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• ववनामूल्य ववतरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडड करू शकता.  

• ि ेई पुस्तक वेबसाईिवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यवतटरक्त कोणतािी वापर करण्यापुवी 

ई-सावित्य प्रवतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  

• या पुस्तकातील लेखनाचे सवड िक्क अनुवादकाकड ेसुरवित असून पुस्तकाचे ककवा त्यातील 

अंशाचे पुनमुडद्रण ककवा रुपांतर करण्यासाठी अनुवादकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आि.े तसे न 

केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकते. 
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||श्रीगुरु:शरणं | |  

संपूर्ण  जगदेव नंदनवनं सवेऽपप कल्पद्रुमा: गाङ्गंवारि 

समस्तवारिपनवहा: पुण्या समस्ता:पिया: |  

वाच: संस्कृतप्राकृत: श्रुपतपििो वािार्सी मेपदनी   

सवाण वापस्िपतिस्य वस्तूपवषया दृष्टे पिब्रह्मपर् || 

 

हे पिब्रह्मरुपी सद्गिुो, आपल्यासाठी संपूर्ण पवश्व म्हर्जे एक नंदनवनच आहे. सवण  वकृ्ष आपर्ास 

कल्पवृक्षच आहेत. सवण  जलािय गंगा आहेत व आपल्या सवण  पिया अत्यंत पपवत्र आहेत. आपली वार्ी संस्कृत 

असो कीं प्राकृत ती मला वेदासम पििोधायण  आहे. सवण भूमी आपल्यासाठी वािार्सीच आहे. कािर् आपर् सदैव 

ब्रह्मभावात असता.  

अनंत कोटी ब्रह्मंडनमयक भगवमन योगीरमज सदु्गरू वममनरमवजी गुळवणी महमरमजमंचे 
वणणन श्रीमत््त आद्य शंकरमचमयमांच्यम यम सुयोग्य शब्मंखेरीज करतमच येत नमही. तयमंनी 

घडवलेली हह कलमकृती तयमंच्यमच चरणी सम्र समर्णण . 
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लेखकाचा अल्पपटरचय 

 

श्री अववनाश नगरकर ि े बहुआयामी 

व्यवक्तमत्व आि.े सद्गुरंूवरच्या वनष्ठनेी सवड कािी 

साध्य िोते अशी त्यांची श्रद्धा आि.े भारतीय 

परंपरेतील सद्गुरंूचे स्थान त्यांनी जाणले आि.े 

अध्यावत्मक ववचारांचा वारसा िा या कुिंुबाचा 

ववशेष आि.े वडील व आजोबांकडूनच तो वमळाला 

असल्याचे ते मानतात. सवाडत मित्वाचे म्िणज े

सन १९६७ मध्य े त्याना प्राप्त झालेला योवगराज 

प.पू. वामनरावजी गुळवणी मिाराज, पुणे यांचा 

अनुग्रि. त्यांच्या मागडदशडनानुसार केलेल्या 

साधनेचे व अध्ययनाचे फळ म्िणजे त्यांचे  आजच े

यश असे ते ठामपणे सांगतात. 

श्री अववनाश नगरकर ि ेठाणे येथे मायसड ऍंड वास्प या पंप बनवणार् या कंपनीतनू प्रोजेट ि मेनेजर 

म्िणून वनवृत्त झाले. नोकरीवर असतानाच त्यांनी सामावजक कायड आवण वलखाण सरुू केले. अनके संस्थांच े

अध्यिपद त्यांनी भूषवले. यात ग्रािक पंचायत, ववववध आध्यावत्मक आवण सांस्कृवतक संस्था आिते. 

वयाच्या ५६व्या वषी कॉंप्युिर वशकून त्यांनी त्यावर वलखाण सुरू केले. आजवर त्यांची श्री आद्य 

शंकराचायड, समथड रामदास स्वामी यांच्याबद्दलची पुस्तके प्रकावशत झाली आिते. त्यावशवाय त्यांची 

ज्ञानेश्वरी, नवनाथ भक्तीरसामृत, एकनाथी भागवत, आवण श्रीमद्भागवत यांववषयावरची चातुमाडस 

प्रवचनेिी खूप गाजली.  

सन १९८४ नतंर त्याचं्या सामावजक कायाडचे धुमारे फुिू लागले. अनेक सामावजक, सांस्कृवतक व 

धार्ममक संस्थांच ेते अध्यि म्िणून जबाबदारी पार पाडतात. ज्ञानेश्वरीवर अवधकारवाणीने प्रवचन करणे िा 

त्यांचा िातखंडा आि.े श्रीमतद आद्य शंकराचायड ा ा पुस्तकातील भाषासौष्ठव व कथाभागाची अलगदपणे 

उलगडणारी घडी वाचकांचे मन भारून िाकते.  

अध्यात्म आवण इंवजवनयररग व्यवतटरक्त अनेक कलांमध्यिेी श्री अववनाश नगरकर पारंगत असनू 

वचत्रकला व वशल्पकलेतील त्यांचे काम वाखाणले जाते. 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत 

पुष्प १ ले  

 

मनोगत 

 

श्रीमद्भागवत म्िणजेच भगवद्गीता असा अनेक जणांचा समज असल्याचे लोकाचं्या 

ववचारण्यावरून, बोलण्यावरून लिात आले. म्िणून आपल्या या अलौदकक ग्रंथाची थोड्या प्रमाणात का 

िोईना ओळख व्िावी म्िणून िा लेखन प्रपंच करण्याचे ठरवले आि.े कुतूिल म्िणून अनेकजण मराठी 

अनुवाद असलेले भागवत वाचायला घेतात पण नंतर कंिाळून ठेवून दतेात. भागवताशी मैत्री जोडल्या 

खेरीज त्यातील अवीि गोडी चाखता यते नािी िचे खरे. भागवतात भगवद्भक्ती व अध्यात्म यांची गोष्टी  

रूपाने कशी सांगड घातली आिे  ि ेखरोखरच वाचण्यासारखे आि.े त्याची थोडी ओळख व्िावी असे वािले 

म्िणून िी पुष्पे सदर करीत आि.े त्यासाठी मूळ भागवत संविता अभ्यासून मग त्यातल्या वनवडक श्लोकांचा 

उपयोग केलेला आि.े ऐकींव अथवा काल्पवनक गोष्टी यात नािीत. गर्मभत अथाडच्या अनुषंगाने केलेला 

अनुवाद आि.े  भागवत ग्रथं म्िणजे भगवद्भक्तीतला एक मिान चमत्कार आि.े श्रीमद्भागवतातल्या 

बाराव्या स्कंधातल्या तरेाव्या अध्यायात सतूमुनी म्िणतात  

श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वषै्णवानां वप्रयं यवस्मनद पारमिसं्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।  

तत्र ज्ञानववराग भवक्तसवितं नैष्कम्यडमाववष्कृतं ततद शृण्वनद प्रपठनद ववचारणपरो भट त्या 

ववमुच्येन्नरः।।१८।।  

अथाडत "श्रीमद्भागवत पुराण ि े अत्यंत वनदोष आि.े ते वैष्णवांना फार वप्रय आि.े ा ा पुराणात 

मायेपासून अवलप्त असलेल्या परमिसंांच्या अवद्वतीय ज्ञानाचे वणडन केले आि.े या ग्रंथात ज्ञान,वैरागय व 

भक्ती यांच्यासि नैष्कम्यड िोण्याचा मागड दाखवला आि.े अशा या भागवत ग्रंथाचे भक्तीने श्रवण, मनन व 

सचतन करणारा मनुष्य खात्रीने मुक्त िोतो.”  ा ा वरून भागवताचे मित्व दकती आि ेि ेलिात येईल. पण 

संस्कृत न समजण्यामुळे अनके जण भागवत वाचण्याचा कंिाळा करतात. भागवतातल्या ज्ञानाची ओळख 

व्िावी िा िते ूया वलखाणा मागे आि.े सद्गुरुकृपेनेच ि ेिोईल अशी आशा आि.े त्यामुळे सद्गुरु चरणी तशी 

प्राथडना आि.े 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 

अववनाश मिादवे नगरकर.,  ३/२३ थोमस स्रीि, ट लदेफल्ड, वब्रस्बेन, ऑस्रेवलया. 

 

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अववनाश नगरकर 

 

ई सावित्य प्रवतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्कंध सिावा 

(स्कंध १ ते ५ साठी खंड पविला)  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अववनाश नगरकर 

 

ई सावित्य प्रवतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८० वे (अध्याय १ व २ पूणड ) 

 

पातकांच्या समूळ नाशाचा उपाय 

 

 परीवित राजा म्िणाला, "ि े मुने! नरक यातनाचं्या भयामुळे मनुष्य प्रायवश्चत्त घेतो. पण 

त्याच्याकडून पुन्िा पुन्िा पाप घडतेच. ि े म्िणजे ित्तीच्या स्नानासारख े िोत.े स्नान करायचे आवण मग 

आपल्याच सोंडनेे अंगावर धळू पसरवायची. त्यासाठी यमयातना चुकवण्याचा खात्रीचा उपाय कोणता?"   

शुकमुनी म्िणाले " राजनद! त्यासाठी ज्ञान िा एकमेव उपाय आि.े इतकेच नािी तर मृत्युसमयी जरी 

िरीनाम घतेले तरी नरक यातना चकुतात. त्याचा पुरातन इवतिास ऐक. कान्यकुब्ज नगरीत अजावमळ 

नावाचा एक सदाचारी ब्राम्िण रिात िोता. पण तो एका गवणकेवर मोवित िोऊन पुरा अनाचारी झाला. 

पवतव्रता पत्नीचा त्याग करून लुिमारी व चोऱ्या करून त्या गवणकेकड ेराहू लागला. गवणकेपासून त्याला 

सिा पुत्र झाले. सगळ्यात लिान मुलाचे नाव त्याने नारायण ठेवले. त्या नारायणावर त्याचा जीव कीं प्राण 

िोता. अजावमळ अठ्ठ्याऐंशी वषाडचा झाल्यावर त्याचा काळ आला व यमदतू त्याला नेण्यास आले. त्याला 

यमदतूांचे दशडन िोताच त्याने जीवाच्या आकांताने आपला पुत्र नारायण याला िांक मारली. यमदतूांनी 

अजावमळाचे प्राण खेचून बािरे काढतािणीच िरीनामधारकाच ेसतत रिण करणारे भगवान श्रीववष्णंूचे 

पाषडद वतथे प्रकि झाल े व त्यांनी अजावमळाचे प्राण अलगद त्यांच्या पाशातनू काढून घेतले. तेंव्िा 

आश्चयडचदकत िोऊन यमदतूानंी ववष्णुदतूांना अडथळा करण्याचे कारण ववचारले.  

ववष्णुदतू म्िणाल,े " यमदतू िो! तमु्िी यमधमाडच्या आज्ञेचे पालन करणारे आिात! तर धमडतत्त्व 

आवण दडंपात्रतेचे लिण ववशद करा!" यमदतू म्िणाले, " अंतयाडमरुपी दिेातील यमधमड जीवाचे धमाडधमड 

कृत्य मनाने अवलोकन करून त्याप्रमाणे शुभाशुभ फळ जीवाला परलोकी भोगावयास लावतो. िा अजावमळ 

पूवी सदाचार संपन्न िोता. वपतृआज्ञेने वनातनू सवमधा आणताना मागाडत एका पुरुषाचा व एका वववस्त्र 

गवणकेचा एकांत पाहून अजावमळ त्या गवणकेवर मोवित झाला. आवण मग वतच्याकड ेजाऊन अधमाडचरण 

करू लागला. म्िणून याला दडंाने शुध्द करण्यासाठी नेत आिोत."  
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ववष्णुदतू म्िणाले, " ि ेधमड पालकानो! ते ठीक आि.े पण आणखी एक गोष्ट आपण लक्ष्यात ठेवा कीं 

तान्हुले बालक ज्या ववश्वासाने आईच्या मांडीवर झोपत ेत्या ववश्वासाला आई कधीिी तडा जाऊ दते नािी 

त्याच प्रमाणे ि ेसवड ववश्व त्या नारायणाचे अपत्य आि!े त्या नारायणास जो कोणी जीवाच्या आकांताने िांक 

मारतो त्याच्यासाठी तो धावतो. नुसत्या िटरनामाने अनतं पाप राशी लयास जातात. इथे तर अजावमळान े

पुत्रवमषाने का िोईना पण नारायणास िाकं ददली आि.े नामोच्चार करणाऱ्या जीवाबद्दल त्या जीवाच्या 

रिणाची बुद्धी नारायाणास उत्पन्न िोते. यमदतू िो! अजाणता जरी अग्नीवर पाय पडला तरी तो भाजतोच 

तसेच अजाणता जरी पववत्रकीती श्रीिरीच ेनाम घतेले तरी त ेतेजस्वी नामस्मरण मनुष्याची पतके दगध 

करते. रोगयाला जसे औषधाचे ज्ञान नसताना ते घेतल्याने गुण येतो तसेच नामस्मरणाचे आि.े वेदांनी 

यासाठीच नामाचा मविमा गाईलेला आि.े" यमदतू अजावमळाला न घेता वनघून गलेे. यमपाशातून मुक्त 

झालेला अजावमळ शुद्धीवर आला. िषडभरान े त्यान े ववष्णुदतूांना नमस्कार केला. अजावमळ ववष्णुदतूांशी 

कािी बोलणार इतट यात ते गुप्त झाले. अजावमळाने तत्िणी ववचार केला कीं, आपल्या सवड अधम व नीच 

कृत्यांचे नारायणाच्या एका नामोच्चाराने भस्म झाले आि.े तर आता पुनश्च पाप घडू नये म्िणून मी माझे मन 

एकाग्रतेने भगवंताच्या नामस्मरणात ठेवीन.  

असा दढृ वनश्चय करून तो सवडसंग पटरत्याग करून िटरद्वारला आला. दिेावरील आसक्ती सोडून 

वत्रकाळ गंगास्नान करून िरीचे नामस्मरण करू लागला. त्याला ईश्वरभेिीची तीव्र ओढ लागली. तेंव्िा 

त्याला पुन्िा त्याच ववष्णुदतूांचे दशडन झाले. अजावमळान ेत्यांना साष्टांग दडंवत घातले. ववष्णुदतूांनी त्याला 

दिेातून बािरे काढले व पाषडदाचे रूप दऊेन ववमानात बसवून वैकंुठाकड ेगमन केल.े  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८१ वे (अध्याय ३ व ४ पूणड ) 

 

प्राचेतस दिाचा जन्म  

 

 यमदतूांनी अजावमळाला न आणता आल्याचे समग्र वृत्त यमधमाांना सांवगतले. त्यावेळी यमदतूांनी 

व्यक्त केलेला खेद दरू करण्यासाठी यमधमड म्िणाले. " दतू िो! ज्या परब्रह्मापासून ब्रम्िा, ववष्णू व मिशे 

उत्पन्न िोऊन ा ा ववश्वाची उत्पत्ती, वस्थती व लय करतात त ेस्थावर व जंगमासि सपूंणड ववश्वाचे पालनकत े

व शे्रष्ठ अवधकारी 'नारायण', 'वासुदवे', श्रीिरी इत्यादी नावांनी जाणले जातात. त्यांचे दतू अथवा पाषडद 

संपूणड त्रैलोट यात त्यांचे स्मरण करणाऱ्यांच्या रिणासाठी दफरत असतात. पण ि ेधमडरिस्य फक्त ब्रम्िदवे, 

नारद, मिशे, सनकाददकुमार, कवपल, मनू, प्रल्िाद, भीष्म, बली, शुक व मी असे आम्िी सवडजण संपूणड 

जाणतो. त्याधमाडच ेमित्व इतके आि ेकीं पुत्राला जरी त ेनाव ठेवले व मृत्यू समयी प्राणपणाने त्याला जरी 

िांक मारली तरी तो यमपाशातून मुक्त िोतो. वेदांनी प्रवतपादन केलेल्या द्वादशाब्दादद प्रायवश्चत्तासाठी धमड 

पंवडतांचा आग्रि असतो. िरीनामस्मरणा सारख्या प्रभावी व रिस्यमय साधनावर त्यांचे मनच एकाग्र िोत 

नािी. भगवान श्रीिरीच्या नमसंकींतडनान ेसवड पातकांचा नाश िोतो. म्िणून तुम्िी त्यानंा आणू नका. पशूवत 

उपभोग घेणाऱ्या लोकानंाच फक्त तुम्िी उचलत जा!" आपल्या स्वामींनी सांवगतलेल ेऐकून यमदतू वन:संशय 

िोऊन कायड मग्न झाले.  

तन्मयतेने श्रवण करीत असलेल्या परीवित राजाला शुकमुनी पुढे म्िणाले, " पूवी सांवगतलेल्या 

प्राचीनबिीच्या पुत्रांना म्िणजे प्रचेत्यांना भगवंताच्या आज्ञेनुसार प्रम्लोचा नामक अप्सरेच्या कन्येचा 

स्वीकार करावयाचा िोता. परंतु वृिांनी इतका बंदोबस्त केला िोता कीं आत वशरकाव करणेच कठीण िोत.े 

म्िणून प्रचेत्यांनी आपल्या मुखातून अग्नी व वाय ू उत्पन्न करून वनात प्रवेश वमळवण्यासाठी वृि दगध 

करायला सुरुवात केली. तेंव्िा वृिांचा अवधपती सोम त्या टठकाणी प्रकि झाला व त्याने सवड शातं करून 

प्रचेत्यांना कन्यादान केल.े कालांतराने प्रचेत्यांपासून प्रम्लोचा कन्या वािीला दि नामक पुत्र झाला. तो 

प्राचेतस दि म्िणूनच ओळखला जातो. ा ा दि प्रजापतीन ेमनोमात्र आकाश, भूमी, जल, ा ात वास्तव्य 

करणाऱ्या प्रजा केवळ संकल्पाने उत्पन्न केल्या. पण त्या वृसद्धगत िोईनात. म्िणून ा ा प्राचतेस दिान े
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सवध्याचलपवडतावर असलेल्या अघमषडण नामक तीथाडच्या टठकाणी जाऊन "िसंगुा क" स्तोत्राच्या पाठान े

तप आरंभले. अत्यंत ववशुद्ध भावाने वत्रकाळ स्नान करून व व्रतस्थ राहून तप केल्यामळेु श्रीिरी त्याच्यावर 

प्रसन्न झाले.    

भगवान श्रीिरी दिाच्या समोर प्रकि िोताच दिान े त्यांना साष्टांग नमस्कार केला. त्याच े

अष्टसावत्वक भाव जागे झाल्यामुळे त्याच्या कंठातनू शब्द फुिेना. तेंव्िा त्याचे मनोगत जाणून श्रीिरी त्याला 

म्िणाल,े " ि ेमिातपस्वी प्राचेतस दिा! तुझ्या उत्कि श्रद्धा व भवक्तपे्रम यामुळे मी तुझ्यावर प्रसन्न आि.े तू ं

आता पंचजन नामक प्रजापतीच्या अवसक्नी नामक कन्येशी वववाि करून रवतरुपधमाडने प्रजोत्पादन कर. 

आता या पुढे स्त्री-पुरुष संबंधातूनच प्रजा उत्पन्न िोत रािील." इतके सांगून भगवान श्रीिरी अंतधाडन पावले. 

त्या दिाच्या प्रजेनचे ि ेसवड जग भरून गेले आि.े 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८२ वे (अध्याय ५ व ६ पूणड ) 

 

नारदांना दिाचा शाप  

 

 भगवान श्रीिरीच्या मायाशक्तीचे सामर्थयड प्राप्त झालेल्या प्राचेतस दिाला दिा िजार पुत्र झाले. 

त्यांचे नाव ियडश्व असे ठेवले. वपतृ आज्ञे प्रमाणे प्रजोत्पादन योगय टरत्या व्िावे म्िणून ते ससध ूनदीच्या समुद्र 

संगमस्थानी असलेल्या नारायण तीथाडवर तपाचरण करू लागले. त्यांना त्या तपा मुळे ववरक्ती प्राप्त झाली. 

पण वपतृआज्ञा लिात घेऊन ते तप करीत राविले. त्यावेळी त्रैलोट य संचार करणारे नारद वतथे आल.े 

त्यांच्याशी संवाद िोऊन ियडश्व अवधकच ववरक्त झाल े व नारदांचा अनुग्रि प्राप्त करून मोि मागाडचे 

अवधकारी झाले. आपल्या सवड पुत्रांना नारदानंी मोिमागाडवर पाठवल्याचे दिाला समजले. तेंव्िा दिाला 

अत्यंत शोक झाला.  दि मनाशी म्िणाला उत्तम संतान सुद्धा ि े अशा प्रकारे शोकाला कारणीभूत िोऊ 

शकते अशी िी प्रकृती आि!े तेंव्िा सािातद ब्रम्िदवे प्रकि झाले व त्यांच्या उपदशेाने दि शांत झाला. दिान े

पुनश्च अवसक्नीच्या टठकाणी शबलाश्व नावाचे एक िजार पुत्र उत्पन्न केले. तेिी नारायण तीथाडवर तपाला 

गेले. वतथे परत त्यांची व नारदांची भेि झाली. त्यांनीिी नारदांचा अनुग्रि घेतला व मोि मागाडत रममाण 

झाले.  

दिाला ि े समजल्यावर तो अतांत सतंापला. इतट यात नारदच त्याला भेिण्यास आले. पण त्या 

संतापलेल्या अवस्थेत पुत्र ववरिाचे कारण नारद समोर ददसताच त्याने नारदानंा शाप ददला " कमडमयाडदा 

पळून सदाचारान ेवागणाऱ्या गृिस्थाला तू ं पुत्र ववयोगाचे द:ुख ददल ेआिसे म्िणून तुला त्रैलोट यात कुठेच 

वनश्चल स्थान प्राप्त िोणार नािी." िरीनामस्मरणाने  नारद इतके शांत झालेले िोत ेकीं "तथास्तु" म्िणून 

त्यांनी तो शाप सिज स्वीकारला.  

शुकाचायड पुढे सांगू लागले, " राजनद! त्या नंतर ब्रम्िदवेांनी परत एकदा दिाचे सांत्वन केल.े 

त्यानंतर दिाला अवसक्नीपासून साठ कन्या झाल्या. त्या कन्यांनी आपल्या वपत्याचा प्रजोत्पादनाचा संकल्प 

पूणड केला. दिान ेदिा कन्या धमाडला अपडण केल्या. कश्यपाला तरेा कन्या अपडण केल्या. तािडकश्यपाला चार. 

चंद्राला सत्तावीस. भूत, अंवगरा व कृशाश्व ा ा वतघांना प्रत्येकीं दोन दोन कन्या अपडण केल्या. ा ा साठ दि 
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कन्यांच्या संततीने संपूणड ववश्व भरून गेले आि.े याचं्या पैकी ववशेष संतती अशी कीं धमाडला ववद्यापोत, 

दवेऋषभ, संकि, स्वगड, ववश्वदवे, साध्यगण, मरुत्वान, जयंत, मुहूतड, संकल्प, अष्टवसू इत्यादी पुत्र झाले. 

त्यांची संतती वाढत गेली. भूतनाथ ऋषींना अनेक रुद्र व रुद्रगण म्िणजे भूत, पे्रत, ववनायक इत्यादी मिा 

भयंकर प्रजा झाली. तािडकश्यपांना अरुण (सूयाडचा सारथी), गरुड (भगवान ववष्णंूचे वािान), शेष, वासुकी 

इत्यादी नाग, अनेक पिी, िोळ इत्यादी प्रजा झाली. राजनद! ज्याचं्या संततीने ि े जग व्यापले आि े त्या 

कश्यपांच्या संततीचे पुण्यकारक श्रवण कर.  

दिाने कश्यपांना तरेा कन्या ददल्या त्यातल्या १. अददतीला जी संतती झाली ते सगळे आददत्य. २. 

ददतीला जी सतंती झाली ते सवड दतै्य. ३. द्नुला जी संतती झाली ती दानव. ४. वतमी नामक पत्नीला सगळे 

जलचर व जतंूं झाले. ५.काष्ठलेा एक खुराचे पशु झाले. ६.इला नामक पत्नीला वृि झाले. ७.मुनी नामक 

पत्नीला अप्सरा झाल्या. ८.क्रोधवशा नामक पत्नीला साप, सवचू, इत्यादी ववषारी ददंशूक पुत्र झाले. ९.ताम्रा 

नामक पत्नीला श्येन, गृध्र, इ. कू्रर पिी झाले. १०.सरुभी नामक पत्नीला दोन खुरांच ेपशु झाले. ११. अटरष्टा 

नामक पत्नीला गंधवड झाले. १२. सुरसेला यातुधान झाले. १३.सरमेला सगळी श्वापद े झाली. राजनद! 

अददतीच्या संतती पैकी अयडमा नामक आददत्याच्या संततीत पूवाडपार अनुसंधान साधण्याचा असामान्य 

असलेला गुण  पाहून ब्रम्िदवेांनी त्यांना मानव म्िणून पृर्थवीवर पाठवले. त्वष्टा नामक आददत्याला रचना 

नावाची ददतीच्या वंशातली म्िणजे दतै्यांच्या वंशातली पत्नी िोती. वतला संवनवेश व ववश्वरूप असे दोन 

मिा पराक्रमी पुत्र झाले.  

दवेांचे गुरु बृिस्पती यांचा इंद्राकडून एकदा घोर अपमान झाला व ते अदशृ्य झाले. तेंव्िा 

ववश्वारूपाचे मातुल घराणे दतै्यांचे असूनिी ब्रम्िदवेाचं्या सांगण्यावरून इंद्राने ववश्वारुपालाच आपले गुरु 

केले. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८३ वे (अध्याय ७ पूणड व ८ चालू) 

 

 दवेगुरु ववश्वारुपाचा इंद्राकडून वध 

 

 परीवित राजाने बृिस्पतींनी दवेांचा कोणत्या अपराधामुळे त्याग केला? असे ववचारले म्िणून 

शुकमुनी सांगू लागले, " राजनद! गुरु बृिस्पतींच्या मुळे इंद्राला असामान्य वैभव प्राप्त झाले िोते. पण त्या 

वैभवामुळे इंद्र इतका उन्मत्त झाला कीं एकदा आपल्या ऐश्वयडशाली सभते तो इंद्राणीसि अप्सराचंे नृत्य 

पिात बसलेला असताना त्या सभेत दवेगुरु बृिस्पतींचे आगमन झाले. पण इंद्राला आपल्या ऐश्वयाडची इतकी 

धुंदी चढली िोती कीं ज्याचं्या कृपेने आपल्याला इतके प्रचंड ऐश्वयड प्राप्त झाले त्या आदरणीय गुरंूना आलेले 

पाहून त्यांचे आदराने स्वागत तर सोडाच पण  इंद्राने त्याचंी दाखलिी घेतली नािी.  

अशाप्रकारची उपेिा बृिस्पतीना सिन झाली नािी. त े त्वटरत आल्या पावली सभात्याग करून 

वनघून गेले. आपले गुरु नाराज िोऊन परत गेल्यावर इंद्राला स्वत:ची चकू जाणवली! तो तातंडीने 

बृिस्पतींची िमा मागण्यासाठी त्यांच्या प्रासादात गेला. पण ते अंतधाडन पावल्यामुळे कुणालाच सापडू 

शकले नािीत. दवेगुरु बृिस्पती अंतधाडन पावल्याने दवेांचे गुरंूचे संरिण नष्ट झाल्याचे दतै्याना समजले. 

त्यांनी लगेच आपले गुरु शुक्राचायाांना कळवले. व त्याचं्या संरिणाखाली दवेांवर स्वारी करून दवेांची 

दाणादाण उडवायला सुरुवात केली. दवेांची ददुडशा सिन न िोऊन इंद्र ब्रम्िदवेांना शरण गेला. तेंव्िा 

ब्रम्िदवे म्िणाले, " इंद्रा! इंदद्रयदमन केलेल्या गुरंूचा अपमान ि ेएकच कारण तुझ्या पराभवाचे आि.े  तर 

गुरंूचा आदर,सत्कार व सन्मान ि ेदतै्यांच्या ववजयाचे कारण आि.े तू ंकेलेल्या घोर अपमानामुळे सध्यातरी 

बृिस्पती परत यतेील अस े ददसत नािी. त्यामुळे सध्या तुम्िी त्वष्टा पुत्र ववश्वरुपाला त्याचा सन्मान व 

सत्कार करून शरण जा! तो तुमचे मनोरथ पुरे करील. पण एक गोष्ट लिात ठेव कीं त्याचे मातुल घराणे 

दतै्याचे आि.े त्यामुळे तो दतै्यांचा पिपाती आि.े पण ते तुला सिन करावे लागेल. मगच तुमचे मनोरथ पूणड 

िोतील.  

इंद्र लगेच ववश्वारुपांच्या आश्रमात आला. त्यांची भरपूर स्तुती केली व मनधरणी करून त्यांना 

दवेांचे गुरुपद भूषवण्याची ववनंती केली. ववश्वरूप मिातपस्वी िोता. त्यान ेअवत मधरु भाषेत उत्तर ददले. 
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तो म्िणाला, " इंद्रा! उपाध्यायपण ि े ब्रम्ितेजाचा िय करणारे आि.े तथावप आपल्या सारख्या ज्येष्ठ 

लोकपालाची मागणी मी अमान्य करणार नािी. पण मनापासून त्याचा स्वीकारिी करु शकणार नसल्यामुळे 

तुमचे वैभव तमु्िाला परत वमळवून दईेन असे आश्वासन नक्कीच दतेो."  

इंद्राला आपल्या वैभवात रस असल्यामुळे त्याने ते लगेच मान्य करून त्याला आपले आचायडत्व 

बिाल केले. इंद्राच्या दीघड प्रयत्ना नंतर ववश्वरूपाने त े स्वीकारले. मग ववश्वरूपाने वैष्णव ववद्येतल्या 

नारायणकवचाच्या योगान ेदवेांचे संरिण करून त्यांच ेत्रैलोट य वैभव पुन्िा प्राप्त करून ददले. ववश्वरूपान े

अत्यंत उदार मनान े इंद्राला नारायण कवच रूप गुा ववद्या वशकववली. ववश्वरुपाकडून प्राप्त झालेल्या 

ववद्येच्या जोरावर इंद्राने आपले गेलेले वैभव परत वमळवले व पुवडवतद उपभोग घेऊ  लागला. शुकमुनी पुढे 

सांगू लागल,े "राजनद! ववश्वारुपाला तीन मस्तके िोती. इंद्रासाठी तो जेंव्िा यज्ञ करीत अस ेतेंव्िा दवेांचा 

उच्चार करून प्रकिपणे िववभाडग अपडण करी. परन्तु ववश्वरूपाची माता रचना िी दतै्य कन्या असल्याने तो 

इंद्राच्या प्रत्येक यज्ञात दतै्यांनािी गुपचूप िववभाडग अपडण करी. त्याचे ि ेधमडकपि इंद्राच्या लिात येताच 

इंद्राने ववश्वरूपाची वतन्िी मस्तके उडवली. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८४ वे (अध्याय ८ व ९ पूणड ) 

 

इंद्र वधासाठी वृत्रासुराचा जन्म 

 

 ववश्वरूपाची ित्या केल्यामळेु इंद्राला ब्रम्िित्यचेे पातक लागले. त े पातक इंद्रान े एक संवत्सर 

भोगायचे िाळले. त्यामुळे सवडजण त्याला ब्रम्िघातकीं म्िणू लागले.  

िा लोकापवाद दरू करण्यासाठी इंद्राने तडजोड करून त ेपातक चार जणांमध्ये वािून ददले.  

भूमीने आपल्यातला खळगा भरून वनघावा या बोलीवर एक चतुथाांश भाग घेतले. वृिांनी एक 

चतुथाांश भाग आमचे छेदन केले तरी नवीन पालवी फुित रािावी या बोलीवर घेतले. वृिांमध्ये ते 

सडकाच्या रूपाने ददसते. वस्त्रयांनी शाश्वत कामेच्छा रिावी या बोलीवर घेतल.े ते वस्त्रयांमध्ये मावसक 

पाळीच्या रूपान ेप्रकि िोते. एक चतुथाांश भाग जलाने दगुधादी पदाथाडत वमसळल्यावर त्यात एकरुपत्वान े

वृद्धी िोण्याच्या तडजोडीने स्वीकारले. ते पाण्यात बुडबुड्याच्या रूपाने प्रकि िोते.  

आपल्या पुत्राचा वध इंद्राने केल्यामुळे ववश्वरुपाचा वपता त्वष्टा अत्यंत संतापला. त्याने  यज्ञ करून  

इंद्राला मारण्यासाठी एक प्रभावी पुत्र उत्पन्न केला. मिाभयंकर रूप व प्रचंड मोठा दिे असलेल्या वृत्रासुरान े 

वपतृआज्ञे प्रमाणे लगेच दवे लोकातल्या दवेांना िणातच आपल्या िातांच्या ववळख्यात बंददस्त करून त्यांची 

सगळी शस्त्रास्त्रे वगळून िाकली. सवड दवे वनष्प्रभ झाले. इंद्र प्राणभयाने व्याकुळ झाला. त्यान े कळवळून 

श्रीिरीचा धावा केला. त्याच्या बरोबर इतरिी सगळे दवे अंतयाडवमत्वाने श्रीिरीची करुणा भाकून स्तुती करू 

लागले. दवे मनोमन प्राथडना करीत िोते कीं ि ेदवेावधदवेा! पंचमिाभूतांसि यच्चयावतद शक्तींना तूंच उत्पन्न 

केले आिसे! वजथ ेभयलािी  तुझ ेभय वाित ेवतथे इतराचंे काय? त्यामुळे ि ेदवेावधदवेा धाव घ ेआवण या 

मिाभयंकर वृत्रासुरापासून आमचे रिण कर!  

जीवाच्या आकांताने केलेल्या या प्राथडनेमुळे भगवान श्रीिरी शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करून 

चतुभुडज स्वरुपात त्याचं्या समोर प्रकि झाले व म्िणाले, " दवे िो! तुम्िा सवाांचे कल्याण असो! तमु्िी त्वटरत 

दवधचीमुनींकड ेजा! ववद्या, तप व व्रता सि त्यांनी अश्ववशरस नामक ब्रम्िववद्या आपल्या शरीरात वजरवून 
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स्वत:चे शरीर ददव्य व पववत्र केले आि.े तीच ववद्या त्यांनी अवश्वनीकुमारानंा दऊेन अमरत्व प्राप्त करवून 

ददले आि.े नारायण कवच ि ेमाझे स्वरूप असलेले कवच आि.े दवधचीमुसननीच ते त्वष्याला वशकवले आि.े 

त्वष्याने ते ववश्वरुपाला वशकवले िोते. आवण आता इंद्रा तूंिी ते धारण केल े आिसे. तर तुम्िी 

दवधचीमुनींकड ेजाऊन त्यांच्या ददव्य शरीराची याचना करा. त्यांच्या असस्थपासून तुम्िी ववश्वकम्याडकडून 

वज्रास्त्र बनवून घ्या. मग माझ्याच तेजापासून उत्पन्न झालेल्या इंद्रा तूं त्या वज्रास्त्राने वृत्रासुराच ेमस्तक 

धडावेगळे कर. आवण तुमची सगळी शस्त्रास्त्रे परत वमळव." इतके सांगून भगवान श्रीिरी अंतधाडन पावले.  

शुकमुनी पुढे म्िणाल,े " राजनद! इंद्र लगेच अवश्ववनकुमार व इतर दवेांसि दवधचीमुनींच्या मुनींच्या 

आश्रमात आला. त्यांची मागणी समजून घतेल्यावर िसल्यासारख ेकरून  दवधचीमनुी म्िणाले, " इंद्रा व 

इतर दवेिो, जगण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकालाच आपला दिे अत्यंत वप्रय असतो. ि े मी आपणास 

सांगावयास िव ेअस ेनािी. त्यामुळे प्रत्यि भगवान ववष्णंूनी जरी सांवगतल ेतरी तो दणे्यास सिसा कोणीिी 

उत्सुक नसतो." ि ेऐकून दवेेंद्र म्िणाला, "ि ेप्रभो! आपल्या सद्गुणाची प्रशंसा सवडजण करतात. आपल्या 

सारख्या सत्पुरुषाला कोणतचे कृत्य दषु्कर नािी. वशवाय आपण स्वाथडपरायण नसल्यामुळे आपल्याकडे 

आम्िी मोया आशेने आलो आिोत. आम्िी संकिग्रस्त नसतो तर आपल्याकड ेअसली वववचत्र याचना केलीच 

नसती. आपण कािीिी दणे्यास समथड आिात. आपण आम्िाला ववन्मुख परत पाठवणार नािी या बद्दल 

आम्िाला खात्री आि.े"  

इंद्राची अवजजी पाहून दवधचीमुनींनी आत्मवचन्तनान ेस्वत: परब्रम्िात लीन िोऊन दिे त्याग केला. 

इंद्राने लगेच त्यांच्या अवस्थ ववश्वकम्याडला दऊेन त्यापासून वज्र करवनू घेतल.े  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८५ वे (अध्याय १० व ११ पूणड ) 

 

इंद्र व वृत्रासुर संवाद 

 

 ववश्वकम्याडकडून बनवून घेतलेले वज्र धारण करून इंद्र जेंव्िा ऐरावतावर आरूढ झाला तेंव्िा तो 

प्रलयकालच्या रुद्रासारखा तेजस्वी ददसू लागला. वृत्रासूर व इंद्र यांचे युध्द पािाण्यासाठी आकाशात 

जमलेल्या ऋषींनी इंद्राचे त े तेजस्वी रूप पाहून त्याचा जयजयकार केला. वैवस्वत मन्वंतराच्या (म्िणज े

चालू मन्वंतराच्या) पविल्या युगात (म्िणजे सत्य युगात) त्रेतायुग सुरु िोता िोता िा संग्राम घडला. 

वृत्रासुराला मदत करण्यासाठी नमुवच, शंबर, अनवाड, शंकुवशरा, ववप्रवचत्ती इत्यादी अनेक दतै्य, दानव, यि, 

पुढे सरसावले. त्यानंी दवेांवर मिाभयंकर अस्त्रांचा वषाडव केला. पण आता श्रीिरीच ेपाठबळ वमळवलेल्या 

दवेांनी श्रीिरीच्या कृपेने अंतरीिातच त्यांचा वेध घेतला व त्यांचे चूणड करून िाकल.े  

त्याच समयी भगवान श्रीिरीने असुरांचे धैयड आकर्मषत करून घेतल.े प्रचंड शस्त्रास्त्र वषाडव करूनिी 

सगळे दवे सरुवित असलेल ेपाहून असरु भयभीत झाले. आवण वृत्रासुराला एकयाला सोडून पळू लागले. 

त्यांना थोपवण्यासाठी वृत्रासुर म्िणाला, " वीरिो पळू नका. िरीसचतनात वीर मरण तुम्िाला मुक्ती दईेल. 

आवण तस े मरण अत्यंत दलुडभ आि.े त े मरण  स्वीकारा! पळू नका" पण पळणाऱ्या दतै्यांचे सगळे धैयडच 

भगवंताने आकर्मषत करून घेतले असल्याने कोणीच वतृ्रासुराचे ऐकण्याच्या मन:वस्थतीत नव्ित.े ि ेपाहून 

त्यांच्या मागे लागलेल्या दवेांना उद्दशूेन वृत्रासुर म्िणाला, " अिो! मातेच्या उदरातून ववष्ठपे्रमाणे बािरे 

पडलेल्या आवण संग्रमातून पळून जाणाऱ्या भ्याडांच्या पाठी धांवण्याचा तुमचा िा पराक्रम तुम्िाला यश 

अथवा धमड या पैकी कािीच प्राप्त करून दणेार नािी. त्यापेिा माझ्याशी लढा!" असे म्िणून वृत्रासरुान े

आपले दडं थोपिले व प्रचंड मोठी गजडना केली.  

त्याच्या नुसत्या त्या गजडनेमुळेच दवे धरणीवर मूर्मच्छत िोऊन पडले. त्या दवेांवर थयथया नाचत 

आपल्या िातातला वत्रशूळ परजून वृत्रासुर इंद्रावर धावला. तेंव्िा संतप्त िोऊन इंद्राने आपली गदा 

त्याच्यावर फेकली. पण वृत्रासुरान ेती अंतटरिातच पकडून ऐरावतावर फेकली. त्या प्रिारान ेऐरावताच े

मस्तक रक्त बंबाळ झाले. ऐरावत सिा धनुष्ये इतके अंतर मागे सरकला. त्याला इंद्राने आपल्या िातातल्या 
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अमृताने परत भानावर आणला. तो पयांत वृत्रासुर शांत उभा राविला. जेंव्िा इंद्र त्याच्यावर चाल करून 

आला तेंव्िा आपल्या कणखर व भेदक वाणीने वृत्रासरु म्िणाला, " ब्रम्िघातट या! गुरुघातट या, भातृघातट या 

इंद्रा! ये तुला मारून मला माझ्या भावाच्या ऋणातून मुक्त िोऊ द!े अरे पाप्या, यज्ञदीिा घेतलेल्या वनष्पाप 

गुरंुचा तूं   वशरच्छेद केला आिसे." आपल्या या वागबाणांनी इंद्र ितप्रभ झालेला पाहून वृत्रासुर ववकि िास्य 

करून म्िणाला, "अरे नरभिकांच्यािी सनदसे पात्र झालेल्या इंद्रा! ये तुझा दिे ववदीणड करून वगधाडांच्या 

तोंडी दणे्यास मी उत्सकु आि"े  

आता मात्र इंद्राच्या चेिऱ्यावर भयभीत झाल्याचा भाव स्पष्ट ददसला तेंव्िा त्याला उत्तेवजत 

करण्यासाठी वृत्रासरु पुढे म्िणाला  " आवण अरे पापी सुरेश्वरा! जर माझा नाश झाला तर मी वनष्पाप 

असल्यामुळे कमडबंधातून मुक्त िोऊन भगवत्पदी जाईन. कारण मी माझे वचत्त त्याच्या चरणकमळी वस्थर 

केले आि.े अरे तुझा शत्रू तलुा मारायला तुझ्या समोर आला आि े आवण तू ं जर आपली गदा वनष्फळ 

झाल्याच्या उद्वगेाने िाती असलेल्या वज्रा बाबतिी साशंक झाला असशील, तर ि ेदवेेंद्रा ते वज्र श्रीिरीच्या 

तेजाने व दवधचींच्या तपान े पाजळले गेले आि.े माझा वध इतर कशानेच िोणार नसल्याचे जाणूनच 

भगवान श्रीिरींनी तुला त ेप्राप्त करवनू ददल ेआि.े अरे ज्यांचा सिाय्यकताड सािातद श्रीिरी असतो वतकडचे 

ववजय, लक्ष्मी इत्यादी गुण असतात. त्यामुळे चालव ते वज्र आवण िोऊ द ेमला श्रीचरणी एकरुप. आवण घे 

तूं तुझा स्वगड भोग! अरे इंद्रा! मला ठार केल्या वशवाय तो सवच्चदानंद तुला स्वगाडदी ववषयांच्या संपत्तीच े

आवधपत्य वमळूच दणेार नािी. कारण सवच्चदानंद ईश्वरा ऐवजी तुला तचे िवे आि.े आवण मला फक्त 

सवच्चदानंद ईश्वर िवा आि.े "   

इतके बोलून वृत्रासुर भगवंताची प्राथडना करू लागला, " ि ेभगवनद! तुझ्या चरणकमळांचा आवश्रत 

असलेला िा दास तुझ्यापासनू वेगळे राहून कोणत्यािी अवधपत्याचीच काय पण मोिाचीिी अपेिा करीत 

नािी. माझे अंत:करण  चतुष्टय तुझ्या टठकाणी वस्थर िोवो."  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८६ वे (अध्याय १२ पूणड व १३ चालू)  

 

वृत्रासुराचा वध 

 

 भगवंताची प्राथडना करून तो मिाप्रचंड वृत्रासुराने भूमी कंपायमान करीत आपला वत्रशूळ परजवीत 

त्वेषाने इंद्रावर फेकला. आवण रणभेदी आवाजात ओरडला "ि ेपापी इंद्रा िा पिा मेलास!"  

पण सावरलेल्या इंद्राने वज्र सोडून तो वत्रशूळ व वत्रशूळ सोडणारा वृत्रासुराचा िात छेदनू िाकला. 

िात छेदल्यामुळे संतप्त िोऊन वृत्रासुराने दसुऱ्या िाताने इंद्राच्या िनुविीवर एक जोरदार प्रिर केला. परत 

येणारे वज्र इंद्राच्या िातात येण्याच्या िणीच ि ेघडले आवण त्या प्रिाराने िातात यते असलेले वज्र इंद्राच्या 

िातातनू वनसिून खाली पडले.  

इंद्र भांबावला! लवित झला. वृत्रासुरासमोर खाली उतरून वज्र िातात घेण्यास त्याला खेद व 

अपमान वािू लागला. त्याची िी अवस्था पाहून मोयान ेिसून वृत्रासुर म्िणाला, " अरे इंद्रा! दिेाला सवडस्व 

मानून युध्द करणाऱ्याला सतत जय प्राप्त  िोईलच अस ेनािी. आवण थोड्याशा पराजयाने अपमावनत िोऊन 

जवमनीवर पडलेले वज्र उचलण्यास लाज ूनकोस. खरा पुरुषाथड जाणून घे! सवड ववश्व श्रीिरीच्या स्वाधीन 

आि.े कीती-अपकीती, यश-अपयश, जय-पराजय, जीवन-मृत्यू इत्यादींच्या बद्दल िषड-ववषाद न मानता 

समदषृ्टी ठेऊन सजकण्याच्या इषेने युध्द करण्यात खरा पुरुषाथड आि.े अरे माझे आयुध आवण िात दोन्िी गेले 

तरी मी पराजय न मानता तुला मारण्याच्या उद्योगान े युध्द करीतच आि े ना? घे ते वज्र उचल. लाज ू

नकोस. मी आत्मतत्त्वाशी एकरूप झालो आि.े तुझ्या वज्रानेच माझा वध िोणार आि.े ि ेमला ज्ञात असूनिी 

मी यथाशवक्त तुला मारण्याचा प्रयत्न करीतच आि.े यदु्धाच्या जुगारात प्राणच पणाला लावावे लागतात. 

वतथे मान अपमान उपयोगी पडत नािीत. कोणी तरी एक जण पडल्या वशवाय युध्द संपत नसत.े"  

वृत्रासुराच्या या वनष्कपि भाषणाने इंद्र आश्चयड चदकत झाला. वज्र उचलून तो वृत्रासुराला 

म्िणाला, "तूं जन्मजात वनकृष्ट असूनिी कृताथड झालेला आिसे. तुझे अफाि शौयड व वस्थर बुद्धी अशा संकि 

काळी सत्पुरुषांच्या स्वभावासारखी शांत आि.े तूं मिानद आिसे! घे शस्त्र िाती मी यदु्धास तयार आि!े" इंद्र 
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युद्धाला तयार झालेला पाहून वृत्रासुराने उरलेल्या िाताने एक परीघ इंद्रावर फेकला. इंद्राने परीघ व 

वृत्रासुराचा दसुरा िात वज्राने छेदनू िाकला. पवडतप्राय वृत्रासुर जवमनीवर पालथा पडला व त्याने आपल्या 

असुरी मायेने खालचा ओठ भूमीला िेकवला आवण आपला जबडा उघडला. तो त्याने इंद्राच्या ऐरावतापेिा 

खूपच मोठा केला िोता. िणातच आपली लवलवणारी जीभ बािरे फेकून वृत्रासरुाने इंद्राला ऐरावतासि 

आपल्या वजभेत गुंडाळून वगळून िाकले. इंद्रान ेिणात आपले मन या अनपेवित घिनेतून बािरे काढले. व 

वज्राने प्रथम वृत्रासुराचे पोि ववदारण केले व ऐरावतासि बािरे आला. पुढील संकि िाळण्यासाठी 

वृत्रासुराचे मस्तक धडावेगळे करण्याच्या संकल्पान ेवज्र सोडले.  

वृत्रासुराचे मस्तक धडा वेगळे करण्यास वज्राला मानवाच्या कालगणन े प्रमाणे एक वषड (म्िणज े

दवेांची एक अिोरात्र) लागले. वृत्रासुराची प्राणज्योत परमात्म्यास जाऊन वमळाली. वृत्रासुराचा वध 

िोताच इंद्र सोडून सवड दवेानंा आनंद झाला. आकाशस्थ दवे म्िणजे ब्रम्िदवे,भगवान वशव इत्यादी वृत्रासुर 

मारला जाताच तथेून वनघून गेले. इंद्र मात्र धास्तावला. कारण आधीच्या ब्रम्िित्यचेे पातक भूमी, जल, स्त्री, 

व वृि यांनी वािून घतेले िोते पण आता काय करायचे? इतट यात अत्यंत घाण वास येणारी एक जख्ख 

म्िातारी त्याच्याकड ेयेऊ लागली. ते इंद्राचे ब्रम्िित्येचे पातक िोत.े इंद्र पळू लागला. व ती ओंगळ व घाण 

वास येणारी म्िातारी इंद्राच्या मागे धावत सुिली. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८७ वे (अध्याय १३, १४, १५ ) 

 

वृत्रासुराचे पूवडजन्मीचे चटरत्र 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागल,े "राजनद! वृत्रासुराला मारल्यामळेु  ब्रम्िित्यचेे ज ेभयानक पातक इंद्राच्या 

मागे लागले त्यामुळे जीव नकोस िोऊन इंद्र अंतटरिात पळू लागला. पातक रुपी ती विडीस म्िातारी 

त्याच्या मागे धावू लागली. अस्वस्थ झालेल्या इंद्राने शेविचा उपाय म्िणून ईशान्येकड ेअसलेल्या व पापाचा 

वशरकाव िोऊ न शकणाऱ्या मानस सरोवराकड े धांव घेतली. इंद्राने सूक्ष्म रूप धारण केले. व मानस 

सरोवरातल्या कमळाच्या नालतन्तुत प्रवेश केला. पश्चात्ताप दगध िोऊन िटरनाम घेत उपाशी राहून 

कालक्रमणा करू लागला. इंद्र बराच काल भोगरवित अवस्थेत त्या पववत्र सरोवरात राविल्यामुळे त्याच्या 

पापांचा िळू िळू िय िोऊ लागला.  

पण आता स्वगाडत राजा नसल्यामुळे इंद्र सांपडपेयांत पयाडयी राजा म्िणून पृर्थवीवरील सम्राि 

नहुषाला सदिे स्वगाडत आणून त्याला दवेांचा राजा केल.े पण ऐश्वयड व भोग यांच्या मदाने उन्मत्त िोऊन 

त्याने इंद्रपत्नी शचीची अवभलाषा धरली. तेंव्िा शचीने युक्तीने त्याला ऋषींच्या शापाने सपड योनीत 

पोिोचववले.  

त्यानंतर ऋषींनी इंद्राचा शोध घेतला व त्याला मानस सरोवरातनू बािरे बोलावले. इंद्राकडून 

पववत्रस्थानी घडलेल्या िटरनाम कींतडनाच्या तपामुळे ब्रम्िित्यचेे पातक िीण झाले िोते. ते आता पूणड नष्ट 

करून इंद्राला पापमुक्त करण्यासाठी श्रीिरीचे आराधन असलेल्या अश्वमेधयज्ञाची दीिा ऋषींनी इंद्राला 

ददली. त्याकाळात व्रतस्थ राहून इंद्रान ेश्रीिरीस्मरण पूवडक यज्ञ केला. त्या योगे वनष्पाप िोऊन इंद्र पुन्िा 

पूवडपदी आरूढ झाला.  

वृत्रासुराचे ि ेआख्यान श्रवण करून परीवित राजाने ववचारले, " प्रभो! असुर असूनिी वृत्रासुराची 

भगवान श्रीिरीच्या टठकाणी इतकी दढृ वृत्ती कशी काय झाली िोती? वशवाय युद्धातल्या कठीण प्रसंगी 
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स्वपराक्रमाने   स्वत:च्या मृत्यूचे भय न बाळगता इंद्रालािी वज्र वापरण्याची पे्ररणा ददली. ववशेष म्िणजे 

त्याला ििेी ज्ञात िोते कीं वज्रानेच आपल्याला मृत्यू येणार  आि.े"  

शुकमुनी म्िणाल,े"राजनद! वतृ्रासूर िा पूवड जन्मीचा वचत्रकेतूं नामक तप, ववद्या, दान व पाववत्र्य 

यांची मूती असलेला शूरसने दशेीचा सावडभौम राजा िोता. पण अनेक राण्या असनूिी वनपुवत्रक असल्यामुळे 

उदासीन िोता. एकदा त्याच्याकड ेआलेल्या अंवगरामुनींनी त्याला म्ििले, "राजनद! रसनेवन्द्रय, घ्राणेन्द्रीय, 

स्पशेंदद्रय, मित्तत्त्व व अिकंार या सातांच्या वनदोषत्वात जीवाची स्वस्थता असते. वशवाय तुझे सावडभौमत्व 

अबावधत असताना तू ंअसा वखन्न कां? तेंव्िा वचत्रकेतूं राजाने आपले वनपुवत्रकपणाचे द:ुख कथन केले. व 

उपाय करण्याची प्राथडना केली. अंवगरामुनींनी राजाला पुत्र प्राप्ती िोण्यासाठी त्वटरत त्वष्याचे यजन करून 

प्रसाद ददला. त्यायोगे राजाची पट्टराणी कृतद्युवतला पुत्र झाला. पण कृतद्युवतच्या सवतींना द्वषे उत्पन्न 

झाला व त्यांनी संधी साधून त्या बालकाला ववषप्रयोगाने ठार मारले. राजा व कृतद्युवत ितबुद्ध  व प्रचंड 

शोक करू लागले. त्यांच्या बरोबर प्रधान व नगरजनिी शोकाकुल झाले. त्याच वेळी नारद व अंवगरामुनींच े

वतथे आगमन झाले. अत्यंत मृद ूव िळू आवाजात ते राजाशी बोलू लागले, " राजनद! तूं ज्याच्यासाठी शोक 

करीत आिसे तो तुझा पुत्र भूतकाली कोठे िोता व आतां भववष्यकाली कोठे आिे? माता-वपत्याच्या दिेाच े

वनवमत्त िोऊन मातेच्या दिेापासून पुत्राचा दिे उत्पन्न िोतो. त्यात पंचमिाभतूे जडत्व धारण  करतात. व 

प्राण चैतन्यावस्था वनमाडण करतो. िी पंचमिाभूते व प्राण त्या दिेाच्या बाबतीत दकती वनर्मवकार असतात 

याचा थोडा ववचार कर. ईश्वराच्या मायनेे पे्रटरत िोऊन पुत्रादी प्राणी वपतृत्वाच्या वनवमत्ताने उत्पन्न 

िोतात. कालांतराने नाशिी पावतात. जीवात्मा िा त्या ईश्वराचे सूक्ष्म तत्त्व आि.े आवण सृष्टीची उत्पत्ती िी 

त्याची क्रीडा आि.े"  

ि ेऐकून वचत्रकेतू ं म्िणाला, " मी या संसारचक्राच्या सखु-द:ुखरुपी मिामोिाच्या गतेत सांपडलो 

आि.े आपण मला यातून बािरे काढा!" तेंव्िा अंवगरामुनी म्िणाले, " पूवी मी तुझ्याकड ेआलो िोतो त ेकेवळ 

तुझ्यावर अनुग्रि करण्यासाठी. पण त्यावेळी तूं वनपुवत्रकतेच्या द:ुखाने शोक करीत िोतास आवण आज 

पुत्रववयोगाच्या द:ुखाने शोक करीत आिसे. अरे राजा! सवड भौवतक ि ेअसेच अवनत्य असते. केवळ पुत्राचा 

मृत्यूच तुझ्या द:ुखाला कारणीभूत आि े कां? तूं जरा मन एकाग्र करून आत्मतत्त्वाचा ववचार कर व या 

मिामोिाच्या गततेून बािरे ये."  

तेंव्िा नारद म्िणाले, " राजनद! मी तुला मंत्रोपवनषदाचा उपदशे करतो त्याच्या सात ददवसांच्या 

जपाने तुला संकषडणप्रभूंचे दशडन िोईल व तूं शोकमुक्त  िोऊन मित्पदाला प्राप्त िोशील." 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८८ वे (अध्याय १६) 

 

वचत्रकेतूंला ववरक्ती व संकषडण दशडन 

 

 शुक मुनी पुढे सांगू लागले, " राजनद! वचत्रकेतूंचा शोक नष्ट व्िावा व त्याने आपला उपदशे ग्रिण 

करवा म्िणून नारदांनी आपल्या योग सामर्थयाडने त्या राजपुत्राला वजवंत केले. बालक वजवंत िोताच नारद 

त्याला म्िणाल,े 'ि े बालका तुझ्या मृत्यूमुळे तुझ्या माता वपत्याला परम द:ुख झालेले आि.े त्यामुळे तुझ े

अववशष्ट जीवन या नव्या दिेधारणेने वपत्याने ददलेल्या राज्याचा सुखोपभोग घेण्यात व्यतीत कर." तेंव्िा 

राजपुत्र म्िणाला, 'ि ेदवेषी! मी कमडयोगाने ववववध योनींमध्ये भ्रमण करीत असता कोणत्या योनीतले ि े

माझे माता वपता आिते? कारण तसे पविल े तर इथल्या सवाांचेच केव्िाना कें व्िा ववववध प्रकारचे संबंध 

येऊन गेले आिते. परस्परांशी घडणाऱ्या व्यविारात जस ेसुवणाडकदचे अथवा द्रव्याचे िस्तांतरण िोते व जो 

व्यापार घडतो त्यावेळी द्रव्य दणेारा व वस्तूची ववक्री करणारा द्रव्य व वस्तू यांच्या ववरिात तिस्थ राहून ि े

आपले नािी या भावनेने व्यविार करतो. तद्वतच या जीवात्म्याच्या व्यविारा बाबत घडत असते. जीव 

वेगळ्या वेगळ्या माता वपत्याच्या टठकाणी जन्म घेतो. म्िणजेच जीवात्मा िा केवळ कायड-कारण यांचा 

तिस्थ सािी आि.े त्यामुळे सुख-द:ुख व राज्याददक कमडफळाचा मी स्वीकार करणार नािी!' असे सांगून तो 

पुन्िा वनशे्चष्ट िोऊन पडला.  

त्या बालकाचे ि ेमंत्रमुगध करणारे भाषण ऐकून वचत्रकेतूं ववस्मयाने आत्मसचतन करू लागला. त्याने 

वववेकाने शोकाचा त्याग केला व बालकाच्या अंत्यसंस्कारादी दक्रया केल्या. यथाववधी यमुना स्नान करून 

वपतृतपडण केले. मग नारदांना शरण जाऊन त्यांचा अनुग्रि घेतला. त्या नंतर वचत्रकेतूंने सवडसंग पटरत्याग 

करून एकाग्र अंत:कारणान े फक्त उदकपान करून मंत्रोपवनषदाचा जप आरंभला. त्यायोगे वचत्रकेतुला 

ववद्याधारांचे अवधपतीपद प्राप्त झाले. थोड्याच ददवसात त्या ववद्येच्या सततच्या जपामुळे राजा वचत्रकेतू ं

वत्रभुवनात संचार करू लागला. त्या सामर्थयाडने तो एकदा भगवान संकषडणाचं्या चरणी आला.  

त्यांच्या दशडनान े वचत्रकेतूचंे अष्टसावत्वक भाव जागे झाले. थोडावेळ त्या भावाचा अनुभव घेऊन 

राजा वचत्रकेतूंने मन व बुद्धीचे ऐट य साधून सवड बाा वृत्तींचा वनरोध केला. आवण एकाग्रतेने भगवंताची 
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स्तुती करू लागला. " ि े भगवंता! तुला आदद-मध्य-अंत असे कािीच नािी. संपूणड ववश्व तुला परमाण ु

एवढेिी नािी. तरी सुद्धा आमच्या वरील दयेने पे्रटरत िोऊन आमच्या उद्धारासाठी श्रीमद्भागवत कथन केल े

आिसे. कारण याच भागवतधमाडचरणामुळे ववषम बुद्धीचा नाश िोतो.  सनकाददकुमारांना कोणतीच 

आसक्ती नसून सुध्दा ते फक्त भागवताचे सेवन करीत असतात. ि ेभगवंता तूं मनबुद्धी अगोचर आिसे. आम्िी 

तुझे स्वरूप जाणू शकत नािी. तथावप तूं सिस्त्रमस्तकानी युक्त असून आपल्या मस्तकावर ब्रम्िांड धारण केल े

आिसे. पण ते तुझ्या मस्तकावर मोिोरीच्या दाण्या एवढेिी नािी. तुला माझा वनरंतर नमस्कार असो."  

वचत्रकेतूंची स्ततुी ऐकून भगवान संकषडण म्िणाले, " वचत्रकेतूं, नारद व अंवगरामुनींच्या उपदशेाने 

वमळालेल्या ववद्येच्या योगे आवण आजच्या माझ्या दशडनाने तूं पूणड पुनीत झाला आिसे. राजनद! वनद्रा व 

जागृती ा ा दोन्िी अवस्थांमध्ये जे ज्ञान, प्रकाशरूपाने असूनिी त्याहून वभन्न रिाते ते ज्ञान म्िणजेच परब्रम्ि 

आि ेव तेच माझे अगोचर स्वरूप आि.े परंत ुा ा मद्रपू परब्रम्िाच ेजीवाला   ववस्मरण झाल्यामुळे त्याला 

जन्म मृत्युच्या फेऱ्यात अडकावे लागते. प्रवृवत्तमागड ट लेशकारक असनूिी तो त्यातच गुंतून रिातो. व भौवतक 

सुखाच्या मागे लागतो. वनवृत्तीमागाडने आत्मज्ञान प्राप्त केल्यावर मुक्त िोता येत ेि ेलिात घेऊन मनुष्यान े

माझे स्वरूप असलेल्या भागवताचे दढृ श्रद्धनेे अनसुंधान ठेवावे. त्या योगे नैष्कम्यड प्राप्ती िोत.े तू ंिी तसचे 

कर. म्िणज े लवकरच माझ्या स्वरूपाला प्राप्त िोशील." असे आश्वासन दऊेन भगवान सकंषडण अंतधाडन 

पावले. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ८९ वे (अध्याय १७ चालू) 

 

वचत्रकेतूंला मृडानीचा शाप  

 

  शुकमुनी पुढे सांगू लागले , " ि ेराजनद! ववद्याधराधीपती वचत्रकेतूनंे भगवान संकषडण ज्या ददशेला 

अंतधाडन पावले त्या ददशेला नमस्कार केला. व आकाश मागाडने संचार करू लागला. भागवताशी तो एकरूप 

झाला. त्याला संकल्प मात्रेच अनेक वसद्धी प्राप्त झाल्या. एके ददवशी भगवान श्रीववष्णंुच्या कृपाप्रसादान े

प्राप्त झालेल्या ववमानात बसून भगवान वशवाच्या सभते आला. अनेक वसद्ध, अनेक ऋषी, चारण, गंधवड 

इत्यादी बसलेले िोते. त्या सभेत भगवान वशव मृडानीला आपल्या मांडीवर घेऊन बसले िोते. इतकेच नािी 

तर बाहून ेआसलगन ददलेले िोते. त ेपाहून वचत्रकेतूं उपिासगभड िास्यान ेम्िणाला, " अिो! आपण धमडज्ञ व 

लोकांना उपदशे करणारे त्रैलोट य गुरु आिात आवण भर सभेत पत्नीला मांडीवर घेऊन काय बसला आिात? 

तपाचरणी वेदवेत्ता जिाधारी व या सभेचा अध्यि आपल्या पत्नीला मांडीवर घेऊन बसला आि.े अिो या 

एकांतातल्या दक्रया भर सभेत कां करता आिात?" वचत्रकेतूंच्या या उपिासाने भगवान वशव जरािी 

ववचवलत झाले नािीत. पण स्वत:ला वजतेंदद्रय समजणारी  मृडानी मात्र चांगलीच सतंापली.  

भगवान वशवांच्या सामर्थयाड बद्दल वचत्रकेतूं अनवभज्ञ असल्याचे समजून वचत्रकेतूंला उद्दशूेन पण 

सभेकड े पिात आपल्या धारदार आवाजात उपरोधान े म्िणाली. 'सांप्रत या लोकांत आमच्या सारख्या 

वनलडज्यांना वशिण दणे्यासाठी ा ाला नेमला आि ेकीं काय? अिो नारद, भृगु, अंवगरा, इतकेच काय पण 

प्रत्यि ब्रम्िदवेिी भगवान वशवांच्या ा ा वागण्याचा वनषेध करीत नािीत. वतथे ा ा िवत्रयाधम वचत्रकेतूंचे 

औद्धत्य केवढे आि ेपिा! मागंल्यालािी मंगल करणाऱ्या त्रैलोट यावधपती जगद्गुरु भगवान वशवांनाच िा 

वशकवतो आि!े ा ा कारणामळेु िा दडंास पत्र ठरला आि.े म्िणून ि ेदषु्टबुद्धीच्या बालका वचत्रकेतूं तूं अत्यंत 

पापी अशा असुर योनीत जा! म्िणज ेपुन्िा सत्पुरुषांचा असा अपराध करण्यास धजणार नािीस." मृडानीन े

असा शाप ददल्यावर वचत्रकेतूं ववमानातून खाली उतरला. व िाताची ओंजळ करून म्िणाला, ' ि े दवेी! 

माझ्या सारख्या मनुष्याचे ि ेप्राक्तनच आि.े ा ा धारणेने मी तुझा शाप स्वीकारला आि.े पण ि ेदवेी अंवबके! 
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तूं मला पापी म्िणालीस व शाप ददलास, पण मी म्िणतो पाप तरी कसले व पुण्य तरी कसले? स्वगड अथवा 

नरक, सुख अथवा द:ुख, इत्यादी द्वन्द्वां पैकी कोणती गोष्ट सत्य आि?े सत्य फक्त एक परमेश्वर असून तो सवड 

समथड असून िा सवड त्याच्या मायेचा खेळ आि.े त्यामुळे तू ंमला शाप ददलास असे मी मुळीच मानीत नािी. 

सुखाचे कतृडत्व स्वत:कड े व द:ुखाचे कतृडत्व दसुऱ्याकड े असला मूखडपणा मी कधीच करणार नािी. त्या 

भगवंताच्या मायेची लीलाच अगाध आि.े ि ेसतंप्त पवतव्रते पापापासून मुक्त िोण्यासाठी मी तुझी प्राथडना 

करीत नसनू माझ्या योगय भाषणाला तूं अयोगय ठरवीत आिसे त्याची तूं मला िमा कर एवढीच माझी तुला 

प्राथडना आि.े" असे म्िणून वचत्रकेतूं ववमानात बसून वनघून गेला.  

सवडजण वववस्मत िोऊन पिातच राविले. त्यावेळी ववस्मयचदकत झालेल्या मृडानीला भगवान वशव 

म्िणाल,े " ि े सुंदरी! अद्भुतलीला करणाऱ्या श्रीिरीच्या शे्रष्ठ व वन:स्पृि दासानदुासाचे मािात्म्य तू ं

पाविलेस ना?ं ि ेनारायणाचे परमभक्त वनत्यमुक्त व सदवै वनभडयच असतात. जे वनस्पृि नसतात त्यानंाच 

द्वदं्वाचे भय वाित असते. कारण त्यांची बुद्धी भेदरवित ईश्वराच्या चरणी वस्थर झाललेी नसत.े ते सवडकाल 

भेदमय जीवनच जगत असतात. सवडत्र समदषृ्टी असलेला वचत्रकेतूं त्या श्रीिरीचा अभदेभक्त आि.े त्यामुळेच 

तो श्रीिटरला वप्रय आि.े तसाच मलािी वप्रय आि े म्िणून तर मी त्याच्यावर कृद्ध िोऊ शकलो नािी. " 

शुकमुनी पुढे म्िणाले , " राजनद! िाच वचत्रकेतूं त्वष्याने केलेल्या यज्ञात वृत्रासुराच्या रूपाने प्रकि झाला."  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ९० वे (अध्याय १७ पूणड)  

 

ददतीचे व्रताचरण 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागल,े "राजनद! आददतीला बारा आददत्य झाले त ेसगळे दवेलोकी स्थानापन्न 

झाले. बारावा आददत्य सािातद भगवंताचा अवतार िोता. ा ा बाराव्या वामन नामक आददत्याच्या 

अवताराची कथा पुढे सांगेन. ददवतच्या सतंतीत पविले दोन दतै्य विरण्यकवशपू व विरण्याि ि े जन्माला 

आले. ते दोघिेी दतै्य व दानव ा ांना अत्यंत पूज्य िोते. विरण्यकवशपूला जाबासरु-कन्या कयाधूपासून चार 

पुत्र झाले. पविला सन्र्िाद, दसुरा अनऱु्िाद, वतसरा ऱ्िाद व चवथा प्रल्िाद. पांचवी ससविका नामक कन्या 

झाली. याच ससविकेला ववप्रचीत्ती नामक दतै्यापासून राहू नामक पुत्र झाला. अमृत प्राशनाच्या वेळी 

श्रीिरीने सुदशडनचक्रान ेत्याच ेमस्तक धडावेगळे केले. ददतीला विरण्यकवशपू व विरण्याि यांच्या व्यवतटरक्त 

मरुतद नावाचे एकुणपन्नास पुत्र झाले. त्या सवाांना इंद्राने दवे करून घेतले." ि े ऐकून परीवित राजाला 

आश्चयड वािून त्याने ि ेकसे घडले असे ववचारले.  

तेंव्िा शुकमुनी सांगू लागल,े " राजनद! इंद्रासाठी भगवान श्रीिारींनी ददतीचे विरण्यकवशपू व 

विरण्याि असे दोन्िी पुत्र ठार मारले. तेंव्िा ददतीन े इंद्रावर सूड उगवायचा असे ठरवले. त्यासाठी 

आपल्यालाच समथड पुत्र व्िायला पाविजे. अशा वनश्चयाने वतने कश्यपांची मनोभावे सेवा सुरु केली. 

ददवसेंददवस अपूवड सेवा करणाऱ्या ददतीला पाहून कश्यपांच्या मनात वतच्या बद्दल स्वाभाववक अनुकंपा 

वनमाडण झाली. एकेददवशी आपल्या पतीची प्रसन्नता पाहून ददतीन े त्यांच्या सामर्थयाडची व तपाची उवचत 

अशी स्तुती केली. काश्यपिी त्या उवचत व योगय स्तुतीन ेवतच्याशी पे्रमात आले. त्यांनी वतला 'तुला जे िवे 

असेल ते मागून घ!े ' असे म्ििले. पण ददती ववनयाने मुगध बसून राविली. त्यामुळे अवधकच पे्रमात येऊन 

कश्यप म्िणाले, " भद्र!े तुझ्या सेवेने मी अत्यंत प्रसन्न झालो आि.े त्यामुळे तूं वन:संकोच कोणतािी दलुडभ वर 

मावगतलास तरी मी तुला तो दईेन. ि े ऐकून ददती अत्यंत मधुर वाणीने म्िणाली, " प्रभो ! आपण जर 

दणेारच असाल तर माझे द:ुख दरू करा! मला पुत्रशोक जाळीत आि.े ज्या इंद्रासाठी माझी दोन्िी मुले 

मारली गेली आिते त्या इंद्राला मारणार पुत्र आपण मला द्या!" ि ेऐकून तपस्वी कश्यपांना अत्यंत द:ुख 
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झाल,े संतापिी आला. पण त्यांनी वववेकाने मन आवरले. त्यांनी मनाशी ववचार केला कीं घडल्या प्रकारात 

ददतीचा तरी काय दोष? मीच इंद्रीयाधीन िोऊन विच्या टठकाणी आसक्त झालो. पण आता झाल ेत ेझाले. 

आपणच आता ददलेला शब्द पाळण्यासाठी आधी विच्याकडून वैष्णवव्रत करून घ्यावे. व मग विचा मनोरथ 

पूणड करावा. म्िणजे विलािी अमर पुत्र प्राप्त िोईल व विच्या बुद्धीतिी फरक पडले! असा सूज्ञ ववचार करून 

अवतशय पे्रमाने  कश्यप वतला म्िणाले, " भद्र,े तुझे कल्याण असो! तुला तुझा मनोरथ पूणड करण्यासाठी 

वषडभर एक व्रत करावे लागले. त्यासाठी मी जे वनयम सांगतो त्यात जरािी वैगुण्य राहून चालणार नािी. 

तरच तुला तसा पुत्र िोईल."  

ददतीने ती अि लगेच मान्य केली. कश्यपांनी वतला वनयम सांवगतले, " ि ेकल्याणी या व्रताच्या 

काळात कोणत्यािी जीवाची सिसा करावयाची नािी. कोणालािी ताप द्यायचा नािी. असत्य भाषण 

करायचे नािी. कोणावरिी रागवायचे नािी. उष्ट ेव अभि भिण करायचे नािी. िात पाय धुतल्या खेरीज 

झोपायचे नािी. उत्तरेकड ेव पवश्चमेकड ेडोके करून वनजू नये. िात व तोंड उष्ट ेठेऊन घराबािरे पडू नय ेवा 

वनद्रा घेऊ नये. सायंकाळी वनजू नये. वववस्त्र स्नान करू नये." इत्यादी बरेच वनषेध सांगून झाल्यावर कश्यप 

म्िणाल,े " ि ेकल्याणी आता ववधीपूवडक करावयाच्या गोष्टी ऐक! सदवै धूत वस्त्र पटरधान करावे. शुवचभूडत 

िोऊन, सौभागयादी सवड मंगल अलंकारांनी युक्त िोऊन भोजनापूवी लक्ष्मी-नारायण, ब्राम्िण व गाय यांचे 

पूजन करावे. िार, गजरे, िळदी-कंुकुम, भूषणे, नैवेद्य इत्यादींसि सुवावसनीचे पूजन करावे. पतीचेिी पूजन 

करावे. पती सदवै आपल्या सवन्नध असल्याची जाणीव ठेवावी. असे एक संवत्सर पयांत जर तूं वनष्कपि 

अंत:कारणान े व्रत करशील तर तुला तुझ्या संकल्पा प्रमाणे इंद्राला मारणारा पुत्र िोईल." ि े ऐकून ददती 

एकदम खुश झाली व वतने तसे व्रत करण्याच ेमान्य केले. व समाधानाने कश्यपांचे वीयड आपल्या उदरात 

धारण केले.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-स्कंध सिावा 

पुष्प ९१ वे (अध्याय १८ व १९ पूणड) 

 

मरुद्गणांची उत्पत्ती 

 

ज्ञानसंपन्न इंद्राने आपल्या मावशीचा ितेू जाणला. तो लगेच अत्यंत ववनयाने मावशीकड े

रािावयास आला व मावशीची सेवा करू लागला. ददती व्रतस्थ असल्यामुळे त्याला कािीच प्रवतकार करू 

शकत नव्िती. इंद्रिी वतची अत्यंत उत्कृष्ट सेवा करू लागला. आश्रमाच्या पटरसरातून रोज ताजी फुले, 

वबल्वदले, तुलसी, दवुाड, दभड, उदक, फळे इत्यादी आणून दणेे.  पूजा सावित्याची सुरेख तयारी करून ठेवणे. 

ि ेसवड करीत असताना इंद्र वाि पिात िोता कीं ददतीकडून सदोष वतडन घडून आपण कें व्िा त्या गभाडचा 

नाश करू शकतो. पण ददतीच्या कडून तसे वतडनच घडत नव्िते. व इंद्र कािी सेवा थांबवत नव्िता.  

पण ददतीचे ददवस भरत आल्यावर ती जशी जशी थकून जाऊ लागली तशा इंद्राच्या आशा 

पालवल्या. व्रताचरण व वाढणारा गभड यामुळे ती कृश िोऊ लागली िोती. एक ददवस अशीच थकलेल्या 

अवस्थेत भोजन िोता िोताच वतला गलानी आली. त्यामुळे मुखमाजडन न करता व िात न धतुा ती शय्येवर 

पहुडली व गाढ झोपी गेली. त्यामुळे इंद्राला िवी िोती ती संधी प्राप्त झाली. त्याने लगेच आपल्या वज्रासि 

अवतसूक्ष्म रूप धारण  केल े व ददतीच्या गभाडत प्रवेश केला. गभोदकात सुवणाडसारखी कातंी असलेल्या 

बालकाचे इंद्राने सात तुकड े केले. तेंव्िा प्रत्येक तुकड्याचा एक एक दिे वनमाडण झाला. व ती बालके रडू 

लागली. तेंव्िा रडू नका म्िणत म्िणत इंद्रान ेप्रत्येकाचे सात सात तुकड ेकेले. पण  त्या प्रत्येक तकुड्याचा 

एक एक अशी एकुणपन्नास बालके तयार झाली.  

इंद्र चदकत िोऊन पाित असतानाच ती बालके िात जोडून इंद्रासमोर उभी राविली व म्िणाली, 

'इंद्रा, अरे आम्िी तुझे भाऊ आिोत ि े ध्यानी घे! आम्िाला मारून तुला काय वमळणार आिे? तुलाच 

बालित्येचे पातक लागणार आि.े आम्िी सवड मरुद्गण आिोत. तुला िवे ते सिाय्य करू. पण आम्िाला 

मारून पापाचा धनी िोऊ नकोस.' ि ेऐकून इंद्राला त्याचं्याबद्दल ववश्वास उत्पन्न झाला व त्यांचा दतै्यत्वरूप 

मातृदोष दरू करून त्यानंा सोमपानाचे अवधकारी करून दवेांमध्ये घेतले. त्यामुळे मरुद्गण इंद्राचे वप्रय झाले. 
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ददतीने अत्यंत मनापासनू व वनष्कपि िोऊन व्रत केल्याचा िा पटरणाम िोता. एकुणपन्नास भावंडांसि इंद्र 

योगमागड अनुसरून बािरे पडला. आवण ददतीिी झोपेतून जागी झाली.  

इंद्रासि आपल्या एकुणपन्नास पुत्रांना पाहून वतला आनदं तर झालाच पण जास्त आश्चयड वािले . 

त्याचवेळी इंद्राला वतथे पाहून वतला क्रोधिी आला नािी! उलि ती इंद्राला म्िणाली तुला भय उत्पन्न 

करणारा पुत्र व्िावा या उद्दशेाने मी ि ेव्रत करीत िोते. व एकाच पुत्राची मी इच्छा बाळगली असताना मला 

ि ेएकुणपन्नास पुत्र कस ेझाले? ि ेजर तुला ज्ञात असेल तर मला खरे खरे सांग. इंद्र म्िणाला, " माते! तुझा 

संकल्प समजल्यावर मी कपिाने तुझे सेवकत्व पत्करल.े इतके ददवस वाि पिाता पिाता आजचा ददवस 

उजाडला कीं तूं मुखप्रिालन न करता झोपलीस. या तुझ्या सदोषत्वामुळे मला तुझ्या गभाडत प्रवेश करता 

आला. तुला एकच पुत्र िोता. पण मी त्याचे सात तकुड ेकरताच ते सात पुत्र झाले. त्या सातांच ेसात सात 

तुकड ेकरताच ते एकुणपन्नास पुत्र झाले. ि ेआश्चयड पाहून तुझ्या तपाचरणामुळे झालेली िी श्रीिरीची कृपाच 

आि े असे मी वनश्चयाने जाणले. व स्वाथड बुद्धीचा त्याग करून ा ा एकुणपन्नास जणांना यज्ञातल्या 

सोमपानाचे अवधकारी केले. ते माझे भाऊच आिते. त्यामळेु माते तूं मला िमा कर. " इंद्राचे ि ेवनष्कपि व 

प्रामावणक भाषण ऐकून ददतीने इंद्राला िमा केली व आवशवाडद ददले. त्यानंतर इंद्र मरुद्गणांसि स्वगाडत 

वनघून गेला.  

परीवित राजाने कश्यपांनी कोणते व्रत सांवगतले ि ेववचारले म्िणून शुकमुनी सांगू लागले, " राजनद! 

भगवान श्रीववष्णू ज्या व्रताने प्रसन्न िोतात ते दीघडकालीन व्रत म्िणजे पंुसवन व्रत आि.े ि े मागडशीषड 

प्रवतपदसे आरंभ करून कार्मतक पौर्मणमे पयांत करावयाचे असते. पती पत्नी दोघांनी केले तरी चालत.े अथवा 

एकाने केल ेतरी चालते. रोज शुवचभूडत िोऊन भोजन काला पूवी संकल्प पूवडक प्रथम मरुद्गणांची कथा श्रवण 

करून मग लक्ष्मी-नारायणाची षोडशोपचार पूजा करावी. वषडभर ि ेव्रत करावे कार्मतक पौर्मणमेला उपवास 

करून दसुऱ्या ददवशी पूजन झाल्यावर यज्ञ करावा त्यात वखरीच्या बारा आहुती द्याव्यात. ब्राम्िण-

सुवावसनी भोजन घालावे. त्यांना दविणा द्यावी व मग त्यांच्या संमतीने व्रताची सागंता करावी. व पारणे 

सोडावे. असे वषडभर करणाऱ्यांना ऐश्वयड, आरोगय, संपत्ती, संतती प्राप्त िोऊन इवप्सत मनोरथ पूणड िोतात.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:|  

इथे श्रीमद्भागवतातला ६वा स्कंध पूणड झाला. या स्कंधात एकूण १९ अध्याय व ८५१ श्लोक आिते. 

त्या सवाांचा  पुष्प ८० ते  पुष्प ९१ िा साररूप अनुवाद आि.े 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

 

श्रीमद्भागवत-सातवा स्कंध 

पुष्प ९२ वे (अध्याय १ व २ पूणड ३ चालू)  

जय-ववजय व विरण्यकवशपू कथा  

  

 परीवित राजाला एक मोठा प्रश्न पडला. त्याने शुकमुनींना ववचारल,े " प्रभो! परमात्मा भगवान 

श्रीववष्णू वनगुडण, समदषृ्टी असताना व त्यांना दवे, दानव, मानव यांच्या कडून कािी नको असताना दवेांच्या 

राजासाठी असुरांचा वध करण्याचे काय कारण?  कारण परमात्मा ववष्णू सवड प्राण्यांचे पालन पोषण 

करणारा आि!े त्याला कोणाचा द्वषे नािी अथवा कोणी वप्रय नािी.  कोणी शत्रू अथवा वमत्र नािी."  

शुकमुनी म्िणाल,े " ि ेराजनद! भगवंत स्वत: वनगुडण, वनर्मवकार, वनराकार असूनिी स्व-क्रीडनासाठी 

त्याने आकार व ववकार उत्पन्न केले आिते. तो स्वत: त्या पासून अवलप्त राविललेा आि.े वत्रगुणांच्या 

ववषमतेतून वत्रगुणी स्वरूप उत्पन्न केले व त्या स्वरूपाला प्रकृतीचा आधार ददला. वत्रगुणाच्या ववषमतेला 

कारणीभूत असलेला काल म्िणजेिी तो स्वत:च आि.े काळामुळे गुणावधट य वनमाडण िोते. त्यामुळे संपूणड 

चराचर ईश्वरव्याप्त आि.े राजनद! शरीर उत्पन्न झाले कीं मायेच्या प्रभावाने जीव स्वत:ला  ईश्वरापासनू वभन्न 

समजू लागतो. त्यावेळी ईश्वरभक्त सत्वगुणी जीवांचा छळ िोऊ लागला तर ईश्वर छळ करणाऱ्या असुरांचा 

नाश करतो. राजनद! पूवी वशशुपालाचा वध झाल्यावर त्याची प्राण ज्योत श्रीकृष्णात ववलीन झालेली पाहून 

चदकत िोऊन धमडराजांनी िाच प्रश्न नारदांना ववचारला िोता.  

तेंव्िा नारदमुनी म्िणाले, " धमडराजा! िा वशशुपाल व दतंवक्र ि ेपूवीच ेववष्णुलोकातले जय-ववजय 

नावाचे पाषडद आिते. सनकादीमुनीच्या शापामुळे त ेप्रथम विरण्यकवशपू व विरण्याि म्िणून जन्माला आल.े 

मग रावण व कंुभकणड म्िणून जन्माला आले. व आता वतसऱ्या जन्मात वशशुपाल व दतंवक्र म्िणून जन्माला 

आले. ा ा वतन्िी जन्मातल्या भगवान श्रीववष्णंुशी धरलेल्या वैरभक्तीमुळे त्यानंा सायुज्य प्राप्त झाले.  

विरण्यकवशपुने भगवान श्रीववष्णंुशीच वैर धरले. व आपला पुत्र प्रल्िाद सतत त्या भगवान ववष्णंूचे सचतन 

व मनन करतो म्िणून त्याचा छळ करू लागला. ववववध प्रकारांनी त्याला मृत्युदडं दणे्याचा प्रयत्न केला पण 

प्रल्िादाचे रिण स्वत: भगवान श्रीववष्णूच करीत असल्यामुळे विरण्यकवशपू त्याला मारू शकला नािी. ि े

ऐकून धमडराजाची उत्सुकता जागृत झाली व त्यांनी प्रल्िादाचे चटरत्र सांगण्याची ववनतंी केली. म्िणून नारद 

सांगू लागल,े धमडराजा! भगवान ववष्णंुनी वरािावतार घेऊन विराण्यािाचा वध केल्याचे वृत्त 

विरण्यकवशपूला समजल्यावर तो अत्यतं सतंापला. त्याने आपल्या अवधपत्याखाली असलेल्या सगळ्या 
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दतै्यांना आज्ञा केली कीं भगवान ववष्णु िा यज्ञरूप आि.े तो आता समदषृ्टी सोडून दवेांचा पिपाती झालेला 

आि.े  तेंव्िा त्याचे यज्ञ याग बंद पाडा. यज्ञयागाने दवेांचे सामर्थयड वाढत असते. म्िणून  दवेभक्त व 

ववष्णुभक्त ददसतील वतथे ठार करा. म्िणजे दवेिी िीण िोतील व ववष्णुचेिी सामर्थयड िीण िोईल. या 

आज्ञेमुळे वत्रभुवनात िािाकार माजला! िववभाडग न वमळाल्यामुळे दवे स्वगड सोडून गुप्त रूपाने पृर्थवीवर 

भ्रमण करू लागले. स्वगाडतिी दवेांमध्ये अस्वस्थता वनमाडण झाली. त्यानंतर विरण्यकवशपुने स्वत:च असजट य 

व अमर िोऊन ववश्व वनयतंा िोण्याचा वनश्चय केला व मंदारपवडतावर तपासाठी वनघून गेला. त्याच्या 

अनंतकाळ चाललेल्या संतप्त व उग्र तपामुळे स्वगाडतले वातावरण अवधकच अस्वस्थ िोऊन विरण्यकशीपूच्या 

तपाचा त्यांना दाि िोऊ लागला.  

त्यामुळे सगळे दवे ब्रम्िदवेाकड ेगेले. व प्राथडना करू लागले. " ि े दवेावधदवेा! विरण्यकावशपुच्या 

तपामुळे आम्िास स्वगडलोकी रािणे कठीण झाले आि.े त्याच्या तपाचा संकल्प ववश्व वनयंत्रणाचा 

असल्यामुळे आम्िी सतंप्त आिोत." दवेांची प्राथडना ऐकून ब्रम्िदवे त्वटरत मंदार पवडतावर विरण्यकशीपू वजथ े

तप करीत िोता वतथे आले. पण अनंतकाळ िालचाल न करता राविल्यामुळे विरण्यकवशपुच्या 

शरीराभोवती प्रचंड मोठे वारूळ तयार झाले िोते.  विरण्यकाशीपूचा दिे ददसावा म्िणून त्यानंी वारूळ 

अलगद बाजूला केले. तेंव्िा विरण्यकवशपुला पाहून ब्रम्िदवे आश्चयड चदकत झाले. कारण विरण्यकशीपूच्या 

दिेावरील त्वचा व मांस, मेद व रक्त, इत्यादी सवड मंुगयांनी फस्त केले िोत.े विरण्यकवशपुचा प्राण अवस्थगत 

झाला िोता. आवण   तशाच अवस्थेत तो तप करीत िोता.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प ९३ वे (अध्याय ३ व ४ पूणड ५ चालू)  

 

विरण्यकवशपूचे तप व ब्रम्िदवेांचे वरदान 

 

 िाडांचा सापळा झालेल्या विरण्यकवशपूला पाहून ब्रम्िदवेांच्या मनात कृपा उत्पन्न झाली. त े

विरण्यकवशपूला म्िणाल,े " ि ेिरण्यकवशपू! तुझे कल्याण असो! तपाच्या योगाने तूं कृताथड झाला आिसे. मी 

तुला वर दणे्यासाठी इथे आलो आि.े तूं अत्यतं दषु्कर तप केले आिसे. यास्तव तझुे तप वनष्फळ िोणार 

नािी." असे म्िणून ब्रम्िदवेानंी आपल्या कमंडलूतील ददव्य जलाचे त्याच्यावर प्रोिण केले.  

त्याबरोबर विरण्यकवशपू वज्रदिेी झाला. ब्रम्िदवेांना साष्टांग नमस्कार करून व त्याचंी योगय प्रकारे 

स्तुती करून  मग त्याने वर मावगतला कीं मला तूं उत्पन्न केलेल्या कोणत्याच प्राण्यापासून मृत्यू नको. 

आकाशात, भूमीवर, जळात, घरात, घराबािरे, ददवसा, रात्री, कोणत्यािी शस्त्राने वा अस्त्राने, दवे, दानव, 

पशू, यम, यमदतू, भूत, रािस, गंधवड, यि, दकन्नर, प्रमथ, मिोरग, यांच्या कडून मृत्य ूनको. माझ्या इतका  

सामर्थयडवान प्रतीयोध्धा कोणी असू नये. तुझ्यासारखाच माझा मविमा असावा म्िणून मी सवड प्राण्यांचा 

अवधपती व्िावे. तप व योग यांच्यामुळे प्राप्त िोणाऱ्या अवणमादी वसद्धी व  ऐश्वयड मला प्राप्त व्िावे अस ेवर 

मला द.े  

विरण्यकवशपुने मावगतलेल े सगळे वर ब्रम्िदवेांनी त्याला ददले. वर दतेाना ब्रम्िदवे म्िणाल,े "िे 

दतै्यराज! अत्यंत दलुडभ वर तू ंमागत आिसे. तथावप तुझ्या तपाने मी प्रभाववत िोऊन तुला ते सगळे वर दते 

आि.े" आपल्याला िवे असलेले सगळे वर वमळाल्यावर विरण्यकवशपुने ब्रम्िदवेाचंे पूजन केले. ब्रम्िदवे 

स्वस्थानी वनघून गेले.  

वर प्राप्तीन ेउन्मत िोऊन विरण्यकवशपू आपल्या भावाच्या वधाच ेस्मरण करून भगवान ववष्णंूचा 

द्वषे करू लागला. विरण्यकवशपुने प्रथम संपूणड त्रैलोट यावर आपले राज्य प्रस्थावपत केले. पटरणामी इंद्रासि 

सवड दवे विरण्यकवशपुला अवभवंदन करू लागले. वनष्कंिक झालेला विरण्यकवशपू स्वत:ला वप्रय असलेल्या 

सवड ववषयांचा यथेच्छ उपभोग घेऊ लागला. अकंुठीत इंदद्रय शक्ती प्राप्त झालेली असल्यामुळे व स्वत: 
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वजतेंदद्रय नसल्यामुळे सदवै अतृप्त राहू लागला. प्रकि ववरोध करताच येईना म्िणून सवड लोकपाल अंतयाडमी 

श्रीिरीच्या नामाचा तीव्र जप करू लागले.  

सवड लोकपाल फक्त वायूभिण करून प्राणपणाने िरीचा धांवा करू लागले. तेंव्िा त्यांना 

अव्यक्तातून श्रीिरीने परावाणीने सांवगतले "ि े सरुशे्रष्ठ िो ! वभऊ नका ! अजून कािी काल धीर धरा! 

विरण्यकवशपूचा ब्रम्िज्ञ लोकांववषयीचा द्वषे त्याच्या प्रल्िाद नावाच्या पुत्राच्या वनवमत्ताने पराकोिीला 

जाईल तेंव्िा मी विरण्यकवशपूचा वध करीन." ा ा आकाश वाणीने सगळे दवे वस्थरतनेे िरीस्मरणात 

कालक्रमणा करू लागले.  

विरण्यकवशपूचा सगळ्यात लिान मुलगा प्रल्िाद िा श्रीिरीचा उपासक िोता. प्रल्िाद िा 

शीलसंपन्न व वजतेंदद्रय िोता. सत्पुरुष व साधुत्वाचा उपासक िोता. सदा िटरनामात मग्न असे. बालवयातच 

त्याला भगवान श्रीिरीची प्रीती जडली िोती. विरण्यकवशपूला असल्या कोणत्याच गोष्टींची कल्पना नव्िती 

व त्यातले ज्ञानिी नव्ित.े त्यामुळे आपल्याच मस्तीत व ददमाखात त्याने प्रल्िादाला वशिण दणे्यासाठी 

शुक्राचायाांच्या आश्रमात पाठवले. शुक्राचायड तपासाठी गेलेले असल्यामुळे त्यांचे दोन पुत्र शंड व अमकड  

दतै्यराज विरण्यकवशपूच्या आज्ञेप्रमाणे प्रल्िादाला दडं व नीवतशास्त्र याचंे वशिण दऊे लागले. दजुा भाव व 

वमर्थया अवभमान िाच नीवतशास्त्राचा आश्रय आि ेि ेप्रल्िादाच्या लिात आले. त्याला ते आवडले नािी. पण 

तो कािी बोलला नािी. प्रल्िादाचे वशिण चालू असताना एकदा विरण्यकवशपूने मोया कौतुकाने त्याला 

मांडीवर घेऊन " बाळा! तूं जे वशकलास त्यात तुला काय चांगले वािते ते सांग बरे!" असे  ववचारले. तेंव्िा 

प्रल्िाद म्िणाला, " ि ेअसुरवयाड! 'मी  व माझे ' अशा वमर्थया अवभमानाने उवद्वग्नता उत्पन्न िोते. ती िाळण्या 

साठी वनात जाऊन श्रीिरी भजन करावे ि ेमला चांगले वािते. " ा ावर विरण्यकवशपू िास्य करीत शंड व 

अमकड   यांना म्िणाला, " अिो! शत्रूपिाचे लोक गुप्त रीतीने ा ा बालकाचा बुद्धीभदे करीत आिते. तेंव्िा 

चांगल्या बंदोबस्तात ा ाचे वशिण करा!"   

 िरये नम:। िरये नम:। िरये नम:|  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प ९४  वे (अध्याय ५ चालू)  

 

प्रल्िादाच्या वधाचे प्रयत्न 

 

 “ 'मी व माझे ' अशा वमर्थया अवभमानाने उवद्वग्नता उत्पन्न िोते. ती िाळण्या साठी वनात जाऊन 

श्रीिरी भजन कराव े ि े मला चांगले वािते.” ि े प्रल्िादाचे उत्तर ऐकून प्रल्िादाचे गुरु शंड व अमकड  

ववस्मयचदकत झाले. आपल्या वनवासस्थानी प्रल्िादाला आणून त्यांनी पे्रमाने प्रल्िादास 'तुला ि ेज्ञान कोणी 

ददल?े तुझा असा बुद्धीभेद कोणी केला आि?े' असे ववचारले.  

प्रल्िाद म्िणाला, "मला ि ेज्ञान श्रीिरीन ेददले आि.े स्व आवण पर िी श्रीिरीची माया आि!े त्यानेच 

माझा िा बुद्धीभेद केलेला आि.े  माझा त्या श्रीिटरला सदवै नमस्कार आि.े"  

प्रल्िादाच्या ा ा उत्तराने शंड व अमकड  कु्रध्द झाले. साम-दामाचा उपयोग िोत नािी असे पाहून 

त्यांनी प्रल्िादाला दडंाचे भय दाखवले. पण त्यांचे अज्ञान जाणून प्रल्िाद गप्प बसला. मग शंड व अमकड  

यांनी प्रयत्नपूवडक प्रल्िादाला धमड, अथड व काम या तीन पुरुषाथाडचे वशिण ददले. प्रल्िाद ते वनमुिपणे 

वशकला. त्यामुळे गुरुपुत्र  शंड व अमकड  यांना प्रल्िाद वशकला असे वािले व त्यांनी मोया उमेदीन े

प्रल्िादाला निवून विरण्यकवशपूकड ेआणले.  

प्रल्िादाने आल्या आल्या प्रथम वपत्याला वंदन केले. विरण्यकवशपूने आवशवाडद दऊेन मोया पे्रमाने 

त्याला आपल्या मांडीवर घेतले. कौतुकाने मस्तकावरून िात दफरवून ववचारले, " बाळा! आजवर तूं ज े

वशकलास व तुला जे मनापासून आवडले व चांगले समजले आि ेते तूं मला सांग!" ा ावर प्रल्िादाने उत्तर 

ददले , " वपताश्री! श्रवणं कींतडनं ववष्णो: स्मरणं पादसेवनमद । अचडनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मवनवेदनमद ॥ ि े

मला फारच चांगले समजले आि.े इतकेच नािी तर अशा नऊ प्रकारांनी केलेली श्रीववष्णंुची भक्ती म्िणजेच 

सवड शे्रष्ठ अध्ययन आि ेअसे मला चांगले समजलेले आि.े" असे सांगून प्रल्िाद गप्प बसला.  
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प्रल्िादाचे ि े वन:संददगध व खणखणीत उत्तर ऐकून विरण्यकवशपू शंड व अमकड  यांच्यावर संतापून 

म्िणाला, " अधमांनो! ि ेकाय मांडले आि?े अंत:करणात कपि ठेऊन आमच्या ववरुध्द ि ेकाय वशकवीत 

आिात?" शंड व अमकड  यांनी ा ा आरोपाचा इन्कार केला! त ेम्िणाले, " ि ेअसुरवयाड! तुझा पुत्र तुला ि ेज े

कािी सांगत आि ेत्यापैकी आम्िी त्याला कािीच वशकवलेले नािी. िी त्याची उपजत बुद्धी आि.े म्िणून तू ं

आपला क्रोध आवर. ि ेऐकून संतापाने विरण्यकवशपूने प्रल्िादाला ववचारले, " अरे अभद्रा! ा ा गुरंूनी जर 

तुला वशकवलेले नािी तर िी दषु्टबुद्धी तुला कुठून प्राप्त झाली?" प्रल्िाद म्िणाला, " ि ेतात ! ि ेजरी गुरुपदी 

असले तरी गिृसौख्य व ववषयसौख्य यात रममाण झालेल्या गुरंूना अथड व काम ा ाचेच वशिण भौवतक 

सौख्यासाठी दणे्याचे समजते. मोि नामक पुरुषाथड त्यांना समजत नसतो. त्यामुळे त्यांना श्रीववष्णंुच्या 

चरणी रत िोण्याची बुद्धी वशकवता येणे कधीतरी शट य आि ेकां? " असे म्िणून प्रल्िाद शांत बसला.  

तेंव्िा विरण्यकवशपूने प्रल्िादाला संतापाने भूमीवर लोिून ददले आवण सेवकांना आज्ञा ददली "मारा 

ठार मारा या कृतघ्नाला! चुलत्याचा वध करणाऱ्या ववष्णूचे दास्यत्व करणाऱ्या ा ा दरुाचारीला ठार 

मारण्या वशवाय दसुरा उपाय नािी. िा माझा पुत्र असनू माझीच या ववश्व वनयंत्याची अवज्ञा करीत आि.े 

त्यामुळे िा वध्य ठरला आि.े जा याला कोणत्यािी उपायांनी ठार मारा! असुर सेवकानंी त्याच्यावर त्वेषान े

वत्रशूल सोडला. पण त्या वत्रशुळाचे पाणी पाणी झाले. ते पाहून विरण्यकवशपू चांगलाच चरकला. पण नंतर 

िणात भानावर येऊन दसुऱ्या प्रकारानंी ठार मारण्याच ेप्रयत्न केले. कडलेोि, ित्तीच्या पायी दणेे, अग्नीत 

िाकणे इत्यादी सवड वनष्फळ झाल्यावर  सचतामग्न झाला. विरण्यकवशपूने मनोमन जाणले कीं आपलाच मृत्यू 

याच्या रूपाने आलेला आि.े तो ववषण्ण झाला.  

ते पाहून शंड व अमकड  म्िणाले, " त्रैलोट यावधपतींना बालकामुळे मनस्ताप िोण्याचे कारणच नािी. 

प्रल्िाद लिान आि.े त्याला अद्याप पुरेशी समज आलेली नािी. जसा जसा मोठा िोईल तसा तसा तो 

वनवळत जाईल. सध्या शुक्राचायड तपासाठी गेले आिते. ते आल्यावर काय करायचे ते ठरवता येईल.  तो 

पयांत आपण त्याला वरुणपाशात बध्द करून ठेवू!" विरण्यकवशपूला ते पिले! त्याने परत प्रल्िादला शंड व 

अमकड  यांच्या ताब्यात ददले. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प ९५ वे (अध्याय ५ व ६ पूणड ७ चालू) 

 

प्रल्िादाचा असुर बालकांना िटरनामाचा उपदशे 

 

 शंड व अमकड  प्रल्िादाला आपल्या आश्रमात घेऊन आले. त्यांनी प्रल्िादाला वरुणपाशात बध्द करून 

ठेवले. प्रल्िादाला ते धमड, अथड व काम ि ेतीन पुरुषाथड वशकवू लागले. 

प्रल्िादाला त ेअवजबात रुचेना. त्यातल्या द्वान्द्वान ेयेणारी उवद्वग्नता िाळण्यासाठी तो सतत िरीनाम 

घेत असे. इतकेच नािी तर त्याच े गुरु प्रापंवचक व्यवसायासाठी बािरे गेले कीं इतर समवयस्क मुले 

कुतुिलाने प्रल्िादाभोवती जमत. तेंव्िा प्रल्िाद त्यांनािी िरीनामाची गोडी लावून िटरनामात गुंगवून 

िाकीत  असे. प्रल्िादाच्या प्रामावणक व मधुर बोलण्याने तिेी वन:संकोच िटरनामात दगं िोऊन जात.  

प्रल्िाद आपल्या बरोबरीच्या मुलांना सांगत असे "वमत्रांनो! भगवान श्रीिरी एकिाच सवड ववश्वाला 

व्यापून उरलेला आि.े त्याच्या वनगुडण व वनराकारत्वा मुळे तो आपल्याला ददसत नािी. तरी तो एकच सवड 

सुखाचा सागर आि.े व प्राप्त िोण्यासिी अगदी सुलभ आि.े आपले शरीर अगदी अलीकड ेवनमाडण झालेले व 

अवनत्य आि.े ईश्वर त्या आधीपासून व वनरंतर आि.े ववचार करा वमत्रांनो आपल्याला ज्या ववद्या वशकवल्या 

जातात त्याचं्या अभ्यासा नतंर आपल्याला प्राप्त काय िोणार? तर संसार सौख्य! पण आपले गुरु तरी 

वनरंतर सुखात असल्याचे आढळतात काय? वनरंतर सुख म्िणजे समाधानाचे सातत्य! ते फक्त श्रीिरी 

जवळच असते. संसारातनू प्राप्त िोणारी सुख ेसदवै बदलत असतात व ती िवणक असतात. सतत नवीन 

नवीन सुखे आपल्याला शोधावी लागतात. श्रीिरीच े तसे नािी. श्रीिरी जवळ वनरंतर सुख आि.े त्याच े

वैवशष्य असे आि ेकीं प्रयत्न पूवडक मनातल े ववषयभोग िरी नामान ेकाढून िाकले कीं मग  ते िाती येते. 

एकदा िाती आल े कीं अिय रािते. कें व्िािी अनुभवता येते. कोणत्यािी अवस्थेत त े अमृतमयच  वाित.े 

त्याचा कधीच वीि येत नािी. वशवाय पुन्िा पुन्िा कष्टिी करावे लागत नािीत. अथवा कािी खचडिी िोत 

नािी. सवड इंदद्रयांची समप्रमाणात तृप्ती िोत असल्यान ेअंत:करण समाधानाने भरून जाते. असे ि ेअवद्वतीय 

आत्मववद्येचे ज्ञान आि.े मला ते नारदांकडून वमळाले आि.े"  
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तेंव्िा प्रल्िादाच ेअसुर वमत्र म्िणाले, " गड्या प्रल्िादा! तूं फारच मधुर व गोड बोलतोस. पण आम्िी 

तुला लिानपणा पासून इथेच पिात आिोत. नारदांना इथे आल्याचे व तुला कािी सांवगतल्याचे आम्िी 

कधीच कािी पाविलेले नािी. तेंव्िा नारदानंी कधी सांवगतले? िा आमचा संशय दरू कर!”  

ि ेऐकून प्रल्िादास आनंदच झाला. आपल्या गुरंूच ेम्िणजे नारदांचे स्मरण करून तो सांगू लागला. 

" ि े दतै्य पुत्र िो ! माझा जन्म िोण्यापूवी माझा वपता तपाचरणास वनघून गलेा. ि े पाहून इंद्राने 

असुरांबरोबर युद्ध करण्याचा मोठाच उद्योग सुरु केला. तो असुरांचा नाश करू लागला. त्यावेळी आमचा 

राजप्रासादिी त्यांनी लुिला. तेंव्िा मी उदरात असलेल्या माझ्या मातेला इंद्राने पकडले. वतला पळवून नते 

असताना ती जीवाच्या आकांतान े भगवंताचा धांवा करू लागली. तेंव्िा नारद वतथे प्रकि झाले. त्यांनी 

इंद्राची समजूत घालून माझ्या मातेला त्यांच्या आश्रमात नलेे. त्यावेळी वतने नारादांची खूप सेवा केली. 

नारद प्रसन्न झाल ेतेंव्िा वतने प्राथडना करून माझ्या वपत्याचे तप संपे पयांत व त्या नंतरिी इवच्छत वेळी 

प्रसूत िोण्याचा वर मावगतला. त्यावेळी माझ्यावर कृपा करण्यासाठीच नारदांनी वतला ा ा आत्मज्ञानाचा 

उपदशे ददला. कालांतरान ेमाझ्या वपत्याच्या सिवासात वतला जरी त्याची ववस्मृती झाली असली तरी मला 

मात्र श्रीगुरूकृपेने ववस्मृती झालेली नािी. केवळ श्रीगुरंुवरील श्रद्धमुेळे मी िटरनाम घते राविलो व मग मला 

िी अिकंाराच्या नाशाची ववद्या प्राप्त झाली आि.े तशीच ती कोणालािी प्राप्त िोऊ शकते.  

वमत्रिो! ववचार करा! आज ज्या अवस्थेत आिोत ती अवस्था कािी कायमची नािी. दिेाच्या 

अवस्था सतत बदलत असतात. पण आत्म्याचा म्िणजचे परमात्म्याचा ववचार कराल तर तो वनत्य आि.े न 

बदलणारा आि.े आपल्या हृदयात वास करणारा आि.े  त्या आत्मतत्त्वाची म्िणजचे श्रीिरीची उपासना 

करा. ती उपासना म्िणज ेनामस्मरण.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प ९६ वे (अध्याय ७ पूणड ८ चालू) 

 

भगवान श्रीनृससि अवतार व विरण्यकवशपूचा वध  

 

 प्रल्िादाच्या वनष्कपि व सत्य भाषणाने मंत्रमुगध झालेल्या असुरपुत्रांना अनंद झाला. ते मोयाच 

उत्सुकतनेे व भाव ववभोर िोऊन ऐकू लागले. प्रल्िाद सांगू लागला, वमत्रांनो, नामस्मरणाने भगवंताचा 

म्िणजेच श्रीिरीचा सूक्ष्म सिवास िोतो. भगवान श्रीिरीच्या टठकाणी पे्रम उत्पन्न िोणे आवश्यक आि.े 

त्यासाठी अनेक साधने मला नारदांनी सांवगतली आिते. त्यातली कािी मित्वाची अशी, वनष्कपि व्यविार 

करणे, स्वत:ला मोठे समजून न वागणे, काम, क्रोध, बळ, दपड, िाव इत्यादीवर नामस्मरणाने संयम आणणे. 

त्यासाठी  भगवद्कथा श्रद्धनेे श्रवण करणे. त्यातल्या भावाशी समरस िोऊनच श्रीिरीची प्रीती वनमाडण िोऊ 

शकते. त्यासाठी ध्यान धरण्याची संवय करणे. श्रीिरीच्या सगुण स्वरूपाचे कींतडन, पूजन, अचडन, वंदन, 

दास्य, सख्य, करावे. आपले कािीच नसल्याची जाणीव ठेवावी. शरीरात आपले काय आिे? आपल्याला 

आपले शरीर इथेच िाकून जावे लागते. त्याची जाणीव ठेवून श्रीिरीचा ववरि वनमाडण करून घ्यावा. मनात 

सतत त्याचा सिवास घोळवत रािावा. व कल्पनेने त्याचा ववरि उत्पन्न करून घेऊन भाववववश व्िावे. त्या 

भाववववशतेने अंगावर रोमाचं उभे राविले पाविजते. थोडट यात म्िणजे अष्टसावत्वक भाव जागे करायच.े  

वमत्रांनो! मग श्रीिरीच्या लीलारूप सचतनान ेतन्मयता साधून केलेल्या साधनेन ेइिातल्या संसार-

चक्राचा नाश िोतो. कसा तो ज्याचा त्याने अनभुवायचा असतो. कारण जागतृी, स्वप्न, सुषुप्ती अशा 

बुद्धीच्या तीन अवस्था असतात. त्याचा अनुभव आपण वनत्य घेतोच. पण ज्याच्या योगाने िा अनुभव येतो 

तो अवस्थात्रयाचा सािी भगवान श्रीिरीच असतो ि ेलिात घ्या.  म्िणून बुद्धीच्या अवस्थात्रयांचा नाश 

म्िणजेच संसारचक्राचा म्िणजेच भेदबुद्धीचा नाश. पण त्यासाठी भक्तीयोगच उपयोगी पडतो. त्याच 

भक्तीयोगाने कधीच नाश न पावणारे सुख समाधान ससंारात राहूनिी वमळणार असेल तर ते का ं बरे 

अनुभवायचे नािी? त्यामुळे आपल्याच हृदयात वास करणाऱ्या श्रीिरीची  पे्रमाने नामस्मरण उपासना 

करण्यात  कोणता मोठा प्रयास आि?े वनरपेि, सवडसमथड व द:ुख ित्याड श्रीिरीचे वनष्काम भजनामुळे ि ेसवड 
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सिज प्राप्त िोत.े जो कोणी "आपल्या प्रमाणे सवाांनाच सुख-द:ुख असते"  अशी धारणा ठेवून श्रीिरीच े

वनष्काम भजन करतो त्याला सवडच पुरुषाथड प्राप्त िोतात. " प्रल्िादाच्या स्वानुभूवत असलेल्या बोलण्यामुळे 

सगळ्या असुरवमत्रांना त्याच ेम्िणणे पिले.  त्यांनी प्रल्िादाच्या मागडदशडनाने बुद्धी अंतर्मनष्ठ केली.  

आपले सवड असुरववद्याथी प्रल्िादाच्या नादी लागल्याचे शंड व अमकड  यांच्या लिात आले. त्यानंी 

लगेच प्रल्िादाला विरण्यकवशपू समोर उभा करून  विरण्यकवशपूच्या कानावर सवड सववस्तर वृत्त घातल.े 

विरण्यकवशपू संतापला. त्याने प्रल्िादाकड ेएक जळजळीत किाि िाकला. प्रल्िाद ववनम्रतेने पण वनभडयतेने 

िात जोडून उभा असलेला पाहून विरण्यकवशपूला त्याचा वतरस्कारिी वािेना! विरण्यकवशपू प्रल्िादाला 

क्रोधाने म्िणाला, "अरे अधमा!  वजथे सवड लोकपालिी मझ्या नजरेच्या धाकाने चळचळा कापतात वतथे तूं  

कोणाच्या बळावर वनभडय िोऊन माझी अवज्ञा करीत आिसे?" प्रल्िाद शांतपणे म्िणाला, " ि ेतात! मी 

ज्याच्या बळावर वनभडय आि ेते बळ स्थावरजंगमासि ववश्वव्यापी भगवान श्रीववष्णंूचे आि.े तोच भगवान 

श्रीिरी कालरूपाने प्रत्येकाच े आयुष्य िीण करीत असतो. मनाची समता ि े त्या श्रीिरी पूजनाचे साधन 

आि.े मन व बुद्धीसि दिेावभमान श्रीिरीस अपडण केल्यावर द्वदं्व रूप शत्रुत्वच उरत नािी मग भय कसल े

असणार? तात, आपण इंदद्रयरुपी  षडद  टरपंुना न सजकता त्रैलोट य सजकले असे कसे म्िणता? आवण जर तस े

असेल तर मग तमु्िाला भय कसले? "  

प्रल्िादाच्या ा ा उत्तराने विरण्यकवशपू संतापून म्िणाला, " अरे अधमा! सवड ववश्वाचा वनयंता मी 

स्वत:च असताना तू ंिा ववश्वव्यापी श्रीिरी काल रूपान ेवनयंता असल्याच ेमूखाड सारखे बरळतो आिसे तर 

दाखव कुठे आि ेतुझा िा ववश्वव्यापी श्रीिरी? बोल! ा ा खांबात आि ेका?ं त्याच्याच सािीने मी स्वत:च 

तुझे शीर धडा वेगळे करतो!" असे म्िणून विरण्यकवशपू आपली तलवार घेऊन खाम्बाकड ेधावला. आपल्या 

वज्र मुष्टीने प्रथम त्या खांबाची शकले केली.  

इतट यात त्या खांबातून प्रचंड मोठा अट्टिास्याचा ध्वनी आला. त्या ध्वनीची कंपने इतकी तीव्र िोती 

कीं विरण्यकवशपू थरथर कांपू लागला! त्याची सगळी सेना भुईसपाि झाली. विरण्यकवशपू खांबाकड ेपिात 

असतानाच त्यातून भगवान नरससि प्रकि झाले. प्रल्िादाने त्यांना प्रथम नमस्कार केला. नरससिाचे ते प्रचंड 

मोठे उग्र रूप पाहून विरण्यकवशपू प्रथमदशडनी भेदरला. पण लगेच सावरून आपली गदा घेऊन धावला! 

तेंव्िा  नरससिानंी जे अट्टिास्य केले त्याने संपूणड ववश्व थरारले. त्यामुळे ब्रम्िदवेांसि सवड लोकपाल, भगवान 

वशव, ऋषी इत्यादी ती घिना पिाण्यासाठी वतथे प्रकि झाले. त्या सवाांच्या समोरच भगवान नरससिांनी 

विरण्यकवशपूला मानेला पकडून उचलले. आपल्या अनेक िातांपैकी कािी िातानंी विरण्यकवशपूला वन:शस्त्र 

केले. राजप्रासादाच्या उंबऱ्यात बसून मांडीवर घेऊन वेत वचरावा तसे त्याचे पोि आपल्या नखांनी ववदारण 

करून त्याला ठार केले.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प ९७ वे (अध्याय ८ व ९ पूणड) 

 

प्रल्िादकृत नरससि स्तुवत  

 

 भगवान नरससि जेंव्िा विरण्यकवशपूला घेऊन उंबऱ्यात बसले तेंव्िा ते म्िणाले, तलुा घरात व 

घराबािरे मरण नको म्िणून मी उंबऱ्यात बसलोय, तलुा ददवसा वा रात्री मरण नको म्िणून सायकंाळ 

वनवडली, शस्त्र नको अस्त्र नको म्िणून नखांनी तुझे पोि ववदारण करीन, ब्रम्िदवेाने वनमाडण केल्या पैकी मी 

नािी, तुझ्या सगळ्या वरांची पूतडता करून मूखाड मी तुला ठार मारतो असे म्िणून भगवान नरससिांनी त्याच े

पोि ववदारण करून त्याला ठार केले. त्याची आतडी िारा सारखी गळ्यात घातली. त्यामुळे मुळच्या उग्र 

रुपात अवधकच भर पडली. भगवान नरससि वतथनू उठून ससिासनाकड ेजाऊ लागले तेंव्िा त्यांच्या उग्र व 

संतप्त चिेऱ्याकड ेपिाण्याचे धैयड ब्रम्िदवेांनािी िोईना! प्रल्िाद मात्र वनभडयपणे सवड पिात िोता. भगवान 

नरससि ससिासनावर बसले.  

त्रैलोट याला ताप दणेारा दतै्यश्रेष्ठ विरण्यकवशपू मारला गेल्याचा आनंद सवाांनाच झाला. पण 

भगवान नरससिांच्या उग्ररुपाला घाबरून त्यांच्या समोर येऊन त्यांची स्ततुी करण्याचे धैयड कोणाच्याच 

अंगी नव्िते. ब्रम्िदवेांनी प्रथम लक्ष्मीला पाठवण्याचा प्रयत्न केला पण भगवान नृससिाचा क्रोध पाहून तीिी 

पुढे जाण्यास धजावली नािी. जेंव्िा भगवान नरससिाचंे पाषडद िळूच त्यांच्या समीप आले, अप्सरांनी 

आकाशातून पुष्पवृष्टी केली, गंधवड ववजयगीते गाऊ लागले तेंव्िा इतर दवेांना धीर आला. पण ते आपल्या 

जागेवरून म्िणजे दरुूनच स्तुती करू लागले. प्रथम ब्रम्िदवेांनी उवचत स्तुती केली. मग वशवांनी स्तुती 

केली. इंद्र, ऋषी, वपतर, वसद्ध, ववद्याधर,सुनंद, कुमुद, इत्यादी सवाांनी स्तुती केली पण भगवान नरससिांचा 

उग्र चेिरा समाधानान ेशांत झालेला ददसेना. ि ेपाहून ब्रम्िदवे आपल्या जवळ उभ्या असलेल्या प्रल्िादाला 

म्िणाल,े " प्रल्िादा! तुझ्या साठी अवतीणड झालेल्या परमात्म्याला तूंच शांत कर!"  प्रल्िाद वनभडयपणे 

भगवान नृससिांच्या समीप आला. त्याने भगवान नृससिांच्या चरणावर मस्तक ठेवले. प्रल्िादाच्या या 

कृतीमुळे भगवान नृससिाचंा राग लगेच शांत झाला. प्रल्िादाचे अष्टसावत्वक भाव जाग ेझाले. 
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अंत:करणातनू प्रल्िाद अभदेभक्तीने चांगलच व्याकुळ झालेला भगवंताने जाणला. भगवान 

नृससिानंी प्रल्िादास आपल्या िातानंी उचलनू उभे केल.े त्याच्या मस्तकावर आपला वरदिस्त ठेवला. 

त्यावेळी अभेदभक्तीने ईश्वर भेिी साठी व्याकूळ झालेल्या प्रल्िादाच्या अंत:करणात आत्मानंदाच्या ज्ञान 

लिरी खेळू लागल्या. वेगळे राहूनिी एकरूपतेचा अनभुव त्याने घेतला. त्याच अनभुूतीत त्याने भगवान 

नृससिाचं्या चेिऱ्यावर आपली दषृ्टी वस्थर केली व स्तवुत करू लागला, " शुध्द सत्वगुणी ब्रम्िदवेादीक 

दवेगणांची ववपुल ज्ञानयुक्त स्तुवतस्तवनिेी तुला प्रसन्न करू शकली नािीत. वतथे माझ्या सारख्या 

असुरयोनीत जन्मलेल्या बालकाच्या स्तवनाचे सामर्थयड ते काय असणार? ि ेप्रभो! तूं स्वत:पटरपूणड असून 

वनरपेि आिसे. फक्त भाव व भक्ती ा ांच्याच प्रभावान ेतूं प्रसन्न िोतोस. म्िणून मी जरी असुर कुलोत्पन्न 

वनकृष्ट असलो तरी वन:शंक मनाने भाव, भक्ती, श्रद्धा व पे्रम यांनी तुझे स्तवन करणार आि.े प्रभो! ि े

ब्रम्िाददक दवे तुझ्या आज्ञाचंे श्रद्धापूवडक भक्तीने पालन करतात. आम्िा असुरासंारखे वैरभावाने करीत 

नािीत. आवण ववश्वकल्याण व आत्मानंद यांच्या लाभासाठी आपल्या मनोिर अवतारांनी तूं नाना लीला 

करीत असतोस. कोणाला भय उत्पन्न करण्यासाठी नक्कीच करीत नािीस. यास्तव ि ेप्रभो आपण शांत व्िा! 

उपद्रवी दतै्यशे्रष्ठ तर आपण मारलाच आि.े त्याचा आनदं सवाांनाच झाला आि.े आता सवड जण आपल्या 

क्रोधाच्या उपशमाची याचना  करीत आिते.  

ि ेप्रभो! अवतभयानक व ववक्राळ मुखातून वनघालेली लळलळणारी ती वजव्िा,ं त्या कराल दाढा, 

संतप्त व आग ओकणारे खददरांगारा सारखे तेजस्वी डोळे, गळ्यात अडकवलेली ती आतड्यांची माळ, शत्रूचे  

ववदारण करणारी ती अणकुचीदार नखे यापैकी मला कशाचेिी भय वाित नािी. पण यािी पेिा भयानक 

असलेल्या संसार तापाला मी घाबरून गेलो आिे. त्यामुळे संसार भया पासनू मुक्त िोण्यासाठी  तुझ्या पववत्र 

चरणी आसरा कधी वमळतो याची वाि पिात आि.े ि ेप्रभो! वप्रय वस्तूच्या ववयोगाने व अवप्रय वस्तूच्या 

संयोगाने आमच्यात सुख-द:ुख व आनंद-शोक उत्पन्न िोतो. ते सवड शरीरासि िवणक व नश्वर आि.े ि े

समजूनिी दिेावभमानामुळे मोि उत्पन्न िोतोच. गृिस्थाश्रमी पुरुषाला अनेक भायाड असाव्यात आवण त्यांनी 

त्या पुरुषाची िवणक सौख्यासाठी खेचाखेच करावी तशी ि ेववषय दिेने्द्रीयांची खेचाखेच करीत असतात. 

आवण द:ुखाची मावलकाच सुरु िोत.े यास्तव मला शाश्वत सुखाचा म्िणजेच अववनाशी ज्ञानाचा उपदशे 

करून आपल्या चरणी आसरा द!े कारण माता वपत्यांचे सरंिण मयाडददत काळच असू शकते. पण काळाच्या 

अतीत असलेला तूंच खरा संरिणकताड असतोस ि े आम्िी जाणत नसतो." प्रल्िादाची िी प्राथडना ऐकून 

भगवान नृससि त्याच्यावर प्रसन्न झाले. त्यांचा सगळा राग मावळला! चेिरा प्रसन्न झाला. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प ९८ वे (अध्याय १० पूणड) 

 

 प्रल्िादास राज्यावभषेक व वत्रपुरदिनाची कथा 

 

 भगवान नृससि प्रल्िादाच्या प्राथडनेने प्रसन्न झाले. त्यांच्या चेिऱ्यावर प्रसन्नता पसरली. भगवान 

नृससि प्रल्िादाला म्िणाल,े " ि ेकल्याणा! माझे दशडन ज्याला िोते तो शोक व भय यापासून मुक्त िोतो. ि े

असुरशे्रष्ठा मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आि.े त्यामुळे तुला िवा तो वर तूं मागून घे!"  

वर मागणे म्िणजे भवक्तयोगात ववघ्न उत्पन्न िोणे! ि े जाणून प्रल्िाद म्िणाला, " ि े प्रभो! 

ववषयसंगाच्या भयान ेववरक्त िोऊन मी आपणास शरण आलो आि.े त्यामुळे वर मागून  भक्तीचा व्यापार 

करण्याचे माझ्या मनातिी यऊे शकत नािी. माझा ‘स्वामी व सेवक’ भाव वनष्काम आि ेतो तसाच रािावा 

असे मला वािते. त्यामुळे तसाच वर मला द!े कारण कामांकुरांच्या उत्पत्तीमुळेच तर इंदद्रये, मन, प्राण, दिे, 

धमड, धैयड, आत्मानात्म वववेक, लिा, ऐश्वयड, प्रताप, स्मृती, व सत्य यांचा नाश िोतो. म्िणून मला त्यातील 

कािीच नको. माझा तुला नमस्कार असो."  

प्रल्िादाची िी प्राथडना ऐकून अत्यंत प्रसन्नतनेे िसनू भगवान नृससि म्िणाले, " प्रल्िादा! तू ंअगदी 

उत्तम वर मावगतला आिसे. तथावप ि े मन्वंतर संपे पयांत तू ं दतै्यांचा राजा िो! सवड कमे मला अपडण 

करण्याचा तुझा स्थायीभाव झालेला असल्यामुळे तू ंकमडबधंनात अडकणार नािीस व ववषयभोगाने पुण्यिय 

िोत रािील. माझ्या नामस्मरणामुळे पापिय िोत रािील. इतकेच नािी तर तूं गेलेल्या स्तोत्राने माझ े

स्तवन करणारिी कमडबंधातनू मुक्त िोईल. बाळ प्रल्िादा! तू ं ब्रम्िवेत्यांच्या वचनाला अनुसरून माझ्या 

टठकाणी मन ठेवून  वपत्याच्या स्थानावर आरूढ िो!" प्रल्िादावर प्रसन्न िोऊन सौम्य वदन झालेल्या भगवान 

श्रीनृससिांना पाहून ब्रम्िदवेांना धीर आला. ते पुढे िोऊन प्राथडना करू लागले, " ि ेदवेावधदवेा! माझ्याकडून 

प्राप्त झालेल्या वरामुळे व तप आवण योग यांच्या प्रभावाने  बलवान िोऊन वेदप्रणीत धमड नष्ट करणाऱ्या 

उन्मत्त विरण्यकवशपूला तूं ठार केलेस ि ेफार चांगले झाल.े तुझ्या स्वरूपाचे ध्यान मनषु्याचे सवड भयांपासून 

रिण करणारे आि.े"  
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ब्रम्िदवेांनी केलेली प्राथडना भगवान नृससिांनी मान्य केली व म्िणाले, " ब्रम्िदवेा! यापुढे अशा कू्रर 

स्वभावाच्या असुरांना असा वर कधीिी दऊे नकोस! " इतके सांगून ब्रम्िदवेांनी केलेली पूजा स्वीकारून 

भगवान नृससि अंतधाडन पावले.   

नारद मुनी पुढे म्िणाले, " ि ेधमडराजा! त्यानंतर प्रल्िादाने आपल्या वपत्याचे औध्वडदवेिक केले व 

भगवान नृससिांच्या आज्ञेप्रमाणे  राज्य ग्रिण केले."  िी सगळी गोष्ट सांगून नारद धमडराजांना म्िणाले, 

"धमडराजा! याप्रमाणे जय-ववजय ि ेभगवान श्रीववष्णंूचे पाषडद ा ा जन्मातून सुिले. आवण रावण व कंुभकणड 

म्िणून अवतरल,े त्यावेळी भगवंताने श्रीरामाच्या अवतारात त्यांचा वध केला. त्यानतंर वशशुपाल व दतंवक्र 

या नावांनी वतसऱ्या जन्मात आले. यािी  जन्मात श्रीिरीशी वनरंतर वरै भाव  धरून श्रीिरीच्या ध्यानात 

राविले त्यामुळे सवड पापातून मुक्त िोऊन श्रीिारीलाच जाऊन वमळाले. ि े तू ं  प्रत्यिच पाविले आिसे. 

त्यामुळे श्रीिरीच्या सगळ्याच लीला अगाध आिते. भगवान वशवांनी वर ददलेल्या मयासुरान ेजेंव्िा उत्पात 

मांडला तेंव्िा तो उत्पात सुध्धा भगवंतांनी स्वत:च नष्ट केला." ि े ऐकून धमडराजांनी मयासुराची कथा श्रवण 

करण्याची इच्छा व्यक्त केली म्िणून नारद सांगू लागले, " भगवान वशवांनी ददलेल्या वरामुळे मयासुर 

मायाकलेत वनपुण झाला. दवेांकडून वारंवार पराभूत झालेल्या असुरांनी मयासरुाचा आश्रय घेतला. 

मयासुराने असुरानंा ववजय प्राप्त व्िावा म्िणून एक सुवणाडचे, एक रुप्याचे  व एक लोिाचे अशी तीन पुरे 

युध्द सामग्रीसि वनमाडण करून ददली. त्या पुराच े चलन-वलनादी व्यविार अनाकलनीय असत. त्यामुळे 

असुरांचा सनेापती कोणासिी न ददसता त्रैलोट याचा नाश करण्यास प्रवृत्त झाला. तेंव्िा इंद्रादी लोकपाल 

भगवान श्रीवशवशंकरांना शरण गेले. मयासुरान े स्वत:च एक अमृत वविीर उत्पन्न केली व असुरांना 

अमृतपानाने वज्रदिेी करून युध्द्धाला पाठवू लागला. 

त्यामुळे ितबल झालेल्या वशवांनी भगवान श्री ववष्णंूचा धावा केला. भगवान श्रीववष्णंुनी त्वटरत 

सगळे  जाणून गाईच ेरूप घेतले, आपल्या बरोबर वासरू म्िणून ब्रम्िदवेांना घतेले. जल शोधीत ववविरी 

जवळ यावे तसे माध्यान्ि काळी मयासुराच्या अमृताच्या ववविरीवर येऊन सवड अमृत वपऊन िाकले. गाय 

आवण वासरू समजून रिकांनी त्याना प्रवतबंध केला नािी. अमृत संपल्यावर ते शोकग्रस्त िोऊन 

मयासुराकड ेआले. तेंव्िा मयासुर शांतपणे इतकेच म्िणाला, "भगवंताच्या मायेपुढे कोणाचेच सामर्थयड चाल ू

शकणार नािी. त्याची माया अतट यड आि.े" त्याचवेळी भगवान श्रीववष्णंुनी भगवान वशवांना धमड, ज्ञान, 

वैरागय, तप, ववद्या आवण आपली कृपा इत्यादी शक्तींच्या सिाय्याने रथ, सारथी, ध्वज, अश्व, धनुष्य, बाण, 

कवच इत्यादी युद्ध सामग्री सि करून ददली. त्यावेळी भगवंताच्या पे्ररणेन ेभगवान वशवांनी माध्यान्िकाली 

अवभवजत नित्राच्या मुहूताडवर एका रेषते आलेल्या त्या  वत्रपुरांना फक्त एकाच बाणाने दगध केले. अशी िी 

भगवंताची लीला आि.े 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।    
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प ९९ वे (अध्याय ११,१२,१३ पूणड) 

 

धमड वनरुपण 

 

 शुक मुनी पुढे सांगू लागल,े " राजनद! नारदांच्या रसाळ वाणीने धमडराजाचंी तृप्ती िोईना! त े

नारदांना म्िणाल,े ि े प्रभो मला सवोत्कृष्ट सनातन धमाडचे रिस्य आपल्याकडून जाणून घेण्याची इच्छा 

आि.े"  

 दवेषी नारद आनंदाने सांग ू लागले, "  ि े धमडराजा! जन्मादद ववकारशून्य भगवंताला नमस्कार 

करून सािातद नारायणांच्या मुखातून श्रवण केलेला सनातन धमड मी तुला कथन करतो. सवडदवेतारूप अशा 

श्रीिरीवर वनतातं श्रद्धा, तज्ज्ञांची स्मृती व मन संतुष्ट करणारे सदाचरण िी धमाडची मुख्य प्रमाणे आिते. 

सत्य, तप, दया व पाववत्र्य ि ेधमाडचे चार चरण आिते. त्यांच्या सिाय्याने शु्रती-स्मृती यांनी केलेल ेवनयम ि े

इि व पर कल्याण साधणारे शास्त्र मानले जाते. त्यात मुख्य गोष्टींचा खास उल्लेख असा आि ेकीं दनैंददन 

जीवनात मनुष्याने वतवतिा म्िणजे सिनशीलता, ईिा म्िणजे सारासार ववचार, शम म्िणजे मन:संयम, दम 

म्िणजे इंदद्रय वनग्रि, असिसा म्िणज ेअकारण जीव सिसा न करणे व स्वाथडबुद्धीने इतरांची मने न दखुावणे, 

ब्रम्िचयड, त्याग म्िणजे दानशूरता, स्वाध्याय म्िणजे उवचत मंत्रांचा जप वगैरे, आजडव म्िणजे मनाची 

सरलता, संतोष, संतसेवा, कमड-मागड न सोडता अंत:करणातून फलापेिेचा त्याग (म्िणजेच नैष्कम्यड), 

सामुविक सिजीवनात वनरपेि काम करण्याची वृत्ती, अतत्त्वाथड भाषणी मौन, आत्मानात्मवववेक जागृती, 

इतर जीवांववषयी आत्मदवेता बुद्धी, भगवत्चटरत्र श्रवण, कींतडन, नामस्मरण, पादसेवन, पूजन, वंदन, 

दास्य, सख्य व आत्मवनवेदन  या लिणांनी युक्त असलेला िा सनातन धमड अत्यंत शे्रष्ठ आि.े त्याच्या 

आचरणाने सवड जीवांचे कल्याण िोते. जीवाला जन्म वमळाल्यावर त्याच्यावर षोडश संस्कार करावेत. व 

वर उल्लेखलेल्या तत्त्वांवर आधाटरत वशिण दऊेन त्याला आदशड बनवावे.  त्यासाठी चार प्रकारच्या 

आश्रमीय जीवनाची संकल्पना शास्त्रात सांवगतली आि.े १. ववद्याथी दशेत वशिण पूणड िोई पयांत 
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ब्रम्िचयाडश्रम, २. वशिण पूणड झाल्यावर वववाि केल्यावर गृिस्थाश्रम, ३. गृिस्थाश्रमा नंतर वानप्रस्थाश्रम 

व चौथा संन्यासाश्रम. वानप्रस्थासाश्रम आचरण्यास असमथड असल्यास फक्त दिेधारणे इतके वमतािारी 

िोऊन संसारातनू लि काढून िरीसचतन करण्यात व सवाांचे वितसचतन करण्यात काल घालवावा. 

संन्यासाश्रम िा व्याविाटरक धमाडचरणासाठी नसून आत्मस्वरूपाकड े लि लावण्यासाठी असल्यामुळे 

धमडराजा मी तुला पूवी प्रल्िाद व अवधूत यांचा जो उद्बोधक संवाद झाला तो संवाद सांगतो. त्यातून तू ं

योगय तो बोध घे. एकदा प्रल्िाद अमात्यांसि सा पवडतावर संचार करीत असताना कावेरी नदीच्या तीरी 

त्याला एक धुळीन े माखलेले व भूमीवर शयन केलेले ऋषी ददसले. त्यांच े पूजन करून प्रल्िादान े त्यांना 

ववचारल,े ' ि े मुने! आपण भोगरवित व अककचनअवस्थेत जीवन जगत असूनिी आपला दिे गृिस्थाश्रमी 

सारखा पुष्ट कसा?' ते मुनी म्िणाल,े ' राजनद! ववषयभोगाने कधीच तृप्ती िोत नसल्याच्या माझ्या पूवीच्या 

सकामकमाडच्या अनुभवाने मी वनष्काम झालो व कमडत्याग केला. मग आत्मस्वरूपाचा पुरुषाथड ध्यानी घेऊन 

मी मधुमविका व अजगर यांना आपले गुरु केले. मधुमविका मध गोळा करत े व दसुराच कोणी त्याचा 

उपभोग घेतो. तसेच आपल्या धनाच ेिोते. ि ेमी मधुमविके पासून वशकलो. कािी एक खिपि न करता 

दवैवशात जे प्राप्त िोईल त्याच्या योगाने सतंुष्ट रािावे ि ेमी अजगरापासून वशकलो. त्यामुळे दवैवशात प्राप्त 

िोणारे कसेिी अन्न मी स्वीकारतो. स्वेच्छेने दगडावर झोपतो ककवा परेच्छेने गाद्यावगरद्यांवर झोपतो. कधी 

न वमळाले तर मी वववस्त्रिी असतो. भेदरूप मनोवृत्तीचा त्याग करून स्वस्वरूपी वस्थत झाल्यामुळे, ि े

प्रल्िादा! समजण्यास अत्यंत कठीण व आचरणात आणण्यास त्याहून कठीण असा िा लोकशास्त्र ववरुध्द 

असलेला गुा  संन्यासाश्रमातला परमिसंधमड तुला थोडट यात सांवगतला आि.े कारण तू ं भगववन्नष्ठ व 

परमिसंधमड जाणण्यास योगय आिसे!'  तेंव्िा धमडराजा! असा िा संन्यासाश्रम आि.े 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- सातवा स्कंध 

पुष्प १०० वे (अध्याय १४ व १५ पूणड) 

 

गृिस्थाचे सदाचार व मोि धमड  

 

 युवधवष्ठरांनी ववचारमग्न िोऊन प्रश्न केला, " प्रभो! गृिस्थाश्रमी मनुष्य कसा वागला असता त्याला 

परमिसंपद प्राप्त करून घते येईल? मला स्वत:ला त्या पदाला जाण्याची इच्छा आि.े"  

नारद मुनी म्िणाले, "ि ेधमडराजा! गिृस्थाश्रमी पुरुष व स्त्री यांनी गिृस्थाश्रमी जीवनास आवश्यक 

असलेली सवड शास्त्र-वववित कमे वासुदवेाची व वासदुवेासाठीच असल्याचे जाणून वासुदवेाला अपडण 

करावीत. धमड, अथड व काम यासाठी कमीत कमी कष्ट करावेत. रसनेवर संयम ठेवावा. सतत नामस्मरण 

करावे. प्रापंवचक व्यवसायातनू वेळ वमळताच िटरकथा वाचाव्यात. गृि-पुत्राददक टठकाणी आसक्ती ठेवू नये. 

मन सदवै ईश्वराकड े लावलेले आसावे. सवड भूतमात्रांच्या ववषयी अंत:करणात दया असावी. कोणत्याच 

कारणासाठी कोणाचािी द्वषे करू नय.े इषाड, असूया, मत्सर, स्पधाड, अवभलाषा, स्वाथडबुद्धी, ववत्तशाय, 

चािाडी-चुगली, लोभ, वतरस्कार, सूडबुद्धी ा ा सगळ्यांचा त्याग करावा. सदचारांचा अवलंब करावा.  

शास्त्रोक्त पद्धतीने यजन-याजन इत्यादी करावे. 'मी व माझे' या धारणेचा त्याग करावा. पवडकाळी स्नान, 

जप, इत्यादी करावे. नवववधा भक्तीने आत्मवनवेदन करीत जावे. ि े धमडराजा! काया, वाचा, मन,े सिसा 

त्याग करावा. वववधवशातद जे प्राप्त िोईल त्यात संतुष्ट असावे. वनटरच्छ व स्वस्वरूपी रममाण असलेल्याला 

भगवंत स्वत:च चटरताथाडचे साधन पुरववतो. त्यामुळे त्याला िोणारे समाधान इतरानंा वमळू शकत नािी. 

पण त्यासाठी सवड संकल्पांचा त्याग करावा लागतो. वासनेवर जय प्राप्त करून घ्यावा लागतो. तत्व 

ववचारांनी संसारभय नष्ट करावे. आत्मानात्मवववेकान ेशोक व मोि मुक्त व्िावे. दवैाने प्राप्त झालेले द:ुख 

मनाच्या साम्यावस्थेने नािीसे करावे. सत्वगुण वृसद्धगत करावा. गुरंूच्या टठकाणी दढृ श्रद्धा ठेवावी व त्यांना 

दिेधारी समजू नये तर सािात परब्रम्ि असल्याची भावना सातत्यान े ठेवावी. काम, क्रोध, मोि लोभ, 

अिकंार, बल, दपड, पटरग्रि यांचा पूणड त्याग करणे अत्यावश्यक असते. दिे मरणधमी आि ेव आत्मा नािी. ि े

लिात ठेवून दिेाला शाश्वत न समजता सतत आत्मज्ञानाचा अभ्यास करीत रािावा. श्रीगुरुचरण सेवते 
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भगवान श्रीिरीच्या स्मरणाने ज्ञानखड्ग धारण करून राग, द्वषे, मद, मोि, मत्सर, दभं, लोभ, भय, मान-

अपमान, उच्च-नीच, वंचना, आग्रि, प्रमाद, िुधा, तृषा, वनद्रा, इत्यादी शत्रूंचा नाश करावा. दिेाच्या आरंभी 

कारणरूपाने अंतगडत उच्च नीच, ज्ञान-ज्ञेय, वचन-वाच्च्य, तम-प्रकाश, असे जे कािी आि े ते सवड परब्रम्ि 

असल्याची धारणा पक्की करावी. मायेमुळे ती सतत लोप पावत असते. पण आपण परमेश्वराचे अखंडत्व 

जाणून भावाद्वतै साधावे. काया वाचा मने सवडकमड परमेश्वराला अपूडन दक्रयाद्वतै साधावे. सवड चराचराचा 

भोक्ता परमेश्वर आि ेया धारणेने द्रव्याद्वतै साधावे. अशाप्रकारे भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाऊन स्वत:ला 

ववसरावे. त्यामुळे अखंड मंडलाकार असलेल्या श्रीकृष्णांच्या धारणेन े संपूणड ववश्वातल्या पदाथाांववषयी 

अनासक्ती वनमाडण िोत.े मग परमिसंधमड म्िणज ेकाय त ेसमज ूलागते. िळूिळू तो अंगात मुरु लागतो. व 

मग तो पूणड पणे मुरल्यावर आपोआपच परमिसंपद प्राप्त िोते. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  

इथे श्रीमद्भागवतातला सातवा स्कंध पूणड झाला. या स्कंधात एकूण १५ अध्याय व ७५० श्लोक 

आिते. त्या सवाांचा पुष्प ९२ ते  पुष्प १०० िा साररूप अनुवाद आि े
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स्कंध आठवा 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०१ वे (अध्याय १, २, ३, ४,)  

 

मन्वंतर वणडन व गजेंद्रमोि कथा 

 

शुकाचायड पुढे सांगू लागल,े " राजनद! स्वायंभूव मन ूकालांतरान े ववरक्त झाला. भायाड शतरूपेसि 

वनात तपाचरणास वनघनू गलेा. तपाने  झालेल्या ज्ञान प्राप्ती नंतर तो ' ज्याच्या योगे ववश्व सचेतन िोते, जो 

सवडकाळ सवाांना जाणतो, पण त्याला कोणीिी सचेतन करू शकत नािी वा जाणूिी शकत नािी. ज्याचे ज्ञान 

कधीिी नष्ट िोत नािी त्या सवाडन्तयाडमी व वन:संग परमेश्वरास मी शरण जातो." अशी एकाग्र वचत्ताने वैददक 

प्राथडना करीत असताना कािी िुधा पीवडत रािस व असुर त्याला खाण्यासाठी धावून आले. त्याच िणी 

भगवंताने यज्ञ नामक अवतार धारण  केला. यम नावाच्या दतै्यांना आपल्या सिाय्यास घेतल ेआवण त्या 

रािसानंा व असुरानंा ठार केले. त्यावेळी अवग्नचा पुत्र स्वारोवचष दसुरा मनू झालेला िोता व  स्वारोवचष 

मन्वंतर सुरु झाले िोते. स्वारोवचष मन्वंतराचा कालावधी संपल्यावर वप्रयव्रताचा पुत्र उत्तम वतसरा मनू 

झाला. उत्तमानंतर त्याचा भाऊ तमस चवथा मनू झाला. ते तामस मन्वन्तर. तामस मन्वंतरात मकरापासनू 

गजेंद्राचे रिण करण्यासाठी भगवंताने श्रीिरी नामक प्रवसध्द अवतार धारण केला.  

इथे परीवित राजान ेगजेंद्रमोिाची कथा ववचारली म्िणून शुकमुनी सांगू लागले, " राजनद! वत्रकुि 

नामक रम्य पवडतावर आपल्या ित्तीणींसि वविार करीत असलेल्या गजेन्द्राला तिान लागली म्िणून तो एका 

सरोवरात उतरून ित्तीणीसि जलपान करू लागला. जलपाना नंतर ित्तीणींसि जलक्रीडा करू लागला. 

त्यावेळी सरोवरातल्या एका बलाढ्य मकराने गजेन्द्रचा पाय पकडला व त्याला पाण्यात खेचू लागला. 

गजेन्द्राने ित्तीणींसि खूप प्रवतकार केला. पण त्या बलाढ्य मकरापुढे कािीच उपयोग िोईना. त्याचवेळी 

गजेन्द्राने प्राणाच्या आकांताने भगवंताचा धावा करण्याचा वनश्चय केला. आवण चमत्कार असा कीं त्या 

गजेन्द्राला पूवड मानवजन्मातली स्मृती आली. व मानवजन्मात असताना तो जी प्राथडना करीत असे ती 

प्राथडना तो करू लागला. (ि े "गजेंद्रमोि" नामक स्तोत्र स्कंध ८, अध्याय ३, श्लोक २ ते २९ इतके आि े) 

त्यांत सुरुवातीला जरी गजेन्द्राने प्राण वाचाव ेम्िणून प्रारंभ केला िोता तरी प्राथडना करता करता त्याला जो 

बोध िोत गेला त्यामुळे तो इतका ववरक्त झाला कीं त्याची दिेासाक्तीच नष्ट झाली व तो परमात्म्याला 
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ववनवू लागला ि ेभगवनद! मी आतां ा ा मकरापासून मुक्त िोण्याची आशा करीत नािी. अंतबाडा  अवववेकान े

प्राप्त झालेल्या या ित्ती योवनशी माझा काय संबंध आिे? मला केवळ आत्मज्ञान प्राप्त व्िावे अशी मी प्राथडना 

करतो. (श्लोक २५ ) आवण तो गजेंद्र ववश्ववनयंत्या ईश्वराशी तादात्म्य पावण्याचा प्रयत्न करू लागला. तेंव्िा 

त्याला तो परमात्मा आपल्यातच असल्याचा बोध िोऊन त्याने प्राथडनेतला शेविचा श्लोक असा गाईला, कीं 

ि ेपरमेश्वरा! आमच्यातच वास करूनिी आम्िी दिे अिकंारामुळे तुला जाणू शकत नसल्यामुळे मी तुला पूणड 

शरण आलो आि.े” राजनद! गजेंद्राने अवतलीन िोऊन केललेी िी प्राथडना ब्रम्िाददकानंी मनावर घेतली नािी. 

त्यामुळे ववश्ववनयतंा परमात्मा स्वत:च श्रीिरीच्या रूपाने गरुडावरून शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करून 

गजेंद्रा जवळ आला.  

भगवंताला श्रीिरीच्या रुपात आलेल े पाहून गजेंद्राने जवळच असलेले कमल सोंडनेे श्रीिरीच्या 

ददशेने फेकून मनोमन शेविचा नमस्कार केला. त्याच िणी श्रीिरीने लीलया मकरासि गजेंद्राला बािेर 

काढून भूमीवर ठेवले. आपल्या सुदशडनचक्राने त्या मकराचे मुख ववदारण केले व गजेंद्रास मुक्त केले. मकराचे 

मुख ववदारण िोताच त्यातून हु हु नामक गंधवड शाप मुक्त िोऊन आपल्या मूळ स्वरूपात बािरे पडला. 

गंधवाडने भगवंताची उवचत शब्दात स्तुवत केली. श्रीिटरला प्रदविणा घातली. साष्टांग नमस्कार केला. 

श्रीिरीच्या परवानगीन े गंधवड स्वस्थानी वनघून गेला. राजनद! गजेंद्रिी पूवड जन्मातला पांड्यनरेश इंद्र्द्द्युम्न 

िोता. राजा असताना भगवान श्रीववष्णुभक्त िोता. रोज स्वत:ला ववसरून पूजा करीत असे. तो पूजा करीत 

असताना अगस्ती मुनी त्यच्याकड े आले. राजा दिेभानावर नव्िता. ध्यानमग्न झालेला िोता. त्यामुळे 

इंद्रद्युम्न अगस्तीमुनींच्या स्वागतास गेला नािी. त्या गोष्टीचा अगस्तींना अपमान वािून त्यांनी इंद्र्द्द्युम्न 

राजाला ित्ती योनीत जाण्याचा शाप ददला. इंद्र्द्द्युम्नान ेआपले प्रारब्ध म्िणून तो शाप स्वीकारला. दिेत्याग 

करून लगेच गजेंद्र झाला. मकरान े पकडले तेंव्िा त्याला श्रीववष्णंूचे स्मरण झाले.  ि े चटरत्र श्रवण 

करणाऱ्यांना यशप्राप्ती, द:ुस्वप्न नाश व अंती 

सद्गती प्राप्त िोते.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०२ वे (अध्याय ५, ६, ७ पूणड ) 

 

सागरमंथन 

 

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " तामस मन्वंतरा नंतर त्याचा भाऊ रैवत िा मनू झाला. त ेपांचवे रैवत 

मन्वंतर. ा ा मन्वंतरात भगवंताने ववकंुठ या नामाने अवतार धारण केला. व आपल्या पत्नीच्या 

आग्रिाखातर वैकंुठाची अत्यंत ददव्य व आश्चयडकारक रचना केली. नंतर चिुचा पुत्र सिावा मनू झाला. ते 

सिावे चािुष मन्वंतर. या मन्वंतरात श्रीिरीने अवजत नामक अवतार धारण करून िीरसागराच्या मंथनान े

दवेांना अमृत वमळवून ददले. अमृत मंथनाचे वेळी कूमाडवतार धारण करून मंदार पवडताला आपल्या पाठीवर 

धारण केले.  

ि ेऐकून परीवित राजाने ववचारले, " ि ेप्रभो! िीरसागर मंथन का ंकेले? आवण मंदार पाठीवर कां 

धारण केला? "  

श्रीशुकाचायड सांगू लागले, " राजनद! पूवी दवे दानव युद्धात अनेक दवे मृत्युमुखी पडू लागले. त्यातच 

दवेांना दवुाडस मुनींनी शाप दऊेन ऐश्वयडिीन करून िाकले. त्यामुळे दवे ब्रम्ह्दवेांकड ेआपले गाऱ्िाण ेघेऊन 

गेले. ब्रम्िदवेांनी श्रीिरीची प्राथडना केली. तेंव्िा प्रकि िोऊन भगवान श्रीिरी म्िणाले, " ब्रम्िदवेा, इंद्रा व 

लोकपाल िो! धमाडचरणाने बळीने काल अनकूुल करून घेतला आि.े तेंव्िा तुम्िी दतै्यांकड ेजाऊन दतै्यांशी 

सख्य करा. कारण मोठे काम साधण्यासाठी शत्रूशी सुध्दा मैत्री करवी लागते. त्यानंतर त्याचं्या समोर 

सागरमंथनाचा प्रस्ताव मांडा व  अमृत उत्पन्न करण्याचा त्यांच्या सि  प्रयत्न करा. वासुकी सपाडची दोरी 

करा, मंदार पवडताची रवी करा, मग माझ्या सिाय्याने सागरमंथन करा. त्यासाठी दतै्य तुमच्याकड े ज े

मागतील त ेतमु्िी मान्य करा. कारण साममागाडने कायाडत वमळणारी वसद्धी क्रोधावेशान ेवमळत नािी. तसेच 

सागरमंथनातनू वमळणाऱ्या कोणत्यािी वस्तूंववषयी तमु्िी लोभ ठेऊ नका. अथवा त्या दतै्यांना ददल्या 

गेल्यास क्रोधवश िोऊ नका. तसेच काळकुि नामक ववषाच्या उत्पत्तीने घाबरून जाऊ नका." इतके सांगून 

श्रीिरी अंतधाडन पावले. इंद्रादी दवे लगेच बळीराजाकड ेआले. संधी-ववग्रिाचे अपूवड ज्ञान असलेल्या बळीन े
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त्यांना सन्मानान ेआसनादद दऊेन ववचारपूस केली. तेंव्िा दवेांनी मोया उमेदीने बळीला सागरमंथनाची 

कल्पना सांवगतली व त्या कामी दतै्यांचे सिाय्य मावगतल.े  

बळीराजासि सवड दतै्यांनी ती कल्पना मान्य केली व दवेांबरोबर मंदार पवडत उपिून सागराकड े

वनघाले. पण असा  भारामळेु त्याखाली वचरडल े जाऊ लागले. त े पाहून श्रीिरीन े गरुडाकडून तो पवडत 

लीलया सागरात नेउन ठेवला. त्यानतंर वासुकीला अमृत दणे्याचे कबूल करून सवाांनी वासकुीला मंदार 

पवडतास दोर म्िणून गुंडाळले. त्यावेळी भगवान श्रीिरी स्वत:च वतथ े प्रकि झाले व त्यांनी वासुकीला 

मुखाकडून पकडले. म्िणून दवेिी त्यांच्या मागे गेले. तेंव्िा  शेपिीकड ेजाणे अपमानास्पद वािून दतै्यांनी 

शेपिी कडून वासुकीला धरण्यास नकार ददला. श्रीिटरला तेच िव ेिोते.  श्रीिरी लगेच शेपिी कड ेगेल्यामुळे 

दवेिी वतकड ेगेले. दतै्य आनदंले.  सागर मंथन सुरु झाल ेपण मंदार पवडत घुसळताना पवडत खाली खाली 

जाऊ लागला.  अथाडत ि े ववघ्न ववघ्नेश्वराची पूजा न केल्यामुळे उद्भवल्याचे जाणून भगवान श्रीिरींनी 

स्वत:च त्याचे वनवारण कण्यासाठी कूमड रूप धारण करून त्याला आपल्या पाठीवर धारण केला. व 

वशखराकड ेसिस्त्र िातानंी आधार ददला. कायड सरुळीत पार पडावे म्िणून श्रीिटरनी शक्तीरूपाने दवे व दतै्य 

यांच्यात प्रवेश केला. आवण वनद्रारुपाने वासुकीत प्रवेश केला.  त्यमुळे मंथन सुरळीत िोऊ लागले.  पण 

प्रत्यि मंथनाचे वेळी वासुकी ववष ओकू लागल्याने दवे व दतै्य वनस्तेज झाले. म्िणून एकिे श्रीिरीच ववशाल 

रुप धारण करून मंथन करू लागले. तेंव्िा सागरात प्रचंड खळबळ माजली व िलािल नामक वीष वर तरंगू 

लागले. दवे व दतै्यांना प्रचंड अस्वस्थता आली म्िणून ते भगवान वशवांच्या आश्रयास आले. व आपल्याला 

िलािला पासून वाचवण्याची प्राथडना करू लागले. भगवान वशवांना दवे व दतै्यांचा कळवळा आला व 

मृडावनच्या अनुमोदनान ेत्यानंी िलािलाचे प्राशन केल.े त्यामुळे भगवान वशवांचा कंठ वनळा झाला. त्यांचा 

तो अचाि पराक्रम पाहून भगवान ववष्णु , ब्रम्िदवे व मृडानी यांनी नीलकंठ असे सबंोधून त्यांची यथोवचत 

स्तुवत केली.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:|  

  

  

  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अववनाश नगरकर 

 

ई सावित्य प्रवतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०३ वे (अध्याय ८ व ९  पूणड) 

 

अमृत प्राप्ती 

 

भगवान वशवांनी िलािल प्राशन केल्यामुळे दवे-दतै्य खुश झाले. पुन्िा जोमान े मंथन सुरु झाले. 

आवण मंथनातून कामधेनु प्रकि झाली. ती िोमद्रव्यासाठी ऋषींनी स्वीकारली. मग उच्चश्रवा अश्व प्रकिला 

तो बलीराजाने घतेला. त्याच्या पाठोपाठ ऐरावत बािरे आला. तो इंद्राला वमळाला. त्यानंतर कौस्तभुमवण 

प्रकि झाला. तो श्रीिरीन ेघतेला. नंतर पाटरजात वनघाला तो स्वगाडत स्थापन केला. मग अप्सरा उत्पन्न 

झाल्या त्या स्वगाडत गेल्या. नंतर लक्ष्मी प्रकि झाली. वतने आपल्याला वरवे म्िणून सवड दवे दानव 

आशाळभूता सारख ेवतच्याकड ेपाहू लागले. पण प्रत्येकात वतला कािीना कािी वैगुण्य आढळल्यामुळे  वतन े

सवाडना डावलून कोणतेच वैगुण्य नसलेल्या श्रीिटरला वरले. भगवान श्रीिरीने आपले विस्थळ वतच े

वनवासस्थान केले.  

त्यानंतर पुन्िा मंथनाला आरंभ झाला आवण त्यातून धन्वंतरी प्रकि झाला. त्याच्या िातात अमृत 

कलश िोता. अमृत कलश पाहून असुर लालचावले. त्यांनी वधिाईने धन्वंतरीच्या िातातनू तो कलश 

विसकावून घेतला व पळत सुिले. दवे आगतीकतेने श्रीिटरला शरण गेले. श्रीिटरला शरण जाता िणीच 

श्रीिरीने अभय ददले. व आपल्या वैष्णवी मायेने प्रत्येक असुराच्या मनात मी आधी अमृत वपणार अशी 

इच्छा उत्पन्न केली. त्यामुळे बलवान असुर कलश घेऊन पळत सुिले. बाकीच ेत्यांचा पाठलाग करू लागले. 

आवण िाकािी वपिू लागले कीं दवे दतै्य यांनी सारखीच मेिनत केली असल्यान े त्यांनािी त्यांचा वािा 

वमळाला पाविजे. त्यामुळे प्रचंड कलि वनमाडण झाला.   

त्या कलिाचा फायदा घेऊन श्रीिरीने स्वत:च अद्भुत व कमनीय असे मोविनीचे रूप धारण केले. 

अपूवड सुंदर व अप्रवतम वस्त्रालंकार पटरधान केलेली मोविनी नूपुरांचा मंजुळ आवाज करीत ठुमकत ठुमकत 

असुरांसमोरून चालू लागली तेंव्िा सगळेच असुर थबकले. अमृतकंुभ िातात असललेा दतै्यिी थबकला व 

मोविनीशी बोलू लागला, " ि े कमलनयने! जरा थांब! तूं अद्याप पुरुषस्पशड ववरिीत ददसतेस! त्यामुळे 

आमच्या कल्याणाचा ववचार करावास असे मला वािते. ि ेसुंदरी! आम्िी सगळे कश्यपपुत्र असून एकमेकांच े

भाऊ आिोत. मोया कष्टाने आम्िी ि ेअमृत प्राप्त केले आि.े पण त्याच्या प्राशनावरून आता गोंधळ माजला 
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आि ेव  स्पधाड वनमाडण झाली आि.े यास्तव तूं आमच्यात लढा न िोईल अश्या प्रकारे या अमृताची वािणी 

करावीस असे माझ्या मनात येते." इतर असुरांनी त्याला मान्यता दशडवली. तेंव्िा आपल्या नेत्र किािाने 

दतै्यांना घायाळ करीत मोविनी म्िणाली, "  माझ्या सारख्या चंचल जाटरणी स्त्रीवर तुम्िी आसक्त िोऊन 

कसा काय ववश्वास ठेवता ि ेमला समजत नािी. कोणतािी ज्ञानी पुरुष अशा स्त्रीवर ववश्वास ठेवीत नािी."  

मोविनीचे ि े बोलणे म्िणज े प्रणयरूप थट्टा समजून कािी एक ववचार न करता तो अमृत कलश 

त्यांनी मोविनीच्या स्वाधीन केला. तेंव्िा गोड शब्दात मोविनी म्िणाली, " मी केलेला वनणडय योगय अथवा 

अयोगय कसािी वािला तरी तुम्िी मानणार असाल तरच मी अमृताची वािणी करते! अन्यथा तुमचा कलश 

तुम्िी सांभाळा!"  

भगवंताच्या मायेमुळे मोविनीच्या मनाचा थांग न लागलेले दतै्य इतके कामासक्त झाले िोते कीं 

हुरळून जाऊन त्यांनी मोविनीचे बोलणे मान्य केले. ती म्िणेल त े त्यांना स्वत:च्या विताचेच वाित िोते. 

मोविनीच्या सूचने प्रमाणे दवे व दानव अशा दोन वेगळ्या पंगती बसल्या. मोविनीने प्रथम दवेांना अमृत 

वािण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी दतै्य मोविनीच्या िालचालीवर इतके दफदा झाले िोते कीं ते वतच े

सौंदयाडमृत पानाने तृप्त िोऊ लागले व दवे अमृतपानाने अमर िोऊ लागले. 

इतट यात चंद्र व सूयड यांच्या मध्ये दवेांचे रूप धारण  करून राहू बसल्याचे चंद्र व सूयड याचं्या 

लिात आले व त्यांनी त ेमोविनीच्या वनदशडनास आणले. तेंव्िा भगवंताने िणातच सुदशडन चक्राने राहूच े

मस्तक धडा वेगळे केले. पण तोवर राहूच्या मुखात गेलेल्या अमृतामुळे त्याचे मस्तक अमर झाले. ते पाहून 

श्रीिरीने त्या मस्तकाला ग्रिमंडळात स्थान ददले. पण चंद्र व सूयड यांनी आपली चिाडी केली म्िणून राहू 

काळाच्या अनकूुलते प्रमाणे चंद्र व सूयड याना ग्रिणाच्या वनवमत्ताने ग्रास ू लागला. मोविनीन े सवड दवेांना 

अमृतपान ददले. दवेांना अमृत वमळाले व  दतै्यांना त े वमळाले नािी िा फलभेद दतै्य श्रीिरीला शरण न 

गेल्यामुळे वनमाडण झाला. दवेांना अमृतपान दऊेन झाल्यावर सवाांच्या समोरच मोविनीने आपले खरे रूप 

प्रकि केले. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।    
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०४ वे (अध्याय १० व ११) 

 

दवेासुर संग्राम 

 

भगवान श्रीिरी मोविनीचे रूप त्यागून आपल्या खऱ्या रुपात प्रकि झाले. सगळेच आश्चयड चदकत 

िोऊन पिात असतानाच गरुडावर बसून आपल्या अगम्यस्थानी वनघूनिी गेले.  

इतकी मेिनत करून अमृत न वमळाल्यामुळे असुर सतंापून दवेांशी युद्धाला आले. दवे आता 

अमृतपानामुळे सतेज झाले िोते. मयासुरान ेयुध्द सामग्रीसि बनवलेल्या वैिायस नामक अद्भुत व अदशृ्य 

ववमानातून संतापलेल्या ववरोचन पुत्र बलीने इंद्रावर िल्ला केला. त्याच वेळी मयासरुान ेआपल्या मायावी 

शक्तीचा वापर करून दवेांच्या ववजयाला थोपवले. श्रीिटरला शरण गेलेले दवे पुनश्च श्रीिरीचा धावा करू 

लागले.  

भगवान श्रीिरी गरुडावरून वतथे आले व त्यांनी कालनेमी, माली, सुमाली, इत्यादी बलवान 

असुरांना आपल्या सुदशडनचक्रान े कापून काढले. मयासुराची रािसी माया आकर्मषत केली. कारण 

ववश्वातल्या यच्च्यावतद शक्ती या भगवान श्रीिारीच्याच असतात. व त्यांच्याच आधीन असतात. भगवान 

श्रीिरी आपले कायड करून वनघून गेले आवण इंद्राला जोम चढला. कारण आता बलीची रािसी माया नष्ट 

झाल्यामुळे बली इंद्राला ददसू लागला.  

बली ददसताच इंद्र बलीला वतरस्काराने म्िणाला " अरे कपया ! मायेच्या बळावर आम्िाला 

सजकण्याचा तुझा प्रयत्न आमच्या समोर चालणार नािी. ि े मंदबुद्ध े बले! या वज्राने मी तुझे वशर छेदनू 

िाकतो. आवण तुला अधोगतीला पाठवतो. तूं आपल्या ज्ञातीबांधवांसि स्वत:चे रिण करण्याचा प्रयत्न कर!" 

इंद्राला सािात सवडशवक्तमान श्रीिरीच सिाय्य करीत असल्याचे जाणून बळी म्िणाला, " अरे इंद्रा! युद्धात 

जय पराजय, कीती, मृत्यू इत्यादी काळाच्या अनुकुलतेन ेघडणाऱ्या गोष्टी असतात. पण त्या बाबतीत तुम्िी 

अज्ञानी आिात. सगळे सामर्थयड आपल्या िाती असल्याच्या भ्रमात बोलणाऱ्या इंद्रा! मला तुझी कींव यते 

आि.े तुझ्या या असल्या वल्गनांनी माझा ममडभेद िोणार नािी. "  
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बळीचे ि ेकिुसत्य इंद्राला चांगलेच झोंबले. व वज्र सोडून त्याने बळीला ठार केल.े बलीवर वज्र 

सोडताच सतंापलेल्या जम्बासुराने ऐरावताच्या मस्तकावर आपल्या गदचेा प्रिार केला. ऐरावत ववव्िळत 

खाली बसला. मातलीन े प्रसंगावधानाने लगेच रथ इंद्राच्या समोर आणला. इंद्र रथारूढ झाला. 

जम्बासुरानेिी मातलीच्या स्वामीवनष्ठचेी प्रशंसा केली. इतट यात इंद्राने वज्र सोडून जम्बासुराला ठार केल.े 

जम्बासुराला मारल्याचा वृत्तांत नारदांनी जम्बासरुाचा भाऊ नमुचीला सांवगतला. नमुची त्वटरत इंद्रा 

समोर आला. इंद्राने वज्र सोडले पण वज्र वनष्प्रभ िोऊन इंद्राकड ेपरत आले. इंद्र चक्रावला. उद्वगेाने वज्र 

त्यागाचा ववचार करू लागला. इतट यात त्याला परावाणीने सूचना वमळाली कीं वज्र फक्त नमुचीवर 

चालणार नािी. कारण त्याने तपाने माझ्याकडून तसा वर प्राप्त केलेला आि.े त्यामुळे त्याला आद्रड ककवा 

शुष्क अशा कोणत्याच अस्त्रापासून मृत्यू येणार नािी. यास्तव शुष्किी नािी व आद्रडिी नािी अशा अस्त्राचा 

वापर कर.  

इंद्राने िणभर ववचार केला व आद्रडिी नािी आवण शुष्किी नािी अशा समुद्रफेसाच्या परीघान े

नमुचीचा गळा कापला. सवड दवे आनंदले व भराभर दतै्य मारत सुिले. ददतीची सगळी प्रजा नष्ट िोणे योगय 

िोणार नािी अशा ववचाराने  ब्रम्िदवेांनी नारदांच्या मध्यस्थीन े शांतता प्रस्थावपत केली. नारदांच्या 

मध्यस्थीला मान दऊेन दवे स्वगाडत वनघून गेले. दतै्यानंी बलीचे कलेवर उचलून अस्ताचल पवडतावर 

शुक्राचायाांच्या समोर आणून ठेवले. शुक्राचायाांनी आपल्या संजीवनी मंत्राने बलीला सजीव केले. 

लोकव्यविार आत्मसात केललेा बली सजीव िोताच शांत बसून राविला. त्याला पराभवाने वखन्नता आली 

नािी कीं सजीव झाल्याचा आनंदिी नािी. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०५ वे (अध्याय १२ व १३) 

 

भगवान वशवांना मोविनीचे दशडन 

 

भगवान श्रीिरींनी मोविनीच ेरूप धारण करून दतै्यानंा मोिववल्याचे समजल्यावर भगवान वशव व 

पावडती श्रीिरीच्या वनवासस्थानी आले. आगत स्वागत झाल्यावर श्रीिरीचे पूजन करून भगवान वशव 

म्िणाल,े " ि ेप्रकृती व पुरुष यांच्या पर असलेल्या भगवंता! आपले नरससिादी अवतार आम्िी पविले आिते. 

पण ज्या रूपान ेतू ंदतै्यांना मोवित केलेस व दवेाना अमृत पान ददलेस ते रूप मी पाविलेले नािी. त्या रूपाच े

मला दशडन घडावे या इच्छेने मी इथे आलो आि.े"   

भगवान श्रीिरी अत्यंत गूढ िसले आवण बोलणे चाल ू असतानाच अंतधाडन पावले. भगवान वशव 

इकड े वतकड े पाहू लागले. तेव्िा भव्य प्रवेशद्वारातून बािरेच्या रम्य उद्यानातील कन्दकुाशी (चेंडूशी) 

खेळणाऱ्या एका सुंदर व मोिक युवतीवर त्यांची दषृ्टी गेली. ती युवती ऐन तारुण्याच्या उंबरयावर उभी 

िोती. वतची कमनीय आकृती चांगलीच आकषडक िोती. चेंडूच्या गती बरोबर ती खाली वाकल्यावर वतच्या 

गळ्यातले रत्निार स्तनांपासनू ववलग िोत तेंव्िा तर ती फारच सुंदर ददसत असे. भगवान वशव वतच्याकड े

िक लावून पिात राविले. त्याचवेळी उरोजावरील सैल िोणारा पदर व िलेकावे खाऊन पुढे येणारी वेणी 

मानेला गोड लचका दवेून डाव्या िाताने सावरताना वतची चंचल नजर वशवांवर गेली. दोघांची नजरा नजर 

झाली. आवण आपल्या मोिक नेत्रकिािाने वतनेिी वशवांना प्रवतसाद ददला. वाऱ्याने उडणाऱ्या वतच्या 

वस्त्रांनी जेंव्िा वतची कमनीय आकृती अवधकच कमनीय ददसू लागली तेंव्िा आधीच  घायाळ झालेले वशव 

ववचारशक्ती िीण झाल्यासारखे उठून वतच्या मागे जाऊ लागले. काम सजकलेल्या वशवाची िी वस्थती पाहून 

मृडानी आश्चयड चदकत झाली. पण कोणतािी संकोच न बाळगता भगवान वशव त्या युवतीच्या मागे धावू 

लागले.  

भगवान वशव आपल्या मागे येत असल्याचे लिात यतेाच ती युवतीिी खयाळपणाने एका वृिा 

आड गेली. त्यावेळी कामाआतुर झालेल्या वशवांनी ती प्रवतकार करीत असतानािी बलात्कारान े वतला 

आपल्या बाहूपाशात घेतले. तरी अत्यंत चपळतेन े ती भगवान वशवाच्या बाहूपाशातून वनसिली. वतच्या 

स्पशाडमुळे कामरुपी शत्रू सजकलेल्या वशवांनािी आपला काम आवरता येईना. ते वतच्या मागे धावत सुिले. 
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धावता धावता त्यांचे वीयड इंदद्रयाद्वारे बािरे पडून पृर्थवीवर सांडू लागले. वजथे वजथे ते वीयड सांडले वतथ े

वतथे कािी टठकाणी सोन्या-रुप्याच्या खाणी व कािी टठकाणी स्वायंभूव वशवालये वनमाडण झाली.  

रेत स्खलन पूणड झाल्यावर वशव पूणड मोि वनवृत्त झाले. त्यांना योगमायेचे सामर्थयड मावित िोते. 

त्यामुळे श्रीिरीच्या त्या गूढ िास्याचा अथड त्याचं्या लिात येऊन वशव वनसश्चत झाले. मूळस्वरूप धारण 

करून भगवान श्रीिरी वशवांना म्िणाले, " ि े सरुशे्रष्ठा! माझ्या मोविनीरूपावर मोहून जाऊन पुन्िा पूवड 

पदावर आलास ि ेफार उत्तम झाले. तूं माझी माया तरून गेलास. आता तुला माझी वत्रगुणी माया कधीच 

मोवित करणार नािी.  

मिादवेांनी मृडानीसि श्रीिटरला प्रदविणा करून स्वस्थानी गमन केले. वरील सवड प्रसंगातील 

गर्मभत अथड जाणून घेण्याची इच्छा मृडानीने व्यक्त केली. भगवान वशव म्िणाले, " दवेी! जन्मादद 

ववकारशून्य परमात्म्याच्या मायेच्या योगाने मी सुध्दा दकती मोि पावलो? काम सजकलेल्या माझीच िी 

अवस्था तर मग इंद्रीयाधीनाचंी काय अवस्था िोत असेल? ि ेमृडानी! मागे तू ं ववचारले िोतसे कीं आपण 

स्वत: ईश्वर असून ध्यान कुणाचे करता? त्याचे ि ेवन:शब्द गर्मभत उत्तर आि!े " ि ेसांगून शुकमुनी म्िणाले, " 

राजनद! या आख्यानाच्या स्मरणाने व समजनू घेण्याने त्या मनुष्याचा कोणताच प्रयत्न कधी वनष्फळ िोत 

नािी. 

आता राजनद! मन्वंतर वणडन थोडट यात ऐक. वववस्वान आददत्याला तीन भायाड िोत्या. संज्ञा, छाया 

व वडवा. संज्ञेला तीन अपत्ये झाली. यम, यमुना व श्राध्ददवे. छायेला सावणी, तपती (कन्या) व शनैश्चर 

अशी तीन अपत्ये िोती. वडवेचे पुत्र अवश्वनीकुमार. श्राद्धदवे वववस्वानाचा पुत्र म्िणून त्याला वैवस्वतमनू 

म्िणतात  िा चाल ूमन्वंतराचा म्िणजेच वैवस्वत मन्वंतराचा अवधपती आि.े  ा ा ववैस्वत मन्वंतरातच बिू 

वामन िा भगवंताचा प्रवसध्द अवतार झाला आि.े या नंतरच्या मन्वंतरात सावणी िा मनू िोईल व सावणी 

मन्वंतर सुरु िोईल. नवव्या मन्वंतरात वरुणाचा पुत्र दिसावणी िा मन ू िोऊन दिसावणी मन्वंतर सुरु 

िोईल. दिावा मनू ब्रम्िसावणी िोईल व ते दिावे ब्रम्िसावणी मन्वंतर. या ब्रम्िसावणी मन्वंतरात 

ववश्वट सेन नामक भगवंताचा अवतार िोईल.  अकराव े धमडसावणी मन्वंतर व धमडसावणी मनू िोईल व 

धमडसेतू नामक भगवंताचा अवतार िोईल. बारावा मनू रुद्रसावणी िोईल व रुद्रसावणी ि े मन्वंतर सुरु 

िोईल. त्यात स्वधामा िा भगवंताचा अवतार िोईल. तेरावा मनू  दवेसावणी िोईल तेच तरेावे मन्वंतर. या 

मन्वंतरात योगेश्वर नामक भगवंताचा अवतार िोईल. चवदावा मन ू इंद्रसावणी िोईल व तेच चवदावे 

मन्वंतर असेल. त्यात बृिद्भानु िा भगवंताचा अवतार िोईल . अशा या चवदा मन्वंतराच्या कालावधीला 

कल्प असे म्िणतात.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।    
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०६ वे (अध्याय १४, १५, १६ व १७ पूणड) 

 

बलीचा स्वगाडवर ववजय 

 

परीवितराजाने मन्वंतर व्यवस्थेववषयी उत्सुकता दशडववली म्िणून शुकमुनी सांगू लागले, " भगवान 

श्रीिरीच िी सगळी व्यवस्था करीत असतात. प्रलया नतंर सृष्टीची उत्पत्ती करणे, चार युगांचा कालावधी 

सुरु करणे, भगवान श्रीिरींचा मनूला उपदशे िोणे, कालगतीने लुप्त झालेले वेद सप्तषींना ददसणे, मग 

त्यांच्या कडून इतरांना ते ज्ञान प्राप्त िोणे, इंद्रादी लोकपाल नेमण्याची व्यवस्था करणे, प्रत्येक युगात ववववध 

अवतार घेणे. अशी चार युगे संपून पुन्िा प्रलय करणे. अशी सामान्यत: व्यवस्था असते. 

परीवित राजान े बलीराजाला तो वनरपराध असतानािी बंधनात कां पडावे लागले? व भगवान 

स्वत: पूणड मनोरथ असूनिी त्यांनी बलीकडून तीन पावले भूमी कां मावगतली? असे ववचारले म्िणून 

शुकमुनी सांगू लागले, " राजनद! शुक्राचायाांनी बलीला पुन्िा वजवंत केल्यावर बलीने शकु्राचायाांची गुरु म्िणून 

जी वनरपेि सेवा केली, त्या सेवेने शुक्राचायड प्रसन्न झाले. इतके कीं त्यांनी बलीला मिावभषेकाने राजा करून 

ववश्ववजत नामक यज्ञ करवून घेतला. बलीने श्रीिरीचरणी लय लावून यज्ञ केल्यामळेु यज्ञ नारायण प्रसन्न 

झाले व त्यांनी बलीला ददव्य अश्व, शस्त्रास्त्रे, रथ इत्यादी दऊेन गौरववले. त्यामुळे बली अत्यंत तेजस्वी 

झाला. बलीने सवड दतै्याधीपतीना एकत्र केल.े व स्वगाडवर चढाई केली. रम्य अशा इंद्रपुरीला बलीच्या 

सैन्याने घेरल.े इंद्र, दवेगुरु बृिस्पतींच्याकड ेधावला! पण बृिस्पतींनी बलीचे आचरण व त्यान ेप्राप्त केलेल े

सामर्थयड जाणून इंद्राला स्वगड सोडून गुप्तरूपाने वावरण्याचा सल्ला ददला. आवण सांवगतले जो पयांत 

बलीकडून त्याच्या गुरंूच्या मनाववरुद्ध वतडन घडत नािी तोवर तमु्िाला कािीच करता येणार नािी. 

त्यामुळे त्या ददवसाची वाि पाित काळ कंठणे या खेरीज तुम्िाला दसुरा पयाडय नािी. 

 इंद्र सवड पटरवारासि स्वगड सोडून पृर्थवीवर गुप्त रूपाने भ्रमण करू लागला  व बलीने स्वगाडचा ताबा 

घेतला व धमाडवधष्ठीत राज्य करू लागला. सवड ववश्व बलीच्या वनयंत्रणात आल्यावर शुक्राचायाांनी बली कडून 
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शंभर अश्वमेध यज्ञ करून घेतले. त्यामुळे बलीराजा आपल्या तेजाने तळपू लागला. इंद्रादी अददतीचे पुत्र 

स्वगडभ्रष्ट िोऊन पृर्थवीवर सिडू लागल्याचा अददतीला अत्यंत खेद वािू लागला. ती उदास व कष्टी झाली. पण 

कश्यपांच्या सेवेत जरािी उणीव ठेवीत नव्िती.  

कश्यापांच्या ि ेलिात आलचे. त्यांनी अत्यंत स्निेभावान ेवतच्या द:ुखाची ववचारपूस केली. अददती 

भाववववश िोऊन पण समयोवचत बोल ूलागली, " भगवनद! आपण प्रजापती आिात. आपण सवड सृष्टीकड े

समभावाने पिाता. तथावप परमेश्वरिी आपल्या भक्तांवर कृपा करतोच. त्याप्रमाणे ि ेप्रभो, आपणिी भक्त 

वत्सल आिात. माझे पुत्र स्थानभ्रष्ट िोऊन पृर्थवीवर दफरत आिते. त्यामुळे माझ्या मनास कशी बरे स्वस्थता 

वािावी. तरी मला माझ्या पुत्रांना पूवडस्थान प्राप्त िोण्याचा मागड सांगावा." प्रजापती कश्यप म्िणाले, " ि े

भद्र!े ि ेसंपूणड ववश्व ववष्णुमायेने व्याप्त आि.े त्यामुळे सद्भक्तांचे मनोरथ पूणड करणाऱ्या वासुदवेाचे तूं पयोव्रत 

कर. ि े दवेी, या व्रताची सरुुवात फाल्गुन शुध्द प्रवतपदसे करावी. शुट ल प्रवतपदा ते शुट ल द्वादशी पयांत 

भवक्तयुक्त अंत:करणाने प्रथम मंत्रयुक्त ध्यान करावे. मग श्रीिरीचे षोडशोपचार पूजन करावे. पूजनातला 

प्रत्येक उपचार 'ओम नमो भगवते वासुदवेाय' या मंत्राने द्यावा. फाल्गुन प्रवतपदा ते द्वादशी पयांत फक्त दगुध 

प्राशन करून रािावे. सतत नामस्मरण करावे. मग त्रयोदशीला ब्राम्िण-सुवावसनी भोजन घालून आपण 

पारणे करावे. ा ा व्रताने तुझा मनोरथ पूणड िोईल.  

अददतीने मन:पूवडक अत्यंत भक्तीने ि ेपयोव्रत केले. मनात येणाऱ्या सगळ्या सकंल्प ववकल्पा कड े

दलुडि करून अददती सत्वगुणात राहून िरीस्मरण करीत करीत ि े व्रत करीत िोती. त्याचा सुपटरणाम 

झाला. त्या व्रताच्या प्रभावाने भगवान श्रीिरीनी प्रकि िोऊन वतला आश्वासन ददले, " स्थानभ्रष्ट झालेल्या 

पुत्रांसाठी तूं केलेल्या व्रताच ेफळ तुला जरूर वमळेल. पण सध्याचा काल बलीला अनुकूल आि.े अशावेळी 

बलाचा वापर दवेांना सुखकारक िोणार नािी. त्यामुळे योगय समयी मी तुझ्या पोिी जन्म घेईन व तुझा 

मनोरथ पूणड करीन. मात्र िी गोष्ट तूं अत्यंत गुप्त ठेव." असे सांगून श्रीिरी अंतधाडन पावले. दवेमाता अददती 

वनसश्चत झाली. दशडन झालेल्या श्रीिटरला ती सतत कश्यपांच्या टठकाणी पाहू लागली. भगवान श्रीिरीन े

योगय समयी काश्यापांच्या शरीरात प्रवेश केला.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।     

   

  

  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अववनाश नगरकर 

 

ई सावित्य प्रवतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०७ वे (अध्याय १८ व १९ ) 

 

वामनाची वत्रपाद भूमीची याचना 

 

श्रावणातल्या द्वादशीला अवभवजतद नित्रावर भगवान श्रीिरीने अददतीच्या पोिी जन्म घेतला. 

म्िणून त्या द्वादशीला ववजया द्वादशी म्िणू लागले. आपल्या उदरातून उत्पन्न झालेल्या ददेीप्यमान 

बालकाला पाहून अददती ववस्मयचकीत झाली. इतट यात नुकत्याच जन्माला आलेल्या बालकान ेमाता-वपता 

पिात असतानाच अद्भुत तजेस्वी बिुवामन रूप धारण केले. त्याच िणी वतथे ब्रम्िदवे, दवेगुरु बृिस्पती 

वगैरे दवेदवेता प्रकि झाल्या. कश्यपांकडून मिषींनी बिुवामनाचे जातक संस्कार व उपनयन संस्कार करवनू 

घेतले. बिृस्पतीने यज्ञोपाववत ददले कश्यपांनी कटिसूत्र अपडण केले. भूमीने कृष्णाजीन ददले. चंद्रान े दडं 

ददला. अददतीन े लंगोिी ददली. स्वगाडवभमानी दवेतेने छत्र ददले. ब्रम्िदवेांनी कमंडलू, सप्तषींनी कुश, 

सरस्वतीन ेरुद्राि माला, कुबेराने वभिापात्र व आददमातेन ेवभिा ददली.  

त्या नतंर बिुवामनाने अग्नी प्रज्ववलत करून परीसमुिण केले. सवमधा िोम करून बिुवामन प्राथडना 

करीत असतानाच दवेदतूानंी बातमी आणली कीं बलीराजाला अवधक समथड करण्यासाठी शुक्राचायाांच्या 

मागडदशडनाखाली नमडदा तिाकीं भृगुकृछ्रात अश्वमेध यज्ञ आरंभला आिे. ि ेऐकताच बिुवामन त्वरेन ेबलीच्या 

यज्ञस्थानी आले. तेजस्वी बिुवामनाला पाहून यज्ञस्थानी प्रमुख ब्राम्िणानंी त्याचे स्वागतच केले. 

बलीराजाला तो एक मोठा अपूवड शुभशकुन वािला. त्याने परम आदराने बिुवामनाचे षोडशोपचार पूजन 

करून चरण तीथड घेतल.े  

बली अवतशय खुश िोऊन ववनयाने बिुवामनास म्िणाला, " ि ेबिो! आपल्या आगमनामुळे माझा 

यज्ञ सफल झाला! आता आपण जे इवच्छत असाल ते माझ्याकडून मागून घ्यावे. गायी, सुवणड, वववािाथड 

कन्या, समृद्ध गाव, ित्ती, घोड,े रथ, दास, दासी, धन, धन्य असे जे कािी आपणास िवे असेल ते मागून 

घ्यावे. यावर बिुवामन म्िणाला, " ि ेलोकनाथा! ऐविक व्यविारात भृगुकुलोत्पन्न शुक्राचायाांना तू ंप्रमाण 

मानतोस आवण पारलौदकक धमाडववषयी प्रल्िाद आजोबानंा प्रमाण मानतोस. त्यामळेु तुझे वचन कुळाला 
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साजेसेच आि.े वशवाय तुझ्या कुळात याचकाला दतेो म्ििल्यावर माघार घेणारा वन:सत्व कृपण पुरुष 

आजवर झालेला नािी. तुझ्या कुळातल्या विरण्यािाच्या वधाचा बदला घेण्यासाठी तझुे पणजोबा म्िणज े

विरण्यकवशपू जेंव्िा ववष्णंूचा शोध करीत वैकंुठात आले तेंव्िा घाबरलेल्या ववष्णंुनी सकू्ष्म रूप धारण करून 

विरण्यकवशपुच्या श्वासा वािे त्याच्याच हृदयात प्रवेश केला. त्यामुळे बािरे शोध करणाऱ्या विरण्यकवशपुला 

बाा  ववश्वात ववष्णू कािी सांपडले नािीत. त्यामुळे परत न येणाऱ्या ववश्वात त्याची रवानगी झाली असेच 

तो समजला. इतके शौयड तुझ्या कुळात आि.े तसेच तुझा वपता ववरोचन एकदा दतेो म्ििल्यावर दवेांना त े

ब्राम्िण रूप घेऊन आलेत ि ेसमजूनिी याचना केल्यामुळे स्वत:चे आयुष्य दान केले. त्यामुळे ि ेदतै्यश्रेष्ठा, 

अत्यंत उदार अशा तुझ्या कडून मला माझ्या पावलांनी मोजली जाईल इतकी फक्त तीन पावले भूमी िवी 

आि.े ज्ञानी पुरुषांनी पातक घडू नये म्िणून फक्त गरज े पुरतेच स्वीकारावे म्िणून मी फक्त वत्रपाद भूमी 

मागत आि.े"  

ा ावर बली म्िणाला, " ि ेब्राम्िण पुत्रा! तुझे भाषण सुंदर व वशष्टसंमत आि ेखरे! तथावप तूं अल्प 

वयीन असल्यामुळे स्वकायाड ववषयी तुझी बुद्धी अद्याप पूणड ववकवसत झालेली ददसत नािी. मी त्रैलोट याचा 

स्वामी आि.े त्यामुळे तू ं एखाद े द्वीप जरी मावगतलेस तरी मी त े दऊे शकतो. ज्ञानी पुरुषासारख े भाषण 

करून अप्रबुध्दा सारखी फक्त वत्रपाद भूमी कां बरे मागत आिसे? माझ्या जवळ एकदा याचना केल्यावर 

आयुष्यात पुन्िा याचना करण्याचा प्रसंग येणे मला योगय वाित नािी. वनदान तुझी उपजीववका चालेल 

इतकी भूमी तरी तू ंमागून घे !"  

बिुवामन म्िणाला, " ि ेत्रैलोट यावधपते! दकतीिी वमळाले तरी अवजतेवन्द्रय मनुष्याचे समाधान िोत 

नसते. वत्रपाद भूमीने असंतुष्ट असणाऱ्याला अख्ख्या जंबूवद्वपाने तरी कसे समाधान िोणार?  अथड व काम या 

ववषयीचा असंतोष मनुष्याला संसारबंध वनमाडण करतो. तर दवैवशातद प्राप्त िोणाऱ्या गोष्टीत समाधान 

मानणाऱ्या मनुष्याचे तजे वृसद्धगत िोते. त्यामुळे तीन पावलात वमळणाऱ्या भूमीने मी संतुष्ट िोईन."  

ि ेऐकून बलीने तीन पावले भूमी दणे्याची तयारी दशडवली. िातात पाणी घेऊन दानाचा संकल्प 

करणार इतट यात इतकावेळ शांतपणाने  सगळा संवाद ऐकणारे शुक्राचायड अंतज्ञाडनाने सवड जाणून बळीला 

म्िणाल,े " ि ेबले! दवेकायड साधण्यासाठी िा अददतीचा पुत्र प्रत्यि भगवान ववष्णु आि.े तू ंदानाचा संकल्प 

केलास कीं िा ववश्वरूप धारण  करून दोन पावलातच वतन्िी लोक व्यापून िाकींल. मग वतसऱ्या पावलाची 

व्यवस्था तूं कशी करशील? आवण   वनवाडि तरी कसा करशील? त्या वशवाय वचनभंगाच्या पातकाने तुला 

नरक प्राप्त िोईलच. अरे ववरोचन पुत्रा! स्वत:च्या वनवाडिाचे साधनच नष्ट िोत असले तर दिे रिणासाठी 

केलेल्या वचनभंगाचे पातक िम्य असल्याच ेशास्त्र आि.े” 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०८ वे (अध्याय २०, २१ पूणड व २२ चालू ) 

 

वामनाचे ववश्वरूप 

 

शुक्राचायाांचे भाषण ऐकून बलीने िणभर ववचार केला. आवण मग वनश्चयाने म्िणाला, " ि ेगुरो! 

आपण अत्यंत योगय प्रकारे बोध केला आि.े तथावप एकदा दतेो म्िणून वचन ददल्यावर ववरोचन पुत्र 

कोणत्याच लोभान ेवंचना करणार नािी. सत्पात्री दान करताना वचन भंगला मी वजतका घाबरतो वततका 

मी नरकालािी घाबरत नािी. दसुरे असे कीं आपण सांवगतलेल्या ववपत्ती तरी कोणत्या? तर सवडस्व 

गमावण्याच्या! ते तर प्रत्येकालाच  कें व्िा तरी परेच्छेने गमवावेच  लागणार आि.े मग एखाद्या ब्रम्िवेत्त्या 

याचकाची कामना पूणड करून स्वेच्छेने येणारे दनै्य माझ्या कल्याणासाठीच येईल असा माझा दढृ ववश्वास 

आि.े कारण दाटरद्र्य, स्थानभ्रष्टता, मृत्यू यांना मी जरािी भीत नािी वजतका मी वचनभंगाला वभतो. आपण 

म्िणता त्याप्रमाणे िा जर ववष्णू असेल तर तो आपल्या कीतीचा त्याग करूच शकणार नािी. अवण जर मी 

आत्ता ा ाला नािी म्िणालो तरी वचनभंगाच्या पाताकामुळे मी वध्य ठरून िा माझ्याशी युध्द करून पृर्थवी 

तर सजकून घेईलच पण माझ्या मात्र सवडस्वाची िानी िोईल. वशवाय िा ब्राम्िणाच्या रूपान ेआल्यान ेमी 

याच्या वधाचा ववचारिी मनात आणणार नािी. अथवा िा ववष्णु असल्यास वधिी करू शकणार नािी. 

त्यामुळे मी आमच्या कुळाचे सध्दमाडचरण न सोडता वत्रपाद भूमीचे दान दणेारच." बलीराजाचे ि े

वनश्चयात्मक बोलणे ऐकून शुक्राचायड संतापले. बलीला म्िणाले, " अरे अज्ञानी मनुष्या! स्वत:ला फार ज्ञानी 

समजून बोलतोस पण तूं जर माझ्या आज्ञेचे उल्लंघन करशील तर तूं लवकरच ऐश्वयड भ्रष्ट िोशील." पण 

बली आपल्या वनश्चयापासून ढळला नािी. बलीने पत्नी ववन्ध्यावलीसि बिुवामनाचे  पूजन करून 

वववधपूवडक भूवमदान केल.े आपले त्रैलोट याचे राज्य िरण िोईल ि े समजूनिी बलीने ि े दान केल्यामुळे 

गंधवाांनी आकाशातून पुष्पवृष्टी केली.  इतट यात बिुवामन रुपी अनंत शक्ती श्रीिरीच ेरूप वाढू लागले. 

पिाता पिाता वामनाच्या रुपात सवड ववश्व सामावले गेल्याचे ददसू लागले. असुर ते रूप पाहून 

भयभीत िोऊन मूर्मच्छत झाले. वामनान े एका पायाने पृर्थवी व्यापली व दसुऱ्या पायाने स्वगड व्यापला. 

श्रीिरीचे पाऊल सत्य लोकी येताना पाहून ब्रम्िदवेांनी आपल्या कमंडलूतील गंगा जलाने श्रीिरीचे चरण 
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िालन केले. त्यामुळे गंगा सुगंवधत िोऊन प्रवािी झाली. अशा प्रकारे त्रैलोट य व्यापल्यामुळे वतसरे पाऊल 

ठेवायला जागा उरली नािी. त्रैलोट य व्यापून झाल्यावर श्रीिरी पुन्िा बिुवामनाच्या रुपात यज्ञस्थानी वजथे 

उभे िोते वतथे प्रकि झाले. ा ा वेळ पयांत शुद्धीवर आलेले असुर  आपल्या स्वामीचे सवडस्व िरण केले म्िणून 

बिुवामनावर अत्यंत संतापले. आपला स्वामी वचनबध्द आिे. ि े जाणून आपणच स्वामींचे वितासाठी 

बिुवामनाचा वध केला पाविजे. अशा ववचाराने कािी दतै्यावधपती आपली आयुधे परजू लागली. त्यावेळी 

भगवान श्रीववष्णंूच्या पाषाडदांनी धडाधड असुर कापायला सुरुवात केली. त्यावेळी बली समयोवचत भाषण 

करून असरुांना समजाऊन सांगू लागला, " ि ेदतै्यावधपतींनो िणभर थांबून मी काय सांगतो वतकड ेलि 

द्या. िा काल आपल्याला अनुकूल नािी. िाच काळरूप भगवंत पूवी आपले कल्याण करण्यास कारणीभूत 

िोता. आता तोच आमच्यावर उलिला आि.े कालाच्या शक्ती पुढे आपले कािीच चालू शकणार नािी. ा ाच 

काळरूप श्रीिरीच्या कृपेमुळे आपण त्याच्याच अनुचराना पूवी सजकले िोत.े  पण आता काळाची 

आपल्याला अनुकुलता नसल्यामुळे  तुम्िी प्रवतकार करणे थांबवा.” 

आपल्या राजाचे ि े बोलणे ऐकून सगळे दतै्य स्तब्ध झाले. तेवढ्या वेळात गरुडाने बलीला वरुण 

पाशाने बध्द केले. त्यावेळी बिुवामन त्याला म्िणाला, "ि ेअसुरा, तूं मला तीन पावले भूमी कबूल केली 

आिसे. आता वतसरे पाऊल मी कुठे ठेवू? जर तूं माझ्या वतसऱ्या पावलाची व्यवस्था करू शकणार नसशील 

तर तुला त्रैलोट यावधपतीचा अवभमान सोडून नरकात जावे लागणार आि.े” बली म्िणाला, "ि े दवेशे्रष्ठा, 

आपणास माझे वचन खोिे वािू नये यासाठी आपण आपले वतसरे पाऊल माझ्या मस्तकावर ठेवावे. मला 

नरकाची भीती वाित नािी पण वचन पूती करता न येणे ि ेमला नरक यातन ेपेिािी भयंकर यातना दणेारे 

आि.े ि ेईश्वरा! तूं आम्िा असुरांचा अप्रत्यि वितकताड गुरुच आिसे. कारण तूं एकिाच भय रवित आिसे. 

त्यामुळे माझे आजोबा प्रल्िाद तुझ्या चरणाचा आश्रय घेऊन वस्थर झाल े आिते. तचे चरण वतसऱ्या 

पाऊलाच्या वनवमत्ताने माझ्या मस्तकावर ठेव. आवण मलािी तुझ्या चरणी आश्रय द.े" 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।     
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प १०९ वे (अध्याय २२ व २३) 

 

बलीचा सुतलात प्रवेश 

 

'ि ेईश्वरा! तूं आम्िा असरुांचा अप्रत्यि वितकताड गुरु आिसे. कारण तूं एकिाच भय रवित आिसे. 

तुझ्या ज्या भय रवित चरणांच्या आश्रयास माझे आजोबा प्रल्िाद आले आिते तेच चरण तूं वतसऱ्या 

पाऊलाच्या वनवमत्ताने माझ्या मस्तकावर ठेव. आवण मला तुझ्या चरणी आश्रय द!े" असे बळीराजा म्िणाला 

आवण त्याच िणी भक्त प्रल्िाद त्या टठकाणी प्रकि झाल ेव भगवंतास वंदन करून म्िणाले, " ि ेभगवंता तू ं

ददलेले बलीचे समृध्द इंद्रपद तूंच विरावनू घेतलसे ि ेफार चांगले केलेस. कारण स्वसामर्थयड व ऐश्वयडभोग 

यात बली अडकतच चालला िोता. मनोवनग्रि केलेला, सत्यवचनी वववेकी पुरुषिी कसा मोि पावतो याच े

बली ि े उत्तम उदािरण आि.े त्याला आत्मतत्त्वाचे यथाथड ज्ञान प्राप्त व्िाव े िीच माझी सददच्छा!" अस े

म्िणून प्रल्िाद िात जोडून उभा राविला.  

आपल्या पतीला वरुण पाशात बध्द झालेले पाहून ववन्ध्यावली िात जोडून श्रीिरीला म्िणाली, " ि े

प्रभो! तूं स्वत:च्या क्रीडनासाठी वनमाडण केलेल्या ववश्वावर स्वावमत्व गाजवण्याऱ्यांचा स्वकतृडत्वा ववषयीचा 

अवभमान तूं कसा िरण करतोस याचे ि ेउत्तम उदािरण आि.े माझा आपणास वत्रवार नमस्कार आि.े" असे 

म्िणून ववन्ध्यावली अवधक कािी बोलण्याच्या आत ब्रम्िदवे िात जोडून श्रीिरीला म्िणाले, " ि ेदवेावधदवेा! 

िा बलीराजा या दडंास पात्र नािी. कारण ा ाने उदार मनाने त्रैलोट यासि आपले मस्तकिी तुझ्या चरणी 

अपडण केले आि.े भक्तांनी अपडण केलेल्या तुलवसपत्रानेिी संतुष्ट िोणाऱ्या ि ेभगवंता, त्रैलोट यासि मस्तक 

अपडण केलेल्या बलीला ि ेट लेश कां बरे प्राप्त व्िावेत?"  

भगवान श्रीिरी म्िणाले, "ब्रम्िदवेा! भौवतकात रमलेल्या माझ्या धमडवनष्ठ भक्तांवर मी जेंव्िा 

अनुग्रि करण्याची इच्छा करतो त्यावेळी त्याचे भौवतकातील सारे ऐश्वयड तो त्याच े समजत असल्याने त े

प्रथम विरावून घेतो. कारण त्याच्याच मदाने उन्मत्त िोऊन तो माझाच अपमान करू लागतो. पण बलीन े

सवडच मोिांवर वनयंत्रण ठेवून सत्य, पाववत्र्य, दया व तप यांचा म्िणजेच पयाडयाने धमाडचा त्याग केलेला 
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नािी. माझी बलीवर पूणड कृपा आि.े म्िणून दवेांनािी प्राप्त िोणार नािी असे सतुालाचे ववक्रमी वैभव 

असलेले स्थान मी त्याला दणेार आि.े इतकेच नव्ि ेतर सावणी मन्वंतरात, माझ्या आश्रयाने इंद्रपद प्राप्त 

िोईल.  

श्रीिरी पूणड ट लेशमुक्त झालेल्या  बलीकड े वळून म्िणाले, ि े बले! तुझे कल्याण असो!  तू ं आता ं

आपल्या ज्ञातीबांधवांसि सुतलात प्रवेश कर. वतथ े स्वगाडतिी असणार नािी असे ऐश्वयड माझ्या 

संरिणाखाली भोग. माझे सुदशडनचक्र सदवै तुझ्या ऐश्वयाडचे सरंिण करील. सवडकाळ माझ्या दशडनामुळे 

तुझा असुरी स्वभाव कधीच उद्भवणार नािी. भगवान श्रीिरी समोर िात जोडून व नतमस्तक िोऊन 

बलीराजा म्िणाला, "ि े दवेावधदवेा! तुला प्रणाम केल्याचा केवढा मविमा आि े ! मी केवळ बद्धावस्थेत 

नुसता नमस्कार करण्याचा प्रयत्न करताच इंद्रादी दवेांनािी जी तुझी कृपा पूवी कधी लाभली नािी ती तू ं

मज असुरावर केली आिसे मी धन्य झालो. मी धन्य झालो! मी सदाचा आपला शरणागत आि.े आवण माझा 

आपणास सदवै नमस्कार असो!" असे म्िणून बलीने भगवान श्रीिटरला साष्टांग नमस्कार केला. मग ब्रम्िदवे, 

रुद्र, प्रल्िाद इत्यादींना नमस्कार केला. आवण शांत वचत्ताने आपल्या सवड असरुांसि बलीने सुतलात प्रवेश 

केला. वामन अवतार धारण करून श्रीिरीन ेअददतीच ेमनोरथ पूणड केले. इंद्रास पुनश्च स्वगड वमळवून ददला 

आवण अददतीचे द:ुख दरू केले. त्यावेळी प्रल्िादाने श्रीिरीची स्तुवत केली; " ि ेप्रभो! तुझे चटरत्र खरोखरच 

अद्भुत आि.े अनाकलनीय आि.े तूं सवाडत्मा, सवडज्ञ, समदषृ्टी असून सवाांवर सारखाच भाव ठेवणारा आिसे. 

असे असूनिी तूं आपल्या सत्वगुणी सद्भक्तांचे ववशेष वप्रय करतोस. माझा तुला सदवै नमस्कार असो."  

भगवान श्रीिरी प्रल्िादास म्िणाले, "वत्सा प्रल्िादा! तुझे कल्याण असो! तूं आता नातवासि 

सुतलात आनंदान े राहून सवाांना सतंुष्ट कर. सतुलाच्या द्वारावर मी स्वत िातात गदा घेऊन वनत्य उभा 

रािीन. त्यामुळे तुला वनत्य माझे दशडन घडले व त्यामुळे तुला कमडबंधन रािणार नािी." प्रल्िाद भगवान 

श्रीिटरला प्रदविणा व नमस्कार करून सुतलात वनघनू गेला. मग यज्ञमंडपात बसलेल्या सवड ऋवत्वजांकड े

कृपापूणड दषृ्टी िाकून भगवान श्रीिरी शुक्राचायाांना म्िणाले, " ि े मुने! तूं आता बलीच्या यज्ञाची सांगता 

कर." तेंव्िा शुक्राचायड म्िणाले, " ि ेभगवनद! ज्या बलीन ेसवडस्व अपडण करून सािातद यज्ञमूती अशा तुझेच 

पूजन केले असल्यामुळे त्याच्या कमाडत वैगुण्य कोठून असणार? त्यािीपेिा ि ेभगवनद! कोणत्यािी न्यूनतेमुळे 

उत्पन्न झालेले कमडदोष केवळ तुझ्या नामसंकींतडनाने नष्ट िोतात. तथावप तुझी आज्ञा म्िणून मी िा यज्ञ पूणड 

करीन." बोलल्या प्रमाणे शुक्राचायाांनी बलीचा यज्ञ पूणड केला. अद्भुत कमड करणाऱ्या श्रीिरीच ेि ेवामन 

अवताराचे चटरत्र श्रद्धा व भक्तीने पठण, श्रवण व मनन करतो त्याच्या कमड दोषाची वनवृत्ती िोऊन अंती 

उत्कृष्ट गती प्राप्त िोत.े  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:|  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- आठवा स्कंध 

पुष्प ११० वे (अध्याय २४) 

भगवंताचा मत्स्यावतार 

 

 परीवित राजाला मत्स्यावताराचे रिस्य जाणून घेण्याची इच्छा झाली.  

त्याची ती वजज्ञासा पूणड करण्यासाठी शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " ि ेराजा! ज्या प्रमाणे वायू लिान 

मोया सवड प्राण्यांमध्ये संचार करूनिी स्वत: लिान वा मोठा िोत नािी त्याचप्रमाणे बुद्धीच्या गुण योगाने 

लिान-मोया, उत्कृष्ट-वनकृष्ट, अशा सवड भूतांमध्ये वनयंत्रणाच्या रूपाने संचार करणारा ईश्वरिी वनगुडण 

असल्यामुळे लिान-मोठा, उत्कृष्ट-वनकृष्ट िोत नािी. कोणत्यािी प्रकारच्या अवतारात त्याचे सामर्थयड पटरपूणड 

असते.  

वनद्रा िी कालगतीने प्रत्येकालाच प्राप्त िोते तशी ती ब्रम्िदवेांनािी िोत.े तेंव्िा कल्पाच्या अंती 

ब्रम्िदवे वनद्रावस्थेत गेल्यावर ब्रम्िदवेाच्या मुखातून बािरे पडलेले वेद जवळच असलेल्या ियग्रीव नामक 

दतै्याने पळवून नेले.  

सवडगामी, सवडसािी, सवडव्यापी भगवंताच्या ते लिात आल्यावर त्यान ेमत्स्यरूप धारण केले. त्या 

कल्पात सत्यव्रत नामक मिात्मा राजषी केवळ उदकपान करून तप करीत िोता. त्यावेळी कृतमाला 

नदीच्या दकनारी जलाने तपडण करताना त्याच्या ओंजळीत एक छोिा मासा आला. सत्यव्रत त्याला परत 

नदीत सोडणार इतट यात तो मासा मनुष्यवाणीने सत्याव्रताला म्िणाला, " ि ेदीन वत्सला! मला कृपया 

पुन्िा नदीत सोडू नकोस! मोठे जलचर मला खाऊन िाकतील.  

सत्यव्रत आश्चयड चदकत झाला पण त्या मत्स्याला आपल्या कमंडलूत ठेवले. दसुऱ्या ददवशी राजाने 

पाविले कीं मासा कमंडलूत मावत नािी. म्िणून त्याला आश्रमातल्या रांजणात ठेवले. वतथेिी तो मुहूतडभरात 

तीन िात मोठा झाला. म्िणून सत्यव्रताने त्याला जवळच्या सरोवरात सोडले. तर वतथिेी सत्यव्रताचे 

आवन्िक िोई पयांत तो सरोवरात मावेनासा झाला. मग त्या मत्स्याने सत्यव्रताला दसुरीकड ेनेण्याची ववनंती 

केली म्िणून सत्यव्रताने त्याला समुद्रात सोडण्यासाठी समुद्रा जवळ आणले.  

तेंव्िा तो मत्स्य सत्यव्रताला म्िणाला, " ि ेवीर, तूं मला इथे सोडू नकोस. कारण समुद्रातले मोठे 

मासे अथवा मकरादी मोठे जलचर मला खाऊन िाकतील!" त्याच्या बोलण्यान े मोहून गेलेला सत्यव्रत 
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म्िणाला, " मत्स्य रूपाने माझ्या मनाला मोि उत्पन्न करणारा तू ंनक्की कोण आिसे? कारण मानवी वाणीन े

बोलणारा प्रभावी जलचर मी आजवर कधीच पाविललेा नािी. अथवा ऐकलेला नािी. त्यामुळे तुझ े खरे 

स्वरूप सांग! तूं िय रवित भगवंत तर नािीस? आमच्या सारख्यांवर अनुग्रि करण्यासाठी तूं ि ेरूप धारण 

केले आिसे असेच मला वािते. तसे असेल तर ि ेमत्स्यरूपी नारायणा माझा तुला नमस्कार असो. ि ेकमल 

नयना तूं ि ेमस्त्यरूप कां बरे धारण  केले आिसे?"  

सत्यव्रताचे ि ेबोलणे ऐकून मत्स्यावतारी भगवान श्रीिरी त्याला म्िणाले, " ि ेराजनद! आज पासनू 

सातव्या ददवशी ि ेत्रैलोट य प्रलय समुद्रात बुडू लागेल. त्यावेळी मी सोडलेली एक नौका तुझ्या जवळ येईल. 

त्यावेळी तूं सप्तषींसि सवड औषधी बीजे व प्राणीमात्रांचा पटरवार घेऊन या नौकेत चढ. प्रलय सागरात सूयड 

असणार नािी. पण नौका सप्तषींच्या प्रभावामुळे प्रकावशत िोईल. नौका ववस्तीणड असल्यामुळे तूं वनभडयपणे 

संचार कर. प्रलय वायुमुळे नौका जेंव्िा िलेकावू लागेल त्यावेळी मी प्रचंड मोया मत्स्यरूपाने येउन नौका 

वस्थर करीन. त्यावेळी वासकुी नामक सपड नौकेत येईल. त्याच्या सिाय्याने तू ं ती नौका माझ्या सशगाला 

बांध. मग ब्रम्िदवेाची रात्र संपे पयांत मी तुझ्या नौकेसि प्रलय सागरात संचार करीन. त्यावेळी मी तुला 

ज्ञान प्रदान करीन. ते तुझ्या अंत:करणात ठसावेल." इतके सांगून मत्स्यरूप भगवान अदशृ्य झाले.  

सत्यव्रत सप्तऋषींकड े आला. व भगवंताने सांवगतल्याप्रमाणे औषधीबीजे व असंख्य प्राणी घेऊन 

नौकेची वाि पाहू लागला. यथावकाश प्रलयकाळ आल्यावर सवड जलमय झाले आवण एक नौका सत्यव्रता 

समोर आली. सवडजण नौकेत आरूढ झाले. सप्तषीनी राजाला भगवंताचे ध्यान धरण्यास सांवगतल.ेत्याप्रमाणे 

सत्यव्रताने ध्यान धरताच लि योजने ववस्ताराचा सोनरेीवणाडचा मत्स्य वतथे आला. त्याने प्रथम नौका वस्थर 

केली. सत्यव्रताने वासुकीच्या सिाय्याने मत्स्यरूप भगवंताच्या सशगाला ती ववस्तीणड नौका बांधली. व 

श्रीिरीची स्तुवत करू लागला. "ि ेभगवनद! अववद्येमुळे आमचे आत्मज्ञान आच्छाददत झाले आि.े म्िणून ि े

मुक्तीदात्या भगवंता आम्िाला बोध करून आमच्या हृदयगं्रथी मोकळ्या कर!"  

सत्यव्रताने मन:पूवडक केलेल्या प्राथडनेमुळे भगवान श्रीिरीन े मत्स्यरुपात जलक्रीडा करताना 

सत्यव्रताला मित्तत्त्वाचा उपदशे केला. आत्मरिस्यरूप मत्स्य पुरणाची सवंिता मत्स्यरूप श्रीिरीन े राजा 

सत्यवताला सांवगतली. ियग्रीवाचा वध करून आणललेे वेद मत्स्यरूप श्रीिरीने प्रलयाच्या समाप्ती नतंर 

ब्रम्िदवेास परत केले. शास्त्रज्ञान व प्रत्यि ज्ञान झालेला सत्यव्रत राजा वववस्वानाचा पुत्र श्राद्धदवे म्िणून 

जन्माला आला व प्रलयानतंर वैवस्वत मनू िोऊन वैवस्वत मन्वंतरास सुरुवात झाली. मत्स्यरूप भगवान 

श्रीिरी व सत्यव्रत यांच्या सवंादाचे ि ेआख्यान ज्ञानदान करणारेआि.े  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:| 

इथे श्रीमद्भागवतातला आठवा स्कंध पूणड झाला. या स्कंधात एकूण २४ अध्याय व ८७० श्लोक 

आिते. त्या सवाांचा पुष्प १०१ त ेपुष्प ११० िा साररूप अनुवाद आि े
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १११ वे (अध्याय १ पूणड २ चालू ) 

 

वैवस्वत मन्वंतराची सुरुवात 

 

 द्रववड दशेीच्या सत्यव्रत राजाचा इवतिास ऐकून परीवित राजान ेवैवस्वत मन्वंतराच ेवृत्त ववचारल े

म्िणून शुकमुनी सांगू लागले. "राजनद! प्रथम वैवस्वतमनूचा वंश ऐक! प्रलया नतंर पुन्िा सृष्टी वनमाडण झाली. 

श्रीिरीच्या नाभीतनू कमलकोश, कमल कोशातनू ब्रम्िदवे, ब्रम्िदवेांपासून मरीची, मरीचींपासून कश्यप. 

मग कश्यप व अददती पासनू वववस्वान. वववस्वानाला संज्ञेपासून श्राद्धदवे! िाच पूवडकल्पाच्या शेविी 

वर्मणलेला सत्यव्रत राजा िोय. श्राध्ददवे वववस्वानाचा पुत्र म्िणून वैवस्वतमनू. वैवस्वतमनूचा वववाि 

श्रद्धशेी झाला. वववािा नंतर बराच काल संतती न झाल्यामुळे वैवस्वताने ववसष्ठांच्या मागडदशडनाखाली पुत्र 

प्राप्ती साठी वमत्र व वरुण यांना उद्दशूेन इष्टी केली. त्यावेळी श्रद्धा पयोव्रत करीत िोती. वतने आहुती दतेाना 

िोत्याला ववनंती केली कीं मला मुलगी िवी आि.े त्यामुळे िोत्यान ेतसा संकल्प उच्चारला. मनूला पविली 

मुलगी झाली. श्रद्धलेा खूपच आनंद झाला. वतने मुलीचे नाव 'इला' ठेवले. मुलगी झाल्याचे मनूला फारच 

आश्चयड वािले. व आपणास पुत्र िवा असल्याच ेसांगनूिी कन्या कशी झाली? असा प्रश्न त्यान ेआपले आजोबा 

ववसष्ठ यांना ववचारला. ववसष्ठांनी अंतज्ञाडनाने सवड जाणून मनूला खरे काय घडले ते सांवगतले. पण 

ववसष्ठांनी मनूच्या इच्छे प्रमाणे फळ वमळण्यासाठी आपल्या तपाच्या सामर्थयाडने  श्रीिरीची प्राथडना केली. 

श्रीिरीने त्या मुलीचे मुलात रुपांतर करून ददले. त्याचे नाव सुद्युम्न असे ठेवले.  

पुढे सुद्युम्न मोठा झाल्यावर एकदा उत्तरेकड े इलावृत्तातल्या मेरुपवडताच्या पायर्थयाशी असलेल्या 

रम्य वनात मृगया करण्यास आपल्या अमात्यांसि वशरला. आवण चमत्कार असा झाला कीं सुद्युम्नासि सवड 

स्त्रीरुपाला प्राप्त झाले. वशव-पावडतीचे ते क्रीडा स्थान असल्याने पावडतीच्या समाधानासाठी वशवांनी त्या 

उपवनाची तशी योजना केलेली िोती. कारण एकदा वशव-पावडती क्रीडा करीत असताना कािी मुनी 

वशवदशडनास त्या वनात गेले. मृडानी वववस्त्र िोती. घाई घाईने वतने वस्त्र ेपटरधान केली पण ती तीव्र खट्िू 

झाली. म्िणून वशवांनी त्या वनात प्रवेशणारे  कोणीिी स्त्रीरुपास प्राप्त िोईल अशी योजना केली. त्यामुळे 

राजा सदु्युम्न व त्याचे अमात्य व इतर सवड सैवनक स्त्री रुपास प्राप्त झाले.  
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त्याच वेळी बुध यांना स्त्री रूप प्राप्त झालेला सुद्युम्न ददसला. त्यांच्या पविल्या भेिीतच दोघेिी 

एकमेकांवर आसक्त झाले. सोमपुत्र बुधाला वतने आपला पती म्िणून वरल.े बुधा पासून वतला पुरुरवा नामक 

पुत्र झाला. पुढे कालांतरान े स्त्री रूप प्राप्त झालेला सदु्युम्न कुलाचायड ववसष्ठाचं्या पुढ्यात आला. तेंव्िा 

ववसष्ठांनी सवड प्रकार जाणला व सुद्युम्नाला पुनश्च पुरुषरूप प्राप्त व्िावे म्िणून वशवोपासना केली.  

वशवांनी सुद्युम्नाच्या बाबतीत तडजोड केली व सदु्युम्न एक मविना स्त्री व एक मविना पुरुष म्िणून 

वावरू लागला. पण जनतेला ते मानवले नािी. कालांतराने सुद्युम्नान ेपुरुरव्याला राज्यावर बसवून आपण 

तपासाठी वन गमन केले. सुद्युम्नाने वनगमन केल्यावर वैवस्वत मननूे पुत्र प्राप्तीसाठी यमुनातीरी पुन्िा 

शतवषे तप केले. तेंव्िा श्रीिरीच्या वराने त्याला इक्ष्वाकू, नृग, शयाडती, ददष्ट, धृष्ट, करुषक, नटरष्यंत, पृषध्र, 

नभग, व कवी असे दिा पुत्र झाले. इक्ष्वाकू सवाडत थोरला. या दिा पुत्रांपैकी पृषध्राला गायी राखण्याच े

काम ददले पण रात्रीच्या अंधारात वाघ आल्याचे जाणून तो वाघाला मारावयास गेला. पण वाघाने घाव 

चुकवून पळ काढला व चकुललेा घाव गाईला लागून ती गतप्राण झाली.  

आपल्या िातनू गो ित्या घडल्याने व ववसष्ठांनी जातीबाा  केल्यामुळे पृषध्र सवडसंग पटरत्याग करून 

वनात गेला व रानवणव्यात दिे त्यागून मुक्त झाला. सवाडत धाकिा कवी बालवयातच ववरक्त झाला. श्रीिरी 

चरणी लय लावनू त्याने मुक्ती प्राप्त करून घेतली. करुषाचा कारुष नावाचा िवत्रयवंश झाला. ते उत्तरेकड े

राजे झाले. धृष्ट नामक पुत्रा पासून धाष्टड ि ेब्राम्िण घराणे उदयास आले. नृगाचा पुत्र सुमती. त्याचा वंश 

चालू राविला. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११२ वे (अध्याय २ पूणड) 

 

वैवस्वत मनूची संतती व सुकन्या-च्यवन कथा 

 

 नटरष्यंताच्या वंशात नटरष्यंतापासून दिाव्या वपढीत दवेदत्त नामक भगवद्भक्तझाला. त्याला 

अवग्नवेश नामक भगवान अवग्ननारायाणाचा अवतार असलेला पुत्र झाला. त्याच्या तपोबलाने 'अवग्नवेशायन' 

ब्राम्िण घराणे स्थापन झाल.े  

ददष्याच्या चवदाव्या वपढीत मरुत नामक मिापराक्रमी राजा झाला. त्याच्या यज्ञयागाने इंद्राला 

वमळालेल्या सोमपानाने इंद्र धुंद झाला िोता. व वमळालेल्या दविणेमुळे ऋवत्वजिी धुदं झाले िोत.े याच्याच 

वपढीत पुढे तृणसबद ूनामक राजा झाला त्याला अलम्बुषा नामक अप्सरेपासनू अनेक पुत्र व इडववडा नामक 

कन्या झाली. ा ाच कन्येचा वववाि ववश्रवाशी झाला. त्याना कुबेर नामक पुत्र झाला.  

मनूचा पुत्र शयाडती िा सवोत्तम ज्ञाता राजा िोता. त्याला सुकन्या नावाची एक कन्या िोती. ती खूप 

सुंदर िोती व शयाडतीची लाडकी िोती. शयाडती सुकन्येला घेऊन एकदा च्यवनमुनींच्या आश्रमात गेला िोता. 

त्यावेळी वन शोभा पिात असताना सुकन्येने एका वारुळात शेजारी शेजारी कािीतरी चमकताना पविले. 

वतने मणी समजून दोन काड्या घेऊन ते दोन्िी मणी काढण्याचा प्रयत्न केला. तेंव्िा त्या भोकातून रक्त प्रवाि 

बािरे येऊ लागला. त्याबरोबर राजाच्या सैवनकांचे मलमूत्र बंद िोऊन अत्यंत त्रास िोऊ लागला. राजा 

ज्ञानी असल्याने त्याने सैवनकांना ववचारले कीं कोणी च्यवनमुनींचा  कािी अपराध केला आि ेकां? ि ेऐकून 

सुकन्येने आपले कृत्य सांगनू िाकले. राजाने त्वटरत वारुळाची माती बाजूला केली. आत असलेल्या 

च्यवनमुनींच्या चरणी मस्तक नमवून सकुन्येच्या अपराधाची िमा मावगतली. त्यावळेी दोन्िी डोळे गेलेल्या 

मुनींचा आशय जाणून शयाडतीने कन्यादान करून सुकन्येला त्यांची भायाड म्िणून त्याचं्या सुपूतड केल.े त्यामुळे 

च्यवनमुनी प्रसन्न झाले व सवड सैवनक पूवडवत झाले.  

राजा शयाडती राजधानीकड े वनघून गेला. सुकन्या स्वत:च्या अपराधाचे प्रायवश्चत्त समजून 

च्यवनमुनींची मनोभावे सेवा करू लागली. च्यवनमुनींच्या मनातले जाणून त्याप्रमाणे वागण्याचे कठीण 

व्रतच जणू वतने घतेले. वतच्या अप्रवतम सेवेमुळे च्यवनमुनी वतच्यावर अत्यंत प्रसन्न झाले.  
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असाच कािी काल लोिला. आवण एक ददवस अवश्वनीकुमार च्यवनमुनींच्या आश्रमात आले. त्यांच े

यथायोगय स्वागत करून च्यवनमुनी त्या दोघांना म्िणाले, " दवेिो! तुम्िी मोठे समथड वैद्य आिात. माझी 

पत्नी तरुण आि ेआवण मी म्िातारा आि.े तरी वस्त्रयांना वप्रय असणारे तारुण्य, सुंदर रूप व दषृ्टी तुम्िी मला 

प्राप्त करून द्या मी तमु्िाला यज्ञातल्या सोमपानाच ेअवधकार प्राप्त करून दईेन. कारण तुम्िी दवे असूनिी 

तुम्िाला यज्ञातल्या सोमपानाचा अवधकार नािी.  

अवश्वनी कुमारानंी ते लगेच मान्य केले. त्यांनी जराग्रस्त व सवाांगावर सुरकुत्या पडलेल्या 

च्यवनमुवनना व सकुन्येला आपल्या बरोबर घेतले. व एका वसद्ध पुरुषाने वनमाडण केलेल्या सरोवरा जवळ 

आणले. सुकन्येला काठावर उभे करून त्या वतघानंीिी सरोवरात बुडी मारली. थोड्या वेळाने सरोवरातनू 

बािरे आल्यावर वतघेिी अत्यंत सुंदर, तरुण व सारखेच ददसत िोते. सुकन्या आश्चयडचदकत झाली. वतला 

आपला पती ओळखता येईना. मग अवश्वनीकुमारानंी वतला च्यवनमुनींच्या स्वाधीन केले व आपण आपल्या 

स्थानी वनघनू गेले. पुढे एकदा यज्ञ करण्याच्या संकल्पाने राजा शयाडती च्यवनमुनींना भेिायला त्यांच्या 

आश्रमात आला. त्यावेळी सुकन्या एका तेजस्वी तरुण व सुंदर युवकाशी पे्रमालाप करताना त्याला ददसली. 

सुकन्येने उठून पिकन आपल्या वपत्याला अवभवादन केल.े तेंव्िा राजा शयडती उद्वगेान ेम्िणाला, " कािे! तूं ि े

काय आरंभले आिसे? वाधडट याने वपडीत अंध पतीला फसवून तूं ा ा जाराच्या भजनी लागून आपल्या 

कुळाला कावळमा फासत आिसे. वर मला नमस्कार करून आशीवाडदाची अपेिा करीत आिसे? काय िा 

वनलडज्यपणा आि.े” तेंव्िा िसून सुकन्येने सगळा वृत्तांत सांगून वपत्याची शंका दरू केली. राजा शयाडतीन े

तोंडभरून सुकन्येला आवशवाडद ददले. राजाने च्यवनमुनींचे यथोवचत पूजन करून सोमयाग करण्याचा 

मनोदय व्यक्त केला. च्यवनमुनींनी तो मान्य केला. राजा साठी केलेल्या सोमयागात च्यवनमुनींनी आपल्या 

सामर्थयाडने अवश्वनीकुमारानंा सोमपानाचा अवधकार ददला.  त्यामुळे इंद्र संतापला. त्याने च्यवनमुनींवर वज्र 

उगारले. च्यवनमुनींनी आपल्या सामर्थयाडने इंद्राचा उगारलेला िात स्तंवभत करताच इंद्राने सवडदवेांसि 

अवश्वनीकुमाराचंा सोमपानाचा अवधकार मान्य करून स्वत:ची सुिका करून घतेली. 

अवश्वनीकुमार वदै्य असल्यामुळे दवेांनी त्यांना सोमपानाच्या अवधकारातनू वगळले िोते. पण 

च्यवनमुनींनी तो अवधकार त्यांना प्राप्त करून ददला. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।      
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११३ वे (अध्याय ३ पूणड ४ चालू) 

 

कुकुद्मी व नाभाग 

 

 राजा शयाडतीला सुकन्ये खेरीज उत्तानबिी, आनतड, भूटरषेण असे तीन पुत्र िोते. आनताडला रेवत 

नावाचा अवत पराक्रमी पुत्र झाला. त्यान े समुद्रात कुशस्थली नावाची नगरी स्थापन केली. त्या नगरीत 

राहूनच त्यान ेअनताडदी राज्याचा कारभार केला. त्याला शंभर पुत्र झाले.  

सवाडत थोरला कुकुद्मी. कुकुद्मीला रेवती नावाची कन्या िोती. ती उपवर झाली. म्िणून वतला 

कोणता वर योजावा ि े ववचारण्यासाठी तो वतला घेऊन ब्रम्िदवेांच्या दरबारी आला. त्यावेळी ब्रम्िदवे 

गायन ऐकण्यात मग्न झाल ेिोते. त्यामुळे कुकुवद्मला गायन संपे पयांत वाि पिावी लागली. गायन संपल्यावर 

त्याने ब्रम्िदवेांना वंदन करून आपले मनोगत सांवगतल.े ते ऐकून ब्रम्िदवे िसून म्िणाले, " कुकुदे्म, मी 

रेवतीसाठी वनवश्चत केलेल्या वरांपैकी आता एकिी वशल्लक नािी. इतकेच नािी तर तूं इथ े येण्यास 

वनघाल्या पासून पृर्थवीवर चार युगांच्या सत्तावीस फेऱ्या िोऊन गेल्या आिते. तूं आता त्वटरत परत जा. तू ं

जाई पयांत भगवान बलराम ववद्यमान असतील. त्यांना तूं आपली कन्या अपडण कर.  

ब्रम्िदवेांना नमस्कार करून कुकुद्मी रेवतीला घेऊन त्वटरत बलरामांकड ेआला. आपली कन्या रेवती 

बलरामांना अपडण करून स्वत: बदद्रकाश्रमात नर-नारायणांच्या सेवेसाठी वनघनू गलेा. वैवस्वत मनचू्या 

नभग नावाच्या पुत्राला नाभाग नावाचा पुत्र िोता. तो गुरुगृिी ववद्याजडना साठी गलेा असताना त्याच्या 

भावांनी संगनमताने वपत्याची सवड संपत्ती आपसात वािून घेतली. नाभागासाठी कािीच ठेवले नािी. 

ववद्याभ्यास पूणड करून नाभाग परत आल्यावर आपला भाग मागू लागला. तेंव्िा त्याचे भाऊ म्िणाले तुझ्या 

वािणीचे वडील ठेवलेत. ि े ऐकून सरळ अंत:कारणाचा नाभाग ववडलांकड े आला. ववडलांना म्िणाला, 

"माझ्या भावांनी माझ्या वािणीचे म्िणून तुम्िाला ददले आि.े”  

ि े ऐकून नभग म्िणाले, "बाळा नाभागा! द्र्द्व्यावधष्ठीत संसारासाठी तुला माझा कािी उपयोग 

िोणार नािी. त्यामुळे तुला मी तुझ्या वनवाडिाचा उपाय सांगतो. तू ं अंवगरस ऋषींच्या आश्रमात जा! त े
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सध्या 'द्वादशेाि' नामक सत्र, स्वगड प्राप्तीसाठी करीत आिते. ते ववद्वान असूनिी षडाि आवृत्तीच्या वेळी 

घोिाळ्यात पडतात. तू ं सूज्ञ आिसे. ते घोिाळ्यात पडल्यावर त्यांना 'इदवमत्सा' व 'यज्ञेन' िी दोन सूके्त 

सांग. म्िणजे कमड समाप्तीच्या वेळी स्वगाडरोिण करताना ते यज्ञातील वशल्लक द्रव्य तुला दतेील. त ेप्रचंड 

असेल. नाभागाने वपत्याला वंदन करून अंवगरस ऋषींच्या आश्रमात गमन केले व त्यांनी सांवगतल्या प्रमाणे 

केले.यज्ञाची सांगता झाल्यावर अंवगरस ऋषींनी यज्ञस्थानी उरलेले सवड द्रव्य नाभागाला ददले. व स्वत: 

स्वगाडत वनघनू गेले. नाभाग द्रव्य घेऊन जाणार इतट यात वतथ ेएक काळाभोर पुरुष आला व तो नाभागाला 

म्िणाला, " यज्ञस्थानी राविलेला सवड द्रव्यभाग माझा आि.े" तेंव्िा नाभागाने अंवगरसऋषींनी आपल्याला 

ददला असल्याचे सांवगतल.े तेंव्िा तो पुरुष म्िणाला िा वाद असा वमिणार नािी. त्यामुळे तूं आपल्या 

वपत्याकड ेजा व त्याला सांग कीं यज्ञातील उवडटरत सवड द्रव्य ऋषींनी मला ददले खरे पण त्यावर रुद्र आपला 

िक्क सांगत आि.े तेंव्िा मी काय करू? ि ेऐकून तुझा वपता जो वनणडय दईेल तो मी मान्य करीन!" नाभाग 

लगेच वपत्याकड ेआला व घडलेले वृत्त सांवगतले. नभग म्िणाला, " बाळा! रुद्र ज े म्िणाला त ेअगदी खरे 

आि.े"  

वपत्याने ददलेला वनणडय नाभागाने जसाच्या तसा रुद्राला कथन केला. वंदन करून घडल्या 

अपराधाची िमा मावगतली. नाभागाच्या या प्रामावणक वतडनान ेभगवान रुद्र एकदम प्रसन्न झाले. भगवान 

रुद्र नाभागाला म्िणाले, " ि ेनाभागा! तुझ्या सत्यवनष्ठ वपत्याने वनस्पृितेने जो कािी वनणडय ददला तो तूं 

वशरोधायड मानलास त्या तुझ्या खरेपणावर प्रसन्न िोऊन ि ेसवड द्रव्य मी तुला दते आि.े तुला मंत्रज्ञान आिचे, 

पण त्याव्यवतटरक्त मी तुला ब्रम्िज्ञान दतेो. असे म्िणून भगवान वशवांनी नाभागात ब्रम्िज्ञान सकं्रवमत केले. 

नाभागाला आशीवाडद दऊेन आपण अंतधाडन पावले. नाभागाचे ि ेआख्यान रोज सकाळ संध्याकाळ पठण व 

मनन करण्याने भगवान वशवकृपेने मंत्र व ज्ञान यांचा लाभ िोतो. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।      
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११४ वे (अध्याय ४ व ५ पूणड) 

 

राजा अंबरीष 

 

 शुक मुनी पुढे सांगू लागले, " ा ाच नाभागचा पुत्र अंबरीष!  

अंबरीष िा अत्यंत वैभवशाली ऐश्वयड संपन्न सम्राि राजा, ज्ञानी असून वनरासक्त व  मिानद 

भगवद्भक्त िोता. त्याची भगवद्भक्ती इतकी प्रखर िोती कीं कधीिी ववफल न िोणारा ब्राम्िणाचा शापिी 

त्याला बाधू शकला नािी. मन, वाणी, वचत्त, ववत्त ि ेसवड श्रीिरीचे असून श्रीिरीचाच राज्यकारभार आि.े 

अशा भावनेने तो राज्य करीत िोता. वेगळेपणाने आपले वैभव दाखवण्याची राजे लोकंची पध्दत असते पण 

अंबरीष स्वत:ला प्रजेपेिा वेगळा समजत नसल्यामुळे प्रजाजानांपेिा वेगळा पोशाख तो करीत नसे. 

अंबरीषाने एकदा ईश्वराच्या आराधनेसाठी पत्नीसि वषडभराचे साधन द्वादशी व्रत अंवगकारले. त्या व्रताच्या 

समाप्तीच्या वेळी नवमी पासून वत्ररात्र उपोषण केले. द्वादशीला पिािेच यमुना स्नान करून यथाववधी 

श्रीिरीचे पूजन केले. ववद्वान भगवद्भक्तांचे पूजन केले. त्यांना षड्रसपक्वान्नाचे भोजन ददले. लिान वयाच्या 

धष्टपुष्ट गाईंचे सालंकृत दान केले.  

संतुष्ट झालेल्या ब्राम्िणाचे आशीवाडद घेऊन द्वादशीचे पारणे करणार तेवढ्यात दवुाडसमुनी वतथ े

प्रवेशले. अंबरीषाने त्यांचेिी यथोवचत स्वागत व पूजन करून त्यानंा भोजनाची प्राथडना केली. दवुाडसमुनींनी 

प्राथडना स्वीकारली. पण आवन्िक आिोपून येतो असे म्िणाले. अंबरीषाने द्वादशीचे पारणे सोडण्यास फक्त 

एक घटिका वशल्लक असल्याने कृपया लवकर या अशी प्राथडना केली. िो म्िणून दवुाडस कासलदीनदीवर गेले 

पण घटिका संपत आली तरी परत येण्याचे लिण ददसनेा.  अंबरीषाने व्रतभंग िोऊ नये म्िणून ववद्वानाचं्या 

मताने दवुाडसांच्या आधी भोजन न करता ववष्णुपादोदकतीथड घेऊन पारणा सोडला व साधन द्वादशी 

साधली. मग दवुाडसांची वाि पिात बसला.   

कािी वेळान े आवन्िक आिोपून दवुाडसमुनी आले. आवण राजा अंबरीषाने तीथोदक घेऊन पारणा 

सोडल्याचे समजल्यावर सतंापले. अवतथीच्या आधी पारणा सोडून अवतथीचा अपमान केला असे वािून 

दवुाडसांनी आपल्या जिेतून एक केस उपिला. त्या केसापासून अग्नीप्रमाणे तेजस्वी कृत्या तयार केली. आवण 
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अंबरीषाला भस्म करण्याच्या उद्दशेाने त्याच्यावर सोडली. राजा अत्यंत वनभडयतनेे ववष्णुस्मरणात शांत 

उभा राविला. इतट यात भगवान श्रीकृष्णांच्या सुदशडन चक्राने ती कृत्या जाळून िाकली व ते चक्र दवुाडसाचं्या 

रोखाने वनघाले. ते पाहून दवुाडस घाबरून पळू लागले. पण प्राण वाचवण्यास त्यांना वत्रभुवनात कुठेिी जागा 

वमळाली नािी. म्िणून ब्रम्िदवेांना शरण गेले. ब्रम्िदवेांनी असमथडता व्यक्त केली. म्िणून कैलासात भगवान 

वशवांकड ेगेले. त्यांनीिी असमथडता व्यक्त केल्यावर वकंुैठात श्रीिरीकडे गेले.  

श्रीिरी म्िणाल,े " मी भक्तांच्या आधीन आि.े मला स्वत:ला सुख-द:ुख, वप्रय-अवप्रय असे कािी 

नसले तरी गृि, पुत्र, दारा, राज्य, वैभव इत्यादींचा अवभमान व आसक्ती नसलले्या  माझ्या भक्तांचा 

अपराध झाला कीं मी परतंत्र िोतो. त्यामुळे ि ेदवुाडसमुने तुला जर ि ेसंकि िाळावयाचे असेल तर ज्याच्या 

छळामुळे तुझ्यावर ि ेसंकि ओढवले आि ेत्या अंबरीषाकड ेजाऊन त्याची िमा माग. अरे तप आवण ववद्या 

या दोन्िी गोष्टी ब्राम्िणांना मोि दणेाऱ्या आिते खऱ्या. पण दरुाचारी ब्राम्िणांना त्या अशा अनथडकारी 

िोतात."  सुदशडन चक्राच्या भयाने द:ुखी झालेले दवुाडस त्वटरत अंबरीषाकड ेआल.े अंबरीषाचे पाय धरून 

त्याची िमा मावगतली. दवुाडसा सारख्या शे्रष्ठ ब्राम्िणान ेआपले पाय धरले म्िणून अंबरीषाला वाईि वािले. 

त्याने भगवान श्रीिरीचा धावा केला. सुदशडन चक्राला नमस्कार केला व प्राथडना केली " ि े सुदशडना! तू ं

धमाडचा आधार आिसे! त्रलैोट याचा रिणकताड आिसे. तुझ े तेज, सामर्थयड, वेग व पराक्रम अतट यड व 

अतुलनीय आि.े माझा तुला वारंवार नमस्कार आि.े ि ेसदुशडना, मी जर स्वधमाडचरण केले असेल, वनष्काम 

ईश्वरभक्ती केली असेल, सवाडभूती परमेश्वर असल्याची माझी दढृ भावना प्रामावणक असेल तर ि ेदवुाडसमुनी 

वनसश्चत िोऊ द.े तूं आमच्या कुलाच्या उत्कषाड कटरता या ववप्रवराचे रिण कर."  

अंबरीषाच्या प्राथडनेन ेसुदशडनचक्र शांत झाले. भयमुक्त दवुाडसमुनी म्िणाले, " अंबरीषा! तूं अत्यंत 

थोर आिसे. भगवान श्रीकृष्णाला आपलासा केलेल्या मिात्म्यानंा कोणतीच गोष्ट अशट य नािी. माझ्या 

अपराधाकड ेदलुडि करून तूं माझे प्राण वाचवले आिसे. ि ेतुझे माझ्यावर मिान उपकार आिते." दवुाडसमुनी 

सुदशडनचक्र पाठी लागल्यामुळे वतथनू पळाले. ि े अंबरीषाला समजल े नव्ित.े ते आत्ता येतील मग येतील 

अशा अवस्थेत राजा उदकपान करून वषडभर त्यांची वाि पिात थांबला िोता. दवुाडसमुनी शांत िोताच 

राजाने त्याचंे पूजन करून प्रथम त्यांना भोजनास बसववले. त्यानंतर दवुाडसांच्या परवानगीने राजाने भोजन 

केले. दवुाडसांनी आपली सगळी िकीकत अंबरीषाला सावंगतली. दवुाडसांनी राजाला आशीवाडद ददला कीं ि े

राजा स्वगड व पृर्थवी दोन्िी टठकाणी तुझी कीती गायली जाईल. सवड गोष्ट कळल्यावर राजा ववचार करू 

लागला, कीं परमेश्वराच ेसामर्थयड अतट यड आि.े त्याच्या प्रभावानेच आपले रिण िोत आि.े त्यामुळे आता 

त्यालाच सारसवडस्व वािाण्यातच आपल े परम कल्याण आि.े ि े जाणून राजान े आपल्या पुत्रावर राज्य 

सोपववले. आपण ववरक्त िोऊन तपाचरणासाठी वनात वनघून गेला व अंत:करण श्रीिरीचरणी लीन करून 

ब्रम्िरूप झाला. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।     
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११५  वे (अध्याय ६ पूणड) 

 

मांधाता व सौभरी कथा 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजनद! वैवस्वत मनूच्या इक्ष्वाकू नामक पुत्राला शंभर पुत्र झाले. 

त्यातील ववकुिी, वनमी व दडंक ि ेतीन वडील पुत्र. इक्ष्वाकूने ववसष्ठांकडून ब्रम्िज्ञान प्राप्त करून घेतल ेव 

मुक्त झाला तेंव्िा ववकुिीला राज्य ददले गेले. ववकुिीने उत्तम राज्य तर केलचे पण भगवद्भवक्तने 

श्रीिरीलािी प्रसन्न करून घेतले. पुढे कृतयुगाच्या संधीकाळात त्याचा पुत्र पुरंजय राजा झाला. पुरंजय 

मिासमथड व ववष्णुभक्त िोता. त्याच्या पराक्रमावर मोहून दवेांनी दतै्य वनदाडलनासाठी त्याच े सिाय्य 

मावगतले. तेंव्िा इंद्र जर माझे वािान िोणार असेल तर मी तुमचे सनेापतीपद भूषवीन अशी अि पुरंजयान े

घातली. इंद्रान े भगवान ववष्णंुना साकड े घातले. भगवान ववष्णंुनी इंद्राला वृषभरूपाने पुरंजयचे वािान 

िोण्याचा सल्ला ददला व इंद्राने तो मानला. पुरंजय जेंव्िा मिाकाय वृषभरूप इंद्रावर आरूढ झाला तेंव्िा 

भगवान श्रीववष्णंुच्या कृपेन ेपुरंजयाचे तेज अफाि वाढले. त्यावेळी पुरंजयाचा अफाि पराक्रम पाहून उरलेल े

दतै्य आपले प्राण वाचवण्यासाठी रणभूमी सोडून पळून गेले. मग पुरंजयाने वन:स्वाथड बुद्धीने इंद्राचे राज्य 

सुरवित करून त्याच्या ताब्यात ददले. त्यामुळे पुरंजयाच्या कुलावर इंद्राची कृपा राविली.  

पुरंजयापासून सतराव्या वपढीत युवनाश्व नावाचा राजा झाला. त्याला संतती नसल्यामुळे 

औदासीन्याने तो वनात वनघनू गेला. त्याच्या शंभर वस्त्रयािी त्याच्या मागोमाग गेल्या. वनातल्या ऋषींनी 

दया येऊन राजासाठी ऐन्द्री इष्टी सुरु केली. इष्टी चालू असता एका मध्यरात्री राजा युवनाश्वाला तिान 

लागली. यज्ञमंडपात सवड ब्राम्िण दमून गाढ झोपले िोत.े राजाला पाणी दणे्यास कोणीच नव्िते. राजाला 

यज्ञवेदी जवळ एक पाण्याचा तांब्या ददसला. त्या तांब्यातले पाणी मंतरलेले िोत.े राजाला कािी मावित 

नव्ित.े त्याने ते वपऊन िाकले. दसुऱ्या ददवशी ऋवत्वजांना अवभमंतू्रन ठेवलेला कलश टरकामा कसा काय 

झाला िा मोठा प्रश्न पडला. चौकशी करता पुत्रोत्पत्तीसाठी मंत्रून ठेवलेले पाणी राजा स्वत:च प्याला अस े

समजल्यावर ते ितबुध्द झाले. दवैगतीचे सामर्थयड अस े जाणून गप्प राविले. त्या मंतरलेल्या जलाच्या 

प्रभावाने राजाच्या पोिात गभड वाढू लागला.  
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कालांतराने योगयवेळी युवनाश्वाची उजवीकूस फोडून तो गभड चक्रवती लिणयुक्त बालकाच्या 

रुपात बािरे  पडला. त्यावळेी सवड ऋवत्वज ईश्वराची प्राथडना करीत िोते. ईश्वरकृपेने युवनाश्व सुखरूप 

राहून ि ेसवड पार पडले. पण आता या बाळाला पाजणार कोण? त्यावेळी पुरंजयाच्या पराक्रमामुळे त्या 

कुलाचा परम वमत्र झालेला इंद्र वतथे प्रकि झाला व "मांधाता" म्िणजे मला वपईल असे म्िणून इंद्राने 

आपली अमृत स्त्रवणारी तजडनी त्याच्या मुखात घातली. इंद्र मांधाता असे म्िणाला म्िणून त्या बालकाच े

नाव "मांधाता" असे ठेवले गेले. 

कालांतराने मांधाता स्वपराक्रमाने चक्रवती राजा झाला. संपूणड पृर्थवीचे राज्य तो करू लागला. 

त्याला पुरुकुत्स, अंबरीष व मुचकंुद असे तीन पुत्र व पन्नास अवतसुंदर कन्या झाल्या. मांधात्याच्या राजधानी 

जवळच यमुना तीरी आश्रमाची स्थापना करून सौभरीमनुी तपाचरण करीत िोते. एकदा आवन्िक करताना 

त्यांना  एक मत्स्य आपल्या मादी बरोबर ववषयसुखाचा आनंद उपभोगताना ददसला. तेंव्िा सौभरीमनुींना 

ववषयभोगाची इच्छा झाली. सौभरीमुनी मांधात्याकड े त्याच्या पन्नास मुलींपैकी एका मुलीची मागणी 

करण्यास आले. जराग्रस्त व वृध्द तपस्व्याला नकार कसा द्यावयाचा? असा प्रश्न मांधात्याला पडला. त्यामुळे 

मांधात्याने युक्ती केली. तो म्िणाला, “ि े मुन!े माझ्या पन्नास मुलींपैकी जी मुलगी आपण िोऊन तुम्िाला 

पसंत करील वतला आपण सुखेनैव घेऊन जा!’ असे म्िणून सौभरींना द्वारपालाच्या मागोमाग जाण्यास 

ववनवले.  आपण जराजजडर असल्यामुळे राजाने केलेली िी युक्ती सौभरींच्या लिात आली.  त्यानंी 

द्वारपालाच्या मागून जाता जाता अप्सरानंािी मोि उत्पन्न िोईल असे तेजस्वी तरुणाचे रूप घेतले. वपत्यान े

ज्या कारणासाठी सौभरींना पाठवले ते जाणून सवड मुली त्यांच्यावर भाळल्या व सवडच मुलींनी त्यानंा वरले. 

मांधात्याचा नाईलाज झाला. आपल्या राजकन्यांचा संसार ा ा जराग्रस्त ऋषींच्या बरोबर कसा िोणार िी 

सचता मांधात्याला िोतीच. त्यामुळे एकदा त्यांचा ससंार पाहून यावा या उद्दशेाने राजा सौभरींच्या 

आश्रमात गेला. आश्रमाच्या प्रवेशद्वारीच राजाचे अभूतपूवड वैभवाने स्वागत झाले. राजवाड्यात नव्ित्या 

इतट या सुववधा त्या आश्रमात िोत्या. त्या स्वगीय वैभवाने समृध्द असलेल्या आश्रमात राजाच्या सवड कन्या 

सौभरींशी समरस झालेल्या पाहून व सौभरींचे योग सामर्थयड पाहून मांधात्याचा सगळा अवभमान गळून 

पडला व तो वनरवभमान िोऊन परत गेला.  

दीघडकाळ ववषयसुख भोगूनिी सौभरींचे समाधान िोईना! तेंव्िा आपण स्वेछेनच कुठेतरी थांबल े

पाविजे ि ेलिात येऊन सौभरींनी त्याच िणी सवड वैभवासि राजकन्यांचा त्याग केला व वनगमन केल.े त्या 

पन्नास राजकन्यािी त्याचं्या पाठोपाठ वनात गेल्या व सौभरींसि परमपदी गेल्या. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११६ वे (अध्याय ७ पूणड व ८ चालू) 

 

राजा िटरश्चंद्र व राजा सगर 

 

 मांधात्या नंतर पुरुकुत्स राजा झाला.  

पुरुकुत्स ववष्णुभक्त िोता. आपल्या तपाचरणाने त्यान े ददव्यशक्ती प्राप्त करून घतेली िोती. 

नागकन्या नमडदशेी त्याचा वववाि झाला. नमडदचे्या वपत्याने म्िणजे नागराजाने पुरुकुत्साची 

ददव्यववष्णुशक्ती जाणून त्याला आपल्या मदतीस बोलावले. गंधवड ि े नागांचे शत्रू असल्यामुळे ते नागांना 

त्रास दते असत. पुरुकुत्सान े आपल्या ददव्य शक्तीने त्यांचा पूणड वन:पात केला. त्यामुळे प्रसन्न िोऊन 

नागराजान ेपुरुकुत्साला वर ददला कीं जो कोणी तुझ्या या पराक्रमाचे स्मरण करील त्याला सपड भय असणार 

नािी. पुरुकुत्सा पासून सातव्या वपढीत सत्यव्रत राजा झाला.  

सत्यव्रताचा पुत्र िटरशं्चद्र. सत्यव्रता नंतर िटरशं्चद्र राजा झाला. त्याला सतंती िोईना. तेंव्िा 

िटरशं्चद्राने नारदाचं्या उपदशेाने वरुणाची प्राथडना केली. वरुण प्रसन्न झाल्यावर िटरशं्चद्राने मला जो पुत्र 

िोईल त्याने मी तुझे यजन करीन. असे आश्वासन िटरशं्चद्राने वरुणाला ददले. वरुणाने 'तथास्त'ु म्ििले. पुढे 

योगय समयी िटरशं्चद्राला पुत्र प्राप्ती झाली. त्याचे नाव रोवित ठेवले. राजाला पुत्र झाल्यावर वरुणदवे प्रकि 

िोऊन "तूं मला ददलेल्या वचना प्रमाणे पुत्राचा बळी दऊेन माझे यजन कर!" अशी िटरशं्चद्राकड ेमागणी 

केली. तेंव्िा अथाडचा अनथड झाल्यामुळे राजा िटरशं्चद्र चक्रावून गेला. त्यावेळी िटरशं्चद्राने आपला पुत्र अद्याप 

दिा ददवसांचािी झालेला नािी अशी सबब सांगून ती वेळ िाळली. दिा ददवसांनी जेंव्िा वरुणदवे परत 

आला तेंव्िा दांत येई पयांतचा अवधी मागून घेतला.  

असे करता करता रोवित मोठा झाला व त्याला समजले कीं वरुणदवेाला यज्ञात आपला बळी िवा 

आि.े म्िणून रोवित गुपचूप पळून गेला. त्यामुळे सतंापलेल्या वरुणदवेाने िटरशं्चद्राला उदरव्यथा वनमाडण 

केली. कणोपकणी रोवितला आपल्या वपत्याची व्यथा समजली. त्याला वाईि वािले व तो वपत्यासाठी परत 

येण्यास वनघाला. त्या कुलावर इंद्राची कृपा असल्यामुळे इंद्राने ब्राम्िणाच्या रूपाने रोवितची वािेतच भेि 

घेऊन तीथड यात्रेच्या वनवमत्ताने परत जाण्यापासून पांच सिा वेळा परावृत्त केले. तेवढ्या काळात रोवित 

चांगलाच समजदार झाला. वरुणाने नरमेधाचा आग्रि धरल्यामुळे रोवितने युक्ती केली. घरी परत जाताना 
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रोवित अवजगतड ऋषींच्या आश्रमात मुकामाला गेला. त्या ऋषींचा मधला मुलगा शुन:शेपाला रोवितन े

अवजगतड ऋषींना भरपूर द्रव्य दऊेन नरमेधासाठी  ववकत घेतला आवण घरी आला. आपल्या ऐवजी 

शुन:शेपाची योजना करून नरमेध करण्याचा प्रस्ताव वपत्यासमोर ठेवला.  

िटरशं्चद्राने जमदग्नी अध्वयूड, ववसष्ठ ब्रम्िा, ववश्वावमत्र िोता व आयास्य उद्गाता अशी योजना करून 

यज्ञाला आरंभ केला. या यज्ञामुळे इंद्राला फार आनंद झाला. त्याने भेि म्िणून िटरशं्चद्राला सोन्याचा रथ 

ददला. शुन:शेपाचे मािात्म्य पुढे समजेल. यज्ञ वगैरे सुरळीत पार पडल्यावर व रोवित वस्थरस्थावर 

झाल्यावर िटरशं्चद्राने राज्य त्याच्या स्वाधीन केले व आपण तपासाठी वनात वनघून गेला. रोवित पासून 

सातव्या वपढीत बाहुक जन्माला आला. त्याच ेराज्य शत्रूंनी विरावनू घेतल.े म्िणून तो वनात औवडऋषींच्या 

सिवासात राहू लागला. वतथेच त्याला मृत्यू आला. त्यावेळी त्याची पट्टराणी सिगमनास वसद्ध झाली पण 

गरोदर असल्यामुळे  औवडऋषींनी वतला सिगमन करू ददले नािी. वतच्या सवतींना मत्सर वािून त्यांनी 

वतला मारण्यासाठी वतच्या अन्नात ववष कालवून वतला खायला घातले. पण औवडमुनींच्या रिणामुळे ती 

वाचली.  

वतचा पुत्र सगर. तो फार पराक्रमी वनघाला. त्यान े आपल्या बापाचे राज्य परत वमळवले. नतंर 

ददवगवजय करून सावडभौम राजा झाला.  कालांतरान ेसगराने औवडमुनींच्या मागडदशडना खाली दसुरा अश्वमेध 

यज्ञ करण्याचे ठरवले. ददवगवजयासाठी अश्व सोडला. अश्व रिणा साठी सुमती नामक राणी पासून झालेल े

सगळे पुत्र पाठवले. ते सगळे गर्मवष्ठ व उध्दि िोते. त्यामुळे इंद्राने यज्ञाचा अश्व गुप्त रीतीने कवपलमुनी वजथ े

ध्यानस्थ बसले िोत े वतथ े नेऊन ठेवला. अश्वाचा शोध घेताना सगरपुत्रांना तो कवपलमुनींच्या जवळ 

ददसला. अश्व परत वमळवण्यासाठी सगरपुत्र इंद्रान ेभुरळ घातल्यामुळे कवपलमुनींना ठार मारायला धांवले. 

कोलािलाने समाधी भंग पावलेल्या कवपलमुनींनी डोळे उघडून समोर पािताच त े साठिजार सगर पुत्र 

त्यांच्या स्वत:च्या पापावग्नत भस्म झाले. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११७ वे (अध्याय ८ पूणड व ९ चालू) 

 

राजा भगीरथ  

 

 सगर आपल्या पुत्रांची वाि पिात िोता. पण ते येत नािीत असे पाहून सगराने केवशनी नामक 

दसुऱ्या पत्नी पासनू झालेल्या असमंजस नामक पुत्राच्या अंशुमान नामक ज्येष्ठ पुत्राला काकांचा शोध 

घेण्यास पाठवले.  

अंशुमान आजोबांचा आज्ञाधारक, शालीन, ज्ञानसंपन्न, व पराक्रमी नातू िोता. अंशुमानचा वपता 

असमंजस पूवडजन्मातला मिानद योगी िोता. तो वेड्यासारखा वागत असे म्िणून लोक त्याला असमंजस 

म्िणत असत. एकदा त्याने शरयू नदीच्या तीरावर खेळत असलेल्या गांवातल्या मुलांना नदीत फेकून ददले. 

सगराकड े तक्रार गेली. सगराने पुत्रपे्रम बाजूस सारून प्रजा वितासाठी असमंजसाला तडीपार करण्याची 

आज्ञा ददली. तेंव्िा नगरा बािरे जाताजाता असमंजसाने उद्वगे झालेल्या सवड नागटरकांची मुले नदीतनू 

सुखरूप बािरे काढून ददली व मगच पलायन केले. त्यामळेु अयोध्यावासी लोकानंा व सगर राजाला आपण 

एका थोर पुरुषाला ओळखू शकलो नािी याचे मनस्वी द:ुख झाले. अशा असमंजसाचा अंशुमान िा पुत्र 

िोता.  

अंशुमान आपल्या चुलत्यांचा शोध घेत घेत कवपलमुनींच्या समीप आला. वतथेच त्याला अश्विी 

ददसला. ध्यानस्थ असलेल्या कवपलांना त्याने िात जोडून व मस्तक िेकून नमस्कार केला. व म्िणाला " 

मायेचा स्पशड नसलेल्या ि े प्रभो! घर-दारादी प्रपंचाला सत्य मानून संसारचक्रात दफरणारा िा बालक 

आपल्या कृपेची याचना करीत आि!े" अंशुमानाने कळवळून व मनापासून केलेल्या प्राथडनेमुळे कवपलमुनी 

दिेभानावर आले व म्िणाल,े " ि ेबाळा अंशुमाना! िा तझु्या आजोबांचा यज्ञीय पशू आि ेतो तूं घेऊन जा! 

समोर जो राखेचा ढीग ददसत आि े तो तुझ्या चुलत्यांच्या दगध झालेल्या शरीराचा आि.े त्याचं्या 

उध्दारासाठी गंगा आवश्यक आि.े  
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कवपल मुनींचे ि ेभाषण ऐकून अंशुमानाने त्यांना मन:पूवडक साष्टांग नमस्कार केला व अश्व घेऊन 

अयोध्येस परत आला. सगराचा अश्वमेध पूणड झाला. अश्वमेध पूणड िोताच सगराने अंशुमानाला राजा केले व 

स्वत: तपाचरणास वनात औवडमुनींच्या कड ेगेला व आत्मज्ञान प्राप्त करून मुक्त झाला.   

अंशुमानाचा पुत्र ददलीप. ददलीप वयात आल्यावर त्याच्यावर राज्य सोपवून अंशुमान गंगा भूमीवर 

आणण्यासाठी तप करण्यास वनात गेला. तप करता करताच तो पंचत्व पावला. त्यामुळे गंगा भूमीवर 

आणण्याचे अंशुमानाचे कायड पूणड करण्यासाठी ददलीप राजा आपला पुत्र भगीरथावर राज्य सोपवून 

तपासाठी वनघनू गेला. कमडधमड संयोगाने तो िी तप करता करता पंचत्व पावला. म्िणून त्याचा पुत्र 

भगीरथाने गंगा भूमीवर आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. गंगा त्याच्यावर प्रसन्न झाली पण ती म्िणाली " ि े

भगीरथा! मी भूमीवर येईन पण माझ्या प्रचंड वेगाने भूमी दभुंगून मी रसातळात जाईन. त्यामुळे माझा वेग 

सावरून धरणारा कोणीतरी समथड योगी िवा. त्यावशवाय माझ्यात स्नान करणाऱ्या प्रत्येकच जीवाचे पाप 

मला धूत बसावे लागणार. त्यामुळे मी पृर्थवीवर येण्यास उत्सुक नािी.  

भगीरथ म्िणाला " ि े कलषुभंगे दवेी! भूतलावर अनके ब्रम्िवनष्ठ सत्पुरुष आिते. श्रीिरी वनत्य 

त्यांच्या हृदयात वास करत असतो. त ेतुझ्यात स्नान करून तुला पुन्िा पुनीत करतील त्यामुळे प्रश्न फक्त वेग 

अडवण्याचा आि.े ते काम योगेश्वर भगवान वशवशंकर करतील. गंगेने ते मान्य केले. राजा भगीरथान े

भगवान वशवाच्या उपासनेन ेत्यांना प्रसन्न केले. भगवान वशवांनी गंगा आपल्या मस्तकावर धारण केली व 

जिेत गुंडाळून गंगेचा संथ प्रवाि भगीरथासाठी सोडला. गंगा भगीरथाच्या रथा मागून वनघाली. भगीरथ 

सगरपुत्रांच्या भस्मस्थानी आला. गंगाजल त्या भस्माला लागताच ते सगळे सगरपुत्र मुक्त िोऊन स्वगाडत 

गेले. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११८ वे (अध्याय ९ पूणड व १० चालू) 

 

राजा सौदास व राजा रामचंद्र 

 

 भगीरथा पासून सातव्या वपढीत वमत्रसि राजा जन्मास आला. त्याला कल्मषपाद व सौदास असेिी 

संबोधले जाई. त्याने एकदा वशकार करताना एका रािसास ठार मारले. तेंव्िा त्या रािसाच्या भावान े

सौदासवर सूड उगवायचा म्िणून मानवी रूप धारण  करून राजाचे सेवकत्व स्वीकारले. राजाने त्याला 

रसोईघराच्या व्यवस्थेवर ठेवले. त्यावेळी ा ा दषु्ट रािसाने श्राद्धान्न म्िणून नरमांस वशजवले आवण ववसष्ठ 

भोजनास बसल्यावर प्रथम त्यांनाच वाढले.  

ववसष्ठ तत्काळ पानावरून संतापून उठले व सौदासाला शाप ददला कीं "तूं मला नरमांस 

वाढल्यामुळे तूं रािस योनीत जाशील! आपला कािीच दोष नसताना आपल्याला ववसष्ठांनी शाप ददला 

म्िणून राजा सौदासने पण ववसष्ठांना शाप दणे्यासाठी ओंजळीत पाणी घेतले. पण पत्नी मदयंतीने राजाला 

त्या ववचारापासून परावृत्त केले.  

तेवढ्यात ववसष्ठांनी अंतज्ञाडनाने सवड जाणून आपल्या शापाचा कालावधी फक्त बारा वषाांचा केला. 

सौदासाने शापासाठी िातात घेतलेल े पाणी आपल्याच पायावर िाकले म्िणून तो कल्मषपाद म्िणून 

ओळखला जाऊ लागला.  राजा सौदास रािस िोऊन वनात वनघून गेला. िुधातड रािस झालेला सौदास 

एका ब्राम्िणाला खायला गेला. त्याच्या ब्राम्िणीन े खूप ववनवले पण सौदासान े त्या ब्राम्िणास खाल्लेच. 

त्यामुळे संतापलेल्या ब्राम्िणीने आपल्या पतीच्या अवस्थ गोळा करून सती जाताना सौदासला शाप ददला 

कीं कालांतराने तूं परत राजा िोऊन जेंव्िा आपल्या पत्नी बरोबर रतीसुखा साठी वतच्या जवळ जाशील 

तेंव्िा तूं िी मृत्यू पावशील. पुढे बारा वषाांनी जेंव्िा सौदास राजा िोऊन परत आला तेंव्िा शापग्रस्त 

असल्याने त्याने वावसष्ठाना ववनंती करून मदयंतीच्या उदरी संतती उत्पन्न करून घेतली. पण सात वष े

झाली तरी ती सतंती मदयतंीच्या उदरातून बािरे येईना! म्िणून ववसष्ठांनी तीक्ष्ण अश्म्याच्या सिाय्यान े

मदयंतीच्या पोिावर शस्त्रदक्रया करून त्या सतंतीला बािरे काढले.  

मग अश्म्याच्या मदतीने जन्मलेल्या त्या पुत्राचे नाव अश्मक असे ठेवले. अश्मकाचा पुत्र "मूलक"! 

त्याला मूलक ि ेनाव पडण्याचे कारण असे कीं मूलक लिान बालक असताना परशुराम मेददनी वन:िवत्रय 
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करीत िोते. अश्मकाच्या वधानंतर अश्मकपुत्राला वाचवण्यासाठी सगळ्या वस्त्रयांनी अश्मकपुत्राभोवती 

गराडा घातला. त्यामुळे त्याचे रिण झाल े व आता पुढील िवत्रयांचा तो मूळपुरुष िोणार म्िणून त्या 

वस्त्रयांनी त्याचे नाव मूलक असे ठेवले. तसेंच नारींनी कवच करून रिण केले म्िणून त्याला नरीकवच अस े

दसुरे नाविी प्राप्त झाले.  

मुलकाचा पणतू ववश्वसि. ववश्वसि राजाला खट्वांग नामक पराक्रमी पुत्र झाला. खट्वांग आपल्या 

ददवगवजयाने चक्रवती राजा झाला. त्याच्या पराक्रमावर भाळून दवेांनीिी त्याला आपल्या मदतीस बोलावनू 

घेतले व दतै्यांवर ववजय संपादन केला. त्यामुळे खट्वांगावर खुश िोऊन दवेांनी त्याला िवा तो वर मागून 

घे असे म्ििले. त्यावेळी आपले आयुष्य दकती उरले आिे? असे राजा खट्वांगाने ववचारले. दवेांनी तुझ े

आयुष्य आता फक्त दोन घिका उरल ेआि ेअसे सांवगतले. ि े ऐकताच राजा खट्वागंाने मुक्ती प्राप्त व्िावी 

असा वर मावगतला. दवेानी "तथास्तु" असे म्िणताच राजा खट्वांग तत्काळ अयोध्येस आला. राज्य आपल्या 

पुत्राच्या स्वाधीन केल.े आवण स्वत: वन:संग िोऊन हृदयस्थ परमेश्वराच्या सचतनात एकाग्रतेन े मुक्ती प्राप्त 

करून घेतली. खट्वांगा नतंर त्याचा नात ूरघ ुिा एक मिानद चक्रवती राजा झाला व याच रघकुुळात रघूचा 

नातू दशरथ जन्मास आला. ा ाच दशरथाच्या घरी ब्रम्िस्वरूपी श्रीिरीने ब्रम्िदवेासि इतर दवेांनी प्राथडना 

केल्यावरून राम, लक्ष्मण, भारत व शत्रुघ्न यांच्या स्वरुपात अवतार धारण  केला. िे राजनद! वावल्मकींनी 

वणडन केलेले रामावताराचे सववस्तर चटरत्र पूवी तूं अनेक वेळा श्रावण केले आिसे. ते आता थोडट यात 

स्मरण करू. वपतृवचन सत्य करण्यासाठी राज्यत्याग करणे. चवदा वषे वनवास पत्करणे. शुपडणखेला ववद्रपू 

केल्यामुळे सीता िरण िोणे. मग सीतेच्या शोधत वणवण सिडणे. वानरांची मदत घेऊन सीता शोध करणे. 

समुद्रावर सेतूं बांधणे. रावणाचा संिार करून सीता परत वमळवणे. इत्यादी अद्भुत कमड करणारा 

कोशलावधपती श्रीराम आमचे रिण करो. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प ११९ वे (अध्याय १० पूणड) 

 

श्रीरामचटरत्र 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागले " राजनद! थोडट यात आपण रामचटरत्रातील वैवशष्ये समजून घेऊ. 

ववश्वावमत्रांनी रामांना बालवयात यज्ञ रिणासाठी नेल.े त्या बालवयात त्यांनी मरीचादी रािसांचा पराभव 

केला व ववश्वावमत्रांचा यज्ञ वनर्मवघ्न पार पडू ददला. नंतर सीता स्वयंवर मंडपात तीनशे सेवकांनी वाहून 

आणलेले प्रचंड मोठे व जड वशवधनुष्य िोते. त्याला प्रत्यंचा लावण्याचा "पण" िोता. मोठ मोया योध्या 

मिाराजांनािी त े जमले नािी तेंव्िा ववश्वावमत्रांच्या आज्ञेने प्रभूरामचंद्रांनी त्या धनषु्याला सिज उचलनू 

त्याला प्रत्यंचा लावताना ते मोडून िाकले. व  सािातद लक्ष्मीचा अवतार असलेल्या सीतेचा त्यांनी स्वीकार 

केला. एकवीस वेळा पृर्थवी वन:िवत्रय करणाऱ्या परशुरामांचा गवड प्रभुरामचंद्रांनी िरण केला. सत्यवचनी 

सदाचरणी वपता दशरथाची आज्ञा वशरसावंद्य मानून एका रात्रीत राजवैभवाचा त्याग करून सीतेसि 

आनंदाने  वनवासात वनघून गेले. वनात रावणाची बविण शूपडणखा जेंव्िा दषु्ट बदु्धीने त्याच्याकड े आली 

तेंव्िा वतला ववद्रपू करून पाठवले. त्यावेळी खर दषूणादी रािस चार िजार सेनसेि त्यांच्यावर तुिून पडले. 

तेंव्िा त्या सवाांचा प्रभूरामचदं्रांनी वध केला. त्यामुळे संतापून शुपडणखेने सवड वृत्त रावणास सांगून त्याच्या 

मनात सीतेची अवभलाषा उत्पन्न करून ददली. रावणान ेमारीचाला सुवणड मृगाचे रूप घ्यायला लावून व 

सीतेला भुलवनू पळवून आणले. त्यावेळी िरीण रुपी माटरचाचा वध करून राम जेंव्िा परत आले तेंव्िा 

उजाड आश्रम पाहून त्यांना ववलिण शोक झाला. लक्ष्मणासि ते सीता शोधाथड रानोमाळ भिकू लागले. 

वािेत त्याना मरणोन्मुख जिायू भेिला व त्यान े रावणववरोधामुळे झालेला आपला पराभव कथन करून 

प्राण सोडला. रामांनी त्याच ेऔध्वडदवेिक करून पुढचा मागड अक्रमला. वािेत कबंध नामक रािसाचा वध 

करून ते ऋष्यमूक पवडता जवळ आले. वतथे िनुमंताची भेि झाली व सुग्रीवाशी सख्य झाले. रामानंी 

वालीचा वध करून सुग्रीवाचे वानर सैन्य आपल्या मदतीस घेतल.े  मग िनुमंताने सीतेचा शोध लावला. 

लंकेला जाऊन रावणाशी युध्द करणे गरजेच ेझाले म्िणून समुद्रावर सेतू बांधनू सवड वानरसनेेसि रामानंी 

लंका गमन केले. लकेंला गेल्यावर रावणाचा भाऊ वबभीषण प्रभुरामचंद्रांना शरण आला. त्यावेळी प्रिुब्ध 

झालेल्या रावणाने वनकंुभ, कंुभ, धूम्राि, दमुुडख, सुरांतक, नरांतक, कंुभकणड, आपला पुत्र इंद्रवजत, प्रिस्त, 

अवतकाय, ववकम्पन इत्यादी सवाांना युद्धास पाठवले. त्यांचा प्रवतकार लक्ष्मण, िनुमंत, अंगद इत्यादी 
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सेनापतींसि प्रभुरामानंी केला. घनघोर युध्द झाले. रावणसेना प्रचंड संख्येन ेधारातीथी पडूलागल्याने रावण 

संतापला. आवण ववमानातनू प्रभुरामचंद्रांशी युद्धाला आला. त ेपाहून इंद्रान ेमातलीसि आपला ददव्य रथ 

प्रभुरामचन्द्रांना ददला. त्यावेळी समोर आलेल्या रावणाला प्रभुरामचंद्र म्िणाले " अरे भ्याडा! धनी घरी 

नसताना कुत्र्याने घरातनू पदाथड पळवावा त्याप्रमाणे मी घरी नसताना माझी पत्नी तूं वनलडज्यपणे पळवून 

नेलीस. त्या सनद्य कृत्याच े फळ आज मी तुला दतेो." असे वाक्ताडन करून प्रभुरामचन्द्रांनी अमोघ बाण 

सोडून रावणाचे हृदय शतश: ववदीणड केले. रावण रक्त ओकत धारातीथी पडला. तेंव्िा मंदोदरीसि 

रावणाच्या सवड वस्त्रया शोकाकुल िोऊन म्िणू लागल्या " ि े नाथ आजवर तूं लोकांना रडवलेस पण 

कामवासनेला बळी पडल्याने तुला सीतेच्या तजेाची कल्पनाच आली नािी. त्यामळेु तुला िा मृत्यू येऊन 

आम्िी मात्र ववधवा झालो आिोत. तुझे शरीर वगधाडांच ेभक्ष्य झाले आि ेव तूं नरकाचा धनी झाला आिसे." 

असा  शोक करीत त्या वस्त्रया रावणाला दोष दते िोत्या.  वबभीषणान े रावणाच ेऔध्वडदवेिक केल.े नंतर 

प्रभुरामचंद्र अशोकवनात सीतेकड ेआले. दोघेिी एकमेकानंा पाहून भारावले गेले. द:ुखी सीतेला पाहून प्रभूंच े

अंत:करण  द्रवले. त्यांचा तो भेिीचा हृद्य सोिळा झाल्यावर प्रभुरामचंद्रांनी वबभीषणाला लंकेचा अवधपती 

म्िणून राज्यावभषेक करववला. वबवभषणाच्या सेवेवर खुश िोऊन प्रभूंनी त्याला कल्पांतापयांतचे आयुष्य 

प्रदान केले. मग सीतसेि प्रभूरामचंद्र ववमानात बसल.े त्यांच्या बरोबर लक्ष्मण, िनुमंत, अंगद, सुग्रीव 

इत्यादी सवड वनघाले. भरत नंददग्रामी तापसवेश धारण करून व गोमूत्रात वशजवललेे यवान्न भिण करून 

ववरक्ततेने जीवन जगत असल्याचे समजल्यामुळे प्रभुरामचंद्र प्रथम नंददग्रामी गेले. सवाांसि प्रभुरामचंद्र 

प्रथम आपल्या भेिीस आल्यामुळे भरताचा कंठ दािून आला. त्यान ेश्रीरामांच्या पादकुा मस्तकावर धारण 

केल्या व मगच नंदीग्राम सोडले. प्रचंड उत्सािाने व मंगल वाद्यांच्या मधुर ध्ववनसि वेद घोषात भगवान 

श्रीरामांचा अयोध्या प्रवेशाचा सोिळा पार पडला. राजप्रासादात प्रवेश करताच प्रभुरामचंद्र प्रथम 

कैकयीच्या पाया पडले. मग सुवमते्रला वंदन केले व मग कौसल्यामाते जवळ आल.े कौसल्यामातेचा उर 

आधीच भरून आलेला िोता. प्रभूरामानंी कौसल्या मातेला वंदन करताच वतन े त्यांच्यावर पे्रमाशंू्रचा 

अवभषेक केला. प्रभुरामचंद्रांनी नंतर सवड वडील मंडळींचा सन्मान केला. सवाांचा भावावेग कमी झाल्यावर 

ववसष्ठ मिामुनींच्या दखेरेखी खाली इक्ष्वाकू वंशातल्या वदृ्धांनी प्रभुराम व लक्ष्मण याचं्या जिा सोडवल्या. 

चार सागरोदकानंी त्यांना अवभषेकादी ववधी केले. रत्नजडीत दकरीि-कंुडले व चमचमणारी राजवस्त्रे धारण 

केलेले राम-सीता, लक्ष्मण-उर्ममला व भरत, शत्रुघ्न त्यांच्या भायाांसि राजप्रासादाची शोभा वृसद्धगत करू 

लागले. योगय समयी भरतान ेववनम्र व भावपूणड शब्दात ववनंती केल्या वरून प्रभुरामचंद्रांनी कोसलावधपती 

म्िणून अयोध्येच्या राजससिासनाचा स्वीकार केला. अयोध्येत रामराज्य सुरु झाले. इथे थोड ेथांबून शुकमुनी 

म्िणाल,े " राजनद! त्याचं्या राज्याला " रामराज्य " म्िणण्याचे कारण त्यांच्या राज्यात भूमी, नद्या, पवडत, 

समुद्र इत्यादी सवाांपासून प्रजेला उपयुक्त वस्तू मुबलक प्रमाणात वमळू लागल्या. प्रजेचे आरोगय वनरोगी 

िोते. प्रजेत  भय, सचता, द्वषे, मत्सर, दाटरद्र्य, शक्तीिीणता, अकाली मृत्यू इत्यादी संभवत नव्ित.े ा ा 

सवाांचे कारण प्रभुरामचंद्रांनी मानव अवतारात येऊन इंदद्रयवनग्रि, वनस्पृिता, वनरपेिता, धमाडचरण यांचा 

जो आदशड वनमाडण केला त्या आदशाांमुळे त्यांचे राज्य ि े त्यांच्याच नावाने म्िणजे " रामराज्य " म्िणून 

ओळखले जाऊ लागले. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२० वे (अध्याय ११, १२ व १३) 

 

इक्ष्वाकुवंश व वनमी वंश 

 

 प्रभुरामचंद्र या प्रमाणे राज्य करू लागले. प्रजाकल्याणाची अनेक कामे केली. भरपूर यज्ञ व दानधमड 

केला. इतका कीं सगळी पृर्थवी त्यांनी यज्ञकत्याड िोता, अध्वयूड, उद्गाता व ब्रम्िा यांना दान केली. पण 

रामराज्याचा प्रभाव असा कीं ते ऋवत्वज म्िणाले, " ि ेरामचंद्रा! आपल्या तेजाने तूं आमच्या हृदयात प्रवेश 

करून आमचा अववद्येचा अंध:कार दरू करतोस. त्या ज्ञानामुळे िोणाऱ्या तृप्तीने आम्िी पटरपूणड असल्यामुळे 

तुझे पृर्थवीचे दान आम्िाला नको. ते तुझ ेतूंच सांभाळ!" असे म्िणून त्यांनी वववधपूवडक श्रीरामांना पृर्थवीच े

दान परत केले. अशाप्रकारे राज्यकारभार चालू िोता. पण प्रजाजनाचे सवड थरातले मनोगत जाणून घ्यावे 

या उद्दशेाने श्रीराम कोणाला कल्पनाच येणार नािी अशा गुप्त वेषाने नगरात दफरू लागले. तेंव्िा एका 

घरातून त्यानंा एका मनुष्याचा संवाद ऐकूआला, " जा! तुला आता मी माझ्या घरात घेणार नािी. कारण तूं 

परगृिी वास केलाआिसे. आवण एक गोष्ट लिात ठेव कीं रामांनी जरी परगृिी वास केलेल्या सीतेचा 

स्वीकार केला असला तरी मी कािी तसा स्त्रीलंपि नािी. त्यामुळे तूं चालती िो!" ि े ऐकून प्रभुरामचंद्र 

ववचार करू लागले. अज्ञानी लोकांचे समाधान करता येणे कठीण असते. म्िणून वावसष्ठादी मुनीच्या 

ववचाराने लोकापवाद नको म्िणून श्रीरामांनी राजाच्या कतडव्याचं्या भावनेतनू  सीता गरोदर असतानािी 

मनावर दगड ठेवून त्याग करण्यास अत्यंत अवघड अशा पववत्र सीतेचा त्याग केला. सीता वावल्मकींच्या 

आश्रमात राहू लागली. वावल्मकींनी वतचा सांभाळ केला. योगय समयी वतला पुत्र युगम झाले. त ेलव व कुश 

या नावांनी प्रवसध्द झाले. पुढे श्रीरामांच्या एका अश्वमेध यज्ञाच्या समयी सीतेने आपले दोन्िी पुत्र 

वावल्मकींच्या पदरात घातले. आवण स्वत: श्रीरामांच्या चरणांचे ध्यान करीत भमूातेच्या उदरात प्रवेश 

करून आपले भतूलावरच ेवास्तव्य संपवले. ि ेसमजल्यावर राजवाड्यात राहूनिी प्रभुरामचंद्रांनी तपस्वी 

जीवन स्वीकारले. प्रचंड वैभव अवती भोवती असूनिी वनग्रिी व सुस्वभावी श्रीराम त्यात जरािी आसक्त 

झाले नािीत. त्यानंी मयाडदा पुरुषोत्तम म्िणून भूतलावर मानवी जीवनाचा आदशड वनमाडण केला. अशा या 

ददव्य रघुकुल नायकाला मी शरण आि.े वावल्मकींनी वलविलेल्या या रामचटरत्राचे स्मरण सवाांना 

कमडबंधनातून मुक्त करणारे आि.े प्रभूरामचंद्रांच्या नंतर कुश राजा झाला. कुशापासून तरेाव्या वपढीत 
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विरण्यनाभ नामक राजा उदयाला आला. िा जैवमनीमुनींना शरण गेला व त्यान ेयोगववद्या आत्मसात केली. 

ा ाच विराण्यानाभा पासून याज्ञवल्ट य ऋषी झाले. त्यांनी आत्मज्ञान प्राप्त करून घेतले. 

विराण्यानाभापासून पांचव्या वपढीत मरूतद नामक मिा तपस्वी राजा वनमाडण झाला. त्याने आत्मवसद्धी व 

आत्मज्ञान प्राप्त करून घतेले. मग पुत्र प्रसुशु्रत याच्या िवाली राज्य केले. व मरूतद स्वत: कलापग्रामी गेला. 

वतथे  कवलयुगाच्या अंतापयांत राहून मग प्रलया नतंर सूयडवंशाचे पुनरुिीवन मरूतद करील. मरूतद नंतर 

बाराव्या वपढीत बृिद्बल राजा झाला. इथे थोड े थांबून शुकमुनी म्िणाले, " राजनद! कौरव पांडव युद्धात 

बृिद्बल कौरवांच्या बाजनूे लढत असताना तुझा वपता अवभमन्यु यान े त्याच्याशी युध्द करून त्याला 

धारातीथी पाडला. बृिद्बला नंतर इक्ष्वाकू वंश अठ्ठावीस वपढ्या चालेल व कवलयुगात शेविचा राजा सुवमत्र 

िोऊन ा ा इक्ष्वाकू वंशाचा शेवि िोईल. शुकमुनी पुढे सांगू लागले , " राजनद! आता इट श्वाकुचा दसुरा पुत्र 

वनमीराजाचा वंश ऐक. वनमीने यज्ञ करावयाचे ठरवून ववसष्ठांना पाचारण केले. पण ववसष्ठ इंद्राचा यज्ञ पुरा 

करून यतेो अस ेसांगून जे गलेे ते खूप वषे झाली तरी आले नािीत. मग बरीच वषे वाि पाहून व आपल्या 

िणभंगुर जीवनाचा ववचार मनात आणून वनमीने दसुऱ्या ऋवत्वजांच्या सिाय्यान ेयज्ञ सुरु केला. आवण यज्ञ 

चालू झाल्यावर ववसष्ठ वतथे आले. वनमीने आपल्याला डावलून यज्ञ केल्याचा राग येऊन ववसष्ठांनी वनमीला 

दिेपाताचा शाप ददला. तो शाप ऐकून वनमीने त्यांना प्रवतशाप ददला, " धमाडचा ववचार न करता स्वत:च्या 

लोभासाठी मला शाप दणेाऱ्या तुमचािी दिेपात िोवो!"  ववसष्ठांनी तो शाप स्वीकारून लगेच दिे सोडला. 

व  वमत्रावरूणापासून उवडशीच्या पोिी जन्म घेतला. वनमीचा दिे पडताच यज्ञकत्याड ऋषींनी वनमीच्या 

दिेाचे सुगंधी द्रव्यात जतन केले. व यज्ञ पूणड केला. त्यावेळी प्रकि झालेल्या यज्ञदवेतेकडून त्यांनी वनमीला 

सजीवत्व मावगतले. त्याचवळेी वनमीने स्वत:ला भगवान श्रीववष्णंुच्या चरणी आश्रय मावगतला. यज्ञ दवे 

वनमीला "तथास्तु" म्िणाले पण ऋवत्वजांना म्िणाले, शरीर धारण न करता वनमीच ेअवस्तत्व ववदिेरूपाने 

प्राण्यांच्या नेत्रात आज पासून उघड-झाप िोऊन वनवमषाच्या स्वरूपाने रािील. त्यायोगे वनमी पापण्यांच्या 

मध्यात राहून नेत्रांची उघड-झाप िोऊ लागली. पण दशेाला राजा िवा म्िणून ऋवत्वजांनी वनमीच्या दिेाच े

मंथन करून एक पुत्र वनमाडण केला. त्या ववलिण प्रकाराने उत्पन्न केलेल्या बालकाचे नाव जनक असे ठेवले. 

तसेच तो ववदिेी वनमीचा पुत्र म्िणून त्याला वैदिे म्िणू लागले. मंथनापासून झाला म्िणून वमवथल अस े

वतसरे नाविी त्याला वमळाले. वमवथलराजाने जी नगरी वसवली वतला लोक वमवथलानगरी म्िणून संबोध ू

लागले. िी वमवथलानगरी जनकराजाची अथवा वमवथलराजाची राजधानी झाली. त्या वमवथला नगरीत 

राज्य करणाऱ्या सवडच राजांना जनक राजा असे सबंोधले जाऊ लागले. पविल्या जनकराजा पासनू 

एकववसावा राजा सीरध्वज. या सीरध्वजराजाला यज्ञासाठी भूमी नांगरत असताना जी कन्या सांपडली ती 

जनक नंददनी जानकी! सीर म्िणजे नांगर िा त्याच्या कीतीचा ध्वज झाला म्िणून त्याला सीरध्वज असे नाव 

पडले. याज्ञवल्ट य ि े या कुळाचे कुलगुरू. योगेश्वर याज्ञवल्ट यांच्या कृपेमुळे वमवथलेचे सगळे राज े

अध्यात्मववद्येत वनष्णात िोत असत. त्यामुळे गृिस्थाश्रामातिी ते सुख-द:ुखादी द्वदं्वा पासून अवलप्त असत.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२१ वे (अध्याय१४) 

सोमवंश 

 ि ेराजा  परीवित! आतां भगवान श्रीकृष्णांनी जन्म घेतलले्या पववत्र सोमवंशाचा वृत्तांत ऐक!  

ब्रम्िदवेांचा परम तेजस्वी पुत्र अत्री. अवत्रमुनींचा पुत्र सोम. ब्रम्िदवेांनी त्याला औषधी व नित्रांचे  

अवधपती बनवले.  सोमाने स्वपराक्रमाने  वतन्िी लोक सजकून राजसूय यज्ञ केला. नतंर गवाडने उन्मत्त झाला. 

बृिस्पतीच्या तारा नामक पत्नीला पळवून घेऊन गेला. बिृस्पतीने बरेच ददवस व वारंवार ववनतंी करूनिी  

सोमाने त्यांना दाद ददली नािी. बृिस्पती ि ेदवेांचे गुरु असल्यामुळे इंद्र बृिस्पतींची बाजू घेऊन सोमाशी 

युद्धाला वनघाला. त्या संधीचा फायदा घेऊन दतै्य सोमाच्या बाजूने युद्धाला आल.े भयानक युध्द िोऊ 

लागले. आता ि ेवनरथडक युध्द नको म्िणून  कािी काळाने बृिस्पतीचे वपताश्री  अंवगरस यांनी ब्रम्िदवेांना 

जाऊन ववनंती केली. त्यावेळी ब्रम्िदवेांनी युद्ध थांबवून व  सोमाकड ेजाऊन सोमाची कान उघाडणी केली व 

ताराला घेऊन बृिस्पतींच्याकड ेआले. त्यावेळी बृिस्पतीला आनंद झाला पण तारा गरोदर असल्याच ेपाहून 

संतापला! ताराला म्िणाला " तू ं माझी पत्नी असल्यामळेु इतरानंी स्थापन केलेल्या  गभाडचा त्याग कर! 

कारण  मला तुझ्या टठकाणी संतती उत्पन्न करण्याची इच्छा आि.े" आपल्या पतीचे ि ेबोलणे ऐकून तारेला 

लिा उत्पन्न झाली व वतने एका तेजस्वी बालकाला जन्म ददला. ते तेजस्वी व सुंदर बालक पाहून बृिस्पती 

व सोम दोघांनािी त्या बालकाचा मोि उत्पन्न झाला व त्या पुत्रावरून पुन्िा त्या दोघात भांडण सुरु झाले. 

तेंव्िा वतथे उपवस्थत असलले्या दवेांनी वनणडया कटरता "िा कुणाचा पुत्र आिे?" असा प्रश्न तारालाच 

ववचारला. पण लवित झाललेी तारा कािीच बोलेना.  

तेंव्िा ब्रम्िदवेांनी वतला   एकांतात नेऊन अभय दऊेन ववचारले. तेंव्िा वतने तो सोमाचा पुत्र 

असल्याचे सांवगतले. त्यामुळे सोमाने त्याचा स्वीकार केला. त्याचे नाव बुध! ा ाच बुधापासून पूवी वणडन 

केलेल्या इलेच्या टठकाणी पुरुरव्याची उत्पत्ती झाली. त्या पुरुरव्याच्या पुरुषाथाडचे, पराक्रमाच,े त्याच्या 

सौंदयाडचे वणडन नारदांनी इंद्रसभेत इंद्राला सांवगतल.े ते उवडशीने ऐकले. त्याचवेळी ती वमत्र व वरुण यानंी 

ददलेल्या शापामुळे मनुष्य लोकी जाण्यास वनघाली िोती. ती सरळ राजा पुरुरवा वजथे वनवविार करीत 

िोता वतथे आली. वतला पािाताच पुरुरवा आनंदला. उभयतांची दषृ्टादषृ्ट झाली. आवण राजान ेउवडशीकडे 

आपले मनोगत वन:शंकपणे व्यक्त करून वतला मागणी घातली. उवडशी नुसत्या वणडनाने भाळली िोती ती 

आता प्रत्यि भेिीने तर अवधकच प्रभाववत झाली व राजाच्या मागणीमुळे सुखावली. पण वतने दोन अिींवर 

राजाची मागणी पुरी करायचे ठरवले व म्िणाली " ि ेनरोत्तम! तुला पाहून तुझ्यावर आसक्त न िोणारी स्त्री 

या जगात तरी असेल असे मला वाित नािी. तथावप दोन अिींवर मी तुझी मागणी पुरी करीन. एक अि 
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अशी कीं माझ्या जवळ असलेल्या दोन कोकरांचे रिण करायचे  व दसुरी अि म्िणजे रतीप्रसंगाखेरीज इतर 

कोठेिी तूं मला नग्नावस्थेत ददसता कामा नय.े या दोन अिींपैकी कोणत्यािी एका अिीचा भंग झाल्यास मी 

तुझ्या जवळ रािाणार नािी."  

राजाने दोन्िी अिी मान्य केल्या. नंतर  राजा पुरुरवा उवडशी बरोबर दवेांच्या चैत्ररथ वनात जाऊन 

उवडशीच्या अंगाला येणाऱ्या कमलपुष्पांच्या सुगंधात धुंद िोऊन मनसोक्त वविार करु लागला. उवडशी 

पुरुराव्याशी रममाण झाली. बराच काल लोिला. स्वगाडत इंद्राला उवडशी खेरीज करमेनासे झाले. त्यान े

वचत्ररथ गंधवाडला उवडशीला परत आणण्याची आज्ञा ददली. वचत्ररथ गंधवाडन े युक्ती केली. तो एका रात्री 

पुरुरवा व उवडशी एकांत करीत असताना वचत्ररथ वनात आला. मध्यरात्रीच्या काळोखात गंधवाांनी 

उवडशीच्या दोन्िी कोकरांना ओढून न्यायला सुरुवात केली. कोकरे केववलवाणी ओरडू लागली. उवडशीचा 

ववरि िोऊ नय ेम्िणून राजा पुरुरवा िोता तसाच कोकारांचे रिण करण्यास धावला! गंधवाांनी थोड ेलांब 

पळून कोकरानंा सोडून ददले.  

राजा कोकरानंा घेऊन परत वनघाला. तेंव्िा गंधवाांनी आपल्या मायेने राजावर प्रकाश पडला. 

उवडशीला राजा नग्नावस्थेत कोकरानंा घेऊन येताना ददसला. राजाने आपली अि मोडली म्िणून उवडशी उठून 

जाऊ लागली. पुरुरवा ववरि कातर स्वरात वतची मनधरणी करू लागला. उवडशी त्याला म्िणाली राजा 

आमच्या सारख्या व्यवभचाटरणी अप्सरांचा कधी भरोसा धरू नये. कारण आमचे सख्य कधीिी वस्थर नसते. 

अल्प लाभासाठी सुध्दा आम्िी कुणाचािी घात करण्यास मागे पुढे पिात नािी. तथावप मी एक वषाडने एका 

रात्री तुझ्या पुत्राला घेऊन तुझ्याकड ेयेईन. त्यावेळी तुझी इच्छा पुरी करून जाईन. मी वषाडच्या शेविच्या 

रात्री येऊन तुझी इच्छा पुरी करून जात जाईन. त्यातच तू ंसमाधान मान.  

उवडशी गरोदर असल्याचा आशय समजून राजा शांतपणे आपल्या नगरीस परत आला. वषड अखेर 

उवडशी पुरुरव्याच्या पुत्राला घेऊन चैत्ररथ वनात आली. ती रात्र राजाच्या सिवासात काढून उवडशी परत 

गेली. अशा प्रकारे पुरुरव्यास सिा पुत्र झाले. पण पुरुरव्याला उवडशीचा ववरि सिन िोईना म्िणून त्यान े

ध्यान-धारणेला सुरुवात केली. त्यात त्याला वेदांचे स्फुरण िोऊ लागले म्िणून त्यान े दोन अरण्या घेऊन 

त्यातली खालची अरणी म्िणजे उवडशी व वरची अरणी म्िणजे आपण स्वत: व यज्ञासाठी उत्पन्न िोणारा 

अग्नी आपला पुत्र असा संकल्प करून स्फुरण पावत असलेल्या वेद-मंत्रांनी घषडण केले. त्यावेळी तीन वेदांच्या 

मंत्र प्रभावाने तीन अग्नी उत्पन्न झाले. पुरुराव्याने ते तीन अग्नी आपले पुत्र मानले. मग त्या असग्नच्या योगान े

त्याने यज्ञस्वामीच्या कृपेने गंधवडलोकाची प्राप्ती करून घेतली. त्यावेळी कृतयुगाची अखेर आली िोती. 

कृतयुगांत फक्त एकच अग्नी िोता पण राजा पुरुराव्यामुळे तीन अग्नी प्राप्त झाले.   

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२२ वे (अध्याय१५) 

 

ऋवचक, जमदग्नी व परशुराम 

 

 पुरुरव्याला उवडशी पासून ज ेसिा पुत्र झाले त्यातल्या पांचव्या ववजय नामक पुत्रापासून पांचव्या 

वपढीत जन्हु नावाचा प्रवसध्द राजा झाला. जन्हु ववष्णुभक्त िोता. इतका कीं त्याच्या यज्ञाच्या वेळी गंगा 

त्याच्या यज्ञभूमीवरून जातये असे लिात आल्यावर भगवान श्रीववष्णंुच्या कृपेने जन्हुने ती गंगा एका 

घोिात वपऊन िाकली िोती.  

जन्हु पासून सातव्या वपढीत गाधी नावाचा प्रवसध्द राजा झाला. गाधीराजाला सत्यवती नामक 

अत्यंत सुंदर कन्या िोती. त्या कन्येला भृगु कुलोत्पन्न ऋवचकऋषींनी मागणी घातली. पण ऋवचक आपल्या 

कन्येसाठी ववजोड असल्याच ेठरवून गाधी राजाने त्यानंा िाळण्यासाठी एकच कान शामवणड असलेले एक 

सिस्त्र शुभ्र अश्व मावगतले. ऋवचकांनी वरुणाकडून तस े एक सिस्त्र अश्व आणून ददले. त्यामुळे ऋवचक-

सत्यवती वववाि झाला. ऋवचकऋषींना सत्यवतीने पुत्र प्राप्ती व्िावी अशी इच्छा प्रगि केली. त्याचवेळी 

ऋवचकऋषींचे सामर्थयड जाणून सत्यवतीच्या आईनिेी तशीच प्राथडना केली. तेंव्िा ऋवचक ऋषींनी दोन 

वेगवेगळ्या मंत्रांनी दोन चरू वशजवून सत्यवतीचा सत्यवतीला व वतच्या मातचेा वतच्या मातेला दऊेन 

स्वत: स्नानासाठी नदीवर वनघून गेले. सत्यवतीचा तजेस्वी चरू पाहून सत्यवतीच्या आईने चरंुची 

अदलाबदल केली. इतट यात ऋवचकऋषी वतथ े आले. त्यांनी िा अदलाबदलीचा प्रकार पाहून खेद व्यक्त 

केला. ऋवचक सत्यवतीला म्िणाले, " तुम्िी केलेल्या अदलाबदलीमुळे तुझ्या पोिी दडंधारी भयंकर पुत्र 

िोईल. व तुझ्या मातेच्या पोिी ब्रम्िवेत्यांमध्य ेशे्रष्ठ पुत्र िोईल" ि ेऐकून सत्यवतीने वाईि वािून तसे घडू नय े

म्िणून पतीची प्राथडना केली. तेंव्िा ऋवचक म्िणाले तुला पुत्र तसा नको असेल तर नातू तसा िोईल. पण 

चरूचा प्रभाव िाळता येणार नािी. त्यमुळे सत्यवतीला जमदग्नी नामक पुत्र झाला. व सत्यवतीच्या मातेला 

ववश्वावमत्र नामक पुत्र झाला. जमदग्नींचा जन्म झाल्यावर योगय समयी सत्यवती पतीकृपेने ववरक्त िोऊन 

कौवशकीं नदीत रुपांतरीत झाली. जमदग्नींनी पुढे रेणू राजाच्या रेणुका नामक राजकन्यशेी वववाि केला. 

जमदसग्नपासून ज ेचार पुत्र झाले त्यातला सवाडत धाकिा परशुराम. परशुराम ि ेसािातद भगवान 

श्रीववष्णंुचे अंशावतार आिते. परशुरामाचं्या वेळी ििैय कुलोत्पन्न अजुडन नामक राजान े दत्तात्रेयांची 
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आराधना करून सिस्त्रबाहुसंि अकंुठीत इंद्रीयशक्ती व इतर अनेक वसद्धी प्राप्त करून घतेल्या िोत्या. असा िा 

पराक्रमी राजा सिस्त्राजुडन एकदा मृगया करताना जमदग्नींच्या आश्रमात सैन्यासि गेला. जमदग्नींनी त्याचे, 

त्याच्या अमात्यांचे व सवड सेनचेे सिस्त्राजुडनाच्या ऐश्वयाडवर मात करणारे स्वागत केले. जमदग्नींच े

तप:सामर्थयड अफाि िोत.े त्याचं्या जवळ कामधेन ूिोती. सिस्त्राजुडनास वैषम्य वािल ेव आश्रमातून वनघताना 

त्याने आपल्या ििैय सैवनकानंा कामधेन ूबरोबर घेऊन चलण्याची आज्ञा ददली. सिस्त्राजुडनाच ेििैय सैवनक 

कामधेनुच्या ववरोधास न जमुानता वतला जबरदस्तीन े वासरासि ओढीत घेऊन गलेे. त्यावेळी परशुराम 

आश्रमात नव्िते. आश्रमात परत येताच त्यानंा सवड समजले. त्यांनी आपला परशू परजला. सिस्त्राजुडनाच्या 

मागोमाग मविष्मतीला आले. सिस्त्राजुडन त्यावेळी नुकताच नगर प्रवेश करीत िोता. तो परशुरामांची गजडना 

ऐकून तसाच मागे दफरला. त्याने आपले चतरंुग सैन्य परशुरामांवर सोडले. प्रचंड सैन्य आपल्यावर चालनू 

येताना पाहून परशुरामानंी आपला परशू असा पे्ररला कीं तो ववद्युतवेगान ेसैवनकांच ेिात छािीत आक्रमण 

करीत चालला.परशुचे ते कायड चालू असतानाच परशुरामांनी आपल्या अमोघ व असंख्य शर वृष्टीने त्या 

प्रचंड ििैय सेनचा नाश केला. उवडटरत सैन्य जीव मुठीत धरून पळू लागले. त्यांची आपसातच भयानक 

चेंगराचेंगरी िोऊ लागली.  

आपल्या सैन्याची ती केववलवाणी अवस्था पाहून संतापलेला सिस्त्राजुडन उन्मत्तपणे परशुरामांवर 

धांवला. त्याने आपल्या सिस्त्र बाहूनंी पाचशे बाण एकाचवेळी परशुरामांवर सोडले. परशुरामांनी फक्त 

एकच बाण सोडून त्या पाचशे बाणांचा प्रवतकार केला. व परत आलेल्या परशुने  सिस्त्राजुडनाच ेसिस्त्रच्या 

सिस्त्र िात तोडले व सिस्त्राजुडन धरणीवर कोसळण्या पूवीच त्याचे मस्तक दकरीि, कंुडलासि धडावेगळे 

केले. आपल्या बापाचा वध झालेला पाहून सह्स्त्राजुडनाचे पुत्र उंदरासारखे वबळात पळून गेले.  त्यानंतर 

परशुराम कामधेनूला घेऊन आश्रमात आपल्या वपत्याकड ेपरत आल.े जमदग्नी सवड वृत्तांत ऐकून म्िणाले, " 

बाळा! तू ं मोठा पराक्रमी आिसे खरा! पण आपण ब्राम्िण आिोत, आपले सवड सामर्थयड िमेत साठवलेल े

असते. राजाच्या शरीरात सवड दवे वसत असतात. त्यामळेु मूधाडवभवषक्त राजाचा वध ि ेआपल्यासाठी पाप 

आि!े तेंव्िा तूं भगवंताकड ेवचत्त लावून तीथड यात्रा कर म्िणजे पापमुक्त िोशील. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२३ वे (अध्याय१६) 

 

परशुरामांचा िवत्रय संिार 

 

 परशुरामांनी वपतृआज्ञा प्रमाण मानली.  परशुराम भगवसत्चतनात तीथड यात्रा करून वनष्पाप झाले. 

वषडभरान ेवपत्याची सेवा करण्यास वपत्याच्या आश्रमात परत आले. एके ददवशी वनत्याप्रमाणे  रेणुकामाता 

गंगेवरून घागर भरून आणीत असतां गंगेत वतला वचत्ररथ गंधवाडची अप्सरां बरोबर चाललेली जलक्रीडा 

ददसली. त्या दशृ्यामुळे वतच्या मनात चलवबचल झाली. ती तशीच कािी काळ त्याचंा प्रणय पिात उभी 

राविली. इतट यात अग्नीला आहुती दणे्याची वेळ झाली ा ाचे भान येऊन ती परत वनघाली. पण उशीर 

झालाच. घरी आल्या आल्या घागर ठेवून ती िात जोडून जमदग्नींच्या समोर उभी राविली.  जमदग्नींना 

वतच्या मनाची चलवबचल समजलीच. वतला पािताच ते चांगलेच संतापले.  त्यांनी आपल्या पुत्रांना 

रेणुकेला मारून िाकण्याची आज्ञा ददली. उपवस्थत पुत्रांपैकी कोणीच धजावले नािी. इतट यात इतरत्र गेलेले 

परशुराम आश्रमात परत आले. तेंव्िा जमदग्नींनी परशुरामांना आपले भाऊ व रेणुका यांना मारून 

िाकण्याची आज्ञा ददली. परशुरामांनी वपतृआज्ञा प्रमाण मानून तसे केले. वपत्याचे सामर्थयड जाणून असलेल्या 

परशुरामांना मनस्वी वाईि वािले. पण जमदग्नी संतुष्ट िोऊन िवा तो वर माग असे परशुरामांना म्िणाले. 

तत्िणी परशुरामांनी  " वधाचे स्मरण न रािाता मातेसि माझे सवड बंधू पुनजीववत िोवोत." असा वर 

मावगतला. जमदग्नी "तथास्तु" म्िणताच झोप पूणड झाल्यावर सुखाने उठावे तसे सवड जण आनंदाने उठून 

बसले.  

इकड ेमविष्मतीत सिस्त्राजुडनाचे भेकड पुत्र वपत्याच्या वधाचा सूड उगवण्याच्या संधीची वाि पिात 

िोते. परशुराम कामासाठी आश्रमाच्या बािरे गेलेत असे िरेानंी कळवताच सिस्त्राजुडनाचे सगळे पुत्र 

जमदग्नींच्या आश्रमात आले. जमदग्नी अवग्नगृिात ध्यानस्थ बसलेले िोते. त्यानंा मारण्यासाठी आलेल्या 

सिस्त्राजुडनाच्या पुत्रांना पाहून रेणुकेन ेखूप दीनवाणी प्राथडना केली. पण त्या कू्रर पुत्रांनी वतच्या कड े पूणड 

दलुडि केले. ते जमदग्नींच ेमस्तक कापून घेऊन गेले. रेणुका जीवाच्या आकांताने परशुरामांना िांका मारू 

लागली. मातेचा आक्रोश पराशुरामांपयांत पोिोचला. त े त्वटरत आश्रमात आले. मातेचा हृदय वपळविून 

िाकणारा शोक व वपत्याचा दारूण अंत पाहून परशुरामांच्या अंत:कणाडस तीव्र वेदना झाल्या. त्याना 

िणकाल भोवळ आली. वपतवृधाच्या तीव्र धट यातनू िणाधाडत स्वत:ला सावरून परशुराम शस्त्रसि िोऊन 
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मविष्मतीकड े वनघाले. परशुरामांनी सिस्त्राजुडनाच्या सवडच्या सवड पुत्रांची मस्तके कापून काढली. रक्ताची 

नदी वाहू लागली. ती नदी ब्राम्िणांचा द्वषे करणाऱ्यांच ेभयस्थान झाली. परशुरामांनी आपल्या वपत्याच े

शीर आश्रमात आणून वपत्याच्या शरीराला लावून मग उत्तरकायड केले. िवत्रय राजे अश्याप्रकारे पाप करू 

लागल्यामुळे परशुरामांनी एकवीस वेळा पृर्थवी वन:िवत्रय केली. त्यानंतर परशुरामांनी अनेक यज्ञ केले. 

सवडदवे स्वरूपी परमात्म्याचे पूजन केल.े यज्ञात परशुरामांनी संपूणड पृर्थवीच े दान करून आपण 

सरस्वतीनदीच्या अवभृथ स्नानान ेशुध्द व वनष्पाप झाले. त्याच वेळी जमदग्नींना स्मृवतरूप शरीर प्राप्त झाल े

व त्यांना सप्तषींच्या समूिात सातव े स्थान वमळाले. त्यानंतर परशुरामांनी दडं त्याग केला. शांत वचत्तान े

मिेंद्रपवडतावर वास्तव्यास वनघून गेले. नवीन मन्वंतर सरुु झाल्यावर वेद मागाडचे ते प्रवतडक िोणार आिते. 

याप्रमाणे भगवान श्रीिरीने अवतार धारण करून पृर्थवीला भारभतू झालेल्या बहुतेक राजांचा वन:पात केला. 

शुकमुनी पुढे म्िणाले, " राजनद! गाधीराजाला म्िणजेच सत्यवतीच्या वपत्याला अवग्नसारखा तेजस्वी पुत्र 

झाला. त्याने िात्रवृत्तीचा त्याग करून तपाचरणान े ब्राम्ितजेाची प्राप्ती करून घेतली. त्याचे नाव 

ववश्वावमत्र. ववश्वावमत्रांना शंभर पुत्र झाले. त्या सगळ्यानंा मधुच्छन्द्स असे म्िणत. िटरशं्चद्राच्या रोवित 

नामक पुत्राने वरुणाची नरमेधाची मागणी पुरी करण्यासाठी ववकत घेतलेला शुन:शेपा िा अत्यंत वनष्काम, 

ववरक्त व सावत्वक िटरभक्त िोता. (पूवडसंदभड पुष्प ११६, स्कं.९,  अ. ७ वा)   त्याने यज्ञस्थानी प्रकि 

झालेल्या ब्रम्िदवेांची स्वत:च्या संरिणाची प्राथडना केली. त्यामुळे शरणागताच ेरिण करण्याच्या ब्रीदाला 

अनुसरून दवेांनी त्याचा बळी जाऊ ददला नािी. व त्याला ववश्वावमत्रांना दान ददले.  

ववश्वावमत्रांनी त्याचे शे्रष्ठत्व जाणून सवडशे्रष्ठ व ज्येष्ठ पुत्र म्िणून स्वीकार केला. पण ववश्वावमत्रांच्या 

पविल्या पन्नास पुत्रांना िी गोष्ट अवजबात आवडली नािी. तेंव्िा ववश्वावमत्रांना राग येऊन त्यांनी त्या 

पविल्या पन्नास पुत्रांना रागाच्याभरात "म्लेंछ व्िा!" असा शाप ददला. त्यामुळे पविले पन्नास पुत्र म्लेंछ 

झाले. मधल्या म्िणजे पन्नासाव्या पुत्राचे नाव मधुछंद िोते. त्या मधुछंदान े व इतर एकुणपन्नास पुत्रांनी 

वपत्याची आज्ञा वशरसावंद्य मानली. त्यामुळे ववश्वावमत्र प्रसन्न झाले व त्या सवड पुत्रांना, तुम्िी माझी आज्ञा 

मान्य केल्यामुळे तुम्िाला मिापराक्रमी व वीर पुत्र िोतील असा आवशवाडद ददला. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२४ वे (अध्याय १७ व १८) 

  

आयूचा वंश व ययाती 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागले, "राजनद! पुरुरव्याचा ज्येष्ठ पुत्र आयु. आयुला नहुष, ित्रवृध्द, रजी 

इत्यादी सिा पुत्र िोते. यातल्या ित्रवृध्दचा नातू गृत्समद व गृत्समदाचा नातू शौनक! िा शौनक ऋगवेद 

जाणणाऱ्या सवड ऋषींमध्य े शे्रष्ठ िोता. आता नहुषाचा वंश ऐक. नहुषाला यती, ययाती, संयाती इत्यादी 

सिा पुत्र िोते. नहुष स्वगाडवधपती झाला. पण इंद्राणीचा अपमान केल्याने ब्राम्िणाच्या शापाने अजगर 

योनीत गेला.(पूवड संदभड पुष्प ८७, भा. स्कं.६,अ.१३ ) यती ववरक्त झाला. त्यामुळे नहुषाचे राज्य ययातीला 

वमळाले.  ययावतच्या काळी दतै्यकुळातील वृषपवाडिी राजा िोता. त्याचे गुरु शुक्राचायड िोते. शुक्राचायाांची 

कन्या दवेयानी. वृषपव्याडची कन्या शर्ममष्ठा. शर्ममष्ठा अत्यंत गर्मवष्ठ िोती.  

शर्ममष्ठा एकदा आपल्या सखींसि दवेयानीला घेऊन नगरा बािरेील उपवनात वनवविाराला गेली. 

उपवनातल्या एका रम्य सरोवरात त्या साऱ्या जणी वववस्त्र िोऊन जलक्रीडा करू लागल्या. इतट यात 

भगवान वशव-पावडती सरोवरा जवळून जाताना त्यांनी पविले. म्िणून घाईघाईने त्या सगळ्याजणी काठावर 

येऊन भराभर वस्त्रे नेसू लागल्या. त्या गडबडीत शर्ममष्ठा स्वत:चे समजून दवेयानीचे वस्त्र नेसली. ते पाहून 

दवेयानी संतापली व शर्ममष्ठचेा पाणउतारा करीत म्िणाली. " यज्ञातला िववभाडग कुत्रीने घ्यावा तशी माझी 

वस्त्रे या दतै्यकन्या शार्ममष्ठनेी घेतली आिते." राजकन्या शर्ममष्ठलेा ते सिन झाल ेनािी. वतनेिी दवेयानीचा 

पाणउतारा केलाच. ती म्िणाली, " अग वभक्कारड!े आमच्याच द्रव्यावर उपजीवन चालवणारी कावळी तूं. 

आवण वमजास कसली दाखवतेस ग?ं" असे म्िणून चालता चालता दवेयानीला ओढीत ओढीत एका 

ववविरीजवळ आणले. वतला वववस्त्र केले आवण ववविरीत ढकलून दऊेन सखींसि वनघनू गेली. योगायोगान े

ययावत त्या ववविरीजवळ आला. ववविरीत धडपडणाऱ्या दवेयानीला त्याने वर काढले. आपल्या अंगावरील 

शेल्याने वतचे लिा रिण केले. तेंव्िा दवेयानीच्या मनात ययावत बद्दल पे्रमभावना जागी झाली. वतन े

राजाला आपले पावणग्रिण करण्याची ववनतंी केली.  कचाने ददलेल्या शापाची सवड िकीकत सांगनू वतन े

ययातीच्या मनातील शंका दरू केली. प्रथम राजाच्या मनात वतची जरािी अवभलाषा नव्िती. पण 

दवेयानीच्या बोलण्यामुळे त्याच्या मनात वतची अवभलाषा उत्पन्न झाली. त्यान ेवतचे म्िणणे मान्य केले व 
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योगय समयी तुझ्या वपत्याला भेिेन असे सांगून ययावत वनघून गेला. घरी येउन दवेयानीने वपत्याला सारी 

िकीकत सांवगतली. शुक्राचायाांना आपल्या पुरोवित वृत्तीचा राग आला व नेसत्या वस्त्रावनशी ते दवेयानीला 

घेऊन वृषपव्याडचा त्याग करून वनघाले. वृषपव्याडला ि ेसमजताच त्यान ेधावत जाऊन शुक्राचायाांची िमा 

मावगतली. तेंव्िा शुक्राचायाांनी दवेयानीच ेसमाधान कर असे सांवगतले. वृषपवाड दवेयानीची मनधरणी करू 

लागला. तेंव्िा दवेयानीन ेअि घातली कीं, माझे वडील ज्या घरी मला दतेील त्या घरी शर्ममष्ठनेे आपल्या 

दासींसि माझी दासी झाले पाविजे. वृषपव्याडने शर्ममष्ठचे्या अनुमतीने पण नाईलाजाने ती अि मान्य केली. 

शुक्राचायाांनी वववधपूवडक ययातीला दवेयानीचे कन्यादान केले. शर्ममष्ठा आपल्या सिस्त्र दासींसि दवेयानी 

बरोबर गेली. तेंव्िा शुक्राचायाांनी ययातीला बजावले कीं शर्ममष्ठचेा पत्नी म्िणून स्वीकार करू नकोस. 

कालांतराने दवेयानीला सतंती झाल्यावर शर्ममष्ठलेा रािवले नािी. वतने यायावतशी समागम करून संतती 

प्राप्त करून घेतली. दवेयानीला यद ुव तुवडस ुअसे दोन पुत्र झाले. तर शर्ममष्ठलेा ययावत पासून द्रहु्यु, अनु व 

पुरु असे तीन पुत्र झाले. दवेयानीला ि ेसमजल्यावर ती ययातीचा त्याग करून वपत्याकड ेवनघून गेली. वतला 

परत आणण्यासाठी ययावत जेंव्िा शुक्राचायाांच्या ववनवण्या करू लागला तेंव्िा आधीच संतापलेल्या 

शुक्राचायाांनी ययातीला शाप ददला कीं तूं "जराग्रस्त िोशील!" तेंव्िा ययावत चतरुाईने म्िणाला आपण 

आपली कन्या मला ददलेली आि े वतचा तरी ववचार करायचा िोता. कारण वतचीिी संसारतृप्ती अद्याप 

झालेली नािी! तेंव्िा उ:शाप द्या! ययातीचे ि ेबोलणे ऐकून शुक्राचायाांचा पविला रागाचा भर ओसरला व 

नीि ववचार करून त्यानंी “जो कोणी तुझी जरा घेण्यास तयार िोईल त्याच ेतारुण्य तलुा प्राप्त िोईल.” असा 

उ:शाप ददला. िी सवलत वमळताच ययावत मोया आशेने सवाडत थोरला मुलगा यदकुड ेआला. पण यादनुे 

स्पष्ट नकार ददला. तसाच तवुडसू, द्रहु्यु, अनु यांनीिी नकार ददला. सवाडत धाकिा पुरु वयाने जरी कवनष्ठ 

िोता तरी गुणांनी फार शे्रष्ठ िोता. ययातीने त्याला ववचारता िणीच तो म्िणाला, " तात! आपल्याच कृपेन े

पुत्राला शे्रष्ठ पुरुषाथाडची प्राप्ती िोत.े वपत्याच्या मनातले जाणून त्याप्रमाणे वागणारा तो शे्रष्ठ पुत्र, 

आज्ञापालन करणारा तो मध्यम, मनात नसताना ऐकणारा तो कवनष्ठ व न ऐकणारा तो मला समान 

असतो." असे म्िणून पुरून ेययातीच्या जरेचा स्वीकार केला. मग ययातीने यथाशास्त्र ववषयोपभोग घेतला. 

दवेयानीिी त्याला अनुकूल िोती. पण ययातीच ेसमाधान िोईना! म्िणून त्यान ेयज्ञ आरंभले, िरीसचतन सुरु 

केले. ि ेसवड मनापासनू करीत असूनिी त्याचे दवेयानीवर असलेले ववषयासक्त वचत्त जरािी वनवृत्त िोण्यास 

तयार झाले नािी. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२५ वे (अध्याय १९ व २०) 

 

ययातीचा गृित्याग व पुरुवंश 

 

 ववषय सुखाचे नश्वरत्व राजा ययावतच्या लिात येताच त्याने त्या गोष्टीवर खूप ववचार केला. 

आत्मानात्म वववेक करण्याचा त्याचा वनश्चय पक्का झाल्यावर तो दवेयानीला म्िणाला, " दवेयानी! अनंत 

काल तुझ्या बरोबर रमूनिी तृप्ती न िोणाऱ्या बोकडासारखी माझी अवस्था झाली आि.े तुझ्या आकषडक 

व्यवक्तमत्वाने व तुझ्या अत्यंत मधुर, समयोवचत पे्रमालाप इत्यादींनी मी अगदी तुझ्या अंदकत झालो आि.े 

पण ववचारांती माझ्या ि ेलिात आले आि ेकीं ववषयभोगाने ववषयवासना कधीच तृप्त िोऊ शकत नािी. 

उलि तुझ्या अनुकूल वतडनामळेु ती वाढतच जात आि.े मला शरीर दबुडलता आलेली नािी. तथावप ती आली 

तरी इच्छा रूपान ेउत्पन्न िोणारी वासना दबुडल िोत नािी िचे खरे. पण जो मनुष्य अिकंार, काम, क्रोध, 

लोभ, मोि, पटरग्रि इत्यादींचा आत्मानात्म वववेकाने त्याग करतो त्यावेळी त्याला समाधान प्राप्त िोत.े 

यास्तव ि ेदवेयानी! सवड द:ुखांचे मूळ असलेल्या  भोगेच्छेचा मी त्याग करीत आि.े मी पुरुचे तारुण्य पुरुला 

परत करून राज्यत्याग करून ईश्वरप्राप्तीसाठी वनात जात आि.े" दवेयानीिी त्याच वेळी अंतमुडख झाली. 

ययातीने पुरुचे तारुण्य पुरूला परत केले. आपली जरा परत घेतली. पुरुला ययातीने सावडभौमपदाचा 

अवभषेक केला. वडील भावानंा त्याच्या अवधपत्याखाली रािावयास सांवगतले. व ययाती सवडसंग पटरत्याग 

करून स्वत:वनात वनघनू गलेा. वनात गेल्यावर तपाचरणाने ययातीने आपले वचत्त भगवान श्रीिरीच्या 

टठकाणी एकाग्र केले. थोड्याच ददवसात अत्मानुभवाचा आनंद प्राप्त करून त्यान ेआपला दिे श्रीचरणी अपडण 

केला. मुक्त झाला. पवतव्रता दवेायावननेिी तोच मागड अक्रमला व मुक्त झाली.  

शुकमुनी पुढे म्िणाले, " ि ेराजनद! आता पुरुवंशाचे वृत्त ऐक! या पुरू वंशातच तुझा जन्म झालेला 

आि.े पुरु पासून सोळाव्या वपढीत दषु्यंत नामक राजा जन्माला आला. दषु्यंत एकदा वशकारीच्या वनवमत्ताने 

वनात दफरताना तिान लागली म्िणून कण्वमुनीच्या आश्रमात गेला. वतथ े त्याच े स्वागत कण्वमुनीची 

मानसकन्या  शकंुतलनेे केले. दषु्यंताचे मन वतच्यावर आसक्त झाले. म्िणून त्याने आश्चयाडने ववचारल ेकीं तू ं

नक्की कुणाची कन्या आिसे? कारण पुरुकुळात जन्मलले्या माझ्या सारख्या धमडवनष्ठ सम्राि राजाच े मन 
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आश्रमवासी ऋषीकन्येवर मोवित िोणे शट यच नािी. तूं वनवश्चतच राजकन्याच असली पाविजेस! तेंव्िा 

शकंुतलेने आपला जन्म राजा ववश्वावमत्र व मेनका यांच्या संबंधातून झाल्याचा खुलासा केला. कण्वमुनी त्या 

ददवशी आश्रमात नसल्यामुळे शकंुतलेच्या संमतीने त्याच रात्री दषु्यंताने वतला पट्टराणी करण्याचे अवभवचन 

दऊेन वतच्याशी गांधवडपद्धतीने वववाि केला. त्याच रात्री दषु्यंताने आपल्या अमोघ वीयाडने शकंुतलेच्या 

टठकाणी गभड स्थापना केली. दसुऱ्या ददवशी सकाळीच तो आपल्या राजधानीकड ेवनघून गेला. यथावकाश 

कण्वमुनी आश्रमात परतल्यावर शकंुतलेने सवड घिना त्यांना कथन केली. राजा दषु्यंत शकंुतलेला आपल्या 

नगरीत नेण्याची व्यवस्था करणार िोता. त्याची वाि पिात शकंुतला आश्रमातच राविली. बराच कालावधी 

गेला. शकंुतला योगयसमयी प्रसूत झाली. वतला पुत्ररत्न प्राप्त झाले. कण्व मुनींनी त्याचे नाव भरत ठेवले. 

बाल वयातच भरत आपला पराक्रम दाखवू लागला. दषु्यंताकडून शकंुतलेला नेण्याची कािीच लिण े

ददसेनात. म्िणून कण्वमुनींनी आपल्या वशष्यांबरोबर वतला दषु्यंताकड ेपाठवले. पण दषु्यंत वतचा स्वीकार 

करेना. त्यावेळी सवड प्रजाजनांना एकू जाईल अशी आकाशवाणी झाली कीं, " ि ेदषु्यंता तूं शकंुतलेचा व 

तुझ्या पुत्राचा अव्िरे करू नको!" तेंव्िा सवड प्रजाजनानंा सािी ठेऊन दषु्यंताने त्या दोघांचा स्वीकार केला. 

पुढे भरत चक्रवती राजा झाला. भरत राजा असताना प्रजेला ज ेिव ेत ेसवड पृर्थवीपासनू मुबलक वमळत अस.े  

प्रजेच्या कल्याणासाठी त्यान ेअनेक यज्ञ केले. त्यावेळी केलेल्या दानधमाडन ेभरताची ख्याती सवड जगातच 

नव्ि ेतर वत्रभुवनात झाली. पुढे अपत्य प्राप्ती साठी भरताने मरुत्स्तोम नामक यज्ञ केला. तेंव्िा यज्ञ दवेतेन े

म्िणजेच मरुतान ेत्याना भरद्वाज नामक बिृस्पती व ममता यानंी उत्पन्न केलेला पुत्र ददला. पुढे योगय समयी 

भरतान ेसंपूणड वैभवाचा त्याग केला व राज्य भरद्वाजाच्या स्वाधीन करून स्वत: तपाचरणासाठी वनगमन 

केले. तप करून श्रीिरी चरणी लीन झाला. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२६ वे (अध्याय २१) 

 

भरतवंश व रंवतदवे, अजमीढ,  द्रपुद 

 

 भरद्वाजा पासनू चवर्थया वपढीतला रंवतदवे फार प्रवसध्द झाला. ववत्ताचा व्यय िा िोतच रािाणार 

ि ेस्वत:च्या मनावर रंवतदवेाने ठसवून घतेले व वनत्य दानधमड करू लागला. त्यामुळे तो वनष्कांचन झाला. 

त्यामुळे एकदा त्याच्यावर व त्याच्या कुिंुबावर अठे्ठचाळीस ददवस उपवास घडण्याचा प्रसंग आला. तरी 

त्याचा व त्याच्यामुळे त्याच्या कुिंुबाचा वनश्चय कािी ढळला नािी. प्रारब्धवशात त्याला अठे्ठचाळीस 

ददवसांनी तूंप, खीर,सांजा, व पाणी यांची प्राप्ती झाली. अठे्ठचाळीस ददवसांच्या उपवासा नंतर तो कुिंुबासि 

भोजनास बसणार इतट यात एक ब्राम्िण अवतथी म्िणून आला. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या अन्नातला अधाडभाग 

त्याला ददला. तो तृप्त िोऊन वनघून गेला. तेवढ्यात दसुरा एक शूद्र अवतथी आला. त्याला अध्याडभागातला 

अधाड भाग दऊेन संतुष्ट केले. आता उरलेले सेवन कराव े अशा ववचारात तो पाने घेऊ लागला इतट यात 

आणखी एक अवतथी आला म्िणून उवडटरत अन्नाचे त्याला दान केले. आतां कुिंुवबयांसि फक्त जलपान कराव े

या ववचारात असताना अवत दीन आवाजात एक चांडाळ बोलला, "तिानलेल्या मला जलपान िवे आि.े 

मिाराज मला या तिनेच्या ट लेशातून मुक्त करा!" ा ा दीनवाण्या आवाजाने रंवतदवेाला फार वाईि वािले.  

रंवतदवेांनी ईश्वराला स्मरून  ते पाणीिी त्या तिानलेल्या चांडाळाला दऊेन  त्याचे ट लेश दरू केले. त्याच े

ट लेश दरू करीत असताना रंवतदवे मनात ईश्वराला म्िणत िोत े 'ि े प्रभो! मी तुझ्याकड े मोिाची सुध्दा 

अपेिा करीत नािी पण या संसारातल्या प्राणीमात्रांची असंख्य द:ुखे पाहून मी इतकेच मागतो कीं त्यांची िी 

सारी द:ुखे तूं मला द ेव त्या सवाांना द:ुख मुक्त कर.' खरेतर रंवतदवे व त्याचे कुिंुब तिान व भकू यांनी 

अगदीच व्याकूळ झालेले िोते पण रंवतदवेांनी व त्याच्या कुिंुबीयांनी शांती पूवडक केलेला िा त्याग अपूवडच 

िोता. स्वत:च्या कुिंुबासि रंवतदवे पटरपूणड वन:संग झालेला िोता. बाा पदाथाांचा त्याग फार सोपा असतो 

पण स्वत:च्या कुिंुबावरची माया व स्वशरीरा ववषयीची िी पराकोिीची ववरक्ती अवत कठीण असते. पण 

रंवतदवेाचे व त्याच्या कुिंुवबयांचे ि ेअपूवड भवक्तयुक्त वैरागय व वन:संगत्व पाहून सािात श्रीिरी ब्रम्िदवेांसि 

प्रगि झाले. रंवतदवेासि सवड कुिंुबीय इतके वनरपेि झाले िोते कीं त्यानंी श्रीिरी व ब्रम्िदवे यांना फक्त 

नमस्कार केला. त्यामुळे ते सवड मिानद योगी झाले.  
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भरद्वाजाचा नातू िस्ती. ा ा िस्तीनेच िवस्तनापुर नगरी वसवून ती आपल्या राज्याची राजधानी 

केली. िस्तीचा पुत्र अजमीढ. ा ा अजमीढाच्या सातव्या वपढीत भम्याडश्व नामक राजा झाला व त्याला पांच 

पुत्र झाले ते पांचाल या नावाने ओळखले जाऊ लागले. त्यांना भम्याडश्व्यान ेपांच प्रांतांचे अवधकारी नेमल.े 

यातला थोरला मुद्गल. या मुद्गला पासून मौद्गल्य ब्राम्िण घराणे उदयास आले. मुद्गलास एक मुलगा व एक 

मुलगी असे जुळे झाले. त्यातला मुलगा ददवोदास. व मुलगी अविल्या. अविल्या गौतम ऋषींना ददली. 

गौतममुनींना अविल्येपासून शरद्वत नामक पुत्र झाला. िा धनुवेदात वनष्णात झाला. शरद्वतमुनींना 

उवडशीमुळे एक जुळे झाले. त ेवनातच जन्माला आले. पण उवडशी त्याना वतथचे सोडून गेली. त्यावेळी शंतन ू

वशकारीसाठी आलेला िोता त्याला त ेजुळे ददसल.े त्याच्या मनात त्या गोड जुळ्याबद्दल कृपा उत्पन्न झाली. 

व शंतनुने त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी त्यानंा आपल्या बरोबर घेतल.े त्या जुळ्यात एक मुलगी व एक 

मुलगा िोता. शंतनुने आपल्या मनात या दोघानंी कृपा उत्पन्न केली म्िणून मुलीचे नाव कृपी व मुलाचे नाव 

कृप असे ठेवले. आपल्या अपत्यांना राजा शंतनू घेऊन गेल्याचे शरद्वतमुनींना समजल्यावर कन्यादान 

करण्यासाठी त ेआपल्या मुलीला म्िणजे कृपीला स्वत:च्या आश्रमात घेऊन गेले. वतचा वववाि द्रोणाचायाांशी 

लावून ददला. कृप शंतनूच्या आश्रयाने राहून  पुढे कृपाचायड झाले. भम्याडश्व्याचा नातू म्िणजेच मुद्गलाचा 

मुलगा ददवोदास. ददवोदासापासून अकराव्या वपढीत द्रपुद झाला. द्रपुदाची कन्या द्रौपदी. व पुत्र धृष्टद्युम्न. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-नववा स्कंध 

पुष्प १२७ वे (अध्याय २२)  

 

कौरव व मगध वंश 

 

 अजमीढाचा पणतू कुरु! िा कुरुिेत्राचा राजा झाला. कुरुला चार पुत्र झाले. थोरला परीवित, दसुरा 

सुधन,ु वतसरा जन्हु व चवथा वनषधास्व. परीवितला सतंान नव्िते. सुधनुपासून सिावा बृिद्रथ! िा चेदी-

दशेीचा राजा झाला. याचा पुत्र जरासंध. जरासंधाचा पुत्र सिदवे. कुरूचा वतसरा पुत्र जन्हु. जन्हुपासून 

बाराव्या वपढीत प्रतीप नामक प्रवसध्द राजा झाला. िा िवस्तनापूरचा राजा झाला. त्याला थोरला दवेापी व 

धाकिा शंतनू अस ेदोन पुत्र झाले. प्रतीप नंतर दवेापी राजा व्िायचा पण तो ववरक्त िोऊन जंगलात गेला. 

म्िणून शंतनू राजा झाला शंतनू िा पूवड जन्मातला मिावभष राजा िोता. िा ज्याच्या शरीराला स्पशड करी 

त्याच्या शारीटरक व्याधी नािीशा िोत असत म्िणून लोक त्याला शंतनू म्िणू लागले. एकदा शंतनचु्या 

राज्यात बारा वषे िोत आली तरी पाऊस पडनेा. तेंव्िा जाणकार शे्रष्ठ लोकानंा शंतननुे असे िोण्याचे कारण 

ववचारले. तेंव्िा त्यानंी ि ेराज्य दवेावपचे आि.े त्याला आतां राज्य करण्याची इच्छा झाली असणार म्िणून 

तुझे राज्य सदोष झाले आि.े तेंव्िा तूं दवेापी कड ेजा व त्याला राज्य द!े म्िणजे पाऊस पडले. पण शंतनूच्या 

मंत्र्यांना शंतनचू राजा िवा िोता. म्िणून त्यांनी वेदज्ञ ब्राम्िणांना िाताशी धरून दवेावपला वेदभ्रष्ट 

करण्यास सांवगतले. त्याप्रमाणे शंतनू दवेापी कड ेजाण्यापूवी त्या ब्राम्िणांनी दवेावपशी वाद घालून त्याला 

संभ्रम उत्पन्न िोईल अशी वेदातलीच वक्तव्ये केली. व वाद करण्यास पुन्िा येऊ. असे सांगून वनघून गेले. 

दवेापीची समजूत घालून त्याला परत आणण्यासाठी शंतन ूजेंव्िा वेदज्ञ ब्राम्िणांना बरोबर घेऊन गेला तेंव्िा 

दवेापी वेदा ववरुध्द बोलू लागला. त्यामुळे तो राज्य ग्रिणास अयोगय ठरला. त्यामुळे शंतन ूवनदोष झाला व 

पाऊसिी पडला. पुढे दवेापी तपाचरणान े वनदोष झाला व योगमागाडचा अवलंब करून उच्चलोकातील 

कलापग्रामी गेला. तो आताच्या प्रलया नंतर येणाऱ्या कृतयुगाच्या सरुवातीस सोमवंशाचे पुनरुिीवन 

करील. शंतन ूवनदोष राजा झाल्यावर त्याचा गंगेशी वववाि झाला व गंगेपासून त्याला मिापराक्रमी भीष्म 

नामक पुत्र झाला.  

पुत्राला शंतनुच्या िवाली करून गंगा स्वलोकी वनघनू गेली. गंगा स्वलोकी गेल्यावर शंतननूे 

सत्यवती नामक धीवर कन्येशी वववाि केला. सत्यवतीला वववािापूवीच पराशर मुनीच्या पासून श्रीिरीचा 

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अववनाश नगरकर 

 

ई सावित्य प्रवतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

अंश असलेला द्वपैायन-व्यास नामक पुत्र झाला. तोच माझा वपता आि ेव मी त्याच्या कडूनच ि ेभागवत 

वशकलो आि.े असो.  

पुढे शंतनुला सत्यवती पासनू वचत्रांगद व वववचत्रवीयड असे दोन पुत्र झाले. वचत्रांगद गंधवाांकडून 

युद्धात मारला गेला. वववचत्रववयाडचा वववाि भीष्मांनी पळवून आणलेल्या कावशराजाच्या कन्या अंबा व 

अंबावलका यांच्याशी झाला. वववचत्रवीयड त्या दोघींच्या सौंदयाडवर आसक्त िोऊन थोड्याच कालावधीत ियी 

िोऊन राज्याला वारसा न दतेाच मरण पावला. त्यामुळे सत्यवतीन ेभीष्मांच्या सल्ल्याने आपला पुत्र व्यास 

यांना पाचारण करून त्यांच्याकडून आंबा व अंबावलका यांच्यापासून अनुक्रमे धतृराष्ट्र व पंडू  असे दोन पुत्र 

उत्पन्न करून घेतले. तसेच वववचत्रवीयाडच्या एका आवडत्या दासीपासून ववदरु नामक एक पुत्र उत्पन्न करून 

घेतला. धृतराष्ट्र आंधळा िोता. त्याला गांधारीपासून दयुोधानदी शंभर पुत्र झाले तेच कौरव व एक द:ुशीला 

नामक कन्या झाली. पंडूला कंुती व माद्री अशा दोन भायाड िोत्या. पण पंडूला ऋषीशापामुळे स्त्रीगमन वज्यड 

करावे लागले. त्यामुळे कंुतीने पती संमतीने यम, वायू व इंद्र ा ा दवेांच्या कडून युवधवष्ठर, भीम व अजुडन 

अशी संतती उत्पन्न करून घतेली. माद्रीने अवश्वनीकुमाराकंडून नकुल व सिदवे यांची प्राप्ती करून घतेली. ि े

पांच मिापराक्रमी पुरुष म्िणजेच पांच पांडव. यांच्या पासून द्रौपदीला प्रतीववन्ध्य, शु्रतसेन, शु्रतकीती, 

शतानीक व शु्रतकमाड असे पाच पुत्र झाले. ते तुझे वपतर आिते. अजुडनाला सुभद्र ेपासनू अवभमन्यू नामक पुत्र 

झाला.तोच तुझा वपता आि.े तुझ्या वपत्याने भारतीय युध्दात अनेक अवतरथी सजकले िोते. अवभमन्यू व 

उत्तरा यांच्या पासून तुझा जन्म झाला. कुरुकुलाचा नाश करण्यासाठी अश्वत्थाम्यान े सोडलेल्या 

ब्रम्िास्त्रापासून भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या सामर्थयाडने तझु्यासि सवड कुरुकुलाचे रिण केले.  

जनमेजय, शु्रतसेन, भीमसेन व उग्रसेन ि ेतुझे चार पुत्र आिते. तुला तिक दशंान े मूत्यू आल्याचे 

समजल्यावर जनमेजय सपड सत्र करील. पुढे जनमेजयापासून सिाव्या वपढीत नेवमचक्र राजा िोईल. त्याच्या 

कारदकदीत यमुनलेा पूर येऊन िवस्तनापुर वाहून जाईल. मग तो कौशाम्बी येथे आपली राजधानी स्थापन 

करील. नेवमचक्रा पासनू पुढे बावीस वपढ्या िोतील व तेववसाव्या वपढीतल्या िेमक राजा नतंर कुरुकुलाचा 

शेवि िोईल. त्यानंतर मगध वंशाचे राजे यतेील. जरासधंाच्या सिदवेा पासून मगधवंशातला बाववसाव्या 

वपढीत शेविचा राजा टरपंुजय िोईल. 

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२८ वे (अध्याय २३ पूणड व २४ चालू) 

 

अनु, द्रहु्य,ु तुवडसू, यदवुंश व ववदभड वंश 

  

ययातीच्या अनु नावाच्या दसुऱ्या पुत्रापासून अकराव्या वपढीत बली नामक राजा झाला. त्याला 

अंग,वंग, कसलग,सुा , पंुड्र,व आंध्र असे सिा पुत्र झाले. त्यांनी आपल्या आपल्या नावाने आपली सिा राज्य े

पूवेकड े स्थापन केली. अंगाच्या पंधराव्या वपढीत अवधरथ जन्माला आला. अवधरथाला अपत्य नव्िते. 

त्यालाच एकदा गंगा दकनारी क्रीडा करताना एका पेिीत तेजस्वी पुत्र सापडला. अवधरथाने त्याच ेनाव कणड 

ठेवले. कणड पुढे राजा झाला. ययातीच्या द्रहु्युचे पुत्र उत्तरेकड ेराजे झाल.े ययातीचा थोरला पुत्र यद.ु या यद ु

वंशाचे वृत्त अत्यंत पुण्य कारक आि.े कारण या वंशात भगवान श्रीकृष्णांनी मनुष्य रूपाने अवतार धारण 

केला. यदलुा सिस्त्रवजत, क्रोष्टा, नल व टरपु असे चार पुत्र झाले. यातील सिस्त्रवजताच्या ििैय नावाच्या 

नातवाच्या वंशात दिाव्या वपढीत कातडवीयड अजुडन नावाचा एक मिा पराक्रमी राजा झाला. या कातडवीयड 

अजुडनाने भगवान श्रीदत्ताते्रयांना प्रसन्न करून घेतल ेिोत.े भगवान श्रीदत्तगुरंुच्या कृपेने कातडवीयड अजुडनान े

स्वत:ला एक सिस्त्र िात मागून घेतल ेिोते व अनके वसद्धी प्राप्त करून घतेल्या िोत्या. कातडवीयड अजुडन अशा 

योगयतेला प्राप्त झाला िोता कीं त्याच्या नसुत्या स्मरणान ेनष्ट झालेले द्रव्य पुन्िा प्राप्त िोते. तो श्लोक असा, 

"कातडवीयाडजुडनो नाम राजा बाहू सिस्त्रवान । तस्य स्मरण मात्रेण गतं नष्टचं लभ्यत े ॥" पण पुढे त्याच्या 

उन्मत्त वतडनामुळे परशुरामांशी झालेल्या युद्धात त्याच्यासि त्याचे अनेक पुत्र मारले गेले. अनेक पुत्रांपैकी 

पांच जण वांचले. त्या पांच पुत्रांपैकी मधुचा पुत्र वृष्णी. या वृष्णी कुळातच माधव, वृष्णी व यादव असे 

तीन प्रवसध्द पुरुष झाले त्या पुरुषांच्या नावाने ि ेकुल ओळखले जाऊ लागले. यदचूा दसुरा पुत्र क्रोष्टा. ा ा 

क्रोष्याच्या वंशात चवर्थया वपढीत मिाभोज नावाचा मोठा योगी राजा िोऊन गलेा. मिाभोजा पासनू 

पाचव्या वपढीत ज्यामध नावाचा प्रवसध्द राजा झाला.  

त्याला शैब्या नावाची पत्नी िोती. ज्यामधान ेएकदा शत्रूवर स्वारी केली व युध्द करून परत यते 

असता त्याने शत्रूच्या भोज्या नामक राजकन्येचे िरण केले. पण आपल्या राज्यात परतल्यावर त्याच्या 

रथातल्या राजकन्येला पाहून शैब्या संतापून ज्यामधला म्िणाली, " रथातल्या माझ्या जागी िी कोण स्त्री 
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आणून बसवली आि?े " त्यावेळी कु्रध्द पत्नीची समजूत घालण्यासाठी ज्यामध पिकन म्िणाला, " तुझी सून 

आि!े " तेंव्िा शैब्या िसत म्िणाली "मला तर अद्याप पुत्रिी झालेला नािी तर िी माझी सून कशी काय 

िोईल?"  त्यावर ज्यामध म्िणाला " तुला जो पुत्र िोईल त्याच्यासाठी िी उपयोगी पडले." पुढे कमड धमड 

संयोगाने ज्यामाधाचा संकल्प पुरा झाला. योगय समयी शैब्येला एक तेजस्वी पुत्र झाला. त्याच ेनाव 'ववदभड'. 

ववदभड फार मोठा व प्रवसध्द राजा झाला. त्याने वपत्याने आणलेल्या राजकन्या भोज्येशीच वववाि केला. 

ववदभाडला भोज्येपासून तीन पुत्र झाले. कुश, क्रथ व रोमपाद. यातल्या रोमपादाच्या वंशात दमघोषाददक 

चैद्य राजे झाले. ववदभाडचा दसुरा पुत्र क्रथाच्या वंशात ववसाव्या वपढीत सात्वत नावाचा राजा झाला. त े

सात्वत घराणे यदचु्याच कुळातले. या सात्वताला भजमान, भवज, ददव्य, वृष्णी, दवेावृध, अंधक आवण 

मिाभोज अशी सात मुले झाली. सगळेच पुत्र प्रवसद्ध झाले. मिाभोज फार धमडशील राजा झाला. 

त्याच्यापासून भोज घराणे वनमाडण झाले.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- नववा स्कंध 

पुष्प १२९ वे (अध्याय २४ पूणड) 

 

ववदभड वंश (पुढे चालू) 

 

 सात्वताच्या वृष्णी नामक पुत्रा पासून सिाव्या वपढीत आणखी एक वृष्णी जन्माला आला. त्याच े

पुत्र श्वफल्क व वचत्ररथ. श्वफ़ल्काचा पुत्र 'अकू्रर' व वचत्ररथाचा पुत्र 'शूर'. ा ाच शूराचा नातू भगवान 

श्रीकृष्ण. ा ा शूरसेनाला वसुदवे, दवेभाग, दवेश्रवस, आनक इत्यादी दिा पुत्र िोते व पांच कन्या िोत्या. 

वसुदवेांचा जन्म िोताच दवेांनी आकाशात आनक नावाचे वाद्य वाजवून वसुदवेांचे स्वागत केले म्िणून 

त्यांना आनकदुदंभुी असे नाव प्राप्त झाले. पृथा, शु्रतदवेा, शु्रतकीती, शु्रतश्रवा व राजावधदवेी अशा पांच 

बविणी वसुदवेांना िोत्या. त्यातल्या पृथाला शूरसेनाने आपला वमत्र कंुतीराजा याला दत्तक ददल्यामुळे ती 

कंुतीराजाची कन्या म्िणून कंुती या नावाने ओळखली जाऊ लागली. कंुतीराजाकड ेअवतथी म्िणून आलेल्या 

दवुाडस मुनींची अथक व उत्कृष्ट सेवा लिान वयात या कंुतीने केली. त्यामुळे प्रसन्न झालेल्या दवुाडसांनी 

कंुतीला दवेहुती नामक ववद्या प्रदान केली. त्या ववद्येने इवच्छत समयी पांच वेळा ववववध दवेांकडून संतती 

प्राप्त करून घेता येईल अस े दवुाडसमुनींनी वतला सांवगतले. तथावप त्या मंत्राच्या पटरणामांची जाणीव 

असण्या इतकी पटरपक्वता त्या वेळी नकुत्याच वयात आलेल्या  कंुतीला आलेली नव्िती. वतला प्राप्त 

झालेल्या वराची प्रचीती पािण्याची बावलश उत्सुकता वतच्या मनात जागी झाली. वतन े भगवान 

श्रीसूयडनारायणांना उद्दशूेन तो मंत्र जपला. तत्िणी श्रीसूयडनारायण मानवाच्या रुपात वतच्या समोर प्रकि 

झाले. तेंव्िा घाबरून वतने त्यांची िमा मावगतली व सवड पटरणामाच्या जाणीवेतून त्यांना नकार ददला. पण 

मंत्र सामर्थयाडला बाधा आणता येत नसल्यामुळे सूयडनारायणांनी कौमायडभंग न िोता व कोणास कािीिी ज्ञात 

न िोता तुला पुत्र िोईल असे सांगून वतच्या उदरात आपले वीयड स्थापन केल ेव स्वलोकी वनघनू गेले. पुढे 

योगय समयी कंुतीला सूयाड सारखाच एक तजेस्वी पुत्र झाला. पण कौमायाडवस्थेत पुत्र झाल्याची लाज वािून 

कंुतीन े तो एका पेिीत घालनू गंगेत सोडून ददला. पुढे कंुतीचा वववाि िवस्तनापूरच्या सम्राि पंडूराजाशी 

झाला. कंुतीच्या शु्रतदवेा नामक बविणीचा वववाि करुषपुत्र वृध्दशम्याडशी झाला. शु्रतदवेापासून 

वृध्दशम्याडला दतंवक्र नामक पुत्र झाला. िा दतंवक्र म्िणजेच सनकाददक मुनींच्या शापाने मनुष्य जन्मास 

आलेला भगवान श्रीिरीचा जय नावाचा द्वारपाल िोय. कंुतीच्या शु्रतश्रवा बविणीचा वववाि चेददराज 
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दमघोष याच्याशी झाला. दमघोषाचा शु्रतश्रवा पासून झालेला पुत्र वशशुपाल. वसुदवेाला दवेकी,पौरवी, 

रोविणी, भद्रा, मददरा, रोचना, इला इत्यादी वस्त्रया िोत्या. त्यात दवेकी मुख्य िोती.  त्यातील रोविणीला 

बलराम, कृत, गद इत्यादी पुत्र झाले. पौरवीला भूत, सुभद्र, भद्रवाि इत्यादी बारा पुत्र झाले. मददरेला नंद, 

उपनंद, कृतक इत्यादी पुत्र झाले. भद्रलेा केशी नामक गुणी पुत्र झाला. वसुदवेांची मुख्य पत्नी दवेकी. 

दवेकीला आठ पुत्र झाले. कींर्मतमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजू, संमदडन, भद्र व शेषाचा अवतार असलेला सकंषडण 

ि ेसात पुत्र व आठवा पुत्र म्िणजे सािात भगवान श्रीिरी. राजनद! तुशी आजी सुभद्रा िी सुध्दा वसुदवे-

दवेकी यांचीच कन्या िोती. ि ेराजा परीवित जेंव्िा जेंव्िा पृर्थवीवर पाप वृद्धी िोते व धमडिय िोतो तेंव्िा 

तेंव्िा भगवान श्रीिरी स्वच्छेने जन्म घेतात. श्रीिटरला जन्म व कमड जरी संभवत नसले तरी भक्तांसाठी त े

प्रकि िोतात. या जन्म मृत्यूच्या रिािगाडगयातून सुिण्याचा एकाच मागड आि ेतो म्िणजे श्रीिरीची कृपा. 

अंधकाच्या वंशात अंधकापासून सिाव्या वपढीत आणखी एक अंधक झाला व त्याच्या पासून पाचव्या वपढीत 

दवेक व उग्रसेन जन्माला आले. दवेकाला सात कन्या िोत्या त्यात सगळ्यात धाकिी दवेकी. उग्रसेनाला 

कंस, सुनाभ, न्यग्रोध इत्यादी पुत्र व कंसा, कंसवती, कंका इत्यादी पांच कन्या िोत्या. त्या वसुदवेांच्या 

धाकया भावाला ददल्या. कवलयुगातल्या भक्तांसाठी भगवान श्रीिरीन े अत्यंत पुण्यकारक अस े स्वत:च े

चटरत्र घडवले आि.े त्याच्या त्या यशस्वी चटरत्राच्या श्रवणाने भक्तांचे द:ुख, उद्वगे, सचता आवण मुख्य 

म्िणजे अज्ञान नािीस े िोते. अमृत मधुर असे ि े श्रीिरीचे चटरत्र सवडशे्रष्ठ आि.े कारण त्याच्या श्रवणाने 

कमडवासना धतुल्या जातात. भगवान श्रीकृष्णांचे व्यवक्तमत्व अत्यंत मोिक िोते. त्यांच्या चिेऱ्यावर वनत्य 

मधुर िास्य, मधुर वाणी, औदायड, रुचकर भाषण, नानाववध क्रीडा, अतट यड पराक्रम ा ांच्या योगान े

भगवंताने मनुष्याला खूपच आनंद तेंव्िा ददला आि ेव आजिी दते आिते. त्याकाळात त्यांच्या दशडनान ेस्त्री 

असो कीं पुरुष असो त्याची तृप्ती िोत नसे. जन्मत:च गोकुळात जाणे, बालपणीच अनेक बलाढ्य शत्रूंना 

मारणे, अनेक वस्त्रयांशी एकाचवेळी वततकी रूपे धारण करून वववाि करणे, अध्यात्म शास्त्राचा प्रचार करणे 

असे सवड अतट यड वतडन केल ेआि.े युध्दाच्या वनवमत्तान ेकौरवांचा नाश करणे. अजुडनाला ववजयी करणे. शेविी 

उध्दवाला ज्ञानोपदशेाने पटरपूणड करून स्वत: वनजधामास जाणे. ि ेसवड अतट यड असचे आि.े वजतके अतट यड 

आि ेवततकेच ते श्रवणीय आि,े स्मरणीय व  माननीय आि े.  

िरये नम:। िरय ेनम:। िरये नम:| 

इथे श्रीमद्भागवतातला नववा स्कंध पूणड झाला. या स्कंधात एकूण २४ अध्याय व ८९७ श्लोक 

आिते. त्या सवाांचा पुष्प १११  ते  पुष्प १२९ िा साररूप अनुवाद आि े

 स्कंध दिापासून पुढील खंडांसाठी  

वलिा : esahity@gmail.com 

ककवा भेि द्या : www.esahity.com  

http://www.esahity.com/
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वाचन िा एक चांगला िाईमपास आि.े त्यात चांगला वेळ जातो. पण वाचन िा केवळ िाईमपास 

नािी. आवण “वेळ” िा “घालवण्या”साठी नािी. आपण वाचत असतो तेव्िा आपण घडतिी असतो. 

पुस्तकांतले शब्द आपले वछन्नी ितोड्याचे काम चोख बजावत असतात. मनावर संस्कार िोत असतात. 

त्यामुळे वाचन करणारा समाज आवण वनव्वळ पोिाथी समाज यांच्यात फ़रक असतो. ददसतो. जाणवतो.  

त्यातूनिी शब्द जर मातृभाषतेून असतील तर त्या वछन्नीला धार येत.े िातोडी जोमदार िोते. आवण 

मातृभाषा जर मराठीसारखी भरजरी, वैभवशाली आवण धारदार असेल तर मनावर िोणारा पटरणाम 

आवण संस्कार अवधकच गडद असतात. म्िणून मराठीत वाचन संस्कृती रुजवायची आि.े वाचनाची आवड 

जोपासायची आि.े वाचनाची वृत्ती, वाचनाचा छंद फ़ुलवायचा आि.े एकयादकुया व्यक्तीत नािी. 

मराठीच्या कोयवधी सािरांत मराठी वाचनाची गोडी वनमाडण करणं आवण त्याचं छंदात रुपांतर करणं ि े

आमचं ध्येय आि.े आवण त्यासाठी माध्यम आि ेइंिरनेि. 

एक गोष्ट सत्य आि.े अगदी रुस्तमातला रुस्तम वाचक आपलं पविलं पुस्तक ववनामूल्य वमळवतो. 

कधी घरात पडलेलं. कधी शॆजारून. कधी वाचनालयातून. मग जसजशी गोडी लागत जाईल तसतस ं

ककमतीची पवाड न करता पुस्तक वमळवून वाचायला लागतो. पण िी गोडी पेरावी, रुजवावी, जोपासावी 

लागते. म्िणून आम्िी ववनामूल्य पुस्तकं दर आठवड्याला वनमाडण करून पाठवत असतो. या अवभयानात 

आम्िाला लेखकाचंं खुप पाठबळ आि.े अनेक चांगले चागंले लेखक आपली उत्तम दजाडची पुस्तकं आम्िाला 

ववनामूल्य उपलब्ध करून दतेात. म्िणून तर आम्िी आपल्याला उत्कृष्ट पुस्तकं ववनामूल्य दऊे शकतो. 

ववनामूल्य आि े म्िणून कावििी साधंसुधं दते नािी. बाजारात पैसे दऊेनिी वमळणार नािीत अशी भारी 

पुस्तकं आम्िी ववनामूल्य दऊे शकतो ती केवळ आमच्या लखेकांच्या कृपेने. 

ई सावित्य प्रवतष्ठान ि ेव्यासपीठ नवीन साविवत्यकांसाठी आवण वाचकांसाठी ई पुस्तकांचे दालन 

घेऊन उभे ठाकले आि.े लाखो वाचकांपयांत िी पुस्तके ववनामूल्य ववतरीत करायला सुरूवात केली आि.े 

चार वषाांपुवी स्थापन झालेल्या ई सावित्य प्रवतष्ठानने आजवर आपल्या वाचकांना सुमारे चारशे, दजेदार, 

मराठी ई पुस्तके ववनामूल्य ददली आिते. चारशे नवीन साविवत्यकानंा या व्यासपीठावरून सादर केल.े 

इंिरनेिवर मराठी भाषेतील सावित्य लोकवप्रय करण्याची चळवळ विटररीन े पुढे नेली. कववता, कथा 

कादबंऱ्या आवण गंभीर ववषयांवरची पुस्तके प्रकावशत केली. दोन लाख रवसकांपयांत ि े दजेदार सावित्य 

ववनामूल्य पोचवले. चारशे गुवणले दोन लाख म्िणजे आठ कोिी पुस्तके ई सावित्य प्रवतष्ठान तफ़े ववतटरत 

झाली असे म्िणता येईल. तसे पाविल ेतर ि ेएक भव्य काम सरुू आि.े नव्या प्रवतभा, नवे लेखक, नवीन 

वनर्ममती. मराठीत एक नवा अध्याय वलविला जात आि.े 
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आता आम्िाला वाचकांचं पाठबळ िवंय. ज्यांना पुस्तकं वाचायला आवडतात त्याचंे ई मेल पत्ते 

पाठवाच. पण जे सािर असनू, मराठी असून कािीच वाचत नािीत, ककवा ’मराठी’ वाचत नािीत अशांचे 

मेल पत्ते आवजूडन पाठवा. अशा दिा लोकांपैकी एकाला जरी मराठी वाचनाची आवड लावण्यात आपण 

यशस्वी झालो तरी ते एक पुढचे पाऊल असणार आि.े म्िणून िी कळकळीची ववनंती आि े की आपल्या 

आजूबाजूच्या दिा ककवा अवधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या. या पत्त्यांचा वापर फ़क्त आवण 

फ़क्त मराठी पुस्तके पाठवण्यासाठी केला जाईल. त्याचबरोबर दिा ककवा अवधक पत्ते पाठवणार् यांना ई 

सावित्य प्रवतष्ठानचे VIP सभासद म्िणून नोंदले जाईल. िी सेवा पूणडपणे वनःशुल्क आि.े 

आपल्या पत्राची वाि पिात आिोत. 

 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 

िीम ई सावित्य प्रवतष्ठान 
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