
एकादशी

अशोककाका कुलकण�

एकादशी �ताच मेह�व
================

अ. प�परुाणाम�य एेकादशी �ताचे
पढु�ल�माण मेह�व सा�ंगतल आेह.े

अ�मधेसह��ा�ण राजसयूशता�न च ।
एकाद�यपुवास�य कला नंाह���त षोडशीम ।्।
[ प�परुाण ]

अथ� : अनके सह� अ�मधे य� आ�ण शकेडो
राजसयू य� यानंा एकादशी�या उपवासा�या
सोळा�ा कलइेतकेही, �हणज ६े १/४ ��तशत
इतकेही मह�व नाही.



===

एकादशी के�यान सेाधका�या साधनतेील बाधा नाश
पावतात.

मनाच पेा�व� वाढत .ेब�ुद� सा��वक होत.े

श�ररातील र� श�ुद� होत जे अेप�व� अ� खा�याने
अश�ुद झालले अेसत.े

यश आ�यान धेन �ा�ती होत.े

साधनसेाठ� �ढ ��दा व �व�ास �नमा�ण
होतो.आप�या सागं�याव�न कोणी एकादशी केली
तर सागंणारा आध�फल �ा�त होत.े

एकादशी ह मेहा�त अस�यान जे हे केरतात �याचंी
�पत�ृपडा कमी होत,ेनातलगातील �ते �प�ाच
योनीतील जीवानंा म�ु� �मळत.े

एकादशीला हरीवासार �हटल आेह,े ह�रवासार �हणजे
�ीहार�चा �दवस! आजचा �दवस �ीहार�साठ� आह.े
�यामळु खेाण-े�पण बेदं, केवळ हर�च भेजन, हर�चचे
�मरण, ह�रनामाचा जप, हर�साठ� रा�ीच जेागरण,



ह�रकथा �वण, केवळ हरीच सपंणू� एकादशी �त
आहते.

सम�त वदे शा��ाचं सेर आप�या अभगंातनू सागंताना
सतं��े �ी तकुाराम महाराज �हणतात-

�यासी नावड एेकादशी। तो �जताची नरकवासी।।
�यासी नावड हे �ेत। �यासी नरक तोही भीत॥
�यासी घड एेकादशी। जाण लेाग �ेव�णपुाशी।।
तकुा �हण पे�ुयराशी। तो�च करी एकादशी।।
“�याला ही एकादशी आवडत नाही, तो �जवतंपणी
नरकाचा र�हवासी आह.े �याला ह वेत� आवडत नाही,
�याला नरकस�ुा घाबरतो. जो एकादशी �ताच पेालन
करतो, �याला �न��त वकैंुठाची �ा�ती होत.े तकुाराम
महाराज �हणतात �यान गेतज�मात प�ुयराशी गोळा
के�या आहते, तोच एकादशी �ताच पेालन करतो.”
��यके मासातनू यणेा�या दो�ही एकादशीना भोजन न
कर�याच उे�लखे शा��ामं�य आेहते. �याच सेार �ी
तकुाराम महाराजानंी पढु�ल �माण सेा�ंगतल आेह-े



एकादशीस अ�पान। ज नेर करती भोजन।।
�ान �व�सेमान। अधम जन त एेक ॥
तया दहेी यम�त। जाल तेयाच अे�ंकत।।
तकुा �हण �ेत। एकादशी चकु�लया।।
“ज लेोक एकादशीस अ� भ�ण करतात, भोजन
करतात त अे�तशय प�तत जीव आहते. �यानंा अधम
मानल जेात,े कारण त जे भेोजन करतात त केु�या�या
�व�सेमान असत.े जो ह �ेत करीत नाही, �या�यासाठ�
यम�त आहतेच, तो �याचंा अ�ंकत होतो, �हणज तेो
नरकवासी होतो.”
पधंरा �दवसा एक एकादशी ।
का रं ने क�रसी �तसार ।।1।।
काय तझुा जीव जात एेका �दस ।े
फराळा�या �मस धेणी घसेी ।।2।।
�व�हत कारण मानवले जन ।
ह�रकथा पजून व�ैणवाचं ।े।3।।



थोड तेजु घरी होती ऊजगर ।े
दऊेळासी का रं मेरसी जाता ।।4।।
तकुा �हण केा रं सेकुमार झालासी।
काय जाब दतेी यम�ता ।।5।।
एकादशी �त सोमवार न क�रती ।
कोण �याचंी गती होईल नणेो ।।6।।
काय क�ं ब� वाट तेळमळ ।
आधंळ� सकळ ब�हमु�ख ।।7।।
ह�रहरासी नाही बोटभरी वाती।
कोण �याचंी गती होईल नणेो ।।8।।
तकुा �हण नेाही नारायणी ��ती ।
कोण �याचंी गती होईल नणेो ।।9।।
छ�पती �ी �शवरायानंा उपदशे करताना तकुाराम
महाराज �हणतात-

आ�ही तणे सेखुी। �हणा �व�ल �व�ल म�ुख॥
तमुच येरे �व� धन। ज मेज म�ृतके समान॥



कंठ� �मरवा तळुशी। �त करा एकदशी॥
�हणावा ह�रच देास। तकुा �हण मेज ह आेस॥
” अहो, �शवराय, आपण मखुान �ेव�ल �व�ल �हणा
�हणज आे�ही सखुी होऊ. आपली धनसपं�ी
आ�हाला मातीमोल वाटत.े ग�यात तळुशी माल
घालनू त भेषूण �हणनू लोकात �मरवा आ�ण एकादशी
�ताच पेालन करा. �वतःला हर�च देास �हणवनू �या,
हीच माझी एकमवे इ�छा आह.े”

------------------

एकादशी हा �ह�� पचंागंा�माण �े�तपदपेासनू स�ु
होणा�या प�ातला (पधंरव�ातला) अकरावा �दवस
आह.े �ह�� पचंागंा�माण मे�ह�यातला दोन
पधंरव�ातं(प�ातं) ��यके� एक अशा �कमान दोन
एकाद�या यतेात.

कधीकधी एका प�ात �मात� आ�ण भागवत अ�या
दोन एकाद�या असतात. प�ात�या आधी यणेा�या
�मात� एकादशीला नाव असत,े भागवत एकादशीला



नसत.े पण �या प�ात जर लागोपाठ�या दोन
सयू�दयानंा दोन एकाद�या असतील तर �सरीला नाव
असत.े दर म�ह�यात यणेा�या एकाद�याचंी नाव अेशी
(प�हल नेाव श�ुलप�ात�या, तर �सरे
कृ्�णप�ात�या एकादशीच आेह)े. :

व�ैदक मास /पालक दवे /श�ुलप�ातली एकादशी
/कृ�ण प�ातील एकादशी

च�ै (माच�–ए��ल)/ �व�ण /ु कामदा एकादशी /
व�थला एकादशी

वशैाख (ए��ल–म)े / मधसुदून / मो�हनी एकादशी /
अपरा एकादशी

�य�े (म–ेजनू) / ���व�म / �नज�ला एकादशी /
यो�गनी एकादशी



आषाढ (जनू–जलु)ै / वामन / शयनी एकादशी /
कामदा एकादशी

�ावण (जलु-ैऑग�ट) / �ीधर / प�ुदा एकादशी /
अजा एकादशी

भा�पद (ऑग�ट–स�ट�बर) / �षीकेश / प�रव�त�नी
एकादशी / इ�ंदरा एकादशी

आ��न (स�ट�बर–ऑ�टोबर) / प�नाभ / पाशाकंुशा
एकादशी / रमा एकादशी

का�त�क (ऑ�टोबर–नो�ह�बर) / दामोदर / �बो�धनी
एकादशी / उ�प�ी एकादशी

माग�शीष� (नो�ह�बर–�डस�बर) / केशव / मो�दा



एकादशी / सफला एकादशी

पौष (�डस�बर–जानवेारी) / नारायण /प�ुदा एकादशी
/ षट�्तला एकादशी

माघ (जानवेारी–फे�वुारी) / माधव / जया एकादशी
/ �वजया एकादशी

फा�गनु (फे�वुारी–माच�) / गो�व�द / आमलक�
एकादशी / पाप मोचन एकादशी

अ�धक (३ वषा�त एकदा) / प�ुषो�म / कमला
एकादशी / कमला एकादशी

च�ै - कामदा, व��थनी
वशैाख - मो�हनी, अपरा



�य�े - �नज�ला, यो�गनी
आषाढ - शयनी, का�मका
�ावण - प�ुदा, अजा
भा�पद - प�रव�त�नी, इ�ंदरा
आ��न - पाशाकंुशा, रमा
का�त�क - �बो�धनी, उ�प�ी
माग�शीष� - मो�दा, सफला
पौष - प�ुदा, षट�्तला
माघ - जया, �वजया
फा�गनु - आमलक�, पापमोचनी
अ�धक म�ह�यात�या दोनही एकाद�याचं नेाव
‘कमला‘ असत.े

एकादशीच धेा�म�क मह�व



आषाढ श�ु एकादशीला नसुत आेषाढ� आ�ण
का�त�क श�ु एकादशीला नसुत केा�त�क� असे
�हणायची �ढ� आह.े

आषाढ� एकादशी

आषाढ� एकादशी�या �दवशी �हणज आेषाढ श�ुल
एकादशीला, शषेशायी भगवान �ी �व�ण झुोपी
जातात. त केा�त�क� एकादशीपय�त झोपललेचे
असतात अशी समजतू आह.े �हणनूच
चातमुा�साचा आरभं आषाढ श�ुल ११ ला होतो व
का�त�क श�ुल ११ ला चातमुा�स सपंतो. धा�म�क
व�ृीची माणस हे चेार म�हन �ेत�थ राहतात.
चातमुा�सातील चार म�ह�यात अनके �त पेाळायची
असतात ती पाळ�यासाठ� साम�य� �ा�त �हाव अेशी
�ाथ�ना आषाढ��या �दवशी करतात. चातमुा�सात जनै
साध गूावॊगावी न जाता एकाच दरेासरात
�थानकवासी होतात.



आषाढ श�ु एकादशी�या एक-दोन �दवस आधी
यणेा�या नवमीला महारा�ात कादं नेवमी �हणतात.

एकादशीची �त वे उपवास

एकादशीला उपवास कर�याची �था आह.े असा
उपास करणा�यामं�य देोन भदे आहते. �मात� आ�ण
भागवत. �यासाठ� दोन �कार�या एकाद�या मान�या
जातात. भागवत धम� पाळणार,े वारकरी इ�याद� लोक
भागवत एकादशी, तर �मतृ�ना मानणार �ेमात�
एकादशी पाळतात. एखा�ा म�ह�यात दशमीचा,
एकादशीचा वा �ादशीचा �य असले �क�वा �ादशीची
व�ृ� असले तर �या म�ह�यात ब�धा, �मात� आ�ण
भागवत अ�या दोन एकाद�या दोन �वत�ं �दवशी
यतेात. दर म�ह�या�या ��यके प�ात अ�या दोन
एकाद�या दोन वगेवगे�या �दवशी यतेीलच अस नेाही.
पण ज�ेहा एखा�ा प�ात यतेात त�ेहा, �या
एकाद�या�ंया �नण�याच �ेनयम खाली �मवार �दले



आहते.

१. एकादशी�या सयू�दयापवू��या ९६ �म�नटातं जर
दशमी असले, आ�ण, (अ) सयू�दयापवू�च दशमी
सपंली तर दशमीचा, व (आ) सयू�दयानतंर सपंली तर
एकादशीचा �य असतो. त�ेहा �यापढु�या �ादशी�या
�दवशी भागवत आ�ण �या�या आधी�या �दवशी
�मात� एकादशी आह अेस सेमजतात..

२. �ादशीचा �य झाला असले तर एकादशी व
�ादशी�या य�ुमा�या �दवशी भागवत आ�ण �या�या
आधी�या �दवशी �मात� एकादशी आह अेस मेानले
जात.े

३. �ाद�या जर दोन असतील तर प�ह�या �ादशी�या
�दवशी भागवत आ�ण �या�या पवू��या �दवशी �मात�
एकादशी धरतात.

४. एकाद�या जर दोन असतील दो�ही प� �सरी
एकादशी धरतात.

५. वरील चार अपवाद वगळता, एरवी सयू�दयाची जी
एकादशी असले ती �मात� आ�ण भागवत अशा दो�ही



प�ाचंी एकादशी समजतात.

६. प�ह�या �दवशी यणेा�या ( �मात� ) एकादशीला
नाव असत,े भागवत एकादशीला नसत.े पण �या
प�ात लागोपाठ�या दोन सयू�दयानंा दोन एकाद�या
यते असतील तर �सरीला नाव असत.े

------------------

पौरा�णक कथा

पौरा�णक काळ� म�ृमा�य नावा�या रा�साला भगवान
शकंराची आराधना क�न
तलुा कोणाकडनूही म�ृय यूणेार नाही. फ� एका
��ी�या हातनू म�ृय यूईेल असा वर �मळतो. �यामळुे
उ�मत होऊन म�ृमा�य रा�स दवेावंर �वारी करतो व
�याचा पराभव करतो. सव� दवे पराभतू होऊन एका
गहुते लपतात. �याच वळे�
एकादशी दवेतचेा ज�म होतो व ती म�ृमा�य रा�साचा
नाश क�न दवेाचंी म�ुता करत.े �यावळे� पाऊस



पडत अस�यामळु सेव� दवेाचं �ेनान होत वे गहुते
अस�यामळु उेपवासही घडतो. �या �दवसापासनू
एकादशीच �ेत उपवास �हणनू कर�याचा �घात
पडला. �ह���ंया ��ीन हेा एक अ�यतं प�व� �दवस
आह.े

---------------

�मात� व भागवत एकादशी

वषा�तनू 24 एकादश�चा उपवास असतो. �यामध 4े ते
6 वळेा �मात� व भागवत अशा दोन एकादशी यते
असतात. सयू�दयानतंर १ �म�नटस�ुदा एकादशी
नसताना �हणज सेपंणू� �दवस �ादशी �त�थ असताना
�दादशीच �ेदवशी एकादशीचा उपवास कसा �दला
जातो अशी शकंा अनकेा�ंया मनात यते.े

स�या�या काळात �मात� / भागवत (व�ैणव) अस देोन
�मखु स�ंदाय आहते. एकादशी�त �माता�साठ�
पारणा�धान आह आे�ण भागवतानंा उपोषण�धान
आह.े पार�यास �ादशी सयू�दयास असल�ेया



�दवसाच आेधीच �ेदवशी �हणज एेकादशीच �ेदवशी
�माता�नी उपोषण कराव.े भागवतानंा उपोषणाचे
�दवशी दशमी वधे होता कामा नय.े दशमी वधे होत
असले �हणज एेकादशी�या सयू�दयापवू�
अ�णोदयकाळ� दशमी असले त�ेहा दशमी�व�द
एकादशीचा �दवस सोडनू �ादशीच �ेदवशी भागवत
स�ंदायानंी एकादशी�त कराव अेस आेह हेा म�ुय
�नयम आह.े अशा वळेसे �योदशीच �ेदवशी पारणे
होईल. याच�माण एेकादशीचा �य झाला तर दशमीचे
�दवशी �मात� एकादशी आ�ण �ादशीस भागवत
एकादशी �त यते.े

---------------

एकादशी �तथीचा �नण�य

भोजन�नषधेा�मक व �ता�मक अस एेकादशी�या
उपवासाच देोन �कार आहते. प�ह�या �काराला
प�ुवान गहृ�थानंा कृ�णप�ात दखेील अ�धकार आह.े
�ता�मक उपवास मा� अप�यय�ु गहृ�थानंी



कृ�णप�ात क� नय,े सम�ंक �तसकं�प न क�रता
यथाश�� �नयमय�ु भोजनवज�न मा� कराव.े
या�माण �ेतथीचा �य असता श�ुलप�ातही जाणाव.े
शयनी आ�ण बो�धनी या�ंया म�यतंरीची
कृ�णप�ातली एकादशी कर�यास साप�य
गहृ�था�दक सवा�ना अ�धकार आह.े �व�णचूी
साय�ुयम�ु� व आय�ुय आ�ण प�ु याचंी इ�छा
करणार येानंी का�य�त दो�ही प�ात कराव.े
का�य�ताला मळु�च �नषधे नाही. व�ैणव गहृ�था�मी
यानंी कृ�णप�ात�या एकादशीला दखेील �न�य
उपवास करावा. ह एेकादशी�त शवै, व�ैणव, सौर
इ�या�द सवा�ना �न�य आह.े केल नेाही तर दोष
सा�ंगतला आह.े सपं�� आ�द फल �ा�त होत अेसे
सा�ंगतल आेह.े या�तव ह केा�य�त दखेील आह.े
काह�च मेत अस आेह के�, म�ुत�प�र�मत दशमी
असता दशमीत भोजन कराव,े आ�ण सयू�दया�या
अगोदर आरभं झाललेी जी श�ु�धका�धक �ाद�शका
�तच �ेठकाणी �नरतंर दोन उपवास कराव;े या�माणचे
�त�थपालनही कराव.े परतं हु मेत यो�य नाही. आठ



वषा�नतंर ऐशी वषा�पय�त एकादशी कर�याला
अ�धकार आह.े श�� असले तर ऐशी वषा��या नतंर
दखेील कर�यास अ�धकार आह.े सभतूृ�क ��ीने
भ�या��या अन�ुवेाचनू अगर �प�ा�दका�ंया
अन�ुवेाचनू उपवास�ता�दकाचं आेचरण केल तेर �त
�न�फळ होत,े भ�या��या आय�ुयाचा �य होतो आ�ण
नरक �ा�त होतो. अश�ानंा न�, ह�व�या�, अनौदन
(भात न खाण)े, फळ, �तळ, �ध, उदक, तपू, पचंग�,
वाय हूी एका�न पढुच �े�े आह.े या�माण आेप�या
श��च तेारत�य पा�न एका प�ाचा �वीकार करावा.
एकादशीचा �याग क� नय.े �ादशीला दखेील केले
नाही तर एकम�य चा�ंायण (श�ुल ��तपदपेासनू
दररोज एक घास वाढ�वण,े व� ��तपदपेासनू कमी
क�न अमावा�यलेा उपोषण) �ाय��� कराव.े
ना��तकपणामळु ने के�यास �पपी�लकाम�य चा�ंायण
(वरील �माणचे) �ाय��� आह.े प�त, �पता वगरैे
अश� अस�यामळु �े�ी, प�ु, भ�गनी, बधंु
इ�या�दकानंी �या�ंयाक�रता एकादशी �ताच आेचरण
केल तेर करणाराला शभंर य�ाचं पे�ुय �मळत.े



॥११॥
------------------

�त�दन�नण�य (व�ैणवाचंा)

व�ैणव आ�ण �मात� अस एेकादशी�ता�या
अ�धकाया�च देोन भदे आहते. '�यान वे�ैणवी द��ा
घतेली तो व�ैणव आ�ण ती न घणेारा तो �मात� होय,'
अशी जरी मोठा�या �थंातंनू �ा�या केललेी आह,े
तरी '�या�या �या�या कुलपरपंरवे�नच व�ैणव�व
आ�ण �मात��व ही ठरतात, अस वे�ृ मानतात,' असे
ज �ेनण�य�स�धचू �ेहणण,े तचे सव�� �श�समंत असे
मान�यात यते.े अ�णोदयकाली दशमीवधे आ�ण
सयू�दयकाळ� दशमीवधे अस देोन �कारच वेधे आहते.
सयू�दया�या आधी चार घटका अ�णोदय समजावा.
सयू�दय �प�च आह.े ५६ घटकानंतंर एक पळभरही
जरी दशमीचा �योग झाला असला, तरी तो
अ�णोदयवधे व�ैणवा�ंया सबंधंान �ेयावा. ६०
घटकानंतंर एका पळाचाही जरी दशमीचा �वशे झाला



असला, तरी तो सयू�दयवधे �मात�ब�ल �यावा.
�यो�तषी लोका�ंया �ववादामळु जेर वधेा�दकाबं�ल
सशंय असले, �क�वा �नर�नरा�या मता�ंया वा�या�ंया
�वरोधामळु जेर �ा�णामं�य मेतभदे असले, तर
एकादशी सोडनू �तचा उपास �ादशीला करावा. श�ुा
आ�ण �व�ा अस एेकादशीच देोन भदे आहते.
अ�णोदयाचा जी वधे करत तेी �व�ा. ही व�ैणवानंी
सोडनू दऊेन �ादशीला उपास-करावा. जी
अ�णोदयाचा वधे करीत नाही, ती श�ुा. या श�ुचे जेे
चार भदे आहते, त येणे�ेमाण -े

१. एकादशी मा�ा�ध�यवती. यथे आे�ध�य �हणजे
�सया� �दवशी सयू�दयानतंर �त�थ असण अेसा अथ�
समजावा. उदा. दशमी ५५ घटका, एकादशी ६० घ. १
प. �ादशीचा �य ५८, ही एकादशीमा�ा�ध�यवती
श�ुा झाली. अशा वळे� व�ैणवानंी �सया� �दवशी
उपास करावा आ�ण �माता�नी प�ह�या �दवशी करावा.
दशमी ५५ घ., एकादशी ५८ घ. व �ादशी ६० घ. १ प.
�ादशीचा �य ५८ घ. ही �ादशी मा�ा�ध�यवती श�ुा
झाली. अशा वळे� व�ैणवानंी �ादशीला उपास करावा



आ�ण �माता�नी एकादशीला करावा. दशमी ५५ घ. १
प., एकादशी ६० घ. १ प. आ�ण �ादशी ५ घ. ही
उभया�ध�यवती श�ुा झाली. अशा वळे� व�ैणव
आ�ण �मात� या दोघानंी �सया� �दवशीच उपास करावा.
दशमी ५५ घ., एकादशी ५७ घ. आ�ण �ादशी ५८ घ.
ही अनभुया�ध�यवती श�ुा होय. व�ैणव आ�ण �मात�
या दोघानंी यातली प�हलीच उपासाला �यावी.
-------------------

�त�दन�नण�य (�माता�चा)
सयू�दयी वधे असले ती �व�ा आ�ण तशी नसले ती
श�ुा. या ��यके�च आेणखी ज भेदे आहते, ते
यणे�ेमाणे
१. एकाद�श मा�ा�ध�यवती.
२. उभया�ध�यवती
३. �ादशी मा�ा�ध�यवती आ�ण
४. अनबुया�ध�यवती. अस एेकंदर �मळनू ज आेठ
�कार झाल.े �याचंी उदाहरण पेढु�ल�माण-े



१. दशमी ५८ घ., एकादशी ६० घ. १ प. आ�ण
�ादशीचा �य; अशा एकादशीला मा�ा�ध�यवती
श�ुा �हणतात.

२. दशमी ४ घ., एकादशी २ घ. आ�ण �ादशीचा �य
अशी जी असत �ेतला मा�ा�ध�यवती �व�ा एकादशी
अस �ेहणतात. या दो�ही उदाहरणात, ज गेहृ�थ �मात�
असतील �यानंी उपासाला प�हली �यावी आ�ण य�त,
�न�काम, गहृ�थ, वान��था�मी, �वधवा आ�ण व�ैणव
यानंी उपासाला �सरी �यावी. �व�ण�ुया कृपचेी इ�छा
करणाया� �माता�नी दो�ही �दवशी उपास कराव अेसे
काह�च सेागंण आेह.े

३. दशमी ५८ घ., एकादशी ६० घ. १ प. आ�ण
�ादशी ४ घ. ही जी, ती उभया�ध�यवती होय.

४. दशमी २ घ., एकादशी ३ घ. आ�ण �ादशी ६० घ.
१ प. अस�यास ही �ादशी मा�ा�ध�यवती �व�ा असे
समजाव.े या दो�ही उदाहरणात सव� व�ैणव आ�ण
�मात� यानंी �श�लक असललेी �सरीच एकादशी
पाळावी.



५. दशमी ५८ घ. एकादशी ५९ घ. आ�ण �ादशी ६०
घ. १ पळ; ही �ादशी मा�ा�ध�यवती श�ुा होय. ही
श�ुा अस�यान,े �माता�नी एकादशीलाच उपास
करावा, �ादशीला क� नय,े अस मेाधवाच मेत आह.े
या बाबतीत हमेा�� �हणतो क�, सवा�नी �सया� �दवशी
�ादशीलाच उपास करावा. मो�ाची इ�छा असल�ेया
�माता�नी �सया� �दवशी उपास करावा. असहेी काह�चे
मत आह.े

६. दशमी १ घ. एकादशी �याला गलेलेी ५८ घ. आ�ण
�ादशीची व�ृ� ५०घ. १प. ही एकादशी �व�ा झाली
अस�यामळु,े �माता�नी �ादशीलाच उपास करावा.
�या�माणचे उभया�ध�य आ�ण �ादशीमा�ा�ध�य
अशी जी �व�ा एकादशी, ती �माता�नी पाळ नूय वे
इतर सोड नूय.े व�ैणवानंी सहाही �कारची
आ�ध�यवती सोडनू �ादशीलाच उपास करावा.
७. दशमी ५७ घ. एकादशी ५८ घ. आ�ण �ादशी ५९
घ. ही अनभुया�ध�यवती श�ुा होय. या �सगंी सवा�नी
एकादशीलाच उपास करावा. �ादशीला क� नय.े ही



�व�ा अस�यान वे�ैणवानंी �ादशीलाच उपास करावा.
८. दशमी २ घ. एकादशीचा �य ५६ घ. आ�ण �ादशी
५५ घ. असा ज�ेहा �सगं असले, त�ेहा दखेील
�माता�नी एकादशीलाच उपास करावा आ�ण
व�ैणवानंी �ादशीला करावा. यथे उेभयाना�ध�यवती
�व�ा एकादशी�या शवेट�या भदेात प�ह�या दोन
भदेा�माण-ेस�ंयासी, मो��ेछु आ�ण �वधवा यानंी
उपासाला �सरीच �यावी. �व�णचूी कृमा इ��छणाया�नी
दो�ही �दवशी उपास कराव अेस येो�य य�ु�वादाने
मला वाटत.े स�या सव�� �श� लोक हमेा��च मेत
आ�ण �न�काम�वा�दक याचंा अनादर क�न,
माधवा�या मता�माणचे �यात �तळमा��ह फरक न
करता- �मात� �नण�य सागंतात. दोन उपास कराव.े
अथवा श�ुा�धका �ाद�शकेला पढु�या �दवशी उपास
करावा अस केोणीही सागंत नाहीत. या�माण बे�तके
सव�� माधवाचचे मत �चारात आह अेस सेमजाव.े
याव�न, व�ैणवाचं जे अेठरा भदे आ�ण �माता�च जेे
अठरा भदे, �याचंा �नण�य या उदाहरणानंी अथ�हीन
ठरतो ह �ेप�च झाल.े या बाबतीत जा�त मा�हती



पा�हज अेस�यास मोठाल �ेथं पाहावते.

----------------------

स�ंपेान �ेत�दन�नण�य

एकादशीच �ेत ह जेय�ती�या �ता�माण केा�य व
�न�य आह.ेयात अ�णोदयवधे आ�ण सयू�दयवधे असे
दोन �कारच वेधे आहते. व�ैणव आ�ण �मात� याचंे
दशमीच देोन वधे अन�ुम सेा�ंगतल आेहते. व�ैणवानंा
�व�ा �या�य आह आे�ण आ�ध�यसभंवा असता
श�ुा दखेील �या�यच होय. एकादशी अथवा �ादशी
जर अ�धक असले, तर आधीचा �दवस टाकून पढुचा
�दवस �यावा, असा जो व�ैणवाचंा �नण�य आह,े �याचा
अथ� असा क�, ह एेकादशी�त केल नेसता दोष
सा�ंगतला अस�यान,े आ�ण याच फेल �न�य व सपं��
वगरै सेा�ंगतल आेह �ेहणनू, ह केा�य अस जेे
एकादशीच �ेत; त जेय�ती�या �ता�माण देो�ही
�कारच आेह.े एकादशीला दशमीच जे एेक
अ�णोदयवधे आ�ण �सरा सयू�दय वधे अस देोन वधे



होतात, त अेन�ुम वे�ैणव आ�ण �मात� याचं अेसतात.
याव�न अ�णोदयवधे तो व�ैणवाचंा आ�ण
सयू�दयवधे तो �माता�चा अस जेाणाव.े जो ५६
घटकानंी प�र�मत वधे असतो, तो अ�णोदय समजावा.
सयू�दय तर �प�च आह.े व�ैणव�व �क�वा �मात��व या
गो�ी आपाप�या परपंरलेाच अनसु�न व�ृ लोक
मानतात, आ�ण �हणनूच �या �ा� होत. व�ैणवाने
अ�णोदयी वधे असललेी �व�ा एकादशी सोडावी
आ�ण �ादशीला उपास करावा. एकादशी व �ादशी
या दोहीच जेर आ�ध�य असले, आ�ण त जेर
सयू�दयानतंर असले, तर श�ुा दखेील सोडनू दऊेन
�सया� �दवशी उपास करावा. फ� एकादशीचचे जर
आ�ध�य असले, तर श�ु असललेा असा जो आध�चा
�दवस तोही टाकून पढुचाच �यावा. �याच�माण केेवळ
�ादशीचचे जर आ�ध�य असले, तर प�हला �दवस
सोडनू �ावा आ�ण �सरा �यावा. हा व�ैणव�नण�य
झाला. आता �मात��नण�य सागंतो. 'एकादशी आ�ण
�ादशी या दोह�चीही जर व�ृ� असले, तर �माता�नी
प�ह�या �दवसाचा �याग क�न, �सरा �दवस �यावा.



केवळ एकादशीचीच जर व�ृ� असली, तर गहृ�थानंी
प�ह�या �दवशी उपास करावा, आ�ण स�ंयाशानंी तो
�सया� �दवशी करावा, असा गहृ�थ आ�ण य�त या�ंया
बाबतीत �नण�य आह.े �ादशीचीच जर केवळ व�ृ�
असले, तर प�हली श�ुा आ�ण �सरी �व�ा अशी
श�ुा व �व�ा याचंी �व�था समजावी. असा हा
�मात��नण�य आह.े' याचा अथ� असा क�, एकादशी व
�ादशी याचंी ज�ेहा व�ृ� असत,े �हणज येा �त�थ
ज�ेहा सयू�दयानतंर असतात, त�ेहा आधी�या
�दवसाची एकादशी जरी श�ुा असत,े तरी ती
�माता�नी पाळ नूय;े �सया� �दवशीच उपास करावा.
ज�ेहा फ� एकादशीचीच व�ृ� असत,े त�ेहा �मात�
गहृ�थानंी प�ह�या �दवशी उपास करावा आ�ण
स�ंयाशी वगरैनेी तो �सया� �दवशी करावा. फ�
�ादशीच व�ृ� असले, तर �ादशीलाच उपास करावा.
श�ुा आ�ण �व�ा याचंी अशी �व�था आह.े
या�माण देो�ही �तथ�च आे�ध�य असता आ�ण
याच�माण केेवळ �ादशीचचे आ�ध�य असताना मा�
�माता�नी �व�ा एकादशीचा �याग करावा; इतर वळे�



क� नय.े या�माण येथे �ेमात��नण�य सपंला.
----------------------

वधेभदे

म�यरा�ीनतंर जर दशमी असले तर कपालवधे, ५२ घ,
असले तर छायावधे, ५३ घटका असले तर ��तवधे,
५४ घ. असले तर सपंणू� वधे, ५५ घटका असले तर
सामा�य वधे, ५६ घ. अस�यास महावधे, ५७ घ.
अस�यास �लयवधे , ५८ घ. अस�यास महा�लयवधे,
५९ घ. अस�यास अघोरवधे आ�ण ६० घ. अस�यास
रा�सवधे - अस वेधेाच देहा �कार नारदानंी सा�ंगतले
आहते. म�वाचाया��या मतान चेालणार केाही लोक
यापकै� काही वधेा�ंमाण चेालतात.
माधवाचाया��दकानंा जो समंत असा एक ६५ घटकाचंा
तवेढाच वधे आह.े दशमी पधंरा घटकानंी एकादशीला
��षत करत,े अस जे सेा�ंगतल,े त उेपासावाचनु�या
�तासबंधंान �ेहणज �ेताची अगं जेी सकं�प, पजूा
वगरै,े �यासबंधंान हेोय. अस जेरी आह,े तरी या



दोषामळु �ेतचा सव�था �याग न क�रता, �ातःकाली
करायची जी सकं�प, अच�न वगरै केृ�य,े ती
म�या�ानतंर करावीत, अस सेमजाव.े

-------------------

�त�योग

उपासा�या आद�या �दवशी सकाळ� �न�यकम� करणे
झा�यावर
'दशमी�दनमार�य क�र�यऽेह�ंत तंव । ���दन दंवेदवेशे
�न�व��न कंु� केशव ।'
असा सकं�प क�न म�या�� एकदाच जवेाव.े �याचे
�नयम यणे �ेमाणःे - का�याच भेाडं,े मासं, मसरू,
�दवसाची झोप, पोटभर जवेण,े प�ुकळ पाणी �पण,े
�सया�दा जवेण,े ��ीसगं, मध; खोट बेोलण,े हरभर,े
को�, भाजी, परा�, सोडत, तले, तीळ, मीठ, �वडा
वगरै सेव� व�य� करावीत. एकभ�ु झा�यानतंर
काट�यानंी दात धवुावते. रा�ी ज�मनीवर �नजनू



एकादशीला सकाळ� पान वेगरै�नी दात घासावते.
काट�यानंी घास नूयते. �नाना�दक रोज�या ��या
आटप�यावर हाता�या बोटात प�व�के घालनू
उ�रकेड ते�ड कराव वे पा�यान भेरलले भेाडं हेाती
घऊेन
'एकाद�या �नराहारो भ�ूवाहमपरऽेहा�न । भो�या�म
प�ुडरीका� शरण मं भेवा�यतु' ॥
असा सकं�पाचा म�ं �हणनू, �व�णलूा प�ुपाजं�ल
�ावा. अश�ान 'ेजलाहारः । �ीरभ�ः । फलाहारः ।
न�भोजी । ' यापकै� श��यनसुार कोणचा तरी श�द
'�नराहारो�या ऐवजी उ�चा�न सकं�प करावा. शवैानंी
��गाय�ी सकं�प करावा आ�ण सौरानंी नहेमी�या
गाय�ीचा सकं�प करावा. सयू�दयानतंर जरदशमी
असले, तर �माता�नी हा सकं�प एकादशी�या रा�ी
करावा. दशमी जर अध�रा�ीनतंर असले, तर सवा�नी
एकादशीला म�या�ानतंर करावा. सकं�पानतंर
अ�ा�रम�ंान तेीन वळेा अ�भम�ंण क�न, त पेाणी
�याव.े �यानतंर, फुलाचंा मडंप क�न �यात-फुल,े गधं,



धपू, द�प, उ�म नवै�े, अनके �कारची उ�म �तो�,े
गाणी, कण�मधरु वा�,े सा�ागं नम�कार, उ�म
�कारच जेयश�द वगरैनेी �व�धपवू�क हरीची पजूा
क�न, रा�ी जागरण कराव.े

-----------------------

एकादशी�नयम

एकादशीला पाखडंी लोकाशंी सभंाषण, �पश� �क�वा
दश�न ही व�य� करावीत; ��चय� राखनू स�य भाषण
कराव �ेदवसा झोप घऊे नय;े वगरै जे �ेनयम, ते
�ता�ंया प�रभाषते सा�ंगतल आेहते. एकादशीला
पाखडंी, चाडंाळ, �वटाळशी वगरैचे देश�न झाल अेसता,
सयू�दश�न �याव �ेहणज शे�ु�व यते.े अशाचंा �पश�
झाला असता शहा�यान �ेनान कराव वे नतंर सयू�दश�न
�याव �ेहणज तेो श�ु होतो. अशाशंी भाषण घडल तेर
अ�यतुाच �ेहणज सेयूा�च �ेच�तन कराव.े या�माणे
वरील गो�ीब�ल �ाय��� आह.े उपासा�या �दवशी
जर �ा��त�थ असले तर �ा� क�न, उरलले सेव�



अ� एका ताटात वाढून, �या सव� अ�ाचा वास �यावा
(अव�ाण) आ�ण त सेव� अ� गाईसार�या जनावरास
खाऊ घालाव.े कंद, यळू, फळ वगरै वे�त खुाऊन
उपास करणाया�न,े �वतः जी फळ वेगरै खेावयाची ती,
�पतरा�ंया जागी यो�जल�ेया �ा�णा�ंया पानावंर
वाढून, �यातनू �श�लक रा�हललेी खावीत. 'ह रेाजा,
एकादशीला जर �ा��त�थ यईेल, तर तो �दवस टाकून,
�ादशीला �ा� कराव'े वगरै वेचन वे�ैणवानंी
परपंर�ेया आचारानसुार पाळावीत. व�ैणवानंा जर
सोळा महालय केरण अेसले, तर ती
एकाद�य�धकरणकं �ाद�य�धकरणकंच महालयं
त�ंणे क�र�य'े

असा सकं�प क�न �ादशीला दोन महालय केरावीत.
का�य उपासा�या �दवशी सतुक आल अेसता शरीर
सबंधंाच �ेनयम �वतः पाळनू, सतुक सपं�यानतंर पजूा,
दान, �ा�णभोजन वगरै येो�य कम�करावीत. �न�य
अशा उपासा�या�दवशी जर सतूक आल,े तर �नान
क�न हरीला नम�कार करावा आ�ण �नराहारा�द



�नयम �वतः क�न, पजूा वगरै �ेा�णाकंडनू
करवावीत. दाना�दक क� नयते. सतुक सपं�यानतंर
त केाही एक कर�याची आव�यकता नाही.
�वटाळशीपणा वगरै देोष असता याच�माण केराव.े
�ादशीला सकाळ� नहेमी�माण पेजूा क�न,
भगवतंाला �ताच अेप�ण कराव.े

'अ�ान �त�मरा�ध�य �तनेानने केशव । �सीद
समुखुोनाथ �ान����दो भव'

हा �या �ताप�णाचा म�ं होय. दशमी वगरै �ेदवशी
सा�ंगतल�ेया �ताचा जर भगं होईल, �हणज �ेया
�दवशी जर �दवसा झोप घणे हेोईल, प�ुकळदा पा�ण
�पण घेडले अथवा खोट बेोलण घेडले, तर �या�या
�नयमभगंासाठ� ��यकेाब�ल नारायणा�या अ�ा�र
म�ंाचा १० वळेा जप करावा. दोष लहानसा घडला
असले तर २० वळेा तो जप करावा. �ताम�य जेर
�वटाळशी, चाडंाळ, बाळतंीण वगरै�चा श�द ऐकू आला
तर १००८ गाय�ीजप करावा आ�ण मग नवै�े आ�ण
तळुशीची पान येानंी �म� केल�ेया अ�ाच पेारणे



कराव.े पार�यात जर आवळा खा�ला तर �या�याशी
भाषण केल अेसता दोष लागतो, तो दोष नाहीसा
होतो. �ादशी मोडली असता महादोष आह;े �हणनू
�ादशीलाच पारण केराव.े �ादशी जर थोडी असले,
तर �श�लक असल�ेया रा�ीत म�यापय�त�या सव�
��या करा�ा. याला अपकष� �हणतात कोणी असे
�हणतात क�, अ��नहो�, होम वगरै�चा अपकष� क�
नय.े (अपकष� �हणज मेळु�च न करण)े. या�माणचे
�ा�ाचाही अपकष� नाही; कारण, रा�ी �ा�
कर�याचा �नषधे सा�ंगतला आह.े मोठे सकंट, �ा� व
�दोषा�द�त असताना तीथ� जल घऊेन पारण केराव.े
�ादशी जर बराच वळे असले, तर �ादशीचा ह�रवासर
नावाचा प�हला पाद टाकून मग पारण केराव.े �ादशी
जर एक कलाही नसले, तर �योदशीला पारण केराव.े
�ादशी जर म�या�ानतंर असले, तर सकाळ� तीन
म�ुत�पय�तच पारण केराव;े त मेा�या�� वगरै के� नय,े
असचे ब�तकेाचं मेत आह.े �नर�नरा�या कमा�च केाल
�नर�नराळ आेहते. या �नयमाला बाध यऊे नय �ेहणनू,
पारण अेपरा��च कराव अेसहेी कोणी �हणतात. सव�



म�ह�यात जर श�ु व व� या दो�ही प�ातंील
�ाद�यानंा �वणन��ाचा योग यईेल, तर �या�या
अगंी साम�य� असले �यान एेकादशी आ�ण �ादशी या
दो�ही �दवशी उपास करावा. अश�ान एेकादशीला
फराळाचा गौणप� ध�न, �वणन��ा�या �ादशीला
उपास करावा. जर �व�णशुृंखल योग असले, तर
एकादशी�याच �दवशी �वण�ादशीचा उपास क�न,
�वणर�हत अशा �ादशीस पारण केराव.े �ादशी जर
�वणन��ाप�ेा कमी असले, तर �णवय�ु
�ादशीला दखेील पारण केराव;े कारण �ादशीचे
उ�लघंन केल तेर दोष सेा�ंगतला आह.े �व�ण-ुशृंखल
योगा�दकाचंा �नण�य, भा�पद म�ह�यात�या �वण
�ादशी�या �करणात सागं�यात यईेल. �दवसा झोप
घणे,े परा�भ�ण करण,े एका�न अ�धकवळे जवेण,े
��ीसगं करण,े मध चाटण,े का�या�या भा�ंात जवेणे
व तलेाचा उपयोग करण,े या आठ गो�ी �ादशीला
व�य� करा�ात. �तू, सतंाप, हरभर,े को�,ू उडीद, तले,
मीठ, मसरू, काजळ, खोट बेोलन,े लोभ �म, �वास,
ओझ वेाहण,े �व�ा �शकण,े �वडा खाण वेगरै गेो�ी



व�य� करा�ात. ह �ेनयम का�य�तातं तर अव�य
पाळावते. �न�य �तातंही सश�ान हे �ेनयम पाळावते.
कठ�ण �नयम पाळ�यास जर अगंी श�� नसली तर
�यान अेहोरा� भोजन व�य� क�न, इ�ं�य�न�ह करावा
आ�ण ��ने �ेव�णचू �ेयान क�न, एकादशीचा उपास
करावा, �हणज �ेयाच पेाप नाहीस हेोत येातं सशंय
नाही. एकादशीला जो कोणी �सया�स जवे �हणनू
सागंनू �वतः जवेतो तो नरकाला जातो. एकादशी�त
के�यान �ेव�णचूी साय�ुयम�ु� व सपं��, ही �ा�त
होतात. या�माण एेकादशी�ताचा �नण�य झाला. इतर
काया�त, �ादशीय�ु अशी जी एकादशी असले, ती
�यावी. यथे येा�माण सेतरावा उ�शे सपंणू� झाला.
-------------------------

च�ै श�ु एकादशी

च�ै श�ु एकादशीला �ीकृ�णाचा आदंोलनो�सव
करावा. क�ल�प पापाचा नाश करणाया� �ीकृ�णाला
ज झे�पा�यावर बसललेा पाहातात, त हेजार�



अपराधातंनू म�ु होतात. झ�के �दल तेर कोटयवधी
ज�मातंल� पातक�नाह�श� होतात. त देवेानंा प�ूय
होऊन वकैंुठातं �व�णबूरोबर ��डा करतात. वगरैे
�कारचा आदंोलनाचा म�हमा आह.े

-----------------

�व�णशुयनो�सव ( आषाढ� एकादशी )

आषाढ श�ु एकादशीला सव�पचारानंी य�ु अशा
पलगंावर शखंच�ा�द आयधुानंी य�ु व ल�मी पाय
चरुीत बसली आह अेशी �ी�व�णचूी ��तमा ठेवनू,
�तची अनके �कार�या उपचारानंी पजूा करावी.
'स�ुत �ेव�य जग�ाथ जेग�स�ुत भंव�ेददम ।् �वब�ुे
�व�थ ब�ुयत ते�सव�सचराचरम ॥्
अशी �तची मग �ाथ�ना करावी. �या �दवशी उपास
क�न रा�ी जागरण कराव.े �ादशीला प�ुहा पजूा
क�न, �योदशीला- गायन, नत�न, वा�वादन वगरै�नी
सवेा करावी. अस हे तेीन �दवसाचं �ेत आह.े या



बाबतीत �मात� आ�ण व�ैणव यानंी आपाप�या
एकादशीला शयनी�ताचा आरभं करावा. रा�ी
शयनो�सव करावा व �दवसास �बोधो�सव करावा.
�ादश्ीला पार�या�या �दवशी शयनो�सव आ�ण
�बाधो�सव ह केरावते, अस केोणी �हणतात. या
बाबतीत दशेाचारा�माण वेागाव.े ह �ेत अ�धक
म�ह�यात क� नय.े आषाढ श�ु �ादशीला ज�ेहा
अनरुाधान�� नसले त�ेहा पारण केराव.े �यातही
अनरुाधा न��ाचा प�हला चरण मा� व�य� समजावा.
�यावळे� �ादशी थोडी असनू व�य� न��ाचा भाग
�ादशीचा अ�त�म करीत असले �यावळे� �नषधेाचा
�याग क�न, �ादशीलाच पारण केराव अेस केौ�तभुात
सा�ंगतल आेह.े सगंवकालाचा भाग टाकून, सकाळ�
अथवा म�या�हकाळ� जवेण कराव अेस पे�ुषाथ�
�च�तामणीत सा�ंगतल आेह.े

-----------------------

�व�णपु�रवत�नो�सव



भा�पद श�ुल एकादशीला अथवा �ादशीला पारणे
झा�यावर �व�णचूा प�रवत�नो�सव करावा. �वणा�या
म�यभागी �व�णचु पे�रवत�न �हणज एेका कुशीव�न
�सया� कुशीवर वळण हेोत.े अस वेचन आह.े या�तव
�वण न��ाच तेीन भाग क�न म�यभागाचा योग
जर एकादशीला यते असले, तर एकादशीला व तसा
योग जर �ादशीस यते असले तर �ादशीला �क�वा
दो�ही �दवशी जर �वणन��ाचा अभाव असले, तर
�ादशीलाच प�रवत�नो�सव करावा, अशी या
बाबतीतली �व�था समजावी. सायकंाळ� �व�णचूी
पजूा क�न,

वासदुवे जग�ाथ �ादशीतव । पा��न प�रवत��व सखुं
�वप�ह माधव॥'

या म�ंान �ेाथ�ना करावी.
--------------------

कामदा एकादशी कथा

एकदा धम�राज य�ुध��र न भेगवान �ीकृ�णला �ाथ�ना



केली क�, 'ह मेहाराज! मला च�ै श�ुल प�ात
यणेा�या एकादशीच मेह�व सागंा.' त�ेहा भगवान
�ीकृ�णान सेा�ंगतल �ेक ,' ह रेाजा ! एकदा महष�
व�श�ी न मेहाराज �दलीपला जी कथा सा�ंगतली
होती तीच मी आता त�ुहाला सागंतो.'
र�नपरू नावाचा एक रा�य होत.े तथे एेक �ीमतं राजा
पुंडरीक रा�य करत होता. र�नपरू रा�यात अनके
अ�सरा, �क�र आ�ण गधंव� राहत होत.े तथे ले�लत
आ�ण ल�लता नावाच पेतीप�नी राहत होत.े �या
दोघाम�य अे�यतं �मे होत.े त देोघ एेकमकेापंासनू �र
रा� शकत न�हत.े

एके �दवशी राजा पुंडरीक�या सभमे�य सेव�
ग�धवा�सोबत ल�लत गाण गात होता. गाण गाता
असतानंा ल�लतला ल�लताची आठवणआली �यामळुे
�याच सेरू �बघडल.े ल�लत�या मनातल ओळखनू
कक�ट नावा�या नागान गेान �बघड�याच कारण
सा�ंगतल.ं त�ेहा पुंडरीकला �ोध आला व तो बोलला
क�, ' त मूा�या समोर गात असतानंा त�ुया ��ीच
�मरण करत आह �ेहणनू त कू�च मेासं आ�ण मन�ुय



खाणारा रा�स बनशील आ�ण आप�या कमा�च फेळ
भोगशील.' राजा पुंडरीक�या �ापामळु ले�लत
�याचवळे� रा�स बनला. �याच मेखु अ�यतं भयकंर
न�े, सयुा�सारख आे�ण त�डातनू अ�नी �नघ लूागला.
डो�याच केेस पव�तावर असल�ेया व�ृा�माण आे�ण
हात खपू लाबं झाल.े तो रा�स बन�यावर अनके क�
सहन करत वनाम�य भेटकू लागला. �याची ��ी �खी
होऊन �या�या माग भेटकू लागली. ती सदवै �त�या
पतीला या शापापासनू म�ु� �मळव�याचा �वचार
क� लागली.
एक �दवस �त�या पती�या माग �ेफरत असतानंा ती
�व��याचल पव�तावर �ुंगी ऋषी�या आ�मात पोहचली.
�ुंगी ऋ�ष ल�लताला बघनु �वचारल,े' ह देवेी! त कुोन
आहसे आ�ण यथे केशासाठ� आलआहसे ?' तीने
सा�ंगतल के�,' ह मे�ुनवर ! माझ नाव ल�लता आह.े
माझा पती राजा पुंडरीक या�या �ापामळु भेयकंर
आ�ण �वशाल रा�स बनला आह.े याच मला फार �ख
आह.े मा�या पती�या उ�ारासाठ� काही उपाय सागंा.'
ऋ�षन सेा�ंगतल के� ,' ह गेधंव� क�या! आता च�ै



श�ुल एकादशी यणेार आह.े �जच नाव कामदा
एकादशी आह.े �याच �त के�यामळु मेाणसाच सेगळे
काय� �स� होतात. जर त कूामदा एकदशीच �ेत
क�न �याच प�ुय त तू�ुया पतीला �दल तेर
राजापासनू �मळाल�ेया �ापापासनू �याला म�ु�
भटेले.'

च�ै श�ुल एकादशी आ�यावर ललीतान �ेत केले
आ�ण �ादशीला �ा�हणा�ंया समोर आप�या �ताचे
फळआप�या पतीला दऊेन दवेाला �ाथ�ना
केली क� ,' ह �ेभ !ू मी ह �ेत केल �ेयाच फेळ मा�या
पतीला भटेो �यामळु तेो रा�स योनीतनू म�ु होईल'.
एकादशीच फेळ दतेाच �तचा पती �या�या मळू
�पाम�य पेरत आला. �यानतंर त एेका �द�
�वमानावर बसनू �वगा�त �नघनू गले.े

�ीकृ�णान सेागंीतल के�, ' ह रेाजन! ह �ेत �वधीपवू�क
के�यान सेगळया पापाच नेाश होत.े तसचे रा�स
योनीतनू आपण सटुनू जातो. ससंारात या�या सारखे
�सर �ेत नाही.'



समा�त

कामदा एकादशी
कामदा एकादशीला च�ै श�ुल एकादशी असहेी
�हणतात. च�ै नवरा� सपं�यानतंर श�ुल प�ात जी
एकादशी यते �ेतला कामदा एकदशी �हणतात. हे
एकदाशीच �ेत के�यास आपल सेग�या कामना पणू�
होतात अस मेानल जेात �ेहणनू या एकादशीला
कामदा एकादशी अस �ेहटंल जेात.े या �दवशी
भगवान �ीकृ�ण ची पजूा केली जात.े आ�ण ग�रबानंा
दान �दल जेात.े

--------------------

मो�हनी एकादशी कथा

य�ुध��रान �ेवचारल,े 'जनाद�ना, वशैाख श�ुल



प�ातील एकादशीच नेाव काय? �या एकादशी�या
�ताचा �वधी कोणता व �या �ताच केाय फळ �मळते
त मेला सागं.' �ीकृ�ण �हणाल,े 'धम�राजा, पवू� रामाने
व�स� ऋष�ना हाच �� �वचारला होता, �यावळे�
व�स� ऋष�नी रामाला जी कथा सा�ंगतली तीच मी
तलुा सागंतो. ऐक तर.' रामच�ं �हणाला, 'ह भेगवतंा,
सव� �तात उ�म �त कोणत आेह ?े ह ऐेक�याची
माझी इ�छा आह.े त �ेत सव� पापाचंा �य करणार वे
सव� �ःखाचं �ेनमू�लन करणार अेसाव.े ह मेहामनुी,
सीता�वरहातनू उ�प� झाललेी अनके �ःख मेी भोगली
आहते. �या �ःखा�ंया भीतीनचे मी तलुा ह �ेवचारीत
आह.े' व�स� ऋषी �हणाल,े 'रामच�ंा, त चूागंले
�वचारलसे. तझुी ब�ु� �न�ावान आह.े रामच�ंा, त�ूया
केवळ नाम�मरणानहेी मन�ुय प�व� होतो. तरीपण
सव� लोका�ंया �हतासाठ� पावन करणार,े सव� �तात
प�व� आ�ण सव��म अस �ेत मी तलुा सागंतो.
वशैाख म�ह�या�या श�ु प�ातील एकादशीच नेाव
मो�हनी एकादशी अस आेह.े ही एकादशी सव� पापाचंा
नाश करणारी आह.े या एकादशी�या �त�भावाने



मन�ुय मोहजालातनू आ�ण पातका�ंया समदुायातनू
म�ु होतो. ह मेी तलुा अगद� खर खेर सेागंतो. �हणनू
रामा, त�ुयासार�यानंी ही एकादशी अव�य केली
पा�हज.े रामच�ंा, या एकादशीची क�याणकारक व
प�ुय�द कथा मी सागंतो ती ऐक. केवळ ही कथा
ऐक�यानहेी महापातकाचंा नाश होतो. सर�वती
नद��या र�य �कनाया�वर भ�ावती नावाची एक उ�म
नगरी होती. तथे �े�ुतमान नावाचा राजा रा�य करीत
होता. तो च�ंवशंात उ�प� झाललेा असनू धयै�वान
होता. तो य�ुही �यायानचे करीत अस.े �याच नगरात
धनपाल नावाचा वाणी राहत होता. तो धन-धा�यानंी
सम�ृ होता. आ�ण प�ुयकम�करणारा होता. �या
वा�यान पेाणपोई, अ�स�,े दवेालय,े धम�शाळा,
सरोवर वेगरै बेाधंली होती. तो शातं �वभावाचा असनू
�व�णभु��त त�पर होता. �याला पाच प�ु होत.े समुना,
��ुतमान, मधेावी, सकृती व ध�ृब�ु� अशी �याचंी नावे
होती. यापंकै� पाचवा ध�ृब�ु� �न�य महापातके
कर�यात म�न अस.े तो नहेमी व�ेय�ेया सगंतीत अस.े
�वटा�या ग�पागो�ीत तो चतरु होता. �तू वगरैे



�सनात तो बडुाललेा होता. व पर���याशंी �वलास
कर�याची �याला लालसा होती. �यान देवे, अ�तथी,
�पतर, �ा�ण याचंी कधीही सवेा केली नाही. तो �न�य
अ�याय करीत अस.े तो ��ब�ु�चा होता व �प�याचे
�� उधळणारा होता. तो पापी अभ�यभ�ण करी
आ�ण �न�य म�पानात म�न अस.े व�ेय�ेया ग�यात
हात घालनू डोळ �ेफरवीत तो भरचौकात उभा राही.
यामळु �ेयाला �या�या �प�यान घेरातनू बाहरे काढल.े
नातवेाइकानंीही �याचा �याग केला. �वतः�या
दहेाखरेीज �याच सेव� अलकंार न� झाल.े
�या�याजवळच �े� सपं�यावर व�ेयानंी �याचा �याग
केला व �न�दा केली. �यानतंर पढुे �या�या अगंावर
व��ही रा�हल नेाही. भकुेन तेो �ाकुळ झाला. आता
मी काय क�? कोठे जाऊ? कोण�या उपायाने
उपजी�वका चालव?ू अशी �च�ता तो क� लागला. पढुे
�यान �ेया नगरातच चोया� करण से�ु केल.े त�ेहा
�याला राजप�ुषानंी पकडल.े पण �या�या �प�या�या
क�त�मळु सेोडनू �दल.े नतंर प�ुहा पकडल वे सोडले
अस अेनकेदा झाल.े पण शवेट� राजसवेकानंी �या



�राचारी ध�ृब�ु�ला बळकट ब�ेा घात�या,
चाबकाच फेटके प�ुहा प�ुहा मारल.े शवेट� राजाने
�याला आ�ा केली क�, 'अर मेखूा�, त आूता मा�या
रा�यात रा� नकोस ! अस सेागंनू राजान �ेयाला
कारागहृातनू म�ु क�न हाकलनू �दल.े राजा�या
भीतीन तेो गहनवनात �नघनू गलेा. तथे तेो भकुेन वे
तहानने �ेाकुळ होऊन भ�य �मळव�यासाठ� इकडे
�तकड धेाव लूागला. तथे एेखा�ा �स�हा�माण तेो
ह�रण, ड�ुकर व �चतळ याचंी �शकार क� लागला.
मासंाहार �मळव�याकरता पाठ�वर भाता बाधंनू व
धन�ुयावर बाण चढवनू तो सव� वनात �फरत अस तेो
अर�यातील पशपु�ी मा� लागला. चकोर, मयरू,
कंक, �त��र वगरै पे�ी व उदं�र याचंी ह�या तो
अर�यात �फ�न करीत अस.े या�माण पेवू�ज�मी
केल�ेया पापाच फेळ �हणनू तो तथे �ेःख�पी
�चखलात बडुनू गलेा. �याच मेन नहेमी �ःखान वे
शोकान भे�न गलेले अेस.े रा��ंदवस �याला �च�ता
जाळ�त अस.े परतं �ुयाच पेवू�ज�मीच थेोडसे पे�ुय
�श�लक रा�हल हेोत !े �या प�ुयामळुचे क� काय



एकदा तो क��ड�य ऋष��या आ�मात यऊेन पोचला.
तथे तेपोधन क��ड�य ऋषी वशैाख मासा�न�म�
भागीरथीत �नान क�न नकुतचे आल हेोत.े
शोकभावनने भे�न गलेलेा ध�ृब�ु� �या ऋषीसमोर
गलेा. इत�यात क��ड�या�या अगंावरील �नानाने
�भजल�ेया व��ामधनू गगंाजलाचा एक �ब��
ध�ृब�ु��या अगंावर पडला. �या �ब��चा �पश� होताच
�याची सव� पातके न� झाली व �भा��य सपंल.े
ध�ृब�ु� हात जोडनू क��ड�य ऋषीसमोर उभा
रा�हला आ�ण �हणाला, 'ह �ेा�ण��ेा, मी
ज�मापासनू पापच करीत आलो आह !े �� खच�
के�या�शवाय या पापाच �ेाय��� करता यते
अस�यास मला सागंा. कारण स�या मा�याजवळ ��
नाही.' ऋषी �हणाला, 'त�ुया पापाचा �य हो�यासाठ�
मी तलुा गगंानद�त �प�डदान के�याच पे�ुय �त सागंतो,
त एेका� �च�ान ऐेक. वशैाख म�ह�या�या श�ु प�ात
मो�हनी नावाची एकादशी आह.े मा�या बोल�यावर
�व�ास ठेवनू त यूा एकादशीच �ेत कर. या
एकादशीला उपवास के�यास ती एकादशी उपवास



करणाराची, अनके ज�मात सपंादन केललेी
म�ेपव�ताएवढ� पापहेी न� करत.े' ऋषीच हे बेोलणे
ऐकून ध�ृब�ु� �स� झाला. रामच�ंा �याने
क��ड�या�या उपदशेा�माण �ेव�धपवू�क �त केल.े �त
के�याबरोबर �याची पाप सेपंली. �याला �द� दहे
�ा�त झाला आ�ण तो ग�डावर बसनू जथे केसलचे
उप�व होत नाहीत, अशा वकैंुठ लोकाला गलेा.
रामच�ंा, अ�ान व �ःख नाहीस केरणार अेस हेे
मो�हनी एकादशीच �ेत आह.े या �लैो�यातील चराचर
स�ृीत या �ता�न ��े असलले �ेसर �ेत नाही. या
�तापढुे य�कम�, दान �क�वा तीथ�याचं पे�ुय सोळावा
�ह�सा स�ुा भरत नाही. या एकादशीच मेाहा��य
वाच�यान �ेक�वा ऐक�यान हेजार गाई दान के�याचे
प�ुय �मळत.े ॥�ीकूम�परुाणातील मो�हनी एकादशीचे
माहा��य सपंणू� झाल॥े
---------------------

अपरा एकादशी [ वशैाख व. एकादशी ]



ह एेकादशी �त करणाया�न देशमी �दवशी जव , ग�,
मगू आद� पदाथ� असलले भेोजन एकवळे कराव.े
एकादशी �दवशी �ात:�नानाद� �न�यकम�क�न
उपवास करावा व �ादशी �दवशी पारण के�न जवेाव.े
या एकादशीच ‘ेअपरा’ अस नेाव आह.े

या �ता�या आचरणान अेपार पाप �ेर होतात. जे
चागंल वे�ै असनूही ग�रबानंा औषध दते नाहीत,
दश�थंी �व�ान असनूही अनाथ मलुानंा �शकवत
नाहीत , चागंल शेासक (राजा) असनूही �जचेा
साभंाळ करीत नाहीत , बलवान असनूही
द�न�ब�यानंा सकंटम�ु करत नाहीत आ�ण �ीमतं
असनूही सकंट��त कुंटबुानंा मदत करीत नाहीत, ते
नरकात जा�यासच यो�य असतात. परतं ‘ुअपरा’
एकादशीच �ेत केल अेसता �या�या �भावान तेे
दखेील वकैंुठाला जातात.

कथा –

य�ुध��र �हणाला, ‘जनाद�ना, वशैाख कृ�ण प�ात जी
एकादशी यते �ेतच नेाव काय व माहा��य काय ? हे



ऐक�याची मला इ�छा आह.े त�ेहा त सेव� सागं.’

�ीकृ�ण �हणाली, ‘राजा त लूोकाचं के�याण �हावे
�हणनू चागंला �� �वचारला आहसे. या एकादशीचे
नाव अपरा असनू ती अपार फल दणेारी आह.े राजा,
ती खपू प�ुय दणेारी असनू महापातकाचंाही नाश
करत.े जो या अपरा एकादशीच �ेत करतो �याला या
जगात खपू क�त� लाभत.े या अपरा एकादशीच �ेत
के�यामळु �े�ह�यचे पेाप केललेा, गो�ाचा नाश
करणारा, गभ�ह�या करणारा, खोट आेरोप करणारा,
पर��ीवर भाळणारा, अशा सवा�ची पाप �ेन��तपणे
नाहीशी होतात. खोट� सा� दणेार,े खोटा तराजू
वापरणार,े खोट� वजन वेापरणार,े लबाडीन वेदेा�ययन
करनारा, लबाडीन गे�णत करणारा �योतोषी, लबाडीने
खोट� �च�क�सा करणारा व�ै, ह सेव�जण खोट� सा�
दणेाया� इतकेच दोषी असतात आ�ण त नेरकात
जातात. राजा, परतं युा लोकानंा जर अपरा
एकादशीच �ेत केल तेर �याचंी �या �या पापातनू
म�ुता होत.े



जो ���य आपला �ा�धम� सोडनू य�ुातनू पळ
काढतो, तो आप�या धमा�तनू �� होऊन घोर नरकात
पडतो. परतं �ुयान जेर अपरा एकादशी केली तर तो
�या पापातनू म�ु होऊन �वगा�ला जातो. जो �श�य
ग�ुकडनू �व�ा �मळव�यावर �याची �न�दा करतो
�याला महापातक लागत.े आ�ण �याला दा�ण
नरकवास �ा�त होतो. परतं �ुयान अेपरा एकादशीचे
�त के�यास �या माणसाला स�ती लाभत.े तीन
�कार�या प�ुकर तीथा�त का�त�क मासात �नान
के�यान जे पे�ुय �मळत,े तचे प�ुय ही एकादशी
के�यामळु �ेमळत.े

तसचे माघ मासात मकर स�ंातीला �याग ��ेात
�नान के�याच पे�ुय, काशी ��ेात �शवरा�ीचा
उपवास के�याच पे�ुय, सव� सवुण� दान �द�यामळुे
�मळणार पे�ुय, अशी सव� ग�ु�ह, �स�ह राशीत आला
असता गोदावरीत �नान के�याच पे�ुय, कुंभ
स�ंातीला ब��के�ारला दश�न घते�याच पे�ुय,
ब��नारायणाची या�ा के�याच वे तथेील तीथ�सवेनाचे
प�ुय, अशी सव� प�ुय येा एकाच अपरा एकादशीचे



�त के�यान �ेमळत असतात.

कु���ेात सयू��हणा�या वळे� �नान के�यान �ेमळणारे
प�ुय ह�ी, घोडा, सोन देान �द�यान �ेमळणार पे�ुय;
य�ाम�य आेपल सेव� सवुण� दान �द�यामळु पे�ुय,
अशी सव� प�ुय येा अपरा एकादशी�या �ताने
�मळतात.

अध��सतू गाईच देान दऊेन �क�वा सवुण�दान दऊेन
�क�वा प�ृवी दान दऊेन ज पे�ुय �मळत तेचे प�ुय या
एकादशी�या �तामळु �ेमळत.े

अपरा एकादशीच हे �ेत �हणज पेाप�पी व�ृाचा छदे
करणारी कुहा�ड आह.े पाप�पी इधंन जाळणारा,
रानातला वणवा आह.े �क�वा पाप�पी अधंकार
नाहीसा करणारा सयू� आह �ेक�वा पाप�प हरीण
खाऊन टाकणारा �स�हआह.े

‘राजा, �याला पापाची भीती वाटत असले, �यान हेी
एकादशी करावी. ज लेोक एकादशी�त करीत नाहीत,
त पेा�यावर�या बडुब�ुा�माण �ेनरथ�क ज�माला
यतेात, �क�वा लाकडा�या बा�ली�माण केेवळ



मरणासाठ�च ज�मलले अेसतात.

अपरा एकादशीच उेपोषण क�न जो मन�ुय ���व�म
दवेाची पजूा करतो. तो सव� पापातनू म�ु होऊन
�व�णलुोकाला जातो.
धम�राजा, ही कथा लोका�ंया क�याणाकरता मी तलुा
सा�ंगतली आह.े ही कथा वाचली �क�वा ऐकली तरीही
सव� पापातनू म�ुता होत.े

॥��ाडंपरुाणातील अपरा एकादशीच मेाहा��य सपंणू�
झाल॥े
॥�ीकृ�णाप�णम�त॥ु
----------------

�नज�ला एकादशी कथा

भीमसनेान �ेवचारल,े

‘ह �ेपतामह �ासा, त�ुही महाब�ु�वतं आहात. मी
काय �हणतो त ऐेका.
य�ुध��र, कुंती, �ौपद�, अजु�न, नकुल, सहदवे हे



सव�जण एकादशीला
कधीही भोजन करीत नाहीत. त मेला �हणतात क�,
‘ह वेकृोदरा, तहूी एकादशीला जवे नूकोस.’ आजोबा,
मी �यानंा �हणतो
क�, मला भकू सहन होत नाही. ‘मी दान देईेन,
केशवाची �वधीपवू�क पजूा
करीन. पण उपवास के�या�शवाय एकादशी �ताचे
फळ कस लेाभले ते
सागंाव.े’

भीमसनेाच हे बेोलण ऐेकून �ास �हणाल,े’भीमसनेा,
तलुा नरक अ�न� वाटत असले, व �वगा�ची इ�छा
असले तर श�ुल आ�ण व� प�ातील एकादशा�ंया
�दवशी त भूोजन क� नकोस.’

भीमसने �हणाला,’आजोबा, त�ुही तर महाब�ु�वतं
आहात. मी त�ुहालाखर सेागंतो क� मला एकभ�ु
राहणहेी श�य नाही.
मग मा�याकडनू उपवास कसा काय होणार?



मा�या पोटात वकृ नावाचा अ�नी नहेमी ��व�लत
असतो. मी खपू अ� खातो त�ेहा तो थोडा वळे शमतो.
मला वषा�तनू एकच उपवास कसातरी करता यईेल.
त�ेहा मला न�क� क�न सागंा क� मी हा एकच
उपवास कोणता करावा. �या एकाच उपवासान मेला
सव� एकादश��या उपवासाच फेळ �मळले असा
उपवास सागंा.’
�ास �हणाल,े’भीमा, त मून�ुयानवे प्ाळायच �ेनयम
ऐकल आेहसे.व�ैदक धम� काय आह,े हहेी त ऐूकले
आहसे. पण ह रेाज��ेा, ह धेम� क�लयगुात आचरणे
श�य नाही. थो�ा उपायात, थो�ा खचा�त, व
अगद� कमी �मान मेहाफल दणेार सेव� परुाणाचं सेार
मी तलुा सागंतो . ऐक.

श�ुल व कृ�ण या दो�ही एकादशानंा भोजन क� नय.े
जो एकादशीला उपवास करतो, तो कधीही नरकाला
जात नाही.’
�ासाचं हे बेोलण ऐेकून भीमसने खपू घाबरला.
आ�ण �प�पळा�या पानासारखा थरथर काप लूागला.



तो �हणाला, ‘आजोबा, मी उपवास कर�यास समथ�
नाही. �हणनू प�ुकळ फळ दणेार एेकच एकादशी �त
मला सागंा.’
�ास �हणाल,े ‘�य�े मासातील श�ुल प�ातील सयू�
वषृभ �क�वा �मथनु राशीत असताना जी एकादशी यते,े
�तचा उपवास पाणीही न �पता �य�नपवू�क करावा.
�नान आ�ण आचमन या कामापरुताच पा�याचा
उपयोग करावा. तस ने के�यास �तभगं होईल. ह �ेत
करणाया�न एेकादशी�या सयू�दयापासनू �ादशी�या
सयू�दयापय�त पाणी व�य� कराव.े �यान हेा �नयम
पाळला तर �याला �य�न के�या�शवाय बारा एकादशा
के�याच फेळ �मळत.े

�ादशी�या �दवशी सकाळ� �व�छ �नान कराव,े
�ा�णाला �वधीपवू�क जलदान �क�वा सवुण�दान �ाव.े
नतंर आव�यक कृ�य के�न आ�ण इ�ं�य वे मन
ता�यात ठेवनू �ा�णासंह भोजन कराव.े

भीमसनेा, अशा �कार �ेत के�यामळु केोणत पे�ुय
�मळत ते ऐेक :



सव� वषा�त �या एकादशा यतेात �या सव� एकादशाचे
फल ही एकादशी के�यामळु �ेमळत,े यात सशंय नाही.
कारण तस मेला शखंच�गदाधारी केशवानचे
सा�ंगतल आेह.े ह वेकृोदरा, सव� तीथा�च जे पे�ुय, सव�
दानाचं जे पे�ुय त येा एकादशीनचे �मळत.े सव�
वषा�तील श�ुल व व� प�ातील �या धनधा�य दणेाया�
प�ुयकारक, प�ु व आरो�य वगरै फेळ देणेाया� अशा
सव� एकादशाचं उेपोषण के�याच एेक� फळ या एकच
एकादशी�या उपवासान �ेमळत.े ह नेर�ा�ा भीमा, मी
तलुा ह अेगद� स�य सागंत आह.े या एकादशीचे
उपोषण करणाया�ला �याच अेतंःकाळ� मो�ा शरीराचे
अ�ाळ-�व�ाळ, काळ,े �प�गट दडं व पाश धारण
करणार भेयकंर यम ��ीस पडत नाहीत. ह नेर�ा�ा,
या�या उलट �या�या अतंःकाळ� पीताबंर धारण
करणार,े सौ�य, शखंच� धारण करणार वे मनोवगेाने
जाणार �ेव�ण�ुत यतेात आ�ण �याला �व�णलुोकाला
घऊेन जातात. �हणनू सव� �य�न क�न या
एकादशीच �ेत पाणी न �पता कराव वे गाईच देान
कराव.े �हणज मेन�ुय सव� पापातंनू म�ु होतो.’



भीमानहेी �या �दवसापासनू या क�याणकारक
एकादशीच �ेत केल �ेहणनू त�ेहापासनू ही
�नज�ला एकादशी ‘पाडंव एकादशी ‘ �क�वा ’भीमसनेी
एकादशी ‘ या नावान सेव� लोकात ��स� झाली.
ह पे�ृवी�या राजा, भीमसनेान �ेयावळे� �नज�ला
एकादशीच �ेत स�ु केल,े �यावळे� तो भकुेन वे
तहानने �ेाकुळ झाला. �यान �ेदवसाच देोन �हर
कसतेरी काढल �ेतसया� �हरी भीमाला उपोषण व
तहान सहन होईना त�ेहा तो गगंते जाऊन प�ुकळ वळे
पडनू रा�हला. नतंर �यान खेपू वळे �नान केल.े त�ेहा
�याला थोडीशी �षारी वाटली. उपवासाची रा� �याने
फार क�ात काढली या�माण �ेयान �ेासाने
सा�ंगत�या�माण �ेत पाळल.े या �नज�ला
एकादशी�या भीमान केेल�ेया �नानाच �ेमरण �हणनू
�दवसा�या �तसया� �हरी प�ुहा एकदा �नान कराव हेे
राजा तहूी सव� पापाच शेमन �हाव �ेहणनू हा उपवास
�य�नपवू�क कर. आ�ण भगवतंाची आराधना कर.
एकादशी�या �दवशी सकाळ� श�ु होऊन
पढु�ल�माण सेकं�प करावा.’ ह देवेशेा. आज ह�र�दन



आह �ेहणनू मी पाणीही �ाशन न करता उपोषण
करीन व �सया� �दवशी पारण केरीन.’ असा सकं�प
क�न सव� पापा�ंया नाशासाठ� इ�ं�याचं सेयंमन
क�न ��ाय�ु अतंःकरणान उेपवास करावा.
���याचं �ेक�वा प�ुषाचं पेाप म�े �क�वा मदंार
पव�ताएवढे जरी मोठे असल तेरी या एकादशी�या
�भावान भे�म होऊन जात.े ह रेाजा, �याला धने दूान
कर�याच सेाम�य� नसले �यान घेटात सवुण� घालनू
आ�ण तो व��ान गेुंडाळनू दान �ावा.
या एकादशील पाणी न �प�याचा जो �नयम करतो तो
मोठाच प�ुयवान होतो. कारण �याला उपवासा�या
��यके �हराग�णक चार कोट� तोळ सेोन �ेद�याचे
प�ुय �मळत.े जो मन�ुय या एकादशी�या �दवशी �नान
क�न दान, जप, होम वगरै केम�करतो �याच पे�ुय
कधीही न� होत नाही, अस �ेीकृ�णानचे सा�ंगतले
आह.े �नज�ला एकादशीचउेपोषण भ��न केेल अेसता
व�ैणवपद �ा�त होत.े मग इतर नमे, �नयम हवतेच
कशाला? उपोषण क�न जो मन�ुय या एकादशी�या
�दवशी सोन,े अ� व व�� दान दतेो, �याला �याच फेळ



अ�य �मळत.े या एकादशी�या �दवशी जो अ� जवेतो
तो जण पूापच भ�ण करतो व �याला शवेट� �ग�ती
�मळत.े ज एेकादशीला उपवास क�न �ादशीला दाने
दतेात, त अेतंी मो� �मळवतात.

��घातक�, म�पान करणार,े चोर, ग�ुचा �षे
करणार,े �न�य खोट बेोलणार अेस सेव� पातक� या
�नज�ला एकादशीच �ेत करतील तर त सेव� पापातनू
म�ु होतील. �नज�ला एकादशी�या �दवशी इ�ं�य-
�न�ह क�न ��ाय�ु अतंःकरणान �े�ी-प�ुषानंी
आणखी काय कराव ते मेी सागंतो, ऐक. �या �दवशी
जलाषयी नारायणाची पजूा करावी आ�ण धने दूान
�ावी. �क�वा �याऐवजी तपुाच देान �ाव.े मो�ा
द��णा दऊेन व �म�ा� दऊेन �ा�ण सतं�ु कराव.े हे
धम���ेा राजा, �ा�ण सतं�ु झाल �ेहणज �ेयामळुे
मो� दणेारा नारायण सतं�ु होतोच.

जो ह �ेनज�ला एकादशीच �ेत करीत नाही, तो
आ�म�ोही असतो. तो पापी, �राचारी व �� असतो,
यात सशंय नाही.



ज शेातं, दानपर लोक जागरण क�न ह उेपोषण
करतात, व �या �दवशी वासदुवेाची पजूा करतात ते
आप�या शभंर पवू�जासंह �व�णलुोकाला जातात.

या एकादशीच पेारण केरतना अ�, पाणी, श�या उ�म
आसन, कमडंल वू छ� ही दान �ेावीत. जो मन�ुय
पार�या�या �दवशी स�पा� �ा�णाला जोडा दान दतेो,
तो �न��तपण सेवुणा�च �ेवमानात बसनू �वगा�ला
जातो. ज केोणी या एकादशीची कथा सागंतात �क�वा
भ��भावान ऐेकतात त सेव� �वग�लोकाला जातात,
या�वषयी शकंा नाही. कु���ेाम�य सेयू��हणात
�ा��वधी के�यान जे पे�ुय �मळत,े तचे प�ुय हे
माहा��य ऐक�यान �ेमळत.े

॥�ीभारतातील व प� परुाणातील �नज�ला
एकादशीच मेाहा��य सपंणू� झाल॥े
॥�ीकृ�णाप�णम�त॥ु
----------------------

�वचारोग �नवारणाथ� एकादशी �त : ‘यो�गनी
एकादशी’ : �य�े व. एकादशी



�य�े व. एकादशी �दवशी �ातः�नानाद� �न�यकम�
आच�न
‘मम सकल पाप�यपवू�क कु�ा�दरोग�नव�ृ�कामनया
यो�ग�यकेादशी�तमह कं�र�य ।े’
असा सकं�प सोडनू ��पुंडरीका� भगवतंाच (े�व�णचू)े
पजून कराव.े �या�या चरणोदकान सेवा�गावर माज�न
कराव आे�ण उपवास क�न रा�ी जागरण कराव,े
�हणज केु�ाद� सव� रोगापंासनू म�ु होतो.

कथा –

य�ुध��रान �ेवचारल,े ‘ह मेधसुदूना, ज�े व� प�ातील
एकादशीच नेाव काय? आ�ण �तच मेाहा��य काय? हे
मला कृपा क�न सागं.’

�ीकृ�ण �हणाल,े ‘राजा, सव� पापाचंा �य करणार,े
ऐ�य� व मो� दणेार वे सव� �तातं उ�म असणार �ेत
तलुा सागंतो. ह नेपृ��ेा, ज�े व� प�ातील ही



‘यो�गनी’ नावाची एकादशी महापातकाचा नाश
करणारी आह.े ही सनातन एकादशी ससंार�पी
सागरात बडुणाया�ना नौके�माण वेाटत.े ह नेराधीषा,
ही यो�गनी एकादशी �लैो�यात सारभतू आह.े या
एकादशीची पाप हरण करणारी �ाचीन कथा मी तलुा
सागंतो.
अलका नगरीचा राजा कुबरे �शवपजूक होता.
�या�याकड पेजूकेरता फुल आेण�यासाठ� हमेमाली
नावाचा माळ� होता. �या मा�याला �वशाला�ी
नावाची प�नी होती. ती फार सुंदर होती. हमेमाली
�त�या कामपाशत सापडनू �त�यावर फार �मे करीत
होता.
तो एकदा नहेमी�माण �ेशवपजूसेाठ� फुल आेणायला
गलेा होता. �यान �ेन�या�माण मेानस-सरोवरातनू फुले
आणली, पण प�नीच मेखु पा�न तो मोहीत झाला व
फुल केुबरेा�या घरी न पोचवता प�नी�मेात गुंतनू
घरीच रा�हला.
इकड केुबरे दवेालयात बसनू पजूा करीत होता.



मा�या�ह काल होईपय�त तो फुलाचंी वाट पाहत बसनू
रा�हला. हमेमाली आप�या घरी आप�या �येसीसह
��डा करीत रा�हला.
य�राजा कुबरे फुल �ेमळ�यास उशीर झा�यामळुे
रागावला. तो आप�या �तानंा �हणाला, ‘य�ानंो, तो
�राधम हमेमाली अजनू का यते नाही. याचा तपास
करा पा�.’

कुबरे प�ुहा प�ुहा अस �ेहणाला त�ेहा य� �हणाल,े
‘राजा, तो ��ीलपंट �या�या घरी �वतः�या प�नीसह
��डा करीत आह.े’

ह ऐेकताच कुबरे �ोधान जेण भू�न गलेा. �याने
ता�काळ हमेमालीला बोलावनू आणल.े फुले
पोचवायला उशीर झाला ह जेाणनू हमेमाली घाबरला.
�या�या न�ेात भय �दस लूागल.े तो कुबरेासमोर यऊेन
नम�कार क�न उभा रा�हला.
�याला पाहताच कुबरेाला �ोध आला व �याच ने�े
सतंापान लेाल झाल.े तो रागान ओेठ चावनू �हणाला,
‘अर पेा�या, ��ा, �राचाया� त दूवेाची अवहलेना



केलीस �हणनू तझुा व त�ुया प�नीचा �वयोग होईल. तू
�तेकु�ी (पाढंया� कोडाचा) होशील व यथेनू ��
होऊन वाईट जागी जाऊन पडशील !’

कुबरेाचा हा शाप ऐकताच हमेमाली�या अगंात कोड
भरल.े आ�ण तो �थान�� होऊन अर�यात पडला.
�याला �चडं �ःख झाल.े �या भीषण वनात �याला
अ�पाणी �मळनेा. �याला �दवसा चनै पडनेा व रा�ी
झोप यईेना. �याला कोड अस�यान सेावलीत थडंी
वाज वे उ�हात तर फार पीडा होत अस.े पण �याने
केल�ेया �शवपजू�ेया �भावामळु �ेयाची �मतृी मा�
कायम रा�हली.
तो पातकानंी �ा�त झाला होता तरी पवू�कमा�च �ेमरण
करीत भटकत रा�हला. �फरता �फरता तो �हमालय
पव�तावर आला. तथे �ेयाला ��े मनुी तपो�नधी
माक�डयेाचं देश�न झाल.े �या माक�डयेाला ��दवेाचे
सात �दवस �हणज सेात क�प आेय�ुय आह.े

तो पापी हमेमाली माक�डयेा�या आ�मात गलेा. तो
आ�म ��दवेा�या सभसेारखाच होता. �यान �ेया



ऋषी�या चरणानंा ��नच वदंन केल.े

माक�डये ऋषीन �ेया कु��ाला पा�हल.े जवळ
बोलावनू ऋषीन �ेयाला �वचारल,े ‘अर,े तलुा अस केु�
कशामळु झेाल?े तझुी अशी �न�दा�पद ��थती कशी
झाली?’

�यावर हमेमाली �हणाली, ‘मी य�राजा कुबरेाचा
हमेमाली नावाचा सवेक आह.े ह मेनुी, मी कुबरेाला
रोज �शवपजू�ेया वळे� मानस-सरोवरातनू फुल आेणनू
दते अस.े एके �दवशी मी कामास� होऊन
��ीसौ�यात रम�यामळु फेुल �ेायला मला उशीर
झाला. ऋषी��ेा, �यामळु केुबरे रागावला व �याने
मला शाप �दला. �या शापामळुचे माझा व प�नीचा
�वयोग झाला. माझ शेरीर कु�ान भेरल.े आ�ण मी
अर�यात जाऊन पडलो. आता पवू� प�ुयामळु मेी
तमु�याजवळ यऊेन पोचलो आह.े साधपु�ुषा�ंया
अतंःकरणाचा कल नहेमीच परोपकार कर�याकडे
असतो, ह ते�ुही जाणताच. �हणनू ह मेनुी��ेा, मला
अपराधाची �श�ा क�न या �ःखातनू सोडवा.’



माक�डये ऋषी �हणाला, ‘त मूा�यासमोर स�य
बोललास व अपराध लपवला नाहीस �हणनू मी तलुा
क�याणकारक �ताचा उपदशे करतो. ज�े व�
प�ातील यो�गनी एकादशीच �ेत त कूर. �या �ता�या
प�ुयामळु तेझु केु� �न��तपण जेाईल.’

मनुीच हे बेोलण ऐेकून हमेमालीला फार आनदं झाला.
�यान जे�मनीवर आडव हेोऊन मनुीला दडंवत घातला.
मनुीन �ेयाला उठवल.े

माक�डयेा�या उपदशेा�माण �ेयान येो�गनी एकादशीचे
�त केल.े �या �ता�या �भावान �ेयाच केु� गले वे
दवेा�ंमाण तेो �द� दहेाचा झाला. �याचा व प�नीचा
सयंोग झाला आ�ण �याला उ�म सौ�य �ा�त झाल.े

नपृ��ेा, यो�गनी एकादशीच �ेत ह अेस आेह.े
अ�ठय्ा�शी हजार �ा�णानंा भोजन घात�यान जेे
फळ �मळत,े तचे फळ यो�गनी एकादशीच �ेत
के�यान �ेमळत.े ही एकादशी महापापाच �ेालन करते
व महाप�ुयाच फेल �मळवनू दते हे मेाहा��य
वाच�यान �ेक�वा ऐक�यान हेजार गाय�च देान �द�याचे



प�ुय लाभत.े

॥या�माण �े�ववैत� परुाणातील यो�गनी एकादशीचे
माहा��य सपंणू� झाल|े|

--------------------

शयनी एकादशी पौरा�णक कथा

माधंाता नामक एका च�वत� स�ाटाची
��ाडंपरुाणातील कथा या सदंभा�त सा�ंगतली जात.े
नारदान �ेवचारल,े '�प�या ��दवेा, आषाढा�या श�ुल
प�ातील एकादशीच नेाव काय आह?े व �तचे
माहा��य काय त मेला सागंा कारण मला �व�णचूी
आराधना करायची आह?े' ��दवे �हणाल,े क�लयगु
आवडणाया� म�ुन��ेा, त चूागंल �ेवचारलसे. तू
खरोखरच व�ैणव आहसे. �लैो�याम�ये
एकादशीसारख �ेसर पे�व� �त नाही. ह �ेत
प�ुयकारक असनू त पेापाचंा नाश करत,े व सव� इ�छा
पणू� करत.े �या माणसानंी ज�माला यऊेन ह �ेत केले
नाही, �यानंा खरोखरच नरकाची इ�छा आह अेसे



समजाव.े आषाढ म�ह�यातील श�ुल एकादशी प�ा
�क�वा शयनी या नावान �े�स�आह.े ��षकेशा�या
�ीतीकरता या एकादशीच उे�म �त ज�र कराव.े
आता मी तलुा या एकादशीची परुाणातील कथा
सागंतो. ही कथा ऐक�यानहेी महापापाचा नाश होतो.
पवू� सयू�वशंाम�य मेाधंाता नावाचा राजा होता. तो
च�वत�, स�य��त� व �तापी होता. तो आप�या
�जचे पेालन धमा�न वे �वतः�या औरसप�ुा�माणे
करीत अस.े �या�या रा�यात कधीही ��काळ पडत
नस वे कोणालाही कस�याच �ाधी न�ह�या. �या
राजा�या कोषागारात अ�यायान �ेमळवलले धेन
थोडसे�ुा न�हत.े तो अशा�कार रेा�य करीत
असताना प�ुकळ वष�लोटली. एकदा राजा�या
पवू�ज�मा�या पापामळु �ेया�या रा�यात तीन वष�
पाऊस पडला नाही. �यामळु �े�काळ पडनू सव�
�जाजन �ासल.े व भकुेन आेत� झाल.े रा�यात धा�य
नस�यामळु देवेय�, �पतयृ�, अ��नहो� वे वदेा�ययन
आ�द �वहार बदं पडल.े त�ेहा सव� �जाजन
राजाकड आेल आे�ण �हणाल,े 'राजा, �जलेा �हताचे



ठरले अस आेमच बेोलण ऐेक. परुाणाम�य पे�ंडतानंी
पा�याला 'नारा' अस �ेहटल आेह.े तथे पेा�यातच
राह�याच भेगवतंाचं घेर-आयन-आह �ेहणनू तर
भगवतंानंा नारायण अस �ेहणतात. नारायण सवा��या
�दयात राहतो. हा भगवान �व�ण पूज��य�पच आह.े
पज��याची व�ृी तोच करतो. �यातनूच अ� �नमा�ण
होत वे अ�ातनूच �जा �नमा�ण होत.े 'ह रेाजा, असा
हा पज��य नसले तर �जचेा नाश होतो. त�ेहा नपृ��ेा,
�यामळु पेाऊस पडले व आमचा योग�मे चालले असे
काहीतरी कर.' राजा �हणाला, '�जाजनानंो, त�ुही
सा�ंगतलते त अेगद� खर आेह.े अ� ह �े��व�पच
आह.े सव� चराचर जग अ�ामळुचे ��थर आह.े सव�
भतूमा�-�ा�णमा� अ�ातनूच �नमा�ण होतात. जगाचे
जीवन अ�ावरच चालत.े परुाणात व लोका�ंया त�डनू
मी अस ऐेकल आेह के�, राजा�ंया अनाचारामळुे
�जाजनाचं �ेःख भोगाव लेागत.े मी स�ूम ब�ु�ने
�वचार करीत आह.े मी काही पाप के�याच मेला
आढळल नेाही. तरीही �जाजनाचं �ेहत �हाव �ेहणनू
मी सव� �य�न करीन.' राजान अेसा �वचार केला



आ�ण �वधा�याला नम�कार क�न व बरोबर मोठे
स�ैय घऊेन तो गहन वनात गलेा. तथे तेप करणा�या
��े मनु��या आ�मानंा �यान भेटे� �द�या. �यावळे�
�याला ��दवेाचा मानसप�ु असललेा अ�ंगर ऋषी
�दसला. �या�या तजेान देाही �दशा उजळ�या हो�या.
तो जण �ूसरा ��दवेच आह के� काय, अस वेाटत
होत.े �या ऋषीला पा�न माधंाता राजाला आनदं
झाला व तो रथातनू उत�न �या�यापढुे उभा रा�हला.
�या ऋषीन रेाजाला आशीवा�द दऊेन �याच अे�भनदंन
केल वे रा�यातील राजा, �धान, �म�, भाडंार, दशे,
�क�ल वे सनेा या रा�या�या सात अगंा�ंवषयी कुशल
�वचारल.े राजान �ेवतःच केुशल �नवदेन क�न ऋषीचे
कुशल �वचारल.े नतंर ऋषीन रेाजाला इकड वेनात
य�ेयाच केारण �वचारल.े मनुीला त केारण सागंताना
राजा �हणाला, 'म�ुन��ेा, मी �वधमा��माण पे�ृवीचे
पालन करीत होतो. तरीही मा�या रा�यात अनाव�ृी
का �हावी, याच केारण मला समजत नाही. माझा
सशंय नाहीसा �हावा �हणनू मी आप�याशी आलो
आह.े तरी �जाजनाचंा योग�मे चालले व �याचंे



समाधान होईल असा उपाय सचुवावा. अ�ंगरा ऋषी
�हणाला, ह रेाजा, त आूषाढ श�ुल प�ातील प�ा
नावा�या एकादशीच �ेत कर. या �ता�या �भावाने
त�ुया रा�यात �न��तपण उे�म व�ृी होईल. ही
एकादशी सव� �स�� दणेारी आह वे सव� उप�वाचंा
नाश करणारी आह.े राजा, त आूप�या प�रवारासह व
�जाजनासंह या एकादशीच �ेत कर.' मनुीच हे �ेहणणे
ऐकून राजा घरी परतला. आषाढ म�हना आ�यावर
�यान पे�ा (�हणजचे शयनी) एकादशीच �ेत केल.े
�ा�ण, व�ैय, श�ू या चारी वणा��या �जाजनानंीही हे
�त केल.े राजा, �या सवा�नी अस �ेत करताच मघेानंी
वषा� स�ु केली. सव� प�ृवी जलान भे�न गलेी. व
थो�ा �दवसातच शते �ेपकानंी शोभ लूागली.
��षकेशा�या �सादान सेव� लोकानंा सौ�य लाभल.े
याक�रता प�ा एकादशीच हे उे�म �त अव�य कराव.े
ह �ेत ऐ�य� व म�ु� दणेार वे सवा�ना सखुदायक आह.े
या एकादशीच मेाहा��य वाच�यान �ेक�वा ऐक�याने
मन�ुय सव� पापातनू म�ु होतो. या�माणे
��ाडंपरुाणातील प�ा एकादशीच मेाहा��य सपंणू�



झाल.े

---------------------

का�मका एकादशी

एका गावाम�य एेक वीर �ा�ीत रहात होता. एका
दवेाशी काही कारणामळु �ेयाच एेका �ा�नासोबत
भाडंण झाल आे�ण �याम�य �ेया �ा�णाचा म�ृयू
झाला. आप�या हातनू मले�ेया �या �ा�णाचा
अ�ंय�वधी कर�याची इ�छा �या ���यान �े� केली.
परतं इुतर �ा�णानंी �याला परवानगी �दली नाही.
�ा�णानंी �याला, त �ू� ह�यचेा दोषी आहसे असे
सा�ंगतल.े प�हल ते यूा पापाच �ेाय��त घ आे�ण
पापातनू म�ु झा�यानतंर आ�ही त�ुया घरी भोजन
क�.

यावर �या ���यान येा पापातनू म�ु हो�याचा उपाय
�वचारला? त�ेहा �ा�णानंी सा�ंगतल के�, आषाढ
मासातील कृ�ण प�ातील एकादशीला भ��भावाने
�ी�व�णूंच पेजून आ�ण �त क�न �ा�णानंा अ�दान,



द��णा दऊेन आशीवा�द �ा�त के�यानतंर तलुा या
पापातनू म�ु� �मळले. �ा�णानंी सा�ंगत�या�माणे
���यान एेकादशीच �ेत केल.े �या �दवशी रा�ी
भगवान �व�णनू �े��याला दश�न दऊेन, तलुा ��
ह�यमेधनू म�ु� �मळाली आह अेस सेा�ंगतल.े
अशा�कार केा�मका एकादशीच �ेत के�यामळुे
���याला पापातनू म�ु� �मळाली.
--------------------

प�ुदा एकादशी

महाराज य�ुध��र यानंी �वचारल,े'ह पेरम�ेरा! आपण
एकादशीच मेहा��य सागंनू आम�यावर मोठ� कृपा
केली आह.े आता आ�ही आप�याला �वनतंी करतो
क�, पौष श�ुल एकादशीच �ेत कशासाठ� केल जेात,े
�याचा �वधी काय व �तात कोण�या दवेाची पजूा
केली जात.े'

भ�व�सल परम�ेर �ीकृ�ण �हणाल,े 'ह रेाजन! या
एकादशीच नेाव प�ुदा एकादशी होय. या �दनी �व�णू



नारायणाची पजूा केली जात.े या सपंणू� ससंारात
प�ुदा एकादशी�या �ताप�ेा ��े अस एेकही �त
नाही. �ता�या प�ुयान मेानव तप�वी, �व�ान व
धनवान होतो. यासदंभा�त एक कथा सागंतो ती
ल�पवू�क ऐका.'
भ�ावती नावा�या नगरीत सकुेतमुान नामक राजा
रा�य करत अस.े �याला सतंान न�हत.े �या�या प�नीचे
नाव श�ैा होत.े ती �नप�ु�क अस�यान नेहेमी �:खी
असायची. राजाकड धेन-सपं�ी, ह�ी, घोड,े म�ंी-
स�ंी सगळ हेोत,े मा� राजाला कुठ�याच गो�ीत
समाधान �मळत न�हत.े

मी म�ेयानतंर मला कोण �प�डदान करले, याच
�वचारात राजा असायचा. मलुगा नस�याच आेपण
पवु�ज व दवेाच ऋेण कस चेकुव यूा �वचारानंी
राजा�या मनात घर केल हेोत.े �या घरात कुलद�पक
नसले �या घरात नहेमी अधंार असतो, अशी राजाची
समजतू झाली होती. कुलद�पकासाठ� काही ना काही
�य�न केल पेा�हज अेस,ेराजाला सारख वेाटायच.े



�या ���न पे�ुमखु पा�हल आेह,े तो ध�य आह.े
अशा ���ला प�ृवीलोकात यश व परलोकात शातंी
लाभत असत.े पवु�ज�मा�या प�ुयाईन �े��ला प�ु,
धन�ा�ती होत असत.े राजा अशा �वचारात रा��ंदवस
गर क्असायचा.
एकदा राजान आे�मदहन कर�याचा �न�य केला.
मा�, आ�मह�या करण हे सेग�यात मोठे पाप
अस�यान �ेयान �ेनण�य र� केला. एके �दवशी राजा
घो�ावर बसनू जगंलात �नघनू गलेा व तथेील झाडा-
फुलाना �याहाळ लूागला. जगंलात �यावळे� मोर, वाघ,
�स�ह, माकड, साप आद� म�ुसचंार करत होत.े ह�ी
�या�या �प�लासह �फरत होता. राजाला जगंलात
यऊेन बराच कालावाधी होऊन दखेील घरी परत
जा�याच नेाव घते न�हता. जगंलातील ��य पा�न तो
�वचार करत होता- 'मी आजपय�त य� केल,े �ा�हण
दवेताला भोजन क�न त�ृत केल तेरी ही मा�या
वा�ाला �:खच का आल अेसाव?े'

�वचारात म�न असल�ेया राजाला पा�याची तहान



लागली. राजा इकड-े�तकड पेा�याचा शोध घऊे
लागला. थो�ाच अतंरावर राजाला एक एक सरोवर
�दसल.े �या सरोवरात सुंदर कमळ उमलल हेोत.े हसं
व मगर �वहार करत होत.े सरोवरा�या च�बाजुंनी
ऋष�चा आ�म होता. �याच वळे� राजाचा उजवा
डोळा फडफडायला लागला. राजाला शभुशकुन �ा�त
होणार अस�याची जाणीव झा�यान तेो घो�ाव�न
उत�न ऋषीमनु�ना नतम�तक होऊन �या�ंयासमोर
�वराजमान झाला.
राजा पहातच एका ऋषीच �ेहटल -े 'ह रेाजन! आ�ही
आप�यावर अ�यतं �स� झालो आहोत. आप�या
मनात असले त वेर मागा.'ह एेकताच राजा �यानंा
�वचारल,े 'महाराज आपण कोण आहात, यथे ये�ेयाचे
�योजन काय?'

राजा�या ��ाला उ�र दतेाना ऋषीन सेा�ंगतल,े हे
राजन! आज सतंान दणेारी प�ुदा एकादशी आह.े
आ�ही �व�दवे असनू आ�ही या सरोवरात �नान
कर�यास आल आेहते.



ह ऐेकून राजान �ेहटल,े'ऋषीदवेता मला सतंान नाही,
मा�यावर कृपा करा, मला प�ु�ा�तीच वेरदान �ा.'
ऋषीमनुी �हणाल -े'ह रेाजन! आज प�ुदा एकादशी
आह.े ह �ेत आपण अव�य कराव.े परम�ेर कृपनेे
आप�या घरात लवकरच पाळणा हलले.

ऋषीमनु�च वेा�य ऐकून राजान �ेया �दवशी
एकादशीच  े �त केल वे �ादशीला या �ताचे
उ�ापन केल.े ऋषीमनु�ना दडंवत क�न राजा
महलात परतला. काही �दवसातच राणीला �दवस गले.े
नऊ म�ह�यानतंर राजा�या घरी मलुान जे�म घतेला.
राजाला कुलद�पक �मळाला. राजाचा प�ु अ�यतं
शरूवीर,यश�वी व �जापालक होता.
ता�पय� हचे क�, प�ु �ा�तीसाठ� प�ुदा एकादशीच �ेत
केल पेा�हज.े जो ��� या �ताच मेाहा��याच पेठण
�क�वा �वण करतो �याला म�ृयपु�ात �वगा�त जागा
�मळत.े

--------------------

इ�ंदरा एकादशी



�ाचीन काळ� स�ययगुात म�ह�मतीपरुीचा इ�ंसने
नावाचा �तापी राजा धमा�चरणान �ेजचे पेालन करत
होता. इ�ंसने राजा प�ु, प�ुी, नातवडं,े धन, सपं�ीने
सपं� आ�ण भगवान �व�णचूा परम भ� होता. एके
�दवशी राजा राजदरबारात �नवातं बसला असताना
अचानक दवेष� नारद आकाश मागा�न तेथे आेल.े
�यानंा पाहताच राजान उेठून �याचं �ेवागत केल आे�ण
यथासागं पजूा केली.
�यानतंर इ�ंसने राजान देवेष�ला आगमनाच केारण
�वचारल.े..

त�ेहा नारदमनुी �हणाल के�, ह रेाजन माझ बेोलणे
तलुा च�कत करणार आेह.े एकदा मी ��लोकातनू
यमलोकात गलेो होतो. तथे येमदवेान मेाझी
भ��भावान पेजूा केली. �यावळे� यमराजा�या सभते
मी तमु�या व�डलानंा पा�हल.े त एेकादशी �तभगंा�या
दोषामळु तेथे आेल हेोत.े राजन, �यानंी तमु�यासाठ�
एक �नरोप �दला आह.े �यानंी सा�ंगतल आेह के�, पणू�



ज�मात एकादशी �ताम�य केाही कारणा�तव �व�न
आ�यामळु मेी यमलोकात आलो आह.े यामळु मेलुा,
मा�या �न�म�ान ते इू�ंदरा एकादशीच �ेत के�यास
मला �वग� �ा�ती होऊ शकत.े

नारदमनु�च �ेहणण ऐेक�यानतंर राजाने
कुटुंबीयासं�हत ह �ेत केल.े �ता�या प�ुय �भावाने
राजाच वेडील ग�डावर बसनू वकैंुठात गले.े �यानतंर
राजा इ�ंसनेही एकादशी�या �त �भावान �ेन�कंटक
रा�य चालवनू शवेट� मलुाला �स�हासनावर बसवनू
�वग�लोकात गलेा.
----------------------

पाशाकंुशा एकादशी

�ह�� पचंागंानसुार अ��न मासातील श�ुल प�ातील
एकादशीला पाशाकंुशा एकादशी �हणतात.या
एकादशी�या �दवशी मनोवा�ं�छत फळ �ा�तीसाठ�
भगवान �व�णचूी पजूा केली जात.ेधम� �थंानसुार सव�
पापाचंा नाश करणारी,�वग� व मो� �दान करणारी



आ�ण आरो�य,सुंदर ��ी,धन व �म� दणेारी ही
एकादशी आह.ेयथे जाणनू �या या �ताचा �वधी...
या �ताच पेालन दशमी पासनूच कराव.ेदशमी �तथीला
सात धा�य �हणज गे�,उडीद,मगु,हरभर,ेजवस,ता�ंळ
आ�ण मसरू�या डाळ�च सेवेन क� नय,ेकारण या
सातही धा�याची एकादशी�या �दवशी पजूा केली
जात.ेजवेढे श�य असले तवेढे दशमी आ�ण
एकादशी�या �दवशी कमीत कमी बोलाव.ेदशमी
�तथीला जवेणात ताम�सक व�तूंच सेवेन क� नये
आ�ण पणू� ��चय�च पेालन कराव.े

एकादशी �तथीला सकाळ� उठून न कंे�यानतंर सकं�प
करावा.सकं�प आप�या श��नसुार �यावा,�हणजे
�दवसातनू एकदाच फलाहार �क�वा आहार न
घ�ेयाचा.सकं�प के�यानतंर चौरगंावर �क�वा पाटावर
�ी�व�ण�ूया मतू�ची �क�वा ��तमचेी �थापन क�न
पजूा करावी.�त करणा�या ���न �ेव�णू
सह��नामाच पेाठ करावते.या �ताच सेमापन
एकादशीला होत नाही तर �ादशीला सकाळ�
�ा�णाला अ�दान आ�ण द��णा �द�यानंतर ह �ेत



समा�त होत.े

�ाचीन काळ� �व��य पव�तावर �ोधन नावाचा एक
�शकारी राहत होता. तो खपू �ूर होता. �याच सेपंणू�
आय�ुय पाप कमा�त गले.े ज�ेहा �याचा अतं जवळ
आला त�ेहा तो म�ृय�ुया भीतीन मेहष� अ�ंगरा�या
आ�मात पोहचला. अ�ंगरा ऋषीला �यान सेा�ंगतले
क�, ऋ�षवर 'मी आय�ुयभर पाप कम� केल आेहते,
कृपा क�न मला एखादा असा उपाय सागंा �यामळुे
मा�या पापाचंा अतं होईल आ�ण मला मो� �मळले.'
�या�या बोल�यावर �व�ास ठेवनू अ�ंगरा ऋष�नी
�याला पाशाकंुशा एकादशीच �ेत सा�ंगतल.े महष�
अ�ंगरान सेा�ंगतल�ेया �वधीनसुार �या �शका�याने
एकादशाच �ेत केल आे�ण सव� पापातनू म�ु झाला.
-------------------

रमा एकादशी

आ��न कृ�ण एकादशी ही द�पो�सवाचा प�हला
�दवस. �यान नेावच रामा एकादशी. रमा श�दाचा अथ�



आह ले�मी. दवे-दानवा�ंया सम�ुमथंनातनू 14 र�ने
लाभली. �यातील प�हलचे नाव आह ले�मी. (आ�ण
14व रे�न अमतृ) �त�या नाव एेकादशी �हणनू ही रमा
एकादशी. द�पल�मी�या पजूा �ाथ�ननेचे द�पावली
स�ताहाचा शभुारभं होतो. �ात: काळ� द�प�योती
उजळनू द�पल�मीची �ाथ�ना क�न श��ुवा�या
नाशा�या �ाथ�नने �ेदवाळ�चा �ीगणशेा करायचा.
----------------

�बो�धनी एकादशी

का�त�क श�ु एकादशी ही एकादशी मोठ� एकादशी
�हणनू दखेील ओळखली जात.े चातमुा�साचा आरभं
आषाढ श�ुल 11 ला होतो व का�त�क श�ुल 11
�हणजचे का�त�क� एकादशीला चातमुा�स सपंतो.
आषाढ� एकादशी�या �दवशी �हणज आेषाढ श�ुल
एकादशीला, शषेशायी भगवान �ी �व�ण झूोपी
जातात �हणनूच आषाढ� एकादशीला "शयनी
एकादशी" अस देखेील �हणतात. आषाढ� एकादशी ते



का�त�क� एकादशी पय�त झोपललेचे असतात अशी
समजतू आह.े

शा��ा�ंमाण एेकादशी �त के�यान वे या �दवशी कथा
�वण के�यान �ेवगा�ची �ा�ती होत.े या �दवशी
पढंरपरू�या पाडंरुगंाच देश�न कराव.े

�ीरसागरात शयन करत असलले �ेी �व�णूंना उठवनू
मगंळ काय� आरभं कर�याची �ाथ�ना केली जात.े

म�ंदर आ�ण घराम�य उेसाचं मेडंप तयार क�न
स�यनारायणाची पजूा केली जात आे�ण �यानंा बोर,
आव�यासह इतर मोसमी फळाचंा नवै�े दाखवला
जातो.
मडंपात शा�ल�ाम आ�ण तळुशीचा �ववाह सोहळा
आयो�जत केला जातो.
मडंपाची �द��णा घालनू अ�ववा�हत लोका�ंया
�ववाहासाठ� �ाथ�ना केली जात.े

या एकादशीला शा�ल�ाम, तळुस आ�ण शखं याचंे
पजून के�यान पे�ुय �ा�त होत.ं



एकादशीला �दव �े�व�लत केल जेातात आ�ण फटाके
फोडनू आनदं साजरा करतात.

------------------

उ�प�� एकादशी

उ�प�� एकादशी ची कथा �ह दवेी एकादशी�या
ज�माची अथा�त उ�प��चीच गो� आह.े याच
कारणामळु उे�प�� एकादशी च �ेत करणा�यास
�यान केेल�ेया उपासन�ेया श�ु��या व समप�णय�ु
भावन�ेया �माणात श�वूर �वजय �मळव�यास
सहा�यभतू होत.े . स�ययगुात दानव कुळाम�ये
तालजघं नावाचा रा�स राहात होता. जोअ�त भयकंर
व परा�मी होता. �याचा प�ु मरु हा �या�या�न
परा�मी व भयकंर होता. �यान सेा�गा� �वारीक�न
सव� दवेतानंा पराभतू क�न �तथनू हाकलनू लावल.े
�कतीही य�ु केल तेरी मरुला हरवण देवेराज इ�ंाला
श�य झाल नेाही. . मरु इतकेच क�न थाबंला नाही
तर चादंवती नावा�या नगरीम�य �ेनवास करत



असणा�या या द�ैयान �ेवगा�त �स�याच द�ैयाला
इ�ंपद� बसवल.े इतकेच न�ह तेर अ��न, च��मा, सयू�,
वाय तुथा व�ण ह से�ुा �सरचे बनवल आेहते. इ�ंाला
परा�जत करण इेथपय�त ठ�क पण या पढुे जाऊन या
दवैी योजनते फेरफार कर�याचा अ�धकार कुणालाच
न�हता. �हबाब इ�ंान �ेीमहादवेा�ंया कानी घातली.
�यावर महादवेानंी इ�ंाला �ी �व�णूंना ह सेागं�याचा
स�ला �दला. . भगवान �ी�व�णूंना इ�ंान हेे
सा�ंगत�यावर दवैी योजनते फेरफार के�याचा
�ी�व�णूंना खपू राग आला. �यानंी ग�डाव�न
चादंवती नगरीवर �वारी क�न मरुद�ैयाला शरण
य�ेयास सा�ंगतल.े चतभुु�जभगवतंाला आपण �ज�कू
शकणार नाही ह ओेळखनू मरु द�ैयान �ेया�या �चडं
सनेलेा ��तकाराथ� पाठवल.े भगवान �व�णूंनी �या
द�ैयाचंा पराभव केला . सयूा��ताला य�ु थाबं�यावर
�ी�व�ण बूद�रका�मात �व�ामा क�रता गले .े तथेे
जवळच असल�ेया बारा योजन लेाबं असल�ेया
�स�हावती नावा�या गहुते �ी�व�ण रूा�ी �व�ामाथ�
झोपल.े .



मरु रा�स लपनू छपनू �ी�व�णूंचा झोपतेच घात
कर�याक�रता गहुते �वशेला. अ�यावळे� भगवतंा�ंया
नणेीवतेनू एक अ�तशय �पवान , सौभा�य शा�लनी व
�द�ा अ��ानंी य�ु अशी क�या �कट झाली. �तने
मरुला य�ुासाठ� आ�हान �दल.े एक��ीआपला काय
पराभव करणार ? या गवा�न मेरुन आे�मण केल.े
एकादशी आ�ण मरु दोघहेी य�ुात �नपणु होत .े �या
य�ुात एकादशी न मेरुला ठार केल.े

�न�तेनू जाग झेा�यानतंर भगवतंानंी �या भयकंर
रा�साला कुणी मारल अेसा �� केला. त�ेहा
एकादशीन �ेयानंा सारा व�ृातं कथन केला .
भगवतंा�ंया नणेीवतेनूच �कट झाल�ेया �या क�यलेा
भगवतंानंी वर माग�यास सा�ंगतल.े �तन भेगवतंानंा
वरमा�गतला �क [१] सव�तीथा�म�य सेव��म
सव��व�नाचंा नाश करणारी सव��स�� दऊे शकणारी
अशी दवेी होवनू द .े . यावर तथा�त!ु! �हणनू भगवान
�ी �व�ण�ूहणाल �ेक ��यके प�ा�या अकरा�ा
�दवशी अथा�त एकादशी�या �तथीस ज नेरउपवास,
न� भोजन अथवा एकभ�ु रा�न �दवसभर तसचे



पढुे रा�भर मा�या भ��त रममाण होतील �यानंा धन,
धम� व मो� �मळले. . �म�ानंो एकादशीचा ज�म
रा�ीचा आह �ेयामळु एेकादशी�या रा�ी भगव��� चे
कोणतहेी साधन अगंीका�न भगवतंा�ंया �च�तनात
काल घालवण अे�त प�ुयदायक असत.े एकादशी�या
�ताच पेारण �ेादशीस �दवसा कराव.े

���ानी �ीसतुमनुी ��व�ृदानंा सबंो�धत करताना
सागंतात �क , १]च�ं�हण अथवा सयू��हणातील
�नान २]अ�दान अथवा जलदान ३]सवुण� दान
४]भ�ूमदान ५]क�यादान ६]अ�मधे आद� महान य�
७]चारधाम सार�या मो�ा तीथ�या�ा
या महानप�ुयकारक गो��प�ेाही मोठे प�ुय
एकादशी�या �तान �ेमळत.े

------------

मो�दा एकादशी

कु���ेा�या रणभमूीवर भगवान �ीकृ�णानंी
अजु�नाला जो उपदशे केला ती गीता ! तो �दवस



माग�शीष� श�ुद एकादशी हा होता. �हणनू या �दवसाला
गीताजयतंी अस �ेहणतात. गीतलेा आपण
मो�दा�यनी मानतो. �हणनू मग या एकादशीला
मो�दा एकादशी असहेी गौर�वल गेले.े ही मो�दा
एकादशी आचर�यान �ेपतराचंा उ�दार होतो, �यानंा
मो� �मळतो, अशी परपंरचेी ��दा आह.े �याची एक
कथा आह.े ती कथा अशी - चपंक नगरी�या वखैानस
राजा�या �व�ात एकदा �याच �ेपतर आल.े �यानंी
आपण सोसत असल�ेया नरकयातनाचं रेाजाकडे
वण�न केल.े यामळु �े:खी झाल�ेया राजान एेका
ऋषीला यावर उपाय सागं�याची �वनतंी केली. �या
ऋषीन मेो�दा एकादशी कर�याचा स�ला राजाला
�दला. �या�माण रेाजान मेो�दा एकादशी के�याने
�या�या �पतरानंा मो� �मळाला.
ही एकादशी �नज�ला एकादशी सारखीच
अ�तमह�वाची मानली जात.े �हणज हेी एकादशी
केली तर इतर सव� एकाद�या के�याच पे�ुय लाभते
अशी लोक ��दा आह.े



-----------

सफला एकादशी

पौष मासम�य केृ�ण प�ा�या एकादशी�या �दवशी
केल जेाणार हे �ेत आहे
शा��ानसुार, ती नावा�माणचे मनोकामना पणू�
करणारी एकादशी आह.े

जो ��� मनोभाव येा एकादशीच �ेत करतो आ�ण
रा�ी जागरण करतो �याला वषा�नवुषा�च पे�ुय �ा�त
होत.े या �दवशी भगवान �व�णचूी पजूाअच�ना करा,
पहाट उेठून �ताच सेकं�प करा. �दवसभर �नराहार
रा�न सायकंाळ� भगवानाला �पवळ वे��, केळ आ�ण
लाडचूा �साद दाखवावा, स�यनारायण कथापाठ
क�नआरती करा. या एकादशी�या �दवशी
तादंळाचा कोणताही पदाथ� बनव नूय �ेक�वा भगवान
�व�णलूा ता�ंळ अप�ण क� नय.े �सया� �दवशी पहाटे
सयू� भगवानाला अ�य अप�ण के�यानतंर �ताचे
पारायण कराव.े



प�परुाणात या एकादशीच वेण�न आढळत.े महाराज
य�ुध��रन सेा�ंगतल के�, ह जेनाद�न पौष कृ�ण
एकादशीच केाय नाव आह?े �या �दवशी कोण�या
दवेीदवेताचं पेजून केल जेात?े आ�ण �याचा �वधी
काय आह?े कृपा क�न मला सागंा. यावर
भ�व�सल भगवान �ीकृ�ण �हणाल,े 'ह धेम�राज,
तमु�याशी असल�ेया �मेपवू�क सबंधंामळु ते�ुहाला
सागंतो क�, एकादशी �ता��त�र� मी अ�धका�धक
द��णा दऊेन य� करणाया�नाही �स� होत नाही.
�यामळु �ेतला अ�यतं भ��भाव आ�ण ��ापवू�क
करा. �यामळु हे रेाजन त�ुही �ादशीय�ु पौष कृ�ण
एकादशीच मेाहा��य एका��च�ान ऐेका. या
एकादशीच नेाव सफला एकादशी आह.े या
एकादशीच देवेता �ीनारायण आहते. अ�यतं
�व�धपवू�क या एकादशीच �ेत केल पेा�हज.े
�या�माण नेागामं�य शेषेनाग, प�ाम�य गे�ड, सव�
�हामं�य चे�ं, य�ाम�य अे�मधे आ�ण दवेतामं�ये
भगवान �व�ण �ू�े आहते �या�माण सेव� �तामं�ये
एकादशीच �ेत ��े आह.े जो ��� सदवै एकादशीचे



मन:पवू�क �त करतो तो मला परम��य आह.े आता
या �ताची �वधी सागंतो, नीट ल�पवू�क ऐका.
'माझी पजूा कर�याक�रता ऋतनूसुार फळ, नारळ,
�ल�ब,ू नवै�ेासह सोळा सा�ह�य गोळा करा. या
सा�ह�यान पेजूा झा�यानतंर रा�ी �याला �हण करा.
या एकादशी�या �ता�माण ये�, तीथ�, दान, तप तसचे
इतर �सर केोणतचे �त नाही. पाच हजार वष�तप
के�यानतंर ज फेळ �मळत �ेयाप�ेा जा�त सफला
एकादशीच �ेत के�यान �ेमळत.े �यामळु हे रेाजन
आता या एकादशीची कथा सागंतो ती ऐका.'
चपंावती नगरीम�य एेक म�ह�मान नावाचा राजा रा�य
करीत होता. �याला चार मलु हेोती. �यातील ल�ुपक
नावाचा मोठा राजप�ु महापापी होता. तो दररोज
पर��ी आ�ण व�ेयागमन तसचे इतर �सया� वाईट
कामाक�रता �प�या�या धनाचा ��पयोग करीत होता.
तसचे दवेता, �ा�ण, व�ैणवाचंी �न�दा करीत होता.
ज�ेहा राजाला �या�या मलुा�या या कुकृ�याबाबत
कळल ते�ेहा �यान �ेयाला रा�यातनू बाहरे हाकलनू
�दल.े �प�यान हेाकलनू �द�यानतंर काय कराव �ेहणनू



�यान चेोरी कर�याचा �न�य केला. �दवसा तो
जगंलात राहत होता आ�ण रा�ी आप�या �प�या�याच
नगरीम�य चेोरी करीत अस.े इतकेच नाही तर तो
�जलेा �ास दते अस आे�ण कुकम� करीत अस.े
�या�या या वाढ�या �कारामळु जेनता भयभीत झाली
होती. �यानतंर �यान जेगंलात राहत असताना
पशपु�याचंी �शकार क�न �याला खाऊ लागला.
म�ह�मान नगरीतील जनता �याला पकडत तर अस,े
पण राजा�या भीतीपोट� �याला सोडनू दते अस.े �या
जगंलाम�य तेो राहत होता �या �ठकाणी एक भ�
आ�ण अ�त�ाचीन �प�पळाच झेाड होत.े नगरीतील
जनता �याची मनोभाव पेजूा करीत असत.े �याच
झाडा�या खाली तो महापापी ल�ुपक राहत होता. या
जगंलाला जनता दवेीदवेताचंी नगरी मानत असत.
काही काळ ग�ेयानतंर ल�ुपक�या अगंावरील कपडे
जीण� झा�यामळु �ेनव��� झाला. �यात पौष कृ�ण
प�ातील दशमी�या रा�ी पडल�ेया कडा�या�या
थडंीमळु तेो कडकड लूागला. �दवस उजाडता-
उजाडता तो म�ू�छत झाला. �सया� �दवशी सयू�दय



झा�यानतंर सयूा��या गम�मळु �ेयाला जाग आली.
कसाबसा �वत:ला सावरत तो काही खायला �मळते
का, ह पेाह�यासाठ� �फ� लागला. पशपु�याचंी
�शकार कर�याइतक� श��ही �या�या अगंात रा�हली
न�हती. �यामळु �ेया �ठकाणी झाडाचंी ज�मनीवर
पडललेी फळ �ेदसली. तो गोळा क�न तो �याच
�प�पळा�या झाडाखाली आला. तोपय�त सयू�
मावळतीला आला होता. त�ेहा आणललेी फळ �ेयाने
झाडा�या खाली ठेवली आ�ण परम�ेरला �ाथ�ना
क�न ती अप�ण केली. �या�या या उपवास आ�ण
जागरणामळु भेगवान �स� झाल आे�ण �याच सेव�
पाप न� झाल.े

�सया� �दवशी पहाट एेक अ�तसुंदर घोडा आ�ण
अनके व�तूंनी सजललेा एक रथ �या�यासमोर यऊेन
उभा रा�हला. �याचवळे� �ी नारायणा�या कृपने तेझुे
सव� पाप न� झाल अेसनू आता त �ूप�याकड जेाऊन
रा�य �ा�त कर, अशी आकाशवाणी झाली. ही वाणी
ऐकून तो अ�यतं �स� झाला आ�ण �द� व�� धारण
क�न 'भगवान क� जय हो' अस �ेहणत �प�याकडे



गलेा.
�प�यानहेी �स� होऊन सपंणू� राजपाट �याला
सोप�वला आ�ण धा�म�क काया�क�रता �नघनू गलेा.
�यानतंर चपंावती नगरीवर ल�ुपक राजा रा�य क�
लागला. �याची प�नी, प�ु सगळचे भगवान
नारायणाच भे� झाल.े व�ृ झा�यानतंर ल�ुपक
आप�या मलुा�या हाती रा�यभार सोपवनू तप�या
कर�याक�रता जगंलात �नघनू गलेा. �यानतंर तो
वकैंुठास गलेा. �यामळु जेो मन�ुय या परमप�व�
एकादशीच �ेत करतो �या शवेट� म�ु� �मळत.े आ�ण
ज हे �ेत करीत नाही त पेशपू�ेा काही कमी नसतात.
या सफला एकादशीच �ेत के�यान,े माहा��य
वाच�यान �ेक�वा �वण के�यान मेन�ुयाला अ�मधे
य�ाच फेळ �मळत.े'

---------------

प�ुदा एकादशी

महाराज य�ुध��र यानंी �वचारल,े'ह पेरम�ेरा! आपण



एकादशीच मेहा��य सागंनू आम�यावर मोठ� कृपा
केली आह.े आता आ�ही आप�याला �वनतंी करतो
क�, पौष श�ुल एकादशीच �ेत कशासाठ� केल जेात,े
�याचा �वधी काय व �तात कोण�या दवेाची पजूा
केली जात.े'

भ�व�सल परम�ेर �ीकृ�ण �हणाल,े 'ह रेाजन! या
एकादशीच नेाव प�ुदा एकादशी होय. या �दनी �व�णू
नारायणाची पजूा केली जात.े या सपंणू� ससंारात
प�ुदा एकादशी�या �ताप�ेा ��े अस एेकही �त
नाही. �ता�या प�ुयान मेानव तप�वी, �व�ान व
धनवान होतो. यासदंभा�त एक कथा सागंतो ती
ल�पवू�क ऐका.'
भ�ावती नावा�या नगरीत सकुेतमुान नामक राजा
रा�य करत अस.े �याला सतंान न�हत.े �या�या प�नीचे
नाव श�ैा होत.े ती �नप�ु�क अस�यान नेहेमी �:खी
असायची. राजाकड धेन-सपं�ी, ह�ी, घोड,े म�ंी-
स�ंी सगळ हेोत,े मा� राजाला कुठ�याच गो�ीत
समाधान �मळत न�हत.े



मी म�ेयानतंर मला कोण �प�डदान करले, याच
�वचारात राजा असायचा. मलुगा नस�याच आेपण
पवु�ज व दवेाच ऋेण कस चेकुव यूा �वचारानंी
राजा�या मनात घर केल हेोत.े �या घरात कुलद�पक
नसले �या घरात नहेमी अधंार असतो, अशी राजाची
समजतू झाली होती. कुलद�पकासाठ� काही ना काही
�य�न केल पेा�हज अेस,ेराजाला सारख वेाटायच.े

�या ���न पे�ुमखु पा�हल आेह,े तो ध�य आह.े
अशा ���ला प�ृवीलोकात यश व परलोकात शातंी
लाभत असत.े पवु�ज�मा�या प�ुयाईन �े��ला प�ु,
धन�ा�ती होत असत.े राजा अशा �वचारात रा��ंदवस
गर क्असायचा.
एकदा राजान आे�मदहन कर�याचा �न�य केला.
मा�, आ�मह�या करण हे सेग�यात मोठे पाप
अस�यान �ेयान �ेनण�य र� केला. एके �दवशी राजा
घो�ावर बसनू जगंलात �नघनू गलेा व तथेील झाडा-
फुलाना �याहाळ लूागला. जगंलात �यावळे� मोर, वाघ,
�स�ह, माकड, साप आद� म�ुसचंार करत होत.े ह�ी



�या�या �प�लासह �फरत होता. राजाला जगंलात
यऊेन बराच कालावाधी होऊन दखेील घरी परत
जा�याच नेाव घते न�हता. जगंलातील ��य पा�न तो
�वचार करत होता- 'मी आजपय�त य� केल,े �ा�हण
दवेताला भोजन क�न त�ृत केल तेरी ही मा�या
वा�ाला �:खच का आल अेसाव?े'

�वचारात म�न असल�ेया राजाला पा�याची तहान
लागली. राजा इकड-े�तकड पेा�याचा शोध घऊे
लागला. थो�ाच अतंरावर राजाला एक एक सरोवर
�दसल.े �या सरोवरात सुंदर कमळ उमलल हेोत.े हसं
व मगर �वहार करत होत.े सरोवरा�या च�बाजुंनी
ऋष�चा आ�म होता. �याच वळे� राजाचा उजवा
डोळा फडफडायला लागला. राजाला शभुशकुन �ा�त
होणार अस�याची जाणीव झा�यान तेो घो�ाव�न
उत�न ऋषीमनु�ना नतम�तक होऊन �या�ंयासमोर
�वराजमान झाला.
राजा पहातच एका ऋषीच �ेहटल -े 'ह रेाजन! आ�ही
आप�यावर अ�यतं �स� झालो आहोत. आप�या
मनात असले त वेर मागा.'ह एेकताच राजा �यानंा



�वचारल,े 'महाराज आपण कोण आहात, यथे ये�ेयाचे
�योजन काय?'

राजा�या ��ाला उ�र दतेाना ऋषीन सेा�ंगतल,े हे
राजन! आज सतंान दणेारी प�ुदा एकादशी आह.े
आ�ही �व�दवे असनू आ�ही या सरोवरात �नान
कर�यास आल आेहते.

ह ऐेकून राजान �ेहटल,े'ऋषीदवेता मला सतंान नाही,
मा�यावर कृपा करा, मला प�ु�ा�तीच वेरदान �ा.'
ऋषीमनुी �हणाल -े'ह रेाजन! आज प�ुदा एकादशी
आह.े ह �ेत आपण अव�य कराव.े परम�ेर कृपनेे
आप�या घरात लवकरच पाळणा हलले.

ऋषीमनु�च वेा�य ऐकून राजान �ेया �दवशी
एकादशीच  े �त केल वे �ादशीला या �ताचे
उ�ापन केल.े ऋषीमनु�ना दडंवत क�न राजा
महलात परतला. काही �दवसातच राणीला �दवस गले.े
नऊ म�ह�यानतंर राजा�या घरी मलुान जे�म घतेला.
राजाला कुलद�पक �मळाला. राजाचा प�ु अ�यतं
शरूवीर,यश�वी व �जापालक होता.



ता�पय� हचे क�, प�ु �ा�तीसाठ� प�ुदा एकादशीच �ेत
केल पेा�हज.े जो ��� या �ताच मेाहा��याच पेठण
�क�वा �वण करतो �याला म�ृयपु�ात �वगा�त जागा
�मळत.े

-----------------

षट�्तला एकादशी

या �दवशी म�ुयतः भगवान �व�णूंची पजूा केली
जात.ेधम� �थंानसुार या �दवशी �तळाचा 6 कामाम�ये
उपयोग कर�याच �ेवधान आह.ेह 6े काम या�कारचे
आहते.

शा��ाम�य �ेल�ह�यात आल आेह के�...
�तल�नायी �तलो�ात� �तलहोमी �तलोदक्�।
�तलभकु् �तलदाता च षट�्तला:पापनाशना:।।
षट ्�तला एकादशी :पौष व. एकादशी �दवशीला
�ातः�नान क�न '�ीकृ�ण' या म�ंाचा ८, २८, १०८,
�क�वा १००० जप करावा. उपवास क�न रा�ी



जागरण कराव.े हवन कराव.े परम�ेराच पेजून करावे
व
'स�ु��य नम�तऽे�त मुहाप�ुष पवू�ज ।गहृाणा�य�मया
द� लं��यासह जग�पत ॥े'

या म�ंान अे�य� �ावते. ही ' षट ्�तला एकादशी आह.े
यात �तळा�या जलान �ेनान, �तळाच उेटण,े �तळाचे
हवन, �तळजल�ाशन व तीळ �मसळलले पेाणी दान
कराव.े �तल�म��त �म�ा�ं भेोजनात वापरावीत.
�हणज सेव� पापाचंा नाश होतो.
--------------

�वजया एकादशी

�वजया एकादशीची कथा वाच�यान ऐेक�यान �ेमळते
वाजपये य�ाच फेळ.

�ह�� धमा�म�य एेकादशीला फार मह�व आह.े एका
वषा�त २४ एकादशी यतेात. ज�ेहा अ�धकम�हना यतेो
त�ेहा याचंी स�ंया २६ असत.े ��यके एकादशीचे



�वशषे मह�व आह.े �यातील एक �हणज �ेवजया
एकादशी होय. �वजया एकादशी �त�या नावाव�नच
ओळख�या जात.े �ह ���ला �वजय दते.े ज�ेहा
चारही बाजूंनी मन�ुय सकंटाम�य अेडकतो �याला
�वतःचा पराभव �दस लूागतो. अशा प�र��थती म�ये
�वजय �मळवायचा अस�यास �वजया एकादशी च �ेत
ह सेव��कृ� उपाय मान�या जातो. �ह एकादशी
माघ/फा�गनु म�ह�या�या कृ�ण प�ाला अकरा�ा
�तथीला यते.े

�त कथा
कुंतीनदंन जया एकादशीच मेहा�म ऐकून आन�ंदत
होत.े ध�य होत होत.े जया एकादशीच मेहा�म
ऐक�यावर कुंतीनदंन भगवान �ीकृ�णानंा �वचारतात
फा�गनु म�ह�यातील कृ�ण प�ाला यणेा�या एकादशी
च केाय महा�म आह?े कुंती नदंन खपू �वन�तनेे
भगवान �ीकृ�णाला �� �वचारतात. �याचंी �वनतंी
ऐकून भगवान �ीकृ�ण �हणाल फेा�गनु म�ह�या�या
कृ�ण प�ाला यणेा�या एकादशीला �वजया एकादशी
�हणतात. भगवान �ीकृ�ण �हणाल हे �ेत करणारा



��� नहेमीच �वजय �ा�त करतो. भगवान �ीकृ�ण
�हणाल हे केंुतीनदंन आपण माझ पेरम �म� आहते.
आ�ण आपण खपूच चागंला �� केला आह.े या
कथलेा ऐक�यावर आपणास आनदं �मळले, तसचे �ह
कथा ऐकण वे वाच�यान वेाजपये य�ाच पे�ुय �ा�त
होत.े आता पय�त �ह कथा मी कुणालाच सा�ंगतली
नाही. यापवू� �ह कथा नारदज�नी ��ाजी कडनू
ऐकली होती.
�तेायगुात भगवान �ीहरी नारायणजीच अेवतार
�हणनू �भ रूामच�ंानंी या सुंदर प�ृवीवर ज�म घतेला
होता. ज�ेहा मया�दा पषुो�म �भ �ूीरामच�ं �या�ंया
प�नीला सीतलेा शोधत सम�ुा जवळ पोहचल.े �तथचे
सम�ु �कनारी �याचंा परम भ� जटाय नूावाचा प�ी
राहायचा. �या जटायनू सेा�ंगतल �ेक सीता मातलेा
रा�सराज लकंेश रावण सम�ुा�या पलीकड लेकंेत
घऊेन गलेाय. �यान मेातलेा अशोक वा�टकेत ठेवले
आह.े जटाय कूडनू मा�हती �मळा�यावर �भू
�ीरामच�ं वानर सने सेोबत आ�मणाची तयारी क�
लागल.े पण एव�ा मो�ा सम�ुाला कस पेार करावे



हा भीषण �� �या�ंया समोर होता.
त�ेहा �यानंी �याचं �े�य बधं लू�मणज�ना �� केला
�क मला सागं त�ुयाकड केाही उपाय आह केा ?
ल�मण जी बोलल �ेक महान ऋषी वकदा��य म�ुन हे
इथनू काही अतंरावरच राहतात �याचंा आ�म आहे
�यानंा आपण भटेयूा तचे आपणास पढु�ल माग�दश�न
करतील. त�ेहा भगवान �ीराम व ल�मण महान ऋषी
वकदा��य म�ुन या�ंया आ�मात पोहचल.े �यानंा
�णाम केला. व �वन�तने �ेया�ंया पढुे हा भीषण ��
��ततु केला.
वकदा��य म�ुन �हणाल हे मेया�दा प�ुषो�म �भू
�ीराम मी आपणास �वजय �ा�त क�न दणेा�या �ता
ब�ल मा�हती दतेोय. फा�गनु म�ह�या�या कृ�ण
प�ाला यणेा�या एकादशी च �ेत त�ुही करा हे
के�यास �न��तच त�ुही सम�ु पार क�न रावणाला
परा�जत करणार यात सशंय नाही.
�वजया एकादशी �त कस केराव येाब�ल ऐकून �या.
या एकादशीला अशी मा�यता आह �ेक �वण� दान,



भ�ूम दान, अ�दान आ�ण गौदान क�न प�ुयफळाची
�ा�ती क� शकता. या �दवशी �ीहरी नारायणजीची
पजूा के�या जात.े �त पजूते धपू,द�प,नवै�े, नारळाचा
�योग के�या जातो. स�त धा�य घट �थापना के�या
जात.े स�त धा�य- ग�, उडीद, मुंग, चना, जौ, ता�ंळ,
आ�ण मसरू आह.े यावर �ी�व�णजु�ची मतू� ठेव�या
जात.े या �ताला करणारा ��� पणू� �दवस �त
क�न रा�ी �व�ण पुाठ करत जागरण करतो. ह �ेत
२४ तासासंाठ� के�या जात.े या �ताची पणू�ता
�ादशीला सकाळ� दान धम� क�न, अ�दान क�न
केल�ॆया जात.े

�भ �ूीरामच�ं यानंी ल�मण व सपंणू� वानर सने सेह
महष�ज�नी सा�ंगतल�ेया �तथीनसुार एकादशी �त
सपं� केल.े �भ �ूीरामच�ं सपंणू� वानर सनेसेमते
सम�ु पार क�न लकंेत पोहचल वे रावणाचा अतं
केला.
अशा�कार भेगवान �ीकृ�णानंी �या�ंया परम �म�ाला
सा�ंगतल �ेक या एकादशीला जो �त उपवास करतो
�याच �ेव�न �र होतात. तसचे �याच पेाप न� होत.े



आ�ण �यावर �कतीही मोठे सकंट असो तो �यावर
मात क�न �वजय �ा�त करतो. अशा�कार �ेवजया
एकादशीचा म�हमा सा�ंगतला.
--------

आमलक� एकादशी

या एकादशीच पे�व� �त �व�ण लूोकाची �ा�ती क�न
दणेार आेह.े

�ह�� धमा�म�य एेकादशीला फार मह�व आह.े एका
वषा�त २४ एकादशी यतेात. ज�ेहा अ�धकम�हना यतेो
त�ेहा याचंी स�ंया २६ असत.े ��यके एकादशीचे
�वशषे मह�व आह.े �यातील एक �हणज आेमलक�
एकादशी होय. आमलक� �हणज आेवळा जसे
नद�म�य �े�े �थान गगंा नद�ला आह,े दवेामं�ये
�ीहरी नारायणज�ना ��े �थान आह.े तसचे
आव�याला शा��ाम�य �े�े �थान �ा�त झालले आेह.े
नारायणज�नी स�ृी रचनसेाठ� ��ाज�ना ज�म �दला
�यानंी स�ृीची रचना केली. त�ेहाच आव�या�या



व�ृाला स�ुा ज�म �दला. आव�याच झेाड ह पेजूनीय
आह �ेया�या ��यके अगंात ई�राच �ेथान आह.े

�त कथा
कुंतीनदंन �वजया एकादशीच मेहा�म ऐकून आन�ंदत
होत.े ध�य होत होत.े �वजया एकादशीच मेहा�म
ऐक�यावर कुंतीनदंन भगवान �ीकृ�णानंा �वचारतात
फा�गनु म�ह�यातील श�ुल प�ाला यणेा�या एकादशी
च केाय महा�म आह?े कुंती नदंन खपू �वन�तनेे
भगवान �ीकृ�णाला �� �वचारतात. �याचंी �वनतंी
ऐकून भगवान �ीकृ�ण �हणाल फेा�गनु म�ह�या�या
श�ुल प�ाला यणेा�या एकादशीला आमलक�
एकादशी �हणतात. भगवान �ीकृ�ण �हणाल हेे
कुंतीनदंन या एकादशीच पे�व� �त �व�ण लूोकाची
�ा�ती क�न दणेार आेह.ेया �ताची एक �ाचीन कथा
आह तेी मी आपणास सागंतो. ती शातं पवू�क ऐका
�ाचीन काळ� महान राजा मा�धातान वे�श� ऋष�ना
�� केला क�, महष�जी आपण जर मा�यावर �स�
आहात तर मला अस �ेत सागंा क� �यान मेाझे
क�याण होईल.



महष� व�श�जी बोलल –े ह रेाजा सव� �तामं�य उे�म
ज शेवेट� मो� दते अेस �ेत �हणज आेमलक�
एकादशी च �ेत होय.

राजा मा�धाता बोलल –े महष�जी मला सागंा या
आमलक� एकादशी�या �ताची उ�प�ी कशी झाली?
ह �ेत कस केरतात.

महष� व�श�जी बोलल –े ह रेाजा मी त�ुहाला या
�ताची पणू� मा�हती दतेो. ह �ेत फा�गनु श�ुल प�ात
यते.े या �ताच फेळ �ा�त के�यान सेव� पाप न�
होतात. या �ताच पे�ुय एक हजार गायीच देान
के�यान जे पे�ुय �मळत तेवेढे आह.े आमलक� �हणजे
आवळा याचंी उ�प�ी �ह भगवान �व�ण�ूया मखुातनू
झाली. मी आता त�ुहाला फार जनुी कथा सागंतो ती
एका.
�ाचीन काळ� व�ैदक नावाच नेगर होत.े �यानगरात
�ा�ण, व�ैय, ���य, श�ू या चारी वणा�तील लोक
फार �स� पवू�क राहत होत.े या नगरात नहेमीच
वदेाचं पेठण होत अस.े �या नगरात कोणीच पापी,



�राचारी, ना��तक अस केोणीच न�हत.े नगराम�ये
च�ैरथ नावाच चे�ंवशंी राजा रा�य करीत होत.े ते
फार �व�ान व धा�म�क �व�ृीच हेोत.े �या�ंया रा�यात
कोणीच गरीब न�हत.े �या रा�यातील �जा ही �व�णू
भ� होती. तथेील लहान मोठे सव� ��� एकादशीला
उपवास करीत होत.े

एकदा फा�गनु श�ुल प�ात आमलक� नावाची
एकादशी आली. �या �दवशी राजा व �जा यानंी
आनदं पवू�क एकादशीचा उपवास केला. राजाने
आप�या �ज बेरोबर म�ंदराम�य केळसाची �थापना
केली व धपू, द�प व नवै�े यानंी पजूा करीत होत.े
�यानंी आवळा व�ृाच पेण पजून केल.े �याचंी �ततुी
केली व �ाथ�ना केली क�, मा�या सव� पापाचा सव�नाश
करा. �या रा�ी तथे सेग�यानंी जागरण केल.े �याच
रा�ी तथे एेक �शकारी आला. तो महापापी व �राचारी
होता. आप�या कुटुंबाच पेालन पोषण तो �शकार
क�न करत अस.े �या �शका�याला फार भकू लागली
होती �याला वाटल के� यथे जेवेणाची �व�था �क�वा
�साद तरी �मळले या उ�शेान तेो आला होता. तो



म�ंदरात एका कोप�यात बसनू होता. �या �ठकाणी तो
बसनू एकादशीची �त कथा व महा�म ऐकत होता. या
�कार �ेया �शका�यान सेपंणू� रा� इतर लोकासंोबत
जागरण क�न काढली. सकाळ� सगळ आेपआप�या
घरी �नघनू गले.े �शकारी पण घरी गलेा व जवेण केल.े
काही �दवसान �ेया �शका�याचा म�ृय झाला. तो फार
पापी होता �याला नरकात जाव लेागणार होत पेण �या
�दवशी न कळत �या�या कडनू एकादशीच �ेत,
उपवास व जागरण झाल हेोत.े �यामळु �ेयाच सेव� पाप
न� झाल हेोत वे �याला प�ुयाची �ा�ती झाली होती.
�याला पढु�ल ज�म द�ेयात आला. �याचा राजा
�व�रथ�या घरी ज�म झाला. �याचं नेाव वसरुथ असे
ठेव�यात आल.े वसरुथ पढुे �तथला राजा बनला व
तथे चेागं�या �कार रेा�य केल.े �या�या चहे�यावरील
तजे सयूा� �माण हेोत,े �याची कातंी च�ंा �माण,े
�मचेी �व�ृी प�ृवी �माण हेोती. तो अ�यतं धा�म�क,
स�यवाद�, कम�वीर आ�ण �व�ण-ुभ� होता. तो �जलेा
प�ुवत �मे दते अस रेोज दान धम� करत अस.े



एकदा राजा वसरुथ �शकार कर�या करता गलेा.
�याला �दशचेी मा�हती नस�यामळु जेगंलात तो रा�ता
भटकला. तथेचे एका झाडाखाली तो झोपला. काही
वळेान तेथे डेाकू आल रेाजाला एकट पेा�न ते
ओरडत होत मेारा याला मारा. या राजान आेप�या
वडील, आजोबा व इतर भाऊ बाधंवानंा मारल वे
काह�ना रा�यातनू काढून टाकल.े आता आपण याला
मा�न बदला �यायला पा�हज.े एवढे �हणनू डाकू
राजाला मा� लागल.े डाकू अ�� -श��ान रेाजा वर
वार करीत होत.े परतं तु अे��-श�� राजा�या
शरीराला लागताच न� होत होत वे राजाला
फुला�ंमाण जेाणवत होत.े दवेा�या कृपने डेाकूंचे
अ��-श�� ह �ेयाचंचे �या�या वर उलट �हार करत
होत �ेयात सव� डाकू जखमी होऊन बशे�ु झाल.े
त�ेहा राजा�या शरीरातनू एक सुंदर ��ी बाहरे पडली
�यानंी �व�वध अलकंार घातलले हेोत.े �याचं डेोळे
भयकंर लाल जण डूो�यातनू आग �नघ पूाहत आहे
अस.े त�ेहा �या म�ृय�ूया दवेी �माण �ेदसत हो�या.
�यानंी काही �णातच �या सव� डाकूंचा वध केला.



राजा ज�ेहा झोपतेनू उठल �ेयानंी प�हल के� �या�ंया
आज बूाजलूा �क�यके डाकू म�न पडल आेह.े ते
�वचार करत होत के� आप�याला कोणी बर वेाचवल?े
कोणी जवळचा ��� तर न�ह?े ह �ेवचार करीत
असतानंा आकाश वाणी झाली क� भगवान
�व�णजू��या �शवाय तमुच रे�णआणखी कोण
करणार. �ह आकाशवाणी ऐकून राजान भेगवान
�व�णचू �ेमरण करत �यानंा �णाम केला व आप�या
रा�यात परत सखु�प आल.े

व�श� ऋषी बोलल –े राजा हा सव� आमलक�
एकादशी �ताचा �भाव आह.े जो कोणी आमलक�
एकादशी च �ेत करतो, तो ��यके काया�म�य येश
�ा�त करतो व शवेट� वकैंुठ धाम �ा�त करतो.
-------------

पापमोचनी एकादशी

च�ै म�ह�यातील कृ�ण प�ा�या एकादशीला
पापमोचनी एकादशी �हणतात. ही एकादशी सव�



पापाचंा नाश करणारी असत.े यदंा ही एकादशी 24
माच�, श�ुवारी आह.े या �ताची �वधी या �कार आेह -े

�त �वधी
पापमोचनी एकादशी�या �वषयावर भ�व�यो�र
परुाणात �व�तारात वण�न कर�यात आल आेह.े या
�तात �व�ण�ूया चतभुु�ज �पाची पजूा केली जात.े
एकादशी�या �दवशी सकाळ� �नान आद� क�न
�ताच सेकं�प कराव.े सकं�प के�यानतंर
षोडशोपचार (16 सा�ह�यान)े समते �व�णचूी पजूा
करायला पा�हज.े

पजूा के�यानतंर दवेासमोर बसनू भगवद क्थचेा पाठ
करावा �क�वा एखा�ा यो�य �ा�णाकडनू करवनू
�यावा. कुटुं�बयासंमते बसनू भगवद क्था ऐकायला
पा�हज.े रा�भर जागरण कराव.े

�ादशी �तथी (25 ए��ल, श�नवार)ला सकाळ� �नान
क�न �व�णचूी पजूा केली पा�हज नेतंर �ा�ण भोज
करवनू द��णा समते �यानंा �वदा केल पेा�हज.े
�यानतंर �वत:न भेोजन केल पेा�हज.े या �कारे



पापमोचनी एकादशीचा �त के�यान �ेव�ण �ूस�
होतात आ�ण �ती�या सव� पापाचंा नाश होतो.
पापमोचनी एकादशी �त कथा
फार वष� आधी माधंाता नावाचा एक परा�मी राजा
होता. राजा माधंातान लेोमश ऋषीला �वचारल के�
जर मन�ुयाकडनू नकळत काही पाप झाल अेसतील
तर �यातनू कशा �कार मे�ु� �मळव शूकतो? त�ेहा
लोमश ऋष�नी राजाला एक कथा सा�ंगतली क�
च�ैरथ नावाच सेुंदर वनात �यवन ऋषीच पे�ु मधेावी
ऋषी तप�यते लीन होत.े या वनात एक �दवस
मजंघुोषा नावा�या अ�सरचेी ��ी ऋष�वर पडत,े त�ेहा
ती �यानंा आक�ष�त कर�याचा �य�न क� लागत.े

कामदवे �या वळेसे तथेनू जात होत.े �याचंी ��ी
अ�सरवेर गलेी आ�ण त �ेतची मदत क� लागल.े
अ�सरा आप�या �य�नात यश�वी झाली आ�ण
ऋषीची तप�या भगं झाली. ऋषी महादवेा�या
तप�यचे �ेत �वस�न गले आे�ण अ�सरासोबत रमण
क� लागल.े बया�च वषा�नतंर ज�ेहा �याचंी चतेना
जागली त�ेहा �यानंा भास झाला क� त मेहादवेा�या



तप�यने �ेवर� झाल आेह.े �यानंा �या अ�सरावर फार
�ोध आला आ�ण तप�या भगं कर�याब�ल दोषी
अस�यामळु ऋेषीन अे�सराला �ाप �दला क� तू
�पशा�चनी बननू जा.
�ापान �ेखी होऊन ती ऋषी�या पायात पडली आ�ण
�ापापासनू म�ु� �मळव�यासाठ� �ाथ�ना क�
लागली. ऋषीन ते�ेहा �या अ�सरलेा �वधी स�हत च�ै
कृ�ण एकादशी (पापमो�चनी एकादशी)च �ेत
कर�यास सा�ंगतल.े �वला�सतते रमल�ेया ऋषीच तेजे
दखेील लोप झाल हेोत.े �हणनू ऋषीन देखेील या
एकादशीच �ेत केल,े �यान �ेयाच पेाप न� झाला.
�तकड अे�सरा पण या �ता�या �भावामळु �ेपशाच
योनीतनू म�ु झाली आ�ण �तला सुंदर �प �ा�त
झाला व ती परत �वगा�त गलेी.
--------------------

एकादशीच अेभगं

एकादशीस अ�पान । ज नेर क�रती भोजन ।



�ान�व�सेमान । अधम जन त एेक ॥१॥
ऎका �ताच�म�हमान । नमे�आचरती जन । गाती
ऎकती ह�र�कत�न । त सेमान �व�णसु� ॥२॥
अश�ु �वटाळशीच खेळ । �वडा भ��ता तंाबंलु ।
सापंड सेबळ । काळाहात� न सटु ॥े३॥
सजे बाज �वलास भोग । क�रती का�मनीचा सगं ।
तया जोड �ेयरोग । ज�म�ाधी ब�ळवतं ॥४॥
आपण नवज हे�रक�त�ना । आ�णका वंारी जातां
कोणा । �या�या पाप�जाणा । ठ�गणा तो महोम�े ॥५॥
तया दडंी यम�त । झालसे तयाच अे�ंकत । तकुा �हणे
�त । एकादश्ी चकु�लया ॥६॥
*

पधंरा �दवसा एंक एकादशी । का रं ने क�रसी �तसार
॥१॥
काय तझुा जीव जातो एका �दस�। फ़राळा�या �मस�
धनी घसेी ॥२॥
�व�हत कारण मानवले जन । ह�रकथ पजून व�ैणवाचंे



॥३॥
थोड तेजु घर� होती उजगर ।े दउेळासी का रं मेरसी
जाता ॥ं४॥
तकुा �हण केा रं सेकुमार झालासी । काय जाब दसेी
यम�ता ॥ं५॥
----------------------------

अशोककाका कुलकण�
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