कर�यात येते.

ट�प : ते�ंगणाती� राम�पा मं�दरात हा �संग �चतारणारं एक ���प पाहाय�ा �मळतं.
�याच�माणे ह�पी येथी� �व�पा� मं�दरातही हे ��य सभामंडपा�या छतावर रंगव�यात
आ�ं आहे.



�यानंतर काही काळानं भगवान �ंकरांनी आप�ा �न�सीम भ� राजा �नमी या�ा ते
�पनाक धनु�य ब�ीस �द�ं. राजा �नमी यानं या धनु�याचा काळजीपूव�क सांभाळ के�ा व
�याचं ‘��वधनु�य’ असं नामकरणही के�ं. �यानंतर �क�येक �प�ा होऊन गे�या. �याच
कुळात जनकाचा ज�म झा�ा. हे ��वधनु�य अ�त�य साम�य��ा�� होतं. पुढे राजा
जनकानं आप�या क�ये�या- �हणजे सीते�या �वयंवराम�ये असा पण ठेव�ा, क� जो कुणी
राजकुमार हे ��वधनु�य उच�ून दाखवे�, �या�या ग�यात सीता माळ घा�े�. पुढे रामानं
तो पण �ज�क�ा आ�ण सीतेनं �या�या ग�यात वरमा�ा घात��.

गजासुर
म�हषासुर नावा�या रा�सा�ा एक मु�गा होता. �याचं नाव गजासुर. �या�या अंगात

अनेक ह��चं बळ अस�यामुळेच �या�ा हे नाव पड�ं होतं. इतकंच न�हे, तर �या�याकडे
एक �व��� अ�� होतं– गजा��. �यामुळे �यानं रणांगणावर सोड�े�या बाणाचं �पांतर
ह��म�ये होत असे. ��वाय �या�या �दयात काहीही इ�छा-आकां�ा असे�, अ�ा
कुणाकडूनही गजासुराचा वध होणं ��य नाही, असं वरदान �या�ा �ाभ�ं होतं.
गजासुरा�या व�ड�ांचा पाव�ती�या हातून वध झा�यापासून गजासुर �ोधानं बेभान

झा�ा होता. �वगा�ती� सव� देवदेवतांवर आप�या �प�या�या मृ�यूचा सूड �यायचा, असा
पण �यानं के�ा होता. �यामुळे भयभीत झा�े�या देवदेवतांनी भगवान �ंकरांची क�णा
भाक��. भगवान �ंकरां�या �दयात कस��च इ�छा, आकां�ा ����क न�हती.
देवदेवतांची समजूत घा�त ते �हणा�े, ‘‘तु�ही काळजी क� नका. मी �याचा संहार
करीन.’’

�वगा��या सेनेचे सेनापती �ंकर आ�ण का�त�केय या दोघांनी यु�ाची तयारी सु� के��.
ही गो� गजासुरा�या कानावर जाताच, �यानं आप�या स��ागारांची बैठक बो�ाव��

आ�ण �ंकराचा पराभव क�न �वतःचा बचाव कर�याची योजना आख�यास सु�वात
के��. अखेर �या�या एक गो� ��ात आ��-

‘आपण जर हे यु� सु� हो�यापूव�च गणे�ाचा धावा क�न �या�याकडे मदतीची
याचना के��, तर �या�ा आप�या�ा मदत करणं भागच पडे�,’ असा �यानं �वचार के�ा.
मग गजासुरानं एका��च�ानं गणे�ाची आराधना सु� के��.
थो�ाच �दवसांत गणे� �या�यासमोर �कट होऊन �या�ा �हणा�ा, ‘‘हे बघ, मा�या

व�ड�ांनी तुझा पाडाव कर�याचा �नधा�र के�ा असून, तु�ा आता �यां�यापासून कुणीही



वाचवू �कत नाही; पण मी तु�ा एका बाबतीत मदत क� �कतो. एकदा �यां�या बाणांचा
तु�या �रीरा�ा �प�� झा�ा, क� तु�या मनाती� अ�ानाचा सव� अंधकार �र होऊन
�ाना�या �का�ानं तुझं मन उजळून �नघे�. तुझं अधःपतन तर मी थांबवू �कत नाही
गजासुरा; पण तुझा जे�हा मृ�यू ओढवे�, ते�हा तु�ा पर��ाचं �ान �ा�त झा�े�ं असे�,

असं वरदान मी तु�ा देऊ �कतो.’’
�यानंतर �ंकर व गजासुर यांम�ये घनघोर यु� सु� झा�ं. गजासुरा�ा �या�याकडे

अस�े�या सव��या सव� अ��ांचा वापर करणं भागच पड�ं. �यानं जे�हा भगवान �ंकरांवर
व�णा�� सोड�ं, ते�हा �यां�या म�तकावरी� गंगा खा�� वा� �ाग�� व �त�या पा�यानं
�यांचे पाय धुवून �नघा�े. मग गजासुरानं अ�नी अ��ाचा वापर के�ा. परंतु गंगे�या
पा�यामुळे अ�नी�या �वाळा �वझून गे�या. गजासुरा�या �ू� अ��ा�ा त�ड दे�यासाठ�
भगवान �ंकराचं ���ू� होतंच. �या �ू� अ��ाची राखरांगोळ� झा��; परंतु ���ू� मा�
तसंच अबा�धत रा�ह�ं. मग वायूनं ती र�ा सव�� उधळून टाक��.
सवा�त अखेरचा उपाय �हणून गजासुरानं गजा��ाचा वापर के�ा. रणांगणावर हजारो

ह�ी अवतीण� झा�े; परंतु समोर भगवान �ंकरा�ा आ�ण गणे�ा�ा पा�न ते सव� जण
नतम�तक होऊन झुकून स�डेनं नम�कार करत गडुघे टेकून �यां�यापुढे बस�े.

आता हे यु� संपव�याची वेळ आ�� आहे, हे भगवान �ंकरांना कळून चुक�ं. �यांनी
व�ण अ��ाचा वापर के�ा. �या अ��ानं गजासुरा�या �रीराचा वेध घेत�ा. गजासुरानं
डोळे �मटून घेत�े. ते जे�हा �यानं परत उघड�े, ते�हा भगवान �ंकरांचं �यां�या मूळ
�व�पात �या�ा द��न घड�ं. ते �याचे ��ू न�हते. ते �याचे परमे�र होते. तो �यांचा दास
होता. �यांची ती �नळ�सावळ� तनू, मा�यावर �व�सणारा चं�, �यांनी आप�या जटेम�ये
धारण के�े�� गंगा, �यां�या ग�याती� ��ा�ाची माळ, �यां�या कपाळावरचा तो �तसरा
ने�, एका हाताती� ���ू� आ�ण �स�या हाताती� डम�...असं ते मनोहारी �प
�या�यासमोर अवतर�ं होतं. �ंकरा�या �ेजारी पाव�ती उभी होती. ती गजासुराकडे पा�न
��मतहा�य करत होती. आपण केवढ� महाभयंकर चूक के��, हे �या �णी गजासुरा�ा
उमग�ं; पण �नदान अखेर�या �णी आप�या�ा �ंकर-पाव�ती �यां�या मूळ �पात
पाहाय�ा �मळा�े, हे आप�ं केवढं भा�य, असंही �या�या मनात आ�ं. आता आप�या
काही �ेवट�या घटकाच उर�या आहेत, हे �या� कळून चुक�ं. मग �यानं ‘ओम नमः
��वाय’ या पंचा�री मं�ाचं पठण कर�यास सु�वात के��.



भगवान �ंकर �या�याजवळ येऊन �हणा�े, ‘‘हे बघ गजासुरा, तुझा वध कर�या��वाय
मा�याकडे �सरा काहीच पया�य नाही; पण �यापूव� तुझी एखाद� इ�छा रा�ह�� आहे का?’’

गजासुर �हणा�ा, ‘‘आता म�ा स�य समज�ं आहे. �यामुळे तुम�या ह�ते म�ा मृ�यू
यावा अ�ी माझी इ�छा आहे; पण मृ�यूपूव� म�ा ह�ीचा देह �मळा�ा, तर बरं होई�.

मा�या मृ�यूनंतर मा�या �रीराचं ह�ीचं कातडं तु�ही तुम�या देहावर धारण करावं, अ�ी
माझी �ाथ�ना आहे. �हणजे मी कायम�व�पी तुम�याजवळ राहीन.’’

�यावर भगवान �ंकरांनी हसून �याची ही �वनंती मा�य के��.
�यामुळेच भगवान �ंकर अनेकदा ह�ीचं कातडं धारण क�न बस�े�े �दसतात.

भगवान �ंकर आ�ण गजासुर या दोघांम�ये हे घनघोर यु� होऊन �ंकरां�या म�तक�
अस�े�� गंगा खा�� उत�न �यां�या चरणावर रा� �ाग�याचा हा �संग का�ी येथे घड�ा.
�यामुळे का�ी हे �थान ��स��स पाव�ं. यानंतरच भगवान �ंकरांना गंगाधर आ�ण
�व�नाथ ही नावं पड��.

�ा�ांना ��कव�ा धडा
�हर�या� आ�ण �हर�यक��पू हे दोघे महा����ा�� असुर होते. हे स�खे भाऊ होते.

�यांचेच दोन चु�त भाऊ �हणजे �ं�भी आ�ण सौहाद�. �यां�या अंगात अस�े�या �व���
���मुळे ते �यां�या इ�छेने पा�हजे �या �ा�याचा आकार धारण क� �कत.

�हर�या� आ�ण �हर�यक��पू या दोघा असुरांनी जगात नुसता हैदोस माजव�ा होता.
�ोकांचा अन��वत छळ आरंभ�ा होता. �या वेळ� भगवान �व�णूंनी पृ�वीवर अवतार घेऊन
�या दोघांचा �नःपात के�ा होता. �यामुळे संत�त झा�े�या �ं�भी व सौहाद� या असुरांनी
याचा सूड घे�याचा पण के�ा होता. �याचाच एक भाग �हणून �यांनी भगवान �व�णूंची
उपासना करणा�या पृ�वीवरी� सव� भ�ांना आप�ं ��य बनव�ं. �यांनी �यासाठ�
काळजीपूव�क एक योजना बनव��. �यानुसार भगवान �व�णूं�या कोण�याही भ�ानं
य�याग, पूजा-अचा� वगैरे सु� के�� क� हे दोघं �तथे जाऊन �व�वंस करत. पौरो�ह�य
करणा�यांचा वध करत.

��वरा� जवळ आ�� होती. �या काळात का�ी�या �व�नाथ मं�दराम�ये ��व���गावर
अ�भषेक कर�यासाठ� हजारो भ� गोळा होणार, याची या असुरांना क�पना होती.
�यामुळे एकाच वेळ� असं�य भ�ांचं ��रकाण क�न सव� देवदेवतांवर सूड उगव�याची
चांग�� नामी संधी या असुरांना चा�ून आ�� होती.



��वरा�ीचा उ�सव चा�ू झा�याचं समजताच हे दोघं असुर आप�� भ�� मोठ� सेना
घेऊन का�ी�या �व�नाथ मं�दरात आ�े. आप�या अंग�या साम�या�चा वापर क�न �यांनी
दोन �ा�ांचं �प घेऊन जम�े�या भ�ांवर ह��ा चढव�ा. �ोकांची भीतीनं गाळण
उड��. ते आ�ो� करत सैरावैरा धावू �ाग�े. भगवान �ंकरां�या डो�यांसमोर हा सगळा
�ह�साचार चा�ू होता. मग �यां�यापुढे �सरा काही पया�यच उर�ा नाही. �यांनी ��व���गातून
�कट होऊन �तथ�या �तथे �या दो�ही असुरांचा वध के�ा. �याच�माणे �यां�या सेनाही
ने�तनाबूत के�या.





‘मी तु�हा सव� भ�ांचं नेहमीच कोण�याही संकटांपासून र�ण करेन!’ अ�ी आप�या
भ�ांना खा�ी दे�या�या उ�े�ानं �या �संगानंतर भगवान �ंकरांनी �ा�ा�जनाचा वापर
कर�यास सु�वात के��. �याकडे पा�न आप�या भ�ांना �ं�भी आ�ण सौहाद� या
असुरां�या पराभवाचा कधीच �वसर पडणार नाही, हे �यांना माहीत होतं. �यामुळेच भगवान
�ंकर अनेक वेळा �ा�ा�जनावर आसन�थ झा�े�े �दसतात.

काहीकाही �ठकाणी अस�े�या ��व���गांमधून �वतः भगवान �ंकर �कट हो�या�या
घटना घड�या आहेत. अ�ा �व��� ���गां�या भोवती एक तेजाचं व�य आढळतं. आप�या
भ�ांचं र�ण कर�यासाठ�च भगवान �ंकर �या �ठकाणी �कट झा�े होते, असं �हणतात.

या अ�ा ��व���गांना पुढे �यो�त���ग असं सव� जण संबोधू �ाग�े. ही �यो�त���गं अ�यंत
प�व� �थानं आहेत, असं �ोक मानतात. भारतात अ�ी एकंदर १२ �यो�त���गं आहेत.

�यानं या सव��या सव� �यो�त���गाना भेट �द�� तो खरा भा�यवान, असा समज आहे.





अध�नारीनटे�र
भृंगी ऋषी हे भगवान �ंकरांचे �न�सीम भ� होते. �यांची भ�� इतक� पराकोट�ची

होती, क� एक नी�कंठ वगळता बाक� कोण�याही देवदेवतेची भ�� करणं �यांना मा�य
न�हतं. भगवान �ंकरांना मा� असं वाटे, क� पाव�ती ही आप�� अधा�गी अस�यामुळे भृंगी
ऋष�नी �तचीसु�ा भ�� के�� पा�हजे. परंतु भृंगी ऋष�ची �या गो�ी�ा तयारी न�हती.
भगवान �ंकरही हार मानाय�ा तयार न�हते. ते एकदा �हणा�े, ‘‘मा�या भ�ा भृंगी,

तू तीन वेळा मा�याभोवती �द��णा घा�. �यामुळे तुझा भा�योदय होई�.’’

भृंगी ऋष�नी त�काळ एका मधमा�ीचं �प घेऊन भगवान �ंकराभोवती प�ह��
�द��णा घात��. मधमा�ी�या �पात आप�ा भ� भृंगी हाच �द��णा घा�त अस�याचं
भगवान �ंकरांना �गेच कळ�ं. �यांनी त�काळ आप�� प�नी पाव�ती �ह�ा खुणेनं जवळ
बो�वून आप�या मांडीवर बस�यास सां�गत�ं. �या�माणे पाव�ती �यां�या मांडीवर बस��.
आतातरी या भ�ा�ा आप�या मांडीवर बस�े�या प�नीसह आप�याभोवती �द��णा
घा�णं भागच पडे�, असं �यांना वाट�ं. परंतु भृंगी ऋष�नी ते जाण�ं. मग �ंकर आ�ण
पाव�ती यां�या मध�या �हान�ा फट�त ���न �यांनी खुबीनं केवळ भगवान �ंकरांनाच
�द��णा घात��.
हे पा�न भगवान �ंकरांना मोठ� गंमत वाट��. �यांनी अजून एक �य�न के�ा. �वतःचं

उभं अध� �रीर पाव�ती�या उ�या अ�या� �रीरा�ी �यांनी जोडून टाक�ं. �यामुळे �यांचा अधा�
देह पु�षाचा आ�ण अधा� देह ��ीचा झा�ा. भृंगी�या हे �गेच ��ात आ�ं; पण �यांनीही
��ृ�ती �ढव��. फ� भगवान �ंकरां�या अ�या� �रीरा�ा �द��णा घा�ून ते मागनू पुढे
आ�े आ�ण �यां�या नाभीत ���न आरपार जाऊन प��कडून बाहेर पड�े.





हे सव� पा�न पाव�ती ��थत झा��. ती �दन करत �हणा��, ‘‘मूख� भृंगी, तु�ा तर
काहीच समजत नाही. भगवान �ंकर आ�ण मी या जगताचे माता व �पता आहोत. परंतु
आ�हा दोघां�या �वतं� अ��त�वापे�ा आमचं एक��त असणं �कतीतरी मह�वाचं आहे.
मु�ांना �यांचे आई-वडी� असे दोघेही हवे असतातच ना? �हान बाळा�ा �या�या �रीराचा
हाडांचा सांगाडा आ�ण नसा व�ड�ांकडून आ�ण र�, मांस इ�याद� गो�ी आईकडून
�मळतात. भगवान �ंकरांचं आ�ण माझं अ�ैत आहे. �यामुळे कुणीही केवळ �ंकरांचीच
भ�� के��, तर ती अपूण� आहे. परंतु तू आज तसं के�ंस. तू ��ी�या भू�मकेचा अपमान
के�ास. �तचं मह�व डाव��ंस. �यामुळे आता तु�या �रीरातून र�, मांस अ��य होई�
आ�ण तू केवळ हाडां�या व नसां�या �व�पातच ����क राह�ी�. तुझं ते �प इतकं
घृणा�पद असे�, भीतीदायक असे�, क� सगळे तु�यापासून �र पळती�. आई-वडी� या
दोघांमधून तू केवळ व�ड�ांचीच �नवड के��स. ही गो� तु�याकडे पाहताच सवा�ना
आठवे�.’’

भृंगी ऋष�ना आप�� चूक समज��. �यांनी पाव�तीची क�णा भाक��. पाव�तीनेही
�यांना �मा के��. भृंगी ऋष�ना �तनं नंद��या बरोबरीनं भगवान �ंकरां�या व �त�या
�नवास�थानाचा �ारपा� �हणून काम �द�ं.

या घटनेनंतरच �ोकांनी भगवान �ंकरांची अध�नारीनटे�रा�या �व�पात उपासना
कर�यास सु�वात के��. भारतात �ंकरां�या या �पाती� ���पं अनेक �ठकाणी �दसतात.

कना�टकाती� बदामी येथी� गहुांमधी� �मांक दोन�या गहुेत अ�ा �कारे
अध�नारीनटे�राचं अ��तम सुंदर ���प पाहाय�ा �मळतं.





�ोककथा

आयु�याची देणगी
मृकंडू ऋषी आ�ण �यांची प�नी म�दमती हे भगवान �ंकरांचे �न�सीम भ� होते. एक

�दवस �यांनी �ंकरांची अ�यंत मनोभावे �ाथ�ना के��. मग भगवान �ंकर �यां�यासमोर
�गट झा�े.

भगवान �ंकर �हणा�े, ‘‘सांगा, तुमची काय इ�छा आहे?’’

‘‘आ�हा�ा संतान हवं आहे देवा!’’ ते पती-प�नी एकमुखानं उ�ार�े.

�यावर �ंकर �णभर �वचार क�न �हणा�े, ‘‘मी तुम�यापुढे दोन पया�य ठेवतो- एक
तर तु�हा�ा अ�यंत बु��मान व स�गुणी पु� होई�; परंतु तो केवळ १६ वष�च जगे�.

नाहीतर तु�हा�ा असा पु� होई�, जो द�घा�युषी असे�; परंतु तो ज�मभर तुम�यावर ओझं
होऊन राही�.’’

पती-प�नी जरा �वचारात पड�. पण �यानंतर �हणा�े, ‘‘देवा, आ�हा�ा तु�ही स�गुणी
मु�गा �ा; मग तो अ�पायुषी अस�ा तरी चा�े�. द�घा�युषी व �गु�णी, ���वृ� मु�गा
आ�हा�ा नको.’’
भगवान �ंकर ‘तथा�तु’ असं �हणून अंतधा�न पाव�े.

थो�ाच �दवसांत मृकंडू आ�ण म�दमती यांना एक सुंदर पु� झा�ा. �याचं नाव �यांनी
माक� डेय ठेव�ं. तो अ�यंत स�गुणी होता. एक �व�ाथ� �हणूनही तो फार बु��मान होता व
अ�त�य कनवाळू �वभावाचा होता. तो मोठा होऊन भगवान �ंकरांचा परमभ� बन�ा.
एक एक �दवस, म�हने व वष� भराभर पुढे चा��� होती. मृकंडू आ�ण म�दमती

वरचेवर फार �ख�, उदास होत असत. आपण भगवान �ंकरांकडे अ�पायुषी पु� मागनू
फार मोठ� चूक के��, असं �यांना सतत वाटून ते �ःखीक�ी होत. ‘आपण परमे�राकडे
संतान�ा�तीची इ�छा �� कराय�ाच नको होती. माक� डेयासारखा स�गुणी, सु�वभावी
मु�गा �मळा�यावर तो गमावणं, हे तर फारच �ःखदायक आहे.’ ते एकमेकांना �हणत.

आप�या मरणाची घ�टका जवळ येत चा��� आहे, याची माक� डेया�ा क�पना होतीच.

परंतु जे काही आयु�य �ाभ�ं आहे, ते अगद� सुखा-समाधानानं उ�म त�हेनं �तीत



करायचं, असं �यानं ठरव�ं होतं. तो �न�यनेमानं �ंकराची आराधना करत असे.
माक� डेया�या १६�ा वाढ�दवसा�या �दव�ी सकाळ� मृकंडू आ�ण म�दमती या दोघांनी

�या�ा घ� �मठ� मार��. माक� डेय �यां�याकडे �ेमाने पाहत �हणा�ा, ‘‘तुम�या�न अ�धक
चांग�े माता-�पता म�ा कधी �मळूच �क�े नसते. मी या घरात ज�म घेत�ा, हे माझं
खरोखरच स�ा�य �हणाय�ा हवं.’’
�ःखानं �ाकूळ झा�े�या आप�या माता-�प�याचा �नरोप घेऊन माक� डेय

��वमं�दराकडे �नघा�ा.
माक� डेया�या मृ�यूचा �ण अगद�च समीप येऊन ठेप�ा. यमराजानं �या�ा घेऊन

ये�यासाठ� आप�े �त पाठव�े. यम�त ��वमं�दरात पोहोच�े, ते�हा माक� डेय
��व���गाभोवती आप�या हातांचा �वळखा घा�ून भगवान �ंकरां�या आराधनेत त���न
होऊन गे�ा होता. आपण या�ा हात जरी �ाव�ा, तरी आप�यावर भगवान �ंकरांचा कोप
होई�, अ�ी भीती �या यम�तांना वाट��. �यामुळे �याचे �ाण न घेताच ते यम�ोक�
परत�े.

मग हे काम आपण �वतः पार पाडायचं, असं यमराजानं ठरव�ं. तो आप�या रे�ावर
बसून माक� डेया�या अंगावर धावून गे�ा. �यानं माक� डेया�या ग�यात दोराचा फास
टाक�याचा �य�न के�ा, पण तो फास ��व���गाभोवती पड�ा. संत�त भगवान �ंकर
त�काळ यमराजा�या समोर अवतर�े. ते यु�ासाठ� स�जच होते. ‘‘मा�याभोवती फास
टाक�याचं धा��� तू के�ंसंच कसं?’’ ते यमराजा�ा �हणा�े.

यमराजानं मान खा�� घात��.
यमराजानं जर माक� डेयाचे �ाण न घेता तसंच परत जा�याची तयारी द��व��, तरच

आपण �या�ा सोडू, असं �यांनी �प�च बजाव�ं.

यमराजानं ते मा�य के�ं. माक� डेयाचे �ाण वाच�े. �या�या माता-�प�याचा आनंद
गगनात मावेना.

माक� डेया�या कथेव�न हेच �स� होतं, क� भगवान �ंकरां�या पंचा�री मं�ाचं पठण
के�यामुळे काहीही होऊ �कतं, अगद� इकडचं जग �तकडेसु�ा होऊ �कतं.
वर वण�न के�े�� घटना त�मळनाडूमधी� �त��कादयूर या नगरात घड��, असं

मानतात.

माक� डेय �या �ठकाणी वा�त� क�न रा�ह�ा, �या �ठकाणा�ा माक� डेय तीथ� असं
�हणतात. यमुना नद�चा उगम अस�े�या यमुनो�ीकडे जा�या�या र��यावर हे �ठकाण



आहे. अठरा पुराणांपैक� एक अस�े�ं �व�यात माक� डेय पुराण �यानं या जागी बसूनच
���ह�ं होतं, असंही �हणतात.

�नरपराध ��कारी
क�णा�पा हा एक अनाथ मु�गा होता. �या�ा रानावनात भटकणा�या ��का�यांनी

�हानाचा मोठा के�ा. तो काही �ाळा ��क�ा नाही; पण ��कार करणं, रानात�� फळं
खाऊन, नद�चं पाणी �पऊन �यावर गजुराण करणं, हे �या�ा माहीत होतं.
एक �दवस रानात भटकंती करत असताना तो वाट चुक�ा. चा�ताचा�ता नद��या

काठ� आ�ा. �या�ा �तथे एक दगडी इमारत �दस��. �ोक �या इमारती�या दारातून आत-

बाहेर करत होते. �यां�या हातात फळं, फु�ं आ�ण नारळ होते. खरं तर ती इमारत �हणजे
एक मं�दर होतं; पण क�णा�पानं अजून कधी मं�दर पा�ह�ंच न�हतं. �यामुळे �यात न�क�
काय असे�, याची �या�ा खूप उ�सुकता वाटत होती.
सगळे �ोक बाहेर पडून आपाप�या घरी परत जाईपय�त तो �तथेच थांब�ा. अखेर

�या�ा दारातून एक �हान मु�गा बाहेर येताना �दस�ा. �या�यापा�ी काय ती �वचारपूस
करावी �हणून क�णा�पा �या मु�ा�या जवळ गे�ा.
क�णा�पानं �या�या �ामीण भाषेत �या मु�ा�ा असं�य �� �वचार�े. ‘‘हे काय आहे?

इथे ते �या गो�ी आतच का ठेवून येत आहेत?’’

क�णा�पाचा अडाणीपणा पा�न �या मु�ा�ा आ�या�चा ध�काच बस�ा. �यानं
के�े�या �या ��ां�या सरब�ीमुळे तो गांग�न गे�ा, पण तरीही �यानं आप�या परीनं �या
��ांची उ�रं दे�याचा �य�न के�ा. ‘‘हे भगवान �ंकराचं मं�दर आहे. येथे �ोक �ंकरांना
वाह�यासाठ� फु�ं, फळं घेऊन येतात. �ोक भगवान �ंकरांची आराधना करतात, आप�या
मनात�या इ�छा �यांना सांगतात; मग भगवान �ंकर �या पु�या करतात.’’

हे ऐकून क�णा�पा�ा �या मं�दरात जावंसं वाटू �ाग�ं. मग तो मु�गा �या�ा आत
घेऊन गे�ा. �यानं क�णा�पा�ा ��व���गा�वषयी सव� मा�हती सां�गत��.
क�णा�पा �नरागसपणे �या मु�ा�ा �हणा�ा, ‘‘हे ��व���ग आप�या�ा माग ूते देतं

का?’’

‘‘हो, हो. सगळे असंच �हणतात,’’ तो मु�गा �हणा�ा. ‘‘पण आता खूप अंधार
झा�ाय. म�ा आता घरी जाय�ा हवं.’’ असं �हणून तो क�णा�पा�ा �तथेच सोडून घरी
�नघून गे�ा.





क�ण�पा थोडासा घाबरतच मं�दरात ��र�ा. तो एका कोप�यात बसून रा�ह�ा. एखादा
साधासुधा दगड सवा��या इ�छा क�ा काय पु�या क� �कतो, हे �या�ा काही के�या
कळतच न�हतं. �यामुळे �यानं ती गो� �वतः पडताळून पाहायचं ठरव�ं.

तो �हणा�ा, ‘‘�ंकरा, तु�ा दे�यासाठ� मा�याकडे फळं, फु�ं वगैरे काही नाहीत; पण
तूच एखादं भ�य मा�यासमोर आण. मी �याची ��कार करीन आ�ण �यात�ा अधा� वाटा
तु�ा देईन. मी अगद� �ामा�णकपणे हे करेन, मी कोण�याही �कारचा खोटेपणा करणार
नाही, असं मी तु�ा वचन देतो.’’
�स�या �दव�ी सकाळ� क�णा�पा ��कारी�ा गे�ा. �यानं �दवसभर ��कारी�या

�ोधात खूप �मंती के��; पण �या�ा काही ��कार �मळा�� नाही. अखेर �पार उ�टून
गे��. क�णा�पा �नरा� झा�ा. तो भुकेनं कासावीस झा�ा. आप�या�ा मं�दरात भेट�े�या
�या मु�ानं काहीतरी खोटंनाटं सां�गत�ं अस�याची �याची खा�ी पट��; पण तरीही तो
तसाच ��कारी�या �ोधात भटकत रा�ह�ा. सं�याकाळ�या वेळ� �या�ा दोन �हानसे ससे
�बळातून बाहेर येताना �दस�े. �यानं �या दो�ही स�ांची ��कार के��. आपण जी काही
��कार क� �याती� अध� �ंकरा�ा अप�ण क�, असं �यानं ठरव�े�ं अस�यामुळे �या
दोन स�ांपैक� एक ससा देवा�ा अप�ण कर�यासाठ� तो मं�दरात गे�ा.
ए�हाना बरीच रा� झा�� होती. मं�दरात कुणीच न�हतं. क�णा�पा आत ���न

मो�ांदा �हणा�ा, ‘‘देवा, हा तुमचा वाटा आहे. तु�ही या आ�ण �याचा �वीकार करा.’’
मग तो मं�दरात बसून वाट पाहत रा�ह�ा, पण भगवान �ंकर काही अवतीण� झा�ेच

नाहीत. क�णा�पा�ा ए�हाना फार भूकही �ाग�� होती आ�ण झोपही आ�� होती. मग तो
मे�े�ा ससा �तथेच सोडून जायचं �यानं ठरव�ं. जा�यापूव� पु�हा एकदा भगवान �ंकरांनी
�या स�ाचा �वीकार करावा, �हणून �यानं �ाथ�ना के��.
�स�या �दव�ी सकाळ� �ंकराचे भ� मं�दरात आ�े ते�हा �यांना ��व���गासमोर

पड�े�ा तो ससा �दस�ा. ते ��य पा�न सगळे भ� अ�व�थ झा�े, संताप�े. ‘‘हा मे�े�ा
�ाणी इथे असा कुणी आणून टाक�ा? या मं�दराचं पा�व�यभंग कर�याची कुणाची �ह�मत
झा��च क�ी?’’

कुणीतरी तो मे�े�ा ससा उच�ून मं�दराबाहेर टाकून �द�ा.
�स�या �दव�ी परत एकदा क�णा�पा �याचं अ� �मळव�यासाठ� ��कारी�ा गे�ा;

पण �या�ा काहीच ��कार �मळा�� नाही. ‘‘भगवान �ंकरांना का�चं जेवण आवड�ं क�
नाही, हे �यांना �वचाराय�ा हवं.’’ तो मनात �हणा�ा.



रा�ी तो मं�दरात जाऊन बघतो तर काय, �या रा�ी ��वभ�ांचा भ�ामोठा घोळका
�तथे जमा झा�ा होता. तो महा��वरा�ीचा �दवस होता, पण �या �बचा�या अनाथ पोरा�ा
�याची काय क�पना असणार? एव�ा �ोकांची गद� पा�न तो भांबावून गे�ा आ�ण
घाब�न जवळ�या एका बे�ा�या झाडावर �पून बस�ा. थो�ाच वेळात �या झाडावर
ताटकळत बसून तो कंटाळ�ा. उगाच काहीतरी चाळा �हणून झाडाची पानं तोडून खा��
फेकू �ाग�ा. �या झाडा�या खा�� एक छोटंसं ��व���ग होतं. अथा�त क�णा�पा�ा या
गो�ीची काहीच क�पना न�हती. �ब�वप�ं �या ��व���गावर पडत होती.
एक�कडे मं�दरात महा��वरा�ीचा उ�सव चा�ू होता. �ोक भजनं �हणत होते, देवा�ा

फळं अ�ण फु�ं अप�ण क�न पूजा करत होते.
ती भजनं क�णा�पा�ा खूप आवड��. मग तोसु�ा �या भ�ां�या सुरात सूर �मसळून

ती भजनं गाऊ �ाग�ा. जरा वेळानं भ�ांनी पंचा�री मं�ाचा घोष सु� के�यावर
क�णा�पाही तो मं� �हणू �ाग�ा.
�यानं ��व���गाकडे नीट �नरखून पा�ह�ं. �या�ा �यावर भगवान �ंकराचे �ा��ा�

डोळे �दस�े. भ�ांनी ��व���गावर हळद, कंुकू, �हान�हान �ा� फु�ं वा�ह�� होती. �या
सग�याचा भगवान �ंकरांना न�क�च �ास होत असणार व �यामुळेच �यांचे डोळे
�ा�भडक झा�े असणार, अ�ी क�णा�पाची तर खा�ीच पट��. �या�ा भगवान
�ंकरां�वषयी फारच वाईट वाटू �ाग�ं. आपण काहीतरी क�न �यांना मदत के�� पा�हजे,
असं �यानं ठरव�ं. ‘�बचारे भगवान �ंकर! इथे या रानात असे एकटे राहतात. �यांची
काळजी घेणारं कुणीसु�ा नाही!’ असं �या�या मनात आ�ं. ‘समजा, �यांना बरं नाहीसं
झा�ं, तर �यांची सेवा तरी कोण करणार? �यां�या भ�ांनी �यांना जर खाय�ा आणून �द�ं
नाही, तर �यांना उपा�ीच राहावं �ागत असे�,’ या �वचारांनी तो फार अ�व�थ झा�ा.
आद�या रा�ीच काही भ� ��व���गावर पाणी ओतत असताना (अ�भषेक करत

असताना) �यानं पा�ह�ं होतं. ‘भगवान �ंकरांना न�क�च थंडी वाजत असणार. नाही तरी
�यांनी केवळ पानांनीच अंग झाक�ं आहे.’ क�णा�पा�या मनात �वचार चा�ूच होते.
मग �यानं भगवान �ंकरांना �वचार�ं, ‘‘देवा, मी तुमची काय सेवा क�? तु�हा�ा काही

आणून देऊ का? जेवण? औषध?’’

पण भगवान �ंकरांनी �या�ा काहीच उ�र �द�ं नाही.
‘‘अरे बापरे! याचा अथ� ते खूपच आजारी पड�े आहेत. �यांना मा�या ��ाचं साधं

उ�रही देणं जमत नाहीये.’’ तो �वतः�ी �हणा�ा.



मग �यानं धावतधावत रानात जाऊन काही औषधी वन�पती, मु�या वगैरे उपटून
आण�या. �यांचा �ेप तयार क�न �यानं तो ��व���गावर �दसणा�या �ा� डो�यांसार�या
जागी �ाव�ा, पण तरीही काहीच घडेना.

‘‘अरे बाप रे, हे काय भ�तंच घड�ं? कदा�चत भगवान �ंकर अंध झा�े असती�.

�यांना काहीच �दसत नसे�. मी जर माझा एक डोळा �यांना �द�ा, तर �यांना न�क� �दसू
�ागे�. �यांना बरं वाटे�!’’ क�णा�पा �वतः�ीच उ�ार�ा. �याचं �दय प�व� आ�ण मन
�नम�ळ होतं.
�यानं मं�दरात�ा ���ू� उच��ा. आप�ा एक पाय ��व���गावर आ�ण �सरा पाय

ज�मनीवर ठेवून �वतःचा नीट तो� सांभाळत �यानं ���ू�ाचं ती�ण टोक �वतः�या उज�ा
डो�याकडे रोख�ं.

क�णा�पा अ����त, असं�कृत होता. �या�ा कोणतेही मं� मुखो�त न�हते,
पूजा�वधीचं काही �ानही न�हतं; परंतु �या�या मनात अमया�द भ�� होती. तो आता
आप�ा डोळा उचकटून काढ�यासाठ� ���ू� डो�या�या अगद� जवळ नेतच होता,
इत�यात सा�ात भगवान �ंकर आप�� प�नी पाव�ती �ह�यासह �या�यासमोर �कट झा�े.

क�णा�पा�ा ��कार न �मळा�याकारणानं �याचा आपोआपच ��वरा�ी�या �दव�ी उपास
घड�ा होता. �यानं �वतः�या नकळत ��व���गावर �ब�वप�ं वा�ह�� होती. पण �याहीपे�ा
सवा�त मह�वाचं �हणजे �याचं मन अ�यंत �नम�ळ, �न�कपट होतं. �या�या �दया�ा
�वाथ�पणाचा �प��ही झा�े�ा न�हता. �यामुळे �ंकर �या�यावर �स� झा�े.

‘‘तू तु�या �न�पाप, �नरागस वृ�ीनं म�ा �ज�कून घेत�ं आहेस!’’ भगवान �ंकर �या�ा
�हणा�े, ‘‘�ोक मा�यासमोर वेगवेगळ� वचनं देतात; पण एकदा का �यांची मनोकामना
पूण� झा��, क� ते �या वचनांची पूत� कराय�ा �वसरतात. �याउ�ट तू मा� तु�या
बरोबरी�या माणसां�ी जसं वाग�ी�, त�ाच स�ावनेनं मा�या�ी वाग�ास. तु�यासारखी
माणसं �वरळाच असतात. आजपासून तू माझा सवा�त मोठा भ� �हणून नावा�पा�ा
ये�ी� आ�ण तुझं नाव मा�या नावा�ी कायमचं जोड�ं जाई�. तु�ा द�घा�यु�य �ा�त
होई�.’’

आं� �दे�ाती� �ीक�ह�ती नावा�या गावात हे मं�दर आजही आहे.

देवाने आप���ी के�े�� मु�गी



फार फार वषा�पूव�ची गो�. कना�टकाती� को�ु� नावा�या गावात एक ध�नक गहृ�थ
राहत होता. तो भगवान �ंकरांचा �न�सीम भ� होता. तो रोज सकाळ� भगवान �ंकरांना
अप�ण कर�यासाठ� पे�ाभर �ध घेऊन �यां�या मं�दरात जायचा. �याची प�नी �नवत���
होती. �या�ा एक गोड�ी मु�गी होती. �तचं नाव कोडगसुू. ती �वभावानं खूप सरळ, साधी
होती.
रोज सकाळ� मं�दरात गे�यावर तो माणूस ��वपंचा�री मं�ाचा पाच वेळा जप

करायचा. मग �वतः�या बरोबर आण�े�ं पे�ाभर �ध �तथेच �पऊन �रकामा पे�ा घरी
परत �यायचा. कोडगसुू व�ड�ांनी घरात �वे� करताच �यां�या हातातून तो पे�ा घेऊन
�गेच �स�या �दव�ी �यांना मं�दरात नेता यावा, �हणून तो �व�छ धुवून ठेवायची. असा
�यांचा �न�य�म �क�येक वष� चा�ू होता.
एक �दवस �या माणसा�ा कामा�न�म� बाहेरगावी जावं �ागणार होतं. तो कोडगसुू�ा

�हणा�ा, ‘‘बेटा, मी गे�� �क�येक वष� भगवान �ंकरा�ा �धाचा नैवे� दाखवत आ�ो
आहे. भगवान �ंकरानं आप�या कुटंुबाचं इतक� वष� र�ण के�ं. म�ा �यांचा �ोध ओढवून
�यायचा नाही. ते�हा तू उ�ा सकाळ� न�क� मं�दरात पे�ाभर �ध घेऊन जा आ�ण मा�या
वतीनं देवा�ा हा नैवे� दाखव.’’

कोडगसुूनं तसं कर�याची तयारी दाखवताच �तचे वडी� समाधानानं परगावी गे�े.

�स�या �दव�ी सकाळ� �वकर उठून, वेणीफणी, आंघोळ क�न नवे कपडे घा�ून
कोडगसुू तयार झा��. �तनं �ध गरम के�ं. मग �या रोज�या पे�याम�ये साखर घा�ून �तनं
�यात �ध घेत�ं आ�ण ती मं�दरात गे��. ��व���गा�ा हार घा�ून �तनं �या �धाचा नैवे�
दाखव�ा.

‘‘��वा, महादेवा,’’ ती �हणा��, ‘‘माझे वडी� तुमचे �न�सीम भ� आहेत. हा �धाचा
नैवे� दाखवाय�ा �यांनीच म�ा सां�गत�ं आहे. ते�हा या नैवे�ाचा तु�ही �वीकार करा
आ�ण या �धाचं �ा�न करा.’’
�यानंतर ती �तथेच एका कोप�यात बसून रा�ह��. भगवान �ंकर येती� आ�ण �या

�धाचं �ा�न करती�, या आ�ेनं. पण कुणीच आ�ं नाही. तो भर�े�ा �धाचा पे�ा तसाच
रा�ह�ा.

‘‘कदा�चत भगवान �ंकरांना माझी ही �वनंती ऐकूच आ�� नसे�,’’ ती �वतः�ीच
�हणा��. मग ती परत एकदा भगवान �ंकरांना उ�े�ून �हणा��, ‘‘देवा, माझं नाव
कोडगसुू. तु�हा�ा रोज �धाचा नैवे� दाखवणारा तुमचा जो �न�सीम भ� आहे ना, �याची



मी मु�गी. तु�ही हे �ध �वकर �पऊन टाका� का? म�ा ना घरी जाऊन �गेच �ाळे�ा
जायचंय हो.’’
�यानंतर ती आणखी थोडा वेळ �तथेच ताटकळत थांब��, पण अजूनही काहीच

घडेना. �ंकर काही �कट होईना. ‘‘माझी आ�ण �ंकर भगवानांची त�ी काहीच ओळख
नाही ना? �हणून �यांना इथे �कट �हाय�ा थोडा संकोच होत असे�. मी आप�� बाहेरच
जाते क�ी! �हणजे �यांना इथे जरा एकांत �मळे�.’’ असा �वचार क�न ती मं�दराबाहेर
गे��.
कोडगसुू जरा वेळ बाहेर �त�त उभी रा�ह��. मग परत आत गे��. अजूनही �धाचा

पे�ा भर�े�ाच होता.
आता मा� ती काळजीत पड��. ‘जर भगवान �ंकरांनी हे �ध नाहीच �याय�ं, तर मग

वडी� न�क�च रागावती�. पण �ंकर महादेव माझं का बरं ऐकत नाही आहेत?’ �त�या
मनात �वचारांचं वादळ सु� झा�ं.

मग ती ��व���गापुढे बसून देवाची क�णा भाकू �ाग��. ‘‘देवा, तु�ही �ध �या ना.
तु�हा�ा बळकट आ�ण ताकदवान हो�यासाठ� याची गरज आहे. ��वाय मी आज �यात
साखरसु�ा घात�� आहे. �यामुळे ते चवी�ा गोड �ागे�. तु�हा�ा ते न�क� आवडे�
आ�ण हे पाहा, तु�ही म�ा संकटात टाकू नका हं. हे �ध �वकर �पऊन टाका. आज जर हे
�ध तु�ही �याय�ंत ना, तर मी उ�ा तुम�यासाठ� �ाडू घेऊन येईन.’’

पण तरीही काहीच घडेना. मं�दरात �ांतता होती.
हता�, �नरा� होऊन कोडगसुू हमसाहम�ी रडू �ाग��. बघताबघता वेळ �नघून जात

होता. सकाळ स�न �पार उजाड��. �ंकर भगवान अजूनही �जथे होते �तथेच होते.
कोडगसुू�या �ंद�यांचे आवाज मधूनच ऐकू येत होते. �त�ा एक�कडे आप�या व�ड�ांची
भीती वाटत होती, तर �सरीकडे देवा�या या ह��पणा�ा ती कंटाळ�� होती. नैरा�या�या
भरात �तनं आप�ं कपाळ जोरजोरात �या ��व���गावर आपटून घे�यास सु�वात के��.
‘‘देवा, माझं काही चुक�ं का? तु�ही जर या नैवे�ाचा �वीकार के�ा नाहीत, तर मी मा�या
व�ड�ांना काय उ�र देऊ?’’

�तचं हे क�ण �दन कै�ास पव�तावर वा�त� क�न राहणा�या �ंकर भगवानां�या
कानांवर पड�ं. �त�या �या �नरागसपणामुळे �यांचं �दय हे�ावून गे�ं. मग ते
��व���गामधून �त�यासमोर �कट झा�े.



कोडगसुूचा आनंद तर गगनात मावेना. ती खूप उ�साहानं, आनंदानं खळखळून हसत
�हणा��, ‘‘मी तुमची छाया�च�ं पा�ह�� आहेत, पण �यापे�ा तु�ही �कती वेगळे �दसता.
तु�ही �कती कनवाळू आहात! आ�ण खरं सांग,ू तु�ही तर अगद� साधे, चारचौघांसारखेच
आहात. पण एक सांगा, तु�ही इतका वेळ कुठे �पून बस�ा होता?’’

मग �यां�या उ�राची वाटसु�ा न पाहता ती �हणा��, ‘‘बरं, ते जाऊ दे. तु�ही इथे
आ�ात, �हणून म�ा फार बरं वाट�ं. आता तु�ही झटपट हे �ध �पऊन टाका आ�ण
�रकामा पे�ा म�ा परत �ा.’’
महादेवानं ते �ध घटघटा �पऊन टाकून �रकामा पे�ा �त�ा परत �द�ा. कोडगसुूनं

�यांचे अगद� मनापासून आभार मान�े व ती धावतच घरी परत गे��. �ंकरानं बराच वेळ
�त�ा �ेमानं �नरखून पा�ह�ं. �यानंतर ते कै�ास पव�तावरी� आप�या �नवास�थानी परत
गे�े.

घरी परत�यावर कोडगसुूनं तो पे�ा �व�छ धुवून ठेव�ा आ�ण घाईघाईनं तयार होऊन
�ाळेत गे��.
सं�याकाळ� �तचे वडी� �वासानं दमूनभागनू घरी परत�े, पण �यांचा चेहरा समाधानी

�दसत होता. �यांचा �वास उ�म पार पड�ा होता. कामकाजही मनासारखं झा�ं होतं. ते
घरी �व�ांती घेत पड�यापड�या �वचार करत होते. ‘‘�ंकर देव खरंच महान आहेत.

�यां�याच आ�ीवा�दामुळे आजचा �दवस खूपच चांग�ा पार पड�ा. उ�ा सकाळ� मी �यांना
कृत�तापूव�क �ाडवांचा नैवे� दाखवीन.’’

तेव�ात �यांना एका गो�ीची आठवण झा��. �वासा�ा �नघ�यापूव� �यांनी आप�या
मु��वर एक मोठ� जबाबदारी सोपव�� होती. ते कोडगसुूकडे वळून �हणा�े, ‘‘काय गं,
आज सकाळ� मी तु�ा जे काम सां�गत�ं होतं ते के�ंस ना? भगवान �ंकरांसाठ� मी तु�ा
�धाचा नैवे� घेऊन मं�दरात जाय�ा सां�गत�ं होतं. गे�� होतीस ना?’’

‘‘हो, हो. गे�े होते ना. पण �क�येक तास �ोट�े, तरी �ंकर भगवान �ध �याय�ा
आ�ेच नाहीत. मी �कती �वनव�या के�या. �ेवट� मी �यांना रागाव�ेसु�ा. ते�हा अखेरीस
ते आ�े आ�ण �ध �पऊन गे�े. पण बाबा, तु�ही रोज जे�हा मं�दरात जाता, ते�हा काही
�ंकर भगवान इतका वेळ �ावत नाहीत. ते �गेच येऊन �ध �पऊन जातात ना? कारण
तु�हा�ा तर मं�दरातून घरी परत याय�ा कधीच उ�ीर होत नाही. म�ा वाटतं, तु�ही वयानं
मोठे आहात ना; �हणून ते तुमचं ऐकतात. ��वाय ते तु�हा�ा नीट ओळखतात. �क�वा



कदा�चत असंही असे�, मी खूप छोट� आहे ना, �यामुळे माझी �ाथ�ना �यांना ऐकूच जात
नसे�.’’

कोडगसुूचे ते ��द ऐकून �त�या व�ड�ांना ध�का बस�ा. ते �हणा�े, ‘‘बेटा, इथे ये
आ�ण मा�यापा�ी बस बघू. अगद� सावका� सांग.’’

मग कोडगसुूने घड�े�� ह�कगत �यांना अगद� तप�ी�वार सां�गत��.
ते ऐकून �या माणसाचा आप�या कानांवर �व�ासच बसेना.
आप�� मु�गी कधीही खोटं बो�त नाही, हे �या�ा माहीत होतं; परंतु ��व���गामधून

सा�ात �ंकर भगवान �कट झा�े? हे कसं ��य होतं? मग �या�या मनात आ�ं,

‘कदा�चत मं�दरात कुणीतरी �पून बस�े�ं असे� आ�ण आपणच भगवान �ंकर
अस�याची बतावणी क�न कोडुगसू�ा फसव�ं असे�. �बचारी इतक� भोळ� आहे; �त�ा
ते खरंच वाट�ं. आता उ�ा परत �ह�ा �धाचा पे�ा घेऊन मं�दरात पाठव�ं पा�हजे. �त�या
मागोमाग आपणही जाऊन �या �बाड इसमा�ा पकड�ंच पा�हजे.’
�या माणसा�ा �या रा�ी नीट झोपच �ाग�� नाही. �स�या �दव�ी सकाळ� तो

आप�या मु���ा हाक मा�न �हणा�ा, ‘‘हे घे �ध आ�ण �ंकरा�या देवळात जाऊन याचा
नैवे� दाखव.’’

�यावर ती �हणा��, ‘‘बाबा, तु�ही पण च�ा ना मा�यासोबत देवळात. अहो, ते �ंकर
भगवान �कट �हाय�ा खूप वेळ �ावतात. �वकर येतच नाहीत ते! म�ा आजही �ाळे�ा
उ�ीर होई� ना.’’

‘‘नाही कोडगसुू. मी जसं सां�गत�ंय, तसंच कर. आज हे �ध घेऊन तूच देवळात जा.
मी नंतर कधीतरी जाईन.’’ तो आप�या मु���ा �हणा�ा.
ती �नघा�यावर �त�या नकळत तोही �त�या पाठोपाठ देवळात गे�ा. ती �ंकरा�या

�प�डीसमोर उभी राहताच तो मागे �पून काय घडतं ते चो�न पा� �ाग�ा. आद�या
�दव�ी�माणेच कोडगसुूने �ंकर भगवानांना �धाचा नैवे� दाखव�ा आ�ण �यांनी ते �ध
�गेच �ा�न करावं, �हणून ती �यांची मनधरणी करत रा�ह��, पण �याचा काहीच उपयोग
झा�ा नाही.
कोडगसुूने मं�दरात सभोवर नजर �फरव��; पण कुणीच न�हतं. का� कुणीतरी

�ंकरासारखा वे� क�न येऊन आप�या मु���ा फसवून �ध �पऊन गे�ं, अ�ी �या
माणसाची खा�ीच पट��. तो अ�व�थ होऊन �प�े�या जागेतून बाहेर आ�ा. तो
कोडगसुू�ा रागावून �हणा�ा, ‘‘हे बघ, का� कुणीतरी तु�ा फसव�े�ं �दसतंय. का�सु�ा



भगवान �ंकर इथे �कट झा�ेच न�हते. �सराच कुणीतरी भामटा येऊन तु�ा फसवून ते
�ध �पऊन गे�ा आ�ण तू मूखा�सारखी फस��स. वेडीच आहेस तू!’’

‘‘नाही, नाही. मुळ�च नाही. ते खरंच भगवान �ंकर होते. �यांचा कंठ �नळा होता. केस
कुरळे होते. �यां�या मा�यावर चं�कोर होती. हातात ���ूळ होतं. ते मा�याकडे ��मतहा�य
क�न बघत होते. �यांनी ग�यात ��ा�ाची माळ घात�� होती. मी �यांना �ध �द�ं. बाबा,
ते खरे आहेत हो. मी खोटं नाही बो�त.’’

पण तरीही �त�या व�ड�ांचा �त�यावर �व�ास बसेना.
आप�या व�ड�ांना आप�ं बो�णं खरं वाटत नाही हे पा�न �बचा�या कोडगसुू�ा

अतीव �ःख झा�ं. ती ��व���गाभोवती हातांचा �वळखा घा�ून रडू �ाग��. ती भगवान
�ंकरांची आळवणी करत �हणा��, ‘‘देवा, आता तु�ही खरंच �कट �हा. जर तु�ही नाही
आ�ात, तर मा�या व�ड�ांना वाटे�, मी खोटारडी आहे. आता माझा खरेपणा �स� करणं
फ� तु�हा�ा ��य आहे. मी खोटं बो��ेच नाहीये. मग �याब�� म�ा ���ा का बरं
�हावी?’’

अचानक फार मोठा गडगडाट झा�यासारखा आवाज होऊन ते ��व���ग �भंग�ं.

�यातून खु� भगवान �ंकर �कट झा�े. �यांनी �हान�या कोडगसुू�ा जवळ घेत�ं. मग ते
�त�या व�ड�ांकडे पाहत �हणा�े, ‘‘�हान मु�ं फार �नरागस असतात. आता पु�हा कुणी
�तची कसोट� पाह�याचा �य�न क�न म�ा इकडे धावून ये�यास भाग पाडू नये, �हणून मी
�त�ा इथून घेऊनच जाणार आहे. ती आता कायमची मा�याचकडे राही�.’’

भगवान �ंकरांनी कोडगसुू�ा �वतः�या उरा�ी कवटाळून धर�ं होतं. आता हळूहळू ते
��व���ग परत जुळून येत होतं. �हणजे �ंकर खरोखरच �त�ा �वतःबरोबर घेऊन जाणार
होते.
ती गो� ��ात येताच कोडगसुूचे वडी� �त�ा परत आण�यासाठ� धाव�े, पण ते

��व���गापा�ी पोहोचेपय�त फार उ�ीर झा�ा होता. �यां�या मुठ�त कोडगसुू�या केसां�या
चार बटा तेव�ा आ�या.
अ�ी आ�या�यका आहे क�, आजही को�ु� येथी� मं�दरात अस�े�या �या

��व���गाव�न जर कुणी हात �फरव�ा, तर मऊ केसांव�न हात �फरवत अस�याचा भास
होतो.

� ं � ी



आ�द �ंकराचाया�ची
कथा

केरळ�या एना�कु�म �ज��ात पे�रयार नद��या पूव��ा का�ाडी नावाचं एक गाव आहे.
आठ�ा �तकात या गावात अ�रअंबा नावाची एक �वधवा ��ी आप�या मु�ासोबत इथे
राहत होती. �या मु�ाचं नांव �ंकर.
�ंकर �हानपणापासूनच ��ार आ�ण तरतरीत होता. �याची �नरी�ण��� ती� होती.

आप�या आजूबाजू�ा घडणा�या गो��कडे �याचं अगद� बारीक �� होतं. तो अ�त�य
बु��मान होता. आपण साधू �हायचं, असं �यानं �हान वयातच ठरवून टाक�ं होतं. ‘आई,
म�ा साधू-सं�यासी कधी होता येई�?’ असं तो आप�या आई�ा वारंवार �वचारत असे.
‘‘तू म�ा त�ी परवानगी दे�ी� का?’’

आप�या एकु��या एक मु�ाचा �वयोग होणार, ही क�पना अ�रअंबे�ा सहनच होत
नसे. �यामुळे ती �या�ा परवानगी �ाय�ा तयार न�हती.
�ंकर�ासु�ा आप�या आई�ा नाराज करायचं न�हतं. �यामुळे तो ग�प बसायचा; पण

�यानं आ�ा सोड�� न�हती.
तो आठ वषा�चा असताना एक �दवस एक घटना घड��. तो नद�वर �नानासाठ� गे�े�ा

असताना एका सुसरीनं �याचा पाय त�डात घ� पकडून ठेव�ा. ती तो सोडेना. �याची आई
ते ��य पा�न घाबर��. �तनं मदतीसाठ� आरडाओरडा सु� के�ा; पण जवळपास
हाके�या अंतरावर कुणीच न�हतं.

‘‘अ�मा,’’ �ंकर रडतरडत �हणा�ा. ‘‘तू आ�ा�या आ�ा म�ा साधू हो�याची
परवानगी �द��स, तर ही मगर माझा पाय सोडून देई�. कसं काय, हे काही म�ा �वचा�
नको, पण तसंच घडे�, हे न�क�.’’
ते ऐकून �याची आई अग�तकपणे रडत �या�याकडे पा� �ाग��.
‘‘अ�मा, तू काहीतरी बो� ना. मा�या मना�ा, मा�या �दया�ा जे वाटतंय, ते तू म�ा

क� देणार आहेस क� नाही?’’

अ�रअंबे�ा कसंही क�न आप�या मु�ाचे �ाण वाचवायचे होते. �तनं मान ह�वून
होकार �द�ा.
�याबरोबर �या मगरीनं �गेच आप�ा जबडा वास�ा आ�ण �तथून �नघून गे��.



�यानंतर काही �दवसांनी अं�तम स�याचा �ोध घे�यासाठ� �हणून �ंकर घराबाहेर
पड�ा; पण जा�यापूव� आईनं, �हणजेच अ�रअंबेनं �या�याकडून एक वचन घेत�ं. ‘‘हे
बघ बाळा,’’ ती �हणा��, ‘‘तु�ा �जथे जायचं असे� �तथे जा. पण जे�हा मा�या मरणाची
बातमी तु�या कानावर पडे�, ते�हा �जथे कुठे अस�ी�, �तथून माझे अं�तम सं�कार
कर�यासाठ� तू धावून यायचंस. ये�ी� ना? तसं म�ा वचन दे म�ा.’’
�वकरच �ंकर ग�ु गो�व�दपाद यांचा ���य बन�ा. काही �दवसांतच �यानं वेद,

उप�नषदं, ��सू� आ�ण इतर अनेक धम��ंथांचं पारायण के�ं. �यानं संपूण� भारतभर
�वास क�न अ�ैता�या त�व�ानाचा �सार के�ा. आजही �यां�या या काया�ब�� �यांचं
नाव सव�तोमुखी आहे. �यांनी अनेक मठांची �थापना के��. �यांपैक� चार आजही ��स�
आहेत. यांती� प�ह�ा मठ कना�टकाती� �ृंगेरी येथे आहे. उर�े�े तीन मठ केदार, पुरी
आ�ण �ारका येथे आहेत. �ंकराचे अनेक ���य होते. सुरे�र, पृ�वीधर, बोध�� आ�ण
���� हे �याचे काही �यातनाम अनुयायी.
�ोक �या�ा सा�ात भगवान �ंकरांचा अवतार मानत. अखेर तो �म�थ�ेमधी�

माहे�री या एका पुरातन �थळ� जाऊन रा�ह�ा. आज हे �थळ �बहारम�ये आहे. येथी�
वा�त�ात �याने अनेक मह�वपूण� �ंथ ���ह�े. हे �ंथ आजही वाच�े जातात.

�ंकर�ा अन�यसाधारण बु��म�ा �ाभ�� होती. �या�यासमोर वाद�ववादासाठ�
आ�े�या असं�य पं�डतांना या अचाट बु��म�े�या जोरावर तो हरवत असे. एकदा अ�ीच
मंडन �म�ा नामक एका अ�यंत �व�ान पं�डता�ी �याची गाठ पड��. �या दोघांची
पां�ड�यपूण� चचा� व वाद�ववाद होणार असे ठर�े. �याम�ये मंडन �म�ा या पं�डताची
धम�प�नी पंच �हणून काम पाहणार होती. ती अ�त�य �नः�पृह �हणून ��स� होती. दोघाही
पती-प�नीचा भारतीय त�व�ानाचा गाढा अ�यास होता. या वादात जर मंडन �म�ा
पं�डताची हार झा��, तर �यानं सं�यास �यायचा आ�ण �ंकरची हार झा��, तर �यानं
�ववाह क�न गहृ�था�म �वीकारायचा, असं ठर�ं होतं.

ट�प : अ�ैत याचा अथ� जीव आ�ण ��व �हणजेच आ�मा आ�ण परमा�मा एकच आहेत या
संक�पनेचा पुर�कार करणारं त�व�ान.

हा वाद�ववाद �कतीतरी �दवस चा�ू होता; पण �या अखेर �ंकरनं मंडन �म�ा
पं�डतास हरव�ं. �ंकर �वजयी झा�ा. याचा प�रणाम केवळ मंडन �म�ा�याच न�हे, तर



�याची प�नी उभयाभारती �ह�याही आयु�यावर होणार होता; परंतु �याची पवा� न करता,
�तनं यो�य तो �नण�य देऊन �ंकर�ाच �वजयी �हणून घो�षत के�ं.

�यानंतर मंडन �म�ाने सं�यास घेत�ा व तो �ंकरचा अनुयायी बन�ा. �यानं सुरे�र हे
नाव धारण के�ं. �ृंगेरी मठा�या प�ह�या काही आचाया�पैक� हा एक.

वया�या ब��सा�ा वष� �ंकर अचानक केदारनाथमधून गायब झा�ा. नंतर
�या�या�वषयी काहीच ऐकू आ�ं नाही. परंतु आजही संपूण� भारतात सव�� �ोक आ�द
�ंकराचाया�ना मानतात. भारता�या इ�तहासाती� अ�त�य कु�ा� बु���या �वäत�म�ये
�यांचा समावे� होतो.

केरळचा राजा
खूप खूप वषा�पूवीची गो�. केरळचा राजा भगवती देवीचा �न�सीम भ� होता. तो एक

�यायी �ासनकता� होता. �या�या �जेचं �या�यावर �ेम होतं. तो अनेकदा सामा�य
माणसाची वे�भूषा क�न रा�यात �ह�डायचा. आप�या राजधानीत काय घडामोडी चा�ू
आहेत, सामा�जक प�र��थती खरी क�ी आहे, हे जाणून घे�याचा �याचा खटाटोप असे.
एक �दवस अ�ा �कारे वे�ांतर क�न रा�यात फेरफटका क�न परत येत असताना

वाटेत �या�ा भगवती देवीचं मं�दर �ाग�ं. ए�हाना रा� झा�� होती. मं�दरा�या प�रसरात
कुणीच न�हतं. मं�दरा�या ओसरीत �ांब केसाची एक ��ी रडत होती. ती नीटनेटक� �दसत
होती. कपडेही टाप�टपीचे होत; पण इत�या रा�ी ही ��ी इथे एकट�च काय करत असे�,

या �वचारानं �या�ा जरा आ�य� वाट�ं.

तो �त�याजवळ जाऊन �हणा�ा, ‘‘माते, तू का बरं रडेतस? काय झा�ं? तु�ा कस�ा
�ास आहे सांग! मी तु�ा काही मदत क� का?’’

�यावर डोळे पुसत ती ��ी �हणा��, ‘‘बाळा, मी आ�ा खूप �ःखात आहे, कारण
�वकरच म�ा ही जागा सोडून कायमचं �नघून जावं �ागणार आहे.’’

‘‘पण का?’’

‘‘मी या रा�याची राज��मी आहे. मी मा�यासोबत �ांती, समृ��, धनधा�य घेऊन
येते; पण आता माझा इथ�ा मु�काम संप�ा. आता म�ा जाय�ा हवं.’’

‘‘पण का? क�ामुळे? इथे असं काय बद��ंय, �यामुळे तु�ा �नघून जावं �ागतंय?’’

राजा �हणा�ा.



‘‘हे आयु�य असं चढउतारांनी भर�े�ं असतं आ�ण उ�ापासूनच या रा�या�या
अधोगतीची सु�वात होत आहे. खरं तर म�ा इथून जायचं नाहीये; पण म�ा जावं तर
�ागणारच.’’

‘‘�यासाठ� मी काही क� �कतो का?’’ राजा �हणा�ा. पण �यानं अजूनसु�ा आपण
कोण आहोत हे काही �त�ा सां�गत�ंच न�हतं, पण �या ��ी�या त�डचं ते गढू बो�णं ऐकून
तो जरा काळजीत पड�ा होता.

‘‘म�ा केवळ या रा�याची �जाच मदत क� �कते. �यांनी मनावर घेऊन काही के�ं,

तरच म�ा इथे राहता येई�.’’ ती �हणा��.
ते ऐकून राजा थोडा वेळ ग�पच रा�ह�ा. ‘‘ठ�क आहे. मी जरा वेळ या गो�ीवर �वचार

करतो, पण आधी मी मं�दरात जाऊन देवीची क�णा भागतो. आता तीच यातून आप�या�ा
काहीतरी माग� दाखवे�. �याआधी म�ा �नान के�ं पा�हजे. पण माते, इथे अस�े�या या
�व�हरी�या पाय�या उत�न मी खा�� जातो आ�ण �व�हरी�या पा�यानं �नान करतो.
तोपय�त तू माझे कपडे सांभाळ�ी� का?’’

�यावर �या ��ीनं मान ह�वून होकार �द�ा. ती �हणा��, ‘‘पण तू �वकर परत ये.
आता पहाट होई�. मा�याकडे फार जा�त वेळ नाहीये.’’ �त�या आवाजात �वषाद होता.

‘‘पण मी परत येईपय�त तू न�क� इथे थांब�ी� ना?’’ राजा �हणा�ा.
‘‘हो. मी तु�ा तसं वचन देते. मी �द�े�ा ��द कधीही मोडत नाही. फ� तू ��य

�तत�या �वकर परत ये.’’ ती �हणा��.
मग राजा मं�दरा�या �ांगणाती� �व�हरीकडे गे�ा. �यानं पा�यात एक उडी मार��

आ�ण तो बुडून गे�ा. राजाने �या�या या कृतीने �नः�वाथ�पणाची प�रसीमा गाठ��.
वरती ओवरीत बसून ती ��ी राजाची परत ये�याची वाट पाहत रा�ह��, पण तो परत

ये�याचं काहीच �च�ह न�हतं. अखेर पहाट झा��. आता राजा काही परत येत नाही, हे
�त�ाही कळून चुक�ं. परंतु राजा परत येईपय�त �याची नगरी सोडून न जा�याचं वचन ती
�या�ा देऊन बस�� होती. �यामुळे �त�ा मं�दरात परत जावं �ाग�ं.

अ�ा �कारे आप�या �जे�या �हतासाठ�, क�याणासाठ� राजानं आप�े �ाण वेच�े.

��मीमाते�ा केरळ रा�यात कायमचं वा�त� क�न राहणं भाग पड�ं.

∎









द�धची मुन��या अ�थी
द�धची मुनी हे अ�यंत ��ाळू आ�ण �ेमळ होते. ते भगवान �व�णूंचे �न�सीम भ�

होते. ��स� नारायण कवचम् �तो� �यां�याच �ेखणीतून साकार झा�ं होतं.
देव आ�ण दानवां�या यु�ात जे�हा कधी देवांचा पराभव होई, ते�हा ते आप�� सव�

���ा��ं आणून द�धची मुन��या हवा�� करत. द�धची मुनी �या अ��ांचं संर�ण करत.

एकदा बराच काळ �ोटूनसु�ा देव आप�� ���ा��ं परत घेऊन जा�यासाठ� द�धची
मुन�कडे आ�ेच नाहीत. याचं कारण असं होतं क�, ब�याच �दवसांत देव दानवांम�ये यु�च
झा�ं न�हतं. अ�ी �क�येक द�कं �ोट��. द�धची मुन�ना �या ���ा��ांची राखण
कर�याचा कंटाळा आ�ा. �यांना मधु�व�ा नावाचा एक खास मं� अवगत होता. �याचा जप
क�न �यांनी �या सव� अ��ांचं �वात �पांतर के�ं. मग तो �ाव पा�यात �मसळून �यांनी ते
पाणी �पऊन टाक�ं. �यामुळे आता ते कुठेही �मंती कर�यास मोकळे होते. ��वाय देवांची
ती सव� ���ा��ं �यां�या बरोबरच होती.
एक�कडे वृ�ासुर नावा�या एका महाब�ा� असुरानं ��देवांकडून एक भयंकर

वरदान �ा�त के�ं होतं. भयंकर अ�ासाठ�, क� �यामुळे �ाकूड अथवा धातूपासून
बनव�े�या कोण�याच अ��ानं �याचा वध होणं आता ��य न�हतं. �यामुळे तो आता
अ�यंत ब��ा�� आ�ण �ततकाच उ�ाम बन�ा.
एक �दवस तर �यानं जगाती� सव� पाणीच चो�न ने�ं. जगभर सव�� पु�ष, ���या,

वृ� व �हान मु�ं पा�याअभावी तडफडून मृ�युमुखी पडू �ाग��.





या सवा�नी भयभीत होऊन इं�देवाची आराधना सु� के��. अखेर �यांची �वनवणी
इं�देवा�या कानावर पड��. इं�देव तातडीनं आप�� अ��ं परत घे�यासाठ� द�धची
मुन�कडे जाऊन उभे ठाक�े.�यांनी आजूबाजू�ा पा�ह�ं, पण �यांना आप�� अ��ं कुठेच
�दसेनात. इं�देवांचा �ोध अनावर झा�ा. ते द�धची मुन�वर ओरडत �हणा�े, ‘‘तु�ही
आम�या ���ा��ांचं काय के�ंत? तु�ही ती कुठे गहाळ वगैरे के��त क� काय? हा अस�ा
बेजबाबदारपणा �ोभतो का तु�हा�ा?’’

द�धच�नी इं�देवाचं बो�णं �ांतपणे ऐकून घेत�ं. वृ�ासुर नावा�या रा�सानं सवा�ना
कसं सळो क� पळो क�न सोड�ं आहे, �या�ा ��देवांकडून �ा�त झा�े�या �या वरामुळे
�याचं �रीर कसं जवळजवळ अभे� बन�े�ं आहे, हे इं�देवांनी �यांना सां�गत�ं.

�यांचं सगळं बो�णं संप�यावर द�धची मुनी ��मतहा�य करत �हणा�े, ‘‘तुमची सगळ�
���ा��ं मा�याकडे सुख�प आहेत. मी योगसाम�या�नं ती सगळ� �वतळवून पा�यात
�वरघळवून टाक��. मी आता मा�या �रीराचा �याग करतो. मग मा�या अ�थ�पासून देवांना
अ��ं तयार कराय�ा सांगा, �हणजे ती �ाकूड अथवा धातूपासून बनव�े�� नस�यामुळे
�यांचा वापर क�न तु�हा�ा वृ�ासुराचा वध करणं ��य होई�. तुमचा �न��त �वजय
होई�.’’

आपण �वनाकारण संत�त होऊन द�धची मुन�वर ओरड�ो याची जाणीव होताच इं�देव
���जत झा�े. परंतु या सव� �कारात द�धची मुन�चा जीव जाणार याची �यांना जाणीव
झा��. �यांचे �ाण कसे वाचवता येती�, याचा ते �वचार क� �ाग�े.

�यांची स�च�त मु�ा पा�न द�धची मुनी �ांतपणे �हणा�े, ‘‘देवा, हे �रीर न�र आहे.
कधी ना कधीतरी म�ा मृ�यू येणारच आहे. मग तो मी आ�ाच प�कराय�ा तयार आहे.
�नदान म�ा �यायोगे सव� देवांसाठ� काहीतरी कर�याची संधी तरी �मळे�.’’

�यांचं बो�णं ऐकून इं�देवांनी मान ह�वून होकार �द�ा, पण �यां�या चेह�यावर �वषाद
उमट�ा होता.
आप�ं यौ�गक साम�य� वाप�न इं�देवां�या आ�ीवा�दानं द�धची मुन�नी आप�या

देहाचा �याग के�ा. द�धची मुन��या पाठ��या क�या�या अ�थ�पासून इं�देवांनी वङ्कायुध
नावाचं एक अ�� तयार के�ं. रा�ह�े�या अ�थ�पासून आणखी काही अ��ं तयार के��.
वङ्कायुध हे एखा�ा �ह�यासारखं कठ�ण होतं. �याचा वापर क�न इं�देवांनी वृ�ासुराचा
पराभव के�ा.



अखेर पृ�वीवरचं सगळं पाणी परत आ�ं. द�धची मुन��या या महान �वाथ��यागामुळेच
हे घडू �क�ं. �ोकां�या �जवात जीव आ�ा. �यांनी सुटकेचा �नः�ास सोड�ा व नंतर
आनंदो�सव साजरा के�ा.





समु�मंथन
एक �दवस एक अ�सरा अ�यंत मादक सुगंध अस�े�या कम�पु�पांची मा�ा घेऊन

चा��े�� असताना ती को�प� �हणून ��स� अस�े�या �वा�स ऋष��या ��ीस पड��.
�या अ�सरेचं नाव होतं सुमती. �या पु�पमा�े�या सुगंधाने �वा�स ऋषी मं�मु�ध झा�े. �यांना
ती मा�ा �वतःसाठ� हवी�ी वाट�� �हणून ते अ�सरा सुमती�ा हाक मा�न �हणा�े, ‘‘ही
पु�पमा�ा तू म�ा देतेस का?’’

खरं �हणजे सुमती�ा ती मा�ा �यांना मुळ�च �ायची न�हती. ती �त�ा �वतःकडेच
ठेवायची होती; पण �वा�स ऋष��या को�प� �वभावा�ा घाब�न �तने ती मा�ा �यांना
देऊन टाक��.
�वा�सांनी जरा वेळ �या पु�पमा�े�या सुगंधाचा आनंद घेत�ा. �यानंतर ती मा�ा

इं�देवा�ा अप�ण करायचं �यांनी ठरव�ं. इं�देवांना �यां�या �वतः�या देख�या �पाचा,
�यां�या पदाचा आ�ण �यां�या �पसुंदर प�नी �चीचा अ�यंत गव� होता. �वा�स ऋष�नी
इं�देवांना ती सुगंधी पु�पमा�ा अप�ण के�यावर �यांना �या गो�ीचं �व�ेष काही वाट�ं
नाही. �यांनी ती �वा�सांकडून �वीका�न �गेच आप�या ह�ी�या स�डेवर ती टाक��. परंतु
ह�ी�ा �या पु�पमा�ेचा सुगंध जा�त वेळ सहन झा�ा नाही. �यामुळे �याने ती ज�मनीवर
�भरकावून पायदळ� तुडव��.
हे पा�न अथा�तच �वा�स ऋष�चा �ोध अनावर होऊन �यांनी इं�ा�ा �ाप �द�ा.

‘‘इं�देवा, तु�ही देवांचे राजे अस�याचा तु�हा�ा गव� झा�े�ा �दसतो. तु�हा�ा जर कुणी
�ेमाने काही भेट �द��, तर �याचा �वीकार कर�याची �मतासु�ा तुम�यात उर�े�� नाही.
�याब�� मी केवळ तु�हा�ाच न�हे, तर तुम�या �जाजनांनासु�ा �ाप देत आहे. तुम�या
चुका तुम�यापुढे उघड क�न मांड�याचं धा��� तुम�या �जाजनां�या अंगी नाही, हीसु�ा
�यांची मोठ� चूकच आहे. आता �वकरच तुम�या अंगची सव� ��� न� होऊन तु�ही �बळे
होऊन जा�. तुम�या जु�या �पाची एक पोकळ ��तमा फ� ����क उरे�.’’

काही �दवसांतच �या �ापाचा �भाव �दसू �ाग�ा. इं�देवांची ��� हळूहळू �ीण होत
चा��� आ�ण ते असुरांबरोबर�या सव� �ढाया ह� �ाग�े. �या वेळ� असुरांचा राजा बळ�
हा होता. हा भ� ��हादाचा नातू. याचं संपूण� पृ�वीत�ावर रा�य होतं.



देव अ�यंत हता� व अग�तक होऊन भगवान �व�णूंकडे गे�े.

�व�णू भगवान गढू हसत �हणा�े, ‘‘तु�हा सवा�ना थोडं धोरणीपणाने वागणं ��काय�ा
हवं.’’ मग ते पुढे �हणा�े, ‘‘समु�ा�या तळा�ी अमृताचा कंुभ आहे. तु�ही समु�मंथन
क�न तो कंुभ �मळवा. �याती� अमृताचा केवळ एक घोट जरी तु�ही �ा�न के�ात, तरी
तु�हा�ा अमर�व �ा�त होई�. पण एक गो� ��ात असू देत. �या अमृता�वषयी बळ�
या�ासु�ा माहीत आहे. ��वाय हे समु�मंथन घडवून आणणं हे एक�ा देवां�या
ताकद�बाहेरचं आहे. तु�हा�ा �यासाठ� असुरांचीसु�ा मदत �यावी �ागे�. �यामुळे हे मंथन
घडवून आणून अमृत कसं �ा�त करायचं, हे तु�ही पाहा. अथा�त तुम�या माग�द��नासाठ� मी
�तथे असेनच.’’

�नदान आप�या सम�येवर काहीतरी उपाय आहे, हे कळ�यावर इं�देवांना आनंद
झा�ा. ते �वतः बळ��ा भेटाय�ा गे�े. देवांनी व असुरांनी �मळून एक��तपणे समु�मंथन
कसं के�ं पा�हजे, हे �या�ा �यांनी पटवून �द�ं.

मंदार पव�ताची रवी आ�ण वासुक� सपा�चा दोर क�न सुर आ�ण असुर यांनी �मळून हे
समु�मंथन सु� के�ं. वासुक��या डो�याकडी� बाजू असुरांनी पकड��, कारण सपा�चं
डोकं हे �या�या �ेपट�पे�ा जा�त ����ा�� असतं, असं �यांना वाट�ं. परंतु भगवान
�व�णूंचा स��ा ऐकून देवांनी मु�ामच वासुक��या �ेपटाकडी� बाजू �वतः�या हातात
पकड��. समु�मंथन सु� होताच वासुक� सप� जे�हा �पळवटून �नघे�, ते�हा �या�या
मुखातून �वषारी धूर �नघे�. तो धूर देवांनी �ासाबरोबर आत घेऊ नये, अ�ी भगवान
�व�णूंची इ�छा होती. ते �वष पचव�याची ताकद असुरांम�ये आहे; पण देवांम�ये नाही,
याची �यांना क�पना होती.
मंथन सु� झा�यावर काही वेळातच घुसळ�याचं काम करणारा मंदार पव�त खा�� बुडू

�ाग�ा. भगवान �व�णूंनी त�काळ कूमा�वतार धारण क�न मंदार पव�ता�या तळा�ी जाऊन
तो आप�या पाठ�वरती तो��ा. �यामुळे ते मंथन �न�व��नपणे सु� रा�ह�ं.

�या मंथनातून अ�यंत अनपे��त आ�ण चम�कृतीपूण� गो�ी बाहेर पड�या.
सवा�त आधी बाहेर आ�� ��मी– संप�ी व समृ��ची देवता. ती एका कमळातून बाहेर

आ��. �तनं �ा� रंगाचं व�� व अ�ंकार प�रधान के�े होते. �तने जे�हा भगवान �व�णूंना
�यां�या मूळ देख�या �पात पा�ह�ं, ते�हा �तनं �यांचा पती �हणून �वीकार के�ा. �यानंतर
ती �यांची अधा�गी बनून सतत �यां�याबरोबर रा�ह��.



�यानंतर कौ�तुभ हे जगाती� सवा�त अनमो� र�न बाहेर आ�ं. ते भगवान �व�णूंनी
�वतःकडे ठेवून घेत�ं.

कौ�तुभ र�नानंतर सदाबहार पा�रजात वृ� बाहेर पड�ा. इं�देवांनी तो नंदनवनात
�ाव�ा.
असुरांचं संपूण� �� मा� केवळ �या अमृता�या कंुभाकडे �ागनू रा�ह�े�ं अस�यामुळे

�यांनी मंथनातून बाहेर पडणा�या इतर सव� गो��कडे ���� के�ं.

पण अजूनही बरंच काही �या मंथनातून बाहेर येणार होतं.
नंतर चं�देव बाहेर पड�े आ�ण भगवान �ंकरां�या म�तकावर �वराजमान झा�े.

�यानंतर महाभयंकर ह�ाह� हे �वष बाहेर आ�ं. ते पा�न देव आ�ण असुर या
दोघांचीही भीतीने गाळण उडा��. �या �वषाचा नुसता एक थ�ब जरी पृ�वीवर सांड�ा
असता, तरी संपूण� पृ�वी भ�मसात झा�� असती. ते ह�ाह� �वतःकडे ठेवून घे�याची
जबाबदारी �वीकाराय�ा कोणीच पुढे होत नाही, हे पाहताच भगवान �ंकर पुढे सरसाव�े.

पाव�तीनं �यांना थांबव�याचा �य�न कर�यापूव�च �यांनी ते ह�ाह� �वष �ा�न क�न
टाक�ं. हे पाहताच पाव�तीनं �यांचा कंठ दो�ही हातांनी घ� आवळून धर�ा. ते �वष �यां�या
ग�यातून खा�� उत�न �रीरात पस� नये यासाठ� �तने आटोकाट �य�न के�े. �यामुळे
भगवान �ंकरांचा कंठ �नळाभोर होऊन गे�ा व तो कायम�व�पी तसाच रा�ह�ा. �या
�संगानंतर �यांचं नी�कंठ हे नाव �ढ झा�ं. तसंच �यांना �ोक ‘नाजुंद’ �हणूनही
ओळखतात. �याचा अथ� �वष�ा�न करणारा देव.

�यानंतर या मंथनातून देवांचे वै�राज आ��नीकुमार �कट झा�े. हे दोघे जुळे बंधू
देवां�या इ�छेनुसार �यां�याकडे गे�े.

�यानंतर कामधेनू बाहेर आ��. ही प�व� धेनू �या�याकडे असे� �या ����या सव�
कामना ती पूण� करे� याची भगवान �व�णूंना क�पना अस�यामुळे, �या ऋषीमुन�नी �त�या
�ा�तीसाठ� तप�या� के�� होती, �यांना ती भगवान �व�णूंनी �दान के��.
�त�या पाठोपाठ पांढरा �ु�, अ�यंत सुंदर पाच स�डांचा ह�ी ऐरावत बाहेर आ�ा. तो

इं�देवांचं वाहन बन�ा. �या�यानंतर सात त�डांचा अ� बाहेर पड�ा. �याचं नाव उ�चै�वा.
�यापाठोपाठ अ�यंत सुंदर अ�सरा आ�या. इं�ानं आप�या दरबाराती� नृ�यांगना �हणून
�यांची नेमणूक के��.
अखेर सव� जण �याची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो �ण आ�ा. �ीरसागरातून

अमृतानं भर�े�ा कंुभ बाहेर आ�ा.





असुर �या अमृत कंुभावरचा आप�ा ह�क सोडणार नाहीत, याची भगवान �व�णूंना
क�पना होती आ�ण जर �यांनी �या कंुभाती� अमृत �ा�न के�ं, तर ते अमर होऊन
पृ�वीत�ावर उ�पात माजवती�, नरकस�� प�र��थती �तथे ओढवे� यात काही �ंकाच
न�हती. मग �यांनी मो�हनी नामक एका �नतांत सुंदर त�णीचं �प घेऊन सव� असुरांचं �च�
�वच��त कर�यास सु�वात के��.

‘‘तु�ही असुर �कती गरीब �बचारे आहात!’’ मो�हनी �यांना �हणा��. ‘‘या मंथना�या
काळात सव� वेळ वासुक� सपा�चे �वषारी फु�कार तु�हा�ा सोसावे �ाग�े. तु�ही असं करा,
�नान क�न �ु� होऊन या, मग मी तु�हा�ा मा�या हातांनी हे अमृत भरवीन.’’

मो�हनी�या स�दया�नं आ�ण �त�या वाणीनं मं�मु�ध झा�े�े असुर �त�या सांग�यानुसार
घाईघाईनं जवळ�या नद�वर �नानासाठ� गे�े.

ही संधी साधून मो�हनीनं अमृतकंुभाती� अमृत देवांना भरव�यास सु�वात के��; परंतु
मो�हनी�या �पाती� भगवान �व�णूंना एक गो� माहीत न�हती. मो�हनी�या �या �पा�ा व
गोड बो��या�ा मुळ�च बळ� न पडता दोन असुर माघारीच थांब�े होते. �यांची नावे रा�
आ�ण केतू. ते देवांसारखी व��ं प�रधान क�न, �बे�ब �यां�यासारखे �दसत �या �ठकाणी
बसून होते. �यांनाही इतर देवां�माणेच अमृत �ा�न कराय�ा �मळा�ं. मो�हनी�या
�पाती� भगवान �व�णूंनी �वह�ते �यांना अमृत पाज�यानंतर �यांना ते दोघं रा�, केतू हे
असुर अस�याचं कळून चुक�ं. �यांनी �णाचाही �व�ंब न �ावता आप�या हाताती�
सुद��नच�ानं �यांचा ��र�छेद के�ा; परंतु �यां�या त�डात अमृताचा घोट अस�याने ते
�जवंत रा�ह�े.

मग भगवान �व�णूंनी आप�ं वाहन अस�े�या ग�डाकरवी ����क रा�ह�े�या
अमृताचा कंुभ ताबडतोब देव�ोक� पाठवून �द�ा.
आप�ं �नान उरकून असुर जे�हा नद�व�न परत आ�े, ते�हा �तथे देवही न�हते,

अमृतही न�हतं आ�ण मो�हनीसु�ा न�हती. संत�त आ�ण �नरा� झा�े�या बळ�नं या
गो�ीचा �वकरात �वकर सूड घे�याची �तथ�या �तथे ��त�ा के��.
�व�णू�या या कूमा�वताराचा ज�म आं� �दे�ाती� �ीकाकु�म येथी� कूम�मं�दराम�ये

झा�ा, अ�ी एक आ�या�यका आहे.
कौ�तुभ र�न आजही �त�पती मं�दराती� देवते�या खां�ावर पाहाय�ा �मळतं. आज

रा� आ�ण केतू या दोन �हांची पूजा के�� जाते.



ग�ड जे�हा अमृताचा कंुभ देव�ोक� घेऊन चा��ा होता, ते�हा �या अमृताचे काही
थ�ब पृ�वीवर सांड�े. आज आं� �दे�ात अस�े�या
या �ठकाणी ग�डाचं मं�दर आप�या�ा पाहाय�ा �मळतं. �याचं नाव वैनतेय आहे.
असं �हणतात क� ग�डाजवळ�या या अमृतकंुभाचे थ�ब एकूण चार जागी सांड�े. पैक�

एक �हणजे गंगा नद��या काठ� अस�े�ं ह�र�ार, �सरं अ�ाहाबाद येथी� गंगा, यमुना,
सर�वती या न�ांचा ��वेणी संगम �जथे आहे ते �यागराज, �तसरं ना��क– गोदावरी
नद��या काठ� अस�े�े �ठकाण आ�ण चौथं उ�जैन �हणजे ���ा नद��या काठ� अस�े�ं
�थळ. �यामुळे या चारही �ठकाणी बारा वषा�तून एकदा कंुभमेळा भरव�यात येतो. असं
�हणतात, क� या कंुभमे�या�या वेळ� जो कुणी �या नद�त बुडी मा�न �नान करे�, �याची
सव� पापं धुऊन �नघतात.

या समु�मंथनाची कहाणी भारताती� सव� क�ाकारांम�ये फार ��स� पाव�े�� आहे.
ती �व�वध क�ा �कारांमधून अनेक वेळा �कट हाते. कंबो�डया येथी� अंकोरवाट
मं�दरा�या �भ�तीवर समु�मंथनाची ��यं �चतार�यात आ�� आहेत. गोवा येथी� �हाळसा
मं�दरात मो�हनी�या �पाती� भगवान �व�णूंची मूत� पाहाय�ा �मळते.





द�ावतार
पृ�वीमाता– �हणजेच भूदेवी एकदा भगवान �व�णूंना भेट�यासाठ� वैकंुठा�ा आ��.

�तचा चेहरा उ���न �दसत होता आ�ण डो�यांत अ�ू होते.
भगवान �व�णूंनी �तची समजूत काढ�याचा बराच �य�न के�ा. ते �हणा�े, ‘‘भूदेवी, तू

इतक� �ःखी का बरं आहेस? सव� चराचर सृ�ी, प�ू, प�ी, मानव हे सगळे तु�यामुळे तर
जी�वत आहेत. तु�या �दयात खूप सो��कता, धीर आ�ण ममता भर�े�� आहे. सव� जण
तु�ा पायदळ� तुडवतात; पण तरीही तु�या चेह�यावर ��मतहा�य कायमच �व�सत असतं.
तू �यांना अ�, व��, �नवारा पुरवतेस. मग असं असताना तु�ा कस�ा �ास आहे?’’

‘‘परमे�रा,’’ भूदेवी �ंदके देत �हणा��, ‘‘मा�यावरचं ओझं �क�येक पट�नी वाढ�ं
आहे. जगात स�जनांपे�ा �ज�नांची सं�या वाढत चा��� आहे. हे �ोक खोटारडे आहेत,

सतत �स�या�ा फसवतात, मु�या �ा�यांची ह�या करतात, आजूबाजू�यांचा छळ करतात,

अगद� ���या आ�ण मु�ांनासु�ा सोडत नाहीत. �यांची हाव अमया�द आहे. भरीत भर
�हणून कधीकधी ही अ�ी �ज�न माणसं ��देवाची अथवा �ंकराची आराधना क�न
�यां�याकडून वरदान �ा�त क�न घेतात. हा अनाचार जर असाच सु� रा�ह�ा, तर एक
�दवस माझी सगळ� सहन��� संपु�ात येई�. मग या जगाचा अंत ओढवे�. तु�हीच आता
म�ा मदत करा� का?’’

भगवान �व�णू ��मतहा�य क�न �हणा�े, ‘‘होय, भूदेवी. तू जे काय सांगते आहेस ते
मा�या �यानात आ�ं. मी तु�ा एक वचन देतो. जे�हा पृ�वीवर �राचार वाढे�, स�कमा�पे�ा
��कमा�चा भार जा�त होई�, ते�हा मी पृ�वीवर अवतार घेईन आ�ण जगाती� चांग�या
गो��चं र�ण करीन.’’

‘‘परमे�रा, असे एकूण �कती अवतार असती�?’’

‘‘दहा,’’ भगवान �व�णू �हणा�े. ‘‘�यांना ‘द�ावतार’ असं संबोध�ं जाई�. मी जे�हा
अवतार घेऊन पृ�वीवर येईन, ते�हा मी म�य� �हणून ज�म घेईन आ�ण म�ा मरणसु�ा
�ा�त होई�. �यांपैक� काही अवतारांम�ये माझी प�नीसु�ा ज�म घेऊन म�ा साथ देई�.

या अवतारांम�ये मी असुरां�ी यु� करीन, ��ांचं �नदा��न करीन.’’

‘‘हे अवतार क�ा �कारचे असती�?’’



‘‘प�ह�ा म��यावतार असे�. मी एक म��य �हणून ज�म घेईन. जे�हा पृ�वीवर
ज���य होऊन सव� पृ�वी ज�मय होई�, ते�हा म�यावतारात ज�म घेऊन मी �तचं र�ण
करीन. �सरा कूमा�वतार असे� ते�हा मी कासवा�या �पात येईन. समु�मंथना�या वेळ� मी
भू�मका �नभावेन. माझा �तसरा अवतार �हणजे वराहावतार असे�. या अवतारात एका
वराहा�या �पात मी �हर�य� असुराचा �नःपात क�न पृ�वीचं र�ण करीन. चौ�या
अवतारात मी नर�स�हा�या �पात �कट होऊन �हर�यक��पूचा वध करीन. �यानंतर मी
वामनावतार घेऊन महा����ा�� बळ�चा पाडाव करीन.’’

भूदेवी �यांचं हे बो�णं एका��च�ाने ऐकत होती. जणू काही �यांचे ��द ती मनात
साठवून घेत होती.

‘‘सहावा अवतार पर�ुरामाचा. या अवतारात �राचारी राजा-महाराजांना �यांनी
के�े�या �वैराचाराची मी कडक ���ा देईन,’’ भगवान �व�णू �हणा�े. ‘‘सात�ा
अवतारात मी �ीरामाचा ज�म घेऊन रावणाचा वध करीन. तसंच आठ�ा अवतारात
�ीकृ�णाचा ज�म घेऊन दंतव�ाचा वध करीन. कंस आ�ण ���ुपा� या �� राजांना
यमसदना�ा पाठवीन आ�ण महाभारताती� यु�ाचा अ�वभा�य भाग होईन. माझा नववा
अवतार �ां�त��य महष� गौतम बु�ाचा असे�. या अवतारात मी �ोकांना स�ह�णुतेची
महती सांगेन. भौ�तकवाद आ�ण अ�या�मवाद यां�यामध�ा एक म�यममाग� �ोकांना
दाखवून देईन. मा�या दहा�ा �हणजे �ेवट�या अवतारात मी क�क� या �ु� अ�ा�या
�व�पात अवत�न या जगाती� सव� ���वृ�ीचं �नदा��न करीन.’’

एवढं बो�ून झा�यावर भगवान �व�णू भूदेवीकडे �ेमानं पाहत �हणा�े, ‘‘या जगाती�
���वृ��चा भार वाढत जा�याची �च�ता तू मुळ�च क� नको देवी. तु�यावरचा भार कधीही
जा�त झा�ा, तर मी तु�या साहा�या�ा धावून येईन.’’

भूदेवीनं �यांना �वन� अ�भवादन के�ं. �त�या चेह�यावर ��मतहा�य पसर�ं. येणा�या
भ�व�यात आप�या�ा कधीही गरज �ागे�, ते�हा सा�ात भगवान �व�णू आप�यासाठ�
धावून येती�, या �वचारानं �त�या चेह�यावर समाधान झळकू �ाग�ं.

मोठा मासा
��देवानं जो प�ह�ा माणूस �नमा�ण के�ा, �याचं नाव होतं मनू. आपण सव� जण

�याचेच वं�ज आहोत.



एक �दवस हा मनू नद��या पा�ात उभा रा�न सूय� देवा�ा अ�य� देत असताना �या�या
�जळ�त एक छोटासा मासा आ�ा. �या छो�ा�या मा�ाची कणव येऊन �या�ा आप�या
कमंड�ूती� पा�यात घेऊन तो घरी घेऊन आ�ा.
�स�या �दव�ी सकाळ� पा�ह�ं, तर तो मासा आकाराने खूपच मोठा होऊन पा�यानं

भर�े�या भां�ातून बाहेर डोकावत होता. मग मनूनं �या�ा बाहेर नेऊन घराजवळ�या
एका पा�या�या सा�ात सोड�ं. पण केवळ एकाच �दवसात तो मासा वाढून फारच मोठा
झा�ा.
तो मासा �या वेगाने वाढत होता, ते पा�न मनू आ�य�च�कत झा�ा. �यानं �या�ा �या

पा�या�या सा�ातून बाहेर काढून जवळ�या एका त�यात नेऊन सोड�ं.

पण काही �दवसांतच ते तळंसु�ा �या मा�ा�ा अपुरं पडू �ाग�ं. अखेर �या मा�ाची
रवानगी नद�त व तेथून पुढे समु�ात कर�यात आ��, पण तरीही तो मासा आकारानं
वाढतच चा��ा होता.
अखेर मनूनं �या�ा �वचार�ं, ‘‘तू आहेस तरी कोण?’’

‘‘मी �व�णू आहे,’’ तो मासा �हणा�ा. ‘‘आता �वकरच पृ�वीवर एक महाभयंकर
संकट ओढवणार आहे. �या�वषयी तु�ा सावध कर�यासाठ� मी आ�ोय. �वकरच हे सव�
जग पा�याखा�� बुडणार आहे. �यामुळे तु�ा जेव�ा काही �बया, रोपं, प�ू, प�ी, पु�ष,

���या व मु�ं, प�व� धम��ंथ जमा करता येती� तेवढे कर. मग एक खूप मोठ� नौका बांधून
�यात या सवा�ना बसव आ�ण जगात पूर आ�ा क� एका दोरखंडानं ती नौका मा�या
क��यांना घ� बांध. मग मी तु�हा सवा�ना एका सुर��त �ठकाणी नेईन. पाणी ओसर�यावर
तू संपूण� जगाची पुन�न��मती क� �क�ी�. मग सव� जण तुझा उ��ेख मानवजातीचा
�पता असा करती�. तुझं मनुकु� सदो�दत सवा��या �मरणात राही�.’’

अ�ा �कारे ��य आ�यावर �व�णूनं मनूसह नौकेती� सवा�ना एका सुर��त �थळ�
नेऊन पोहोचव�ं. मग तो हय�ीवा�या �ोधात गे�ा व �यानं �याचा वध के�ा. भगवान
�व�णूंनी वेदांनासु�ा सुर��त ठेव�ं. �यानंतर ते वेद न�ा युगाचे व पुढ�� �प�ांचे
माग�द��क बन�े.





ही कथा अनेक धम��ंथांम�ये आ�ण पुराणांम�ये �व�वध �पांत पाहाय�ा �मळते.
कॅ��पयन सीम�ये ‘नोआ�ज आक� ’ ही कथा घड�याचा उ��ेख आहे. ती कथासु�ा या
मनू�या कथे�ी �मळतीजुळती आहे. भारताती� आ�या�यकेनुसार कॅ��पयन सी �हणजे
�ाचीन भारताती� का�यप ऋष��या नावाव�न �या समु�ाचे नाव पड�े तो क�यप समु�
होय.

महामूत� वामन
��हादाचा नातू �हणजे ब�ा� असुरराजा बळ� हा होता. या�या अंग�या ���मुळे

अनेकदा याचा उ��ेख महाब�� असा के�ा जातो. �या�या पूव�जांपे�ा तो �वभावानं खूप
वेगळा होता. असुर असूनही तो �वभावानं स��ी� होता. कनवाळू होता आ�ण �या�या
�जेचं �हत पाहाणारा होता.
बळ��या या गणुांमुळेच �या�या रा�याचा �व�तार �दवस��दवस वाढत चा��ा होता.

�याची क�त� सव��र पसरत चा��� होती. �यामुळे देवांचा राजा अस�े�या इं�ा�ा �च�ता
वाटू �ाग�� होती. बळ�नं जर कधी देवांवर ह��ा चढवून आप�ं �स�हासन बळकाव�याचं
ठरव�ं तर काय होई�, या �वचारानं इं� घाबर�ा होता. जर कधी खरोखर अ�ी वेळ
आ��च, तर आपण बळ�चा पाडाव क�च �कणार नाही, याची �या�ा पुरेपूर खा�ी होती.
पण �ेवट� �या गो�ीची भीती होती, तेच झा�ं. द�कामागनू द�कं �ोट��. हळूहळू

बळ�चा �वभाव बद��ा. तो �रा�भमानी आ�ण उ�म� बन�ा. �याची ��कम� वाढू �ाग��.
अखेर या बळ��ा असा काही धडा ��कवायचा, जो बळ� कधीही �वस� �कणार नाही,
असं भगवान �व�णूंनी ठरव�ं.

बळ�चं एक वै���� �हणजे तो अ�यंत दान�ूर होता आ�ण य� करत असताना
आप�याकडे आ�े�या कोण�याही याचका�ा कधीच �व�मुख पाठवायचं नाही, असा �यानं
पण के�ा होता. ही गो� सवा�नाच माहीत होती. �यामुळे �व�णू वामनावतार धारण क�न
बळ�चा य� चा�ू असताना �तथे जाऊन पोहोच�ा.
बळ�नं वामनाची बटू मूत� आप�या �द�ेनं चा�त येताना पा�ह��. �यानं �गेच

वामना�ा आसन �हण कर�याची �वनंती के��.
वामन �हणा�ा, ‘‘बळ� महाराज, तुम�या दान�ूरपणाची �याती मा�या कानावर आ��

आहे. �यामुळेच मी तुम�याकडे याचना कर�यासाठ� आ�ो आहे.’’



‘‘हे वामना, तुझी काय इ�छा आहे ते म�ा सांग. म�ा जे काही ��य असे� ते मी
करीन.’’

‘‘माझी इ�छा त�ी साधीच आहे; पण तरी ती तु�ही न�क� पूण� करा�, असं वचन म�ा
तुम�याकडून हवं आहे.’’
बळ� ��मतहा�य करत �हणा�ा, ‘‘वचन �द�ं.’’

‘‘तसं असे�, तर म�ा तुम�याकडून फ� तीन पाव�ं जमीन हवी आहे. आ�ण तीही
मा�या पाव�ांएवढ�.’’ वामन �हणा�ा.
�याचे ते ��द ऐकताच बळ��ा हसू अनावर झा�ं. �यानंतर �कतीतरी वेळ �या क�पनेनं

तो हसत होता– एवढ��ी जमीन हवी आहे या�ा! ‘‘वामना, अरे या�न जा�त काहीतरी
माग ना. मी एक स�ाट आहे. मा�याकडून देणगी मागायची तर जरा मा�या या पदा�ा
�ोभे� अ�ी तरी ती माग ना.’’
�यावर वामन नतम�तक होऊन न�पणे �हणा�ा, ‘‘तुम�या दान�ूरतेब�� मी ऐकून

आहे, पण म�ा मा�या मया�दा माहीत आहेत. तुम�यासार�या स�ाटा�या ��ीने माझी ही
मागणी फारच �ु��क असे�, तर म�ा �मा करा.’’
बळ�चे ग�ु �ु�ाचाय� हा संवाद ऐकत होते. यात कुठेतरी न�क� पाणी मुरतंय, हे �यांना

जाणव�ं. हा वामन जसा �दसतो आहे तसा तो खरा नाही, हे �यां�या �गेच ��ात आ�ं.

बळ��ा जवळ बो�ावून ते �हणा�े, ‘‘महाराज, कृपा क�न वामनाची ही �वनंती मा�य
क� नका. म�ा खूप अ�व�थ वाटत आहे. म�ा वाटतं, देवांची तुम�या�ी ��य� सामना
कर�याची �ह�मत नस�यामुळेच �यांनी ही अ�ी काहीतरी ��ृ�ती �ढव�� असावी. तुमचा
ग�ु आ�ण �हत�च�तक या ना�यानं मी तु�हा�ा हे सांग ू इ��छतो, क� तु�ही वामनाचं हे
बो�णं मुळ�च मा�य क� नका.’’

‘‘ग�ुजी, पण मी वामना�ा तसं वचन देऊन बस�ो आहे आ�ण आता ते पूण� करणं हे
माझं कत�� आहे आ�ण ��वाय मा�यासार�या एका ब�ा� राजाचं हा छोटासा वामन
काय वाकडं क� �कणार आहे?’’ बळ� �हणा�ा.
एवढं बो�ून बळ� वामनाकडे वळ�ा. तो �ांतपणे जवळच वाट पाहत उभा होता.
बळ�ची प�नीसु�ा �ेजारीच होती. �त�ा �त�या पतीचं �हटणं पट�ं अस�याचं �तनंही

मान ह�वून सां�गत�ं.

‘‘मी माझं प�ह�ं पाऊ� टाकू का?’’ वामन �हणा�ा.
‘‘हो.’’ बळ� �हणा�ा.



�या काळ� दानक�या�नं आप�या उज�ा �जळ�त पा�याचं अ�य� घेऊन भूमीवर
��ा�न कर�याचा �रवाज होता. �याचा अथ� दानक�या�नं अगद� मनापासून दान �द�े�ं
असून पृ�वीमाता या�ा सा�ी आहे, असा होता. एकदा हा उपचार पार पड�यानंतर मगच
दानक�या�नं याचका�ा दान �ायचं, ही �था होती. मग एक पा�यानं भर�े�ं पा� सेवकानं
बळ�समोर आण�ं. �यानं �याती� थोडंसं पाणी हातात घेऊन ते ज�मनीवर सोड�ं.

वामनानं आप�ं प�ह�ं पाऊ� उच��ं. ते तो पुढे टाकाय�या तयारीत उभा रा�ह�ा.
ते�हा जम�े�या सवा�ना एक आ�य�कारक ��य पाहाय�ा �मळा�ं. आता तो एक छोटासा
बटू रा�ह�े�ा न�हता. तो बघताबघता आभाळाएवढा उंच झा�ा. �याचं म�तक ढगां�याही
वर गे�ं. �याचं पाऊ� इतकं मोठं झा�ं, क� �यानं संपूण� पृ�वी �ाप��.

‘‘ही संपूण� पृ�वी माझी झा��!’’ असे उ�ार काढून वामन पु�हा एकदा आप�या मूळ
�हान �पात परत आ�ा.
बळ� भयच�कत, हतबु� झा�ा. �यानं �ा�त के�े�ं सगळंच रा�य �या�या हातून गे�ं

होतं. ग�ुज�चं �हणणं यो�यच होतं. हा काही साधासुधा बटू न�हता. �या�या मनात एक
�वचार चमकून गे�ा, ‘‘हे भगवान �व�णू तर नसती�?’’

‘‘महाब��, मी माझं पुढचं पाऊ� कुठे टाकू?’’ वामनानं �वचार�ं.

‘‘आभाळात!’’ असं �हणून बळ�नं पु�हा �जळभर पाणी उच�ून हाता�या
�जळ�तून ज�मनीवर सोड�ं.

वामनाचा आकार परत वाढत गे�ा आ�ण �यानं एक पाऊ� टाकून आका� �ापून
टाक�ं. तसं झा�यावर बळ�कडे दे�यासारखं काही ����कच उर�ं नाही.
वामन परत पूव��या �पात परत येऊन �हणा�ा, ‘‘आता मी माझं �तसरं पाऊ� कुठे

टाकू?’’

आता मा� �ु�ाचाया�ना �व�थ बसवेना. ते त�काळ डासाचं �प घेऊन पा�या�या
झारीत ��र�े. �यांनी ज�पा�ात �वे� क�न पा�ा�या मुखा�ी पाणी बाहेर पड�यासाठ�
ठेव�यात आ�े�ं सू�म �छ� बंद क�न टाक�ं. आता ज�पा� �तरकं क�नसु�ा �यातून
पाणी बाहेर येणं ��य न�हतं.
बळ��ा अथा�तच आप�या ग�ुज��या या करामतीची क�पना न�हती. तो वामनापुढे

नतम�तक होऊन �हणा�ा, ‘‘तु�ही तर सा�ात भगवान �व�णू आहात यात काहीच सं�य
नाही. माझे चु�त खापरपणजोबा �हर�या� यां�या काळात तु�ही वराह�पात �कट झा�ा
होता. �यानंतर तु�ही माझे आजोबा �हर�यक��पू यांनाही द��न �द�ंत आ�ण माझे



आजोबा भ� ��हाद यांना तु�ही नर�स�हां�या �व�पात द��न �द�ंत. समु�मंथना�या वेळ�
कूमा�वतार धारण क�न मदती�ा धावून आ�ात. आता वामनावतारात म�ा द��न देऊन
तु�ही म�ा आ�ीवा�द �द�ा आहे. तुम�या चार अवतारां�या वेळ� माझे कुटंुबीय उप��थत
रा� �क�े, हे तर आमचं परमभा�यच आहे. तु�ही तुमचं �तसरं आ�ण �ेवटचं पाऊ�
मा�या म�तकावर ठेवावं, अ�ी मी तु�हा�ा �वनंती करत आहे.’’
एवढं बो�ून बळ�नं �या ज�पा�ाती� पाणी आप�या हाता�या �जळ�त घे�याचा

�य�न के�ा, पण डासां�या �पात �ु�ाचाया�नी पाणी अडवून ठेव�यामुळे ते पा�ाबाहेर
येईना.
वामनानं बु��चातुय� वाप�न पा�ावर �या �ठकाणी पाणी बाहेर ये�यासाठ� �छ�

ठेव�यात आ�ं होतं, �तथे बाहे�न एक छोट��ी काटक� खुपस��. �ु�ाचाया��या डो�यात
ती काटक� गे��. �यांना अस� वेदना होऊ �ाग�या. ते घाईने पा�ाबाहेर आ�े. पा�ातून
पा�याची धार वा� �ाग��. �या �दवसापासून �ु�ाचाया�ना उव��रत आयु�य एका� �हणूनच
कंठावं �ाग�ं.

वामनानं आप�ं �तसरं पाऊ� बळ��या म�तकावर ठेवून �या�ा पाताळात ढक��ं
आ�ण पृ�वीव�न �याचं अ��त�व �नपटून टाक�ं.

हे सव� झा�यावर वामना�या �पाती� �व�णू बळ��ा �हणा�े, ‘‘तू एक उ�म
�ासनकता� आ�ण �जा�हतद� राजा आहेस, याची म�ा क�पना आहे; परंतु पुढे तू
उ�म�पणे वाग ू�ाग�ास, तु�ा �वतः�या कतृ��वाचा गव� झा�ा. �यामुळेच तु�यावर ही वेळ
आ��. पण तरीसु�ा आ�ा तू जे �व�ा� �दय दाखव�ंस �याने, तसंच तु�या दान�ूरतेमुळे
मी तु�यावर �स� झा�ो आहे. बो�, तु�ा कोणता वर पा�हजे?’’

ते ऐकून बळ� ��मतहा�य करत �हणा�ा, ‘‘हे भगवान, म�ा फार मोठं असं काहीच
नको. तु�ही मा�या आयु�यात येणं आ�ण तुमची ��कवण हेच मा�यासाठ� मोठे वर आहेत.

फार मोठे तप�वी आ�ण भ� तुम�या �णभरा�या द��नासाठ� ज�मभर आसुस�े�े
असतात. मी तर �वतः�ा फारच भा�यवान समजतो. पण जर तु�हा�ा म�ा काही वरदान
�ायचंच असे�, तर वषा�तून एकदा म�ा पृ�वी�ोकात येऊन मा�या रा�याती� �जे�ा
भेट�याची, �यांचं कु��मंग� �वचार�याची संधी �ा. म�ा आणखी काही नको.’’
बळ�ची ही साधी, सोपी मागणी ऐकून भगवान �व�णूंना आ�य� वाट�ं. �यांनी ती इ�छा

पूण� के��. �यानंतर ते �हणा�े, ‘‘बळ�, मी तरीही तु�ा एक वरदानच देणारच आहे. म�ा
पाऊ� ठेवता यावं, �हणून तू तुझं म�तक पुढे के�ंस. असं के�याचे काय प�रणाम होणार



आहेत, याची पूण� क�पना असूनसु�ा तू ते के�ंस. �यामुळे आजपासून पाताळ �ोकाम�ये
मी तुझा र�क होऊन काम करीन. मा�या एखा�ा भ�ाचं �च� जर �ु�, प�व� असे�,

तर मी �याचा सेवक बनून रा� �कतो, हे सव� जगा�ा कळ�ंच पा�हजे.’’
बळ�नं हष�भरीत होऊन भगवान �व�णूंना वंदन के�ं.

�यामुळेच केरळम�ये ओनम (ओणम) हा सण साजरा कर�यात येतो. या �दव�ी बळ�
पाताळ �ोकातून पृ�वीवर आप�या �जाजनांना भेटाय�ा येतो, असं मानतात.

�व�णू�या या वामनावतारा�ा ���व�म असंही �हणतात. कारण अव�या तीन
पाव�ांम�ये �यानं या अवतारात तीनही �ोक पादा�ांत के�े. या कथेवर आधा�रत अनेक
�च�ं आ�ण ���पकृती भारतात सव�� पाहाय�ा �मळतात. बदामी येथी� �े�यांम�ये, तीन
�मांका�या गहुेत ही कथा दगडात कोर�े�� आहे.

पर�ुराम
खूप खूप वषा�पूव� एक अ�यंत �व�ान ऋषी होऊन गे�े. �यांचं नाव जमद�नी. ते अ�यंत

तापट �वभावाचे �हणून ��स� होते. ते अर�यात एका �हान�ा पण�कुट�त रा�न अ�यंत
साधं जीवन �तीत करत असत.

रेणुका ही सुंदर राजक�या राजधानीत अस�े�या आप�या राजवा�ात राहत होती.
राजाची �ाडक� मु�गी अस�यानं सगळ� सुखं �त�या पाया�ी �ोळण घेत होती. ती
ऐषारामात जीवन जगत होती. रेणुका ज�ी बु��मान होती, त�ीच ती �ाव�यवती होती.
एक �दवस ती आ�ण �त�या मै��णी वन�वहारासाठ� गे�या हो�या. नेमके �याच वेळ�
जमद�नी ऋषी �वासा�ा �नघा�े होते. रेणुकेची आ�ण जमद�न�ची �यां�या पण�कुट�पा�ी
भेट �हावी, हे तर �व�ध���खतच होतं. ऋष�ची अ�यंत सा�या व��ाती� सा��वक, �ांत
मूत� पा�न रेणुका आप�ं देहभानच �वसर��. ती राजक�या असूनही मं�मु�ध
झा�यासारखी �यां�या चेह�याकडे पाहत रा�ह��. �तची नजर �यां�या चेह�याव�न हटेना.
जरा वेळानं ती �त�या स�यांसह राजवा�ात परत�� आ�ण �याच वेळ� �तनं जमद�नी
ऋष��ी �ववाह कर�याचा आप�ा मनोदय व�ड�ांना बो�ून दाखव�ा.
रेणुके�या �प�यानं �ताकरवी जमद�नी ऋष�ना �नरोप पाठव�ा. आप�या क�येची

जमद�न��ी �ववाह कर�याची इ�छा अस�याचं �या संदे�ात ���ह�ं होतं; परंतु जमद�न�नी
तो ��ताव साफ धुडकावून �ाव�ा. ते �हणा�े, ‘‘मी एक साधू आहे. मी इथे �र
रानावनात, एका सा�या�ा कुट�त राहतो. इथे कोण�याही सुखसोयी नाहीत, ऐषोआराम



नाही. माझा सगळा वेळ �यानधारणेत जातो. माझं सगळं मन अ�या�मा�या �ानसाधनेत
�� असतं. रेणुका ही राजक�या आहे, स�दय�वती आहे, ती �हानपणापासून
�ाडाकोडात, सुखसमृ��त वाढ�े�� आहे. मा�याबरोबर संसार क�न हे असं खडतर
आयु�य कंठणं �त�ा जमणार नाही.’’
परंतु राजक�या रेणुका मा� आप�या �नण�यावर ठाम होती. मग ती �वतःच जमद�नी

ऋष�ना भेटाय�ा गे��. ‘‘काही झा�ं तरी म�ा तुमची प�नी बनून तुम�या सोबतच हे
आयु�य घा�वायचं आहे. मग म�ा �कतीही क� उपसावे �ाग�े, तरी माझी तयारी आहे.
मी माझं जुनं राहणीमान सोडून नवीन आयु�या�ा सु�वात कराय�ा तयार आहे. �यासाठ�
�वतःत �ागे� तो बद� मी घडवून आणीन.’’ ती �हणा��.

‘‘रेणुके, काही �दवसांनंतर तु�ा तुझं जुनं वैभव�ा�� आयु�य परत हवंहवंसं वाटू
�ागे�. मग तुझं वागणं बद�ून जाई�. माझा �वभाव हा असा संतापी. मा�या जर ही गो�
��ात आ��, तर म�ा �याचा �ास होई�. मग मा�या हातून काहीतरी �वपरीत घडू �कतं.
रागा�या भरात जर मा�या त�डून �ापवाणी उ�चार�� गे��, तर �यानं तुझं �द�व ओढवे�.

म�ा हा धोका प�करायचा नाही. आपण �ववाहब� न होणंच यो�य ठरे�.’’

�यावर रेणुका �हणा��, ‘‘मी आ�ा, या इथे अ�ी �पथ घेते, क� मी माझं पूवा�यु�य
पूण�पणे �वस�न जाईन. एकदा आप�ं ��न झा�ं क� परत �या आयु�याचा �वचारसु�ा मी
मा�या मनात येऊ देणार नाही.’’ �त�या बो��याती� �ढ�न�य पा�न अखेर जमद�नी हार
मानून �तचा आप�� प�नी �हणून �वीकार कर�यास तयार झा�े.

काही �दवसांतच �यांचा �ववाह झा�ा आ�ण रेणुका आप�या पती�या सा�या�ा कुट�त
सुखानं संसार क� �ाग��. �यांना संततीही झा��. �यांचा प�ह�ा पु� �हणजेच पर�ुराम.

तो आप�या आई-व�ड�ां�या आ�ेचं पा�न करणारा अ�यंत सु�वभावी मु�गा होता; परंतु
तोही आप�या व�ड�ां�माणे को�प� �वभावाचा होता.
एक �दवस रेणुका जवळ�या नद�वर पाणी भराय�ा गे�े�� असताना �तनं एक गंधव�

आ�ण एक अ�सरा या �ेमी युग�ुा�ा �णय��डा करताना पा�ह�ं. �णभर आप�या
�ववाहा�या वेळ� घेत�े�या �पथेचा �त�ा �वसर पड�ा. एकमेकां�या �ेमात आकंठ
बुडा�े�या �या जोड�याचा, �यां�या सुखसमृ��नं भर�े�या आयु�याचा �त�ा हेवा वाट�ा.
ती जे�हा घरी परत�� ते�हा �त�या हातून वचनभंग झा�ा अस�याचं �त�या पती�ा,

�हणजेच जमद�नी ऋष�ना अंत�ा�नानं कळून चुक�ं होतं. �यां�या मनाचा �ोधानं ताबा
घेत�ा होता. �यांची सारासार �ववेकबु�� �यांना या �णासाठ� सोडून गे�� होती. ते



मो�ांदा ओरडून �हणा�े, ‘‘रेणुका, असं काहीतरी घडे�, हे मी तु�ा आधीच सां�गत�ं
होतं. याब�� तु�ा काय ���ा होई�, याचीसु�ा मी तु�ा क�पना �द�� होती. मग तरीही
तू मा�या�ी �ववाह का के�ास?’’

संत�त जमद�न�नी आप�या सव� मु�ांना जवळ बो�ावून आई�ा �तथ�या �तथे मा�न
टाक�याची आ�ा के��; पण कोण�याही मु�ानं �यां�या �या आ�ेचं पा�न के�ं नाही.
तेव�ात मोठा मु�गा पर�ुराम घरी पोहोच�ा. घराती� वातावरणात�ा ताण �या�ा

जाणव�ा. तो �हणा�ा, ‘‘काय झा�ं?’’

�यावर जमद�नी �हणा�े, ‘‘बेटा, तू म�ा मदत कर�ी� का?’’

‘‘अथा�तच करीन. तु�ही म�ा फ� आ�ा करा. तुमची जी काही इ�छा असे�, �तचं मी
पा�न करीन.’’ पर�ुराम उ�ार�ा.

‘‘तू आ�ा�या आ�ा तु�या मातेचा वध कर!’’ जमद�नी पर�ुरामास �हणा�े.

मो�ा नाइ�ाजानं आप�या �प�या�या आ�ेचं पा�न क�न पर�ुरामानं रेणुकामातेचा
वध के�ा.
�यानं आप�या आ�ेचं पा�न के�े�ं पा�न �ांत झा�े�े जमद�नी ऋषी �या�ा

�हणा�े, ‘‘पु�ा, हे करणं तु�यासाठ� �कती कठ�ण होतं याची म�ा पूण� क�पना आहे. म�ा
तुझी एखाद� इ�छा सांग; मी ती पूण� करीन.’’

�यावर पर�ुराम �हणा�ा, ‘‘मा�या माते�ा तु�ही जी�वत करा; परंतु या संपूण� �ःखद
घटनेची �मृती �त�या मनातून कायमची पुसून टाका. माझं फ� एवढंच मागणं आहे.’’
पर�ुराम त�काळ �हणा�ा.
जमद�न��या चेह�यावर ��मतहा�य पसर�ं. �यांनी पर�ुरामाची इ�छा पूण� क�न

रेणुके�ा �जवंत के�ं.

या घटने�ा पु�कळ वष� �ोट��. एक �दवस जमद�नी तप�य��ा बस�े�े असताना �या
�दे�ाचा राजा कात�वीय� अजु�न �यांची भेट घे�यासाठ� �यां�या आ�मात आ�ा. हा राजा
�वभावानं �नद�य होता, ही गो� सवा�नाच माहीत होती.
�या�या या �नद�यी �वभावा�वषयी जमद�नी ऋषी जाणून होते; परंतु तरीसु�ा �यांनी

�या राजाचा आ�ण �या�या �वाज�याचा आ�मात यथो�चत आदरस�कार के�ा.
एका ऋष�नी आप�ं व आप�या �वाज�याचं आ�मात इत�या थाटामाटात �वागत

करावं, हे पा�न राजा आ�य�च�कत झा�ा. तो �हणा�ा, ‘‘मु�नवर, तु�ही माझं आ�ण
मा�या माणसांचं इत�या थाटामाटात कसं काय �वागत क� �क�ात?’’



�यावर जमद�नी �हणा�े, ‘‘मा�याकडे एक �व�मयकारक गोमाता आहे. ती �वग�य
कामधेनूची पु�ी नं�दनी आहे. �त�याकडे आ�ही जी काही इ�छा ��
क�, ती इ�छा ही नं�दनी पूण� करते. पण आ�ही आम�या दैनं�दन गरजा पूण�

कर�यासाठ� �तचा वापर कधीही करत नाही. मी, माझे कुटंुबीय व माझे ���य अ�यंत
साधेपणानं राहतो. आ�ही धनसंचय करत नाही. आमची काहीही मा�म�ा नाही. �याची
गरज नाही अ�ी कोणतीच गो� आ�ही �वकत घेत नाही, क�ाचाही साठा क�न ठेवत
नाही; परंतु जे�हा तुम�यासारखे स�माननीय अ�तथी आम�या आ�मा�ा भेट देतात, ते�हा
�यां�या आदरस�कारासाठ� आ�ही नं�दनीची मदत घेतो. मा�या या आ�मात तु�हा�ा जी
गो� आवड�� असे� ती माझी नसून, या नं�दनीकडून ती तु�हा�ा भेट आहे.’’

‘‘अरे वा! मु�नवर, ही फार चांग�� गो� आहे!’’ राजा कात�वीय� अजु�न वरकरणी आनंद
�� करत �हणा�ा. पण मनातून �या�ा जमद�नी ऋष�ब�� असूया वाटू �ाग�� होती.
‘ही गाय म�ा �मळाय�ा हवी. यु�ा�या काळात ही �कतीतरी उपयोगी पडे�. मा�या
सै�या�ा जे काही �ागे� ते ही पुरवे�.’ तो मनात �वचार क� �ाग�ा.
राजा कात�वीय� अजु�न जमद�नी ऋष�कडे वळून �हणा�ा, ‘‘तु�ही ही नं�दनी म�ा �ा�

का? तु�हा�ा इथून पुढे �या �या गो�ीची गरज �ागे�, ती मी पूण� करीन.’’ जमद�नी
�यावर नकाराथ� मान ह�वत �हणा�े, ‘‘महाराज, कोण�याही भौ�तक गो�ी�या
�ा�तीसाठ� या नं�दनीचा वापर करणं यो�य नाही. ती केवळ एखा�ा ऋष��या आ�मातच
रा� �कते.’’
राजा आप�या राजधानी�ा परत�ा, पण तो मनातून खूप नाराज झा�ा होता. घरी

परत�यावर �यानं आप�या कुटंुबीयांना बो�ावून जमद�नी ऋष��या आ�माती� �या
�व�मयकारी गोमाते�वषयी सां�गत�ं. मग �या�या मु�ांनी आ�ण सेनापतीनं ठरव�ं, आता
काहीही झा�ं तरी ती गोमाता �मळवायची.
राजा�या सै�यानं जमद�न��या आ�मावर ह��ा क�न नं�दनी गाई�ा पळवून ने�ं.

जमद�न�नी �यांना अडव�याचा �य�न करताच �यांनी जमद�न�ना ठार मार�ं.

नेमका �या वेळ� पर�ुराम काही कामासाठ� बाहेरगावी गे�ा होता. तो आ�मात परत
येताच �या�ा आप�� �ोक�व�ह� आई आ�ण भाऊ �दस�े. �या�ा घड�े�� ह�कगत
समजताच �यानं आप�ा पर�ू हातात घेत�ा. �या मदो�म� कात�वीय� अजु�ना�ा आ�ण
�या�यासार�या उ�ाम आ�ण �ूर �ासनक�या�ना ठार मार�ं.



�या �दवसापासून �ोक �या�ा पर�ुराम �हणून ओळखू �ाग�े. �याचं अ�� पर�ू �क�वा
कु�हाड हे होतं. �यानं एकूण सोळा वेळा जग �ज�क�ं. आपण �ज�क�े�� जमीन आ�ण
धनधा�य �यानं साधू पु�षांना वाटून टाक�ं.

पर�ुराम हा �वतः भगवान �व�णूंचा अवतार होता. सीता�वयंवरा�या वेळ� तो भगवान
�व�णूं�या आणखी एका अवतारा�ा, �हणजे �भू �ीरामांना भेट�ा. सीता �वयंवरासाठ�
��वधनु�याची ��यंचा ताणून �या�ा बाण �ाव�याचा पण ठेव�यात आ�ा होता. जे�हा
�ीरामांनी ते ��वधनु�य उच�ताच ते �यां�या हातातच भंग पाव�ं, ते�हाच आप�ं या
पृ�वीवरचं अवतारकाय� संपु�ात आ�ं, हे पर�ुरामानं ओळख�ं, �हणून तो मह�� पव�तात
तप�य�साठ� �नघून गे�ा.

�ेत अ�वाह
क�क��ा भगवान �व�णूंचा �ेवटचा अवतार मानतात. या जगाती� स��वृ��पे�ा

�ः��वृ�ीचं �माण वाढून �यांचा समतो� ढळे�, ते�हा पु�हा एकदा सा�ात भगवान �व�णू
पांढ�या अ�ावर �वार होऊन, हाती तळपती त�वार घेऊन या पृ�वीत�ावर अवतरती�. ते
पृ�वीवरी� तमाचा �हास क�न न�ा युगाची सु�वात करती�, असं मान�ं जातं. हा
अवतार अजून यायचा आहे.





तीन म�य� ज�म
भगवान �व�णूं�या �नवास�थानाबाहेर जय आ�ण �वजय नावाचे दोन य� �ारपा�

�हणून उभे असत. हे दोघेही �व�णूंचे भ� होते. आप�यावर ही �ारपा�ाची काम�गरी
सोपव�यात आ�� आहे �याचा �यांना फार अ�भमान होता. ��वाय �यांना �यां�या
आवड�या दैवताचं रोज द��नही होत असे. �यांना जे�हा पा�हजे ते�हा ते भगवान �व�णूंचं
द��न घेत असत.

�व�कमा� ��देवानं काही खास जीव �नमा�ण के�े होते. �यांना सनतकुमार असं
संबोध�ं जात असे. हे कुमार अ�यंत �व�ान होते. �यांचं �दय प�व� आ�ण मन �ु� होतं.
ते अ�यंत प�रप�व बु��चे व ����ा�� असूनसु�ा �यांची मूत� ठ�गणी व �रीर �हान
मु�ासारखं होतं. �यामुळे ते बा�क आहेत असंच सवा�ना वाटे.

एक �दवस हे चौघे कुमार भगवान �व�णूं�या घरापा�ी आ�े. �यांनी दरवाजा
ठोठावताच जय-�वजय या �ारपा�ांनी �यांना अडव�ं. ही चार �ा�य मु�ं इथे आ�े��
आहेत अ�ी �यांची समजूत झा��. ‘‘हे पाहा, आता तु�हा�ा आत ��रता येणार नाही.
भगवान �व�णू आता �व�ांती घेत आहेत.’’ जय-�वजय �हणा�े.

�या �ारपा�ाचं बो�णं ऐकून कुमारांना आ�य� वाट�ं, पण तरीही ते �ांतपणे �हणा�े,

‘‘हे पाहा, आ�ही भगवान �व�णूंचे भ� आहोत. आमचं �यां�यावर �ेम आहे. भगवान
�व�णूं�या भ�ांना �यां�या द��नासाठ� कधीही धावून ये�याची मुभा असते, हे आ�हा�ा
माहीत आहे. आ�ही �यांना भेटाय�ा आ�ो आहोत, हा �नरोप फ� तु�ही �यां�यापय�त
पोहचवा.’’

‘‘माफ करा, पण आ�ही तु�हा�ा आत सोडावं असं आ�हा�ा तरी सांग�यात आ�े�ं
नाही.’’ जय-�वजय ठामपणे �हणा�े.

मग �या सवा�म�ये वादावाद� सु� झा��.
अखेर जय-�वजय संत�त होऊन कुमारां�या अंगावर ओरड�े, ‘‘हे पाहा, तु�ही �हान

मु�ं आहात. आ�ही काय करावं, हे सांगणारे तु�ही कोण?’’

हे जरा अ�तच झा�ं. कुमारांचा संयम सुट�ा. ते जय-�वजय या य�ांना �ाप देत
�हणा�े, ‘‘�व�णूंचे �ारपा� हो�याची काम�गरी तुम�यावर सोपव�यात आ��, हे तुम�या



डो�यात गे�े�ं �दसतंय. तुम�या या उम�टपणाची ���ा तु�हा�ा �मळाय�ाच हवी. �यामुळे
आता तु�हा�ा पृ�वीवर म�य� मानवाचा ज�म घेऊन भगवान �व�णूंपासून खूप �र राहावं
�ागे�.’’

बाहेरचा को�ाह� ऐकून �वतः भगवान �व�णू दार उघडून बाहेर आ�े. कुमारांकडे
पाहताच �तथे नेमकं काय घड�ं असावं हे �यांनी जाण�ं.

‘‘तु�ही या कुमारांना मा�या घरात का येऊ �द�ं नाही?’’ ते जय-�वजय य�ांना
�हणा�े. ‘‘हे महान तप�वी इथे म�ा भेटाय�ा आ�े आहेत, हा माझा केवढा मोठा ब�मान
आहे.’’
जय-�वजय या दोघांना आप�� चूक कळून चुक��. ‘‘कृपया आ�हा�ा �मा करा.

तुम�या या �ापापासून आमची मु�ता करा!’’ ते कुमारांपुढे गयावया करत �हणा�े.

‘‘एकदा उ�चार�े�ा �ाप परत घेता येत नाही.’’ कुमार �हणा�े. �यानंतर �णभर
�वचार क�न ते �हणा�े, ‘‘पण आ�ही तुम�यापुढे दोन पया�य ठेवतो. एक तर तु�ही
भगवान �व�णूंचे �म� �हणून पृ�वीवर सात ज�म पूण� करा �क�वा �यांचे ��ू �हणून पृ�वीवर
तीन ज�म पूण� क�न �यानंतर भगवान �व�णूं�या ह�ते मरण प�करा.’’
�यांचं बो�णं ऐकून जय-�वजय यांनी एकमेकांकडे पा�ह�ं. �णाधा�त �यांचा �नण�य

झा�ा. ते दोघं �हणा�े, ‘‘आ�ही सात ज�म �ी�व�णूंपासून �र रा� �कणार नाही. �यापे�ा
आ�ही �यांचे वैरी �हणून ज�म घेणं पसंत क�. �हणजे दर �दव�ी आ�हा�ा �यांची
आपोआपच आठवण येत राही�. �यामुळे आ�हा�ा �ी�व�णूंचे वैरी �हणून �ागोपाठ तीन
ज�म पृ�वीवर �मळावेत, अ�ी आमची इ�छा आहे.’’ एवढं बो�ून ते कुमारांना वंदन क�न
उभे रा�ह�े.

भगवान �व�णूंनी ��मतहा�य के�ं. ‘‘उ�टपणाची ���ा तर भोगावीच �ागते, हे
तु�हा�ा ए�हाना कळून चुक�ं असे�. तुमची ���ा आता �गेचच सु� होई�!’’ ते
�हणा�े.

�हर�या�
आ�ण

�हर�यक��पू



जय आ�ण �वजय यांनी पृ�वीत�ावर क�यप मुन��या पोट� ज�म घेत�ा. �यांची नावं
�हर�या� आ�ण �हर�यक��पू. ते दोघे अ�यंत ब�ा� असुर होते. ते �यां�या �दे�ाचे
�ासनकत� होते. ते दोघे अ�यंत �ूर, पण तेवढेच �� व उ��ा काळजाचे होते. ते भगवान
�व�णूंचे क�र वैरी असून, �व�णूंचा नायनाट कर�याची �यांची �ज� होती. �यामुळेच ते
दोघेही �व�णूभ�ांचा छळ करत, �यांना �ास देत.

�या �दे�ाती� �ोकांची सहन��� आता संप�� होती. �या असुरांनी माजव�े�ा छळ
थांबवणं आव�यक होतं. �यामुळे एक �दवस सव� भ�ांनी भगवान �व�णूंकडे धाव घेत��.
‘‘हे परमे�रा, तु�ही आ�हा�ा स��वृ� हो�याची, इतरांना मदत कर�याची ��कवण देता,
पण तु�ही घा�ून �द�े�या मागा�व�न हे असुर चा�त नाहीत. �यांना जे�हा जे�हा संधी
�मळे�, ते�हा ते आमचा छळ करतात. आ�ही सतत �यां�या भीती�या छायेत जगतो.
आ�हा�ा तुम�या मदतीची गरज आहे.’’
भगवान �व�णू ��मतहा�य करत �हणा�े, ‘‘तु�ही काही काळजी क� नका. मी यावर

�न��त उपाययोजना करीन.’’

भगवान �व�णूंनी �यांचा ��द पाळ�ा. �यानंतर एक �दवस �पव�या डो�यां�या
�हर�या� असुरानं आप�या सेने�ा �जेची घरं �ुट�याची आ�ा करताच, भगवान �व�णू
एका �ह�� वराहाचं �प घेऊन पृ�वीवर आ�े. �ोकांची घरं �ुट�यासाठ� �नघा�े�या सेने�ा
�यांनी वाटेतच अडव�ं.

जे�हा �हर�या�ा�या कानावर ही वाता� गे��, ते�हा तो आ�य�च�कत झा�ा. ‘‘हे कसं
काय ��य आहे. एका वराहानं मा�या संपूण� सेनेचा पाडाव के�ा?’’ तो �वतः�ी �हणा�ा.
मग �यानं �या वराहाचा मुकाब�ा कर�यासाठ� खूप मोठ� सेना पाठव��. वराह �या

सै�या�ी �ढत असतानाच इकडे �हर�या�ानं भूदेवीचं अपहरण के�ं. �या�ा संपूण�
जगावर �वतःचं रा�य ��था�पत करायचं होतं. �यानं �त�ा समु�ा�या तळा�ी कैदेत ठेव�ं.

भूदेवीचं क�ण �दन भगवान �व�णूं�या कानावर येताच ते वराहा�या �पातच �तची
सुटका कर�यासाठ� धाव�े. ���ा��ां�न�ी �ढाईस स�ज अस�े�ा �हर�या� आ�ण
�नः��� वराहामधी� ते यु� नंतर पु�कळ वष� चा�ूच होतं. ते दोघंही तु�यबळ यो�े होते;
परंतु अखेर �हर�या�ाचा वध कर�यात �या वराहा�ा य� आ�ं. अ�ा त�हेनं
�हर�या�ा�या का�याकु� राजवट�तून �यानं भूदेवीची आ�ण संपूण� जगाची सुटका के��.
अ�ा रीतीनं भगवान �व�णूंनी वराह अवतारात आप�ं वचन पूण� के�ं.



�ोकांनी सुटकेचा �नः�ास टाक�ा. �या �हर�या�ाचा �नःपात झा�यामुळे आता �यांना
सुखासमाधानाने आयु�य जगता येणार होतं. पण अजूनही �हर�यक��पूचा बंदोब�त करणं
गरजेचं होतं.
�हर�या�ाचा जे�हा वध झा�ा, ते�हा �हर�यक��पू कामासाठ� राजधानी�या बाहेर

गे�े�ा होता. तो परत�यावर �या�ा आप�ा भाऊ �हर�या�ा�या मृ�यू�वषयी कळताच तो
तातडीनं देव�ोकाकडे �नघा�ा. तेथे जाऊन �यानं ��देवा�ा �स� कर�यासाठ� अ�त�य
कठोर तप�या� सु� के��.
�या�यावर �स� होऊन ��देव �या�यासमोर �कट झा�े. ‘‘��य भ�ा, सांग तुझी

काय इ�छा आहे?’’

सव� असुरांची जी मनीषा होती, तीच �हर�यक��पूची होती. तो �हणा�ा, ‘‘म�ा अमर
�हायचं आहे.’’
पण नेहमी�माणेच ��देवानं �याची ती मागणी अमा�य के��.
‘‘मग तसं असे�, तर तु�ही माझी एक �वनंती मा�य करा,’’ �हर�यक��पू �हणा�ा.

‘‘तु�ही म�ा एक वर �ा. माझा मृ�यू कोण�याही मनु�या�या अथवा �ा�या�या हातून
होणार नाही, सकाळ� अथवा सं�याकाळ� होणार नाही, घरा�या आत अथवा घराबाहेर
होणार नाही.’’

‘‘तथा�तू!’’ ��देव �हणा�े.

�हर�यक��पूची प�नी कयाधू ही एक कनवाळू व धा�म�क �वृ�ीची �ी होती. �या वेळ�
ती गभ�वती होती. �त�ा आप�या पतीचा �व�त�नी �वभाव आवडत नसे. �यानं �जेची
�पळवणूक करणं थांबवावं, �हणून ती �याची याचना करत असे.
एक �दवस �हर�यक��पू �वारीवर गे�े�ा असताना इं�ानं �या�या रा�यावर आ�मण

के�ं.

कयाधू�ा �तथून पळ काढ�यावाचून काहीच ग�यंतर उर�ं नाही. वाटेत �त�ा नारदमुनी
भेट�े. �यांना �तची दया आ�� व �यांनी आप�या आ�मात �त�ा आसरा �द�ा. सव�
प�र��थती पूव�वत होईपय�त �तनं �तथेच राहावं, असं �यांनी �त�ा सां�गत�ं.

नारदमुनी हे भगवान �व�णूंचे भ� अस�यामुळे �यां�या आ�मात साह�जकच �व�णूची
�तुती करणारी भजनं, क�त�नं व �ाथ�ना सतत चा�ू असत. कयाधू�या गभा�ती�
बा�का�या कानावर ही �व�णु�तुती सतत पडत होती. �या बाळाचा ज�म झा�ा, ते�हा तो
�व�णुभ� बन�ा होता. नारदमुन�नी �ेमानं �याचं ��हाद असं नामकरण के�ं.



इकडे �हर�यक��पूनं अनेक रा�यांवर आ�मणं क�न ती बळकाव�� होती. तो
�वजयी होऊन आप�या राजधानीत जे�हा परत आ�ा, ते�हा �या�ा असं �दस�ं, क� इं�ानं
�या�या राजधानीचा पाडाव क�न �याचा राजवाडा उद�्व�त के�ा होता व आता �याची
प�नी नारदमुन��या आ�मात राहत होती. तो त�काळ नारदमुन��या आ�मात गे�ा. �यांचे
मनापासून आभार मानून आप�या प�नी�ा व पु�ा�ा घेऊन तो राजधानीत परत�ा.
�हर�यक��पू संतापानं धुमसत होता. �या�या मनात�� भगवान �व�णूंब��ची

�ेषभावना अ�धकच वाढ��ा �ाग�� होती. �या�या मनात �वचार चा�ू होता, ‘‘या इं�ाचं
मा�या रा�यावर आ�मण क�न माझं घरदार उद�्व�त कर�याचं साहस झा�ं, ते केवळ
�व�णूं�या पा�ठ��यामुळेच. �व�णू माझे ��ू आहेत. �यामुळे आजपासून मा�या रा�यात
�व�णुनामाचा उ�चार कुणीही करायचा नाही.’’
बरीच वष� �ोट��. बाळ ��हाद मोठा होत होता. तो एक गोड, आनंद� मु�गा होता. तो

नेहमी �व�णूंचं नाम�मरण करायचा. ‘�व�णू भगवान हे परमा�मा आहेत’ असं तो
�हणायचा.
तो जे�हा ���णासाठ� ग�ुकु�ात जाऊन रा�ह�ा, ते�हा �यानं �व�णूंचं नाम�मरण क�

नये, �हणून �या�या ग�ंुनी �याचं मन वळव�याचा खूप �य�न के�ा. परंतु ��हाद मा�
�यावर केवळ ��मतहा�य करे. �याचं �व�णुनामाचं �मरण चा�ूच होतं. आप�या आई�या
गभा�त असताना नारदमुन��या आ�मात �या�या कानावर पड�े�� �व�णु�तुती तो पु�हा
पु�हा �हणत असे.
एक �दवस तो ग�ुकु�ातून आप�या आई-व�ड�ांना भेट�यासाठ� आ�े�ा असताना

�या�या व�ड�ांनी– �हणजेच �हर�यक��पूनं– मो�ा �ेमानं �या�ा कडेवर घेऊन �वचार�ं,

‘‘बाळा, तू ग�ंु�या आ�मात खूप काही ��क�ा अस�ी� ना? तू कायकाय ��क�ास, ते
म�ा तरी सांग.’’

�यावर ��हाद �हणा�ा, ‘‘तात, भगवान �व�णू ही या जगात भ�न रा�ह�े�� महान
��� आहे. ते दयाळू आ�ण �मा�ी� आहेत आ�ण आपणसु�ा तसंच अस�ं पा�हजे.
आप�� जर �यां�यावर ��ा असे�, तर आप�ं आयु�य सुखी होतं.’’
आप�या मु�ा�या त�डचे ��द ऐकून ह�र�यक��पू�ा फार मोठा ध�का बस�ा. �यानं

��हादा�ा ज�मनीवर फेकून �द�ं. कयाधू काय घड�ं ते पाहाय�ा धावतच �तकडे आ��.
आप�या पतीचा चेहरा रागानं �ा� झा�े�ा पा�न ती मनातून घाबर��.



परंतु ��हाद मा� जराही �वच��त झा�े�ा न�हता. तो �ांतपणे उठून उभा रा�ह�ा
आ�ण हात जोडून ‘ओम् नारायण’ असा मं� जपू �ाग�ा.
�हर�यक��पूनं ��हादा�या अनेक ग�ंुना बो�ावून घेत�ं. तो रागानं �हणा�ा, ‘‘तु�ही

मा�या या �हान मु�ा�ा काय ��कवताय? तु�हीच �या�या डो�यात या नस�या गो�ी
भरवून ठेव�या आहेत. मा�या क�र वै�याचं नाम�मरण कर�यास मा�या मु�ा�ा तु�ही
��कव�ंत? म�ा सांगा, हे काम न�क� कुणाचं आहे? �या�ा मा�यासमोर उभं करा. मी
�या अपराधाची �या�ा कठोर ���ा देणार, यात �ंकाच नाही.’’





��हादा�या सव� ���कांची भीतीनं गाळण उडा��. ते �हणा�े, ‘‘महाराज, आ�ही
��हादा�ा �व�णूंब�� काहीच ��कव�े�ं नाही. खरं सांगायचं, तर �यां�या�वषयी तोच
आ�हा�ा ��कवतो. पण एक गो� तु�हा�ा सांगावी�ी वाटते– बाळ ��हाद हा अ�यंत गणुी
मु�गा आहे. तो �ांत आहे, समाधानी आहे, स�त�नी आहे. आजवर �यानं कधीही कुणाची
आगळ�क काढ�े�� नाही क� �ा�यपणा के�े�ा नाही. तो सव� �वषय अगद� मनापासून
��कतो. �या�या�वषयी आमची बाक� काहीच त�ार नाही. केवळ एकच त�ार आहे,
आ�ही �या�ा �व�णूं�या नामाचा उ�चार करायचा नाही, असं �कतीही वेळा सां�गत�ं,

तरीही तो आमचं ऐकत नाही. पण एवढ� एक बाब सोड��, तर तो अ�यंत आद�� �व�ाथ�
आहे.’’
�हर�यक��पू ते ऐकून थोडा �ांत झा�ा. तो �वचारात पड�ा. अखेर ��हादा�या

���कांना आणखी एक संधी दे�याचं �यानं ठरव�ं. ��हादा�ा �व�णूचा �वसर पडावा
�हणून �यांनी आणखी �य�न के�े पा�हजेत, असं �यांनी �या�ा सां�गत�ं.

असा आणखी काही काळ गे�ा, पण प�र��थतीत काहीच बद� झा�ा नाही. अखेर
�हर�यक��पूचा संयम सुट�ा. ‘‘मा�या �वतः�या मु�ानं रा�ं�दवस मा�या वै�या�या
नामाचा जप करावा? मा�या �जाजनांना जर हे समज�ं, तर ते माझी छ�-थू करती�.

�यांना मा�या�वषयी काहीच आदर वाटणार नाही. म�ा या ��हादा�ा धडा ��कव�ाच
पा�हजे.’’
�यानंतर ��हाद आप�या व�ड�ांना जे�हा भेटाय�ा आ�ा, ते�हा ते �या�ा �हणा�े,

‘‘तुझा �व�णूवर हा जो अंध�व�ास आहे ना, �याब�� मी तु�ा चांग�� ���ा करणार
आहे. तू माझा पु� आहेस याब�� तु�ा या ���ेत कोण�याही �कारची सव�त �मळू
�कणार नाही. आ�ण ��हादा, तू फार चुक�चा �वचार करतो आहेस. �व�णू हा परमा�मा
वगैरे काही नसून, तो तु�या साहा�या�ा कधीही धावून येणार नाही.’’
�यावर ��हाद �ांतपणे �हणा�ा, ‘‘तात, तु�हा�ा जे काही करायचंय ते करा, पण

भगवान �व�णू मा�या हाके�ा न�क� धावून येती�.’’

‘‘माझे ��पाई तु�ा जवळ�या पव�त ��खरावर नेऊन �तथून तुझा कडे�ोट करती�.’’

आप�ा एका पव�ताव�न कडे�ोट कर�यात येणार अस�या�या क�पनेने ��हाद
भयभीत होई�, असं �हर�यक��पू�ा वाट�ं. �या भीतीपोट� तो आप�या ��ेचा �याग
करे�, अ�ी �या�ा खा�ीच होती.



कयाधूचा तर हे सव� ऐकून �वतः�या कानांवर �व�ास बसेना. ती भयकं�पत झा��. ती
आप�या पती�या �वनव�या करत �हणा��, ‘‘तु�ही असं �ूर वत�न क� नका हो क�. तो
आप�ा बाळ आहे. तुमचा मु�गा आहे तो!’’
आजवर कधीही �हर�यक��पूनं आप�या प�नी�या मतांचा आदर के�े�ाच न�हता.

तरीसु�ा आ�ा �तची समजूत काढत तो �हणा�ा, ‘‘हे बघ, आप�या मु�ावर जेवढं तुझं
�ेम आहे, तेवढंच माझंसु�ा आहे. पण एकदा मा�या सै�नकांनी �या�ा क�ा�या
टोकापा�ी नेऊन उभं के�ं क� सव� काही मा�या �नयं�णाखा�� आहे, हे �या�ाही समजून
येई�. �या�ा एक गो� समजाय�ाच हवी आहे, क� �याचं मतसु�ा �या�या �प�या�या
मताचं ��त�ब�ब अस�ं पा�हजे. मा�या स��या भावा�या मृ�यू�ा तो �व�णूच जबाबदार
आहे. आप�या मु�ा�ा एक गो� समजाय�ाच हवी, क� �यानं एका असुरा�या पोट� ज�म
घेत�ा आहे, �यामुळे तो �वतःसु�ा असुरच आहे. आ�ण �व�णू आप�ा वैरी आहे. आ�ण
नेहमी वैरीच राहणार.’’
इकडे ��हादा�ा �हर�यक��पू�या ��पायांनी कडे�ोट कर�या�या जागी नेऊन उभं

के�ं. तो मा� �तथे अ�यंत �ांतपणे �व�णुनामाचा जप करत उभा होता. आता �या
��पायांपुढे काहीच पया�य रा�ह�ा नाही. �यांनी राजा�या आ�ेनुसार ��हादा�ा खो� दरीत
ढक�ून �द�ं. मग ते सगळे ��पाई दरी उत�न ��हादाचा मृतदेह �ोध�यासाठ� गे�े.

पाहतात तर काय, ��हाद �तथे �ांतपणे ‘ह�रओम्’ असा जप करत बस�े�ा होता.
�या�या अंगावर साधा ओरखडासु�ा उमट�े�ा न�हता.
�हर�यक��पू�ा हे जे�हा कळ�ं, ते�हा तो संत�त झा�ा. परंतु कयाधू मा� हष�भरीत

झा�� होती. परंतु काही �णांतच �तचा आनंद मावळ�ा व �याची जागा भीतीने घेत��.
‘‘आता मा�या बाळा�ा हा राजा न�क� कोणती ���ा ठोठावणार?’’ �त�या मनात आ�ं.

‘��हाद केवळ न��बानंच वाच�ा असणार. आता या�ा या�नही कठोर ���ा �ाय�ा
हवी!’ �हर�यक��पू �वतः�ीच �हणा�ा. मग �यानं आ�ा �द��, ‘‘��हादा�ा मा�यासमोर
बसवून �वष पाज�यात यावं. �यातून �या�ा �याचा परमे�र कसा वाचवतो, ते पा�च.’’

हे ऐकून कयाधू अग�तकपणे रडू �ाग��.
�वष�ा�न कर�याचा �ण आ�ा, ते�हा ��हाद आप�या मातेकडे वळून �हणा�ा, ‘‘तू

माझी �च�ता क� नकोस. �याची काही गरजच नाही. हे बघ, परमे�र भ�ां�या साहा�या�ा
नेहमीच धावून येतो. कदा�चत मी �ा�न कर�यापूव� �या �वषाचं �पांतर अमृतातसु�ा
होई�.’’



असं �हणून �यानं आनंदानं ते �वष �ा�न के�ं. �तथे उप��थत अस�े�या सवा�ना
आ�या�चा ध�का बस�यासारखी गो� घड��. जणू काही ��हादानं �वषाऐवजी पाणीच
�याय�ं होतं क� काय? कारण �या�ा काहीच झा�ं नाही. ��हादाचा जीव परत एकदा
वाच�ा होता.
पण �या�या व�ड�ांची हार मान�याची अजूनही तयारी न�हती. �यांनी आणखी एक

�ूर ���ा �ोधून काढ��. ‘‘�या�ा आगीत �भरकावून �ा. हा माझा मु�गा नसून, माझा
वैरीच आहे. �या�ा घरात थारा दे�यापे�ा मा�या पोट�या अप�या�ा गमावणं मी पसंत
करीन.’’

परंतु ��हादा�ा �या आगीची साधी झळसु�ा �ाग�� नाही. तो �यातूनसु�ा
सहीस�ामत वाच�ा.
आता यापुढे काय करायचं ते �हर�यक��पू�ा कळेना. तो अगद�च �नरा� झा�ा,

संत�त झा�ा. आप�ा पोटचा मु�गा आप�या वै�याचा �न�सीम भ� आहे, ही क�पना
�या�ा सहन होईना.
एक �दवस �हर�यक��पूने ��हादा�ा आप�या महा�� बो�ावून घेत�ं. तो �हणा�ा,

‘‘तू �या परमे�राची एवढ� भ�� करतोस ना, तो आहे तरी कुठे? तू �या�ा इथे बो�ावून
घे. म�ा �या�ा भेटायचंय.’’

‘‘�पताजी, परमे�र तर सव�� आहे. तो या चराचरात भर�े�ा आहे. तो �जथे नाही,
अ�ी एकसु�ा जागा नाही.’’

‘‘असं का?’’ �हर�यक��पू �याची हेटाळणी करत �हणा�ा.
‘‘होय �पताजी, तसंच आहे.’’
‘‘मग तो या �वे��ारात आहे का? या गवा�ात �क�वा �या �भ�तीत �क�वा �या आसनात

आहे का?’’ �याचे वडी� उपहासानं �हणा�े.

‘‘होय �पताजी, तु�ही इथे �या �या गो��चा उ��ेख के�ात, �या ��येक गो�ीत तो
आहे.’’

‘‘तसं जर असे� तर तो या समोर�या �तंभातसु�ा असे�च ना? मग सांग तु�या �या
परमे�रा�ा, �या खांबातून बाहेर येऊन म�ा त�ड दाखवाय�ा! म�ा �या�ा भेटायचंय.’’

अचानक वीज कोसळ�यासारखा भयंकर आवाज होऊन तो �तंभ �भंग�ा आ�ण
�यातून एक �व�च� प�ू बाहेर आ�ा. �याचं म�तक �स�हाचं आ�ण �रीर मानवाचं होतं. हा
नर�स�ह होता, भगवान �व�णूंचाच तो एक अवतार होता.



�हर�यक��पूनं �या नर�स�हा�ी दोन हात कर�याचा पु�कळ �य�न के�ा; पण
नर�स�हानं �याची गद�न पकडून �या�ा घरा�या उंबर�ावर ठेव�ं. ती वेळ सकाळचीसु�ा
न�हती आ�ण सं�याकाळचीसु�ा न�हती. तो संधी�का�ाचा समय होता. अ�ा रीतीनं
नर�स�हानं ��देवा�या सव� अट� पूण� क�न �तथ�या �तथे �हर�यक��पूचा वध के�ा.
राजवा�ात सव�� �ांतता पसर��.
नर�स�ह ��हादा�या जवळ येऊन �हणा�ा, ‘‘इथून पुढे या पृ�वीत�ावर तू माझा महान

भ� �हणून नावा�पास ये�ी�. �ोक जे�हा माझं �मरण करती�, ते�हाच ते तुझंसु�ा
�मरण करती�. तु�यावर इतक� �ाणसंकटं येऊनसु�ा तुझा मा�यावरचा �व�ास अढळ
रा�ह�ा. तुझा आ�मा अ�यंत �ु� आहे. तु�ा जेवढ� रा�यं हवी असती� तेवढ� �ा�त
होती� आ�ण तू अ�यंत सुजाण व �ोकक�याणकारी �ासनकता� हो�ी�. धनधा�य, संप�ी
व सव� �कारची सुखं तु�ा �ा�त होती�. �जा तु�यावर नेहमीच �ेम करे� आ�ण मी
�नरंतन तु�याबरोबर असेन.’’

अ�ा रीतीनं या पृ�वीत�ावर जय आ�ण �वजय यांचा प�ह�ा ज�म संपु�ात आ�ा.

रावण आ�ण कंुभकण�
रामायणाची कथा तु�हा-आ�हा सवा�नाच माहीत आहे. या कथेत रावणानं �ीरामां�या

प�नीचं �हणजे सीतेचं अपहरण के�ं होतं. �यातूनच राम अ�ण रावण यां�यात एक महायु�
घडून आ�ं. या रावणा�ा कंुभकण� नावाचा एक भाऊ होता. तो एक रा�स होता. तो
अ�यंत ब�ा� आ�ण ����ा�� होता. तो वषा�त�े सहा म�हने स�ग झोपत असे. जे�हा
राम व रावण यां�याती� यु�ा�ा त�ड फुट�ं, ते�हा रावणानं कंुभकणा��ा जबरद�तीनं
झोपेतून जागं के�ं. रामाचा ��र�छेद कर�या�या कामी रावणा�ा कंुभकणा�ची मदत हवी
होती; परंतु कंुभकणा�नं �या�ा �वरोध के�ा. असं करणं अयो�य होई�, हे �या�ा पटवून
दे�याचा �य�न के�ा. पण रावण मा� आप�या भावाचं काही ऐकून घे�या�या मनः��थतीत
न�हता. कंुभकणा�नं एक बंधू �हणून आप�या कत��ाचं पा�न के�ंच पा�हजे, असा
रावणाचा आ�ह होता �यामुळे कंुभकण� यु�भूमीवर जाऊन पोहोच�ा; परंतु �तथे
�ीरामानं �याचा वध के�ा. �ीराम हा भगवान �व�णूंचाच अवतार होता. अखेर �वतः रावण
�ीरामा�ी यु� कर�यासाठ� गे�ा. परंतु �या�या न��बात रामा�या हातून मृ�यू ���ह�े�ा
अस�यामुळे रामानं �या�ाही ठार मार�ं.

अ�ा रीतीनं जय आ�ण �वजय यांचं पृ�वीत�ावरी� �सरं म�य� जीवन संपु�ात आ�ं.

� � ं



���ुपा� आ�ण दंतव�
चेद� रा�याचा राजा दामघोष व �याची प�नी सृतादेवी यां�या पोट� जे�हा प�ह�ं अप�य

ज�मा�ा आ�ं, ते�हा �यांचं मन �वषादानं भ�न गे�ं.

�या नवजात अभ�काचं �यांनी ���ुपा� असं नामकरण के�ं. परंतु ते अभ�क �दसाय�ा
फार चम�कारीक आ�ण कु�प होतं. �या�ा चार हात आ�ण तीन डोळे होते. �या कुणाची
नजर �या बाळावर पडे, �यां�या नजरेत घृणा आ�ण �तर�कार �प� उमट�े�ा �दसे. �या�या
माता-�प�यांना �या�या भ�व�याची फार काळजी �ागनू रा�ह�� होती. ���ुपा� मोठा
झा�यावर �या�ा रा�यकारभाराची धुरा सांभाळता येई� क� नाही या �वचारानं �यांचं मन
�ास�े�ं असे.
या गो�ीवर खूप �वचार के�यावर राजानं असं ठरव�ं क�, या बाबतीत काय करता

येई� या�वषयी स��ामस�त कर�यासाठ� रा�याती� �व��जनांना बो�ावून घेत�े�ं बरं.
�या�माणे �यानं सव� �व�ानांना राजवा�ात बो�ावून घेत�ं.

काही �ोक �हणा�े, ‘‘महाराज, �या बाळा�ा अर�यात सोडून �ावं. असं बाळ
ज�मा�ा येणं हा मोठाच अप�कुन आहे.’’
आणखी कुणीतरी सां�गत�ं, ‘‘�या�ा एका नौकेत ठेवून ती नौका नद��वाहात सोडून

�ा.’’
एकाने सुचव�ं, ‘‘तु�ही गपुचूप �या�ा एखा�ा जोड�याकडे सोपवा. ते �या गो�ीचा

बो�बा�ा न करता �याचा सांभाळ करती�.’’

परंतु राजा�ा �क�वा राणी�ा यात�ा कोणताच उपाय पट�ा नाही. तो �दसाय�ा
कसाही अस�ा, तरी �ेवट� तो �यां�या पोटचा मु�गा होता. �यांचं �या�यावर �जवापाड �ेम
होतं.
एक �दवस एक �हातारा माणूस �यां�याकडे आ�ा. �यानं बाळा�ा पाह�याची इ�छा

�� के��. मग तो राणी सृतादेवीकडे पा�न �हणा�ा, ‘‘महाराणी, तु�ही अ�जबात धीर
सोडू नका. काही �दवसांतच तुमचं हे बाळ सव�सामा�य बाळासारखं होऊ �के�. �याचा तो
जा�तीचा डोळा आ�ण जा�तीचे हातसु�ा अ��य होती�; परंतु �यासाठ� �या�ा एका खास
����या मांडीवर बसवावं �ागे�. �या ���नं अजून तुम�या राजवा�ा�ा भेट �द�े��
नाही.’’
ते ऐकून सृतादेवीचा आनंद गगनात मावेना.



तेव�ात �तची नजर चुकवत तो �हातारा �हणा�ा, ‘‘पण...’’

‘‘पण काय?’’ सृतादेवी काळजीनं �हणा��.
‘‘पण हीच ��� तुम�या मु�ा�या मृ�यूचं कारण ठरे�.’’

ते ऐकून महाराणी सृतादेवीचे डोळे भ�न आ�े. ‘‘मग आता आ�ही काय करावं? हे
सगळं थांबव�याचा काही माग� आहे का?’’

‘‘ते म�ा माहीत नाही,’’ तो �हातारा हळुवार आवाजात �हणा�ा, ‘‘तो माणूस जे�हा
इथे येई�, ते�हा तु�ही �वतःच ते �या�ा �वचारा.’’
�यानंतर पुढचे �क�येक म�हने कोणीही राजवा�ात �वे� के�ा, क� सृतादेवी �या

����या मांडीवर आप�या बाळा�ा नेऊन बसवे. पण काहीच घडत न�हतं. �याचे ते
जा�तीचे हात आ�ण तो जा�तीचा डोळा जाग�या जागीच होता.
एक �दवस सृतादेवीचा भाचा �ीकृ�ण आप�या आ�या�ा भेट�यासाठ� �त�याकडे

आ�ा. सृतादेवीनं �गेच आप�या बाळा�ा कृ�णा�या मांडीवर बसव�ं. �याबरोबर एक
आ�य� घड�ं. �या बाळाचे जा�तीचे हात गळून पड�े आ�ण �याचा �तसरा डोळासु�ा
नाहीसा झा�ा. आता ते बाळ सव�सामा�य बाळांसारखंच �दसू �ाग�ं. ते पा�न सुख-

�ःखाचा सं�म� क��ोळ सृतादेवी�या मनात �नमा�ण झा�ा. एक�कडे आप�या बाळाचं ते
�व�पू �प जाऊन तो सव�सामा�यांसारखा �दसू �ाग�ा याचा आनंद, तर �सरीकडे �या
बाळा�या मृ�यूची भीती. ती आप�या भा�या�ा �हणा��, ‘‘��य कृ�णा, तू मा�या या
बाळा�ा एक नवं जीवन �मळवून �द�ं आहेस; पण म�ा हेही माहीत आहे, क� पुढे �या�या
मृ�यूचं कारणसु�ा तूच बनणार आहेस. पण कृपा क�न मा�या या बाळा�ा तू वाचव.

�याचं र�ण कर. मी तु�यापुढे पदर पसरते.’’
आप�या आ�याची ती �ोकाकु� अव�था पा�न कृ�णाचं �दय हे�ाव�ं. तो �हणा�ा,

‘‘आ�या, अगं रडू नको. हे बघ, जर तु�या पु�ा�या मृ�यूचं कारण मी होणार हे �व�ध���खत
असे�, तर मग एक ��ात घे. �या�या हातून काहीतरी महाभयंकर पातक घड�याखेरीज
उगीच�या उगीच काही �या�ा मृ�यू येणार नाही. भ�व�यात न�क� काय घडणार आहे ते तर
म�ा मा�हती नाही. पण तू तु�या पु�ा�या बाबतीत एक गो� क� �कतेस. �या�ा कायम
स�मागा�व�न वाटचा� कर�यासाठ� तू �वृ� कर. तू �या�यावर उ�म सं�कार कर. �या�ा
सदाचाराची ��कवण दे.’’

�यावर सृतादेवी �हणा��, ‘‘मी मा�या मु�ावर उ�म सं�कार क�न �या�ा चांग�या
मागा�व�न जा�याची ��कवण तर देईनच, पण �या�या हातून जर काही �माद घड�ा, तर



तू �या�ा �मा कर�ी� ना? �याचे अपराध पोटात घा��ी� ना?’’

‘‘अगं आ�या, तसं नसतं. एखा�ा माणसा�या हातून जर एखाद� चूक प�ह�यांदाच
घड��, तर �या�ा आपण �मा करतो. तरीही �यानं �स�यांदा तीच चूक के��, तर
कदा�चत �या�ा सूचना देऊन सोडून देऊ �कतो, पण समजा �या माणसाने तीच चूक
�तस�यांदा के��, तर मा� �या�ा ���ा �हाय�ाच हवी. मी �या�या चुका सतत पोटात घा�ू
�कणार नाही. �या�ा काहीतरी मया�दा तर ठरवाय�ाच पा�हजे.’’

‘‘मग तसं असे�, तर मा�या मु�ाचे �ंभर अपराध तू पोटात घा��ी�, असं म�ा
वचन दे!’’ सृतादेवी �वनव�या करत �हणा��.
कृ�णानं �यावर मान ह�वून होकार देत ��मतहा�य के�ं.

���ुपा� बघताबघता �हानाचा मोठा होत होता. तो एक राजपु� होता. �वभावानं
उ�म� होता. �यात �याची जरासंध नावा�या एका �� राजा�ी मै�ी झा��. जरासंधाचा
मावसभाऊ दंतव� हाही �याचा �म� झा�ा. तोही �� होता. �यां�यामुळे ���ुपा�
भरकटत गे�ा. ���ुपा� जे�हा वयात आ�ा, ते�हा राजक�या ���मणी�ी �ववाह
कर�याची �याची इ�छा होती; परंतु ���मणी�ा तो पती �हणून पसंत न�हता. पण तरीही
���ुपा�ा�या �रा�हामुळे अखेर �याचा आ�ण ���मणीचा �ववाह ठरव�यात आ�ा; परंतु
�ववाहा�या �दव�ीच ���मणी राजवा�ातून पळून गे�� व �तनं �ीकृ�णा�ी �ववाह के�ा.
�यानंतर मा� ���ुपा�ा�ा आप�या मामेभावा�वषयी �हणजेच कृ�णा�वषयी �ेष वाटू
�ाग�ा.
असाच काळ पुढे सरकत होता. एक �दवस पांडवांमधी� �ये� बंधू यु�ध��रानं

�ीकृ�णाचा स�मान कर�यासाठ� राजसूय य� कर�याचं ठरव�ं. संपूण� भारतभरातून राजे-
महाराजे या य�ासाठ� येऊन हजर झा�े. �यां�याम�ये ���ुपा�सु�ा होता. ���ुपा�ानं
कृ�णा�ा तेथे पा�ह�ं. तेथे �याचा मानस�मान होताना पा�न �या�या मनात�ा �ेष उफाळून
वर आ�ा. �यानं कृ�णा�ा उ�े�ून अप��द वापर�यास सु�वात के��. ���ुपा�ा�या
त�डची ती अभ� भाषा ऐकून आजूबाजूचे सव� राजे-महाराजे अ�व�थ झा�े. ते उठून
���ुपा�ा�या जवळ जाऊन �याची समजूत काढू �ाग�े. परंतु कृ�ण अ�यंत �ांत मु�ेनं
��मतहा�य करत �यांना �हणा�ा, ‘‘तु�ही कुणी काहीही काळजी क�न नका. तु�ही �ांत
राहा आ�ण आसन�थ �हा.’’
आप�या आ�या�ा �द�े�ं वचन आठवून कृ�णानं ���ुपा�ाचे अपराध मोज�यास

सु�वात के��. �याचे �ंभर अपराध भर�यावर कृ�णानं आप�या सुद��नच�ानं �याचा



��र�छेद के�ा.
हा ���ुपा� �हणजेच �ी�व�णूं�या �ारपा�ांपैक� एक जय हा होता. �सरा �ारपा�

�हणजे �वजय हा �याचा �म� दंतव� या�या �पानं पृ�वीवर ज�मा�ा आ�ा होता. या�ा
�व�णूनं गदायु�ात ठार मार�ं. अ�ा रीतीनं जय आ�ण �वजय या दोघांनी आप�े
पृ�वीवरचे तीन म�य� ज�म पूण� के�े. �यानंतर ते �व�णूंचे �ारपा� बनून वैकंुठा�ा परत
गे�े.





संकटात धावून येणारा �म�
र�ा

एक असुर ��देवाचा �न�सीम भ� होता. �यानं एकदा ��देवा�ा �स� क�न
घे�यासाठ� अ�यंत खडतर तप�या� के��. अखेर ��देव �या�यासमोर �कट होताच तो
असुर �हणा�ा, ‘‘देवा, म�ा तुम�याकडून एक वरदान हवं आहे. मी जर कोण�याही
����या म�तकास मा�या हाता�या तळ�ानं �प�� के�ा, तर �या ���ची राख झा��
पा�हजे.’’

‘‘पण असं का?’’ ��देव �हणा�ा.
‘‘म�ा एकदा असा वर �मळा�ा, क� मग मी कोण�याही सेने�या मदती��वाय संपूण�

जगावर माझं आ�धप�य ��था�पत क� �केन.’’ असुर �हणा�ा.
��देवानं ��मतहा�य करत �या�ा तसा वर �द�ा. ‘‘तथा�तु! आजपासून जग तु�ा

भ�मासुर �हणून ओळखे�.’’

�या �णी �या भ�मासुरा�ा हा वर �मळा�ा �या �णी �यानं ��मूत� द�ा�ेया�ाच
संपवून टाक�याचा �न�य के�ा. असं के�यानं �या�ा मोकळं रानच �मळा�ं असतं.
एकदा ही �� योजना �या�या मनात ��ज�यावर �यानं ती त�काळ अम�ात आणायचं

ठरव�ं. सवा�त �थम ��देवा�याच म�तकावर हात ठेवून �या�ाच भ�मसात कर�याचा
�याचा बेत होता; पण �या �णी हा �वचार �या�या मनात आ�ा, �याच �णी ��देवा�ा
आप�या दैवी साम�या�मुळे तो कळून चुक�ा. ��देवा�ा आ�या�चा ध�का बस�ा. आपण
�द�े�या वरदानाचा कुणी आप�याच �वरोधात वापर करे�, ही क�पना �या�या मना�ा
��व��सु�ा न�हती. �यामुळे ��देव अ�यंत वेगानं तेथून �नघा�ा व भ�मासुरही �यांचा
पाठ�ाग करत �या�या मागे �ाग�ा.
हा पाठ�ाग पुढचे �क�येक म�हने चा�ूच होता. अखेर भ�मासुरापासून �वतः�ा

वाचवून धावताधावता ��देवानं भगवान �व�णूंचा धावा सु� के�ा. ‘‘हे भगवान, तु�ही
माझं र�ण करा. नाहीतर संपूण� जगाचा समतो� ढळे�.’’



‘‘हे असं जर तु�ा वाटत असे�, तर मग यापुढे कुणा�ाही एखादं वरदान दे�यापूव� तू
�वचार करत जा!’’ �ी�व�णू �हणा�े.

‘‘परंतु मा�या ��य भ�ांचा मा�यावर ह�क आहे. ते मा�याकडे जे वरदान मागती�,

ते �यांना देणं मा�यावर बंधनकारक आहे.’’ ��देव �हणा�ा.
�यावर भगवान �व�णूंनी काहीच न बो�ता नुसता �ंकार �द�ा.
��देवाचा पाठ�ाग करत �या�या मागे धावणारा भ�मासुर आता पृ�वी�ोका�या

अगद� कडे�ा येऊन पोहोच�ा होता. तो अचानक थांब�ा. �तथे जवळच अस�े�या एका
उ�ानात एक अ�ौ�कक सुंदरी �वहार करत होती. �त�ा पाहताच भ�मासुरा�ा ��देवाचं
�व�मरण झा�ं. तो हळूहळू �त�या �द�ेनं सरकू �ाग�ा. तो जसा �या ��ी�या अ�धका�धक
जवळ जात होता, तसा तो �त�या स�दया�नं मं�मु�ध होत होता. �यानं असं अ��तीय स�दय�
ज�मात कधीच पा�ह�े�ं न�हतं. अगद� �वग�य अ�सरा, मेनका आ�ण रंभासु�ा �ह�या
तु�नेत कुठेच न�ह�या.
भ�मासुरा�ा आप�या �नकट उभं अस�े�ं पाहताच �या सुंदरीनं �या�याकडे पा�न

मोहक हा�य के�ं.

‘‘हे सुंदरी, तू या जगाती� सवा�त सुंदर ��ी आहेस.’’ तो �हणा�ा. ‘‘मी भ�मासुर
आहे. मा�याकडे एक �व��� ��� आहे. �तचा वापर क�न मी कुणा�ाही �णाधा�त
भ�मसात क� �कतो. सवा�नाच माझी भीती वाटते. अगद� सा�ात ��देवा�ासु�ा. माझी
तु�या�ी �ववाह कर�याची इ�छा आहे.’’ �याचे ��द ऐकून �या सुंदरीस हसू फुट�ं.

भ�मासुर पुढे �हणा�ा, ‘‘खरं तर तुझी माझी इथे भेट झा��, याब�� तू �वतः�ा
भा�यवानच समजाय�ा हवंस. तू जर माझी राणी हो�याचं मा�य के�ंस, तर जगाती�
सगळ� सुखं हात जोडून तु�या पाया�ी उभी राहती�. कोणताही देव, कोणताही राजा
मा�या सांग�याव�न तुझी ��येक इ�छा पूण� कर�यासाठ� धाव घेई�. पण आधी म�ा हे
सांग, तुझं नाव काय?’’

�यावर ती ��ी �या�ा वंदन क�न �हणा��, ‘‘महाराज, माझं नाव मो�हनी.
तुम�यासार�या पु�षानं म�ा मागणी घा�ावी, हे मी खरोखरच माझं भा�य समजते. पण
तु�हा�ा मा�या�वषयी काहीतरी सांगायचंय. मी नृ�यक�ेत अ�यंत �नपुण असून...’’

‘‘��य मो�हनी, मग काय झा�ं? यात अडचण कुठे आहे?’’ भ�मासुर �तचं बो�णं
म�येच थांबवत उतावीळपणे �हणा�ा.



‘‘मी एक �पथ घेत�� आहे. मी �या पु�षाचा पती �हणून �वीकार करीन, तोसु�ा
उ�कृ� नत�क अस�ाच पा�हजे. माझी आणखी काहीच अट नाही. मी तुम�याकडून इतर
क�ाचीच अपे�ा ठेवणार नाही.’’
�तचं बो�णं ऐकून भ�मासुर थोडासा अ�व�थ झा�ा. �या�ा असहाय वाटू �ाग�ं. तो

�ांजळपणे �हणा�ा, ‘‘मो�हनी, म�ा तर काही नृ�य करता येणार नाही. पण मी या
जगाती� सवा�ना तु�या ता�ावर नाचवेन.’’

‘‘भ�मासुरा, पण खरं तर नृ�य करणं मुळ�च अवघड नसतं. तु�ही मनात आण�ंत, तर
ते अगद� ���या आ�मसात क� �का�. खरं तर मी �वतःसु�ा तुमची ग�ु होऊन
तु�हा�ा नृ�य ��कवू �केन. तु�ही खूप कमी वेळात नत�नक�ा आ�मसात क� �का�,

यात काहीही �ंका नाही. तु�ही जर हे कराय�ा तयार झा�ात, तर म�ा फार आनंद
होई�.’’

भ�मासुरानं मो�हनीकडे �नरखून पा�ह�ं. �तचे सुंदर डोळे �या�याकडे पाहत असताना
चमकत होते. �तनं अ�ा �कारची �पथ खरोखरच घेत�े�� आहे, ती स�यच सांगत आहे,
यात काही �ंकाच न�हती. �याचा �त�यावर पूण� �व�ास बस�ा. �या�ा वाट�ं, ‘‘मी जर
�ह�याबरोबर थोडा वेळ नृ�य के�ं, तर ही न�क�च मा�यासोबत �ववाह कर�यास तयार
होई�. �हचं स�दय� आ�ण माझी ��� एक� आ��, तर आ�ही जगात�ं सवा�त प�रपूण�
दांप�य होऊ आ�ण जगावर रा�य क�.’’

�यानं होकाराथ� मान ह�व��.
मग मो�हनीनं �या�ा नृ�याचे धडे दे�यास सु�वात के��. ‘‘तुमचा पाय डा�ा बाजू�ा

वळवून हा असा पद�यास करा.’’ ती �या�ा ��कवू �ाग��.
भ�मासुरानं �बे�ब �त�यासार�या हा�चा�� कर�यास सु�वात के��.
‘‘आता हे असे इकडे येऊन उजवीकडे दोन पाव�ं टाका.’’
काही वेळानंतर ती आनंद �� करत �हणा��, ‘‘तु�ही फार उ�म �व�ाथ� आहात.

म�ा वाटतं, तु�ही तर मा�यापे�ाही अ�धक उ�म नृ�य क� �ागा�.’’

भ�मासुराचा आनंद गगनात मावेना. आता तो �त�या ��येक हा�चा��चं अनुकरण
क� �ाग�ा.
मग मो�हनी �हणा��, ‘‘आता मी तु�हा�ा काही ह�तमु�ा आ�ण हावभाव ��कवते.’’
‘‘अथा�तच ��कव.’’ भ�मासुर �हणा�ा.



‘‘तुमचा डावा हात पुढे क�न हा अ�ा प�तीने धरा.’’ मो�हनी �या�ा �ा�य��क
क�न दाखवत �हणा��.
हळूहळू �त�या सूचना गुंतागुंती�या आ�ण �कचकट होत गे�या. ती एकापाठोपाठ एक

भराभर सूचना देऊ �ाग��.
‘‘उजवा हात पस�न धरा.’’
‘‘डा�ा मनगटाची वतु�ळाकार हा�चा� करा.’’
‘‘आता �स�या हातानंसु�ा तसंच करा.’’
‘‘आता तुमचा डावा हात असा पुढे पस�न धरा आ�ण उजवा पाय हा असा पुढे क�न

�या हाता�या जवळ �या.’’ असं �ा�य��कास�हत �या�ा ��कवून ती �गेच पुढ�या
पद�यासांकडे वळ��. ‘‘आता �स�या हाता-पाया�या जोडीनं �बे�ब तसंच करा.’’
भ�मासुर �या�या परीनं जमे� तेवढं �त�या �या पद�यासांचं आ�ण हावभावांचं

अनुकरण करत होता. पण तो अ�यंत वाईट नत�क होता. �याचा एकही पद�यास �दमाखदार
न�हता.
आ�ण तरीही मो�हनी चेह�यावर आदराचे भाव आणून �या�याकडे पाहत होती. ‘‘अरे

वा! तु�ही तर एखा�ा �गर�बाज प�या�ासु�ा �ाजवा� इतकं सुंदर नृ�य करत आहात.

तु�ही �कती चपळ आहात. तुमचं �रीर �कती �वचीक आहे. तुम�या नृ�यकौ��या�ा तर
काही तोडच नाही. आता आपण जरा थोडा आणखी अवघड, गुंतागुंतीचा नृ�या�व�कार
��कू.’’

भ�मासुर अगद� हरखून गे�ा होता.
‘‘तु�ही तुमचा उजवा हात कमरेवर ठेवा आ�ण डावा हातही तसाच �व�� बाजू�ा

कमरेवर ठेवा बरं का.’’ मो�हनी �हणा��.
भ�मासुरानं मुका�ानं �त�या सव� सूचना तंतोतंत पाळ�या.
‘‘आता तुमचा डावा हात तुम�या खां�ावर ठेवा आ�ण �गेच उजवा हातही �स�या

खां�ावर ठेवा. मा�याकडे पाहा आ�ण हे म�ा परत क�न दाखवा.’’ आप�या
�व�ा�या�कडे ��मतहा�य करत ती �हणा��.

‘‘आता डावा हात पुढे-मागे, पुढे-मागे असा ह�वा आ�ण तुमचा उजवा हात तुम�या
म�तकावर ठेवा. मग अ�ी �वतःभोवती �गरक� मारा.’’ मो�हनी �या�ा �ा�य��क दाखवत
�हणा��.



भ�मासुर �त�याकडे मं�मु�ध होऊन पाहत, �तचं स�दय� डो�यात साठवून घेत होता.
�यानं �वतःचा उजवा हात �तनं सां�गत�या�माणे �वतः�या म�तकावर ठेव�ा. आप�या या
कृतीचा काय प�रणाम होई� याचा �यानं �क��चतही �वचार के�ा नाही. जे �हायचं तेच
झा�ं. �णाधा�त �याचं �पांतर राखे�या एका भ�यामो�ा �ढगा�यात झा�ं.

�याच �णी मो�हनी �वतःचा अवतार बद�ून आप�या मूळ �पात परत आ��. ते
सा�ात भगवान �व�णूच होते.

‘मो�हनी-भ�मासुर’ अ�ा नावानं ही कथा सव�� ��स� असून, या कथेवर आधा�रत
�च�ं आ�ण ���पकृती पाहाय�ा �मळतात. कना�टकाती� बे�ूर येथी� मं�दरात अस�े�या
�नतांत सुंदर क�ाकृतीम�ये मो�हनी �वतःचा उजवा हात �वतः�या म�तकावर ठेवून नृ�य
करताना आप�या�ा पाहाय�ा �मळते.

ह�ी आ�ण मगर
कोणे एके काळ� एक इं��ु�न नावाचा राजा राहत होता. हा भगवान �व�णूंचा उपासक

होता.
एक �दवस थोर महष� अग�ती मुनी राजा इं��ु�ना�या भेट�साठ� आ�े. ते उ�हा�याचे

�दवस होते. बाहेर वातावरण फार त�त होतं. अग�ती मुनी राजाकडे आ�े तरीही तो �यांचं
�वागत कर�यासाठ� बाहेरसु�ा आ�ा नाही क� �यानं �यांची तृ�णा भागव�यासाठ�
ज�पानाचीसु�ा �व�था के�� नाही. अग�ती मुनी थक�े�े होते. तहानेने आ�ण भुकेनं ते
�ाकूळ झा�े होते. राजानं आप�या�ा अ�ी अपमाना�पद वागणूक �ावी, याचा �यांना
साह�जकच संताप आ�ा.
संत�त झा�े�या अग�त�नी इं��ु�न राजा�ा �ाप �द�ा, ‘‘तू पुढ�� ज�म ह�ी�या

�पात घे�ी� आ�ण आप�� तृ�णा भागव�यासाठ� पा�या�या �ोधात तू रानोमाळ
भटक�ी�.’’

राजा इं��ु�ना�ा आप�� चूक कळ��. तो गयावया करत अग�त�पुढे �मायाचना क�
�ाग�ा. तो �हणा�ा, ‘‘म�ा मा�या वत�णुक�चा खरोखर खेद होत आहे. कृपया तु�ही
तुमचा �ाप परत �या.’’
अग�ती मुनी �हणा�े, ‘‘मी एकदा उ�चार�े�ा �ाप काही परत घेऊ �कत नाही; पण

मी तु�ा एक उः�ाप देत आहे. जे�हा सा�ात परमे�र तुझा �ोध घेत येई�, ते�हा तू तु�या
मूळ �पात परत ये�ी�.’’



जगा�या �स�या भागात एक देखणा गंधव� �या�या प�नीसोबत ज���डा करत होता.
�तथून देव� नावाचे ऋषी चा��े होते. गंधवा��ा �यांची म�करी कर�याची �हर आ��.
�यां�या अंगावर पाणी उडवून �यानं �यांना ज���डा कर�यासाठ� पा�यात उतर�याचं
�नमं�ण �द�ं. गंधवा�चा हा पोरकटपणा पा�न देव� ऋषी संत�त झा�े. �यांनी �या�याकडे
बघून �ापवाणी उ�चार��, ‘‘तू पुढचा ज�म एका मगराचा घे�ी�.’’

�बचा�या गंधवा��ा पुनज��म �मळा�ा तो एका मगराचा.





इकडे अग�ती ऋष�ची �ापवाणीसु�ा खरी ठर�� होती आ�ण राजा इं��ु�ना�ा
ह�ीचा ज�म �मळा�ा होता. तो पुढे ह��चा राजा बन�ा. सव� जण �या�ा गज�� �हणून
ओळखू �ाग�े.

एक �दवस गज�� �या�या कळपाती� इतर ह��सोबत एका त�यात उतर�ा होता.
अचानक �याचा पाय कुणीतरी घ� पकड�ा. �यानं �नरखून पा�ह�ं, तर पा�याखा�� एका
महाभयंकर मगरानं �याचा पाय त�डात पकडून धर�ा होता. गज��ा�ा �या�या �वतः�या
अंग�या ���ची पुरेपूर क�पना होती. कोणताही �ाणी आप�ा पाय त�डात पकडून जा�त
काळ तग ध�न रा� �कणार नाही, हेही �या�ा प�कं ठाऊक होतं. पण एक आ�य�
घड�ं. �यानं �कतीही ताकद �ावून आप�ा पाय �या मगरा�या जब�ातून सोडव�याचा
�य�न के�ा, तरी �या�ा ते जमेना. मग �यानं कळपात�या इतर ह��ना मदतीसाठ� हाका
मार�या. पण तेसु�ा �या�ा �या मगरा�या कचा�ातून सोडवू �क�े नाहीत. �यांचा हा
झगडा �क�येक �दवस चा�ू रा�ह�ा. पण काहीच उपयोग झा�ा नाही. अखेर मदती�ा
आ�े�े सव� ह�ी गज��ा�ा �तथे एकटा सोडून �नघून गे�े.

अचानक आप�या पूव�ज�माती� काही गो�ी गज��ा�या नजरेसमोर तरळू �ाग�या.
आप�ं नाव पूव�ज�मात इं��ु�न होतं हे �या�ा आठव�ं. इतरही ब�याच गो�ी आठव�या.
मग गज��ानं भगवान �व�णूंचा धावा सु� के�ा. ‘‘या संपूण� �व�ात फ� तु�हीच म�ा ता�
�कता; इतर कुणीच नाही. कृपया म�ा या संकटातून मु� करा. हे परमे�रा, मी �वतः�ा
फार ब�ा�, ����ा�� समजत होतो; पण मा�या हातात काहीसु�ा नाही, हे मा�या
आ�ा ��ात येतंय. तुमचे भ� जे�हा कधी संकटात असतात, ते�हा तु�ही �यां�या
मदती�ा धावून जाता हे म�ा माहीत आहे. �यामुळे मी आता इथेच असाच तुमची
आराधना करत राहणार आहे. मग तु�हा�ा �कतीही वेळ �ाग�ा तरी चा�े�. मी तुमची
वाट पाहीन.’’

अखेर भगवान �व�णू �वतः �तथे �कट झा�े. �यांनी आप�ं सुद��न च� �या मगरा�या
�द�ेनं सोड�ं. �या मगराचा �तथेच मृ�यू झा�ा आ�ण �याच �णी तो �ा�पत गंधव� �तथे
उठून उभा रा�ह�ा. �याचबरोबर गज��सु�ा �या�या मूळ �पात – �हणजे राजा
इं��ु�ना�या �पात– �तथे परत आ�ा.
या �संगाचा उ��ेख ‘गज��मो�’ असा कर�यात येतो. �त�पती येथी� �त�म�ा

ड�गरावर हा �संग घड�ा होता, असे मानतात.





ग�डज�माची कथा
महष� क�यप हे स�तष�पैक� एक असून, �यांना संपूण� चर सृ�ीचे �पता मान�यात येतं.

एक �दवस क�यप ऋषी आप�या दोन प�नी �वनता आ�ण क� ू यांना जवळ बो�ावून
�हणा�े, ‘‘मी तु�हा दोघ�ना एक एक वरदान देऊ इ��छतो. तर तु�ही म�ा तुम�या मनात��
इ�छा सांगा.’’
�यावर क� ू��मतहा�य क�न �हणा��, ‘‘म�ा एक हजार पु� हवे आहेत.’’

�यावर क�यप ऋष�नी होकार �द�ा. मग ते �वनताकडे वळ�े. �वनता �हणा��,
‘‘प�तदेव, म�ा फ� दोनच पु� हवे आहेत. पण ते दोघं क��ूया सव� पु�ांपे�ा जा�त
����ा�� अस�े पा�हजेत.’’

‘‘तथा�तु!’’ क�यप �या दोघ�ना आ�ीवा�द देत �हणा�े.

काही �दवसांतच क� ूआ�ण �वनता या दोघ�नी अंडी घात��. क�चूी अंडी �वकर
उब�� आ�ण �यातून नागांची �प�े बाहेर आ��. पृ�वीवर नागां�या जातीचा उदय यांपासून
झा�ा, असं मानतात. यांमध�ाच सवा�त �ये� नाग �हणजे आ�द�ेष. या आ�द�ेष
नागा�या वेटो�याची ��या क�न �यावरच भगवान �व�णू प�ड�े�े असतात. �यानंतरचा
नाग �हणजे वासुक�. हाच पुढे नागांचा राजा बन�ा.
�वनता �ती�ा करत होती, पण �तची अंडी मा� ज�ी�या त�ीच होती.
एक �दवस �वनता आ�ण क� ू अ�ा दोघी समु��कनारी फेरफटका मार�यासाठ�

�नघा�या हो�या. अचानक �वनता�ा आका�ात उ�चै�वा अ� उडताना �दस�ा.
समु�मंथनातून बाहेर आ�े�ा हा सात म�तकांचा अ�!

�वनता क�कूडे वळून �हणा��, ‘‘तो बघ आका�ात उडणारा घोडा. कसा �हमासारखा
पांढरा�ु� आहे हा. बघ, �कती सुंदर आहे हा.’’
आका�ात �रवर उडत जाणा�या �या अ�ाकडे क� ू जरा वेळ बघत रा�ह��.

बघताबघता तो काळो�या नभात अ��य झा�ा. ‘‘नाही गं, �वनता,’’ क� ू �हणा��, ‘‘तू
नीट पाहा ना. �याची �ेपट� काळ� आहे.’’
मग दोघी पु�हा एकदा आभाळाकडे �नरखून पा� �ाग�या. पण तोपय�त तो अ�

�दसेनासा झा�े�ा होता.



तो अ� अगद� पांढरा�ु� अस�याची �वनताची खा�ी होती. �तनं क��ूा तसं वारंवार
सां�गत�ं. आता क��ूाही नीट आठवेना, क� तो पूण� पांढरा होता, का �याची �ेपट� काळ�
होती. पण �तचा अहंकार वर उफाळून आ�ा होता. �यामुळे ती �वनताचं �हणणं खरं आहे,
हे मा�य कराय�ा मुळ�च तयार न�हती. दोघीही आपाप�या मतावर ठाम हो�या. मग
�स�या �दव�ी पु�हा एकदा �याच �ठकाणी यायचं आ�ण तो अ� आका�ात उडताना
�दस�ा, तर �या�याकडे नीट पा�न मग काय ते ठरवायचं, असा �यांनी �नण�य घेत�ा. पण
त�पूव� �यांनी एक पैज �ाव��.
ती पैज त�ी साधीच होती. जर �या अ�ाची �ेपट� खरोखरच काळ� �नघा�� असती,

तर क� ूती पैज �ज�कणार होती. मग �वनता�ा ज�मभर �तची ग�ुाम�गरी करावी �ागणार
होती. पण जर तो अ� संपूण�पणे पांढरा�ु� असता, तर मा� क��ूा �वनताची ग�ुाम
होऊन राहावं �ागणार होतं.
�या दोघी घरी परत�यावर क�नूं आप�या मु�ांना या पैजे�वषयी सां�गत�ं. �यावर

�तची मु�ं �हणा��, ‘‘आई, अगं चुकते आहेस तू. उ�चै�वाची �ेपट� काळ� नसून पांढरीच
आहे. तू तर ही पैज हरणार आहेस.’’

आता क�चूा धीर सुट�ा. �त�ा काही ज�मभर �वनताची ग�ुाम होऊन राहायचं न�हतं.
मग ती �त�या मु�ांना �हणा��, ‘‘तु�ही आप�या आई�ा मदत नाही का करणार? हे पाहा,
तु�ही सप� आहात. तुम�यात�या काह�नी जाऊन �या उ�चै�वा�या �ेपट��ा �वळखा
घात�ा, तर ती �ेपट� ��न काळ�च �दसे� ना? �वनता �णभरच �या अ�ाकडे रोखून
बघे�. तेवढा वेळच फ� तु�हा�ा �या�या �ेपट��ा �वळखा घा�ून बसावं �ागे�. एकदा
मी आ�ण �वनता �या अ�ाकडे पा�न �तथून परत �नघा�ो, क� �यानंतर तु�हा�ा पण
�तथून परत जाता येई�. हे पाहा, कुठ�याही प�र��थतीत ही पैज हरणं म�ा परवडणारं
नाही.’’

‘‘पण आई, ही �ु� फसवणूक आहे. असा खोटेपणा क�न कुणा�ा फसवणं मुळ�च
यो�य नाही. तूच तर आ�हा�ा नेहमी स�याची कास ध�न वागाय�ा, �या�य मागा�नं
जगाय�ा ��कव�ंस ना?’’ मु�ं �त�ा �वरोध करत �हणा��.
पण ज�मभर �वनताची ग�ुाम होऊन राह�याची क�पना क��ूा अगद� अस� झा��

होती. क� ूआता �नरा�ेनं आ�ण संतापानं रडू �ाग��. ‘‘तु�हा मु�ां�या या ह�ापायी मी
आता ज�मभर �तची ग�ुाम�गरी करणार. ठ�क आहे. तुमची काही आप�या आईचं र�ण



कर�याची इ�छा �दसत नाही. �यामुळे मीसु�ा तु�हा�ा �ाप देत आहे. एका मो�ा
सप�य�ात तु�हा सवा�चा �वना� होई�.’’

क�चूी ही �ापवाणी पुढे खरी झा��. ह��तनापूर नगरीत राजा जनमेजया�या रा�यात
�यानं आप�या �प�या�या मृ�यूचा सूड घे�यासाठ� एक मोठा सप�य� के�ा व �यात अनेक
सपा�ची आ�ती �द��. जनमेजय हा परी��ताचा वारस आ�ण पांडवांमधी� अजु�नाचा नातू
होता.
�त�या सव� सप�पु�ांपैक� फ� एक सप� �त�या मदती�ा धावून आ�ा. �याचं नाव होतं

कक�टक.

�स�या �दव�ी ठर�या�माणे �वनता आ�ण क� ू समु��कनारी गे�या. तो उ�चै�वा
आका�ात आनंदानं �वहार करत होता; पण या खेपेस �याची �ेपट� काळ� �दसत होती.
क� ूआ�ण �वनता या दोघ�नीही ते ��य नीट �नरखून पा�ह�ं.

याम�ये काही काळेबेरं असे� अ�ी �वनता�ा �ंकासु�ा आ�� नाही. आपण पैज
हर�याचं मा�य क�न ती क�चूी ग�ुाम बनून रा� �ाग��.
क� ू �हणा��, ‘‘माझे सव� पु� एक �दवस मृ�युमुखी पडणार आहेत. �यांना पु�हा

जी�वत के�ं, तरच तुझी या ग�ुाम�गरीतून मु�ता होई�. पण तसं होईपय�त तु�ा माझी
ग�ुाम �हणून राहावं �ागे�.’’

अ�ी �क�येक वष� गे��, पण अजूनही �वनताची अंडी ज�ी�या त�ीच होती. क�चूी
ग�ुाम�गरी क�न ती अगद� �नरा� झा�� होती. एक �दवस �तचा संयम सुट�ा. �तनं धीर
क�न �यात�ं एक अंडं बोटांनी अ�गद दाबून ते फोड�ं. �यानंतर एक ध�कादायक गो�
घड��. �या अं�ातून एक देखणा मु�गा बाहेर आ�ा. पण �या�या पायांची अ�जबात वाढ
झा�े�� न�हती.

‘‘आई!’’ तो मु�गा �वषादानं �हणा�ा, ‘‘या अं�ाचा भंग कर�याची एवढ� घाई तू का
के��स? चांग�या गो�ीसाठ� नेहमी धीर धरावा �ागतो. तु�या या उतावीळपणाची केवढ�
मोठ� �क�मत म�ा मोजावी �ागत आहे. म�ा तर पायच नाहीत. आता मी ते अमृत तु�ा
कसं आणून देऊ?’’

�वनता �ःखावेगानं रडत �हणा��, ‘‘बाळा, मा�या हातून घड�े�या चुक�ची ���ा
तु�ा भोगावी �ागते आहे. म�ा �मा कर. पण तू कुठे �नघा�ास? तू असा कुठेही जाऊ
नको. तुझी काळजी कोण घेणार? मी इथे तुझी काळजी घेईन.’’



‘‘नाही, आई. म�ा आता �नघाय�ा हवं. मी आता सूय�देवा�या रथाचा सारथी होईन. मी
�याचा सात घो�ांचा रथ सांभाळ�न आ�ण पहाटेपासून सं�याकाळपय�त �याचं सार�य
करीन. हे काम मा�यासाठ� यो�य ठरे�, कारण सार�य करताना पायांचा वापर करावा
�ागत नाही.’’

‘‘बाळा, तू म�ा परत कधी भेट�ी�?’’ �वनता काकुळती�ा येऊन �हणा��. आप�ं
बाळ �गेचच आप�यापासून �र जाणार, या क�पनेनं ती �ाकूळ झा�� होती.





‘‘आई, अगं तू तर म�ा रोजच सकाळ� पा� �क�ी�. �ोक म�ा अ�ण �हणून
ओळखती�. मी रोज सूय�देवां�या बरोबरच तर असेन. पण आता पुढ�या वेळ� मा� अ�ी
अ�धरता दाखवू नकोस. संयमानं वाग. जेवढ� �ती�ा करावी �ागे�, तेवढ� कर. तु�ा
�सरा मु�गा होई�. तोच तुझी या ग�ुाम�गरीतून मु�ता करे�.’’

�यानंतर अ�ण आप�या माते�ा �तथेच सोडून �वतःचं न�ीब आजमव�यासाठ�
�नघा�ा आ�ण सूया�चा सारथी बन�ा. �यामुळेच सूय�दया�ा अ�णोदय असंही �हणतात.

अ�णोदय याचा अथ� अ�णाचं आगमन.

या घटनेनंतर �स�या अं�ाची �वनतानं डो�यांत ते� घा�ून काळजी घेत��. आधी
�त�या हातून जी महाभयंकर चूक झा�� होती, �यामुळे पुढचं अंडं घाईनं भंग कर�याची
�तची इ�छा न�हती. �तचं मन अपराधी भावनेनं भ�न गे�ं होतं. �यानंतरही अनेक म�हने
आ�ण वष� �ोट��.
अखेर एक �दवस ते अंडं फुटून �यातून एक मानव बाहेर आ�ा. �याचा चेहरा प�याचा

होता आ�ण �या�ा बळकट असे पंख होते. ‘‘आई, मी आ�ो!’’ तो �हणा�ा. ‘‘तू धीरानं
मा�या ये�याची �ती�ा के��स, मोठा संयम दाखव�ास, �यामुळे माझी �व��थत वाढ
झा��. मा�या पंखांम�ये बळ आ�ं. आता मी कुठेही भरारी घेऊ �कतो. मी ब�ा� असा
ग�ड आहे. मी भगवान �व�णू व �यांची प�नी ��मीदेवी यांचं �मुख वाहन बनणार आहे.
मी तुझी या ग�ुाम�गरीतून मु�ता करीन, असं मी तु�ा आ�ासन देतो.’’
एवढं बो�ून �यानं आप�े पंख पस�न आका�ात उंच भरारी घेत��. �याची आई

ज�मनीव�न �या�याकडे अ�भमानाने पाहत रा�ह��. �याचं ते ब��ा�� �प पा�न �त�ा
अ�त�य आनंद झा�ा होता. �यानं �द�े�ं वचन ऐकून �तची �च�ता �मट�� होती.
�तनं �त�या मु�तेसाठ� फार काळ वाट पा�ह�� होती.





सपा�ची �भंग�े�� जीभ
ग�ड ज�मतःच अ�यंत बु��मान व ब��ा�� होता. तो �वनतेचा मु�गा अस�यानं सव�

जण �या�ा वैनतेय �हणूनही ओळखत. आपण जर क��ूा अमर�व �ा�त क�न देणारं
अमृत �द�ं, तरच �त�या ग�ुाम�गरीतून आप�या मातेची सुटका होई�, हे �या�ा माहीत
होतं. पण हा अमृतकंुभ इं�ा�या ता�यात अस�यामुळे तो इं�ाकडे गे�ा. �यानं इं�ाकडे �या
अमृतकंुभाची मागणी के��.
पण इं�ानं �यास नकार �द�ा. तो अमृतकंुभ �ा�त कर�यासाठ� संपूण� जगानं फार

मोठ� �क�मत मोज�े�� अस�यामुळे, इं� तो असा सहजासहजी ग�डा�या �वाधीन करणं
��य न�हतं.
मग �यासाठ� इं�ा�ी �ढाई कर�यावाचून ग�डाकडे �सरा पया�यच न�हता.
इं�ानं ग�डाचे पंख छाट�यासाठ� वङ्कायुध या अ��ाचा वापर के�ा, पण �या अ��ानं

ग�डा�या फ� एका पंखाची थोडी�ी �पसं छाट��. पण �यामुळे ग�डा�ा काहीच झा�ं
नाही. आपण ग�डाचा कधीच पराभव क� �कणार नाही, हे इं�ा�ा कळून चुक�ं. मग
अमृतकंुभ घेऊन �यानं भगवान �व�णूंकडे धाव घेत��. आता �या अमृतकंुभाचं र�ण
कर�याची जबाबदारी भगवान �व�णूंनी �वतःकडे घेत�� व इं�ा�ा परत पाठव�ं.

इं� तेथून �नघा�ा आ�ण �गेच ग�ड �व�णूंकडे जाऊन पोहोच�ा. �यानं भगवान
�व�णूंपा�ी �या अमृतकंुभाची मागणी के��. पण भगवान �व�णूंनी ती मा�य के�� नाही.
मग ग�डानं �यां�यावर ह��ा चढव�ा. हा अमृतकंुभ जर आपण ग�डा�या ता�यात �द�ा,
तर �या�ा �या�या आईची मु�ता करता येई�, हे भगवान �व�णूंना माहीत होतं; परंतु
�यांनी संपूण� मानवजाती�या क�याणाचा �वचार क�न तो अमृतकंुभ ग�डा�ा �मळू
�ायचा नाही, असं ठरव�ं. ‘जर समजा तो अमृतकंुभ क��ूया हाती पड�ा, तर ती �त�या
मज��माणे कुणा�ाही देई� आ�ण �या घटनेचे फार �रगामी प�रणाम होती�. कदा�चत
संपूण� मानव जातीचं अ��त�वच �यामुळे धो�यात येऊ �के�,’ असा �वचार �यांनी के�ा.





तो �दवस मावळ�ा. ग�ड आ�ण �व�णू हे दोघंही थक�े होते, पण �यां�यापैक� कुणीच
�स�यावर मात क� �क�ं न�हतं.
ग�डाचं �या�या आईवर अस�े�ं �नतांत �ेम, �याची �न�ा आ�ण साहस पा�न भगवान

�व�णू �स� झा�े. ते �हणा�े, ‘‘तू वयानं इतका �हान आहेस. तू या �णी माझा ��त�पध�
�हणून उभा आहेस, पण तुझं साम�य� आ�ण तुझी ताकद, �चकाट� पा�न म�ा तुझं फार
कौतुक वाटतं. मी तु�ा एक वरदान देईन. पण अमृत सोडून तू इतर कोण�याही गो�ीची
इ�छा कर; मी ती पूण� करीन.’’

भगवान �व�णूंचे ��द ऐकून आनं�दत झा�े�ा ग�ड �यां�यासमोर नतम�तक होऊन
�हणा�ा, ‘‘तुम�यासमोर ��त�पध� �हणून उभा रा�न एक तु�यबळ �हणून तुम�या�ी
�ढ�याची संधी म�ा �मळा��, हे माझं भा�यच आहे. मी �वतः काही थोर, महान वगैरे
नाही. तरीसु�ा मीही तु�हा�ा एक वरदान देऊ इ��छतो. तु�हा�ा काय हवं, ते तु�ही म�ा
सांगा.’’
�याचे ��द ऐकून �व�णूं�या चेह�यावर ��मतहा�य उम��ं. ते �हणा�े, ‘‘मी तु�यापे�ा

मोठा आहे, �यामुळे मी माझी इ�छा आधी �� करतो. तू माझा भ� हो आ�ण माझं
वाहन होऊन माझी सेवा कर. तु�या�वषयीचा आदर �� कर�यासाठ� आजपासून मी
�वतः�ा ग�डवाहन असं �हणवून घेईन.’’ ग�डा�ा आप�ं वाहन बनव�यानंतर भगवान
�व�णूंची �या�यावर सतत नजर रा� �कणार होती.
ग�डानं ��मतहा�य करत होकार �द�ा, ‘‘हे भगवान, आयु�यभर तुमचं वाहन बनून

सतत तुम�या सा���यात राह�याची संधी म�ा �मळणार आहे, हे माझं फार मोठं भा�य
आहे.’’ ग�ड �हणा�ा. ‘‘पण आता मीही तुम�याकडे काहीतरी मागणार आहे. माझं �थान
नेहमी तुम�या वर अस�ं पा�हजे.’’

‘‘अथा�त तसंच होई�.’’ �ी�व�णू �हणा�े. ‘‘मा�या आगमनाची सूचना देणारा �वज
मा�या म�तका�या वर, उंचावर फडकत असतो. आजपासून �या �वजावर तुझी ��तमा
असे�. �हणजेच तुझी ही अट मी पूण� करत आहे. आजपासून सव� जण मा�या �वजा�ा
ग�ड�वज �हणूनच ओळखती�.’’

अ�ा रीतीनं �या दोघांमधी� �ढाई संपु�ात आ��.
एकदा ग�डा�ी समेट झा�यानंतर �व�णूंनी �या�ा �व�ासात घेऊन क��ूया हाती

अमृताचा कंुभ पड�यास �याचे �कती महाभयंकर प�रणाम होऊ �कतात, हे �व�द क�न
सां�गत�ं.



‘‘भगवान, पण म�ा फ� �या क��ूया कचा�ातून मा�या मातेची सुटका करायची
आहे, इतकंच. मग �यासाठ� मी काय क�, हे म�ा तु�हीच सांगा.’’

‘‘ठ�क आहे, मग तू हा अमृतकंुभ इथून घेऊन जा, तो क��ूया हवा�� कर आ�ण तु�या
मातेची सुटका कर. परंतु �यानंतर मी जे काही करेन, �याब�� तू म�ा काहीही ��
�वचारायचे नाहीत.’’ �ी�व�णू ठामपणे �हणा�े.

मग ग�ड तो अमृतकंुभ घेऊन क�कूडे गे�ा. क� ू �हणा��, ‘‘तू माझी इ�छा पूण�
के��स. मी समाधानी आहे. मी तु�या मातेची मु�ता करत आहे. तू �त�ा घेऊन जाऊ
�कतोस.’’

आप�या आईची अ�ा रीतीनं सुटका के�यानंतर ग�ड परत गगनभरारी घेऊन भगवान
�व�णूंकडे परत गे�ा.
इकडे �ी�व�णूंनी तो अमृतकंुभ परत �मळव�याची योजना आख�� होती.
�यानुसार इं� वे�ांतर क�न क�पूा�ी गे�ा. तो अमृताचा कंुभ �कती अनमो� आहे

याची क��ूा क�पना अस�यामुळे ती तो �वतःपा�ी घ� ध�न बस�� होती.
‘‘अ�ा �कारे अमर�वाची भेट �मळणं खरोखर �कती भा�याचं आहे!’’ इं� �त�ा

�हणा�ा. ‘‘परंतु ही इतक� महान, प�व� गो� तु�ही तुम�या मु�ांना देणार आहात, तर
�यांनाही �वतःचं �रीर �यासाठ� तेवढंच �ु� आ�ण प�व� बनवणं, ही �यांचीसु�ा
जबाबदारी नाही का?’’

�या अमृताची �ा�ती झा�यामुळे क� ूअगद� हरखून गे�� होती. �तनं आप�या मु�ांना
बो�ावून घेत�ं. ती �हणा��, ‘‘सवा�नी मा�यासोबत नद�वर �नानासाठ� च�ा.’’ मग ती
�यांना घेऊन नद�कडे गे��.
या संधीचा फायदा घेऊन तो अमृताचा कंुभ उच�ून इं� परत देव�ोक� �नघा�ा, पण

�या गडबडीत �याती� अमृताचे काही थ�ब क��ूया घराबाहेर पड�े�या गवता�या �ढगावर
सांड�े.

क��ूया मु�ांपैक� काही सप� घाईघाईनं �नान आटपून अमृत�ा�नासाठ� घराकडे
परत�े. पाहतात तर काय, तो अमृतकंुभ �तथे न�हता. पण �यांना �या गवता�या �ढगावर
काही अमृताचे थ�ब पड�े�े �दस�े. आप�े इतर भाऊ परत ये�यापूव� �यांनी ते घाईघाईने
आप�या �जभेने चाटून घेत�े. पण ते गवत वाळ�े�ं अस�यामुळे ती तृणपाती धारदार
होती. ते सप� अमृताचे थ�ब चाटत असताना �यांची जीभ मधोमध काप�� गे��. �तचे दोन
भाग झा�े.



अ�ा �या सपा�ना अमृताचे थ�ब चाटाय�ा �मळा�े होते, तेवढेच सप� वाच�े. �यामुळे
आज�या जगात आप�या�ा जे सप� पाहाय�ा �मळतात, �यांची जीभ �भंग�े�� असते.





�ामा�णक भामटा
एक �दवस भगवान �ंकरांची भेट घे�यासाठ� इं� कै�ास पव�तावर गे�ा; परंतु तेथे

�ंकरांऐवजी �सरंच कुणीतरी �या�ा �दस�ं. ती ��� �यानम�न अव�थेत बस�े�� होती.
�ंकर महादेवा�या गणांपैक�च तो कुणीतरी एक असावा अ�ा समजुतीने इं� �या�ा मो�ा
आवाजात �हणा�ा, ‘‘म�ा तु�या ध�यांना भेटायचंय. कुठे आहेत ते?’’

पण �या माणसानं काहीच उ�र �द�ं नाही.
इं�ानं �या�ा परतपरत तोच �� �वचार�ा. पण तो माणूस काहीही उ�र न देता तसाच

बसून होता. ‘‘मी एवढा देवांचा राजा,’’ इं� �वतः�ी �हणा�ा, ‘‘आ�ण हा खु�ा�
मा�याकडे ���� करतो! याची एवढ� �ह�मत झा�� तरी क�ी?’’ मग �यानं रागा�या भरात
आप�ं वङ्कायुध उच�ून �या�या �द�ेनं सोड�ं.

अखेर �या माणसाचं �यान भंग पाव�ं. �यानं डोळे उघडून इं�ाकडे रागानं पा�न्
�या�या रोखानं एक बाण सोड�ा. �याच वेळ� एक�कडे �यानं भगवान �ंकरांचं �पही
धारण के�ं होतं. �वतः भगवान �ंकरच एक वेगळंच �प धारण क�न �तथे �यानम�न
अव�थेत बस�े होते, हे समजताच इं�ाची पाचावर धारण बस��. �यानं भगवान �ंकरांचे
पाय पकड�े.

भगवान �ंकरांनी तो बाण इं�ा�या म�तकाचा वेध घे�याआधीच समु�ाकडे वळव�ा.
तो बाण समु�ा�या पा�यात पड�ा. पा�याचा �प�� होताच �या बाणाचं �पांतर एका
ता��ा बाळात झा�ं. तो बाळ रडू �ाग�ा. समु�ा�या राजानं �या बाळाचं रडणं ऐक�ं
आ�ण �या�ा आप�ा पु� �हणून द�क घे�याचं ठरव�ं. मग �या बाळासाठ� समप�क नाव
सुचव�याची �वनंती �यानं ��देवा�ा के��.

‘‘�याचं ज�ंधर असं नामकरण कर, कारण तो पा�यातून आ�ा आहे.’’ ��देव
�हणा�ा. ‘‘याचा ज�म भगवान �ंकरां�या बाणापासून झा�े�ा अस�यानं सा�ात भगवान
�ंकरां��वाय �सरं कुणीही �याचा �वना� क� �कणार नाही, असा मी �या�ा वर देतो.’’
हा ज�ंधर बघताबघता �हानाचा मोठा झा�ा. तो एक सदाचरणी, स��ी� त�ण

होता. समु�ानं �या�ा राजा बनवून �याचा रा�या�भषेक के�ा. तो एक उ�कृ� �ासनकता�
होता. �याचा वृंदा नावा�या सुंदर त�णी�ी �ववाह संप� झा�ा.



एक �दवस काही वृ� असुर ज�ंधरा�ा भेट�यासाठ� आ�े. �यांनी �या�ा
समु�मंथनाची ह�कगत सां�गत��. भगवान �व�णूंनी मो�हनी नावा�या सुंदर ��ीचं �प
धारण क�न असुरांना फसवून �यां�याकडून अमृत कसं ह�तगत के�ं, हे �यांनी �या�ा
सां�गत�ं. ते ऐकून ज�ंधर संत�त झा�ा. आता आपण देवांचा सूड �यायचा, अ�ी ��त�ा
�यानं के��.
�याची प�नी वृंदा ही भगवान �व�णूंची भ� होती. आप�या पतीनं देवां�या �वरोधात

यु� पुका� नये, अ�ी �याची खूप �वनवणी �तनं के��, पण �यानं �त�याकडे ���� के�ं.

आता �त�या हातात काहीच उर�ं न�हतं. मग आप�या पतीनं सुर��त घरी परतावं, �हणून
�तनं भगवान �व�णूंची आराधना के��.
ज�ंधर आ�ण इं� या दोघांम�ये घनघोर यु� झा�ं. �ढता�ढता इं� ज�ंधरा�या

म�तकावर जोरात �हर कर�या�या बेतात होता. इत�यात �ी�व�णूंचं सुद��न च� गरगरत
�तथे आ�ं आ�ण ज�ंधरा�ा काहीही इजा झा�� नाही. ते पाहताच इं�ा�ा तेथून प�ायन
करावं �ाग�ं.

यामुळे ज�ंधरा�ा दोन गो��ची जाणीव झा��, एक तर ताकद��या बाबतीत �या�या�ी
तु�यबळ यो�ा कुणीच न�हता आ�ण �सरं �हणजे वृंदाची भ�� �याचं सदा सव�काळ
संर�ण कर�यास समथ� होती. �यामुळे ज�ंधरानं एका मागोमाग एक रा�यं बळकव�यास
सु�वात के�� आ�ण तो �वतः�या रा�याचा �व�तार वाढव�या�या मागे �ाग�ा.
सात�यानं �मळणारं हे य� �या�या डो�यात गे�ं. एक �दवस सा�ात �ी�व�णूं�ीच

�ढाई कर�याचा �नण�य �यानं घेत�ा.
ज�ंधराची प�नी वृंदा �व�णुभ� अस�यामुळे �ी�व�णूंची �या�या�ी यु� कर�याची

मुळ�च इ�छा न�हती. �यामुळे �यांनी �या�या�ी ���पे�ा यु��नं वागायचं ठरव�ं. ते
ज�ंधरा�ा �हणा�े, ‘‘हे बघ, तु�या�ी यु� करणं हे काही म�ा अ��य नाही; पण तू
समु�ातून ज�मा�ा आ�ा आहेस. त�ीच माझी प�नी ��मी हीसु�ा समु�ातून ज�मा�ा
आ�े�� आहे. �हणजे एक �कारे तु�ही दोघं बहीण-भावंडं आहात. आप�या प�नी�या
भावा�ी �ढ�यात म�ा जराही �वार�य नाही.’’
�यांचे हे ��द ऐकून ज�ंधर अवाक झा�ा. भगवान �व�णू हे आप�े मे�णे आहेत, हा

�वचार �यानं कधीच के�ा न�हता. तो �हणा�ा, ‘‘तु�ही आ�ण माझी बहीण सदा सुखी
राहा.’’



एकदा हे घड�यावर ज�ंधरानं भगवान �ंकरांवर चढाई कर�याचं ठरव�ं. आप�ा
ज�म कुणामुळे झा�ा आहे आ�ण आप�या ज�मानंतर आप�या�ा कुणी व काय वरदान
�द�ं आहे, याचा ज�ंधरा�ा �वसर पड�ा होता.
वृंदानं आप�या पती�ा थोप�व�याचा �य�न के�ा. ‘‘हे पाहा, हे अस�ं काहीही क�

नका. भगवान �ंकरांसमोर तुमचा काहीही �नभाव �ागणार नाही.’’ ती �हणा��.
परंतु नेहमी�माणेच �तचं काहीही न ऐकता ज�ंधरानं कै�ास पव�ताची वाट धर��.
आता या वेळ� कदा�चत आप�ा पती घरी परतसु�ा येणार नाही, अ�ी धाकधूक

वृंदा�ा वाटत होती. मग �तनं अगद� मनापासून परत एकदा �ी�व�णूंची क�णा भाक��.
इकडे ज�ंधर भगवान �ंकरां�या �नवास�थानी जाऊन गज�ना करत �हणा�ा, ‘‘हा

कै�ास पव�त आता मा�या मा�क�चा आहे. पण तु�ही जर आ�ा म�ा �रण आ�ात, तर
मी तु�हा�ा अभय देऊन इतर� कुठेतरी जाऊन राह�याची संधी देईन.’’

भगवान �ंकर जरा �वचारात पड�े. तसं पा�ह�ं तर हा ज�ंधर �यांचा �वतःचाच पु�
होता. �यामुळे �याचा ��र�छेद कर�यास �यांचं मन धजत न�हतं. ��वाय ज�ंधरावर
�व�णूंचं संर�क कवचसु�ा होतं; परंतु हा ज�ंधर आता कृ�णकृ�यं क� �ाग�ा होता.
�याचीही भगवान �ंकरांना पूण� क�पना होती.
ही बातमी अखेर �ी�व�णूंपय�त जाऊन पोहोच��. �यांनी मना�ी �वचार के�ा, ‘‘मी

आता या ज�ंधराचं सदासव�काळ र�ण क� �कत नाही. �याची प�नी वृंदा ही �वतः
स��ी� आचरणाची ��तमूत� आहे. ज�ंधरा�या या सतत�या �वजयांमागेसु�ा �तचीच
�ेरणा आहे. तो सदो�दत उ�म ��थतीत राहत आहे, हेसु�ा �या वृंदामुळेच. मग आता जर
देवांना �या�यावर मात करायची असे�, तर �यां�यापुढे या वृंदाची फसवणूक
कर�या��वाय �सरा काहीही पया�य नाही.’’
�यामुळे �व�णूंनी �वतःच ज�ंधराचं �प घेत�ं आ�ण ते वृंदा�ा भेट�यासाठ�

राजवा�ाकडे गे�े. ते वृंदा�ा �हणा�े, ‘‘��य प�नी, या यु�ात म�ा �वजय �मळा�े�ा
आहे. ते�हा आता तु�ा �ी�व�णूंची आराधना कर�याची काहीही गरज नाही. �याऐवजी तू
मोठा उ�सव साजरा कर�याची तयारी सु� कर.’’
आप�या पती�ा पा�न �यानं �मळव�े�या �वजयाची ह�कगत ऐकून वृंदा हष�भरीत

झा��. �ी�व�णूंची आराधना थांबवून ती आता �वजयो�सव साजरा कर�या�या तयारी�ा
�ाग��.





ते पा�न �ी�व�णूंनी सुटकेचा �नः�ास सोड�ा. मग �यांनी आप�या ���ूळाचा वापर
क�न ज�ंधराचा वध के�ा.
भगवान �व�णूंनी मु�ाम आप�� फसवणूक के�याचं ��ात येताच वृंदा संत�त झा��.

‘‘तु�ही तुम�या �वतः�या भ�ाची फसवणूक क�ी काय क� �कता?’’ ती �दन करत
�हणा��. ‘‘तुमचं हे वत�न अ�त�य �न��, �नद�यी आहे. तुमचं �दय ब�धा पाषाणाचंच
बन�े�ं असावं. मग आता तुमचंसु�ा �पांतर एका पाषाणातच होऊ दे!’’

�यावर �व�णू ��मतहा�य क�न वृंदा�ा �हणा�े, ‘‘वृंदा, हे बघ, जर सव� मानव
जाती�या क�याणासाठ� कुणी अ�ा �कारे �स�याची फसवणूक के�� असे�, तर �यात
गैर काहीच नाही. मा�यासमोर �सरा काहीच पया�य न�हता. तू अ�यंत स�च�र�, सदाचरणी
होतीस; परंतु तुझा पती काही तसा न�हता. �यानं अनेक ऋषीमुन�ची, �व��जनांची आ�ण
�या�या �वतः�या �जेचीसु�ा छळवणूक आरंभ�� होती. तरीसु�ा मी तु�या या �ापाचा
आदरपूव�क �वीकार करतो. बेटा, मी गंडक� नद��या काठ� एका ��व���गा�या �व�पात
राहीन. जर कु�या भ�ा�ा माझी उपासना करायची असे�, तर �यानं नद��या पा�ाती�
एक �ा�ळ�ाम उच�ून माझी �ाथ�ना करावी. ती मा�यापय�त पोहोचे�. जे काही घड�ं ते
घड�ं, पण तरीही तु�या मा�यावरी� भ��मुळे मी �स� झा�ो आहे. तु�या पुढ��
ज�मात तू तुळ�ीचं रोप हो�ी�. मा�या भ�ांनी म�ा तु�सीप�े अप�ण के�या��वाय
�यांची पूजा पूण� होणार नाही. एवढंच नाही, तर �ोक मा�याआधी तुझी पूजा करती�.

�ोक तु�ा प�व� मानून �यां�या घरासमोरी� अंगणात तुळ�ीचं रोप �ावून �याची पूजा
करती�. तु�यामुळे �यां�या घरात समृ�� येऊन �यांची भरभराट होई�.

�यामुळेच आज भारताती� �क�येक घरांसमोर तुळ�ीवृंदावन पाहाय�ा �मळतं.





मृ�यूचा पया�य
मधू आ�ण कैटभ नावा�या दोन असुरांनी एकदा अमर�व �ा�त कर�या�या इ�छेनं

पाव�ती देवीची उपासना सु� के��; परंतु इतर देवदेवतां�माणेच पाव�ती देवीनं �यांची ही
इ�छा पूण� कर�यास नकार �द�ा; परंतु �यां�या�वषयी दया वाटून ती �हणा��, ‘‘मी
तु�हा�ा अजून एक संधी देते. तु�ही नीट �वचार क�न यो�य वर मागा.’’
दो�ही भावांनी एकमेकांकडे पा�ह�ं. ‘‘तसं जर असे�, तर आ�हा�ा पा�हजे ते�हा

आ�हा�ा मृ�यू यावा. आम�या मृ�यूची वेळ आ�ही आम�या इ�छेनं �न��त क�, असं
वरदान आ�हा�ा पा�हजे.’’ ते दोघं अ�क���ारीनं �हणा�े. आपण कधीच मृ�यूची इ�छा
�वतः�न करायची नाही, असं �यांचं मनोमन ठर�ंच होतं.
पाव�ती ��मतहा�य क�न �हणा��, ‘‘तथा�तु!’’
सव����मान झा�े�े असुर नेहमीच �� व �नद�यी बनतात; तसेच हे दोघंही बन�े.

�यांची वागणूक सवा�ना अस� वाटू �ाग��. ते �यांना हवी ती गो�, हवा तो �दे� बळकावू
�ाग�े. �यां�या वाटेत येणा�या ��येका�ा ते ठार क� �ाग�े.

एक �दवस ते �व�ाचा �नमा�ता अस�े�या ��देवांना भेटाय�ा गे�े. ��देव
उ�चासनावर आप�या कमळात बसून आप�ं �न�म�तीचं काम कर�यात म�न होते.
��देवांना असं उ�च�थानी बस�े�ं पा�न या दोघा असुर बंधूंना राग आ�ा. ‘‘ए

�हाता�या, तू आधी खा�� ये!’’ ते ओरडून �हणा�े. ‘‘फ� आम�यासार�या
���मानांनाच असं उ�च�थानी बस�याचा अ�धकार आहे. तु�ा जर असं उ�च �थानावर
बसायचं असे�, तर आधी खा�� येऊन आम�या�ी दोन हात कर. आ�ही तु�या�ी
�ढाय�ा तयार आहोत.’’

आपण या दोन ब�ा� असुरां�ी कधीच मुकाब�ा क� �कणार नाही, याची
��देवांना क�पना अस�यामुळे �यांनी तेथून पळ काढ�ा.
आपण सा�ात �व�क�या��ाच अपमा�नत क�न हाक�ून �ाव�ं, या क�पनेनं ते

असुर �वतःवर खू� झा�े.

��देव एकदाही मागे वळून न बघता तेथून जे �नघा�े, ते थेट �ी�व�णूंपा�ी जाऊन
पोहोच�े. ते �हणा�े, ‘‘हे भगवान, हे दोन असुर मा�यासार�या�ा जर हे असं सळो क�



पळो क�न सोडत असती�, तर मग ते इतर सामा�य जनां�ी कसं वागत असती�, याची
क�पनाच न के�े�� बरी. तु�ही �या असुरांचं त�काळ �नदा��न करा.’’
या प�र��थतीची क�ी हाताळणी करावी, असा �वचार �व�णू करत असतानाच मधू

आ�ण कैटभ हे असुर भगवान �व�णूंना �ोधत वैकंुठा�ा जाऊन पोहोच�े. ते �हणा�े,

‘‘भगवान �व�णू, आम�या तु�नेत तु�ही �वतः इतके �ब�� आ�ण कमजोर आहात, तर मग
तु�ही इतरांचं संर�ण कसं काय करणार?’’

�यानंतर �ी�व�णू �यावर काय उ�र देतात ते ऐकून घे�यासाठ� न थांबता ते दोघे असुर
आजूबाजू�या प�रसराकडे �याहाळून बघू �ाग�े. �यांना तो प�रसर फारच आवड�ा. मग ते
�व�णूंना �हणा�े, ‘‘तुमचं हे �नवास�थान तु�ही आ�हा�ा का नाही देत? खरं तर इथे
राहायची आमचीच जा�त यो�यता आहे. तु�ही या आ�ण आमचा पराभव क�न दाखवा.
आ�ही तु�हा�ा त�ी एक संधी �ाय�ा तयार आहोत.’’

‘‘ठ�क आहे,’’ �ी�व�णू �हणा�े, ‘‘आप�ं यु� होऊन जाऊ दे.’’

एक�कडे �यां�यात घनघोर यु� सु� असतानाच �ी�व�णूंनी मनोमन पाव�तीदेवीची
आळवणी सु� के��. ‘‘हे देवी, या असुरांना ही असामा�य ��� तु�हीच बहा� के��
आहेत. ते�हा �यां�या हातून घडणा�या ��येक कृ�याची जबाबदारीसु�ा तुम�यावरच येऊन
पडते. �यामुळे तु�ही म�ा मदत करा.’’
पाव�तीदेवी �हणा��, ‘‘भगवान �व�णू, तु�ही कस��ही �च�ता क� नका. मी �वतःच �या

असुरां�या मनात �वे� करते आ�ण मग �यांना तु�ही ��ृ�ती वाप�न हरवू �का�.’’

मग जरा वेळ यु� तसंच सु� रा�ह�ं. थो�ा वेळानं ते दो�ही असुर थक�े व
�ी�व�णूंना �हणा�े, ‘‘तुमची जरा वेळ �व�ांती घे�याची इ�छा आहे का? तसं असे�, तर
आपण थोडा वेळ थांबून पु�हा �ढाय�ा सु�वात क�.’’

�ी�व�णू �हणा�े, ‘‘हो, हो. आपण सवा�नीच �व�ांती घेत�� पा�हजे. आपण सव� जण
यो�े आहोत. आपण पर�परांब�� आदर दाखव�ाच पा�हजे.’’
मग सव� जण �व�ांती घेऊ �ाग�े. ते दो�ही असुर �ी�व�णूंची क�व करत �हणा�े,

‘‘��देवांमुळे तु�ही हकनाक आम�या�ी यु� सु� के�ंत. खरं तर आमचं तुम�या�ी
काहीच वैमन�य नाही. तु�ही आमचे तु�यबळ ��त�पध� आहात, हे पा�न खरं तर आ�हा�ा
आनंदच झा�े�ा आहे. �यामुळे आ�ही तु�हा�ा एक वरदान देऊ इ��छतो. बो�ा, तुमची
काय इ�छा आहे?’’





आप�ं हे बो�णं ऐक�यावर �ी�व�णू तातडीनं समेट कर�याची इ�छा �� करती�,

अ�ी �या दो�ही असुरांची प�क� खा�ी होती.
हे असुर एकदम असे बो�ू �ाग�े हे पा�न भगवान �व�णूंना त�काळ कळून चुक�ं, क�

ही सव� पाव�ती देव�चीच करणी आहे. आता यावर आपण काय के�ं पा�हजे, हे �यांना
माहीतच होतं. ‘‘तु�ही दोघं, फार मोठे �ूर यो�े आहात. तु�ही म�ा एक वरदान देऊ के�ं
आहे, याब�� मी तुमचा ऋणी आहे. मी तुम�याकडे असं वरदान मागतो, क� तु�हा दोघांचा
�वना� मा�या हातून होऊ दे.’’

एकदा हे ठर�यावर पाव�तीदेवी �या दोघा असुरां�या मनातून �नघून गे��. मधू आ�ण
कैटभ या दोघांनाही आप�� चूक कळ�� होती. पण आता फार उ�ीर झा�ा होता. एका
वीरानं आप�ं वचन पाळणं �कती मह�वाचं असतं, हे �या दोघा असुरांना माहीत
अस�यामुळे ते मरण प�कर�यासाठ� तयार झा�े.

�ी�व�णूंचा �वजय झा�ा खरा, पण तो �या असुरांची अ�ा �कारे फसवणूक क�न
झा�ा होता. �यामुळे �यांना वाईट वाटू �ाग�ं. मग ते �या असुरांना �हणा�े, ‘‘तु�ही
मा�याकडे फ� जीवनदान माग ू नका; पण बाक� काहीही मागा. मी तुमची कोणतीही
इ�छा पूण� करीन.’’

�यावर ते �हणा�े, ‘‘हे भगवान, आ�हा दोघां�या मृ�यूनंतर आम�यापैक� ��येका�या
नावानं एक एक मं�दर उभार�यात यावं, अ�ी आमची इ�छा आहे. आ�ही पाव�तीदेव�चे
भ� अस�यामुळे ��येक मं�दरात एक एक ई�र���ग असावं, असंही आ�हा�ा वाटतं.’’
भगवान �व�णूंनी �यांना ‘तथा�तु’ �हट�ं व �यानंतर आप�या सुद��नच�ानं �यांचा

��र�छेद के�ा.
�यानंतर �या �ठकाणी �ी�व�णूंनी �या दो�ही असुरांचा वध के�ा, �या �ठकाणावर

मधुके�र मं�दर उभार�यात आ�ं. �याच�माणे जवळच वरदा नद��या काठ� कैटभे�र
मं�दरही उभा�यात आ�ं. दो�ही मं�दरांम�ये ���गाची �थापना कर�यात आ��.

आजही कना�टक रा�यात ही दो�ही मं�दरं आहेत. ती एकमेकांपासून सुमारे २०
�क�ोमीटर अंतरावर आहेत. �यांती� एक मं�दर बनवासी येथे, तर �सरं कोट�पूर येथे
आहे.





वानर क� अ�व�?

खूप खूप वषा�पूव� एक अंबरी� नावाचा राजा राहत होता. �या�ा एक सुंदर मु�गी
होती, राजक�या �ीमती. ती �वभावानं पण खूप चांग�� होती. राजा �त�यासाठ� सुयो�य
वरा�या �ोधात होता.
नारदमुनी हे ��देवाचे पु�. �यांनी ��चया�ची �पथ घेत�� होती. आपण �ववाह

करावा, हा �वचारही कधी �यां�या मना�ा ��व�े�ा न�हता. ते हातात तंबोरा घेऊन
�व�णु�तवनं गात सव�� �मंती करत असत.

एक �दवस नारदमुनी आप�या एका त�ण �म�ा�ा घेऊन अंबरी� राजा�या भेट�साठ�
गे�े. हा �म� �हणजेच पव�तमुनी. राजानं आप�या कुटंुबीयांना बो�ावून या दोघा मु�नवरांचं
उ�म आदरा�त�य कर�यास �यांना सां�गत�ं.

�या दो�ही अ�तथ�साठ� राजक�या �ीमती पाणी घेऊन आ��. �या �णी नारदमुनी
आ�ण पव�तमुन�नी �त�ा पा�ह�ं, �या �णी दोघंही �त�या �ेमात पड�े.

पव�तमुनी अंबरी�ा�ा �हणा�े, ‘‘महाराज, तु�ही तुम�या क�येसाठ� वरसं�ोधन करत
असा� ना?’’

‘‘होय, मु�नवर. जर तुम�या पाह�यात कुणी सुयो�य वर असे�, तर म�ा ज�र
सुचवा.’’ राजा अंबरी� �हणा�ा.
�यावर पव�तमुनी �हणा�े, ‘‘तु�हा�ा खरं सांग ू का महाराज? मी तुम�या मु���ा

बघता�णी �त�या �ेमात पड�ो आहे. म�ा �त�या�ी �ववाह करायचा आहे.’’
�यांचे ��द ऐकून अंबरी� राजा�ा ध�काच बस�ा. आप�या मु��चा �ववाह एखा�ा

ऋषीमुनी�ी क�न दे�याचा �वचारसु�ा �या�या मनात आ�ा न�हता. राजा काही बो�णार
एव�ात नारदमुनी म�येच �हणा�े, ‘‘अंबरी�ा, तु�या मु���या �ेमात तर मीही पड�ो
आहे. खरं तर म�ासु�ा �त�या�ीच �ववाह करायचा आहे.’’
हे ऐकून तर अंबरी�ा�या आ�या��ा पारावारच रा�ह�ा नाही.
आप�ा �म� नारदाचे हे ��द ऐकून पव�त मा� संत�त झा�ा. ‘‘रा�यक�ये�ा ��नाची

मागणी �थम मी घात��, �यामुळे �त�या�ी माझाच �ववाह झा�ा पा�हजे. ��वाय आ�ही
दोघं वयानं पर�परांना अनु�प आहोत. �यामुळे �तचा पती हो�यास मीच यो�य आहे.’’



�यावर नारद �हणा�े, ‘‘वयाची गो� जरी खरी अस��, तरी जीवनानुभव आ�ण �ान
या दो�ही बाबत�त मी तु�यापे�ा �कतीतरी पट�नी �े� आहे. सव� जग माझा आदर करतं.
मी सा�ात ��देवाचा पु� आहे. ते�हा राजक�या �ीमतीसाठ� सुयो�य वर तर मीच आहे.’’
असा �या दोघांमध�ा वाद सु�च रा�ह�ा. अखेर अंबरी� राजा ह�त�ेप क�न

�हणा�ा, ‘‘हे पहा मु�नवर, �ीमती ही माझी एकु�ती एक क�या आहे. �त�या भ�व�याचा
�वचार म�ाच के�ा पा�हजे. म�ा वाटतं, आ�ा ही चचा� आपण इथेच थांबवू. तु�हा
दोघां�या ��तावावर थोडा �वचार कर�यासाठ� आपण �ीमती�ा वेळ देऊ. उ�ा मी �तचं
�वयंवर आयो�जत क�न तु�हा दोघांनाही �तथे ये�याचं �नमं�ण देईन. �तथे ती �त�ा ह�ा
अस�े�या�या ग�यात वरमा�ा घा�े�. दर�यान मा� तुम�यापैक� कुणीही �त�या�ी संपक�
क� नका. �तचं मन वळव�याचा �य�न क� नका. तसं करणं अ�यायकारक होई�.’’

राजा अंबरी�ानं यो�ज�े�ा हा उपाय ऐकून दोघंही मुनी जरा �ांत झा�े. �यांनी �स�या
�दव�ी �वयंवरा�ा उप��थत राह�याची, तसंच राजक�ये�या मताचा आदर कर�याची
तयारी दाखव��.
परंतु �तथून �नघताना ते दोघंही मनातून असमाधानी होते. दोघांनाही असुर��त वाटत

होतं.
नारदमुनी �वचार करत होते, ‘‘पव�ताचं �हणणं खरंच आहे. तो मा�यापे�ा वयानं �हान

आहे. ��वाय रा�यक�ये�ा �थम �यानंच मागणी घात�� होती. राजक�या कदा�चत
�याचाच �वीकार करे�.’’

इकडे पव�ता�या मनात असं येत होतं, ‘‘ब�तेक राजक�या �ीमती पती �हणून
नारदाचाच �वीकार करे�. तो �ोक��य आहे. ��वाय तो सा�ात ��देवाचा पु� आहे.
�याचीच �नवड हो�याची ��यता जा�त आहे.’’
पव�ता�ा �या �वचारानं फारच अ�व�थ वाटू �ाग�ं. मग काहीही झा�ं, तरी यात

आप�याच बाजूनं �नका� �ाग�ा पा�हजे, �यासाठ� आपण काहीतरी के�ं पा�हजे, असा
�नण�य �यानं घेत�ा. तो रा�ी�या वेळ� �ी�व�णूंकडे गे�ा.
�या�ा पा�न �ी�व�णू आ�य�च�कत झा�े. ‘‘अरे, तू असा म�यरा�ी अव�चतपणे इथे

कसा काय आ�ास? काही अघ�टत तर घड�े�ं नाही ना?’’ ते �हणा�े.

‘‘हे परमे�रा, म�ा काही झा�ं तरी �ीमती�ीच �ववाह करायचा आहे.’’ तो हात
जोडून �हणा�ा.



‘‘तसं असे� तर या�वषयी थेट �त�या�ी जाऊन बो� ना. मी �यात काय क�?’’

भगवान �व�णू �हणा�े.

पव�त मान खा�� घा�ून �हणा�ा, ‘‘परमे�रा, माझं �हणणं ऐकून तरी �या. आ�ा या
�णी म�ा तुम�या मदतीची �नतांत गरज आहे. �हणून तर मी तुम�याकडे धाव घेऊन
आ�ो आहे. उ�ा सकाळ� राजा अंबरी�ा�या दरबारात �याची राजक�या �ीमती �हचं
�वयंवर आहे. तु�ही फ� इतकंच करा, जे�हा �ीमतीची नजर नारदावर पडे�, ते�हा �त�ा
�या�या चेह�या�या जागी फ� एका वानराचा चेहरा �दसे�, असं काहीतरी करा.’’
भगवान �व�णूंना हसू फुट�ं. �ेम �ज�क�यासाठ� माणूस कुठ�या पातळ��ा जाऊ

�कतो, याची �यांना फार गंमत वाट��. ते �हणा�े, ‘‘तथा�तु.’’
इकडे नारदमुनीसु�ा आप�या ��येवर तळमळत होते. �यांना झोप �ागत न�हती. ते

मनात �वचार करत होते, ‘‘मी �ी�व�णूंचा सवा�त मोठा भ� आहे. ते म�ा न�क�च मदत
करती�.’’

काही तासांनी नारदसु�ा �ी�व�णूंसमोर उभे रा�ह�े. �ी�व�णूंना मुळ�च आ�य� वाट�ं
नाही. नारदमुन�चं सहष� �वागत क�न ते �हणा�े, ‘‘मा�या ��य भ�ा, तू असा अवेळ�
मा�याकडे का बरं आ�ा आहेस?’’

‘‘हे भगवान, उ�ा �ीमतीचं �वयंवर आहे आ�ण पव�त �तथे माझा ��त�पध� �हणून
उभा ठाकणार आहे. ते�हा �यात माझाच �वजय होई�, यासाठ� म�ा तुमची मदत हवी
आहे.’’

‘‘पण नारदा, �वयंवर याचसाठ� असतं, क� ��ी�ा �त�या �नवडीचा पती �मळव�याचं
�वातं�य असावं. �या वेळ� �त�यावर �नवडीसाठ� �स�या कुणी दबाव आणणं यो�य न�हे.
�त�ा जर तू पसंत पड�ास, तर ती न�क�च तु�या ग�यात वरमा�ा घा�े�.’’

‘‘पण परमे�रा, �तनं म�ाच वरावं, अ�ी माझी इ�छा आहे. तु�ही �यासाठ� म�ा मदत
करा ना!’’ नारदमुनी �वनव�या करत �हणा�े. ‘‘उ�ा �वयंवरा�या वेळ� �ीमतीची नजर
जे�हा पव�तावर पडे�, ते�हा �त�ा �या जागी अ�व�ाचा चेहरा �दसे�, असं काहीतरी तु�ही
करा ना.’’
भगवान �व�णू ��मतहा�य करत �हणा�े, ‘‘तथा�तु!’’
�स�या �दव�ी सकाळ� दोघेही मुनी अ�यंत आ�म�व�ासानं �वयंवरा�या �ठकाणी

�नघा�े.



राजा अंबरी�ाचा राजवाडा फु�ांनी सजव�यात आ�ा होता. मधोमध सवा�चं ��
जाई� अ�ा �ठकाणी वरमा�ा टांग�यात आ�� होती. ती �या�या ग�यात पडे�, तोच
�ीमतीचा पती होणार होता.
दोघंही मुनी आपाप�या आसनावर जाऊन बस�े. आज काही झा�ं, तरी आप��च

�नवड होणार यात �यांना काहीच �ंका न�हती.
ठर�े�या घ�टके�ा राजा अंबरी� �ीमती�ा मांडवात घेऊन आ�ा. हातात वरमा�ा

घेऊन ती चा�त होती. राजा �त�ा या दोघाही मुन�पा�ी घेऊन आ�ा.
�यां�या चेह�याकडे �� जाताच �ीमती राजा�या कानात कुजबुज��, ‘‘ते का�चे

मुनी कुठे गे�े? इथे तर दोन �व�च� �ाणी बस�े�े �दसत आहेत. एकाचा चेहरा वानराचा
तर �स�याचा चेहरा अ�व�ाचा आहे.’’
राजा अंबरी�ा�ा आप�या मु���या बो��याचा काही अथ�बोधच होईना. �यानं परत

एकदा �या दोघा मुन�कडे �नरखून पा�ह�ं, पण �या�ा ते आधीसारखेच नीट �दसत होते. तो
हळुवारपणे �त�या कानात कुजबुजत �हणा�ा, ‘‘नाही गं. �या दोन मुन�नी तु�ा मागणी
घात�� होती, ते हेच तर आहेत. तू जरा जवळ जाऊन नीट पाहा बरं.’’
�ीमती �या दोघां�या जरा जवळ गे��. पण तरीही �यांचे चेहरे प�ूंचेच होते. मग ती

�यांना �हणा��, ‘‘तु�ही दोघं न�क� आहात तरी कोण? तु�ही... हो तु�हीच... वानरासारखे
�दसत आहात... आ�ण तु�ही अ�व�ासारखे! मी तुम�यापैक� कुणा�ीच �ववाह क� �कत
नाही. पण तु�हा दोघां�या मधोमध म�ा एक पु�ष उभा अस�े�ा �दसत आहे.’’
पव�त आ�ण नारद या दोघांनी एकमेकांकडे पा�ह�े. मग दोघंही एकदम �हणा�े, ‘‘�या

पु�षाचं वण�न कर पा�.’’

‘‘म�ा इथे एक पीतांबरधारी सुंदर पु�ष �दसतोय. तो सुहा�य वदनानं मा�याचकडे
पाहत आहे. तो नी�वण� असून, �या�या चार हातांम�ये �ंख, च�, गदा, प� आहे. खरं तर
म�ा �या�या�ीच �ववाह करायचा आहे.’’
�तनं वण�न के�े�ा तो पु�ष �हणजे सा�ात भगवान �व�णूच होते, हे �या दोघा मुन�ना

कळून चुक�ं.

‘‘परमे�रा, तु�ही तर माझी फसवणूक के��त!’’ पव�त ओरडून �हणा�ा. ‘‘तु�ही फ�
नारदा�या चेह�याचं �पांतर वानरा�या चेह�यात करावं, असं मी तु�हा�ा सां�गत�ं होतं
ना? मग तु�ही माझासु�ा चेहरा बद�ून टाक�ात? आता तु�ही इथे का आ�ा आहात?’’



नारदसु�ा �ी�व�णूंवर आरोप करत �हणा�ा, ‘‘तु�ही माझासु�ा �व�ासघात के�ा
आहेत. तु�ही इथे का आ�ा आहात, हे म�ा पुरतं ठाऊक आहे. तु�ही आधीपासूनच हा बेत
ठरव�ा होतात. राजक�ये�ी �ववाह कर�याची तुमची �वतःचीच इ�छा आहे.’’





अ�ा �कारे वादावाद� सु� झा��. आवाज वाढू �ाग�े. �ीमतीनं �ांतपणे पुढे होऊन
हातात�� वरमा�ा �ी�व�णूं�या ग�यात घात��.
मग दो�ही मुनी संत�त होऊन �ी�व�णूंना �हणा�े, ‘‘देवा, तु�ही आमची घोर फसवणूक

क�न आ�हा�ा �खाव�ं आहे. �यामुळे इथून पुढे तु�हा�ा सतत वानरां�या आ�ण
अ�व�ा�या सहवासातच राहावं �ागे�.’’

�यावर मान ह�वून भगवान �व�णू �हणा�े, ‘‘मी जे�हा �ीरामाचा अवतार घेऊन
पृ�वीत�ावर येईन, ते�हा वानरं आ�ण अ�व�ं माझे �जवाभावाचे �म� बनती�. तेच मा�या
पाठ��ी भ�कमपणे उभे राहती�. स�य हे आहे, क� तु�ही दोघांनी मा�याकडे एक मागणी
के��त आ�ण ती मी पूण� के��. खरं तर फसवणूक मी नाही, तु�हीच के��त. तु�ही
दोघांनीही एकमेकांना फसव�ंत. तु�ही दोघं तुम�या �या �वाथ� माग�या मा�याकडे घेऊन
आ�यानंतरच मी या �वयंवरासाठ� इथे उप��थत राह�याचा �नण�य घेत�ा आ�ण इथे वधूनं
�वे�छेनं माझी �नवड क�न म�ा वरमा�ा घात��. पण ��य मुन�नो, ही �ीमती खरी कोण
आहे, हे तर तु�हा दोघांना माहीतच आहे़ ती तर देवी ��मीचा अवतार आहे. ती फ�
मा�याबरोबरच रा� �कते. आजची ही घटना तुम�या डो�यांत अंजन घा�णारी ठ� दे.

आज इथे ��क�े�ा धडा तु�ही कधीच �वस� नका आ�ण पु�हा कधीही कुणा�ा फसवू
नका.’’
पव�त आ�ण नारद या दोघांनाही �वतः�या वाग�याची अ�यंत �ाज वाट��. ते माना

खा�� घा�ून काहीही न बो�ता �या राजवा�ातून �नघून गे�े.

हा धडा ते कधीच �वसरणार न�हते.





�माचे मायाजा�
नारदमुनी �णाधा�त जगा�या कोण�याही कानाकोप�यात जाऊ �कत असत. आका�,

पृ�वी वा पाताळ अ�ा �त�ही �ोकांम�ये �यांची ही �मंती चा�ू असे. �यांचं �वतःचं काहीच
वाहन न�हतं. �यांना �वतःचं घरसु�ा न�हतं. ते कधीकधी मु�ामच �ोकांम�ये कळ �ावून
देत असत �क�वा �यांचा गैरसमज क�न देत असत आ�ण �यांची फ�जती बघत असत.

परंतु ते नेहमीच स�याची कास ध�न चा�त. �यामुळे �यां�या बो��याचा सव� जण मान
राखत असत. देव, असुर आ�ण मानव या सवा�नाच नारदमुन�चा सहवास अ�यंत ��य होता.
नारदमुन�ना कुणीही भेट�ं क� ते �या ����ा आप�यासारखं मुनी हो�यास सांगत

असत. सवा�नी सतत �ी�व�णूंची भ�� के�� पा�हजे, असं �यांचं �हणणं होतं. �यां�या या
वाग�यामुळे �यांचे �पता ��देव �यां�यावर नाराज होते. एक �दवस ते नारदमुन�ना �हणा�े,

‘‘हे बघ, तु�ा जे काही करायचं असे�, ते कराय�ा तू मोकळा आहेस. तु�यावर कस��च
जबाबदारी नाही, काही पा� नाहीत; पण या पृ�वीवर राहणा�या सामा�य माणसा�ा या�न
खूप जा�त �च�ता असतात. ��येका�ा �वतः�या वा�ा�ा येणारं �ःख भोगावं �ागतं.
इतरांसाठ� काय यो�य आ�ण काय अयो�य हे तु�ा कळतं, असं समजू नकोस. कारण एका
म�य� माणसाचं जीवन, �याचा संसार, �याची मु�ं-बाळं, �या�या आयु�यात अस�े�ा आनंद
आ�ण �ःख, यांपैक� क�ाचीच तु�ा जाणीव नाही, समज नाही.’’
परंतु नारदानं आप�या �प�या�या बो��याकडे काणाडोळाच के�ा. ते ��देवाकडे

पा�न उपहासानं हसत पुढे �नघून गे�े.

�यानंतर काही �दवसांनी नारदमुनी �ी�व�णूंना भेटाय�ा गे�े असताना �यांनी आप�ा
�पता ��देवा�ी झा�े�ं बो�णं �व�णूं�या कानावर घात�ं.

�व�णू �यावर गढू हस�े. अचानक �यांना जोराचा खोक�ा आ�ा. ते नारदमुन�ना
�हणा�े, ‘‘म�ा खूप तहान �ाग�� आहे. जरा जवळ�या त�यामधून मा�यासाठ� �याय�ा
पाणी घेऊन ये�ी� का?’’





नारद तातडीनं हातात कमंड�ू घेऊन पाणी आणाय�ा गे�े. ते त�यापा�ी जाऊन तो
कमंड�ू पा�यात बुडवणार, इत�यात पा�या�या पृ�भागाजवळ �यांना आत जाणा�या
पांढ�या�ु� पाय�या �दस�या. �यांची उ�सुकता अनावर होऊन ते �या पाय�यांव�न खा��
�नघा�े. नारदमुन�ना �त�ही �ोकांम�ये कुठेही, कसाही संचार करता येत अस�यामुळे ते
खो� पा�यातही ��� �क�े. त�यात खूप खो�वर जाऊन पोहोच�यावर �यांना समोर
एक भ� �ासाद �दस�ा. �यासमोरी� उ�ानात एक स�दय�वती फु�ांचा हार बनवत
बस�� होती.

‘‘तू कोण आहेस?’’ नारदांनी आ�या�नं �वचार�ं.

‘‘मी या राजवा�ात राहते. मी राजक�या आहे.’’ ती �हणा��.
‘‘तू हा हार कुणासाठ� बनवते आहेस?’’

‘‘अथा�त भगवान �व�णूंसाठ�!’’ ती त�णी उ�र��. ‘‘मी �यांची भ� आहे. �यांची
पूजा कर�यासाठ� मी हा हार बनवत आहे.
�या त�णीचं स�दय� आ�ण �तची भ�� पा�न नारद �स� झा�े होते �हणून तेसु�ा

�त�याबरोबर पूजा कराय�ा बस�े. पूजा संपेपय�त ते �त�या आकंठ �ेमात पड�े होते.
�यांनी �त�या�ी �ववाह कर�याची इ�छा �� के��.
�तनं �ाजून �यांना होकार �द�ा.
मग �या दोघांचा �ववाहसोहळा अगद� थाटामाटात पार पड�ा. नारदमुनी �या

��ीबरोबर पा�याखा��या �या �ासादात सुखासमाधानानं रा� �ाग�े.

अ�ी अनेक द�कं �ोट��. नारदांपासून �या ��ी�ा साठ अप�यं झा��. �या दोघांचा
संसार अ�यंत आनंदात चा��ा होता.
एक �दवस अचानक कुठून कोण जाणे एक महाभयंकर वादळ आ�ं. �यात तो �ासाद

कोसळून पड�ा. नारदमुन�नी आप�या कुटंुबीयांचे �ाण वाचव�यासाठ� �य�नांची
पराका�ा के��; पण �याचा काहीच उपयोग झा�ा नाही. नारदांची सव� मु�ं-बाळं �यां�या
डो�यांदेखत मृ�युमुखी पड��. नारद आ�ण �यांची प�नी अग�तक होऊन रडू �ाग�े.

अचानक पा�यात एक भ�� मोठ� �ाट �नमा�ण झा��. �या �ाटेनं नारदां�या प�नी�ा
�वतःसोबत ओढून ने�ं. नारद हतबु�पणे नुसते �या वादळा�या क� ��ब��म�ये चमकत
अस�े�या ने�ाकडे पा� �ाग�े. �वतः�ा वाचव�यासाठ� नारद एका वृ�ा�ा �मठ� मा�न
उभे रा�ह�े, ते�हा �यांना अचानक �ी�व�णूंची आठवण झा��. ‘‘परमे�रा, म�ा वाचव,

म�ा वाचव!’’ असं ते �वतः�ीच पुटपुटू �ाग�े. आता मृ�यू आप�या�ा ओढून नेणार याची



�यांना क�पना आ��, �हणून �यांनी मना�या तयारीसाठ� डोळे घ� �मटून घेत�े. �यांना खूप
भीती वाटत होती. आपण जे आयु�य जगत होतो, ते आप�यासाठ� �कती मह�वाचं होतं, हे
�यांना कळून चुक�ं. �यांना जगायचं होतं.
जरा वेळानं कुणीतरी आप�या खां�ा�ा �प�� करत अस�याची �यांना जाणीव झा��.

�यांनी डोळे उघड�े. पाहतात तर �ी�व�णू �यां�या �ेजारी उभे होते. आता ते वादळ
पूण�पणे �म�ं होतं. सव� काही �ांत व कोरडं होतं.

‘‘नारदा, काय झा�ं?’’ �व�णू �हणा�े.

‘‘ते वादळ ओसर�ं का?’’ नारद �हणा�े. �यांचा �वतः�या डो�यांवर �व�ासच बसत
न�हता.
नारदमुनी �ंदके देत �हणा�े, ‘‘मी मा�या प�नी�ा आ�ण मा�या मु�ांना गमावून

बस�ो आहे. आता मा�याकडे तर काहीच नाही आहे. �यां�या��वाय म�ा जगायचंच
नाही. माझी त�ी यो�यताच नाही.’’
�व�णू गा�ात�या गा�ात हसत �हणा�े, ‘‘अरे नारदा, तू हे सगळं काय बो�तो

आहेस? मी फ� तु�ा मा�यासाठ� थोडंसं �यायचं पाणी घेऊन याय�ा सां�गत�ं होतं.
आ�ण इथे तू त�याकाठ� बसून �दवा�व�ात रमून गे�ास? जरा आजूबाजू�ा नजर �फरवून
पाहा बरं. वादळ वगैरे काहीसु�ा नाही. तू म�ा सांग, तु�ा काय झा�ं? तु�या मना�ा
कस�ा �ास होतोय?’’

नारदमुन�नी ग�धळून इकडे-�तकडे पा�ह�ं. मग �यांनी �ी�व�णूंना सगळ� ह�कगत
सां�गत��.
अखेर भगवान �व�णू �हणा�े, ‘‘तु�या अवतीभवती ती सगळ� माया मीच �नमा�ण

के�� होती. तुझा �ववाहसु�ा झा�े�ा नाही आ�ण तु�ा संततीसु�ा नाही. पण सव�सामा�य
माणसांभोवती संसाराचे नेमके कोणते पा� असतात, हे तु�ा आता नीट समज�ं असे�.

कोणताही सामा�य माणूस या नातेसंबंधां�या पा�ांपासून �वकर सुटू �कत नाही. नारदा,
तु�यासारखा एक �व�ान मुनी जर या मायाजा�ात इतका गरुफटून जातो, तर मग
सव�सामा�यांची काय हा�त होत असे� याची तू क�पना कर बरं. ते�हा हे भ�ा, तु�या
व�ड�ांचं �हणणं पूण�पणे यो�य आहे.’’
नारदांनी ���जत होऊन आप�ं म�तक झुकव�ं.

�व�णूंनी ��मतहा�य के�ं. ‘‘तु�या आयु�यात घड�े�या या घटनेचं सव�सामा�यांना
�मरण झा�ं पा�हजे अ�ी माझी इ�छा आहे. �हणूनच यापुढ�� साठ संव�सरांना मी तु�या



साठ अप�यांची नावं देत आहे. साठ वषा�चं च� पूण� झा�यावर पु�हा प�ह�यापासून हे च�
सु� होई�, असं अ�ाहतपणे ते चा�ूच राही�.

अ�ा �कारे �ह�� पंचांगाचा ज�म झा�ा.





�ववाहासाठ� कज�
एक �दवस क�यप ऋषी इतर ऋषी-मुन�सह गंगा नद��या काठ� य� करत असताना

नारदमुनी �तकडून चा��े होते. ते �या य�ापा�ी थांबून �हणा�े, ‘‘मु�नवर, तु�ही कोण�या
देवते�ा �स� कर�यासाठ� हा य� करत आहात?’’

परंतु या बाबतीत �तथे जम�े�या ऋषी-मुन�म�ये एकवा�यता न�हती. मग �यांनी
�यां�यात�या भृग ूनावा�या ऋष�ना ��ा-�व�णू-महे�र या ��मूत�कडे जाऊन असा ��
�वचाराय�ा सां�गत�ा, क� या य�ानं कोणती देवता �स� होई�?

भृग ूऋषी सवा�त �थम स�य�ोकात जाऊन पोहोच�े. हे ��देवाचं �नवास�थान होतं.
�तथे �यांनी पा�ह�ं तर ��देव आ�ण सर�वती हे वेदपठण कर�यात म�न होते. मग �तथे
�यां�या �या पठणात ��यय न आणता भृग ूऋषी हळूच तेथून �नघा�े ते कै�ास पव�तावर
जाऊन पोहोच�े. तेथे �यांनी पा�ह�े तर �ंकर आ�ण पाव�ती �यानम�न अव�थेत बस�े
होते. अखेर ते भगवान �व�णूंचं �नवास�थान अस�े�या वैकंुठावर जाऊन पोहोच�े.

वैकंुठाम�ये गे�यावर भृग ूऋष�नी पा�ह�ं, तर �ी�व�णू आ�द�ेष नागा�या ��येवर
�व�ांती घेत प�ड�े होते. तेथे ��मी देवी आप�या मं�मु�ध अव�थेत आप�या पती�या
पाया�ी बस�े�� होती. ते ��य पा�न भृग ूऋषी मनातून अ�व�थ झा�े. �ी�व�णू आ�ण
��मी तर खास काहीही करत न�हते आ�ण तरीही भृग ूऋष�ची �यांनी साधी दख�सु�ा
घेत�� न�हती. ते पा�न संत�त झा�े�या भृग ूऋष�नी पुढे होऊन �ी�व�णूं�या छाती�या
डा�ा बाजूवर ��ा�हार के�ा.
�ी�व�णू आप�या भ�ां�ी नेहमीच कनवाळूपणे वागत असत. �यामुळे भृग ूऋष�ची

�ाथ �यां�या छातीवर बसताच �यांनी त�काळ उठून भृग ूऋष�चा पाय दाबाय�ा सु�वात
के��. परंतु �व�णूं�या �या कृतीमागचं खरं कारण वेगळंच होतं. भृग ू ऋष��या �या
तळपायावर एक अ�यंत साम�य��ा�� असा ने� होता, �या ने�ामुळेच भृग ूऋषी असे
उ�टपणे वागत असत. भृग ूऋष�चे पाय दाब�याचा बहाणा क�न �ी�व�णूंनी तो ने�
अ�गद काढून घेत�ा. �या �णी भृग ूऋष��या वाग�यात एकदम बद� घडून आ�ा. ते
�ांत झा�े. �यांनी �ी�व�णूंची �मा मा�गत��. �याच �णी भृग ूऋष�ना जाणीव झा��-



आपण सव� जणांनी गंगे�या तीरी �या य�ा�ा �ारंभ के�े�ा आहे, �यानं �ी�व�णूच सवा�त
अ�धक �स� होणार आहेत.

गंगातीरी य�ासाठ� जम�े�या इतर ऋषी-मुन��या कानावर ही गो� घा��यासाठ� भृगू
ऋषी �तथून �नघताच �व�णूंची प�नी ��मीदेवी आप�या पतीकडे वळून �हणा��, ‘‘नाथ,

तुमचे भ� तु�हा�ा �कती ��य आहेत, याची म�ा क�पना आहे; पण �या भ�ांनी तु�हा�ा
गहृीत धरता कामा नये, एवढ� काळजी तरी �कमान तु�ही �याय�ाच हवी. भृग ूऋषी
�कतीही महान अस�े, तरी �यांनी इथे येऊन जे
काही के�ं, ते चुक�चंच होतं. आ�ण तरीही तु�ही �यांना काहीच समज �द�ा नाहीत.’’

संत�त झा�े�या ��मी�ा �ांत करत भगवान �व�णू भृग ूऋष��या तृतीय ने�ा�वषयी
सांग�याचा �य�न क� �ाग�े; पण ती काहीच ऐकून घे�या�या मनः��थतीत न�हती.
‘‘�या भृगनूं तुम�या छाती�या डा�ा बाजूवर ��ा�हार के�ा आ�ण �तथेच तुम�या �दयात
मी राहते. मग आता मी �या �ठकाणी क�ी काय रा�, हे तु�हीच म�ा सांगा.’’ एवढं बो�ून
अपमा�नत झा�े�� ��मी संतापा�या भरात करवीरपूर नावा�या �थानी जाऊन बस��.
इकडे वैकंुठावर ��मी��वाय राहणं �ी�व�णूंना अस� झा�ं. �यांना खूप एकटं वाटू

�ाग�ं. �यामुळे ते पृ�वीवर येऊन चो� सा�ा�याकडे गे�े. तेथे एका टेकडीवर एका
�च�चे�या झाडाखा�� अस�े�या गहुेत ते ���न बस�े. परंतु ती गहुा नसून ते एक मुं�यांचं
वा�ळ होतं, हे �ी�व�णूं�या ��ातसु�ा आ�ं नाही. ते �तथे अ�, पाणी �क�वा �न�े��वाय
�यानम�न अव�थेत बसून रा�ह�े. काही काळातच मु�यांनी �यां�याभोवती वा�ळ बांधून
टाक�ं. ✽

इकडे ��देव आ�ण �ंकर यांना �ी�व�णूंब�� वाईट वाटू �ाग�ं. �यांनी �कमान
�वपदाथ� तरी �ा�न करावा या उ�े�ानं �ंकर आ�ण ��ा गाईचं व वासराचं �प घेऊन
चो�ा�या गा��या कळपात सामी� झा�े. भगवान �व�णू �या ड�गरावर �यान�थ बस�े
होते, तेथेच हा गाय�चा कळप चर�यासाठ� आ�ा होता.
चो� राजाचा गरुाखी गा�चा कळप घेऊन ड�गरमा�यावर येताच गाय आ�ण वासरा�या

�पाती� �ंकर आ�ण ��ा थेट �या मुं�यां�या वा�ळापा�ी गे�े. भगवान �व�णू �या
वा�ळा�या आत �यानम�न ��थतीत बस�े�े होते. मग �या गायी�ा �तथे पाझर फुट�ा
आ�ण वा�ळा�या छो�ाछो�ा असं�य �बळांमधून �या �धा�या धारा वा�ळा�या आत
�झरपू �ाग�या. �याती� काही धारा �यान�थ बस�े�या �ी�व�णूं�या मुखात ��र�या.
�यांनी ते �ध �ा�न के�ं.



✽      भगवान �व�णू जेथे �यानम�न ��थतीत बसून होते, �या ड�गरा�ा �त�म�ा असं
�हणतात, तर �या�या पाय�या�ी अस�े�या प�रसरा�ा गो�व�दराजप�णम् �क�वा
�त�पती अ�ा नावाने ओळखतात.

राजा�या मुदपाकखा�याती� आचा�यांना आता सं�य येऊ �ाग�ा. गाय��या कळपात
येऊन दाख� झा�े�या नवीन गायी�या आचळातून काहीच �ध येत नसे. �तचे आचळ
नेहमीच �रते असत. हे पा�न गाय�ना चर�यासाठ� नेणारा गरुाखीसु�ा घाबर�ा. आपण
गाई�या �धाची चोरी करत अस�याचा आप�यावर हकनाकच आळ येई�, अ�ी भीती
�या�ा वाटू �ाग��. मग आपण ड�गरावर गा�ना चर�यासाठ� ने�यावर ही नवी गाय न�क�
काय करते, कुठे जाते ते पाह�यासाठ� तो एक �दवस �त�या मागावर रा�ह�ा.
�यानं �त�ा मु�ामच मोकळं सोड�ं आ�ण तो ��नच �त�यावर नजर ठेवून थांब�ा.

नेहमी�माणे गाईनं �या वा�ळावर आप�े आचळ टेकवताच �त�ा पा�हा फुट�ा आ�ण
�धा�या धारा �या वा�ळा�या आत पाझ� �ाग�या. झाडाआड �पून तो गरुाखी हे सव�
��य बघत होता. तो संत�त झा�ा. आप�� कु�हाड हातात घेऊन तो �या गाईचं डोकं
उडव�यासाठ� �त�या मागे �ाग�ा. �यानम�न अव�थेती� �व�णूंना संकटाची चा��
�ाग��. मग �या गाई�ा वाचव�यासाठ� ते �या वा�ळातून उठून उभे रा�ह�े. ते पा�न �या
गरुा�याची भीतीनं गाळण उडा��. �या�या हातात�� कु�हाड �ी�व�णूं�या कपाळा�ा
�ाग�� आ�ण गरुाखी खा�� कोसळून भीतीनं म�न पड�ा. �ी�व�णूं�या कपाळा�ा
जखम होऊन �यातून भळाभळा र� वा� �ाग�ं. ती गाय माघारी वळून जे�हा
राजवा�ात परत��, ते�हा �त�या अंगावर सगळ�कडे र�ाचे ��त�डे उडा�े�े होते.
आप�या गा�पैक� एका गाई�या अंगावर र�ाचे ���तोडे उड�े�े अस�याची वाता�

जे�हा राजा�या कानावर पड��, ते�हा यात न�क�च काहीतरी काळंबेरं आहे, असा �या�ा
सं�य आ�ा. मग �या गाई�ा ड�गरावर मोकळं सोडून आता तो �वतःच �त�या मागावर
रा�ह�ा. ती गाय सवयी�माणे परत �या मुं�यां�या वा�ळापा�ी गे��. तेथे मानवी �पाती�
�ी�व�णूंना राजानं �गेच ओळख�ं.

भगवान �व�णू मा� घड�े�या �कारानं अ�त�य अ�व�थ झा�े होते. ते �हणा�े,

‘‘राजा, तुझा गरुाखी– जो गा�चं र�ण करणारा असतो, तोच �या�या कळपाती� एका
गाईची ह�या कराय�ा �नघा�ा होता. तो तुझा सेवक होता. ते�हा �याचा धनी या ना�यानं
�या�या हातून घड�े�या या चुक��ा तूच जबाबदार आहेस. �यामुळे आज मी तु�ा ���ा
देत आहे. तु�ा पुढचा ज�म एका असुराचा �मळे�.’’



राजानं आपण �नरपराध आहोत असं वारंवार सांगनू �ी�व�णूंसमोर खूप �वनव�या
के�या. अखेर �व�णूंना �याची दया आ��. ते �हणा�े, ‘‘ठ�क आहे, तू ���ा भोगनू पूण�
के��स क� तु�ा �यापुढचा ज�म राजाचा �मळे�. तुझं नाव आका� राजा असं असे�.’’

�यानंतर �ी�व�णू �या रा�यातून �नघा�े आ�ण रानोमाळ �मंती क� �ाग�े.





�यानंतर सुमारे एक �तक �ोट�यावर �ी�व�णूंचं भाक�त खरं झा�ं. आका� राजाचा
ज�म झा�ा आ�ण पुढे त�डमंड�म् या रा�यावर रा�य क� �ाग�ा. आका� राजापुढे
सगळ� सुखं हात जोडून उभी होती, पण �या�या जीवनात फ� एकाच गो�ीची उणीव
होती. �या�या पदरी संतान न�हतं. मग �यानं अप�य�ा�तीसाठ� एक य� करायचं ठरव�ं.

�या य�ा�या उपचारांचाच एक भाग �हणून राजा�ा हातात नांगर घेऊन काही �ेतं नांगरावी
�ागणार होती. �यासाठ� राजानं नांगर हाती घेताच �या नांगराचं �पांतर एका
भ�यामो�ा, सुंदर कमळात झा�ं. �यानं �या �व�मयकारी कमळा�या पाक�या उ�गडून
आत डोकावून पाहताच �या�ा आत एक सुंदर ता�ही मु�गी सापड��. ‘‘हे पाहा,
भगवंतानं आप�या पदरात काय टाक�ं आहे. आपण या मु��चं नाव प�ावती ठेवू, कारण
�हनं कमळातून ज�म घेत�े�ा आहे.’’
अ�ी �क�येक वष� गे��. प�ावती त�ण, सुंदर राजक�या झा��.
आता �ोक भगवान �व�णूंना �ी�नवास �हणून ओळखत असत. �यांची त�डमंड�म्

रा�या�या सात ड�गरांम�ये सतत �मंती चा�ू असे.
�यां�या या �पात �यांना रानात बकुळादेवी नावाची ��ी भेट��. �ी�नवासा�ा

पाहता�णी �त�या मनाती� मातृ�ेम जागतृ झा�ं. �ी�नवासनं हसत �तचा आई �हणून
�वीकार के�ा. कारण ती ��ी �हणजे �ीकृ�णाची द�क आई य�ोदा हीच होती.
भगवान �व�णू जे�हा �ीकृ�णा�या �पात पृ�वीवर अवतर�े होते, ते�हा जरी य�ोदेनं

�ीकृ�णाचा सांभाळ के�ा अस�ा, तरी �या�या आठ ��नांपैक� एकही ��न �त�या
डो�यांसमोर झा�े�ं न�हतं. या गो�ीचं य�ोदे�ा नेहमीच वाईट वाटत असे. �यामुळे
आप�या पुढ�या एका ज�मात य�ोदे�या इ�छेनंच आप�ा �ववाह घडून येई�, असं वचन
�ीकृ�णानं य�ोदामाते�ा �द�ं होतं.
एक �दवस �ी�नवास �या सात ड�गरांपैक� व�कटा�द नावा�या ड�गरात ��कारीसाठ�

गे�ा. �तथे तो एका रानट� ह�ी�या मागे �ाग�ा. जाताजाता तो राजवा�ा�या सभोवार
अस�े�या उ�ानांपा�ी जाऊन थबक�ा. उ�ानात प�ावती �त�या स�यांबरोबर फु�ं
तोडत होती. तो उधळ�े�ा ह�ी �या उ�ानासमो�न पुढे �नघून गे�ा. पण �या ह�ीचं ते
भयंकर �प पा�न प�ावती आ�ण �त�या स�या भयभीत होऊन �क�चाळ �ाग�या.
तो ह�ी उ�ानात ��र�े�ा असावा, अ�ा समजुतीनं �ी�नवासही �या उ�ानात घुस�ा.

�ी�नवास �वनाकारण असा आप�या उ�ानात घुस�े�ा पा�न संत�त झा�े�या प�ावतीनं
व �त�या स�यांनी �या�या रोखानं दगड फेक�े. तेव�ात प�ावती �ी�नवासा�या नजरेस



पड��. �या �णी तो �या मदो�मत ह�ी�वषयी सव� काही �वस�न जाऊन प�ावती�या
स�दया�नं मो�हत झा�ा. तो �त�या �ेमात पड�ा. व �त�या�ी �ववाह कर�याची इ�छा
�या�या मनात जागतृ झा�� होती. �याच वेळ� इकडे राजक�या प�ावती आप�या उ�ानात
अना�तपणे ��र�े�या �या त�णा�या �ेमात पड��.
पण �ी�नवास पाठ �फरवून उ�ानाबाहेर पड�ा आ�ण पळतच घरी आ�ा. उ�ानात

पा�ह�े�या �या �ाव�यवती�वषयी आप�या आई�ा सांगनू �यानं �त�या�ी �ववाह
कर�याचा आप�ा मनोदयसु�ा आईपा�ी �� के�ा. बकुळादेवीनंसु�ा आप�या
मु�ा�ा सव�तोपरी मदत कर�याचं वचन �द�ं. ‘‘मी �वतः राजा�या दरबारात जाऊन
तु�यासाठ� राजक�ये�ा मागणी घा�ते,’’ असं ती �ी�नवास�ा �हणा��. पण �या�ा मा�
घाईगडबडीनं काहीच करायचं न�हतं. �याची आणखी काही �दवस वाट पाह�याची तयारी
होती.
इकडे तो अचानक भेट�े�ा अनोळखी त�ण प�ावती�या मनात भर�ा होता. ती

सतत �याचाच �वचार करत बस�े�� असे. कोण होता तो... �याचं नाव तरी काय... काहीच
माहीत न�हतं. आप�या आई-व�ड�ांसमोर �याचा �वषय काढाय�ा �त�ा संकोच वाटत
होता. असे �क�येक �दवस �ोट�े. अ��कडे राजक�या खूप उदास �दसत असे. हळूहळू
�या गो�ीचा �त�या �कृतीवर प�रणाम �दसू �ाग�ा होता. ती खंग�� होती.
मग एक �दवस बकुळादेवी भ�व�य वत�वणा�या �यो�तषी ��ीचा वे� घेऊन

प�ावती�या आ�ण �त�या स�यां�या वाटेवर जाऊन थांब��. आप�� ही भेट अव�चत
झा�� अस�याचा बहाणा �तनं के�ा. ती भ�व�य वत�वणारी आहे हे कळ�यावर
प�ावती�या स�यांनी राजक�ये�या अ�ा उदास मनः��थतीचं कारण बकुळादेवी�ा
सां�गत�ं. राजक�येचं मन एका अनोळखी त�णावर जड�े�ं असून, राजक�ये�या
भ�व�यात �या बाबतीत काय वाढून ठेव�ं आहे, हे बकुळादेवीनंच सांगावं, असा �या
स�यांनी आ�ह धर�ा.

‘‘�तचं मन �या त�णावर जड�ं आहे, �या�या�ीच �तचा �ववाह होई� आ�ण
�त�यासाठ� �या�यापे�ा अ�धक सुयो�य असा �सरा वर तु�हा�ा �ोधूनही सापडणार
नाही,’’ असं भ�व�य वे�ांतर क�न आ�े�या बकुळादेवीनं वत�व�ं.

�यानंतर काही �दवसांनी बकुळादेवी आप�या ख�या �पात राजा-राण�ना जाऊन
भेट��. आप�ा मु�गा �ी�नवास हा प�ावतीसाठ� कसा सुयो�य वर आहे, हे �तनं �यांना



पटवून �द�ं. �यांनीही ते मा�य के�ं व �ी�नवास आ�ण प�ावतीचा �ववाह �न��त
कर�यात आ�ा.
�या दोघां�या �ववाहसमयी उप��थत राह�याची सवा�चीच इ�छा होती; पण �ी�नवास

�न�कांचन होता. ��मी �या�ा कधीच सोडून गे�� होती. मग धनसंप�ीचा देव अस�े�या
कुबेरानं या �ववाहसोह�या�या खचा�साठ� �ी�नवास�ा कज� दे�याची तयारी द��व��.
�यानंतर �ी�नवास आ�ण प�ावती यांचा �ववाह सोहळा नारायणवनम् येथे मो�ा
थाटामाटात संप� झा�ा.
�ववाहसमयी वधू-वरांना �ुभा�ीवा�द दे�यासाठ� खु� ��मी देवी �तथे उप��थत

रा�ह��. ती �ी�नवासा�ा �हणा��, ‘‘ते कुबेराचं कज� फेड�याची �च�ता तु�ही क� नका.
ती जबाबदारी माझी. मी इथून पुढे तुम�या सव� भ�ां�या घरात कायम�व�पी वास करीन.

मग तेच पुढे येऊन तुमचं सगळं कज� फेडती�.’’

आप�या पुराणांम�ये सां�गत�यानुसार अनेक युगं आहेत. पण �यांपैक� सवा�त �ेवटचं
�हणजे क��युग. हे क��युग जे�हा पृ�वीत�ावर सु� झा�ं, ते�हा �ी�नवासा�ा आप�या
मूळ �नवास�थानी परत जा�याची इ�छा झा��; परंतु क��युगासार�या महाभयंकर युगात
�यानं आप�या�ा सोडून परत जाऊन नये, �हणून अनेक ऋषी-महष�नी �याची आळवणी
सु� के��. �यानं �या ड�गरावर राहणा�या सवा�चा सांभाळ के�ा पा�हजे, असं �यांचं
�हणणं होतं. राजक�या प�ावती मा� आप�या पतीसोबत �तथे रा�ह�� नाही. �त�ा �ोक
‘अ�ामे�ूमांगा’ अ�ा नावानं ओळखतात आ�ण अनेकदा �त�ा कमळावर आसन�थ
झा�े�ं दाखव�यात येतं.
�व�णू मा� �ेषा�� पव�तावर गे�े. हा पव�त वराह�वामी नावा�या एका देवते�या

आ�धप�याखा�� होता. �या देवा�ा असं वाट�ं, क� हा �ी�नवास इतका �ोक��य आहे,
क� आता सगळे �ोक आप�या�ा �वस�न �याचीच भ�� क� �ागती�; परंतु भगवान
�व�णूंनी �याची समजूत काढून �या�ा वचन �द�ं, क� इथून पुढे सव� भ� �त�म�ा�या
भेट��ा ये�याआधी वराह�वाम��या मं�दरात द��ना�ा येती�.

�यानंतर �व�णूंनी चार हात अस�े�या पाषाणा�या मूत�चं �प घेत�ं. �यांनी �यात�या
एका हातात �ंख आ�ण �स�या हातात च� धारण के�ं होतं. �यां�या �तस�या हाताचा
तळवा �यांनी पा�था धर�ा होता. �या हाता�या पंजाचा वरचा भाग हे वैकंुठाचं �तीक
होतं. �यांनी �यां�या चौ�या हाताची मूठ वळ�� होती. पुढे �ोक �ी�व�णूंना व�कटे�रा �हणू
�ाग�े. व�कटा�� नावा�या पव�ताचे ते �वामी झा�े.



असं �हणतात, क� कुबेराचं ऋण फेड�याआधीच व�कटे�राचं पाषाणा�या
मूत�म�ये �पांतर झा�ं. �यामुळे आज �त�पती मं�दरात आप�या भगवंता�ा
ऋणमु� कर�यासाठ� �याचे भ� सढळ हाताने दान करतात. �ोक असंही मानतात,

क� कुबेरानं �द�े�ं ते ऋण इतकं मोठं होतं, क� �त�पती मं�दराती� �ंडीत दर
�दव�ी जमा झा�े�� र�कम केवळ �यावरचं �ाज फेड�यासच पुरे�ी होई�.

अ�ीही एक दंतकथा �च��त आहे, क� व�कटे�राचा मान�े�ा भाऊ �हणजे
गो�व�दराजा ही देवता. हा गो�व�दराजा रोज �या मोठा�या �ंडीत जमा झा�े�� र�कम
मोज�याचं काम करत असे. पण ते काम करताकरता तो इतका थकून गे�ा, क� तो
जाग�या जागी झोपून गे�ा. �यामुळे �याचंसु�ा पाषाणा�या मूत�म�ये �पांतर झा�ं.

गो�व�दराजप�णम् येथे �याची मूत� पाहाय�ा �मळते.

�या �ठकाणी ��मीची मूत�सु�ा आहे. ही मूत� आप�े हात वर क�न आप�या
भ�ांना आ�ीवा�द देत अस�े�� �दसते. �यांना धनधा�य व समृ�� �ा�त होवो, असा
आ�ीवा�द ती देते. �तची मूत� दाना�या �ंडी�ेजारीच उभी आहे. सव� भ� �ंडीत दान
टाक�यानंतर �त�यासमोर नतम�तक होऊन �तचे आ�ीवा�द घेतात.

दर वष� व�कटे�राकडून प�ावती आ�ण ��मी या दोघ�ना साडीचोळ� भेट �हणून येते.
�त�म�ा मं�दर आ�ण �याती� देवदेवतांची आराधना कर�यासाठ� हजारो वषा�पासून

�तथे भ�ांचा ओघ �ाग�े�ा असतो. या मं�दरा�या �वकासासाठ� फार पूव�पासून
राजेरजवा�ांनी आ�ण ध�नक भ�ांनी सढळ हातानं मदत के�े�� आहे. मूळ मं�दराचा
नंतर�या काळात �व�तार कर�यात आ�ा असून, �थाप�य �ा��ाचे �व�वध क�ा�व�कार
�तथे पाहाय�ा �मळतात. म�यभागी ��कोणी आकारात उ�या अस�े�या मूळ मं�दरा�या
भवता�� नवीन रचना उभी रा�ह�े�� आहे. �ी�व�णूंसंबंधी अनेक �तवनं रच�यात आ��
आहेत. �ी�नवासाचंच आणखी एक नाव �हणजे बा�ाजी. या बा�ाजी�या द��नासाठ�
दे�भरातून �ोक येतात. बा�ाजीची मूत� सो�यानं मढव�यात आ�� असून, �या मूत�कडे
भ�ांनी एक �णभर डोळा भ�न पा�ह�ं, तरीही �यांना कृतकृ�य झा�यासारखं वाटतं. या
मं�दरात द��ना�ा येणा�या भ�ांची सं�या दर �दवसा�ा ६५,००० पासून ५,००,००० पय�त
�कतीही असू �कते. सणां�या वेळ� इथे �चंड गद� असते. देवांचा ख�जनदार अस�े�ा
कुबेर हा देव �याचमुळे जगात सवा�त �ीमंत झा�े�ा आहे.
करवीरपुराचं स�याचं नाव को�हापूर असं आहे. असं �हणतात, क� येथी� मं�दरात

आजही ��मी वास क�न असते.



त�डामंड���या सात ड�गरांपैक� एका ड�गराचा आकार ग�डासारखा अस�यानं
�या�ा ग�डा�� हे नाव पड�ं आहे.
प�ावती हे वेदवतीचंच �प आहे. वेदवती नावाची ��ी �ीरामांची परमभ� होती.

�ीरामां�ी �ववाह कर�याची �तची इ�छा होती. ते�हा �भू �ीराम �त�ा �हणा�े, ‘‘वेदवती,
मी या ज�मात तुझे पती होऊ �कत नाही. परंतु पुढ�� ज�मात तुझा प�नी �हणून न�क�
�वीकार करीन.’’





असुर आ�ण महादेव
गहु हा एक असुर होता. तो ��देवांचा परमभ� होता. सव� असुरां�माणे �याचीसु�ा

अमर हो�याची इ�छा होती. अमर�वा�या �ा�तीसाठ� तो ��देवांची उपासना करत असे.
अखेर �या�या तप�य��ा फळ आ�ं. एक �दवस सा�ात ��देव �या�यासमोर �कट झा�े.

गहु �यां�यासमोर त�ड उघडणार इत�यात ��देव �हणा�े, ‘‘तू मा�याकडे अमर�व सोडून
�सरं काहीही माग. मी तुझी बाक� कोणतीही इ�छा पूण� करीन; फ� मी तु�ा अमर बनवू
�कणार नाही.’’

‘‘ठ�क आहे. पण देवा, तु�ही म�ा असा आ�ीवा�द तरी �ा, क� कोणीही देव �क�वा
मानव माझा वध क� �कणार नाही.’’ गहु �हणा�ा. जर देवांना आप�ा वध करणं ��य
नसे�, तर आणखी कुणीच आप�या�ा ठार मा� �कणार नाही, असा �या�ा �व�ास
होता.

‘‘तथा�तु!’’ ��देव �हणा�े.

�यानंतर गहु असुरांचा राजा बन�ा. �या�ा �वरोध करणा�या सवा�चा �यानं काटा
काढ�यास सु�वात के��. �यानंतर �यानं पापभी� आ�ण स�जन अ�ा �व��जनांची
छळवणूक सु� के��. �या�या रा�यात�� �ांतता न� होऊन �तथे अराजक माज�ं.

भयभीत झा�े�या �ोकांनी भगवान �ंकरांची आ�ण �व�णूंची क�णा भाक��. ‘‘हे
भगवान, या गहुानं असा कोणता वर �ा�त क�न घेत�ा आहे? कृपया तु�ही या �ासातून
आमची सुटका करा. एक तर तु�ही �या�ा तरी ठार मारा, नाहीतर आ�हा�ा तरी संपवा.
आता या रा�यात आणखी काही काळ राहणं आ�हा�ा ��य नाही.’’
मग �ंकर आ�ण �व�णू या दोघांनी गहुा�या �जे�ा संकटमु� कर�याचं वचन �द�ं.

�यांनी �यावर बराच �वचार�व�नमय के�ा; पण �यांना �यावर काहीही उपाय सापडत
न�हता. कोणताही देव अथवा माणूस गहुाचा वध क� �कणार नाही, असा वर
��देवानंच �या�ा �द�े�ा अस�यामुळे गहुाचा बंदोब�त करणं फार कठ�ण होतं.





मग भगवान �व�णूंना एक ��ृ�ती सुच��. ते �ंकरास �हणा�े, ‘‘आपण दोघांनी
आप�े देह एकमेकां�ी जोड�े तर? मग आपण एक देव नसून दोन देव होऊ. तुमची ���
आ�ण माझी बु�� वाप�न आपण �या गहुाचा वध क�.’’

भगवान �ंकरांनी ते मा�य के�ं.

�ंकरांची उजवी बाजू– �यां�या भाळावरी� अध�चं�, म�तकावरी� गंगा, हाताती�
���ू� आ�ण डम� आ�ण कपाळावरी� एका ने�ाचा अधा� भाग, असे �ी�व�णूं�या डा�ा
भागा�ा जाऊन �मळा�े. �यां�या हाती गदा, च�, �यां�या माथी मुकुट आ�ण ग�ड असं
�या भागावर होतं.
या नवीन परमे�री अवताराचं नाव होतं ह�रहर. एकदा हा ह�रहर बन�यावर तो थेट

गहुाकडे गे�ा. गहुाची भीतीनं गाळण उडा�� व �यानं �तथून पळ काढ�ा; परंतु तुंगभ�ा
नद��या काठ� ह�रहरानं �या�ा गाठ�ं. गहु �या�ा �रण गे�ा आ�ण �हणा�ा, ‘‘माझी
आता तुम�यापासून सुटका नाही, हे मी जाण�ं आहे. पण कृपया माझी एक �ेवटची इ�छा
पूण� करा. म�ा तुम�या चरणाची धूळ मा�या म�तक� धारण करायची आहे, तरी तुमचा
पाय मा�या म�तकावर ठेवा.’’
मग ह�रहरानं आप�ं पाऊ� उच�ून �या गहुा�या म�तकावर ठेव�ं. �यामुळे गहु

पाताळ �ोकात गे�ा. पृ�वीव�न �याचं �� अ��त�व कायमचं �मटून गे�ं.

या महादेव ह�र�राची �ंकरांचे तसेच �व�णूंचे भ� उपासना करतात. अकरा�ा
�तकात होयसा�ा वं�ा�या राजां�या कार�कद�त एका अखंड पाषाणातून एक मं�दर
को�न काढ�यात आ�ं. या मं�दरात �ंकर नारायणाची– �हणजेच ह�रहराची मूत� आहे.
�या मूत�म�ये भगवान �ंकर आ�ण �व�णू या दोघांचीही वै����ं पाहाय�ा �मळतात.

आज तुंगभ�ा नद��या जवळ ह�रहर हे गाव आहे.
∎

�टपा
देव आ�ण �यांची �नवास�थाने
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