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सब�म�न

सं�कृतम�ये सव� देवांचे क�याण हे �ेताचे �ान आहे. भारत �वतः
नाही, �ेताची पूजा कोण�या ना कोण�या �कारे के�� जाते. एक चतुथा�� ढाक

भगवान आ�ुतोष हे �ाचीन देवताती� या सृ�ीचे दैवत, पा�नकत� आ�ण संहारक आहेत.
असे गृहीत धर�े जाते. �या�या इ�ेने आ�ण �या�या इ�ेने ही सृ�ी अ��त�वात येते
तो न� होतो.

'�व पुराण' म�ये भगवान �ंकराची महाया, ���ा आ�ण �यांची �ुभ �पे
तप�ी� वण�न के�े आहे. योगे�र भगवान ��व Mahamandt महादेव आहे. Wayana एस
देव आ�ण सव� देवता �धान आहेत. वेदांम�ये भगवान ��वांना अजमा, ए, सवा�नी �हट�े आहे
हे कारण, ��ती आ�ण संहारक मान�े जाते. मृत �रीराचा अथ� सव�
स�कृ�य करणारा ते देव-दानव, गंधव, करा, मानव, ऋष-मुन, सा, योगी, तप�वी,
सं�यासी हेच भ�ांचे आ�ण नटकांचेही क�याण करतात. �वतः�या क�याणासाठ�
नीळकंठ हा मा�ा �पणारा आ�ण जगात �ांतता �नमा�ण करणारा नटराज आहे. ते वयंभु
देव सव� देव आ�ण रा�सांचा संर�क आहे आ�ण आहे.

या महापुराणात स�याचे स�व�तर �ववेचन के�े आहे. सो�या c भाषेत मृत �रीराचे
वै� अवतार, नाव, ���ा, �यांची उपासना प�त, पंचरामाचा महा, अनेक
�ान, ��द आ�ण हेतुपूण� कथा यांचे अ�त�य सुंदर आक�न

हे या पुराणात आहे. भाषा सोपी राहावी, यासाठ� �य�न के�े आहेत
मृत �रीर आ�ण स�याची माता यांचे क�याणकारी �प अ�ु पाठक सहज समजू �कतात.

आपण हे क� �कता आ�ही �यावर �व�ास ठेवतोया महान पुराणाती� अ�ु आ�ण जासुजन
मन वळवून तु�ही तुमचे जीवन �तीत क� �का� कारण �रीर हे परम आहे,
जे चांग�या-वाईट सवा�ना सहज उप�� आहेत. ही �यांची ��तभा आ�ण वेगळेपण आहे
Tmagun इतर अ�या��मक प�ती ���� कोठे आहे, तो Shava Tamogun एक �कार आहे.

कर एक 'Savva' म�ये ते �पांतरीत करा. वष� �नरोगी ठेवणे औषध कर�यासाठ�
मृतदेह सोडून बाक� कोण सांगणार? मग महादेव आ�ा. �हणूनच ते
�या�ा भो�ेनाथ �हणतात. मृतदेह

तुम�या सूचनेचे �वागत आहे.
�वनीत

-सावन गु ता
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आय

�व पुराण महा या
प�ह�ा अ�याय

�व पुराणाती� हमाचे वण�न सूतजी यांनी के�े आहे

सव� मागा�नी

�व�ोका ते देवराज



चंचु�ा जगाचा �ेष
देवराजाची गो�

�तसरा अ�याय

मु�ाची कथा

चौथा अ�याय

चंचु�ाची अं�यया�ा ऐकून �व�ोका�ा भेट �द��

पाचवे होय

भूत बग ��तसाद

अ�याय सहा

�व पुराणाती� वण�

सातवा य
�ाहकाने पाळायचे �नयम

ve r-samhta
प�ह�ा अ�याय

पापी साधनां�या संदभा�त

सव� मागा�नी

�व पुराणाचा प�रचय आ�ण मी

�तसरा अ�याय

वण�, कतान आ�ण �च�तन�ी� साधन खरेद�दार

चौथा अ�याय

सन कुमार - संवाद

पाचवे होय

मृत �रीराचे रह�य आ�ण मह�व

अ�याय सहा

a- आ�ण उणे

सातवा य
मृतदेह

आठवा होय

अ�भमानाचा भंग
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नववा अ�याय

�ग पूजेचे मह�व

दहावा अ�याय

मु�यमं�ी

धडा 11
मृत �रीराची �ापना आ�ण पूजा यांचे वण�न

बारावा अ�याय

मोदयाक पुयेच� वण�न

तेरावा अ�याय

सदाचार, सं�यावंदन, नव, गाय, जप आ�ण अ�ह�सेचे कम�कांड आ�ण मी

चौदावा अ�याय

अ�य, देवया आ�ण या यांचे वण�न

पं हवान आये

दे�, काळ, पा आ�ण दान यांचे �वचार

सोळावा अ�याय

देव तमाची पूजा आ�ण मृत �रीराचे वै�ा�नक आ�ण �व�पाचे ��ीकरण

होय, होय

नवाचा म�हमा आ�ण �व�ोका�या वैभवाचे वण�न

अठरावा अ�याय

बाँड आ�ण मो चे �ा�या

मृतदेह दफन कर�याचे रह�य

एको�णसावा अ�याय

उपासनेती� फरक

�वसावा होय



पूजेची प�त
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मृतदेहांची सं�या

अ�याय वीस

�ेत भोळे आ�ण ब आ�ण महा

अ�याय तेवीस

मृतदेहाचे नाव

चोवीस होय

मी गृहीत धरतो

पंच�वसावा अ�याय

माझे महान

�ीसंहता- I �वभाग
प�ह�ा अ�याय

ऋषी

सव� मागा�नी

नारदाची वासना
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�तसरा अ�याय

नारदजी देव आ�ण नुस यांचे आ�ीवा�द मागत आहेत

चौथा अ�याय

नारदज�चा देव आ�ण नुकु�ा �ाप

�करण पाच

मानवजीकडून नारदज�ची �वथथी

अ�याय सहा

�रीराचे वण�न

सातवा अ�याय

वाद

धडा आठवा

अ-वानू�ा भगवान ��वाची ��ी

नववा अ�याय

भ�� आ�ण देवी उमा आ�ण �ंकराचे उपदे� करीत

दहावा अ�याय

सृ�ीचा भार आ��या�ा आ�ण जीवनाची ��� देवते�ा देणे
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चौदावा अ�याय

मृत �रीराचा �वामी

पं हवान आये

�न�म�तीचे वण�न

सोळावा अ�याय

�न�म�ती वर

होय, होय

पापी पु�य कथा

अठरावा अ�याय

गुणव�ा जतन कर�यासाठ�

अ�याय एको�णसावा

कुबेर यांची पो�ट

�वसावा अ�याय

कै�ास पव�तावर परमे�राचा मृतदेह
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सती
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�तसरा अ�याय

�ाप कामदेव

चौथा अ�याय

काम ��न

�करण पाच

ची सं�या

अ�याय सहा

तपस �क�वा

सातवा अ�याय

आ��यांची सं�या

धडा आठवा

काम नुकसान
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मृतदेह
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पं हवान आये

सतीची तप�या�

सोळावा अ�याय

देवाचा सती�ी �ववाह

होय, होय

सती�ा मृत देहाचा आ�ीवा�द �मळा�ा

अठरावा अ�याय

मृतदेह आ�ण सती �ववाह

अ�याय एको�णसावा

�ी आ�ण �व�णू�या �ेताची �ाथ�ना

�वसावा अ�याय

सतीचा मृतदेह सोडून कै�ासात जाणे
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मृतदेह

अ�याय वीस

सतीचा मृ�यू

अ�याय तेवीस
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मृतदेहाचे वण�न

अ�याय चोवीस

�ेता�या आदे�ाने रामाची सती चाचणी

पंच�वसावा अ�याय

�ीरामाचा सं�य सती

सहावा अ�याय

का देव मृत �रीरा�ा �ाप देतो

सह�वाना होय
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सतीचे आगमन

तीसवा अ�याय

�ाळेत सतीचा अपमान

तीसवा अ�याय

सती�या योगाने �रीराचे �वसज�न

धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा

ओरॅक�

�वसावा अ�याय

मृतदेहाचा �ोध

अ�याय तीस

�ाळे�या �द�ेने वीरभ आ�ण महाका��चे �ठकाण

f तीसावा अ�याय

Ya-mdeep भीतीने आ�ण vnu पासून जीव वाचव�यासाठ� �ाथ�ना करा
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Veerabh आगमन
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कै�ासावर मृतदेह घासणे

एकेचाळ�स अ�याय

मृतांचे पुन��ान करा

अ�याय बेचाळ�स

उ�े� पूण� करा
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�करण पाच
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�करण पाच

कुमारचा अ�भषेक

धडा 6
का टा�याचे आ�य�कारक पा�

सातवा अ�याय

पृ� १३

टा�याचे भगवान �ंकराचे �व�

धडा आठवा

यू ची सु�वात

नववा अ�याय

तारकासुरचे �ौय�

दहावा अ�याय

तारकासुर-वध

धडा 11
बाणासुराचा व दैया �ांबाचा वध

बारावा अ�याय

का टा�याचा कै�ास �वास

तेरावा अ�याय

पावती क��न गणे�ा

चौदावा अ�याय

गणे�सोबत मृतदेहाचा वाद

पं हवान आये

गणे�ाची �ेता�ी झंुज

सोळावा अ�याय

गणे�ाचे छेदन

होय, होय

पावतीची पावती आ�ण गणे�ा�ा जीवनदान

अठरावा अ�याय

गणे� गौरव

अ�याय एको�णसावा

गणे� चतुथ� उ�सव

�वसावा अ�याय

पृ�वी मातेची ऑड�र, गणे�ाचे ��न आ�ण भा�य

�.-V �वभाग
प�ह�ा अ�याय

तारकपूची तप�या� आ�ण वरदान

सव� मागा�नी

देवाची �ाथ�ना

�तसरा अ�याय

देह देवता आ�ण नुकडे पाठवणे

चौथा अ�याय

���णाची जाणीव नाही

�करण पाच

मतदान कर�यासाठ� नाही

धडा 6
याजकासह �या�या �वाम��या क���साठ� �ाथ�ना करा



पृ� 14

सातवा अ�याय

देवतेने �ेत

धडा आठवा

रथ बांधणे

नववा अ�याय

�भंूचे अं�यसं�कार

दहावा अ�याय

क�� �वरोधी

धडा 11

भगवान ��वाकडून देवते�ा वरदान

बारावा अ�याय

वरदान �मळा�यावर माया रा�स संसारात जातो

तेरावा अ�याय

�यांना जीवन देणे आ�ण बृह��त�ा 'जीव' हे नाव देणे

चौदावा अ�याय

जा�ंधर पय�त

पं हवान आये

देव-जा�ंधर यु

सोळावा अ�याय

जा�ंधराचा वध न कर�याचे भगवान �व�णूने �मी�ा �द�े�े वचन

होय, होय

मी आ�ण नु - जा�ंधर यु

अठरावा अ�याय

नारदां�या कपटाचा पा�

अ�याय एको�णसावा

संवाद

�वसावा अ�याय

असुरा�ी �ेतांचे यु�
i k savanya ye

u-u

अ�याय वीस

मृत �रीर-जा�ंधर यु

अ�याय तेवीस

वंृदाचा मृ�यू

अ�याय चोवीस

जा�ंधरचा वध

पंच�वसावा अ�याय

मृत �रीर - आपण

सहावा अ�याय

दही, मा�ती आ�ण तुळ�ीचे द��न

वीस वीस वष�

�ंख

पृ� 15

अ�ावीस अ�याय

�ंख ��न

तीसवा अ�याय

�ंखचूड रा�य

तीसवा अ�याय

�ेताकडे जाणे

धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा



देवते�ा सावजीचे आ�ासन

�वसावा अ�याय

पु पदांत-�ंखूर वात

अ�याय तीस

भगवान ��वाची या�ा

f तीसावा अ�याय

�ंखचूडचे यु�
अ�याय तीस

�ंखचूड आ�ण सावजीचे ��द

अ�याय सहा

देव-दानव यू

स�ावीसवे य
�ंखचूड यु

अ�याय अडतीस

bh का��-�ंखचूड यु

तीसवा अ�याय

�ंखचूड�या सै�याचा ना�

चाळ�सावा अ�याय

सावजीने के�े�ा �ंखचूड वध

एकेचाळ�स अ�याय

तुळ�ीचा �ाप आ�ण नुजीचा �ाप

अ�याय बेचाळ�स

हार-�क�वा क��

चाळ�सावा अ�याय

��येक याक �ापूची तप�या� आ�ण नरसहाने �याचा वध

चाळ�सावा अ�याय

अंधाराचे अंध�व

चा�ळसा�ा वाय

आपण �ारंभ करा

सहा चाळ�स होय

yuk समा�त

चाळ�सावा अ�याय

�ेता�ारे �ु� चहा �गळणे

अ�ेचाळ�स अ�याय

�व�तेचा ��

पृ� 16

न�वद अ�याय

आंध�यांना गण आ�ण गुण

प�ासावा अ�याय

�ुचाई�ा संजीवनीचा मृ�यू

iयवंत अ�याय

बाणासुर आ यान

बाव� अ�याय

बाणासुरा�ा �ाप आ�ण उषाने �ाप �द�ा

धडा नऊ

नागपा�ात अ� बाणाने बांधणे आ�ण गायका�या कृपेने ते सोडणे

अ�याय चार

कृ�णाने रा�ीय सै�याचा ना�

अ�याय पंचाव�

बाणासुरचा हात आ�ण अ�ी

पाचवा अ�याय

बाणासुरा�ा गण ��ती

सातवा अ�याय

गजासुराचे तप या वध

आवानवा यय



खोडकर क��
अ�याय एकोणसाठ

वद� आ�ण उप� या रा�सांचा वध

थंड कोड
प�ह�ा अ�याय

मृत �रीराचे पाच अवतार

सव� मागा�नी

सावजी�या �कमतीचे वण�न

�तसरा अ�याय

एक ��ी आ�ण एक मृतदेह

चौथा अ�याय

ऋषभदेव अवताराचे वण�न

�करण पाच

सावजी �ारे योग रावतारचे वण�न

धडा 6
नंदाचा अवतार

सातवा अ�याय

वरात आ�ण ��नाचा तप�ी� नंद�ा

धडा आठवा

भैरव अवतार

नववा अ�याय

पृ� 17

भैरवा�ा नम�कार असो

दहावा अ�याय

नृ सह ���ा वनन

धडा 11

�रभ-अवतार

बारावा अ�याय

एन.आर.साहा यांचे पा�थ�व कै�ास येथे नेणे

तेरावा अ�याय

आ�ण माकडा�ा वरदान

चौदावा अ�याय

गृहपा ठा अवतार

पं हवान आये

गृहपत ��वज�चा आ�ीवा�द होता

सोळावा अ�याय

येरे अवतार

होय, होय

मृतदेह

अठरावा अ�याय

इ�े�हन पय�त

अ�याय एको�णसावा

वासा

�वसावा अ�याय

हनुमान अवतार

i k savanya ye

महे� अवतार वण�न

अ�याय वीस

वृषभवतर वण�न

अ�याय तेवीस

वृषभावतार ���ा वनान

अ�याय चोवीस

पी प�ाड च आर



पंच�वसावा अ�याय
प प�ाड-महादेव ���ा

सहावा अ�याय

वै यानाथा अवतार वण�न

वीस वीस वष�

jr-अवतार

अ�ावीस अ�याय

या तनाथ हंस पी अवतार

तीसवा अ�याय

कृ�ण द�ा अवतार

तीसवा अ�याय

पृ� १८

देवा�या देहाचे अवधुते रावतार

धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा

भ� �व अवतार वण�न

�वसावा अ�याय

अवतार न�क�च आहे

अ�याय तीस

चारी अवतार

f तीसावा अ�याय

सुनत नाटक अवतार

अ�याय तीस

सावजीचा अवतार

अ�याय सहा

थमाचा �ेत अवतार

स�ावीसवे य
मूत� पूजेची �ासास ज�ची ��कवण

अ�याय अडतीस

अजु�नाने के�े�� ��वाजीची तप�या�

तीसवा अ�याय

सावजीचा कराट अवतार

चाळ�सावा अ�याय

करात-अजुन वाद

एकेचाळ�स अ�याय

कराटे आ�ण महादेवाची गो�

अ�याय बेचाळ�स

दहा योट अंतर

icot कोड
थम आये

आमचे

सव� मागा�नी

पूवा� द�ा होता �ेत

�तसरा अ�याय

अनुसूया आ�ण तप�या

चौथा अ�याय

Arakk म�ये आमचे वण�न

�करण पाच

नंदके�चे वण�न

धडा 6

जीवन गुणव�ा

सातवा अ�याय

नंदकर �गतची �ापना



पृ� १९

धडा आठवा

महाब�� �ेत

नववा अ�याय

चा दा �नी का मु

दहावा अ�याय

साव�ज�नक परोपकारी �म�ान-महाया द��न

धडा 11
प�ुपा तनथ �ेत

बारावा अ�याय

मागे पड�याचे कारण

तेरावा अ�याय

बटुकनाथ के उप

चौदावा अ�याय

सोमनाथरे आर के उप

पं हवान आये

मी �काजुनचा ज�म

सोळावा अ�याय

महाकाळे चे �व�प

होय, होय

महाका� महा या

अठरावा अ�याय

तू कसा आहेस?

अ�याय एको�णसावा

केदार रा मह या

�वसावा अ�याय

भीम उपवाचे वण�न

i k savanya ye

भीमा�ंकर योत �ग�या महाया

अ�याय वीस

का�ीपुरीचा महा या

अ�याय तेवीस

मी �ेमात आहे

अ�याय चोवीस

गौतम - भाव

पंच�वसावा अ�याय

गौह याने महा� गौतमवर दोषारोप के�ा

सहावा अ�याय

गौतमी गंगेची कथा

वीस वीस वष�

गंगाजीचे द��न आ�ण गौतम ऋष�चा �ाप

अ�ावीस अ�याय

वै नाथे रा �वा महा या

पृ� 20

तीसवा अ�याय

da ka r c आ�ण ra s ka sub v

तीसवा अ�याय

नागर �गाचे मूळ आ�ण वैभव



धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
राम राम म�ा आमचे वण�न

�वसावा अ�याय

सुदेहा सुधामाची गो�

अ�याय तीस

घू म� र�योत �गाचा उपवा महा�या

f तीसावा अ�याय

�ी वानू यांची वै�क�य तपासणी झा��

अ�याय तीस

मृत �रीराचे नाव - �हणून

अ�याय सहा

जनावराचे मृत �रीर सह फळ

स�ावीसवे य

मृतदेहाची कहाणी

अ�याय अडतीस

�वरा �वधी

एकोणचाळ�स होय

�वरा - उ�पादनाची प�त

चाळ�सावा अ�याय

न�ाद चा आर

ए��या होय

वण�न

अ�याय बेचाळ�स

�व, वानू आ�ण �ेता�या �पांचे वण�न

चाळ�सावा अ�याय

मा�हत नाही

youma samhata
थम आये

कृ�ण-उपम यू संवाद

सव� मागा�नी

मृतदेह

�तसरा अ�याय

मृत �रीराचे वण�न

चौथा अ�याय

मृतदेह

�करण पाच

पृ� २१

नरक पी�डत पाप वण�न

धडा 6

पापाची कबु��

सातवा अ�याय

नरक-मृ�यू

धडा आठवा

नरकाचा अठरावा भाग

नववा अ�याय

सामा�य नरक

दहावा अ�याय

नरकात आनंदाचे वण�न

धडा 11
माझी देणगी

बारावा अ�याय

पाणी आ�ण तप�या�

तेरावा अ�याय



पुराण महा या
चौदावा अ�याय

आ�ण देणगीचे वण�न

पं हवान आये

अधो�ोकाचे वण�न

सोळावा अ�याय

मृत �रीर नरकातून मु� झा�े

होय, होय

जंबू पा चे वण�न

अठरावा अ�याय

सातचे वण�न

अ�याय एको�णसावा

रा��च�, एच-एमडीए� आ�ण �ोक यांचे वण�न

�वसावा अ�याय

तप�या�पासून मु�

i k savanya ye

यु�ाचे वण�न

अ�याय वीस

गभा�त अस�े�ा जीव, �याचा ज�म आ�ण अना�ा

अ�याय तेवीस

�ारी�रक �फटनेस आ�ण बा�पण

अ�याय चोवीस

ही वृ�ी

पंच�वसावा अ�याय

का�गणना

सहावा अ�याय

पृ� 22

�नमू��नासाठ� उपाय

वीस वीस वष�

अमरांसाठ� साधना

अ�ावीस अ�याय

�ॅडो मॅनचे वण�न

अ�याय एकोणतीस

aa-d-sr चे वण�न

तीसवा अ�याय

�न�म�ती म�ये

धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा

ह�तमैथुन

�वसावा अ�याय

Kyp वं�ाचे वण�न

अ�याय तीस

हवन अप�ण

f तीसावा अ�याय

M वंतर के वर

अ�याय तीस

वंतर वण�नात वैववात

अ�याय सहा

मनुचे वण�न पु

स�ावीसवे य

मनु वं�ावळ�

अ�याय अडतीस

सागरापय�त राजाचे वण�न

तीसवा अ�याय

वैववत वं�ा�या राजाचे वण�न

चाळ�सावा अ�याय

प� �क�मत



एकेचाळ�स अ�याय

सात �दवस

अ�याय बेचाळ�स

प� �क�मत

चाळ�सावा अ�याय

उपासनेचा �नयम

चाळ�सावा अ�याय

मातृ �दन

चा�ळसा�ा वाय

मधुकतभ-वध आ�ण महाका�� वनन

सहा चाळ�स होय

महा� मी अवतार

चाळ�सावा अ�याय

पृ� 23

धूळ, धूळ-�चख� आ�ण �ा� �बयांचा वध

अ�ेचाळ�स अ�याय

सर वट�ची गो�

न�वद अ�याय

उमा के वर

प�ासावा अ�याय

�ता�द� अवतार वण�न

हा धडा

�क�वा बेरीज �वधान

एक�ा� �मांक
थम आये

स�ी आ�ण �ौनकचे भाषण

सव� मागा�नी

पोचपावती

�तसरा अ�याय

ने�ही पॅट

चौथा अ�याय

सं�या�ाचे आचार

�करण पाच

�व��त मंडळ A आ�ण D

अ�याय सहा

होय वण�न

सातवा अ�याय

मृत �रीर आ�ण पूजा

धडा आठवा

औपचा�रक पूजा

नववा अ�याय

मृतदेहांची अनेक नावे आ�ण कार

दहावा अ�याय

उपदे�

धडा 11

वामदेवाने पॅन क� नका

बारावा अ�याय

सात मृतदेह आ�ण आ�मा एकच.

तेरावा अ�याय

नव हे सवा�चे बीज आहे

चौदावा अ�याय

�व�व�ेदन

पं हवान आये



मठाची पूजा करा
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सोळावा अ�याय

मृतदेह आ�ण तपास

होय, होय

मृत �रीर केवळ �कृतीमुळे आहे.

अठरावा अ�याय

�या धम

अ�याय एको�णसावा

बेरीज �वधान

�वसावा अ�याय

उर आ�ण नान आ�ण ध
i k savanya ye

योगी उ�र �ा

अ�याय वीस

एकाद�ीचा �दवस

अ�याय तेवीस

वगा�चे वण�न

वायवीय कोड (पूव�)
थम आये

पुराण आ�ण अवतारांचे वण�न

सव� मागा�नी

म�ा �वचार

�तसरा अ�याय

कथा नाही

चौथा अ�याय

हवाई आगमन

�करण पाच

�व आ�ण वण�न

धडा 6

मृत �रीराचे वण�न

सातवा अ�याय

काळ-मा �मा

धडा आठवा

देवाचे वय

नववा अ�याय

ता�ाचे वण�न

दहावा अ�याय

रचना वण�न

धडा 11
�न�म�तीचे वण�न

बारावा अ�याय

पृ� 25

�न�म�ती वण�न



तेरावा अ�यायडीएनएचे वण�न

चौदावा अ�याय

k u

पं हवान आये

मृतदेह

सोळावा अ�याय

ह�तमैथुन

होय, होय

मनु�या �न�म�तीचे वण�न

अठरावा अ�याय

चा �ाप

अ�याय एको�णसावा

नायकांचा मृ�यू

�वसावा अ�याय

D-Y चे वण�न

i k savanya ye

�हहार आ�ण नू आ�ण वीरभ यांचे यु�

अ�याय वीस

�ेत देवतेची कृपा

अ�याय तेवीस

मंदाराच� वर नवस

अ�याय चोवीस

का �क� अप

पंच�वसावा अ�याय

सह वर दया

सहावा अ�याय

गौरी म�ाप

वीस वीस वष�

सोम अमृत आतां कां

अ�ावीस अ�याय

मागणीचे वण�न

अ�याय एकोणतीस

माहेर�या चांग�या आ�ण वाईट गुणांमधी� फरक

तीसवा अ�याय

भाषण

धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा

अनुदानाची तरतूद

�वसावा अ�याय

पा�ुपतचे �नवास�ान

अ�याय तीस
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उपमा युक भा

f तीसावा अ�याय

उपमा युका कथा

वायवीय कोड (Ur)
थम आये

कृ�णाची पावती

सव� मागा�नी

मृतदेहाचे वण�न

�तसरा अ�याय

अमूत� �वधान

चौथा अ�याय

गौरी �ंकर यांचे ���म�व



�करण पाच
प�ुपतन योग

अ�याय सहा

मृतदेह आ�ण वण�न

सातवा अ�याय

�व�व�ेदन

धडा आठवा

सावतारा

नववा अ�याय

मृतदेहाचे वण�न

दहावा अ�याय

पूजा क� नका

धडा 11
कमी मा�हत नाही

बारावा अ�याय

पंच रा मन का मी �मा

तेरावा अ�याय

�वना�क म�ये

चौदावा अ�याय

मागे घे�याची ��त�ा

पं हवान आये

da आ�ण dha

सोळावा अ�याय

मृत �रीराचे वण�न

होय, होय

मृत �रीर आ�ण साधक

अठरावा अ�याय

ष�ं� �स�ांतवाद�
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अ�याय एको�णसावा

भेदभाव क� नका

�वसावा अ�याय

आ��वा�द

i k savanya ye

कमी नाही

अ�याय वीस

पूजा कर�याचा �य�न क� नका

अ�याय तेवीस

मन सकळ पूजा

अ�याय चोवीस

पूजा क� नका

पंच�वसावा अ�याय

नवीन काम

सहावा अ�याय

सांगपांग पूजा

वीस वीस वष�

गैर-खरेद� खंड

अ�ावीस अ�याय

नाम का पूजा आ�ण धा

तीसवा अ�याय

कमी नाही

तीसवा अ�याय

क�हर पूजा

धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा

मृत �रीर - तसे नाही



�वसावा अ�याय
पे�ा कमी नाही

अ�याय तीस

�ाग थापना ते फळ

f तीसावा अ�याय

�ापनेपासून मृत �रीर

अ�याय तीस

a- आ�ण nu-moh

अ�याय सहा

मृतदेह

स�ावीसवे य
योग - पण नाही

अ�याय अडतीस

ग�तमान योग

तीसवा अ�याय

बेरीज �वधान
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चाळ�सावा अ�याय

चीफ �या नाय म�ाया� गमन

एकेचाळ�स अ�याय

मो नाय को मो

मृतदेह

मृतदेह

मृतदेह

मृतदेहाचे नाव

गुण सावजीची आरती
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आय

नमा�मष�मषन नवन पं. आपण क� �कता वेद आ�ण पम.
नजा नगुणम न वक पण नरीहम। चदका�मक�वसंभजेहम्..
नरकामोकमू��ं तुय�म् । गारां गो�तत�मषं ग�र�म ्।

करा�ं महाका� क�ाम कृपा�म. गुणगर संसारपरं नतोहम् ।
तुषारा संक� गौरम गंभीरम. मनोभूत� देहाची �ीती ।
�वकरच मौ� काढून घेत�े जाई�. �साड भा�ब�ाचा अंगठा.

च�ा कॉइ� ऐकूया. स�ा���क था दया�म.
मृगधी� मा बरं म ुदम�म् । यं�ंकर सावनाथंभजा म.

चड���गा भाम पर�म् । अख धरण आजभानुको त का�म..
याह �ु�् नमू�नां�ु�प नम । भजे�ेहम भवानीप तंव भावग यम ।

का�ातीत क�याणाचा �ां�तकारक. सदा भ�ा जनानंददाता पुरी ।
चदानंद सांडो मोहापहारी । �सड �सड भो मी माथारी.

न यावद उमानाथ पदर वदम । भजंतीह �ोके परे वा नरनाम ।
न तव सुख�ांत संतपणसं । �सद भो सवभूता धवसम् ।
न जाना म ेयोगम् जपं नैव पूजाम् । नतोऽहं सदा सदा �ंभू तु यम ।
अवघे ज�मा मज �खौ तत् यमनम् । तु�ही कधी ममी� �ंभो ब�� ऐक�े आहे का?

सव� आयटम आ�ण वग� आनंद� आहेत.
याने नरभ �क�वा तेषंभू �स�ात पाठ के�े.
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.. ओम नमः �वाय.

�व पुराणाचे सो�या भाषेत भाषांतर

�व पुराण महा या

पृ� 40

प�ह�ा अ�याय
�व पुराणाती� हमाचे वण�न सूतजी यांनी के�े आहे

�ी �ौनकज�नी �वचार�े - महाराणी सुत जी, तु�ही संपूण� संतांच ेव�ा आहात. कृपया
पुराणाच� सार सांगा । �ान आ�ण वैरा�य यासह भ��तून �ा�त झा�े�या बु��चे झाड
ते कसे घडते? आ�ण ऋषी आप�े काम, राग वगैर ेकसे सोडवतात?
या क��युगात सव� जीव रा�सी �व�पाचे झा�े आहेत. �हणून कृपया म�ा असे साधन �ा



जे �हतकारक व �ुभ व म�हमा आहे ते सांगा. bhu, तो असा एक साधन आहे
होय, �या�ारे मनु�याची सु�वात के�� जाऊ �कते आ�ण तो कोम� मनाचा मनु�य कायमचा वाच�ा जाई�.
'�ेत' मा� दे.

�ी सुतज�नी उ�र �द�े - �ौनक जी तु�ही ध�य आहात, कारण तुम�या मनात पौरा�णक कथा आहे.
अपार �ेम आ�ण ऐक�याची तळमळ आहे. �हणूनच परमा��याची कथा
मी सांगतो आ�ण एस! संपूण� जीवातून संप�ी वाढवणे आ�ण आ��या�ा तृ�त करण.े
वा�ा अमृतासारखा आहे - '�व पुराण'. पूव� फ� सावजी होते.

वचन काय होते? सूय�कुमार मुनची आ�ा �मळा�यानंतर गु�देवांनी या पुराणाचा आदर के�ा.
ए ही �न�म�ती आहे. हे पुराण �युगाती� मानव क�याणाच ेअं�तम साधन आहे.

'�व पुराण' हे परम �ा�� आहे. या पा�थ�व जगात सव� मानवांची देवा�या �रीरा�या �पात पूजा के�� जाते.
�व�ा� आ�ण महान समज�े पा�हजे. वाचाय�ा आ�ण ऐकाय�ा खूप आनंद होतो. हे सुंदर छत

फळ देणारा. यामुळे मनु�य पाप होऊन संसाराती� सव� सुखे �ा�त होतात
�याचे सेवन के�याने �ेवट� �द��व �ा�त होते.

'��वपुराण' म�ये चोवीस हजार कोक असून �यात सात अ�याय आहेत. �ेत पौरा�णक कथा वर
आई�माणे गती देणारा देव आहे. ते अ�यंत सावध�गरीने आ�ण संयमाने के�े पा�हजे.
ऐकायचे आहे जो मनु�य �याचा उपदे� करतो �क�वा भ��भावाने पाठ करतो, तो
अथा�त ते पु �क�वा मा.

भगवान ��व �या �व�ान माणसावर बसतात आ�ण �या�ा आप�े �नवास�ान देतात. �या �दव�ी
जगाती� सव� सुखांचा उपभोग घेऊन ��वपुराणाची आदरपूव�क पूजा करणारे मानव.
परमे�र मृत �रीराचे �ान �ा�त करतो. ते नेहमी आनंद� असतात.

�व पुराणात भगवान हे �रीराचे सार आहे. इह�ोक आ�ण पर�ोकाती� सुखा�या �ा�तीसाठ�
�हणून �याचे आदराने सेवन करावे. हे नमः �व पुराण धाम, अथ, काम आ�ण

मोपा चार पु� देणार आहे. �यामुळे ते नेहमी �ेमाने ऐकावे व वाचावे.

पृ� ४१

सव� मागा�नी
�व�ोका ते देवराज

चंचु�ा जगाचा �ेष

�ी �ौनकजी �हणा�े - तु�ही ध�य आहात. काजळ�! तु�ही देवाचे �वामी आहात. आपण
आम�यावर कृपा क�न, आ�ही ही अ��त आ�ण अ��त कथा कथन के�� आहे. तळमज�यावर ही कथा आवड��
मो�ाचे �सरे साधन नाही. तुम�या कृपेने आ�हा�ा हे समज�े आहे.

काजळ�! या कथेने कोण�या पापी �ोकांची ओळख क�न �द�� आहे? हे कृपापूव�क सांगून
जगा�ा ध�यवाद �ा.

सूत जी �हणा�े - मुने, पाप, खोडकर आ�ण वासना - �ोध, मद, �ोभ यात सतत म�न अस�े�ा मनु�य.
जगताना �यांनीही �व पुराण वाचून �क�वा ऐकून सु�वात के�� असती आ�ण �यां�या पापांची ���ा भोग�� असती.
पूण�पणे न� झा�े आहे. या संदभा�त मी तु�हा�ा एक कथा सांगतो.

देवराजाची गो�

फार पूव�ची गो� आहे - करात �हरात देवराज नावाचा एकरान राहत होता. तो
बाळ �ानाने गरीब, रस �वकणारा आ�ण वै�दक धमा�चा नस�े�ा होता. क� नाही �क�वा नाही

आ�ण �यातच वैरी वाढत होती. भा ची फसवणूक करायचा. तो अनेक



मानवांची ह�या क�न �यांची सव� संप�ी �ुट�� गे��. �या पा�याने थोडे पैस ेधमकाव�े
काम झा�े होते. तो यागामी आ�ण आचार- होता.

एके �दव�ी तो भटकत न��बाने त�पूर (झु�ी-याग) येथे पोहोच�ा. �तथे ती
एक �म�ान �दस�े, �जथे ऋषी-महामा एकच होते. देवराज थांब�ा. तेथे
रा�ी �याचा वर आ�ा आ�ण �या�ा खूप वेदना होऊ �ाग�या. मृत �रीरावर तोच देव आहे
ते पुराणाती� कथा सांगत होते. घरात पड�े�या देवराजनेही �ाणा�या मुखातून ��वकथा सु� ठेव��.
ऐकत रा�ह�े. म�हनाभरानंतर देवराज�या वराचा �ास झा�यावर माच� ��राव��. यमराज �या
�या�ा बांधून यमपुरी�ा ने�े. �यानंतर �ाव�ोकातून भगवान�या मृतदेहाचे पुजारी आ�े. ते
तो कपूरइतकाच उ� होता. हातात �ू�, भामा आ�ण अंगभर �मठ�.
एक माळा �या�या अंगा�ा �ोभत होती. �यांनी यमराजा�या मु�ा�ा बेदम मारहाण के��.
देवराजची यमात�या तावडीतून सुटका झा�� आ�ण �यांनी �या�ा आप�या अ��त �वमानात बसव�े.
कै�ास जे�हा �या�ा पव�तावर घेऊन जाऊ �ाग�ा ते�हा यमराज हे ऐकून यमपुरीत खळबळ उडा��
तुम�या इमारतीतून बाहेर या. सात सार�या वाटणा�या या गो��ब�� धम�राज �हणा�े.
आ�ण धुपुवाक पूजन के�यावर �ानाने संपूण� �करण जाणून घेत�े. �या�ा देवाची भीती वाटत होती
मृतदेहाकडून काहीही मागू नका. �यानंतर मृतदेह देवराजसोबत कै�ास�ा गे�ा.

पृ� 42

आ�ण �तथे पोहोच�यावर �यांनी भगवान �ंकरा�या हातात �ान सोपव�े.
�ौनक जी �हणा�े - महाभागा सूत जी! तु�ही सव� आहात तु�या कृपेब�� मी कृत� आहे

या. ही �ोकां�तका ऐकून माझे मन आनं�दत झा�े. तर देवा�या �रीरात
सव� ह��या कथा देखी� सांगा.



पृ� ४३

�तसरा अ�याय
मु�ाची कथा

सूत जी �हणा�े - �ौनक ! ऐक, तु�यासमोर आणखी एक गु�त गो� सांग
कांगा, कारण तू आ�याम�ये आहेस आ�ण �वभामाम�ये वेदवेरा आहेस. समु�ाजवळ

दे�ात मवा का� नावाचे एक गाव आहे, �जथे वै�दक धमा�चे ��ावान अस�े�े महान पापी �ोक राहतात. ते सव�
आ�ण �यांचे मन यो�य �वषया�या भोगातच गंुत�े�े असते. ते देवांवर आहेत आ�ण

आ�ण क� नका ती सव� वाकडी झाडे आहेत. कसानी आ�ण तो कार
a-sh ठेवा. ते हरामखोर आहेत. ते या व�तु��तीपासून पूण�पणे अन�भ� आहेत क� �ान, अना�ा आ�ण
स��ण हा माणसासाठ� परम पु�ष आहे. ते सव� �ाणी आहेत. इतर समुदायाती� �ोक
�यां�यासारखे वाईट �वचार असणारे, धम��वर�हत असतात. ते नवीन जगतात
सदैव �वषया�या भोगात म�न राहा. वाईट �वभावा�या ���या आहेत, �या पापात आहेत,
उदास, कु�ट� मनाचा आ�ण सदाचारी. ते सव� चांग�े वत�न आ�ण चांग�े आचरण
ते खरे आहे का? �तथे सुर��तनवा आहे.

वाक� नावा�या गावात बग नावाचे गाव राहत होते. तो अधम, रा मा आ�ण
महान होते. ती खूप सुंदर होती. �तचे नाव चंचु�ा होत.े तो नेहमी तु�हा�ा धम�या देतो
पण b c तो यागामी होता. असा खोडसाळपणा कर�यात बराच वेळ वाया जातो
झा�े. आप�ी�या भीतीने ��त होऊनही आप�या कामातून
बराच काळ मृ�यू झा�ा नाही. पण नंतर�या काळात तोही आप�या माहेरी पती�या �भावाखा�� आ�ा.
आचरणाने �भा�वत होऊन ऋचा राणी आ�ण �त�या धमा�पासून �र गे��.

अ�ा रीतीने ��कमा�त बुड�े�या �या पती-प�नीचा बराच वेळ �नघून गे�ा.
�या यागामी, �या सत् बु�ाने पु�यवान �ोक, वेळेवर, नरकात मरण पावतात.
गे�े. अनेक �दवस नरक यातना भोग�यानंतर तो एका मूख�, पापी आ�ण त�णावर पड�ा.
भयंकर आ इथे �या खोडकर बग�या�या मृ�यूनंतर �त�ा चंचु�ा नावाचे मू� झा�े.
पु सोबत बराच काळ ती �त�या घरात रा�ह��. प�ा�या मृ�यूनंतर तोही �या�या धमा�त सामी� झा�ा.
गारकरांवर ती पु�षां�ी संगती क� �ाग��. खरं तर तुम�या �वतः�या �नयमांचे पा�न करा

सोडू नका तप आहे. तापास �ास होतो, पण �याचे फळ गोड असत.े
�वषया�ा हे स�य कळत नाही, �हणूनच तो वष�भरा�या फळाचे वचन घेतो.

करतो.
एके �दव�ी एका प�व� सणा�या कृपेने ते आप�या भावजयांसह गोकणात आ�े.

मी गे�ो ती �तथी�या पा�यात आंघोळ क�न भावांसोबत �फ� �ाग��.
�ह�डत �फरत ती एका देवा�या मं�दरात गे��. तेथे �याने एकना�या मुखातून परमे�राचे �रीर पा�ह�े.
परम आ�ण �ुभ कथा ऐक��. �नवेदक �हणत होत ेक� 'कोण �क�वा
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मृ�यूनंतर ती जे�हा यम�ोकात जाते, ते�हा ती यमराजसारखी असत.े
एक �कारे, तु�ही देता. ते �या�या कमंग�ा �ोखंडी काठ�ने गो�या घा�तात. �ोखंडी पु�ष
च�ा �या�या�ी संपक�  साधूया. या सव� वेदना एव�ा वेदनादायक असतात क� जीवांचा आ�ो� होतो.
कर �हणतो क� आता तो हे करणार नाही. पण तरीही �या�ा सोडू नका. कमी फळ
�यामुळे सवा�नाच �ास सहन करावा �ागत आहे. देवता, ऋषी, मानव हे सव� �या�ा बांध�े�े आहेत.' त�डातून
वैमन�य वाढवणारी ही कहाणी ऐकून चंचु�ा�ा भीती वाट��. कथे�या �ेवट�
तेथून सव� �ोक �नघून गे�यावर चंचु�ा कथा सांगणा�या देवा�ा �हणा�� - हे

होय! धोके माहीत नाही कारण, गैरकारभार भरपूर मा�या भाग आ�ा आहे. डा�ा! म�ा पय�त
कृपया उ�र �ा. तुझे बो�णे ऐकून मी या जगा�ी वैर झा�ो
आहे. मी मूख� पाणी �ाजतो. मी नाडासारखा आहे. मी एका वाईट �वषयात अडक�ो आहे
ती �त�या धमा�पासून �र गे�� होती. मा�यासार�या पाणाव�े�या �दया�ी कोण आहे
देई�? जे�हा यमता म�ा फासावर बांधून नरकात मा�या �रीरापासून �र नेई�.
�याचे तुकडे तुकडे करा�, तर मग मी कसा सहन करणार? मी सव� कारने नाही
कारण आतापय�त मी ��येक �कारे पापात बुडून गे�ो आहे. बस एवढेच! तू फ�, तू
फ� मा�या आई-व�ड�ांना माहीत आहे. मी तु�या आ�या�ा आ�ो. आता तूच म�ा उ�र आहेस
काय तर

सूत जी �हणतात - �ौनक, अ�ा �कारे देवते�या चरणी रडतो.
ते पड�े मग ��नने �या�ा दयाळूपणे उच��े.
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चौथा अ�याय
चंचु�ा�या मृत देहाची कथा, �व�ोका�ा ऐकणे आ�ण भेट देणे

�ाण �हणा�े - बाई, त ूसौभा य�ा�� आहेस, जी भगवान �ंकरा�या कृपेने तु�यावर आ�� आहे.



वैरापुराण �व पुराणाती� कथा ऐक�यानंतर �यांची चूक वेळ�च ��ात आ��.घाब� नका आ�ण भगवान �ंकराचा आ�य �या. �याची परम कृपा सव� पापे �र करते
होणार नाही मी तु�हा�ा भगवान ��वा�या कथेसोबत राह�याचा माग� सांगेन.
आनंद देणारी ऊजा� वाढे�. मृतदेहाची कहाणी ऐकून माझे मन हरप�े आहे आ�ण
तु�ा प�ा�ाप झा�ा आहे आ�ण तु�या मनात �तर�कार उ�प� झा�ा आहे. प�ा�ाप हा एकमेव पापी आहे जो पाप करतो
साठ� सवा�त मोठा फायदा आहे �पता पापाचा र�णकता� आहे. �हणूनच पाप
ते उ�वते. पु�यवानां�या मते, पापापासून मु� हो�यासाठ�, केवळ प�ा�ापानेच �ा�त होते.
आहे. जो मनु�य आप�या ��कमा�चा प�ा�ाप करत नाही �या�ा �वग� �ा�त होत नाही
पण �या�या अगर बहीण यांना �या हळूवारपणे प�ा�ाप, जो तो आनंदाचा मागोवा घेत सहभागी असणे आव�यक आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. यात �ंका नाही.

�व पुराणाती� कथा ऐक�याने मन �ु� होते. फ� मी
देव हे मृत �रीर आ�ण पावती यांचे �नवास�ान आहे. ती �ु� माता सदैव मृत �रीराचा दजा� �ा�त करे�.
आहे. या कथेती� ���रेखा सव� मानवांसाठ� उपयु� आहे. �हणून �या�या उपासना आ�ण सेवा
करायचे आहे ही कथा बंधनामुळे होणा�या रोगाचा ना� करणारी आहे. देवा�या मृतदेहाची कथा
ते ऐकून �दयात �च�तन करावे. यामुळे आनंद होतो. सु�वातीपासून

�ान आ�ण वैरा�य यांनी, महारांचे भा�य केवळ आ�ण केवळ �यां�या कृपेने �दसते
फरक आहे. �या�ा मायेची आ�ा आहे, तो या जगा�या बंधनातून मु� होतो.

होऊ �क�े नाही
बस एवढेच. तुमचे मन इतर �वषयांपासून वळवून तु�ही भगवान �ंकरा�या या परमा��याची उपासना क� �कता.

प�व� कथा ऐका - ते तुमचे �दय सु� करे� आ�ण तु�हा�ा मो� �मळे�.
जो मनु�य भगवान ��वा�या चरणांची �ु� मनाने पूजा करतो, �या�ा एकच ज�म �मळतो.
मामा जातो.

सूत जी �हणतात - �ौनक. एवढे बो�ून तो ग�प झा�ा. �यांचे �दय भर�े आहे
गया. ते वाहनात चढ�े नाहीत. �ाण यांचा उपदे� ऐकून चंचु�ा के.
अ�ू आ�े. आनंद� अंतःकरणान े�तने प�व� देवते�या पाया पडून �तचा हात धर�ा.
कोट जोडून - मी कृत� झा�ो. बस एवढेच! आपण आप�या मनात सव��म आहात. आपण
तो दैवी आहे आ�ण सदैव परोपकारात गंुत�े�ा आहे. सोपी करा! मी नरका�या समु�ात पडत होतो.
कृपया उ�र �ा. जसा पोरा नाक आ�ण अमृत असे सुंदर �रीर
तु�ही जे बो��ात ते ऐकून मा�या मनात �तर�कार �नमा�ण झा�ा. ते अमर �रीर
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मी पौरा�णक कथा ऐक�यासाठ� मोठा होत आहे. कृपया तू म�ा �या�ा
ते ऐका.

सूत जी �हणतात- �व पुराणाची कथा ऐक�या�या इ�ेम�ये एक चंचु�ा आहे
ती दैवी देवा�या सेवेत रा� �ाग��. गोकण नावा�या महान �दे�ात �या �ान देवता

पुराणा�या खेळकर �रीरा�या मुखातून
परम उम ची कथा ऐकून, कृतथा ई. तो थक�ा. तो �या�या �दयात मृत आहे
सगुणा पु. ती नेहमी मृतदेहासोबत मरत असे.
होते. �यानंतर, जे�हा �याची वेळ संप�� ते�हा चंचु�ाने �वतः�या �रीराचा �याग के�ा.
दया. �या�ा घे�यासाठ� एक �वमान तेथे आ�े. हे �वमान सजावट�ने सजव�े होते

आ�ण मृत �रीरातून सु�ो भट होते.
चंचु�ा वामन यांनी �वपुरी गाठ��. �याची सव� पापे धुत�� गे��. ती गंगना झा��. तो

गौरांगी देवी �ेवटपय�त मुकुट आ�ण इतर दा�गने घा�ून ��वपुरी�ा पोहोच��. तेथे
�यांनी अना�द देवता धरी महादेव मृत �रीर पा�ह�े. सव� देव �यां�या सेवेत आहेत
पासून वर होते. �याचे अवयव कांत सार�या द��� suns �मळत कर�यात आ�ा. पाच चेहरे
आ�ण ��येक चेह�यावर ��येक� तीन होते, परंतु चम�कारांचा मुकुट चमकदारपणे चमकत होता.
घ�ात �नळा होता. �या�या बरोबर �दवाब�ीसारखी देवी गौरी �वराजमान होती.

100 �मळत होते. कांत कपूर सारखीच काळजी महादेवज�ना होती. �या�या अंगावर वाळू



आ�ही �तथे होतो आ�ण �रीर मा�या�ी यु� करत होते.अ�ा�कारे परम�व�प पा�न भगवान ��व अ�यंत �स� झा�े.
�याने परमे�रा�ा पु�हा पु�हा हाक मार�� आ�ण हात जोडून तो �ेमाने, आनंदाने आ�ण समाधानाने �ढ�ा.
होय, ती न�पणे उभी रा�ह��. �या�याकडून आनंदाचा �वाह येई�. देव
�ंकराचाय� आ�ण भगवती गौरी उमा, Kanna मो�ाने �ोधत, �त�ा Chanchula आण�े.
कॉ� के�ा. गौरी उमा यांनी �ेमाने �त�ा आप�ा �म� बनव�े. खेळकर आनंद� देव �ेत
के धामम�ये, उमा देवी�या मै��णी�या �पात रा� �ाग��.
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�करण पाच
Bg's Paschim Yon Sewur

सूत जी �हणा�े - �ौनक ! एके �दव�ी चंचु�ा आनंदची आई उमा देवी आ�ण दोघ�कडे गे��
हात जोडून �याची �तुती क� �ाग��.

चंचु�ा �हणा�� - हे ग राजनन दानी ! कांदमाता, उमा, तु�ही सव� मानव आ�ण देवता आहात
ती �ु� आ�ण सव� सुखांची दाता आहे. तू �ंभू आहेस का? तू सगुणा आ�ण नगुणा आहेस.
हे चदानंद आ�ण पाणी! तु�ही �नसगा�चे पा�नपोषण करणारे आहात. हेमाता! तू जगाचा �नमा�ता आहेस,
ती पा�नकता� आ�ण संहारक आहे. व�ण आ�ण महे� यांना तु�ही सव��म दाता आहात.
तो सव�� आहे

सूतजी �हणतात – �ौनक! अ�ा �कारे देवीची पूजा क�न �ांती �मळवा
गे�ा. �या�या डो�यात �ेमाचे अ�ू तरळ�े. मग �ंकर या भा आ�ण सा�ा उमा देवी नेबडे

सेचु�ा ग�प करताना तो �हणा�ा- �म�ा चंचु�ा! आपण आप�ा जीव गमाव�ा. �हणा,
क� वरदान मागता?

चंचु�ा �हणा�� - अहो, राजा कुमारी. आ�ा �ा �णी तू कुठे आहेस? �यांचा वेग �कती आहे
ई आहे? म�ा सांगा आ�ण अस ेकाही उपाय करा, �हणजे पु�हा भेटू. हेमहादेवी!

मा�या आधी, एक �ुजात, ते फ� �वासाची आ�ा बाळगून होते आ�ण पापात म�न रा�ह�े होते.
गा राजा बो� - पैज! तुझा नवरा मोठा पापी होता. �याचा �ेवट भयंकर आहे.

�या कम�कांडा�या सेवनामुळे �याने अनेक वष� मूखा��या नरकात घा�व��.
आता उर�े�े पाप भोग�यासाठ� �या ����ा �� आ��याचा �ास होतो. तो

तो हवा �पतो आ�ण सव� �कार�या सम�या सहन करतो.
सूतजी �हणतात – �ौनक! गौरी देवीचे हे ऐकून चंचु�ा खूप राग आ�ा.

�याने पु�हा एकदा आई गौरी�ा �:खाने �वचार�े क� �याचे मन कसे थरथरत आहे.
हेमहादेवी! मा�यावर दया कर आ�ण आता मा�या पापी पापांचे र�ण कर. ���ाचार

कृपा क�न म�ा मा�या पती�ा कोण�या मागा�ने त���न करता येई� ते सांगा.



गौरी देवी �हणा�� - हरपता बीज �व पुराणाती� पु�ाची कथा ऐक�� तरहा वेग ओ�ांडून तो उ� गतीचा भाग होऊ �कतो.
गौरी देवीचे हे वचन ऐकून हात जोडून चंचु�ा नेदोन, अमृतसारख ंगोड

मी �यांना नमन क�न पुन:पु�हा पूजा के�� आ�ण �व पुराणात मा�या व�ड�ांची पूजा के��.
ऐका आ�ण �हणा.

�ाण पाणी चंचु�ा�या वारंवार �ाथ�ना के�यावर, मृत �रीर �क�वा गौरी देवीने परमे�रा�या �रीरा�ा ज�म �द�ा.
आमचे गाणे गाणा�या गंधवराजांना मी बो�ाव�े आ�ण �हणा�ो- अरे ��! तु�ही देव गमाव�ा
मृत �रीर मृत आहे. मा�या मनाती� सव� काही जाणून तू माझे काम करतोस. तू माझी
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या �म�ासोबत र��यावर जा. तेथे एक महान आ�ण भयानक �प�ाच राहतो. पूव�
ज�मतः ती मा�या मै��णीचा मु�गा, चंचु�ा, �याचा ज�म पासच बग होता. क� तो यागामी
झा�े. �यांनी कोणतीही कसर सोड�� नाही. �या�या रागामुळे
गे�ा. �ोकांकडून �यांची ��� आ�ण �ोकांचा �व�ास वाढ�ा होता. तो हस�ा
तो �ोकांवर अ�याचार करायचा आ�ण �यांची घरे पेटवायचा. चा डाळ सोबत करा आ�ण
रोज तो याय�ा जायचा. बायको�या संपका�त रा�न �ोकां�ी मै�ी करा
जग�े मरेपय�त तो ��पणात अडक�ा होता. �या�या मृ�यूनंतर �या�ा म�पानाचे सुख भोगावे �ाग�े.
यमपूर येथे ने�यात आ�े. यावेळ�, तेथ ेभयंकर नरक भोग�यानंतर, तो पव�तावर �प�ाच होता.
जगत आहे आ�ण पापाची फळे भोगत आहे. �या�यासमोर यमयी पापाचा परम पु� तू आहेस.
ना� करणा�या �व पुराणाची कथा सांगा. ही कथा ऐकत आहे
�दय सव� पापांपासून मु� होई� आ�ण ते सव� वाईटांपासून मु� होई�. भूतकाळ

�यातून सुटका झा�यावर तु�ही �या बग नावा�या रा�सा�ा �वमानात बसव�े आ�ण तु�ही �ेताकडे जाता.
आणा.

सूत जी �हणतात - �ौनक! मौमाची आ�ा �मळा�यावर गंधवराज तू बुरो स तपूवक
�या�या न��बा�ा दाद देत चंचु�ा सोबत �वमानाने रा�सां�या �नवास�ानी ने�े
आ�ण तो �नघून गे�ा. �तथे गे�यावर �या�ा �या भयानक आकाराचा �प�ाच �दस�ा. �याचा
�रीर �चंड होते. �याची हनुवट� मोठ� होती. कधी हसतो, कधी रडतो तर कधी उ�ा मारतो
होते. महाब�� तू बुरोने बॅग नावा�या �प�ा�ा�ा पा�ाने बांध�े. �यानंतर तु�ही बुर
�व पुराणाची कथा सांग�यासाठ� जागा �ोधून मंडप तयार करा.
�वकरच �ोकांना समज�े क� देवी रा�सा�या तारणाची पावती आहे

बुरो �व पुराण आ�ण यपवत यां�या अमृत कथा सांग�यासाठ� तु�ही येथे आ�ा आहात.
ती कथा ऐक�या�या �ोभापोट� देव बराच काळ तेथे गे�े. सवा�साठ� आदरणीय

दया आ��. �हॅ�ायर बग�ा �ूपम�य ेबांधून सीटवर बसाय�ा �ाव�े आ�ण मग तु�ही बुरो
�यांनी परम उमा �व पुराणाती� अमृत कथा गाय�ा सु�वात के��. इय�ा प�ह��पासून तो
�यांनी सात�ा वायुसंहतापय�त �व पुराणाची कथा सां�गत��.

सात संह�यांसह �व पुराण ऐकून सव� �ोते कृताथ� झा�े. परम पु यमय
�व पुराण ऐक�यानंतर �प�ाच सव� पापांपासून मु� झा�ा आ�ण �याने �प�ाचा�या �रीराचा �याग के�ा.

कृपया करा ती �याची पो�ट बन��. �याचा देह गौर वनाचा झा�ा. �रीरावर
पांढरे आ�ण नर दा�गने आ�े.
अ�ा रीतीने �वतःची प�नी चंचु�ासह �ेतही देवाचे �रीर बन�े.

��ंसा क� �ाग�े �या�ा या �का�ात पा�न सवा�नाच आनंद झा�ा. �याचा
मन परम आनंदाने भ�न गे�े.

भगवान माहेरचे अ��त च�र� ऐकून सव� कृत� आहेत, �याचा गौरव करतात.
ते आपाप�या �ठकाणी गे�े. बायको चंचु�ासोबत �वमानात बस�े�ा बग
�वपुरी�या �द�ेने चा�त जा.
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आबाग �याची प�नी चंचु�ा आ�ण तू बुरोसोबत माहेरचे गुण गातो.
मृतदेह पोहोच�ा. भगवान ��व आ�ण देवी पावती यांनी �यांना आप�ा पाष�द बनव�े. दो�ही

पती-प�नी�ा आनंदाने भगवान माहेर आ�ण गौरी देवी�या चरणी अच� �नवास �ा�त झा�ा.
गे�े होते.
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अ�याय सहा

�व पुराणाती� वण�



�ौनक जी �हणतात – महासुत जी! तु�ही आनंदात आ�ण साम�या�त आहात. आ�हा�ा आ�ीवा�द �ा
कायनमय �व पुराणाती� पा�ांची प�त सांगू का, �हणजे सव� �ोते
संपूण� जगात फळे काढा.

सूत जी �हणा�े - मी �ौनक आहे! तु�ा पूण� फळ �मळावे �हणून मी ��वपुराण वाच�े.
आवाज आ�ण तार सांगते. सव� �थम, काही यो त�ी बो�ावून, �या�ा दान देऊन संतु� करा.

कथा मोफत कॉपी क�न �याती� मा�हतीचा संदे� सव� �ोकांपय�त पोहोच�ा पा�हजे.
�व पुराणाची कथा येथे होणार आहे हे आपण जाणून घेत�े पा�हजे. तुम�या आरो�यासाठ� �ुभे�ा
ते ऐकाय�ा ठेवणा�याने यावे. दे�-दे� कुठ�ाही असो, अगद� देवाचा मृतदेह
आ�ण आ�मच�र�ाती� �वचा आ�ण पा�ांम�ये �वार�य आहे, �या सवा�ना आदराने कॉ� करा
आ�ण �यांचा आदर के�ा पा�हजे. �व पुराण ऐक�यासाठ� मं�दरे, तीथ��े�े
उमथन जागा जंग�ात �क�वा घरातच तयार करावी. केळ��या खांबाव�न सु�ो भट
कथाम डुप तयार करा. फु�ांनी सजवावे आ�ण चारही बाजंूनी संुदर छत असावा.
चारही कोप�यांवर वज �ावून दैवी पदाथा�ने �ोभा वाढवावी. भगवान �ंकरासाठ�
आसन आधीच बांध�े पा�हजे आ�ण �नवेदकासाठ� देखी�.
आसन बांधायचे आहे. अगद� �नय�मत कथा �ो�यासाठ�ही आरामदायी आसन
�व�ा करा आ�ण इतर �ोकांना बस�याची �व�ा करा. कथा सांगणारा

कधीही वाईट भावना बाळगू नका.
यो�यता आ�ण स��णांमुळे जगात पण तो सवा�चा �वामी आहे

तो परम गू मान�ा जातो. पुरणवे पाव, �ांत, ऋषी, ई-�ापार �ज�कणारा
आ�ण दयाळू �हायचे आहे. अ�ा स�पु�षाने या प�व� कथेचा �सार करावा.
सूय�दयापूव� साडेतीन तासांपय�त त ेताण�यासाठ� चांग�� वेळ आहे. �दवसा दोन घ�ाळे
तोपय�त कथा बंद ठेवावी जेणेक�न �ोकांना म�मू� वापरता येई�.

कथा सु� हो�या�या एक �दवस आधी ते �या. कथे�या �दवसात
सकाळची �दनचया� थोड�यात करावी. मु�ा�ा �या�या मदतीसाठ� एक आहे

सव� �कार�या �ंकांचे �नरसन क�न �ोकांना पटवून देणारा �व�ान बस�ा पा�हजे.
बरे �हा कथेत येणारी ��ी न� कर�यासाठ� सव��थम गणे�ाची पूजा करावी.
करायचे आहे भगवान ��व आ�ण �व पुराणाची पूजा एकाच भावनेने करणे. तु�ा देह �मळे�
�ु� अंतःकरणाने �व पुराणाती� कथा आदरपूव�क ऐका. जो अनेक कारची काळजी घेतो आ�ण ऐकतो
एकापे�ा कमी भटकणारे आहेत, काम वगैरे सहा �कारां�ी �नगडीत आहेत, ते पु�यचे भागीदार नाहीत.
क� �कतो. जे पु�ष आप�या सव� �च�ता �वस�न कथेवर �� क� ��त करतात, ते सु�वात करतात
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माणसा�ा चांग�े प�रणाम �मळतात.
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सातवा अ�याय
�ाहकान ेपाळायचे �नयम

सूत जी �हणा�े - �ौनक ! �व पुराण ऐक�याची �पथ घेणा�या माणसासाठ� काय �नयम आहेत?
ते मो�ाने ऐका.

�व पुराणाती� पु�यकथा �नय�मत �वण के�यामुळे कोण�याही अडथ�याचा उगम
फळ आहे. आंध�या�ा कथा ऐक�याचा अ�धकार नाही. �हणून �थम
सेवा �यावी. काय�ाची कथा ऐकणारा माणूस �नवड�ा
नीट पाळ�े पा�हजे. �याने ज�मनीवर झोपावे, फु�ात खावे आ�ण
कथा संप�यावरच करावी. �व पुराणात समथ मनु�ा �ुभे�ा
कथा संपेपय�त �त ठेवावे आ�ण एकच जेवण करावे.
धा�य, मसूर, जळ�े�े बी�स, सोयाबीन, मसूर आ�ण ��ळे अ� खाऊ नये. कथेचे

असे ���ह�े असे� तर �या�ा कांदा, �सूण, हग, गाजर, न�ा आ�ण आष� �हणतात.
आ�ण याग �ायचा आहे. अ�ा माणसाचा �दवस स�याचा, �ौचाचा, दयाळूपणाचा, मौनाचा, साधेपणाचा, �ामा�णकपणाचा असतो.
आ�ण तथा�प औदाय� वगैरे गुण अंगीका�न संतां�या न�ांचा �याग करावा.
गोरा कथा ऐका. या कथे�या भावनेने सकाम माणसाची इ�ा आता पूण� झा��.

करते आ�ण काम करत नाही. �व पुराण सव� ��ी-पु�षांसाठ�
हाय �टोरी ऐकाय�ाच हवी.

महा�! �व पुराणा�या �ेवट�, �ो�यांनी भगवान �ंकराची पूजा करणे अपे��त आहे.
तसेच, पुराणाती�-पु�तक उपासना देखी� के�े पा�हजे आ�ण या नंतर, उपासना उपासना देखी� के�े पा�हजे.
पूजा करायची आहे पु�तक ठेव�यासाठ� नवीन आ�ण सुंदर बॉ�स बनवा. पु�तक आ�ण वय
पूजेनंतर �व�ा�या��या मदतीसाठ� बो�ाव�े�या पुजा�याचाही स�मान कर�यात यावा.

कथेती� इतरांनाही पैसे दान करा. गाण,े वा आ�ण नृ�य से सेऊ साव



तो महान करा वराने कथे�या �ेवट� गीता पठण करावेवण�कामक �ांतीसाठ� गृह�ांनी होम करावा. घर �मांक हाता के ठ�क आहे
�क�वा गाई�या मा�यमातून करा. नैवे� दाखवता येत नसे� तर �ेत
नाम�मरण करा.

आ�याना�या पूण�तेसाठ� मधापासून बनव�े�या खीराचे �मरण के�े पा�हजे.
�यांना मरण करा. �ीमंत �ोकांना तीन tolesone एक सुंदर �स�हासन के�े आ�ण
Lakhi �क�वा Shav पुराणाती� पु�तकात �या�ा ���ह�े आ�ण त ेआढळ�े
व पूजा क�न दान अप�ण करावे. अ�ंकार आ�ण सुगंधाने फर आचायची पूजा करणे
�दनासोबतचे पु�तक �नघत.े �ौनक, देव या पुराणा�या दानाने
मृत �रीराची कृपा �ा�त झा�यावर मनु�य भौ�तक अ��त�वा�या बंधनातून मु� होतो. �व पुराण को आ�ण धापुवाक
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ते के�यावर पूण� फळ �मळते आ�ण भोग व धन �मळते.
मुने! मी तु�हा�ा �व पुराणाती� संपूण� महाया ऐक�े आहे, जो पूण� फ� देणारा आहे.

आता तु�हा�ा आणखी ऐकायचे आहे का? इमान �व पुराण सव� पुराणां�या कपाळाची चचा�
आहे. मनु�य नेहमी भगवान ��व वर �यान, जनक वणी �ंकराच ेगुण कौतुक कर�यात आ�े आहे कोण.
आ�ण �यांचे दो�ही कान �यांची कथा ऐकतात, �यांचे जीवन य��वी होते
जग महासागर पार करतो. असे �ोक इकडे आ�ण पर�ोकात नेहमी सुखी असतात.
भगवान �ंकरा�या ख�या �व�पाचे आ�ीवा�द �मळा�यावरच सव� �कारच ेजीवन घडते
नूतनीकरण के�े जाते. �या�याम�ये आप�या जगा�या बाहेर आ�ण आत दो�ही �ान आ�ण मू�य आहे. �या

अनंत आनंदा�या परम �रीराचा आ�य �या.
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.. ओम नमः �वाय.

�व पुराण

ver samhata
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प�ह�ा अ�याय
पापी साधनां�या संदभा�त

जे आरंभापासून �ेवटपय�त आहेत, ते अ�त�य �ुभ आहेत, जे आ��या�या �पात आहेत.
कोण को, पाच डो�यावर आहे आ�ण कोण ��डा आ�ण खेळ सहभागी आहे मा�क आहे.
�न�म�ती, देखभा� आ�ण �वना� आ�ण कृपा आ�ण मन वळवणे यावर पाच ��� कमी आहेत
क� या, �या �े� अजरामर उमपत भगवान �ंकरा�या मनात
जाणीवपूव�क

भगवान �हणतात - धमक हे महान �े� आहे, �जथे गंगा-यमुनेचा संगम आहे, तो प�व� पु�ष.
याग, जो जगाचा माग� आहे, एकदा तेथे महातेज वी, महाभागा, महा मा मु नाय

मो�ा काय��माचे आयोजन के�े. �या आ�या�यकेची बातमी ऐकून महापु�ष- �रोमन
स.स.ज�चे ���य सुतजी तेथ े�धाना�या द��नासाठ� आ�े. कपा�ीचे सव� डोके

�याचे भ� �वागत झा�े आ�ण �याची �तुती करताना हात जोडून �या�ा �हणा�े - ओ.
सव� �ुभे�ा रोमा�न जी. तू खूप भा�य�ा�� आहेस. तु�या मुखातून
पुराण आ�या�यका आहेत. तु�ही महापु�षांचा ख�जना आहात. आपण भूत, भ�व�य आ�ण
वत�मान ��ती. तुमचे द��न आ�हा�ा �ाभ�े. तू इथे येत आहेस
असू �कत नाही तू छान आहेस.

अं बु वा�े सूत जी! तुमची परवानगी असे�, जरी ती गोपनीय अस�� तरी तु�ही
�या �ुभे�ा आ�हा�ा संतु� करत नाहीत आ�ण ते ऐक�याची आमची इ�ा �यांचे वण�न करा
हे असेच राहते. कृपया �या �करणाचे वण�न करा. घोर का �युगा�या आगमनावर मनु पुयकम
तुटून पडून, तु�ही रागा�या भोव�यात अडका�. म�तकाचे वाईट करी�, �स�याची आ�ा
होय. तु�ही हसा�, तु�ही मूख�, अगद� आ�ण प�ू �हा�.

काजळ�! क��युगात वेदांम�ये �ांती राहणार नाही. ��येक
आ�ण जे �वाथ� मरतात ते आपाप�या धमा�चा �याग करतात आ�ण �व�� आचरण करतात
ते कर�यात आनंद होई�! या सामा�जक संकरामुळे �ोकांची घसरण होई�. कुटंुब तुट�े
गे�ात तर समाजाचे तुकडे होई�. नैस�ग�क आप�ीमुळे सव�� �ोकांचा मृ�यू होई�.
पैसे असती�. �ोभ आ�ण �ोभाचे झाड वाढे�. देव �ोभी होऊन वेद होई�
�वकून पैसे �मळवा�. व�तू�या मोहात पडून तुमचे डोके फसवती�, तु�ही पूजा करणार नाही आ�ण

तु�ही आनंद� �हा�. तु�ही पापी, पापी आ�ण �बाड आहात
जाऊया �ौयसर �खाव�े जाती�, ते �ूसारखे वागती� आ�ण कामा�या अधीन असती�. वै
धम��वर�हत असणे;
टाकती� �ु आप�ा धम� सोडून चांग�या पो�ाखात �फरत असे. ते
कुतळ आ�ण ई या�ुहोकर �यां�या धम�यांना �मवती�, वाद घा�ती� आ�ण वाद घा�ती�
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तेच आहेत. ते सव� धम� आ�ण पा�ांम�ये �वत:�ा उदा� मानून ��न करती�.
�क�वा ते स��णापासून �र जाती�. ती पती आ�ण सासूचा अपमान करे�

सोबत �ढे� मी जेवण घेईन. �याची न�ता फार वाईट असे�.
काजळ�! अ�ा�कारे पा�क अन�भ� झा�े असून �यांनी धम�या सोड�या आहेत.

होय, असे �ोक मरणो�र जीवनात सव�� गती क�ी �मळवती�? या �च�तेमुळे आपण सव�
एन.एस. दानधमा�सारखा दानधम� नाही. ही धमक� पाळणा�या साहेबांना आनंद
या, तु�हीही ���चा अनुभव �या. जर ही भावना काम करत नसे� तर का?

अंतःकरणाची द��ा घेऊन, तो सव�� दान देतो. हे महापु�ष! तु�ही सव� अनंतकाळचे आहात
म�ा मा�हत आहे कृपया म�ा असा कोणताही उपाय सांगा, जेणेक�न ही सव� पापे �व�रत न� होती�.

जा.
�ीमती जी �हणतात - आप�या �धानाचे हे बो�णे ऐकून �यां�या मनात सुत जी परम�धान आहेत.

भगवान �ंकरा�या मृ�यूनंतर त े�यांना या गाडीत �हणा�े-
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सव� मागा�नी
�व पुराणाचा प�रचय आ�ण मी

सूतजी �हणतात – साध ूमहा माओ! तु�ही खूप चांग�� गो� �वचार�� आहे. हे तीन
तो �ोकांचा ना� करणारा आहे. तु�ही �ोक दयाळू आहात, पण गु देवास मृ�यू
कर मसमत पापरा हे �व पुराणाती� अमृत कथा सांगत आहेत जे अंथ�णातून बाहेर पडतात.

नाही. येवदांताचे सार �ही. तोच परमा��या�ा परमा�मा देतो आ�ण ना� करतो
करणार आहे. यात भगवान ��वा�या उ�प�ी�या य�ाचे वण�न आहे. धम, अथ, काम आ�ण मो
जे पुराण पु�षांना सांगतात, ते वृष आ�ण वातार यांनी आप�या इं��यांकडून �हण करावे.
असायचे. �व पुराणा�या अ�यासातून क��युगाती� सव� पापांम�य ेगुंत�े�े सव� जीव उ�प�ी �ा�त झा�े.
होय. �या�या उदयाने, क��युगाती� ग�धळ �ांत होई�. �व पुराण हा वेद मान�ा जातो
जाऊया हा ��द �थम फ� भगवान ��वच बो��ा. या पुराणाचे बारा भाग
फरक आहे. या बारा सं�हता आहेत- (१) वेरा सं�हता, (२) सं�हता, (३) �वनायक सं�हता,
(4) उमा सं�हता, (5) साहा को�ा कोड, (6) इ�े�हन कोड, (7) कै�ास सं�हता,
(8) संत सं�हता, (9) कोट सं�हता, (10) मातृसं�हता, (11) वायवीय सं�हता आ�ण
(12) धमसान हाता.

�े� सं�हतेत दहा हजार कोक आहेत. संहता, वनायक संहता, उमा संहता आ�ण
आई कोड ��येक� आठ-आठ हजार आहे. इ�े�हन तेरा हजारांची सं�या,
कै�ास सं�हतेत सहा हजार, संती सं�हतेत तीन हजार, को�ा सं�हतेत नऊ हजार,
सहकोट सं�हतेत अकरा हजार, वायवीय सं�हतेत चार हजार आ�ण धम�सं�हतेत
बारा हजार आहेत.



मूळ �व पुराणात एकूण एक �ाख कोक पण सासज�नी चोवीस हजार कोक �द�े.
दया. पुराणां�या सं�येत ��व हे पुराणाती� चौथे �ान असून �यात सात आहेत
हसत नाहीत.

पूव� भगवान ��वाने �ंभर कोट�च ेपुराण� �ापन के�े होते. या
सु�वाती�ा हे पुराण सा�ह�य अ�धक तप�ी�वार होते. �ापारी युगात सायपायन इ.
�यांनी पुराणाचे अठरा भाग के�े आ�ण चार �ाख �पये जमा के�े.
यानंतर �सासज�नी चोवीस हजार रोक�ांम�ये �याची �न�म�ती के��.

हे वेदतुय पुराण �हणज ेवेरा सं�हता, �त सं�हता, को� सं�हता, उमा सं�हता,
कै�ास सं�हता आ�ण वायवीय सं�हता या सात सं�हतांम�ये �वभाग�े गे�े आहे. हे सात
संहताचा देह पुराण वेदां�माणेच �ामा�णक आ�ण अ�त�य वेगवान आहे.

हे नम� �व पुराण भगवान ��व यांनी रच�े आहे आ�ण ते थोड�यात सांगता येई�.
संक�न कर�याची इ�ा यासज�ना जाते. सव� �ा�णमा�ांचे क�याण कर�यासाठ� �व पुराण
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तो सव� पापांचा ना� करणारा आहे. तोच पु�षांचे क�याण करतो.
हे तु�नेने र�हत आहे आ�ण �यात वेदांचे �ान नाही आ�ण खो�ा धम�या येत नाहीत.
आहे. ��वपुराण हे �ोकां�या समूहांचे संक�न आहे आ�ण हा सवा�साठ� उपासनेचा माग� आहे.
चे साधन. समता पुराणात सव� ��वपुराण आ��या��वाय आ��या�या बु��वर आधा�रत आहेत.
जाणून घे�यासारखी गो� आहे. याम�ये परमा माचे गायन कर�यात आ�े आहे. हे अमृतमयी �व पुराण

जो मनु�य ��ेने वाचतो व ऐकतो, तो भगवंताचा आ�मा होऊन परम गती �ा�त करतो.
घेतो.
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�तसरा अ�याय
वण�, कतान आ�ण �च�तन�ी� साधन खरेद�दार

���य �हणतात - सूत ज�चे वचन ऐकून सव� महापु�ष �हणा�े - �भु तु�ही
वेदतुयाची कथा सांगा, अ��त आ�ण सुंदर �व पुराण.

सूत जी �हणा�े- अरे �गन! मा�न देह तुझा �भू वेद
सारातून कट करा, �व पुराणाती� अमृत कथा ऐका. �व पुराणात भाव, �ान आ�ण वैराय
गाणे गाय�े आहे. जे�हा सृ�ी सु� झा�� ते�हा सहा कुळांती� महापु�ष आपापसात वाद घा�ू �ाग�े.
असे �दसते क� एखाद� �व��� गो� उ�कृ� आहे, आ�ण अ�ी गो� नाही. जे�हा या वादाने मोठे �प धारण के�े
�यां�या सव� �ंकांचे �नरसन कर�यासाठ� सृ�ीचे �नमा�ते अवना�ीजी
तो गे�ा आ�ण हात जोडून �हणू �ाग�ा - हे भगवान! तु�ही सव� जगा�ा ध�न �यांचे पा�नपोषण करता
जे करतात bhu संपूण� जगा�या प��कडे परावरचा पुराणपु�ष कोण आहे हे आप�या�ा जाणून �यायचे आहे.
एनएस?

राजा �हणा�ा - ��ा, �व�णू इ�याद�नी यु� अस�े�े सव� जग हे सव� �ाणी आहे.
भारतासोबत प�ह�ा कट आ�ा आहे. तो देव-महादेव सव� आ�ण प�रपूण� आहे. जरी
�यां�याकडे अ�ीच कार आहे. कोण�याही �कारे त े��यमान होणार नाहीत. देवा�या मृतदेहात
अभंग माणसा�ा जगा�या बंधनातून मु� करते. bh seuh देवाची कृपा

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. जसं बीज बीज उ�प� करत ेआ�ण बीजापासुन रोप �नमा�ण होतं. भगवान �ंकराचे
तु�ही सव�जण कृपा �ा�त कर�यासाठ� यो�य वष� पृ�वीवर चा�त जा.
ते मोठे करा तथा�प, केवळ भगवान ��वा�या कृपेने, संपूण� आ�ण पुरावे-�व�ेच ेसाधन सापडू �कते.
असे घडत असते, अस ेघडू �कते.

पुरावे आ�ण �यांची सेवा हेच एकमेव साधन आहे आ�ण जे माणसा�ा कोणतेही फळ बनवते.
�यांना �यां�या भकात त���न राहायचे आहे, तेच साधक आहेत. कमी अंदाजांचे प�रणाम
भगवान ��वा�या चरणी �रण जाणे हाच ई�र�ा�तीचा माग� आहे
तेच मो�ाचे साधन आहे. सात माहेरनेच भा या वा�ाची �न�म�ती के��.
हे काय आहे? देवाचे नाम, गुण आ�ण करमणूक कानाने, �याचे �रीर वाणीने

आ�ण �याचे मनाती� �च�तन हे अं�यसं�कार साध�याचे मोठे साधन आहे आ�ण ते या साधनांनीच पूण� होते.
इ�ा आहे. �या गो�ी आपण डो�यांसमोर पा� �कतो,
�या�याब�� आकष�ण नैस�ग�क आहे परंतु व�तू ��पणे �दसू �कत नाही.
ऐकून आ�ण समजून घेऊनच ते साकार कर�याचा �य�न के�ा जातो.
�हणून, वाण हे प�ह�े वा� आहे. अरे बुवा�ा ऐकून गु मुख सेट वा वणा�ने
�व�ान �रीर आ�ण मना�या इतर साधनांची ��� �ा�त कर�याचा �य�न करते.
�च�तन के�यावर, या साधनाची साधना करत रा�ह�याने हळूहळू भगवंता�या देहाचे �म�न होते.
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आ�ण आनंदाची �योत �ा�त होते.भगवान ��वाची उपासना, �यां�या नामाचा जप आ�ण �दयात �यांचे च�र�, स��ण, वासना
केवळ �ा�त चैत�या�ाच �च�तन �हणतात. याचा अथ� केवळ माहेर�या कृपेने उप�� आहे
त�डा�ा वा� �हणतात.
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चौथा अ�याय
सन कुमार - संवाद

सूतजी �हणतात - हेम ूनवीन! या वा�ाचे मह�व सांगताना मा�याकडे एक �ाचीन कथा आहे.
तु�ही ��पूव�क ऐका�.

पूव�ची गो� आहे, परा�र मुनचा मु�गा मेरेगु ससदेव जी सर वती नद��या तीरावर होता.
तप�या� करत होते. �भू
�चे�या भू�मकेत सुनकुमार वांजा. मेरेगू गाडीत न�हते. जगने� आपनसेमनेस� कुमार



ते पा�न तो अ�त�य वेगाने उठ�ा आ�ण �या�या पाया�ा ��� क�न �या�ा यो�य आसन �द�े.पण वत�मानाचे काय? यातून सन कुमार जी गंभीर आवाजात बो��े - मुन तू स�य आहेस
�याचे सेवन करा स�याची जाणीव हा सा�ा�काराचा माग� आहे. अ�ा �कारे क�याणाचा माग�

असे घडत असते, असे घडू �कते. हेच फायदे�ीर आहे. जे�हा जीवनात येते ते�हा सव�काही सुंदर बनते.
स�य �हणजे सदैव जगणारा. या का�ावधीचे काही भान नाही. ते नेहमी अ
समान राहते.

सन कुमारज�नी महा�ांना पुढे समजाव�े आ�ण �हणा�े, महार! खरा पदाथ�
तो मृतदेह आहे. भगवान �ंकराचे च�र�, �वचार आ�ण �वचार �ा�त कर�याचा उ�म माग�

साधन पूव� मी तप�या� कर�यासाठ� �व�वध मागा�नी �ह�डत असे.
मी मंदाराच��ा गे�ो. काही वेळाने माहेर�या आ�ेने सवा��या सती आ�ण
��गांचे मा�क नंदकर तेथे आ�े व मो�ाचे साधन सांगून व�ृ�वाने �हणा�े.

भगवान �ंकराचे ��द, �वचार आ�ण �वचार हेच मु��चे ��ोत आहेत. ही गो� म�ा
देवा धदेव भगवान �वांनी सां�गत�े आहे. तर तु�ही या साधनाचे अनुसरण करा.

�ीमती ज�ना असे सांगून अनुगा मे यां�यासह सन कुमार धामा�ा गे�े. ही कार
या महान कथेचे मी थोड�यात वण�न के�े आहे.

ऋषी �हणा�े - सूत जी ! तु�ही वण�, कतन आ�ण मनन हे मु��चे उपाय सां�गत�े आहेत.
पण जो मनु�य या �त�ही साधनांम�ये असमथ� आहे, तो माणूस मु� कसा होणार? घ�

तो काय�कता� �वतः बनवू �कतो का?
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�करण पाच
मृत �रीराचे रह�य आ�ण मह�व

सूतजी �हणतात – हे�ौनक जी! वण�, कतन, �च�तन अ�ी साधने करणे.
साठ� सोपे नाही �यासाठ� पा� ���क व ���कांची गरज आहे. त�डातून आवाज ऐकू आ�ा
मनाती� �ंका जाळून टाकतात. मृत �रीरा�या त�डून ऐका आ�ण मृतदेहाच े�व�प
त�व�ान आ�ण गुणव�ेम�य ेआनंदाची भावना आहे. तरच भ�� क� �कते. हे कर
ते �मळणे ��य नसे� तर पुजा�याने �ंकराची मूत� व मूत� गाठावी.
�यांची रोज पूजा क�न पूजा करावी. याचा अव�ंब क�न तो हा �व�सागर पार क� �कतो.

आहे. संसाराचा सागर पार कर�यासाठ� अ�ा �कारची उपासना सहज करता येते.
क� �कता. आप�या साम�या�नुसार आ�ण �मतेनुसार, पै�ा�या रकमेसह, मृतदेह �क�वा मृतदेहाचे काम करता येते.
�ापना के�यानंतर �याची भ��भावाने पूजा करावी. मंडप, गोपुरा, दात, मठ आ�ण प�रसर
फु�े-फु�े, धूप, पाणी, गंध, �का�, पाणी यांची �ापना क�न उ�सव साजरे करावेत.

आ�ण �नर�नरा�या �कारचे अ� भोळे �हणून �मळावे. �ी ��वाजी पी आ�ण
का� नाही �हणजे क�े��वाय आ�ण क�ेनेही. मनु�य या दो�ह�ची पूजा करतो

करा ही पदवी फ� �ंकर ज�ना �मळा�� आहे. देवा�या मृत �रीराची पूजनीय पूजा
ती मानवाकडून के�� जाते आ�ण वेदांनीही अ�ा उपासनेचा आदे� �द�ा आहे.

सन कुमारज�नी �वचार�े - अरे कृपया! पूव� �ग बेरपय�त �हणजेच मु
वरी� संदभा�त तु�ही आ�हा�ा सांगा आ�ण टे���ाम करा.



नंदकर �हणा�े- �ी. एके काळ� बारा आ�ण �व�ण ूयां�यात यु� झा�े.
�यामुळे �या दोघांमधी� खांबात ��वाजी काप�ा गे�ा. अ�ा �कारे �याने पृ�वीची भूमी तयार के��

तु काय के�स? �या �दवसापासून महादेवज��या उ�कटतेबरोबरच मू तपूजनही जगात होते.
�सन �ाग�े. इतर देवतांचा सा�ा�कार �हणजेच मूत�पूजा सु� झा��, जी आता आहे

फळ दान के�े जाणार होते. पण ��वरायां�या मूत� आ�ण मूत� दो�ही पूजनीय आहेत.
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अ�याय सहा

ए- आ�ण नायू

नंदकर �हणा�े - पूव��या काळ� �ी.व�ू �यां�या प�नी �ी.�ामीजीसह �व�ांती-�ायावर
झोप�े होते. मग एकदाचे जी �तथ ेपोहोच�े आ�ण व�ूज�ना पु �हणू �ाग�े.
-पु ऊठ! मी तुझा हर�े�ा मी तु�यासमोर उभा आहे ससा. हे ऐकून आ�ण नुजी�ा राग आ�ा.
तो �ांत रा�ह�ा तरी तो �हणा�ा – पु! आपण हरव�े आहे. तुमचा प�ा �कती जवळ आहे ते सांगा

ये ये? हे ऐकून राजा �हणू �ाग�ा - मी तु�ा गमावून बसेन. संपूण� जगाचा प�ा
नाही. सव� जग मा�याम�ये वस�े आहे. तू मा�या कमळा�या कमळातून काप�ा आहेस आ�ण मा�या�ी असे बो�

करत आ�ा आहे. याव�न दोघांम�य ेवाद सु� झा�ा. मग वेदाने �वतः�ा भू �हणवून घेत�े
ते एकमेकांना माराय�ा तयार होते. हंस आ�ण हंस दो�हीवर �ढ�यासाठ�
सु�वात के��. �ाजी�या जागी भगवान �व�णूंनी इतर अनेकांना पराभूत के�े आ�ण �यांना �ो�धत के�े.
दया. ते आजारी पडा राजनेही पाठ �फरव�� आ�ण भयानक पराभव प�कर�ा. �यांना पार करा

या ध��याने देवतांम�ये खळबळ उडा��. ते घाबर�े आ�ण देवा�या न�र अव�ेषां�या जवळ होते
गे�ा आ�ण तो ह�ा ऐक�ा. भगवान ��व �स�हासनावर उमा देवी�या भेट�त
तो बसून संथ भाषण करत होता.
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सातवा अ�याय
मृतदेह

महादेवजी �हणा�े - पू! म�ा मा�हत आहे क� त ूआ�ण व�ण बरोबरीचे आहेत
तु�ही आनंद� आहात का? घाब� नकोस, मी तु�याबरोबर मा�या टोळ�बरोबर जातो. मग देव मे�ा

तुझा परमानंद धरा, देवतेसोबत यु�भूमीकडे चा�. ते �तथे �प�े
ए- आ�ण नुके युकडे बघू �ाग�े. हे समज�यावर दोघेही एकमेकांची ह�या करणार.

जर तु�ही माहेर आ�ण पा�ुपत या संक�पनेचा वापर करणार असा� तर ते यु �ा �ांत करणार आहेत.
कारण महान सार�या �तंभा�या �पात ��ा आ�ण �व�णू यां�या म�ये उभा आहे.
महान कट होताच दोघेही �वतः �ांत झा�े. �ांत झा�े�ा पा�न

��ा आ�ण व�ण दोघेही �हणू �ाग�े क� या अनो�या �तंभाब�� आप�या�ा मा�हती पा�हजे.
हवे होते दोघांनी �तची परी�ा घे�याच ेठरव�े. �ॉड� आ�ण नुस डु�कर घा�तात
के�े आ�ण �या�ा पाह�यासाठ� पृ�वीवर गे�े. हंसाचे �प धारण करणे

वर�या मज�यावर चा�त जा. अधो�ोकात खूप खा�� गे�यावरही �व�णू�ा खांबाचा �ेवट सापड�ा नाही.
मा�ा. �हणून ते परत गे�े. आजीने आका��या फु�ाची �ट�ग� करत पा�ह�ं. आ�ही

तो फू� घेऊन नुजीकडे गे�ा. �व�णून े�याचे पाय धर�े. फसवणूक कर�यासाठ�
देवान� पा�न �ेत काप�े. व�ूज��या मोठेपणान ेते �ेतातून �हणा�े- ओ
आ�ण नुजी! तु�ही खरे बो�ता. �हणून मी तु�ा माझा समानतेचा अ�धकार देतो.
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धडा आठवा
अ�भमानाचा भंग

नाही �हण�े आ�ण �हणा�े - महादेव जीराजज��या फसवणुक�चे खूप आ�य� वाट�े. अरे तुझा
भैरवाचा (�तसरा डोळा) कापून �या�ा त�वारीने मार�याचा आदे� �द�ा.

म�ा ���ा करा. तो येताच भैरवाने राजाचे केस पकड�े आ�ण �या�या पाच�ा
सर काप�े मी भीतीने थरथ� �ाग�ो. �याने भैरवाचे पाय धर�े आ�ण
मी �वचा� �ाग�ो हे पा�न �ी�व�णूंनी भगवान ��वा�ा �ाथ�ना के�� क� फ� तु�या कृपेने

�या�ा �याचे पाचवे डोके �मळा�े होत.े �हणून म�ा �मा करा. नंतर सावजीची आ�ा �मळा�यावर
भैरव �या�ा सोडून गे�ा. ��वाजी �हणा�ा तु�ा देव आ�ण देव दाखवू

यु�� काय आहे? �हणून मी तु�ा �ाप देतो क� त ूआदर, �ान आ�ण सेवा यापासून वं�चत राह�ी�.
आप�या चुक�ब�� �या�ा आधीच प�ाताप झा�ा होता. �यांनी मृतदेहाचे पाय धर�े

�याने �मा मा�गत�� आ�ण �याने पु�हा आप�े पाचवे डोके दान कर�याची �वनंती के��. महादेवजी �हणा�े
- जगाची ��ती �बघडू नये �हणून पा�या�ा ���ा झा��च पा�हजे
साव�ज�नक भावना जागृत ठेवा. मी तु�ा वरदान देतो क� त ू�ोकांचा सहा�यक �हण�ी� आ�ण
तु� हा�ा �ेवटची कामे करता येती�.

ते�हा तो केतक�या मु�ा�ा �हणा�ा- अरे केतकपु�ा! आता तू माझी पूजा कर
तु�ही राहा� मग केतक�ा येऊन �या�या पाया पडून �मा मागावी �ाग��.
ठेवा. मग महादेव माझे ��द �हणून खोटे असू �कत नाही आहे. साठ� Tumereb या
हे होई�. अ�ा �कारे तुमचा ज�म सफ� होई�.

पृ� 67

नववा अ�याय
�ग पूजेच ेमह�व

नंदकर �हणतात- �ाण आ�ण भगवान �व�णू �या�या उजवीकडे मूकपणे �ेताची पूजा करत आहेत-
डा�ा बाजूचा चुराडा झा�ा. �यांनी महादेवज�ना आसनावर बसवून �यांची पूजा के��.
आ�ण तू �याची पूजा के��स. जी गो� द�घ�काळ �टकते �या�ा 'पुपा वाटु' �हणतात आ�ण



जी व�तू अमाप काळापय�त �टकून राहते �या�ा '�नसग� ऑ�जे�ट' �हणतात. नेक�ेस, नुपूर, कयुर, कॅरेट,
मनमानय कंुड�, याओपवीत, उ�र पाचवी, पुपमा�ा, रे�मी पाचवी, हार, मुका, पुपा, तांबू�,
कापूर, चंदन आ�ण अ�गा, धूप, द�प, पांढरा छ, जाना, वाजा, चनवार आ�ण बरेच काही
दाना�ारे, �याचे वैभव वाणी आ�ण मना�या आवा�याबाहेर होते, जे केवळ परमा�मा आहे.

ते �या�यासाठ� यो�य होत ेआ�ण व�णाने �यां�या मा�काची, माहेरची पूजा के��. �ा बरोबर
यानंतर भगवान �वांनी दो�ही देवतांना सां�गत�े आ�ण �हणा�े-

पू! तुझी पु�कळ वषा�ची पूजा आज मा�याकडे आहे. �हणूनच हा �दवस परम आहे
आणखी मोठे होई�. ही तारीख '�वरा' या नावाने असे� आ�ण म�ा परम सुख �ा�त झा�े आहे.
असे� या �दव�ी जो मनु�य माझा �ग �हणजेच �नराकार �क�वा माझी मूत� �हणजेच देह�व�प आहे.
रा�ं�दवस उपवास क�न मनु�य आप�या साम�या�नुसार यो�य उपासना करे�.
तो माझा परम आ�मा असे�. वष�भर माझी अखंड पूजा के�याने जे फळ �मळत.े
फळा�या �वरात माझी पूजा क�न तो मनु�यमृ�यू �ा�त करतो. जसे पूँछम मा
सागराचा उदय हा वृ�ाचा �संग आहे, �याच�माणे मा�या मृ�यूची तारीख आहे
वेळ आहे. या तारखे�ा मा�या �ापनेचा आनंदो�सव होवो. मी मागा��ष म�ह�यात आहे
आपना सेयू�ा पूणा�मासी �क�वा तपदा यां�या गुणव�ेचा आधार�तंभ �हणून पा�ह�े जात असे. या
जो कोणी म�ा पोचपावती �क�वा मा�या मूत�ची झ�क दाखवतो
बाहेर वळते, तो मा�यासाठ� हेतूपे�ा जा�त आहे. या �ुभ�दनी मा�या द�न मा

पूण� प�रणाम. ��े सोबत पूजा के�� तर इतकं फळ
असे आढळून आ�े क� �याचे वण�न भाषणान ेकरता येत नाही.

मागे पडून मी खूप मोठा झा�ो होतो. �यामुळे मागे पड�याने त े'�ाउंड' झा�याचे �दसते.
'थान' या नावाव�न आ�े. यासाठ� जगाती� �ोक त ेपा� �कतात आ�ण �याची पूजा क� �कतात

ते अनंत आ�ण अमया�द �हान �क�वा खूप �हान असे�. या
अंतर �हणजे कारचे सव� सुख �दान करणारा आ�ण भोग व आनंदाचे एकमेव साधन आहे.

�याचे त�व�ान �ाणी आ�ण चैत�य यांना ज�म आ�ण मृ�यूपासून वाचवणे आहे.
या�ठकाणी मृतदेह काप�यात आ�याने या �ठकाणा�ा ‘अनाच�’ असे नाव पडणार आहे

मोठ� तीथ� काप�� जाती�. या �ठकाणी जगणे �क�वा मरणे हे सजीवांना मो� देई�.
मा�या दोन बाजू आहेत - �रीर आ�ण �नराकार. �थम मी खांब म�ये कट. फर आप�या
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सात पा. 'भाव' हे माझे �नराकार �प आहे आ�ण 'माहे राभव' हे माझे खरे �प आहे. या
दोघेही माझे �म�. मी पण परम माता. आ��या�ा दया दाखवणे हे माझे कत�� आहे.
म�ा जगाचा �नमा�ता �हणून संबोध�े जाते. सवा�मुळे
मी एकच धडा आहे. सागा ते अ�ुआपय�त जगा�ी संबं�धत पाच गो�ी, �या नेहमीच असतात
मेरेह.

कृपया माझा प�ा जाणून घे�यासाठ� �थम या. आतापय�त
मु�ाखत घे�यासाठ� मी जग�पम�ये हजर झा�ो. माझे सक� पा मेरे� आ�ण का
आ�ण उ�ा मा�या ओळखीची जाणीवही देत   नाही. माझी भावना माझी आ�ण माझी आहे
साम�ी गोळा के�� जाणार आहे.

मा�या धमा�ची �ापना करणारा माझा उपासक माझे �प गमावतो
आ�ण मा�यासोबत आणखी एक अनुभव घेत�याने जग सागरातून मु� होते. तो राहतो
जो परमानंद अनुभवतो, �रीराचा �याग करतो आ�ण �वग�य जगा�ा �ा�त करतो.
माझा �वभाव बनतो. पुतळा सेट अप एक आव�यक ऍ�सेसरी वाटत. या ज�मनीचा
�यांना स�याचा पाठ�ाग कर�याची �मता नाही �यां�यासाठ�.



पृ� 69

दहावा अ�याय
मु�यमं�ी

हा आ�ण वानूने �वचार�े- होय! पाच �वभावांची वै���े कोणती? आ�ही दोघे आहोत
म�ा सांग

भगवान ��व �हणा�े - मेरेकत समजणे खूप खो� आहे आ�ण मी तु�यावर कृपा करतो.
मी सांगतोय '�ी', 'पा�न', '�वना�', 'तरोभव' आ�ण 'अनुह' ही मा�या जगाची पाच काय� आहेत.
होय, जे खरे नाही. जगा�या उ�प�ी�या �ारंभास �ी �हणतात. म�ा �सनी
�पंचाचे चांग�े राहणे हे �याचे पा�न आहे. �याचा ना� �हणजे 'ना�'. आ��या�या उदयापय�त
�या�ा 'पय�टन' �हणतात. या सग�यांपासून मु� हो�यासाठ� माझा 'अनुह' �हणजेच 'मो' आहे. या
मा�याकडे पाच गो�ी आहेत. सृ�ीसार�या चार सृ�ी जगाचे पा�नपोषण करणा�या आहेत. पाचवी �ेणी
�या आहे माझा भाऊ पाच भूतांम�ये ही पाच काय� पाहतो. पृ�वीवर �नमा�ण के�े�े, उभ ेपाणी
मी, �वना� आ��याम�ये ��त आहे, तरोभव वायुम् आ�ण आका�ात वषा�व आहे. पृ�वीव�न धडा
ते उ�वते. ते पा�यापासून वाढत.े आग सव�काही जाळून टाकते. �वमानतळ ते सरे �टे�न
�र नेतो आ�ण आका� सवा�ना आ�ीवा�द देते. या पाच काया�चा भार उच�णे
�हणूनच म�ा पाच चेहरे आहेत.

चार द�ांम�ये चार मुखे आहेत आ�ण �यापैक� पाचवे मुख आहे. �हणा, तु�ही दोघांनी म�ा �द�े
तप�य��या सहा�याने दोन कामांची �न�म�ती आ�ण देखभा� झा�� आहे. हे माझे 'वभूत आ�ण पा'

' आ�ण 'माहेर'�ा मा�याकडून �वना� आ�ण आनंद �मळा�ा पण �वतःम�ये
दान करा. मी पूव� मा�या दैवी �व�पाचा उपदे� के�ा आहे, जो

मी आहे हे �ुभ आहे. मा�या त�डातून गाडी (ॐ) काप��.
आ�ण p चा अथ� होतो. सतत �या�या मृ�यूमुळे मी नेहमीच मरतो.

मा�या उ�रेकडी� चेह�यापासून आकारापय�त, प��मेकडी� मुखापासून आकारापय�त, उज�ा मुखापासून आकारापय�त,
पूवा��भमुख �वनीचा आवाज आ�ा आहे आ�ण मध�या मुखातून आवाज आ�ा आहे. या कारम�ये
कारची वायर पाच घटकांपासून येते. जे�हा हे पाच घटक एक होतात
'ओम' नावाचे �सरे नाव येते. जगात ज�म�े�े सव� ��ी-पु�ष या नव-मीम�ये आढळतात.
हे �रीर आ�ण आ�मा दोघांचेही ��ण आहे. �यामुळे 'ओम नमः ��वाय'चा उगम पंचरात झा�ा.



ई आहे. हे मा�या वा�त�वक आ��याच े�कट�करण आहे.
या पंच र-म मधून मातृका वण� आहेत, जे पाच भेद आहेत. �याची �ाज वाटते

यासोबतच पाडा गाईचे �प आ�े आहे. या गायीपासून पूण� वेद कापून �या आ�ण �या वेद
�ाखात कोट�. �यापैक�, एक वेगळे काय� आहे. हा पंच आर एनए�ही
मा�या सव� मनोकामना पूण� होतात. यातून भोग आ�ण सुख दो�ही �ा�त होतात.

नंदकर �हणतात- जगदंबा उमा गौरी, पावतीसह, महादेव उ�रेकडे त�ड क�न बस�े.
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�ाण आ�ण �व�णू यां�या डो�यावर पदर पांघ�न हात �मळवा
तो हळूच �हणत रा�ह�ा आ�ण म�ा माणसाची ��कवण �द��. तीनदा
क�न भगवान ��वांनी �यांची ���य �हणून पूजा के��. भेट �हणून दोघांनाही
तुझी �ाथ�ना करत, हात जोडून �या�या जवळ उभा रा�न, जग�� देव मृत �रीर
ए अ�ी त�ार क� �ाग��.

अ- आ�ण नु �हणा��- अरे! तुम�या दोन बाजू आहेत, �रीर आ�ण �नराकार. तू उपवास कर
तू सवा�चा �वामी आहेस, तूच सवा�चा �वामी आहेस. तू म�ा सांग

तू आ�ण तूच भोगतोस. �न�म�ती, संगोपन, उ�ाटन, उ�ेजना आ�ण अनुहा इ.
ते तुझेच का? तु�ा पाच मुखे आहेत, त ूपरमा�मा आहेस, तूच पाठ आहेस, तूच आ�मा आहेस.
तुझे गुण आ�ण ��� अनंत आहेत. आ�ही तु�हा�ा स�ाम करतो.

या �ोकांची �तुती करत ग ुने माहेरची पूजा के�� आ�ण �व�णूने �या�ा आप�या चरणी बसव�े.
मी काय नाव �द�े?

माहेर �हणा�े - हा मं� चतुद��ी�ा �माने जप�ा तर होई�
�सरा फ�दायी आहे. सूया��या सं�ांतीत महाआ�ेत एकदा कायणव जप
कोट� वेळा नाम�मरणाचे फळ देते. 'मृग �रा'चा �ेवटचा भाग आ�ण 'पुनवसु'चा आरंभ
उपासना, होम आ�ण तप यां�यासाठ� आ�े�माणेच �याचा भाग नेहमीच असतो. अंतराची माझी ��ी:
ते आधी�या काळात �हणजे �दवसात के�े पा�हजे. पूजेसाठ� चतुद��ी �तथी
अं आहे पूजा करणा�या�ा माझी मूत� आ�ण ��न दो�ही समान आहेत. तरी पण
अपे�ांचे �ान जा�त आहे. �हणून मनु�याने केवळ मृत �रीराची पूजा करावी.
�ग पूजन 'ओम'ने करावे आ�ण मूत�ची पंचरामाने पूजा करावी. मृतदेह
एखा�ा�या म�तकाची पूजा के�याने ��त�ापन क�न �क�वा डो�याव�न �ा�पत क�न माझी ��ती सु�भ झा��.

असे घडत असते, असे घडू �कते. अ�ा रीतीने दो�ही ���यांना उपदे� क�न �ेत नाहीसे झा�े.
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yahwana ye
मृत �रीराची �ापना आ�ण पूजा यांच ेवण�न

ऋष�नी �वचार�े- सूत जी! मृतदेहाची �ापना क�न पूजा क�ी करावी
कसे, कोण�या काळात आ�ण क�ाने?

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! मी तु�हा�ा या �वषयाचे वण�न करेन, ते आहे
��पूव�क ऐका आ�ण समजून �या. अनुकू� आ�ण �ुभ वेळ�, �व�ेष �दव�ी, नद��या काठावर,

मृत �रीराची �ापना अ�ा �ठकाणी करावी �जथे दररोज पूजा करता येई�. पा �वतळणे
ज�ाने �क�वा तेजसने पूजा के�याने उपासका�ा पूजेचे पूण� फळ �मळते.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. �ुभ �च�हांम�ये पूजा के�यास �याचे फळ �व�रत �मळते. चा�णे
एक �हान �ेत सापड�याचे समजते. एक मोठा मृतदेह अच�तेसाठ� चांग�ा राहतो.
मृत �रीरा�ा पाठ�मागे बसवाव.े �व परत गो�, चौरस, कोन
�क�वा कॉट�या पाई�माणे, त े�ीष��ानी जाड आ�ण म�यभागी पातळ असावे. असं वाटत आहे क�-
पाठ� फार मोठे फळ आहे. �रीरा�ा �ोखंडाने �चरणे
हवे होते �यापासून �ॅग तयार होतो, �याचा मागचा भाग बनव�ा पा�हजे. हे अच� आहे

मृतदेहांची वै���े. �वाचा वेग समान आहे
तु�हा�ा ते �वतः बनवायचे आहे. �ापन करणा�या माणसा�या बारा बोटां�या बरोबरीची �ांबी
�हायचे आहे यापे�ा कमी असे� तर �याचा प�रणामही कमी असतो. पण बारा बोटांची �ांबी
आणखी असू �कतात. इं�टॉ�र�या एका बोटा�या समान �ांबी
पे�ा कमी नसावा. हो�टने �थम सूचनांचे पा�न के�े पा�हजे
पॅ��ऑन तेथे बांध�े आ�ण सव� �ा�पत कर�यासाठ� देवतांची मूत� होती. गभगृह सुंदर मं�दर,
मजबूत आ�ण मजबूत असणे आव�यक आहे. �याची पूव� आ�ण प��म अ�ी दोन �मुख �मुख आहेत. �जथे मृतदेह
नी�म, �ा� वै�य, यम, नी�मणी, मोती, �वाळ,
गोमेद आ�ण हीरा हे नऊ दगड वै�दक मं�ाने सोडतात. पाच म�ये पाच वै�दक
�ठकाणा�न पूजा क�न, अ�ावर �व�ास ठेवा आ�ण कुटंुब आ�ण ���कांसह माझी पूजा करा.

तुम�या भावांना आ�ण ब�हण�ना तु�हा�ा हवे ते आ�ण संप�ीने संतु� करा. या�चकाक�या��ा सुवान, घर आ�ण जमीन
कंुड आ�ण गाय दान करा.

थावर जंगम सव� �ा�णमा�ांना समाधानकारकपणे तृ�त करतात सुवणा�चा खेळ आ�ण नऊ �कारचे
र� भ�न, वै�दक मं�ांचा जप करा आ�ण परम परोपकारी महादेवज�चे �यान करा.
�यानंतर ख�ड्यात नाद घोषापासून यु महामानकर (ॐ) पय�त जप करावा.
�ेताची �ापना करा. तेथे अ�त�य सुंदर मूत�चीही �ापना करावी आ�ण जमीन-

अं�यसं�कारासाठ� जसा �वधी कर�यात आ�ा, �याच प�तीने अं�यया�ाही कर�यात आ��.
करायचे आहे मूत�ची ��त�ापना �हणजे पंचकार �व�पातच करावी. बाहेर काढा
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कडूनही घेता येई�, पण �याची पूजा ऋष�नी करावी. ही कार �व �ॅग आ�ण वी
महादेवज�नी के�े�� पूजा ही �ेत दान करणारी आहे. थावर आ�ण जंगम पासून �ग

�याचेही दोन �कार झा�े आहेत. वृ�ट इ�या�द�ना 'थवर �गा' आ�ण ��मंत इ.
ते 'जंगम'. थावर �ागा कळवावे आनी जंगम �ागा अ� पा�ण �ावे.
समाधान करायचे आहे भगवान �ंकराचे �तीक �हणून या चराचर �ा�याची पूजा करतात
करायचे आहे



अ�ा �कारे महा�गाची �ापना क�न व वध उपचार क�न �याची रोज पूजा करावीमं�दराजवळ व�ाहोन करावे. �ग सात सात देहा�या पदाचा दाता आहे.
आमं�ण, आसन, इतर, पा, पांग, आचमन, नान, व, या ओपवीत, गंध, फू�, धूप,
द�पा, नैवे, तांबू�, संपन, �नरजन, नामकार आ�ण �वजन हे सोळा उपाय आहेत. �यांचे

तुमची पूजा करा अ�ा �कारे �ेताची पूजा करावी
आहे. सव� �ेतां�या �ापनेनंतर, मग ते मानवांनी, ऋष�नी �क�वा
देवतेची �क�वा �वतःची पूजा क�न, सवा�ची पूजा करतात
�याची इ�ा असे�, तर प�रणाम सा�य होतो. �यांचे पूजन क�न अं�यद��न घेत�े.
ते उ�वते. मृत �रीराचे �नय�मत �द��न देखी� फायदे�ीर आहे. मी, मैदा, गायीचे
�ेण, फु�े, केनरची फु�े, फळे, गूळ, �ोणी, भाम �क�वा इतरांपासून �ेत तयार करा.
�या �दव�ी दहा हजार नवमांच ेपूजन व जप क�न �क�वा दो�ही सं�ये�या वेळ�
एक सह नव म�माचा जप क�न. यातूनही मृतदेहाचा मृ�यू होतो.

जपका�ाती� नव मं�ा�या जपाने मन सु� होते. नाद आ�ण बी ते यु
काही �व�ान कार�ा 'समान आ�मा' �हणतात. रोज दहा हजार पंचारांचा जप करावा

�क�वा दो�ही अंकांचा एकाच �कारे जप के�याने देह�ा�ती होत.े सव�
�ा�ती�या ���येत वा�या�ी के�े�� �ढाई खूप फ�दायी असते. क��ातून काय नान, मी

कडा, मातृकाचा �य�न, स�यावर आधा�रत �ववेक, �ा आ�ण नानीगु, सवा�ना
उम मान�े जाते. पाच कोट� पंचरामाचा जप के�याने मनु�य �ेतातून मु�� �मळवू �के�.
समान होते. एक, दोन, तीन, �क�वा चार कोट� जप क�न, मानवी आ�मा, �व�णू,

आ�ण माहेरचा दजा� �ा�त करतो. जर हजार �दवस एक �दवस
पंचरामात नामजप क�न दानाना भोजन �द�े तर होई�
ते फ� घडते.

सकाळ� गायी�या मं�ाचा एक हजार आठ वेळा जप करावा.
कारण गाई�ा �ेताचे पद �ा�त होत.े वेद आ�ण वै�दक सूया�चाही �नयम

नामजप क�न इतरांम�ये आहे �ततके �ाख जप करा. ही कार �हणून
नामजप करणारी ��� मु� होते. तुम�या आवडीपैक� एकाचा अव�ंब क�न

�या �दव�ी �याचा जप करा �क�वा ॐ चा �नय�मत जप करा. असं के�याने
इ�ा आहे.

जो मनु�य मृत �रीरासाठ� फु�ांची बाग �क�वा बाग �ावतो आ�ण मृतदेह मं�दरात असतो.
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झाडून सेवा के�� जाते, अ�ा माणसा�ा आ�ीवा�द �मळतो, �ेवट होतो
का�ांतराने �भूचे �रीर �या�ा दान के�े जाते. का�ीत राह�यापे�ा योग आ�ण मो
असे घडत असते, असे घडू �कते. �हणून मरेपय�त ��वा�या प�रसरात वास करावा. �या�ा
�व�हरी, तळ�, �व�हरी आ�ण तळ� यांना मृतदेह �हणून उपचार करण,े तेथे �नान, दान आ�ण
मनु�य जप �भू�या �रीराचा �ा�त �ागतात. मनु�या�या �रीरात �े�ात आप�या �या
जळणे, जळणे, मा�सक �क�वा वा�ष�क मृत नातेवाईक �क�वा
प�ा�ा आ�ीवा�द देतो, तो सव� पापांपासून �गेच मु� होतो आ�ण �ेवट�
ते करतो. संसारात �वतः�या चा�र�यानुसार वागण ेआ�ण स��णांचे पा�न करणे

मृतदेह हे पद आहे. ना कामा�या भावनेने के�े�े काम, फ�दायी आ�ण
मृत देह दाता आहे.

�दवसाचे सकाळ, सकाळ आ�ण सं�याकाळ असे तीन �वभाग आहेत. �यांना ��येक
कमी करायचे आहे. सकाळ�, दैनं�दन दैनं�दन ���ण कमी आहे,
आ�ण �ांततेसाठ� सं�याकाळ� पूजा करावी. �याच�माणे रामाम�ये चार सस ेआहेत,
�यांती� मध�� दोन हर न��थ का� �हट�� जातात - या काळात पूजा करावी, कारण
या उपासने�ा अजून फळ �ाग�े�े नाही. क��युगात फळ कमीच ज�मा�ा येई�. या

कार व धुपूवक व वेळेनुसार �ेताची पूजा करणा�या�ा �याचे �ावे
कमीचे   संपूण� फळ चोळ�े जात.े



ऋषी �हणा�े- सूत जी! असे पु� कोण आहेत? सव� साव�ज�नक उ�प� घेतात
तु�हा�ा पु�षाचे �ेत �मळे� का? कृपया आ�हा�ा कळवा.
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बारावा अ�याय
मोदयाक पुयेच� वण�न

सूत जी �हणा�े - हे �ान आ�ण महान �ोक ! मृतदेहांचे वण�न
मी करत आहे पव�त, वन, वनांसह या पृ�वीचा �व�तार प�ास कोट� योजना आहे.
भगवान ��वा�या इ�ेने पृ�वीने सवा�ना धारण के�े आहे. �भूचा देह तळमज�यावर
�तथ�या �ोकांना �ांती �मळावी �हणून वेगवेग�या �ठकाणी देह बांध�यात आ�ा आहे. काही
देव आ�ण ऋष�नी �यांना आप�े �नवास�ान के�े आहे. �यामुळेच �द
काप�े गे�े आहे. अ�ा अनेक �तथी आहेत, �या �वयंघो�षत आहेत. �तथी�या �न�म�ाने माणूस

माणसाने नेहमी नाना, दान आ�ण जप के�ा पा�हजे जसे क� मानवी रोग, दा�र�य् आ�ण मूख�पणा इ.
दोष घेतो. जो माणूस आप�याच दे�ात मरतो, �या�ा हे पु�य �ाभे�.
फळापासून बारा मनु�यांना �ाभ होतो. पण पापी माणसा�ाच गती �ा�त होते. अहो

अरे नाही! प�व� �े�ात के�े�े पाप कमी, अ�धक मजबूत होते. �हणून, आय
वा�त� करताना पाप करणे टाळावे.

सधू आ�ण सत�ज नद�चा �कनारा हे इतर �े� आहेत. सर बाळ.मी नद�चे अं�तम �प आहे आ�ण आ�ण
ते साठमुखी आहे, �हणजे �यात साठ �वाह आहेत. या �वाहां�या काठावर राहणे चांग�े
एक पो�ट आहे. गंगा ही हमा�याची �ंभर त�डी नद� आहे.
�या�या तीरावर का�ी, याग इ. सूय� मकर रा�ीत असताना गंगे�या तीरावर
अ�धक ����ा�� आ�ण फाय�ाचे बनते. सोनभा नद��ा दहा ना�े आहेत. बृह��त �या
मकर रा�ीत �वे� के�यावर त ेखूप �ुभ असून ते आता फळ देणार आहे. येथे या �णी
नान आ�ण उपवास के�याने �वनायकाचे पद �ा�त होते. पुयस ���ा महानद नमदा

�या�ा चोवीस मुखे आहेत. �यात �नान क�न �कना�यावर रा�न मनु�या�ा वै�णवपद �ा�त झा�े.
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. तामसा�ा बारा आ�ण रेवा�ा दहा डोक� आहेत. परम पुयामी गोदावरीचे इ�

त�ड ही ह�या आ�ण गोह�या पापाचा ना� करणारी आ�ण जगा�ा दान देणारी आहे.
कृ�णवेणी नद� सव� पापांचा ना� करणारी आहे. �या�ा अठरा मुखे आहेत आ�ण ते



आ�ण नु�ोक हा दान देणारा आहे. तुंगभा दहामुखी असून जगाचा दाता आहे. सुनावणी
मुखरी�ा नऊ चेहरे आहेत. जगातून परत आ�े�े जीव या नद��या काठ� ज�म घेतात. सर वती
नद�, पंपा सरोवर, कायाकुमारी अंतीप आ�ण �ुभकारक पांढरी नद� या सव� प�व� आहेत. �यांचे
�कना�यावर रा�ह�याने �ानाची हानी होते. महानद कावेरी ही सव�� पु यमयी आहे.
�या�ा स�ावीस मुखे आहेत. हे संपूण� आता तु�हा�ा देणार आहे. �याचा �कनारा, आ�ण �याचे
पदाचा दाता. कावेरीचा �कनारा जो �ैवां�या अ�धप�याखा�� आहे तो अजूनही फळे आ�ण गाळ आहे.

देणगीदार.
नाय म�ा�रया आ�ण सूय� बदरकाम�ये आ�ण बृह��त मेष, नान आ�ण
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उपासनेमुळे �ोकांचे नुकसान होते. जे�हा सूय� बेरीज म�ये मावळतो आ�ण
साधू नद�त काय नान आ�ण केदार दातां�या पा�याने पान आ�ण �नान करणे �ुभ मान�े जाते.

आहे. बृह��त सह रा�ात ��त असताना बृह��त म�ह�यात गोदावरी�या पा�यात �नान क�न.
�व�ोकाची �ा�ती होत,े असे भगवान ��वानेच सां�गत�े होते. सूय� आ�ण बृह��त �या

काया रा�ात ��त असताना, यमुनेती� नान आ�ण सोनभा, धमराज आ�ण गणे� �ोकांम�ये
महान आनंद �मळतो, असे मोठेपण ओळख�े जाते. सूय� आ�ण गु�ची तूळ
रा�ात आ�यावर कावेरी नद�त �नान क�न, भगवान �व�णूंनी आता आप�या�ा �वचार�े आहे.
फळ आहे. मागा��ष म�ह�यात सूय� आ�ण गु� जे�हा रा�ीत येतात,
वाट�े न �व�पन आ�ण Nupd �ा�त आहे. सूय� आ�ण गु� प �ांब र�कम
पण सुवान मुखरी नद�त काया नान हाच ��व�ोक देतो. मकर रा�ीती� सूय� आ�ण
माघ म�ह�यात बृह��त असताना गंगा�नानाचे दान करणारा
आहे. ��व�ोक �ा�त क�न �ु�ा�या �ठकाणी सुखाचा उपभोग घेत�यानंतर �ेवट� �या माणसाची ओळख झा��.
असे घडत असते, असे घडू �कते. माघ म�ह�यात सूय� कंुभ रा�ीत असताना फागुन म�ह�यात गंगे�या काठावर.
काया, पदन �क�वा तळोदका दान प�ा आ�ण आजोबा, वं�ाची दो�ही अ�रे

तो अनेक �प�ांचा तारणहार आहे. गंगा आ�ण कावेरी नद�चे आ�ीवा�द घेऊन तीथ�या�ा
असे के�याने पापाचा ना� होतो.

तपन आ�ण वेगवती न�ा �ोकां�या �ा�तीचे फळ आहेत. �यां�या �कना�यावर
तु�ही �हाणे आहात का? या न�ां�या म�यभागी अनेक पु� आहेत. येथी� र�हवासी

माणूस आता फळाचा एक भाग झा�ा आहे. स��ण, उ� वाढ आ�ण स�ावना मनात ठेवून
क�णा अस�े�या �ानी माणसान ेतीथा�त वास करावा, अ�यथा ते फ�दायी होणार नाही.
म�ाता. पूव�चे सव�

पाप कधीच संपणार नाही. याका�या मु�ा�ा अ�यादयक �हणतात. अरे नाही! दात
�भू�या ��दांम�ये, �ा��दक आ�ण मान�सक - सव� पापांचा ना� के�यावर
देते. तीथ�या�ेत काय �व�ास ठेवता येई� क� पाप पु�कळ �ोकांचा पाठ�ाग सोडत नाही, ते फ� काळजीपूव�क के�े जाते
ते होत नाही. 'वा चक' जपाने पाप आ�ण 'क-याक' असे पाप �रीरा�ा कोरडे करतात.
पासून होत नाही �हणून �या मनु�या�ा सुख हवे आहे �याने देवतेची पूजा करावी व
दानधम� क�न पापापासून वाचावे व �तथीम�ये वास करावा.
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तेरावा य
पु�य, सं�यावंदन, नव, गाय जप

आ�ण आणखी नाही

ऋषी �हणा�े- सूत जी! �या गुणाने �ानी माणूस बनतो तो गुण तु�ही सांगा.
�ोकांवर �वजय �मळवतो. जे स�पु�षांना वग� देतात आ�ण नरका�ा देतात
अवा�तव आचरणाचे वण�न करा.

सूत जी �हणा�े - जो स��णांचे पा�न करतो �या�ाच '�ान' �हणतात.
तो एक �ा�धकरण आहे. जे वेदांनुसार आचारधमा�च ेपा�न करतात आ�ण वेदांच ेभ�
'आ�ण' �हणा. स��ण, स��ण आ�ण बु�� यांचा एक�प झा�यावर �या�ा 'ज' �हणतात.
कमी आचरण आ�ण वेदांचा कमी अ�यास आ�ण पुरो�हत �क�वा राजाचे सेवक

�ाना�ा 'य�' �हणतात. जे �ेती �क�वा वा�ण�य कमी करत आहे आ�ण
�णयान देखी� एक �व��� नी�त�नयम पाळतो.

एका�ा '�ु-वन' �हणतात. जो म�तकाचे दोष पाहतो आ�ण �या�यावर असतो
�या�ा 'चा डाळ-ज' �हणतात. जो पृ�वीचे पा�न करतो तो राजा आ�ण इतर
मनु राज हाच मान�ा जातो. जो व�तू इ�या�द उ�े�ासाठ� खच� करतो, तो
�या�ा 'वाई' �हणतात. सरांना 'वनक' �हणतात. �व�ानां�या, �ोकां�या सेवेत
�या�ा '�ु' �हणतात. जो नांगरतो तो 'वृषा�' समजावा. म�ये
सव� वणा�ती� पु�षांनी ताबडतोब उठून देवते�ा त�ड �ावे.
धमक�, अथ�, �या�या वसु��साठ� उभारावयाची र�कम आ�ण उ�प� आ�ण

तु�या मनाची तयारी कर
रा�ी�या �ेवट�, म�यरा�ी, मनु�याने उठून म�मू� करावे. घर

�रीर बाहेर झाकून, �र जा आ�ण म�मू� आ�ण याग�ा त�ड �ा. पाणी, नाही
�ानाचे �ान आ�ण देवता जतन क�न बसा. जे�हा तु�ही उठता ते�हा �याकडे पा� नका. हात आ�ण पाय

असे आठ वेळा क�न. झाडाने दात घासून �या. दात काढताना दात येणे
बोट वाप� नका. नंतर मी पा�या�ी संबं�धत देवते�ा ओ�ा क�न पाठ के�े.

ज�ा�यात �नान करा. घ�ापय�त �क�वा कंबरेपय�त पा�यात उभे राह�याची �मता नस�यास
गुड�यापय�त पा�यात उभे रा�न आंघोळ क�न वरी� पा�यात आंघोळ के��
करा. यानंतर, �सरे प�रधान करा आ�ण तसेच उ�र �द�े�ा घा�ा. नद�त �नान करणे
पण ते काढा आ�ण �तथे धुवू नका. �वहीर, पायरी �क�वा घरी नेऊन ते धुवा. कपडे
�पळून जे पाणी पडतं ते तृ�तीसाठ� चादर��या �ेणीत असतं. �याची
जबा� उप�नषदात सां�गत�े�े काही ��द घेत�यानंतर ते �ावावेत. याचे अनुसरण क�न
पूव� �द�ा पृ�वीवर पड�� तर पूजा करणारा नरक भोगतो. मा�याकडून 'तु�ा' पाप करावे �ागे�
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�ांततेसाठ� डो�यावर पाणी ���पडून ‘ययाय’ वाचून पायावर पाणी ���पडावे. 'तु�ही
हा' चे तीन भजन आहेत. पाय, म�तक आ�ण �दयात पाणी टाकून प�ह�े �तो� पठण करा.
�दयापय�त संपूण� �तो� पाठ करा, �दयावर आ�ण पायांवर पाणी �चकट�े आ�ण �तसरे �तो� पठण करा.

असे के�याने �दयावर, �दयापय�त आ�ण पायावर पाणी साचते. या कार�या नान�ा 'मा नान' �हणतात.



एखा�ा व�तू�या संपका�त, आरो�य, �वास �क�वा पा�या�या अनुप��तीतन �मळा�यास �नान करावे.
सकाळ� संयोपासना करताना तीन वेळा 'गाई म�' असा उ�ार क�न सूय�दय करावा.

मी �क�वा आप�याम�ये मं� उ�ा�न मी सूया��ा आणखी एक �ावा. सं�याकाळ�
पृ�वीवरच सूय� �स�या बाजू�ा त�ड करतो. सं�याकाळ�, सूया��ता�या दोन तास आधी
उ�ीण� झा�े�या सं�ये�ा मह�व नसते. �मांक वेळेवरच करावा. y d
पूजा न करता एखादा �दवस �नघून गे�ा तर �या�या आगमनासाठ� पुढ�या �मांका�या वेळ�.
�ंभर गाय�चा जप करा. दहा �दवस बेप�ा झा�यास एक �ाख आ�ण एक म�हना बेप�ा झा�यास एक �ाख.
'उपनयन �ंकर' करा.

अथ, वा, �ा, चामा आ�ण यम आ�ण इतर देवतांसाठ� ई�, गौरी, का टा�या
�ु� पा�याने गरम क�न. मं�दरा�या द��णे�ा, मं�ा�यात, मं�दरात �क�वा घरात आसने
पण खा�� बसून, आप�या बु�ा�ा खा�� ध�न देवतेची पूजा क�न, नव पु�षाचा जप करा
�यानंतर गाय मं�ाचा जप करावा. नवचे 'अ', 'उ' आ�ण 'मा' हे तीन अ�रे जीव आ�ण

एकता जोपास�� जाते. �यामुळे नव मं�ाचा जप करताना हे मनात असत.े
आपण �त�ही जगाचे �नमा�ते, पा�नहार आहोत, अ�ी भावना �नमा�ण झा�� पा�हजे
आ�ण संहारकाची पूजा करतो. हा फॉम� आमच े�न�न �येय आहे,

आ��या�ा, मना�ा आ�ण वृ�ापकाळा�ा सुख आ�ण मो� देणारे धम�.
आ�ण �ानाकडे वाटचा� करा. जे मानव मं�ाचा अथ� जपतात
तसे के�े तर �यांना केवळ स��णच �ा�त झा�े असते आ�ण जे मानव झा�े.
नामजप के�याने �यांना ‘�ान’ �ा�त होते. या हेतूने �या �दव�ी �द

सकाळ� सह गाई मातेचा जप करावा. मी �क�वा मी �ंभर वेळा आ�ण सं�याकाळ�
वीस वेळा जप करा. इतर वणा��या �ोकांनी पा�व�यानुसार नामजप करावा.

आप�या �रीरात मू�ाधार, व�न, मु�य पूणा�, अनाहत, आधार आ�ण सह� �हणतात.
सहा च. या च��यांम�ये अनु�मे �ेर, �ाण, �व�णू, ई�, जीव मा आ�ण परम आहेत.
चांग�या भावनेने 'सोहन' चा जप करा. सह वेळा के�ा जप �ोक

एक दाता आहे. �तदा जप के�याने इनपदाची �ा�ती होते. आ��या�या फाय�ासाठ�
मनु�य �याचा अ�� �माणात जप करतो, तो संपूण� �ानात ज�म घेतो. बारा �ाख
गायीचा जप करणा�या�ा ‘कण’ �हणतात. ज�ननकडे एक �ाख आहे
गाईचा जप के�ा नस�ा तरी वेदकाया�त वा�न �या. जर एक �दवस उ��ंघन झा�े
तो गे�ा तर �स�या �दव�ी �याऐवजी जा�तीत जा�त मं�ांचा जप करावा. हे के�याने
दोष �मट�ा आहे. ध�म अथ� �मळवतो, अथ� भोगाकडे नेतो. आनंदाने
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म�सर हो�याची ��यता आहे. कमाव�े�या पै�ातून आनंद �मळतो,
अ�ी आ�ा �नमा�ण होत.े मनु�या�ा धमा�ने संप�ी �मळते आ�ण तप�य �ने धन �ा�त होते

करतो. इ�ेचा य� के�याने �ववेक �ु� होतो, �या आ��यापासून �ान होते
उदय होतो.

स�ययुगात 'तप' आ�ण क��युगात 'दान' हे धो�याचे उ�म साधन मान�े गे�े आहे.
स�ययुगात '�यान' क�न, ��ात 'तपया' क�न आ�ण �परात '�या' के�याने �ान �ा�त होते.
आहे. पण क��युगात देवपूजेचा खूप फायदा होतो. अपमान, हसणे आ�ण वाईट देणे
करणार आहे. ध�म सुख आ�ण समृ�� आणतो. स�त�नातून ब आ�ण सदाचारातून आनंद
घासणे. �हणून उपभोग व मो�ासाठ� धमा�ची कमाई करावी. कसे
�ंभर वषा��या जीवनाचे सा�ह�य �ाना�ा �द�यावरच �ोकांची �ा�ती होते. एक

सह-छायानताचे अनुदान हे �ोकांचे मूळ मान�े जाते. दान करणारा माणूस
देवता समोर ठेवून दान करतात, �हणजे �या�ा दान �ायचे असत.े
�या�ा हवे असते, �याच देवतेचे जग �या�ा �ा�त होते. धनहीन पु�ष तप�या� करतात �क�वा इतर सुखे करतात

आपण क� �कता.
देण�या घेऊन, पैसा खच� क�न पैसा कमवावा. y बा ब�



वै�य �ेती आ�ण गोरा यां�याकडून पैसे कमवा. या कारमधून �मळा�े�े पैसे
दान के�याने दाता�ा �ान �मळत ेआ�ण �ानातूनच मो� �ा�त होतो.
ते उ�वते.

गृह�ाने संप�ी इ�याद� सव� गो��चे दान करावे. कोणा�ा
जेव�यानंतर मनु�याने कथा व स�कमा�चे पा�न के�े तर �याचे अध� फळ देणा�या�ा �मळते.
घासणे. तप�या�ने दान आ�ण पापे घेणा�या ����ा दानात �मळा�े�या व�तूंचे दान.

सु�वात करायची आहे �याने �याचे पैस ेतीन भागांम�य े�वभाग�े पा�हजेत - धमक�साठ�, संपूण�
झाडासाठ� आ�ण �तसरा वापरासाठ�. धम�यांसाठ� ठेव�े�या �नधीचा वापर नाही, �ट�न आ�ण यासाठ� के�ा जाऊ �कतो
छ�पर काय आहे? झाडासाठ� ठेव�े�या पै�ातून �वसाय करा, �यातून पैसे �मळती� आ�ण
संप�ी�या उपभोगाचा आनंद आ�ण उपभोग. कृषी संप�ी दान एक द�ां� �मळा�ा. या�ारे
तेथ� पापाच� पाप । �वसायातून �मळा�े�या पै�ापैक� एक ष�ां� दान करणे
हवे होते

�व�ानाने म�तका�या दोषाचे वण�न क� नये. माझी पण साहेबांची चूक आहे.
ते ऐका �क�वा पहा, कधीही एक जी कापू नका. �ानी माणसाने असे बो�ू नये, जे आहे

�ाना�या �दयात �ोधाचे कारण �हा. दो�ही सं�यां�या वेळ�,
Eat ने �वतः�ा संतु� करा. तां�ळ, भात, तूप, फळे, कंद, भा�या असा था��पाक
सूय� आ�ण अ� यो�य �कारे बनवा आ�ण काढून टाका. दो�ही वेळा नस�यास
जमत नसे� तर अंका�या वेळ� सूया�ची पूजा क�न जप करावा. आनंदाची इ�ा
मा�क आ�ण धनवान यांनी अ�ा �कारे पूजा करावी. तो माणूस जो नेहमी
देवतेची पूजा, अनपूजा आ�ण गु�पूजा एकाच �दव�ी आ�ण पूजा
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ते अ� देतात आ�ण पूजा करतात, ते �वगा�चे भागीदार आहेत.
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चौदावा अ�याय
अ�य, देवया आ�ण या यांचे वण�न

ऋषी �हणा�े - अरे ! इतर, देव आ�ण य यांचे वण�न क�न आ�ही कृत� आहोत.
सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! सकाळ सं�याकाळ गृह�ांसाठ� दोन भात

आ�ण तीच गो� आहे. ���का�ा बु�� देणे वेगळे.
�हणजेच, �ेवट� साम�ीवर �व�ास ठेवणे �यां�यासाठ� वेगळे आहे. h ��न होईपय�त
तसे झा�े नाही तर परम स���वर �व�ास ठेवणे, उपासना करणे आ�ण नामजप करणे �यां�यासाठ� वेगळे आहे.

ते! �याने अ�ाची �ापना क�न ती आप�या आ��यात �ा�पत के�� आहे, अ�ा
आरो�यासाठ� आ�ण सं�यासासाठ� ही आणखी एक गो� आहे क� ते वेळेत �हतकारक आ�ण प�व� असतात.
जेवण क�न �या. अरे नाही! सं�याकाळ�या जेवणासाठ� Aast �ी संपक�  साधा
आ�ण पहाटे, सुयदेवा�या �ाथ�नेतून आयुकवृ� (आयुक) वाढ�व�ा जातो. म�ा एक नादेव दे
सुयमहो आ�ण बन�े. �यामुळे पहाटे�या सूया�ची पूजा इतरांसारखीच झा�� असती.
आहे.

सव� देव इ�या�दकां�या �ा�तीसाठ� आ��याम�ये �द�े�ा आ�मा.
�त�ा देव �हणतात. �वा�ा क� आ�ीवा�दांचे आ�ीवा�द जे सं�कार-नामात कमी आहेत, त ेआहेत
देव आहे देवाने स�य �ा�त कर�यासाठ� आ�ण दपू्वक �नयम बनव�े आहेत
आहे. या�ाच वेद आ�ण �ा�याचा अ�यास �हणतात. माणसा�ा देवाची ��ांज��
साठ� सम�प�त के�े पा�हजे हे फ� सकाळ� आ�ण सं�याकाळ� के�े पा�हजे.
�कते.

ए देवी�ा बनव�े नाही? मु�ाखत ऐका आ�ण आदर करा. या �ु�प� सु�वाती�ा
सव� आ�ण समथ� महादेव ��वाजी यांनी सव� �ोकां�या �हतासाठ� यु�ाची क�पना के��.
के. जगाचे रोग �र करणारे भगवान ��व आहेत. सव� आ�ण समान
औषधे ही औषधे आहेत. भगवान ��वाने �थम आप�े यु� रच�े, जे बरे झा�े

एक दाता आहे. �यानंतर, �याने �वतः�या �माचा �हाणपणा के�ा, जो संप�ी �ायचा होता.
करणार आहे. ज�मादर�यान ग�तमान अस�े�या मु�ाचे र�ण कर�यासाठ� कुमार�या यु�ाची क�पना करा.
आळस आ�ण पापाचा �नधा�र आ�ण सव� �ोकांचे क�याण कर�याची इ�ा.
देव आ�ण नुका यांनी यु� के�े. यानंतर ��वाजीने पु� व पु�ाचे वय �वचार�े.
�ोक�ा परमे�राचे वय घटकानुसार के�े. �त�ही �ोकां�या वृ�ासाठ� �थम

इनाम आ�ण यम यां�या �हारांचा �भाव, �यामुळे पाप आ�ण पु�य �न�म�तीवर �ुभ प�रणाम �मळतात.
तु�ही क�ाची पूजा के��? हे �हार भोग देणारे आ�ण मृ�यूचा ना� करणारे आहेत. �यानंतर

या यु�ांचा �वामी भगवान ��वाने सात �दवसांवर के�ा. हे सव� आहेत
तु�ही संचा�क मंडळात आहात. मृत �रीरा�या त�वारीचा �वामी सूय� आहे. संबं�धत यु�ाचा मा�टर
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सोम, कुमार नातेवाईक �हाणा, मंगळाचा नातेवाईक, �ु�ाचा नातेवाईक �हाणा, आई �हाणा
इ�वराचा �वामी बृहप�त हा �ु��ामवरचा �वामी नाही. मा�या �वत: �या मागा�ने

गे�े�या देवतेची पूजा के�याने �यांचे फळ �मळणार आहे.
सूय� हा आरो�याचा दाता आहे आ�ण चं� धनाचा दाता आहे. बु�� बरे करणारे आ�ण �ानी पु�ष

एन.एस. बृहपती वय वाढवतो. ते चांग�ा आनंद देतात आ�ण ��ा मृ�यू�ा वाचवतात.
या सात �हारांचे फळ �यां�या देवतेची पूजा के�याने �ा�त होते. �स�या देवतेची पूजा
देवही फळ देतोच. देवते�या ���साठ� उपासनेचे पाच माग� आहेत.
�थम �या देवतांचा जप, संपूण� गृह, �तसरा दान, चौथा तप�या� आ�ण पाचवा वेद.

अ�या��मक चैत�य देहात परमा��याची अनुभूती क�न सोळा उपायांनी
उपासना आ�ण उपासना.

म��चे आजार आ�ण रोग �ांत कर�यासाठ� भगवान सूया�ची उपासना.
करण�ा भोजन �ा. जर याने बळाची �न�म�ती के��, तर थोडे अ�धक
रोगाचा ना� होतो. भगवंताचे नाम�मरण के�याने �ानी �ोकां�या मत ेफळ �मळते. र�ववार
सूय�देव आ�ण इतर देवतांना आ�ण इतर देवांना व�तू अप�ण करा.
याचा अथ� आ�ण ��� फ�दायी आहे आ�ण �या�या�ारे पाप �ांत होते. सोमवार
धन�ा�तीसाठ� �मीची पूजा करा आ�ण प�नीसह पूजा करा.
तुपात ��जव�े�े अ� �यावे. रोग �र कर�यासाठ� मंगळवारी का��ची पूजा करा.
उडीद, मूग आ�ण तूर डाळ घा�ून युयाचे जेवण बनवा. बुधवारी
धयु अ सह भगवान आ�ण नूची पूजा करा. असे के�याने पु�षाची कमाई होते.
�यांना मार�याची इ�ा आहे, ते बृह��त पव�तावरी� देवता, �यावीता आ�ण तूप यांची पूजा करतात.
खीर �ावून पूजा क� नये. देवता �ु�वारी आनंद घे�यासाठ� एक� येतात

बु���या आ�ीवा�दासाठ� �� यु इ�या�द पूजन करा. ���चे
संुदर काळजी �या आ�ण �ा नवर हाच जो अमराचा उ�ार करतो. हा �दवस

एक पूजा. माळा�या होम आ�ण दानाने देवते�ा तृ�त के�याने �ान माळात ��न होते.
जेवण बनवा अ�ा �कारे देवतेची पूजा के�याने आरो�य आ�ण समृ�� �ा�त होते.
असे�

देवतेची �व�ेष पूजा, नान, दान, जप, होम आ�ण जप आ�ण �वधी इ.
�व�ेष दजा� �मळ�यावर �व�वध देवतां�या पूजेम�ये आ�ण वाराती� नाचा संयोग.
�या देवतां�या �पात भगवान ��व �वत: पूज�े जात अस�याने, सव� �ोक फ�ाने ध�य आहेत.

तु�ही दान करता का? दे�, काळ, पा, धम�, �ोक यानुसार �यांची काळजी घेणे
महादेवजी उपासका�ा आ�ीवा�द देतात. मंगळा�या सु�वाती�ा
आ�ण अ�ुभ काया��या �ेवट� आ�ण ज�मा�या आगमना�या वेळ�, घराती� पु�ष आप�या घरी राहतो.
समृ��साठ� सूया�ची उपासना करा. याचा अथ� देवतेची पूजा के�� जाते.
संपूण� आता तु�हा�ा देणार आहे. वै�दक �नयमानुसार पूजा करावी. चांग�े
�या�ा फळाची इ�ा आहे �या�ा सात �दवस आप�या ���नुसार देवतेची पूजा करा.
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हवे होते गरीब मनु�य तप�याने �क�वा �त वगैर ेक�न आ�ण �ीमंत धनाने देवी-देवतांची पूजा क� �कतो.
पूजा करा. जो मनु�य अ�ा धम�या देतो, �या�ा पुय�ोक �हणतात.



अनेक �कारची फळे भोग�यानंतर मी पु�हा या पृ�वीत�ावर ज�म घेतो. कायमचा �ीमंत माणूस
आनंदासाठ� र��यावरी� झाड �ावून ते �ोकांसाठ� साव��ची �व�ा करतात आ�ण
�व�हरी, पायरी क�न �यां�यासाठ� पा�याची �व�ा करतात. वेदां�या ��कवणीसाठ�
�ाळेचे बांधकाम �क�वा इतर कोण�याही �व�पाचा धोका आ�ण �वग�

तु�ही �तथे आहात का? का�ांतराने, जे�हा सदस्��वेकबु�� पु�यवानां�या बद�यापासून सु� होते, ते�हा एखा�ा�ा कळू �कते
ते उ�वते. ते! जो कोणी हा अ�याय ऐकतो, वाचतो �क�वा ऐक�याची सवय �ावतो, तो
'परमा�मा'चे फळ �मळते.
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pt हवा याय
दे�, काळ, पा आ�ण दान यांच े�वचार

ऋषी �हणा�े - दे�, काळ आ�ण दान या सव� गो��चा उगम मीच आहे.
�याचे वण�न करताना.

दे�ाचे वण�न

सूत जी �हणा�े - कोणता देव आप�या घरी �याचे फळ देणार आहे. गो�ाचे
ज�ा�याचा �कनारा गो�ाळे�या दहापट असताना ठण घराम�ये के�े�या देवते�या दहापट



आ�ण �जथे तुळ�ी, बे� आ�ण �प�पळाचे झाड मूळ आहे, ते �ान ज�ा�या�या �कना�यापे�ा दहापट जा�त आहे.तो देणारा आहे. �याहीपे�ा मं�दरा�ा अ�धक मह�व आहे. मं�दरापे�ा दहापट जा�त
�तथी भूमीचा तट ठेवतो. �या�नही जा�त �हणज ेनद�चा �कनारा आ�ण �या�या दहापट जा�त
है�तथ नद�चा �कनारा. �या�नही मह�वाचे �हणजे है�तगंगा, गंगा नद�चा �कनारा.
गोदावरी, कावेरी, तपन, साधू, सरयू, रेवा या न�ा येतात. दहा पट अ�धक
समु�ा�या �कना-यापे�ा जा�त फळ आ�ण ड�गरा�या �खापतीपे�ा दहापट जा�त फळ
आ�ण सवा�त मह�वाची जागा �हणजे �जथे मन ��र होते.

वेळेच ेवण�न

सतयुग, दान इ�या�द पूण� फळ देतात. मी �वसायात आहे, मी �वसायात आहे
अधा�, क��युगात तर �या�नही कमी प�रणाम �मळतात. पण पूजा दयाळूपणे झा��
ते फ�दायी आहे. सूय�-सं�ांती�या �दव�ी �यापे�ा दहापट जा�त फळ �मळते
तूळ आ�ण मेष रा�ी�या संयोगात आ�ण रा��म�ये �याचा प�रणाम दहापट जा�त असतो. सूय�

द�क घेत�यानेही दहापट जा�त प�रणाम �मळतात. महापुषास�हत मावळा काळ
को�ावधी सूय��हणांइतक� प�व� अ�ी म�ह�ांची ��ा आहे.

pa वण�न

तपो योगी �क�वा �ानी योगी दोघेही पूजा क� �कत नाहीत. कारण ते पापा�या ना�ासाठ� आहे
कारणे आहेत ज�ननने चोवीस �ाख गाय�चे पठण के�े आहे, तेही पूजेसाठ�.
पा आहे. तो सव� काळ आ�ण भोग देणारा आहे. गायीचा जप के�याने परमाथ� होतो
पी आहे तर दान, जप, होम आ�ण पूजा या सव� कामांसाठ� एकच सु�वात आहे.

जो कोणी भुके�ा आहे, पु�ष असो वा ��ी, तो दानाचा ह�कदार आहे. तु�ा जे पा�हजे ते,
ती व�तू �या�ा मागणीनुसार �द�� तर �या देणगीचे पूण� फळ दा�या�ा �मळते.
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�ाथ�ना के�यानंतर �द�े�े दान अध�च फळ देते. सेवका�ा दया दान चौथे फळ
देणारा आहे दानाधन�ा �द�े�� र�कम दहा वषा�साठ� या मैदानावर देणगीदारा�ा �द�� जाई�.
भोग दान करणारा तोच आहे. वेदवेदा�ा दान के�यावर ते देवते�या वषा�पासून �वगा�त होते.
तो दहा वष� भोग देणारा आहे. गुडनाम�ये �मळा�े�या संप�ी�ा �ु �हणतात. �याची
दान पूण� फळ देत आहे. �वसायातून पैसा कमाव�ा, �वसायातून आ�ा
�नवृ�ीपासून आ आ�ण �ु यांनी कमाव�े�ा पैसा काय आहे.

देणगी �वधान

गौ, भूम, ता�, सुवण, तूप, वा, �या, गूळ, चं�, मीठ, कहा आ�ण काया नाम
बारा आ�ण आपण दान के�े पा�हजे. गोदान सव� पापांची �ु�� करतो आ�ण
पुयकम हे पु. भूमीचे दान हे पर�ोकाचे दान देणारे आहे. तळा�ी
दान ��� देणारा आ�ण मृ�यू�ा ��तबंध करणारा आहे. सोने आ�ण तुपाचे दान
दान हा एक घटक आहे. धनदान के�याने वय वाढते. धमा�दाय दान क�न
आ�ण संप�ी आहे. गुळाचे दान के�याने गोड अ� �मळते. चं�ा�या भेट�ने
�बळा जुना आहे. �मठाचे दान के�याने सहा रास अ�ाची �ा�ती होते. काय झा�ं
कुमदाचे दान �ुभ मान�े जाते. जो आयु�यभराचा आनंद देतो
असे घडत असते, असे घडू �कते.

मनु�य वण� इ�या�दकांनी तृ�त होतो, �यांना सदैव दान करावे. वेद आ�ण
मुखाने ��ा �हण के�याने कमीचे   फळ �मळते, एवढेच
�हणे च�ा जो भावा-भाऊ �क�वा राजा�या भीतीने येतो, तो नाही

एक �ेणी आहे. मनु�याकडे पै�ाची कमतरता अस�याने तो केवळ वाणीन ेआ�ण कमीपणान ेपूजा करतो.
करा. �तथया आ�ण तत् ही भौ�तक पूजा मान�� जाते. माणसासाठ� तप�या आ�ण दान सदैव



करायचे होते देवते�या पूजेसाठ� जे काही दान के�े जाते ते सव� �कारचे असत.ेभोग हा दाता आहे. यासह इह�ोकात आ�ण पर�ोकात ज�म �यावा आ�ण सदैव सु�भ �हाव.े
एक �मळे� कोण. देव सव� परत आ�ण �हाणपणा देणगी देऊन
'मो' ची �क�मत आहे.
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सोळावा अ�याय
देवाची उपासना तम आ�ण

मृत �रीरा�या वै�ा�नक प�तीचे ��ीकरण

ऋषी �हणा�े - साधु �रो�ना सुत जी ! तम देवाची पूजा कर�याची प�त सांगा,
�यातून आता फळे काढ�� जातात.

सूत जी �हणा�े- अहो अहो! पुस-�ीची पूजा क�न म�ेपासून बन�व�े�े मी तम
सवा��या मनोकामना सफ� होतात. �यासाठ� न�ा, त�ाव, �व�हरी पा�याखा�� ठेव�या जातात.
म�ा आणून सुगंधाने सु�वात करा, नंतर आप�या हाताने घा�ा.

मूख� करा प� Maasana आदर सह तम उपासना करा. गणपती, Suya, आ�ण आता, �ेत,
पावती आ�ण मृत देहा�या मूत�ची नेहमी पूजा करावी. संपूण� हेतूसाठ�
सोळा उपायांनी पूजा करावी. मृतदेह एका ���ने सेवेवर ठेव�ा होता
पूजा करा देवतेने तीन �नम�ळ भोळे घेऊन मृतदेह द�क घेत�ा होता आ�ण तो �वतः काप�ा होता.

पाच सेवकांसह मृत �रीराची पूजा करा. याचा प�रणाम फ� फळांवर होतो. या
कारची दोनदा पूजा के�याने स�ोक �ा�त होतो. बारा बोटे �ंद आ�ण

पंचवीस बोटे �ांब.
आं� �दे� नाव Shava आहे. �या�या धूप पासून, चांगु�पणा, सुगंध अप�ण साधा अप�ण क�न

वय आ�ण धूप �द�याने संप�ी येते. एका�ा दो�ही बाजंूनी आनंद �मळतो आ�ण तांबू�.
�हणून नानाचा भाग आ�ण सहा पूजा न� करा. ओ�सर कार आ�ण आता प�रपूण� जप करा
फळ देणारा. उपभोग आ�ण मो�ाची इ�ा असणा�यांनी उपासने�या �ेवट� नेहमी पूजा करावी.
जप आ�ण नाम करा. जो देवतेची पूजा करतो, ती देवता
के �ोकांची �ा�ती होते आ�ण �यां�याती� �ोक धा�म�क फळ भोगतात. अहो
अरे ��ये! भूमीत �ीगणे� पूजनीय आहेत. तारीख, यु�, ��वाजीने ठरव�े�े नाव
�याची सव� पापे आ�ण �ःखे धुऊन जातात आ�ण जो �यांची पूजा करतो तो मृ�यूने
आता फळ �मळा�यावर �या�ा मो.

सं�याकाळनंतर �तथी सु� झा��, तर रा�ीचा पूव� भाग अ�रा�या बरोबरीचा असे�.
इ�याद� कामगारांसाठ� चांग�े आहे आ�ण नंतरचा भाग �दवसा देवतांसाठ� चांग�ा आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. वेदांम�ये पूजा या ��दाची �ा�या यो�य �कारे के�े�� नाही - 'पूहा' चा अथ�
'पूजा' हे फळ �या फळापासून तयार होते, �याचे नाव आहे. मनवान छत
फ� आ�ण आता गो�ी आहेत. �ोकांम�ये आ�ण वेदांम�ये पूजा या ��दाचा अथ� �ात आहे. नाही y
कमी भा�यात फळ देणारे आहेत. अखंड उपासना के�याने सौभा�य �ा�त होते



आ�ण पाप आहे.
�याच�माणे �या देवतां�या अनुषंगाने भगवान �व�णू आ�ण इतर देवतांची पूजा,
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हे �यानात ठेवून सोळा उपायांनी पूजा-अचा� के�यास आता फळ �मळते
असे घडत असते, असे घडू �कते. ��वाजी सव� इ�ा पूण� करणारा आहे. छान आहे ना
माघ कृ�ण चतुद�ी�ा ��वाची पूजा के�याने आयुमा�न वाढते. यासारखे अ�धक
न, म�हना आ�ण यु�ात भगवान �ंकराची पूजा आ�ण अ�, भोग आ�ण धन देणारा तो आहे.
का म�ह�याती� देवतेची पूजा �व�ेष फ�दायी असते. ते �व�ानासाठ� चांग�े आहे
A. या म�ह�यात सव� देवतांची पूजा करा. जप, तप�या�, हवन आ�ण दान संयम आ�ण �नयमाने करा

कर, कारण काटक म�ह�याती� देवतेचे �तो� सव� बी न� करणार आहे. इथपय�त
जो सूया�ची उपासना करतो आ�ण म�ह�याती� र�ववारी ते� आ�ण कापूस दान करतो.
तो आजारीही पडतो. जो आप�े �रीर आ�ण मन मृत �रीरा�ा समप�ण करतो
सावजी मोद� दान करतात. 'यो ना' आ�ण '�ग' या दो�ही मृतदेहांचे पी
�पात अस�यामुळे ते संसारात ज�म घेतात, या ना�यातून ज�म घेतात.
नवरीसाठ� ��वरायांची पूजा कर�याची प�त वेगळ� आहे. संपूण� जग हे ख-नाद आ�ण पा. ' बी
�' आहे आ�ण नाद �हणज े'�व'. �हणून संपूण� जग हे एक मृत �रीर आहे. naad b's आ�ण
B हा या जगाचा आधार आहे. बेसम�ये अधा� �क�वा गो� असतो. हे फ�

ते 'एक�ीकरण' आहे. या एक��त अव�ेतच जगाचा आरंभ सृ�ीत आ�ा आहे.
मृत �रीर आवाज आ�ण आवाज आहे. �हणून त ेजगाचे कारण असे �हणतात. ब 'देव' आहे आ�ण

नाद '�व', �यां�या संयोगा�ा �व �ाग �हणतात. �यामुळे ज�मा�या संकटातून मु� �हा
ते �मळ�व�यासाठ� मृत �रीराची पूजा करावी. बा पा देवी 'उमा' आई आ�ण आवाज
देवा�ा '�ेत' माहीत आहे. या पा�कांची पूजा के�याने आनंद �मळतो. देवी
उमा ही जगाची माता आहे आ�ण �व हा जगाचा प�ा आहे. जो कोणी �ांची सेवा करतो, �यावर पु
�याची कृपा वाढतच राहते. तो उपासका�ा �या�या आंत�रक आ�ीवा�दान ेआ�ीवा�द देतो.
तु�ही करा

�यामुळे माते�या प�या�या नावाने �ेताचे पूजन के�यास आंत�रक आनंदाची �ा�ती होते.
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. भाग (�व) हे फू� आहे आ�ण भाग (ष) या�ा कृती �हणतात. पु�ष

हे आ�य�कारक आहे, कारण तो �नसगा�चा �पता आहे. पु�षांच ेसंयोग
�याचे प�ह�े नाव जामा असे आहे. 'जीव' नराकडून वारंवार ज�म-मृ�यू �ा�त होणे
असे घडत असते, असे घडू �कते. मायेने काप�े जाणे या�ा �याचा ज�म �हणतात. सजीवांचे �रीर
मका�पासून सहा वकारां�ी यु� सु� आहे. �हणूनच �या�ा जीवाचे नाव दे�यात आ�े आहे.

जो �ाणी ज�म घेतो आ�ण पा�ात �हणजेच बंधनात पडतो तो सजीव आहे. �ाणीवाद
�जतका तो पळवाटातून बाहेर पड�याचा �य�न करतो �ततका तो ग�धळात पडतो. कोणतीही
साधने जीवा�ा ज�म-मृ�यू�या फे�यातून मु� क� �कत नाहीत. �ेता�या कृपेने महामाया
वेदना जीवा�ा �ा�त होत ेआ�ण �याचा प�रणाम आई�या मागा�वर होतो. मृ�यू�या बंधनातून
मु� हो�यासाठ� �ेताची पूजा करावी.

गाईचे �ध, दही आ�ण तूप मध आ�ण साखर �मसळून पंचामृत तयार करा.
आ�ण तेही वेगळे ठेवा. पंचामृताने मृत �रीरा�ा अ�भषेक व �नान करावे. d आ�ण a
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मं�ो�ार करताना म�ाकार भोळे तयार करा आ�ण भगवंता�या �प�डा�ा अप�ण करा.
'वन ना �गा', 'वायंभू �गा' आ�ण 'नाद �गा' हे 'नाद वाप' अस�यान ेआ�ण
�हानपणी अस�याने 'ब��ग' �हणून ओळख�े जाते. अप�रवत�नीयपणे
मृत �रीरा�ा मकर आ�ण पा असे मान�े जाते. �हणूनच �या�ा 'मकर �गा' �हणतात. राइड
अक�  काढताना 'उकार �ग' वापरतात. पूजेचे सं�कार देणारे गु�-आचाय.

आकाराचे �तीक अस�याने 'अकार �गा'चे सहा भेद आहेत. �याची पूजा क�न साधक
जीवन मु� होते.
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�या हवाई अ�याय
नवाचा म�हमा आ�ण �व�ोका�या वैभवाच ेवण�न

ऋषी �हणा�े - महामु नको ! तु�ही 'नव मानव' आ�ण '�व'चे पूजनीय महा�या आहात.
��द ऐका.

nav ka maha ya



सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! तु�ही �ोक तप�याने �ीमंत आहात आ�ण तु�ही माणसाच ेक�याण के�े आहेकाय संुदर गो� आहे. याचे उ�र मी तु�हा�ा सो�या भाषेत देत आहे. ''
कृत सेप संसार पाई हे महासागराच ेनाव आहे. ते पार कर�यासाठ� बोट
आ�ण p आहे. �यामुळे कार�ा वषा�चा �मांक �द�ा जातो. - पंच, ना-नाह है, वाह-यू हार
�ा. �हणूनच 'ओम' हे 'वा' नावाने ओळख�े जाते, �हणजे 'वा' ही ��� आहे �याम�ये

सजीवा�ा कोण�याही �कारचा ठोसा �क�वा फसवणूक नाही. या नवाम�ये सवा�ना
मो देते. मं� जपून पूजा करणा�या उपासका�ा हे नवीन �ान देते.
मायेपासून मु� अस�े�या माहेर�ा नव �हणजे नूतन असेही �हणतात. ती परम परमे�राची उ�प�ी आहे. नव
साधका�ा नवीन �हणजेच मृत देह आ�ण देह देतो. �हणूनच �व�ान �या�ा वण� या नावाने ओळखतात.

कारण �यातून नवीन परमा�मा �कट होतो. �यामुळे ते एनए�ही आहे.
नवाचे दोन भेद आहेत- 'थू�' आ�ण 'सम'. 'ओम' सू�म नव आ�ण 'नमः ��वाय' हे पंच रा

मी एक खोडकर माणूस आहे. जीवन हा पु�षाथा�साठ� सू�म आ��याचा नामजप कर�याचा �नयम आहे कारण तो
सव� साधनांच� सार । �रीरात �व��न होईपय�त सू�म ���चा नामजप, अथ�
देव मातृत�वाचे सं�ोधन करतो. जे�हा �रीर नसते ते�हा �ाणी मृत �रीर �ा�त करतो.
आहे. या मं�ाचा साठ कोट� वेळा जप के�याने मनु�य योगी बनतो. हा आकार,
उकारा, मकारा, बा आ�ण नादा �हणजे 'अ', 'उ', 'मा', तीन दघरा आ�ण मा
सा�ह�य �हणजे 'नव', जो योग��या �दयात वास करतो. जे सव� पापांचा ना� करते
करणार आहे. 'अ' हा देह आहे, 'उ' हा � आहे आ�ण 'मकर' ही �यांची एकता आहे.

पृ�वी, पाणी, �का�, वायू आ�ण आका�-पाच भूत आ�ण ��द, �ाणी इ. एकूण पाच वष�
म�ाकर दहा व�तू हा मानवी इ�ेचा �वषय आहे. �यांची आ�ा मनात ठेवून काय कमी आहे

जे आ�ीवा�द करतात �यांना �ी माग� �हणतात आ�ण जे �द�ेनुसार काय� करत नाहीत �यांना वृ पथ �हणतात
जे कमी अनुदान देतात ते नवीन माग� आहेत. वेदा�या सु�वातीस दो�ही वेळा आ�ण
वंदना�या वेळ� �थम उकार करावा. नऊ कोट� नवाचा जप क�न
माणूस आनंद� होतो. मग नऊ कोट� नामजप अस�े�� पृ�वी, नंतर �तत�याच नामजपांनी ती� झा��,
नंतर नऊ कोट� जपांमुळे वायक होतो आ�ण नंतर नऊ कोट� जपांमुळे गंध �नमा�ण होतो.
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दररोज मं�ाचा जप के�याने माणूस चांग�ा �ु योगी बनतो. फर
जा�या पाच कोट� जप करतो आ�ण �व�ोक �ा�त करतो.

�क�वा तप आ�ण नामजप यां�या संयोगान े��वयोग�चे तीन �कार होतात. संप�ी आ�ण वैभवाने पूजा करा
देवता�ा�तीसाठ� सा�ह�याने एक एक क�न पूजा के��.
तो म�न राहतो, �या�ा योगी �हणतात. जो पूजेत न गुंतता प�व� अ� खातो
तो इतर मानवांना �ज�कतो आ�ण व� करतो, �या�ा �त�योगी �हणतात. सव� गुणांसह
जो �ांत मनाने सतत नाम�मरण करतो, सदैव चांग�या भावनेने स�कम� करतो
�या�ा 'जपयोगी' �हणतात. जो मनु�य ��वयोगी महामांची सोळा उपायांनी पूजा करतो
होय, तो सु�वातीपासून मु� करतो.

नामजपाचे वण�न

अरे ��ये! आता मी तु�हा�ा नामजपाचे वण�न करीन. सव� �थम, मनु�य �या�या मना�ा
‘नमः ��वाय’ चा जप सु� के�यानंतर पंचारात करावा. हे दान आहे
करतो. या पंचरामा�या सु�वाती�ा 'ओम' (कर) चा जप करावा. गु चे त�ड
कृ�णाकडून पंचरामाची उपदे� �मळा�यानंतर तपदा ते चतुद�ीपय�त साधका�ा रोज एक �दवस �मळतो.
�नयमानुसार अ� खा, मौन पाळा, माणसांना �नयं�णात ठेवा, आईव�ड�ांची सेवा करा
सहपंचारा मं�ाचा जप के�ा तरच �याचा जप सु� होतो. देवा�या �ेताचे
अखंड जप करताना पंचरामा�या पाच �ाख मं�ांचा जप करावा. जप करताना सावजी

क�याण आ�ण �व�पाचे �यान करावे. �भूचे �रीर कमळा�या आसनावर आहे अ�ा �कारे पूजा करा.
तो उप��त आहे �याची आई गंगाजी आ�ण चंदमा यां�या क�ेवर खू� आहे. �यां�या डावीकडे



भगवती उमा उप��त आहेत. अनेक मृतदेह �तथे उभे रा�न �यां�या अनो�या ��तमे�ा �नान घा�तात.आपण आहात सदैव �ेतांची आठवण मनात वारंवार येत असते, सूय�मा�े�या आधी.
पूजा करा. पूव�कडे त�ड क�न पंचरामाचा जप करा. �या �दव�ी साधक कमी असतात
ते करा आ�ण ��य �तत�या कमी बचत करा. कृ�णा�या चतुद��ी�ा नामजप समा�तीचा �दवस सु� होतो.
�ु� होऊन बारा सहा जाप करा. �यानंतर ई�ान, तपुष, अघोर, वामदेव आ�ण
पाच प�व� �वध�चे वण�न सोजत, �ेताची पूजा व पूजा
घर कर सु� करा.

कम�कांडाने जमीन �व� करा आ�ण वेदांची पूजा करा. गायी�या तुपापासून बारा�े
�क�वा �वतः एक हजार आ�ीवा�द �ा �क�वा एक�े आठ आ�ीवा�द �या. na
गाय �क�वा बै� �हणून �ावे. ट�कापा पंचकणा�चे पाय धुवावेत
आ�ण म�ा �या पा�यापासून वाचव. असे के�याने �स�या �दव�ी त�काळ नानचे फळ �मळते

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. यानंतर, �ाणा�ा भरपूर अ� �द�यानंतर, देव आ�ण मृत �रीराची �ाथ�ना करा.
�यानंतर पाच �ाख जप के�याने सव� पापांचा ना� होतो. पु�हा पाच �ाख जप करा

पण, तळमज�यापासून ख�या जगापय�त चौदा भुवनांवर अ�धकार �ा�त होतो.
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काममाया आ�ण माया याती� फरक

मेनका अथ म�ा नम�कार. �यापे�ा कमी आहे. �यामुळे ही माया �क�वा कमी माया
असे �हणतात यामुळे �ान आ�ण आनंद �मळतो. �हणूनच �या�ा माया �क�वा नामया असेही �हणतात.
गे�े आहे. यो�य मया�दे�या खा�� कोणताही आनंद नाही आ�ण वरचा आनंद नाही. �क�वा आनंद नाही
सकाम कामाचे अनुसरण करतो आ�ण चम�कार आ�ण जगा�या भीतीन ेचावतो. बी
देव�ानांवर अस�े�े उपासक खा��या �ोकांत �फरतात. मृतदेह घेऊ नका
उपासक वर�या जगात जातात. खा�� कम�ोक आहे आ�ण इथे �ापं�चक जीव राहतात.
एन.एस. वर �व� आहे �याम�ये पु�ष पु�ष राहतात आ�ण आ�या��मक उपासना करतात.

�व�ोका�या वैभवाचे वण�न

जे मानव ख�या अ�ह�सेने भगवान ��वा�या उपासनेत राहतात ते क�च पार करतात.
तू जा का�चेरापय�त महार �ोक आहेत. �या वर वृषभ आकारात
हे काय आहे? स�य, स�ा, अ�ह�सा आ�ण दया हे �याचे चार पाय आहेत. तो सात �व�ोकाचा आहे

बाजू�ा उभा आहे. आई �याची सोबती आहे, �ाज कान आहे. �या�ा वेद आ�ण नापीस या ��दांचा आ�ीवा�द आहे.
�या�याकडे �व�ास आ�ण चांग�े मन आहे. �क�वा आ�दम पाई वृषभ आहे, �यावर �ेत आहे
आ�े होते. ��ा, �व�णू आ�ण महे� यां�या युगांना �दवस �हणतात. कारण आ�ण वडी�
साय�ोका नावाची चौदा �ोक�ाने आहेत, जी पाच व�तूंपय�त गंधा�या प��कडे आहेत. �यां�या वरचे कारण
�व�णूचे चौदा �ोक आ�ण वरी� कारण हे पीकेचे बावीस �ोक आहेत.
मग कण�� �ेताचे छ�पन �ोक आहेत. �ीष� पाच क�हरमधून यु�मय

कै�ास आहे, �जथे पाच �वभाग, पाच का�खंड आ�ण आद�� एक� येतात, जेणेक�न
�या�ा �म�ानभूमी �हणतात. तो परा�, परा�पर भगवंतांसोबत राहतो. ते आहेत

संगोपन , ना� , उ�े�जत करण ेआ�ण वषा�व इ�याद� कामात �नपुण. देवाचे
मृतदेहाची पूजा करणे �हणजे गाडीसारखे होते. �ेताची कृपा �ोकांवर झा�� आहे, ते
��येकजण मी बनतो. आ��याम�ये आनंद अनुभवणे हे मो�ाचे साधन आहे. ते
पु�य, तप, जप, जन आ�ण यान �पधाम या�ारे मृत �रीराची पूजा क�न,

ते �ा�त करतो, देव �या�या अ�ानाचा ना� करतो.

मृतदेहाची गाडी

साधकाने पाच �ाख जप के�यानंतर भगवान ��वा�या ���चा महा�भषेक.



आ�ण �न�पापपणे मृत �रीराची पूजा करा. भाक पूजनाने भगवान ��वाचा उ�ार होतो.मृत �रीराचे �रीर हे �रीरच आहे. मृतांचे �रीर आ�ण वेदांची संपूण� ���या कोण आहे
तु�हा�ा मा�हती आहे क� त े�जतके जा�त ��वमचा जप करतात �ततके �रीराती� समानता वाढते.
�ाभभी�या व�ड�ांची पावती ही देवीची आहे आ�ण देवीचा जप के�याने देवीचा पुरावा समोर येतो.

असे घडत असते, असे घडू �कते. साधक �वत: पर�ाची �हणजेच देह, मनुका बनून पावतीची पूजा करतो
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आ�ण �ॅगरचा आकार बनवून �क�वा या �चख�ापासून आकार तयार क�न, �ा�त के�े
�याची पूजा करा. मृत �रीरा�ा मृत �रीर मानण ेआ�ण �वतः�ा �ाप समजणे
�तची देवी �हणून पूजा करा. मृत �रीर �ेताम�ये अस�याने ते मृत �रीराचे �व�प आहे. ते
सोळा उपायांनी �याची उपासना के�� तरी �याचे फळ �मळते. पूजेचे
�व भाक सेवेनंतर ��वाजी �ानावर तृ�त होतो. पाच, दहा �क�वा �ंभर भाव नीक
�ेता�ा आमं�ण �ा आ�ण आदरपूव�क भोजन करा. �रीर आ�मा असणे, कपटपूजा नाही

असे के�याने तळमज�यावर घड�े नसते.
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अठरावे य
बाँड आ�ण मो च े�ा�या
मृतदेह दफन कर�याचे रह�य

ऋषी �हणा�े - एकंदरीत सुता जी! बंधन आ�ण मो या? कृपया आम�यावर दया करा
आ�हा�ा सांगा?

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! मी तु�ा बंधन आ�ण मो�ाचे �प वण�न करीन.
मी करत आहे पृ�वी�या आठ बंधनांमुळेच आ�मा हा सजीव आहे. �हणजे बंधनात
ब� आ��या�ा 'ब' �हणतात आ�ण जो �या बंधनांतून मु� होतो �या�ा 'मु' �हणतात.

कृत, बु��म�ा, गुणा�मक अहंकार आ�ण पंचमाता अ�ा आठ त�वां�या समूहातून �रीराची �न�म�ती होते.
यूपी �हणजे ई. �रीरापे�ा कमी आ�ण नंतर नवीन �रीरातून उ�वते. �रीरा�ा
�ू�, सू�म आ�ण काय�कारण याती� फरक कळाय�ा हवा. अवजड
�रीर हे मानवी उपभोग देणारे असे� आ�ण �रीराने आनंद अनुभवाय�ा हवा होता.
आहे. आ��या�ा पाप आ�ण पु�य भोगावे �ागते. यातूनच आनंद �मळतो.
�हणून, कंपा�ा�ी बांध�े�े अस�याने, �ाणी �ुभ चं�ा�माणे �फर�व�ा जातो. या�ारे
मु�� �मळव�यासाठ� महाच कता� भगवान ��वाची �ाथ�ना आ�ण आराधना
हवे होते �ेतानेच सव�, प�रपूण� आ�ण अनंत ���यांना मूत� �प �द�े आहे. मन, ��द, �रीर
आ�ण �यांची भजनात पूजा क�न पूजा करावी.
एक कृपा आहे. अं�यसं�कार �चतेत मृतदेहाचा आ�मा
�या�या साम�या�साठ� �याची पूजा करावी. तन, मन, वाणी आ�ण धनाने पूजा करावी
आपण क� �कता जो मृत �रीराची पूजा करतो आ�ण �वतः�या जगात वास करतो �या�यावर देव �व�ेष कृपा करतो.
दानधमा�चा आ�ीवा�द । जे�हा माता व� होतात, ते�हा जीव जगदंबेसह देह
ची साम�ी. भगवंताचा सा�ा�कार झा�यावर तो �नयं�णात येतो.
हे �वता आ�ण ��त �रीराचे हे. हे �ा�त झा�यावर मनु�य मु� होतो. �यामुळे मृतदेह
�याचा आ�ीवा�द �मळावा �हणून �याची पूजा करावी. �ेत �क�वा, �ेत तप�या�,
�वम-जप, �व�ान आ�ण ��तान �दवसापासून रा�ी झोपेपय�त, ज�मापासून

मृ� यु � य� त कर� यात यावे आ�ण मृत देहाची आ� मा आ�ण परमा� मा दोघांनीही पूजा करावी. या�माणे
असे के�याने भगवंताचे �रीर मु� होते.

ऋषी �हणा�े - सुता जी, जे चांग�े आ�ेचे पा�न करतात! मृत �रीराची पूजा क�ी करावी
तु�ा हवे आहे का? कृपया आ�हा�ा सांगा

सूतजी �हणा�े- अरे नाही! जो सव� इ�ा पूण� करतो.
मी तु�या�ी बो�त आहे सू�म �प उ�ा नाही आ�ण �ू� �ू� �दसत.े पंचा�ा
�या�ा खूप �हणतात. दोघेही भरपूर पैसे देणार आहेत. कृत आ�ण पौष �ागा
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देवाब�� फ� मृत �रीरा�ाच मा�हती असते आ�ण �याब�� कोणा�ाही मा�हती नसते. पृ�वीवर पाच �ह आहेत,
मी तु�हा�ा �ोकांचे तप�ी� सांगतो.

प�ह�ा 'वयंभू साव �गा', �सरा 'बा� �गा', �तसरा 'टाटा �गा', चौथा 'चार �गा',
आ�ण पाचवा �हणजे 'गु �ग'. देवां�या तप�याने संतु� �हावे, �यां�या जवळ राहावे
भगवान ��वा�या झाडा�या रोपा�माणे पृ�वी�या खा�� बीज �व�पात आढळते,
भेळकर 'नाद �ग'�या �पात होतो. �याचे नाव आपोआप कट झा�यामुळे आहे.
ते �हणजे 'वयंभू �ाग'. �याची पूजा के�याने �ान वाढते. सोने आ�ण चं�, जमीन, वेदांवर
हाता�या ��दांत ���न देवाने �ेत घेऊन �ाथ�ना के�� आ�ण सोळा उपाय के�े.



�यांची पूजा करा. असे के�याने साधका�ा एका�मता �ा�त होते. देवता आ�ण
ऋषीमुन�नी आ��यांसाठ� 'पौष �ागा'ची �ापना पुढ�� अवतरणा�ारे के�� आहे. हे फ�
�या�ा 'टा टा �ग' �हणतात. मृ�युप� �क�वा राजाने पूव�-�ा�पत
�गा�ा तत् �गा असेही �हणतात, पण तो '�ाकृत �गा' आहे. चांग�े असणे �क�वा नाही

एक 'पौष �गा' आ�ण �सरा ब� आ�ण इतरांना '�ाकृत �गा' �हणतात.
जीभ, नाभी, जीभ, �दय आ�ण म��मधी� आ�या��मक अ�या��मक अंतरासाठ� 'कॅरे�टर �गा'

�हणा. पव�ता�ा 'पौष �गा' आ�ण तळमज�ा '�ाकृत �गा' असे �व�ानांनी मान�े आहे. पोषण
सव� आ�ीवा�द देणारा तो आहे. �ाकृत �ागा धन दाता । 'चर' म�ये
'रस �गा'�ा मा� देणारा प�ह�ा. 'सुवर �ाग' ते वै
संप�ी, 'बाण �ग' या�ा रा�य देणार आहे, 'सुंदर �ग' �ु �ा महा�ू देणार आहे.
बा�पण, ता��य आ�ण �हातारपणात �ेताची पूजा.
करणार आहे.

सव� उपासना कमी गु �या मदतीने करा. देवते�ा अ�भषेक के�यानंतर,
भाताची खीर आ�ण भोपळा �या. न�ा माणसा�ा 'सम �ग'ची पूजा
�ारे क� इ��तो �वभूत �ोका नजनाथ, वेद नजनाथ आ�ण �वा नजनाथ �तघे

गाडी काय होती? सु�वातीसाठ� �ोका �न�जा �हणजेच �ोका क� भाम ठेवा. एनएस,
धाया, ता.इ.�या क� �ापासून �ाकडी व �ोखंडी अ�यास�म सु� होतात. वेदांमधून
ज�त भाम हे वै�दक �वधी�या �ेवट� धारण करावे. मृतदेह वाचणे
बे� �ाकूड जाळणे. �ेण आ�ण �मी, पीपळ, प�ा�, खराब, अम�ता�
आ�ण बेरी�या काठ�ने अ� जाळू नका, ते �ुभ मान�े जाते. देवाचे मृत �रीर
��ेम �जमान पंच जाळून, �याने सार पूण�पणे आ�मसात के�े आहे. �यांचे सव�
अंग आ�ण भाव हे सार आहे. भगवान ��वाने माँ, �व�णू�ा आप�या कपाळावर ठेव�े.
आ�ण सार घेत�ा आहे आ�ण. सज� भामा धारण क�न ��वरायांची पूजा
असे के�याने सव� फळे घासतात. मृत �रीरापासून आ�मा हा आ�मा होतो. मृतदेह
उपासना करणा�या�ा अपवत आ�ण सुतक वाटत नाही. ���यांचे राज, तामस
आ�ण तमोगुणाचा ना� क�न देहाचा सा�ा�कार देतो. एसागु �या हातातून भामा पकडणे
हवे होते
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ज�म आ�ण मृ�यू हे सव� भगवान ��वानेच �नमा�ण के�े आहेत, त ेकेवळ �यां�या सेवेतच �ा�त क� �कतात.
तो देतो, तो बंधनातून मु� होतो. �ू�, सू�म आ�ण कारण यांना व� क�न,

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. जो मृत �रीराची पूजा कर�या�या उंबर�ावर असतो, मौन राहतो, स�य आ�ण स��ण यां�या�ी एक�प असतो,
नामजप, तप�या� के�याने �या�ा �द� आनंद आ�ण �ानाचा उदय होतो.
पैसे आ�ण अनुदान वाप�न अं�यसं�काराती� �नवास

करा. सवा�समोर �भूचे चार करावे. मृतदेहाचे रह�य
या��वाय इतर कोणा�ा माहीत नाही, �हणून मृत �रीराची पूजा करा.
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एको�णसावा अ�याय
उपासनेती� फरक

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! पृ�वीवरी� जगात आमचे वण�न क�न तु�ही आम�यावर दयाळू आहात,
वेद-सासज�कडून तु�ही काय ऐक�े आहे ते म�ा सांगा.

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! म�ा आनंद आ�ण आ�ीवा�द देणा�या उपासना मागा�चे वण�न
मी करत आहे पृ�वीवरी� सरोवर सव� सरोवरांम�ये सव��ण कर�यायो�य आहे. �या�या उपासने�ा फळाचे छ�पर �हणतात.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. अनेक देव, दानव, मानव, गंधव, नी�म आ�ण �ेत यां�या पूजेने
अनेक अ�यास के�े आहेत. सुवण�युगात जसा सुवण�काळात, ने�यात रंगाचा �ापार
पा�याचे मह�व आहे, �याच�माणे युगात पा�थ�व अंतरा�ा खूप मह�व आहे. shavamu टाका
तप�या�पे�ा उपासना जा�त फळ देते. गंगा नद� सव� न�ांमधून वाहत े�हणून आ�ण
पृ�वी ही प�व� मान�� जात,े �याच�माणे सव� मागास�े सुर��त असतात. सव�काही आवड�े
��वाचा उगम आहे, सव� �द� ���यांम�ये एक दैवी ��� आहे, �याच�माण ेसव� काही �ागाम�ये आहे

ते 'पा थॉ �ागे'.
'पाठव �ाग'�या उपासनेने धन, वैभव, वय आ�ण द�घा�यु�य �मळते आ�ण संपूण� �रीर पूण� होते.

करणार आहे. �या ���ने �ेताचे �रीर बनव�यानंतर �याच �दव�ी परमे�राची पूजा के�� जाते, तो
�ेत आ�ण �व�ोक �ा�त होतो. जो वासने��वाय पूजा करतो

ती जाते. जो �ानी कुळात ज�म घेऊनही पूजा करत नाही, तो भयंकर नरकात जाई�.
करतो.
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�वसावा अ�याय
पूजेची प�त

आ�हां�ा व पृ�वीचे �वामी असे वण�न क�न सुतजी �हणा�े - अहो
अरे ��ये! वै�दक कामाचे फायदे अस�े�या ���साठ� पाठवी �गा पूजा
पती सवा�त उपयु� आ�ण उपयु� आ�ण आनंद आ�ण पैसे bestower आहे. सव� थम सू
के आ�ण डी पासून �नान करा. पूजा के�यानंतर हे करा. मग देव, ऋषी,
माण आ�ण पातराची तप�या� करा. सव� चुक�चे काम क�न, �ेताने परमे�रा�ा मार�े असत.े

आप�े �रीर आ�ण आ�मा प�रधान करा. �यानंतर पूण� भ��भावाने पृ�वी-�ागाची पूजा करावी
क� असे के�याने सव� मनोकामना पूण� होतात. नद� �क�वा त�ाव
ड�गरा�या काठावर �क�वा जंग�ात �क�वा मं�दरात �क�वा इतर कोण�याही �ठकाणी, पृ�वीवर
पूजा करायची आहे �या �ठकाण�या मातीपासून मृतदेहाचे बांधकाम करावे. कज�

पांढ�या मॅटव�न, �ा� मटातून वाई, य�ो मॅटमधून वाया आ�ण ��ॅक मटमधून �ू
मृतदेहावर अं�यसं�कार करणे.

मृतदेह ठेव�यासाठ� एकामागून एक चटई गंगाज�ाने भ�न हळूहळू �यावर �ावावी.
या जगाची आ�ण जगाची सव� सुखे �नमा�ण करणे आ�ण मु� करणे.
�गाची भ��भावाने पूजा करा. �थम 'ओम नमः ��वाय' हा उ�ार करावा.

सव� पूजेचे सा�ह�य एक� क�न पा�यान ेसु�वात करावी. 'भुरस'
करा. नंतर पा�यावर ���या करा. ��ेटचे वतु�ळ काढा आ�ण पु�हा सु� करा. �यानंतर �गेच
मृतदेह गोळा करा आ�ण वै�दक प�तीने पूजा करा. देवाचे आवाहन

आ�ण �या�ा सीटवर बसवून, �या�या सार�याच आसनावर बसा. मृतदेह
ध, दही आ�ण तूप, ऋचा मधु (मध) आ�ण साखरेने �नान करा.
या पाच पदाथा�ना- दह, दही, तूप, मध आ�ण साखर यांना 'पंचामृत' �हणतात. तुम�या कडून
नान द �गा. मग उ�र प�रधान करा. चार �ोकांचे पठण क�न �भु
मृतदेह व�व आ�ण यप�वतांना अप�ण करा आ�ण सुगं�धत चंदन आ�ण रोळ� अप�ण करा आ�ण �ेवट�,

फु�े आ�ण वे�� कापून टाका. भोळे आ�ण फळे बंद पडणे येत, Yarah पूजा आ�ण
पूजा करणा�या पुजा�या�ा वंदन करावे. हर, माहेर, �ंभू, �ू�-पान, पानकधारी,
�व, पा�ुपत, महादेव, ग, राजप, इ�याद� नावांनी पथ-�ागची पूजा करणे.

करा. �ेताचे पूजन क�न भगवान �ंकराचे नाम�मरण करावे. पंच आ�ण
सोळा उपाय क�न धावत पूजा. या कारची पूजा करताना भगवान ��व

कारने-
भूतनाथ �ेत, हे सवा�ना सुख-समृ��चे दान देणा�या ध�या! मा�या आयु�यात तू

खा�� बसा तुझे गुण माझे जीवन । तु�ही माझे सव��व आहात माझे मन नेहमी तुझ ेआहे
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करतो. हे देवा! जर मी चुकून �क�वा जाणूनबुजून तुझी पूजा के�� असे�
तो य��वी झा�ा तर? मी महान पापी आहे, जोपय�त तु�ही प�व� आहात तोपय�त मी पड�ो आहे. अहो

महादेव सदा मृत! वेद, पुराण आ�ण �ा��ां�या त�वांचे तु�ही परम गु� आहात. आता पय�त
तु�ा कोणीही पूण�पणे ओळखत नाही, मग मा�यासारखा पापी कसा
मा�हत असे�? अहो अहो! मी पूण�पणे तु�या अधीन आहे. हे देवा! कृपया मा�यावर रहा
ये आ�ण म�ा वाचव. या कारची �ाथ�ना के�यानंतर देव मृतदेहा�ा पु�प अप�ण करती�.
तुमचा आ�ीवा�द �ा आ�ण आदरान ेपूजा करा. अरे मा�या नवीन! देवाने ही गाडी के��
मृत �रीराची पूजा �हणजे भोग आ�ण पैसा देणारी आ�ण भावना वाढवणारी.
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i k savanya ye
मृतदेहांची सं�या



सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! पा�थ�व पूजे�ा कोट�चे फळ �मळणार आहे.क��युगात ��वा�या �रीराची पूजा करणे हे मानवासाठ� �े� आहे. हे आनंद आ�ण ब�ीस देते आ�ण
�ाची कोणतीही ��कवण नाही. मृत �रीर तीन �कारचे असतात - उमा, म�यम आ�ण अधम. चार
अंगु� उचेवेदाती� यू, सुंदर �ाव �गा�ा 'उम �ाव �गा' �हणतात. �याती� अधा�
अ�या� '�मयाम' आ�ण अ�या� मा�यमा�ा 'अधम' �हणतात. �ाण, यया, वैया आ�ण �ु
मृत �रीराची वै�दक उपचाराने आदरपूव�क पूजा करावी.

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! ��वाजी महाराजां�या मृतदेहाची एकूण सं�या �कती आहे?
सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! पृ�वीवरी� �ोकांची सं�या इ�ेवर अव�ंबून असते. bu

अं�यसं�कारासाठ� चांग�या आ��याने एक हजार मृतदेहांची पूजा करा. पैसे
द�ड हजार मृतदेहांचे पूजन आ�ण पुन�ा��तीसाठ� पाच�े मृतदेह.

करा. भूमीची आकां�ा एक हजार, दया मागणारा तीन हजार, तीथ�या�ा मागणारा
�यांना दोन हजार हवे आहेत आ�ण �यांना मो� पा�हजे आहे �यांना एक कोट� �ोक सापडती�.
वेद आ�ण धा यांनी पूजा आ�ण उपासना. आप�या इ�ेनुसार मृत �रीराची पूजा करा.
ऐ�हक उपासनेने कोट�चे फ� �मळत ेव उपासका�ा भोग व मो� �ा�त होतो.

देणगी देते. �या�यासारखा �सरा कोणी नाही. �हणजे सकाळ झा��.
�व �ागाची पूजा व अनु�ान के�याने मनु�य सव� ��ांपासून मु� होतो.

समु�ातून पोह�याचा सवा�त सोपा आ�ण उ�म माग� �हणजे मृत �रीराची नया मात पूजा. रोज
�ागेची पूजा वेद आ�ण धा याने करावी. भगवान �ंकराची पूजा करतात

हवे होते
पृ�वी, ज�, अ�, वायू, आका�, सूय�, चं� आ�ण �ंकरा�या आठ मूत� आहेत

यजमान या��वाय ��व, भव, उ, भीम, इर, महादेव आ�ण पा�ुपत ही नावे आहेत.
पूजाही करतात. �हणून चंदन आ�ण बे�पा घेऊन ��वाजीची पूजा करावी
इ�ान, नंद, चंद, महाका�, भृंगी, वृषा, कंद, कपडारा, �ु आ�ण �यांचे कुटंुब.
दहा द�ांम�ये सोमाची पूजा करावी. सावजी�या वीर भा आ�ण का तमुक�या पूजेसाठ�
जरा पाताची पूजा करा. पंच रा-माम आ�ण ��य आ�ण �पपंचागाचा जप
मजकूर का या के�यानंतर मृत �रीर दहन आ�ण मृत �रीर वजन. रा �या
देवकाय सव� वेळ उ�र �द�े�ा त�ड क�न करावे. पूजा करणे
परमे�राचा देह मनाने मार�याची वेळ आ�� पा�हजे. �जथे मृतदेह सापड�ा
पूव�, प��म आ�ण उ�र �ानावर बसू नका, कारण पूव� �ान भगवान �ंकरा�या समोर आहे.
आ�ण देवाचा चेहरा थांबू नये. उ�राद�ात देवी उमा
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बसून राहा. पमद�ात ��वरायांना मागची बाजू आहे आ�ण पूजा मागून के�� जात नाही.
�यामुळे उ�रेकडे त�ड क�न द��ण �द�े�ा बसावे.

मृत देहाचे पूजन करणा�याने पृ�वीवरी� खीर   टाकून, हार, बे�ाप इ�याद� घा�ून पूजा के�� जाते.
देवाची पूजा करायची आहे. म�ा जमत नसे� तर �चख�ातूनच पुड बनवा.
पूजा करायची आहे.
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अ�याय वीस
�ेत भोळे आ�ण ब आ�ण महा

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! �ेत समु�ात टाकू नये अस ेआपण पूव� ऐक�े आहे.
या संदभा�त तुमचे काय �हणणे आहे? �याब�� सांगा आ�ण मु�ा�या �मुखा�ा देखी� सांगा.
काय तर

सूतजी �हणा�े - हेम ूनवीन! तु�ही सव� मृत �रीराचे अनुयायी आहात. �हणून मी
मी तु�हा�ा संपूण� गो� सांगत आहे. तु�ही ��पूव�क ऐका. देवाचे मृत �रीर
को, जो चांगु�पणाचे अनुसरण करतो आ�ण आतून आ�ण बाहे�न �ु� असतो, �हणजे कोणतेही काम नाही
भावनेने भगवान �ंकराची पूजा करतात, �ेताची काळजी घेतात
कारण फ� भो�या माणसाकडे बघून सव� पापे न� होतात. ते गमावणे
से�यूचे फळ चोळ�े जाते. भोळे खा��याने हजारो को�वध�ची �क�मत येई�.
जातो �या�या घरी ��वाजी�या चार नौका आहेत, �याचे घर प�व� आहे.
Bk तो जवळचे �सरे घरही उद�्व�त करतो. �हणून म�तक नतम�तक
ते �या आ�ण मो�ा भावनेने खा. जी ��� त ेघेते �क�वा घेते
�व�ंब, तो पापाचा दोषी आहे. मृत होडी�या बाजूपासून मु�यपय�त

म�त आहे.
�या मानवांनी भगवान ��व ��त�र� इतर देवतांचे �ान धारण के�े आहे, �यांचे

नवीन-�ान ��पूव�क ऐका! �जथून ���णाची �ाळा उगम पावते, �तकडे
मूळ �गा, मंग� �गा म,े दगड, चांद� और सोने से ना मत �गमा, देवता आ�ण सा

रठती �गा म�, केसर �गा, फाटक �गा, राणा ना मत �गा आ�ण समयोते �गा
मा�यात �वराजमान अस�े�या ��वाचा भोळा �वीकारणे हे 'छायनता' सारख ेफ�दायी आहे.
आहे. �ेत खाऊन म�तकावर ध�न, �े�या पापातूनही.
सोडव�ा जातो आ�ण माणूस �ु� होतो, पण �जथे चाचा�ा टाकायचा अ�धकार असतो,



�तथ�ा महासाद अगोदर खाऊ नये. बाण घेऊ नका, �ोखंड घेऊ नका.
स��ाग उपासना अथा�त सासरा था पता �गा, �ांभू �गा आ�ण �ा�य यातून �ा�त झा�े.
�जथे चडाचा अ�धकार नाही �तथे कोणता माणूस �या पा�याचे तीन आंघोळ क�न घेतो.
�या वेळेस तो �ाथ�ना करतो, �याचे सव� �ा��दक, �ा��दक आ�ण मान�सक पापी होऊ �कत नाहीत. ते
देवा�ा मृत �रीरातून ने�े जात ेते�हा ते अ�यंत प�व� मान�े जाते.

अहो �ेओ! B आ�ण �हणजेच बे�चे झाड हे महादेवाचे �प आहे. ते देवतेमुळेच
के�े गे�े आहे. �त�ही �ोकांम�ये अस�े�� सव� तीथ� एकाच �ठकाणी वस�े�� आहेत कारण �या�या मुळा�ी आहेत
�ग पी महादेव जी वसती । जो �याची पूजा करतो, तो �ेतही करत नाही
ते करतो.
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जो मनु�य �पंचा�या मुळाजवळ पा�याने आप�े �दय जागृत करतो, �या�ा पूण� तीथ� �ा�त होते.
नानचे फळ साइटवर उप�� आहे. bvk मूळ पाणी भर�े�े पा�न

भगवान ��व संतु आ�ण सत् आहेत, जो मूळचा गंध आहे �हणजेच मानवी �रीराचा मूळ भाग आहे,
�युप जो ई �क�वा ड ने पूजा करतो, तो थेट �व�ोकात जातो. �या�ा मु�े आ�ण आनंदाची �ुभे�ा
ते उ�वते. जो मनु�य आप�या �ु� मनाने बा�का�या मुळा�ी �दवा �ावतो तो सव� पापांपासून मु� होतो.
सोड�े जाते. या झाडाखा�� जो माणूस ��वभान खातो, तो
एक कोट� जीवांना अ�दान के�याच ेफळ �मळते. या झाडाखा�� तुपात ��जव�े�े
A चे दान देणे ज�द होते.

अहो �ेओ! 'वृ' आ�ण 'नवरी' या दोन मागास. 'वृ' मागा�ची पूजा
इ�ा पूण� होतात. हे संपूण� आता फळांच ेदान करत आहे. �कती गोड आहे
आ�ण अ�यंत काळजीने पूजा करा. अ�भषेकानंतर अघनी तांदळाचा भोळा �हण करावा.

पूजे�या �ेवट�, मृत �रीर एका कॅ�सू�म�ये ठेवा आ�ण ते घरात �व� �ठकाणी ठेवा.
नवरी मागा�ची पूजा करणा�याने हाताने पूजा करावी. फ� चांग�े अ�

भोळे �हणून �या. न��ांती� पु�षांसाठ� ते फार कठ�ण असत.े स��णाने पूजा करा
फ� गो��वर कर आ�ण नूतनीकरण करा. पूजा के�यानंतर म.पय�त ��न धारण करावे.
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अ�याय तेवीस
मृतदेहाच ेनाव

ऋषी �हणा�े - हे ��य सुत जी ! तुम�याकडे ओ�सर कार आहे. आम�यावर दया करा
'�त' आ�ण �व या नावाने आमचे भजन ऐका.

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! आपण सव� �ोक �हत फार बो��ो आहे.
�वचारत आहे. भगवान �ंकराची उपासना करणारे मानव हे गंत��ान आहेत. �यांचे य�
गे�े आहे. यासोबतच �याचे कुटंुब �भपासून वाच�े आहे. जो माणूस �या�या त�डाने
सदैव ��व आ�ण ��वा�या नावांचा जप के�यास पाप �यांना मार�यास स�म नाही.
भ�मा, �ासा आ�ण ��व ही नावे वेणीसारखी महान आहेत. या �तघांचा नवस आ�ण
वेणी�या नानाचे फळ दहा�ा �दवसापासूनच �मळते. �यां�या �रीरात ते राहतात
असे होते क� �या�या द��नाने सव� पापे न� होतात. परमे�रा�या �रीराचे नाव 'गंगा' आहे.
�वभूता�ा 'यमुना' आ�ण देवी�ा 'सरवती' �हणतात. �ाई
संयुवेनी सव� पापांचा ना� करणारा आहे. अरे नाही! मी खु� आहे
फ� देवच जाणे. ��व नावाचा हा महा�य सव� पापांचा ना� करणारा आहे.
'�व-नाम' अ��त�वात नाही आ�ण 'महापाप' प�व� आहे. या अ�नीमुळे पु�य �पऊन पापे भ�म होतात.
केवळ नाम�मरणाने पाप मूळ होत नाहीत. या पा�थ�व जगात राहणारा माणूस

भगवान �ेता�या नामजपात म�न आहेत, ते �व�ान आ�मे आ�ण वेदांचे �व�ान आहेत.
�याने के�े�े धम� कमी फ�दायी आहेत. जो कोणी मानवी �ेताचे नाम घेतो
जे�हा ते ��ांडा�या महासागरात जातात ते�हा �यांची पापे �नःसं�य असतात. जो पाप करतो
जंग�ाती� आगीपासून ��त झा�े�या �यांनी ��वनामाचे अमृत �यावे.

हेमुनी रडे! �याने अनेक ज�मांची तप�या� के��, तोच पापाचा ना� करणारा आहे.
मृत �रीर मृत आहे. माणसा�या मनात कधीही न फुटणारे �म�ान
कट ई आहे, �या�ा फ� मो �मळतो. जो पु�कळ पापे क�नही भगवंताच ेनाम�मरण करत राहतो.

आदराने, तो सव� पापांपासून मु� होतो. यात �ंका नाही.
�या�माणे जंग�ाती� जंग�ाचे दोन झाडांम�ये �पांतर होते, �याच�माण ेमृत �रीराचे नाव पी.

वनाचा कोप होऊन �याची सव� पापे धुऊन जातात. कोणा�ा अंगात घा�ायचे
आ�ण जो �ेताचे नाम आदराने जपतो तो या अथांग सागरा�ा पार क� �कतो.
जातो संपूण� वेद पा�ह�यानंतर महा�यांनी देहाचे नाम �व�-सागर पार के�े.
कर�याची प�त सां�गत�� आहे. पाप नाहीसे कर�यासाठ� भगवान �ंकरा�या एका नामान ेसु�ा.
इतके साम�य� आहे क� कोणीही मानव कधीही क� �कत नाही. भूतकाळात
नावाचा महापापी राजा
देहा�या नावा�या अथा�ने दो�ही उ�प�ी �ा�त झा��. अहो जो! या गाडीत मी तुझा मृतदेह ठेव�ा आहे
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नावाने आप�े वण�न के�े आहे.
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अ�याय चोवीस
मी गृहीत धरतो

सूत जी �हणा�े - अरे ��ये ! आता मीच आहे जो तु�हा�ा पराभूत कर�यासाठ� सव� गो��ना प�व� करतो.
मी भामचे माहा��य सांगतो. भाभीच ेदोन �कार आहेत - एक 'महाभ' आ�ण �सरी.
'वा प भ मी'. महाभमातही अनेक भेद आहेत. तो तीन �कारचा असतो- 'सोट',
'मठ', आ�ण '�वा�ा काक'. �ो�याने आ�ण मनात फ� इं��यांसाठ� वापरणे यो�य
आहे. �योत सव� मानव वाप� �कतात. वै�दक �ान ते �व�ान
एखा�ाने ते नामजपा�या �व�पात धारण करावे आ�ण �स�या मानवा�या �पात धारण करावे.
आपण क� �कता उप� से सक ई भामे या�ा 'आनेया भामे' �हणतात. पुडचा आहे.
इतर भागांमधून काप�े�या चेह�यावर पुड घा�णे देखी� उपयु� आहे. जब�ा उपा न�ाद चे



‘अन’ इ�या�द �माणे ‘अन’ इ�या�द जप क�न सात वेळा पा�यात �भजवून �रीरात �ावावे. तीनजेवढे �ोक �रीरातून पुरण �ावतात, ते सव� पापांतून मु� होऊन मृत �रीराची कृपा �ा�त करतात.
सेमो�ा ते सापडते. पुड आ�ण भाम �ावून आ�या��मक जप करा. भगवान ��व आ�ण वानू
�याने पुडही घात�� आहे. भगवती उमा आ�ण देवी �मी ने�क यां�यासह इतर देवतांचा समावे� आहे

ती �तुती आहे �ाण, यया, वै�य, �ु, वनसंकर आ�ण जटापु�ष यांनीही �� के�े
आ�ण पुडपाम�ये मी भाम घात�ा आहे.

अरे ��ये! अ�ा�कारे मी पुडाचे माहा��य थोड�यात सां�गत�े आहे. हे मा�य आहे
ते गोपनीय आहे. कपाळावर�या म�यभागापासून �हणजे कपाळावर

मोठा डबा पुढ�या भागात घात�ा पा�हजे. म�य बोट आ�ण अना�मका पासून दोन ओळ�
असे के�याने अंग�ाने म�यभागी सरळ रेषे�ा पुड �हणतात. पुड अनेक सुख� भोग
आ�ण मो हा देणारा आहे. पुडा�या ��येक ओळ�त नऊ देवता आहेत, जे सव� अंगात �वराजमान आहेत.
एन.एस. नवाचे प�ह�े अ�र �हणजे अकार, गहपय आन, पृ�वी, ध�म, रजोगुण, रीवेद, य�,

सातह सावन आ�ण महादेव - या पुड�या प�ह�या ओळ�ती� नऊ देवता आहेत. नवचे नाव
उकार-दान, आका�, स�वगुण, यजुवद, म�या�ह सवना, इ�ा, अंतराम आ�ण
माहेर - या संपूण� वारीती� नऊ देवता आहेत. नवाची �तसरी वण�मा�ा - मं�,
परमा मा, तमोगुण, उ�ोक, अन�, सामवेद, �तसरा सावन आ�ण �रीर - �तस�या ओळ�चे
नऊ देव आहेत.

�यानंतर नानाने सु�वात क�न पुडाती� देवते�ा भ��भावाने नम�कार करावा.
पुड धारण के�याने भोग आ�ण धन दो�ही �ा�त होतात. मा�याकडे वीस, सोळा,

आठ-पाच �ठकाणी घा�ा. डोके, कपाळ, दो�ही कान, दो�ही डोळे, दो�ही नाक
नाकपु�ा, दो�ही हात, त�ड, घसा, दो�ही कोपर, दो�ही बग�, �दय, दो�ही बग�, ना भा, दो�ही
अंडकोष, दो�ही पाय, दो�ही गुडघे, दो�ही पाय, दो�ही मां�ा आ�ण पाय इ. वीस अंगांम�ये
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अनु�मे अ�, वायु, पृ�वी, दे�, दहा रा�ये, दहा दा पा�, आठ वसुंधरा, उवू, सोमा, आंबा,
गुद, आटका� वगैरे नाम घेऊन पुड धारण करा
एकटे राहा, फ� सोळा �ठकाणी पुड घा�ा. डोके, डोके, घसा, दो�ही खांदे, दो�ही
हात, दो�ही कोपर आ�ण दो�ही मनगट, �दय, नाभी, दो�ही फास�यांम�ये पुड आ�ण पाठ
या सोळा अंगात धारण करा. मग ए �नकुमार, �व�, ई�, नारद आ�ण
नऊ ���य, वामा इ�याद�ची पूजा के�यानंतर �यांना पुड घा�ा. सर, केस, दो�ही कान,
त�ड, दो�ही हात, �दय, नाक, दोन जो�ा, दो�ही पाय आ�ण दोन पाय या सोळा अंगांम�ये

अनु�मे �व, चं�, , �ावा, गणे�, �मी, वनु, �व, ज�त, नाग, दोन नाग,
ऋष�चे अनु�ान, समु��ठ इ�याद� नावांचे �मरण क�न ते प�ात धारण करावे. डोके, दो�ही
कान, दो�ही खांदे, छाती, नाभी आ�ण गम इं��ये अ�ा आठ अंगांती� सात इं��यांची नावे.
�रीरात �या �क�वा धरा �क�वा मातेपय�त दो�ही हात, �दय आ�ण नाभी या पाच �ठकाणी धरा.
प�रधान कर�यास यो�य अस�याचे सां�गत�े आहे. दे� आ�ण वेळ ��ात घेऊन,
आ�ीवा�द देवून पृ�वी पा�यात �मसळावी. धारीदार, सव� गुणांचे
आधारावर आ�ण सव� देवतांचा ज�मकता� आ�ण जो �नमा�ण करतो
परमा मां '�वा' चे �यान करत, मा�या�ी कपाळावर आ�ण अंगावर 'ओम नमः �वाय' बो�त

पुड घात��.
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पंच�वसावा अ�याय
माझे महान

सुत जी �हणतात - महाराणी �व आ�ण पा �ौनक! भगवान �ंकराची या�ा
महा या मातु हसतच रा�ह�ा. हे परमपू�य आहे. �याची द�ा, पाषाण आ�ण नामजप क�न
सव� पापे घडत नाहीत. याम�ये आपण �वतः सव� जगा�या क�याणासाठ� नेहमीच योगदान �द�े आहे.
हे देवी पावती�ा सां�गत�े आहे.

देवाचा देह �हणा�ा - हेदेवी ! आप�या ��यजनां�या क�याणासाठ� �ुभे�ा
मी आमचे वण�न करत आहे. भूतकाळात, मन संयमी ठेवून, हजार दहा वष�
कठोर तप�या� �क�वा अ. एके �दव�ी अचानक माझे मन उठ�े आ�ण मी �वचार क� �ाग�ो क� संपूण�
तोच �ोकांची सेवा करतो. तर दोघांनी मनी�ा स�ामी �द��.
ए. ते उघडताच मा�याकडून पा�याचा �वाह येऊ �ाग�ा, �याच दे�ातून मथुरेकडे,

इतर �ठकाणी जसे क� अयो�या, का�ी, �ंका, म�ायाच� पव�त इ. नंतर
याव�न �याचे माहा��य वाढ�े आ�ण वेदांम�येही �या�याम�ये हमाचे वण�न आ�े आहे. या साठ�

माळा�या जपमाळामुळे सव� पापांचा ना� होतो आ�ण चांग�े धन �मळते. �ान, वय, या
आ�ण ज�मा�या वेळ� पांढरा, �ा�, �पवळा �क�वा काळा रंग घा�ा. माणूस
जातीनुसार प�रधान के�े पा�हजे. �हरवी फळे येणार ेएक झाड फळ समान
�व�ास आहे. हरभ�याचा आकार बेरी�या आकारापे�ा म�यम असतो. कर�यासाठ�
तो कोण�याही वगा�चा मान�ा जात नाही.

हेदेवी! बेरीसारखे �हान असूनही, त ेफळ आ�ण संसारात आनंद देत.े
सौभा�य एक उ�पादक आहे. �हरवी फळे येणार ेएक झाड समान आहे, तो सव� धा�य �ोत आहे.
तो ना� करणारा आ�ण सव� इ�ा पूण� करणारा आहे. �ततके �हान

�याच�माणे ते अ�धक फ�दायी आहे. पाप न� कर�यासाठ�
प�रधान करणे आव�यक आहे. हे संपूण� आ�ा फळां�या कापणीची पु�ी करते. �ोकांम�ये
�ुभासारखे फळ देणारे काहीही नाही. समान आकाराचा चकना, गो�,
मजबूत, जाड, काटेरी (�हान दात वाढ�े�े) सव� कृपेचे आहेत आ�ण
�ह�ी, पण कडू खा��े�या, मोड�े�या, का�ाने �ढ�े�या आ�ण पूण� गो� आहेत
नाही, या पाच गा�ा तुझा �याग करा जसे मी �वतः करतो
जर �छ� असे� तर तेच चांग�े मान�े जाते. म�यमवगा�चा �यांना मानवाने छेद �द�ा आहे
�व�ास आहे. या जगात अकरा�े धारण क�न माणसा�ा जे फळ �मळत,े �याचे
वण�न करता येत नाही. स�पु�षा�ा साडेपाच �ाख दानाचा मुकुट बनवा.
आ�ण �या�या डो�यावर घा�ा. तीन�े साठ दानाच ेहार, असे तीन हार बनवा



�याचे यप�वत धारण करा.
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अरे ��ये! डो�यावर डोके ठेवून, कानात�े पु�षापासून धारण के�े पा�हजे. घसा
आई, कपाळावर कढई घा�ून 'ओम नमः ��वाय' जप करणारी
माणूस यमपूर�ा गे�ा नाही. या जपमाळावर जप के�याने �ाखपट फळ �मळत.े
��मुखी गु� साधने करतो आ�ण �या�ा �व�ानात पारंगत करतो. चार चेहरे
एक आहे आ�ण एक आहे. �याचे त�व�ान आ�ण उपासनेने सेनेर-हया�या पापातून मु�� �मळते. या
धम, अथ, काम, मो इ�या�द चार पु�षांचे फळ �मळते. पंचमुखी कर�यासाठ�
�या�ा का�ा ना �क�वा पंचमुखी �हणतात. या सव� इ�ा पूण� के�यानंतर मो दान करतो.
अपार आनंद घे�या�या पापापासून आ�ण उपभोग�या�या पापापासून मु� होतो. सहा त�डी
का �हणजे K आ�ण P. सरळ हाताम�ये बांध�याने � दोष �र होतात.
सातमुखी धारण के�याने संप�ी �मळते. अ�मुखी 'भैरव'
आ�ण p आहे. ते धारण के�याने द�घा�यु�य �मळत ेआ�ण मृ�यू झा�यावर मृतदेह सापडतो.

जातो नऊ मुखी भगवान भैरव आ�ण कपा� हे मुनचे �प मान�े जाते.
भगवती गा ही �यांची �मुख देवता मान�� जाते. डा�ा हातात ध�न
वैभव आहे. दहामुखी आ�मा हे भगवान �व�णूच े�प आहे. या
हे धारण के�याने सव� इ�ा पूण� होतात. तो चेह�याचा चेहरा आहे. या�ा
ते धारण के�याने पु�षा�ा सव� �ठकाणी �वजय �ा�त होतो. बारा त�डी माणसाच ेकेस
ते धारण के�याने 11 सूया�सारखे तेज �ा�त होते. तेरा त�डी
V हे वेदाचे �प आहे. हे धारण के�याने �ुभ आ�ण मंगळाचा �ाभ होतो. चौदा

चेह�याचा चेहरा �हणजे मृतदेह. मी स�म हो�यापूव�च ते प�रधान क�न
पापाचा ना� होतो. अ�ा �कारे मुखा�या भेदापासून �ानाचे चौदा भेद सां�गत�े आहेत. अहो
पावती सर! आता मी तु�ा धारण कर�याचा अथ� सांगेन - (1) 'ओम नमः', (2) 'ओम नमः',
(3) '�म नमः', (4) 'ओम नमः', (5) 'ओम नमः', (6) 'ओम नमः', (7) 'ओम नमः'
नमः, (8) 'ओम नमः', (9) 'ओम नमः', (10) 'ओम नमः', (11) 'ओम नमः', (12)
'ओम नमः', (13) 'ओम औरो नमः' आ�ण (14) 'ओम नमः'. या चौदा पैक�

अनु�मे एक ते चौदा त�डे घा��याचा �नयम आहे. साधका�ा देऊ नका
आ�ण आळसाचा �याग क�न मं�याने नफा धारण करावा.

काळ� माळ घात�े�ा माणूस पा�न भूत, भूत, भुते, चेटक�ण,
�कनीर पळून जातो. म�तक धर�े�या माणसा�ा पा�न, मी �वतः, भगवान �व�णू, देवी गा,
गणे�, सूय� आ�ण इतर देवताही �स� होतात. �यामुळे धो�या�या झाडाआधी
म�ा यो�य दजा� �मळाय�ा हवा.

मुनी! भगवान �वांनी देवी पावती�ा जे सां�गत�े होते ते मी तु�ा सां�गत�े.
आहे. मी तुमचा �े� कोड वण�न के�ा आहे. हे कोड संपूण� स�या�ा दे�यासाठ�
वा�� आ�ण देव देहा�या आदे�ाने मो� देणार आहेत. जे हे वाचत नाहीत
�क�वा ऐका क�, संततीसुख उपभोग�यानंतर ते सुखी जीवन जगतात.
ज��हा �ेत मृत होते.
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.. �ोक कोड पूण�.
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.. ओम नमः �वाय.

म�ा सामोरे जावे �ागे�
थम डी
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प�ह�ा अ�याय
ऋषी

जे उ�प�ी, ��ती आ�ण �येय इ�याद�चे एकमेव कारण आहे,
सी ही राजकुमारी उमा यांची प�नी आहे, �ज�या न��बा�ा अंत नाही, कोण

मायेची उप��ती असूनही, �ोकांचे जीवन �त�यापे�ा वेगळे आहे, मी
भगवान �ंकराची पूजा करतात. जनक माया आ�ण का �नमा�ण करतो.
जसे �ोह चुंबकाकडे आक�ष�त होऊन �या�या जवळ �टकते, तसेच

कारण हे सव� जग �याभोवती ते �फरतात, �यांनी हे पाच घडव�े आहेत
�नमा��या�ा सां�गत�े आहे
होय, मी �या देव �रीरांना नमन करतो.

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! आता तु�ही आ�हा�ा देवाचे �रीर आ�ण पावतीचे अं�तम आ�ीवा�द देऊ �कता.
अथा�चे वण�न करा. �व�ा�या �न�म�तीपूव�, सृ�ी�या म�य आ�ण �ेवट�,
ते कोण�या �कारात आ�ण �ानावर आहेत? सव� �ोकांचे क�याण करणार ेभगवान ��व

तू कसा आहेस? आ�ण ज�मा�ा आ�यावर तू तु�या भावा�ा कोणती चांग�� फळे देतोस?
भगवान ��व महान दयाळू आहेत असे आपण ऐक�े आहे. आपण आप�े �वतःचे पा� �कता.

�ा, �व�णू आ�ण महे� हे तीन देव ��वाजी�या अं�ातून उ�प� झा�े. आम�यावर दया कर
��वाजीचे �प, देवी उमाचा ज�म, ��व-उमा यांचा �ववाह, गृह� आ�ण ��वाजीचा ज�म

अनंत ऐका.



सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! तुम�यापैक� पथ-पवनी �हणजे गंगाजी. याऐकणारा, सांगणारा आ�ण ��कता� या �तघांना आ�ीवा�द देतात. तुझ ेहे
कथा ऐक�याची आंत�रक इ�ा आहे, �हणून ध�यवाद. अरे नाही! देव
ऋषी, राजसी आ�ण तामस या �त�ही कमा�नी मनु�या�ा नेहमी सुख देणे ही �ंकराची तप�या� आहे.
करणार आहे. �यां�या मनात कस��ही इ�ा नाही, असे महापु�ष भगवान ��व
�रीराचे स��ण जाणून घेऊया कारण मन आ�ण कान कौतुका�द आहेत आ�ण
देत संपूण� मनोरथ । अहो �ेओ! मी तुझा आहे मृतदेहा�या आकारानुसार
तु�ही �याचे आदरपूव�क वण�न करा. आप�े नारदां�या मते
हेच �याने व�ड�ांसोबत के�े होत,े �यानंतर आईने तेथून जाऊन मृतदेहाची कथन के��.
होते. तोच संवाद मी तु�ा सांगेन, कारण �या संवादात जो तु�ा �व�ा�या सागरातून मु� करतो.
गौरी��या अनेक �व��ण मनोरंजनाचे वण�न के�े आहे.
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सव� मागा�नी
नारदाची वासना

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! ही काळाची बाब आहे. �हमा�य पव�ताचे �ी पु नारद जी
एका गुहेत मी बरेच �दवस तप�या� करत होतो. �यांनी अ�यंत �न�ेने समाधी के�� होती आ�ण
कराय�ा सु�वात के�� देवराज �या�या �चंड �चकाट�ची बातमी ऐकून थरथर काप�ा. �या�ा वाट�ं
नारद मु�ा�ा मा�या �वगा�चे रा�य �व� करायचे आहे. हे ��ात येताच मी �या�ा सां�गत�े
तप�या� �क�वा �यान कराय�ा ��का. �याने कामदेवा�ा हाक मार�� आ�ण �हणू �ाग�ा - अरे
कामदेव! तू माझा परम �म� आ�ण �हत�च�तक आहेस. �हमाच� पव�ता�या गुहेत बसून नारदांनी �यान के�े.
करत आ�ा आहे. �याने मा�या आईकडे वरदान मागावे असे होऊ नये.
�हणून तू �तथे जा आ�ण �याची �ज� तोड. येताना कामदेव वसंत�ा सोबत घेऊन जातो.
थोर�या गावसेसने �या �ठकाणी जाऊन आप�या सव� क�ा रच�या. कामदेव आ�ण वसंत ऋतु
न बो��यानेही नारदमुन��या मनात कोणताही �वकार �नमा�ण झा�ा नाही. महादेव जी
कृपेने दोघेही ग�व�� झा�े.

कारण महादेवज��या कृपेने नारदां�या म�तकावर कामदेव कोणीही नसावा अ�ी अपे�ा आहे.
भावना न�हती. त�पूव� भगवान ��वानेही �या आ��यात �यान के�े होते. �याच जागेवर

ऋषी-मु�याचे तप न� करणा�या कामदेवाचा �यांनी ना� के�ा होता.
कामदेवा�ा �रीरात पा�न प�नी रतीने ���ह�े क�, "तो भगवान �ंकर �जवंत आहे."
भगवान महादेव
जी �हणा�े होते क� काही काळानंतर कामदेव �वतः �जवंत होई�. पण या �ठकाणी
आ�ण आजूबाजू�ा पृ�वी �दसते �ततक� पृ�वीवर कामदेवाचे कोणतेही �च�ह �दसत नाही.
माया आ�ण ���गा�या बाणांची अनुभूती होणार नाही. ही गाडी �या �ठकाणा�न, कामदेव
परत आ�े. देवराज जे�हा मी ऐक�े क� कामदेव नारदज�वर कोणीही न�हते

जर ते जाणव�े नाही तर �यांनी नारदज�ची खूप �तुती के��. देवा�या देहा�या �मामुळे
��वरायां�या �ापामुळे कामदेवाचा �म �या �ठकाणी चा�ू �कत नाही हे ते �वसर�े होते.
क� �कतो. भगवान �ंकरा�या कृपेने नारदजी द�घ�काळ तप�या� करत रा�ह�े. �वत:
जर नारद �या�ा पूण� समजुन जागे झा�े तर तो कामदेवावर �वजय �मळव�याचा �य�न करे�.
आ�े. मग �यांनी कामदेवावर �वजय �मळव�ा याचाच अ�भमान वाटतो.
घेत�ा आहे. या अ�भमानामुळे �या�ा कळ�े नाही. ते कामदेव समजू �क�े नाहीत
भगवान �ंकराचा पराभव झा�याचा �म होता. मग ते �यां�या �वजयाची कहाणी सांगतात



�याचे पठण कर�यासाठ�, कै�ास पव�तावर जा आ�ण भगवान ��वा�ा नम�कार करा.
�या�या �चकाट��या य�ाची बातमी आ�ण कामदेवावर�या �वजयाची बातमी
असे सां�गत�े
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हे सव� ऐकून महादेवज�नी नारदांची �तुती के�� आ�ण �हणा�े - हे नारदजी ! आपण अं�तम
अ�भनंदन पण एक गो� ��ात ठेवतो क� ही बातमी इतर कोण�याही देवते�ा सांगू नका,
�व�ेषत: देव आ�ण देवाकडून, ही गो� कधीही बो�ू नका. ही कथा सवा��धक �का��त क�न

ते ठेव�यासारखे आहे. तु�ही माझे कारण आहात, �हणून मी तु�हा�ा हे कोणा�ाही सांग�याची आ�ा देतो.
समोर कट क� नका. पण �या �ेता�या मायेने �यांना भुरळ घात�� होती. �हणूनच �यांचे
�ा�� �यानात न ठेवता ते �ोकांकडे गे�े. �तथे तो �या�ा ओ�सरपण े�हणा�ा -

मी मा�या तपाने कामदेवावर �वजय �मळव�ा आहे. हे ऐकून ऋष�नी �ेता�ा मार�यास सां�गत�े.
पा�कांचा नामजप क�न �याने सव� कारण जाणून घेत�े आ�ण हे सव� आप�या मु�ा�ा सां�गत�े.
कृपया �वचार�यास नकार �ा.

नारदां�या मनात अ�भमानाच ेअंकुर उमट�े, �यामुळे �यांची कळ�
झा�े होते �यानंतर तो ताबडतोब नु�ोकात पोहोच�ा आ�ण भगवान �व�णंूना संपूण� कथा सां�गत��.
हवे होते �हणूनच �याने जगाचा �नरोप घेत�ा. नारद मु�ा येताना पा�न देव आ�ण नु
उभे राहणे अ �यांनी नारदांना �मठ� मार�� आ�ण आदराने ते आसनावर बस�े.

बस�े�े. मृत देहा�या पायी मृ�यूनंतर भगवान आ�ण नू यांनी नारद जी, नारदांना �वचार�े
होय! तु�ही कुठून आ�ा आहात आ�ण या जगात तुमचे न�ीब काय आहे? या
हे ऐकून नारदज�नी अहंकाराने तप�या� पूण� के�� आ�ण कामदेवावर �वजय �मळव�ा.
�या�ा सव�काही कर�यास सां�गत�े होते. देव आ�ण नुकाम�या �वजयाचे खरे कारण
समज�े होते. ते नारदज�ना �हणा�े - हेनाड� जी! तु�हा�ा न�ीब आ�ण चांग�� बु��म�ा आहे.
वासना-�ोध आ�ण �ोभ-आस�� हीन मानवांना �ास देतात. तु�ा माहीत नाही
�ेषाने यु�े आ�ण दानधम� आहेत, मग हे काम तुमची चूक असू �कते का?

भगवान नारद �हणा�े - हे भगवान ! हे सव� तु�या कृपेचे फळ आहे. तु�या कृपेने
पुढे कामदेवची ��� आहे, जी मा�यासाठ� काहीतरी खराब क� �कते. मी नेहमी घाबरत नाही. इतके
असे सांगून नारदजी आ�ण नुभगवान ��न झा�े आ�ण तेथून �नघून गे�े.
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�तसरा अ�याय
नारदजी देव आ�ण नुस यांच ेआ�ीवा�द मागत आहेत

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! नारदां�या जा�यानंतर ��वरायां�या इ�ेन ेभगवान �व�णू
�याने एक अ��त �म �नमा�ण के�ा. नारदजी �जथे जात होते �तथे �यांनी एक सुंदर नगर वसव�े.
दया. हे �हर बैकुठ�ोकापे�ा सुंदर होते. ते�हापासून पाह�यासारखी �ठकाणे होती. ते

नगर�या राजाचे नाव '��� ना धा' असे होते. �या राजाकडे खूप सुंदर ���या होती. उह ने
आप�या मु��साठ� �वयंवर आयो�जत के�े. �यां�या कृतीच ेवण�न कर�यासाठ�
राजपु� उसुक बाटून आ�ा होता. �तथं खूप उप�म होता. या �हराकडे पहा
नारदज�चे मन उडा�े. राजा ���ा नधांनी नारदज�ना येताना पा�ह�े ते�हा �यांनी
�याची पूजा के�यानंतर बाणा�या �स�हासनावर बसून �याची पूजा के��. फर तुझा देव
महष��या चरणी नतम�तक झा�े�या �मरवणुक��ा बो�ाव�े. नारदज�कडून �यांचा प�रचय
कराटे-ए-�ी� नधा यांनी के�� �वनंती - महा�! ही माझी मु�गी '�ीमती' आहे. �या�या वयाचे
आयो�जत के�े आहे. कृपया या ���येचे गुण आ�ण तोटे सांगा.

राजाचे असे बो�णे ऐकून नारदजी �हणा�े - राजन ! तुमचे वय काय आहे?
�याचे भावी �प भगवान ��व, �ोकजयी, वीर आ�ण कामदेव यां�यासारखे भ� असावे.
�ज�कणारही. असे बो�ून नारद मुन तेथून �नघून गे�े. मृत देहा�या �मामुळे ते
कामा�या वेडाने तो �वचार क� �ाग�ा क� राजकुमारी क�ी �मळवायची? वयंबर सुंदर असू �कते
आ�ण भ� राजा��वाय ती माझे र�ण कसे करे�? vesochnelge के
मनु�य सद�य बनतो. मा�या �दयाकडे पा�न फ� '�मृती'च म�ा �याय देऊ �कते.
आहे. असा �वचार क�न नारदजी �व�णूकडे जाऊन �यांना राजा ���ा नाडी �हणती�.
���येचे �व�प आ�ण �या ���येसह ��न कर�याची इ�ा याब�� सां�गत�े
के. �यांनी भगवान �व�णूची �ाथ�ना के�� क� �यांनी �यांचे पती �यांना �ावे.
अहो �तथे

काजळ� जी �हणते - महान �ोक! �भु मधुसूदन नारद Munn अ�ा एक गो� ऐकून हस�े.
आ�ण भगवान �ंकराचा आ�मा अनुभवून �यांनी असे उ�र �द�े. देव
आ�ण �हणा�े - हे नारद ! �तकडे जावे, मी तु�या त�येती�ा त�ाच �ास देईन
कार पी�डतेचा आदर करते कारण तू मा�यासाठ� खास आहेस. असे �हणत

देव आ�ण नुने यांनी माकडाचे मुख मुन आ�ण बाक�चे अवयव �यां�या सुंदर भेटव�तूंनी दान के�े.
कृपया करा ते�हा नारदजी �वतः�ा परम सुंदर मानून खूप �ांत झा�े असते.
�वयंवर आ�े आ�ण �या रा�यसभेत बस�े. �हणून �या बैठक�त

ए बस�े होते. नारदज�चे वानर�व�प फ� काया आ�ण गण यांनाच �दसत होते.
बाक� फ� नारदज��या ��य� �पातच �दसत होते. नारद जी मा�या मनात
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ते सौ.ची वाट पाहत होते.
अहो �ेओ! हातात जयमा�ा घेऊन ती मै��ण�सोबत �वयंवरात आ��.

�या�या हातात सुंदर सो�याची माळ होती. ती राजकुमारी �ामीसारखीच आहे
ते सुखावणारे होते. नारद मु�ाच ेदेवासारखे �रीर आ�ण माकडासारखा चेहरा पा�न तो
� यांना � या� या बाजूने हटवून मनोवन छटवारचा �ोध घेत पुढे �नघा�ा.
सभेत आप�ा आवडता वर न �मळा�याने ती �:खी झा��. �याने कोणा�ाही �मठ� मार��
पु�पहार घात�ा नाही. ते�हा भगवान �व�ण ूराजाची वे�भूषा क�न तेथे आ�े.
�व�णू�ा पाहताच �या परम स�दया�ने �त�या ग�यात माळ घात��. आ�ण नुजी

राजक�ये�ा सोबत घेऊन �गेच आप�या �ोकांकडे गे�ा. हे पा�न नारदजी �सनी होतात.



गे�ा. मग �ान �व�पात ganas उप��त narad जी �हणा�ा - Henarad जी! आपण �ा�या�ा कामाची आवड आहे आ�ण �या�ा �दया�या साम�या�ने राजकुमारी �मळवायची आहे. �थम आप�े �वतःचे
चेहरा माकडासारखा �दस�ा पा�हजे. सूतजी �हणा�े - हे ��द ऐकून नारदजी मोठे झा�े.
च�ा �याने आर�ात आप�ा चेहरा पा�ह�ा. माकडासारखा चेहरा बघून �या�ा फार

राग आ�ा आ�ण दो�ही टोळ��ा �ाप �द�ा आ�ण �हणा�ा - तू एकनानची चे�ा के��स
उ�ाण के�े आहे. �यामुळे कुळात ज�म घेऊनही तू रास बनतोस. हे ऐकून �या �ेत
काहीही बो��ो नाही पण देवा�या देहाची इ�ा मान��, उदासीनपणे �याचे �ान
आ�ण परमे�राने मृत �रीराची पूजा कर�यास सु�वात के��.
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चौथा अ�याय
नारदज�चा देव आ�ण नुकु�ा �ाप

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! गण �नघून गे�यावर नारदांनी काय के�े आ�ण कुठे गे�े?
गे�ा? च�ा या सवा�ब�� देखी� सांगूया.

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! �या दोन �रीरांना �ाप देऊन नारदज�चा मायेने पराभव के�ा.
आस��तूनही �यांना काही कळू �कत नाही. उठून ते त�ावाजवळ पोहोच�े आ�ण �तकडे
जे�हा �या�ा पु�हा पा�यात आप�� साव�� �दस��, ते�हा �या�ा वानरांसारखा आकार �दस�ा. �या�ा पा�न
नारदज�ना अ�धकच राग आ�ा. ते थेट वनु�ोकाकडे �नघा�े. तेथे
देव आ�ण देवा�ा ठोसा मार�यानंतर तो �हणा�ा - हे! तू मोठा आहेस तु�या कपटाने तु�ा मो�हत कर
तुमचे डोके आनंद� होताना �दसत नाही. �हणूनच समु�मंथना�या वेळ�
'मो हनी' चे �प घेऊन परमा��याकडून अमृताचा क�� �हराव�ा गे�ा आ�ण तो अमृत �प�यास स�म झा�ा.
जागोजागी भेगा पाडून �याने म�ा वेड �ाव�े होते. जर �यावेळ� भगवान �ंकर कृपाळू होते
जर तु�ही ते �याय�े नाही तर तुमची सव� फसवणूक काप�� गे�� असती. आपण एक फस�ा चा� अ�धक आहे.
भगवान महादेवज�नी �ान प�रपूण� अस�याचे सां�गत�े आहे. आज मी तुम�याकडून एक गो� ��कणार आहे,
आपण कधीही असे काय� कर�यास स�म असा�. आतापय�त तू हर�ास
मनु�य घात�ा गे�ा नाही. �यामुळे तु�ही �नभ�य झा�ात पण आता हार मानावी �ागे�.



पूण� फळ �मळे�. माया मोहत नारदजी �ोधाने भर�े होते. ते भगवान आ�ण नू�ा �ाप देतातए �हणा�े - आ�ण नु! तू म�ा मा�या मु��साठ� ��कव�ं आहेस. तू सवा�ना मो�हत करतोस.
राजाचे �प घेऊन तू म�ा फसव�ेस. �हणूनच तो �ाप देतो क� तू हर�ास

मनापासून म�ा फसव�े, तुझा तोच नमुना आ�ा. तू राजा हो�ी� वगैरे
मी जसा आनंद घेत आहे तसाच तु�हा�ाही अनुभव �मळे�. तू माझी आकृती मास माकडासारखी के�� आहेस

होय, तेच माकड तु�हा�ा मदत करे�. तु�ही तुम�या खचा�चा खच� डो�यावर �ा, �हणून
तु�हा�ाही तेच भोगावे �ागे�. तु�ही अ�ानाने मो�हत झा�े�या मनु�यासारखे �हा�.

�ानाने �स� होऊन नारदज�चा �ाप व भगवान �व�णूंनी �वीकार�ा. �यानंतर �गेच
महा���ा करणा�या मो हनी मायाचा �यांनी अंत के�ा. मायेचा �नरोप घेताच नारदजी
�याचा हरव�े�ा आ�मा परत आ�ा आ�ण �याचे पु�तक पूव�सारखे झा�े. ते सव�
�च�ता �र होऊन मनात इ�ा �नमा�ण झा��. हे सव� जाणून नारदज�ना खूप आनंद झा�ा.

प�ा�ाप होऊन �वतः�ा दोष देत भगवान �व�णूं�या पाया पडून �यांना �वचार�े
मी �वचा� �ाग�ो नारदजी �हणू �ाग�े क� अ�ान आ�ण मायेमुळे मी

जो तु�हा�ा �ाप देतो तो �बाड होऊ �ा. �भु माझी बहीण खराब झा�� होती, जी मी तु�याब�� �वचार के�� होती
�हणून वाईट ��द �जभेतून काढून टाका. मी फार मोठे पाप के�े आहे. हे देवा! मा�यावर दया कर

असा कोणताही उपाय सांगा �हणज ेमाझी सव� पापे �र होणार नाहीत. कृपया म�ा सांगा
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माग� सांगा ते�हा �ी �व�णू उठ�े आ�ण मधुर �वरात �हणा�े-
हे �! तू आनंद� नाहीस, तू माझा ��यकर आहेस, यात �ंका नाही. नारद जी

काळजी क� नका, तु�हीच परम आ�ीवा�द आहात. अहंकारा�या व� होऊन तु�हा�ा भगवंताचे मृत �रीर �मळा�े.
आ�ा पाळ�� नाही. �हणूनच तु�हा�ा अ�भमान वाटावा �हणून �याने हे के�े
���ा झा��. ते �नगुण आ�ण ना�वक आहेत आ�ण सत्, रज आ�ण तम या गुणां�या प��कडे आहेत.
�याने आप�या मायेतून ��ा, व�ण आ�ण महे� असे तीन पै�ू तोड�े आहेत. न�न होते
�याचे नाव ��व आहे, तो परमा मा, माहेर, परा, अवना�ी, अनंत आ�ण महादेव आहे.
नावाने ओळख�े जाते. �या�या आ�ेने होय, मी �त�ही �ोकांचा आहे
��वाजी�या �पात सग�यांना फॉ�ो करतो आ�ण मारतो. ते मृतदेह आ�ण ��येकजण आहेत
एन.एस. ते मायेपासून चांग�े आ�ण वाईट आहेत. तो नेहमी �या�या आ��या�ी दयाळू असतो. मी सव� आहे
तो पापाचा ना� कर�याचा, सुखाचा व धनदानाचा माग� सांगतो. सव� तुझे
�ंका आ�ण �च�ता यांचे �मरण क�न भगवान �ंकराची क�त� आ�ण भा�याचा गौरव करा
सावजीचे �तनाम नेहमी वेग�या भावनेने पाठ करा. �यांची पूजा आ�ण

�यानंतर �या �दव�ी �याची पूजा करावी. जो मनु�या�या �रीराने, मनाने आ�ण वाणीने परमे�राचा ना� करतो.
पूजा करतात, �यांना पादत यानी �हणतात. जे मानव देवाची पूजा करतात,
उहसंसार पाई ताबडतोब भवसागरातून मु� होतो. जे जंग�ातून पाप करतात
बळ�नो, �यांनी ��वनामाचे अमृत �यावे. वेदांचे संपूण� �ान �मळव�यासाठ�
यानंतरच प�नीने ज�म-मृ�यू�या बंधनातून मु� हो�यासाठ� ��वाजीची पूजा के��.
सव� साधन सां�गत�े आहे. �यामुळे आजपासूनच दररोज भगवान �ंकराची कथा ऐका आ�ण �हणा
�यांची पूजा करा आ�ण करा. भगवान �ंकराचे चरण �दयात �ा�पत करा
आ�ण �यां�या तीथ��े�ात �नवास करताना �यांची �तुती आ�ण �तुती करा.

यानंतर, नारदजी, मा�या आ�ेने तु�ही तुम�या सुखासाठ� संसारात जा.
तेथे आप�या पती�ा हजर क�न मृतदेहाती� मृ�यूबाबत �वचारणा के��. जी
मी मे�ा आहे. तु�ही भगवान �ंकराचे महाया आ�ण �तनाम आहात.

सांगेन आजपासून तु�ही �रीरात ��न �हा. ते तुमची कृपा न�क�च करती�. या
असे बो�ून नुजी गायब झा��.



पृ� 118

�करण पाच
मानवजीकडून नारदज�ची �वथथी

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! भगवान देवा�या मृ�यूनंतर मु�े नारद
पूव��या �द��नासाठ� मृतदेहांची कॉपी कर�यात आ�� होती. या कारसाठ� पैसे देत आहे

�याने अनेक मृतदेह पा�ह�े. �या गणांनी नेनारदज�ना �तथे पा�ह�े ते�हा
दो�ही गणांनी �यां�या �ापा�या �मेसाठ� �या�या पाया पडून �याची �ाथ�ना के��.
ते �यांना उ�र देऊ �कती� असे �दसते. नारद मुन!े आ�ही तुमचे गु�हेगार आहोत. �या राजकुमारी सौ.
संसारात तुझे मन मायेने मो�हत झा�े होते. �या वेळ� भगवान �ंकरा�या मदतीने तु�ही

तो एक �ाप होता. आता तु�ही आम�या जग�याच ेमाप �या. आ�ही आम�या कमी फळ आहे
आपण आनंद घेत�ा आहे आम�यावर कृपा करा आ�ण आ�हा�ा �ाप �ा.

नारदजी �हणा�े - हे गण ! तु�ही महादेवाचे सद�य आहात आ�ण सवा�चा आदर करता.
�यावेळ� भगवान �ंकरा�या इ�ेने माझा मृ�यू झा�ा होता. �हणूनच मी तु�यावर मो�हत झा�ो आहे
तो एक �ाप होता. तु�ही माझा गु�हा माफ करा. पण माझे वचन खोटे नाही
क� �कता. �हणूनच मी तु�हा�ा �ापापासून मु�� �मळव�याचा उपाय सांगणार आहे. मु नवार आ�ण वा �या मागा�ने
तू रा�ी�या पोट� ज�म घे�ी�. मारवण आ�ण कंुभकन यां�या नावाने समत द�ा

तु�ा जमे� तु�ा रसराजाचा दजा� �मळे�. तु�ही ब�वान आ�ण वैभव�ा�� �हा�.
तुमची उ�णता सव� जगांत पसरे�. समताडचा राजा असूनही भगवान ��व
तु�ही सव�� �हा�. भगवान ��वाचा एकमेव अवतार आ�ण प�नी आ�ण नुके अवतार यां�या हातातून
मे�यानंतर तुमचा उ�ार होई� आ�ण मग तु�ही तुम�या ��तीत असा�.

नारदज�चे �हणणे ऐकून सुतजी �हणू �ाग�े क� दोघेही झा�े असते
A. तेथून गे�े आ�ण नारदजीही आनंदाने �भज�े.

हे करत असताना �यांनी �वतीथाची पूजा सु� के��. याच कारणाव�न �वधी करत असताना �यांनी मृतदेहाची ह�या के��.
का�ीपुरी नगरी पोहोचून का��नाथाची पूजा क�न �यांची पूजा करावी. ती नारद
जी ��वाजी पा�यात बुडा�ा, �या�ा माराय�ा जग गे�ा. तेथे ठोसा
�यांनी राजाज�ना आदरपूव�क नम�कार के�ा आ�ण �यांची �तुती सु� के��. �या वेळ�
�याचे �दय सु� झा�े होते आ�ण �या�या �दयात ��वाजीसारखीच भावना होती.
काहीही नाही

नारदजी �हणा�े - अरे सु��स� ! तू उ�म �कारे परमा��याचा देव आहेस.
तु�हा�ा माहीत आहे का. तु�या कृपेने म�ा भगवान �व�णूचे तेज �ा�त झा�े आहे आ�ण
माग�, �ानमाग�, तपोमाग�, दानमाग� आ�ण तीथ�माग� या�वषयी मा�हती असणे आव�यक आहे, परंतु

अजून नाव मा�हत न�हते. म�ा �याची पूजा आ�ण �वधी देखी� मा�हत नाहीत. �यामुळे
आता म�ा �या�याब�� सव� काही जाणून �यायचे आहे. मी �ेताचा देव आहे, �याचा



पृ� 119

फॉम� आ�ण ते �न�म�ती�या सु�वातीस होते, म�यभागी, जवळ होते, �यांचे मनोरंजन कसे होते आ�ण
�या का�म�ये भगवान ��व कुठे राहतात? �याचे ��न आ�ण मु�ाचे न�ीब

म�ा तुम�या डो�यातून ज�म वगैरे गो�ी ऐकाय�या आहेत. देव कस ेक� �कतो
आ�ण जे�हा ते घडते - �क�वा तु�ही दान करता? म�ा ही संपूण� कथा सांग�यासाठ�
कृपया कृपया

आप�या मु�ाब�� हे जाणून पटमहा�ा खूप आनंद झा�ा.
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अ�याय सहा

�रीराचे वण�न

राजा �हणा�ा - हेनाड� ! तु�ही जगाच ेसदैव ऋणी आहात. तुझं
�ोकां�या �हतासाठ� �वचारणे ही खूप चांग�� गो� आहे. �या�या �वणाने सव� मानव ज�म घेतात.



पापाचा ना� होतो. आई�ा पराभूत कर�यासाठ� मी ते अं�तम स�य कथन करत आहे. मृतदेह
त�वाचा �वभाव अ�त�य सुंदर आ�ण अ��त आहे. महान �य आ�ा आ�ण सव� जग
अंधार न�हता आ�ण सगळ�कडे फ� अंधार होता, आका� आ�ण �व�तीण� तारे आ�ण

अंधारात दबून गे�े होते, सूय� आ�ण चं� �दसणे बंद झा�े होते
रा�ं�दवस कुठे आ�ण कुठे आहे हे कळत न�हते, अ� पाणी न�हते.
भात आका� आ�ण इतर तेजही �ू�य झा�े होते. आवाज, �ाणी, वास, चव, चव यांचा अभाव

गे�े, खरे खोटे सव� न� झा�े, मग फ� 'सत्' उर�ा. �या �ब��पय�त
मंुजन आ�ण योगी �वतः�या अंतःकरणात पाहतात. भाषण, नाव, नाव, रंग इ
आजवर एकही पंच नाही.

काही वेळाने �ान आ�ण अ�ान या �वषयावर के�े�या संबोधनासह
�हणजेच सृ�ीची वेळ आ�� क� एकापासून अनेक हो�याचा संक�प येतो. मग तो
तुम�या ���ेतून मूत� घडवा. ते मूत� संपूण� आये आ�ण गुण यू, संपा,
ती सव�� आहे आ�ण सव� काही देणारी आहे. हे नेहमीच मृत �रीराचे अवतार आहे. सव� �व�ाथ�,
�व�ान या �ाचीन मूत��ा इर �हणतात. �तने �तच े�रीर आ�ण सहा-�रीर घेत�े आ�ण
आ�ण साव�भौम�वाची �न�म�ती. तोच परमा�, गुण �वभाव आ�ण बु��ची जननी

�हणा�े. उपयोगे�, अंबका, कृत, संपूण� जगाची माता, देवांची माता, �या आ�ण
मूळ कारण देखी� �हणतात. �या�ा आठ हात आ�ण स�दया�चा चेहरा आहे. �या�या त�डातून
समोर�या चं�ाचा �का�ही कमी होतो. कार दा�गने आ�ण स�दय�
स�दय� वाढवते �याने अनेक �कारचे भाग प�रधान के�े आहेत.

सव� मानव ��वा�ा नेहमी परमपु�ष, ईर, ��व-�ंभू आ�ण माहेर �हणत असतात.
�या�या म�तका�ा गंगा, भा�ात चं� आ�ण मुखात तीन. �यांना पाच चेहरे आहेत
आ�ण दहा हातांचा वामी आ�ण �ू�धारी आहे. ते �यां�या �रीरात रोव�े जातात. उह ने
�ाव�ोकाचे नाव तयार के�े आहे. हे परमपू�य का�ी �हणून ओळख�े जाते

आहे. हे परम मो दयाक �ठकाण आहे. परमानंदाची पोचपावती देऊन या भागात �नवास
करा ��क�म�येही �वा आ�ण �वाने ती जागा सोड�� नाही. �हणूनच ��वाजी
�याचे नाव आनंदवन.

आनंदवन म�ये रो�म�गम�ये असताना एक �दवस, मृत �रीर एक नर आ�ण माद� �रीर तयार होते.
माझी इ�ा आहे मग �याचे वजन �स�या�ा देऊन आपण हे क� �कतो असे �या�ा वाट�े.
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का�ीत राहती�. असा �वचार क�न �याने आप�या डा�ा भागा�या दहा�ा भागावर अमृत ओत�े.
दया. �यातून एक सुंदर माणूस तेथे �कट झा�ा, जो �ांत आ�ण यु� आ�ण गंभीरते�या चांग�या गुणांनी यु� होता.

तो एक �व�ा� महासागर होता. �याचा कांत इनी� म�ासारखा यम होता. �याचे संपूण� �रीर
ते तेजाने चमकत होते आ�ण कमळासारखे होते. �याने हात जोड�े

आ�ण ��वाची आराधना के�� आ�ण माझे नाव देऊ नये अ�ी �ाथ�ना के��. हे ऐकून
भगवान ��व हस�े आ�ण �हणा�े क� सव�� अस�याने तुझे नाव 'व�ू' असे�. तु�ही पण
आनंद देणारे तु�हीच �हा�. तू ��र रा�न तप�या� कर. तो सव� गो��चे साधन आहे.
असे �हणत ��वाजीने �या�ा आ�ीवा�द �द�ा आ�ण तेथूनच �याचा मृ�यू झा�ा. मग आ�ण नुजी
तेथे �यांनी बारा वष� तप�या� के��. तप�यामुळे �या�या �रीरातून पा�याचे अनेक �वाह वाहत होते
कॉपी करणे सु� करा. �या पा�यातून सव� �नज�न आका� �र झा�े. ते पाणी
तो प�माबरोबर पापाचा ना� करणारा होता. भगवान �व�णू �वतः �या पा�यात �वसाव�े.

नार �हणजेच पा�यात रा�ह�यामुळे ते 'नारायण' �हणून ओळख�े जाऊ �ाग�े. ते�हापासून �या थोर मा
सव�काही ��य आहे. प�ह�या कृतीपासून महान आ�ण �यातून तीन गुण आ�ण �यां�यापासून
घम�ड येतात. �या�ा ��द, अ�ह�क, अ�ह�क, रस आ�ण गंध आ�ण पाच भुते एक कट. �यांना

जाणून �या आ�ण कमी �क�वा कमी �हा. �यावेळ� एककार 24 त�व आ�ण कृतापासून काप�ा गे�ा.
ते घेत�यावर परमपु�ष नारायण भगवान �ंकरा�या इ�ेने पा�यात झोप�े.
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सातवा अ�याय
मध�या नॉन-�प�रचे �ववाद-काटणे

राजा �हणतो - हेदेव � ! नारायण पा�यात पोहाय�ा �ाग�ा ते�हा ��वाजीचा
देवी �व�णू�या नाभीतून खूप मोठे कमळ काप�े गे�े. �या रा�यात एनए�डी डी
होते. तो �पव�या रंगाचा होता आ�ण �याची उंचीही अनेक योज�े�� होती. कमळ संुदर, अ��त आ�ण
ते पूण� आ�ण पूण� होते. तो आनंददायक आ�ण प�व� ��ीस पा� होता. मग मृतदेह
�याने म�ा �या�या उज�ा हातातून �नमा�ण के�े. �या महा��यांनी नारायणाचा �म�नरास के�ा.
देवाने म�ा नाभी�या कमळात घात�� आ�ण ����ब�� काप��. ही कार ती
माझा ज�म कम� सेपू �हणून झा�ा. माझे चार चेहरे �ा� होईपय�त पु�ा घात�े�े होते

ए होते भगवान �ंकरा�या मोहाने मो�हत झा�यामुळे मा�या मृ�यू�ा खूप �ास झा�ा.
आ�ण म�ा कमळा��वाय �सरे काही �दसत न�हते. मी कोण आहे? कुठून
तू येथे आ�ा आहेस? माझे काम काय आहे? मी का आहे? माझे नाव काय आहे? त�सम काहीतरी

कारचे म�ा अडचणीत आण�े होत.े काही वेळाने म�ा अ�धक मा�हती �मळा��
म�ा वाटते क� ते �ोधणे खूप सोपे आहे. या कमळाचे मूळ याच पा�यात आहे.
खा�� आ�ण �याखा�� �याने म�ा काप�े आहे �या�ा मी �ोधू �केन. या
एक दोर ध�न �वचार करत, मी �ंभर वष� उतरत रा�ह�ो, पण तरीही मी
कमळाचे मूळ सापडेना. �यामुळे मी पु�हा वर�या �द�ेने जाऊ �ागेन. वर जा
पण कम�ा�ाही को� सापड�ा नाही. मग मी आणखी अ�व� झा�ो. एकाच वेळ�
भगवान �ंकरा�या इ�ेने �ुभ आका�वाणी काप�यात आ��. तो आवाज �हणा�ा, 'टॅप करा �क�वा
करा'.

ती आका�वाणी ऐकून तुमचा प�ा दाखवायचा, क� �ाग�ास
ते करा आ�ण बारा वष� कठोर तप�या� करा. मग चतुभु�ज सुंदरने �ेषो भट के�े
देव आ�ण नु कट अ. �यांनी हातात �ंख, च, गदा आ�ण प� धर�े होते.
�यांचे �रीर यमकांत सारखे होते. �या�या डो�यावर मुकुट होता आ�ण
�यांनी �पतांबर व बाताचे दा�गने घात�े होते. कामदेव �या



समान कृपा �दसत होती आ�ण �ो गडद आ�ण सोनेरी आभाने भर�े�ा होता. अरे �तथे
ते पा�न म�ा खूप आनंद झा�ा.

भगवान ��वा�या ���ेमुळे आ�हा दोघांम�ये वाद �नमा�ण झा�ा क� आप�यात मोठा कोण? �याच
�याच वेळ� आ�हा दोघांम�ये मै�ीपूण� �व�ंब झा�ा. आ�हा�ा ते सापड�े
तु काय के�स? �या खांबा�या सुरवाती�ा मी वर आ�ण �व�णूजी खा�� सरक�ो
�ेवट �ोध�यासाठ� चा�ाय�ा सु�वात के�� पण आ�हा दोघांना �या खांबाची कुठ��तरी बाजू �ोधावी �ाग��-
संप�ा नाही. दमून आ�ही दोघेही आपाप�या जागेवर आ�ो. आ�ही दोघेही मे�े�े आहोत
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तो मायेने मो�हत झा�ा होता. सव� बाजूंनी परम परमे�राची हाक ऐका. बोड�वर
आ�हा�ाही काही करता आ�े नाही. मग मी आ�ण मना�ा सु�वात के��.
खांबाचे नाव काय होते?

आ�ही दोघेही �हणू �ाग�ो - म�त भाऊ! आ�ही तु�हा�ा आ�ण तुम�या व�ड�ांना ओळखत नाही. तु�ही कोणीही आहात, आ�ही
आपणास �ुभे�ा! तूच आ�हा�ा आम�या ख�या �पात दाखव. ही कार आ�ही
आप�ा अहंकार �वस�न दोघेही मृतदेहाची पूजा क� �ाग�े. हे �ंभर करा
वष� गे��.
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धडा आठवा
अ- आ�ण नुको भगवान ��वाचे द� �न

राजा �हणा�ा - मी नारद ! दो�ही देवांचा अ�भमान, देवाचा मृत �रीर �वसरणे
मराय�ा �ाग�� भगवंताचे खरे �व�प आप�या मनात �दसते
भेट दे�याची इ�ा �बळ झा��. �व�ंकर �बचारा तप�क, अहंकार
तोच देवा�या गाय�चा ना� करणारा आ�ण सवा�चा ना� करणारा आहे. �यांची आम�यावर दया आहे, आमची
पूजेचा कंटाळा आ�ा. �यावेळ� �या नोटांमधून 'ओम' ऐकू येत असे.
होते. �या आवाजाबाबत मी आ�ण �व�णू दोघेही �वचार करत होतो क� तो कुठून ऐकू येतो.
असायचे. ��गा�या द��णेकडी� भागात �यांनी सनातन अडवाणकार सादर के�े. उ�र भाग
मध�या भागात मौकर, मकर आ�ण �ेवट� 'ओम' नादाची खरी ��ी आ�ण अनुभव
काय. द��ण �द�े�ा वतु�ळासारखा तेज�वी सूय� पा�न,

जे�हा �याने उ�रेकडे पा�ह�े ते�हा तो इतरांसारखाच तेज�वी �दसत होता. �यानंतर �गेच
'ओम' पा�ह�ा, जो सूय� आ�ण चं�ा�या वतु�ळांसारखा होता आ�ण �याचा आरंभ आ�ण �ेवट होता
काहीच कळत न�हते आ�ण खरा आनंद आ�ण अमृत जात होते
होते. पण ते कोठून काप�े जाते? या �तंभाचे मूळ कोठे आहे? येथे आहे
�वचार सु� के�ा आ�ण �याची परी�ा घे�याचा �वचार सु� के�ा. मग फ� देव
अनो�या खांबा�या खा�� �ेताचा जप करताना वेद आ�ण ��दांची उ�कटता

जायचं ठरव�ं मा आ�ण वनुजी भगवान मा�या मृत �रीराचा जप करत होते, ते�हा ए
ऋषी कट ए. �यांना ऋष�नी परम परमे�र �हणून ओळख�े आहे
परम �गा�या �पात भगवान महादेव जी सातावर आहेत. ही अ�रे आहेत.
पण परमा मा हा मृत �रीराचा वाचक आहे. तो एकच खरा परम कारण, आनंद, अकृत,
पॅरा चा�ू आहे. नवा�या प�ह�या अ�र 'अकार'पासून जगाचे बीज �हणजे

एक समज आहे. इतर सव� 'उकार' सवा�मुळे आ��याचे आक�न होई�
आहे. �तसरा ��द 'मकर' हा परमे�रा�या �रीरा�ा सू�चत करतो. 'अकार' सृ�ी, 'उकार' आस��
जो टाकतो आ�ण 'मकर' तो दया करतो. 'मकर' �हणजे देवाचे �रीर
बीजी �हणजे बीजाचा मा�क, �हणून 'अकार' �हणजे हे एक बीज आहे. 'उकार' �हणजे
वानूजी नाही यो. माहेर �हणजे बीज, बीज आ�ण योगी. या सवा�ना नाद �हणतात. वृ� म�ह�ा

तुमचे �बयाणे अनेक �कारे �वत�रत करा. मृता�या �ेतातून बीजी देव 'उकार'
�ेडम�ये �ा�पत के�यानंतर, ते चारही बाजूंनी वर�या �द�ेने जाऊ �ाग�े. ते अनेक वषा�पासून आहे
पाणी मे�े

हजार वषा�नंतर भगवान ��वाने या अ�यायाचे दोन भाग के�े. मग
�या�या दोन भागांपैक�, प�ह�ा सोनेरी कपा� वर�या �द�ेने ��त होता, �यामुळे �वग�य
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कपा�ा�या वर�या आ�ण खा��या भागातून काप�े�� पाच-�ब�� अस�े�� पृ�वी. �या �ब��पासून
चतुमु�ख उपा, जो सव� जगाचा �नमा�ता आहे. देव फ� 'अ', 'उ' आ�ण 'म' आहे

क�� �व�पात वण�न के�े आहे. �हणूनच योयोत �गवापा�ा नेहमी 'ओम' �हट�े जाते.
यजुवदातही होतो. देवरचा मृतदेह आ�ण �ंभुत नुजी जाणणे

आ�ही भगवान ��वा�ा उ� आ�ण मो�ा �माणात नम�कार क� �ागतो. या



का�ांतराने मी देवाचे आ�ण पा�क देवाचे एक अ��त आ�ण सुंदर �प पा�ह�े. �यापैक� पाच
चेहरा, दहा भुजा, कापुरासारखे वैभव, परम तेज, अनेक अ�ंकारांनी �ोभ�े�े,
महान उदारमतवाद�, महान आ�ण महापु�षाचे चा�र�य बसव�े आ�ण �यांची ��ी �मळा�यावर मी
आ�ण व�ूजी आनंद� झा�े. मग परम परमे�र महादेव �वतः�या �द� �व�पात देव बनतात.

थक�ो होतो. 'अकार' हे �यांचे डोके आ�ण पुढचा आकार आहे. इकार दा हाना आ�ण इकार
डावीकडे आहे उकार �हणजे दा हाण आ�ण उकार �हणजे डावा कान. उजवा गा� आ�ण उजवा गा�
आहे. ए�, ए� �या�या नाकाती� सहा आहेत. ए�कारा आ�ण ए�कारा हे दो�ही �यांचे ओठ आहेत. okar आ�ण
आ�ण दोघांनाही दात आहेत. अन आ�ण आह हे देवा धदेव �वाचे टाळू आहेत. 'अ' आ पाच
आ�ण �या�या उज�ा हाता�ा पाच हात आ�ण 'च' वगैरे पाच डावे हात आहेत. 'T' आ�ण 'T' पासून पाच सु� करा
आ�ण �यांना पाय आहेत. पोट �हणजे पोट, उजवी बाजू �हणजे पोट आ�ण डावी बाजू �हणजे डावी बाजू. भाकर
खांदा, मकर �म�व. अ�धकार नाही. 'Y' पासून 'S' पय�त आणखी सात सात धातू आहेत.
देहाचा देव झा�ा आहे.

या गाडीत भगवान महादेव आ�ण भगवती उमा यांचे द��न घेऊन आ�ही दोघेही कृताथ� झा�ो. आ�ही
आ�ही �यां�या चरणी पूजा के��, मग आ�ही पाच क�ांनी ज�म�ो.
च�ा काही गाडी. �यानंतर महादेव जी 'ओम त वम सा' महावाया सं�मण आ�े, जे परम आहे
उ म म प. यानंतर धम� आ�ण अथा��या साधका�ा चोवीस �द� गायी �मळा�या.
फ�दायी प�रणाम देणारा, म�ा कापून ये. तत् पत �ी यंुजय-मनफर पंच रा मी
आ�ण दानमु� आ�ण चातमना यांचा सा�ा�कार झा�ा. हे पाच जीव आ�ण अनेक देव

तो नामजप क� �ाग�ा. देवा�या मुकुटाती� ई�ान, जो एक �ाचीन आ�ण पु�ष आहे, �दयात आणतो
जे संुदर �दसतात, �यांचे पाय सुंदर आहेत, जे सापांना �ोभे�या व�त ूधारण करतात.

�याचे पाय सव� बाजूंनी आहेत, जो माझा �वामी, उपकारक आ�ण सृ�ीचा �वामी आहे
आ�ण ते �वना�क आहेत. भगवान �व�ण ूमा�यासोबत �या ध�य �रीरात गे�े.
संतु च ते तुत के.
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नववा अ�याय
देवी उमा आ�ण भगवान ��व यांची भ�� आ�ण उपदे�

तो �हणा�ा - नारदा ! भगवान �व�णूंनी के�े�� �तुती ऐकून काय�मयी
तेथे बाटा साई आ�ण देवी उमा यां�यासह मृतदेह काप�यात आ�े. भगवान �ेता�ा पाच मुखे होती

आ�ण ��येक चेह�यावर तीन होत,े डो�यावर चं�, डो�यावर केस आ�ण संपूण� अंगात सुंदर.
ठेव�े होते अ�ंकारांनी सज�े�ा आ�ण कपाळावर भगाचा दहा भुजा अस�े�ा नी�कंठ

पु�ा टाक�या. �याचा हावभाव मना�ा आनंद देणारा आ�ण परम आनंद देणारा होता.
महादेवज�सोबत भगवती उमा यांनीही आ�हा�ा द��न �द�े. �यांना पा�न माने आ�ण नुजी
�यांची �तुती पु�हा सु� करा. मग पापाचा ना� करणारा आ�ण �वतःच
सदैव दयाळू अस�े�या माहेरन ेम�ा आ�ण भगवान �व�णूंना वेदांचा उपदे� के�ा.
दया. �यानंतर �यांनी आ�हा�ा भेट �द��. वेद ��क�याब�� कृत�
वा नुजी आ�ण माने, मृतदेह आ�ण देवीसमोर हात जोड�े,



काय आ�ण �ाथ�ना
आ�ण नुजीने �वचार�े - हेदेव! तू कसा आहेस? आ�ण तुमची कोणती कार

पूजा-अचा� करायची आहे का? कृपया आ�हा�ा �याब�� कळवा आ�ण संदे� देऊन ध�यवाद.
करा.

राजा �हणतो - नारदा ! हे ऐकून खूप वाईट वाट�े
कृपा देहानेही हा सं�यास सां�गत�ा.

�ी �व �हणा�े - मी तु�हा दोघांना खूप काही सांगू �कतो. मा�या मूत�ची पूजा आ�ण जप करा
करायचे आहे तु�ही दोघेही �ेट आहात. तू मा�या उज�ा-डा�ा अंगापासून काप�ा आहेस. साव�ज�नक प�ा

मेरेडा हानेपा आ�ण प�ा�हार आ�ण नुमेरे डावीकडी� पा पासून काप�ा जाऊ �कतो. मी तु�यावर
�ुभे�ा आ�ण आपण इ��त प�रणाम �ा. तु�ही दोघेही बरे आहात. माझे
आ�ेचे पा�न क�न, तु�ही जग �नमा�ण करता आ�ण हे भगवान, तु�ही हे जग �नमा�ण करता.
जगाचे अनुसरण करा

देव आ�ण नू �हणा�े - अरे! जर तुम�या �दयात आम�या �दयातून आग �नमा�ण झा�� असे� आ�ण
आम�यावर रा�न तुमचा आ�ीवा�द �यायचा असे�, तर आ�ही हा आ�ीवा�द आम�या अंत:करणात मागतो
आपण नेहमी अ��तीय आ�ण ��र रा� �ा.

तो �हणा�ा - नारदा ! �व�णूज�च ेहे बो�णे ऐकून भगवान �ंकर स. नंतर आ�ही
�या�ा हात जोडून नम�कार के�ा.

��वाजी �हणतात - सृ�ी, पा�न आ�ण संहार यांचा �नमा�ता मी आहे. माझा आ�ण पी सगुणा आ�ण नगुणा
आहे! मी सचदानंद न वकार परम आ�ण परम माता आहे. सृ�ी, रस आ�ण
�यपा गुणामुळे मी ��ा, �व�ण ूआ�ण हे नाव धारण क�न तीन �पात �वभाग�े गे�े आहे.
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एन.एस. मी नेहमी मा�या इ�ा आ�ण इ�ा पूण� करतो. मा�या �याच भागातून
ए असे� पूजे�या कम�कांडाने आ�हा�ा काही फरक पडणार नाही. आ�ण nu,

आ�ण तीन समान असती�. यांम�ये फरक नाही. जो या मतभेदांवर �व�ास ठेवतो तो नरकात जाई�.
�ास होई� माझे �रीर �ा�त आहे आ�ण सवा�च ेमूळ �व�प आहे. हे स�य आ�ण अनंत

हे जाणून माझे खरे �व�प दाखवून �द�े पा�हजे. मी �वतः
मी कट करीन कृपया �व�ाचा �नमा�ता �हा, हीर वैनेसा �याचे अनुसरण करा आ�ण
जे मा�या वा�ापासून काप�े जातात तेच �येयवाद� आहेत. 'उमा' ही देवा�या �न�म�ती�या नावाने ओळख�� जाते.
देवी आहे. �यांना �भुता वा देवी सर वतीजी आ�ण सारी देवी यांचा आ�ीवा�द �मळे�.
जी देवी कृतापासून उ�प� होई�, ती ��मी�ा �व�णू�या �पात आ�ण का�� नावाने �ोभे�.
�यातून �नमा�ण होणारी �तसरी ��� मा�या अं��पी देवा�ा �ा�त होई�. कामासाठ�
ते या���कपणे काप�े जाती�. �यांची काय�ी �हणजे पा�नपोषण आ�ण �वना�ाचे संपादन. मी आहे
पा�नकता� आ�ण संहारक राजा इ�याद� तीन गुणांसह रा, वानु आ�ण नाम जोड�े�े आहेत.
होय, तीन कट झा�े असते. जे �त�ही �ोकांचे पा�न करतात ते �वतःम�येच असतात
तमोगुण आ�ण बा� हे चांग�े गुण धारण करतात, देवता जे जगाचा ना� करतात
बाहेर स�वगुण आ�ण तमोगुण आ�ण बाहेर भुवन �नमा�ण करणारा आ�मा
आ�ण आतून रजोगुणी । अ�ा �कारे �त�ही देवांम�ये स��ण आहेत
अनंत मान�े. अहो आ�ण नाही! तु�ही माझी आ�ा अ�यंत भ��न ेपाळा.
असे के�याने �त�ही �ोकांम�ये तुमची पूजा होई�.
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दहावा अ�याय
सृ�ीचा भार आ��या�ा आ�ण जीवनाची ��� देवते�ा देणे

भगवान ��व �हणा�े - हे भगवान �व�णु ! तू नेहमी जगात असतोस
पूजन आ�ण स�मान के�ा. आईने �नमा�ण के�े�या �ोकांम�ये काही संकट �क�वा संकट आ�े तर
आ�ण संकटाचा ना� कर�यासाठ�, सदैव रहा. तू अनेक अवतार घेत�े आहेस
जीवाचे क�याण क�न तु�ही तुमची ��� वाढवा�. मी तु�ा तु�या कामात मदत करतो
तू कांगाचा ना� कर�ी� आ�ण सवा�चा ना� कर�ी�. तु�यात आ�ण मा�यात काही फरक नाही, तू एक आहेस...

पूरक �हा. जो मनु�य असूनही तुमचा ना� करतो, �या�ा पु� नसावा.
आ�ण �या�ा नरक भोगावे �ागे�. आपण मनु�या�ा भोग आ�ण धन देणारा आहात आ�ण
�यांचे परम दैवत अस�याने ते �यांचे नाहीत, पण तु�ही ते करा�.

असे �हणत भगवान ��वांनी माझा हात आ�ण नुजीचा हात अप�ण के�ा आ�ण �हणा�े - तू संकटात आहेस.
�यांना मदत कर�यासाठ� आ�ण सवा�ना आ�ण सवा�ना भोग आ�ण पैसे दे�यासाठ� वेळ नेहमीच असतो
माणसाची इ�ा पूण� करणे. तुझा आ�य घेणा�या माणसाचीही माझी इ�ा आहे.
आ�ण जो माणूस आप�यात फरक करे� तो नरकात जाई�.

राजा �हणतो - देव नारद ! �ेताचा हा ��द ऐकून म�ा वाट�े आ�ण देव
�यांनी नुने महादेवज�चे नाव घेत�े आ�ण हळूवारपणे �हणा�े- अरे ना ना धा भगवान �ंकर! मी तुझा आहे

ते �वीका�न सव� काही ठ�क होई�. जो कोणी तु�ा आ�ीवा�द देतो, तू नरक दान करतोस
करा. मी तु�ा खूप ओळखतो.

महादेवजी �हणा�े - आता व�ण आ�ण नूर यांची �ाण��� ऐका. चार हजार वष�
एका ऋतूसाठ� एक �दवस आ�ण चार हजार युगांसाठ� एक रा� असत.े तीस �दवस एक

म�हना आ�ण बारा म�ह�यांत एक वष�! या कार�या वषा�पासून �ंभर वष�
A चे वय आहे आ�ण एक वष� �हणज ेवष� आ�ण एक �दवस एक वष� आहे. �याच गाडीत
�ंभर वष� �नघून जाती� आ�ण एक वष� �हणजे एक �दवस आ�ण तेही.

मी �तथे �ंभर वष� राहीन. मग मृतदेहा�या मुखातून असा �ास येतो, जो
�यां�याकडे एकवीस हजार सहा�े �दवस आ�ण रा�ी आहेत. �यांचे सहा �ास आ�ण
आठ घ�ाळे आ�ण साठ घ�ाळे सोड�याचा एक �ण आ�ण एक �दवस असतो. �यांचा �ास
सं�या नाहीत �हणून ते �भ� आहेत. �हणून त ूमा�या आ�ेने जग �नमा�ण करतोस.
�याचे बो�णे ऐकून �व�ण ू�या�ा �हणा�े, तुझी आ�ा मा�यासाठ� आहे.
हे वाईट आहे. हे ऐकून भगवान �वांनी आ�ीवा�द �द�ा आ�ण त ेअंध झा�े. �याच

का�ांतराने पूजा सु� झा��.
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yahwana ye
�ेताची पूजा क�न फ� �ा�त कर�याची प�त

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! आता तु�ही आम�यावर कृपा के��त, आ�ही राजी आ�ण नारदां�या संवादासाठ� तयार आहोत.
�यानुसार �ेताचे पूजन कर�याची प�त सांगा, �याने भगवंत मृत �रीर बनतात. o, y,
वै�य आ�ण �ु या चार वणा�नी ��वपूजा क�ी करावी? तु�ही सर
तु�ही मा�या त�डून जे ऐक�े आहे ते आ�हा�ाही सांगा.

ऋष�चे हे ��द ऐकून सुतज�नी ऋष�नी �वचार�े�या ��ाचे उ�र �द�े.
�हणू �ाग�ा

सूत जी �हणा�े - हेम ूनाही! तु�ही �वचार�या�माणे, ही एक मोठ� गूढ गो� आहे. म�ा त ेआवडते
मी ऐक�े आहे क� मी मा�या बु��नुसार ते सांगत आहे. पूव� म�जी
सन कुमार जी यां�या बाबतीत असेच घड�े आहे. फ़ार उपम युज�नीही त ेऐक�े होते आ�ण �या�ा देव �हट�े होते

कृ�णा�ा सांग�यात आ�े. अ�ा-नारद संवादा�या �पात मी तु�हा�ा तेच सांगत आहे.
राजा �हणा�ा - भगवान ��वाचे �रीर �स�, �ु� आ�ण �ा�त आहे आ�ण

समत मनोवन छत हे फळ देते. हे दा�र�य्, रोग, वेदना आ�ण �ःख
न� करणार आहे. जोपय�त मनु�य देवा�या मृत �रीराची आ�ण �याची पूजा करत नाही
जर आ�य �मळा�ा नाही, तरच �या�ा वेदना, वेदना, रोग आ�ण �कव�, या चार घटकांचा �ास होतो
पापे करा. भगवान �ंकराची पूजा करताच या व इतर गो��चा अंत होतो
आनंद आहे. �या�ा सव� सुखांची �ा�ती होते आ�ण �ेवट� मो� �ा�त होतो. सावजी
उपासका�ा धन, संतती आ�ण सुख �ा�त होते. �ान, होय, वय
आ�ण सव� इ�ा आ�ण योजनांसाठ� प�तीनुसार �ूची पूजा करा.
करायचे आहे

मोकळेपणाने उठून, गु� आ�ण �ेताचा वध के�यानंतर, द�मां� आ�ण भगवान �व�णूचा जप
चा�ू ठेवा नंतर माझे मरण मंथन क�न मग �ंकरज�चे नाम�मरण आ�ण भ��
ए�. उठ�यानंतर द��णेकडे �ौचास �क�वा म�मू� घे�याचा आनंद �या.

गुदा�या�या चांग�या �व�तेसाठ�, कोट करा आ�ण ��बने पाच वेळा धुवा. एन.एस
तेच काम चार वेळा, वय तीनदा आ�ण �ु दोन वेळा करा. नंतर डा�ा हाताच ेडोके आ�ण
मॅट�या साहा�याने दो�ही हात धुवा. ��येक पायावर तीन वेळा मॅट �ावा.

�ोकांनीही �याच प�तीने हातपाय धुवावेत. मा�हत असणे
बारा बोटे, या�ा, दहा त ेवै, आ�ण नऊ ते �ु.
हवे होते �ी, अमावया, नवमी, र�ववार, सूया��ता�या वेळा, र�ववार आ�ण गणाचे �दवस
�� क� नका दाटून नंतर ज�ा�यात �नान क�न �व�ेष दे�-वेळेस आ�ो
म�ा चार �दवस अंघोळ क� दे. नंतर �नज�न �ठकाणी बसून पुजनीय सं�या आ�ण इ
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�यागानंतर व नंतर �ेताची पूजा कर�याचे काम सु� करावे. पण मन �ांत क�न
आ�हा�ा पूजेत �वे� करा आ�ण आसनावर बसा.

गणे�ाची पूजा करताना सव��. �यानंतर �रीराची �ापना करा. तीन वेळा



तीन �ाणायाम करताना �यांनी मृतदेहाची काळजी घेत��. महादेवाचे पाच
चेहरा, दहा हात आ�ण पा�क हे फाटक सारखे सव��ापी आहेत. सव� कार दा�गने
�यांनी �यांची ���गं सजव�� आ�ण �यांनी वाघांना बांध�ं. फार एनए�ही माणूस क�

गाडीतून ��वाजीची पूजा सु� करा. पा, इतर आ�ण आचमनसाठ� तयार
करा. नऊ फु�दा�या ठेवा आ�ण हकु�ाने झाकून ठेवा. कु�ाचे पाणी घेऊन
��येकजण क� �यानंतर सव� क��ांम�ये थंड पाणी घा�ा. खुस आ�ण चंदन
म�ा पा चमे��ची फु�े चूण�, मऊ साखर, कापूर, मोठे बेरी आ�ण तमा�
अनाक�नीय �या हातात घा�णे आ�ण ठेव�े. सव� तळहातांम�ये वे�ची आ�ण चंदन टाका.
देवा धदेव महादेवजी समोर नंदरा पूजन करा. गंध, धूप आ�ण पारा यांचा देव
मृत �रीराची पूजा कर�यास सु�वात करा.

'सोजतंपा मा'मधून ��वाजी�ा आमं�ण �ा. मा�याकडून 'ओम वामदेवाय नमः'
भगवान माहेर�या आसनावर होत.े 'इ�ानह सव व नाम'पासून �र, आराया देव
पूजा करा. यो�य आ�ण अतु�नीय, अस�यास सुधारा. यानंतर, सुगंध आ�ण चंदन पे�ट घा�ा.
भगवंता�या देहा�ा ज� अप�ण क�न धपुवाक �नान करावे. �यानंतर पंचामृताने भगवंताच े�रीर
नान बनवा ध, दही, मध, उसाचा रस आ�ण तूप या पंचामृता�या पाच घटकांनी �नान करावे.

महादेवज��या नवपु�षां�ी बो�तांना �यांचा अ�भषेक करा. jalpa me shu आ�ण सद�
पाणी �या कु�, आपमग, कापूर, चमे��, चंपा, गु�ाब, पांढरा �ु� ��व थाम महादेवज��या देखा�ावर
कणेर, बे�ा, कमळ आ�ण उप�प आ�ण चंदन अप�ण क�न पूजा करावी. �यां�यावर पाणी
कराचाही �वाह होता. पा�याने भर�े�या पावाने आंघोळ करावी. मा�यापे�ा
पूजा करायची आहे अ�ी उपासना आजही फळ देणारी आहे.

पवमान मनु�य, मनु�य, नी� मनु�य, पुष सु, �ी सु, अथव�ीष मनु�य, �ांत मनु�य,
भड मानव, थंतरसम, मृयंुजय मानव आ�ण पंचारा मानव यां�यासोबत पूजा करा. a वर मृतदेह
एकाच वेळ� �क�वा �ंभर पा�या�या �वाहांची �व�ा करा. गेटसारखे मऊ, अ�वना�ी,
परमा�मा भगवंत, जो आ�द आ�ण अंतात क�न� आहे आ�ण आजारी �ोकांसाठ� औषधासारखा आहे,
�यांना �ेता�या नावाने ओळख�े जाते आ�ण �यांना �ेत �हणून ओळख�े जाते, ते देव
मृत �रीरा�या गा�या�ा धूप, �दवा, भोळे, तांबूळ इ�याद� अप�ण करा. पैसे देऊन

भगवान �ंकरा�या चरणी पु�प अप�ण करा. माहेर�या नावापासून सावजीपय�त
पूजा करताना हातात फु�े �या. देवा�या मृत �रीराची �ा�सा
तो �हणा�ा, अरे, मृतदेह! मी अजाणतेपणे �क�वा जाणूनबुजून
उपासना वगैरे कमी झा�या आहेत, तु�या कृपेने ते सफ� होतात. ��वाजी�ा �नम�ळ मनाने पु�प अप�ण करा
क� ज�द वाचन करा, अनेक आ�ीवा�द �या. देवा�ा �ाथ�ना कर
'��येक ज�मात मी मा�या मृत �रीरात असू आ�ण माझे �रीर माझे आ�य�ान आहे.' ही कार अं�तम आहे
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�यांची पूजा करा. तुमचा आ�मा उबदार ठेवा आ�ण देवा�ा नमन करा.
जो मनु�य आद�या �दव�ी भगवान �ंकराची पूजा करतो, �या�ा सव� स�य �ा�त होते.

झा�े असते �या�ा इ��त छ�पर फळ �मळते. �याचे सव� रोग, ब, वेदना आ�ण अ
तो संपतो. भगवान �ंकरा�या कृपेने उपासकाचे क�याण होते. भगवान �ंकर
भगवंता�या उपासनेने माणसाती� स��णांची वाढ होते.

हे सव� जाणून नारदांना खूप आनंद झा�ा, �यांनी व�ड�ांचे आभार मान�े.
तू मा�यावर कृपा के�� आहेस असे सां�गत�े आ�ण �ेताची पूजा कर�याचे अमृत आ�ण औषध सां�गत�े आहे. मृतदेह
ती सव� भोग आ�ण पैसा देणारी आहे.
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बारावा अ�याय
देवा�ा उपदे� करा

नारदजी �हणा�े - अरे ! तू ध�य आहेस क� त ूतुझे मन मृत �रीरात ठेव�े आहेस.
ठेव�यात आ�े आहे. कृपया या आनंददायी �करणाचे तप�ी� पु�हा सांगा.

राजा �हणा�ा - हे नारद ! ही काळाची बाब आहे. मी सव� बाजंूनी देवता पा�ह�े आ�ण
ऋषीमुन�ना बो�ावून �रसागर�या तीरावर भगवान �व�णूंची पूजा के��.
काय. भगवान आ�ण नु�मा सामंज�याने �हणा�े - हे हाजी! आ�ण इतर देवता. तु�ही येथे

आ�ात का? तुम�या मनात काय आहे? म�ा तुमचा �� सांगा. मी ना �त�ा
तु�हा�ा ते कराय�ा आवडे� का?

हे ऐकून तो �हणा�ा, “हे परमे�रा! कोण�या देवतेची सेवा न� करायची b
करायचे आहे मग देव आ�ण नुने उ�र देत तो �हणा�ा- अरे नाही! देव
सवा�चा ना� करणारा ��व�ंकर आहे. �या ����ा आनंद हवा आहे

नेहमी ��त रहा. �यां�यावर �� क� ��त करा आ�ण �यांचे �च�तन करा. जो माणूस
�ेत त���न राहते, �या�या मनात तो असतो, तो मनु�य कधीच सुखी नसतो.

क� �कता. मागी� ज�मी के�े�या �याग आ�ण �यागातून पु�षांना संुदर इमारती, दा�गने.
स��ण, मनाचे समाधान, संप�ी, �नरोगी �रीर, संतती, अतु�नीय संप�ी,
वगा�चा आनंद आ�ण मो� आहे. जोजी �क�वा पु�ा �दवसापूव� मृतदेह घेऊन जाती�.

�याची पूजा के��, �या�ा सव�� य� �मळते. तो पापा�या बंधनातून मु� होतो.
राजजी आ�ण इतरांनी भगवान �व�णूची ��कवण ��पूव�क ऐक��. देव आ�ण माणूस

मनोकामना पूण� हो�यासाठ� �यांनी अं�यसं�कारासाठ� �ाथ�ना के��. नंतर आ�ण �तथे



आ�ण कमको�ा बो�ावून �हणा�े - हेमुने! मा�या आ�ेने तु�ही देवतेसाठ� मृतदेह ठेव�ातबांधा.' मग देवा�या फाय�ासाठ�, देवाने मा�या इतर आ��या�या आ�ेचे पा�न के�े
�यानुसार ��गा बांधून �यांना दान �द�े.

मी नारद आहे! अं�यया�ेब�� सव� देवतांचे ऐका. सव� देवता
आ�हा�ा �मळा�े�या ���याची पूजा करा. प�पराग मानाचा �गा इमान, सोनाचा कुबेर

को, पुखराज ते धम�राज, यम-वंका ते वरण, इनी��ना ते वंको आ�ण
�जाई हेम�या �ागा �ा�त क�न �याची आधी पूजा करावी. एकच कार आ�ण देव

चं�ाचे �गक आ�ण वसुगणाचे �ह �पतळेचे बन�े�े आहेत. �पतळ ni
कुमार, फाटक �मी�ा, तां�या�ा आ� आ�ण मोती च�मा�ा.

देण�या �द�या आहेत. h- ��नासाठ� ��न
आहे. मायासुराने आदरपूव�क चंदनापासून बन�व�े�े �ेत आ�ण नागाने �वाळापासून बन�व�े�े �ेत
पूजा के�� जाते. माळा बनव�े�या ��या�ा देवीची �ाथ�ना. योगीजन भाम-मे
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�गाका, जय गणे�ा �धापासून �ध घेऊ नका, छायादेवी पीठ आ�ण चीज बनवते.
मृत �रीराची पूजा करा. बाणासुर प�व� �भूची उपासना करतो. देव आ�ण नु

मृतदेहाबरोबरच देवते�ा �या�या फाय�ासाठ� पूजेची प�तही सां�गत��. देवाचे ��द
हे ऐकून मा�या मनात एक आनंदाची अनुभूती आ��. मृत �रीराची पूजा
ए हे �रीर अजून फळा�ा दान करायचे आहे.

अ�ा �कारे, मृ�यूब�� सांगून, �ी.
आपण काय वण�न के�े? �वपूजन भोग व मो. मानवी ज�मात, उ� दजा� �ा�त के�ा
ते के�याने खूप फायदा होतो. �हणून मानव�पात ज�म घेऊन मनु�य �रीरात ��न झा�ा.
राहायचे आहे जातीचे �नयम पाळा
पाठपुरावा करा. देण�या रकमेनुसार येतात. जप, तप�या�, या आ�ण यान करा.
वाहनातूनच परमा��याचा सा�ा�कार होतो. भगवान �ंकर नेहमी आप�या भ�ांसाठ�

उप�� रहा.
�नदान �ान �मळेपय�त पूजा करावी. या जगात काहीही असो

व�तू अ��त�वात नस�े�या �व�पात �दसते �क�वा ऐक�� जाते, परंतु ती एक मृत �रीर आहे. मा�हत नाही
देवा�या मूत�ची पूजा पूण� होईपय�त. व�तु�न�पणे
पाठपुरावा करा. आय� देवतेची पूजा क�न, आमचे सव�
आ�ण कोणतेही अडथळे न�हते. घाणेर�ा कप�ांवर जसा रंग चांग�ा जात नाही, पण �व�

कपडे चांग�े रंगतात, �याच�माणे देवतेची, मानवाची पूजा के�� जाते
�रीर पूण�पणे ओ�सर होत.े �या�यावर �ानाचा रंग चढतो आ�ण तो भेदभाव येतो.
बंधनातून मु� होतो. जे�हा तो बंधनातून मु� होतो ते�हा �या�या सव� वेदनांचा अंत होतो आ�ण
मोहाने मनु�य मृत �रीराची �ा�ती करतो. जोपय�त माणूस घरात असतो,
तोपय�त सव� देवतांनी �ंकरा�या मूत�ची पूजा करावी. देव
�ंकर हे सव� देवांचे मूळ आहे. �या�या उपासनेपे�ा मोठे काहीही नाही. js कार सक� �
मुळे आ�ण फां�ा सव� तृ�त होतात जे�हा मुळांना पाणी �ाव�े जाते, �याच �कारे भगवान ��व
A आहे �यामुळे वां�छत फळ �मळ�व�यासाठ� ��वज�ची पूजा करावी.
�याची फळे आता �मळावीत आ�ण सदैव जनते�या क�याणासाठ� सव� मंजु�या �ा�ात.
देवाने मृत �रीराची पूजा करावी.
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तेरावा य
अं�यसं�काराचे �वधी

राजा �हणतो- हेनाड�! आता मी �ेताची पूजा कर�याची उ�म प�त सांगेन. हे आ�ण �ा
समत आता आ�ण जो सुख दान करतो. उपासक
पावती आ�ण देव मृत �रीरा�ा मारतात. हात जोडून �या�यासमोर डोके टेकव�े
कृपया आधी �ाथ�ना करा - हेदेवे�! ऊठ, हे �ोकनाथ! ऊठ, मा�या �दयात वास कर
वा�देवाने उठून सव� वगा��ा �ुभे�ा �द�या. हे देवा! म�ा धम� आ�ण अधम माहीत नाही.
तुम�या �ेरणेने मी काम करतो. एका खो��तून �र गु चरण
कॉपी क�न �ौचास इ.पासून सुटका क� नये. मा�या आ�ण पा�यापासून �रीर �ु� करा. दो�ही हात आ�ण

पाय धुत�यावर दाटून त�ड सोळा वेळा पा�याने धुवावे. हे काय आहे
फ� सूया�पूव� करा. हे देव आ�ण ऋषी! �, तपदा, अमावया, नवमी आ�ण
र�ववारी दात घासू नका. वेळेवर नद�त �क�वा घरी आंघोळ करा. दे� माणसा�ा आ�ण
का� आ�ण नान करायचा नाही. र�ववार, �ा�ती, संत, हणा, महादान आ�ण
उपवासा�या �दव�ी गरम पा�याने आंघोळ क� नये. मा�याकडे बघूनच ते� �ावा. ते
माणूस �नय�मत ते� �ावतो, �या�ा ते� �ावाय�ा हरकत नाही.
द�क घे�या�या �दव�ी मोहरीच ेते� �ावू नये. यानंतर, पूव�कडे �क�वा उ�रेकडे
समोरासमोर करा

नान नंतर, छ, �हणजे धुत�े�े ई आ�ण घा�ा. एक डोके प�रधान �क�वा
कापडापासून बनव�े�े कपडे घा�ू नका आ�ण रा�ी�या वेळ� मासोतेस घा�ू नका. नान नंतर पातर आ�ण देवता
ते कर�यासाठ� टॅप करा. �यानंतर धुवा आ�ण प�रधान करा आ�ण आचमन करा. �ाथ�ना
यासाठ� �ेणखताने �या जागेची सु�वात करावी. तेथे �ाकडी आसन बनवा.
अ�ी मु�ा आजही फ�दायी आहे. �या आसनावर मृग �हणजे हरण
ए. �यावर बसून पृ�वीपासून पावडर �ावा. पुड पासून जप आ�ण तप�या�
दान य��वी होते. पुड घा�ून घात��. मं�ाचा जप

आचमन करतात. एक� पूजा सामी. मग पा�याचा वास, वास आ�ण भूतकाळाची चव
भाग मरतात. फार गुसची आ�ा घेऊन कुटंुबीयां�या मृतदेहाचे पूजन क�न �यांची काळजी घेणे
करा. आरो�य संहारक गणे�ज�ची आराधना करा. 'ओम गणपतय ेनमः'
नामजप आ�ण �ाथ�ना क�न �या�ा �ाथ�ना करा. का �या आ�ण गणे� जी एक�
पूजा करा आ�ण �यांना पु�हा पु�हा �ाथ�ना करा. �ंबोदर नावाचा सरदार फरार होता
पूजा करा. �यानंतर भगवती देवीची पूजा करावी. चंदन, कंुकुम, धूप, रस आ�ण भोळे यां�यापासून
मृत �रीराची पूजा करा. खूप खूप ध�यवाद. तुम�या घरात सोने, चं�, धातू

इतर धातूपासून एक �ेत बनवा. भगवान ��वाने �यांची पूजा क�न नम�कार के�ा.
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करा.



माचे �ेत बनवा, �याची �वधीपूव�क �ापना करा आ�ण �याचा मृ�यू �हावा.
घरीही जप करताना पूजा करावी. उ�रेकडे त�ड क�न पूजा करा
हवे होते आसनावर बसून गु�ा ओ�ावा. अयापा येथून मृत �रीरा�ा ज� अप�ण करा.
�ांत �च�ाने, पूण� भ��भावाने अ�ा �कारे महादेवज�चे आवाहन करा.

जो कै�ासा�या ��खरावर राहतो आ�ण देवी पावतीचा पती आहे. पा�क आ�ण वडी�
वण�न सं�याकाळचे आहे. �याची सव� देवतांसाठ� पूजा के�� जाते. जनका�ा पाच मुखे, दहा हात आहेत
��येक चेह�यावर तीन आहेत. जो चं�ाचा मुकुट आ�ण डो�यावर केस धारण करतो,

�ोकांचा रंग कापूरसारखा असतो, जो वाघाची कातडी घा�तो. एखा�ा�या ग�यात वासूच ेनाव
सव� मानवांना आ�य देणारा सप� आ�ा�दत आहे आ�ण सव� भ�ांचा जयजयकार होत आहे.
तु�ही करा सव� वेद आ�ण ��सम�ये जनकाची �तुती कर�यात आ�� आहे. ,
तु�ही करा परम सुख आ�ण वरदान देणारे अ�ा देवाचे दैवत भगवान महादेव
मी ��वाजी�ा आवाहन करतो.

अ�ा �कारे आमं�ण के�यावर �यांची जागा �न��त झा��. आसनानंतर सावजी
�ोध�यासाठ� आ�ण इतर. पंचामृताचे �ेता�ा आंघोळ घा�ू

क� नानानंतर सुगं�धत चंदनाची पे�ट �ावा आ�ण सुगं�धत पा�या�या �वाहाने �ावा.
�यांना सजवा. मग येऊन पाणी टाका आ�ण पाणी घा�ा. अरे देवा
मृत �रीर, जव, ग�, मूग आ�ण उडीद खा. ऑफर करा. सावजी�या ��येक चेह�यावर

कमळ, �तप, �ंख-पुप, कु�-�युप, धतुरा, मंदार, होन-�यूप, तुळ�ीद� आ�ण बे�पा
अप�ण क�न हारापासून माहेरची �व�ेष पूजा करावी. बे�पाची पूजा क�न ��वरायांची पूजा
य��वी होतो. �यानंतर सुवा�सक पावडर आ�ण सुगंधी ते� मो�ा आनंदान ेभगवंता�या अंगा�ा अप�ण के�े जाते.
क� गु� गु� आ�ण अगचा उदब�ी �ा. तुपाचा तवा पेटवा. अरे �ंकर! तु�ही आ�ही
ओ�े कार. तु�ही इतरांना �वीकारा आ�ण म�ा �ा, क�त� आ�ण उपभोग �ा.
मोपी फळ दान करा. असे बो�ून �सरे काही करा. भोळे आ�ण तंब ू�मळवा.
पाच मु�ांची आरती करावी. पायात चार वेळा, नाभीसमोर दोनदा, चेह�यासमोर एकदा
आ�ण संपूण� �रीरात सात वेळा आरती करावी. �यानंतर ��वरायांचा आ�ीवा�द �यावा.

हे भगवान ��व! मी जाणूनबुजून �क�वा जाणूनबुजून जी काही पूजा के�� आहे, ती तुझीच आहे
कृपया य��वी �हा. परमे�रा, माझा आ�मा तु�यात गुंत�ा आहे. माझे मन नेहमी तुझ ेआहे
करतो. हेगौरीनाथ! भूतनाथ! तू मा�यावर बस अरेरे! �याचे पाय �टपटतात,
तूच �यांचा एकमेव आधार आहेस. �यांनी कोणताही गु�हा के�ा आहे �यां�यासाठ�, आपण
तो �नवा��सत आहे ही �ाथ�ना क�न पु पंज� �मळवा आ�ण पु�हा �भू�या �रीरा�ा नतम�तक �हा.
करा.

देव असो! आता तु�ही कुटंुबासह तुम�या घरी या आ�ण जे�हा पूजेची वेळ आ��
होय, मग पु�हा येथे या. अ�ा �कारे भगवान �ंकराची पूजा क�न �यांची पूजा करावी.
आ�ण ते पाणी �दयात टाकून �दयापय�त �ावा.
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अहो अहो! अ�ा �कारे, मी तु�हा�ा ��वाची उपासना कर�याची सव��म प�त सां�गत�� आहे, जी
आ�ण मो हा देणारा आहे.

ऋषी �हणा�े - अरे ! तु�ही सव� आहात तु�ही आम�यावर दयाळू आहात का?
सव��कृ� �गतीब�� ऐकून आ�ही सव� कृत� झा�ो.
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चौदावा अ�याय
मृत �रीराचा �वामी

ऋष�नी �वचार�े - अरे खूप छान भाग! आता तु�हीच सांगा क� भगवान ��वाचा संबंध
फु�ांनी पूजा करायची आहे का? �नर�नरा�या फु�ांनी पूजन के�याने या- क� फळ �मळत?े

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! हेच नारदज�नी जाजी�ा के�े होत.े मी नवीन आहे
पुपरा यांनी ��वाजी�या पूजेचे �मुख सां�गत�े.

राजा �हणा�ा - नारदा ! �मी �हणजेच संप�ीची इ�ा करणा�या ����ा कमळाचे आ�ीवा�द �ा�त होतात.
भगवान �ंकराची फु�े, बे�ची पाने, �तप आ�ण �ंख फु�ांनी पूजा करावी. �ंभर हजार
भगवान �ंकराची पूजा के�याने सव� पापांचा ना� होतो आ�ण ��मीची पूजा होते.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. एक �ाख फु�ांनी ��वाची पूजा के�याने मनु�या�ा पूण� फळ �मळते.
असे घडत असते, असे घडू �कते. �या�या मनात कोणतीही इ�ा नसत,े �या उपासका�ा या उपासनेतून मृत �रीर �ा�त होते.
असे घडत असते, असे घडू �कते.

मृनंुजय मं�ाचे पाच �ाख जप पूण� झा�यावर महादेवाचे �प �दसते. एक
�ाख नाम�मरणाने �रीर �ु� होते. सव� �ाख जप कर�यापूव� ज�माची गो� ��ात ठेवा
मी जातो �तसरे �ाख मं�ो�ार पूण� झा�यावर सव� इ��त गो�ी �ा�त झा�या अस�या.
आहे. चौथे �ाख मं�ो�ार पूण� झा�यावर भगवान �ंकर �व�ात ��ा�त देतात. 5 �ाख जप पूण�
जे�हा ते करतात ते�हा ते एक ��ी देतात. �ी युंजय मं�ाचा दहा �ाख जप पूण� फळ देई�.
असे घडत असते, असे घडू �कते. मो�ाची इ�ा अस�े�या ����ा एक �ाख दाभा (वा) देऊन मृत �रीराची पूजा करणे



करायचे आहे वयाची इ�ा अस�े�या ���ची एक �ाखाने पूजा
करायचे आहे पु�तकाची इ�ा अस�े�या ����ा एक �ाख दातुरा फु�ांनी पूजन के�े.
करायचे आहे पूजेम�ये �ा� देठ अस�े�ा धतुरा �ुभ मान�ा जातो. य�ाचे
एक �ाख आ�या�या फु�ांनी पूजा करावी. तु�सीदासांनी ��वपूजा के��

ते के�याने आनंद आ�ण मो� �ा�त होतो. अद�ा�या एक �ाख फु�ांपासून (जावा कुसुम)
पूजा के�यावर �ु�ाचा मृ�यू होतो. एक �ाख करवीर�या फु�ांनी मृतदेहाचे पूजन के�े
सव� रोग न� होतात. राया�या फु�ाची पूजा क�न दा�गने आ�ण चमे��
फु�ांनी पूजा के�याने वाहनाचा ना� होतो. मृत �रीराची जवसा�या फु�ाने पूजा क�न
आ�ण नुजीही �तथे असायची. बे��या फु�ा��वाय इतर काही �द�याने चांग�ा जीवनसाथी �मळा�ा असता.

आहे. जुही�या फु�ाने पूजा के�याने घरात ऐ�य� आ�ण ऐ�य� येते.
भ�न येते कणेर�या फु�ाने पूजा के�याने समृ�� �मळते. पासून येतात आ�ण
�ेफा �ाका फु�ाने पूजा के�याने मन कोम� होते. हार सागर फु�ांची पूजा के��
असे के�याने सुख-समृ��चे वृ� होतात. एक �ाख मोहरी�या फु�ांनी पूजा के��
तेथे असणे. चंपा आ�ण केव�ा�या फु�ांनी मृत �रीराची पूजा क� नये. येडोन फु�े
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महादेवाची पूजा कर�याची अनेक कारणे आहेत. या��वाय पूजेत सव� फु�ांचा वापर के�ा जातो.
के�े जाऊ �कते.

महादेवीज�ना तां�ळ अप�ण के�याने ��मी �ा�त होते. हा तां�ळ तडतड�ा आहे
हवे होते �यांचे कृपापूव�क �वागत करा. तां�ळ घा�ून पूजा करण,े मृत �रीरावर आ�ण
क� सुगंध, फु�े व फळे अप�ण क�न उदब�ीने पूजा के�याने पूजेचे पूण� फळ �मळते.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. �याच अंगणात बारा �ा�णांना भोजन �ावे. यामुळे सांगांग पूजा पूण� होते.
ते उ�वते. एक �ाख माळाव�न ��वज�ची पूजा के�याने सव� ख-�े� न� होतात
असे घडत असते, असे घडू �कते. जवाचे धा�य अप�ण के�याने �वग�य सुख �मळते. सम���गी अ� पासून �ाख
मृत �रीराची पूजा के�याने अनेकदा मु�ाचा मृ�यू होतो. उपासकाची मूग �ावून पूजा करणे,
अथ� आ�ण ���ग-भोग �ा�त होतात आ�ण �या उपासनेने सव� सुख �ा�त होते.

उपासकाने काम न करता मो�ासाठ� भगवान �ंकराची पूजा करावी.
हवे होते �ेताची भ��भावाने पूजा क�न पा�या�या �वाहा�ा �रण जावे. ट�के

यमाचे अकरा जप, सु, �ांडंग, महामयु� यंुजय आ�ण गाई�ा नमः जप करणे.
मृत �रीरावर नामाने �क�वा ओम नावाने �ा��ाती� ज� अप�ण करावे.

�वाहाची पूजा के�याने मु�ाचा मृ�य ूहोतो. आनंद आ�ण संततीसाठ� पाणी
पूजा होते. उपासका�ा अंगात धारण क�न �ेताची पूजा कर�यात �ुभे�ुक
�या�या सहनामाचा जप करताना मृत �रीरावर तुपाची धारा अप�ण करावी. या�ारे
वं�ाची एक ओळ आहे. अ�ा �कारे दहा हजारांनी के�े�या पूजेने रोग नाहीसा होतो
आ�ण इ��त छ�पर फळ देते. तुपाने नपुंसक माणसा�ा सावजीची पूजा
करायचे आहे �ाणा�ा अ�दान करावे व राजपायाची काळजी �यावी.

ध�य �ोकांची पूजा क�न घासून �याची धारा �ेतावर अप�ण करावी.
या�ारे देव �यांना बु�� देतो. माणसाचे मन उदास रा�ह�यास,
नाराज झा�ात तर कुठेच �ेम नाही, मोठं झा�ं तर घरात नेहमीच भांडण होत असतं
मानवाची पूजा क�न दहा हजार मं�ांचा जप करताना मृतदेहाचे न�र अव�ेष
करायचे आहे सुगंधी ते� अप�ण के�यावर आनंदात वाढ होते. �ॉजी वर मध
ते देऊ के�े अस�यास एन.एस. रोग देखी� संपतो �हणून. सावजी�ा गाईचा रस अप�ण क�न
आनंद आहे. गंगेचे पाणी अप�ण के�याने आनंद आ�ण मो� �ा�त होतो.

वरी� गो�ी �र करताना �ीयुंजय मं�ाचे दहा हजार जप करावेत.
आ�ण याराहान�ा अ�दान करावे. अ�ा �कारे ��वाजीची भ��भावाने पूजा के�� जाते.
असे के�याने पु�-क�येसह सव� सुखांचा उपभोग घेत�यावर �ेवट� ��व�ोकाची �ा�ती होते.
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pt हवा याय
�न�म�तीचे वण�न

नारदज�नी �वचार�े - अरे सु��स� ! तु�ही तुमचे �ान वाढव�याचा एक चांग�ा मु�ा के�ा आहे.
सां�गत�े. कृपया, या ��त�र�, तु�हा�ा या �न�म�तीब�� आ�ण �या�या�ी संबं�धत �ोकांब�� जे काही जाणून �यायचे आहे.
तु�हा�ा मा�हती आहे, कृपया आ�हा�ा सांगा.

मी �हणा�ो- मुने! आ�हां�ा आ�ा देऊन महादेवजी मरण पाव�े ते�हा मी
आ�ेचे पा�न क�न यानाम ऐवजी तो आप�या कत��ाचा �वचार क� �ाग�ा. ते
�यावेळ� भगवान �व�णूंकडून �ान �मळवून मी �व�ाची �न�म�ती कर�याचा �नण�य घेत�ा.
म�ा आव�यक सूचना देऊन भगवान आ�ण नुमी �तथून �नघून गे�े. देवा�या कृपेने

�ाळेबाहेरी� बैकुठ धाम येथे जाऊन तो रा� �ाग�ा. तयार कर�यासाठ�
भगवान ��व आ�ण �व�णू�ा मार�या�या उ�े�ाने �याने हात ह�वून पाणी वर के�े.
फेक�े. यातून एक अडथळा येतो, �या�ा चोवीस घटकांचा समूह �हणतात.
ते महाकाय आकाराचे डोके मूळ �व�पात होते. �या�ा चैत�य दे�यासाठ� तुझी कठोर तप�या� आहे.
�यांनी बारा वष� तप�या� सु� के��. मग आ�मा �वतः�ा कापतो आ�ण

तपुवाक �हणा�ा.
मी आ�ण अनेक �हणा�े - नाही! मी तु�यावर आहे जे वरदान हवे ते मागा. देव

मृत �रीरा�या कृपेने मी सव� काही दे�यास समथ� आहे.
तो �हणा�ा - छान! तू मा�यावर मोठा उपकार के�ा आहेस. भगवान �ंकराने म�ा तु�ा �द�े

हातावर दया करा. मी तु�ा स�ाम करतो. कृपया या वरात पासून चोवीस घटक
बनैद�ा देहबु�� �ा. असे �हण�यावर मी अनंत �प धारण करीन.
AD म�ये �वे� के�ा. �यावेळ� �यांचे उजवे डोळे आ�ण उजवे पाय होते. �यांचे
�वमानतळावर �वे� करताच तो �ु��वर आ�ा. पाता� से�य �ोक येथे थांबा �हणून
आ�ण भगवान �व�णूचा ज�म होई�. adm म�ये बस�यामुळे �व�णूजी 'वैराज पु�'

कॉ� के�ा पंचमुख महादेवांनी आप�या �नवासासाठ� कै�ास नगरी वसव��. देव �!
संपूण� जगाचा ना� झा�यानंतरही बैकुठ आ�ण कै�ास अमर राहती� �हणजेच �यांचा ना� होणार नाही.
हे ��य आहे. महादेवा�या आ�ेने मा�यात �व� �नमा�ण कर�याची इ�ा उ�प� झा�� आहे.

अनवधानाने माझा ज�म तमोगुणीपासून झा�ा, �या�ा अ�वा पंचक �हणतात. �याचा
�यानंतर भगवान �ंकरा�या आ�ेने थरसान वृ�ाची �न�म�ती झा��, �या�ा प�ह�ा संग �हणतात.

आ बुटपू हे �ाठचे साधक न�हते. �यामुळे संपूण� गो� �न��त आहे. हे ब
ते भर�े होते. �यानंतर �तसरी गाथा 'ओ �होटा' राजज�नी रच��. या
सावक गाथा देव गाथा या नावाने आ��. हे सकारा�मक आ�ण अ�यंत सुखदायक आहे.
�याची �न�म�ती झा�यावर मी पु�हा �ेत जप सु� के�ा. मग रजोगुणीचा
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सु�वात झा�� आहे, जी 'अ�ता��त' नावाने येते आ�ण जाते. यानंतर मी पाच व� के�े आ�ण
तीन नैस�ग�क आ��यांना ज�म �ा. प�ह�ा 'महवा', सारा 'भूतो' आ�ण �तसरा 'वायका राका' सागा
आहे. या��वाय पाच व� सॅग आहेत. दो�हीचे �म�ण क�न एकूण आठ सॅ�ज होतात. नववा
'कौमर' हे गाणे आहे �यातून सनत सनंदन कुमार यांची रचना घे�यात आ�� आहे. सनत आ दे मेरेचार मानस
पु� आहेत, जे पु�ासारखे आहेत. ते महान त�वाचे अनुयायी आहेत. ते जगापासून �र जातात आ�ण

ती आहे �याचे मन मृत �रीरात ��र राहते. मी नारद आहे! मा�या आदे�ानंतरही �यांनी
�याची हरकत न�हती. याने म�ा वेष �द�ा. मग देव आ�ण नु
म�ा समजावून सां�गत�े आ�ण भगवान �ंकराची तप�या� कर�यास सां�गत�े. मा�या अ�यंत �ढतेतून �क�वा मा�याकडून
कपाळ आ�ण नाका�या म�यभागी केसांची तीन मू�ये काप�� जातात, ती �हणजे पूणा��ा, सव�रा आ�ण
दया सागराजवळ होती आ�ण मृत �रीराचे अध� �प �कट झा�े.

ज�म आ�ण मृ�यूपासून मु�, परम तेज वी, साव, नी�कंठ, सात उमाव �ाभ भगवान महादेव
सात �दवस �यान के�यावर म�ा य� �मळा�े. मी �याची मनोभाव ेपूजा के�� आ�ण तो
�यांची �तुती क� �ाग��. मग मी �या�ा जीव �नमा�ण कर�यास सां�गत�े.
माझी �ाथ�ना �वीका�न ई.देवा धादेवा, भगवान ��वाने गण �नमा�ण के�े. मग मी �यांना सां�गत�े
पु�हा �हणा�े - देव आ�ण देह �ंकर ! आता त ूजगा�या मायाजा�ात म�न अ�ा जीवाची �न�म�ती आहेस.
ज�म-मृ�यू�या बंधनांनी जखड�े�ा कर. हे ऐकून महादेव हसू �ाग�ा आ�ण �हणू �ाग�ा.

सावजी �हणा�े - अरे! ज�म-मृ�यू�या भयाने �ास�े�या जीवाची �न�म�ती मी नाही.
ते आ�मे जगा�या बंधनात जखडून B�ी �ढती� हे �द�व आहे. मी सुर��त
तो �यांना उ�र देई�. मी �यांना परमान देऊन �यांचे �ान �वक�सत करीन. हे जप!
तु�ही हे �ाणी �नमा�ण करा. आस��-माये�या बंधनात जखड�े�या या �कार�या जीवाची �न�म�ती
असे के�े तरी या मायेने ब� होणार नाही. महादेव �व �ंकर म�ा ही गाडी बो�वून
तेथून �यां�या नगरसेवकासह �यांचा मृ�यू झा�ा.
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सोळावा अ�याय
�न�म�ती वर

तो �हणा�ा - नारदा ! �याचा थू�, आका�,
हवा, अ�, पाणी आ�ण पृ�वी, पव�त, समु�, वृ� आ�ण क�ा इ.
आणखी बरेच सा�ह�य तयार के�े आ�ण तयार के�े. ना� आ�ण ना� या पदाथा�च ेदेखी� साधन



पण एव�ावरच माझे समाधान झा�े नाही, ते�हा मी आई अंबासह देवाची �ाथ�ना के��.मृत �रीराचे �यान क�न, �व�ाती� इतर पदाथ� तयार करा आ�ण ते आप�या आ��या�ा �ा.
से��गुको, डोके ते अंगारा, कान ते मुने पु�, उडाणा ते पु�, �ततकेच
�ेमासाठ�, अपनापासून कृत�तेपय�त, दो�ही कानांपासून चांग�याकडे, आ��यापासून आ�ण मांडीवर तु�याकडे,
साव��तून पाऊ� टाकत मुन�ा ज�म �द�ा. साधनेची सव� साधने धो�यात येऊ �ा.
गंभीरपणे कट. मी नाही! महादेवज��या कृपेने अ�ा �कारे साधक �नमा�ण क�न
�वतःब�� कृत� आहे. मा�या अंतरा��यापासून उपमानव मा�या आ�ेने मानवाचे �प धारण करतो.
कर �ाव�यात आ�े. यानंतर मी देवता आ�ण दानवांपासून मा�या �रीराचे अवयव काढून टाक�े.

�यांनी अनेक �ंथांची �न�म�ती के�� आ�ण �यांना �व�वध देहदान के�े. मग मृतदेह
कण�सेमचे �रीराचे दोन भाग झा�े आ�ण ते दोन त�ड झा�े. मी अधा�
�रीर नराचे आ�ण अध� माद�चे झा�े. वायंभुव मनु असे �या माणसाच ेनाव आहे.
�या साधकांनी योग�नी ��ी �व�पातून �तपा नाव �द�े आ�ण सव�� तप वाणी उ.

e मनु �ववाहाने अ�त�य सुंदर झा��, �तपाचे साम�य� �ा�त के�े आ�ण संभोगाने
पृ�वी वाढव�यास सु�वात के��. �या�ा �तपापासून य�या आ�ण उ�नापाद नावाचे दोन पु� झा�े
अकुता, देवता आ�ण सुता नावा�या तीन प�नी हो�या. अ�धका�या�या 'च' व�न,
देवताचा �ववाह 'कदम' मुन�ी झा�ा होता आ�ण सुताचा �ववाह 'द जा�त'�ी झा�ा होता.
�यां�या मु�ांमुळे सारे जग उद�्व�त झा�े.

चा आ�ण आकुट यां�या वैवा�हक नातेसंबंधात, ��ी आ�ण पु�ष नावांची जोडी
च�ा याक दानापासून बारा पू. मुने! कदम आ�ण देवता यां�या ना�याब��
C तुमचा ज�म झा�ा. ड आ�ण सूत पासून चोवीस पाव�े करा. तेरा वषा��या ��ना�ा
धमसेकर दया. हे तेरा काय- �ा, �मी, धृत, त,ू पु, मेधा, या, बु,
�जा, वसू, �ांता, सा आ�ण काकत आहेत. �सरे याह काय�- यत्, सती, संभूत,
मृ�यु, �ीता, माँ, स�त, अनुसूया, उजा, वहा आ�ण वधा भृगु, �व, मुच�, यांचा �ववाह

अंगारा, पु�य, पु�ह, तू, आ, वा�ा, आन आ�ण पातर ही �मुख नावे येतात.
संपूण� जग �यां�या मु�ांनी भर�े होते.

महादेवज��या आ�ेने अंबाका पाट�ा आ��याचे �धान के�े.
दोन ते साठ ��यांचा फरक. �यां�यापैक� दहा जणांनी धामसे, स�ावीस�ी ��न के�े
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चं�ाव�न, तेरा कायांचे ��न झा�े, जरी एका ऋषी�ी. नारद! �याने चार गो�ी के�या
एर माझी आठवण झा��. भृग,ु अं� आ�ण कु� यांचे ��येक� दोन ��न झा�े.
जरी ऋष��या मु�ांकडून संपूण� साव�ज�नक �का� आहे. देवता, ऋषी, देवता, वृ�, परी,
पव�त, वे�� वगैरे मा� बायकांपासूनच ज�मा�ा येतात. अ�ा �कारे भगवान �ंकरा�या आ�ेने

राजने संपूण� सृ�ी �नमा�ण के��. का�या देवी, �व�वपी ��वाजीने के�े�या तप�य �साठ�,
जे�हा देवाने �ू��या बाजू�ा ठेवून �याचा जीव वाचव�ा ते�हा फ� देवी सती �या�यापासून तोड�� गे��.
इथ . परमे�रा�ा उ�र दे�यासाठ� �यांनी अनेक ���ा के�या. ही कार देवी ��व आहे

सती�या �पाने भगवान �ंकराची प�ह�� प�नी �हा. पण तुम�या प�या�या बाबतीत तुम�या पती�या
तो अपमान पा�न भावी �रीराचे �वसज�न के�े. �या देव
�ाथ�नेवरच, �याने ती देह पावती �हणून काप�� आ�ण कठोर तप�या� क�न पु�हा

भगवान भो�ेनाथ �मळा�े. ते या जगात आहेत काका �ाका, चडका, भाभा, चामुडा,
वा�य, जया, जयंती, भा का��, ग, भगवती, काम य, कामदा, अंबा, मृदनी आ�ण

�वमंग�ा इ�याद� अनेक नावांनी पूज�� जाते. �यांना देवीची ही नावे भोग आ�ण मो
एन.एस.

मी नारद आहे! अ�ा �कारे मी तु�हा�ा �व�ा�या उ�प�ीची कथा सां�गत�� आहे. पूण� d
�ेता�या आ�ेने देवाने म�ा �नमा�ण के�े आहे. तीन देव
तो महादेवाचा अं� आहे. भगवान ��व हे नगुण आ�ण सगुण आहेत. तो �व�ोकात �वासोबत आहे
तु�ही राहतात का
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�या हवाई अ�याय
पापी पु�य कथा

सूतजी �हणतात- अरे ��ये! �यानंतर नारदज�नी �वधीपूव�क नाव घेऊन �यांना �वचार�े
�वचार�े - �भु! भगवान �ंकर कै�ासात कधी गे�े आ�ण महामा कुबेर यांचे आ�ीवा�द कधी घेत�े?
कुठे आ�ण कसे? भाऊ ��वाजी कै�ासावर काय करतात? कृपया म�ा सांगा ते ऐका
मी तु�ा पाह�यास उ�सुक आहे.

तो �हणा�ा, हेनाड�! मी मौ� भगवान ��व ब�� बो�त आहे. थरथरत
�हरात �म�त नावाची एकच ��� राहत होती. असे कोण होते. ते
तो अ�त�य �वीण होता. �यांचा गुण नाधा नावाचा आठ वषा�चा मु�गा होता. �या�याकडे आधीच आहे
आ�ण �या�ा अनेक गो�ी मा�हत हो�या. पण तो डायन आ�ण जुगारी बन�ा. क� ��येक
आ�ण खेळायचे आ�ण उ�ा मारायचे आ�ण गायकाचे सोबती झा�े. आईसाठ� �हणून
�वचा�नही तो प�याजवळ गे�ा नाही आ�ण �याची एकही आ�ा पाळ�� नाही.
�याचा प�ा घराती� कामे, औषधे वगैर ेदे�यात ��त असायचा. तू घरी आ�यावर
जर मी प�नी�ा संप�ी�या गुणव�ेब�� �वचार�े असते तर �तने खोटे सां�गत�े असते क� ती आंघोळ करत नाही.
तो देवतेची पूजा कराय�ा गे�ा आहे. �या�ा एकु�ता एक मु�गा आहे
के माझा जीव �पवायचा. �यांनी मु�ाचे ��नही �ावून �द�े. आई �क�वा �तची �वतःची
पु समजावत असत. ती �या�ा समजावून सांगायची क� त ूतु�या वाईट सवयीब�� गमाव�ास.
प�ा कळ�ा तर रागा�या भरात ते आ�हा दोघांना ठार मारती�. पण गुणव�ा नाही तर आई

समजावून सांग�यात अथ� न�हता.
एके �दव�ी �याने �या�या प�याची अंगठ� चोर�� आ�ण तो जुगार खेळ�यासाठ� महारकडे आ�ा. दैवयोगाने

अंगठ��या �वषयात �याचा प�ा कळ�ा. जे�हा �यांनी जुगारा�या हातात अंगठ� �द��
ते पा�न �या�ा �वचार�े असता जुगारी �हणा�ा - मी चोरी के�े�� नाही. थंब मेटू हरेपू
नेही आहे एवढंच नाही तर जुगार खेळणा�यांसाठ�ही �याने घरातून भरपूर पैसे आण�े.
आहे. पण उ�े� असा क� तुम�यासार�या �व�ाना�ाही तुम�या मु�ाचे चा�र�य कळू �क�े नाही.
हे सव� ऐकून पं�डत द�ांनी �रमेन ेमान खा�� घात��. ते आप�े डोके टेकवतात आ�ण
आप�ा चेहरा झाकून आप�या घराकडे जा. घरी पोहोच�यानंतर �यांनी प�नी�ा सां�गत�े



कॉ� के�ा. �याने प�नी�ा �वचार�े, तुझा �ाडका मु�गा कुठे गे�ा? माझी अना�मकासकाळ� तू मया�दा होतीस, तो कुठे आहे? म�ा �ा पं�डताची बायको मग खोटं बो���.
तो कुठे आहे हे म�ा माहीत नाही. आता द�ज�ना आणखी राग आ�ा. ते मा�क आहेत
बायको�ा �हणा�� - तू खूप चांग�� आहेस. �हणूनच जे�हा जे�हा मी गुणव�ेब�� �वचारतो ते�हा
मा�या बो��याने माझी �द�ाभू� करतो. असे �हणत दातजी घराती� इतर व�तू �ोधत आहेत.
पण �या�ा काहीही �मळा�े नाही, कारण �या सव� गो�ी चांग�या न�ह�या आ�ण �याने �यात �भु�व �मळव�े होते. सं�ोधन
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मी आ�यावर पं�डताने आप�या बायको�ा आ�ण मु�ा�ा घरातून हाक�ून �द�े आ�ण सगळ� ��न �ावून �द��.
�या.
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अठरावे य
गुणव�ा जतन कर�यासाठ�

तो �हणा�ा, हेनाड�! जे�हा ही बातमी गुणव�ेपय�त पोहोच�� ते�हा �या�ा �या�या भ�व�याची मा�हती �यावी �ागे�.
चाटा इ. अनेक �दवस तो उपा�ीच होता. एक �दवस उपा�ी

तो एका मृतदेहाजवळ जाऊन बस�ा. मृतदेह पूजेसाठ� �वत:�या कुटंुबासह एक मृतदेह
क���चे सा�ह�य घेऊन �ावा तेथे आ�ा. �यांनी कुटंुबासह मृतदेहाची ह�या के��.
�याग क�न पूजा कर�यात आ�� व मृतदेहावर �व�वध गा�ांचे ताट अप�ण कर�यात आ�े.

पूजेनंतर ते �ोक तेथून �नघून गे�े, मग ते उपभोग घे�यास �यां�या भुकेने भाग पड�े.
चोरी कर�याचा �वचार के�ा आ�ण मं�दरात गे�ो. �यावेळ� अंधार पड�ा होता
�याने �वतःचा �दवा �ाव�ा. जणू तो मृतदेहासमोर �कट�ा होता.
काय जाळ�े होते? सगळा उपभोग घेऊन पळू �ागताच �या�या पायाची धमक
�याने मं�दरात चोरी के�याचे �ोकांना समज�े. सव�जण �या�ा पकड�यासाठ� धाव�े
आ�ण �या�या मागे �ाग�ा. �हराती� �ोकांनी �या�ा बेदम मारहाण के��. �या�या ह�येसाठ� �या�ा उपा�ी ठेवा
�रीरा�ा ते सहन होत न�हते. �याचे डोळे उडून गे�े.

�या�या ��कृ�यामुळे यमता �या�ा बांधून घेऊन जात होती. मग मृतदेह
तेथे पुरो�हत आ�े आ�ण �यांनी गुण आ�ण नाडी यांना यमा�या बंधनातून मु� के�े. यम ता ने
मृतांना अ�भवादन के�े आ�ण सां�गत�े क� हे खूप पाप आहे आ�ण धमा�पे�ा कमी आहे. या

तुमचा प�ा पण आहे. यात ��वाजीचा भोगही चोरी�ा गे�ा आहे. �याने पाप के�े आहे
एन.एस. �हणून तो यम�ोकाचा अ�धकार आहे. ते आम�याबरोबर जाऊ �ा �हणजे संपूण� नरक
�याचा आनंद घेता येई� ते�हा रानट�नी उ�र �द�े क� पु�य �क�वा चांगु�पणान ेअनेक पापे कमी होत नाहीत.
पण �यात काही गुणा�मक गो�ीही के�या आहेत. जो नंबर अस�ा तरी पाप करत नाही
कर�यासारखे आहेत �याने दे�ात आप�ा आ�मा फाड�ा आ�ण मृतदेहा�या प�रसरात �वक�ा.
ते ओतून पेटवून �द�े.

�याने आप�या प�या�या डो�याव�न आ�ण मं�दराबाहेर बसून �वगुण ऐक�े आहे आ�ण अ�ा �कारे
इतरही अनेक धम� �यांनी के�े आहेत. इतके �दवस उपा�ी रा�न �यांनी हा �य�न के�ा आ�ण
�वद�न आ�ण देहपूजाही अनेकवेळा झा�� आहे. �यामुळे ते आम�यासोबत आहे

जाऊया तेथे तो काही �दवस राहणार आहे. जे�हा �याची सव� पापे न� होतात
भगवान ��वा�या कृपेने हा माणूस दे�ाचा राजा होई�. तर यम, तू तु�याच दे�ात आहेस.
परत जा हे ऐकून यम यम�ोकात गे�ा. या�करणी �यांनी �यामराज�ा फोन के�ा.
ती मा�हती �ा आ�ण यमराजांनी ती पु�यपूव�क �वीकार��.

�यानंतर गुण नाधा नावाचे �ान घेऊन भ� ��व�ोकात गे�े. कै�ास वर
भगवान ��व आ�ण देवी उमा उप��त होते. �यांना �यां�यासमोर आण�यात आ�े. यो�यता नाही
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भगवान ��व-उमा यां�या चरणांची पूजा क�न �यांची �तुती करा. �यांनी महादेवा�या बरोबरीने कम� के��
कमी ब�� �वनंती. देवाने �या�ा �द�े. �ाव�ोकात काहीतरी आहे
�दवसभर वा�त� के�यानंतर तो दे�ाचा राजा 'आराधम' या�या मु�ासारखा �दसतो.
आ�ण आ

हेनाड�! ��वरायांची थोडी�ी सेवाही �यां�यासाठ� फार फ�दायी ठर��. हा दजा� नाही
जो कोणी �याचे च�र� वाचतो �क�वा ऐकतो �या�या सव� मनोकामना पूण� होतात आ�ण तो
मनु�या�ा सुख-�ांती �ा�त होत.े
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एको�णसावा अ�याय
कुबेर यांची पो�ट

नारद जी काय-अहो होय! आता तु�हीच सांगा क� दजा� आवड�ा नाही
भगवान ��वाने एका महान पा�या�ा कुबेरपद कसे दान के�े? हे देवा!
कृपया ही कथा देखी� सांगा. तो �हणा�ा - नारदा ! �व�ोका मसार ेद भोग का
उमा माहेरचे सेवन आ�ण सेवन करा, तो पुढ�या ज�मी �ागा�या राजा अध�मचा मु�गा आहे.

या. �याचे नाव दम होते. बाळ दमाचे भगवान �ंकरही अनंत होते. तो नेहमीच
ते सावज��या सेवेत गुंत�े होते. तो �स�या मु�ासोबत मृतदेहाची पूजा करत अस.े

तो त�ण असताना अध�म�या मृ�यूनंतर �या�ा गाद�वर बसव�यात आ�े.
राजा चारही बाजंूनी �ेताच ेआणखी चार गोषवारे क� �ाग�ा. ते सव� दफनभूमी�या व�तूंवर आहेत

दान करायचे �या�या �रीरात इतर गो�ी हो�या. �याने आप�या रा�यात राहणा�या सव� �ोकांना के�े
सवा�नी ‘��वमं�दरात’ �ाथ�ना करण ेबंधनकारक अस�याचा आदे� जनर�चा होता.

तुम�या गावा�या आजूबाजू�ा �जत�या �ाळा आहेत, �तथे नेहमी �दवा असावा. राजा दम यांनी



�यानंतर ज�मठेपेची धमक� दे�यात आ��. अ�ा �कारे �या�ा मोठा धमा असे संबोध�े गे�े. तो �म�ानातबॅटमधून �दवा �ावा. याचा प�रणाम �हणून ते द�पक�या �का�ा�या �भावाखा�� आ�े असावेत.
अ�कापुरीची वामी झा��.

तो �हणा�ा, हेनाड�! भगवान �ंकराची उपासना आ�ण उपासना के�याने उ�म फळ �मळते.
द�ाचा पु�, गुण नाधी, जो पूण� अधम� होता, याने भगवान �ंकराचा आ�ीवा�द �ा�त के�ा आ�ण �याचा मृ�यू झा�ा.
पद �मळा�े. आता मी तु�हा�ा देवा�या �रीरासह �या�या साम�या�ब�� सांगेन.

नारद! खूप वषा�पूव�ची गो� आहे. मा�या मनाचा ज�म पुपु�यापासून झा�ा आ�ण
आ�ण �ही के पु कुबेर ए. �यांनी पूव� खूप कठोर तप�या� के��. �याने अ�धक कमाव�े

सेवन के�े रचत अ�कापुरी । मेघवाहना�या मेघा�या सु�वाती�ा वैकुबेरा�या �पात
घोर तप�या� क� �ाग��. भगवान �ंकराचा आ�ीवा�द घेऊन तो का�ीपुरी�ा गे�ा आ�ण �या�या �दयात गे�ा.
��वाजी�या मनात सहजासहजी न येता तो याराहा�ी बो��ा.
भावनेने ते �याची पूजा क� �ाग�े. तेथे �यांनी मृतदेह पुर�ा. U M पु पी
�यांनी मृतदेहाचे पूजन के�े. कुबेर मनापासून �यान करायचा. �यां�या संपूण� �रीरात

फ� �दयाची रचना आ�ण �वचा उर�� होती. अ�ा �कारे �यांनी दहा हजार वष� तप के�े.
�यानंतर भगवान ��व आप�या धडाकेबाज उमा�या वाफेने कुबेराकडे गे�े.
अ�काप त कुबेर मनाची एक� क�न देहासमोर तप�या �क�वा म��न होता. देवाचे �रीर
�हणा�े - अ�कापेटे ! मी माझे �दय गमाव�े आ�ण तप�या� के��. तु�ा मी हवे आहे
तु�ही वरदान मागू �कता. हे ऐकून कुबेराचे डोळे उघडताच �या�ा समोर देव �दस�ा.
नी�कंठ उभा �दस�ा. �याचे तेज सूया�सारखे होते. �याची आई पण �याची आई
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चं��का� चमकत होता. �या�या तेजाने कुबेरांचे डोळे भ�न आ�े. �गेच तो
डोळे बंद करा तो देवा�या मृत �रीरा�ा �हणा�ा - �भु! म�ा त े��द �ा, �या�ारे
मी तुमचे पाय पा� �कतो.

कुबेराचे बो�णे ऐकून भगवान �वांनी कुबेरा�ा हाताने पाह�याचा �य�न के�ा.
दान करा हे पा�न �यांनी अ�ंूनी देवी उमाकडे पा�ह�े.
सु�वात के��. ते �वचार क� �ाग�े क� भगवान ��वासोबत हे संुदर स�दय� कोण आहे? कोणी ते के�े
�याने तप�या� के�� आहे, �या�ा भगवान ��वा�या कृपेने �याचा सहवास, स�दय� आ�ण समृ�� �ा�त झा�� आहे.
आहे. ते सतत देवी उमाकडे पाहत होते. देवी�ा पा�ह�याने �याचा डावा डोळा फुट�ा.
गे�ा. सावजी उमा�ा �हणा�ा - उमे ! हे आप�े पु. तु�ही ते बघत नाही
आहे. हे तुझी तप��� जाणून घे�याचा �य�न करत आहे, ते�हा भगवान ��व कुबेरा�ा �हणा�े
- मी तु�या तप�य�पासून खूप आहे. मी तु�हा�ा सव� संप�ी आ�ण कृपेची इ�ा करतो
साव���या बाजू�ा रहा. सु�, � आ�ण कम� यांचा �वामी होऊन संप�ी दाता �हा.
मी नेहमी तु�यासोबत असेन आ�ण मी नेहमी तु�या जवळ असेन.
मी अ�कापुरी जवळ राहीन. कुबेर आता त ूतु�या आई उमा�या चरणी आहेस

नाव �ा ही तुझी आई आहे. राजा �हणतो - नारदा ! या कारम�ये देवाचे �रीर
देवी�ा �हणा�� - हेदेवी ! ते तुम�या पूसारखे आहे. कृपया यावर तुमची कृपा करा.' हे ऐकून
उमा देवी �हणा�या - �वा! पराभूत हो, देव सदैव �रीरात �ु� रा� दे. बाय डोळा
तुझं �ेकअप झा�यावर तू �याच वेडेपणासोबत राहतोस. महादेवज�नी तु�हा�ा जे वरदान �द�े आहे,
ते �वे�यो�य आहेत. मा�या �ेमामुळे तुझे नाव कुबेर पडे�. कुबेरा�ा वरदान देणे
भगवान ��व आ�ण देवी उमा �यां�या धामा�ा गे�े. या गाडीत भगवान ��व आ�ण कुबेर
माताई आ�ण ते अ�कापुरीजवळ कै�ास पव�तावर रा� �ाग�े.

नारदजी �हणा�े - अरे ! तू छान आहेस या अमृतकथेने तू म�ा वरदान �द�े आहेस
ब�� सां�गत�े. तसेच मृत �रीराचा ना� क�न सव� सुख �दान करणारा.
आहे.
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�वसावा अ�याय
कै�ास पव�तावर परमे�राचा मृतदेह

राजा �हणा�ा - हेनाड� नाही! भगवान कुबेरांनी कै�ास पव�तावर तप�या� के��.
मृतदेहाचे चांग�े आगमन. जे�हा कुबेरा�ा वरदान देणारे �ेत जळ�े नाही

जे�हा �या�या मनात �वचार आ�ा क� मी मा�याच �पात ज�म�ो आहे.
आ��या�या कपाळापासून येतो आ�ण जो संहारक आहे, तो कै�ास पव�तावर वास करे�. मृतदेह

कै�ास�ा जायचे अस�याने देव जोरात ढो� वाजवू �ाग�ा.
दया.

ती ना �ो�साहन देणारी होती ना �ो�साहन देणारी. ढो� आ�ण �तघांचा आवाज गुंजत होता. ते आ�ण नाही
मासु�ेवा� यांना �यां�याकडे ये�याची इ�ा होती. तो मुका आ�ण आवाज ऐकून, वानू
इ. सव� देव, ऋषी-मुन, वेद-�ाळा जाणणारे सव� �ोक मो�ा उ�साहाने
कै�ास पव�तावर आगमन. भगवंतां�या देहाचे सव� पुजारी आ�ण गणपा� �जथे �जथे होते �तथे ते कै�ासात गे�े.
ड�गरावर जा. �याचवेळ� इतर अनेक �ोकांसोबत �याची �ाख-कोट� �भतीदायक भुते
सै�यासह सावजी �वतःही तेथे पोहोच�े. सव� गणपा� उज�ा हाताने होते. �यांचे
मा�यापय�त ठेवा. सगळे चान चुड, �न�क था आ�ण �ोचन होते. नेक�ेस, कड�, कंुजीर आ�ण
मुकुट सजव�े होते.

भगवान ��वांनी कामा�ा कै�ास पव�तावर �नवास कर�याची आ�ा के��. �वत:
�यां�या �नवास�ानासाठ� यो�य �नवास �व�ा तयार कर�याचे आदे� �द�े. कमवाय�ा येतात
�याचे संुदर �नवास�ान �मळताच तेथे अनेक गा�ा बनव�यात आ�या. अं मु� मी �तथे �वे� के�ा
काय. या मधुर वेळ� ऋषी-मुन�सह सव� देवता आ�ण
�व�णूने ��वाजी आ�ण उमा यांचा अ�भषेक के�ा. आ�ण �या�या उपासनेमुळे
तु�ही आहात भु ची आरती के��. �यावेळ� आका�ात पाऊस पडत होता. या�णी चार

आ�ण भगवान ��व आ�ण देवी उमा यांचा जयघोष झा�ा. सव� ��ंसा पासून
भगवान ��वाने �या�या इ�ेनुसार �या�ा वरदान �द�े आ�ण आता �या�ा अ�धक �द�े
मनोवन छत आ�ण सु�वधा.

�यानंतर भगवान �ंकराची आ�ा घेऊन सव� देवता आपाप�या �नवास�ानी गे�े.
कुबेरा�ाही भगवान �ंकराची आ�ा �मळा�� आ�ण ते अ�कापुरी�ा गे�े. �यानंतर �गेच
भगवान �ंभू �तथे रा� �ाग�े. योगसाधनेत उदास होऊन ते म�मी राहत नाहीत. काही
तेथे बराच काळ एक�ाने रा�ह�यानंतर �यांनी आप�या प�नी�या �पात देवी सती के��.

क�न घेत�े. देव �! आता �तथ ेदेवी सतीसोबत सुखाने राहायचे
सु�वात के��.

हेनाड�! अ�ा �कारे तु�ही मृत �रीराचे �वामी आहात अवतार आ�ण �या�या कै�ासचे वण�न
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पण आगमनाची महान कथा सां�गत�� आहे. तु�ही ��वाजी आ�ण कुबेर आ�ण भगवान ��व यांची ��� आहात
कव भ����ा ब�� सां�गत�े आहे. �या�या �त�ही जगा�या सुखाचे दान करणे
वा�� आ�ण मनवान छत हे फळ देणारे आहेत. केवळ या जगातच नाही तर पर�ोकातही.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते.
जो कोणी ही कथा ऐके� �क�वा वाचे� �या�ा या जगात सुख-समृ�� �मळे�.

भोग �ा�त क�न मो� �ा�त होतो.
नारदज�नी राजाज�चे आभार मान�े आ�ण �यांची �तुती के��. ते �हणा�े, �भु, तू

म�ा ही अमृत कथा सां�गत�� आहे. तू महान आहेस तुम�या सव� इ�ा पूण� करा
तु�ही करा मी तुमचा आभारी आहे. मृत �रीरा�माणे तु�ा माझी दया आ�� आहे. अरे हो! एन.एस
मी तु�ा पु�हा पु�हा नम�कार करतो.

.. सव� कोड.
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.. ओम नमः �वाय.

म�ा सामोरे जावे �ागे�
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प�ह�ा अ�याय
सती

नारदज�नी �वचार�े - अरे ! तु�या मुखातून �ुभ आ�ण अमृतमयी मृत देह कथा
हे ऐकून मा�या मनात �या�याब�� अ�धक जाणून घे�याची तळमळ �नमा�ण झा��. �हणून देव
म�ा मृत �रीराब�� सांगा. अरे, �याने जग �नमा�ण के�े! अगद� मसती�या बाबतीतही

जाणून �यायचे आहे सदा �व योगी असुन, �याच बरोबर ��न क�न घर कसं होणार?
गे�ा? �या�ा ��न कर�याची क�पना क�ी सुच��? प�ह�यांदा काय, मग �हमा�य
�ंकरज�ना कोण�या �कारची सती (पावती) �मळा��? पावती काय कार
�यांचे ��न कसे झा�े? देवाचे मृत �रीर
�रीरा�या अ�या� भागात ते कोण�या �कारचे �ान �ोधू �कतात? �याची ��ी भू�मका काय आहे? अरे हो!
माझे उ�र फ� तु�हीच देऊ �कता. तु�हीच मा�या �ंका �र क� �कता.



राजा �हणा�ा - हेनाड� ! देवी सती आ�ण भगवान ��वा�या पा�व�या�ा �ुभे�ाआ�ण गोपनीय आहे. �याचे रह�य �यांनाच समजत.े सव��थम
मी तु�हा�ा सांगतो.

माझा ज�म �थम झा�ा. हे पा�न म�ा कामाचा �ास होत होता. नंतर धमक� �द��
म�ा खूप मराय�ा �ाव. �यानंतर तो कै�ास पावत या आप�या �नवास�ानी गे�ा. उह

मी समजाव�याचा �य�न के�ा, पण माझे सव� �य�न �थ� गे�े. मग मी �हणा�ो
उपासना अ. सावज�नी म�ा खूप समजाव�ं पण मी �ज� सोड�� नाही आ�ण मग देवा�ा सां�गत�ं
मं�मु�ध कर�यासाठ� ��� वापर�यास सु�वात के��. इथे मा�यापुडचा ज�म झा�ा.
कठोर तप�या� क�न 'उमा' नावाने �यांचा ज�म झा�ा. के ई. आहे
मी घरी आनंदाने वेळ घा�व�ा. �सरीकडे सावजी�या माया सेडचा अ�भमान वाटावा
तो जाऊन महादेवाची पूजा क� �ाग�ा.

एक मोठा काय��म आयो�जत के�ा होता. ती व�तू म�ा, वानुजी, सवा�नी �द�� आहे
देवी-देवतांना आ�ण ऋषीमुन�ना नम�कार असो, दयेवर, तु�ही महादेव सावजी आ�ण तुमचे
ते �ताप क�या सती�ा अप�ण के�े नाही. ही गो� सती�ा कळ�यावर
तसे अस�यास, �यांनी अं�यसं�कारा�या वेळ� �यांना �ाथ�ना के�� आ�ण �यांना एक सुखद इ�ा के��.

भगवान ��वाने देवी सती�ा खूप समजावून सां�गत�े क� �त�ा अ�ा काय��मांसाठ� आमं��त के�े पा�हजे.
अपमान आ�ण पा�न न करणे हा एक घटक आहे. पण सतीने �नघून जा�याचा आ�ह धर�ा. मृतदेह
बघूया. मृत �रीर सव� आहे सती आप�या घरी गे��. तेथ� ये मामादेव जी
भाग �ोधू नका आ�ण आप�या प�या�या त�डून आप�या पतीचे मो�ाने ओरडणे ऐकून उ�साही आहात.

ते आ�े महादेवाची नद� �यांना सहन न झा�याने �यांनी �याच त�ावात उडी घेत��.
�रीरावर दया करा.
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जे�हा ही बातमी मृतदेहापय�त पोहोच�� ते�हा ते �चंड संताप�े. �याने �याचे केस उपट�े
�याने एक केस उपटून वीरभ नावाचे �वतःचे कुळ �नमा�ण के�े. भगवान ��वाने वीरभाचा वध के�ा
�याने जगा�या क� �ाचा ना� कर�याचा आदे� �ा. वीरभ मृतदेहा�या मागे गे�ा.
�याने वाईचा खून के�ा आ�ण डीचे डोके काप�े. हे सब बघून आ�ण सगळे
परमे�राने मृत �रीराची पूजा कर�यास सु�वात के��. ते�हा भगवान ��वाने देवतेचे पुन��ीवन के�े आ�ण
आयु�य पूण� के�े. �भूंनी सती�या मृत देहाचा �याग के�ा. ते
सती�या देहातून उगम पाव�े�या पव�तावर काळ कोसळ�ा होता. तोच ड�गर आजही वा�मुखीचा आहे.
नामाची पूजा के�� जाते. आजही �यां�या द��नाने मनोकामना पूण� होतात.

तीच सती मा�या क�ये�या �पाने हमाच��या घरी ज�म��, �ज�या नावाची पावती होती.
होते. कठोर तप�या� क�न �यांचा मृ�य ू�हणून �यांना पु�हा महादेवाचे �रीर �ा�त झा�े.
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सव� मागा�नी
पोचपावती

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! राजज�चे हे ��द ऐकून नारदजी पु�हा �वचा� �ाग�े. अहो
होय! म�ती आ�ण �ंकरज�चा क�र�मा म�ा पु�हा ऐकायचा आहे.

सतीची उ�प�ी क�ी झा�� आ�ण महादेवाचे मन ��नासाठ� कसे तयार झा�े?
डी.ने रागाव�े�े, देवी सतीने आप�या �रीराचा �याग के�ा आ�ण मग पुढे कसे गे�े?
मु�गी झा�� �हणून पोचपावती? �या�या तप�य��या सव� कथा, �ववाह, ���ग-संहार इ.
कृपया माझे आ�ण तारांचे ऐका.

तो �हणा�ा, हेनाड�! पूव� भगवान ��व हे नगुण, नवकपा, ना �कारी आ�ण दे होते
पण देवी उमा�ी �ववाह के�यानंतर ते सगुण आ�ण �मन झा�े. �या�या डावीकडून

उज�ा अंगातून �ाजी उपा आ�ण व�ण उपा. ते�हापासून, देव नेहमी तीन मृतदेह असती�.
पात, �व�णु आ�ण – सृ�ी, पा�नकता� आ�ण संहारक �हणून �ात.

�याची आराधना क�न मी सुरासुरासह मानवाची �न�म�ती क� �ाग�ो. माने
सव� जया बांध�या गे�या. मी �वतः मारीच, ए, पु�, पु�या, अंगारा, त,ू व�,
नारद, ड आ�ण भृगु ज�मा�ा येतात आ�ण �यांना माय मानस पुस �हणतात. �यानंतर मा�या मनात
मायेचा मोह �नमा�ण होऊ �ाग�ा. मग मा�या �दयातून एक अ�त�य सुंदर आ�ण सुंदर ��ी

कट ई. �याचे नाव सा�या होते. ती �दवसा अ�� असायची, पण रा�ी �तचा ��यकर
आ�ण �या�ा राग यायचा. सं�याकाळ झा�� क� फ�. ती स�या नरंतरा माचा जप करायची. �याचा
ऋषी-मनाचाही �म�नरास �हायचा. मा�या मनात एक सुंदर कार

पी होता तोही काप�ा. तो अ�त�य देखणा आ�ण अ��त होता. �याचे �रीर
मध�ा भाग पातळ होता. तो का�या केसांचा त�ण होता. �तचे दात पांढ�या मो टायने चमकतात
राहत होते. �या�या �ासातून सुगंध दरवळत होता. �याची चा� ह�ीसारखी होती.
�याचे डोळे कमळासारखे होते. �या�या अंगात भग�ाचा सुगंध तृ�त क� �क�ा नाही
होत होते ते�हा पंजा माणसाने मा�यासमोर आप�े डोके टेकव�े,
माझे नाव ठेव�े आ�ण माझी ��ंसा के��.

तो माणूस �हणा�ा - हो! तू खूप ����ा�� आहेस. तू माझा �ोत आहेस. भु
मा�यावर दया करा आ�ण म�ा माझे चांग�े काय� सांगा �हणजे मी ते काय� तु�या आ�ेने क� �केन
मी पूण� क� �कतो

राजा �हणा�ा - अरे यार ! तू �ा�त �नमा�ण करतोस. आपण आप�या �वत: �या मागा�ने
फु�ां�या पाच बाणांनी माणूस आ�ण माणसा�ा मं�मु�ध करा. या खेडूत जगात कोणताही �ाणी
आपण कार गमावू �कणार नाही. �जवां�या �दयात �वे� क�न तु�ही आनंदात �वे� करा.
कारण बनून तु�ही जगाचे �ा�त काय� पुढे करा�. आपण सव� �नण�यांम�ये आप�े ��य बाण गमाव�े



पृ� 155

ते छे�न तु�हा�ा मदत करती�. आजपासून तु�हा�ा 'पप बान' या नावाने ओळख�े जाई�. तीच कार तु�ही
तु�ही �व�ाचा उ�प�ीकता� �हणून ओळख�े जा�.
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�तसरा अ�याय
�ाप कामदेव

राजा �हणा�ा - हेनाड� ! सव� ऋषी �या माणसाचे यो�य नाव �ोध ू�ाग�े.
मग �वचार क�न तो �हणा�ा क� तु�ही ज�मा�ा येताच �या ����या मनाचे मंथन के�े आहे. �यामुळे
तुझे प�ह�े नाव मा मठ असे�. या जगात कोणी नाही �हणून तू हर�ास �हणून तू हर�ास

संपूण� नाव चा�े�. �तसरे नाव मदन आ�ण चौथे नाव कांडपहोगा असे�. तु�या नावाने
मजनतेही कामाने आप�या पाच बाणांचे नामकरण क�न परी�ण के�े. काम आहे
हरण, रोचन, मोहन, �ो�न आ�ण मारन या नावांनी �याने आप�े पाच बाण सु�ो�भत के�े. या
बाण ऋषीमुन�नाही मो�हत क� �कतात. �या �ठकाणी देव आ�ण ऋषी
स�स होते. �यावेळ� �तचा नंबर होता. कामदेवाने उडव�े�या बाणाची फळे
सवा�ची तारांबळ उडा��. वकार सग�यां�या मनात आ�ा. सव� काही कामासाठ� के�े गे�े.

ज�त, मारीच, अ, द इ�या�द सव� �मुखांसह आ�मा देखी� काया��या अधीन आहे.
�या�ा नंबर �मळावा अ�ी इ�ा होऊ �ाग��. देव आ�ण �याचे मानस
पण �या�ा मोहात पडताना पा�न धरमको�ा ध�काच बस�ा. ध�मनेधमार �ोकनाथाचा मृ�यू
काय. मग म�ा पा�न सावजी हस�े आ�ण �हणू �ाग�े - अरे! तू फ� तु�या मु��मुळे

कसे हरव�े? सूय� वगैरे पाहणा�या �ोकांचे मन कसे चा�े�.
�त�ा पा�न मी ग�धळ�े? �ोकांकडे पै�ाची आ�ा असावी

���ण कसे करता येई�?
या कारचे �व ��द ऐकून म�ा मृ�यूची भावना आ�ण माझे संपूण� �रीर जाणव�े

घाम आ�ा. माझी सम�या संप�� आहे, पण मा�या अंगाव�न घाम सुट�ा
प�ांचा उगम �या�यापासून झा�ा. �या�यापासून साठ हजार आ वातो पानांचा ज�म झा�ा व
छयासी हजार अ�रे अ. संप�ीचे एक सव� गुण, �यापैक� सवा�त सुंदर उ�वते,
�याचे नाव होते उंद�र. �याचं �ेम पा�न ऋतुआ�ा �या�यावर मोह झा�ा.

अनेक अ�रांची उ�प�ी. अ�ा �कारे अनेकांकडून प�ांची सं�या �नमा�ण झा��.
�तथून ��वाजीचा मृ�यू झा�ा, ते�हा मी काम कर�यास उ�सुक होतो. मी होतो ते�हा काम के�े

�याने बाण परत घेत�ा. बाण सुटताच मी रागा�या आगीने जळून जाईन. माने
कामा�ा �ेत बाणाने न� हो�याचा �ाप �मळा�ा होता. हे ऐकून माझ ेकाम आ�ण माझे काम दो�ही झा�े
मा�या पाया पडून माझी �तुती क� �ाग�ा आ�ण �वनवणी क� �ाग�ा.

ते�हा काम �हणा�े - हे भगवान ! तूच म�ा वरदान देऊन �हणा�ास, 'वानून'
ऋषीमुनी आ�ण मानवांसह सव� देव तु�यापासून न� होती�. मी फ� �या �े
चाचणी करत होते. �यामुळे मी �नद�ष आहे. �भु मा�यावर दया कर. या �ापाची अ�भ���
ते कसे �र करायचे ते म�ा सांगा.
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अ�ा �कारे कामाचे वचन ऐकून राजाचा राग �ांत झा�ा. मग तो �हणा�ा
माझा �ाप खोटा असू �कत नाही. �हणूनच महादेवा�या �तस�या�ा पाई आहे
तू हो�ी� पण काही काळानंतर जे�हा ��वाजीचे ��न होई�, �हणजे �यां�या आयु�यात देवी.
पोचपावती येई�, मग तुमचा देह तु�हा�ा परत �मळे�.
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चौथा अ�याय
काम ��न

नारदज�नी �वचार�े - अरे ! यानंतर �क�वा या? तू म�ा यापे�ा जा�त कथा सांग
म�ा पण सांगा. देवाचे ��न चा�े� आ�ण र� येई� क� नाही? तु�या �ापाचा क� आ�ाय?
कृपया म�ा याब�� देखी� कळवा.

राजा �हणा�ा- �तथूनच सावजी�या मृ�यूनंतर कामा�ा �हणा�ा- अहो
कामदेव! परमो� स�दय� आ�ण तु�यासार�याच गुणांनी यु� सु�ी�ा, तु�यावर माझे �ेम आहे.

कृपया माझा �वीकार करा माझी मु�गी सव����मान आहे आ�ण ��येक �कारे तुम�यासाठ� यो�य आहे. अहो
महातेज वी मनोभाव ! तो सदैव तुम�यासोबत असे� आ�ण तुम�या इ�ेनुसार काम करे�.
असे सांगून डीने �या�या घामातून �नमा�ण झा�े�या कृतीचे नाव 'उंद�र' असे ठेव�े.
दया. �यानंतर कामदेव आ�ण रता यांचा �ववाह पार पड�ा. हेनाड�! के पु

रता खूप संुदर आ�ण अ�त�य सुंदर होती. �याचे �ेम-�ेमही �मुखा�ा आकष�क आहे
होते. रता�ी ��न झा�यावर कामदेव खूप आनं�दत झा�ा. वेराटवर पूनमो मार�ा गे�ा. �यांचे
��नाचा खूप मोठा उ�सव. जा�ती पुपूसाठ� यो�य वर �ोधून खूप आनंद झा�ा

होते. रता देवीही कामदेवा�ा �ोध�यात दंग झा��. जस कर बाद� मी बज��
�ोभा �त�ा �मळते, �याच गाडीत ती कामदेवसोबत �ेसफु� होत होती. कामदेव नेर ता �या�याकडे
�दय �स�हासनावर �वराजमान आहे, तर कामदेव �ोधूनही र� जसे आ�े तसे
हीर �ोधून देवी �ामी. �यावेळ� कामदेव आ�ण र�न आनंदाने �भज�े.

�ेताचा �ाप देव �वसर�ा.



सूतजी �हणतात- मातेचे हे �वधान ऐकून नारद ऋषी मोठे झा�ेतो आनंदाने �हणा�ा - अरे ��ये! तु�ही म�ा भगवान ��वा�या अ��त ���ा सां�गत�या आहेत. अरेरे!
आता तु�हीच सांगा क� कामदेव आ�ण रता यां�या ��नानंतर सव� देवांचे �वतःचे झा�े आहे
धाम सोड�यावर प� उंचावणारा कुमा�रका कुठे गे�ा? �यांचे
��न कधी आ�ण कसे झा�े? सं�यांब�� मा�या भावना �ांत करा.
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�करण पाच
ची सं�या

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! नारदज�चे हे काय� के�यावर राजा �हणा�ा - मुने !
अंकाचे अ�र ऐकून सव� कामे नवीन होऊ �कतात. तो नंबर �क�वा माझ ेमन
एक क�या होती, �जने कठोर तप�या� क�न �रीराचा �याग के�ा होता. ते�हा तो खूप ��ार होता
मु�गी आंधळ� �हणून ज�मा�ा आ��. तप�या� कर�यासाठ� सं�याने आप�या �रीराचा �याग के�ा.
ती �वत:�ा पापी समजत होती याची दया आ��. �या�ा पा�न �याचा प�ा आ�ण

भावांनो, म�ा काम करायचे होते. मग तो �य�न कर�याचा �वचार के�ा
आ�ण ठरव�े क� ती �त�या �रीरा�ा वै�दक अ�ासाठ� जाळून टाके�, जे जा�त असे�
�हा. तळमज�यावर ज�मा�ा आ�े�ा कोणताही जीव कामाची जाणीव ये�यापूव�च ज�मा�ा येतो.
स�म होई� मी मा�या �ाणाची आ�ती देईन इतके यो�य होते.

असा मनात �वचार करत स�या चान भाग नावा�या ड�गरावर गे��. ही सेचेन वाहणारी नद�
आपण सु� क� हे कळ�यावर मी वेद, �ान, सव� आ�ण सवा�म�ये पारंगत झा�ो

नवयोगी माणसा�ा �तकडे जा�याची आ�ा �ा. माने आ�ण � जी �मांकावर आहेत
�तथे औषध दे�यासाठ� पाठव�े.

नारद! चाम भाग पव�तावर एक देव सरोवर आहे, जो पा�याने भर�े�ा आहे. ते
सरोवरा�या काठ� बसून, दोषा�या काळात वाढ�े�यां�माणे अंक अ�ा �कारे �ोभून �दसत होता.
छम मा आ�ण ना पासून, यू आका� �ोभतो. ते�हा �या�ा नद�ही �दस��.
काय. ते�हा �या त�ावा�या काठ� बसून व�ज�नी आदराने �वचार�े, हेदेवी! आपण

या �दव�ी तु�ही काय करत आहात? तुझी आई- मा�हत आहे त ूकोण आहेस? जर ते छापायचे असे� तर
जर होय, तर कृपया म�ा सांगा. हा ��द ऐकून स�याने महा�ांकडे पा�ह�े. �यांचे
�रीर ती�ण �त होते. डो�यावर केस घा�णारा मु�गा �क�वा आई नाही.
मरावे �ाग�े सनमने आदरान ेआप�े नाव घेत�े आ�ण ��वाजीची ओळख क�न �द��.
�हणा�े- नाही. आईची मु�गी �. मी या प�व� टेकडीवर तप�या� कर�यासाठ� आ�ो आहे.
जर तु�हा�ा नीट समज�े तर म�ा तप �क�वा प�त सांगा. मतप��का �क�वा �मांकाचा �नयम
म�ा मा�हत आहे �यामुळे कृपया म�ा यो�य माग�द��न करा. नंबर ऐकत आहे
�व�ास ज�ना कळ�े क� देवी �मांकाने मनाती� तप�य�चा �ढ �न�य के�ा आहे. या साठ�
आ�ण भगवान ��व आ�ण सा� यां�या मृतदेहाचा वध करताना तो �हणा�ा-

हेदेवी! जो सवा�त �े� व �े� आहे, तो सवा�चा परम उपासक आहे, �या�ा परमपरमे�र �हट�े आहे.
जाते, तु�ही �या महादेव देहांना �दयात ठेवा. देवाचे �रीर धम आहे, याचा अथ�,



कामाचे आ�ण पै�ाचे �ोत आहेत. तु�ही �याची पूजा करा. 'ओम नमः �वाय' चा जप
मूक तप करा �क�वा करा. �यां�या मते, मौन रा�नच नान आ�ण देहपूजा करा. सोडून �ा
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सहा�ा वेळ� अ� �हणून पाणी �यावे. सहा�ा वेळ� �तस�यांदा उपवास
करा. देवी! अ�ा�कारे जो तप�या�चे �क�वा �नवडीचे फळ देतो आ�ण आता इ�ा पूण� करतो
पूण� होणार आहे. मनात �ुभ हेतू ठेवून ��वरायांचे �च�तन करा.
�यां�या मा�यमातून तुम�या मनोकामना न�क�च पूण� होती�. अ�ा �कारे अंका�ा तप �क�वा प�त असे �हणतात.
सांगून आ�ण उपदे� क�न मुन आ�ण � �तथून गायब झा�े.
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अ�याय सहा

तपस �क�वा

तो �हणा�ा, हे महानारदा! तप �क�वा �वधी सांगून व� जी �नघून गे��, ते�हा
सं�या मु�ा �ावून ती कठोर तप�या� क� �ाग��. व� जी यांनी �द�े�े कायदे आ�ण सूचना

�मांकाने भगवान �ंकराची आराधना सु� के��. �याने आप�े मन गमाव�े
मा�ागा तप�या� �क�वा �यानात दयाळू आ�ण एकटा झा�ा नाही. तप�या� क�न चार युगे गे��
गे�ा. मग �भूने �याचे �प �रीरा�ा आ�ण सं�ये�ा दाखव�े, �याचे ��त�ब�ब
नंबर झा�ा. देवाचा चेहरा होता �या�या चेह�याव�न �ांतता ओसंडून वाहत होती.
स�या�या मनात �वचार आ�ा क� मी महादेवाची �तुती क�ी क�? समान �वचारसरणी
ते बंद करा भगवान ��वाने अंका�या �दयात �वे� के�ा आ�ण �या�ा आ�ीवा�द �द�ा. सवा� सोबत
डी-वाणी आ�ण डी-नेही देणगी �द��. सा�याने भगवान ��वाची मनापासून �ाथ�ना के��

के.
नाही. बो�� - ओ नेरर! परमणी, �ोका, भगवान ��व, मी तु�ा नम�कार करतो

मी करतो जो �ांत, �ु�, �ु� आ�ण �ानाचा �ोत आहे. �यांना इ�ा आहे
होय, मी �या देव �रीरांना नम�कार करतो. जनकाचे �पता अ��तीय, �ु�, �मर�हत,

क�मन, स�चनंदमय, न यानंदमय, स�य, अ�या सेयू आ�ण �मी आ�ण आनंद देणारे
�या परम संबोधन देवा�ा माझी न� गाडी आहे. कोणाचा चांग�ा भात, यान योय,
�वतः परम आहे, जो सवा��या प��कडे आहे आ�ण परमा�मा आहे, �या परमे�रा�ा माझे नाव आहे.
आहे. भगवान ��व हे तुझे �ाणी, सुंदर, सुंदर, अ�ंकारांनी सु�ो�भत आ�ण कापूरने बन�े�े आहेत.
समान आहेत. आप�या हातात, आपण ढो�, �ाप आ�ण �ू� सजवू �कता. तुझ ेहे,
चामया, सगुण, कम� �पा�ा मी नम�कार करतो. आका�, पृ�वी, प�र��ती, पाणी, तेज�वी

आ�ण वेळ सव� तुझा आहे. हे देवा! तु�ही �वतः जस ेजगाचे �नमा�ते आहात
जगाचे अनुसरण करा. तु�ही �वतः�ा ध�न मारता. �ोकां�या पायापासून
आ�ण इतर �रीरापासून सव� ��ती, सूय�, चं� आ�ण इतर देवता ज�म नभापासून �वभ� होतात.
अंतम�नाची सृ�ी आ�� आहे, तोच खरा आ�ण चा�ू आहे. संपूण� जग तु�यापासून ज�मा�ा आ�े आहे

ई आहे. �याचे चा�र�य आ�ण गुण �वतःच वण�न करता येत नाहीत,
�ोकनाथ भगवान ��वाची पूजा क�ी क� �कतात? मी अ�ानी आ�ण मूख� आहे.

मी तुझी पूजा क�ी क� क� तू मा�या पाठ��ी आहेस. हे देवा! आपण वारंवार कार ओ�े
मी करतो

तो �हणा�ा - नारदा ! सं�येने बो��े�या ��दां�ारे, देवाचे �रीर खूप असू �कते.
�याची �तुती �या�ा उंचाव��. देवाचा देह �हणा�ा - हेदेवी ! मी माझी �ढता गमाव��
�कती वेळा �हणून जे वरदान हवे त ेमागा. तु�ही तुम�या इ�ेने पूण� अस�े पा�हजे
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हे काय आहे? भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून सं�येने आनंदाने �यांचा पु�हा पु�हा जप के�ा.
�हणा�े- अरे! जर तु�हा�ा म�ा काही आ�ीवा�द �ायचे असती� आ�ण म�ा तुमचे आ�ीवा�द �ायचे असती� तर
भूतकाळाची सु�वात पापापासून झा�� आहे, �हणून अहो! हेदेवे�! तू म�ा वरदान दे क� आका�,
पृ�वीवर आ�ण कोण�याही �ठकाणी राहणारे सव� �ाणी या जगात ज�मा�ा आ�े तरी ते ज�मा�ा येताच ज�म घेतात.
कामाचा कंटाळा क� नका. हे देवा! माझे वडी� देखी� सु�ा आ�ण मी आ�ण
जा�त काम क� नका. �या�या��वाय जो मा�याकडे सकारा�मक ��ीकोनातून पाहतो तो माणूस तोच असतो.
नपंुसक �हा. हे देवा! मा�यासारखे हे वरदान म�ाही दे
परम तप�या �त�ही �ोकांम�ये �सरा कोणी नसावा.

पाप सं�या नाही अस ेआ�ीवा�द ऐकून भगवान ��व �हणा�े - हेदेवी सं�या! आ�ण त!ू
तु�ा जे पा�हजे ते मी देतो. महापु�षा�या आयु�यात आता चार ट�पे असती�.



प�ह�� बा�याव�ा, �तसरी ता��य आ�ण चौथी ता��य.�तस�या ट��यात �हणजे ता��य अव�ेत फ� माणूसच य��वी होतो. ते कुठे होते?
�ेवट� आ�माही फ�दायी होऊ �कतो. �चकाट� पार के�यानंतरच मी ही मया�दा गमाव��.
मी आनंद� नाही. तु�ही अं�तम सती �हा� आ�ण तु�ही जे काही मनु�य आहात

तो �याकडे सकारा�मक ���कोनाने पाही�, तो �गेचच पु�षहीन होई�. तुझा नवरा खूप तप�या करणारा असे�,
जो वया�या सात�ा वषा�पय�त जगे�. अ�ा �कारे आपण मा�गत�े�े दो�ही वरदान गमाव�े
आपण देणगी �द�� आहे. आता मी तु�हा�ा तुमचे नुकसान पूण� कर�याचे साधन सांगेन. आपण
�ेवट� म�ा मा�या �रीराचा �याग करावा �ाग�ा. मुनवर मेधा तथाचे आंदो�न चा�ू आहे,
जे बारा वष� चा�े�. ते खूप जोरात जळत आहे. तू सारखा नाहीस
देहाचा �याग करा चंभागा नद��या तीरावर एक तप�या�चा आ�मा आहे, �जथे महाया आहे
असायचे. �याच अ�ापासून तुटून तू बु��ची क�या हो�ी�. तुम�या मनात कोणताही माणूस असो
इ�ा क�न देहाचा �याग कर�ी�, तु�यासारखाच पु�ष �मळे�. नाही, जे�हा तु�ही हे करता
जे�हा ती पव�तावर तप�या� करत होती, ते�हा �तने जाप वयात खूप �वधी के�े. उनम
स�वीस आठवडे �यांचे ��न झा�े. �या सव� वगळता
फ� रडाय�ा आवडत असे. ते�हा �या�ा राग आ�ा आ�ण �याने �या�ा �ाप �द�ा. छ�मा�ा �ाप
�यातून सुटका �हावी �हणून �यांनी चांग भागा नद�ची �न�म�ती के��. �याच वेळ� येथे मेधा तथ
सब तो ए. �या�यासारखी तप�या नाही, होणारही नाही. �याचे नाव 'योथोम'.
चा��े आहे, �यात देव आ�ण �सन नाही. �याच अ�नीत आप�े �रीर टाकून तु�ही प�व� आहात
जा आ�ण तुझी इ�ा पूण� कर.

या गाडीत उपदे� क�न देवाचे मृतदेह तेथून गायब झा�े.

पृ� 163

सातवा अ�याय
आ��यांची सं�या

राजा �हणतो - नारदा ! भगवंत �ेत देवी�ा वरदान देऊन तेथून �नघा�े ते�हा �.
ते झा�यावर नंबर मु�ा मेधा बस�े�या जागेवर गे�ा. उह ने तुझा
�दया मातेज वीने चारी व�जीचा वध क�न �यांना पती�या �पात �ा�त के�े.

इ�ेने महायकसव�तीचा नंबर �न�याम�ये उडी मार�ा. मी �याचे �रीर जाळत नाही
सुयम वतु�ळात ��र�ा. ते�हा सूया�ने �या�ा प� आ�ण देवाचा आ�ीवा�द �द�ा.
भाग पाडून रथात घा�ा. �या�या �रीराचा वरचा भाग
आ�ण उर�े�ा भाग सं�याकाळ �क�वा आ. सं�याकाळपासून �क�वा सं�याकाळपासून, ��ण पाने घासतो. su �दवस sepov
जे�हा आका�ात �ा�� असते �हणजेच सूय�दय होतो �या वेळ� देवतेची पूजा
करा. जे�हा सूय� �ा� कमळासारखा उगवतो, �हणजेच मावळतो.
पूजा करायची आहे भगवान ��वाने सा�या कणा�ा �रीर दान के�े.
जे�हा मेधा तथ मु�ाची ���या पूण� झा��, ते�हा �यांनी एक ���या के��, �याम�ये कांत झोपू �ाग�ा.
तसाच होता, पडून पा�ह�ा. �या�ा चांग�� कार आंघोळ क�न �या�या मांडीवर बसव�े.
�या. �यांनी �तचे नाव 'अंधती' ठेव�े. जीवनाचा �ेवट आ�ण मृ�यूची �ा�ती

�यामुळे गुणव�ेची भर पड��. ते �यां�या मनात अंध�व मागे �ाग�े. तो
हळुहळु �याच भागा नद��या काठावर रा�न मोठे होऊ �ाग�े. जे�हा ती तु�या�ी ��न करते



�हणून आ�ही देवा, व�ण आ�ण महे� यांनी मेधा मु�ा, मुनवा��ी �तचे ��न बो��ो.दया
मुने! मेधा त�ाची क�या महासावी अंधती होती, जी एक अ�ौ�कक �ाणी होती. �या�ा मुन आ�ण �ा आवडतात

म�ा �ोधणे खूप कठ�ण होते. ती �या�यासोबत मजा क� �ाग��. Usesh aa de good and
I पु U U A. हेनाड�! अ�ा �कारे मी तु�हा�ा परमप�व� देवीचे च�र� सां�गत�े.

आहे. हा समत आता फळ देणार आहे. हे परमपू�य आ�ण द. पु�ष आणी ��ी
या �ुभ�च�तनाचे पा�न के�यास �यां�या सव� मनोकामना पूण� होतात.
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धडा आठवा
काम नुकसान

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! असे जपताजी �हणा�े ते�हा �यांचे ��द
हे ऐकून नारदजी आनंदाने �हणा�े - अरे नाही! मी तुमचे खूप आभारी आहे
ही गो� तू म�ा सां�गत��स. हे देवा! आता तु�ही म�ा नंबरब�� सांगा आ�ण
सांगा ��नानंतर �यांनी काय के�ं? क� �याने पु�हा तप�या� के��? सूत
जी �हणा�े - ही कार नारदज�नी �वचार��. कामदेव कधी �वचार�ाही
रता�ी ��न क�न �तथून �नघून गे�े वगैरे सगळे मु�स �तथून �नघून गे�े, नाही.
तू �तथून तप�य�साठ� गे�ा होतास, मग �तथे आ�ास क� काय?

राजा �हणा�ा - हे नारद ! मृत देहाचे तु�ही परा�पर �वामी आहात, तु�ही �यां�या ���ेचा आनंद �या
तु�हा�ा गाडी माहीत आहे. पूव� जे�हा मी �मात अडक�ो ते�हा भगवान ��वाने म�ा �द�े
माझी चे�ा के��, मग म�ा खूप वाईट वाट�े. मी भगवान ��वाचे द��न घेईन. हरकत नाही
येथे गे�े. तो देवी रता आ�ण कामदेव देखी� होता. मी �यांना ��वाजी कसे के�े त ेसां�गत�े
माझी �ख��� उडव�� गे��. मी मु�ा�ा �हणा�ो क� महादेवा�या देहा�ा त ूअसे कृ�य क� नकोस
कमी ��तभा अस�े�या ��ी�ी ��न करा. मृत �रीरा�ा मं�मु�ध कर�यासाठ�

कामदेव आ�ण रथ तयार. कामदेवाने माझी आ�ा �वीकार��. कामदेव �हणा�ा - अहो
होय! माझे सुंदर आहे. �हणून परमे�रा�या �रीरासाठ� तूच परम स�दय� आहेस.

तयार हे ऐकून म�ा काळजी वाटू �ाग��. मा�या मजबूत �ासाने पु sesje वसंत ऋतू
आपण सु� क� बसंत आ�ण म�यान� यांनी कामदेवा�ा मदत के��. �यां�याबरोबर कामदेव
��वाजी�ा फूस �ाव�याचा �य�न के�ा, पण य� आ�े नाही. मी मा�या �दयासह परत आ�ो आहे
सावजीकडे पाठव�े. �य�न क�नही �यांना य� �मळू �क�े नाही.

�यामुळे बसंत वगैरे सोबती�ा घेऊन म�ा ��वाजी�ा मं�मु�ध करायचे होते.
�हणा�ा. ते�हा कामदेवाने ��वाजी�या जागेव�न रथ आ�ण इतर सहा�यक घेत�े.
गे�ा
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नववा अ�याय
मृतदेह

�ाजी �हणा�े - कामान ेआप�ा आ�मा पसरव�ा जो �ाना�ा मो�हत करतो. वसंत ऋत ु�ारे
�यांचे पूण� सहकाय� घेत�े. र�ाबरोबरच कामदेवाने ��वाजी�ा मोहात पाड�याचे अनेक �य�न के�े.

गाडीची काळजी क� नका. �यामुळे सव� जीव व �ाणी मो�हत झा�े. मूळ जाणीव
संपूण� सृ�ी, काया��या �नयं�णाखा�� अस�याने, आप�या मया�दा �वसर��. संयम बाळगणे
ऋषी-मुन�ना �यां�या कृ�याब�� प�ा�ाप होऊन �यांनी �यांचे काय� कसे के�े याचे आ�य� वाट�े.

तोड ते. परंतु �भू�ा मृत �रीरावर �नयं�ण ठेवता आ�े नाही. सव� कामदेव
तु�ही खच�े नाहीत. मग कामदेव रागाने मा�याकडे आ�ा आ�ण माझे नाव ठेव�े

�हणा�े - हे �भु ! ��वाजी�ा फसव�याइतका मी ब�वान नाही. मी हे ऐकतो
मी बुडा�ो. �याच वेळ�, मा�या �ासो�वासामुळे अनेक भयंकर �ोक फुट�े. जे अनेक

जोरजोरात ढो� वाजवू �ाग�े आ�ण 'मारो-मारो' असा आवाज क� �ाग�े. अ�ा
ती अव�ा पा�न कामदेवाने म�ा �या�याब�� सां�गत�े. मग मी �या �ोकांना 'मार�े'
नाम दान करा आ�ण हकमदेवाची �ाथ�ना के�� आ�ण सां�गत�े क� तु�ही नेहमी पराभवामुळे मरा�.
तुम�या मदतीसाठ�च �यांचा ज�म झा�ा. हे ऐकून रता आ�ण कामदेव यांना ध�काच बस�ा.

a
काम �हणा�े- भाऊ! तु�या आ�े�माण े��वाजी�ा पु�हा मोहात टाक�याची माझी इ�ा आहे.

मी जाईन पण म�ा असे वाटते क� मी �यां�याम�ये य��वी होऊ �कणार नाही. तसेच मी
तुम�या �ापानुसार ते माझे धमा�तर तर करणार नाहीत ना अ�ी भीतीही आहे. हे सांगून
कामदेव रता, बसंत आ�ण �याचा माग�न यांना घेऊन �म�ानात परत गे�ा. कामदेव
��वाजी�ा मं�मु�ध कर�यासाठ� �याने अनेक उपाय के�े, परंतु परम मा�ाने �या�ा मोहात पाड�े.
करता येत नाही. फर कामदेव �तथून परत आ�ा आ�ण म�ा �याचे अपय� �द�े
मा�हती �ावी. कामदेव म�ा सांगू �ाग�ा क� अरे! तू सावजी�या �ेमात आहेस
उपाय करा. �यांचे होणे मा�यासाठ� ��य नाही.
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दहावा अ�याय
A- आ�ण भाषांतर

तो �हणा�ा - नारदा ! काम संप�यावर महादेवज�चा �म�नरास �हावा अ�ी माझी इ�ा आहे.
अहंकारा�ा तुकडे तुकडे क�न टाक�े, पण मनात चा�ूच रा�ह�े क� अ�ा गो�ी, जे
महा मां ��वाजी�ा घेऊन जा. असा �वचार क�न माझा आ�ण नुजीचा मृ�यू आ�ा. उह
हे ��ात आ�यावर मा�यासमोर �पतांबरधारी हीर आ�ण नुमरे कट�े. मा�याकडे माझी ��� आहे
�यांची खूप �तुती करायची. मग व�ूजी म�ा �वचा� �ाग�े क� मी �या�ा मा� �कतो का?

उ�े� काय होता? तु�हा�ा काही �� अस�यास कृपया म�ा सांगा
आई म�ा. मग मी �या�ा �हणा�ो- हेके�व! देवाने कसा तरी मृतदेह घेत�ा तर

�हणजे तू मा�या�ी ��न के�ंस तर सगळं उद�्व�त होई�. म�ा पु�हा आनंद होई�. माझा मु�ा
हे ऐकून भगवान मधुसूदन हसाय�ा �ाग�े आ�ण मा�या जनतेचा आनंद वाढवून �हणा�े-

अरे हो! माझे �हणण ेऐकून तुम�या सव� अडचणी �र होती�. मृतदेह
��येकाची इ�ा आ�ण आवड असते. तेच या जगाचे पा�न करतात. तो एकटाच पापाचा ना� करतो.
भगवान ��व हे फ� परा, परे�, नगुण, �या, अद�य, नवकार, अ�तय, अनंत आ�ण
तो सवा�चा अंत आहे. ते सव��ापी आहेत. �ा, �व�ण ूआ�ण या तीन गुणांना मह�व देणारे
महे� या नावाने तो रजोगुण, तमोगुण, स�वगुण, राधा आ�ण माया र�हत आहे. देवाचे �ेत
योग पारायण आ�ण भाभास� आहेत.

हे वधू! जे�हा देवा�या मृत �रीराने तु�या कृपेने आ�हा�ा काप�े होते. �या वेळ� अहं
म�ा सां�गत�े क� पाता, �व�ण ूआ�ण �तघे माझे अवतार असती�, पण माझे पूण�

पी मान�े जाई�. तसेच उमा देवी�ाही तीन बाजू असती�. pa चे नाव
आ�ण ती �याची प�नी होई�. म�तक सर वट�चे असे� आ�ण ती होई�
आपण कधी? देवी सती ही उमा यांची पूण� प�नी असे�. ती भावी प�नी असे�. असे �हणत
भगवान माहेर �तथूनच मरण पाव�े. वेळ आ�यावर आपण ��न क�.
देवी सर वट� आ�ण देवी �ामीकडून या.

�हणून भगवान ��व अवतर�े ते कै�ास पव�तावर राहतात. �हणून
�या भगवान ��वाने सां�गत�े होते क� अवताराची प�नी देवी सती असे�, जी �ा�त ��व होती.

एन.एस. �हणून तु�ही �यां�या वं�ासाठ� �ाथ�ना करावी. एखा�ा�या इ�ेचा पाठपुरावा करणे
हे ��वाची पूजा करा. ते देव आहेत ते�हा, आपण सव� संकट गमावू आ�ण

अडथळा �र होई�. �हणून �यांचा अंतःकरणाने पूजन करा.
जर ते मे�े तर ते पृ�वीवर उतरती�. तो या जगात एक माणूस होता.
क�या होऊन ती मानवदेह घेई�. मग �यांनी कधीच देवाचे वण�न क�न सु�वात के�� नाही.

म�ा �मळे�. मग तुम�या सव� इ�ा न�क�च पूण� होती�. �हणून तु�ही जप करा
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तप�या� कर�यास �ारंभ कर�याची आ�ा डी. �त�या तप�य��या भावनेची, देवीची पावती
�यांचा ज�म सती�या �पात झा�ा. महोदवा�ी फ� सती देवीच गाठ बांधे�. मृतदेह
आ�ण ��व हे �नगुण आ�ण परम �व�प दो�ही आहेत आ�ण पूण�पणे �या�या देवा�या अधीन आहेत. ते
ते �यां�या इ�ेनुसार वागतात.

असे �हणत भगवान ��व आ�ण नुवा तेथून अ��य झा�े. �यांचं ऐकताना म�ा खूप छान वाटतं
म�ा समाधान आहे क� म�ा मा�या B आ�ण K चे समाधान कळ�े आहे.
होते.
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yahwana ye
का�� देवीची �ाथ�ना

नारदजी �हणा�े - ��य �म�ा ! आ�ण नुजी �तथून �नघा�� क� आ��? जी
देव आ�ण नुनू �तथून �नघून गे�यावर मादेवी गाका मराय�ा �ाग�� आ�ण
तु�ही ते कराय�ा सु�वात के��. माझी इ�ा पूण� होवो अ�ी मी मांजगदंबे�ा �ाथ�ना के��. ते
पृ�वीवर अवतारी, परमे�रा�या देहाचे वण�न क�न, �यांना ��ना�या बंधनात बांधा. माझे �सरे
भा-तुटू से सा हो योग ना चामुडा मा�या समोर कट. �याचा क�सी कांत,

पी संुदर होता आ�ण डी. ती चार हात अस�े�या �स�हावर बस�� होती. मी �यांना समोर पा�ह�े
मो�ा भ��भावाने �याची पूजा-अचा� के��. मग मी �या�ा �हणा�ो क� देवी!
कै�ास पव�तावर भगवान ��व �पात वास करत आहेत. ते �यान करतात �क�वा �यान करतात
मी ��न झा�ो आहे तो योगी आहे. देव हा चारी आहे आ�ण �याने घरगुती जीवनात �वे� क� नये
पा�हजे. �यांना ��न करायचे नाही. �हणून तु�ही �या�ा फूस �ावता आ�ण �याची प�नी हो�यास �वीकार करता.
करा. हेदेवी! मा�यामुळेच भगवान ��वांनी माझी चे�ा के�� आ�ण म�ा रडव�े.
�हणूनच म�ा �या�याकडूनही आ�ा पहायची आहे. देवी! तुम�या��वाय इतर कोणीही
भगवान �ंकरांना मोहात पाड�याइतका तो साम�य�वान नाही. मी तु�हा�ा �वनंती करतो



तुझा ज�म �यां�या �मरवणुक��या �पात जापती�या �ठकाणी झा�ा आहे आ�ण देव �रीराचे वण�न करतो.
�यांना घरात आ�ण आ��यात �मळवा.

देवी चमू दा बो� - अरे! भगवान ��व हे परम योगी आहेत. �यांना इजा क�न चांग�े
तु�हा�ा फायदा होई� का? यासाठ� तु�ा मा�याकडून काय हवे आहे? नेहमी �याची दासी होऊ नका

नाही. �याने फ� �वतः�या इ�ांना उ�र दे�यासाठ� अवतार घेत�ा आहे. हे सांगून
�यांनी मृतदेहाची ह�या कर�यास सु�वात के��. मग ते �हण ू�ाग�े क� हे खरे आहे काही देव
�ेता�ा आस���या बंधनात बांधता येत नाही. या जगात कोणा�ाच मो� �मळू �कत नाही.

क� �कत नाही �यांना �यां�या मागा�पासून परावृ� कर�याइतक� ���ही मा�यात नाही.
मी क� �कतो तरीही तुम�या �ाथ�ने�ारे मी देवाचे �रीर �न��त कर�याचा �य�न करेन
��न करा आ�ण ��न करा. मी सतीचे �प धारण क�न पृ�वीवर अवतरेन. या
असे �हणत देवी �तथून अंतधा�न पाव��.
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बारावा अ�याय
k तप �क�वा

नारदज�नी �वचार�े - अरे ! उमटा�या मागे �ाग�े�या ज�तदांनी तप�या� के��
तु�ा देवीचे कोणते वरदान �मळा�े? आ�ण त ेकसे काय� करतात
जे मी?

तो �हणा�ा, हेनाड�! माझी आ�ा �मळा�यावर जपत द�रसागर�या उ�र तीरावर गे�ा.
गे�ा. देवी उमा�ा आप�� क�या �हणून �मळावी �हणून ते �याच तीरावर बस�े.

दयाळू मरताना तो तप�या� �क�वा तप�या� क� �ाग�ा. मन एक करा आ�ण �ढपणे नामजप करा
कडक �नयम पाळाय�ा सु�वात के��. �यांनी तीन हजार दहा वष� कठोर तप�या� के��. ते
फ� पाणी आ�ण हवा वापर�� गे��. �यानंतर देवी जगदंबे�ा ��ांत �द�ा.
�यां�या बाजू�ा काची �ाका देवी बस�� होती. �याचा यम�कांत आ�ण चेहरा अ�त�य मोहक आहे
होते. �या�ा चार हात होत.े �याने एका हातात वरद, �स�या हातात अभय, �तस�या हातात नी�कम� आ�ण
चौ�या हातात �याने फु�पाख� धर�े होते. दोघेही �ा� होते आ�ण �यांचे केस �ांब आ�ण खु�े होते.
होते. दैवी �नसग�ही संुदर होता. A. दैवी आभा आ�ण �यां�या प�र��तीत
प�नीने �ेमळ अ�भवादन के�े. देवी�या अनुप��तीमुळे �यांनी �ाथ�ना के��.

बो��े - हे जगदंबा ! भवानी! टेब�! F Dke! मह�� री! आपण कार ओ�े �हणून
मी करतो मी तुमचा खूप आभारी आहे, जे तु�ही म�ा दाखव�े आहे. हेदेवी! मा�यावर
च�ा

राजा �हणा�ा - हेनाड� ! �वतः देवी जगदंबेने �त�या मनाची इ�ा जाणून घेत�� होती. ते
बो� - द! मा�या तप�य�तून म�ा खूप काही ��काय�ा �मळा�े. तु�या मनात काय हवं ते सांग. एन.एस
तु�ही सव� बी न� करा�. तु�ही तुम�या इ�ेनुसार वरदान मागू �कता.
जगदंबेकडून हे ऐकून जपांनी देवीचा जप आ�ण आराधना सु� के��.

�हणा�ा - हेदेवी ! तू छान आहेस जे�हा तु�ही एकटे असा� ते�हा तुमचे इ��त छ�पर फळ देणार आहे.
हेदेवी! जर तु�हा�ा म�ा वरदान �ायचे असे� तर माझे ��पूव�क ऐका आ�ण माझे सव��म �य�न करा.
करा. हेजगडंबा, मा�या डा�ा देहात अवतर�ा आहे पण आजवर तुझा



कोणी अवतार धारण के�ा नाही? तु�या��वाय कोण �याची प�नी हो�यास पा� आहे. तर हेदेवी!तू माझी क�या �हणून पृ�वीवर ज�म घेत�ास आ�ण तु�या आ�ीवा�दान ेपरमे�रा�या देहाची पूजा के��.
क� हेडगेदंबा! तुम�या��वाय सावजी�ा कोणीही मा� �कत नाही.
�हणूनच तु�ही ��येक मो हनी बनून संपूण� जगाचे भ�े करता, �हणजेच देवा�ा मो�हत करणारा.
काय तर हे मा�यासाठ� वरदान आहे.

ड चे हे ��द ऐकून जगदंबकाक हसाय�ा �ाग�े आ�ण मनात�या मनात �या �ेताचा वध के�ा.
�हणा - हे जप! मी तुझी पूजा क� �कत नाही. तुम�या मते येथे
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मी तुझी मु�गी �हणून ज�म घेईन. मोठे झा�यावर कठोर तप�य�ने म�ा महादेवज�ची �ा�ती झा��.
अखेर ते ��न करणारच. मी �याची दासी आहे. ��येक ज�मी म�ा एक मृत �रीर आहे

माझे �वामी होते. �हणून मी तु�या घरी ज�म घेईन आ�ण ��वाचा अवतार घेईन. आता
तू घरी जा. पण एक गो� नेहमी ��ात ठेवा. जे�हा तु�ही माझा आदर गमावा�
देह सोड�यानंतर �याच �दव�ी घडे�, मी मा�या �पात ��न होईन.

असे �हणत देवी जगदंबका तेथून अंतधा�न पाव�� आ�ण �स� अंतःकरणाने आप�या घरी नाम�मरण के�े.
परत आ�े.



पृ� 171

तेरावा य
�ार ेमै�थनी�या �न�म�तीची सु�वात

राजा �हणतो- हेनाड�! देवीचे वरदान �मळा�यानंतर, जपकता� �या�या आ��याकडे परत�ा.
परतावा. माझी आ�ा �मळा�यावर ज�तांनी मनो�व� �नमा�ण कराय�ा सु�वात के��, पण तरीही जा
सं�या वाढ�े�� नाही हे पा�न ते खूप काळजीत पड�े आ�ण मा�याजवळ आ�े आ�ण �हणा�े - ओ

अरेरे! मी �नमा�ण के�े�े सव� �ाणी तसेच राहतात, �हणजे �यापैक� एकही नाही
�हातारा होऊ �क�ा नाही अहो! कृपा क�न म�ा असा कोणताही उपाय सांगा क� �याने ते जीव
तु�ही मोठे �हा

आजी �हणा�े - जप कर! माझे ��पूव�क ऐका. तूं �ोकनाथ देव मृत देह
तु�ही काहीही करा, ही गो� करा. ते केवळ तुमचे काही भ�े करणार नाहीत. तु�ही जप करा
वीरणची सवा�त संुदर मु�गी अ�नी �ह�या�ी ��न करा आ�ण �ीसोबत से�स-धमकाव�यासाठ� या.
ते चा�ू ठेवा अ�नीपासून तु�ा अनेक मु�े होती�. मा�या आदे�ानुसार
�याने नेवीरनची मु�गी अ�नी �ह�या�ी ��न के�े. �या�या प�नी�या गभा�त हजारो
पु चे ई. हे हे नावाने ओळख�े जाऊ �ाग�े. सगळ� माणस ंभीतीदायक वाटेवर चा�ाय�ा �ाग�� होती. एक
�दवसा�ा �यां�या प�याव�न �यांना तयार कर�याची ऑड�र �मळा��. मग या हेतूने
�ढता �क�वा ते दातांवर होते �हणून नारायण असे �हणतात. तेथे सधू
नद� आ�ण समु�ाचा संगम झा�ा आहे. �या प�व� तीथा��या पा�याने �यांचे मन उ�त झा�े आ�ण

मी थक�ो. ते झाडासाठ� �याच �ठकाणी तप�या� क� �ाग�े.
नारद! हे कळ�यावर तु�ही भगवान �व�णूं�या इ�ेने �या�याकडे गे�ात आ�ण

�हणा�ा - पु हा गं! पृ�वीचा अंत पा�ह�या��वाय सृ�ी क�ी �नमा�ण करावी
गे�ात का?

तो �हणा�ा - तो खूप ��ार होता. ते तुमचे ऐकतात आ�ण �यावर �वचार करतात.
सु�वात के��. ते �वचार क� �ाग�े, क� �यांना संबोधनाची नै�तक आ�ा समजत नाही,
जो मनु�य केवळ रजोगुणावर �व�ास ठेवतो तो सृ�ीचे काय� कसे क� �कतो?
हे ओळखून �यांनी नारदज�ची पूजा के�� आ�ण तेथून ते परत आ�े.
परत येणे अ��य.

जे�हा जापतांना कळ�े क� माझी आ�ा �यां�या सव� पु�ांकडून उपदे� �मळा�यावर आहे.
अ�ा �ठकाणी जायचे �वसर�े, �जथून परत जाता येत नाही, मग द

खे ए. वेपूचे वय �या�ा सहन होत न�हते. मग मी त ेसमजावून सां�गत�े आ�ण �यांनी
�मांक ऑफसेट द. मग पु�हा प�नी a c Nia Com गरोदर �ेषब�ा �हणा��.
आपाप�या प�याची ऑड�र �मळा�यावर सव�जण पु�हा प�ातापासाठ� �याच �ठकाणी गे�े, कुठे
�याचा मोठा भाऊ गे�ा होता. �यांची सव� पापे नारायण सरोवरा�या पा�याने धुत�� गे�� नाहीत.
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मन मोकळं झा�ं. ते तप�या� �क�वा नव मं�ाचा जप �याच �कना�यावर क� �ाग�े. नंतर नारद
तु�ही पु�हा �यां�या भावांना तेच सां�गत�े, �यांनाही सांगा आ�ण तुमचा पराभव दाखवा.
�यानुसार �यांनी आप�या भावां�या मागा�चा अव�ंब क�न सव�� �वग� �ा�त के�ा. या गो�ी�ा
बी कडे आ�ा आ�ण तो बी पासून बे�ु� पड�ा. जप के�यावर कळ�े क� हा
नारदांमुळे सव� काही आ�े आहे, �हणून �या�ा राग आ�ा. योगायोगाने तू सु�ा �याच वेळ� �तथे होतास
पंच गे�ा. तु�ा पाहताच रागाने ते तु�ा ���ा�ाप देऊ �ाग�े.



सु�वात के��.
तो �हणा�ा - तु�ा ��पणे दाखव�यासाठ� तू ऋष�चे �प धारण के�े आहेस. तू फ�

�या�ा फसवून देवाचा माग� दाखव�ा आहे. तुम�या आ�ण पर�ोकासाठ�
ना� कर�यावर दया करा. �या�ा माणसा�ा ऋषी, देव आ�ण पानांच ेऋण उतरवून मो� हवा असतो.
आई-व�ड�ांना मनात ठेवून तो घर सोडतो, सं�यासी होतो.
�ा�त नाही. हेनाड�! आपण म�ा पु�हा खराब के�े आहे. तु�ही या साठ� �ा�पत आहात,
असे देते क� तु�ही कुठेही उभे रा� �कणार नाही. �त�ही जगात कुठे चा�तोस?
ते देखी� ��र राहणार नाही �हणजे तु�हा�ा राह�यासाठ� आरामदायक जागा �मळणार नाही. नारद! yp
संतांनी तुमचा स�मान के�ा आहे, पण तु�ही अ�ा �ापाने �ो�कत आहात, क� तु�ही
�ांत �च�ाने �वीकार के�ा आ�ण तुम�या मनात कोण�याही �कारचा �वकार जाणव�ा नाही.
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चौदावा अ�याय
साठ वषा�च े��न

तो �हणा�ा, हेमू रागाव�ा आहे! डीचा हा पै�ू जाणून मी �या�याकडे गे�ो. मी �या�ा बनव�े
�ांत होऊन सां�वन कर�याचा �य�न के�ा नाही. मी �या�ा हरव�े. को
तू पण माझा मु�गा आहेस ही मा�हती मी �द��. तूच मु�य आ�ण देव आहेस
�हा. �यानंतर या जोड�या�ा �यां�या प�न�कडून साठ सुंदर कृ�ये �मळा��. नंतर �यांचे
दया करा ��ना�ा आ. डीने आप�या दहा�ा प�नीचे धमा�ने तेरावे ��न के�े
काया काया या�ाने मु�ा आ�ण सासी कायाने चंदमा�ी ��न के�े अस�े तरी. दोन-
दोन भुतांचा �ववाह गरस आ�ण कृ�ा यां�या�ी झा�ा आ�ण उर�े�या चार कायांचा �ववाह ता�या�ी झा�ा.
या ध�ाने �त�ही जग भर�े होते. मु�गे आ�ण मु���या ज�मानंतर ते
�यांनी आप�या प�नीसह देवी जगदंबकाची काळजी घेत��. देवी�ा खूप. jaap ta de
देवी जगदंबका सपना नीके तुट�तून गे�� आ�ण आप�या प�नी�ा गभा�त घेत�े.
तु काय के�स? �त�ा मोकळं पा�न बायको गरोदर रा�ह��. �यावेळ� तो होता



वाढ�े
भगवती �नवासा�या भावनेमुळे प�नी �े� मंग� झा��. गरोदरांची देवी

सव� देवतांनी जाणून जगदंबेची �तुती के��. नऊ म�हने उ�टून गे�यावर �ुभे�ा
देवी भगवतीचा ज�म झा�ा. �याचा चेहरा द ऑरा सेसु�ो भट होता. �या�या ज�मा�या वेळ�
आका�ातून फु�ांचा वषा�व सु� झा�ा आ�ण ढग पा�याचा वषा�व करती�. देवता आका� के�े
ते न��बाची मागणी क� �ाग�े आ�ण नाही. कारण �वझ�े�� आग पु�हा पेटू �ागे�. सात जगदंबे�ा

कट ए, डी पा�न �याचे कौतुक के�े.
तुझे ऐकून देवी �हणा��, हे नामजप कर! तु�ही तुमची �ढता गमाव�� �क�वा पार के��

तु�या घरी मु�गी �हणून ज�मा�ा यावं असा आ�ीवा�द आज पूण� झा�ा आहे. या
असे �हणत �याने पु�हा अभ�काचे �प धारण के�े आ�ण रडू �ाग�ा. �याचे रडणे ऐकून दा सायन
�या�ा �ांत कर�यासाठ� �तथे रहा. J Mo Sav Maget आ�ण अनेक वा�े वाजू �ाग��.
�यांनी वै�दक �ाथ�ना के�� आ�ण ते �ाणा�ा दान के�े. �याने आप�या मु���ा ने�े
'उमा' नाव �द�े. देवी उमा खूप छान पाळत होती. तो
�हानपणी खूप करमणूक करायची. देवी उमा अ�ी वाढे�
चं�ाची क�ा वाढते. ज��हा त ेस�यांसोबत बस�े त��हा �यांनी भगवंता�या �रीराची पूजा के��.
म�ा फ� मूत�ची काळजी असायची. ती नेहमी �ेताचे भजन गात असे. तो मरतो
आ�ण भगवंत देहबु��म�ये ��न राहतो.
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pt हवा याय
सतीची तप�या�

तो �हणा�ा, हेनाड�! एका �दवसात तु�ा घेऊन जाप देवां�या घरी पोहोच�ा. �तथेच रहा
�यां�या प�याजवळ देवी सती बस�े�� पा�ह��. म�ा पा�न रा�ातून उठ�े
काय ओ�� गाडी �यानंतर सतीनेही माझे �वागत के�े. आ�ही दोघे �तथे
तो सीटवर बस�ा. मग मी देवी सती�ा आ�ीवा�द �द�ा आ�ण �हणा�ो- सती! कोण फ� तू आहेस
तु�हा�ा हवे आहे आ�ण तु�हा�ा फ� हरवायचे आहे. तु�ही तुम�या मनाचाही �वचार करा

पी मरतो. ते उ�म जगद आ�ण महादेव �तथी प� �व�पात �ा�त करतात. ते
तूच तोटा आहेस. काही वेळाने दा कडून वचन घेऊन मी मा�या �नवास�ानी गे�ो. को
माझे ऐक�यानंतर खूप समाधान आ�ण आनंद झा�ा. मा�या व��ान े�या�या सव� �च�ता �र झा�या.
हळुहळू सतीने कुमाराव था पार क�न ता��या�या अव�ेत �वे� के�ा. �यांचे
ते संुदर होते. �याचा चेहरा तेजातून चमकत होता. देवी सती पा�न

जापतांना �यां�या ��नाची �च�ता वाटू �ाग��. मग प�या�या मनाची गो� जाणुनी देवी
सती �त�या पतीची �व�पात महादेव �ा�त कर�याची इ�ा �त�या आई सां�गत�े. तो आप�या आई�या �हणतात
भगवान �ंकराची पूजा कर�यासाठ� तप�या� �क�वा तप�या� कर�याची आ�ा मा�गत��. �यांची आई
आदे� �ा आ�ण घरी �यांची पूजा सु� करा.

ऊन नंद म�ह�यात �हणजे तपदा, ��ी आ�ण एकाद�ी, ते नेहमी
भगवान �ंकराची पूजा के�यानंतर �यांना गूळ, तां�ळ आ�ण मीठ अप�ण क�न नाम�मरण के�े.
असाच एक म�हना �नघून गे�ा. चतुद�ी�या �दव�ी देवी सतीने मा�पु आ�ण
देवाने मृत �रीरा�ा खीर अप�ण के�� आ�ण �यांचा अखंड नामजप के�ा. माघा�ीस म�हना
ते �ाउंड, जव, तां�ळ आ�ण तूप घा�ून भगवान �ंकराची पूजा करतात.
पक जळतो. पौष म�ह�याती� �ुभ �दव�ी रा�भर जागरण, सकाळ� खाचडी
ची मजा घे माघा�या पौ�ण�मेची संपूण� रा� ते �ेतपूजनात आ�ण पहाटे म�न असतात.



नद�त आंघोळ क�न ती पु�हा ओ�या नद�त पूजा कराय�ा बसायची. फा गन म�ह�याचे व�स�चतुद�ी�या �तथी�ा जागून ती ��वरायांची �व�ेष पूजा करायची. �यांचा सव� वेळ
सावजी�ा जाणीव होती. ती रा�ं�दवस �ेतासाठ� मरणाची गो� सांगायची. म�ह�याचा

सु�वाती�ा Ctudshi �हणून ��य के�े जाते क� ते देवा�ा फु�े आ�ण ढाकचा दावन �ाथ�ना करतात.
वै�ाख म�ह�यात ती फर�ीवर जेवायची. ता�या जवा�या तांदळाने ते मृत �रीराची पूजा करायचे.

या म�ह�यात ती उपा�ी रा�न व आ�ण भटैया�या फु�ांनी मृत �रीराची पूजा करायची.
आषाढ म�ह�याती� �ु� कु�प� या चतुद��ी�ा का�या व भट� यातून देवतेची पूजा के��.
पूजा करायची �ावण म�ह�यात ती परवीत, व�, कु� इ�याद�ची पूजा करायची.
भापड म�ह�यात �नर�नराळ� फु�े व फळे घेऊन ते �ेता�ा ��� कर�याचा �य�न करायचे. ते य��वी झा�े

पृ� 175

फ� पाणी �यायचे. देवी सती नेहमी देवा�या �रीरा�या पूजेम�ये ��न होती.
एनएस �यामुळे तो खंबीरपण े�ध�कार पूण�. पूण� के�यानंतर
मृतदेहाची काळजी घे�यास सु�वात के��. ते नट-आसनात बसून मृत �रीराची अखंड पूजा करतात.

मु�काम.
हेनाड�! देवी सतीची ही �सरी भ�� आ�ण तप�या� मा�या �वतः�या डो�यांनी पाहताना,

आ�ण न�ा इतर सव� देव आ�ण ऋण SH-मु� तेथे नाही. तेथ� सव� देवी सती
�या�यासमोर नतम�तक होऊन �ाथ�ना के��. सव� देवी-देवता
तप�या�चे कौतुक करा. मग मी (देव) आ�ण �व�णूसह सव� देवी-देवता आ�ण ऋषी-मुना
कै�ास पव�तावर आगमन. भगवान �व यनाम न�हते. आ�ही दोघेही �यां�या जवळ गे�ो
�या�ा हात जोडून नम�कार के�ा आ�ण �तुतीसुमने सु� के��. आ�ही �हणा�ो-

अरेरे! तू खूप ����ा�� आहेस. सव, राजा, तप या ��ांतांचे तु�ही �वामी आहात.
वेद येई, �ोक येई तुझे �प । तू तु�या आ�याने येतोस, �याचे तू नेहमी र�ण करतोस
एन.एस. आपण नेहमी �व�वध तारण आहेत. हेमहादेव! अहो अहो! आपण एक छ�ी कार ऑफर
एन.एस. तुम�याम�ये आ�हा�ा ओळखणे केवळ कठ�णच नाही तर अ��य आहे. मी तुम�या समोर आहे
मी नतम�तक झा�ो

तो �हणा�ा - नारदा ! अ�ा �कारे सव� देवांनी ��व-�ंकराची �तुती के��
तो म�ा नम�कार क�न सावजीसमोर �ांतपणे उभा रा�ह�ा.
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सोळावा अ�याय
देवाचा सती�ी �ववाह

राजा �हणा�ा - �ी �व�णू आ�ण ऋषी-मुन�सह अनेक देव-देवतांची पूजा के�� गे�� आहे.
आपण �ु�प� जाग�कता ऐका� Svji स� Tapuvk आ�ही सव� आगमन कारण �वचार�े.

देव �हणा�े - हेहरे ! देव आ�ण देव. मी तु�या कै�ासात ये�याब��
म�ा सांग इथे का आ�ात? आ�ण तु�ही काय करता? कृपया
�� करणे. मुने! महादेव देव आ�ण नुक माने भेटाय�ा येतात या गाडी�ा �वचारतात
�वनंती काय आहे?

माबो�ा - हेदेवा धादेवा महादेव ! एक नासागर! आ�ही सव� तुमची मदत माग�यासाठ� येथे आहोत
आ�ो आहे �भु, आ�ही �तघे होतो, तरी आ�ही एक आहोत. �नमा��या�ा नवीन मत आ�ण स��ा

�वतं�पणे काम कर�यासाठ� आ�ही एकमेकांचे सहयोगी �हणून काम करतो. आ�ही एक- सरे
उपयु�. आ�ही �तघां�या आ�ण जगाती� सव� गो��वरी� सहकाया�चे फळ आहोत.
एन.एस. अरे ��ये! काही असुर तु�या हातून मार�े गे�े, काही असुर मा�या हातून तर काही असुर तु�या हातून मार�े गे�े.
क�� सु IH �ा�त नाही. अरे हो! आप�या Viy �न��ती �हणून उ�ोगात काही भूत नाही
होय. अरे देवा! तू भयंकर रा�सांचा ना� क�न जगा�ा आरो�य आ�ण �ांती �द�� असती.
एन.एस. ओ खा! या तीन आम�या Kayh �न�म�ती, संर�ण आ�ण ना� �ु�प�. जर आपण
जर आपण काम नीट के�े नाही तर आप�या�ा वेगवेगळे �रीर अस�याचे �योजन नाही.
होणार नाही हे देवा! फ� एकच परमा माँ माहेर तीन �पात उप�� आहे. मी असो
�रीरे �वतं� आहेत. अ�वीकरण ���ा देणा�या ���पासून ते कैकृत े�नमा�ण होतात. देव आ�ण नुनके अंग सोड�े

ए पासून कट ऑफ. मी (�) �याचा उजवा अंग काप�ा. देवाने �या�या दयेपासून �र के�े
एन.एस. �हणून वेही देव �रीरात पूण�. �यांची येणारी �न�म�ती Msri ��त भेट
आ�ण वनुजी जगाचे अनुसरण करतात. आ�ही आमचे काम करतो आ�ण ��न करतो
गे�े आहेत �हणून, �वतः�या फाय�ासाठ�, परम स�दया��ा प�नी �हणून �या. अहो
अरे ��ये! पूव� तु�ही �ेतात एक गो� सां�गत�� होती.

तू �हणा�ास - म�ा तु�याकडून हरे�त अवतार होई�, जसे नावाने ओळख�े जाई�
जाऊया तु�ही �नमा�ता �हा�, तु�ही देव आ�ण देवाचे पा�न करा�. मी (�ेत) सगुण

क�� कृत� नसेन. साव�ज�नक बांधकाम ��न �मांक ��न क�न
हे काय आहे? हेमहादेव! आता तुमचे ��द पूण� करा.

हे देवा! तू आ�हा दोघ�ना तुझे कैक�ण�म समथ� नाही के�ेस. तर परमे�रा! आपण असे
जन�हताचे काम क� �कणारी प�नी�या �पात धारण करा. देव जास कार

��मीवनुक आ�ण सर�वती या मा�या सोबती आहेत, �याच�माण ेतु�ही तुमची जीवनसाथी आहात.
�वीकार करा.
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हे ऐकून महादेवजी म�ा �ांत क� �ाग�े आ�ण आम�या�ी असे बो��े
अहो �ा�त झा�� आहे! O व आता! आपण कायमचे अ�यंत मा�या आहोत. आपण सव� देव आहेत आ�ण
�ोकांचा �वामी �हा. पण मा�यासाठ� ��न करणं यो�य नाही. मी नेहमी तप�या �क�वा ��न असतो

राहतात. मी या जगातून नेहमीच वरदान राहीन. मी एक योगी आहे, जो नेहमी नवीनते�या मागा�वर असतो.



चा�ते. ते माझे �क�वा कामापे�ा चांग�े होते? मी नेहमी �तथे असतो. जे �ेमाने जगतात
�याचा देह अवधूत । जो आ��या�ा जाणतो आ�ण इ�ा�ू�य आहे,
जीवन आ�ण आनंद, एक Vkari आहे, Usesnsar �क�वा उ�े� ��त�ध� चांग�े आहे? योग म�ये
ते करताना म�ा आनंद वाटतो. जे मानवी �ानापासून वं�चत आहेत, ते भोग भोगू �कतात.
मोरे मह�व देत आहेत. �ववाह हा खूप मोठा बॉ�ड आहे. या साठ� ��ना�या बंधनात बं�दवासात
म�ा नको आहे आ�मा �नवड�यामुळे, मा�या �योती�ा काही अथ� नाही. फर
जगा�या �हतासाठ� तु�ही जे बो��ात ते मीही करेन. तु�या इ�े�माणे मी ��न करेन
मी न�क�च संकटात पडेन, कारण मी नेहमी मा�या देवा�या �नयं�णाखा�� असतो. पण मी असा आहे
जो योगी आहे आ�ण इ��त �प धारण करणार आहे �याचा �ववाह. जे�हा मी �यान करतो

तसे असे� तर ती पण यो�गनी बनत ेआ�ण जे�हा मी से�स करतो ते�हा ती धनी होते.
मी मा�या प�नी�ा असेच मा�य होई�. मी नेहमी अं�यया�ेत म�न असे. जो
मा�या मनात जीव ठेवणार नाही, ती जगू �कणार नाही. मी, व� ूआ�ण �ा आ�ही सव� मृतदेह आहोत
चा भाग आहेत �हणूनच आपण नेहमी �यांची पूजा करतो. �या�या मनासाठ� मी ��न के�े
रा� �कतो �हणून मी प�नीने कैकरे दान के�े जे मा�या मते ���अरर आहे. y d

तो डाय�ोरा पाया माती Merekay म�ये एक चा�ा सोडून.
��नासाठ� मृतदेह �वीकार�यानंतर माझे आ�ण �व�णूचे ��न झा�े. �र मी वन तपुवाक

देव �ेता�ा �हणा�े - हे नाथ ! अरे ��ये! अरेरे! तु�ा कसे आवडते
आव�यक आहे, अ�ा बाबी ऐका.

हे देवा! भगवान ��वाची प�नी उमा �हने वेगवेगळे अवतार घेऊन �वतः�ा पृ�वीवर धारण के�े.
आ�ण �व�ाचे दैवी काय� पूण� कर�यासाठ� आप�े सहकाय� दान करते. उह
देवी उमा l'मीटर VRA सु IH �हणून घ� पकडून होता. सर child.I'm ते, मरीया Ghani �ा�त होतात �हणून.
आता याच देवीने �ोकक�याणासाठ� �तस�या अवतारात अवतार घेत�ा आहे. उमा देवीचा जप करा
देवी�या �पात अवतार घेऊन तु�ा पती �पात �ा�त कर�याची इ�ा
करत आहेत. �याचे नाव देवी सती. सती तुझी सुखास पा� असे�. ते महा
फ� तेज वाणी तुझे ��न करती�.

अरे देवा! �यांची कठोर तप�या� पूण� क�न तू �यांना फळ आ�ण वरदान देतोस.
क� �या�या तप�य�चा उ�े� हाच आहे क� तु�ा तु�या पती�या �पात �ा�त �हावे. �हणजे तू
�� बैठक सती �या �ुभे�ा देवी. आ�ही सव� देव आ�ण �याच ई देवी टाक�� आहे. आ�ही
तुम�या ��नाचा सोहळा बघायचा आहे. तुमचे वैवा�हक जीवन �त�ही �ोकांसाठ� सुखाचे दान करे�
आ�ण सवा�ना �ुभे�ा.

ते�हा भगवान ��व �हणा�े - तु�ही आ�ा �ा हा धडा मा�यासाठ� सवा�त वरचा आहे कारण मी नेहमीच असेन
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आप�या अधीन. तु�या इ�ेनुसार मी देवी सतीची तप�या� �क�वा तप�या क� �कतो.
बांधकामाचा �ववाह का�ावधी. भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून आ�हा सवा�ना खूप आनंद झा�ा

�यां�याकडून घेऊन ते आपाप�या धामा�ा गे�े.
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�या हवाई अ�याय
सती�ा मृतदेह �मळतो

राजा �हणतो- हेनाड�! म�ह�या�या �ुभ �दव�ी सती उपवास करतात
काय. नंद पूण� झा�यावर जे�हा ते भगवान �ंकरा�या वाहनात न�हते

�यांना परफॉम��स �द�याचे. �भू�या �रीराचा अ�यंत आकष�क होते. �याचे पाच चेहरे आ�ण होते
हे चेहरे मतीनचे होते. मा तक पर च�मा �ो भट होते. �या�या घ�ात �नळे �दय होते.

�या�या हातात �ू�, कपा�, वारा आ�ण अभय होते. अंगभर अंग टाक�े
होते. गंगाजी �यां�या �दयाची �ोभा वाढवत हो�या. �याचा चेहरा कोट� चं�ासारखा आहे

क� मन होते सतीने �यांचे पाय आप�यासमोर ठेवून मो�ा उ�साहान ेपूजा के��.
�यावेळ� �रमेने �यांचे डोके झुक�े होते. तप �क�वा का
��वाजी फळे दान करताना �हणा�े - हे स�पु�षा�या अनुयायी नं�दनी! एन.एस
आपण खूप वेळ गमाव�ा. तर तुमची इ�ा पूण� कर�यासाठ�
येथे कट या. �हणून, आप�या अंत: करणात जे काही हवे आहे, जे काही हवे आहे, जे
तू �ा�त होऊन एवढ� कठोर तप�या के�� आहेस, म�ा सांग, मी ती पूण� के�� असावी.
हे काय आहे?

राजा �हणतो- हेमू नाही! जगद ्र महादेवज�ना नेसतीची भावना समज��
होते. तरीही �यांनी वेसाट��ा वरदान मागाय�ा सां�गत�े. देवी सतीने मान ह�व��. �यांची इ�ा आहे
काही बो�ताही येत न�हते. भगवान �ंकराचे ��द ऐकून सती �ेमात पड��.
��वाजी वारंवार सती�ा वरदान मागाय�ा सांगत होता. ते�हा देवी सती नेमहादेवज�ना सां�गत�े

- तु�हा�ा देणारा देव! मा�या इ�ेनुसार म�ा वरदान �ा. असे �हणत देवी ग�प बस��
जी. जे�हा भगवान ��वांनी पा�ह�े क� देवी सती काहीही बो�ू �कत नाही, ते�हा �यांनी �वतः



�या�ा �हणा�े - हे देवी ! तू माझा �जव�ग �म� आहेस. हे ऐकून सती खूप �ःखी झा�या, कारण
�यांनी �यांचे इ��त छ�पर फळ �मळव�े होते. �यांनी हात जोड�े आ�ण
नतम�तक होऊन भावसा� �ेता�या चरणांची पूजा क� �ाग�े. सती बो� - हे देवा ॥देवा
��वा! अरेरे! माझा प�ा सांगून तु�ही माझी पा�ता �ववाह ह�काने �मळवा.

तो �हणा�ा - नारदा ! सतीची गो� ऐकून ��वाजीने �या�ा अस ेआ�ासन �द�े
होई�.' ते�हा देवी सतीने आनंदाने आ�ण मोहाने भगवंतां�या �रीराकडे पा�ह�े आ�ण आ�ीवा�द घेत�ा.
मा�या प�यावर घरी गे�ो. भगवानांचे �रीर कै�ासात परत आ�े आ�ण देवी सती मरण पाव��
ते करताना �याने म�ा �वचार कराय�ा �ाव�े. ��वाजी�या मृ�यूनंतर ताबडतोब कै�ासकडे चा�त जा.
दया. म�ा पा�न मृतदेह �हणा�ा-

नाही! द�का सतीने माझी अ�यंत भ��भावाने पूजा के�� आहे. �या�या नंदा�या भावनेने
आ�ण सव� देवतां�या इ�ेचा आदर क�न मी सती देवीची पूजा के��
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मनोवन छत दान दया । मी �तचा नवरा �हावे असे वरदान देवीने मा�याकडे मा�गत�े.
�यां�या वरदानानुसार मी माझी प�नी �हणून सती हो�याचे वरदान �द�े आहे. वर

व�ड�ांना भेट�े आ�ण �यांनी म�ा �यांचे प�े �ोध�यासाठ� �ाथ�ना के��
मी देवी सती�ी ��न कर�याचा ��ताव ठेव�ा पा�हजे आ�ण पा� बनून �तचे वण�न के�े पा�हजे.
मी �यांची वन �वनंती मा�य के�� आहे. �हणूनच मी तु�ा इथे बो�ाव�े आहे
तू जा�तड�या घरी जाऊन सती देवीचा य� म�ा करावा अ�ी �वनंती कर.
करा.

भगवान ��वाची आ�ा मा�याकडे खूप आ�� आ�ण मी �यांना �हणा�ो - भगवान, म�ा आ�ीवा�द �ा
गया जी तू सव� देवतांची �वनंती मा�य क�न देवी सती�ा तुझी मानून पूजा के��स
प�नी हो�यासाठ� आ�ण हे काय� पूण� कर�यासाठ� म�ा �नवड�े. मी तुझा आहे
अपे�े�माणे, फ� जा�ता�या घरी जा आ�ण �यांना तुमचा संदे� सांगा, देवी सती
तुझा हात मागतो. असे �हणत मी वेगवान रथातून डी �या घराकडे �नघा�ो.
दया.

नारदज�नी �वचार�े - अरे सु��स� ! �थम तु�ही म�ा सांगा क� देवी सती घरी कसे परतायचे
पण ये? �याने �या�ा काय सां�गत�े �क�वा काय के�े?

�ीमान नारद उ�र देताना ते �हणा�े - जे�हा सती देवी तप�या� करत असत े�क�वा �स�� करते
�यां�या इ�ेनुसार, देहाचा आ�ीवा�द घेऊन भगवान जे�हा �यां�या घरी परत�े, ते�हा �यांनी कृपापूव�क
तुम�या आई-व�ड�ांचे नाव सांगा. हा �कार �याने �या�या �म�ामाफ� त पा�कांना सां�गत�ा
�या�ा भगवान ��वाकडून वरदान �मळा�े आहे हे ��ात �या. �तने सतीची तप�या� के�� नाही.
�ववा�हत आहेत आ�ण �त�ा प�नी �हणून ठेवायचे आहे. हा मं� ऐकून

डी आ�ण �यांची प�नी बाटा एस ए. �यांनी आनंदाने मो�ा उ�सवाच ेआयोजन के�े
काय. �यांनी �ाण यांना भोजन �द�े व सूचना �द�या. गोरग�रबांना के�े

दया दान करा.
काही काळानंतर, ज�त�ना पु�हा काळजी वाटू �ाग�� क� आपण आप�या मु��चे ��न करावे.

देवाने मृत �रीराचे कसे के�े? कारण ते अजून मा�याकडे सतीचा हात मागाय�ा आ�े�े नाहीत.
अ�ा �कारे, जाप ग�धळ�ा नाही. पण ते फार काळ अ�ी काळजी करत नाहीत.

करावे �ाग�े �रीर Kanna म�ा कृपा महासागर आहे, मग तो काळजी वाटत कसे रा� �कतो?
आहे, जसे मु��ने तपाने मृतदेहाचे वण�न के�े आहे.

मी सर�वतीसह �यां�या घरी उप��त होतो, ते�हा म�ा पाहताच �यांनी माझे नाव ठेव�े.
काय आ�ण बसाय�ा जागा �ा. �यानंतर मी ये�याचे कारण �वचार�े असता, मी

आप�या ये�या�या योजनेचे वण�न करताना ते �हणा�े-
हे जप करा! भगवान �ंकरा�या आ�ेने मी तु�या घरी आ�ो. देवी सतीचा हात

महादेवज�ना �वचाराय�ा आ�े. सतीने �तची पूजा क�न �ेताची पूजा के��.
कर यांना �याची प�नी �हणून �वीकार�याचा �व�ेषा�धकार आहे. तर तू सतीचा एकच आहेस.
सावजीसोबत पान हान करा.
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नारद! हे ऐकून म�ा खूप वाईट वाट�े. हा �ववाह �यांनी आनंद� मनाने �वीकार�ा.
कृपया आप�� मा�यता �ा. मग मी मनापासून कै�ास पव�तावर चा��ो. तेथे देव
मृतदेह माझी आतुरतेने वाट पाहत होते. �यांनी सव�� जप के�ा, प�नी आ�ण
��नाचा ��ताव आ�यावर पुडी सती�ा आनंद झा�ा.
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अठरावे य
मृतदेह आ�ण सती �ववाह

तो �हणा�ा - नारदा ! जे�हा मी कै�ास पव�तावर भगवान ��वाचा नामजप के�ा
जे�हा मी �वीकृतीची मा�हती �द�� ते�हाच ते माझी आतुरतेने वाट पाहत होते. मग माणूस

महादेवज�ना �हणा�े-
अरे देवा! डी ने �हट�े आहे क� �या�ा आप�� मु�गी सती �हचा �ववाह भगवान ��वा�ी करायचा आहे.

सतीचा ज�म फ� महादेवज�नाच आ�ा आहे याची तयारी ठेवा. जे�हा त े��न असते
सवा�त काय��म असे�. �यांची क�या सती �हने पती �मळव�यासाठ� महादेवज�ना के�े.
हीच �याची आ�यं�तक तप�या आहे. मी �वतः तुझी आ�ा पाळ�� याचाही �या�ा आनंद आहे.
आप�या मु��साठ�, तुमचा �हणजेच परमे�र मृतदेहा�या ��नाचा ��ताव घेऊन �तथे गे�ा होता. उह ने
�हणा�ा-

अरे ��ये! �यांना �यांची �वतःची �मरवणूक �ुभे�ा आ�ण �वनामू�य आण�यास सांगा. एन.एस
मी आनंदाने माझी मु�गी महादेवज�ना दान करीन. अरे देवा! म�ा हे सां�गत�े
कुठेतरी, �हणूनच �ुभ मु�त� पा�न तु�ही �यां�या घरी जाऊन सती देवीचे वण�न करता.
करा. हेनाड�! माझे असे ��द ऐकून सावजी �हणा�े-

�याने जग �नमा�ण के�े! मी तु�ा गमाव�े आ�ण नारदज�सोबत नामजप के�ा
मी घरी जाईन. �हणूनच नारद आ�ण तुमची मानसा पु इथे मारायची आहे.
म�ा फोन करा �याचवेळ� माझे नगरसेवकही डी.�या घरी जाणार आहेत.

नारद! ते�हा भगवान �ंकराची आ�ा �ा�त क�न मी तु�ा पराभूत के�े आ�ण माझे �सरे मन वाचव�े.
तू मे�ा का? माझा �नरोप �यां�यापय�त पोहोचताच ते �गेच कै�ास पव�तावर हजर झा�े.

�यांनी �ु� मनाने महादेवजी आ�ण म�ा आ�ीवा�द �द�ा. �यानंतर ��वाजी ने भगवान
ऐका आ�ण नुका मरण पाव�ा. भगवान आ�ण नूदेवी �ामीसोबत �यां�या �वमानात

तो �तथेच बस�ा. पूवा� फा गुणी चाई म�ह�या�या �ु��पाक�या योद�ी �तथी�ा र�ववारी
नाम �ोकनाथ भगवान �व ची �मरवणूक कै�ास पव�ताव�न थाटामाटात �नघा�� आहे. �यांचे
मी �मरवणुक�त, देवी सर वती, �व�णू, देवी �मी, सव� देवता, मुन आ�ण �वगण
आनंदम चा�त न�हता. खूप होत होतं. देवा�या �रीरा�या इ�ेने
बै�, वाघ, साप, जटा, चण क�ा हे �याचे दा�गने बन�े. भगवान �वतः नंदावर �वार होतात
नामजप क�न ताडा�या घरी पोहोचा.

�भंू�या पा�थ�वाची भूमीवरची �मरवणूक पा�न सवा��या मनात आनंदाचे भरते आ�े. jaap ta de
�यांनी भगवान �ंकराची पु�यपूव�क पूजा के��. �या�ा सव� दैवतांब�� खूप आदर आहे.
�वागत क�न �यांना घरात घेत�े. उ� आसनावर परमे�राचा मृतदेह
बस�े�ा आ�ण आ�हा�ा सव� देवतांचे साधू तसेच �ठकाणी �द�े. सव�
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तु�ही पूजा के�� आहे का? �यानंतर, म�ा फ� वैवा�हक ह�कासाठ� �ाथ�ना के��.
म�ा क� �ा माझी �ाथ�ना �वीकार�� आ�ण ��नाचे ह�क कामा�ा �ाग�े. चांग�े
आ�ीवा�द आ�ण �ुभ मु�त� पा�न ज�ताने आप�� क�या सती �हचा हात �भू�या �रीराकडे ने�ा.
हाताने �सूती आ�ण �वधी यां�या मदतीने �वधी पार पड�े. �या वेळ� तेथे
खूप मोठे उ�सव येतात आ�ण नृ�य आ�ण गाणी देखी� येतात. ��येकजण आनंद� न�हता. आ�ही सव� देवी
देवतेने भगवान ��व आ�ण देवी सती यांची पूजा क�न �यांची पूजा के��.
काय. भगवान ��व आ�ण सती यां�या ��नानंतर �यां�या आई-व�ड�ांचा प�ा कळणार होता.

आ�ण महादेवज�ना �यांचे काय� दान के�यावर जपत कृत� झा�े. तू का आहेस
संपूण� जग ��नाचा �ुभ मु�त� साजरे क� �ागे�.
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एको�णसावा अ�याय
�ी आ�ण �व�णू�या �ेताची �ाथ�ना

राजा �हणतो - नारदा ! देहदान क�न �भूने �ेता�ा अनेक दान �द�े.
के. �यांनी सव� �ानही दान के�े. �यानंतर देव आ�ण प�नी
�मीज�सह भगवान मृतदेहासमोर हात जोडून उभे रा�ह�े आ�ण �यांची पूजा क� �ाग�े.
आ�ही �हणा�ो - हेदयासागर महादेव जी! आपण सव� जग आ�ण माता देवी सती पाठ जाणतो
एन.एस. �भु, आपण दो�ही आप�या �वत: �या सुर��ततेसाठ� आ�ण न� कर�यासाठ�
अनेक अवतार धारण करीत आहेत. �या कारम�ये ते देह-सती होते त ेतु�ही खूप �हा�.

नारद! मी �यां�याकडे आ�ो आ�ण �यां�या धमा�नुसार फे�या मा� �ाग�ो. �ानाचे आगमन आ�ण
मा�या सहकाया�ने सती आ�ण भगवान ��व फा�ट फूडची फेरे काढ�े. �या वेळ� तेथे
तो एक अ��त उ�सव होता. तेथे रहा आ�ण तेथे बाजार आ�ण सनई आहेत
होते. यमंगळ गाणे �हणत होते आ�ण सव�जण आनंदाने नाचत होते.

�यानंतर देव आ�ण नुबो� - नेहमी मृत! तु�ही संपूण� �नसगा�च े�ेखक आहात. तुमचा
आ�ण ते ��य आहे. महाराज, मी आ�ण देव तुमचेच पाय आहोत. आपण सव� सृ�ी आहोत

अनुसरण करा आ�ण मा�न टाका. हे देवा! आ�ही सव� तुमचा भाग आहोत. bhu तू आका�ाती�
�ततकेच सव����मान आ�ण काय��म आहेत. जसे हात, कान, नाक, त�ड, डोके इ.
Wh bh p. �याच�माण ेआपण सव� आप�या �रीराचे अवयव आहोत. तू न�न आहेस

एन.एस. सव� द�ा तुमची �ुभ कथा सांगतात. सव� देवी-देवता आ�ण ऋषी-मुनी आप�े नाहीत.
चरणाची पूजा करा. तु�ही आमच ेवण�न कर�यास असमथ� आहात. �भु, जर आपण



काही चुक�े असे� तर माफ करा आ�ण ���त करा.
�ाजी �हणा�े - अ�ा �कारे हेहरने भगवान �ंकराची �तुती के��. �यांचे तु�ही

�भूच� �वण ��ना�या सव� सोप�कार पार पड�यानंतर आ�ही सव�
महादेवजी आ�ण देवी सती यांचे अ�भनंदन आ�ण �यांना सदैव आ�ीवा�द देवो हीच �ाथ�ना.
हे सव� चा�ू ठेवा. ते जगाच ेभ�े करतात. �यानंतर देवाचे �रीर म�ा �हणा�े - हे

होय! तु�ही मा�या ��ना�या अ�धकारांची पु�ी के�� आहे. �हणून तु�ही माझ ेगु� आहात. आचाय
कामांसाठ�, काम के�े जाते. �हणून त ूम�ा सांग
तू क� मी? छान! तु�ही जे काही मागा�, ते तु�ही न�क�च गाणार.

मुने! �ेता�या या कारचे ��द ऐकून महाथ जोडून �यां�यासमोर उभे राहा.
गया. माझे नाव �हट�यावर हेदेवे�! जर तु�ही म�ा तुमचा गु� मानता
जर तु�हा�ा वरदान �ायचे असे�, तर मी तु�हा�ा हे वरदान मागतो क� तु�ही या �पात या वेदावर सदैव राहा�.
उप��त रा�न भावा�ा नम�कार करावा. या �ठकाणी तुम�या भेट�पासून ��येकजण

तुमची पापे धुऊन टाका. मी येथे रा�न तु�याबरोबर असू दे
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जाऊया या वेदा�या जवळ माझा आ�मा क�न मी येथे �नवास के�ा आ�ण तप�या� के��. अहो
bhu ही माझी इ�ा आहे. चै म�ह�या�या �ुभ मु�ता�त पूव फा-गुणीम�ये योद�ीची पूजा करावी.

र�ववारी तुमची भेट घेणा�या कोण�याही माणसाची सव� पापे �र होऊ नयेत.
आजारी माणसाचे सव� रोग बरे होवोत. या �दव�ी भेटू आ�ण मनु�या�ा �ुभे�ा देतो
तुम�या समोर ते �व�रत पूण� करा. हे देवा! तू हा सव� �दवस
इ��त छ�पर दान करा. �भु, मी तु�ा हे वरदान मागतो.

माझे हे ऐकून भगवान ��व खूप �स� झा�े. ते �हणा�े- अरे! म�ा त ूहवा आहेस
ते मी न�क�च पूण� करेन. तुम�या मते मी या वेदावर देवी सतीसह उप��त आहे.
ते गा असे �हणत भगवान ��व वेदां�या म�यभागी देवी सतीसमवेत मूत� �पात �कट झा�े.
भाग बसून. अ�ा रीतीने माझी इ�ा पूण� क�न देव जगा�या �हतासाठ� आहे.
ए.
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�वसावा अ�याय
सतीचा मृतदेह कै�ासात जातो

राजा �हणा�ा - हेमामु ना नारद ! देवाने म�ा माझे इ��त छ�पर �द�यावर
मृतदेह घेऊन �यांची प�नी देवी सती �यां�या �नवास�ानी, कै�ास पव�तावर जा�यासाठ�.
तयार �हा अ. �यानंतर �यांचा मु�गा सती आ�ण सून �ेता�ा अप�ण करताना जप करायचे.

डी ने महादेवज�ना हात जोडून नम�कार के�ा. सह
�वतःसह सव� देव-देवता आ�ण ऋषीमुनी आनंदाने नांद�े.
काय. भगवान ��वाने आप�या सास�याकडून, ज�तड यां�याकडून प�नी�ा आ�ा �द��.

�वारी नंदावर बस�� आ�ण �वतःही �यावर बसून कै�ास पव�ताकडे �नघा�ा. ते
�यावेळ� वृषभ रा�ीवर �वराजमान झा�े�े भगवान �ेताचे स�दय� पा�न सती झा�े होते. �यांचे
ते संुदर होते सगळेजण घाब�न �या दोघांकडे बघत होते. जप आ�ण
�या�या मु�ाचे अनोखे �प पा�न �याची प�नी मो�हत झा�� आ�ण सून �या�याकडे ��पूव�क पाहत होते.
�यां�या �नरोपा�ा चारही बाजंूनी मंग� गीते गाय�� जात होती. आ�ण वाजत होती. सव�
�ेता�या आ�ीवा�दाचे गाणे �हणत �यां�या मागे �मरवणुका �नघू �ाग�या.
भगवान ��व देवी सतीसह कै�ासात पोहोच�े. मी सव� देवांसह आहे आ�ण
आ�ण नुजीही कै�ास पव�तावर पोहोच�े. भगवान ��व यांनी उप��त सव� देवी-देवता आ�ण

ऋष�चे मनःपूव�क आभार. देवा�या �रीराने सवा�ना आदरपूव�क �नरोप �द�ा आहे
काय. �यानंतर सव� देवतांनी �याची पूजा के�� आ�ण सव� तप�वी आपाप�या �नवास�ानी गे�े.

गे�ा. �यानंतर भगवान ��व आ�ण देवी सती �यांचे वैवा�हक जीवन आनंदाने घेतात.
उच�ाय�ा सु�वात के��

सूतजी �हणतात - हेम ूनवीन! मी तु�हा�ा भगवान ��वा�या �ुभ �ववाहाची आ�या�यका सां�गत��.
आहे. मृतदेहाचे ��न कधी आ�ण कसे झा�े? ते ��नासाठ� कसे तयार झा�े? या

मी कारम�ये तुम�या�ी अस�े�या सव� सहवासांचे वण�न के�े आहे. ��ना�या वेळ�, �क�वा
�ुभ काया��या �ारंभी ��वाची पूजा के�यानंतर ही कथा ऐकणारा
�क�वा वाचतो, �याचे काय� �क�वा �ववाह हा काय��म होतो क� नाही आ�ण कोण�याही अडथ�या��वाय पूण� झा�ा असता.
आहे. या कथे�या पा�ाने सव� �ुभ कम� पूण� होत नाहीत �क�वा पूण� होत नाहीत. या अमर कथे�ा
�ववाहाची ���या घडते हे ऐकून आनंद, सौभा�य, सौ�य आ�ण सदाचार इ.
स��ण हा स��ण होतो. भगवान ��वा�या कृपेने एक मु�गी देखी� आहे.
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i k savanya ye
मृतदेह

नारदज�नी �वचार�े - हे ��ये ! ��वाजी�या ��नानंतर सव�जण देवी�ा आ�े.
ऋषी-मुन�सह देव आ�ण ऋषी आ�ण तु�ा सोडून गे�यावर क� आ�े? अहो

bhu या प��कडची गो� म�ा सांगा. हे ऐकून आजी नेम ूकुराटे
ए �हणा�े - हे भगवान नारद ! ��नानंतर सव� उपदेवतांचे �रीर, देवता

सतीने �त�ा तपुवाक �द�ा. �यानंतर देवी सतीने सव� मृतांना काहीतरी �द�े.
तूता�स कै�ास पव�तावर जा�याचा आदे� �द�ा. सव� मृतदेहांनी महादेवाची पूजा के��.

�यांचे नाव आ�ण �तुती करा. �यानंतर �यांनी भगवान �ंकरांना तेथून �नघून जा�यास सां�गत�े.
�वचार�े. आदे� �ा, महादेवजी �हणा�े- जा, पण मा�या मृ�यूनंतर तु�ही सव� �गेच जा
मा�यावर अव�ंबून रहा. �यानंतर नंदांसह सव� गण भगवान ��व आ�ण देवी सतीची पूजा कर�यासाठ� तेथे होते.
काही काळ एकटे रा�न कै�ास पव�ताव�न �नघून गे�ा.

आता भगवान ��व कै�ास पव�तावर सतीसोबत एकटे होते. �ेता�ा देवी सती
नवरा �मळा�याने खूप आनंद झा�ा. खूप कठोर तप�या� के�यावरच तो मृतदेहाचा वध करे�.
पुरावे सापड�े. हा �वचार क�न �त�ा खूप आनंद झा�ा. �सरीकडे देवी सतीचे अ��तीय
तो �ःखद �दवस पा�न सावजीही मो�हत झा�ा. �यांनाही देवी सतीचा आधार �मळतो.
मी समजून घेत होतो. एकांत �ोधताना, ��वाजी आप�� प�नी सतीसह कै�ास पव�ताचे ��खर आहे.
पण तो आनंद मानू �ाग�ा.
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अ�याय वीस
सतीचा मृ�यू

कै�ास पव�तावरी� ��व आ�ण देवी सती यां�या धा�म�क �वध�चे वण�न
ते के�यावर आजी �हणा�े-

नारद! एका �दवसाची गो� आहे क� दो�ही देवी सत�नी �ेमान ेभगवान �ंकराची पूजा के��.
हात जोडून उभे रहा. मृत �रीर �ांतपणे उभे पा�न देवा�ा समज�े क� देवी सती



मा�या मनात काहीतरी असावे जे ती सांगू पाहत आहे. मग उह नेमू कुराकर देवी सती�वचार�ं काय गं! तु�हा�ा कुठे �हणायचे आहे? हे ऐकून देवी सती बो���
-

अरे देवा! पावसाळा आ�ा आहे. आजूबाजूचा प�रसर संुदर आ�ण संुदर झा�ा आहे. अहो
देवा धादेवा! म�ा वाटतं कधीतरी आपण कै�ास पव�ताव�न पृ�वीवर �क�वा �हमा�य पव�तावर
जा आ�ण राहा पावसा�यासाठ� आपण काही यो�य �ठकाणी जातो आ�ण काही काळ तो
व�ती. सती देवीची ही �ाथ�ना ऐकून भगवान ��व हसू �ाग�े. तो फ� हस�ा

प�नी सती�ा सां�गत�े क� हे! मी �जथे राहतो, �तथे माझी इ�ा असते
आ�ण कोणीही ये-जा क� �कत नाही. मा�या आदे�ामुळे ढगही कै�ास पव�ताकडे वळ�े.

कधीच येणार नाही पावसा�यातही ढग तळाकडेच सरकतात.
अहो हे! तुम�या इ�ेमुळे तु�हा�ा कोणीही �ास देऊ �कत नाही. तरी पण

तुमची इ�ा असे� तर आ�ही �हमा�य पव�तावर जाऊ. �यानंतर देवाचे �रीर �यांची प�नी सती होते.
सह हमा�ाया�ा गे�े काही काळ �तथे रा�ह�यानंतर �याने पु�हा डॉ
आप�या �नवास�ानी परत�े.
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अ�याय तेवीस
मृतदेहाच ेवण�न

राजा �हणा�ा - अरे �ा�ाद ! �भुचे �ेत आ�ण सतीचे हमा�ायातून परतणे
�यानंतर �यांनी पु�हा पूव��माणेच कै�ास पव�तावर वा�त� सु� के�े. एके �दव�ी देवी सती
�यांनी मो�ा भ��भावाने �ेत ओ�ाव�े आ�ण �हणू �ाग�े - हेदेवा धदेवा ! ��वा!
एक यानासागर! सव� कामे तु�ही करा. हे परमे�रा! म�ा पण आ�ीवा�द दे
काय तर परमे�रा, तू परमपु�ष आ�ण सवा�चा �वामी आहेस. तु�ही रजोगुण, तमोगुण आ�ण स�वगुण आहात
पासून राहा तु�ा मा�या पतीम�ये �ा�त क�न माझा ज�म सफ� झा�ा. अरे नाही नाधन! आपण
म�ा ��येक गाडीचा आनंद आहे आ�ण माझी ��येक इ�ा पूण� के�� आहे, पण आता माझे मन
एक �ोध. सवा�ना आनंद देणारे परम�व म�ा �ा�त करायचे आहे.

एक दाता आहे. प�रणामी, आ�मा जगा�या �म आ�ण �मांपासून मु� होतो.
आ�ण तो वाचतो. bhu कृपया म�ा मा� नका.

मी �हणा�ो- मुने! अ�ा रीतीने आद�� देवी सतीने देवाकडे जीवां�या उ�ाराची मागणी के��.
मृतदेह पासून काय. ते महान योगी, सवा�च े�वामी भगवान ��व यांचे ऐकणे
S. तपूवक �हणा�े - हेदेवी ! डोके नाही! मी तु�ा अमृत-मायी कथा सांगतो, जी

हे ऐकून मनु�य संसारा�या बंधनातून मु� होतो. हे परम आ�ण �ान �याचे
उदय पासून माझे आ�ण पी. �ान �ा�त झा�यावर �ानी मनु�य ज�मा�ा यावा



ती जाते. �या �ानाची जननी माझा भाऊ । ते मो पी यांना भोग व दान देते.
देव आ�ण �ान नेहमी आनंद देतात. अ�ा��वाय अ� आ�ण �ाना��वाय अ�

ते होत नाही. हेदेवी! मी नेहमी मा�या �वाम��या अधीन असतो. दोन �कार आहेत
चांग�े आ�ण वाईट. �ेम �ेमाने भर�े आहे आ�ण �दया�या नैस�ग�क �ेमान,े परंतु
कोणतीही व�तू इ�ा आ�ण �� के�� जाते. अहो हे! mu ne

सगुण आ�ण नगुणा नावा�या भयाचे नऊ �कार आहेत. वण�, �रीर, मृ�यू,
उपभोग, दया, आचन, वंदना, स�य आ�ण �रणागती ही भाची अंगे मान�� जातात. जे अ
जागेवर ��र बसून, �रीर आ�ण मन एका� क�न, माझी कथा आ�ण माझी �वचा ऐका.
तो �दवस ऐकतो, �या�ा 'वान' �हणतात. जो �या�या �दयात मा�या ज�मापासून कमी आहे

�वत:�या आवाजाने मं�ो�ार करतो आ�ण उ�ारतो, ते केवळ �तो� बनवायचे असते
�या�ा 'तान' �हणतात.

तु�या सभोवता��या सव� गो��म�ये माझे �प �ोधा आ�ण म�ा सव��ापी समजा
आ�ण सदैव माझे चैत�य करणे �हणजे 'मृ�यू' होय. सं�याकाळपासून रा�ीपय�त (सूया��त होईपय�त)

मनापासून माझी अखंड सेवा करण ेया�ा 'सात' �हणतात. �वत: �या
भगवंतां�या कृपे�या भोगाने मृ�यू�ा 'दया' �हणतात.
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मा�या संप�ी आ�ण वैभवानुसार माझी उपासना मनु�याने सोळा उपायांनी के��.
�या�ा 'अचन' �हणतात. आई देवा�ा मनाने, �वचाराने आ�ण वाणीन ेमनु�याचा पाठ करणे
ओ�ा कार करणे या�ा 'वंदना' �हणतात. मी घेत�े�ा �नण�य माझ े�हत ��ात घेऊन
नेहमी �ुभ मानणे �हणजे 'सया'. माणसाकडे जे काही आहे ते देवाचे आहे.

स�ेसाठ� �यांना �यां�या चरणी झोकून �ा, '�रणागती'
असे �हणतात भगवंताचे हे नऊ अंग भोग आ�ण धन देणारे आहेत. या सवा�पैक�
साधन मी आहे.

माझे गायन भ�� आ�ण अ���तते�ा ज�म देते. हे सव� फळ देते
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. मी मा�यावर खूप �ेम करतो. तीन जगांत आ�ण चार युगांती� देवासारखा
आनंददायी सुख नाही. क��युगात जे�हा �ान आ�ण अना�ा

�यानंतरही तीच दान देणारी असे� �ुभ फळ. मी नेहमी मा�या देवा�या �नयं�णाखा�� असतो
राहतात. मी नेहमी मा�या देव आ�ण �या�या सव� �वपरीत प�र��तीत मदत करतो
मी हे करतो मी माझे �वतःचे भ�े करीन.

तो �हणा�ा - नारदा ! देवी सतीचे ऐकून भा आ�ण भाचे मह�व
e �याने भगवान ��वाचे नाव घेत�े आ�ण पु�हा ��कवणीब�� �वचार�े. �यांना मा�हत आहे

सव� �ा�णमा�ांचे तारणहार, �यांना सुख दे�याची सव� साधने हवी होती
तपदक �ा कोणाचा? अ�ा ��कवणीचे मोठेपण �त�ा ऐकायचे होते. सती चे
हे ऐकून ��वाजीने देवी सती�ा सव� धडे सां�गत�े. मह र ने
त��ा, यां�ा आ�ण सव� देवांनी आप�या�ा पाच अंगांनी वण�न के�े आहे. उह ने
या �ोकां�तकेची कहाणीही �यांनी सां�गत��. मु�गी-मु���या धम�यांम�येही �यांनी सां�गत�े. माणसा�ा आनंद

�यांनी दान�ूरां�या वै���ा आ�ण योग�ा��ाचेही वण�न के�े. देवाचे �रीर
भा�या महा�या आ�ण राज धंभी यांना सां�गत�े.

�याच�माणे भगवान ��वांनी सती�ा �यां�या सव� ��ांची उ�रे �द��, सव� कथा
ऐक�े
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अ�याय चोवीस
मृतदेहाची सती परी�ा

नारदजी �हणा�े - अरे नाही! अहो अहो! �दया नधे! तू म�ा भगवान �ंकर आ�ण देवी �द�� आहेस
सतीचे �ुभ च�र� सां�गत�े. हे देवा! महादेवज�चे �व� पूण� य��वी हो�यासाठ� मी �ुभे�ा देतो
ऐकायचे आहे ��वाजी आ�ण सती �कती �वकर झा�� ते आता म�ा सांगा
काय? म�ा �यां�या सव� पा�ांब�� सांगा.

मी �हणा�ो- मुने! एके काळ� सतीज�ना पतीची कृपा झा��.
या. हे वेगळे होणे हे �या�या ���ेच े��णही होते, कारण ते वेगळे झा�ेच पा�हजेत.

क� �कत नाही. हे वाणी आ�ण �वनीसारखे आहे, ते � आ�ण � आहे
f आ�ण p आहे. सती आ�ण �व एकच आहेत. ते वेळोवेळ� नवीन ���ा �नमा�ण करतात.

सूत जी �हणतात - महान �ोक! राजज�चे �हणणे ऐकून नारदज�नी देवी सती के��.
आ�ण भगवान ��वाब�� �वचार�े क� भगवान ��वाने आप�� प�नी सतीचा बळ� �द�ा होता.
काय? �वतःचा आ�ीवा�द देऊनही �यांनी देवी सती का सोड��?
ज�तवा�ांनी �यां�या मो�हमेचे आयोजन करताना भगवान ��वा�ा नतम�तक के�े नाही का? आ�ण

जागेवर भगवान �ंकराचा अनादर के�ा. �या काळात सतीने �त�या �रीराचा ना� के�ा.
य�याचे काय आ�ण �यानंतर तेथे �क�वा यावे? हे देवा! कृपया म�ा याब�� कळवा

म�ा तार सांगा.
राजा �हणा�ा - हे महान नारद ! तु�ा हसताना बघून डोळे �मट�े

�या�ा �ांत कर�यासाठ� तु�ही सव� काही सांगा. ही सव� देवा�या �रीराची ���ा आहे.
�याचा �वभाव �वत�म आहे आ�ण �गु�ण नाही. देवी सतीही �यांची सोबती आहे. एका वेळ�
गो� अ�ी आहे क�, भगवान ��व आप�या आ��यासह �क�वा प�नी सतीसह आप�या नंद �वारीवर बस�े आहेत.
पृ�वीची पूजा करत होते. �ह�डत �फरत ते डकाया��ा आ�े. ते जंग�
�भू रामा�ा आप�या प�र�चतांसह जंग�ात भटकताना पा�ह�े. �यांची प�नी
सीतेचा �ोध घेत असताना जसे�काचा राजा रावण �त�ा घेऊन गे�ा होता. �ठकाणी
भटकत, नाव पुकारत तो �यांना �ोधत होता. पाणी सोड�यामुळे राम
ते खूप उदास �दसत होते. �याचा संयम सुट�ा होता. भगवान ��व नवन मरम
�या�ा भटकताना पा�ह�ं पण समोर काटा नाही. हे पा�न देवी सती मोठ� झा��
च�ा तो सावजी�ी बो��ा-

आनंदाने! हे �ा�त देह! हेपरमे! हे देवा, �व�णूसह सव� देव तुझे आहेत.
तो फ� सेवा करतो. तुझी सवा�कडून पूजा के�� जात.े वेदांत आ�ण ष यां�या मा�यमातून तु�ही एकमेव माग� नाही.

मी आहे हेनाथ! ही दोन माणस ेकोण आहेत? दोघेही एक� राहतात. येदोन
धनुधर वीर जंग�ात भटकतोय? भगवान इनाम ये पु�करची अंगकांता नी�कम�
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याम सारखे. �या�ा पा�न तु�ा खूप आनंद होतोय का? आपण
तपूवाक नाव काय ठेव�े? वामी कधीही भाईचे नाव घेत नाही. अहो

काय �ेत! तु�ही मा�या �ंका �र करा आ�ण म�ा याब�� सांगा.
तो �हणा�ा - नारदा ! जे�हा भगवान सतीने मृत �रीरातून हा �ोक घेत�ा

तो गाडी मागू �ाग�ा ते�हा देवाचे दैवत महादेव हस�े आ�ण �हणा�े - हे सव� देवी
�यामुळे पूव��ा �दसत नाही. मी �या�ा �द�े�या वरदानाचा आ�ीवा�द �द�ा होता. ते दोन
भाऊंना सव� वीरांचा आदर आहे. �ीराम आ�ण ��मण ही �यांची �ुभ नावे आहेत. हा सुयवं�ी राजा
तो द�रथाचा पु� आहे. इनाम गोरे यांचा धाकटा भाऊ सात �ेषा �याचे नाव �ेअर करतो आ�ण �याचे नाव �मन आहे.
आहे. मोठा भाऊ �ी राम हे भगवान आ�ण नुकाचे अवतार आहेत. तो ऋषी �हणून पृ�वीवर ज�मा�ा आ�ा
आ�ण पृ�वी केवळ �ोकां�या क�याणासाठ� आ�� आहे. मृतदेहाची ही चचा� ऐकून देवी
सती�ा ते जाणव�े नाही. असा ज�म फ� भगवान ��वा�या मायेमुळेच झा�ा. कधी
देवी सतीने �यां�या बो��यावर �व�ास ठेव�ा नाही हे जे�हा भगवान ��वा�ा कळ�े, ते�हा �यांनी
प�नी�ा डाक �क�वा सती �हणा�� – देवी! तुमचा मा�यावर �व�ास नसे� तर तु�ही
रामाची परी�ा तु�हीच �या. जोपय�त तु�हा�ा खा�ी होत नाही क� त ेदोघे

माणसे राम आ�ण ��मण आहेत, आ�ण तू �मात रा� नकोस, तोपय�त मी ब�यासारखा आहे.
खा�� उभे राहा तु�ही जा आ�ण �ीराम आ�ण ��मण यांची परी�ा �या.

राजा �हणा�ा - हे महामुने नारद ! पती भगवान �व यांचे �हणणे ऐकून सतीन े�त�ा घेत�े
नव�याचा आदे� �मळा�यावर राम-�मनची परी�ा �ायची ठरव��, पण मनात
वेळोवेळ� एकच �वचार मनात येत होता क� �यांची परी�ा क�ी �यावी. मग �या�या मनात
मी देवी सीतेचे �प घेऊन रामा�या समोर जाईन अ�ी क�पना आ��. ते आहेत तर
जर ती भगवान �व�णूचा अवतार असे� तर ती म�ा सहज ओळखू �कते, कारण ती म�ा ओळखत नाही.

सापडे� असा �वचार क�न तो सीतेचा वे� धारण क�न रामज��या समोर चा�ू �ाग�ा.
जी. भगवान �ंकरा�या �माने ��मत होऊनच सतीने हे के�े. सती ते सीते�ा

म�ा पा�न रामज�ना सव� काही कळ�े. तो हस�ा आ�ण सती देवी�या नावाने �हणा�ा-
हेदेवी सती! मी तु�ा स�ाम करतो. हेदेवी! तूं येथ� पण �ोकनाथ

देवाचे �रीर कुठेच �दसत नाही. म�ा सांग, देवी, तू या �व�च� जंग�ात एकट� आहेस
�क�वा तु�ही करत आहात आ�ण तु�या सवा�त सुंदर आ�ण परोपकारी �पाचे �मरण क�न, तू हे नवीन तयार के�े आहेस
काय प�रधान के�े आहे?
�ी रामचनज�चे बो�णे ऐकून देवी सती आ�य�च�कत झा��. मग ते सावजीब�� बो�तात

स�य जाणणे आ�ण स�य जाणणे, आ�ण आप�या मनात आप�या �वत: �या पती
ई ��द भगवान �ंकरा�या चरणांचा वध - आ�ही आम�या पतीची पूजा करतो
मृतदेह आ�ण इतर परीषांसह पृ�वीच ेद��न घेत असताना ते या वनात आ�े होते. येथे

तु�ा �मणज�सोबत सीते�या �ोधात भटकताना पा�न भगवान ��वाने तु�ा �द�े
नाम आ�ण तो ब�या�या मागे उभा रा�ह�ा. देवा �ेत तु�ा तेथे पा�न आनंद झा�ा

�यानंतर मी हमाचे गाणे �हणू �ाग�ो. तु�या द��नाने ते �स� झा�े. मा�याकडून
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या �वषयावर �वचार�यावर �यांनी म�ा सां�गत�े क� तू �व�णूचा अवतार आहेस, ते�हा म�ा हे समज�े
पण माझा �व�ास बसत न�हता आ�ण मी �वतः इथे तुमची परी�ा �याय�ा आ�ो. तु�या मा�याकडून
मी सव� ओळखीमुळे मरण पाव�े आहे. अहो अहो! आता तूच सांग क� तू
�ेता�ाही देव कसा पू�य झा�ा? मा�या मनात एकच �ंका आहे. कृपया तू म�ा
या �वषयाब�� म�ा सांगून मा�या �ंका �र करा आ�ण म�ा �ांती �ा.

देवी सतीचे असे ��द ऐकून �ीरामांना खूप आनंद होत असे आ�ण �यां�या मनात ��वरायांचे �वचार यायचे.
�याचा मृ�यू झा�याने तो घाबर�ा. ते देहाचे, मनाचे पाय जप�े



मी आमचे वण�न क� �ाग�ो.
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पंच�वसावा अ�याय
�ीरामाचा सं�य सती

साईराम �हणा�े - हेदेवी सती ! �ाचीन काळाती� गो� आहे. एकदा देवाचा मृतदेह
�ोकमवा काम �हट�यावर �यात एक संुदर गोठा बांध�ा, जो खूप मोठा होता. �यात
�या�ा एक संुदर ���त इमारतही बांधून �मळा��. �याम�ये �स�हासन आ�ण
एक देखी� बनव�े. ते खूप अ��त आ�ण सव�� होते. �यानंतर तो
सव� बाजंूनी देव, सा, गंधव, सव� उपदेव आ�ण नाग इ.
मनोहर भवनात बो�ाव�े. सव� वेद आ�ण अग�यांना, पुसाहताजी, �मुख,
इतर देवतांसह सव� सोळा नागांना �या�ा आमं��त के�े जाते.
काय, कोण �कतीतरी �डमांड व�तू घेऊन �तथे आ�ा. संगीताने वीणा-मृदंग वाजव�े

मो�ाने वाजवून �यांनी अपूवसंगीत गाय�े.
ही कार �हणजे एक मोठा सोहळा आ�ण उ�सव होता. �वधीचे सव� सा�ह�य

�याच आ�ण �याच �दव�ी�या पा�याने भर�े�े घागरी मागव�े. अनेक दे सम या�भी गण सारा
�नमं��त सी. नंतर उ� वारात वेदाची घोषणा झा��.



हेदेवी! भगवान �व�णू�या उ�प�ीपासून भगवान ��व सदैव जग�े.मोठा होऊन �यांनी �हहार�ा बैकंुठ�न बो�ाव�े आ�ण मा�या �स�हासनावर �ुभे�ुक.
बस�े�े. महादेवज�नी �वत:�या हाताने अ�ंकार व अ�ंकार मो�ा काळजीने प�रधान के�े.
�यांनी डो�यावर मुकुट धारण क�न भगवान �व�णूंचा अ�भषेक के�ा. �या वेळ� तेथे
अनेक �ुभ गीते गाय�� गे��. मग भगवान ��वाने आप�� सव� ��� घेत��, जी कोणा�याही जवळ होती.
तेही न�हते, �यांना कृपापूव�क दान के�े. यानंतर भगवान �ंकरांनी �यांची खूप �तुती के��.
के आ�ण जग�कट �या�ा �हणा�े, "हे�ोके�! आजपासून ��र व पू�य आ. या
हे ऐकून सव� देव �त� झा�े. मग तो पु�हा �हणा�ा क� तु�यासह सव� देवी-देवता
भगवान �व�णूचे नाम�मरण करा आ�ण �यांची उपासना करा आ�ण सव� वेद मा�याबरोबर तसेच भगवान �व�णूंसोबत आहेत.
�याचेही वण�न करा.

�ी रामचनजी �हणा�े - हेदेवी ! भगवान ��व �वतः�या देवा�या अधीन आहेत. वे यंत
दयाळू आ�ण दयाळू. ते नेहमी देवा�या �नयं�णाखा�� असतात. �हणून देव आ�ण दया
मृतदेहाजवळून गे�यावर भावसा� �व यांनी हे सव� के�े आ�ण �यानंतर �यांनी
गणे�ाचे वाहन गड वाज हेही नाव होते. �यानंतर सव� देवता आ�ण ऋषी-
�मुखानेही मनापासून �ाथ�ना के��. ते�हा भगवान ��वाने वनुजीचा वध के�ा.
वरदान �द�े आ�ण �हणा�े- होय! मा�या आ�ेनुसार तू सव� जगाचा र�क, पा�क आहेस.
आ�ण संहारक. धम�, अथ� आ�ण काम देणारा आ�ण वाईट �क�वा अ�याय करणारा
तोच �यांना ���ा करतो आ�ण �यांचा ना� करतो. तु�ही सव� जगाम�ये आदरणीय आहात आ�ण सव� मानव नेहमीच आदरणीय आहात
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तुझी पूजा करतो तुमचा कधीच पराभव होणार नाही. म�ा ���ा करायची आहे
का� आ�ण नेहमी �वातं�याचे वरदान देते. हेह. जे तुमचा �ेष करतात
���ा न�क�च होई�. मी हरभ आ�ण �या�या सव� नातेवाईकांना देखी� मो� देईन.
नुतनीकरणही करणार. तू मा�या डा�ा हातातून काप�ा आहेस आ�ण तु�ा मा�या उज�ा हातातून काप�ा गे�ा आहेस.

देव, जो माझा �वतःचा चेहरा आहे, तो मा�या �दयातून काप�ा गे�ा आहे. अहो आ�ण नाही! आपण नेहमी
धडा घेई�. मेरेडहॅममधी� तुमचे �ान उ� आ�ण भ� आहे. गो�ोका�या नावाने
ओळख�े जाई�. तू जे अवतार धारण के�े आहेस त ेसवा�चे �वामी आ�ण माझे परम �वामी आहेत.
होय. मी �यांना पाहीन.

�ी रामचनजी �हणतात - देवी ! भगवान ��व आ��या�ा अखंड आ�ीवा�द देऊन
�वत: कै�ास पव�तावर रा�न ते आप�या परीषदेसह दादाची पूजा करतात. मग देव
��म�त आ�ण नुगोपवे� धारण क�न आ�े आ�ण गोप-गोपी आ�ण गाय�च े�वामी झा�े.

तो इकडे �तकडे �फ� �ाग�ा आ�ण जग वाचवू �ाग�ा. �यांनी अनेक गा�ांचे अवतार घेत�े.
ते जगा�या मागे �ाग�े. भगवान �ंकरा�या आ�ेने ते चार भावांसारखे आहेत.

कट a. आता या वेळ� मी (व�णू) चार भावांम�ये थोर�या अवतारात आ�ो.
मोठा राम. सव� भरत आहेत, �तसरे ��मण आहेत आ�ण चौथे भाऊ �ुन नाहीत. मी माझी आई आहे
आ�े�माणे �नवासाचा आनंद घे�यासाठ� ��मण आ�ण सीतेसह या वनात आ�े. कसे
राजांनी माझी प�नी सीतेच ेअपहरण के�े आहे आ�ण मी इकडे �तकडे भटकत रा�ह�ो.
मी फ� पेनी �ोधत आहे. यामुळे मी तुझी ��ी गमाव�� आहे. आता ना मी ना मी
म�ा य� �मळे�. हेमाता! तू मा�यावर दया कर आ�ण म�ा वरदान दे
पापी रास मा�न मी मा�या प�नी सीते�ा �या�या तावडीतून मु� क� �कतो. माझे हे
तुमचे माग�द��न म�ा �मळा�े हा खूप मोठा सौभा�य आहे. झा�े माझ.े

अ�ा �कारे देवीची अनेक �कारे पूजा क�न �ीरामज�नी �तचे अनेक वेळा नामकरण के�े.
काय. �ीरामाचे �हणणे ऐकून सतीने मनाने उसासा टाक�ा आ�ण भावसा� भगवान
मृत �रीराची �ाथ�ना आ�ण जप. �त�या चुक�मुळे ती उ�े�जत होत होती. ते �ःखी आहेत

च�ा सावजीकडे जाऊया. ती नेहमी �वचार करत होती क� मी माझ ेपती महादेवज�ब�� बो��ो.
ते न �वीका�न मी खूप वाईट गो�ी के�या आ�ण �ीरामज�नंतरही मा�या मनात वाईट �वचार आण�े. आता मी
मृतदेहा�ा देव क� उ�र? �या�ा आप�या कृ�याचा खूप प�ाताप झा�ा. ते
ग ��वजीजवळ जाऊन �ांतपणे उभे रा�ह�े. सती�ा ही गाडी �ांतपणे आ�ण �ःखाने �मळते



भगवान �ंकरांना पा�न �वचार�े - देवी ! तु�ही �ीरामाची परी�ा क�ी �द��? याहे ऐकून देवी सती �ांतपणे डोके टेकवून उभी रा�ह��. �याने ��वाजी�ा उ�र �द�े नाही
दया. ते ग�धळ�े�े आहेत क� उ�र देतात. परंतु महायोगी मंडळाने वाहनातून सव� मा�हती �द��.

�याने आप�ा जीव घेत�ा आ�ण दयेसाठ� आप�े �दय अप�ण के�े. भगवान ��वाने �वचार के�ा, आता जर मी सती जात आहे
जर मी पूव�सारखेच के�े तर म�ा �ास होई�. वेदने पा�क मु�ा�ा धमकाव�े
तुमची इ�ा पूण� करताना मनापासून सतीचा �याग करा. सती�ा काही न बो�ून ते
कै�ासकडे जा. आका�वाणी सवा�ना, �व�ेषतः सतीचा माग� सांग�यासाठ�
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तु�ही महान योगी �रीराने ध�य आहात. तु�यासारखा �त�ही जगात�ा कोणीही �वासी
नाही ते आहे. ही आका�वाणी ऐकून देवी सती �ांत झा��. �याचा राग उतर�ा.
मग �याने भगवान ��वा�ा �वचार�े-

हे परमे�रा! तुम�याकडे कोणते आहे? कृपया तु�ही म�ा सांगा पण देव
��ना�या वेळ� भगवान �व�णूसमोर जे �रीर �मळा�े होते ते सती�ा �मळा�े नाही.

सां�गत�े. मग देवी सती�ा �या �ेताची पूजा क�न सव� कारणे कळ��.
�यामुळे देवाने �याचा बळ� �द�ा होता. याग देणे, देवी सती जाणणे

तू खूप आनंद� आहेस का? जसजसा तो वाढत गे�ा तसतसे �या�या डो�यात अ�ू आ�े आ�ण तो क� �क�ा
�दसत. �यां�या भावना समजून घेत�या आ�ण देवी सतीची अ�ी अव�ा पा�न, भगवान �व
�या�यासमोर�या भू�मकेब�� तो बो��ा नाही. मग ��वाजीने सती�या मनाचे मनोरंजन के�े.
अनेक गो�ी सांगून तो कै�ासकडे �नघा�ा. कै�ासावर पंचकर, सावजी
आप�या आसनावर बसून त े�यान आ�ण �यान क� �ाग�े. आनंद� मनाने सती आप�या �नवास�ानी परत गे��.
जगाय�ा सु�वात करा.

�भू �चतेत बसून बराच वेळ �नघून गे�ा. यानंतर सावज�नी �याचा घेत�ा
ते तुट�े. जे�हा देवी सती�ा हे कळ�े ते�हा �तन ेताबडतोब सावजीकडे धाव घेत��. तेथे
तो आ�ा आ�ण ��वाजी�या चरणी नतम�तक झा�ा. भगवान ��वाने �या�ा समोर बसव�े.
दयाळूपणे आ�ण �ेमाने �यां�याकडून अनेक कथा ऐक�या. यामुळे देवी सती�ा �ोक झा�ा पण
�वजीने आप�� ताकद मोड�� नाही. हेनाड�. ऋषी-मुना इ. सव� देहांत आ�ण सती

कथा हे �यां�या ���ेचे एकमेव �प मान�े जाते कारण तेच खर ेपरमदेव आहेत. एक एक क�न
साठ� पूरक आहेत. ते वय कस ं��य आहे? सती आ�ण �व वाणी आ�ण अथ का
जणू ते एकमेकांना भेटतात. ते होणे अ��य आहे. �यांची इ�ा आ�ण
�याचा उपयोग ���ाच क� �कतो.
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सहावा अ�याय
का देव मृत �रीरा�ा �ाप देतो

तो �हणा�ा, हेनाड�! भूतकाळात, सव� महामा आ�ण ऋषी यागा �मका ए. तेथे
पण �यांनी खूप मोठ� �ाळा आयो�जत के�� होती. क� या मदेव �ा, देवता, ऋष-
मुनी, ऋषी, मुनी, संत, थोर ऋषी कामा�ा येतात. जसम आय
ते �वत: �यां�या महातेज �ही कॉप�रे�न-आगमसह कुटंुबासह तेथे पोहोच�े. तेथे मोठे

हे सव� घडत होते. अनेक अ�यासपूण� चचा�, वाद�ववाद होत होते. �या वेळात
�ोकनाथ भगवान ��व देखी� देवी सती आ�ण �यां�या गणांसह आ�े होते. मृत देवा�ा

मी तेथे आ�ो, सव� देवांना, ऋषी-मनाने नतम�तक के�े, नाम भ��ने
काय आ�ण अनेक �कारे �याची �तुती के��. ��वाजीची आ�ा �मळा�यावर सवा�नी आपाप�े

जागा घेत��. �याचवेळ� नामजपही तेथ ेपोहोच�ा. तो खूप वेगवान होता.
नाम�मरण क�न नाम�मरणाने आप�े आसन धारण के�े. VWD �या नेतृ�वाखा��

होते. �यामुळेच �यांना �यां�या पदाचा अ�भमान होता. अहंकाराने �या�या मनाचा ताबा घेत�ा
होते. इय�े�या आ�धप�यामुळे सव� देवतांनी �यांची पूजा के��. सव� ऋषी
सोबत देवतांनीही म�ा �णाम के�ा आ�ण जपतदांना नमन क�न �यांची पूजा के��.
�याचा आदर काय होता? पण �ोकनाथ भगवान �भू �ंभू यांचे नाव घेत�े नाही.
तसेच आप�या जागेव�न उठून �याचे �वागत के�े नाही. या �वषयावर दोन मतमतांतरे होती.

अमर झा�यामुळे नामजपाने महादेवजी आ�ण सवा�ना पा�ह�े
मी कथन के�यावर उंच आवाजात �हणू �ाग�ो.

नामजप �हणा�ा - सव� देव, असुर, �ान, ऋषीमुन, सव� म�ा ��� करत नाहीत.
तो मा�यासमोर डोकं टेकवतो. ते सव� माझी मो�ा भ��भावाने पूजा करतात, पण

सदैव �ेत आ�ण रा�सांनी वेढ�े�या या माणसाकडे म�ा पा�न ���� करा
असायचे? �म�ानात राहणारा हा ज�जीव मा�या समोरही नाही.
वाकणे? भूत-�ेतां�या संगतीमुळे �क�वा या प�तीचाही �वसर पड�ा आहे.
यामुळे धोरणाचे माग�ही क�ं�कत झा�े आहेत. �यासोबत जगणे
अनुसरणारे �ोक फसवणूक करणारे आहेत आ�ण जे पाप करतात ते. ते
�ाणाचे वाईट करणे आ�ण स�याकडे आक�ष�त होणे. ते चार वणा�नी वेगळे के�े आहे

आ�ण एक कप आहे. �यामुळे या प�व� �ानातून वगळ�यात यावे. हे उ� एकूण आ�ण
मी �नद�ष आहे. �यामुळे �ायामात सहभागी होऊ देऊ नये.

पु! रागाने �ववेक संपतो. जे�हा तो मृतदेहाचा अपमान बो��ा
�नका�ाचा �वचारही के�ा नाही. उ�टपणामुळे, तो मृतदेहाची ह�या करतो आ�ण
�वसर�ो आद��ने तपसने जे वण�न के�े आहे, ते नाही, हेही तो �वसर�ा
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सामा�य माणूस ऋषी �क�वा देव नसतो.
तो �हणा�ा, हेनाड�! हे ऐकून भृगुने महादेवा�ा �वचार�े

ते �याची पूजा क� �ाग�े. हे ऐकून नंद�ा वाईट वाट�े. �यांचा राग वाढ�ा
आ�ण दे �ाप देऊन �हणा�ा, हेमहामुधा! बू! तूं माझी वामी देवा ॥
माहेर�ा जगातून काढणारा कोण? �ोकां�या मृ�यूने �यांना य� �मळा�े असते.



इतर सव� तीथ� प�व� झा�यावर आपण �या महादेवज�ना �ाप कसा देऊ �कतो? माझा मा�क�नद�ष आहात आ�ण तु�ही �यांना �ाप �द�ा आहे आ�ण तुम�या काळजीब�� �यांची थ�ा के�� आहे
उ�ाण के�े आहे. �ोकांनी नेहमीच हे जग �नमा�ण के�े, �याचे अनुसरण के�े आ�ण कोण
�यांना मार�यावर तु�ही माहेर�ा �ाप देता.

नंदाचे असे बो�णे ऐकून ज�तदादा�या रागा�ा पारावार उर�ा नाही. ते आग-
तो �ो�धत झा�ा आ�ण �याने नंदांसह सव� गणांना �ाप �द�ा आ�ण �हणा�ा - हे गणो. एन.एस
तु�ही सव� वेदातून बाहेर पडा असा �ाप देतो. तु�ही भरकटत जा
आ�ण सव� मानव तु�हा�ा हरवतात. तु�ही वागत नाही आ�ण दां�भक आहात
जा. मी डो�यावर पान (म�) धारण करतो, अंगावर भ�� आ�ण �तो�ाच ेदा�गने घा�तो.
उपभोग). Dयाने सावजी�या Y परषदे�ा अ�ा �कारे �ाप ि◌द�ा ते�हा नंद पण

मी के�े आहे नंदा हे ��वाचे मु�य पुजारी आहेत. तो अ�भमानाने उ�र देत �हणा�ा.
नंदरा �हणा�� - अरे पोरा ! तु�हा�ा मृतदेहाची मा�हती नाही. तू ग�व�� आहेस

मृतदेहांना �ाप �द�ा आहे. तु�या सांग�याव�न भृग ुआधानानेही अ�भमान बाळग�ा
देवाने मृतदेहाची चे�ा के�� आहे. �हणून, देवा�या मृत �रीरा�या तेजा�या आ��याने मी तु�ा �ाप देतो.

कारण य�ाचे फळ पाहणारा तु�यासारखा अहंकारी माणूस वेदात अडकतो.
जाऊया �याचे वेद �ू�य होती�. ते सदैव आस�� आ�ण �मात म�न राहती�. ते
पु�ष समान असती� आ�ण फ� वगा��ा मह�व �द�े जाई�. ते �ोभी आ�ण �ोभी असती�. ते नेहमी देणगी घेतात
मी चा�ू ठेवीन

अहो! मृत �रीरा�ा सामा�य देवता मानून जो देवाचा अनादर करतो, तो
सदैव �ानर�हत होई�. तो अ�भमान �वसरणा�या प�ूसारखा असावा
आ�ण हा, जो कमीत कमी आहे, �या�ा �ेळ�चा चेहरा आहे
जाऊया अ�ा रीतीने जे�हा उ�साहान ेभर�े�या नंदाने तेथे दा आ�ण �ाण यांना �ाप �द�ा
खूप ग�गाट झा�ा. भगवान ��व नंदांना मधुर �वरात समजावून सांगू �ाग�े क� तु�ही �ांत �हा.

भू देह �हणा�ा - नंद ! तू परम राणी आहेस. तु�ही रागावू नका. आपण के�े
काही कळून, समजून घेऊन �याने संपूण� कुटंुबा�ा ���ा �द�या आहेत. खरोखर ते आहे
कोणताही �ाप म�ा ��� क� �कत नाही. �यामुळे तु�ही तुम�या रागावर �नयं�ण ठेवा

हवे होते माणसाची बु�� �कतीही वाईट अस�� तरी �याने वेदांना कधीच �ाप देऊ नये.
क� �कता. नंद! जगाचे �ान सवा�ना सांगणारे तु�हीच आहात. तु�ा माहीत आहे
मी फ� आहे, मी खूप �हान आहे. मी आ��यात अस�यामुळे मी पारायण यजमानही आहे. खूप आत
मी ��न कसे क� �कतो? तु�ही ठा�या�ा �ाप �द�ा आहे.
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तो �हणा�ा - नारदा ! भगवान ��वाने नंदांना अनेक कारांसह समजाव�े ते�हा �यांचे
राग �ांत झा�ा. �यानंतर ��वाजी �यांचे इतर सद�य आ�ण नगरसेवकांसह �यां�या �नवास�ानी गे�े.

कै�ास पव�तावर गे�ा. रागाने भर�े�ा एक उसासा टाकत आप�या जागेवर गे�ा
पण महादेवज�ब��चा राग आ�ण म�सर �यां�या मनात तसाच होता. उह ने सावजी
�याने आप�या �ाणाची आ�ती �द�� आ�ण �याची पूजा सु� के��. �दवस��दवस �यांचे ई �क�वा वाढत आहे
जात होते
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वीस स�ावीसवा अ�याय
�ार ेआयो�जत महान काय��म

राजा �हणा�ा - अरे �ा�ाद ! अ�ा�कारे संताप�े�या आ�ण अपमा�नत झा�े�या ���ने कंख� नावाचे.
�तथीम�ये खूप मोठा उ�सव आयो�जत कर�यात आ�ा होता. �या काळात मी सव� देव, ऋषी �द�े आहेत
आ�ण आ�ीवा�द दे�यासाठ� देवते�ा बो�ाव�े. अ�या, कायपा, ए, वामदेव, भृगु, द�ध चा,
भगवान �ीकृ�ण
आ�ण वै�ंपायनासह अनेक ऋषी, �यां�या प�नी आ�ण �ंथां�या नामजपाचे कारण होते.
म�ा A चे �सन आहे. सव� देवता आपाप�या देवतांसह सतपुवक यया�ा गे�या. आपेपु
�ाथ�ना �वीका�न मी ��क�ो आ�ण भगवान �व�णू बैकुठ�ोकातून ते
ये मपा चे. �तथे आ�े�या सव� पा��यांना �यांनी खूप आदर �द�ा. ते
देवते�या आ�ीवा�दाने ही जागा तयार झा��. आ�ण कमवा
इमारत बांध��. �या इमारत�मधी� �ोकांनी मं�दरात आ�े�या पा��यांना �नयु� के�े.

नेभृगु�ंना �रवाज के�े. तो देव आ�ण मृ�यूचा �वामी होता. हे आ�ण त े�वचारात �या
ते सां�गत�े. संुदर �प धारण क�न वाय मंडळात उप��त होते. �या महान म�ये
��ी हजार ऋषी एकाच वेळ� हवन क� �कत होते. साठ हजार देवांचा जप
करत होतो. मा�याऐवजी सव�जण वेद गात होते.

�युस महायाम�ये गंधव, वधधार, सास, बारा आ� आ�ण �यांचे गण व नाग यांचा समावे� होतो.
�नमं��तही होते. �याच वेळ� दे�-दे�ाती� अनेक राजे �या�याम�ये उप��त होते, जे
आप�े सै�य आ�ण दरबारी घेऊन तो आत आ�ा. �व��ण आ�ण आवाहन
�यांनी �पथ घेत�� पण �या रा�पत�नी भगवान �ोकनाथा�या �पात ��वाची पूजा के�� होती.
आमं�ण पाठव�े नाही. तसेच �यांनी �वतः�या मु���ा सती �हट�े नाही. �यानुसार

भगवान ��व हे कवट� धारण करणार ेआहेत, �यामुळे �यांना मं�दरात बसवणे चुक�चे आहे. सतीही मे��
बायको अस�याने 'कंप�� भाया'. �यामुळे �या�ाही बो�ावणे पूण�पणे अयो�य होते. का



या उ�सवाची सु�वात मो�ा थाटामाटात आ�ण आनंदात झा��. सव� ऋषी आप�े नसतात
��राव�ा नाही. �यानंतर महा�ा दधी तेथे पोहोच�े. �यावेळ� भगवान �ंकर
ते �मळा�यावर दधी �हणा�� - हे देव आ�ण महान ऋषी ! मी तु�हा सवा�ना हा�द�क �ुभे�ा देतो
मी करतो अहो �ोक! या महान काया�साठ� तु�ही सव�जण येथे आहात. मी तु�हा सवा�ना �वचारतो
म�ा या जगात कुठेही �ोकनाथ भगवान �ंकर �दस�े नाहीत अ�ी माझी इ�ा आहे.
�यां�यामुळे म�ा �नज�न वाटते. �या�या अनुप��तीमुळे स�दय� कमी झा�े
आहे. सव� कामे भगवान �ंकरा�या कृपेने होतात हे तु�हा�ा माहीत आहे. ते
परमपु�ष नी�कंठधारी भूषणकर इथे �दसत नाहीत? पा�कां�या कृपेने
अ�ुभ देखी� मंगळ बनतो, जो सदैव सवा�ना आ�ीवा�द देतो, �या देव देहां�या कारणाने.
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उप��त राहणे अ�यंत आव�यक आहे. �यामुळे तु�हा सवा��या य��वी पूत�तेसाठ� आ
परा�पर परोपकारी भगवान ��व यांना अनुनय क�न हे काम पूण� के�े पा�हजे. मग हे
होय, ते पूण� के�े जाऊ �कते. �हणूनच तु�ही सव� �ोक ताबडतोब कै�ास पव�तावर जा
भगवान ��व आ�ण देवी सती यांना य�ात आणा. �या�या ये�याने हे �� होई�. ते
परा�पर परमे�र �हणजे यमयी. �या�या इथे ये�यानेच हे सा�य होऊ �कते.

महाषधीचे ��द ऐकून त ेहस�े आ�ण �हणा�े क� भगवान �व�णू हे देवाच ेदैवत होते.
मूळ आहेत �हणूनच मी �या�ा इथे बो�ाव�े आहे. जे�हा तो इथे होता
कमतरता असू �कते. भगवान �व�णूसोबत वेद, उपषद आ�ण व� देखी� आहेत.
आगम घेऊन येथे आ�े. देवतांबरोबरच तेही येथे उप��त आहेत. वेद आ�ण वेद आ�ण
�या�ा जाणणारे आ�ण अनुसरण करणारे सव� ऋषी आ�े आहेत. जे�हा सव�
इथे देव आ�ण माणसे आहेत, इथे देवाची काय गरज? मी सुर��त आहे

राजज��या सांग�याव�न �यांनी आप�� मु�गी सती �हचा �ववाह ��वाजी�ी �ाव�ा होता. ते म�ा माहीत आहे
ते �नरथ�क आहेत. �या�या आई-व�ड�ांचा प�ा माहीत नाही. ते भूत, दानव आ�ण रा�स आहेत.
डावीकडे आहे ते �वतःची �तुती करतात. कारण ते मूख�, मूळ, मौनी आ�ण ई या�ू आहेत

�हणव�याची माझी �ायक� नाही. तर दधीजी, तु�ही �या�ा बो�ावू इ��त नाही.
�हणा. आप�या सवा��या सहकाया�ने हे अ�भयान य��वी क�.

हे ऐकून तो काही बो��ा नाही - अरे! परम भगवान ��वा�ा
म�ा न बो�ावून तु�ही हे स�य आधीच मोडून काढ�े आहे. तो कॉ� कर�यास पा� आहे
नाही ते आहे. परमे�रा�या देहा�ा नमन क�न तु�ही �यांची अवहे�ना के�� आहे. �हणूनच त ूहर�ास
ना� नाही असे �हणत द�धची तेथून आप�या आ��याने �नघून गे��. �यां�या मागे

भगवान ��वाचे अनुसरण करणारे सव� ऋषी देखी� तेथून �नघून गे�े. चे समथ�क
जगाचा �नरोप घेत�े�या ऋषी-मनाच ेव�तु�न� ��द �यांनी वापर�े. ही कार

पास झा�यावर तो �हणू �ाग�ा क� मडंबू आ�ण मा�यात गुंतणे ही खूप चांग�� गो� आहे.
या स�याचा �याग क�न रचारी मानव सव� �नघून गे�े आहेत. देव आ�ण देव

सव� वेदांचा �वामी अस�े�ा आ�ण वेदांनी प�रपूण� अस�े�ा �ाजी या य�ात उप��त असतो.
यामुळेच म�ा य� �मळे�.

�ाजी �हणा�े क�, हे ऐकून सव�जण �या मृतदेहावर मो�हत झा�े. सव�
देव�हा देवतेची पूजा क� �ाग�ा. �यामुळे ते पु�हा सु� झा�े. मी नाही!
अ�ा �कारे �येयपूत�साठ� अनेक देव-संत तेथे पु�हा जागेवर आहेत.
पूजा क� �ाग��.
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अ�ावीस अ�याय
सतीचा मृ�यू

राजा �हणतो - नारदा ! जे�हा देव आ�ण ऋषी पूजेत सहभागी होणार होते
जे�हा ते उ�सवासाठ� जात होते, ते�हा सतीची मु�गी �त�या मै��ण�सोबत होती.

गंधमादन पव�तावरी� �व�तागृहात ती अनेक �वधी करत होती. सतीन ेते मधूसोबत रडताना पा�ह�े
चान मा �हणत हो�या. ते�हा सती आप�या मै��णी�ा, �वजया�ा �हणा��, '�ज�क! �ेणी
जाऊन �वचारा क� रो�हणी आ�ण चान कुठे जात आहेत? मग वा�या चंद देवाकडे धाव�ा.
�तने जाऊन �या�ा नम�कार के�यावर �वचार�े आ�ण �या�ा �वचार�े, देवा! तू कुठे जात आहेस चंद देव यांनी उ�र �द�े
दया वेदांनी पुज�े�� आहे, �हणून तो �नघून जात आहे. yo sav ब��

हे ऐकून देवी वाजया ताबडतोब देवी सतीकडे आ�� आ�ण सती�ा सव� �काराची जाणीव क�न �द��.
क�न घेत�े ते�हा देवी सतीचे �� वेध�े गे�े क� असे काय आहे, जे पतीन ेसव�काळ सां�गत�े आहे.
तुम�या सुने�ाही �ुभे�ा दे�यासाठ� कळवू नका. �वचार क�नही
�या�ा काहीच समजत न�हते. ग�धळ�े�या अव�ेत �यांनी वडी� महादेवज�ना �वचार�े.
तो जवळ आ�ा आ�ण �यां�या�ी बो�ू �ाग�ा.

सती बो� - हे महादेव जी ! म�ा मा�हत आहे क� माझा नवरा खूप वाढ�ा आहे
या महो�सवाचे आयोजन कर�यात आ�े आहे. �याम�ये �यांनी सव� देव, ���य आ�ण देवतांची पूजा के�� आहे.
आपण काय के�े आहे? सव� देव आ�ण ऋषी तेथे जम�े आहेत. हे देवा! म�ा सांग
तू �तथे का जात नाहीस? तु�हा सवा�ना दयाळूपणे भेट�यासाठ� नेहमीच उ�सुक.

तू छान आहेस. अरेरे! �या महानतेत सव�जण तुम�याकडे आ�े आहेत. तू मा�यासाठ� �ाथ�ना कर
आज मा�यावर �व�ास ठेवा, मा�या प�या�या �या महान कारणासाठ� मा�याबरोबर चा�त जा. सती या कार देवा
�ंकर �ाळेत जा�यासाठ� �ाथ�ना क� �ाग�ा.

सतीची कथा ऐकून माहेरचे भगवान �हणा�े - हेदेवी ! तु�ा माझे खास मा�हत आहे
ते गे�ं �यां�या मनात मा�याब�� �ेष आहे. �हणूनच �याने म�ा अ�भवादन के�े नाही आ�ण
जे सरां�या घरी �बनबोभाट जातात, �यांना मृ�यूपे�ाही जा�त अपमान �मळतो. हेदेवी! ते
सव� अहंकारी, मूख� आ�ण तु� देवता आ�ण ऋषी हेच जगात आहेत. पाठपुरावा
सव� ऋषी-देवता, �यांनी माझी उपासना के��, माझी पूजा के��, �या महायांची पूजा के��.
�याग क�न आपाप�या �नवास�ानी परत�े आहेत. तर हे आमचे

मजा करणे अयो�य आहे. असो, मेड �हणणे �हणजे �वतःचा अपमान करणे होय.
��वरायांचे हे ��द ऐकून देवी सती झा�� आ�ण सावजी�ा बो��� - हे भगवान !

तू सवा�चा परम �वामी आहेस. तुम�या उप��तीमुळे �ोक य��वी होतात. तू माझा
प�याने तु�हा�ा आमं��त न क�न तुमचा अपमान के�ा आहे. �भु! मी तस ेकर�याचा �वचार करतो

मा�या प�याने तुमचा अनादर के�ा आहे का हे जाणून घेऊ इ��ता? �यामुळे म�ा माझा प�ा माहीत आहे
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म�ा जायचे आहे जेणेक�न म�ा याब�� मा�हती �मळे�. तर अरेरे! तू मा�याकडे ये
दान करा

देवी सतीचे ��द ऐकून भगवान �ंकर �हणा�े - हे देवी ! आपण गमाव ूइ��त अस�यास



तु�हा�ा �तथे जायचे असे� तर मी तु�हा�ा तुम�या प�या�या म�यभागी जा�याचा आदे� देतो. नंद �ा
सजवा, �यावर चढा आ�ण सव� वैभवाने तुम�या प�यावर जा. सावजी के
आदे�ाचे पा�न क�न देवी सतीने �त�ा �ोभा आण�� आ�ण अनेक �कारचे दा�गने घात�े.
देवी सती �त�या प�या�या घराकडे चा�त जाते. �या�याबरोबर सावजीने साठ हजार राऊ गण �द�े.
देखी� पाठव�े सणसणीत देवीची �तुती करत सव�जण एडे यां�या घराकडे �नघा�े.
सु�वात के��. रा�भर मृतदेहांनी देहाचा म�हमा गाय�ा. �या �वासा�या काळात जगदंबा
ते खूप छान होते. सव� प�र��ती �यां�या जयजयकाराने गुंजत होती.
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तीसवा अ�याय
�ाळेत सतीचा अपमान

तो �हणा�ा, हेनाड�! डाक �क�वा देवी सती ग �या �ठकाणी जेथे महान योग चा��ा होता
के�� होती. �जथे देव, असुर आ�ण मुन, ऋषी-मुनी एकमेकां�या चरणी आ�े होते
टाकत होते सतीने �त�या प�या�या घरात अनेक अ��त मौ�यवान व�तू पा�ह�या. अनेक
संुदर आ�ण उ� आभा - उ�े�ाने यु�ाची इमारत अ��तीय आहे.
के�� होती. देवी सती नंदातून उत�न एकट�च �ाळेत गे��. तेथ� सती
�याची आई आ�ण बहीण पा�न बाटस आ�ण देवी सती यांचा खूप आदर झा�ा.
कर�यासाठ�. पण �या�या प�याने �या�ा ना बघून आनंद झा�ा ना
�यां�यावर दया करा. इतर �ोक देवी सती�या भीतीमुळे �तचा आदर करत न�हते.



काय. सवा��या वाग�याती� दयाळूपणा पा�न देवी सती खूप आ��. फर देखी�
आई-व�ड�ां�या चरणी नतम�तक झा�ा. सव� देवांची देवी सती नी मी
वेगवेगळे भाग पा�ह�े. जे�हा सती�ा �त�या पती परमे�रा�या �रीराचा भाग �तथे �दस�ा नाही.
दया �या�ा खूप रागाव��. अपमा�नत झा�यामुळे देवी सती�ा फटकार�े गे�े.

�हणा - हे जप! तु�ही परा�पर परोपकारी भगवान ��वांना या म�येच बो�ाव�े नाही?
आई-व�ड�ां�या सा���याने सव� जग �ु� होते. भगवान ��व जगात आहेत.

ते Y चा भाग आहेत. तो यजमान आहे. जे�हा सव� काही समान असते ते�हा ते हे उ�कृ� बनवतात
ते कसे असू �कते? जर ते �यां�या�ारे तयार के�े असे� तर ते Y वर आ�ण Y आहे. देवा तू मे�ा

�यांना सामा�य मानून �यांचा अनादर कर�यात आ�ा आहे. कदा�चत तुमची बु यामुळे
तसा तो आ�ा आहे. म�ा समजत नाही क� देव मृतदेहावर का आ�ा?
�व�णू आ�ण ��मीसह सव� ऋषी आ�ण ऋषी या कारणासाठ� कस ेआ�े?

ते�हा देवी सती मा�यासमोर उभी रा�ह�� आ�ण �व�णूसमवेत उप��त सव� देव आ�ण ऋषी
आ�ण सरदारा�ा ���ा घा�ाय�ा सु�वात के�� आ�ण �या�ा पटकन फटकार�े.

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! देवी जगदंबा रागाने भर��
सव� देवता आ�ण �मुखांचे खूप ऐक�े. देवी सतीचे वचन ऐकता कोणीही
बो��ा नाही पण �या�या बो��याने आ�ण अ�ा �कारे �या�या संबोधनाची खूप मजा आ��
बो�ा-

�हणा�ा- हेपु सती! या कार�या आ�ासनामुळे तु�हा�ा फायदा होई� क� फायदा? आपण के�े
तु�ही सवा�चा अपमान करत आहात. असो म�ा इथे ये�याचे �नमं�ण नाही
दया आ�� तर आ��स का? तु�ही इथे उभे राहा �क�वा परत जा, तुमची �नवड आहे.

असो, इथे उप��त अस�े�े सव� देव आ�ण ऋषी हे जाणतात क� तु�ही तुमचा मृतदेह गमाव�ा आहे.
ते �ुभ आहे �या�ा वेदांचे वरदान �मळा�े अस े�हणतात. ते भूत, दानव आ�ण रा�सांचे �वामी आहेत.
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एन.एस. �याने अ�त�य वाईट वे� धारण के�ा आहे. �हणूनच म�ा या महानम�ये बो�ाव�े नाही
आहे. मा�या ऋष��या सांग�याव�न मी तुझा �ववाह �या�या�ी क�न �द�ा. मृतदेह नाही
�यां�या�ी कोण�याही �कारे संबंध ठेव�यास यो�य नाही. आता तू आ�ा आहेस
जर होय, तर �या. पुढे तु�ही तुम�या इ�े�माण ेहरा�. आम�याकडे नाही.

हे ऐकून सतीने आप�या पती�या प�यावर रागाव�े.
हे पा�न �या�या मनात संताप वाढ�ा. ते संतापाने भर�े होते. मग ते मनात �वचार करतात
आता मी ��वाजीसमोर कसा जाणार? क�ीतरी ती �या�याकडे गे��
मग �या�या रा�याची बातमी �वचार�यावर काय होई�? या सग�याचा �वचार क�न ते �यांचा प�ा देतात
�यां�या�ी बो�ा - जो �ोकनाथांची क�ा नाधन महादेव जी �ाथ�ना करतो �क�वा ऐकतो
कायमचा नरकात जातो. �हणजेच जोपय�त सूय� आ�ण चं� अ��त�वात आहेत तोपय�त �या�ा नरक �हणतात.
भोगावे �ागतात यामुळे देवी सती �तथ ेआ�यावर खूप प�ाताप करत होती. आमचे
प�तत भगवान ��वाची अवहे�ना ती सहन क� �क�� नाही. मग ते �यांचा प�ा देतात
सहाट इतर देवतांना �हणू �ाग�े.

देवी सती �हणा�� - तु�ही सव� देवाचे �रीर आहात. तु�ही �यां�याकडे ���� के�े असते
देह पा�न अपमान झा�ा आहे. या पापाची फळे तु�हा सवा�ना भोगावी �ागती�.
कराव �ागे� जे देव आ�ण �ानापासून अ���त आहेत, �यांनी असे काय� के�े तर असे काही नाही.
पण �ोकांनी अ�ानाचा अंधार �र क�न मन मोकळे के�े आहे.
�यांनी �वतः�ा महामा�या चरणां�या धूळापासून �ु� आ�ण प�व� के�े आहे, ते कोणाचाही �ेष करतात.
भावना ठेवणं, करणं �क�वा करणं आ�ण नाद करणं अ�जबात �ोभत नाही. देवा�या पाऊ�खुणा
�यान करताना �या�या दोन अ�रां�या नाम�मरणानेच सव� पाप ेधुत�� जातात.

एन.एस. मूख�पणा�या वेषात तु�ही देवाचा अनादर करत आहात. आपण �यां�या �ेमात आहात
काहीही होणार नाही. उदार भगवान महादेवजी केस आ�ण कपा� धारण करतात.
मी भुताबरोबर राहतो. ते अंगावर भास �ावतात आ�ण मान घ� करतात.
पु�पहार घात�ा. तरीही माणसे �या�या पायांची धूळ कपाळावर �ावतात, कारण



तो �ा�त परमा�मा आहे. तो सव�� परमे�र आहे. ते नेहमी �ांततेत राहतात. जे अ�ा
महापु�ष बनवतो, �याचे जीवन �ा�पत आहे. माझेही मन हरव�े
परमे�राने मृत �रीराची नद� ऐक�� आहे. �हणून मी मा�या �रीराचा �याग करीन. या वेळ�
�वतःम�ये �वे� क�न, मी माझा आ�मा होई�. मी मा�या ��य देवा�या �रीराचा अनादर पा�ह�ा
आ�ण �यां�या संबोधनाती� कठोर ��दही ऐक�े आहेत. तर आता मी
आयु�याचे काय? मी यावेळ� पूण�पणे अ�म आहे.

या �ाळेत जो कोणी स��णी आ�ण स��णी आहे, तो भगवान ��वाचा भ� आहे.
करणा�याची आ�ण अ�ुभ आ�ण अ�ुभ �हणणा�यांची जीभ कापून टाका. मग ते �रीर
नाद ऐकून पापापासून सुटका होऊ �कते. �या�ा ते जमत नाही, �याने दो�ही कानांनी ऐकावे.

ते बंद करा आ�ण येथून ताबडतोब �नघून जा. मग तो दोषी ठरे�. फर देवी सती तुझी
दरवाजाकडे त�ड क�न संबो�धत करा आ�ण �हणा - जे�हा महादेव जी म�ा तुम�या�ी संबंध ठेवायचा आहे
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यामुळे तु�ही म�ा दयानी �हणून हाक मार��त तर मी काहीही बो�णार कसे? अहो माहीत आहे! तू माझा
नव�याचा अपमान क�न म�ा �या�यासमोर जाय�ाही सोड�े नाही. �हणून मा�याकडे आहे
आता एकच माग� उर�ा आहे. तु�ा �मळा�े�या या घृणा�द देहाचा मी तु�यासमोर �याग करतो
करणार �यानंतर सती �तथे उप��त अस�े�या सव� देवतांना बो�ा क� तु�ही सवा�नी तुमचा आ�मा के�ा आहे.
देवाने मृत �रीराची नद� ऐक�� आहे. �यामुळे तुम�या कामाच ेफळ तु�हा�ा न�क�च �मळे�.
मेरेपत भगवान �व तु�हा सवा�ना याची ���ा न�क�च देई�.

�यावेळ� देवी�ा खूप आनंद झा�ा. एवढं बो�ून तो ग�प पड�ा आ�ण मनात
भगवान ��वाने मृत �रीरा�ा मार�यास सु�वात के��.
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तीसवा अ�याय
सती होऊन योगान ेदेह बुडवणे

�ी नारदज�नी राजज�ना �वचार�े - हे पतमा ! असे बो�ून सतीजी �ांत झा�या
तेथे �क�वा या? देवी सतीने पुढे काय के�े? या गाडीत नारदज�नी अनेक �� �वचार�े.
आ�ण माझी तु�हा�ा �वनंती आहे क� म�ा पुढची गो� सांगा. हे ऐकून आनंद झा�ा
ध�यवाद, आ�ण एस टपुवाक �हणू �ाग�ा-

हेनाड�! ग�प रा�न देवी सतीने आप�या पती परमे�रा�या �रीराचा वध सु� के�ा. �यांचे
�यां�या मृ�यूनंतर �यांचे �ु� मन �ांत झा�े. मग �ांत भावनेने सावजीचे
नामजप करताना देवी सती उ�रेकडे त�ड क�न पृ�वीवर �वराजमान झा��. �वकरच आ�ण आधी

पा�यातून आ�यावर �याने ते अंगावर घेत�े. तसे, �याने �याचे दो�ही घेत�े
डो�यांवर प�� बांधून पु�हा ��वाजीचा जप सु� के�ा. सतीने �ाणायामा�ारे �ाण आ�ण अपान घेत�े.
एक एक क�न, �ासावर �नयं�ण ठेव ूनका.
पड�ा. सतीने योगमागा�नुसार वायू आ�ण अ� आप�या �रीरात �ा�पत के�े.

क�न घेत�े �यानंतर योगमागा�ने �यांचे �रीर थांब�े. �या�या मनात आ�मा आ�ण आदर होता.
हीच वेळ �याने देह सोड�ा. �यांचे �रीर
मी योगात पड�ो आ�ण �णाधा�त मी भ� झा�ो. तेथे उप��त पु�षासह देवता
देवी सती नाही�ी झा�याचे �दस�े ते�हा आका�ात आ�ण पृ�वीवर आ�ो� झा�ा.
हा आ�ो� सवा�नाच घाबरवत होता. ��येकजण काय �हणत होता �या

या वागणुक�मुळे भगवान �ंकराची प�नी सती �हने आप�या देहाचा �याग के�ा. नंतर काही
�ोक द�तेचे कौतुक करत होते, �या�या वाग�याव�न देवी सतीन ेहे सां�गत�े.
एक पाऊ� उच��े होते. सव� पु�ष �याचा आदर करीत. �याचे �दय अस� झा�े होते. उह ने
एव�ा महान देवीची पूजा करणारा भगवान ��व आ�ण �तचा पती मृत �रीराचा अनादर आ�ण पूजा करत असे�.
वा�ेद�ाही �ा�पत. ��येकजण �हणत होता क� �या�ा आप�याच मु���ा मारायचे आहे.
स�� क�ाची? �हणून तो न�क�च महान नरकात आ�ण �या�या संपूण� जगा�ा जाई�
अपय� येई�.

�सरीकडे देवी सतीसोबत आ�े�या सव� मृतदेहांनी हे पा�न संताप �� के�ा.
मया�दा न�हती. ते �गेच धुळ�ने दा माराय�ा धाव�े. ते साठ
हजारो नगरसेवक संतापा�या भरात धावत आ�े होते आ�ण आपण येथे उप��त अस�याचा अ�भमान बाळगत होते.
जरी आपण आप�या मातृदेवता सतीचे र�ण क� �क�ो नाही. �यां�यापैक� अनेकांकडे आहेत
�वतः�या �रीरावर दया करा. सव� वाच�े�यांना मार�यासाठ� मोठा

वेगाने जात होते. जे�हा भृग ुऋष�नी �या�ा �या�या ह��यासाठ� पुढे जाताना पा�ह�े.
�याने कारणाचा ना� के�ा नाही �याचा ना� कर�यासाठ� �याने यजुम �ाथ�ना के��.
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म�ा �ा �रभू नावाचे अनेक देव, जे अ�ा�या आ��याचे फळ आहेत आ�ण



सै�ये वीर होते, ते तेथे काप�े गे�े. �रभू नावाची सहदेवता आ�ण मृतांम�ये भयंकर
यु होऊ �ाग��. �या देवता तेजाने प�रपूण� हो�या. �याने मृतदेहांची ह�या क�न ता�काळ तेथून हाक�ून �द�े.
�यामुळे तेथे अ�धकच अ�व�ता �नमा�ण झा�� होती. सव� देव आ�ण मुन
टाळ�यासाठ� �ाथ�ना क� �ाग�े. देवी सतीचे �ोप आ�ण भगवान ��वाचे सद�य
तेथून हाक�ून �द�याचा प�रणाम या �वचाराने सव� देव आ�ण ऋषी ग�धळून गे�े. अहो
नारद! या �काराने दे�ाती� महान �ोकांम�ये आ�ण सव�� मोठा ग�धळ उडा�ा.

खूप ग�गाट झा�ा. भ�व�याती� प�रणामां�या भीतीने सव�जण घाबर�े�े �दसत होते.
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धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
ओरॅक�

राजा �हणतो- हेनाड�! जे�हा जगाचा मोठा रोष होता आ�ण
भीतीमुळे सव�जण घाब�न जात होते, �यामुळे �यावेळ� आका�वाणी इ.

मूख�! तु�ही हे मोठे �द�व के�े आहे. आपण मृतदेहा�या �वधानाचे पा�न के�े आहे.
देवाने आ�ा पाळ�� नाही, जी तुम�यासाठ� खूप �ुभ आ�ण आनंददायक होती. तु�ही पण �यांचे

तुझा अपमान के�ा आ�ण �यांनी तु�ा �ाप �द�ा आ�ण तुझी �ाळा सोड��. तरीही तू काहीच नाहीस
समज�े. तू �वत: तु�या घरी आ�ास, सात मंग� आ�ण पा तुझी मु�गी सतीचा अपमान के�ास



काय. तूनेसती आ�ण �ंकराची पूजाही के�� नाहीस. �वतः�ा माझा मु�गा मानतो
तुझा अ�भमान होता. तू �या सतीदेवीचा अपमान के�ास जी सु�ा पु�ष होती
आरा या हा. ते सव� पु�यांचे फळ देतात. ते �त�ही �ोकांचे माता, क�याण आ�ण �पता आहेत आ�ण
भगवान ��व ध�य आहेत. सती देवी झा�यावर सुख आ�ण सौभा�य देई�.
एन.एस. ते खूप �ुभ आहेत. देवी सतीची पूजा के�याने सव� भय �र होतात
आ�ण इ��त छ�पर फळ देते. देवी सव� उपस करत नाही. �याच
पर�ा हठक�ा, संप, भोग आ�ण मोदन देतात. तसंच झा�ं
ज�म देणारी ती आई आहे. ते जग वाचवणारे आद�� आहेत आ�ण ते आहेत
�ैक� हा जगाचा ना� करणारा आहे. सती हा एकमेव देव आ�ण नुस ह�ा, मी, चान,

अ�णा, सुयदेव वगैरे सव� देवांची माता आहे. तो एक �ु� जग आहे. ते न� करतात
ती कता� आ�ण र�ण करणारी आहे. आपण अ�ा अव�ेत आहोत आ�ण स��णांसह देव आहे
तु�ही अ�ा �कारे �वकरण �क�वा धरमनी यांचा अपमान के�ा आहे.

भगवान ��व हे सव�� भगवान आहेत. तो सवा�चा �वामी आहे. �यांचा सवा�ना फायदा होतो.
सव� मानव आप�या मनात परमे�राचे द��न �मळावे ही स�द�ा सदैव ठेवतात. ��ीची इ�ा
ते कठोर तप�या� करतात. �यांनी संसार सांभाळ�ा आ�ण जोपास�ा.

करा तो सव� �ानाचा दाता आहे आ�ण मंगळाचा कता�ही आहे. ते आहेत
सव� मनोकामना पूण� करतो. अहो द! तू �या परम सुंदर भगवंतांचे �रीर बनव�े आहेस
का�काची अवहे�ना क�न काय फार वाईट के�े आहे. या�तव तेरीस महायांचा ना�
कोणीही थांबवू �कत नाही कुणा�याही पायाची धूळ �ेषनागावर रोज �झजते.
�हणजे, �या�या चरणी कमळाचे �यान क�न भ�ा�ा �ा�त झा�े आहे, �या�ा तू �द�े आहेस आ�ण
प�नी सतीची पूजा न क�न �यांनी खूप काही के�े आहे. देवाचे �रीर हे संपूण� आहे
जगाचा प�ा आ�ण �यांची प�नी देवी सती ही या जगाची माता आहे. तु�ही �या पा�कांना ओळखता
�यांची काळजी न के�याने �यांचा घोर अपमान कर�यात आ�ा आहे. आता तु�ही चांग�े कसे होऊ �कता? तु�ही �वतः

भाई�ी नाते जोड�े आहे. तु�ही देवी सती आ�ण देवा�या �रीराचा आदर के�ा आहे.
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पूजा क� नका मी जरी क�याण मृत देहाची पूजा कराय�ा हवी होती हा तुझा �वचार आहे.
क�याणचा भाग असू �कतो, तु�ा बुड�व�े आहे. तुमचा सव� अ�भमान नाहीसा होणार नाही. इथे बसतो
सावजी�या वतीने कोणतीही देवता तु�हा�ा मदत क� �कणार नाही. अगद� कराय�ा
तुमची इ�ा असे� तर तु�हीही नसा�. आता तुमचे �द�व नाही. सव� देवी-देवता
सवा�चा ना� �हणून यम दप सोडून येथून ताबडतोब आपाप�या धामात जा
के�े जाई�.

या काय��ाळेत उप��त अस�े�या सव� �ोकांना इ�ारा देऊन आका�वाणीने ग�प बसावे.
गे�ा.
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�वसावा अ�याय
मृतदेहाचा �ोध

राजा �हणतो - नारदा ! ती आका�वाणी ऐकून सव� देव आ�मा आ�े
इकडे �तकडे पा� �ाग�ो. �या�या त�डून एक ��दही �नघत न�हता. ते खूप घाबर�े.
�सरीकडे भृगु�या वं�जांनी �या रा�सांना पळवून �ाव�े होते, ते वाच�े होते.
सावजी�या आ�या�ा गे�े. �तथे पोहोच�यावर �यांनी हात जोडून परमे�रा�ा नम�कार के�ा
�तथे जे काही आ�े, आ�ण सती�या देहाचा �याग झा�याची सारी कहाणी �यांनी
सां�गत�े.

मृतदेह �हणा�े- अरे! मोठा खूप ग�व�� आ�ण ग�व�� आहे. ती आई सतीची मु�गी
केवढा अपमान �तथे उप��त अस�े�या देवतेनेही �याचा आदर के�ा नाही. तो ग�व��
�यायदानातही तुमचा सहभाग घेत�ा नाही. हे देवा! �याने तु�ा वाईट ��द सां�गत�े. आप�े
�वषयात�� अ�ी गो� ऐकून आईचा भडका उडा�ा आ�ण �यांनी जाणते पैसे काढ�े. कधी

�याचाही अपमान के�ा �हणून तो �ांतपणे �वचार क� �ाग�ा. ते�हा तो तेथे उप��त होता
तुझा अनादर करणा�या सव� देवांना आ�ण �मुखांना फटकार. उह �हणा�ा
अं�यसं�कार ऐकून मी �जवंत रा� �कत नाही. असे बो�ून �याने �नयोगात �वतः�ा जाळून घेत�े

म�ा तुझा देह दे. हे बघून अनेक वषा��या पाष�दांनी आप�या �रीरासह आई�ाही सोड�े.
तो एक जा. मग ती ��ी न� कर�यासाठ� आपण सव�जण झपा�ाने पुढे जाऊ.
पण भृगु�ंनी मं� गण वाढवून आप�यावर ह��ा के�ा. ह�म पे�ा खूप जा�त
भृगु�या वं�ाने सेगनचा वध के�ा. मग �तथे आका�वाणी ई, जे �हणा�े क�
तुमचा अंत नाही आ�ण जे देव-देवता तु�हा�ा साथ देती�, ते देखी� पापाचे दोषी असती�.
बनून मर�ी�. हे ऐकून उप��त सव� �ोक तेथून �नघून गे�े आ�ण आ�ही येथे आहोत.
या �करणाची मा�हती दे�यासाठ� तुम�याकडे आ�ो. अरे य�करी देवा �ेत!
�या महापु�षा�ा �या�या गु��ाची कठोर ���ा झा��च पा�हजे. सव� सांगत आहे
टोळ� �ांत झा��.

तो �हणा�ा, हेनाड�! आप�या पाष�दाच ेबो�णे ऐकून भगवान ��वाने �या ���चे संपूण� आयु�य काढून घेत�े.
अ�धक मा�हती जाणून घे�यासाठ� तुमचा मृ�यू झा�ा. तो मरताच तु�ही �तथे जा
रडत आ�ण ओ�सर वाट�यावर तो �ांतपणे उभा रा�ह�ा. मग महादेवज�नी तु�ा �द�े
कारण �वचार�े. ते�हा तू �या �ाळेत उ� भावनेने आ�ा होतास
कथा तो �ेमळ हस�ा. �या�ा सगळा �कार समजताच मृतदेह चांग�ाच ग�धळून गे�ा.



परमी �ंकरा�या रागा�ा अंत न�हता. �यानंतर नराधमा �ंकरने �या�या केसांचा एक भाग घेत�ा.
केस उपटून कै�ास पव�तावर फेक�े. ते केस ज�मनीवर पडताच �त�ा जाऊ �द�े
तुकडे झा�े. �यावेळ� �चंड गडगडाट झा�ा. केसां�या �तस�या भागातून, महापौर एम,

पृ� 212

सव� भ�ांना अ�भमान वाटणारा महाब�� वीरभ� त ए. �याचे �रीर खूप मोठे आहे
आ�ण ते �चंड होते. �या�याकडे एक हजार हात होते. �या केसां�या संपूण� भागापे�ा भयंकर
आ�ण महाका�� ही करोडो भुतांचे घर आहे. �यावेळ� देवाचा उ� �ास
ते घेत�याने �ंभर कार�या वधू आ�ण अनेक कारांचे रोग ज�मा�ा आ�े. ते सव� �ारी�रक, �रचे आ�ण आहेत
भयानक होते. तो इतरांसारखाच वेगवान आ�ण �सनाधीन होता. ते�हा वीरभ आ�ण महाका��ने दो�ही हात धर�े.
मृतदेह जोडून नाव �द�े.

वीरभ �हणा�ा - अरे ! सोमा, सूय� आ�ण आन या �तघांम�ये तू धारण के�े आहेस
हे काय आहे? हे देवा! कृपया म�ा सांगा क� म�ा कोणती कारवाई करायची आहे? �क�वा मी पृ�वी

एकाच वेळ� सव� समु�ाचे पाणी कोरडे करणे �क�वा संपूण� वन�ती एका �णात दळणे.
मॅ� क�न चटणी करायची? हे देवा! मी हा �दवा जाळू �कतो �क�वा मु�य �दवा जाळू �कतो.
परमे�रा, तुझी आ�ा �मळा�यावर मी सव� जगांत को�ाह� �नमा�ण क� �कतो. तुम�या सूचना
असे के�यानेच मी जगाती� सव� �ान न� क� �कतो. म�ा तुमच ेआ�ीवा�द �मळा�े आहेत
या जगाती� सव� कामे क� �कतात. हे देवा! मा�यासारखा कोणी नाही
तसेच असणार नाही. परमे�रा, तु�या आ�ेने सव� काही होऊ �कते. मी हे सव�
तुम�या कृपेने �� �मळा�े आहेत. तुम�या ऑड�रचा एक तुकडाही सोडव�ा गे�ा नाही.
�कते. अरे नाही नाधन! मी तु�या चरणी �णाम करतो. तू तुझा �हरो आहेस
मी जबाबदारी घेऊ �कत नाही. ते पूण� कर�याचा माझा �य�न राही�. हे देवा! आप�े

मी सदैव चरणी जप करत रा�ह�ो. तु�ही सव�� आहात. तु�ही बनवा �हणता
केवळ �या�या भ�ां�या सव� मनोकामना पूण� क�न, �यांना इ��त छत आ�ण फळे �ा.
तु�ही करा तू छान आहेस. हे भगवंता, म�ा ते काय� तसेच कम� कर�याची आ�ा �ा
तु�हा�ाही य�ाची �ुभे�ा.

तो �हणा�ा- हेमू नाही! वीरभाचे हे ��द ऐकून �वजी�ा खूप समाधान वाट�े.
आ�ण �यांनी वीरभ�ा आप�े आ�ीवा�द �द�े. भगवान ��व �हणा�े - मी क� �कतो
वीरभ! तुमचा पराभव झा�ा आहे. आजीची पुड खूप मोठ� आहे. �या�ा �वतःचा खूप अ�भमान आहे.
स�या तो खूप मोठ� कमाई करत आहे. �या काळात �याने माझा खूप अपमान के�ा.
मा�या बायकोचा अपमान होताना बघून मी �त� या देहबो��मुळे � याच जागी होतो.
कर दया. आता तु�ही कुटंुब �या �ठकाणी जा. �तथ�या �ाळेत जाऊन तु�ही �या ����ा पा� �कता
�या�ा जंग� बनवा जर देवता, गंधव �क�वा इतर कोणी तुमचा सामना के�ा आ�ण तुम�यावर ओरड�ा

तु�ही ते तसे बनवा.
द�धचका�या इ�ा�यानंतरही तेथे उप��त अस�े�या देवता तु�हीही

हे करा कारण ते सव� माझा �तर�कार करतात. तु�ही सव� बंधू भ�गन�ना �ुभे�ा �ा
जळजळ क�न करा. तेथे क��ात भर�े�े पाणी �यावे.

अ�ा रीतीने वै�दक मायादाचे संर�क भावसा�ाचे �ेत मं�मु�ध झा�े.
वीरभ�ा या�ा न� कर�याची आ�ा �द��.
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अ�याय तीस
�ाळे�या �द�ेने वीरभ आ�ण महाका��चे �ठकाण

राजा �हणतो - नारदा ! माहेरचा आदे� आदराने ऐकून वीरभ थरथर�ा.
काय नाव ठेव�ं? �यानंतर �यां�याकडून आदे� घेऊन वीरभया �ाळेकडे �नघा�ो. सावजी
��या�या अ�ा�माणे �यांनी करोडो �ोकांना पाठव�े. ve yant sharp vee
होते. ती सव� धाडसी माणसे कुतूह�ाने वीरभ�या सोबत �नघा��. �या सह�� पा�� वीरभ
जसे महापरा मी आ�ण परा�मी होते. पण देवाचा काळही
समान होते. �या�ा सावजीसारखेच स�दय� �मळत होते. �यानंतर वीरभ ��वाजी�या वे�ात
ते प�रधान क�न चार�े हात �ांब अस�े�या रथावर �नघा�ो आ�ण हा रथ दहा हजारांचा होता.
�स�ह खेचत होते आ�ण ह�ी, �े�े, पण, म�येच, रथाचे र�ण कर�यासाठ� मागे-मागे गे�े.
चा�त होते का��, का ययानी, ई�ानी, चामुडा, मु�म दानी, भा का��, भाहा, वाता� आ�ण
वैनवी नावा�या नवगानेही भूत आ�ण रा�सांसोबत रा�याचा ना� के�ा.
जागा कुठे होती? डाकनी, �कनी, भूत-पासच, मठ, गुक, कुमद, पापट,
चातक, रास, भैरव आ�ण �ेपा� इ�याद� सव� वीरांनी भगवान �ंकराची आ�ा �ा�त के��.
क� � उद�्व�त कर�यासाठ� �ाळे�या �द�ेने जाऊ. ते भगवान �ंकराचे आहेत
सै�यासह चार साठ हजार कोट� गे�े. �यावेळ� भीती गंभीर न�हती.
सु�वात के��. चार द�ांम�ये अनेक गा�ांच े�ंख वाजू �ाग�े. �यावेळ� जटाहारा, त�ड आ�ण ���ग
�या अनेक कार�या अट�. भा - भ कर का स गे बजने�ग. महामु नो नारद ! ते
�यावेळ� वीरभा�या �या �वासात करोडो सै�नक (�ॉ�स आ�ण भूत) सामी� होते. या

गाडीही महाका���या सै�या�ा �ोभत होती.
अ�ा�कारे वीरभ आ�ण महाका�� या दोघां�या �चंड सै�याने �या प�ा�या क� �ाचा ना� के�ा.

उ�साहाने पुढे जा�यासाठ�. �यावेळ� अनेक �ुभ �कुन होऊ �ाग�े.
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f तीसावा अ�याय
यम-डुब�यात �भऊन �व�णू�या उ�ारासाठ� �ाथ�ना करा

तो �हणा�ा, हेनाड�! जे�हा वीरभ आ�ण महाका��ची �चंड चतुरंगणी सेना
जर तु�ही वेगाने क� �ाकडे वळ�ात तर तु�हा�ा संपूण� जगात अनेक �कारचे अ�ुभ �च�ह �मळू �ागती�.
वीरभामुळे यमा�या ना�ाची मा�हती पुढे येत होती. k बाय



डोळा, डावा हात आ�ण डावी मांडी वळवळू �ाग��. डा�ा अंगा�ा मुरडणे हे फारच अ�ुभ असायचेआहे. �यावेळ� �ाळेत भूकंप झा�ा. डी कमी �दसू �ाग�ा. �पारी
�या�ा आका�ाती� तारे �दसती�. प�र��ती अ�� होते. सूय�-काळा-काळोख �दसावा
सु�वात के��. ते खूप �भतीदायक �दसत होते. वीज आ�ण अ�ा�माणे ते सव� तुटतात-
तुटणे आ�ण पडणे. �तथे �ाळे�या डो�यावर हजारो माकडं �घर�ा घा�ू �ाग��.
�या काळात बुडवून पूण� झाक�े होते सी. एक को�हाळ खूप �भतीदायक आ�ण �भतीदायक आहे
आवाज करत होते. सगळा अंधार झा�ा होता. कारचे अनेक वाईट �गुन आहेत
होई� मग �याच वेळ� �तथे आका�वाणी ई-ओ महामुख, द! तेरेझ मी को
ती एक कार आहे. तू मोठा पापी आहेस. तु�ही परमे�रा�या �रीराची फार अवहे�ना के�� आहे. तू देवी

जगदंबा �हणून ओळख�या जाणा�या सतीचाही अनादर झा�ा आहे. कारण सती नेतेरी
योगनामाम�ये �रीर जाळून तु�ही धमा�त�रत झा�ा आहात. तु�हा�ा तुम�या कमी फळाची गरज आहे
�मळे� आज तु�हा�ा तुम�या कमा�चे फळ न�क�च �मळे�. तसेच येथे उप��त अस�े�े सव�

देवता आ�ण ऋष�नाही �यां�या कमा�चे फळ न�क�च �मळे�. देवाचे �ेत
तु�या पापाची फळे तु�ा भोगावी �ागती�.

ही गाडी �हणत आका�वाणी ग�प झा��. तो रे�डओ ऐकण ेआ�ण
�ाळेती� अनेक अ�ुभ ��णे पा�न तेथे उप��त होतो
सव� देवता भयाने थरथ� �ाग�या. �या�या वाग�याने मरणे
ठेवा. �या�ा आप�या कृ�याब�� खूप वाईट वाटू �ाग�े. मग दहासह सव� देवता समान आहेत.
आ�य �या ते घाबर�े. भीतीन ेथरथर कापत सवा�नी आप�या �ेमाचा �ोक के�ा
जीवना�या उ�ारासाठ� �ाथ�ना क� �ाग�ा.
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अ�याय तीस
Veerabh आगमन

�हणा�ा - अरे आ�ण नु! कृपया क� नका! म�ा खूप भीती वाटत.े तू माझा आ�ण माझा आहेस
करावे �ागे�. bhu तु�ही या कारणाच ेर� आहात. तूच खरा माणूस आहेस. तु�ही आ�ही सव�
पण तुमची कृपा करा. आ�ही सव� तुम�या आ�याने आ�ो आहोत. bhu आमचे र�ण करा, जेणेक�न
न� होऊ नका.

भगवान �हणतात - हेमु ना नारद ! अ�ा रीतीने जे�हा भगवंत नुकतेच चरणी होते
गारकरांनी �यांची �ाथ�ना के��, �यावेळ� �यांचे मन भीतीने जड झा�े होते. मग
प�व� देवा�ा उच�ून �याने आप�या मनाती� ��वाचा वध के�ा
��वता�या व�ड�ांना समजावताना ते �हणा�े - द! तु�ा वा�तवाच े�ान नाही,

�हणूनच तु�ही सवा��या परा�पर भगवान �ंकराची अवहे�ना के�� आहे. देवाची �तुती
के�े�� कोणतीही गो� य��वी होऊ �कत नाही. �या कामात अनेक अडचणी येतात. कुठे

पू�य ययाची पूजा नाही, �जथे दा�र�य्, मृ�यू आ�ण भय राहतात.
�हणूनच तु�ही देवा�या �रीराचा आदर के�ा पा�हजे. पण तु�ही महादेवाचा आदर के�ा आ�ण
आतून काळजी के�� नाही, पण तू �याचा खो� अपमान के�ा आहेस. �हणूनच त ूहर�ास
मो�ा संकटाचे ढग वरती �घर�ा घा�त आहेत. तुम�यावर आ�े�या या संकटातून मी पूण�पणे बाहेर पड�यास स�म आहे.



अ�म.
राजा �हणतो - नारदा ! भगवान �व�णूंच े��द ऐकून मी मा�या �वचारात म�न झा�ो. �याचा

�याचा चेहरा उजळ�ा आ�ण तो खूप काळजीत पड�ा. मग �भू�या देहाने पाठ�व�े गण
वीरभ आ�ण महाका�� �यां�या सै�यासह �या �ाळेत दाख� झा�े. ते
सव� महान परा मी होते. �यांची गणना करण ेअ��य होते. �या�या सहानुभूती पासून सव� अट�
��त�वनी होत होती आका�ात धूळ आ�ण अंधाराचे ढग होते. संपूण� पृ�वी,
�यां�याबरोबर वन आ�ण कानन थरथरत होते. समु� उफाळून येत होता. तो रा�स
सै�य पा�न सव� देवांना आ�य� वाट�े. �या�ा बायकोसोबत पा�न
भगवान �व�णू�या पाया पडून �हणा�े - हे जपा�का �व�णू ! आप�या साम�या�ने
या भ� काय��माचे आयोजन कर�यात आ�े होते. bhu तु�ही तुम�या �म�ाचे आ�ण तुम�या काळजीवा�चे आहात
एन.एस. धमकावणारे तु�हीच आहात. �यामुळे �ून राहा! केवळ तु�हीच जगा�ा �वना�ापासून वाचवू �कता.

अ�ा रीतीने गांभीय�पूण� भाषण ऐकून �यांनी �यांना समजाव�े व �हणा�े – डी!
�क�वा मी हे जतन क� नये, परंतु ते

काय��म मारणे. हा काय��म आयो�जत करताना, तु�ही तो काय��म �वसर�ात का? येथे
कोणतीही देवता या �ाळे�ा आधार देऊ �कत नाही आ�ण तु�हा�ा वाचवू �कत नाही. यावेळ� जे�हा
महादेवज�चे गण आ�ण �यांचा सेनापती वीरभ, तूच मृतदेहाचा अपमान के�ास.
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���ा �ाय�ा आ�ो आहोत, अ�ावेळ� तुम�या मदती�ा मूख�च पुढे येऊ �कतो. द !
काही मोजकेच स�म नसतात, पण काम करताना �यां�या सहकाया�ची गरज असते.
आहे, ते �ततकेच मह�वाचे आहे. भगवान ��व केवळ �ोकक�याणाचा आ�ीवा�द देतात.
जो �ांत �च�ाने �याची उपासना करतो, तोच महादेवजी.
ते फळ देतात. जे मानव देवा�या अ��त�वावर �व�ास ठेवत नाहीत, �यांना नरकात बांध�े जाते.

द ! असा हा वीरभ �ंकरा�या गणाचा सेनापती आहे, जो ��वाजी�या �ुकाचा ता�काळ ना� करतो.
करतो. �नःसं�यपणे तो तुमचा पराभव करे� आ�ण येथे उप��त अस�े�या सव� �ोकांचा ना� करे�.
��वरायां�या आ�ेची अव�ा क�न मा�या मनांत आ�े, �याचा प�रणाम मा�यावरही झा�ा.

भोगावे �ागती� आता हा �वना� थांबव�याची ताकद मा�यात नाही. जर आपण येथून
जग, अधो�ोक आ�ण पृ�वी जरी पळून जाऊन छापायची अस�� तरी आ�ही वीरभाचा �ोध घेऊ �ाग�ो.
��वाजीचे सव� सद�य अ�त�य ����ा�� आहेत. वीरभ�ा आप�ा जीव गमवावा �ाग�ा असे वनुजी सांगत होते.

तु�ही अजय सेनेसह बुडीत पोहोच�ात.
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सहावीस
�हहार आ�ण वीरभ यांचे यु�

राजा �हणतो - नारदा ! जे�हा वीरभा�या �चंड सै�या�ा ��वाजीची आ�ा �मळा��
तो �ाळेत ��र�ा तर �तथे उप��त सव� देवता �यां�या �जवा�या र�णासाठ�.
�ेत �ढू �ाग�े, पण �या �ेतां�या �ौया�चे आ�ण परा�माचे मोठे �च� होते.

गे�ा. सव� देव पराभूत होऊन तेथून पळू �ाग�े. मग �ोकपा� यु�ासाठ�
पुढे या. �यांनी नेगु देव बृहपतज�ना नम�कार के�ा आ�ण �यांना �वजयाब�� �वचार�े.
तो �हणा�ा- हेगु देव बृहपती! आ�हा�ा हे जाणून �यायचे आहे क� आ�ही कसे �ज�कू?

हे ऐकून बृहपतजी �हणा�े- अरे! जे कमी फळ देतात
मी आहे ��येका�ा �यां�या कृतीचे प�रणाम भोगावे �ागतात. �या�ा er चे अ��त�व मा�हत आहे
जाणून आ�ण समजून, �यां�या आ�याखा�� येऊन, तो चांग�े करतो, �या�ा �या�यापे�ा कमी करतो.
भगवंताचे फळ देतो, परंतु जो देवा�या आ�े�व�� काय� करतो, �या�ा देवाची रोही �हणतात.
आ�ण �या�ा चांग�े फळ �मळत नाही. �या परम ई�र देहांचा
�व�प जाणणे फार कठ�ण आहे. ते फ� �यां�या �वतः�या अधीन आहेत. �हणूनच ते

�या�ा भा आ�ण सा� असेही �हणतात. देव आ�ण देवावर �व�ास नसणारे मानव
दहा हजार वेळा वेदांचा अ�यास क�नही भगवान �ंकराचे �प सव��ुत आहे.
कळणार नाही �भू�या �ेता�या �ांततेचे, नवीनतेचे आ�ण उ�प�ीच े�च�तन करणे
उपासनेनेच सा�य होते. देव तु�हा�ा आ�ीवा�द देई�
�यांनी अव�ा के�� ते �या मूखा��या आमं�णाव�न या य�ात सहभागी हो�यासाठ� येथे आ�े आहेत.
भगवान �ंकराची प�नी देवी सती �हचाही अ�ा�कारे घोर अपमान कर�यात आ�ा आहे. uh neesie y
मी माझा आ�मा �द�ा आहे. �हणूनच भगवान �ंकराने हे क�न दाखव�े आहे
�या�ा �जवंत कर�यासाठ� �यांनी वीरभ�या नेतृ�वाखा�� �याचे �ेत पाठव�े आहेत. आता यातून
�व�वंस थांबवणे कुणा�याही हाती नाही. आता तरी तु�ही काही करत नाही

क� �कतो.
बृहपतज�चे हे ��द ऐकून ऋषीसह इतर देवता काळजीत पड�े. सव� धाडसी

आ�ण इतर मृतदेह �या�या जवळ आ�े. �तथे वीरभने �या सवा�ना खडसाव�े आ�ण
फटकार�े. गु से से वीरभने सव� देवतांना आप�या ती�ण बाणांनी पराभूत कर�यासाठ� �े�रत के�े
कृपया �ारंभ करा बाणांनी घायाळ झा�े�या सव� देवतांनी टा�यांचा कडकडाट के�ा आ�ण �यांना �ाण गमवावे �ाग�े.
मी करासाठ� बुडवून पळून गे�ो. हे पा�न तेथे उप��त सव� ऋषीमुन�नी
भयभीत होऊन तो डो�यापुढे संर�णासाठ� �ाथ�ना क� �ाग�ा. मग मर आ�ण ननजी
वीरभ �या�ा भेटाय�ा गे�ा. आधीच मृत झा�े�ा वीरभ आपण पाहतो
होय, आ�ही सव� ���ा देऊ �ाग�ो. �याचे कठोर ��द ऐकून नुजी म ुकुरते-ई �हणा�े - ओ
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मृतदेह! मी पण देवा�या �रीराचा आहे. मा�यात �या�यात महान आहे. मा�याकडून
सेवक पण तो अ�ानी आ�ण मूख� आहे. या य��वी कामाचा �वतःवर �व�ास आहे. jas

कर माहेर देव आप�याच देवा�या अधीन आहे
अधीन माझा �सरा bh आहे. �यां�या वारंवार �ाथ�नांना मी उप��त आहे.
असणे आव�यक होते हेअरभ! तुमचा ज�म �ोधातून �हणजेच भगवंता�या �पाने झा�ा आहे. तू देव आहेस
हे यु� न� कर�यासाठ� �ंकराने येथे पाठव�े आहे. �यांचा आवाज गमाव�याचा �तर�कार आहे
आहे. म�ा हे करायचे आहे. �यामुळे ते वाचवण ेहे माझे आ� कत�� आहे. �हणून तु�ही पण
तुमची भू�मका बजावा आ�ण मीही माझी भू�मका बजावतो. आपण दोघांनीही आप�े उ��� जप�े पा�हजे आ�ण
वगा�साठ� तु�हा�ा एकमेकां�ी �धा� करावी �ागे�.

भगवान �व�णूचे हे वचन ऐकून वीरभ हस�ा आ�ण �हणा�ा क� तू माझा परमदेव आहेस.
मृतदेह आहेत, हे जाणून घेणे म�ा चांग�ेच महागात पड�े. �भु, मी तु�ा नम�कार करतो.

तु�ही मा�यासाठ� भगवान ��वासारखे पूजनीय आहात. मी तुमचा आदर करतो पण मृतदेह
आ�ेनुसार म�ा या ययाचा ना� करायचा आहे. हे माझे आहे. y आहे
तु�ही जसे आहात तसे जतन करणे हे तुमचे कत�� आहे. �यामुळे आ�हा दोघांनाही आप�ं काम करावं �ागतं
आहे. मग �हहर आ�ण वीरभ दोघेही यु�ासाठ� स� झा�े. दोघांम�य ेघनघोर यु� झा�े

या. �ेवट�, वीरभने भगवान �व�णूचे सुद��न च� �न��त के�े. �या�या धनु�याचा
�याचे तीन तुकडे के�े. वीरभ आ�ण नुजी�ा ते भारी होतं. �यानंतर तो तेथून गायब झा�ा
तु�हा�ा काय वाट�े? सव� देव आ�ण ऋषीमुन�ना समज�े होते क� जे काही घडत आहे ते आहे
देवी सतीचे �वचन आ�ण ��वरायांचा अपमान याचा प�रणाम आहे. संकटा�या या काळात
�यांना कोणीही वाचवू �कत नाही. मग ते देव आ�ण ऋषी सावजी�ा मारती�.

ए �या�याच �ोकांकडे गे�े. मी पण आनंद� मनाने मा�या �वगा�त गे�ो. ते
बरेच काही उठून जागेवर येत आहे. वीरभ आ�ण महाका��ने अनेक देवदेवतांचा वध के�ा.

�यांनी �यांना मो�ा थाटामाटात मार�े. भृग,ु पुष आ�ण भाग यांची पूजा करतात.
�याचे फळ देऊन �याने ते पृ�वीवर फेक�े.
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अ�याय स�र
��र�ेद

हेनाड�! �ाळेत उप��त अस�े�या सव� देवतांना घाबरवून मार�यानंतर वीरभ तेथून �नघून गे�ा.



दया पळा आ�ण जे रा�ह�े �यांना मार�े. मग �याने �या �दवसा�या आयोजका�ा फोन के�ा,�ेवट� भीतीपोट� छापून आ�े�ा, बळजबरीने पकड�ा गे�ा. डी �या अंगावर वीरभ
अनेक वार के�े. �यांनी त�वारीने डीचे डोके काप�यास सु�वात के��. पण बेरीज �या अथा�ने
डोके काप�यात अय��वी. वीरभने �या�या छातीवर पाय ठेव�ा आ�ण �या�ा दो�ही हातांनी ��� के�ा.

मान वळवा आ�ण तोडा. �यानंतर वीरभने नैनकंुडात डोके ठेव�े.
�या महान कारणाचा संपूण� ना� झा�यावर वीरभ आ�ण सव� �ोक �वजयाचा आनंद करतात.

कै�ास �या�याबरोबर पव�तावर गे�ा आ�ण �याने ��वाजी�ा आप�या �वजयाची मा�हती �द��. या
ही बातमी कळताच महादेवज�ना खूप आनंद झा�ा.
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अ�याय अडतीस
द�ध चावु वाद

सूतजी �हणतात- अरे �ोकहो! राज�नी सां�गत�े�� कथा ऐकून नारदजी
आ�य�च�कत होऊन �याने राजाज�ना �वचार�े क� भगवान �व�णू ��वाजी�ा सोडती� का?
इतर देवतांसह म�यभागी ह��व�े? �क�वा अ��त परमा�मा अस�े�ा देव
मृतदेह माहीत न�हता? ये�ू �ोकां�ी �ढ�ा का? कृपया म�ा आत करा

कृपया मा�या �ंकांचे �नरसन क�न उ�रे �ा.
�ी नेनारद तो �हणा�ा, हेमू नाय नारदा! पूव� क� मराजा

�या आ��याने मु�ा�ा मदत के�� �या�ा डो�याने �ाप �द�ा. �हणून ते �वसर�े
आ�ण मी �नघून गे�ो. �ाचीन काळ� दधी चमुन महातेज पंचम हा राजा �ुव�या घरा�यात होता.
मा� नंतर �यां�यात बराच वाद झा�ा. �ववादाचे कारण
चार वण� - �ाण, वय, वैया आ�ण �ुमा राणा हे सांगायचे होते पण राजा तू,
जे �ोक संप�ी आ�ण वैभवा�या अ�भमानात म�न होते, �यांनी या�ा पूण�पणे असहमत के�े. आपण सगळे
�यांचा फ� मरा�ांवर �व�ास होता. राजा हा सुर��त आ�ण सव�� मान�ा जातो. या



असेही ती �हणते �यामुळे �ानापे�ा राजा अ�धक आहे. अरे ��ये! तू मा�यासाठ�
आदरणीय. राजा उवाचे �हणणे ऐकून दधी चा संताप आ�ा. �वत:ची गरज आहे
अपमान समज�ा आ�ण मु�ाचा पराभव क�न �या�या डो�यावर दया आ��. दधी चा या वत�नातून
चु�व�ा �या व�तूचा जा�तच राग आ�ा. �याने �या�ा पराभूत के�े.
आ�ण जखमी-ए-द�धी चमुन पृ�वीवर मरण पाव�ा, योगी �ुचाया.
�ु�ाचाय� ताबडतोब आ�े आ�ण दधी चमुनचे �रीर पु�हा के�े. �ु� चाई नेधी चा पासून
महामृ�यंुजयचा आ�ीवा�द देतो अस ेसां�गत�े.

'य बँक यजमाहे' �हणजे आप�या�ा भगवान ��वाचे तीन जग मा�हत आहेत, जे सुया, सोम आ�ण
इतर तीन मंडळांचे प�े �व, रज आ�ण तामस या तीन गुणांचे �वामी आहेत.
आ�मा, �व�व आ�ण ��� हे पृ�वी, पाणी आ�ण उज�चे ��ोत आहेत. jo, आ�ण nu
आ�ण ��व देखी� तीन मूळ देवतांचा देव आहे, महादेव, ते �याची पूजा करतात.
'सुगन धंपू वधानम्' �हणजे �या�माणे फु�ात सुगंध असतो, �याच�माणे भगवान ��व
आ��यात, गुणांम�ये, सव� �रीरात, इतर देवतांम�ये आ�ण �वतः�या य�ांम�ये.
आ��या�या �पात �ोष�े जाते. यत् आ�ण साह हे �यां�या सुवा�सकतेपासूनच ेधडे. 'पु वधानम्'
�हणजेच ते फ� भगवान ��वाचे पा�नपोषण करतात. वेही, �व�ण,ू मु�या आ�ण सव�
देवतेचे पा�नपोषण करा. 'उवा क� मव बंधना �ी योमुइयामामृत' �हणजे अगद� सारखे
खरबूज �पक�यावर ते �तापासून �र जाते.
मोकळे झा�यानंतर Mo वर जा. हे देवा! तु�ही आ�ण तुमचा आ�मा अमृतसारख ेआहात. ते
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पुयकम, तप य, वय, योग आ�ण �यानाने �याची आराधना करतो, �या�ा नवीन जीवन देतो.
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. भगवान ��व आप�या देवा�ा मृ�यू�या बंधनातून मु� करतात आ�ण �यांचे र�ण करतात
तु�ही दान करता का? वे� ज�ी काकडी�ा बे�ांम�ये ध�न ठेवते

आ�ण जे�हा ते ��जव�े जाते ते�हा ते �वतः�ा बंधनातून मु� करते. हा महाम� युंजय मी संजीवनी मी
आहे. भगवंतां�या देहाचा वध क�न या मं�ाचा जप करावा. या
प�व� पाणी �या. या मं�ाचा जप के�याने मृ�यूचे भय नाही. �याची
�याची पूजा के�याने परमे�र मृत होतो. ते सव� काम करतात आ�ण

सव� बंधनातून मु� होऊन धन दान करा.
तो �हणा�ा - नारदा ! द�ध चमुन या �कारे उपदे� क�न

पण गे�े. �यां�या बो��याचा मनावर मोठा �भाव पड�ा आ�ण �यांनी �ेताची पूजा के��.
मे�यानंतर �यांना सुखी कर�यासाठ� तो तप�या� �क�वा कारेनवन�ा गे�ा. जंग�ात ते �ेमाने
�ेताचे नाम�मरण करताना भगवंताची तप�या� सु� करा. ते होईपय�त
महामर यंुजय मनाचा जप करत राहा. �या�या या मृ�यूपासून देवाचा मृतदेह

ते �या�यासमोर काप�े गे�े. दाद� च हात जोडून सावजीचे नाव घेत�े.
काय. �यांनी महादेवज�ची खूप �तुती के��.

मृतदेह �हणा�ा - मी दधी चा! या उ� पूजेपासून मी खूप पुढे आ�ो आहे.
तु�ही वरदान मागा मी तु�हा�ा इ��त छ�पर आ�ण व�तू देईन. हे ऐकून हात जोड�े
तो नतम�तक झा�ा आ�ण �हणू �ाग�ा – हेदेवा धादेवा! आपण का नाही! �ी महादेव! जर तू मा�यावर

�हणून कृपया म�ा तीन वरदान �ा. प�ह�� मा�या इ�े�माणे आहे
जा. सारा-म�ा कोणीही मा� �कत नाही, �हणजेच मी नेहमी अ��य असेन आ�ण �तसरी ��� नेहमी राही�
क� नका कधीही होऊ नका सावज�नी 'तू' �हणत तीन व�हाडी दान के�या.
ए. तीन इ��त वरदान �मळा�यावर अनेक आ�ीवा�द �मळा�े. ते आनंद� नाहीत

राजा�या �ठकाणी गे�ा. तेथे मु�का मा�न दधी चा �या�या डो�यावर �ाथ मार��.
हा युव आ�ण नु जीचा अं�तम आ�ीवा�द होता. राजा अस�याने तो अहंकारीही होता. �यांनी ते के�े

होय, तो �या�या व�ड�ांनी �गेच पराभूत झा�ा होता, परंतु पु�षा�या पराभवामुळे मु�ाचे केस देखी� होते
येऊ नका हे सव� महादेवज��या वरदानानेच आ�े. हे पा�न मी मोठा झा�ो
च�ा मग तो वनात जाऊन आप�ा भाऊ मुकंुदाची पूजा क� �ाग�ा. मग
�व�णूने पार क�न पृ�वी�ा दान �द�े. �याने �तचे आ�ण नुजीचे नाव ठेव�े.



�वनोदबु��ने.
�यानंतर तो �हणा�ा - �भु, मी आधी मा�यासोबत होतो, पण नंतर आ�ही दोघे

म�येच वाद झा�ा. दधी चा यांनी परमपू�य भगवान ��वाची तप�या� के��
महामृ�यंुजयाकडून �यांनी त ेके�े आ�ण अतृ�त राह�याचे वरदान �मळा�े. मग
मा�या रा�यसभेत मा�या सव� दरबारी �यांनी माझा अपमान के�ा. अरे ��येकजण
मेरेमसमोर �याने म�ा पायाने वार के�े. तसेच तो �हणा�ा क� मी कोणाचाही नाही
घाबरतो. �भु! मु�ा दधी चा खूप गव� झा�ा आहे.
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तो �हणा�ा - नारदा ! जे�हा आ��या�ा याची जाणीव होते
भगवान महादेवज�चा �तथे आ�ीवा�द आहे �हणून ते कुव महादेव जी �हणू �ाग�े
तो कधीही कोण�याही गाडी�ा घाबरत नाही. मी याब�� काही बो��ो तर
दाद� चाचांना वाईट वाटे� आ�ण ���ाही देती�. मा�या �दया�या �ापापासून मी मा�या �दयात आहे.
सावजीचा पराभव होई�. �यामुळे म�ा या संदभा�त काहीही करायचे नसून असे काहीतरी करायचे आहे

तुमचा �वजय होणे आव�यक आहे. देव आ�ण नूचे हे ��द ऐकून राजा �ांत झा�ा
बन�े आहेत.
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तीसवा अ�याय
दधी चा �ाप आ�ण पृ�वीवर आ�ीवा�द

तो �हणा�ा - नारदा ! �हहर �व�णून ेआप�या योमन राजा�या �हताचे र�ण के�े.
मृ�युप�ाचे �प घेऊन म�तका�या आ��यापय�त पोहोचूया. आ�ण नुजी

जे भगवान ��वा�या उपासनेत नाहीत ते आ��या�ा �हणा�े क� �भु, मी तु�ा �वचारतो
वरदान मागा दधी ची, �व�णू�ा ओळखून �हण ू�ाग�� – म�ा सव� समज�े.
तु�ही कोण आहात आ�ण तु�हा�ा काय हवे आहे? �हणूनच मी तु�हा�ा �वचारतो. अरे हो आ�ण नाही! त�णांचे
बु���या वे�ात तु�ही क�याणासाठ� आ�ा आहात. वे�
क� �ाज वाटून भगवान �व�ण ूआप�या मूळ �पात परत�े आ�ण महामुना�ध चीच

नाम �हट�यावर महामु ना! तुमचे �वधान पूण�पणे खरे आहे. म�ाही ते माहीत आहे
�भभ�ा कधीही कोण�याही कारची भीती वाटत नाही. पण तू माझा आहेस

राजपु�ा�या समोर असे सांगून तू राजा�ा घाबरतोस असे सांग. या
हे ऐकून दधी हसू �ाग�ा. हसून �हणा�� क� देवा�या कृपेने देहदान नाही
घाब� �कत नाही जे�हा म�ा खरोखर कोणीही घाबरवू �कत नाही, ते�हा मी खोटे बो�ून पाप करतो.
मी धावू का? दधी च�मूनचे हे ��द ऐकून �व�णू�ा खूप राग आ�ा.
�याने मु�नन दधीच�ा समजाव�याचा अनेक �य�न के�ा. सव� देवता देव आ�ण नुजी�या हो�या.
दयेने भगवान �व�णूने दै�द चमुन�ा घाबरव�यासाठ� अनेक गण �नमा�ण के�े
दधी चा सतीने �यांना उद�्व�त के�े. मग व�ूज�नी �यांचा पुतळा �तथेच काप�ा.
द . हे बघून तो काहीच बो��ा नाही- अरे अरे! आता तुझी माया आठव. आपण
तुमचा राग आ�ण अहंकार सोडून �ा. तू मा�यासह संपूण� आहेस
जगाचा ना� होई�. मी तु�ा दान देतो. मग आ�ण नुजी�ा
मुनने �या�या �रीरात संपूण� �ँड ��यमान के�ा. मग व�ूज�चा राग खूप वाढ�ा.
�यांना उच��े आ�ण मा�हर�ा मार�यासाठ� पुढे गे�े, पण �य�न के�ा नाही.
पुढे जाऊया.

हे पा�न तो हस�ा आ�ण �हणा�ा क� अहो अहो! तु�ही देवाने �ेत दान के�े
या चांग�या सूचनेने आप�याच �ोकांना मारायचे असे� तर हे स�य
चा�े�? ��वरायांनी �द�े�या मदतीमुळे तु�ही �याचा भाव कोण�याही �कारे न� करणार नाही.
पण तरीही तु�ा म�ा मारायचे असे� तर ची बेरीज
काय तर पण दधी चा हा एक सामा�य माणूस आहे असे समजून वनुजीने �या�यावर इतर अनेक गो��चा ह��ा के�ा.
ते चा�वा.

मग दधी चमुनने आप�या मुठ�ती� कु�ा�ा पृ�वीव�न उच��े आ�ण काही ��द मा�गत�े.
�यानंतर �या�ा देवते�या �द�ेन ेफेक�यात आ�े. �या गा�ा का�या खुणा झा�या,
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जनमदेवतेने मागे टाक�े�� सव� राख जळून राख झा��. हे �तकडे पा�न
उप��त इतर देव तेथून पळून गे�े पण एकमेकां�ी �ढत रा�ह�े. ते दोघे
यां�यात घनघोर यु� झा�े मग मी (अ) राजासोबत �या �ठकाणी आ�ो.
�जथे �यां�यात यु� झा�े. मी भगवान �व�णूंना सां�गत�े क� तुझा हा �य�न आहे
मूख� आहे. कारण तु�ही भगवान ��वा�या सव�� स�दया��ा हरवू �कत नाही. या



हे ऐकून �व�णू �ांत झा�ा, �याने दधी �चमुना�ा नम�कार के�ा. मग दो�ही राजेही
हात जोडून मु�ा दाद� चा नाव देऊन �याची �तुती क� �ाग�ा, �याची माफ� मागू �ाग�ा.
आ�ण �हणू �ाग�े क� �भु मा�यावर दया करा.

तो �हणा�ा - नारदा ! अ�ा रीतीने राजा�या प�नीने के�े�या �तुतीन े�दयाचे र�ण झा�े.
संतोष मा�ा आ�ण �याने राजा�ा माफ के�े पण �व�णूसह इतर देवांना
पण �याचा राग कमी झा�ा नाही. मग रोहत मु�ा द�धचा यांनी सव� देवतांना �ेरणा �द�� आ�ण
�व�णूज�नाही देवाचा राग न आ�याने �ाप �ा. नंतर राजा
�या माणसाने पु�हा दाद� चाचा�ा नम�कार के�ा आ�ण पूजा के�� आ�ण मग तो आप�या रा�याकडे �नघा�ा.

च� जाऊया राजा �तथून �नघून गे�यावर सव� देवतांसह भावानेही �� के�े.
आप�या धामाकडे ठेव�ा. �यानंतर �हहर आ�ण नूही बैकंुठधाम�ा गे�े. मग
ते�हापासून ते �ठकाण 'ठाणेर' नावाने ��स� झा�े. या तीथ��े�ातून
भगवान �ंकराचा आ�ीवा�द आ�ण कृपा �ा�त होते.

हेनाड�! अ�ा �कारे मी तु�हा�ा या संपूण� अमृतकथेचे वण�न सां�गत�े आहे. कोणता माणूस आ�ण
तो द�धचा�या वादा�ी संबं�धत हा संघ ऐकतो, तो अपमृयू �ज�कतो.
आ�ण मृ�यूनंतर तो थेट वा�को�ा जातो. हे पठण के�याने तु�हा�ा मृ�यूची भीती वाटे�
जातो आ�ण कोण�याही �कारे �वजय �मळवत नाही.
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चाळ�सावा अ�याय
कै�ासावर मृतदेह घासणे

नारदजी �हणा�े - हे महाभया ! हे वधाता ! अहो अहो! तु�हा�ा �रीर मा�हत आहे
एन.एस. तू मा�यावर खूप कृपा के��स �याने म�ा ही अमृतमयी कथा सांगाय�ा �ाव��. आप�े
खूप खूप ध�यवाद. हे देवा! आता म�ा सांगा क� वीरभ नेड सोबत होता ते�हा
�यांचा ना� क�न �यांचा वध क�न कै�ास पव�तावर गे�ा क� आ�ा?

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! जे�हा �याचे �चंड सै�य भगवान ��वाने पाठव�े
नेयाम�ये उप��त अस�े�या सव� देव आ�ण ऋष�चा पराभव के�ा आ�ण �यांना मार�े
म�ा तेथून पळून जावे �ाग�े ते�हा ते सव� �तथून पळून मा�याजवळ आ�े. उह ने
माझे नाव घेणे आ�ण माझी �तुती करणे आ�ण संपूण� कथा तेथे सांगणे. मग तुमचे
क� म�ा काळजी वाटू �ाग�� आ�ण माझी ट�म �ोकसागरात बुडा��. �यानंतर �गेच



मी देवाचा वध के�ा आ�ण इतर देव आ�ण ऋष�ना सोबत घेत�े.बैकंुठ�ोकात गे�े. �तथे �याचं �वागत क�न आ�ही सग�यांनी �याच भावनेनं �याची �तुती के��. मग
मी मनापासून �ाथ�ना करतो क� देवाने असे काहीतरी करावे जे आप�या सवा�ना मदत करे�.

ब कमी. देवा, तू काहीतरी कर �हणजे ते �येय पूण� होई� आ�ण �याचे
यजमान पु�हा �जवंत झा�ा पा�हजे. इतर सव� देव आ�ण ऋषी देखी� पूव��माणेच �स� आहेत.
�नघून जा.

अ�ी माझी �वनंती के�यावर �ंपीता वनुजी, �याने ��वाजीचा �वचार के�ा
देवते�ा उ�े�ून जप करत होते, ते अ�ा �कारे �हणा�े - कोण�याही
गु�हेगारी कोण�याही प�र��तीत कोणाचेही भ�े होऊ �कत नाही. अहो
वधाता! सव� देव, परम जाणणारे देव हे �रीराचे अपराधी आहेत कारण �यां�याकडे आहे
मृतदेहाचा भाग घेऊ नका. �याचवेळ� तेथ े�यांचा अनादरही कर�यात आ�ा. �तची याप नी सती

आप�या अपमानामुळे �याने आप�या देहाचा �यागही के�ा. �यां�या वयाचे
कारण देवाचे अ��त�व नाहीसे झा�े आहे. तु�ही सवा�नी �या�याकडे जाऊन �या�ा �वचारावे
�वचारायचे आहे परमे�राने मृत �रीराचे पाय ध�न �यांची पूजा करावी
�यां�या आप�ीमुळे संपूण� जगाचा ना� होऊ �कतो. ��वाजीचे वाईट
असे �हट�यावर मनापासून �मा के��. �हणून �यांना �यां�या अपराधाब�� �मा करा.
�वचारा �यांना �ांत कर�याचा हा सव��म माग� आहे. ते चांग�े आहे. जर तु�हा�ा ते हवे असे�
मी तु�याबरोबर चा�तो आ�ण �याची माफ� मागतो.

असे सांगून �वतः भगवंत, मी आ�ण इतर देवता आ�ण ऋषीमुन�नी कै�ास पव�ताची पूजा के��.
च� जाऊया तो पव�त खूप उंच आ�ण �चंड आहे. मी �या�या जवळ आहे.
कुबेराचे �नवास�ान अ�कापुरी आहे. अ�कापुरी छान आ�ण रमणीय आहे. आजूबाजू�ा
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सुगंध दरवळत होता. अनेक झाडे आ�ण झाडे गाडीची �ोभा वाढवत होती. �याच बा� भागात अं�तम
नंदा आ�ण अ�कनंदा नावा�या प�व� न�ा वाहतात. �यांची पूजा के�याने मनु�या�ा सव� काही �मळते
मी पापमु� होतो.

अ�कापुरी�या प��कडे �या �व�ा� वृ�ाजवळ पोहोच�ो, �जथे �द�
देवा�या �रीराची पूजा के��. ते वटवृ� �ंभर योजने उंच आ�ण अनेक होते
पाच हजार वष� �ाखा पसर�या. हे परमपू�यांचे तीथ��े� आहे. येथे मृतदेह
तुमचे योग �यान करा. �या झाडाखा�� महादेवज�चे गण होते
वाईची प�नी कुबेराही बस�� होती. ते�हा भगवान �व�णूसह सव� देवता �या�या जवळ आ�े.
अनेक वेळा नम�कार क�न �याची �तुती करा. �यावेळ� सावजीने अंगावर राख �ाव��.
आ�ण तो कु�ासनावर बसून �तथ ेउप��त �ोकांना �ानाची ��कवण देत होता.
�याने आप�ा डावा पाय उज�ा मांडीवर आ�ण डावा हात डा�ा पायावर ठेव�ा.
ठेव�े होते. �या�या उज�ा हातात आईची माळ होती.

भगवान �ंकराचे �द� �प दाखवत वनुजी आ�ण सव� देवतांनी दो�ही हात धर�े.
�या�या अंतःकरणात जोडून आ�ण नतम�तक होऊन, दयेचा सागर परा�पर परमे�राची याचना करतो आ�ण
�हणा�े महाराज ! तु�या कृपे��वाय आ�ही नाही झा�ो. तर �भु तूच आमचा पाठ आहेस
क� �भु! आ�ही तुम�या �रणात आ�ो आहोत. आम�यावर दया करा. या

कर सव� देवता आ�ण ऋषी-मन देवता �ेतांचा कोप आ�ण �यांची ��� कमी करा.
तो �ाथ�ना क� �ाग�ा.
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एकेचाळ�स अ�याय
मृतांचे पुन��ान करा

देवतेने महादेवज�ची खूप �तुती के�� आ�ण �हणा�े - �भु, तू परम आ�ण परम आहेस
हे जग चांग�े आहे. तू मे�ा आहेस. तुझे तीन डोळे �हणजे चं�, सूय� आ�ण चं�
एन.एस. तु�या तेजामुळे संपूण� जगा�ा �ंभर झा�े आहेत. रा, वानू, इन आ�ण चंद इ�याद� देव.
तो एकटाच आहे. तू या जगाचा पा�नपोषण करणारा आहेस. देव तु�हा�ा आ�ीवा�द देई�. आपण
तो �वतः�ा मारतो. bhu तुम�या इ�ेनुसार अ� जळते आ�ण सूय� �वतः�या उ�णतेने जाळतो.
ते जळते. तुम�या भीतीने मृ�यू हादरतो. अरे नाही नाधन! आजपय�त jas कार
तू आमचे सव� �कारे र�ण के�े आहेस, त�ीच सदैव तुझी कृपा कर. �भु!
आम�या सव� चुकांसाठ� आ�ही तु�हा�ा �मा मागतो. तुम�या �ारे पूण� करा
आ�ण यजमाना�ा उ�र �ा. वीरभ आ�ण महाका���या पराभवाने जखमी

सव� देवता आ�ण ऋष�ना आरो�य दान करा. �या सवा��या वेदना कमी करा. अहो
सावजी! तु�ही ज�तीची अपूण�ता पूण� करा आ�ण दोघांना पु�हा �नमा�ण करा.

भाग ऋष�ना डोळे, पुषा�ा दात दान करा. तसेच �ोकांनी देवतेचा भाग बनू नये
तू गे��स, ऊठ. तु�हा सवा�ना आ�ीवा�द �ा. आ�ही तु�हा�ा पूण� देऊ
पळून गे�े असे �हणत आ�ही सव� दैवत �ोकनाथ महादेवा�या पाया पड�ो.

आम�या �तुतीमुळे आ�ण मन वळव�यामुळे परमे�र मृत झा�ा. सावजी �हणा�े
- अहो! अहो आ�ण नाही! तुमचा मु�ा म�ा नेहमीच मा�य आहे. �हणून तुमची �ाथ�ना
मी ते टाळू �कत नाही पण म�ा सांगावेसे वाटते क� म�यवत�
हे काय आहे? �या�या डो�यांचा ना� होतो कारण �या�ा नेहमी डो�याच ेवाईट हवे असत,े

तो �यांची काळजी घेतो. पण �या�ा डो�याचे वाईट हवे असते �याचेच वाईट होते. �हणून आ�ही
एखा�ाने असे काम देखी� के�े पा�हजे, �यामुळे कोणा�ाही �ास होऊ �कतो. तू तु�या �ाथ�नेतून आहेस

म�ा माफ करा आ�ण तुमची �वनंती मा�य करा, पण मी �जवंत आहे.
मी आ�ापय�त जळा�ो आहे. �यामुळे �या�या डो�याऐवजी �ेळ�च ेडोके जोडावे �ागणार आहे.
भागा सुयाकेचा भाग पा� �के� आ�ण पु�ाचे तुट�े�े दात �न��त के�े जाती�. माझे
गणांनी मार�े�या देवतेचे तुट�े�े अवयवही ���त के�े जाणार आहेत. भृगुची दाळ �ेळ�सारखी असते
जाऊया सव� �ोक आनंद� होती�.

वेदांचे अनुयायी अस ेबो�ून परम दयाळू भगवान �ंकर �ांत झा�े. tat paat mane
आ�ण �व�णुजीसह सव� देवतांनी भगवान �ंकराचे आभार मान�े. फर देव
��वाजी�ा आम�या सोबत ये�याच ेआमं�ण �ा, आ�ही याक�या �ठकाणी गे�ो.
जहंदने आप�े �म�न सु� के�े होते. ��वाजीही �या कंख� नावा�या भागात आ�ा.
ते�हा �वरभाने के�े�ा �वना� पा�ह�ा. वहा, वध, पुषा, त,ू धृत,
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सव� ऋषी, पा�, अना�ा, गंधव आ�ण रास तेथे पड�े�े होते. �कती �ोकं
�याने हात धुत�े होते. �यानंतर भगवान ��वाने �यांचा सव�� सेनापती वीरभ यांचा वध के�ा.
तू मे�ा का? �याची आठवण होताच वीरभ �गेच �तथे पड�ा आ�ण �या�ा परमे�राचे �रीर �दस�े.

काय ओ�� गाडी ते�हा सावजी हस�े आ�ण �हणा�े क� हे�वरभ! तु�ही सव� काही �णात
देवते�ाही दया आ�ण ���ा �ा. हवीरभ! आपण या
आयोजकांना पटकन मा�यासमोर आणा.

�ेताची आ�ा �मळा�यावर भगवानांनी वीरभ �मळव�ा आ�ण डीचा मृतदेह �तथे आणून ठेव�ा.
सर �तथे न�हते. डीचे �रीर पा�न सावजीने वीरभ�ा डीचे डोके �वचार�े
कुठून? �यानंतर वीरभने सां�गत�े क�, �याचा ��र�ेद के�यानंतर तो धा�यातच टाक�ा.
दया आ�� मग ��वरायां�या आ�ेनुसार बक�या�ा डो�यावर जोड�यात आ�े. सारखे
��वाजी�या कृपेनेच डी �या अंगावर तो �जवंत झा�ा. मृत �रीरात येतात
आ�ण तो या गाडीत चढ�ा जणू तो खो�व�न उठ�ा होता. तो उठताच
महादेवज�ना पा�ह�े. तो उठून �यांची पूजा क�न �यांची �तुती क� �ाग�ा. �याचा
(d) मा�या �दयात �ेम उ�प� झा�े आ�ण ते खरे ठरताच �याचे ��षत �दय
ते ओ�सर होते. �यानंतर �यांची मु�गीही मरण पाव�� आ�ण �यामुळे �यांचा मृ�यू झा�ा.

म�ा ते जाणवू �ाग�े. �यानंतर �यांनी �वतःची काळजी घेत��.
�ेता�ा �हणा�े - हे य�मय महादेव जी ! तु�ही या जगाचा आरंभ आ�ण अंत आहात. आपण

या �न�म�तीची क�पना काय आहे? ��येक जीव तु�या�ारे ज�मा�ा येतो. माने
तु�हा�ा वाईट गो�ी सांगा आ�ण तुम�या�ी �वभ� देखी� होऊ नका. तू मा�या वाईट ��दांपासून
खूप �खापत झा�� आहे. तरीही, तू मा�यावर दयाळूपणे वाग�ास आ�ण म�ा उ�र दे�यासाठ� येथे आ�ा आहेस. �भु!
तुझं बरोबर आहे. तू परमा�मा जाणणारा आहेस. bhu तू मा�यावर आ�ण इथे
उप��त सव� �ोकांम�ये सामी� �हा आ�ण आमची पूजा �वीकारा.

तो �हणा�ा - नारदा ! अ�ा �कारे परमे�रा�ा �ेत अप�ण के�यावर दोघ े�ांत झा�े.
ते�हाच भगवान �व�णंूनी ��वाची �तुती के��. �यानंतर मी महादेवज�नाही �वचार�े.
पण तू �भु! मा�या मु�ावर आ�ण �या�या उ�रावर तू तु�या कृपेचा वषा�व के�ा आहेस
काय. देवा! आता तु�याबरोबर रा�न, आ�ही तु�ा सव� �ापांपासून मु� क�.

महान नाही! अ�ा �कारे हात जोडून महादेवज�ची �तुती के��
तो नतम�तक होऊन उभा रा�ह�ा. सव� देवतांची �तुती ऐकून भगवान ��व �स� झा�े
�याचा चेहरा उजळ�ा. मग तेथे उप��तांसह अनेक सास, ऋषी आ�ण मं� �न��त के�े गे�े.
भगवान ��वाची पूजा कर�यासाठ� �यांनी अनेक वेळा भगवान ��वाची �ाथ�नाही के��. या �ाळेत
उप��त अनेक उपदेव, नाग आ�ण �ाण यांनी भगवान ��व आ�ण �यांची पूजा के��

तू तु�या मनाने काय के�ेस? या कारम�ये देव सव� देवां�या मुखातून �यांचे �दय ऐकतो.
मृतदेहा�ा खूप समाधान �मळा�े.
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राजा �हणतो - नारद मुन ! अ�ा �कारे, हीर, मी, देवता आ�ण ऋषी-�मुख
भगवान �ंकर तुम�याकडून खूप आहेत. �याने आ�हा सवा�कडे कृपा��ीने पा�ह�े आ�ण �हणा�े-
नामजप क� नका! मी तु�हा सवा�वर आहे. माझा �ेवट वेगळा आहे. मी एकटाच आहे.

तरीही, तो नेहमी �या�या �वत: �या अ�धकाराखा�� राहतो. चार गा�ांचा मु�गा �क�वा आई माझा आहे
भजन करा. �यापैक� प�ह�� आट, सारा जास,ू �तसरी अथ� आ�ण चौथी राणी. परंतु

माझी �व�ेष सा� ��ी�ा आहे. �या�ा माझा एकु�ता एक आ�ण पा. वेदा�ा
परा�पर भगवंता�ा जाण�याने माझे �व�प जाणून म�ा समजू �कते. माणूस जो कमी आहे
आ�ाधारक, �यांना माझा माग� सापडत नाही. �हणूनच �ान जाणून तु�ही �ु� आहात
आ�ण बु से�मरा मरतो आ�ण यू �ोअर उम. अहो! �ी आ�ण व�ण. एन.एस
ती आई आहे. मी या जगाचा �नमा�ता आहे. मी जगाचा अनुयायी आहे. माही
�यांचा ना� कर�यासाठ� संहारक �हा, �यांचा ना� करा. एक मूख� माणूस, जो नेहमी
सांसा�रक बंधनात आ�ण आस��-�मात अडक�यामुळे ते मा�या�ी कधीही संपक�  साधू �कत नाहीत.
माझा भाऊ नेहमी मा�या �पाचे �च�तन आ�ण �च�तन करतो.

आपण �तघे �हणजे �व�ण ूआ�ण देव एक आहोत. �या मानवांना आपण वेगळे मानत नाही
आपण फ� एकाच �पावर �व�ास ठेवतो, �या�ा सुख-�ांती-समृ�� �मळते, पण कोण
अनोळखी माणसे आ�हा �तघांना वेगळे, वेनेक� चे भागीदार मानून आम�या�ी भेदभाव करतात.
घड�े. हे जप करा! परमा�मा भगवंत जर मा�यावर ट�का �क�वा ट�का करती� �क�वा
मी रागावेन आ�ण व�णचा अपमान करेन, तो मा�या �ोधाचा भाग होऊ नये.
कराव �ागे� तु�हा�ा �द�े�े सव� �ाप �या�याकडे ने�े जाती�.

भगवान �ंकराचे हे वचन ऐकून सव� देवता, ऋषी, �व�ान
��वरायां�या �पाने आप�या प�रवारासह परमे�राचा आ�ीवा�द �वीका�न.
मी के�े नाही सव� देवताही महादेवज�ची �तुती क� �ाग�े. ते �रीरात �ोष�े जातात
जाऊन �याचे भजन गाऊ �ाग�े. या गाडीत या गाडी�माणे देवाने मृतदेह टाक�ा.
�तुती आ�ण उपासना, भगवान ��वाने �या�ा असे वरदान �द�े.

�यानंतर, भगवान �ंकरज�कडून आ�ा घेत�यानंतर, जपतांनी आप�े काय� पु�हा �ा�पत के�े.
सु�वात के�� �या �य�नात �यांनी ��वाजीचा भाग �थम �द�ा. सव� देवांना
यो�य भाग �द�ा होता. पुरा�ानुसार, D ने ययाम�ये उप��त अस�े�े सव� �ान दान के�े आहे.
दया. महादेवज�ची �तुती करताना ए.
काय. अ�ा �कारे सव� देवता, �मुख, �रवाज यां�या सहकाया�ने सेदच ेय�

च�ा
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�यानंतर सव� देव आ�ण ऋष�नी महादेवज�चा म�हमा गाय�ा
ते आपाप�या �नवास�ानी गे�े. तेथे उप��त अस�े�े इतर �ोकही ��वाजीकडून आ�े.
�तथून कोणती जागा �वचार��. मग मी आ�ण �व�णूज�नीही मृतदेहाची पूजा के��.
�ोकांना जाऊ �ा. �यांनी अनेक वेळा ��वाची पूजा के�� आ�ण कृ�णाची पूजा के��.
सावजीब�� खूप आदर आहे. मग तेही कै�ासात गे�े आ�ण आप�े गण सोबत घेऊन गे�े.

ड�गरावर चा��ो.
कै�ास पव�तावर पोहोच�यानंतर ��वाजी�ा आप�� प�नी देवी सतीची आठवण येऊ �ाग��.

महादेवज�नी �यां�याब�� अनेक गो�ी �तथे उप��त �ोकांना सां�गत�या. ते �यांना आठवतात
गे�े होते. हे नारद ! मी सती�या सवा�त सुंदर आ�ण सुंदर �च�ाचे वण�न करतो

सां�गत�े. ही कथा आनंद आ�ण पैसा देणारी आहे. या महान कथे�या सवा�ना �ुभे�ा
आव�यकता पूण� करते. अ�ा �कारे या च�ाचे वाचन व �वण करणारा मनु�य पापमु� होतो.
मी होतो. �या�ा ��स��, वग� आ�ण वय �मळते. जो या आ��यात
कथा वाचतो, �या�ा �या�या सव� च�ीची फळे �मळतात.



.. �ीसं�हता (सती ख�ा) पूण�..
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.. ओम नमः �वाय.

म�ा सामोरे जावे �ागे�
�तसरा �वभाग
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प�ह�ा अ�याय
हमा�ाय ��न

नारदज�नी �वचार�े - अरे जाणते! आप�या प�या�या म�यभागी आप�या �रीराचा �याग करणे
जगदंबा सती देवी नंतर �त�ा �हमा�याची क�या �हणून कसे वागव�े गे�े? �याने काय के�े महादेव
जीने पु�हा ��न के�े का? हे देवा! म�ा उ�र देऊन मा�यावर दया कर
मा�या संवेदना �ांत करा. ��ाचे उ�र देताना तो �हणा�ा- हेमू, नारदा! उ�र:
आ�ण �मवान नावाचा एक मोठा पव�त आहे. हा पव�त तेज�वी आ�ण समृ� असून �याची दोन �पे आहेत

S आहे- प�ह�ा थावर आ�ण संपूण� जंगम. �या ड�गरावर एक कबर आहे. या �ोकाचा
पूव� आ�ण प��म भाग समु�ा�ा �ागून आहेत. आम�या ड�गरावर अनेक कार �ाणी
ते भीतीने जगतात. आमची �व�तीण� �काने ड�गरा�या स�दया�त भर घा�तात. अनेक देव,

�या पव�तावर ऋषी-मुन आ�ण नर-ज�माचे वा�त� आहे. मानव प�व� प�व� आ�ण प�व�
आहे. या �ठकाणी अनेक नवे आ�ण साध-ूसंत �यां�या तप�या �क�वा तपान ेय��वी झा�े आहेत. मृत देवा�ा
हा पव�त अ��तीय आहे कारण �यावर कामाचे ��येक रंग पाहता येतात.

एके काळ� परमे�र देवाने आप�या कुळाची परंपरा आ�ण धम� पुढे ने�ा.
पती�ा संतु� कर�यासाठ� ��न कर�याचा �वचार करा. कधी
जे�हा आ�ही ��न कर�याचा �नण�य घेत�ा ते�हा �यांनी देवतेकडे जाऊन �यांना �वचार�े

�याने मो�ा संकोचाने देवते�ी ��न कर�याची इ�ा �� के��. मग एक देव �हणून
तो �या�या प�ाकडे गे�ा आ�ण नामजप क�न बाजू�ा उभा रा�ह�ा. ते�हा पातर देवते�ा सां�गत�े
ये�याचे कारण �वचार�े.

यावर देवता �हणा�े- हे पा�ो! तुमची मोठ� मु�गी मैना मंग� आ�ण पानी.
तू मैनाचं ��न तु�या सोबत�या माणसा�ी कर. या ��नाचा फायदा सवा�नाच होणार आहे.
��येका�ा �ुभे�ा तसेच आम�या कुटंुबात यापैक� �कमान एक उप�म असे�.
�ाप असे�.

मग काही �वचार क�न प�ाने या ��ना�ा होकार �द�ा. पातार यां�याकडे आहे
S. Tapuwak ने एक मोठा उ�सव तयार के�ा आ�ण �याची प�नी मैना �ह�या�ी ��न के�े.

कृपया करा �ववाहसोह�यात भगवान �व�णूसह सव� देवदेवता त���न झा�या हो�या.
��नानंतर सव� देवी-देवता आपाप�या जगात गे�े. आ�ही माझ े�म�ही आहोत

एक� �यांनी �यांचे �ोक ठेव�े.
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सव� मागा�नी
अ��ेख

नारदजी �हणा�े - अरे सु��स� ! आता मैना�या उ�प�ीब�� सांग. सवा� सोबत
कृपया ���ये�ा �द�े�या �ापाब�� सांगून मा�या �ंका �र करा.

नारदज�चे हे ऐकून ते हस�े आ�ण �हणा�े - हेनारद ! माझा मु�गा साठ
हजार पु. जनकाचे �ववाह दोन मु�य �वषयांव�न येतात. वधा नाव कोणाचे आहे?
का�या ��नाचे प� घेऊन आ�े होते. �याचे तीन मु�गे. वे�ी सौभा य�ा�� आ�ण
सात धमक ग�प बस��. �यापैक� प�ह�या ���येचे नाव मैना, ते सरे आ�ण �तस�याच ेनाव
क�ावती होती. या तीन ��या �या प�ा�या मनात �हणजेच �या�या मनातून हो�या.
एनएस या �तघांचा ज�म आई�या उदरातून झा�े�ा नाही. हे सव� जगाचे पूजनीय आहेत.
�या�या नामाचा जप आ�ण वध के�याने मनु�या�ा अपे��त सव� फळ �मळा�े असते.
आहे. या �तघांना मानव आ�ण देवांनी �े�रत के�े आहे. �यांना '�ोकमाता' �हणतात.
देखी� ओळख�े जाते. क� नका! एकदा मैना, धाया आ�ण क�ावती या तीन ब�हणी हो�या.
c. देवीची पूजा करणे. तेथून अनेकांनी एकजूट के�� होती. �या �ठकाणी

मेरेपू सनाका डाक देखी� आ�े होते. सवा�नी �व�णूज�ची खूप �तुती के��. सव� वेडे
�या�ा पा�न �वागतासाठ� उभे रा�ह�े पण या �त�ही ब�हणी �या�या �वागतासाठ� उ�या रा�ह�या.
उभे नाही तो ��वरायां�या मायेने मो�हत झा�ा होता. मग या ब�हणीचे वाईट
�तथून �या�ा राग आ�ा आ�ण �याने या ब�हण�ना ���ा�ाप �द�ा. मी वेडा �हणत नाही

क� तु�ही �त�ही ब�हण�नी म�ा अ�भमानाने उभे रा�न अ�भवादन के�े नाही, �हणून तु�ही
सदैव वग�हीन असे� आ�ण पृ�वीवर माणूस �हणून राही�. तु�ही तीन पु�ष
असो यमबानोगी ।

तीन-सात�ा ब�हणीने ऋष�चे ��द ऐकून आ�य�च�कत झा�े. मग आप�� चूक मा�य
म�तक टेकवून सनकादक मु�ा�या पाया पडतो आ�ण अनेक �कारे
तु�ही ते कराय�ा सु�वात करा �याने अनेक �कारे �ाथ�ना के��. तीन पाव�े

�यासाठ� �ाथ�ना क� �ाग�ा. ते �हणतात क� आ�ही मूख� आहोत, �यांना आ�ही तुमचे नाव �द�े नाही
काय. आता कृपया वग� परत �मळव�याचा काही माग� सांगा. मग

सांकेचा मु�गा �हणा�ा, "अरे ��ये, कृपया म�ा सांगा! हमा�य पव�त हा आप�ा आधार आहे. tumm
सवा�त मोठ� मैना �हमा�याची प�नी असे� आ�ण �त�या ���येचे नाव पावती असे�. सरे
कया�या, राजा जनकाची प�नी असे� आ�ण �तचा �ववाह महा�मी�ी झा�ा होता.
देवी सीतेचा ज�म होई�. तसेच �तसरी क�या क�ावती �हचा �ववाह राजा वृषभानु�ी झा�ा.

आ�ण राधाची आई अस�याचा अ�भमान बाळगे�. �यानंतर मैना आ�ण हमा�ाय
क�या पावती�या वरदानाने ते कै�ासपद �ा�त करती�. धाया आ�ण �याचा पती राजा
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देवी सीते�या पुनज��मामुळे ��ा वज जनक बैकुठधाम�ा पोहोचती�. वृषभआ�ण क�ावती आप�� क�या राधासोबत गो�ोकाकडे जाई�. जो पैसे देतो �या�ा नाही
केवळ आनंदाची �ा�ती होते, �हणून माणसाने नेहमी यो�य मागा�ने पुढे जावे. तु�हा�ा माहीत आहे
जे झा�े �यामुळे तु�ही वगा�साठ� पा� �हा, पण माझा �ापही फ�दायी ठरे�.
पण जे�हा तू म�ा �मा मा�गत��स ते�हा मी हष�पचा �भाव कमी के�ा पा�हजे.
गाणे

पृ�वीवर आ�यानंतर तु�ही सामा�य माणसासारखे राहा�, पण ��न
यानंतर, जे�हा तुमचे मू� ज�मा�ा येई� आ�ण तुमची ���या जसे पा�हजे त�ी के�� जाई�.
जाती� आ�ण �यांचे ��न होई� �हणजेच तू तु�या सव� जबाबदा�या पार पाड�ी�
�गी, तर भगवान �व�णू�या द��नाने तुझे क�याण होई�. माझी मु�गी
टॅप क�न मृतदेहाची पोचपावती �द�� जाई�. �याची क�या सीता द�रथ नंदन

प�� �ी रामचानजी यां�याकडून �ा�त होई�. क�ावतीची क�या राधा कृ�ण �ह�या प�ात
�या�ा �क�वा �त�ा बांध�े जाई�. असं �हणत मी �तथून ग�प बस�ो. �यानंतर �गेच
पा�ाचे तीन �वास �ापातून मु� होऊन आप�या �नवास�ानी गे�े.
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�तसरा अ�याय
हमा�ायकडे देवतेचा ���कोन

नारदजी �हणा�े - हे ��ये ! ह�ममाते! तू तु�या डो�याव�न मैना�या पूव�जांना �हणा�ास
कथा सां�गत��, जी अ��त आ�ण �व�च� होती. �भु! आता तु�हीच सांगा क� पावती
तो जी मैनापासून कसा �नमा�ण झा�ा आ�ण �याने भगवान �ोकनाथांची पूजा क�ी के��?
मी काय के�े?

तो �हणा�ा, हेनाड�! मैना आ�ण हमवान�या ��ना�ा खूप सण साजरा कर�यात आ�ा.



��नानंतर दोघेही आपाप�या घरी पोहोच�े. मग हमा�ाया आ�ण मैना आनंदाने आपाप�या घरी परत जातात.
जगाय�ा सु�वात के�� मग तो इतर देवतांना घेऊन हमा�ा�ा गे�ा.

सव� देवता आप�या दरबारात आ�याच ेपा�न हमा�ाया�ा खूप वाईट वाट�े. अहो सव�
देवतेचे नाव सांगा आ�ण �याची �तुती करा. ते �याचा अ�भमानाने आदर क� �ाग�े.
देवतेची सेवा क�न ते �वतः�ा ध�य समजत होते. मुने! हात जोडून हमा�ाय
�या�या समोर उभा रा�ह�ा आ�ण �हणा�ा - �भु! तु�ही सव� एक� तुम�या घरी आ�ात
मी बघतोय खरे सांगायचे तर आज माझे जीवन य��वी झा�े आहे. आज म�य आहे

नाही. माझे रा�य आ�ण माझे संपूण� कुटंुब तु�या द��नाने ध�य झा�े. आज माझी तप�या�
आ�ण सव� काम य��वी झा�े. �भु! तू म�ा तुझा दास मानून म�ा घेऊन ये
मी तुझी सेवा क�ी क�? म�ा सांगा माझा उ�े� �क�वा सेवा काय आहे?

रारज हमा�याचे हे ��द ऐकून देवता तपूवाकांना �हणा�े - हे हमा�य ! अहो
क कृपया! देवी जगदंबा उमा �वत: सती�या �पात येथे �कट झा�या हो�या.

. कठोर तप�या� के�यावर �यांना प�नी�या �पात ��वाजी �ा�त झा�ा, पण �यांचा प�ा
आयु�या�या म�यभागी पतीचा अपमान �त�ा सहन झा�ा नाही आ�ण �तने योगासनात आप�ा देह घात�ा.
कृपया ते करा. ही संपूण� कथा तु�हा�ाही माहीत आहे. आता देवी जगदंबा पु�हा पृ�वीवर आ�� आहे
अवतार घेऊन �त�ा भगवान ��वाची प�नी �हायचे आहे. अरे �म�ाय! आप�या सवा�ना ते हवे आहे
ती देवी सती पु�हा तु�या घरात अवतर�� आहे.

�ी �व�णुज�चे हे बो�णे ऐकून आ�हां�ा खूप आनंद झा�ा आ�ण आ�ही आदराने �हणा�ो-
�भु! देवी मा�या घराती� बाग �ु� क� �क�� ही मा�यासाठ� खूप भा�याची गो� आहे.
म�ा मा�या मु���या �पात पा�ह�े जाई�. मग प�नी आ�ण देवतेसह हमा�ाय

�यांनी जगदंबेचा आ�य घेत�ा. �याने देवीचा वध के�ा
क� �ाग�ास

देव �हणा�े - हेजगडंबे ! हेमी! हे �ाव�ोकात वास करणारी देवी. अहो ग! अहो
अरे देव! आ�ही सव�जण तु�हा�ा मनापासून स�ाम करतो. तूच परम परोपकारी आहेस. आपण
प�व� आ�ण �ांतता हे आद�� आहेत. तूच परमा�मा �क�वा जगदंबा आहेस. आपण
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या जगात सव�� आढळतात. तू सूया�ची तेज�वी �करणे आहेस. आपण आप�या गतीने
हा संसार करीत । तु�ही जगाच ेपा�न करा. तू गाय आहेस
सावी आ�ण सर वती आहेत तु�ही धम� आ�ण वेदांच ेगु� आहात. तू होय आ�ण तू
तो समाधानी आहे. तुमचा मु�गा तुम�या पती�ा मऊ आनंद देतो. फ� तू
आई�या घरात आई �हणून आ�ण नव�या�या घरात ग�रबी आ�ण ग�रबी �हणून
मी राहतो तुमची ��ी �ांती आणते. तु�हीच पा�नपोषण करणारे आहात

आ�ण पंचभूतां�या सात त�वांपासून मू���े �नमा�ण झा�� आहेत. तू नीती आ�ण सामवेदाचे गाण ेआहेस.
�रवेदा आ�ण अथवाड यांचे काम त ूआहेस. तु�ही �या ���च ेनाक, कान, डोळे, त�ड आ�ण
�दयात �वराजमान झा�यामुळे ती �यां�या घरात आनंद आणत.े हेदेवी जगदंबा! या

संपूण� जगा�या क�याणासाठ� आ�ण र�णासाठ� आमची उपासना �वीका�न तु�ही आम�यावर आहात.
एनएस

अ�ा �कारे सवा�नी जग जननी सती-सा �व देवी जगदंबा उमा यांची पु�कळ पूजा के��
देवता �या�या सत् द��नासाठ� हात जोडून उ�या रा�ह�या.
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चौथा अ�याय
जगदंबेचे द��न

तो �हणा�ा, हेनाड�! देवतेने के�े�या �तुती�ारे बीचा ना�
क�ाकार जगदंबा देवी गाऊनसमोर कट झा�ा. ते �यां�या रथावर आहेत
खा�� बसा �याचा चेहरा �ाखो सूया��या तेजासारखा चमकत होता. �यांचा अ�भमान
इतकं उंच होतं. �याचे ��द अतु�नीय होते. मी �याची कोणा�ीही तु�ना क� �कत नाही
क� �क�े. ते सव� गुणांनी त�ण होते. �या ना�ामुळे �त�ा चाड �हट�े गे�े
एन.एस. ती �वतःचे सव� �:ख आ�ण वेदना �र करते. देवी जगदंबा संपूण� जग
आई तो �वत: �या�या भावा-ब�हण�सह भयंकर �ाथ�ना क�न झोप�ा.
मी देतो तीच देवी उमा या जगाचा उ�ार करते. �या�या चेह�यावरची ती�णता अ��तम आहे.
या कु�ा�तेमुळे �यां�याकडे बघणेही ��य होत नाही. मग �याचे अमृत
�हहारसह सवा�नी मनोभावे �ाथ�ना के��. मग �याचे अमृत आ�ण पा.

�याचे अ��त �प पा�न सव� देव आनं�दत झा�े आ�ण �हणा�े - हेमहादेवी ! अहो
जगदंबा! आ�ही तुमचे दास आहोत. आ�ही मो�ा आ�ेने तु�या आ�या�ा आ�ो आहोत. कृपया
आम�या ये�यामागचा हेतू समजून घेऊन आमची इ�ा पूण� करा. हेदेवी! आपण �थम

जा�ती देवाची प�नी �हणून �कट झा�� आ�ण �ाजी आ�ण इतरांची प�नी झा��.
देवाचा वध के�ा. तु�या पतीचा मधेच झा�े�ा अपमान पा�न
�या�या अंगावर दया आ��. यामुळे देव खूप आनंद� आहे. ते खूप �ःखी आहेत

ते गे�ं ��वाय तु�या इथे आ�याने देवतेची इ�ाही अपूण� रा�ह��.
आहे. �हणूनच �� �ा! तू पृ�वीवर पु�हा अवतार घेऊन देवतेची पूजा के��स.
�ोधा �हणजे या जगाचे क�याण होई� आ�ण सूय�कुमार मुन यांचे �वधानही पूण� होई�.
अरे देवा! तु�ही आ�हा सवा�ना असेच आ�ीवा�द �ा जेणेक�न आ�ही सव� सुखी आ�ण महादेव होऊ
तू पु�हा आनंद� होवो, कारण तु�यापासून वेगळे झा�यामुळे ते खूप आनंद� आहेत. ���ाचार
आप�े सव� a's आ�ण b's न� क�न.

हेनाड�! असे �हणत सव� देवता पु�हा भगवतीची आराधना क� �ाग�े. हातानंतर �गेच
�ांतपणे उभा. मग �या�या इतर आ�ीवा�दाने देवी उमा यांना भरपूर पैसे �द�े.
मग देवी सावजी�ा मारताना �हणा - हेहरे! अरे हो! आ�ण सव� देव आ�ण
�र�-मु नवीन! तु�या पूजेने म�ा खूप आनंद झा�ा आहे. आता तु�ही सव�जण आपाप�या घरात राहतात



�या �ठकाणी जा आ�ण तेथे आनंदाने राहा. माझाच अवतार घेऊन हमा�ाया-
मी मा�या मु���या �पात �दसून येई�, कारण म�ा चांग�े मा�हत आहे क� मी ज�म �द�यापासून
भ�व�यात माझा देह �ोप पाव�ा आहे, ते�हापासून �ोकनाथ महादेव जी सु�ा अखंडपणे आहेत
काळा जळत नाही. म�ा नेहमीच माझी काळजी असते. ते सव� वेळ �वचार करतात
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�या�या रागामुळेच �याचा अपमान पा�न मी मागे �फर�ो नाही आ�ण तो मी �वतःचा �हणून घेत�ा.
�रीराचा �याग. �हणूनच �यांनी अ�ौ�कक अ��त�वाचा वेष धारण के�ा आहे आ�ण नेहमीच के�ा आहे
केवळ योगाम�येच ��न राहा. �यांना �यां�या आ��याचा उपयोग सहन होत न�हता. या साठ�
�याचीही तीच इ�ा आहे क� मी पु�हा पृ�वीवर �कट �हावे जेणेक�न आप�े पु�हा �म�न �हावे.
��य असे� तर. महादेवज�ची इ�ा मा�यासाठ� सदैव �े� आहे. �हणून म�ा पा�हजे
मी हमा�ाय-मैना क�या �हणून अवतार घेईन.

अ�ा �कारे देवी जगदंबा देवते�ा भरपूर आ�ासन देऊन तेथून अंतधा�न पाव��.
काही वेळातच देव आ�ण इतर देवांचे मन �ांत आ�ण आनंदाने भ�न गे�े. ते �या �ठकाणी जातात
�जथे देवीने द��न �द�े होते �तथे अनेक वेळा ओ�ा कार क�न आपाप�या �नवास�ानी गे�े.
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�करण पाच
मैना- हमा�ायच ेतप आ�ण वरदान �मळा�े

नारदज�नी �वचार�े - हे वधाता ! देवी�या मृ�यूनंतर, जे�हा सव� देव
तु�या मु�कामा�ा गे�ा असे� तर पुढे या क� या? अरे देवा! कृपया म�ा पुढ�� कथा सांगा
ते ऐका.

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! देवी जगदंबा असताना सव� देव आ�ण हमा�ाय
आप�या �ोकांना आ�ासन �द�यानंतर फ� ह�रहर आ�ण नुने यांना मैना आ�ण हमा�य �मळा�े.
देवी जगदंबे�ा पूजेसाठ� अप�ण कर�यास सां�गत�े. तसेच देवी
सवा�नी अगोदर �वचार कर�याचा उपदे� क�न भ��ने तप�या� करावी.
सोबत देवता आ�ण नुजी देखी� �यां�या बैकुठ �ोकात गे�े. तपत प� मैना आ�ण हमा�ाय
दोघेही जगदंबा देवी�या अमृतमयी आ�ण कायनमयी �पांची नेहमी पूजा करत.
मी पूजेत रा�ह�ो नाही. मैना देवीचा आ�ीवा�द �मळावा �हणून �यांनी ��वाजीसह
पूजा करायची ती करण�ा देणगी �ायची आ�ण �या�ा जेवण आणायची. मी देवी गा
�हमा�य आ�ण मैनाची सु�वात चाई म�ह�यापासून झा��
वष�भर �नय�मतपणे देवीची पूजा करावी. माझी ��ती ठेवून नवमी�ा
�ाडू, खीर, पेठे, �ृंगार आ�ण �व�वध �कारची फु�े देऊन �यांना उ�े�जत कर�याचा �य�न करा.
�यांनी गंगे�या काठावर गावदेवीची मूत� साकार�� होती. �या�या �नयमाने वेदांची पूजा के��
एनएस �थ� रा�न देवीची पूजा करायचो. कधी पाणी �पऊन तर कधी हवेतून
करत आहे स�ावीस वष� �न�य भ��भावाने जगदंबा गागाची पूजा
�यानंतर ते के�े जाती�. मग देवी जगदंबेने मैना आ�ण हमा�ा�ा साट द��न �द�े.
ए.

देवी जगदंबा �हणा�� - अरे मा�या राजा, हमा�ाय आ�ण राणी मैना! मी तु�हा दोघांना �ेम करतो
�कती वेळा �हणून, तु�हा�ा जे हवे असे� ते तु�ही वरदान मागू �कता. अरे �म�ाय या
मैना! तु�या तपाने �क�वा ��ीपासून म�ा खूप वेदना होतात. �हणूनच मी तु�हा�ा छतावरी� फळाची �ुभे�ा देतो

देणगी देणार का? �यामुळे तु�हा�ा जे हवे ते बो�. मग मी �वनोदा�या भावनेने देवी गा असे नाव ठेव�े.
बो� - देवी जगदम ब�के ! तुझी ��ी पा�न मध�� झा��. हेदेवी. आपण
आ�ण नाव पी. हेमते! आम�याकडे या

मैनाचे बो�णे ऐकून गको देवी खूप समाधानी झा�� आ�ण �तने मैना�ा �मठ� मार��.
घेत�े देवी�ा आ���गन देताच मैनाच ेभान हरप�े. मग वेदेदेवी जगदंबेपासून
�हणू �ाग�े - �याने हे जग धारण के�े ! �ोक अनुयायी! आ�ण
मनोवन छपराचे फळ देणारी देवी! मी तुझे नाव घेतो तू या जगात आहेस
आनंदाचा संवाद होतो. तू माया आहेस. आपण योग नाही. तु�ही �वतः आहात
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�:ख आ�ण �ोक. अ�ाना�या अंधारातून �वतः�ा बाहेर काढून तु�हीच आहात
तो ज�द देतो. आपण आप�या �वतःचे वण�न कसे क� �कता?
क� �कतो तू �नराकार आहेस वगैरे. आपण ठ�क आहात. तु�ही परम योगी आहात
आ�ण इ�ेनुसार, एक ��ी पृ�वीवर अवतार घेते. तू पृ�वीवर सव�� आहेस
कृत�ता पसरवा. भगवंता�या �पावर �नयं�ण ठेवणार ेतु�हीच आहात. हेज हॉग
आई! तू मा�यावर बस तु�हा�ा तुम�यासारखेच अ�ाचे �सन आहे. आई!
सूय��करणांना �का� देणारा तूच आहेस. चं�ाची �ीत�ताही तू आहेस
बस एवढेच अ�ा या महान आ�ण मंग�मय देवी जगदंबे�ा �ाथ�ना. आई! मी तुझा आहे



उपासना जो सव� जगा�ा सांभाळतो आ�ण जगाचे क�याण करतोतु�ही पण आहात. तूच माया आहेस. अरे आई! तु�ही �वतः
ते प�रधान क�न ती हे जग �नमा�ण करते, सांभाळते आ�ण न� करते. हेदेवी! मी तु�यावर �ेम करतो
मी करतो कृपया आम�यासोबत रहा.

तो �हणा�ा, हेनाड�! माझी मनोभावे �ाथ�ना ऐकून देवी बो���.
मी तु�हा�ा हवे अस�े�े छत मागतो. तु�ही जे मा�गत�े ते दान के�े असे�
का? मा�यामुळे काहीच नाही.

देवी जगदंबेचे हे ��द ऐकून म�ा खूप आनंद झा�ा आ�ण �हणा�ो- हे �ेव! आप�े
�वजयी �हा. अहो हेड! तु�ही तुमचे जीवन दान करा. तु�हा�ा ��येका�ा छ�पर हवे आहे आ�ण तु�ही दान करा
मी करतो हेदेवी! मी तु�ा वरदान मागतो. हेमते! तू म�ा �ंभर पु दान कर
परा�मी आ�ण परा�मी, पा�कांचे आयु�य द�घ� आहे. �यानंतर म�ा एक मु�गी आहे, ती ओळख�� जाते
तुझे �हा हेदेवी! तुझी जगभर पूजा के�� जाते आ�ण सव� स��णांनी संप� आहे
आनंद देत हेमाता! सव� कामे करणारे तु�हीच आहात. हे भगवती.
देवतेचे काय� �स��स ने�यासाठ� तु�ही देवाची प�नी होऊन या जगाचा उ�ार करा.
तु�या कृपेब�� कृत� हो�यासाठ�, माझी मु�गी �हणून ज�म �या.

मैनाचे ��द ऐकून देवी भगवती रडू �ाग��. मग सवा��या मनोकामना पूण� करा
मु कुरते-ए-बो� करणारी देवी - मैना! मी के�े�या तप�य�ने म�ा खूप आनंद झा�ा आहे

एन.एस. तु�याकडून मा�गत�े�े वरदान मी न�क�च पूण� करीन. सव� �थम तु�ही �ंभर आहात
����ा�� पुका आई हो�याच ेवरदान देते. �या �ंभर पु�ांपैक� प�ह�ा
जो मु�गा घेई� तो सवा�त ����ा�� आ�ण परा�मी असे�. तु�ही सकाळ� तुमची मु�गी गमाव��
तुमचा ज�म न�क�च होई�. मग मी देवते�या क�याणासाठ� �ाथ�ना करीन.

असे बो�ून जगाची माता, परा�पर देवी जगदंबा �तथून अंतधा�न पाव��. मग मा�याकडून
आता मा�गत�े�े फळ �मळा�यावर मैना देवी आनंदाने उडी मार��. �यानंतर ते �यां�या घरी जातात
गे�ा ग. घरी जाऊन मी मा�या नव�याचे, हमा�ायाचेही आभार मान�े, मा�या �ढते�या प�रपूण�तेब�� आ�ण
वरदानाची र�कम सां�गत��. जसे आपण �हमा�यातून ऐकतो. मग ते दोघे
�या�या न��बाचे कौतुक क� �ाग�े. �यानंतर काही काळानंतर मैना गरोदर रा�ह��.

हळूहळू वेळ �नघून गे�ा. वेळ संप�यावर म�ा मु�गा झा�ा
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�याचे नाव मेनक ठेव�े. पु�तकाची मा�हती �मळा�याने आ�हा�ा आनंद झा�ा.
ते गे�े आ�ण �यां�या गावात मोठा उ�सव झा�ा. यानंतर हमा�य येथे
�यानवे आ�ण पु यांचा ज�म झा�ा. �ंभर फुट� मैनाक सवा�त मोठा आ�ण परा�मी होता. �याचा
नागापासून ��न झा�े. जे�हा देवाने पव�तावर ह��ा के�ा आ�ण �याचे पंख काप�यास सु�वात के��

�हणून मैनाक आ�या�या समु�ात गे�ा. �यावेळ� पवनदेव यांनी हे काम के�े.
मदत अ. �तथे सागर�ी ��न के�े. मैनाक वात फ� �वत: नंतर सव� कट
प�व� पु�षा�ा प�व� राजा �हणतात.
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अ�याय सहा

पोचपावती

राजा �हणतो- हेनाड�! �यानंतर हमा�ाय आ�ण मैना देवी भगवती आ�ण ��वाजी
चाटण कुपो�षत राही�. �यानंतर जगदंबका या जगदंबकाने �यांचे �हणणे �स� कर�याचा �य�न के�ा.
कारण �या�या पूण� वा�ाने परमे�र �हमा�या�या म�यभागी �वराजमान आहे. �या वेळ�

�या�या �रीरात एक अ��त आ�ण सुंदर आ�मा उतर�ा. तो आनंदम न�हे तर धारदार �ंभर झा�ा
होय, ते देवीची पूजा क� �ाग�े. मग सु�वाती�या काळात गगराज हमा�ाने �वतःच े�क�वा मैनाचे के�े
तो भाग हरव�ा होता. मैनाने �हमा�या�या म�यभागी उप��त अस�े�या देवीचा भाग घेत�ा
तु काय के�स? देवी जगदंबेचे गभा�त आगमन झा�याने मैने�या स�दया�त भर पड��.
आ�ण वेगाने �नघून जा. मग �या�ा बघूनच हमा�ायाचा बराच काळ राहाय�ा �ाग�ा. जे�हा देवता
सोबत, आ�ण म�ा हे कळ�े, मग आ�ही देवी जगदंबकाची खूप �तुती के��.
आ�ण सव� आपाप�या घरी गे�े. हळूहळू वेळ �नघून गे�ा. दहा म�हने पूण�
�यानंतर मैना�या पोटातून ��व देवतेने ज�म घेत�ा. ज�म घेत�यानंतर देवी ��व नेमाने
तुमचा सातपा दाखवा. देवीचा ज�म �दवस वसंत ऋतूम�ये असतो.
म�ह�याचा नववा �दवस होता. �यावेळ� म�यरा�ी हरणा�ा झोप येत न�हती. देवीचे जाम सेसरे
जग संकटात सापड�े होते. वारा मंद गतीन ेवा� �ाग�ा. सारे वातावरण सुगं�धत झा�े.
आका�ात ढग दाटून आ�े आ�ण पावसा�या सरी कोसळती�. नंतर आई
जगदंबे�या द��नासाठ� वनुजी आ�ण मेरेसह सव� देवदेवता राजा हमा�ाय�या घरी आहेत.
पंच. देवीचे द��न घेत�यानंतर सवा�नी महामाया मंग�मयी जगदंबका मातेची पूजा के��.
के. �यानंतर सव� देवता आपाप�या �नवास�ानी गे�े.

�वयंमाता जगदंबा आप�या क�ये�या �पात पा�न �हमा�य आ�ण मैना �स� झा�े. ते ब�यापैक� आहेत
आनंद वाटू �ाग�ा. देवी�या �का�ा�या द��नाने मैना ध�य झा��.
घड�े मग मी देवी�ा �हणा�ो - हेजगडंबा ! ओ �वा! अहो री! तुझा मा�यावर मोठा उपकार आहे
ए, �याने म�ा �वतः�या ��ीचे द��न �द�े. हेमाता! तु�ही सव�� आहात. तु�ही �तघे
ती �ोकांची आई आहे आ�ण देवतांची पूजा के�� जाते. हेदेवी! तू मा�या मु��कडे ये
अभ�काचा अंगावर �या.



मैनाचे ��द ऐकून देवी म ुकुरते-ए-बो� - मैना! तु�ही माझी खूप मोठ� सेवा के�� आहे. तू हर�ा
मी तु�ा देवाचे आ�ीवा�द मागाय�ा सां�गत�े होते आ�ण तू म�ा तुझ ेआ�ीवा�द �द�ेस.
पुट� बनव�याचे वरदान मा�गत�े होते. मग मी तु�ा 'आ�ण तू' �हणत फळ �द�े.
होते. �यानंतर ती �त�या धामा�ा गे��. �या वरदानानुसार आज मी तु�ा गमाव�े
मी ते घेत�े आहे. मी तुम�या इ�ेचा आदर करतो, मी तु�हा�ा माझा �वतःचा �का� दाखवतो
ए. आता तु�ही दोघे दा��य तुमची मु�गी समजून माझी काळजी �या.
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ठेवा मी पृ�वीवर अ��त मनोरंजन करीन आ�ण देवतेचे काय� पूण� करीन.
मोठे झा�यावर मी भगवान ��वा�ा �यांची प�नी �हणून �वीकार�े आ�ण �यांची प�नी झा��.
उ�र �ा� का?

असे �हणत जग�माता देवी जगदंबा �न:��द झा��. मग देवी पा�न भगवती नाही
�याचे �पांतर एका अभ�कात झा�े.
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सातवा अ�याय
पावतीचे नामकरण

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! मैनासमोर जे�हा देवी जगदंबकाने अभ�काचे �प घेत�े
नाहीतर ते सामा�य मु�ांसारखे रडाय�ा �ाग�े. �यांचे रडणे ऐकून सव� ��ी-पु�ष,

�यावेळ� तेथे उप��त अस�े�यांचा मृ�यू झा�ा. �यासी यमकांता �न�कम�
�या परम तेज वी संुदर �मरवणुका पा�न �ोभा भट ग राजा �म�ाय ब�त सये. मग
�ुभ मुतुम �मा�याने आप�या मु��चे नाव ठेव�याचा �वचार के�ा. �यावेळ� मी आ�ण
आ�ही खूप ��त होतो. मग देवीचे गुण आ�ण सौ�यता पा�न �तचे नाव 'पवती' पड�े.

ठेव�े. चं�ा�या क�े�माणे �हमा�यीन मु�गी हळूहळू मोठ� होऊ �ाग��. �याचे भाग-
त�ण चं�ा�या चं�ासारखा आ�ण क�ेसारखा खूप सुंदर होऊ �ाग�ा. ग राजा तुझा

साहे ता� ध�न खेळायचे. पोचपावती तु�या �म�ासोबत, कधी गंगे�या वाळूने घरी
आपण ते तयार के�यास, कधीकधी आपण ते कठ�ण करता. खेळता खेळता ते मोठे होऊ �ाग�े. जे�हा ते
यो�यता असे� तर आचाय� �यांना �व�वध धमा�चा उपदे� क� �ाग�े. �यापे�ा
तुम�या पूव��या ज�माब�� सव� काही मृत आहे. मुने! या गाडीत मी �वाची ���ा के��
तुमचे वण�न काय आहे?

एकदा ��व���ेने मो�हत होऊन त ूहमा�ा�या घरी गे�ा होतास. हेनाड�! आपण
�वत् जाणून �या आ�ण �या�या आ�ण �या�या चांग�या ���ा समजून �या. तु�ा येताना पा�न
हमा�ाय-मैना तुमचं मनापासून �वागत आ�ण खूप आदर �मळा�ा.

�यानंतर हमा�ायाने आप�या क�ये�ा पावती हाक मार�� आ�ण �त�याकडून �तने चरणी नम�कार के�ा.
क�न घेत�े मग ते �वत: पु�हा पु�हा नम�कार क� �ाग�े आ�ण �हणा�े - हे ��य नारद. अहो

अरे पु नारद! तू परम राणी आहेस. तु�ही नेहमीच सवा�चे आभार मानता. तू भूत, भ�व�य
आ�ण वत�मान जाणून �या. तु�ही परोपकारी आ�ण दयाळू आहात. कृपया मा�या कामाचे भा�य सांगा
आ�ण म�ा पण सांगा मा�या मु�ाचं ��न कसं होई�?

नारद! हे ऐकून हमा�ायातून पावतीचा हात आ�ण चेहरा �दस�ा
बघता बघता काय बो�ाय�ा �ाग��. अहो राजा आ�ण मैना! तुझी क�या चं�ाची क�ा आहे
असा हा �ो सु� आहे. हे सव� �ुभ संकेत आहेत. �याचा �भाव महान ��� आहे. या
तुम�या पतीसाठ� आनंद होई�. तसेच आप�या पा�कांची क�त� आ�ण भा�य
वाढे� हे परम सावंत आ�ण जगाती� सव��म असे�. �याचा पती योगी आहे, ना,
�नद�ष, ���गर�हत, मातृ-�ान, अ�भमानर�हत, प�व� आ�ण ऋषी वे�भूषा

होई�. हे ऐकून मैना आ�ण हमा�ाया दोघेही �ःखी झा�े. पावतीदेवी �वचार क� �ाग��
मु�ा नारदाचे ��द नेहमीच खरे असतात. नारदज�नी सां�गत�े�� सव� ��णे
म�ा ��वाजीचा अ�भमान आहे. देवाचे �रीर �याचा भावी पती �हणून �वीकारणे
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उठून ��वाजी�या चरणी जप क� �ाग�ा. मग हमा�ाय मो�ा थाटामाटात �हणा�ा
एक हेनाड�. मा�या मु���या भावी पतीब�� जाणून घे�यासाठ� म�ा खूप वेळ �ाग�ा. तु�ही कृपया क� �कता

कृपया मा�या मु���ा वाचव�याचा माग� सुचवा.
ग राराज हमा�याचे हे ��द ऐकून हेनारद तू �हणा�ास - जी राजा, मी काय बो��ो

पूण�पणे स�य असे� कारण हाता�या रेषा आ��याने ���ह�े�या असतात आ�ण कधीही खोटे बो�त नाहीत
असू �कत नाही या ओळ�चा प�रणाम न�क�च �मळे�, पण यानंतरही पोचपावती



आनंद� हो�यासाठ�, देवा�या मृत �रीरा�ी ��नाची पावती �मळवा. हे सव� देवा�या �रीरात आहेतगुण आहेत ही अ�ुभ �च�हेही महादेवजीम�ये �ुभ ठरतात. �हणूनच त ूम�ा घडव�ेस
आप�या कृतीचा भगवान ��वा�ी �ववाह कर�याचा �वचार करा. ते सव� आहेत
ते प�रपूण�, समान आ�ण अ�वना�ी आहेत परंतु असे होणे इतके सोप ेनाही. पावती - मृतदेह
�ववाह ते�हाच होऊ �कतो जे�हा कसा तरी देव मे�ा. देव
�ंकरा�ा �नयं��त आ�ण �नयं��त कर�याचा सवा�त सोपा आ�ण उ�म माग� �हणजे जर तुमचा
क�येने वेग�या भावनेने ��वाची तप�या� के�� तर सव� काही ठ�क होई�. पोचपावती
परमे�र मृत �रीराचा प�ा �हणून �वीकार करे�. ते नेहमी देवा�या �रीरानुसार वागतात.
कारण ते परमा��याचे पा�न करणारे महासावी आहेत. �यांना �यां�या पा�कांना जाणून आनंद होतो
वाढणार आहे

अरे महाराज! भगवान ��व आ�ण ��वाचे �ेम वेगळे आहे. �या�यासारखे नाही
कोणी आ�े नाही आ�ण येणारही नाही. या��वाय देवाचे �रीर इतर कोणा�ा देऊ नये.

पैसे कमावणार नाहीत. �म�ाय! देहा�ी एक�प होऊन देवते�या देहासाठ�
अनेक गो�ी कराय�या आप�� मु�गी प�नी�या �पात �मळा�यानेच देव ��ी आहे.
होय. तुम�या क�येची पावती भगवान ��वा�ा �यां�या तप�य�ने संतु� क�न वरदान ठरते.
जाऊया

मी नारद आहे! हे ��द ऐकून हमा�ाय �हणा�े - हेम ुनाय नारद ! देव
सव� �कार�या वासनांचा �याग क�न, मन संयमात ठेवून �यान करावे.

तु�ही करा �याचे �� नेहमीच सव��ावर असते. योगा�ारे �यांचे मन कसे घडवायचे?
�यांना �र क�न, �मा�या बंधनात अडक�यासाठ� ��न करा�. �ेत देणारा परमे�र ना�वंत आहे,
प��कडे, �नगुण, �नराकार आ�ण अंधकार ही �योतीची एक �कारची ��ती आहे आ�ण ती नेहमी परमा��या�या �पात असते.

का�पंुज �ोधतो, तो मा�या मु���ी ��न कसे करणार. मा�या मा�हतीनुसार
भगवान ��वा�या मते, फार पूव�, �यांनी प�नी सतीसमोर, क�
प�नी�या �पात �या�या��वाय इतर कोणा�ाही कधीही �वीकारणार नाही. आता जे�हा सती
�वत:�या �रीराचा �याग के�ा आहे, मग तो �स�या�ा कसा मारणार? हे ऐकून
तू �हणा�ास, ��ये! तु�ही �याची काळजी क� नका. तुमचा मागी� ज�म कोणता होता?
मॅडमची मु�गी सती होती आ�ण ��वाजी मे�ा होता. तुम�या प�याव�न तुम�या प�याचा
अनादर पा�न �ाज वाटून सती योगात म�न झा��. आता समान
पूव� सती�या �पात अवतर�े�� देवी जगदंबा, आता �तची क�या आहे.
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बनव�े आहे �यामुळे तु�हा�ा पावतीब�� काळजी कर�याची गरज नाही. देवी
पावती �वतः भगवान ��वाची प�नी असे�.

तुझे बो�णे ऐकून गरा�ज हमा�ाय व �याची प�नी मैना व मु�गा यांना ध�काच बस�ा.
संतोष आ�ा आ�ण �या�या सव� �ंका-कु�ंका पूण�पणे �र झा�या. पावतीही जवळच बस�े��
�या�या पूव�जांची कथा ऐक��. देवा�या �रीरा�ा �तचा पती, देवी �हणून ओळखणे
तो मान टेकवून पावती घेऊन बस�ा. मैना आ�ण हमा�ायां�या डो�यावर हात ठेव�ा
�या�ा अनेक आ�ीवा�द �द�े. तप�य�ची पावती सां�गत�यावर नारद तू
तेथून तो मे�ा होता. तू गे�यावर मैना आ�ण हमा�ा�ा खूप �:ख झा�ं.
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धडा आठवा
माना आ�ण �मा�य यां�याती� संभाषण

तो �हणा�ा, हेनाड�! जग सोड�यानंतर काही काळ सव� काही असेच असत.े
ते चा�ूच रा�ह�े. एके �दव�ी मी माझा नवरा �हमा�याकडे गे�ो आ�ण �या�ा बो�ाव�े
�हणू �ाग�ा-

हे परमे�रा! �या �दव�ी भगवान नारद आम�या �ठकाणी आ�े होते आ�ण पावतीचा हात पा�न
�या�याब�� अनेक गो�ी सां�गत�या गे�या, मग मी �या�याकडे �� �द�ं. आता पावती
मोठे होत आहे. मी तु�ा �ाथ�ना करतो क� तू �त�या ��नासाठ� संुदर आ�ण सुंदर आहेस.
वधूचा �ोध सु� करा. �यां�यासोबत आमची मु�गी पावती �तचे आयु�य आनंदान ेघा�वू �कते
तु क� �कतोस का तो सु�वभावी आ�ण उदा� असावा कारण माझी मु�गी माझे जीवन �हाव ेअसे म�ा वाटते.
��य पे�ा जा�त आहे. म�ा सुर��त मु��चे सुख हवे आहे.

हे बो�ून मा�या डो�यांतून अ�ू तरळ�े आ�ण ती पती�या पाया पड��.
�यानंतर हमा�ायाने कृपापूव�क प�नी मैना�ा उच�ून धर�े आ�ण �त�ा समजावून सांगू �ाग�ा. ते �हणा�े - अहो
देवी! तु�ही थक�े आहात. मु�ा नारदाच े�हणणे कधीच खोटे असू �कत नाही. y तु�ही
जर तु�हा�ा पावती�ा आनंद� पाहायचे असे� तर �या�ा भगवान ��वा�या तप�य�साठ� �वृ� करा. y d
��वाजी �जवंत झा�यावर �यांनी �वतः पावती �वीकार�यास सु�वात के��. मग सव� ठ�क आहे

होई�. सव� चांग�े आ�ण वाईट �च�हे न� होती�. भगवान �ंकर नेहमीच �ुभ असतात.
�हणूनच देवाचे आ�ीवा�द �मळ�व�यासाठ� तु�ही तप�या� �क�वा तप�या� क� �कता.
दोन

हमा�याचे ��द ऐकून मैनास तपुवाकने आप�� क�या पावती �ह�ा तप�या�साठ� �ाथ�ना के��.
ती �हणाय�ा गे��.
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नववा अ�याय
पोचपावती आ�ण

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! पोचपावती पोहोच�यावर मी �यां�याकडे बघून �वचार के�ा.
माझी मु�गी मऊ आ�ण नाजूक �दसते. हे नेहमीच राजे�ाही वैभव रा�ह�े आहे. b आ�ण
A भोगणे ही जर �ःखाची बाब असे� तर �यां�याब�� देखी� त ेपूण�पणे अ�ात आहे. �यांनी पोचपावती �द��
खूप �ाड आ�ण �म�ाने वाढव�े   आहे. मग मी मा�या मु���ा कठोर तप�या� क�ी कराय�ा �ावणार?
आपण ह�वू �कता? या सग�याचा �वचार क�न मी मा�या मु���या पूजेसाठ� काहीच करत नाही.

मी बो�ू �कतो �यानंतर आईचे मुख पा�न �यांनी सात जगदंबेचा अवतार धारण के�ा.
पोचपावती करणा�या देवी�ा कळे� क� आई�ा काय �हणायचे आहे? मग सव�काही
देवी भगवतीचे ��द आ�ण ��द पावती जाणणे - हेमाता ! तू इथे कधी आ�ास?
तु�ही बस�ात आई, �ेवटचे मी अजून एक पा�ह�े आहे. �या�या ब��
मी सांगेन माझे नाव एक दयाळू आ�ण कठोर �व�ान �हणून आ�े. जे�हा मी �यांना देतो
जे�हा �याने �या�ा नम�कार के�ा ते�हा तो हस�ा आ�ण �हणा�ा क� तु�ही न�क�च भगवान ��वाची पूजा करा.

तु�ही चांग�े �हा�. �हणून �यांना �स� कर�यासाठ� तप�या� करा.
हे ऐकून मी मा�या मु���या डो�यावर �ेमाने हात ठेव�ा आ�ण �त�या पती�ा हमा�ाय �हट�े.

�तथे बो�ाव�े. हमा�यात आ�यावर मैनाने �या�ा पावती�या �व�ाब�� सां�गत�े. मग
�त�या मुखातून क�ये�या �व�ा�वषयी कळून हमा�ा�ा खूप आनंद झा�ा. नंतर ते मा�क आहेत
�पनी�ा �हणा�� - अरे! का� रा�ी म�ाही एक �व� पड�े. माझी �व�े आहेत
एका मो�ा माणसाने तप �ही पा�ह�े. नारद मु�ान ेसां�गत�े�� ती सव� �च�हे होती. ते
उम तपवी मा�या नगरीत तप�या� कराय�ा आ�� होती. �या�ा पा�न म�ा खूप आनंद झा�ा.
मी माझी मु�गी पावतीसह �यां�या द��नासाठ� �यां�याकडे पोहोच�ो. मग म�ा माहीत आहे

नारदज�नी सां�गत�या�माणे त ेएकमेव भगवान ��व आहेत. �यानंतर म�ा �यां�या सेवेची पावती �मळा��.
पण �याने माझे ऐक�े नाही. मग तेथे सा�या आ�ण वेदांत
वादा�ा त�ड फुट�े. �याची आ�ा �मळा�यावर �याची पोचपावती �मळा�यावर �याची आधी सेवा करायची.

कर�यासाठ�. अहो हे! हे माझे �व� होत,े जे पा�न म�ा खूप वाईट वाट�े. म�ा वाटते
क� हे �व� पूण� हो�यासाठ� काही काळ वाट पाहावी. असे �हणत
हमा�ाय आ�ण मैना ते उदा� �व� पूण� हो�याची वाट पाहत होते.
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दहावा अ�याय
bhum-j m

तो �हणा�ा - नारदा ! भगवान ��वाची म�हमा परमपू�य, �ुभ, �द� आ�ण
अं आहे �या �दवसापासून तो आप�या �नवास�ानी, कै�ास पव�तावर परत�ा होता. तेथे येत आहे
भगवान ��व आप�या प�नी सती�या वापराने म�पान के�े होते. �यांचे मन देवी सती�या मृ�यूचे होते.
आ�ण ते करताना �यांची दमछाक होत होती. मग �याने आप�े सव� सद�य �तथे पाठव�े.
पण बो�ावून देवी सतीचे गुण आ�ण �त�याकडून �तची सौ�यता सांगू �ाग��. फर
घरातून बाहेर पड�यानंतर तो काही काळ सव� �ोकांचा �ोध घेत भटकत रा�ह�ा.
यानंतर ते पु�हा कै�ास पव�तावर आ�े कारण �यांना सतीचे द��नही झा�े नाही.
क� �क�े मग मन एक क�न तो समाधीत बस�ा. देवा �ेत ही गाडी
बराच वेळ तो �यानात बस�ा. असं�य वष� गे��. कबर �हणून
कारण �या�या �दयातून घामाचा एक थ�ब पृ�वीवर पड�ा आ�ण तो थ�ब बाळाम�ये बद��ा
गे�ा. �या मु�ाचा रंग �ा� होता. �या�ा चार हात होत.े �याचा चेहरा मोहक होता. तो
द तेज मधून मु�ा�ा एक अनोखी मो�हनी �मळत होती. तो काप�ा क� �गेच रडायचा. �या�ा
संसारी माणसासारखे पा�न ��वाजीने आप�या संगोपनाचा �वचार क�न आनंद� �हावे.
गे�ा. �याचवेळ� एक सुंदर ��ी �तथे आ��. �तने मु�ा�ा आप�या �मठ�त घेत�े
�या आ�ण �त�या चेह�याचे चुंबन घेऊ �ाग��. मग �यांनी �या�ा रडाय�ा �ाव�े.

तू काय �ांत झा�ास? मग ती �या�ा खाय�ा �ाग��. ती �सरी कोणी नसून �तची आई होती.
सव� काही जाणणारे जगाचे �नमा�ते महादेवजी हे पा�न हसू �ाग�े. तो

�या�ा पृ�वीची मा�हती होती. तो पृ�वी�ा �हणा�ा- अरे राणी! तु�ही या पु�तकाच े�न�ेने पा�न करा
करा. या बाळा�ा मा�या घामाचा एक थ�ब चाव�ा आहे. हेवसुधा! जरी हा मु�गा म�ा घाम फोडतो
तू इथे आ�ास पण या जगात तुझा एकु�ता एक मु�गा �हणून ओळख�ा जाई�. हे अं�तम
सदाचारी आ�ण जमीन देणारा असे�. �यामुळे म�ाही आनंद �मळे�. हेदेवी! तू �याचा
ते प�रधान करा

नारद! असे �हणत देवाचे �रीर �ांत झा�े. �याचं �:ख थोडं �ांत झा�ं होतं.
�सरीकडे, ��वरायां�या आ�ेचे पा�न क�न पृ�वीने आप�या मु�ा�ा सोबत घेत�े.
�ठकाणी चा�त गे�ो मोठा झा�यावर हा मु�गा 'भूम' नावाने आ�ा. त�ण असणे

का�ी गे�ा. तेथे �यांनी बराच काळ भगवान �ंकराची आराधना के��. मग
भगवान �ंकराचा आ�ीवा�द �मळा�यावर पुभूची भूमी जगा�ा गे��.
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भगवान ��वाचे गंगावताराचे दात
तो �हणा�ा - नारदा ! गराज �हमा�याची क�या पावती, जी सात जगदंबेची आहे

अवतार, जे�हा ते आठ वषा�च ेहोते, ते�हा भगवान ��व यांना �यां�या ज�माची बातमी �मळा��.
मग �या अ��तम मु���ा �दयात ठेवून �यांना खूप आनंद झा�ा. मग �याने आप�ा �नण�य घेत�ा
तप�या� �क�वा �यान कर�याचा �वचार के�ा. �यानंतर, नंदा आ�ण इतर काही गणांना �यांचे
�यां�यासोबत महादेवजी �हमा�या�या ��खरावर गंगोती नावा�या तीथ�या�े�ा गे�े. या
�या �ठकाणी पडणारी प�व� गंगा जगातून कोसळत आहे. भगवान ��वांनी �याच �ठकाणी तप�या� के��

करणे �नवड�े. ��वाजी आप�े मन एका� क�न अ�माभूत, नाम�य, नया
यो�मय चंदनंद आ�ण पा यांनी परम परम माचा जप सु� के�ा. तुम�या बॉस�ा पाठवा

आई न सापड�याने नंद व इतर मृतदेहही समाधीत बस�े. काही गं सावजी
सेवा करा आ�ण काहीजण �या जागे�या सुर��ततेसाठ� काम करती�.

जे�हा गराज हमा�ा�ा ��वाजी�या आगमनाची ही सुवाता� �मळा��, ते�हा �यांनी
अंतःकरणात आदराने, आप�या सेवकासह, �याने जेथे पूजा के�� �या �ठकाणी या.

करत होतो. हमा�ायाने हात जोडून देवतेचे नाव �द�े. नंतर �यांचे
भ��भावाने पूजा क� �ाग��. हात जोडून हमा�ाय �हणा�ा - �भु ! तु�ही येथे
ये, माझा आनंद आहे. bhu तू छान आहेस. आज आप�े सात द��न घेत�यानंतर
माझे जीवन य��वी झा�े आहे. तु�ही म�ा तुमचा सेवक समजा आ�ण म�ा तुमची सेवा क� �ा.
दान कराय�ा या. अहो होय तुमची सेवा के�याने म�ा अ�धक आनंद होतो
करे�

राराज हमा�याचे ��द ऐकून महादेवज�नी डोळे उघड�े आ�ण हमा�यात गे�े.
आ�ण �याचा नोकर उभा अस�े�ा �दस�ा. �यांना पा�न महादेवजी हसतमुखाने �हणा�े- अरे ��ये!
मातु एकांतात तप�या� कर�यासाठ� हरे ��खरावर आ�ा. हमा�या तुम तप या के धाम
होय, तु�ही देवता, �मुख आ�ण वं� यांनाही उ�प� देता. गंगा, कोण
पाप धुवून टाकते, तु�ही फ� गमाव�े�या�ारे कॉपी करता. �हणून तू �ा�त आहेस
तू संप�ास गंगेचे उगम�ान अस�े�या या प�व� �ठकाणी म�ा तप�या� करायची आहे.
मी आ�ो आहे म�ा माझी इ�ा आहे क� माझा �ढ�न�य कोण�याही अडथ�या��वाय पूण� �हावा.

�यामुळे कोणीही मा�या जवळ येऊ नये अ�ी �व�ा करावी. आता तुमचे घर
जा आ�ण नीट बांध.

एवढं बो�ून मृतदेह �ांत झा�ा. ते�हा हमा�ाय �हणा�े - हेपरमे! तू माझे घर आहेस
मा�या मते ही मा�यासाठ� खूप आनंदाची बाब आहे. मी तुमच े�वागत करतो देव
तप�या� �क�वा इतर �ाथ�ना क�नही अनेक मानवांना तुमचे त�व�ान आवडत नाही.
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��य अ�ा महादेवाने म�ा �यां�या अमृत द��नाने वरदान �द�े आहे. �भु,
तु�ही येथे तप �क�वा �यानासाठ� या. �या खूप गो�ी आहेत. आज मी �वतः�ा देवराज �हणवतो
यापे�ा भा�यवान. कोण�याही अडथ�या��वाय येथे बनव�े�े तु�ही एकमेव आहात.
तु�ही तप�या� क� �कता का? येथे तु�हा�ा कोण�याही �कारची अडचण येणार नाही, �हणून मी
�ास देतो.

असे �हणत गराज हमा�ाय आप�या घरी परत�ा. घरी पोहोच�यानंतर तो प�नी�ा घेऊन गे�ा
सावजीकडून हा सारा �कार मैना�ा सां�गत�ा. मग �याने आप�या नोकरा�ा सां�गत�े
फोन क�न समजाव�े आ�ण सांगू �ाग�े क� आजपासून कोणी गंगावतरण �हणजेच गंगो नाव नको
जागेवर जाणार नाही. तेथे जाणा�यांना मी ���ा करीन. या कार हमा�ायाने आप�े गण �द�े आहे
��वाजी�या तप�य��ा �क�वा तप�य��या �ठकाणी न जा�याचा आदे� �यांना दे�यात आ�ा.
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बारावा अ�याय
सेवेत पावती ठेव�यासाठ� �हमा�याती� मृत �रीराचा उ�सव साजरा करणे

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! �यानंतर मु�गी पावतीसोबत हमा�ाय
सावजीकडे गे�े. तेथे गे�यावर �यांनी म�बे �ोकनाथ, भगवान ��व यांची योगसाधना के��.

हात जोडून पूजा के�� आ�ण अ�ी �ाथ�ना क� �ाग�� - �भु, माझी मु�गी
पोचपावती तुमची सेवा कर�यास उ�सुक आहे. �हणूनच म�ा तुझी पूजा करायची आहे
तुम�यासोबत इथे आण�े. हे देवा! हे दोन �म�ांसह तुमची सेवा करे�.
कृपया म�ा तुमची सेवा कर�याची ही संधी �ा. मग देव �वा �यूस
�हमा�याचे परमो� स�दय� पा�न डोळे बंद क�न पु�हा पहा
तो �या�या �यानात ओ�सर झा�ा नाही. �यावेळ� सव� आ�ण सव� ��वाज�नी तप�या� के�� �क�वा
कराय�ा सु�वात के��. हे पा�न भगवान �ंकर आप�� तप�या� करत आहेत या �वचारात हमा�ाय म�न झा�े.
तु�ही �वीकारणार नाही का? मग पु�हा एकदा हमा�ायने सावजी�या पाया�ी दो�ही हात जोड�े.

मी नाव के�े आ�ण �हणा�ो- हेदेवा धादेव महादेव! हेभो�ेनाथ! �व�ंकर! मॅडन हात
जोडपी तुम�या आ�या�ा आ�� आहेत. कृपया डोळे उघडा आ�ण मा�याकडे पहा. �भु! आपण सव�
च�ा पैसे मा�. नम�कार आ�ण चांग�े! तुम�या भेट�साठ� मी मा�या मु��सोबत रोज भेट देतो.

मी इथे येईन कृपया म�ा आदे� �ा.
हमा�ायचे वचन ऐकून भगवान �ोकनाथांनी �ेत उघड�े व

�हणा�ा- अरे राजा, हमा�ाय! तु�ही तुमचे काम घरी सोडून मे�रडे�न�ा या
तु�ही क� �कता, नाहीतर तु�ही म�ाही �दसणार नाही. ऐस� ऐकून हमा�ाया
�याने मनापासून नम�कार के�ा आ�ण सावजी�ा �हणा�े - हे �भु! हेमहादेव! कृपया हे सांगा
मी मा�या मु��सोबत तु�या भेट��ा का येऊ �कत नाही? �क�वा माझी मु�गी



तुम�या सेवेसाठ� यो�य नाही? मग ते न आण�यामागचे कारण म�ा समजणार नाही.हमा�ायचे बो�णे ऐकून ��वाजी हसू �ाग�ा आ�ण �हणा�ा- अरे ��ये! तुझी मु�गी सुंदर,
चाम मुखी आ�ण अनेक �ुभ �च�हांनी आ�ीवा��दत आहे. �हणून तू ते मा�याकडे आणू नकोस
कारण �व�ानाने ��ी�ा माया �हट�े आहे. ता��य �हणजे �हातारपणाची �ज� नाही
मी �ावत नाही मी योगी आहे नेहमी तप�या� �क�वा भ��म�ये म�न राहा आ�ण �ममु� राहा.
�हणूनच मी घरातूनच राहाय�ा हवे. अहो आ�हा�ा. तू धमकावतोस आ�ण वेद
रे तयंजनातेह । देवी�या सा���यातून मनाम�ये वासना आ�ण अना�ा �नमा�ण होते.
�यायोगे तप आ�ण योगी यांचे �यान होत नाही ते घडत नाही. �यामुळेच तापा �ही

य ची साथ नको.
हा कार �हणत मृतदेह �ांत झा�ा. हमा�ाय सावजीचे �हणणे ऐकून

अ�� आ�ण ध�का बस�ा. �या�ा �ांतपणे पा�न पावतीदेवी ग�धळून गे��.
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तेरावा य
पावती- मृत �रीर संवाद

भगवान �ंकराचे वचन ऐकून पावतीजी �हणा�े-यो�गराज ! तू माझे काहीही असो
प�याने गरा�ज हमा�या�ा �याचे उ�र �ाय�ा सां�गत�े. अंतहीन. तुम�यात खूप �ढता आहे
�तथे काय करायचे आहे? केवळ स�ेमुळे हे कर�याचा �नण�य तु�ही घेत�ा आहे. सव�
कमी कर�याची ��� आहे. सज�न�ी�ता धडे तयार करते, पोषण करते आ�ण न� करते
आहे. bhu थोडा �वचार क�न काय के�े आहेस? आ�ण त ूकोण आहेस? कृत� नस�यास
�रीर आ�ण �रीराचे �कार कोणते आहेत? �ा�त वैभवासाठ� तु�ही आदरणीय आ�ण सं�मरणीय आहात. या
सव� काही कृतामुळे आहे.

पावतीज�चे ��द ऐकून �यांची ���ा करणा�या भगवंताचा देह हस�ा आ�ण �हणा�ा - मी.
मी मा�या कठोर तप�य�ने ते काम न� के�े आहे. आता मी मतदानावर आहे. संत
पु�षांनी काम गोळा क� नये. देवा�या मृत �रीरा�या या कारचे ��द
पावती ऐकून मी हस�ो आ�ण �हणा�ो- अरे मन! काय अ��तम यो�गराज! काय आपण
�हणा�े, �क�वा तो �नमा�ता नाही, मग तु�ही �या�यापासून वेगळे कसे होणार? बो�ा �क�वा काहीतरी
�हणजेच आपण के�े�� ��येक ��या ही एक काय� असते. आ�ही नेहमी कृत� आहोत
�हणून जर तु�ही �नसगा�पासून �र गे�ात तर तु�ही बो�ू नका आ�ण �सर ेकाहीही क� नका.
के�� पा�हजे कारण ही काम े�कृतीची �हणजेच नैस�ग�क आहेत. �भु! तू हस, ऐक,
जेवताना, पाहणे आ�ण करणे हे सव� कामाचेच काम आहे. �यामुळे थक�े�� चचा�
�यातून काही फायदा होत नाही. जर तु�ही खरोखर �नसगा�पासून अ���त असा� तर यावेळ� येथे �यान करा.
राहा? स�य हे आहे क� तु�ही �नसगा��या �नयं�णाखा�� आहात आ�ण या �णी तु�हा�ा तुमचे �प �ोधावे �ागे�.
कारण फ� तप�या� �क�वा आ�मभोगात ��न राहायचे आहे. योगीराज! तू कोण�या �कारचे बो�त आहेस,
थोडा �वचार करा. काम उ�व�त के�े तर कसे
मू�ये कायम राहती�, कारण जग नेहमीच कामा�ी जोड�े�े आहे. �क�वा तु�ही �याचे आभार मानता

मी एकटाच आहे ही व�तु��ती म�ा माहीत नाही. तु�ही पु�ष आहात हे अगद� खर ेआहे. मा�या मुळे
तु�ा सगुण आ�ण �ारी�रक मान�े जाते. परमे�रा, तू जरी �वजयी अस�ास तरी तु�या �वभावानुसार
तो करतो. हेमहादेव! जर तुमचा असा �व�ास असे� क� तु�ही �नसगा�पासून वेगळे आहात, तर तु�ही
मा�या कोण�याही सेवा �क�वा कोण�याही कार�ा घाब� नका.

पावती�या मुखातून न�क� के�े�े सं�याम�ये म�न झा�े�े ��द ऐकून परमे�र मृत पावो.
गे�ा. मग �यांनी पावतीज�ना �यांचे त�व�ान आ�ण सेवा कर�याचा आ�म�व�ास �द�ा.
क� �यानंतर भगवान ��व प�व� देव �हमा�या�ा �हणा�े - हे देवा! मी तु�ा गमाव�े
म�ा या ��खरावर तप�या� करायची आहे. कृपया ते म�ा दान करा.

देवा धदेवा�या या कारचे ��द ऐकून, देवाचा मृतदेह, दो�ही हातांनी गराज हमा�ा
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जोडून �हणा�े - हेमहादेव ! हे सव� जग तुझे आहे. सव� देव, असुर आ�ण मानव
नेहमी तुझीच पूजा आ�ण जप कर. मी तुम�या समोर एक छोटा माणूस आहे, बरं मी
मी तु�ा कोणती गाडी देऊ? bhu जोपय�त तु�ही इथे आहात तोपय�त ही तुमची इ�ा आहे
रा� इ��तो, क� �कता. रराजचे हे ��द ऐकून देव �ॉ मु कुरणे

गंुत�े आ�ण आदराने हमा�ा�ा �हणा�े - आता तू जा. आता आप�या�ा तप�या� करायची आहे
आहे. तु�ही येऊन म�ा माग�द��न क�न माझी सेवा करा� क� नाही
म�ा येऊ दे

�ोकक�याणासाठ� भगवान ��वाचे हे अ��तम वचन ऐक�यावर हमा�ाय आ�ण पावती
होय. �ोकनाथ भगवान �वांना नमन क�न ते आप�या घरी परत�े.
परत आ�े. �या �दवसापासून पावती जीतजी �तथे ��वा�या द��नासाठ� येत अस.े ते
�यावेळ� �यांचे दोन �म�ही तेथे जात असत आ�ण �यां�यासोबत पूव�ज ��वाजी.
ती महादेवाचे पाय धुवून ते चरणामृत �यायची. मग �याचे पाय
पी छत. नंतर �याचे षोड�ोपचार �हणजेच सोळा उपाय क�न पूजा करावी
�या�या घरी परत या. अ�ा �कारे ��वरायांची पूजा करताना अनेकवेळा

ते गे�ं. कधी कधी पोचपावती �त�या आधी �त�या मै��ण�सोबत होती.
�तने भजनही गाय�े. एके �दव�ी सदा �व यांनी ज�ना �यां�या सेवेची पावती �द��.
ते पा�न �यां�या �दयात उगव�े�ा अ�भमानाचा अंकुर न� होई� ते�हा.
तरच मी �यांचे धडे घेऊ �केन.

असा �वचार क�न ���ाधारी भगवान ��व पु�हा �यानात आ�े नाहीत. मग �यांचे मन
चाटम झा�े आहे. मग देवी पावती देवा�या �रीरा�या �पाचा समभावाने जप करते

�यांची सेवा करत राहा. भगवान �ंकरही पावती�ा रोज पोचपावती दाखवत असत.
इत�यात मानव आ�ण इतर देवता आ�ण मु�ाजी �तथे पोहोच�े. �या आदे�ाने

कामदेव हमा�य पव�तावर गे�ा. सव� देवतां�या काया�साठ� काय� कर�या�या हेतूने ते
पोचपावती - �रीर �म��त करायचे. याचे कारण होत ेमहापरा मी तारकासुर
ऋषी आ�ण देवतांना च�कत के�े होते. �या�ा मार�यासाठ�
भगवान ��वासारखे महापरामी आ�ण ब�वान ��� हवी होती.

कामदेवाने �हमा�या�या ��खरावर पोहोचून अनेक गो��चा �य�न के�ा नाही परंतु भगवान ��वने काम के�े.
तु�हा�ा मायेने फसवता येत नाही. �याने रागा�या भरात कामदेवा�ा रागात के�े. मी आता आहे
मृत �रीरा�ा मं�मु�ध क�न ते देवतेची इ�ा पूण� करती� अ�ी ��यता होती. यासाठ� काम करा
जनका�या क�याणासाठ� आ�ण �या�या वचना�या पूत�तेसाठ� भाग झा�यानंतर, पावती
मनात�या मनात मी ��वाजी�ा मा�या नव�या�या �पात �मळवायच ंठरव�ं. कठोर तप�या� क�न देवी या
या पावतीने सावजीचे मन �ज�क�े. मग दोघंही उबग गरम राहतात.
आ�ण �यांनी देवतेची महान कृ�ये के��.
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चौदावा अ�याय
वांगाचा ज�म आ�ण जावई

नारदजी �हणू �ाग�े - अरे ! तारकासुर कोण होता? जो देवते�ाही �खावतो
काय. �यांना वगा�ची जाणीव क�न �ा आ�ण वगा�वर तुमची म�ेदारी ��ा�पत करा.
�या. कृपया म�ा याब�� सांगा.

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! मुच�चे पु� तरी मु� होते. �याचे तेरा यंथ,
जसम ही सवा�त मोठ� गो� आहे. �या�ा हर याक �ापू आ�ण हर या नावाचे दोन पु� होते.
हय�नायक �ापू आ�ण हय� को �हहर �व�णू वराह आ�ण नृ�ाचे �प घेऊन

दया होती. मग �याने आप�या मु�ा�या मृ�यूनंतर मनापासून �ाथ�ना के��.
�यांना चांग�े स�ह� करा. �या�या कृपेमुळे ती पु�हा गरोदर रा�ह��. जे�हा म�ा याब�� मा�हती आहे
ते गे�यावर द�ा�या पोटात मु�ांच ेछोटे तुकडे करतात, पण द�ा�या नंतर

चांग�या हेतूने मु�ा�ा मार�यात ते य��वी झा�े नाहीत. �या�या वेळे�या �ेवट�
सुमारे एकोणचाळ�स मु�े झा��. हे सव� परमे�रा�या देहाचे गण आहेत आ�ण �याच वगम आहेत.
गे�े �यानंतर हे जोडपे पु�हा मु�ा�या पतीकडे गे�े आ�ण �या�ा पु�हा ��न कर�यास सां�गत�े.
ब�� बो�ू �ाग�े मग मुन �हणा�ा कारण- अरे ��ये! आप�े �वचार सु� करा
तप�या� करा �क�वा भ��भावाने करा. दहा हजार वषा�नंतर तुम�या इ�ेनुसार
ठ�क होई�. हे ऐकून द�ाने दहा हजार वष� कठोर तप�या� के��.
तप�या क�न ते पु�हा आपाप�या घरी परत�े. मग जरी मु�ा�या कृपेने द�ा�ा गरोदर रा�ह��

e यावेळ� �तने एका अ�त�य परा�मी आ�ण ब�वान मु�ा�ा ज�म �द�ा. या पु.चे नाव
वांग होते वांग द�ा�या इ�ेनुसार होत.े द� इं�ाने के�े�या फसवणुक�मुळे
खूप राग आ�ा आ�ण �यांचा बद�ा घे�यासाठ� �त�या सुने�ा देवते�ी यु� करावे �ाग�े.
या

वांग आ�ण सव� देवतांचे खूप भयंकर यु� झा�े. तप पत वीर और परा मी
वांगने आई आ�ण वांगका यां�या आ�ीवा�दाने सव� देवतांचा पराभव के�ा
तो रा�य काबीज क�न तेथी� राजा झा�ा. सव� देव �या�या अधीन झा�े. मग हे पा�न
हे खूप �व�त असू �कते. एके �दव�ी मी मु�ासोबत वांगंग�ा गे�ो होतो. माने

वांगने �वनंती के�� क� �याने �ाई आ�ण इं�ीट�या चुक�साठ� देवते�ा ���ा देऊ नये
सव� देवांना �मा करा. मी ही गाडी �हट�यावर वांग �हणा�ा- अरे नाही! म�ा सांग
कोणताही �ोभ नाही. हे मी केवळ बु��म�ेमुळे के�े आहे. मा�या आई�या उदरात
मा�या भावा�ा आत घुसवून मार�याचा उ�े� काय होता? मग मी माझे रा�य �ज�क�े आ�ण ते के�े
दया नाही. �भु! म�ा भोगाची इ�ा नाही. म�ये

सव� देवतांनी �मळून �यां�या �ःखाच ेफळ अनुभव�े आहे. आता म�ा सांगायचे आहे
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मी परत �मळवू �कतो आई�या आ�ेत रा�न मी हे सव� के�े आहे. अरेरे! आपण
म�ा साराचे सार ��कवा, जे म�ा आनंद देई�.

वांगचा �या�या �ाइममधी� उ�े� जाणून घेऊन मी �या�ा स�याब�� समजावून सां�गत�े. फर
मी एक संुदर आ�ण स��णी मु�गी तयार के�� आ�ण �तचे वांग�ी ��न के�े. वांग ने
�याचे सव� वाईट �वचार माफ करा पण प�नी�या मनात फ� वाईट �वचारांचा �वचार करा
ते खरे होते. �यां�या प�नीने �यांची खूप सेवा के��. �यानंतर वांग �हणा�ा - अहो

अरे हो! �क�वा तु�हा�ा हवे आहे का? म�ा सांग. तुमची इ�ा मी न�क�च पूण� करेन. या
ते ऐकून परम संुदरी �हणा��, "तदेवा! जर तु�हा�ा माझी सेवा हरकत नसे� तर कृपया म�ा हे �ा

जग �ज�क�यासाठ� महान आ�ण परा�मी पु� �मळो. जो खूप मजबूत आहे
सव� देवांनी �या�ा घाबरावे. बायकोचे असे ��द ऐकून मी वांग �वचारात बुडा�ो.

कारण �या�ा �वतः देवते�ी वैर नको होते पण
�या�या प�नी�ा देवते�ी जवळ�क वाढवायची होती. वांग �वचार क� �ाग�ा क�



आप�या प�नी�या इ�े�ा सव�� मानून ती पूण� करणे, मग संपूण� जगा�ा सामावून घेणे�याचा खच� देव आ�ण �मुखांना सोसावा �ागे� आ�ण जर प�नीची इ�ा पूण� झा�� नाही तर
मी नरकाचा भाग होईन. मग या धा�म�क संकटात पडून �यांनी आप�या प�नी�ी ��न के�े.
एक इ�ा पूण� झा��. वांगने आप�या प�नी�या इ�ेची पु�ी कर�यासाठ� बराच वेळ घा�व�ा.
वषा�ची कठोर तप�या� �क�वा ए. मा�याकडून आ�ीवा�द �मळा�याने खूप आनंद झा�ा असता
प�नीचे दान कर�यासाठ� तो आप�या संसारात गे�ा.
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pt हवा याय
तारकासुराचा ज�म आ�ण �याची तप�या�

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! काही काळानंतर वांगची प�नी गरोदर रा�ह��.
वेळ संप�यावर �यां�या प�नीने मु�ा�ा ज�म �द�ा. तो मु�गा खूप उंच आहे
होते. �याचे �रीर खूप मोठे होते. तो अ�त�य परा�मी आ�ण स��णी होता. �याचा
ज�मा�या वेळ� संपूण� जगात ग�धळ माज�ा होता. सगळ�कडे चढ-उतार सु� झा�े. आका�ात
भयंकर घंटानाद होऊ �ाग�ा आ�ण चार द�ांम�ये भयंकर ठणका �ाग�ा. पृ�वीवर
भूकंप झा�ा. पव�त थरथर काप�े. नद� आ�ण त�ावाचे पाणी जोमान ेउसळू �ाग�े. चार
आ�ण वारा वा� �ाग�ा. सूय� रा ने �गळ�ा आ�ण आजूबाजू�ा अंधार पसर�ा.
�या�या ज�मा�या वेळ� अ�ी अ�ुभ �च�हे पा�न मु�ाने �याचे नाव तारका ठेव�े अस�े तरी.
ठेव�े. तारकचा ज�म झा�यावर तो वांग�या घरी वाढ�ा. थोडेसे
वेळ मातरकाचे �रीर मोठे झा�े. तो ड�गराएवढा �व�ा� आ�ण �व�ा� असे�
जात होते. काही वेळाने तारकांनी तप�या� कर�यासाठ� आई आ�ण प�ा �वचार�ा.
�वचार�े आ. �यानंतर �या�या पा�कांनी �या�ा आदे� �द�ा. सवा� सोबत
�या�या आईने �या�ा आ�ा के�� क� �याने देवता �ज�क�� पा�हजे आ�ण �त�ा �यां�यावर घा�ा.
वगा�वर वच��व �मळवा.

आईची आ�ा �मळा�यावर वांगचा मु�गा तप�या� कर�यासाठ� मधुवनात गे�ा.
गया. तेथे तारक म�ा ��� कर�यासाठ� कठोर तप�या� क� �ाग�े. तो �वतःचा
दो�ही हात डो�याव�न वर के�े आ�ण वर आ�ण एका पायावर पा� �ाग�ो



�ंभर वष� एका �च�ाने उभे रा�न तप�या� करा. �यावेळ� त ेफ� पाणी आ�ण
तो �वमानाने आप�ा उदर�नवा�ह करत होता. �यानंतर �याने �ंभर वष� पा�यात, �ंभर वष� ज�मनीत घा�व��.
�ंभर वष� कठोर तप�या� क�न म�ा सुखी कर�याचा �य�न क� नका. फर �ंभर वष�
पृ�वी�या तळहाता�ा ध�न, �ंभर वषा��या झाडाची फांद� ध�न

एक� तप�या� करत रा�ह�े. या �ढते�या भावनेने �क�वा �या�या �रीरातून ती�पणे अनुकरण करणे
ठेवा. �यामुळे देव �ोक पेटू �ाग�े. हे पा�न सव� देव भयभीत झा�े. मी �वतः
तो तारकासुर�ा वरदान दे�यासाठ� गे�ा. मी तारकासुर�ा �हणा�ो - तारका ! matu हे गमाव�े

साह तप या से ब�त साम। अ�ा �कारे कठोर तप�या� क�न त ूम�ा आजारी के�े आहेस.
यामागे तुमची योजना आहे, म�ा सांग�यास अ�जबात संकोच क� नका. मातु हा तू हारा मनोवन छत
फळांचे दान के�े जाई�. तु�ही तुम�या इ�ेनुसार वरदान मागता.

राजाचे हे ��द ऐकून तारकासुर �याची �तुती क� �ाग�ा. मग तो �हणा�ा
- अरे र�क! अरे हो! मा�या तप�य�तून म�ा वरदान �ायचे असे� तर
तर माझा प�ह�ा आ�ीवा�द हा आहे क� तू �नमा�ण के�े�या या जगात मा�यासारखा कोणीही नाही
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मजबूत आ�ण मजबूत होऊ नका. �न��तच मी अमर �हावे, �हणजे मी कधीही मरेन.
मी होऊ नका ते�हा मी �हणा�ो क� या जगात कोणीही अमर नाही. �हणूनच तु�ही

मृ�यूची इ�ा मागा. तारकने ग�व�� �थ�तेन े�वनवणी के�� - �भु!
भगवान �ंकरा�या पु�ापासून ज�म�े�या मु�ामुळे माझा मृ�यू होवो आ�ण माझा कोणी नाही.
मा� �क�े नाही

मी तारक�या माग�या मा�य के�या आ�ण �या�या जगात परत�ो. वर
तारक यांना ते �मळा�याने खूप आनंद झा�ा. आगमनाची घोषणा कर�यासाठ� ते �यां�या घरीही गे�े
गया. दै�याचे गु� �ुचायनाने तारका�ा असुरांचा राजा बनव�े. आता तारक तारकासुर
नावाने समज�े. �या�ा �त�ही जगावरी� आप�ा अ�धकार जाणून �यायचा होता.
�हणून सवा�ना �ास �ा, �यां�या�ी �ढा, �यांचा पराभव करा आ�ण रा�यावर �यांचा ह�क सांगा.
करणार होते वगा��या राजा�ाही �या�या वाहनाची, ऐरावत ह�ीची भीती वाटत होती.
�या�ा ख�जना आ�ण पांढरे नऊ घोडे �द�े. ऋष�नी घाब�न कामधेनू�ा गायब के�े.
तारकासुर�ा �ा. �याच�माणे इतर देवतांनीही तारकासुर �हणून �वतःचा य� के�ा.
खा�� ठेवा इतर �ोक �यां�याकडे उ� दजा��या व�तू हो�या ते देखी� �यां�या�ी दयाळू आहेत.
तारक यांनी ते आप�या ता�यात घेत�े. एवढेच नाही तर समू�ा �याची भीतीही वाटत होती
आत छाप�े�� सव� मौ�यवान नाणी काढून तारकासुर�ा �ा. तारकासुरा�या भीतीने भर�े�ा
जग हादरत होते. �याची दह�त �दवस��दवस वाढत होती. पृ�वी, सूय�, चं�,
तारकासुरा�या भीतीपोट� वायू आ�ण इतर आप�� सव� कामे �व��त करत होते.
दैवराज तारकासुरानेही देवतेचा भाग आ�ण प�ावर आप�ा अ�धकार ��ा�पत के�ा होता.
�यांना यु�ात पराभूत क�न वगा�चे �स �हासनही �मळव�े होते. �याने वग� के�ा
जीव मुठ�त घेऊन इकडे �तकडे गे�े�या सव� देवतांना �तथून �र के�े.
भटकत होते.



पृ� 261

सोळावा अ�याय
तारक का वग याग

तो �हणा�ा - नारद जी ! तारकासुरा�या भीतीने सव� देव इकडे �तकडे मार�े गे�े.
भटकत होते. �याने सव� देवतांना मा�याकडे ये�याचा स��ा �द�ा. सगळे मा�याकडे आ�े.
सव� देवतांनी हात जोडून माझी पूजा के�� आ�ण अनेक �कारे �ाथ�ना के��.
सु�वात के��. �वतः�या वेदनांचे वण�न क�न देवता �हणू �ाग�या- हे �नमा��या! अहोहोय! फ� तू
अभयचे वरदान �हणजे तारकासुरची दया. ते�हापासून �यांनी तारक �ोक �ज�क�े
घडत आहे. �ोकांना धमकावून �याने आप�या ता�यात घेत�े आहे. तारक �ारे
�याने वगा�वरही आप�ा अ�धकार ��ा�पत क�न आ�हा सवा�ना वगा�तून बाहेर काढ�े आहे.

आहे. भारता�या �स�हासनावरही �यांनी आप�ा ह�क �मळव�ा आहे. आता �या�या आदे�ाने
असुर आप�या जीवनाची साधने बनून आप�या�ा �ोधत आहेत. तरच आपण आप�ा जीव वाचवू �कतो
तु�या आ�या�ा आ�े आहेत. हे देवा! आमचे बी र� करा.

देवतेचे बो�णे ऐकून म�ा ध�काच बस�ा. मी हस�ो आ�ण �हणा�ो, मी �हणा�ो
याबाबतीत काहीही क� �कत नाही, कारण तारकासुर�या कठोर तप�य�तून गे�यावरच मी
�या�ा आ�य�कारकपण ेसाम�य�वान हो�याचे वरदान �मळा�े होते, परंतु तो सव� देवतांसाठ� क�ंक बन�ा.
आ�ण मानवांवर अ�याचार के�े आ�ण �यां�या मा�म�ेवर जबरद�तीन ेक�जा के�ा
�यामुळे आता तु�हा सवा�ना एके �दव�ी तारकासुर�या मृ�यूची �च�ता नको
�वना� तर होणारच आहे. �या�ा मरावे �ागे� पण या �णी आपण बांधी� आहोत. यावेळ� डॉ

तारक�ा मा,व�ूजी आ�ण ��वाजी मा�न टाकू �कत नाहीत कारण तो
म�ा असे आढळून आ�े आहे क� �या�ा ��वाजी�या मु�ाकडूनच मार�े जाऊ �कते.
आहे. �हणूनच तु�हा सवा�ना ��वाजी�या ��नानंतर �या�ा जाणून घे�यासाठ� �ती�ा करावी �ागे�.
कराव �ागे� उपवास सोड�यास �सरा कोणताही उपाय ��य नाही.

हे ऐकून सव� देव ग�धळून गे�े आ�ण महादेवांना �वचा� �ाग�े.
होय, कारण प�नी सतीने आप�या �रीरात योगाचा �वचार के�े�ा नाही. आता कसे आ�ण
तु�ही ��न कसे करा� आ�ण हे कसे ��य होई�? मग मी �यांचा नामजप के�ा

हमा�ाय प�नी मैना �ह�या गभा�तून कापू आ�ण �ोकनाथ ��वाजीची कण�व सती
मी ज�माने मोठा झा�ो आहे. �तचे नाव पावती. पावती देवा�या �रीराची प�नी बनते
तु�हा�ा अ�भमान वाटे�. �हणून आता तू भगवान ��वाकडे जा आ�ण �या�ा ��नासाठ� राजी कर.
�� द करक. तारकासुरा�या भयापासून केवळ मृत �रीराचा पु�च तु�हा�ा मु� क� �कतो.
आहे. �हणून तु�ही भगवान ��वा�ा मा�यतेने ��न कर�याची �ाथ�ना करा
सहमत. हे नीट जाणून �या क� फ� मृत �रीरच तु�हा�ा वाचवू �कते.
आता मी तारकासुर�ा देवते�ा �ास देणे थांबव�यास सांगतो
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�यांना �यांचा वाटा परत �ा आ�ण �ांततापूण� जीवन जगा. मी हे बो��ो
आ�ण �स�या देवते�ा �तथून सोड�े. तारकासुर�ा �वतः�ा समजवाय�ा
�या�याकडे गे�े. तारकासुर माझे नाव ठेव�े आ�ण माझी �तुती व पूजा क� �ाग�ा.

मी तारकासुर�ा �हणा�ो- हेपु तारका! मी माझे �दय गमाव�े आ�ण माझी तप�या� के��.
या�ारे तु�हा�ा हवे ते छत दे�यात आ�े. ते आ�ीवा�द तुम�या भ�यासाठ� आनंदाने आहेत.
पण तु�ही �या वरदानांचा चुक�चा वापर करत आहात. तु�ही आ�ीवा�द �द�यानंतर

आपण आप�या मया�दा �वसर�ात. �वनाकारण अ�भमाना�या न�ेत, त ूपण आहेस
देवता पूण�पणे पूजनीय आ�ण पूजनीय आहेत हे आठवत नाही. �यांनाही त ू��कव�ंस.
यासोबतच �यांना �वगा�तून हाक�ून देऊन बेघर के�े आहे. तू अजूनही देव आहेस
कोणीतरी मार�यासाठ� �ोधत आहे. तारकासुर या जगावर फ� देवतेचाच अ�धकार आहे. �तथुन
आपण �यांना काढ�यात अ�म कसे आहात? वगा�चे रा�य सोडून पृ�वीवर परतणे
जा आ�ण रा�य करा. हे माझे आगमन आहे.

तारकासुर�ा हा आदे� देऊन मी तेथून परत आ�ो. �यानंतर तारकासुर मा�या�ी बो��ा
�यांचा मान राखत वगा�चे रा�य सोड�े. �ो नात नावा�या �हरात तो पृ�वीवर आ�ा.
रा�य क� �ाग�े. माझी आ�ा �मळा�यावर देवतांसह देव �वगा�त गे�े आ�ण
तो पु�हा पूव��माणे वगा�वर रा�य क� �ाग�ा.
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�या हवाई अ�याय
कामदेवाच े�रीर मं�मु�ध हो�याच े�ठकाण

तो �हणा�ा - नारदा ! सव� देवांनी �मळून कसा स��ा �ाय�ा सु�वात के��
कामात देव �स� होऊ �कतो का? सावजी कळसकर पोचपावती
तू कर�ी� हा सव� �वचार करता करता देवराज म�ा कामदेवाची आठवण झा��. कामदेव तेथ� त�काळ पंच
गे�ा. मग मी कामदेवा�ा �हणा�ो- अरे! मा�यावर खूप मोठा �संग आ�ा आहे. �या b



नूतनीकरण य��वीपणे के�े जाऊ �कते. हेक. जसे करवीर�या रणांगणात, कात�ाच �कारे एकूण ची परी�ा झा��
ते वेळेवरच घडते. यावेळ�ही मी खूप अडचणीत आ�ण यात अडक�ो
फ� तूच म�ा �नसगा�ने वाचवू �कतोस. हा कायदा देवा�या भ�यासाठ� आहे. �याब�� �ंका नाही

आहे.
देवराजाचे �हणणे ऐकून कामदेव �या�याकडे वळून �हणा�ा - हेदेवराज ! या जगात कोण

मी आहे आ�ण कोण �ू आहे, हे खरोखर पाह�यासारखे आहे. असे सांगून उपयोग नाही.
देवराज, मी तु�हा�ा आ�ण तुम�या सव� मदतीसाठ� न�क�च �य�न करेन.
�या देवाने तुझे पद आ�ण रा�य �हरावून तु�ा �ास �द�ा आहे, तो देवा
मी तु�हा�ा सव�तोपरी मदत करेन. �हणून जे काही मा�यासाठ� यो�य आहे ते म�ा हवे
म�ा सांग

कामदेवाचे हे �वधान ऐकून इंदेव मोठा झा�ा आ�ण �या�ा �हणा�ा - हेत ! मी जो
तु�हा�ा जे काम करायचे आहे त ेतु�हीच पूण� क� �कता. तुम�या��वाय इतर कोणीही
कामे कर�याचा �वचारही क� �कत नाही. तारक नावाचे एक संत आहेत. तारक
राजाज�ची कठोर तप�या� क�न �यांना वरदान �मळा�े आहे. तारक अ�ज��य झा�े आहेत. आता तो
पूण�पणे अ��त�वात नस�यामुळे तो सव� जगा�ा देत आहे. तो धोका न� कर�यास उ�सुक आहे.
�याने सव� देवी-देवतांना आ�ण ऋषी-मु नाय यांना �स� ठेव�े आहे. आ�ही देवता
काय के�ंस, पण �या�यावर �:खाची भावना न�हती. एवढेच नाही तर,
सुद�ानही तारकचे काही �बघडवू �क�ा नाही. मी, �रीरा�या �रीरातून ज�म�े�ा परमे�र

तारकासुरचा वध फ� बा�कच क� �कतो. तर तु�ही देवा�या मृत �रीरा�या �दयात आहात.
आ�ा �नमा�ण करावी �ागे�.

भगवान �ंकर यावेळ� �हमा�य पव�तावर तप�या� करत आहेत आ�ण देवी �त�ा �वीकारते.
स�यासोबत ती महादेवज�ची सेवा करत आहे. हे कर�यामागे देवीची पावती
भगवान ��वा�ा प�ा �पात �मळावे हा उ�े� आहे, पण भगवान ��व हेच परम योगी आहेत.
�याचे मन नेहमी �या�या �नयं�णात असते. हेकमदेव! तू असं काही कर क� देवा
पावती �ंकरा�या �दयात वस�� पा�हजे आ�ण �याने �या�ा आप�� रा�सी भाषा बनव��.
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घेऊन जा. तू असे काम करतोस क� सव� देवता कोपतात आ�ण
आप�या सवा�ची तारकासुर नावा�या रा�सापासून कायमची सुटका होवो. y कामदेव
जर तु�ही हे कर�यात य��वी झा�ात तर आ�ही सव� तुमचे सदैव ऋणी रा�. हो �हण
- नारद! देवराज �थमचे �हणणे ऐकून कामदेवाचा चेहरा अ�ूंनी बांध�ा. मग
कामदेव देवराज�ा सांगू �ाग�ा क� हे काम मी करीन. देवाम�ये काय� करणे
आ�ासन देऊन कामदेव आप�� प�नी रता आ�ण वसंत यांना �हमा�य पव�तात घेऊन गे�ा.
पण सावजी �या �ठकाणी तप�या� करत होते �तथे गे�ा.
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अठरावे य
कामदेव अभाव

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! कामदेव �या�या बायको�ा आ�ण वसंत ऋतु�ा सोबत घेऊन जातो
�या�ा �हमा�य पव�तावर घेऊन जा, जेथे �ोकनाथ भगवान ��व �ंकर बस�े न�हते �क�वा म�मी न�हते.
कामदेवाने सावजीवर बाण सोड�े. या बाणां�या भावनेने देवी सावजी�या �दयात होती.
पोचपावतीमुळे आकष�ण होऊ �ाग�ं आ�ण तप�याव�न �याचं �� वळव�ं गे�ं. असे पहा
महायोगी �रीरा�ा खूप कुतूह� असे� आ�ण क� � �वतःची काळजी घेई� असा �वचार मनात सु� होई�.
ते एकटे क� �कत नाही? हे मा�या तप�य�त कस ेयेत आहे?

असा �वचार मनात�या मनात करत परमे�राचे �रीर इकडे �तकडे पा� �ाग�े. जे�हा महादेव जी
�या ��तीवर पड�यावर तेही भीतीन ेथरथर काप�े. मग मृतदेह
समोर एक छापी� कामदेवावर पड�े. �यावेळ� पु�हा बाण सोड�याचे काम सु� होते. तो पाहतो
सावजी�ा खूप राग आ�ा. एव�ा कामाने आप�ा बाण सोड�ा पण गव� होता
मृतदेहावर �या�ा कोणतीही भावना जाणवत न�हती. तो बाण सावजीजवळ येताच तो �ांत झा�ा पा�हजे.

गया. मग आप�ा बाण �थ� येताना पा�न कामदेव भीतीने थरथ� �ाग�ा
देवतेचे �मरण क� �ाग�े. सव� देवता तेथे आ�या आ�ण �यांनी महादेवाचे नाव ठेव�े.
असे क�न ते �याची �तुती क� �ाग�े.

जे�हा देवता �याची �तुती करत होती, ते�हा परमे�र मृत �रीरा�या म�यभागी होता.
तो �तसरा उघड�ा आ�ण �यातून गोळ�बार सु� झा�ा. ती आग आका�ात उडा��

आ�ण �स�याच �णी पृ�वी कोसळ��. मग गो�ेम �फ� �ाग��. �यापूव�
देव �क�वा इतर देवता मृत �रीरासह देवा�ा फसवू �क�े असत,े �या अ�नीने कामदेव तेथे उभा के�ा.
कृपया ते जाळून टाका. कामदेवा�या मृ�यूमुळे देवता खूप �नरा� आ�ण �ःखी झा�े.

या. �यां�यामुळेच ��वरायां�या रागाचे काम झा�े हे पा�न �यांना फार आनंद झा�ा.
एक भाग �हा

कामदेव अ�नीत जळत अस�याचे �� य पा�न देवी पावती व �यांचे आ�ीवा�द तेथे उप��त होते.
स�यंभी खूप घाबर��. �याचे �रीर मे�े आहे, �रीराचे र� जसे पांढरे आहे
गे�े आहेत पावती �गेच �त�या मै��णीसोबत �त�या घरी गे��. कामदेव k
मी मा�या छतावर पड�ो. �तचा मूड �बघड�यावर ती जोरजोरात रडू �ाग��-



आता मी काय क� �कतो? मी कुठे जाऊ देवतेने माझे खूप वाईट के�े, �याने म�ा येथे आण�े.�या�ा पाठवून ��वाजीचा राग संप�ा. ओ डा�ा! अरे हो! हा तू
�क�वा ते घड�े? अ�ा रीतीने देवी रड�� - ब�खती ई �त�या डो�याचे केस उपटते.

सु�वात के��. �याचे क�ड ऐकून सव� प�ुपा�कांनाही आनंद झा�ा. �यानंतर �गेच
इं�द देवता तेथे देवी रता�ा धीर देती� आ�ण �त�ा समजावून सांगू �ागती�.

पृ� 266

देव �हणा�े - हेदेवी ! तू तु�या पती कामदेव�या �रीराचा एक छोटासा भाग आहेस.
ते आप�याजवळ ठेवा आ�ण अनाव�यक भीतीपासून मु� �हा. �ोकनाथ क�ा नाधान
सावजी न�क�च कामदेवा�ा पु�हा �जवंत करे�. मग तु�हा�ा पु�हा कामदेव �मळे�

जाऊया असो, जगात सव� काही पूव��या �मानुसार घडते. �यामुळे तु�ही बी
याग करणे देवाचे �रीर न�क�च �स� होई�.

अ�ा रीतीने देवी रता�ा अनेक आ�ासने देऊन सव� देवतांनी ��वरायांकडे जाऊन �वचारणा के��.
नाम करत असताना त े�हणू �ाग�े – हेभा आ�ण सा�! अरे �ोकनाथ. तुझ ेकामदेव �भु

तुम�या वरी� �बंधाचा पुन�व�चार कर�याचे सु�न��त करा. कामदेव हे काम �वत:साठ� करत नाही
होते ही �यांची वैय��क �च�ता अ�जबात न�हती. अरे देवा! आ�ही सव� तारकासुरचा छळ करणार ेआहोत

ए होते आमचे रा�य न मागता �यांनी आ�हा�ा आम�या वगा�ची जाणीव क�न �द�� होती. �हणूनच तारकासुर
कामदेवाने हे काम केवळ �याचा ना� कर�यासाठ�च के�े होते. कृपया तुमचे सं�ोधन करा
कृपया �ांत �हा आ�ण कामदेवा�या रडणा�या प�नी�ा समजावून सांगा. �या�ा
साना वाणा दे. नाहीतर आ�हां�ा समजे� क� तू आ�हा सव� देवांचा व मानवांचा ना� करणारा आहेस.
करायचे आहे हे देवा! कृपया नुकसानाब�� �ोक करा.

ते�हा �ेत नेहमी �हणायचे - हे देवा ! अहो �ेओ! मा�या रागामुळे मी कामदेव मा�याकडे �द�ा
�तस�याने मा�यापे�ा चांग�� काम�गरी के�� आहे. जे झा�े ते आता बद�ता येणार नाही, पण
तेथे कामदेवाचा पुनज��म होई�. जे�हा �व�ण ूभगवान �ीकृ�णाचा अवतार �हणून �कट झा�ा आ�ण

मणी�ा प�नी �हणून �वीकारे�, नंतर कृ�णाचा पु� म�ण देवी�या गभा�तून.
माझा ज�म कामदेव �हणून झा�ा. �यावेळ� त ेकामदेव �हणून ओळख�े जाती�. क� नका
�त�या ज�मानंतर �वकरच �ंबर नावाचा असुर �तचे अपहरण क�न समु�ात फेकून देई�.
देई� तोपय�त तु�हा�ा �ंबर �हरातच राहावे �ागे�. पण तू तुझा नवरा आहेस
कु�णा�या �पात कामदेव सापडे�. �ंभरासुराचा वध कर�यासाठ� तो पा�णकडून मार�ा जाई�.

भगवान �ंकराचे ��द ऐकून देवतेने �यांची पूजा के�� आ�ण �हणा�े - हे
देवा धदेव महादेव ! आपण का नाही! तू कामदेवा�ा जीवन देतोस आ�ण कामदेवा�या �गामात
तोपय�त देवीचे �ाण वाचवा.

देवतेचे हे बो�णे ऐकून भगवान ��व �हणा�े क� म�ा कामदेवाची पूजा करायची आहे.
मी न�क�च वाचेन. तो माझे गण �हणून आनंद� जीवन जगे�. आता तु
�याऐवजी, आपाप�या �नवास�ानी जा. असे �हणत महादेवजीही तेथून अ��य झा�े.
बन�े आहेत. �या�या बो��याने देवते�या सव� �ंका �र झा�या. मग देव
कामदेवा�या प�नीने रता�ा अनेक आ�ासने �द�� आ�ण नंतर ती आप�या �नवास�ानी गे��. देवी
रतीही आदे�ा�माणे �ंभर नगर�ा गे�� आ�ण �तथे पोहोच�यानंतर ती मरणास� झा��.

कट हो�याची वाट पाहत आहे.
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एको�णसावा अ�याय
�व�व�ेदनाची �ांतता

तो �हणा�ा- हेनाड� जी! जे�हा भगवान �ंकरांनी �तसरा उघड�ा
जर तु�ही कामदेवा�ा अ� देऊन ��मत के�े तर या जगाती� सव� प�ुपा�क भीतीने थरथर काप�े.
आ�ण म�ा भयमू आ�ण महादेवज�चा राग �ांत कर�याची खूप आ�ा आहे.
सोबत या �याने म�ा �या�या K आ�ण B ची जाणीव क�न �द��. मग म�ा सव� काही मा�हत आहे
भगवान �ंकरापय�त पोहोच�े. �तथे गे�यावर म�ा भगवान �ंकरांचा कोप �दस�ा
आका�ात होते. उ� रागा�या आगीत ते जळत होत.े धगधग�या आगीकडे
��वाजी�या कृपेने तो हातात घेऊन समु�ाकडे गे�ा. मी माझे

जवळ येताना पा�न सागर एक फु� धारण क�न मा�याजवळ आ�ा आ�ण �हणा�ा - ओ
वधाता! अरे हो! मी तुझी सेवा क�ी क�?

हे ऐकून �ोक �हणू �ाग�े - हेसागर ! भगवान ��व�ंकर यांचा �तसरा वाढ�दवस
कामदेवावर दया करा. या ब��दानाने संपूण� जग जळून राख होऊ �कते.
आहे. �हणूनच मी हा दां�भकपणा थांबवून तुम�यापय�त आण�ा आहे. हे साधुराज ! माझे
�व�ा�या अंतापय�त ते तुम�या आत ठेवाव ेही �वनंती.
जे�हा मी तु�हा�ा ते सोड�यास सांगतो ते�हाच तु�ही या वध�तंभाचा �याग करा.
तु�हा�ा ते ताबडतोब अ� आ�ण पाणी �ावे �ागे� आ�ण वारसा �हणून ठेवावे �ागे�.
ठेवावी �ागे�.

अ�ा �कारे मी �हट�या�माणे समूने �या यो�ा�ा आत घेत�े. �याचा
समु�ात उगवताना वा�यासह मोठमो�ा आगी�या गो�यां�या �पात,
हा पास हे�रटेज �हणून सुर��त कर�यात आ�ा होता. �यानंतर तो आप�या �ोकांकडे परत�ा.
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�वसावा अ�याय
सावजी�या सुनेचा �ोक

राजा �हणतो - नारदा ! जे�हा देवाचे मृत �रीर �तसरे उघड�े
सेकामदेव फस�ा, मग म�ा �या रागाची भीती वाट��, देवतेसकट सग�यांना



�जे�ा भयमु� कर�यासाठ� �याने त ेअ� �ेता�या आ�ेने बळकाव�े आ�ण�या�ा घेऊन तो समु��कना�याकडे �नघा�ा. �या बंडखोरा�ा माझा स�ाम.
�या�या �नवास�ानी परत�े. ते�हा सव� जग पूव��माणेच भयभीत झा�े.

नारदज�नी �या�ा �वचार�े - हेदया नधे ! तू म�ा ते कामदेवा�या नावाने सांग
ते पूण� झा�यावर देवीने काय मा�य के�े? ते �यां�या �म�ांसह कुठे आहेत? हे देवा! कृपया
�ाब�� पण सांगा.

नारदज�चे हे बो�णे ऐकून ते �हणा�े - भगवान �ंकरा�या �तस�या कु�ीतून �यांचा ज�म झा�ा.
जे�हा अ�ाने कामदेवा�ा जाळून मार�े ते�हा संपूण� आका� �म�मून जाई�. हा y
पावती देवी आ�ण �त�या मै��ण�ना पा�न घाबर�े आ�ण �त�या घरी गे�े. तेथे ठोसा
पावती जीने सव� प�र��ती आई-व�ड�ांना सां�गत��, जी ऐकून �यांना मोठा अथ� आ�ा.
सून पा�न हमा�ाय घाबर�ा. हमा�ाय पावतीच ेअ�ू
�हणे �वचार�े - पावती! घाब� नका आ�ण रडू नका. मग हमा�ायाने आप�� मु�गी अनेक �द��

कार तीळ एक दा.
कामदेवा�ा फसवून ��वाजी तेथून गायब झा�ा. ते�हा सावजी �तथेच होता

पोचपावती न �मळा�याने खूप ग�धळ होई�. �यांना देऊ नका आ�ण �ांततेन ेजात रहा. ते थक�े�े आ�ण अ�व� आहेत
राह�यासाठ� �या�ा कुठेही �ांतता आ�ण आनंदाचा अनुभव आ�ा नाही. मग ते
�ंकाही हो�या. मी मा�या �वतः�या त�यां�ार ेकधीच ��ीकरण का �द�े नाही याचा �वचार करणे
माफ� नाही झोपताना-जागताना, खाताना-�पताना, आंघोळ करताना, चा�ताना, चा�ताना देवी पावती

स�यासोबत असतानाही ती फ� महादेवज�चेच �यान आ�ण �च�तन करत असे. या
कारण �यांचे मन ��वाजी�या मु��चे �ःख सहन कर�यास असमथ� होते. veshari rak p

ती �त�या घर�या प�याव�न आ�ण दयाळूपणे भगवान �ंकरांसोबत राहायची. �ोक पावती
कधी कधी छत अडकून जायचे. �यामुळे गरा�ज हमा�ाय आ�ण �याची प�नी मैना खूप अ�व� झा�े.
जगायचे ते पोचपावती समजावून सांगायचा �य�न करायचे पण पोचपावतीकडे �� वेधायचे ��वाजी
सेजराही एका बाजूने ह��ा नाही.

हेदेव �ानराद ! देवराज इंक�या इ�ेने तु�ही एके �दव�ी �हमा�य पव�तावर �फर�ात.
परतावा. ते�हा �ै�राज हमा�याने तुम�या�ी आदराने वाग�े आ�ण तुमचे क�याण के�े.
मंग�ने �वचार�े. तु�ा उंच आसनावर बसवून हमा�ायान ेसव� कथा सां�गत��. हमा�ायकडे आहे
पोचपावती महादेवज�ची सेवा क�ी सु� झा�� हे सां�गत�े. �यानंतर तुमची मु�गी

पृ� 269

�ेता�या पूजेपासून ते कामदेवा�या मृ�यूपय�तची संपूण� कथा सां�गत��. हे सव�
हे ऐकून तू गरा�ज हमा�ा�ा सां�गत�े क� तू देवा�या देहाची पूजा कर. �यानंतर �गेच
हमा�याकडून वचन घेऊन तु�ही एकांतात �ांतपणे बस�ात आ�ण देवी पावतीजवळ आ�ात. मग

�यांचा फायदा �हावा �हणून तु�ही �यांना अ�ा �कारे स�य वचन सां�गत�े.
तू �हणा�ास - हेपावती ! तू माझं ��पूव�क ऐक. ही अव�ा पा�नच मी हरव�े

हे मी तु�हा�ा सांगत आहे. �हमा�य पव�तावर आ�े�या महादेवज�ची तु�ही सेवा के��, पण
मनात�ं काही बो�ू नकोस, अहंकार बस�ा होता. मृत देह �हणजे आ�मा. ते �वतःच आहेत
पण तुझी कृपा सदैव ठेवा. तो एक वरदान आ�ण महान योगी आहे. तू आत आहेस

देहाने सदैव हे के�े आहे हा अ�भमान मोड�यासाठ�च. �यामुळे तु�ही ते क� �कता
ते कर�याचा �य�न क� नका. चरकाळपय�त तु�ही �याची उ� भावनेने तप�या� करा.

महादेवजी तु�या तप�य�ने तु�ा सोबती करणे मा�य नाही.
करणार हेच एकमेव साधन आहे ��वाजी�ा प�ी�या �पात.

हे नारद ! तु�याकडून हे ऐकून देवी ��व �स� झा�े असते, अ�ा �कारे �हणा�े - हे
मी नाही! तू सव� गो��चा जाणता आ�ण या जगाचा क�याणकता� आहेस. �हणजे तू
कृपया म�ा ��वाजीची पूजा कर�यासाठ� काही मं� �ा. मग पोचपावती आ�ण मृतदेहावर ठोसा मार�ा

मी 'ओम नमः ��वाय' हा भ��पर उपदे� के�ा आहे. तु�ही �याचे मू�य वण�न करा.
�हणा�े - हा सव� मनाचा राजा आ�ण सव� इ�ा पूण� करणारा आहे. हा मी
देहा�ा देव जाणतो. तोच साधका�ा भोग आ�ण पैसा देतो. या



पंचराम मं�ाचा धा�म�क व �न�य जप के�याने ��वरायांचे सात द��न होतात.देवी! या मं�ाचा जप के�याने तु�ही भगवान ��वाचा आ�मा गमावा�.
आपण �हान के�े जाई�. �यामुळे सु�वातीपासूनच सावजी�या पायांची जाणीव आहे.
या महामाचा जप करावा. यामुळे हररेय देव तु�हा�ा तृ�त झा�याचे द��न देई�.
आता देवी पावती, तू हा मं� जप, ��वाजीची तप�या� कर. यामुळे महादेव जी
मी बनतो उ� भावनेने तप�या� के�यानेच अपे��त फळ �मळते.

तो �हणा�ा - नारदा ! तू �ेताचा �वामी आहेस. आपण आप�या इ�ेनुसार जग
म�ा काही हरकत नाही सव� काही समजावून सांगून आप�या दैवताची पावती, देवतेच ेकाय काम आहे?
काय. �यानंतर तू �वगा�त गे�ास. देवी पावती तुझे ऐकूनच �मळते.

.
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राजा �हणा�ा - हेदेव, नारदा ! जे�हा तु�ही पंच रा मानवाचा उपदे� क�न �याचे घर सोड�े होते
देवी आ�यावर ती महादेवज�ना �तचे खरे �ेम देई�.

ते �मळव�याचे साधन सापड�े. �ोकनाथ हे देवाचे मृत �रीर अस�याचे �त�ा समज�े होते.
�यांची तप�या� क�नच य� �मळू �कते. मग तप�या� �क�वा �यान कर�याची गरज नाही.

माझा प�ा मा�य क�न ��वरायांची तप�या� कराय�ा हमराज आ�ण माता मैना बो�.
इ��त तपातूनच माझे �रीर, �प, ज�म आ�ण वं� इ�याद� �नमा�ण होती�.
�हणून तू म�ा तप�या� कर�याची आ�ा दे. �याची तप�या� जाण
हमा�ायाने आनंदाने आदे� �द�ा पण माता मैनाने �या�ा घरातून जंग�ात जाय�ा �ाव�े.

तप�या� करणे बंद के�े. पावती रोखून, अनुकरणातून मा�या मैना�या मुखातून 'उ' 'म' हा ��द
�तचे नाव 'उमा' झा�े. पावती�या �ज��पुढे मी काहीच क� �कत न�हतो. मग आनंदाने
�याने पावती�ा तप�या� कर�याची आ�ा �द��. �यानंतर, पा�कां�या प�यावर या
देवीची पावती �मळा�यानंतर, ��वाजी�या मृ�यू�या अंतःकरणात आनंदान,े �या�या �म�ांसोबत.
ते घेऊन मी तप�या� कराय�ा गे�ो. रा त� पावती नेस सुंदर आ�ण को याग दया आ�ण
आ�ण का� आ�ण ह�रणाने चमक घेत��. उमवा�या ब��दानानंतरची देवी
गंगो नावा�या देवळाकडे चा�त जा.

�या �ठकाणी भगवान �ंकरांनी कठोर तप�या� के�� होती आ�ण ��वाजीने कामदेवाचा वध के�ा होता
भाम झा�ा, ते �ठकाण गंगावतरण �तथी या नावाने ओळख�े जाते. �या�यावर देवी पावती
तप�या� कर�यासाठ� काय के�े? गौरी�या �ानी तप�या� �क�वा तप�या� के�याने हे प�व� नाव 'गौरी�ाखर' आहे.
एस पासून आ�े आहे �या �ठकाणी पावतीने अनेक फळझाडे �ाव��. नंतर पृ�वीवर
सु�वात वेद क�न, इं��यांना व� क�न, मन एक क�न कठोर तप�या� करा.
कराय�ा सु�वात करा अ�ी तप�या �क�वा ऋषी �धानांनाही कर �ाव�ा जात अस.े अ�यंत उ�णतेचे
�दवसा म�यभागी �त�याभोवती अ� जाळून 'ओम नमः ��वाय' चा जप करावा

करायचे पावसा�यात ते चंदनावर �क�वा वेदावर बसतात आ�ण पा�या�या अखंड �वाहावर बसतात.



मी �ांत भावनेने नामजप करत असे. मनापासून तयार के�े�े काहीतरी खा, थंड पा�यात बसा
पंच मं� �हणायचे. कधीकधी ते संपूण� रा� बफा��या क�ावर बसून �यानात घा�वतात.
करायचे सव� काही �वस�न ती आई हो�याऐवजी मृतदेहाची काळजी �यायची.
जगायचे �त�ा वेळ �मळे� ते�हा �तने �ाव�े�या झाडा�ा पाणी �ायचे.

�ुभ �भात
पवा� न करता, मन सतत फळ देणा�या देव �ेताचे �च�तन करते.
एनएस �या�यावर अनेक �कारचे ह��े झा�े, परंतु �याचे मन ��वाजी�या चरणांवर क� ��त रा�ह�े.
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तप�य��या प�ह�या वष� �यांनी फ� फळांचे भोजन घेत�े. वष�भर �यांना फ� झाडाचा आकार �दसतो.
फ� खायचे या कारम�ये तप�या� �क�वा तप�या� करताना अनेक वष� �नघून गे��. देवी पावती
सगळे खाणे �पणे बंद झा�े होते. आता त ेअखा� रा�नच ��वाजीची पूजा करतात.
करायचे मग अ�ासाठ� पानांचाही बळ� �द�याने देवतेने �या�ा 'अपना' �द�ा.
नाव दया. �यानंतर देवी पावती एका पायावर उभी रा�न 'ओम नमः ��वाय' चा जप करते.
�दसत. �या�या अंगावर केस आ�ण डो�यावर जटाणा होता. ही गाडी �या तपोवनात
�ेताची तप�या� �क�वा तप�या� करताना तीन हजार वष� �नघून गे��.

तीन हजार वष� उ�टून गे�यावर देवीने पावती�ा टोमणे माराय�ा सु�वात के��. ते �वचार क� �ाग�े
यावेळ� महादेवज�ना मा�हत नाही क� मी फ� �यां�यासाठ�च तप�या� करतोय? फर �क�वा
कारण ते अजून मा�याकडे आ�े�े नाहीत. वेदांम�ये आपण फ� देव �हणतो
�ंकर सव, �व मा, सव� काही जाणणारा, सव� सुख देणारा, सवा�चे मन
जो वाता��ाप ऐकतो, इ��त छत देणारा आ�ण सवा�चा ना� करणारा
ते आहेत मग ते �यां�या कृपेने माझे आभार का मानत नाहीत? मा�याकडे माझ ेसव� आहे
इ�ा आ�ण इ�ा यांचे �मरण क�न �यांनी आप�े �� भगवान �ंकरा�ा अप�ण के�े आहे. देव देव
मी पूव� पंचरामाचा जप के�ा असे� तर महादेवजी तु�ही मा�या पाठ��ी आहात.

अ�ा रीतीने सव� वेळ ��वरायां�या चरणी पावती ��ांत रा�ह�� नाही. जगदंबा माँ
ती देवी पावतीचा अं�तम अवतार, तप�या� �क�वा सवा�त अ��त होती. �यांची �ढता �क�वा सव�
म�ा आनंद� करणार होते. �या�या तप�य�म�य ेफळे आ�ण �ाणी आ�ण �ाणी आम�या
वाहनात कोणतेही अडथळे न�हते. �यां�या तप�यामुळे �तथ�े वातावरण मोठे होते.

ते संुदर होते. झाडे नेहमी फळांनी भर�े�� असायची. ��येक गाडीची संुदर सुगंधी फु�े
�तथे वेळ असायचा. ते �ठकाण कै�ास पव�ताचे स�दय� आ�ण पावती अनुभवत होते
तप �क�वा कासा हे वा�तव झा�े होत.े
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अ�याय वीस
�ेताकडे जाणे

राजा �हणतो - महाराज ! �भूचे �रीर �ा�त झा�याची पावती
तप�या� क�न बरीच वष� गे��. पण देवा�या मृत �रीराने �या�ा वरदान �द�े होते आ�ण �याचे
द�ानही देऊ नका. मग पावतीचा प�ा हमाच�, �याची आई मैना आ�ण मे आ�ण मंदाराच� यांनी �द�ा.
येऊन पोचपावती नीट समजावून सां�गत�� आ�ण घरी परत जा�याची �वनंती के��.

मग ते पाठ ऐकून देवी पावती वनाती� तपूवाकांना �हणा�� - हे पती आ�ण
आई! �क�वा मी के�े�ा �वास तु�ही �वसर�ात का? मी देव मृत �रीर
म�ा माझी तप�या� �क�वा भ�� न�क�च �मळे�. आप�या घरी परत जाऊ नका. या
�या �ठकाणी महादेवज�नी �ो�धत होऊन कामदेवाचा �म�नरास क�न वना�ा आप�ेसे के�े होते.
म�ा �ास झा�ा नाही. मा�या तपाने �या �ोकनाथ भगवान �ंकरांना

मी इथे कॉ� करेन आपणा सवा�ना मा�हत आहे क� भगवान ��वाची पूजा फ� देवच क� �कते.
के�े जाऊ �कते. देवी पावती हे ��द �त�या प�यावर, आई आ�ण भावा�ा सांगून
�ट अप �याचे सव� नातेवाईक �या�ा समजावून सांगाय�ा आ�े, �याची �तुती करत �या�या घरी परत�े.
परत आ�े. आई-व�ड�ां�या प�यावर परत�यानंतर गुणू साहसोबत पु�हा देवी पावती
तप�या� �क�वा कृतीत गढून जा. �याची अ��त तप�या पा�न सव� देव, दानव, मानव,
मु�ा इ�याद� सव� खेडूत परंपरांनी संपूण� �ोक तृ�त झा�े.

देवतांना समजू �क�े नाही क� संपूण� सृ�ी उ�त आ�ण �वच��त आहे. मा�हत असणे
�हणून सव� देव गु बृहपतीकडे गे�े. �यानंतर ते सव� मा�या �नमा��याचा आ�य घेतात.

सुमे पव�तावर पोहोच�ो. �तथे पोहोच�यावर �यांनी हात जोडून म�ा नम�कार के�ा आ�ण �ाथ�ना के��.
के. मग ते म�ा �वचा� �ाग�े क�, �भु! या जगा�या अ��त�वाचे कारण काय आहे? �यांचे
हे ऐकून भगवान �ोकनाथां�या मृत �रीरा�या पायावर �यान करताना म�ा हे कळ�े.
संसाराती� जळणे हे पावती देवीने के�े�या तप�य�चे फळ आहे. �यामुळे

सव� काही कळ�यानंतर मी ही बाब भगवान �व�णूंना सांग�यासाठ� देवतेकडे गे�ो.
सीरसागर सोबत गे�े. �तथे तो एका आ�हाददायक आसनावर बस�ा होता. मा�यासह ��येकजण
देवतेने वानुजीचे नाव ठेव�े आ�ण �यांची �तुती क� �ाग��. tat paat mane

�हणा�� ही - हे �ह! देवी पावती�या महान तप�य�ने तृ�त होऊन आ�ही सव� तुझा आ�य घेतो.
आ�ो आहे च�ा पाठ वाचवूया. देव आ�हा�ा वाचव.

आमचे कान ऐकून �स�हासनावर बसून ते �हणा�े - आज म�ा देवीची पावती �मळा�� आहे.
या आ�यं�तक तप�य�चे रह�य आ�हा�ा कळ�े आहे, पण �याची इ�ा पूण� करायची हा आमचा �� आहे.
नाही ते आहे. �हणून आपण सव�जण भगवान �ोकनाथां�या मृतदेहाजवळ �फरतो. फ� त ेआहेत
�या�ा आपण या कठ�ण प�र��तीतून वाचवू �कतो. तप�य��ारे �क�वा देवा�या मृत �रीरा�ारे देवी पावती
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म�ा ��न करायचे आहे. �हणून ही �ाथ�ना भगवान �ंकराची करावी
ते देवी पावती�ी �व��त ��न करतात. आपण सवा�नी या जगासाठ� चांग�े के�े पा�हजे.
यासाठ� भगवान �ंकरांना पावती �वीकार�याची �वनंती करावी.

भगवान �व�णंूचे बो�णे ऐकून सव� देव भयभीत झा�े आ�ण �हणा�े - भगवान ! देव
मृत �रीरे अ�त�य ��तकू� आ�ण ह�� आहेत. �यां�याम�ये का��या अ�ासारखेच गुण आहेत. आ�ही �वसरतो



भगवान �ंकराकडे जाणार नाहीत. �याचा राग खपवून घेत�ा जाणार नाही. �याने कामदेव बनव�ाखेद वाट�ा. आ�हा�ा भीती वाटते क� काही �ोधात ते आ�हा�ा देखी� बनवणार नाहीत.
हेनाड�! इं�देवतेचे बो�णे ऐकून ��मपती ताबडतोब �हणा�े – तु�ही सव� माझे ��द बो�ा.

काळजीपूव�क ऐका! भगवान ��व, सव� देवांचे �वामी आ�ण भय न� करणारे
एन.एस. आपण सव� �मळून परोपकारी भगवान ��वा�या आ�या�ा जावे. देव
�ंकर पुराण हे पु�ष, �वामी आ�ण परम तप आहे. आपण �या�या आ�या�ा जावे.
देवाचे आ�ण नुकेचे हे ��द ऐकून सव� देव �ोकनाथांनी देवाचे मृत �रीर पा�ह�े.
यासाठ� ते महादेव जी तप�या� करत होते �या �ठकाणी �नघा�े.

�या मागा�तच देवी पावती तप�य�त ��न झा�� होती. सव� �याची �ज� पाहत आहेत
देवतेने हात जोडून नम�कार के�ा. मग �या�या तप�य�नंतर

�याची �तुती करत भगवान �व�ण ूआ�ण इतर देवता भगवान ��वा�या द�नाथाकडे गे�े. तेथे
मु�का मार�यानंतर आ�ही सव� देवता कोण�यातरी टेकडीवर उभे रा�ह�ो आ�ण आ�ही तु�हा�ा परमे�रा�या �रीराजवळ पा�ह�े.
ते पु�यवान आहेत का हे पाह�यासाठ� पाठव�े. नारद! तू मृत �रीराचा परम �वामी आहेस
आ�ण �या�या कृपेने नेहमी �नभ�य राहा. �हणून तु�ही �भू�या �रीराजवळ गे�ात आ�ण
आपण �या�ा पा�ह�े मग तू परत आ�ास आ�ण आ�हा सवा�कडे आ�ण �यांची ��� आ��
आ�ही ब�� सां�गत�े मग आ�ही सगळे मृतदेहाजवळ गे�ो. देवाचे मृत �रीर

मी �तथेच बस�ो होतो. भगवान ��व आप�या गणान ेचारही बाजंूनी वेढ�े होते.
आ�ण तप V चे �प धारण क�न योगप�ावर �वराजमान झा�े. माने, �हहार आ�ण इतर देवता
वेद आ�ण उपनषदांमधून �यांनी भगवान �ंकराची नामकरण क�न पूजा के��.
के.
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अ�याय तेवीस
मृतदेहा�ी ��न कर�याची �वनंती

राजा �हणतो- हेनाड�! देवतेने तेथे पोहोचून मृतदेहाचे नाव ठेव�े.
�यां�या साठ� तेथे उप��त भगवान नंद �ेता�ा �हणा�े - �भु ! देव आ�ण �ास
मी तु�या आ�याने आ�ो आहे. आपण �यांना सव� वेळ उ�र �ा. दया�ू नंद यांचा डाव
हे ��द ऐकून भगवान �ंकरांनी हळूच डोळे उघड�े. दफन के�े जात आहे
परमाणी परमा मा भगवान �ंकर देवते�ा �हणा�े - अरे ! अरे हो आ�ण नाही! आ�ण
इतर देवांनो, तु�ही सगळे इथे एक� का आ�ा आहात? तुमची ये�याची योजना आहे का?
तु�हा सग�यांना एक� बघून अस ंवाटतं क� काहीतरी मह�वाचं काम असावं. �हणून तू मी
�याब�� मा�हती �ा.

भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून सव� देवतांचे भय पूण�पणे गळून पड�े
तो देव आ�ण नुस पा� �ाग�ा. तरच भगवान �व�णू सव� देवतांची पूजा करती�.



हे भगवान �ेता�ा �हणा�े - भगवान �ंकर ! तारकासुर नावा�या रा�सान ेआ�हा सवा�ना देव बनव�ेठेव�ा आहे. �याने आ�हा�ा आपाप�या �ठकाणा�न हाक�ून �द�े आहे. एवढेच
आ�ही सव� देव तुम�याकडे सांगाय�ा आ�ो आहोत. �भु! �ी.�ा �मळा�े�या वरदानामुळे.
�यामुळे �या तारकासुराचा मृ�यू तु�या पु�ाने �न��त के�ा आहे. ओ डा�ा! तू ते
�याचा ना� क�न आप�ा धडा वाचवूया. आपण सवा�चा उ�ार होऊ �ा. अरेरे! तू माझी मु�गी आहेस
पावतीवर सही करा. फ� तुमचे ��नच आमचे आयु�य उ�व�त क� �कते. आपण
�ुभे�ा. तुमची भ�� न� कर�यासाठ� तु�ही देवी पावती�ी ��न क� �कता.
ते होऊ दे

आ�ण नुजीचे हे ��द ऐकून भगवान ��व �हणा�े - देवांनो! तु�ही काय �हणता ते मी बो��ो तर
जर मी परम स�दय� देवी पावती�ी �ववाह के�ा तर या पृ�वीवरी� सव� मानव देवता आ�ण ऋषी
चा�े�. मग ते सव�� पदावर चा�ू �कणार नाहीत. देवी �त�या ��नातून कामदेव गाते
पु�हा �जवंत करे�. कामदेवा�ा फसवून मी केवळ देवते�या �हताचे काम के�े.
होते. ��� योजना पूण� �हावी �हणून सव� देव पूण� उ�कटतेने तप�या� करत होते.
कष�ण. कामदेवा�या अनुप��तीमुळे सव� देवतांनी नकार �द�ा नाही आ�ण �ांत भावनेने समाधी�ा गे�े.
तु�ही बसू �कता कामा�ा अथ� �ा�त होतो. रागामुळे आस�� येते आ�ण आस��ची फळे आ�ण प�रणाम होतात
ते गरम होते क� नाही. �हणूनच मी तु�हा सवा�ना सांगतो क� तु�हीही काम करा आ�ण

तप�या� करा �क�वा �यान करा.
तो �हणा�ा - हे नारद ! असे �ोकनाथ भगवान �ेता�या मुखातून बो��े जात आहे

�याचं ऐकून आ�ही सव�जण मनापासून �या�याकडे पाहत रा�ह�ो आ�ण तो आ�हा सव� देवांना आ�ण सरदारां�या कामा�ा �ाग�ा नाही.
�ांत राह�याचा उपदे� क�न, आ�ण पु�हा पूव��माणे, �ांत �हा आ�ण �यान करा
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गे�ा. देवाचे �रीर आ�ण आ�मा चैत�यात गुंत�े. �हहार आ�ण �व�णूसह इतर देवता
�यानात जे�हा �या�ा देवाचे �रीर �दस�े नाही, ते�हा सव� देव नं�-नं�ा�ा �हणू �ाग�े.
होय! आ�ही आता क� का? देवा�या मृत �रीराची पूजा कर�याचा काही माग� आ�ही सुचवतो. मग
नंदर सव� देवतांना उ�े�ून �हणा�े - तु�ही भगवान ��वाचे आ�मा आहात.
�ाथ�ना करत राहा ते नेहमी �यां�या देवा�या �नयं�णाखा�� असतात. मग नंदरा ऐकून

देवतांनी पु�हा �ेताची पूजा सु� के��. तो �हणा�ा- हे देवा, धादेवा! ��वा!
आपण का नाही! भगवान ��व�ंकर! हात जोडून आ�ही तु�या आ�या�ा आ�ो आहोत. आपण
सव� K's आ�ण K's काढून टाका आ�ण आपण सवा�चे तारण क�या.

अ�ा�कारे देवतेने अनेक वेळा ��वाची आराधना के��. जर कधी
जे�हा परमे�राने डोळे उघड�े नाहीत ते�हा सव� देवता �या�या कंवर�या �पात �याची �तुती करत रडू �ाग�े.
ते�हाच भगवान �व�णंूनी �भूं�या देहाचा वध क�न कंवरात �ाण घेत�ा.
�वनंती क� �ाग��.

देवांनो, मा�या �दयातून आ�ण आ��याने वारंवार के�े�या �वनंतीवर भगवान ��वाची �व�ा खं�डत झा��.
आ�ण �याने अ�त�य �ेमळपणे डोळे उघड�े. ते�हा देवाचे �रीर �हणा�े - तु�ही सव� एक आहात
इथे एक� का आ�ात? म�ा याची मा�हती �ा

अरे आर आ�ण नुबो�े-हेदेव आर! हे ��व�ंकर! तु�ही सव� आहात ��येकजण सवा�चा �ेवट आहे.
तु�ा सव� काही मा�हत आहे. परमे�रा, आम�या मनात काय आहे हे देखी� तु�हा�ा कळ�े पा�हजे.
तरीही आम�या त�डून ऐकायचे असे� तर ऐक. तारक नावाचा असुर आजका� मोठा आहे
����ा�� बन�े आहे. तो देवते�ा अनेक �कारे भेटव�त ूदेतो. �हणूनच आ�ही सव�
देवतेने देवी जगदंबेची �ाथ�ना के�� आ�ण �त�ा क�या �हणून �हमा�या�या रा�याची पावती �द��.
अवतार हरव�ा आहे. �हणूनच आ�ही तु�ा पु�हा पु�हा �ाथ�ना करतो क� तू देवी
तुम�या प�ाती� पोचपावती �ा�त करा. भगवान ��व आ�ण देवी�या वरदानानुसार
केवळ पावतीचा पु�च तारकासुरचा वध क�न आप�या�ा �या�या दह�तीपासून मु� क� �कतो. मी क� �कत नाही
नारदां�या ��कवणीनुसार देवी पावती कठोर तप�या� करत आहे. �यां�या �ढतेच े�क�वा ती�तेचे

संपूण� खेडूत जग संतमय झा�े आहे. �हणूनच देवा! तु�हा�ा पोचपावती
वरदान �ाय�ा जा. हे देवा! हे संकट देवतेवर आ�े आ�ण �याचे �:ख �मव�यासाठ�



कारण तु�ही देवी पावतीवर तुमची कृपा करा. आप�ा �ववाह सोहळा पाह�यासाठ�आ�ही सव� खूप उ�साही आहोत. तर �भु, तु�ही �वतः �ववाह बंधनात बांध�े आहात.
तुमची इ�ा पूण� करा. �भु! तु�ही र�दान क�न �द�े�या वरदानाची पूत�ता झा��
संधी चा�ून आ�� आहे. तर कृपया! तु�ही तुमचे काम �गेच पूण� करा.

तो �हणा�ा, हेनाड�! असे सांगून वनुजी व इतर देवतांचे नामकरण के�े
पु�हा ��वाजीची �तुती करा. मग सगळे हात जोडून उभे रा�ह�े. �या�ा पा�न मग वेद
भगवान मायादाचे मृत �रीर हस�े आ�ण �हणा�े - 'इथे! हे वधू! आ�ण देवा! माझे
�यानुसार ��न करणे यो�य आहे
आहे. जगात अनेक वाईट गो�ी आहेत. ती �यापैक�च एक आहे. मनु�य सव� कार बंधने
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तो बंधनातून मु� होऊ �कतो, परंतु तो कधीही बंधनातून मु� होऊ �कत नाही. एकदा इ��ी
आ�ण �ाकडापासून बनव�े�या साखळ�तून मु� के�े जाऊ �कते, परंतु �ववाह हा असा तु�ंग आहे
सुटका होणे अ��य. ��न मना�ा व� करते, �यामुळे

ते अ��य होऊन बसते. मनु�या�ा सुख हवे असे� तर �याने या �वषयांचा �याग करावा.
�ायचे आहे �वषय वष� सारखाच मान�ा जातो. या सव� गो��ची जाणीव असतानाही मी
मी नेहमी मा�या �वतः�या भ��खा�� रा�ह�ो �हणून तु�ही सव� �ाथ�नांम�ये य��वी �हा.
मी मा�या संर�णासाठ� अनेकांना वाचव�े आहे.

हेहरे! आ�ण अरे वधू! तु�ा सव� काही मा�हत आहे. जे�हा जे�हा मा�या अंगावर वाफे येतात
होय, मग मी �यां�या सव� पे�ी न� करतो. �या�या अधीन रा�न, आय
मी सु�ा मा�या मनात चुक��या गो�ी करतो. म�ा नेहमीच बी आवडते. तारकासुर

तू म�ा काय �द�ेस ते म�ा चांग�ं माहीत आहे. मी �यांना न�क�च मारीन. �हणून
तु�हा सवा�ना माहीत आहे, म�ा अजून ��न कर�याची इ�ा नाही

यासाठ� मी देवी पावतीचा आ�ीवा�द घे�यास बांधी� राहीन. आता तु�ही सव� देव नभय आ�ण नादर आहात
आपाप�या �नवास�ानी परत जा. मी तु�हा�ा सव� काही न�क�च सांगेन. या साठ�
आप�या सव� �च�तांचा �याग क�न, सव� आनंदाने घरी जातात.

असे �हणत भगवान ��व�ंकर पु�हा ग�प झा�े आ�ण समाधीत बस�े व वाहनात �यान के�े नाही.
बन�े आहेत. �यानंतर भगवान �व�ण ूआ�ण मी देवराज यां�यासह सव� देवता आपाप�या धामात गे�ो.
आनंदाने परत�े.
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अ�याय चोवीस
स� याकडून पोचपावती �मळा��

�ाजी �हणतात - देवता आपाप�या �नवास�ानी परत�यानंतर, देव
�रीर पावतीची �ाय��� �क�वा परी�ा घे�याचा �वचार क� �ाग��. तेण� पाय� माया

तो आ��या�या ��दांचा जप क� �ाग�ा. तसे, ते सव� आ�ण सव� आहेत. सवा�चा �नमा�ता
आ�ण सव�� �हा.

�या वेळ� पावती देवी अ�यंत कठोर तप�या� करत होती. ते तप पा�न या
देवाचा मृतदेहही आ�ा. �या�या अभंग आ��याने सावजी�ा वचन �द�े.
दया. ते�हा भगवान ��वाने ��ु�याचा वध के�ा. �या�या मृ�यूनंतर सात ऋषी
�तथे आ�े. तो खूप दयाळू होता आ�ण �या�या न��बाचे कौतुक करत होता. �या�याकडे पहात आहे
��वाजी हस�े आ�ण �हणा�े - तु�ही सव� परम �हतकारक आ�ण सव� गो��चे जाणकार आहात.
गरा�ज �हमा�याती� गौरी ��खर पावती

पण ती कठोर तप�या� करत आहे. �यां�या या तप�य�चा एकच उ�े� आहे क� म�ा पती �मळावा.
कर�यासाठ�. �याने आप�या सव� इ�ा सोडून �द�या आहेत. मु नवारो, तु�ही सव� मा�या इ�ेनुसार आहात
देवी पावतीकडे जा आ�ण �त�या �चकाट�ची परी�ा �या.

भगवान �ंकराची आ�ा �मळा�यावर सात ऋषी पावती देवी�या पूजे�या �ठकाणी गे�े.
गे�ा. तेथे देवी पावती �यानात �क�वा ��न होती. �याचा चेहरा त�पूंजपासून अधा� होता. �या म�ये

ताधारी ��ु�याने हात जोडून मनात पावती देवीचे नाम�मरण के�े. �यानंतर �गेच
ऋषी �हणा�े - हेदेवी ! जी रराज नाही दानी! आ�हा�ा तुम�याकडून जाणून �यायचे आहे क� तु�ही का
तु�ही ही तप�या� करत आहात का? या तप�य��ारे तु�हा�ा कोण�या देवतेची पूजा करायची आहे? आ�ण
तु�हा�ा कोणते फळ हवे आहे?

�या ऋष�नी हा �� �वचार�यावर राजक�या देवी पावती �हणा��- मु�न रडा!
तु�हा�ा माझे ��द न�क�च अ��य वाटती�. याचीही म�ा �ंका आहे
क� तू माझी थ�ा कर�ी� पण तरीही तू म�ा काही �वचार�ेस

�याचे उ�र तु�हा�ा �ावेच �ागे�. माझे मन एका चांग�या कारणासाठ� कठोर प�र�म करत आहे
आहे. तसे, हे काम खूप अवघड आहे आ�ण �यासाठ� मी मेहनत घेत आहे.
मी करत आहे देव �नारदांनी �द�े�या उपदे�ानुसार मी भगवान �ंकराची पूजा करतो

ती �मळव�यासाठ� ती तप�या� करत आहे. माझे मन पूण�पणे �यां�या मनात नाही
आ�ण मी �या�या चरणी नाम�मरण करत रा�ह�ो.

देवी पावतीचा हा ��द ऐकून सत् हसाय�ा �ाग�ा आ�ण तप�या� �क�वा मागा�ारे पावतीची पूजा के��.
नूतनीकरण कर�यासाठ�, मी ��द बो�ू �ाग�ो. तो �हणा�ा- 'हे हमा�ाय क�या पावती!

देव �ानराद देखी� �वतः�ा महान पं�डत समजतात. �याचे �दय �:खाने भर�े�े आहे.
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तू खूप ��ार �दसत आहेस. क� तु�हा�ा ते समजत नाहीत? नारद नेहमी
फसवणुक�ब�� बो�ा. ते �मात आ�ण �मात डोकं ठेवत राहतात. �यांचे पा�न क�न
तेही नाही. �यांनी ज�त�ा�या पु�ांना उपदे� के�ा क� ते कायमच ेजगती�.



तो घर सोडून �नघून गे�ा. �यांनी D �या इतर मु�ांनाही बेघर के�े आ�ण ते�भकारी झा�ा. �दार आ�ण केतुका नारदांनी घर उ�व�त के�े. �सरीकडे
�यांना आप�े ���य बनवून �यांनी ��येक जहाजावर मात के�� आहे. पे�ा नंतर
क�न घे. मुन नारद आप�या मधुर वाणीने नेहमीच �ोकांना मो�हत करतात.
एन.एस. मग ब�तेक काम तुम�या इ�ेनुसार करा. ते फ� �रीरातूनच �दसतात
�यांचे मन सं�म� आ�ण ग�धळ�े�े असताना. तो नेहमी आम�यासोबत राहतो. �हणून आ�ही
तो जाणतो आ�ण चांग�ा जाणतो. हेदेवी! तू अ�यंत �व�ान आ�ण सव�� राणी आहेस
कळाय�ा हवं नारदांनी तू कसा मूख� बन�ास?

देवी! �यां�यासाठ� त ूएवढ� कठोर तप�या� करत आहेस, त ेदेवाचे देह आहेत.
उदासीन होऊ नका आ�ण अ�व� होऊ नका. ते नेहमी कामावर असतात. हे पावती! तू थोडा �वचार कर
बघ तु�ा कस�� पॅट� हवी आहे? मु�ा नारदा�या वेषात पडू नका.
भगवान ��व हे महान, अ�ुभ, कामाचे सव�� ��ोत, अ�वकार, उदासीन, संपूण�
�नकृ� से, भुते गोरे सोबत राहतात. या कारची �क�मत �मळा�यानंतर तु�हा�ा कसे वाटत?े

तु�ही कारचा आनंद घेऊ �कता का? नारद मुनने आप�या मायेने तुमचे मन आ�ण बु�� गमाव�� आहे.
ते पूण� के�े नाही आ�ण तुम�या फस�ा-पंच�या बो��यातून फसव�े गे�े. देवी!
कृपा क�न हे ��व�ंकर अ�यंत सुंदर सुंदर क�या सती घेऊन आ�ेत
��न काय होतं? �या �बचा�या�ाही �यांना खूप सहन करावे �ाग�े. भगवान सती

�याचे �मरण क�न पु�हा �या�या �यानात ओ�ावा झा�ा नाही. तो नेहमी एकटा आ�ण �ांत असतो. ते
कोणा�ीही ��न क� �कत नाही. �यामुळे या कारणामुळे देवी सती�ा आप�ा जीव गमवावा �ाग�ा.
प�या�या घरी जाऊन �यांनी योगायोगाने देह जाळ�ा होता.

हेदेवी! या सव� गो��चा �ांत मनाने �वचार के�ा तर ते पूण�पणे यो�य आहे.
�मळे� �हणूनच आ�ही तु�हा�ा �वनंती करतो क� ही तप�या� करा �क�वा ��वाजी�ा करा.
कर�याचा �ज� सोडून �ा आ�ण परत आप�या प�यावर हमा�ाय�या घरी जा. आप�या पय�त
��न का है आ�ही तुझे ��न यो�य ����ी क�न देऊ. यावेळ� तुम�यासाठ�

जगाती� सवा�त यो�य पु�ष �हणजे बैकुठचा �वामी भगवान �व�णू. �यांनी तु�ा गमाव�े
अनुप संुदर आ�ण �ुभ आहे. आ�ीवा�द �मळा�याने तु�ही आनंद� �हा�.
�हणून हे देवी, प�ी�या �पात परमे�राचा देह �हण कर�या�या या �ज���ा तू �मा कर.

सातृ�यांकडून असे ऐकून सात जगदंबेचा अवतार अस�े�� देवी पावती हस ू�ाग��.
आ�ण �या दैवी संतां�ी बो�ा - हेमुनी रो, तु�ही तुम�या समजुतीनुसार बरोबर आहात
�हणतो पण मी माझा �व�ास सोडू �कत नाही. मी राजा �हमा�याची क�या आहे.
एक प�व� मु�गी अस�याने मी �वाभा�वकपणे कणखर आहे. मी तप�या�ा घाब� �कत नाही.
तर हेमू नगानो, तू म�ा थांबव�याचा �य�न क� नकोस. मी जाणतो नारद जो देव
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उपदे� करणे मा�यासाठ� दया आहे आ�ण म�ा सां�गत�े�े मो�ाचे साधन खोटे नाही.
आहे. मी �या�ा न�क�च फॉ�ो करेन. गु�चे वचन सदैव राही� हे सव��ुत आहे
साठ�च घडते �हणून मी माझे गु� नारदज��या वचनाचे काटेकोरपणे पा�न करीन.
यानेच म�ा ख पासून मु�� �मळे� आ�ण सुख �ा�त होई�. जो गु चा ��द आहे
मी स�य जाणून �यांचे अनुसरण करत नाही, ते फ� �वतः�ा या जगात आ�ण पर�ोकात �ोधतात.

�यामुळे गु�ं�या ��दांना दगडी �वा मानून �यांचे पा�न करावे. तर माझे
घरी राहा �क�वा नाही, मी हा तप�या�चा माग� सोडणार नाही.

अरे रडू नकोस! तुमचे �वधानही बरोबर आहे. चांग�या गुणांनी देव आ�ण नु
���ा �नमा�ण करताना �भू देहावर असतात. ते अ�यंत आनंद� आहेत. �ेमात
फ� अडक�े�या �ोकांना पंचाची गरज आहे. यापैक� कोणताही धडा ई आर कर�यासाठ� नाही
आव�यक आहे आ�ण f नाही. देवाचा मृतदेह अगद� सु�वातीपासूनच सापडतो. ते आहेत
�क�वा �व��� जातीवर दया दाखवू नका. अरे ��ये! जर देवाचे �रीर मा�या प�नी�या �पात नसे�
जर तु�ही मा�य के�े तर मी आयु�यभर कुमारी राहीन आ�ण इतर कोणाचेही वण�न करणार नाही.

जर सूय� पूव�कडून उगवाय�ा �ाग�ा तर पव�त आप�� जागा सोडे� आ�ण



�ीत�ता अंगीकारावी, चं�ावर फु�े उम�ती�, तरीही मी �ज� सोडणार नाही.
असे �हणत पावथी देवीने हात जोडून स�ु�य असे नाव �द�े

�ेताचा भ��भावाने वध के�यावर तो पु�हा तप�या �क�वा तप�याम�य े��न झा�ा. नंतर पावती
म�तकातून �याची �ाथ�ना ऐकून सात ऋषी खूप आनं�दत झा�े आ�ण �याचा जयजयकार के�ा.

कराय�ा सु�वात के��. तप�या कम�कांडात य��वी होऊन �यांनी ही पावती �वीकार�� आ�ण भगवान ��वाकडून इ��त छताचे वरदान �द�े.
ते �मळव�यासाठ� आ�ीवा�द �ा. �यानंतर देवी पावतीची परी�ा घे�यासाठ� गे��.

�यांचा स��� नामजप क�न, भगवान ��वा�ा समु�ाती� सव� गो�ी कळवा�ात.
यासाठ� �ी आप�या �नवास�ानाकडे �नघा�ा. ते�हा भगवान ��व �ंकरापय�त पोहोच�े.
स�ी�याने �या�या जवळ जाऊन दो�ही हात जोडून नम�कार के�ा.
के. �यानंतर सात ऋष�नी महादेवज�ना संपूण� कथा सां�गत��. मग �ेत आ��
सात सात सापड�यानंतर �वगा�त गे�ा.
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पंच�वसावा अ�याय
��वाजीची पावती

राजा �हणा�ा - हे मा�या नारदा ! सतृ�य पावती जी�या आ��यापासून आ�े
�ोकनाथांनी परमे�रा�या �ेता�ा संपूण� कथा सां�गत��. सती�याच े�वतःचे �ोक

�नघून गे�यावर ��वाजीने पावती देवीची तप�या� कर�याचा �क�वा �वतः�या क�णेचा �वचार के�ा.
परी�ा दे�यासाठ� महादेवजी सं�या�ाचे �प घेऊन �या �ठकाणी गे�े.
पावती जेथे तप�या� करीत होती तेथ ेजाऊया. मा�या आ��यात पोच�यानंतर �यांनी वेदावर देवीची पावती पा�ह��.
बस�े�ा आ�ण �याचा चेहरा चं�ा�या क�ेसारखा तेज�वी होता. देवाचे �ेत

दैवी देवतेचे �प धारण क�न �या�या समोर पोहोचा. बघता बघता देव आ�ा
पोचपावती कृपा क�न �यांचे पु�पगु� देऊन �वागत के�े. पूजेनंतर देवी पावती

मी देवा�ा �वचार�े - हे देवा ! तू कोण आहेस आ�ण कुठ�ा आहेस? क� नका! आप�े
हे संपूण� जंग� अ�यंत तेजाने �ता�द� होत आहे. कृपया म�ा येथे ये�याचे कारण �ा
म�ा सांग

ते�हा महादेवज�नी मं� धारण क�न �हट�े -
नाही. माझे मन परमे�रा�या चरणांवर क� ��त आहे. माझी बहीण नेहमी �या�ा मारत.े

सरांना खू� कर�यात म�ा आनंद झा�ा असता. देवी, मी तप�या� आहे. पण तु�ही कोण आहात? आपण
तू कसा आहेस? आ�ण त ूस�या या जंग�ात काय करत आहेस? हेदेवी! तु�ही हे �मळवा

आ�ण तु�ा कठोर तप�या� क�ी करायची आहे? एकतर तप�या �क�वा ऋषी-मु करत नाही
मग परमे�रा�या चरणांचे �च�तन करणे हे वृ�ाचे काम आहे. बरं ही क�पना होती

घराती� सुखसोय�चे �मरण क�न चाई�या मागे �ागून तपा�या जंग�ात जीवन जगणे
एनएस? तू कोण�या तपवीचा धम� करीत आहेस आ�ण पती�माणे तप�या� करीत आहेस? हेदेवी! आमचे



ब�� म�ा सांग तुझे नाव काय आहे? आ�ण तुमचा प�ा �क�वा नाव काय आहे?
तपाची आ�ा का ठेव��स? क� तु�ही वेदमाता गाय आहात? मी आहे

क� साहेब?
देवी पावती बो� - हेमू नाही! मी ना वेदमाता गाय, ना �मी ना सव�ती.

नाही. माँ गराज ही �हमा�याची क�या होती. पूव� मम ज�त ही सतीची क�या होती.
पण मा�या प�याने मा�या मृतदेहाची झा�े�� अनादर पा�न माझा जीव गे�ा असता.
मृतदेह जाळून मार�ा गे�ा. या ज�मातही भू ��व�ंकराची सेवा कर�याची इ�ा आहे.
म�ा संधी �मळा��. मी �यां�या सेवेत �नय�मत होतो पण कामदेवामुळे
बाण सोड�याने ��वरायांना राग आ�ा आ�ण �यांनी कामदेवा�ा �या�याकडे पाठव�े

रागा�या आहारी जाऊन �तथून उठून �नघून गे�ा. �यांनी ही गाडी सोड��
से�ेडी नळावर �क�वा करेनगंगे�या काठावर जाऊन आप�ा मृ�यू �ोधू नका.
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मी आ�े येथे मी खूप काळ कठोर तप�या� करत आहे आ�ण म�ा ��वाजीकडे परत यावे �ागे�.
मी बॅच�र पदवी �मळवू �कतो परंतु मी तसे कर�यात य��वी होऊ �कत नाही. मी नुकताच �वे� के�ा

ते करणार होतो आ�ण तू आ�ास बघून थांब�ो. आता तु�ही जा, मी �वे� करतो
कारण भगवान ��वांनी माझा �वीकार के�े�ा नाही.

असे �हणत �बु� देवते�या सा���यात देवी पावती संप��. देवाने
�या�ा तसे कर�यापासून रोख�े गे�े, परंतु देवी पावतीने �याचे ऐक�े नाही आ�ण इतर कोणतीही गो� ऐक�� नाही.
मी आत ��र�ो पण पावती देवी�या भ��मुळे ती पेट��
थंडी पड��. ब�याचदा पोचपावती आका�ात उंच होऊ �ाग��. नंतर

म�तक धारण क�न भगवंतांचा देह हस�ा आ�ण �हणा�ा - हेदेवी ! तु�ही तुमचे �रीर गमावा�
भावना नसणे हे तुम�या �ढतेचे �क�वा य�ाचे एकमेव सूचक आहे. पण तू तुझी इ�ा गमाव��स

इ�ा पूण� न होणे हे तुमचे अपय� द��वते. �हणून देवी तू मा�यापासून आहेस
तुमची �ढता �क�वा इ�ा सांगा.

��वरायां�या या ��ावर देवी पावती, जी उदा� मागे �ाग��
सखीने जाब �वचार�ा. �याचा �म� �हणा�ा - हे साधू महाराज ! माझा �म� ग राज
हमा�ायची क�या ही पोचपावती आहे. पावतीचे अजून ��न झा�े�े नाही. हा देव मे�ा

म�ा माझा नवरा �मळवायचा आहे. यासाठ� �यांनी तीन हजार वष� कठोर तप�या� के��.
के�े आहे माझा �म� पावती, नन आ�ण देवराज सोडून पंकपापन भगवान
�ंकराचाच नवरा �मळवायचा आहे. तर हा मुन नारदां�या आदे�ानुसार आहे
तु�ही कठोर तप�या� करत आहात का?

देवी पावतीचे वचन ऐकून देव जटाधारी तप �ही.
देह हस�ा आ�ण �हणा�ा - देवी ! तु�या �म�ाने म�ा जे काही सां�गत�े आहे ते म�ा वाटते

असे वाटते. जरी तेच खरे अस�े तरी ही व�तु��ती �वीका�न �वतः�ा मा�य करा आ�ण
हे म�ा सांगा.
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सहावा अ�याय
सावजीपासून �र राह�याचा पोचपावती आदे�

पावती �हणा - हे जटाधारी म!ु मा�या �म�ाने तु�हा�ा जे काही सां�गत�े, ते
ते खरे आहे. मा�या मनाने, वाणीने आ�ण कृतीने मी फ� भगवान �ंकराचे वण�न के�े

आहे. म�ा मा�हत आहे क� महादेवज�ना पती �हणून �मळणे खूप फायदे�ीर आहे. फर देखी�
तो नेहमी मा�या �दयात आ�ण मा�या मनात राहतो. �यामुळे �यांना फ� �मळव�यासाठ�
या तप�य�चा कठ�ण माग� मी �नवड�ा आहे. हे सव� सांगून देवी पावती ग�प बसत.े
जी. �याचे बो�णे ऐकून देवाचे देव �हणा�े - हेदेवी ! अगद� अ��कडे पय�त माझ ेमन
म�ा जाणून �यायचे होते क� तू कठोर तप�या� का करतो आहेस पण तुझी देवी
मा�या त�डून हे सव� ऐकून माझे मन पूण�पणे �ांत झा�े आहे. देवी तू काय के�ेस
प�रणाम एकच असे�, परंतु जर तु�हा�ा आनंद �मळत असे� तर तेच करा. या
असे �हणत �ाण �नघून जा�यासाठ� उठ�ा, त�ाच �कारे देवी पावतीने नाम�मरण के�े आ�ण �हणा�� - हे.
आ�ण बुवा! तू कुठे जात आहेस कृपया थोडा वेळ इथे थांबा आ�ण मा�या आवडीब�� बो�ा

आपण सां�गत�े आहे
देवी पावतीचे हे ��द ऐकून �भ�ू�या वे�ात आ�े�ा भगवंताचा देह थांब�ा.

आ�ण �हणा�� - हेदेवी ! जर तु�ही म�ा इथे थांबव�े आ�ण माझे ऐक�े तर तुम�या आवड�ब�� बो�ा
तुमची इ�ा अस�यास, मी तु�हा�ा न�क�च समजावून सांगेन, जेणेक�न तु�ही �वतःचे �हत जपता.
जाऊया देवी! मी �वतःही महादेवज�चा भाऊ आहे. �यामुळे �या�ा चांग�ेच माहीत आहे.
तु�ा भगवान ��वा�ा आप�ा पती बनवायचा आहे, भगवान ��व�ंकर नेहमी तुझे पती असती�.

ते अंगावर भाम धारण करतात. �यां�या डो�यावर ठेवा. �रीरावर आ�ण जागी
ते वाघाचे कातडे घा�तात आ�ण चादरऐवजी ते ह�ीचे कातडे घा�तात. हाताने भीक मागणे
माग�यासाठ� वाड�याऐवजी कवट� वापर�� जाते. सापांचे अनेक कळप
नेहमी �रीरावर �पेटून राहा. ते पा�यासारखे �वष �पतात. �यां�याकडे �ा� आहे
आ�ण खूप भीतीदायक. �याचा ज�म के�हा, कुठे आ�ण कसा झा�ा, हे अजूनही आहे
कोणा�ाही मा�हत नाही घरोघर�या बंधनापासून ते नेहमी �र राहतात. �या�ा दहा हात आहेत.
देवी! म�ा ��वाजी�ा माझी प�नी बनवायचे आहे हे समजू �क�े नाही. तुमचा
कुठे गे�ा �ववेक? ज�त�नी आप�� मु�गी सती या कारणासाठ�च द�क घेत��.

मानह �हणतात, कारण तो कपा�धारी भाखुचा भ� आहे. �याने �ेत मनाने घेत�े.
�हणून सव� देवता पळून जाऊ �ा. या अपमानाने संतापून सतीने आप�ा जीव घेत�ा.
यागची दया आ��.

देवी तू �नसगा�ने अ�त�य सुंदर आ�ण सुंदर आहेस. तुझा प�ा ग राज हमा�ाय
तो सव� पव�तांचा राजा आहे. �यामुळे या आनंदा�या �वासातून तु�ही परमे�रा�या �रीराची पूजा क� �कता.
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�मळव�याचा �य�न करत आहे तु�हा�ा सो�या�या च�नासाठ� काच खरेद� करायची आहे का?



सुगंधी चंदन सोडून अंगावर �चख� �यायचा आहे का? सूया��या तेजापय�त
तु�ा सोडून फायर��ायची चमक �मळवायची आहे? सुंदर, मऊ आ�ण आरामदायक �ेदर
तुमचे �रीर झाकायचे आहे का? राजवाडा सोडून जंग�ात आ�ण जंग�ात
भटकायचे आहे काय झा�ंय तु�या बुवांना �यात त ूदेवराज आहेस आ�ण इतर
र�ाचे भांडार अस�े�या देवते�ा सोडून �ोखंड �मळवणे �हणजे ��वाजी.
माझी इ�ा आहे स�य हे आहे क� यावेळ� म�ा सावजीचे तुम�या�ी अस�े�े नाते माहीत नाही.
आ�ण ते ��यमान आहे. तु�ही कुठे आहात आ�ण महादेवजी कुठे आहात? आप चां मुखी हातो सावजी

पंचमुखी, कमळा�या फु�ा�माणे तू मार��स;
टाकूया तुझे केस खूप सुंदर आहेत, जे का�या �छ�ासारखे �दसतात.
भगवान ��वा�या म�तका�या संयोगाब�� सवा�ना मा�हती आहे. तु�ही सुंदर मऊ साडी नेसता
हे करताना ��वाजी कडक ह�ी�या कातडीचा   वापर करतो. तू तु�या अंगावर चंदन
पे�ट �ावताना ते नेहमी �यां�या �रीरा�ा �च�ते�या साव��त ठेवतात. तु�ही मा�क आहात
�तचे स�दय� वाढव�यासाठ� �तने दा�गने घात�े तर ��वाजी�या अंगावर नेहमीच नाग असतात.
राहतात. कुठे मृदंगाचा मधुर नाद, कुठे दमाचा डम? देवी पावती! महादेव जी नेहमी
भूतां�या �� आ��याचा �वीकार करा. �यांचे हे प� �यांचे �वत:चे अस�या�या �ायक�चे नाही.
तु�ही आनंद� होऊ �कता. देवी! तू परम स�दय� आहेस. आप�े अ��त आ�ण अ��तीय
सावजी �याची �ायक� नाही. तु�हा�ा वाटते क� �यां�याकडे पैसे असते तर ते असे न�न झा�े असते

राहतात? �यां�याकडे �वारी�या नावावर एक जुना बै� आहे. ���येसाठ� पा� ��� �ोधत असताना
�ोकांची वै���े आ�ण गुण ��वाजीम�ये पा�ह�े आ�ण तपास�े जातात
�व�ेषता अ��त�वात नाही. या��वाय, अगद� आप�या �ाड�या कामदेव जीपय�त, �यांनी आप�या रागातही फरक के�ा आहे.
म�ा दया आ��. तसेच �यावेळ� तु�हा�ा सोडून तुमचा अनादर के�ा
तेच होते. हेदेवी! ��येका�ा �याची जात, �ान, ���ण याबाबत मा�हती नसत.े फ� भूत
तो �याचा सहा�यक आहे. �याचा घसा �दसतो. ते नेहमी अ���त राहतात.

�हणूनच तु�ही तुमचे मन भगवान ��वा�ी कधीही जोडू नये.
तुमचा आ�ण �यांचा �वभाव आ�ण सव� गुण �भ� आहेत, जे एकमेकां�या �व�� आहेत.
मरावे �ागते �हणूनच म�ा तुमचा आ�ण महादेवज�चा संबंध वाटत नाही.
तरीही, तु�ा पा�हजे ते करा. तसे, आपण अस�य होऊ इ��त नाही

मन बाजू�ा काढा. हे सगळं करायचं नसे� तर तुमची इ�ा. तु�हा�ा जे पा�हजे ते
करा. आता मा�याकडे आणखी काही बो�ायचे नाही.

�या बु��चे बो�णे ऐकून देवीने पावतीने उसासा टाक�ा. तुझ ंजीवन
�ोकनाथ �वब�� कठोर ��द ऐकून �यांना खूप वाईट वाट�े. ते मन करतात
होऊ नका पण मी पण मनात �वचार करत होतो क� मृतदेहाचे अवयव �रीरातून काढून टाकावेत.

जे पाह�याचा आ�ण तपास�याचा �य�न करतात �यांना कसे कळे�? सांसा�रक �ुभे�ा
�या�या आनंदा�ी जोडून,   तो पाहतो क� तो स�य कुठे पा� �कतो. यासारखे अथ�
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समजून घेऊन मन �ांत क�न �यांनी �वतः�ा सावर�े आ�ण 'देवी' पावती �हणू �ाग�ा.
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वीस स�ावीसवा अ�याय
रागाची पावती

पावती �हणा - अरे देवा! मी तु�ा सव�� राणी समजत होतो, पण
तुझे रह�य म�ा पूण�पणे उघड झा�े आहे. तु�ही म�ा ��वाजीब�� जे काही सां�गत�े
म�ा सां�गत�े क� म�ा आधीच मा�हत आहे पण या सव� गो�ी पूण�पणे खो�ा आहेत. काहीही असो
नाही ते आहे. तु�ही �हणा�े होते क� तु�ही ��वाजी�ा चांग�े ओळखता. तुमचे बो�णे
असे �दसते क� तु�ही खोटे बो�त आहात कारण कानी माणूस कधीच �ोकनाथ नसतो.
मृत �रीरा�वषयी देव इतर काही सांगत नाही. ���ाव� हे बरोबर आहे
��वाजी कधी कधी एक अ��त वे� धारण करतो, परंतु तो असा आहे क� तो सव�� �हणून ओळख�ा जातो.

एन.एस. तो सव�� परमे�र आहे. �याने �या �व�ा�या�चा असा वे� धारण के�ा आहे. बस एवढेच! तू कोण आहेस
एनएस? जो �ान�प घेऊन म�ा फसवाय�ा इथे आ�ा आहे. तू खूप अयो�य आहेस आ�ण
�वसंगत बो�ून आ�ण बो�ून �क�वा बो�ून गो�ी कराय�या आहेत? देवाचे मृत �रीर
मी �या�ा चांग�े ओळखतो. खरे तर ��वाजी हा स��ण आहे. सव� गुण समान आहेत
बरं, �यांची जात क�ी असू �कत?े सव� �ानाचा आधार ��वाजी आहे.

बरं, मग ते काम क� �कतात क� काम? पूव� फ� भगवान ��वाचा मृ�यू झा�ा
आ�ण नुकु�ा संपूण� वेद दान के�े होते. �यांना खेडूत जग माहीत आहे, �यांचे भाऊ मरतात.
�ज�का पण. �यां�या�ारे ही सृ�ी �नमा�ण झा�� आहे, जी सव� गो��ची सु�वात आहे.
या �वषयात आप�या�ा मा�हती आहे, �यांचे वय कसे मोजता येई�? भा आ�ण सा� सावजी सदा



ते फ� �वतः�या �नयं�णाखा�� जगतात. �यांचा भाऊ �जवंत असताना �यांना आनंद होतो,उषा� आ�ण मन� नावा�या इतरांनी देणगी �द��. �या�या अं�तम
�यानधारणा क�नच मृ�यूवर �वजय �मळवता येतो. �हणून ��वाजी�ा '�म�टर युंजय' �हणून ओळख�े जाते.

जातो
भगवान ��वाची कृपा �ा�त झा�� तरच �व�णू, माता देव आ�ण �व�णूची कृपा होऊ �कते.

इतर देवता देवता �हणून ओळख�या जातात. भगवान ��व महाभू आहेत. अ�ा या�मयी
अ�ी कोणती इ�ा आहे जी भगवान ��वाची पूजा क�न पूण� होऊ �कत नाही?
�याची सेवा न के�याने मनु�य सात ज�म भोगतो. तो �या�या बाजूने आहे
परमे�रासमोर पूजन के�याने सदैव ��मीची �ा�ती होते. देवासारखे
भगवंत �यां�यावर सदैव �स� राहावेत �हणून आठ संत आप�े म�तक टेकवून नृ�य करतात. चांग�े
अ�ा भगवान ��वा�ा क�ाचाही फायदा कसा होई�? देवाचा मृ�यू
असे के�याने सवा�ना न��बाची �ा�ती होते. उपासका�या सव� इ�ा �यां�या पूजे�या भावनेने
बनते अ�ा नकारा�मक देवा�या �रीरात स�कम� कोठून आ�ण कसे येऊ �कतात?

आहे? मानवी चेह�या�ा नेहमीच '�व' हे �ुभ नाव असते, केवळ �या�या त�व�ानाव�न.
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��येकजण आनंद� होतो. �च�ते�या छायेत �यांनी आप�े �रीर ठेव�े, अस ेतू �हणा�ास. या
अगद� बरोबर, पण अंगावर असणारा हा भामा ज�मनीवर पड�ा क� गळून पडतो.
�हणून सव� देवता ती भाषा आप�या �दयावर �ब�बवून �वतः�ा ध�य मानतात.
�हणजेच �यां�या प�ुमातेपासून उप-व�तुही �ु� होते. देवाचे �रीर हे आहे
तो जगाचा पा�नकता�, �नमा�ता आ�ण संहारक आहे. ते सामा�य वाईट कसे जातात
जाऊ �कतो? तुम�यासार�यांना �याचे गुण कसे कळती�? खोडकर आ�ण पापी
देव �ेताचे �प मानवा�ा समजू �कत नाही. �या माणसा�ा �याचा अहंकार आहे आ�ण
अ�ानामुळे �या�या ज�माचे सव� पु�य कम�कांड करताना भ�� होते.
बस एवढेच! तु�ा महाराणी �हणून ओळखून मी तुझी पूजा के�� पण त ू��वरायांची पूजा के��स.
�याग क�न तू म�ा पापाचा भागीदार बनव�े आहेस. तू एक भयंकर मृत �रीर आहेस.

सं�याकाळ�या वेळ� मृतदेह पाहताच �ु��करणासाठ� �नान करावे, असे सांग�यात आ�े आहे.
हवे होते आ�ण हवे होते.

असे बो�ून पावती देवीचा राग वाढ�ा आ�ण ती �हणा�� - अर!े तु�ही �हणता
तु�ही �ंकरा�ा ओळखता, पण स�य हेच आहे क� सनातन ��वाजी तु�हा�ा माहीत नाही.
तु�हा�ा माहीत आहे का. भगवान ��व ही सव�� राणी आहे, पु�षांची �ाडक� आहे आ�ण ती नेहमीच ��तकू� राहती�. ते
मी एक देव आहे. भगवान आ�ण �व�णू नेहमी महादेवज�ना नम�कार करतात. सव� देव
��वाजी�ा आय� मान�े जात.े वेळ देखी� नेहमी �या�या �नयं�णात असतो. ते b आ�ण sal
��व�ंकर हेच सेवक आहेत आ�ण आपणच परा�पर भगवान आहोत. ते खायवर आप�� कृपा देत नाहीत.

मी सांभाळतो �यांना महादेवज�चा पती �हणून �वीकार�यासाठ� मी मनापासून आहे.
अर�यात कठोर तप�या� के�� क� �यांनी मा�या कृपेने माझे आभार मान�े
क�

असे बो�ून देवी पावती ग�प झा�� आ�ण पु�हा �ांत �च�ाने ती ग�प झा��.
च� जाऊया �यांचे �हणणे ऐकून देवते�ा काही बो�ायचे होते, त�ी पावती

त�ड �फरवून �वजया मै��णी�ा �हणा�� - 'सखी ! हा अधम� थांबवा. या
खूप �दवसांपासून महाराज �रीराचा �नचरा करत आहेत. आता पु�हा �या�याब�� काहीतरी
वाईट बो�ायचे आहे. तसेच जो �व देह ऐकतो
पापाचा भागी बनतो. �हणून देवा�या मृत �रीराची पूजा करणारा मान�ा पा�हजे
मारायचे आहे अं�यसं�कार करताना जर कोणी मृतदेह असे� तर �याचा �याग करावा.
आ�ण �या �ठकाणा�न �र गे�े पा�हजे. तो एक पुरावा आहे, �हणून आ�ही ते मारतो
क� �कत नाही �हणूनच आपण ते �व�रत टाकून �द�े पा�हजे. आ�ही �या�ा त�डही देत   नाही
पा� इ��त आ�ही सगळे आज हे �ठकाण सोडून �स�या �ठकाणी गे�ो
च�ा जाऊया, जेणेक�न हे अ�ान पु�हा आप�या�ा �ास देऊ नये.



असे बो�ून देवीची पावती होताच �तने पाय ठेव�ा आ�ण �नघून गे�े.त�ाच �कारे भगवंताचे �ेत �यां�या ��य� �पात �यां�यासमोर काप�े गे�े. देवी
पावतीने �वासादर�यान मृतदेहाची ह�या के�� होती. सावजी यां�याकडे आहे
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�याच प�तीने सत द��न क�न �या. अ�ा �कारे नकळत सात भगवान ��वांचा वध झा�ा.
जी राजनंदानी समोर �ोधून �रमेन ेमान खा�� घात��.

ते�हा भगवान �व देवी पावती�ा �हणा�े - हे ! तू म�ा इथे एकटे सोडून कुठे जाणार आहेस
तु�ही के�े आहे देवी! तु�या कठोर तप�य�ने मी खूप आ�ो आहे. मा�याकडे सव� देव आहेत आ�ण
ऋषी-मुन�कडून तु�या तप आ�ण भ��ची �तुती ऐक�� आहे. �यामुळे तुमची परी�ा
ते घे�याचा �न�य क�न मी तुम�यासमोर आ�ो. आता तु�ही म�ा काहीही �वचा� �कता

कारण म�ा माहीत आहे क� तु�ही �ेवट�या सद�याचा मृ�यू तसेच �ान, बु�� आ�ण
�ववेकाचा अनोखा संगम आहे. आज तू तु�या उ� आ��याने म�ा तुझे �वकत घेत�े आहेस

गु�ाम होणे ही दया आहे. सुंदर देवी गा रझा�ा कळून आ�े आहे क� तू माझा �ा�त आहेस
मी आहे मी अनेक गा�ांमधून तुझी परी�ा वेळोवेळ� घेत�� आहे. हेदेवी! मा�या गु��ासाठ�
ते तू कर हे �ेत! या �त�ही जगात तु�यासारखा कोणी नाही, न�हता
तसेच ते कधीही होऊ �कत नाही. मी तु�या हाताखा�� आहे. देवी! तू म�ा नवरा बनवायचा आहेस
ते मनावर घेत�े तरच ती कठोर तप�या� आहे. �यामुळे तुझी ही इ�ा पूण� करण ेहे माझे कत�� आहे.
आहे. देवी तुमचा माग� धरा आ�ण तु�हा�ा कै�ास पव�तावर घेऊन जा.
जाई�.

देवा धदेव महादेवाचे हे ��द ऐकून
मया�दा न�हती. ते ब�यापैक� एस. सवा��या �णात, हसत हसत तप�या� करत
ते गे�ं. �याचा सव� थकवा �गेच नाहीसा झा�ा. तुम�या �ढता �क�वा य�ाची पावती
आ�ण महादेवज�चे सात ��ांत �मळा�यावर �ोकनाथ भावसाळ कृत� झा�े
सव� आ�ीवा�द �णाधा�त गमाव�े.
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अ�ावीस अ�याय
पोचपावती सं�ेषण

राजा �हणतो - नारदा ! परा�पर भगवंतांची चचा� ऐकून आ�ण �यांचे
�पाचे द��न झा�यावर देवी पावती खूप �स� झा��. �याचा चेहरा ���चे वतु�ळ आहे

कारण प�ा�माणे कमळ फु��े होते. �यावेळ� �यांना खूप आनंद वाटू �ाग�ा.
त�डावर उ�या अस�े�या महादेवज�ना ते असे बो��े - हेदेव ! तू सवा�चा �वामी आहेस. अहो

अरेरे! भूतकाळात, संपूण� ज�ती�या �णात आप�याकडे अस�े�या ���येमुळे
न� के�� होतीस, असे �वसर��स का? Hesw! आ�ही दोघे एक� आहोत

जे-जे मंतरचे आहे. bhu यावेळ�, मी सव� देवतां�या �ाथ�नेतून जातो.
तारकासुरापासून मु�� �मळव�यासाठ� �हमा�याची प�नी, पव�तांचा राजा, देवी मैना.
Gabhseu p e. तु�ा मा�हत आहे क� म�ा फ� तुझं ��न करायचं आहे.
हे कठ�ण तप �क�वा का आहे. �हणूनच देवा! मा�या इ�ेनुसार त ूमा�या�ी ��न कर
�वतःची बायको बनवा. परमे�रा, तू अनेक ���ा �नमा�ण करतोस. आता तु�ा माझा प�ा मा�हत आहे �ै�राज
हमा�ाया आ�ण माझी आई मैना यां�यापुढे चा�त जा आ�ण �यांना माझा हात माग.
�भु! जे�हा तु�ही या सव� गो�ी मा�या प�यावर सांगा�, ते�हा ते म�ा सांगणार नाहीत

हात खा�� तपुवाक सुख देई�. पूव� माझा ज�म झा�ा ते�हा माझी मु�गी सती होती.
�यावेळ� माझे आ�ण तुझे ��न येणार होते. मग माझा प�ा पुज�ा नाही
होते. �या ��नात पूजे�ी संबं�धत बराच ग�धळ उडा�ा होता. म�ा हे पा�हजे
आमचे ��न वेळोवेळ� पूण� होवो. आप�याकडे ��ना�ी संबं�धत सव� �था आहेत
आ�ण आपण �वधी नीट पाळ�े पा�हजे जेणेक�न यावेळ� आप�े ��न य��वी होई�.
देवा! तु�ही माझा प�ा या संदभा�त ऑ�फस�ा सांगा �हणजे ते �यां�या मु��ची काळजी घेऊ �कती�.
ब�� मा�हती होऊ �कते.

देवी पावती�या �ेमाने आ�ण आ�ीवा�दाने भर�े�े हे ��द ऐकून भगवान ��व खूप �स� झा�े.
आ�ण हसून �हणा�� - हेदेवी! अरे देव! या जगात आप�या आजूबाजू�ा जे काही �दसते
तो देतो, ते सव� ना�वंत आहे. मी नगुणा परमा मा. मा�या �वतः�या इ�ेने
�ंभर होते. म�ा माझे आयु�य आहे. देवी, तू सव� गो��चा कता� आहेस.

तु�ही महामाया आहात. तू म�ा या �मा�या बंधनात अडकव�े आहेस. मा�याकडे हे सव� आहेत
धारण के�े आहे. मु�य कोण आहे? ऋत ूकोणता? हेदेवी! तू आ�ण मी दोघे
सदैव फ� आप�या देवा�ा आनंद दे�यासाठ� अवतार �या. तु�ही चांग�े आ�ण वाईट आहात

ध�यवाद अहो तु�ही! तुमचा हात माग�यासाठ� मी तुम�या प�याजवळ जाऊ �कत नाही.
तरीही तुझी इ�ा पूण� करण ेहे माझे कत�� आहे. तु�ही �हणता तस ेकरा

हे काय आहे?
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महादेवज��या या �हण�यावर देवी पावती�ा खूप आनंद वाटू �ाग�ा आ�ण सावजी�ा
स�ावनेने नाम�मरण क�न �हणत - हेनाथ ! तू परमा�मा आहेस आ�ण मी �नमा�ता आहे. आपण दोघे
अ��त�व आ�ण सगुण अ��त�व आहे, तरीही आप�या भ�ांची इ�ा पूण� करणे हे आप�े कत�� आहे.
आहे. �भु! मा�या प�याव�न माझा हात मागून, म�ा दाता हो�याचा ब�मान �ा.
हे देवा! भावसा� या नावाने जगाम�ये तु�हा�ा ओळख�े जाते. मी देखी� तुमचा परम भगवान आहे.

क� माझी इ�ा पूण� करणे तुम�यासाठ� मह�वाचे आहे? देवा! आ�ही दोघे ज�मापासून
ते एकमेकांचे आहेत. आ�ही एक� आहोत. �हणूनच तुमची एक ��ी आ�ण सव�
�याची पूजा मानव, ऋषी आ�ण देव करतात. मी तुझी प�नी आहे. मी तु�ा ओळखतो
नगुण, �नराकार आ�ण परम परम परमे�र आहे. आपण नेहमी आप�याच भ�यासाठ�च नुकसान करत असतो.



तु�ही अनेक �कारचे मनोरंजन तयार करता. �भु! तु�ही सव� आहात अगद� मा�या �वतःवरअ��तीय ���ा �नमा�ण क�न हे काय� करा आ�ण करा.
नारद! असे �हणत देवी पावती हात जोडून उभी रा�ह�� आ�ण मा�यापय�त नतम�तक झा��.

�या�या रावण �ाभा�या पावती�या इ�ेचा मान राखून महादेवज�नी �या�ा हमा�यातून �वचार�े.
हात माग�यासाठ� तुमची संमती �ा. तपत �ोकनाथ महादेव जी �या �ठकाणी
जीव गमाव�यानंतर तो कै�ास पावत या�या घरी गे�ा. कै�ास पव�तावर पंचकर
��वाजीने सतापुवाकची संपूण� कथा नंदारासह �या�या सव� सद�यांना सां�गत��. या

हे कळताच सव� �ोक खूप आनं�दत झा�े आ�ण नाचू �ाग�े. �या वेळ� मोठा उ�सव होता
ठेवा. �यावेळ� सव�जण आनंद� होते आ�ण आनंदाचे वातावरण होते.
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अ�याय एकोणतीस
सावजीकडून हमा�ायकडून पावती मागणे

राजा �हणा�ा - हेमामु ना नारद ! मरणो�र देहदान
देवी पावतीही �त�या मै��णी�ा घेऊन �त�या प�या�या घराकडे �नघा��.
�या�या आगमनाची सुवाता� ऐकून देवी मैना आ�ण हमा�या यांना त�काळ �द�ासा �मळा�ा
तो धैया�ने उठ�ा आ�ण देवी पावती�ा भेटाय�ा गे�ा. �याचे सव� भाऊ सु�ा

जयजयकार करत ते �या�ा भेटाय�ा पुढे गे�े. देवी पावती �तची नगरी
बंद करा. तेथे �याने आप�या आई-वडी� आ�ण भावांना �हरा�या �मुखपद� �वीकार�े.

वाट पा�ह��. ते आनंदाने �याचे �वागत कर�यासाठ� उभे रा�ह�े.
पावतीने हात जोडून अ�भवादन के�े. हमा�ाय आ�ण मैना यांनी आप�� मु�गी अनेकांना �द��
�या�ा आ�ीवा�द देऊन �मठ� मार��. उ�े�जत होऊन �या�या डो�यातून अ�ू वा� �ाग�े.
उप��त सवा�नी �यांचे मनापासून कौतुक के�े. पोचपावती �यांची �द�� असे ते �हणू �ाग�े
कुटंुबाने उ�र �द�े आहे आ�ण �यांचे इ��त ��य सा�य के�े आहे. ही कार सव�

आ�ण �याची �तुती करताना ते थक�े नाहीत. �ोकांना सुगंधी फु�ांचा, चंदनाचा वास येतो
इतर समानतेने पावती देवीची पूजा के��. या �ुभ मु�ता�वर वा�देवता
तसेच पूपा वषा�क आ�ण �यांची �तुती. �यानंतर, खूप आदराने, �यांना घराकडे घेऊन जा.



तो गे�ा आ�ण �या�या घरा�ा ��ांज��चा वे� झा�ा. �ान, ऋषी-मन,देवांनी आ�ण जजनांनी �या�ा अनेक �ुभ आ�ण �ुभ आ�ीवा�द �द�े.
या �ुभमु�ता�वर �ै�राज हमा�य यांनी �ान आ�ण बु��चे दान के�े. उह ने

�यांचे मंग� पठणही झा�े. �याने सव� ऋषी-मुन�ना, देवी-देवतांना भेट �द��.
�या माणसाचा मान होता. �यानंतर प�नी मैनासोबत गंगा
नान चा�ाय�ा �ाग�ा ते�हा भगवान �ेत नाचत नटा�या वेषात �या�या जवळ आ�े.

पंच. �यां�या डा�ा हातात �म होता आ�ण उज�ा हातात पाठ�वर काथरी होती.
तो देखणा, �ा� आ�ण कपडे घात�े�ा होता. तो पूण�पणे नाच�यात आ�ण गा�यात गुंत�ा होता. एक नट धारण
सावज�नी संुदर नृ�य क�न अनेक �कारची गाणी गाय�� आ�ण सवा�ना मं�मु�ध के�े.
�या. नाचत असताना तो मधेच �ंख आ�ण ढो� वाजवत होता आ�ण म�त मनोरंजन करत होता.

करत होतो. संपूण� �हराचे असे मना�ा पराभूत करणारे मनोरंजन पाह�यासाठ�-
पु�ष, त�ण, वृ� तेथे आ�े. �ेता�ा देव नाचताना पा�न �याचे
गाणे ऐकून सगळेच थ�क झा�े. पण देवीची पावती �कती �दवस छाप�� असे�? उह ने
आप�या भगवान महादेवज�चे �च�तन करा. सावजीचे वडी� जोरात आहेत
आहे. �याने आप�या �रीरावर खूप कचरा टाक�ा होता आ�ण �या�या अंगावर पोट�ूळ �नमा�ण झा�ा होता. घसा
�तने �मठाईचा हार घात�ा होता. �याचा चेहरा सूया��या तेजासारखा चमकत होता.
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नाग �या�या ग�यात �टकत होता. �ोकनाथ भगवान यांचा मृतदेह
�दयाती� संुदर, संुदर �नसग� पा�न ह�ा तेरेकपासून देवी पावती बेहो� झा��
होय ग. देवी 'तु�या आवडीचे छत मागा' असे तो आवाजात सांगत होता. मा�या �दवसात
या अनो�या �पाचे नाम�मरण क�न आप�या मनात पावती �द�� क� हे �भो ! माझे

नवरा झा�ा मग गॉडफादर 'तथा तू' �हणा�ा आ�ण �या�ा म� �ा.
गे�ा. डोळे उघड�यावर �याने ��वाजी�ा एका नटावर बसव�े आ�ण �तथेच नाच�े.
पा�ह�े.

नाचत-गायनात भगवान ��व �वत: नाट�पात होते.
माता मैना सो�या�या ताटात दगड, मा�णक, �हरे आ�ण सोने घेऊन �यांना आ�ीवा�द दे�यासाठ�.
ये . �यांचा आनंद पा�न ��वाजी�ा खूप �ःख झा�े पण �यांनी ते सुंदर दगड पा�ह�े आ�ण
दा�गने �वीकार�यास नकार. ते �हणा�े - देवी ! बरं म�ा पैसे आ�ण दा�गने देऊ नका
�क�वा सह करावे जर तु�हा�ा म�ा काही �ायचे असे� तर तुमचे काम दान करा.

असे �हणत ते पु�हा नाचू �ाग�े. �याचे बो�णे ऐकून देवी रागाने भडक��. ते
�यांना �याच वेळ� तेथून काढायचे होते, तरच गरा�ज हमा�यही गंगा�नान करे�.
ते करा �क�वा परत या. �याची बायको मैनाने �या�ा सगळा �कार सां�गत�यावर �यानेही पटकन
जे तेथून नट काढ�यास तयार झा�े. �याने आप�या नोकरा�ा काजू बाहेर सोड�े
बाहेर काढाय�ा या. पण ते अ��य होत.े ते सात मृतदेह जरी नटांचे �प घेत नस�े तरी.
पण �या�या �रीरात आ�य�कारक तेज होते आ�ण तो अ�यंत तेज�वी �दसत होता.

होते. �यांना वर उच�णे आ�ण काढणे ही बाब होती, �यांना ��� करणे देखी� कठ�ण होते. मग तो
मैना- अनेक �कारची करमणूक क�न हमा�ाय पा�ह�े. नॅटने �गेच राही आ�ण नु�ा मार�े

पी घेत�ा. कपाळावर करी, कानात पोर आ�ण अंगावर �पवळे डाग.
एक अ��तीय देखावा होता. �या�ा चार हात होत.े पूजा करताना हमा�ाय आ�ण मैना काय के�ं
फु�े, गंध आ�ण इतर गो�ी �व�च� आहेत, �या सव� �यांचे �रीर आ�ण मन सु�ो�भत करतात.
एनएस हे पा�न सवा�नाच ध�का बस�ा. �यानंतर जग �नमा�ण करणारे नट

�याने राजाचे चतुमु�खी �प धारण के�े. �या�या �रीराचा रंग �ा� होता आ�ण तो औषधोपचारात होता.
ब�� बो�त होते. �या सवा�नी �या नट भावसा� भगवान ��वाचे मूळ ओळख�े.
पा�ह�े. पावती देवीही �यां�यासोबत होती. ते मा�याकडे बघून हसत होते. �याचे आ�ण �तचे
ते खूप संुदर आ�ण सुंदर होते. �याचे सुंदर करमणूक पा�न सव�जण आ�य�च�कत झा�े.
आ�ण परम आनंद अनुभवत होता. �यानंतर पु�हा एकदा नट पी ��वाजी �हणा�े-
हमा�ायांकडे मु��चा हात मा�गत�ा आ�ण इतर भ�े �वीकार�यास नकार �द�ा.



पण ��वरायां�या मोहात पड�े�या राजाराजा �हमा�याने �या�ा आप�या मु��चे �व� पाह�यास मनाई के��.कृपया करा काहीही बनव�ं तर त ेनट �तथून गायब झा�ं. �यांना वाटू �ाग�े क� कदा�चत ते
भगवान ��व �वतःच इथे आ�े होते ते आम�या ���येचा हात मागाय�ा आ�ण आ�ही

�या�या मायेने फसवून तो आप�या �नवास�ानी कै�ासात परत�ा आहे. याचा �वचार करत आहे
आ�ण मी दोघेही �णभर थांबू �कत नाही पण पुढ�याच �णी म�ा याचा �वचार क�न वाईट वाटते.
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आ�ही �वतः ��वाजी�ा काही �द�े आहे, आ�ण �यांचा आदर के�ा आहे, असे सां�गत�े.
तो घरातून �रका�या हाताने परत�ा. ते खूप अ�व� झा�े.
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तीसवा अ�याय
पावती�या घरी जा

तो �हणा�ा, हेनाड�! c. ररज हमा�य आ�ण देवी मैना, मृत �रीरा�या मनात
मन��ती पा�न सव� देवता आपापसात चचा� क� �ाग�े. मग देव

बृहपती आ�ण राजज�ची आ�ा घेऊन सव� देव मृतदेहाजवळ कै�ास पव�तावर गे�े. तेथे
�या�यापय�त पोहोच�यावर �यांनी हात जोडून ��वरायांना नम�कार के�ा आ�ण अनेक वेळा �यांची �तुती के��.
के.

�यानंतर देवता �हणा�� - हेदेवा धादेवा ! ��वा! भगवान �ंकर! आ�ही हात जोडतो
तु�या आ�या�ा आ�े आहेत. आम�यावर राहा आ�ण आम�यावर कृपेचा वषा�व करा. अरेरे!
तूच भ�� आहेस आ�ण तु�या भ�ां�या खचा�साठ� काय� कर. तू नाही-
��ांचे उ�र �ा. तू दयेचा आ�ण क�णेचा अथांग सागर आहेस. तु�ही �वतः

�यांना संकटातून वाचवा आ�ण �यांची सव� संसाधने न� करा.
अ�ा�कारे महादेवज�ची पु�कळ वेळा पूजा के�यावर देवतेन ेभगवंतांना देह �द�ा.

गराज हमा�ाय आ�ण �याची प�नी मैना यांना कळव�े आ�ण आदराने
म�ा सगळं सांग. �यानंतर भगवान ��व �यां�या सव� �ाथ�नांवर हस�े.
ते मा�य के�े मग सव� देवतांचा �वचार क�न �यां�या कृतीत येतात, ते तपोवाक

आपाप�या �नवास�ानी परत�े. देवा�या �रीरा�ा ���ाधारी �हणतात हे सवा�नाच माहीत आहे.
जातो तो वेमायाचा �वामी आहे. पु�हा ते �ै�राज हमा�या�या घरी गे�े.

�यावेळ� राजा हमा�य आप�� क�या पावतीसह सभामंडपात बस�ा होता. उह ने
�याने असे �प धारण के�े क� तो कोणीतरी �व�ान �क�वा ऋषी-संत आहे असे वाटू �ाग�े. �यां�या हातात
ते डी आ�ण सी होते. अंगावर दव आ�ण कपाळावर त�ाक होता. �यांची मान
�यां�या हातात �ा�म आ�ण फट�यांची माळ होती. तो मुखाने प�व� नामाचा जप करीत होता. अरे आ�े
�हमा�या�ा पा�न ड�गरांचा राजा ताबडतोब उठ�ा आ�ण उभा रा�ह�ा आ�ण �या�ा बु��चे वरदान वाट�े.
सेसांगचे नाव काय आहे? देवी पावतीने ताबडतोब �भूचे �रीर �वतः�या ��दाने ओळख�े.
�याने म�तक टेकवून �याची �तुती के��. ते ��ात ठेवतात.
�यानंतर प�व� �पात अवतर�े�या भगवान ��वांनी सवा�ना आ�ीवा�द �द�ा. �यानंतर, आ�ही
�या �द� देवतांची उपासना-पूजा आ�ण उहंधूपक इ.
जो ��वाजीने तपोवाक घेत�ा आहे. पावती प�ा �मळा�यानंतर, आमचे

कु�� वृ� �वचार�े व �हणा�े - अरे वधू ! तू कोण आहेस
हे ऐकून बु��ची देवता �हणा�� - अरे मु�ा ! मी वै�णवन आहे आ�ण तळमज�यावर आहे
�वचार करत राहा माझा आ�मा मनासारखा आहे. इथे �णभरात, �तकडे �णभर. एन.एस

सव�, परोपकारी, चांग�� आई. म�ा �यो�तषी आ�ण भ�यांब�� सव� मा�हती आहे. �क�वा
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आ�ात का? क� होणार आहे? म�ा हे सव� माहीत आहे. म�ा मा�हत आहे क� तू
सु�ना पु पावती, जी सुंदर आ�ण बाईसारखी आहे, अ�ा वाही, कुपा

आ�ण गुणव�ाहीन माहेर �ेताचे �व� पाहायचे आहे. ते आ�मे मागा�त राहतात. �यांचे �रीर
परंतु साप सव� वेळ गुंडाळ�े�े असतात आ�ण ते ब�तेक वेळ योग आ�ण �यानात घा�वतात. ते
न�न झा�यावरच ते इकडे �तकडे भटकतात. �यां�याकडे घा�ाय�ाही काही नाही
एन.एस. आज �या�या कुटंुबाब�� कोणा�ाच मा�हती नाही. ते �वभावान ेखूप आहेत.
बो��यावर �या�ा राग येतो. ते नेहमी भ�� अंगावर ठेवतात. डो�यावर



�याने जटा-जूट घात�� आहे. �हणे ऐस� अद ्भुत मनु�य, जो स���
काही �क�मत नाही, तु�ा तु�या मु��ची �ाईफ पाट�नर �हायचंय? तुमचा
मृतदेह तुम�या मु��साठ� यो�य आहेत असा �वचार करणे पूण�पणे चुक�चे आहे. तु�ही एक महान म�ह�ा आहात.
तुमचा ज�म नारायण कु�ात झा�ा आहे. तु�या सुंदर मु��ची काय चूक आहे?
क� �कता? �या सव�� स�दया��ी ��न कर�यासाठ�, अनेक दे�ांती� अनेक महान नायक, ब�वान, सुंदर,
आ�ण राजा आ�ण राजपु� सहज तयार होती�. तु�ही खूप चांग�े आहात. तुम�या घरात

काय गहाळ असू �कते? पण �ै�राज तु�ही तुम�या मु���ा कुठे भेटता
इ�ा, ते खूप �ीमंत आहेत. �याचे भाऊ-बहीणही नाही. ते सव� एकटे आहेत.
ग राजा हमा�ाय! तुम�याकडे आता वेळ आहे. तर तू तुझा मे�णा, मु�गा आ�ण

या �करणी तुमची प�नी देवी मैना यां�या�ी स��ामस�त करा पण तुम�या मु���ी हे मा�य करा
या �वषयावर कोणताही स��ा देऊ नका कारण �यांना मृत �रीरा�या गुणव�ेब�� काहीही मा�हती नाही.

असे �हट�यावर, स��� देवता, जो सा�ात भगवान ��व होता, �याचे नाव �हमा�य आहे.
आदरांज�� घेऊन ते आनंदाने तेथून आप�या �नवास�ानी गे�े.
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धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
स��सयाचे आगमन आ�ण हमा�ाया�ा समजावून सांगणे

�ाजी �हणा�े- देवी मैना या भगवान �ंकरा�या बो��यावर �ाना�या �पात या.
खूप भावना झा�या आ�ण ते खूप संताप�े. हे �यांनी आप�याच नव�या�ा सांगाय�ा सु�वात के��

कृ�णाने ��वरायांची नद� गाय�� हे ऐकून माझे मन भ�न आ�े. जे�हा देव
मृत �रीराची �कृती आ�ण न�ता सव� वाईट आहे आ�ण ��येकजण �यां�याब�� वाईट �वचार करतो आ�ण

ते आम�या मु���ा पूण�पण ेअयो�य समजतात, �हणून मी मा�या मु��चा हात कधीच हातात घेणार नाही.
म�ा ते आवडते मा�यासाठ� माझी मु�गी मा�या जीवापे�ा जा�त आहे. जर तू मा�या�ी बो��ा नाहीस
जर तु�ही सहमत असा� तर मी यावेळ� वष� खाईन आ�ण मा�या �ाणाची आ�ती देईन. तसेच तुमची पैज पावती
मी हे घर मा�यासोबत सोडेन. मी पोचपावती ग�यात �टकवीन, �त�ा जंग�ात घेऊन जाईन
कुठ�यातरी सागरात मी जाईन �क�वा बुडून जाईन पण काहीही झा�े तरी हा पाणकधारी
मृतदेहासोबत होणार नाही.

असे बो�ून देवी मैना रोट� ताबडतोब कोप भवनात गे�� आ�ण �त�ा एका स��णी देवीने वरदान �द�े -
दा�ग�यांची काळजी �या आ�ण ज�मनीवर झोपा. जे�हा या �करणात देवाचा मृतदेह



मा�हती �मळा�यावर �यांना सात ऋष�ची आठवण झा��. ते �गेच �तथे आ�े. मग
�ोकनाथ भगवान ��वांनी ��ु�या�ा देवी मैना�ा समजावून सांग�याची आ�ा �द��

घरी पाठव�े
�ोकनाथ भगवान �ेताची आ�ा �मळताच सात ऋष�नी �यांना आदरपूव�क अ�भवादन के�े.

आका�ातून पव�तांचे राजे �हमा�या�या रा�याकडे �नघा�े. सती� जे�हा
�हमा�य नगराजवळ आ�यावर �तथ�े ��य पा�न �याची �तुती क� �ाग��. ते

ते सात ऋषी आका�ात सूया��माण ेचमकत आहेत. उ �हका� मागासता
�हमा�य बघून खूप आ�े. �ै�राज �वचार क� �ागती� क� हे धारदार वी स� ु�य
आज मा�या आगमनाने संपूण� रा�य समृ� झा�े.

�यानंतर सुयु�य तप �ही स��षा आका�ातून अवतर�� आ�ण पृ�वीवर उभी रा�ह��. ग राज
हमा�ाने आदरपूव�क हात जोडून नम�कार के�ा आ�ण मनापासून नम�कार के�ा.

आ�ण �यांची पूजा-अचा�. �यानंतर राजे�ाहीने सां�गत�े क� आज माझे घर
तु�या चरणकम�ांची कृपा होऊन ती पावन झा�� आहे. तु�या द��नाने माझे जीवन ध�य झा�े आहे.
मग अदबीने हमा�ायाने स��यांना पीठावर बसव�े. हमा�ाय �हणा�ा - आज

माझे जीवन य��वी झा�े आहे. आज या जगात माझा आदर खूप वाढ�ा आहे. jas कार
अनेक तीथ��े�ांचे द��न पु�य कमाव�याचे साधन मान�े जाते, �याच प�तीने आज आपण सणही साजरे करतो.
द�मां� �माणे पूजा के��. हे �वग�य! तु�ही परम भगवान �व�णूसारखे आहात.
तु�ही आम�या घराचे स�दय� वाढव�े   आहे. आज मी �वतः�ा जगाती� सवा�त मह�वाची ��� समजतो
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मी गृहीत धरत आहे जरी मी एक �हान माणूस आहे, तरीही मी काही सेवेसाठ� पा� आहे.
तर कृपया म�ा सांगा. तुमचे काम क�न मी मदत क� �केन.

सती� �हणू �ाग�ा - हे�ै�राज! भगवान ��व हे सव� जगाचे जाणकार आहेत. ते नग�य आहेत
आ�ण तो असहा�य आहे. ते सव� आहेत ते भगवंताचे परम परमपु�ष आहेत आ�ण तो एकमा� ई�र आहे. ते हे आहेत
जगा�ा सु�वात आ�ण अंत आहे. परमे�रा�या �रीरा�वषयी तु�ही सव��ात आहात.
म�ा सगळे मा�हत आहे तो परमे�र आहे आ�ण नेहमी �या�या �भू�या अधीन असतो. आपण अं�तम गमाव�े

या पु देवी पावतीने �त�या कठोर तप�य�ने मृत �रीराचा �याग क�न �वतःचा जीव घेत�ा.
मनोवन छत �ा�त झा�े आहे. परमे�राचा देह पाना�या �पात �ा�त झा�याचा आ�ीवा�द �यांनी �मळव�ा.
आहे. जसा कार देव देह हा या जगाचा प�ा मान�ा जातो, �याच कारम�ये संसाराचा प�ा मान�ा जातो
आई �हणतात �हणून तु�ही तुमची पावती महामां ��व�ंकरा�ी �ावा.
द जे असे के�याने तुमचा ज�म सफ� होई� आ�ण तु�ही गु�ंचे गु�ही �हा�.
जाऊया

स���याचे असे बो�ण ेऐकून हमा�ाय �हणा�ा - अरे ती ! मी ध�य आहे, कोण
म�ा असे समजून तू म�ा हे सां�गत�ेस. �ामा�णकपणे, माझी इ�ा आहे
हे असे क� मा�या मु��चे ��न फ� भगवान ��वा�ीच �हावे पण एक अडचण आहे
काही �दवसांपूव� एकनदेव आम�या घरी आ�ा. �यांनी भ�व�याती� भगवान ��वाब�� सां�गत�े.
मी अनेक मूख� गो�ी बो��या. �या वै�णवांनी ��वाजी�ा खूप राग �द�ा. उह
अ�ुभ �हणा�ा. हे सव� ऐकून माझी प�नी मैना देवी हादर�� आहे. �यांचे
कर�यात आ�े आहे. आता तो आप�या क�येचा �ववाह परम योगी देव यां�या�ी करणार आहे.
कधीच नको. हे ऋषी, ते घाईघाईने आप�या मु��ची पोचपावती �याय�ा बसतात.
देव देहा�ी ��न करणार नाही. �हणून त ेभांडतात, सव� दा�गने आ�ण
राजवा�ात जाऊन ती कोप-भवनात जाऊन पड�� आहे. म�ा समजाव�यानंतरही �यांनी
म�ा काहीच समजत नाहीये. तु�हा�ा तुमचा संघ खरोखर हवा असे� तर �या वै�णव
हे ऐक�यावर मा�या मु��चे ��वाजी�ी ��न �हावे असे म�ा वाटत नाही.

नारद! अ�ा रीतीने भगवान ��वा�या �मात न पडता गराज हमा�ाने हे सव� के�े.
एवढं बो�ून तो ग�प झा�ा. मग स���या आयी देवी मैना कोप भवनात �ा.
देवी आंधती�ा समजावाय�ा पाठव�े. पतीची आ�ा �मळताच देवीने �त�ा आंधळे के�े.
कोप भवनाती� पंच, �जथे देवी मैना पृ�वीवर �वराजमान आहे आ�ण �त�ा पावती �मळा��.



ती �या�ा बसून समजावत होती. सावी आंधती खूप गोड आवाजात बो��� - देवी मैना!
उदयात अंध�व आ�ण सात ऋषी �यां�या घरी येतात. देवी आंधती �त�या घरी असावी �ागत.े
देवी पा�न मैना उठ�� आ�ण बस�� आ�ण सात �मी सार�या सव�� �द�गजांकडे ब�घत��.
�या�या पाया�ी डोकं ठेवून �हणा - आज आम�या घरी आईची सून आ�ण
महान �वाम��या प�नी अंधतीसह सात ऋष��या जवळ आ�याने आपण �या ���चे फळ पा� �कतो.
दया? तुम�या आगमनाने आ�हा�ा खूप आनंद झा�ा आहे. म�ा तुम�याकडून त ेजाणून �यायचे आहे

तू असा इथे ये�याचे �योजन काय? मैना देवीचे असे �हणताच देवी आंधळ� झा��.
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हसून �या�ा समजावून सांगून तो �या�ा कोपभवन�या बाहेर स���या�या �ठकाणी घेऊन गे�ा
�या�या बरोबर राजा हमा�ायावर बस�ा होता. मग देवी मैना पा�न �तथे येऊन परमा��याचे द��न घडते

ऋषीमुन�नी मनात�या मनात मृत �रीराचा मृ�यू समजावून सांगाय�ा सु�वात के��.
सती� �हणा�ा - हे �ै�राज ! तू तु�या क�येचा �ववाह पावती �ोकनाथ�ी कर

देवा�या मृत �रीरातून तुमचा आ�मा आ�ण आ�मा बनवा. ते चांग�े आहेत, ते कधीही कोणा�ा �वचारत नाहीत
करा. जगा�या �न�म�ती�या उगमाने तारकासुर�ा हे वरदान �द�े आहे क� फ� मृत
पु. यां�या ह�ते मार�ा जाई�. यावेळ� तारकासुरामुळे �त�ही �ोकांम�ये हाहाकार माज�ा होता.
चा�ू आहे �याने देवराजांसह सव� देवतांना वगा�तून बाहेर काढ�े आहे. सवा� सोबत
गोरगरीब �ोकांचीही पूजा करत आहे. साधू आ�ण ऋषी-�मुखांना परवानगी देत     नाही
आ�ण �याची पूजा-अचा� तारकासुर�या सै�नकांकडून वेळोवेळ� होत नाही. उह ने
सवा�चे जीवन वरदान बनव�े आहे. या जगाती� सव� वाईट आ�ण समृ��.
संहारक देवाचा पु� �वना�ासाठ� सवा�त यो�य आहे. तो �ूर आ�ण परा�मी मु�गा
�ा�तीसाठ� परमे�राने मृत �रीरा�ी �ववाह करणे आव�यक आहे. �हणूनच देव

मृत �रीरा�ी ��न कर�याची �ाथ�ना आहे. हे सव��ात आहे क� भगवान ��व हे सव�� योगी आहेत आ�ण
��नासाठ� उ�सुक नाही. तु�या क�ये�या पावतीने भगवान ��वाची कठोर तप�या� के��.
मृतदेह बनव�यासाठ� पती�ा �मळा�े होते. यामुळेच महादेवजी देवी

पावतीवर सही करायची आहे.
��ु�याचे हे वचन ऐकून हमा�ाय जोराने �हणा�ा - हे �भु ! तुमचे बो�णे

तु�यासोबत पण मा�या मा�हती�माणे ��वाजी�ा राहाय�ा घर नाही, ना घर आहे
नात�ग हे नातेवाईक नसतात ना भाऊ. �यां�याकडे रॉय�ट�ही नाही आ�ण नाही
अ�या आ�ण वा�ा ���चे जीवन जगतात. तु�ही वेदवधाताज�चे पु� आहात. �हणून मी
मी तुमचा आदर आ�ण आदर करतो. तूच परम आहेस आ�ण जाणतोस कोण जाणतो
वासना, आस��, भय �क�वा �ोभ यामुळे ते आप�या कृ�यांचा �ववाह इतर देवां�ी करतात.
मृ�यूनंतर ते नरकात जातात. �हणूनच म�ा असे कोणतेही काम करायचे नाही, यासाठ� मी
नरकाचा भाग �हा. मी मा�या सुनेचे ��न पोचपावती �त�या �व�ा�या��ी के�हाही करीन
मी मृतदेहासोबत जाणार नाही. हा माझा आ�ण माझी प�नी मैना या दोघांचा �नण�य आहे. अहो अहो

तू परम आ�ण �ानी आहेस. �यामुळे आ�हा�ा यो�य कायदा �द�याब�� आ�ही �यांचे आभारी आहोत.
करा.



पृ� 299

�वसावा अ�याय
आ�ण �ामूनचे �वचन

तो �हणा�ा, हेनाड�! हमा�ायचे �हणणे ऐकून महा� �हणा�े - ओ
�ै�राज! भगवान �ंकर हे या संपूण� जगाचे जाणकार आहेत आ�ण देवी पावती या जगाची माता आहे.
एन.एस. �ा��ांचे �ान अस�े�ा महापु�ष, वेदांम�ये सां�गत�े�े तीन �कार
माहीत आहे प�ह�ा �ोक ऐक�यावर ते मोठे वाटते, पण ��य�ात त ेखोटे �वधान आहे.
ते हा�नकारक आहे. या कारचे �वधान आम�याकडून �हणता येई�. संपूण� ��द ऐका
ते चांग�े �दसत नाही पण �याचा प�रणाम आनंददायी आहे. �तसरा ��द ऐकून अमृताचा
सारखे �दसते आ�ण प�रणामी हा�नकारक आहे. या कार पॉ��सीम�ये
काही सांग�याचे तीन माग� आहेत. तु�ही या तीन गा�ांम�ये कस ेआहात
��द ऐकू इ��ता? तुम�या इ�ेनुसार मी बो�ेन. भगवान �ंकर सव� देव
�यां�याकडे �दस�याचा गुणधम� नाही. तो एक महान योगी आहे आ�ण नेहमी
समु�ात बुडून राहा. तो एकटाच आहे. गृह� रा�य आ�ण मा�म�ा मा�क
फ� पु�षच आप�या मु��चा वर �नवडतो. असे न के�याने, जर तो
जर �याने आप�ा मृ�यू �द�ा तर तो आप�या प�नी�या ह�येचे पाप करतो.

�ै�राज! तु�ा �ेत माहीत नाही. धनपत कुबेर तुझा सेवक आहे. कुबेर
इथे पै�ाची काय कमतरता आहे? �याने �वतः सव� जग �नमा�ण के�े, सांभाळ�े आ�ण न� के�े
होय, ते चांग�े �क�वा अ� कमी असू �कतात? सव� देव
ते �ेताचे �रीर आहे. �या�या कामा�या वा�ापासून तीन �कारची �क�मत ��वाजीकडून काप�� गे��

ठेवते. त�डातून सरवती, ज�मनीपासूनच ेअंतर आ�ण �या�या त�परतेने पावती �मळा��.
कट काय आहे? तो चांग�ा कसा असू �कतो? तु�ही एकतर आहात

ते होत आ�े आहे आ�ण होत राही�. आप�े �रीर सदैव �ेता�ा अप�ण करा. तू हर�ास का?
देवतेची तप�या� �क�वा उपासना करत असताना, नेहमी आप�या �वधीजवळ मृत �रीरापय�त पोहोचून,
�यांनी आप�े इ��त छत दान के�े आहे. तुम�या पोचपावतीनुसार ��वजी
तू दोनदा तु�या घरी मदत मागाय�ा यायचास पण तू नाहीस.
ओळख�यास स�म �हा नटराज आ�ण कृ�णा�या वेषात घात�े�े ते एकमेव �ेत होते �यांनी तुमची मदत मा�गत�� होती.
तू आ�ा होतास पण तू नकार �द�ास. ही तुमची �वार�य नसे� तर आहे का?

आता तु�ही तुमचे काय� ��वरायांना �ेमाने दान के�े नाही तर भगवान �ंकर
तू जबरद�तीने ��न के�ेस. �े�! जर तुमची �कृती ठ�क नसे� तर ही गो�
समज�े तर तुमचे अ��त�वही असेच संपे�. तु�हा�ा कदा�चत हे आधी माहीत नसे�
ज�ता�या प�नी�या पोट� देवी ��वाचा ज�म झा�ा आ�ण �यांनी सती हे नाव घेत�े.

s e th. �यांनी कठोर तप�या� क�न भगवान ��वा�ा वरदान आ�ण वरदान �द�े.
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पती �हणून �ा�त झा�े होत ेपण �या�या प�यावर धर�े होते
प�ा �ोकनाथ भगवानां�या �रीराची आ�ण नद�ची अवहे�ना पा�न �यांनी ���यांना �वचार�े.
देह दयाळू होता. तुझी प�नी मैना �ह�या गभा�तून यावेळ� तीच सात जगदंबा.

ज�मदा�या आई�या �पात काप�े�े आ�ण सुंदर �ेत �ा�त कर�यासाठ�
म�ा पा�हजे �हणून तु�ही �वतःच तुमची मु�गी महादेवा�या �वाधीन क� इ��ता.



जी�या हातात पैसे �ा. हे दोघे �मळून या जगासाठ� �ुभ आहेत.
�ै�राज! जर तु�ही सावजी आ�ण देवी पावतीचा �ववाह �या �व�ा�या��ी करणार नसा� तर �याची पावती

ती �वतः ��वाचे �नवास�ान अस�े�या कै�ास पव�तावर जाई�. तुमची क�या
पावती�या इ�ेचा आदर करताना, भगवान ��व �वतः तुम�याकडे पावतीचा हात मागतात.
�या�या वे�ात तु�या घरी आ�ा होता पण तू �या�ा ओळख�े नाहीस
ए �क�वा दे�यास नकार �ा. तु�या ��खरावर तप�य�साठ� आ�े�े भगवान ��व
जे�हा पावती देवीची सेवा के�� होती ते�हा �त�या �नण�यात तू सु�ा होतास. आप�े
पावती �मळा�यानंतरच देवी पावतीने प�ा �पात भगवंताचे �रीर �ा�त कर�या�या इ�ेने तप�या� के��.
ते कराय�ा मी जंग�ात गे�ो. तु�ही �या�या चा�र�याचे आ�ण कृतीचे कौतुक के�े. �हणून आज
�क�वा असे झा�े क� आपण आप�याच ��दावर परत जात आहात.

देवते�या उपासनेचा �वीकार क�न, भगवान ��वाने आप�या�ा ��ु�य आ�ण देवी बनव�े
आंध�या�ा तुम�याकडे पाठव�े आहे. �हणूनच आ�ही तु�हा�ा समजावून सांग�यासाठ� आ�ो आहोत क� तु�ही
मृतदेहा�या हातात पावतीचा हात �ा. असे के�याने तु�हा�ा खूप आनंद �मळे�.
तप�य�नंतर भगवान ��वाने देवी पावती�ा हे वरदान �द�े आहे
�याची प�नी आहे देव हा मृत �रीर आहे. �यांचे बो�णे कधीही खोटे असू �कत नाही.
�याचे वरदान न�क�च खरे ठरे�. �हणूनच आ�ही तु�हा�ा मनापासून �वनंती करत आहोत
कृपया या ��ना�ा तुमची संमती �ा. असे के�याने तु�ही
केवळ कुटंुबच नाही तर सव� मानव आ�ण देवतांना फायदा होई�.
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अ�याय तीस
�स�या राजाची गो�

तो �हणा�ा, हेनाड�! संपूण� �याग करणे
�या�ा �न ता �ा �हणतात. जसा राजा अनाया��ा �याचे रा�य, संप व �याचे
कुटंुबा�या र�णासाठ� �यांनी आप�या मु��चा �ववाह एकेरी प�तीन ेके�ा होता. समान कार
जनते�या �हतासाठ� तु�हीही मा�यता �ावी. राजा अनारे ब��
हे ऐकून �ै�राज हमा�ांनी �वचार�े - अरे! म�ा राजा अन�याची गो� ऐकायची आहे.
गराज हमा�याचे असे ��द ऐकून मुन आ�ण � �हणा�े-

हेपवतराज! महाराजा मनुच ेचौदावे अप�य, मानवाचे वं�ज, माही राजा अन�या
मी कधी आ�ो? ते मृत �रीराचे परम भगवान होत.े �याची स�ा सात p वर होती. राजा
भृगु मुन�ा आप�ा आचाय बनवून अनाया�ने �या�ा �तक पूण� के�े होते. राजा अन�या के
पाचवी राणी, �ंभर मु�ग ेआ�ण एक सात ���या, ही परम स�दया�ची संुदरता होती, �तचे नाव प�ा होते.



होते. एकु�ती एक मु�गी अस�याने प�ा खूप �ाडक� होती. राजा अन�या आ�ण �याचे पाच
रा यांचे नयमप�ावर खूप �ेम असायचे. राजा अ�त�य साधा, गोरा आ�ण उदार होता. देव

�या�ा वगा�चे �स�हासन दे�यात आ�े ते�हा �यांनी ते �वीकार�यास नकार �द�ा होता.
जे�हा राजा अन�याची क�या प�ा ��नासाठ� पा� होती ते�हा राजा अन�या �त�ा दे�यात आ�ा

��नाची �च�ता सु� झा��. प�ासाठ� यो�य ���चा �ोध सु� झा�ा आहे. चार द�ा
�यु�झओ माणसाचा �ोध चा�ू होता. अनेक राजांना प�े ���ह��. एक �दवस
योगायोगाने प�ा देवी आप�या साथीदारांसह जंग�ात राह�यासाठ� गे�� होती. तेथे टॅप करा
क�न परत आ�यावर ऋषी प�ाड�या प�ा नावा�या स�दया�वर पड�े.
स�दया�ने मो�हत झा�ो. आप�या झोपडीत पोहोचताच ते ते स�दय� आप�या मनात ��र करतात.
गे�ा. पाप�ाड�या मनात सुंदरीचे स�दय� उतर�े होते. एके �दव�ी �र�ा पा प�ाद
�युपा भाभा नावा�या नद�त आंघोळ कराय�ा गे��. योगायोगाने, राजा अन�याची सवा�त सुंदर मु�गी
प�ाही �तथे उप��त हो�या. �या�ा पु�हा पाहताच ऋषी पापा�ा�या मनाची इ�ा पूण� झा��.
प�ाचे ���क आ�ण सै�नक यां�या�ी �यांची ओळख झा��. क� कोणीतरी माणूस
ते ऋष�वर हस�े आ�ण �हणा�े क� ऋषीजी, तुमचे मन देवी प�ात त���न झा�े आहे.
महाराजांना �वचा� नका? या कारचे ��द ऐक�े तर तु�हा�ा ध�का बसे�.

पण �यां�या प�ात संुदर प� �मळव�याची इ�ा अ�धकच �बळ होत गे��.
नान, नायक आ�ण ��वपूजा इ�याद�मधून �नवृ�ी घेत�यानंतर.

बैठक झा��. मुन�ा आप�या दरबारात पा�न अन�या राजाने �या�या पायांना ��� के�ा.
�या�ा नम�कार क�न �याची पूजा क�न आसनावर बसव�े आ�ण
�वचार�े मी तुमची सेवा क� �कतो का? यावर ऋषी प�ड �हणा�े, राजा तू
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प�ा, तुझे काम म�ा दे. हे ऐकून राजा �ांत झा�ा. �यावर पाऊ�
मु�ा बो�ू �ाग�ा क� तू तुझे काम म�ा �द�े नाहीस तर मीच देईन
तूच आहेस आ�ण हरकु�चा ना� कर�ी�. हे ऐकून राजा, �याचा मु�गा, नोकर-
चकार, दा सैयांन सगळे रडती�. अन�या राजा कसा असा �वचार क�न ग�धळून गे�ा
तु�या फु�ापे�ा मु�ायम मु��चा हात एखा�ा वृ� ऋषी�ा �ा. राजा या �च�तेत बुडा�ा होता
ते�हाच �यांचे पुजारी आ�ण राजगु �तथे पोहोचायचे. राजाने सव� हक�कत सां�गत��

तो हस�ा. यावर राजगुने सां�गत�े क�, राजन त ूतु�या कामासाठ� कोणा�ी तरी ��न कर.
ती करायचीच असे� तर ऋषी पाप�ाड यां�या�ीच ��न करावे. या�ारे तुमचे
एकूण देखी� कमी होई�. या �ानाने या कुळाचा ना� के�ा तर उ�म.
प�ाचा �या�या�ी �ववाह होऊ दे.

अ�ा�कारे आप�या राजपु�ांचे व राजगुचे बो�णे ऐकून राजा अनाया�ने आप�े वं� घेत�े.
आ�ीवा�द �मळ�व�यासाठ�, आप�े काय� अ�ंकारांनी सजवा, �यास ऋषी बनवा.
पा पॅ�ाड खा�� ठेवा. देवी प�ा आ�ण पाप�ाद ऋषी यांचे वै�दक सं�कार

सव� �नका� आ�े आ�ण राजाने आप�� क�या तपूवाकांना �द��. राजा
इतरांकडून नवस घेऊन, प�ाड ऋष�नी आप�� प�नी प�ा �ह�ा �वतः�या जीवावर घेत�े.
पंच. आ�ही आमची मु�गी एका जंग�ाती� वृ� माणसा�ा, राजा�ा �द�� आहे या �ोकात
इतर राजवाडा सोडून जंग�ात गे�े. पती आ�ण मु���या आठवणीने राणी रड��.
आप�ा जीव �ा. �यां�या कुटंुबात सव�� आनंदाचे वातावरण होते. राजा अनार या
देहा�या कृपेने �व�ोक �ा�त झा�ा. �यानंतर �या�या मु�ाने रा�य के�े आ�ण

�यां�या कुटंुबाचे नाव सव�� पसर�े. �हणूनच हे हमा�ाय राज! तू तुझी मु�गी
भगवान ��वा�ा �रण जाऊन, आप�े रा�य, कुटंुब आ�ण संप�ी, सव� देवतांचे र�ण के�े
�वतः�ा व� करा.
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f तीसावा अ�याय
प�ाची कथा - पा प�ाद

तो �हणा�ा - नारद जी ! �ै�राजाची कथा ऐकून हमा�ाय राजा अन�या �हणा�ा
मु आ�ण �! खूप छान कथा सां�गत��स. आता मा�यावर दया कर
पा पॅ�ाड आ�ण देवी प�ा यां�या ��नाप��कडची गो� सांगा. प�ा�ा पेनी बनवणे

ऋषी कुठे गे�े आ�ण �यांनी काय के�े?
�ै�राज हमा�याचे हे ��द ऐकून मुन आ�ण � �हणा�े – पावतराज!

प�ाड ऋषी खूप उंच होते, �यांची कंबर वाक�े�� होती आ�ण त ेथरथर कापत पुढे �नघा�े.
�मळत असे अ�ा �कारे, वृ� ऋषीची प�नी बनून, देवी प�ा �यां�या झोपडीत आ��.
गे�ा. प� मा आ�ीवा��दत तसेच पु�यवान हो�या. ती सात �मीचा मु�गा होता.
नव�या�ा साधे आ�ण नकळत असे �हणून ती �याची सेवा करत असे. एक �दवस बात है देवी
प�ा वांदा नावा�या नद�त आंघोळ कराय�ा गे��, तेव�ात धम�राज �तथे आ�ा आ�ण �या�या मनात
प�ाची परी�ा दे�याची वेळ आ�� होती. धमराजने राजे�ाही आ�ण दा�गने घात�े.
आ�ण रथ बस�ा. रथात बसून सात कामदेव �नघून जात होते. प�ा देवीची �ाथ�ना
तो थांब�ा आ�ण �हणा�ा-

देवी! तू परम स�दय� आहेस. तुझे स�दय� पा�न चं�ही �ाजवे�. आपण
�हणून तू राणी हो�यास पा� आहेस. या भयानक जंग� माऊसच ेतु�ही काय करा�?
तु�ही के�े आहे तो �हातारा मरणा�या इतका जवळ आहे का? देवी! तू �याची आठवण क�न मा�याबरोबर चा�. एन.एस
मी तु�ा मा�या �दयात ठेवीन. तू माझी राणी �हणून रा�य कर�ी�. तुमची सेवा कर�यासाठ�
तुम�या ��येक आ�े�ा �वरोध करणा�या हजार दासी असती�. मी तुझा दास आहे

मी बने�
असे बो�ून धमराज रथातून खा�� उतर�ा आ�ण प�देवाचा हात ध�न पुढे �नघा�ा. या

प�ा�ा पा�न मी आनं�दत झा�ो आ�ण परत जोरात �हणा�ो - अरे मूख�! अरे देव! अफाट!
पापी! आ�ण �नघून जा तू म�ा ��� के�ास तरी तू नस�ी�. आंधळेपणाने
मेरेपत धम� करायचा आहे. तुमचा हा �ताप आ�ण
संप�ी पा�न मी मा�या परमपू�य महातेज �ही ऋषी प�ाड यांना ब��दान देऊ का? नाही, कधी कधी
नाही. ��ात ठेवा, जर तु�ही मा�याकडे वाईट नजरेने पा�ह�े तर तुमचा ना� होई�.

प�देवतेचा �ाप ऐकून धमराज भयभीत झा�ा. �याने ताबडतोब राजाचा वे� के�ा
दयेने आ�ण आप�या ख�या �पात येऊन तो �हणा�ा- आई! मॅडम. मा�या �ानाचा �वामी आ�ण

हरी�ा नेहमी आप�� आई मानत.े मी हे सव� फ� तुझी परी�ा घे�यासाठ� के�े
आहे. मी फ� एका स�पु�षाची धा�म�क परी�ा घेत�� �हणून आ�ो आहे.
ध�म न�क� पण देवी तू म�ा �ाप �द�ास, आता माझं काय होणार? हे सांगून
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धमराज �ांतपणे उभा रा�ह�ा.
ते�हा देवी प�ा �हणा�� - हेधमराज ! तू या जगाती� सव� �ा�यांपे�ा कमी आहेस.

एन.एस. मग माझी परी�ा घे�यासाठ� हे सगळं कर�याची काय गरज होती? आता
�यामुळे मा�या त�डून ��द �नघत आहेत. �या�माणे कमांडमधून नक�� बाण कमांडकडे परत येत नाही
म�ाही तसाच �ाप �मळा�ा असे� �क�वा नसे�. तुमचे चार पाय आहेत. सुवण�युगात
तुम�याकडे चार पाय असती�, �ेतायुगात तीन पदे असती� आ�ण �ापार युगात दोन पाय असती�. �या वयात
एक पायही राहणार नाही, पण जे�हा पु�हा सुवण�काळ सु� होई�, ते�हा तुम�याकडे पूव�सारखे चार पाय असती�.
�क�वा परत येई�

प�ाचे बो�णे ऐकून धमराज �ो�धत झा�ा आ�ण �हणू �ाग�ा - देवी ! तू छान आहेस
तु सव��म आहेस. तुझे तु�या पतीवर अतूट �ेम आहे. तू नेहमी �या�या पाया�ी असतोस

कर�ी� मी तु�या पती�या धमा�तून जात आहे आ�ण तु�या पतीचे वरदान तु�ा देतो
त�ण �हा आ�ण �यांचे ता��य ओस� �ा. तो माक�  डे, कुबेरासारखाच �ाणघातक आहे
�ततक�च �ीमंत आ�ण �ततक�च सुंदर आ�ण वैभव�ा�� संप�ी. देवी! तू फ� दहा पु
यो�यता असे�, जी गुणव�ा आ�ण मृ�यूची असे�.

असे बो�ून ते ग�धळून गे�े आ�ण देवी प�ा आप�या घरी परत��. ती घरी
�याने मु�का मार�ा ते�हा �याचा नवरा �या�या वरदानानुसार त�ण झा�ा होता. �यां�या घरात आनंद
��ासचे सव� पदाथ� उप��त होते. अ�ा �कारे प�ाड आ�ण प�ा आनंदाने राहतात

रडू �ाग�� काही वेळाने पूजन के�यावर देवी प�ा�ा दहा पु�तके �ा�त झा��
दा��याचे जीवन आनंदान ेभ�न गे�े.
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अ�याय तीस
हमा�ायचा सावजीसोबत �ववाहाची पोचपावती

तो �हणा�ा - नारदा ! राजा अन�या, प�ा आ�ण ऋषी यांची क�या महाव�ा
पाप�ा�या ��नाची कथा सांगून आ�ण धम�राजाने प�ा�ा �द�े�े वरदान.
क�पा पॅ�ाडम�ये ��र त�ण असे�, �या�यासारखेच सुंदर आ�ण भ�.

आ�ण �या�ा दहा सवगुण संपपू �मळे�, असे �ै�राज �हमा�या�ा �हणा�े क� राजन!
तु�या आ�ण तुझी प�नी मैना यां�या मनात जी काही चीड असे� ती मी �ाथ�ना करतो
होय, �त�ा �वस�न तू तु�या क�येचा �ववाह �ोकनाथ महादेवज�सोबत कर.
आजपासून एक आठव�ानंतर, जे�हा मी रडणार नाही, ते�हा माझी आई �तचा मु�गा बुधसोबत �वास करणार आहे.
मी ��त होई�, ते खूप चांग�े आहे. माघा�ीष म�ह�याती� सोमवारी �नामनात सव� �ुभ असतात.
असे� �यावेळ� बृह��त देखी� सौभा�या�या अ�धप�याखा�� असे�. तुम�या मु���ा अ�ा �ुभे�ा, पावती,
जो सासत जगदंबेचा अवतार आहे, �या�ा ��वाची आराधना करावी �ागते.
पण तु�ही �वतः�ा भा�यवान समजा�.

असे बो�ून भगवान ��व �ांत झा�े. मी �याचे ऐक�े आ�ण
हमा�ाया�ा आ� चय� वाट�े आ�ण तो �स�या पु�यपु�षा�ा �हणा�ा- रा�यात! मंदाराच�, मैनाक,

गंधमादन, स, �ा तु�हा सवा�नी मुनराज आ�ण ष यांचे ��द ऐक�े असती�. कृपया तु�हा सवा�ची
म�ा सांगा या प�र��तीत मी काय करावे? आपण सव� या संदभा�त
तुमचे �वचार म�ा कळवा.

�ै�राज हमा�याचे हे ��द ऐकून सव� पु�यपु�षांनी आपापसात चचा� के��.
आणखी काय �हणा�े - हे राजा, हमा�ाय! यावेळ� जा�त �वचार कर�यासारखे काही नाही

होई�. ऋषीमुन�नी जे सां�गत�े ते �वीका�न आपण देवीची पावती साजरी क� �कतो हे चांग�े आहे.
सावजी�ी ��न कर. कारण खरे तर पावतीचा ज�मच देवते�या काया�ची पूत�ता आहे.

कर�यासाठ� आ�ा आहे. �यामुळे �यां�या हातात आ�हीच भरवसा ठेवतो.
जे मु� �हावे मेदा रे ।

मग सुमेचे ��द ऐकून इतर प�व� देवी �हमा�यात आ�या आ�ण देवीची पावतीही मनात आ��.
म�ा �वतःसारखे वाटते. देवी भांडतीनेही ह�येची कथा सां�गत�� आ�ण ती मा�य के��.
तू आई मैना�ा काय समजाव�याचा �य�न के�ास? म�ा ते समज�यावर बरेच �ोक आ�ण ते �हणा�े
सवा�ना आपाप�े जेवण खाय�ा �ाव�े. �या�या मनाती� सव� �ंका आ�ण भीती नाही�ी झा��. �ै�राज
हमा�ायाने हात जोडून �या ऋष�ना सां�गत�े क�, तुमचे बो�णे ऐकून माझे

सव� �ंका �र होतात. देव देखी� देवाचा आहे हे म�ा चांग�ेच कळ�े.
Ir �हणजे सव�काही. ते या जगा�या ��येक कणात आढळतात. ते अतु�नीय आहेत. हे जग
क� ��येक व�तू आ�ण ��येक �ाणी �या�या मा�क�चा आहे. असे �हणत हमा�ायाने आप�या मु��ची पोचपावती �द��.
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�या�ा पकडून ��कोणाजवळ उभे के�े आ�ण सां�गत�े क� आजपासून माझी मु�गी ��वाजी
अ अ�ामा�णक आहे. �यांना पा�हजे ते�हा येथून ते घेऊ �कतात.

ऋष�नी �ै�राजाचे �हणणे ऐक�े आ�ण �हणा�े - भगवान ��वाजी ही तुमची क�या आहे
�वतःकडे मागून, तु�ही तु�हा�ा सौभा�य देत आहात. असे �हणत तो ऋष�ना पावती पाठवतो.
आ�ीवा�द देऊ �ाग�े आ�ण �हणा�े - देवी ! तुमची भरभराट होवो आ�ण तुमचे पु�य सतत वाढत राहो.
�हा. ��वरायांचे आ�ीवा�द बनून तु�ही �याचे जीवन आनंदाने भ�न टाका. स�र वष�
�यावर �वचार क�न चार �दवसांनी ��नासाठ� �ुभ मु�त� काढ�यात आ�ा. नंतर �ै�राज
हमा�य आ�ण देवी मैना यां�याकडून आ�ा घेऊन ते सात ऋषी देवी अंधतीसह तेथून देव
मृतदेहाजवळ गे�ा.
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सहावीस
मृतदेहाजवळ ��सयाचे आगमन

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! �ै�राजने हमा�ाय आ�ण मैना यां�याकडून वचन घेत�े.
��वाचे �नवास�ान अस�े�या कै�ास पव�तावर या. �तथे पोहोच�यावर �याचे दो�ही हात धर�े.
जोडून ��वाजीचे नाव ठेव�े आ�ण भ��भावाने �तुती के��. �यानंतर तो
�हणू �ाग�ा हेदेवा धादेवा! ��वा! परम�भू! छान! अरे ��ये! आ�ही मा�य के�े
हमा�ाय आ�ण मैना वर दया करा. �यांनी हे कने��न मा�य के�े आहे. अरे नेपावती

दान �क�वा दान कर�याब�� दया करा. हे देवा! आता तु�ही तुम�या पुजारी आ�ण देवतेसोबत �मरवणूक काढा.
�हमा�यात जा आ�ण पावथी देवीचे प�व� �वधी करा. देवा, तू

वेदानुसार प�नी�ा पावती �ा.
��ु�याचे हे वचन ऐकून �ोकनाथ भगवान खूप पोहत होऊन �हणा�े

-ओ �गन! म�ा ��ना�या चा��रीती आ�ण �वध�ब�� काहीच मा�हती नाही. तु�ही �ोक नापू
मी ��नाचा माग� पा�ह�ा आहे �क�वा तु�हा�ा या बाबतीत जे काही मा�हत आहे ते म�ा सांगा
�� करणे.

भगवान ��वाचे हे �ुभ वचन ऐकून स��षा �हणा��-भगवान ! तु�ही सव� आहात
हीर �व�णू आ�ण �ीकताजी यांना �यां�या पु�ांसह परीषदेसह येथे बो�ाव�े पा�हजे.

सव� ऋषी, सव� �मुख, यय, गंधव, कर, सगण आ�ण देवराज, सव� देवता
आ�ण तुम�या ��नात इतरांना आमं��त करा. सवा�नी �मळून हा �ववाह य��वी के�ा.
आयोजन करे�

असे �हणत सात ऋष�नी �ेताची आ�ा घेऊन देवाची भ��भावाने पूजा के��.



एस तपुवाक �यां�या �नवास�ानी गे�ा.
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अ�याय स�र
हमा�ाया कंद�� पाठवा

नारदज�नी �वचार�े - हे तात ! छान! कृपया म�ा आता सांगा
��ु�य �तथून �नघून गे�यावर हमा�ायाने काय के�े?

तो �हणा�ा - नारदा ! ���षा हमा�याकडून नवस घेऊन ते कै�ास पव�तावर गे�े
आ�ही गे�ो ते�हा हमा�ायने आप�या नातेवाईकांना आ�ण भाऊ-ब�हण�ना बो�ाव�े. जे�हा ��येकजण �तथे असतो
ते एक� आ�यावर ऋष��या आ�ेनुसार हमा�ायाने आप�ा राजपुजारी ह�ी गगजी यास �द�े.
न�ीब से� �. �याची अनेक �कारे पूजा क�न �यांनी सु�वात के��
भगवान �ंकरांना P पाठवा. बाटा �सनेट - गज� हमा�याचे नातेवाईक
कै�ास LN-P सह पव�तावर गे�ा. तेथे गे�यावर �यांना �ोकनाथ भगवान सापड�े
�यांनी मृतदेहा�या म�यभागी त�ाक �ाव�ा आ�ण �या�ा तोडगा �द�ा. सावजीने �या�ा खूप काही �द�े

आदराने काय के�े? �यानंतर ते सव� परत आ�े.
�ै�राज हमा�ायांनी हा संदे� दे�ात आ�ण क�� �टे�नवर राहणा�या आप�या सव� बंधू-भ�गन�ना पाठव�ा.

�ुभ �संगी �नमं��त. सग�यांना आमं�णे पाठव�यानंतर हमा�ायने अनेक कामे के�� आहेत.
दा�गने, दा�गने आ�ण मौ�यवान व�तू
काय साठव�े होते �यानंतर �यांनी �व�वध पदाथ� खा��े - तां�ळ, मैदा, गूळ,
एकाच �मरवणुक�त साखर, दही, तूप, �ोणी, मठई व पदाथ� इ.
सव�� मागा�ने आदर करणे. अनेकांनी सव� पदाथ� बनवायचे
�मठाईवा�े �ाव�े होते. सगळ�कडे उ�साही वातावरण होते.

�ुभमुथम गराज हमा�य या मागणी�या कामाचा �ुभारंभ के�ा. मु�यपृ�
आनंद� गाणे गाणे. सगळ�कडे ते होऊ �ाग�े. देवीची पावती �वधी पार पाड�यानंतर
तेथे उप��त अस�े�या ना रायाने �यांना �ोभ�े. आ�ण कार�या सुंदर आ�ण सुंदर सह
कृपा पावती देवी सात जगदंबा जाणती । �यावेळ� अनेक मंगळ व

मा�यता �मळे�. अनेक गा�ांची सजावट पा�न थ�क �हा.
�ै�राज हमा�ायही सातपुवक न�ता बंधू-बांधव आ�ण �यांची वाट पा� �ाग�े
आ�यावर �यांना यो�य तो आदर देऊ �ाग�ा.

आचार बद�ू �ाग�े. c. सव� बंधू भ�गन�नी राज हमा�ाची पूजा के��
नवसात येऊ �ाग�े. गराजा सुमे तु�यासमवेत �व�वध ���या आ�ण महार

भेट �हणून आण�े. मंदाच�, अटाच�, म�याच�, उदयाच�, ना�ाद, दार,
करवीर, गंधमादन, मह, पया�, नी�, कूट, चाकूट, काज, पु�ष, सुनी�, वाकत,



�ी�ै�, गोकामुख, नारद, �ा, का�जार, कै�ास आ�ण इतर पव�तांच े�दवे धारण करणे.या �ुभ सोह�या�ा आप�या कुटंुबासह या. सव� देवी पावती आ�ण

पृ� 309

��वाजीची पूजा कर�यासाठ� मूळ व�तू आण�या.
या ��नाची सवा�नाच उ�सुकता होती. या �ुभ �संगी, �ॉन, भाऊ,

नामदा, गोदावरी, यमुना, पु, साधू, वापसा, चम भागा, भागीरथी, गंगा इ.
��ी-पु�षाचे �प धारण के�े�े, अनेक गा�ां�या अ�ंकारांनी �ोभणारे आ�ण सुंदर आ�ण
��न सोहळा बघाय�ा या. �ै�राज हमा�ांनी �यांना खूप मान �द�ा
काय आ�ण संुदर, उंच �ठकाणी �यां�या राह�याची �व�ा के��. ही गाडी �ै�राजने भर�े�� आहे

स�दया�ने नट�े�े हे �हर पूण�पणे भ�न गे�े होते. आ�ण कारचे वजन आ�ण वजन-
हे �हर �वजाने सज�े होते. आजूबाजू�ा झुंबर होते. आ�ण
�नळा-�पवळा, रंगीबेरंगी भाऊ �हराचे स�दय� आणखीनच वाढवत होता.
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अ�याय अडतीस
आ�ण मंडपाची रचना

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! �ै�राज हमा�य यांनी �मरवणुक�च ेआप�या �हरात �वागत के�े
च�ा �व�वध सजावट�सह सजवण ेसु� क�या. सव�� �व�तेची �व�ेष काळजी घे�यात आ��
गया. र�ता मोकळा क�न �यां�यावर �ाठ�मार कर�यात आ�ा. �गेच नंतर
महाग�ा साधनांनी सुस� आ�ण सुस�. ��येक घरा�या दारावर केळ�
मंग �क वृ� �ागवड कर�यात आ��. आं�या�या झाडा�ा रे�मा�या धा�याने बांधून संुदर बंडाना बनव��.
जी. ��येक �ठकाण गाडी�या सुगंधी फु�ांनी सज�े होते. सुंदर तोरण ते घरापय�त
ते संुदर होते. आजूबाजूचे वातावरण खूप सुगं�धत होते. तेथे y d
आ�ण ते काय होते?

�या�ा कामको गरा�ज हमा�याने आदरपूव�क बो�ाव�े आ�ण मंडप बांध�यास सां�गत�े.
रचना कर�यास सां�गत�े तो मंडप दहा हजार योजने �ांब आ�ण �ंद होता. तो मंडप
ते चाळ�स हजार कोस �व�तीण� प�रसरात पसर�े होते. �ही काम, जो देवतेचा आ�ीवा�द �पतो
कहेजाथे यांनी हा उ�कृ� मंडप तयार क�न आप�े कौ��य आ�ण परा�म दाखव�ा.
दया. हा मंडप अ��तम �दसत होता. �या मंडपात अनेक गा�ा थावर, जंगम पु पु.

आ�ण ��ी-पु�षांचे पुतळे बनव�े गे�े जे इतके सुंदर होते क� ते ठरवणे अ��य होते
�� होता, कोण जा�त सुंदर आ�ण मनमोहक आहे? तेथे जमीन आ�ण ज�मनीचे पाणी पा�यात �दसते
के�� होती. ही क�ाकृती पा�न इथे पाणी आहे हे कुणा�ाही कळ�े नाही.
ही जमीन �व�वध �ा�यां�या क�ाकृती �जवंत झा�या. तु�या स�दया�ने
सरोवराती� पाणी �पऊन मूळ �दया�ा मं�मु�ध करताना �े�स �दस�या, मग जंग� �हणा
मी नुकतीच गज�ना कराय�ा सु�वात के�� आहे असे म�ा �दसत होते. नृ�य कर�यासाठ� के�े

��ी-पु�षांचे भाव पा�न खरोखरच ��ी-पु�ष नाचत अस�याचा भास होत होता. आर
पण हातात धनु�यबाण घेऊन उभा अस�े�ा कण�धार आता खरोखरच बाणांचा वषा�व करत अस�यासारखा उभा होता.
सु� होई� अ�ा�कारे सव� कृ��म व�तू अ�त�य सुंदर आ�ण सुंदर हो�या, जे पूण�पणे आहे
�जवंत �दसत होते.

अ�ी सुंदर मूत� पा�न मं�दरा�या म�यभागी महा�मी देवीची सुंदर मूत� बसव�यात आ��.
समु�ातून कॉपी क�न सासत �मी देवी �तथे आ�यासारखे वाटायच.े ते सव�

न�ीब सेयू �दसत होते. मंडपात �व�वध �ठकाणी ह�तक�ा
देखी� तयार के�े होते. अनेक �ठकाणी घोडे घोडे�वार उभे होते, �हणून ते �हणा�े संुदर अ��तम
रथांनी पांढरे जोडे घात�े होते. मंडपा�या डो�यावर नंदारा, जे ��वाजीचे मं�दर आहे.
सवारी आहेत, एक पुतळा बनव�ा होता, जो ��टकासारखा चमकत होता. �या�या वर
�हेरी �वमान बनव�े गे�े होते, त े�ेम आ�ण पांढरे चामस�ने सजव�े होते
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होते. सव� देवता देखी� �ही काम यांनी रच�या हो�या
खरे तर देवते�ी घासायचे.

रीसागरा�या समु�ात वा�त� करणारी हीर �व�णू आ�ण �यांचे वाहन, गदा�ची रचनाही �यात आहे.
मंडपात के�ा होता, �याचे �व�प सात वनुजी सारखे होते. समान कार आ�ण

जगा�या �नमा��याने �या�या पु�ासह वेदांचीही �न�म�ती के�� होती.
तसंच ती तम वैदक सु पाठ करताना �दस��. वागके राजा देव
�हणजेच ह�ी आ�ण �याचे वाहन ऐरावत यांचे पुतळेही �जवंत होते.

या कार आ�ण कामाने के�े�या सव� क�ाकृती हे क�ेचे अ��त नमुने होते.
ते संुदर आहे. नुसते बघून हे कळणे फार अवघड नाही.

ते खरे अस�े तरी खोटे होते. देवते�या आ�ीवा�दान ेआ�ण आ�ीवा�दाने ते रच�े गे�े.
मंडप यु� आ�ण य�ाने सवा�ना मं�मु�ध करणार होता. कै.�ै�राज हमा�ाय



आदे�ानुसार, व�माने देवता राह�यासाठ� ��म �ोक तयार के�े.
जे अ��तम होते. यासोबतच �यां�या बस�यासाठ� �स�हासनही तयार कर�यात आ�े.

आई�या अ��त�वासाठ�, �कामान े�ोक �नमा�ण के�ा, �यावर द�ाचे रा�य आहे.
होते. �यानंतर भगवान �व�णूसाठ� बैकंुठ बांध�यात आ�े. देवराज इन साठ�
संपूण� �व�ातून संपद वाग�ोकाची �न�म�ती झा��. इतर देवांसाठ�ही तो
एक संुदर आ�ण आ�य�कारक इमारत तयार करणे. डो�या�या झट�यात, देवतेचा आ�ीवा�द
या अ��त काया�चे आ�ीवा�द आ�हा�ा �ा. सव� देवतांनी �यां�या �ोकां�माणे जगावे
��म �ोक आ�ण काम नेभा आ�ण सा� भगवान ��व �या मु�काम �न�म�ती नंतर
�यासाठ� संुदर, सुंदर आ�ण अ��तम घर बांध�े. ही वा�तू ��वाची कै�ास आहे.

ते धमा�या अनुषंगाने होत.े येथे मृतदेह सापड�ा. ही इमारत अ�यंत उंच आहे,
भापंुज मधी� सुभाषत खूप छान आ�ण अ��तम होता. सवा�नी या वा�तूच ेखूप कौतुक के�े.

�वतः भगवान ��व देखी� �या�ा पा�न आ�य�च�कत झा�े आ�ण �या�ा �वचार�े
�यांनी रचनेचे खूप कौतुक के�े. आ�ण ही �न�म�ती अ��तम होती. ही कार जे�हा संुदर असते
आ�ण �वहंगम मंडप तयार क�न सव� देवतांना राहता आ�े.
माणसंही बांध�� तर �ै�राज हमा�ांनी खूप काम के�ं.
ध�यवाद. यानंतर, आ�ही �हमा�यातून तपूवाक भगवान ��वा�या अ�भषेकाची वाट पाहतो.
कराय�ा सु�वात के��.

हेनाड�! अ�ा �कारे मी तु�हा�ा संपूण� कथा सां�गत�� आहे. आता तु�ही �क�वा
ऐकायचे आहे
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तीसवा अ�याय
��वरायांच ेदेवते�ा वंदन

नारदजी �हणा�े - अरे ! हे वधाता ! तुम�याकडे ओ�सर कार आहे. तु�या त�डातून
अमृतसारखं, म�ा दोघ�ची कथा सां�गत�� आहे. आता मी �ॉड� चाम मॉ�� आहे
आनंद� �ववाह जीवनाचे सार ऐकू इ��त आहे, जे सव� पापांचा ना� करे�.
करणार आहे. �भू कृपया म�ा सांगा क� �ै�राज हमा�याने संदे� के�हा पाठव�ा
महादेवज�चे वडी� हरव�े तर महादेवज�नी काय के�े? अरेरे! ही अमृत कथा
कृपया ऐका.

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! �दवा सापड�यावर �भूं�या �रीराने मन हे�ाव�े.
तु�हा�ा आनंद वाट�ा का? �याने �ै�राज�या भावांना आण�े.
आदरपूव�क के�े. �यानंतर �यांनी ते प� वाचून �वीकार�े.
आ�ण प�ात आण�े�या �ोकांचा आदर आ�ण आदर के�ा. नंतर सावजी

S. तपूवाक ऋष�ना �हणा�े क� हे सोम ! तु�ही मा�यासाठ� हे चांग�े काम संपा�दत के�े आहे
आ�ण मी या ��ना�ा माझी संमती �द�� आहे. �हणून तु�ही सव� माझे
�ववाह समारंभांना आमं��त के�े जाते.

भगवान �ंकराचे हे �ुभ वचन ऐकून ऋषीमुन�ना खूप आनंद झा�ा आ�ण �यांनी �यांचा आदर के�ा.
नामजप क�न तो आप�या �नवास�ानी गे�ा. जे�हा ऋषी कै�ास पव�ताव�न �नघून गे�े

भगवान ��वाने तु�ा मार�े. तू तु�या न��बाची �तुती करतोस



�या�ा भेट�यासाठ� �गेच �यां�या �नवास�ानी पोहोच�ो. ��वाजी�या चरणी नतम�तक होऊन
नाव के�ं आ�ण हात जोडून उभा रा�ह�ो.

देवाचे �रीर �हणा�े - हेनाड�! तु�ही �द�े�या उपदे�ाने संतु� झा�यावरच देवी पावती
�यांनी कठोर तप�या� के�� आ�ण �या�ारे मी �यांना माझी प�नी बनव�याचे वरदान �द�े.
आहे. पावतीने म�ा वेठ�स धर�े आहे. आता मी �यां�या�ी ��न करेन.
��ु�याने �ै�राज हमा�या�ा संतु� क�न हा �ववाह �वीकार�ा आहे आ�ण
�हमा�या�या बाजूने �ँड�केप देखी� आ�े आहे. आज मा�या ��नाचा सातवा �दवस आहे

तो आ�ाच नाही. या�न�म�ाने मोठा उ�सव होणार आहे. तर तू, तू, सव� देव,
मा�या वतीने �मुख आ�ण व�ड�ांना �नमं�ण पाठवा आ�ण �यांना सांगा क� ते उ�साहाने आ�ण

मा�या ��ना�ा तुम�या कुटंुबाती� सद�यांसोबत �वन�ता.
नारद! भगवान �ंकराची आ�ा घेऊन तु�ही सव�� आदराने सव�� गे�ा आहात.

��नाचे आमं�ण �ा. �यानंतर �भू मृतदेहाजवळ आ�े आ�ण �यांनी सवा�ना �द�े
मा�हती �ा मग �भूचे �रीरही आदरपूव�क सव� देवतां�या आगमनाची वाट पाहत असते.
सु�वात के��. भगवान ��वाचे सव� सद�य पूण� ��तीत नाचती� आ�ण गाती�. सव�� असणे
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ठेवा. वंदन �हण के�यानंतर भगवान �व�णू आ�ण भगवान �व�णूंनाही महा��याने सजव�े.
तुम�या ट�म�ा सोबत घेऊन कै�ास पव�तावर जा. �तथे आ�यानंतर �या�ा बरे वाट�े
�याने भगवान �ंकराची आराधना के�� आ�ण परमे�राची आ�ा घेऊन आप�े �ान घेत�े.
नंतर�या काळातही, सप�नक आप�या मु�ांसह भगवान ��वा�या ��नात सामी� होऊ �क�ा.
च�ा ते �मळवूया. मृतदेहाचे नाव घेत�यानंतर मीही �तथे बस�ो. या
कार सव� देवता, देवराज इ�या�द सु�ा आपाप�या गण व कुटंुबासह सुंदर व सुंदर आहेत.

आ�ण दा�ग�यांनी सज�े�� �क�मत �तथे पोहोच��.
स, चरण, गंधव, ऋषी, मुन सव� आनंदाने कै�ासावर ��न क� �क�े

पंच गे�ा. इतरांनी नाच�े आ�ण देव ना रायंगीत गाय�ा सु�वात के��. �ोकनाथ भगवान
मृतदेह पुढे गे�ा आ�ण सव� पा��यांचे आनंदाने �वागत के�े. �यावेळ� कै�ास

ड�गरावर एक अ�त�य अनोखा आ�ण महान उ�सव सु� झा�ा. सव� देव ��येक कामात �नपुण आहेत
जणू आप�ेच अस�यासारखे एक� संपक�  करत होते. s तपुवाक सात मातृका सावजी
दा�गने घा�ू �ाग�े. भगवान ��व, भगवान �व�णू यां�या नी�त�नयमांचे पा�न क�न
सव� देवता वगैरे वराया ने�याची, �हणजे �मरवणूक काढायची तयारी क� �ाग�े.

सात मातांनी �ेता�ा �ोभ�े. पण �तसरा मुकुट बन�ा.
गया. चॅन आट��ा आमं��त के�े होते. �याने ग�यात पड�े�े दो�ही साप उभे के�े.
आ�ण ते संुदर पोर अस�यासारखे �दसतात. एकाच कारचे सव� भाग
पण साप उजळ�े जे दा�गने सजवू �ाग�े. भगवान राम
मा�य आहे, ती चंदनासारखी चमक��. कम आ�ण ह�ी�या �वचे�या जागी
तो घात�ा. या कार मेकअपवर खू� झा�यानंतर मृतदेह �हणून तयार �हा.
गे�ा. �या�या चेह�यावर जो आभा �दसत होता �याचे वण�न करणे कठ�ण आहे. ते
ते सात �दवस आहे. �यानंतर सव� देवता, या, दानव, नाग, पणती, आसरा आ�ण ऋषी
मा�कर मृतदेहाजवळ गे�े आ�ण टपुवाक �हणा�े- हे महादेव, माहेरजी! आता

देवी पावतीची पूजा कर�यासाठ� आ�ण आम�यावर कृपा कर�यासाठ� तु�ही आम�याबरोबर चा��ात.
�यानंतर �ीसागरा�या समु�ाचे �वामी भगवान �व�णू यांनी �ेता�ा आदरपूव�क नम�कार के�ा.
-हादेवा धादेवा! ��वा! भा आ�ण सा�! तु�ही नेहमी तुम�या देवाचे काम करता
एन.एस. हे देवा! राजनंदानी देवी पावती�ी तुमचा �ववाह वै�दक प�तीने झा�ा होता. आप�े

जगाने वापर�े�ा �ववाहाचा एकमेव माग� �ववाह �वधी �हणून ओळख�ा जातो.
असे� �भु! कु�धामम�ये �नान क�न तु�ही या जगात तुमचे य� �मळवू �कता.
वायरची �ांबी �कती आहे?

हे भगवान �व�णू �हण�यावर महादेवज�नी म�ा सव� काय� �ांततेन ेकर�यास सां�गत�े.
(a) सां�गत�े. मग मी मु�य �मुख, तरी, अ, व�, गौतम, भगु� गु�, काव,



बृहप�त, �, जमदन, परा�र, माक� डेय, आ�या, यवन, गग, ��ापक, अपनपा�,
अ��त मा, �ा�द, द�ध चा, उप�यु, भारज, अ��ताना, पाप�ाद, कु�क, कौस आ�ण
��वा�या �ेरणेने ���यांसह उप��त ���यांना बो�ावून इ.
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आ�ण वापराचा खच� कमी करा. भगवान �ंकरा�ा �मळून र�ण अप�ण क�न
ऋवेद, यजुवद यांनी अ�धक वाचा. मग सव� ऋष�नी आनंदाने मंग� कायसंप के�े.
क�न घे रा�सां�या �ांतीसाठ� �नान आ�ण पूजा के�यानंतर. हे सव� वै�दक आ�ण अ-वाचक
भगवंतांचा आ�ीवा�द पा�न भगवान ��व अ�यंत �स� झा�े. मग देव मे�ा
आनंद� देवता आ�ण बु��ने त ेआप�या �नवास�ानातून, कै�ास पव�तातून बाहेर पड�े.
परतावा. �यावेळ� ��वाजीने सव� देवांना आदरान ेहात जोड�े आ�ण
काय ओ�� गाडी आजूबाजू�ा संगीत वाजू �ाग�े, सगळे घाब�न नाचू �ाग�े. तेथे
तो खूप मोठा होऊ �ाग�ा.
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चाळ�सावा अ�याय
हमा�यपुरी�या �द�ेने भगवान ��वा�या �मरवणुक�चे �ठकाण

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! भगवान ��वाने काही गणांना तस ेकर�याची आ�ा �द��
देटे आ�ण नं�ासह सव� �ोकांना हमा�यपुरी�ा जा�याचे आदे� दे�यात आ�े. �याच वेळ�
वामी �ंखकन �या�याबरोबर करोडो �ोक घेऊन गे�े. मग �ेताची आ�ा �मळा�यावर

गणर, �ंखना, केकरा, वकृत, �व�ाख, पा रजत, वकृतानन, �ंभ, कपा�, संदारका,
कंक, कुडक, वांभा, पापळ, सनदक, आवे�न, कुड, परवाक, चम तपन, का�,
क�क, महाका�, अंक, अनमुख, आ�द युमा, घनवाह, सनाह, कुमुद, अमोघ,
को क�, सुमन, काकपडोदर, संतानक, मधु पग, को क�, पूरभ, नी�, चतुवा, करण,
हरोमक, यव, �तम यू, मेघम यू, का गु�ा, वाप, सुके�, वृषभ, सनातन,
ता�केतू, �ा मुख, चाय, वयम् भू, �कु���, �ोकांतक, द�ा मा, दैयंतक, भंृग उंद�र,
देवदे�, आ�ना, भानुक, मठ आ�ण वीरभ यांनी �यांची असं�य गण �यां�यासोबत ने��.
पड�े. पा� आ�ण भैरवासोबत नंदरा आ�ण गणराज यांनीही आपाप�े गण घेत�े.
तो अ�भमानाने �नघून गे�ा.

�या सव� गणां�या डो�यावर केस, डो�यावर चं� आ�ण ��ॅमनी� च� होते. सावजी यां�याकडे आहे
दा�गने घात�े होते. �रीर सुंदर होते. सव� गण हरव�े,

�यांनी कंुड�, कंुजीर आ�ण मुकुट धारण के�े होते. या गाडीत �ोकनाथ महादेव �यांचे �ाख-कोट�
�ेत आ�ण मी, �हहार आ�ण इतर सव� देवतांसह मो�ा धूमधडा�यात हमा�य
�हरा�या �द�ेने �नघा�ो.

अनेक नाग �या�ा ��वरायांचे दा�गने �हणून �ोभत होते आ�ण तो �या�या नंदात होता.
बै�ावर �वार होऊन तो पावतीज��या द��ना�ा गे�ा. यावेळ� चंडीदेवी महादेव
ब�हण बनून खूप नाच�ो, �या �मरवणुक�त या. चंडीदेवीने सापा�ा मार�े
दा�ग�यांसारखे प�रधान के�े होते आ�ण ते पांढया� रंगावर बस�े होते आ�ण �यांचे �दय सो�याने मढव�े होते.
एक पूण� क�� होता, जो वाफेसारखा होत होता. �याचा हा चेहरा पा�न
भीतीने थरथरत होते. कोट� भुते �मरवणुक��ा �ोभत होती. चार �दवसात
दम, भेया� आ�ण �ंख घुमत होते. तो �ुभ �क�वा आनंद� न�हता.
करणार होते

हीर �व�णू आ�ण सव� देवता आ�ण देवता ख�ड्यावर बस�े�या �यां�या वाहनां�या म�यभागी चा�तात.
राहत होते. �या�या डो�यावर सो�याचे नाण ेहोते. चामडे धुत�े जात होते. सव� वेद, �ा,
पुराण, आगमा, सनक सह महास, जाप तये, पु आ�ण आया परजन
हे डौ�दार चा�त होते. वागके राजाही ऐरावत ह�ीवर अ�ंकारांनी सज�े�ा आहे.
ढजकर �मरवणुक��या स�दया�त चांदण �ावत होते. �ेता�या �मरवणुक�त भगवान ��व

पृ� 317

अनेक ऋषी-मुनी-मुनीही आपाप�या गतीने चा�त होते.
�कनी, यतुधन, बैता�,
रास, भूत, पांढरा, पाषाण, मठ इ गण, तुबू, नारद, हाहा इ.

गंधव आ�ण कब�ही �यां�या�ी मनसो� नाचत आ�ण गात होते. या ��ना�ा उप��त राहा
मीही �तथे असाय�ा माग ेन�हतो. सव� जगा�या माता, देवक यांस, गायी, सावी, ��मी आ�ण
�ंकरज��या ��नात सव� देवी-देवता आ�ण देवी-देवताही आनंदात आहेत.
�मरवणुक�त सहभागी हो�यासाठ� सहभागी �हा. वेद, ष, स, महास जो धमकाव�ा
पूजेचा �व�ास आहे, जो पेट�सारखा पांढरा आ�ण तेज�वी आहे, तो सुंदर बै� नंद भगवान ��व

चे वाहन.



��वाजी नंदची पूजा करतो आ�ण �याचे स�दय� वाढवतो. देवा�या �रीराची ही ��तमा मोठ� आहे
ते संुदर होते ते सव� देवता, ऋषी, मुनी, भूत, माता यांना �ोभतात.
�यां�या �णव �ाभा देवी�या पावतीचा सोहळा �यां�या �व�पात �चंड �मरवणुक�ने �नघा�ा
खु� होऊन सासरे �हमा�या�या नगरीकडे �नघा�े आहेत.
होते. हे सव�जण थ�क होऊन नाचत-गात �हमा�या�या इमारतीकडे सरकत होते.
�हमा�याकडे वाटचा� करत असताना आका�ातून फु�ांचा वषा�व होत होता. �मरवणुक�चे

तो खूप संुदर �दसत होता. चार द�ा आ�ण मंगळात सनई वाजत होती
गाणी गुंजत होती. �या �मरवणुक�चा अ��तीय, सव� पापांचा ना� करणारा आ�ण खरा
अमक �ांती देणारा होता.
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एकेचाळ�स अ�याय
मंडपाचे जंग� आ�ण देवतेचे भय

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! भगवान �ंकरा�या �मरवणुक�चा आनंदही घेत�ा.
होते. भगवान ��वाने सव��थम तु�हा�ा हमा�यात जा�याचा स��ा �द�ा.
�तकडे पाठव�े, �तथे पोच�यावर भरपूर पैसे कमाव�े आ�ण अनोखा मंडप पा�ह�ा.
तू का रा�ह�ास? व�माने �नमा�ण के�े�या सव� देवतांचे मू�य
हे पा�न ते खरे क� खोटे हे सांगणे कठ�ण होते. तेथे ��रावू नका
�ाखो क�� ठेव�या हो�या. केळ��या मोठमो�ा खांबांनी डुबक� सजव�� होती.

तू कुठे आ�ास ते पा�न �ै�राज हमा�ाने �वचार�े क� देवाची क� देवाची
�मरवणूक घेऊन आ�ात का? मग तु�ा बरोबर घेऊन मैनाक इ.
�मरवणुक�चे �वागत कर�यासाठ� आ�े. मग माने आ�ण नुजीनेही तु�हा�ा �तथ�या बात�या सां�गत�या.
ब�� �वचार�े �ै�राज हमा�ाय आप�� मु�गी पावती �ह�या�ी ��न करणार हे देखी� आ�ही तु�हा�ा �वचार�े आहे.
�ेता�या बाबतीत देवाची इ�ा नाही का? �हणा क� �याने आप�ा �वचार बद��ा नाही
आहे. हे ऐकून तू म�ा आ�ण नुजी आ�ण देवराज�ा एका �नज�न �ठकाणी घेऊन गे�ास आ�ण
�तकडे गे�यावर �तथ�या गो�ी सांगाय�ा �ाग�या. तू �हणा�ास, हे देवा. �ै�राज



हमा�याने असा मंडप �ापी आ�ण कामाने तयार के�ा आहे �यात तु�ही सव�जणदेवतेचे जागृत जीवन सु� झा�े. �या�ा पा�न, आप�े मन गमावू नका
होते. हे पा�न म�ा असे वाटते क� गरा�ज�ा तु�हा सवा�ना मं�मु�ध करायचे आहे.
हे ऐकून देवराज घाब�न थरथ� �ाग�ा आ�ण �हणा�ा – नम�कार �मपत आ�ण नुजी! माने
वाचा मु�गा मार�ा गे�ा. �याचा बद�ा घे�यासाठ� मा�यावर रागाव ूनकोस म�ा सांग

जा. मी �तथे जाऊन मार�े जाऊ नये अ�ी �ंका आहे. मग माझे ��द ऐकून
हीर आ�ण नुबो� के-
म�ये! म�ा पण वाटतं क� �या मूख� हमा�ा�ा आमचा बद�ा �यायचा आहे कारण मा�या

तू आधीच ड�गराचा पंख काप�ा होतास. कदा�चत �या�ा अजूनही ही गो� आठवत असे�
आ�ण �यांना आप�या सवा�वर �वजय �मळवायचा आहे, परंतु आपण घाब� नये. आम�या सोबत
महादेवजी, आ�ही कसे घाबरतो? देवा आपण ही गाडी �ांतपणे बो�ताना पाहतो
�ेत �योती�या गतीने आम�या�ी बो��े आ�ण �वचार�े- हे देवा! �क�वा बाब? म�ा सांगा p

दोन �ै�राज हमा�ाय म�ा �याची मु�गी पावती�ी ��न करायचे नाही का? या
गाडी चांग�� आहे क� फाय�ाची आहे इथे बो�त राहायचे?

भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून नारदांनी तु�ा सां�गत�े - हे देवा, धदेवा! सावजी.
तुझं ��न नाही ग राजनंदानी पावती. �यात �सरा अडथळा कसा नाही?

क� �कता? �हणूनच �ै�राज हमा�ांनी �यांचा मु�गा मैनाक वगैरेची मा�यासोबत �मरवणूक काढ��.
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�ा�त कर�यासाठ� येथे पाठव�े. मा�या �च�तेचे कारण सारा आहे. bhu तू म�ा हमा�ा�ा घेऊन गे�ास
�मरवणुक��या आगमनाची मा�हती दे�यासाठ� येथे पाठ�व�े. मी �तथे पोहोच�ो ते�हा मी अ�धक कमाव�े

�यांनी बांध�े�ा मंडप पा�ह�ा. �ै�राज हमा�याने देवते�ा मं�मु�ध कर�याची योजना के��.
अमे�झ�ग आ�ण द मंडप तयार झा�ा आहे. ते सव� जाणून तु�हा�ा आ�य� वाटे�
ते इतके �जवंत आहेत क� �यांना पा�न कोणीही मो�हत झा�या��वाय रा� �कत नाही. �यांना
ते पा�न तो आता बो�े� असे वाटते. bhu �या पडवीत, साहेब, साहेब,
देवराजासह सव� देवता, ऋषीमुन�सह अनेक �ाणी आ�ण �ाणी.
संुदर आ�ण आकष�क �च�े काढ�� आहेत. इतकंच नाही तर तुझ ंआ�ण माझंही मंडपात ��न झा�ं.
हे पा�न म�ा वाट�े क� तु�ही सव� �ोक इथे नाही आहात आ�ण त े�हमा�या�या �हरात पोहोच�े आहेत.
गे�े आहेत नारद! तुझे �हणणे ऐकून देवाने �ेत बाजू�ा के�े आ�ण देवते�ा �हणा�े - तू
��येकाने घाबर�याची गरज नाही. �ै�राज हमा�ाय आप�� ये क�या पावती हम
आ�मसमप�ण करत आहेत. �यामुळे �याची माया आप�े �क�वा आप�े नुकसान क� �कते? तु�हा�ा तुमची भीती वाटते
यागकर आ�ण �हमा�य �हराकडे �नघा�ो. देवा�या �रीराची आ�ा �ा�त क�न सव�
�मरवणूक नाच�� आ�ण पु�हा उ�साह आ�ण ���ने गाय��, अं�यया�ेत चा�त.
ए. �ै�राज हमा�याचे पु मेनक पुढे चा�त होते आ�ण बाक� सगळे �यांचेच होते

ते �या�या मागे �ाग�े होते. अ�ा�कारे �मरवणूक हमा�यपुरी पोहोच��.
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अ�याय बेचाळ�स
�मरवणुक��ा अ�भवादन क�न अ�भवादन के�े

राजा �हणा�ा - देवाचा देह �या�या �व�ा� �मरवणुक�सह हमा�ाय�या मागे पु
चा�त आ�ही हमा�ाया �हरात पोहोच�ो. जे�हा गराज हमा�ाया आ�याची मा�हती �द��
जे�हा �याने ऐक�े क� तो �वतः भगवान �ंकराची पूजा कर�यासाठ� भ��त त���न झा�ा आहे.
परतावा. �ेमा�या अ�तरेकामुळे �हमा�याच े�दय उखड�े होते आ�ण त ेहोते
कौतुक करत होते मा�या सहकारी पतीसह �मरवणुक�चे �वागत कर�यासाठ� �हमा�य
पंच. भगवान �ंकराची �मरवणूक पा�न �ै�राज हमा�ा�ा आ�य� वाट�े. �यानंतर �गेच
देवता आ�ण प�व� ऋषी तपुवाक यांनी एकमेकांना आ���गन �द�े जणू त ेपूव� आ�ण प��म आहेत.
समु� घाण होत आहे. ��येकजण �वतः�ा भा�यवान समजत होता. यानंतर �ै�राज महादेव
तो जी�या जवळ पोहोच�ा आ�ण हात जोडून �यांचे नाम�मरण क� �ाग�ा. सव� वन�ती
आ�ण �ाण यांनीही ��वाजीची पूजा के��. सावजी �यां�या वाहनावर, बै�ावर बस�ा होता.

�ेत अ�ंकारांनी सजव�े�े होत ेआ�ण इ�ेने ते ��व��त झा�े होते. �यांचे
��ाकडून सग�या अट� पूण� होत हो�या. भगवान ��वाचे �दय ज�मनीवर जळून गे�े

मुकुट संुदर होत होता. सापांनी �या�या ग�यात आ�ण चेह�या�या इतर भागांना गुंडाळ�े होते
ते अ��तम आ�ण संुदर होते. �याचा राग वेगळा आ�ण वेगळा होता. अनेक
मृतदेह हातात चावर घेऊन �याची सेवा करत होते. �या�या डा�ा बाजू�ा भगवान ��व

आ�ण उज�ा भागात मी होतो. सव� देवता भगवान ��वाची �तुती करत हो�या.
नारद! जसे तु�हा�ा मा�हत आहे क� भगवान ��व हे परम भगवान आहेत. तो सवा�साठ� सारखाच आहे.

ते या जगाचे क�याण करतात आ�ण आप�या भ�ां�या सव� इ�ा पूण� करतात.
मनवान छठ फळ दान करतात. ते नेहमी �यां�या अ�धप�याखा�� असतात. वेस चदानंद
आ�ही सव� आ�ण सव� आहोत. �या�या डा�ा बाजू�ा, तो �या�या उज�ा बाजू�ा बस�ा होता.

मी (वा) �तथे होतो. आ�हा �तघांचे एक� �प पा�न रराज आनंदम होऊ नका
गे�ा.

�यानंतर �ै�राजांनी ��वाजी�या मागे व आजूबाजू�ा उ�या अस�े�या सव� देवतांना �वचार�े.
समोर मनापासून नतम�तक होऊन पु�हा पु�हा सवा�ना नम�कार के�ा. फर देव �ेत
आदे� घेऊन �ै�राज हमा�ायाती� �यां�या �नवास�ानी गे�े आ�ण तेथे गे�यानंतर ते
हे सव� देव, ऋषी आ�ण इतर बारात��या वा�त�ाचे मूळ होते. हमा�ाय
�हणा�े तपुवाकने आप�या मु�ा�ा बो�ावून सां�गत�े क� तु�ही सव� देवा�या �ेताकडे जा.
�यांनी �वत: आट�ी येथे यावे अ�ी �ाथ�ना करा. मी ते मा�या भावा-ब�हण�कडून काढून घेतो
इ��त तु�ही �तथे जा आ�ण �हणा क� मी इथे �यांची वाट पाहत आहे. तुमचा प�ा ठेवा
हमा�ायचा आदे� �मळताच �यांचे पु� �मरवणूक �या बाजू�ा मु�काम करणार होते तेथे गे�े.
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के�े होते तेथे ते �भंू�या देहाजवळ पोहोच�े. नाव सांगून �याने प�ा सां�गत�ा
कृपया सावजी�ा सव� गो��ची मा�हती �ा. ते�हा भगवान �ंकर �हणा�े क� तू जा

तुमचा प�ा सांगा क� आ�ही �वकरच �तथे पोहोचत आहोत. सावजीपासून हमा�यापय�त
पु या परत गे�ा. �यानंतर देवता तयार होऊन गरा�ज हमा�या�या घराकडे �नघा��.

कुठे के�े भगवान �व�ण ूआ�ण मी (�ो) �ी तपुवाक महादेवज�सोबत चा�ू �ाग�ो.
ते�हा देवी पावतीची माता मैना देवी�या मनात �ोकनाथ �ेत पाह�यासाठ� आ�े.
मी ई. �हणूनच देवी मैनाने तु�हा�ा �नरोप पाठव�ा आ�ण �त�याकडे बो�ाव�े. देव
�ेता�या �ेरणेने तू मैना देवीची इ�ा पूण� कर�यासाठ� तेथे गे�ास.
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चाळ�सावा अ�याय
सावजीची अनोखी ���ा

तो �हणा�ा, हेनाड�! समोर पा�न तूच देवी



नावाने �हणा - हेमू ना नारद जी! यावेळ� म�ा भगवंतां�या देहाचे द��न �यायचे आहे.
इ��त म�ा पहायचे आहे, माझा मु�गा पावतीने जन��वाजी �मळव�यासाठ� खूप तप�या� के��
�यांनी A आ�ण अनेक K भोग�े आहेत �यांचे �व�प कसे आहे? ते कस े�दसतात? हे सांगून
तु�ा सोबत घेऊन मैना देवी �ाळेकडे चा�ू �ाग��. येथे देवाचे �रीर देखी� मैना�या या भागात आहे.
अ�भमान समजून म�ा वै�णुज�ना सां�गत�े क� तु�ही सवा�नी देवांना आप�े मान�े पा�हजे.
सोबत घेऊन रारज हमा�ाय�या घरी पोहोच�ो. मी सु�ा मा�या टोळ�सोबत परत येत आहे

नाही.
भगवान �व�णंूनी ती भगवान ��वाची आ�ा मान�� आ�ण सव� देवांना बो�ावून �यांची पूजा के��.

आदे�ाचे पा�न करत तो �ै�राज�या घराकडे �नघा�ा. देवी मैने तू हरे साथ
जा आ�ण तुम�या इमारती�या सव�� �ब��वर उभे रहा. नंतर देवते�ा सु�ो�भत के�े
सै�य बघून म�ा ध�काच बस�ा. �ोभा आ�ण दा�गने घा�ून �मरवणुक�त अ�भागी
सजव�े�े गंधव आप�या वाहनांत ढो� वाजवत नाचत येत होते.
�यांची माणसे हातात �वजाचे फडकवत होते. सुंदर सह
इतर आनंदाने नाचत होते. वसू �यां�या मागून येत होता. फरमान��व दया,
यमराज, न�ता, वाण, वायू, कुबेर, ई�ान, देवराज प�ह�ा, च�म, सुया, भृगु आ�ण देव
ऋष�ना एक संुदर आ�ण सुंदर ���म�व होते आ�ण ते चांग�े गुण धारण के�े�े �दसत होते.
�यांना पा�न नारद तुम�या�ीही असेच वागती�, हे मृतदेह आहेत का? मग तू हस
ते उ�र देतात क� ते भगवान ��वाचे सेवक आहेत. हे ऐकून मैना देवी आनंदाने भ�न येते.
क� जे�हा �यांचे सेवक इतके सुंदर आ�ण भ� असतात, ते�हा त े�वतः �कती धा�म�क आ�ण सुंदर असतात

तुमचे काम पूण� होई�.
तर �सरीकडे, जो भगवान ��व आहे, �या�यापासून जगाचे क�याण कस ेहोणार?

ते ��ॅ� क� �कते? �या�ा ताबडतोब मैना देवी�या �दयाची क�पना आ�� आ�ण �या�या मनात, तो
मनाने अहंकार न� कर�याचा �नण�य घेत�ा. मग �तथून, कुठे मी आ�ण
नारद, तू उभा होतास, इकडे �तकडे होतास. �या�या कांत समोर चं�ाचा कांतही आहे.
F पडतो. तो जा�ंधरासारखा यम होता आ�ण �या�ा चार हात होते आ�ण �याने �पवळा रंग धारण के�ा होता.
घात�े होते तो कमळा�या प�ासारखा देखणा आ�ण सुंदर होत होता. वेगाने d
उप��त होते. �ंख वगैरे तेजाने चमकत होत.े �या�या डो�यावर मुकुट

चमकत होते आ�ण ज�मनीवर आका�ाचे �च�ह होते. �यांची दयाळूपणा पहा आ�ण
मी एका�ा खु� करणार होतो. �त�ा पा�न मैना देवी�या आनंदा�ा पारावार उर�ा नाही
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मी तु�हां�ा सांगाय�ाच हवे क�, मा�या पावतीनंतरच हे देवाचे �रीर असती�.
�ीमान नारद! देवी मैनाचे ��द ऐकून त ूहस��स आ�ण �हणा��स क� देवी, हे

तुम�या क�येची पावती भगवान ��व नाही तर सागराचा �वामी आहे आ�ण
जगाचे पा�क रा आ�ण नूह आहेत. हे देव �रीराचे आ�ण �यां�या काया�चे अ�धकार आहेत.
एच खूप. हेदेवी! भगवान ��व, गराजानंतर, संपूण� �ाखेचा अ�धकार आहे. ते सव� आहेत
आ�ण तो परम परम परमे�र आहे. तो व�ूज��न अ�धक आहे.

तुझी ही गो� ऐकून मी ��वाजीब�� खूप �वचार क� �ाग�ो क� माझी मु�गी महान आहे.
भा�यवान आ�ण सौभा�यवती ही ��ी आहे, �ज�ा संप�ी, वैभव आ�ण सव� संप�ी आहे. या
या �वचाराने �याचे मन आनंदाने ओसंडून वाहत होते. �यांना ��वाजी हा �यांचा जावई वाट�ा.
�यां�या कुळाती� बंधु�व �हणज ेत�णाई मान�� जात असे. ती �हणत होती क� पोचपावती ज�म देऊन, मध�� हो
गे�ा. मरेपत गराज हमा�यही �त� झा�े. मी अनेक तेज�वी देवता पा�ह�या आहेत
जर, या सवा�नी, माझी मु�गी पावतीची पु� आ�ण या सवा�ची �वामी आहे

माझी �ट�पणी अ�यंत ��ंसनीय आहे.
अ�ा रीतीने जे�हा मी हे सव� अ�भमानान ेसांगत होतो, �याच वेळ� ती

अ�भमान वाटावा �हणून आप�या अ��त �ोकांना पुढे क�न ��वाजीही पुढे गे�ा.
वाढे� भगवान ��वाचे सव� सद�य मैनाचा अहंकार आ�ण अ�भमान न� करणारे आहेत.
होते. समो�न भूत, दानव, �प�ा� इ�याद�ची फौज येत होती. �यापैक� अनेक



वावटळ�चे �व�प होते, काह�चे खोड वाकडी होते, काह�चे ओठ �ांब होते, काह�चे चेहरे होते
पण फ� दाढ-�म�ी �दसत होती, कोणा�या डो�यावर केस न�हते तर कोणा�या डो�यावर.
केसांचे घनदाट जंग� होते. काह�ना डोळे न�हते, काह�ना आंधळे तर काह�ना कान न�हते. कसे
ते नाक न�हते. काही हातात जड-जड नाणी घेऊन चा��े होते, तर काही �नघून गे�े.
के�� होती. गाडीवर कोणीतरी बस�े होते. तो तसा �ंगडा होता. कोणीतरी डी
आ�ण पळवाटा ���ह�या हो�या. सव� मृतदेह अ�त�य कु�प आ�ण �व�च� होते. कोणतीही c
कोणी ढो� वाजवत होते तर कोणी गोमुख वाजवत पुढे जात होते. ते कस ेआहेत
�या�ा डोकं नसतं, तर कुणाचं धड कळत न�हतं, तर कुणा�ा अनेक चेहरे होते.
कुणा�या चेह�यावर अनंत डोळे होत,े तर कुणा�ा अनेक पाय. कोणाचा हात नाही

काह�ना अनेक कान होते, तर काह�ना अनेक डोके होते. सव� मृतदेह आ�य�च�कत झा�े
�तने �ेस घात�ा होता. काही आकाराने मोठे तर काही �हान होते.
होते. ते बघाय�ा खूप भयानक �दसत होते. �याचे अफाट सै�य, मदती��वाय
ए नाचत पुढे सरकत होता. मग तु�ही बोटा�या इ�ा�याने मृतदेह दाखव�ात.
मैना देवी�ा �हणा�� - देवी ! �थम तु�हा�ा भगवान ��व, नंतर महादेवज�चा समूह �दसतो
सादर करणे

भूतांची एवढ� मोठ� फौज पा�न मैना देवी भयाने थरथर कापू �ाग��. �याच सै�याचा
म�यभागी पंचमुखी, तीन हात दहा हात, अंगावर घा�ा, ग�यात �चख�
हार घा�ून, ग�यात नाग घा�ून, वाघाची कातडी धारण क�न, पानका धनु�य ध�न,
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खां�ावर ���ग टाकून, मो�ा कवट�वर आ�ण �हातारा बै�, भगवान �ंकरा�ा देवी मैना
ब�घत�ं का? �या�या डो�यावर केस होते आ�ण डोळे �ा� होते.

नारद! ते�हाच तू मैना�ा सां�गत�ेस क� तो देवाचा देह आहे. तु�ही हे ऐकून गमाव�े
सोसा�ा�या वा�यामुळे मैना देवी अ�त�य अ�व� होऊन �च��या�माणे पृ�वीवर पड��.
जोरजोरात गज�ना के�याने छत मूढ झा�े. हे सव� ��द �या�या त�डून बाहेर पड�े.
फसवणुक�ने माझे मन वळव�े आहे. सवा�चे आ�ीवा�द �वीका�न मी उद�्व�त झा�ो. हे माझे

गाडी बे�ु� झा�यावर �याचे अनेक गु�ाम �तथे धावत आ�े. अनेक गा�ांचे
उपाय के�यावर मी हळूहळू �ु��वर आ�े.
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चाळ�सावा अ�याय
मैनाचा आनंद आ�ण �ज�

तो �हणा�ा - नारदा ! माझी प�नी मैना �ु��वर आ�� ते�हा ती खूप �ःखी होती आ�ण
मी रडत होतो ते जोरजोरात रडायचे नाव घेत नाहीत.
होते. वेरोटे, �यांचा मु�गा, मु�गी आ�ण �यांचे पती, राजा �हमा�य, देवता नारद आ�ण
सात वषा�ची पूजा करताना ती �या�ा ���ा देत होती.

मी बो�तो - हेनाड� मु! तु�हीच आम�या घरी आ�ात आ�ण मृतदेह आहे असे सां�गत�े
करणार तुमचे �हणणे मा�य क�न आ�ही सवा�नी आम�या क�ये�ा परमे�रा�या देहाची पावती �द��.
तप�या� कराय�ा जंग�ात पाठव�े. मा�या मु�ाने �या�या �ज��ने सवा�ना आनं�दत के�े
दया. �यांनी अ�ी तप�या� के�� जी महान ऋष�नाही कठ�ण आहे. परंतु

�यां�या उपासनेचे आ�ण उपासनेचे हे फळ �यांना �मळा�े, तेही पाह�यासारखे आहे.
हे पा�न आ�ही खूप �ःखी आ�ण घाबर�ो. अरे देवा! मी �क�वा का? मी कुठे जाऊ
बरं, या �ासातून माझी सुटका कोण करणार? कोणा�ा त�ड देऊ नका
ते दाख�व�यासारखे न�हते. बरं, कोणीतरी �या दहा ऋषी आ�ण �यां�या धूत प�ीकडे पहा

आंधळेपणा कुठे गे�ा, म�ा कोण समजावाय�ा आ�ा होता. �याने म�ा स�य सां�गत�े
या ��नासाठ� जबरद�तीन ेमाझी मा�यता घेत��. जर ते मा�यासमोर आ�े
मी ऋष��या दाढ�-�म�ा उपटून टाक�न. अरेरे! मी सव�काही गमाव�े. मी पूण�पणे उ�व�त झा�ो आहे
गे�ा.

असे �हणत मैना देवी आप�या क�ये�ी बो��� पावती - तूने हमसे कौन से माँ
आण�े का? आपण हे �क�वा काय� के�े आहे, जे आप�या पा�कांब�� बरेच काही जाणून घे�याचे कारण आहे.

बन�व�यात आ�े आहे. या गाडीत मी पावती�ा खूप काही सांग ू�ाग�ो. ते �हणू �ागतात
तू मूख�पणाने सो�याऐवजी काच �वकत घेत�ास. सुंदर सुगंधी चंदन वगळता
मृतदेहावर मातीचा �ेप टाक�यात आ�ा आहे. हंस मार�ा हे या मूखा��ाही समजत नाही
�याने काव�या�ा उडवून आप�या जागेवर आण�े आहे. गंगेच ेपाणी
�याने ते फेकून �द�े आ�ण �व�हरीचे पाणी �याय�े. �का�, �याचे �ोत �मळव�याची इ�ा क�न
सुया��ा सोडून जुगनू�ा पकड�यासाठ� धावत सुट�ा. तां�ळ प�ढा ठेवून चांग�े
भात ��जवणे. मु�ा, तू आम�या कुळाचे वैभव न� क� इ��त आहेस.
�हणूनच, �ुभ व�तू टाक�यानंतर, �त�ा अ�ुभ राख घरात आणायची आहे.
आहे. �ा�याचे सरमोर सह बळ� �द�यानंतर ती सावरा�या मागे पड�� आहे.

पोचपावती! सूय�, चं�, आ�मा आ�ण नन आ�ण देव �हणजे तू एक मोठा मूख�पणा के�ा आहेस.
नारदा�माणे, सुंदर, सव��ापी संपा, परम आनंद आ�ण वैभवाचा वायु सोडून.
या बाबतीत, एका मो�ा कुपा�या �ेतासाठ�, ती रा�ं�दवस जंग�ाची उधळण करत रा�ह�� आ�ण खूप संताप��.
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तप�या� करत राहा. तू, तुझी बहीण, तुझा नवरा आ�ण तु�ा मदत करणारा ��येक माणूस
ध�यवाद, �याने तु�हा�ा चुक��या मागा�वर चा��यास मदत के��. म�ाही जाणून �यायचे आहे
आ�ण तुझा प�ा तु�ा ज�म �द�ा. सुगंध देणा�या ऋष�नाही मी नम�कार करतो.
चुक�ची ��कवण देऊन �यांनी म�ा चुक��या मागा�वर उभे के�े. अरे माझे घर

जळ�याचे पूण� बंधन असणे �हणजे दया होय. मकु� ��ा �वना�ा�या उंबर�ावर आण�े आहे. पोचपावती!
मी तु�ा �कती समजाव�े, पण तू तु�या जेडीवर ठाम रा�ह�ास. पण आता नाही, आता मी तुझा आहे
एकाचेही ऐकणार नाही. आता मी तु�ा मा�न टाक�न, आता तु�ा �जवंत ठेव�याची योजना नाही
नाही ते आहे. तु�ा मा�न मी माझे आयु�यही संपवणार आहे. जरी मी नरकात धाव�ो तरी

अस�याची गरज नाही माझी ट�म असे करते क� मी तुझे डोके काप�े, तु�या �रीराचे तुकडे के�े
नाही. तु�ा सोडून जा�यास सांग.

असे �हणत मैना मू देवी छतावर पडून ज�मनीवर पड��. ते�हा �याची अव�ा
हे पा�न सव� देव �या�ा समजावाय�ा गे�े. सव� �थम मी (अ) �यांचे
पास �मळा�ा. ते�हा म�ा तेथे पा�न नारद �हणा�े, 'देवी! तु�हा�ा �याब�� मा�हती नाही
तो ��वजी फार सुंदर आहे. �यांचा ह�क आ�ण आ�ा कुठे पा�ह�ंय? आता काहीही असो
तु�ही पा�ह�ं, ती �याची ���ा माँ आहे. देवी! तुझा राग आठवतो
तुम�या वैवा�हक जीवनाची सु�वात �ु� मनाने करा. इतकं ऐकावं �ाग�ं क� माझा राग संप�ा होता.
ऊठ, ते नारद �हणतात! यावेळ� येथून �नघून जा. तू खूप कमी आहेस
आहे. तू कधी मा�यासमोर येऊ नकोस. �याचवेळ� येथून कॉपी करत जा. मी तु�या सुरत पय�त आहे
बघायचं नाही

मैनाचे हे ��द ऐकून इं� देवता धावत आ�े आ�ण �हणा�े - हे �पतर.
अरे देव! भगवान ��व हे या संपूण� खेडूत जगाचे �वामी आहेत. ते सवा�ना आनं�दत करतात
सवा�ना आ�ीवा�द व आ�ीवा�द देणारा तो आहे. ते चांग�े आ�ण चांग�े आ�ण नेहमीच �यांचे �वतःचे असतात
भा अंतग�त राहतात. तु�या क�येने क�ठण तप�या� क�न �ेताची पूजा के��.
�याचं काय आ�ण वरदान �हणून �या�ा बायको हो�याचं वरदान �मळा�ं आहे. मग आज

�यांनी �द�े�े वरदान पूण� कर�यासाठ� �यांचे आ�ीवा�द घे�यासाठ� ते येथे आ�े आहेत.
हे ऐकून मी आणखी रडू �ाग�ो आ�ण �हणा�ो - मृतदेह �कती भयानक आहेत. मा�या मा�क�चे आहे

पुडी पावती �यांना कधीच होणार नाही. तु�ही सगळे देव हे षडयं� का रचत आहात? तू माझा आहेस
��या, फु�ासारखी कोम� मु�गी या भुतां�या हाती का सोपवायची? या
कार देवी मैना सव� देवतांवर कोप�� आ�ण �यांना दटावू �ाग��.

व� आद सातरी �या याने देवी मैना या �काराचे ��द ऐक�े ते�हा �याने मैना�ाही सां�गत�े
समजावून सांग�यासाठ� �या�या जवळ आ�ा. मग तो �हणा�ा- अरे बाप! आ�ही
तु�ही इथे आमचे काम कराय�ा आ�ा आहात. देवा�या मृत �रीराचे द��न सव� पापांसाठ� आहे.
�वना�क आ�ण इथे तो �वतः तुम�या घरी आ�ा आहे. हे ऐकूनही
माझे समाधान नाही. �याचा राग तसाच रा�ह�ा आ�ण तो �हणा�ा क� मी
मी पावतीचे तुकडे करीन पण मृतदेहासोबत पाठवणार नाही. चारी बाजंूनी देवी मैना
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या आवाजाने सव�� एकच ज��ोष झा�ा. जे�हा �ै�राज हमा�ाया मैना�या या बाजू�ा सापड�ा
�या�ा वाग�याची मा�हती �मळताच तो �गेच प�नीकडे धावत आ�ा आ�ण �हणा�ा - ओ
हे! एवढा अ�व� होतोय का? बघा, आम�या घरी �कती मोठे मा�यवर आ�े आहेत

आ�ण तु�ही �यांचा अपमान करत आहात. तु�हा�ा भगवान �ंकराचा भयंकर चेहरा �दसतो



तू घाबर�ास. देवी! ते सव� आहेत. �या�या आनंदाची भीती सोडूनएक ��ी करा ��ना�या �ुभ काया�ची सु�वात करा. तुमचा ह��पणा सोडून �ा आ�ण तुम�या रागाचा �याग करा
मृतदेहाची पोचपावती क�न �ववाहाचे �ुभ काय� पूण� करावे. देवी! तु�ही देव जाणता
मृतदेह अनोखे करमणूक करतात. हा देखी� �यां�या ���ेचा एक भाग आहे. �यामुळे तुमचे मन

भीती �र करा आ�ण पूव��माणेच करा.
�ै�राज हमा�याचे हे बो�णे ऐकून �यांची प�नी मैना अ�त�य संत�त होऊन बो���.

- अरे ��ये! पावती�या ग�यात दोरी बांधून आ�ण ती प�व� �ानाव�न खा�� क�न तु�ही हे करा.
�यात �वे� करा �क�वा समु�ात बुडवा. काहीही क�न �याची जीवन ���ा संपते
क� मी तु�हा�ा काहीही सांगणार नाही, परंतु मी तु�हा�ा कोण�याही प�र��तीत पोचपावती देणार आहे
मी मृतदेह ता�यात देणार नाही. जरी तु�ही �ज��ने ��ना�ा होकार �द�ा असे� तर पोचपावती मृतदेहा�ी

जर मी �न�य के�ा तर मी मा�या �ाणाची आ�ती देईन.
आई मैनाचे असे बो�णे ऐकून पावती �त�या जवळ आ�� आ�ण �हणा�� - आई! आपण

तर तु�ही �ानात आहात. तु�ही नेहमीच धो�याचा माग� अव�ंबणारे आहात. आज ठ�क आहे
असे काय झा�े क� तु�ही धम�यां�या मागा�पासून पाठ �फरवत आहात. हेमाता. महादेवजी देव आहेत
के हा देव आहे. ते नागून नरक आहेत. तो केवळ सव�� परमे�र आ�ण सवा�चा �वामी आहे. ते हे आहेत
ते जगा�या �न�म�तीचा आधार आहेत. देवाचे �रीर �जवंत राहो आ�ण �याचा आ�मा सदैव आनंद� राहो.

देणगीदार. भगवान ��व हे सव� बु��चे �वामी आहेत. ते सव� जाणतात
आ�ण �नघून गे�ा. भगवान �व�णूही सदैव �यां�या सेवेत त�पर असतात. हेमाता. तुम�याकडे हे आहे
देवताही तु�या मु��चा हात मागाय�ा याचना करे� �ा गो�ीचा अ�भमान असाय�ा हवा.
कृपया तुम�या दारी या. �यामुळे �न�पयोगी गो� सोडून तु�ही चांग�े काम करा.
भगवान ��वा�या हातून मा�या जवळ जाऊन तुमचे जीवन य��वी करा. आई! माझा छकु�ा
�वनंती मा�य करा आ�ण म�ा भगवान ��वा�या चरणी �यां�या सेवेसाठ� सम�प�त करा.

दोन आई! मी मनाने, वाणीने आ�ण �वासातून भगवान ��वा�ा माझा पती �हणून �वीकार�े आहे. आता मी
इतर कोणाची �नवड क� �कत नाही. मी फ� महादेवज�ना मारेन. ओह थाप

मा�या आयु�याती� इतक� वष� मी फ� ��ना�या इ�ेने सां�गत�� आहेत. बरं आज मी कसा आहे
मा�या ��दावर परत जा.

पावतीज�चे हे बो�ण ेऐकून मी रागाने खूप रागाव�ो आ�ण �यांना �हणा�ो
��वीगाळ, वाईट ��द बो�ू �ाग�े. मी रडत होतो. माने व सव� उप��त होते
सवा�त �े�ाने मैना देवी�ा समजाव�याचा �य�न के�ा नाही तर सव� नाथा�ना

या. ते कोण�याही प�र��तीत समजून �याय�ा तयार न�हते. मग �याचा ह��पणा ऐकून
भगवान �व�णू �तथे आ�े आ�ण �हणा�े - हे �पतराची क�या मानसी आ�ण
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�ै�राज हमा�ायची बायको मैना! तु�ही राजा�या घरा�याती� आहात. �हणूनच तुमचे
थेट संबंध आहे. तु�ही पायाचा दगड आहात. तू म�ा धमक� क�ी देऊ �कतेस?
तु क� �कतोस का? असे ह�� राहणे तु�हा�ा �ोभत नाही. सव� देवांनो, तु�हा�ा चांग�� झोप येवो.
ऋषी-मुन आ�ण वयमानजी आ�ण मी तु�हा�ा अस�य बो�ू. देव मृत �रीर
आ�ण दो�ही चांग�े आहेत. जर ते कुपा असती� तर ते देखी� सुंदर आहेत. सव�जण �याची पूजा करतात. ते आहेत
�ोकांची गती. मूळ सृ�ी भगवान ��वानेच �नमा�ण के�� होती.
हे काय आहे? मा�या आई आ�ण मु��ची उ�प�ी देखी� भगवान �ंकरापासून झा�� आहे. �या नंतर सव�
�ोकां�या �हतासाठ� �यांनी �वतःचा अवतार घेत�ा आहे. �यानंतर �गेच
वेद, देव आ�ण सव� सजीव जे या पा�यात आ�ण ज�मनीत �दसतात, त ेसव�
भगवान ��वाने जग �नमा�ण के�े आहे. हेदेवी! �यांचे पी कोणा�ाच माहीत नाही
�या�ाही कळू �कत नाही. अगद� आई आ�ण आईनेही �यांची संपूण� ���ा के�� होती.
आजपय�त कळ�े नाही. या जगात जे काही आहे ते केवळ भगवंता�या �रीराचे आहे.
आ�ण p आहे. हा भगवान ��वाचा �म आहे, जो तो �वतः तु�हा�ा �वतःचे नाव देतो.
तु�ही दाखवत आहात का? हेदेवी! सावजी�ा मनापासून मा�न तू सगळं �वसर�ास

चरणात आप�े �� �ा, तुमचे सव� डाग आ�ण कचरा न� होती� आ�ण तु�हा�ा अं�तम फळ �मळे�



आनंद होई�. जे�हा मैना�ा �हहार आ�ण नू, देवी मैना यांनी अ�ा �कारे समजावून सां�गत�े
जरा कमी या. वा�त�वक, ��वाजी�या �मात रा�ह�यामुळे �यांनी हे सव� के�े.
मी करत होतो जरा �ांत झा�यावर �याने थोडावेळ मनात �वचार के�ा. �यानंतर मी अजूनही आहे
आ�ण नुजी�ा �हणा�े - भ!ु म�ा तु�याब�� सव� काही समज�े. तो देवही म�ा माहीत आहे
मृत �रीर सव��ापी आहेत आ�ण या जगा�या ��येक कणात आढळतात. मी तु�ा देवाची इ�ा करतो
मृतदेह मा�या मु���ा ��य असू �कतो, पण माझी एक अट आहे. मग व�ूजी�या आगमनावर

देवी मैना �हणा��, जर महादेवज�नी सुंदर �रीर धारण के�े तर मी मा�या मु���ा आनंदाने मानेन.
मी �यां�या�ी ��न करेन.

असे �हणत देवी मैना ग�प झा��. भगवान ��वाचा आ�ीवा�द
माया, सवा�ना मोहात पाडणारी.
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चाळ�सावा अ�याय
मृतदेहाच ेसुंदर आ�ण सुंदर �द��न

तो �हणा�ा, हेनाड�! �या वेळ� जे�हा देवी मैना नुजीसमोर या कारच े�द��न के�े.
�तरखी, मग मी तु�ा देवा�या देहाकडे जा�याची आ�ा �द��. तू �तथे गे�ास
�यांचे कौतुक के�े आ�ण �यांना हसव�े. ते�हा तु�ही हार �वीका�न देवतेचे काय� करा
अ�ा इ�ेने भगवान ��वांनी एका अ��त, सुंदर आ�ण तेज�वी �का�ाचे �प धारण के�े.

क�न घेत�े �यावेळ� भगवान ��व कामदेवापे�ा अ�धक प�व� �दसत होते. �यांचे सुंदर
पा-��ा�ा बघून तु�ा राग आ�ा असता, �गेच ती मैना देवीकडे आ��.ही आनंदाची बातमी

�ाय�ा गे�े �तथे पोहोच�यावर मैना देवी कुठे बस�� आहे हे पा�न तू �हणा�ास - ओ
�ै�राजची प�नी मैना आ�ण पावतीची आई! तु�ही �वतः देवा�या सुंदर आ�ण संुदर �रीरात वावरता.
संुदर पी पहा.

ही बातमी �मळा�यावर मैना देवी�या साम�या�ची सीमा रा�ह�� नाही. ते तु�हा�ा �यां�यासोबत घेऊन जातात
परमे�रा�या �ेताचे द��न घे�यासाठ� ग घेणे. तेथे पोहोच�यावर म�ा भगवंतां�या �रीराती� परमा�मा �दस�ा.
संुदर �े�णीय �ळांचा आनंद �ुट�ा. सावज�चा आवाज कोट� सूया�सारखा आहे
तेज वी, संुदर आ�ण था. �या�या �व�ा� घरातही चांदणे �ोभून �दसत होते. सोया नेवेके
�याने डो�यावर जी घात�� होती. कपाळावर �भंूचे मृत �रीर होते. ते �ेमाने आनंद� आहेत

चॅन��ेखाने सज�े�े मनोहर, गौरव �वजेसारखे चमकत होते. आ�ण मृ�यू
सव� देव आ�ण ऋषी �याची भ��भावाने सेवा करत होते. �यां�या �रीरावर
�या��वाय संुदर आ�ण अ�ंकार �ोभत होते. गंगा आ�ण यमुना च�वार झु�त हो�या आ�ण
अ�णामा वगैरे आठ �तके नाचत गात होते. या कारम�ये भगवान �ंकर सुंदर अँड
�दवा �ावून ते �मरवणुक�ने हमा�ाय�या घराकडे येत होते. �यां�या सोबत



मी, �व�णू आ�ण देवराज सु�ा म�त चा�त होतो. �यां�या माग ेसंुदर आ�णअनेक �कारची गण, समु आ�ण सव� देवता गारांचा जयजयकार करत चा�त हो�या.
हे ��न पा�न सव� देवांना आ�ण �यां�या कुटंु�बयांसोबत खूप आनंद झा�ा.
��वाजी�या ��ना�ा आ�े होते. आ�ण वसुवा गंधव आ�ण संुदर आसरा
�ेताचे गुणगान गात भगवान चा�त होते.

�हमा�या�या गॅरेजम�ये �भूंचे �रीर येताच मोठा उ�सव होई�.
�यावेळ� महादेवज�चे स�दय� अ��तम आ�ण सुंदर होते. �याचे सुंदर पा� पा�न
�णभर मी अवाक झा�ो. फास� टपुवाक �हणा�ा - अहो
देवा धादेवा! अरे ��ये! सावजी! मा�या मु���ा मा�यता दे

तु काय के�स? आज परम परोपकारी देव नेहमी मा�या घरी येतात हे माझे भा�य आहे.
एन.एस. �भु! माझा गु�हा करा. मी तुझे खूप काही गमाव�े आहे. bhu मी तुम�याकडून
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मी हात जोडून �ाथ�ना के��. कृपया माझी चूक माफ करा आ�ण म�ा माफ करा
�नघून जा.

अ�ा रीतीने मी �ै� �क�वा मैना यांना ��वाची �तुती करताना �ाज वाट�� असती.
सवा�त खा��या पातळ�वर पोहोच�ो. �यावेळ� पूवा� सनी �क�वा घराती� सव� कामे आटोपून बाहेर पडत
भगवान �ंकरा�या द��ना�या तळमळ�ने तो �यांना पाह�याचा �य�न क� �ाग�ा. f k दळणे
वा��ने चाक सोड�े, प���या सेवेत म�न अस�े�� प�नी प��ची सेवा सोडून पळून गे��.
काही जण दा� �पऊन मु�ा�ा सोडून पळून गे�े. ही कार �वतःची आहे
आव�यक काम आटोपून भगवंता�या द��नासाठ� धावत आ�े होते. देवा�या �ेताचे
मनोहर पु.�ा पा�न सव�जण मं�मु�ध झा�े. ते�हा �यां�याती� ��वाजीची सुंदर मूत� आनंदाने �वीकारा
मना�ी ध�न तो �हणा�ा, ‘‘जाणून! आ�ही सव� ध�य आहोत. हमा�ाया �हरात
देवा�या �रीराची दोन �पे दाखवून �जवंत ��ी-पु�ष आज य��वी झा�े.
गे�े आहेत आज ना आप�या�ा जगाती� ��येक �वषय �मळा�ा आहे. मृतदेह
केवळ द��न क�न आप�� सव� पापे �र होत नाहीत. �याची ��तमा आ�ण सव�काही
न� करणार आहे. आज �या�ा सवा�समोर पा�न आप�े जीवन सफ� झा�े आहे.
कठोर तप�य�ने भगवंताचे देह �ा�त क�न पावतीने आप�े तसेच आप�े सवा�चे जीवन घडव�े.
दया. हेपावती. तु�ही भा�यवानही नाही. देवाचा मृतदेह तु�यावर
चांग�ा घनी बनून तु�ही हे जग सु�ो�भत करा�. या वधाता पावती - हे मृत �रीराचे

जर ते कार�ी जुळ�े नाही तर �यांचे संपूण� �व�प फ�दायी होणार नाही. आज मृतदेह
या जोड�या�ा एक� बघून आमचे सव� सहका�यांचे काम झा�े. आज आ�ही खरोखर
�यां�या उदा� ��ीने सव�जण �भा�वत झा�े आहेत.

असे �हणत �यांनी पूवा� सनी �क�वा आट, कुमकुम आ�ण चंदनाने सावजीची पूजा के��.
कना�ग आ�ण एस टपुवाक यांनी �यां�यावर फु�ांचा वषा�व सु� के�ा. मैना देवी�या जवळ
उभे रा�न �यां�या न��बाचे आ�ण कुटंुबाचे कौतुक क� �ाग�े. �या�या मुखातून ही कार �ुभ आ�ण
ही �ुभ गो� ऐकून सव� देवता खूप अ�व� झा�े.
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अ�याय सहाचाळ�स
�रीराची ओळख आ�ण पावती यांचे सुंदर ��य

तो �हणा�ा - नारदा ! भगवान ��व सवा�ना �स� करतात
गराज गण, देवता, समुदाय आ�ण इतर �ोकांसह �हमा�या�या देवळाकडे गे�े.
माझी प�नी मैना �हने देखी� आतून ��वाजीची आरती कर�यासाठ� सुंदर �दवा �ाव�ा.

सजव�े�े ताट घेऊन बाहेर या. �यावेळ� नयनता आ�ण इतर ऋषीही �यां�यासोबत होते.
उप��त होते भगवान �ंकराचा कृपामय चेहरा सव� बाजंूनी पंख पसरत होता. �यांचे
�ोभा कोट� कामदेव सारखी होती. �या�या त�डातून तीन मोठे आवाज आ�े. अंगकांत चंपा
सारखे होते. अंगावर सुंदर आ�ण दा�गने आ�ण मी चार चाँद �ावत होतो.
�याचे म�तक चांद�चा सुंदर मुकुट, हार हार आ�ण हात आ�ण बा�ंनी सज�े�े होते.
ते �ोभत होते. �यांचे �रीर चंदन, कढ�प�ा, कंुकुम इ�याद�नी सु�ो�भत होते. �यांचे

एक ��द आ�ण �सरा होता, जो अचानक सग�यांना �वतःकडे आक�ष�त करत होता.
�यांचा चेहरा अनेक चं�ां�या चांद�यांसारखा तेज�वी आ�ण थंड होता. खूप सुंदर
आ�ण देखणा �दसणारा सून �मळा�यावर हमा�ाय बायको मैना�या सग�या काळ�या �मट�या. ते
आनंद न होता तो आप�या न��बा�ा दाद देऊ �ाग�ा. सावजी�ा जावई क�न
ध�यवाद आ�ण तुमची मु�गी पावती, तुमचे पती �हमा�य आ�ण माझे कुटंुब.
�वीकार करणे �यावेळ� �यांनी ��वरायांची आरती सु� के��. आरती करत आहे
देवी मैना �वचार करत होती क� ज�ी पावती महादेवज�ब�� सां�गत�� होती, ती �या�न अ�धक आहे.
जा�त संुदर �यांचे ब�ीस एकतर ��� देणारे आ�ण सव� पापे आ�ण

ब हा �वना�क आहे. पूजनीय आरती उरकून आत गे�ो.
�यावेळ� ��ना�ा आ�े�या युवतीने देवाची सुंदर, सुंदर देह वधू �हणून धारण के�ा.

दयाळू आ�ण संुदर देखा�ासाठ� खूप ��ंसा. ते एकमेकां�ी �वनोद करत आहेत
एनएस �याच वेळ�, �त�ा �त�या मै��णी�या न��बाचे कौतुक होत होते क� �तने कबू� के�े पा�हजे
तसाच आहे. ते मैना�ा �हणू �ाग�े क� आम�याकडे इतक� सुंदर वधू आहे.
मी पा�ह�े नाही. �या�ा अ�ी पावती �मळा�याने पोचपावती आहे. देवा�या �ेताचे सुंदर
संुदर �प क�न ऋषीमुन�सह सव� देवतांचे द��न. गंधव भगवान
ते मृत �रीराचे गुणगान गाऊ �ाग�े आ�ण इतर जगातून नाचू �ाग�े. �या वेळ�
राजा हमा�यात आनंद होता. �मा�याने आदरपूव�क आवाहन के�े

आ�ण मैनासह उप��त सव� म�ह�ांनी वधूची �वचारपूस के�� आ�ण घरात गे�या.
जी. �यानंतर �मरवणुक�त महादेवजी आ�ण �यां�यासोबत आ�े�े सव� मा�यवर �ोक संत�त झा�े.
गे�ा.

�यानंतर सात गाका अवतार पावती कु�देवीची पूजा करावी �ाग��.
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सव� Ky सह आप�या अंतया�मातून बाहेर या. �तथं जसकंही पावती पड��,
तो फ� �त�याकडे बघत रा�ह�ा. पोचपावती नी� अंजन सारखीच होती. �यांचे �ांब, दाट



आ�ण का�या केसांना सुंदर वेणी �ाव�� होती. मी तक पर का तुरी का बेड �वथ साडी खराब
�यांची संप�ी वाढत होती. अनेक सुंदर हार �यां�या ग�यात �ोभत आहेत.
होते. केयूर, व�य आ�ण कंकण सुंदर दगडांनी बनव�े�े �याचे बा� �ोभत होते. धावा
चकाक�ने जड�े�या कानात�या अंग�ा �या�या गा�ावर एक अनोखी ��तमा तयार करत हो�या. �यांचे
मो�यासारखे सुंदर आ�ण पांढरे दात डा�ळ�बासारखे चमकत होते. �यांचा गोड मध
ते पा�याने भर�े�या बुडबु�ांसारखे �ा� होते. महावर �या�या पायाचे स�दय� वाढत होते. �यां�या भागांम�ये
चंदन, आगर, कढ�प�ा, कुमकुम या स�दय��साधनांनी सज�े होते. पायी पासून
नक�� घंुगाचा आवाज कानात गोड संगीत घुमत होता.
�तची ही संुदर ��तमा पा�न सव� देव �त�यासमोर जगाची माता �हणून नतम�तक होतात.
मो�ा भ��भावाने ते पोचपावती जपत होते. �या वेळ� देवाचे मृत �रीर देखी� �यांचे अ��तीय होते
स�ा�ा आनंदाने बघून �या�ा आनंद होत होता. अ��तीय साठ� पावती
हे पा�न ��वाजी�ा आप�या वधू�या �ःखाचा प�ाताप झा�ा. पावती �या�ा मो�हत करते
खेद वाट�ा.

येथे पावतीने टोटेम�या साम�या�साठ� �वध�नी �याची पूजा के��.
�यानंतर ते �म� आ�ण �ानासोबत पु�हा राजवा�ात परत�े. �तथे आय
आ�ण नुजी आ�ण देवाचे मृतदेह देखी� आपाप�या �ठकाणी थांब�े.
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चाळ�सावा अ�याय
वधू-वरांनी एकमेकांची पूजा के��

तो �हणा�ा, हेनाड�! गराज हमा�ांनी उ�साहाने वेदांचा �वीकार के�ा आ�ण
सावजी�ा वर-नान दे�यात आ�े. �यानंतर वै�दक आ�ण �योती आचारांचे पा�न के�े
A. देवा�ा मृतदेहाने आण�े होते आ�ण दा�ग�यांमधून c.

सजव�े�े. पोचपावती आ�ण पोचपावती �तथ ेउप��त रा�न �या संुदरांना पावती �द��
आ�ण संुदर आ�ण संुदर सो�या�या दा�ग�यांनी सजव�े�े. बनव�यानंतर तीन �ोक
माता महा�ै�पुडी देवी ��व आप�या �दयात महादेवज�चे �यान करीत होती. ते
�यावेळ� �यांचा चेहरा चं�ा�या चांद�यासारखा सुंदर आ�ण तेज�वी �दसत होता.



हमा�यनगरीत सण-उ�सव सु� झा�े. �ोकांना आनंद आ�ण आनंद �दसतो
बनव�े होते �यावेळ� �तथ ेहमा�ायाने �ोकांना अ�र�: पैसे �द�े आ�ण इतर
आ�ण तु�हा�ा पण �ेअर करा.

गगराज हमा�याचा राजपुरो हात मुन गगजी हमा�या�ा �हणा�ा क� हेपवराज. म�ा नाही
ही वेळ आहे. तु�ही �भूचे �रीर आ�ण इतर सव� �ोकांना �वकरात �वकर येथे बो�ावा.
ए�. ते�हा �ै�राजा�या मं�याने सव� देवतांसह भगवान ��वांना बो�ाव�े.
जाऊन ��नमंडपात ये�याचे आमं�ण �द�े. असे �यांनी सावजी�ा सां�गत�े

bhu �ाथ�नेची वेळ जवळ आ�� आहे. पं�डत जी वधू आ�ण मु���ा बो�ावत आहेत. मग
देव संुदर आ�ण अ�ंकारांनी सज�े�े, सव� देव �यां�या वाहन नंदावर बस�े आहेत
आ�ण ऋषी आ�ण �मुखांसह बुडी�या �द�ेने �नघा�े. �यां�याबरोबर �यांचे गणही �यांचे �वामी आहेत.
�ेता�ा अ�भवादन करताना भगवान नाचू �ाग�े. सावजीची आई
आ�ण चवार फेक�े जात होते. छान गो�ी घडत हो�या. �ंख, भेरी, पाटह,
झनक, गोमुख खेळत होते. इतर नाचत होते. चार द�ांती� देव
पण मु�गा पाऊस पडत होता. या गाडीतून महादेवजी वाई�या मंडपात गे�े.
पंच.

मंडपा�या दारापा�ी �याची वाट पाहत अस�े�ा प�व� माणूस आदराने �या�यावर उतर�ा आ�ण
आत घेत�े �ै�राज हमा�य यांनी �यांना त�पूव� अ�भवादन क�न �वधी पाळ�ा.
�यानुसार �यांची आरती कर�यात आ��. �या�ा भगवान �व�णू, मी आ�ण सदैव मृत �रीर �मळा�े आहे.
आ�ही इतर �कार�या आ�ण सुंदर उंच पाय�यांवर बस�ो. �यानंतर �ै�राज �क�वा देवी मैना

�ान घेऊन तेथे पोच�ो पूवा� सान । �याने आप�ा जावई भगवान ��व घेत�ा
आरती क�न �याची मधुपाकाने पूजा के�� व सव� �ुभकाय� के��.

�यानंतर �ै�राज हमा�ाय, मी, �व�णू आ�ण भगवान ��वांसह �या �ठकाणी पोहोच�े.
जहाँ देवी पावती वेदावर �वराजमान होती. मग तेथे बस�े�े सव� ऋषी, सव� देव आ�ण
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इतर भा�वक �चतेची आतुरतेने वाट पा� �ाग�े. हमा�याचे कु�गु�
�ी गगज�नी पावती�या पावतीत तां�ळ भर�ा आ�ण ��वज�वर ओत�ा.

�यानंतर पावतीज�नी दही, आटा, कु� आ�ण पा�याने भगवंता�या �प�डाची पूजा के��.
काय. पूजा करताना तपोवाक पावती �ेता�या मूत��ा �नान घा�त होती.

एनएस पोचपावतीनंतर गगमून�या कथनानुसार ज�नी आप�या वराची ��वाजीची पूजा के�� आहे.
�ोकनाथ महादेवज�नी देवी पावतीची पूजा के��, जी �यांची वधू होणार होती. ही कार

एकमेकांची पूजा क�न वधू-वरांनी �ेतावर बसून वेदांची पावती घेत��. �यांचे
��तमा खूप उंच आ�ण सुंदर होती. दोघेही �तथे खूप खु� होते. मग म�ा येऊ दे
सव� देवांनी �याची आरती के��.
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अ�ेचाळ�स अ�याय
��नाची पोचपावती सु� होते

तो �हणा�ा, हेनाड�! �ै�राज हमा�याचे उदा� योगदान गगमून�या आदे�ानुसार
कम� खेळू �ाग�े. �ै�राज �क�वा मैना जी सुंदर आ�ण अ�ंकारांनी सज�े��
हातात सो�याचा क�� घेऊन �तचा नवरा �हमा�या�या उज�ा बाजू�ा बस�ा.
�ै�राज हमा�याने देवा�या �प�डाची पूजन के�यावर सुंदर संुदर अ�ंकार के�े
आ�ण �या�ा चंदनाने सु�ो�भत के�े आ�ण कृपेने �हणा�े क� अर!े आता तु�हा�ा मा�हती आहे
कारण बनवा. मग मी आनंदाने संगीत वाचू �ाग�ो. मग हमा�ाय आ�ा
भगवान �ंकरांना भगवान �ंकरा�या �पात पू�य �वचार�े - हे ��व�ंकर ! आ�ण �या मा�यमातून
पोचपावती �मळव�यासाठ� तु�ही तुम�या कुळाचा प�रचय क�न �ावा. तू तुझा जा, वर,
आडनाव, वेद �ाखा सव� काही �णा�ा सांगा.

राजाचे हे ऐकून भगवान �ंकर गंभीर झा�े आ�ण काहीतरी �वचार क� �ाग�े. सव� देव,
जे�हा ऋषी-मुन�नी भगवान ��वांना असे �ांत पा�ह�े ते�हा ते या संदभा�त काहीही उ�र देऊ �क�े नाहीत.
देत न�हता आ�ण �ांत होता. मग हे पा�न कायपाचे काही �ोक �या�यावर हसाय�ा �ाग�े.
नारद! ते पा�न तू �गेच पावतीचा प�ा �ै�राजकडे पोच�ास आ�ण �हणा�ा- अहो
पावतराज! भगवान ��वा�ा �यांची गाय मागून तु�ही खूप मूख�पणा करत आहात. �यांचे
जर तु�हा�ा कु�, गो आ दा ते वा, �व�ण ूइ�याद� मा�हत नसती� तर इतर कोणा�ा कसे कळणार?
आहे? भगवान ��व न�न आ�ण �नराकार आहेत. तो सव�� परमे�र आहे. ते ��, �ामक नाहीत
मी अपरा वर आहे. तो �वतं� परमा�मा आहे, �याचा कुळ, गाय इ�याद��ी काहीही संबंध नाही.
आहे. हे सव� �दखाऊ आहेत जे मानवाने के�े नाहीत. सावजी �या�या इ�ेनुसार

तोच �प आ�ण अवतार धारण करतो. हा पावतीचा हावभाव आहे
�यामुळे तु�हा�ा भगवान �ंकराचे द��न घेता येते. �ै�राज! देव
मृत देह गायी आहेत, परंतु �या गायी आहेत, आ�ण ते गरीब अस�े तरीही ते उदा� आहेत. �ाई आ�ण क��

करमणूक या दान�ूर जगा�ा आनंद देणारी आहे.
अहो आ�ही येथे आहोत! या देवा�या देहांती� गाई व गायी नाना�वध काय� करतात

एकूण होकार. �रीर नादमय आहे आ�ण �वनी �वमय आहे. आवाज आ�ण �रीर यात फरक नाही.
जे�हा भगवान ��वाने सृ�ी�या �न�म�तीचा �वचार के�ा ते�हा ��वाजी�ा �थम आवाज आ�ा.
कट काय होता? �यामुळे आता तु�हा�ा तुम�या मु��ची पावती आठव��.
सावजी�ी �वकरात �वकर ��न कर.

नारद! तुमचे बो�णे ऐकून �ै�राज हमा�ा�या मनाती� �ंका �र झा�या.



मग आ�ही सव� देवांनी या वष� प�र��ती ��ारीने हाताळ�याब�� आभार मान�े.
घेत�े हे सव� जाणून तेथे उप��त सव� �व�ानांनी सां�गत�े क�, आमचे
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ध�यवाद, आज आपण हे जग पा�ह�े आहे,
नवनवीन मनोरंजनांचा �नमा�ता, परा�पर भगवंताने भगवान ��वा�ा वंदन के�े आहे.
तु�या द��नाने सव� पापे मु� होतात. या सग�या गाडीनंतर परमे�राचा मृतदेह
ए ओरडाय�ा �ाग�ा. ते�हा तेथे उप��त अनेक पु�यपु�षांनी �ै�राज हमा�ाय �हट�े.
हेपवतराजांना �हणा�े! तु�ही आता उ�ीर करत आहात का? आप�े काम कस ेकरावे
तु�ही पोचपावती का देत नाही?

�यानंतर हमा�ाया-मै�ा यांनी आप�या क�येचा बळ� �द�ा.
�ाथ�ना करताना, प�व� राजा �हणा�ा - देवाचे �रीर देवाचा आ�मा आहे! मा�या मा�क�चे आहे
आज तु�हा�ा एक पोचपावती देई�. तू म�ा आ�ण मा�या कुटंुबा�ा तुझी प�नी बनव
कृत�.

अ�ा रीतीने �ै�राज हमा�ाय यांनी आप�या क�येची पावती आ�ण पा�याचा हात देवा�या मृतदेहा�ा �द�ा.
मी दया देतो मग सदा �व मा�या�ी वेदां�या वचनानुसार बो��े, देवी पावती
परमे�राचा हात ध�न, �या�ा पृ�वीवर अप�ण क�न, �योती�या �पात �याचे च�र� �वीकार�े.
अ�ा रीतीने गजराज अप�ण होताच सव�� ज��ोषा�या पावतीचा गारवा �नमा�ण होतो.
गंुजे�. गंधवांचे तपुवाक उम गाणे �हणू �ाग�े आ�ण सुंदर ���या आनंदाने नाचू �ाग�या.
�दसत. हे सुखी वैवा�हक जीवन पूण� झा�यामुळे सव�जण खूप आनंद� होते. , ,
इ�या�द सव� देवताही खूप चांग�या आहेत. �यानंतर �ै�राज हमा� यांनी मृतदेहावर अं�यसं�कार के�े.
अनेक गो�ी दान करा. र�ाने माख�े�ा एक सुंदर र�न, जो आ�ीवा�द आ�ण आ�ीवा�द देतो
स�वा �ाख गायी, एक �ाख उ�म �ाणी, एक कोट� ह�ी आ�ण एक कोट� सोने
र�नांनी जड�े�या रथ सार�या व�तू, �वन� भट. �यांनी आप�या मु��ची पावती �द��
गंुतून राह�यासाठ� एक �ाख गु�ामही �द�े. �यानंतर, अनेक प�व� पु�षांनीही ��ना�ा हजेरी �ाव��
मृत �रीरा�ा �यां�या इ�ेनुसार आ�ण �मतेनुसार भेटव�तू आ�ण पावती �द�� जाते.
या ��नामुळे सव�जण आनंद� होत.े �हनाई�या मधुर आवाजाने संपूण� प�र��ती गुंजत होती.
देवा�या �रीरावर आ�ण �या�या पावतीवर आका�ातून फु�ांचा वषा�व होत होता. एक य�मयी
आ�ण भास� भगवान ��वा�ा �रण गे�यावर आप�या त�ण क�ये�ा पावती �द��
�ै�राज हमा�ाय आ�ण �याची बायको मैना आनंद� होत होते. �ै�राज हमा�ाय
जर �यांनी यजुवदांचे ��द भाषेत ���ह�े तर �ु� आ�ण भावाने भगवान ��व
अनेक वेळा �तुती करा. ते�हा �तथे उप��त अस�े�या मुंजनने उ�साहाने परमे�रा�ा �वचार�े
पावथी देवी�या �रीरा�ा व म�तका�ा अ�भषेक कर�यात आ�ा. �या वेळ� �हमा�य �हरात मोठा उ�सव

होत होते. सव� ��ी-पु�ष जोरजोरात नाचत आ�ण गात होते.
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न�वद अ�याय
�ेमात असणे

तो �हणा�ा - हे नारद ! �यानंतर माझा आ�ीवा�द घेऊन महादेवजी �हणा�े
�यां�या �णवपाणी पावतीन ेचार वेदांची �ापना क�न �यां�यासमोर बसव�े

ऋवेद, यजुवद, अथववेद आ�ण सामवेद या �वध�म�ये हवन करावे. ते
काळाची पावती भाऊ मैनाक याने सु�र �ोकमायदा नुसार हातात वाजव��
भगवान �ेत आ�ण देवी पावती अ�ाची फेरे घेऊ �ाग�े.

�यावेळ� म�ा ��वरायां�या मायेने भुरळ पड��. माझी सवा�त सुंदर नत�क
देवी पावती�या �ुभ चरणी पडून मी कामा�ा बळ� पड�ो. म�ा माझे मन बनवायचे आहे
अनुभव या. मा�या भावनांवर कोणी पड�ं तर मी माझा �वचार बद��ा आहे.
परंतु भगवान ��व सव��ापी आ�ण सव��ापी आहेत. �यां�यापासून �र कसे जायचे
�कते. ते मा�यावर तुटून पड�े आ�ण �यांनी म�ा नेहमी वाईट �वचार �द�े.
मा�हती झा�� आहे. देवा�या �रीरा�या रागा�ा मया�दा न�हती. मृतदेह
तो माराय�ा �नघा�ा. �या�ा अ�भमानाने आ�ण तेथे उप��त पा�न मी भीतीने थरथर कापत असे
इतर देवही घाबर�े.

भगवान ��वा�या �ोधा�या �ांतीसाठ� सव� देवता एकाच आवाजात ��वाजी�ी बो��या - हे
नेहमी मृत! तू दयाळू आ�ण दयाळू आहेस. तू सदैव तु�या पाठ��ी आहेस
�यांना ह�ा �या व�तू देतात. �भु, त ूखरा आ�ण आनंद� आहेस.

मु� हो�या�या इ�ेने वं�ज तु�या कमळा�या चरणी �ाथ�ना करती�.
एन.एस. हेपरमे! तुमची ओळख कोणा�ा कळू �के�? �भु, तु�या चुक�साठ�

तू माझी आई आहेस. तू नेहमी मा�या �नयं�णाखा�� आहेस. आ�ही सव� तु�हा�ा �ाथ�ना करतो
असे करा क� तु�ही तुम�या आईची ही चूक माफ करा आ�ण �यांना घाबरवा.

अ�ा �कारे, देवता, भगवान ��व यांनी के�े�या �ाथ�ना आ�ण �ाथ�नांच ेप�रणाम �हणून
मा�यावर दया करा. नारदा, मग म�ा सतीने मा�या भावना जाणव�या.

कृपया दाबा. तरीही �या भावां�या ज�मापासून हजारो मु�े ऋष�ना ज�मा�ा आ��, कोण
तो खूप वेगवान होता. �या ऋषीमुन�ना पा�न ऋषी �ानी होत नाहीत, हे जाण�े आहे
हगंधमादन पव�तावर जा�याची आ�ा के��. बा� खाय ऋषी तु�ा सूय� देवा
पूजा आ�ण तप�या� कर�याचा आदे� �द�ा. मग वेब� �य ऋषी त�काळ मज
आ�ण �ेताचे नामकरण क�न भगवान गंधमादन पव�तावर गे�े.
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प�ासावा अ�याय
वावह सांप आ�ण सावजी ते वनोद

तो �हणा�ा, हेनाड�! �यानंतर म�ा मृतदेहाची पोचपावती �मळा��.
��नाचे रा�ह�े�े काम पूण� के�े. सव� �थम, ��वाजी आ�ण पावती�या मृ�यूपय�त

अ�भषेक या. �यानंतर नेदोन�ा मैदानाचे �ा�य��क दाखव�यात आ�े आ�ण
�यानंतर �दय��� आ�ण ज�द पाठ इ�याद� कामे झा��. हे सव� पूण� झा�े आहे
भगवान ��वाने देवी पावती मा�गत�यानंतर, ते मध �ुभ आ�ण मादक मान�े गे�े.



��� भर�� आहे. मागणी पूण� होताच देवीची पावती कमळा�या फु�ासारखी असत.े
उठ�ो �याचे स�दय� खु�ून �दसत होते. �वन�, �याचे सद�य भारावून गे�े.

यानंतर पा�थ�वांना आरामदायी आसनावर आ�ण �तथे एक� ठेव�यात आ�े
�याने neutered.

अ�ा �कारे या �नद�यी �ववाहाची सव� काय� पूण� झा��. मग देव
हा �ववाह सुखी �हावा �हणून म�ा ���क मानून मृतदेह �नघून गे�ा.

पूनापा दान के�े. �यानंतर �याने मु�ा�ा ज�म �द�ा आ�ण तो वैवा�हक ह�क पूण� क� �क�ा.
सहकाय� करणा�या सव� ऋषीमुन�ना �ेकडो आ�ीवा�द आ�ण अनेक ब�मो� दान दे.
मी देतो �यानंतर सव�� आनंदाचे वातावरण होते. सगळे ग�प बस�े होते आ�ण अं�यसं�काराची पावती होती
जयजयकार करत होते. मग �ै�राज मा�हरांसह सव� देवतांसह इतर ऋषी
आ�ा घेऊन �ोक परत आ�े.

�ह�� �हरांची सं�या, वृ� प�नी आ�ण पावती भगवान देह आ�ण पावती
मी कोहबार�ा गे�ो आ�ण �तथं �यां�याकडून बनव�े�े �ोकोपचार �मळा�यावर �यांनी �तुती के��
माळ�जकरांनी इतर �वधी - कम�कांड आ�ण �वधी सानंद सानंद के�े. �यानंतर ते दोघे
उ�साहाने �दयापय�त ने�े होते. देवाचे �रीर आ�ण पावती �न�म�
युती उघड��. �यावेळ� अं�यसं�कार पावतीचे स�दय� पाह�यासारखे होते. �या वेळ�
�यां�या अ��तीय सुंदर ��तमा पाह�यासाठ�, सरवती, �मी, सावी, गंगा, आ�दत, ��ची,
�ोपामु�ा, अंधती, अ�ा, तुळ�ी, वहा, रो�हणी, पृ�वी, संसा, �तपा आ�ण रता ही नावे.
A. सोळा दोन देवी, देवक ययास, नागका ययास आ�ण मुनका�या तेथे येतात आ�ण
�ेतातून भगवान ओरडू �ाग�े.

सर वती बो� - �भू देह ! आता तु�ा तु�या प�नी�या �पाने चमूची पावती �मळा�� आहे.
के�े आहे. आता �यां�या चेह�याकडे पा�न तुमचे �दय थंड करा. मीजी
�हणा - हेदेव देवा ! आता का �यायचे? आप�या �दयाने
अज� करा. �यामुळे थकून तु�ही इकडे �तकडे भटकत रा�ह�ात. ते �क�वा
�व�ा �मळ�व�याब�� तु�ही कसे जाता? तर �सरीकडे, काहीतरी �हणा - आता पोचपावती �द�� जाते.
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पूण� झा�यावरच जेवण �द�े जाई� आ�ण पोचपावतीही कापूर सुगं�धत तांबू� टाकावी �ागे�. मग
जा ह�व बो� का - हे �ोकां�या �वामी ! सुंदर पावती जीचे केस धुऊन जंग�ासारखे आ�ण
मेक अप करणे तुमचे कत�� आहे. यावर �ी �हणू �ाग�� - हेसडा मृतदेह! साव�ज�नक पोचपावती
कोणा�या �ा�तीसाठ� त ूसदैव आतुर होतास आ�ण �या �दव�ी त ू�ोक के�ास
म�ा सांग, आज तीच पोचपावती तुझी बायको �हणून हजर आहे

काय संकोच आहे? पोचपावती तु�ही मनापासून देत नाही का? देवी आंधळे ��द
या सती स�दया�ची तु�ा दया आ��. आता तु�ही ते तुम�याकडे ठेवा आ�ण �याचा आनंद-

काळजी �या बी.
देवी अहो बो� - �भ ु! आपण सव�जण आहात. या सव� जगाचे मा�क �हा.

तुम�या परमा��या�ा कोणीही नाका� �कत नाही. तू न�न आहेस पण आज
सव� देवतांनी तु�हा�ाही आप�े दास बनव�े आहे. अरेरे! आता तू पण
�ाभा�या पोचपावती भुत ेझा�� आहेत. हे ऐकून �तथे उभी अस�े�� तुळ�ी �हणू �ाग�� - तुम�याकडे आहे

तर कामदेवा�ा फसवून पावतीचा �याग के�ा होता, मग आज �या�ा का �वचार�े?
��न झा�े? या गाडीत �या देवांगना म�ती करत हो�या आ�ण ते

देव कधी कधी मृतदेहा�ी बो�ून मधेच जोरात हसायचा
अडचणीत राहा.

�यावर वहा �हणा�े, ‘‘हेसडा मृतदेह! या गाडीत आ�ही धडाधड हस�ो आ�ण हस�ो
�नरा� होऊ नका. ��ना�या वेळ� ���या अ�ा �कारे हसत, चे�ा करत असत.

एन.एस. ते�हा वसंुधरा �हणा�� - हेदेवा धदेवा ! तूच आ�मा आहेस. तु�ा माहीत आहे
कामातून भोगणारे भोग भोगाच ेबनत नाहीत. bhu आता पावती ��� साठ�
च�ा काम क�या आता पावती तुझी बायको झा�� आहे. �यांना आनंद� ठेव�यासाठ� तुमचे अं�तम



हे काय आहे?
या कामाचे ��द ऐकून भगवान ��व मा� ग�प बस�े

आ�ण �याच प�तीने �यांना टाग�ट क�न वेगवेग�या �कार�या हस�याब�� बो�त राहा, मग
भगवान ��व �हणा�े - हे त�ण ! तु�ही �ोक जगा�या माता आहात. आई पू होती
असे चंच� आ�ण खोडकर ��द समोर बो�ताय का? मग हे देवाचे मृत �रीर
हा ��द ऐकून सव�जण �ा�बंुद झा�े आ�ण तेथून पळून गे�े.
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हा धडा
र�ा�या �ाथ�नेवर कामदेवाचा जीव

तो �हणा�ा- हेनाड� जी! �यावेळ� अनुकू� वेळ पा�न देवी रता परमे�रा�या देहदानासाठ� स� झा��.
जवळ येऊन �हणे- अरे नवीन वष� देवा �ेत देह! मी तुझे नाव घेतो देवी पावती

तु�ही केवळ जन�हताचे कोणतेही काम के�े�े नाही. देवी पावती
एक स��ण �भाव �नमा�ण क�न, तुमचे भा�य फ� वाढ�े आहे. तु�ही एक पोचपावती �द�� आहे

पण मा�या पती कामदेवची काय चूक होती? �यांनी ते �ोक�हतासाठ� के�े
फ� सव� देवतां�या �ाथ�ना �वीका�न तुम�या �दयात पावतीची आ�ा �नमा�ण करणे.
कंबन वापर�े होते. �याचे हे कृ�य �हणजे या जगा�ा तारकासुर �हणायचे आहे.
रा�सांपासून मु� हो�यासाठ� भयानक आ�ण �ेरक. ते कुठे होते?
तू रागाने �यांना का ग�धळात टाक�ेस?

हेदेवा धादेव महादेव जी! अरे नाही नाधन! भा आ�ण सा�! तुमचे मन जागे करणे
मा�या ��य कामदेवा�ा पु�हा ज�म दे आ�ण मा�या �वयोगाचे कारण नाहीसे कर. तु�ही सव� �खाव�े
तु�हा�ा माहीत आहे मा�या वेदना समजून �या आ�ण माझे मन साफ   कर�यास म�ा मदत करा. �भु,
आज ��येका�या �दयात पैसा आहे, मग मी आनंद� का �हावे? मी �वतः कधी झा�ो?
तो पय�त? परमे�रा, तू �ःखाचा ना� करणारा आहेस. आता तू कोठे आहेस
ते खरे करा. परमे�रा, या जगात तु�हीच मा�या K आ�ण K न� क� �कता
आपण क� �कता अरेरे! मा�यावर दया कर आ�ण म�ा सुखी कर आ�ण म�ा आनंद दे.
�भु! मा�या ��ना�या �ुभ मु�ता�वर, म�ा मा�या पतीम�ये कायमचे �मसळून.
वराह-वेदना कमी करा. �ी महादेव! मा�या पट कामदेव �जवंत

ध�यवाद
असे �हणत देवी रताने आप�या ��य कामदेवा�या �रीरा�ा आप�या पानांची गाठ बांध��.

�रीर भगवान ��वासमोर ठेवून ��वा�ा मो�ाने रडावे.
ती कामदेव �जवंत हो�यासाठ� �ाथ�ना क� �ाग��. या गाडीत देवीचा उंद�र रडताना पा�न
तेथे सर वती आड दे वयन सु�ा रडू �ाग�े आ�ण सव� देवांनी कामदेवांना मृत �रीरातून �वचार�े.
जीवन दे�यासाठ� �ाथ�ना क� �ाग�े.

अ�ा रीतीने देवी रताची वारंवार �ाथ�ना व अप�ण के�याने भगवंतांची कृपा होते.



आ�ण �यांनी र�ाचा केक न� कर�याचा �नण�य घेत�ा. मृत �रीराचा �ू�पान भगवानअमृताचा अमृत पडताच �या पृ�वीवरी� सुंदर ��� �याच वेष आ�ण �प धारण करते.
कामदेव काप�ा गे�ा. �याची प�नी कामदेव पूव��माणेच सुंदर आ�ण �नरोगी �ोधत आहे
दैवी र�ा�या ����ा मया�दा न�हती. कामदेवा�ा पा�न �याने उसासा टाक�ा आ�ण
�यांनी हात जोडून परमे�रा�या देहा�ा नम�कार के�ा आ�ण �यांची �तुती कर�यास सु�वात के��.
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पती-प�नी दोघेही कामदेव आ�ण र� वारंवार भगवान �ंकरा�या चरणी पड�े.
�यांनी �याचे आभार मान�े आ�ण �याचे कौतुक क� �ाग�े. असे �याचे गुणगान क�न
भगवान ��व �हणा�े - हेकम आ�ण उंद�र! या गा�याने तु�ही म�ा खूप आनंद �द�ा आहे. एन.एस
�कती वेळा तु�हा�ा हवे ते छत तु�ही मागू �कता. देवा�या �रीराचे हे ��द
हे ऐकून कामदेव फार अ�व� झा�ा. �याने हात जोडून डोके टेकव�े
- अरे देवा! जर तु�ही म�ा मार�े असे� तर मी पूव� के�े�ा गु�हा माफ करा
मी तु�यावर �ेम करतो आ�ण मी तु�या चरणी असेन असे वरदान म�ा �ा आ�ण �ा.
ते �हा

कामदेवाचे हे बो�णे ऐकून भगवान �ंकर अ�त�य �ो�धत झा�े आ�ण 'तु�ही' असे �हणा�े
ते �हावे असे तु�हा�ा वाटते. मी तु�यावर आहे मनाती� भीती काढून टाका. आता तु
देव आ�ण नुके जा. �यानंतर कामदेवाने �भूं�या �प�डा�ा नम�कार के�ा.
आ�ण �तथून �नघून गे�ा. उहाजी वट यांना पा�न सव� देवांना फार राग आ�ा व ते �हणा�े
तू ध�य कामदेव आहेस. महादेवज�नी तु�ा जीवन �द�े.

मग आ�ीवा�द देऊन कामदेव आ�ण नूपुन पु�हा आप�या आसनावर बस�े. तेथ� �ेत
�याने �त�या �ेजारी बसून देवी पावतीसोबत जेव�े आ�ण हातान े�तचे त�ड गोड के�े.
काय. �यानंतर �ै�राजांची आ�ा घेऊन ��वाजी पु�हा �ोकांसमोर गे�ा. �ोकांम�ये

पंचकर ��वज�नी म�ा, नुजी आ�ण �तथे उप��त सवा�नी नम�कार के�ा. मग
सव� देवता ��वरायांची पूजा-अचा� क� �ाग��. �यानंतर माने, वनुजी आ�ण इंदाद यांनी मृतदेह ठेव�ा.
तु�ही आहात सव�� ��वाचा जयजयकार होत होता आ�ण �ुभ वेदांचा आवाज येत न�हता.
�दसत. भगवान �ंकरा�ा अप�ण के�यानंतर सव� देव आ�ण ऋष�नी �यां�याकडून वचन घेत�े.
ते आपाप�या �व�ांती�या �ठकाणी गे�े.
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बाव� अ�याय
�वागार

तो �हणा�ा - नारदा ! सव� पा��यां�या जेवणाची �व�ा �ै�राज हमा�याने के�� आहे.
तीतुसव थाम यांनी आप�या घराच ेअंगण �व� क�न सुंदर सजावट के��. ता पट गा राज
हमा�ायाने सव� देवतांना �यांचा पु� मैनाक वगैरे पाठवून भोजनास पाठव�े.

देवता, ऋषी-संत, ऋषी-मु�या, सवगण, देव-देवता, देव, नू आ�ण भावसा�ांसह
परमे�राने मृत �रीरा�ा अ�ासाठ� आमं��त के�े. मग सव� देवांना बरोबर घेऊन
सदा �ेत खाय�ा या. सव� देव-देवता हमा�ा�ा आ�े
मृतदेहा�ा आदराने वागवून आसनावर बसव�े. अनेक गा�ांचे

जेवण दे�यात आ�े आ�ण गरराजने जा�तीत जा�त जेवण घे�याची �वनंती के��. सव� तयार
नृ� तीसह भोजन के�े आ�ण मं�दरासाठ� सव� देवतांची आपाप�या परीने पूजा के��.
आ�ण ज�मनीवर गे�ा.

मग हमा�ाय �क�वा देवी�या आ�ेने नगर देवाने मृत �रीर संुदर के�े
सुस� वासभवनात आसन� �स�हासनावर आदरपूव�क बस�े. �या इमारतीत �ेकडो
पोरे जळत होते. �या�या अ��तम चमक�याने संपूण� इमारत उजळून �नघा�� होती.

�नवास�ानाची इमारत �व�वध �कार�या सजावट�नी सजव�� होती. मोती,
संपूण� इमारत संगमरवरी आ�ण पांढ�या झुंबरांनी सज�े�� होती. च�न �व�नमयाचे सुंदर बंडनवार

घराची �ोभा वाढत होती. �यावेळ� वसभवन अयंता, मनोहर, मान यांनी भर�े होते.
उ�साहाचा �ोट होणार असे वाटत होते. फु�ांनी सुंदर वे�� बनव�या हो�या. इमारतीकडे
सुगंध दे�यासाठ� सुवा सत् जोड�ा होता. जसं चंदन आ�ण आगर

मुखातून योग आ�ा. �या �नवास�ानात देवी-देवतांनी मं�दरे बांध�� होती.
��म बैकुठ�ोक, �ोक, इन�ोक आ�ण �ाव�ोक हे सव� एक� �दसत होते.
हे पा�न �भंूना �या �ेता�ा खूप �ख झा�े. वसभवन�या मधोमध एक सुंदर समु��कनारा
तो एक अ��त बेड होता. �यावर महादेवजी झोप�े आ�ण रा�ी सां�गत�े. �सरीकडे हमा�ाय
मे�हणी�ा खाऊ घात�यावर उर�े�� सव� कामे के��.

सकाळ� पु�हा अं�यया�ेचा अनोखा सोहळा रंगू �ाग�ा. अनेक गा�ांचे
सुर��वा वाजाय�ा �ाग�ा. मंगळ - आ�ण तसे झा�े नाही. सव� देव आपाप�� वाहने घेऊन जातात
तयारी सु� के�� सव� तयारी पूण� झा�यानंतर, भगवान देव नूनधाम�ा आ�ीवा�द देतात.
देवाने देहा�ा पाठव�े. मग मो�ा उ�साहाने परमे�र मृतदेहाजवळ�या घरी गे�ा. ते
�यावेळ� मृतदेह झोप�ा होता. हे पा�न �भू
�ेताचे नामकरण के�यावर �याची �तुती क�न �हणा��- अरे! हेमहादेव! देव असो
वानुक आआ व�न इकडे आ�े. अरे देवा! उठा आ�ण जनतेत जा. सव� तेथे
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देव आ�ण ऋषी तुझीच वाट पाहत आहेत. �भु, �तथे आ�याब�� आ�ही सव� कृत� आहोत.
क�

धामचे ��द ऐकून �ेत सदैव �हणत - हे ध�मदेव ! तु�ही �ोकांकडे परत जा. एन.एस
अ�ा�ी �ोकांसमोर येत आहे. हे ��द ऐकून �ेत �ेत, �ेत

नाम आ�ण �याची आ�ा घेऊन पु�हा �ोकांकडे �नघा�े. ते गे�यानंतर
�भंूचा देह तयार होऊन चा�ाय�ा �ागताच हमा�ाय नगरी �या�या पाव�ावर पाऊ� टाकत.
द��नासाठ� या आ�ण �ुभाचा नामजप सु� करा. ते�हा महादेवज�नी म�ा राजा हमा�ाय आ�ण मैना �द��
आम�याकडून आ�ा �या आ�ण �ोकांकडे जा. पंचकर महादेवज�नी म�ा अ�धक �द�े



�व�णुजीसह सव� ऋष�ना नम. मग सव� देवांनी मा�य के�े आ�ण
�व�णंूनी ��वरायांची �तुती के��.
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� ेपनवाना यय
�मरवणुक�ची वाट पाहत आ�ण हमा�ायातून �मरवणूक �नघते

�ाजी �हणा�े - जे�हा भगवान �ीकृ�ण भगवान ��वा�या �रीरात आ�े, ते�हा आपण सव�
मा�कर पु�हा कै�ास�ा जा�या�वषयी बो�ू �ाग�े. ते�हाच प�व� राजा हमा�य तेथे आ�ा आ�ण

सवा�ना भोजन देऊन ते तेथून �नघा�े. मग सव� देव, ऋषी आ�ण
भगवान ��व, मी आ�ण �ी �व�णू इतर पा��यांसोबत भोजन घे�यासाठ�.
ठर�े�या �ठकाणी पोहोचा. �वतः �ै�राज �तथेच उभे होते. उह नेसव थं महादेव जी

चरणा�ा धुवून आत�या सुंदर आसनावर बसव�े. �यानंतर �ै�राज नेमेरे, ��ये,
देवराज�या स��याने सव� �मुखांचे पाय धुत�े आ�ण आ�ही सव�जण यो�य मु�ेवर बस�ो.
आदराने बस�ो. �या�ठकाणी �ै�राज हमा�ायांसह �यांचे पु� व बंधू भ�गनी �ापन करणार आहेत.

ए होते �याने आ�हा�ा अनेक पदाथ� �द�े आ�ण ते �वीकार�यास सां�गत�े.
�हणा�ा. मग सवा�नी आनंदाने जेव�ो. ते�हा राजा �हणा�ा - हेदेव !
आ�ही तुम�या ��ीवर �स� झा�ो आहोत. मी तु�हा�ा �नण�य घे�याची �वनंती करतो
काही �दवस घा�वून एक� राहा. या कारम�ये �ै�राज मृतदेहापासून काही �दवस �र आहे.
तो याय�ा �ाग�ा. हे ऐकून देवाचा देह �हणा�ा - हेसाई� ! तू छान आहेस



तुमचा म�त आहे. तु�ही धो�यात आहात. या जगात तुम�यासारखे कोणीतरी
आ�ण ते नाही. ते�हा देवता �हणा�� - हेपवतराज ! परमा मा तु�या दारी
भगवान ��व �वतः �यां�या सेवकासह आ�े आ�ण तु�ही �यांची सव� �कारे पूजा के��.

हे काय आहे?
ते�हा �ै�राज हमा�याने हात जोडून भगवान �ंकराची �ाथ�ना के�� आ�ण सां�गत�े

�भु, मा�यावर दया कर, आ�ण आणखी काही �दवस तु�ही मा�यावर �व�ास ठेवू �कता.
गरा�ज�या �वनंतीव�न भगवान ��वांनी तेथे राह�यास मा�यता �द��.

द . मग सव�जण हमा�ायातून आ�े आ�ण आपाप�या मु�कामा�या �ठकाणी गे�े. �तस�या �दव�ी,
गराज हमा�ांनी आदरपूव�क देणगी देऊन सवा�ना �ुभे�ा �द�या. चौ�या �दव�ी,
दैवी IV कमी कर�यात आ�ा कारण �या��वाय �ववाह संप� मान�े जात होते. सारखे

प�तीनुसार चौथा कंपुरा येई�, चारही बाजंूनी चं� नसे� आ�ण वाजणार नाही. छान ते
होई� नगरचे गाणे �हणू �ाग�े. काही जण एक� नाचू �ाग�े.

पाच�ा �दव�ी सव� देवांनी गरा�ज हमा�या�ा सां�गत�े क� हेपवताराज! तुमचे आमचे
�कती मोठा आदर आहे. भगवान �ंकरा�या ��नासाठ� आ�ही सव� इथे आ�ो होतो.
तुम�या सहकाया�ने �ववाह सोहळा आनंदात व आनंदात संप� झा�ा.
�यामुळे आता तु�ही आ�हा�ा येथून �नघून जा�याचा आदे� देऊ �कता, पण गरा�ज हमा�याने ते फार चांग�े के�े आहे.
�हणा�े - हे देवा मृत �रीर ! होय! हीर आ�ण नू, देवराज मी! तुम�या मु��ची पावती

पृ� 346

कठोर तप�य�मुळेच आज म�ा हे भा�य �ाभ�े आहे क� आई-वडी�, पा�क,
मा�या घराची �ोभा वाढव�यासाठ� संहारक आ�ण महान ऋषीसह सव� देवता एक� आ�े आहेत.
तु�हा सवा�ची एक� सेवा कर�या�या �ुभ संधीचा मी आनंद घेत आहे.
तू म�ा उच�ू दे. हेदेवा धादेवा! तुम�या या एकावर खूप कृपा आ�ण कृपा करा
द जे

अ�ा रीतीन� पव�ताचा राजा, हमा�ाया, सव� देवतांसह अनेक �कारे ��वाजी
खूप समजाव�े आ�ण अ�ा �कारे तो आणखी काही �दवस �ज��ने रा�ह�ा.
हमा�ायाने सवा�ची खूप सेवा के��. �यांनी सवा�ची �व�ेष काळजी घेत��. सव�

गरज पूण� ठेव�� होती. �ै�राजने देवतेसाठ� ��य ती सव� सोय के��
पुर�व�े. या कारने अ�त�य आदरान ेकाळजी घेत सवा�ची मने �ज�क��.

बरेच �दवस उ�टून गे�यावर देवतेने स�ु�या�ा �ै�राज हमा�याकडे पाठव�े.
जेणेक�न ते देवी मैना आ�ण �तचा पती, �हमा�य देवी यांना �मरवणूक पाठव�याची तयारी करतात.
करा. मग �यांनी सतरा�ा �तकाती� �ै�राजांकडे जाऊन �यां�या न��बाची चौक�ी के��.
जो �वतः तुमचा जावई बनतो तो तुमचा आ�ीवा�द आहे असे तु�ही कौतुक क� �ागा�.
पावतराज! �ा�� आ�ण वेदानुसार भगवान ��वाची प�नी �हणून तु�हा�ा तुम�या मु��ची पावती �मळा�� आहे.
�या�ा हसव�याब�� दया करा. �मरवणूक �मरवणुक�सोबत असते ते�हाच �मरवणूक पूण� मान�� जाते.
वचन �द�े आहे. �हणूनच तु�ही �भू�या �रीरासोबत देवी�या पावती�ाही आनंदान ेनम�कार करता.
आ�ासन �ा तरच काम पूण� होई�. मग मैना आ�ण �तचा नवरा
हमा�ायाने �मरवणूक काढ�याच ेमा�य के�े.

जे�हा भगवान ��व आ�ण सव� देवता आ�ण ऋषी-मुनी कै�ास पव�ताकडे �नघा�े.
देवी चा�ाय�ा �ाग�यावर मी जोरजोरात रडाय�ा �ाग�ो आ�ण �हणा�ो - हे देवा, देवा�या मृत �रीर!
माझी मु�गी पोचपावती सांभाळे�. माझी मु�गी तुझा परम भाऊ आहे. झोपताना तो सुर��त होता
तु�या पायांचे अनुसरण करतो. �या�या �दयात त ूसदैव उप��त असतोस. आप�े
ती �तुती गाताना थकत नाही आ�ण तुमचा आवाज अ�जबात ऐकू �कत नाही. मा�या मु��कडून
जाणूनबुजून �क�वा नकळत कोणताही गु�हा के�ा असे� तर तो माफ के�ा जाई�. तु सव��म आहेस
क�ा न�न आहे. मा�या मु��वर तुझी कृपा राही�. असे �हणत मी माझी के��
मृत �रीरा�ा �ाथ�ना करा. ��येक पा�का�ा हे मा�हत असणे �कती मह�वाचे आहे
आपण जाणतो क�, मु�� या भाता�या रोपासार�या असतात, �जथे �या ज�मा�ा येतात, �तथेच झाडे उगवतात.
�मळा�े नाहीत, तरीही �या�या जा�या�या वेळ�, ते आनंद� आहेत, नकळत �यांचे



डो�यातून अ�ू कसे वाहतात?
आप�या मु���या पोचपावती वापर�याचा �वचार करताच तो छतासह ज�मनीवर कोसळ�ा.

�यानंतर त�डावर पा�याचा थ�ब टाकून �या�ा �ु��वर आण�यात आ�े. मग नेहमी मृत �रीराने देवी मैना�ा ज�म �द�ा.
�यांना अनेक �कारे समजावून सां�गत�े जेणेक�न ते �यांचे बी �वसरती�. नंतर थोडा वेळ
आ�ण पावती सोडून सव� देवता आ�ण गणांसह भगवान �हमा�याचे �रीर
येतात आ�ण जातात. हमा�ाया �हरा�या एका सुंदर बागेत बसून ते सव� तपुवाक आहेत.
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भगवान ��वा�या आगमना�या आ�ीवा�दाची कापणी करा देवी पावती
कराय�ा सु�वात के��. ते तपूवाक भु महादेवजी�या भ�ांना जय-जय �हणत होते.
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चौप� होय
पोचपावती धमक�

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! जे�हा �ै�राज हमा�ाय आ�ण देवी मैना घेऊन आ�े
भगवान ��व सव� देवता आ�ण इतर देव आ�ण ऋषी आ�ण संतांसह आहेत.
�या�ा �या �ठकाणा�न बाहेर काढत सा��य �हणा�े, हे�ै�राज! तुम�या मु���ा
फ� देव कृपया मृतदेहासोबत पाठवा. हे ऐकून �मा�या�ा ध�काच बस�ा
गे�ा. �याने मैना देवी�ा पावती पाठवाय�ा सां�गत�े. देवी मैना यांनी वै�दक �वध�चे पा�न के�े
करत असताना, आप�या मु���ा सुंदर व��े आ�ण दा�ग�यांनी सजवा. �यावेळ� मा�याकडे ए

प�नी�या प�नी�ा बो�ावून �त�ा धा�म �क ���ण दे�यास सां�गत�े.
�ाणानी �तथे येऊन पावती�ा ��द �द�ा आ�ण �हणा�ा – हेपावती! हे सुंदर जग

मनारी �व�ेष पूजनीय मान�े जाते. जे प�ती प�तीचे पा�न करतात, ते वे�धया असतात. ते
दोघेही कु�ाची पूजा करतात. �यां�या त�व�ानाने पापी होऊ नका. कोण�या पती�ा
भगवंता�ा देव मानून �याची सेवा के�याने ते �ोक या जगात सुख �मळवतात.
ती पु�य ��� �ा�त करत ेआ�ण �त�या दो�ही कुळांना ��� देत.े सावी, �ोपामू,
आंधती, �ांड��, �तपा, अनसूया, �मी, वंधा, सती, संसा, सुमता, ग, मैना आ�ण
वाह इतर �ोकांना सावी �हणतात. �यां�या धा�म�क धमा�मुळे �यांना �व�णू आ�ण
मृत �रीर देखी� पूजनीय आहे. �हणूनच आप�या पती�या आ�ेचे नेहमी पा�न करा.

हवे होते पानांची पाने खा��यानंतरच अ� खावे. जोपय�त तो उभा आहे
�वतःही बसू नका. नवरा झोपी गे�यावरच झोपा आ�ण तो उठ�यापूव�च उठा.

जे�हा तु�हा�ा अ�भमान वाटत असे� �क�वा �या�नही �व�त असे� ते�हा तुम�या पती�या नावाचा उ��ेख क� नका. पतीचा कॉ�
पण सगळ� कामं सोडून नव�याकडे जा. �या�या ��येक आदे�ाचा �वतःचा धम� असतो
�यावर �व�ास ठेवा आ�ण �याचे अनुसरण करा. कधीही वे�ात उभे रा� नका. आपण ते कसे के�े?
घरी जाऊ नका आ�ण वाटेत बसू नका. तुम�या घराती� व�तू कोणा�ाही देऊ नका.
अ�ंकार आ�ण अ�ंकारांनी सज�यानंतरच चेहरा दाखवा
हवे होते नवरा घराबाहेर �क�वा परदे�ात गे�ा असे� तर �या �दव�ी प�नीन ेसजवावे-
बद�ू   इ��त नाही. यो�य वेळ� पानांचे सेवन कर�याची गो�, गरज असे� ते�हा �गेच
ते दे तुमची ��येक कृती ��ारीने आ�ण �ायरीने करा. तुम�या �वतः�या ��येक आ�ेचे पा�न करा
करणे हा प�ातीचा परम धम� आहे. बायको�ा कुठेही जाय�ा �ाव
तीथ��े�ांसार�या तीथ��े�ांनाही भेट देऊ नये. �टेज पय�त
पाणी �तथी नान धुऊन �याय�यावरच पूण� होते. �ूज मागे रा�ह�े
बायको�ा साधी समजुनच अ� खावे.

देवता, आ�यदाता, अ�तथी �क�वा भुके�या�ा अ�ाचा काही भाग देऊनच अ� खावे
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हवे होते �त आ�ण उपवास कर�यापूव� प��ची आ�ा आ�याचे पु�य नाही.
मा�टा. काहीही �मळव�यासाठ� पती�ी कधीही भांडू नका. आनंदापासून

आरामात बसताना �क�वा झोपताना कधीही पान उच�ू नका. जर कोण�याही गो�ीचा पती
जरी कारण कोरडे, गरीब, आजारी �क�वा वृ� अस�े तरी �याचा �याग क� नका.
मा�सक पाळ� सु� असताना तीन �दवस पतीसमोर जाऊ नका. �या�ा त�ड दाखव ूनका.
पती आंघोळ सु� करेपय�त �या�या�ी बो�ू नका. सु�वातीपासून



सव� �थम, फ� आप�या पती�ा पहा.
उ�प�ीचे अनुकरण करणा�या ��ी�ा ह�नमूनचे �तीक मान�� जाणारी व�तू -

जसे क� डोके, केस, रोळ�, काज�, बांग�ा, मंगळसू�, पाय�, बा�कनी, नाकाती� �र�ग, कान
कॉइ� नेहमी घात�� पा�हजे. �यांना मधाचा न�ा मान�ा जातो
व�तू ��येक पै�ूम�ये ठेव�या जातात, �यां�या पत�चे वय वाढते. नवरा
�फ��अ�, कु�टा इ�याद�सोबत कधीही रा� नये.
म�ा नको आहे. पती�ी भांडणारी आ�ण �याचा �तर�कार करणारी ��ी

मै�ी क� नका कधीही एकटे रा� नका आ�ण न� होऊ नका. नेहमी �हणा
�यानुसार जा नव�याची इ�ा असे� ते�हाच आनंद करा. �याची ��येक इ�ा ही �याची एकमेव इ�ा असते
समजून घेणे नवरा हसतो ते�हा हसतो आ�ण आनंद� असतो ते�हा आनंद� असतो.

प�नीसाठ� �तचा नवरा �तचा �नवारा असावा. आ�मा, �रीर आ�ण �रीर
�यापे�ा �तने आप�या पती�ा मह�व �द�े पा�हजे. पती�ा मृत �रीर मानणे
पूजा करायची आहे पानां�ी �ढणारी मु�गी कु�तया �क�वा साया रन�या �पात ज�मा�ा येते.
पती बस�े�या जागेपे�ा उंच जागेवर बसू नये. कोणा�ा आ�ीवा�द देऊ नका. सवा�ना
गोड ��द बो�ा. बायको�या आयु�यात सग�यात मह�वाचं. �हणूनच �याचे
नेहमी पूजा करा. ��ी�ा �तचा पती �हणून देवता, गु�, धम�, तीथ� आ�ण तात मानून ती
पूजा करायची आहे नव�या�ा एक ��दही बो�ू नका. सासू, सासरे, भावजय, व�हनी, गु
सव� मो�ांचा नेहमी आदर करा. �या�यासमोर कधीही मो�ाने बो�ू नका �क�वा हस ूनका. बाहे�न
प�ा आ�यावर आदराने पाय धुवावेत.

�या मूख� ���या आप�या पतीचा �याग करतात �क�वा पु�षां�ी �राचार करतात
पुरा�ात रा�न ती घुबडाचा ज�म घेत.े अध:पतन नस�े�� ��ी कायमची मृत होई�
ती जाते. तीथ�या�ा क�नही ती वर-खा�� राहते. �या घरात �ववा�हत ��ी राहते
होतो, �याचा नवरा, प�ा आ�ण आई असे एकूण �तघे जातात. ते थेट जगा�ा �ोभतात
तु�ही वाढवा याउ�ट, जे पु�षांकडे आक�ष�त होतात, ते �यां�या मागा�पासून भरकटतात.
�त�याबरोबरच ती �त�या कुळाचाही ना� करते. ��ी�या �ेमात पडणे
मातेपासूनच �तथ�� भूमी प�व� आ�ण पाप न� करणारी बनते. सूय�, चं� आ�ण
वायुदेव देखी� ���यांना �ु�तेसाठ� अप�ण करतात, जेणेक�न ते डोके �ु� क� �कती�. pat ta
प�नी हे घर�या आरो�याचे ��ोत आहे, आनंदाचे भांडार आहे, तोच धोका �मळव�याचा एकमेव माग� आहे.
आ�ण �याच घरा�याचा वं� बे� पुढे नेणार आहे.
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देव आ�ण नाथांम�ये अखंड भ�� अस�े�या �ेताचीच पूजा के�� जाते.
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. प�� केवळ प�नीपासूनच अ��त�वात आहे. दोघांपैक� एकाने बनव�े�े

तसे राहणार नाही. प�नी, पाने आ�ण आदरा�त�य इ.
तो एकटाही क� �कत नाही. प�ा नारायण गंगे�माणे प�व� आ�ण प�व� आहे.
पी आ�ण मान�े जाते. �या�या द��नाने सव� काही �ु� होते. पती-प�नी संबंध
अतूट आहे. पत �हणजे नव आ�ण प�नी हे वेदांच े�तो�, एक तप, नंतर एक माता. ने के�े
�ुभे�ा!

अरे ��ये! �मन प� नाया�चे चार �कार सां�गत�े आहेत. उमा,
मैयामा, नाकरा आ�ण अ�ा नाकरा. हे पानांचे फरक आहेत. जो कोणी आ�ण मी देखी� य��वी
ती �वतः�या नव�या�ा मारते, अ�ा ��दांना 'उ�मा' प�ा �हणतात. कोण आहे
��येक नराचा प�ा भाऊ आ�ण मु�गा �हणून पा�ह�ा जातो, �या�ा '�मयामा' पटाटा �हणतात.

�या�या मनात धम� आ�ण �ा�नकतेची भीती असते आ�ण �हणूनच तो नेहमी धमक�चे पा�न करतो.
�या�ा 'नकृत' �हणतात. �या�ा �वतः�या नव�याची �क�वा कुटंुबाची भीती वाटते
बदनामी हो�याची भीती ��भचारापासून �र ठेवते, या�ाच 'अ�त�ा' प�ा �हणतात.
ही चार �कारची पाने प�व�, प�व� आ�ण सव� पापांचा ना� करणारी आहेत.
मी जातो मु�ा आ�काची प�नी अनुसूया �हने आप�या पती�या भावनेने देवा�ा �व�णू �हट�े.



आ�ण मृतदेहा�ा अभ�क बनव�े. एवढेच नाही तर सती जा�यासाठ� �याने आप�ा जीवही मार�ा.बळाने जगणे ही दया होती.
अरे ��ये! प�ाथीची सव� वै���े आ�ण गुण मी तु�हा�ा समजावून सां�गत�े आहेत. आता

तु�ही �यानुसार वागता का. पती�या ��येक आ�ेचे पा�न करणे
�याचे पा�न करा पती�ा आनंद� ठेव�याने सव� इ��त प�रणाम �ा�त होतात.
तू जगदंबेचे मुख आहेस आ�ण तुझा पती �ा�त देव आहेस. आपण सव�
सांगून उपयोग नाही, कारण तु�हा�ा हे सव� माहीत आहे आ�ण त ेनीट पाळा.
करे� तुझा ब�� �वचार करतो
असे घडत असते, असे घडू �कते �यामुळे म�ा अ�धक काही सांग�याची गरज नाही. म�ा आवडते
क� आ�दम धमा�चे पा�न क�न तु�ही उव��रत जगासाठ� एक उदाहरण आहात.

तू कर�ी�
एवढं बो�ून बायको ग�प झा��. �याची उपदे�ाची धमक� ऐकून देवी

पावती खूप खु� वाट��. �यांनी हात जोडून �णानी�ा नम�कार के�ा.
�यां�या�ी काय आ�ण कस ेकरावे याब�� आप�या मा�हतीब�� ध�यवाद. देवी पावती

�या�या आचरणाने, सव� उप��त नातेवाईकांना, �कतीही असो
आप�या नकळत �याने आप�या परंपरेचे आदरपूव�क पा�न के�े पा�हजे. अहंकार क�
यामुळे, तो �ोकधमा�चा �याग करतो, तो �थ� आहे आ�ण तो आप�या मु�ांना गमावतो.
साठ� माग�.
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अ�याय पंचाव�
�मरवणुक�चे ��ान आ�ण

कै�ासावर मृतदेह अस�याची पावती

तो �हणा�ा, हेनाड�! अ�ा �कारे देवीने पावती देवी�ा धा�म�क ��कवण �द�� आहे.
�यानंतर राणीने मैना�ा सां�गत�े क� हेमराणी! आप�या गरजेनुसार
प�ी प�ी आ�ण �त�या संगोपनाब�� सां�गत�े. आता त ू�नरोप घे
तयार करा देवी मैनाने ती पावती मनावर घेत�� आ�ण जोरजोरात रड��.
�दसत. आई�ा असे रडताना पा�न �त�या डो�यातून अ�ू वा� �ागती�. पोचपावती
आ�ण मैना�ा रडताना पा�न सव� देवांची पूजा के�� आ�ण �तथे उप��त अस�े�या सव� म�ह�ा.
वाट�े आ�ण उठा. ते�हा प�व�राज हमा�ाय आप�ा मु�गा मैनाक, म�यासह तेथे आ�ा.
आ�ण मोहामुळे आप�या मु���ा पावती�ा �मठ� मा�न तो रडू �ाग�ा. c रझाची आई,
बंधू-भ�गनी आ�ण उप��त सव�जण रडत होते. मग त�व नया आ�ण �मुख आ�ण
पुजा�याने नेया �क�वा मान �ार ेसवा�ना समजावून सां�गत�े आ�ण वत�मान �ुभमुठा देखी� सां�गत�े
म�ा ��नाची �मरवणूक �ायची आहे.

मुनय ऋष��या ��ीकरणाने भावनेचा सागर आट�ा. नंतर पोचपावती
आई-वडी�, भाऊ, ���क यां�या चरणी अप�ण क�न �यांचे आ�ीवा�द घेत�े व
पु�हा रडत आहे. मग सवा�नी न�पणे �यांना ग�प के�े.

�ै�राज हमा�याने आप�� क�या पावती �ह�ा बस�यासाठ� एक संुदर दोरी सजव��.
पा�क �मळा�ा. �णप�णय यांनी �यांना पा�नपोषणगृहात बसव�े. सव� नवीन अनेक आ�ीवा�द
आ�ण �ुभे�ा. �ै�राज हमा�य आ�ण मैना यांनी �या�ा अनेक चांग�या गो�ी भेट �द�या.
आ�ण पी भट ए. देवी पावतीने सग�यांना हात जोडून नम�कार के�ा

�याचे आई-वडी� तेथून �नघून जातात. �ेमाने व� होऊन �याचा प�ा हमा�ाय आ�ण भाऊही
ते �यां�या पा�कांसह गे�े. काही वेळाने त ेसावजी�या �ठकाणी पोहोच�े



इतरही बारा ताय घेऊन �याची वाट पाहत होते. हमा�य नान तपुवाक तेथे उप��त
भगवान ��वाने भगवान �व�ण ूआ�ण �यां�या मु��सह सव� �ोकांना नम�कार के�ा.
सावजीवर दया करा. �यानंतर ते आ�हा�ा सवा�त जा�त वचन देऊन हमा�यपुरी�ा परत�े.

जे�हा �ै�राज हमा�ाय आप�या �हरात परत�े. मग आ�ही सव�जण कै�ास पव�ता�या �द�ेन े�नघा�ो
च� जाऊया भगवान ��व आ�ण पावतीचे ��न झा�यावर सवा��या ����ा मया�दा नाही.
रा�ह�� नाही सव�जण उ�साहाने चा�ाय�ा �ाग�े. महादेवज�चे मृतदेह नाचत, उ�ा मारत आ�ण गात होते.
परमपू�य आप�या �वाम��या �नवास�ानाकडे चा��े होते. मी आहे आ�ण फ� ��वाजी आहे तोही ��वाजी आहे.
�याचे ��न झा�े होते. �सरीकडे देवराज�या उ�साहा�ा सीमा न�हती. तो �वचार करत होता
पोचपावती �ववाहामुळे �यांचे ए आ�ण बी कमी होई�. �याब��
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तारकासुर�या भयानक नावाने �वकरच तो आ�ण सव� देवता धो�यात येती� यावर �व�ास बसत नाही.
तु�हा�ा देवाचे आ�ीवा�द न�क�च �मळती�. भगवान ��व देखी� आनंद अनुभवत होते, �यांचा ज�म झा�ा-
ज�माची एक �न��त पावती पु�हा प�नी�या �पाने �मळा��. या गाडीत टपुवाक आनंद
मी आनंद� झा�ो आ�ण सव�जण कै�ास पव�ताकडे �नघा�े. �यावेळ� सव� ��तीतून पाऊस पड�ा
असे घडत होते, मंग� वाजत न�हते आ�ण मंग� गीते गाय�� जात होती.

अ�ा �कारे �वास करत सव�जण कै�ास पव�तावर पोहोचतात. तेथ� मु�का मा�न देह
पावती�ा �हणा�� - हेदवे री! तू नेहमीच माझी आहेस. तू म�ा भूतकाळात सोडून गे��स
गे�ा होता आज सव� देवां�या कृपेने आपण पु�हा एक झा�ो आहोत. आज तू पु�हा
म�ा पास �मळाय�ा खूप वेळ �ाग�ा. आ�ही दोघेही एकमेकांसोबत आहोत. मृतदेह
मृत �रीरापासून बन�व�े�े �व आ�ण �वाचे �रीर अपूण� आहे. आज म�ा पु�हा आ�मा �मळा�ा

गे�े आहेत
भगवान �ंकराचे हे सुंदर ��द ऐकून पावती देवीचा चेहरा �ा� झा�ा.

�याचा महान देखणा नतम�तक झा�ा आ�ण तो हळूवारपणे बो��ा – हेनाथ! तु�याब��ची ��येक गो�
मृ�यू आहे. मा�या आयु�यात तूच सव��व आहेस. आज तू तु�या या दासी�ा तु�या चरणी ठेव�े आहेस.

म�ा �ान देऊन मी तु�यावर मोठा उपकार के�ा आहे. तु�ा माझा पती �हणून �मळा�याब�� मी ध�य आहे.
देवी पावतीचे गोड ��द ऐकून परमे�राने �ेताकडे पाठ �फरव��. �यानंतर �गेच

भगवान ��वाने सव� देवतांना �वा�द� भोजन �द�े आ�ण �यांना संुदर भेटव�तू �द�या.
ए. भोजन झा�यावर सव� देव आ�ण ऋषी �ेताकडे आ�े आ�ण �या�ा �वचार�े.
ते नाम�मरण क�न �यांची पूजा क� �ाग�े आ�ण देहातून पावती घेऊन आपाप�या धामात गे�े.

गे�ा. मग मी आ�ण देवानेही चा��याची परवानगी मा�गत��, ते�हा ��वाजीन ेआमचे नाव घेत�े.
मग मी आ�ण �व�णूज�नी �या�यावर मनापासून आ�ीवा�द �द�ा. �यामुळे आ�हीही
�ोकांकडे गे�े.

आपण सव�जण कै�ास पव�ताव�न �नघा�यानंतर, भगवानांचे �रीर �या�या रा�स �ाभा�या पावतीने �ा�त झा�े.
ते दोघे �तथे आनंदाने रा� �ाग�े. अं�यसं�कारा�या आधी देवाचे �रीर पावती
पूजा क� �ाग��. नारद! अ�ा �कारे तु�ही भगवान ��व-पावती �ववाह संप� झा�ात.
तप�ी� सां�गत�ा. ही साहसकथा �:खाचा ना� करणारी, आनंद, संप�ी आ�ण आयु�य वाढवणारी आहे.

करणार आहे जो मनु�य या संगतीच ेदररोज �ामा�णक मनाने वाचन करतो �क�वा ऐकतो, तो
मृतदेह बाहेर काढतो. या कथेने सव� रोग न� होतात आ�ण सव� रोग नाहीत-

अडथळे �र होतात. ही कथा ��स�� देणारी, पु, पौ इ.
आ�ण मो हा देणारा आहे. ही कथा सव� �ुभ �संगी आ�ण �ुभ काया��या वेळ� सां�गत�� जाते.
सव� काम वाचन �क�वा �ेखन के�े जाते. यात �ंका नाही. या
एकदम खरे.

.. कोड (पोचती �वभाग) पूण�.
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.. ओम नमः �वाय.

म�ा सामोरे जावे �ागे�
चौथा �वभाग
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प�ह�ा अ�याय



मृतदेह

�ेम करणा�या आ�ण �ेम करणा�यां�या पूजेने माणसाचे मन भ�न जाते
तो दान देणारा आहे, जो आनंदाने प�रपूण� आहे आ�ण नेहमी आप�या भ�ाची इ�ा पूण� करतो.

कोण पूण� करत आहेत, कोण चांग�े आ�ण परोपकारी आहेत, कोण आहेत
स�याचा �वामी, स�य आ�ण स�याचा दाता;
जे �यां�या इ�ेनुसार �रीर धारण करतात �यांची नेहमी �तुती करा,
�या सवा�त आदरणीय भगवान ��वां�या चरणांची पूजा करा.

मी नारदज�ना �वचार�े - अरे नाही! तू सव� देवतांचा आ�ण �ानाचा आहेस
�ुभे�ा. हे देवा, कृपा क�न म�ा दाखवा तो देवा
भगवान ��व अ�त�य ����ा�� आ�ण स�म आहेत. तरीही फळ
�याने राजनं�दनी पावथी�ी ��न क�ासाठ� के�े, क� पूण� वतु�ळात आ�े?
तु�हा�ा ते कधी आ�ण कस े�मळा�े? तारकासुरचा वध कसा झा�ा? bhu कृपया
मा�या भावनां�या �ांतीसाठ� कृपया म�ा �यां�याब�� तप�ी�वार सांगा.

सूतजी �हणतात क� नारदज�नी हे �वचार�यावर �ाज�नी सतपुवक भगवान ��वांना �वचार�े.
तो मरताना �हणा�ा - नारदा ! जे�हा कै�ास पावत येथे भगवान ��व देवी पावतीसह
तो आ�यावर �तथे सवा�नी चांग�� सेवा के��. सगळे आनंदाने नाचत होत.े मग
भगवान ��वाने �या सवा�ना अ� �द�े. मग सव� देव आ�ण मु �गन यांनी �या�ा �वचार�े
वचन घेऊन ते आपाप�या धामाकडे �नघा�े. सव� देवतां�या कै�ास पव�ताव�न चा�णे
�भूचा देह सोड�यानंतर �या�या �क�वा �या�या पावतीने, अगद� मनोहर, अँड
नजन �या �ठकाणी गे�ा आ�ण तो एक वष� पावतीज��ी वागत रा�ह�ा.

अ�ा�कारे भगवान ��वाने एक �ण इतका वेळ घा�व�ा.
अ�ा रीतीने वेळ वेगाने जात होती पण आता भगवान �ंकराचा पु� आहे

तो आजपय�त आ�ा न�हता. हे जाणून सव� देवता �यां�या मनात छळत असत. मग
देवराजांनी सभा घे�याचा �वचार के�ा आ�ण �याने सव� देवतांची पूजा के��.
पण तू काय �हणा�ास? �या सभेत सव� देवांनी एवढा वेळ या व�तु��तीचा �वचार कराय�ा सु�वात के��

ती संप�� तरी आजवर ��वाजीने पु�य �नमा�ण के�े नाही? ते �वचार क� �ागतात
तु�ही आता का उ�ीर करत आहात? �यावेळ� सव� देव मा�या�वषयी
हीर हनुमानाकडे गे�� आ�ण �हण ू�ाग��, हेहरे! देव �ेत हजार वष� र���ाव

तु�ही करीत आहात का. �याचे पोचपावतीचे नाते अजूनही चा�ू आहे पण आजपय�त काही चांग�े नाही
वृ�ाची बातमी नाही. ते�हा �वतः देव आ�ण नौमु�ा �ाप देऊन �हणा�े- हे देवांनो!
तु�ही या �करणाची एवढ� काळजी क� नका. ��वाजीने �वतः�या इ�ेनुसार या पदाव�न इ.स
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��न होई�. असो, आप�या �ामम�ये एक उ��ेख आहे क� कोण ��ी आ�ण पु�ष आहे.
हा �वयोग �या�ा ��येक ज�मात �वतः अनुभवावा �ागतो. �यामुळे आता काही

इ�ाही नाही. अजून थोडा वेळ जाऊ �ा. आता बरोबर क�
असे� थोडा वेळ �वचार के�यावर देव पु�हा �हणा�ा, हजार वष� झा�� तु�हा सवा�ना
�ोक�हाजीकडे जाऊन काही यु� �ावून असा उपाय करायचा क� �याचा मृ�यू
कोण�याही गाडीने. �याच साम�या�ने आपण �या�ा ओळखू �कतो, परंतु हे

�यावेळ� तु�ही सव� देवतांनी आपाप�या घरी जावे. देव प�नी�ा मृतदेहाकडे घेऊन जातो
पोचपावती आनंदाने वागण.े

सव� देवतांना समजावून सांगून त ेबायकू थधाम�ा गे�े. �र जा�यासाठ�
�यानंतर सव� देवतांनी आपाप�या चटा याग के�ा आ�ण तपुवाक आपाप�या �नवास�ानी गे�े.
वेळ आप�या गतीने �नघून गे�� पण ��वाजीपु� आ�ा नाही. तारकासुराचे भय आ�ण
�दवस��दवस दह�तीची छाया वाढू �ाग��. ऋषी-मु�य आ�ण देवतेसह सामा�य
�याने माणसाचे जीवन भर�े होते. तारकासुरा�या भीतीने जे�हा पृ�वी थरथरत होती

भगवान �व�णंूनी सव� देवतांना बो�ाव�े आ�ण �यांना �भू�या �रीराजवळ चा��यास सां�गत�े. मग



सव� देवतांना सोबत घेऊन �वतः भगवान आ�ण मी भगवान ��वा�ा भेटाय�ा
कै�ास पव�तावर पोहोच�े पण भगवान ��व कै�ास पव�तावर न�हत.े �यां�या गटातून जे�हा आ�ही
महादेवज�ना �वचार�े असता �यांनी सां�गत�े क� देवाचे �रीर माता पावतीजवळ आहे.
मी मं�दरात गे�ो आहे. �यानंतर �तहारने मृतदेहांना �यांचा प�ा �वचार�ा.

�यानंतर आ�ही सव� �ोकनाथ भगवान �ेता�या �ठकाणी पोहोच�ो.
एक� राहत होते. �यानंतर �यां�या �नवास�ानी पोहोच�यानंतर सव� देवांनी देवाची पूजा के��.
�ेता�ा मार�यानंतर मनात नाम�मरण क�न �यांची पूजा सु� करावी.
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सव� मागा�नी
वामी�या टाकेयचा ज�म

तो �हणा�ा, हेनाड�! देवाचे �रीर सदैव �जवंत असते. ��येक �वषयासाठ�. �यांना चांग�े
कार काय �पवू �कते? भगवान ��व महान योगी आ�ण सव� काही जाणणारे आहेत
�वहीर. �यामुळे मी, �व�णूजी हे सव� देव आहोत हे �यांना �यां�या योग���ने कळ�े.
मी �या�यासोबत �या�या घरी आ�ो आहे. मग ते आनंद� झा�े आ�ण आ�हा सवा�ना भेटाय�ा गे�े.

दारात या आ�ण आमची �तुती �वीकारा आ�ण �हणा - तु�ही सव� एक� आहात
आ�ात का? मग आ�ही आम�या ये�याचा बेत सां�गत�ा आ�ण �हट�ं क� हेदेवा धादेवा! क�ा नाधान
देवा! तारकासुरचे अ�याचार �दवस��दवस वाढत आहेत. �भु, आता उपाय करा
�या�या दह�तीतून आपण मु� होऊ या.

देवतेचे हे ��द ऐकून भगवंताचे �ेत �ो�धत झा�े आ�ण काही काळ �ांत रा�ह�े.
थोडा �वचार क�न तो �हणा�ा- हे देवांनो! म�ा तुमचा �� समज�ा पण मा�यासाठ� एक
कठ�ण �� असा आहे क� मी के�े�ा �याग कोण घेई�? या�माणे
असे �हणत �याने आप�ा मृ�यू पृ�वीवर फेक�ा. मग सव� देवांनी एका नदेवा�ा �वचार�े

भगवान ��वाची ती ��� �यांनी कपोत �हणून अंगीकारावी अ�ी �ाथ�ना. सव� देव
आ�ीवा�द �वीका�न अ�देवांनी कपोता प�रधान क�न ती ��� �वतः�या आत �नमा�ण के��.
गढून गे�े.

बराच वेळ �भूंचे �रीर देवीपय�त पोहोच�े नाही ते�हा ते अ�व� झा�े.
�वतः देवी द��नासाठ� बाहेर पड��. तेथे जे�हा �याने ती ��� नया नावदेवांना �द��.
ते पा�न �यांना ध�काच बस�ा. �यावेळ� ग ुसेमुळे �याचा डोळा �ा� झा�ा होता
एनएस ते�हा देवी पावती एका नदेवा�ा �हणा�� - हे भगवान ! आपमेरेपेट �ोकनाथ का



��� खा��� आहे, �हणून आज मी तु�ा �ाप देतो क� तू सव��व असे�. जे काही
तु�ही �या�या संपका�त या� जे �गेच होणार नाही. या आगीत तु�ही �वतः�ा पूण�पणे जळत आहात
तु�ही राहा� अ�देवांना �ोधाने हा �ाप देऊन देवी पावती �तथून �नघून गे��. �यां�या सोबत
सावजीही �तथून �नघून गे�ा. इथे सव� देवतांची पूजा वगैरे करत नाहीत

इ�याद��या सेवनाने ती ��� सव� देवतां�या �रीरात आ��. �या उ�णतेपासून
सव� देवांना आनंद झा�ा. मग सव� पु�हा �भू�या �रीराचा आ�य घेतात आ�ण �या�ा हात देतात.
देवा�ा जोडून �ाथ�ना सु� के��! हा म�सर आपण �र क�या. आ�ही धडे सहन करतो
वाटते क� �याने आ�हा�ा या ���ची उ�णता आ�ण बन� बंद कर�यास सां�गत�े.
उ�ट��या मा�यमातून ते �रीरातून बाहेर काढावे �ागते.

भगवान ��वा�या आ�ेचे पा�न क�न, आपण सव� देवतांनी वामना�ारे ��वाजीची �ाथ�ना के��.
ते तुम�या �रीरातून काढून टाका. �याची आ�ण महादेवाची न�क� क�न सवा�नी समाधानाचा �न:�ास सोड�ा
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जी अप�ण क�न आभार मानतो, पण इतर देवांचे �ःख काही कमी नाही.
होत होते. �याचे �दय जळत होते. मग मी हनुमाना�ा भगवान �ंकरा�या आ�या�ा जाऊ �द�े.
स��ा �ा माझे �हणणे पाळून अ-देवतांनी भगवान �ंकराची �तुती के��.
ते�हा ��वाजीने �वचार�े आ�ण �हणा�े - �भु, तु�ा काय �हणायचे आहे? मग
अ�णादेवांनी परमे�रा�ा हात जोडून �यांची �तुती के��. मग ते �हणा�े
-हादेवा धादेवा! कृपया माझा गु�हा माफ करा. मी खूप मूख� आहे
तुमची ��� वापर�� गे�� आहे. तू म�ा माफ कर आ�ण मा�याबरोबर रहा. �भु,
या �रीराची उ�णता कमी क�न म�ा आ�ीवा�द �ा आ�ण म�ा मु� करा.

हे ऐकून भगवान स तपूवाक नदेवांना �हणा�े - हे भगवान ! तुम�याकडे त ेआहे
�याचे सेवन करणे ही मोठ� चूक आहे. तुम�या कृ�याची ���ा तु�ही बराच काळ भोगत आहात.
�हणूनच मी तु�ा �मा करतो. माझी ही ��� तु�ही ��ी �रीरात ��र करा.
असे के�याने तुमचे सव� नुकसान होई�. हे ऐकून आन काय के�े?
परमे�रा, तुझा गौरव धारण कर�याची �मता कोणाम�ये नाही. मग नारद तूही �तथेच आहेस
येऊन अनादेवा�ा �हणा�े क�, देव जसा देहा�ा आ�ा आहे, तसाच कर. असे करणे
तुमचा पराभव होई�.

ते�हा तु�ही अ�देवांना सां�गत�े क� माघ म�ह�यात �याने �थम यागात �नान करावे.
तू ही ��� �या�या �रीरात ठेव. माघ म�ह�या�या आगमनाने सकाळ मोकळ� होते
मी �थम पण��यागा�या सात ऋष�म�ये �नान कर�यासाठ� पोहोचतो. आंघोळ के�यानंतर
जे�हा �यांना �चंड थंडी जाणव�� ते�हा �यां�यापैक� सहाजण जेवणाकडे गे�े.
आग तापू �ाग��. �याच वेळ� ��वज��या का�ाचे कण अ�ातून �यां�या रोममधून आ�े.
कॉपी क�न तो �या�या अंगात आ�ा. मग ए नादेव म�सरा�या �ःखातून मु� झा�ा.

का�ानुसार �यांना सहा ऋषी गभ�वती झा�या. �यांनी ठरव�े बछारी
�यांना दयाळू मानून. मग ते सव�जण �हमा�य पव�तावर गे�े आ�ण तप�या� क� �ाग�े.
�याने �या प�व� पव�तावर अनेक भागांत मानवी अवयवांना ज�म �द�ा, पण तो प�व� पु�ष �याचा भार होता.
ते सहन झा�े नाही आ�ण �यांनी �यांना गंगाजीत पुर�े. गंगाजीने �या�ा दयेवर जोड�े
�यांना �या मु�ाचे तेज सहन झा�े नाही आ�ण तो आप�या �ाटेत वा�न गे�ा आ�ण वेळू�या आकारात पड�ा.
जंग� जवळ. तो तेज�वी मु�गा मागा��षाती� �ुळ�ी�या �दव�ी पृ�वीवर आ�ा.
च�ा पृ�वीवर येताच सवा�ना आनंद झा�ा. आका�ात भीती
वाजाय�ा �ाग�ा आ�ण फु�ांचा वषा�व सु� झा�ा.



पृ� 359पृ� 360

�तसरा अ�याय
वामीचे घेणे आ�ण वामा

नारदजी �हणा�े - हे ��ये ! जे�हा त ेमू� पृ�वीवर अवतर�े, ते�हा तेथे �क�वा
आ�ण कसे आ�े? मग नारदज�चे �हणणे ऐकून ते �हणा�े - हेनाद� ! जे�हा गंगाजी
तो तेज�वी मु�गा �ाटेत वा�न गे�ा आ�ण वेळू�या जंग�ाजवळ सोड�ा, ते�हाच
�तथे मु�ा मा�याकडे आ�ा.

�या मु�ाचा दो�ायमान चेहरा पा�न मी थ�क झा�ो. तो धारदार मु�गा
होत होते. तो खूप गरम आ�ण मजबूत आहे हे जाणून मी �या�ा आ�ीवा�द �द�े.

नम�कार क�न �याची �तुती क� �ाग��. �यानंतर देवा�ा मृत �रीर हवे आहे असे �हणू नका.
होय, आपण येथे कट आहात. मृत �रीर सदैव असते. तो परम परम परमे�र आहे. या जगाचे
��येक �ाणी, ��येक जीव �या�या आ�ेचे पा�न करतो. मग मुना वा�माचे ऐस� वचन
ते ऐकून तो मु�गा �हणा�ा, "अहो महान बाई, कांद पं�डत, मी मा�या आयु�यात आहे! मा�या घरी
आ�यानंतर तु�ही फ� इथेच आधी आ�ात. �क�वा देवा�या मृत �रीर, तुझे येथे येत नाही
क�रना फ� �वार�य आहे. �हणूनच �नयमानुसार तू माझा नामकरण सोहळा आहेस.
काय तर आजपासून तु�ही माझे पुजारी आहात आ�ण म�ा ��य आहात. मा�यावर �ेम करणे
कारण या जगात तुमची ओळख आ�ण आदर होई�.

�या मु�ाचे असे ��द ऐकून म�ा आ�य� वाट�े �या मु�ा�ा �वचार�े.
च�ा, हेब�ाक! तू कोण आहेस म�ा तुम�या कथेब�� सांगा. मग �यांचे ऐकणे
मु�गा �हणा�ा- अरे ��ये! आता तुमचे काम झा�े आहे. तु�ा मा�याब�� कळ�यापूव�
कृपया मा�या�ी संपक�  साधा. मग मुन� वामाने �या अ��त बा�काचा नामकरण समारंभ के�ा.
आ�ण �याचे नाव टाकेया ठेव�े. �यांनी मु�ा�ा भेटव�त ू�हणून भेट �द��
काय. मग मी �वतः �तथे गे�ो आ�ण �या मु�ा�ा मा�या �मठ�त घेत�े आ�ण �याचे चुंबन घेत�े. tat paat mane

�या�ा पैसे आ�ण पैसे दान के�े. ते अ��त ���य �मळा�यावर ते मू� खूप होई�
तो आ�ा आ�ण �गेच ड�गरावर चढ�ा. म�तका�ा हार घा��यासाठ� तो ड�गरावर चढ�ा.

आ�ण तेथे अ ने मा�म�ा सु� के�� नाही. हे पा�न तेथी� र�हवा�ांनी डॉ
रास �या मु�ा�ा माराय�ा धाव�ा. भयभीत झा�ा तो �या भयंकर रसांचा बन�े�ा
�या सवा�ना पळवून �ावा. �या�या भयंकर यु�ाने सव� �ोक थरथर कापती�.

�ोक घाबर�े�े पा�न सव� देव तेथे पोहोच�े. देवराज रागाने आ�ा
तो मु�गा गमाव�ा. या हाराचे फळ आ�ण �या बा�का�या �रीराव�न व�ाखाचे नाव पड�े.
सव� मु�े ज�मा�ा आ��. �याने नेगम नावा�या �या मु�ा�या ग�यात आणखी एक हार घात�ा.
आणखी एक महापु�ष ज�मा�ा आ�ा. या कार�या पराभवामुळे चार खांदे �नमा�ण झा�े, जे
तो �ूर आ�ण ब�वान होता. मग या चार खां�ांना एक� आणून वगा�चा राजा संताप�ा.
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�या�ा मार�यासाठ� धाव�े. हे पा�न मी घाबर�ो आ�ण जीव वाचवाय�ा सां�गत�े.



�नघून गे�ा. �यांचा �ोध घेत असतानाच ते मू� �यां�या घरी पोहोच�े.�यावेळ� या मु�ाचा �ोध घेत असताना देवराज आय. एक संुदर त�ाव
मी �नानाचे सहा �वधी करत होतो. तो देखणा-स�ोन मु�गा पा�न �त�ा �या�ा �म� बनवायचे होते.
आ�ण घोडीत खाय�ा धावत जा आ�ण �या�ा पकडून आणा. मग �या कृ ने सां�गत�े क�
�याचे मु�ावर फारसे �ेम न�हते आ�ण मग �या�ा दा� पाज�यासाठ� ते आपसात भांडू �ाग�े.
मग मु�ाने सहा त�डे घा�ून सव� मातांची काळजी घेत��. मग ते

S. Tapuwak �या मु�ा�ा �या�या जगात घेऊन जाई� आ�ण �या�ा वाढवे�.
कर�यासाठ�.
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चौथा अ�याय
�या उ�े�ासाठ� �ोधा

�ाजी �हणा�े - अ�ा �कारे �यांनी �या मु�ाब�� आप�� माणसे गमाव�� आहेत.
जी. तेथे जाऊन �यांनी �या मु�ा�ा सुंदर फु�े व दा�ग�यांनी सजव�े
मो�ा �ाडाने �या मु�ाची काळजी �या. ती वेळ �नघून गे�� क� मग एक �दवस
पावतीज�नी पती ��वाजी�ा �वचार�े - हे भगवान! तु�ही सवा�चे �ेम आहात, सव� �ान आहात
ते वाखाण�याजोगे आहे ��येका�ा तुमची काळजी आहे. �भु! म�ा तु�हा�ा एक गो� �वचारायची आहे.
ते�हा �ोकनाथ भगवान �व हसत हसत �हणा�े - देवी�ा �वचारा, क� तु�हा�ा �वचारायचे आहे? मग



देवी पावती �हणा�� भू! तुमचा आ�मा पृ�वीवर कुठे गे�ा?देवी पावतीचे हे ��द ऐकून, सावजी आ�ण नुजी, माझे आ�ण सव� देव आ�ण
मा�या मृ�यूचे काय झा�े? भगवान ��वाने आप�या�ा बो�ाव�े आहे हे कळताच आ�ही सव�जण �गेचच
कै�ास पव�तावर गे�ा. �तथे पोहोच�यावर आ�ही महादेवजी आ�ण पावती देवी�या �वाधीन के�े.
�यांना जोडून आ�ण ��ंसा क�न ध�यवाद. ते�हा भगवंतांचा देह �हणा�ा- हे देवांनो, म�ा �ा
म�ा सांग, माझा तो अ�वचारी आ�मा कुठे आहे? म�ा सांगा, याची ���ा काय?
गाणे

भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून सव� देवता भयाने थरथर काप�े. मग तो �हणून
ती कुठे गे�� होती, ते सव� मृतदेहा�ा पावती आ�ण तारांसह सांगा. मग
मु�ाने सहा �वधी आप�या जगात ने�याचेही �यांनी सां�गत�े.
आ�ण ती �याची काळजी घेत आहे. हे ऐकून ��वाजी आ�ण देवी पावती खूप अ�व� झा�े. वेडन
आप�या मु�ा�ा पा�न तो खूप उ�सा�हत झा�ा. ते�हा सावजीने आप�े गण �या मु�ा�ा �द�े.
कृ�तकामधून परत आण�े जाई�.

भगवान ��वाची आ�ा �मळा�यावर, �यांचे �ूर आ�ण ����ा�� कुळे, �म� आ�ण भूत
��वरायांची पु�तके �ाख��या सं�येने डु���केट झा��. मग �या सवा�नी �तथे मु�का मार�ा
���या घरा�ा वेढा घात�ा. हे पा�न कृ�णा�ा भीती वाट��. मग
कृ�णाने आप�ा मु�गा टाकेया�ा सां�गत�े क� आपण चारही बाजंूनी इतर सै�याने घेर�े आहे.
आहे. आता सुटकेचा माग� �ोधावा �ागे�.

हे ऐकून वामीचा टाक� हस�ा आ�ण �हणा�ा – हेमाताव! तु�हा�ा घाबरव�यासाठ� कोणीतरी
गरज नाही. तुमचा हा पीयू तुम�या पाठ��ी आहे. मी कोण�याही बुटां�या घरात राहतो

वे� क� �कत नाही आई! मा�या मु�ाकडे पा�न तू म�ा समजत नाहीस. �म
मी सवा�ना पराभूत कर�यास स�म आहे. याआधी, ए चे ��य �या गटां�या सै�याच ेनुकसान करणे हे होते.
पंचानंद आ�े आ�ण �यां�यासमोर उभे रा�ह�े आ�ण �हणा�े - हेमाताव! अहो! मी
जगाचा संहारक भगवान �व यांनी येथे पाठव�े आहे. मा�या इथे ये�याचा उ�े�
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तोटा नाही. मी फ� तु�ा सोबत �याय�ा आ�ो. या वेळ�,
कै�ास पव�तावर भगवान �व�ण ूआ�ण ��व तुमची वाट पाहत आहेत आ�ण तुम�यासाठ� काळजीत आहेत.

एन.एस. तू फ� आम�याबरोबर पृ�वीवर चा�त आहेस. तू अजूनही तु�या ज�मा�या उ�े�ापासून �र आहेस
मी अनोळखी आहे तुमचा ज�म दैयराज तारकासुर मार�यासाठ�च झा�ा आहे. �हणजे तू
आम�या बरोबर चा�ा तेथे पृ�वीवरी� सव� देवतांसह देवाचे �रीरही तुझ ेआहे.
तु�ही अ�भषेक करा� आ�ण सव� देवता �यांचे द��न आ�ण आ�ीवा�द तु�हा�ा देती�.
करे�

हे ऐकून काकेया �हणा�ा - जर तु�ा देवा�या देहाने इथे पाठव�े असे� तर मी पाठवतो
�या�या त�व�ानासाठ� मी तुम�याबरोबर न�क�च चा�ेन. अहो तत!् हे नवीन �ोध
क�ा आहे इह कृ या नावाने ओळख�े जाते. आ�ापय�त �यानेच माझी काळजी घेत�� आहे
आहे. �हणून या मा�या माता आहेत आ�ण मी �यांचा नातू आहे. मग वामीच� घेई हात
जोडून कृ�णा�ा नं�ासोबत जा�यास सां�गत�े. आईने आ�ीवा�द �द�ा
�यांना �तथून �नघून जा�याचा आदे� �ा.
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�करण पाच
कुमारचा अ�भषेक

�ाजी �हणा�े - जे�हा देवाने आई कृ�णाची मदत घेत��
मं�दरात जायचे, �तथून अनुकरण के�े तर ते गेटवर अस�े�या देवते�या आ�ीवा�दाने के�े गे�े.
गयाचा संुदर रथ �याची वाट पाहत होता. तो रथ होता आ�ण खूप वेगाने पुढे जाणार होता.
�या�या आई पावतीने तो रथ �या�यासाठ� पाठव�ा होता. �याचे पुजारी रथा�या बाजू�ा उभे होते

ए होते का टा�या �ःखी मनाने �या रथावर चढू �ाग�ा. ते�हा �यां�या आई धावत आ�या आ�ण ओरड�या
तो �यां�याबरोबर उजळ�ा आ�ण �हणू �ाग�ा क� आ�ही तु�हा�ा हरवाय�ा काय करावे? पु हम तुमसे ता
तु�यावर �ेम आहे, तु�या��वाय इथे राहणे आम�यासाठ� ��य नाही. तू फ� परत ये

येणे. असे �हणत �याने का टाके�ा मनातून घेत�े आ�ण जड अंत:करणान े�याने का टाकेया घेत�ा.
रडत ये. ते�हा का टा�याने कृ�णा�ा अ�ानाचा आ�ीवा�द �द�ा.
�यानंतर तो �या सुंदर रथावर बस�ा आ�ण तो उडून गे�ा. आका�ीय मागणी
रथ वेगाने येऊन कै�ास पव�तावर आ�ा. मग मृतदेह
मृतदेह आ�ण आई पावतीकडे जाऊन ते का टाकेय�या आगमनाची चांग�� मा�हती देतात. �यांचे

आगमनाची बातमी ऐकून भगवान ��व आ�ण देवी पावती खूप आनं�दत झा��. मग देव
�या �ठकाणी जा�यासाठ� �ेत, मी, वनुजी, देवी पावती आ�ण इतर देवतांना सोबत घेऊन जा.

टा�याचा रथ कुठे होता. ��येका�या मनात गंगाजीपासून ज�मा�ा आ�े�े ते मू� पाह�यासाठ�.
खूप इ�ा होती.

जे�हा सव� देवता कारण भेटाय�ा येत हो�या, �या वेळ� चार द�ा �ंख
आ�ण वाजू �ाग�ा. सव� �ेतांनी नाचून गाण ेगाऊन �यांचा जयजयकार के�ा.
आय� भगवान ��वा�या पु�ा�ा भेटाय�ा गे�े. तेथ� पं�च�ग सव� गो�ी

a भगवान ��वाने कृपापूव�क �या मु�ा�ा आप�या मांडीत घेत�े. मग देवी पावतीही �हणा�� क�
मु�ावर खूप �ेम के�े. भगवान ��वाने �या मु�ासाठ� सुंदर र� बांध�े

�याने आसन मागवून मु�ा�ा �या �स�हासनावर बसव�े. �यानंतर भगवंताचा देह
सव� देव�ानांतून आण�े�े पाणी वेदात टाकून �या पा�याने बाळा�ा �नान घा�ायचे.
क�न घेत�े सहा �पांनी पो�षत झा�यामुळे �या बा�का�ा 'का टा�या' �हणतात.
नाव माहीत होतं.

प�व� पाणी आ�ण प�व� पा�याने �नान के�यानंतर, सव� देवतांनी नेका टाकेयची वेगवेग�या �कारे पूजा के��.
अमू�य गो�ी, धडे आ�ण अ��त कौ��ये �ा. मग सव� देवी पावती



आप�या मु�ावर �ेम क�न �या�ा �जवंत राह�याचा आ�ीवा�द �द�ा. आईची आई
जे�हा मु�ाने संुदर हार घात�ा ते�हा सावी देवीने �या�ा सव� सु�वधा �द�या.

के. फारी आ�ण नुजी यांनी र�, करी मुकुट, आम�बँड, वैजयंतीमा�ा आ�ण �यांचे दान के�े
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सुद��न यांनी �यांना �द�े. भगवान ��वाने आप�या पु�ाचा वध के�ा.
पानका, फरसा, �ा, प�ुपा, बाण, सहारा इ�याद� �े� व�तूंचे दान करा. फर

कमंड�, वा आ�ण �ु यांचा ना� कर�यासाठ� मुळाने यपवीत, वेद माता गयी के��.
पैसे दान करा देवराज �थमने आप�े वाहन ऐरावत ह�ी व ह�ी दान के�े. हवा
भगवान �व�णंूनी पांढ�या फु�ां�या आ�ण दगडां�या माळा दान के�या. सुयदेव �माण ेमना�या गतीने
एक �फरता तगामी रथ आ�ण �रीर र�ण करणारे �च�खतही दान कर�यात आ�े. यमराज

�या�ा ���ा झा�� आ�ण समु� देवाने �या�याकडे पाठव�े. संप�ीचा �वामी
कुबेरांनी गदा �द��.

अ�ा रीतीने सव� देवतांनी भगवान �ंकरा�या मृत �रीरा�ा अनेक गा�ां�या �पात पु� बनव�े.
भेटव�तू आ�ण भेटव�तू दान के�या. सव� देवता आ�ण �ेतांनी �या�ा नम�कार के�ा.
यावेळ� तेथे मोठा उ�सव झा�ा. सगळ�कडे आनंदाची �ाट पसर�� होती.
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धडा 6
का टा�याचे आ�य�कारक पा�

तो �हणा�ा - नारदा ! अ�ा �कारे ��येका�ा नुकताच देवतेचा आ�ीवा�द �मळा�ा आहे.
याचे कारण काय? �याने सव� देवांचे आभार मान�े. मग ते
आप�या सीटवर बसा. तेव�ात एक ग�ड धावत आ�ा. ती वेळ आ��
�याने का टा�या�ा नम�कार के�ा आ�ण �याचे पाय धर�े आ�ण �हणा�े - हे �वामी ! मी तुझा आहे
आ�य �मळा�ा. मा�यावर दया करा आ�ण म�ा मा�न टाका. मग ���कोनाकडे
उच�ून आदराने �ेजारी बसून �या�या उदास अस�याचे कारण �वचार�े.

मग तो �हणा�ा - हे भगवान ! मी छान करतोय पण आज माझा घोडा
तो बंध तोडून �नघून गे�ा. हे देवा! मा�यावर आ�ण मा�या घो�ावर दया कर
�वकरात �वकर �ोधा, नाहीतर माझा जीव तुटतो. असे �हणत तो पु�हा
चरणा�ा ध�न तो रडू �ाग�ा. तो रडत रडत �हणा�ा - तु�ही संपूण� �ाळेच ेमा�तर आहात.
एन.एस. ध�ाची सेवा कर�यासाठ� आपण नेहमी तेथे आहात. तू सव� देवांचा �वामी आहेस आ�ण
�ोकनाथ हे भगवान ��वाचे पु� आहेत.
अ�ा �कारे �यांनी के�े�� �ाथ�ना ऐकताना कुमारांचा तक�  भरपूर होता.

मग �याने आप�ा �ूर परा�मी सरदार वीरबा या�ा बो�ावून घाईघाईने �या घो�ाकडे धाव घेत��.
�ोध �वकर आणून काय�ानुसार खच� पूण� कर�याचे आदे� �द�े
�ा �हणा�े. मग वीरबाने का टाकेयाचे नाव ठेव�े आ�ण �ाणाचा घोडा �ोधाय�ा गे�ा.
कॉपी के��. �याने पृ�वीवर सव�� �या घो�ाचा �ोध घेत�ा. jas जे काही के�े

�या�या �हण�यानुसार, वीरबाने �याचा सव�� �ोध घेत�ा, मा� तो अय��वी ठर�ा.
मग तो �या घो�ाचा �ोध घे�यासाठ� भगवान ��वाचे �ोक वैकंुठधाम येथे गे�ा.
तेथे जाऊन वीरबाने पा�ह�े क�, एका घो�ाने वानु�ोकात �चंड दह�त �नमा�ण के�� आहे.
तो घोडा वनु�ोकात खूप काही करत होता. कुमार�या टा�याचा तो गण, वीरबा

ताबडतोब �या घो�ा�ा ओ��स ठेव�े आ�ण पकडून �या�या मा�का�या बाजू�ा ने�े.
आ�े. मग वामी�या टा�याने सव� जगाचे वजन उच��े आ�ण �या घो�ावर बस�ा आ�ण
घो�ा�ा सव� जगाने स�मा�नत कर�याचा आदे� �द�ा. तो अ��त घोडा
�णाधा�त �त�ही �ोक �यांची पूजा क�न परत�े. मग �या घो�ाव�न कुमार घेतो
तो खा�� उतर�ा आ�ण पु�हा आप�या सीटवर बस�ा.

मग तो हात जोडून का टा�याचे आभार मानू �ाग�ा आ�ण �या�ा �हणा�ा
bhu तु�ही म�ा हा घोडा भेट �ा �हणजे मी माझे �येय पूण� क� �केन. मग काय

तो हस�ा आ�ण �हणा�ा - अरे! हा घोडा ठ�क आहे आ�ण तो क���साठ� यो�य नाही. या साठ�
ते सोबत घे�यास सांगू नका. तुमचे आयु�य पूण� होवो यासाठ� मी आ�ीवा�द देतो
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नाही. मा�या आ�ीवा�दान ेतुमचे जीवन य��वी होवो.
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सातवा अ�याय
टा�याचे भगवान �ंकराचे �व�

तो �हणा�ा, हेनाड�! आप�या पु� भगवान ��वाची अ��तम काम�गरी पा�न
आ�ण देवी पावती मग सव� देवतांसह, भगवान �व�ण ूआ�ण देवराज
आ�ण म�ाही खूप आनंद झा�ा आ�ण �भू �या �ेता�ा �हणा�े - हेदेवा धदेवा ! �भु! तु�ही आहात
तो सव� आहे, तो सव�� आहे. जगाती� सव� घटना तुम�या इ�ेने घडतात. तु�हा�ा माहीत आहे
राजाने असुरराज तारका�ा �द�े�या वरदानानुसारच �याने मृतदेहाचा वध के�ा.
मी करेन. �यामुळेच कुमारां�या टेकचा ज�म झा�ा. bhu आप�याती�
र� क�न आमचे जीवन आनंद� कर�यासाठ� तु�ही तुम�या मु�ा�या �येयाकडे या
�या�ा तारकासुरचा वध क� �ा.

असे �हणत सव� देवता भगवान ��वाची �तुती क� �ाग�े. मग देहा�ा दया येते
�ाथ�नेतून धडा घेत�ा गे�ा. �याने आमची �ाथ�ना �वीकार�� आ�ण
कुमारांचा टा�या देवते�ा �द�ा. मग �भू�या देहाने आपेपु�ा टाकेयाकडे पाठ�व�े.
ही आ�ा देवता आ�ण देवतां�या महान सै�याचे नेतृ�व करे� आ�ण
संकटाचा अंत कर�यासाठ� तारकासुरचा वध करा. तु�या �भूचे मृत �रीर जाण
पकार वामीचे �येय खूप आहे. मग हात जोडून �याने आईची पावती �द�� आ�ण



महादेवज�चे नाव घेऊन संबो�धत के�े क� हेमाता! अहो माहीत आहे! तू म�ा �ज�कून देआ�ीवा�द �ा. हे ऐकून मृत �रीर मागे �फर�े आ�ण �हणा�े - कुमार ! नाही �क�वा नाही
या प�ह�या यु�ात तु�ही तुम�या भयंकर ��ू�ा मा�न �वजयी �हा�. आमचे
आ�ीवा�द सदैव तुम�या पाठ��ी आहेत.

येथे, देवी पावती�या �दयात, आप�या मु�ाचे मजेदार ��द ऐकून वेदना होतात.
सु�वात के��. त�येत पा�न �यां�या डो�यात अ�ू तरळ�े. वेब आ�ण �हणा
पहा - हेनाथ! हेदेवा धादेवा! मा�या मु�ाची टाक� अजून �हान आहे आ�ण तो तारकासुर
तो परा�मी आ�ण परा�मी आहे. �याने आप�या साम�या�ने सव� देवांचा पराभव के�ा.
कर दया. जे�हा अनेक �ंकांचा �वामी �याचा ना� क� �कत नाही, ते�हा हे माझे
छोटा पु �या�ा कसा मारे�? म�ा यु�ात पाठव�यासाठ� माझी ट�म
देत नाही म�ा मा�या मु�ा�ा मा�यासोबत �यायचे आहे. हा ��द सवा�नी ऐक�ा
देवतेबरोबरच �ेताचीही काळजी वाटू �ाग��. ते�हा महादेवजी देवीची पावती समजावून सांगत.

ए �हणा�े - हेदेवी! ओ �वा! तु�ही सामा�य कसे वागता? या
माझा आ�ण तुझा मु�गा अस�याने, महा� एक �ववेक� आ�ण �ूर यो�ा आहे. देवाने बनव�े
आता तुमचे �वचार दान करा. �वजयाचे �येय काय? चा प�रणाम
असणे हे तारकासुरा�या वधाचे �तीक आहे. तु�हा�ा �वतःची काळजी नाही आ�ण तुमचा मु�गा आनंद� आहे-
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तारक�या वधा�ा आनंद पाठवा. भगवंतां�या देहाचे असे ��द ऐकून देवी पावती�ा ध�का बस�ा.
संतोष येतो आ�ण तो टा�या�ा यु�ात जा�याचा आदे� देतो. मग सव� देव
भीती आ�� आ�ण �यां�यातून ���ची �ाट उसळ��.
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धडा आठवा
यू ची सु�वात

तो �हणा�ा - नारदा ! जे�हा देवीची पावती आ�ण भगवान �व नेकुमारची ताकेय�ी �ढाई
�यामुळे सव� देवता एक होऊ �कतात आ�ण �यात एक�प होऊ �कतात
ड�गरा�या �द�ेने चा�त जा. धीराने ते पुढे जाऊ �ाग�े. �यावेळ�या सै�याचा
तो अ�ेसर होऊन चा�त होता. सव� देव मनात �वचार करत होत ेक� आता ते
तारकासुर नावा�या संकटातून मु�� �मळे�. तारकासुर�ा ही गो� कळ�यावर
देवतेने यु�ाची तयारी पूण� के�यामुळे तारकासुरनेही �गेच यु� के�े.
ते घो�षत करा. तारकही आप�या �चंड चतुरगणी सै�या�वषयी त�ार करत असत.
तो देवतेकडे जाऊ �ाग�ा. रा�सांची सेना पा�न �णभर देव घाबर�े.
�याचवेळ� आका�वाणी ई-हेदेवगणो! तु�ही �ोक देवा�या �ेता�या पु का टा�यासारखे आहात.
तु�ही नेतृ�व करणार आहात आ�ण मरणार आहात. �यामुळे तुमचा न�क�च �वजय होई�. तारकासुराचा हात
मार�े जाई�.

ती आका�वाणी ऐकून सव� देवांचा उ�साह वाढ�ा आ�ण त ेघाबर�े.
गया. �यावेळ� आका�ात 'मी टू'चा आवाज आ�ण अनेक �कारचे ग�ड गुंजती�. मग
देव आ�ण दानवांना भेट�यासाठ� पृ�वी आ�ण महासागरा�या संगमावर पोहोच�े. दो�ही pambra
भयंकर यु� झा�े. �चंड गडगडाटामुळे पृ�वीही थरथ� �ाग��. �या देव
ते सै�याचे नेतृ�व करत मृतदेहाची काळजी घेत होते. �या�या मागे देवराज इं�ात देवता
मोठ� फौज होती. �यावेळ� इंदेवाचा ऐरावता ह�ीवर बस�ा होता. मग
�याने ह�ी�ा सोड�े आ�ण र�ाने माख�े�या एका सुंदर गाद�वर बस�ा. ते सुंदर �वमान
मा� चेता नेसंुदर यांनी मौन बाळग�े. �या सुंदर �वमानात बस�याचे �येय खूप सुंदर आ�ण सुंदर आहे.
�दसाय�ा संपसारखे.

�याच वेळ� देव आ�ण असुरांम�ये भयंकर यु� सु� झा�े. पृ�वीचे हादरे आ�ण
फळांचे �पांतर �चख�ात होऊ �ाग�े. पाराम�ये �ढणार ेहजार सै�नक काप�े-
ज�मनीवर कु�कर�े, काप�े आ�ण जखमी झा�े. चारही बाजंूनी र� वाहत न�हते.
हे भयानक ��य पा�न अनेक भुत ेआ�ण को�हे ते मांस खाऊ �ाग�े
तेथे र� �याय�ा आ�े. ते�हा महाब�� तारकासुरने �चंड सै�यासह देवतेवर ह��ा के�ा.
काय आ�ास? देवराज �स�गसह अनेक देवांनी �या�ा रोख�याचा �य�न के�ा नाही.
पण अय��वी झा�ा आ�ण तारकासुर भयानक आवाज करत रा�ह�ा. सव� सुमारे
भयंकर आवाज झा�ा. त�डाने सै�नकांवर ह��ा करताना
आवाज वाढवत तो पुढे सरकत होता. देव आ�ण दानवांचे यु� खूप भयानक होऊ �कते.
तो संप�ा होता �चंड गदारोळ झा�ा. त�त देवता आ�ण तारकाचा असुरराज
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रा�े आपापसात �ढू �ाग��. एकमेकांची ह�या क�न त े�वत:�ा मारतात.
साम�य�वान झा�े. ते एकमेकांना पूण� ताकद�ने पराभूत करायचे. कोणाचा तरी हात
एखा�ाचा पाय मोड�ा तर. दो�ही सेना �वतः�ा दैवी समजत हो�या.
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नववा अ�याय
तारकासुरचे �ौय�

तो �हणा�ा - नारदा ! या कार देव आ�ण रा�स एक �वना�कारी यु� चा�ू आहे
ठेवा. तारकासुराने आप�या �व�ेष ���चा वापर क�न इंदेवा�ा जखमी के�े. समान कार



रा�सां�या सै�याती� वीर आ�ण परा�मी राजांनी देवते�या सै�याच ेखूप नुकसान के�े.
पाचया. �याने अनेक �ोकपा�ांचा यु�ात पराभव के�ा आ�ण देवांचा वध के�ा.
सु�वात के��. असुरसै�नक देवतेवर वच��व गाजवत अस�याचे पा�न असुरांनी आनंदाने उ�ा मार�या आ�ण उ� झा�े.
गाणे सु� के�े. ते�हा देवते�या बाजूने �ढणा�या वीरभाचा तारकासुराकडून पराभव झा�ा.
जवळ जा. असुरांनी वीरभ�ा चारही बाजंूनी घेर�े. तो �हणा�ा क� पळवाट, ख�ा,

फारसा, पा�ा वगैरे ���ांची बेरीज �कती होती. देव आ�ण दानव एकमेकां�ी संघषा�त आहेत.
गु था आ�ण भांडू �ाग�े.

तरच वीरभ देवते�या वतीन ेतारकासुर�ी यु� करे�. वीरभ मनापासून
तारकासुरावर ह��ा क�न �या�ा ग�यात वार क�न जखमी के�े. जखमी
तारक ज�मनीवर कोसळ�ा, पण पुढ�याच �णी �याने पु�हा �वतः�ा सांभाळून घेत�ं
उभा रा�न वीरभ�ी �ढतो. महान �व�ान तारकने वीरभ�ा भयानक मारहाण क�न ठार के�े.
जखमी क�न तेथून पळ काढ�ा. �यानंतर �यांनी तेथे यु� करणा�या देवतेकडे आप�ा राग �� के�ा.
�सन �ाव�े तारक देवतेवर बाणांचा वषा�व क� �ाग�ा. तारकासुर �या
अचानक झा�े�या या बाणां�या पावसाने देवता भयभीत झा�े. मग �वतः�न आ�ण नटरकासुर
�ढ�यासाठ� पुढे या. हीहरने तारकासुरचा गदा घेऊन पराभव के�ा.
बाण मा�न �याचे दोन तुकडे के�े. मग तो रागाव�ा आ�ण नुजीने धनु�य उच��े.
आ�ण तारक�ा मार�यासाठ� पुढे जातो. मग तारकने �याचा आ�ण नंतर �ी�व�णूचा पराभव के�ा
गु सेसुद�न च चा�दया ।

नारद! मग मी कुमार�या टा�याकडे गे�ो आ�ण �या�ा सां�गत�े क� मा�या वरदानामुळे
यानुसार तारकासुरचा वध तु�याच हाताने होई�. �हणून तारकांचे कोणतेही दैवत
काहीही ग�धळ क� �कत नाही. हे ऐकून का टा�या रथातून खा�� उतर�ा आ�ण पायी �नघा�ा.
तारक�ा माराय�ा धाव�ा. �या�या हातात �याची ��� होती, जी �योतीसारखी चमकत होती.

E.U सारखे �दसत होते. सहामुखी कुमारांचा टा�या पा�न तारकासुर �हणा�ा
- देवा! �क�वा हे बा�क हर वीर, परमी कुमार आहे, जो मु�ा�ा �णात न� करतो
करतो? असे �हणत तारकासुर जोरजोरात हसाय�ा �ाग�ा आ�ण �हणा�ा क� या मु�ाचे
मी तु�हा सवा�ना �मळून मारीन. तू हे मू� मा�या हातात घे�ी�. असे बो�
भयंकरपणे ऐकून तो कुमार�या �येयाकडे वळ�ा आ�ण �हणा�ा, हेब�क! या
मूख� देवांना खरे तर तु�ा बै� बकरा बनवायचा आहे. पण �ततके कठोर नाही
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कोणताही गु�हा न करता �न�पाप बा�कावर �हार करणे. �हणून तू जा आ�ण पळून जा. मी तुझा आहे
मी माझा जीव सोडतो.

देवराज इनम आ�ण देवाचा देव आ�ण देव क�न तारकांनी �मळव�े�� तप
सव� पैसे गे�े नाहीत. ते�हा मी �या�ा पराभूत के�े, जेणेक�न पृ�वी
पण तो पड�ा मग थो�ाच वेळात तारकासुर पु�हा पूण� उ�साहाने उभा रा�ह�ा आ�ण
आप�या भयंकर पराभवाने �याने देवराज �थम�ा जखमी के�े आ�ण �यांचे पाय फेक�े.

आपण काय गमाव�े? हे पा�न देव भयभीत झा�े आ�ण इकडे �तकडे धावू �ाग�े. �तथेच रहा
ही प�र��ती हाताळ�यासाठ� व�णान ेतारकासुरवर आ�ीवा�द �द�ा. एन.एस

तारकासुरचा ना� के�ा, पण तारकासुर इत�या सहजासहजी हार मानणार नाही.
होते. सव� ����न�ी तो पु�हा उभा रा�ह�ा. मग �याने हात झटक�े
ते हातात घेऊन �यांनी भगवान �व�णूंना आ�हान �द�े आ�ण �यां�या भयानक पराभवाने �यांना जखमी के�े.
आ�ण नुजी मू छतावर पृ�वीवर पड�ा.

तेथी� हे ��य पा�न सव� देव संताप�े. आप�े जीवन वाचवा
ते कर�यासाठ� इकडे �तकडे धावू �ाग�े. संपूण� सै�य पांगू �ाग�े. हे पा�न वीरभ
�याने तारकासुरवर ह��ा के�ा. �याने काठ� उच��� आ�ण तारकासुरवर ह��ा के�ा
तारकासुर ज�मनीवर पड�ा, पण �याच वेळ� उठून �याने आप�या साम�या�ने वीरभाचा वध के�ा.
�खापत झा�यानंतर मू ओरडती� आ�ण मो�ाने हसती�.
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दहावा अ�याय
तारकासुर-वध

तो �हणा�ा - नारदा ! हे सव� पा�न तारकासुरावर कुमारांचे टेकय फारच रागाव�े.
आ�े आ�ण �यांनी �भू�या �रीराचे पाय मा�न �यां�या असं�य �ोकांना �यांचे प�ा �द�े.
तो तारकासुर�ा मार�यासाठ� पुढे �नघा�ा. हे पा�न सव� देवांना आनंद झा�ा.
एक �ाट धाव�� आ�ण ते मनापासून जय-जय-जय-जय-काय काय� क� �ाग�े.
ऋषी-मु�याने आप�या भाषणात कुमार�या �येयाचे कौतुक के�े. �यानंतर तारकासुर आ�ण
का टेकायचा महाभयंकर, सही यू आ. परमवीर आ�ण ����ा�� दोघेही - सरपर
हरवू �ाग��. दोघे कार�या अनेक यु��या करत होते. �याब�� काय
आ�ण तारकासुरातही यु� झा�े. �यांची पूण� ताकद आ�ण साम�ी दो�ही

ते एकमेकांना मार�याचा योग करत होते. या भीषण यु�ात दोघेही जखमी होत आहेत
होते. यू भयंकर होत होती. ते भयंकर यु� पाह�यासाठ� सव� देव, गंधव बस�े.
सु�वात के��. ते अ��त यु� अचानक सवा�चे आकष�ण ठर�े. वारा वाहाय�ा �वसर�ा.
सुयक करण थांब�ा. हे यु� पा�न सव� संतही भयभीत झा�े आहेत.
उठणे या अं�यसं�कारा�या पावतीची पु�ी कर�यासाठ� ते �गेच आ�े.

ते पा�न टा�या �हणा�ा – हेपवतो! तू काळजी क� नकोस आज हे महान
सवा�समोर म�ा मा�न टाकून मी भयमु� होई�. जब का टाके बो�ा पावत
कन�म न� न�हता, �याच वेळ� तारकने �या�यावर हाताने ह��ा के�ा.
�या ����या पराभवा�या ध��यामुळे �वपुचे �न�ाण ज�मनीवर पड�े, पण �स�या �दव�ी तो
सव� ����न�ी तो पु�हा उठ�ा आ�ण �ढाय�ा स� झा�ा. takeay �ारे
आप�या मनात, आप�या आईचे नाव, प�ा, पावती आ�ण भगवान ��व यांचे नाव देऊन,
आ�ीवा�द घेऊन तारकासुर�या छातीवर आप�या बळाचा �हार के�ा. एन.एस
तारकासुराचे �रीर �हार होऊन पृ�वीवर पड�े. तो सवा�ना पाहतो
महाब�� असुर �णाधा�त कोसळ�ा.

महाब�� तारकासुरचा वध होताच चारही बाजंूनी जयजयकार के�ा.



तारकासुरा�या वधाने सव� देवांना खूप आनंद झा�ा. �यानंतर �याचा महाराजा तारकासुर मार�ा गे�ा.
हे कळताच असुरां�या अफाट सै�यात भयंकर ग�धळ उडा�ा. आप�ा जीव वाचव�यासाठ�
कारण सव� भुते इकडे �तकडे धावत होती. देवतेने सव� असुरांना घासून मार�े.
गरया. काही असुर घाब�न �ेतातून पळून गे�े. तर बाटा सेड�या आ�ण र�सा

हात जोडून कुमार आ�या�ा आ�ा आ�ण �या�याकडे �मा मागू �ाग�ा. नंतर कुमार
�याने �यांना मो�ा मनाने �मा के�� आ�ण �या रा�सांना कायमचे नरकात जा�याचा आदे� �द�ा.
�नघून जा
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अ�ा रीतीने तारकासुर मार�ा गे�ा ते�हा �याचे संपूण� सै�य एका �णात न� झा�े नाही. या
देवराजांसह सव� देव आ�ण जगा�या �ानात आनंदाची �हर आ��
धावू �ाग�े; धाव�े. सारी जनता आनंदात बुडा��. कुमारां�या �वजयाची बातमी समजताच
भगवंतां�या देह-पावतीजवळ येऊन तो ताबडतोब आप�या गणांसह रणांगणावर आ�ा.
�ी पावतीज�नी आप�या मु�ा�ा आप�या �दयातून काढून आप�या मांडीवर घेत�े.

बराच वेळ बसून �तचे चुंबन घेत�े. मग �तथेही पावतराज हमा�ाय पोहोच�े आ�ण
�यांनी आप�� क�या पावती, भगवान ��व आ�ण का टाकेया यांची �तुती के��. �या चारपैक�
मा� फु�ांचा पाऊस सु� झा�ा. मंगळ �ह सव�� गुंजू �ाग�ा. सव�� �याचा म�हमा-
ज��ोष झा�ा. देवाचा वामी देवराज प�ह�ा कुमार �या�या सहदेवतेसह
हात जोडून �तुती करणे. यानंतर �भूंचे पा�थ�व प�नी पावतीसह होते.
मृतदेह घेऊन ते कै�ास पव�तावर परत�े.
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yahwana ye
बाणासुराचा व दैया �ांबाचा वध

तो �हणा�ा - नारदा ! तारकासुर कुमारचा वध टा�याने के�ा ते�हा तो होता
ऋषीमुन�सह सव� देवदेवतांना पा�न सव�सामा�य जनतेत ���ची �ाट उसळ��.
सग�यांना आनंद झा�ा. सव� देवतांनी मो�ा भ��भावाने का टा�याची पूजा के��. नंतर f
का नावाचा एक प�व� पु�ष भयभीत होऊन टा�याकडे आ�ा. �याचा ज�म सी बाणासुर नावा�या रा�सापासून झा�ा.
छळ�े होते. तो हात जोडून कुमारसमोर उभा रा�ह�ा आ�ण उ�साहाने �नघून गे�ा
तो कारणाची �तुती क� �ाग�ा. मग तो �हणा�ा- अरे ��ये! बाणासुर म�ा खूप काही देत   आहे,
तू म�ा �या�यापासून वाचव. मग टाक�याने प�व� राजाची �तुती के��.

म�ा कळवा.
कु��पता �ांत झा�यावर कुमारचा �नण�य �यां�या के व के.

देवापासून मु�� �मळ�व�यासाठ�, मृत �रीराचा वध क�न, �याने आप�या अ��त ���चा प�रचय �द�ा.
देणे एक अ��तीय भावना बाक�. हा � का सम कुमार का घेत�ा �यूस रस
बाणासुरावर काय झा�े? ते�हा बाणासुर या रा�सा�ा फसवून �याचा ना� कर�याचा �याचा बेत होता.
कडे �क�वा परत आ�े. जे�हा हा ��द �या�यापय�त पोहोच�ा ते�हा तो �या�ा �हणा�ा
हेपवतराज च! आता तु�हा�ा बाणासुर नावा�या रा�सा�ा घाबर�याची गरज नाही.
आहे. मानेबानासुराचा वध क�न त ूतुझा �� कायमचा सोडव�ा आहेस.
�हणून आता तुमची भीती सोडा आ�ण सदैव भयभीत राहा. आता तु

तपूवाक तुम�या घराकडे ठेवा.
बाणासुरा�या भीतीची बातमी ऐकून प�व� राजा �या�याकडे आ�ा आ�ण तो

भाव सेका टाकेय का तुत का. �यानंतर �यां�याकडून वचन घेऊन तो आप�या घरी परत�ा.
च� जाऊया तेथे पंचकराने देवाकडे आप�या ध�या�या हेतूची ��� मा�गत��.
तीन मृतदेहांची �ापना. या �तघांची नावे तीर, कप�े आ�ण कुमारेर
मृतदेह ��स� आहेत आ�ण �ोकां�या ��ा आ�ण भ��चे �जवंत उदाहरण आहेत.

हे देह उपासक आहेत आ�ण सोळा महान योगी पूजनीय आहेत.
प�व� राजा आप�या जागेवर परत�यानंतर, देवतेचे गु� बृहप� येथे गे�े.

नेकुमार टा�या�ा �हणा�ा क� कुमार! येथे मृतदेहाची पोचपावती आदे�ाने
तारकासुर�ा मार�यासाठ� महाब�� आण�े होते. हे नुकतेच संप�े आहे
आहे. �यामुळे आता तु�ही कै�ास पव�तावर परत जा. गु� पाटाचा माम�ा आता संप�ा
तेव�ात �ंबासुर नावाचा रा�स खूप आवाज क� �ाग�ा आ�ण
�ोकांना दया दाखवाय�ा सु�वात करा. मग �ेष जी चे पु कुमुद खी आव था मी कुमार
कां टा�कये�ा आ�ा । �तथे आ�यावर कुमुदने का टा�याची �तुती के�� आ�ण �हणा�� - हे भगवान! एन.एस
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मी तु�या आ�या�ा आ�ो आहे. हे राजा! �ांबासुरा�या ���ेपासून म�ा वाचव.
ते�हा कुमार�या टा�याने तपुवाक कुमुद�ा �ांबासुराने �द�े�या ��ातून मु� के�े.

�ुट�यासाठ� �याने �या�ाही आप�याच ��दात मार�े. तो �ंबासुर �या�याबरोबर आ�ा
आप�या उर�े�या मु�ासह तो मरण पाव�ा हे जाणून कुमुदने खूप �तुती के�� आ�ण तो आप�या �नवास�ानी गे�ा.
पे�ा अधो�ोक गे�ा.
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बारावा अ�याय
का टा�याचा कै�ास �वास

तो �हणा�ा - हे नारद ! ही गाडी दैयराज बाणासुराने ने�� ते�हा अँड
�ंबासुराची राख झा�यावर सव� देवतांनी कुमार�या टा�याची पूजा �वीकार��.

काय. देव �हणा�े - हेदेव ! �याने रा सराज तारकचा वध के�ा �या�ा आमचा स�ाम
करा

हे�ंकर नंदन! हे राजा! बाणासुर आ�ण �ांबासुर नावा�या राजांना तू मार�ेस.
या �ोकांची सम�या काय आहे? तुमचा नवरा आ�ण तुमची प�नी
ना� क�न दान देणारा अभय. आ�ही सव� मनापासून तुझी �तुती करतो.
तु�ही आमची ही �वनंती मा�य करा. त�णाई! आ�हा�ा आ�ा आहे क� तु�हा�ा हे आवडे�
आमचे संकट आ�ण संकटे सोडव�यासाठ� नेहमीच मदत करे�.

देवतेने के�े�� ही �सरी सूचना ऐकून कुमारांची मनोवृ�ी खूपच कमी झा��.



उठ�ो �यांनी सव� देवतांना वरदान देऊन भ�व�यात आ�ीवा�द �द�ा.
�यांनी मदत कर�याचे आ�ासन �द�े. प�व�ाने के�े�या �तुतीतून पार कर�याच े�येय सां�गत�े
- अरे ��ये! आपण नेहमी सव��म आ�ण सव��म आहात. आजपासून तु�ही सव� ऋषी-मुनी
जे ��न राहतात �यांची साधक पूजा करती�. माय ने�न इन द माउंटन
आ�ण घा�व�े�या वेळेसाठ� फ�दायी होई�.

हे आ�ण नुबो�े - हेकुमार! महाब�� तारकांचा वध क�न तू हे खेडूत जग �नमा�ण के�ेस.
तु�हा�ा आनंद� कर�यासाठ� दया करा. आता �वत:चा मु�गा अस�याचा आव आणू नका. आता तुम�याकडे आहे
आई- भगवान ��वा�ा संबो�धत करा आ�ण ���साठ� �या�या जवळ�या कै�ास पव�तावर पावती �ा
जायची इ�ा आहे

�यानंतर कुमार �वमानात सव� देवतांसह आई-व�ड�ां�या जवळ बस�े
कै�ास पव�ताकडे चा�त जा. ते सव� आनंद घेतात आ�ण नाही, देव मृतदेहाजवळ पोहोचतो.
भगवान �व�णूसह सव� देवतांनी भगवान ��वाचे �ोकनाथ असे नामकरण क�न �यांची �ाथ�ना के��.

के. कुमार�या टेक�ने सेवे�या भावनेने �या�या आई-व�ड�ांचा प�ाही ठेव�ा. देवाचे �ेत
मु�ा�या चेह�याचे हळूवार चुंबन घेत�े आ�ण खूप काही के�े. नेकुमार�ा देवी पावती
�त�ा आप�या मांडीत ध�न �याने �तचे खूप चुंबन घेत�े. हे पा�न सव� देव आनंदात म�न झा�े.
पावती आ�ण का टा�या ओरडाय�ा �ाग�े.

�यानंतर सव� देवतांसह, भगवान �व�ण ूआ�ण मी देवा धदेव ��वाजी यां�याकडून जाणून घेत�े.
�यांचे आ�ीवा�द मा�गत�े आ�ण आपाप�या �ोकांकडे गे�े. मग परमे�राचे �रीर �याचा आ�मा �क�वा देवी बन�े.
पोचपावती आ�ण पु �या टा�याने ते आनंदाने कै�ासावर रा� �ाग�े.
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तेरावा य
पावती क��न गणे�ा

सूतजी �हणतात - कुमारांचा भारद�त मं� ऐकून नारदज�ना खूप आनंद झा�ा.
आ�ण तपुवाक तो म�ा �हणा�ा - हे �नमा��या ! तू �ानाचा अथांग सागर आहेस आ�ण
भगवान �ीकृ�णा�ा ��वाब�� सव� काही मा�हत आहे. �वपू वामीचे नाव घेत�े
अमृताचे पठण क�न म�ा खूप मोठा आ�ीवा�द �मळा�ा आहे. �भु! आता मी संहारक आहे

म�ा गणे�ाब�� जाणून �यायचे आहे. �याचे �वचार, �या�या उ�प�ीब��,
म�ा सव� काही सांगून माझे आभारी राहा.

मुने नारदांचे हे उदा� वचन ऐकून तो आनंदाने �हणा�ा - नारदा ! तू गणे�
वरी� कथा ऐकायची आहे. �हणूनच त े�यां�या ���साठ� ज�मा�ा आ�े आहेत.
मी �वषयाब�� सांगेन. ही एक वेळची गो� आहे. देवी पावती�या दोन सं�या आहेत जया आ�ण �वजया, कोण

नेहमी �या�यासोबत राहायचे, �या�याकडे यायचे आ�ण �हणायचे - हेसाखी! येथे कै�ास पव�त आहे
पण भगवान ��वा�ा असं�य गण आहेत. ते नेहमी भगवान ��वा�या आ�ेचे काटेकोरपणे पा�न करतात.
करा ते नेहमी भगवान ��वा�या आ�े�ा सव�� मानतात. �हणून तु�ही पण
आपण �वत: साठ� एक �व�ेष गट तयार के�ा पा�हजे, �यासाठ� आप�े �वतःचे
�ामा�णक रहा आ�ण इतर कोणा�याही पुढे झुकू नका. आप�या �म�ांब�� बो�ा
पावती एकदा चांग�� वाट�� पण पुढ�याच �णी तो मा�यात आ�ण मा�यात चांग�ा �हणा�ा
मागा�त काय फरक आहे? आपण दोघे एक आहोत आ�ण सव� देह मा�यात आहेत आ�ण सदैव मृत �रीरात आहेत.
फरक समजत नाही तो नेहमी आ�हा दोघां�या आ�ेचे पा�न करतो.

पावती जीचे हे ��द ऐकून �यांचे डोळे पुढे काहीच बो��े नाहीत आ�ण तेथून �नघून गे�े.
जी. एके काळ� पावती देवी आप�या घरी �नान करत होती. तो नंदाचा कण�धार आहे
के�� आ�ण दारात बसाय�ा गे�ो. ते�हाच म�ा भगवान ��वाची ए��� �मळा�� कारण नंद



तुम�या ��य मृतदेहा�ा आत ये�यापासून रोखू नका. �यावेळ� देवीची पावती मोठ� �यावीवाटते ई. या घटनेनंतर �यां�या कम�चा�यांनी �द�े�या सूचने�ा पोचपावती दे�यात आ��.
मृ�यू आ�ा.

मग �याने �वचार के�ा क� मा�याकडेही असा सेवक असावा जो काय��म आ�ण माझा आहे
नेहमी आ�ा पाळा. तुम�या ��दांचे �सन कधीही क� नका. असा �वचार क�न
�याने आप�या �रीराती� म��नतेपासून �ुभ ��णांसह यम उ�म बा�काची �न�म�ती के��. तो मु�गा
�ोभा समंप, महाब��, परा मी आ�ण सुंदर होती. पावती जीने �त�ा सुंदर आ�ण अ�धक दा�गन ेबनव�े
�यांना अनेक आ�ीवा�द �ाभ�े. पावती �हणा�� क� तू मेरेपु आहेस. तू हर�ा
नाव गणे�.

पावतीजीचे हे ��द ऐकून तो तेज�वी बा�क गणे� �हणा�ा – हेमाता! हेजननी!

पृ� 380

आज तू म�ा या जगात �नमा�ण के�े आहेस. आजपासून मी तुझा मु�गा आहे. मी तु�ा
वारंवार ओ�सर कार. आता मा�यासाठ� काय आहे? म�ा सांगा, मी न�क� पूण� करेन.

ते�हा देवी पावती �हणा�� – हेपु गणे�! आजपासून तू माझा कण�धार हो. माझे हे
मा�या परवानगी��वाय मा�या महा�ात कोणीही बांधकाम क� नये, अ�ी अपे�ा आहे. �कतीही ह�� अस�ा तरीही
नको, तू �या�ा आत येऊ देत नाहीस. असे �हणत पावतीने गणे��या हातात काठ� ठेव��.
�त�ा पकडून �त�या चेह�याचे हळूवार चुंबन घेत�े आ�ण आंघोळ कराय�ा आत गे��.

गणे� सावधपणे हातात काठ� घेऊन महा�ा�या �वे��ारावर पहारा देऊ �ाग�ा. एकाच वेळ�
देवी पावती�ा भेट�या�या इ�ेने भगवान ��व महा�ात आ�े. जे�हा त ेर��यावर येतात
ते�हा गणे� �या�ा �हणा�ा- हेदेव! यावेळ� माझी आई आत अंघोळ करत आहे. �हणजे तू
इथून जा आ�ण नंतर या. असे �हणत �याने परमे�रा�या अंगासमोर एक काठ� ठेव��.
द . गणे�ज�नी याआधी भगवान ��वा�ा पा�ह�े न�हते �यामुळे ते ��य झा�े नाही
ओळख�यास स�म �हा

हे पा�न �ेता�ा राग आ�ा आ�ण तो �हणा�ा- अरे मुखा�! तू मा�या आत
सोडणे थांबवणे. तु�ा मा�हत नाही मी कोण आहे? मी मृत �रीर मी पावतीचा �ा�तकता� आहे आ�ण
मी मा�याच घरी जात आहे. असे �हणत �भूच े�रीर पुढे सरकताच गणे�ज�नी �यां�यावर ह��ा के�ा.
काठ� मा�न दया. हे पा�न �भूंना राग आ�ा. �याने आप�� टोळ� �द�� आहे
�तथून गणे�ा�ा हटव�याचा आदे� आ�ा आ�ण तो बाहेर उभा रा�ह�ा.
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चौदावा अ�याय
गणे�सोबत मृतदेहाचा वाद

तो �हणा�ा - नारदा ! आप�या �भू देवाची आ�ा �ा�त क�न मनु�य पाय�या�ी पोहोच�ा.
आ�ण कॅ�टन झा�े�या �न�गे��ा �तथून �नघाय�ा सां�गत�े. पण जे�हा गणे� नेहतनेसे
दया �� कर�यास नकार देऊन आ�ण मृतदेहांना फटका�न �यांनी गणे�ा�ीही भांडण सु� के�े
�हणा�े - हे मूख� बा�क ! जर तु�हा�ा तुमचा जीव वाचवायचा असे� तर आता आ�ण हे
आ�ण राजवा�ाचे �वे��ार सोडून येथून �नघून जा �क�वा ���ा भोग�यास तयार �हा.

हे पा�न गणे�ा�ा राग आ�ा आ�ण तो �ेतांना कठोरपणे �हणा�ा, तु�ही असे आहात.
वेळ �नघून जा इथून नाहीतर माझा राग सहन कराय�ा तयार हो. गणे� के
हे ऐकून �ेत हसू �ाग�े, फरापा�� गणे��ा ���ा देत �हणा�� - आ�ही मुके आहोत.
परमे�र हे �ेताचे एक पा� आहे आ�ण फ� �या�या आ�ेने तु�हा�ा येथून �र जा�यास सांगत आहे. आता
तोपय�त आ�ही तु�ा हब�क समजत होतो, पण तू खूप ह�� मु�गा आहेस, �यांना �व�ास आहे
अ�जबात तयार होऊ नका. तरीही �हणा क� तू जसा आहे तसा इथून �नघून जा
तु�ा मार�े जाई� मृतांचा हा आवाज ऐकून गणे�ा�ा खूप राग आ�ा.
�याने मृतांना ��वीगाळ क�न धमकावून तेथून हाक�ून �द�े. या कारसाठ� �या�ा फटका�न
�ेत भयभीत होऊन तेथून पळून गे�े आ�ण परत �भूं�या देहापा�ी आ�े. �तथे जात आहे

�या �ेतांनी जाऊन सारी गो� आप�या डा�ा �ेता�ा सां�गत��. हे ऐकून
भगवान ��वाने �ो�धत होऊन आप�या गणांना गणे�ा�ा घरातून काढून टाक�याची आ�ा �द��.

भ� पु�हा दारात पोहोच�े आ�ण गणे�ा�ा �नघ�यास सांगू �ाग�े पण गणे�ाने तेथून जा�यास नकार �द�ा.
जा�यास ��पणे नकार �ा. गणे� भयभीत होऊन �या �ोकांना �हणा�ा क� मापावती पु�

आ�ण तु�ही भगवान ��वाचे सद�य आहात. आ�ही दोघेही आपाप�या जागी आहोत.
अनुसरण करत आहेत. ��वरायां�या आदे�ानुसार तु�ही म�ा घरातून काढू इ��ता, पण मी
आप�या आई�या आदे�ाचे पा�न करणे, अ�ा �कारे जो कोणी �तची आ�ा पाळतो
��व� कर�यासाठ� ऑड�र देऊ �कत नाही. �यामुळे म�ा पु�हा पु�हा सोडाय�ा सांग ूनका आ�ण

जा आ�ण तुम�या आय�वाम�ना याची मा�हती �ा. �यानंतर मृतदेह मृतदेहाकडे गे�ा
आ�ण कृपया म�ा �या कथेब�� कळवा. भगवान ��व हा एक उ�म मनोरंजन आहे. �यांचे बो�णे
हे समजणे फार कठ�ण आहे. हे ऐकून �याने आप�या सद�यांना आपण �हान अस�याच ेसां�गत�े
एव�ा सं�येने येऊनही एकटे मू� तु�हा�ा घाबरते आ�ण तु�ही �या�ा घाबरता.
जा, जा आ�ण �या�या�ी �ढा आ�ण �या�ा बंद करा आ�ण �या�ा मा�यासमोर मा�यासमोर काढा
येणे.
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pt हवा याय
गणे�ाची �ेता�ी झुंज

तो �हणा�ा - नारदा ! जे�हा भगवान ��वाने आप�या सद�यांना अ�ा �कारे आ�ा �द�� क� ते
दारात उ�या अस�े�या �या गणा�ा कोण�याही गाडीतून काढा, मग रानट� पु�हा राजवा�ात घाबरती�.

ए �या बाजू�ा उभा आहे. �या�ा बघून गणे�जी हसाय�ा �ाग�े आ�ण �हणा�े तू पु�हा ये�ी�.
गे�ा. मी फ� तु�हा�ा समजावून सां�गत�े क� मी येथून �र जाणार नाही. मा�या आईने म�ा मा�य के�े
�हणूनच मी ते तयार के�े आहे जेणेक�न मी �या�या ��येक आदे�ाचे पा�न क� �केन. ते मा�यासाठ�
सकाळ झा�� आहे. �याची अव�ा मा�या ता�यात नाही. तू म�ा असे पु�हा पु�हा �ास देतोस
तु�ही इथे हे कराय�ा येत आहात का?

ते�हा �ेत �हणा�े- अरे मुखा�! यावेळ� आ�ही तु�हा�ा �ामा�णकपणे सांगाय�ा आ�ो नाही
याक �ाथा�या भूतांवर �व�ास ठेवत नाही. आता आ�ही तुम�या बे�फ�करीची ���ा दे�यासाठ� आ�ो आहोत

एन.एस. असे �हणत ��वा�या ���ांनी सज�े�या सव� �ेतांनी गणे�ाची पूजा के��.
तुटून पड�े. गणे� आ�ण ��वगण यां�यात भयंकर यु� होई� पण गणे�ाचे धैय� आ�ण
परम�ा पाहताच सव� मृतां�या संवेदना उडा�या. सावजीचा कोणताही गण ते गणे�
�याचा पराभव क� �क�ो नाही. गणे�न ेएक�ाने ह�या क�न अनेक मृतदेहांना जखमी के�े.
दया आ�ण �त�ा पळून जा�यास भाग पाड�े. �यानंतर पु�हा राजवा�ा�या वे�ीवर उभे

बन�े आहेत. �यानंतर सव� मृतदेह जखमी अव�ेत ��वाजीकडे आ�े आ�ण �यांनी �यां�याब�� सां�गत�े.
ऐक�े

हेनाड�! मग मी आ�ण इतर सव�जण ��वा�या द��नासाठ� कै�ास�ा पोहोच�ो. तेथे
अ�ा �कारे परमे�राचे मृत �रीर पा�न आ�ही �या�या �ासाचे कारण �वचार�े. मग
सावजी �हणा�े - हे वधाता ! अहो आ�ण नाही! मा�या वा�ा�या बाजू�ा एक मासा अस�े�ा मु�गा

उभा आहे आ�ण तो म�ा राजवा�ात जाऊ देत नाही. �हणून मी इथे उभा आहे. ती माझी
गणा�ाही मारहाण क�न तेथून हाक��यात आ�े आहे. होय! तू �या मु�ाकडे जा
�� करणे. मग मी भगवान �ंकरा�या आ�ेने गणे�ा�ा समजावाय�ा गे�ो. मी �तथे
हे पा�न गणे�ज�चा राग वाढ�ा आ�ण ते म�ा माराय�ा धाव�े. अरे मा�या
�याने �म�ी काढ�� आ�ण मा�यासोबत गे�े�या �ोकांचा पाठ�ाग सु� के�ा. �तथून हे पा�न
परत आ�े

देवा�या मृतदेहा�ा संपूण� घटना सांगा. हे ऐकून �या�ा खूप राग आ�ा. मग
��वरायांनी या सव� देवता, भूत आ�ण दानवांना गणे�ा�ा मागा�तून �र कर�यासाठ� पाठव�े.

पण सगळं संप�ं होतं. गणे�न ेसवा�ना मारहाण क�न तेथून पळ काढ�ा. ते थोडे
�या मु�ाने देवांना �चंड सै�यापासून वाचव�े. जे�हा ही मा�हती
जे�हा महादेवज�ना ते कळ�े ते�हा ते खूप रागाव�े आ�ण �वतः गणे�ा�ा ���ा �ाय�ा.
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सोळावा अ�याय
गणे�ाचे छेदन

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! अ�ा �कारे जे�हा सव� मृतदेह, देवता आ�ण भूत
जे�हा �या बा�काचा पराभव झा�ा ते�हा भगवान ��व �वतः �या मु�ा�ा ���ा दे�यासाठ� गे�े.
तेथे गणे�ने आईचे पाय मार�े आ�ण भगवान ��वा�ी यु� क� �ाग�े.
काय. एका �हान मु�ा�ा अ�ा �कारे �भती�ी झुंजताना पा�न �ेत

तू का रा�ह�ास? एव�ा धाडसी, धाडसी आ�ण धाडसी बा�का�ा पा�न सावज�नी �णभर वेड �ाव�े
बरं वाट�ं, पण पुढ�याच �णी �या मु�ाचा संयम सुट�ा. ते
मु�ाने देवराज इनवसह �या�या भावांसह मा�यावरही अ�याचार के�ा होता.
�ेता�या अ�धप�याखा�� भगवान गणे�ा�ी यु� क� �ाग�े.

�याने धनु�य हातात घेत�े. देवा�या देहाकडे जाणारी ही गाडी तुम�या जवळ येते
आईचा मृ�यू पा�न पावती, गणे�ाने �ेतावर बे�ा घा�ून

हर�याब�� दया करा गणे�ा�या पराभवामुळे सावजी�या हाताचे धनु�य तुटून पड�े. मग तो
पनाक उच��ा गे�ा पण गणे�ान े�या�ाही चोळ�े. हे पा�न ��वाजीचा कोप झा�ा

आभाळावर पड�े. �याने काठ� उच���. आता गणे� आ�ण �ोकनाथ
�भंू�या मृतदेहांम�ये घनघोर यु� झा�े.

देवाचे �रीर सदैव �जवंत असते. सव� देवता मी आ�ण ���ा-धारी आहेत. �यां�या �ेमा�ा
समजून घेणं हा ��येका�या हातात नसतो. तो एक महान नायक आ�ण नायक आहे. �यांचे sh
�या�ा आ�हान देणे �हणजे �वतः�या मृ�यू�ा आमं�ण दे�यासारखे आहे, पण गणे�ा�ाही ते समजू �क�े नाही.
आईचा आ�ीवा�द �मळा�यावर गणे�ाने �वतः�ा अ�ज��य अस�याचे समजून संपूण� देवा�ी यु� के�े.



काय. दोघांम�ये घनघोर यु� सु�च होते. सव� देवता आ�ण मृतदेहांसह,तो �वेषाने बघत रा�ह�ा. जे�हा गणे� कोण�याही �कारे �या�या �ज��पासून मागे हटतो
जर तु�ही तयार नसा� तर भगवान ��वा�या �ोधा�या सव� मया�दा तुट�या आ�ण �यांची �ू� गे��.
�ी गणे�ाचे म�तक कापावे.
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�या हवाई अ�याय
पावतीची पावती आ�ण गणे�ा�ा जीवनदान

नारदजी �हणा�े - हे ��ये ! जे�हा भगवान ��व �स�हासनावर �वराजमान झा�े आ�ण �यांनी पावती देवीची पूजा के��.
गणे�चे डोके कापून टाका, मग फर क� या? जे�हा गणे�ा�या मृ�यूची देवी पावती देते
मा�हती �मळा�यावर �यांनी काय के�े? �भु! कृपया म�ा पुढ�� कथेब�� सांगा
म�ा सांग

नारदज�नी असे के�यावर त ेराजी झा�े आ�ण �हणा�े - नारद ! �वकरात �वकर
भगवान �ेताने �या मु�ाचे �ीर काप�े आ�ण �या�ा �याच �कारे ठार मार�े
उ�या अस�े�या सव� मृतदेहांची ��� ��ीस पड��. ते सव� आनंदाने गाय�े
खेळ�ा आ�ण मोठा उ�सव झा�ा. सगळे एक� नाचू �ाग�े. देवाचे मृत �रीर
सगळ�कडे ज��ोष झा�ा.

�सरीकडे पोचपावती संप�यावर �याने �म�ा�ा पाठव�े क� ती
गणे�ा�ा आत बो�वा. आ�ण बाहेर गे�यावर �तची अव�ा पा�ह��.
बघून ती घाबर��. गणे�चे डोके �छ��व�छ� झा�े असून �याचे धड वेगळे झा�े आहे. सव�
देवता आ�ण देह एक� नाचत होते. हे पा�न ती मै��णी अस�याची पावती �द��
प�कार आत गे�ा आ�ण जाऊन पोचपावती या सव� गो��ची मा�हती �द��.

आप�या पु� गणे�ा�या मृ�यूची बातमी ऐकून पावती देवी अ�यंत �ो�धत झा��. उह ने
रडाय�ा �ाग�े. रडत रडत �हणतात - हाय, काय? मी कुठे जाऊ आप�े क� नका
थांबताही येत नाही. सव� देव आ�ण मृत �रीरे मा�या येरेपू�ा ठेचून मार��
खा�� �या. �याने मा�या मु�ा�ा मार�े �याचा ना� क�न आता मी रंगवणार आहे. एन.एस

एक �य �नमा�ण के��. असे �हणत �यांनी ��ावधी ���य �नमा�ण के�े
तेथे पा�न मांजगदंबेचे �चंड सै�य जमा झा�े. �यांनी हात कापताच
हेमाता! हेदेवी! आ�ही सवा�नी ही कार काप��
कारण �क�वा कारण? आ� हा�ा ऑड�र �ा क� काय करायचं?

ते�हा देवी पावती रागाने �हणा�� - तु�ही सगळे जाऊन मेरेपू�ा मार.
ते न� करा. तु�ही देवसेनेत �य �नमा�ण करा. ती येताच
����ा�� सै�य तेथून �नघून गे�े. बाहेर जाऊन �याने देवता आ�ण मृतदेहांची पूजा के��.
कृपया करा �या �ोधी देवी आहेत �या देवते�ा पकडून त�डात घा�ती�.
ए-� कोणावर तरी हरतो. �यामुळे �यांनी तेथ े�चंड दह�त �नमा�ण के��. तेथे

सगळ�कडे ग�धळ माज�ा होता. जीव वाचव�यासाठ� �ोक सगळ�कडे धावू �ाग�े.
हे ��य पा�न भगवान ��व, मी आ�ण माझा आ�मा हादर�ो. आ�ही �वचार के�ा



या �द� ���यांना थांबव�े नाही तर �णाधा�त माही देवता संपे�.
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या पृ�वीवर �य येई�. हा �वना� कसा थांबवायचा याचा �वचार सव�जण क� �ाग�े.
�कते? नारद, �याच वेळ� तू आ�ास आ�ण सांगू �ाग�ास क� केवळ देवी पावतीच हा �वना� थांबवू �कते.
असू �कते �यासाठ� ते सादर क�न करणे आव�यक आहे
कसा तरी �यांचा राग �ांत झा�ा पा�हजे. या �वचाराने तु�ही सव� देव गमाव�े.

आवड�े पण पावती देवी�या आ�ीवा�दाने सगळेच घाबरत होते. �यां�यासमोर जा�याचे धैय�
�तथे कोणीच न�हते. आपण सव� काही पुढे के�े आहे. पावती जवळ वा�ा�या आत आ�ही सगळे

गे�ा. सव� देव देवीची �तुती क� �ाग�े आ�ण �हणा�े - हेजगदंबे ! हेच बदक! आ�ही
सव�जण तुझी �तुती करतात. तु�ही दहा आहात तू खूप ����ा�� आहेस. तुम�याकडे हे आहे
अ ही जगाची �न�म�ती आहे. आपण कृत� आहात. जे�हा तु�ही असता ते�हा इ�ा फळा�ा छ�पर देते.
जे�हा राग येतो ते�हा सव�काही काढून घेऊ नका. हेदेवी! आ�ही सव� आम�या गु��ासाठ�
मी तु�यावर �ेम करतो आमचे सव� अपराध �मा करा आ�ण आमचा राग �ांत करा
करा. हेमाहामी! आ�ही तु�या चरणी नतम�तक आहोत. हेमाता! आ�हा�ा तुम�यावर
कृपया कृपया हेपरमे रे! सव�काही �वस�न जा आ�ण भयंकर मृ�यूकडे जा
��ॉक करा.

अ�ा �कारे देवतेची �तुती ऐकून देवी �ांत रा�ह��. थोडा वेळ �वचार क�न �हणा - अहो
देवा! तसे, तुमचा गु�हा पूण�पणे वेगळा आहे. तरीही म�ा तुझी �वनंती करायची आहे
तु�ही फ� �ंभर ट�के �वीका� �कता. माझा मु�गा गणे� �जवंत असे� तर पूव�सारखा कधीच नाही

तू गे�ास तर मी तु�हा सवा�ना माफ करीन. हे ऐकून सव� देव �ांत झा�े कारण
काय अ��य होतं? मग सव� देवतांनी �ेता�या समोर हात जोड�े
उभे रा�ह�े आ�ण �हणा�े - �भु! आता तु�ही आ�हा�ा वाचवू �कता. jas कार तू
�याने गणे�ाचा ��र�ेद क�न �याचा वध के�ा आहे, �याच�माणे आता �याचे पुन��ीवन करा. देवते�ा
�ाथ�ना ऐकून भगवान ��व �हणा�े क� देवांनो, तु�ही नाराज होऊ नका. मी पण तेच करतो

काय होई�, जेणेक�न आपण भा�यवान आहात.
भगवान ��वाने देवते�ा उ�र �द�े�ा आ�ण जे प�ह�े असे� �या �द�ेने जा�याचा आदे� �द�ा

�याने �तचे डोके कापून आण�े. मग आ�ही �याचे डोके गणे�ा�या धडा�ी जोड�े.
तु�ही ते करा�. देवता उ�रेकडे �नघा�या. तेथे �थम �यांना दात आहे
ह�ी घास�ा होता, �याचा ��र�ेद क�न ते आण�े. तेथे तो राजवा�ा�या गेटवर परत�ा.
गणे�ाचे धड �व� क�न �याची पूजा के��, ते�हा �या�ा ह�ीचे डोके होते.
दया थो�ाच वेळात भगवान �व�णूंनी भगवान �ंकरा�या चरणांचे �यान के�े.
सकाळ� गणे�ा�या मृतदेहावर पाणी ओत�यात आ�े. पाणी कमी होताच परमे�र मृत �रीर सोडतो.
कृपेने तो मु�गा आ�ाच उठ�ा नस�यासारखा उभा रा�ह�ा. तो मु�गा आता
ह�ीचा चेहरा �त� झा�ा होता, पण तरीही तो खूप सुंदर आ�ण सुंदर �दसत होता.
होते. रावणाचे ते बा�क अ��त तेजाने उजळून �नघा�े होते.

भगवान �ंकरा�या कृपेने पावती �मळा�यावर सव� देव आ�ण
मृतदेह �ांतपणे नाचू �ाग�े. �याचा सारा आनंद �णाधा�त न� झा�ा.
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आप�ा मु�गा गणे� �जवंत पा�न देवी पावती�ा खूप आनंद झा�ा. �यांचा राग �ांत करा



घड�े
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अठरावा अ�याय
गणे� गौरव

नारदजी �हणा�े - हे दास ! �ंकरा�या कृपेने गणे�ाची पावती पु�हा पु
आयु�य �नघून गे�यावर मग �तथ ेक� यावे? तो �जवंत काय �हणा�ा? नारदांचे हे
हे ऐकून तो �हणा�ा - हेनाड� ! जे�हा गणे�ा�या धडाव�न ह�ीचे डोके पड�े.
ते पा�न देवी पावती�ा खूप कौतुक वाट�े. अरे नी गणे�
हात झाकून �मठ� मार�� आ�ण चुंबन घेत�े. फ़ार उह नेगणे� संुदर असाय�ा आ�ण



संुदर आ�ण सुंदर अ�ंकारांनी सजव�े�े. अनेक स�य आ�ण ��दपूजनानंतर गणे�ा�या म�तकावर हात ठेवून य�मयी पावती
वरदान देत तो �हणा�ा- हे मा�या �म�ा, गणे�ा! खूप �दवस आईची आ�ा सहन करावी �ागते.
पण आज�या नंतर तु�हा�ा कोण�याही कार�ी काही देणेघेणे राहणार नाही. सव� देव
तुझी पूजा करती� पु! तु�या �दयातही �हर�ा रंगाची आभा आहे, �हणून तुझी उपासना सदैव आहे
सर होई�. जे काही स�य आ�ण फळ असे� ते आता �मळावे

पूजा काळजीपूव�क के�� जाई�, �या�या काया�ती� सव� अडथळे न� होऊन न� होती�.
अ�ा�कारे जे�हा देवी पावतीने गणे�ा�ा कृपा के��, ते�हा भगवान ��व

तसेच, गणे�ा�या डो�यावर तपुवाकने �हार सु� के�ा. मटा पावती आधी
देवाने मृतदेह पा�ह�ा, �फरगणे��ा उ�े�ून मी �हणा�ो- पु! हे आपण गमाव�े आहे
देव मृत �रीर आहे हे जाणून �या. ते�हा गणे� ताबडतोब उठून मृतदेहा�या पायाजवळ बस�ा.
गारकर आप�या गु��ाची माफ� मागू �ाग�े. गणे� �हणा�ा- अरे ��ये! मी अनवधानाने

तु�ा ओळखता आ�े नाही, �हणूनच मी तु�ा घरात येऊ �द�े नाही. अहो
�भु, मा�या मूख�पणाची �मा कर.

आप�यापु गणे�ा�ा अ�ा �कारे मो�हत करताना पा�न भगवान �वांनी उसासा टाक�ा.
�या�ा �मा करा. मग मी, �व�ण ूआ�ण ��वाजी देव �हणा�ो- अगद� या जगा�माणे
महान तीन देवांची पूजा के�� जाते, �याच�माणे गणे�ाची देखी� ��येकजण पूजा करे�. कोणतेही
�थम गणे�ाची पूजा के�� जाई� आ�ण नंतर आपण सव�जण. y d अ�ा
न के�यास उपासना सफ� मान�� जात नाही आ�ण उपासनेचे फळ �ा�त होत नाही. मग
सावज�नी सव� माग�या आ�ण आ�ीवा�द मागून गणे�ाची पूजा के��. �यानंतर,
�व�णू, पावती आ�ण इतर देवतांनीही �याची �वधीपूव�क पूजा के��. �यानंतर

सव� देवतांनी �यांना मोठे वरदान �द�े. �याच �दव�ी गणे�ाची पूजा कर�यात आ��
आ�ीवा�द �ा.
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एको�णसावा अ�याय
गणे� चतुथ� उ�सव

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! गणे�जी �जवंत असताना या गाडीवर सव��
आनंद पड�ा. सगळे बरे होत.े सव� देवता �यांना सव� �कारचे वरदान देती�
राहत होते. ते�हा भगवान महादेवज�नीही गणे�ावर �व�ेष कृपा के�� आ�ण �हणा�े-
हे राजनंदन! तू माझा मु�गा आहेस. तु�ा न ओळख�यामुळे तुझा इथे अपमान झा�ा.
आहे. �हणूनच मा�या भावाने तु�यावर ह��ा के�ा पण आजपासून तु�ा कोणी �वरोध क� �कणार नाही.
करे� तु�ही सवा�कडून आदरणीय आ�ण आदरणीय असा�. तूम् सा तजगदंबेचा �दमाखदार उदय
कारण परम तेज वी आ�ण परम मी हो. तु�या �ौया�चा आ�ण �ौया�चा �ोखंड या जगात आहे
सव�जण पाळती�. आजपासून तू मा�या सव� मृतदेहांचा �वामी आहेस. हे सव� तु�ही ऑड�र गमाव�े आहे
�याचे पा�न करणार. आजपासून तु�हा�ा गणपत या नावानेही ओळख�े जाई�. हे सव� �हणत
भगवान ��व दोन �ण �ांत रा�ह�े आ�ण मग �हणा�े - हेगणपत! तू हारा जम भा पाड म�हना
कृ�णा�या चौ�या �दव�ी पावती देवी�या �दयातून चं�ा�या उदया�या वेळ�

आ�े आहे. �हणूनच आजपासून या �दवसापासून जो कोणी आप�या�ा पूण� भ��भावाने मा�न टाके�.
�या�ा सव� सुख �मळे�. माघा�ीष म�ह�याती� कृपापा�या चौ�या �दव�ी
सकाळ� आंघोळ क�न ठेवावी. धातू, कोर� �क�वा धातूचा तुकडा बनवून ते गोळा करा.
�यानंतर सुगंधी गंध, चंदन आ�ण सुवा�सक फु�ांनी मूत�ची पूजा करावी. राम बारा बोटे
एक�े एक �ांब तीन गाठ�नी पूजा करावी. �यानंतर सन�ाईन, एस.पी.,



भोळे, तांबू� वगैरे देऊन गणे�ाची पूजा करावी. �यानंतर बा� च�माची पूजा करावी. फर
�ाणा�ा उ�म अ� अप�ण करा. मीठानेच बनव�े�े अ� खा. ही कार या वयात

गणे� चतुथ��ा करा.
�नकडी�या भावनेने �याची कापणी करणे

हवे होते उदपानात बारा �ा�णांना भोजन �ावे. आधीच �न�म�ती�या वेळ�
गणे�ाची मूत� �ा�पत क��ावर ठेवावी. वेद तयार क�न �यावर कमळ तयार करा

नैवे� करावे �यानंतर मूत�समोर दोन मु�े व दोन मु�े ठेवून �यांची मांडणी के��
पूजा क�न मग �यांना आदराने खाऊ घा�ा. �याची रा�भर जागरण
करा. सकाळ� पु�हा गणे�ाची पूजा करावी. पूजा के�यानंतर �यांचे वजन करा
द. मग मु�ाचे आ�ीवा�द �या आ�ण �यांना मजकूर वाचाय�ा �ावा आ�ण काय� पूण� करा.
यासाठ� गणे�ाचा पु� �मळवा. �यानंतर हात जोडून नम�कार करा.
करा.

हेगणे�! अ�ा �कारे जो कृपाळू भावाने तु�या आ�या�ा येई�
आ�ण दररोज तुझी पूजा के�� जाई�, �याची सव� कामे य��वी होती� आ�ण �या�ा आता सव� फळ �मळे�.
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असे� �ु� मनाने गणे�ाची पूजा, चंदन, तां�ळ आ�ण केतक फु�ांनी करा
क�या�चे सव� कता� आ�ण नाही आ�ण आ�मा न� होती�. आता �या माणसाचे काय
न�क�च करा�. ही गणे� चतुथ� सव� म�ह�ा आ�ण पु�षांसाठ� आहे. �व�ेषतः
�यांना मानवा�या उ�ानाची इ�ा आहे, �यांनी या मं�ाचे पा�न करावे.
गणे� चतुथ� पाळणा�या ����या सव� मनोकामना पूण� होणे आव�यक आहे.
झा�े असते �हणूनच सव� मानवांनी हे �येय पूण� के�े पा�हजे आ�ण तुमचा नेहमीच पराभव होई�.
भ��भावाने पूजा करावी. या कारम�ये �ोकनाथ भगवान �व यांनी �यांचा मु�गा �द�ा
�यांनी गणे�ा�ा सव� मानव आ�ण देवतांची पूजा कर�याचा आ�ीवा�द �द�ा.
सव� देवता आ�ण ऋषी-मुन भगवान �व यांचे वचन ऐकून ते खूप आनं�दत झा�े. �यांचा आनंद
मया�दा न�हती. या सवा�नी �चतेचे पूजन कर�यासाठ� भा�यात �वस�ज�त के�े.
सु�वात के��. हे पा�न पावती देवी�या आनंदा�ा पारावार उर�ा नाही. ते देवते�ा पु� मानून पूजा करतात
गणे�ाची पूजा पा�न मनात�या मनात �या �ेता�या चरणांची पूजा करायची.
टा�या वाजवू �ाग�या. �याचा सगळा राग �णाधा�त �ांत झा�ा. सव� �या वेळ�
द�ाम�ये मधुर भजन वाजू �ाग�े. इतर आनंदाने नाच�े. सुंदर गाणे

आ�ण गणपतीवर आका�ातून फु�ांचा वषा�व सु� झा�ा. रा�यपा� आप�या पु
मटा पोचपावती के�� ते�हा फु�त न�हती. �यावेळ� चौफेर हाणामारी सु� झा��.

�यानंतर �या वेळ� तेथ ेउप��त अस�े�े सव� देव आ�ण ऋषी �या �ानाजवळ आ�े.
�जथे भगवान ��व आ�ण देवी पावती �यां�या पु गणे�ासोबत �वराजमान होते. देवता आ�ण
ऋष�नी �या�ा भ��भावाने नम�कार के�ा आ�ण �याची �तुती क� �ाग�े. फर �ॉजी पासून
वचन घेऊन सव�जण आपाप�या घरी गे�े. �यानंतरही मी �या�याकडून वचन घेतो

�या�या �ोकांकडे परत�े. जो मनु�य �ु� अंतःकरणाने सावध असतो, तो हा परम �ुभ
कथा ऐकतो, तो सव� �ुभकाया�त सहभागी होतो. ही गणे� चतुथ�
उम कथा पु�ा�ा पु�, संप�ी�ा धन, आजारांना आरो�य, अभा�या�ा �ुभे�ा

देणगी देते. ये�ूचा नवरा �या�ा सोडून गे�ा आहे, गणे�ा�या पूजेचे भाव
पु�हा �या�याकडे परत येतो. �:खात बुड�े�ा माणूस, ही उ� कथा
हे ऐकून तो �ःखी होतो आ�ण आनंद� होतो. माणसा�या घरात जसं
जे वण�न करतात ते सदैव सुखी राहतात, �या घराम�ये सदैव न�ीब असते. �ीगणे�ाची कृपा
ती देवावर सदैव राहते आ�ण �त�या घरी येणा�या सव� ��ूंचा ना� करते.
�या�या सव� इ�ा पूण� करतो.
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�वसावा अ�याय
ऑड�र ऑफ द मदर अथ�, गणे� �ववाह आ�ण

�या असणे

नारदज�नी �वचार�े - हे वधाता ! तू म�ा भगवान गणे�ाचा ज�म आ�ण �याचे अ��त आ�ीवा�द �द�ेस.
आ�ण आईची पावती वाचव�याची पौरा�णक कथा धैया�ने सां�गत��. आता मी
सांगा जे�हा भगवान ��वाने गणे�ा�ा नवजीवन देऊन अनेक वरदान �द�े होते.
काय, मग �तथे �क�वा �यानंतर या?

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! तदनंतर देवाची देह पावती आपनद� पु गणे�
आ�ण का टा�यासोबत कै�ास पव�तावर �यां�या �नवास�ानी आनंदान ेरा� �ाग�ा. पोचपावती
�यांचा मु�गा गणे� आ�ण का टा�या यां�या बा� ���ा पा�न ते बो�त होते.
�ाड करा. ते दोघेही आप�या आई-व�ड�ां�या भावनेने पूजा-अचा� करत असत.
�यामुळे मृतदेहाची पोचपावती होणार होती. अ�ा ���ांम�ये हळूहळू काळ जात होता.

आ�ण गणे� आ�ण का टा�या त�ण झा�े.
मग एके �दव�ी मृतदेह �ेजारी बसून एकमेकां�ी बो�त होते. देवी पावती

भगवान ��वा�ा �हणा�े क� आपण दोघेही �ववाहास पा� झा�ो आहोत. �हणून आ�ही आता
दो�ही मु�ांचे ��न झा�े पा�हजे. मग दोघी �वचार क� �ाग�े क� प�ह�ा गणे�
��न करायचे क� काय �यायचे. जे�हा पा�कांनी �यांची इ�ा सां�गत��

�यां�याही मनात ��नाची इ�ा �नमा�ण झा��. दोघांनी ��ना�ा होकार �द�ा.
ते�हा भगवान ��व आप�या मु�ा�ा �हणा�े - हेपु ! तु�ही दोघे आम�यासाठ� आहात पण आ�ही
या सं�मात, तुम�यापैक� कोणाचे प�ह�े ��न करायचे? �हणून आम�याकडे ए
तू खोटा आहेस. तुम�यापैक� कोण पृ�वी �ज�कून आधी परत येई�,
�याचे प�ह�े ��न होई�. �यांचे संबोधन ऐकून कुमार यांनी ता�काळ घेत�े
आप�या वाहनात बसून �वकरात �वकर पृ�वीची पूजा कर�यासाठ� आप�या पा�कां�या प�यावर या
�याने एक �त घेत��, पण गणे�ा, तो �ांत उभा रा�ह�ा आ�ण काहीतरी �वचार क� �ाग�ा. �यानंतर तो
घरात गे�यावर नान के�ा आ�ण पु�हा आई�या प�यावर आ�ा आ�ण �हणा�ा - तु�ही दोघे
मा�या�ारे �ा�पत के�े�� ही आसने �या. म�ा तु�हा दोघांना माफ करायचे आहे

नाही. ते�हा भगवान ��व आ�ण देवी पावती यांनी आनंदाने आसन धारण के�े. पोचपावती
आसनावर बस�यानंतर, हात जोडून गणे�ाने वारंवार नामजप के�ा
�वधीपूव�क पूजा करा. �याची सात वेळा पूजा के�यानंतर

पर मा के.
आईची सात वेळा पूजा के�यानंतर गणे�ाने हात जोड�े.

उभे रा�न �याची �तुती करत �हणा�े - मी तुझी आ�ा पूण� के�� आहे. आता तु

पृ� 392



माझे ��न �वकरात �वकर करा. हे ऐकून म�य� पावतीने गणे�ा�ा पृ�वीची �ाथ�ना कर�यास सां�गत�े.
याय�ा सां�गत�े. �याचा उ�े� पृ�वीची पूजा करणे हा होता अस े�यांनी सां�गत�े.
होय, तूही जा आ�ण �यां�या आधी परत या, मगच प�ह�े ��न होऊ �के�.

��व- ��वाचे हे ��द ऐकून गणे� �हणा�ा- तु�ही दोघेही महान �ोक आहात. तुमचे �ान
A कोणतीही मया�दा नाही. तु�ही धम� आ�ण �व�ानात पारंगत आहात. मी तुम�या आदे�ानुसार आहे
पृ�वीची देवी एकदा नाही तर सात वेळा आ�� आहे. हे ऐकून पोचपावती वाढ��
अचानक तो �हणा�ा, हेपु! तू असा �चंड सात बाजू अस�े�ा समु�, पव�त आ�ण
काननपासून पृ�वी कधी आ��? तू इथून सु�ा बो��ा नाहीस.

भगवान ��व आ�ण देवी पावतीचा हा कार भगवान गणे� ऐकतो
जी �हणा�े - तु�हा दोघांची पूजा क�न मी तु�हा�ा सात वेळा आ�ीवा�द �द�ा आहे. ही कार
मा�या�ारे पृ�वीवरी� दैवी कृपा पूण� झा��. वेदांम�ये �यांचे माता�प�यांचे वण�न आहे
पूजे�या �भावाने �याची पूजा के�यानंतर पृ�वीदेवतेची पूजा करावी.
ते फळ देते. आई-व�ड�ां�या पायाची धूळ ही पु�ासाठ� महान तीथ� आहे. वेद �ा
आ�ही याची सा� देतो. मग तु�ही यावर �व�ास ठेव�यास का नकार देत आहात? अहो
जाणून �या! तु�ही सव� आहात. नगुणा, �नराकार, पण इरे आहे. माझे ��द कसे आहेत

आपण फसवणूक क� �कता? कृपया सांगा ��कवणीनुसार क� मी चूक आहे?
अ�ा रीतीने गणे�ज�चे �हणणे ऐकून देह पावतीची �नतांत गरज होती. तुमचे पु

गणे�ा�ा वेद आ�ण �ा��ांचे �वामी �हणून ओळखून, �या�या ����ा मया�दा न�हती. मग
मु कुरते, हे देवा, म�य� पावती �हणा�� - हे पु! तु�ही ब�वान आ�ण धैय�वान �हा
�याच वेळ�, तु�हा�ा परम आ�ीवा�द देखी� आहेत. �या�याजवळ ताकद आहे, तो ब�वान आहे हे वा�तव आहे.
ते सु�ा. बाणा बु �या सै�याची बेरीज देखी� ��य न�हती. मूख� माणूस संकटात सापड�ा
जाताना मजबूत असूनही म�ा त ेजम�े नाही. वेद आ�ण पुराण हे सांगतात
क� पा�कांचे �ान सवा�त वरचे आहे. वग� �या�या पाया�ी आहे. तुम�या पा�कांचा प�ा
आ�ा पाळणे हाच पु�ाचा धम� आहे. �याची आई पृ�वीची माता आहे
पे�ा जा�त आहे. �यामुळे तुमचे �हणणे अगद� खरे आहे. तूं धरती घेत�� आध�
पार मा पूण� झा�े. �हणूनच आ�हा�ा तुझे ��न आधी आ�ण फ� करावे �ागे�.

जे�हा भगवान ��व आ�ण पावतीने गणे�ा�या ��दांना पा�ठ�बा �द�ा आ�ण �याचा �वीकार के�ा
�यानंतर सी राजनंदन थक�े आ�ण आई-व�ड�ांचे नाव घेऊन तेथून �नघून गे�े.
महादेवजी �वतः सोबत बस�े क� पावती जी आपण ��न क� नये या �च�तेत म�न झा�े.
वधू कुठे �ोधायची? असा �वचार करत होते ते�हाच

कै�ास पव�तावर आ�े आ�ण �यांनी �ेता�ा भ��भावाने नम�कार क�न �यांची �ाथ�ना के��.
के. महादेवज�नी �यांना कै�ास येथे ये�याचे कारण �वचार�े असता �यांनी मनापासून
आ�ण वडी� �हणा�े - हे भगवान! म�ा माझी दोन मु�े आ�ण मु�� आहेत.
�याने ��नाची क�पना आण��. bhu स आ�ण कळ� सुंदर आ�ण सव� गुण आहेत. एन.एस

�या�ा तुम�या मु�ा�ी ��न करायचे आहे.
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ज�त�वपाचे वचन ऐकून भगवान ��व आ�ण देवी पावती खूप आनं�दत झा�� आ�ण
�याने ��नाचा ��ताव �वीकार�ा. भगवान �व - ��वाने आप�या पु�ाचा वध के�ा
गणे�ाचा �ुभ �ववाह एस-बुसोबत आनंदात पार पड�ा. या �ुभ �संगी
सव� देवांना आनंद झा�ा. �याने गणे�ाची �ाथ�ना के�� आ�ण �या�ा खूप आ�ीवा�द �द�ा.
न�ीब दान देऊन आपाप�या �ठकाणी परत�े. �यानंतर गणे� हे �याचे दो�ही.
बायको�ी आनंदाने वागू �ाग��. ब�याच �दवसांनी �यां�या
दोन पु अप ए. सु�वातीपासून पु�ाचे नाव '�ुभ' आ�ण पु�ापासून �ा�त झा�े�या पु�ाचे नाव
'नफा'. अ�ा �कारे गणे� प�नी आ�ण मु�ासोबत आनंदात आहे.
जगू �ाग�ा



जे�हा गणपती�ा आप�े जीवन आनंदाने जग�यासाठ� बराच वेळ गे�ा
आ�ीवा�द पूण� क�न पृ�वीवर परतणे हा कुमारचा उ�े� होता. ते घरी कसे पोहोचणार होते
मी तुझा भ� नारद झा�ो. मग तू का टा�या�ा सां�गत�ेस क� तू तुझी आई गमाव��स- मा�हत आहे
तुझी साव� आई काय आहे? तु�ा पृ�वी�या �वगा�त पाठवून, तू गणे�ाचा भाऊ आहेस.
दोन संुदर मु���ी ��न के�े. आता �यांना दोन मु�गेही झा�े आहेत
तो आप�े आयु�य आनंदाने सांगत असतो. ही तुझी आई आहे- प�ा चांग�ा नाही
आहे. नारद! अ�ी गो� ऐकून तु�ा राग आ�ा. ते खूप आहेत
आ�या�ी घरी पोहोच�े. �याचा चेहरा रागाने �ा� झा�ा होता. कै�ास पव�तावर
पोहोच�यावर �यांनी हात जोडून आई-व�ड�ांचे नाव सां�गत�े. यानंतर �यांनी �याचे घेत�े
या �वषयावर तुमची नाराजी तुम�या पा�कांसोबत �� करा. का टाके �हणा�े क� तु�ही दोघे
आप�याच मु�ा�ा कपटाने येथून पळवून �ावा आ�ण �ांतपणे आप�या मु�ाचे गणे�ा�ी ��न कर
दया तु�ही दोघांनी म�ा साव� मु�ासारखे वागव�े आहे. होय, तू गणे�ाचा आहेस
आधी ��न करायचं होत,ं मग एकदा सां�गत�ं, मी �वतः मा�या भावा�या गणे�ा�ी ��न करेन.

�याने ते आनंदाने उ�साहाने के�े परंतु तु�ही फसवणूक के��. तु�ही य��वी आहात
एकु��या एका मु�ा�ी मै�ी करा. मी नस�ो तरी तु�ा काही फरक पडत नाही. �हणून मी
इथून कायमचा जात आहे. आता मी नेहमी पव�तावर जाऊन तप�या� करतो.
हे काय आहे? असे �हणत कुमार टा�या �तथून �नघून गे�ा. देवाचे �रीर आ�ण पावती �या�ा �द��
समजाव�याचा �य�न के�ा, पण �यांनी ���� के�े.

नारद! �या �दवसापासून वामीचे नाव कुमार या नावाने घेत�े गे�े. ते�हापासून हे तीन �ोक
मी �याचे नाव कुमार का टा�या आ�ण यात झा�े. टेक�चे नाव पहारी, �ुभ,
पुयमयी आ�ण छाया ही ��� देणारी आहे. पौ�ण�मे�या �दव�ी,
जो कोणी मनु�या�ा टा�याचे द��न �क�वा पूजा करतो, �याने सव� पाप ेक� नयेत.
आ�ण �या�ा इ��त छ�पर फळ �मळते. सव� देव आ�ण ऋषीही यात आहेत
टेकाय�या द��ना�ा �दवस जातो. तर �सरीकडे कुमार यां�या या ताकाय�या कारने संताप �� के�ा.

तो �नघून गे�यावर �या�या आई�ा खूप आनंद झा�ा. ते सावजी�ा सोबत घेऊन प�व� �ठकाणी गे�े.
जी. �या�ा पा�न तो �तथून आधीच �नघून गे�ा होता. ते�हा देवाचे �रीर �या उंच �ठकाणी होते
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पण, �यांचा मु�गा टा�याने �जथे �यान के�े होते, �तथे मी �काजुन नावा�या योगी �पात आ�ो.
�ापना झा�� आ�ण आजही पावती देवीजवळ आहे. �या �दवसापासून मृतदेह
�ेता�या �दव�ी पावती आ�ण पौ�ण�मा या दोघांनाही �त�या मु�ाचे �ान �ोधून काढणे.
आ�ही ड�गरावर जातो.

नारद! सव� पापांचा ना� करणा�या �न�ने� आ�ण का टा�याचे च�र� मी तु�ा देतो.
कथन के�े. जो कोणी मानवी भावनेने वाचतो, ऐकतो �क�वा पाठ करतो, त ेसव� �याचे
इ�ा पूण� होतात. ही कथा पाप ना� करणारी, सुख देणारी, मो ओढणारी आ�ण
A �ुभ आहे. �हणूनच कुठ�ेही काम न�क� ऐकावे आ�ण वाचावे.

.. �ी सं�हता (कु�खड) पूण�..
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.. ओम नमः �वाय.

म�ा सामोरे जावे �ागे�
पाचवा �वभाग
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प�ह�ा अ�याय
तारकपूची तप�या� या आ�ीवा�द

नारदजी �हणा�े - हे ��ये ! तू म�ा कुमारचे �येय आ�ण �ग�ने�चे कारण आ�ण पाप �द�े आहेस.
�याने ना� के�ा �या�ा सां�गत�े. आता तु�ही म�ा देवा�या मृत �रीराचे ते वतु�ळ �ा
या पृ�वीवरी� देव आ�ण ऋषी, दानव आ�ण दानवांचे वचन ऐका.
�ोकांनी �या�ा मार�े. एकाच बाणान ेमहादेवज�नी तीन नगरांची �वभागणी के��.
भाम कर�याची कथा देखी� सांगा.

राजा �हणा�ा - हेम ुना नारद ! खूप वषा�पूव� एकदा �ी नीसन कुमार यां�यासोबत
मी याब�� �वचार�े. �यावेळ� �यांनी सां�गत�े�� गो� आज सांगतो.
जे�हा देवदेवतेने तारकासुराचा वध मृत �रीरा�या पु�ाने के�ा.
गया, �यानंतर �यांची तीन मु�े वुमा�� आ�ण कम�ा यांना ध�का बस�ा. �या तीन
तो मोठा परा�मी, �ूर, सदाचारी, संयमी, �ूर व �ूर होता, परंतु �याचा प�ा
तारकासुराचा वध देवतेने के�यामुळे �या�या मनात देवतेब�� राग �नमा�ण होतो.
झा�े. मग ते �तघे यागकार पव�ता�या एका गुहेत गे�े आ�ण �यांनी आप�े रा�य उभे के�े.
तप�या� कराय�ा सु�वात करा. �यां�या मेहनतीन ेआ�ण उ�साहाने �यांनी म�ा मदत के��.
क�न घेत�े मी �त�ही असुरांना वरदान दे�यासाठ� प�व� �ठकाणी गे�ो.

�तथे पोहोच�यावर मी तारका, वुमा�� आ�ण कम�ा यांना सां�गत�े क� हेमवीर, ��ये! एन.एस
तु�ही तुमची �ढता गमाव��. म�ा �वचारा �क�वा तु�हा�ा �वचारायचे आहे. तू माझी इ�ा गमाव��स
न�क� पूण� क�. तु�ही कोणते वरदान �मळव�यासाठ� इतके क� घेत�े ते म�ा सांगा
उ�णता �हणजे काय?

आज�चे हे बो�णे ऐकून �या �त�ही तारकांना खूप समाधान �मळा�े. मग उह नेमेरे
�यां�या चरणी �ाथ�ना के�� आ�ण माझी पूजा क� �ाग�ा. मग तो �हणा�ा- हेदेवे�! अहो
वधाता! जर तू खरोखरच आ�हा�ा ��� के�ास तर आ�हा�ा अ�वना�ी हो�याचे वरदान दे.

कोणताही �ाणी आप�या�ा मा� �कणार नाही आ�ण आपण अमर आहोत. आ�हा�ा कसे हवे आहे
तु�ाही मा� �कतो. अरेरे! हे वरदान �ाय�ा हवं क� आ�ही आम�या मु�ा�ा माराय�ा �ावतो.
उतर�यासाठ� �रण जा आ�ण भीतीने या जगाती� आनंद अनुभवा. कोणतीही
आमचे केसही काबूत ठेवता आ�े नाहीत.

तारक पंुचे असे ��द ऐकून मा ँ�ोकनाथ भावसाळ यांनी भगवान �ंकराचे चरण घेत�े.
तो मे�यावर �हणा�ा - हेसूरो! �नःसं�यपणे तू तुझा �वभाव गमाव�ा आहेस �क�वा म�ा �ास झा�ा आहे

काय आहे पण अमर�व सग�यांना �मळू �कत नाही. हा कृतीचा �नयम आहे.
जो ज�मा�ा येतो �या�ा मृ�यू येतो. �यामुळे या ��त�र� आणखी काही वरदान मागा. मी त ूआहे
आपण मृ�यूचे वरदान देऊ �कता. ज�ी तुमची मरणाची इ�ा आहे, त�ीच
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तू गाडीतच मर�ी�.
माझे असे बो�णे ऐकून तीन तारापु� थोडावेळ �वचारात म�न झा�े.

�यानंतर तो �हणा�ा - �भु ! जरी आपण �तघेही महान आ�ण परा�मी आहोत. आम�याकडे पण आहे
राह�यासाठ� अ�ी कोणतीही जागा नाही जी पूण�पणे सुर��त असे� आ�ण �याम�ये मु�ांनी �वे� क� नये
कष�ण. bhu तु�ही आम�या तीन भावांसाठ� अ�ी तीन �हरे बांधता, जी पूण�पणे आहेत
न�क�च आहे ही तीन अ��त �हरे संपूण� संप�ी आ�ण वैभवाने सु�ो�भत आहेत आ�ण
सव� ��� तेथे उप��त आहेत आ�ण कोणीही क� �कत नाही. मग
तारकाने �वतःसाठ� सोने बनव�े, कम�ाने चं� आ�ण वुमा��ने कठोर �ोखंड वापर�े.
बाणा नगरी मी वरदान मा�गत�े. �याचवेळ� या �तघांना �पारी आ�ीवा�द �मळा�याचेही �यांनी सां�गत�े.
जे�हा चं�ा�या मृ�यूम�ये चं� असे� ते�हा आपण ते एक� घासू. आका�ात हे तीन राजवाडे
�नळे ढग एकावर एक राहती� आ�ण सामा�य �ोकांसह कोणीही पा� �कणार नाही
डांग. वष�भरानंतर पुकारवट नावाचे काळे ढग पाऊस पडतात, �या वेळ�
जे�हा �त�ही राजवाडे आपापसात भेट�े, ते�हा आप�या सवा�चे पू�य भगवान अ��य रथावर �वराजमान झा�े.
�याच बाणाने आम�या �हरासह आ�हा�ा मा�न टाका.

अ�ा �कारे तारकासुरा�या मु�ाच ेआ�ीवा�द ऐकून मी हसून 'आ�ण तू' �हणा�ो.
असे �हणत आप�या इ� देवाने �या�ा आ�ीवा�द �द�ा. तर असुर बो�ावून असे तीन जण
ते बांध�याची आ�ा देऊन मी तेथून मा�या �ोकांकडे परत आ�ो. मायाने क� घेत�े
सो�याचे, कम�ासाठ� चं� आ�ण वुमा��साठ� �ोखंड
नाव काय होतं हे �त�ही जग सव� साधनांनी आ�ण सु�वधांनी प�रपूण� होते. या तीन
जगा�या �न�म�तीनंतर ते �तघे आपाप�या जगात गे�े आ�ण �यांना माया �द��
एक �स�या�या वर, एक आका�ात, एक चौकोनी वर आ�ण �तसरा पृ�वीवर.
�ोकांना हादरवून टाका. �यानंतर �त�ही असुरां�या आ�ेनुसार मीही �यावर वास क� �केन.
ठेवा. तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� हे �तघेच �वागारात नेहमी त���न असायचे.
अ�ा रीतीने ते तीन असुर आता आपाप�या संसारात आनंदाने आनंद घेतात.
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सव� मागा�नी
देवाची �ाथ�ना

नारदजी �हणा�े - अरे म�ा मा�हत आहे! जे�हा तारकासुराचे तीन पु� तारका, कम�ा आ�ण



म�ह�ा बागायतदार सुखाने आपाप�या संसारात रा� �ाग�या, मग पुढे काय?
तो �हणा�ा, हेनाड�! तारकपू�या �त�ही जगा�या अ��त तेजाने सव�जण मं�मु�ध झा�े.

देवराज देवासोबत सुखी अव�ेत मा�या �ोकां�या आ�या�ा आ�े. �तथे मी
नम�कार के�यावर देवता आप�� कथा सांगू �ाग��. तो �हणा�ा - हे �नमा��या !

पुर�या वामी, तारका, कम�ा आ�ण वू मा�� नावा�या तीन तारकपुंनी आ�हा सवा�ना �द�े
देवते�ा संत बन�व�याची दया करा. �भु! आ�ही सव�जण आम�या सुर��ततेसाठ� तुमचा आ�य घेतो
आ�ो आहे परमे�रा, कृपया आ�हा�ा �यांना मार�याचा काही माग� सांगा, जेणेक�न आ�ही आम�या �रीराचे र�ण क� �कू.
हे पु�हा के�याने, पूव��माणे, आपण आप�या �वतः�या जगात आनंदान ेजगू �कता.

हे ऐकून मी �यांना �हणा�ो, हे देवा! तु�ही अ�ा �कारे �या तारकपू सेडरनेक आहात
गरज नाही. तुम�या इ�ेनुसार मातु तु�हा�ा �यांना मार�याची प�त सांगे�.
मी फ� �या तीन असुरांना वरदान �द�े आहे. �यामुळे मी �या�ा मा� �कत नाही.
�हणूनच तु�ही सव�जण भगवान ��वा�या आ�या�ा जा, तोच तु�हा�ा या �ःखा�या वेळ� मदत करे�.
करे� तु�ही �यां�याकडे जा आ�ण �यांना हसवा.

माझे हे ��द ऐकून सव� देव �यांचे �वामी देवराज यां�या नेतृ�वाखा�� देव झा�े.
मृतदेहाजवळ�� कै�ास पव�तावर आगमन. तेथे सवा�नी भ��भावाने देवा�या �रीराची पूजा के��.

आ�ण ते �याची पूजा क� �ाग�े. �यानंतर देवता �हणा�� - हेमहादेव जी ! तारकासुराचे तीन पु�
नेहमपारा यांनी के�े आहे. एवढेच नाही तर �यांनी सव� ऋष�ना बंद के�े आहे. ते
ते �या�ा होऊ देत नाहीत. सगळ�कडे हाहाकार माज�ा आहे. �याने या �ोकांना �याचे �द�े आहे
व� के�े आहे आ�ण सव� जगाचा ना� कर�यात म�न आहेत. या �तघांना �ा
�न�व�वाद अस�याचे वरदान �द�े आहे. �हणूनच त ेतीन परा�मी रा�स न�े�या आहारी गे�े आहेत आ�ण
मानव आ�ण देवतांचा वेगवेग�या �कारे छळ होत आहे. नम�कार आ�ण चांग�े! अरे नाही नाधन!
आपण सव� देव संकटात सापड�ो आहोत या आ�ेने तु�या आ�या�ा आ�ो आहोत
�या तीन रा�सांपासून धडा घेऊन ही पृ�वी व वग� �यां�या दह�तीतून मु� होई�.
डाळ गे. �भु! ते या जगाचा ना� कर�यापूव� तु�ही �यां�याकडून ��का

क�
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�तसरा अ�याय
�ेत देवतेकडे आ�ण नुकेकडे पाठवणे

तो �हणा�ा, हेनाड�! या गाडीत सव� देवतांनी भगवान �ोकनाथांचा मृतदेह �यांना �द�ा.
तीन तारकपुसां�या दह�तीब�� सव� काही सां�गत�े. मग देव सव� ऐकून
देह �हणा�ा - हे देवा ! मी तु�हा�ा ��येकजण ओळखतो. मजंत का तारका,

कम�ा आ�ण वुमा�� यांनी तु�हा�ा खूप �ास �द�ा आहे पण तरीही �यांना तीन मु�गे आहेत.
काय करत आहात? ते �तघे माझे भाऊ आहेत आ�ण नेहमी मा�या �यानात ओ�े राहत नाहीत. तसेच मी
मी �वत:�ा कसा मा� �कतो? ते तीन तारकपू पु�य संपत आहेत. ती ��� अस�याने-
तसेच भावना ठेवा. जोपय�त �यांचे पु�य ����क आहे आ�ण त ेमाझी पूजा करतात
ते �मळणे मा�यासाठ� अ��य आहे कारण �वयंज��या मते, मी मोहापे�ा जा�त आहे.
पाप नाही. जे�हा ते तीन असुर माझी �न�य पूजा करतात, ते�हा मी
�यांना मार�याचे काही ठोस कारण होते का? हे देवा. यावेळ� मी कोणीतरी गमाव�े

मदत क� �कत नाही �हणून तु�ही सव�जण भगवान �व�णू�या आ�या�ा जा. आता �यांनी तु�ा गमाव�े



उ�र देई�भगवान �ंकराची आ�ा �मळा�यावर सव� देवतांनी पु�हा हात जोडून नम�कार के�ा.
आ�ण हीर �व�णू�ा भेट�यासाठ� �यांचे �नवास�ान बैकंुठ �ोकांकडे गे�े. उह ने
म�ाही सोबत घेत�े. सव� देवतांनी बैकंुठ�ोकाची पूजा के�� आहे.

�याने देवाचे नाव ठेव�े आ�ण �या�ा भगवान ��वाने सां�गत�े�या ��येक गो�ीची जाणीव क�न �द��.
देवतेचे बो�णे ऐकून भगवान बो��े आ�ण �हणा�े - हे देवा! हे खरे आहे क� कुठे

सनातन धम� आ�ण भावभावना, �तथे असे करणे यो�य होणार नाही. मग देवता �वचा� �ाग�े
आ�ही क� �क�वा क� क� नाही? आ�ही कसे असू? bhu �या तारकपूंना मारणारे तु�हीच आहात.

काही तरी उपाय करा, नाहीतर ��काळात आपण सव� देवता मरणाचा उसासा बनू.
�भु! तु�ही असा उपाय करा, जेणेक�न ते तीन रा�स सनातन धमा�पासून �र जाती�.
अनाचाराचा माग� धरा. �यां�या वै�दक धम�या न� होतात आ�ण ते
व� �हा. ते खोडकर बनती� आ�ण �यांचे सव� चांग�े आचरण संपे�.

ते�हा देवतेची ही �ाथ�ना ऐकून भगवान �ी �व�णू �णभर �वचारात म�न झा�े.
गे�ा. �यानंतर तो �हणा�ा- तारकपू �वत: पण तु�ही सगळे असतानाही
तू माझा आ�य घेत�ास तर मी तु�ा �नरा� करणार नाही. मी तु�हा�ा न�क�च मदत करेन.

ते�हाच �हहर व�णने म�याचा �वतः�या मनातच खून के�ा. �याचा मृ�यू होताच
�गेच �तथे थांब�ो. तेथे देवा�ा नम�कार क�न �यांनी �वचार�े क�, भगवंत ! आपनेहम
तु�ा इथे बो�ाव�े आहे का? मग तो हस�ा आ�ण �हणा�ा क� आ�ही तु�हा�ा मदत क�.
आव�यक आहे. �हणूनच आ�ही तु�ा मार�े आहे. ते�हा वेदवराज �या�ा �हणा�े
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देवराज! तु�ही �ोकां�या मा�म�ेसाठ� खच� करता. याने तारकपूचे तीन पुरा
(�हराचा) ना� ��य आहे.

भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून सव� देवतांनी नुजीचा आदर के�ा व पूजा के��.
आभार मान�े आ�ण नाम�मरण क�न परमे�राचा आ�ीवा�द देऊ �ाग�ा. �यानंतर �गेच
�यांनी अनेक मो�ा �ाळांचे आयोजन के�े. मो�ा उ�साहाने �यांनी
सु�वात के�� y n आ�ण �सन e. यया पूण� झा�यावर �या यया कंुडातून धार
महाकाय हजार भूत समाजाच ेअनुकरण के�े गे�े. �यानंतर अनेकवेळा तु�ही नाना

का�या सुया�सारखे कपडे घात�े�े, काळ सूया�सारखे काप�े�े, �या भूतांनी देव बनव�े
आ�ण आपण काय के�े? आये आ�ण नुजी �या भुतांना �हणा�े.

अहो �ोक! देवकाया पूण� कर�यासाठ� जा आ�ण पुरा क� नका. आ�ण नुजी के
आदे� ऐकून ती भुते �या �द� नगरीकडे �नघा��. जे�हा तो

�या�ा �हरात �वे� करायचा होता, ते�हा �तथ�या तेजाने तो उडून गे�ा. वाच�े�� भुत ेपरत येतात
भगवान व�णाकडे परत आ�े आ�ण �यांनी हेहर�ा ही मा�हती �द��.

जे�हा देव आ�ण नुको या कारम�ये भुतांचे �हर जाळ�याची मा�हती �मळते.
�यामुळे ते खूप काळजीत होते. मग �याने देवते�ा आप�� �च�ता सांगून समजाव�े
आप�या �ोकांकडे जा. तुम�या फाय�ासाठ� मी �याचा ��य �ततका �वचार करेन.
काय चूक आहे तारक, कम�ा आ�ण वुमा�� या तीन असुरांचा मी वध के�ा.
जर तु�ही पाठ �फरव�याचा �य�न के�ा तरच �यां�यावर �वजय �मळवणे ��य होई�. नंतर
नामजप क�न सव� देव आपाप�या जगात परत�े.
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चौथा अ�याय
���णाची जाणीव नाही

�ाजी नारदां�ी बो��े - मग भगवान ��व �यां�या आ��या�या तेजा�या प��कडे गे�े.
तेज �व एक मयवीर पु�ष कट । �याचे मुंडन कर�यात आ�े. तो खूप ग��� आहे आ�ण
प�रधान के�े होते �या�या एका हातात �ाकडी वाट� आ�ण �स�या हातात �च�धी होती. तो
�याने ते त�डावर गुंडाळ�े होते. आप�या व�ृ�वपूण� भाषणात �यांनी आ��याचे नाव आ�ण
�वचार�े - हे भगवान ! माझा उ�े� �क�वा योजना काय आहे? देव कोण आहे?

ते�हा फ� भगवान �व�णूंनी उ�र �द�े - अरे! तू मा�या देहातून ज�मा�ा आ�ा आहेस. �हणूनच तु�ही
तु�ही 'ए राह' या नावाने ओळख�े जा�. मी तु�ा एका �व�ेष हेतूने �नमा�ण के�े आहे. तु�ही मोठे आहात
मायावी असणे तु�हा�ा अ�ी �ाळा बनवावी �ागे� �यात सोळा हजार �ोक असती�.
�याम�ये धा�म�क मा�हती असे� आ�ण �याम�ये अ�याचार आ�ण कमी-�ववाह हे ��दही असती�.

के�े असते.
वनुजीचे हे ��द ऐकून आराहने �याचे नाव घेत�े आ�ण मा�यासाठ� असे �हट�े

आता क� येणार? ते�हा �हहरने �या�ा मायेने रच�े�� अ��त ��कवण �द��, �याची उ�प�ी आहे
�वग� आ�ण नरक हे सव� आहे. �यांचे वेगळे अ��त�व नाही. मग
�व�णू राहा यांना आ�ा के�� क� जावून सव� रा�सांना ��कवा आ�ण �यां�या बु��चे पा�न करा.

ते न� करा अ�ा �कारे हे �ा�� वाचून पुरात तमोगुणाची वाढ होऊन �यांचा ना� होई�.
कारण असे� मा�या कृपेने तुमची ही धमक� आ�ण तार गमवा�. तुम�या नंतर �वकरच
मी राहतो तू ये�ी� ते�हाच तुझा कायक��युग पु�हा सु� होई�.

असे �हणत अ�ू अन �:खा�या धारा �ाग�या. मग देव आ�ण देव आ�े
�यानुसार तुमचे अनेक ���य बनवा आ�ण �यांना तीच �ामक ��कवण �ा. �व�ेषतः
ते �यांचे चार ���य झा�े, �यांना �यांनी कृषी, पा, काय आ�ण उपयाय अ�ी नावे �द��.
वेचारा ���यांनी आप�या गु�ं�माणे वागावे असे वाटत होते. �यांचा एकच धम� आहे-
दां�भकपणा. नाका�ा कपडे गंुडाळून घाण घा�ून इकडे �तकडे �फरत असत. एक �दवस
आरा आप�या चार ���यांना घेऊन नगरात गे�ा. तेथे पोहोच�यानंतर �यांनी
आप�� माया पसरवाय�ा सु�वात के��, पण भगवान ��वा�या कृपेने �याची माया �या पुरीत
भावना न�हती. ते�हा �याने �ो�धत होऊन भगवान �व�णूचा वध के�ा.
भगवान �व�णंूना अ�ौ�कक गतीने सव� काही कळे�.

�ेताची काळजी घेताना �भ ूआ�ण नुजी हेनारद यांनी नंतर तु�ा मार�े. आमचे
मा�काचा मृ�यू होताच तु�ही ताबडतोब �या�या सेवेत हजर झा�ात. �या�ा नाव देऊन

तू आठव�याचे कारण �वचार�ेस. ते�हा हीरने तु�हां�ा आ�ा �द�� क� तु�ही जगा� आ�ण
�या�या ���यांसह �हरात �वे� करा आ�ण तेथी� र�हवा�ांना मं�मु�ध करा.
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असे क�न आ�हां�ा �या ���णाचे �ान �ा. तुमचा देव
प�व� आ��या�या आदे�ाचा ��तकार क�न, तु�ही ते भयंकर �ान तुम�याबरोबर संपूण� �हरात घेऊन जाता.

च� जाऊया �तथे गे�यावर तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� नावा�या पूवा� मायेची ओळख झा��.
�या�ा भेट�ो आ�ण �या�याकडून �या �ामक ��कवणीची �तुती क� �ाग�ो. तू �या�ा सां�गत�ेस क� तू हा आहेस
तु�ही ���णातून धडे �या. हे जाणून �या पुरो�हतांना मोठ� कमाई झा��.
आ�ण �या �ामक ����या मोहाने �यांचा �म�नरास होऊ �ाग�ा. मग �याने 'ए राह'�ा आप�े रह�य बनव�े.
बनव�े आ�ण �यां�याकडून औषध �याय�ा सु�वात के��. हे बघून पुरचे इतर र�हवासीही �या मायावी झा�े.
���यांकडून आ�ण �यां�या गु�ंकडून ��काय�ा सु�वात के��.
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अ�याय पाच



मतदान कर�यासाठ� नाही
नारदज�नी �वचार�े - हे देवा ! �या मायावी आ�ण

ढ�गी कुठे �क�वा कधी राहतात आ�ण �यां�या ���यांकडून ��कतात? �या मायावी
�या माणसाने काय के�े? कृपया म�ा सांगा

हे ऐकून नारदजी �हणा�े, हेनाद�! ते�हा फ� पुराचा राजाच �या �मात होता
���ण झा�े असते तर प���क का नसती? अहान �हणा�ा - माझा आ�मा
हे वेदांताचे सार आहे. हे अनाद� काळापासून चा�त आ�े आहे. हे �कती आहे? च�ा
�रीरा�ी, �हणजेच �रीरा�ी अस�े�े सव� बंध, ते सव� भगवंताचे आहेत. एरसारख ेकोणी नाही
�ा चांग�ा आहे आ�ण सॅमही त�ण नाही. �ाण, �व�णू आ�ण महे� हे सव� अ��त�वात नस�े�े अस े�हणतात.
वेळ आ�� क� हे �तघेच गढून जातात. �तथे एक आहे. मृ�यू सवा�साठ� स�य आहे. मरण पाव�ा
�ांतता आहे आ�ण सवा�साठ� �ांतता नाही. �हणूनच आपण कधीही हस ूनये आ�ण
माणसाने नेहमी अ�ह�सेचा माग� अव�ंब�ा पा�हजे. अहो, हा�य हाच परम धम� आहे. एखा�ा�ा चोखणे
हे मोठे पाप आहे. �हणूनच �ब�� आ�ण �ब��ांना कधीही �ास देऊ नये. सरांना

असे करणे हा सवा�त मोठा पु�य आहे. �हणून माणसाने नेहमी अ�ह�सेचा माग� अव�ंब�ा पा�हजे.
ह�ा आ�ण मारामारीचा माग� नरकाकडे नेतो. या कोणासाठ� तरी

घाब� नका. नेहमी एकसारखे वागावे. भुके�यांना अ� �ा रडणे
�व�ा�या�ना औषध आ�ण ���ण दान करा. भासह पूजा करा. काही थाट
गरज न�हती. मन �ु� ठेवून बारा �ानांची पूजा करावी, ज�म पाच
कमी-जा�त, पाच जीव आ�ण मन आ�ण बु�� याम�ये �सने आहेत. या पृ�वीवर वग आ�ण नरक
दोघेही आहेत. �यामुळे �वनाकारण �यांची इ�ा मनात घेऊन �वतः�ा �ा.
पूण�पणे चुक�चे आहे. �ांततेने आ�ण आनंदाने मर�यासाठ� मृ�यू हा एकमेव माग� आहे.

हवनात अं�तम माळ, तूप व प�ुपा�न क�न �पंचा�या �ा�ती�या इ�ेने.
कुठे आहे माणुसक�? अ�ा �कारे ते असुर राजे आप�े जीवन त�व�ान सांगून जगत आहेत.
माणसाने सुखाने जगावे, अस े�या गावाती� र�हवा�ांना सां�गत�े. आनंद �वतः
आ�ण अं�तम अनुभूती ही केवळ एक का�प�नक गो� आहे. ते�हाच �हणा क� जोपय�त तुझ े�रीर आहे
तो �नरोगी आ�ण स�म आहे, आप�या आनंदाचा माग� �ोधा आ�ण �याचे अनुसरण करा. �वकरात �वकर

तुम�यावर �हातारपण येई� आ�ण तु�ही तुमचे �रीर राहणार नाही. �यामुळे नवीन �व
तु�ही तुम�या आनंदाचा �ोध �यावा. मा�या या मु�ा�ा वेदही समथ�न देतात. माणसा�ा
जाती�या बंधनात अडकून कोणा�ाही कमी �ेखू नये.

सृ�ी�या �ारंभी आईचा ज�म झा�ा. �या�या दोन मु�ांची नावे डी आ�ण मेरी सी.
�मच�चा मु�गा जी याने धमा�त तेरा मु���ी ��न के�े. �र जाप ता
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त�ड, त�ड, हात, मांडी आ�ण पाय यापासून. असं �हट�ं जातं, पण या सग�या गो�ी
चुक�चे वाटते, कारण सव� एकाच �रीरातून ज�म�े�े असतात
आपण कसे असू �कता �यामुळे वणा�चे वेगळेपण अयो�य मान�े पा�हजे.

राजा �हणा�ा - अ�ा �कारे अरह नावाचा देव तारक नावा�या आप�या वाणीतून.
कम�ा आ�ण वुमा�� नावा�या तीन असुरांचे नव�य वेदांपासून �र गे�े.
दया. �याच वेळ�, �यांनी प�याचा प�ाय धम� आ�ण पु�षांचा जटा धम� देखी� पाळ�ा.

कृपया ते �वीकारा. धम�, य, तीथ�, धम� आ�ण धम� यांचाही �यांनी �नषेध के�ा.
�व�ेषत: �यांनी सवा�ना भगवान ��वाची पूजा न कर�याचे �ो�साहन �द�े

सव� देवतांची पूजा-अचा� सां�गत��. या कारम�ये ते आहेत
वा�या�ा �या�या खो�ा धमा�न ेआ�ण ढ�गीपणाने मो�हत के�े. ही गाडी तेथे पसर��
गया. �यानंतर �वत:�न भगवान �व�ण ूमाया, देवी महा�मी यांनीही �या पस�म�ये �ान घेत�े.
अनादर पा�न ती जागा सोडून �नघून गे��.
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धडा 6
याजकासह �या�या �वाम��या क���साठ� �ाथ�ना करा

आईने �वचार�े- हेसन कुमार जी! �या माजी ���कांचे पु�तक जे�हा �यां�याकडे जाते
तू कधी हरव�ास क� आ�ास? कोणती घटना घड��? अरेरे! कृपया मॅम या बाबतीत

ते वाढवा. �यानंतर सौ. या ��ाचे उ�र देताना ए. सन कुमार �हणा�े, "अर!े
जे�हा ते तीन पुराणे पूव�कडे वळ�े आ�ण तारक, कम�ा आ�ण
वुमा�� नावा�या रा�साने भगवान �ंकराची पूजा आ�ण अ� सोड�े, नंतर �या�या रा�यात

राचर सगळ�कडे पसर�ा. �यावेळ� देव आ�ण नूर आ�ण राजा सव� देवतांसह होते.
�ेत अप�ण कर�यासाठ� भगवान कै�ास पव�तावर गे�े. तेथे पोहोच�यावर �यांनी ��वाजी�ा गाणे �हट�े.

नाव काय आहे
�यानंतर देवता �हणा�� - हेदेवा धादेवा ! अरे नाही नाधन! तू सव� �ा�णमा�ांचा आ�मा आहेस,

तो क�याण करणारा आ�ण आप�या भ�ांचे �ःख �र करणारा आहे. घ�ात �नळसर छटा येणे
कारण तु�ा नी�कंठ �हणतात. आ�ही तु�हा�ा हात जोडून नम�कार करतो. आपण सव�

पु�य आ�ण देवतेची पूजा आ�ण पाठ यामुळे अडथळे आ�ण �वरोध �र होतात
एन.एस. �भु! रजोगुण, सतगुण आ�ण तमोगुण, वानु आ�ण महे� यांचे उगम�ान तू आहेस.
K चा अवतार जग �नमा�ण करतो, सांभाळतो आ�ण न� करतो. तु�ही �वतः
ते �व�ाचा महासागर पार करणार आहेत. वेदांम�ये तुम�या �वभावाच ेआ�ण �वभावाचे वण�न के�े आहे.
तू सव��प, �वामीमा आ�ण या �त�ही जगाचा �वामी आहेस. तू सूया�पे�ा जा�त आहेस
तेज वी आ�ण दातमान आहेत. आ�ही तु�हा�ा स�ाम करतो. तु�ही या कामाच े�ेखक आहात
आ�ण सव� चैत�या�या �रीरात राहतात. अ�ा देवा�ा आ�ही नम�कार करतो. हे मृत �रीर.
तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� या पूव�मायेने आप�या�ा अनेक देवता �द�या

गाडीचा �ास होत आहे. देवतेचा ना� कर�याचा �यांचा बेत आहे.



अरे हो! आ�ही तुम�या �रणात आ�ो आहोत. �भु! �या असुरांचा ना� क�न आमचे र�ण कर
काय तर यावेळ� तीन असुरांनी ध�मग सोड�ा आ�ण �ाचेही पा�न के�े नाही.
तु�ही करीत आहात का. तुम�या इ�ेनुसार तारक, कम�ा आ�ण वुमा�� हे तीन धम� आहेत-�कमान
पाठ �फरव�� आहे. �हणून आता तू �यांना मा�न देवतेकडे परत आण. ही कार

असे �हणत सव� देव �ांत झा�े आ�ण म�ा नम�कार क�न उभे रा�ह�े. ते�हा मृतदेह �हणा�ा- ओ
देवा! तारक, कम�ा आ�ण वुमा�� हे �तघेच धम�, संप�ी यापासून �र गे�े तरी
वैभव आ�ण ऐ�या�म�ये बुडून मी सव� काही �वसर�ो, तरीही ते माझे अमया�द आहेत
एन.एस. जे�हा भगवान �व�णूने �या �ाचीन पुरो�हतांना तेथे �यां�या �ानाने मं�मु�ध के�े.
�या�याकडे पाठ �फरवून दया दाखव�� तर ते �वतःच मा�न घेतात ना?

सावजीचे हे ��द ऐकून राजा �हणा�ा - हेपरमे ! तू छान आहेस. तु�याकडून पाप
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तो पळून जातो. bhu तु�या आ�े��वाय या जगात मरेपय�त घडत नाही.
�भु! तुम�या इ�ेनुसार �व�णून े�या सवा�ना मं�मु�ध क�न माग� तयार के�ा आहे.
आता तु�ही �या �ाचीन �ोकांना मा�न या जगा�ा वाचवू �कता. bhu तु�ही हे आहात
जगाचा आधार आ�ही सव� तुमचे सेवक आहोत आ�ण तुम�या आदे�ानुसार काम ेपूण� होती�.
तु�ही करा तु�ही चांग�े आहात आ�ण आ�ही तुम�याकडे जात आहोत. आज�चे हे ��द ऐकून �भु
�ेतातून �हणा�� - अरे नाही! तू म�ा देवांचा राजा �हणत आहेस. पण तु�ही तसे

मा�याकडे रथही नाही, हे माहीत असताना तु�ही कसे �हणू �कता
सारथी नाही. मग �ढाईत पूव��या मा�कांना �या सु�वधा क�ा �मळा�या?
स�म असावे? �या रा�सांना मार�यासाठ� मा�याकडे धनु�यही नाही.

भगवान �ंकराने हे सांगताच सव� देव असे झा�े. तो �हणा�ा क� �भु! y तु�ही
�यांचा वध कराय�ा तयार �हा, मग आ�ही सव� तुम�यासाठ� रथ आ�ण इतर सा�ह�य वाप�.

बांध�े जाती�
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सातवा अ�याय
देवतेन े�ेत

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! �रण जाताच देह आ�ण आ�मा देव �ेत
देवतेची �ाथ�ना �वीका�न तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� यांना मार�यात आ�े.
�याच वेळ� पावती देवी आप�या मु�ा�ा आप�या कु�ीत घेऊन तेथे आ��. मग जगाची जननी
जगदंबा येताना पा�न �व�णूसह इतर देवतांनी हात जोड�े.
काय. आप�या मु�ा�ा पा�न भगवान ��व �या�यावर �ेम क� �ाग�े. मग देवी पावती देव �ेत
�त�ा बरोबर घेऊन �त�या �ब���ग�या आत गे��. देवाने या गाडीचे काही �व बनव�े
�यां�या घरी गे�याने सव� देवांना खूप राग आ�ा �हणा, पण �यांनी �या�ा उभे के�े.
बाक� भगवंता�या देहाची पूजा कर�याचे ठरव�े. �या वेळ� वेदांच� भा�य

कौतुक क� �ाग�े ते सव� देव �या ��वाजी�या वा�तू�या �वे��ारावर उभे होते. नंतर मृतदेह
�यां�या मा�का�या बाजूने जमाव जम�े�ा पा�न �यांनी �यां�यावर ह��ा के�ा.
देवांना या अ�ात धो�याचा सामना करता आ�ा नाही आ�ण त ेआप�या जीवा�या र�णासाठ� इकडे �तकडे धाव�े.
धावू �ाग�� अनेक ऋषी-मुनी खा�� पड�े. सगळ�कडे हाहाकार माज�ा. नंतर घाबर�े
यामुळे सव� देवता भगवान �ी हर आ�ण नुक यां�या आ�या�ा गे�े. देवते�ा समजावत आहात का?
आ�ण पु�कळ �हणा�े, देवा आ�ण माझे �ोक! तु�ही �ोक खूप आनंद� आहात का? चांग�ा माणूस

के पूजेसाठ� B नेहमी येतो. या K धारण के�यानेच �ढता वाढत.े
आ�ण मग तो �या�या देवाची पूजा क� �कतो. देवाचे �रीर सवा�साठ� आहे
इतर आ�ण परम परमे�र. आपण सवा�नी �मळून भगवान आ�ुतोष�या ���साठ� 'ओम नमः
�वे. '�ुभां�ुभम् कु कु �वाय नमः ओम' हा एक कोट� वेळा जप करा. �या�ारे

तो न�क�च सहमत होई� आ�ण आमचे काम पूण� करे�.
भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून सव� देवता अ�यंत �स� व �स� झा�े.

�भूची पूजा क� �ाग��. �यां�या कामासाठ� �यांनी एक कोट� वेळा के�� आहे
वनुज�नी सां�गत�या�माणे तो मं� �हणू �ाग�ा. जसे त ेपूजा करतात

संप ई, �या�या समोर परमे�राचा मृतदेह काप�ा होता.
भगवान ��व �हणा�े - या उंचावर तु�या उपासनेपासून म�ा अनेक वष� �मळती�. तु�ही मा�क आहात

छतावर �वचारा. परमे�राचे हे ��द ऐकून देव �हणा�े - हेदेवा धदेवा ! �हजगड! आपण
सवा�चे �हत. �भु, आम�यावर दया कर आ�ण आ�हा�ा वाचव. तू पुर �क�वा मी
�या�ा मा�न भीतीपासून मु� �हा. �यानंतर पु�हा भगवान ��वाची �ाथ�ना ऐक��
�हणा�े- अरे! अहो नाही! देवा आ�ण मा�या ��ये! तुम�या इ�े�माण ेहोई�. एन.एस
तुमची उपासना न�क�च सफ� होई�. अहो आ�ण नाही! तू या जगाचा सांभाळ करणारा आहेस.
�हणून तू म�ा संपूण� �वना�ासाठ� मदत कर. मा�यासाठ� रथ, सारथी आ�ण धनु�य
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यासह आव�यक सा�ह�याची �व�ा करा.
सन कुमार �हणा�े – मुन!े देवा�या �रीराची इ�ा जाणून घेत�यान ेसव� देवता खूप आनंद� होऊ �कतात.



आ�ण ��वाजी�या आ�ेनुसार सव� �ोक सा�ह�याची �व�ा क� �ाग�े. मुने! देव��वाजीची आराधना कर�यासाठ� आपण एक कोट� वेळा पठण के�े आहे हे मोठे इनाम आहे.
��वाजी�ा ताबडतोब आणून भा-मु�या वाटेवर घेऊन जाणार आहे. या
मी परमे�रा�या सव� इ�ा आ�ण इ�ा पूण� करतो. या पै�ातून य� �मळते

आ�ण वय वाढते. हे काम माणसा�या उ�ाराचे आहे.
साधन आहे. जो मनु�य या मं�ाचा �ामा�णकपणे आ�ण �ु� अंतःकरणाने जप करतो, �याचे सव�
परोपकारी भगवान ��वानेच मंग� इ�ा पूण� होतात.
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धडा आठवा
रथ बांधणे

आईने सूय� कुमारज�ना �वचार�े - हे नान कुमार जी! तू खूप चांग�ा आहेस आ�ण
सव� आहेत देहाची अ��त कथा सांग�याची कृपा तू म�ा �द�� आहेस. मी नाही! जे�हा देवाचा मृतदेह
देवतेचे वत�मान काय� पूण� कर�यासाठ� वानूजीने पूवा� वामया�ा मारणे
रथ बांधाय�ा सां�गत�यावर वनुजीने काय के�े? रथाचे
कसे बांधायचे आ�ण कसे?

सूत जी �हणा�े - हेमुन े! �ीमती ज�चे हे बो�ण ेऐकून सूय� कुमारज�नी भगवंताचे आ�ीवा�द घेत�े.
पायाचे �यान क�न ते �हणा�े - भगवंता�या देहासाठ� रथ बांध�यासाठ�.



ते पूण� कर�यासाठ� देवतेने आप�� ��� आ�ण आ�ा मागव��. मग देवाचे �रीर
अनुपम वाकमाने �यां�यासाठ� रथ बांध�ा. �या रथासारखा कोणताही रथ
नाही ते होते तो रथ सो�याचा होता. �या रथा�या उज�ा चाका�ा सूय� आ�ण डावे चाक आहे
मी �� होतो. बारा म�ह�यां�या सूया��या चाका�ा बारा बाण जोड�े�े होते.

ते करत होते. चं�ाची सोळा क�ा
द��न करत होते. वंद मन आनी सासई ना �ांदे म�ये �या रथाचा मागी� भाग

ए �ोभत होते. सहा ऋतूंचा अ� आ�ण चं� �हा. अंतर आ�ण रथ
रथाचा पुढचा भाग आ�ण मंदाच� पव�त हे रथाचे आसन आ�ण रथाचा �सरा भाग बन�े.
वेग बनून ते गतीचे दान क� �ाग�े. याम�ये रथाची चारही बाजंूनी सजावट कर�यात आ�� आहे.
रथाची हा�चा� कर�यात आ��. वेदांचे भाग, रथाचे दा�गने आ�ण पुराण, यया, मीमांसा

आ�ण धम�ा वगैरे रथाची �ोभा वाढवू �ाग�े. �वज महा �तथीपु कर रथ
ते फडकव�े जाई�. महाकाय सामूने रथाचा बा� भाग बांध�ा. गंगा-यमुना
देवी-देवतेचे �प धारण क�न, रथात चंदवार ��ने�ग.

�वामीजी �या रथात सारथी �हणून भगवान ��वा�या सेवेत �कट झा�े आ�ण
गाडी �यां�या रथाचा चाबूक बन��. अकार दै�य बनून रथाची पूजा क� �ाग�ा.
�ेताचे धनु�यबाण नागराज कर�यासाठ� �वतः �ै�राज हमा�ाय बन�े
�या धनु�या�ा छान �हा. देवी सरवती धनु�याची घंटा झा�� आ�ण देव बाण झा�ा
आ�ण अ�णादेवांनी बाणा�या टोकावर आप�� ��� पणा�ा �ाव��. ऋवेद, सामवेद, यजुवद आ�ण
अ�वेद �या रथात घो�ा�या �पात सामी� झा�ा. वायुदेव बाजार खेळू �ाग�ा. �या रथात
या �ँडमधी� ��येक गो� �याची उपयु�ता वाढवत होती. हे कार देवाचे �पी आ�ण काम के�े
�याने उंच रथ बांध�ा.
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नववा अ�याय
�भूंचे अं�यसं�कार

सन कुमार �हणा�े - हे �वामी ! मृतदेहासाठ� बांध�े�ा रथ
अनेक �मळकत�चे यु� झा�े. आ�ण आ�ेने बनव�े�ा रथ परमे�रा�या देहाने बनव�ा होता.
मा�यावर दया करा. �यानंतर फ� भगवान �व�णू, आ�मा आ�ण सव� देव आ�ण ऋषी-मुन
कयंकारी भगवान �ेता�ा �ाथ�ना क� �ाग�े. �यांनी रथावर �भूंचे �रीर धारण के�े
आ�ात का? वयनाजी �या रथाचा सारथी झा�ा. �ेता�या रथावर �भूंचे आगमन होताच
चार द�ांम�ये मंग� गीतांचे गायन सु� होते, पाऊस सु� झा�ा. राजा मृतदेहाजवळ आ�ा
रथ पुढे नेणे. �भूंचे देह वा�न नेणा�या रथाचा उपयोग �यांनी अ�त�य वेगाने के�ा.
आका�ात उडत

जे�हा �ेताचा रथ आका�ातून वेगाने पुढे जाई�,
मी र��या�या मधोमध जात असताना दैवी देवता भगवान ��वाजी�ी बो��े.
- अरे र�क! तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� नावा�या सवा�त ����ा�� राजांचा वध
हे कर�यासाठ�, म�ा �यां�यासार�याच अ�धकारांची आव�यकता आहे. ते तीन असुर पूव� माझ ेपरम होते पण

भौ�तक मायेने मो�हत होऊन �याने भगवंता�या मागा�चा �याग के�ा आहे. आता �या
वामे मतम् सक वृ� वाढ�ा, �ाणी आणखी वाढ�ा. तर �या �त�ही रा�सांचा ना�

हे कर�यासाठ� म�ा �ा�यांचे ����ण देखी� आव�यक आहे. �हणून तु�ही सव� देवता
प�ू �ाव�यासाठ� �ा�याचे �भु�व म�ा दान करा. मग �या असुरांचा वध करावा.
स�म होई�



भगवंतां�या �रीराचे अस ेबो�णे ऐकून सव� देवांना ध�का बस�ा आ�ण त े�वचारात बुडा�े.गे�ा. �ा�याचे बो�णे ऐकून �याचे मन अ�व� झा�े. देवतेचा �वचार क�न
परमे�रा�ा मृतदेह समजाय�ा वेळ �ाग�ा नाही. वेदांची �च�ता �गेच समजून �या
गे�ा.

भगवान ��व देवते�ा �हणा�े - देवांनो! ही कार चुकवू नका. मी तु�ा गमाव�े
कारण समज�े. �ा�यां�या �वभावामुळे तुमची पडझड होई�, असे तु�ही कधी �वचार क� नका.
मातु प�ु-�ा�यांकडून माझा आ�ीवा�द मागायचा. देवा! �दय आ�ण मन काहीही असो

पा�ुपत-तत् अंतःकरणाने आ�ण मूळ आ��याने पूण� करती�, ते कायमचे
�ाणी आ�ण सेमू �नघून जाती�. तुम�या ��त�र�, जे मनु�य�ाणी देखी� पा�ुपत-ताताचे अनुसरण करती�, ते
�ाणी आ�ण सेमू देखी� उ�सज�न के�े जाती�. देवा! एक बारा, सहा
�क�वा तीन वष� पा�ुपत-ताचे पा�न के�याने सव� मनु�य�ाणी आ�ण देवता �ा�यांपासून वाचतात
कायमची मु�ता होई� आ�ण मो� �ा�त होई�. �याचे क�याण होई�

कारण पा�ुपत-ता हाच परम परोपकारी आहे.
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भगवान ��वाचे हे ��द ऐकून भगवान, भगवान �व�णू आ�ण सव� देवी-देवता �ो�धत झा�े.
साई आ�ण देवा धदेव भावसाळ यांनी भगवान ��वाचा जयजयकार सु� के�ा. मग सव�

सतापुवका देवता �या�या वत�मान काया�साठ� एक �ाणी बन�ा. ते�हापासून
'प�ुपता' हे नाव जगभर ��स� आहे. �यांचे पा�ुपत नाव अ�यंत �ाभदायक आहे आ�ण
फ� �ायचे आहे. �यावेळ� सव� देवांना मृत �रीराचा आकार �दसत होता
आ�ण ऋषी बाटा एस ए. �यानंतर भगवान ��व इतर देवतांसह पूण� झा�े
अजून कुठे? �यावेळ� सव� देवांनी हातात नांगर, मुसळ, भुसुंदा आ�ण इतर अनेक धारण के�े होते.

गाडीचे पाट्�स घा�ून ह�ी, घोडा, अ�व�, रथ, बै� यावर �वार �हा.
ए. परमे�रा�या देहा�ा नम�कार करत ते पुढे जात होते. आका�ातून �यां�यावर

फु�ांचा पाऊस पडत होता. कयंकारी भगवान ��व �यां�या केसांसह, पा��भूमी,
महाके�, महावरा, सोमव ��, सावन, स�प, सनका, सोम��क, सूय�वाचा, सुये�का,
सूया, सूरनाम, सूर, संुदर, कंद, कंुदर, चंद, कंपन, अटकंपना, इन, इंजया, यंता,
हमकर, �ता, पंच, साह, महोदर, सतीज, �तया, रंक, कपूरपूतन, �ाखा,
�ख, अहमकार, आजवा, अव, हयव, अव इ. महावीर ����ा��

गणया �या�याभोवती �फरत होता.
अ�ा �कारे देवाधदेवाने भगवान ��व�ंकरांसोबत राज, हीर आ�ण नू, देवराज इ.

अनेक देवांसोबतच ऋषीमुनी, साधू-संतांनीही वाहनांवर आ�ढ होऊन आप�े जीवन पूण� के�े.
के वामय आ�ण पुरचा ना� पाह�यासाठ� �यां�याबरोबर गे�े.
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दहावा अ�याय
क�� �वरोधी

सन कुमार जी �हणा�े - जे�हा देव नेहमी युक�या ���सह आप�े �रीर सोबत घेतो.
रथात बसून तो आका�मागा�ने �या पुराजवळ पोहोच�ा, मग तो नेऊ पुर�ा

�या�या परमा��या�या रथा�या ��खरावर चढून �या�या वयांसह न� करणे
तो धनु�यावर चढ�ा, पण �याचा बाण धनु�यातून सुट�ा आ�ण तो तसाच
जागीच अडक�े. गणे�ज�मुळे अनेक वष� तो असाच उभा रा�ह�ा

अंग�ा�या टोकावर उभा रा�न मनगट घा�त होता. �हणूनच तीन पुरा
ती न� करता आ�� नाही.

अ�ा रीतीने जे�हा भगवंतां�या �रीराचा बाण फार काळ �टक�ा नाही आ�ण ते �याच �ठकाणी रा�ह�े.
पण मग सव� देवांना काळजी वाटू �ाग�� क� असे का होत आहे? मग �तथे
आका�वाणी - हे य�ा��! देवा धादेवा! सव�कारी �व �ंकर पय�त
जर तु�ही �ीगणे�ाची पूजा के�� नाही तर तु�ही पुर न� क� �कणार नाही.
आका�वाणीचा ��द ऐकून सवा�नाच मोठे समाधान �मळा�े. मग तुमचे काम
ते �वकरात �वकर पूण� कर�यासाठ� भगवान ��वाने भाभी का���ा बो�ाव�े. आ�ण सव� �कारे
मा�कर यांनी अपूरणीय गणे�ाची पूजा पूण� के��.

पूजा आटोपताच संहारक गणपत मागा�पासून �र गे�ा आ�ण
समोर आ�े�� सव� �व�े �याने उ�व�त के��. ते काढून टाकताच देव मृतदेह घेई�.
तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� ही तीन नगरे समोर �दसू �ाग��. तीन पुर क�व�
केवळ एकता साध�� गे��. �ी यांनी �द�े�या वरदानाचे.
�यां�या मते, हीच �यां�या अंताची वेळ होती, जे�हा �ोकांनी एकमेकांना भेट�े पा�हजे. पुर पहा
सव� देव खूप चांग�े आहेत. �यां�या मा�यमातून �यांनी भगवान �ंकराचा जयजयकार के�ा.
सु�वात के��. ते�हा ��ा आ�ण �व�णूने माहेर�ा सां�गत�े क� हेदेवा धादेवा! तारकासुराचे हे �तघे
दैया पु चा वध कर�याची वेळ आ�� आहे. ते�हाच हे तीन पुरमळकर एक झा�े आहेत पण.
हे �तघे पु�हा वेगळे हो�याआधी तु�ही �यांना म�यभागी ठेव�े आ�ण आमचे
च�ा पूण� वतु�ळात जाऊया.

ते�हा भगवान ��वाने �ाथ�ना �वीकार�� आ�ण धनु�य धारण के�े.
�याने पासुपता नावाचा बाण अप�ण के�ा. �यावेळ� उपासना फुकट होती. एक �चंड धनु�य �या �ट��क�ग सह
पूण� आवाज गुंज�ा. �यानंतर भगवान ��वाने तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� यांना पाठव�े
�यांचा जयजयकार क�न �ाखो सूया��माणे क�मानाने पा�ुपता सोड��. तो बाण
नादेव �वत: टोकावर बस�ा होता. �या न�मय अ�नी बाणांनी �ाचीन �ोक �खाव�े.
ते करा, �या�यामुळे ते तीन माणसे एकाच वेळ� मातृभूमीवर समु�ातून पड��.

पृ� 413



�या अ�नीत �ेकडो असुर जळून खाक झा�े. सगळ�कडे हाहाकार माज�ा. कधी
तारका आप�या भावांसह जळू �ाग�� आ�ण मग �त�ा कळ�े क� हे सव� देव आहे.
�ेत हे पृ�वीपासून �र जा�याचा प�रणाम आहे. मग �याने �वतः�ाच आप�ा देव समज�ा
मृतदेह के�ा आ�ण रडू �ाग�ा.

तारका �हणा�� - हे आ�ण सा�! कृपया क� नका! काना नाधन देव �ेत! ते आ�ही आहोत
हे जाणून तु�ही आ�हा�ा �न:�ंक सोडणार नाही. तरी �भु आ�हां तुझी कृपा
इ��त �यामुळे आम�यासोबत रहा. �भु! जे मरण दानवांसाठ� �हतकारक आहे, आ�ही
तु�या कृपेने आहे. bhu आता आमची तु�हा�ा एकच �वनंती आहे क� आमची
तू मरेपय�त गुंतून रा�ह�ास. �हणे �या सव� भुते
मी जळून मे�े. भगवान ��वा�या आ�ेने, �या �ोकांची मु�े, वृ�, नर-पु�ष,
झाडे-झाडे वगैरे सव� �ाणीही आगी�या भ�य�ानी चढ�े. �या भीषण आगीने थावर�ा-
जंगम वगैर�नी �णाधा�त सग�यांना राखेचा ढ�ग बनव�ा.

पा�ुपतेमुळे सव�जण मरणात जळून गे�े, परंतु परमे�र �या देहाचा ना� क� �क�ा नाही.
माया नावाचा रा�स, जो असुराची आ�ा देणारा होता आ�ण जो देवाचा �वरोधक देखी� न�हता.
मयता�या वेगापासून सुरत बचाव�े. अ�ा �कारे, कोण�याही प�र��तीत जान डेझीचा ��स��चा �वास

धमकाव�या�या मागा�ने मन �वच��त होत नाही, कोण�याही प�र��तीत, कोण�याही प�र��तीत �याचे पडझड होत नाही
नाही ते घडते. �हणूनच पु�षांनी नेहमीच थोडे चांग�े के�े पा�हजे. सर का नाडा
कता� नेहमी न� होतो. �यामुळे आपण सवा�नी टाळ�े पा�हजे पण नाडा आ�ण
आप�या बंधुभ�गन�सह या जगाचा �वामी भगवान ��वाची पूजा क�न
चा�ू ठेवायचे आहे
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yahwana ye
भगवान ��वाकडून देवते�ा वरदान

साजी �हणा�े - हेसन कुमार जी! तू परा�पर भगवान आ�ण राजाजीचा पु� आहेस. आपण
आता म�ा सांगा ते पूण� झा�े नाही ते�हा देवतेने काय के�े? माझा ठाव�ठकाणा
गया? �भु! म�ा या गो��ब�� तप�ी� सांगा.

हे ऐकून सृ��कता� देवाचे पु� कुमारजी �हणा�े- अरे!
जे�हा भगवान ��वाने आप�या �भ�ेसह पुरा�ा जाळ�े आ�ण त ेसव� जाळून टाक�े



देवांना खूप आनंद झा�ा, कारण ते �यां�या �ास आ�ण भीतीपासून मु� झा�े. पण के�हा
जे�हा सव� देवांनी भगवान �ोकनाथां�या मृतदेहाकडे पा�ह�े ते�हा ते खूप घाबर�े. ते
यावेळ� मृतदेहाने अंगरखा घात�ा होता. �ाखो सूया�सारख ेतेज�वी
�ेकडो होत होते. सव� प�र��ती �या�या �का�ाने �का��त होत होती. या देवाचे

राऊळ आ�ण �यंकारी पा बघून �यांना काही बो�ायची �ह�मत कोणाचीच झा�� नाही.
सव�जण आपाप�या पायावर उभे रा�ह�े. �कहार आ�ण जी यांनाही ��वाजीचा हा पै�ू मा�य आहे.
बघून घाबर�ो. मृतदेहासमोर कोणताही देव त�ड उघडू �कत न�हता.

देव सै�या�ा अ�ा �कारे घाबर�े�े पा�न ऋष�नी मृतदेहा�ा हात जोड�े.
नाव काय आहे राजजी, हीर वानू, देवराज इ�याद�सह सव� देवता आ�ण ऋषी.

परमा��याचे कृपावंत �ेता�ा �ाथ�ना क� �ाग�े. ही कार सव� �वतः�या गुणव�ेवर आहे
आई�ा पाहताच भगवंतां�या �रीराचा राग �ांत झा�ा आ�ण तो पूव��माणेच आप�या साधेपणात होता.
�ेकडो आ�े आ�ण �हणा�े - अरे! अरे आ�ण नाही आ�ण सव� देवता! मी तु�ा गमाव�े
सफरचंद तु�ही तुम�या इ�ेनुसार वरदान मागता. मृ�यू पूण� झा�ा पा�हजे
हे काय आहे?

भगवान ��वाचे हे ��द ऐकून देवता खूप �ो�धत झा�े आ�ण �हणा�े - हेदेवा धदेव
काना नाधन देव �ेत! जर तु�ही आम�यावर असा� आ�ण आ�हा�ा काही वरदान �ा
जर तुझी इ�ा असे� तर �भु, आ�हा�ा वरदान दे क� जे�हा जे�हा आम�यावर संकट येई� ते�हा तु�ही आम�याकडे या
मदत करे�

जे�हा जाजी, भगवान �व�ण ूआ�ण देवता यांनी भगवान ��वाची �ाथ�ना के��
सावजी �हणा�े सा तपुवक – आ�ण तू असेच हो�ी�. ऐस� �हणती देवाच� �रीर

आता �या�ा देवतेचे फळ दान करा.
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बारावा अ�याय
वरदान �मळा�यावर माया रा�स संसारात जातो

आईने �वचार�े – हेमाबू मान सन कुमार जी! जाब, ऐका आ�ण नुवे सव�
देवतेने ��वाची पूजा के�� आ�ण नंतर देवतेची पूजा के��.
�यांना मदत कर�याचे आ�ासन दे�याची वेळ आ�� आहे. �याच वेळ� देवाचे मृत �रीर पा�न
पु�षा�या आरंभापासून �नसट�े�ा रा�स नावाचा रा�स �या�यासमोर आ�ा आ�ण �याने हात वर के�ा.
उभे राहणे. �यानंतर मायेने अमृत �मळा�े, भगवंता�या देहाची मनापासून पूजा के��.
��ंसा सु� करा. �यांनी मृतदेहाचे पाय धर�े.

माया देवा�या देहा�ा �हणा��- अरे ना नाधन! भा आ�ण सा� देवाचा देह! मी तुझा आहे
आ�य �मळा�ा. �हणून त ूम�ा वाचव. अ�ा �कारे, मी खूप पैसे �द�े
के. �यांचे असे �तो� पा�न भगवान �चड�े आ�ण �हणा�े - हे
माझा रा�स! नवीन संकटे �वसरा आ�ण �वतःचा �याग करा. मॅटम
पण एस. तु�हा�ा जे हवे त े�वचारा. मी तुझी इ�ा पूण� करीन.

भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून रा�सा�या सव� काळ�या मावळ�या आ�ण �याचा चेहरा पड�ा
पण �तथ�� भीतीही नाही�ी झा��. मग तो �हणा�ा - हेदेवा धदेवा ! जर तू मा�यावर आहेस
आ�ण जर तु�हा�ा म�ा काही वरदान �ायचे असे� तर म�ा �ांती �ा. एन.एस
म�ा तुम�याकडून माझा सवा�त चांग�ा �म� आ�ण माझा भाऊ देखी� माझा मु�गा �मळो. म�ा सव� �ान आवडते



आ�ण दयेने. मी नेहमी एकच रा� दे. मी कधीच रा�सी झाड झा�ो नाहीउठू नका सदैव तु�या चरणांचे �यान कर, म�ा मा�या मागा�पासून कोणीही वळवू �कत नाही
क� �कत नाही

माया रा�साची अ�ी �ाथ�ना ऐकून भास� भगवान �ेतातून �हणा�े
-कदा�चत! तू माझा भाऊ आहेस �यामुळे तु�ा कधीच अडचण येणार नाही. आपण जे काही �वचार�े
होय, तु�हा�ा खा�ी असणे आव�यक आहे. तू नेहमीच माझा �म� आ�ण माझी �व�ेष कृपा राह�ी�
तुम�यावर असे� आता मी तु�ा �वटाळ �ोकात जा�याची आ�ा देतो. तु�ा याचा �तर�कार आहे
मा�यावर आनंद� राहा.

भगवान �ंकरा�या आ�ेचे पा�न क�न सव� देव आ�ण �यांचे उपासक तेथून आ�े.
�ेताचे नाम�मरण क�न भगवान वाताळ �ोकात गे�े. �यानंतर देवा धदेव देवानेही �ेत
देवी पावतीने तेथूनच �याचा मृ�यू झा�ा. भगवान �ोकनाथां�या मृत �रीराचा मृ�यू
�यां�याकडे आता काय� पूण� कर�यासाठ� साधन उप�� होताच-जसे क� �यांचे
तेथून धनु�यबाण, रथ वगैरेही नाहीसे झा�े. ते�हा राजजी, हीर वानू, �तथे हजर.
देवराज इन आ�ण इतर सव� देव आ�ण ऋषी सु�ा आनंदाने देवा�या देहाची पूजा करतात.
�तुती करत ते आपाप�या �ोकांकडे गे�े.
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भगवान ��वा�या या �पा�या मृ�यूने �ुचा ना� होतो. महा�! जीवन
तो इतर कोणाचाही वजनदार मु�गा नाही, हा �याचा मान�सक �वकार आहे. �यां�या �नयं�णाखा�� अस�े�े �ाणी
तुम�या �येयापासून �वच��त होऊ नका. असे क�न तो �वतः�या सोबत
तो पर�ोकही �बघडवतो. भगवान ��व आ�ुतोष आहेत. �या�या ���ा ऐकून
पापाचा ना� झा�ा आहे आ�ण सव� गो�ी आता �ा�त झा�या आहेत.

महा�! अ�ा रीतीने तारका, कम�ा आ�ण वुमा�� नावा�या तीन महान असुर आहेत.
�ेताचा ना� करणा�या भगवान �ामौ��नी �ंकरज�ची ���ामय कथा सां�गत�� आहे.
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तेरावा य
�यांना जीवन देण ेआ�ण बृह��त�ा 'जीव' हे नाव देणे

आई �हणा��- अरे! देवा�या अनेक मृत देहांनी म�ा वरदान �द�े आहे.
�च. यांना सां�गत�े. आता म�ा तुम�याकडून आणखी एक गो� जाणून �यायची आहे. मी पूव� ऐक�े होते
जा�ंधरचा वध भगवान ��वाने के�ा. कृपया म�ा या कथेब�� देखी� सांगा.

सूत जी �हणा�े क� जे�हा सासज�नी महामुन�ा याब�� �वचार�े ते�हा सन कुमारजी �हणा�े-
हेमहामुने! एकेकाळ� देवग ुबृहपत आ�ण देवराज येथे भगवान �ंकराचे द��न झा�े.
असे कर�यासाठ� कै�ास पव�तावर गे�ो. ते�हा भगवान ��वाने आप�या देवाची परी�ा घेत��.
�वषयावर �वचार के�ा. �यांनी र�ता अडव�ा. ते कै�ास पव�ता�या बाजू�ा आहेत.

बद��े आ�ण तप V �या वे�ात बस�े. देवराजने �या�ा सोडताच �याने
तपावी�ा �वचार�े क� देव �हणा�ा आ�ण �ेत �या�या जागी गे�ा? �वचा�न
नेतपवीकडून �यांचे नाव वगैर ेजाणून �यायचे होते पण तपवीप ��वाजीम�ये
ग�प बसा आ�ण काहीही बो�ू नका.

�या तप�व�ना �यां�या उ�रात �ांत बस�े�े पा�न देवराज �स� झा�े.
a तो �हणा�ा- अहो, मी तु�ा �वचारतोय आ�ण तू उ�र देत नाहीस. ते�हा Tapa �ही

�याने पु�हा उ�र न �द�याने �याने मु�ा�ा हातात घेऊन तप�या� घात��.
�या�ा �ेताची दया आ�� पण सावजीने �गेच सूड घेत�ा आ�ण ऐनचा हात धर�ा.

दया ढक�णे. मग �ोधामुळे ��वाजी �सनी झा�ा आ�ण ते तेज
ते पा�न असे वाट�े क� हे �त सव�काही जाळून न� करे�. इंक हाता�ा
या ध��यांमुळे माझा रागही वाढ�ा, पण �या तेजाने भगवान ��व उडा�े.
ओळख�े.

देवागु बृहप�त ताबडतोब हात जोडून,   देवा धदेव भगवान ��व आ�ण नाव
तु�ही ते कराय�ा सु�वात के��. बृहपतीज�नीही देहाम�ये देवराजांना नम�कार के�ा आ�ण

मी �ाथ�ना क� �ाग�ो. तो �हणा�ा, हे परमे�रा! �द�वाने आ�ही तु�हा�ा ओळखू �क�ो नाही.
चुकून तुम�याकडे ���� कर�याचा गु�हा देवराजने के�ा आहे. अरे देवा! तु�ही आहात
क�ा न�न आहे. देव अस�यामुळे, आपण नेहमी आप�या �वतः�या �नयं�णाखा�� असतो.

bhu देवा�ा �मा करा.
बृहप�तज�चे असे ��द ऐकून �ोकनाथ भगवान �व �हणा�े क� मी माझे �ाण वाचवू �केन.

थांबू �कत नाही ते�हा बृहपत जी �हणा�े क� तु�हा�ा देवाची दया आहे आ�ण
सांग आ�ण तुमचा राग �ा�पत करा आ�ण देवराजाचा अपराध माफ करा. मग
भगवान ��व �हणा�े - हे बृह पत ! मी तु�या बरोबर आहे. आज तू म�ा जीवन �द�ेस
�हणून तु�ा 'जीव' �हणती�. असे �हणत �यांनी संताप �� के�ा.
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�या ����ा समु�ात फेकून �ा. मग इंदेवा आ�ण देवगु बृहपत यांनी परमे�राचा देह घेत�ा.
दयेब�� ध�यवाद आ�ण �याची �तुती के�यानंतर, तो �वगा�त गे�ा.
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चौदावा अ�याय
जा�ंधर पय�त

साजी �हणा�े - बेटा कुमार जी! जे�हा भगवान ��व �या�या �ोधा�या सागरात
क� क�, मग या?

सूय�कुमार �हणा�ा - हेमुन!े जे�हा भगवान ��वांनी आप�ा राग समु�ात ओत�ा



रागा�या भरात ती मु�ाचे नाव घेऊन जोरजोरात रडते. �या मु�ाचे रडणे
आवाजाने सारे जग भयभीत झा�े. �या�या आवाजाने सारे जग भ�न गे�े. मग
सव�जण हैराण होऊन राजज��या आ�या�ा गे�े. �यानंतर सव� देवतांनी नम�कार के�ा
काय आ�ण �यांची �तुती क� �ाग��. मग तो �हणा�ा- अरे! यावेळ� आपण सव�

मोठे संकट आ�े आहे. bhu तु�ा सव� काही मा�हत आहे. मु�गा जो
सु�वातीपासून आ�ो आहोत, तु�या भयानक �दवसाने संपूण� जग �खाव�े आहे. सव� भीती सह
मी उ�सुक आहे अहो अहो! �या मु�ा�ा मा�न आ�ही तु�हा�ा घाबरवू.

देवतेची अ�ी �ाथ�ना ऐकून आप�या जगापासून पृ�वीवर
तो खा�� उतर�ा आ�ण समु�ात पोहोच�ा �जथे तो �हान मू� आ�ण माणूस होता. मी तु�याकडे येतो
हे पा�न सागरने �याचा अ�भषेक के�ा आ�ण मु�ा�ा आई�या �वाधीन के�े.
ते�हा राजाने समुदेवा�ा आ�या�ने �वचार�े, हा कोणाचा मु�गा आहे?

�या�ा उ�र देताना समुदेव �हणा�े क� हे भगवान ! हा मु�गा गंगा सागर
A घटना�ळ� �दस�ा पण म�ा या मु�ाब�� काहीही मा�हती नाही.

अ�ा �कारे जाजी समू�ी बो�त असताना �या मु�ाने जाजी�ा �वचार�े.
�याने आप�े डोके खा�� ठेव�े आ�ण �याचा गळा दाब�ा. वेदना आ�ण वेदना �हणून
डो�यांतून अ�ू वाहती�. ते�हा राजाने जाणीवपूव�क �या बा�का�या तावडीतून �वतःची सुटका क�न घेत��.
ते पूण� करा आ�ण समु�ा�ा सांगा क� तू हा दे�ी आहेस �याने मा�याकडून पाणी काढ�े आहे. �यामुळे
या मु�ाचे नाव 'जा�ंधर' ठेव�यात येणार आहे. ज�मा�ा येताच �हान अस�यामुळे हे मू�
महापरम, महाधीर जवान, महायोयो आ�ण रण- आयटम असती�. हा मु�गा मी नेहमी
�वजयी होई� हे भगवान �व�णूवरही �वजय �मळवे�. हा मु�गा देव

वादळ असे�. कोणताही मानव �क�वा देवता �या�ा हवे अस�े तरी काही �बघडवू �कणार नाही.
�याचा ना� �ोकनाथ भगवान �व �ारेच ��य आहे. असे सांगून
असुरा�या गु� �ुचाय यांना बो�ावून �या बा�का�ा रा�सांचा राजा �हणून आप�या हातातून काढून घेत�े.
ते �वीकारतानाच तो करवून घेत�ा �क�वा अ�भषेक के�ा. �यानंतर, �या ����ा �वतः�न तेथून गायब होऊ �ा.

गे�ा.
आप�या मूळ मु�ाब�� जाणून घेऊन समुदेवाने अनेकांना �वचार�े आ�ण �यांनी

नवास �या�ा �या �ठकाणी घेऊन गे�ा. काही काळानंतर �यांनी का�ने मी नावा�या जा�ं�ी �ववाह के�ा.
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असुर सवा�त सुंदर क�या वृंदा �ह�या�ी संपका�त आ�ा. जा�ंधर आनंदाने प�नीसह
असुरां�या रा�यावर मो�ा चातुया�ने आ�ण भ��ने एक� रा� �ाग�े
गाडी चा�वाय�ा सु�वात के�� �यांची प�नी वृंदा ही थोर �पतृ ��ी होती.
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pt हवा याय
देव-जा�ंधर यु

सन कुमार �हणा�े - अरे! असुरराज जा�ंधर आप�या दरबारात आहेत ही एक �दवसाची गो� आहे.
आ�ण म�यासोबत �यां�या रा�यसभेत बस�े होते. �यानंतर असुरांचे महान गु� होते.
�व� या.

तो सव�� मा�क होता आ�ण सव� अट� �याचे तेज �नयं��त के�� जात होती. चांग�े �ोक
�यांचे तेथे आगमन पा�न जा�ंधरराज �स�हासनाव�न उठ�े आ�ण �यांनी आप�या गु�ंना आदरपूव�क नम�कार के�ा.
कराय�ा सु�वात के�� �यानंतर �यांना सुयो�याद�या आसनावर बसव�यात आ�े. मग �यानेही आप�� जागा घेत��

तु काय के�स? आप�या गु�ंची, जा�ंधरची �व�तेने सेवा के�यावर
काय रे! रा चे डोके काप�े गे�े? तू म�ा याब�� तार सांग.
�ुतचायाने आप�ा ���य सागर-पु जा�ंधर यांना सां�गत�े.उ�र �ाय�ा सु�वात के��. ते �हणा�े

-एकदा देव आ�ण दानवांना समु�ा�या गभा�त �प�े�े मौ�यवान र�न सापड�े.
ते काढ�यासाठ� समु�मंथन कर�याचा �वचार के�ा. ही कार दो�ही (असुर आ�ण देवता)

समु�मंथनाने जे काही �मळे� ते देवता आ�ण दानवांम�ये वाटून टाकायचे, असे ठर�े.
साडेसाती वाट�यात येणार आहे. मग दो�ही बाजंूनी देव आ�ण दानव या काया�साठ� तपोवाक करतात.
पूण� कराय�ा घेत�ा. समुमन मंथनात फारसे पैस े�मळा�े नाहीत, जे
देव आ�ण असुर आपसात वाटून गे�े, पण जे�हा समू मंथनाने अमृताचा क��
ते नक�� असताना रा ने देवतेचे �प धारण के�े आ�ण अमृत �या�े. हे जाणून रा ने अमृत �या�े
भगवान �व�णूने आप�या आ�ीवा�दाने देवते�या सा���यात रा�ाच ेम�तक काप�े, अ�ी न�द घे�यात आ�� आहे.

तो देवराज �� योजना अंतग�त या सव� के�े होते. हे ऐकून जा�ंधर
आनंद� झा�ा. �याने �णभर तेथ ेअस�े�या घमर नावा�या राजाचा वध के�ा.

उप झा�� आहे. जा�ंधर Ghamar संपूण� कथा आ�ण �यांना बंद आण�यासाठ� ठर�व�े.
आदे� �ा. घमर हा जा�ंधरचा नायक आ�ण पर�मत होता. तो येताच
ते घे�यासाठ� तो �तथून �नघा�ा.

जा�ंधर�या राजाने देवराज इंक.�या सभेत पोहोचून आप�या ध�याचा संदे� ऐक�ा.



दया. ते �हणा�े क�, माझी प�नी जा�ंधर �ह�या प�यावर मंथन के�यावर �यांचे सव�आर घेत�ा आहे. तु�ही ते सव� र� घेऊन तुम�या अधीन�ांसह मा�या मा�काकडे जाऊ नका.
आ�य �या घमरचे बो�णे ऐकून देवराज फार संताप�ा आ�ण �हणा�ा
सागर म�ा मान आ�ण �वत: आत सव� र� �पवून ठेव�े. ते माझे सासरे आहेत
तो सहा�यकही आहे आ�ण �याचे संर�णही आहे. �यामुळे एमएसएमई�या �तजोरीवर माझा ह�क आहे
हे काय आहे? मी कोणा�ा घाबरत नाही. तुमची हरकत नसे� तर जा आ�ण तुम�या बॉस�ा सांग

या आ�ण दाखवा.
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देवराज �थमचे अस ेबो�णे ऐकून जा�ंधरचे नाव घमर परत आ�े. तो
�याने आप�े बॉस जा�ंधर यांना आप�या व��ाची मा�हती �द��. हे ऐकून जा�ंधरचा कोप झा�ा
�या�ा मया�दा न�हती आ�ण तो �गेच देव�ोकावर चढ�ा. आप�ा वीर परा मी असुर
सै�यासह �याने देवराज �थमवर ह��ा के�ा. �या�या जू सह पूण�
हे �ोक गुंज�े. आजूबाजू�ा भयंकर यु� चा�ू होत.े मारहाण झा��. मृत
सै�नक बृहपत देवतेचा गु� आ�ण मृत संजीवनीपासून रा�साचा गु� यां�या�ी पु�हा जोड�ा जातो.
ते करत होते.

�या�ा कोण�याही �कारे �वजय �मळत न�हता ते�हा जा�ंधरने आप�या ���यांना �वचार�े.
हेगु देवा तंू काय बर� सांगंू ! मी दररोज देवते�या अनेक सै�नकांना मारतो.
मा�य, तरीही देवसेना कोण�याही �कारे कमी होत नाही. सव� मी मार�े
�स�या �दव�ी देव पु�हा �ढताना �दसतात. गु देवा! मृतांना जीवन देणे
तर तुम�याकडे आहे, मग देवांना जीव कसा येई�? मग �ुचाईने जा�ंधर�ा सां�गत�े
देवतेचे र�ण करणारे कोन पव�तावर अनमो� औषध आहे. जर तू

पराभूत करायचे असे� तर ��ू�ा उखडून टाका आ�ण समु�ात टाका. तुमचे ���क
�याची आ�ा घेऊन तो जा�ंधर �ोन पव�ताकडे �नघा�ा. �तथे पोहोच�यावर �यांची महानता भेट��.
हातातून पव�त उच�ून �याने तो समु�ात फेकून �द�ा आ�ण पु�हा देवसेना�ी �ढाय�ा गे�ा.
ठेवा.

जा�ंधरने आप�या पराभवाने अनेक देवांना आ�ण हजारो देवांना जखमी के�े
डो�याचे पारणे फेडत �या�ा ठार मार�यात आ�े. जे�हा देवगु हे बृह��त देवासाठ� औषध आहे
जे�हा �ेनन �हरात पोहोच�ा ते�हा �याने �या�या जागी ड�गर न पाह�यासाठ� खूप �वचार�े. मागे
�याने येऊन देवराजांना या बाबत वगैर ेसां�गत�े क� हे यु� �व�रत थांबवावे.
परवानगी �ा, कारण आता तु�ही असुरराज जा�ंधर �ज�कू �कणार नाही. अ�ा प�र��तीत

ते करणे हाच माग� आहे.
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सोळावा अ�याय
जा�ंधरा�ा मारणार नाही अस े�ी�व�णू�ामीच ेवचन

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! अ�ा �कारे जे�हा देवगु बृहपतने देवते�ी यु� के�े.
थांब�याब�� �वचार�े असता सवा�नी गु�ं�या आदे�ाचे पा�न के�े आ�ण �ढा �द�ा
पण जा�ंधरचा राग �म�ा नाही. �याचा �ोध घेत �ोक चौकात आ�े.
जा�ंधरा�ा �तकडे येताना पा�न इतर देव जीव वाचव�यासाठ� �तथून आ�े.
धावत जाऊन भगवान �ी �व�णू �रण�ानी बैकुठ �ोकात पोहोच�े. तेथे पोहोच�यानंतर �यांनी
भगवान �व�णंूची पूजा क�न �यांची भ��भावाने पूजा के��. �यानंतर तो
अरे कृपा - देव आ�ण देव �हणा�ा आ�ही तु�या आ�याने आ�ो आहोत, आ�हा�ा वाचवा.
ते�हा देवतेने जा�ंधरब�� सव� काही �व�णू�ा सां�गत�े.

सव� वण�न ऐकून �हहर �व�णूने देवते�ा सां�गत�े क� आपण आप�या भयाचा �याग करावा.
द. �याने आप�ा जीव वाचव�याची �वाही �द�� आ�ण मी जा�ंधरचा वध क� असे सां�गत�े.
तु�ही �या�ा थोडे पैसे �ा�. असे �हणत �भ ूव नुसते ख�ड्याव�न �नघा�े�� आप�� वाहने पुढे के��.
च� जाऊया हे पा�न �मी देवी�ा रडू आ�े आ�ण �हणा�� - हे भगवान!
जा�ंधर हे समू देवाचे मूळ र�हवासी अस�यामुळे माझा भाऊ आहे. तू माझा भाऊ माझा भाऊ आहेस
तु�ा का मारायचे आहे? मी सां�गत�यास तू मा�या भावा�ा मारणार नाहीस.

आप�या रा�साचे ��द ऐकून �ाभा �मी जी आ�ण नुजी �हणा�े - हेदेवी! y da तू असे
जर तु�हा�ा हवे असे� तर तसे होई�, परंतु तु�हा�ा आधीच मा�हत आहे क� पा�याचा ना� झा�ा पा�हजे.
तुझा भाऊ जा�ंधर अधमा��या मागा�वर चा�त देवतेची �ाथ�ना करीत आहे. फर
मी �या�ा मा�या हातांनी मारणार नाही, पण यावेळ� म�ा �ढावे �ागे�. या
असे �हणत �भू आ�ण प�व� �ानाकडे �नघा�े.

भगवान आ�ण नूस असुरराज जा�ंधर�या �ठकाणी पोहोच�े. देव आ�ण नुको आ�े
देवते�ा पा�न आनंद आ�ण उज�चा संचार झा�ा. देवसेना अ�यंत रोमां�चत झा��. सव�
हात जोडून देवतेने हीरची पूजा के��. देव आ�ण नुचा चेहरा
व�य �ंभर �मळत कर�यात आ�ा. �यांचे वैभव समोर भूत आ�ण भूत उभ ेकर�यास स�म अस�याने
मी का� घडत होतो. वाहना�या पंखाने वापर�े�� ���
वादळ आ�े. या वादळात आका� अ�ाच �कारे ह�ू �ागे�
ढग ह�तात. आप�या सै�या�ा अ�ा �बकट प�र��तीत पा�न जा�ंधर�ा खूप आनंद झा�ा.
हो उठ�ो
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�या हवाई अ�याय
मी आ�ण नु - जा�ंधर यु



सन कुमार �हणा�ा – हेमहास! रा�सा�या झटपट पराभवापासून देवी�ा कधी वाचवायचेते इकडे �तकडे धावत होत,े मग देव आ�ण नुके यां�याती� यु�ातून देवते�ा थोडे धैय� �मळा�े.
बांध�ा. �या�या वाहनाचा पंख फडक�यामुळे, वा�या�या जोरावर वादळ आ�े,
हरव�े आ�ण इकडे �तकडे उडू �ाग�े. पण �वकरच �याने �वतःची काळजी घेत��. जे�हा जा�ंधर
आप�या दैवी सै�या�ा अ�ा �कारे �वखुर�े�े पा�न तो संताप�ा.

हीर आ�ण नुपर यांनी मा�यावर ह��ा के�ा. हीर आ�ण नुने �वतः�ा �या�या पराभवापासून वाचवतात
�या.

जे�हा देवाने पा�ह�े क� देव सै�य पु�हा दह�तीखा�� आहे आ�ण �याचा सेनापती
देवराजही घाबरत नाही. मग वा नुजीने �ा आ�ण नावाचे धनु�य हाती घेत�े
धनु�य जोरात मारा. मग �याने त�काळ हजारो रा�सांचा ��र�ेद के�ा.
ए. ते पा�न दैयराज जा�ंधरने रागाने �या�यावर ताव मार�ा.

ते�हा �हहारने �याचा वाजा, छावा आ�ण बाण कापून �या�ा आप�या गदामधून वर काढ�े.
�या�या डो�यावर मारा. ख�ड्यात आदळ�यानंतर तो खा�� पडताच जा�ंधरचे ओठ थरथ� �ाग�े.
�यानंतर दोघांनीही आपाप�या वाहनातून जोरदार बाणांचा वषा�व सु� के�ा. आ�ण नुजीने जा�ंधर के�े
तु�या बाणाने गदा कापा. मग बाणांनी पण जा�ंधर बांधाय�ा सु�वात के��
महावीर आ�ण पारा मी होतो. �याने कुठे �व�ास ठेवायचा होता? �याने एक भयंकर बाण देखी� सोड�ा
आ�ण �याने नुजीचे धनु�य तोड�े. मग �याने कडु���ब उच��ा आ�ण �यातून जा�ंधर
पण �याचा पराभव झा�ा पण �याचा महादय जा�ंधरावर काहीही प�रणाम झा�ा नाही. मग �याने नाही के�े
आ�ण नुजीवर तोच झगमगाट सोड�ा. तो आवाज टाळ�यासाठ� वनुजी
भगवंतांनी मृत �रीराचा वध के�ा आ�ण नंदक �ू� चा�वून जा�ंधरचा �हार काप�ा.

�यानंतर भगवान �व�ण ूआ�ण जा�ंधर या दोघांनी पृ�वीवर उडी मार�� आ�ण नंतर �यांची भेट झा��.
यू होई� जा�ंधरने भगवान �व�णूं�या छातीवर मोठा आघात के�ा. मग
आ�ण नुजीही वळ�ा आ�ण �याचा पराभव के�ा. ही कार दो�ही maba yu असणे

ठेवा. �यां�याती� यु� बराच काळ चा�ू रा�ह�े. दोघेही �ूर आ�ण परा�मी होते. नाही
भगवान आ�ण नुकम हे दोघेही जा�ंधर न�हते. सव� देव आ�ण रा�स �यां�या दर�यान यु�
मी ��पूव�क पाहत होतो. यु� संपत नस�याचे पा�न देव आ�ण नुने �हणा�े-

हे ��य जा�ंधर! तू महावीरही नाहीस. तुमचा परम कौतुका�द आहे. तु�ही तसे
भयंकर ���े �भऊ नका आ�ण सतत �ढा देत आहेत. मृ�यूनंतर
तु�हा�ा हवे अस�े�े कोणतेही वरदान तु�ही मागू �कता. मी फ� तुझी इ�ा पूण� करीन.

भगवान �व�णूचा हे ऐक�े, जा�ंधर खूप आनंद आ�ा आ�ण �हणा�ा - परमे�रा! आपण

पृ� 425

माझी बहीण �मीचा नवरा आहे. जर तु�ही म�ा तुम�या प�नी आ�ण कुटंुबाती� सद�यांना ��� करा
मा�या घरी ये आ�ण भेट. मग देवाने �वतः �या�ा 'आ�ण तू' �हट�े.
�याचे छ�पर दान के�े.

�याने �द�े�या वरदानानुसार हेहर आ�ण नुदेवी �ामी आ�ण इतर देवतांना आप�यासोबत घेऊन जातात.
�यांचे आ�ीवा�द घेणे आप�या घरी जा�ंधर �या. जा�ंधर महान �या�ा पाह�यासाठ�

येऊन �याने सव� देवांचा खूप आदर के�ा आ�ण
ते �ा�पत करा व�णा�या कुटंुबाची �ापना झा�यावर जा�ंधर �नभ�य होऊन भगवान �व�णूंकडे गे�ा.

अनुहाने भुवनवर रा�य कर�यास सु�वात के��. �या�या रा�यात सव� सुखी आ�ण धा�म�क होते
�यानंतर होते.
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अठरावे य
नारदां�या कपटाचा पा�

सन कुमार �हणा�ा - हेम ूनाही! जे�हा जा�ंधर हे धा�म�क रा�य करत होते
देवांना खूप आनंद झा�ा. �याने आप�या मनात�या ��वा�ा माराय�ा सु�वात के��.
दया आ�ण �यांची �तुती क� �ाग��. एके �दव�ी नारदज�ना भगवान �ंकराची �ेरणा �मळा��.

पंच. Narad जी पा�न, सव� देवता सोबत, तेथे आ�ा देवराज �याचे नाव कोर�े.
आ�ण ते �याची पूजा क� �ाग�े. मग �यांनी नारदज�ना सव� गो��ची मा�हती �द��
�यांचे नुकसान र� कर�यासाठ� �यांना मदत कर�यासाठ� �यांना �ाथ�ना करा. ही �ाथ�ना ऐकून नारदजी
देवराज�ा सव� काही मा�हत अस�याचे सां�गत�े. मी तुझे काय� पूण� कर�याचा �य�न के�ा पा�हजे
हे काय आहे? स�या म�ा दयराज जा�ंधर�ा भेटायचे आहे. �हणून �या�या राजवा�ात जा
मु�काम. असे बो�ून नारदजी जा�ंधर�या रा�यात �नघून गे�े. पंचकर नारदजी तेथे �हणा�े
जा�ंधर रा�यसभेत �वे� के�ा. �यांना पा�न देवांचा �वामी जा�ंधर याने �यांना �स�हासन �द�े.
पण खा�� बस�े, पाय धुत�े आ�ण �वचार�े - अरे नाही! तू कुठून येत आहेस? मध�ा

तू मा�या घरी काय आ�ीवा�द �द�ास ये. म�ा तुझी सेवा कर�याची आ�ा दे
a

दैराज जा�ंधरचे असे ��द ऐकून नारदजी �हणा�े - हे यराज जा�ंधर ! तु�ही आहात
एन.एस. तसेच तुम�यावर सवा�ची मज� नाही. या जगाती� सव� सुखे तु�ही उपभोगत आहात.
जा�ंधर! काही वेळापूव� पूव��ा अ�ीच भटकत कै�ास पव�तावर गे�ो. तेथे कै�ास
पण हजार योजना पसर�े�या कपाट�या जंग�ात �ेकडो कामधेनू �फरताना मी पा�ह�ं. तो
कपात हे वन, अ��त आ�ण सो�यासारखे आहे. �याने देवा�या मृतदेहाकडे आ�ण �या�याकडे पा�ह�े
�ाभा देवीची पावतीही पा�ह��. भगवान ��व सुंदर आहे, अ�भमान आहे �तघांचा

आ�ण दोष अपनेम वर चं� धारण करणे. Asurraj! समान संपूण� साव�ज�नक Munke
कोणीही नाही. �या�यासारखा �ीमंत आ�ण �ीमंत कोणीही नाही. मग मी



तुम�या हरव�े�या संप�ीच ेवाहनही आ�े. �हणूनच मी तुम�याकडे आ�ो.नारदज�चे बो�णे ऐकून जा�ंधर�ा खूप �वकर वाट�े आ�ण तो खूप आनंद� झा�ा.
नारदांना �या�या संप�ीचा ख�जना आ�ण �याने जमा के�े�ा सव� अमू�य ख�जना दाखवा. जा�ंधरचे धन
धनसंप�ी पा�न नारदज�नी जा�ंधरची �तुती के�� आ�ण �हणा�े - 'हे ! तु�ही हे अस�ेच पा�हजे

तो �ोकांचा �वामी हो�यास पा� आहे. तुम�याकडे ऐरावत ह�ी आहे, �क�वा घोडाही आहे.
जवळ आहे. Kapavri, संप�ी कुबेर �या संप�ी, दा�गने, �हरे, मो�यांची मूळ�ाध देव आप�या
पास आहे तु�ही माझे �वमानही घेत�े आहे. सव� वग�, पृ�वी आ�ण अंडरव��
तुम�याकडे चांग�� कृ�ये आ�ण मौ�यवान ख�जना आहे. तुमची संप�ी
बघून सगळे तुझे क� �कतात पण देवाकडे अजून तू नाही
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तुटवडा आहे. बनाडीची माणसे अपूण� आहेत. �याचे �व�प ते�हाच पूण� होते
तो घेऊन जातो. �हणून हे असुरराज, त ूकाही परम स�दय� अंगीका�न ही कमतरता भ�न काढ.

ते �वकरात �वकर पूण� करा.
भगवान नारदां�या चतुर बो��यापासून कोणी कसे वाचे�? �या�ा काय वाट�े

�या�माणे आ जा�ंधरने नारदज�समोर हात जोडून काय के�े?
र�ानेही �नम�ळ अ�ी सुंदर देवी म�ा कुठे �मळे�. जर तु�ही हे
कारचे म�ा र�ाब�� सांगा, मग म�ा ते र� मा�याकडे आण�े पा�हजे

मी राजभवनाचे स�दय� वाढवणार आहे.
जा�ंधर ��द ऐकून भगवान नारद �हणा�े - अ�यंत भरभराट�चा काळ! �यामुळे मौ�यवान नाही प�नी आ�ण
�ोकनाथांना महान योगी भगवानांचे �रीर आहे. तो Haunk अं�तम संुदर प�नी देवी

पोचपावती. संुदर अस�यासोबतच ते चांग�े गुणही आहेत. जगाती� कोणीही
�यां�या समान असू �कतात. ते ��येकास मो काही सेकंदात मोहक �व�पात समा�व� क� �कता
आहे. �या�यासारखा खरोखर कोणीच नाही. असे �हणत देव �ानारद जा�ंधर�न आ�े व
आका� मगसे�न परत�ा.
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एको�णसावा अ�याय
संवाद

सास जी �हणा�े - हेसन कुमार जी! नारद हे दैवत असे असताना देवी�ा जा�ंधर दे�यात आ�े.
ते�हा पावतीचे स�दय� आ�ण �ेताचे परम स�दय� आ�ण समृ�ता परमे�रान ेसां�गत��.
तेथे �क�वा या? तु काय के�स?

हे ऐकून सूय�कुमार जी �हणा�े, "अरे महामु ना! नारद तेथून �नघून गे�े
�नघताना असुरराज जा�ंधराने आप�या रता�ा बो�ावून �भूं�या देहात बो�ाव�े.
राह�याचे �ठकाण कै�ास पव�ता�ा भेट दे�याचा आदे�. जा�ंधर �हणा�ा - रा, �या पव�तावर एक

योगी राहतात. �या जटधारी योगीची प�नी �वग सुंदरी आहे. तुझी बायको आम�यासाठ�
आण�े पा�हजे. आप�या �वामी जा�ंधरची आ�ा �मळा�यावर तो भगवान ��वा�या ऐवजी कै�ास पव�तावर गे�ा.
गे�ा �तथे नंदाने रा नावा�या ����ा आत जा�यापासून रोख�े पण तो सरळ आत गे�ा.
गया. तेथे कै�ासपा भगवान �ेतासमोर �यांनी आप�े �वामी दैयराज जा�ंधर यांचा संदे� �द�ा.
सावजीवर दया करा. असुरराज जा�ंधर राजाने �ोकनाथांना हा �नरोप देताच

परमे�राने मृतदेहाचे वण�न के�े, �याच वेळ� सावजी आ�ण �यां�यापैक� एका�या समोर पृ�वीचा �ोट झा�ा
Aapush kaut aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaheissm smvg ये गझ� है. तो
जाणून �यायचे होते �याचा चेहरा �स�हासारखा होता आ�ण तो मनु�याचा चेहरा �दसत होता.
�या�यासमोर सात जण येऊन उभे रा�ह�े. �या माणसाने रा�ी जेवाय�ा �गेच
थोडी �व�ांती घे. हे पा�न रा हा जीव वाचव�यासाठ� धाव�ा पण अपय�ी ठर�ा.

�याने �त�ा घ� पकडून ठेव�े.
आता पळून जा�याचा माग� नाही हे पा�न रा.भगवानांनी देहा�ा �वचार�े.

�यांनी �याचा जीव वाचवावा अ�ी �ाथ�ना कराय�ा सु�वात के��. तो �हणा�ा �भु! असुरराज क� नका
जा�ंधर �या. मा�या स���ंची आ�ा नेमक� काय होती हे मी एवढेच सां�गत�े आहे. �ुभे�ा!
मा�या चुक�ब�� म�ा माफ कर. भगवंतांच ेवचन ऐकून भगवान ��व मरण पाव�े

पी माणसा�ा रा�य सोड�याचा आदे� देतो. भूक �ाग�यावर �तने �या�ा सां�गत�े
ते सोडा

�त�ा सोडताना तो ��वाजी�ा �हणा�ा क� देवा! तुझे येणे
मी मे�नसचा �वीकार क�न सोड�े आहे, पण हे परमे�रा! म�ा भूक �ाग�� आहे आता मी काय क� �कतो? �क�वा
मी खाऊन माझी भूक �मव ू�कतो का? ते�हा भगवान ��वाने �या�ा सां�गत�े क� �या�या हात आ�ण पायांच ेमांस
ते खाऊन भूक भागवा. ��वरायां�या आ�े�ा ध�का देत �यांनी हात घात�ा
आ�ण पायाचे मांस खा��े. आता फ� डोकं उर�ं होतं. हे पा�न मृतदेह
�या�ा राग आ�ा आ�ण �हणा�ा, तू मा�या आ�ेचे पा�न क�न म�ा यो�य के�े आहेस. आपण
खरोखर मा�यासारखे आजपासून तू मा�या भावानेही प�रपूण� हो�ी�. मी �या माणसाची पूजा करतो
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तो न�क�च तुमची पूजा करे�. जो तुझी पूजा करणार नाही �या�यावर
मी �स� होणार नाही. �या �दवसापासून तो कै�ास पव�तावर ��वाचा य� झा�ा.
जगाय�ा सु�वात के�� आ�ण 'वाक तमुक' नावाने जगासमोर आ�े.
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�वसावा अ�याय
�ेतांचे असुर सेयु

सास जी �हणा�े - हेसन कुमार जी! जा�ंधर�या रा�स राजाचे नाव काय आहे रा?
जे�हा भगवान ��वाने रा �ा संर�ण �द�े ते�हा रा कै�ास पव�ताव�न कोठे गे�ा आ�ण
�याने काय के�े? म�ा या �करणाब�� सांगा.

महा�ांचे हे ��द ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - हे महष ! ra �हणतात ते�हा
सावजीने �या�ा �या माणसा�या हातातून सोडव�े, मग रा �गेच �तथून पळून गे�ा
वामी दै यराज जा�ंधर येथे गे�े व तेथे �यांनी आप�या वामी�ा सव� काही सां�गत�े

तेथे ई. या सव� गो�ी जाणून असुरराज जा�ंधरचा �ोध सात�ा आका�ावर होता.
चढ�े.

जा�ंधरने आप�या सेनापती आ�ण इतर अ�धका�यांना आप�या सै�या�ी �ढ�यासाठ� बो�ाव�े.



तयार राह�याचे आदे� �द�े. �वामीची आ�ा �मळा�यावर इ.स.
न�ंुभ वगैरे महावीरांनी �द� यु�ाची तयारी सु� के��. जा�ंधरचा रा�स

चतुरगाणी दै�य सेनेने भगवान ��वा�ी यु� कर�याचे अनुकरण के�े. �या सै�यासह
दाय यागु �ुचाई आ�ण रा हे देखी� �तथे होते.

इकडे देवते�ा कळ�े क� जा�ंधरने आप�े सै�य �भूं�या देहासह ने�े.
देवराज इं�वाजी यांनी सेयूकडे कॉपी के�� अस�यास �यांना कळवणे
कै�ास पव�तावर गे�ा आ�ण तेथे �याने सव� �कार �ोकनाथ भगवान �ंकरांना सां�गत�ा. म�ये
�यांनी भगवान �व�णूब�� सां�गत�े क� भगवान �व�णूची �यांची प�नी देवी �ामी होती.
�या�याबरोबर असुरराज जा�ंधर�या अ�धप�याखा�� असून �या�या घरी राहतो. �हणूनच आ�ही
सव� देव �नयं�णात आहेत. आ�हा�ा इ�ा नसतानाही जा�ंधर�या खा�� राहावे �ाग�े. �भु! आपण
�ुभे�ा. तु�ही �वतः�ा वाचवा आ�ण आ�हा�ा जा�ंधरपासून मु� क� �ा. �या�ा मा�न
आमचे �ाण वाचवा.

सव� बाबी समज�यानंतर भगवान ��वाने �थम भगवान ��व आ�ण नुकाचा वध के�ा.
काय. �तत�या �वकर भू मृ�यू झा�ा आ�ण Nuji �गेच कट होता. �या�ा पा�न Shavji

�या�ा �वचार�े - अहो नाही! जा�ंधर�ा माराय�ा मी रा�स पाठव�ा होता, मग तू
�या�ा मार�े नाही? तू �या�या घरात राहतोस का?

भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून भगवान �ंकरांनी �यांचे दो�ही हात धर�े.
जोड�े आ�ण वन टपुवाक �हणा�े – हे भगवान ��व! तु�ही याचा आनंद �या
दयाराज जा�ंधर�ा मार�याची आ�ा म�ा होती, पण मी �या�ा मा� �क�ो नाही. या साठ�
मी तु�ा �वनवणी करतो मा�या चुक�ची भरपाई कर bhu मी जा�ंधर�ा मार�े नाही कारण
काय, कारण जा�ंधर माझी �वामी �ाभा देवी �मी आहे आ�ण �यात तुमचाही वाटा आहे
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आ�ण मू�य आहे. �हणूनच �या �द�ा�या �ौया��ा पार क�न मी �या�या घरी राहतो.
देव आ�ण नुके हे ��द ऐकून �ोकनाथ भगवान �ेत हसू �ाग�े. �र �हणा�ा-

देवा! आप�े सव� �वचार आ�ण �च�ता सोडून �ा. म�ा तुम�या बचावासाठ� आव�यक आहे
मारी� जा�ंधर । हे ऐकून सव� देवांचा मृ�यू झा�ा नाही.

�याच वेळ� जा�ंधर आप�या �चंड सै�यासह कै�ास पव�ताजवळ पोहोच�ा.
�याने कै�ास पव�ता�ा चारही बाजूंनी वेढा घात�ा. �यावेळ� मोठा ग�धळ झा�ा. हा आवाज
हे ऐकून भगवान संताप�े. मग �याने आप�या टोळ��ा जा�याचा आदे� �द�ा
रास तु�ही करा. आप�या पू�य भगवान ��वाची आ�ा �मळा�यावर तो �यांची पूजा कर�यासाठ� गे�ा.
गे�ा. ��वगण आ�ण जा�ंधर यां�या सै�यात घनघोर यु� झा�े. मृत �रीर महान �ौय�
दैवाचा राग आ�ा. �याने एका �णात अनेक रा�सांचा वध के�ा
�ेकडो जखमी. पर�तु दयागु �ुचाय सव� मृत संजीवनी �ारे
ते पु�हा रा�सा�ा जीवदान देत होते आ�ण ते उठ�े आ�ण पु�हा �ढू �ाग�े.

दाई येसेना कुठ��ही गाडी कमी हो�याचे नाव घेत न�हती, ते�हा मृतदेह
ते होऊ �ाग�े. �यानंतर भ�ांनी भगवान �ंकराकडे जाऊन �यांना याची मा�हती �द��. कधी

या सव� गो�ी के�या जात अस�याचे कळताच ��वाजी�ा राग आ�ा. ते
परमे�र �ेता�या मुखातून भयंकर कृती�या �पात काळाने उ�ेक के�ा. �याचा
ते खूप उ� आ�ण भयानक होत.े �तथून ती थेट रणांगणात गे�� आ�ण �तने रा�सा�ा पकड�े.
पकडून खाय�ा सु�वात के��. या कारणा�तव, कृती �व�ते�या जवळ जाते आ�ण
�या�ा �तथून गायब करा. जे�हा �यांचे परा�पर सहा�यक गु� �ु�ाचाय� तेथे �कट झा�े नाहीत
�दवस आ�ण हजारो �ूर मार�े गे�े �क�वा जखमी झा�े, मग सै�याचे मनोब� खचू �ाग�े. �दया

सै�य रणांगण सोडून पळू �ाग�े. जा�ंधरचे का�नेमी, �ंुभ, न�ुंभ इ
सव� ����न�ी �ढत राहा. येथे, मृतां�या सै�याचे ��त�न�ध�व करणारा परमे�र
वामीचे �येय आ�ण गणे�जी देखी� असुर सै�याचा पराभव कर�यासाठ� मनापासून �ढतात.

होते
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सन कुमार �हणा�ा – हेमहास! भगवान ��वाचे गण आ�ण �यांचे दोन पु गणे� आ�ण
Kakeya, फार मजबूत �ूर आ�ण �ूर होते. तो आप�या परम पासून जा�ंधर दैवी नाव घेत�े.
परमवीर काळणेम�ये �याने �ंुभ आ�ण न�ंुभाचा पराभव के�ा. असुर सै�य इकडे �तकडे भयभीत झा�े
हरव�े. सव� रा�स �यां�या जीवा�या र�णासाठ� धावू �ागती�. हे पा�न असुरराज जा�ंधर

�या�या रथावर बसून रणांगण पुढे सरके� आ�ण भयंकर ग�धळ उडे�.
ठेवा. �यांचे आ�हान ऐकून �ोकनाथ भगवान �ववा�हनीचे सद�यही मो�ा उ�साहाने �ढू �ाग�े.
सु�वात के��. रथ, ह�ी, घोडे, �ंख आ�ण भेरीसह रा�स सै�य आ�ण देवतां�या सै�याच ेयु�
तो गुंजत होता.

दै यराज जा�ंधरने मग असा बाण सोड�ा, �यामुळे सव�� धुके पसर�े. पृ�वी
आका�ापय�त फ� धुके �दसत होते. मग तो नंद, गणे�, वीरभ यांना
एकाच वेळ� अनेक बाण मा�न तो जखमी झा�ा. हे पा�न वामी�ा टा�याचा खूप राग येतो.
आ�ा आ�ण �याने असुरराज जा�ंधरावर आप�� स�ा टाक��. योजना पार पड��
जा�ंधर पडताच पृ�वीवर पड�ा, पण पडताच तो उभा रा�ह�ा.
आ�ण पु�हा पूण� ताकद�ने �ढाय�ा सु�वात के��. �याने प�ह�ा पराभव के�ा
काय. जा�ंधरने आप�� गदा उच��� आ�ण सव� ����न�ी का ताकेयावर �हार के�ा.

का ताकेया चेतना गमावून पृ�वीवर बे�ु� पड�ा. हे पा�न
गणे� आ�ण नंदाही आ�य�च�कत झा�े. मग जा�ंधराने �यांचाही गदा घेऊन पराभव के�ा. गदा �या

हार सेवेडॉन देखी� छतावर पड�यानंतर पृ�वीवर पड�ा.
मग वीरभ जा�ंधरा�ी �ढाय�ा पुढे आ�ा. जा�ंधरने �यां�यावरही गदा टाक��.

�यामुळे वीरभचे डोके फुट�े आ�ण अ�ू वा� �ाग�े. हे सव� पाहतात
�ेत भयभीत झा�े आ�ण यु-भूम सोडून इकडे-�तकडे पळू �ाग�े.
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�वसावे वय
मृत �रीर-जा�ंधर यु

सन कुमार �हणा�ा – हेमहास! ज��हा युभूमीत देवसेनेची पूजा के�� ते सव�
�ूर यो�ा जखमी होऊन पृ�वीवर पड�ा, मग हे पा�न सव� मृतदेह घाबर�े.
मृतदेहा�या आ�या�ा गे�े. जे�हा �ेता�ा यु�ाची सव� खबर �मळा��, ते�हा
�ानदाइराज जा�ंधर�ा धडा ��कव�यासाठ� ते युथ�कडे �नघा�े. आमचे
आय� भगवान ��व यु�ाचे नेतृ�व करीत अस�याचे पा�न, सव� �ेत, जे �थम घाबर�े
पळून गे�े होते आ�ण परत आ�े होते. �ेत पूव��माणेच जोमान े�ढू �ाग�े.
दया.

मृतदेहाचे �प पा�न भयंकर रा�सही घाब� �ाग�े आ�ण यु
सोडून पळून जातो. हे पा�न असुराची प�नी जा�ंधर संताप��. तो वेग
तो सावजीकडे धाव�ा. या कायम �ंुभ - न�ंुभ नावा�या सेनापतीन ेआप�या वामीची काळजी घे�याचे ठरव�े.
दयेने हे पा�न भगवान ��वांनी उ�र �द�े आ�ण जा�ंधरचा बाण काप�ा.
�यांनी धनु�यबाणांचा वषा�व सु� के�ा. �याने अनेक रा�सांना �र के�े आहे.
बा�ाहक आ�ण ध�मर यांसारखे भयंकर �� एका �णात मार�े गे�े. मृतदेहाचे वाहन
पराभवामुळे बै�ानेही सवा�ना घायाळ कराय�ा सु�वात के��. मग हे पा�न जा�ंधर
तो ��पाया�ा समजावून सांगू �ाग�ा क� तो घाबरत नाही आ�ण �ढत रा�ह�ा. पण देवा�या मृत �रीरातून दैवी सै�य
यु तसे कराय�ा तयार न�हते. �ॉडट जा�ंधर �व� यू ह�कन��गा. जा�ंधर यां�याकडे आहे
एकाच वेळ� अनेक बाण मा�न परमे�राचा देह �यात बांध�याचा �य�न के�ा, पण
तो य��वी होऊ �क�ा नाही. भगवान �वांनी �यांचे सव� बाण काप�े आ�ण रथ घेत�ा.
वाजा खा�� पण दया.

असुरराज जा�ंधरचे सव� बाण काप�यानंतर भगवान ��वाने बाण सोड�ा.
�याने जा�ंधर�ा जखमी क�न �याचे धनु�य काप�े. हे पा�न जा�ंधर �यू
गदा घेत��. ते�हा सावजीने आप�या बाणाने गदाच ेदोन तुकडे के�े.
ए. हे सव� पा�न दैवी जा�ंधर �ोकनाथ भगवान �व आप�याकडून अस�याचे समज�े.

अ�धक साम�य�वान आहेत आ�ण ��म�ये �यांचा पराभव करणे �या�यासाठ� कठ�ण आहे. नंतर जा�ंधर
�ज�क�यासाठ� �यांनी गंधव माया �नमा�ण के��. �या �ठकाणी हजारो गंधवांची सं�या
आ�ण आसरा चे गण उठून �तथे नाचू �ाग�े. गोड संगीत आहे
ठेवा. हे सव� पा�न देवसेनेचे सव� सै�नक मं�मु�ध झा�े आ�ण यु� �वस�न नाचू �ाग�े.
आ�ण मी गाणे आ�ण वादन पा� �क�ो नाही. येथे, देव धदेवाचे मृत �रीर देखी� गंधवामयाचे आहे.
मोह�मद डा�स पा� �ाग�ा.

जे�हा दैयराज जा�ंधरने पा�ह�े क� सव� देवतांसह देवा धदेव भगवान ��वही आहेत.

पृ� 434

गंधव, मायेने मो�हत होऊन, �स�याचे नृ�य पाहतो, मग तो गुपचूप �तथून �नघून जातो.



पळून ये असुरराज, जा�ंधर �ोकनाथ, बै�ावर �ेताचे �प घेऊनपावती देवीजवळ बसून कै�ास पव�त गाठ�ा. तेथे कै�ासावर देवीची पावती
स�यासह. पती �भूचे पा�थ�व येताना �दस�े, ते�हा ते
�तथून तुम�या �म�ांना पाठवा आ�ण �भू �वतः �ेता�या जवळ आ�े.

पावथी देवीचे �ेवटचे �दय पा�न जा�ंधर भडक�े आ�ण ते
आंघोळ कराय�ा सु�वात के��. जा�ंधरची ही कार याची पोचपावती कर�यासाठ� वहार पा�न
ती एक बाळ होती, जी देवा�या �ेताचे �प धारण करे� हे समजाय�ा वेळ �ाग�ा नाही.
�या�ा रडाय�ा आ�े आहे. हा �वचार मनात येताच देवी पावती �तथून गायब झा��. मग ते
�स�या �ठकाणी पोहोच�े आ�ण �यांनी भगवान �व�णूचा वध क�न �यांना तेथे आण�े.
कॉ� के�ा. �व�णूने �तथे येऊन देवी�ा नम�कार के�ा आ�ण �तने काय के�े?
जा�ंधरचे हे काम तु�हा�ा माहीत आहे का?

देवी पावतीचे हे ऐकून �ी �व�णू हात जोडून �हणा�े- हेमाता !
तुमची क� तुमची? मी �या�ा कस�� ���ा देऊ? ते�हा देवी �हणा�� क� तू
ते नीट करा. मग वीणा नुज�ंधरा�ा फसव�यासाठ� �या�या �हराकडे �नघते.
ए.
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अ�याय तेवीस
वृंदाचा मृ�यू

सासजी �हणा�े - बेटा कुमार जी! जे�हा भगवान �व�णूंना मातेचे आ�ीवा�द �मळा�े.
सागरपू जा�ंधर �हरात गे�ा, मग पुढे आ�ा क�? तो �तथे गे�ा
काय?

हे ऐकून सन कुमारज�नी म�ा �वचार�े आ�ण �हणा�े - हेमा�! दै यराज जा�ंधर
�हरात घुस�यावर काय करावं असा तो ग�धळून गे�ा, पण पुढ�याच �णी तो
म�ा ते जसे आहे तसे समज�े. �यांना वाट�े क� जा�ंधराने मृतदेह पुर�ा



ते प�रधान क�न देवी�ा पावती फसवता आ��, तीही �तची प�नी वृंदा �ह�या द��नासाठ� �तथे गे��.तु�ही धम� तोडा�. जा�ंधर हे आप�या प�नी�या मृ�यूनंतरच आहे हे �या�ा माहीत होते.
पय�त जतन के�े जाते. �यामुळे प�नीची पूजा करणे आव�यक आहे. हे �वचार मा�या मनात येतात
मग ते �हरा�या रॉय� पाक� म�ये जाऊन रा�ह�े.

�स�या बाजू�ा दैराज जा�ंधर यांची प�नी वृंदा �यां�याच खो��त झोप�या हो�या. देव
भगवान �व�णू�या माये�या फळामुळे �यांना रा�यात �व� पड�े. �याने त ेपा�ह�े

�या�या डो�या�ा ते� �ावून आ�ण ग�यात का�या फु�ांची माळ घात�यान े�या�या पानांचे नूतनीकरण होते.
तो प�रधान क�न भुसाकडे बस�े�ा असतो आ�ण �या�या आजूबाजू�ा हसणारे �ाणी असतात. ते
काळ सगळ�कडे अंधार पसर�ा होता आ�ण तो द��णेकडे सरकत होता.
होते. असे �व� पा�न ती घाबर�� आ�ण �तने डोळे उघड�े. मग �या�ा सूय� �दस�ा
उगवतो पण सूय� खूप तेज�वी होता आ�ण �या�ा सूया�म�ये एक �छ� �दसत होते
के�� होती. हे सव� पा�न वृंदाच ेमन खूप �ाकुळ झा�े आ�ण ती इकडे �तकडे �फराय�ा गे��.
सु�वात के��. कधी ती छतावर आ�ण पोटमा�यावर चढायची, कधी ज�मनीवर बसायची पण �त�ा चैन पडेना.
होते?

अ�ा �कारे वृंदाचे मन जे�हा �ांत होत नाही ते�हा ती मनः�ांती �मळव�यासाठ� उठते.
कडेकडेने चा�त जावे पण �या ड�गरउतारात �या�या मागून उजवीकडे असे दोन भयंकर वाटे होते.
गे�ा. �यांना पा�न वृंदा खूप घाबर�� आ�ण जीव वाचव�यासाठ� पळून गे��.
सु�वात के��. पळत पळत �या�ा समो�न एक तप�या येताना �दस��. �या चेह�याव�न घाबर�े�� वृंदा
�तचा जीव वाचव�यासाठ� �ाथ�ना क� �ाग�ा. �या तप आ�ही
पाणी काढून, �या �य�त�वर ओरडत, �यां�यावर पाणी ���पड�े. पाणी आदळताच
दोघांनी तेथून पळ काढ�ा. ते�हा वृंदाने हात जोडून �या सं�या�ांची नावे ठेव��.
काय आ�ण �यांचे आभार मान�े. �यानंतर, �यांना खूप आ�ण ����ा�� �ा

हे जाणून वृंदाने ते �� पती दैयराज जा�ंधर यांना �वचार�े. मी नवीन नाही
दयेची देवी, तुझा नवरा यु�ात मार�ा गे�ा आहे. असे �हणत �याने काही हातवारे के�े,
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�याची फळे आ�ण पाने �यां�या समोर दोन माकडांनी काप�� होती. पुढ�याच �णी �या तपांची खूण
ते पा�न ते वानर आका�ातून उडून गे�े आ�ण काही वेळाने जा�ंधरचा दयाराज मरण पाव�ा.
�चर�े�े डोके व इतर सामान घेऊन तो परत�ा.

पती जा�ंधरचे काप�े�े डोके पा�न वृंदा बे�ु� पड��. काही वेळ
�ु��वर आ�यावर वृंदा �या ऋष�ना ओरडू �ाग�� क� ते आप�या पती�ा घेऊन जाती�.
तो पु�हा �जवंत करा. असे �हणून ती मो�ाने रडण ेसु� के�े आ�ण �हणा�े, आपण तर
जर तु�ही मा�या पती�ा जीवन देऊ �कत नसा� तर म�ाही मरण �ा.

या कारचे वृंदाचे बो�ण ेऐकून मी �हणा�ो नाही - हेदेवी! तू हरेप टाचा वध �ोकनाथ
मृत �रीरातून देव आ�ा आहे. �हणून, �या�ा �जवंत करा.
��तकार करणे हे माझे कत�� आहे पण तुम�या आ�याने यावे, मानवाचे र�ण करणे हे माझे कत�� आहे.

�हणूनच मी हरापती�ा न�क�च पुन��ी�वत करीन. असे सांगून �याने आप�े कमी �द�े
�याने पा�यातून पाणी काढ�े आ�ण चा�त असताना �याने जा�ंधरवर एक काठ� फेक��, �याची फळे �याने
ते गे�ं. जा�ंधर�ा जीवनदान देऊन तेथूनच तप�या� क�न �यांचा मृ�यू झा�ा. आ�ण तू
हे बारकाईन जा�ंधर काम झा�ा क� सं�यासी होते. वा�त�वक, Tapa �ही
�वत: देव पे�ा इतर काहीही तो Mun �प �द�ं गे�े होते. आप�या पती
पास �मळा�यावर, देवी वृंदा�ा आनंद झा�ा आ�ण �तने �गेच आप�या पती�ा �मठ� मार��. तो �यांना सव�
�करण भयंकर समजून �व�मरणात गे�े, मग बराच वेळ �या वे�ात
जा�ंधरबरोबर ती वनात उपभोगत रा�ह��, पण मायावीचा �म �कती �दवस रा�ह�ा?
��य आहे का? एके �दव�ी वृंदा�ा कळ�े क� �त�या सोबत अस�े�ा माणूस आ�ण
प�नीचे �प घेऊन �या�ा फसवणारा कोणीच नाही.

हे सव� स�य जाणून वृंदा देवी�ा खूप आनंद झा�ा. मग ती �हहार आ�ण नू�ा �हणा��-
तु�ही पर�या�ा �तचा पती �हणून भ�म के�े आहे. तू छान आहेस. मी कसे



कार पती�ा त�ड देऊ �कत ेका? आता म�ा जग�याचा अ�धकार नाहीतु�ा गमाव�याची ���ा तु�ा न�क�च �मळे�. तु�ही म�ा माझे �हणून ओळखता
या वापर काय आहे? मी ते �ोक म�ा intimidating क�न, आपण माझा �व�ास गमाव�ा आहे तु�हा�ा �ाप.
�ज�क�े असते, ते राणी�या बायको�ाही घेऊन जाती� आ�ण त ू�त�या �वयोगात सव�� अस�ी�.
तू भटक�ी� मग हे माकड तु�हा�ा मदत करे�. माझा पुढचा ज�म तुळ�ीसारखा होई�
आ�ण माझी संजीवनी मा�या पा�व�याचा पुरावा असे�.

अ�ा �कारे भगवान ��वा�ा �ाप देऊन जा�ंधर रा�साची प�नी वृंदा
मी �यात �वे� के�ा आ�ण माझा आ�मा �यात समप�ण के�ा. �या धा�याचा एक धारदार कट

तो आ�ा आ�ण गे�ा आ�ण देवी पावतीम�ये ��न झा�ा.
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अ�याय चोवीस
जा�ंधरचा वध

सासजी �हणा�े - हेयात! �सरीकडे जा�ंधरने पसर�े�या गंधव मायेने असुरराजावर मात के�� होती
मो�हत होऊन, सव� देवतांसह, देवाचे �रीर देखी� यू �वस�न �सया�चे नाचते-
गाणे बघाय�ा आ�ात का? �सरीकडे, जे�हा देवी जा�ंधर�ा मा�यता देते
मग �तकडे क� यावे? देवाचे �रीर काय के�े?

सन कुमार �हणा�ा – हेमहास! जे�हा जा�ंधर�ा मृतदेहा�या �पात �यां�यासमोर हजर कर�यात आ�े.
हे पा�न देवी पावती�ा ती बा�क अस�याचे कळ�े, �यामुळे ती �गेच तेथून अ��य झा��.
होय ग.

�याचा मृ�यू होताच सव� माया �तथून नाही�ी झा��. माया नाही�ी होताच
देवता �ु��वर आ��. �सरीकडे देवा धदेव देवा�या देहाचेही चैत�य परत�े.
आई आ�ण जा�ंधराची माया जाणून तो खूप संताप�ा. मग जा�ंधरही देवी
तेथून पावती अचानक गायब झा�यामुळे �गेचच रणांगण परत�े.

�यानंतर भगवान ��व आ�ण असुरराज जा�ंधर यां�यात घनघोर यु� झा�े. परंतु
�ोकनाथ भगवान ��वा�या �ौया�समोर तो छोटा रा�स कोठे उभा रा� �के�?

हे समजताच, सव� �रीर �ज�कणे सोपे नाही.
अ��य आहे. ते�हा असुरराज जा�ंधरने परमे�राचे �रीर �ज�क�यासाठ� मायेचा आ�य घेत�ा.
�या. �याने ताबडतोब आप�या �मान ेपावती कापून आप�या रथावर बांध��.
�या. जा�ंधरचे दोन सेनापती, �ंुभ आ�ण न�ंुभ, हातात भयानक हात अस�े�� देवी.

ते Pavati मारणे �या�ा pouncing होते आ�ण देवी Pavati �त�या मदतीसाठ� धावा के�ा.
ती आप�या आ�या�ा भगवान ��व �हणत होती.

ही पाहात भगवान ��व देखी� फार �भती वाटत झा�े. आप�� रावण �ाभा देवी
या �कारे पोचपावती पा�न तो राग आ�ा. नंतर �वत: �ा �क�वा आप�या पोचपावती देऊ
जा�ंधर�या सुटकेसाठ� �याने भयंकर �प धारण के�े. �याची ती पं��

हे पा�न सै�य घाब�न इकडे �तकडे धावू �ाग�े आ�ण छापा टाक�याचा �य�न क� �ाग�े.
सु�वात के��. �सरीकडे, �ंुभ आ�ण न�ंुभ, रा�सी सै�याचे भातही घाबर�े आ�ण ते त�णांना वाचवू �क�े.
कराय�ा सु�वात के��. तो भयभीत होताच जा�ंधरचा �म संप�ा. मी ज�मनीवर ओरड�ो
ते गे�ं. सगळे इकडे �तकडे धावत होते. जे�हा �ंुभ-न�ंुभचा उपयोग जीव वाचव�यासाठ�ही के�ा जातो.
भगवान ��वाने �यांना वाढव�े   पण तरीही �यांनी यु� के�े नाही.



a भगवान �ेत �हणा�े - त ूदेवी पावती�ा माराय�ा �नघा�ा होतास, आता घाब�न पळत आहेस.�हा? या आ�ण मा�या�ी �ढून तुमचे �ौय� दाखवा.
भगवान �ेता�या ��दाचा �या दोघांवर काहीही प�रणाम झा�ा नाही आ�ण ते धावतच रा�ह�े. मग
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रागा�या भरात ��वाने �ंुभ-न�ंुब�ा �ाप �द�ा आ�ण �हणा�े- हे असुरो! आपण कधीही
पाठ दाखवणा�या�ाही मा� नये. �हणूनच मी तु�हा दोघांना सोडतोय पण
�यांना मार�याचा तू �य�न करत न�हतास, ती देवी पावती तु�हा दोघांना एक �दवस मारे�.
�ेताचे हे बो�णे ऐकून जा�ंधर रागाने भर�ा. ती भयंकर
बाण फेक�यामुळे संपूण� पृ�वी अंधकारमय झा��. �यामुळे मृतदेहाचा रोष अ�धकच वाढ�ा.
गया आ�ण �याने पायापासून बनव�े�े सुद�न चाचा काढ�े. क� f �गेच
�याने जा�ंधरचे डोके धडापासून वेगळे के�े.

जे�हा क ने जा�ंधर या रा�साचा ��र�ेद के�ा ते�हा तो खूप भयानक आ�ण मोठा रा�स होता.
जा�ंधर �णाधा�त कोसळ�े. जस कर अंजनचा (काज�) �चंड पाव दोन तुक�ांम�ये
मी �भंग�े, �याच�माणे जा�ंधर�या �रीराचेही दोन तुकडे झा�े. सव� तु�ही-
�याचा आ�मा दे�ात पसर�ा. भगवान ��वा�या आ�ेने जा�ंधरचे देह आ�ण देह
महारौरवाकडे गे�यावर तो रा चा पू� झा�ा. दैराज जा�ंधर�या �रीरातून अ��त ती�णता अनुकरण
�यावेळ� �भंूनी �ेता�या �रीरात �वे� के�ा. जा�ंधरचा वध होताच सव�� आनंद झा�ा.
एक �ाट धाव��. सव� देवता ऋष-मुं बत सास आहेत. एक सराईण आ�ण गंधव मंग� गान
गाणी सु� झा��. या सा�या ��तीतून मृतदेहावर फु�ांचा वषा�व सु� झा�ा.
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पंच�वसावा अ�याय
मृत �रीर - आपण

सन कुमार �हणा�ा – हेमहास! या गाडीत जा�ंधरचे देव, देहदेव होते
�यां�या हातून होणारी ह�या पा�न सव�� घबराट पसर��. सव� देवता �स� आ�ण

हीर हर आ�ण नुभी ह�त ए. मग ते भगवान �ंकराचे आभार मानू �ाग�े आ�ण
तो �यांची �तुती क� �ाग�ा आ�ण �हणा�ा- हे काना नाधन! अरे कृपा नाधन देवा देवा
मृतदेह! तु�ही कामा�या प��कडे आहात. �भु! तू परम परमे�र आहेस. अरेरे! आ�ही सव� देव आहोत

तुझे सेवक आहेत आ�ण तु�या आ�ा पूण� कर�यासाठ� काय� करतात. हेदेवे�! तू आम�यावर
सहयोगी हे देवा! देवतेवर ह��ा झा�ा ते�हा तु�ही आ�हा�ा मदत के�� आहे

आ�ण अनेक रा�सां�या ��कृ�यांमुळे आपण भोग�े आहे. आ�ही नेहमी तु�या चरणांची पूजा करतो
करा आ�ण मरा फ� तुमची अ��तीय ��ी. तुम�यासाठ� आमच ेकारण
तसेच आहे. तु�या��वाय आ�ही काही नाही. तू चांग�ा आहेस आ�ण नेहमी तुझा आहेस
तु�हा�ा �खापत झा�� आहे का?

अ�ा�कारे �ेताची पूजा क�न सव� देव �ांत झा�े आ�ण हात जोडून उभे रा�ह�े.
बन�े आहेत. ते�हा भगवान ��व �हणा�े- हे देवांनो! तु�या पूजेने म�ा खूप आनंद झा�ा आहे. आपण आहात
आता तुम�याकडे अस�े�े काम मी नेहमी क� �केन असे वरदान �ा. तू हर�ास

आपण कसे क� �कता या��वाय तु�हा�ा आणखी काही हवे अस�यास तु�ही म�ा �वचा� �कता. पण तुम�याकडे आहे
�याची कृपा राख�या��वाय �याने �या�याकडून काहीही मा�गत�े नाही.

मग �या देवतांना गरज पडे� ते�हा मदत कर�याचे आ�ासन देऊन
देवा धदेव देवाचा देह �तथून नाहीसा झा�ा.

अ�ा �कारे जे�हा �ोकनाथ भव आ�ण सा� �व यांनी देवते�ा मदत के��.
आ� वासन दया मग सव� दैवतां�या अ�हासाने फंुकर घात�� जात नाही आ�ण देव आप�या�ा देह�पाने आ�ीवा�द देतो.
एस. टपुवाक गात आ�ण जयघोष करत आपाप�या �नवास�ानी परत गे�े.
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सहावा अ�याय
दही, मा�ती आ�ण तुळ�ीचे द��न

सास जी �हणा�े - अरे बेटा कुमार जी! जे�हा भगवंत मायेपासून �जवंत आ�ण बरा असतो
मं�मु�ध होऊन जा�ंधरची प�नी वृंदा �हने पतीचा वे� धारण के�ा.
जे�हा ती �या�याबरोबर �फ� �ाग�� ते�हा �तचा आ�माही �त�या�ी जोड�ा गे�ा. स�य जाणून घे�यासाठ�
पुढे जा�ंधरा�ा �वतः देवानेच फसव�े �हणून



जाळून जीव �ावा. मग पुढे जायचे क� यायचे? देव कुठे गे�ाआ�ण �यांनी काय के�े? वृंदाचा ज�म तुळ�ी�या �पात कसा आ�ण के�हा झा�ा? कृपया ते
म�ा कथा सांगा

सन कुमार �हणा�ा – हेमहास! मी तु�हा सवा�ना उ�र देईन. माझी कथा नवीन आहे,
तुम�या सव� इ�ा न� होती�. जे�हा वृंदा आ�ण नुजीने �त�या �रीराची फसवणूक के��
जर आपण आप�या �ाणाची आ�ती �द�� तर भगवान �व�णूचा उ�ार होई� आ�ण ते वृंदा�या �च�तेची राख करती�.
�या�या �रीरात सुमारे ओघ, तो येथे आ�ण उफणणी सु�वात के��.

इकडे देवते�ा देवाची ही अव�ा कळ�यावर �यांनी
सव� काही ठ�क आहे. �यांना समजत न�हते क� �यांनी काय करावे? जगासाठ� आ�ाधारकता
असे घरोघरी भटकणे �ोभत नाही. जे�हा देवतेकडे ही वेळ होती
जे�हा काही उपाय सापड�ा नाही ते�हा �यांनी देवा धदेव भगवान ��वाचा आ�य घेत�ा. तु�याबरोबर
देवराजा�ा सोबत घेऊन कै�ास पव�तावर पोहोच�े. तेथे �यांनी �ोकनाथ भगवानांना बो�ाव�े
मृतदेहा�ा हात जोडून �याचे नाव दे�यात आ�े आ�ण �याची पूजा सु� झा��. �यानंतर मृतदेहा�ा �वचारा

पण देवतेने सावजी�ा �तथे ये�याची योजना सां�गत��. देवता �हणा�� - हेदेवा धादेवा !
आपण का नाही! भा आ�ण सा� �ेत! तू सव�, साव�ा आहेस. या जगात काहीही नाही
आपण छाप�� नाही. �भु! कर�यासाठ� वृंदा, ��व आ�ण Nunedaiyaraj जा�ंधर प�नी
जा�ंधरचे पैसे घेऊन फसवणूक के��, पण �या�यासोबत राहताना �वनुक वेडा झा�ा आ�ण
आता ते �यांचा वापर सहन कर�यास असमथ� आहेत. वृंदा�या �च�ते�या आगीने तो आप�े �रीर गुंडाळतो.
ते जोगी �हणून इकडे �तकडे �फरत असतात. अरेरे! तु�ही �यांना असे क� नका असे सांगा. �भु!
हे जग तुम�या अख�यारीत आहे आ�ण तु�ही �यांना यावेळ� मदत के�� पा�हजे, जेणेक�न ते आधी
आनंद� राहा आ�ण तुमचे काम पूण� करा.

देवतेची ही �ाथ�ना ऐकून भगवान ��व �हणा�े- अरे! हेदेवराज
इतर देवता! हे सव� जग माये�या अ�धप�याखा�� आहे, पण या जगाची उ�प�ी आई आहे

कृती परम मनोहर महादेवीची पावती ही मायेचा ताबा नाही. �यां�यावर हा �ामक सापळा
कोणताही प�रणाम होत नाही. �हणूनच तु�ही भगवान भगवंता�या या �माचे पा� आहात.
ते साफ कर�यासाठ� आ�द कृतीची अ�ध�ाता देवी पावतीचा आ�य �या. y d
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तसे के�े तर तुम�या ��येक सम�या �र होती� आ�ण ते
तुमचे काम पूण� होई�.

देवा धदेव महादेव भगवान ��वाचे हे ��द ऐकून सव� देवता अ�त��य झा�े
स�ाई आ�ण ते भगवान ��वाची आ�ा घेऊन मूळ�या आ�या�ा गे�े. या
जे�हा देवता कृत देवी�या आ�याने जात हो�या, �या वेळ� आका�वाणी इ-हे होती.

देवा! तीन गा�ांव�न तीन गा�ां�या गुणव�ेपासून मी वेगळा राहायचो. एन.एस
स�यगुणात गौरा, रजोगुणात �मी आ�ण तमोगुणात योयोत बनून हे जग घडवा
तु�ही काय करता? आपण आप�या ��ना�ा देवी बो��यासारखं �नवारा जा का क�. ते
तुमची इ�ा न�क�च पूण� होई�.

ही आका�वाणी ऐकून सव� देवांनी गौरी, �मी आ�ण सर वती यांना हात जोड�े.
नाम क� �ाग�ो आ�ण मनात �याची �तुती क� �ाग�ो. जे�हा ही गाडी

तीन देवांना सुरवातीपासून मार�े. मग ते �त�ही देव �तथेच काप�े. वय �ा
�या�ा समोर पा�न देवतांना खूप आनंद झा�ा आ�ण गौरी, �मी आ�ण सरवती यांचा मृ�यू झा�ा.
पूजा-अचा� क� �ाग�े. ते�हा �त�ही देवांनी प�ा�ाप के�ा आ�ण �हणा�े - हे देवांनो! आ�ही
�त�ही देवी तु�यापे�ा खूप �े� आहेत. तु�हा�ा जे पा�हजे ते सांगा. आ�ही
तुमची इ�ा न�क�च पूण� होई�.

देवतेचे हे �वधान ऐकून देवराजाने देवतेची पूजा के�� नाही.
गौरी, �ामी आ�ण सर वती देवी यांना भगवान ��व आ�ण नूब�� सव� काही सां�गत�े. मग
�यांनी काही �बया देवते�ा �द�या आ�ण सां�गत�े क� या �बया घेऊन तू वृंदा देवीची काळजी घे.
राखेत पेरा. असे के�याने तु�ही स�या काम क� �का�. �या �बया ब��



देवतेने �त�ही देवांचे आभार मान�े. नंतर देव तेथून अ��य झा�ा.�यानंतर �ताजीसह सव� देवता देवी वृंदाने �ाण घेत�े�या �ठकाणी पोहोच�या.
म�ा आनंद झा�ा नाही. तेथे पोहोच�यानंतर �यांनी वृंदाकडे देवीने �द�े�या �बया मा�गत�या.
राखेत घा�ा. मग काही �दवसांनी �या �बयांपासून धी, मा�ती आ�ण तुळ�ी
जंग� कुठे बो�ाव�ं होतं. देवी सर वती यांनी �द�े�या बीजापासून, देवी महा� मी
मा�ती �बयाणे पासून आ�ण देवी गौरी तुळ�ी �बयाणे पासून अ��त�वात आ��. �वकरात �वकर
मा�ती आ�ण तुळ�ी नावाची ही झाडे जंग�ाती� पाने आ�ण भगवान �व�णू यांनी �नमा�ण के�� आहेत.
�यांना पाहताच �यां�यावरी� मायेचा पडदा हट�ा आ�ण ते पूव�सारखे झा�े. ते �या
वनाने सेटवर आप�� कृपा ठेवाय�ा सु�वात के�� आ�ण मग या �ोकांनी सेधा, मा�ती आ�ण तुळ�ीची नावे ठेव��
वनपती�ाही वनुजीब�� �व�ेष �नेह होता. मग देव एकटा आ�ण पु�हा
बैकुठ �ोकांत गे�े.
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वीस स�ावीसवा अ�याय
�ंख

सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! �ंखचुन नावाचा एक रा�स होता. �याचा वध करणारा देव
मृतदेहावर �वत:�या हाताने वार क�न ते के�े होते. आता मी तु�ा तो �ंख �हणतो

परमा��याब�� सांगू.
हेमुने! तु�हा�ा मा�हत आहे क� �नमा��या�ा पु� आहेत आ�ण �याचे पु� महान पु�ष आहेत.

कायप ए. मु�ी मेरीची मु�े अस�� तरी धा�म�क वृ�ाची संत होती. ते मोठे आहेत
धम� ही माता होती आ�ण या सृ�ी�या �नमा��या�या ��येक आ�ेचा �नषेध क�न
�या�या मागे जा�यासाठ� तु�ही काय के�े? �या�या वाग�यातून आ�ण गुणांतून जाप तड �नघून गे�ा
�याने आप�या तेरा मु��ची ��ने मो�ा थाटामाटात के�� होती. या मु�ापासून त ेपूण� होते
संसार भ�न गे�ा जरी मु�ा�या तेरा बायकांपैक� एकाचे नाव दानू होते. दानू

स��णी अस�यासोबतच ती सव�� स�दय�वती होती. तो एक अ�त�य �ांत ��� देखी� आहे
होते. �या�ा दानूचे अनेक पु� आहेत. �याचे नाव खूप ����ा�� आहे आ�ण
तो मी होतो �या�ाही दंभा नावाचा मु�गा आहे. उ�टपणा सु�ा तुम�या प�यासारखा अहंकारी असतो
या क�पनेवर �यांचा �व�ास होता. अहंकार हा भगवान �व�णूचा आणखी एक वरदान होता. खूप अ�भमान बाळगणे

�यानंतरही �यांना मू�बाळ झा�े नाही. मग तो खूप �नरा� झा�ा आ�ण तो
�वतःचे बनव�े �हणून तो �यां�यापासून कृ�णा घेत�ा. तत् पत दंभा पुकार �तथं
तेथे जाऊन �यांनी एक �ाख वष� कठोर तप�या� के��. �याची कठोर तप�या� �क�वा
हे पा�न सव� देवता आज�ना बरोबर घेऊन देव आ�ण नुकेकडे गे�े.

भगवान �व�णूजवळ पोहोच�यावर सव� देवतांनी �यांची पूजा के�� आ�ण अ�भमान वाट�ा.
�या कठोर तप�या�ब��ही सां�गत�े. ते�हा संपूण� गो� जाणून देवाने एवढेच सां�गत�े - ओ
देवा! माझा �सरा �व हा माझा अ�भमान आहे. �या�या मनात पु��ा�तीची इ�ा होती.
गे�� एक �ाख वष� मी कठोर तप�या� करत आहे. मी मा�या �वत: �या अट�वर नेहमी आहे.
मी छपू पय�त गरोदर राहीन. तू तु�या जागेवर जाऊ नकोस.

�वत: भगवान, राजा, देवराज आ�ण सव� देवतांचे हे ��द ऐकून
नाम�मरण क�न ते आपाप�या �ोकांकडे गे�े. मग �भू आ�ण नुभी यांनी �यांचा अहंकार सोड�ा

�यां�या तप�य�चे फळ �ायचे, अ�ी मागणी के��. �यांना �तथे आप�या समोर �ोधून अ�भमान वाटतो



एस आ�ा आ�ण �या�या पाया पडून �याचे नाम�मरण क�न �याची �तुती क� �ाग�ा. मग
अहो आ�ण नुबो�े-हेदंभ! या कठोर तप�य�तून माझा बराच वेळ वाया गे�ा. तु�ही आता मा�क आहात

तु�ही वरदान मागू �कता. आज मी तुझी ��येक इ�ा पूण� करीन.
देव आ�ण नूचे हे ��द ऐकून अहंकाराने हात जोडून �हट�े - हेदेव ! जर तू मा�यावर

जर होय, तर म�ा तुम�यासारखा वीर आ�ण परा�मी पु� �ा. मग hi r आ�ण nu
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'आ�ण तू' �हणत �तथून गायब झा�ा. यानंतर, अ�भमानी तपूवक देखी� आप�या घरी परत�े.
आ�े. काही काळानंतर ग�व�� प�नी गरोदर रा�ह��. मग अ�भमाना�या घरात एक �व�च� �का�
आ�ण आदर होता. जे�हा वेळ आ�� ते�हा ग�व�� प�नी�या पोटातून एक मु�गा झा�ा. mu ne

�याचे नाव ठेव�यानंतर �याचे नाव �ंखचूड ठेव�े.
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अ�ावीस अ�याय
�ंख ��न

सन कुमार �हणा�ा – हेमहास! देवाचे आ�ीवा�द आ�ण आ�ीवा�द आ�ण अ�भमानाचे फळ
�ंखचूड नावाचा एक �ूर वीर होता. �ंखचूडही उ�म
होते. �यां�या परा�पर गु�ं�या अमृत वचनाचा �ंखचूड यां�या मनावर खो� ठसा उमट�ा आ�ण ते
पुकार नावा�या तीथ�या�े�ा गे�यावर ते एका �च�ाने तप�या� क� �ाग�े. �याने आप�ा आ�मा �द�ा
�यांनी मकर रा�ी�ा �वतः�या ता�यात घेत�े आ�ण अनेक मं�यांकडून साधना क� �ाग�े. एन.एस
भ��पूजेने ��जी तृ�त झा�े.

एके �दव�ी �ंखचूड इतर �दवसा�माणे तप�या� करत नसताना �ाजी समोर �कट�ा.
बन�े आहेत. आप�या आया��ा अस ेअचानक समोर उभे के�े�े पा�न �ंखचुड के��

स�े�ा मया�दा न�हती. तो आज��या पाया पड�ा आ�ण �या�या पायावर पाय ठेव�ा.
डोकं ठेवून �याची �तुती क� �ाग��. राजाने �ंख उच�ून �या�ा सां�गत�े

- हे अनेक वष� मातु हरीची पूजा के��. तु�हा�ा हवे अस�े�े कोणतेही वरदान तु�ही म�ा मागू �कता
�हा. मी मा�या सव� इ�ा पूण� करीन.

�वाम�चे हे ��द ऐकून �ंखचूड �हणा�े- अरे ��ये! तू आ�ण मी
पण म�ा हे वरदान �ा क� म�ा कोणीही �ज�कू �कणार नाही. या �ंखावर
हे ऐकून राजा �हणा�ा - त ेहोई� आ�ण मग �या�ा भगवान �ीकृ�णाचे �सर ेकवच �द�े जाई�.
ते �हणू �ाग�े क� �ंखचूड, आता त ूमु�ांकडे जा. तेथे sakama तुळस
करणे �क�वा करणे. तू �तथे जाऊन धम�राजा�या बायको�ी �क�वा तुळ�ी�ी ��न कर. हे सांगून

तेथून �याचा मृ�यू झा�ा. आई�या मृ�यूवर �ंखचूड�या �द�ेने
च� जाऊया तेथे गे�यावर �यांनी तुळ�ी गाठ��. �ंखचूड समोर उभी अस�े�� पा�न
ती �हणा�� - मी धम�राजाची क�या तु�सी आहे. तू कोण आहेस आ�ण इथे का आ�ा आहेस? कृपया
तु�ही इथून �नघा. जात मध असते हे कदा�चत तु�हा�ा माहीत नसे�.

तुळ�ीचे बो�णे ऐकून �ंखचूड �हणा�े - हेदेवी ! तुझे �हणणे खरे आहे पण मी इथे आहे
आरा या देवा मी आई�या आदे�ाने आ�ो. एम दानूचा वं�ज, रा�स गवा�चा मु�गा
�ंख पूव��ा रा�धके�या �ापामुळे मदनव कुटंुबाची माता झा��. हे सव�
असे �हणत �ंखचूड ग�प बस�ा.

ते�हा तु�सी �हणा�� - हे खरे आहे क� या जगात फ� पु�षच पराभूत आहेत
पण आज�या आयु�यातही म�ा तुझा कवी खूप भाव�ा. जे�हा ही कार
�तथे असताना �ंखचूड आ�ण तुळ�ी एकमेकां�ी बो�त होते मी कट झा�ो. उह
बघता बघता तुळ�ी आ�ण �ंखचूड या दोघांनी �या�या नावाचा जप के�ा. तु�ही दोघे अजून इथे आहात
काय करत आहात? Shankhchud! मी तु�सी वापर येथे पाठ�व�े होते. आपण
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पु�षांम�ये नसावे आ�ण तुळ�ी पु�षांम�य ेन�क�च नाही. तु�ही दोघे एकमेकांच ेआहात
इथे रहा. �हणूनच तु�ही �वकरच एकमेकांचे बन�े पा�हजे.
�ंखचूड आ�ण तुळ�ी�ा ��न कर�यास सांगून राजा �तथून �नघून गे�ा. जी

आदे�ाचे पा�न क�न तुळ�ी आ�ण �ंखचूड यांचा गंधव प�तीन े�ववाह झा�ा. मग ते
दोघेही अनेक वष� अनेक सुंदर नयनर�य �ठकाणी राहत होते. एकमेकां�ी
ते �मळा�याने �यांना खूप आनंद झा�ा.
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तीसवा अ�याय
�ंखचूड रा�य

सास जी �हणा�े - अरे बेटा कुमार जी! जे�हा जगाचा �नमा�ता
आआआआआआआआआआआआआआ �या
दोघांनी काय के�े?

या कार�या आईची हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - हेमहामुने ! �े��फ� आ�ण
देवी तु�सी राजा आ�ा ��न झा�े �या�ा सोबत ती घेत�ा.
घरी �क�वा परत. �ंखचूड हे रा�सा�ा कळ�यावर
वरदान आ�े असे� तर ते सव� चांग�े. डेझी गु �ुचायेन �वतः तेथे आ�े
�ंखचूड�ा भरपूर आ�ीवा�द �द�े. �यानंतर �यांनी �ंखचूडवर असुरांची स�ा घेत��.
�या�ा देणे �क�वा क�न घेणे. गाद� हाती घेत�यानंतर �ंखचूड
होते. ते�हा �ुचाई �हणा�� - हेसूरराज ! �ंखचूड! तु�ही �नःसं�यपणे �ूर आ�ण महान आहात.
मी Asuras रा�य �हणून आज आपण हे ऐकून आनंद झा�ा आहे. आता या रा�याची तार
दानवांचे र�ण व र�ण कर�याच ेकत�� तुझे आहे. माझा तु�यावर पूण� �व�ास आहे



आहे.असे �हणत दै यागु �ुचाय तेथून �नघून गे�ा. �याची आ�ा �ोधयकार �ंखचूड
रा�य सु� झा�े. आप�या रा�याचा �व�तार कर�या�या उ�े�ाने �याने आप�े �चंड सै�य पाठव�े.
या �ोकांवर ह��ा कर�याचे आदे� �ा. �यात तो �वतः मजा कराय�ा आ�ा होता.
एक भयंकर यु� Asura आ�ण देवता दर�यान बाहेर तोड�े. देवता अनेक asuras ठार
अनेकांना जखमी के�े. ते पा�न रा�सी सेना �सनी झा��

धावू �ाग��. हे पा�न असुरराज �ंखचूडचा राग सात�ा गगना�ा �भड�ा.
सव� ����न�ी �ढून �यांनी देवसेने�ा �सकावून �ाव�े.

दैयराज �ंखचूड�या भीतीन ेदेव सै�य पांग�े आ�ण �यांचे �ाण वाचव�े.
ती गुहेत आ�ण गुहेत �प��. चौकात महाब��, वीर तापी �ंखचूड

तो अ�धकार घेऊन वगा��या गाद�वर बस�ा. सूय�, अ�, चं�,
कुबेर, यम, वायू इ�याद� सव� देवता �ंखचूड�या अ�धप�याखा�� गे�या. अनेक देव �ंखचूड�ा घाबरतात
बनावट भाग. तेथून पळून गे�े�या देवता जीवा�या र�णासाठ� इकडे �तकडे धावत हो�या.
�यांना मारहाण होत होती. आता काय करावे आ�ण कुठे जायचे ते समजत न�हते ते�हा.
मग ते सव� देवांना ऋषीमुन�ना घेऊन राजा�या आ�या�ा गे�े.

राजाजीपय�त पोहोच�यावर देवतेने �यांचे नाव सांगून �यांची �तुती के��. �यानंतर तो
�ंखचूड�या �वारीब�� आ�ण चौकावरी� �या�या वच��वाब�� सव� काही सांगा.
दया. �ाज�नी आ�ासन �द�े आ�ण सां�गत�े क� भगवान �व�णू या बाबतीत यो�य आहेत.
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तु�ही �वचा� �कता. �यामुळे आ�हा सवा�ना �या�याकडे जायचे आहे. असे �हणत ते सव� आहेत
�या�ा भेट�यासाठ� बैकुत�ोक�ा चा�त जा.

बायकू था�ोक पंचकर देवराज इन आ�ण राजजीसह सव� देवतांना द�प��व�न कर�यात आ�े आहे.
�व�णुज�ची �तुती के�� आ�ण �यांना सव� �कारची जाणीव क�न �द��. देवता ऐकणे
�व�णंूनी �याचे सां�वन के�े आ�ण �हणा�े - हे देवा! तु�ा हे आवडत नाही. एन.एस
��येकजण Shankhchud ब�� माहीत आहे. �ापूव� मा�या इतर भाऊ होता. याब�� आ�ही
देव धादेव महादेव जी यांचा स��ा �यावा कारण ते या सम�येवर यो�य उपाय आहेत.
उपाय सांगा� का. असे बो�ून �तने जाजी व इतर देवतांना बरोबर घेत�े.
मृतदेहाकडे चा�त �नघा�ो.
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तीसवा अ�याय
�ेताकडे जाणे

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! या काराजी आ�ण इतर देवतांना
�या�ा सोबत घेऊन भगवान �व�ण ूमृतदेहा�ा भेट�यासाठ� ��व�ोकात पोहोच�े. तेथे मृतात
�भू�या �रीराती� सव� अवयव घाब�न उभे होते. �भूचे मृत �रीर �या�या देवीची पावती
ए. एक� �स�हासनावर बस�े होते. भगवान ��वाने अंगावर धारण के�े होते.
�यां�या ग�यात माळ होती. भगवान ��व-�ंकर देवी पावती घेऊन बस�े
अ��तम स�दय� होते.

�याचे अ��त आ�ण सुंदर भगवान �व�णू, राजजी पा�न देवराजांनी �या�ा �ेरणा �द��.
इतर सव� देवतांना खूप ��� �मळा��. �याने भगवान �ंकराची पूजा के��.
हात जोडून नाम �या आ�ण अगोदर �यांची �तुती करा.

देव �हणा�ा - अरे nadhan वर! अहो आ�ण सा� देव �ेत! तु�ही सव� आहात आपण अं�तम
ती आहे सव� काही जाणणारा तूच आहेस. bhu या जगाती� ��येक काय� तु�या आ�ेने

असे घडत असते, असे घडू �कते. तुम�या आदे�ा��वाय एक अ�रही सुटत नाही. �भु! तु�ा सव� काही मा�हत आहे
एन.एस. नम�कार आ�ण चांग�े! तू सदैव तु�या भ�ांचे र�ण करतोस आ�ण �यांना �ुभे�ा देतोस.
�यांचे काम आता पूण� क�या. �भु! यावेळ� आ�ही खूप आनंद� आहोत

जीवां�या र�णासाठ� तु�या आ�या�ा आ�े आहेत. �ंखचूड नेब�पूवे, दानव राजा ग�व��ाचा मु�गा
आमचे रा�य ता�यात घेत�े आहे. �याने अनेक देवांना आप�े बं�दवान बनव�े
�या आ�ण देवसेना जखमी क�न अनेकांना ठार मार�े. आ�ही कसे

जीव वाचवून �यांनी तेथून पळ काढ�ा. �भु! तु�ही �वतःच आहात. आ�ही
तु�या आ�या�ा आ�े आहेत. तु�ही खचा�चा बी र� क� �कता. �या�ा �ंख �हणतात
दैवाने आप�े जीवन कठ�ण के�े आहे. तु�ही �या�ा तुम�याब�� वाईट वाटू �ा आ�ण
च�ा आ�हा�ा उ�र �ा. असे �हणत सव� देवता हात जोडून �ांतपणे उभे रा�ह�े.
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धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
देवते�ा सावजीचे आ�ासन

सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! अ�ा �कारे देवतेची पूजा आ�ण अनुनय-
हे ऐकून वनात �ोकनाथ भगवान ��व �हणा�े- अरे! अहो जी आ�ण इतर सव�

देवा! म�ा दैयराज �ंखचूड ब�� सव� मा�हती आहे. तरी असुरराज �ंखचूड
देवतेचे �ू आ�ण साम�य� कदा�चत ��तकू� झा�े असे� पण तरीही तो धा�म�क आ�ण स��णी आहे.
धमक�चे पा�न करतो पण तरीही तू मा�या आ�या�ा आ�ा आहेस आ�ण
�नवा��सतांचे संर�ण करणे हे ��येकाचे कत�� आहे. �यामुळे मथू �त�ा वाचव�याचे वचन देतो

नाही. तुमची �च�ता सोडून �ा आ�ण तुम�या जागी परत जा
जा. �ंखचूड मा�न �याने �द�े�ा मी एकमेव पू� आहे.
मी तु�हा�ा तुम�या वगा�ची अव�ा परत आणीन. जे�हा या गाडीतून देव �ेत

ते फ� �ंखचूड�या वधाचे आ� वासन देवते�ा देत होते, ते�हा राधाने �या�ा भेट�याची �वनंती के��.
�ीकृ�ण तेथे आ�े. भगवान �ंकराची आराधना क�न, भगवंतां�या आ�ेने ते �या�याकडे आ�े.
बस�ा. कृ�ण आ�ण राधा यांनी महादेवज��या मनात खूप �ाथ�ना के��. जे�हा देवाचा मृतदेह
�यांना �यां�या ये�याचे कारण �वचार�े, ते�हा कृ�ण �हणा�े - हे कृपा ! दया क� नका! तु�ही आहात
तु�ा सव� काही मा�हत आहे या जगात त ूएकटाच आहेस. तु�ही म�ा आ�ण म�ा ओळखता
प�नी दोघेही ��त आहेत. माझा पाष�द सुदामा सु�ा �ापामुळे रा�सा�या �पात होता.
�याचे जीवन जगणे. तू छान आहेस. bhu आ�ही तुम�या �रणात आ�ो आहोत. आम�यावर आहे
तुझी कृपा होऊन आमची सुटका होऊ दे. �भु! आता या �ापातून
म�ा दे

भगवान �ीकृ�णाची ही �ाथ�ना ऐकून देवा धदेव महादेवजी �हणा�े - हे कृ�णा !
तु�हा�ा घाबर�याची गरज नाही. तुमचेही क�याण होणार नाही. तू �ाप देतोस
यानुसार बारा वष� हा �ाप भोग�यानंतरच राधासह �तचा वास झा�ा.
तु�ही पु�हा जगात परत या�. तुमचा सुदामा नावाचा पुजारी स�या रा�सी जगात आहे.
�ंखचूड�या �पात सवा�ना बी देणे. यावेळ� त ेदेवतेचे साम�य� आ�ण �वरोधक होते आ�ण
�ह इट. �याने देवतेची दया दाखव�� आहे. �यांचे रा�य सोडून �यांना बंदच ेआवाहन के�े आहे.
ते�हा भगवान ��व �हणा�े क� म�ा तुमचे K आ�ण K समज�े. आता तु�ा काळजी आहे
ते कर�याची गरज नाही. �यामुळे सगळं �वस�न जा. मग तो चा�ू रा�ह�ा आ�ण मरण पाव�ा
�व�णू�ा तेथून जा�याची आ�ा �द�� आ�ण इतर देवतांना समजावून सां�गत�े क� ते नाहीत.

जा. मी �यांची इ�ा पूण� करीन आ�ण �यांना �ंखचूड�या भयापासून मु� करीन.
भगवान ��वाचे हे अमृत वचन ऐकून कृ�णाने राधा, राजजीसह भगवान �व�णूची �ाथ�ना के��.

खूप समाधानी आ�ो. मग �यांनी हात जोडून नामजप सु� के�ा. �यानंतर देवा�या मृत �रीरातून
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आदे� घेऊन सव� टपुवाक आपाप�या �ठकाणी गे�े.
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�वसावा अ�याय
पु पदांत-�ंखूर वात

सास जी �हणा�े - अरे बेटा कुमार जी! जे�हा देवा धदेव महादेवजी �हणा�े,
आ�ण देवराज इ��सटसह, कृ�णान े�ंखचूड, नंतर सव� देवांना मार�याचे आ�ासन �द�े

�यां�याकडून वचन घेऊन ते आपाप�या धामा�ा गे�े. मग ये क� वर? देव
मृतदेहाने काय के�े?

हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - हे महामुने ! देवा�या मृतदेहाच ेआसन
�ंखचूड रा�साचा वध करती� असे सांगून सव� देव आपाप�या �ठकाणी गे�े.
मग भगवान ��वाने �वचार के�ा क� काय करावे? �यानंतर �यांनी गंधवराज
चा रथाने पुयदंत मार�ा. मरण पावताच तो ताबडतोब तेथे सावजीसमोर हजर झा�ा.

सादर के�े. पु पदंतांनी महादेवज�ना हात जोडून बो�ावून �यांची �तुती के��.
के.



�यानंतर हात जोडून �हणा�ा- हेदेवा धदेवा! कृपया क� नका! आपण का नाही! माझेयेत आहे का? मी तुम�या आदे�ांचे पा�न करीन आ�ण ��य �तत�या �वकर पूण� करीन. या
हे ऐकून भगवान ��वांनी पु पदंत�ा आप�ा आ�मा बनवून �ंखचूड येथे पाठव�े. आमचे
भगवान �ंकराची आ�ा �मळा�यावर पु� ता�काळ तेथून असुरराज �ंखचूड नगरीकडे �नघा�ा.
च�ा जाऊया

पु पादंत �ंखचूड नगरीत पोहोच�े आ�ण �यांना चोळ�े आ�ण �हणा�े - हे असुरराज ! एन.एस
भगवान �ेताची मूत� �हणून �यांचा �नरोप घेऊन �ोकनाथ तुम�याकडे आ�े. उह ने

असे �हणतात क� तु�ही �यांचे रा�य ��य �तत�या �वकर देवते�ा परत �ा, जसे क� भगवान �ंकरा�या �पात.
सोबत करा यु�ात तुझा मृ�य ू�यां�या हाती आहे. मानेभगवान �ेताच ेसव� वचन
तु�हा�ा सां�गत�े आहे तु�हा�ा जो संदे� �ायचा आहे ते म�ा सांगा. मी तुझा संदे� देव आहे
मृतदेहापय�त पोहोचे�.

पु पदंतांचे �हणणे ऐकून असुरराज �ंखचूड �हणा�े - अरे मुखा� ! �क�वा तू मी
तु�हा�ा मूख� वाटते का? जा आ�ण तु�या ध�या�ा सांग क� देव �याचे रा�य परत देई�
मी क� �कत नाही मावीर यु �ा घाबरत नाही. आता मृतदेह आ�ण मी यु�ात एकमेकांना सामोर ेजाऊ.

असुरराज �ंखचूडचे असे ��द ऐकून �यांनी आ�मसंयमा�या सव� मया�दा ओ�ांड�या.
ते के�ं पण �या�ा �या�या मा�का�या आ�े��वाय काहीही करायचे न�हते, �हणून
�ांतपणे सावजीकडे परत�े.
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अ�याय तीस
भगवान ��वाची या�ा

पपू सन कुमार जी �हणा�े - अरे छान! �भू�या देहा�ा पु पादंत �हणत
�ंखचूड �हरातून परत आ�यावर �यांनी कै�ास पव�तावर जाऊन मृतदेहाची पूजा के��.
असुरराज �ंखचूड यांनी सां�गत�े�या सव� गो�ी म�ा सांगा. ते�हाचे हे ��द ऐकून
�ेता�ा भगवंतांचा फार राग आ�ा. भगवान ��वाने आप�े �ूर �ूर गण आ�ण �यांचे
दोघ�ना पु'चा टा�या आ�ण गणे� �हणतात. �याने भाक��सह आप�े संपूण� सै�य घेत�े.
यु�ासाठ� स� राह�याचा आदे� �द�ा.

भगवान �ंकरा�या आ�ेनुसार �यां�या वीर पु�ांनी सव� तयारी के��.
अ�त�ीने पूण� के�े आ�ण येऊन भगवान ��वा�ा या �करणाची मा�हती �द��. मग
�ोकनाथ भगवान �व यांनी आप�या देव सेना आ�ण गणासह दैयराज �ंखचूड �हराची �न�म�ती के��

आपण कुठे ठेव�े? संपूण� �ेत अंतःकरणाने �ेताचे भजन करीत असे.
�गती होत होती. �याचे पु� गणे� आ�ण का टा�या यांनी सै�याचा सेनापती �हणून आप�े �ाण घेत�े.
सै�याचे नेतृ�व करत होते. भगवान ��वा�या सै�यात आठ भैरव, आठ वस,ु एकाद�
आ�ण द�ा सूय�ही समथ� होता.

आन, च�मा, वाकाम, अ�न कुमार, कुबेर, यम, नै��, न�कुबर, वायू, वाण, बुध
आ�ण देवा�ा सु�ा देहा�या सै�या�ा �ोभत होता अ�ी मागणी करत. �यां�या सै�यात
देवी भाक��, जनक, �ंभर हात अस�े��, �त�या पाष�दांसह यु�भूमीवर उभी आहे.
जात होते भाभी का��देव�ची जीभ एकच योजना �ांब आ�ण चा�णारी होती. �यां�या हातात �ंख,
चा, गदा, प�, खड्ग, छम, धनु�यबाण इ�याद� अनेक गो�ी हो�या. का�� देवीची एक
हातात ब वर योजना फेरी, एका हातात आका� ��े�पत करणारी एक �ांब �ूज आ�ण
अनेक �ंका आ�ण �व�ास. देवी भा का�� सोबत तीन कोट�
यो�गनी, तीन कोट� पो�टमनही होते, जे �ंखचूड रा�सांसह आप�े सै�य घेऊन गे�े.



�याची �ख��� उडव�यासाठ� ��कर पूण� ताकद�ने धावत होते.
अ�ा रीतीने �ोकनाथ देवा�या देहाची �व�ा� देव सेना, जसम हजार �ूर, परा�मी

गान आ�ण मू�य होते, पूण� उ�साहाने काय��मा�या �द�ेने वाटचा� के��. मग देवाचा देह
आप�या सै�या�ा झाडाखा�� थोडा वेळ �व�ांती घे�यास सां�गत�े आ�ण �याने �वतः
झाडाखा�� आसनावर बस�ो.
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f तीसावा अ�याय
�ंखचूडचे यु�

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! �सरीकडे, जे�हा देवा�या मृत �रीराचे पठण होते
असुरराज �ंखचूड�न परत�े, मग असुरराज �ंखचूडही मनात �ढ�े.
करायचे ठरवून तो प�नी तुळ�ी�ा पोहोच�ा. तेथे ती बे�स���ककडे गे��
हेदेवी�ा सां�गत�े, आता म�ा उ�ा सकाळ� यु�ासाठ� जागा बनवायची आहे. हे ऐकून देवी
तुळ�ी रडत आहे. �ंखचूडने होकार �द�ा आ�ण सां�गत�े क� वीरची बायको �यारोकार नाही,
मु�े हसून �यांचे �वागत करतात.

हे ऐकून तुळ�ीने �त�या डो�याती� अ�ू पुस�े. असुरराज सकाळ� उठतात
�ंखचूडने आप�या दरबाराची जबाबदारी घेत�� आ�ण ती आप�या पु�ा�ा आ�ण देवी तुळ�ी�ा अप�ण के��.
मदत मा�गत��. मग दैयराज �ंखचूडने आप�या �चंड रा�सी सै�या�ा चा�ना �द��.
यू साठ� बो�ाव�े. आप�ा �वामी दैयराज �ंखचूड या�या हाकेवर �चंड रा�सी सेना
�णभर �ेमभंग झा�ा. क� Asura सै�यात अनेक �ूर आ�ण �ूर �ढव�ये होते. वायू
ते कराय�ा तयार झा�े होते. सै�याचे मनोब� खूप उंचाव�े होते. ते ब�यापैक� आहेत
या यु�ात तो न�क�च �ज�के� असा उ�साही आ�ण �वचार करत होते. mau, ka luck आ�ण ka lucky
सेनापती �हणून नावाज�े�े तीन �ूर असुर रा�स सै�याचे ��त�न�ध�व करत होते. ते
�चंड, तीन �ाख मानवेतर सै�य पा�न महान वीर �णभर घाब�न जायचे.

होते. असुरराज �ंखचूड�ा आप�� �चंड रा�सी सेना पा�न खूप आनंद झा�ा.
मग Asuraraj Shankhchud �वत: यु�दात उभे होते क� सेना नेतृ�व.

काय आ�ास? �या�या पाठ�माग ेअस�े�या रथात रा�सी गु� �या�ा माग�द��न करत होते.
अ�ा रीतीने तो �ंखचूड�या ध�याचा जयघोष करीत असे.
ती वेगाने पुढे जात होती. वाटेत वेळ �नघून गे�ा. वचन
दैवी सै�याने पुपभा नावा�या नद��या काठावर अस�े�या �स�या झाडाखा�� तळ ठोक�ा.
�या सेकुच री येथे देवसेनेनेही तळ ठोक�ा होता.
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अ�याय तीस
�ंखचूड आ�ण सावजीचे ��द

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! जे�हा या गाडीत देवाची �प�ड सेना घेऊन गे��
आ�ण असुरराज �ंखचूड रसा�या सै�यासह आप�े �नवास�ान सोडून यु� क� �ाग�े.
�वासात ते कामावर गे�े आ�ण दो�ही सै�य कधीतरी बो�त होते,
�यानंतर दैयराज �ंखचूड याने आप�या एका�ा �नरोप देऊन मृतदेह पाठव�ा.

Daiyraj Shankhchud �भु �ेताजवळ गाठ�� आ�ण �हणा�ा - हे मृत �रीर! एन.एस
दैयराज �ंखचूडचा �नरोप घेऊन तुम�याकडे आ�ा. माझे वडी�
ते येथे आ�े अस�याचे सांग�यात येत आहे. आता तु�हा�ा ते हवे आहे का? मग दैयराज�या �या �ब��पासून
सावजी �हणा�े - ता! तू जाऊन तु�या �वामी �ंखचूड�ा सांग क� देवते�ी �ुता

�यांना सोडा आ�ण �यां�या�ी बो�ा. �यांचे �ाजाचे रा�य �यांना आ�ण तु�हा�ा परत करा
आप�े रा�य आनंदाने चा�वा. दैराजांना सांगा क� तो कमी ऋषी आहे
एक मू� आहे असे करण े�या�ा �ोभत नाही. �यामुळे �यांनी म�ा वेळ�च समजावून सां�गत�े
समजून �या, अ�यथा �याचे प�रणाम रा�सासाठ� खूप घातक अस ू�कतात.

�ेताचे हे �कार ऐकून ते पु�हा �हणा�े - हेदेवा धदेवा ! जरी
आप�या ��दात काही स�य आहे, पण भुते नेहमी सव�काही, देव चुक�ची आहे
तू नेहमी बरोबर आहेस का? �याने कधीही चूक के�� नाही. तुम�या मते सव� दोष असुरात आहेत
एन.एस. जे�हा ��य�ात तसे काही नसते. दोष फ� रा�सांचा नाही तर देवांचा आहे
मी आहे �यांनी �याचे �प धारण के�े ते तु�हा�ा �वचारतात क� मधु आ�ण कैतभ नावा�या रा�सांचे म�तक
कट घ�? पुर�या रणांगणात �ढाई झा��? आपण नेहमी
हे देव आ�ण दानव �ेमात पड�े आहेत. तु�ही फ� देवतेची पूजा करता.
तर देव असुन तु�ही देव आ�ण असुर दोघांचेही पूजन आहात. या साठ�
तु�ही दोघां�या �हताचा �वचार के�ा पा�हजे, एकाचाही �वचार न करता.

�ंखचूडचे ��द ऐकून कयंकारी �ेत �हणा�� - ता! आपण ते गमाव�े
पूण�पणे चुक�चे आहे. मी कधीच देव आ�ण दानवांम�य ेभेद करत नाही. नेहमी क� नका
आप�या �वतः�या अधीन. मी नेहमीच मा�या �वतःची आ�ण आताची काळजी घेतो
मी काय क�? देवतेवरचा �ास म�ा संपवायचा आहे, �हणून मी
असुरा�ी यु� करावे �ागे�. तू जाऊन ही गो� असुरराज �ंखचूड�ा सांग. या
असे बो�ून भगवान ��व �न:��द झा�े आ�ण ते ताबडतोब �ंखचूड मा�काकडे गे�े.
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सहावीसदेव-दानव यू

सासज�नी सूय�कुमारज�ना �वचार�े - अरे! जे�हा देवाने मृतदेहाचा �नरोप घेत�ा
�यानंतर तो परत �या�या मा�काकडे �ंखचूड गे�ा

आ�ात? �या ���ने �ंखचूड�ा काय सां�गत�े आ�ण �या�याकडून संपूण� गो� जाणून घेत�यानंतर दैराज
�ंखचूड काय �हणा�े? हेमा�! कृपया म�ा याबाबत तप�ी� सांगा.

मातृ �दन हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - हेमहामुने ! तो तुमचा बॉस आहे
�ंखचूड�ा जाऊन मृतदेहा�वषयी सव� काही सांगा. सावजीचे ��द
हे ऐकून �ंखचूड अ�धकच �ो�धत झा�ा आ�ण �याने ताबडतोब आप�े �चंड रा�स सै�य पाठव�े.
यु�ासाठ� चा��याची आ�ा �द��. �सरीकडे, �भू�या �रीराने देखी� �याचे सद�य �द�े आहेत आ�ण
देवते�ा यु�भूमीकडे जा�यास सां�गत�े. देव आ�ण रा�स दो�ही
सै�य पूण� आवे�ाने आ�ण धैया�ने �ढ�यासाठ� ज�मनीवर कूच क� �ाग�े. रा�स
सै�यात �ंखचूड आघाडीवर होते तर �सरीकडे देवसेनेत �ोकनाथ भगवान �व सवा��धक होते.
पुढे जात होते. दो�ही सै�य आप�या वामयां�या जयघोषाने पुढे जात होते. ते
सगळ�कडे रणांगण वाजू �ाग�े. थो�ाच वेळात देव आ�ण दानव समोरासमोर आ�े.
समोर. �यां�या सवा�त वाईट ��ू �हणून एकमेकांना ��ात घेता, �यांना दो�ही एकमेकांना फोड��. अ�यंत कु�प
यू होई� तेथे सव�� वाटेतच पराभव होता. यू खूप �दय
�दारक होते. भगवान ��व आ�ण नू यां�या�ी अहंकार, का�कासोबत काळसूर, गोकण यां�यासोबत
ट�नने मग वनदेवाचे क�ंबक�ी यु� सु� के�े.
��येकजण �ढ�यास स�म न�हता परंतु भगवान ��व आ�ण देवी भा का�� अजूनही असेच बस�े होते.

होते. �याने नवीन काम कराय�ा सु�वात के�� न�हती. �सरीकडे दैयराज �ंखचूडही यु� पाहतो.
के�� होती. �यावेळ� यू ��खरावर होता. दो�ही सै�यात घनघोर यु� झा�े. सव�
ते मो�ा परा�माने �ढत होत ेआ�ण यु�ात �व�वध �कारची ���े वापरत होते. काही
उ�ीरा पृ�वी�ा �वकृत आ�ण जखमी त�णांनी मार�े.
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अ�याय स�र
�ंखचूड यु

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! ही कार देव आ�ण दानव माबडा छान आहे
�वना�कारी यु� चा�ू होते. हळुहळु देवतेवर रा�सांचे वच��व होऊ �ाग�े. मग देव

अ�यंत घाब�न तो आप�या सुर�ेसाठ� इकडे �तकडे धावू �ाग�ा. काही देव पळून जातात
�ेता�या आ�या�ा देव आ�ा. ते�हा �या देवता �हणा�या - �भु ! आ�हा�ा करा. असुर सै�य
पराभूत हो�याऐवजी ते आप�यावर वच��व गाजवत आहे. �गेच काही के�े नाही तर
आ�ही न�क�च हरणार आहोत.

देवतेचे हे ��द ऐकून भगवान ��व खूप �ो�धत झा�े. तो उभा रा�ह�ा
आ�ण �वतःचे काम कराय�ा �नघा�े. रणांगणावर पोहोचताच �याने रा�सांचा पराभव के�ा.



सै�याचा ना� करा. देवी भा का�� अनेक रा�सांना मा�न �यांचे र� �पते.
सु�वात के��. अ�ा रीतीने असुर यु�ात �ीण झा�े�े पा�न देवतेत नवे �ाण आ�े.
गे�ा. �जवा�या र�णासाठ� जे देव इकडे �तकडे पळा�े होते, ते सु�ा आ�े आ�ण पु�हा �ढ�े.
कराय�ा सु�वात के��. �सरीकडे रागाने भर�े�या भाभी का��ने �या रा�सा�ा पकडून �त�या त�डात फंुक�े.
Dalnelgi. वडी कोट� भूत �यांचे बाण दया बंद ठार आहे. पा�न
असुर सै�य घाबर�े आ�ण जीव वाचव�यासाठ� इकडे �तकडे धावू �ाग�े. असुर
अ�ा �कारे सै�य पांग�े�े पा�न रा�स राजा �ंखचूड �ो�धत झा�ा आ�ण �याने आ�मह�या के��.
उडी मार��. �याने हातात धनु�यबाण उच��े आ�ण भयानक बाणांचा वषा�व क� �ाग�ा.
क� हे पा�न �ंखचूडने देवसेनेचे अनेक सै�नक मार�े. या
ते पा�न कंद देव पुढे होऊन �ंखचूड�ा आ�हान �द�े. �ंखचूड कंद तोड�ा
पण परत मारा. �याने कंदचे धनु�य आ�ण �या�या सव� ���ने काप�े
पराभूत �हा. फळे आ�ण �ेड ज�मनीवर ग�रबांनी ठरव�े�� �क�मत मया�दा.

काही वेळाने कंद उठून उभे रा�ह�े आ�ण आप�या बाणांनी �यांनी �ंखचूड�या रथावर धडक �द��.
कृपया छेद �ा एवढेच न�ह ेतर कंद �ंखचूड, करी इ�याद�चे �च�खतही घास�े.
यानंतर �याने �ंखचूडचा पराभव क�न भयंकर वष� बुजव�े. या नुकसानीपासून
�ंखचूड मू छताव�न पृ�वीवर पड�ा आ�ण बराच वेळ तसाच रा�ह�ा. काही
थो�ा वेळाने तो बरा झा�ा आ�ण पु�हा भांडू �ाग�ा. यावेळ� �यांनी देवा�या मृत �रीराचा पु� घेत�ा.
�याने टा�या�ा आप�े औषध बनव�े आ�ण �याचा भयंकर पराभव के�ा
का टा�या बेहो� होऊन ज�मनीवर पड�ा.

या गाडीवर टा�या�ा बे�ु� पड�े�ा पा�न देवी भा का�� उ हागोड
वर आणा �यांची अव�ा पा�न सावजीने �यां�या कमी डाळ�चे पाणी �यां�यावर फेक�े. पाणी
Takkehi ��य �गेच उठून पु�हा �ढाय�ा गे�े. सव� बाजूं�या
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वीरभ आ�ण �ंखचूड यां�यात भयंकर यु� चा�ू होते. या दोघांपैक� एक हे सांगणे कठ�ण होते
कोण जा�त �ूर आ�ण साम�य�वान आहे? एक�कडे ते अ�त�य �ोभायमान प�तीन ेहरत होते.
देवी भा का�� देखी� पु�हा यु�ात आ�� आ�ण रा�साचा ना� क� �ाग��.
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अ�याय अडतीस
bh का��-�ंखचूड यु

सूय�कुमार �हणा�ा- अरे ��ये! देवी भा का�� �यू भूम जोकर भयंकर सहनाद
काय, ज�सेदारकर, छताव�न अनेक भुते पृ�वीवर पड��. भाई का�� यां�याकडे आहे

ती�ण आ�ण टोकदार दातांनी रा�साचे �रीर चोखणे सु� करा. हे पा�न रा�सांची �ढाई होते
भीतीने घाबर�ो. ते घाब�न इकडे �तकडे पळू �ाग�े. ते पा�न रा�स राजा �ंखचूड झा�ा
पळत पळत देवी भाई का���ी �ढाय�ा पुढे आ�े.

समोर उभा अस�े�ा �ंखचूड पा�न का��ने �या आन असा भयंकर बाण सोड�ा.
वा�कण� सु� झा�� पण �ंखचूडने तो पाऊस वै�णव नावा�या वैणवाकडून �ांत के�ा.
�या�ा ��यु�र �हणून देवी भाक��ने नारायण ए हाक मार��, पण हात जोडून �ंखचूड �या�याकडे आ��.
�यांनी अ चे नाम�मरण सु� के�े, �यामुळे ते नारायण अ वर �ांत झा�े. दै यराज
�ंखचूड आप�या भयानक बाणांनी देवीचा पराभव करे� आ�ण देवी �या असं�य बाणांचा मारा करे�.
तो �या�या जाड दाढ�ने चघळत असे. अ�ा �कारे देवी आ�ण �ंखचूड यां�यात भयंकर संघष� होतो.
ठेवा. ते�हा �व�ान भ��ने पा�ुपत हे नाव उच��े, पण नंतर आका�वाणी

ई क� दैवी मृ�यूची वेळ अजून आ�े�� नाही आ�ण �याचा मृ�यू तुम�या हातात नाही.
ते भा�यवान आहे

ते�हा देवीने पा�ुपत�ा परत �द�े आ�ण �या�ा चावाय�ा धाव��. या
ते पा�न असुरराजाने राऊळ चा�वून वेग कमी के�ा. तरी का�� नेसूरराज

�यांनी वापर�े�े सव� ���य न� के�े आ�ण �ंखचूड कराय�ा �नघा�ो.
�याने छातीवर चेह�याचा जोरदार पराभव के�ा. या पराभवाने �ंखचूड बेहो� झा�ा.
पण तो पड�ा पण काही वेळाने तो पु�हा उठ�ा आ�ण देवी का���ी भांडू �ाग�ा.

ते�हा देवीने �या�ा घ� पकड�े आ�ण मागे वळून पृ�वीवर फेक�े.
�ंख काही काळ असाच रा�ह�ा. मग देवीने �स�या रा�सा�ा माराय�ा सु�वात के��.
दया. �ंखचूड �ांतपणे उठ�ा आ�ण गे�ा आ�ण हळूच रथावर बस�ा.
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तीसवा अ�याय
�ंखचूड�या सै�याचा ना�

सास जी �हणा�े - अरे ��य सूय�कुमार जी! जे�हा देवी भ का�� रा उ मघाय�
�ंखचूड जाऊन पु�हा रथावर बस�े, मग ये क�? भगवान ��व, कोण
यु�ात रा�स राजा फ� �ंखचूड माराय�ा आ�ा होता क� काय? कृपया म�ा हे �ा
जीवा�ा गो� सांगा.

सन कुमार जी ���या या भावने�ा �ांत करत �हणू �ाग�े. ते
�हणा�े - अरे महामुने ! जे�हा देवी भा का��ने असुरराज �ंखचूड बळाने ज�मनीवर उच��े
पण ताटकळ�े, काही काळ या गाडीतून �ंख छता�माणे पृ�वीवर पड�े�ा होता.
पूण� झा�े मग देवी गे�� आ�ण रा�सावर �न�ाणासारखी तुटून पड��. सव�� काही देव
देवा�या अंगावर जाऊन �यांनी का�� आ�ण �ंखचूड�या या भयंकर यु�ाची मा�हती �द��.
सां�गत�े. हे सव� ऐकून �ोकनाथ �वतः भगवान ��वा�ी �ढाय�ा �नघा�े.

जे�हा कायनकरी सव� देवा धदेव भगवान ��वाने आप�े वाहन नंदर आ�ढ के�े
�या�ा पाहताच असुरराज �ंखचूड रणांगणावर आ�े आ�ण �या�ा नम�कार के�ा.
काय. �यानंतर �ंखचूड आप�या �वमानावर चढ�े आ�ण �भंूनी मृतदेहा�ी �ढ�याचा �य�न के�ा.

तयारी सु� के�� �याने आप�े �च�खत घात�े आ�ण �ढ�यासाठ� ते हातात धर�े.
धनु�यबाण उच��े. पूण� उ�साहाने �यांनी �ेतावर भगवंतांचा हार घात�ा.
के�� होती.

या कारम�ये भगवान ��व आ�ण असुरराज यांचे �ंभर वष� भयंकर यु� झा�े
पय�त चा�ूच होते महावीर आ�ण परा मी �ंखचूड यांनी अनेक ����ा�� बाण सोड�े आ�ण
��वरायांवर असं�य मायावी अ-ष एक� झा�े, पण परा�पर परमे�राने ते सव� �द�े.
एका �णात कट. भगवान ��व �ो�धत झा�े आ�ण �यांनी �यांचा पु�हा पराभव के�ा. हे पा�न
�ंखचूड, चतुराईने वागून, मनात �वचार आ�ा क�, भगवंता�या देहाचे वाहन असे� तर?
जर नुकसान झा�े तर ते एका �णात ज�मनीवर येती� आ�ण अ�ा �कारे �यां�यावर पडती�.
घाईघाईने मी �यांना मा�या ता�यात आणीन. हा �वचार मनात येताच �ंखचूडने सावजी�ा �वचार�े
वाहनाने नंदरा यां�या डो�यावर त�वारीने वार के�े पण देवा धदेवाने �या त�वारीने नंदरा�ा च�कत के�े.
�याचे दोन तुकडे के�े.

आप�या �ाड�या नंदर�ा यु�ात न�ा झा�े�ा पा�न �या�या �दयाचा बांध फुट�ा आ�ण
�याने आप�या ती�ण बाणांनी दैराजाची ढा�ही काप��. जे�हा त�वार आ�ण ढा� दो�ही
ते �बघड�े, मग �ंखचूड गदा घेऊन भांडू �ाग�ा, पण गदा
तीच अव�ा त�वार आ�ण ढा� यांची होती. ते�हां देवी भाक�� चंकर
रास मार�यास सु�वात के��. ते पा�न �याने अनेक �ूर जीवांना मार�े.
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बाट�� त�डात टाकून बरेच र� चोख�े आ�ण �व�चतच �गळ�े.



अ�ा�कारे आप�या �चंड रा�सी सेनेचा ना� झा�े�ा पा�न �ंखचूड अ�धकच वाढ�ा
वेदना ई. �याने आप�या �ूर वीर �य�तीचा वध के�यावर �या�या वेदना आणखीनच वाढ�या.
तो वाचव�यासाठ� सव�� धावताना �दसत होता.
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चाळ�सावा अ�याय
सावजीने के�े�ा �ंखचूड वध

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! या कारने तुझे �चंड सै�य मार�े असते
असुरराज �ंखचूड अ�यंत संत�त झा�े�ा पा�न �या�यावर हार घा�ू �ाग�ा.
�यानंतर �यांनी सव� देवतांसह आप�� माया देवा धदेव महादेवा�ा �ाव��.
तु�ही घाबरव�याचा �य�न के�ा होता पण या जगाचा मा�क अ�ा �कारे घाब� �कतो?
क� �कता �क�वा? देवा धदेव महादेवज�ना �यां�या मायेची सु�ा भीती वाटत न�हती
�ंखचूड येथे अनेक ��यांनी �यांचा पराभव झा�ा. फळे आ�ण �ंख टरफ�े फळे



माया �णाधा�त नाही�ी झा��.
��दत महादेवज�नी रा�सा�ा मार�यासाठ� हातात काठ� उच���. सारखे

ते�हाच तो �ू�चा पराभव कर�यासाठ� पुढे गे�ा, ते�हाच �या�ा आका�ातून आवाज ऐकू आ�ा, जो य��वी झा�ा.
ते फ� ��वाजीसाठ�च होते. आका�वाणी �हणा�� - हेच य�करी �ेत! तु�ही सव� आहात. या

तो जगाचा मा�क आहे. तु�या आ�े��वाय या जगात काहीही होऊ �कत नाही. �भु!
या �न�दकांना मार�यासाठ� तु�ही �ू� वापरत आहात? �ाथ मारणे
हे तुम�यासाठ� खूप सोपे आहे. �भु! तू सव� वेदांचा आ�ण सव� गो��चा सव�� देव आहेस
तु�हा�ा माहीत आहे जोपय�त �ंखचूडम�ये भगवान �व�णूच े�च�खत आ�ण पान ेआहेत, तोपय�त
�ा��ानुसार ते अप�रहाय� आहे.

आका�वाणी ऐकून भगवान ��वाने ताबडतोब पोट�ूळ थांबव�ा आ�ण �दय सोड�े.
ऐका आ�ण नुका मरण पाव�ा. �या�यासमोर फ� हात जोडून उप��त रहा

गे�ा. ते�हा �वजीने नुजी�ा हे संकट संपव�याचा आदे� �द�ा. देव आ�ण कोणीही नाही
ताबडतोब एकरानचा वे� घात�ा आ�ण भ�ा माग�यासाठ� दैयाराज �ंखचूडकडे गे�ा.
पंच गे�ा. तेथे पंचकर व नुजी यांनी �भ�ा मा�गत��. ते�हा �ंखचूडने �वचार�े- अरे देवा!
आपण इ��ता �क�वा मी न�क�च गाईन. पण आधी म�ा सांग तुझं बरोबर आहे ना
पा�हजे? मग �ाणाचे �प धारण क�न वनुजी �हणा�े क� �थम �ोधा क� मी
मी जे काही मागतो ते तू म�ा दे�ी�.

�या�ा �या�या इ�ा देणे आ�ण नंतर माझी इ�ा आहे, ते Shankhchud वचन �द�े �यामुळे ते�हा
आ�ण नुजीने �या�याकडे �च�खत मा�गत��. कवच धारण के�यानंतर तो केवळ �ान�पात असतो.

दैयराजची प�नी तुळ�ी देवतेकडे गे��. मायावी आ�ण नुजी देवता यांचे काय� पूण� होते
यासाठ� देवाने तुळ�ी देवीचे वत�न सु� के�े.

�सरीकडे, जे�हा परमे�रा�ा �या�या परमा��या�ारे याची मा�हती �मळा��
झ�क �ंखचुडाचे र�ण करणारे कवच आ�ण �या�या पॅट�ची ताकद, आता �याची

�या�याबरोबर न�हता, �हणून �याने ताबडतोब आप�ा �वजय नावाचा �नयम आ�ण पूण� ���ने हाती घेत�े

पृ� 463

दाइराजवर �या ���गाचा काय पराभव झा�ा? �णाधा�त �या ��ाकाचा पराभव झा�ा
�ंखचूडचे पंख उडून गे�े.

दैयराजा �ंखचूडचा मृ�यू होताच आभाळ भ� �ाग�े. चार द�ात मंगळ
गाणे सु� झा�े आ�ण मृतदेहावर आका�ातून फु�ांचा वषा�व सु� झा�ा. तेथे उप
सव� देवता भगवान ��वाची �तुती क� �ाग�े आ�ण �यांचे आभार मानू �ाग�े. असुरराज
भगवान �ंकरा�या हातून मृ�यू �मळा�यान े�ंखचूडचीही �ापातून मु�ता झा��. एन.एस
येथून एक �व�ेष �ंख तयार झा�ा. �या �ंखाम�ये ठेव�े�े पाणी अ�यंत �ु� मान�े जाते.
आ�ण �या�या योगाचा उपयोग देवते�ा ज� अप�ण कर�यासाठ� आ�ण घर �व� कर�यासाठ� के�ा जातो.
के�े आहे. ते पाणी �मी आ�ण हीर वानू या देवी�ा फार ��य आहे, पण हे पाणी

भगवान ��वा�या उपासनेत योगाचा उपयोग होत नाही.
अ�ा�कारे दैयाराज �ंखचूडचा वध के�यानंतर �ाभाथ� भगवान ��वाने तपूवाकची पूजा के��.

देवी भाक��, नंदरवर �भाव टाकून, कुमार�या टा�या आ�ण गणे�ासह �तची अनेक �पे धारण के��.
गण बरोबर घेऊन पु�हा कै�ास पव�ताकडे �नघा�ो. �या नंतर इतर
देवताही दयाळूपणे �यां�या �ोकांकडे गे�या.
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एकेचाळ�स अ�याय
तुळ�ीचा �ाप आ�ण नुजीचा �ाप

सास जी �हणा�े - हेसन कुमार जी! देव आ�ण नुने प�ा तुळ�ीची पूजा क�ी करावी
तु�ा व� के�े? कासकर प�ा धमा�चे पा�न करणारी देवी तुळ�ी
एकाएक�, एक वाईट वत�न सु� �र धम� वळून? कृपया ही गो� म�ा सांग
म�ा सांग

मातृ �दन हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - हेमहामुने ! देवाची कृपा सदैव
भगवान �व�णू, काळजीवा� भगवान, �यां�या सव����मान भगवान ��वाची आ�ा �ा�त क�न,

नमूद के�े�े काम पूण� करणे हे �यांचे �येय मान�े जात होते. मग �गेच �याने �वतःचा वे� के�ा
�ंखचूड येथून �च�खत आण�े. �यानंतर ते अ�त�ी दैयाराज �ंखचूड �हराकडे �नघा�े.
च� जाऊया दैवी नगरीजवळ पोहोच�यापूव�च भगवान �व�णंूनी आप�ा चेहरा बद��ा.
�या. �याने �ंखचूडचे �प धारण के�े. मग वेददेवी तुळ�ीजवळ येते. आमचे

समोर पाट �ंखचूड �दस�यावर तुळ�ी�ा फंुकर घा��यात आ�� नाही. ती �या�या �मठ�त गे��.
�या�या डो�यातून धारा वाहत हो�या. �याने आप�ा डाव �स�हासनावर ठेव�ा
हातपाय धुवून यु ची खबर �वचार��.

�ंखचूराचे �प धारण क�न भगवान �व�णू �हणा�े - अरे हे ! वषा��या दर�यान
देवाने माझा आ�ण मृत �रीराचा संबंध जोड�ा. �हणून मी परत आ�ो.

भगवान ��व देखी� कै�ास पव�तावर परत गे�े आहेत. असे �हणत �यांनी नेदेवी तुळ�ीची पूजा के��.
जसा �ांत करा. �यानंतर �ंखचूड भगवान आ�ण तुळ�ीसह नू झा�े

आनंदाने बडबड क� �ाग�� पण खो�ाचे भांडे रोज उठत नाही. एके �दव�ी तुळ�ी देवी�ा
�त�या सोबत येणारा पु�ष हा �तचा नवरा �ंखचूड नसून �सरा कोणीतरी आहे हे जाणून.

आहे.
हे माहीत आहे क� देवी तु�सी आनंदाने भ�न गे��. तो �वत: �ेष सु�वात के��. तो

राग बद��ा आ�ण अ�ू फुट�े. �यांनी �ी �व�णू�ा �वचार�े - तु�ही कोण आहात ? मी खरोखर-
खरं सांग. मा�यासार�या बायको�ा नतम�तक का झा�ास? मी नाही
�नघून जाई� हे ��द ऐकून भयभीत होऊन नुभगवानाने �या�या जागी एक मूत� ठेव��.
देवी तुळ�ी�ा कदा�चत �या�याब�� काही मा�हती नसे�, पण तुळ�ी�ा �या�या पाव�ांव�न ��काय�ा �मळा�े.
आ�ण नुजी�ा ओळख�े. मग गु�कडून �यांनी भगवान �व�णू�ा �ाप �द�ा आ�ण �हणा�ा - हे
आ�ण नाही! �ोक तु�ा देव मानून पूजा करतात, पण तू खरोखरच पूजे�ा यो�य आहेस.



नाही आपण सुर��त बाजू�ा आहात. तुम�या �दयात दये�या नावाने काहीतरी आहे. तू�ही
�याने सती भंग क�न माझी प�नी �ंखचूड मार�� आहे. �हणुनच मातु हस�ा

कारण आजपासून तू दगड हो�ी�. असे �हणत देवी तुळ�ी�ा मो�ा मनाने
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रडत आहे.
देवी तुळ�ीचा दयाळू �ाप ऐकून �भ ूआ�ण �न�जा यांनी उसासा टाक�ा आ�ण परमे�राने मृत �रीराचा वध के�ा.

मराय�ा �ाग�� Vnuji कॉ� ऐकून भगवान Bhavsal मृत �रीर तेथे कपात कर�यात आ�� होती.
�यांना पा�न तुळ�ी आ�ण वनुज�नी हात जोडून नाम�मरण के�े. �यानंतर ते तुळ�ीची पूजा करतात
समजावून सांगू �ाग�ा �यांनी तुळ�ी�ा समजावून सां�गत�े क� देवी तुळ�ी एक संदे�ा होती. �ंखचूड
�या�ा �मळा�े�या �ापामुळे तो रा�सा�या कुळात ज�मा�ा आ�ा आ�ण �हणूनच �या�ा मा�या हातात ठेव�े.
मृ�यू �हणजे ई. तुम�या मनाची ��ती देवी समजू �कते पण हे जग नरक आहे. �यामुळे
तू तु�या तप�या�चे फळ घे आ�ण या देहाचा �याग कर. मा�या आ�ीवा�दांचा
फळ आ�ण �रीर �मळे�. तु�ही तुम�या �दयात खास असा�. हे �रीर
को मरणानंतर तू नवीन देह घे�ी� ते�हा तू गडक नावाची नद� हो�ी�.
आ�ण सवा�नी पूजन के�यामुळे, भात तुळ�ी �हणून ��स� होई�. क� नाही
�वग� �क�वा अधो�ोक �क�वा पृ�वी, तु�ही जंग�ात असा� आ�ण आ��याची �व�ेष कृपा

सदैव तु�यावर राही� तु�ही जो �ाप �द�ा असे�, तोही न�क�च पूण� होई�. c बदक �या
भगवान �व�णू देखी� समु��कना�यावर दगडा�या �पात नेहमी �वराजमान असती�. ती�ण दात
�या खडका�ा छेद देऊन तु�ही �यात �छ� करा�. �या �ाळेत या जगात ��कव�े पा�हजे.
तु�हा�ा नाव �मळे�. असे �हणत भगवंताचा मृतदेह नाहीसा झा�ा.

�यानंतर देवी तुळ�ीने देह अप�ण के�ा आ�ण गडक नद� झा��. नंतर आ�ण �तथे
तसेच एक दगड �हणून नद��या काठावर वा�त�ासाठ� आ�े.
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अ�याय बेचाळ�स
हार-�क�वा क��

नारदजी �हणा�े - अरे मनु�य ! तु�ही म�ा भगवान ��वा�या �या रोमांचक मनोरंजनाब�� सांगा
म�ा सांगा, बाबा, हे मनोरंजन खूप आनंददायी आहेत. आजी �हणा�े - जा�ंधर�या ह�याकांडाब��
हे जाणून सायवती देवीचा पु� सन कुमारज�ना तेच �वचा� �ाग�ा. नंतर �यांचे
�या�ा कोरडे पा�न सूय�कुमारजी �हणा�े- अरे ��ये! आतां मातु �ांधकासुर नांवा�या रा�साचा ।
न�र �यां�या आ��यात ��न हो�याची कथा सांगती�. देवा धादेवा काळ�

भगवान ��व �यां�या जीवनासह आ�ण �ाभा देवी पावतीसह आ�ण �यां�या य�ासह कै�ास पव�त
सेका�ी �या�या वाटेवर होता. काही काळ का�ीत घा�व�याचा �यांचा �वचार होता. �हणूनच तो
आप�या वीर गण भैरवांना का�ीचा रक बनवून �वतः सवा�सोबत आनंदान ेराहत असे.
कराय�ा सु�वात के��. एके काळ� देवाची �ेत, पावती, देवी�या सोबत आनंदाने राहायची.
मंदाराच� नावा�या ड�गरावर गे�ो. एके �दव�ी एकमेकांचे बो�ण ेझा�े आ�ण
मनोमन थ�ा करत होती. मग देवी पावतीन ेकाही �ण हाताने परमे�राचा देह हातात घेत�ा.
ते बंद करा.

मृतदेह बंद होताच आजूबाजू�ा भयंकर काळोख पसर�ा होता. एकाच वेळ�
परमे�रा�या मृत �रीरा�या कपाळाव�न घामाचे काही थ�ब. थ�ब पृ�वीवर पडताच �गेच
एक गडद,   �वकृत, भयानक व�ृ�व तेथ े�दसू �ाग�े आ�ण तो मो�ाने हसाय�ा �ाग�ा.
ठेवा. �याचा भयानक आवाज ऐकून देवी पावती अचानक आ��
हा भयंकर �ाणी समोर कुठे काप�ा आहे? ते�हा देवी पावतीने परमे�रा�या देहाची मागणी के��
- अरे ��ये! हा भयंकर माणूस कोण आहे? हे ऐकून भगवान ��व �हणा�े, "हे
देवी! हा आप�ा पो. तू माझे डोळे बंद के�यावर मा�या कपाळाव�न घाम फुट�ा
एक थ�ब �या हा कट कुठून येतो. तो पु�ष �यांचा पु� आहे हे जाणून देवी �ये� आहे

एस . भगवान ��वाने �याचे नाव अंधक ठेव�े.
�याचवेळ� हर येणे नावा�या रासपुता�या इ�ेने जंग�ात भयभीत झा�े.

तप�या� करत होते. �या�या तप�य�नंतर, भगवान ��व �या�ा आ�ीवा�द दे�यासाठ�.
गे�ा. �या�ा भगवान �ंकराकडून एक ब�वान आ�ण �ूर पु� �मळावा अ�ी इ�ा होती.
भगवान ��व �हणा�े - अरे ��येकजण! माझा मु�गा अंधक खूप धाडसी आ�ण ब�वान आहे. तु�ा पा�हजे
�यामुळे म�ा हसू येते.

भगवान �ंकरा�या पु�ा�ा आप�ा पु� बनवून ते �स� झा�े. �या पू
ते �मळा�यावर सवा�नी येऊन �या�ा �मठ� मार��. देव �ेत पु अंधार

सवा�ची काळजी घेत तो आप�या �नवास�ानी गे�ा. येक येक �याचा y पु डाक�
तो �या�यासोबत �या�या घरी परत�ा आ�ण खूप �ाड क�न �याची काळजी घेऊ �ाग�ा. �यानंतर �गेच
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हर Yane, देखी� हर होय �हणून ओळख�े, पृ�वी आ�ण अधो�ोक रा�य रा�य के�े.
�ज�क�े आ�ण आप�याच रा�यात घास�े. रा�सांचा राजा �या हर यया�या दह�तीपासून तीन जग
थरथ� �ाग�� देवही भयभीत होऊन भयभीत झा�े. �याने देव आ�ण हनुमान �हट�े
वराह घा�ून �या�ा अधो�ोकात पाठव�े. स��ा
कृपया ते करा. �यानंतर अंधाराचा �वधी पार पड�ा. सव� देवांना भीती वाटते
व�ड�धा�यांनी भगवान �व�णूंचा जयजयकार आ�ण जयजयकार सु� के�ा. देव आ�ण देव
आ�ीवा�द देऊन ते आप�या बैकुठ धाम�ा गे�े. भाऊ हर या�या क���ची बातमी
हे पा�न �याचा भाऊ हय�क हा �ाप झा�ा आ�ण �याचे भगवान �व�णू�ी वैर झा�े.
�या.
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चाळ�सावा अ�याय
��येक याक �ापूची तप�या� आ�ण नरसहान े�याचा वध

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! वराह �या�या भावाने आ�ा
��येक ���ये�या ना�ामुळे, ��येक ��� खूप आनंद� आ�ण उ�साही होती

�याने आप�या असुर सै�या�ा देवता आ�ण वनभ यांना मार�याचा आदे� �द�ा
जा यांना ���ा कर�यासही सां�गत�े होते. ते�हा वा�मभ असुराने येऊन देव�ोकाचा मृ�यू घेत�ा.

ते न� करा. �यां�या दह�तीमुळे देव पळून गे�े. ��येक yak shpuke
रा�यात �यां�या �ोकांना खूप घाबरव�े गे�े. सवा�ची मागणी दयाळू होती. आ�ण अणू
बरे न�हते.

एके �दव�ी हय� याक �ापूने आप�या मृत भाऊ हया��ा �या�या मृ�यूसाठ� ब��दान �द�े.
मु�ांना घासून हसव�े. दैराज हय�क �पू�या मनात ��येक �वचार आ�ा क� जर
मेजर, अमर, अ�ज��य �हा आ�ण मा�याकडे संसाधने नसती� तर म�ा कोणीही हरवू �कत नाही.
आ�ण मग सव�जण म�ा नम�कार करती�. येक याक �ापू मं�ाच� तो �वचार करताच
पव�तावर जाऊन घोर तप�या� क� �ाग��. तप �क�वा तप�या�साठ� तो एका पाया�या अंग�ावर उभा रा�ह�ा.
दो�ही हात डो�यावर ठेवून आका�ाकडे पाहत ते घोर तप�या� करत होते.

येथे, जे�हा ��येक याक �पू तप�याम�ये म�न होता, ते�हा देवतेन ेरा�सांकडून आप�े रा�य मा�गत�े.



�या. �यांनी आनंदाने आप�े रा�य सु� के�े. ��येक याक �पूचा तप�या�चा उपवास �दवस-
�यात �दवस��दवस वाढ होत होती. �या�या तप�यामुळे देवता �त� आ�ण भयभीत झा�या.

तो राजज�कडे गे�ा. ते�हा सव� देवतांनी हात जोडून नम�कार के�ा.
�यानंतर �यांनी सां�गत�े क� हे भगवान! ��येक याक �ुपुक तप या के सब �ोका से सज �ोक
घाबरत होतो तू आ�हा�ा �नभ�य बनव.

सव� देवतांची �ाथ�ना ऐकून �ाजी ��येक ययाक �ुपू�ा आ�ीवा�द दे�यासाठ� �या �ठकाणी आ�े.
�जथे तो तप�या� करत होता. �तथे जाऊन तो ��येक याक �पुस �हणा�ा - वास! एन.एस
आपण खूप वेळ गमाव�ा. तु�हा�ा जे हवे त ेतु�ही मागू �कता. माझी इ�ा आहे क� आपण गमाव�े आहे
न�क� पूण� क�.

आज�चे हे �ुभ ��द ऐकून डोळे उघडा आ�ण हात बांधा.
समोर उ�या अस�े�या ���च ेनाव सां�गत�े. �यानंतर ते �हणा�े - हे जप! अरे ��ये! एन.एस
म�ा मृ�यूची भीती वाटू नये अ�ी माझी इ�ा आहे. मी काही a-sh, loop, v, कोरडे झाड आहे,
ड�गराव�न, पाणी, अ�. देवता, देवता, मुन, सावर �क�वा सृ�ीती� कोणतीही सृ�ी माझी आहे
मा� �क�े नाही �दवस-रा�, वग�-नरक, पृ�वी-नरक, आत-बाहेर कधीही कुठेही
मी मरेन.

आई �हणा�� 'आ�ण तू'. तु�ा आता हरव�े आहे.
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असे� तु�ही मा�गत�े�े वरदान न�क�च फळा�ा येई�. तू छ�पन हजार
वषा�नुवष� तप�या� क�न मी �खाव�ो. आता त ूआनंदाने रा�य करतोस.

आप�े इ��त वरदान �मळवून दैवराज आ�े व सुपूद� के�े
जोडून तो राजज�ची �तुती क� �ाग�ा. नंतर पताजी मरण पाव�ा. ��येक याक �पू
�या�या घरी परत गे�ा. �तथे गे�यावर �या�या मनात �वचार आ�ा क� आता मी अमर आहे.
पूण� झा�े आता म�ा कोणीही मा� �कत नाही. �यामुळे आता म�ा मा�या रा�याचा �व�तार करायचा आहे.
करायचे आहे हा �वचार मनात येताच �यांचा �त�ही जगावर अ�धकार झा�ा.
तु�ही काय करायचे ठरव�े? �याने देवते�ी भयंकर यु� के�े आ�ण �यांचा पराभव के�ा.
रा�य काबीज के�े. जीव वाचव�यासाठ� देवतांनी तेथून पळ काढ�ा आ�ण
देव �हहार आ�ण नुके येथे गे�ा.

परमे�र, माझा �भू आ�यावर देवता �या�या कथा सां�गत�े आ�ण �या�ा �वचार�े,
वेदना थांबव�यासाठ� �ाथ�ना आ�ण के. ते�हा �व�णूज�नी �यांना आ�ासन �द�े
तो �वतः ��येक याक �ापू�ा मा�न �या�या अ�याचारापासून मु� करे�. देव आ�ण माणूस

�या�या आ� वासनाव�न देवता बैकुठ �ोकातून आ�ीवा�द घेऊन परत आ�या. ते �यांचे �वतःच ेआहेत
ते वेगवेग�या �ठकाणी रा� �ाग�े.
�सरीकडे, भगवान �व�णून ेदेवते�ा आप�या रा�यातून मु� कर�यासाठ� धैय� दाखव�े.

��येक याक �ापू�ा मार�याचे �योजन काय होते. पण �जज�नी �द�े�े वरदानही
करावे �ाग�े. �यानंतर �व�णून ेअ�या� मानवासारखे �व�प धारण के�े.
�स�ह अधा�. अ�ा भयंकर �व�पात प�रधान आ�ण एक nunji सारखे गात
��यमान होते. नृसहा�या �पात, प�व� देवाने दैवी राजा हया�यक �ुपू�या नगरात �वे� के�ा.
�यावेळ� सूया��ताची वेळ होती.

�याचे हे अनोखे भयानक �प पा�न डेसीनाचे नायक �या�यावर तुटून पड�े आ�ण �या�ा �वचार�े
क� �ाग�ास मग �णाधा�त तो सव� रा�सांचा वध क�न राजवा�ाकडे �नघा�ा.
च� जाऊया नंतर भगवान �व�णूचे परम देव आ�ण दैयराज हय�क �पू यांचे �ोक.
न� कम देवावर पड�ा. मी �हणा�ो- अरे ��ये! हे आ�य�कारक नृ�य प�रधान के�े
अवतार म�ा देव वाटतात. �यां�या �ौया�चे कौतुक करणे अ��य आहे. �यामुळे
तु�ही �यां�या आ�या�ा जावे.

हे ��द ऐकून दैराज हय�क �पू�ा खूप राग आ�ा. तो
�हणा�े - पु! �याच कारणामुळे तु�ही घाबरत आहात. परमा��या�या �वामीच ेपु� तूच आहेस
अ�ा �कारे �याड बो�णे कधीही क� नये. असे �हणत येक याक �पुने �याचे



��पाया�ा दये�या डो�यावर जा�याचा आदे� �ा आ�ण �या �ा�या�ा वतु�ळा�या आकारात घेऊन जा.
येणे आप�या �वामी दैयराज हय�क �ापुकची आ�ा �मळा�यामुळे, �याचा वीर दैयगन ��.
तो भगवंता�ा पकड�यासाठ� धाव�ा, पण �या�या जवळ येताच तो भरकट�ा. आता ��य
�वत:चा �य�न कर�यासाठ� �वत:�या ताकद�ने पुढे या. मग देव नृ साहा आ�ण

Daiyaraja Haryayak Shapum �भु Nrisa, Daiyraj समोर पण एक अ�त�य भयंकर �ढाई होती
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��येक Yakshup �या एक खेळ�े�ा. नृ�ाने ��येक याक �ापुक वर ओढ�ा आ�ण �या�या मांडीवर झोप�ा
�या आ�ण �या�या नखाने �या�या छाती�ा छेद �द�ा, �याचा आ�मा उडून गे�ा. नंतर
��येक Yakshpu मु�ग ेतेथे आ�ा आ�ण �भू�या पायाजवळ नमन.
इ�ा ए. भगवान �व�णूंनी �यांना ��येक याक �ापुक अव�ेचे वरदान �द�े.

दया. ��येक य�पू�या मृ�यूची मा�हती देवते�ा कळताच तो खूप �ो�धत झा�ा.
�यानंतर नृ�य आ�ण जीव भगवान �व�णूची �तुती क� �ाग�े. मंगळ आका�ात घुम ू�ाग�ा आ�ण
फु�ांचा पाऊस सु� झा�ा.

या �कारे, ��येक वनगाय shapu ह�या �भु अ�नवासी भारतीय साह रा�यांनी पूजा के�� जाते.
तेथून तो मे�ा होता. �यानंतर सव� टपुवाक आपाप�या जगात गे�े.
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सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! एके काळ� �याचा भाऊ
गंमतीने �हणा�� - अंधार! तू आंधळा आ�ण कु�प आहेस! तु�ही रा�याचे आहात का?
तू कर�ी� दैयराज ��येकजण एकतर मूख� होता, �याने भगवान ��वाचे इतके कठोर तप के�े.

एवढं क�नही तु�यासार�या �ोधा�ा नीच आ�ण नकळत पु�ाचं वरदान �मळा�ं. कधी सरे
प�यावरी� मा�म�ेवर तुमचाही ह�क आहे का? �हणूनच आ�ही या रा�याचे मा�क आहोत
होय, तु�ही आमचे सेवक आहात.

भावा�या या गाडीचे कटू ��द ऐकून अंधक हता� आ�ण �:खी झा�ा.
��येकजण रा�ी झोप�ा होता, ते�हा तो �या�या राजवाडा सोड�े आ�ण सोडून होते आ�ण
भयंकर भयानक जंग�ात गे�ा. �तथेच �या �नज�न जंग�ात तो हसाय�ा �ाग�ा
द . �यांनी दहा हजार वष� घोर तप�या� के��, पण काहीही फळ �मळा�े नाही
अ�ात देह जाळून �या�ा घर करायचे होते. बरं �याच वेळ�
तेथे तो काप�ा गे�ा.

मी �हणा�ो- पु अंधार! �वचारायचे क� भीक मागायची? मातु ह�र तप या स ेबात
एन.एस. तु�ही तुमचे छत मागू �कता. मृ�यूची इ�ा पूण� झा��च पा�हजे

हे काय आहे? हे ऐकून अंधक खूप अ�व� झा�ा. �याने हात जोडून राजाची �तुती के��
आ�ण �हणा�े - हे कृपा ! जर तू मा�याकडे येऊन म�ा वरदान दे
मा�या ��य बांधवांनो, �यांनी माझे रा�य मा�याकडून काढून घेत�े नाही, असे काहीतरी करावे अ�ी तुमची इ�ा अस�यास,
ते सव� मा�या हाताखा�� असावेत. मी ठ�क असू �कत,े �हणजे, मी ठ�क असू �कते आ�ण
कोणीही ठार क� �कता देवता म�ा असे�, Gandavas, Yayas, कारास, मानव, Narayans �क�वा �वत:.
देव केवळ मृत �रीर नाही. अंधकाचे हे ��द ऐकून तो �हणा�ा - हे अंधाक !
तु�ही सां�गत�े�या दो�ही गो�ी म�ा मा�य आहेत, पण या जगात कोणीही नाही-
अमर नाही ��येका�ा एक ना एक �दवस पा�� बनायचे आहे. मी खरंच हर�ो
इतक� मदत क� �कतो क� �या�या हाताने तु�हा�ा तुमचा मृ�यू हवा आहे

आपण हे क� �कता.
मग राजज�चे बो�ण ेऐकून अंधक थोडा वेळ �वचारात गढून गे�ा. �र �हणा�ा - अहो

bhu मूळ, म�यम आ�ण नीच ���या या तीन का�खंडांपैक� कोणतीही ��ी ही ध�ाची जननी आहे,
न� होऊ नका, जे सव� मानवांसाठ� आ�ण �रीर आ�ण मनासाठ� चांग�े आहे, ते �याने के�े पा�हजे
जे�हा मा�या समोर रा�न मा�यात वासनेची भावना �नमा�ण होई�, �या वेळ� माझा ना� होई�. या

गाडीचे वरदान ऐकून राजा 'ताहा तू' �हणा�ा आ�ण �या�ा �हणा�ा - देवा! तुमचे सव�
��द न�क�च पूण� होती�. आता जा आ�ण तुझे रा�य सांभाळ.
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�याचे बो�णे ऐकून अंधक �हणा�ा - हे भगवान ! आता मा�या �रीराची �क�मत नाही
मी क� �कतो का? आता मा�या �रीरात फ� नसा आ�ण हाडे उर�� आहेत. मी आता कसा आहे

मी �ढ�यासाठ� स�म असे� आ�ण मी मा�या मु�ा�ा पराभव कर�यास स�म असे�. या कार
हे ऐकून राजा हस�ा आ�ण �याने अंधकचे �रीर अप�ण के�े. ते �तत�या �वकर
अंधकचे �रीर भर�े होते. आता तो सवा�त ����ा�� यो�ा �दसत होता, �याचा
�या�यासमोर चांग�ा नायकही �टकू �क�ा नाही.

या कारम�ये अंधक यांना इ�ापूत� छ�पर देऊन तेथून गायब झा�े. �यानंतर �गेच



�या�या घराकडेही अंधार पडू �ाग�ा. जे�हा अंधकने �या�या रा�यात �वे� के�ा
एकतर अंधक�ा आ��याचे वरदान �मळा�े आहे हे जाणून सव� भुते �या�या अ�धप�याखा�� आहेत.

मी �याचा गु�ाम �हणून जगू �ाग�ो. मग अंधाराने �वचार के�ा क� आपण दैवी पुरावे आहोत.
�या�या रा�यावर �या�या भयंकर �ूदेवतेचा पराभव क�न �या�ा बळ �द�े पा�हजे

तु�हा�ा तुमचे अ�धकार मा�हत अस�े पा�हजेत.
असा �वचार क�न दैयराज अंधकने आप�या �चंड रा�सी सै�यासह �वगा�वर ह��ा के�ा.

देवराजने दया दाखवून आ�ण वगा��ा डो�वून इम�ा ओ��स बनव�े.
�यानंतर �याने सप�, सुपाण, �ेस, गंधव, यया, मानव, उंच-उंच पव�त आ�ण सपा�ना ज�म �द�ा.
�ढाई म�ये भयंकर Vri आ�ण साहा पराभव क�न, तो �या�या �नयं�णात घेत�े. आंधळा माणूस
तो �नघून गे�ा. �तने चौरस, तळमज�ा आ�ण पाताळाचे सव��ण के�े�े स�दय� �वीकार�े.
�यांना एक आ�य�कारक वेळ होती. तो रोज वाईट द�द��चा �दे� म�ये बुडणे झा�ं होतं.
�यांनी वै�दक धमा�चा पूण�पणे �याग के�ा होता.

एके �दव�ी धना, वैदेही आ�ण हाती नावाचे �यांचे तीन मं�ी �यां�याकडे आ�े आ�ण �हणा�े
- अहो होय! मंदाच� पव�ताती� एका गुहेत आपण एक खेचर पा�ह�ा आहे जो योग यानाम�ये आहे.
मी डोळे �मटून बस�ो आहे. �या प�व� हा�या�या �दयावर �ुभे�ा,
�वचा बांध�� आहे. डो�यावर जटाजुत,े कवट��या कवट�ची माळ आ�ण अंगावर मोठमोठे हार.
भयानक साप �पून बस�े आहेत. �या हा�या�या एका हातात ढो� तर �स�या हातात ढो�. आप�े ��
तो अंगात गुंडाळ�ा आहे. �या तपVचा वे� फारच अ��तम आहे. तसेच a
व�� वानर अनेक ��� ेधारण क�न �या तप�य�चे र�ण करत आहे. क� �यांचे

जवळच पांढ�या रंगाचा बै� बांध�ा आहे.
�या तपा�या जवळ एक सुंदर आ�ण सुंदर ��ी बस�े�� आहे, जी �ुभ �च�हांनी भर�े�� आहे.

यु आहे. �याचा चेहरा अ�त�य मोहक आहे, जो ��येकाचे मन मो�न टाकतो. �त�याकडे सुंदर कोर� आहेत,
मोती, मोती, सो�याचे दा�गने घात�े जातात. ती त�ी

पोचपावती अ�ी क�, जो �या�ा एकदा पाहतो, �याचे डोळे सफ� होतात. ते
परमो� स�दय� एकदा पा�ह�यानंतर जगाचा �सरा भाग पाह�याची गरज नाही.
गरज भासणार नाही. डावीकडे! तू या जगाचा अ�धपती आहेस. तुम�याकडे हे जग आहे
A. सव� मौ�यवान आ�ण अमू�य वारसा आहेत. अ�ी परम संुदर ��ी तुझीही आहे
मौ�यवान रा�याचे स�दय� वाढव�े   पा�हजे. ते�हा तु�ही आम�यासोबत या आ�ण ते स�दय� इथे आणा
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आणा
अ�ा या वीर पु�षाचे बो�णे ऐकून दानवे थबक�े व

�या संुदर ��ी�ा पाह�याची इ�ा �या�या मनात �बळ झा��. �याने �याचे �द�े
दयेची आ�ा करा क� त ू�तथे जा आ�ण �या तप�वी�ा �त�या स�दया�ब�� �वचा�न मा�याकडे या.
आणा.

तीन मं�ी पु�हा �यांचा मा�क Dairaj Andhak आदे� �मळत नंतर �याच �ठकाणी गे�ा.
�ेता�ा भगवान �हणा�े - हेमहतप वीण ! आमची वामी दाई येराझ गडद तु�यावर �ेम आहे
के.चे स�दय� जाणून ते मं�मु�ध झा�े आ�ण �यांना �यां�या प�नी बनव�े.
इ��त आ�हा�ा आ�ीवा�द दे�यात तु�ही आनंद� आहात. �यांचे असे बो�णे ऐकून सावजी�ा खूप राग आ�ा.
तो आ�ा पण तरीही तो फ� एवढंच बो��ा - दै यो! हे माझे आवडते आहे ये साँप
आ�ण आपण क� �कता देवी �वतःच �वतः�या देवा�ा मारते. तू तुझा �ास
म�ा सांग. यामुळे तुमचा बी न�क�च मार�ा जाई�.

भगवान �ंकराचे हे ��द ऐकून �ो�धत व वेड�े�े रा�स �सर ेकाही बो��े नाहीत आ�ण तेथून
परत आ�े. मग तो अंधार अंधारात तेथ ेघड�े होते, असे एकंदर अ�त�यो��पूण�.
म�ा सांगा, हे ऐकून रा�सांचा �ोध सात�ा गगना�ा �भड�ा. मग तो मूख�
स�दय� पाह�यासाठ� उ�सुक. �यांनी �वतः �तथे जाऊन �या र�ाती� सव� संतांना �वचार�े.
तु�ही तुम�यासोबत काय आणायचे ठरव�े आहे?
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सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! ज��हा ती �त�ही माणस ेअंधारात अ�ी
�याने येऊन अंधाक�ा सगळा �कार सां�गत�यावर तो �तकडे जा�यास उ�सुक झा�ा. मग
म�पान क�न तो आप�े �चंड सै�य सोबत घेऊन मंदाच� पव�ताकडे �नघा�ा.
तेथे भगवान �ंकरा�या वीर समूहाची गाठ पड��. ते भारी यू

या. �ेतांनी रा�सी सै�याचा तेथून पाठ�ाग के�ा. �ूर परा�मी देव
वरोचन, ब��ा, बाणासुरा, साहबा इ�या�द�नी भयंकर यु� के�े पण रानट� �ोकांनी तेथून �यांचा पराभव के�ा.

�याने �ास सोड�ा. �यावेळ� �तथ�� पृ�वी �ा� झा��. जे�हा रा�सांची सेना
ते ��वाजी�या गटा�ा कोण�याही �कारे पराभूत क� �कणार नाहीत हे पा�न ते आपोआप �तकडे गे�े.
परत गे�ा.

�सरीकडे, जे�हा �ांतता होती, ते�हा परमे�राचा देह �या�या �क�वा देवी�या पावती�ा �हणा�ा - ओ.
हे! मी इथे मा�या मूळ पा�ुपत-त�परतेचे पा�न कर�यासाठ� आ�ो आहे, पण इथे

मी माझे �दय गमाव�े आहे. �यामुळे आता मी हा मु�ा इथे पूण� क� �कत नाही. या�ा
ते पूण� कर�यासाठ� म�ा पु�हा �स�या �ठकाणी जावे �ागे�. देवी तू �यावर
राहा आ�ण मी �स�या �ठकाणी जाऊन माझा पा�ुपत-ताटाचा अंदाज पूण� करेन. या
असे �हणत भगवंतांचे देह नवस पूण� कर�यासाठ� तेथून �स�या वनात गे�े.
आ�ण देवी पावती तो मंदाराच� पव�तावरी� गुहेत रा�ह�ा. नजान वनात भगवान ��व
आप�े पा�ुपत-तत् पूण� कर�यासाठ� जाऊन �यांनी कठोर साधना कर�यास सु�वात के��. �तकडे
देवी पावती �तथे एकट�च रा�ह�� आ�ण आप�या पती�या, परमे�रा�या देहा�या परत ये�याची वाट पाहत होती.
�यां�या र�णासाठ� भगवान ��वाचे गणवीर �यां�या गुहेबाहेर नेहमी पहारा ठेवत.
होते.

संपूण� बाजू�ा रा�सी अंधार, �या�ा एके काळ� रा�सांनी पराभूत क�न तेथून हाक��े होते.
दया आ��, देवी �मळा�या��वाय कुठे �ांती �मळणार होती. तो पु�हा मंदाराच� पव�तावर



�यावर चढा अंधक आ�ण �याचे रा�सी सै�य पव�तावर पोहोचताच वीरकने �यां�या�ी यु� के�े.कृपया कराय�ा सु�वात करा महाब�� वीरक मो�ा परा�मान े�या देवां�ी �ढत रा�ह�ा
तो ओवाळत रा�ह�ा. �यां�याम�ये एक भयंकर राख-�हा होत रा�ह��. तरीही
वीरका�ा यु�ात पराभूत करण े��य झा�े नाही तर दैवाने वीरा�ा चारही बाजंूनी ने�े.
घेर�े.

गुहेत बस�े�या पावती देव�ना समज�े क� �तचे �रीर चारही बाजंूनी आहे.
दानव गे�ा घरी येत, तर �याने तो एक �व�च� मागा�ने, व�ण आ�ण देवता मनात आ�ा.
तू मे�ा का? जगदंबा मां पावती, जगाची माता मरण पाव�याचे कळताच �णी
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मंदाच� पव�तावर सव� देव तेथे उप��त होते आ�ण रा�सां�ी यु� क� �ाग�े. कधी
आता तो एकटा नाही क� Veerak �या�ा असे आनंद� आहे, संपूण� देव सै�य �या�याबरोबर उभे अस�े�े पा�ह�े आहे.
मन पु�हा गुंत�े आ�ण मग ते पा�न �याचा उ�साह वाढ�ा.

देवता �ी, नारायणी, वैनारी, यया, नै��, वाणी, वैवी, कौबेरी,
येरी आ�ण गडी देवीचे �प धारण कर�यासाठ� आ�े होते. अनेक ���ांनी स�
ते करत होते. या कारम�ये, या भीषण यु�ा�या मागा�ने अनेक हजार वष� उ�ट�� आहेत.
गे�ा. जे भूत सै�य मा�न टाक�े असते, आप�या मृत संजीवनी सह दैवी गु� Shuchai
�णाधा�त �याने �यांना पु�हा �जवंत के�े असते. �यामुळे आसुरी ��� कमी होत न�हती आ�ण कमी होत न�हती
पराभव मा�य करत होते. यु� �दवस��दवस भयंकर होत चा��े होते. देव �ेत देखी�
आप�े पा�ुपत-तत् पूण� क�न ते मंदाच� पव�तावर परत�े.
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अ�याय सहाचाळ�स
yuk समा�त

सन कुमार �हणा�े - अरे छान! जे�हा �ेत पा�ुपत-ता पूण� कर�यास �भू तयार झा�े
जे�हा तो मंदाच� पव�तावर परत�ा ते�हा �याने पा�ह�े क� दैवी अंधक �या�या �चंड सै�यासह कृतीत उतर�ा आहे.
मा�याबरोबर परत ये�याब�� दया करा. �याची वीर पा�े आ�ण देवांनी अनेक �पे धारण के��
आ�ण �या�या सै�या�ी �ढत आहे. हे पा�न �ेता�ा खूप राग आ�ा क� माय
मा�या अनुप��तीत या रा�साने मा�या प�नी�ा �ास �द�ा आहे.

देवा Dhadeva महादेव जी स��ा �द�ा Andhak �ढाई सु� उ�ह�सत फार धूत� होते.
�याने गॅ� नावा�या भूता�ा पुढे के�े. �यांनी �वतः दैवी सै�यासह गुहेभोवती �फरव�े
�याने झाड आ�ण �ता तोड�या. �यानंतर �या �द� अंधाराने एक एक क�न सवा�चा बळ� घेत�ा.
कृपया �प�यास सु�वात करा. अंधक सहता, �व�णू, इ�ा, सूय� आ�ण चं�

सव� देवता म�धंुद अव�ेत हो�या. हे पा�न परमे�रा�ा खूप राग आ�ा. उह ने
�याने अंधारावर आप�े ती�ण बाण सोड�यास सु�वात के��, �याचे फळ आ�ण आ�ीवा�द रा�य करतात.
�व�णूने ह�ा, सूय�, चं� आ�ण इतर देवतांना मागे टाक�े.

�सरीकडे, दयागु युगात मार�या गे�े�या रा�सांना �यां�या संजीवनी कौ��याने वाचव�याचे न�रांनी पा�ह�े.
पु�हा पुन��ी�वत. या कारणामुळे आ��याचे मनोब� कमी होत नाही. नंतर मृतदेह
चतुराईचा प�रचय क�न दयागुने �ु�ाचाया�ना ओ��स ठेव�े आ�ण �यांना भगवान ��व �हट�े.
कडे ने�े मृतदेहांनी ही गो� मृतदेहा�ा सां�गत�यावर धत सावजी
�ुचाई �गळ��. �ुचायके �तथून �दसेनासे झा�यावर �द�ांचे मनोब� खच�े.
गे�े आ�ण ते घाबर�े. हे पा�न देवसेनेने �या रा�सांचा वध के�ा.
दया. ही गाडी खराब होत होती.

दयाराज अंधकने आता यु� �ज�क�यासाठ� मायेची मदत घेत��. देव �ेत आ�ण
अंधारात सरळ यु� सु� झा�े. भगवान �ेत �या�या खां�ाने �ढत होते. u
�वजीने यराज�या अंगावरी� पोट�ूळाचा पराभव करताच इ.स.
नक�� बाणांमुळे अनेक रा�स उठती� आ�ण �ढू �ाग�े. हे पा�न देव

नेदेवीने चडकाची �तुती के��, मग चडका �गेच रणांगणात �कट झा�ा आ�ण तो
देवाने मृतदेहाचे नाव �द�े. सावजीची आ�ा �मळा�यावर देवीने �या अंधाक�ा बो�ाव�े.
असुरां�या �रीरातून अनुकरण करणारा रस �प�यास सु�वात के��. ही गाडी ज�मनीवर अंधार�े�� आहे
पाऊस थांब�ा आ�ण �यातून �नघणा�या �य�त�ची �न�म�तीही थांब��.

तरीही अंधार सव� ����न�ी �ढत रा�ह�ा. �याने परमे�रा�या मृत �रीरावर बाण मार�ा.
हरवाय�ा सु�वात करा. यु� करताना भगवान ��वाने अंधाराचा ना� कर�याचा �य�न के�ा.
पोट�ूळ �या �चंड पराभव �या�या अंत: करणात व कळवळा �या�यामागे के�े. अरे तो फ� अप सह �त�या ठेव�े
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घेत�े सूया��या तेज�वी �करणांनी �याचे �रीर जाळून टाक�े. तो �याचे �रीर �खत
गया. तो ढग भरपूर पाऊस पड�ा आ�ण ती ओ�या झा�े. मग आ�ही �याचे चुंबन घेत�े
दया. यावरही अंधारामुळे भुतांनी न�क� के�� नाही.

�याची अ�ी अव�ा पा�न अंधक हादर�ा. हात जोडून देवा धादेव
देवाने मृत �रीराची पूजा सु� के��. देवाचे �रीर एक �द� आ�मा आहे आ�ण तो नेहमीच �याचा देव असे�.



अंतग�त राहतात मग ते अंधारात कसे नसती�? �याने अंधारा�ा �मा के��
तो �वत: चा गट के�े. यू संप�े. सव� देव आनंद होत अस ेआ�ण भगवान ��व उपासना के��.
कराय�ा सु�वात के��. भगवान ��व आप�या गणासह देवी पावतीसह कै�ास पव�तावर चा��े होते.
गे�ा. सव� देव आपाप�या जगात परत�े.
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चाळ�सावा अ�याय
�ेता�ारे �ु� चहा �गळणे

सास जी �हणा�े - अरे बेटा कुमार जी! हे जे�हा मृतदेहा�ा कळ�े
आक दयागु �ुचा�दयदया�ा पुन��ी�वत करत आहे आ�ण देवता �या�ा बंद करतात

��वाजीने रागा�या भरात �ुचाई �गळ�� होती. मग ये क� वर?
�ेता�या पोटात परमे�राने काय साफ के�े? क� देवा�या �रीराने �या�ा राग �द�ा?
क� �ुचाचाय ��वाजी�या उदरातून तेजा�या जा�णवेने बाहेर पड��? दयाळूपणे
हे म�ा सांगा

हास जीचे हे ��द ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - अहो हास जी! देव मृत आहे
तो या �ोकांचा नाथ आहे. ते �ा�त आहेत. �या�या आ�े��वाय या जगात काहीही नाही
घडतात. �यां�यामुळेच हा संसार चा�तो. �� येक देवता केवळ मृत �रीरामुळेच



यु �ज�क�ा. अंधार काही सामा�य रा�स न�हता. �या�ा माहीत होते क� तो�ोकनाथ देव मृत �रीरावर �वजय �मळवू �कत नाहीत. �यामुळे तो आप�े दैनं�दन जीवन वाचवू �कतो
�थमच �यां�या उपासने�या मंचावर, दयागु �ु�ाचाय� आ�ण �यां�या गु�ंची पूजा के��.
पूजा क� �ाग��. मग तो पास झा�ा आ�ण �या�ा आ�ीवा�द �द�ा. दै यराज अंधक नेगु
mrit-संजीवनी मृत भुत ेपु�हा चा�ू कर�यासाठ� Shuchacaya �ाथ�ना के��.

�ु�ाचाया�नी आप�या ���य अंधकची �ाथ�ना मा�य के�� आ�ण रणांगणावर आ�े.
�ु�चायाने भगवान वेष (�ेताचा) वध क�न आप�या ���णाचा योग सु� के�ा. ते
यु�ात मृत पड�े�े रा�स बु��चा वापर क�न असेच उभे रा�ह�े.
A. जणू काही मी इतके �दवस झोप�ो आहे. हे पा�न दैवी सै�यात मो�ा उ�साहाचा संचार आहे.

गया. Rasas नवीन जीवन आ�ा आ�ण ते भगवान ��व सद�य �ढाई सु� के��.
म�या�नी जाऊन ही बातमी नंदर�ा सां�गत�� क� �ु�ाचाया�नी आप�या ��दा�या जोरावर

मे�े�े भूत �जवंत करत आहेत. हे जाणून नंद साह �माणे दैया सै�यावर तुटून पड�ा.
आ�ण �जथे �ुचाई चाय बस�� होती �तथे जा. �वतःचे र�ण कर�यासाठ� अनेक भुते
ते आजूबाजू�ा उभे होते. नंदने �ुचायका�ा �स�ह ह�ीचे बाळ अस�यासारखे पकड�े.

पकडतो. �याने �यांना उच��े आ�ण तेथून वेगाने कॉपी के��. नंद स ुही गाडी
आप�े गु� संभाळा पा�न सव� भुते �या�ा पड�ा, पण नंदा �या�या परा�मी झा��.
सग�यांची ओळख क�न देत, सग�यांना मागे टाकून पुढे जात होतो. नंदा�या मुखातून भयंकर पाऊस
असे घडत होते, �यामुळे देवतांना �यां�याकडे जाता येत न�हत.े

अ�ा रीतीने नंद �ुचायाचे अपहरण के�यावर �या�ा �भू�या �रीरासमोर ठेव�यात आ�े.
आणा मृतदेहा�ा �हणत नंदन ेसव� �कार ऐक�ा. हे सव� ऐकून देवा धदेव महादेव
जीचा राग खूप वाढ�ा आ�ण �यांनी दैगु �ुचाचाया त�डात टाकून त�डात टाक�े.
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एक मू� एक �णात �यां�या पसंती�या आयटम खातो �या�माणे
अडकतो.
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अ�ेचाळ�स अ�याय
�व�तेचा ��

आईने �वचार�े- हेसन कुमार जी! �ुचायको जे�हा �भूचे �रीर �गळ�े
मग फर �क�वा ये? या हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - हे महा� ! देवाचे �रीर

�ो�धत होऊन �याने रा�साचा गु�या �गळ�ा ते�हा तो ��वाजी�या पोटात गे�ा.
पोहोच�यानंतर तेथून बाहेर पडण ेखूप कठ�ण झा�े आ�ण अनेक �कारचे गोळ�बार झा�े.
कराय�ा सु�वात के��. तो कोण�याही कार बाहेर कॉपी कर�यास स�म नाही असताना, तो �भू�या �रीराचा घेत�ा.
�रीरात मधाचा �ोध सु� के�ा पण �ेकडो वष� सु�ा �या�ा तस ंकाही न�हतं.
घासणे ��य नाही, जेणेक�न ते बाहेर येती�.

अ�ातच बाहेर �व� चहाची �त न �मळा�याने �यांना राग आ�ा आ�ण �यांनी ��वजी
तु�ही पूजा कर�याचा �नण�य का घेत�ा? �यानंतर �यांनी ��वमचा जप सु� के�ा.
�ेतात नाम�मरण करत असताना �ुचाय ��वाजीचा �ुनूस �यां�याजवळून गे�ा.

बाहेर आ�े आ�ण हात जोडून भगवान �ेताची �तुती क� �ाग�े. मग देवाचे �रीर आ�ण
देवी पावथीने ने�ू चया�ा �तचा मु�गा �हणून �वीकार�े आ�ण मी बो�ेन.

सावजी �हणा�े - अरे भृगुनंदन ! कारण तू मा�या डो�यांतून बाळासारखा बाहेर आ�ास
आजपासून तु�हा�ा �ु या नावाने ओळख�े जाई�. आजपासून तू माझा आ�ण पावतीचा मु�गा आहेस आ�ण कायमचा आहेस
जग अमर राही�. आजपासून तु�ा माझे परमदेव मान�े जाई�.

ते�हा �ु� भगवंत �ेताची �तुती करताना �हणा�े - हेदेवा धदेवा ! देहा�ा देवा!
तुमचे म�तक, मान, हात, पाय आ�ण बा� अनंत आहेत. आप�या �क�मतीची गणना करणे सव��म आहे
अ��य आहे. तुमची आठ मू�ये �हणतात आ�ण तु�ही केवळ अनंत मू�ये आहात. देवा तू
आ�ण रा�सांनी ��येका�या इ�ा पूण� के�या पा�हजेत. तू वाईटाचा ना� कर
जे करतात मी तु�या चरणांची �तुती करतो. हे देवा! तू मा�यावर आहेस

असे �तो� ऐकून भगवान ��व अ�त�य �स� झा�े.
�यानंतर, �भू�या �रीराचा आदे� घेऊन Shukchaya पु�हा Asura सै�य सामी� झा�े आ�ण ते�हापासून ते
�ु� चहा�या �पात �ाटयात.
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न�वद अ�याय
आंध�यांना गण आ�ण गुण

सन कुमार �हणा�े - हे महामु नास जी! मृत �रीरा�या पोटात, �ुचाचाय
��वम नामजप के�यावर �याने बाहेर ये�याचा माग� �ोध�ा आ�ण बाहेर येऊन ��वाजी�ा �वचार�े.

ते सापड�यानंतर, रा�स पु�हा रा�यात गे�े. �यानंतर तीन हजार वषा�नी तो वेदांचा भाग झा�ा.
एक चांग�ा ���क �व�पात, reciters पु�हा पृ�वीवर ��वाजी वं�ज. गडद सव�
मृतदेह �याच गाडी�ा टांगाय�ा आ�ा होता. दै यागु �ुचायेने
आसुरी काळोख देवा धादेवा देवा �याच धा�यावर �टक�े�ा पा�ह�ा.
�या�ा मार�यासाठ� मृतदेहाने वार के�े होते. �या�ा पा�न अंधार पडे� अ�ी आ�ा वाट��.
आ�मा अजून बरा झा�े�ा नाही आ�ण तो �भू�या �रीरा�माणेच दोरीवर �टकतो.

एक�े आठ नावांनी �यांची �तुती.
अंधक�या या �तुती�ारे, भगवान ��वाने अंधका�ा �ू��या भागातून वाचव�े.

खा�� उतरवून �या�यावर अमृताचा वषा�व के�ा आ�ण �या�ा �हणा��- अर!े एन.एस
या उ� भावनेने तु�ही खूप आनंद� आहात. तू माझी �न�य पूजा के��स.
तु�या अंतःकरणात जे काही वाईट आ�ण पापे होते, ते सव� तु�या अंतःकरणाती� काही चांगु�पणाने धुऊन गे�े.
आ�ण तु�ा तुझा मु�गा �मळा�ा आहे. m s तु�हा�ा हवे अस�े�े कोणतेही वरदान तु�ही मागू �कता. एन.एस
मी तुमची इ�ा न�क�च पूण� करेन.

भगवान �ंकराचे हे अमृत बो�ताना ऐक�े, ते�हा Dairyraj Andhak आ�ा आ�ण �हणा�ा:
�भु! तु�ही के�े�या ��येक वाईट कृ�याब�� आ�ण गु��ाब�� मी हात जोडून तुमचे आभार मानेन.
मी ते मागतो. कृपा क�न माझा अपराध �मा कर. तू आ�ण तुझा

आई पावतीब�� मी जे काही वाईट बो��ो �क�वा �वचार के�ा �याब�� म�ा खूप खेद वाटतो. माने
हे सव� अनावधानाने झा�े आहे. आता मी दै�य बनून तु�या आ�या�ा आ�ो आहे.
मी के�े�या अपराधाब�� म�ा �मा कर. हेदेवा धादेवा! मी तु�ा देत आहे
मी फ� आपण आ�ण मा�या आईचे पोचपावती �ेअर माझे सखो� भावना क� सांगू.

सोबत रहा. मा�या मनात कधीही वाईट �वचार येऊ देऊ नका. म�ांत �दवस सेवा आपण
मी म�न नाम�मरण करतो. मी कधीही रा�सी आ�ण घर क� �कत नाही. हे फ�
म�ा वरदान �ा.

हे वचन �हट�यावर �ेत आ�ण माता पावती�या वाहनात परमे�र पु�हा माता झा�ा नाही.
भगवान ��वाची कृपा �या�यावर पड��, तो आप�या �ये�ाचा मृ�यू झा�ा.
�या�या सव� इ�ा पूण� झा�या. भगवान ��व �नघून गे�े आ�ण �यांनी अंधारा�ा �वतःच े�प घेत�े.
गण आ�ण �या�ा �याचे इ��त वरदान �द�े.
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प�ासावा अ�याय
�ुचाई�ा संजीवनीचा मृ�यू

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! आतां सांगू दयाग ु�ुचाचाय
�या�ा मृयंुजय नावा�या भगवान ��वाकडून मृ�यू-�वजय करणारा आ�मा कसा �मळा�ा?
एके काळ� �ुचायवराणसी नावा�या नगरात जाऊन भगवान नाथांची पूजा के��.
ते कठोर तप�या� �क�वा तप�या� क� �ाग�े. याआधी �यांनी �भूंचे मृतदेह तेथे ठेव�े.
तेथे एक संुदर �वहीर �ापन क�न खोद��. �यानंतर वीस ते वीस

सेर पंचामृताने �ाखो वेळा अ�भषेक के�यावर, सुंदर सुगंधाने �नान क�न.
�या अमृतस�� �व�ुत क� �ाची �ापना करा. �यानंतर मृतदेहावर चंदन आ�ण ये कदम यांची पे�ट करावी
काय. राजचंपक, दातूर, कणेर, कम�, मा�ती, कंकर, कदंब, मौ� साडी, उप�,

म�का (ज��मन), �तपी, ढाक, साधुवर, बंधुकपुपा, पुनांग, नागकेसर, केसर,
Navamlak, Reddala, कंुड Motya, मंदार, Bavipa, Guma मा ए.ए., Vrik, Ganthavan, Dauna,
आं�याची पाने, तुळ�ी, देवजावसा, बृह��त, नंदख, आ�या, सा�, देवडा, काचनार,
कुब�क आ�ण कुरंटक आ�ण �व�वध �कार�या फु�ांनी भगवान �ंकराची पूजा के��
उपासना भगवान ��वा�या यो�य नावाचा जप क�न �यांची �तुती करा. ही कार
��वाची पाच हजार वष� अनेक �वधी आ�ण �वध�नी के�े�� भ��पूजा.
पण जे�हा देवा�ा मृतदेह �दसत न�हता, ते�हा तो �ु� क�न कठोर तप�या� करत असे.
काय क� नये? मग �या ���ची चंच�ता र� कर�यासाठ� �याने �त�ा समज �द��.

पाणी �पऊन �ा�त क�न पु�हा ��वाजीची घोर तप�या� क� �ाग��. ही कार ए
वष� गे��.

ते�हा भगवान �ंकराची तप�या पा�न भृगुनंदनाची अखंड पूजा झा��.
बराच काळ �ोट�ा आ�ण �याने आप�या कामाचे अं�तम द��न दे�याचे ठरव�े.
तु काय के�स? �ुचायाने पाणक धारण करणा�या देवाचा देह ठेव�ा होता.
तो काप�ा आ�ण �हणा�ा - अरे भृगुनंदन ! छान! मी तु�हा�ा या अ�त उ�णतेम�ये �क�वा सफरचंदात मदत क� �कत नाही.
नाही. तु�ही म�ा तुमचे छ�पर मागू �कता. तुमची ��येक इ�ा पूण� होवो

हे काय आहे? �वचारायचे क� भीक मागायची?
�ुचाय नेदेवा धादेव भगवान ��वाचे हे �ेमळ वचन ऐकताना

�ेता�ा नाम�मरण क�न म�तक टेकवून अंज�ा बांधून जय-जयचा जयघोष के�ा.
भगवान ��वाची खूप �तुती झा�� आ�ण ��वरायां�या पाया पड�ा. मग देवाचा देह
�याने �यांना आप�या पायाव�न वर के�े आ�ण मनापासून �मठ� मार��. ते�हा देव �ेत �हणा�ा-
Heshu! हा माझा �म� आहे आ�ण तो नेहमीचा कठ�ण आहे हे तु�ही �ा�पत के�े आहे.
उपासना आहे, ती तुम�यासाठ� खूप आहे. सांगायचे आहे क� �वचारायचे आहे?
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देवा धदेव महादेवज�चे ��द ऐकून त ेपु�हा �यांची �तुती क� �ाग�े. मग देव
मृतदेह पा�ह�ा क� सुखायच काही मागत नाही. सवा��या मनाची गो� सांगणार ेभगवान ��व

तु�हा�ा मा�हती आहे क�, जगाती� कोणतीही गो� �यां�याकडून छाप�� गे�� नाही आ�ण कधीही छाप�� जाऊ �कत नाही,
तो हसून �हणा�ा - अरे भृगुनंदन ! हेमहातप �व �ु! तू माझा परमा�माही नाहीस.
का�ी या प�व� नगरीम�ये माझा योयोत �गा बसवून तु�ही म�ा उ� अंतःकरणाने भर�े आहे.
उपासना आहे जसा एक पु �या�या संबोधनाचा आदर आ�ण पूजा करतो, तसाच तुम�याकडे आहे
काय अ�धक आहे? �हणून मी तु�ा हे वरदान देतो क� तू मा�या �पात हो�ी�.
तू पोटात ��र�ी� आ�ण मा�या अंतम�नाचे अनुकरण क�न माझा मु�गा �हणून ज�म घे�ी�.
मा�या तपोबळा�या मा�यमातून मी �द�े�� माझी मृ�यु संजीवनी ही भेटही तु�ही आ�हा�ा �ा.
असे ���ह�े आहे आपण आत कपडे एक ब�मो� संप�ी आहे, आप�या वाचतो आहे. या वयात

तु�ही मे�े�या आ��यावर योगासन ेके��त तरी ती कधीही �जवंत होत नाही. तू आका�ात चमकतोस
तो एक तारा �व�पात ��त जाई� आ�ण आ�ही सव� तां�ळ असे मान�े जाई�. आपण उठे� ते�हा

तो काळ अ�त�य �ुभ मान�ा जाई� आ�ण ��न आ�ण �यात सव� दादा�गरी करता येई�.



सव� नंदा (Tapda, Shai व एकाद�ी�या �दव�ी) तारखा फार �ुभ मान�े जाई�.
या �च�हाने तुझी �ापना झा�� आहे, या जगात तु�या नावाचा अथ� आहे

'�ु�' हे नाव अ�धक �ोक��य होई�. जो �याची मानवी आ�ण उ� भावनेने पूजा करतो-
करती�, उ�े�जत होती�. जो ��� संपूण� वष� �ु�वारी घा�वतो
'�ुषे�' ��गाची काळजी घेई�, तो भा�यवान असे� आ�ण �याचे आ�ीवा�द �या�ा �मळती�.

असे� असे �हणत देवा धदेव महादेव �याच योगात ��न झा�े. ता पट दाइ यागु स
मनाने तो आप�या �नवास�ानी गे�ा.
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iयवंत अ�याय
बाणासुर आ यान

सास जी �हणा�े - हेसन कुमार जी! आता त ूम�ा बाणासुरा�ा तुझा गण �हणून सावजी दे
बनव�याची गो� सांगा. ते�हाची इ�ा पूण� कर�यासाठ� सान कुमार जी �हणा�े
सु�वात के�� तो �हणा�ा, "हे महामुने ! काजीचे हे पु� तु�हा�ा माहीतच आहेत
मारी आ�ण �याचा मु�गा महामून, जरी �ाजीचे सव�� �भु होते. जरी �या
तेरा संुदर आ�ण �वन� ��याक�ाप, �यापैक� सवा�त मो�ाचे नाव दात होते. मोठे दात
पूचे नाव हर याक �ापू आ�ण धाक�ा पूचे नाव हर या असे ठेव�यात आ�े.

द�ाचे दो�ही पु� महाब��, वीर आ�ण पारमी. ��येक याक �पुको ��नानंतर
याहद, अनुहद, सहद व आद अस ेचार पु� आहेत. �यापैक� सवा�त �हान

भगवान �व�णू हे सव�� देव होते, �या�ा कोणताही रा�स पराभूत क� �कत न�हता. �याच
�याची समी�ा खूप उदार होती. देवराज इन�ा दान �हणून �याने आप�े म�तक काप�े.
दया आ�� �यांचा मु�गा देखी� एक महान दाता आ�ण भगवान ��वाचा परम भ� होता. bal ne

वामना�या �पात आ�े�या भगवान �व�णूंना �यांनी आप�� सव� जमीन दान के�� होती. बाळ यांचे
पु औरस हे भगवान ��वाचे सव�� भगवान देखी� होते. तो उदार, बु��मान, स�यवाद� आ�ण दान�ूर आहे
होते. �या असुराने अनेक रा�ये �ज�कून आप�या रा�याचा �व�तार के�ा होता. हे फ�
नाही, �याने �ोकां�या रा�यक�या�वर जबरद�तीने आप�ा अ�धकार ��ा�पत के�ा होता.
�यांनी नागपुरात राजधारी �ो के�ा.

तोच औरस जो महाराज बाळांचा मु�गा होता, �या�ा बाणासुर नावाने ओळख�े गे�े. �याचा
मसारी�ा गे�याने रा�य आनंदात होते, पण देवता खूप आजारी होती. एकदा बाणासुरा



हजार हातांनी टा�या वाजवून आ�ण नाचत नाचत �ेताची पूजा करता आ��.
थरथ� �ाग�� परमे�राचे �ेत �या�या नृ�यातून पड�े आ�ण �या�यासमोर काप�े गे�े.
गे�ा. �या�ा समोर �ोधून बाणासुराने तपुवाक महादेवाचे नाव घेत �हट�े.
-हादेवा धादेवा! अरे नाही नाधन! भा आ�ण सा� �ेत! तू मा�या रा�याचे र� बन.
मा�या �हराती� इतर बनून तु�ही तुम�या कुटंुब आ�ण �म�ांसोबत नेहमी इथे आहात.
व�ती.

ते�हा बाणासुराने मा�गत�े�े वरदान देवाने तु�ा �द�े.
मृतदेह आप�या कुटंुबीयांसह बाणासूर �हरात ये�याचे मा�य के�े. �यानंतर �गेच

देवाचे मृत �रीर तेथे वास क� �ाग�े. जे�हा बाणासुरा�ा हे कळ�े ते�हा तो नृ�याने होता
तो हसाय�ा �ाग�ा. �यानंतर तो �याची �तुती क� �ाग�ा आ�ण �हणा�ा - हेदेवा धदेव महादेव !
आपण सव� देव म�ये Srom ����ण आहेत. आप�या कृपेने �ोधत फ� Mbli येणार नाही. Apanehi
मी एक हजार ��� दान के�े आहेत. �भु! तू छान आहेस तु�ही नेहमी एकटे असता
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दया करा आ�ण �यांचे �ाण वाचवा.
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बाव� अ�याय
बाणासुरा�ा �ाप आ�ण उषाने �ाप �द�ा

सन कुमार �हणा�े - महामुने ! एके काळ� येराज बाणासुरा, �ोकनाथ भगवान
मृतदेहाचे नृ�य क�न पूजन कर�यात आ�े. �या�या चांग�या भावनेने सावजी�ा खूप समाधान वाट�े.

मग तो हात जोडून ��वरायांची �तुती क� �ाग�ा. तो �हणा�ा- अरे! आप�े
आ�ीवा�दांमुळे मी खूप ब�वान झा�ो आहे. तू म�ा हजार हात �द�ेस, पण देवा
का �क�वा का? या हजार हातांची बेरीज अगद� �हान वयातच होऊ �कते.
�यां�यात काय फरक आहे? माझा हात सतत का खाजत असतो?

आ�ण जे�हा मी ही खाज सुट�याचा �य�न के�ा ते�हा मो�ा �ोक आ�ण बरेच �ोक
�यांना जा अ�यथा ते घाबरत होते पळून आहे. जे�हा मनपवत
�चरड�यानंतर खाज �ांत करायची असे�, तर �याने ती �रण �द��. माने यम,
कुबेर, देवराज प�ह�ा, वाण, नै�त इ�याद� सव� देवतांवर �वजय �मळव�ा आहे. तर देवा, आता
म�ा या हजारांची मदत करणारे महावीर बळ� आ�ण परम कोणत ेतरी सांग
हाताची खाज सुट�� पा�हजे.

दैयराज बाणासुरचे असे उ�ाम ��द ऐकून भगवान ��व अ�यंत �स� झा�े.
ए आ�ण �हणा�े - हे अहंकारी देवा ! तू खूप मूख� आ�ण अहंकारी आहेस. तु�यापा�ी कार आहे माझे

परम�भू आ�ण महान देवाचे पु� अस�याने तुम�याम�ये खूप नकार आहे. अहंकार आ�ण
गव� हा माणसाचा सवा�त मोठा ��ू आहे आ�ण तो नेहमी �या�या पतनाकडे नेतो. तु�ही पण
आता अहंकार आ�ण अ�भमानाने �या�ा घेर�े आहे. �यामुळे आता तुझी पतनही नाही. आता तु
कोणीही वाचवू �कत नाही. �क�वा तुमचा सामना अता�ी एसेवीर आ�ण पारमी�ी होणार नाही,
तुझे हे ग�व�� बा� मदार �ाकडासारखे कोण �णात कापे�.
गोदामात हवेचे भयंकर वादळ असे�.

भगवान �ेताचे �ो�धत ��द ऐकूनही म�धुंद बाणासुरावर काहीही प�रणाम होत नाही.
पड�े असे �हणत जे�हा �वना�ाची वेळ येते ते�हा बु�� �वचार क� �ागते.
आहे. �हणूनच यू जवळ आ�याची बातमी ऐकून बाणासुर�ा खूप वाईट वाट�े. तो
एका संुदर-सुगंधी फु�ाने भगवान ��वाची पूजा करा आ�ण �या�या राजवा�ात परत या.
गया. �यानंतर बाणासुर मनाने �या यु�ाची वाट पा� �ाग�ा आ�ण �याचे मन �ांत रा�ह�े.
मी �वचार क� �ाग�ो क� मा�यापे�ा �ूर माणूस कोण असू �कतो, जो मा�या समोर आहे.
आ�ण मा�या परा�मी बा� �ाकडासारखा तोडू �कतो. बाणासुरा

तो �या�याच ��दात गुरफटून जायचा.
�सरीकडे, बाणासुर नावा�या रा�सा�ा एक अ��त आ�ण पु�यपूण� जीवन होते, �याचे

नाव होतं उषा. उषा ही सव�� �भू आ�ण देव होती. उषा वै�ाख म�ह�यात एक �दवस
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�ंृगाराने सजवा, भगवान �व�णूची पूजा के�यानंतर, आप�े सव��म काय� करा.मी माझे काम करत होतो. मग देवी पावती फळाची पावती आ�ण परमे�राचे �व�
ए. ते�हा उषा माये�या ता�यात होती.

हे बघून तो खूप �व�त पड�ा आ�ण मनात�या मनात तो बस�ा. सकाळ� �त�ा जाग आ�� ते�हा
तोच सुरेख त�ण मरण पाव�ा आ�ण तो मनात हरवून गे�ा.

�व�ात अ�ा �कारे �दसणा�या �या देख�या त�णा�या द��नात उषा हरव�� होती ते�हा.
�याचवेळ� उषाचे काय सखीचे खात े�त�याकडे आ�े आ�ण �त�या �म�ाच ेखाते असे होते.

हे पा�न �यांनी याबाबत �वचारणा के��. ते�हा उषाने �या�ा सगळा �कार सां�गत�ा आ�ण �हणा�� क� तू आहेस
�या त�णा�ा कुठूनही �ोधा आ�ण मा�याकडे घेऊन या. जर तु�ही हे के�े नाही तर मी करेन
देहाचा �याग करी�.

�म� उषाचे असे बो�ण ेऐकून च�ेखा�ा ध�का बस�ा आ�ण ती �हणा��
- �म�ा! असे काही बो�ू नका. बरं म�ा सांगा, तो माणूस म�ा कुठून आ�ा?
जे मी कधी पा�ह�े नाही आ�ण �याब�� म�ा काही मा�हत देखी� नाही. त�पूव�
तो कोण आहे आ�ण तो कसा �दसतो ते तु�ही म�ा सांगा. तरच मी तु�ा मदत क� �केन.
�म�ा! मी तु�हा�ा वचन देतो क� तो माणूस कुठेही असे�, मी �याचे अपहरण करीन आ�ण तु�हा�ा हरवून टाक�न
मी तु�ा पास आणून देईन आ�ण तु�ा आनंद दे�याचा �य�न करेन.

�त�या मै��णी�या खा�याब�� ऐकून उषा खूप समाधानी झा��. मग च खाते
वा�या पड�ावर अनेक देव, दै�य, दानव, गंधव, सस, नाग आ�ण यास आहेत.
उषा�ा रेडीमेड दाखवा पण उषाने सग�यांना नकार �द�ा. मग च खाते
मानवी चेहरे बनवाय�ा सु�वात के��. �याने �ूरा, वासुदेव, राम, कृ�ण आ�ण इतर अनेक पु�षांचे �प धारण के�े.
पण उषा हो नाही �हणा��. मग च खाते नेनेरे नंदन अ�णा का चा
उषाचे डोके �रमेने झाक�े�े आ�ण चेह�यावर �ा�सरपणा आ�े�ा पा�ह�ा.
ती गे��, �तने आनंदाने उडी मार��.

उषा �हणा�� - अरे खाते! जी रा� मा�या आयु�यात आ�� आ�ण मन चो�न ने�ं
बस एवढेच. म�ा �यांना भेटायच ेआहे, तु�ही �यांना मा�याकडे आणा नाहीतर म�ा �ांती �मळणार नाही
येई� �यांची मै��ण उषा�या �वनंतीव�न हे खाते कृ�ण चतुद��ी�या रा�ी घे�यात आ�े.

राका �हरात गे�ा आ�ण �तथ�या राजवा�ातून अ� आण�ा. समोर एक पाहतो
उषाने हसू आवर�े नाही आ�ण �गेच �त�ा �मठ� मार��.

अ�ा रीतीने जे�हा उषा�ा देवी समोर �तचे आवडते अ� �दस�े
�तने आनंदाने उडी मार�� आ�ण �या�ा �मठ� मार��. मग कॅ�टन �या�या खो��बाहेर तैनात
आत डोकावून पा�ह�ं तर उषा-अ ॅन अ�ा �कारे पा�न �यांनी �याब�� त�ार के��.
बाणासुरापासून क�तान �हणा�ा - महाराज ! एक माणूस तुम�या ���ये�या मुळात डोकावतो
आ�ा आहे आ�ण तो तुम�या ���ये�ी जुळवून घेत आहे. राजा! तू �तथे गे�ास आ�ण
बघा तो कोण आहे? तुझी आ�ा आ�यावरच आ�ही सव�जण एक� येऊन �याचा संयम दाखव.ू
डीजे.
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अ�ा�कारे, कण�धाराकडून �या�या कृ�याब�� ऐकून, दैराज बाणासुर खूप अ�व� झा�ा.
राग आ�ा आ�ण तोही आ�ा. �यांनी �गेच �यां�यासोबत जाय�ा होकार �द�ा.
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� ेपनवाना यय
नागपा�ा�ा बाणाने अ� बांधणे

आ�ण कृपेने �याचे मो� गाणे

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! जे�हा दयराज बाणासुराचा कण�धार �या�याजवळ आ�ा
�यांनी जाऊन �यांची मु�गी उषा �ह�ा कोण�याही पु�षा�या उप��तीची मा�हती �द�� तर �यांना काळजी वाटते.

ए आ�ण वयवनहंगाये. ते�हा �ानी बाणासुराने उषासह भोजन पा�ह�े. अन
तो एक अ�त�य देखणा आ�ण मजबूत त�ण होता. ग�व�� बाणासुरने आप�या सै�नका�ा भोजन �द�े
माराय�ा या

बाणासुरा�या �या सै�नकांनी अ�णांवर ह��ा करताच �यांना पा�ह�े.
सायनाक घात�ा. जे�हा बाणासुराने या गाडीत आप�या सै�नकाचा वध के�ा
पा�ह�े, मग �या�ा समज�े क� हा माणूस खूप �ूर आ�ण �ूर आहे, जो एकटा आहे
एवढा ब�ा� सै�नक �णाधा�त ग�तमान झा�ा आहे. मग बाणासुर �वय�
�याने ते करायचे ठरव�े आ�ण आप�े �चंड सै�यही पाठव�े. ते काय होत,े नाही का?
आ�ण बाणासुराम�ये भयंकर यु� सु� झा�े.

मग वीर आनने दैयराज बाणासुरा�ा न�ा क�न धडपड सोड��.
�यामुळे बाणासुर�ा गंभीर �खापत झा��. �खापत झा�यावर हा महाब�� समज�ा

आ�ण महापु�षा�ा थेट यु�ाने पराभूत करणे अ��य आहे. असा �वचार क�न बाणासुर



�याने �वतः�या रा�ी मायेचा आधार घेत�ा आ�ण �याच �णी तो �तथून अ��य झा�ा. एकाच वेळ�अचानक डे�याजा समो�न �दसेना�ी झा�यावर आन�ा बरंच काही कळ�ं. तो
इकडे �तकडे बाणासुरा�ा �ोधत �फरत बाणासुर फस�ा.
नागपा�ा�ा अ� बांध�े आ�ण आप�या सै�नकांना ते घेऊन जा�यास सां�गत�े
गडद �व�हरीत ढक�ून �ा, जेणेक�न ते जा�त काळ �टकणार नाही.

आप�ा �वामी दैयराज बाणासुरचा आदे� ऐकून कंुभ ड �हणा�ा - अर े! u आ�ण
परमम�ये ते भगवान �व�णूसारखे आहे आ�ण धैय� �म�मौ�ासारखे आहे. या

कार सै�यात बांधून रा�ह�यानंतरही घाबरत नाही आ�ण पु�ष बो�तोय. फर
तो �या�ा �हणा�ा - हे मूख� बा�क ! तू महाब�� दै यराज बाणासुर सारखा आहेस

y करतो? तु�ही �यां�यापुढे नतम�तक होऊन �यांची माफ� मागून तुमचा पराभव �वीकारा. ते नाहीयेत
तो तु�ा �मा करी� आ�ण नागपा�ापासून मु� करी�.

दैयराज बाणासुरा�या �या सेवकाच े��द ऐकून तो घाब�न �हणा�ा-
हे खोडकर न�ा! कदा�चत तु�हा�ा या धमक�ब�� काहीही मा�हती नसे�. �ूरवीर साठ�
यु मपीठ दखाना मरणा�न अ�धक आहे. या ��पणाब�� मी माफ� मा�गत�े तर बरे
�ढताना म�ा मा�या आ��याच ेब��दान �ायचे आहे, पण या अहंकारापुढे मी अ�जबात झुकणार नाही.

पृ� 490

हे ऐकून बाणासुर रा�साचा �ोध सात�ा आका�ा�ा �भड�ा. �या�या आधी
आका�वाणी ई-बाणासुर काहीतरी करत आहात, तु�ही परा�पर भगवान आ�ण भगवान ��वाचे महाराज बाळ आहात.
तू काय आहेस? तु�ा अस ंरागवणं �ोभत नाही. तु�ा �या देवाचे �ेत माहीत आहे
सगुण, रजोगुण आ�ण तमोगुण यांचा अथ� घेऊन, �व�णू आ�ण महे� यां�या �पाती� सृ�ी,
खाय�ा �ा आ�ण मा�न टाका. तो परम आ�ण सवा�चा �वामी आहे. देव अनेक ���ा
ते �नमा�ते आहेत आ�ण गव� न� करतात. ते तु�हा�ाही फोडती�.

आका�चा आवाज ऐकून बाणासुराने अ�ाचा वध कर�याचा �वचार सोडून �द�ा
आन तु�ंगात टाकून �नघून गे�ा. नागपा�ात बांध�े�े अ� मोठे होत आहे
होते. �याने कायन आ�ण पा मंजगदंबा देवी गा यांना हात जोडून मार�े.
पूजा सु� करा. �हणू नका - हेमाता! आपण आप�या आ�याचे र�ण कर�यासाठ�
ती देणारी आ�ण दाता आहे. देवी! मी नागपा�ात बांधून नागाचे �वष घेत�े.

ते म�ा जळत आहे. हेमाता! माझे �ाण वाचू दे.
अ�ा�कारे, �वनंतीने भर�े�� �ाथ�ना ऐकून, देवीचे भा�य तेथे �कट झा�े.

c आ�ण �याने आप�या जोरा�या मुठ��या हाराने �या�ा �णाधा�त नागपा�ातून मु� के�े
दया आ�ण क�णा बाळगा. नागपा�ातून मु� होताच म�ा �वतःची �क�वा उषाची आठवण झा��.

तो छळ क� �ाग�ा आ�ण पु�हा उषा देवीकडे गे�ा. उषा आन पा�न
सईने �त�ा �मठ� मार��. मग दोघेही आनंदाने वागू �ाग�े.
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चौप� होय
कृ�णान ेरा�ीय सै�याचा ना�

महापु�ष �हणा�े - हेमू नाही सुन कुमार जी! जे�हा कुमद नावा�या रा�साची मु�गी आ�ण
उषाची �जव�ग मै�ीण �ेखा कृ�णा नगरात गे�� आ�ण �तथून �तची नातवंडे झोप��.
अ�णांचे अपहरण झा�े ते�हा कृ�णाने काय के�े? या कथे�या प��कडे
कृपया कळवा

महानतेचा हा जंग�� उसासा ऐकून महान पु� कुमारजी �हणा�े - हे ��य
होय! रा�ी चा �ेखा झोप�ा असताना ए कुमारने अ◌ॅन�ा उच�ून �तथे ने�े.
सकाळ� �यां�या खो�यांम�ये धा�य �दसत नस�याने �यांची �ोधा�ोध सु� कर�यात आ��.
पण तारकाम�ये नसताना ते भेट�े कुठून? जे�हा आई वगैरे वगैर.े

कुमार आप�या राजवा�ातून गायब झा�याचे समजताच तेथे रड�याचा आवाज आ�ा.
ते गे�ं. ��येकजण ओरडत आहे आ�ण कृ�णाकडून अ� आण�यासाठ� �ाथ�ना करत आहे.
एनएस कृ�णा�ा सु�ा खूप काळजी वाटत होती क� ऊन �ेवट� राजवा�ातून कुठे गायब झा�ा?

�यानंतर भगवान �ीकृ�णा�या महा�ात देव �ानारदांचे आगमन झा�े. नारदांकडे आहे
जर तु�हा�ा भगवान �ीकृ�ण काळजीत पड�े�े �दस�े तर तुम�या सवयीनुसार �या�ा सव� गो��ब�� बो�ू �ा.
सव� काही जाणून भगवान �ीकृ�णाने आप�या �नद�यी सै�याने दैयराज बाणासुराचा वध के�ा.
राजधानी �ो नतपूर चढा. सूय�, युयुन, सांब, सरण, नंदा, उपनंद, ब�भ
आ�ण या यु�ात कृ�णाचे सव� अनुयायी �यां�या सोबत होते. जे�हा ही कार भा आ�ण सा� देव
जे�हा मृत �रीराने आप�ा परम �वामी बाणासुरावर संकट येत अस�याच ेपा�ह�े ते�हा तो �वतः कृ�णा�ी यु� क� �ाग�ा.

कारणासाठ� पुढे आ�े, कारण ��वाजी नेहमीच �यां�या �भावाखा�� असतो. मग देव
कृ�णाचे सै�य आ�ण सै�य यां�यात भयंकर यु� झा�े. दोन सै�य एकमेकांवर
आ�ण ती वधाचा योग करत होती. दो�ही सै�यांपैक� एकही हार मानाय�ा तयार नाही.

होते.
ते�हा भगवान �ीकृ�ण �वतः धदेव भगवान ��व यां�याकडे गे�े आ�ण हात जोडून �यांना �वचार�े.

नाम घेत �याची पूजा क� �ाग��. कृ�ण �हणा�े- हे देवा, धदेवा! अरे चांग�े आ�ण चांग�े! अहो
आपण का नाही! देहा�ा देवा! तु�ही सव� कार�या गुणव�ेनुसार आ�ण तुम�या �वतःम�य ेकं�ड�न के�े�े आहात
तो बुड�े�या जीवाची समु�ातून सुटका करतो. �भु! आज तू या जगाचे �ेम आहेस
मी न�ेत आहे. bhu तुम�या आदे�ानुसार हे घडत आहे. आपण आधीच
ग�व�� भराडी यराज बाणासुर�ा एक हजार ���े गमावती� असा �ाप होता.
होई�. यावेळ� मी फ� तुझा हाच �ाप पूण� कर�यासाठ� आ�ो आहे. या साठ�
तु�ही तुमची आ�ा �ा आ�ण �ाप पूण� होऊ �ा.

कृ�णाचे हे ��द ऐकून देवा धदेव भगवान ��व �हणा�े-तत!् तुझ ंबरोबर आहे
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पण तु�ा मा�हत आहे क� मी नेहमी मा�या �वतः�या �नयं�णाखा�� असतो. या साठ�
मी फ� मा�या भावा�या, बाणासुरा�या र�णासाठ� तु�या�ी �ढाय�ा आ�ो आहे.
तु�ही तुमचे कामही करा आ�ण �ापही पूण� करा, �हणून डेअरीराज
बाणासुरा�ी यु� कर�यापूव� जांभना नावा�या गा�याने तू म�ा �जवंत कर.
मग तो �याचे काम पूण� करे�.

भगवान �ंकरा�या आ�ेचे पा�न क�न भगवान �ीकृ�णाने �गेच जरभाना बो�ाव�े.
बाक�, �याचे फळ आ�ण �प देव मृत �रीराचा भ� झा�ा आ�ण मो�हत झा�ा, यू
�वसर�ो �यानंतर भगवान �ीकृ�णाने खग�, गदा आ�ण �रज येथून रा�स राजा बाणासुरचा वध के�ा.
वस�ने सै�या�ा मार�यास सु�वात के��.
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अ�याय पंचाव�
बाणासुरचा हात आ�ण अ�ी

सासज�नी सूय�कुमारज�ना �वचार�े - अरे सूय�कुमार जी! जे�हा देव मे�ा
कृ�ण ईष�ने मो�हत झा�ा, मग �या यु�ात काय होते? सूय� कुमार यांनी

सां�गत�े - होय! कृ�णाने रणांगणात ई�या� �ाव�� ते�हा देवा धदेवा



भगवान ��व आप�या �ेतांसह मो�हत झा�े आ�ण यु�भूमीतच झोप�े. मग
दयाराज बाणासुर आप�या रथावर बसून कृ�णा�ी �ढाय�ा आ�ा. बाणासुराचा
रथा�या घो�ाचा �गाम �याचा सेनापती कुमद या�या हातात होता. एका�धक कार ���ा��े
सेससने �त� होऊन बाणासुराने भयंकर �ढाई सु� के��. दो�ही पा मकाफ वेळ u
चा�ू ठेवा भगवान �ीकृ�णाने मृत �रीराचा वध क�न आप�या हातात धनु�य उभे के�े.
आ�ण बाणासुरावर बाणांचा वषा�व क� �ाग�ा, पण बाणासुरही �ूर आ�ण �ूर होता. क� �या
तो बाण �या�याकडे ये�याआधीच तो काप�ा असता.

बाणासुरा�या �ौया�ने संपूण� कृ�ण सेना भयभीत होऊ �ाग��. �याचे आ�ीवा�दही खूप वाहत होते
रडत होते. बाणासुरने संपूण� यादव वं�ाचा ना� होताना पा�ह�ा. हा y
हे पा�न कृ�णा�ा खूप राग आ�ा. कृ�णान ेगाताना अनेक चाड बाण मार�े
�याने धावत जाऊन आप�ा रथ आ�ण धनु�य तोड�े. ते�हा बाणासुर गदा घेऊन कृ�णाकडे धाव�ा.
मग दोघी मगडा यु होऊ �ाग�या. बाणासुराने कृ�णावर गदा मार��,
�यामुळे �णभर तो ज�मनीवर पड�ा पण पुढ�या �णी तो पूण� गतीन ेउठ�ा.

दैवा�ी भांडू �ाग�े. अ�ा �कारे �यां�यात घनघोर यु� चा�ू रा�ह�े.
मग एके �दव�ी भगवान �ीकृ�ण खूप �स� झा�े आ�ण �यांनी आप�या मनात भगवान ��वाचा �वचार के�ा.

मृ�यूनंतर �यांनी परमदास सुद��न हातात घेत�े आ�ण दैयाराज बाणासुराचे ��� घेत�े.
�ाकूड सारखे कट. आता बाणासुराचे चार हात उर�े होत.े मग ते

कृ�णा�ा सुदासनानेच बाणासुराचे म�तक कापायचे होते.
�याचवेळ� भगवान ��व �मातून जाग ेझा�े आ�ण �हणा�े - हेदेवक नंदन ! तू नेहमी आहेस

तो फ� मा�या आदे�ाचे पा�न करतो. बाणासुराचा हात काप�यासाठ� मी तु�याकडे आ�ो आहे
होते या देवाचा अ�भमान मोड�यासाठ� मी हे के�े. तुझे �ेम कायमचे
जतन करणे हे माझे कत�� आहे. �हणून त ूबाणासुराचा वध कर�याची इ�ा सोडून दे
�ुटा �वसरा. बाणासुराची क�या उषा आ�ण तुमचा नातू हे एकमेकांचे आहेत
जगायचे आहे �यामुळे दोघांनाही �ववाहबंधनात बांधून तु
सोबत घेऊन जा.

असे सांगून भगवान ��वाने बाणासुर आ�ण कृ�ण यांना तेथून मो� �द�ा.
�ेवट� ते �व�ोकाकडे गे�े. ते�हा बाणासुर कृ�णा�ा मान देऊन आप�या महा�ात गे�ा.
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मी �या�ा �तथे ने�े आ�ण �या�या�ी आदराने वाग�ो. मा�या मु���ा �वकरच �ुभे�ा
उषा आ�ण कृ�णा�या मु�ां�ी ��न क�न �यांना अनेक मौ�यवान र�ने �मळा�� आ�ण
तु�ही �हरे आ�ण दा�ग�यांचे काय के�े?
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पाचवा अ�याय
बाणासुरा�ा गण ��ती

सन कुमार जी �हणा�े - अरे महामु नासा जी! जे�हा बाणासुरात भगवान ��व आ�ण कृ�ण
�ान झा�यावर तेथूनच �याचा मृ�य ूझा�ा, ते�हा बाणासुराने कृ�णा�ा आदरपूव�क नम�कार के�ा.

तुमची मु�गी आ�ण जावई �ा. या गाडीतून �नघा�यावर मग एकटेच बस�े
बाणासुराने आप�या आचरणाब�� खूप �वचार के�ा आ�ण �या�ा आप�या कृ�याब�� खूप प�ाताप झा�ा.

या. �यानंतर तो थेट आप�या �ाथ�ना�ळ� गे�ा आ�ण तेथे मृतदेहा�या मं�दरात गे�ा.
समोर बसून रडाय�ा �ाग��. मग �याने �याची प�त वाप�न �भू�या �रीरा�ा ��� के�ा.
काय�ा�या मदतीने ऑफर कर�यास �ारंभ करा. दैयराज बाणासुर यांनी अनेक गो�ी अनेक �कारे के�या आहेत.

आप�या आय� भगवान ��वाची �तुती करा. �यानंतर भगवंता�या देहाचे नाम�मरण क�न
बाणासुराचा नेता नाचू �ाग�ा. अनेक गा�ा आ�ण त�डे
सेबाज वाजवून तो नाचू �ाग�ा. �या�या चेह�यावरी� हावभाव आ�ण हाताचे हावभाव
��द �या�या नृ�या�ा अ�धक भावूक करत होते. �यांनी अनेक �कारची नृ�ये के��. सह
�वतः�या अंगा�ा करंट देऊन �तथ�या ज�मनी�ाही पळवून �ाव�ं.

अ�ा रीतीने दैराज बाणासूरची भ�� आ�ण भावपूण� आराधना पा�न भगवंताचे �रीर
तो �या�यावर बस�ा आ�ण �या�ा दाखव�यासाठ� �तथे कट के�ा. देव मृत �रीर

समोर गाडी सापड�याने दैव�नी �याचे नाव ठेव�े आ�ण अनेक �कारे �याची �तुती के��.
कराय�ा सु�वात के�� हे ऐकून �ेत �हणा�ा - हे भगवान बाणासुरा ! तू म�ा गमाव�ेस
खूप भावनेने. तु�हा�ा काय हवे त े�वचारा. आज तू म�ा गमाव�ेस
मनोवन छत आ�ण तु�ही दान करा�.

भगवान ��वाने वरदान मागाय�ा सां�गत�यावर बाणासुर �हणा�ा - हेदेवा धदेवा !
देहा�ा देवा! तू म�ा �खाव�े तर म�ा तुझी दया कर. देवा, माझे
मु�गी उषा आ�ण आनचा मु�गा मेरे�ोनाथपूर रा�याचा ताबा घेती�. माझा देव आ�ण नसे
वैमन�य �र होऊ दे. मा�याती� रजोगुण आ�ण तमोगुण पु�हा न� �हावेत
परमा��याचा उदय होऊ नये. म�ा सव� मृत �रीरे आवडतात. म�ा तुमचा कॅ��यु�ेटर कळवा
�हा.



या कारचे ��द ऐकून भगवान ��व �हणा�े – आ�ण तू! बाणासुरा तू माझा नाहीस ना मी
�ह�ेब घेणारे पद ज�त के�े जाई�. तुम�या सव� इ�ा न�क�च पूण� होती�. हे सांगून
देवाचा मृतदेह �तथून गायब झा�ा. ��वाजी�या मदतीने बाणासुराने महाका� गाठ�े.
ते �मळा�यावर तो काय मोठा झा�ा?
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सातवा अ�याय
गजासुराचे तप या वध

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! आता मी तु�ा भगवान ��वाने रा�स राजा देईन.
गजासुरा�या वधाची कथा सांगते. गजासुर हा ह�ासुरचा पु� होता. जे�हा गजासुर�ा हे �मळा�े
देवते�या �हताचे र�ण कर�यासाठ� ह�ासुर�ा �या�या संबोधनात मार�याची मा�हती �मळते.
दया आ��, मग �या�ा देवतेवर मोठा कोप झा�ा. मग गजासुर देवते�ा �वचार�े

बद�ा घे�यासाठ� कठोर तप�या� सु� करा. गजासुराजीकडे बराच काळ
तो तसा �य�न करत रा�ह�ा पण तो एव�ावरच थांब�ा नाही. येथे, �या�या बाजू�ा

तप�य�चा अ�नी चा�ू होता, �यामुळे देवता �च�ता��त झा�े.
गजासुरा�या तप�य��ा कंटाळ�े�े सव� देव राजा�या आ�या�ा गे�ा आ�ण तो

गजासुरा�या तप�य�चे दहन के�े. मग �याने गजासुर�ा वरदान दे�यास सां�गत�े.
घे�यात आ�े. गजासुरने राजाची �तुती के�� आ�ण �या�ा महान आ�ण अ�ज��य हो�याचे वरदान �द�े.
तु काय के�स? �यानंतर �या�ा वरदान देत तो तेथून गायब झा�ा.

मातेकडून इ��त वरदान �मळा�यावर गजासुरचा तपुवाक �या�या �ठकाणी आ�ा.
गया. वरदान �मळा�यावर �यांना अ�भमान वाटत होता. �याने चार द�ांम�ये आप�े रा�य के�े.
आ�ण वाय�र�ग सु� के�े. �याने देवता, असुर, मानव आ�ण तीन जग �नमा�ण के�े

इं� आ�ण सव� गंधवांवर �वजय �मळवून �यांचे तेज हरण के�े. �याने सवा�ना सां�गत�े
तु�ा काय �ास झा�ा पृ�वीवर राहणारे सव� ऋषी, तप�य�चे युग, ऋषी-मुनी
गजासुर �या�ा �ास देऊ �ाग�ा आ�ण �या�या कामात अडथळा आणू �ाग�ा.

अ�ा�कारे गजासुर आप�े रा�य पसरवत होता. एकदा तो भगवान ��व
का�ी �हरात गे�यावर �तथे सवा�चा छळ सु� झा�ा. नंतर सव� देवता, भगवंतां�या अंगा�ा चोळ�े
जवळ जाऊन हात जोडून �ाथ�ना क� �ाग�ा - हेभ आ�ण सा�! �ुभे�ा! ते
गजासुर नावा�या रा�सापासून आमचे र�ण कर.

देवतेची उपासना �वीका�न, गजासूर देवा�या देहा�या पाठासोबत झोळ� घेऊन
�या�ा मार�यासाठ� पोहोचा. मग भगवान �व आ�ण दै यराज गजासुर मबादाचे भयंकर यु� झा�े.

या. �याने त�वार घेऊन सावजीवर वार के�े. सावजीने �या�ा �ू�ने मारहाण कर�यास सु�वात के��.
�ेवट�, मदेदेवाने, भगवान ��वाने �ू�ावर �हार के�ा आ�ण पोट�ूळा�या साहा�याने �या�ा वर उच��े.
�या.

अ�ा रीतीने जे�हा पोट�ूळ �या�या �रीरात घुस�ा ते�हा �याचा �ेवटचा काळ जवळ आ�ा होता.
हे जाणून दैयराज गजासुराने ��वाची पूजा क�न ��वज�ची पूजा कर�यास सु�वात के��.
तो �यांना कराय�ा सांग ू�ाग�ा. गजासुर �हणा�ा - हे महादेव ! अरे भ�या माणसा! अहो
भा आ�ण सा�! आपण सव�जण आहात. देवाचा देव महादेव आहे. तू नेहमी �वतःवर �ेम करतोस
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आ�ण नेहमी देवा�या अधीन रहा. जो तुमची आ�ण ��येकाची काळजी घेतो
ए नूतनीकरण करणारा तो आहे. तू नगुणा, नारकर. तु�ही सव� �नवा��सत करा
�यांची इ�ा पूण� करणे. भगवान महादेव �ेता�ा अ�ा �कारे �णाम करायचे.

नाही. अरेरे! मा�यावर ये आ�ण म�ा वाचव.
दैयराज गजासुरा�या भावनेने अनेक �ाथ�ना ऐकून भगवान �ंकराची पूजा कर�यात आ��.

खूप जा�त ई. तो �हणा�ा- अरे! मी तु�यावर आहे तु�हा�ा जे हवे त ेतु�ही मागू �कता. तू हर�ा
माझी इ�ा मी न�क�च पूण� करेन. �ेताचे वचन ऐकून गजासुर

तपूवक �हणा�े - हे देवा ! भा आ�ण सा� देवाचा देह! जर तु�ही खरोखर माझे
पूजेने आनंद� राहा, माझी �वनंती मा�य करा. bhu आपण आप�या पासून
तू माझे �रीर सादर के�े आहेस, �हणून मा�या �रीराची चमक त ूधारण करावी अ�ी माझी इ�ा आहे.
परमे�रा, तू नेहमी मा�या �वचेचा पदर धारण करतोस आ�ण आजपासून तुझ ेनाव 'कृ वास' असे होई�.
से आ�ण येत है.

भगवान ��वाने सतपुवक दैयराज गजासुर यांना इ��त वरदान �द�े.
आ�ण �हणा�े - हे�जासुर ! तुझा मृतदेह आज मा�या का�ी �हरात सापडे�.
तुझा देह माझा यो�ा �हणून आ�ण कृताव�ेर नावाने येथे �ा�पत होई�
जग असे� �यामुळे माणसा�ा मु�� आ�ण मो� �मळे�. हे सांगून
भगवान ��वाने गजासुराचे �रीर झाक�े आ�ण कृतवासाने उजळ�े.
ए �ापन करा. �यामुळे का�ीम�ये मोठा उ�सव झा�ा. सव� देव पण
s a. �यानंतर परमे�राचे मृतदेह तेथून गायब झा�े.
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आठवा अ�याय
खोडकर क��

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! आता मी तु�हा�ा भगवान ��वाचा आ�ीवा�द देऊ �कतो



नावा�या रा�सा�या वधाची कथा सांगते. जे�हा भगवान ��व आ�ण नुने महाब�� होते
�त�ा ते संहाराची सव� �क�वा खूप येत ब पा�क के��. मग देव एकूण अट� करी�
भनाडांनी धूळ बरोबर घेऊन देवतेची ��� सां�गत��

तो ते�हाच कमी होऊ �कतो जे�हा �याची उपासना करणा�यांना इजा होणार नाही.
जे�हा �ा�ती नसे� ते�हा ती होणार नाही आ�ण ती नसे� ते�हा देवते�ा अ�दान करावे.
ते �मळणार नाही आ�ण �यामुळे ते कमकुवत होती�. हा �वचार तुम�या मनात येई�.
�वचार क� �ाग�े आ�ण �याने तप�या� के�� �याचा �ोध सु� के�ा. जे�हा तो
आ�का�ी ही �हराची भूमी आहे, �यामुळे �थम आपण �तथून आप�े काम सु� करतो.

करायचे आहे तो भ�णाद नावाचा �द� कु� आ�ण �यानाचा �ोध घेणारा आहे.
माराय�ा सु�वात के�� नद� आ�ण त�ावात तो ज��ाणी �हणून छापून यायचा आ�ण �तथे �नान करायचा.
जो साधू आ�ण तप�या� येऊन वनवासी बनून कणा�चा वध के�ा असे� �या�ा �याने मार�े असते.
ते करती� रा�ी वाघाचे �प धारण क�न तो �ान खाऊ �ागतो. डनॅ माव मु नाय
जसे, तो काळजी क�न डो�या�या म�यभागी बसायचा. अ�ा �कारे, �या �य�तीने बरेच काही घेत�े आहे

�या�ा मार.
��वरायां�या �दव�ी देवळात �ेताच ेद��न घडते.

पूजा के�यानंतर ते �यान करत होते. नादने �या�ा या गाडीत एकटे पा�ह�े ते�हा वाघ
�तचं �प धारण क�न ते खा�यासाठ� पुढे �नघा�ो पण �तने आधीच �रीर भोवती घेर�ं होतं.
मी �च�खत घात�� होती. �यामुळे तो मृतदेह खाऊ �क�ा नाही. येथे,
भावसा� भगवान ��व आप�या पृ�वीवर आ�े�े संकट जाणून होते आ�ण त े�या�ा वाचवायचे होते.
�व खाडीतून काप�ा गे�ा आ�ण भनाड बारा बागेत ज�मनीवर होताच.

अचानक मृतदेहाने �या�ा पकड�े. �यानंतर �या�या �ेजारी दाबून �या�या डो�यात वार के�े.
पण मा�याकडून हर�े. �या रा�सा�या भयानक आवाजाने संपूण� आका� �म�मून गे�े.
ते ऐकून जवळच अस�े�े सव� बु�� आ�ण तप�वी ताबडतोब �या जागेकडे धाव�े.
अ��त पा�न आ�य� वाट�े. भगवान �व नेषम भानाड असुर
�या�या बाजू�ा दफन कर�यात आ�े. हे पा�न सव� भा�वक आ�ण �ोकांनी हात जोड�े
�भूची पूजा क� �ाग��.

मग �यांची भ��पूजा ऐकून भगवान ��व �हणा�े - हे ��ये.
अरेरे! जो मनु�य येथे येऊन माझे �प कोण�याही प�रणामा��वाय दाखवे�, म�ा �याचे सव� आ�ीवा�द �मळती�.
आ�ण मी बी न� करीन. ��येकाची सु�वात मा�या मृ�यूनंतर झा��
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�ज�� माणसा�ा य� �मळे�.
या जगात �ेरा नावाचा जो काही मनु�य ज�मा�ा आ�ा तो या मृ�यू�या युगात.

तो �ु� अंतःकरणाने ऐके�, पाठ करे�, वाचे� �क�वा ��कवे�.
सव� इ�ा न�क�च पूण� होती� आ�ण सव� B आ�ण K न� होती�. संपत आहे
�या माणसासाठ� म�ा मो� �मळे�. ही कथा भगवान ��वा�या मूळ ���ा�ी संबं�धत आहे
तो वग�, क�त� आ�ण वय देणारा आहे आ�ण कुटंुबवृ�ा�ा ज�म देतो.
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अ�याय एकोणसाठ
वद� आ�ण उप� या रा�सांचा वध

सन कुमार �हणा�े - हे महामु न वेद जी ! आता म�ा तू हवी आहेस
नावा�या दोन महान देवां�या ना�ाची कथा सांगते. वद� व उप� दाईजी यांनी �वीकार�े
कठोर तप�या� क�न कोण�याही पु�षा�या हातून मर�याचे वरदान �मळा�े.
होते. हे वरदान �मळा�यावर दोघेही �वतः�ा महावीर, ब�वान आ�ण परा�मी समजू �ाग�े.
होते. मग �या�ा �वतःचा खूप अ�भमान वाट�ा आ�ण �याने आप�या ताकद�ने सव� �ेडचा पराभव के�ा.
�ज�कून �याने �वतःवर �वजय �मळव�ा. �यानंतर �याने सव� देवांचा यु�ात पराभव के�ा.
दया आ�ण �यां�या �वगा�चा ताबा घेत�ा.

सव� देवांनी आप�� गो� आजी�ा सां�गत��. ते�हा आज�नी �या�ा आ�ासन �द�े
आ�ण समजावून सां�गत�े क� तु�ही देवी पावतीने भगवान ��वाची पूजा करता. ते तुमच ेआहेत

तु�ही र� क� �कता ब. तु�ही सव� �याचा आ�य �या. देव चांग�ा आहे. ते
तसेच तुमचे काही भ�े होणार नाही. मग देवते�या आ�ेचे पा�न क�न, देहदान के�े

आरडाओरडा करत ते आपाप�या घरी गे�े.
एके �दव�ी अ�ी गो� आहे क�, भगवान ��वा�या इ�ेने �े�रत होऊन नारद �नघून गे�े.

उप� नावा�या रा�साकडे गे�ा आ�ण तेथे �या�ा �या महादयाकडून पावती देवीचा आ�ीवा�द �मळा�ा.
खूप कौतुक �यांची �तुती ऐकून परमा��या�ा कामाचा �ास झा�ा. उह ने
मनात�या मनात माळदेवीची पावती काढून घे�याचा �वचार आ�ा. ही वाईट भावना �यां�या मनावर �या
डेझी पावतीज�ना भेटाय�ा गे��.

एकदा पावती देवी आप�या ता�ा�ी खेळत असताना र��यावर आभाळ होते.
देवी पावतीवर होती �हणून रोज �या रचारी सेजते�मय. ते Svgn �या महादा हे

पी प�रधान क�न �या�याकडे जा. �या�या डो�यांची चकचक�त पा�न देवाचा मृतदेह
नुने �गेच ओळख�े. देवीची पावतीही �यांनी या मागा�ने सां�गत��.



कृपया खा�ी करा क� ते मृतदेह नाहीत, ते भुते आहेत. देवी तु�या पू�य सव� �रीरांब�� बो�णेपावती समज��. महादया�ा आप�या कमा�चे फळ दाख�व�यासाठ� देवी पावती
स�यासोबत खेळत असताना, अ�ा�कारे च�डू �फरवून �या�यावर आदळ�ा.
खा��यानंतर वद� आ�ण उप� नावाचे रा�स वा�या�या झुळका�माणे पृ�वीवर पड�े.
�पक�े�� फळे खा�� गळतात आ�ण ज�मनीवर पडतात, जडा�या हाराइतक� मोठ�.
��खरे �णाधा�त कोसळतात, पडताच �यांचा आ�मा उडून जातो.

अ�ा रीतीन� उप� व वद� नांवा�या महादयांचा वध के�यावर �यान�
योयोत �गा �हणून �पांत�रत झा�े. जो ना� करतो
आ�ण आ हे �ग येरे जवळ आहे. का�ी येथे ��त कांसीच ेर�योत �ग
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उपभोग आ�ण मो� आ�ण सवा�चा ना� करणारा आ�ण दाता
इ�ा पूण� करतो. ही अनोखी कथा ऐकून �क�वा वाचून भीती आ�ण �च�ता

हरव�े तर आनंद �मळतो आ�ण �ेवट� आनंद �मळतो.
तो �हणा�ा- हेमू नाही! मी तु�ा सव� इ�ा पूण� कर�याची सं�हता �द�� आहे.

यु� द�ा सां�गत�े. हे ��वाजीचे क�याण आहे आ�ण ते क�याण आ�ण मो� देणारे आहे.

.. �ी सं�हता (U �वभाग) पूण�..

.. हस�या�ा अंत नाही.
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.. ओम नमः �वाय.

थंड कोड
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प�ह�ा अ�याय



मृत �रीराचे पाच अवतार
�ौनकजी �हणा�े – हेसुत जी! जो परमानंद आहे, �याचे मनोरंजन अनंत आहे आ�ण जो �ा�त आहे

�हणजेच ��येकजण देव आहे, जो देवी गौरीचा भ� आहे आ�ण �वना�ाचा संहारक गणे� जी आहे.
जे भगवंत ज�मदाते आहेत �या देवांची पूजा करावी. हेसुत साहेब! आपण
�ोकक�याणकारी भगवान ��वा�या �या अवतारांब�� म�ा सांगा.
�ारे काय के�े गे�े आहे

सूत जी �हणा�े - हे�ौनक जी! भूतकाळात हीच गो� आहे, सन कुमार जी, परम �भ नंद रा
�वचार�े होते मग �ेताचे पाय मा�न नंदरा �हणा�ा- मुने! देव
देह सव��ापी असून �यांचे असं�य अवतार आहेत. तेत�ोहत नावा�या उ�सवा�या �पात
सावजीचा सोजात नावाचा अवतार आ�ा आहे. हा ��वाजीचा थम अवतार आहे असे �हणतात.

इजाजी�या �ाखेतून �त �ोहत कुमार उपा �या �पात परमा��याचे �यान करतात
a मग आ�मा-अवताराचा आ�मा-अवतार जाणून साजीत तपुवाकने �याचा पुन:पु�हा जप के�ा.

कराय�ा सु�वात के��.
आ��या�या चेतनेतून परम �ही पी चार य� वीण संप कुमार उप. �यांचे

�यांची नावे सुनंदा, नंदन आ�ण नंदन आ�ण उपनंदन अ�ी होती. मग सोजत भगवान ��वांनी �द�े
परमा��या�ा �द�े आ�ण ही सृ�ी �नमा�ण कर�याचे साम�य� बहा� के�े.

तपप� नावाचा �वसावा कप आ�ा. इसामाज��या अंगाचा रंग झा�ा.
असे �यान करत असताना अचानक �यां�या मनात पु�ाचा �वचार आ�ा. एकाच वेळ�
तो मु�गा आहे. �याने �ा� कपडे आ�ण सव� दा�गने घात�े होते
आ�ण डोळे पण �ा� झा�े होत.े ते�हा पु.�ा देवा�या मृत �रीराची दया आ�� हे कळ�े

आजी बीट� एस ए. ते भगवान �ंकराची �तुती क� �ाग�े. ते �ा�
आ�ण धरी�ा वरज, वाह, वसख आ�ण वाहन भान असे चार पु� झा�े. ता पट वामदेव
भगवान ��वाने जाजी�ा सृ�ी �नमा�ण कर�याची आ�ा �द��.

यानंतर �वजयाचा �ण आ�ा, �याम�ये माझीने पे�े घात�� होती. पू इ�ा
�यान करत असताना आजाज�ना एक भ�� मोठ� ती�ण �ही, हात अस�े�� कमान आ��. ते
पूज�नी मृत �रीरा�ा आप�या मु��कडून 'पु� पुस' मान�े. मग �याने गायीचा जप के�ा
सु�वात के�� गाई�या कृपेने �या �पव�या आ�ण प�ेदार कुमारांचे अनेक पु� आ�ण मृत �रीर.

a
यानंतर �वा नावाची ��� आ��. यानंतर, हजार वषा�नी,

कुमार यांचे नाव तो मु�गा काळा होता. �याने काळे कपडे, काळ� फेटा आ�ण
सव� व�तू फ� का�या रंगा�या हो�या. मग हा अघोर आ�ण भयंकर परम कृ�ण
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आ�ण अद ्भुत देवे� पा�न राजाने नाम�मरण के�े. �यांची �तुती कराय�ा फराजी
सु�वात के��. �या कृ�णकुमारा�ा कृ�ण, कृ�ण �ीख, कृ�ण आ�ण कृ�ण कठधारी अ�ी चार नावे होती.
पु यूपी ए. हे सव� तेज वी आ�ण �व आ�ण पी फ� होते. तोच �जजी �नमा�ण करत आहे
�व�ाचा �व�तार कर�यासाठ� चौघांनी 'घोर' नावाचा योग के�ा.

�यानंतर आई�या इ�ेने परम अ��त वाप नावाचे �प आ�े.
यनम नसताना �या�या मनात सहानुभूती दाखवणा�या �या�या आई व�ड�ांचा हात काप�ा गे�ा. सह

भगवान ई�ान, देवाचा पाचवा अवतार देखी� काप�ा गे�ा, �याचा रंग फ�कासारखा होता.
तो तेज�वी होता आ�ण �याने अनेक �कारचे सुंदर दा�गने घात�े होते. मग �या
ई�ान�ा ज�ा, मुद�, �ाखद� आ�ण अधमुद असे चार पु� होते. या मु�ांनी योगाही के�ा
�वनंती मा�य के��.

अ�ा�कारे जगा�या इ�ेने भगवान ��वाचा सोजत नावाचा अवतार आ�ण
ई�ान, ध�का, घोर, वामदेव आ�ण नमक या ��वाजी�या पाच मू�यांब�� सां�गत�े. ते
�ेताचा हा अवतार मानवी �वभावाने परमे�र ऐकतो �क�वा वाचतो, तो या जगात असतो.
सुखाचा उपभोग घेत�याने माणूस परमा��याची �ा�ती करतो.
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सव� मागा�नी
सावजी�या �कमतीचे वण�न

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! आता मी तु�हा�ा भगवान ��वा�या अवताराब�� सां�गत�े आहे.
सां�गत�े, सुख देणारा आ�ण परम उपकारकता� कोण आहे. आता मी तु�हा�ा देवा, देवा महादेव जी
मी तु�हा�ा आठ मू�यांब�� सांगतो. मुने! या जगात भगवान ��वाचे सार
��व, भव, उ, भीम, पा�ुपत, ई�ान आ�ण महादेव हे दोघेही नाहीत. या आठ म�ह�यांत

म�यासारखा. भगवान ��वाची ही अनमो� पृ�वी, पाणी, अ�, हवा
आका�, आका�, सूय� आ�ण चं� हे सव��ापी आहेत. �ा�या मते मृत �रीराची देवता
'वंभार' हा चा�र�य जगा�ा धारण करणारा आहे. �याचा 'भाव' पास �ा�मक
आ�ण संपूण� जगा�ा जीवन देणारा आहे आ�ण जग आ�ण �याचे अनुसरण करतो
�ाइ�ह हे �तस�या मूत�चे 'उ' �प आहे.

महादेवज��या आका� मकपा�ा 'भीम' �हणतात, जो राजे�ाही मोडतो.
असे घडत असते, असे घडू �कते. भगवान ��वाचा 'प�ुपा पाट'.
तोच सव� जगाम�ये वास करतो. तोच �ाणी आ�ण �ा�यांची पा� कापतो. ��व
या जगावर रा�य करणारा सूय� 'इ�ान' आहे आ�ण तो आका�ात पसर�ा आहे.

आ�े आहे. भगवान ��वाचे अमृत-मे-स�दय� आ�ण जगा�ा संतु� करणारे.
�या�ा 'महादेव' या नावाने संबोध�े जाते. 'आ मा' देवा धदेव भगवानां�या �रीराची 8वी ��तमा
आ�ण इतर �क�मती यो�य आहेत.

भगवान �ंकरा�या या �नराकार �पामुळेच सव� जग �बु� झा�े आहे. jas कार
झाडाती� पाणी �ोषून फां�ा आ�ण फु�े फुगतात, �याच �कारे ते �रीर तयार करते.
आ�ण ते घडते. मु�गा पा�न संबो�धता�ा जसा आनंद होतो, तसाच हा संसार



आप�या भ�ांना सुखी व समाधानी पा�न देवाचे �रीरही �स� होते हे जाणून तेसुख �मळव�े जाते, �हणून आपण नेहमी �यां�या ���साठ� भ��ने काय� के�े पा�हजे.
हवे होते
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�तसरा अ�याय
एक ��ी आ�ण एक मृतदेह

नंदर �हणा�ा - जीज�नी �नमा�ण के�े�या या सृ�ीची तार जे�हा आ�� नाही, ते�हा तो मोठा होता.
च�कत होऊन तारे�या उपायाचा �वचार करत होतो. राजज�नी �वचार के�ा क� काय

या संदभा�त म�ा कोणी मदत क� �कत असे� तर ते फ� देव आहेत. मग तुमचे
�भू देवाची उपासना कर�यासाठ�, �यांनी मृतदेहां�या संयोगाची पूजा के��.
ते सु� क� �ा �या�या �तुतीनंतर, देवाने �या�या समोर मृतदेह काप�ा आ�ण �हणा�ा
- अरे हो! �हणा �क�वा पा�हजे? तुमची इ�ा सांगा, �हणजे मी ती पूण� क� �केन
मी तु�हा�ा मदत क� �कतो.

देवा�या मृत �रीरा�या या कारचे ��द ऐकून जी ने हात जोड�े
�ेताची �तुती क�न भगवान �हणा�े - हेदेवा धदेव महादेव ! �व�ंकर! तु�ही तुमचे आहात
काय करत आहात? ते सव� र� क�न तु�ही आता �यांना फळे �ा.
�भु! तु�या आ�ेनुसार मी �व� �नमा�ण के�े आहे, परंतु देवाने मा�या�ारे �नमा�ण के�े आहे
वायर वायर होत नाही. ही गो� अ�ीच चा�ू रा�ह�� तर कधीतरी �न�म�ती वाढे�.
ते होणार नाही.

मग आजीचे हे ��द ऐकून भगवान ��व �हणा�े- अरे! मी मजा करतो
तु�या सृ�ी�या वृ�ासाठ� तू माझी पूजा के�� आहेस. हे सांगत आहे
�याने �व देवी�ा आप�या �रीरापासून वेगळे के�े. तेथ� देवी �व पा�न
ते ��वाची �तुती क� �ाग�े आ�ण �हणू �ाग�े क� देवी ! आप�या पती�या कृपेने देवाचा मृतदेह

या जगाची �न�म�ती झा�� आहे.
देवाचा देह �हणा�ा- अरे हो! तुझी इ�ा पूण� �हावी �हणून मी ��वदेवाची पूजा के��.

काप�े गे�े आहे. या सृ�ीची �न�म�ती ते�हाच ��य आहे जे�हा मैथुनी-सृ�ाची �न�म�ती होते.
�यामुळे तु�ही हे काय� पूण� करा. हे ऐकून �ेत आ�ण मृत �रीर या दोघांवरही भगवान �स� झा�े.

स�ेसाठ� कामा�ा �ाग�े.
तो �हणा�ा - हेदेवी ! सृ�ी�या आरंभी तुझा पती देवा धदेव भगवान ��वानेच म�ा �द�ा

ती सृ�ी होती आ�ण म�ा सृ�ी �नमा�ण कर�याचा आदे� दे�यात आ�ा होता. �याचे फळ आ�ण फळ
अनेक माणसे घडव��, पण एवढे क�नही �यांची वाढ होऊ �क�� नाही.
�हणूनच आई! मी मा�या जाती�या झाडासाठ� तु�या आ�याने आ�ो आहे. तरच त े��य आहे
जे�हा �व�ाची �न�म�ती झा��, �हणज ेवृ�तोडी�या �म�नातून, पण आजपय�त मा�याकडे
म�ह�े�ा कापू �कत नाही. हे �ेत! तू म�ा ��ी �नमा�ण कर�याची ��� दे
करा. हेस री! हेज हॉग आई! मा�या कामासाठ� तू मा�या मु�ाची मु�गी आहेस
मजा करा.
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देवी जगदंबेने राजाची �वनंती मा�य क�न दासाची क�या हो�याचे मा�य के�े.
असे �हणत देवी ��वाने ��वा�या �रीरात �वे� के�ा. मृतदेह
तेथून तो मे�ा होता. ते�हांपासून �ेताच ेएक ��ी �प आ�े व हा
जगात मानव जातीची �न�म�ती ��य आहे. या म�ह�ेचे वण�न खूप आनंददायी आहे
आ�ण ते �ुभ आहे.
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चौथा अ�याय
ऋषभदेव अवताराच ेवण�न

नंद आर �हणा�े - हेसव सुन कुमार जी ! एकदा देव �ेता�ा �हणा�ा - नाही!
सात�ा वंतराम�ये वराहाचे �प असे�, �याम�ये भगवान �कट होती�, जो तीन जगा�ा ज�म देई�.
तू तु�या �का�ाने �का��ी� आ�ण तू वैववत मनुचा पु� हो�ी�. जे मा�यात आहेत
हे माचर युग आहे. �ापार युगा�या �ेवट� म�ह�ांना बचत आ�ण �ाभ दे�यासाठ�
अवतार घेई�. �ावसा�यक युगात मासजी परमे�राचे �प धारण करती�. क��युगा�या �ेवट�
��वासोबत स����व�पात मादेवी �कट होई�. हमा�ाया ड�गरावर माझा

सेठ, सेठ ��खा, तेटा आ�ण तेत�ोहत असे चार ���य असती�. माझी �ाया एक अ�वना�ी त�व आहे
हे जाणून तु�ही ज�म-मृ�यू�या बंधनातून मु� �हा�.

जे�हा मी �हमा�या�या उंच ��खरावर अवतार घेईन, �या वेळ� राजा माझा ���य होई�.
मा�याकडून इतर ��कवणी �या आ�ण माझा परम भगवान �हणून माझी पूजा करा. �वसायात

क��युगात 'सुतार' नावाने ज�त स�य मा�याकडे येई�. �या काळातही,
�तपा, तृ�षका आ�ण केतुआ हे माझे ���य, वेदांचे व�े असती�. माझे बेड आ�ण
योगा�ारे तु�हा�ा ��ाव�ोकाची �ा�ती होई�. �वसाया�या �तस�या ट��यात, द
�पाने उतरे� आ�ण दमण नावाने �व�ोक जवळ असे�. माझा वासोका दे

आ�ही चार नावा�या मु�ांचे ���य होऊ, जे आ�हा�ा �व�ासाची �ढता ��कवती�.
�यानंतर, चौ�या �तमाहीत, म�ा इं�जीचा अ�भमान वाटे� आ�ण म�ा सुहो �हणून ओळख�े जाई�. माझे चार

पु�तके सम���गी आहेत आ�ण ते चार महा�मा होई�. माझे चार पु�तके Sumuk, गृह, डीबी,
र� नावाने ओळख�े जाई�. मासजी पाच�ा �तमाहीत स�वाता आ�ण नावाने असे�

मी मकांक नावाचा योगी आ�ण महान तप होईन. मग मी मदत करीन मासजी आ�ण
तो हातमू�या मागा�वर येई�.

नव�ा जहाजावर आ�यावर �सातजी तृ�त होती�. मग मी �वतः ऋषभ नावाचा अवतार धारण के�ा.
हे काय आहे? परा�र, गग, भगवा आ�ण ग�र� हे माझे ���य होती�. हे चौघे योगी असती� आ�ण नेहमीच असती�
केवळ योगाचा माग� अव�ंबा�. मा�या ऋषभ अवतारात मी भाभ�यू नावाची ��� होते.
राजकुमारा�ा जीवन देई�, जो वष�भर मरे�. जे�हा तो राजकुमार
सोळा वषा�चा असे�, �यावेळ� माझा ऋष�चा अं� �या�या घरी जाई�. जे�हा राजकुमार

तो �याची अ�धक भ��भावाने पूजा करी�, मग तो �या�ा थेट राजे�ाही�या धमक�चा उपदे� करे�.
�या�या उपासनेनंतर, �यांनी मुनभ�यू�ा �च�खत, �ंख आ�ण �ु �द�े.
�व�वंसक दगड दान करी�. एवढेच नाही तर �यांनी �या�या अंगावर चम�का�रक गो�ी टाक�या.

�या�ा बारा हजार ���ही दान के�े जाणार आहेत.
अ�ा �कारे, भ�यूस अनेक वरदान आ�ण व�तू दान के�यानंतर, ते
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�नघून जाई� नंतर एका यु�ात भयू� रपुगनचा पराभव के�यावर, कटमा��नी नावाची सव�� स�दय�
��न क�न �यायाने रा�य करे� ऋषभ नावाचा हा नववा अवतार आहे. ऋषभ- �
परमपू�य महान आ�ण वग�, क�त� आ�ण जीवन देणारे आहेत.
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�करण पाच
सावजी �ारे योग रावतारचे वण�न

सावजी �हणा�े - नाही! द�वापरात धमा नावाचा धम� नाही, जो �हमा�याती� �ोकांना माहीत आहे.
तु�ही सव�� ��खरावरी� भृंगू नावा�या �ठकाणी मु�काम करा�. �या अवतारातही माझा भृग,ु ब�वंधू, नरा
आ�ण केतु�स�ग नावाचे चार तप असती�. अकरा�ा माच��ा वतु�ळ नावाचे वतु�ळ असे�.
आ�ण माक �गाम�ये, म�ा गंगे�या काठावर तप आ�ण �ंबोदर, �ंबोडा, केस�ंबडा या नावाने काप�े जाई�.
आ�ण म�ा परंबक नावाचे चार पु� होती�. या चार पाय�या असती�. बारा�ा मोचा�नंतर
येई� अ�ा �कारे, मी य��वी होईन आ�ण मी ए नावाचा अवतार घेईन. ते
म�ा चार मु�गे होती� �याचे नाव आहे समय साव, संबु, साया आ�ण �वा. तो एक महान योगी असे� आ�ण
नव��या �वनंतीचे पा�न करे�.

तेरा�ा �तकात �ी धमवपा नारायण असे� आ�ण मी गंधमादन पव�तावर असेन.
ज�माने मी महामुन ब� �हणून ओळख�ा जाई�. मग सुधामा तरी,
व� आ�ण वारजा होई� मेरेपू. तो चौदा�ा �तकात म�ीद बन�ा आ�ण मी
मी गौतम �हणून अवतार घेईन. मग ए, �वषाद, वण� आ�ण मेरेपू �हणून वाक
मी ते घेत�े पवंतरपार येथे आ�यावर मी सर�वती नद��या काठ� �हमा�याती� वेदा�ीष नावा�या टेकडीवर गे�ो.
उ�रेकडी� तीरावर वेद�राचे �प घेई�. माकुना, कुणबा, वेदांचा अवतार
कु�ारी आ�ण कुणे नावा�या चार �ूर वीरांचा ज�म होई�. �या वेळ�

मी याना नावा�या अवतारात असेन. सोळा�ा �तकात आ�यावर सासज�नी देव हे नाव धारण के�े.
करगे आ�ण मी मागोकण आ�ण कायपा, उषाणा, यवन नावा�या जंग�ात गोकण �हणून ज�म घेऊ



आ�ण बृहपत�ा चार पु� होती�.
सहवापर युगात देवकृतुंजय होई�. मी गुहावासी नावाने अवतार घेईन आ�ण

उ�या, वामदेव, महायोग आ�ण महाबळ हे माझेपू असती�. जे�हा मी अथरवंतपर येथे पोहोच�ो
जेथे पव�तावर ��डीचे वन आहे, तेथ ेमी �ांडी आ�ण ऋतंजय नावाने अवतार घेईन.
होय. �यावेळ� व��वा, गा�, यवया आ�ण यती आ�ण मेरेपु तप�या� होती�. उ�सव
�ापारयुगात महामुन भ�ा�ा अ�भमान वाटे� आ�ण मी �हमा�या�या ��खरावर मा�� नावाने ज�म घेईन.

मी करीन, मग माझे केस �ांब असती�. हर यनाम, कौ�य, �ोक आ�ण धम, जे
गंभीर गरोदर आहे, माझा मु�गा �हणून ज�म घेत�ा. �या�या �वसा�ा �तकावर �ी.गौतम
आ�ण माँ हास नावाने अवतार घेई�. सुमंत, �ववरा, वाण कंधा आ�ण कुणाबंधरा
माझा योग पूण� होई�.

या सव��ापी युगात मी दादां�या नावाने ज�म घेईन आ�ण मा�या नावाने �या जागेचे नाव.
जंग� असे�. पा, दभा�ना, केतुमान व गौतम मेरेपू यांची व भाषणे होणार आहेत
होय. �वसा�ा �ापारी युगा�या आगमनानंतर, �सासज�नी �ुमायना�या �पात अवतार घेत�ा आ�ण मी.

पृ� 511

वाराणसीती� ��ग�� भीमाचा अवतार �हणून �दसणार आहे. �यावेळ� मी सुर��त होतो
�रीर सव� देवता पाहती� आ�ण भ��ारी, मधु, पग आ�ण टेकेतू हे मेरेपू होती� आ�ण ते करती�.

�यांची धा�म�क ��ा आहे. तेवीस म�हने सामू�हक तहान भागणार नाही. मग माझे डोळे
उपंग आ�ण उषक, बृह, देव� आ�ण कव या पव�ता�या नावाने.
�ही पु एच गे टॅप करा. चोवीस �वहार होती�. ते�हा मी �ू�� नावा�या एका महान योगी�या �पात आ�ो.
मी करीन ��ाहो, अनवे�, युवना आ�ण �ार स ुहे माझे पु� होती�.

जे�हा पंच�वसावे यु� युग येई�, �या वेळ� तो ष नावाने अवतार घेई�.
आ�ण मी मु�दर नावाने काप�ा जाई�. सहावीसांत परा�र तृ�त होई� आ�ण मी करीन
भ�वत नगरात �स�हा�या �पात उतरती�. मी स�ा�वसा�ा �ापारावर सोम �मा आहे
गंगा नावाने भास नावाचा �तथम अवतार धारण करते. ते�हा सासजी जातु�य नावाने

होय. ऐयासाव�पर युगात भगवान ��व परा�राचे पु� �हणून ज�म�े.
आ�ण �याचे नाव असे� पैपायनस. �यावेळ� वसुदेवा�या सहा�ा भागासह का
पु��पी ज�म घेऊन तो वासुदेव नावाने ज�म घेई�. मग �कु�� नावाने

मी काप�ा जाई�
अ�ा �कारे देवा धदेव भगवान ��वाने मा वंतर�या चतुयु� गे या योग तारांचे वण�न के�े.

काय. या अ�ावीस योग ता�यांम�ये �यांचे चार परम ���य असती�, जे �रीरावर चमकती�.
आ�ण �या माणसाने पुड, ग�े�माची हार घात�� असे�. हे �व�ान आ�ण
तु�ही आहात
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धडा 6
नंदाचा अवतार

सन कुमारज�नी �वचार�े - अरे ��ये! तु�ही महादेवजी आ�ण भगवंता�या �रीराचा अं� झा�ा आहात
कसे कळणार कृपया म�ा या महान कथेची कथा सांगा.

नंद �हणा�े- अरे ��य सूय�कुमार जी! �ा�द नावाचा एक देव होता. एकदा
पा�या�या इ�ेने ��ाद ऋष�नी �ाईचे �यान के�े आ�ण �यांचे �यान क� �ाग�े. मग
देवराज अंत���ीने �या�ा �हणा�े क� मी तुझी इ�ा पूण� कर�यास असमथ� आहे.
�हणून तु�ही परमभगवान, परा�पर भगवान ��व यांची पूजा करा. तु�हा�ा तेच हवे आहे
मी पूण� कर�यास स�म आहे. हे ऐकून तो पूण� भावनेने आ�ण आपु�क�ने स�ाद पार पड�ा.
देवा धदेवाने मृत �रीरासाठ� तप�या� �क�वा तप�या� कर�यास सु�वात के��.

�ा�ाद�या कठोर तप�य�तून गे�यावर भगवान ��वांनी �या�ा साधी ��ी �द�� आ�ण
�हणा�े - ओ स�ाद! महाराज, सव� देव, ऋषी-मुन�नी माझा आ�मा गाय�ा आहे.
माझी तप�या� अवतारी आ�ण सव�जण म�ा सव� जगाचा प�ा मानतात.
एन.एस. तरीही मी तु�ा तुझा प�ा हो�याचे वरदान देतो. माझे अयो एनजे पु
माझा ज�म होई� आ�ण माझे नाव नंद असे�.

असे बो�ून भगवंतांचे �ेत तेथून गायब झा�े. �यानंतर �भू�या देहाचा �ा�द
जयजयकार करताना तो �या�या आ��यात गे�ा. तेथे �याने ही गो� सवा�ना सां�गत��. काही
का�ांतराने माझा प�ा ��ा� भूमी�ा ���त करत होता क� �याच वेळ� भगवान ��व
�या�या �रीरातून आ�ा आ��. �यानंतर सगळ�कडे �ांतता पसर��. जे�हा माझा प�ा
��ादने मा�या बा� पीकडे पा�ह�े, जे सूय� आ�ण धा�यासारखे तेज�वी होते आ�ण
ते तेज�वी होते, हातात काटा घात�ा होता आ�ण डो�यावर जटाजूते, �यामुळे माझा चेहरा पा�न तो

आनंद�ा जाग आ��.
�ा�द �हणा�ा- हेसुरे! तू म�ा खूप आनंद �द�ा आहेस. �हणूनच माझे नाव

नंद ठेवा. मग देव मा�या प�याव�न गे�यावर �ेताची �तुती क� �ाग�ा.
�यानंतर ते �यां�या झोपडीत गे�े. �या कु�ीने गंमतीने आप�या �पाचा �याग के�ा
कर �ाव�ा आ�ण सामा�य मु�ासारखे जगू �ाग�ा. मग माझा प�ा �ा�ादने माझे नाव ठेव�े
सव� कामे पूण� झा��. वया�या पाच�ा वष� म�ा संपूण� वेदाचा अ�यास कराय�ा �ाव�ा. कधी
मास म�हना आ�ा तर भगवान �ंकरा�या आ�ेने मी आ�ण �व�ण नावाचा पु�ष
म�ा भेटाय�ा या.

माझा प�ा �ा�ादने दोघांनाही आपाप�या सीटवर बसव�े आ�ण खूप �वागत के�े.
के. मग वेदोन म�ा पु�हा पु�हा आंघोळ घा�ू �ाग�ा आ�ण काही वेळाने मा�या प�याव�न �हणा�ा- ओ
ते! तुमचा हा मु�गा एव�ा �हान वयात सव� ���णाचा मा�तर झा�ा आहे, पण �याचा
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वय खूप कमी आहे. �या�या आयु�याचे फ� एक वष� बाक� आहे.
मग �या दोघांचे बो�ण ेऐकून माझा प�ा �ा�द�ा अ�ू अनावर झा�े आ�ण रडू �ाग��.

�याचा असा प�ा पा�न नंदरने �या�ा तसे के�े. ते �वचा� �ाग�े, 'बाबा!
तू इतका आनंद� का आहेस? ते�हा �ा�दने म�ा मा�या वयाब�� सां�गत�े
सां�गत�े. मग मी �हणा�ो- अरे ��ये! तु�ा हे आवडत नाही. मी देव, दानव, होय,
गंधव, का�, यमराज �क�वा इतर कोण�याही मानवा�ा मारता येत नाही. मी मा�या वयात मरणार नाही.

या गाडीचा माझा ��द ऐकून माझा प�ा �ा�ादने �वचार�ा क� बेटा! तू कोण आहेस-
तू कस�� तप�या� के��स, कस�� ��� बन��स, जी तू असं �हणत आहेस? मग
मी �हणा�ो- अरे ��ये! मी देवा�या �ेताची पूजा के�� आ�ण केवळ �तुती क�न मृ�यू टाळ�ा
गाणे तू काळजी क� नकोस असे �हणत नंदाने �ा�ाद आ�ण �वतःच ेनाव प�े ठेव�े.

च� जाऊया
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सातवा अ�याय
वरात आ�ण ��नाचा तप�ी� नंद�ा

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! मी जंग�ात जाऊन घोर तप�या� क� �ाग�ो. m आ�ण ch
मन आ�ण आ��याने, परमे�रा�या �रीरा�ा तीन, दहा हात आ�ण पाच त�डे आहेत.
�यान करताना मी नामजप क� �ाग�ो. मा�या तपाने �क�वा तप�याने भारावून गे�े�े �भु
मृतदेहांचा मृ�यू झा�ा. ते�हा भगवान ��वाने म�ा देवी पावतीसह सूचना �द�या.



भगवान ��व �हणा�े - हे ��ाद पु नंदा ! मी या तप�ये�ा आ�ो आहे क� सफरचंद.तु�हा�ा हवे अस�े�े छत तु�ही मागू �कता. मी तुझी इ�ा पूण� करीन. देवा धादेव
भगवान �ंकराचे हे उदा� वचन ऐकून मी �यां�या पाया पड�ो आ�ण पु�हा �यांची �तुती के��.
कराय�ा सु�वात के�� ते�हा भगवान ��वांनी म�ा हाताने वर के�े आ�ण �हणा�े - हे नंद!
तू माझा मरण-भय कसा आहेस? तू अमर आहेस, अमर आहेस आ�ण नेहमीच माझा �ह�ोब घेणारा आहेस
तु�ही राहा� माझे �ेम सदैव तु�यासोबत राही� आ�ण तू कधीही मरणार नाहीस.
तु�या घरी आ�यावर �या दोघांनी �वतः�न पाठव�े होते. �यामुळे आता तु�ही तुमच े�:ख आ�ण �:ख �� क� �कता
याग �ावा

असे �हणत भगवान ��वांनी आप�या ग�याती� कमळा�या फु�ांची माळ काढून म�ा �मठ� मार��.
ठेवा माळा मा�या ग�यात पडताच मा�या �तघांना आणखी दहा हात �मळा�े. �यानंतर �गेच
भगवान ��व म�ा �हणा�े क� तु�ा अजून काय हवे आहे? मेनकाहा - भाऊ! तुमची सवारी
�हायचे आहे ते�हा महादेव सावज�नी केसातून ग�यात�या माळासारखे मऊ पाणी मा�यावर ओत�े.
��ट�क�ग �हट�ं क� 'नंद' �हा. मग �या देवां�या नजरेतून पोपट,

वृषभ आ�ण ना, पा�णडाका आ�ण जंबून दया बहा अनुकरण. ये पाच ना दयान पंचद नाम जाते रा
नावा�या �ठकाणाजवळून वाहत आहे. नद�वर गे�े�या माणसाने या पंचनादांचे नाव ठेव�े
भगवान ��वाची उपासना के�याने �या�ा परम मो� �ा�त होतो. ते सव�
भगवान ��वा�या मनोकामना न�क�च पूण� होतात.

भगवान ��वाने देवी पावती�ा सां�गत�े क� देवी ! मी नंदांना मा�या गणाचा �वामी करतो
इ��त सावजीचे �हणणे ऐकून देवी पावती �हणा�� – भु! मानंद यांना �तचे पु

नाही. ते�हा भगवान ��वांनी आप�या सव� गणांना बो�ावून सां�गत�े क� मी नंदा तु�हा सवा�ना �द�� आहे.
गणाचे रा�य �नमा�ण झा�े आहे. �ेताचे हे �वधान ऐकून सव� गण

S Tapuvuk यांनी �या�ा आप�ा �वामी �हणून �वीकार�े. मग सव� देव आ�ण नंदाचे �मुख
तु काय के�स? �यानंतर नंदाचा �ववाह आई�या सुंदरकाया सुय�ा�ी झा�ा

या. नंद ने�ा नायके यांनी परा�पर परमे�रा�ा नम�कार के�ा. महादेवजी नंदांना �हणा�े
सांप, महान योगी, महान धनुधा�री, अ�ज��य आ�ण महान हो�याचे वरदान �द�े.

देवी पावथीने सा तपुवाक नंद यांना इ��त छट फळ मागाय�ा सां�गत�े. असे नंद �हणा�े
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हेमते! मी सदैव तु�या चरणी रा� दे. हे ऐकून देवी पावतीने �या�ा �ुभे�ा �द�या
पुनकर डी. �यानंतर सव� देवतांनीही म�ा अनेक वरदान �द�े. मग
�ेतातून �भूचा देह घेत�यानंतर सव�जण �यांची �तुती करत आपाप�या जागी गे�े.
छान! नंदरा�या अवताराचे वण�न उ�ोधक आ�ण आनंददायी आहे. या
वाचून �क�वा ऐकून सव� सुख न� होते.
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धडा आठवा
भैरव अवतार

नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! भगवान भैरव हे �रीराचे सव�� पाय आहेत. एका वेळ�
गो� अ�ी क�. �ाजी सुम ेहे ड�गरावर बस�े�े वाहनात न�हते. �याच वेळ� देव �या�याकडे आ�े
आ�ण हात जोडून ओ�या गा�ा क� �ाग�े. �यानंतर �याने �वचार�े - अरे नाही! या जगात
�वना-�व�वंसक घटक �हणजे काय? कृपया या �करणात आ�हा�ा सांगा.

मग �ेता�या �ांतीने भगवंतांचा �म�नरास झा�ा. तो �हणा�ा- हे देवा! आप�े
���साठ� मी तु�हा�ा �या अ�वना�ीब�� सांगेन. हे जग मा�याकडून

यापे�ा मोठा कोणी नाही. हे सव� जग मा�यामुळेच अ��त�वात आ�े आहे. माही वयम् भू, अज,
इर, आनंद, भो, �ा आ�ण नरंजन आझम. मा�यामुळेच जग वाढतं आ�ण बद�तं.
असे घडत असते, असे घडू �कते.

आईचे हे ��द ऐकून बस�े�या भगवान �ी�व�णूंना फार वाईट वाट�े. मग
�हरराज�ना समजावताना ते �हणा�े क�, तु�ही अ�ा �कारे �वतःची �तुती क� नका.

ते कर कारण मा�या आ�ेमुळेच तू या सृ�ीचा �नमा�ता आहेस. ही कार
ते आपापसात भांडू �ाग�े. दोघेही �वतः�ा मोठे आ�ण मोठे समजत नाहीत
होते. मग �याने �वतः�ा सुखी कर�यासाठ� वेदांचा वध के�ा. फळ आ�ण फळ
वेद �तथेच थांब�ा. जे�हा जाजी आ�ण �हरवा नुने �यांचे �ान �या चार वेदांमधून ��क�े.
असे �वचार�े असता �थम '�रवेद' �ेताची ह�या करताना �हणा�ा - अर ेनाही!
अहो अहो! �याम�ये सव� भुते �भा�वत होतात आ�ण �या�ारे सव� काही वाढते,
या जगात जो परमा�मा आहे असे �हट�े जाते, तो एकच भगवान ��व आहे. मग �हणा�ा 'युजुवद'
वेदांची स�यता देखी� �या परम भगवान ��वा�या कृपेनेच �ा�त होते. उह

भगवान ��व�ंकर पूण� आ�ण योगाने मार�े जातात. �यानंतर 'सामवेद'
�हणा�े क�, जो सव� जगा�या �ोकांना फसवतो आ�ण �या�या �ोधात सदैव ऋषी-मन असते.
अ��कडे, जनक कांत सवा�ना गौरव आणतात, ते �हणजे यंबक महादेव जी. या
पण 'अथवा' बो��ा, जो भा�ी बो�तो आ�ण सवा�चा ना� करतो
एकमा� देव हा देवाचे �रीर आहे.

वेदाने सां�गत�े�े हे ��द ऐकून तो �हणा�ा - हेवेदो ! तु�या ��दातून



फ� तुमचे अ�ान �दसत आहे. देवाचे �रीर नेहमी उघडे असते, �या�या अंगावरमी ते घा�तो. �या�या डो�यावर जटाजूट आ�ण नेकटाई आहे. vesp प�रधान
एन.एस. मृत �रीरा�ा परमा�मा कसे �हणता येई�? �यांना अं�तम कार मान�े जाते
�कते?

जी आ�ण �हहर नुके हे ��द सव�� मूत� आ�ण अमूत� �व�पात ऐकून
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जे ��ेने जगतात ते �हणा�े क� देव हा मृत �रीर आहे. तो एकच सव�� आ�ण सवा�चा आहे
तोच काळजी करतो. तो महान ���ाधारी आहे आ�ण या जगात सव� काही �या�या आ�ेमुळे आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. कारचे बो�णे ऐकूनही ही गो� मा�या �यानात आ�� नाही.
आ�ण असेच ते आपापसात भांडत रा�ह�े. �यांचा वाद संप�याचे नाव घेत न�हता.
�यानंतर �या दोघांम�ये मोठ� �ठणगी पड��. यापैक� एकही नाही
सु�वात आ�ण अंतही न�हता. �या आगीने �या ���चा पाचवा चेहरा जळू �ाग�ा.

�याचवेळ� कयंकारी देवाचा मृतदेह तेथेच काप�यात आ�ा. आजी सावजी�ा �हणा�े - ओ
पु! तू माझा आ�य घे. मी तुझा जीव गमावीन. तू मा�या डो�यातून काप�े�ा आहेस.
काप�यानंतर तू रडाय�ा �ाग��स, �हणूनच मी तुझे नाव हरा ठेव�े.

ज�चे हे बो�णे ऐकून भगवान ��वही �ो�धत झा�े.
�या�या रागातून �गेच एक मनु�य ज�मा�ा आ�ा, �याचे नाव भैरव होते. देवाचे �रीर
�या माणसा�ा आ�ा देत �हणा�े - हेक�राज ! तु�ही सात का�सारखे आहात. या साठ�
आजपासून तु�ही जगात का�भैरव �हणून ओळख�े जा�. तु�यावर रा�य करा आ�ण
�यांचा अ�भमान क� नकोस आ�ण या जगाचे पा�न कर. आजपासून मी का�ीपुरीचा आहे
तु�ही दान करा. तेथी� �ोकांना ���ा करणे तुमचे काम असे�. तेथी�
मानवाने के�े�या चांग�या-वाईट कमा�चा �ह�ोब गु�तपणे ���ह�ा जाई�.

का�भैरवाने भगवान ��वाचा हा आदे� मा�य के�ा. �यानंतर �गेच
�याने आप�या डा�ा बोटा�या टोकाने राजजीचे पाचवे डोके काप�े. हे पा�न

भयभीत होऊन तो �ा�य पठण क� �ाग�ा. दोघां�या कृपेने मृत �रीर
हा वाद �गेचच संप�ा. ��वरायांचा अपमान के�याब�� �यांना खूप प�ाताप होतो.
ते होऊ �ाग�े भगवान ��व �ा�त आहेत आ�ण आप�या भ�ांना नेहमी आ�ीवा�द देतात. उह ने

�याने राजी आ�ण व�ूजी या दोघांनाही माफ के�े आ�ण �यांचे आ�ीवा�द �द�े. मग देव
देहाने का�भैरवांना सदा आ�ण �व�णूचा आदर कर�याची आ�ा �द��

पा पे ���ा दान करा.
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नववा अ�याय
भैरवा�ा नम�कार असो

नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! �ेताचे आ�ीवा�द घेत�यानंतर भैरवजी
तसेच वेळ अ. भगवान �ंकरा�या आ�ेने �यांनी आप�या परमे�राची भ�� आ�मसात के��.
का�भैरव हातात कवट� घेऊन का�ी नगरीकडे �नघा�े, पण हया नावाची ���या होती.
ती �या�या मागे गे��. एके �दव�ी भगवान नारायण का�भैरव कपा�या वेषात आ�े
जे�हा आ�ही भगवान ��वा�या �ठकाणी गे�ो ते�हा सवा�नी �ेता�या भैरव पाकचे आगमन पा�ह�े.
देवता आ�ण ऋष�नी �या�ा हात जोडून बो�ाव�े आ�ण �याची �तुती क� �ाग�े.
देव आ�ण नुने �वतः�ा �क�वा देवी �ामी �हणा�े - हेदेवी! आज आपण दोघे ध�य आहोत, कोण
भगवान �ंकराचे का�भैरव �प आपण पा�ह�े. �याने ही पृ�वी धर��
आहे. हे भगवान ��वच �रणागता�ा �ांती देणारे आ�ण सव� त�वे जोड�े�े आहेत.
हा सव� �ानाचा अंत आहे आ�ण �या�या भ�ा�ा सव� काही देणारा आहे
जे मनोकामना पूण� करतात. �या�या द��नानेच मनु�य सव� बंधनांतून मु� होतो.

का�भैरवज�ना असा भ�ा मागताना पा�न भगवान ��व आ�ण नुने �यांना �वचार�े.
काय देवा, तू �त�ही जगाचे रा�य देणार आहेस, तु�ा �ुभे�ा?
�वचारत आहे क� गरज आहे? मग आ�ण या कारचे नुजीचे ��द ऐकून
काळभैरवजी �हणा�े - हेनारायण ! मानाजीचे पाचवे डोके काप�े गे�े. या साठ�
मी के�े�या पापांब�� प�ा�ाप कर�यासाठ� मी हे करत आहे. नंतर काळभैरवा�या
��द ऐकून देव बो��े आ�ण �हणा�े - हे भैरव ! तू सवा�चा ना� करणारा आहेस
आ�ण क� नका तु�ही नेहमी ���ा करत राहा. मग देवी �हणून 'मनोरथी'

वावचे नाव भैरवज��या भवनामात टाका. भैरवजी कुठेतरी आहेत
�द�ेने �नघा�ो ते�हा वनुज�नी �त�ा भैरवज��या मागे जाताना पा�ह�े आ�ण
�या�ा ��वरायांचा पाठ�ाग सोड�यास सां�गत�े, पण हा�या फ� या बहा�याने �हणा�ा
ती ��वाजीची सेवा करते. असे बो�ून तो भैरवज�चा पाठ�ाग करत होता.
�हराजवळ आ�े. �तथे पोहोचताच तो अधो�ोकात आ�ण डो�यात ��र�ा
भैरवज��या हातातून �नसटून तो पृ�वीवर पड�ा.

�या �ठकाणी का�भैरवज��या हातून ज�चे पाचवे म�तक पड�े होते, ते �ान
�वमोचनाची तारीख �हणून कपा� पूण� झा�े. जोपय�त भैरवजी संपूण� पृ�वीची पूजा करत नाहीत
का�ी�ा पोहोच�ो नाही, आईचे डोके हातात �चकटून रा�ह�े आ�ण का�ी�ा पोहोचताच �यांची सुटका झा��.
गया. �हणूनच का�ी �हरा�ा पापण �नी मान�े जाते आ�ण पु�षांकडून �याची पूजा के�� जाते.
उपभो�य. जो मनु�य कपा�मोचन भैरवज�ना �ु� अंतःकरणाने मारतो, �याचा
सासू-सुनेची पापे होत नाहीत. कपा� �वमोचन तीथम आ�ण धपुवक पदन जाणे
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आ�ण देवतां�या पानांची पूजा के�यान ेमनु�या�या पापांपासून मु�� �मळते. �या �दव�ी
भैरवज�ची पूजा के�याने माणसाची सव� पापे न� होतात. का�ीचा र�हवासी
जो कृ�णमी�या �दव�ी �क�वा मंगळवारी भैरवज�चे द��न करतो �याची सव� पापे न� होतात
बनू नका
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दहावा अ�याय
नृ सह ���ा वनन

नंदा �हणा�� - अरे ��ये ! �ा�ा नावा�या भगवान ��वा�या अवताराब�� मातु हबताता
नाही. �ुभ भगवान ��वांनी एकदा �व�चू�ा अ�ा�माणे पेटव�े.

तू काय घात�े होतेस? तसे, देवाचे �ेत �या�या भ�ांसाठ� आ�ण �यां�या क�याणासाठ� जतन के�े पा�हजे.
अनेक अवतारांसाठ�, जनकाची गणना करणे अ��य आहे. एकदा आप�े

जय-�वजय या सरदारा�ा �द�े�या �ापामुळे वेद द� हा जीचा मु�गा होता.
P M P A. प�ह�ा मु�गा हय�यक �ापूर आ�ण सारा हया� पम�या �पात आ�ा. म�ये

कठोर तप�या� क�न �क�वा क�न राजाज�कडून वरदान �मळा�ं आ�ण जगभर आ�ीवा�द �मळा�ा.
कृपया कराय�ा सु�वात करा ते कोणा�ाही घाबरत न�हते आ�ण ऋषी आ�ण देवांच े���य होते.
बनून तो नेहमी हानी करत अस.े �याने �ोणत नगर�ा आप�� राजधानी बनव�े
आ�ण �त�ही जगावर �वजय �मळव�याच े�येय ठेवून सतत यु�े होत होती. ते खूप पापी आहेत आ�ण

तो खोडकर झा�ा होता.
अ�ा �कारे �याची पापे �दवस��दवस वाढत होती. मग जी आ�ण सव� देव

भगवान ��वाने भगवान �व�णू�ा ��येक ययक �ुपू�या अ�याचारापासून मु� कर�यासाठ� �ाथ�ना के��.



��येक याक �ापूने आप�या मु�ा�ाही मार�याचा �य�न के�ा कारण देव
�व�णू हे सव�� देव होते आ�ण �यांचा प�ा ��येक याक �पू देखी� नेहमी �व�णूज��या आ�या�ा होता.

स��े �ायचे. तर ��येक याक ��पू समोर कोणा�ाच मानत नसे.
�याने �वतः�ा देव मान�े आ�ण आप�या �ोकांना �याची पूजा कर�यास सां�गत�े.

एके �दव�ी हय�का �ुपूने �या�ा मार�यासाठ� एका मो�ा खांबा�ा बांध�े.
दया. भावसा� भगवान सदैव �यांचे र�ण कर�यासाठ� �यां�या भावांचा �ोध घेत असतात.

च�ा भगवान �व�णूने मानवाचे �प धारण के�े, जे अध� मानव आ�ण अध� होते
अ�व�ाचा, आ�ण तोच खांब तोडून काप�ा गे�ा. तो फ� तु�ा भेटाय�ा आ�ा होता

सव� रा�सांचा ना� करा. �यानंतर ��येक य�पु�ा आप�या मांडीत ठेवून �यांनी
�याने �ख�याने �रीर फाड�े. ��येक याक �ापुकेचा मृ�यू होताच सव� देवांना आनंद झा�ा.
पण मानवाचे �प धारण करणा�या परमे�र आ�ण नुका यांचा �ोध जे�हा �ांत होत नाही, ते�हा सव�
ते गे�ं. मग �याची आराधना क�न भगवान �व�णूचा राग �ांत के�ा.

�याने �याची �तुती के��.
�तची �तुती करताना वनुजीने �या�ा �मठ� मार��, पण तरीही �याची

रागाचा माणूस �ांत नसतो. �यानंतर सव� देवता ��वाची पूजा करती�.
�याने आ�य घेत�ा आ�ण �या�ा व�णाचा राग �ांत कर�याची �वनंती के��. �यांचे ऐकत आहे
सव� मृतदेह �हणा�े - हे देवा ! तु�ही �ोक चटाचा याग तुम�याच धामात करता.

पृ� 521

देवाकडे जा मी भगवान �व�णूंना न�क�च �ांत करीन. मग देवता �याचा तपुवाक
धाम�ा गे�े.
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�रभ-अवतार

नंदर �हणा�ा - जे�हा परोपकारी भगवान ��वाने देवतेची �ाथ�ना ऐकून �या�ा �द�े
मानववं�ीय �कृतीचा �ोध �ांत कर�याचे आ�ासन �द�यानंतर �यांनी एक गीतगायन के�े.
भैरवाने महाब���ा वीरभ �हट�े. वीरभ�ा आदे� देताना एक सावजी �हणा�ा- अरे भैरव!
मानव�पाचा �ोध �ांत क�न देवतेचे भय सोडा. जर ते तुमचे असती�
जर तु�हा�ा समजावून सांगणे पटत नसे� तर तु�ही मा�या भैरवाचे �प दाखवून �यांना �ांत करा.

भगवान ��वा�या आ�ेनुसार भैरवाने ता�काळ नृसाहज�चा राग �ांत के�ा.
साठ� गे�े पंचकरांनी भैरवज�ना नम�त ेअप�ण के�यानंतर नृ�हाज�ना
ही गाडी �हणा�� – हेमाधव! हे जग सुखी कर�यासाठ� तू हा अवतार घेत�ास
आहे. मा�ाचे डोके ठेवून आ�ण आप�या �ेपट��ा बांधून तु�ही मनुज�ना प�ह�े.
समु� उ�ट�ा होता. पृ�वी�ा उ�र दे�यासाठ� तु�ही वराह घेत�ा होता. �यानंतर �गेच
तू वामनाचा अवतार घेऊन च�डू बांध�ा होतास. आता तुम�याकडे आहे

न� कर�यासाठ� मानवाचे �प घेत�े आहे. अरेरे! तू सवा�चा ना� करणारा आहेस
एन.एस. �या काया�साठ� तु�ही मानवाचे �प धारण के�े होते, ते के�े आहे.
�हणून आता हे भयंकर �प �वस�न पु�हा आप�े सुंदर �प धारण करावे.
ते होऊ दे

वीरभचे हे ��द ऐकून नृसाजी आ�ण ते संताप�े
�हणा�ा- तू ताबडतोब इथून �नघून जा, नाहीतर मी हे सव� जग न� करीन. मा�या भागातून
Hea आ�ण Inkt ए. मी सवा�चा �वामी आहे. या कार आ�ण नुजी�या ��दांना
हे ऐकून वीरभ�ा खूप राग आ�ा. मग तो �हणा�ा, क� तु�ही जगा�या परमे�राचे �रीर आहात?
माहीतही नाही? �या�यामुळेच मी इथे आ�ो. तू तु�या अहंकाराचा �याग कर,

कारण तू या �व�ाचा �नमा�ता नाहीस, पा�नकता� �क�वा संहारक नाहीस. उह
भगवंता�या कृपेने तु�ही अनेक अवतार धारण करता. तुमचे डोके कमी आहे
परमे�र मृत �रीरा�या अं�यसं�काराची �ोभा वाढवत आहे. तु�या मु�ाचेही पाचवे डोके
माणेकत यांनी घेत�� आहे. या जगात सव�� भगवान ��वाची ��� पसर�े�� आहे. �या
तु�ही भगवान ��वा�या ���ने मो�हत होत आहात. अहो सह! फ� तू
तुमचा राग आ�ण अहंकार सोडून �ा आ�ण तुम�या �ांत �पात �हणजेच देवाकडे परत या
�ेता�या आ�ेने येथे आ�े�ा माझा ��ू भैरव तु�यावर तुटून पडे�, �हणून तू

तुझा �व�रत मृ�यू होई�.
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एन.आर.साहा यांचे पा�थ�व कै�ास येथे नेणे

सन कुमार �हणा�े - नंद जी ! जे�हा का�भैरव, भगवान ��वाचा अवतार
ना�स��स�टचे �प धारण क�न आ�ण या �ोधाने नुजी�ा फटकार�े, नंतर पुढे �क�वा

आ�ात? क� �यांनी भैरवज��या आ�ेचे पा�न के�े क� का�भैरवाने, फरोधात के�े?
तु�ही वनुजीचा मानववं�ीय �वभाव मार�ा आहे का? नंद! तु�ही ही भावना �ांत करा�

क�
महामुने, सूय�कुमारज�चे हे ��द ऐकून नंद �हणा�े - भैरवज�चे वीरभ.

पु.चे हे ��द ऐकून नृ�ह जी आधीच रागाने भ�न गे�े होते
तो संताप�ा आ�ण �याने वीरभवर थैमान घात�े. ते�हा वीरभने �या�ा घ� पकड�े.
�या. वीरभने ही गाडी पकड�याने नृसाजी खूप अ�व� झा�े. tat paat वीरभ

Neu Hesi ने गाडी घ� धर�� आ�ण तो उडून गे�ा. तो �यां�या प�व�ते�ा उडवून देतो
मृतदेह उच�ून ने�ा आ�ण सावजी�या वाहना�ा वृषभाखा�� चकरा मार�या. ही गाडी जोरात

खा�ून टाक�यावर न�र देव कोप�ा.
हे पा�न सव� देवता आ�ण ऋषी-मन देवा धदेव भगवान �ंकराची �तुती क� �ाग�े.

भगवान ��वा�या �माने तृ�त होऊन भगवान �व�णूंचे �रीर भीतीने थरथर कापे�.
भयभीत होऊन �व�णूने भगवान �व�णू�या �पात ��वाची �तुती कर�यास सु�वात के��.
ते परमे�रासमोर सवा�त खा��या �ब��पय�त उभे रा�ह�े. देवा�या देहाने भर�े जावे
गे�ा. �याची ��� �� झा��. वीरभैरवाने सव� ���यांवर आ�ीवा�द घेत�ा.
ते बरोबर होते. कयंकारी देव �ेता�या गौरवासाठ� सव� देवांनी हात जोड�े.
गाणे सु� के�े.

मग देवतेने के�े�या �तुतीतून पुढे गे�यावर �ेत �हणा�ा - हे देवा ! आता
तु�हा�ा घाबर�याची �क�वा घाबर�याची गरज नाही. वीरभ भैरव यांनी

कर आ�ण नुजी�या �वभावाचा पराभव करणे ही एक ��मा आहे. हा देव आहे
Vnuk Maha वर कोणताही प�रणाम होणार नाही. माझे सव� भाऊ तसेच वनुज�चे

तु�ही क�ाची पूजा करा�? असे सांगून भगवान ��वांनी नृ साहाज�चे �रीर सोबत घेत�े.
कै�ास पव�तावर गे�ा. ते�हा भगवान �ंकरा�या देहानेही �यां�या चेह�याचे द��न घडव�े.
समज�े.
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आ�ण माकडा�ा वरदान



नंद �हणा�े - अरे पु ! आता तु�ही �मौ�ा� देवा�या �रीराची ती उ� ��तमा पा� �कता.
भगवान �व�णू�या घरी अवतार घेत�े�ा सु नवा. काही वेळापूव� नमदा नद��या काठ�
नामपूर नावाचे एक नगर होत.े या �हरात व�र नावाचा एक महापु�ष राहत होता. �या देव �रीरे
ते सव�� देव होते आ�ण संपूण� �व�ानाचे ���क होते. �यां�या ��ना�ा �ुचमती असे �हणतात
ते कुठून आ�े? ती खूप �ववा�हत होती आ�ण �त�या पती�ी ��न के�े.
सेवा करायची अ�ा रीतीने �यांचे काय� सेवेतून न�हे तर �ामा�णकपणे के�े.
महामून आ�ण मनार �या�ा वरदान देऊ इ��त होते. आप�ा जीव गमाव�याचे �याने प�नी�ा सां�गत�े.
�ामा�णक सेवा. तू म�ा वरदान देऊ इ��तोस. तु�हा�ा काय हवे आहे �याब��
म�ा सांग.

पतीचे हे बो�णे ऐकून प�नी �हणा�� - जर तु मा�यावर बरोबर आहेस
�हणून कृपया म�ा महादेवज��माणे पु दान करा. बायकोचे हे वरदान ऐकून
�ानी �वचारात म�न होते क� मा�या बायकोने मा�याकडे खूप चांग�े वरदान मा�गत�े आहे. �ा वर

भगवान ��वा�या कृपेनेच �ोकनाथ पूण� होऊ �कतो. मग �याने प�नी�ा �वचार�े
देवीचा हा आ�ीवा�द फ� भगवान �ंकरा�या कृपेनेच पूण� होऊ �कतो, असे सां�गत�े. �हणून मी
भगवान �यांची तप�या� कर�यासाठ� मृत �रीराची पूजा कर�यासाठ� जातात. तुम�या प�नी�ा
तप�याब�� सां�गत�यावर माकडे घरातून �नघून गे��. का�ी �हरात जाता जाता
माणकांका घाटावर येऊन आर�या पार पाडून �यांचा ज�म-ज�म घेत�ा.
पापे क� नका. �यानंतर, �यांनी �ेरा �गा सादर के�े, �यांनी सव� तीथ��े�ांवर सादर के�े.
�याने का�ी�या ऋष�ना आ�ण सरदारांना अ�दान के�े.
�वहीर आ�ण त�ावात �नान के�यावर �े� �गा�या पूजेत रा� नका
गे�ा. वष�भर खा�या�प�याने काहीतरी बनव�े आ�ण माकडाने अ��त तप�या� के��.

एक वषा�नंतर भा�वक एक �दवस पूजे�ा गे�यावर म�यभागी आ�यासारखे वाट�े
भागातून एक संुदर मु�गा ई. मु�गा खूप देखणा होता, �याचे केस �पवळे होते
आ�ण �या�या डो�यावर मुकुट होता आ�ण तो हसत होता. इतके छान मू� असणे
महामु ना बात सा ए. �यांनी भगवान ��वाचे खूप आभार मान�े आ�ण
क� �ाग�ास टपुवाक �या मु�ा�ा �हणा�ा- अरे! मी तु�या बरोबर आहे �हणा, �क�वा

वरदान मागायचे आहे का? ते�हा �सरा माणूस �हणा�ा- अरे! तु�ही सव� आहात. सव��ात
एन.एस. तुम�या �वतः�या मनाची गो� तुम�याकडून क�ी छाप�� जाऊ �कते?

ते�हा भगवान ��व आप�या बा��व�पात �हणा�े - �भु ! तु�ही तुमची �ढता गमावा�.
�त�या आई�या उदरातून ती हरेपू �हणून ज�म घेई�. नंतर माझ ेनाव
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घर असे�. हे वरदान देऊन �या बा�काचा देवाचा देह नाहीसा झा�ा आ�ण
वानर यांचे टपुवाक मृतदेह ओ�ा क�न �यां�या घरी गे�े.
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गृहपा ठा अवतार

नंदर �हणा�ा - जे�हा �ेताचे वरदान �मळवून भगवान देव घरी परत�े
�यामुळे �याने सव� �कार प�नी �ु�मती�ा सां�गत�ा. वेळ गे�ा, काही काळ
�यानंतर �ु� माता गरोदर असते. �ुभ �ववाहाची जोड असे� तर �या�या गभा�तून चं�ासारखा
एक संुदर चेहरा चेहरा. �ेताचा अवतार घेताच देवता �तथून �नघून गे��
मी पण खेळ�ो.

मारीच, ए, पु�ह, पु�या, तुतू, अंगारा, व�, कायपा, आ�या, �वभाडा, मंुड�,
�ोम�, �ोमचरण, भरराज, गौतम, भृगु, गा�व, गग, जातकय, ह�र, आप तंबा,
या �ा, या, वा�मदक, �तप, �� सा�ड, �ंख जमदान, संवत, वीण, भरत,
अं�ुमानस, काययन, कुस, सौनाका, �रयांगा, वासा, �ुचा, नारद, तुंब, उ�का,
वामदेव, देव�, ह�रत, �म, भगव, मृकड, डक, धौया, उप�यु, �ा इ.
आ�ण सांसा�रक पु� भगवान ��वाचा गृहपाठ अवतार पाह�यासाठ� मोफत �वधी आ�ण ऋषी.
म�ा येऊ दे.

देवगु बृहप��सह आ�ण ��ा भगवान �व�णू, नंद आ�ण भंृगीगणांसह
देवी पावतीसह मृतदेह वा�न नेणे, देवराज सव� देवता आ�ण पाताळ येथी� नागराज

मु�ा�या द��नासाठ� सव� न�ा, पती आ�ण समु� परमे�राकडे गे�े.
सव� ऋषी-मुनी, ऋषी-मुनी आ�ण �यां�यासह देवतांनी �या बा�का�ा पा�ह�े. �वत:
�ाजीने �या मु�ा�या जाती�ी संपक�  साधून �या मु�ाचे नाव गृहपत ठेव�े.

ठेव�े. �यानंतर सव� देवांनी �या बा�का�ा अनेक वरदान �द�े.
मग सव� देवता �ुचमती आ�ण वानर मुन यां�या भा�याची �तुती करतात
गे�ा मु�ार आ�ण �याची प�नी �या मु�ाची काळजी घेऊ �ाग�� आ�ण
वेळोवेळ� झा�े�या संवादातून संपक�  होऊ �ाग�ा. जे�हा गृहपत पाच वषा�चा झा�ा



�या�ा रडव�े. मू� गृहपत जासु वृ चे होते. �या�याकडे फ� आहे
�या�या प�याव�न सव� वेद �मळा�े. मू� नऊ वषा�चे झा�यावर देव
नारद �यां�या घरी आ�े. मुनव�र यांना �यां�याकडून �यां�या मु�ा�या भ�वत�ाब�� जाणून �यायचे होते.
ते�हा नारदजी �हणा�े - अरे ! तुमचा मु�गा खूप त�ण आ�ण भ� आहे पण बारा वषा�चा आहे
असे झा�यास अ� व वीजे�ा धोका �नमा�ण होऊ �कतो. �हणून तु�हा�ा करावे �ागे�
अ� आ�ण वीज जवळ पु �ा परवानगी देऊ नये. देव �नारद ऐस� वचन सांगत
�या मु�ा�ा आ�ीवा�द देऊन तो �तथून �नघून गे�ा.
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गृहपत ��वज�चा आ�ीवा�द होता

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! असे बो�ून भगवान नारद �तथून �नघून गे�े.
मग �या�या ��दाने �ुचमती आ�ण वावरण देवी �त� झा�या आ�ण वेदान मोठे झा�े.
जोरजोरात रडाय�ा �ाग��. रडत रडत ते दोघे मरण पाव�े. मग �थम आ�ण सवा�त मह�वाचे
�याने �वतःची काळजी घेत��, मग प�नी�ा समजावताना तो �हणा�ा- देवी असं काही करणं बंद कर.
होणारही नाही. तर तू असं रडणं थांबव. �र वेदोन आपु�े गृहपात को
सापडे� �यावेळ� �याचे वडी� घराबाहेर होते. जे�हा तो परत आ�ा ते�हा �याने �या�या आई-व�ड�ांना ओळख�े.
�या�ा असे रडताना पा�न तो �या�ा �वचा� �ाग�ा क� तू असे का रडत आहेस?

आप�या मु�ाचे हे ऐकून देवी �ुचमतीने गृहपत आप�या ग�यात आ���गन �द�े.
आ�ण रडतच �यांनी नारदज�नी जे सां�गत�े होते ते सां�गत�े. हे ऐकून घरदारही
�सनाधीन होऊ नका आ�ण तुम�या पा�कांना समजावून सांगू नका क� तु�ही असे आक�ष�त होत नाही.
�ेताचा नामजप क�न मी �वतः�ा मृ�यूपासून वाचवीन. तु�या मु�ाची �ह�मत
बो�णे ऐकून दो�ही पा�कांना कळ�े आ�ण �यांनी �ी.
उपासनेने �न��तपणे सवा�चा ना� होतो. �हणून तु�ही �यांचा आ�य �या, ते
तु�ही तुमचे उपकार करा�.

आई-व�ड�ांचे आ�ीवा�द घेऊन ते मू� का�ी�ा गृहपत येथे गे�े. �तथे ती नान
�यानंतर अं�यसं�कार कर�यात आ�े. व�ा�गा सादर के�यानंतर, तो

सैतान आ�ा आ�ण तो �वतः�ा भा�यवान समजू �ाग�ा क� �या�ा परमे�राचे द��न झा�े. मग
�या�ा एक मृतदेह सापड�ा होता. तो �दवस एक�े आठ तासांत
गंगेचे पाणी भ�न आंघोळ करायची आ�ण नंतर �याची पूजा करायची. �याचा
मन नेहमी �ेता�ा मारायचे. हळूहळू वेळ �नघून गे�ा. घरकाम करणारा
बारावीत �वे� के�ा. नारदज�ची वाणी ऐकून, देवराज इं�ीहपत के
समोरचा कट अ. तो �हणा�ा क� मु� मागत ेक� तु�ही मागता? नंतर ऐकत आहे
गृहपत �या�ा नम�कार क�न �हणा�े- �भु ! मी तु�यात�ा नाही, देहा�ा �मळा�े�ा देव वरदान आहे
म�ा �वचारायचे आहे तु�ही �नघून जा मी ��वाजी��वाय इतर कोणाकडूनही काही मागत नाही.
कारण �ेत ही माझी पूजा आहे आ�ण मी �याचा भाऊ आहे.

गृहपताचे हे ��द ऐकून तो संतापाने भारावून गे�ा. �याने �वतःच ेघेत�े
�या. �या�या हातात�ा बाण पा�न मु�ा�ा �या�या प�याने काय सां�गत�े होते ते आठव�े.

आ�ण �या भीतीने सेमू छतावर पड�ा. हे पा�न भा व सा� भगवान ��व देवी पावती
साहट �गेच �तथे कट�ा. गृहपाठा�ा ��� करताच तो उभा रा�ह�ा. आमचे
समोर देवाचा मृतदेह आ�ण आईची पावती पा�न तो रोमां�चत झा�ा. �यांचे
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�ेकडो कोट� सूय�दय होत होत.े हे अ��तम �च� पा�न घरात मं�मु�ध �हा.
गे�ा आ�ण हात जोडून देवा धदेव महादेवज�ची �तुती क� �ाग�ा.

मग �ेत हस�े आ�ण �हणा�े - हेब�ाक! या उ� तपाने मी माझा जीव गमाव�ा
एन.एस. मी तुझी परी�ा घेत होतो. म�ा इथे तु�याकडे पाठव�े होत.े तु�ही मा�क आहात

परी�ेत य��वी �हा�. तु�हा�ा घाबर�याची गरज नाही. तु�ही कोणा�ाही मा� नका
क� �कता. माझी �ापना तु�यामुळे झा��, माझा हा �ूक जगाम�ये 'अनरार' नावाने ओळख�ा जातो.
आ�ण कोणीही �या�या गौरवापुढे उभे रा� �कणार नाही. अ� आ�ण �वजेपासून वाचव�यासाठ�
असे� या �� गाची पूजा करणा�या�ा अका�� मृ�यूचे भय नसत.े

असे �हणत भगवान ��वांनी गृहप�नी�या पा�कांना बो�ाव�े आ�ण सवा�नी �यांना चोळ�े.
�ुभ भगवान ��वा�या पूजेनंतर �रीर �याच अ�य �ागाम�ये समा�त होते.
गे�ा.
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सोळावा अ�याय



येरे अवतार

नंद रा �हणा�े - हेमू ना रा ! आता मी तु�हा�ा भगवान ��वा�या वेगवेग�या अवतारांब�� सांगेन.
म�ा सांग. एकदा देव आ�ण दानव एक� आ�े आ�ण समु�ा�या गभा�त अमू�य मणी छाप�े.
वारसा काढ�यासाठ� समु�मंथन कर�यात आ�े. मंथन करताना प�ह�े वष�
ते कॉपी के�े जाई� आ�ण जग �या वषा�पासून वेगळे असे�. हे पा�न देवांनी आ�ण

असुर भयभीत झा�े आ�ण �भू �या मृतदेहाची �तुती क� �ाग�े. देवाचे �रीर नेहमी �याचे असते
भा� कृपा आ�ण क�याण करत.े �याने ते वापर�े
वष� �या�े. वष� आ�ण वे�न�क �याय�याने �यांचा घसा �नळा झा�ा

नावाने आ�ण नावाने अ. मग देव आ�ण दानव न�ा जोमाने व जोमाने बारा समाजात घुस�े.
मंथन सु� झा�े, �यामुळे अनेक मौ�यवान र�ने, �हरे, दा�गने आ�ण अमृताची अनुभूती आ��.
अमृताची ��त��पी के�यावर देवता आ�ण दानव भेटती�. मग रा�साने रा चे अमृत नाव �द�े
क�� चो�न पळून गे�ा. या देवाने चं� पा�ह�ा आ�ण �या�या मागे गे�ा.
�व�णूने आप�या सुद��नाने �याची मान काप�� कारण �याने अमृत �याय�े होते.

�यामुळे ��र�ेद क�नही �याचा मृ�यू झा�ा नाही. मग सेरा छम मा�ा घाबरवे�. देव
चं�ा�ा वाचव�यासाठ� मृतदेह डो�यावर घेऊन गे�ा. देवता neasura

�याने क��ातून अमृत न घेता ते अमृत �याय�े. आता �यांना �वतःचा अ�भमान वाटाय�ा हवा
आ�ण �यां�या ताकद�ची ��ंसा क� �ाग�े.

या व�तु��ती�या �ानाने जे�हा देवता मो�हत झा��, ते�हा �ोकनाथ भगवान ��व,
मग �याने मनात ठरव�े क� देवते�ा �ु��वर आणायचे. देवाचे �रीर
डोके ठेवून देवतेपय�त पोहोचा. देवता �या�याकडून �या�या ���ची �तुती क� �ाग�े.
देवतेचे अ�भमाना�द बो�ण ेऐकून भगवान ��व पु�पहार धारण क�न �हणा�े - हे
देवा! तुमचा अ�भमान आ�ण अ�भमान खोटा आहे. स�य हे आहे क� तु�हा�ा तुमची बांधणी करावी �ागे�
बाक� कोणीतरी आहे. अ�भमान भ�न त ू�या�ा �वसर�ास. तू ग�व�� आ�ण ग�व�� आहेस
आ�े आहे. आता मी तुमची Harable चाचणी घेतो. असे �हणत �याने मातीचा तुकडा घेत�ा
पण तो �हणत रा�ह�ा क� परा�मी देवांनो! आप�या ताकद�ने आ�ण आप�या ताकद�ने
बेरीज क�न ते कापून टाका.

मग सव� देवांनी �यांचे साम�य� आ�ण परा�म �ा�त कर�यासाठ� �याचा पराभव के�ा.
पण सगळे आजारी पड�े. �या देठाचे ते काही �बघडवू �क�े नाहीत.
ते �रीर आप�या जागेव�न थोडेही ह��े नाही. हे पा�न सव� देवता �ो�धत झा�े.
च�ा देव अचानक एकमेकांकडे बघत होत ेक� आका�वाणी ई.
आका�वाणी �हणा�� - देवांनो ! कारण हे �सरे कोणी नसून �वतः भगवान ��व आहेत
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��येकाकडे देव, �नमा�ता, पा�नकता� आ�ण संहारक आहे.
आका�वाणी ऐकून सव� देवांना आप�� चूक कळ�� आ�ण ते �जवंत झा�े.

भगवंतांनी मृत �रीराचे नाव ठेव�े आ�ण �यांची पूजा सु� के��. सावजी इथे ठेव�ा
देवतेची दया क�न सवा�ना आ�ीवा�द देऊन ते �तथून अ��य झा�े.
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�या हवाई अ�याय
मृतदेह

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! आता मी तु�हा�ा �ोकनाथ भगवान ��वा�या द�ावताराब�� सांगेन.
ब�� सांगतो भगवान ��वा�या प�ह�या अवतारा�ा 'महाका�' �हणतात आ�ण ते
तो भा�ा भ आ�ण मु दान करतो. देवी महाका�� �त�ा नेहमी आ�ीवा�द देते
मनोवन छत आ�ण तूं दान । 'तारा' नावाचा संपूण� अवतार सेवका�ा आनंद आ�ण आनंद देतो.
म�ा देते. भी� नावाचा �तसरा 'भुवने�' अवतार भुवने� नावा�या �भ��ांचा आहे. चौथा
'षोड�' हा 'वेष'चा आहे, जो महादेवज��या परमभगवानांना आनंद दे�यासाठ� सम�प�त आहे.
करणार आहे. पाचवा 'भैरव' �हणज ेगजा� नावाचा भैरवी ��, जो सवा�चा उपासक आहे.
इ�ा पूण� करतो. छठ 'छमता' या ��दाची इ�ा पूण� करते.
�ांती दान करतात. भगवान ��व�ंकरांचा सातवा अवतार �हणजे 'धू वान', ज�सेधु वती.
� �ू�ट�ग ई. आठ�ा अवताराच ेनाव 'बग�ा' आ�ण बग�ामुखी हे नाव आहे
ती परमा��याचे परम आनंद आ�ण क�याण देणारी आहे. सावजीचा नवा अवतार
'मातंग' या नावाव�न आ�े आ�ण �यापासून मातंग �ाची उ�प�ी झा��. देवा धदेव �भुचा दहावा देह
अवतारा�या �पात 'कमळ' आ�ा, �याने कम�ा नावाचा ज�म �द�ा. या
�ा ही �वतः�या न��बाचे अनुसरण करणारी आहे आ�ण आता फळ देणारी आहे.

�ोकनाथांचे परोपकारी भगवान ��व यांनी घेत�े�या या दहा अवतारांपैक� जनपु�ष
आ�ण तोच आप�या परा�पर भगवंता�ा नेहमी आनंद देतो. म�ये भगवान ��व
जो आप�या देहात ��न होतो �या�ा अवतार आप�ा खरा अथ� आ�ण संप�ी देतो.
करा

देवा धदेव महादेवज�नी धारण के�े�े हे दहा अवतार तं�ा�ी संबं�धत आहेत. या



दहा अवतार अ��त होत ेआ�ण �यां�यात क�णा आहे. भगवान ��वाचे ��द
ह�या कर�याचे कृ�य होते. ते दहा द�ां� आ�ण ज�द वेदना देते
मी हे करतो
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अठरावे य
इ�े�हन पय�त

नंद आ�ण �हणा�े - हेमुने ! आता मी तु�हा�ा �ुभ भगवान ��वा�या अवताराब�� सां�गत�े आहे.
ब�� सां�गत�े आता मी �यांना ��वाजी�या बारा अवतारांब�� सांगतो. मी हसतो
अस�या�या दोषांमुळे �नमा�ण होणारे अडथळे न� होतात. पूव� एकेकाळ� देवराज होते
आप�े मूळ गाव अमरावती सोडून ते �नघून गे�े. हे पा�न ते ऋषी जरी जाण�े
म�ा ते आवड�े नाही. जरी परमे�र हा मृत �रीराचा सव�� देव होता. �याने म�ा खूप समजाव�े
आ�ण तो �वतः का�ी नगरी आ�ा. तेथे �यांनी प�व� गंगाजी वा�यात �नान के�े.
मागे� �या�ा दाखवून �याच जवळ �सरा मृतदेह �ापन के�ा.

�या अंतराची �ापना मु�ाने देवते�या फाय�ासाठ� के�� होती. für weis
भ� �ेताची पूजा-अचा� क� �ाग�े आ�ण तप�या �क�वा म��नतेत रा� �ाग�े. या
गाडीचे �दवस गे�े. एक �दवस �नघून गे�यावर देवाने मृतदेह काप�ा आ�ण �हणा�ा - हेमू ना

होय! मी तु�या उपासनेचे कौतुक करतो. �वचा� �क�वा �वचा� इ��ता? म�ा तु�ा हरवायचे आहे
न�क� पूण� क�. मग भगवान �ंकराचे वचन ऐकून तो खूप आनं�दत झा�ा आ�ण
महादेवाची पूजा क� �ाग��. मग तो �हणा�ा - हे भगवान ! मी मा�या मु�ाचे सफरचंद खातो

नाही. तू मा�यापुची काळजी घ.े तू मा�या घरी मा�यापू �हणून आ�ास
आनंदाचे दान करा. मा�, मु�ाच ेवरदान ऐकून ��वाजी 'आ�ण तू' �हणा�ा आ�ण �तथून
संपव�े. मग जरी मु�ा सातूवाक परत घरी आ�ा. अहो सव�
देवते�ा आप�या वरदानाब�� सां�गत�े, हे जाणून सव� देवांना खूप आनंद झा�ा.

�यांनी �द�े�या वरदानाचा प�रणाम �हणून भगवान ��वाने मु�ा येथे �यांचा पु� झा�ा.
मा�या मनात जरी मुनने �ेमाने �याचे नाव सुरभ ठेव�े. सूया��या ज�मनीवर मोठा
एवढेच आ�े सव� देवतांनी फु�ांचा वषा�व के�ा, इतर देव नाचू �ाग�े
मंगळ आ�ण दो�हीही चार द�ांम�ये गुंजणार नाहीत. जरी देवतेने मु�ा�ा अनेक वेळा नम�कार के�ा.

�यानंतर सुरभ मोठा झा�यावर �याचे ��न कपा��, पाग�, भीम, वापा, व�ोहत,
�ा�त, अजपद, आपबुया, �ंभू, चड आ�ण भव नावा�या सात �ोकांचा ज�म झा�ा. म�ये
याराहने देवांना वाचव�यासाठ� आ�ण हानी पोहोचव�यासाठ� अनेक रा�सांना मार�े.
काय. मग �या वगा��ा रा�सांनी साम�य� �द�े होते �या वगा�चे रा�य �याने परत घेत�े
नंतर सेदेवराज �थमचे रा�य झा�े. आजही देवता वाचवाय�ा
कारण तु�ही �वगा�त �वराजमान आहात.
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एको�णसावा अ�याय
वासा

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! परम तेज वी तप वी महा�य, जो देवी अनुसूयाचा पती आहे
राजाज��या आ�ेव�न क�वचा�ाजवळ अस�े�या �रकु� नावा�या ड�गरावर होते.
कठोर तप�या� कर�या�या इ�ेतून. �याची तप�या �दवस��दवस �बकट होत चा��� आहे.
ते होते, �यातून एक तेज�वी आग �ाग�� आ�ण सव� �ोक �यापासून जळू �ागती�.

मग सव� देवांनी म�कारज�ना �ाथ�ना के��. जी सव� देवांसह
ते घेऊन भगवान ��व आ�या�ा गे�े. तेथे �यांनी भगवान �व�णंूना मोठा आ�ीवा�द �द�ा.
तपा �क�वा सेपवा�ा ब�� सां�गत�े. मग तो �हणा�ा क� देव हा एकच मृतदेह आहे.
आपण �यांचा आ�य घेऊ �कतो, �हणजे आपण ही सम�या सोडवू �कतो. �यानंतर �गेच

भगवान �ीराजी आ�ण इतर देवतांसह मृत �रीराचा आ�य घेत�ा.
कै�ास पव�तावर पोहोच�यानंतर सवा�नी भगवान �ोकनाथां�या मृतदेहा�ा वंदन के�े

तु�ही ते कराय�ा सु�वात के��. �यांनी महादेवज�ना तप�या �क�वा तप�या�ब�� सां�गत�े.
�यानंतर ��ा, व�ण आ�ण ��वाजी हे �तघे अमून�ा वरदान दे�यासाठ� गे�े. �यांचे
पाव�ांचे ठसे ओळखून अमूनने �तघांना �वतं�पणे मांडाय�ा सु�वात के��.
द . ए �हणा�े - अहो! आ�ण नु! मृतदेह! या जगात तु�हा सवा�साठ� आदरणीय आ�ण आदरणीय
ते पूजनीय आहे तू सवा�चा देव आ�ण या जगाचा �नमा�ता, र�णकता� आ�ण संहारकता� आहेस.
देवा, पु��ा�तीसाठ� मी परमे�रा�या देहाची पूजा के�� होती, पण तु�या �तघांसाठ�
एक� द��न घेत�याने मी य��वी झा�ो. bhu म�ा माझे छ�पर वरदान �ा.

मुनAची �ाथ�ना ऐकून देव �हणा�ा - हे महामुने ! आ�ही तु�हा�ा गमाव�े
सहयोगी. आपण �त�ही देव एकच आहोत आ�ण आपण एक अं� आहोत. आम�या भेटव�तू�ारे

तु�ही तीन पु� �हा�, जे आ�हा �तघांचे भाग असती�. असे बो�ून �व�ण ूआ�ण मृतदेह तेथून �नघून जातात.
संपव�े. आ�ीवा�द �मळा�यावर, अमन आनंदाने थरथर काप�ा आ�ण �या�या आ��याकडे परत�ा.
गे�ा. तेथे पोहोच�यानंतर �यांनी प�नी अनुसया यांना वरदानाब�� सां�गत�े
हे ऐकून �यांनाही आनंद झा�ा.

वेळ �नघून गे��. ठर�े�या वेळ�, देवी अनुसुईया ने�तन पु यांना ज�म �द�ा
�वयंभवन हा ��व, देव आ�ण �व�णूचा अं� होता. आई�या भागातून, आ�ण नुजी�या भागातून

वासा जीचा ज�म भगवान ��वा�या अं� आ�ण अं�ातून झा�ा. वसाजी नेसूयवं�
स�पापाचा मा�क अस�े�या मौपा राजा अंबरी�ाची परी�ा झा��. एक �दवस राजा
अंबरी�ने एकाद�ी पाळ��. ते�हा वासाजी आप�या मु�ा�ा घेऊन गे�े.
राजवा�ात जा. �सरीकडे, अंबरी�ने सबरान�ा अ� �द�यानंतर �गेच पाणी
�पया वास ऋषी �तथे पोहोच�े आ�ण �यां�यावर रागावू �ाग�े. ते �हणा�े- राजन, आ�ही स�ाम करतो
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आ�ही तु�ा बो�ावूनही तू आमची वाट पा�ह�� नाहीस आ�ण जेवण �मळ�यापूव� तू आमची वाट पा�ह�� नाहीस.



ते �याय�े आता तु�हा�ा तुम�या कृतीची फळे न�क�च भोगावी �ागती�. हा वासा �हणत
राजा�ा अंबरी��ा �ाप बनवायचे होते, पण �याचवेळ� �या�या संर�णासाठ� सुद��नाची मागणी कर�यात आ��.
तो आ�ा आ�ण वास मुन�ाच पेटव ू�ाग�ा. मग आका�वाणी ई के वसा जी,
अंबरी� हा परमे�रा�या �रीराचा एक भाग आहे. हे ऐकून सुद��न �ांत झा�ा. मग राजा अंबरी�
वसाज�चे पाय धर�े आ�ण �यांना खाऊ घा�ून �नरोप �द�ा.

एकदा वासाज�नी अनेक पु�षांम�य े�ीरामांची परी�ा घेत��. तो ��रम�ा �हणा�ा
तुम�या आ�ण आम�यात जे काही घडते �यात कोणीही आडकाठ� येऊ नये. जे�हा त ेएकटे असतात

बसून ग�पा मारत �मान �तकडे गे�े. मग रामचनज�नी �यांचे कज� घेत�े.
�या�माणे तुझा भाऊ �मानाचा �याग कर. �यां�या �चकाट� एक सम�या होती आ�ण
आ�ीवा�द देऊन तेथून आप�या जागेवर गे�े.

�याच�माणे एकदा �यांनी कृ�णाज�ची परी�ाही �द�� होती. जे�हा देव आ�ण माणूस
कंसा�ा मार�यासाठ� कृ�णा�ा ने�े होते, �यावेळ� �या�याभोवती पसार झा�े.
ते �ेमाने �ान गोळा करायचे. �या�या �वासामुळे, एकदा वासज�नी कृ�णाचा वध के�ा.
परी�ा दे�यासाठ� गे�े होते. आप�या सेवेतून �यांनी कृ�णा�ा �वगा�सारखे के�े.
देह ठेव�याचे वरदान �द�े. एकदा वासा जी नान, औपडा करताना पा�न
�याचे फ��त �यांना ध�य झा�े आ�ण �यां�या प�नी वासा जी यांनी �यांना वरदान �द�े होते
जर तुम�यावर वादळ आ�े तर ते तुमचे अ�धका�धक आ�ण सव� पैसे वाचवे�
�चरहरणा�या वेळ� �याच वरदानाने �या�ा वाचव�े होते. या कारम�ये मुन वासान ेअनेक के�े आहेत
�या�ा वरदान �मळा�े.
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�वसावा अ�याय
हनुमान अवतार

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! एके काळ� भगवान ��व, जे महान पा�� होते
होय, भगवान �व�णूचे सुंदर मुख पा�न भगवान मो�हत झा�े. कामदेवाचे बाण
यामुळे �खाव�े जाऊन �यांनी रामचानज�च ेकाय� पूण� कर�यासाठ� आप�या �ाणाची आ�ती �द��.
मग ते बीज ज�मनीवर ठेवून स�ु�याने ते अंजनी�या कानात घात�े. वेळ
आगमनानंतर देवी अंजनी गरोदर राहते आ�ण ती महाब�� आ�ण परा मयूचे �रीर �पते.
वे� हनुमानावर दया करा.



बा�पणी हनुमान खूप �ूर आ�ण �ूर होते. ते खूप चंच�ही होते. ब��े�ा आय
�याने सूया��ा फळ �हणून �गळ�े आ�ण देवते�या �वनंतीनुसार त ेसोड�े.
हनुमान हा भगवान ��वा�या �रीराचा भाग आहे हे जाणून घेत�यावर, ��येका�ा अनेक वरदान आ�ण आ�ीवा�द �मळा�े आहेत.
आ�ीवा�द दान के�े. सुयदेवा�या कृपेने �यांची ��कवण �ा�त झा��. बा�पणापासून
हनुमाना�या म�यभागी रामाच े�नवास�ान होते. पूजा करणे आ�ण सेवा करणे
ते �याचे होते. �ीरामा�या सेवेसाठ� �यांनी घर सोड�े.

रयमुक पव�तावर �या�या वानरराज सु��वकडून ई-जनका�या प�नीचे अपहरण.
भाई बळ�ने के�े होते आ�ण �या�ा आप�या रा�यातून हाक�ून �द�े होते. हनुमान देखी� सुईवचा आहे
सोबती बनून �यां�यासोबत रा� �ाग�े. जे�हा रामचनजी आप�ा वनवास आ�ण रावण घा�वत होते
�यांची प�नी देवी जनक �हचे अपहरण झा�े होते, �यावेळ� �यां�या भटाचा �ववाह हनुमाना�ी झा�ा होता.
होते. हनुमानाने आप�या आय� रामा�ा ओळख�े आ�ण आप�े सव��म �या�या चरणी ठेव�े.
दया.

हनुमान आ�ण सुसेवी यां�याकडून ��� �ा�त के�यानंतर �ीराम नेसुवीचा मोठा भाऊ बळ�
�याने �याचे रा�य आ�ण प�नी दो�ही �हसकावून घेत�े �या�ा मारणे

क�न घेत�े ते�हा सुसेवी आप�या संपूण� वानरसेनेसह �ीरामाची प�नी सीते�ा �ोध�यासाठ� �नघा��.
ते कॉपी के�े होते पण काहीही सापड�े नाही. �यानंतर हनुमानाने �वतः सीतेचा �ोध सु� के�ा.

ए आ�ण समु� ओ�ांडून �ंकेत जाऊन �यांना बाहेर काढ�े आ�ण भूरामाचा �नरोप आप�या रा�याकडे पाठव�ा.
�यां�यापय�त पोहोच�ो. आप�या �वामीची बातमी �मळताच देवी सीते�ा ध�का बस�ा. �यांचे सव�
�ःखाचा �णाधा�त मृ�यू झा�ा.

हनुमानाने माता सीते�ा रामजीचा संदे� देऊन रासचा धडा ��कवाय�ा सु�वात के��.
�याने सव� अ�ोक वातके के�े नाहीत. संपूण� झाड उपटून फेकून �ा. कधी
जे�हा रावणा�या सै�नकांनी �या�ा पा�ह�े ते�हा �याने रावणा�या समोर जा�यासाठ� �वतः�ा कैद के�े.
दया. बॉ�ड बांधून �या�ा हरवणसमोर ने�यात आ�े. �यानंतर रास राज नवनार पी

हनुमाना�या �ेपट��ा आग �ाव�याची ���ा. �या�या �ेपट��ा आग �ाग�� ते�हा तो

पृ� 537

�या�यासह संपूण� �ंका जाळून टाका. मग समु�ात उडी मा�न �या�या �ेपट�ची आग �वझव��. फर रामचन
�या�ा �क�वा �त�ा मादक पदाथ� �ा.

प�नीची बातमी पा�न �ीराम वानरां�या सै�या�ा वाचवू �क�े.
सोबत घेऊन �ंकेवर चढा. सव��थम �यांनी मृतदेहाची �ापना क�न पूजा के��.
मग तो समु� ओ�ांडून �ंके�या �द�ेने गे�ा का? हनुमानाने या यु�ात खूप �ौय� दाखव�े.

दया ��हा. �याने एक हजार असुरांचा वध के�ा. यम जे�हा �मन जखमी झा�ा
�याचा मृ�यू झा�यावर हनुमानाने जीव वाचव�यासाठ� संजीवनी बूट आणून �या�ा जीवदान �द�े.

देणगी काय होती? हनुमानानेही हरवणाचा वध क�न राम-�मणाचे र�ण के�े होते. हनुमान
मी देवा�या �रीराचा एक भाग होतो आ�ण �याने रामाचे संर�ण आ�ण मागा��या ��येक पाऊ�ावर आधार �द�ा.
�यांनी काय के�े?
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i k savanya ye
महे� अवतार वण�न

नंदा �हणा�� - हे महापु�ष ! एकेकाळ� भगवान ��व आ�ण देवी पावती तपोवाक होते.
तो �वत:�या इ�ेनुसार वागत होता. �याने भैरव�ा ज�मनीवर कॅ�टन बनवून वाढव�े   होते.
�याचे काय� कोणा�ाही ओ�ांडू न देणे हे होते. �सरीकडे देवाचा मृतदेह

�याची भुते �ाभा देवी पावतीबरोबर करमणूक करत होती आ�ण �त�या�ी जंग�ात बो�त होती
राहत होते. बो�ता बो�ता बराच वेळ �नघून गे�ा. मग देवी पावती�या काही कथा, जे
राजवाडा अजून होता, बायको �तथे यायची. मग ती महादेवज��या �ेजारी बस��.
���ाचं वण�न ऐकू �ाग�ो.

भगवान ��व �यां�या�ी बराच वेळ बो�त अस�याचे पा�न देवी पावती �ो�धत झा��.
गया. वेगू सेसे राजवा�ा�या बाहेर जाऊ �ाग�े. भगवान भैरवाने ज�मनीवर उभ ेरा�न देवी�ा पावती �द��
�या�या मनात एक �वकृती �दस�� क� तो �या�ा एक सामा�य माणूस मानून पा� �ाग�ा. देवी
पावतीने भैरवाचे मन ओळख�े आ�ण �या�ा �ाप �द�ा - भैरव, पृ�वीवर जाणे
तो सामा�य माणसा�माणे जीवन जगे� आ�ण �या�या कृतीचे फळ भोगे�.

या गाडीवर पावती देवी भैरवा�ा �ाप देत होती, ते�हा भगवान �वही �तथे पोहोच�े.
�ापाने �ो�धत होऊन भैरवाने देवी�या पाया पडून �तची �ाथ�ना के��. मग
�ोकनाथ भव सा� देवा धदेव भगवान ��वाने भैरवा�ा �द�ासा �द�ा. यावर भैरव

�हट�ं अहो! देवी�या �ापा�या कोपापासून म�ा वाचव. मग ��वाजी भैरवाचे सां�वन करणे
�गबगीने �हणा�� - देवी पावती�ाही �ाप देता येत नाही, पण भैरव आ�हीच आमचे परम
तु�ही �या�ा असे सोडू �कत नाही. तू काळजी क� नकोस

भैरवा�ा आ�ासन �द�यानंतर सावजी देवी पावतीसह �नघून गे�ा. �ापानुसार
भैरवजी वेताळा�या �पात पृ�वीवर चा�ू �ाग�े. मग तुमचे उ�र �ा
भगवान ��व पृ�वीवर अवतर�े आ�ण ते महे� आ�ण देवी �हणून �कट झा�े
पोचपावती �ारदा�या नावाने तो पृ�वीवर करमणूक क� �ाग�ा.
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अ�याय वीस
वृषभवतर वण�न

नंद आ�ण �हणा�े - अहो अरे बेटा कुमार! एकदा देव आ�ण दानव एक� आ�े
�क�मत आ�ण ख�जना �मळ�व�यासाठ� �वचारमंथन कर�याचा �नण�य घेत�ा
पण ते मंथन कसं करायचं याचा �वचार सव�जण करत होते. मग आका�वाणी ई,
आका�वाणी �हणा�� - अरे येनकारी देवा ! तुमची कृती त�ीच असे�. आपण
मंदराच� पव�ता�ा माथनी आ�ण नागराज वासुक रासी बनवून समु�मंथन
करा.

आका�वाणी ऐकून देव आ�ण दानव मंदाराच� पव�त उखडून टाक�यासाठ� उ�सा�हत झा�े.
सु�वात के��. या कामात �यांना य�ही आ�े, पण जे�हा ते मंदाराच� हे �ठकाण बनव�यासाठ� �नघा�े.

समु� ओसंडून वा� �ाग�ा ते�हा तो खूप जड अस�यामुळे �यां�यावर पड�ा. अनेक
�यात देव आ�ण दानव गाड�े गे�े. भयभीत होऊन सव� देवांनी मृत �रीराची पूजा कर�यास सु�वात के��.
भगवान ��व नेहमी आप�या �रीरावर कृपा ठेवतात. उह नेदेवता - रा�सा�ा बळ

देणगी काय होती? दोघांनी �मळून समु�ाच ेपाणी मंदाराच� पव�तावर ओत�े. फर
नागराज वासुक यांना रा�ी बनवून संसार मंथन क� �ाग�ा.

सागरमंथनाची फळे व �पे �हणज ेवं� वै, च�मा, पा रजत, का पावरी, उचै� घोडा,
ऐरावता ह�ी, मी दारा, �दयाच ेधनु�य, �ंख, कामधेनु, कौ�तुभमान, अमृत आ�ण क�कुट वषा�
या आ�ण तुझे अनुकरण. तसेच, सवा�त सुंदर, सुंदर आ�ण समृ� संप�ी, देवी �मी
कॉपी देखी�. भगवान ��व आ�ण भगवान �व�णूंनी देवी �मी, �ंख, कौ�तुभ आ�ण गदा घेत��.
काय. सुयदेवाने उचैह वा नावाचा घोडा आण�ा. इंदेवा�ा �मळा�े रजत, का वृ� आ�ण

ऐरावतने ह�ीसह देव�ोकावर कृपा के��. �ोकनाथ भा आ�ण सा� भगवान ��व
देवता आ�ण असुरांसह संपूण� जगा�या र�णासाठ� मंथनातून बनावट क�कुट वष� �या�े.
आ�ण �न�क नावाने S.A. चं�ाचे र�ण कर�यासाठ� �याने ते डो�यावर घात�े.
काय.
�वधी करणारी देवता रा�सांनी घेत�� ते�हा मानवांनी �व�तरावाई द�क घेत��.

मंुजनने कामधेनुचा वध के�ा. �यानंतर �ेवट� बाहेर आ�े�ा अमृत क��
हे पा�न सव�जण �या�ा उच��यासाठ� धाव�े. देव आ�ण दानव दोघांनाही अमृत �यायचे होते. असुर
�याने देवतेकडून अमृत घेत�े नाही. खी देवताने परमे�रा�या �ेताचा आ�य घेत�ा. मग तुमचे
भाकचे बी जाणून मृत �रीराने मध आ�ण नुको मो मध धारण क�न आप�या �मातून काढून टाक�े.
असुराकडून अमृत क�� आण�यास सां�गत�े. �व�णू�या मायेने मो�हत होऊन परमा��याने �या�ा �द�े
म�ा अमृत क�� �ा. मग नुजीने देवते�ा अमृत पाज�े. हे पा�न आनंद झा�ा
�या�ा सव� माया समज��. मग ते अमृत �मळ�व�यासाठ� जबरद�तीन े�ढू �ाग�े. महान तू
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या. भगवान ��व आ�ण �व�णू�या कृपेने, देवता �वजयी अ आ�ण रा�सांचा �व�णूने पराभव के�ा.
दया�ा अधो�ोकात जा�याचा आदे� �द�ा. तो �वत: असुरांना अधो�ोकात घेऊन गे�ा पण रा�सान े�या�ा ने�े
धूत�पणाने आ�ण मायाजा�ाने �या�ा बं�द�त क�न �वत:�ा घडवाय�ा सु�वात के��.

जे�हा रा�सांनी देवतेचा पाठ�ाग सु� के�ा ते�हा ते नाराज हो�यास तयार झा�े.
आ�ण �या�ा �याची गो� सां�गत��. फराजी देवराज इं�ात आ�ण इतर
देवते�ा बरोबर घेऊन �ोकनाथ देवा धैदेव �ेताकडे गे�े. तेथे
मु�का मार�यानंतर �याने ��वाजी�ा �णाम के�ा आ�ण �गेच सु�वात के��. �यानंतर तो
सावजी�ा �हणा�े - हे भगवान ! असुराने आप�या�ा �ास �द�ा आहे. तो देव आहे
�व�णू�ाही अधो�ोकात कैद के�े आहे. �हणून �भु तू �यांना मु� करतोस आ�ण

आ�हा�ा करा.
देवतेची �ाथ�ना ऐकून, भगवान ��व आप�या आ�ीवा�दाचे आ�ासन देऊन �नघून गे�े.

आ�ण देवते�या क�याणासाठ� �वतः वृषभावतार धारण के�ा.
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अ�याय तेवीस
वृषभावतार ���ा वनान

नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! परोपकारी भगवान ��वाने आप�या भ�ांचे र�ण के�े आहे.
�हणून वृषभ रा�ीचे �प घेऊन अधो�ोकाकडे �नघा�े. देवाचे मृत �रीर

गझनासह अधो�ोकात �वे� के�ा. पाताळाती� �ोक �या चड गजाननाने हैराण झा�े.
आ�ण �यां�या �हराचा �ोट होऊ �ाग�ा. या गाडीचा आवाज ऐकून असुरांना सं�य आ�ा.



या. जे�हा �यांना कळ�े क� भगवान ��व वृषभाचे �प धारण क�न यु�ासाठ� आ�े आहेत.
तेही सव� ����न�ी �यां�या�ी �ढू �ाग�े. रा�सी सै�या�ा सावजीची दया आ��.
��वाजी हातात धनु�यबाण घेऊन �याची वाट पाहत होता. �याने बाणांचा वषा�व के�ा

सु�वात के�� आ�ण अनेक रा�सांना मार�े.
बै�ाचे �प अजरामर करणा�या ��वाजीकडे �वतःचे हात आ�ण खुरांपे�ा बरेच काही आहे.

�याने �या रा�सा�ा मार�े आ�ण �या रा�सा�ा खूप घायाळ के�े. ही कार कॉफ�
बराच वेळ �यां�यात भयंकर यु� चा��े. �सरीकडे, रा�स आ�ण नुजी देखी�
तो �या�या मायेने मं�मु�ध झा�ा आ�ण �यांना �या�या�ी घासून गे�ा. ते रा�सांसोबत राहतात
�यांनी �याचे झाड �ुट�यास सु�वात के��. �यां�यावर आ�े�े संकट पा�न �यांनीही �यां�या सुर�ेसाठ� ��क� �ढव��.
जे�हा ते कणा�कडे आ�े ते�हा �यांनी वृषभ रा�ी�या �पाती� �यां�या पू�य देवा�ा ओळख�े नाही आ�ण
ते क� �ाग�े.

भगवान ��व आ�ण �व�णू यांनी वृषभP ��वाजीवर अनेक A's एक� के�े
सावजीने सग�यांना काप�े. फर �ावजीने नुजी�ा माये�या बंधनातून मु� के�े.

�यामुळे �यांनी �गेच सावजी�ा ओळख�े आ�ण �या�ा भीक मा� �ाग�े. ते �हणा�े - अहो
देवा धादेवा! जो मूख� आप�या �वामी�ा ओळखू �क�ा नाही आ�ण �या�या�ी यु� करावे �ाग�े
ठेवा. म�ा �मा कर आ�ण मा�यावर दया कर.

आ��याची �ांजळ �ाथ�ना ऐकून ��वाजी �हणा�े- हे �भो! तू महान आहेस
आ�ण मग तू रा�सां�या मायाजा�ात अडकून �यांचा साथीदार कसा झा�ास?
सावजीचे बो�णे ऐकून नुजी �ाजेने खा�� पा� �ाग��. ते�हा सावजी �हणा�े - ओ
आ�ण नु! आता तू इथून �नघून जा. असे सांगून सावजी �या�ा सुद�ानकडे घेऊन गे�े व

�या�या जागी सारा सुसानने तेजसूयन नाव �द�े. गरम पाणी आ�ण आग
गे�े तो मं�मु�ध झा�ा. दैया�ा आप�या कमा�ची फळे देऊन सावजीही �तथेच होता.
हरव�े.
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अ�याय चोवीस
पी प�ाड च आर

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! एकदा देवता आ�ण दै�य राजा वृसुर हे अ�त�य भयंकर होते.
तु�ही या वृषासुरने यु�ात सव� देवांचा पराभव के�ा. मग सव� देव �यांचे �ाण घेत असत
मो�ासाठ� राजा�या आ�या�ा गे�े. राजाजीपय�त पोहोच�यावर देवतेने �या�ा आप�े सव��व �द�े
परे� नयंबाटा आ�ण �यां�याकडून �यां�या आयु�यासाठ� �ाथ�ना के��. काही काळासाठ�
काय �वचार के�ा आ�ण मग देवते�ा �हणा�े- हे देवांनो! मह षधी च ने देव �ेत

कठोर तप�या� क�न आप�� हाडे जड �हावीत असे वरदान मा�गत�े आहे. या साठ�
�याची अव�ा तु�ही महाषधी चीच �वचारा. �यांचे �दय तयार क�न
केवळ वृषासुराचा वध होऊ �कतो.

राजाचे �हणणे ऐकून देवागु येथी� देवराजाने बृहपत व इतर देवतांना बरोबर घेत�े.
चक नावाने महाषधी होऊन गे��. तेथे पोहोच�यानंतर �यांनी महा��यांना हात जोडून अ�भवादन के�े.
या गाडीत अचानक देवता येत अस�याचे पा�न दधी चा यांनी �यां�या ये�याचे कारण �वचार�े. मग
देवराज मी �या�ा �हणा�ो - हेमा� ! तू परमा�मा आहेस आ�ण देवा�या आ�ीवा�दासाठ� आहेस.
कारण तुमची हाडे हाडांसारखी आहेत. मुने! आपण आप�� �ाथ�ना दान क�न आप�े �ाण वाचवतो
कर, कारण वृ�ासुराचा वध ते�हाच ��य होई�.



परोपकारापे�ा �सरे कोणतेही कारण नाही असा �वचार महाषधी च यांनी के�ा. मगदेवतेचे काय� कर�यासाठ� �याने परमे�रा�या मृत �रीराचा वध के�ा.
याग दया । देवांनी �यां�यावर फु�ांचा वषा�व सु� के�ा. जे�हा म�ा ते महं� कळ�े
�ाणाचा �याग करावा �ागतो, �हणून �याने कामधेनूने महा�ध�ी च�ाती� सव� आ�मे बाहेर काढ�े आहेत.

आ�ण ते मु��ना �द�े आ�ण �या�ा बांधाय�ा सां�गत�े. देवराज इंक
��ेने, �ास देवते�या साम�या�कडे आ�ण आ�ेकडे गे�े आ�ण �यां�याकडून आ�ीवा�द घेत�े.
बनवाय�ा सां�गत�े �ही कामाने द�धचक या अथा�पासून जगाची �न�म�ती के��.

अ�ा �कारे महान �द�धचकां�या बु��चा आ�ीवा�द �मळा�यावर देवराज इं.बी.ट�.
अ आ�ण असुरराज वृ�ासुराचा वध कराय�ा गे�े. युभूमम�ये �यांनी �वनोद के�ा

�याने वृवासुरा�ा आ�हान �द�े आ�ण �या�ा �वत:�या आ��याने कठोरपणे मा�न �या�ा प�व� पु�षासारखे के�े.
ते ओरबाड�े. वृषासुरचा मृ�यू होताच देवते�या ����ा मया�दा न�हती. ते
तो क� �ाग�ा. सव�� मंग� गीत ेहोऊ �ाग�� आ�ण देवतांची �तुती सु� झा��.

�सरीकडे �व�तेची सव� कामे आटोपून महाषधी चाैकची प�नी बाहेर पड�� असताना
नवरा �दस�ा नाही ते�हा �त�ा काळजी वाटू �ाग��. देवसु�ा �तथे न�हते. �या�ा जाऊ देऊ नका
देवतेने पतीची फसवणूक के�याची मा�हती आहे. चांग�या देवते�ा �ाप देणे
म�ा �ाणी बन�याचा �ाप दे. �च�तेत कधी �वे� करावा
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पा�हजे, तरच आका�वाणी ई-अरे! तुम�या पोटात मोठे नाव आहे �हणून तु�ही हे करत नाही.
तेज�वी आ�ण स�माननीय. गरोदर ��ीने सती होऊ नये असे �ा�� सांगते.

आका�वाणी ऐकून म�ा ध�काच बस�ा. तो पड�ा आ�ण �याने एक दगड उच��ा
�या �याने आप�या गभा��ा ज�म �द�ा. �या�या गभा�तून एक महान �रीर

कँटवन मु�गा वर आ�ा. ते फ� देवाचे �रीर होत.े देवी �ोधून �तचे पु
मा� �स�याच �णी नव�याचा वापर क�न �ास दे�यास सु�वात के��. कळवणे
�या�या मु�ाचे चुंबन घेत�े आ�ण �स�याच �णी �या�ा झाडा�या मुळा�ी बसव�े आ�ण �हणा�े - अहो
पु! तु�ही या झाडाजवळ राहा आ�ण सव� मानवांसोबत �ेम करा.
असे �हणत सुवचा समाधी घेऊन पतीकडे गे��.

समाधी घेऊन देवी ��व�ोकात पोहोच�� आ�ण पतीसोबत आनंदान ेरा�ह��.
करे� �सरीकडे, दधी चमुन�या पु�ा�ा भगवान ��वाचा अवतार समज�याने तो आनंद� झा�ा.
भगवान �व�णू इ�या�द सव� देव तेथे आ�े आ�ण �या बा�का�ा तेथे पा�ह�यावर खूप �ःख झा�े.

�यां�या जात-धमा��ी संपक�  साध�यानंतर �यांनी �या मु�ाचे नाव पाप�ाड ठेव�े.
�यावेळ� देवतेने खूप सेवा के�� आ�ण मग तो आप�या संसारात गे�ा. पा प�ाद बात
द�घ�काळ ते �याच झाडा�या मुळा�ी तप�या� करत रा�ह�े आ�ण माणसा�या �हताचे काय� करत रा�ह�े.
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पंच�वसावा अ�याय
प प�ाड-महादेव ���ा

नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! एके �दव�ी दधी च पु ऋषा प�ाद पु पभा
नद�त �नान करत असताना तो एका सुंदर सुंदर मु��वर पड�ा. ती मु�गी
देव मृत �रीराचा एक भाग होता. �या�ा पा�न मुनपा प�ाड मो�हत झा�े आ�ण �या�ा सापड�े
करायचे होते. �यांना आ�य� वाट�े क� ती परम स�दय� राजा अनाय� यांची मु�गी आहे. या
हे जाणून मुनपा प�ाड राजा अन�या�या घरी आ�ा आ�ण �या�याकडे आप�या मु��चा हात मा�गत�ा.
ऋष�चे �हणणे ऐकून राजा या �वचारात म�न झा�ा क� म�ा माझी �वतःची मु�गी असे�, जी सदैव राजकुमार होती.
योगी सोबत कसे असावे. राह�यासाठ� जागा नाही
होय, अ� �क�वा पेय नाही.

अ�ा �कारे अनाय� राजा�ा �वचारात म�न झा�े�े पा�न प�ाद ऋषी संताप�े व
वेरा �या�ा �हणा�� - हेराजन! तु�ही म�ा तुमचे काम आनंदाने �ा
मी रा�यां�या मदतीने ते करीन. मु�ाचे बो�णे ऐकून अन�या राजा घाबर�ा. उह ने
आप�या रा�य आ�ण रा�ीयतेसाठ�, �यांची मु�गी प�ा �हचा मु�ापा प�ाड�ी आनंदाने �ववाह झा�ा.
दया. मुनपा प�ाड आप�या प�नीसह आमम�ये पोहोच�े.

तो �तथे आनंदाने राहत होता. ऋषी प�नी प�ा यांनी आप�या पतीची द�घ�काळ सेवा के��. तो नेहमीच
�त�ा मनाने, ��दाने पतीची सेवा �मळत असे. �या�ा दहा
महामा आ�ण तप वी पु�ा ई.

मुनपा प�ाड यांनी अनेक मनोरंजन के�े. �याने जगात कोणाकडूनही काही वाचव�े नाही.
आ��या�या �ःखाचा पराभव कर�याचा �य�न के�ा नाही. ऋष�नी आप�या अनुयायी �या�ा हे वरदान �द�े.
दये�या ज�मापासून ते वया�या सोळा�ा वषा�पय�त मानवाचे �ःख भोग�े

असू �कत नाही माझे हे वचन नाकार�यासाठ� जर ��ा�त असे करे� तर मी असेन
जाऊया �यामुळे सोळा वषा�खा��� ���वर ���णाचा कोप कधीही येऊ नये.
फरक पडतो.

ते! मानवी �प धारण करणा�या प�ाद ऋष�चे हे च�र� मी तु�ा सां�गत�े आहे. या
उ� ��तमा, वग�, वाईट सवयी न� करणारा, इ�ा पूण� करणारा
एक आ�ण मृत �रीर हे पृ�वीवर वाढणारे आहे.
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सहावा अ�याय
वै यानाथा अवतार वण�न

नंद रा �हणा�े - हेमू ना रा ! पूव� नांद नावा�या गावात महानंदा नावाची वाट होती.
जगायचे सव� �ा�यां�या संपका�त रा�नही ती भगवान ��वाची सव�� देवता होती. तो नाहीये
�भूची पूजा के��. महानंदाच े�रीर रसात इतके बुड�े असते क� एक तास -
�यांची भजने तासनतास गात असत. या अथा�ने जे�हा ती भजन गाते
�यामुळे �याचा मुगा आ�ण माकडंही �या�ा नाचत नाचत साथ देत असत.

महानंदाची परी�ा घे�यासाठ� एके �दव�ी भगवान ��वाने वायेचे �प धारण के�े.
आ�ण �या�या दारात पोहोच�ो. �या�या हातात एक सुंदर मो�याचा दगड होता. ती ���
महानंदा�ा कांकण आवड�े. �त�ा �या�ा हवे होत.े वैP देवाचा देह
मनाची गो� जाणून �हणा�� - हेदेवी ! जर तु�हा�ा हा तुकडा आवड�ा तर �याची �क�मत आहे
पैसे �ा आ�ण ठेवा. �या ���चे �हणणे ऐकून महानंदा उ�ार�ा.
�हणा�े- ते एक असोत क� इतर. भाचर हा मा�या कुटंुबाचा धम� आहे. या��त�र� मा�याकडे काही आहेत
तेही नाही. जर तू म�ा हा दगड �द�ास तर मी तीन �दवस तुझी प�नी होईन.
तु�ही एक� राहा� का?

महानंद देवीचा ��ताव ऐकून वै�य तयार झा�े आ�ण �हणू �ाग�े क� सूय� आ�ण
चं� हा याचा पुरावा आहे. आता मा�या �दयावर हात ठेवून तीनदा सांग क� तू
माझी प�नी �हणून तू मा�यासोबत तीन �दवस राह�ी�. महानंदा नेवई यां�या �हण�यानुसार,
�हेरी दया. �यानंतर वै�यांनी तो सुंदर सुंदर दगड कंकण महानंदा�या हातात ठेव�ा आ�ण
�हणा�े - अहो! देवाचा हा मृत देह म�ा जीव देऊनही ��य आहे.
�हणून आपण नेहमी �याचे संर�ण के�े पा�हजे. डॉ�टरांनी �द�े�ा मृतदेह महानंदा ने घेत�ा.
कपाळावर �ावा आ�ण �याचे र�ण कर�याचे आ�ासन �या.
जा आ�ण तुझे नाटक बुडवून टाक.

रा�ी सव�जण झोप�े क� �या नाटकात डुबक� पेट��. ते जळते
ठेवा. महानंदाने आप�या माकड आ�ण क�बडी�ा वाचव�े, परंतु परमे�रान ेमृत �रीराकडे पा�ह�े.
�ाटने दयाळूपणे �याचे जतन कर�यासाठ� घेत�े�े सुंदर �प वाचवू �क�े नाही. ती आग
तो जळ�ा नाही. हे पा�न वै�य आ�ण महानंदांनी उसासा टाक�ा.

वै �हणा�� - ��दे ! हा मृतदेह म�ा मा�या जीवापे�ा जा�त वाटत होता. कधी
आता मृतदेह जळा�ा तर मी काय करणार? महानंदा�ा समजावून सांगूनही तो वाया नाही.

आ�ण �याने आप�े �रीर अ�ासाठ� �द�े. हे पा�न महानंदा�ा ध�काच बस�ा.
मा�या �न�काळजीपणामुळे �या डॉ�टरचा मृ�यू झा�ा. मा�यामुळे अं�तम
�ेत मरण पाव�े. असा �वचार क�न नंदा वेडी झा�� होती. �या�ा आठव�े क� तो
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तीन �दवस �या�यासोबत राह�याचे वचन दया होते.
मग महानंदाने आप�� सव� संप�ी, पैसा, दा�गने इ�याद� सव� मौ�यवान व�तू आण�या.

�ानाचे पैसे दान के�े आ�ण �वतः �या ����या �च�तेत उ�ा मा� �ाग�ा, पण
महानंद �या अं�यसं�कारात जा�यापूव�, �भू�या मृतदेहांचा ना� झा�ा. देव
समोर मृतदेह पा�न नंदा �त� झा�� आ�ण एकटक �यां�याकडे पा� �ाग��.

�या�या डो�यातून अ�ू वाहत असत. काही वेळाने मनात येताच �यांनी
�तने �ेताचे पाय धर�े आ�ण �यांची पूजा क� �ाग��.



ते�हा महादेवजी �हणा�े - नंदा ! माझी स�यता, धा�म�कता आ�ण न�ाभा
तसे कर�यास मोकळेपणाने. मी �वतः तुम�यासारखाच वैय��क �ेस घा�ून तुमची परी�ा घेत��
य� . �वचा� �क�वा �वचा� इ��ता? ते�हा महानंद �हणा�े - �भ ु! मी आ�ण माझ ेसव�
तुमची ��ी पा�न �म� �भा�वत झा�े. आ�हा�ा यापे�ा जा�त काही नको आहे. होय �र
�ायचे अस�े तरी पाया�ी थोडी जागा �ा. हे ऐकून सावजी

एस. तपुवाकने महानंदा�ा �ाव�ोकात पाठव�े.
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वीस स�ावीसवा अ�याय
jr-अवतार

नंद �हणा�ा - हेयात ! भ�यू राजा, �यावर भगवान ��वाने ऋषभ�ा आ�ीवा�द �द�ा
हे असे होते क�, भगवान ��वाने केवळ परी�ा घे�यासाठ� जेर अवतार घेत�ा होता. ऋषभ�या

भ�यूने आप�या �ुहावर भवाने �वजय �मळव�ा आ�ण �स�हासनावर आ�ा. अरे नेरजा
चांगंग�या मु���ी ��न के�े. एके काळ� भ�यू राजा आप�या वसंतात होता.
पाणी सीमंतानी सोबत जंग�ात गे�े. मग देवाची पावती हा �या जोड�याचा धम�.
परी�ेची परी�ा दे�यासाठ� �या जंग�ात पोहोचा. महान ���ाधारी भगवान ��व आ�ण पावती जी
�ानाचे �प धारण के�े आ�ण �या�या मायेने �नमा�ण झा�े�या भीतीन ेतो घाबर�ा.

राजा भयुक आ�या�ा गे�ा आ�ण �याचे �ाण वाचव�याची �ाथ�ना क� �ाग�ा.
राजा भ�यूने ताबडतोब धनु�य आ�ण बाण उच��े आ�ण �ववा�हत जोड�याचे र�ण कर�यासाठ� बाण सोड�े.

�या�ा �खव�याचा �य�न के�ा, पण �या �ख�यावर काहीच भास झा�ा नाही. �तने घाई के��
पकड�े गे�े �तने �क�चाळ��, �क�चाळ��, पण �त�या साथीदारा�ा जबरद�तीन ेओढ�े.
गया. बायकोने वा�न गे�यावर �ाणा�ा रडू कोसळे�.



आ�ण राजा भ�यू�ा �हणा�ा - हेराजन ! तुमची मोठ� ���े कुठे आहेत? तू मा�यासाठ� आहेस
�क�वा फळ? �क�वा आपण जंग�� �ा�या�या आघातातून देखी� वाचवू �कत नाही.

ग�रबांचे र�ण करणे हे राजाचे सव�� कत�� आहे. मग तू �वतः�ा धमकाव�ेस
आपण अनुसरण के�े नाही? तु�ही तुम�या कुळाचे कोणतेही नुकसान के�े�े नाही. कोण खातो आ�ण
�नवा��सत वाचवू �कत नाही, �या�ा जग�याचा अ�धकार नाही. कंजूष, अनाथ
आ�ण गभ�धारणा कर�यास असमथ� अस�े�या मनु�याने �वष खावे �क�वा इतर अ�ात पाणी खावे.
जायची इ�ा आहे

�याचे �हणणे ऐकून भ�यू राजा�ा ध�काच बस�ा. क� �याचे
न��बा�या आठवणीने तो �:खात बुडून गे�ा. �या�ा वाट�े क� आज कदा�चत मा�याकडे सव� ��� नसे�

गया. आज मी एका असहाय माणसा�ा वाचवू �क�ो नाही. यासाठ� म�ा मोठे पाप वाटे�.
माझे मनही मा�यामुळे �ःखी झा�े आहे. बायको�ाही ने�ंय, माहीत नाही
�याने काय के�े असे�? माझे पाप कमी कर�यासाठ� म�ा या प�व� देवते�ा �वचारावे �ागे�.

करावे �ागे�
असा �वचार क�न भ�यू राजा �या�या पाया पड�ा आ�ण �हणा�ा - अरे नाही! मी

माफ करा, मी तुम�या बायको�ा वाचवू �क�ो नाही. माझे रा�य सव� तुझे आहे
चरणब� �ाथ�ना. हे ऐकून तो �हणा�ा, बरं, ग�णताचा भ�ा मागतोय.
वा�ा ए�न, रा�य-पटाब�� काय सांग�ी�? �हणून जर तु�ही म�ा खरोखर काही �द�े तर
जर तु�हा�ा �ायचे असे� तर तुमची प�नी म�ा दानधमा�त �ा.
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हे ऐकून भ�यू राजा �हणा�ा - नाही! पर�याचे सेवन हे महापाप आहे
आहे. तो �तथेही असू �कत नाही. मग �ान �हणा�े क�, रा�यात सवा�त मोठ� पापे आहेत.
मी मा�या तप�य�ने ते एका �णात क� �कत नाही. मग भ�यू�ा वाट�ं क� म�ा कळाय�ा हवं
�वतः�या �ानाचे दान क�न, माणसाने �वकरच जगात �वे� के�ा पा�हजे. �यानंतर राजा भ�यू
ते �ान तुम�या प�नी�ा �ा. �यानंतर �यांनी नवीन �नान क�न आंघोळ के��.
देवतेची पूजा के�यानंतर �या अंकाची तीन वेळा पूजा करावी. फर �ोकनाथ
�ेतांचे �च�तन क�न भगवंतांनी �वतःम�ये �वे� करताच �यांना मार�यास सु�वात के��.
त�ाच �कारे देवाचा मृतदेह तेथे काप�ा गे�ा.

भगवान ��वाची पाच मुखे आहेत, तीन ने, पनक आ�ण चण क�ाधारी सुंदर �प आहे, जे
करोडो सूया�ची अव�ा पा�न भ�यू राजा�ा आनंद झा�ा नाही. �याने दो�ही के�े
�याने ��वरायांना हात जोडून हाक मार�� आ�ण �यांची �तुती क� �ाग��.

भ�यू राजाची �तुती ऐकून भगवान ��व- पावती �हणा�े- हे भ�यू! तु�ही �ेत गमाव�े
पासून तू नेहमीच माझी मो�ा भ��भावाने पूजा के��स. �हणून तू तुझी बायको
कृपया म�ा वरदान �वचारा. आज मी तु�ा तुझे हवे अस�े�े छत देईन. फ� मी
तुमची परी�ा घे�यासाठ� तु�ही �ानाचे �व�प धारण के�े होते. देवी �वतः�ा राणी �हणून
पोचपावती होती आ�ण ती सह-मायावी होती. तू तु�या परी�ेत य��वी झा�ास राजन. �हणा, �क�वा
पा�हजे?

भगवान ��वाचे हे उदा� वचन ऐकून भ�य ूराजा �हणा�ा - हेदेवा धदेव भगवान ��व !
तू सवा�चा परम �वामी आहेस. तु�या �पाचे ��य� द��न पा�न म�ा आनंद झा�ा. एन.एस
कुटंुबा�ा तुम�या पायांची काळजी �यायची आहे. मी, माझी राणी, माझी आई - तुझी ओळख आहे
सेवक �हणून तु�या चरणी राहा. राणी�या प�नीनेही �त�या आई-व�ड�ांचा प�ा �वचार�ा.
देवाने मृतदेह मा�गत�ा. दोघांना वरदान देऊन, महादेवज�नी पावती देऊन अखेर �ाण सोड�े
बन�े आहेत. राजा आ�ण राणी आपाप�या नगरात परत�े. �यानंतर दहा हजार वष� रा�य क�न �यांनी इ.स
दो�ही देव मृतदेहा�या �नवास�ानी गे�े. जो कोणी ही परम प�व�, पापमय कथा ऐकतो
�क�वा वाच�े क� �या�ा या जगाती� सव� सुखे आ�ण �ेवट� भगवान ��व �मळती�
�ोकांकडे जाते.
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अ�ावीस अ�याय
या तनाथ हंस पी अवतार

नंद रा �हणा�े - हेमू ना रा ! अबुदाच� पव�ताजवळ �भ�वं�ो नावाचे मं�दर आहे.
�भ�� राहत होते. �यां�या प�नीचे नाव आ का होत.े ती खूप �हान होती. ते दोघ ेपती-
पाणी भगवान हे मृत �रीराचे सव�� भगवान होते. एके �दव�ी तो सवा�त सुंदर �भ�� अ�ा�या �ोधात होता.

�याची कॉपी के�� होती. सां�या�या वेळ� भगवान ��व सं�या�ाचे �प धारण करतात आ�ण �यांची परी�ा करतात.
घे�यासाठ� आ�े होते तो �भ��ही ��कार क�न घरी परत�ा होता. मग मी
पंच. �भ��ांनी �याची व धुपोवकांची पूजा के��. यावर या तनाथ �हणा�े- हे�ह�! तू मर
हरव�ो आ�ण सं�याकाळ झा�यामुळे �फर�याचा माग� कळ�ा नाही
आहे. �हणून तू म�ा रा�यासाठ� आ�य दे. मी सकाळ� येथून �नघून जाईन.

ये तनथचे ��द ऐकून तो �भ� �हणा�ा-वामी! मा�या घरी जाऊ नका, पण थोडी जागा
आहे. तु�ही इथे कसे राहा�? �भ�ाचे बो�ण ेऐकून तो चा�ाय�ा �ाग�ा. मग �भ���न �भ�ानी
�हणा��- वामी! हे �ोक आमचे नातेवाईक आहेत. अ�यथा ते भगवंताचे �प आहे. �हणजे तू
म�ा रा� दे. तु�ही दोघे घरी रहा आ�ण मी बाहेर राहीन. आप�या प�नीचे
तो ��द ऐकून �भ� �हणा�ा क� तू घरात रहा मी बाहेरच राहीन.

असे �हणत �भ�� घरातून बाहेर येऊन बस�े. सकाळ� जे�हा तो साधू
आ�ण �भ�ानी घरातून बाहेर पड�यावर �या�ा कळ�े क� �भ�ा�ा जंग�� �ा�याने खा��े आहे.
आहे. हे बघून दोघेही हस�े. ते�हा सं�यासी �हणा�े क� मा�यामुळे तू हर�ास
ए मे�ा आहे. हेदेवी! म�ा �मा करा मग ती �हण ू�ाग�� क� तू खु� आहेस.
नाही. पा�णचाराचे र�ण करणे हे आप�े कत�� आहे आ�ण मा�या पतीने आप�े कत�� बजाव�े आहे.

असे सांगून �भ�ाणीने चरा तयार के�ा व �याचे �सन �ाग�े.
सु�वात के��. �याच �णी भगवंतांचा देह तेथेच काप�ा गे�ा आ�ण �हणा�ा - तू ध�य आहेस! मृ�यू वर

नाही. तू तु�या इ�ेनुसार वरदान मागा, मी तुझी इ�ा न�क�च पूण� करीन. देवा धदेव महादेव
जी समोर पा�न �भ�ानी साई आ�ण ��वाजी दोघांची �तुती क� �ाग�ा.
�भ�ानीने काही मा�गत�े नाही ते�हा भगवान �व �हणा�े-

पुढ�या युगात मी हसत हसत �दसणार. तू वडभानगर येथी� भीमराजाची क�या आहेस.
मी करीन �हणून. �यावेळ� हा �भ�� ना�ाद दे�ाचा राजा असे�. �याचा प�ा
�वस�न होई� आ�ण �या ज�मी �याचे नाव �ू�य होई�. मग हंस पा ममतुम दो�ही �हणजे.
मी न�-दमयंतीचे �षण करीन. �यावेळ� सव� राजे�ाही सुख उपभोग�यानंतर प.पू.

तू हो�ी�
असे �हणत �भूचे �ेत खा�� बस�े. �भ��ां�या धम�याने �ावर

जग�यामुळे हा �गा 'अच�े�' नावाने जगासमोर आ�ा. पुढ�या ज�मात,
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�भ�ानी ही दमयंती झा�� आ�ण भगवान यतनाथ ��वाने हंसात आ�ण �यां�या पूव�जांनी ज�म घेत�ा.
ज�मपु�ातून पार क�न �या�ा सुख �द�े.
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तीसवा अ�याय
कृ�ण द�ा अवतार



नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! इवाकू वं�ाती� माता देवा�या नव�ा �पढ�ती� राजा नभाग
ज�म आ�ण �यांचे जावई ए. नभागा�या पु�ात अंबरीषाचा ज�म झा�ा. ते
तो सव�� आ�ण चांग�ा होता. अंबरी�चे आजोबा हे भगवान ��व �वतः ओळखत होते. एक
ही गो� �यावेळची आहे क� जे�हा नभाग गु�ंचे ���ण घे�यासाठ� गे�े होते, �या वेळ� �यांचे
भाऊंनी रा�याचे �वभाजन क�न �हराचा भागही आप�या रा�यात बळकाव�ा.
समज�े गु�कु�ातून ���ण घेऊन परत आ�यावर �यांनी आप�ा वाटा �द�ा.

असे �वचार�े असता �या�या भावांनी सां�गत�े क�, आ�ही तुमचे नुकसान के�े नाही. आता काहीही असो
तु�हा�ा �वचारायचे असे� तर तुम�या पती�ा �वचारा.

भावांचे बो�णे ऐकून भगा खूप अ�व� झा�ा. �यांचा प�ा
जवळ जाऊन �या�ा सव� काही सां�गत�े. भाऊ नेतू हरव�ा हे तु�ा माहीत आहे.
तुझं काय चुक�ं? बेटा! तु�ही �हाणे आहात आ�ण तुमचे जीवन �वतःच �व�ा�पत क� �कता
�हा. हे �ान आं�स खूप चांग�े करत आहेत पण सहा�ा �दव�ी �यांचे
काहीतरी चूक झा��च पा�हजे आ�ण ती पूण� होणार नाही. तू महान आहेस मी �तथे आहे
तू जाऊन �या�ा उपदे� कर. वेदवा�ी संबं�धत सु वाचून �यांचे �येय पूण� होई� आ�ण
ते चौकात जाती�. ��ास�ा जाताना �याने वाचव�े�े सगळे पैसे तुझ ेआहेत.
दान �द�े जाई� �यातून तु�हा�ा अमाप संप�ी �मळे�.

�या�या प�यावर जे बो��े ते मा�य क�न तो �गेचच �या जागे�या �द�ेन े�नघा�ा
तो वाढत होता. तेथे पोच�यावर भागा यांनी ��दांचा जप के�ा
अं�ासनचे �येय पूण� झा�े. तेथे उप��त सव� �ोक आप�े सव� पैसे खच� करतात.
ते चोख�े आ�ण वगा�त गे�े. ते पैसे तो घेऊ �ाग�ा �तत�यात ��वाजी कृ�णा�ा पोहोच�ा.
मी कडवटपणे �हणा�ो - हेनभाग! तु�ही हे पैसे घेऊ �कत नाही, कारण हा पैसा माझा आहे. �ा वर
म�ा अ�धकार आहे. उ�र देताना जवळजवळ �हणा�े क�, हे सव� पैसे म�ा ऋष�नी �द�े आहेत. या साठ�
हे माझे आहे. �यामुळे �यां�यात वादावाद� सु� झा��. ते�हां कृ�णदासान� सां�गत��
आ�ही दोघे तुम�या मनुदेव प�यावर जातो. ते जो �नण�य घेती� तो म�ा मा�य असे�.
होई�.

अ�ा �कारे �यांचा वाद �मटव�यासाठ� भगा आ�ण कृ�ण मनुदेवसोबत आहेत.
पंच. ते ऐकून देव आप�या मु�ा�ा �हणा�ा-हेपू! हे सव�
व�तू देवा धदेवा�या, भगवान ��वा�या आहेत. जर �याने तु�हा�ा आनंद �द�ा तर तु�ही ते �मळवू �कता. आपण
तु�ही �यांना करा. तो तुमचा अपराध न�क�च माफ करे�. देव मृत आहे
अख�ेर आ�ण �या हे �व�ान आहेत. भगवान �व�ण,ू सव� देव आ�ण ऋषी
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�यां�या आदे�ानेच ते काम करतात. असे बो�ून देवाने आप�ा मु�गा परत के�ा.
नभा पु�हा भूमीवर पोहोच�ा आ�ण भगवान हात जोडून �ेताची पूजा क� �ाग�े.

�याने म�ा �वनवणी के��. �यांची �ाथ�ना ऐकून भगवान �व�णू आ�ण इतर देवही तेथे �कट झा�े.
गे�े आ�ण �यांनी पी कृ�णा�ा मृतदेह अप�ण कर�यास सु�वात के��. �यानंतर तो �हणा�ा - हेपू
नाही! तुम�या प�याचे ��द अगद� खरे आहेत. मी म�यम आ�ण तु�या वयाचा गु� आहे
तुम�याकडून आ मी तु�ा �ा�त �ान देतो. तू महान आहेस आ�ण आता ठ�क आहेस

आ�ण तु�ा मा�न टाका. असे �हणत भगवंताचा मृतदेह नाहीसा झा�ा. सव� देव देखी�
गाणी �हणत ते आपाप�या घरी गे�े.

देवही नभागासह �या�या घरी गे�ा. या जगात अनेक सुखांचा उपभोग घेत आहे
�यां�या मृ�यूनंतर ते �व�ोकाचे र�हवासी होते.

अ�ा �कारे मी भगवान ��वा�या कृ�ण नावा�या अवताराचे वण�न के�े. ते ऐका
�क�वा वाचनाने �योत आ�ण सव� कार�या �योतीचे इ��त प�रणाम �ा�त झा�े असते.
आहे.
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तीसवा अ�याय
देवा�या देहाचे अवधुते रावतार

नंद �हणा�े - अरे पु ! एके काळ� देवगु बृहपत नेदेवराज व
सव� देवतांना सोबत घेऊन �ोकनाथ देवा धदेव भगवान ��वाचे द��न घेत�े
�यांचे �नवास�ान कै�ास पव�ताकडे वळ�े. देवराज इंक परी�ा दे�यासाठ� छान
���ाधारी भगवान ��वाने उ� अवधूत �प धारण के�े. आयन वेगवान आ�ण �सनाधीन आहे
ते रा�स म�यरा�ी बस�े. बृह��तसह इतर

आप�या मागा�त बस�े�ा अ��त �व�ा� आकाराचा मनु�य पा�न देवते�ा आ�य� वाट�े.
बन�े आहेत. देव उठ�ा. �यांनाही मृतदेह ओळखता आ�ा नाही. ते �वचा� �ाग�े-
तू कोण आहेस? तू हरा क� नाम आहेस आ�ण त ूकुठून आ�ा आहेस? पासून म�ा सांगा
देव �ेतावर �क�वा �या�या जागी बसून मग �हणा�ा? माडोगु आ�ण
कयंकारी इतर देवतांसह परा�पर परमे�रा�या द��नासाठ� येथे आ�े होते. �यांची आवड
ते बो�णे ऐकूनही अवधूतचे �प धारण के�े�या ��वाजीने काहीच उ�र �द�े नाही.
देवराजने बारा�ा �वचार�े. सावजीही ग�प रा�ह�ा.

देवराज I कडे वारंवार �वचारणा क�नही महायोगी सावजी काहीच बो��े नाहीत. मग देव
�वतः�या अ�भमानामुळे तो रागाव�ा आ�ण मो�ाने ओरड�ा आ�ण �हणा�ा- अरे मूखा�!
म�ा वारंवार �वचा�नही त ूकाहीच उ�र देत नाहीस? आता तु�ा तु�या कमा�च ेफळ मा�हत आहे
�ा आ�ण आप�यावर �वत: �ा गमाव.ू आज म�ा कोण वाचवत ेते पहा
आहे? असे �हणत देवराज मी हातात त�वार घेऊन ��वाजीचा पराभव कर�याचा �य�न के�ा.
सु�वात के��. पण भगवान ��वाने �या�ा त ेमूळ �द�े. �यांचा हात आप�या जागेव�न नांग� नका
क� �क�े. आता रागाने माझा संयम सुट�ा आहे.

हे पा�न देवगु बृहपत�नी ताबडतोब परमे�राचे �रीर ओळख�े. �या�ा मा�हत आहे



�याने देवराजा�ा �यां�या �ठकाणी अ�ा �कारे �जव�े ते �वतः देवा धदेव महादेवजी आहेत. तेहात जोडून भगवान �ेताची �तुती क� �ाग�े. फार उह देवराज �ाई�ा सावजी �हणा�ा.
अपराध �मा कर�यासाठ� �ाथ�ना करा. बृह पट जी �हणा�े - �भु ! �वतः�न बनावट

ई-वा�ाकडे चौक�ी करा. �या�ा जीवन �ा ते�हा देव �हणा�ा �ेत - रागात
मी बनावट परत घेऊ �कत नाही.

��वाजीचे हे ��द ऐकून बृहपतजी �हणा�े क� तु�ही या ����ा सांगा
तेच होते. हे ऐकून सावजी �या�याकडे वळून �हणा�े - हेदेवग ु! Inc. जीवन

तु�ा वाचव�यामुळे तूही ‘जीव’ या नावाने जग�ी�. असे सांगून �यांनी
�याने तो नक�� हातात घेत�ा आ�ण समु�ात फेकून �द�ा. जो समु�ात पडतो
�हानपणी कट झा�ा. तो मु�गा साधुपू जा�ंधर या नावाने आ�ा आ�ण ओळख�ा गे�ा.
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देवते�या आ�ेव�न ��वाने �याचा वध के�ा होता. अवधूतम�ये ऐसी ���ा
असे क�न ��वाजी �तथून अ��य झा�ा आ�ण देवराज प�ह�ा, बृहपतजी आ�ण इतर देव
यासह टपुवाक घरी परत�े.
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धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
भ� �व अवतार वण�न

नंद आ�ण �हणा�ा - हेमू नाही! वडभ नावा�या नगरात सायरथ नावा�या राजाचे रा�य
होते. ते मृत �रीराचे परम भगवान होत.े एकदा �या�या �हरावर �या�यावर ह��ा झा�ा.
काय. राजा सैरथने आप�या मु�ाचा अ�यंत धैया�ने सामना के�ा पण तो यु महार होता.

गया. �या�या मु�ाने �या�ा मार�े. राजा मार�ा गे�यावर सारे सै�य भयभीत झा�े.
ते आणखी वाईट झा�े. �यावेळ� वडभा�या राजाची प�नी गरोदर होती.

जे�हा राणी�ा हा सगळा �कार कळ�ा, ते�हा �तने आप�या जीवाचे र�ण कर�यासाठ� रा�ीच नगर�ा बंदोब�त ठेव�ा.
ते सोडा मृतदेहाची ह�या क�न राणी पूव�कडे �नघून गे��. आंघोळ आ�ण
एका दाट झाडाखा�� झोपडी बांधून तो त�ावाजवळ राहाय�ा गे�ा.
सु�वात के��. �याच �ठकाणी राणीने एका मु�ा�ा ज�म �द�ा. एके �दव�ी राणी
झोपडी त�ावातून पाणी आण�यासाठ� गे�� असता �तथे एका मगरीने �त�ा पकड�े.
�सरीकडे, मू� एकटे पड�े होते आ�ण मो�ाने रडत होते, भूक आ�ण तहानन ेभर�े�� होती. ते
मु�ा�ा रडताना पा�न दयाळू भगवान �वांना �याची दया आ��. उह ने
एका गरीब मु���ा भडकावून �या �ठकाणी पाठव�े. �या �ठकाणी ती �वधवा
पाची, �जथे मु�गा रडत होता. �या�ा पाहताच म�ह�ां�या गटात ज��ोष झा�ा. क� ते
मु�ाब�� �वचार क� �ाग�े क� आता या मु�ाचे काय होणार?

ते�हा भगवान ��व �वतः भूक �प घेऊन �तथे पोहोच�े आ�ण ऋष�ना �हणा�े
- अरे देव! तुम�या मनात येणा�या �ंका करा. या �हान मु�ा�ा उच�ा आ�ण
�या�ा तुमचा पीयू मानून �याचे अनुसरण करा. मग �याचे ��द ऐकून राणी �हणा��-

नाही! मातो �वतः या मु�ा�ा वाढव�याचा �वचार करत होता, पण मा�या मनात �ंका होती.
होते. आता तू म�ा मार�ेस. आता मी या मु�ाची आई �हाय�ा हवी
मी ते घेईन पण म�ा तु�याकडून खूप जाणून �यायचे आहे, तू कोण आहेस आ�ण त ूकुठून आ�ास?
हे मू� कोणाचे आहे आ�ण तो या �नज�न जंग�ात कसा आ�ा आहे? �भु! आपण
हे पा�न माझे मन पु�हा पु�हा �हणत आहे क� तू दयेचा आ�ण क�णेचा सागर आहेस.
जे आप�या संर�णासाठ� येथे आ�े आहेत. मीही तु�या मायेतून भटकतो
इकडे ये तु�या कृपेने न�क�च फायदा होई� हे म�ा माहीत आहे.

�या द�र�� ��ीचे बो�णे ऐकून भगवान ��वाने फणा धारण क�न �हट�े - हे
होय! हा मु�गा �व�ानगरचा राजा सैरथ याचा मु�गा आहे, �या�या पोट� �याचा ज�म झा�ा.

तो पराभूत होतो आ�ण �या�ा ठार मार�े जाते. सरयथची गरोदर प�नी �हरातून पळून इथे आ��.
होते. या मु�ा�ा ज�म �द�यानंतर ती त�ावात पाणी �याय�ा गे��, ते�हा �तने �या�ा मगरी �द��.
�वतःचा आहार बनव�ा. सावजीचे बो�ण ेऐकून राणी बो�ायची.
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- देवा! कोण�या कारणा�तव हे मू� अनाथ आ�ण भाऊबंद झा�े आहे? मु�ाचा प�ा
सापाने सरयथ�ा का मार�े आ�ण मगरीने अभ�का�या आई�ा का खा��ं?
�या? माझा �वतःचा मु�गाही गरीब आ�ण गरीब आहे. तो आनंद� कसा असे�?



आ��याचे हे ऐकून भगवान ��व आप�या �याच भु� �पात आ�े
�हणा�� - हेदेवी ! राजा सय�थ हा �या�या पूव��या ज�माती� पाप�ा दे�ाचा प�ह�ा राजा होता. ते नेहमी मृत असतात
�यांनी धमक�चे पा�न के�े आ�ण �याची मनोभावे पूजा के��. एका �दवसा�या दोषात
राजा �ेताची पूजा करत असताना �हरात एकच ग�धळ उडा�ा. रा�यात
�ोध पसर�या�या भीतीने राजाने पूजा अध�वट सोड��. सै�नक राजोही�ा आवड�े

पामने राजासमोर आण�े त े�सरे कोणी नसून �याच रा�याचे सरंजामदार होते. �या�ा
हे पा�न प�राजाने रागाने संयम गमाव�ा आ�ण �या सामंताचा ��र�ेद के�ा.

दोषपूजेचा �नयम र� क�न राजाने अ�ही घेत�े. �याच�माणे
राजपु�ही दोषपूजेसाठ� तयार के�े�े अ� घेऊन झोप�ा.

तो प�राज या ज�मी वडभराजवळ आ�ा. दोष म�ये, मृतदेह म�येच सोडून
�यामुळे �याचा वध झा�ा आ�ण �या�या माग�या ज�माचा मु�गाही याच ज�मात मार�ा गे�ा.
मी पीयू झा�ो आहे. खाऊन �पऊन झोपावे �ागत अस�याने ते ग�रबीत जगत होते.

आ�े आहे. या�या आईने �त�या माव�ी�ाही माग�या ज�मी फसवून मार�ं होतं. �हणून �या�ा
अगद� मगरीनेही ते खा��े आहे. तुमचा मु�गा व�ड�ोपा�ज�त होऊन मोठा दाता होता पण
याने काही कमी के�े नाही, �हणूनच �या�ाही मोठेपणाचा दंड �मळा�ा. या दोन पु
दोष �र कर�यासाठ� तु�ही भगवान ��वा�या आ�या�ा जा. ते सव� तु�ही आहात
कर�ी� का?

�ा�या�ा सव� काही सांगून, देवाने �या�ा �याचे स�य दाखव�े. सात देव
मृतदेह पा�न राणी कृत� झा�� आ�ण हात जोडून ��वरायांची �तुती क� �ाग��.

�यानंतर आ�ीवा�द �द�यानंतर महादेवज�चे �नधन झा�े. �यानंतर ती मु�गी �या मु�ा�ा दे�यात आ��.
ते आप�यासोबत घेत�े. मग ती �त�या मु�ासोबत एकचा नावा�या गावात रा� �ाग��
ती आप�या दोन मु�ांचा सांभाळ क� �ाग��. वेळ आ�यावर �ाणाने जीव �द�ा.
नाही. तु�ही काय के�े?

दो�ही ���य मु�ाची ��कवण ऐकून ��वाजीची पूजा करत असत. वेळ �नघून जातो
गया. दोघेही मोठे झा�े आहेत. नद�त आंघोळ कराय�ा जात असताना एक �दनानी मु�गा झोप�ा होता.
भर�े�ा क�� घासून �या. �या सो�या�या क��ातून �याची ग�रबी �र झा��. तरीही ते रा�य करतात
मृतदेहाची पूजा करतात. एके �दव�ी ते जंग�ात गे�े. गंधव �क�वा तुमचा प�ा आहे

सोबत आ�� आ�ण ती राजकुमारा�या �ेमात पड��. �त�या प�याने �तच ेराजकुमारा�ी ��न के�े
तुझे रा�य �या�ा �ा. �तथ�� राणी राजमाता ई आ�ण �तचा मु�गा �ाण
भाऊ. आता ते सव� �ोक तपूवाकाचा आनंद घेऊ �ाग�े. मृत �रीराचा देव
अवतार पुसथ साधका�ा फळ देणार आहे.
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�वसावा अ�याय
अवतार न�क�च आहे

नद� �हणा�� - हेसन कुमार जी! मी �पदाचा पु� आहे.
कारण होते मुनकुमार�या �पाने. �हानपणापासूनच तो �या�या आई आ�ण मामासोबत होता.
घरीच मरायचे. ते खूप गरीब होते. एके �दव�ी �या�ा �याय�ा खूप कमी पैसे �मळा�े.
मु�गा �प�याचा ह� क� �ाग�ा. आई�या ��ीकरणानंतरही मू� पाळत नाही, ते�हा �याची आई
�ेतातून आण�े�े धा�य दळून �यापासून �ेवया तयार क�न �वतः�या हातात ठेव�या.
पू. जे�हा मु�ा�ा �या�ा सापड�े ते�हा �या�ा मा�हत होते क� तो �ीमंत नसून काहीतरी आहे
आ�ण आहे. आप�या मु�ा�ा अस ेरडताना पा�न �या�या आईने �या�ा आप�या मांडीवर बसव�े



आ�ण �या�या अ�ूंनंतर तो �हणा�ा - बेटा! आपण जंग�ात राहणा�या �ोकां�ी चांग�े आहोत.कुठून येणार? भगवान ��वा�या कृपेनेच तुमचा उ�ार होऊ �कतो.
आईचे असे ��द ऐकून �ोकाकु� पाव�ांचा मु�गा �हणा�ा - आई ! y सव�काही

केवळ जे देवाचे �रीर दान करतात �यांना �यां�या आ��याने कधीही ��� करणे ��य होणार नाही.
असे बो�ून मु�गा आईचे नाव घेऊन �नघून गे�ा. तो हमा�ाया पव�त

पण �मळवा तेथे �यांनी एक छोटेसे मं�दर आ�ण भगवान ��व आ�ण माता पावती�या मूत� बांध�या.
ते होते जंग�ाती� अनेक फळे आ�ण फु�ांपासून ते नवीन �रीर-पावती

A पंचरात 'ओम नमः ��वाय' ची पूजा आ�ण जप करे�. ही कार ती
मु�ाने बराच वेळ भगवान �ंकराची तप�या के��.

उपमायुक : कठोर तप�य�मुळे �त�ही �ोक �ो�धत झा�े. मग देवाचा देह
आ�ण देवी पावती, मानवाचे �प धारण क�न, नंदा�या �ठकाणी ऐरावत ह�ीवर �वराजमान झा��.
उपम युकेकडे आ�ा. तो तु�ा �हणा�ा - हे बाळ ! आ�ही तुम�यावर आहोत, �वचारा �क�वा
�वचारायचे आहे आपण सव�जण आता फळ देऊ. �यांचे �हणणे ऐकून उपम यु
म�ा पार क�न काही �ायचे असे� तर देवाचे देह दे, असे सां�गत�े.
कृपया देणगी �ा. ते�हा देवराज मी उपम युमा�ा सां�गत�े क� उपम युमा देवतेचा �वामी आहे.
आय. तू माझी पूजा कर मी तु�ा सव� वत�मान व�तू देईन. देव मृत आहे
मा�याकडे काही नाही. तु�ही �यांना �वसरा. अ�ा �कारे मी देवा�या �रीराचे र�ण के�े
नाडा ए. भगवान ��वाचा आ�ो� ऐकून उपमा युको�ा राग आ�ा. तो
�भूने �ेताचा वध के�यावर ते �रीर हातात उच�ून अघोर�यांकडून काढून घेत�े.
�या�ा नम�कार क�न देवराजांकडे बो�ाव�े. पण नंतर �तथे
सव� काही बद��े होते. मग भगवान ��वाने, इ� धारण क�न, उपम यू �द�े
परा�पर भगवंताचे सात द��न �या. संपूण� सृ�ी �रीरातच सामाव�े�� आहे, असा यु��वाद
पा�ह�े.
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भगवान ��व �हणा�े - हेयुपम यू! मी तुझा प�ा आहे आ�ण देवी पावती तुझी आई आहे. आ�ही
तु�या पूजेने तू खूप आनंद� आहेस. मी तु�हा�ा सनातनकुमार आ�ण दान देतो. मध, दही
आ�ण तु�ही मध आ�ण इतर अ�पदाथा�चा ख�जना देता. आपण अमर�व �ा�त करा� आ�ण
तु�ा मा�या �ोकांचे �भु�व �मळे�. या कारम�ये सावजी उपम युको अनेक द वर

दान के�े. �यानंतर परमे�राची देह पावती �तथून नाही�ी झा��. फर उपम युने घर
आई�ा येऊन सगळा �कार सांग, ते ऐकून आई�ा खूप आनंद झा�ा. सारखे
भगवान ��व �कट झा�े आहेत, �यांना काहीतरी वेगळे हवे आहे.

ते! अ�ा रीतीने मी तु�हा�ा भगवान ��वा�या सुर रतारची मूळ कथा सां�गत��. ही कथा
जे छत सुख देते आ�ण पाप �र करते, फळ देते. ऐका �क�वा वाचा
यातून सुख �ा�त होते आ�ण �ेवट� �हणजे मृ�यूनंतर माणूस �व�ोकात �नवास करतो.
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अ�याय तीस
चारी अवतार

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! जे�हा जा�ताची क�या सती
जे�हा मी माझे पती देवा धदेव महादेवज�चा अपमान होताना पा�ह�ा
�याने आप�या �ाणांची आ�ती �द��. �यानंतर �हमा�याती� मं�दराची पावती नावाने �द��.
जे मी. तो �या�या �म�ांसोबत जंग�ात राहत होता. पावती मनांत, भगवान नारद
�ेत �मळ�याची इ�ा परमे�रान ेजागृत के��. या काया�साठ� देवी पावतीने परमे�राचा आ�ीवा�द �द�ा.
मृत �रीराची पूजा क�न तप�या� सु� करा. या युगात जे�हा �भूंच ेमृत �रीर �यांना दे�यात आ�े

जे�हा �यांना तप�य�ची मा�हती �मळा�� ते�हा �यांनी स���यांना पावतीजीकडे पाठव�े. स�र वष�
तेथे गे�यावर देवी�ा पावती �मळा�� आ�ण भगवान �ेताकडे परत�े. मृतदेहा�ा
�तथ�� सगळ� बातमी �यांना सां�गत��.
�ोकनाथ भगवान ��व ऋषीमुन�कडून पावती देवी�या तप�याब�� जाणून घेत�े

�वतःची परी�ा घे�याचे ठरव�े. सावजी वे�ात नेवरी चारी आ�ण
पावती�या आ��याकडे चा�ा. एक झाड �या�या घरी आ�े
हे पा�न देवी पावतीने �यांना आसनावर बसव�े आ�ण पूजा क�न.
�यांचे काय झा�े? �यानंतर ते �या�ा �वचा� �ाग�े - अरे महान आई! तू कोण आहेस आ�ण कुठे आहेस
आ�ात का? ते�हा �या �ोकांनी उ�र �द�े दया-हादेवी! जो �ोक आ�ण �ोक बो�तो
सामा�य तप�या�. मी सदैव मानवसेवेत आ�ण म�तका�ा आनंद दे�या�या काया�त ��त असतो.
मी करतो देवी, तूच सांग तू कोण आहेस? आ�ण इत�या कमी वेळात सव� सुख �मळते
या जंग�ात तु�ही काय �यान करता?

मग देवी पावती �भू�या देहा�ा, �या चारी घात�या उ�र �ा
बो� - हेमुने ! माँ गराजा हमा�ाय आ�ण देवी मैना क�येची पावती. म�ा देवाचे मृत �रीर हवे आहे
�यांचे सव��व समप�ण के�े आहे आ�ण �यांना �यांचे पती �हणून �ा�त कर�या�या इ�ेने
मी ��वरायांची तप�या� करत आहे, �यांनी मा�यावर आ�ीवा�दाचा वषा�व करावा यासाठ� मी कृत� आहे.
करा. देवी पावतीचे ��द ऐकून तो मा�या�ी बो��ा नाही - हेदेवी! आपण सव� देवतांची पूजा के�� आहे, कोण
वैरागी, वकृत माँ आ�ण जटाधारी सोडून अ�त�य सुंदर, सुंदर आ�ण सुंदर
देवाने �ेता�ा आप�ा वर �हणून �नवड�े आहे. ते नेहमी एकटे असतात आ�ण इकडे �तकडे भटकत असतात
राहतात. अ�ा रीतीने तो जळ�े�या �भू�या �रीराचा �नचरा क� �ाग�ा.

�या माणसा�या मुखातून भगवंता�या पूजेचा आवाज ऐकून पावती थांब��.
ते आ�े मग तो �हणा�ा - हेमुने ! तुमची इ�ा असे� तर तु�ही योगी-तप आहात हे जाणून



पूजा आ�ण पूजा करा, परंतु देवा�या �रीराब�� बो�णारे तु�ही मूख� आ�ण धमा�ध आहात.असे �वचार ठेवा. म�ा देह देऊन त ूमा�या पापांची �माही के�� आहेस.
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�या�ा सहभागी के�े आहे आ�ण मा�या तप�याचे सव� पु�य के�े नाही. �र ते �यांचे �म� आहेत
�या�या�ी बो�ा क� ते पु�य आहे, �हणून आपण �या�ा �या�या कृ�याचे फळ �हणजे ���ा देत नाही.
क� �कतो. या अगोदर, नंतर �ोकनाथ, देव सा� देवा धदेव �व यांचे क�याण झा�े आहे.
बरं, आपण ही जागा सोडून जावं.

असे �हणत देवी पावती आप�या मै��णीसह �या �ठकाणा�न �नघू �ाग��.
�पाचे पूजन झा�यामुळे �ेताने �यांना �यां�या �ेवट�या �ेताचे द��न �द�े.

करायचे �या�ा पा�न पावती जी आ�ण तु�ही ते कराय�ा सु�वात के��. मग
भगवान ��व �हणा�े, हेदेवी! मी मा�या �दयात आहे. मी तु�ा गमाव�े
परी�ा दे�यासाठ�च ते चारी�या �पाने आ�े होते. मी तु�ा गमाव�े आ�ण
म�ा इथे ये�यास भाग पाड�े आहे. �वचा� �क�वा �वचा� इ��ता? मी तु�ा गमाव�े

फ� खचा�साठ� सव� काही तु�हा�ा दान के�े जाई�.
भगवान ��वाचे हे उदा� वचन ऐकून देवी पावती �मते-ए-बो� - हेभ वस�!

तू �त�ही जगाचा �वामी आहेस. बरं, तुम�यापासूनही काहीतरी �पव�ं जाऊ �कतं. फर देखी�
जर तु�ा मा�या मनाती� इ�ा जाणून �यायची असे� तर म�ा तुझी प�नी हो�याचे वरदान दे.
ते�हा भगवान ��वाने देवी पावती�ा आ�ीवा�द �द�ा आ�ण �तचा आ�ीवा�द घेत�ा.
या गाडीत मी तु�ा सावजीब�� �वचार�ं चारी अवताराचे वण�न काय होत?े कृपया ही कथा
A आ�ण B मारणार आहेत.
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f तीसावा अ�याय
सुनत नाटक अवतार

नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! देवी पावती�या कठोर तप�याने गे�यावर
जे�हा भगवान ��वाने हे �नद�� �द�े ते�हा देवी पावतीने �या�याकडे प�नी हो�याचे वरदान मा�गत�े.
भगवान ��वाने �या�ा इ��त वरदान �द�े. देवी पावती
वरदान �द�यानंतर ��वाजीचा मृ�यू झा�ा आ�ण पावतीजी आप�या घरी परत�े. तेथे येत आहे
�याने सगळा �कार �या�या पा�कांना सां�गत�ा. ते�हा �यां�या घरात वीज आ�� आ�ण चार
आ�ण सव�काही घडू �ाग�े. आनंद� रा�न गरा�ज हमा�ायाने डॉ.
द . मग गंगा �नाना�ा गे��.

एके �दव�ी गराजा गंगा�नानासाठ� हमा�यात गे�ा असता, भगवान ��वाने एक सुंदर नट-नाटक �द�े.
आ�ण मैना�या घरी पोहोच�ो. �या�या डा�ा हातात मृतदेह आ�ण उज�ा हातात
हात मॅडमचा होता. �याने �ा� रंगाचे कपडे घात�े होत.े पाठ�वर एक बा��� टांग�े�� होती. �ा मागा�ने

ते वेमना�या घरा�या अंगणात सुंदर नृ�य आ�ण गाणी गाऊ �ाग�े. तुम�या डम�ा
खेळून झा�यावर �यांनी अनेक गा�ांचे करमणूक दाखवाय�ा सु�वात के��. �हराती� सव� वृ�, ��ी-पु�ष आ�ण �हान मु�े

एस. टपुवाक �यांचा डा�स पाहत होते. पै भ�न राणी मैना खु� झा��
मु�ा आ�ण नट देऊ नका पण नट �पात आ�े�या भगवान ��वाने �वीकार�यास नकार �द�ा.
असे करा आ�ण �हणा�े क� जर तु�हा�ा खरोखर म�ा काही �ायचे असे� तर तुमचे
क�ये�या पावतीचा हात मा�या हातात ठेव.

�या न�त�केचे बो�णे ऐकून देवी मैना�ा खूप राग आ�ा आ�ण वेणत�ा राग आ�ा.
�हणे �याचवेळ� गराज हमा�ाही गंगेत �नान क�न परत�े. जे�हा तू
ही बाब �या�ा समजताच �याने आप�या नोकरा�ा ते नट बाहेर काढ�यास सां�गत�े.
या सेवक आधीच नटा�या �द�ेने �नघा�े होते क� मायावर ���ाधारी भगवान ��व नेमेना आ�ण
हमा�ाय आ�ण पुढ�या�ा पावती देऊन �दवसभर आप�ा आरसा दाखवा

�णभर वेगाने चा�त �तथून गायब झा�े.
नाटक �नघून गे�यावर देवी मैना आ�ण गराज हमा�य नाटका�या �वषयावर �वराजमान झा�े.

�याच ���ा बो�ून �तुती क� �ाग��. मग मायाने �या�ा मार�े
�या नट-नाटकाचा देव धदेव महादेव हा देवाचा �ेत �हणून ��स�द झा�ा. मग तू हब टा

B.A. आम�या घरी आ�े�या ��वाजीचा आ�ही अपमान के�ा आहे आ�ण �यांना काम कराय�ा सां�गत�े आहे.
नाही. ही बाब ��ात घेऊन दोघांनीही उसासा टाकून आप�ा गु�हा कबू� कर�याचा �य�न के�ा.
�भूची पूजा क� �ाग��. �या�या आ��या�या उपासने�ारे
सावज�नी देवीची पावती �वीकार��. सावजी�या नट-नाटक अवताराची ही महाया�ा आहे.

मानेतू हस�ा. या सव� ��दांच ेआता फळ दान होणार आहे.
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अ�याय तीस
सावजीचा अवतार

नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! जे�हा �यां�या घरी देवी मैना आ�ण गरा�ज हमा�ाय
नटा�या �पात आ�े�या ��वाजी�ा आप�े काम दे�यास �यांनी नकार �द�ा.
�यांची चूक ��ात आ�� आ�ण त ेमृतदेहा�या �पात देवाची �ाथ�ना करतात.
पूजा क� �ाग��. �या�या आ��यावरी� परम �व�ास गळून पड�ा आहे. �यांना हे मा�हत नाही
सेदेवता उठ��. उह�गा कारण जर गराजाने भावोजी सोबत गाय�े



जर तु�ही तुम�या कामाची पोचपावती �यांना �द�� तर �यांना भगवान �ंकराचा आ�ीवा�द �मळे�संसारा�या बंधनातून मु� होऊन �यांनी परम ��व�ोकाची �ा�ती सु� के��. c राज �मा�या ते r n
आ�ण जर ते मु� झा�े तर पृ�वी�ा �हर कसे �हणती�? नंतर ते मा�क आहेत
वत�मान �तरावर य� करा, द�प धारण करा आ�ण �व�ोकाचे �नवासी �हा.
जाऊया

या सग�याचा �वचार क�न देवता काळजी क� �ाग�� आ�ण �याने आप�� सम�या सोडव��.
असे कर�यासाठ� देवगु बृहपत�या आ�या�ा गे�ा. तेथे गे�यावर �यांनी बृहपतज�चे नाव ठेव�े.
आणखी काय �हणा�े - हेदेवगू! तु�ही असा काही उपाय करता का �याने देव उप��त असतो
मृत �रीरापासून �र जा. तु�ही हमा�ाया�ा जा आ�ण �यांना �ाथ�ना कराय�ा सांगा.

करा. देवराज �थमचे अस े��द ऐकून देवगु बृहपत �हणा�े क�, मी परमा��याचा �हतकर आहे.
देव �पऊ �कत नाही. हे काम �स�या देवतेकडून क�न �या.
देवगुने नकार �द�यावर �यां�यासह सव� देवतांनी सहताजीकडे जाऊन �या�ा �वचार�े.
हमा�ाय�या घरी जाऊन �भंूनी मृतदेहाचा �नचरा कराय�ा सांगाय�ा सु�वात के��. नंतर देखी�

भ�व�याती� जगाचे �हतकारक भगवान ��व यांनी मृत �रीराची पूजा कर�यास नकार �द�ा. हे ऐकून
देवराज �नरा� झा�ा. ते�हा राजाने �या�ा सां�गत�े क� तो या जगात सव��े� आहे.
ते �ेता�या आ�ेनेच पूण� होतात. तु�ही तुम�या कृतीसाठ� �याचा आ�य �या. ते

हरणा�याचे काम तु�ही न�क�च करा�.
मग देवराज आजीकडून आदे� घेऊन देवा�या मृतदेहाजवळ गे�ा आ�ण �यांना सव� �कार सां�गत�ा.

�हणा. �याचे बो�णे ऐकून �ुभ भगवान ��वांनी �याचे काय� पूण� के�े.
आ�ासन �द�यानंतर ते तेथून �नघून गे�े. देवराज, ��वाजीचे काय� पूण� करणे
सं�यासी �हणून वेषभूषा. हातात चावा घेत�ा, पण घ�ात मुठ�
हातात फट�यांची हार आ�ण हार घेऊन �यांनी भगवान �व�णू�या नावाचा जप के�ा.
गराज �हमा�या�या दरबारात पोहोच�ा. मा�या दरबारात आ�े�या �या तपांना पा�न
हमा�याने सहसनाचा �याग के�ा आ�ण �या�ा यो�य आसन देऊन �याचे नाव �वतः ठेव�े.

�याची रचना �वचार��.
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ते�हा बु��ची देवता �हणा�� - अहो, मी रा�यात आ�ण दान आ�ण सेवेसाठ� तप�वी ��क�ो.
�ाथ�ना करत राहा. म�ा तु�या साम�या�ने आ�ण साम�या�न ेमा�हत आहे क� तू

तु�ा तु�या बायकोचं आ�ण बायकोचं ��न ��वाजीसोबत करायचंय पण कदा�चत तू
��वाजी कुटंूबहीन, बंधुभाव, असहाय, एकाक�, खोडकर, हे माहीत नाही.
नगुणा, इतर, मसनाचे �ोक, ग�ेम हे साप धारण करतात. तो नेहमी �या�या �रीराची काळजी घेतो

डो�यांत गुंडाळून ठेवा. आप�या सव�� गुणव�े�या अ�ा सुंदर ���येच े�व� पाहण ेसव��म आहे.
हे छान आहे.

असे बो�ून महान ���ाधारी भगवान �व साधू तेथून �नघून गे�े. �यांचे बो�णे
का मैना- हमा�या�ा एक खो� भावना होती आ�ण तो भगवान ��वा�या �रीरापासून �र गे�ा.
�वचारात हरवून गे�ो क� पुढे काय करायचं? या गाडीत मी तु�हा�ा सावजी ऋषी �मळ�व�े

अवताराचे वण�न करा.
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सहावीस
थमाचा �ेत अवतार

नंद आर �हणा�े - हेसव सुन कुमार जी ! बृह��तचा पु� देवगु, भरज ए आ�ण
फोन �यांचा मु�गा �हणून ज�मा�ा आ�ा. �हानपणापासून महान धनुधा�री महातेज �ही
��येकजण अ-�ाचा ��ोत होता. एवढेच न�ह ेतर धनुवाद आ�ण सव� वेदांचे महान �वामी होते. तु�ही आहात
या गुणामुळे तू कौरव आ�ण पांडवांचा गु� झा�ास आ�ण पोनाचाया या नावाने ओळख�ा गे�ास.

a या हो�ाचायांनी आप�या मनात पु��ा�तीची इ�ा ठेवून भगवान �ंकराची पूजा के��.
अ आ�ण आप�या कठोर तप�य�ने �ोकनाथांनी परमे�रा�या �रीराचे र�ण के�े.

मृत �रीराने �� ��ी �द��. ��वाजीने वरदान मागाय�ा सां�गत�यावर पोनाचाय �हणा�ा
- हे देवा! मा�या उपासनेने तू तृ�त झा�ास तर �भो ! माझा वाटा
�ूर, परा�मी आ�ण अ�ज��य असा पु� दे. onchayko
आप�े छत दान क�न सावजी मरण पाव�ा. टपुवोक
�या�या घरी चा�त गे�ा आ�ण �तथे गे�यावर �याने आप�या प�नी�ा वरदान सां�गत�े.
सां�गत�े. हे ऐकून बायको�ा खूप आनंद झा�ा.

�याच वेळ�, मुको�होरन�या प�नीने एका �ूर मु�ा�ा ज�म �द�ा, �याचे नाव होते
धरपकड कर�यात आ��. अथामा वीर आ�ण पर�मया योजना अ आ�ण �यांनी कौरव सै�याच ेनेतृ�व के�े.
मू�य वाढव�े कौरव-पा कबुतराचे यु� आ�े ते�हा द�यामुळे कौरव सै�य अ�ज��य होते.
आ�ण ती पा कबूतर सै�यावर वच��व गाजवू �ाग��. कारण सावजीचा भाग
�याने यु�ात अ�मा नेपा कबुतराचा वध के�ा होता. हे पा�न अजु�न�ा ध�काच बस�ा
आ�ण �याने आप�या मु�ाचा ना� के�ा �या�यावर ह��ा कर�यास सु�वात के��. अजु�नाचा सारथी �हणून
ते �हातारे झा�े होते. अजु�न आप�या �द�ेन ेयेत अस�याचे पा�न अथमान े�या�यावर �र नावाचा ह��ा के�ा.

एकटे सोडा, जेणेक�न सव� प�र��ती ज�द सुटती�.
अ�माचे हे द��न पा�न अजु�न �णभर त���न झा�ा. उह ने

कृ�णाने �याचा उपाय �वचार�ा. ते�हा कृ�ण �हणा�े - हे ओजंू ! ते खूप �ाणघातक आहे
आ�ण या�ारे फ� भगवान ��वच तु�हा�ा वाचवू �कतात. असे क�न तु�ही �या�ा मा�न टाका
ए न� करा. ते�हा अजु�नाने हात जोडून भगवंता�या देहा�ा �ाथ�ना के��.
आ�ण तू �यानंतर, �याने पा�या�ा ��� के�ा आ�ण �ैव सोड�ा. �याचे मू�य ठेव�े

�या�याकडे वळ�े�े डोके �ांत झा�े. मग अजु�नासह भगवान �ीकृ�ण



अ�माकडून आ�ीवा�द घे�यास देवा�ा सां�गत�े.कृ�णा�या आ�ेचे पा�न क�न सव� पुरो�हतांनी अ�माची पूजा के��. नंतर
अ�माने देवा�ा अनेक वरदान �द�े आ�ण मग आप�े कत�� पार पाड�े.

A. कौरव सै�यात सामी� झा�यानंतर, तो पु�हा पांडवां�ी �ढू �ाग�ा. या कारम�ये देवा�या �रीराने अ��टमेट �द�े आहे
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भन�या घरी पु��पात ज�म घेऊन �यांनी अनेक ���ा �नमा�ण के�या.
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सातवा अ�याय
मूत� पूजेची �ासास ज�ची ��कवण

नंदा �हणा�� - अरे! जे�हा पांडवांचा पै�ाने पराभव झा�ा आ�ण ते
वनवास �मळा�यावर �पदा प�नीसह वनात रा� �ाग�ा, मग एके �दव�ी

हा पैसा आप�या ���यांसह ऋषी वासा यांनी आप�या ���यांना दे�यासाठ� �द�ा.
पाठव�े. वासा ऋष�नी आप�या एक हजार ���यांना आप�यासोबत पाड�ा�या झोपडीत ने�े.
पोहोच�े आ�ण यो�ा�ा �हणा�े क� आ�ही आंघोळ करणार आहोत, ते�हा तु�ही आम�या सवा�साठ� �तथे असा�.
जेवणाची �व�ा करा आ�ण �वतः�न �नघून जा.

ऋष�नी भोजनाची �व�ा के�याचे ऐकून सव� पुरो�हत सं�मात पड�े.
कारण �यां�याकडे काहीच न�हते. ते�हा देवी औपदाने भगवान �ीकृ�णाचा वध के�ा.
आ�ण ते �गेच �तथे आ�े. तेथे �यांनी पांडवां�या �वयंपाकघराती� �हान मु�ाचे धा�य खा��े.
आ�ण याने तो �वतः तृ�त झा�ा. तसेच वासा आ�ण �या�या ���यां�या नानांसाठ�.
पोट भर�े आ�ण ते �तथून परत�े. अ�ातच हे संकट �ासपीठावर आ�े.

कृपया करा मग देवतांना ��वाची पूजा कराय�ा सांगून ते �वतः
�नघून गे�ा.

एके �दव�ी जटाजुते घा�ा, ग�ेमाची हार घा�ा आ�ण भासजीत घा�ा.
'नमः ��वाय' पंढरी मं�ाचा जप करताना पाड�ा�या झोपडीत या. माझी हरकत नाही
��वाजी�या �ेमात तेजपंुज मा�यावर ट�का झा��. �यांना येताना पा�न पांडवांनी �यांना के�े
आसनावर बसून नाम करा आ�ण �याची पूजा करा. मग महान नाही

�हट�ं - हेपा डोवो! तु�ही स�या�या मागा�वर चा�णारे आ�ण नेहमी धमक�चे पा�न करणारे आहात.
�हा. महाराज धृताने तुम�या�ी संगनमत क�न तुम�या रा�या�या पै�ाची फसवणूक के��.
तु�ा ने�े नाही जसं बीज पेर�ं जातं, तसं रोपही �याचं अनुकरण करतं. �नकृ� आ�ण
अस�या�या मागा�वर चा�णा�यांचे कधीच क�याण होत नाही. तु�ही यो�य मागा�वर आहात
तु�ही चा�त आहात, �यामुळे तुमचे काही भ�े होणार नाही.

महामुन नासचे ��द ऐकून यो�ा �हणा�ा-हेनाथ! आम�या मार�यासाठ�
म�ा एक �वनंती सांगा. �ी कृ�णाज�नी आ�हां�ा भगवान धादेव महादेवज�चा आ�ीवा�द �द�ा.

पूजा कर�यास सां�गत�े. तु�ही आ�हां�ा �भाचा उपदे� �ा. यु�ाचे ��द
हे ऐकून महामू नास �हणा�े - हेपा डोवो! ना कृ�ण ने�य �हणे । देव
मृत देह �यां�या आ��याचा ना� आ�ण र�ण करतात. �यानंतर �गेच

जी नेउहने ��वाजीची पूजा कर�याची प�त सां�गत��. फार �हणा�े, तु�ा नेहमीच धम�या येतात
चा�णे. यामुळे तोतयाचे काय होणार?

असे �हणत महामु नासा �तथून �नघून गे�ा. �यानंतर �यांनी दाखव�े�या मागा�वर �ी.

पृ� 567

पुढे चा�त, पाडवाने ��वाजीची पूजा सु� के��. अजु�न इंक नावा�या ड�गराजवळ.
गंगा नद��या काठ� जाऊन भास�न ेपरोपकारी भगवान �ंकराची आराधना सु� के��.
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अ�याय अडतीस
अजु�नाने के�े�� ��वाजीची तप�या�

नंद �हणा�े - हे पु� कुमार जी ! अजु�ना�या भावाने गंगे�या तीरावर बस�ो
भगवान �ेताची पूजा करत होते. �ेताचे नाम�मरण क�न �यांचे अतु� तेज ध�य होवो
के�� होती. अजु�नाचे तेज पा�न �वजयात �ंका उर�� नाही. जे�हा अजु�न तपस या
मग, अजु�ना�या हानीने, �पद आ�ण इतर पुरो�हत वाच�े.
पण ��वाजीपासूनच आप�े क�याण होई�, अ�ी �या�या मनात अढळ ��ा होती.
होई�.

�यांचे बी जाणून, पु�हा एकदा �ी.�सासजी �यांना समजावून सांग�यासाठ� �यां�याकडे आ�े.
�यांना पा�न पुजारी खूप उसासे टाकू �ाग�े आ�ण �यां�या �व�ासाचा स�कार क� �ाग�े. नंतर महान

�यांनी उपदे� के�ा आ�ण अनेक कथा ऐक�या, पण व�ड�ांना �ास झा�ा नाही. एक
यु�ाने मो�ा न�तेने काय के�े - हे महा! js कार b आ�ण a

�याचा आपण �ास सहन करत आहोत, �क�वा याआधी कोणी अ�ा प�र��तीचा सामना के�ा आहे?
यु�ाचे हे ऐकून ���य �म�व �हणू �ाग�े क� देवा ! �क�वा आपण गमाव ूनका

कौरवांनी �या�या�ी फसवणूक के��, परंतु अनेक पु�षांनी �या�ा यापे�ाही जा�त हसव�े-



हे हा�या�द आहे. �नधी दे�ाचे भगवान न�, स�यवद राजा हरी, �ीरामचन जी यांनीही हे के�ेअ �ा हसून �ास झा�ा. �व�� बाजूने �नण�य घेण ेहे समाधाना�या �वभावात आहे.
आ�ण ब चे �सन क� नका आ�ण नेहमी स�या�या मागा�वर पुढे जात राहा. मानवा�ा
�यामुळे तु�हा�ा ते सहन करावे �ागे�. बा�पण होते, ता��य होते, �हातारपण होते सव� माणस ेहोती

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. �हणून मन भरकटू देऊ नका आ�ण स�या�या मागा�वर जाऊ नका
कारण ��वाजी स�याचे आहेत. �हणून सव� माणसांनी स�या�या मागा�वर चा��े पा�हजे.

हवे होते
�सरीकडे अजु�नाने गंगे�या तीरावर इंक� नावा�या पव�ताजवळ महामुनासाचे मं�दर बांध�े.

सूचनेनुसार मृत �रीर बनवा आ�ण �याची पूजा सु� करा. अजुन
�या �दव�ी आंघोळ के�यावर, चांग�या भावनेने, मकर रा�ी�या �वामी�या �रीराची �वतः�या �नयं�णाखा�� काळजी �या.

करा. �दवस��दवस �याचा आ�मा �बळ होत चा��ा होता. �यांची उ�णता �क�वा
तेज सेजीव घाबराय�ा �ाग�ा होता. अजु�ना�या तपाने अनेक देव वैताग�े होते.
देवराज �या�याकडे गे�ा आ�ण �या�ा �हणा�ा क� देवराज! अजु�ना या �ेताची कठोर तप�या�
आ�ण सव� �ाणी �या�या तेजाने �ध पाजत आहेत.

अजु�ना�या तप�य�ब�� ऐकून देवराज �याची परी�ा घे�यासाठ� �या�याजवळ आ�ा.
गे�ा. तो �ान�प धारण क�न अजु�नाकडे गे�ा आ�ण तू असे का आहेस अस े�वचा� �ाग�ा
तु�ही �हान �वसाय काय करता? तु�हा�ा मु� हवे आहे �क�वा �वजयासाठ� तप�या� करत आहात
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�हा. पण आ��या�या �ठकाणी ते सुख देतात. भगवंताच ेवचन ऐकून अजु�न
तो �चड�ा आ�ण �हणा�ा - हेमू नाही! तू इथे ये आ�ण ही गाडी पासून
तू मा�या �ढतेत ह�त�ेप करत आहेस का? मी ��वाजीची पूजा करतो. मग मी देव

पुरा�ा�या वेषात �याने अजु�न�ा आप�या वा�त�वक ���चे द��न �द�े. तुम�या समोर
�ाज वाट�यावर अजु�नाने म�ा �या�ा वाईट बो�ाय�ा सां�गत�े. उह ने देवराज इंम
मी �वनवणी करतो देवराज कपट�पणे �हणा�ा - अजु�न ! तु�ही �वचारा, �क�वा भीक माग ूइ��ता
�हा? मी फ� तु�ा पा�हजे �या व�तू देईन.

देवराज �थमचे बो�णे ऐकून अजु�न �हणा�ा - हेदेव ! तू म�ा चुंबन घेत�यास
�ु वर �वजयाचे वरदान दे. अजु�नाचे वरदान ऐकून भगवंत �हणा�े, "अजुना!
तु�ही न�क�च �वजयी �हा� कारण भगवान ��वा�या माळावर कोणीही येत नाही.
तो जगात कोणा�ा घाबरत न�हता. �हणूनच तु�ही असे �ांत आ�ण �ांत राहा.
�ोकनाथ देवा धदेव महादेवज�ची भ��भावाने तप�या� करा. �यां�या साम�या�न ेजीवन
मी �सरे काही नाही.

असे �हणत देवराज तेथून गायब झा�ा. मग अजु�नाने पु�हा मृतदेहाचे नाव ठेव�े.
�याची पूजा क� �ाग��.
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तीसवा अ�याय
सावजीचा कराट अवतार

नंद �हणा�े - हेसन कुमार जी! अजु�न महामुन नास जी यांनी सां�गत�े�या प�तीव�न
ते ��वाजीची पूजा करत होते. �द�घ� काळ तप�या� के�यावर �या�या तपाची �खरता

तो वाढू �ाग�ा आ�ण �याची �ढता आ�ण �का� �ीण होऊ �ाग�ा. अजु�नकडे ए
पायावर उभे रा�न सूया�कडे बघत पंचरामाचा जप सु� के�ा.
�या�या तप�य�मुळे सव� �ाणी, �ाणी, देवता �ो�धत होऊ �ाग�े. अजु�न हे भयंकर आहे
काटकसरी�या �वषयात क� �ा�ा पै�ाची चणचण भास��. �याने मूक नावा�या रा�सा�ा अजु�नाजवळ डु�कर �हणून ठेव�े.
वे�ात पाठव�े.

तो अनेक �कारची झाडे काढतो आ�ण झाड उपटतो.
तप�या� �ानाजवळ पोहोचे�. ते�हा अजु�नाचे मन अचानक अ�ांत झा�े आ�ण
�याने वळून �या कपट� दै�याकडे पा�ह�े आ�ण ते पा�न मनात �वचार आ�ा

होय, तो न�क�च आमचा मु�गा आहे. हा �वचार मनात येताच अजु�ना�ा धन �ा�त झा�े.
म�ा फसवणूक आठव��. तो खा�� बसताच अजु�नने �या�यावर बाण सोड�ा. एकाच वेळ�
आप�ा भाऊ अजु�नवर आ�े�े संकट पा�न वयंभ आ�ण सा� भगवान ��वानेही �याचे �ाण वाचव�े.

तो �गेच परी�ेसाठ� �तथे आ�ा आ�ण �याने �या बापे रासवरही बाण सोड�ा.
दया. �यावेळ� देवा धदेव महादेवजी �भ��ां�या वे�ात होते. �यां�या �रीरात
पांढ�या रंगाचे कपडे आ�ण ते बांध�े�े होते. कंबरेवर तरंग आ�ण हातात धनु�यबाण

आ�ण ते सु�ा �याच डुकराचा पाठ�ाग करत होते.
भगवान ��व आ�ण अजु�न या दोघां�या बाणांनी �या डु�करा�ा �वतःच े�हणून घेत�े.

न�ा के��. �या �व�ा� डुकरा�या �ेपट�त ��वाजीचा बाण आ�ण अजु�नाचा बाण
त�ड �मळा�े तो भयंकर ध�का �या�ा सहन झा�ा नाही. �णभर भयानक ��द
असे करत असताना तो पृ�वीवर पड�ा आ�ण �याचा आ�मा उडून गे�ा. �या वेळ� सव� देव
�भंूनी मृतदेहाचा जयजयकार सु� के�ा. डु�कर �पणारे मरण पाव�े ते�हा दोघांचाही मृ�यू झा�ा.

s a. अजु�न �वचार क� �ाग�ा क� हा भयंकर रा�स म�ा माराय�ा आ�ा असावा.
पण भगवान ��वाने आज म�ा वाचव�े आ�ण वाचव�े. उह नेही म�ा �ुभे�ा देत आहे
�या�ा मार�याची �ेरणा मा�या मनात जागृत झा��. असा �वचार मनात येताच अजु�नाने भगवान �ंकरांना �वचार�े.
चरणांम�ये नमाज करा आ�ण पु�हा चांग�या हेतूने �व-तु�ा सु� करा.
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चाळ�सावा अ�याय
करात-अजुन वाद

नंद �हणा�े - हेसव ! जे�हा �या भयंकर वराहने सावजी आ�ण अजुन या दोघां�याही बाणांना धडक �द��
गे�ा आ�ण पृ�वीवर �नज�व पड�ा, मग �भ� �या�या एका सेवकान ेसावजीकडे आ�ा.
आ�ण �या�ा मे�े�या डुकरातून बाण बाहेर काढ�यास सां�गत�े. �सरीकडे, अजु�न देखी�
वराहातून बाण घे�यासाठ� आ�ा. मग अजु�न आ�ण मृतदेह माबन घेऊन गे�े
वाद �नमा�ण झा�ा. ते �ोक �हणा�े क� हे दोन बाण मा�या मा�काचे आहेत, �हणून ते म�ा �ा.

दोन पण अजु�नाने बाण दे�यास नकार �द�ा. ते�हा तो �हणा�ा तू खोटा तप�या आहेस. y d
तु�ा आवडत असे� तर म�ा हे बाण दाखव. मी माझे बाण ओळखीन कारण �या
पण मा�या फळाची �क�मत आहे.

हे ऐकून अजु�न �या समुहा�ा �हणा�ा - मी तुम�या�ी �ढू �कत नाही. तू नेहमी सारखाच
हे सु�वातीपासून के�े जात.े जर तु�हा�ा मेरब� आ�ण परम पहायचे असे� तर जा आ�ण जा
तुम�या बॉस�ा पाठवा. अजु�नाचे �हणणे ऐकून भगवंतांनी करात प�रधान के�े.
मृतदेहाकडे गे�े. अजु�न जे काही बो��ा होता, �याने �या�या बॉस�ा सां�गत�े सव� काही तसेच रा�ह�े.
दया. सव� काही ऐकून कराटे�ा खूप राग आ�ा आ�ण �याने आप�े सै�य सोबत घेत�े.

अजु�न�ी �ढ�यासाठ� तेथे आ�ा. भगवान ��वाने युभूमम�ये करात �या�े
�याचा आ�मा पु�हा अजु�नाकडे पाठव�ा.

तो अजु�नाकडे गे�ा आ�ण �हणा�ा - हेतप वी! फ� आमचे �चंड सै�य
बघा, एका बाणा�या �न�म�ानं तुमचा जीव �ायचा आहे
�हा. आनंदाने तो बाण आ�हा�ा �ा आ�ण �वतः�ा वाचवा हे चांग�े आहे. हे ऐकून अजु�न

आ�ा आहे. ते �हणा�े क� तू जाऊन तु�या ध�या�ा सांग क� मी तु�या कुटंुबा�ा क�ं�कत करीन.
�ावता येत नाही माझे भाऊ आनंद� अस�े तरी मृ�यू�या भीतीन ेमी मागे हटू �कत नाही. �क�वा
कधी-कधी �स�हही को�हा�ा घाबरतात. जा आ�ण तु�या बॉस�ा सांग तू यू �ा का घाबरतोस
नाही, ते आप�या मु�ांना यु�ात मागे टाकून पुढे जातात.

अजु�नाचे असे ��द ऐकून तो आप�ा �वामी बन�ा आ�ण भगवंतां�या �रीरात परत�ा.
तो गे�ा आ�ण �या�ा अजुनने सां�गत�े�े सव� काही सां�गत�े. तुमचे गाणे ऐकत आहे
���ाधारी �ेत पा�न अजु�नाचा �नभ�यपणा, �नभ�यपणा आ�ण �या�या बो��यात�ा अ�ववेक�पणा.

s a. मग तो आप�या सै�यासह पुढे जाऊ �ाग�ा.
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एकेचाळ�स अ�याय
कराटे आ�ण महादेवाची गो�

नंदा �हणा�� - हेमहामुन े! जे�हा व�ड�ांनी ��वाजी�ा सां�गत�े क� अजु�न



कोण�याही प�र��तीत �रणागती प�करायची नाही. आ�ण मग �यांना तुम�या�ी �ढायचे आहे
असे के�यावरच मृतदेह आप�या सै�यासह रणांगणावर आ�ा. जून �याचा देव
�या �ेताचे पाय मार�े आ�ण धनु�यबाण घेऊन �या �चंड सै�या�ी �ढा �द�ा.

सु�वात के��. अजु�न आ�ण �भ�� सै�यात मोठे यु� झा�े. दो�ही बाजंूनी बाणांचा वषा�व होत आहे
सु�वात के��. महान धनुधा�री �हणव�या जाणा�या अजु�नाने आप�या बाणान ेसंपूण� सै�या�ा वेठ�स धर�े.
फ� म�ा �ास �द�ा. ते�हा काही वेळातच सव� मृतदेह मरती�.
मो�ासाठ� यु भूमीतून इकडे �तकडे �फर�े पण अजु�नाचे बाण सोड�े नाहीत. जे�हा �भ�राज करात
जे�हा संपूण� सै�य पळून गे�े ते�हा अजु�न करात प�रधान के�े�या ��वाजी�ी �ढू �ाग�ा.
दया.

अजु�नने महादेवज�वर बाणांनी ह��ा के�ा, पण वेभा आ�ण सा� सावजी
काहीही �बघडवू �कत नाही. �याचा एकही बाण ��वाजीपय�त पोहोच ू�क�ा नाही. हे सव� पा�न
देवा धदेव भगवान �ेत हसत होते. अजु�नने पा�ह�ं क� तो कुठ�याच गाडीतून �र जाऊ �कत नाही.
करातवर �नयं�ण ठेवता न आ�याने �याने भगवान ��वाची पूजा के��. �याची
�ोकनाथ, भावसाळ, कयंकारी ��वाजी यांनी ताबडतोब आप�ा अ��त �वभाव �� के�ा.

अजु�नाचे सात द��न क�न घेऊ.
भगवंतां�या �रीराचे अ�यंत सुंदर सुंदर �प पा�न अजु�न अ�यंत �स� होऊन खा�� बस�ा.

�णभर तो �या�याकडे बघतच रा�ह�ा. मग ती काहीच करत नाही हे जाणून
�वतः ��वाजी होता, �या�या�ी �ढ�यामुळे आ�ण �याचा अपमान के�यामुळे तो मार�ा गे�ा.

वाटते ई. ते �यां�या आ�या�या पाया पड�े. ��वाजी �या�ा उच�ून �हणा�ा
उदास होऊ नका. ते�हा अजु�नाने हात जोडून भगवान �ंकराची �तुती सु� के��.
आ�ण �हणा�े - हेमहादेव जी! माझा चेहरा असा बद��याचा �य�न का के�ास? माने
�तथे असतानाही तुमचा अपमान झा�ा आहे. डावीकडे! म�ा माफ करा आ�ण
माझे भ�े करा.

अजु�ना�या बो��याने माहेर त���न झा�े आ�ण �हणा�े – अजु�न! उदास होऊ नका मा�याकडून
तू �तथे असताना काय के�ेस? �यामुळे तो तुझा गु�हा न�हता. मृ�यू वर

नाही. पू �हणा! तु�ही एवढ� कठोर तप�या �क�वा साधना कोण�या कारणासाठ� करत होता? मृ�यू गमाव�ा
इ�ा पूण� कर�याचे वचन देतो. सावजीचे असे ��द ऐकून अजु�नाने सावजीचे कौतुक के�े.
ते सु� क� �ा अजु�न �हणा�ा - हेदेवा धादेवा ! कै�ासप था! नेहमी मृत! मी तु�यावर �ेम करतो
मी करतो हातात ढो� आ�ण पोट�ूळ, ग�यात हार, अंगावर वाघ
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अंगरखा धारण के�े�ा, ��ॅम नाग, डो�यावर चं� आ�ण जटाम�ये कोर�े�� प�व� गंगा.
वे�े, मी क�याण�या �ेता�ा नम�कार करतो- �ंकर. देव तुमचा �हान आहे
भाई आ�ण तु�ही या जगाचे �वामी आहात. बरं, मी तु�या गुणांच ेवण�न कसे क� �कतो?
�या�माणे पावसाचे थ�ब आ�ण आका�ाती� तारे मोजता येत नाहीत, �याच�माणे

आप�या गुणव�ेची गणना करणे देखी� अ��य आहे. अरेरे! मी तुझा सेवक आहे तु�या आ�या�ा
आ�े. तुझी कृपा सदैव मा�यावर ठेव. तूच अंत आहेस, तु�याच फाय�ासाठ�
�वषयाब�� सव� काही जाणून �या. bhu आप�यावर आ�े�े हे गंभीर संकट थांबवा.

असे �हणत अजु�नने म�ा नम�कार के�ा आ�ण �ांतपणे उभा रा�ह�ा. तु�या भ��न े�स�
होय, सावजी �हणा�े - हेजुन! आप�या सव� �च�ता सोडून �ा. तुझ ेहरेकु� क�याण
होई�. तु�हा�ा सव�काही �मळे�, थोडा धीर धरा. असे �हणत सावजीने अजु�न�ा अ�वचारी के�े
पा�ुपत यांनी दान के�े. ते�हा अजु�ना�ा यु� �ज�कून �ूचा ना� करायचा होता.
वरदान �ा यासोबतच ��वाजीने कृ�णाज�ना �यां�या मदतीसाठ� सहकाय� के�े.
कर�यास सां�गत�े �यानंतर अजु�ना�ा आ�ीवा�द देऊन ��वाजी तेथून अ��य झा�ा.

��वाजी�या जा�यानंतर अजु�नही �या�या आ��याकडे परत�ा.
गे�ा आ�ण �या�या भावांना �याची तप�या� �क�वा अ�या�म आ�ण आ�ीवा�द याब�� सां�गत�े, जे
हे जाणून ते खूप आनंद� आहेत. अजु�नाची तप�या� �क�वा �स�ता जाणून कृ�णान े�या�ा �वचार�े
म�ा भेटाय�ा आ�े आ�ण �हणा�े क� मी �हणूनच �हट�े होते क� मृतांनी सवा�चा ना� करावा



करणार आहे. मुने! या कारम�ये मी तु�हा�ा ��वाजी�या करात अवताराच ेवण�न सां�गत�े. हे सव�
इ�ा पूण� करणारा.
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अ�याय बेचाळ�स
दहा योट अंतर

नंद �हणा�े - हे पु� कुमार जी ! आता मी तु�हा�ा सव��ापी परमे�रा�या �रीरांपैक� बारा �रीरे दाखवतो.
मी तु�हा�ा Yot Lag Pi अवतार ब�� सांगतो. सौरा मासोमनाथ, �ी�ै�मधी� �काजुना,

उजयनीम�ये महाका�ेर, कारम�ये ऑपरेटर, �हमा�याती� केदार, डा�कनीम�ये भीमा�ंकर,
का�ीमध�ा वै�ाथ, गोमती�या तीरावरचा अंबाकेरा, चटा भूमीत�ा वै�ाथ, डाक वन मॅनेज,
सेतुबंधात रामे�र नावाचे बारा अवतार आहेत आ�ण मं�दरात घुमर नावाचे बारा अवतार आहेत. जो मनु�य �ु� आहे
आ�ण मो�ा भ��भावाने या योगासनांची पूजा क�न दाखवतो, �या�ा परम आनंद देतो.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. �याने सोमनाथा�ा ��वरायांचे आ� योगी �हणून मनापासून पूज�े
याने य, कु इ�या�द सव� रोगांचा ना� होतो. �याची सव� पापे धुऊन जातात
आ�ण तो ध�य आ�ण मु� आहे. �काजुना सरोवरात सव� योयोत �ागा
त�व�ानाने फळाची �ा�ती होते आ�ण सव� न� होऊन सुख �मळते
घासणे. हा देखावा पु�तका�या इ�ेसाठ� पुरव�ा आहे. तू जयानी म�ा
�तसरा माणूस �ागा महाका�ेर नावाचा जगवत यात आहे. तुझा एकना भव वेद

��वाजी�या सांग�याव�न �न नावा�या रा�साचा वध के�ा
थक�ो होतो. �यामुळे या योगी �गा�ा महाका�ेर �हट�े गे�े. �याचे दहा

सव� इ�ा पूण� होतात. चौथी कार नावाचे एक वाहन आहे. वयोगट
मनापासून, पा�थ�व जगाची �ापना के��. �या ����या अंगाव�न गे�यावर �ेवजी त�ीच �दसत होती.
कापून दोन बाजूंनी �वभा�जत करा. ते�हापासून कारे आर नावाची कार अँड
देवा�या नावाने या. याचे पा�न के�याने मनोकामना पूण� होतात.

भगवान ��वाचा पाचवा अवतार �हणून केदार �तथे केदारम�य े�दसतो
हेहेर�या नर-नारायण अवतारा�या �ाथ�नेवर �यांनी तेथे वा�त� के�े. �याचा अवतारही तसाच आहे

तो आता दाता आहे. सावजी�या सहा�ा अवताराच ेनाव भीमनायक आहे.
�या�ा मार�याचे कारण भीमा�ंकर आहे. भीमाचा वध क�न ��वाजीने दे�ाचा राजा �हणून काम के�े.



संुदर ही राणी होती आ�ण �या�या �ाथ�नेवर वेद क�ी येथे ��त होते. मृतदेहाचे
हा अवतार �ही.�ा आनंद आ�ण आ�ीवा�द देई� असे मान�े जाते. सावजीचा सातवा आ�ण हाक मार��
अवतार का�ी�ा आ�ा. या अवताराची पूजा �ा, �व�णू, भैरवसह सव� देवतांची
करा जे �ोक �तची पूजा करतात �क�वा नाम�मरण करतात ते बंधनातून मु� होतात.
धाव�े असते चन�ेखर भगवान ��वाचा आठवा अवतार �हणजे यंबक नावाचा सेस ूआ�ण यट आ�ण
हे गोमती नद��या काठ� ऋषी गौतम यां�या �ाथ�ना आ�ण इ�ेतून आ�े आहे. असे पहा
द��न व पाषाणाने सव� मनोकामना पूण� होतात व �या मृ�यूनंतर �ा�त होतात. p आ�ण
ऋषी गौतमी�या गौतमी�या नावाने पवनी गंगा गे��. नवा वै नाथ अवतार
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सावजी घात�ा.
अनेक करमणूक करणारे भगवान ��व रावणासाठ� उप��त होते आ�ण

चटा भूता�या भूमीत वस�े�े ते वैनेथर नावाने आ�े. �याची ��ी
�यातून भोग आ�ण मो� �मळतो. भगवान ��वाचा दहावा नागर अवतार आयो या मी

या. या अवतारात ��वाजीने डाक नावा�या रा�साचा वध के�ा आ�ण �या�या एका वै�य भा�ाचा वध के�ा.
काय होतं ते? महापातकां�या समुहाने सावजी�या या �ग�याची पूजा-अचा� क�न
ते होत नाही. सेतुबंधाती� देवाधादेव महादेव जी रामे रावतार यांचा अकरावा अवतार
असे �हणतात सीताज�ना परत आण�यासाठ� �ंके�ा जाताना �ीरामचन
या �ग�ाची �ापना क�न भगवान �ंकराची पूजा कर�यात आ��. �या�या �ाथ�नेत
या �योत �गत ��वाजी उप��त आहे. �या माणसा�ा राम राम के�ा तो गंगाज�ाने �नान करतो

तो जीवना�या बंधनातून मु� होतो. �या�ा परम भेट �मळते. या
आनंद आ�ण दान देणारा तो आहे. �याची पूजा देव �भ कैव या मो दान

करतो. �याच�माणे घुमर नावाचा ��वाजीचा बारावा अवतार �या�या �पाने आ�ा.
आप�या आ��यावर दया करा. द��ण द�ाती� देव�ोक जवळ�� सावजी सरोवर
मी एक कट. घुमाने आप�या मु�ा�ा �जवंत कर�यासाठ� ��वाजीची तप�या� के��. मग
�या�या �रीरातून गे�यावर महादेवज�नी आप�या मु�ा�ा �जवंत के�े आ�ण �याची �ाथ�ना के��.
पण योयोत �गा �हणून उप��त रा�न ते घुमेर �हणून ओळख�े जाऊ �ाग�े. या मृतदेहाचे
�याची अगोदर पूजा क�न संसारात सुख भोग�यानंतर �ेवट� मो� �ा�त होतो.
आहे.

हेमहामुने! अ�ा �कारे म�ा �ोकनाथ देवा धदेव सावजीची बारा �च�हे सापड��.
आपण काय वण�न के�े? ��वाजी�या बारा अवतारांची ही कथा आहे
मनु�य �ांत मनाने आ�ण भावनेने वाचतो �क�वा ऐकतो, तो सव� पापांपासून मु� होतो आ�ण आनंद घेतो
असे घडत असते, असे घडू �कते. सं�हता नावाची ही सा-अवतार का सं�हता सव� इ�ा पूण� करणारी आहे.
करणार आहे. ही कथा मनापासून वाच�याने �क�वा ऐक�यान ेसव� मनोकामना पूण� होतात.
आ�ण �ास राक�या बंधनातून मु� होतो.

.. वषा�ची संपूण� सं�हता.
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.. ओम नमः �वाय.

icot कोड
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थम आये



आमचे
तो कम� नस�ा तरी जो आप�या मायेने रा�साचा आकार धारण करतो

आ�ही करतो, �वग� आ�ण �वगा��या कृपेने, आ�ही �ोभा मानतो.
नेहमी तुम�या अंतःकरणात �द� आ��या�ा आनंदा�या �पात पहा, त ेतेज�वी
सेस� भगवान ��व �ंकर, �यांचे अध� �रीर �ै�राज पु देवी पावती आहे
सेसु�ो चांग�ा आहे. ती नेहमीच माझी ओ�सर कार आहे.

�याचा दयाळू आ�मा सुंदर आहे, �याचा चेहरा मंद हा�या�या साव��ने नेहमीच सुंदर आहे,
चं�ाचे ट�पे ते कोणा�या �पात �मळतात, कोणते तापते (अ�तभौ�तक�पय �त,
अ�या��मक आ�ण आ�या��मक), �याचा �वभाव खरा आ�ण आनंद� आहे

पूजेची एक अव�ा आहे, �यांची सदैव गराजनंदनी पावतीन ेपूजा के�� जाते, �यांना ��व �हणतात.
सवा�ना �ुभे�ा.

मी नेसूत ज�ना �हणा�ो - हेसुत जी! जन�हताची इ�ा क�न तु�ही �ेताची ह�या के��.
अनेक कथा सां�गत�या आहेत. अमृत   पीत असताना ��वरायां�या महानायकाची कथा-
ते करताना माणूस कोण असू �कतो? मुने! या जगा�या मंगळासाठ� तु�ही पृ�वीचे आहात.
तीथ��े�ाती� �ी ��व ��गा�या कथेचे वण�न करा.

मा�या हे ऐकून महा�न सुतजी �हणा�े - हे ��ये ! जगा�या फाय�ासाठ�
इ�ेपे�ा संुदर काय आहे? तु�या �भूचे मृत �रीर अथांग आहे आ�ण �याचे
कथा छान आहे. तु�या इ�ेनुसार मी तु�ा ��वरायांची मूळ कथा सांगेन.

नाही. परमे�रा�या �रीराची �ांबी मोजण ेअ��य आहे. �यां�या अग�णत �ेग संपूण� बँडवर पसर�े होते.
एक ह. आता मी तु�हा�ा मु�य मागे पड�े�या ���ची गो� सांगतो.

सौरा मासोमनाथजी, �काजुना येथी� �ी �ै�, महाका�ेर येथी� उजैन, करजी येथी� कारजी
देव, �हमा�य पव�तावर केदार, डा�कनी दे�ात भीमा�ंकर, का�ीती� भगवान नाथ,
गोमती नद��या काठावर यंबकेरा, सेतुबंध रामेर आ�ण ��वा�य माघू मेरार अ�ी बारा नावे आहेत.

मजा करा आ�ण आदर करा. जो मनु�य �वकर उठून या बारा योगांची पूजा करतो.
आ�ण पूजा के�याने �याची सव� पापे न� होत नाहीत आ�ण सव� इ�ा आ�ण इ�ा पूण� होतात.
तु�ही �हा भोळेपणाचा आनंद घे�यासाठ� सव� मानव या योगी �ागावर आ�े आहेत.
पापे होत नाहीत आ�ण सव� सुख भोगून मो� �ा�त होतो. जाऊ नका
कोणीही मागे पड�े�ा �दस�ा तर तो उ� �न�वळ वथ� घेतो. म�ये
बारा यो�ा �ागाती� हमाचे वण�न �ामनजी, भगवान �व�णू आ�ण इतर देवतांचेही नाही.
क� �कतो

�या �ठकाणी पृ�वी आ�ण समु� एक� येतात �तथे सोमरज�चा के� आहे.
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मी �काजुना पासून कटेरा नावा�या उप-भाषा जगास पय�त आहे आ�ण भृगु येथे ��त आहे. नामदा नद�
महाका��या तीरावर �व �ाग का दे� नावाचा उप�ग आहे, जो सुख देणारा आहे.
�याच�माणे कडमेर नावा�या त�ावा�या काठावर करीरचा उप�ग आहे. केदार रा का
भुते रा नांवाचे उप �ग हे यमुना नद��या काठ� आहे. ते पापाचा ना� करते. भीम रा
उप�गा ही भीमा�ंकर नावा�या योग�ची असून ती सपावत येथे आहे. क�ा�ा उगाच
हे भूतरेरा नावाने उप-कायदे�ीर म�ये �का सरवती�या काठावर वस�े�े आहे आ�ण रामराममधी� घुमेर �गा�या पाय�या�ी वस�े�े आहे.
म�य�दे� हे डे�युट� �हणून ��त आहे.

या कारम�ये मी तु�हा�ा बारा योट �ग आ�ण उपा �ग ब�� सां�गत�े. �यांची ��ी
सव� इ�ा मनापासून आहेत.
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सव� मागा�नी
पूवा� द�ा होता �ेत

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! गंगाजी�या तीरावर प� पवनी भागीरथी मु��
का�ी �हराम�ये वस�े�े आहे, �याम�ये भगवान न�र राहतात. हे चा�ू आहे
सव� भ�ां�या मनोकामना पूण� क�न �यांना मोफत देणारा एक मृतदेह आहे. या
ता.भंदर, द�ा मेध, गंगासागर, संगमेर इ�याद� अनेक मृतदेह आहेत. कोण �ंका घेतो

नद�जवळ भुते आ�ण ���या आहेत. नाथर आ�ण तीर उ�रेकडी� दे�ात आहेत
नाम �गा सव� इ�ा पूण� करणारा आहे. ऋषी दधी चा यु�भूमीवर मेकअप,
वैनाथ आ�ण जापर, गोपर, र�जर, रामेर, नागे�, कामे�,   व���र, वासर,
सुके�, भांडेर, हंकारे�, सुरोचन, भुतेर, संगमे� या सव� �ोकांची पापे
न� करणार आहेत तसेच ��टका नद��या काठ� कुमारेर, ��ा, सायने�
रामे�र, कंुभे�, नां�ा, पुंजे� आद�चे मृतदेह आहेत.

द�ा मेधा नावाची तीथी, जी य�ात आहे, ती धम�, अथ�, काम, �ेरणा आ�ण येथे आहे.
पण मृतदेह पडून आहे. ते जुने �दसते आजचा �दवस आहे. कधीतरी,

तेजवक, भारराजेर, �ु�तांकर आ�ण माधवीर �गा या �ठकाणी आहेत. रघुवन �ाया के
अयो �क�वा नागे� नगरात एक देह आहे, जो देवा�ा आनंद देतो आ�ण वत�मानात आनंद देतो.
पूण� करणारा आहे. या नगरीम�ये भुवने� आ�ण �ोके� नावाचे महान �प�ड आहेत. च�ा,
�ुकटगणे�, �ुरेरा आ�ण �ुष नावा�या देहांची �ापना �ोकक�याणासाठ� कर�यात आ��.
गे�े आहेत नद��या काठावर �हान प�ी, कृपा�े� व �वषे� इ. धूत पापे रा,
भीमेर, सूय� आ�ण �गा यांना सव�� देव �हणून पूज�े जाते. समु�ाचा
कनारेरामेर, �वम�ेर, कांटकेरेर, नागरेवार व धनुका� इ. जप करा



��गाचा �का� चं�ासारखा तेज�वी आहे. या��त�र�, वेर, वेर, कदमे�,कट�, नागेरा, अनंतेर, योगेरा, वैनाथेर, को�र, सायेरा, भा नमाका, चांगी रवी
संगमेर नावाचे हे �प�ड पूव� �द�े�ा आहेत.
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�तसरा अ�याय
अनुसूया आ�ण तप�या

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! राजाजी नगरात चाकूत नावाचा ड�गर आहे. �तथे राहा
घरात एक मृतदेह आहे, जो सव� �कारचा संपक�  देणार आहे. तीच गाडी भर�े��

जगात, अनेक परमपू�यांचे मृत �रीर आहेत, जे इ�ा पूण� करणारे आ�ण भोग देणारे आहेत-
तो दाता आहे. पापाचा ना� करणारी गोदावरी नद� �हणून प�ुपती
तेथे एक मृतदेह �हणतात. तेथून द��णेकडे जगाचा ना� करणारा आ�ण �सरा ऋषी
अनुसुईया देवी�ा आभास �ा�त झा�े असे मान�े जाते.

सुताज�चा आवाज ऐकून आ�ण अनुसूया देवीब�� ऐकून ऋष�नी �वचार�े-
हेसुत साहेब! हा अवतार कसा झा�ा आ�ण �यातून अनुसुईया देवी क�ी �नमा�ण झा��?
नाते आहे का? या संदभा�त आ�ही तु�हा�ा सांगतो. मग ऋष�नी काढ�े�या ��ाच ेउ�र देणारा एक धागा
तो �हणा�ा- अरे ��ये! द��णे�ा चाकूत पव�ताजवळ कामद नावाचे जंग� आहे. आजचे
या �ठकाणी पु.महा�ा आ�ण �यांची प�नी अनुसूया हे राहत असत. एकावेळ�
गो� अ�ी क� �या जंग�ात �ंभर वष� पाऊस पड�ा नाही, ��काळ पड�ा. मानवी पाणी आ�ण
अ�ाची �ा�सा वाटू �ाग��. आजूबाजू�ा बी होत.े पा�याअभावी �ोक मरत आहेत
होते. ही ��ती पा�न महषी अव आ�ण देवी अनुसुईया खूप अ�व� झा�े. नंतर �े�ू�र
�वतः�ीच �हणा�ो - वामी! मी या ��तीत या अंत���ी पा� �कत नाही.
ते उद�्व�त होऊन ते �व�तात �मळावेत �हणून काहीतरी के�े पा�हजे.

आप�या प�नी देवी अनुसूयाची �वनंती ऐकून ऋषी प�ासनात बस�े आ�ण
�ेता�या चरणांचे पूजन भगवान क� �ाग�े. अ�ा �कारे जे�हा तो समाधीम�य ेबस�ा ते�हा �याचे
सव� ���य �यांना एकटे सोडून तेथून �नघून गे�े पण देवी अनुसूया आप�या पतीची सेवा करत होती.
अडकून राहा �यांनी भगवान �ंकरा�या मूत�चे पूजन के�े आ�ण नंतर �यांची पूजा के��.
आचन ए. अ�ा रीतीने तेही ��वाजीची पूजा कर�यात त���न झा�े. जे�हा देवता

�यांना कळ�यावर ते �स�या आ�ण अनुसया�या भावात आ�े. �यां�यासोबत गंगा नद�ही होती. ते
अनुसुईया देवीची �तुती करताना त े�हणा�े क�, आजपय�त आपण देवी अनुसूयासारखे जग�ो आहोत.
पा�ह�ं नाही, कोण प�� धम� आ�ण भधमका एक� पाळत आहेत. नाही �क�वा नाही
तु�ही दोघेही ध�य आहात. असे �हणत इतर देवता आपाप�या जागेवर गे�या परंतु भगवान ��व आ�ण
गंगाजीने आप�ा �नवास के�ा. येथून मी अनुसुईया देवी�या फाय�ासाठ� गंगाजी बो� के�े
मी सांगणार नाही

�ेता�या भागात भगवान ऋष��या आ��यात रा�न कै�ास पव�तावर गे�े.
ऋषी पूव��माणेच तप�या� करत रा�ह�े. या कारम�ये ��काळ - चौप� वष�
गे�े. देवी अनुसूयानेही पृ�वीवर पाऊस पड�यापूव� आप�े वचन पाळ�े
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मी पाणी �पणार नाही. वेळाप�क नस�यामुळे ते ��वाजी�या पायाकडे �� �ायचे.
मु�काम.
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चौथा अ�याय
Arakk म�य ेआमचे वण�न

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! तप�या� करताना ऋष�ना बराच काळ �ोट�ा होता.
एके �दव�ी मुन समाधीतून उठ�ा आ�ण अनुसूया�ा �हणा�ा - देवी ! मी खूप �वचार करत होतो
आहे. तू कुठून पाणी आणून माझी वासना �ांत कर. आप�या �वत: �या आदे�ाचे अनुसरण करा
अनुसुईया कम� हातात घेऊन पाणी आणाय�ा गे��. सा �व अनुसुईया पाणी
एक �ोध इकडे �तकडे �फरत होता. हे पा�न गंगाजी �वतः अनुसूया देवीसमोर �कट झा�े.
येऊन �हणा - देवी ! तू यावेळ� कुठे जात आहेस? मग देवी �त�ा असे ऐकून
अनुसु�या ने नेगंगा ज�ना �वचार�े – भगवती! तू कोण आहेस आ�ण कुठून आ�ा आहेस?

वेळाप�कानुसार �या�ा उ�र देताना गंगाजी �हणा�े - हेदेवी ! मंगा आ�ण तू
धम� आ�ण देहपूजा क�न प�ा प�ा इथे आ�ा. मी तु�या�ी कसं बो�ू?

एन.एस. �वचारा, �क�वा �वचा� इ��ता. मी तुझी इ�ा असाय�ा हवी आ�ण तू तुझा परमाथ� आहेस
का? गंगाजीचे असे ��द ऐकून देवी अनुसूयाने गंगाजी�ी हात जोड�े.
हेमाता �हणा��! जर तु�ही म�ा संतु� करा� तर कृपया माझे हे छोटे वतु�ळ पा�याने भरा.
द. मी खूप आनंद� आहे. म�ा �याची तहान भागवायची आहे. मग देवी गंगा बो�-पट पारायणे!
पृ�वीवरी� एक गाव तु�ही गमाव�े. मी इथे बसेन, मग तू पा�यापे�ा कमी असे�
भरा

गंगाजी�या आ�ेनुसार देवी अनुसूयाने ख�ा खण�ा. मग गंगाजी �या गावातच संप�े.
जी. घाट पा�याने भर�ा होता. हे पा�न �या�ा खूप आनंद झा�ा. �वतःचे
छोट� डाळ पा�याने भर�� आ�ण �हणा�� - हे भगवती ! प� पावनी गंग!े जर तू मा�यावर

�यामुळे कृपया अ�ा �कारे या ख�ड्यात राहा. मी इथपय�त
येऊन भेटू नका, तु�ही �यावर आहात. असे सांगून
एक �हान बा��� भर�े�या मा�या आ��याकडे परत ये. तेथे येऊन �याने प�नी�ा जाळ�े.
आण�े ते मधुर कोम� पाणी �याय�यानंतर ऋषी तृ�त झा�े. जे�हा त ेआसपास असतात

�यांना पा�ह�यावर, फु� नस�े�े झाड पा�न कळ�े क� अजून पाऊस पड�ा नाही.
मग �याने वाकबगारपणे प�नी�ा �वचार�े- देवी! आ�ापय�त पाऊस पडत असताना
थंड पाणी कुठून आ�े?

आप�या पतीचे �हणणे ऐकून अनुसूया आप�या पती�ा �हणा�� - आम�या मृत �रीराची पूजा के�� जाते आ�ण
तु�या तप�य�ने �वत: गंगाजी येथे येऊन आम�या आ��याचे स�दय� वाढ�े आहे.
के�े आहे हे सां�गत�यानंतर अनुसूया आप�या पतीसह गंगाजीकडे गे��. तेथे छान
अनासप �न�क� गंगाजीची �तुती क� �ाग��. गंगा �नान के�यावर
नाही. तु�ही क�ाची पूजा के��? ते�हा गंगाजीने पती-प�नी दोघांनाही तेथून �नघून जा�यास सां�गत�े. मग
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महा�ा �हणा�े - हेप तत प�व� गंगा! जर तु�ही आ�हा�ा �खाव�े असे� तर कृपया कायमचे
�हणून या तपोवनात राहा. आई! येथे आ�ही कृत� आहोत.

अनुसूया आ�ण महा�य यांची �ाथ�ना ऐकून गंगाजी �हणा�े - अनुसूया ! y तु�ही
जर तु�ही म�ा मृत �रीरा�या पूजेचे आ�ण पानां�या सेवेचे एक वष� फळ �द�े तर मी देवता आ�ण ऋषी होईन-
�मुखां�या �हतासाठ� येथे वा�त� करती�. मग जगा�या क�याणासाठ� देवी अनुसूया
एक वषा��या तप�य�चा मु�गा गंगाजीकडे ने�ा. हे पा�न �ोकनाथ
�भंूचे मृत �रीर �या पंजापासून �गेच काप�े गे�े. ��वरायांचे साधे द��न �मळा�यावर इ.स.
बायको हात जोडून ��वरायांची �तुती क� �ाग��. हे पा�न सावजी
�हणा�े - ���ज म�ा फॉ�ो करा! मी हे तुम�या जन�हतासाठ� करत आहे. �वचारा, �क�वा
�वचारायचे आहे तु�ा ह�ा �या गो�ी मी न�क�च देईन.

�यानंतर पती-प�नीने भगवान �ंकराचे द��न घेत�े आ�ण �वधीपूव�क �यांची पूजा के��.
�ेताब�� वारंवार �वचार�यावर अनुसूया आ�ण महा�ा अ �हणा�े - हे कृपा !



देवा धडदेव देवा �ेत! जर तु�ही आम�यावर आ�ात तर तु�ही हे �नवास�ान देवी पावतीने जगा�.इथे पाऊस पडो, सव� �ा�णमा�ांचे क�याण होवो. मग ते बो�तात
हे ऐकून देवाचे �रीर �हणा�े - हे अनुसूये आ�ण मुना ! तुम�या इ�े�माण ेहोई�.
असे �हणत परमे�राचा देह भूमीत गाड�ा गे�ा आ�ण अर नावाने आ�ा. खा��
पवनी गंगाजी�ा मंदा कानी या नावानेही ओळख�े जाते आ�ण �या त�ावात ते कायमचे रा�ह�े.
होय ग. मग ऋष�चा तो आ�मा पु�हा पूव�सारखा �हरवा झा�ा.
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�करण पाच
नंदके�च ेवण�न

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! काळंजर नावा�या ड�गरावर नी�कंठे आ�ण मृतदेह ठेव�यात आ�ा.
आहे. ते चांग�यासाठ� फायदे�ीर आहे. �या�याकडे एक सुंदर भांडे आहे. जो माणूस
नान, �याची सव� पापे �मट�े�� नाहीत आ�ण तो �ु� झा�ा आहे. रेवा नद�चे
कॅनरे असं�य आहेत, जे अखंड फळ देतात. यात आपण अनंत आहोत. मी तु�ा
�ेता�या �पात भगवान आप�याब�� सांगतात. पापाचे
�वना�क हे देव आ�ण ��ा यांचे नाव देखी� धारण करते. रेवा नद�चा �कनारा
रामीर, कुमारेर, पु��दार, मांड�ेर आ�ण ट�टनेर नावाचे मृतदेह आहेत. �यां�या ��ीने
देवाची सव� पापे न� होतात. धुंडुरेरा, �ा�ेरा, नामदा नद��या काठ�,
कंुभेरर, सोमेर, �न�क थेर, मंगळवेढा, नांदकेर नावाचे देह सव� इ�ेवर ठेव�यात आ�े.
तो पूण� करणारा आ�ण मो� देणारा आहे.

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! आता त ूआम�यावर दयाळू आहेस, म�ा असे वाटत ेक� मी तु�याबरोबर आहे.
ब�� सांगा ऋष�ची �वनंती मा�य क�न सूतज�नी नंदके�म�ये आप�याब�� ���ह�े.
तु काय के�स? ते �हणा�े - रीवा हे नद��या काठ� नाव अस�े�े �हर आहे. �या �हरात
�ाण प�नी आ�ण दोन मु�ांसह राहत होते. �हातारा झा�ा क� मग �याचे �ान

कुटंुबा�ा सोडून ते �वतः ��वनगरी का�ी�ा गे�े. काही वेळाने तो �तथे
मृ�यू गे�ा. ही बाब राणी व �त�या मु�ा�ा कळताच ते नेका�ी येथे गे�े.

हे आ�ण इतर �वधी पार पड�े. �यानंतर ते घरी परत�े. काही वेळानंतर



जगाचा अंतही जवळ आ�ा. ती आजारी पडत होती. मग तो�या�ा फोन क�न �याची �ेवटची इ�ा सां�गत��.
राणी �हणा�� - �हणा! मा�या मृ�यूनंतर माझे आरो�य गंगेत �या.

आ�ण माझे पददान आ�ण द��न फ� का�ी�ाच करायचे. �यांची इ�ा पूण� कर�याचे आ�ासन पु
दया. मोठा मु�गा सुवड मातेसाठ� पाणी आण�यासाठ� गे�ा असता �याने �ाणाची आ�ती �द��. �वतःचे

आईची �ेवटची इ�ा पूण� कर�यासाठ� सुवादने �तचा आ�ीवा�द घेऊन का�ी�ा जायचे ठरव�े.
तु काय के�स? �या�ा वीस योजने मागायची होती. रा का� रा�ी घरी गे��. नंतर आनंददायी

�यांनी एकरान�या �ठकाणी रा� काढ�याचा �नण�य घेत�ा. सुवाद काकर सुवाद घरी
भगवंता�या देहाची पूजा क�न तो �यावर �वसावू �ाग�ा. मग तो �तथे
अ��त गो� घड��.
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धडा 6
जीवन गुणव�ा

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! मसुवाद हा ज�नन�या घरी राहत होता, तो सकाळ-सं�याकाळ असाच होता.
वेळ �या�या गायीचे पैसे वाया घा�वायचा. आजही �यांनी प�नी�ा त ेसां�गत�े
दे, मी पैसे काढतो. मग �या�या प�नीने �या�ा पॅड �द�े आ�ण वासरा�ा सोड�े.
गाईकडे पाठवा. पण वास� थोडे �याय�े क� �गेच गाईतून काढून टाक�े.
काढ�े होते. आई�या बाजू�ा काढ�यावर बछ�ाने उ�ा माराय�ा सु�वात के��, �यामुळे सावनचा पाय �ाग�ा
फटका बस�ा. संताप�े�या �ाणान ेवासरा�ा मारहाण क�न गायी�ा उडव�े.
�या. गाय रागाने रडणार क� ती �वतः�या बाळा�ाही �ध पाजत नाही. मा�या मा�क�चे आहे

बी चेको प�े कडे पाहत रा�ह�ा पण कोणीही �त�ा मदत क� �क�े नाही. मग तुमचे वास�
आई�ा समजावू �ाग�� क� आई तू धीर धर. तो जे करतो �याचे फळ
��त

आप�या वासराचे �ान ऐकून गाय �हणा�� - म�ा मा�हत आहे क� तू बरोबर आहेस
पण मी मा�या मु�ाची अव�ा पा� �कत नाही. म�ा �या �णाची ���ा �ावी �ागे�

कारण मी काही के�े नाही तर हे पु�हा पु�हा घडे�. नंतर �या�या आईचे वास�
�हणा�� - आई ! तु� ही जर तु� हा�ा मार�े तर तु� हा�ा हानीचे पाप �ागे�.

आप�या मु�ाब�� अस ेऐकून गाय �हणा�� - पु! तू �हणतोस ठ�क आहे, पण गाय
छळाची ���ा भोग��च पा�हजे. �या�या पापाची वाट पाहत आहे
यातून सुटका क�ी करायची हे म�ा माहीत आहे. असे बो�ून गाय ग�प झा��. गाय आ�ण वास�

सुवाद ऐक�े. हे सव� ऐकून �या�ा वाट�े क� मी माझी आई अ�ं�ेकर यांना का�ी�ा घेऊन जावे.
जात आहे पण म�ा हे देखी� पहायचे आहे क� गाय पापातून क�ी मु� होते
आ�ण तो �याचा बद�ा कसा घेतो?

पहाट झा�� ते�हा सुवाद�ा �तथ�े ��य �दसू �ाग�े. �या �दव�ी �यांनी आप�ा मु�गा गमाव�ा.
बाहेर काढ�यास सां�गत�े. �यां�या मु�ानेही गायी�या वासरा�ा मारहाण कर�यास सु�वात के��, �यामुळे

गायी�ा राग आ�ा आ�ण �तन ेआप�या सोब�याचा हार �या मु�ा�या �ेजारी ठेव�ा. या
हे पा�न दोघेही धावतच आप�या मु�ाकडे आ�े, पण काही वेळातच �यां�या
पु चे डोळे पाणाव�े. �यानंतर एकच ज��ोष झा�ा. सगळे रडती�. मारहाण क�न
गाय आ�ण �तचे वास� घराबाहेर फेकून �ा. दोषी गायीचा रंग पांढरा आहे क� नाही
सेक�ा पड�ा.

गाय आ�ण वास� घराबाहेर पडताच थक�े�े सुवाडही �यां�या मागे �ाग�े.



�या�ा पहायचे होते क� गाय काय करते आ�ण कुठे जाते? जाता जाता वेणमादा नद�
मं�दरा�या काठ� पोहोच�ो, �तथे नंदकर आ�ण महादेव आधीच हजर होते. नामदा नद�ती� गाय
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जे�हा �याने तीन गो�या घेत�या ते�हा �याचा काळा रंग पु�हा पांढरा झा�ा. हे पा�न सुवाद मोठा होतो
च�ा गाय �तथून कॉपी क�न �सरीकडे गे��. नंतर नामदाचे नाव �या

पुसुवाद राणीनेही नद�त �नान के�े. मग नंदकाराची पूजा क�न पूजा करावी
�यानंतर ते का�ी�ा रवाना झा�े.

रा तेम सुवाद�ा एक त�ण ��ी �दस��, �जने सुंदर आ�ण दा�गने घात�े होते.
होते. �याने सुवाद�ा �वचार�े - हे देवा ! तु�ही या कारमधून कुठून येत आहात?
आ�ण तू कुठे जात आहेस? ते�हा सुवादने मु���ा सगळा �कार सां�गत�ा आ�ण असे सां�गत�े
आईची आ�ा पूण� कर�यासाठ� मी �तची अथंक�ी घेत आहे. मग �याने हे ऐक�े
मु�गी �हणा��- अरे! तू खूप भोळा आहेस. ही �तथी अ�यंत प�व� आहे. तवस वै�ाख
�ु��पाका�या सात�ा �दव�ी गंगाजी �वतः नामदा�या प�व� �वाहात येतात. आजही तेच
�ुभ �दवस, �हणून तुम�या आई�या आरो�यासाठ� ही �ुभे�ा. हे सांगून
�या मु��चा मृ�यू झा�ा. सुवाद पु�हा नामदा नद�वर परत�ा आ�ण
ओ�ात सुवादने आईची ह�या के��. मग �या�ा एक �मळा�े
दया दाखवा. �याची आई �ेत अवतार घेऊन जात होती

आ�ीवा�द देत आ�ीवा�द देत, आई�ा चांग�या गो�ी दान के�या.
आहे. पु.�ा आ�ीवा�द देऊन ती �व�ोकाकडे गे��.

पृ� 588



सातवा अ�याय
नंदकर �गतची �ापना

ही कथा ऐकून ऋष�नी सूतज�ना �वचार�े - हे भगवान सुतजी ! वै�ाख �ू�प के
गंगाजी सातमी�ा नमादा नद�त येते? तेथे मृतदेहाचे �च�ह �ावू नका.
ते कसे होते? कृपया आमची ही भावना �ांत करा.

ऋषी �या हे ऐकून सुतजी �हणा�े - एके काळ� नामदा नद��या तीरावर
ऋ�षका नावाची एक �वधवा होती. मी फ� �तचा नवरा होतो.
ज�मा�या पापामुळे तो �नघून गे�ा होता. ते�हापासून ऋष��या पायांचे वाहन �ेत
आ�ण �यांनी आप�े संपूण� आयु�य ��वरायां�या उपासनेत, �यानात आ�ण उपासनेत वा�न घेत�े.
�यांनी आ�या��मक साधना के�� आ�ण महादेवज�ची कठोर तप�या� �क�वा तप�या� कर�यास सु�वात के��.
द .

एके �दव�ी एक परा�मी परा�मी मायावी वं� आ�ा आ�ण �या �ठकाणी आ�ा आ�ण ते मू�
�वधवा तप वाणीवर मो�हत होती, पण राणी �त�या उपासनेत रा�ह��.

ते चा�ूच रा�ह�े �यानंतर पाणेक यांना धमकावून धमकाव�यास सु�वात के��. ते�हा ऋषी घाबर�े
ती ��वाजी�या मूत��ा �चकटून रडायची आ�ण ��वाजी�ा वाचवायची �ाथ�ना करायची.

भावसा� भगवान ��व �या�या संर�णासाठ� �या ���पासून ताबडतोब तोड�े गे�े.
आ�ण �या पापी पापाचा ना� कर. मग तो �या बाई�ा �हणा�ा- महाराज! मृ�यू गमाव�ा
टॅप �क�वा सफरचंद. वरदान मागा

�यांचे आय� �ोकनाथ भगवान असे �ेत समोर पा�न �यांना ध�काच बस�ा.
राणी ��वाजीची �तुती क� �ाग�� आ�ण �हणा�� - हेडगटचे उपकार! एन.एस

के �रीराचा ना� करणारा भगवान धदेव ! आज तू म�ा धमक� �द��स
हे क�न तू मा�यावर खूप मोठा उपकार के�ा आहेस. जर तु�हा�ा म�ा काही �ायचे असे�
स�कम� पूण� होवो. तू सदैव मा�याबरोबर होतास, या पा�थ�व �ठकाणी राहा.

ऋ�षकाचे बो�णे ऐकून ��वरायांचा तपोवाक �या �गबगीत गढून गे�ा. �या वेळ�
आका�ातून फु�ांचा वषा�व सु� झा�ा. सव� देव ��वरायांची �तुती करीत तेथे आ�े.
�याचवेळ� पड�े�या पवनी गंगाजीही तेथे आ�या आ�ण �या ����ा �हणा�या-कयानी!
�जथे परमे�राचा मृतदेह राहतो, �तथे म�ा याय�ाच हवे. �हणूनच वै�ाखम�ये
�ू�पाक�या सात�ा �दव�ी मी येथे असेन.

अरे ��ये! �या �दवसापासून �या खगो��य �प�डाचे नाव नंद आ�ण �यात देवाचे �रीर असे पड�े.
दर वै�ाख �ू�ा पासती�ा काचे �नवास�ान आ�ण गंगाजीही तेथे येऊ �ाग�े. या
�तथी ही पापमु�� आहे. या प�व� कंुडात �नान के�याने सव� पाप धुऊन जातात.

आ�ण मानवा�ा अं�यसं�कार �मळतात.
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धडा आठवा
महाब�� �ेत

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! प��मे�ा कपा� नावा�या �हरात का�नेरे �हणतात.
एक मृत �रीर आहे, �या�या द��नाने सव� पापांपासून मु�� �मळते. समु�ावर प��मे�ा
एक मृत �रीर आहे, जो सव� इ�ा पूण� करणारा आहे. �याच �ठकाणी भरपूर जमीन आहे

एन.एस. समु�ा�या काठावर गोकण नावाचा त�ाव आहे. �यात �नान क�न, अगद� पापापासून
म�ा चोख�े जाते. सात पाताळ आ�ण गुहेची पूजा करणारा महाब�� गोकण आ�ण



सदैव ��वरायांची आराधना करत आपण �ेतापय�त पोहोचतो. �याच वर जाऊन
सव� मृतदेह होतात. �ा, वाउ, इन, वा देवा, गण, वसु, सुया, अ�न
कुमार चंदमा आ�ण ना �या�या पूव�कडे चा�त आहेत. च गुट, आन आ�ण पा�ा इट्स
द��णेकडून द��न आ�ण द��न �या. आ�ण भगवान गंगा, साधू आ�ण नामदा इ.
आपण एक� ते प��मेकडे पा�. च डका, भा का��, भवानी आ�ण भूत-

उ�राद�ा�या �न�म�ाने पांढरे, पाषाण करतात.
सव� देव, पाने, गंधव, चरण, सा, वधार, कापू, गुस, खग, वैता�, बळ�, दाती

देवाचे पु�, मंुगण आ�ण नाग �यां�या मनोकामना आ�ण इ�ा पूण� कर�यासाठ�.
देव धादेव महादेवज�ची पूजा करतात. येथे �भूची सदैव �ेताची मूत� होती.
मो एक दाता आहे. माघ म�ह�याती� कृपे�या चतुद��ी�ा महाबळावर सदैव �ेताचे द��न होते.
पूजा के�� जाते. या परा�पर भगवान तमाची पूजा क�न च�ाही घेत�ा.
ती �त�या पापातून मु� झा�� आ�ण �त�ा �ेवट� परम प�व� �वग� �ा�त झा�ा.
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नववा अ�याय
चा दा �नी का मु

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! आता मी तु�हा�ा �या चद��नीची गो� सांगतो. तो
चांद�ानी ही �त�या सु�वाती�या काळात कुमारी होती. ��न झा�यावर �तचा प�ा �द�ा
एकु��या एका त�णा�ी ��न करा. ��न झा�यावर �तच ेसुख हरव�े.
वा�ांमुळे �तचा नवरा आजारी पड�ा आ�ण �याचा मृ�यू झा�ा, पण �याचे भोग

तळमळ त�ीच रा�ह��. आता ती �तची होती. �याची इ�ा पूण� कर�यासाठ�, तो �क�वा
झा�े. �यानंतर �या�या कुटंुबीयांनी �या�ा घरातून हाक�ून �द�े आ�ण जंग�ात सोड�े.
�तकडे भटकत असताना एके �दव�ी ती एका �ू�या घरी पोहोच��. ही कार एका मु��साठ�
समोर पा�न �या �ू�ा �या�ा �मळव�याची इ�ा होऊ �ाग��. �यानंतर ती �या�यासोबत रा� �ाग��.
�या �ु बरोबर राहात असतानाच तो मांसाहार आ�ण अखा� पदाथ� खाऊ �ाग�ा.

एके �दव�ी जू काही कामा�न�म� बाहेर गे�े होते ते�हा �या�ा खूप भूक �ाग�� होती. �वतःचे
भूक �ांत कर�यासाठ� �याने अंगणात बांध�े�या वासरा�ा त�वारीने कापून टाक�े
�याचे मांस खा��े. अ�ा �कारे �याने आप�या जीवनात सव� �कारची पापे के�� आ�ण
मृ�यूनंतर मृ�यू आ�ा. यमराज �या�ा नरकात घेऊन गे�े आ�ण तेथे �या�ा नरकात ने�े.
यातना भोगा

पुढ�या �पढ�त तो ज�मत:च थ�ब घेऊन घरी आ�ा. ती आंधळ� होती आ�ण



मागी� ज�मा�या पापामुळे �त�ा कु�रोग झा�ा होता. �या�या आजूबाजू�ा कोणीही नाही
होते. एकदा �याने काही �ोक मृतदेहाचे गुणगान गाताना ऐक�े. ते �हणत होते
के.के.�या चतुद��ी�ा भगवान �ंकराची आराधना के�याने ज�ममंतराची पापे न� होतात.

ते वा�न जातात आ�ण तीळ न� होतात. �यानंतर भगवान �ंकराचे आ�ीवा�द �कट झा�े.
स�द�ा मनात घेऊन ती चद�ानी गोकणकडे चा��� पा�हजे. मघा कृ�णा पी के
चतुद�ी�या एक �दवस आधी ती गोकणात पोहोच�� आ�ण भूक �ाग�� होती.
ती भीक मागू �ाग��. जे�हा ती नवीन दारात भीक मागत होती
बै�ा�या ग�याची मांजरी �या�या �प�वीत ठेवा. जे�हा �या भुकेने धावून �या�ा ��� के�ा आ�ण �या�ा पा�ह�े
ती मंजरी उच�ून फेकून दे. �ोभा, यामुळे ती मृतदेहावर पड��. ते
�या मंजरी�या �ेतावर चढताच च दा �ानीची सव� पापे सुट�� नाहीत. �स�या �दव�ी
चतुद�ी�ा �याने काहीही खा��े नाही आ�ण �यामुळे �या�ा भूक �ाग��. उपासमार
रा�भर जागून, �यामुळे �त�ाही जागरणाचे फळ �मळा�े. देवाचे मृत �रीर
तुझी कृपा सदैव ठेवा. �या �बचा�या चद�ानी पाप के�े नाही आ�ण
�या�या इ�ेमुळे �याचा मृ�यू झा�ा. �या�ा �वागारात ने�यासाठ� �वमान आ�े. ते
सदैव आ�ीवा�द �मळवून �वमानातून ती ��व�ोकात गे��.
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अहो �ेओ! अ�ा�कारे भगवान �ंकराची पूजा-अचा� अ�ानाने �क�वा चुकून झा��.
देवही मृत �रीराचा वध क�न देवा�ा धन दान करतो.
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दहावा अ�याय
साव�ज�नक परोपकारी �म�ान-महाया द��न

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! इवाकू राजवं�ात एक महान मु�गा �क�वा आई आ��, �याचे नाव होते
माझे आ�ण �यां�या प�नीचे नाव दमयंती होते. ती अ�त�य �पतृस�ाक आ�ण धम��न� होती.

एके �दव�ी �कर राजा वनात खेळाय�ा गे�ा. तेथे �याने कुमठ नावाचा एक महान आ�मा �द�ा.
�ास�े�े पा�ह�े. �या महान आ��यांना न� कर�यासाठ� �यांनी �यांना पाठव�े
ठार �यानंतर तो परत आ�ा आ�ण �याचे रा�य पा� �ाग�ा. तेथ� �हान रा�साच�
राजाचा सूड उगव�यासाठ� भाऊ कपटने �वयंपाकाचा वे� धारण के�ा आ�ण राजवा�ाचे काम हाती घेत�े
कराय�ा सु�वात के��

एकदा गु� जयंती�या �दव�ी राजा मा �स�ह यांनी आप�या ���यांना भोजन �द�े.
काय �हणा�ात? गु देव राजा�या घरी आ�े. �या कपट� राजाने राजाचा सूड घेत�ा.
�याने मांस चोळ�े आ�ण त ेअ� �द�े आ�ण � जी पण गु आ�ण �
जेवण घे�यापूव� म�ा कळ�े क� या पदाथा�त मांस आहे. हे पा�न मी राजा�ा दोष �द�ा

राग आ�ा आ�ण �याने राजा�ा कायमचा राजा हो�याचा �ाप �द�ा. �ाप
हे ऐकून राजा रडू �ाग�ा आ�ण कुरकुर क� �ाग�ा आ�ण �हणा�ा - मी! म�ा बनव हा गु�हा थांबवा
नाही काय राजाचे बो�णे ऐकून �ाम ू�त� झा�ा. मग �याने �याचे घेत�े
हा गु�हा �वयंपा�याचा आहे, ही खरोखरच �य�त अस�याचे कळते. मग ते

राजा�ा �हणा�ा - राजन ! तुमचा �वयंपाक� फसवणूक आहे. �याच मु�ाम जेवणात
मांस �द�े जाते. मी माझा �ाप परत घेऊ �कत नाही पण �याचा �भाव कमी क� �कतो

नाही. तू बारा वष� जग�ी�. असे बो�ून मुन आ�ण � �तथून �नघून गे�े.
�या �ापामुळे राजा रासा झा�ा आ�ण जंग�ात भटकाय�ा �ाग�ा. ते जीवन

मा�न खा��े एके �दव�ी तो भुकेने भटकत होता. मग तो �क�ोर झा�ा
अवथाचा एक त�ण मुनपापाम�य ेतप�या� करताना पा�न �या�ा खा�यासाठ� धाव�ा. मी क� �कत नाही
प�नीने पा�ह�े क� �या�ा �त�या पती�ा खायचे आहे. ते ऋषी
रास�ा �ाथ�ना क�न माझेपत सोड�े, पण �याने मु�ा�ा आप�े खा� बनव�े.
�या. मु�ा पानी �ोकात बुडा�ा आ�ण �याने �या वं�ा�ा �ाप �द�ा आ�ण �हणा�ा - अरे रास!

तू मा�या नव�याचा खून के�ास. मी तु�हा�ा �ाप देतो क� जे�हा तु�ही एखा�ा�या मोहात पडता
�या�या�ी �वहार करा�, �याच �णी तुमचा मृ�यू होई�. या गाडी�ा �ाप देऊन
ती सती झा��.

बारा वषा�नंतर राजा�ा �याचा मृतदेह परत �मळा�ा. ती �त�याकडे गे��
�ापाब�� राणी�ा सां�गत�े. हे जाणून राणीने राजा�ा आप�या जवळ येऊ �द�े नाही.
पण मु�बाळ न झा�याने ते दोघेही खूप �खी होते. एके �दव�ी राजा जंग�ात होता
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गे�ा पण हया�या पापाने �याची पाठ सोड�� नाही. �यानंतर गौतम राजा झा�ा
तो ऋष��या आ�या�ा गे�ा. राजाने �याची कहाणी ऐक��. ते�हा गौतम ऋषी �हणा�े-
अहो राजन! प��मेकडे जा, गोकण नावाचे देव�ान आहे, तेथे महाब�ा नावाचे देव�ान आहे.

असे वाटते. �या कंुडीत �नान क�न महादेव महादेवाची पूजा करावी
सव�च पाप होत नाहीत. �हणूनच तु�ही �तथे जा आ�ण ��वाजीची पूजा करा, तरच तु�ही आहात

हया�या पापांपासून मी मु� होईन.
गौतम ऋष�चे �हणण ेऐकून राजाने येऊन �यां�याकडून आ�ीवा�द घेत�ा आ�ण गोकण�तथी साजरी के��.

गे�े. तेथे �यांनी त�ावात �नान के�े आ�ण �ेताची पूजा व पूजा के��.
डी, �याचा प�रणाम राजा ��या पापातून मु� झा�ा.
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yahwana ye
प�ुपा तनथ �ेत

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! भगवान धादेवाचा येनकरी भगवान ��वाचा एक नाव गोकण
आ�ण �तथी आहे, जी उ�र द�ाम�ये ��त आहे. हा महान �य�न सव� पापांचा ना� करणारा वाटतो.



करणार आहे. हा गोकणाचा मोठा उ�सव आहे. जवळच एक सुंदर रमणीय महावन देखी� आहे.ते आहे. �याच महावनात छ�मौ� भगवान ��व वैनाथा�या �पात उप��त आहे
जगाती� सव� �ा�णमा�ांना सुख देणारा, �यांचे आ�ण �यांचे क�याण करणारा
जे मनोकामना पूण� करतात. आ�ही �यां�याम�ये अ��त आ�ण अ��तीय आहोत. मी �यावर आहे
नावाचे संुदर नयनर�य तीथ��े� आहे. याच �ठकाणी महाषधीचा ज�म झा�ा.
�या�ा �हणतात. अ�ुजब तीथम या �ठकाणी आंघोळ�साठ� येत
�यानंतर देवाने मृत �रीराची पूजा के�यास सव� मनोकामना पूण� होतात.
क�याणकारी भावसा� �ेत पूण� झा�ेच पा�हजे. तीथं नान के�यावर ��वाजी
सव� पापे पापी होत नाहीत आ�ण सव� �कारचे भोग आ�ण
एक मो आहे.

यामुळेच येथे नाई म� नावाचे प�व� तीथ��े� आहे. हे पट ऋष�नी के�े होते
असे वाटते. हा उ�सव काळजीपूव�क कर�याचे सव� फायदे आ�ण फायदे
�ेस न� होते. �ेवटची वेळ आ�� क� सगळे सुख उपभोगून ते चौकात जातात.

एन.एस. हरण नावा�या प�रसरात 'आपापह' नावाचा मृतदेह आहे. �याचे दहा �ाखवे
म�ाही पापमु�� �मळत.े देव यागात '���तेरा' नावाचे एक �तो� आहे, जे
ए आप�या भ�ाची इ�ा पूण� करणार आहे. नेपाळम�ये 'पा�अप टा' �हणतात
एक योजना आहे, �या�ा अ�ाप फळ येणे बाक� आहे. �या�या जवळच 'मु नाथ'
मृतदेह पड�े�ा आहे. देह, भोग आ�ण मो दान देणारा हा मुनाथ आहे. ही कार

भगवान ��वाची उ�प�ी पृ�वीवर सव�� ��त असून �यांचे �ाण वाचवतात.
आ�ण आ�ही ते करतो.
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बारावा अ�याय
मागे पड�याचे कारण

ऋषी सुतज�ना �वचा� �ाग�े – हेसुत जी! आम�यावर दया करा, आ�ही �ोकनाथ आहोत
कायंकारी यांनी देवा�या मृत �रीरा�या पूजे�या संदभा�त सां�गत�े. आता आपण जगाची आई आहोत
तसेच ��व �क�वा देवी पावती जी यांचे नाव 'वनपा' ठेव�यामागी� कारण सांगा.

ऋषी �या ��ाचे उ�र देताना ए सूतजी �हणा�े - हे �गानो ! �ाचीन काळापासून
नावाचे जंग� आहे भगवान �ोकनाथां�या मृतदेहाचे �वागार आहे. देवाचे �ेत
सकाळ, �पार, सं�याकाळ तेथ ेयेऊन ऋषीमुन�चा समावे� होतो
पूजा करा, नंतर पठण करा आ�ण �ाथ�ना करा. वनात मुन�चे आ�ीवा�द घे�यासाठ� एक �दवस
तो गे�यावर भगवान ��वा�ा �याचा देव�त घेऊन जायचे होते. �यां�याकडे मजबूत चेहरा नाही.
तु�ही �या रा�यात पोहोचा�, �जथे ऋषी पी नयनथ. �याच वेळ� ऋषीसु�दा परत�े. कधी
तेथे ��वज�ना �व��ण �प धारण के�े�े पा�न ते घाब�न �हणा�े - तु�ही कोण आहात ?
आप�या डो�यांसमोर �यां�या वत�नाची अ�ा �कारे ���ा कोण देत आहे?
तु�ही हे चुक�चे काम के�े आहे. �हणूनच तु�हा�ा �याची ���ा झा��च पा�हजे. तू हरव�े�ा �दसत आहेस
तो पृ�वीवर पडे�.



ऋष��या कथनानुसार, ��वाजीचा आवाज पृ�वीवर पडताच �सरी बाजू न�हती.
आ�ण �सनाधीन झा�े, �यामुळे सव� �ा�यांना �ास होऊ �ाग�ा. हे पा�न ऋषी घाबर�े.

तो आजीकडे गे�ा आ�ण �या�ा �याची गो� सां�गत��. कडून म�ा सव� काही मा�हत आहे
�या. मग तो �हणा�ा- अरे ��ये! देवा�या मृत �रीराचे पा�णे �हणून तु�ही तुम�या घरी आ�ा आहात.

�यांचा अपमान के�ा आहे आ�ण �यां�याब�� वाईट ��द बो��े आहेत, जोपय�त ते मृत �रीरासारखे �दसते
या �ठकाणी कोणताही हादरा बसणार नाही, ही गाडी सतत धावत राही�. या जगाचे नुकसान कर�यासाठ�
�हणून तु�ही जगदंबेची पावती पूजन करा. ते कपडे घा�त नाहीत आ�ण

�या�ा थकवा येऊ �ा. �ा��ानुसार प� रच�यानंतर �यावर घट होते.
ते �ा�पत करा नंतर त ेपा�याने भरा. �यानंतर ष�ी मं�ाचा जप करावा

घटा�या पा�याने भगवंता�या देहाचे �नान करावे. �र देवी पावती
�याची �ापना के�यानंतर, �यावर नेहमी मृत �रीराचे �तीक �ा�पत करा. मृत �रीर से�ट�ग

धूप, �दवा, चंदन, �प�पळ, भोळे इ�याद�नी पूजा के�यानंतर. मृतदेह ठेवणे
�यांचे नाम�मरण क�न �यांची �तुती करा.

ऋष�चे �हणणे ऐकून ऋष�ना यो�य माग� �मळा�ा. �याने आप�� जागा घेत��
आ�ण पु�हा �त�या जागेवर आ�� आ�ण देवीची पावती आ�ण मृतदेह सां�गत�ा
A. उपासना a. पूजा के�यानंतर देवी पावती जी योनापमम�ये �वराजमान आहे. नंतर ऋषी
�तथे काय झा�ं? योयोत �गा�या �ापनेमुळे संपूण� जगात �ांतता पसर��.
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हा ��द जगातून 'हटक�र' नावाने आ�ा. या �तीकाची पूजा क�न
इह�ोक आ�ण पर�ोकात सव� सुख �ा�त होते.
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�तरवां यय
बटुकनाथ के उप

ऋष�नी �वचार�े - हेसुत जी ! तु�ही आम�यावर कृपा के��त, आ�ही खूप �य�न के�े
�वषय सां�गत�ा आहे. आता आपण 'अंधकेरे रा' नावा�या यो�ा�या महा�याब�� सांगू.

हे ऐकून सुतजी �हणा�े - हे ��ये ! पूव� अंधक नावाचा एक महान नायक आ�ण
तो पार मी रस होता. �याने �वतः�या बळावर संपूण� जगावर आप�ा अ�धकार �मळव�ा होता आ�ण
तो देवतेसह सव� �ा�णमा�ांना �स� करत असे. मग सव� देव �या परमा��या�ी �ढतात
�यानंतर �भंूनी �ेताचा आ�य घेत�ा. �याचे नाव देऊन देवता �या�ा आप�े �हणते
सां�गत�े. आप�या भावाचा आ�ीवा�द जाणून ��वाजीने �या�ा मदत कर�याचे वचन �द�े आ�ण
अंधक यां�या �नवास�ानी चा�त जा�यास सां�गत�े.

भाव आ�ण सा� �ेतांसह सव� देवता अंधका�या �नवास�ानी गे�े. तेथे अंधार आ�ण
महायु �ेता�या मधोमध आ��. �ोकनाथ भगवान �व फ� �या�या ��डीने
अंधार�ा मारत तो धूत�पणे �हणा�ा - हेदेवा धदेवा! कृपया क� नका! मी ऐक�े आहे क� मरतात
��वाजी�या पूजे�या वेळ� अं�यसं�कार साध�े जातात. मी तु�या �ेवट� आहे
पा�ह�े आहे. अंधकाचे असे बो�णे ऐकून ��वाजी �ांत �वरात �हणा�ा - हेदानवा!
तुम�या ��दांनी मी खूप �भा�वत झा�ो आहे. �वचारा, �क�वा वरदान मागायच ेआहे.

सावजीचे असे बो�णे ऐकून अंधक �हणा�ा - �भु ! तुमचे �ावर पैस ेम�ा दान करा
�यावर रा�न जगाचे भ�े करा आ�ण करा. मग अंधाराचे पा�न करा
सावजी यो�ा �तथे �गपा येथे तैनात होता. अ�ा �कारे जे सव� पूजन करतात

मनोकामना पूण� होतात. �ग अंधक�र नावाने ही ��� �जवंत आहे.
अंधकेरा नावा�या योगीची कथा ऐकून ऋषी �हणा�े, "हसुत जी! आता

बटुकनाथाची उ�प�ी तु�ही सांगा. ते�हा सूत जी �हणा�े - हे �गनो ! �ाचीन
का� म�ध चा, �भ-ए-हज नावाची एक धम�माता होती जी संपूण� वेदांचे पठण करणारी होती. �यांचे
सुद��न नावाचा मु�गा होता. तोही �या�या प�याइतकाच चांग�ा होता. �याची प�नी

कू�ा खा��या जातीचा होता. �या�यात कोणतीच खूण न�हती. �याचे चार पु ए. एक �दवस
दधी चा मुन काही कारणाने सांगावे �ाग�े. मग तो आप�या मु�ा�ा मृतदेहाची पूजा कर�यास सांगतो.
आ�ा आ�ण �नघून गे�ा.

सुद��न व �वध��या साहा�याने �ेताची पूजा-अचा� क� �ाग�े. Shawarra �या
�दवस आ�ा. सुदनाने �ाथ�ना के�� आ�ण सा�वपूजाही के��. काही कारणा�तव तो

घरी जावे �ाग�े तेथे �या�या प�नीने �या�ा कामा�ा �ाव�े. मग सुद�न देह झा�ा
��वरायां�या मं�दरात �वे� के�यानंतर �यांनी ��वाजीची पूजा कर�यास सु�वात के��. देवाचे मृत �रीर

तो आजारी पड�ा आ�ण �याने सुद�ान�ा जडबुडू हो�याचा �ाप �द�ा. जे�हा माझी काही हरकत नसते
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तो परत आ�यावर �या�ा �याची मा�हती �मळा��. आप�या मु�ा�ा हे कळ�यावर �या�ा खूप आनंद झा�ा
संपूण� वं� क�ं�कत झा�ा आहे. ते मनापासून जगदंबा पावतीची पूजा करतात.
सु�वात के��. �यांनी �वधीपूव�क जगदंबेचे पूजन क�न जगदंबे�ा �स� के�े.

देवी पावती पार क�न �या ��ांत �द�या. मग दधी च�मूनने हात जोडून �या�ा बो�ाव�े
के�े आ�ण आप�या मु�ा�ा �या�या पाया�ी ठेव�े आ�ण �हणा�े - हेमातेरी! मा�या पू �ा

ते देऊन करा. ���त करा बु. �या�ा देवाचे �ेत �हणतात
�यांना �यां�यापासून वाचवा आ�ण �यांना �सरे चांग�े बनवा. मग पावतीने सुद��ना�ा जनेऊ घात�ा.
गो�ात गाय �ा. मग देवी मे��. सुद��नाने सावजी�ा षोड�ोपचाराने मार�े
पूजा के�� �यामुळे �या�ा आनंद झा�ा आ�ण �याने �याचे सव� अपराध माफ के�े.

��वाजीने �या�ा उ�साहवध�क काम�गरी �द�� आ�ण बटुक �व�पात सुद��न आ�ण �या�या मु�ा�ा अ�भषेक के�ा.
काय. तुझे हे प� सा�या जगात पू�य होई�, असे �हणत ��वाजी अंतधा�न पाव�ा.

�याच �दवसापासून सुद��न बटुक या नावाने जगाम�ये ओळख�े जाऊ �ाग�े आ�ण सव� कामात �ुभ-अ�ुभ.
�यांची पूजा करणे कत�� आहे.
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चौदावा अ�याय
सोमनाथरे आर के उप



सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! आता मी तु�हा�ा सोमनाथ नावा�या ����ा �वचारेन क� मी तुम�यासोबत आहे.ब�� सांगतो ज�तदांनी रो�हणी नावा�या स�ावीस पु�ां�ी �ववाह के�ा.
चाम मा सेकर दया. हस�यावर चं�ाचं स�दय� वाढ�ं. छ�मा �त�या सव� �ेमात
रो�हणी �यापे�ा जा�त करत अस.े �यामुळे बाक�चे सगळे खु� होते. एक �दवस तो
या�करणी प�ा सां�गत�ा. मग जाप चं�ा�ा समजावू �ाग�ा. �हणा�ा-अरे

जमाता! मी मा�या वै�ा�नक ���येत तु�या�ी ��न के�े आहे पण तू
असमानता उपचार. एका बायकोवर �ेम करायचं आ�ण �स�यावर �ेम क� नये, बरोबर
नाही ते आहे. �हणूनच तु�ही सव� प�न�वर समान �ेम के�े पा�हजे. या�माणे
समजावून सांगून ते घरी परत�े, पण चंद देव यांनी �यांचा मु�ा सहज घेत�ा आ�ण
�या�या वाग�यात काही बद� झा�ा नाही. मग एके �दव�ी तो माणूस पु�हा �या�या प�याव�न
चं�ा�या वत�नाब�� बो�ा. हे जाणून जप तड �ो�धत झा�े आ�ण
�याने चं�ा�ा '�दस�े�या'म�य े�व��न हो�याचा �ाप �द�ा. �यां�या �ापामुळे
चं�ाचा �का� �वझून तो �व��न झा�ा.

चं�ाची अ�ी अव�ा पा�न देवराज आ�ण इतर सव� देव म�ाकारज�कडे आ�े.
जाऊन �यांना सव� काही सां�गत�े आ�ण चं�ा�ा जाब �वचार�ा. मग सहमत
�हणा�े - हे देवा ! हा चं� खूप मो�ा वृ�ाचा आहे. पूव��ाही हे देवगु बृहपता
पेनीने तारा�ा घेत�े होते. आता एकमेकां�ी असमानतेची काळजी घेते.
मी �ःखी आहे पण तरीही तु�या �ाथ�नेवर मी तु�ा उपाय सांगेन. ya de chamma

भास नावा�या प�व� �ळ� जाऊन महाम�रय यंुजय ��वाची पूजा क�न
नाम�मरण क�न �या�ा �स� करा, तरच �याची सम�या �र होऊ �कते. म�ा नाव
सव� के�यावर �ेरणेने देवता चं�ावर आ�े आ�ण �यांनी सव� �कार सां�गत�ा. मग तू हा�ेकर
ते थक�े. तेथे गे�यावर च�माने भगवान �ोकनाथां�या देहाचे �ाण घेत�े.
�यांनी पूजा के�� आ�ण आसनावर बसून महामर यंुजय मानवाचा नामजप सु� के�ा. ही कार ते
�न�ेने मं�ाचा जप करत राहा. दहा कोट� नामजप पूण� होताच देव मृत �रीरातून जातो.

च�माचा चेहरा काप�ा गे�ा. �याने चं�ा�ा हवे अस�े�े छत मागाय�ा सां�गत�े.
हात जोडून छ�माने आय� ��वाजी�ा नम�कार के�ा आ�ण �हणा�� - हे भगवान! y तु�ही
जर ते मा�यावर असे� तर कृपया माझा रोग र� करा.

ते�हा देह �हणा�ा - हे आई ! नामजपाचा �ाप मी �र क� �कत नाही,
पण ते कमी क� �कते. म�ह�या�या पाच�ा �दव�ी आप�� क�ा

या क�ांना �ीण होई� आ�ण �ू�पापा�या पंधरा�ा �दव�ी या क�ांम�ये वाढ होई�. छ�माने सावजी�ा �ाथ�ना के��
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कृपया देवी पावतीसह �यावर �नवास करावा ही �वनंती. मग �यांची �ाथ�ना
सावजी�ा च�म नावाने सोमर आ�ण जगात सोमनाथ या नावाने संबोध�े जाते.
से आ�ण यात ए. �याची �न�म�ती चंकुड नावा�या देवाने के�� होती. या �करणात

हे जाजी आ�ण सावजी यांचे �नवास�ान अस�याचे मान�े जाते. या कुडात �नान के�याने सव� पापांपासून मु�� �मळते.
तू जा या प�व� त�ावा�या पा�यात सहा म�हने �नान के�याने असा�य रोगांपासून मु�� �मळते.
आ�ण इ��त छ�पर फळ देते.

भगवान �ंकरा�या आ�ीवा�दाने चं� �व� झा�ा आ�ण �याने पूव��माणे आप�े काय� के�े.
कराय�ा सु�वात के��. अ�ा �कारे मी सोमनाथ�या उ�प�ीब�� आ�ण 'सोमर' योत �गाब�� बो��ो.
मी सां�गत�े ही कथा ऐकून, वाचून �क�वा डोकं वर काढ�ं तर आता फळ �मळा�ं असतं.
आ�ण पापापासून मु� �हा.
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pt हवा याय
मी �काजुनचा ज�म

सूतजी �हणा�े - हे �गानो ! आता मी तु�हा�ा �काजुना नावाची ��� �ोधून काढेन.
ब�� सांगतो एकेकाळ� अं�यसं�काराची पोचपावती आप�या दो�ही पु�ांना पृ�वी �द��.
�मा कर�यास सां�गत�े. जे�हा कुमारांच े�येय पृ�वीची पूजा क�न परत ये�याचे असते
ते�हाही ते नारदज�नी �या�ा दया दाखव�� आ�ण सां�गत�े क� त ूतुझी माता आहेस- जाणो नेटू हरे तु�यासोबत.
हे काय आहे? तुझा धाकटा भाऊ गणे�ा�या ��नात तु�ा देवासाठ� पाठवून मागून हरव�े
कृपया करा हे ऐकून का टा�या�ा खूप राग आ�ा. तो कै�ास पव�तावर गे�ा.
आई-व�ड�ां�या प�याव�न या पाटाब�� सां�गत�े आ�ण ड�गरावर गे�ो.
गे�ा.

अ�ा�कारे �यांचा मु�गा �नघून गे�यावर �भूने मृतदेहाची पावती �द�� आ�ण
मु�ा�ा भेट�यासाठ� ड�गरावर पोहोचा. जे�हा कुमार�ा �या�या आई-व�ड�ांची मा�हती �मळा��
आ�या आ�या रागाचे �न�ाण �तथून �नघून गे�े. जे�हां देवा धादेवा महादेवजी

पावती घेऊन तेथे आ�े�� रा�सी �ाभा देवी �ोकांचे न�ीब न पाहता हस��. मग
वेद योतमीय �प धारण क�न त ेप�व� पव�ता�ी कायमचे सं��न झा�े. �याच �दव�ी
आयु�या�या सु�वातीपासून मी �काजुना नावाने जगात आ�ो. एम �ाका हे देवी पावतीचे नाव आहे
आ�ण अजु�न हा मृत �रीराचा समानाथ� ��द आहे. �याच �दव�ी मृतदेह �याच �काजुन योत �गा-
पावती नवस मान�� जाते.

पु��ेमामुळे न�र ��येक सणा�या �दव�ी प�व� धागा पाह�यासाठ� तेथे जातात. ��येक
भगवान ��वा�या अमावा�ये�ा आ�ण पौ�ण�मे�ा �त�या पु�ा�या उ�े�ाने देवी पावती
मी �काजुन योगाम�ये पदाप�ण करत आहे.

आता �काजुन यो�ा �ागाचे द��न क�न सव� पापांपासून मु�� �मळते
फळ आहे. अ�ा �कारे, म�ा आक�ष�त कर�यासाठ� मी तु�याम�ये �कट झा�ो आहे.



सग�यांना गाडीचा आनंद देणारी गो� सां�गत��.

पृ� 603

सोळावा अ�याय
महाकाळे चे �व�प

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! आता मी तु�हा�ा महाका�ेर नावा�या ���चे �प देईन.
संबंधात एक�ान अवंतकापुरीत राहत होता. तो मृत �रीराचा परम �वामी आहे.
होते. ते दररोज मो�ा भ��भावाने भगवान �ंकरा�या मूत�ची पूजा करायचे. देवा धादेव
भगवान �ंकरा�या आ�ीवा�दाने �यां�याकडे संप�ीची कमतरता न�हती. ते दान एक नहोम आहेत
आ�ण नेहमी �ाना�या �ोधात ��त असायचे. या कार�या सव� सुखांचा आनंद घेत आहे
�ेवट� �या�ा �द��व �ा�त झा�े. उनाना देवता, मेधया, सुकृत आ�ण
धंबा नावाचे चार पु� होते. हे चौघेही �यां�या प�याइतकेच पु�यवान होते. �यां�यामुळे
अवंतका �हर तेजाने भर�े होते. जवळच मार नमा�ा नावाचा एक पुजारी होता.
�याच ड�गरावर �ान नावाची एक जात राहत होती. �याने कठोर तप�या� के�� �क�वा आज पय�त

मी ते के�े होते. राजाकडून अपे��त वरदान �मळा�यानंतर तो धोका बन�ा होता. तो धम�
न� करायचे होते आप�या अफाट साम�या�ने आ�ण साम�या�ने �याने सव� देवांना �ज�क�े,
�याने मनु�य आ�ण �त�ही �ोकां�या जीवांना व� के�े होते. ते आ�ण
सदाचारी �वभावावर ह��ा क�न तो अनेक �कारे �खावत असे.

दान�न नावाचा रा�स आप�या सै�यासह अवंतकापुरी�ा पोहोच�ा.
तेथे �याने आप�या दैवी सै�नका�ा आदे� �द�ा क� जो कोणी माझी आ�ा मानणार नाही
�ा आ�ा �मळा�यावर त े�वग� नगरीत अ� पुरवू �ाग�े. सारी जनता रडाय�ा �ाग��.
ते उ�ाव कुमार यां�याकडे आ�े आ�ण �यांची गो� सां�गत��. असे ते �हणू �ाग�े
या जगाचे क�याण करणारे आ�ण सदैव आप�या भ�ांचे र�ण करणार ेभगवान ��व.
होय, �हणून आपण तेच के�े पा�हजे. असे �हणत
�याने आप�या �भू�या मृतदेहाची पूजा कर�यास सु�वात के��.

�याच वेळ� चार महादय तेथे पोहोच�े आ�ण �यांनी ��वाजीची पूजा के��.
ते पा�न तो घाईघाईने �हणा�ा- �या सवा�ना मा�न टाका. पण वेद होताच
�याच वेळ� �भंूचे �रीर पृ�वीवर काप�े गे�े.
�याने �णाधा�त सव� रा�सांचा वध के�ा आ�ण �न नावा�या महान रा�साचाही वध के�ा.
जेट� उतरवा सवा�समोर ��वाजी �ोधून ते सव�जण भगवान ��वाची �तुती करतात.
कराय�ा सु�वात के��. आका�ातून देवा�या फु�ांचा वषा�व होऊ �ाग�ा. भगवान ��वाने �या�ा अ�ृ�य के�े
कुमार�ा वरदान मागाय�ा सां�गत�े.

आप�या ��य भगवान ��वाचे ��द ऐकून ते �हणा�े - हेदेवा धादेवा ! एक चांग�� गो�!
�भु! जर तु�ही आम�या उपासनेने संतु� असा� तर आम�यावर दया करा.
जीवन आ�ण मृ�यू�या बंधनातून मु� �हावे आ�ण तुमची ��ी आमची आहे
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स�कम� पूण� होवो. मग, आप�या भ�ाची इ�ा पूण� कर�यासाठ�, मृत �रीर नेहमी �याच �ठकाणी होते.
मा� हा मृतदेह �गा येथे अस�याने �या�ा ‘महाका�ेर’ असे नाव दे�यात आ�े.
जगासमोर या �याची पूजा के�याने सव� इ�ा पूण� होतात.

पृ� 605

�या हवाई अ�याय



महाका� महा या

सूत जी �हणा�े - अरे नाही! आता मी तु�हा�ा महाका�ेर�या उ�प�ीची कथा सांगतो.
उजैन �हरात राजा चान सेनचे रा�य होते. भगवान ��वाचा मु�य सेवक मनभसह
�या�ा कस��च इ�ा न�हती. कौ�तुभम�य ेमी राजा चानसेनची पूजा के��. राजा

एस. टपुवाकने म�ा�ा आप�या �मठ�त घेत�े. तो सूया�सारखा आहे
चमकत होते हे पा�न इतर राजे �यांना चॅन सेनपासून ठेवू �ाग�े. सव� राजा
चान सेनवर दया करा. जे�हा राजा चान सेन ही चारही बाजंूनी इतर राजांची चौथी प�नी होती.
सै�यातून घरी गे�यावर �यांनी आप�या जीवा�या र�णासाठ� महाका� रयत �गाचा आ�य घेत�ा.
गया आ�ण मो�ा भ��भावाने देवा धदेव महादेवज�ची पूजा क� �ाग�ा.

राजा चॅन सेन भगवान �ंकरा�या पूजेत म�न होता. �याच वेळ� एक �वधवा गोपी
�या �हान मु�ा�ा हातात घेऊन ती �तथे आ��. �या मु�ाने राजा�ा मृतदेहाची पूजा करताना पा�ह�े.
रा�ह�े. गोपी घरी आ�यावर �ेताचे पूजन क�न बा�का�ा �हणा��.
�या�याकडून एक दगड आण�ा आ�ण धूप, �का�, गंध, फू�, भोळे यांनी �याच �कारे �ा�पत के�े.
राजा�ा ते करताना पा�ह�या�माणे तो पूजा करायचा. �या�या आईने �या�ा जेवाय�ा सां�गत�े
पण तो �या�या पूजेत ��त होता. जे�हा मु�ा�ा पु�हा पु�हा बो�ाव�े जाते

तो न आ�याने �या�या आई�ा राग आ�ा आ�ण �तने मु�ा�ा तेथून ओढून ने�े.
आ�ण ���ा घा�ू �ाग�ा. मृतदेहात पड�े�ा दगड उच�ून फेकून �द�ा.
दया.

हे बघून बाळा�ा खूप राग आ�ा आ�ण ��वाजीचे नाव घेऊन रडू �ाग�ा.
मु�ाची अ�ी अव�ा पा�न आई�ा रडू कोसळ�े आ�ण तीही रडताना बे�ु� पड��. काही
वेळ �नघून गे�यावर, जे�हा मु�ा�ा �ु�� आ�� ते�हा तो मृतदेहा�या सुंदर मं�दरात सापड�ा.
म�ा, �जथे नामयोत उप��त होते, त ेसापड�े. हे पा�न �या�ा खूप आ�य� वाट�े.
भगवान �ंकराचे आभार मानून त ेमू� �यां�या नावाचा जप करत घराकडे चा�ू �ाग�े.
पड�े घराजवळ गे�यावर �या�ा �दस�े क� �या�या घरा�या जागी एक संुदर वाडा उभा आहे. आत
�तचे मांस� आ�ण दा�गने घा�ून ती बेडवर झोप��. �तने �त�या आई�ा सां�गत�े
उठ�ो सगळं कळ�यावर �त�ा ध�काच बस�ा.

�सरीकडे, राजा चॅन सेनची पूजा आटोप�यावर �या�ा सव� काही कळते. राजा
आप�या माणसा�ा बरोबर घेऊन गोप�कडे पोहोच�ो. तेथे �यांनी सेवा के��. ती आहे
ही बातमी �हरात सव�� पसर��. चान सेन�या मु�ा�ा कळ�े क� �याचे �हर
परंतु मृत �रीरावर देवाची �व�ेष कृपा आहे. ते�हा �याचा मु�गा राजा�ा समज�ा
चान सेन हे महाका�ेराचे सव�� �वामी आहेत. �हणूनच आपण कधीही �ज�कू �कत नाही. ते सव� राजे आहेत
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तो चॅन सेन�ा भेटाय�ा �या गोपी�या घरी गे�ा. तेथे पोहोच�यानंतर �याने ��वाजीचा वध के�ा.
राजाची पूजा क�न �ववाह के�ा. ते�हा हनुमानज�नी �तथे हा ��ांत �द�ा.
हनुमानज�ना समोर पा�न सवा�नी हात जोडून नम�कार के�ा.

हनुमानज�नी �या बा�का�ा �मठ� मार�� आ�ण �हणा�े - जो या जगाचे क�याण करतो
देव हा मृत �रीर आहे. तो एक देव आहे आ�ण नेहमी आप�या देवावर �याचा आ�ीवा�द ठेवतो. या
मु�ाने ��वरायांचे गुणगान गाय�े, �यातून ��वाजीने �याचे सव� नुकसान के�े.
आपण काय के�े आहे? या जगाती� सव� सुखांचा उपभोग घेऊन �या�ा मो� �ा�त होई�. हा आठवा
महाय नर असे� आ�ण नंदा �हणून ओळख�ा जाई�. भगवान आ�ण नू जे�हा कृ�णाचा अवतार
असे के�यास, तु�ही या घरात राहा�. असे बो�ून ते गायब झा�े. मग सव� राजे
वचन घेऊन ते आपाप�या �हरात गे�े. राजा चान सेन आ�ण धापुवाक महाका�ेर यांची पूजा

आ�ण या जगाती� सव� सुखांचा उपभोग घेत�यानंतर �ेवट� मो पद �ा�त करा.
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अठरावे य
तू कसा आहेस?

सूत जी �हणा�े - अरे आ�ण गण ! �ाचीन काळ� �ी नारदज�नी भगवान ��वाची नकारा�मकता
पूजा के�� मग तो आ�ण याच� पव�तावर गे�े. आ�ण �याया�याने �याचा आदर के�ा
आ�ण �याने म�ा सीटवर बसव�े. ते �वतः नारदज��या �ेजारी बस�े. नंतर नारद
�हणे� - आ�ण याच�! तू महान, परा�मी �क�वा �व�ा� नाहीस. सव� पाव तूम्
�मळा�े पण अ�ा ड�गराचे �वतःचे वेगळे अ��त�व आहे. होय तु�म् सव� गुण

�यांची �क�मत आहे, परंतु तरीही आपण सुमेची बरोबरी क� �कत नाही.
नारदज�चे �हणणे ऐकून �नवेदक अ�त�य अ�व� झा�े. �या�ा वाट�े, माझे

जीवन हे. जे�हा माझा काही उपयोग होत नाही, ते�हा म�ा माझे जीवन सुधार�याची गरज आहे
हवे होते असा �वचार क�न तो भगवान �ंकरा�या आ�या�ा गे�ा. आ�ण कोटा�त जात आहे
�यांनी �भू�या पा�थ�वावर अं�यसं�कार के�े.
�यांनी नया माटाची पूजा सु� के��. �या तासा�ा ��वरायां�या पा�कांचे वाहन �वसज�न झा�े.
जग�े. अ�ा�कारे ��वरायांचे �च�तन आ�ण तप�या� करताना �यांचा बराच वेळ गे�ा. एक �दवस
आप�या तप�या�ारे, भगवान ��वाने �यांना �� ��ी �द�� आ�ण �यांचे
जाणून �यायचे होते

सावजी �हणा�े - म�ा माफ करा, मी अजूनही आ��यासोबत आहे. वरदान मागा देवाचे �ेत
�यांचे न� ��द ऐकून �नवेदका�या आनंदा�ा सीमाच उर�� नाही. तो �याचे
आय� देवाची �तुती सु� होऊ दे. फ़ार �हणा�� - अरे, य�करी देव �ेत. y तु�ही

तर, कृपया मा�या ब�हणी�ा �व� करा आ�ण म�ा तुमचे �वचार �ा. �भु! आपण
जगून या जगाचे भ�े करा.



ते�हा या�चकेची इ�ा पूण� क�न भगवान ��वाने आप�� इ�ा �द��
दान करा आ�ण या�चकाक�या�ने �वतः �ा�पत के�े�या �गाम�ये बसा.

गे�ा. हा अथ� भगवंता�या नावाव�न आ�े�ा �दसतो. मृतदेह कारे रा आ�ण परमेर असे नाव आहे
माणसे वेगळ� वाटत अस�� तरी ती सारखीच आहेत. �या�ा आता भावा�ा फळे दान करायची आहेत.

तोच आप�या�ा देतो. या कारम�ये तुमची जमीन आ�ण नौकेवर तुमची कृपा करा.
सावजी मरण पाव�ा. अरे ��ये! या कारम�ये म�ा तुम�याकडून करीर नावाचा मृतदेह सापड�ा आहे.

मी आमचे वण�न के�े.
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एको�णसावा अ�याय
केदार रा मह या

सूतजी �हणा�े - हे �गानो ! भगवान आ�ण नुके हे नर-नारायण नावा�या नेब अवताराची माता आहेत.
मतदान करा �क�वा कराय�ा सु�वात करा. मग तुम�या दोघां�या इ�ा पूण� कर�यासाठ�
भगवान ��व �यांची पूजा �वीकार�यासाठ� पृ�वीवर येत असत. ही कार पु�ष-
नारायणा�ा भगवंता�या देहाची पूजा करताना वेळ �नघून गे��. या पे�ा
भावना �दवस��दवस मजबूत होत गे�� आ�ण �तने ��वाजी�ा मदत कर�यासाठ� �याची पूजा के��.
करत राहा

परमपू�य तप�या क�न भगवान ��व �यां�या जवळ �कट झा�े आ�ण �हणा�े-
हेनर-नारायण! तु�या पूजेने म�ा खूप आनंद झा�ा आहे. तु�ही म�ा �वचारा देवा�या �ेताचे
ते ��द ऐकून नर-नारायण ब�ासे आ�ण भावसा�ा�या परोपकारी देहाची पूजा के��.
करता करता तो �हणा�ा - हेदेव ! तू आम�यावर आ�ास तर आम�या �ाथ�ने�ा ये�ी�

मी सदैव येथे उप��त रा� दे.
�या दोघां�या �वनंतीव�न, देवा धादेव महादेव जी, �या �तथं हमा�याचा केदार नाव �द�ा.

योयोत �गाम�ये वस�े आ�ण यो�गत �ागा संसार मेकडेरे या नावाने ओळख�े जाऊ �ाग�े.
या. तो भय आ�ण भय यांचा ना� करणारा आहे. �याची ��ी आता फळ देत आहे.
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. असे �हट�े जाते क� �ेता�या जवळ मृतदेह �हणून �च�हां�कत अंगठ�वर कोण आहे.

गारगोट� �क�वा �ाकूड अप�ण करतो, तो �यां�या अंग�ा पाहतो आ�ण सव� पापे �र होत नाहीत
एन.एस. केदार दाताचे द��न घेत�यानंतर केदार �गचे पूजन क�न तेथे पाणी �यावे.
मनु�य जीवन आ�ण मृ�यू�या फे�यातून मु� होतो आ�ण मो� �ा�त करतो. माने ही गाडी
रयत ��गा म�ये तु�ही आमचे वण�न के�े आहे.



पृ� ६०९

�वसावा अ�याय
भीम उपवाचे वण�न

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! पूव� भीम नावाचा एक परा�मी राजा होता
ए हा रावणाचा भाऊ कंुभकरण आ�ण काकत रासी यांचा मु�गा होता. पु� भीमाचा तो कट

ती एक� ड�गरावर राहत होती. एकदा भीमाने आई�ा �वचार�े - आई ! माझा नवरा
तू कोण आहेस आ�ण कुठे आहेस? या गाडीत आपण एकटे का राहतोय?

आप�यापुढचे एका मांजरी�ा उ�र देताना �हणा�� - पु भीमा! रावणा�या �हान�या�ा तु�ही ओळखता
भाऊ कंुभकण होते. पूव��ा �ीरामाने मार�े�या वरद रसाची मी प�नी होते. फर
मी मा�या आई-व�ड�ांसोबत रा� �ाग�ो. एके �दव�ी मा�या आई-व�ड�ांना एका ऋषीब�� कळ�े
जे�हा मी मुनचे अ� खात होतो, ते�हा मुनने �या�ा �ापाने भ�म के�े होते. एन.एस
पु�हा एकटा सोड�ा. मग मी या ड�गरावर रा� �ाग�ो. यावर माझी कंुभकण सभा

ई आ�ण आमचं ��न झा�ं. �याच वेळ� रामान े�ंकेवर ह��ा के�ा आ�ण
प�ा हरव�याने परत जावे �ाग�े. ते�हा �ीरामाने �या�ा यु�ात मार�े.

आईचे बो�णे ऐकून भीमा�ा भगवान �व�णूचा राग आ�ा
बद�ा घे�याचे ठरव�े. साजी कर�यासाठ� �यांनी कठोर तप�या� सु� के��.
�या�या कठोर तप�य�मुळे तो �सनाधीन झा�ा, �यामुळे सव� जीव आजारी पडू �ाग�े. मग सहमत
�या�ा भेटव�तू �ाय�ा गे�े. राजाने �या�यासमोर हजर होऊन वरदान मा�गत�े.
ते�हा भीम �हणा�ा- अरे सु��स� ! तू म�ा मार�यास

दान करा मग आ�ण तू �हट�यावर मी �तथून गायब झा�ो.
वरदान �मळा�यावर, तेथून गे�यावर भीम आईजवळ आ�ा आ�ण �हणा�ा- आई!

मा�या कंुभकन�या ह�येचा बद�ा मी भगवान �व�णूकडून घेईन. �हणे तेथ� भीमा
ते गे�ं. �याने देवते�ी यु� क�न चौकाचा ताबा घेत�ा.
पड�ा. मग तो काम दे�ा�या राजा�ी �ढू �ाग�ा. �या�ा
�ज�कून कैद क�न आप�या ख�ज�यावर आप�ा अ�धकार ��ा�पत के�ा. राजा

ते �ःखी होते तु�ंगातच देह बनवून �यांनी ��वरायांची पूजा कर�यास सु�वात के��
आ�ण धपुवाकने 'ओम नमः ��वाय' चा जप सु� के�ा.

�सरीकडे, राजा�या प�नीनेही आप�ा नवरा परत �मळावा �हणून भगवान �ंकराची �ाथ�ना के��.
पूजा क� �ाग��. येथे भीम नावा�या रसातून काढ�े�या सव� देवता �हणजे देव आ�ण नुक �रण.
मी आहे मग नुजीने सव� देवतांना सोबत घेऊन महाके�ी नद��या तीरावर ने�े.
धा�म�क �वधी ��ा�पत क�न �याची पूजा-अचा� करावी. देवाचे �ेत
�याचा उदय उपासनेतून गे�ा आ�ण �तथेच कट झा�ा. सावजी �हणा�े - हे देवा ! एन.एस
आपण आप�ा जीव गमाव�ा. �वचा� �क�वा �वचा� इ��ता?
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सावजीचे �हणणे ऐकून देवता आनंदाने �हणा��, ''�भो! भीम नावा�या रा�साने सवा�चा वध के�ा



देवता ठेव�यात आ�� आहे. तु�ही �या�ा मारा आ�ण आ�ही �याची सुटका क�.देवते�ा छत दान क�न सावजी �तथून गायब झा�ा. देव खूप चांग�ा आहे
आ�ण जा आ�ण राजा�ा देखी� कळवा क� देव हरे� �ुभम तुझा �वकरच ना� करी�
कर�ी�
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i k savanya ye
भीमा�ंकर योत �ग�या महाया

सूतजी �हणा�े - हे �गानो ! आता मी तु�हा�ा भीमा�ंकर योतचे महा��य सांगेन.
मी सांगतो इकडे राजा�या कारागृहात परवानगी नस�याचं भीमा�ा जे�हा कळ�ं.
�यानंतर तो रागाने तु�ंगा�या कोठडीत गे�ा. भीम राजा�ा �हणा�ा - हे ! तू, म�ा
तो मार�यासाठ� काय करत आहे? म�ा सांग, मी तुझी ही त�वार काप��-
मी �याचे तुकडे करीन. अ�ा �कारे भीम आ�ण �याचे इतर सै�नक राजा�ा धमकावती�.

राजा घाबर�ा आ�ण मनात�या मनात देवाची �ाथ�ना क� �ाग�ा. तो �हणा�ा - अहो



देवा धादेवा! कायंकारी भव आ�ण सा� भगवान ��व. मी तु�या आ�याने आ�ो आहे. तू माझा आहेसहा कोस� करा. इकडे राजाने �या�ा ��तसाद �द�ा नाही ते�हा तो
संत�त होऊन �याने त�वार हातात घेत�� आ�ण �या�यावर वार के�ा. अचानक ती त�वार सावजी�या अंगावर पड��

तो �ॅगवर पड�ा आ�ण �यातून देवाचा मृतदेह काप�ा गे�ा. �याने ती त�वार आप�या फा�ाने घेत��
�याचे दोन तुकडे के�े. ते�हा �या�या टोळ�ती� महायु सै�यासह आ�े. ते भयंकर
तु�हा�ा पृ�वी �दसे� आ�ण आका� कोसळे�. ऋषी आ�ण देव आ�य�च�कत झा�े. मग
�वतः भगवान �तसरे भीमा�ा काव�याने फसवाय�ा �ाव�े, �यामुळे जंग�ाती� सव� आग �ाग��.
आ�ण अनेक रोगांचा ना� करणारी औषधे घेत��.

मग आप�या भ�ाचे, परोपकारी भगवान ��वाचे सदैव क�याण करावे
राजाने �ाप�े�ा तो �या पा�थ�व ��नात बस�ा आ�ण जगात �याचे नाव भीमा�ंकर झा�े.

s a. देवा�या मृत �रीराचा हा आवाज तु�हा सवा�साठ� नेहमीच आदरणीय आ�ण नूतनीकरण आहे.
करणार आहे.
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अ�याय वीस
का�ीपुरीचा महा या

सूतजी �हणा�े - हेम ूनवरो! या पा�थ�व जगात �दसणारी ��येक व�तू �हणजे चदानंद
वापा, नवकार आ�ण सनातन पा आहे. ते भगवंताचे परम परमपु�ष आहेत.

आ�ण दोन फॉम�म�ये कट करा. �या देहांची नावे पु�पा �व�पाती� आ�ण पानां�या आकाराती� देह अ�ी आहेत.
कडून ए. �ेताने �मळून दोन चेतन �ाणी �नमा�ण के�े, �हणजे कृत आ�ण पुषा (वानू).
A आहे मग समोर आई-व�ड�ांचा प�ा पा�न कृता आ�ण पुष �वचारात पड�े. �याच
वेळ आका�वाणी ई.

आका�वाणी �हणा�� - जगा�या �न�म�तीसाठ� तु�ही दोघांनी तप�या� करावी. नंतर
�सरी वायर असे�. ते दोघे �हणा�े - हे वामी ! आपण कोठे जाऊ �क�वा तप�या� क�? इथे
तप�या� करता येई� अ�ी जागा नाही. ते�हा परमे�राचे �रीर पाच कोस �ांब आ�ण �ंद होते.
ताबडतोब एक �ुभ आ�ण सुंदर �हर तयार करा. ते दोघे �ोकनाथ भगवान �ेता�या पायाचे आहेत.
�यां�या मृ�यूनंतर �यांनी तेथ ेतप�या� कर�यास सु�वात के��. अ�ी तप�या� करताना बराच वेळ गे�ा.

गया. �यां�या कठोर टॅपमुळे �क�वा �यां�या �रीरातून घामा�या थ�बाची �त होते. ते पांढर ेपाणी
एक थ�ब खा�� येताना पा�न भगवान ��वांनी मान ह�व��, ते�हाच �याचे
कानातून एक मृ�यू झा�ा आ�ण ते �ठकाण कनक नावाने ओळख�े जाऊ �ाग�े. जे�हा �यांचे
�रीरातून नक�� पा�याने नगरी वा�न जायची, मग भगवान ��वाने �याचा घेत�ा

का�ा�या टोकावर �या�ा थांबव�े.
तप�या आ�ण प�नी�या कामा�ा कंटाळून तो �याच �हरात राहतो.



झोप�े�ा. ते�हा ��वाजी�या �ेरणेन ेआ�ण पवन नुजी�या नाभीतून कमळ �नघा�े. समान कमळ
सेजी यू.ए. भगवान ��वाची आ�ा �मळा�यावर राजा नेसरीची �न�म�ती सु� करा.
द . राज यांनी प�ास कोट� योजना �ांब आ�ण प�ास कोट� योजना �ंद के�ा.
याम�ये चौदा अ��त �ोकही नाजीने बांध�े होते. जे�हा ही गाडी
आ�ेने मं�दर राजाने �नमा�ण के�े, मग भास�े भगवान ��वा�या मनात.
क�पना आ�� क� या जगाती� सव� �ाणी कंपा�ाने बांध�े जाती�. मी �ेमात आहे

ते म�ा कार क�ी �मळवू �कतात?
असा �वचार क�न �ोकनाथां�या परोपकारी भगवान ��वांनी आप�या �ू�मधून पाच अ�यास�म घेत�े.

�हर काढणे पासून वेगळे �यानंतर, �यात आप�े रह�य पहा.
ते �ा�पत करा ही पंचको�ी, कायनाडा �हणज,े नंदाद� आ�ण मोद� नगरी का�ी

�हणा�े. भगवान ��वाने आप�ा योगी �गा या �हरात �ा�पत के�यानंतर, त ेहोते
�ू��ारे पु�हा मृत जगात. केहाजीचा एक �दवस पूण� झा�ा
पण �येय येते, पण या का�ी नगरीचा �वना� अ��य आहे, कारण �येया�या वेळ� ��वाजी
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�यांनी हे का�ी �हर आप�या कु�ीत धर�े असते आ�ण सव� काही �ांत झा�यावर ते का�ी�ा परत�े.
पृ�वी�ी नातं जोडूया. �हणून �या�ा फुकटची इ�ा आहे �याने का�ी�ा जावे.
येथून ��येक कार�या पापांपासून मु�� �मळते. का�ी �हराचा

पी आहे
जगाती� सव� �ा�णमा�ां�या म�यभागी, सावन �व�पात आ�ण बाहेर तामस �व�पात

परा�पर भगवंत हे एकमेव मृत �रीर आहे. सगुण इ�या�द सगुणांनी तूच आहेस नागुण
आ�ण नागून असणे हे सगुण आहे. �या �ुभ भगवान ��वांचे नाम�मरण क�न बो�ा-
हे नाथ ! मो�ा जन�हता�या इ�ेने तु�ही येथे राहावे. एन.एस
तुम�या भागातून. तू मा�यावर कृपा क�न दैवी पावतीने वास कर
करा.

अरे नाही! जे�हा वी नाथांनी अ�ा �कारे भगवान �वांची �ाथ�ना के�� ते�हा भगवान ��व जगात होते.
का�ी�या क�याणासाठ� देवी पावतीसह का�ीत रा� �ाग��. �या �दवसापासून का�ी
सव� एक �हर झा�े.
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अ�याय तेवीस
मी �ेमात आहे

सूत जी �हणा�े - हेम ूनवीन! आता मी तु�हा�ा का�ीपुरीती� उप��तीब�� सांगेन.
महा या कथन करतात. एकदा जगदंबा माता पावती भगवान �ोकनाथां�या देहापासून �वभ� झा��.

मी �वचारत होते अंदाज. मग �याची रा�सी �ाभा देवी पावती ऐकत आहे
देवाचा देह �हणा�ा - अरे हे ! उम धाम, जे मनु�या�ा चांग�े आ�ण पैसा देते
का�ी आहे. माझे �ान अस�यामुळे अनेक संत आ�ण योगी पु�ष का�ी�ा येतात.
अनेक �कारांचे वण�न करा. का�ीत मृ�यू पाव�े�या माणसाचा उ�ार

तो �नघून जातो. �या�ा थेट �व�ोकाची �ा�ती होत.े वर असो वा खा��,
ती कुमारी असो वा सुहागन असो �क�वा इतरांना का�ीत म�न मो� �ा�त होतो. का�ीती� नवस
जो भजन करतो तो जात, वण�, �ान, काम, दान, �ंकर, मृ�यू �क�वा भजन होतो.
थेट मा�याकडे या.

हेमी! जाजी आ�ण हीर वुनी ज�मा�ा आ�े�� �व�ेष कृपा �मळव�यासाठ�.
तप�य�पय�त ती का�ी नगरीत म�नच �ा�त होते. मानव
या का�ीपुरी�या जीवनाची �ा�ती झा�यावर कय� चा�ा नीती �क�वा अधमा��या मागा�वर
बंधनातून सुटका. हेदेवी! जे का�ी नगरीत राहतात त ेनेहमी मा�याकडे �� देतात.
मरतो �क�वा माझी पूजा करतो �क�वा तप�या� करतो;

�याचे वण�न करणे मा�यासाठ�ही अ��य आहे. ते सव� मा�यात आहेत. �कमान �ुभे�ा
आ�ण अ�ुभ �नदान नरकात तरी नेतो. आपण के�े�या चांग�या आ�ण वाईट गो�ी
यातून ज�म-मृ�यू होतो आ�ण सुख �ा�त होते.

पोचपावती! तीनपे�ा कमी कार- १. प�ह�या ज�मात खूप कमी असतात. 2. द
माझा ज�म झा�ा आहे. 3. दो�ही �मळून सेवन के�े�� फळे, जी �रीरात उपभोग�� जात आहेत,

�यांना कमी �हणतात. सं�चत आ�ण यमना काम आ�ण पु�य काम यांना दान देऊन
�ारे कमी �क�वा खच� के�े जाऊ �कते

फरक पडतो. का�ीपुरीत गंगा �नान के�याने यमनाचा संचय आ�ण ना� कमी होतो.
राधा कामाका�ी केवळ मृ�यूने होत नाही. जर का�ीचा र�हवासी पाप करतो

तर का�ी�या उ�णतेने पु�यवानाची त�काळ पापांपासून मु�� होते.
हे �वग�य! अ�ा रीतीने मी तु�हा�ा का�ी नगरी आ�ण �ेसर �गची कथा सां�गत��.

जो भगवंत आ�ण भगवंता�ा भोग आ�ण मो� �दान करतो.
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अ�याय चोवीस
गौतम - भाव

सूतजी �हणा�े- अरे महामु नवा! �ाचीन काळ� गौतम नावाचा एक महापु�ष होता, जनक.
प�नीचे नाव आह यया होते. द��णे�ा अस�े�या पव�तावर एक हजार वषा�त तो महामुन गौतम होता.
तो तप�या� करत होता. �यावेळ� जवळपास �ंभर वष� झा�� होती

ते कोरडे होते. �प�याचे पाणीही उप�� न�हते. सव� झाडे येतात
जंग� कोरडे होते. �यावेळ� आ�े�या या संकटातून मु� हो�यासाठ� अनेक ऋषी-
मी माझा ने�मा काढून घेत�ा होता. ते�हा गौतम ऋष�नी या वष�चे संकट वाचव�याची इ�ा के��.
देवांची पूजा कर�यासाठ� �यांनी तप�या� सु� के��. गौतम ऋषी नऊ म�हने
टाक यांनी भगवान �व�णूची कठोर तप�या� के��, �यामुळे भगवान ��व आ�ण �यांनी गौतम ऋष�ची पूजा के��.
�या�ा सात ��ा�त �द�े.

वनदेव �हणा�े - हेगोतमा ऋषी ! मी तु�या आ�दम भावात म�न होतो.
खूप छान आ�ो. �वचारा, क� तु�हा�ा वरदान मागायचे आहे? मग देवता ऐकून महास
गौतम �हणा�ा - अरे देवा ! तु सव��म आहेस. �भु! तु�ा मा�हत आहे पाऊस पडत आहे
यामुळे जगाती� सव� सजीव �ाणी ओळख�े जातात. �यामुळे Ny आ�ण B �ा �ास दे�याचा धडा

म�ा पाऊस हवा आहे.
महासगौतमचा आ�ीवा�द ऐकून भगवान �व�णू �हणा�े क�, मी या जगाचा परमाथ�कता� आहे.

भगवान ��वा�या अधीन आहे आ�ण �या�या आ�ेने आ�ण �ेरणेने काय� करतो.
�यामुळे हे वरदान फ� देवच देऊ �कतो. तर तु�ही म�ा आणखी काही �वचारा.
ते�हा महा �गौतम �हणा�े- अरे! तू म�ा पाणी दे. यापे�ा मोठा पु�य नाही
आ�ण ते कोणीही क� �कत नाही. मग �यांनी गौतमज�ची �वनंती मा�य के��.
भगवान �व�णू �हणा�े क� तू ख�ा खण. मी ते पाणी आ�ण �या ख�ड्या�या पा�याने भरीन
कधीही �रकामे होणार नाही आ�ण यासाठ� तुझे नावही जगात असे�.

भगवान �व�णू�या आ�ेच ेपा�न क�न, महासगौतमने �गेच एक हात �ांब आ�ण �ंद ख�ा बनव�ा.
दया खणणे. ते�हा भगवान �व�णूंनी �या�ा पाणी भर�े आ�ण महा� गौतमांना �हणा�े - हे महामुने !
या �ठकाणी होणारे सव� �वधी, दान, हवन, देवांची पूजा, तप�या�, पाने इ.
य� �मळे� असे बो�ून देवता अंतधा�न पाव��. मग गौतम ऋषी इतके झा�े क�
�याने सवा�चे संकट �र के�े आहे. �हणूनच असं �हणतात क� संकटा�या वेळ�
�रण माझनीस यांनी बी.

अ�ा रीतीने गौतम ऋष�नी भगवंताचा आ�ीवा�द �मळून आनंद� होऊन �कमान नान वगैरेपासून सं�यास �यावा.
�यानंतर, बा�� आ आ�ण आ. �या पा�याने �यांनी एक झाड सुकव�े आ�ण
पु�हा वन�तीची दया करा. ते �ठकाण सोडून गे�े�े सव� �ाणी पु�हा परत�े.
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महासगौतम�या परम कृपेने हे �ान ऋषीमुन��या यु�ासाठ� आ�ण सव� मानवांसाठ� आहे.
एक परोपकारी आ�ण सुखदायक येते.



पृ� ६१७

पंच�वसावा अ�याय
गोह याचा मह �गौतमचा दोष

सूत जी �हणा�े - हेम ूनवीन! एकदा महागौतमने आप�या ���यांना खा�� उतरव�े.
पाणी आणाय�ा पाठव�े. ���य पाणी आण�यासाठ� �या ख�ड्यावर गे�े, �यावेळ� तेथे काहीजण होते
ऋषी-प नयनज� भ�न मी इथ । गौतम ऋष��या ���या�ा ���ा देऊन पाणी के�े.
दया �तथूनच पळून गे��. आ��यात जाऊन ���याने गुपचूप सव� गो� अ�ा देवी�ा सां�गत��.

�या नंतर . मग देवी अ�ा �वतः पाणी भ�न पती�ा पाणी आणत असे. ते
�या �दवसापासून तो �वतः पाणी आणाय�ा जाऊ �ाग�ा. एके �दव�ी �सरे ऋषी-प�या मु�ाम

तू भांडाय�ा �ाग�ास आ�ण तु�या घरी येऊन तु�या �म�ांना �वचार�ेस.
�तने आ�हा�ा पाणी भ� दे�यास नकार �द�याची खोट� त�ार के�� आ�ण असे �हणते
हे पाणी मेरेपत आ�ण भगवान ��वाकडून वरदान �हणून आ�े आहे.

आप�या प�नीची गो� ऐकून ऋषी खूप संताप�े. गौतम ऋष�च ेधडे
इतर ऋष�नी ��कव�यासाठ� गणपतीची पूजा सु� के��. �या�या उपासनेतून

गे�यावर गणपती�ा कट आ�ण वरदान मागू �ाग�ा. ते�हा ऋषी �हणा�े - अहो आ�ण नाही
वन�ाक गणपा! आ�हा�ा गौतम ऋष�नी येथून �स�या �ठकाणी सोडाव ेअसे वाटते.

पुढे जा �यांचे बो�णे ऐकून गणे�जी �हणा�े क� गौतम ऋष�नी कोणताही गु�हा के�े�ा नाही.



काय आहे, मग �यांना वाईट हवे आहे? तु�ही �सरे वरदान मागू �कता पण कधीऋषी मा�य झा�े नाहीत तर गणे�जी छताचे वरदान देऊन तेथून अ��य झा�े.
आप�या दयेचे वरदान पूण� कर�यासाठ� गणे�ज�नी गायीचे �प धारण के�े

गौतमज�नी �ाव�े�� बा�� खाय�ा ती �त�या �ेतात गे��. जे�हा मह� गौतम यांनी ते पा�ह�े
जर ती गाय �यांचे �ेत करत नसे� तर हातात स�ड घेऊन ती बाहेर काढायची
सु�वात के��. �या खोडाचा �ास होऊन गाय ज�मनीवर पड�� आ�ण मे��. गाय मे�� आहे हे माहीत आहे
गौतम ऋष�नी �नान के�े. तो बायको�ा सांगू �ागे� क� कदा�चत मा�याकडून मोठ� चूक झा�� असे�.
�यामुळे मा�या ��य भगवंताच े�रीर मा�यावर रागाव�े आ�ण �यांनी मा�याकडे पा�ह�े.
पाप के�े आहे.

�याचवेळ� इतर ऋषीही तेथे आ�े, �यांना गौतम ऋष�ची भीती वाटत होती. तो �हणा�ा
गौतम, �याची प�नी आ�ण मु�ा�ा चांग�े-वाईट सांगून न�क� कर�यास भाग पाड�े
�यामुळे ते सव�जण तेथून �नघून गे�े आ�ण तेथून चा�ाय�ा �ाग�े. �यांनी �या ऋष�ना �वचार�े क� माझे

आपण के�े�या या गाई�या �थेची वाहतूक काय होणार? ते�हा ऋषी �हणा�े - प�व� गंगेत माग�
�नान के�याने माणसाची सव� पापे धुत�� जातात. तैस� गाई तूं के��
मु� हो�यासाठ� तु�ही गंगाजी कापून �यात �नान करा आ�ण देवा
�ेताची �म�ानभूमी �ापन क�न �वधीपूव� �याची पूजा करावी. नंतर
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तु�ही या महापापातून मु� होऊ �कता. गौतम इतर ऋष�कडून प�ा�ाप मागतो
ऋषी �तथून प�नी आ�ण ���यासह �नघून गे�े.
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सहावा अ�याय
गौतमी गंगेची कथा

सूतजी �हणा�े - हे �गानो ! महष गौतम देवी अ�ा आ�ण �यांचे इतर ���य
�स�या �ठकाणी ने�यानंतर तो आ�मा बनवून जगू �ाग�ा. �थम गौतम ऋष�नी घेत�ा
परम के. परम. �यानंतर �चतेची �ापना क�न मृतदेहाचे पूजन के�े
कराय�ा सु�वात के��. भगवान ��व, पती-प�नी�या �पात भ�� आ�ण भ���ारे
ती ��ी �ा. गौतम ऋषी आ�ण अ�ा बाटा एस

आ�ण �यांची नावे देऊन �यांची �तुती क� �ाग�े.
ते�हा देवाचा देह �हणा�ा – हेमा� ! हेदेवी! म�ा तुझी पूजा करायची आहे. आई �क�वा वर

�वचारायचे आहे भगवान ��वाचे ��द ऐकून ऋषी गौतम �हणा�े - भगवान ! मा�यावर दया कर
गाई�या पापापासून माझा उ�ार होवो. ते�हा सावजी �हणा�े - तुझा काही गु�हा नाही

आ�े आहे. ती सव� माया �या ऋचा रायांनी �नमा�ण के�� होती. तू एक वाईट माणूस आहेस. या
हे ऐकून सव� महा�य �बघड�े, मग �यांनी ��वाजी�ा सां�गत�े क�, देवाची मा�यावर कृपा आहे.
येथे पड�े�या प�व� गंगाजी�ा कापून टाका, जेणेक�न सव� संतांचे क�याण होई�.

गौतम ऋष�ची �ाथ�ना ऐकून ��वरायांनी �यांना गंगाज� �द�े. तीच गंगाज� �गगणाजी
तो नेता झा�ा. ते�हा गौतमज�नी �यांचे नाव घेत�े आ�ण �यांची �तुती के��. गौतम ऋषी �हणा�े
-हेमते री! हेप तत पावनी गंगे । मी तुझे नाव घेतो तु�ा पाप नाकार�यासाठ�
�त�या आ�या�ा आ�े�यांना मो� देणारी ती आहे. महाथ दांप�य तु�या आ�या�ा
आ�े. माझे पाप न करता म�ा नरकात जा�यापासून वाचवा. मग तुम�याकडून

गे�यानंतर गंगाजीने �यां�या मऊ पा�याने �यांची पापे धुऊन टाक��. मग ते �नघून जातात
तो सव� �ेताकडे ऑड�र मागू �ाग�ा.

ते�हा सावजी �हणा�े – हेगंगे! तू पापाचा ना� करणारा आहेस. �यामुळे �ोकक�याणासाठ�
कारण ते पृ�वीवर असे�. हॅक �हणजे! क��युगाती� वंतराचा अंत तु�हा�ा एकवीस मे म�ये �दसे�.

ते होईपय�त, �या�ा पृ�वीवर आ�ण �या�या ख�या मनाने आ�ण चांग�या आ��याने राहावे �ागे�.
जो पा�यात �नान करे� �या�ा पाप �ागणार नाही. क��युगात पाप क� नका
ते कर�याचा एक माग� असे�. जे तुझी उपासना करतात �यां�या पापाच ेकारण देखी� आहे
तू कर�ी�

हे ऐकून गंगाजी �हणा�े - हे भगवान ! मी नेहमी तु�या अधीन असतो. मा�यासाठ� तुमची ऑड�र
म�ा माफ करा पण मी तु�हा�ा �वनंती करतो क� तु�ही तुम�या आईची पावती घेऊन मा�यासोबत असा�.
माझी इ�ा आहे क� मी नेहमी तु�याबरोबर र� ठेव�े असते. संसार कसा आहे माझी आई? मग गंगाजीचे

ते ��द ऐकून भगवान ��व �हणा�े - हेगंगे ! तुमची इ�ा पूण� होऊ �कते
हे काय आहे? असे �हणत भगवान �ेत यंबकेरा�या नावाने यो�म�या नावाने तेथे वस�े होते.
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गंगाजी गौतम ऋष��या नावाने तेथे गे�े आ�ण �यांना गौतमी गंगा �हट�े गे�े.
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वीस स�ावीसवा अ�याय
गंगाजीचे द��न आ�ण गौतम ऋष�चा �ाप

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! आता गंगाजीचा उगम कोठून व कोठून झा�ा ते सांगू.
काळजी? आ�ण जन ऋष�नी गौतम ऋष�ना आप�या आ��यापासून फसव�े होते.



�या�ा पाठव�े होते, �याचे क� �त�ा? गौतम ऋष�ना हे कळ�यावर �यांनी
�क�वा काय?

ऋष�चे हे ऐकून महामु न सुत जी �हणा�े - जे�हा गौतम ऋष�नी �ेताचा वध के�ा
असे क�न गंगाजी पृ�वीवर अवतर�े होते, ते�हाच गंगाजीने आप�े पाणी घेत�े.

�यांनी गावा�गत अस�े�या उंबरा�या झाडा�या फांद�व�न न�क� क�न �ा�य��के �द�� होती. �याची ��ी
आ�ण पूजेनंतर गौतम ऋष�नी आप�या ���यांसह प�व� गंगेत �नान के�े.
जे�हा गौतम ऋष�चा परम पु� क�पटना ऋषी गौतम�ा कळ�ा
जर तु�ही तुम�या तप�य�ने गंगाजीचा छाट�ा असे�, तर �यांनाही गंगाज�चे द��न हवे आहे.
�तथं ने�ं. पण गंगाजी येताच तेथून गायब झा��.

हे पा�न गौतमज�ना खूप आनंद झा�ा आ�ण �यांनी �ी गंगाजी�ा �ाथ�ना के�� - हे
आई री! जगाचे क�याण कर�यासाठ� तू आ�ा आहेस. �यामुळे तु�हीही सव�
आपनद�न सेकृतथकर । आई! मा�या तपा�या भावनेने या �ोकांनाही द��न दे. गौतम
ऋषी ग�प होताच, आका�वाणी ई-मु�! हे �ोक फसवे आ�ण नेहमी असतात

जेवण करत �यामुळे ते �ापा�याच ेअ�धकारी नाहीत. जोपय�त ते �याचे पाप आहे
जोपय�त आ�हा�ा ते �मळत नाही तोपय�त आ�ही �यांना पाहणार नाही. मी माग�द��न कर�यासाठ� येथे आहे

एका�ा �ंभर बायका करा�ा �ागतात. असे �हणत आका�वाणी ग�प झा��.
आका�वाणी ऐकून �या सव� �बाडांना प�ा�ाप होऊन �ाथ�ना सु� झा��. मग

आका�वाणीनुसार �यांनी एक�े एक आ�ीवा�द मागावेत. जम�ं तर
गंगाज�नी नवी ��ी �द��. �या �दवसापासून ते �ठकाण कु�ावत नावाने पड�े.

ऋष�नी पु�हा सुतज�ना �वचार�े – हेसुत जी! गौतम ऋषी नऊ असे आपण ऐक�े होते
कप Ty �ा�पत होता. �क�वा हे खरे आहे? याब�� म�ा सांगा. मग सर
�हणा�ा- अरे महामु नवा! तु�ही ते बरोबर ऐक�े. गौतम ऋषी परमणी आ�ण भगवान ��व
तो सव�� होता. जे�हा �याने �ांतपणे �यान के�े ते�हा �या�ा सव� काही कळ�े क� गाय,
�याचे पाप अ�तरं�जत होत,े तो बनाव होता आ�ण �या सव� ऋष�नी ही यु�� एक� के��.

गे�े होते हे सव� जाणून गौतम ऋषी संताप�े. मग �याने नऊ ढ�गी �ोकांना सां�गत�े
�नपु��क, हीन आ�ण अधोगती हो�याचा �ाप आहे. उहा ��वाजी का भा
पर�या हो�याचा �ाप �द�ा आ�ण मग तो �वतःच �ोकनाथ भगवानात �वनोद करतो
मृतदेहाचे पूजन सु� के�े. �सरीकडे कांची�या मृत �रीराकडे पाठ �फरवणार ेते ऋषी
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नावा�या �हरात गे�े.
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अ�ावीस अ�याय
वै नाथे रा �वा महा या

सूत जी �हणा�े - अरे नाही! आतां सांगेन पापी महाया व�ठे रयत �ागा
नाही. एकदा �न�तेज झा�े�या रावणाने भ��भावान ेभगवंता�या देहाची पूजा के��.

पूजा होती रावणाने कै�ास पव�तावर खूप तप�या� के��, पण भगवान ��व
S no a. मग रावण जवळ�या जंग�ात गे�ा आ�ण �तथे �या�ा एक मोठा ख�ा �दस�ा.

�यात खणखणीत आ�ण �सनाधीनता. �या�या जवळच ��वाजीचा मृ�यू झा�ा होता. फर
�ोकनाथांना �स� कर�यासाठ� �यांनी तप�या �क�वा कठोर तप�या� सु� के��. उ�हाळा पाच
जेवण क�न घरी आ�यावर मग पावसात मोक�या आभाळाखा��, समु�ा�या आत उभी
के हाड� तप या अ. ते�हाही सावजी नाही ए. मग �दयात रसराज रावण
डोके कापून टाका आ�ण भटकाय�ा सु�वात करा. अ�ा रीतीने रावणाने एकामागून एक नऊ मुंडके पाड�े.

अ� जाळ�े, पण रावण दहा�ांदा म�तक अप�ण कराय�ा तयार झा�ा.
मृतदेह काप�ा होता. ��वरायांचे सात ��ांत पा�न रावण �या�याकडे आ�ा

अनेक गा�ांपासून सु�वात के��. ते�हा सावजी �हणा�े- हेरा महाराज! �वचारा �क�वा मागणी करा
पा�हजे?

रा सराज रावण �हणा�ा - हे देवा, धदेव महादेव जी ! मी तु�ा स�ाम करतो.
हे देवा, जर तु�ही मा�या तपान ेसंतु� असा� तर मा�याबरोबर �ंके�ा जा.
राहा आ�ण माझे मत �वीकारा. अरेरे! मी तुझा आ�य घेत�ा आहे. कृपया माझे
इ�ा पूण� करा. रावणाचे �हणणे ऐकून ��वाजी अ�या�ी पड�ा. मग तो
सव��थम, �याने रावणा�ा पूव��माणेच बरे के�े आ�ण �या�ा अतु�नीय ��� �द��. �यानंतर �गेच
�याने आप�ा यो�य �गा रावणा�ा दान के�ा आ�ण सां�गत�े क� मी हा मृतदेह घेईन.

मी स�या ��त आहे. �हणून तु�ही ते तुम�या जागेवर �या. पण एक गो�
तु�ही �जथे जा� �तथे ते ज�मनीवर ठेवू नये याची काळजी �या, अ�यथा पुढे नेणार नाही

आ�ण ते �या�यावर �न��त के�े जाई�. मग �ेत आ�ण मृतदेहाचे आ�ीवा�द
रावणाने रावणा�ा तेथून �ंकेती� �या�या घरी ने�े. रा त� सावजी का माया



सेरावन�ा थोडा वेळ हवा होता आ�ण तो मृतदेह ता�यात घेऊन �नघून गे�ा.
थोडावेळ �यांनी मृतदेह ध�न ठेव�ा, पण वजन जा�त अस�याने तो
अंतर ज�मनीवर ठेवा. मग �या�ा मृतदेह सापड�ा, पण तो खचून गे�ा. या जगात

तो नाथेर नावाने आ�ा. �या�या त�व�ानाने, आता सव� काम के�े जाते.
पापाचा ना� होतो. हे पु�षांना आनंद आ�ण आनंद देणारे आहे.

जे�हा रावण परत आ�ा ते�हा मृतदेह सापड�याचे समज�े
द��नानंतर ते �ंके�ा परत�े. �ंकेत पोहोच�यानंतर रावणा�ा ��वाजी�या सव� व�तू �मळा�या
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तुका �हणे या मंदोदरी । �सरीकडे जे�हा देवते�ा �या परमे�राची ओळख झा��
योत �गाची �ापना झा�� आहे, �हणून सवा�नी तेथे येऊन �ेताचे पूजन के�े.
पण रावणाचे वरदान ऐकून देव घाबर�े. मग तो देव �हणा�ा

नारदांना �ंकाप�ा पाठव�े.
नारदजी रावणाकडे गे�े आ�ण �हणा�े - हे रा साराजा ! देवा तू �ेत

तु�ही ब�वान अस�याची देणगी �द�� आहे पण तु�ही कधीच तुम�या ताकद�ची परी�ा घेत�� नाही.
�हणूनच तु�हा�ा फ� कै�ास पव�त ह�वून तुमची ��� आ�ण साम�य� तपासावे �ागे�.
हवे होते मग रावण कै�ास पव�ताजवळ पोहोच�ा आ�ण तो उपट�याचा �य�न क� �ाग�ा.
�यामुळे कै�ास पव�त हादरे�. ते पा�न ��वाजी �हणा�े हा ड�गर सोडव�ा जात आहे का?

ते�हा देवी पावती देत   होती, �हणत होती - हेदेव ! तुमचे ���य �यां�या गु�ंची सेवा करत आहेत.
रावण कै�ास पव�ता�ा ढवळून काढत आहे हे जाणून महादेवज�ना राग आ�ा.
गया. तो रावणा�ा �ाप देत �हणा�ा- हे बुवा रावण! बळ �मळा�यावर तु�ही अहंकारी झा�ा आहात आ�ण
माझा �वतःचा नवाज �या �ठकाणी �या�या ���चा योग करतो आहे. मी तु�ा �ाप देतो क� तुझा अ�भमान
असे होणार नाही आ�ण जो मनु�य तुझे हे हात कापे� तोच काप�ा जाई�. हे ऐकून
रावणा�ा कस��ही वेदना जाणव�� नाही आ�ण तो सहजतेने �ंके�ा परत�ा. �याचे मन
�ोकांना व� कर�याचा �य�न के�ा.
मी तु�हा�ा वैनाथेर नावा�या मृत �रीराची आ�या�यका सां�गत��, जो सव� मानवांचा परम आ�मा आहे.

तो पापाचा ना� करणारा आ�ण मो� आणणारा आहे.
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एको�णसावा अ�याय
da ka r c आ�ण ra s ka sub v

सूत जी �हणा�े - अरे नाही! �ाचीन काळ� �य�त होती. �याचे नाव आ�ण
�यां�या प�नीचे नाव दा का होते. ते दो�ही बाजंूना सुंदर जंग�े मारत असत
संपूण� सफरचंद जवळ होत.े ते जंग� साठ कोस �ांब आ�ण �ंद होते. तेथी� र�हवासी
�या रा�ये आ�ण रा�ां�या अ�याचारांपासून मानव �र राहत असे. एके �दव�ी ते सव� ऋषी
ओ�हकेपय�त पोहोचा आ�ण �या�ा तुमची कहाणी सांगा आ�ण �ाथ�ना करा - आ�ही तुम�या आ�या�ा आहोत
आ�ो आहे आमचे �ाण वाचू दे. मग �यांची �ाथ�ना ऐकून ऋषी ओव �हणा�े - तु�ही �ोक असे आहात

गाडी चांग�� नाही. अध�वटपणाचा ना� होणारच आहे. तेथून ऋषी
कृपया पाठवा मग ते �वतः तप�या� क� �ाग�े, जेणेक�न जगाचे क�याण होई�. तेथ� दानव सेटंग
देवता आ�� आ�ण �यांची दया आ��. देव आ�ण दानव यां�यात मोठा संघष�
यू होई� हजार रास देवतेने हार घा�ून पराभूत के�े. या�ा रास

गाडी�ा अपघात होताना पा�न दा का�ा आप�या वराची आठवण झा��. ते �हणा�े
तु�ही �ोक असे घाब� नका, मी तुमची भीती न�क�च न� करीन.

असे �हणत डाकाने �ाही नगरी उभा�न समु�ा�या म�यभागी ठेव��.
दया. आता सव� रा�ये भयमु� झा�� आहेत. एके �दव�ी पृ�वी पु�हा �फरते

पण ती आ��, मग �तने पा�ह�ं क� अनेक �ोक एका ओळ�त बस�े होते, समु�ा�या बाजूने पृ�वी �दसत होती.
पण तु�ही येताय डाका गे�ा आ�ण रा�ांना कळव�े क� समूहात इतर मानव आहेत. �
�याने �या माणसांना पकडून आप�या तु�ंगात कैद के�े. �या पु�षांम�ये एक चांग�ा
बी नावाचे एक नवीन नाव देखी� होते, जे भगवान ��वाचे सव�� भगवान होते. तो तु�ंगात आहे
�ेताचे पूजन क�न �याची पूजा सु� के��.

�या�ा ��वरायांची पूजा करताना पा�न इतर �ोकही �या�याबरोबर ��वाजीची पूजा क� �ाग�े.
सु�वात के��. भगवान �ंकराची पूजा करताना बराच वेळ गे�ा. ra s u h
आ�य� वाट�े, पण ते क�ाची पूजा करतात ते समज�े नाही.
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तीसवा अ�याय
नागर �गाचे मूळ आ�ण वैभव



सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! मृत �रीरा�ा देवाची पूजा करणे
के.के.ने ते पा�ह�े आ�ण जाऊन डाक�ा सां�गत�े. तो तु�ंगात अस�याची मा�हती आहे
जाऊन �हणा�े सुय-बी नवीन! खरे सांग, तु�ही कोण�या देवाची पूजा करता?
नाहीतर मी तु�ा आम�यात टाक�न. खूप �वचा�नही सुयाने काहीच सां�गत�े नाही ते�हा तो �चड�ा.
पास झा�यावर रसराज डाकने �या मु�ा�ा मार�याचा आदे� �द�ा. तो परम मृत �रीर आहे
जोडपी, �यां�या पू�य देवा�या �ेताचे आंधळेपणाने �यान करत आहेत, �यांना मनात जतन कर�यासाठ�.
�ाथ�ना क� �ाग��. आप�या देवाची हाक ऐकून भगवान ��वाचे �रीर ताबडतोब तेथे काप�े गे�े.

बन�े आहेत. �या वाटांनी आप�या दैवताकडे वाटचा� करताना पा�न भगवान ��व नेपा�ुपत झा�े.
एका झट�यात �या �य�ती उच��या आ�ण न� के�या. न� के�यानंतर
भगवान ��व �हणा�े - हेसु या ! आजपासून हा वन रास सेमू आ�ा आहे. आता तु�ही सव� कायमचे
घाबरा. आता या जंग�ात धम�मागा�वर चा�णारे �ोक, �ास, वै�य, �ु.

तू फ� ज�म घे�ी�. यासोबतच माझे परम भगवान हे जंग� सु�ो�भत करणार आहेत.
तर �सरीकडे रासी देवी पावतीची �तुती क� �ाग��. �तने देवी�ा बो�ाव�े

के�े आहे आ�ण �ाथ�ना आई! तू माझा वं� आ�ण वं� वाचव. नंतर देवी
पावती दा का हा ��द ऐकून परमे�र �ेता�ी बो��ा - हेनाथ ! आपण हे सां�गत�े
युग संप�यापूव�ही तामसी �जवंत राहावी, हा माझा �वचार आहे. �भु! माझे बो�णे
ते पूण� करा. दा माझा आहे. �यामुळे �याचे र�ण करणे हे माझे कत�� आहे. इथे
फ� दाचे रा�य असे�. देवी पावतीचे हे ��द ऐकून भगवान ��व �हणा�े - हे

हे! तुझी इ�ा न�क�च पूण� होई� पण तु�या र�णासाठ� मी करीन
��र रंग, जेणेक�न कोणीही �यांची जात आ�ण धम�या आ�ण कोणतेही आचरण क� �कत नाही. ते

मनु�य धमकाव�या�या मागा�चा अव�ंब करे�, म�ा मो�ा आ��याने दाखवे�,
तो �वकरच राजा होई�. क��युगा�या �ेवट� आ�ण स�ययुगा�या �ारंभी महासेनचा मु�गा
�वरासेनही राजाचा राजा असे� आ�ण जे�हा तो इथे येऊन माझे द��न करी�
चावट ��न होई�.

असे सांगून भगवंताचे �प�ड व देवीची पावती तेथे सुयो�य प�तीने ठेव��.
बन�े आहेत. �ोकनाथ हे भगवान ��व नागेरी या नावाने आ�ण पावती देवी�ा नागेरी या नावाने ओळख�े जाते.

. भगवान ��व आ�ण अनेक �कार�या मनोरंजनांची पावती तेथे ��त होती. ते न�न आहे
योयोत �ाग हा �त�ही �ोकांचे क�याण करणारा आ�ण सव� इ�ा पूण� करणारा आहे.

नागे रयत �गा के भव ही कथा ऐक�याने �क�वा वाच�याने महापातकाचा ना� होतो.
संपूण� इ�ा पूण� कर�याची कथा आहे.
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धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
राम राम म�ा आमच ेवण�न

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! आता मी तु�हा�ा रामे�रा�या �रीरा�या उ�प�ीची कथा सांगेन आ�ण
महा या कथन करतात. नुने अयोचा राजा द�रथ या�या घरी भगवान ��व आ�ण �यांचा मु�गा राम
राजा �हणून अवतार घेत�ा, जेणेक�न तो राजा रावणाचा पृ�वीव�न ना� क� �के�.
मी क� �कतो �ीरामाचा �ववाह जनक नंदनी देवी सीतेपासून झा�ा. तुझी आई कैकेयी
�या मागणीनुसार तो चौदा वष� वनवासात गे�ा. एके �दव�ी जे�हा राम आ�ण
�माण झोपडीबाहेर गे�ा. ते�हा रावणाने सीतेचे अपहरण क�न �तच ेहरण के�े.
�ीराम आप�या प�नीचा �ोध घेत भाऊ ��मण�या खां�ावर पोहोच�ा. तो

पण �याचे �ेम सुसेवीकडून आ�े, �या�ा �याचा भाऊ बळ� याने रा�यातून हाक�ून �द�े. मग
रामाने �या�ा मदत के��. �ीरामाने बळ�चा वध क�न सु��व�ा खां�ावर राजा बनव�े.

दया



�ीरामाची प�नी सीते�या �ोधात सुसेवीने आप�� वानरसेना आजूबाजू�ा पाठव��.
�ोध�यासाठ� पाठव�े. माकडात हनुमाना�ा माता सीता �ंकेत सापड�� आ�ण
�ीरामाचा संदे� �यां�यापय�त पोहोच�ा. प�नीचे अपहरण झा�याचे �ीरामांना समज�े

रावणाने �ंकेवर ह��ा के�ा �हणून तो वानरसेनेसह �ंकेकडे �नघा�ा.
जे�हा �याचे सै�य द��णेकडी� समु�ा�या �कना�यावर पोहोच�े ते�हा �या�ा काळजी वाट�� क� हे सै�य
अथांग सागर कसा ओ�ांडणार? या �वचारात त ेम�न झा�े. �रराम�ा वाईट वाट�े आ�ण
�याने पाणी मा�गत�े. माकडांनी �यां�यासाठ� पाणी आण�े होते, ते�हा आज �यांची आठवण आ��
�यांची पूजा-अचा�ही �यांनी के�े�� नाही. मग रीराम �या�ा नाही
आ�ण भगवंतां�या देहाची देवता सापड�� आ�ण सोळा उपायांनी पूजा के��.
हात जोडून पूजा के�� आ�ण �ाथ�ना के��.

साईराम �हणा�े - हे देवा, धदेवा ! �ोकनाथ भा आ�ण सा� देवाची �ेत! म�ा मदत करा
होय, तुम�या सहकाया���वाय माझे काम होऊ �कत नाही. मी तुझा आ�य घेतो
आ�े. मा�यावर तुझी कृपा होवो.

अ�ी �ाथ�ना क�न रामजी आप�या पूजे�या �तुतीत न� झा�े नाहीत. मग देव
�ेत �कट झा�े आ�ण �हणा�े - हेराम ! आपण हरव�े आहे. वरदान मागा आमचे

समोर �ोकनाथांचा मृतदेह पा�न �ीरामांना खूप आनंद झा�ा आ�ण �यांनी हात जोड�े.
तो �या�या नावाचा जप क� �ाग�ा. �यांनी ��वाजी सेयूम�य े�वजयी हो�याचे वरदान मा�गत�े
आ�ण भगवान ��वांना जगा�या क�याणासाठ� वास कर�याची �वनंती के��.

�ीरामांचे बो�णे ऐकून सुंदर देहाने खूप उसासा टाक�ा आ�ण �हणा�ा - हेराम ! तू हर�ा
न�ीब, तु�ही स�याचा आ�ण धो�याचा माग� अव�ंब�यामुळे यु�ात तुमचा �वजय होई�.

पृ� 628

काय करत आहात. असे �हणत ��वजी �ीरामांनी के�े.
थक�ो होतो. �या �दवसापासून तो रामेर नावाने जगात आ�ा. �याच मृतदेह

उपासनेमुळे �ीरामा�या सै�या�ा समु� पार कर�याचा माग� सापड�ा आ�ण तो
मी �वजयी आहे. रामाने रावण व इतर रा�सांचा व �या�या प�नीचा वध के�ा
सीते�ा मु� के�े. ही रामे रयत े�हणजे मागे पड�े�यांना सुख आ�ण पैसा देणारी.
आहे. या �ेता�ा गंगे�या पा�याने आंघोळ के�याने मो� �ा�त होतो आ�ण मनु�य जीवन-
मृ�यू�या बंधनातून मु� होतो. राम रयोत �ागा क� जे ऐकतात �यांची सव� पापे मी ऐकतो
न� होते.



पृ� ६२९

�वसावा अ�याय
सुदेहा सुधामक कथा

सूत जी �हणा�े- अहो अहो! द��णे�ा देव नावाचा एक मोठा अ��त पव�त आहे.
�या�या �ेजारी सुधामा नावाचा माणूस �याची प�नी सुदेहासह राहत होता. तो देव
देह परम होता । तो नेहमी वेदांनी सां�गत�े�या मागा�वर आ�ण नंतर �दवस��दवस चा�त असे.

तो हवन, काम, अथ आ�ण ��वाजीची पूजा करत असे. या कारची पूजा करा
A. वेदनाचे पती-प�नी बरेच कमी जग�े. �यांची प�नी सुदेहा प��

होते. �या�या प�नी�ा एका गो�ीची �च�ता होती क� �या�ा मू�बाळ नाही. यामुळे
�याचे मन अ�व� झा�े. जे�हा जे�हा सुदेहाने �त�या पती�ा याब�� �वचार�े ते�हा तो
पु�तकाचा फायदा काय ते सांगा? आजका� सव� बंधने संप�� आहेत पण
ते�हाही वेसडा आनंदात होता.

एका �दवसाची गो� आहे. सुदेहा �त�या मै��णीसोबत पाणी आणाय�ा गे�� होती. तो �या�यावर
पण मारामारी झा�� आ�ण नंतर �याचा �म� �े �या�ा वांझ �हणत अपमान क� �ाग�ा.
कृपया करा वेइबो� - तु�ही वांझ असताना एवढ� बढाई का मारता? तुमची सव� संप�ी राजाची आहे
जवळ जाईन, कारण तु�ा मु�गा नाही. �ःखाने सुदेहा घरी परत��.
�तने सगळा �कार पती�ा सां�गत�ा. �याने बायको�ा खूप समजाव�ं पण ती
ती मानाय�ाही तयार न�हती. मग असुर देव नेमान मृत �रीरावर �यान करायचा.

तो दोन फु�ं �स�याकडे फेकतो आ�ण सुदेहा�ा एक फू� �नवडाय�ा सांगतो. �याची प�नी
चुक�चे फू� उच��े. �याने प�नी�ा समजाव�े- तू माझा नवरा नाहीस.
�हणून आता तुमची इ�ा सोडून �ा आ�ण भगवान �ंकराची आराधना करा.

सुधामाक�या बो��याचा सुदेहावर काहीही प�रणाम झा�ा नाही आ�ण �तने �या�ा असे �वचार�े.
�हणा�े - हे �भु ! जर तू मा�या�ी ��न क� �कत नसे� तर त ूसवा��ी ��न क� �कतोस
ते होऊ दे पण सुधामाने ��ना�ा नकार �द�ा. �यानंतर सुदेहाने �त�या धाक�ा ब�हणी�ा ह�व�े
�त�ा �त�या घरी आण�े आ�ण �त�या पती�ा �त�या�ी ��न कर�याची �ाथ�ना के��.
सुधमान �त�ा समजावत �हणा�ा – जर मी �त�या�ी ��न के�े आ�ण �त�ा मु�गा झा�ा तर
तू जरी गे��स तरी तू भाभी झा��स आ�ण मा�या घरी दोघेही एकमेकांना �वरोध कर�ी�
�ढा सु�च राही�. ते�हा सुदेहा �हणा�� - हे �भु ! बरं मी मा�या ब�हणी�ा �वरोध करतो
का? तुझं ��न चटा याग दा आ�ण घु�मा�ी होतं. तुम�या प�नीची गो� गृहीत ध�न
सुधामनेघुमा�ी ��न के�े.

��नानंतर सुदमा आ�ण सुदेहा आ�ण घुमा एक� राहत हो�या-
सव�काही �वीकार�यास सां�गत�े. मग घुमा आ�ण पती �ु�दासोबत दररोज �ंभर �मळायचे.

षोड�ोपचाराने पाठ �ागेची पूजा क�न �ेताचे पूजन के�े जायचे आ�ण त�यात मरण पाव�े असते.
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अ�ा�कारे �यांनी एक �ाख भा�वकांची पूजा पूण� के�यावर ��वरायांची कृपा झा��
�या�याकडून अ�त�य सुंदर दज�दार पु�तक �मळा�े. पु पकार घु�मा आ�ण सुधमा खूप खु� आहेत
पण सुदेहा�ा ब�हणीचा हेवा वाटू �ाग�ा.
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अ�याय तीस
घू म� र�योत �गाचा उपवा महा�या

सूत जी �हणा�े - हेम ूनागनो! सुदेहा �तची धाकट� बहीण घु�मा सफरचंदा�ा भेटाय�ा जायची.
मु�ा�या आधीही �याची वागणूक वाईट होती. हळूहळू घु माचे पु मोठे होत गे�े. �या�ा
तो �ववाहास पा� आहे हे जाणून सुधामाने यो�य प�तीने �याचे ��न �ावून �द�े. या�ारे

सुदेहाचे �ेम �दवस��दवस वाढत गे�े. घु�माचा मु�गा मरेपय�त �याने ठरव�े
तोपय�त माझा बी कमी होणार नाही. आप�या हरव�े�या �वा�भमाना�ा धडा ��कव�यासाठ�
सुदेहाने के�े.

एके रा�ी सबरा�या झोपी गे�यावर सुदेहाने �या�ा झोपाय�ा सां�गत�े.
द . नंतर �याचे छोटे छोटे तुकडे क�न ते �याच त�ावात आ�े, �जथे मृतदेह पुर�ा होता.
थाव �ाग पूजन के�यावर पा वसजन करायचे. घरी आ�यावर सुदेहा �ांत झोप��.

सकाळ� उठून सुधामा मृतदेहाची पूजा कराय�ा गे��, सुदेहा आ�ण घुमा सु�ा
�वतः�या कामात गुंतून राहा. जे�हा घु�मा�या सुनेने पती�या कॉटवर र� सांड�े आ�ण
�रीरा�या अवयवाचे तुकडे पा�न ती घाबर�� आ�ण �तने सासू-सास�यांना मा�हती �द��.
काय. �तथ�ं ��य पा�न �त�ा �गेच समज�ं क� �तची पु�तकं कुणीतरी के�� आहेत.

आहे. हे कळताच घुमा जोरजोरात रडू �ाग�ा. सुदेहाही अ�ू ढाळे�
पण मा�या मनात ती �त�या व�हनी�या खूप जवळ होती. काही वेळाने सुधामा सावजी�या
पूजा क�न परत आ�यावर �यांना सगळा �कार कळ�ा.

सुधामाघू मांना �हणा�ा - देवी ! असे रडणे थांबवा. आप�े �वतःच ेबनवून
क�न घे भगवान �वांनी दयाळूपणे आ�हा�ा दान �द�े होते आ�ण ते �यांचे आहे
करणार �यामुळे तु�ही रडणे थांबवा आ�ण तुमचे �वचार कमी करा. मग पतीची आ�ा पाळणे
घुमा देवीने ��वरायां�या देहाची पूजा के�� आ�ण �यांना सांड�यासाठ� त�ावावर गे��.
गे�ा. �� नाचे वजन क�न ती वळ�� ते�हा �तने पती�ा त�ावात ने�े.
कनारेखडा मा�ा. आप�ा मु�गा �जवंत सापड�यानंतर, ती आ�ण �वतः�ा बरेच काही ��क�े

मृतदेहाची ह�या के�यानंतर आय� देव देवाचे आभार मानू �ाग�े. एकाच वेळ�
देवाचा मृतदेह �तथेच कापून �हणा�ा - देवी घु मा! तुझी पूजा के�� जाते.
�वचारा, क� तु�हा�ा वरदान मागायचे आहे? तुझी बहीण सुदेहा नेही तु�ा काय �हणा�� पण
मी ते पु�हा के�े आहे. �या�या कृ�याचा दंड मी न�क�च भरेन.

�ेताचे ��द ऐकून घुमा देवी �हणा�� - हेनाथ ! सुदेहा माझी मोठ� बहीण आहे.
�यामुळे �यांना �खवू नका. ते�हा सावजी �हणा�े - तू तुझा मु�गा नेतू, हरेपू मार�ा आहेस.
तरीही तु�हा�ा �या�ा ���ा करायची नाही. हे ऐकून घुमा �हणा�ा - हेदेवा धदेवा !

जे चूक करतात �यांचाही आ�ीवा�द असावा, हे मी देवाचे वचन वाच�े आहे आ�ण असे�
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तेही मा�य करा. �हणून त ूसुदेहा�ा माफ कर.
मग घु�माचे बो�णे ऐकून सावजी �हणा�े - हे काय! तुम�या इ�े�माण ेहोई�.

तू �सरा वर माग. हे ऐकून घुमा �हणा�ा- अरे ��ये! आपण या जगाचे कारण आहात आ�ण
क�याणासाठ� हे नवह करा. ते�हा सावजी �हणा�े - हेदेवी ! तुमची इ�ा पूण� कर�यासाठ�
तु�या हरे हाय नावाने मी इथे राहाय�ा येईन. हे सांगत आहे

�यामुळे मृतदेह त�ावात पडून होते. ते सरोवर साव�य नावाव�न आ�े. या
सरोवराचे द��न झा�यानंतर �याचा प�रणाम अजूनही घुमर �गा�या द��नान े�मळतो.

अ�ा रीतीने ��वाजी तेथे कायमचा रा�ह�ा. �सरीकडे सुधामा सुदेहा सोबत आहे.
तु�ही या �हणजे �यांना सगळा �कार कळे�. सुदेहा�ा �त�या कृतीचा खूप अ�भमान वाटत होता आ�ण
�या�ा सवा�त जा�त �ेम होते. �या�या मनाची घाण धुत�� गे��. �यानंतर ते सव� एक�
मृतदेह एक�े एक दगड घेऊन मग आनंदाने घराकडे �नघा�ा. अहो

मी नवीन आहे! अ�ा रीतीने मी तु�हा�ा बारा ��ोत ���याची कथा आ�ण आ�या�यका सां�गत��. ते
जो तो भावनेने ऐकतो �क�वा वाचतो तो सव� पापांपासून मु� होतो



�या�ा सुख आ�ण आनंद �मळतो.
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f तीसावा अ�याय
सुधा�न वै�क�य पा�ता

सासजी �हणा�े - सूतज�चे वचन ऐकून सव� ऋष�नी �यांची खूप �तुती के��.
�यानंतर ते �हणा�े - सुत जी, तु�हा�ा सव� काही मा�हत आहे, �यामुळे आ�ही आम�या इं��यांना �ांत ठेवू �कतो.
च�ा तु�हा�ा �वचा�या आता तु�ही आ�हा�ा हरार नावा�या मृतदेहाच ेमह�व सांगा.

आपण ऐक�े आहे क� या �ेताची पूजा के�याने भगवान ��व आ�ण नुको सुद��न होते.
बरं झा�ं.

ऋष�नी जे के�े ते ऐकून सुतजी �हणा�े - हेमू नागणो ! एका वेळ�
गो� अ�ी क�. पृ�वीवर दैवाचे अ�याचार वाढू �ाग�े. ते खूप �ूर आ�ण परा�मी झा�े
आ�ण तो माणसांचा पाठ�ाग क� �ाग�ा. एवढेच न�ह ेतर वेददेवाचाही उ�
ग�प बसा आ�ण तेही भांडू �ाग�े. परमा��यामुळे जगातून धोका नाहीसा होऊ �ाग�ा
ते अमानवीय होते आ�ण इतर मानवांची पूजा क� देत न�हते. ही कार आनंद� आहे
�यानंतर देवता भगवान �व�णू�या आ�या�ा गे�या. �यांनी आप�े सव� आ�ीवा�द व�ूज�ना �द�े.
सांगा आ�ण �यांना बी र� कर�यास सांगा. मग �याने सव� देवतांना समजाव�े
�या�ा परत पाठव�यात आ�े आ�ण कै�ास पव�तावर जाऊन �वतः भगवान �ंकराची पूजा क� �ाग��.

भगवान �व�णंूनी कै�ास पव�तावर जाऊन संपूण� �रीराची पूजा के��.
आ�ण �वधीपूव�क देवपूजा सु� करा. हीर नेघोर तप या का
ते�हाही सावजी ए. �यानंतर �यांनी देवा धदेव महादेवज�ना �स� कर�यासाठ� �ाथ�ना के��.
कृपया सावजी�या सह-नामाचे पठण सु� करा. हाय आर ��वाजी आ�ण एक नाव घेत

कमळाचे फू� �दसायचे. अ�ा �कारे तो �ेताच ेनाम�मरण करत राहतो.



वेळ �नघून गे��. मग एके �दव�ी ��वरायांनी भगवान �व�णूं�या तप�य �ची परी�ा घे�याचे ठरव�े.तु काय के�स?
आ�ण भगवान �व�णू दररोज 1000 कमळा�या फु�ांनी �यांची पूजा करत असत. सावजी यां�याकडे आहे

एक फू� छापी� दया. पूजा करताना एखादं फू� कमी पड�ं, तर वनुजी�ा खूप �मळा�ं.
येऊन ते इकडे �तकडे फु�ं �ोधू �ाग�े. फु�े कुठेच �मळत नाहीत ते�हा �यांची पूजा करतात

पूण� कर�यासाठ�
दया एवढा उ� भाव पा�न ��वाजी�ा �याची जाणीव झा��.
��ी �ा ��वाजी�ा असे समोर पा�न वनुजी �याची �तुती क� �ाग�े.

ते�हा सावजी �हणा�े- अरे आ�ण नाही! तू तुझा चांग�ा �म� आहेस. �वचारा, �क�वा
�वचारायचे आहे सावजी आ�ण नुजीचे ��द ऐकून �हणा�े - हेदेवा धदेवा ! देवाचे �ेत
तूच अंत आहेस. सव� काही जाणून �या तूच आता तु�या भावा�ा फळे दान करणार आहेस.
एन.एस. अरेरे! यावेळ� दळव�नी जगभर मोठे काम के�े आहे. सारेमानु आ�ण देवता
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भीतीने ��त �भु! मी मा�या मनाने रा�सावर �नयं�ण ठेवू �कत नाही, �हणूनच
मी तु�या आ�याने आ�ो आहे. वानुजीचे अस ेबो�णे ऐकून ��वाजी�ा ध�काच बस�ा.
दान के�े �हणजे �व�णूने सव� रस न� के�े. या कारवर सव� आनंद� आहेत
बन�े आहेत.
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अ�याय तीस
मृत �रीराचे नाव - �हणून

ऋष�नी �वचार�े - हे सुता जी ! परमे�र देव आ�ण देवाने �ोकांच ेनाव �द�े.
�ोकनाथांनी भगवान �ंकराची उपासना के�� होती आ�ण कोणा�या भावनेची पूजा के��.
दान �ा, �यांचे मोठेपण ऐकू या.

ऋषी �या या�ा उ�र देताना सुतजी �हणा�े- हे ऋ�षमुन�नो! �ोकनाथ
�ेताचे पूजन करणा�या भगवान ��वा�या नावाने कायंकारी भावस�.
मी सांगेन

�वाह, हरह, मृदा, �ा, पु करह, पु प�ोचनह, अथागा याह, सदाचार, �वाह, �ंभु, माहे राहा,
चामपीडाह, चाम मौ�, वम, वाम भर ेराहा, वेदांतसारसंडोह, कपा��, �न�ो हाथ,
यनाधारह, अपर छेह, गौरीभट, गणे राहा, अमुठ, वा मुथा, वग वगसाधनह,
ना�य, धह, देवदेव, �ोचना, वामदेव, महादेव, पटुआ, पा र� र्ध, धा, वाप,

वापसाह, वागी�ाह, �ुचासमह, सव मानसंवाद, वृषंकह, वृषवाहन, ई�ाह, पनका,
खटवांगी, च वे�ाह, चरणतनह, तमोहरह, महायोगी, गोटा, आ, धुजत, का�का�,
��वासह, सुभागह, नवा मकाह, उहह, पुसाह, जुयाह, वसाह, पुरसाह, देयुधा,
कंदगुह, परमे, परा परह,   अनाद�य नाधानह, ग�र�ह, जी राजाधवह, कुबेरबंधुह, �सकंथह,
�ोकवन मी, �हा, समाधवेह, कोदंडी, नी�कंठ, पर धी, वसा�ह, मृगधह, सुरे�ह,
सूयतपनह, धम�धाम, आई मी, भगवान, भगणे भट, उह, प�ुप ता, तयह, यभाह,
परंतपह, द�ा, दयाकरह, दाह, कपड, कम�ासनह, म�ान ना�ायह, सुमह, म�ानाथ,
माहेर राहा, �ोककता, मृगपा ता, महाकता, महौष धा.

उ�र:, गोपा तह, गोटा, नागा याह, पुरातनह, �न ता, सुनी ता, �ुमा, सोमह, सोमरतह,
सुखी, सोमपाह, अमृतापह, सौ याह, महातेजह, महाउताह, तेजोमयह, अमृतमयह, अमयाह,
सुधापा तह, अजात�ुह, आ�ोकह, संभाह, हा वहनाह, �ोककराह, वेदकारह, सुकरह,
सनातनः, महासक पा�चायः, वदताह, �ोचनः, पनकपा नह, भूदेवः, वातदाह,
वा तकृत, सुधीह, धा�ीधाम, धमकराह, सावघ, �वगोचरह, �ीक, आ�ण �ीक, सघ,

काकर य, का वाह, आह, वसाख, गो�ाख, आव, भगवानु मा, गंगा �वोदकाः,
भा, पुक�ह, थापा ता, थरह, वा जटा मा, वधेय मा, भूतवाहनसार था, सगनह,
गणकाय, सुक ता, च संसायह, कामदेव, कंप�ाह, भा मोड धु�त वहा, भाम�याह,
भाम�ाई, कामी, कांताह, कृतगमह, समावता, अनवरा मा, धंपुंजाह, सद �वाह,
एक म�ाह, चतुबाह, रावसाह, रसदह, �ाभह, गम, गाहा, सवायुधा व�ारदह,
अ या मयोग ना�यह ।

सुतंतु, तंतुवधानः, �ुभांगह, �ोकसारंगः, जगद �ा, जनादनः, भा मा�ु कराह, मी�ह,
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ओजवी, �ुवाह, असय, साधुसा या, भृमकता �ध�रक, हर येरेताह पौराणह,



रपुजीवाहरह, बा��, महादह, महागताह, सा वृंदावम् द�, ए चामबरह, ��, महाभूता,
महा न दह, अमृत�ह, अमृतवपूह, पंचजया, भंजना, पंच व� तत व था, प रजतह,
परावरह, सु�भ, सुताह, �ूरह, वेद ना धाहा, ना धाहा, वना माग ुसह, वना, �ुजात,
�ुतपनह, आमाह, पनाह, रामाह, नवनाह, अच�े राहा, मनभूता, होय, सुपनाह,
वायुवाहनह, धनुधारह, धनुवादह, गुणरा�ाह, गुणकराह.

सायाह, सयापराह, अदनाह, धमगह, धमसाधना, अनंतह, आनंदह, दादह, दमायता, �माह,
अभव, महामाया, आ�ण काम वासरदह �व�गह, व�नता मा, तप �व, भूतभवनह,
उम वेष, छ, जातकमह, अजातय, कायन कृत, कपस, साव�ोका जप ता,
तरवी, तारका, धीमान, धनह, बुह, अ�या, �ोकपा�, अंत हाथ मा, का पडह,
कम� नाह, वेद�ा �तथ वाह, अ�याह, नयता याह, चनाह, सुयाह, �ाह, केतुह, वरांगह,
वाम छावा, भा�, परा, मृगबाणपण, अनघह, आस, अ�ह, कंठ,

परमा मा, जगद गुह, �वकमा�य, तुह, मांगय, मंग�वृत, मह�पाह, दा घा पाह, था वह,
थावरो, उवाह,   आहाह संवा सारह, तह, मानम, परमम तपह.

स�वा सरकारह, मा�यय, सवदासनह, आजह, सवा रहा, साहा, महारेताह, महाब�ाह, योगी
यो याह, महतेजह, स�, सावदा, आहाह, वसुह, वसुमनह, सायह, सवापापहारोह,
सुक तासोभन, �समना, वेदांग, वेद आ�ण मुनाह, पजा नुह, भोजनमह, भो, �ोकनाथ,

राधारह, अमृताह �ा था, �ांतहा, बनह था तपवन, काम द�ुधरह, धवी,
अवगमसगोचरह, अ�यो महामायाह, साववसाह, चतु पथह, क�योगी, महानदह,
महो साहो महाब�, महाबुह, महा�वय, भूतचारी, पुरंदरह, न�चरह, ते�चारी,
महा�ा महाउथ, अनाद यवपुह, मीमन, �वचाय�नोगता, बुटाह, अमामायाह,
नायता मा, उवो उवुह, ओजा तेजोतधारह, जनकह, �व�ासनह, �याह, न �याय�,
का�ा मा, क�कह, परा राहा, बुधह, ममह, समानह, सरसम �वह, युग द�ुगवत,

गंभीरह, वृषवाहन, ई�, अव�ाह, �ेह, सु�भ, सर�ोधनह, तीथपाह, �तथनामा,
तीथ येह, �तथादह, आपन ना धाह, अधानम, जयह, जयका�ा वात, ता तह, मान सह,
हर य�वाचाह, हररह, �मोचनह, सुरगणह, वे�ाह, वा सनमह, बा� पाह, अब�ो मी सह,

अव�, घनाह, गुहाह, कण�म, करणम, काता, सबंध �मोचनह, वसयाह, वथानह,
थणाध. जगदा दजह, गुडह, ��था, अभेदह, भव मा म न संथा, वीरर, वीरभ,
�वरासन आ�ण धाहा, वरात, वीरचूडम न.

वी, चनानंद, नाद धार, आधार, �ु��, �ावा, �वा�य, व� खाया,
महाछाप, ता मान�ुह, बधरह, खगह, एक ��ह, सु�णह, सुयाह, सुधापा ता, माघवन
कौ सकळ, गोमना, वरमह, सवसाधना, ��ताह, वा �रीर, सारह, संसार का �त,
अमोघद दास, म�यथा, ह�र हा, वाकसी, परमाथा, परोमयी, �ंबरह, �ा �ोचनह, चाचा,
वर चहा, वधू, वाचपता, अहपता, राव�ा, वरोचनह, कंदह, �ता वैव वातो यम,

युताका तह, सानुरागह, पंजयाह, कै�ास, ध�तहा, कंठा, सावता, रा व�ोचनह, वा�माह,
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�वटभय, वभट, अन�त, नयाह, नायटक यानह, पु�य वण�क तानाह, रावहा,
वा सह, येह, �व ना�नह, उ�ाणाह, कृता, वय, साहा, आभाह, अनादह,

भुभुवो� �मह, करीत, द�ा धपाह, वा गोता, वाकता, सु�वरह, चरागंड, जनानह,
जनाज मादाह, �ी तामन, नी तामन, घुवाह, वसाह, कायपाह, भानुह, भीमाहा, भीमपारा मेह,

navah, sa pathacharah, mahakoshah, mahadanah, jama dhapah, mahadevah, sakalagamparagah, ta vam
तत् वात, एकम, वभुह, वा भूषणह, ऋषह, �ाणह, अय यज ममयु��ा तगह,

पंचया समु�पा, वसे�ा, वाम�ोदय, अमयो न, अनंत, व स�ाह, भा �ोकधक,
गया �ववाह �भ, अं�ु, वावसाह, भाकरह, ��ुह, गररता, सता, सुषेणा: सु��ु,
अमोघरा ने महा, कुमुदह, वागत वराह, �वयंयोता तनुयोथा, अ�योतह, अचंच�,
पाग�ह, का प� मी मुह, भा�ेने, �यतनुह, नान कांदो महानी तह, वो�पाह, उ�ावह, भागो
�वववना दयाह, योगपरह, �पता, कायनागु�मा, पापहा, पुयदासनह, उदेरका तह,



उयोगी, सोगी सद�मय, ना मा��, नके�ाह, वधा-नापदा याह, पाव पहारी,
मु�य पुरा, नभोग तह, पौ��कामा�सनह, ��, �ांतह, वृषक पाहा, उ�नाह, गृहपा था, कृ�णा,
समथा, अनाथानाह, अधमा�, अ�या, पुट पुथा, गाभा, बृहद गाभा, ध�धेनुह,
धनगमह, जग तै�ी, सुगाथा, कुमारह, कु��गमह, हर यवन योता मन, नानाभूतरह,
व�ाह, आरागह, नयनयह, वा�मा:, धने राहा, योताह, वसुधामा, महायो तरणू मेह,

मातामहा, मतरा रा नभ वन, नागरध�रक, पु�ायह, पु�हाह, अ�याह, जातुका याह, परा�रह,
नरवरण नवराह, वैर�यह, वावाह, आंभुह, अन�, आह, नमुथ, महाय�ाह,
�ोक�वरा �नह, वीराह, चडह, सयापरा मेह, ��पा पाह, महक पाह.

का पावरीह, क�ाधारह, अन�क रनुह, अच�ह, रो चनुह, वा मॉथ, आयुषा, स�त, वेगी
�ावणह, �ा खसारा थाह, आसन�, अ�ाथाह, �ा मठ�, पदपासनाह, वसु वसाह, हा वाह,
ता ता, वा भोजनः, जयः, जरा द�मनः, �ो हात मा तनूनपता, बृहद, नभोयो न,

सुतेकाह, ता मी हा, नादघ तपनह, मेघह, व�, परपु�ंजय, सुखा ना�ा, सुनपा, सूर भा.
�ा �ारा मकाह, वसंतो माधवह, �ीममेह, नभयाह, बीजवाहन, आंगरा गुह, अ�याह, �वम�ाह,
ववाहनह, पावनह, सुमता वनाह, वैवाह, वरवाहनह, मनोबर रहमानह, इ:
�े प�कह, जमाद ना, बा�ा ना धाहा, वाग�ाह, वा गा�वाह, अघोर, अनुराह, या �ेह,

�हयस दाह, �ै�ा, गगनकंुडभ, दानवा राहा, आरादमह, रजनीजनका �ा, ना�या,
�ोकस यौ�धक, चतुवाद, चतु�वाह, चतुर तूर या, आ नया, सम नया, तीथदेव साव�य,
बापह, महापाह, �वपा रचरह, ये नामायको ययी, ययागा ये, नरंजन, सहमु,
देवा, साव� भजन, मुदाह, वापह, वांता, द�, दंतह, गुणो मेह, पग�ा,
जनयह, �ू�य �ववाह, नरामय, साह बा, साव�ाह, सरयाह, साव�ोक��क, पद मासनह,
पय�ताह, पर-पायफ� दाह, पद मगभह, महागभह, वगभह, वचनह.

परावरह, वरदह, वारे याह, महा वनाह, देवासुरगु दावह, देवसुरनम कृतह, देवासुरमहा मा ह,
देवासुरमाहे राहा, देवासुरे राहा, दाह, देवसुरमहाह, देवदेवमय, आचाय,
देवदेव मेसंभव, सोनोह, असुर �ह, देव साह, डावकरह, वबुध चरह,
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सावदेवो मो मेह, �व नरतहा, �समान, सख��पावती हा, वाह था, सख�ह,
पु�ष सह-तट�ीकरण, चारी, �ोकचारी, धमचारी, धना धपाह, नंदा, नंदा राह, अनंत,
ना ना तधारह, �ुचाह, �गायह, सुरयह, योगयह, युगवाह, वधम, वगाथा, वगा वराह,
वमा�य वनाह, बाणयाह, बीजकता, धमावरी मी स�व, दंभ, अ�ोभा, अथा व चांभुह,

सवभूत�हे राहा, म�न ना�ायह, य�, सेतुह, आ�मकृता, �ोको आर फुट�ोकह, यंबकह,
नागभूषणह, अंधका राहा, मुखरे�ी, आ�ण नुकंधरपतनह, �हनादो�ाह, अयगुनाह, दारा राहा,
पुषदंत भट, धुजत, खडपर�ुह, सक�ो न क�ह, अनघा, अका�, सक�धरह,
पा �भ�, मृदो नताह, पूनाह, गरीब येता, पुयाह, सुकुमारह, सु�ोचनाह, समगेय याह, औरह,
पुयक तह, अनामय, मनोजवाह, �तथकरह, जटा�ह, जी वाटे राहा, जी वातंकराह.

नयाहा, वसुरेता, वसु दाह, स�ताह, सकृतह, ससाह, सजथा, ख�कंटकह, क�ाधारह,
महाका�भूता, सयापरायणह, �ोक�ाव य�, �ोको रा सुखा�य, चन संजीवन �ता,
�ोकगुधा, महा धपाह, �ोकबंधु� कानाथह, कृत, का तभूषणह, अनपायो राहा, कंठा,
स�वा भृतम वराह, तेजोमोयोताधारह, �ोकनाम �नह, अ�ुह, �ु� मतह, सम मा,

जयह, रता माह, यो तमयाह, जगथाह, नरकरह, ज�े राहा, तुंबवेना, महाकोपह,
व�ोकाह, �ोकना�नह, �ोकपाह, �ोके�ह, सवु�ुह, अधोजाह, अ�नो देवह,

�ाह, व�� तह, व����ाह, वण�गुणह, सारह, मानधनह, भयह, वा, वनु, जप�ह,
हंसह, हंसग तह, वय, वेध वधाता धाता, अ, हता, चातुमुख, कै�ास �ाखरावासी,
साववासी, सदगा तह, हर यागभह, हनह, भूतपा�ह, भूप ता, सोगी, योग आ�ण योगी, वरदह,
�ाण यः, देव यो देवनाथः, देवः, देव चटकः, वसमः, वस�ाः, वृषदो वृषवधनः,

नमामह, नरहंकरह, नमह, नाप वसाह, दपहा, दपदाह, ताहा, �वतुपा रवतकह, साहजता,
सचच, नाध कृतानाह, भुभ भवताह, भव, भूतनाह, अथाह, अंताह,



महाको�, परकायका पडताह, नाका तकहा, कृतानंद, ना र�ो जमदाना, सावन,सावका, सायक तह, नेहकृतगमह, एकमपताह, गुण घी, नाईक मा,ं नैकमकृत, सु�मतह,
सुमुख, सुमह, सु�ह, दाना न�ाह, नंदा कंधाधारह, �यह, कतह, �ी तावधानह, अपरा जटा,
सावस वाह, गो वधा.

साववाहनह, अधृतह, �तह, ससाह, पुतमुहा, य�ोधनह, वराह�ंृगाधरी चृंगी, ब�वान,
एकनायक, सु� का�, उ�मना, एकबंधु, अनेकृत, ��व�ा�ा �वरंभ, �ांतभ,
साम, य�, भुसायह, भूषणह, भुताह, भृतकृत, भूतभवनह, अकमपाह, भा �याह, क�हा,
�न�ो हठ, स�यथा, महा यागी, न यासम तपरायण, परथवरी वरदह, वराह, वषादह,
�ुभदाह, �ुभकता, �ुभनामह, �ुभ, वयम, अनाथह, अगुनाह, सा अ�, कनका भा,
�वभाभाभ, म�था, �ु�ाह, व�ा�नह, �ाखा द� कवची �ु��, जटा मुडी च कुड��,

अमयू�ह, साव का सही, तेजोरा �ामहम ना, असम येयोम �या मा, �वयावान �वको वाद,
तो, वयोग मा, परावरमुनी रा.

अनु मो राधासह, मधुर यादसनह, सुरे�ह, �रणम, �वाह, �द सतंग तह, क�पह,
का�का�, काँ��ट वासु काह, माहे वासु कह, म�हभता, ना क�ंक, व�ुंख�ह,
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मुमन तन�ह, दयाह, सदह, सा साधना, वात स�वृत, तू याहा, �दोर काह, महाभुजह,
�वयो न, नरटंकह, नरनारायण या, ना�पो ना पंच मा, नागा, गणना�नह, तह,
तवा हा, पोपट, समुथा, नारंकु�ाह, नरवा मायोपयाह, वारा साहा, रसा हा, �ांताबू

अनुह, सम, ना यसंुदर, वै�या �याह, धह, आ�य, वृपाह, अमा�था, गुआ,
सूरह, आटव स�ाह, सोमहा, रस, रसद, सावस वाव�ंबनाह.

सूत जी �हणा�े- अरे ��ये! अ�ा�कारे भगवान �व�णूच ेरोज नाम�मरण के�े.
�ेताचे पूजन क�न �या�या पायावर कमळाचे फू� ठेव�े जाते.
मु�ामा.
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सहावीस
जनावराचे मृत �रीर सह फळ

सूत जी �हणा�े - हेम ूनागनो! हीर आ�ण नू यांना परमे�रा�या मृत �रीराची पूजा करावी �ागते.
नाम�मरण सु� के�े. ते एकच नाव आ�ण एक कमळाचे फू� जपायचे.
करत आहे अ�ा�कारे �याच �दव�ी कमळाचे फू� �या�या आय� �ेता�ा भेटाय�ा आ�े.
करायचे एके �दव�ी ��वरायां�या ���ेमुळे कमळाचे फू� कमी पड�े.
हे पूण� कर�यासाठ� हेहरने कमळा�या जागी �वतःचे एक ��वरायांकडे ने�े.
�यातून क�याण �ेताने �यांना चांग�� ��ी �द��. देव �हणा�ा मे�ा

- अरे हो! तू मा�या आ��याने देहाचे नाम�मरण के�े आहेस
�यामुळे तुम�या सव� इ�ा पूण� होती�. मी �द�े�� ही चांग�� बातमी आहे
नेहमी भीती वाटे�. जो कोणी सकाळ� �ु� आ�ण चांग�या आ��याने मनु�य

एके �दव�ी तो मेरे �स�हचे नाम�मरण करे�, �या�ा सव� स�य समजे�. �त�ा कसे
गाडीची भीती राहणार नाही. या महान गीताच े�ंभर वेळा पाठ कर�यात काही गैर नाही.

असे घडत असते, असे घडू �कते. सव� �कारचे रोग बरे होत नाहीत आ�ण आता फळांची काढणी होते. ही गाडी,
या सहनामाचा जप के�याने माणसा�ा सव� �कारचे सुख �ा�त होते.
आ�ण �या�या सव� इ�ा पूण� झा�या पा�हजेत. �याच वेळ�, तो जीवन-मरणाचा �ास सहन करत आहे.
मो �र��ज करतो. *

भगवान �ंकराचे हे अ��त वचन ऐकून ते अ�त�य �स� झा�े आ�ण �हणा�े - हे
भगवान धदेव महादेव ! मी तुझा दास आ�ण तु�या आ�या�ा आहे. मसडा तुझा भा मी
ते अनुभवा अ�ाच �कारे मा�यावर सदैव तुझी कृपा राहो. ते�हा सावजी �हणा�े-
अहो आ�ण नाही! मी इतर गो��बाबत समाधानी आहे. तु�ही सव� देवता आहात आ�ण �तुतीस पा� आहात.
असे� या जगात तु�ही �ववंभर या नावाने ओळख�े जा�. असे �हणत सावजी �तथूनच मरण पाव�ा.
बन�े आहेत.

भगवान �व�णूनेही वरदान देऊन आप�या भगवान ��वाचे आभार मान�े.
A. बायकू थ�ोक�ा गे�ा. मग ��वरायांचे नाम�मरण करावे �ागते.

गंुतून राहा आ�ण तुम�या भावा�ाही ते सांगा. हेमू नागणो! या गाडीत मी तुझा मृतदेह आण�ा
सह नामाचे फळ सां�गत�े. �याचे वाचन �क�वा �वण के�याने सव� पापे न� होतात.

* भगवान ��वा�या ��येक नावापुढे ओम �ाव�याने मकरा�या चतुथ� चरणा�या �ेवट� 'नमः' �ाव�याने नाम पूण� होते.
� � या� या नादात पूजा-अ�भषेक इ� याद� के�े� यावर परम उपकार होतो.
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अ�याय स�र
मृतदेहाची कहाणी

सूत जी �हणा�े - हेम ूनवीन! आता मी तु�हा�ा भगवान ��वा�या उपासनेची कथा देईन.
म�ा सांग. ही कथा एकदा राजज�नी नारदांना सां�गत�� होती. जी �हणा�े - अहो
देव �ानारद! एकेकाळ� नुजी आ�ण देवी �ामीने मृत �रीरा�ा घासून पूजा के��
काय, �या�या प�रणामी आप�या सव� इ�ा पूण� होतात. देवा�या �रीराची पूजा
वास, वृमा, द�धचा, �, गौतम, कानड, भगव, बृहपता, वै�ंपायन, परा�र,
�ासाद, उप�यु, यवी, जैमणी, गजा इ�याद� अनेक महापु�ष नेहमी करतात. हे फ�

नाही, �ौनक, अथा आ�ण देवराजा हे केवळ इनाम, बसू, साया, गंधव, करा इ�याद� देव नाहीत.
��येक याक �ापू, हर या, बाणासुरा, वृषपवदनु इ�याद� महान रा�स देखी� �ोकनाथ भगवान आहेत.
मृत �रीरात जगू नका. वासुका, �ेषा, टाका, गड, वगैरे बायकाही ��वरायां�या पुज�े�या आहेत.

देव सव�� आहे आ�ण आपण �याची पूजा करतो. सूय�, चन, वायुभुव, राजा मनु, उपनपद, उवा,
ऋषभ, भरत इ�याद� अनेक मा�यवर, क�ा महाराज आ�ण स�ा हे देखी� ��वाजीचे परम आ�मा आहेत.
भ.भ.भ.स

राजा द��प रघूचे धोरण अयोयाचा सुयवं�ी राजा द�रथ या�याकडे होते.
आप�या मताने �ंकराची पूजा के��. �यानंतर सव� मृतदेह �यां�या ता�यात घेत�े
�या�यावर �यांनी आप�े आ�ीवा�द �द�े होते. ��वाजी�या उपासनेची फळे
राजा द�रथाची �ये� राणी कौ�या �ह�या गभा�तून, �ी�व�णू�या गभा�तून, सु�मा
�ेषावतार �मणा आ�ण �ूणा आ�ण कैकेयी यां�या गभा�तून भरतान ेज�म घेत�ा. राम भगवान
तो मृत �रीराचा सव�� देव होता आ�ण ग�ेमाची हार घा�त अस.े

आप�या तपा�या बळावर महा�ांनी सुने�ा ज�म घे�याचे वरदान �द�े.
काय होते एके �दव�ी भटकत �फरत तो जंग�ात पोहोच�ा, �जथे ��येक माणूस

असे �हायचे. मृतदेहाची पोचपावती �मळा�े�या वरदानामुळे हे घड�े.
�या जंग�ात मु�का मारणेही सुंदर झा�े. संवेदना न� झा�यामुळे ते
�स� झा�े, मग �यांनी भगवान ��वाची भ��भावाने पूजा के��. �यांनी ��वाजीची पूजा के�� आहे
�ग था पट काया आ�ण �याची पूजा क�न पूजा सु� करा. सावजी �हणा�े

�याने आप�े काम के�े. ��वाजी�या कृपेने एक म�हना पु�ष आ�ण एक म�हना
ती बनायची काही काळानंतर �यांनी जंग�ात जाऊन ��वरायांची घोर तप�या� के��.

भगवान ��वा�या कृपेने �यांना ��वभारा�ारे मो� �ा�त झा�ा.
तसेच �ी �व�णूचा अवतार अस�े�या कृ�णाने भगवान �ोकनाथां�या देहाचे दफन के�े.

�यांनी सात म�हने प�व� �ठकाणी आखाडा तप �क�वा कम� के�े होते. देवा धादेव
महादेवज�नी �यां�यावर कृपा के��, �याचे फळ आ�ण आ�ीवा�द संपूण� वगा��ा आप�े बन�े
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मी ते के�े होते. एवढेच नाही तर �याने अनेक दानवांचा आ�ण रा�सांचाही ना� के�ा होता. या
ते गु� �हणून जगात पू�य होत.े कृ�णा�या वं�ात ज�म�े�ा सांब हा देखी� देव आहे
देहाचे परम बंधु । मी नवीन आहे! जगा�या परोपकारी भगवान ��वा�या उपासनेत

देव, ऋषी, मुन, मानव आ�ण रस हे देखी� सदैव राहतात. सावजी�या भाकची गणना
अ��य आहे.
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अ�याय अडतीस
�वरा �वधी

ऋषी �हणा�े - हे महामुने सुत जी ! ज��तस क�न �ोकनाथाचा �ाभ
मृत �रीरासोबत देव अ��त�वात आहे हे आपण पाठ क� या. मग ऋषी सुत जी ऐकून
�हणा�े - ओ �गानो ! पूव� एकदा माता पावतीने भगवान �ंकरांना असे �वचार�े
डावीकडे! कासवधा आ�ण तात यां�यावर तृ�त होऊन तु�ही �वतः�ा भोग आ�ण मो� �ा�.

एनएस? ते�हा सव� देह �हणा�े - हेदेवी ! तर म�ा आनंद� आ�ण मु� कर�यासाठ�
अनेक आहेत �यांना वेदांची मा�हती होती ते उपवासा�ा अ�धक मह�वाच ेमानतात.
एन.एस. मी तु�हा�ा या गो��ची प�त सांगेन. दर म�ह�या�ा करा
आ�ण फ� रा�ीच दार उघडून अ� खावे, पण रा�ी का�या रंगात
खाऊ नका �दवसा ठेऊन माझी पूजा करा आ�ण रा�ी भोजन करा.
�ू�पाक एकाद�ी�ा रा�ीही भोजन क� नये. तसेच �ु��पाका योद�ीम�ये
कृपापा�या योद�ी�ा रा�ी अ� खावे पण रा�ी जेवू नये.

या सव� त�वांम�ये ��वाचे सार �े� मान�े जाते. �वराचा ता फा गुण म�हना
कृ�णा�या �पाने घडते. आज सकाळ� �वकर उठा. अं�यसं�कारानंतर मृतदेह
मं�दरात मृत �रीराची पूजा के�यानंतर, �या�ा �ाथ�ना करा.



�न�क वं! या ��वरायांचा �ुभ सोहळा आज मी धारण करत आहे. मी तु�या करता कामना करतो
क� तू माझी �वनंती पूण� करत नाहीस. वासना, �ोध, आ�ा काहीही माझ ेकाही �बघडवू �कत नाही.
�भु! तू नेहमी माझे र�ण कर. कृपया ही कार संक��त करा. रा�ी उ�ीर झा�ा क� पूजा करा
सव� सा�ह�य गोळा करा आ�ण मं�दराती� अ�ा �म�ानभूमीत जा जेथे मृतदेह गोळा करायचा आहे.
�यानुसार नानाने �रीरा�ा सु�वात क�न छाव धारण क�न आसनावर बस�े
मृतदेहाची पूजा करतात. एक�े आठ वेळा ज�धारा ��वम पठण
मृत �रीरा�ा मा�न टाका. या �वाहाने ते उपटून व�तू खा�� आण��. �यानंतर �गेच

गम जप करताना ए सावजी�ा काळ� माळ अप�ण करा. भव, �ेत, पा�ुपत, उम भीमा,
कमळ आ�ण कणेरची फु�े महान, भीम, ई�ान या आठ देहां�या नावाचा जप करतात.
�ेता�ा अप�ण करा. मग सूय�, सूय� आ�ण भोळे �मळवा आ�ण �यांचा आनंद �या. जप करणे

पण धेनुमू दाखव�यावर ते पा�याने गरम करावे. �यानंतर, द�घ� �ास �या. या
रा�ी�या पूवा�धा�त पूजा करावी.

रा�ीचा सगळा वेळ संप�यावर पु�हा मृतदेहावर वास येतो,
पूजा करा. दोन�े सोळा �ेतांचा जप करताना पा ठव �गा वर ज�धारा अप�ण करा.
टाळ, जव, तां�ळ, बे�प, इतर, बाजौर इ�याद�नी पूजा करावी. �यानंतर �गेच

खीरचा भोळा ओत�यानंतर पु�हा �ेतात नामजप. आ��या�ा खाय�ा �ा आ�ण
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क� फळे आ�ण फु�े पडून �यांचे वजन करा. �तस�या �तमाहीत क��
मा� या ट��यात जवाऐवजी आक�या फु�ाने पूजा करावी. पूजेचे
पाट कपूरसोबत आरती करा. इतर �हणून डा�ळ�ब �मळवा. �ॅन�ा अ�
ते पूण� क�न �या. ��येक चौ�या सुरवाती�ा उडीद, कॉन�,
जप करताना मूग आ�ण सात धातू, �ंखपु�प आ�ण बीव इ�याद� अप�ण करा. �यानंतर �गेच
केळ� आ�ण इतर फळे खा आ�ण नामजप करा. मग पुरा�ानुसार
भोजन कर�याची वचनब�ता करा. सूय�दय होईपय�त हे करा. देवा�या �रीरा�ा �नान क�न
पूजा करा �यानंतर, बो�ाव�े�या इ�हान�ा बो�ावून �या�ा जेवण आणा, मग ��वाजीकडे.

एक �ाथ�ना करा
�दया नाधान! कृपया क� नका! देवा धडदेव देवा �ेत! जाणूनबुजून �क�वा नकळत तुम�या �दयात

तुमची ��ती आ�ण पूजा काय आहे? कृपया माझी ही पूजा �वीकारा
करा. हे देवा! मी कुठेही अस�ो तरी माझा भाऊ सदैव तुम�या पाठ��ी असे�, अस ेसांगत
कणा��ा टेकून �या�या चरणी अप�ण क�न आ�ीवा�द �या. ही कार
�वधीवत अं�यसं�कारांची �क�मत खूप जा�त आहे. या ���कोनातून

पुरावा सापडतो आ�ण मो� �मळा�यावर मनु�य �ापं�चक बंधनातून मु� होतो.
महा�या द�पवती जी आ�ण �हहर व नुने यांनीही हे �तो� ऐक�े. मग आप�े �रीर
�तुती करताना ते बैकंुठ�ोकात गे�े आ�ण तेथे गे�यावर वनुज�नी �ोकक�याणाचे काय� के�े.
या महान गो�ीने काय के�े?
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अ�याय एकोणतीस
�वरा - उ�पादनाची प�त

सूतजी �हणा�े - हे �गानो ! आता मी तु�हा�ा ��वरायां�या महातां�या उ�पादनाची प�त दाखवतो.
म�ा सांग. ��वरायांचे अनु�ान चौदा वष� �न�य पाळावे. योद�ी
�या �दव�ी एकदाच खा. �व चतुद�ी�ा �त पूण� करा. रा�ी
�व�य मगौरी त�ाकम�ये बुडवून ��हा. �या�या म�यभागी, वतु�ळाची रचना

करा. �याच �ठकाणी जपया नावा�या क��ाची �ापना करा. �या फु�दाणी�या डा�ा भागात
पोचपावती व उपासनेत ��वरायांचे पूजन करावे. कर�यासाठ�
आचायाचे वण�न �रवाजसह वा�म�यु�ा क�न, ��वाजी�या आ�ेने
हाक मार�यानंतर, �दवसापय�त संपूण� रा�ाची पु�यपूजा करावी. देव
नातेवाइकांनी नाच, गाण,े नृ�य क�न रा� सांगावी. नाना दा नवीन आ�ण धा
यानुसार होम क�न नंतर जप पूजा क�न करण�ा आधी भोजन अप�ण करावे.
अ� घेत�यानंतर गायी, दा�गने आ�ण वास� �रवाज�ा दान करा.
���कांनी करा �यानंतर ��वरायांना �ाथ�ना करावी क� हेदेवा धादेवा! तू आम�यावर आहेस
आ�ण आमची पूजा �वीकारा. असे �हणत बुडीती� सव� साम�ी आचाया�नाही दान करा
द. हात जोडून नतम�तक झा�यावर महाभुदेवा धादेवा
मृत �रीरासह देवाची पूजा करा.

अरे देवा! ��वा! देवा! �नवा��सत सा�! �वरा�या या महानतेने समाधानी
मा�यावर दया करा. अरेरे! ही �ुभ इ�ा मी पूण� के��
तरीही काही चूक झा�� असे� �क�वा काही चुक�े असे� तर माफ करा आ�ण
मा�यावर दया करा. मी जाणूनबुजून �क�वा नकळत जी काही जप-उपासना के�� आहे, ती सफ� झा�� आहे.
कर �वीकारा

अ�ा �कारे ��वरायांची �ाथ�ना करा आ�ण �यांचे काय� करा. या प�तीनुसार जो माणूस
जो �ुभकाय� पूण� करतो, �याचे सारच सफ� होते. या भावनेतून
माणसा�ा हवे ते छत �मळते.
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चाळ�सावा अ�याय
न�ाद चा आर

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! �ाचीन काळ� गुह नावाचा �भ�� आप�या कुटंुबासह
जंग� मरत होते. �या�ा कायपा�ू�ा मारावे �ाग�े. �याच �कारे तो �वतः
काळजी घेत होता. �या�या घरात खा�या�प�या�ा काहीही, �दवसभराची गो� आहे.
तेथे न�हते, ते�हा भुकेने घाबर�े�े �याचे आई-वडी� व इतर सद�य �भ� यांना �हणा�े क�, आ�ही
तु�ही उपा�ी आहात, कृपया काहीतरी खाणे थांबवा. हे ऐकून �भ��ांनी धनु�यबाण वर के�े.
�या आ�ण पी�डते�या �ोधात �नघा�ो. योगायोगाने तो �वराचा प�व� �दवस होता.
��कारी घरोघरी �फरत रा�ह�ा पण �या�ा काही सापड�े नाही. हळू हळू रा� झा�� घरी पण ती

�यांनी �रका�या हाताने घरी न परत�याचा �नण�य घेत�ा होता. �हणून तो त�ावाजवळ बस�ा
येथे पाणी �प�यासाठ� आ�े�या कोण�याही �ा�याची मी ��कार करीन. असा �वचार क�न �याने बे� के��

झाडावर बस�ो.
रा�ी घरी आ�े. तेव�ात एक ह�रण �तथे पाणी �प�यासाठ� आ�े. �या�ा पा�न �भ��

�याने आप�या धनु�यावर बाण मार�ा. �याचवेळ� दव �भज�े�� काही वे� �दस��.
�भ�� �ोकांनी प�ह�या घ�ाळाची पूजा पूण� के�े�या त�ावावर �भ�� �ोक पड�े आ�ण
पापाचा ना� होतो. �सरीकडे �भ��ां�या धनु�यबाणा�या आवाजाव�न हरणी�ा सव� काही कळ�े. क� ते
�भ��ांची �ाथ�ना क� �ाग�े - हेभी�! तु�ा म�ा मारायचे आहे म�ा मा�न
भूक भागवायची आहे असे के�याने तु�हा�ा धोका असे� तर मर�यास तयार रहा.

पण तू थोडा वेळ जा. मी एकटा आहे. माऊ आ�ही ब�हणीसोबत �नघतो
च�ा मग �भ�ाची समजूत घात�यावर तो हरणी �तथून �नघून गे�ा आ�ण �भ��
�ती�ा मजे�ीर होती. �यामुळे �या�ा जागरणाच ेफळही �मळा�े.

काही वेळाने �या हरणीची बहीण �या�ा �ोधत �तथे पोहोच��. �या�ा कधी मारायचे
�भ�ने धनु�य हातात घेत�यावर बे�पा आ�ण दव पु�हा �ेतावर चढ�े. ही कार

सप�हाराचीही पूजा के�� जात अस,े पण �या हरणीनेही �भ��ांना �थम �ाथ�ना के��.
मी मा�या भावा�ा भेटाय�ा आ�ो तर तू म�ा मार. �भ�ने आदे� देताच तोही हर�ा
पाणी �पऊन ती �तथून �नघा�� आ�ण �भ�� हरणीची वाट पा� �ाग�ा. ही कार जागृत होत आहे
असे करत असताना रा�ीचा सगळा पहाराही �नघून गे�ा.

रा�ीचा �तसरा �हर सु� होताच एक घनदाट ह�रण पाणी �प�यासाठ� �या त�ावावर आ�े.
आ�े. �या�ा पाहताच �भ�ाने धनु�यावर बाण सोडताच तो घाबर�ा. �याच
�याच वेळ� पु�हा दव, पाणी आ�ण बे�ाप मृतदेहावर पड�ा, �यामुळे �तस�या �हराची पूजा
च�ा �वकरच परत ये�याच ेआ�ासन देऊन तो मु�ांनाही समजाव�याचा �य�न करतो.
गे�े आ�ण �भ�� �याची वाट पाहत जागे रा�ह�े. �सरीकडे, �सरीकडे, वेतेन (दोन हण� आ�ण
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हरण) घरी एकजण होता आ�ण �यांनी एकमेकांना संपूण� गो� सां�गत��. जे�हा त ेतीन होते
�तघांनीच �भ�राज�ा वचन �द�े आहे, हे ��ात आ�यावर ते आप�या मु�ांना �व��त घेऊन जाती�.

राह�याचा आदे� �द�यानंतर तेथून त�ावा�या �द�ेने चा�त जावे. मु�ांनाही वाट�ं क� आपण
तु�ही तुम�या पा�कांब�� जाग�क कसे राहा�? �यामुळे तेही �या�या मागे गे�े.

अ�ा �कारे हरण, ��येक� दोन नवीन आ�ण �यांची मु�े �मळून �भ�राज�ा पोहोचतात. खुप जा�त
सव� ��कार एक� पा�न �भ�राज खूप अ�व� झा�ा. तो �यांना मारताच
धनु�यबाण घेत�े, पु�हा एकदा दव पाणी �याय�े आ�ण बे� वाजव�� ती �तथेच वस�े�� मृतदेह अस�याचे समज�े.



वर चढ�े. अ�ा रीतीने नकळत �यांची चतुथ�ची पूजाही पूण� झा��
�यामुळे �याची सव� पापे �र झा�� आ�ण �या�ा �ान �ा�त झा�े. �तने �तच ेमन ठेव�े
म�ा वाट�े क� मग मा�याकडून हे �ाणी परोपकारासाठ� �ाणाची आ�ती देणारे आहेत.
आ�ण मी ��कृ�ये वगैरेत गुंत�ो अस�ो तरी माणूस आहे. असे वाटते
�भ� �हणा�ा - हे हरीण ! मरण पाव�ा! तू छान आहेस तुमचे जीवन य��वी झा�े आहे. तू जा आ�ण

कृपया येथे राहा, मी तु�हा�ा �वचारणार नाही.
�भ�ने असे �हणताच �भूंच े�रीर अ�नीतून काप�े गे�े. अचानक ही कार

समोर सात देवा धदेव महादेव पा�न �भ��ां�या डो�यात अ�ू तरळ�े.
आ�ण �तने परमे�राचे पाय धर�े. ते�हा सावजी �ांतपणे �हणा�ा-

अरे ��ये! अनेक वषा�पासून तुझी पूजा के�� जात आहे. तु�ही �ृंगवेरपूर�ा जा आ�ण आनंदाने जगा
करा. भू रामचंत तुम�या घरी येती� आ�ण तु�हा�ा �याचा आ�ीवा�द �मळे�. �ेवट� आनंद
�याचा उपभोग घेऊन मो� �मळे�. असे बो�ून सावजी �तथून गायब झा�ा.

अहो �ेओ! अ�ा �कारे एक पापी नकळत �व-चुटद�ीत �यात गुंत�ा.
आ�ण Moq Tat e.

पृ� 648

ए��या होय
वण�न

ऋषी �हणा�े - हेसुत जी ! तुम�या त�डून आ�ही हा ��द अनेकदा ऐक�ा आहे. एन.एस
घासतो क� होतो? कृपया मा�या व�ड�ांचे आ�ण व�ड�ांचे वण�न करा. मग ऋषी �ा

हे ऐकून सूतजी �हणा�े - हे �गनो ! �क�वा
�याचे �त के�याने माणसाची सव� पापे न� होत नाहीत आ�ण तो मु� होतो.
�यातून �व�ा येते. सामी, स�ो�या, साया आ�ण सयुया या चार �कार�या सम�या सां�गत�या.

गे�े आहेत या जगापासून मु�� केवळ भगवान ��वा�या कृपेनेच �मळते. धम, अथ आ�ण काम येसब
तर, भगवान �व�णू आ�ण इतर देवतांनी देखी� दान के�े, परंतु केवळ मृत �रीर दान के�े गे�े.
करा �, वानू या देवांना अनु�मे सव, रज आ�ण तामस या गुणांचे �वामी मान�े जाते.
एन.एस. देव हा देह आहे पण सव�� परमे�र आहे. ते स�ह�र आहेत आ�ण �नसगा�पासून अ���त आहेत. एक यंकारी
सव� भगवान ��व हे एकमेव स�वा�मय, इतर, सव, सं�यास, धम�, अथ�, काम आ�ण मो
तो फळांचा दाता आहे. कैवया नावाचे पाचवे मुख आहे, �यापासून सव� सृ�ी ज�म घेते आ�ण



तीही �या�या मागे �ागते. मृतदेहाचे �व�प आ�ण एकूण दोन कारआहे. भगवान ��वाचे �प �हणज ेवयन, �व�णू, कुमारांचे टाकेय, नारद, वास, �ुकदेव
महान संत आ�ण देवतांनाही नीट कळू �क�े�े नाही.

�ोकनाथ भगवान �व स�ानंद, स�यता, इतर अ�वना�ी आहे. ते
स��ण आहेत आ�ण नकारा�मक देखी� आहेत. ते �ु�, �ु� आ�ण उपधार टोपी आहेत. तो परम परमे�र आहे
भगवान ��व �े� आहेत. �ेताची पूजा क�नच वाईट
अ�न��तता आहे आ�ण पु�ष अं�यसं�कार �ा�त करतो. तु�हा�ा माहीत आहे
हे खूप कठ�ण आहे, परंतु �ु� अंतःकरणाने भगवंता�या �रीराची �ाथ�ना के�यास मु��चा माग� सुकर होई�.
जातो सदैव मृत �रीरा�या �तो�ाखा�� राहा आ�ण आ��याचा आ�य �या.
हे घे परम कृपेने �याचा �ेमाचा माग� सुकर होतो, तो �ेमाचे बीज आहे
एक ��ण देखी� आहे, �याचे वण�न करणे अ��य आहे. भा, गुण यु आ�ण स��ण, अनेक
�कार, �याचे वण�न खूप कठ�ण आहे. वै व वभावक या नावाने
वभाव चांग�ा मान�ा जातो. ��येक �कारचा

आहे. �यानंतर तो चांग�या-वाईट भेदाने अनेक �कारचा असतो. या दोघांचे नऊ भाग
एन.एस. �यां�या�ारे मेहनतही सु�भ होत.े अ�ा रीतीने माणूस आ�ण माणूस दोघेही एकच आहेत

सव� पूरक आहेत. ते वेगळे करता येत नाहीत. �या�या साधका�ा सदैव आनंद �मळो
ते उ�वते. �हणून देवा�या देहाची नेहमी पूजा करावी. मी नवीन आहे! मानेमूचे वण�न
तुझे �वण के�याने सव� पापांपासून मु�� �मळते.

पृ� ६४९

अ�याय बेचाळ�स
�व, वानू आ�ण �ेता�या �पांचे वण�न

ऋष�नी �वचार�े - हेसुत जी ! रा, व�ण आ�ण �वा कोण आहेत? यापैक� कोणता स��ण आहे?
आ�ण आणखी कोण? कृपया आम�या �ंका �र करा आ�ण आ�हा�ा �यां�या �वभावाब�� कळे�.
�� करणे. ऋष�चे सुत जी हे ऐकून तो �हणा�ा - हे �गानो ! वेदांच� जाण
�यांचा असा �व�ास आहे क� �या परमा��याने �थम सगुण �व�प �नमा�ण के�े, ते

पी हा मृतदेह आहे. �यां�याकडून �ेयाचा उगम झा�ा. ते दोन सुंदर पु�ष पा�याखा��
�या �ठकाणी एक अवघड तप होता, �या�ा पंचको�ी �हणतात, ते का�ीम�ये आहे. या

संपूण� जग पा�यात आहे असा �वचार क�न �ी ��व नंजा� झोप�े आ�ण �हणूनच
वे�नारायण या नावाने एसए आ�ण कृत पी यांना माया नारायणी �हट�े गे�े. नारायण यांचा �
कम�पासून पतमाहाचा ज�म झा�ा. आ��या�या ज�मा�या वेळ�, �याने �वतः�ा तयार के�े
कता� जाणून घे�यासाठ� खूप क� के�े. �यानंतर �यांना भगवान �व�णूचे द��न झा�े.
तबा आ�ण वानू यां�यात काही गो�ीव�न वाद झा�ा. या वादावर तोडगा काढ�यासाठ�
'महादेव' कटासाठ� ए. �यानंतर जन�हतासाठ� �ाज��या कपाळाव�न पु�हा �भूंचा देह काढ�यात आ�ा.

कट a आ�ण �या नावाने आ�ण yat a. �यामुळे सगुण आ�ण नगुण ��वात फरक नाही.
नाही ते आहे. भगवान ��व अनेक �कारचे करमणूक करतात आ�ण �यां�या भ�ांचा आनंद घेतात.

देणगीदार. कृपया मदतीसाठ� येथे ���क करा
एन.एस.

सव� देवता भगवान �ंकराची पूजा करतात. जो मनु�य इतर देवतांचा आहे
जे�हा ते इतर देवांम�ये �व��न होतात आ�ण ते देव कधी �व��न होतात
ज��हा देवा�या �रीरावर ��ा असणारे सव�जण आहेत
भा�ी फ� बाप होतो. अ�ानाची अनेक �पे असतात, जे�हा �ाळेची �सरी बाजू नसत.े

कार नाही. �जजीपासून तृणापय�त सव� ��वाजी�या �पात आहेत. या जगाची सु�वात
आ�ण �ेवट� सव� मृतदेह आहेत. ही सृ�ी संप�यानंतरही मृतदेह कायम राहती�. �ोकनाथ



भगवान ��व हे वेदांचे �ेखक आहेत. ते सव� �ानाचे �वामी आहेत. समान तयार करा
एन.एस. जगाम�ये वास करणा�या आ��यांचे पा�न करणारे आ�ण �यांचा ना� करणारेच सव� ��व आहेत.
देवा धदेव महादेव हा काळचा महाका� आहे. ते �यां�या इ�ेनुसार सव�काही करतात.
कायंकारी भगवान ��वाची अनेक �पे आहेत, तरीही तो एकच आहे. हा मृतदेह आहे
स�य आपोआप सां�गत�े जाते आ�ण ते केवळ जाणकार मनु�यच ओळखू �कतो.

अहो नवीन! या कारम�ये देव तु�हा�ा आ�ीवा�द देई�! �ोकनाथ भगवान �ेताची जाण
दया ऐका. ही ��कवण ऐक�याने �क�वा पाठ के�यान ेसव� पापांपासून मु� होऊन मो� �ा�त होतो.
ते उ�वते.
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चाळ�सावा अ�याय
मा�हत नाही

ऋषी �हणा�े - हेमामु न सुत जी ! मृत �रीर आ��याने �ा�त होते.
�ेताब�� सांगून कृत� होऊ या. ऋष�नी �वचार�े�या ��ाचे उ�र �ा
हे सूत जी �हणा�े - हे �गनो ! एकेकाळ� नारद, �ौनक, कुमार, स.

कप� इ�याद� �मुखांनी एक बैठक आयो�जत के�� होती �यात �यांनी सव� �नण�य घेत�ा
मृतदेह पी. या जगाची �न�म�ती �या�या इ�ेमुळे झा�� आहे. �याच �ोकांमुळे

हे जग �फरत आहे. तो �नसगा�चे �तीक आहे आ�ण जो युवेदा�ा �ुभ �च�हांनी ओळखतो.
मी परम परमे�र आहे. ��वाजी हे अ�ाता�या प��कडे �ानाचे �व�ा� भांडार आहे. माणसाचे

�यामुळे अनेक �पात मृतदेह �दस�े, पण जे�हा अ�ान पुसून मानवा�ा समज�े.
तो गोळा करतो, मग तो नेहमी मृत �रीराचे एक �प जाणून आ�ण समजू �कतो.

या नद�त जसा एकच सूय� आहे सवा�ना बरे करणारा, पण पा�यात
�याचे अनेक ��द �दसतात. तसाच सावजी सु�ा AM मुळे एक असे�.
बरीच पाने �दसतात. या जगाती� ��येक जीव �या�या अहंकाराची आ�ण गवा�ची फळे भोगतो.
आहे. भगवान ��व हे परमा�मा आहेत, ते सदैव अहंकारर�हत आहेत. �याचा आ�ण �याचा �नयम आ�ण
भ��भावाने के�े�� उपासना पापाचा ना� करणारी आ�ण �ानाची दाता आहे.
�ानाचा ना� झा�ा क� �ानाचा उदय होतो. �ाना�या उदयाने अहंकाराचा ना� होतो
असे घडत असते, असे घडू �कते. अहंकार नसताना मन �नम�ळ होते आ�ण मनु�य देव �ेता�या �पात असतो.
, तो जीवन आ�ण मृ�यू�या बंधनातून मु� होतो. तो माणूस �या�या �रीरात
आ�ती देऊन ते मृत �रीरात �व��न होते. या�ा मु. जगाती� माणूस
तो तसाच आहे, जसा आनंद आ�ण �:ख नाही, तसा कोणीही वाईट नाही.
फरक पडत नाही

आनंद आ�ण आनंद दो�ही समान आहेत. जे�हा माणसा�या मनात इ�ा असते
आ�म�याग क�न �व साधनेसाठ� �रीर अप�ण करतो, मग �या�ा जगाचे पा�व�य �ा�त होते.
सोड�े जाते. �हणून, मो�ासाठ�, देव नेहमी मृत �रीरापे�ा अ�धक देवता नाही.
आहे. �याचा आ�य घेत�यानेच जीव जगा�या बंधनातून मु� होतो.

अरे नाही! अ�ा �कारे तेथे आ�े�या ऋष�नी आपापसात हे ठरव�े.
व�तू माणसा�या मनात �ब�बव�� पा�हजे. ही कार मी तु�यावर �ेम करतो
तू जे काही �वचार�ेस ते म�ा सांग. आता तु�हा�ा अ�धक जाणून �यायचे आहे का?

ऋषी �हणा�े - हे ��य सुत जी ! आ�ही तु�हा�ा नम�कार करतो. तु�ही भा�यवान आहात आ�ण
�ोकनाथ हा मृतदेहाचा भाऊ आहे. तुम�या कृपेने आम�या मनाती� सव� �ंका �र झा�या आहेत.

आ�ण पापाचा ना� करणा�या आ�ण मु� करणा�या स�याचे �ान �ा�त के�े,
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�यामुळे आज आप�े जीवन य��वी झा�े आहे.
सूत जी �हणा�े - अरे जो ! जो पु�षहीन, अ�ानी आ�ण पवा� नाही

�याने �व-त�वाचा उपदे� क� नये. म�ा या �व-त�वाची (�ानाची) सव�� ��कवण
सासज�ची दया आहे. वेद, पुराण, �ा�� आ�ण इ�तहास यां�या अ�यासातून �यांना हे �ान �मळा�े.

आ�े आहे. हे एकदा ऐक�याने पापाचा ना� होतो. म�ा बारा ऐकाय�ा मजा येते
आ�ण �तस�यांदा �वण के�याने मनु�या�ा मो� �ा�त होतो. �यामुळे आनंद �या आ�ण आनंद �या
इ�काने परमा�म�ान पु�हा पु�हा ऐकावे.

हे मृत �रीर भगवान ��वाचे अ��तीय आहे. �ान, भोग आ�ण पैसा देणारा
आहे. यामुळे आ�मा वाढतो. हा आनंददा �हणजे �व पुराणाती� पु यमयी चौथा
सं�हतेचे नाव कोड आहे. आधीच अ�यास क�न �क�वा वण�न क�न
अं�तम �येय �ा�त होते.

.. ICC कोड पूण�.
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.. ओम नमः �वाय.

youma samhata
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थम आये
कृ�ण-उपम यू संवाद

�यांनी रजोगुणा�या रीतीने, स��ण�पी सात भुवनांना धारण क�न जग �नमा�ण के�े, �यांचे
सांभाळून आ�ण तमो�या बं�क�ने भ�न रा�न या �तघांनी बन�े�या या जगाचा ना� कर
गुणां�या मायेचे �मरण क�न ते पु�हा �ु� �व�पात ��त होतात,
नमः, आपण परम �रीराचे �यान करतो. ते सव� �रीर सृ�ीती� एकमेव आहेत, �याचे पा�न करावे

ते ना� आ�ण �वना�ा�या वेळ� नाम धारण करतात. स��णाने आ�ण गुणाने आ�ण भावनेने
�यां�यासाठ� ते ��य आहे.

ऋषी �हणा�े - हे महान ऋषी �या सुत जी ! आ�ही सव� तु�हा�ा स�ाम करतो.
तु�ही आम�यावर दयाळूपणे वाग�ात आ�ण आ�हा�ा कोड सां�गत�े आहे. आता आपण उमा सं�हतेत �वक�सत झा�ो आहोत

द�पवती जी आ�ण ��वाजी यां�या अ��त ���ाब�� सांगा. ऋष�ची ही �ाथ�ना



हे ऐकून सुतजी �हणा�े - हेम ूनागणो! तु�या साम�या�साठ� मी अं�तम आनंद घेईन आ�णमो दान करणारे हे �ुभच� कथन करतात. भूतकाळाती� मु�ास
ही कथा मी सन कुमारज�कडून ऐक�� होती.

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! कृ�ण �ा�त कर�या�या इ�ेने कै�ास पव�तावर पु
तप�या� �क�वा साधना करा. तेथे �यांनी उपमा युक�ा तप�या� करताना पा�ह�े आ�ण सव� काही सां�गत�े.
तसेच मृतदेहात सांग�यास सां�गत�े. ते�हा उपम यु �हणा�ा - हे कृ�णा ! एकदा जप करा
हे करत असताना म�ा ��वाजी �दस�ा. �यां�याकडे इतर, गु आ�ण बरेच काही आहेत
देखी� होते. ��वाजीची �ू� खूप मजबूत आहे आ�ण समु�ाचे पाणी एका �णात आट�े.
�कते. या ��डीने ��वाजीने �वणासुराचा वध के�ा. �तथं म�ा एक कंुड �दस�ं,
जो खूप धारदार होता. हाच फरसा सावजीने पर�ुरामा�ा �द�ा होता. तसेच तेथे
सुद�ान-च सु�ा होते, �या�ा करोडो सूया�चे �तक �मळत होते. �ाहजी का पणक
धनु�यबाण, त�वार, गदा वगैरेही मी �तथे पा�ह�ं.

�यानंतर म�ा �तथे �ोकनाथांचे भगवान ��वाचे क�याण �दस�े. �यांचे दा मध
ओरराजी राजहंस जड�े�या �वमानात बसून डा�ा बाजू�ा बस�े होते.
मनु, भृगु ऋषी देवराज इ�या�द सम�त देवता �या�या समोर उ�या हो�या. होय
�या�या �ेजारी नंदा आ�ण इतर भुत ेबस�� होती. हात जोडून देवा�ा �ाथ�ना करा
करत होतो. �यांना बघून मीही सरवार �ेवची �तुती क� �ाग�ो. मग सावजी
म�ा काही �कारची ��ी �द�� आ�ण �हणा�� - अरे! मी तु�या बरोबर आहे. आप�या आवड�या
वरदान मागा

��वरायांचे उदा� वचन ऐकून मी हात जोडून �हणा�ो- हेदेवा धादेवा महादेव! y d
जर तु�ही मा�यावर यो�य असा� तर म�ा तुमचे अनंत आ�ीवा�द �ा. अरेरे! मी मा�याप रवार
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दाभातचे पदाथ� नेहमी अ�ात �मसळून ठेवावेत. उपम यूचे ��द ऐकून सावजी �हणा�े-
आ�ण तू! तु�ही सव� जगाम�ये परम समृ� �हा� आ�ण तु�हा�ा सदैव अमर �रीराची �ा�ती होई�.
असे� जे�हा तु�ही माझे भ��भावाने �यान करा�, ते�हा मी तु�हा�ा दाखवीन. हे सांगत आहे
तेथून तो मे�ा होता. हे कृ�णा ! भगवान ��व हे सव� काही देणारे आहेत, तो एकच आहे
आ�ण तेच या जगाचे क�याण आ�ण क�याण करतात. या�तव पूजेसाठ� तूं
उपासना
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सव� मागा�नी
मृतदेह

कृ�णज�नी उपम यू�ा �वचार�े - हे भगवान! �ेताची पूजा करणार े�ोक
�भाचे उ�र आ�े �हणजे ��वरायांची �व�ेष कृपा झा��, �जे�ा

म�ा सांग कृ�णाचा हे ऐकून उपम �हणा�े, "हे कृ�णा! रा सराज हर याक �पुणे
��वरायांनी आप�या �चंड तप�य�ने मग �यांना असे रा�य ब�ीस �द�े.
काय. �याचा मु�गा नंदन या�ाही ��वाजीकडून वरदान �मळा�े आ�ण त ेयु�ात �वजयी झा�े.

देवराज प�ह�या�ा दहा हजार वष� गु�ाम �हणून ठेव�े होते. तसेच सातमुख रास
�ेताचे पूजन क�न सह�� पु�ांची पूजा के��. जे�हा ऋष�नी �क�वा ���न े��वाजीची पूजा के�� असे�
तो वेदांचा महान गु� असता तर काय, ए. वेद, पुराण,

या इ�तहासाचे �ान आ�ण ���ण आ�े.
एके काळ� ��वरायां�या कोपामुळे पृ�वीवरी� सव� पाणी आट�े होते, ते�हा सव�

देवतेने ��वज�ची पूजा के��. �यावेळ� सावजीकडे होते
कप� सेज� काप�� गे��. राजा चसेन�या भावातून ��वाजी नेऊ आहे
दया ��वभापासून सा�या गोपीकरापय�त ई.
��वराणी�या सोमवार�या मृ�यू�या आ�ीवा�दाने आ�ण फळांनी, ��वाजीने �त�या पती�ा आनं�दत के�े.
रा ए. भगवान ��व चंचु�ा नावा�या भाचा राणीची गोकणम कथा ऐकून
मृत �रीराने �तची सव� पापे न� के�� आ�ण पती आ�ण कुटंुबा�ा चांग�े दान देखी� �द�े.

के. महाकाय नावा�या देवा�ा मृत �रीरातून चांगु�पणा सापड�ा. �ेत त ेमहाम ुन वासा
मो k ta e. एवढेच नाही तर राजज�नी मृत �रीराची पूजा क�न ही संपूण� सृ�ी �नमा�ण के��.
माक�  डे जी, देवाचा मृ�यू केवळ मृतदेहा�या कृपेने झा�ा. देवा�या देहा�या आ�ीवा�दातून ��डी
जगत एस आ�ण आदरणीय ए. या गाडीत मी तु�हा�ा सावजी�या अनेक गो�ी सां�गत�या.
सां�गत�े, जे�हा मृतदेह कृपेने �ा�त झा�ा.
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�तसरा अ�याय
मृत �रीराचे वण�न

कृ�णज�नी उपम यास �वचार�े - हे महामुने ! क� देवाचा मृतदेह म�ाही दाखवणार?
�याचे �हणणे ऐकून उपम युबू�े - न�क�च देवाचे �रीर दाखवे�. मी तु�ा
मी तु�हा�ा एक अ��त सांगेन, �याचा नामजप केवळ ��वाजी�ारेच नाही, तर तु�हीच नाही
तु�हा�ा दाखवे� पण तुमचे पु�तक तुमची इ�ा न�क�च पूण� करे�. मग �याने कृ�णा�ा सां�गत�े
�वाम�ये आप�े वण�न करताना, पंचारी 'ओम नमः ��वाय' हा वा��चार देते. उपमा यू से

सव� �वधी जाणून कृ�णाने ��वरायांची पूजा कर�यासाठ� पाट घात�ा.
आ�ण मग पाया�या पाया�या बोटावर उभे रा�न कठोर तप�या� कराय�ा सु�वात करा.

�ीकृ�णाची पूजा क�न पंधरा म�हने �नघून गे�े. सोळावा म�हना
सव� ��वांनी जाताच पावतीसह कृ�णा�ा द��न �द�े आ�ण �हणा�े
- अरे ��ये! तूच माझा सव��म आहेस. या पूण� उपासनेने तु�हा�ा ध�यता �ाभो.
�वचा� �क�वा �वचा� इ��ता? ��वरायांचे असे ��द ऐकून कृ�ण �हणा�ा - हेदेवा धादेवा
�ी महादेव! तु�ही म�ा आ�ीवा�द देऊन आज माझे जीवन य��वी के�े आहे. �भु! मी तुम�याकडून
मी नेहमी धो�या�या मागा�वर चा�त राहावे आ�ण जगात य� �मळवावे अ�ी माझी इ�ा आहे. माझे �नवास�ान तुझे आहे
जवळ रहा आ�ण तू नेहमीच माझा �म� हो�ी�. यु�ात माझा नेहमी �वजय होतो. बाळाचे
माझा ना� कर आ�ण योग�चा �म� हो आ�ण म�ा दहा परम प� �मळती�.

कृ�णाचे वचन ऐकून ��वाजीने �या�यावर सव� आ�ीवा�द �द�े. आय
�ोकां�या क�याणासाठ� �ाण यांची सेवा कर�याचे वरदान पावती ज�नी �द�े. �यानंतर मृतदेह-
पावती नाही�ी झा��. मग कृ�णही तपुवाक उपयुकजवळ जाऊन �या�ा सांगतो
�या�या वरदानाब�� सांगून, तो �या�या �हर राका येथे गे�ा.

�ी रामचनज�नीही भगवान �ंकराची पूजा क�न �यांची पूजा के��.
क� ��वाजी�या आ�ीवा�दाने �यांनी �ंके�या �व�ा� समु�ावर पू� बांध�ा.
�ंका बनवून आ�ण रावणाचा वध क�न �याने आप�� प�नी सीता मु� के��. पर�ुरामांनी सावजी के��
��वाजीकडून पर�ुनाम हे नाव �मळा�े आ�ण �या�याकडून �याचा प�ा ऋषी होता.
जमाद�नचा वध करणारा सहजून मार�ा. मनु पु ने�ाप नांव चौ�ते

डाकक�या जंग�ात एकाने ��वाजीची तप�या� देखी� के��, �या�ारे ��वाजीन े�यांना संसार के�े.
बंधने �र क�न गणे�ाचे गण करावे. गगमून�या उपासने�ारे एक
हजार परा मी पु.चे आ�ीवा�द दान के�े. सावजी�या कृपेने गा�व नावाची ���
नाधनाने ��वाजी�ा तप�य�ने मदत क�न आप�ा प�ा पु�हा �जवंत के�ा.

मी नवीन आहे! अ�ा �कारे मी तु�हा�ा मृत �रीराचे वण�न के�े आहे.
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चौथा अ�याय
मृतदेह

सास जी �हणा�े - हे पु� कुमार जी! आता तु�ही �ोकनाथ देवा�या मृत �रीराचे �ोक आहात.
���ामय च�र�ाब�� सांगा. हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े- अरे ��ये!
भगवान ��व हे सव�� भगवान आहेत. तो एकटाच आहे. सावजी सेही आठ देव यो ना, एक
माणसं आ�ण पाच बायका �हणजे चौदा �ोक आहेत. , , , , ,
सूय� इ. सव� देवांसह रा�स, सप�, कक� रोग, गंधव इ.
A कृपापूव�क E आहे. ��वाची माया जगभर पसर�� आहे. या जगात झाक�यासाठ�
घडणारी ��येक घटना हे �ेत मायेच े�व�प असते. �या�या आ�े��वाय या पृ�वीत�ावर एक पानही नाही
ते सोडवत नाही

सव� देहां�या मायेमुळेच सव� जग कामदेवा�या अ�धप�याखा�� होते. �यांचे
मायेने मो�हत होऊन महामुनाती� देवराजाने गौतमाची प�नी अ� �ह�यावर आ�ा ठेव�� होती.
�याची फळे आ�ण फु�े घास��. केवळ माये�या �रीर आ�ण आ��यामुळे
वागाय�ा �ाग��. छ�मानेही मो�हत होऊन आप�या गु�देवां�या प�नीचे हरण के�े.

आ�ण पापाचा भागीदार बन�ा आ�ण �या�यापासून मृत �रीर काढून टाक�यात आ�े. मी एकदा
वाणदेवही �ेता�या मायेने मो�हत होऊन जगाती� �स�या उव�ी�ा आषाढ झा�े होते.
�यामुळे दोघांचा मृ�यू झा�ा. मी माझी ��� �पचरम�ये ठेव�� होती, जी नेहमी

आ�ण sh u p a. जे�हा भगवान �ीकृ�णान े�या�ा पा�यावर जाय�ा �ाव�े, �याची फळे आ�ण पाने बडावनात होती.
Liketap v ag ya pu a. गौतम ऋष�ना वाईटाचा मोह हो�यामागे एक मोठे कारण आहे.
कृतीचा महान गु� डोनानायकाम�ये ज�मा�ा आ�ा. एवढेच न�हे तर महामुन
पर�ोकाती� मनेकावर मो�हत होणे हे देखी� मायेचेच �कट�करण होते. �ंके आ�ण रावण

रामाने रावणाचा वध कर�या�या नादात सीताज�ना बाहेर काढ�े. या
गाडीत घडणारी ��येक घटना देवा�या इ�ेनुसारच असते.
��वरायांची माया संपूण� जगात उप�� आहे, जी ती मा�यासाठ� �क�वा कुणा�ाही पूण� करायची आहे.
ते ��यही नाही.
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�करण पाच
नरका�ा �ास देणा�या पापाचे वण�न

सास जी �हणा�े - हेमुनी रा ! या जगात, पापी �ोक जे �यांचे पाप कमी करतात ते नेहमी नरकात जाती�.
धाव�े असते म�ा अ�ा नरक �वासाब�� सांगा. सासज�चे ��द
हे ऐकून सूय�कुमार �हणा�ा - हे ��ये ! या जगात अनेक �कारची पापे कमी होतात.
�ोकांमुळे माणसा�ा नरकात जावे �ागते. देव�ताची इ�ा, परदे�ी पैसा �मळव�याची इ�ा,
डो�याचे वाईट �वचार करणे, अधम� करणे, ही सव� मनाची पापे आहेत. या गाडीत पड�े�ा,

कठोरपणे बो�णे, डोके वर काढण,े भाषणाने के�े�� ही पापे कमी होतात. आता
खाणे, हसणे, वाईट काम करणे आ�ण कोणाचे पैसे घेणे आ�ण कण� घेणे, हे सव�



�ारी�रक पापे �हणतात आ�ण �यांचा प�रणाम फार भयंकर असतो. तुमचे गु� �क�वा आई-
प�याचा ना� करणारे महान पापी नरकात जातात. एवढेच नाही तर आ�मा, मृतदेह �ा
�वधी न करणे हेही मोठे पाप मान�े जाते.

जो मनु�य देवा�या मृत �रीराची पूजा आ�ण पूजा करत नाही, तसेच तो मृत �रीराची पूजा करत नाही.
ते करतात, तेही नरकाचे भागीदार आहेत. बाणा गुक उपासनेची ��कवण ऐकावी
कता�, गु सेवेतून चोरी करणारे, गु यागी आ�ण गु यांचा अपमान करणारे,
नरकात जाणारा मारणे, �पणे, गु��या �ठकाणी बसणे आ�ण गु�ची आई करणे
एन.एस �यांना �यातून �दसते तेच नरकात जाऊ �कतात. वेदांचे �ान
जे पूजेसाठ� य� करतात, जे डो�याचा �व�ास �हसकावून चोरतात,
सव� मानवांनी नरकात राहावे. देव�ताचा आनंद घेणारा �क�वा

��भचार करणारी माणसे न�क�च नरकात जातात. एवढेच नाही तर पु�ष, ��ी, ह�ी, घोडा,
गाय, पृ�वी, चं�, पाणी, औषध, रस, चंदन, अगर, कापूर, पाने, कढ�प�ा इ.
�वकणा�या मूखा��ा नरक भोगावा �ागतो. हेमू नवीन, ही गाडी माने
तु�हा�ा अ�ा कमा�चे वण�न करा, जे महापाप मान�े जातात आ�ण �यां�यामुळे मनु�या�ा �ास होतो
नरकाती� भयंकर यातना सहन करा�ा �ागतात.
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धडा 6
पापाची कबु��

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! कोण�याही गो�ीचा अ�भमान �क�वा अ�भमान बाळगणे, राग,
कपट आ�ण ऋषीपासून �र राहणे, �वनाकारण �स�या�ा क�ंक �ावणे, �म�ाना�या झाडांना
आ�ण झाडाची फळे, फु�े, बागे�या डहा�या आ�ण झाडाचा ना� करणारे काही
जे कोणाचे पैसे �ुटतात �क�वा कोणाचे पैसे �क�वा अ� �क�वा �ाणी, पाणी चोरतात
�न�दा करणारे, मु�े �क�वा मु�े �वकणारे
जे करतात, जे अस�य बो�तात
जे देव आ�ण देवाची पूजा करत नाहीत, ��कम� करतात आ�ण देवाची दया ठेवत नाहीत
सव� मानवांना पापी �हणतात.

देव�तांवर �व�ास ठेवण,े हसणे, बांबू, �ाकूड, �ाकूड, प�े इ.
मारो�करने डो�याची मया�दा पकडणे, जनावरे आ�ण नोकरां�ी वाईट वागणे आ�ण
जे भुके�यांना अ� देतात, जे भुके�यांना अ� देत नाहीत, ते �ेत
मारणारे, गाय मारणारे, �हातारे बै� कसाया�ा देणारे, डॉन, झाड,
�रणाथ�ना दया न दाखवणा�या आजारी, मूख� �ोकांना �ास देणारे साम�य�, पापाचे दोषी ठरे�.

एन.एस. �या राजाने अ�याय के�े, �ानातून कर वसू� के�ा, ग�रबांकडून पैसा गोळा के�ा.
जे करतात ते नरकात जातात.

कुळात ज�म घेऊनही सुतार, वाई, सुवण�कार, �चमणी, वाजा �नमा�ता
काम करणारे �ोकही पापी असतात. �याने �स�या�या घरात चोरी के��



ठेवा, तु�ही मोठे पापी आहात. धोरणा�व�� वागणार,े घृत, ते�, अ, पेय, मध,जे मांस, मांस, कमी डाळ, तांबे, ��से, रंग, ���े, �ंख इ�याद�ची चोरी करतात.
वै�णव हे नरकवाचक आहेत. �ाणी, प�ू, मानव, दानव इ�याद� सव� पापे
यमराजा�या हाताखा�� जावे �ागे�. जे एक ते एक असमानता हाताळतात,
यमराज हा सवा�चा अ�धपती आहे जो पाप�ना ���ा करतो आ�ण मृ�यूनंतर मनु�य
यातना सहन करा�ा �ागतात. �हणून माणसा�ा �या�या पापाची ���ा �या�या हयातीतच �मळाय�ा हवी.

ते न�क�च के�े पा�हजे. के�े�या पापाचा ना� अ��य आहे. ते
माणूस मनाने, वाणीने आ�ण �रीराने जाणूनबुजून �क�वा नकळत पाप करतो, तो �वतःचे पाप करत नाही.
फळाचा आनंद नेहमीच �मळतो.
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सातवा अ�याय
नरक-मृ�यू

सन कुमार जी महामुन वेदांना �हणा�े - हेमाहमुने ! या जगाती� पापी
सव� मानवांना यम�ोकात जाऊन �यां�या पापांचे फळ भोगावे �ागते. पू �क�वा मा
जीव उ�र द�ा�या मागा�ने यम�ोकात जातात, तर पापी द��ण �द�े�ा जातात.
सेयमपुरी�ा जावे �ागे�. वैवत नगर ते यमपुरी दर�यान छ�ीस हजार योजना
A आहे दयाळू �वभावाचे स�पु�ष, सु�भ मागा�ने पोहोचतात, तर पापी
अ�यंत अवघड वाटेव�न जावे �ागते. �याचे रा तेमनुक �ेकांटे, गरम वा�ुकामय चुरयेसारखे
आवाज, �चख�, सुया, अंगारा, �ांब गडद जंग�े, बफा�चे र�त,े गढूळ पाणी, सह,
�ांडगे, वाघ, डास आ�ण �व�वध �कारचे �वषारी आ�ण भयंकर क�टक, साप, डुकरे, भुसे आ�ण
अनेक भयंकर �ाणी, भूत आ�ण रा�स �या पापी माणसा�ा माग� दे�यासाठ� आ�े आहेत.
साठ� उभे रहा

ते पापी माणसं जोखडात अडकून अ�ा भयंकर वाटेवर चा�त राहतात. भूक-
�य�नांनी, उघ�ा �रीराने, �यांनी छळ आ�ण �ःख सहन क�न माग� सेट के�ा.

जा�त झा�यामुळे रडतो आ�ण ओरडतो. �यां�या �रीरात र���ाव होतो आ�ण कडक होतो
तो �यांना ओढत रा�ह�ा, पण तरीही �यां�या�ी बांध�ा गे�ा. या कारम�ये
अवघड वाटेने चा�त ते यम�ोकाची या�ा पूण� करतात. तेथे ठोसा
यमता �या पा�यांना यमराजांसमोर घेऊन जाते. यम�ोक माया�ाज �या पु�ष
पाप आ�ण पु�य यांचा �ेखाजोखा पा�.

यमराजा�या तपूवाक उम या �वमानात बसून पु�ा�ा �वग��ोकात पाठवा.
पण जर �याने काही पाप के�े असे� तर �या�ा ���ा भोगावीच �ागे�.
आ�ण �याचे पाप भोग�यानंतर �या�ा आ�म�ानाने �वगा�त पाठव�े जाते. परंतु
अ�ा मनु�या�ा, जो नेहमी कमी पापात गुंत�े�ा असतो, �या�ा यमराजाचे खूप भय असते.
बघून �ास होतो यमराज भयंकर दाढ� अस�े�े, गुबगुबीत भाव अस�े�े, अनेक भयंकर
ए-�ेक, अठरा हात, का�या कु�ीवर बस�े�ा, दा�यासारखा �ा�
काळ�या अ�ासारखे डोळे आ�ण काळाचे डोळे भयानक �प धारण के�े�े �दसत होते.
पा�या�ा खूप कठोर ���ा देतो आ�ण देतो. मग भगवान �या�या�ी गुट ध�यु वचनातून बो�तात.
�� करणे.



पृ� 663

धडा आठवा
नरकाचा अठरावा भाग

सन कुमार �हणा�े - अरे महामु नासा ! जे�हा यमता मनु�या�वषयी पापी
घरी गे�यावर �तथ�या व�ड�ांना फटकारायचे आ�ण �हणायचे- पापो! तुमचे
तु�ही आयु�यभर तुमची पापे कमी करत आ�ा आहात, आता �या पापांची फळे भोगायची वेळ आ�� आहे.
आहे. �याच�माणे पापी राजा�ा ���ा घा�तात, रा�याचे सुख �मळा�यावर ते �हणतात
तु�ही �वतः�ा सव��व मान�यास सु�वात करा� आ�ण या अ�भमाना�या न�ेत तु�ही तुमचा जीव गमावून बस�ात.
�यां�या�ी अ�यंत वाईट वत�न करा आ�ण �यांना अनेक �कार�या ���ा आ�ण यातना �ा. �या वाईट सह
तुमची पापे अजूनही तुम�या �रीरा�ा कच�यासारखी �चकटून आहेत.

ते�हा यम तचद आ�ण महाचद यांनी �या पापी राजांना वर उच��े आ�ण भीतीने थरथर काप�े.
ते �ा, जेणेक�न पापाची घाण जाळ�� जाई� आ�ण नंतर ते �यां�यावरी� �व�ासाचा पराभव करतात. या

गाडी�या छळामुळे �या�या कानातून र� वा� �ाग�े आ�ण तो बे�ु� पड�ा. नंतर हवा
�यांना पु�हा �ु��वर आण�े जाते, �यानंतर �यांना नरका�या समु�ात टाक�े जाते.
दया �द�� जाते. पृ�वी�या खा�� नरका�या सात टेक�ा आहेत, �या पूण� अंधारात वस�े�या आहेत. म�ये

अ�ावीसचे धडे गायब आहेत. घोरा को ट�, सुघोरा को ट, घोरा येथे, महाघोरा, चोर पा,
त�त�ा, मायाका, का�रा, भयो रा, चडा, महाचंदा, चड को�ाह�ा, चड,
चड नायक, प�ा, प�ा मावती, भीम, भीम, भीसना नायक, करा�ा, व��ा, वा,

यांना कोन, पंचको�, �ु�, अख�ादत, सम भीम, सम �भ, उद�य असे �हणतात.
अठरा नरकाचे अव�ेष आहेत, जे पाप�ना यातना देणार आहेत. तय या नरक
हे बांधकाम केवळ पा�या�ा छळ�यासाठ� कर�यात आ�े आहे. या��त�र� या

पाच नायकही आहेत. या �ंभर रौरवाक आ�ण एक�े चाळ�स महारकांना मोठमोठे धन �द�े जाई�.
असे �हणतात.

पृ� 664



नववा अ�याय
सामा�य नरक

सूय� कुमार जी �हणतात - जसे सो�या�ा मत न �मळा�यावरच कंुदन बनव�े जाते.
आहे. �याच �कारे, पा�याचा आ�मा सु� कर�यासाठ�, �या�ा नरका�या आगीत टाक�यात आ�े.
जातो प�ह�या ���चे दो�ही हात दोरीने बांधून झाडा�ा उ�टे टांगावे.
दया �द�� जाते. �यां�या पायात �ोखंडी बांध�े�े असते, �यामुळे जनावरांना वेदना होतात
तु�ही के�े�े पाप ��ात ठेवा. यानंतर, ते�ा�या उकळ�या पॅनम�ये अ�ा �कारे

आपण वांगी भाजतो त�ी ती भाज�� जाते. फार उह गडदयु कु मधके� दया
�जथे अनेक �कारचे क�टक आ�ण भयानक �ाणी �यां�यावर पकड�े जातात. उह
ओरबाडून खा. अ�ा �कारे पा�या�ा अनेक �कार�या यातना सहन करा�ा �ागतात.
फर कु �यातून बाहेर फेक�यानंतर �यांना पु�हा नरकात टाक�े जाते. �तथे �यां�या पाठ�वर

एका मो�ा हातो�ाने, जे गरम आहेत, �यां�या पाठ��ा छेद �द�ा जातो. �हणा
ते पापी करवतीने काप�े जातात. मग ते पापा माँच ेमांस आ�ण अ� खा
कर�यास भाग पाड�े जाते.

अ�ा �कारे ते अनेक जीवनाचा आनंद घेतात. �याचे �रीर अनेक �कारचे असते
यातना सहन करतात. �यानंतर ते यमात पै�ा नवस नावा�या नरकात टाकतात.
येथे वाळू�या इमारती आहेत, �या �यांना गुहे�माणे जाळून �यांचा उ�ार करतात. �या�यावर पापी

हात, पाय, डोके, कपाळ, छाती आ�ण �रीरा�या इतर भागांवर आग फेकून �ा.
हातो�ाने एकामागून एक अग�णत पराभव के�े जातात. �यानंतर उबदार वाळूम�ये फेकून �ा
दया �द�� जाते. मग तो घाणेर�ा कच�यात टाक�ा जातो. कंुभीपाक नावा�या नरकात

पापा माँ कढईत ते� घा�ून ��जव�े जाते. नंतर न�या�या याद�त
पुट �द�े आहे. तेथे तो अ�नी�या �वाळांत टाक�ा जातो. �यामुळे तुमचे
ve सारखा कडक हार आ�ण जखमेवर मीठ �ावून तो ही पाप ेचाळतो
ते भरा �यां�या त�डात �ोखंडी हातोडा घात�ा जातो.

पृ� ६६५

दहावा अ�याय
नरकात आनंदाचे वण�न

सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! ढ�गी, �बाड �क�वा इतर गो��म�ये गुंतणे
कोण�याही �कारे डोके मारणारे नरक भोगतात

एन.एस. या नरकात अध��तकापासून �यां�यावर धारदार नांगर चा�व�े जातात. असे पु�ष, कोण
आई-व�ड�ांची �क�वा गु�ची आ�ा मानू नका, त�ड भ�न �या
ती जाते. �म�ानभूमी, बागा, पायवाटे, त�ाव, �व�हरी इ�याद�म�य ेराहणारे पापी.



�ान क� नका, असे पाळणे को म�ये खा��े जाते, मग ते नरका�या �पात असतात.
��जव�े�े आहे. आनंद गरम �ोह अस�े�ा माणूस
ते �चकटवा �ोखंड, तांबे आ�ण ��से जे पापी महापु�षां�या कानात घा�तात

आ�ण �पतळ �वतळ�े आ�ण भर�े.
जे पापी ���यांकडे वाईट नजरेने पाहतात, �यांचे डोळे सुज�े�े आ�ण त�त भ�म आहेत.

भरते. महामाने �द�े�या धा�म�क उपदे�ाची अव�ा करणारे पापी
आ�ण छाती, घसा, जीभ, ओठ, नाक आ�ण डो�यात तीन, धम��ाळा उ�ारतात.
टोका�या टोका�ा हातो�ाचा फटका बसतो. साहेबांचे पैसे
पूजेचे सा�ह�य चोरणा�या�ा अनेक �कारचे यातना
आनंद घे�यासाठ� �द�े जातात. जे पापी �ीमंत होत े�यांनी दान के�े नाही आ�ण �भका�यां�या घरी आ�े.
�रकामे परत या, अ�ा माणसा�ा �चंड यातना सहन करा�ा �ागतात.

नर देव �ेताचे पूजन क�न, �वधीपूव�क हवन क�न,
यम नावा�या �ानात व �पाने ��वम नामजप क�न यमाचा माग� थांबवणारे ��व,

द��ण, द��ण आ�ण द��ण �द�े�ा राहणा�या गरीब �ोकांना ते बॅट देतात.
माणसा�ा यमराजाचे द��न कधीच करावे �ागत नाही. चार हात �ांब मंडप बनवून
इ�ान �मड वंतर, ई�ट आय इ�ा, पमा मी सुंडोम आ�ण साउथ �मया आ�ण पाटरसाठ� बे�स
�ायचे आहे यानंतर चांग�े आ�ण गोड साठ� ठेव�े. वहाकार, वधकार, वाकार
आ�ण धा�म�क गायी�ा चार �रीरे असतात, �हणून गाईची सेवा आव�यक मान�� जाते आ�ण
�हणूनच आपण गोमातेची पूजा करतो. असे न करणा�यांना न�क�च �ास होई�
आ�ण ते नरकातून जातात आ�ण अनेक अडथ�यांना त�ड देतात.

पृ� 666

yahwana ye
माझी देणगी

सासजी �हणा�े - अरे! यम�ोकाचा माग� पापी �ोकांना अनेक �:ख भोग�यासाठ� �न��त के�े�ा आहे.
करायच आहे. �क�वा असा काही माग� आहे, �या�ारे यमया�ा सुरळ�तपणे पूण� करता येई�?
आपण क� �कता? मातृ �दनहे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े - हेमहामुने ! असा �जवंत �ाणी बनवा
जो दयाळू असतो आ�ण नेहमी धो�या�या मागा�वर चा�तो.

सरांना मदत कर�याचे काम करा. जे उभे राहतात �क�वा बूट घा�तात, ते
घो�ावर बसून यमपुरी�ा पोहोच�ो. �याच�माणे जे छ�ी दान करतात आ�ण आंघोळ करतात �यांना आरामदायी आसने आहेत.
यावर बसून वृ� �ागवड करणारे झाडां�या साव��त यमपूर�ा पोहोचतात. फु�णारा माणूस
ते वाट पाहत असतानाच मु�गा �यांना घेऊन जा�यासाठ� येतो. संतांसाठ� घरे बांध�यासाठ�
संुदर इमारतीचा आनंद घे�यासाठ� �ोकांना भेटा.

अ�ा�कारे, आप�या आईव�ड�ांची, �ानाची आ�ण कौ��याची सेवा करणा�या माणसाचा आदर के�ा जाई�.
आहे. यमपुरी�या वाटेवर पा�याची कमतरता अस�यास इतर पाणी दान करणा�या �ोकांना
न�हते घो�ावर आरामात �वार होऊन �ानाचे पाय दाबणारा यम�ोक
तू जा अ�दान हे जगात �े� मान�े जाते कारण ते केवळ आ��यानेच के�े जाते.
�रीर पु. �या �रीरातून धंपू येतो आ�ण �रीरच धम, अथ, काम आ�ण मो.
देणारा हे साधन आहे. �हणूनच माणसान ेइतरांचे दान के�े पा�हजे. आमचे



घरी येणा�या पा��यांना यो�य आदर �द�ा पा�हजे आ�ण दारात आ�े पा�हजे.गरीब भुकेने �ाकुळ झा�े�या �ोकांना �रका�या हाताने परत जाऊ नये. एक दाता
पु�षी जगात वावरताना अनेक सुखांचा आनंद �या आ�ण आनंदाचा अनुभव �या.

पृ� ६६७

बारावा अ�याय
पाणी पुरवठा आ�ण गरम करणे

सन कुमार जी �हणतात - हेमु नासा! या जगाती� सव� �ाना�ा जीवन देणारा
पाणी आहे. �प�या�या पा�यासाठ� �वहीर खोदणारी माणसे आप�े अध� पाप करत नाहीत.
त�ाव बांधणा�या माणसा�ा कधीच बी त�ड �ावे �ाग�े नाही. देव, दानव,
गंधव, साप आ�ण सव� �ाणीमा� पा�यावर अव�ंबून आहेत. त�ावात पाऊस
पाणी भ�न जाते, �याने त े�नमा�ण के�े �या�ाच नस�े�े फळ �मळते. कृपया आनंद �या
त�ाव पा�याने भर�े�ा आहे, जो बांधतो �या�ा एक हजार गाई दानाचे ब�ीस �मळते.
अ�ाच �कारे हेमंत आ�ण �याने ����र आ�ण ऋतूंनी भर�े�ा त�ाव बांध�ा, �या�ा अ�या�याची �ुभे�ा.
फळे �पकतात. �यामुळे त�ाव खोदणे �ुभ आ�ण �ाभदायक मान�े जाते.

अ�ा �कारे, पथ वृ� आ�ण बाग �ाव�े�या �ोकां�या संपूण� वं�ाचे र�ण झा�े असते.
आहे. फळे आ�ण फु�े अस�े�� झाडे खूप चांग�� वाढतात. फु�ापासून देवतेपय�त, फळांपासून पानांपय�त आ�ण �यांचे
�तथून येणा�या-जाणा�या�ा छाया �द�ासा देते. ही झाडे, कक� , रास,
देव मनु�या�ा सुख देणारा आहे. या जगात स�य हे सव��े� आहे असे �हणतात. हे फ�
स�य, तप�या, यया, ष, चेतना, संयम, देवता, ऋषी, �पतृपूजा, पाणी, वदन,

छाया, परमप� ही सव� स�ये आहेत. बरोबर बो�णारा माणूस तपवी, खरा धम� पाळा
��� पु�ष आहे. तो �वमानात बसून खा�� बसतो. नेहमी स�य बो��यानेच प�रणाम होतो
देणारा आहे. वग�, क�त�, पैसा, इ�ा, �ान, �ान, संप�ी, सौभा�य, पु
आ�ण यापे�ा जा�त पदाथ� आहेत. �याचबरोबर मनाती� सव� इ�ा पूण� झा�या पा�हजेत.
तप�या���वाय, कोणताही मनु�य �क�वा �ाणी भगवान ��वा�या परम �नवासापय�त पोहोचू �कत नाही.
असू �कते आरंभापासून �ोकनाथ भव सा� देवा धदेव महादेवाची तप�या� �क�वा तप�या� क�न

एव�ा मो�ा पापातूनही मु� होवो. तप�या� �क�वा संपूण� जगा�ा आनंद आ�ण
�ांता दाता आहे. �हणून �यांना सुखाची इ�ा आहे आ�ण �यांना सुख आ�ण मो� हवा आहे
तप�या� करावी.



पृ� 668

तेरावा य
पुराण महा या

सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! वेदांचे �ान वाचून, सरमानुया
या पु�यचे फळ �यांना �न��तच �मळत आहे. नरका�या यातनाब�� बो�त आहे
पुराणांचा �वत�क आ�ण आ��यांना सावध करणारा उपदे�क हे गु� मान�े जातात. ते
आप�या अनंत �ानाने जगाचे क�याण करा. �वतःचे जग सुधार�यासाठ�
धन, धन, भूमी, बाण, गाय, रथ, फु�े, दा�गने इ�याद� दान करावे.
नांगर�े�� जमीन दान क�न माणसा�या दहा �प�ा, �हणजे �पकवणारी � ेतं
ते चांग�े होते तो माणूस सव� सुखांचा उपभोग घेत �ेवट� �वमानात �वार झा�ा.
वाग�ोका जातो. भगवान ��व, �व�ण ूआ�ण सूय� तुम�या घरात �क�वा मं�दरात �क�वा मं�दरात

पुराणांचे पठण करणा�या�ा राजसूय आ�ण अमे�येचे फळ �मळते.
सुया�ोक होऊन ते �ोकात जातात. देवते�या मं�दरात पुराणाती� अमृत
ते आचरण करणा�या�ा अमे�येचे फळ �मळते. या जगा�ा वाचव�यासाठ�
�व पुराणाती� परम प�व� कथा �या�ा इ�ा आहे �या�ा चांग�या भावनेने
ज�र वाचावे �क�वा ऐकावे. रोज काही काळ �व पुराणाची कथा
ऐकावे �क�वा वाचावे. या जगात �वतः�या कमा��या बंधनातून मु� हो�यासाठ�
�व पुराणाचे �ान उ�गड�े पा�हजे. नरंतरा योग�ासनाचा अ�यास करणे
�क�वा पुराणांचे पठण के�याने सव� पापे न� होतात आ�ण धमक वाढते.

पृ� ६६९



चौदावा अ�याय
आ�ण देणगीचे वण�न

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! दानधमा�साठ� मानव फ� सुपा �नवडतो, तरच
�याचे परम क�याण आहे. गाय, पृ�वी, केस आ�ण तु�ा रा�ीचे दान सव��म मान�े जाते.
आप�या घरा�या दारात आ�े�ा, �हणजे �नवेदका�ा मारणारा, गाय, जोडे,
ए, छ�ी �क�वा जे जे ��य असे� �तत�या भ��ने �द�े जाते त ेअं�तम आहे
A फायदे�ीर आहे. एवढेच नाही तर वण�, ता�, हाथी, कायदसी, घर, रथ, माणूस, गाय, का पा�ा
आ�ण हे दहा दान महादान मान�े जाते. जो कोणी या दहा महान दानांचा �वीकार करतो
जो भावनेने करतो, तो �न��तच हा भौ�तकवादाचा महासागर पार करतो. तो मनु�य
जीवन आ�ण मृ�यू�या बंधनातून माणूस कायमचा मु� होतो. �ोकनाथ देवा धादेवा
महादेवज�ची परम कृपा �ा�त क�न �या�ा सुख आ�ण मो� �ा�त होतो.

गायी आ�ण वासरे, खुर, दा�गने आ�ण सो�या�या ना�यांनी झाक�े�या इतर व�तू
सुपा�ा �ानाची देणगी देणा�या माणसा�या सव� मनोकामना पूण� होवोत
ती जाते. तो आ�मा या जगाती� सव� सुखांचा उपभोग घेत�यानंतर �व�ोकात जातो. �या�ा-
सव� इ��त गो�ी पर�ोकात �ा�त होतात. मना�या इ�ेने के�े होते
दान नेहमीच �हतकारक असते. तूळ रा�ीचे दान देखी� या जगात �ुभ मान�े जाते. तूळ
दान करणा�या ���ने ��वाजी�ा मनाने मा�न �यांची �ाथ�ना करावी.
असे करा क� ते �याचे चांग�े करतात. तराजू�या त�ावर बसून, तराजू�या ज�मनीवर बसा.
�यानुसार भरा आ�ण जे�हा दो�ही बाजंूनी वजन समान असे� ते�हा ते घ� करा.
सुपा�ा दान �ा. असे दान करताना येनकरी देव �ेत
म�ा �ाथ�ना करा, �भु! मा�या �हानपणापासून आजपय�त�या आयु�यात मी जाणत आ�ण नकळत होतो.
तू सु�ा पापे के�� आहेत, तु�या कृपेने ती खाऊन टाक. हे �वग�य! ही गाडी वाकव��
दान के�याने आ�मा सव� पापांपासून मु� होतो आ�ण थेट जगाकडे जातो
जे�हा तो राहतो ते�हा तो सव� सुखांचा उपभोग घेतो.

पृ� 670

पं हवान आये
अधो�ोकाच ेवण�न

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! आता मी तु�हा�ा �ेडब�� सांगतो. या
हा र�ता पा�या�या मधोमध असून �ोकनाथ भगवान �व �ेषनाग यांचा भाग बांध�ा आहे.

�याने ते आप�या �डावर ठेव�े आहे आ�ण भगवान �व�णू �याचे पा�न करतात. सव� देव आ�ण



�व�ा�या क�याणासाठ� ऋषी-मुन, साधू-संत एकाच �दव�ी �ेषनागाची पूजा करतात. मी एच
�ेषनाग अनंत या नावानेही ओळख�ा जातो. तु�ही अनेक गुणांनी संप� आहात आ�ण तुमचे
सव� देवदेवतांसह सव�जण सणाची �तुतीसु�दा चा�ू ठेवत नाहीत. साप
अनु�ान सदैव तुझी उपासना करत रहा. �याने देवावर �वजय �मळव�ा आहे.
खु� देवांनाही �ेषनागाचे साम�य� आ�ण �वभाव नीट माहीत नाही, मग सामा�य
पु�षांना कसे कळे�?

पृ�वी�या खा��या भागात अट�, वाताळ, सुतळ, रसात�, त�ता�, पाता� इ�याद� एकूण सात
�ोक हाजो दहा-दहा हजार योजना �ांब-�ंद आ�ण वीस-वीस हजार योजने उंच आहेत.
हे धडे �हणजे दगड, पृ�वी आ�ण अंगण. या �ठकाणी �द� महानग वास करतात. सूय�

सूय��का� आ�ण �का�, चं�ाची �ीत�ता आ�ण �व� चं��का�
पृ�वी �ोकांना �का��त करते. उदास, उ�ण आ�ण पाऊस असे अनेक ऋतू आहेत.
झा�े असते अ�ा रीतीने पाताळ �ोकात सव� �कारचे सुख आ�ण मू�य आहे, जे सवा�चे जीवन आहे.
आव�यकता पूण� कर�यास पूण�पणे स�म. पृ�वीवर पा�याचे असं�य ��ोत आहेत.
�व� आ�ण ताजे पा�याने जीवाची तहान भागवा. भर�े आ�ण येथे कायमचे गुनगुनत.
इतर अनेक सुंदर �ठकाणे येथे नाचतात आ�ण गातात. अधो�ोक अनेक

कारचे वैभव व �व�ास उप�� असून तेथे अनेक मनु�य�ाणी, रा�स व नाग आहेत.
�यां�या तप�य�चे फळ ते भोगतात.

पृ� 671

सोळावा अ�याय
नरकात मृत �रीर

सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! या जगाती� सव�� व�न, मा�रव, �ंकर, �ु�,
महावळ, ताट कंुड, मीठ, वैतरणी नद�, कृमी-कृमी, अ�, कठोर, आसप जंग�,
बा�ाभय, दाना, संदे� कळसू, महारौरव, �ा�म �ा� इ�याद�ची नावे.
एक घटक नरक आहे. या नरकात येताना, पाप��या आ��या�ा अनेक यातना सहन करा�ा �ागतात.
जो अवा�तव मागा�वर चा�तो, �या�ा रौरव नावाचा नरक भोगावा �ागतो.

चोरी
पापी नरकात जातात. बहीण, मु�गी, आई, गाय आ�ण �ाज �वकणारे
जे पापी खातात ते ते�ोह नरकाचे �नवासी आहेत. गोह�या देवी-देवता
��माचा �ेष करणारे मानव नरक भोगतात. या नरकात ते क�टक खातात.

जे पातर आ�ण �ाणा�ा अ� देत नाहीत �यांना �ा� नरक भोगावा �ागतो.
जे नीच आ�ण पापी �ोकांची सोबत करतात, जे चांग�े पदाथ� खातात आ�ण तुपाचा हवन करतात.
जे �वरोध करतात ते नरकात जातात.

जे ता��यात मया�दा मोडतात, दा� आ�ण इतर न�ा करतात, कारण



जे पैसे कमावतात ते नरकात जातात. जे �वनाकारण झाड तोडतात ते नरकात,
हरणाची ��कार करणारे नरकात जातात. सरां�या घरा�ा आग �ावणार ेपाक
नरक आ�ण अ� जे नरकात �यां�या पापांपासून �यां�या मु�ांना �यां�या अ�यासापासून वं�चत ठेवतात
�याचा आनंद �या

�रीराने आ�ण वाणीने के�े�या पापांची �क�मत माणसा�ा चुकवावी �ागते.
आहे. भगवान �ोकनाथां�या मृतदेहाची ह�या क�न सवा�त मोठे पाप के�े जाऊ �कते.
�कते. पाप, पु�य, वग�, नरक ही सव� कारणे आहेत. वा�त�वक आनंद - सव� मन
एक पेय �या परमा��या�ा जाणणे आ�ण �याची उपासना करणे हे �ानाचे सार आहे.

पृ� 672

�या हवाई अ�याय
वषा�चे वण�न

सन कुमार �हणा�े - हे ��ये ! आता मी तु�हा�ा पृ�वी�या सात पै�ंूब�� सांगेन.
म�ा सांग. जंबू, �ू, �ा�म �ा�, कु�, चा, �क, पुकार हे सात महान �ह आहेत. यापैक�
आजूबाजू�ा सात गट आहेत. हे सात समु� पाणी, ऊस, �ध, के�र, मी, तूप, दही यांनी बन�े�े आहेत.
भरा या ड�गरां�या म�यभागी सुमे पव�त आहे. सुमा�या द��णे�ा न�ाधा, हमाच�, हेमाकुट
मी प�व� आहे द��णेत, उ�रेत �ेम आहे. हे सव� वेळ सारखेच असते. �या�या म�यभागी �ंबवृ� आहे जे
म�यभागी एक ड�गर आहे. द��णे�ा पव�ता�या पूव��ा मंदार, प��मे�ा मगंधमादन
द�ाम�ये �वपु� आ�ण उ�र द�ाम�ये सुपा ��खर. �यावर कदंब, जामुन, पीपळ

झाडे नेहमीच आढळतात.
जांबु�या झाडावर मोठ� फळे पडतात. �या�या फळाचा रस �वाहा�माणे

वाहणारी आ ही जंबू नद� �हणून ओळख�� जाते. मी माजी माभा, पमा मी केतुम�
आ�ण मधोमध ए�ावरी. पूव��ा चाय रथ, द��णे�ा गंधमादन, प��मे�ा वय, उ�रे�ा
मानंदन हे वन । �यावर अनोड, महाभा, ��तोड आ�ण मानस नावाचे त�ाव आहेत. मी पैस ेदेईन
माकंुग, ��ता जना, कुरा�हा, मै�ान इ�याद� पूव��ा पव�त आहेत. द��णेत, �करा, चाकूट,
बेड, चक, �नधी, कपा� नावा�या टेक�ा आहेत. सनी वास, कु�ुंभ, कपा�,
नारद, नाग उप��त आहेत. उ�र द�ाम�ये �ंखाचुन, ऋषभ, हंस, का�, जरा आ�ण के�रच�
इ. टेक�ांम�ये ��त आहे.

सुमे नावा�या ड�गराचा �तकोनपुरी आ�ण मान आहे. �टकोनपुरी जवळ
अमरावती, तेजोवती, स�यमनी, कृ�णनाना, वती, गंधवती, य�ोवती या आठ बायका आहेत.
एन.एस. �टकोनपुरी�या म�यभागी, प�व� गंगा नद�, वतु�ळात �वे� करते, सीता,
अ�कनंदा चू आ�ण भा �वाहात �वभागते. सीतापूव� द�ातून, द��णेकडून अ�कनंदा,
�ांतपणे आ�ण उ�रेकडे वाहणारी नद� समु�ात पडते. सुनी�, मा यवन,
ना��द, गंधमादन इ�याद� प�व� सुमे पव�ताभोवती अ�नी�या ओवां�माणे आहेत. या
कर केतुम�, भाहा, कु, मायादा, �ोकपवीत �ोकपदम यांची भारतभर पूजा के�� जाते.



सारखे उभे रहा देवकूट पव�तावर फ� धा�म�क पु�षच रा� �कतात. कोणीही पापी नाहीजाऊ �कतो येथे रोग, �ोक, �ास होत नाही आ�ण �यांना बारा हजार वष� वयाची �ा�ती होते.

पृ� 673

अठरावे य
सातचे वण�न

सास जी �हणा�े - अरे बेटा कुमार जी! आता तु�ही सात प�ांब��
म�ा सांग हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े- अरे ��ये! तु�याब�� सात
म�ा सांग.

जांबूप - नऊ हजार योजना जांबु�पा �हमा�या�या द��णेकडी� समु�ापासून उ�रेकडे पसर�े�या आहेत.
�या�ा सख� जमीन असेही �हणतात. यावर �याने माणसान ेके�े�� चांग��-वाईट कम�
फळ अनुभवायचे असत.े इनू, �कसे, त�ववणा�, गरम तमन नाग, पा, सौया, गंधव
वान आ�ण भरत हे �वभाग आहेत. �या�या द��णे�ा ऋषी-मुन राहतात. जांबुप�या म�यभागी

हे यया, �ण, वैय आ�ण �ु यांचे �नवास�ान आहे. �यावर म�य, मह, सा, सुदामा, री,
�ाच� आ�ण पया� हे सात मोठे पव�त आहेत. पराया पव�तावर वेद, पुराण काप�े
a हे सव� संत पाप ना� करणार ेआहेत.
�रप - �रप पव�ताचा रा�स �रप �हणून ओळख�ा जातो. �याच �ठकाणा�न

गोदावरी, भीमरथी, त�� आ�ण इतर न�ा सव� पापांचा ना� करणा�या आहेत. कृ�णा
वेणी दयान पव�त, कृतमा�ा आ�ण तवरणमधून म�ायाच� पव�तातून वाहते. मह पावत
माया, ऋ�षकुया आ�ण कुमारी या न�ा वा न�ा वाहतात. या �ु� अंतःकरणाचे अनेक माग� आहेत.
�हरे, गावे येतात. या प�व� न�ा तेथ ेराहणा�यांचे अनुमान �ांत करती�.
एन.एस. एवढेच नाही तर �यां�या पा�याने �यांची पापेही न� होतात.

��पर- समु�ातून ��पर घरी आ�े आहे. गोमंत, चान, नारद, दार,
सोनक, सुमन, बै� असे पु� आहेत. अनुता, �ाखी, पापहानी, औषध, �ेस, अमृता,
सु��भा नावा�या सात न�ा �द�ा�ा �ोभतात. येथी� रमणीय वातावरणात
देवता आ�ण गंधवांसह अनेक जाती राहतात. या दे�ाती� र�हवासी

�ाना�या र�णासाठ� देवा धदेव महादेव आ�ण भगवान �व�णू यांची पूजा के�� जाते.
�द�ा�या म�यभागी - �द�ा�या म�यभागी सेम�चे एक मोठे झाड आहे. येथे,

हाट�, जीमूत, रो�हत, बैक�, मानस, सुभू नावाची झाडे आहेत. �ू�ा, रा,
हया�, चं�, �ु�, वामोचना, नृ�व नावा�या सुंदर न�ा आहेत. होय आ�ण नम�

दयाही �ोकां�या �य�नांना �मवत नाही. येथी� र�हवासी कत�� बजावत आहेत.
�व�णू ��वाजीची पूजा करतात.

चप - चप घृतोड द�ाने महासागरातून बाहेर पडतो. तो �व�तीण� �दे�ात पसर�े�ा आहे.
येथे चा, वामन, अं�कार डवरी, मन पु��क, भाम इ., पावती आ�ण गौरी,
कुमु�ी, सा�या, मनोजवा, �ांता पु��क या नावाने अनेक मो�ा न�ा आहेत.

भाजीपा�ा दही हे समु�ा�या बाहेर�या पा�या�या महासागराचे घर आहे. येथे औषधी वन�ती आहे
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ही खूप मोठ� गो� आहे. उदयाच�, अटाच�, ज�धर, �ववेक, केसरी असे पव�त आहेत.
सुकुमारी, न��नी, कुमारी, वेणुका, आययू, रेणुका आ�ण गाभटा नावा�या न�ा आहेत. येथून
संुदर नयनर�य �ठकाणी सव� जातीधमा�चे �ोक राहतात.

पुपकर पा - समु�ा�या बाहेरी� �रीर �हणजे जो गोड पा�याने वेढ�े�ा असतो.
असे �हणतात मन �यावर असते. येथे राहणारे �ोक सव� कारच ेआहेत.
रोगासह जगा ते द�घ�काळ जगतात आ�ण आनंदाने जगतात. पु पुकर

प��मेकडी� महा�वता ख�ा हे मातेचे व देवतांचे �नवास�ान आहे असे मान�े जाते.
रा�स �याची पूजा करतात.

अ�ा�कारे पृ�वीवर मानवां�या वा�त�ासाठ� सात �ाने आहेत, जी सात �व�पांची आहेत.
नावाने ओळख�े जाते.
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एको�णसावा अ�याय
रा��च�, एच-एमडीए� आ�ण �ोक यांचे वण�न



सन कुमार जी �हणतात - हे महामु नासा जी! पृ�वी�या भागावर सूय� आ�णचान माची इ�ा पडते, �या जागे�ा भु�ोक �हणतात. पानापासून ते हजार योजनेपय�त
तेथे सूयमंड� आहे आ�ण �या�या वर चं� मंडळ आहे. चंद मंडळाकडून दहा हजार योजना वर आहेत आ�ण
कोणताही पुरावा नाही. या�या वर स�ी�ा मंडळ आहे आ�ण वर उवामंड� आहे.

वातावरणापासून खा�� एक कोट� योजना, जे पृ�वीचे सव�� वतु�ळ आहे, भू, भुवह, वसा.
तीन �ठकाणी �हणतात. �यां�याम�ये कपानचे ऋषी राहतात.

मह�ोका हे पृ�वी�या वतु�ळा�या वर ��त आहे. महा�ोक, सनक, सनंदन, सनातन, कपा�,
असुर, बोध, प� हे ��व नावा�या राजाचे सात पुनव�सन करतात. एकाच राजवा�ाती� दोन
�ाख योजना बरोबर वर आहे. सु�वातीपासून दोन �ाख योजना आ�ण बुध आहे. दहा ते ��न
मंगळ �ाख योजनेवर ��त आहे. मंगळाव�न दोन �ाख योजनेवर गु�

ते आहे. बृह��तपासून दोन �ाख योजने�या अंतरावर ��न मंड� आहे. हे सव� आहेत
आप�या �नयमा�ा �चकटून राहा.

तप�ोक हे जन�ोकापासून सहा वीस �ाख योजनां�या अंतरावर आहे. तप�ोकापे�ा सहापट जा�त
पण आका� �तथेच आहे. पृ�वीवरी� राणी, महामा, स�य मागा�वर चा�णारे चारी
तु�ही राहतात का भुवः जगात देव, देवता इ�या�द वास करतात. �वगा�त

आ�, पवन, वसू, अ�नकुमार व देव नागपी इ. राहतात. पाणी,
अ�, वारा, आका� आ�ण अंधारातून घर आ�े आहे. या�या मा�यावर महाभूत वस�े�े आहे. सव��

परमा हा गुण, सं�या, नाम आ�ण परमाणा�न वेगळा आहे.
देवतेचा चेहरा फ� भगवान ��व आ�ण कृती देवी �� यां�या �म�नातून येतो. या

सेस� यांचे नाव आ�े आहे. �या का� येई� ते�हा ही संपूण� सृ�ी �रीरात �व��न होई�.
ते संपे�. बैकुठ �ोक �ोकां�या वर ��त आहे. यानंतर कौमर �ोक आहेत
जसम कंद राहतो. �यानंतर उम�ोक वस�ा आहे. उमा�ोक मादेवी जगदंबा
नवस आहे. आद� हे जगदंबेपासूनच आ�े असून व�णाचे नाव आ�े आहे. उम�ोक चे

पुढे, या जगाचा प�ा �हणज ेपरा�पर भगवान ��व यांचे �नवास�ान आहे. देवाचे �ेत
तो �नगुण, �नराकार, सव��व�प आ�ण सवा�चे क�याण करणारा आहे.
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�वसावा अ�याय
तप �क�वा समुता

आईने �वचार�े - हे बेटा कुमार जी! आता तु�हीच सांगा
देवा धादेव महादेवज�चे परम भ� कोण�या �ोकात जातात? भाईचा हा �ोक कुठे आहे?
आवक नाही. हे ऐकून सूय�कुमारजी �हणा�े- अरे ��ये! देवाचे मृत �रीर
परम कृपा �ा�त कर�याचा एकच माग� आहे - तो �हणजे हेटपा. तपाने के�े�ा मृतदेह �क�वा

हे ��य नाही. या जगात सव� मानव, वगा�ती� देव, ऋषी-मुनी-मुनी-
मह� � वा� या हक�कत संत इ� याद� नेत�यानेच �मळव� या आहेत.

तप �क�वा तामसचे तीन �कार आहेत - सावक, राजस आ�ण तामस. �याने तप�या� के�� �क�वा के��
जे फळ हवे तेच खरे. इ�ा पूण� कर�यासाठ� के�े
तप�या �क�वा राजस आ�ण तीच इ�ा �यासाठ� एखा�ाने �रीर देऊन तप�या� के�� आहे
तमसा�ा तप �हणतात. मनाने आ�ण �वचाराने �ु� असणे, पूजा, जप, हवन, उपवास,
आचार - �वचार, मौनाने के�े�� तप�या� ही �ु� तप�या� आहे. पायरी, त�ाव, �वहीर,



घरे, धम��ाळा आ�ण �ाळा बांध�याने अं�यसं�काराचा माग� मोकळा होतो.
संप�ी, वैभव आ�ण भौ�तकवाद यात �चरडून माणूस ऐ�हक बंधनात जखड�ा जातो. चौरासी हजार

योजनेचा उपभोग घेत�यानंतर मनु�या�ा योजना �ा�त होते. उ�रे काही अस�यास
उपाय के�ा नाही तर फ� प�ाताप उरतो. ते सख� �दे�ावर आ�ण
�ुट�ँडम�ये दो�ही आहेत. पृ�वीवर के�े�या चांग�या कमा�च ेफळ �वगा�त �मळते. या साठ�
नेहमी स�याचा माग� अव�ंबावा. परोपकारा�या मागा�वर चा�ावे. �या�या आयु�यात
काही काळ भगवान ��वाचे नाव कोणा�ा आठव�े?

भयंकर नरकात जा�याची गरज नाही. ��येक कार�या वेदना आ�ण पापापासून मु�
हे �रीर देखी� आहे �या�ारे मनु�य जीवना�या बंधनातून मु� होतो आ�ण �म�ानभूमी�ा �ा�त होतो.

आहे.
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i k savanya ye
u धमक� वण�न

सास जी �हणा�े - हेसन कुमार जी! �याचा ज�म �ाण कुळात झा�ा असे मान�े जाते
ए ठ�क आहे. मी असेही ऐक�े आहे क� �वा�या डो�याव�न, बा�पासून बा�, मांडीपासून सरवराची �ु�प�ी होते.
�ूज सेवा आ�ण चरण पासून सा�धत के�े�� आहेत. महा�! कृपया म�ा सांगा क� नीच माणूस काय आहे

काय होते?
सासज�चे ��द ऐकून सन कुमारजी �हणा�े- अरे महामु नास जी! माणूस तुझा

�याने के�े�या पापामुळे तो �या�या जागेव�न खा�� पडतो. माणसाने के�े�� चांग�� कामे
स�पु�षां�या �ानांचे र�ण करतो. जातीत सापड�े�या माणसा�ा पूव�
ज�मात के�े�या वाईट कमा�मुळेच वण�मा�ा �मळते. �हणूनच माणूस
संकटा�या वेळ�ही माणसाने आप�े कत�� काटेकोरपणे पाळ�े पा�हजे.
करा. �याने आप�े कत�� पाळ�े पा�हजे. �या�ा वाईट वाटायचं. या

कार पु�ष �यां�या जागेचे र�ण क� �कतात.
जे �ोक �ुवण�माज घेतात, ते �वतः�न तीन वणा��या सेवेत �वतः�ा वा�न घेतात.

जर तु�ही धमा��माणे यो�य प�तीन ेके�ेत तर पुढ�या ज�मी तुमचा ज�म होई�.
घासणे. तसेच जो �वधीनुसार पूजा करतो व हवन करतो.

आ�ण नेहमी नी�तम�ा आ�ण स�या�या मागा�वर चा�तो.
�तथे असणे हा स�मान आहे. जे ऋषीमुन�च ेधम� आ�ण आ�ीवा�दाचे कारण आहे.

पुरावा पूण� करतो आ�ण �या�या धमक�चे अचूक पा�न करतो, तो एकूण आहे
संपूण� गो� �वतळते. या कारणा�तव, ��ाना कुटंुबाचे �ान मजबूत आ�ण मजबूत आहे.
��रपणे अनुसरण करतो, देवतेची पूजा करतो, तो वग� �ा�त करतो.

मग �ीमती ज�नी �वचार�े- हेसन कुमार जी! आता तु�ही आ�हा सवा�चे आहात
म�ा सांग. सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! अद ्भुत फळासारखेच



जसे क� कम�कांड क�नही कम�कांड घडत नाही, तर ते महान फळ �ा�त होते.तु�ही सहज क� �कता. एक माणूस जो �या�या मागा�वर �ढपणे �चकटून राहतो, कोण
यु�ात पराभूत का होत नाही, यु�ात पाठ का दाखवत नाही, असा �ूर यो�ा, जो �ढतो-

वीरगताचा रणांगणात पराभव होत नाही, तर तो थेट �वग� गाठतो.
ते उ�वते. तो जीवन आ�ण मृ�यू�या बंधनातून मु� होतो. �वतः�या मु�ाची ह�या क�न
तसेच मरण पाव�े�या ����ा �वगा�त �ान �मळत नाही.

रणांगणात सापड�े�ा मृ�यू सव� जाती-पा�ांना सुखावणारा आहे. यू �या �े�ात
जर द��णाही ����ी यु�ासाठ� आ�� तर �या�ा मारावे �ागे�.
नाही, आ�ण �याचे पाप जाणव�े नसते. माणूस मे�ा, पाणी मा�गत�े तर �याचे
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ते �वझवणे �या�य आहे. �या माणसांनी कधीही आ�य घेत�ा आहे �यांना यु�ात मार�े जाऊ नये.
या या �ेचे पाप जाणवते.
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अ�याय वीस
गभा�त अस�े�ा जीव, �याचा ज�म आ�ण अना�ा

सासजी �हणा�े - हेमा�! तु�ही आम�या ब�याच भावना �ांत के�या आहेत. आता
तु�ही आ�हा�ा आ��याचा ज�म, �याची गभ�धारणा आ�ण आ��याची अना�ा याब�� सांगा.
महामु नासाचा हे ऐकून सूय�कुमार �हणा�ा - हेमुने ! आप�या �रीराचा रस
e मे� व�न आहे. �रीरातून बारा ट��यांत म� बाहेर काढ�ा जातो. कान, डोळे, नाक, जीभ, दात,
�ग, गुद�ार, गुदा�य, वेद, कफ, वात, मू� इ�या�द उ�सज�नाची �ठकाण ेआहेत. आमची दया ही सव� भीती नाही

कने�ट आ�े आहे. या�ारे रस �रीरात �ोष�ा जातो. हा रस आ��यापासून प�रप�व होतो.
जे�हा हा रस �पकतो ते�हा �थम �वचा तयार होते आ�ण �वचा �रीरातून काढून टाक�� जाते.
ती जाते. फर र� बनते. �यानंतर केस, केस, केस, अथा, मी जा ज�मा�ा येतात.
मध�या ऋतू�या �रीरात �वे� के�याने वे�सक� बॉडी तयार होते. एक �दवस,
पाच �दवसात, सात रा�ी त ेमांस पॅड बनते. का�ांतराने हळूहळू
चा एक भाग �हा. अ�ा �कारे जीव �या�या आई�या आत वाढतो आ�ण �याचा �वकास होतो
असे घडत असते, असे घडू �कते. आईने खा��े�या अ�ा�या रसातूनही �या�ा अ� �मळते.

अ�ा रीतीने माते�या उदरात ज�म घेणारा जीव �वतःब�� �वचार करतो. �या�ा
सुखाची �ा�ती सु�ा पूव��या ज�मा�या कमी नुसारच असते. तो नसता
क� अ�ा �कारे म�ा ज�म-मृ�यू �मळत राहतो आ�ण ��येक ज�मात अनेक वेदना भोगत असतो.

नाही. �हणून मी मा�या आ��या�या उ�ारासाठ� काहीतरी के�े पा�हजे. गभ�वती
अनेक A सहन करतात कारण गभ�धारणा देखी� एक �कारची कैद� आहे. जीवा मा गभम आहे

गाडी त�ीच पडून आहे, जणू काही �यावर ड�गर उभा आहे. ही कार गभ�वती आहे
��त

तु�हा�ा अनेक �:ख आ�ण यातना सहन करा�ा �ागतात. �हणूनच सातवा म�हना
ज�मा�ा येतात आ�ण पापी नऊ म�हने गभ�धारणा आ�ण ज�माचा �ास सहन करतात.
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अ�याय तेवीस



�ारी�रक �फटनेस आ�ण बा�पण

सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! राजा आ�ण �हीके यांचे �म�ण क�न आप�े �रीर बनव�े आहे. आ�ण
K �या �ेवट�या ��तीत तयार होतो. �हणूनच तो वर आ�ण खा�� मान�ा जातो. हे वर आ�ण �रीर
पंचांग,   काव, कुसाजळा इ�याद� कोण�याही व�तूसाठ� वापरता येत नाही. �रीर
गंगे�या पा�याने धुऊनही काही होत नाही. कोणतीही कार
से�ह होते. �या मागा�ने प�व� आ�मा अनेक वष� भटकतो, ते असू �कत नाही

गाडी घासत नाही. �तपु�षांनीही परमाची पूजा आ�ण हवन इ.
पी आ�ण नाही. मं�दरात व इतर तीथ��े�ात राहणारे �ाणीही आप�े काम करतात.
फळांचा आ�वाद घेत राहा. �यांना �तथेही �ु�ता आ�ण �व�ता आढळत नाही. माझी मनापासून इ�ा आहे
�ांत रा�न जीवन सांगून �ान �मळत.े आम�या अंतःकरणाची सु�वात तुम�यापासून होऊ �ा

जातो ते पाणी आ�ण वैराय पी माती �प�याने �ु� होते. आमचे
देह तो वरती । हे जाणून आ�ण समजून घेऊन माणसाने �ांतपणे �वचार के�ा तर तो

तो हरवून जातो. या कारम�ये तो जीवनमु� होतो.
स�य हे आहे क� सव� सुखाचे मूळ ही आस�� आहे. आ�ही चुक�यास

मग आ�हा�ा आनंद� कर�यापासून कोणीही रोखू �कत नाही. तो ज�म-मृ�यू�या बंधनातून मु� होतो
परंतु असे होत नाही, कारण जे�हा गभ�धारणा झा�यावर आ�मा जगात ज�मा�ा येतो.
�यानंतर तो सव� काही �वसरतो. तो एर�ा ओळखत नाही. जरी �या�ा डोळे आहेत
आंधळा, कान नस�यामुळे तो ब�हरे होतो. तो उडून जात नाही आ�ण जगात
फस�ा, तो खातो.

बा�पण आ�ण पौगंडाव�ेम�ये, �ाणी अनेक वेदना सहन करतो. �या�या क�याणासाठ�
माग� सापडत नाही. ता��यात वासना, �ोध इ�याद� भावना �बळ होतात. तो

Y सोबत जमायचे आहे. या गाडीचा आनंद �यांनी मोठा आनंद मान�ा असता.
आ�ण देवाकडे �� देत नाही. �या संसारा रक बंधनात अनेक बी
�ास देत राहतो.
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अ�याय चोवीस
ही वृ�ी

आई �हणा��- अरे रागाव�े! आता तु�ही आ�ही पंचचूडा आ�ण सगळे y k
म�ा कु सत अथ ब�� सांगा. मातृ �दन ��ाचे उ�र देताना ए. सन कुमार �हणा�े - अहो

होय साहेब! एकदा देव नारदाची पूजा करत होते, ते�हा पंचचूड भरपूर होते, मग नारदजी
�त�ा �हणा�� - संुदर! तू म�ा तु�या �वभावाब�� सांग. ते�हा पंचचूडा �हणा�ा- ओ
देव �! आपण एक आहोत तर मी चांग�े आ�ण वाईट कसे क� �कतो? तुम�या �वभावा�ा
मी �वतः�ा ओळखतो ना राईचा �वभाव खूप मजबूत आहे. कु��न आ�ण थोर

मया�दा रेषा �वीका� नका. ते पापी पु�षांचेही सेवन करतात.
��ी ही सव� पापांचे मूळ मान�� जाते.

जे�हा माणूस थोडेसे �ेम दाखवतो, �क�वा �याचा होतो. दा�गने आ�ण



जे इ�ूक असतात ते खोडसाळपणात पडून �बघडतात. चंच� आ�ण मोठे
आ�ण ऋषी-मुनीसु�ा �म आ�ण �मा�या संकटात सापडणार आहेत. ते पु�षांसोबत
कधीही समाधानी होऊ नका. �या माणसा�ा पाहताच ते पापाकडे वळतात. ते आहेत
तो वा�ांनाच परम सुख मानतो. �या�ा नेहमी संप�ी आ�ण वैभवाची �ा�सा असत.े सव�
कारचे गुणधम� घेत�यानंतरही ती �कृतीची बरोबरी क� �कत नाही. यमराज, मरण पाव�ा

पाता�, बडवना�, �धारा, �वसाप वगैरे सव� �मळून या�या बरोबरीचे नाही
क� �कतो. ते महान होते. हे जग �नमा�ण करताना आज�नी पंचमहाभूतांची रचना के��.
के. सव� जगावर दया करा. मा�या �न�म�तीत मी अनेक गुण भर�े आहेत पण
ते बनवताना �ीकृताज�नी �यां�याती� सव� दोष भ�न काढ�े. ही कार पंचचूडा
आसराकडून Y ब�� असे ��द ऐकून नारदांना Y ब�� अना�ा वाट��.
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पंच�वसावा अ�याय
का�गणना

सन कुमार �हणा�े - हे महामुने ! एकदा सावजीने नेदेवी�ा फोन के�याची पोचपावती �द��.
बो�ाय�ा सु�वात के��. सावजी �हणा�े - हेदेवी ! मृ�यूचे �ान असे आहे-
मानवी �रीर अचानक �फकट गु�ाबी होते आ�ण वरचा भाग �ा� होतो
जीभ, त�ड, कान आ�ण डोळे �खतात, �या�ा आवाज आ�ण आवाज ऐकू येत नाही, तो कोणता सूय�, चं� इ.
काळा �क�वा अ�� �दस�यास, अ�ा ���चा का�चा बळ� झा�यानंतर सहा म�ह�यां�या आत मृ�यू होतो.
असे घडत असते, असे घडू �कते.

माणसाचा डावा हात सात �दवस सतत मुरड�यामुळे �रीर थरथर कापते, टाळू
कोरडे राहा, तो माणूस फ� म�हनाभराचा पा�णा आहे. जीभ घ� होते, नाक
पाणी, ते�, तूप आ�ण काचेचे बुडबुडे न �दसणारे, ज�मनीत ओतत नस�े�े फुग ेवाहत राहा.
��यमान �हा, �या�ा सूय� आ�ण चं�ाची �करणे �दसत नाहीत, जे रा�ी धनु�यात आ�ण �दवसात

कावळे-काव�यांनी घेर�े�ा कोप पहा, मग �याचे आयु�य सहा म�हने उर�े, अ�ा
जाणून �यायचे होते

हॅक �हणजे! आम-वन, �ान, मुत, �ेम, का मुता, दाना-रा, पा�, मास, ऋतु, वष�,
युग, कप, महाकप यानुसार �ंकर आ��याचा वध करतात. डावे, उजवे आ�ण मध�े तीन
मागणी. नया घा�� �ाण । आप�या �रीरात सोळा नसा असून �या चार �ठकाणी असतात.
पण मी जगतो या सवा�नुसार माणसाचे वय �ा�त होते. भीती आ�ण हवा नाही
माणसा�ा आयु�यभर सांग�याचे काम का वह करते. या गाडीत काळ नाय ने वेळ काढ�ा-
च काय वण�न आहे.
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सहावा अ�याय
�नमू��नासाठ� उपाय

देवी पावती बो�त - हेनाथ ! तू म�ा क�चची गो� सां�गत��स. हेदेवा धादेवा! आता
या�ा आळा घा��याचा माग�ही म�ा सांगा. तुम�या जीवनासाठ� आ�ण फाय�ासाठ� या कारचे

हे ऐकून �ोकनाथ देवाचे �प�ड �हणा�े - देवी उमे ! पृ�वी, पाणी, वेगवान, वारा आ�ण
आका� इ�याद� पंच त�वां�या संयोगाने या �रीराचा ज�म होतो. आका�
सव��ापी आहे आ�ण सव� गो�ी �या�यात �व��न होतात. एके काळ�
दया आ��. जे�हा जे�हा मी तु�या�ारे आ�ो ते�हा का� पु�हा �कृतीत ��र झा�ा.

सेवेतून आका�ाचा ज�म होतो, वा�यापासून वारा, वेगापासून ज�, पा�यापासून पृ�वी. पा�याची
चार, तीन तेज, दोन वायु आ�ण एक आका�. ��द, �ाणी, पा, रस आ�ण गंध
पाच आ�मे, जे�हा ते �रीराचा �याग करतात, ते�हाच आ�मा मरतो आ�ण जे�हा हे पाच होतात
जे�हा भूत �रीर घेते ते�हा आ�मा �नमा�ण होतो. का�ावर �वजय �मळ�वणारे योगी
या गुणांकडे �� �ा.

देवी पावती �हणा�� - हेनाथ ! वेळ �ज�क�यासाठ� योगीजनांचे �वतःच े�यान
�क�वा सराव, �याब�� सांगा. ही पावती ऐकून देवा ॥
सावजी �हणा�े - देवी ! जे�हा संपूण� जग रा�ी�या अंधारात गाढ झोप�े�े असत,े �या वेळ�

बसून योगासने करतात आसनावर बसून आप�या तज�नी�या मदतीन ेदो�ही कान बंद करा.
अ�ा �कारे रोज तीच साधना करावी. ही साधना एवढ� क�ठण झा�� क� यातच दोन वाज�े
आसनात आ�ण �यानंतर आ��याने उ�े�जत होणारा आवाज �क�वा �वनी �या वेळ� मानवा�ा ऐकू येतो
�या�या इ�ेनुसार तो मरतो. हा ��द �क�वा �वनी आहे, जो आनंद आ�ण आनंद देतो.
देणारा आहे. ऐ�हक आस�� आ�ण माया यां�या �सनाधीन �ोकांना हा आवाज �क�वा नाद कसा कळणार?
आपण स�म असे�

ज�मजात माणसांना �याची मा�हती �मळते, ते रहदारी�या वतु�ळातून बाहेर पडतात.
एन.एस. महान �ान आ�ण मु�� आहे. हा आवाज अनाहत आहे, जो उ�ारता येत नाही.
के�े जाऊ �कते योगी �यां�या �य�नांनी आ�ण �यानाने हे सा�य करतात. ��� पासून

असे के�याने मृ�यूवर �वजय �ा�त होतो. �या�याकडून मृ�यूवर �वजय �मळ�वणारा ��द.
असे घडत असते, असे घडू �कते. घोष, क�या, गंगा, घट, वीणा, वं�, �ंभ, �ंखनाद आ�ण मेघ गजत ही नऊ नावे आहेत.
��दाचे �च�तन करणा�या �व�ान आ�ण योग�ना कधीच सं�य येत नाही. या
�नय�मत यमकयु� ��दांची �तुती करणे आ�ण �यान करणे

�या�यासोबत काही असामा�य घड�े नसते. �याची ��येक इ�ा जे घडते ती असते आ�ण ती आता फळ देत.े
घासणे.
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वीस स�ावीसवा अ�याय
अमरांसाठ� साधना

पावती �हणा जी - अरे ��ये! म�ा मार�े तर सांगा क� योगीजन
तु�हा�ा वायूचा दजा� कसा �मळे�? हे ऐकून महादेवजी �हणा�े - अहो याचा अथ� ! jas कार
दारा�या दारावर ठेव�े�ा पक घरा�या आत आ�ण बाहेर एकाच वेळ� �का� �दान करतो

आप�या �दयाती� हवा देखी� आत आ�ण बाहेर दो�ही ह�क� करते.
वायू हे सव� �ान, बु�� आ�ण उ�साहाचे मूळ आहे. �हणून �याने वायू �ज�क�ा
�याने संपूण� जगावर �वजय �मळव�ा आहे. जस कार �ोहार मुख से

�ास (हवा) हवा भ�न आप�े काय� करत राहतो, �याच �कारे संत आ�ण
योगी देखी� �यां�या अ�यासात ��त असतात. जे�हा त े�नपुण होतात ते�हा सराव करा
�हणून तो सीटव�न दहा बोटे वर करतो.

�ाणायाम गायी�या मं�ाचा जप म�तकाने आ�ण भ�ांनी
थांबव�े जाते आ�ण आत अस�े�� हवा नाकातून बाहेर फेक�� जाते. ते क�न
मोठ� फळे येतात. योग�ना एका �नज�न �ठकाणी, जेथे सूया�ची इ�ा आहे,
झोपायचे आहे बोटां�या साहा�याने डोळे बंद क�न यनम नस�यास योगी �चड�चड करणारा असावा.

तेथ� योटच� द��न । जे�हा योग�ना अ�ा �कारे �का�ाची ��ी असत ेते�हा अंधार होऊ �कतो
तो �नघून गे�यावर तो योगी सव�� होतो. �या�ा अनेक गो�ी कळतात. तो
मनु�य जीवन आ�ण मृ�यू�या बंधनातून मु� होतो आ�ण �या�ा परम पूण��व �ा�त होते.
आहे. अ�ा �कारे �यान करणा�या ����ा ता�काळ गती �ा�त होते.
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अ�ावीस अ�याय
�ॅडो मॅनचे वण�न

�ी पावती ��वाजी�ा �वचा� �ाग�े क� देवा ! तू म�ा वेळ आ�ण ��द सां�गत�े
काय, आता साव�� माणसाचे �ा�� सांगा. देव �हणा�ा �रीर - वाळू आ�ण प�रधान

उदब�ी ��व��त क�न 'ओम नमः भागवताय' या बारा अ�रांचा मं�.
जप करताना माणसा�ा आप�� साव�� �दस�� क� �मळत असे
आहे. अ�ी साव�� डो�यावर �दस�� तर सहा म�ह�यांत मृ�यू होतो. �ु� मीठ असणे
पण भय आहे, कृ�णावर पाप आहे, चांद�वर बंधन आहे, �पव�यावर �ुकाची भीती आहे. y d
नाक काप�े तर ��न, मृ�यू, उपासमार अ�ी भीती असते. या गाडीत जे�हा माणसाची साव��
जर पु�ष �दस�ा तर �याने मनात�या मनात नवरा मं�ाचा जप करावा. ही कार एक वष�
�याचा जप के�याने सव� स�याची �ा�ती होते. आता एका रह�याब�� बो�ूया

नाही. हा �व�ाना�या ��रपेचात मानाचा तुरा खोव�ा आहे. हा धडा सव� �व�ा�या�ची आई आहे
असे �हणतात वेदही रोज �याची �तुती करतात. हा ��द खेचरी या नावाने ओळख�ा जातो
जातो या भाषे�ा अया, या, चा�, नया, आ, आ आ�ण सनातनी �हणतात.
आहे. ते अ�राने, अ�रांसह ��हायचे असते. हे त�व�ान पा�ह�े�या यो�याचा ज�म
य��वी होतो.

�हणून योग�नी �वतःचे �ान व �ान आचरणात आणावे.
सरावाने सव� गो�ी ��य आहेत.
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अ�याय एकोणतीस
aa-d-sr चे वण�न

सूत जी �हणा�े - हे �गन ! परमा मा हे स�य आ�ण अस�याचे परम�पता आहेत.
तो �व�ाची �न�म�ती आई�या �पात करतो. तो �व�ाचा �नमा�ता आहे. आ�ण या जगाचे

पा�न   आ�ण �ंकरजी �याचा ना� करतात. ज��हा सृ�ीचा �वचार के�ा
�यामुळे प�ह�� गो� �हणजे पाणी �मळवणे. पा�या�ा नरक पु आ�ण पा�या�ा मननारायण �हणतात.
राहतात. �वतः राजा आ�ण �या�ा वायंभू �हणत. पा�यात प�ह�े
�याम�ये ��येक वेळ� दोन भाग के�े.



आका� आ�ण पृ�वी हे एका �दवसाचे भाग आहेत. �ी चौधरी भुवन, म�यआका�ाची �न�म�ती �याने पा�यावर पृ�वी �नमा�ण के��. sky madas
द�ाची रचना ई. �यानंतर, आ�मा, वाणी, कृती, �ोध, �ेम आ�ण र� देखी�
�न�म�ती अ. मारी च, अ, अं�ा, पु�य, पु�ह, ऋतु, ऋष�चा वष महामुन तेज वी

P M आ�ण S A. हे सव� ऋषी स��षा आ�ण �यां�या नावाने ओळख�े जातात
याचे वण�न सव� पुराणात �द�े�े आहे.

ऋग्, यजु, सम आ�ण अथव� हे पुराण आ�ण स��ष रचनांनंतर प�ांसाठ�
वेदांची �न�म�ती नाजीने के��. �यानंतर �यांनी देवतेची पूजा के��. आ�ण ज�मनीव�न,
मांडीपासून मानवाची �न�म�ती झा�� आ�ण मांडी�या खा��या भागातून रा�सांची �न�म�ती झा��. या कारने सव� काही के�े आहे
सृ�ीची �न�म�ती पूण� के�� पण यातून �नमा�ण झा�े�ा �वकास पा�न
कृत आ�ण मनु�य �नमा�ण के�ा �याने �व� �नमा�ण के�े. भगवान नर आ�ण नारायण

अमौन-जा यांनी �नमा�ण के�े�� सृ�ी सृ�ीतून �नमा�ण झा��.
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तीसवा अ�याय
�न�म�ती म�ये

सूत जी �हणा�े - हे �गन ! या कृतीतून मत �न�म�तीचे अखंड सार आहे.
ठेवा. जपतने आयो नजा �तपा�ी ��न के�े. �ंभर वषा�ची तप�या� �क�वा
असे के�याने �या�ा पै�ाची देणगी �मळा��. इह के मनु नावाचा मु�गा. मनु ते मनु
या रचने�ा वंतार समा �हणतात. फार �वरका इ. �यां�यापासून उ�पादनाचे वं�ज ई. राजा
उ�ाप�या ��नात सुनीता आ�� आहे. वीपूचा सवा�त तेज�वी पु� �हणून �यांचा ज�म झा�ा.

तीन हजार वष� कठोर तप�या� �क�वा तप�या� क�न सूया�ने �या�ा ��ु�य वर �ान �द�े.
काय होतं ते?

पु आ�ण धाया यांना दोन पु� आहेत. पुक पानी ऐकत होता. �यां�याकडून रापू,
रपूज�य, वा, नृका�, वृषा, तेज नावाचे पाच पु� �मळा�े. रापू ते चा�ु� पय�त,

पूकणा�प�ी ते चा�ुष पय�त वरण नावाचा �ंथ �मळा�ा. सुनीता संग बेन असे नाव होते.
कसे ई. बेन�या �रीरातून ऋष�नी मंथन के�े. �या�या उज�ा हातापासून राजा पृथुचा ज�म झा�ा.

ए, जो देव आ�ण नुकेचा अवतार होता. जगाचा फायदा �हावा �हणून पृ�वी पृ�वीच े�ोषण करते
तु क� �कतोस का �यांना जटा आ�ण हे नावाचे दोन पु� आहेत. �ंक दाणीने वीर आ�ण नानी�ी ��न के�े
काय. �यां�याकडून जापता ई, जे सोमाचा भाग होते. मग दोघी पायी

आ�ण चार पायांचा �ाणी �नमा�ण के�ा. या नावाचे दहा हजार पु� उ�प� के�े
महा�नारदांचे वचन व उपदे� ऐकून ते एकेरी झा�े. फराजीने अं�यसं�कार के�े
नामां�कत दहा हजार पु� उ�प� झा�े, �यांना हनारदज�नी एकांती के�े. हे सव� जाणून



पण ए. भगवान देवाने नारदांना �ाप �द�ा - नारदा ! आपण merepu कर�यासाठ�
चुक��या मागा�वर ठेवा. तू मा�यावर दया कर. �यामुळे तु�हा�ाही �ांतता नाही
तु�ही बसू �कता तु�हा�ा हरवाय�ा जागा �मळणार नाही. तु�ही जागोजागी जा�.

मु�ाने तेरा पाव�े के�यानंतर. जनकाचा �ववाह तरी अंगारा, कृ�ण आ�ण
चाम पासून आ अ�ा रीतीने अनेक जीव �नमा�ण क�नही आ��याची �न�म�ती होते
वाढू नका मग �याने मैथुनी-सृ�ी �नमा�ण कर�याचा �वचार के�ा.
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अ�याय एक�वसावा
ह�तमैथुन

�ौनकजी �हणा�े – हेसुत जी! कृपया म�ा देव, दानव, गंधव, रस आ�ण रस �ा.
ब�� सांगा हे ऐकून सुत जी �हणा�े - जे�हा आ��याने मं� जप�ा नाही.

जे�हा �वकास आ�ा नाही, ते�हा वीरसाने �तचे आ�ण मैथुनीचे ��न �ावून काम के�े.
सु�वात येऊ �ा. जप तदचे पाच हजार पु� नारदज��या ��कवणीचे पा�न करतात
हे करत असताना तो �ाना�या �ोधात घराबाहेर पड�ा आ�ण परत आ�ाच नाही. या कारणासाठ�

खी द नेदेव�ा नारदांनी �ाप �द�ा होता.
�यानंतर, ज�त�नी अवनवनाचे �वधी के�े आ�ण �यांचे ��न अस�े तरी, चं�,

तुझे नाव कृषा अंगारा असे कर. जानसे ते देव आ�ण देवता, सं�येपासून स�यापय�त,
मा वती सेम वान, वसूपासून आठ वसू, भानूपासून बारा भानू, मुतज, उंच सेघोस, या मा�याकडून
नाग, �वठ� आ�ण अंधतीपासून पृ�वी अवतरते. संकपा से संकपा, वसु सेये, उव, सोमा,
धर, अन�, अन�, युष, भाषा हे आठ पु� झा�े.

व�मा ज�ताची उ�प�ी अथवसुभापासून झा��. ते क�ेत �नपुण होत.े
वाकाम देवतेसाठ� दा�गने, �वमान, घर आ�ण इतर अनेक व�त ू�या�या इ�ेनुसार.

बनवायचे �हणूनच आ�ण कामा�ा देवतेची �ापी �हणतात. रैवत अज, भीम, भव,
उ, बाम, वृषा, कप, अजकपद, आ�बून, बापा आ�ण महान हे अकरा तां�ळ आहेत. तसे
तर स�पां�या पु�ांची सं�या आ�ण �यां�यापासून ज�म�े�यांची सं�या कोट�त आहे
याराह�ा मु�य मान�े जाते. याराह�ा जगाचा �वामी देखी� �हट�े जाते.
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�वसावा अ�याय
Kyp वं�ाचे वण�न

सूत जी �हणा�े - अ�दता, दात, सुरसा, आरा, इ�ा, दानु, सुरभ, व�नता, टाटा, रोह,
वा�ी, कु, इ�या�द ऋष�चे नाव नयनथ अस�े तरी. मा वंतर मा तुषाता अदता नावा�या बारा देवता
सेउ पी ए. �यांची �न�म�ती केवळ जन�हतासाठ� होती. �दवसा�या सु�वातीपासून
इंदेवाची उ�प�ीही झा��.

सोमचे �व�ान पी नयनथ. �या�ा मा नावाचे सोळा पु� व एक पु� होते.
कु�ा�या देवा�ा हारण नावाचा मु�गा आ�ा. वध आ�ण सती हे �यांचे दोन चेहरे होते. क�� पासून
पातर आ�ण सती यां�यापासून आं�ाचा ज�म झा�ा. दात ते जी पय�त येक याक �पुथ हर या पु.
ते ए. आ�ण ई �ारे मदत के��. ��येक याक shpuko अनुवाद, �: खी, को���बीर आ�ण

ए नावाचे चार पु� आहेत. तो देवाचा सव�� परमे�र होता. हर या के कुकर,
�कुन, महानद, वंत आ�ण का� असे पाच पु� आहेत.

अयोमुख, �ंबर, कपा�, वामन, वैनर, पु�ोमा, वामन, महासारा, वाभानु, वृषपव,
�या उप�म काय आहेत वै�णरचा पु�ोम आ�ण पु�ोमकाचा �ववाह सोहळा पार पड�ा.

�यां�या बचावासाठ� आ�े�या �ोकांकडून. रा, �ापा, सुब�, बा�, महाबळ, बात पा, नमुच,
इव�, वृ�पा, ओजन, नरक, का�नाम, �म�न, �रा का पी इ. �यां�या वं�जांपैक� अ.

ए सुरसा�न तेज वी आ�ण परमणी सप के
वर ई. �याच �कारे, रोडाव�ा ए �या बॅटनमधी� सं�या. सुरभ ते ��ा आ�ण भास, झा�ा सेबै�
औरवरी, �ा�ा पासून या, रस, आसरा आ�ण मुंगनन आ�ण आरा मनु आ�ण सप उपा पासून.
अ�ा�कारे मी तु�हा�ा काय�पाजी�या वं�ाती� पु� व क�या सां�गत�या आहेत.

पृ� ६९१



अ�याय तीस
हवन अप�ण

सूत जी �हणा�े - हेम ूनवीन! वैववनात �सादा�या �न�म�तीचे वण�न आहे. या
�ी एझाज��या सात ऋष�नी �वतः�ा आप�े पु� मान�े. तरी द�ान ेऋषीकडे फारसे �� �द�े नाही
सेवे�ारे �यांनी द�ांना वरदान मागाय�ा सां�गत�े. dat ne वर वरदान
�याने म�ा मार�े �याने परा मी पु. मु�ा तरी �याची इ�ा पूण� झा��. �यांना वरदान देऊन
तप�या� कराय�ा गे�े. दाता�या या वरदानाची मा�हती इंदेवा�ा कळ��. �या संधी
द�ा�या पूजेत ��यय येई� अ�ा प�तीने ते �ाथ�ना क� �ाग�े. एक �दवस संधी
म� गे�ा. हात-त�ड धुवून तो त�ड दाबून झोप�ा. मी �याचा वे� के�ा
�त�या गभा�ने �याचे सात तुकडे के�े, परंतु �याचे तुकडे होऊनही तो �जवंत रा�ह�ा आ�ण
�या�ा �ाथ�ना क�न तो �हणा�ा - आ�ही तु�हा�ा ओळखतो. तु�ही आम�या�ी कसा ग�धळ घा�ता? या
हे ऐकून इंदेव �ुट याग झा�ा. अ�ा �कारे ते देवी �हणून ओळख�े जाऊ �ाग�े. मी �नघा�ो
अध� रा�य दया. �याने सोमा�ा �ण, वृ, ना, हा आ�ण भूत यांचा राजा बनव�े. आ�ण ते
ज�, �व�णू इ�या�द, पावक वसुचे, जापतयाचे, मदगणाचे. दैवी �या
वैववत, येत प�ाचा राजा ए. �हमा�य पव�तांचा, समु�ाचा, सह-�ा�यांचा, वातचा
वृवनप�� आ�ण इतर वृ�ांचे राजे ए. मग राजाने सव� राजांना अ�भषेक के�ा.

पृ� ६९२

f तीसावा अ�याय
M वंतर के वर

�ौनकजी �हणा�े – सूत जी! आता तु�ही आ�हा�ा वंतर आ�ण मनूब�� अगद� ��पणे सांग ू�कता.
म�ा सांग �यांचे �हणणे मा�य क�न सुतजी �हणा�े - हेमू जी ! वायंभुवा वरो चा� उम
रैवत, चतुष इ�या�द पंचांपैक� वंतरचे वण�न मी तु�ा ऐक�े आहे. आतां वैववात मी वंतर
ब�� ऐका. सावन रोया, धम� सावन,,, साव�ा देवा, स�वा ही सव� मानव



एन.एस. तीन का�खंडांना वं� �हणतात. जे हजार युगे बनवतात. मृतअ, अं�, पु�ह, ऋतु, पू�, वष हे सात पु�. वायंभुवा मा वंतर मा
उ�र द�ाम�ये यमनायक देवता सात ऋषी राहतात. आनी, आन, बा, मेधा ठाठ, बस,

योयोत मन, धृतमान, ह, पवन, �ुभ हे दहा वायंभुव मनु�ुस आहेत. inmay �हणा
गे�े आहेत

अजातमा, पर तंभा, ऋषभ, वसुमन, योतमन, उ�म आ�ण सतव सारेम मं�ात
रोच मन हे सात ऋषी आहेत. वरो चष, वं�ात रोचन, इन आ�ण तुषाता नावा�या देवतांना सां�गत�े आहे.
हरा, सुकृत, योयोत, अयोमु�, अयमया, पुतळा, मनु, नभ, सूय� महामा, वरोचे चार
पु ह. �तस�या वंतराम�ये जगाचे सात पु� आ�ण ��येक यागभाची उजा� हे �ही.च ेपु� होते.
कॉ� के�ा चौ�या वंतराम�ये ग�या, पृथु, गया, जया, धता आ�ण कपनक असे सात ऋषी आहेत.
�ाक मी सुतपोट, सौत, पत�यप, �ू�, तपन, तपोरत अ�यास, धावी, खांगी,

तामस, मनु हे दहा पु�.
पाच�ा मं�ात देवबा, जय मुन, वेदसार, हय� राम, प�या, उवाबा आ�ण साव

नायजा डाकांना सात ऋषी �हणत. माझे नाव वभु आ�ण रैवतच ेनाव मनु. सहा�ा म�ये
ज�ताचे पु� मनु, राम, स�सा, ऐ�या, बहट, भरजा, अथामा, �रण,

कृपाचाय, कौहक वं�ी गव, का, कायप इ�याद�ना ऋषी आ�ण देवता �हणतात. समान कार
येणा�या वंतरा, वषा�ग, नीबसुमत, उ�मान, वसु, सूत, सुर-व�ू, राजा, सुमता,
सावन, मनू असती�.

नव�ा वंतराम�ये मेधा�, पौ�य वाटु, जरी यो�ा मन, भगवा, अंगारा आ�ण सावन,
�व�ास वगैरे रो�हतम�ये वंतरम�ये असती� आ�ण मनू सावनाम�ये असती�. जे�हा सारा मा वंतर
जे�हा ते सु� होई�, ते�हा हवमान, कृत, अधोमू, इतर, यत, भाभर, अनना ऋषी असती�.

मानता नावाची देवता असे�. �तसरा पु�ष वंतरामधी� अकरावा मनू असे�. तो पु�ष आ�ण पु� आहे
इतरांना नखर तेजसचे वडी� अ�णाजी �हणती�. सु�या, सुताया, अंगारा,
पौ�य, पु�ह, भगवा हे सात ऋषी आ�ण पाच मानस देवांचे पु� असती�. या म�ये
�याचे ��न होई�.

चौदावे स�य असे� मनु मन ु। यात आनी, अ�ा, मगध, �ु, यु,
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अजात, पु�ह, दैव देवता आ�ण �ुच असे सात ऋषी असती�. चौदावा मी वंतर मी पाच
देवता असती�. तरंग, भी, ना, अनु, आ�मनी वीण, व�ण हे सनंदना मनूचे पु� होती�. या

कार मी तु�हा�ा भूतकाळाती�, भ�व�यकाळाती� प�ह�या कपाती� सव� मानवांचे वण�न के�े आहे. मनु
तुम�या धमा��या भावनेचे आ�ण �ढतेचे पा�न क�न सहयुगात जा �ोकांकडे जा
एन.एस. चौदावा मा वंतर �हणजे एकहर युग, ��र रा�न सृ�ी पु�हा सु� होते. �ंभर
हजार वष� पूण� झा�यावर 'कप' पूण� मान�ा जातो.



पृ� ६९४

अ�याय तीस
वंतर वण�नात वैववात

सूत जी �हणा�े - मु�ा�ा या ���येतून वै�ा�नक �ान �मळा�े अस�े तरी. सूया�ची सं�या,
वी, सुरेनुका अ�ी तीन नवीन नावे आहेत. स�मा आ�ण सुया यांची तीन मु�े. हे देवा, मनू

आ�ण नाम�मरण. यमासह यमुना ���ये�या �पात ज�म�े�ा ई. �यावेळ� सूया�ची सं�या
ती�ता सहन होत नाही. �या�या �माची साव�� कापून, �या�ा �या�या मु�ांचे आ�ीवा�द �ा.
�तची काळजी घे�याचे आदे� देऊन सांगा �त�या घरी गे�ा.

�या�ा असे आ�े�े पा�न �या�या प�याने �या�ा फटकार�े, �हणून संसा �तकडे परत�ा.
घोडीचा वेष धारण क�न ती दे�ाची पूजा क� �ाग��. इथे सूय��का�ाची साव��
ती �वतः�ा �याची प�नी मानत होती. �या�यापासून उहासवन मनु नावाचा पु� झा�ा. साव�� तुझी
पु�षापे�ा पु. �तने मु�ां�या सं�येची यो�य काळजी घेत�� नाही. एक �दवस यम
�या�ा क�ाचा तरी राग आ�ा आ�ण �याने छाया�ा �ाथ मार��. हे पहा
छाया �नयाम�ा �ाप �द�ा क� तू म�ा �या मागा�ने मार�ेस �यातून तुझे पाय पड�े.

हा �ाप ऐकून यम खूप �ाकुळ झा�ा आ�ण �याने सव� �कार जाऊन आप�ा प�ा सूया��ा सां�गत�ा.
सांगा आ�ण �ापापासून वाचव�यासाठ� �ाथ�ना करा. सुयदेव �हणा�ा - बेटा, मी आई�या �ापाचा पराभव करत आहे.
हे क� �कत नाही, परंत ुते कमी कर�याची ��� असे�. सूया�ने ते के�े
�याने छाया�ा �वचार�े, म�ा सांग, तू यमा�ा �ाप �द�ास क� दया? �क�वा कोणतीही आई
असे क� �कतो. तु�ही तुम�या धाक�ा मु�ासाठ� खास आहात
नेहमी ���ा देत राहा. तर y? या भडक�े�या सूया�चे ��द ऐकून मी घाबर�ो.
म�ा संपूण� स�य सांगा.

मग कपाळावर छाया नेसूयाचा नैवे� दाखवून �याचे तेज कमी के�े. आता सूय�
ते संुदर आ�ण म�त होत.े �या�ा योगा क�न बायकोचा नंबर जाणून �यायचा होता.
मग �वचार�े�या घो�ाचा नंबर घोडी�या �व�पात असतो. मग सूय� �या�याकडे, �या�या प�नीपय�त पोहोचतो
परत आ�यावर �यांना खूप आनंद झा�ा. नाही �हणाय�ा म�ा खूप आनंद होतो. �यां�या �ःखातून
अ�न कुमार के यू ई. �यानंतर आनंदाने सांगा आ�ण सुन �यां�या घरी परत�े.

यमराज धमा�चे पा�न क� �ाग�े आ�ण �यांना धम�राज �हणतात. सावन मनु तप वी
वं�ात सावन म�ये जपत आ�ण मन ु�हट�यामुळे. यमुना, सूया�ची सवा�त



यम�ोकात गे�यावर वाहणारी छोट� नद� इ.
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सहावीस
मनुचे वण�न पु

सूत जी �हणा�े - हे �गन ! वैववत मनूचे नऊ पु� वाकू, ��व, भच,ू �ु, कायत,
तांता, कुया, यत आ�ण नृगा होत.े या सव� महान �ौय�, वीर आ�ण �ौया�चे अनुसरण करा

करणार होते मनू�ा मू�बाळ नसताना �याने त ेसंततीसाठ� खच� के�े. मग
इडा के ��दा�या भागापासून उ�व�ा आहे. ती वासनकडे गे�� आ�ण मामानुन े�या�ा सां�गत�े
मी तु�या अंगातून ज�म�ो. म�ा सांगा, मा�यासाठ� काय येत आहे?

ते�हा भगवान �व�णूंनी �या�ा मनुवं� वाढव�याचा आदे� �द�ा. इडा मनू�या घरी गे�यावर
ती �त�याकडे जात असताना रा तेम बु� �त�याकडे आ�े आ�ण �त�ा उसप ूरवा नावा�या मु�ा�ा �वचार�े.
रा�ी उव�ी नावाची �सरी ��� मो�हत झा��. �यानंतर भगवंताचा देह
कृपेने पु�ष �ा�त झा�यामुळे सुने�ा परम धम मा उक�, गया आ�ण वंत नावाचा पु� झा�ा.
काय ज�म झा�ा? �बोधन होऊन उ�ा दे�ात रा� �ाग�े. दे�ात

येऊ नका
अनंत पुरा रायभाये या नावाने जगासमोर या. कु�थळ�त �यांचे �नवास�ान होते.

�याचे �ंभर पु� आ�ण कुकुडमी हे सवा�त मह�वाचे होते. �या�या ���ये�या �पाने संुदर रेवतीचा ज�म झा�ा.
e रेवती मोठ� झा�यावर कुकुडमी�ा �त�या ��नाची काळजी वाटू �ाग��. तो रेवती�ा �हणा�ा

वराब�� जाणून �यायचे होते.
मग तो �हणा�ा - हेकुकुदामी ! ऐ�ाव�पर, भगवान कृ�णाने �यांचे नातेवाईक

सा�ह�य राकापुरीत राहणार. �तथे �यांचा भाऊ आ�ण वासुदेवज�चा मु�गा ब�देव सेतुम
रेवती�ी ��न करायचं. रेवतीसाठ� तो सवा�त यो�य देव आहे. �नवेदनानुसार
कुकुडमी नेरेवती यांचा �ववाह ब�देवज��ी झा�ा होता. �यांनी वेसुमे पव�तावर जाऊन तप�या� के��.
कराय�ा सु�वात के��. ब�देवाचे �ंभर पु� ए. कृ�णाज�ना अनेक पु�तकेही �मळा��. ते सव�
सव� प�र��ती पार क�न ते अनेक �ठकाणी �ा�यक झा�े.

सुत जी �हणा�े - मनुपु� वृष हा भगवान ��वा�या आ��यात मरे�. उह neu hagaura
काम पूण� करा. एका रा�ी वाघा�ा गो�ाची दया आ��. गायीची जात
�यामुळे वृषहा त�वार घेऊन गो�ात गे�ा आ�ण अंधारामुळे गाई �या�याकडून काप�� गे��.

गे�ा आ�ण वाघ पळून गे�ा. सकाळ� जे�हा �यांनी गाय मे�े�� पा�ह�� ते�हा संपूण� गो� गु ज�ना झा��.
म�ा सांग हे सव� जाणून �ाज�नी �या�ा �ू हो�याचा �ाप �द�ा. नंतर b आ�ण �ोक म�ये
बुडणा�या वृषभने �याचा मृतदेह जाळ�ा.
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अ�याय स�र
मनु वं�ावळ�

सूत जी �हणा�े - हे �गन ! इवाकूचा ज�म मनू�या नाकातून आ�ण �या�या �ंभरातून झा�ा
पु�, जनम, �ये� वाकु अयो याचा राजा झा�ा. तो एक �दवस
खा��े होते �या �दवसापासून ते ��द नावाने आ�े. अयो�येचे पु
काकू हो�या. एक रनाम �याचा मु�गा आ�ा. �याच �कारे अरणमचे पृथु, पुथुके आ�ण रात,
�वराटचा ज�त इन, �याचा युवक, कुव�ा इन युथ�या मु�ाने
जाप तव ए. �याने वट�पुरी वसव�� आहे.

कुव��ा �ंभर पु� होते. तो �याचे रा�य �या�या मु�ा�ा आ�ण �वतः�ा सम�प�त करतो
गे�े मागं उ हटंक मु न नर । म�ा सांग ना राजन! meream जवळ धुक �हणतात
रा�स राहतो. तो महावीर आ�ण परा मी. �याने सु�वात के�� आहे �क�वा सु� के�� आहे
पण �या�ा �त�ही जगाचा ना� करायचा आहे. तू या जगाचा ना� कर
क� मु�ाचे बो�णे ऐकून कुवा�ा �हणा�ा, "म�ा मातोषची आठवण झा��.
�हणूनच तुमचे हे काम चा�े�. असे �हणत �यांनी हे काम आप�या मु�ावर सोपव�े.
दया. �यानंतर �या�या मु�ान ेहेज�ा मार�याचा �य�न के�ा. �यांना �यां�या �द�ेने येताना पा�न धुके �यां�या अंगावर पड�े.

दया करा. ते�हा कुवळा पु याने बहारी�ी यु� क�न धुके मार�े. उ�ंक
ऋष�नी �या�ा अपरा�जत राह�यासाठ� आ�ण इतर संप�ी �मळ�व�याचा आ�ीवा�द �द�ा.

�याचे पु� धाड, हयवक, नकंुभ आ�ण हठ हे कृ�ण आ�ण हेमावती यांचे आहेत.
वर ई. �याचा सेन जाट नावाचा मु�गा आ�ा. सेन जाट आप�या बायको�ा ���ा देतो
�यानुसार ती दानमची नद� झा��. पुकुसची पूजा आ�ण स�य
�या�याकडे या �या�ा हीन मानून �या�या संबोधनाने वाईट वाट�े. मग तो चांडाळ
एक� राहती� या अधमा�मुळे बारा वष� पाऊस पड�ा नाही. �यानंतर �गेच
�माने आप�या प�नीचा �याग के�ा आ�ण तप�या� सु� के��. �या�या प�नीने �या�ा घेत�े

पु�या ग�यात बांधून �या�ा �ंभर गाय�ना �वक�े. स�याने �या�ा वाचव�े. मान
बांध�यामुळे �याचे नाव आ�े गा�व.
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अ�याय अडतीस
सागरापय�त राजाचे वण�न

सूत जी �हणा�े - हे �गन ! स�यातन े��नात प�नी आ�ण मु�ाची काळजी घेत��
काय. एके �दव�ी राजपु� मांसाहार क� �ाग�ा अ�ी गो� आहे. मग स�य महान आहे



व�काने एक गाय मार�� आ�ण �तघांनी ती खा���. जे�हा मृतदेह कळ�ा
�यामुळे ते खूप चांग�े आहेत. �याने स�या�ा सुळका हो�याचा �ाप �द�ा. येथे, के�हा
जे�हा तो �ाळेत परत�ा ते�हा �या�ा समज�े क� �या�या अनुप��तीमुळेच �या�या मु�ा�ा मदत झा�� आ�ण

जर तु�ही तुम�या प�नीची काळजी घेत�� तर �यांना खूप आनंद झा�ा. स�या�या प�याची ��ती
�याची दया करा. या�ारे �यांनी थेट ��ास �द�ा.

स�य ही स�याथा�ची प�नी होती आ�ण �याचा मु�गा राजा ए. �याचे �म� रडतात
रो�हतचे मु�गे आ�ण वृ� ए. ऋष��या �पात राजा बा
तळझंुघा यांनी सेवा �द�� होती. याच �ठकाणी �वष घेऊन पु. �याचे नाव सागर होत.े
सागरा�ा आनेया नावा�या ऋषी भगवंताकडून एक महानता ��काय�ा �मळा�� होती. अहो अहो
त�झंुघा�ा मा�न संपूण� पृ�वी �ज�क��. �यानंतर �क तुक, परद, तगान,
खु�, नमो वगैरे धम� दे�ात ��ा�पत के�े.

�यांनी म�य�ी के�� आ�ण �ंकरा�या मागे घोडा सोड�ा. मग देव
�याने अधो�ोकात घोडा छाप�ा. सागर पु याने घो�ा�या �ोधात जागा खोद��
के. खोदत असताना तो कपा�ज��या आ��यात आ�ा. �यांचा आवाज से प� मुन ने
डोळे उघड�े. �या�या डो�यां�या तेजा�या अ�नीतून साठ सह� महासागर कोसळ�े. इनाम
फ� हष�, केतू, सुकेतू, धम�रथ आ�ण �ूर पंचजनच �या ह��यातून वाचू �क�े नाहीत. मा�याकडून
सागर घराणे चा�ू रा�ह�े.

पृ� ६९८

तीसवा अ�याय
वैववत वं�ा�या राजाचे वण�न

�ौनकजी �वचा� �ाग�े, हेसुत जी! राजा सागराचे साठ हजार पु� तु�ही ���ह�े आहेत.
सां�गत�े. आता म�ा सांगा क� �यांची साठ हजार पु�तके उप�� आहेत. �ौनक जी
�या यावर उ�र देताना सुतजी �हणा�े, हेमू नवर! सागरचे दोन �दवस नवीन होते. �यांचे प�ह�े
प�नीने ऋष�ना साठ हजार पु�ांचे वरदान मा�गत�े होते. वरदान करत आहे
�यांचे साठ हजार पु अ. राणीने �या पु �ा थांबव�े. काही काळानंतर ते
तो मजबूत बाहेर आ�ा आ�ण �याचे अनुकरण के�े. हे साठ हजार पु� केवळ �ोधा�या �णी आहेत.
ते पूण� झा�े. साडी राणीने एक सुंदर पारमी पू मा�गत�े �याचे वरदान कुटंुबाच ेझाड होते.
होते.

या साठ हजार �पयांत ए.राजपू�ा उ�र देणे �नतांत गरजेचे होते. �याच सागर वं�ात
राजा ���प देखी� ए. �यांचा मु�गा भगीरथाने ��ना �यां�या पूव�जांना उ�र दे�यास सां�गत�े.
गंगाजी�ा वगा�तून पृ�वीवर बो�ाव�े. पूव�जांना उ�र देऊन, गंगाजी�ा
�याने �वतःची मु�गी बनव��. �हणूनच तो भागीरथी नावाने जागा झा�ा.



भागीरथीचा मु�गा, �याचा जावई, भागीरथीचा जावई, �याचा जावई,�याचे वय
��वकमा, �वकमाचा आय�, �स�याचा मुंडा, �याची �नधी आ�ण �नधी का
खट वांग, खट वांगचा घबा, घबाचा ���प, ���पचा रघु, रघुका अज, �याचा
द�रथ आ�ण द�रथ यांचा पु� �हणून अनेक पु�षांम�ये �ीरामाचा ज�म झा�ा. �ी पु
जसा मा�व-कु� ज�म�ा. या कारम�ये वैववात वं� वाढत गे�ा. मी waku कोण
धमा मा आ�ण पुया मा मान�े गे�े, �यांचा वं� सुमा राजापय�त �टक�ा.

पृ� 699

चाळ�सावा अ�याय
प� �क�मत

�ौनकजी �हणा�े – हेसुत जी! सूय�देवा�ा देवतेची सं�या कधी आ�ण का �द��?
तसेच म�ा सांगा वग� �हणजे काय? आ�ण �याचा प�रणाम काय? छंद
जी.के यावर उ�र देताना सुतजी �हणा�े – हेमू नवर! पु�षाचा प�ा, प�ा आ�ण

पतमाहाची उपासना के�याने �यांना धैय� आ�ण चांग�ा स�मान �मळतो. एकदा
यु�ानेही मा�याती� पतमहा�ा �वचार�े- पतमाहा! आपण प� कसे �मळवा�? आमचे
काही �ोक वगा�त जायचे तर काही नरकात जायचे. मी पण ऐक�े आहे क� देव देखी� आहेत
प� करा. �क�वा ते खरे आहे? यो�ाचे ��द ऐकूनही मी �हणा�ो,

पु! एक �दवस मी मा�या नव�या�ा दाखव�े तर तो समोर हजर होऊन �हणा�ा
बसव�े�ा पॅड मा�या हातावर ठेव�ा पण मी उ�ीवर ठेव�ा. हे पा�न आ�ही �हणा�ो
-पु! तु�ही खूप चांग�े आहात. तु�ा पार क�न, मी तु�ा मृ�यूच ेआ�ीवा�द देतो. तु�ही आहात
तुमची इ�ा��� गमाव�यास �सरा कोणीही तु�हा�ा मा� �कत नाही.

मा�या प�याव�न वरदान �मळा�यावर मी आ�ो आ�ण �या�याकडून एक गो� के�� क� म�ा प� �ावे.
आ�हा�ा क�पना सांगा. हे ऐकून ते �हणा�े, मी ऋषी माक�  डे यांनाही हेच �वचार�े.
होते. मग तो �हणा�ा, एके �दव�ी मी एका मु�ा�ा �वमानात झोप�े�े पा�ह�े.
�वचार�े तू कोण आहेस? मग ते मू� सांगे� क� आईचा मु�गा कुमार आहे.
सात ऋषी माझे भाऊ आहेत. तू फ� �ापारासाठ� तप�या� के�� होतीस. �हणूनच मी येथे कट के�ा आहे

एन.एस. �हणा �क�वा पा�हजे? माक�  डे �हणा�े, वामी! प�काचा चौरस �कती आहे? कृपया कृपया
वण�न कर.

सन कुमार �हणा�े, ��ये! देवतेची रचना क�न राजाने �याचे �तो� के�े आ�ण
तप�या� �क�वा दया कर�याची आ�ा. देवांना �वस�न मंथन सु� झा�े. या
यामुळे �ाजीने �या�ा मूख� आ�ण मूख� अस�याचा �ाप �द�ा. �ाप ऐकून
�याने उसासा टाक�ा आ�ण हात जोडून ��ची माफ� मागू �ाग�ा. मा�याकडे नवीन आहे
व�ड�ांना �ाथ�ना कर�यास सां�गत�े. ते �या�याकडे गे�े आ�ण �ानाब�� �वचा� �ाग�े. ते �हणा�े,



हेप कागन! �ु��वर आ�यानंतर आप�या चुक�ची भरपाई करा.
�याचे बो�णे ऐकून देव पु�हा �ाजी�या आ�या�ा गे�े आ�ण �वचा� �ाग�े क� तु�ही

म�ा सांगा तो आ�हा�ा अस ेका �हणा�ा? ते�हा तो �हणा�ा- हे देवांनो! तु�ही काय �हणता
वा�देव तुझा पराभव होई�. ते�हापासून देव पु पातर या नावाने �यांचा ज�म झा�ा.

पृ� 700

एकेचाळ�स अ�याय
सात �दवस

सन कुमार �हणा�े - हेमक डे जी! चौरस प�काचे सात �ेड हे ज�म�च�ह आहेत
आ�ण तीन अमूत� आहेत. आ देवता आ�ण आ�मा �याची पूजा करतात. ते �यां�या योगासनांना
तृ�त करा �हणून �ा�णा�ा अ�दान क�न �या�ा दान �द�े जाते.

मान, यम आ�ण सोम यांची �ाथ�ना करा. जे मानवा�ा ज�म देतात, ते
या�ारे पा� पु�, आरो�य आ�ण आ�ीवा�द देतात.

एकेकाळ� भरत ऋषी होते, ते कृ�णाचे पु�, देवपु�, पा�ून, कव,
वृषा, प�त�ता वगैरे खोडकर झा�े. �याचा प�ा मे�ा. ते आहेत

मु�ा गगके यांचा ���य बन�ा आ�ण �यां�या आ��यात रा� �ाग�ा. एके �दव�ी �या कुबु �ाडांनी
नेगाई�ा मार�े आ�ण येऊन गु ज�ना खोटे बो��े क� गाय �स�हाने वाढव��.
घेत�ा आहे. यामुळे �याने हागौ-हयाचे पाप घेत�े आ�ण �ु�खक�या घरी �याचा ज�म झा�ा.

या. ते धावतच रा�ह�े. �ान �मळा�यावर �यांनी नेतपवाय�या �ठकाणी भोजन घेत�े.
आप�या आ��यावर दया करा.

�यानंतर चार वा�यांत �यांचा ज�म झा�ा. �पयो ना म�णपदाचा राजा आ�ण राणी
चे सुखी जीवन पा�न
आनंद आ�ण सौभा�य यामुळे. तेव�ात सुमना आ�ण ती आ��
तो �हणा�ा - हेप यो! पुढ�या योजनेत तू थरथर�या �हराचा राजा हो�ी�. मग तू हर�ास
�ाप संपे�. पातरां�या कृपेने तु�हा�ा हे सव� �मळे� कारण तु�ही गोर�ण के�े आहे.
असे क�न �याने प�ही न� के�े होते.



पृ� 701

अ�याय बेचाळ�स
प� �क�मत

भी मी �हणा�ो, हेमक डे जी! पुढ�� कथा देखी� म�ा कृपया
ते ऐका. मग �याचा राग �ांत कर�यासाठ� माक�  डे �हणा�ा - मग ते सात प�ी
खाणे �पणे सोडा. ते फ� �व� पाणी आ�ण हवा वापरत असत. तेथे राजा आ�ण राणी
�या�या रा�यातही गे�ा. तेथे जाऊन राजाने आप�े रा�य आप�ा मु�गा अनूप या�या हाती �द�े.
दया. राजा आ�ण राणी�ा सोबत घेऊन तो पु�हा �याच जंग�ात आ�ा आ�ण साध ेजीवन जगू �ाग�ा.

जगती�
हळुहळु �या सात पायांचे �रीर खराब होऊ �ाग�े. काही वेळाने �या�ा मृयु सापड��

a एकंदरीत ते राजधानीत सापड�े. �यापैक� एकाचे नाव द आ. तो
तो पापमु� झा�ा आ�ण राजाने �या�यावर सव� राजे�ाही सोपव�� आ�ण �वतः�ा अं�तम गतीने �द�े.

कर�यासाठ� आणखी दोन जण पांचा� आ�ण पु��क मं�दराच ेपुजारी झा�े. चार पायांचा ज�म
���भ रावण प�रवारात या. ते चार वेद आ�ण �ा यांचे गु� होते. देवा�या मृतदेहात
�या�ा अमया�द अ�भमान होता. तु�हा�ा �या�या पायांब�� अ�धक मा�हती �मळू �के�
अं�यसं�कार काय होते?

पृ� 702

चाळ�सावा अ�याय
उपासनेचा �नयम



�ौनकजी �हणा�े – हेसुत जी! आता त ूमा�यावर दया कर आ�ण आचायके �हणून माझी पूजा कर.
तुझे नाव सांग. तसेच, कथा ऐक�यानंतर, मनु�या�या कृत�ब�� अ�धक तप�ी�
बो� ते �ौनकज�ची �ाथ�ना ऐकून सुतजी सांगू �ाग�े. सूत जी �हणा�े - अहो
मी नवीन आहे! कोणाचे �व पुराण व महामंथ ऐकून आचायाची पूजा करणे.
हे अ�याव�यक मान�े जात.े ��� अभावी आचायाची पूजा के�यावर �या�ा समथ� �हावे
�यानुसार दानधम� करणे आव�यक आहे.

�व पुराण सां�गत�यानंतर �ोकनाथ भगवान �वांची पूजा करतात.
आचाया�ना वासरासह गाय दान करा. जस वांके�या आसनावर पुराणांना
ते �ा�पत करा आ�ण ते वन तपूवक आचाय� यांनाही सम�प�त करा. ही कार जी बंधने मु

जातो पुराण आ�ण वा हे महा मा मान�े जातात. �यांचे रा�य, घोडा, ह�ी, गाव इ.
व वरी� व�तू व ��� व समाया नुसार दान �द�यास �ाभ होतो. या
पाव �व पुराण या �ंथाचे �वण के�यान ेसव� फळ �ा�त होतात.

पृ� 703

चाळ�सावा अ�याय
मातृ �दन

�ौनकजी �हणा�े – हेसुत जी! तू म�ा मुन वेदां�या ज�माची कथा सांग. मग
�ौनक जी चे यावर उ�र देताना सुतजी �हणा�े – हे�ौनक जी! एका �दवसाची गो� आहे,
तीथ�या�ा करत असताना परा�रजी यमुना तीरावर आ�े. �यावेळ� मी जेवण करत होतो.
�हणून �याने आप�� क�या यगंधा�ा उ�हावा�ारे यमुना पार कर�याची आ�ा के��.
मायागंधा परा�रज�ना नावेतून यमुना पार करत होती. �तचे स�दय� पा�न परा�र
�याव�न �याची तारांबळ उडा��. यमुना पार करताना परा�र मुनने �तचा हात धर�ा.
�या. ते�हा म�दगंधाने मुनावर�ा सां�गत�े क� तू रा�ीची वाट बघ. परा�र जी यां�याकडे आहे

योगाने �दवसा�ा रा�ीत बद�ा. दोघांचे �म�न झा�े, पण यगंध �व�कळ�त झा��. नंतर परा�र
जी �या�ा वरदान मागाय�ा सां�गत�े.

मी गोड बो��ो- महाराज! मा�या या कामाब�� मा�या आईचा प�ा कोणा�ाच माहीत नाही. माझे



घाब� नकोस आ�ण म�ाही तु�यासारखीच तप�वी आ�ण भ�� �मळो.ते�हा �यांचे बो�णे ऐकून परा�र म�ा �हणा�े ना - देवी ! तुम�या इ�ेनुसार आ�ण
आजपासून तू 'सयावती' नावाने राह�ी�. तु�या गभा�तून, देवाचा आ�मा आ�ण आ�मा
अं� वर असे�. असे बो�ून मी �नघून गे�े. ठर�े�या वेळ� सयावती सूया��माणे �कट झा�या.
महातेज वपंुना ज�म �ा. आईची आ�ा घेऊन पु� तप�या� कराय�ा गे�ा
�नघताना �याने आई�ा सां�गत�े क�, कुठ�ाही अपघात झा�ा तर माझी आठवण ज�र ठेवा.

सयावती आप�या घरी परत��. सास जी कठोर �क�वा घाणेरडे झा�े. वेदांची �ाखा
अ�यास क�न ते वेद नावाने ओळख�े गे�े. मग �तथ�या या�ेसाठ�
कॉपी के��. एकदा अं�यसं�कार पा�ह�यानंतर �यां�या मनात �वचार आ�ा क� काही

असे भ� �हा क� पूजा-अचा� के�याने सव� उपदे� �ा�त होतात
आ�ण आता फळ �ा. असा �वचार क�न तो यनम झा�ा नाही. मग तो आ�ा
हा संबंध ध�म, अथ�, काम आ�ण मोड देणा�या आ�ममहमेम�ये आहे.

वेदज�नी गंगेत �नान क�न सु�वात के��. �याचे जेवण चुक�े. ते
�थम फ�दायी रा�न पूजा क� �ाग��. मग �याने फ� �व� पाणी �याय�े. �र उह ने
�व� हवेचा अंगीकार क�न �यांनी पूजे�ा सु�वात के��. �यानंतर तो मांसाहारी रा�ह�ा

भगवान ��व मुळात तप�या� करत असत. �यां�या या साधनेने सावज�ना चांग�े आयु�य �ाभ�े
वेदज�वर दया करा. देवा दैवत महादेवजी समोर पा�न वेद
तु�ही ते कराय�ा सु�वात के��. तो �हणा�ा - हेदेवा धादेवा ! काय �ेत! तुझ ेमन आ�ण
बो��याने अगोचर. वेदांनीही आ�हां�ा तुम�यात पूण�पणे जाण�े नाही. तू एकटाच आहेस
सज�न�ी�ता, �टकवणारा आ�ण �वना�क. अरे हो! तूच ज�म-मृ�यू, दे�,
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इ�याद� पासून पूण�पणे मु�. तु�ही �ोकांचे �वामी आहात. ही गाडी �वाजी �हणा�े
तु�ही आहात पुढे गे�यावर सावजी �हणा�े- अरे ��ये! तु�हा�ा हवे अस�े�े वरदान मागा.

ते�हा आई �हणा�� - वामी ! तू सव��व आहेस. तुम�याकडून काहीही छाप�े�े नाही.
ते�हा �ोकनाथ भगवान �व �हणा�े – मु नवर! म�ा तु�या �दयात राहायचे आहे
�यानुसार �यांनी कथा व महापुराण रच�े. तू आ�हा�ा योगात आण�ेस
जो कोणी आक�या मृतदेहासमोर बसून वषा�तून तीन वेळा माझी पूजा करे�
�या�या सव� इ�ा न�क�च पूण� होती�. असे �हणत महादेवज�चा मृ�यू झा�ा.

भगवान ��वा�या कृपेने, वेद जी, प�, �व�णू, ��व, भागवत, भ�,
नारद, माक� डेय, आन, वैवत, �गवरह, कुम, माया, गड, बामन, �द इ.
अठरा महापुराणांची रचना. ही सव� पुराणे पु�य आ�ण क�त� देणारी आहेत. �यांना

चांग�या भावनेने वाचन �क�वा �वण के�यास सव� पापांपासून मु�� �मळते.
तु�ही �हा
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चाळ�सावा अ�याय
मधुकतभ-वध आ�ण महाका�� वनन

सूत जी �हणा�े - हेम ूनवर ! आता मी तु�हा�ा जगाची आई उमा ब�� सांगेन.
मा�या वंतारात वरो चा�ा नावाचा वरथ नावाचा राजा आहे. �याचे नाव सुरथ

वीर आ�ण परा मी. ते एक महान दाता देखी� होते. तो देवराज प�ह�यासारखाच होता. �याचा
रा�यात आ�याचा म�ा खूप आनंद झा�ा. एकदा नऊ राजांनी �मळून �या�यावर एकमत के�े.
यू ने �याचा पराभव क�न �याचे रा�य आप�या रा�यावर घेत�े. सुरथ घो�ावर �वार होतो
गे�ा

जंग�ात, राजा सुरथ�ा एक सुंदर आ�मा �दस�ा, तेथे सव� �ाणी �ांत वातावरणात होते.
चा�त होते. माझे �वागत झा�यावर राजा तेथ ेरा� �ाग�ा. एका �दवसाची गो� आहे,

राजा सुरथ मनात �वचार क� �ाग�ा क� मा�या न��बामुळे मी माझे रा�य गमावणार आहे.
खा�� बसा सुरत हा �वचार करत असतानाच मा�या मनात एक वै�य आ�ा. तो राजाकडे आ�ा
तो जवळच बस�ा. �या�ा पा�न राजाने �या�या हरव�याचे कारण �वचार�े. मग
तो डो�यात पाणी आणत �हणा�ा - 'राजन ! मी समाध नावाचा वै�य आहे. मी खूपच
माझा ज�म धना कुळात झा�ा, पण मा�या नातवाने म�ा पै�ा�या �ा�सेने घराबाहेर काढ�े.
प�ा�ाप ही दया आहे.

राजा सुरथ आ�ण वै�य समाधी आपापसात बो�त होते क� ऋषी मेधा �तथे आ�े.
आ�ण �हणा�े- राजन! �ा�त माया, जी या जगाती� ��येका�ा आक�ष�त करते आ�ण मं�मु�ध करते
देवी स�य आहे. तीच हे जग �नमा�ण करत,े सांभाळते आ�ण न� करते. ता�ाची वेळ
भगवान �व�णू�या आ�ीवा�दान ेभगवान ��व योग �ाथ�नेत झोप�े. �याच वेळ� �या�या कानाचा मेण
दोन �दवस काप�े गे�े. �यांची नावे मधु आ�ण कैतभ अ�ी होती. ते दोघ ेरास आ�ण नुजीचे भाऊ आहेत.
कमळ बस�े�या राज�ा माराय�ा धाव�ा.

�या महामाया देव�ना अ�ा �कारे आप�या �द�ेने येताना पा�न महामाया देवी परम��य झा��.
�यान क�न �यांची पूजा क� �ाग�े. तो �हणा�ा- हेमामाया! ��ांज�� वाह�यासाठ�
देवी या महान वीरांपासून म�ा वाचव. मी पु�हा पु�हा तुझी �तुती करतो. आपण
मधु-कैतभ या दो�ही रा�सांना मो�हत करा आ�ण नारायण आ��या�ा जागृत क�न माझे र�ण करा.

अ�ा�कारे महामाया देवीने �ाज�ची �ाथ�ना व �ाथ�ना ऐकून फागुण म�ह�याची सु�वात के��.
पाकद�ी�या �दव�ी तो महाका�� नावाने जगा�ा जाग�ा. नंतर देवी

जीवनाची हमी �द�� होती. योगमाये�या �पाने ती �व�णू�या नीतून बाहेर पड��
येऊन नुजी उठ��. �या रा�सांना पा�न तो �गेच आम�याकडे धाव�ा, मग तो
�हणा�ा - पृ�वीवर �जथे पाणी नाही �तथे तू आ�हा�ा मा�न टाक�ी�. मग देव आ�ण माणूस
नेमाधू आ�ण कैतभ नावा�या महादैयांना मांडीवर टांगून �यांची ��ी �ा�त झा��.
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�याचा ��र�ेद क�न �याचा खून के�ा.
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अ�याय सहाचाळ�समहा� मी अवतार

ऋषी �हणा�े - रा�सां�या कुळात महादया रंभासुरचा मु�गा महावीर याचे नाव हषासुर ठेव�े.
आ�ण मी होतो. �याने यु�ात सव� देवतांवर �वजय �मळव�ा आ�ण जगावर आप�ा अ�धकार �मळव�ा.
पड�ा. ते�हा सव� देव �स� झा�े आ�ण �यांनी राजी व नुजी यांना बरोबर घेत�े.

देव मृतदेहाजवळ पोहोच�ा. �याने सव� मागा�ने आ�ण वा��चाराने भगवान ��वाचे ऐक�े.
संपूण� कथा ऐक�यानंतर, �ेता�या डो�यातून आ�ण त�डातून �सरी ती�णता.

च�ा �या तेजात सव� देवतांनी देवी महामाया �हणून �वतःचे तेज ओत�े
जगदंबेची अनुभूती आ��. �यांना पा�न देवते�या साम�या�ची सीमा रा�ह�� नाही. ��येकजण
अनेक ���े आ�ण दा�गने देवी�ा जाळ�े. राजजी, व�ण आ�ण ��वाजीसह समथा
देवीचे अनेक आ�ीवा�द घेत�यानंतर देवी नेजोरचे हसणे आ�ण जांभई
के.

पृ�वी, आका� आ�ण अधो�ोक देवी�या आवाजाने �म�म�े. तो गजना ऐकून देव �ु
रा�सांनी ���े हाती घेत��. देवी जगदंबा पा�न �द� सेयू करावे
पंच सी. दैया आ�ण देवी यां�यात भयंकर संघष� झा�ा. देवी जगदंबा ने�ुळ, �, तोमर
आद�ा�सह �ाखो रा�सांचा ना� के�ा. �दया सेना पा�न परा मी देवी
घाब�न ती इकडे �तकडे पळू �ाग��. मग मी येऊन देवी जगदंबे�ा आ�हान �द�े.
�याने त�वार घेत�� आ�ण देवी�या वाहनास संमती �द��. यावर तुमचा कम
हा ह��ा पा�न देवीने ह�ासुरावर आप�� पा� टाक��.

पा� �या�या �द�ेने येताना पा�न मी साहकडे हस�ो.
समज�े हे पा�न देवी जगदंबेने उडी मा�न �तचे म�तक तोड�े.
पण तरीही ह�ासुर मरण पाव�ा नाही आ�ण तो बद�ून देवते�ी �ढू �ाग�ा
सह �ासदायक. अ�ा रीतीने देवी आ�ण मी ह�ासुर यां�याती� यु� बराच काळ चा��े.

चा�ू ठेवा �यां�या या भयंकर यु�ाने सारी जनता हादर��. सव� �ाणी आनंद� झा�े.
ते�हा देवीने उडी मार�� आ�ण हषासुरावर चढ��. �याने ह�ासुर�ा आप�या पायाने �चरड�े
आ�ण आप�या फाव�ाने �याचा धागा कापून टाका.

अ�ा �कारे देवी जगदंबेने ह�ासुरचा वध क�न �ोकांचे �या�या दह�तीपासून र�ण के�े.
द�ाई. सव� देव �स� झा�े आ�ण देवीची �तुती क� �ाग�े. सव� पाऊस येत

सु�वात के��.
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चाळ�सावा अ�याय
धूळ, धूळ-�चख� आ�ण �ा� �बयांचा वध

ऋषी �हणा�े - �ंुभ आ�ण न�ंुभ या दो�ही दैवी देवांनी आप�े अ�याचार पूण� के�े आहेत.
खेडूत जगावर दया करा. �या�या अ�याचारापासून सव� जीव, मानव आ�ण देवता
अ�व� झा�े होते. ते�हा देवता खूप अ�व� झा�� आ�ण �यांनी पाव�तीज�चा हमा�य येथे आ�य घेत�ा.
जाऊन देवीची आराधना क� �ाग��. तो �हणा�ा- हे यांकारी देवी! भवानी! आ�ही सव� तुमचे
मी आ�या�ा आ�ो आहे. आई री! आमचे �ाण वाचू दे. �ंुभ - न�ुंभा�या दह�त आ�ण कुकमा�तून
�ोकांना सोडवा
देवतेची �तुती ऐकून देवतेने �त�या �रीरातून तेज उ�प� झा�े आ�ण

कुमा राका कट ई. सव� देवतांनी हात जोडून देवीची पूजा के��.



ते�हा पावती जी �हणा�� - देवांनो! मा�या को�ातून कॉपी के�यामुळे हे कौ�क नावाखा�� आ�े
हागी आ�ण मातंगी यांना ज�गी �हट�े जाई�. असे �हणत देवी अंतधा�न पाव�� आ�ण देवताही नाही�ी झा��
�या�या जागी परत�े.

कौ�क देवी �हमा�या�या गुहेत रा� �ाग��. एके �दव�ी �ुंभ - न�ुंभाचा सेवक
तो घेत�ा मग तो गे�ा आ�ण �ंुभ-न�ंुभ पासून �याची �तुती के�� आ�ण
तो रा�Ñ◌ीय मे�ा नाही, तु�या राजवा�ाची �ोभा वाढवा, असे सां�गत�े. नंतर देवी

�तुती ऐकून �ंुभ- न�ंुभने आप�े वचन तेथे पाठव�े. मग तो गे�ा आ�ण देवी�ा �हणा�ा - मा�या
वामी �ंुभ- न�ंुभा�ा तुझी �तुती ऐकून तु�या�ी ��न करायचे आहे. उह ने
��नाचा ��ताव घेऊनच म�ा इथे पाठव�े आहे.

हे ऐकून देवी �हणा�� - ता ! जा आ�ण तुम�या बॉस�ा सांगा क� मा�याकडे हे आहे
जो म�ा यु�ात पराभूत करे� �या�या�ीच मी ��न करेन याची मी खा�ी के�� आहे. आमचे

म�ा ये आ�ण मा�या�ी �ढाय�ा सांग आ�ण माझा पराभव क�न म�ा तुम�याबरोबर घेऊन जा.
ता ने�ंुभ - न�ुंभ�ा संपूण� गो�ीची मा�हती �द��. सव� काही ऐकून �ुंभ आ�ण न�ुंभ

ते न� झा�े. �याने आप�या सेनापती धू �ोचन�ा �या ��ी�ा येथे आण�याची आ�ा के��.
आणा. जर ते �म�ाकडून येत नसे� तर ते जबरद�तीने उच�ा. तुम�या बॉसकडे या
धू �ोचन सापड�यानंतर देवी�ा घे�यासाठ� �हमा�य पव�तावर गे�ा. जे�हा देवी कौ �क नेचा�ने सेमाना
नाहीतर तो देवीवर वार के�ा. देवीने �याचा ना� के�ा आ�ण दैवी सै�याच ेनेतृ�व के�े.

मा�यावर दया करा.
जे�हा �ंुभ-न�ुंभाने धू �ोचन�या मृ�यूची बातमी ऐक�� ते�हा ते गु.

�याने नेचद-मुड-मंुड आ�ण रवीबीज यांना देवी�ा तेथे आण�यासाठ� पाठव�े आ�ण आ�ा के�� क� जर ती
जर तो आ�ा नाही तर �या�ा मा�न टाका. तो दैया देवीकडे गे�ा आ�ण �हणा�ा - सुंदर! तू �ेमाने
�ंुभ- न�ंुभ पैक� कोणा�ा तरी पती बनवून आनंदाने रा�य करा. हे ऐकून
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देवी �हणा�� - हेयडे यो! मी ठ�क आहे. भगवान �व�णूसह सव� देवांची पूजा करा
आ�ण तू कर जर तु�ही ब�वान असा� तर तु�ही म�ा पा�हजे �तथे नेऊ �कता.

देवी! जर तु�हा�ा तेच हवे असे� तर ते ठ�क आहे. असे �हणत देवीने देवीवर बाणांचा वषा�व के�ा.
कराय�ा सु�वात करा �यानंतर रोहत देवीने आप�या चाकूने �ा�बुंद आ�ण �ा�बीजची ह�या के��.
कृपया करा
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सर वट�ची गो�

राजा �हणा�ा - �ा�बंुद आ�ण �ा�बीज मे�यावर �ंुभ-न�ुंभ काय के�े?
ऋषी �हणा�े - जे�हा �ंुभ-न�ंुभ�ा कळ�े क� चड-मड आ�ण रवी बीज देवीने मार�े.
दयाळूपणे, मग �याने �वत: �ा राख-राखने स��� के�े आ�ण रणांगणाकडे गे�ा. जे�हा देवी

कौसकाने पा�ह�े क� �ुंभ आ�ण न�ंुभ आप�या सै�यासह �ढाय�ा येत आहेत.
दया. हे ऐकून देवी आ�ो� क� �ाग��. देवी�ाही नमन
हात जोडून बाणांचा वषा�व सु� करा. जे�हा �ंुभ आ�ण न�ंुभ यांनी देवीवर �ंका घेत��
देवी�ा पा�न अद ्भुत दया आ��, तो �हणा�ा- हेसुंदरी ! तू हे कोम� �रीर
सोबत करणार का? �यांचे हे बो�णे ऐकून देवी�ा बाण, दांडके आ�ण रागाचा राग आ�ा
ये�ूने �गेच �यां�यावर ह��ा कराय�ा सु�वात के��. मरताना बघा
कॉपी क� नका. दै�य सेना देवी�या पराभवा�ा सामोरे जा�यास सु�वात करे�. �दया इकडे �तकडे
पळू �ाग�ा

या गाडीत आप�� �चंड फौज घाब�न इकडे �तकडे धावणारी पा�न न�ुंभ
देवी�या मुखाजवळ जाऊन �हणा�े - देवी ! तु�ा करायचं असे� तर मा�यासोबत कर. गरीब sp हाय
तु�ही कोणा�ा मारताय? असे �हणत न�ंुभाने देवीवर बाण सोड�ा. देवीनेही उ�र �द�े
पाऊस सु� होऊ �ा. �याने आप�या बाणांनी न�ंुभाचे सव� अध� आकार कापून टाक�े.
मग �याने �वझ�े�या बाणाने न�ंुभाचा वध के�ा.

या गाडीत देवी�या हातून आप�ा भाऊ न�ंुभ मरताना पा�न �ुंभ �वतः सेयू क� �ाग�ा.
पुढे आ�े. �या�ा समोर पा�न चडका देवी भयंकर हस��, हे ऐकून दैवी
सै�य घाबर�े. ते�हा �ंुभाने अ�धक अ�भमानाने देवीवर ह��ा के�ा. �त�यात देवी
बाणाने �याचे तुकडे के�े आ�ण हातात�या काठ�ने �ंुभ�या छातीवर वार के�े.
दया. �यानंतर जखमी �ंुभ देवी�ा मार�यासाठ� धाव�ा पण देवीने �त�या डो�या�ा मार �ाग�ा.

दया कापा. हे पा�न इतर भुते अधो�ोकात गे�े.



पृ� 711

न�वद अ�याय
उमा के वर

ऋष�नी �वचार�े - हेसुत जी ! आता तु�ही आ�हा�ा देवी उमा�या अवताराब�� आ�ण आ��याब�� जाणून �या.
कथेचे वण�न करा. मग ऋषी ��ाचे उ�र देताना अ.सूतजी �हणा�े – एकदा
ही देवते�या �वजयाची बाब आहे. �वजयी झा�यामुळे देवते�ा खूप गव� झा�ा आ�ण
�यां�या �ौया�चे खूप कौतुक क� �ाग�े. मग कूप�या �व�पात एक धारदार कट होता.
अचानक ते तेज पा�न देव भयभीत झा�े. देवराज इनीस तेजची परी�ा देणार
�हणून प�ह�ा वायुदेव �तथे पाठव�ा गे�ा.

�या वेगाची परी�ा घे�यासाठ� वायुदेव तेथे पोहोच�ा. �याने तेजाकडे जाऊन �वचार�े-
तू कोण आहेस? मग तेजनेही वायू�ी तेच के�े. वायुदेव अहंकारा�ा �हणा�ा - मी हा आहे
जगाचे जीवन हे जग मा�या�ारे चा�ते. हे ऐकून तेज �हणा�ा क� हा
जाळून देह दाखव�ास तर मी तु�ा नीट समजू �कतो, पण वायुदेव �वतःचा जीव घेतो.

पूण� ताकद��न�ी तो तो दांडाही ह�वू �क�ा नाही. मग हार आ�ण एक माग� गमावू
देवराज इन जवळ पोहोच�ो.

देवराजा�ा जे�हा हे सव� कळ�े ते�हा �याने एक एक क�न सव� देवतांना सां�गत�े.
�या तेजाची परी�ा घे�यासाठ� पाठव�े, पण सव� देव पराभूत होऊन परत आ�े. मग
तो �वतः �या �दव�ी वेगाची परी�ा �ाय�ा गे�ा होता. �या �ठकाणी पोहोचताच �याने

अचानक गद� झा��. हे पा�न देवा�ा ध�काच बस�ा. मग ती चमक �ा आ�ण
��� ओळखून तो मनात�या मनात �याची �तुती क� �ाग�ा. आ�ही �हणा�ो- मी तु�या आ�या�ा आहे
आ�े. कृपया म�ा ��ी �ा.

चाई म�ह�याती� �ुभ म�ह�या�या नव�ा �दव�ी �ववाहाची वेळ. देवी उमा देवराज काप��
म�ा ��ी �ा. तो �हणा�ा- हेदेवराज मी! �ाण, �व�णू आ�ण �व देखी� माझी �तुती करतात.
इतर देवही माझी पूजा करतात. मी परम नव आ�ण पा देवी आहे. मा�या कृपेने त ूआहेस
तो �वजयी आहे. �हणून तुमचा गव� आ�ण अहंकार बाजू�ा टाका आ�ण म�ा मा�न टाका.

असे बो�ून देवी �ांत झा��.
हे ऐकून देवता उमा देवीची �तुती क� �ाग��. देव �हणा�ा - अहो

महामाया! हेडगेदंबा! तु�ही आ�हा�ा करा. आ�ही हात जोडून तु�या आ�या�ा आ�ो
एन.एस. आम�याकडून झा�े�� चूक �वस�न जा आ�ण आम�यावर कृपेचा वषा�व कर. हा देव �हणतो
देवी मानक तुझी पूजा क� �ाग��.
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प�ासावा अ�याय
�ता�द� अवतार वण�न

सूत जी �हणा�े - हे �गन ! एके काळ� थोर देवाचा पु�
आजीची कठोर तप�या� या अ. �या�ा राजाकडून वरदान �हणून वेद �मळा�े. क� �याचे

तो �या�ा महान समजू �ाग�ा आ�ण देवते�ा पैसे देऊ �ाग�ा. तो पृ�वीवर
सु�वात के�� आ�ण करत आहे. वेदा�या अनुप��तीत सव� �वास �नघून गे�ा. धोका
दया पण हे संकट आ�े�े पा�न सव� देवांनी उमा देवीचा आ�य घेत�ा.

गे�ा.
देवांनी तु�ा सां�गत�े - हे महान! अहो हेड! जस कार आप�े �ुंभ - न�ुंभ

आमचा जीव मा�न, �याच�माणे या�ा मा�न तुझा आ�य घे.
क� अ�ा �कारे देवतेची �तुती ऐकून देवी�या डो�यातून अ�ू वा� �ाग�े, मग ते पाणी.
�वाहाने पृ�वी पु�हा �हरवीगार झा��. वृ� आ�ण औषधी यांची भरभराट होई�. दया नाही,
त�ाव आ�ण समु� पा�याने �भज�े होते.

हे पा�न देवता उमा देवी�ा �हणा��- हेमते री! कृपया वेदही परत आणा
द जे ते�हा देवीने �या�ा वेद परत कर�याचे आ�ासन देऊन �नरोप �द�ा. देव �वतः
धाम�ा गे�े. मग देवी देवतेचा वध करणारी आहे हे जाणून �या�यावर �:ख झा�े.
दया करा. देवीही मागे वळून ह��ा क� �ाग��. देवी पा�न
उमा आ�ण घम यां�यात भयंकर यु� झा�े. चारही बाजंूनी पाऊस पडे�. ते
काळ ही देवी उमा आहे. मग �या�या �रीरातून का��, तारा, छमता, �ी�ा
भुवने री, रौरवी, हेरोन, था, पुरा, मातंगी अ�ी दहा देवता आहेत. अगद� डो�यासमोर
देवांनी दै�यां�या �ंभर �� सै�याचा ना� क�न �यांना पांगव�े. �यानंतर �गेच
देवीने आप�या कंु�ाने रा�साचा वध के�ा. देवतेने �या�याकडून वेद �वीकार�े नाहीत.
ते �ा

महामाया देवता देवी उमा यांची �तुती क� �ाग��. देव �हणा�े - हेमत ेरी ! आपण
आम�या सुर�ेसाठ� अनंतकाळची भीती बाळग��, �हणून तु�ही �ांती�या नावाने जगा�.
�ोक क�न जन�हता�या कारणामुळे �ाकंुभरी आ�ण गामा नावा�या रा�सांचा वध करणे.
कारण सां�गत�े जाई�. हेमहेब�! अरे हो! अहो नाही! अरे आई! आ�ही तु�हा�ा
ओ�े कार. तु�ही नेहमी आमचे भ�े करा आ�ण आमचा धडा वाचवा. मग देवाकडे
�यां�या सुर�ेची �वाही देऊन देवीचा मृ�यू झा�ा.
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हा धडा
�क�वा बेरीज �वधान

एकदा महामुनांना �वचार�यावर, सूय� कुमार जी नेऊ हमा दा या योग आ�ण
�या�या फळाब�� सां�गत�े. सन कुमार �हणा�े - अरे महामु नको ! योग, योग आ�ण
तो सौभा�य आ�ण संप�ीचा दाता आहे. मन, आ�मा आ�ण �दय यांचे �म�ण

�या�ा योग �हणतात. या योगाचा संयोग �क�वा अथ� या�ा योग �हणतात. कमी
सेभ हे भावातून �ान आ�ण �ानातून मु�� �मळवून देते. मा�यासाठ� योग हा एकमेव माग� आहे.

दगड, �ाकूड आ�ण मातीपासून देवीचे मं�दर बांधणे;



असे घडत असते, अस ेघडू �कते. �याने या जगात �ी पावतीज�ची मूत� उभार��
ग�ोका�ा जातो. देवीचे मं�दर बांध�याने पु�य �ा�त होते. देवीची मूत�
�त�याभोवती पंचहना देवीची �ापना के�याने असं�य पु�य �ा�त होते.

ते उ�वते. सूय�-चं�ा�या वेळ� नुसह नामाचे पठण कर�यापे�ा �कतीतरी पट�न ेअ�धक फळ �मळते
सावजी�या नावाचा जप क�न देवा धदेवा�ा ओघळ�े जाते. फ� देवी�या नावाचा जप कर�यापे�ा
पुई घासणे.

उमा देवी�या नावाचा जप के�याने गढ�चा दजा� �ा�त होतो. जो माणूस
उदब�या, �द�ाने, भो�याभाब�ाने माँ उमाची पूजा करा, मं�दराची �व�ता करा, ती
उम�ोक मे�ा. कृ�णाची आई, नव�ा �दव�ी ��स,ू देवी सु
इ�या�द पठण क�न देवी�ा फु�े अप�ण के�� जातात. देवी�ा कमळाचे फू� �क�वा सोन,े
चं�ा�त के�याने परम गती �ा�त होते.

माते�ा चास�ा-ता�या अप�ण के�याने जीवन-मरणा�या बंधनातून मु�ता �मळत.े
�यातून �व�ा येते. वै�ाख म�ह�याती� �ु��प�ाची �तसरी �तथी इतर तृतीया �हणून ओळख�� जाते.

आ�ण या �दव�ी सव� रथो�सव साजरा करावा. देवी�या मूत�चे पूजन क�न अ�भवादन कर�यात आ�े
असे के�यावर �त�या-हेदेवी�ा �ाथ�ना करा! तु�ही आमच ेअनुयायी आहात. आम�यावर
आ�ण आमची पूजा �वीकारा. या संसारात सुख देऊन आप�या �नवासाचे दान क�या.

ये�या म�ह�या�या सु�वाती�ा नवरा साजरा के�ा जातो. हे सव� चांग�े आहे
जो इ�ा पूण� करतो आ�ण इ�ा पूण� करतो. �याच स��णाचे क�याण

असे के�याने वरथाचे पु� राजा झा�े, समध नावाचा वै�य मु� झा�ा. या
�वधी�या साहा�याने नवरा� पूण� के�याने आजही सवा�ना फळ �मळते.

हे तात के�याने देवीने उम�याचे सौभा�य वाचव�े असते आ�ण या ताते�या भावनेने
धन, धन, पु� इ�या�द �ा�त होतात.

अ�ा �कारे मी तु�ा उमा सं�हतेचे �प सां�गत�े आहे. ते वाचा आ�ण
�वणाने मनोकामना पूण� होतात आ�ण सव� सुख भोग�यानंतर मनु�य परमधाम पावतो.
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.. उमा सं�हता पूण�..
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.. ओम नमः �वाय.

कै�ास कोड सु� के�ा
जे धान आ�ण मनु�य यां�या �न�म�तीचे, संगोपनाचे आ�ण ना�ाचे कारण आहेत, ते

पावती देवी आ�ण देवा धदेव देव �ेत �यां�या गणासह पु
वारंवार नाव.
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थम आये
sajji आ�ण सौनक जी यांच ेभाषण

ऋषी �हणा�े - हे महामुने ! तु�ही आ�हा�ा आ�ीवा�द �द�ात आ�ण 'उमा संहता'चे पठण के�े. आता
��� वाढ�वणारे परम �द� आ�ण �हतकारक कै�ास तू आम�यावर कृपा करो.
ऐका ना. मग ऋष�ची �ाथ�ना ऐकून ऋषी �हणा�े - ऋ�षमुन�नो ! एकदा
हमा�यात राहणा�या ऋषी-मुन�नी का�ीपुरी�या त�व�ानाचा �वचार के�ा आ�ण
वेरा�ा पाह�यासाठ� तेथ ेपोहोच�ो. �यांनी का�ी, पंचकर, कनका, गंगाजीम�य ेभू�मका के��.

मी काय के�े? �यानंतर ���बाहेर भगवान ��वाची �तुती करा.
�याचवेळ� पंचको�ी पाह�या�या इ�ेन ेसुतजीही तेथे पोहोच�े. काजळजी �तथे पा�न

ऋषी-मनाने �या�ा नम�कार के�ा आ�ण �हणा�े - हे महाभागा सुत जी ! तु�ही सव�� आहात
आ�ण �ानाचे महासागर आहेत. पुराणाची कथा तुम�या �दयात आहे. तु�ही सव�� आहात. आ�ही सव�
तुम�या त�डून नक�� ई-अमृतमय कथा ऐकायची आहे. आम�यावर दया कर
देवा धदेवा, देवा�या मृत �रीराची सव�� �तुती करा. ऋष�नी अ�ी �ाथ�ना के��
हे ऐकून सुतजी �हणा�े - हेम,ू रडू नकोस! वारो च�ा मनु नय म�ाया� मतप वी ऋषीसह
दा�याने काय के�े? वष�भर हे असेच चा�ू रा�ह�े. �यानंतर �गेच

�याने भगवान ��वाचा मृ�यू घेत�ा आ�ण वेगवेग�या �कारे �सरे गृहीत धर�े. नंतर
तेथ� वेद आ�े । मुनयने �या�ा गाद�वर बसव�े. मग ते म�ा सांगू �ाग�े
हे �येय कर�यासाठ� तुमची योजना काय आहे?

स���ंचे �हणणे ऐकून नई मा�ा�यांचे धारदार �ही परा�र पु �हणा�े – अहो कृपासागर ! या
अद ्भुत महाय �ाथ�ना कर�याचे कारण �हणजे कारचा अथ� जाणणे. आ�ही अं�तम
परा�पर भगवंता�ा ��वाचे �प जाणून �यायचे आहे. आ�ही सव� तुझा आ�य घेतो
आ�ो आहे आपण अयो�यां�या �ंका �र करतो आ�ण आपण आप�े जीवन दान करतो.

P बोट पार. जाणून घे�याची आ�ण जाणून घे�याची आप�� एकच इ�ा असते.
मंुगण सोबत अ�ी �ाथ�ना ऐकून महामु�ास जी

�या�या�ारे, �यांनी �भू�या मृत �रीराची पावती देऊन न�र अव�ेषां�या �पात बो��े.
सु�वात के��.
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सव� मागा�नी
पोचपावती

आई �हणा�� - महाराज ! परमे�रा�या देहाचे खरे �ान हाच अथ� जाण�याचा माग� आहे
�ंभर होणार आहे. ��वरायांचे हे �ान �या�यावर ��वाजी आहे �या�ाच उप�� आहे
�व�ेष कृपा आहे. �ाचीन काळ� दादयानी सतीने आप�या प�तत भगवान �ंकराची पूजा के��.

हे ऐकून �यां�या �रीराची दया आ��. हमा�ाय�या घरी �यांचा ज�म झा�ा. भगवान नारद
��वरायां�या तप�य�ने �क�वा �यां�याकडून �े�रत होऊन �यांनी प�� �व�प �ा�त के�े.

एके �दव�ी भगवान ��व कै�ास पव�तावर देवी पावतीसोबत बस�े होते. देवी पावती
सावजी�ा �हणा�े - हेदेव ! तू म�ा �मरण क�न ह�क आ�ण दान देतोस. माझी पावती

�यांचे बो�णे ऐकून सावजी �हणा�े - देवी ! मी तुमची इ�ा न�क�च पूण� करेन. हे सांगून
�याने पावतीज�ना पैसे दान के�े, पण देवी यावर समाधानी होऊन �हणा�� -

अरेरे! तु�ही म�ा अखंड उपदे� �द�े आहेत. म�ा नौद�ाची गो�ही सांगा.
वेदांम�ये �याचा उ��ेख कसा आहे? �या�या अ�पै�ु�व आ�ण क�ा आ�ण व��ीरपणा ब��
म�ा पण टे���ाम �ारे सांगा. या नवाची पूजा क�ी आ�ण कुठे के�� जाते? �याची
कृपया मू�यांकनाची प�त, �ठकाण आ�ण फळ याब�� माझे �ान देखी� वाढवा.
करा. डावीकडे! कृपया म�ा या व�तु��तीची जाणीव क�न देऊन माझे �ान वाढवा.

देवी पावतीची ही �ामा�णक �ाथ�ना ऐकून ��वाजीने �यांची संपूण� कथा सां�गत��.
साठ� तयार झा�े
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�तसरा अ�याय
ने�ही पॅट

भगवान ��व �हणा�े - हे ��ये ! हेदेवी! तुझी इ�ा पूण� करणे हे माझे कत�� आहे. आप�े
स�ेसाठ� मी तु�हा�ा एक गो� सांगतो. नवा जाणणारा �ेतही त�वाचा आहे
बनते ��येक गो�ीचे बीज नवम�ये आहे. ही सवा�ची आ�ण सवा�ची कथा आहे



आहे. या 'ओम' नावा�या एका खगो��य �प�डात �रीरे सदैव �जवंत असतात. या जगात सव�व�तू दजा��या अस�या तरी �या अच� व जड अस�याचे �दसून आ�े. हा नवाचा अथ� आहे.
हा 'ओम' �वतः सव� अथा�चा साधक आहे. या आकारामुळे, �ेत �हणजेच हे सव� �थम
जगाची भ�ता. तेच �रीर �हणजे आ�मा आ�ण नवीन �रीर. मी फ� आहे
काका पी. या जगात, ��येक गो�ीसाठ� फ� मानवच जबाबदार आहे. मुमुही हा नो वकार परम राम

आपण �व� जाणून आ�ण समजून घेऊ �कता.
नवम�ये सव� मनांचे सव��ण क�न ते ��व�ना मान�े जाते. ही कार मका�ी

�याने आप�े �ाण अप�ण के�े �या�ा दान �ा. जो हे जाणतो �या�ा परम �ान �ा�त होते.
या प�व� �व�पात �ा�त कर�यासाठ� �थम क�ा उ�र �ा.
�यांनी �थम �व�प �ा�त के�े आहे, �यांनी क�ा संपादन कर�याची तरतूद करावी.

�यानंतर उकारम�ये संप�ी, मकरम�ये का� क�ा, नाद मदंड आ�ण बामी रारा क�ा
उपाय �या. �याच�माणे पंचावन यनावाचे उ�र आहे. या तीन माता
आ�ण बाणद पठण के�याने मु�� व मो� �ा�त होतो. हा मी आहे
तो सवा��या �दयात आ�मा बनून जीवन देतो. मग तो 'ॐ' होतो. समान 'ॐ'
वेदांम�येही �याचे वण�न आहे आ�ण �याच �कारे. �याच�माणे रजोगुणापासून, उकारापासून

कृतापासून, आ�मा जगाचा पा�नकता� आहे आ�ण मकर, पु�ष आ�ण तमोगुणापासून.
मृतदेह तयार कर�यात आ�े.

�यानंतर सात हे माहेरचे ��ण आहे, जो प�नी आ�ण पु�ाचा मु�गा आहे. एवढेच
पण दयाळू �हा. �हणून जे�हा जे�हा तु�ही �ांत �च�ाने �यान करा�, �या वेळ� �रीराचा आवाज
�वतः करा. तोच खरा माणूस आहे. हे �रीर सव� आहे, स�याचा �नमा�ता, सव� काही,
नमः, अ�वना�ी, अ��त�वहीन आ�ण सव��. ते �ापक आहेत आ�ण सव�� आहेत. या साठ�

नेहमी सा, वामदेव, घोर, पु�, ए�ान या �पाचाच वध करा. ही माझी मूत� आहे
आहे. हे परमा��याची उ�प�ी आ�ण देवता आहे.
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चौथा अ�याय
सं�या�ाचे आचार

सावजी �हणा�े - हेदेवी पावती! आता मी सं�यास आ�ण रेखा�च� ब�� बो�त आहे
म�ा सांग. सव� �थम सकाळ� �वकर उठून आप�या आय� गु��या चरणी मारा.
�या�या संुदर चेह�या�ा स�ाम. हात जोडून �यांना �ाथ�ना के�� क�, �भु!
मी सकाळपासून रा�ीपय�त जे काही काम करतो, �यात तुमची �ेरणा सामाव�े�� असते.
तीच म�ा सव� कठ�ण काम कर�यासाठ� ��� आ�ण ��� देते. कोणतेही
तू म�ा काम कर�याची ��� दे. आ�ही तुझी पूजा करतो. कृपया कृपया
आमची उपासना �वीकारा.

असे सांगून गु व�न येऊन आसनावर बसा. आसनावर बसून �ाणायाम करा.
आसनांवर �यान करा आ�ण सहा च�ांचे �मरण करा, �या वतु�ळांम�ये, मी
स�दानंद नागुण आ�ण अ�ात �ेताचा जप करा. पूजा-अचा� के�यानंतर
�नवृ�ीनंतरच तुमची इतर कामे सु� करा. देवा धदेव सदा जागती

परमे�राची उपासना करण े�हणजे परमाथ� होय. तर इतर नंतरच
करायचे होते मग तुमचे रोजचे काम करा. आंघोळ�नंतर पु�हा
गु� आ�ण धह नुसार पंच री मनाचा जप करा. कारची काळजी �या



सेकंदा�ा तीन वेळा. �यानंतर 'ओम नमः ��वाय' या मं�ाचा एक�े आठ वेळा जप करावा.
बारा वेळा. �यानंतर आचमन के�यानंतर तीन वेळा �ाणायाम करावा. पूजा करणे, पूजा करणे
�या �ठकाणी जाताना हात पाय धुवूनच �ांतपणे जावे. वे�ात असताना उजवा पाय

पुढे ठेवा.
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�करण पाच
�व��त मंडळ A आ�ण D

देव �हणा�े - पूजा�ानात �वे� के�यावर �या �ठकाणची पृ�वी झेप घेते. चार
चौकोन �या आ�ण �याची चौकोन सारखी क�पना करा. तेरा
धावणे चौ�या वतु�ळात, PM समोर बसा. पूव�कडे सेसू घेऊन
आ�ण मा�या उ�रात चौदा मु�े टाका. ही कार एक�े न�वद कोनात �फरे�. मी एच
��रो�ब��ंचे क� � कोनांमधी� कोनाचे क� � आहे. पांढरा, �पवळा, काळा,
ते �ा� करा

कनका या ��दा�या अथा�ची न�द ��हा. �या वर अमरे�, म�यममहाका� आ�ण
�या�या डो�याजवळ बदक. �यानंतर ईआरचे नाव �ाख आहे. फर याम आट काळे
सहसन रंगात आ�ण मुखा�ा �पव�या रंगात रंगवून अमरे� �ा� आ�ण महाका� आहे.
काळे करा पांढ�या प�टने एर रंगवा. अ�ा �ा� रताळ� 'साम योजने'म�ये दान करा. फर
�वनीतून आवाज छे�न, एक मा�याकडून बा� पंख �वीकारतो. चार कोन आ�ण
�ा� धातूचा रंग वाप�न चार दरवाजे बनवा. या दरवाजांभोवती �पवळे रंग आहेत. द
द�ात आठ द�ांचे कमळ ठेवा. या कार आ�ण काय�ाने, सव� ��ती

मंडळाची खूण क�न सूय�देवाची पूजा करावी.
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अ�याय सहा

होय वण�न

भगवान ��व �हणा�े - हे �गन ! कमळ तयार करा आ�ण कमळ तयार करा
चतुथ� भागाबरोबरच �ेवट� नमः �हणत ‘�ाह कम�य नमः’ असा जप करावा.
तू घा�णे आ�ण gu ओ�सर ठेवण.े बा� कोन
�ु� सुगंधी पा�याचा सात वेळा पूजन क�न गंध �ावून, फु�ाती� "ओम" ची पूजा क�न, धेनू
म�ा दाखवा. नंतर �ंख दाखवा. असे बो�ून तुम�या आ��या�ा सु�वात करा.

�ाणायाम क�न ऋष�चा वध करा. अंग �ायाम के�यानंतर, दर�यान कोन
कमळाचे फु� करा. द��णेती� कमळाची पूजा पांढ�या व�तूंनीच करावी.
�यानंतर �याची चारही बाजंूनी पूजा करावी. यानंतर सौर योगपीठाची पूजा करावी. �स�हासनावर
मुळापासून, मू�धारात आसनावर बसून, पग�ा नद�चा �वाह उच�ा, ते �ठकाण
पण देवा�या देहाची पूजा देवी पावतीन ेके�� जाते. �या�ा पु�पहार �मळा�ा, पा�ा खटवांग,
जो कवट�, अंकु� कमळ आ�ण �ंख धारण क�न आ�ा आहे. चार चेहरे आ�ण बारा
स�दय� �टकवून ठेवणे

�यानंतर सूय�देवा�ा आवाहन क�न मु�ा दाखवावी. �फर बीज मे स�ग यास
करा. आन, इर, रास आ�ण वसू�या चार मूत� बनवून �यांची पूजा करावी. पूरब सेकर
मू� कम� द�ाती� आ�, भाकर, भानू आ�ण रवी यांची अनु�मे सूय�, �ा अ�ी नावे आहेत.
आ�ण नू, महे� आ�ण ई�ानची पूजा क�न. मग �ेत मरे�.

ते प�रधान �यानंतर तपूवाक पंचोपचाराने गुकची पूजा क�न नम�कार करावा. पूजा
प�तीनुसार पुढे जा, इ�ानचा सराव करा आ�ण पंचक�ाचा �वचार करा.
एक पेय �या या कारणाने देहा�ा बांधून देवा धदेव महादेव परमा मा
एक हसणे
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सातवा अ�याय
मृत �रीर आ�ण पूजा

सावजी �हणा�े - रडू नकोस! डा�ा बाजू�ा चौकोनी वतु�ळ क�न ओमची पूजा करा
करा. सह द��वा. याच कारणासाठ� नवाची पूजा करावी. मग चंदन,
उदब�या, सुवा�सक पा�याने भर�े�े. �या�या समोर �ंख, म,ु आचन, चतुकना, कोन आ�ण
षटकोनी मुखाची �ापना करा. नंतर गंध आ�ण पू इ�याद�नी गाडीची पूजा के�� जाते.
पा आ�ण गंगे�या पा�याने भर�े��. गु�ंनी सां�गत�े�या प�तीनुसार गोमूटाची �ापना करा.
'गुयो नमः' या मं�ाचा जप करताना गुच े�च� �या. �द�े�या रकमेची
बसून �वास करा

तत् प�ाथा प�ा मूतीम�ये देवतेचे आवाहन करा. मा�या मनात एकटे राहणे
करा. षोड�ोपचाराने गणे�ाची पूजा के�यानंतर �यावर फळे आ�ण फु�ांचे हार अप�ण करावे. ओ�सर कार
करकंदाची पूजा क�न गण ेमंडळात सूय�, चं�ाचे �यान करावे. कमळा�या आसनावर
एक संुदर पांढरे फू� ठेवा आ�ण कमा�सह चौ�या घरा�या �ेवट� जप करा.

सवधा इ�ान इ�या�द पंचांची पूजा करा. यानंतर गौरीची पूजा करावी.
अ�ा रीतीने उपासना आ�ण �यान क�न जे काही मानव आ�ण देवता आहे �याची पूजा मेरी आ�ण देवी करतात.
�ंखा�या पा�याने आराधना व �नान क�न �याचा य� के�ा तर तो परमा�मा आहे.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. �यां�या सव� मनोकामना पूण� होऊन आता फळ �मळते.
मोचाही �यांना काही फायदा नाही.
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धडा आठवा
औपचा�रक पूजा

��येक वेळ� देह �हणा�ा- हेदेवी! बु� आ�ण �ान मानव आ�ण देवांची पूजा करतात



गणे�ाची आ�ण का टा�याची पूजा नेहमी करावी. मग वेद आ�ेपूव��ा कमळा�या फु�ावर चारही बाजूंनी �ेता�ा आमं�ण देऊन पूजा करावी.
करा. 'आवो राजनाम' या मं�ाचा जप क�न रीवाची पूजा करावी. �कती �र
संघा�ा आमं��त करा. �ेत पूव�स, हर द��णेस, �ेत उ�रेस व भव
पम दा द�ा �मठा मा नुसार पूजा करा. रा, पा, �ा, �ा, आप�ं पूरव
अन, वथ, सा आ�ण वेद या दहा ��दांपैक� �ोकपा�ाची उपासना करा.

�यानंतर द��णा द�ाम�ये ई�ान देवाची पूजा करावी. भगवान �व�णूचा मृ�यू
�यानुसार षोड�ोपचाराने पूजा करावी. मग पाच�ा आवरणात कप�चा मृतदेह
�यान आ�ण पूजा करताना, नैवे� वगैरे अप�ण करताना. नंतर अ�
सा�ह�य आ�ण तंबू खरेद� करा. नंतर नीरजना देवीची पूजा �ापन करते आ�ण
�ु� मनाने देवतेची पूजा करताना एक�े आठ मं�ांचा जप करावा.

यानंतर 'यो देवना गत' या उप�नषदाती� सहा �तो�ांनी पु पंजा� �ा�त के�े.
नारायणी �हट�यावर जप करा. मग गा�याचे नाव करा. आसनावर
बसून �ेताचे आठ वेळा नाम�मरण करावे. हे सव� पूण� के�यावर �क�वा �ोकनाथ
भगवान ��वाची �ाथ�ना करा, हे भगवान! हे �ेत! माझे पूण� मत आहे
आ�ण तुमची पूजा-अचा� करायची आहे. �ंखाचे पाणी आ�ण �प��ू असे �हणतात
ते देऊ. �यानंतर आठ वेळा नाम�मरण करावे.
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नववा अ�याय
मृतदेहांची अनेक नावे आ�ण कार

सावजी �हणा�े - हेदेवी ! �व, माहेर, पतमाहा, संसार, वै, साव आ�ण परमा मा ये
देवा धदेव महादेवाची आठ �मुख नावे आहेत. या आठ नावांचा रोज जप करावा.
�व, �ंकर आ�ण महादेव, ही सव� नावे ��वाचे �प आहेत. उपा धायु अस�याने �ेत

अनेक नावे आहेत. ती �ाणीमाता आहे. �ेता�या �चंड आ�ण असीम गुणामुळे त ेआहेत
�ुट�चा �मांक �द�ा आहे. तेवीस त�वे �कृती�या प��कडे आहेत आ�ण �कृती�या प��कडे ते�वसावा मनु�य आहे.
या�ा वेदांम�ये वाणी-वाचक या अथा�ने 'कर' �हणतात. वेद मजनेयोया आम वापा
वेदांतात फ� परमा�मा आहे. माणूस आ�ण सृ�ी �या�या अधीन आहे. तोच अवना �नी
तो मायेचा �वामी आहे आ�ण गुण हे त�वाचे �व�प आहे. �यांनीच मृतदेहाचे दान के�े आ�ण इतर सव�जण आहेत

बी न� करायचे आहे. �हणूनच �याचे नाव पड�े.
सावज��या आवाजातून वेदांनी भर�े�� ही गाडी ऐकून देवी पावती.

�या�ा मनातून खूप आनंद झा�ा आ�ण �याने वारंवार हात जोडून ��वरायांना नम�कार के�ा. या
नव �हणजे अ�यंत गु�त आ�ण सवा�चा ना� करणारा. ��य



सव� कथा सां�गत��, ती ऐकून सव� ऋषीमुन�नी �यांची खूप पूजा के�� व आदर के�ा.
काय. मग ऋष�नी अनेक भा�कते के��. फरासजी कै�ास पव�तावर गे�े

गे�ा. ऋष�नी �यां�या पू�य देवाचे, मृत �रीराचे �यान कर�यास सु�वात के��. ही कथा देवी पावतीन ेसां�गत�� होती.
कांड ते कांड, कांड ते नंदा, नंदा ते सन कुमार जी आ�ण �यांनी महावेद जी असे नाव ठेव�े.

ऐक�े. असे �हणत पुराणवेवा गु सुत जी पु�हा तीथ�या�े�ा �नघा�े.
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दहावा अ�याय
उपदे�

सासजी �हणा�े - ऋषी ! सुतजी �तथून �नघून गे�यावर सव� �ोक एकमेकां�ी बो�त होते.
मी �हणा�ो क� आ�ही वामदेवाब�� काही �वचार�े नाही. मग आता ते सांगू नकोस
�याचे द��न कधी होई� माहीत नाही. या सव� �ोकांना वाटते क� मी माझा योग करत आहे-
पूजा �नघून गे��.

वषा�नंतर सुतजी पु�हा का�ी�ा आ�े. �यांना �तथे पा�न सगळ� मजाच आ��
a ते सव�जण सुतज�ची पूजा क� �ाग�े. �यानंतर सुतजी �हणा�े - 'मुनी !

मी जे�हा तु�हा�ा उपदे� क�न तीथ�या�े�ा गे�ो ते�हा मी द��ण समु�ा�या काठ� भेट �द��.
पण ��वाची पूजा के��. यानंतर खडकावर सुवण�मुखाने �नान करावे
काय. मग मी देवा धदेव महादेवज�चा वध के�ा आ�ण �यांची पूजा के��. सावजीचे पाच
म�तका�या अ��त �पा�या द��नाने सव� पापे धुत�� जात नाहीत. मृत �रीराची पूजा करणे

�यानंतर मी द��ण भागात अस�े�या पावती देवीची पूजा के��. �यानंतर मा�याकडे कम होते
�हणजेच एक�े आठ वेळा पंच री �ाचा जप के�ा. मग ते क� नका
काय ओ�� गाडी

अ�ा रीतीने तो का�ाहत नावा�या �दे�ात राहत असे.
ठेवा. मी �तथे चार म�हने रा�ह�ो. मग महान परमे�राचा आ�ीवा�द मा�यावर असे�.
आ�ण म�ा �याचे नाव मा�हत आहे. �यानंतर देवा धदेव �व - ��वाचे नाव ठेवा, �याचे
मी बारा वेळा �ाथ�ना क�न येथे आ�ो. हे �गन! तू म�ा आता सांग
तुम�यासाठ� �क�वा का?
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yahwana ye
वामदेवाने पॅन क� नका

ऋषी �हणा�े - महाभागा सुत जी ! आप�या सवा�ना वामदेवाब�� जाणून �यायचे आहे. कृपया कृपया
�यां�याब�� आ�हा�ा सांगा. मग ऋष�चा आ�मा �ांत कर�यासाठ� सुतजी �हणा�े - हे
म�ा नको! प�ह�या मं�ात वामदेव नावाचा महापु�ष आहे. वामदेव गरोदर होतो
घटना हो�यापूव� मृतदेह अ�ात होता. तोच सवा�चा ज�म जाणणारा होता. वामदेव मु ना सदा
अंगावर भाक घा�ायचा आ�ण डो�यावर जटा घा�ायचा. �थ�ता आ�ण अहंकार
ते मोकळे होते आ�ण नेहमी योग, �यान आ�ण �यान यात म�न होते.

एकदा वामदेव द��ण ��खरावर गे�ा आ�ण ��वाजीची फु�े भेट��. �या वेळ�
कंदाची पाने सूया�सारखी तेज�वी होत होती. �या�ा चार हात होते

आ�ण वेमोरवर बस�े�ा ए. �यांना पा�न मु�ा वामदेवने हात जोडून नामाचा जप के�ा.
आ�ण �यांची �तुती करा. �याव�न सावजीचे म�तक �हणा�े - हेमाम ूनाही! एन.एस
तुम�या �वनंतीवर खूप समाधानी आहे. तुम�यासारखी माणसे सदैव डो�या�या क�याणासाठ� काम करतात.
करा तुझी जी इ�ा असे� ती मी न�क�च पूण� करेन.

ते�हा वामदेवजी कांददेवांना �हणा�े-भगवान! तु�ा सव� काही मा�हत आहे आ�ण सव� काही मा�हत आहे
एन.एस. तुम�या आ�ीवा�दान ेमा�या सव� इ�ा पूण� होतात. तु�ही तुम�या गुणांच ेवण�न कसे करता?
क� �कतो तूच खरा परम परमे�र आहेस, देव प�ुपती �ा. ते सव� पाप करतात
सोडवणारा. भगवान �ोकनाथां�या मृत �रीराची पूजा क�न सव� पाप ेक� नयेत.
तू जा कार सव��ापी आहे आ�ण सव�काही आहे आ�ण उ�ट आहे. bhu माझा कोन
कारण या जगात ��वाजीसारखा कोणी नाही. ते सामव आ�ण वाप आहेत.
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बारावा अ�याय
सात मृतदेह आ�ण आ�मा एकच.

कांडजी �हणा�े - हेवामदेव जी ! तू छान आहेस तूच परम देह आ�ण मृत �रीर आहेस
जाणणारा मीच आहे. या जगात मायेने मो�हत होऊन जीव भगवंताचे �प �वीकारत नाहीत.
समजू �क�े नव हे माहेरचे �प आहे, जे सामा�य सजीवांना समजू �कत नाही. देवा धादेव
भगवान ��व हे सगुण, नगुण आ�ण नमक गुणाचे �वामी आहेत. सात मृतदेह
नवाचा अथ� असा आहे. तो या जगा�या �न�म�तीचे कारण आहे. सावजी नेही
आका�, पाताळ, सजीवांची �न�म�ती काय आहे?

सूय� आ�ण चं�ा�या इ�ेमुळेच ��वरायांचा आ�ीवा�द घडतो. या जगात �दस�यासाठ�
सव� आ�ीवा�द फ� सावजीचे आहेत. ते सदा सगुण न फळ । तीच धूळ आ�ण
सू�म रा�न ते �पंचाचे काय� पुढे नेतात. तेच मृत �रीर, देवा धदेवा, संतती, न फळ
आ�ण �ान हा परम परमे�र आहे. देव पंचक आ�ण पंचक क�ाही �यांनीच �नमा�ण के�� आहे.
परा�पर परमे�राचे मन फाटका�या �म�णासारखे कोम� आ�ण कोम� आहे.

भगवान ��वा�ा पाच त�डे, दहा हात आ�ण पाय आहेत. जो कोणी देवाचा मुकुट धारण करतो
औघर, दायी, वामदेव, ग ुआ�ण दे�वान आहेत. तो देवाचा देह आहे फ� स�पड, तमुतू, सात,
�यांचे संपूण�, नफ� आ�ण मूट असे सहा �कार आहेत. ते समान आहेत
जे मागा�चे अनुसरण करतात ते समान आ�ण आ��याचे असतात. या जगाती� तीन वण�
�या�ा वेदाचारी �हणतात. �ू�ा वेद वाच�याचा व जाणून घे�याचा अ�धकार नाही. इतर पा�ांना

फ� �जवे मारणे, जीवे मारणे आ�ण धम�या �द�या पा�हजेत. या�ाच अथ� �ा�त होतो.
भगवान ��वा�या आ�ेनुसार वेद मागा�चा अव�ंब करावा. मी मे�ा आहे
आप�या धम� आ�ण आचारानुसार आचरण आ�ण उपासना करा.
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तेरावा य



नव हे सवा�चे बीज आहेकांडजी �हणा�े - हेवामदेव जी ! सकाळ� आंघोळ झा�यावर गंध, फु�े व
�याच वेळ� भगवान ��व आ�ण भगवान गणे� यांची समांतर पूजा इ�याद� पूजा आ�ण
क� पूण� �ाण देऊन हवन करावे व गायी�या मं�ाचा जप करावा. सं�याकाळ� तीच गाडी

�. कर. सोजतांपैक� पाच जणांकडून हवन करावे. देवी पावतीन ेदेहा�ा मनाने
�यान करताना गाई�या मं�ाचा जप इ. 'भुभुवह सुवरो' �हणती
�ोकनाथां�या क�याणकारी भगवान ��वा�या ��ी �व�पाचे �यान करा. देवा धादेव

महादेवज�ना पाच मुखे, दहा हात, पंख आ�ण उदा� सुंदर �पे आहेत. �यांचे
प�नी देवी पावती ही जग�माते�या जगाची �नमा�ती आ�ण स��णी आहे. मा�या मनात
�वचार करताना �हाता�याचा मं� जप करावा. पावती जी देवता आहे, पाडा,
��मूत� आ�ण दाद� आ�ण आज आहेत. ते ��यातून उ�वतात आ�ण �यात ��न होतात.

वेजगतमाता देवी ही वेद आ�ण ऋष�ची �ाचीन देवी आहे. मीच सव��व आहे
बीज �हणजे पी. �ेत हे �ेत आहे आ�ण �ेत हे �ेत आहे. मोक नगरात �यांचा मृ�यू झा�ा
हीच ��कवण ��वाजी मानवा�ा देतो. ते�हाच राणी �या माणसाचे चुंबन घेते. या साठ�
��येकाने �ेता�ा �दयात धारण क�न भगवान �ंकराची पूजा करावी.
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चौदावा अ�याय
�व�व�ेदन

वामदेव �हणा�े - हे भगवान ! �या सहा कार आ�ण �यां�या �ानाचा अथ� काय?
�यांचा �नमा�ता कोण आहे? आ�ण त े�यांचे फळ आहे का? या जगात �ान काय ते
जीवा�ा �ह मार�ा जातो हे जाणून. मीही �व मायेने उद�्व�त झा�ो आहे. जे काही
माहीत नाही मी तु�या आ�या�ा आ�ो आहे. मा�यावर दया कर म�ा अमृत पाज
जेणेक�न माझे अ�ान �र होई�.

मुन वामदेवा�या या उ�रावर �ेत �हणा�ा - हेमु न �ा� ! या
भगवान ��व हे जगाती� सव� दैवी �ा�यांचे भांडार आहे. ते सम आहेत
भावना आहेत आता मी �याच पानाचे सहा अथ� सांगेन. प�ह�ा ज�म

पा, सारा भव, �तसरा देवता, चौथा पंचथ, पाचवा गु�त आ�ण सहावा �य



ते क�ा सारखे आहे? प�ह�ा अकार, संपूण� उकार, �तसरा मकर आहे. यावर गाबी आहे. �या�ा वेदांम�ये �कार �हणतात. तेच आहे. नाद मह पाठ योग
आहे. अकार, उकार आ�ण मकर हे सव� �वनी�वर�हत आहेत. पीएम माग� कार
ए ज�म�ा, जो ��वाजीचा �नवेदक आहे. �याच�माणे P ही पाच अ�रांची बेरीज आहे.
क�ा हा सावजीचा �नवेदकही आहे. जो �ोकनाथ भगवान �व यां�या उपदे� मागा�चा अव�ंब करतो
असे के�याने केवळ अं�यसं�कारच होतात. आ��या�ा मृत �रीराचे �व�प आहे.
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pt हवा याय
मठाची पूजा करा

भगवान कांड �हणा�े - �ोकनाथ ! कायनकारी देवाचे �रीर हे या जगाचे एकमेव �रीर आहे
सृ�ी आ�ण आका�ाचा �वामी. ते समान आहेत आ�ण ते आहेत एच खूप. उह
देवा धदेव नेहमी मृत �रीरातून ज�म घेतो. अनंत नर अस�याने तो वायुके आहे.
तोही चांग�ा आहे. तो सव� �कार�या माया आ�ण �ुया यांचे �म�न आहे. इ आर, व आर,
या चातुय�पा�ा देव आ�ण देव �हणतात. असे तरोभव �हणा�े
जातो आ�मा दोन �कारचा असतो - सं�मण आ�ण जीव समूहाचे �रीर. पाप
आ�ण जोपय�त आ�मा या जगात आहेत, तोपय�त �याची अनुभूती राहत.े या म�ये
दयाळू राह�याची �मता आहे. या पै�ूम�ये उ�साह आ�ण सामंज�य आहे.
तेच परोपकारी भगवान ��व फ� सत्, नवकप आ�ण नारामय �पात आहेत.
तरोभवा�या �ांत आ�ण �ांत तरोभव च�ा�ा माहेरचे उ�कृ� पद �हट�े आहे.

जो �न�ेने माहेर�या चरणी पूजन करतो �या�ा तोच दजा� �ा�त होतो. उह
ते माहेर�या सह� भागातून आ�े�े आहेत. ते अधीर आ�ण अ��नमय आ��याचे मा�क आहेत.
�यांनी डा�ा हाताम�ये गौरी धारण के�� आहे. जो ना� करतो
एन.एस. पा�सव, हर, मुंडा आ�ण भव हे अ��तपणे ��यमान आहेत. हे ��द �न��त आहेत.
�यां�या वर�या बाजू�ा दहापट पाणी आहे. या पा�या�या म�यभागी कोण राहतो
ज�म यास �हणतात. भगवान ��व कृपा, उ�ेजना, �वना�, ��ती आ�ण सृ�ी आहेत
तु�ही जसे आहात तसे नवनवीन मनोरंजन करत राहता. �यांचीच खा�ी आहे.
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सोळावा अ�याय
मृतदेह आ�ण तपास

सूतजी �हणा�े - मी भगवान कांड�या मुखातून वामदेवा�ा अमृत �याय�ो.
वण�न क�न आनंदाची भावना ई. ते �हणा�े - �भु ! ही अमृतगाथा ऐक�यावर माझी
�ान वाढ�े आहे पण तरीही मी तु�हा�ा एक गो� �वचारतो. �भु! नेहमी मृतातून

आतापय�त या जगात फ� ��ी-पु�षच �दसतात. या वादळ� अ��त जगात
सृ�ीचे कारण तो देव आहे, �सरी कोणीतरी आहे का? वान आ�ण �ा यां�या मते
�याचे अनेक �कार वण�न के�े आहेत. कृपया म�ा देवा�या मृत �रीरा�या आ��याची जाणीव क�न �ा
च�ा वण�न क�या

मुन वामदेव या �काराचे रह�य समजून कंद देव �हणा�े - ओ
महान नाही! �या �ोकांना तु�हा�ा परम स�य, �व�ानाचे �व�ान ऐकायचे आहे, मी तु�हा�ा सांगेन

नाही. हेच �ान देवा धदेव भगवान �व या संबोधनाने माझी आई देवी पावती यांना सां�गत�े. ते
�यावेळ� एक �हान मू� होते आ�ण आई �त�या मांडीवर बसून दा� पीत होती. आजही
म�ा आठवते प�रसंवादाती� सव� �वषयांम�ये ���ह�े�े सव� काही उ�ोधक आहे. तु�यासारखे

फ� पु�ष आ�ण ���यांना इतके मा�हत आहे, तरीही देवाब�� अ�धक जाणून घेणे आव�यक आहे.
पण मूख� आ�ण अ�ानी मनु�य सव� काही जाणतो आ�ण समजतो, तो अस�ा तरीही

ते नाकारतो.
परमा��या�ा जाण�यात आ�ण ओळख�यात �ंका आ�ण �ास नाही. ते
��ी-पु�षां�या �पात देवी�या समोर एक पु�ष �दसतो. असे मी �हट�े आहे

सतानंदवर स�य आहे. चुक��या आ�ण पंचातून ज�मा�ा आ�यावर �क�वा मे�यावर जे काही घडते
स��णा�या मागा�वर चा�णा�यांना नेहमीच आई �हणतात. �याच इ�ेने
ते जगाचे कारण बनतात, �यांनाच आ�मा-भावाची �ा�ती झा�� आहे. देव �ेत �या�ा
आ�ण योगायोगाने परम आनंदाची �ा�ती होते.
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�या हवाई अ�याय
मृत �रीर केवळ �कृतीमुळे आहे.

वामदेवजी �हणा�े - �भ ु! भूतकाळात तु�ही �वतः�ा �नसगा��या खा�� आ�ण माणसा�या वरती ��र के�े.
सां�गत�े. मग आज काय �हणताय? �भु मा�यावर सं�य घेतो. मग मी नाही
वामदेवज�चे �हणणे ऐकून कांडजी �हणा�े - हेमुने ! सेवा�नरपे�तेती� गैर-सेवावाद
�यात कोणताही समावे� न�हता. ते ना�कारकही नाही. चंदनंद आ�ण पा यां�यासोबत भगवान ��व एकच आहेत
तो सव�� आहे तो सवा�चा भ� आहे, केवळ �ोकनाथां�या क�याणकारी �ेताचा आहे.

तो वेदांचा �नमा�ता अस�याचे �हट�े जाते.
�या�या मायेनुसार आ�ण इ�ेनुसार वे�राचे �ेत संकु�चत �प धारण करते.

पु�ष क�ेत तरबेज झा�े आहेत. कृता�या सव� गुणांचा उपभोग घेणारा तो एकमेव भोगकता� आहे.
एन.एस. ते साम आ�ण �नसगा�चे �वामी आहेत. कृतीचे गुण अ��त�वातून �नमा�ण होतात.
सेबू आ�ण बड या गुणांतून अहंकार �नमा�ण होतो. मग �या�या आ�ण �या�या मनापे�ा ती�ण,
बु� आ�ण मानवाचा ज�म आहे. मना�या �व�पा�ा संपक�  पमक असे �हणतात.
क��, मानव, कान, वाक, चू, झा, ��द, पा, पास, रस, गंध, झाडा�ा कळ� आ�ण
�ेरणा�ोत सां�गत�े आहे. अहंकारातून �वचार कमी होतात. h
मुनय नेसू मी बो��ो. ज�द माता आ�ण ��द �हणून ��द �यातून आका�, हवा, अ�,
पाणी आ�ण पृ�वीची उ�प�ी. �यांना पंचमहाभूत े�हणतात. sh da p, rasa, वास �याचा
�यांना माता �हणतात. आका�, वहन, पचन गती इ�या�द पंचमहा��य �हणतात.

अ�ा�कारे वेदांतयुचे कांडजीचे वचन ऐकून मुन वामदेव अ�यंत �स� झा�े व हात
पृ�वीवर पडून तो नाम�मरण क� �ाग�ा. �या�या चरणी मी परम आहे
�ान गे�े.
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अठरावा अ�याय
�या धम

सूतजी �हणा�े - मी नाही वामदेवाने कांडा�ा �वचार�े - हे भगवान ! तु�ही �वात आ�ण को
जाणणारा मीच आहे. तु�ही कृपया म�ा समाजा�या �या �ानाब�� सांगा,
�या��वाय जीवा�ा सुख व मो� �मळत नाही. अरेरे! कृपया माझी �ंका

थांब�यासाठ� मग वामदेवज�चे हे ��द ऐकून कांडदेव �हणा�े - �ी. आता मी
मी तु�हा�ा एका सव�� रह�याब�� सांगतो. वै�ाख, वण, आन, का तक, आघान,
माघ म�ह�या�या �ारंभी पंचमी �क�वा पौ�ण�मे�या �दव�ी �नान क�न �ारंभ करणे
गुचे पाय धुत�यानंतर �या�या जवळ ठेव�े�या आसनावर �ंख ठेवून आ�ीवा�द �ावा.
�यानंतर सुगंध आ�ण फु�ांनी पूजा करावी.

�या�ा �सनाधीन करा. त�डातून काढा आ�ण झाकणान ेझाकून टाका.
�यानंतर इतर आ�ण सुगंधी फु�ांनी पूजा करावी. बेस वर सुगंधी पाणी
व� ठेवून, ते कापसाने गुंडाळा. �या घाटावर पीपळ, पा�खण, जामुन, आंबा, खराब अ�ी नावे आहेत.
पाच झाडांची सा� आ�ण पाने आ�ण ह�ी, घोडे, रथ, बांबी आ�ण न�ां�या संगमावर
मसुगंध चोळून क��ावर �ावा. आं�याची पाने, कु�ाची पाने �ाव�यानंतर,
क�� न�रया�, फु�े इ�याद�नी सजवा.

सजव�यानंतर फु�दाणी�ा पं�चर क� नका. पं�चर नसे� तर सोने घा�ा. �नळा
मानव, सुवण�, �वाळ आ�ण गोमेद या पाच दगडांचा उ�ार 'नृम� का' असा होतो.
�ेवट� '�ुमु' �हणा आ�ण मो�ा भ��भावाने पूजा करा. खीर आ�ण तांबू� घेऊन आठ नावे
जप आ�ण पूजा करा. देवा�या प�तीपासून आ�ीवा�दांसह देवाचे �ेत
पूजा करा. �र गु�ने आप�या ���या�ा 'हसत' उपदे� करावा.
उपदे� के�यावर देवाचे �ान दान करावे. �यावेळेस गु �यां�या मनावर असाय�ा हवे होते
मी फ� मृतदेह समजावे. हा �कार ���या�ा �ा.
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एको�णसावा अ�याय
बेरीज �वधान

भगवान कांड �हणा�े - मी वामदेव नाही! पूजेचे �वधी ���यांना सां�गत�यानंतर
चांग�े �हणा - काही फरक पडत नाही - मी. तो तूच आहेस मी आहे. संपूण� जग
असे घडत असते, असे घडू �कते. मी फ� आहे आ�म हे �ानाचे सार आहे. मी येथे आ�ण येथे आहे
एक जागा आहे. तोच तू हर�ास, मी सवा�चा अंत आहे. ते �ान अमृत आहे. तो
एकाच माणसाम�ये आ�ण सु�वाती�ा आहे. ते मा�यावर आहे. सवा�वर आ�ण सवा�चा उगम आ�ण वेद
�ा मी. या जगात सव� सुखाचे कारण नाही.

जो साव�भौम �दयात राहतो तो फ� मी आहे. सव� पदाथ� आ�ण पृ�वीचे



होय. माझे पाणी आ�ण ज�द जीवन. आका�ात आ�ण हवेत. उ�म दजा�चेहोय. माही अ��तीय आ�ण प�रपूण� आहे. हे सव� पी. माही मु आ�ण पी.
�हणूनच मी �� �द�े पा�हजे. या कारम�ये भगवान कांडाने वामदेव ज�ना सयोग बनव�े
आपण काय वण�न के�े?
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�वसावा अ�याय
उर आ�ण नान आ�ण ध

भगवान कांड �हणा�े - हेमू नाही! आता मी तु�हा�ा �व� कर�यासाठ� यो�य गो�ी देणार आहे.
आ�ण नानची प�त सांगत.े

जे�हा षययोग पद �ा�त होते, ते�हा ते कर�यापूव� ते करावे. �ा पय�त
�यां�या आ�ीवा�दाने �यांना �वन� अ�भवादन करा. �हावीचे कापड पा�याने धुवावे.
�यानंतर �रीराचे नाव उ�ारताना हाता�या अना�मका आ�ण अंग�ा�ा नम�कार करावा.

डोळे �मटून ��द पाठ करा आ�ण उज�ा बाजूने आवाज काढा. पुढून मागे
मंुडण करा आ�ण �म�ा साफ करा आ�ण नखे कापून �या.

�यानंतर नद�त बारा �नान क�न �नान करावे. वे�, पीपळ �क�वा तुळस खा��
म�ा घेऊन �याची पूजा कर. ते तीन म�ये �वभा�जत करा. एका भागातून

आप�े हात बारा वेळा धुवा आ�ण ते �व� करा. बारा
वेळोवेळ� पाणी �डपर �ावा. नंतर सोळा वेळा आचमन दोनदा करावे. उव��रत e m
ते सव� �रीरावर �ाव�याने.

अगोदर मं� जपताना सोळा वेळा �ाणायाम करावा. �र देणे
व�ेगुचे �यान करताना तीन वेळा नामजप करावा. �यानंतर देवळा�या पा�यात
बुडून, �ोकनाथा�या परोपकारी भगवान ��वाचा वध करा.

वेददेव धदेव महादेव हाच जगा�ा ओळखतो. तो सवा�चे क�याण करतो. या
गाडीत मी नानची पूण� प�त सां�गत��.
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i k savanya ye
योगी उ�र �ा

मु न वामदेव �हणा�े - हे भगवान कांडा ! मी ऐक�े आहे क� यो�याचे �म�ान
काय के�े असते? �यानंतर मूळ भूमीत �यांची �ापना के�� जाते. �क�वा ते खर ेआहे? मग मी कधीच नाही

�या असुरा�ा उ�र देताना - नकंदन कांड जी �हणा�े - हेमु नवर ! ते एकदा छान होते
सावा �ोकनाथ भगवान �ेताच े�वतः योगी भृगुणे यांनी काय के�े? �यावेळ� मृतदेह

मी तु�ा सां�गत�े ते सां�गत�े.
हे मोठेपण सव� सामा�य माणसांना नाही. या आ��या�ा �ांत कर

फ� ���यांनाच सांगावे कारण महाधैवन योगीच समाधीचा ट�पा गाठू �कतात.
आ�ण तो एकटाच खरोखर प�रपूण� आहे. पण योगी-मुन

�हणजे मन ��र ठेवू �कत नाही आ�ण �वकरच अधीर होतात, �यामुळे
गु�त मुखाने अ�ा ���चे �ान जाणून घेणे, रा�याचे �ान नाही
�वास करायचा आहे नंतर नव मं�ाचा जप क�न भगवंता�या देहाचा वध करावा.

तरच योगी�ा मो� �ा�त होतो.
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अ�याय वीस
एकाद�ीचा �दवस

भगवान कांड �हणा�े - हे महाराज ! आता मी तु�हा�ा एकाद�ीच े�वधी सांगतो. वेदा�ा
झेप घेऊन पाच वतु�ळे क�न �यात पाच देवतांची पूजा करावी. देवाचे मृत �रीर �जवंत आहे.
�या�या कृपेने सव� घडते. �यामुळे �याची कृपा आपण �वस� नये.
भगवान ��वाचे �प ��ात घेऊन ��वाती� देवतेचे �यान क�न �यां�या चरणी �ंख ठेवावा.
पाणी �पळून �या. 'ओम भुभुवह �वह' या मं�ाचा जप करा आ�ण उदब�ीने पूजा करा.
करा. मग हात जोडून �ाथ�ना करा, �भु! तुम�या�ारे, मृत �रीराती� ���
क�

�ाथ�नेनंतर, सादसह काय� सामा�यक करा. �यानंतर पा�व�य �ा�त करा
कारण माणसा�ा एकच कुटंुब नसतं. चरणा�ा आमं�ण �ा. �यांचे पाय

��वाजी�ा आंघोळ के�यावर, �वधीनुसार �यांची पूजा करा आ�ण �यां�या आ��या�ा अ� �ा.
क�न घे �ेणाने झाक�े�या जागेवर ठेव�े�या गाद��या आसनावर बसून पॅडचे दान करा.
मी करतो असा संक�प क�न तुम�या परमा म, अंतरा म आ�ण आ�मा हे तीन �प
पूजा क�या आपण आ��या�ा �द�े�ा �वचार मनात�या मनात,

करा. कु� सेज� चड�कर दाना आ�ण नामा कर. �यानंतर, �ानाकडे �� �ा.
हे के�यानंतर आ��यासाठ� भगवान �व�णूची महापूजा क�न नारायणा�ा अप�ण करा.

�ेवट� वेद आ�ण �ा��े जाणणा�या बारा जीवांची गंध, अ�ा आ�ण �युप यांनी पूजा के�� जाते.
कर आ�ण �ाथ�ना. गाद�वर इम��न ठेवा. अरे देवा! ते तु�हा�ा बनवते
अकरावी K आ�ण D चा उ��ेख के�ा आहे.
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अ�याय तेवीस
वगा�चे वण�न

कांडदेव �हणा�े - मी वामदेव नाही! बारा�ा �दव�ी रा�ी उठणे
त�ण झा�यावर �ेताची पूजा करावी. म�ा वंदन क�न तो

जेवण बनवा मनात गु पूजेचे �त करा. U Huasan वर गु चे पाय धुणे
खा�� बसून कु�ा आ�ण उदब�ीने पूजा करावी. gu ओ�सर ठेवा आ�ण म जप करा

�याची न�द �या. �ाणा�ा भोजन �द�यानंतर �या�ा आसनावर बसवावे.
�यानंतर तंबू देऊन �यांना छ�या, पाक�या, पंखे, चौक, वेणू �द�े.

एक ओ�सर कार करा. �यां�या चरणांना ��� क�न �यांना आ�ीवा�द �ा आ�ण �यांचा �नरोप �या. इतर
अ�तथी आ�ण अनाथ यांना अ�दान करा. �याच �कारे तवस गु ची पूजा करा. �ा k
उम ची उपासना केवळ �व�ोकानेच होत नाही.

मी नवीन आहे! वै�ंपायन, पै�ा, जैमन आ�ण सुमंतु या चार महान संतांच े���य.
एन.एस. वामदेव, आ�या, पु�य आ�ण तुयो हे रा�यपा� सान कुमार यांचे ���य आहेत. हे सव� नाही
अद ्भुत आ�ण देव हा �ेताचा सव�� �वामी आहे. �यांनीच पंचमहाभूतांपासून वेदांत झाक�े आहे
संताचे अं�तम �येय काय आहे? हे मोहक, फाय�ाचे आ�ण समाधानकारक आहे. या

तो जगाचा कता� आ�ण सुख देणारा आहे.
�ोकनाथां�या क�याणासाठ� भगवान ��वाचे सदैव �यान आ�ण मृ�यू क�न योगीजन.

मे�े�े मृत होतात. भगवान �व�णूची आ�ण �रीराची पूजा आ�ण �यान क�न, मनु�य
मो� होतो आ�ण �यां�या सव� मनोकामना पूण� होतात. क�  यांकरी देवा ॥�ु.॥
सव� खांचा ना� करणारे, सुख व उपभोग देणारे महादेवज�चे पूजन
देणारा आहे

या कारम�ये, वामदेवज�ना उपदे� क�न, �यांची पूजा क�न, कांददेव �यांची आई-
प�ा मा�न कै�ास पव�तावर गे�ा. मग मु नवर वामदेवही भगवान कांडा

A चे अनुसरण क�न, कै�ास गे�ा. पंचकर वामदेव मुन ने भगवान �ेत-पावती
�या�या चरणी म�तक टेकव�े. मग �यां�या पृ�वीवर झोपून, �यां�या उपासकांची काळजी �या.
�ेताची आ�ण देवी पावतीची �तुती के�� आ�ण डोके खा�� के�े.

�यानंतर भगवान ��व आ�ण माता पावती यांची कृपा �मळा�याने तो रा� �ाग�ा. ही कार
कर माहेरचा अथ� जाणुन, हे परममान �ा�त क�न सदैव तु�या चरणी राहा�.
मरायचे होते तो आ�ीवा�द आ�ण आ�ीवा�द देणारा आहे. अरे रडू नकोस!
मी तु�ा सव� काही सां�गत�े आहे. असे �हणत तो मु�ा�या आईकडे गे�ा.

.. कै�ास सं�हता पूण�..
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.. ओम नमः �वाय.

वायवीय कोड (पूव�)
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थम आये
पुराण आ�ण अवतारांच ेवण�न

भगवान �हणतात - जो जग �नमा�ण करतो, सांभाळतो आ�ण न� करतो.
�या भगवान �ंकरांना मी नम�कार करतो. जनक �सरा, कोण
जगाती� सव� गो�ी परमा��याम�ये अ��त�वात आहेत, �हणजेच सव��ापी, ते �ेखक,
अ�वना�ी भगवान ��वाचा आ�य �या.

गंगा-यमुना आ�ण सरवती यां�या संगमावर ऋषीमुनी जे�हा याग मानाई मा�ारयात
ते�हा �ी मुनांचा पु� �या �ठकाणी गे�ा होता. �यांना �तथे पा�न
मी आनंद� नाही. उ��तरीय आसनावर बसून �याची पूजा-अचा� के��.
ऋषी �हणा�े - हेसव सुत जी ! तु�ही महष�ज�चे ���य आहात �हणून
कथा आ�ण रह�य जाणून �या. आ�ीवा�द देऊन कथा सांगा.

ऋष�ची �ाथ�ना ऐकून सुतज�नी मनात�या मनात देवा�या देहाची आ�ण देवीची पावती मा�गत��.
तो काय मे�ा, मग तो �हणा�ा- हे �गन! आता मी तु�हा�ा पुराण काप�याची कथा सांगेन.

मी सांगतो �ेतपूजे�या �पात वायुदेवांनी उ�ार�े�े ��द �य�नपूव�क पूण� भ��भावाने �द�े�े आहेत.
�यांना पुराण �हणतात. चार वेद, सहा �ा, मीमांसा, यया, ध��ा आ�ण पुराण इ.
चौदा वष� आहेत. आयुव�द, धनुवाद, गंधववेद आ�ण अथाषा यांची सांगड घात�� तर ती अराह बनते.
एन.एस. देवा धदेव भगवान ��व या अ-वाचक �ा��ांचे �नमा�ते आहेत.



जगा�या �न�म�ती�या वेळ�, �थम सा�ह�य तयार के�े गे�े.के. �या�या संर�णासाठ�, �याने �व�णूची �ाथ�ना के��. �ी आ�ण नुजीचा तारणहार
मी माझा मु�गा आहे. आ��या�या चार मुखांमधून चार वेद �नघा�े. मग �या�या चार चेह�यांव�न
यू पी ए. आई�या मुखातून काढ�े�� ही �ा��े वाचणे फार कठ�ण आहे. या साठ�
वेद आ�ण �ा��ांचे �ान मानवा�ा दान के�याब�� भगवान ��वा�या कृपेने
युगाम�ये, प�व� भगवान �व�णून ेम�जी�या �पात अवतार घेत�ा. �यांनी साईपायन नावाने �वसायात �वे� के�ा.
जम�या आ�ण वेद या नावाने �यांचा ज�म झा�ा. �यांनी सव� पुराणांची रचना के��. बेरीज
मौह रच�े चार �� ।

, प�, �व�णू, ��व, भागवत, भ�, नारद, माक� डेय, आन, वैवत, �ग,
वराह, बामन, कुम, माया, गड, �ाद, कांड इ�याद� एकूण आरह पुराण आहेत. मृतदेहाचे
ध�मथ आ�ण ध यानुसार, उपासना आ�ण उपासने�ारे, �व�ोकात सव� मानव आ�ण देवतांची पूजा के�� जाते.
असे घडत असते, असे घडू �कते.

पृ� 745

सव� मागा�नी
म�ा �वचार

सूतजी �हणा�े- अरे ��ये! वराहा�या �पाने ऋषीमुन�म�ये वाद �नमा�ण झा�ा.
कोण आहे ते? जे�हा या �करणाचा �नण�य होऊ �क�ा नाही ते�हा सव�जण साजीकडे गे�े. तो �हणा�ा
�याचे नाव घेऊन तुमची �तुती सु� करा. ते�हा राजाने �या�ा �वचार�े, महाराज!
तुमची इथे ये�याची योजना आहे का?

आजचे हे ऐकून ऋषी �हणा�े - हे हाजी ! आपण �ाना�या अंधारावर सं�य घेतो
पड�े आहेत �हणूनच आपण सव� प�र�चत आहोत. कृपया आम�या �ंका आम�यावर टाका
करा. आप�या सवा�ना हे जाणून �यायचे आहे क� देव अ�वना�ी, �ु�, �ु� �व�पावर आहे.
कोण आहे ते? आप�या ���ेने जगाची �न�म�ती क�न, या जगाची �न�म�ती, पा�नपोषण आ�ण देखभा�
संहारक कोण आहे?

ऋष�चे हे ऐकून राजा �ोकनाथ, देवा धदेव महादेवा�या तेजाने आनं�दत झा�ा.
�यांनी जी यांना मार�यानंतर सां�गत�े.
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�तसरा अ�याय
कथा नाही

तो �हणा�ा- अरे ��ये! �याने रता, व�ण आ�ण स�हत संपूण� जग �नमा�ण के�े
जनका�या कृपेने जगाती� सव� �ाणी �नभ�य होतात, जे सव� मानवांचे मूळ आहेत,
जनका�या कृपेने मी सवा�चा अ�धपती अस�े�या जनकाचे जपत पद �ा�त के�े आहे.

कृपेने, सूय�, चं�, अ�, �व�ुत यासह सव� जगाची ��ती आहे, ते परम आहेत आ�ण कोणीही नाही.
नाही, तो मृतदेहच आहे. �यां�या अनंतात आप�या�ा कोणीही ओळखू �कत नाही.

�ोकनाथ, �ुभ भगवान ��व हे केवळ स��णी, उदार, गंभीर, मधुर, मकरंदचे आहेत.
तो सव� �ानाचा �वामी आ�ण अ��त ���ांचा कता� आहे. �याने हे जग �नमा�ण के�े
हे काय आहे? ��य का�ावधीत, �याने �वतः�या अंतग�त सव� �ेड आ�मसात के�े असत.े

एन.एस. जो �ु� अंतःकरणान ेमृत �रीराची पूजा-अचा� करतो, �या�ा परमे�राचे द��न होते.
असे घडत असते, असे घडू �कते.

भगवान ��वाचे तीन �प आहेत - थू�, सबम आ�ण सबम से सबम. थु� पी देवता,
सुसु�पा हे योगीजन मान�े जातात आ�ण �तसरे, �हणजे अगद� सुमपा, हे ��वरायांचे परम भगवान आ�ण
जे मृतां�या उ�प�ीचे अनुसरण करतात तेच ते पा� �कतात. जे�हा धमक� �व��� नसते

अधम� न� होतो आ�ण मग ��वाजी�ा �ावर भ�ा �मळतो. देव
�ेता�या कृपेने कमीपणा�या बंधनातून मु� होऊन मनु�य मृत �रीर बनतो

जातो धमदो हा �कार-गु आपेट आ�ण गु अनपेटेत आहे. गु� आपेट धाम
�वध�मात वाढ�यानेच पंथाची �ा�ती होते आ�ण मानवा�ा ऐ�हक आस��-

मायेचा �याग के�याने भावना साधनेत ��न होते. �ान आ�ण मन जोड�यानंतर
मनु�य योगाने मोठा होतो. योगाने, देवाची कृपा आ�ण �याची कृपा
मऊ जगातून बाहेर काढ�ा जातो. मग मनु�य �म�ानभूमी आ�ण �म�ानभूमी �ा�त करतो.

�हणूनच ऋ�षमुनी तुमचे सव� मन आ�ण वाणी भगवंतां�या �यानात सु� करतात.
जायची इ�ा आहे या आ�ण युदेव म�ा बो�ाव�यासाठ� तुम�याकडे येती�
पू� हरव�ा जाई�. मग तु�ही सव�जण वाराणसी �हरात जा कारण
पण पानक धारण करणारे �ेत देवी पावतीज�सोबत �वराजमान आहे.

मी यावेळ� ममनोमयC सोडत आहे. �जथे मी हे चाक तोड�े �याच �ठकाणी
छान सु�वात के��स. असे �हणत आजीने ��वाजीचा वध के�ा.
तोच चमकणारा �का� इतरांना �ा. सव� ऋष�नी राजाचे नाव ठेव�े
Ch �या मागे चा�णे सु� करा. तो खूप वेगाने चा��ा आ�ण एका मो�ा खडकावर आदळ�ा.
आ�ण �याने म�ा तोड�े. मग तेच �ठकाण नयी मा�ाय� �हणून ओळख�े जाऊ �ाग�े. ऋषी
�याच �ठकाणी महाय� कर�यासाठ� �दवस काढा.
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एकेकाळ� �या �ठकाणी राजा पुवा राणी उव�ीसोबत असायचा.
पाच. �स�या छो�ा गटाचे मा�क असूनही �यांना ती जमीन �मळवून दे�याचे आ�मष दाखव�े.
गया. मो�हत होऊन �याने ती जमीन �यां�याकडून �हसकावून घे�यास सु�वात के��. मग राजावर रागाने मंुगण
कु�ाचा पराभव होऊन राजा मार�ा गे�ा. या भूखंडावर राजाज�नी �नमा�ण के�े
�न�म�ती होती ज�मनीचा हा तुकडा सापड�यानंतर ऋषी �नान करतात आ�ण आनंद करतात.
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चौथा अ�याय
हवाई आगमन

सूत जी �हणा�े - हे �गन ! नई म�ा�याती� �या ऋषीमुन�नी परमे�रा�या �ेताची पूजा के��.
�यासाठ� दहा हजार वष� �ाग��. ते�हा वायुदेव आप�या जीवनावर मो�हत होऊन ॥

ती ��ी �ा. �यांना समोर पा�न ऋष�नी खूप काही सां�गत�े. ऋषगण त ेनयायुदेवा



�या�ा उ� �ान देऊन �यांचा खूप आदर के�ा.
वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! भगवान ��वा�या परम कृपेने तु�ही तुमचा �वास वेगाने थांबवू �का�.

ते चा�ू आहे. कोणीही रास �क�वा महादयाची �ाथ�ना करत नाही. फर खूप, �क�वा आपण
यात इथे कोणी आहे का? तू �ा पासून देवतेकडे आ�ण प��केपासून प�ाकडे गे�ास
पूजा �वधी क�न पूण� झा��?

ते�हा वायुदेवां�या या ��दांना उ�र देताना ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! आ�हा�ा आमचे �ान आहे
अंधार घा�व�यासाठ� पी राजाची पूजा करत होते. मग तो पास झा�ा

आ�ही या महाया�ा ते कराय�ा सां�गत�े. तो ह�मा, वानू आ�ण देव यांचा मु�गा आहे.
देहात नाम�मरण करणा�या भगवंताची, भगवंताची उपासना करावी

काय होतं ते? तुम�या सौभा�याचा �वषयही �ी. तु�ही येथे
या आ�ण आम�या महायांची दया पूण� करा. तुमची ��ी �मळा�यावर आ�हा सवा�ना य��वी आयु�य �ाभ�े आहे.

या आ�ण आ�ही सव� कृत� आहोत.
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�करण पाच
�व आ�ण वण�न

ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! तु�हा�ा हे ���न �ान कस े�मळा�े ते तु�ही आ�हा सवा�ना सांगा
आ�ात का? �ोकांचा ज�म अजूनही मा�हत नाही, अ�ा ���सह आपण अं�यया�ा के�� आहे.

आपण ते कसे के�े? bhu आमची ही भावना �ांत करा आ�ण आमचे जीवन दान करा.
ऋष�चे �हणणे ऐकून वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! Ik Svet P.

भांडे तयार कर�यासाठ� माज�ना परमे�रा�या देहाची पूजा कर�यासाठ� कठोर प�र�म करावे �ाग�े.
टॅप करा �क�वा ए मग �या�या कठोर तप�य�तून गे�यावर �क�वा परोपकारी �ेतान े�या�ा �द�े
आ�ण पु.ची ��ी �द��. �यानंतर �यांनी परमा��याची ��कवण �द��. तुमची तप�या� �क�वा

म�ा सुखाची भावना आहे.
सग�यात आधी म�ा प�ू �ा�याब�� मा�हती �मळा��. हे �ान �वना�कारी मान�े

जातो चेतन आ�ण कृत या दोघांचा नायक �ान आहे. �ाणी, पा� आ�ण �ाणी यांना त�व �हणतात
एन.एस. रकृती, अपू� पु�ष आ�ण या दोघांपैक� ��येक� परमा�मा आहेत. ध�यवाद माया. माया आहे
माहेर ही सव�� ��� आहे. जीव हा मायेने झाक�े�ा असतो फ� �या�या नुकसानीच ेफळ भोग�यासाठ�.
जगतो



ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! काळा �हणजे काय? �याचे फळ काय? आनंद कसा �यावाउपभोगाची इतर साधने कोणती? वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! का�ा, वा, राग, का� आ�ण
�यायाचा उपभोग करणारा माणूस आहे. आप�े �रीर हे भोगाचे साधन आहे. जे�हा �ेताची भावना
बळ असे� तर माणूस �ेत बनतो. �ान, क�ा ते राग वाढते

वाढते. आनंदाने मो�हत होऊन आ�मा सव, रज आ�ण तामस या गुणांचा उपभोग घेतो.
पंचभूत, पंच माता, पंचन�य, पंच काम या धन बु, मन अहंकारी आहे.
�नया मा या माणसावरही �यांचा �व�ास आहे. मनु�य �वतः�या अ�प�ा फळाचा उपभोग घेतो.
ई सव� आ�ण अ��य आहे. �या�ाच अं�यमी �हणतात. �रीर एक खाण आहे.

तो नाही आ�ण बनत नाही. जगात येऊन तो ज�म-मृ�यू�या फे�यात भटकत राहतो.
आ मा कधीच मरत नाही, ती अमर आहे. आ मा एकामागून एक संपूण� �रीराचा ताबा घेते.
जीव अ�ानी अस�याने सुख भोग�यासाठ� �वग� आ�ण नरक भोगतो.
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धडा 6
मृत �रीराचे वण�न

ऋषी �हणा�े - हेवासुदेव ! �ाणी आ�ण पा�ाचा मा�क कोण आहे? मग ऋष�चे �वण
वायुदेव �हणा�े - हे ��ये ! देव हा �ाणी आ�ण �ा�यांचा र�क आहे. देव सव��ापी आहे.
�याने जग �नमा�ण के�े आहे. भगवंता�या �ेरणेनेच आ�मा जगात ज�म घेतो.
सवा�ची काळजी घेणारा एकच देव आहे. �या�माणे आंध�या�ा काहीही �दसत नाही, �याच�माणे
मनु�य देवा�ाही पा� �कत नाही. ज��हा प�ू आ�ण �ाणी जाणतात

नवीन म�ा �मळते.
देव महान आ�ण मायावी आहे. तो संपूण� जगा�ा आप�या ता�यात घेतो. �याच

तो जगाचा �नमा�ता, पा�नकता� आ�ण संहारक आहे. �ोक नाथ देवा दैवत देव फ� मृत �रीर
सव����मान असो �यानेच आका� आ�ण पृ�वी �नमा�ण के��. उह नेही सव� जीव आ�ण
देवता �नमा�ण के��. �हणून ती पुराणे आहेत. आप�या अफाट साम�या�ने �याने पूण� के�े आहे

माणसे �नमा�ण करणे आ�ण �यांचे अनुसरण करणे आ�ण वेळ आ�यावर न� करणे
वडी� देतात
�व�वृ�ा�या दोन बाजू आहेत - जीव मा आ�ण परमा मा. �जवा मां फळ तुझे कमी

आ�ण देव �याचा �ह�ेब ठेवतो. परमाची इ�ा आ�ण तेज
ती सगळ�कडे पसर�� आहे. गोपा ना�ाद नुसार
बंध सेमू होतो. �हणूनच �ेताच ेपूजन क�न मो��ा�तीची कामना करावी.
हवे होते सव� इ�ा पूण� करणारा तो �ा�त आ�मा आहे. �यांचे
अमृत   �याय�या��वाय ते ��य नाही. �यामुळे सवा�गीण सव� �ेताच ेवाहन आहे
आ�ण मरायचे आहे.
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सातवा अ�याय
काळ-मा �मा

ऋषी �हणा�े - हेदेव ! या जगाची �न�म�ती, संगोपन आ�ण �वना� यां�या सतत�या हा�चा��मुळे
हे आ��याची �न�म�ती आ�ण ना� आहे. आ�ही ही वेळ आम�या �नयं�णात ठेवणार आहोत.
म�ा सांग

मग ऋषी या�ा उ�र देताना वायुदेव �हणा�े - हेमू नवीन! वेळेब��
तु�हा�ा जाणून �यायचे आहे, तो भगवान ��वाचा म�हमा आ�ण �का� आहे. काळा बाहेर वेळ
नावानेही ओळख�े जाते. या खेडूत जगात कोणीही काळ समोर ढवळाढवळ क� नये.
क� �कता. हे कृ�णवण� �हणज ेभगवान ��वा�या �ोकनाथा�या क�याणाचाच अं� आहे.
अजुन काम करत आहे. या काळात संपूण� जग आप�या ता�यात आ�े आहे. ही वेळ सुर��त आहे
परमे�र �ेता�या अधीन आहे कारण �यात �वतःच �ेत-�व आहे.

हा काळ थांबवणे कोणा�याच हातात नाही. �याचे कोणीही उ��ंघन क� �कत नाही.
�या�या अतु�नीय ���मुळे त ेजगावर आप�े अखंड रा�य करत आहे.
भगवान ��वा�या साम�या�नेच ते सव� �ा�णमा�ांना �यां�या आनंदाचे आ�ण आनंदाचे फळ देते.

वेळेनुसार वारा, सूय��का�, थंडी, ढग या�ारे पाणी देतो. सुयदेव वेळेवर
तो आप�या तेजाने जगा�ा संतु� करतो, �ेतात फळे आ�ण फु�े उगवतो.

तु�ही दान करता का? जे�हा मानवा�ा ही वेळ चांग�� समजते, ते�हा ते
परा�पर परमे�राचे द��न घडते. का�ा�या कृपेने का�ाचे �प कळ�यावरच
समा�त के�े जाऊ �कते. या�ाच अमर�व �हणतात, हाच मी आहे.
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धडा आठवा
देवाच ेवय

ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! आता वयाचा पुरावा आ�ण सं�या �ोध�यासाठ� तु�ही आम�यावर दयाळू आहात
ब�� सांगा वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! ��य वेळ गाठेपय�तचा का�ावधी
काळ हा का�ावधी आहे. पाचवा नेमे� के. थट� वन ��
�दवस-रा�, पंधरा �दवस-रा� अस ेएक �कार आहे. ही कार म�हनामाडो पी —�ु� पी

आ�ण कृ�ण �तथे होता. पातरचे �दवस आ�ण रा� अनु�मे �ुसु�पा आ�ण कृ�ण आहेत.
सहा म�ह�यांसाठ� एक आयन आहे. दोन अयन पूण� झा�े क� एक वष� पूण� होते. माणसाचे
एक व�देवता एक �दवस आ�ण एक रा� समान आहे. माणसा�या अयानची �ठकाणे
जे�हा दानयन असते ते�हा देवतेची रा� असते आ�ण उराण �हणजे देवता.
ते ध�य आहे.

अ�ा�कारे मानवाची तीन�े आठ वष� पूण� झा�यावर देवतेच ेएक वष� पूण� होते.
देवते�या वषा�पासून युगाची गणना के�� जाते. सतयुग, तेतायुग, ��युग आ�ण क��युग
चार युग �हणतात. हे स�ययुग देवते�या चार वषा�चे आहे. जसम
चार�े वष� सं�या�ाची आ�ण चार�े वष� स�मानाची. तीस हजार वष� �ीता युगात,
क��युगात दोन हजार वष� आ�ण एक हजार वष� आहेत. चार युगां�या एक हजार वषा�नंतर
एक कप पूण� झा�ा. ��येक चतुयु�गीचा एक ट�पा असतो. एक �दवस
एक कप �हणजे k. आठ हजार वषा�चे एक वष� आ�ण आठ हजार वषा�चे एक वष�
युग घडते. हजार वष� एक ऋत ूबनवतात. राज यांचे वय तीस हजार सात आहे
का�ांतराने ते पूण� होई�. अ�ा �कारे �ाजीचे संपूण� आयु�य एका �दवसात गे�े.
�या समान आहे. हेहेर आ�ण मृ�य ूहे वय एक �दवस समान मान�े गे�े आहे. एक वय
वेळेचा �ह�ोब पूण� झा�यावरच होतो. देवा�या कृपेनेच �ोकनाथ
�या�या वया�या पाच �ाख चाळ�स हजार वषा�त सृ�ी आरंभापासून संपते पण
देवाचे �रीर अ�वना�ी आहे. वेळ �यांना �वतः�या �नयं�णाखा�� क� �कते. er चा एक �दवस
सृ�ी आ�ण रा� �याचा ना� आहे.
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नववा अ�याय
ता�ाचे वण�न

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! सव��थम, ती माया



�यातून कृताचा ज�म झा�ा. हे भगवान �ंकरा�या �ेरणेने �नमा�ण झा�े.
उपा अनु�ोम आ�ण �ी ता�ोम या सृ�ीने �याचा ना� होतो. हे जग पाच क�ा
पूण� आ�ण �नःसं�द�ध कारण �हणजे पी. �या�या म�यभागी आ�मा परवानगी आहे.

�ोकनाथ देवा धदेव महादेव ��व एकच आहे जो परम, परम पु�ष, सव�र आ�ण अनंत आहे. ते
सदैव �रीरे सृ�ीची �न�म�ती करतात, सांभाळतात आ�ण न� करतात. �न�म�ती�या सु�वातीपासून �ेवटपय�त

आजी�ा �ंभर वष� पूण� होत आहेत. �ाजी�या वयाचे दोन भाग प�ह�े आ�ण �तसरे आहेत.
एन.एस. या�या �ेवट� आ��याचे वय पूण� होते. �यावेळ� आ मा तुझी
मध�� कृती घेते. म�ये समा�व� के�यावर उपउ�पादनाचा नायनाट करणे
फाय�ासाठ� भात आ�ण पु�ष �वार�य राहतात.

चांगु�पणा आ�ण तमोगुण या दो�ही �ोतांना �नसगा�चे वरदान �ाभ�े आहे. जे�हा येड� पु�य
जर ते समान झा�े तर अंधारामुळे �यांना वेगळे करता येणार नाही. मग �ांत वारा घेऊ नका
असे घडत असते, असे घडू �कते. अनोखे पहाडी माहेर �वतः�याच माहेरचा पारा खातो. सकाळ�
मा�हर �या�या योग ��कवणीतून पु�षा�या �पात ध�य होतो. मग ते दोघ े�ेमात पडतात
च�ा क�या. ते�हा �या�या आ�ेने जगाती� सव� गुण ज�म घेतात.
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दहावा अ�याय
रचना वण�न

�थम इरा�या �ेरणेने, पु�ष�पाती� �े�, ��पणा उ�प� होतो.
�यानंतर सव�पा, व�ण आ�ण �दा नावा�या तीन देवांचा ज�म झा�ा. �यांचे
मु�य काय� �हणजे �व�ाची �न�म�ती, देखभा� आ�ण �वना�. हे Eer आ�ण Yu आहे. एक कप समा�त
पण जे�हा सराप येऊ �ाग�ा, ते�हा सव� ��वांनी सृ�ी�या काया��ा �ाव�े.

हे �त�ही देव एकमेकांपासून ज�म घेतात आ�ण एकमेकांना प�रधान करतात. ए, आ�ण नूर आ�ण
एकमेकांचे अनुसरण करा आ�ण ��ंसा करा. भात, यत, बु आ�ण पासून प�ह�े झाड

माह आ�ण ज�म ए. �ोभापासून तीन �कारचे अहंकार उ�प� होतात. अहंकाराचे पाच महान घटक
�या मातेचा ज�म झा�ा. स�वगुणातून धा�म�कता उ�प� झा��. तमोगुण अहंकार पाच
महाभूत पंच मा�या वरचे बारावे मन हे गुणाने दोन �कारचे आहे. �वसाय आयटम

कारम�ये गुण आहेत. ��येक गो�ीत एक आ�दम आ�मा असतो. आका�ातून आ�ण आका�ातून
�ाणी ज�मा�ा येतात. पा� गुणव�ेची हवा, पा गुणव�ेची हवा, पा पे�ा वेगवान, रसापासून वेगवान



गुण, रसापासून गंध आ�ण गंधापासून पृ�वी. पंचमहाभूत सेसरात �र
जग अ��त�वात नाही.

सहसा एक �व�ेष अंडी तयार के�� जाते. मग ते अंडे �या
नावाने जातो. तो प�ह�ा देहधारी मनु�य आहे. हे तीन गुण
ठेवा या तीन गुणांमुळे ते आप�या �रीराचे तीन �वभाग करतात. तयार के�े

भगवान �व�णू पा�नात काम करतात आ�ण मारतात. �या महान नायकाचे ��न
सुमा ड�गराव�न येते. समु�ाचे पाणी हे �याचे गभा��य आहे आ�ण अंडी राहतात
एन.एस. हे �ोक मसूया, चन, ना, वायू यांचे �नवास�ान आहेत. पाणी हे अं�ा�ा झाकून ठेवते.
पा�यापे�ा दहापट वेगवान, हवेपे�ा हवा दहापट वेगवान, आका�ापे�ा दहापट वेगवान
झाकून ठेवतो. मग महाचचा�, महाचचा� या चारही बाजूंनी काम �ाप�े जाते. म�ये
सात आवरणांम�ये एक अंडी असते.

तर ही आठ कृती येथे आहेत. संपूण� जग �वतः�न आ�े�े नाही आ�ण
मी पण व�य बनते. काळाती� गुण देखी� सम आ�ण �वषम आहेत. गुणव�ेचा अभाव
�क�वा जे�हा एक वै��� असते ते�हा एक �न�म�ती असते आ�ण जे�हा ते समान असतात आ�ण एक �य असते.
जातो कारण ही योना आहे आ�ण हे अंडे अं�ाचेच फळ आहे. मागणी
सावगा पैसा है जसम कम अंड ���ह. ती अंडी मचतुमुख आ�ण नू, ए आ�ण को

कृत�ता ���हतात. ��वरायांचे सा���य �मळा�यावर हे �तघे ��र राहतात. एक पासून,
अं�ातून ज�मा�ा आ�याने आ�ण अं�ातून अं�ातून संपूण� जग �नमा�ण झा�े. तयार के�े
सृ�ी आ�ण �येयकाळाती� �तचा ना� ही परमा��याची ���ा आहे.
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yahwana ye
�न�म�तीचे वण�न

ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! आता त ूआम�यावर दयाळू आहेस, ह�म वंतर,
ब�� सांगा ऋषीमुन�ची �ाथ�ना ऐकून वायुदेव �हणा�े – �थम उ�प� झा�े असते.
आ�ण एका �दवसात �याचे चौदा वंतर पूण� होतात. मी असं�य आहे. यावेळ� वराह
चौदा आहेत �यात चौदा आहेत. यापैक� सात जणांना वायुभुव आ�ण सात जणांना सावनक असे नाव आहे.
�ात आहे.

प�ह�या कपा�या �ेवट�, एक जोरदार वारा वा� �ाग�ा जो झाडावर आदळ�ा.
जागा उखड�� होती. �यावेळ� �त�ही देवतांम�ये �भ� देवता �कट झा��. उह ने

च�ा सव�काही जाळून टाकूया. जळ�यानंतर पृ�वीचा भाग पावसा�या पा�याने बुडा�ा
दया. जे�हा आईने पा�ह�े क� जग पा�यात बुड�े�े आहे आ�ण पूण� झा�े नाही

आहे. आजूबाजू�ा भरपूर पाणी आहे. मग �यांनीही आनंदाने पाणी �याय�े.
जे�हा सृ�ीची पहाट होत,े �या वेळ� आ��या�ा जाग येते. नंतर योग

झोपी गे�यावर सव� देवांनी हात जोडून भगवंताची पूजा के��.
ते उठ�यासाठ� �ाथ�ना करतात. �या वेळ� पाठ आ�ण �ाथ�ना यातून देव जागृत झा�ा.
�याने योगा के�ा आ�ण पा�यावर बसून इकडे �तकडे पा� �ाग�ा. जे�हा uhv
पा�यात बुड�याची मा�हती �मळताच �याने वराहपाचा वध के�ा.

वराहाचे �प धारण क�न �याने महासागर ह�वून पृ�वी�ा परत आण�याचा �य�न के�ा.
पा�या�या म�यातून आत जाऊया. हे पा�न देवतांनी �यां�यावर फु�ांचा वषा�व सु� के�ा.

सु�वात के��.
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बारावा अ�याय
�न�म�ती वण�न

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! आ�मा सृ�ी आ�ण तपोमय आस���या ज�मा�ी संबं�धत होता.
अंधार पड�ा. �या वेळ� आ�मा ज�मा�ा आ�ा. पण अ�ी गो� पा�न

ते ��स� झा�े आ�ण �यांनी संपूण� जग �नमा�ण के�े. ते �नमा�ण झा�े आ�ण ज�मा�ा आ�े
ती कुमागावर पडताच. �यानंतर �तस�यांदा राजाने सावकाची देवता �नमा�ण के��.
पण या सृ�ीतून �या�ा समाधान �मळा�े नाही, मग �याने मानवी जगाची �न�म�ती के��.
तु�ही क�ाची पूजा के��? हे जग सुंदर आ�ण उ�कटतेने भर�े�े होते.

प�ह�ा �ी महत, संपूण� भूत�ा, �तसरा वैकाकर इना�ा जी यांनी रच�े�ा.
साहेब �हणा�े. चौथा ��ोत, पाचवा ��ोत, छठ ��ोतापासून देवाची �न�म�ती, सातवा
मनु�या�ा, आठ�ा सृ�ी�ा नववे कुमार �ी �हणतात. सव� थमाजी
सनक, सनंदन, सनातन, सन कुमार आ�ण �रभू यांनी मानस पु. हे सव� योग-माग-गामी

a अ�ा �कारे जे�हा सृ�ी सु� झा�� ते�हा आनंद� रा�न तु�ही नेतप �क�वा करी क� �ाग�ात.
ते करा पण खूप वेळ �नघून गे�यावरही फळ �मळत नाही, ते�हा माणूस रागावतो.
गे�ा. रागामुळे �या�या डो�यात अ�ू आ�े, �यातून भूतांचा ज�म होऊ �ाग�ा.

हे सव� पा�न �खजाजीने �रीराचा �याग के�ा. मग देव तु�हा�ा मदत करे�
�या�या मुखातून ज�म�ा देवाने �या�या �रीरातून बारा �पे �नमा�ण के�� आ�ण

�या�ा �नमा��याकडे येऊ �ा. हे ऐकून सव�जण रडत पळू �ाग�े. �यानंतर �गेच
माहेरने राजज�ना पुन��ी�वत के�े. राजाने �वचार�े तू कोण आहेस?
मग तो �हणा�ा - मी परमा�मा आहे आ�ण तू या सृ�ी�या �पात आहेस.
मी आहे आता तू तुझी ही �न�म�ती पूण� कर.

हे ऐकून �यांना खूप आनंद झा�ा, तो �व नामाचा जप करीत अस.े
सृ�ी�या काया�त तू माझा सहा�यक होवो, अ�ी �ाथ�ना आ�ण �ाथ�ना क� �ाग�ो. कधी

देवाने संमती �द��, मग आईने बारा पु�ांना ज�म �द�ा.
के. इनामदेवता आ�ण यमक महा�य यांची बारा कुळे होती. त�डातून

देवता, कंठातून दगड, मांडीपासून रा�स, गभा�तून मानव, वत�मान ज�मा�ा आ�े सेरेपासून. हे मादक
रास जोरदार होता. फया�, भूत आ�ण गंधव यांचे मूळ. दो�ही बग�ेतून
प�ी, प�या��वाय इतर प�ी, त�डाने �ेळ�, घोडा पायी, ह�ी, पतंग, मृग, उंट, खेचर, मुंगूस
मी ते घेत�े.

राजा�या पूवा��भमुख गाय, द��णमुखी यजुवद, प��म मुखा�भमुख सामवेद, उ�र मुख
सेठववेदाचा उगम इ. �यां�या �रीरात अनेक मतभेद होते आ�ण ते �यां�या काया�त य��वी होते.
घेत�े. ��येकजण आपाप�या कमा�नुसार ज�म-मृ�यूची फळे भोगू �ाग�ा. सव�
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�ा�ती�या �मानुसार �या�ा सुख, संप�ी, धन, उ�प�, संप�ी इ�याद� �मळा�े असते.
आहे. युग आ�ण काळानुसार �ानाचे गुण कमी कमी होत जातात.
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तेरावा य



A- आ�ण Nuke �न�म�तीच ेवण�न
ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! सृ�ी�या �ारंभी माहेर आ�ण �व�णू

तू कर मग ते �यां�या करमणुक�नुसार जग �नमा�ण करतात, मग जे�हा �येय येते
ते सवा�चा ना� करतात. यानुसार माहेर हाच राजाज�चा मु�गा आहे.
ते कसे असू �कते? कृपया आम�या �ंका �र करा.

ऋष�चे बो�णे ऐकून वायुदेव �हणा�े - हेमु नयो ! माहेरने ही सृ�ी घडव��, जोपास��.
आ�ण �वना�ासाठ�, �व�ण ूआ�ण व�ण यांना ज�म �द�ा. हे सव� �याचे मनोरंजन आहेत, जे
��दाचे नाव बद�त राहत.े भगवान �व�णूच ेकोणतेही �प �नमा�ण करणे आ�ण

हातो �व�णूचा �सरा कापतो. कोण�याही �व�पात तीन
कट करा

मेघ वाहना�या �पात भगवान �व�णूने दहा हजार वष� पृ�वी�ा मेघात धारण के�े.
ठेव�े. �यानंतर माहेरने �व�णू�ा इतर ��द दान के�े. हे पा�न आनंद झा�ा
माझे मन गडगड�े असावे. �यांनी �व�णुज�ना �तथून पाठव�े आ�ण �वतः देवाने
तो माहेर�या आ�या�ा पोहोच�ा. माहेरचे नाव घेत�यावर तो �याचे कौतुक क� �ाग�ा आ�ण �हणा�ा-

bhu तू तु�या डा�ा अंगातून व�ण आ�ण उज�ा अंगातून म�ा �नमा�ण के�े आहेस.
मग ��� आ�ण समतो� या दो�ही बाबतीत आपण भयभीत आहोत? �क�वा तुम�यापे�ा जा�त

एनएस? �भु! कृपया ही पोकळ� भरा.
�ाथ�ना आ�ण �तुती करत गे�यावर माहेरने �त�ा �व�णूसारखीच ��� �द��.

दान करा पार क�न राजजी आ�ण नुजीपय�त पोहोचा. �यावेळ� आ�ण नुजी वीर सागर
मेयो �यान करीत होता. राजाने नया�या मदतीने �यांना उठव�याचा �य�न के�ा नाही.
पण तो उठ�ा नाही. मग संतापून �ाजी �व�णूज��या साव��त चढ�े आ�ण �यांना छातीवर उभे के�े.
Selganelge. �याच वेळ� आ�ण नुजी तेथून गायब झा�ा. जे�हा �े मीजी को आ�ण नुजी
ते �दस�े नाही तर तेही आंधळे होतात.

�यानंतर �वनुजीने �ाजी�या भुवया म�यभागी काप�या आ�ण नंतर �यांनी �यांची ह�या के��.
होई� हे सव� देवाचे �रीर देखी� कट-ए-बघ�े, पण के�हा
यू कोण�याही �कारे संपु�ात आ�ा नाही, नंतर तो �यां�यात कट झा�ा. सावजी के
कृपेने दोघांचा राग �ांत झा�ा.
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चौदावा अ�याय
k u

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! राजाज�नी मो�ा �दमाखात पा�ह�े क� मा�या�ारे
ही �न�म�ती �वक�सत होत नाही �हणजे ती वाढत नाही, मग वेबवर ���क करा.
ते�हा �यांचा ना� कर�या�या महारा�या इ�ेने काळ आ�ण भगवान देवाचा पु�.

P m j in राजाज��या �ाथ�नेवर �यांनी या सृ�ीचा �व�तार �ी.
हवे होते असा �वचार क�न देव यांनी आप�या जटाधारी आ�ण पा. अस ेअनेक कट के�े. ते
जा�त सं�येमुळे संपूण� जग �ाप�े गे�े. ते सव� भयंकर होते.

या भयंकर �ोकांचे �प पा�न राज फार �ाकुळ झा�ा आ�ण हातही �ाग�ा
जोडून माहेर�ा �हणा�े - हेदेवा धादेवा ! तु�ही हे करत आहात का? आ�ही छान आहोत
�नमा�ण क� नका. आप�या�ा सा�या गो�ी तयार करा�ा �ागतात. ज�म आ�ण मरणे



तसेच राहा.
आजीचे हे ��द ऐकून भगवान �ोकनाथ हसाय�ा �ाग�े आ�ण �हणा�े-

होय! आपण अ�ी �न�म�ती क� �कता. जर तु�हा�ा ते आवडत नसे� तर तु�ही �वतः
जा आ�ण तुम�या इ�ेनुसार तयार करा. असे �हणत
सृ�ी�या कारणातून मु� झा�यानंतर ते तेथून �नघून गे�े.
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pt हवा याय
मृतदेह

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! ��वाजी तेथून �नघून गे�यावर �यांचा मृ�यू झा�ा.
पण �या सृ�ीत वाढ झा�� नाही. माझा ज�म झा�ा नसता
हे बघून मी पण खूप खा��े. मग ते �यांचे भगवान ��व आ�ण देवी ��व यांची पूजा करतात.
टॅप करा �क�वा करा.

आ��या�या कठोर तप�यानंतर ��वाजीने नवीन �द�ा �द��. मी नवीन आहे
�व�ाती� वाढ��या अभावाब�� सां�गत�े. �ेत आ�ण देवी पावती घास��
�याची सम�या सोडव��. ��वाजीने �यांना �वतः�या ��ी �पाचे द��न �द�े.
क�न घे भगवान ��वाचे ��ी �प दाखवून राजाज�ची ��� नाही.
रा� नका हात जोडून ते भगवान �ंकराची �तुती क� �ाग�े. मी �हणा�ो - अहो

देवा धडदेव देवा �ेत! हेजगडंबा मपावती! तूच आहेस जो अतु�नीय मनोरंजन करतो. तुमचा
वैभव नारळा आहे. मी तु�या आ�याने आ�ो आहे. मा�यावर कृपा करा.
अ�ा�कारे देवाने अनेक गो��नी मृत �रीराची �तुती कर�यास सु�वात के��.
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सोळावा अ�याय
ह�तमैथुन

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! जे�हा आईने �ाथ�ना के�� आ�ण देवाची �ाथ�ना के��
�ेत �ेत आण�े असता सावजी �हणा�े - देवा ! मी तु�हा�ा �ुभे�ा �द�या पा�हजेत

पूण� करणे ते�हा ��वरायांनी माहेरी देवी�ा ��ी �पापासून वेगळे के�े.
आप�या समोर सात देवी जगदंबा �ोधून राजाने �तची �ाथ�ना के��.

तो �हणा�ा - हेदेवी भगवती ! मी मनातून देवता आ�ण ऋषी �नमा�ण के�े पण
मी �नमा�ण के�े�� सृ�ी वायड� होत नाही. �हणो�न ममथो�न पा�हजे सृ�ी । या
हे ते�हाच ��य आहे जे�हा सृ�ी देखी� ��ीचा एक भाग असे�. कृपया म�ा मा�यापु

जा�ती देवीची क�या �हणून ज�म घेते आ�ण �ी�ा वृ� अप�ण करते.
माते�या �ाथ�नेने संतु� होऊन देवीने कपाळा�या म�यभागी एक ��� �नमा�ण के��.

के. देव�नी �या ����ा राजाज�ची इ�ा पूण� कर�याचा आदे� �द�ा
माहेर जी, म�ा आनंद झा�ा. मग भगवान माहेर वार�े. ही कार आज पय�त

भूतकाळाती� ई. ती स�ा राजाज��या इ�ेनुसार डी�या घरात घे�यात आ��.
ते�हापासून मैथुनी सृ�ीचा आरंभ झा�ा.
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�या हवाई अ�याय
मनु�या �न�म�तीचे वण�न

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! माहेर�या कृपेने आई�ा अधा��गनी �ा�त झा��
उ�पक आ�ण अ�या� नावा�या ��ीने भुव मनु�ा ज�म �द�ा. �याच काया नेये� वी मनु�ा
नवरा �हणून सापड�ा. �या�ा मथुना, उ�नापद आ�ण औ� नावाचा पु� झा�ा.
देवतांनी सु� नावाची ���या �नमा�ण के��. अ�ा आ�ण च �या द��णे�ा आ�ण यपुस नाव �द�े
दोन मु�गे झा�े आ�ण सु� वडी चोवीस पाव�े. ज�म तेरा
द�ा, भृगु, मारीचा, अंगारा, पु�ह, �तु, पु�या, धमक� देऊन आ�ण इतरांचे ��न घेऊन येत आहे.
a, आ�ण sh आ�ण a सह या.

उजातीन थरा�ा सम�प�त. धरमको तेरा पु�तक ई. जप पय�त
सतीचा ज�म क�ये�या �पात झा�ा आ�ण �तने आप�या पती�या �पात देवता ��वाची पूजा के��.
आढळ�े. संबोधना�या म�यभागी पानांचा अनादर पा�न तो योगात म�न झा�ा.
�या. �यानंतर पु�हा �हमा�याची क�या �हणून ज�म घेऊन ��वाजी�ा �ा�त झा�े. �भकारी

K दोन पु अ आ�ण �या दोघांचे एक हजार पु अ. या सवा�ना भगवंवं� �हणतात. ऋषी कर�यासाठ�
पौनमास नावाचा एक �ंथ होता आ�ण �यांचा वं� खूप मोठा होता. �याच वं�ासाठ�
ऋषी ज�म�ा अ. अंगार ऋष�ना दोन मु�े आ�ण चार मु�� आ�ण �यांची दोन मु�े होती.
पु�या�या पु�ांचा ज�म झा�ा आ�ण या वं�ाती� मु�ांना पौ�य असे �हणतात. �याच गाडीची पायरी,
वा�ा खया, ए आ�ण मु�व� यांना �ेकडो अ�ज मु�े होती.

पु� मनाचा पु�, �ु� पु�, वारा, �ु� आ�ण �याचे
एकोणप�ास पु ए. �याय, नैमक आ�ण काया अस�यामुळे ते पारायण आहेत. या कारणासाठ�
�ेमाची व�तु देवतेने �ा�त होते. प�ी घरा�याती� वसंत आ�ण पातरचे सहा ऋषी
�ठकाण आहे अनवंत, अयवन आ�ण यवन हे फार ��द आहेत. पुडी ई नावाचे वधा सेमेना,
�याचे ��न आ�े गराज हमा�ाय. दोन पु आ�ण उमा यांनी �यांची मैनाक आ�ण चा नावं ठेव��

आ�ण तात पवनी गंगा नावाचे दोन पु� आहेत. देवा�या �ापामुळे मी वंतरात मरण पाव�ो
�याचा पु� जप करा.

अ�ा�कारे मी तु�हा�ा ध�मा�या वं�ाचे थोड�यात वण�न के�े आहे.
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अठरावा अ�याय
चा �ाप

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! एकेकाळ� सव� देव आ�ण ऋषी-मन देव
मृतदेह पाह�यासाठ� कै�ास पव�तावर गे�ा. �यावेळ� देवा धदेव महादेव जी देवी सतीसोबत होते.

ते एक� �स�हासनावर बस�े होते. �याचवेळ� कै�ासही आप�या मु���ा भेटाय�ा गे�ा.
ड�गरावर पोच�ो पण देवी सती�ा �त�या प�या�या आगमनाची क�पना न�हती. या कारणासाठ�
�या�ा राग आ�ा आ�ण �याने आप�� क�या सती आ�ण भगवान ��व यांना महाया�ा आमं��त के�े.
नाही काय

देव �ानराद �ह�डत �फरत कै�ास�ा पोहोच�े आ�ण देवी सती�या प�याब��.
मी सां�गत�े. �यांनी देवी सती�ा असेही सां�गत�े क� या का�खंडात सव� ऋषी आ�ण सरदार आ�ण
देवते�ा आमं�ण �द�े, पण तु�ही आ�ण परमे�राने �ेता�ा बो�ाव�े नाही.

हे ऐकून देवी सती�ा ध�का बस�ा. परमे�रा�या मृतदेहाव�न �यांचा प�ा सापड�ा
मजा कराय�ा जाय�ा सां�गत�े. �ेताने सती�ा समजाव�े क� �त�ा बो�ावून �या.
आप�या प�या�या घरी जाणे देखी� यो�य नाही. पण सती �तथे का गे��?
�नधा�र के�ा होता मृतदेहाचा अपमान के�याब�� �त�ा �त�या प�या�ाही ���ा करायची आहे.
होते. मग प�नीची आ�ा घेऊन तो नंदावर �वार होऊन आप�या प�या�या म�यभागी पोहोच�ा.
सती�ा पा�न म�ा �त�या संबोधनाचा खूप राग आ�ा. सती �हणा�� - अरे ��ये ! एन.एस
तुझे काय आहे तू म�ा म�येच फोन के�ा नाहीस? माझे मृत �रीर सवा�चे �वामी आहे,
�यां�या क�णेने हा दान�ूर संसार चा�तो, तु�ही �यांना �वचार�ेही नाही. आपण
�यांचा अपमान क�न काही चांग�े के�े नाही.

देवी सतीचे हे बो�णे ऐकून ते खूप �ो�धत झा�े आ�ण �हणा�े - माझी इतर सव� कामे
�तचा नवरा सुपा आ�ण पू�य आहे. सव� देव आ�ण ऋष�चीही पूजा के�� जाते. �हणून ते सव�
परंतु तु�ही आ�ण तुमचे पती या उ�े�ासाठ� पा� नाहीत.

�यांचे असे भाषण ऐकून सती�ा ध�का बस�ा आ�ण ती �हणा�� - �व नादा
ऐकणे �हणजे अं�यसं�कार करणे. म�ा मा�या पतीची नद� ऐकू येत नाही. असे सांगून ते �हणा�े
आप�े �रीर योगाम�ये बुडवा.

�सरीकडे, आप�या प�नीचा अपमान झा�याच े��वाजी�ा कळ�यावर �याने
दे �ाप. �याच �ापाचा प�रणाम �हणून चेताचा पु� वंतर वेड.
मजमा आ�ण D �या इतर जमातांचा ज�म वैववतारात वण� देहधारी �व�पात झा�ा.
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एको�णसावा अ�याय
नायकांचा मृ�यू

ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! तू जप के�यावर धम�या सु�च हो�या आ�ण महाय करत होता.
मग भगवान ��वाने �यांचे �म�न मोड�े का? कृपया ही कथा सांगा. मग

ऋष��या इं��यांना �ांत कर�यासाठ� वायुदेव �हणा�े- हे ऋ�षमुन�नो! cराजा �मा�य k
तप�य�चे फळ �हणून �यां�या घरी देवी जगदंबेचा ज�म झा�ा आ�ण �ी पावतीचा �ववाह झा�ा.
देहातून देव �नघून गे�ा.

ज�तडदा यांनी म�य�ी के��. क� या मवसु, वेडा गण, अनी
कुमार, पातर, आ�, �व�णू या सव� देवांना, ऋष�ना पण आमं��त के�े



देवाने �ेता�ा बो�ाव�े नाही. ते�हां परम ��व बु��चा �या यांत ��वाजी�ा
उप��ती �दस�� नाही, मग ��वाजी�ा अ�भवादन का के�े नाही, असा �� �यांना पड�ा. ते

रागा�या भरात तो �हणा�ा - मी जगाचे �वामी भगवान ��व यांना आमं�ण �द�े न�हते.
गया? �याचीही पूजा करायची आहे. मग तु�ही �यांची पूजा करत नाही का?

दधी च ऋष�चे हे ��द ऐकून ते �हणा�े - हे ऋषी ! हे येथे आहे
आ�हा�ा �सरे काही मा�हत नाही. भगवान �व�ण ूया मं�ाचे �वामी आहेत. मग ते
दधी चया सोडून �नघून गे�ा. �सरीकडे, भगवान ��वांना �याचा रा�स कळ�ा
कारण अपमान के�ा जात आहे, वीरभ नावाचा �ुप तयार के�ा. हात जोडून �ूर
��वाजीचे नामकरण क�न �यांची �तुती करताना ते �हणा�े - हेदेवा धादेवा ! मा�यासाठ� ये

आहे?
भगवान ��वांनी �या�ा आ�ा के�� आ�ण �हणा�े - हेवीरभ! तू तु�या ��यकरासह

नामजपा�या म�यभागी जा आ�ण �योत न� करा. तेही क� नका.
देवा धदेवाची ही आ�ा पा�न वीरभने आप�या �रीरातून हजारो कोट� गण �नमा�ण के�े.
मग आनंदाने आनंद साजरा कर�यासाठ� सै�यासह पुढे �नघा�े.
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�वसावा अ�याय
D-Y चे वण�न

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! वीरभांनी आप�या गणांसह नामजप के�ा
गे�ा. �यावेळ� संपूण� यया मंडप वेद मानवा�या नादाने गुंजत होता. वीरभ तेथ� पंच
को गजना अ. या भीषण ग�धळाने वीरभ हादर�ा. देव आ�ण ऋषी

जीवासाठ� इकडे �तकडे धावू �ाग�े. सारा जमाव पांग�ा पण
मी पूव�सारखाच बस�ो होतो. वीरभ जे�हा जाप त�ासमोर आ�ा ते�हा तो संताप�ा.
माबो�े - तू कोण आहेस? आ�ण तु�ही इथे आ�ात का? फ� इथून �नघून जा
ते चांग�े होणार नाही.

नामजपाचे ��द ऐकून वीरभ �हणा�ा - हे मूखा� ! तुमचा तुम�या �ानावर �व�ास आहे का?
एन.एस. तू वेदांचा गु� आहेस. पण म�ा तसे वाटत नाही. मी त ूग�व�� आहेस
तु�ही दाखवत आहात. या अहंकाराने तुमची �वचार��� �हरावून घेत�� आहे.
तीच चूक सुधार�यासाठ� मातु हरी आ�ा. जसे मा�याकडे तू देव आहेस, देवा, �भ,ु
भगवान ��वाची पूजा का के�� नाही, आता तो पु�हा पु�हा जप करतोय
�हा? मग तो खळखळून हस�ा, अ�ूजी आ�ण इतर देवतांकडे वळून �हणा�ा - �क�वा
देवतेतही तू मार��स क� तु�ा तु�या ताकद�चा अ�भमानही वाट�ा, जे

भगवान �ोकनाथां�या मृतदेहाची झा�े�� �वटंबना पा�न तु�ही द�कभर ग�प बसावे. को
समजावून सांग�याऐवजी तु�हीही �या�या 'हो' म�ये 'हो' घासत आहात. येथे हार मानू नका
फ� साठ� आ�ो



असे �हणत वीरभने डोळे �मट�े, �यामुळे मंडप पेटू �ाग�ा.
तेथे उप��त सव� �े�कांना �यांनी दोरीने बांध�े. तोड त.े वीरभ
इतरांनी देवते�ा माराय�ा सु�वात के�� आ�ण ज�मनी�या म�यभागी एक मेजवानी तयार के��.
�याचा ना� कर�यावर दया करा. ��येकजण जीवासाठ� इकडे �तकडे धावू �ाग�ा.
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i k savanya ye
हीर आ�ण नुवनवीरभ यांच ेयु�

वायुदेव �हणा�े - हे ��ये ! वीरभ आ�ण �याचे गण हे सव� देव पाहत होते
घाब�न तो इकडे-�तकडे पळू �ाग�ा, पण वीरभची खूण घेत �या�या गणान ेसग�यांना पळवून �ाव�े.
सव� बाजंूनी वेढ�े�े. ��येकजण पळून जा�यास असमथ� होता. वीरभ सव� हातात पोट�ूळ घेऊन
ते देवतेचा पराभव करत होत.े वीरभ सरवती�ा मदत क� �क�ा नाही, आ�दताचा हात,
बा, भगवदेवचा डोळा, पु�ाचा दात तोडून �या�ा जखमी के�े.

ही गाडी पा�न सगळेच घाबर�े. आ��या�ा वाचव�यासाठ� डी
कथा ए. ते�हा भगवान �व�ण ूनुवीरभा�ी यु� कर�यासाठ� पुढे आ�े. नंतर
वीरभा�या समोर रथ आ�ा. तेव�ात �ंख वाजू �ाग�ा. यू ची सु�वात
परंतु सव� देवता आ�ण ऋष�ना तेथे वीरभ आ�ण �हहार आ�ण नुका यू �दसू �ाग�े. हाय आर ने
जे�हा �याने �ग धनुषावर बाण मा�न वीरभचा पराभव के�ा, ते�हा वीरभने धनु�या�ाही हात घात�ा.
के. दो�ही बाजूंनी भयंकर बाणांचा वषा�व सु� झा�ा.

वीरभाने सोड�े�या एका भयानक बाणाने �दय आ�ण आ�मा उद�्व�त झा�ा. ते
पृ�वीवर पड�े. काही वेळाने �ु��वर आ�यानंतर ते पु�हा भांडू �ाग�े. वीरभ यां�याकडे आहे
आ�ण नुजीचे सगळे वार खोडून काढ�े. फार आ�ण नुजी आ�ण �यांची वाहनेही गाड��ा आहेत

म�ा जखमी के�े. ते�हा संताप�े�या वनुजीने सुद��न�ा उच�ून वीरभ�या अंगावर फेक�े.
�याने सु�वात के��, पण ��वाजी�या कृपेने �या�ा चा�ता येत न�हते.
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अ�याय वीस
�ेत देवतेची कृपा

�यानंतर वीरभ�या इतर सद�यांनीही सव� देवता बंद के�या. मग सहमत
देवते�ा ���ा क� नये �हणून तो वीरभाची �ाथ�ना क� �ाग�ा. मग वीरभ� �या सव� देवां
�या�ा बांधून सावजीकडे ने�यात आ�े. पंचकरी आ�ण नू ��वाजीसमोर �हणा�े - ओ
देवा धादेवा! आपण सगुण, रजोगुण आ�ण तमोगुण या गुणांचे �वामी आहात. सव� �ानाचे भांडार आहेत
आ�ण ग�व�� अ�भमानाचा ना� करणारे असतात. तु�ही �वतः
�वहीर.

तो �हणा�ा- अरे कृपा! तुझा भाऊ वीरभ याने �याचे कारण पूण�पणे उद�्व�त के�े आहे
दया. �याने अनेक देवतांना घायाळ के�े आहे. वीरभ जाप�ाही मारतो
दया. bhu आ�ही सव� हात जोडून तु�या आ�या�ा आ�ो आहोत, आ�हा सवा�वर दया कर. आमचे
ते करा बी. कृपया आमचा गु�हा माफ करा. या �ाथ�ने�ा

हे ऐकून सावज�नी �या�ा आ�ीवा�द �द�ा.
सावजीने नेड�या डो�यावर बकरीचे डोके ठेव�े आ�ण �याचा पुनज��म के�ा. �जवंत असणे

पण तो ��वरायांची भीक मागू �ाग�ा आ�ण �याची �तुती क� �ाग�ा. �यानंतर �गेच
�ोकनाथां�या मृत �रीरा�या कृपेने सव� देवां�या सव� जखमा ब�या झा�या आ�ण �या देवतांचा मृ�यू झा�ा.

तेवेपंुज �नघून गे�े. सव� देवता आप�या आ��याच ेगाणे गा�यासाठ� परत येतात.
परत आ�े.
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अ�याय तेवीस
मंदाराच� वर नवस

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! एकदा मंदाच� पव�ताने ��वाजी�ा सां�गत�े.
कठोर तप�या� करणे �क�वा अ. तेथे नेदेदेवी�या पावतीने,
तु काय के�स? �यावेळ� मंदारच� पव�त अनेक गुहांमधून अनेक र�नांनी चमक�ा होता.

ते संुदर होत होते. पावतीज�सह सावज�नी तेथे अनेक ���ा रच�यास सु�वात के��. अ�ा �कारे
बराच वेळ �नघून गे�ा.

�सरीकडे जगाचा �वकास झपा�ाने होत होता. �ंुभ आ�ण न�ुंभ एकाच वेळ�
नावा�या दोन रा�सांनी कठोर तप�या� क�न �ा�त हो�याचे वरदान मा�गत�े.
होते. �ाज�नी वरदान �द�े आ�ण सां�गत�े क�, जर तु�हा�ा जगदंबे�या अं�ातून वरी� काय� सा�य करता येई�.
जर तु�ही चांग�े के�े तर तुमचा ना� होणार नाही. मग �या�ा वरदान देऊन जी
संपव�े. वरदान �मळा�यावर �ंुभ-न�ंुभ ब�वान तसेच अहंकारी झा�े.
होते. �याने देवतेवर ह��ा क�न देवतेचा पराभव के�ा आ�ण �या�या �वगा�रोहणावर.
तुझे काढून घेत�े. दोघांनीही धमकावून न� कराय�ा सु�वात के��. �यांचे संपूण� जग
म�ा गैरवत�नाचा कंटाळा येत होता.

सव� देवता �स� झा�े आ�ण �यांनी �ेताचा आ�य घेत�ा. मग ��वजी नवे आ�ासन
�ा आ�ण पाठवा हे काय� कर�यासाठ� पावती देवीची पूजा करणे आव�यक होते.
�हणून ��वाजी ��कम� क� �ाग�ा. ते�हा देवी नाराज होऊन �हणा�� - हे
डावीकडे! तु�ा माझा गडद रंग आवडत नाही �हणून तू असे बो�त आहेस. आता मी

जाणे आ�ण जाणे आ�ण �ाथ�ना करणे. असे बो�ून देवी पावती �तथून �नघून गे��.
जी.
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अ�याय चोवीस
का �क� अप

वायुदेव �हणा�े - यामुळे देवी �ो�धत झा�� आ�ण तेथून �नघून गे��. ते �यां�या पा�कांना ओळखतात
�हमा�य पंच भेटणे आ�ण नंतर �यांचे आ�ीवा�द घेऊन तप�या� करणे
गे�ा ग. सव�� आ�ण नयनर�य �ान पा�न �यांनी तप�या� के�� �क�वा �यान के�े. �यांना मा�हत नाही
उदब�ी, �दवा इ�याद�नी पूजा क�न आ�ण माते�ा मनाने मा�न,



पूजा सु� करा.एके �दव�ी भगवती तप�या� �क�वा �यानात म�न होती, �याच वेळ� ती �तथे आ�� पण देवी
वेग जाणव�याने तो पुढे जाऊ �क�ा नाही. तो रा�ं�दवस मूत� बनून देवी�या समोर उभा रा�ह�ा.
रा�ह�े. �या�ा पा�न देवी�ा वाट�े क� ती म�ा �ह�� �ा�यापासून वाचव�यासाठ� इथे आ�� आहे.
उभे देवी�या कृपेने तो पापमु� होऊन देवी�या सेवेत म�न झा�ा.

एकंदरीत, परमा��या�या कृपेने सव� देवता �स� झा�े. खुप
यानंतर ते सव�जण राजा�या आ�या�ा गे�े आ�ण आप�� ��ती सां�गत��. देवते�ा
देवी�ा मदतीचे आ�ासन देऊन �त�यापय�त पोहोचा. देवी तप�वी �क�वा म��न होती.

ही गाडी समोर पा�न देव�नी �तचं नाव घेत�ं. ते�हा तो �हणा�ा - हे भगवती !
तू सवा�चे क�याण करणारा आ�ण सव� तप�या�चे फळ देणारा आहेस. फर आपण
अ�ी कठोर तप�या� करताय का?

आई�या ��ा�ा उ�र देताना देवी �हणा�� - हे हाजी ! �या सु�वातीस
देवाची उ�प�ी �रीरापासून झा��, �हणून तू माझा पु� आहेस. देवाकडे जा
तु�या मनापासून कट �हणजे तू माझा सासरा आहेस. तु�ा माझे बी सांगून
मी होऊ इ��त म�ा मा�या का�या �रीराचा �याग क�न गोरा �हायचा आहे. मग

राजा �हणा�ा - हेदेवी ! तुम�या इ�े�माणे होई�. तू तुझा काळा आहेस
याग आ�ण म�हमा प�रधान करा. देवी तुझी तीच काळ� वंदाई यराज �ुंभ - न�ुंभाचा वध

तो या जगा�ा �यां�या पापापासून मु� करे�.
ते�हा का�या रंगा�या याग देवीने गोरा रंग धारण के�ा. भगवतीचे काळे वन

मेघा�माणेच यम वन कौ�क नावाची उ�प�ी झा��. ती एक हात अस�े�� आहे
आ�ण �ंख, च आ�ण �ू� इ�या�द ���ा��ांचा उ�म �वागत झा�ा. आज�नी कौ�क देवी के��
�ंुभ- न�ंुभा�ा मार�याची ��� अप�ण करा. ते�हा देवी�ा �कजी आ�ण देवी �हट�े गे�े

नाव कर आ�ण या�चका. �याने �ंुभ-न�ंुभचा वध क�न देवते�ा �स� के�े.
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पंच�वसावा अ�याय
सह वर दया

वायुदेव �हणा�ा - हेमू नवा! देवीने �तच ेकाळे बाण वेगळे के�े, �यामुळे देवी�ा सं�य आ�ा
A U E. मग आ�ीवा�द �मळवून ती या�चकेवर गे��. मग देवीने �वचार�े
�हणा�े- अरे हो! हा सह माझा परम आ�ीवा�द आहे. यामुळे माझे इतर �ह�सक जीवन वाच�े आहे.
�यामुळे म�ा ते मा�यासोबत �यायचे आहे. कृपया म�ा दान �ा. देवीची चचा�
हे ऐकून तो �हणा�ा - देवी ! म�ा वाटते क� ही एक �कारची फसवणूक आहे, �याचा उपयोग ��येका�ा फसव�यासाठ� के�ा जातो.
साठ� बद��ा आहे तर तु�ही ते इथेच सोडा.

आज�चे बो�णे ऐकून गौरी देवी �हणा�� - हे हाजी ! हा कम मा�या आ�या�ा आ�ा आहे
आ�ण तो रा�ं�दवस मा�या सेवेत गुंत�े�ा असतो. �यामुळे मी हे असे सोडू �कत नाही. जी
�हणा�े - देवी ! जर हा तुमचा परम देव असे� तर तो पाप �क�वा पाप नसावा. तु�यासारखे
बरोबर �या, ते करा. असे �हणत मी बे�ु� पड�ो आ�ण देवी �त�या सहावर �वार झा��.
�यानंतर �भू मृतदेहाकडे परत आ�े.
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सहावा अ�याय
गौरी म�ाप

वायुदेव �हणा�े - हे ��ये ! देवी �तथे पोहोच�� आ�ण भगवान �ंकरा�या चरणांची पूजा के��.
�या�ा समोर पा�न ��वाजी�ा खूप आनंद झा�ा आ�ण �याने देवी मनापासून अनुभव��.
�या. ते�हा सावजी �हणा�े- अरे ��ये! तुझे आ�ण माझे �ेम सामा�य नाही. आ�ही एक-
आपण �व�ेष ठेवू नये, कारण आपण जगाचे कारण आ�ण आधार आहोत. आ�ही कधीही

वेगळे �हायचे नाही. देवी! मी तु�हा�ा चांग�े ओळखतो. तुझे काळे डोळे
काहीही होत नाही, कारण मी तु�यावर आ�मकपणे �ेम करतो.

�ेताचे हे ��द ऐकून देवी �हणा�� - हेदेवा धादेव ! तुझी कृपा
आप�या यमवनापासून �यांनी कौसका देवीची �न�म�ती के��. मा�या ��� आ�ण ��� म�ये
�ेषंुभ आ�ण न�ंुभ नावा�या महान देवांचा ना� झा�ा आहे. माणसा�ा �या�या उपासनेने
फळ �गेच �मळे� आ�ण देवताही �याची पूजा करती�.

�भु! मा�या तप�य�ने, मा�या आईने माझे �ाण वाचव�े, जे मी मा�याबरोबर आण�े आ�ण ते माझे �वतःचे �हणून घेत�े.
म�ा कण�धार �हायचे आहे.

देवी भगवतीची �ाथ�ना ऐकून भगवान ��वाने �यांना कण�धार �हणून �नयु� के�े. देवी
�त�ा संुदर अ�ंकारांनी सजवून �वतः�ा सजवून �तने आप�या पतीजवळ आसन के�े. ते
अ�ी कृपा भगवंता�या देहावर होत होती, जणू आभा चं�ा�या �दयाचे पा�नपोषण करत होती.
होय, आ�ण नेसूयाचा नंबर आ�ा आहे.
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वीस स�ावीसवा अ�याय
सोम अमृत आतां कां

वायुदेव �हणा�े - हे �गनो ! तेज�वी अस�यामुळे देवाचे �रीर अ�ासारखे आहे
आ�ण गौरी देवीचा चेहरा अमृतसारखा �ांत आहे. मी �ांतीचा अमृत आहे
ते अमृत आहे. हे �ान आ�ण फळांचा रस सव� �ानात आहे. सूय� आ�ण सूया�चे
कारण वेगवान दोन कार. पा�यामुळे P आ�ण सोमा P अस ेदोन �कारचे रस आहेत.
ते उ�वते. गोडवा ती�ण आहे आ�ण गोडवा रस आहे. सव� खेडूत �ा�यांम�ये ती�ण आ�ण रस
असे घडत असते, असे घडू �कते. अमृत   हे अ�ातून �मळते. तर सुखाची इ�ा कर�यासाठ�
अमृत   सेवन के�े जाते. पावसासाठ� चांग�े आ�ण पावसासाठ� पाऊस
आहे. �हणून आ�ीवा�द �ा अस े�हणतात.

अ� आ�ण अमृत यांनी जग आ�मसात के�े आहे. जाळू नका आ�ण अमृत होईपय�त �पऊ नका
पंच. �हणून खा�� काळा �दवा आ�ण व�न सोमया अमृत.
तो �ठबकतो. जगा�या खा�� ��� आहे आ�ण वर नेहमीच �रीर आ�ण मू�ये असतात. जगा�ा येडोन
चा�क एकदा या आगीने जग जाळून टाक�े होते, �हणून हा
म�ा अमर �हणतात. जो मनु�य या पृ�वीत�ावर बो�ून �नान करतो
�ासा�या बंधनानेच मु� होतो.
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अ�ावीस अ�याय
मागणीचे वण�न

वायुदेव �हणा�े - हे �गन ! देवाचे �रीर आ�ण देवी पावती
गाडीचे. �ू� �च�तेपासून मु� आ�ण सू�म �च�तेने. सव� काम कर�यासाठ�

�ाकृत जवळ आहे. �या�ा परमादेवी कुड �ानी माया �हणतात. ही सहा मागणी
आहे. तीन ��द आ�ण तीन अथ� आहेत. हे सव��ाचे भेद आहेत. स�य योग सव�
क�ा प�रपूण� आहे. हे सहा भागांम�ये �वभाग�े�े आहे.
आहे.

���पासून सु�वात क�न पृ�वीपासूनच सव� �रीरे �नमा�ण झा�� आहेत. jas कार �पचर
ती मा�यापासून बन�े�� आहे, �याच�माणे ��येक व�तूची �न�म�ती को�ातून झा�� आहे. पाच पासून

जे�हा ते सु� होते, ते�हा आ�मा अ��त�वाची उ�प�ी �ा�त करतो. अ�यास�म
ते उ�वते. उ आ�ण मागस े�ान टक�ा सु�. जगाचा आधार अस�याने,
आ, परा, �ैवी, च�पा ही सव�� देवी आहे, �तची �ोकनाथ भगवान ��व पूजा करतात.
मी थ�क झा�ो.

भगवान ��व हे नर आ�ण माद� आहेत. दोघांना पण नवरा बायको पण पु�कळ �ान
मी फ� �यावर �व�ास ठेवतो. पर� ��वाजीची आ�ा तीन गुणांची आहे आ�ण कृतीचा फरक आहे.
तीन कारसह, सहा माग� �वभा�जत के�े आहेत. होय, आ�ण संपूण� जग
मी आहे
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अ�याय एकोणतीस
माहेर�या चांग�या आ�ण वाईट गुणांमधी� फरक

ऋषी �हणा�े - हे वायुदेव ! भगवान ��व अनेक अ��त मनोरंजन करणार आहेत. मृतदेह
Shkda हा �नसगा�चा खेळ आहे. सव� देव, दानव आ�ण मानव दैवत महादेवाची पूजा करतात.



कृपेखा�� आहेत, जोपय�त त े�ोक आ�ण वैभवाने भर�े�े आहेत. देवाचे �रीर सदैव �जवंत असते. येक�ारहाट चांग�� आहे, क�ेबरोबरच गुणही आहेत. माणसांपासून रा�सांपय�त सव�
कमी अंतग�त. ��येकजण ज�मा�ा येतो आ�ण धडा मृ�यू आहे.

भगवान ��व सवा�वर दया करणारे आ�ण �यां�या कमीपणाब�� �यांना ���ा देणारे आहेत.
या गु��ामुळेच आजीचा पाचवा ��र�ेद कर�यात आ�ा. पायाखा��
दाब�े होते. ��वरायांची आ�ा �मळा�यावर वीरभने �या जपताडाचा वध के�ा.
���ा दया होती. अं�यसं�कारामुळे कामदेवाचाही मृ�यू झा�ा. भगवान ��व आ�ण देवी पावती
म�ाकरांनी अनेक ���ा रच�या. भगवान ��व �ोकां�या क�याणासाठ� प�व� ज� ओतती�

�यांनी जी यांना केसांत ठेव�े.
देवा धदेव महादेव आ�ण देवी�ा जुळा मु�गा झा�ा. मृतदेह

आ�ण पोचपावती तर खूप होती, पण देवा�ा �ाथ�ना के�यावर �या�या मु�ा�ा मोठेपण �ाभ�े.
कृपया म�ा तारकासुरा�ी यु� कराय�ा पाठवा. पावती पु ए ची आ�ीवा�द देते
मी पैसे नावाची एक अतु�नीय भेट देऊ �कतो. आई-व�ड�ां�या आ�ीवा�दाने मू�
�याने तारकासुरचा वध के�ा. माझा महान �म� माक�  दैजी यां�या अका�� मृ�यूपासून.
म�ा वाचव�े आ�ण म�ा चरणजीव के�े. परम भगवान सगुण आ�ण नगुण आ�ण पास दो�ही आहेत.
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तीसवा अ�याय
भाषण

वायुदेव �हणा�ा - हेमू नवा! एखा�ाने फ� देवा�या मृत �रीरापासून सुर��त राहावे,
�सरा कोणी? देव हा मृत �रीर आहे. �याने �यांचा अनादर के�ा �या�ा

जगात कुठेही आनंद असू �कत नाही. आपण परमा��या�या भौ�तक आ�ण �नराकार मूत� आहोत
दो�हीची पूजा करतात पण �नराकार मूत�चे �यान करता येत नाही, �हणून
�वमु हे �याचे �ेत आहे. ईराचा सा�ा�कार साधनेनेच होतो. भुंगा

परमा��याचे चैत�य �व�प हे परम परमे�र आहे, जो सखो� जाणीवे�ारे ��ी देतो. आमा
आ�मा �ेम आ�ण �मातून मु� होतो.

आनंद हे कमीचे   फळ आहे. माणूस केवळ �ानाने आ�ण भाषेने नाही
ते खरे आहे. उपासनेने धैय� वाढत.े माझी इ�ा खरी मान

आ�ण सवा�नी समान मागा�चा अव�ंब के�ा पा�हजे. काय� करणे आमच ेकत�� आहे
आहे. आप�� उपासना सदैव करावी. �ोकनाथ �ोकांचा �वामी
मृत �रीरा�या योगायोगाने आ�मा �ु� होतो. मृतदेहाची पूजा क�न

तो आ��याचा अंधार न� करतो.



�ेताची �ीती अस�े�� �योत मानवी �रीरा�ा �ेत देते. मा, ��ारी
योगायोगाने, हे सक �� गण आ�ण दोषाचे कारण आहे. जगाची इ�ा करणे
आ�ही वा�ानूचे अनुसरण करतो. भगवान ��व नेहमी �यां�या �रीरावर कृपा करतात. ते �यांचे
भ�� सव� मनोकामना पूण� करते. या जगात एक आ�मा अस�याने अनेक �ोक
भोगतो, पण फ� ��वा�या कृपेने तो मु� होतो. जीवा मां अमर आहे.
सुकमा आ�ण कुमकुम या दोन �कार�या ��या आहेत, �या जीवना�ा एक �वषय �क�वा �नसग� बनवतात. सांसा�रक इ�ा
अडक�े�� राणी हरणासारखी इकडे �तकडे भटकत राहते. �रीरा�या �ीष��ानी परमा मा,
अंतरा�मा म�यभागी राहतो आ�ण आ�मा तळा�ी राहतो. �याच कार देव �ेत
वर�या बाजू�ा मध�� माता आहे आ�ण तळा�ी ��देवाचे �नवास�ान आहे. देवा�या मृत �रीरा�ा अंतरा
ते सव��ापी आहेत असेही मान�े जाते.

चांग�या �ोकांना चांग�े प�रणाम �मळतात आ�ण वाईट �ोकांना चांग�� बातमी �मळते. sv, राज
आ�ण सव� गुण गुणाकार �ाभ देणारे आहेत. सव� सगुणांचा देवा दैवत महादेव जी
स���, सगुण-नागुण मूत� हे स�ानंद पा. ते संपूण� �ेडम�ये उप�� आहेत. माणूस त ेनेहमी

तो मायासोबत घरी राहतो. देवा�या �रीराची कृपाच �या�ा या चळवळ��या च�ातून मु� करते.
द�ा�. �यांची नावे घेत�याने सव� काही मोकळे होते. सव� न� �हावे

जातो मायेपासून �र पडून �या�ा देहाची कृपा �ा�त होते. म�ा माणस ंजाणून �यायची आहेत
सहमत नाही आ�ण �याचे संपूण� आयु�य गमावते. �हणूनच माणसा�ा नेहमी �ोकनाथ �हट�े पा�हजे.
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सावजी पा�यात बुडवून ठेव�े पा�हजे.
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धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
अनुदानाची तरतूद

वायुदेव �हणा�ा - हेमू नवा! भगवान ��व आ�ण �यांची पूजा
अनुमान हे एक साधन आहे. यातूनच मो� संभवतो. या, जप, यान आ�ण

उपासना �ानावर आधा�रत आहे. वेद �वक�सत झा�े आहेत. वेद आ�ण
उप�नषदांनी कमी वण�न के�े�यांना परम धम� �हणतात. सौ�य आ�मा अ�धका�यांना धमकावतो
हजचे सांसा�रक �ोक अनी�तमान मान�े जातात.

मृत आ�ण मृत दोन �कारचे असतात. पा�ुपतेचे परम �ान सूया�म�ये होते.
असे �हट�े जाते क� ��येक युगात भगवान ��व योगाचाया�या �पात अवतार घेतात आ�ण आ��याचे अ��त�व न� करतात.

चार - ते करा. , द�धचा, आ�या आ�ण महान महास प�ुपु�ाचे उपम युनामकस
तो कोडचा चा�क आहे. �या�या अनुमानाव�न सावजीचे नाव पड�े आहे. मृतदेह
पतमहा, �व�णु, संसार, वै, सव� आ�ण परमा हे आठ परमा��यांचे �हतकारक घटक आहेत.

�ानी आ�ण �ानी पु�ष, �यांना स�याच ेपरम �ान आहे, तेच सवा�गसुख सांगतात
स��णा�या आधारे आ�ण सवा�चा �वामी सदैव �व �हणतात. कृत आ�ण पु�ष �यां�या खा�� आहेत. ते

B आ�ण B हे B �या कारणाचा ना� करणारे आहेत. भावाचा रोग बरा हो�यासाठ� औषधाचे दान
जगाचा एकमेव देव जो करतो तो �ेत आहे. �या�ा जगाती� ��येक ��तीच े�ान आहे, �हणून
सव� �हणतात भगवान �ंकराची आठ नावे आहेत.
गुणव�ेनुसार करा. �दय, घसा, टाळू, कपाळा�या हाडा�या मधी� �ढगा�यासह
आठ पाक पुरी छे�न, आ�मा सुषु न नाडीने ��य के�ा जातो.
�याचा वध के�यानंतर �यावर अमृत ���पडून भगवान �ंकरा�या चरणांचे �यान करावे. दो�हीही क� नका
म�यभागी ��वाजीची आठ नावे गृहीत ध�न आठ आ�ीवा�द �ा, नंतर पूण� नावे �ा.
आठ फु�े अप�ण करा. मग तुमचा आ�मा सावजी�ा �ा. हे �क�वा अं�तम

�ानाची गरज आहे.
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�वसावा अ�याय
पा�ुपतचे �नवास�ान

वायुदेव �हणा�े - हे �गनो ! पा�ुपत म�ह�या�या पौ�ण�मे�ा करावे.
योद�ीची पूजा क�न आ�ीवा�द घेऊन �नान, या ओपवीत, चंदनाची माळ

ते प�रधान क�न उ�रेकडे त�ड क�न कु� आसनावर बसा. कु�ा हातात घेऊन तीनदा
�ाणायाम करा आ�ण भगवान ��व आ�ण देवी पावती यांचे �यान करा. हवे तस ेकरणे

अवध यांचे संक�न. पूजे�या पूजेसाठ� �वधी उभा�न मध आ�ण चक यांची पूजा के�� जाते.
�ुभे�ा �द�याने सव� पापे धुत�� जात नाहीत.

हवन नावाने बो�ून हवन करावे. �ेणाचा गोळा तयार क�न हवना�या अ�नीत टाकावा.
चतुद�ी�ा �याच �कारे पूजा करा पण अ� खाऊ नका. पू नामा�या �दव�ी �याच �कारे पूजा करावी
�ान �वझवा आ�ण आ�मा धारण करा. अंघोळ करताना पाय धुणे
क� ए नारी �क�वा द �स�स म�ये बो�ा. ‘ओम �व’ चा उ�ार करताना ते अंगात धारण करावे.
'ययुषा जमदना' या मं�ाचा जप करताना डो�यावर खीर घा�ा. असं के�याने
प�ू बनतो आ�ण सेमू होतो.

सो�या�या ब�ाचे आसन बनवा. पैसा नसे� तर कम�ासन क�न �यावर पंचमुख करावे.
�ेताची �ापना करा. आचमन, धा, दही क�न आमं�ण, आसन, पा, इतर,

साखर, पाणी, मध आ�ण पंचामृत यांनी �नान करावे. फर रो��, चंदन, पुया, धूप-डीपी, भोळे
ते अप�ण करा आ�ण कमळ आ�ण बे�ापने मृत �रीराची पूजा करा. तत ्प� गणपता गणे�ा, वामी
�याब�� काय, ��वा�या आठ मूत�ची पूजा करावी. आतापय�त सव� चांग�े
अको��ट, डाकपा�, मेरी चाय आ�ण माजी यां�या मानस पु आ�ण गु� जनाची पूजा करा. �ा आ�ण फळ

खाऊ नका - खाऊ नका. ज�मनीवर झोपा. आना, पौण�मासी, अमावया, चतुद�ी आ�ण
म�ा ज�द करा. मृ�यूसमयी हसून दान करावे. तीन �दवसात नान
ते प�रधान करा.

��य अस�यास वै�ाखम�ये �हरे, जेठाती� मरकत, आषाढाती� असोज गोमेदम�ये �मसळावेत.
मोटाई म�ये, सावन म�ये नी�म, भादो म�ये पासरंग मंगा, का तक मामुंग,े मंगसर
वै�ना, पौषात पुखराज, सूयकांता मघा, चंकांतात फागुणा, चामरणा
आ�ण वे�� बनवून �या. पैसा नसे� तर दगड �क�वा मृतदेह क�नही माझा रोग-
�व�धनुसार पूजा के�यानंतर पंचराम मं�ाचा जप करावा.
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अ�याय तीस
उपमा युक भा



ऋष�नी वायुदेवांना �वचार�े - हेवायुदेव ! तु�ही, आ�ही देवा�या मृत �रीरांचे परम आ�मा आहोत.
म�ा K.B ब�� सांगा. वायुदेव �हणा�ा - हेमू नवा! �हानपणापासूनच आपण परम तप�वी झा�ो आहोत

एक ह. उपम यू हा परम तप �ववा पद मुनचा मु�गा होता. मृत �रीराचा �वामी
हेच कारण आहे क� �याने �ीगणे�ा�या समान ���ण आ�ण �ानाची पातळ� �ा�त के��.

उपम यू हा फ� �हान मु�गा होता. �यांची आई �यां�या �प�यासाठ� पैसेही बांधू �कत नाही
स�म होते एके �दव�ी उपम यु� �प�याचा ह� क� �ाग�ा ते�हा �याने भाज�े�े धा�य मा�गत�े.
पीठ �वरघळवून दया. उपम युने ते �प�यास नकार �द�ा. �या�ा ते माहीत होते
तो �या�या आई�या नावाने जे काही देत   आहे तो पैसा नाही. उपम युने �हणा�े, हा पैसा नाही आई.
म�ा ते हवे आहे मी फ� �पणार

मु�ाचे बो�णे ऐकून आई�या डो�यात पाणी आ�े आ�ण ती �हणा�� - बेटा
भावनां��वाय काहीही �ा�त झा�े नसते. या जगात सव� काही �या�या इ�ेनुसार
असे घडत असते, असे घडू �कते. जंग�ात राहणा�या �ोकांसाठ� पैसा कुठून आणायचा? तू रडणं थांबव, ते म�ा बनवते

बी खातो. ते�हा या कारचे आप�या आईचे ��द ऐकून ते मू� उपम यू
�हणा�� आई! ��वजी क�नच म�ा ��स�� �मळे�.

ते�हा आई �हणा�� - बेटा ! देवाचे �रीर सव��ापी आहे. ते 'ओम नमः ��वाय' म�ये आहेत.
जर तू समजावून सांगून आईने मु�ा�ा �ांत के�े, पण मु�ा�या मु�ाने

�ांत होऊ नका ��वरायांचे द��न �यायचे �याने मनात ठरव�े होते. �या रा�ी
जे�हा तो �या�या आईसोबत झोप�ा होता ते�हा �याचे डोळे उघड�े आ�ण �या�ा असे वाट�े
सावजी �या�ा बो�ावतोय. रा�ीच तो घरातून बाहेर पड�ा. 'ओम नमः �वाय'चे मू�

नामजप करत तो जंग�ात गे�ा. �या�ा जंग�ात भटक�याची भीती न�हती, ना कोणती
�ह�सक �ाणी खा�याची भीती. ती सुर��त आ�ण सुर��त होती �या वेळ� �तची हरकत घेऊ नका

देवाची गाडी हीच �ेताची �च�ता होती. जाता जाता एक �म�ानभूमी
दया दाखवा.

उप�यु या मु�ाने �ाळेत �वे� के�ा आ�ण 'ओम नमः ��वाय' चा जयघोष के�ा.
सावजीचे �रीर उजळ�े. पहाटेपासून तो रडत रा�ह�ा. या गाडीत तीन �दवस गे�े

गे�ा. बे�ु�ाव�ेतही मू� नामजप करत रा�ह�े. एक �हॅ�ायर neuss मु�गा बे�ु�
�याने ते पा�न भूक �मव�यासाठ� उच��े, पण सापा�या कृपेने साप
�याने येऊन �या�ा चावा घेत�ा. �ु��वर आ�यावर �याने मृतदेहासमोर हजर के�े नाही.
ती �मळा�याचा आनंद झा�ा.
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f तीसावा अ�याय
उपमा युका कथा

वायुदेव �हणा�े - हे �गनो ! मु�गा उपम युरोटे ई देव मृतदेह सापडे�. ते
�यावेळ� �या�ा भूक आ�ण तहान �ाग�� होती. जे�हा भगवान ��वाने पा�ह�े क� �याचे
परा�पर भगवान उपमा �यां�या त�व�ानासाठ� भटकत आहेत, �हणून ते �गेच उठून जाती�. नंतर
देवी पावतीजी ��येक वेळ� �या�ा �वचा� �ाग�� - वामी! तु कुठे राहत आहेस ंते�हा सावजी �हणा�े-
देवी! माझा मे�णा म�ा बो�वत आहे. �याची आई रडत �या�ा �ोधत आहे. एन.एस
तो जात आहे

सव� देवांनी �तथे यावे असे ��वाजी फ� सांगत होता. तो देवाची पावती �हणा�ा
�याने �याचे नाव घेत�े आ�ण �या�ा जगाती� सव� ��ांचे कारण �वचार�े. मग सावजी

वर सां�गत�े�� तप�या� पूण� झा�� असून मी �या�ा वरदान देणार आहे, असे ते �हणा�े. आपण
�ोक आपाप�या जागी जातात. असे �हणत ��वाजीने देवराज इमचे �प धारण के�े.



उपम हा मु�गा ऐरावत ह�ीवर �वार होऊन युकेकडे गे�ा. उपम यु हात जोडूनकाय नाव ठेव�ं?
ते�हा ��वाजी भावा�या �पात �हणा�ा, आ�ही तुम�यापासून बरोबर आहोत. �वचारा! �क�वा �वचारा

पा�हजे? उपम युबो�ा-हेदेव! तू म�ा देवाचा देह दे आ�ण म�ा दे
काय तर हे ऐकून इ��या डेड बॉडीने मु�ाम �याचा नाद �ाय�ा सु�वात के��. हे ऐकून मू�
उपमा युको�ा राग आ�ा आ�ण �याने �या�ा तेथून �नघून जा�यास सां�गत�े.
उपमायुक �ेतातून गे�यावर ��वाजीने �या�ा साधे द��न �द�े.

��वाजी�ा समोर पा�न उपम यू �या�या पाया पडून �याची �तुती क� �ाग�ा.
मग �या�ा आप�या मांडीत घेऊन ��वाजी �हणा�ा – उपम यू! मी तु�यावर खूप आनंद� आहे. माझी कृपा
पू� गमाव�े�या ��येकाचा ना� होई�. तुमचे कुटंुब �ीमंत होई� आ�ण तु�हा�ा �ध, तूप आ�ण �मळे�
मधासार�या पदाथा�ची कमतरता भासणार नाही. �यानंतर नुपम यु यां�या मृ�यूची पावती

�हाणपण, री-सदनाचे आ�ण उहप�ुपत यांचे दयेचे त�व�ान आ�ण नेहमी
ता��य �ा�तीचे वरदान �द�े.

�ेताचे आ�ीवा�द पा�न उपम आनं�दत झा�ा आ�ण �हणा�ा - हेदेवा धादेवा
��वा! �ुभ �भात! तू म�ा तुझे वरदान दे. मी तु�यावर �ेम करतो
कायम राहा. जगात तु�या भगवंताच ेचारच सार मी आहे. सावजी पार पड�ा
�हणा�े - मू� तु�या इ�े�माणे होई�. तुम�या सव� मनोकामना पूण� होती�. या
असे �हणत देवी�या पावतीसह ��वाजी मरण पाव�ा आ�ण उपम येस तपुवाक घरी परत�ा.
आ�े.
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.. वायवीय कोड पूण�.
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.. ओम नमः �वाय.

पया�वरण सं�हता (उ�र �दे�)
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थम आये
कृ�णाचा मु�गा

जगाचा �नमा�ता, पा�नकता� आ�ण संहारक भगवान ��व यांचे नामकरण क�न सूत जी
�हणा�े - ओ �गानो ! मी तु�ा �वचार�े�� ��येक गो� सां�गत�� आहे. या
सव� कथा �ववेकाचा �ामा करणार नाहीत. देव केवळ सदस्��वेकबु��न ेआहे
���ाचे रह�य उ�गडते आ�ण �तची झोप उडते. देवोपासनेचे �रीर आ�ण
ओळखता येत नाही. �ुभे�ा! तु�ही सांगू �कता, म�ा त ेमा�हत आहे. आता वर
तु�हा�ा कोण�या कथेब�� ऐकायचे आहे? काजळ जी के हे ऐकून ऋषी �हणा�े - हे
काजळ�! भगवान �ीकृ�णाने उपमायु�ा ��ांत �द�ा आ�ण �या�ा कम� कर�याची आ�ा �द��

पण �यांना याची मा�हती क�ी �मळा��?
हे ऐकून वायुदेव �हणा�े - हे ��ये ! �यां�या इ�ेनुसार कृ�णान ेअवतार घेत�ा

आ�ण मग �ापं�चक पु�षा�माण,े �ुभे�ुकां�या �ा�तीसाठ� �क�वा साठ�
या. तेथे �यांनी जटाजूट धारण क�न रामायाची पुजा के��.
उपम युको देखा । कृ�णान े�यांची तीन नावांनी पूजा क�न �यांची पूजा के��.
सु�वात के��.

उपम युज�नी कृ�णा�ा 'युषम जमद ने' पा�ुपत�ा बारा म�हने �द�े.
ते प�रधान क�न पा�ुपत �ान �द�े. कृ�णान ेएक वष� �यां�या आ��यात मरण पाव�े.
तू कठोर तप�या� के��स का? �यानंतर, भगवान ��वांनी �या�ा देवी पावतीसह दाखव�े.
��वरायांनी कृ�णा�या तप�या�ारे �या�ा �ा�ती आ�ण अं�यसं�काराचे वरदान �द�े.

बन�े आहेत. कृ�णा�ा परमे�रा�या आ��याने �यांची प�नी जांबवतीकडून सांब नावाचा �ंथ �मळा�ा.
e
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सव� मागा�नी



मृतदेहाच ेवण�न

वायुदेव �हणा�ा - हेमू नवा! एके �दव�ी कृ�ण उपम युमुन�ा �हणा�ा - हेमा! आपण
म�ा भगवान ��वा�या पा�ुपत ततचे �ान सांगा. �ाणी कोण आहे आ�ण ते कस ेआहेत
दोरीने बांध�े आ�ण �यातून सुटका क�ी करावी? ��वाजी�ा प�ुपा कसे �हणतात? कृपया माझे
या �ोकांना �ांत करा.

कृ�णाचे हे ��द ऐकून उपम �हणा�े, "हे भगवान! हया जगाबाहेरचा
परंतु सव� जीव हे संपूण� �रीराचे �ाणी आहेत. ��वाजी �यांचा मा�क आहे. या साठ�
�यां�या वच��वामुळे �यांना प�ुपती �हणतात. सव� �ाणी भगवान ��वाने �नमा�ण के�े आहेत
मोह-माया आका�ा�ा बांध�े�� आहे. �याच�माणे जे�हा ऐ�हक �ेम आ�ण �ेम इ.
पा� सेमू बन�याचा �य�न करतो, �यामुळे तो आणखी वाईट�र�या �यात अडकतो आ�ण अडकतो.
जातो केवळ सांसा�रक साधनांनी पळवाटातून मु� होऊ �कत नाही. या साठ� देव
मृत �रीराची कृपा आव�यक आहे. देव आ�ण देवाची पूजा पा�न आप�या भ�ाकडे आ�े होते

ते आ�हा�ा आम�या समवय�कांपासून मु� करतात.
आ�मा माये�या चोवीस त�वांनी ब� आहे. जे आप�या आ��या�ा या बंधनात बांधतात

देव �वतः मृत �रीर आहे. �यांना �वषयात बांधून �यांचे काम कराय�ा �ावतात. कोण म�ये
�वषयात तो उपभोगा�या इ�ेने वागतो, तो प�ु�वापासून मु� असतो.

होऊ �क�े नाही जो संसाराच ेसुख भोगत नाही, तो देहा�या कृपेने या पा�ांपासून मु� होतो.
असे घडत असते, असे घडू �कते. माहेर�या ���तीने संसार चा�व�ा असता तर बाहे�न जग पाळ�े असत.े
H आ�ण H-K देखी� खातात.

पाणी जग भरते आ�ण पृ�वी जगा�ा �टकवते. �वतःचा �वना�
भगवान �ंकर करतात. देव वग� चा�वतो. �वनोद पा�यावर रा�य करतात. या
�ोकनाथ भगवान ��वांनी दाखव�े�या मागा�ने सव� काय� �स��स जातात. मृतदेहाचे
उपासनेने चांग�े दान �मळते. कोणतेही काम न करता �ेताची पूजा करणे ही मनोकामना आहे
पू सोबत मु हे वा�ही बनत.े
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�तसरा अ�याय
एक मू�यांकन

मुन उपम यू �हणा�े - हे भगवान! देवा�या �रीरा�या भौ�तक अवताराचे �व�प
गाडीचे वण�न कार�ारे के�े जाते. या मृतदेहाचे एन.एस. देवाचे �रीर

अंगभूताचा आद�� घेऊन �यांनी ही सृ�ी �नमा�ण के��, �यानंतर त ेसंपूण� क�ट्यात सापड�े.
बन�े आहेत. �ेतानेच सृ�ी�या �पाने �वतःची �ापना के��, असेही �हणता येई�.
देवाचे �रीर �वतः�या मू�यात सापडत.े , , , महे� , सदैव �ेत
फ� ��वाजीकडेच तामस आहे.

ई�ान, पुषा, अघोर, वामदेव आ�ण सोजत ही �यांची पाच मू�ये आहेत. ई�ानचा मृ�यू झा�ा आहे.
पु�ष �ु�ाणू मु� असतात. अघोरांनी मूत� साकार�या आहेत. देवा धदेव महादेव के



वामदेव हा अहंकारी अहंकाराचा �वामी आहे. मूत� ��वा�या �दयात सोजत वास करतो.इ�ान मुटो हा आका�ाती� वाणी आ�ण ��दांचा �वामी आहे. रे�डयन मू�य, पु� आ�ण
वायुक हे �व�ान आहेत. अघोर मू हे ताणे चरण पा चे पीठासीन अ�धकारी आहेत. रस पाणी सोडा
ए एक माद� आहे. भगवान ��वा�ा आठ तामस आहेत. ज�ी फु�े हारात गुंफ�े�� असतात,
�याच�माणे जग ��वाजी�या भावात वस�े�े आहे.

��व, भव, उ, भीम, प�ुपत, ई�ान, महादेव या ��वरायां�या आठ मूत� आहेत. i h ने
पृ�वी, पाणी, वीज, वारा, आका�, �ेत, सूय� आ�ण चं� धारण के�े आहेत. सावजी के
�ावक ग�तहीन आ�ण धर�े�े असते. साह�जकच भ�व�य अवतर�े�े आहे आ�ण �यात पाणी आहे.

तेजोद तत राऊ भौ�तक जगात आत-बाहेर �फरतो. पवन जगाचे ऑपरे�न
करतो. आका� माकेची मुत� सारी �व� आहे. पा�ुपत हा मु� आ��याचा �वामी आहे.
ई�ानी मूत� जगता�ा �ुभे�ा देतो. महादेवज�चे जग �यां�या �ीत�तेने
समाधानी आठ�ा मूत�मुळे सव� जग मृत झा�े आहे. �हणूनच ��वाजीचे
उपासना आ�ण उपासना हीच भयाचा ना� करणारी आ�ण सव� इ�ा देणारी आहे.
पूण� करत आहे.
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चौथा अ�याय
गौरी �ंकर यांचे ���म�व

उपम युबो�े - हे �भु! आता मी तु�ा महादेवाचे स�दय� अस�े�या �ी-पु�पा�या म�हमाची कामना करतो.
मी वण�न करतो भगवान ��व हा परम आ�मा आहे. देवी पावती �याचे नाव आ�ण
�याचा �वभाव आहे. चांग�े आ�ण वाईट, अ�त-�े�, जाणीव आ�ण अचेतन हे सव� नैस�ग�क �व�प आहेत. सावजी
आ�ण हे जग देवी पावती�या �नयं�णाखा�� आहे. तेच आहेत. देवाचे �रीर हे सव� जग आहे
आ��या�ा भा आ�ण मु देणे.

आई �ा सु�ा सावजीसारखी महान आहे. ते चाड पा�ा आहेत, जे जगाचा ना� करतात.
करतो. ती सव� दैव�ांची अंम�बजावणी करणारी आहे. देवी पावती
ते �ा�त के�यावर, ती आवाज तयार करते. �वनी पासून b पय�त, b पासून नेहमी मृत �रीर �या�या बरोबर आ�ण �या�या बरोबर आहे
आ�ण तो ज�मा�ा येतो. इराचा आवाज � आहे. तो या जगाचा �नमा�ता आहे. हे जग

माता आ�ण पु� यां�या स�दया�ची पूजा भगवान ��व आ�ण देवी पावतीवर के�� जाते. मृतदेह आ�ण
देवी असावी. पावती ही पृ�वी आहे आ�ण ��वाजी हे �प आहे. मृतदेह
पोचपावती �मळते.

हे कृ�णा ! अ�ा �कारे, मी तु�ा संपूण� �रीराचे स�दय� ऐक�े आहे. मृतदेहाकडे
ऋषी �ा�त होतात आ�ण भगवान �ंकराची पूजा के�याने सव� पाप े�र होतात.
न� होते.
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�करण पाच
प�ुपतन योग

उपम युबो�े - अरे ��ये! या जगाती� सव� जीव �मा�या पा�ात बांध�े�े आहेत.
�यामुळे �यांना भगवान �ंकराचे �प कळत नाही. देवा�या �रीराचा वारसा
ऋषी-मंुगणाच� वण�न । सनातन, उ�वण�यांम�ये भगवान ��वाची पूजा के�� जाते
महादेव अनंतर �पात आ�ण भूत, इ�या, अंतरकर, वर आ�ण
चैत�या�ा सव�� �हणतात. हे खूप मोठे आहे आ�ण जगाचा �व�तार करणार आहे
आ�ण �हणतात.

वा आ�ण अ�वाची �पे आहेत. चेतना आ�ण अचेतन हे �ान-अ�ानाचे एकमेव पै�ू आहेत.
आ�ण भगवान ��व आहे आ�ण जगाती� सव� �ाणी भगवान ��वा�या अधीन आहेत. �ोकनाथ

भगवान ��व हे सत् आ�ण असत् या दो�ह�चे �वामी आहेत. तोच खरा आ�ण अवा�तव न� करतो.
सव� �ाणी इतर आ�ण अ��त�वात नस�े�े आ�ण परम परमे�राच े�प आहेत. ��येक मृत �रीर सम आ�ण आहे

पी �हणतात तो जगाचा �नमा�ता आ�ण नवजात आहे. ते येतात आ�ण
उ�साहाचे कारण. देवा धदेव महादेव सवा�चा �वामी आ�ण �नमा�ता आहे. मृतदेह

तो �ेवट आहे जे पु�ष �यां�या बु��म�ेमुळे �वरोधाभासात अडकतात, ते क� �कतात
बो�ता येत नाही. भगवंता�या देहाचा आ�य घेणार ेमानव �न�य आहेत.
तो हरवून जातो.
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अ�याय सहा

मृतदेह आ�ण वण�न

उपम यू �हणा�े - हे भगवान! फ� �ानाचा �म �ोकांना जागवू देऊ नका.
करतो, क� �या�या ���ा पा�ह�यानंतर �या�ा आनंद होतो, �याच �कारे सृ�ीही
पाय�या�ी भगवान ��व सव� �कार�या बंधनातून सदैव मु� आहेत. �ोकनाथ
देवा धदेवाचे �रीर सव� बंधनांपासून मु� आहे. �या�ा माया, कृती, बु�� आ�ण अहंकार नाही.
बांधू �कतो मृत देह परम परमे�र आहे. ते कोण�याही वासना, आस�� �क�वा भोगा�या भावनेत असतात.
येऊ �कत नाही भाऊ-भाऊ, नयनता, रेखापट, गु-ग�ा, मोरे-एकसारखे, कांत-
अनंतकाळ, ज�म-मृ�यू, व�य�-बंद�, बंधने मो�ा�या मागा�त कधीच येणार नाहीत.
क� �कता.

देवा धदेव महादेव हे सव� जगाम�य ेआढळते. सृ�ीपूव� मृतदेह होते, सृ�ीनंतरही होते
अजूनही मृतदेह आहेत आ�ण सृ�ीचा ना� झा�यानंतरही मृतदेहच राहणार आहेत. ते नाही

समत बी संपवणार आहेत. हे उपासना आ�ण उपासनेचे फळ आहे.
नेहमी मृत �रीर खरे �व�प समज�े, तो जोड झा�यामुळे के�े नसत.े
�� येक �� द हा मृत �रीराती� का�चा एक भाग आहे. �दया�या म�यभागी, फ� प�व� �रीर वास करते.

आहे. जो भगवंत देहाचा परमा�मा आहे, �या�ा संसाराती� सव� इ�ा पूण� होती�.
आहे.
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सातवा अ�याय
�व�व�ेदन

उपम युबो�े - हे �भु! परम परमा मा�ा �ा�� आ�ण व�न एकच आहेत
एन.एस. �याची ��� सूय�करणासारखी आहे. माझी इ�ा आहे आ�ण �क�वा मी

�या�याकडे अनेक ��� आ�ण मू�ये आहेत. �याच ���ची फळे आ�ण पु�षांचे मृतदेह आ�ण
नंदा �हणजेच आनंदमयी देवी�ा पावती सुमा�ा �हणतात. मृतदेह सापड�ा

आहे. देव हा मृत �रीर आहे. �भू�या �रीराचा मोहक आ�ण मु� उ�साही �रीर
करणार आहे जो �ेता�या �पाचे �दयात �यान करतो �या�ा परम �ांती �मळते.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते. मृतदेहाचा बराच संबंध आहे. �यांना फुकटची इ�ा आहे �यां�यासाठ� �ान
पुढ�� आव�यकता नाही. मी देवाचा देह आ�ण देवी पावती सोबत होताच

तो �नघून जातो. देव मृत �रीरासोबत होताच, मी सु�भ होतो. देवाचे मृत �रीर
ती करते. देवा धदेव महादेव जी �ज�या आ��या�ा
म�ा चोख�े जाते. सांग आ�ण अनंग या दो�ह�ना सेवाभाव �हणतात. सव� �ेत वाहन,
साधना के�याने सव� इ�ा पूण� होतात. तप, काम, जप, जन, यान आ�ण चानयन
गरम आहे परा�पर भगवंतां�या नामाचा जप आ�ण जप के�याने ��वाची कृपा �ा�त होते.
�व �माम�येही या �ानाचे वण�न आहे.
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धडा आठवा
सावतारा

कृ�ण �हणा�ा - अहो ! आता वेदांच ेसार सांगा. हे ऐकून उपम युबो�े - अहो
होय! जे�हा भगवान ��वा�ा �व� �नमा�ण कर�याची इ�ा होती, �या वेळ� �यांनी

प�ह�या आ�मा तयार के�े आ�ण �या�ा तयार कर�यासाठ� सूचना �द��. थेट नवीन आ�ण
मी होतो �यामुळे सोमाची �न�म�ती. सोमाने चौकोन के�ा. �यानंतर सूय�,
पृ�वी, अन�, य, �व�णू इ�याद� देवांनी हात जोडून �यांची पूजा सु� के��.

सव�� �भु देवता �ान काढून घेत�े होते, ते�हा सव� देवता देवापासून होते.



तू �वचार�ी� तू कोण आहेस? ते�हा देव �हणा�े- हे देवांनो! मी पुराणपु�ष का� बंधने,
भूतकाळ, भ�व�यकाळ, वत�मानात राहणारा. मी सवा�ची दासी आहे. हा देव �हणतो
बन�े आहेत. देव आ�े आ�ण पा� �ाग�े. फ़ार सोम मी सराया देव �ेत आ�ण
ते देवी पावतीची �तुती क� �ाग�े.

देवतेची �तुती ऐकून देवा धदेव महादेवज�नी देवी पावतीसह सूचना �द�या.
ते�हा देवांनी �या�ा समोर पा�न �याची �तुती कर�यास सु�वात के�� आ�ण �हणा�े - हे �वामी ! आ�ही पूजा करतो
��द ऐका. हे ऐकून भगवान �ंकरांनी आप�� चतुमु�खी ती�णता दाखव��.
सावजीचे अ��त �प पा�न देवतेने सावजी�ा सूय� आ�ण देवी पावतीचा आ�ीवा�द �द�ा.

इतर देण�या �वीकारणे. नंतर देवते�ा �ेताच ेअमृत अप�ण क�न पावती
संपव�े.
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नववा अ�याय
मृतदेहाच ेवण�न

कृ�ण �हणा�ा - हेम ूनवर! देवा धदेव परम भगवान ��व ��येक युगात असतो असे मी ऐक�े आहे.
क�याणासाठ� अवतारी । या अवतारांत �यांना कोणी ���य के�े आहे? �यांचे
म�ा �वषय सांगा. ते�हा मुन उपम यू �हणा�े - भगवान �ीकृ�ण! हेट, सुतार, मदन, सुहो,

का�क�ौगा, महामायावी जगी�, दधवह, ऋषभ मुन, उ, ए, सुपा�क, गौतम,
वेद �रा मुन, गोकण, गुहावासी, �ाख ड, जटाम��, अ�ाहास, डाक, �ांगु��,
महाका�, �ु��, द�, मु�द�, साहनु, सोम�ामा आ�ण नकु�� रा—हे वराहा�या �पात आहेत.
सात�ा वंतराम�ये युगापैक� अ�ावीस योगाचाया आहेत. यापासून ��येका�या �ांततेपय�त
पांढ�यापासून पुरे�ी अस ेचार ���य सां�गत�े आहेत. मी �यांचे वण�न करतो
करा, ऐका - गोरा, पांढरा माणूस, नेता, ते�ोहत, �तंभ, ��पा, �र�चक, केतुमान,
वको�ा, वके�ा, वपा�, पासना�न, सुमुख, मुख, गम, रता मी, सन कुमार, सनक,

सनंदन, सनातन, सुधामा, वराजा, �ंख, अडजा, सारवत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपा�,
असुर, पंचखा, वाक�, परा�र, गग, भगव, अं�ा, बा�बंधु, नरा मा, केतु�स�ग,
तपोधन, �ंबोदरा, �ांबा, �ांब मां, �ंबकेसका, साव, सांबु, साया, सा, सुधामा, कायपा,
वास, वजा�, अ, उ, घे, वण�, वाक, कुन, कुणबा, कु�ारी, केणे,
कायपा, उषाण, यवन, बृहपता, उ�ाया, वामदेव, महाका�, महान�, वाच�ा, सुवीर,
यवक, यती रा, हर यनाभ, कौ�य, �ोका, कुथु, सुमंतु, जैमणी, कुबंध, कु�कंधर,



�ा, दाभयना, केतुमान, गौतम, भ�वी, मधु पग, टेकेतू, उषज, बृहद, देव�, काव,�ा �ाहो, सुवे�, युवना, �ार सु, चाग�, कंुभकन, कंुभ, बक, उ�ूक, वुट, �ंबुक,
अ�यन, आपडा, कणाद, उ�ुक, वा�सा, कु�का, गग, म�का आ�ण y-हो
योगाचाया पी हे माहेरचे ���य. �यांची सं�या एक�े बारा आहे. होय
पा�ुपत आहे �यांचे �रीर पृ�वीने भर�े�े आहे. ही संपूण� �ा��ांची, वेदांची त�वे आहेत
वेदांगाचे �ान, �वाम�ये माझे अनुसरण करा, �वनापरायण, सव� �कारचे �येय
सेमु, जो संपूण� सहन करतो, मन फ� देवा�या �रीरात ठेवतो,
धीर, सव��, परोपकारी, साधा, सौ�य, �नरोगी, दोष�ुषु आ�ण जा�य, कारण
पु�पहार हा �यांचा अ�ंकार आहे.

हाती घेत�याने चेहरा पु ई. �यांना काही एक �ाखा �व�पात केस बो�ता.
करा काही �ोकांचे सव� केस केसाळ असतात. असे काही आहेत जे केस ठेवत नाहीत
आ�ण �कती जण नेहमी आप�े डोके झुकवून ठेवतात. ते सहसा फळ-मूळ आहार खातात. �ाणायाम-
साधने मतावर आहेत. या अ�भमानाचा 'मी आ�मा आहे'. नेहमी मृत
चातन म�गेरहाते. आप�या कठोर सरावाने तो संसाराचे अंकुर मंथन करायचा.
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एन.एस. बीजामुळेच फळ आ�ण संसार न� होतात. संपूण� कार कमी हो�याच ेहे एकमेव कारण आहे.
असे �हणतात क� अ�ा �कारे �ू� आ�ण सू�म �रीरामुळे आप�े �रीरही �सनाधीन होते. या
�यांना मु आ�ण मो �हणतात. जे योगाचाय� या अव�े�ा �ा�त होतात, त ेसदैव सव�� असतात.
धाम�ा जा�यासाठ� फ� टब आहेत. जे जाणूनबुजून या ���यांना योगाचायासह मानतात
मनु�य नेहमी मृत �रीराची पूजा करतो, �या�ा मृत �रीराचे वय �ा�त होते, या�यासारखा �सरा कोणी नाही
�वचार करायचा नाही.
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दहावा अ�याय
पूजा क� नका

�ीकृ�ण �हणा�े - हेमा� ! देवा�या अंगाव�न देवीची पावती काय आ�ण सावजी
�याने �क�वा �तचे उ�र �द�े का? मग उपम युबो�े - हे कृ�णा ! एके �दव�ी पावती जी देवा
�ेता�ा �वचार�े - हे वामी ! तु�ही �ोकां�ी कसा संवाद साधता? ते�हा सावजी �हणा�े-

अहो हे! मा�यासाठ� ते कर�याचा एकच माग� आहे. मी काम, जप, य आ�ण समाधी
पूण� पूजेने जेवढे घडते, तेवढे होत नाही. मा�या मनात जे काही आहे
माझे द�ान, पाषाण, पूजा आ�ण मा�या�ी संभाषणही करतात. तर जो कोणी मा�याच हातात आहे
करायचं आहे, �याने आधी माझा �ोध घेत�ा पा�हजे. घृणा�दतेच ेकारण तेच आहे आ�ण याचे कारणही तेच आहे
साव�ज�नक सव� पा�ांचे र�ण करते. जो �वतः�या वाणी�या धमा�चे पा�न करतो
म�ा ते आवडते, सरे�ा नाही. धमकाव�या�या मागा�चा अव�ंब क�न
भावना वाढते. जे जीव केवळ माझेच �च�तन करतात, �यांना माझी भ�� �ा�त झा�े�� असते.
एन.एस. �पंचात वावरणारे जीव �ां�त व पाप यापासून मु� होऊन ��व�ोकाची �ा�ती करतात.
हे घे �याचा आ�मा वाचतो.

सनातन धमा�त य, छाया आ�ण योग असे चार �ोक आहेत. तुमची आ�या��मक साधना जाणून �या
असे �हणतात सहा मागा�नी के�े�या �ु���ा य �हणतात. यु� पासून
उपासना-अचना�ा चयक �हणतात. तुझे �दय मा�या साव��त ठेवून,
��तकार करणे या�ा योग �हणतात. �दयापुढे �यान क�न �ेकडो म�यपु�ष

चे फळ. जो मनु�य आप�या आ��या�ा �नयं��त करतो तोच �ानी आ�ण मु� असतो.
असे घडत असते, अस ेघडू �कते.

तप, काम, जप, यान आ�ण �ान हे मा�या भजनाचे पाच �कार आहेत. वासनेतून
�क�वा उपासनेत मनाची ओढ असे� तर �यावर ��ा ठेवावी. बा�
�ु �हणजे �ु असा गैरसमज होता कामा नये. आत�ाची �व�ता सु�वातीपासूनच होते. भजन
अंतग�त असो वा अंतग�त, दो�हीम�ये एक भावना अस�� पा�हजे. �ेम आ�ण समप�णाने के�े�� पूजा
मूख� आहे.
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yahwana ye
कमी मा�हत नाही

�ोकनाथ परम आ�ण �ेत �हणा�े - हेदेवी ! तीन वेळा आंघोळ करणे, काहीही न करण,े पूजा करणे,
परोपकार, देव-भावना, दया, स�य, समाधान, वृ�ी, अ�ह�सा, ��ा, मी वाचतो,
अ�यापन, उपदे�, �नवड, वण�, तप, मा, �ौच इ�याद� वण�धम�. परी�ेसाठ� मॅडम,
�ांती, समाधान, स�य, अ�य, चया, त�व, वैराय, अ��हण, सेवेती� �नवृ�ी इ.
एक प�रपूण� गरज आहे.

���काने रा�ी अ� घेऊ नये. Z दान घेऊ नये.
सव� पा�ांचे र�ण, �ु वर �वजय, जन वधी, अनु�ान का�, सेना रावण
आ�ण मेरेभावर पूण� �व�ास ठेवण ेहाच आ� धम� आहे. वै धमगौरा, �वसाय आ�ण
�ेती करावी �ागते. सव� वणा�ची सेवा करणे हा �ूचा धम� आहे. मु�यपृ�
ठेवायचे आहे चरयांची �नवड करण,े पती�या आ�ेचे पा�न करणे

हवे होते �वधवेने भू�म�य, धम�, दान, तप, �ांती आ�ण पाळावे
चतुद��ी, पौण�मासी आ�ण एकाद�ी पाळावीत. माझे उपासक
'ओम नमः ��वाय' या मं�ाचा जप करावा.
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बारावा अ�याय
पंच रा मन का मी �मा

मुन उपम यू �हणा�े - हे भगवान! आ�ही वेद आ�ण �ामकार आ�ण �दर मानक
��ंसा के�� आहे. या मं�ाने सव� मनोकामना पूण� होतात. वेदांचे
अमूत� अस�याने, �यात अनेक मू�ये आ�ण मू�ये आहेत. हे अं�तम आहे
मी दाता आहे. 'ओम नमः �वाय' चा जप मनोरंजक आहे आ�ण �या�याही प��कडे आहे. या म�ये



मी मोठा आहे. जरी ते अ�यंत सू�म अस�े तरी ते तीन गुणां�या प��कडे आहे. पंच आ�ण मी सगळे
हे �बयाणे आहे. तो म�ा सव� आ�ण प�रपूण� आहे. '' म�ये ��त आहे. 'नम: Shavay' म�ये

इ�ान नावाचा एक सू�म जग आहे.
यात भगवान ��व सदैव वास करतात. म�ा जगाकडून पैसे दान करायचे आहेत

करणार आहे. या मं�ावर �व�ास ठेवणारा �� मनु�य नरकात जातो. या
पंचकारात सात कोट�ची असं�य �स�� आहेत. पंच रा म�ये आ�ण �दा रा म�ये
संपूण� त�व�ान व सव� �कार�या �ानात सार आहे. कोणाचा �दवस 'ओम नमः ��वाय'
छान, �या�ा इतर कोण�याही �वषयाचा अ�यास कर�याची गरज नाही.
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तेरावा य
�वना�क म�ये

देवी पावती बो� - हे वामी ! क��युगात पापाचा अंधार सतत वाढत जातो, धम�
पासून पैसे काढणे येते. धो�यात आ�े�े आचार - सव� परंपरा आ�ण चा��रीती जात नाहीत.
मग �यात तुम�या भ��चा वेग काय असे�? आ�ण त ेमु� कसे होऊ �कतात?

पावतीचे ��द ऐकून सावजी �हणा�े - हे देवी ! क��युगाती� 'पंचर पु�ष' चा
जो आधी जप करतो तो मु� होतो. पापे, नद� आ�ण कुतळ जान
पंचराम मं�ाचा भ��भावाने जप के�याने माणूस �व�ाचा सागर पार करतो. पंच रा मी
�व�ोकाचा जप के�याने �ा�ती होते. हे सव� मा�यात आहे. �याच आ��याने
क�� करा. जे�हा �य येते ते�हा सव� थावर जंगम �ाणी होत नाहीत. फ� नंतर

एकमा राहतात. सव� वेद आ�ण ��ा मा�यात ��न होतात. नवीन वयाती�
सु� होते.

�व�ा�या �न�म�ती�या �ारंभी, जे�हा तो समु�ात झोप�ा होता, �या वेळ� �याची नाभी
पंचमुखी के वर ई. �व�ाची �न�म�ती कर�यासाठ� �यांनी माझी तप�या� के��. मग माणूस

आई�ा �� दाखवून 'ओम नमः ��वाय' �हणावे. समान भावना
Seuh देव, भुते, साधू आ�ण माणसं �नमा�ण के��. 'नमः �वाय' हे पाच



सु�ीम सव�� मानवी आहे आ�ण संपूण� जगा�या �बयाणे आहे. ते वेदांमधून घेत�े�े मान�े जातेगे�े आहे. हा माझा कट-ऑफ आहे. �या�या कज� कृषी Hawr पंधरा अ�याय Wamdev. गैर�कारे
अरे देवा हा माझा अं�तम �येय आहे. Pancharam वया�या, या महासागर कने�ट
मी एक आहे
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चौदावा अ�याय
मागे घे�याची ��त�ा

देवाचा देह �हणा�ा - अरे हे ! अ�ी जी गो� �स�यापे�ा हीन आहे, �त�ा फळ नाही.
तरच समरसतेची भावना वाढते आ�ण व�ा गु�चा आ�य घेतो. साव�ज�नक
तन, मन आ�ण वाणीने �यांची पूजा करा आ�ण यथासांग सव�काही दान करा.
�हणून ऋषीमुनी जे�हा गु�चा आ�य घेतात ते�हा गु� आप�या�ा �द�ा देतात आ�ण कधी
�व�ा�या�ची अहंकाराची भावना संप�� क� �या�ा तुपाने, दा�ग�यांनी आंघोळ घा�ावी.

भुषत कणा�ची पूजा करा. मग गो�ाळेत �क�वा मं�दरात जाऊन अ�या��मक �ान �मळते
एक �वचन �ा

गु�द� एक �ाख आठ वेळा चा�े� पा�हजे मं�. अं�तम गती
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. प. नाम�मरणाचे फळ एक पट, उपां�ूजापा�या �ंभर पट, मनाचे हजार.

गुण �हणजे स�ागाचा पट. प�ा�या �ेवट� एक कार असावी. जहाज सह
गाणे इ��ता फ� जवळ सूय�, अ�, gu, चं�, �दवा, पाणी, �ान आ�ण गाय
म�ा नामजप करायचा आहे मो�हत कर�यापूव�, मारणे, पैसे �मळवणे, �ांत करणे
उ�रेकडे त�ड क�न कारणाचा जप करावा.

आचार�वहीन या�ा �ोकनादक मान�े जाते. तप�या�, उ� संप�ी आ�ण �ेम
नी�त�ा�� मान�� जाते. पाणी अगद� afterlife म�ये मनु�य आनंद आण�यासाठ� नाही. �हणून आ�ही
स��ण अनुसरण करावे. पे� भात सुधार�यासाठ� दात म�ये �पांतर कर�यात आ�े आहे.
तो देणारा आहे आ�ण परम गती देणारा आहे.
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pt हवा याय
da आ�ण dha

कृ�ण �हणा�ा - अरे ! आता तूच म�ा अं�यसं�काराब�� सांग. हे ऐकून
उपम युबो�े - हे �भु! मनु�याने सहा माग� सु� करणे या�ाच �ंकर �हणतात.

जे �ान देतात आ�ण बंधन न� करतात �यांना सं�कार �हणतात. �ांभवी,
��ा आ�ण मां �ांभवी हे तीन �कार आहेत. �ांभवी ती आ�ण ती तारा दोन गाडी
आहे एक Shambhavi आवडते
असे �हणतात

योगमागा�ने �रीरात �वे� क�न गु�ंनी �द�े�या ���ती�ा �ा�� �हणतात.
आई �क�वा गुंडाळ�-kundal आई Dida �हणतात. आप�या ���क असणे
अ�भमान वाढव�यासाठ� �यांची पूजा क� नये. gu आ�ण god shava मधी� फरक
�व�ास ठेवायचा नाही आपण परमे�राच ेअनुसरण के�े पा�हजे. स��णी गु, जो नेहमी असतो
परम परमे�र हा परम परमे�र आहे, सव�� ��ोत आहे.

गु�देव ���यांसाठ� एक वष� �यां�या आ�या�ा आ�े, कारण दोन वष� आ�ण �व�ा�या�साठ�.
तीन वष� तपासणी करा. जो ब ची ���ा व ���ा भोगूनही ग�प रा�ह�ा.
अनुभव घेऊ नका, �यांनी अं�यसं�कार आ�ण अं�यसं�कार यो�य समजावे. देव�ता�ा घेऊन जा�यासाठ�
�यानंतर गु��ा अध�नाटक �ावे.
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सोळावा अ�याय
मृत �रीराचे वण�न

उपम युबो�े - हे �भु! सम�य �ंकर अंगीकारताना �थम �ुभ �दवस
आ�ण चांग�े वेळा पहा. पृ�वीवर एक सुंदर मंड� तयार करा, �या�या म�यभागी वेद आहेत
�हा. ई�ा�येकडून आठ द�ांम�ये कंुड�� तयार करा. फर चांदोवा
�याचे अनुसरण करा. वेदा�या म�यभागी सुंदर मंडप असावा. सोने आ�ण चं�ापासून �र
एक कॉ� करा सोने, चं�, तां�ळ, सर, आ�ण फु�ं चा�ू करतात, �यांनी तेथे आहे.

आठ काटे दोन हात उंच पांढरा �क�वा �ा� कमळ करा. वेद, भात तां�ळ
सरस, ता�, �युप, कु�ा वाचवून क��ाची �ापना करा. फु�दाणी सुगंधाने भरणे
�युपा, आ�ा, कु�ा, वडाळा आ�ण नवीन �ा� आ�ण �यावर गुंडाळ�े. आप�� जागा �या.
मंडळा�या म�यभागी माहेरची पूजा करा. मग देव क��ाती� मृत �रीरा�ा आवाहन करतो
पूजा करा द��ण �द�े�ा ��वज�ची पूजा आ�ण मं�ो�ार सु� करा.

अं�य�वधीम�ये धन आचाय होम करा आ�ण देवा�या �ेतापासून मु� �हा.
दा�ेनेक �ाथ�ना करा. देव�त ��वजीची तीन वेळा पूजा क�न पूजा करावी.

करा. नंतर ���या�या �रीरात �वे� क�न �ा��ा�माणे �व पु�षाचे पठण करावे.
मूळ मं�ा�या तपाने दहा आ�ीवा�द �ा. �यानंतर ���याने पु�हा �नान क�न �ुव धारण करावे.
आ�ण पु�हा कु��या आसनावर बस�ो. गुषाव नामाचा जप करताना ��या�या अंगावर भाक �ावावा.
�मन�या कानात ���या�ा सूचना �ा.

मं�ाचा मं� घेऊन ���याने �या मं�ाचा जप करावा आ�ण ��वाजीचे नाव �यावे. �यानंतर �गेच
���यांना आ�ीवा�द देतात आ�ण अदबीने �यांची उपासना.
करा.
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�या हवाई अ�याय
मृत �रीर आ�ण साधक

उपम यू �हणा�े - हे �भ!ु क�ा, त�व, इमारत, वण�, ��द, मी इ�याद� सहा �करणे आहेत.



�नवृ�ी, तत्, वा�, �ांता आ�ण अतेत हे पाच अ�व� आहेत, �यांना आ�स �हणतात. पृ�वीवरहे wa wa ता �हणतात. Loknath भगवान Shav ��य�ात फ�, �या�या घटक गणना आहे
करणे अ��य.

अ�भनव भजन झा�यानंतर ���यांसह मंडळाने गु�ंचे पूजन के�े.
करायचे आहे तांदळाची खीर चार क�न अध� खीर मृत �रीरा�ा अप�ण करावी.
�ायचे आहे नंतर नकार, मकर इ�याद� पाच क��ांवर पाच वण� धारण करा. म�ये
ई�ान, पूव�स नर, द��णेस अघोर, प��मेस सोजत, उ�रेस वामदेव �ापन करा.
क�� �का� आ�ण एकही हवन सु�. bak अधा� kheer घर आ�ण स�य करा
याचा �वचार करा.

तपन, कृपया पूण� �नका� �ा. 'ओम नमः �वाय' मधून तीन गो�ी करा.
कायाने कात�े�या सुता�ा आ�ीवा�द देऊन ���या�या फांद�त बांधून पूजा करावी.

�ेताची काळजी घेणा�या आ�ण पंचरामाचा जप करणा�या भगवान साव�यांना झोपवतात आ�ण
�या�ा अनुभवा आ�ण पहा आ�ण आप�या गु��ा कु��तेने सांगा.
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अठरावा अ�याय
ष� ं� �स�ांतवाद�

उपम युबो�े - हे �भु! �यानंतर आचाया��या आ�ेने �नान करावे.
आप�े वाहन ठेवा आ�ण तेथून आप�े हात ठेवा. �युपा आचन आ�ण �वा नावाचा उ�ार

हे करत असताना मंडळात येऊन ई�ान देवाची पूजा करावी. घरी क� नका. इथे येऊन टाक
वागी री ची पूजा के�यावर वागी� हे नाव ठेवा आ�ण मंडळ मदेवतेची पूजा करा. gu देव �
म�ा सु�वात क� �ा नंतर पूण� आ�ीवा�द देऊन भगवंताची पूजा करावी. तीन येतात
देह ठे�व�ा मरण ।

यानंतर नी� वागी री, तेज वाणी�या �ेताचा जप करा. फर गु काची का
सं��यता�या फांद��ा �चमटा आ�ण �छ� करा. मग �या�ा �ेणात टाकून खु� करा.

वतु�ळात भगवान ��व आ�ण देवी पावतीची पूजा करणे, �यांना �ाथ�ना करणे
हे �हणे - हेदेवा धादेवा ! कृपया क� नका! ष�ं�ाचे �ु��करण केवळ तु�या परमकृपेने झा�े आहे.

आ�ण ते �स�या धामाचे होऊ दे. तु�ही नाडी संधानाने पंचभूताची सु�वात करा. फर
तीन आ�ीवा�द ठेवून, अ� घेऊ नका. तत पतत �ोकनाथ �भूचे देह



आ�ण देवी जगदंबेची आराधना करा आ�ण तुम�या पु�य कमा��या य�ासाठ� �ाथ�ना करा.

पृ� 803

एको�णसावा अ�याय
भेदभाव क� नका

उपम युबो�े - हे �भु! मंडपा�या म�यभागी �भू�या �प�डाची पूजा के�यानंतर क�� असतो.
�वधी क�न मग हवन करावे. हवन कर�यासाठ� ���याचे डोके उघडा आ�ण मंडपात बसा
द. �यानंतर सुवा�सक फु�ांनी पाणी �मसळून �ंभर आ�ीवा�द अप�ण के�े.
अ�भषेक करा आ�ण ���य मृत �रीर संबं�धत देवता दान. �यानंतर �गेच
�व�ा�या��ा वा� कसे करायचे ते सांगा. गु� देवांचे

मा�यासमोर �नवेदन करा.
साधन �हणजे मुळाची अं�तम �ढाई. अ�ा �कारे �वधीपूव� पूजा करावी

ते पूण� झा�यावर सादात खीर अप�ण क�न दंडवत नाम करा. आसनावर
मृत �रीरावर बसून �� देऊन मं� जप सु� करा.
क� या मं�ाचा एक कोट� �क�वा रा�ीनुसार जप करा. ही कार या माणसाचा उपदे� आहे
गु� देणारे आ�ण ��कवणारे ���य यां�यासाठ� इह�ोक आ�ण पर�ोकात असे काहीही नाही.
�मळू �कत नाही असे काहीही नाही.



पृ� 804

�वसावा अ�याय
आ��वा�द

उपम युबो�े - अरे ��ये! जे�हा ���या�ा अ�या��मक ��� �ा�त होते ते�हा �या�ा पा�ुपा �हणतात.
ते प�रधान करा �यानंतर �या�ा अ�भषेक कर�यासाठ� आसनावर बसवाव.े पंचक�ा �सपून
मृतदेहाचे क�� तोडून पूजन कर�यात आ�े. मध�या क��ा�या पा�यातून ���यांची
आ��वा�द. सु�र देवा धदेव, �ेताची सुंदर व अ�ंकारांनी पूजा करणे
मृत �रीरात पूजा सु� करा.

एक�े आठ आय�ये �ावून हवन करावे. फ़ार �वजीचा मृ�यू �तथून उठ�ा.
ए�. मृत �रीर व अ� यांची पूजा व पूजा करावी. नंतर इतर �ु��करण ���या पूण� करा.
�यां�या �रीरात अनंत आ�ण भव आहे आ�ण �यांना ���ा मा�हत आहेत
केवळ �व�ान आ�ण ���या ��वम�ा फायदा समजतात. �हणून �� �ंकर क� नका

करा



पृ� 805

i k savanya ye
कमी नाही

कृ�ण �हणा�ा - अहो ! आता तु�हीच सांगा कारा�गरीब��
म�ा सांग मग मुनवर उपम युबो�े- कृ�णा! पहाटे
हवे होते उठून मृत �रीर आ�ण देवी पावतीचे नेहमी �यान करा. पहाटे
�ौचास थक�यानंतर घराबाहेर आंघोळ करावी. मग ते करा आ�ण प�रधान करा.

तीन वतु�ळे तयार क�न भगवान ��वा�या मं�ाचा जप सु� करा. गुड�यावर
खा�� बसून ��वरायांचे नाम�मरण के�े. इतरांना दे�यासाठ� पाणी घा�ा. फर �रीर
पण घा�ा. कंबरेपय�त पुड छातीवर आ�ण दो�ही हातांवर धरा. �यानंतर �गेच
ग�यात, कानात आ�ण हातात हातमोजे घा�ा. पांढरा, �ा�, �पवळा, रंगीबेरंगी नवीन रंग
ते प�रधान करा ते धारण के�यानंतर पूजे�या �ठकाणी उ�रेकडे त�ड क�न बसाव.े
आ�ण हात जोडून आप�या आय� देव �ोकनाथ �ेताची पूजा करा. वाहनाने
उठ�यावर �य नामाचा जप करा आ�ण गु�ंचा आ�ीवा�द �या.

पृ� 806

अ�याय वीस
पूजा कर�याचा �य�न क� नका



उपम यू �हणा�े - हे �भ!ु यास गृह हे तीन कारांचे आहे.
चहासाठ� कसरत, वषा�नुवष� ��य सराव आ�ण घर�या घरासाठ�

ते यास वचन । अंग�ापासून बोटा�या टोकापय�त एक भरवसा आहे. ता�
यास डा�ा अंगापासून उज�ा अंगापय�त आहे. b सह नकारा�मक

हवे होते ता� आ�ण आना माका म�ये ��वज�चा सराव करा.
दहा द�ांम�ये सराव असावा. पाच भूतांच ेआ�ण पाच क�ांचे �वामी

आप�या �दया�या म�यभागी धरा. पंच रा मा जप. हवा थांबवणे
भूतांना मु�ाने छे�न सुषु ना नाडीने जप करा. हवेने �रीर
�ोषण क�न फर क�ा न� क�न. अप�ण क�न अमृताची क�ा
�रीर यो�य �ठकाणी ठेवा. �यानंतर देहापय�त भगवंतांनी �नान करावे.
�दयात ��त अस�े�या भगवंता�या �रीराचे �च�तन करत असताना अमृतवषा�वांनी �रीरा�ा �का� �द�ा.
�रीराची �व�ता के�यानंतर, �ेत �ा�त झा�यानंतर, देवाची पूजा करा. मातृ�ेम,

Yas, नव Yas आ�ण हंस Yas कार. प�ास म�यभागी वण�
�वचा�न पहा. �यानंतर अनु�मे अघोर, वामदेव, नाम, हंस, यास, पंच री पु�ष
क� मृत �रीराचा आ�ण �रीराची पूजा आ�ण �यान करणारा मानवी जगाचा परम �वामी

महासागर पार करतो. यातून मो� �ा�त होतो.

पृ� 807

अ�याय तेवीस
मन सकळ पूजा

उपम युबो�े - कृ�णा ! अंग पूण� करा यास आ दे काया. मग मनाने पूजा करा
साम�ी खा. सा�ह�य जमवून �याची व गणे�ाची पूजा करणे
पूजा करा द��ण आ�ण उ�रेत अनु�मे नंदा आ�ण सुभाची पूजा करा. सुंदर कमळ आ�ण
मऊ आसनावर �ोकनाथ भगवान देवा�या �ेता�ा थोपटत होते आ�ण �यावर देवीची पावती होती.

दफन पावती नंतर Kmlasn �व�वध �नवडी काळजीपूव�क आ�ण D- सं�वधान �ापन
�यानुसार �यांची पूजा करावी. आप�या बाळा�ा खा�� ठेवा. �यान आ�ण भाव�नक गोडीने
देवा�या नावाने घर करा. चे�टनट�या म�यभागी परमा पव�त पव�योत-आकार
देव �ेताची काळजी घे. वानपय�त ही आ�या��मक उपासना आहे. ते पूण� के�यानंतर
अ�नीम�ये �क�वा पारंपा�रक त�ावाम�ये पूजा करा.



पृ� 808

अ�याय चोवीस
पूजा क� नका

उपम युबो�े - हे �भु! पूजे�या �ठकाणी गंध, चंदन, फु�े व ज� अप�ण क�न ते करावे.
ते क� नका अंधार �र क�न संपूण� प�र��ती �च�खतीने सोडव�याचा �य�न करा.

कु�ा�ा वाचवा आ�ण पा�याने �ज�का. ओ नी पा, इतर पा, पा आचमन सु� करा
�यात पाणी, खम आ�ण चंदन ठेवा आ�ण आचमनचे पाणी �हणजे मकरपूर, कंकोळ, कामटा, तमा�.
आ�ण चंदन चोळावे. तां�ळ, कु�ा, वा, जव, अर, ता�, घृत, सरस, �युपा आ�ण भाम
म�ाकारात �ाथ�ना क� �ा. वनायक देवाची पूजा करतात. �र नं�ाची पूजा करावी

षोड�ोपचाराने �ेताची पूजा के�यानंतर.
ओह आ�ण भाग मकम�सन ठेवा. कम� द� आठ गा�ा देणार आहे. डावी बाजू

�यामबीज. मृतदेहाची पूजा करतात. पंचागातून नान बनवा. फर �हरवी फळे येणारे एक झाड आ�ण
हळूवारपणे ते �ावा. देवा�ा नान बनवा आ�ण सुंदर सुंदर फु�े घा�ा. �मळवा,
इतर, आचमन, धूप, �का�, भोळे, गंध, फु�े, पाणी, पाणी, आ�ण
दा�गने अप�ण करा. �यानंतर भगवान �ेताची आरती करतात. आरती�या ताटात
�ेता�या समोर तीन वेळा �फरवा आ�ण सुगंधी राख कपाळावर घा�ा. फर तुझी पूजा-

आचाना यां�या मृत आ��यासाठ� ई�रचरणी �ाथ�ना. या कारची पूजा करणे उ�म
फळ आहे.



पृ� 809

पंच�वसावा अ�याय
नवीन काम

उपम युबो�े - हे �भु! द�पदान कर�यापूव� आरती आ�ण पूजाही करावी.
हवे होते �थम, ई�ान देव ते सोजात पय�त, भगवान �वाचा जप करा. त�पूव�
अंतःकरणापासून मुखपृ�ापय�त, सराव आ�ण उपासना. पूव�, द��ण, प��म
उ�रेस कुबेर, उ�रेस कुबेर, अनन, नै�� व नै�� यांची पूजा
हवे होते कमळा�या बाहेर पूजा करावी.

�यानंतर सव� �ठकाणा�न आठ �ोकपा�ांची पूजा क�न मांजगदंबेच ेपूजन के�े.
पूजा करा. योग, यान, जप आ�ण गृह �वधी याम�ये सहा �कारच ेभोळे असावेत. �याचा
कापूर, कंकोळ, जावी, कढ�प�ा, कंुकू, मृ�मद, सुगंध, �प�पळ इ�याद� तुपाचा नैवे� दाख�व�यानंतर.
पक बन� करा. मग ह��तदंतासह आसन डाच, चणवार, भेरी आ�ण मृदंग देऊ नका.
�रीरा�या �मतेनुसार के�े�� पूजा फ�दायी असते. सावजी मा
�या ���कडे इतर आ�ीवा�द आहेत, �या�ा मु� के�े पा�हजे.



पृ� 810

सहावा अ�याय
सांगपांग पूजा

उपम युबो�े - अरे ��ये! देह उपासना अ�यंत फ�दायी आहे. मोठे पापी, ��य,
चोर, खोडकर पु�ष मृत �रीर पूजा क�न �यां�या सव� पाप नाही. या साठ�
भ�ाने देहपूजा करावी. �व पंच री मन या नामजपाने मी बांधी� आहे.
प�तत पु�ष बंधनातून मु� होतात. अनेक जीवन जग�यानंतर आपण
मनू�ा ते �मळा�े नाही. हा अमर मानवी देह �मळूनही जो मनु�य �ेताची पूजा करत नाही
�याचा ज�म य��वी झा�ा नाही. �हणूनच ��येक माणसा�ा भगवान �ोकनाथ �हणून पूज�े पा�हजे.
मृत �रीराची पूजा अव�य करावी.

भगवान ��वा�या उपासनेसारखा �सरा धम� नाही. हे सव� मनु�य आहे
सांसा बंधन आ�ण आस�� आ�ण आस��पासून मु� आहे. अं�यसं�कार के�यानंतर मानव
कुटंुब आ�ण भाऊ-ब�हण�सोबत संप�ी वाटून �यावी.

पृ� 811



वीस स�ावीसवा अ�याय
गैर-खरेद� खंड

उपम युबो�े - अरे ��ये! इतर ��या �हणजे कंुड, थंड�, वेद, �ोह पा �क�वा मी.
�यात पूजा �ापन क�न नंतर अ�नी �ावा
कराय�ा सु�वात करा सव� �थम पू� तयार करा. त�ावा�या चारही बाजंूना तीन मेख�े असावेत
हवे होते नंतर कंुडीत योजना तयार करा. �ेणाने पू� ���षत क� नका आ�ण ते �मळवू नका
�यानंतर वेद सू ते ��हा. एक kusha पु� सह पू� पाहा.

पूजेचे सव� सा�ह�य एक� गोळा करा. मं�ा�ार े�न�म�त
जो गे�ा तोच गमावा. कंुडा�या �व�पात मं�ाचा तीन वेळा जप करावा
च�ा ते पू�म�ये क�या. फरदना द�ात �ेताच ेपूजन क�न नम�कार करावा
तूप मधेनु मु�ा दाखवून, नंतर गरम क�न त�ण �ांत करा. नंतर �ागवडीसाठ� �बयाणे
मी घरी करतो. असे के�याने मृतदेहाचे नमुने �मळत नाहीत.

�यानंतर देवा�या �रीराती� इतर ��ी �पाची पूजा क�न पूजा करावी.
�द�ापय�तचे काम सहजतेने करा. �वा आ�ण तूप. भात, तां�ळ,
बा��, मोहरी, तळा�ा तुपाने चोळून घर करा. मग तीन �दवस येतात. बाक�
�युपावर तूप �ावून वौ�म�ये हवन करावे. वजन कमी क� नका.
देवतेकडे या आ�ण �याची पूजा करा. मा�या �दयात माझे �रीर धारण करा.

नॉन-ए��न�या �ेवट�, �व �ा��ानुसार ब�ब कमी करा. वतु�ळा�या �व��
एक रचना क�न �यावर आसन घा�ावे आ�ण फु�ांनी गु पूजन करावे. अ� ते फर नाधान
�वतःचे जेवण बनवा. नंतर नामजप के�यानंतर मृत �रीराचे �यान करावे.

पृ� 812

अ�ावीस अ�याय
नाम का पूजा आ�ण धा

उपम युबो�े - हे भगवान �ीकृ�ण! ��येक म�ह�याती� अमी आ�ण चतुद��ी या दो�ही �दव�ी.
उ�रायण सं�ान काळात �दवसभर �व�ेष पूजा करावी. माघ म�ह�यात मपुचग

सं�ोधन क�न सावजी�ा नान अप�ण करा आ�ण ते पाणी �या. हे पाणी �पऊनही पाप �ागते
बनू नका पौष म�ह�यात भगवान ��वाची पु�यनामाची �ाथ�ना करा. मघा नाही मघा
मकब� आ�ण तूप दान करा.

फागुन�या उरा फागुणी�या �दव�ी मोठा उ�सव करा. म�ा म�हना मा�हत नाही
मी ��वाजी�या ढो�ाची पूजा करतो. वै�ाखची वै�ाख ना मपळ पा�खी साजरी करा. मे�हणा



म�ह�या�या मुळाम�ये कंुभाचे दान कोम� पा�याने करावे. आषाढाचा ज�म उरा�ाम�येते प�रधान �ावण म�ह�याती� चं�ा�या पा�ांची सव� वतु�ळे क�न �यांची
पूजा करा उर भा पॅड नं.

पूवषधेत पाणी टाकू नये. सॉसेजम�ये खीर खा. �ंभर भाषा नाही मी कमी नाही
करा. क�ाकारा�या रा�ी �दवा �ावून �यांना दान करा. म�ह�याचे �हरण
ये ना, अंघोळ कर. तु�ही के�े�या कोण�याही वाईटासाठ� देव �रीरा�ा �मा करतो.
वाईट कृ�यांसाठ� �वनंती करा आ�ण �ा�त करा. अ�ा�कारे नयन उपासना क�न, या ज�मात
आईची मागणी आहे.
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तीसवा अ�याय
कमी नाही

कृ�ण �हणा�ा - अरे ! आता त ूम�ा मृतदेहाची धमक� देतोस
हे क� नकोस उपम युबो�े - हे �भु! उ�प�ाचा ह�क आ�ण वय हे दोन �कार आहेत
नीच, यममय, तपोमय, ज�मे य�मय, समय इ�या�द पाच �कारच ेज�म आहेत.

आहेत या काया��या पूत�तेसाठ� हवन, दान, उपासना इ�याद� सव� कमी होतात.
केवळ चांग�े पु�षच या गो�ी य��वी करतात.

आप�या भ�ांना आ�ा व आ�ीवा�द देणारा भगवान ��वच आहे. �हणूनच ते
जर �मकणा� पु�षांनी करावा. या Yakam या जगात आ�ण यानंतर दो�ही अं�तम आहे.
फ�दायी आहे. मृतदेह �जवंत आहेत, ते सव� �जवंत आहेत. फ� जे जाणूनबुजून करतात
रा� दे �हणूनच आती� काम�ैव आ�ण वाह कमी आहेत. गंध, चव, वण� �ारे जमीन
परी�ा के�यानंतर, पृ�वी�या पृ�भागावर पूवा� द�ा तयार करा आ�ण एक वतु�ळ तयार करा. फर
भगवान ��वाची पूजा करावी. भगवान ��वा�या मूत��या तीन घटकांमधून यु �ोकनाथ
कृपया बेरीज करा. �यानंतर पाच आवरणांची पूजा सु� करावी.
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तीसवा अ�याय
क�हर पूजा

उपम युबो�े - हे �भु! �थम �ेता�या द��णे�ा बस�े�े �गणक बा
कडकडून सोजत आ�ण चारही बाजूने ई�ानची पूजा करा. तृतीय क�हर mapuv
द�ा�या डा�ा बाजूपासून

चांग�� पूजा करावी. �तस�या आवरणात ��वा�या आठ मूत�ची पूजा करावी. �याचे �ाकूड वृषभ
पूजा करा �यानंतर द��णे�ा महाका�, �ा, अ�कोन आ�ण उ�रे�ा मा�ुका या न�ा येतात
अंधार द�ात �याची पूजा करावी. द��ण कोनात �ीगणे�ाची पूजा के�� जाते. प म म का पय�त,
वाईम�ये, उ�रे�ा गौरी आ�ण ई�ा�य कोप�यात चंदची पूजा या�ा.

�थम चौ�या क�हरकडे �� �ा. मग पूव��ा भानू, द��णे�ा मा, प��मे�ा मा.
सु इह आ�ण नुका पूजे�या उ�रात. आ�, भाकर, भानू, रवी यांची पूजा के�यानंतर
आठची पूजा करावी. पाच�ा आवरणात देवतेची पूजा क�न नंतर देवतेची पूजा करावी.
पूजा करताना ए पंच री मा जप करा. पूजेनंतर �भूची देह पावती
सव� आनंद �या. नंतर एक�े आठ वेळा 'ओम नमः �वै' गाऊन पाठ करा.
नामजप क�न तुम�या इ�ेनुसार ग ुदेवाची पूजा करा. सव� आवरणांसह देवा वसजन । सव�
गुळदेवा�ा व�तू पडावी. या योगास योगेरा �हणतात, जो चातमना तुया आहे.
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धडा प�ह�ा, प�ह�ा धडा
मृत �रीर - तसे नाही

उपम युबो�े - हे �भु! आता मी तु�हा�ा पंचवण� नावाचा प�व� �ंथ सांगतो. अहो
जग�नाथ! �नसगा��या सुंदर नवीन चेतनेचा आनंद नेहमीच असतो. heserl वृ�ी
वॉ�ेप आ�ण, �ुभे�ा! तु�ही पु�षांम�ये नेहमी �वजयी आहात. हेमंग�मु ता
कृपया क� नका! देवा धादेवा! मी तुझे नाव घेतो �भु! संपूण� जग तुम�या �नयं�णाखा�� आहे.

परमे�र तु�हा सवा�वर कृपा करो आ�ण तुम�या मनोकामना पूण� करो.
हेडगेदंबा! हेमते री! आ�हा सवा��या मनोकामना तु�ही पूण� करोत. वच��ववाद�!

अरे देवा! भगवान ��वा�या आ�ेचे पा�न करणारे आ�ण �यां�या �ानात अमृत �पणारे तु�हीच आहात.
�प�यास �भु! तू म�ा रडवतेस हे पंचक�ांचे �वामी, तू माझी स�द�ा आहेस
क� उ�णता ���चा मा�क! तू उ�म आ�ण देह �यांना सेहमरी इ�ा पूण� झा�� आहे
करा. हेसाटची आई! तु�ही माझी �वनंती मा�य करा. अरे नाही संहारक! आमचे
स�कम� करणा�यांना मा�न टाका. ही कार हे क�हर खूप चांग�े आहे
आहे. एक �दवस या �वचा वण�न कोण ��� पाप आ�ण पोहोचतो तारण सुटका नाही.

पृ� 816



�वसावा अ�याय
पे�ा कमी नाही

उपम युबो�े - कृ�णा ! �थम प�रपूण� वारा �ज�क�ा पा�हजे कारण तो �वजयी आहे
सव� वायू �ा�तीने �ज�क�� जाते. उ�त �ाणायाम

सव� दोष �र करतो. तसेच �रीराचे र�ण करते. जे�हा �ाणान ेवा�यावर �वजय �मळव�ा
असे झा�यास, नंतर �वचा, �क�मत, खोक�ा सव� मंद होतात. �हान हवा आ�ण उ�ीरा आगमन
असे वाटते उ�साह, हा�चा�, उ�साह, बो��याची �मता, सव� रोगांचा ना� सब �ाणायाम
तुमची पूत�ता क�ी होते?

मानवांना व� कर�याचे नाव याहार आहे, कारण मानव �वषया�ी सं��न आहे.
सव� मानवांना व� कर�यातच परम सुख आहे. हे �ान आहे आ�ण
तो दान देतो. आ��या�ा व� क�न आ��याचा उ�ार होतो. आमचे

अंत:करण एक� क�न ते देहा�ा अप�ण करणे हाच सांसा�रक बंधनातून मु� हो�याचा माग� आहे.
देणगी देते.
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अ�याय तीस
�ाग थापना ते फळ

मुन�वर उपमा युकरी कृ�णा�ा प���या प�तीब�� सांगतात. हा मृ�यू ��येक गो�ीत आहे.
या जगात राहणा�या सव� जीवांनी या प�तीचा आ�ीवा�द घेऊन आप�े �ान �ा�त के�े.
करा ��येकाने आपाप�या पदानुसार सुख, �ासन व रा�य �ा�त के�े आहे. देव
मृत �रीरा�ा चंदना�या पा�याने आंघोळ घा�ावी, �ु� कमळ आ�ण हात जोडून �यांची पूजा करावी.
नाम करा �या�ा कमळा�या आसनावर बसवा. मेट� बॉडी बनवून



पूजा करा A. बे� पारा कमळा�या उज�ा बाजू�ा बस�े�े �भूचे �रीर आ�ण देवी पावतीपूजा करा. मग सुगंध आ�ण तू ने सु�वात करा. मू �या दा �क�वा आगर (अंग),
प��मे�ा मानसळ, उ�रे�ा चंदन आ�ण पूव��ा हरताळ �ावा.

�यानंतर देवा�या मूत�भोवती गुग� क�न अगरब�ी �ावावी. खूप नवीन
आ�ण प�रधान करा नंतर खीर काढा आ�ण तुपाचा �दवा �ावा. मी भरवतो

A. हात जोडून ��वाजीची पूजा करणे आ�ण �यांनी के�े�े गु�हे
भीक मागणे या कारची पूजा के�याने मो� �ा�त होतो.
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f तीसावा अ�याय
�ापनेपासून मृत �रीर

मुन उपम यु कृ�णा�ा �हणा�े - हे कृ�णा ! सम�या �कतीही असोत
मृतदेहाची �ापना के�याने �व�रत मृ�यू होतो. संपूण� जग असेच आहे

�यामुळे �या�या वापरातून धडे घेत�े जातात. होय, आ�ण कोणीही नाही
पदावर रा� �कत नाही. आता मी तु�हा�ा भगवान �ंकरा�या �पाब�� सांगतो.

अंतर हे तीन गुण �नमा�ण कर�याचे कारण आहे. तो सु�वाती�ा आ�ण �ेवट� दो�ही �खापत आहे. या
जगाची उ�प�ी ही �नसग� आहे आ�ण �यातूनच प�रवत�न�ी�-अच� जगाची उ�प�ी झा�� आहे. हे �ू, आ�ु आहे
आ�ण Shushu तीन कार इ�याद� पे�ा जु�या आहेत. यातून सव� देव आ�ण अनीजनांचा ज�म झा�ा
�ेवट� ते अ�व� होतात. �हणून देवा�या �रीरा�ा आप�� देवी मानून
पावतीने पूजा के�� जाते. भगवान ��व आ�ण देवी पावती�या आ�ेने, हे
जगात काहीही होऊ �कत नाही.

जे�हा संसार आ�ा ते�हा भयंकर �य होती
�व�णू�या महासागराती� अथांग पा�या�या म�यभागी, बाक�ची ��� हरव��. मग �या�या कमळातून

नाम ई आर. ��वाजी महाराजां�या �म क�न आकष�ण, तो Nuji गे�ा आ�ण �या�याकडे गे��.
�हणा�े- कोण आहेस त?ू असे �हणत �याने नाम नहीहार हादर�ा.

मग उठ�यावर समोर उभा अस�े�ा चेहरा पा�न �हहरने अ�या�ा �वचार�े आ�ण �वचार�े - पु यू
तू कोण आहेस आ�ण इथे आ�ा आहेस का? हे ऐकून आजी संताप�े. मग फ� वेदोन



�वतः�ा मोठा आ�ण �व�ाचा �नमा�ता मानून तु�ही एकमेकां�ी भांडा�. �वकरात �वकर
हे �करण तुम�यापय�त पोहोच�े आ�ण सा-व�ू यां�यात घनघोर यु� झा�े. मग �ोकनाथ
ते यु� थांबव�यासाठ� भगवान ��व आप�या �सनाधीन �पात इतरांसारख े�दसत होते.
म�येच काप�ा. �यांना पा�न दोघांनाही आ�य� आ�ण अ�भमान वाट�ा.
रा�ह�े. मग �यांनी �या �ॅकची सु�वात आ�ण �ेवट �ोध�यासाठ� डु���केट के�े. तो हस�ा

�याने आप�� जागा घेत�� आ�ण वेगान ेवर गे�ा. �हहर नवराहा �प घेत�ा आ�ण
खा�� गे�ा. एक हजार वष� दोघेही अंता�या �ोधात भटकत रा�ह�े, पण
�याने काहीही के�े नाही. �या�ा समज�े क� हा काही दैवी आ�मा आहे. नंतर आ�ण
हात जोडून दोघांनी का� पुंज �व �ागे�ा नम�कार के�ा.
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अ�याय तीस
ए- आ�ण दया

मु न उपम युबो�े-हेवासुदेव! तेव�ात �तथ ेगाडीचा आवाज येऊ �ाग�ा पण
आ�ण फ� नुडॉन हे समज ू�क�े नाही. 'ॐ' म�ये आकार, �प आ�ण आकार
मकर अनु�मे द��ण, उ�र आ�ण म�यभागी आ�ण म�यभागी अमृत आहे
मी जाऊ �कतो नव आप�े �प बद�ून वेद �हणून �कट�ा. अकारापासून ऋवेदापय�त, उकारापासून
यजुवदाची उ�प�ी मकरापासून झा��, सामवेदापासून तर नादाची उ�प�ी अथवेदापासून झा��.

प�ह�या ऋ�वेदापासून उगम पाव�ा. याम�ये रजोगुणा�ी संबं�धत बाब �ु� होती. �ी �ोकसभा,
मू���ांम�ये पृ�वी, इतर, आ�मा, काळ, साठ क�ा आ�ण इतर गो��चा समावे� होतो.
ऋवेदातून. स�वगुण, अंतर आ�ण �ा इ�या�द यजुवादाकडून �ा�त झा�े.
सामवेदापासून भौ�तक आ�ण संहारक त�वे उ�प� होतात. Athvaveda म�ये Naguna आ�मा
वैभव, Maheri, आता Shav, Navkar आ�मा रा�याती� वण�ने आहेत. Naad माझी आई आहे.
समत आ�ण कारचा अथ� सू�चत करतो.

'ओम' या ��दाचा अथ� मृत �रीर असा होतो. मृत �रीर आ�ण नवजात ���ूम�ये फरक नाही. जगाचा �नमा�ता
ते र�, र�वा (वणू�) आ�ण संहारक आहेत. ही-व�ू आप�ा ताबा ठेवतो. ते

मृत �रीर सव� कारणांचे कारण आहे. तु�ही दोघंही कुणा�या तरी मनाचा �वषय झा�ात.
�हणूनच मी तुम�याम�ये �ेता�या �पात आ�ो आहे. हे ऐकून आ�ण नुडन
�याचा अ�भमान तुट�ा आ�ण तो परमे�रा�या देहा�ा �हणा�ा- अरे! तु�ही आ�हा�ा तुमचे पाय
कमळ पाह�याची संधी दान के�� आहे. आ�ही आनंद� होतो. आमचा अपराध माफ कर.
ते�हा भगवान ��व �हणा�े - हेपु ! तु�ही दोघंही अहंकारी झा�ात �हणून म�ा इथे वाटतंय
म�ा कापावे �ाग�े. आता अ�भमान यागकर सृजनाचे काय� पूण� कर�यात हातभार �ावतात.
दोन
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सहावीस
मृतदेह

भगवान �ीकृ�ण �हणा�े - हे महाराज ! तू म�ा आ�ीवा�द �द�ास आ�ण ही अ��त गो� सां�गत��स का?
सां�गत�े. आता तु�ही �ागा आ�ण वेदांची प�त पण सांगा. हे ऐकून उपम युबो�े
- अरे ��ये! �ू�ापमम�ये �व-�ा�ानुसार �वगृह बांधा. गणे�ाचे
पूजेनंतर, नानसाठ� �ागा �या. पाच �ठकाणा�न �ेण आ�ण पंचाग
मृतदेहाचे नान. �यान करताना �ागा�या पा�यात राहा. moo takko

�यांना संुदर व��े आ�ण अ�ंकारांनी सजवून �यांची पूजा क�न चौथ�यावर ठेवा.
करा. मूत�चे कपाळ पूव� �द�े�ा असावे आ�ण तळहातावर तळवे असावे. �यानंतर पु�हा नान
पूजा करा. वेदां�या भूमी�या ई�ा�ये�ा कमळ ���ह�े�े आहे. मृतदेहाजवळ येऊन
पूजा करा वेदा�या �पात चंडक कम� ���न पु�प �मळवा. मृतदेह ठेवणे
नवीन ओघ. वधे� कंुभ आ�ण समृ� �ैव �ापन करा. फर चार आ�ण
मी �ाथ�ना करतो आ�ण हवन करतो. एक�े आठ तुपा�या साहा�याने हवन करावे. हवन
�यानंतर पूण�. �यानंतर पूजा सु� करावी. दहा क��ां�या पा�यात ��वम पठण क�न अंगठा
आ�ण आना माका क�न मृतांचा जप के�ा. �यानंतर �या पा�याने मृत �रीरा�ा अ�भषेक करावा.
�यानंतर वधे�या घाटाव�न अ�भषेक करावा.

यानंतर हात जोडून देवा�या देहाची देवी पावतीने पूजा के�� जाते.
या आ�ण करा. �यानंतर �यांची पंचोपचाराने पूजा करावी. पूजेनंतर हात
जोडून �वनवणी. मग �याच प�तीने इतर �क�मती देखी� सेट करा. सव� काय
आचाया�चे चरण��� क�न आ�ीवा�द पूण� झा�यावर.
करा.
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अ�याय स�र
योग - पण नाही

मु न उपम यु �हणा�े - हेके�व ! आता मी तु�हा�ा योग आ�ण प�तीब�� सांगेन. जसा क�
सव� �वषयांतून सं�यास घेवो आ�ण �ववेकाचे सव� �त ��वरायात ��त होवो.

तोच परम योग आहे. बेरीज पाच कार आहे. मनु�य योग, पा� योग, भाव योग, अभाव योग
आ�ण महानता. �यांचा अथ� जाणणे या�ा महायोग �हणतात. म�ा
�ाणायाम कर�या�ा पाषाण योग �हणतात. जे�हा तु�ही म�ा पे��न करता

�यांचा जप के�ा तरी �या�ा भावयोग �हणतात. संपूण� जग ता�ा�या वेळे�ी संबं�धत आहे
या�या �च�तना�ा अनुप��ती योग �हणतात. ज��हा सव� �च� साधना क�रती
�ेता�ी भगवान सामी� होतात आ�ण तो नवीन �ेतात राहत नाही - अ�ी ��ती महायोग
असे �हणतात

�यांना ऐ�हक बंधनातून मु� �हायचे आहे तेच हे चैत�य आ�ण वैरा�य �ा�त क� �कतात.
�याचा जीवनात अव�ंब के�याने तु�ही उ�म योग साधता. आप�या �रीराती� हवा
थांब�या�ा अनयम �हणतात. �ाणायाम, रेचक, पूरक आ�ण कंुभक हे तीन �कार होते.
आहे. साधकाने �यांचा आचरण करावा कारण �यामुळे �रीर �ु� होते.

अनायम एसजीबी आ�ण एजीबी या दोन कार आहेत. जप करा आ�ण तुमचा अनायम Sgb वर �� क� ��त करा
पण जो जप आ�ण �यान करत नाही, �या�ा अगाभनयम �हणतात.
योगी सव� �ाणायाम करतात. वायूवर �वजय �मळ�व�यानंतर सव� हवा
योग��या अ�धकाराखा�� येतो. �ाणायामामुळे �रीर �नरोगी व �नरोगी होते.
या�या �नय�मत अ�यासामुळे कफ, मू�य, पुरीष इ�याद� कमी होतात. सव� मानव
व� करणे या�ा याहर �हणतात. वगा��ा मानवांना व� कर�यापासून रोख�यासाठ� आ�ण न ठेव�यासाठ�
Senrak खच� आहे. �हणूनच तु�ही तुमचे मन एकटे ठेवावे.

सवा�चे दैवत, �ोकनाथ, योगी भगवान ��व यांचे �यान क�न
एक गो� घडते. आप�या संपूण� �रीरावर तसेच मनु�यावर मात क�न आ��याचा उ�ार
असे घडत असते, असे घडू �कते.
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अ�याय अडतीस
ग�तमान योग

उपम युबो�े-हाके�व! आळस, इ�ा, पैसा, जागा, �ंका, एकतेचा अभाव,
आ, के, वैम�या वगैरे योगात पडत नाहीत. हे नेहमी ठेवा आ�ण नाही
राहायचे आहे हे सव� �� �ांत झा�यावर सहा उपसग �नमा�ण होतात. तम, वाण,



वात, त�व�ान, �ाथ�ना, वेदना इ�याद� भोगाचे �वषय आहेत. जरी त�य मा�हत अस�े तरीही
आ�ण कृ नाही, हा तम आहे.

जे�हा आपण आवाजा��वाय सव�काही ऐकू �ागतो ते�हा �या�ा वण� �हणतात. सव� �नण�य
एखाद� गो� जाणून घेण ेआ�ण समजून घेणे या�ा वात �हणतात. जे�हा तु�ही एखा�ा�ा �ेक करता
सव� काही सहज �दसत असे� तर �या�ा द�न �हणतात. �करणा�या �करणाचे नाव
तो 'आ वाजतोय'. वेदना हे सव� कारचे �रीर मान�े जाते. योगी उपसगपकर
बनते
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तीसवा अ�याय
बेरीज �वधान

उपम युबो�े-हाके�व! सव� योगी �ोकनाथ देवा�या �रीराचे �यान करतात.
यातून स�याची �ा�ती होते. रह�य आ�ण �वषय इ�याद�ना �यान �हट�े आहे. �वषया�वना
�यान करणारे �यान करतात आ�ण �यां�या बु���या �व�ा�तेत �वे� करतात.
�वषय वाहन सूया��ा ��ी देणारा आहे. �ांत, �ांत, दात, साद ये
दा�यदेवाचे �यान करताना �ाणायामाचा सराव आहे.

बा आ�ण आती� अंधाराचा ना� �हणजे �ांती आ�ण सव��वाचा ना� �हणजे �ांती.
बा अयंतर�ा �का�ाचा �का� �हणतात. बरे झा�े क� हा साद.
जे�हा आत आ�ण बाहेर�या सव� ��या के�या जातात ते�हा सव� कारणे ��य होतात. देव �ेत, जे
भगवंताचे पूव��च�तन के�याने सव� पापे �गेच न� होत नाहीत. bu
हे यान आ�ण मृ�यूमुळे होते. सव� आ�मा, आ�मा इ.
मृत �रीराचे मरण आ�ण �यान के�याने परमे�र ��न होतो.

महादेवज�चे वाहन दान करणारा देवाधादेव आहे. �हणूनच पा�याचा माणूस
अं�यसं�कार आ�ण मृ�यू झा�ाच पा�हजे. योगापे�ा �ान जा�त फळ देते.



महायोगी योग क�न ते �ोक�हताचे आ�ण �ोकक�याणाचे काय� करत राहतात. ते�वषय वासने�ा फा�त ूसमजतात आ�ण सव� इ�ांचा �याग करतात आ�ण सं�यास घेतात. ते �रीर -
�ा��ात वण�न के�े�या प�तीनुसार ते आप�या देहाचा �याग करतात. �यापासून मु� �हा
ती जाते.

भगवंता�या देहात अगाध व अगाध ��ा अस�े�या ��ी�ा हा सांसा�रक मोह-
माया सेमू बनते आ�ण ती ज�म-मृ�यू�या फे�यातून �नघून परमा��या�ा जाते.

च�ा क�या
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चाळ�सावा अ�याय
चीफ �या नाय म�ाया� गमन

सूत जी �हणा�े - हेम ूनवीन! महासुपम युने यांनी भगवान �ीकृ�णांना �ानयोगाचा उपदे� के�ा
दया. हाच उपदे� वायुदेवांनी ऋष�ना सां�गत�ा, �यांचे ऐकून जा�ा�ा आनंद झा�ा.
पहाटे�या वेळ� नैमरी� दातांम�ये राहणा�यांसाठ� अं�तम आ�ीवा�द.

तो नद� �ोधू �ाग�ा. �या वेळ� परम�प�या�या आ�ेने तेथे सरवती नद� होती.
वाहती� �यानंतर सव� ऋष�नी तेथे प�व� �नान के�े आ�ण सं�या आ�ण तेथून पूजा के��
मी का�ीसाठ� कॉपी के��.

पंचकर का�ी, �यांनी भागीरथी गंगा नद�त �नान के�े आ�ण बाबा आ�ण नाथांचे द��न घेत�े.
द�ान के�े आ�ण �यानुसार पूजा के��. ते का�ी�न �नघा�े. तू एक अ��त भेट आहेस
�का� चार आणखी पसर�ा �याम�ये पा�ुपत�या �बया सापड�या

मी हरवत चा��ो होतो. ते�हाही ती धार नाही�ी झा��. हे पा�न
नयी म�रयाचे सगळे �ोक भेटाय�ा गे�े. तेथे पोहोच�यानंतर �यांनी

नाम आ�ण �याची �तुती करा.
मुनर �हणा�ा - अरे, तु�ा माहीत आहे! वायूदेव �वचन देत �तथून आ�े

आ�ही सव� का�ी �हरा�या �द�ेने ��राव�ो. तेथे गंगा
मी �नान क�न बाबा आ�ण नाथांचे द��न घेत�े. तेथे आप�या�ा एक अ��त तेज �दसते. ते ज�द
अनेक तप�या �वस�ज�त के�या जात हो�या. काही वेळाने तो झपा�ाने गढून गे�ा. �या�ा
ते पा�न मी �गेच आ�ो. तो कोण होता?

ऋष�चे हे ऐकून राजा �हणा�ा - हे �गनो ! आपण यावेळ� के�े
देवा धदेवा, देवा�या देहा�ा काय झा�ंय? �या तेजात �वे� करणारा पा�ुपत

म�ा आनंद झा�ा नाही. हेच �यां�या त�व�ानाचा आ�य आहे क� तु�हा�ा �वकरच �ोकांचे �ान होई�.
होणार आहे. �हणून मु� हो�यासाठ� तु�ही पा�ुपत ताट धारण के�े पा�हजे. आता तु�ही सव�
येथे Sessumae पव�तावर जा. तेथे सन कुमार जी तुम�या आगमनाची वाट पाहत आहेत.
एन.एस. भूतकाळाती� अहंकारामुळे �मळा�े�या �ापापासून मु�� �मळव�यासाठ� ते तेथे करत आहेत.
एन.एस. �तथे �या�ा कळे�.
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एकेचाळ�स अ�याय
मो नाय को मो

सूत जी �हणा�े - हेम ूनवर ! �यांचे बो�णे ऐकून ऋष�नी �यांचे नाम�मरण के�े.
ड�गरावर गे�े. �तथे �या�ा ड�गरा�या मा�यावर एक सुंदर त�ाव �दस�ा.
करसनकुमारने �या�याकडे पा�ह�े. मु�ा �या�ा बो�ावून �या�या बाजू�ा बस�ा. �ीमान सन कुमार
डोळे उघड�े, �ेजारी बस�े�या �मुखा�ा पा�ह�े, �याने �याचे काय के�े - हे �भु! तू कोण आहेस
तु�ही इथे काय करत आहात? हे ऐकून ऋष�नी �या�ा सव� काही सां�गत�े. एकाच वेळ�
नंद आरही तेथे आ�ा. सव� सरदार आ�ण सूय�कुमार जी यांना नंदर �यां�यासमोर सापड�ा.
आसनाव�न उठून �यांनी नामजप के�ा आ�ण हात जोडून नामजप सु� के�ा.

सन कुमार �हणा�े – हेयंद रा! नयी �कना�यावर राहणारे हे सरदार,
दहा हजार वष� काय के�े. महान �ेवट�
आ�य पाठव�ा आहे. तु�ही �यांचे क�याण करा आ�ण �यांना असे अ��त �ान �ा.

सन कुमारज�चे �हणणे ऐकून नंदरान ेऋष�ना आ�ीवा�द �द�ा. नंद रा
�यांना परमदेवाची ��कवण �द��. मग उपदे� क�न ते �हणा�े - हे परम धम�,
अथ, काम आ�ण मो सवा�चा दाता आहे. आता त ूम�ा ओळखून दान दे.
असे बो�ून नं�े �तथून �नघून गे��. यानंतर सव� ऋषी तीथ��े�ी गे�े आ�ण
तेथे �यांनी आप�ा महान योग पूण� के�ा. योग पूण� झा�यावर युग का येई� असा �� �या�ा पडतो.
असायचे. हे पा�न तो नाई म�ा या मुन का�ी�ा गे�ा. तेथे म�ा �ुभे�ा �ा
�याने पा�ुपत धारण के�े. �या�ा य� आ�े आ�ण �या�ा मृतदेहाचे पद �ा�त झा�े.

�ी ससाजी �हणा�े - अ�ा�कारे हे �ेत पूण� वतु�ळात आ�े आहे. या �व पुराणा�ा आदरपूव�क
सव� पापे वाचून �क�वा ऐकून होत नाहीत. ते पु�हा पु�हा वाच�याने �क�वा ऐक�याने सव� पाप ेहोतात
मी बनतो बारा वणा��न क�न� अस�े�यांना भ�व�यासाठ� सौभा�य �ा�त होते.
ते उ�वते. �तस�यांदा वाणा के�ा तर द�द� होते. इ�ा पूण� कर�यासाठ�
याचे पाच वेळा पठण करावे. �ाचीन काळ� �व पुराणाच ेसात वेळा पठण करावे.
अनेक राजे, �ा�ण आ�ण वै�य यांनी सात अं�यसं�कार के�े. या �ब��पय�त
जो मनु�य अगोदर ऐकतो, जगाती� सव� सुख उपभोग�यानंतर �या�ा मो� �ा�त होतो.
�व पुराण भगवान ��वा�ी संबं�धत आहे. तो वेदां�माणे भोग व सुख देणारा आहे.
�व पुराणाचे पठण करणा�या ���वर देवाधादेव महादेवाची कृपा सदैव राहते. ते

सदैव सवा�चे क�याण करा.

.. वायवीय कोड पूण�.

.. �व पुराण पूण� ।
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मृतदेह

सूय�दयापूव� �नान क�न मृगछामया कु��या आसनावर धारण करावे.
बसून भगवान �ंकरा�या मूत�ची आ�ण या �ंथात के�े�या �ेतांची पूजा करतात.
समोर ठेवा. �फर चंदन, तां�ळ, आकची पांढरी फु�े, उदब�ी, रस, धतु�याचे फळ,
बे�-पा आ�ण का�� माच इ�याद�नी ��वरायांची पूजा करणे.
वाचा आ�ण आयु�य पूण� करा.

कपूर गौरांच नवताराम, संसार संभुजग हराम ।
सदा वसंत दयार वदे, भवम भवानी साथ नामा म�..

यानंतर �युपाचा अव�ंब क�न चा��सा पाठ करा. पाठा�या �ेवट� 'ओम नमः �वै'
तुळ�ीची जपमाळ �क�वा पांढ�या चंदनाने मं�ाचा १०८ वेळा जप करा. नाम�मरणान ेअ�व�तेची भावना
ते करणे कठ�ण आहे.

जय गणे� ग रझा सुवन, मंग� मू� सुजन ।
कहात आयो याद तु�ा, दे अभय वरदान..

सव� मंगळांचा दाता गा रजा सु�ी गणे�ाचा जयजयकार असो. मायो यदास तुज अभय
वरदान मागा

जय ग रजप त दे नदया�ा । सदा संतान तप�ा करा.
भ� चाम मा सोहत नायके । कानन कुडाळ नागफणी के.

भगवान �ंकर हे गरीबांवर दया करणारे आ�ण संतांचे र�ण करणारे आहेत.
�वजयी �हा. कोणा�या �दयावर चं� चमकत आहे आ�ण �याने नागफणीचे कान उजळ�े आहेत
एक पकड आहे.

अंग गौर सर गंगा �ेड । डो�यावर ठेवा.
आ�ण ख� बघंबर झोप�ा आहे. नाग मु न मोहाई ��तमा पाहत ।

�या�या अंगात म�हमा आहे, म�तकाव�न गंगा वहात आहे, अंगावर फु�ांची माळ आ�ण भ�� आहे.
ते ई. जो वाघ प�रधान क�न आ�ा आहे, अ�ा मृत �रीराचे स�दय� पा�न, नाग आ�ण �व�ोह
तु�हीही मो�हत �हा.

म�ा माझी आई �हायच ेआहे. डावा अंग सोहत च आ�ण यारी.
कर जड आ�ण भारी. काट� नेहमीच चांग�े असते.

राणी मैनाची �ारी पुडीची पावती �त�या डा�ा बाजू�ा �ोभत आहे. पा�क
हाताची पोट�ूळ खूप सुंदर �दसते, ती �ुषाचा सतत ना� करत राहते.

�. गणे� सोह त ेकैसे । मी सागरात�या कमळासारखा आहे.
कां पय�त यम आ�ण गणराळ । �क�वा ��तमा मा� नका.
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भगवान �ंकराजवळ, नंद आ�ण गणे� समु�ा�या म�यभागी कमळासारखे सुंदर �दसतात.
यमाची ��तमा, �येय आ�ण �या�या कोट�चे वण�न करणे कोणा�ाही ��य आहे.

नाही ते आहे.
देवानं गे�यावर फोन के�ा. मग तू ध�य आहेस.
उपा आ�ण तारक का भारी. तू सवा�चा भूषण आहेस.

हे देवा! ज��हा देवतेने हाक मार��, त��हा तु�ही �याचे बी वाचव�े



हे काय आहे? तारकासुराने गदारोळ के�ा ते�हा सव� देवता एक� आ�े
तुमची �वनंती

तु�ही �गेच अ�यास क� �कता. �ेम नामे� मी मा र �ायू..
तूं जा�ंधर असुर सहारा । सुय� त ूहार आ�ण द� संसार.

मग तू ताबडतोब गु�च ेनाव टाक�याकडे पाठव�ेस �याने �या�या नावाने तारकासुराचा रस पाठव�ा.
मार�े गे�े तूच जा�ंचा वध के�ास, �हणजे तुझी सव� क�त� आ�ण साम�य�
जगा�ा माहीत आहे.

पुरसुर सन यु मचाय । कृपेने सवा�चे र�ण के�े.
काय तप�या� भगीरथ भारी । पूवा� तसू पुरारी ।।

पूर नावा�या रा�सा�ी यु� क�न तू देवते�ा आ�ीवा�द �द�ास, �या सवा�चे र�ण के�ेस.
�या. भगीरथाची �ाय��� कर�यासाठ� तू तु�या जटासोबत गंगा �वाह सोड�ास.

काय के�े होते?
दा नान महा तुम सम कोई नाह । तूं �न�य सेवक ।
मग आ�ही वेद गाय�े. अग�य फरक न�हता.

जगाती� सव� परोपकारी �ोकांम�ये तु�यासारखा कोणी नाही. तुझी सदैव पूजा करतो
करत रहा तु�यात आ�ण तु�या अनुप��तीत�ा फरक कोणीही सांगू �क�ा नाही. वेदांम�येही तुझे नाव आ�े आहे.
मी आ�हा�ा गाय�े आहे.

कट उद धा मंथन ते वा�ा. जरात सुरासुर होता.
तू म�ा कुठे मदत के��स? नी�कंठ नाव कुठे आहे?

मंथनामुळे वष� आ�े ते�हा देवता आ�ण रस दोघेही ��त झा�े.
मग तु�ही दयाळूपणे �यांना मदत के�� आ�ण �सरे पेय घेत�े. ते�हापासून तुमचे नाव
नी�कंठ पड�ा.

रामचनाची पूजा के�हा? �वभीषण ही �वजयाची �ंका आहे.
अचानक कमळावर प�े पडत आहेत. परी�ा कुठे आहे मग ती पूण� झा��.

रामचनज�नी �ंकेवर चढ�यापूव� तुझी पूजा के�� आ�ण �ंका �ज�क��
वभीषणा�ा �ा. �भू रामचन कमळाने पूजन करताना, तू

फु�ात बसा, परी �या.
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कमळाचे फू� राखेउ गोई । कम� नैन पूजन �नज�ा ।
तु�ही कधी भू �ंकर पा�ह�ा आहे का? घाबरा तु�ही म�ा छ�पर �ा.

जर तु�ही मायेतून कमळाचे फू� काढ�े, तर �ीरामांनी कम�नयनाने पूजा के��.
करायचे होते राघवचा हा �तखटपणा ब�घत�यावर तो �तथून �नघून गे�ा
इ��त छ�पर दान के�े.

जय जय जय अनंत एक वनासी । तु�ही सवा�ना �स� करा.
सक� �च�ता । रा� नका, �ांत रा� नका.

सवा��या �दयात वास करणा�या तु�हा सवा�स �ा�त आ�ण अ�वना�ी देहाचा नम�कार असो
कृपया करा हे�ंकरजी! अनेक जण म�ा रोज �ास देतात. जसे मी करत नाही
आ�ण म�ा आराम वाटत नाही.

हा हा मी नाथ �हणतो. ही संधी तुम�यासाठ� उप�� आहे.
�े �ू� �ून मार. तु�ही संकटात आहात.

हेनाथ! या सांसा�रक अडथ�यांनी �स� होऊन मी तु�यासाठ� मरतो. तू माझी
च�ा उ�र देऊ या संकटातून म�ा वाचवून त ूमा�या मु�ा�ा तु�या पोट�ूळान ेमा� नकोस,
महासागरातून सुटका �हावी.

तु�हा�ा मा�हती आहे क� सव�काही घडत आहे. अडचणीत कोणा�ा �वचा� नका.



वामी एक आ�ा आहे जी आपण गमाव�� आहे. उ�प� येक माता संकट भारी ।
आई, प�ा आ�ण भाऊ वगैरे सुखात सोबती असतात, संकटातही कुणी �वचारतो

नाही. हेडगटचे �वामी! माझी आ�ा तु�यावर आहे, तू मा�या भयंकर �ासापासून बचाव कर
काय तर

धना�ा नेहमी धन �ा. जो तपासतो �या�ा फळ �मळत.े
चम�कार क�न त ूजीव गमाव�ा आहेस. आता माझी चूक आमची आहे.

तु�ही नेहमी पै�ाची मदत करता. जो कोणी तु�ा ओळखतो तसा तो के�ा
फळ काय �मळा�े? म�ा �ाथ�ना क�ी करावी हे मा�हत नाही. हे कसं वाटतंय? माझे
सव� चुका माफ करा.

�ंकरास संकटाचा ना� । आ�ण मंगळा�या ना�ामुळे नाही.
योगी यत् मु ंयान आस�� । नारद सरद �ीष नवाव ।

तू संकटाचा ना� करणारा, सव� चांग�े काय� करणारा आ�ण कारण नसणारा आहेस.
योगी, �ोक आ�ण �ोक फ� तुमची काळजी करतात. नारद आ�ण सर वाट�जी फ� तु�हीच
आरसा बनवा

नमो नमो जय नमः �वाय । सुर�ा पार करता आ�� नाही.
हे पाठ करणा�या�या मनात आ�े. तो पर होता �ंभू सहाय..

'ओम नमः ��वाय' अखंड जप के�यावरही देव तु�हा�ा ओ�ांड�ा नाही.
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आढळ�े. जो कोणी या ��व चा��साचा पाठ करतो, भगवान �ंकर �या�या सव� मनोकामना पूण� करोत.
तु�ही पूण� करा

जो नवीन आहे तो अ�धकारी आहे. असा प�व� पाठ करा.
तु�हा�ा कोणीतरी �हाय�ा आवडे� का? नया �ेत उदास होते.

कज�दाराने (कज�दार) �याचे पठण के�े तर तो कज�मु� होतो. पु�तक इ�ा
जो कोणी �याचे पठण करतो, �या�ा �ेताची कृपा �ा�त होणार नाही.

योद�ी�ा पुरो�हत आणा. आप�े घर पूण� करा.
नेहमी योद�ी करा. �रीर काम करत नाही.

दर म�ह�या�ा योद�ी�ा घरोघरी पुजारी बो�ावून पूजा व हवन के�े जाते.
करायचे आहे योद�ीचे पा�न करणा�याचे �रीर आ�ण मन कधीही मागे रा� नये.
(b) जगत नाही.

भो�या�ा धूप अप�ण करा. �ंकरा�या मुखी पाठ ऐका.
मातेची पापे नसावी । �ेवट� धाम �वपूर म�ा �ोधा.

उदब�ी, �दवा आ�ण भोळे यांनी पूजा के�यानंतर �ंकरज��या मूत�समोर बसून हा पाठ
करायचे आहे याने सव� पापे होत नाहीत आ�ण �ेवट� �व �ोकाम�ये राहतात.
�हणजेच ते बनते

यो �हणा �क�वा आपण गमाव�े आ�ा. �ू� होऊ नका: ��येकजण आप�ा आहे.
नया नाम कर हाय, चाळ�स पाठ करा. तू माझी इ�ा पूण� कर, जगद एस.

अयो यदास �हणतो, हे�ंकरजी! आ�ही तुमची एकमेव आ�ा आहोत, म�ा ते मा�हत आहे
बी र� करा. या �व चा��साचा �दवसातून चाळ�स वेळा पठण क�न देवा

मनोकामना पूण� होती�.
मंगसर छठ हेमंत ऋत,ु संवत चौस� जाने.
अ��तम चा��सा देह आहेत, सवा�चे क�याण..

हेमंत ऋतु, माग��ीष म�ह�या�या सहा�ा �दव�ी, ही चा��सा संवत 64 म�ये �ोकक�याणासाठ� आहे.
पून ई.
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मृतदेह

दोन-�ी गज�त वंदकर, मा�या चरणी �रण ।
तू कुठे आहेस?

मायो यदांनी भगवान �ंकराची माता पावतीपुढे व �यां�या चरणी पूजा के��.
मी माझे डोके वाकून �ाथ�ना करतो क� �यांनी म�ा मदत करावी.

नंदाची �वारी, साप पाळणारा,
नट संत सुखकारी, नीळकंठ पुरारी.

��ेमु दमा�ा धरी, सर सोहे जटाधारी,
डावा अंग बहारी, गा रजा सुतवारी ।

नंद हे �ोकांचे वाहन आहे, नाग �याने �या�या अंगावर धारण के�ा आहे, जो
नयती संतांना सुख देणारे आहेत; असे नी�कंठ भगवान �ंकर जी आहेत. उह

आमचे नाव वीकर असू दे. �या�या ग�यात म�तकाची माळ, जो म�तकावर धारण करतो.
एनएस; पावती जी डा�ा अंगात �वराजमान आहे, भगवान �ंकर जी अ�ा प�व� �ानाचे राजा आहेत.

दाणी�ा पा�न बाक�चे �ारदा�ा ओरड�े.
का�ीपत मदनारी, कर �ब�े धारक आहे.
का�ा उ जयरी, �ाख देव सो नहारी,
य� गाव वेद चारी, �हणून आ�ही आमचे पा�क आहोत.

�ारदा आ�ण �ेषा�या �पात महादानी, काम�ु, हातात क���त �ेत
�ू� आ�ण चा घात�ा जातो. जनका�या तेज�वी क�ा�ाही देवांनी �नान घात�े आहे.

भगवान �ंकर चार वेदां�ारे आप�े र�ण करतात.
�ंभू बस�ा आहे व�ाळा, भांग पीव सो नरा�ा,
जे न� राहतात, �यांनी आप�े अवयव आ�ण पाय अप�ण के�े आहेत.

��ासोहे मु दमा�ा, कर दम वास�ा,
हरीण धारण के�े, अंगात �ाव�े गे�े.

जे नारळ� भांग खाऊन न�ा करतात, ते �ंभू समाधीत असतात.
अंगावर संुदर आहेत. �या�या ग�यात माळा �ोभत आहे, �या�या हातात आहे.
�चंड �म आहेत, �याने हरणांना �यां�या �रीराभोवती गंुडाळ�े आहे आ�ण

मी ते ठेव�े.
सुरभी सुत�ा�ा, कर भा टपा�ा,
मरण येक ��भ�� वाढ�ा �ी� जटा ।
राम ���ा �हणा, तु�ही आंघोळ करत आहात.
गा राजप� त कसा�ा, जळाय�ा जसं काम..

देवाचा आ�य, भाव पा�क, ��भ�� मृ�यू �ेत, डो�यावर केस वाढवा.
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एन.एस. अरे ��ये! ज�ी तू काम पेटव��स, त�ीच माझी तृ�णाही जाळ��स
�नान क�न, ही राम��ाची �वनंती आहे.

�ोकांनी जा�ंधरचा वध क�न पुर न� के�े.
च�ा कामा�ा जाऊ, �ी� ही गंगाधरा.
�वाह अफाट आहे, मी आमच ेहैतीयन जग आहे,
भा� हे सोहई इंजके, सुषमा सव� आहे.

�याने मार�े मगरम छ, पूव�ज वं�, �याने कामा�ा जाळ�े, �याचे
डो�यावर गंगेचा �वाहही आहे. गंगधर-सी अपार, आमु�या अंतःकरणात माणसे, पण चं�
ते संुदर आहेत, ते सव� सुखांचे �वामी आहेत, आप�े �रीर.

सव�, सव�काही खा, वेडे होऊ नका.
फरकावर अव�ंबून, वेद अ��तुत आहेत.
चार भाग गे�े
�हणे या क� झोपा, मा�क आमचा.

�यांनी ��दात सारे �वष �याय�े, ते पृ�वीचे र�ण करणारे भगवान �ंकर आहेत.
जनक वेद गाय�े आहेत. अयो यदास �हणतात क� जो जगा�या चार भागांचा मा�क आहे,
गरा�ज सुता �ोकांबरोबर आहे, तो आमचा धनी आहे.

चांग�े �हा, तुम�या त�डी ��द चांग�े आहेत,
सोहाई भवनाती� भवानी, सुख समृ�� घेऊन येवो.
मुदाना�या माळा जा, चं� झोप�ा आहे,
सेवकां�या गु�ामांकडे जा, यो�य काम करा.

�ोकांचे मुख हे चार वेदां�या वाणीचे �प आहे हे आठ गु�ंना माहीत आहे.
वा म�ण ही माता भवानी आहे, ती सुख आ�ण संप�ी देणारी आहे. मंुडम�धारी, एम. पय�त

चं�धारी �ेतांनी सेवकाचे �ु��वही न� करावे असे मान�े जाते.
चारही बंद करा, अपा�� नंद जा,
कहा का वा आनंद, नार नाहक हा हा हा कर.
जगत रसायन, यमराज कुठे राहत होते?
�ंकर सहाय, �हणून भयंकर �हणत.

�याने नरकाचे चारही कोपरे बंद के�े आहेत, �याचा र�क नंदा उप��त आहे.
होय.
क�हणे, कारण सांसा�रक �ोकांची थोडी�ी पूजा �यांना आनंद� करे�
आ�ण जर �ंकरज�नी �यांना मदत के�� तर अ�ा प�र��तीत यमराजाची गरज आहे, �हणजे.
भयंकर यमराजा�या छळापासून सुटका हवी असे� तर �ंकरज��या आ�या�ा जा.

.. �वया..
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गौर �रीरात वास करतो, मौर जटा म�तक� झोपी जावी.
�ासाई उपवीत ते नागण, भा� वरजात हा� ���.

डौ�दार पावती �ोकां�या डा�ा बाजू�ा बस�� आहे आ�ण �ोकां�या डो�यावर केसांचा मुकुट आहे
सु�ो भट. �याने नागाचे उपवीत (जनेयु) धारण के�े आहे आ�ण �या�या कपाळावर चं� आहे.



उप��त आहे.
कृपया फळांचा त�ा �ा, आ�ण वैधानचा �ारंभ �ब�� ��हा.
�ंकरा�या नामावर सदैव ��ा ठेवा आ�ण मृ�यूची वाट पा� नका.

जो एका �णात चार फळे (ध�म, अथ�, मो आ�ण काम) देतो आ�ण भा�य ���हतो.
ते बद�ू �कतात-�याचे नाव भगवान �ंकर आहे आ�ण �यात �ंका नाही
भरव�ावर राहायचे आहे.

.. दोहा..

मंगसर म�ह�याती� हेमंत ऋतु, सहावा �दवस �ुभ आहे.
कहात आयो यादस तू, मृतदेहांचा वन समूह..

अयो यदास जी �हणतात क� भगवान ��वा�या महान कृपेने मागा��ष म�हना आ�ा
बरं, हा कायसंप बुधवारी �ुभ�दनी आ�ा.
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मृतदेह

आड अनाद अनंत, आखड अभेद सुवेद बटाव.
अ�ख अगोचर पै महे� कौ, जोगी जा�त-मु न येण न पाव।।

आगम-नगम-जुने सगळे, हा काळ नेहमीच �ोकांचा गाव असतो.
बडभागी नार - ना रा झोप�ा कोण, सांबा - सदा �ेत..
�न�म�ती;
तुज एक ना अनेक मु�ं, सुवे� बनक����ा सृ�ी.
सुंदर �न�म�ती.
बडभागी नार - ना रा झोप�ा कोण, सांबा - सदा �ेत..
अगुण अ�नह अनामय अज, अवकार सहज नज पट धराव ।
परमसूय� बसन-दा�गने, सजमुन-मोहन पा कराव..
��त ��त बा� बधू वळसाई, रतन-हार उर पाय�राव.



बडभागी नार - ना रा झोप�ा कोण, सांबा - सदा �ेत..
अंग �वभू�त रामायण का, वषा�मय भुजंग न का �पतावा.
नर-कपा�ट कर, मुडम� ग�, अ�व�-चमसाब अंग ��ेपण. .
घोर दगंबर, �ोचन �क�ोर, भयंकर सव� अराजक पहा.
बडभागी नार - ना रा झोप�ा कोण, सांबा - सदा �ेत..
ऐका, दयेची हाक मा� नकोस, सुटका कराय�ा येऊ नकोस.
पंच तहं अव�ंब सुदाना, म�मा बडा भगवंता मरण..
मु� मृकं�-सुत का गाथा सुचा, अजान आ�ण जन गै सुनव.
बडभागी नार - ना रा झोप�ा कोण, सांबा - सदा �ेत..
धतु�याची फु�े, वे��ची पानं आ�ण पा�याचा नैवे� चौर करा.
गा�ा�या ऐवजी काय �हणा, 'हर हर महादेव', मो�ाने �ेम क� नका..
तन ही महान फळ �दवस सदा �वा, सहज आहे भू-मु सो पाव.

बडभागी नार - ना रा झोप�ा कोण, सांबा - सदा �ेत..
बना दोष खरात दैया, दया��या सुख-�ांती मा�व.

आसुतोष ��येक पाप-ताप सव�, नमः बु-च ब�व..
असरं-सरणचे तत् भावबंधन, भव जन भवन भा बु�ाव ।
बडभागी नार - ना रा झोप�ा कोण, सांबा - सदा �ेत..
अ��तम, उदार, उदार, चांग�� सेवा.
दडप�ाही, उप�व, संकटा�ा बो�ावणे, वाईट �वचार हे �ोकांच ेअंगीकार आहेत.

पृ� 835

अ�ा दयाळू दयाळू देवा�ा, कृपया आता झोपी जा.
बडभागी नार - ना रा झोप�ा, सांबा - सदा मृत �रीर.
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मृतदेहाचे नाव

h the doh मी

�रीरासह �रीराचे नाव भगवान ��वा�या हजार नावांसारख ेआहे. हे सं�कृतम�य े' �ेत
पुराण �हणजे मावनाता. पण सं�कृत भाषा सग�यांनाच अग�य आहे, �हणून हा

कोन ��ात घेऊन ��वसाह नामाचा डोह येथे सादर के�ा
काय के�े जात आहे -

जय अजे आया मत � जय. जय ए नयम ऐकु अनाद जय..1.
जय अमृत� अमृतवपु जय जय । अमृतप अमृत पा आयी जय..2.
आ� टाक तनु जय जय । जय अनाद मी येता जय ता जय ।।३।।
अथग या जय मत् जय । अपार छे आ�ा मी ना�ाय जय..4.
जय अच�े आ�ण अजात या जय. जय अ�या नवरा मा जय..5.
जय ए भव एक म� जय जय. जय अनत के आपा जय..6..
जय ता अजात� झा�ा रपू जय. जय एट हॅट आ मा जय जय..7..
अवण�नीय जय. एक भजन अकुतोभय अकुठ जय..8..
अ�कृत अतादेव अजर जय । मानुष ए तवे� आचार जय येथे..9..
जय ता आखड इतर अर जय. आता बा� अतनुअनहर जय जय..10..
जय अधराज अ�या जय ता जय । असांद धा असुर रा जय ता जय ।।११।।
जय आ�यं आ�ा जय. जय अव � अंपा ना धा जय जय..12..
जय आरग ए भरं अमृत जय । जय आ�या अंगरा ए जय..13..
जय अंता ए रदमन आच� जय. जय अभय आये अम� जय..14..
जय अंतना�न अमोघा जय । जय त अंत ए भानव जय ।।१५।।
जय ता अचंच� अ�सं�ी जय. जय अधम रापू अधकार रा जय..16..
जय अघोर एक ना आभाव जय. जय आर दम अमरे र जय..17..
जय आ�ोभ अपरा जात अनु जय । जय और एक का चन जय जय..18..
जय अनु अनघ आह जय. जय तो अगुण अनंत गुण न धा जाय ।।१९।।
जय इतर गुण आ�ण �ान जय. जय ता आपुवा�नु रा जय जय..20..
जय तम एक प अधृत जय । जय ता अका� अका� अमर युजय..21..
जे असुरसुरप ता अहाप ता जे । जय ता अमय अनामया जय जय ।।२२।।
जय ता अकता एक खटकतर जय. जय ता अ�त अख�े या जय..23..
जय अनपायो आ�ण अदय जय. जय आन द आ मचेतन जय..24..
आमय ना येत आ�ण सा� जय. आ�ुतोष आ�ोक जय ता जय..25..
जय त ई�ान ई� जय । जय यू उर जय..26..
जय ता उ�ना उम वेष जय । जय तत् वर �ेम उतरा जय..27.



पृ� 837

जय उयोगी उम�या जय । जय �रषा री चमधर जय जय..28..
एक जय एक बधू जय. जय एक मा एक ने जय..29.
जय आये या छाया जय ता जय. जय त ओज करे रा जय..30..
एक बुजा एक �यमी जाय. अतर हाता अ�य नधा जाय ।।३१।।
जय कम�ा काम द�ुधर जय । जय तक पक काक वै जय जय ..32..
कंकर या कर-कप� जय । जय कम�नया कळेवर तुज ।।३३।।
मा�या आयु�या�या �णात जय कनकभा. जय का यान नाम गुणधर जय..34.
जय कायन आमदार जय जय. जय तत् क�ाधराची पावरी जय ।।३५।।
जयक पा कप द करण जे. जय त कपा�� कारण जय जय ।।३६।।
जे ता काम�ासन कामी जय । काम काम रपुकंप� जय ।।३७।।
जय ता काळ जय का पावरी जय । क�ाधर क�भूषण जय..38..
काळ काळ जय का� राहत जय. जयका ता�या का ता जय ता जय..39..
जय कर से वाट करत जय. काकर �ाय काटव अर जय जय..40..
�यूट� �वभूषण जय क�रत जय । जय कृत जय कृतां द जय ।।४१।।
जय कृ�ण जय कृ�ण वरद जय. जय कुमार कु��ागम जय जय ।।४२।।
जय केव� केदारनाथ जय. जय कैवये दाता जय जय..43.
जय कै�ास �खरावासी जय । जय कंक कंकृत वसु का जय जय ।।४४।।
जय खग खगवाहन या जय जय. जय खत वांगी खा दपर�ु जय ।।४५।।
जय ख�ाक तक ख� डा�ा रा जय. जय गणे� गणकाया ती� जय ।।४६।।
गगन कुड भा काउंट नायक जय । जय गया आ�ण �ाभ जय जय..47.
जय ग�र� ग राजप ता जय जय । जय ग राजमाता ग ररत जय..48..
जय गुह गु गुण सम जय जय । जय गुणारा � गुणाकर जय जय..49..
जय गुणाह�मी मी जय ता जय. जय गोप ता गोता गो या जय..50..
जय गो आ�ण गो�ाखा जय जय. गौरी भागा गंगाधर जय ।।५१।।
जय घु मी रा घनन दे जय. जय ता चतुर जय चा चूर जय..52..
चतुवाद जय च मौ� जय । चतुभव चतुर या जय जय ।।५३।।
जय त चतु पद चतुबा जय । जय ता चतुमुख चदन दे जय..54.
जय त चार तन च वेष जय । चपड छ सं�य जय ।।५५।।
जय जगद � जगद गु जय जय । जय ज मा र जनादन जय जय..56..
जय जगदा Dj जनक जनाना जय. जय ता जय जमद ना जय ता जय..57..
जट� ज�े रा जगद बधू जय. जना या ज�म रंजन जय ।।५८।।
जय ता जरा द�मन जगपा ता जय. जगजीवन जय जातुक या जय ।।५९।।
जय जातकम जयते या जय जय. जी वाता ट�कर जीवने� जय..60..
जय त यो त यो तमय जय जय. जय तत वत वा जय तत जय..61..
जय तपस तो मी हा जय जय । जय तम प तमोहर जय जय ..62..
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जय ता पु� ता तारक जय. जय ता मां�ु तीथधामा जय..63..
तीथ तीथमय तीथ या जय. तू बा�वण जय तू तेज जय..64.



तेजुताधर तेजरा � जे । जय ता वग वगसाधन जय..65..
जय वध येतनु जय जय । जय तो �ोचन द�ा धप जय ।।६६।।
जय �ोकपत ती या बक जय जय. जय �ु�धर या जय ता जय..67..
जय जय कम दम जय जय. जय धू� उंद�र मी जय जय..68..
जय डर र दा ता जय. जय जमाता जय जय..69..
जय दपदा दपहा जय ता जय । दनुज दमन दम येता जय ता जय..70..
द� दा दा ना धा दाता जय जय. जय ता डावकर दयुध जय..71..
जय त दव पट घ घटपा जय. जय जय साह �ाभ जय..72..
जय या ग ग ता जय. जय वास राधा� जय ।।७३।।
जय गत ना�न रांत जय । रावस �� तो जय जय ।।७४।।
जय वा वन�क ता जय. आर वा रसद जय जय ..75..
देव देव देवा धप जय जय । देवासुर गु देव जय ता जय ।।७६।।
देवासुर पूजत ई री जय । देवासुर सवया जय जय ।।७७।।
देव साहा देवा मा पै जय । देवनाथ जय देव या जय..78..
जय धम� तत् धाम ता जय । जयुताधर जय धुमान तरण जय..79..
जय ता हान ओहा टाक जय जय. जय ता धमजय धमधाम जय..80..
जय धम धमसाधन जय । ध�धेनु जय धमचा रा जय..81..
जय धवी धव धनद वा मी जय. जय ता धनगम धनाधी� जय..82.
जय ता धनुधर धनुवाद जय । जय �ध�ेष धा�ुधामा जय ।।८३।।
जय धीमान धुई धुज ट� जय. यनाधर येया येता जय ।।८४।।
धृत ता धृतयुत धृत जानकर जे । जय या नरा नारायण जय जय ।।८५।।
जय नर साहा पा धर जय जय । जय नर सह तपन न द जय..86.
ना डर   ना जय जय. न ड का धधर नभो यो न जय..87.
जय ना माळ नव रस जय । नयना या नाद धर जय जय ।।८८।।
नागे आ�ण नागे� नक जय. जय नाग ेहर भूषण जय..89..
जय नवर ना��ककर जय जय । नरवण न धनयतया या जया..90..
ना ना ना ना नायता मा जय. नाह ये�कर नारकर जय..91.

जय नको टाक ना क�ंक जय. जय नापा आ�ण नरटंक जय..92.
जय नाज ना सुखमय जय । जय ता नरकु� ना पाच जाय..93.
जय ना ना सुदर जय । �याय �तमाया ना नृ�य जय..94.
न �यायत का कायन नीती जय । �न तमन जय �न�क थ जय..95..

जय नी�ाभ �न��ो टोपी जय. नाईकम कृत नायका मा जय..96..
जय य जय जय जय जय । यय नायमक येय जय..97..
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जय ता परा पार पर जय. जय परमा मा परमी जय..98..
जय ता परावर पय�ता जय । जय प�ुपत जय पी गाभा जय..99..
मंद आ�ण जु�या जय वर जय. जय ता परंतप पंचानन जय..100..
परावर परथावरी जे । परकायक सुप द� जय जय ।।१०१।।
जय तंव नव माक जय जय । जय धन भ ूमान जय..102..
जय ता भाकर मठ नाथ जय । जय छ �त बु जय..103..
जय ता ता कसाक जय जय । जय तपमय भव जय ता जय.104.
जय l b भुज �ंकार जय. जय त ग भा कण� जय..105.
जय पवन परावर मु ना जय. पा रजत जय पा चज या जय..106.
पाग� जाट पणक जय जय. पाग�भ �ुच नयन जय ता जय..107..

पुयोक पुरंदर जय जय । पु�ं पु� या पुरंजय जय जय ..108..
पुकार पुपा वा�ोचन जय जय । पूषद ता भातपूण पूत जय ।।109।।



मठ धुप बनया जे । भवन भु व नू जय त जय ।।११०।।�ी तेतचरी जे । जय पौरण पु�कळ पंढर जय..111..
जय पण बी पी बळ� जय. बना ता बना धप जय जय..112..
जय ता n जय. जयं या गभा जय..113..

वाचसी यो ता जे । वेद ना धा च रा जय ।।११४।।
बी पी जय, बीजाचा �नमा�ता. �बजाधर बीजवाहन जय..115..
बृह�भा बृहद जय ता जय । बृह� रा मंग�मय जय जय ।।116।।
जय भव भव माय जय जय जय । जय भगवान भा मा�ायी जय.. 117..
भा मो �ाट आ�ण हा जय जय. ..118.
भा वा य जय भा भा जय । भ�ने जय भानुदेव जय.. 119..
भव मां न सं�ा जय जय । भीम परा मी भीम जयता जय..120.
जय भुवने� भुवन जीवन जय । भूत भूतना�न भूषय जय ।।१२१।
जय त भूतवाहन भू त जय । जय ता भूतकृत भूत भा जय ।122।
जय ता भूतवाहन भूषण जय । जय ता भोया भोभा अ� जय ।।१२३।।
जय तो मी रा महादेव जय. जयता महात महातपा जय.124.
जय ता महा न ध महामाय जय । महागात जय महागभा जय..125.
महानद जय महातेज जय । महा�वजय महा� जय..126.
महाबु जय महक पी जय । महाका� जय महाको� जय..127..
महाय�ा जय महामना जय । महाभूत जय महापूत जय ।।१२८।।
जय ता महाषु धा मंग�मय जय । जय महादा या महत जय ता जय..129..
महं आ�ही सर वह� जय. जय ता महा द महाब�� जय..130..
जय तो मी म�य धपमय जय । जय तो मी याया माय जय..131..
महो साह जय म�हभ जय । मधुर या द�न महा� जय ।।१३२।।
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जय ता महारेता मधु या जय । जय ता महक आ�ण महान जय..133.
जय माघवान महाधन जय जय । जय मानधन महापु�प जय..134.
जय मैयथ महा वन जय जय. मह वास जय मृद मृद जय जय ।।१३५।।
जयता मी �काजुं मृगप ता जे । मत प मोह वर हात जय ।।१३६।।
हरणा�या धनु�यात ढग गारवा. जय त या जय ये जय ।।१३७।।
जय ता या भो जय य� जय. जय ता य�ोधन युगपत जय जय ।।१३८।।
जय ता युगवाहा योगपर जय । जय योगर ेर योगी आर जय..139..
योग या योग वद जय जय । जय रा वर वर व�ोचन रस या जय..140..
जय ता रस रसद रस ना धा जय. रजनी जनक रमाप ता जय जय ।।१४१।।
रामच राघव जय चा जय. चरणगड जय जय ता जय ।।१४२।।
रपूमदन रो च नू जय ता जय. जय उंच ��त जय ��ता जय ।।१४३।।
��या �तामा जय. जय ता �ोककर �ोकब धु जय..144..
�ोकनाथ जय �ोकपा� जय. �ोक गुढ जय �ोकवीर जय..145.
�ोको रा सुख आ�े जय जय. �ोकनाम नी जय त जय ।।१४६।।
जय ता �ोक सारंग जय ता जय. �ोक�य धृत �ोको मी जय ।।१४७।
जय ता �ोक वान मी जय जय. �ोकसावंताची जय जय..148..
�ोक रच येता �ोकचार रा जय. �ो हटा मा �ोको रा जय..149..
जय वारे या जय वरवाहना जय. वरद व � वसु दे जय जय..150..
वसु वसुमना वरंग जय ता जय । जय वसुधामा वसु वा जय..151..
जय वसंत माधव आ�ण सा� जय. जय वना वना मी गु जय..152.
जय वसुरेता आ�ण हात जय. जय व�ष�� जय ता वरगुण जय ।।१५३।।
जय वागी� हवाई वाहन जय । व� खाय जय वाच पट जय..154..
वामदेव वामनक उमा जय । वासुदेव वसावा से वाट जय ।।१५५।



जय वराह �ंृगाध�रक जय जय । जय व�नप ता वाणीवर जय ।।१५६।।
जय वृ�ंका वृषवाहन जय जय । जय ता वृषक पै वृषधन जय ।।१५७।।
जय त वा भर जय जय । वा म� जय व द� तत जय ।।१५८।।
जय ता आ�ण �ीकव-वास जय. �व नाथ जय �व आर जय ।।१५९।।
जय ता वा का हा जय । वाप जय आ�ण धाम जय..160..
वाह पी आ�ण गा�व जय. जय ता आ�ण वाहन वा�ोक जय ।।१६१।।

जय ता आ�ण गोता वरात जय. जय ता वरांचा वमोचन जय जय ।।१६२।।
आ�ण �रीर आ�ण आ�मा जय ता जय. जय वसख आ�ण जटा मां जय जय..163..

जय ता आ�ण सह आ�ण तम जय. जय त व�नता मा वरम जय ।।१६४।।
जय ता वरोचन आ�ण पा जे. जय वगत वर वाम�ोदय जय ।।१६५।।
जय व�मा व�ा� ए जय. जय वाप ववत �वम� जय ..166..
आ�ण बाय � वयोग मा जय. जय ता वधेय मा व�ा� जय..167..
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जय ता वधाता आ�ण नू वरत जय. जय ता व�ा�रद व�ंुख� जय ।।१६८।।
जय वीर आ�ण वीरभ जय. �ववान वीरासन आ�ण धा जय..169..
वीर �रोम ना वीरा ना जय. �वतराग जय �वठाभी ता जय..170..
वेद पी जय वेदवे जय । जय वेद वेद वद मु न जय ।।१७१।।
जय ता वेदकर वे ज जय जय. वेद�ा ता वा जय ता जय..172.
जय वेद ता सार ना ध जय जय । वै नाथ वै�या यधुयजय ।।१७३।।
जय ता वै वैरा या जय ता जय । जय ता �वा जय � जय ता जय..174..
जय ता म�न ना�ाय �रय जय. जय म�ान या �मन�ोक जय..175..
जे �ुना �ुतापन जे । �ब� � �ाम �रभ जय त जय ।।१७६।।
जय � ना �रण �ुजात जय जय. जय त �वासन � धाम जय ।।१७७।।
� द जय जय ता � भू जय. �बर बा धु जय �ामंदमन जय..178..
�ंकर �ंकर �व�र� जय । �त �त �त �क �ता जय..179..
�ा तब �क या जय ता जय. जय साव जय �पा आ�ण जय ता जय..180..
��ु �ख �ख सारथी जय त जय । जय �वण नरत �ाखा जय..181..

जय � साव�य जय जय । �ी जी ता जय..182.
ई�ै� इवस जय ता जय. .. 183.

जय �ुभ �ुभद �ुभंग जय ता जय । �ु मुता �ुमा जय जय..184..
�ुभे�ा �ुभे�ू जय. जय �ुभका �ुभनामा जय..185..
�ु�� �ूर �ू�ना�न जय । �ोभधाम �ोभधाम �ोभना�न जय ।।१८६।।
सं�य �ेष �ंखवंजय । �ी�ी कण� जय ।।१८७।।
�ुभे�ा जय ता जय. तेच तेच जय समय जय..188..

सगुण जय समवत जय । सगन था पट सनातन जय जय..189..
सोजत सदा �वा जय जय । ..190.
स�य पारायण स�य का कट जय. स�य परम स�य मुता जय..191..
य��वी सक� नकळ समधा जय । सती देहधर सम जय जय..192..
�ःख स�ाव समतामय जय । सक�धर सक� उ�प� जय ।।१९३।।
सक�गम पराग वभाव जे । सच स चदन द जय..194..
सपुषा धाप सदन दे जय । साव सव प�क जय..195..
��येक वेळ� दररोज जय ता जय. जय ता नरसंहार मट जय ।।१९६।।
सवचय मनोग तै जय जय । सावस साव सरकार जय..197..
sav pachar achar jay ta jay. साव�ोक स�वा� जय ता जय..198..
साव�ोक मी आ�ण महान जय. सावभूत एर �ेट जय..199..
सवा�ना मोठा गौरव. �व�ा भजन �ेट जय..200..



सवा�ना मोठा गौरव. �वधाम भा का महान जय..201..सावसा या �हणजे थोर जय. सावदेव सम मा महान जय..202.
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�व�ा सा सर जय ता जय । �वब धा मोचन वभव जय..203..
सव�ोक धृक सव�ु जय । जय त साव �व �वयो न जय..204..
सव� जाप ता स� जय । जय सव सावगोचर जय.205.
जय तव सवग जय । आयुधाता जतन करा जय..206..
रोज जय जय. जय सावतु वधायक जय जय..207..
जय ता सावसुर नायक जय जय । साव� मात साव�वया जय..208.
ऑ� द बे�ट. सावनी वामी सस ज जय..209..
सत् सं�कृत सासोगी जय । जय स ज त सदग त जय जय..210..
जय सत् वदमा जय जय । जय तक डी जय का ड जनक जय..211..
जय ता ता या पोपट जय. �व �धृत व् धु जय ता जय ।।२१२।।
जय आ�ण छड ववष वरात जय. जय तव भाव भवगत जय ।।२१३।।
वाट मान वां हमामाया जय । �वव� वयंभु आ�ण छ जय त जय..214.
वग वग वर वरमय वन जय । जय तथ वथ व�व जय जय ।।२१५।।

सहस पद जय सहस बा जय. सहस ने जय सहस कां जय ।।२१६।।
सहस �ी� जय सहस कथ जय । सहस गर जय सहस ए चजय।।२१७।।
साधुसा या जय साधुसार जय । सार साफ करणारे साधन जय जय..218..
जय ता साया सा वाक या जय जय. समान या सानुराग जय..219..
सा ब सदा �वा जय ता जय ता जय. S S S जय S D जय जय ..220..
एस करण जय एस ख जय. स वृ� वंद पूजत जय ।।२२१।।
थरथरं ता जयथर समधा जाय. जय सुरे� सुरपत से वाट जय..222..

जय ता सुभाग सुता सुपन जय । जय ता सुत तू सुनी तो सु�भ जय ।।२२३।।
जय ता सुधी सु�ां सुक ता जय । सुद सुधीर ऐसा रत जय ता जय ।।२२४।।
जय सुकुमार सु�ोचन जय जय । जय ता सुखा न� स ुतीक जय ।।२२५।।
जे ता सुतेत सुमुख सुदर जय । जय सुधां�ू �ेखर सुवीर जय..226..
जय सु� �ोभन सुतु ये जय । सम ता सुकर सुरनायक जय जय ।।२२७।।
सूय� पी जय सुषमामय जय । परम जय सुमत वा जय ।।२२८।।
Sooooooo-umma- इ�ा जय. सूप जय सु कर जय ।।२२९।।
सोम सोमरत सोमनाथ जय । स�प सौ या या जय जय..230..
सं�ण संकपरहत जय । संगर हाट संगीत नपुन जय.. 231..
स�हट समी जय जय. जय संवृत संभा जय ता जय..232..
जय संसार च भट जय जय. जय संसार नवरण जय जय..233..
जय �तचा वकासन जय जय । जय �त�ु वना�न जय जय..234..
जय �तकम आमदार जय जय. जय षड�ान नायक जय जय..235..
जय ���तु �ा रसमया जय जय । जय ता षडनन जनक जय ता जय ।।२३६।।
जय हर हर हर येरेता जय. हंस हंसंग त ह वाह जय ।।२३७।।
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जय तो हर यवन आ�ही या जय. जय तो हर यागभा हटकर जय..238..
जय त हर या कवच हर या जय. राहत हता�ी जय जय..239..
��के� जय जय. जय पा वारा जात जय जय..240..
म��� जयं पन जे । जय ये पा�क जय..241..
ना�य जय नामुत जय । नवन जयं पा जय..242.

प�व� �वधी करताना, ��येक दो�ानंतर वाहा �ावून यावे. या
सहा हा हवनाचा �वधी आहे.
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