
न�ृस�हा�यान

अ�याय १ ला

प�र��त राजा �हणाला, - हे शुकमनु,े सव�
भूतांचे �हत करणारा, सवा�ना आवडणारा

व सवा�चे �ठकाणी सम��� ठेवणारा असा

जो भगवान् �यान� इं�ा�या प�पातान�

केवळ श��ूमाण� दै�यांचा वध �वतः कसा

केला बर� ? ॥१॥

कारण, सा�ात् परमानदं�व�पी अशा
�नगु�ण �व�णूला देवांपासून कांही

काय�भाग क�न �यावयाचा नस�यामळेु,
देवांवर �याची �ी�त असण� जस� संभ�



नाह�; तस�च असुरांपासून �याला भी�त

नस�यामळु� �यां�याश� �ेष अस�या�ह

संभव नाह� ॥२॥

अस� अस�यामळु� �ीनारायणा�या या

कृ�या�वषय� आ�हांला मोठा संशय झाला

आहे. त�ेहां हे महामनु,े तो संशय तूं �र

कर ॥३॥

शु�ाचाय� �हणाले, - हे प�र��त राजा,
�याम�य� अ�तशय पु�यकारक आ�ण

ई�रभ��ची वृ�� करणार� अस�

भगव�� ��हादाच� महा��य नारदा�द

ऋ�षनी गायन केल� आहे, �या अ�तु

ह�रच�र�ा�वषय� तूं फार उ�म ��

केलास; क�रतां �ासमनुीला नम�कार

क�न ती ह�रकथा मी तलुा कथन क�रत�



॥४॥॥५॥

हे राजा, भगवान् मायातीत, �नगु�ण,
ज�मा�द�वकारशू�य व देहे���या�दर�हत

असा असतां�ह, आप�या माय�ेया

स�वा�द गणुांम�य� �वेश क�न �श�से

पा� असले�या ��ांना �श�ा करणारा

होतो ॥६॥

हे राजा, स�व, रज व तम, हे गणु

�कृतीचचे आहेत, परमा��याचे मळु�च
नाह�त. कारण, स�वा�द गणुांचा हास

�क�वा वृ�� ही एकदम घडत नाह�त ॥७॥

स�वगणुां�या जयकाळ� परमा�मा �या

काळाला अनकूुळ होऊन देव आ�ण ऋषी

यां�या देहांम�य� ��व� होतो व �यांची

वृ�� क�रतो. तसाच रजोगणुा�या



जयकाळ� तो असुरां�या देहांम�य� ��व�

होऊन �यांची वृ��� क�रतो; आ�ण

तमोगणुा�या जयकाळ� य� व रा�स

यां�या देहांम�य� ��व� होऊन �याचा

उ�कष� क�रतो ॥८॥

जसे अ��न, उदक, आकाश, इ�या�द पदाथ�,
का�, जलपा�, घट, इ�या�दकां�या
�ठकाणी �यां�या�यां�यासार�या

वेगवेग�या �पांनी भासतात, �याच�माण�
भगवान�ह देवा�दकां�या �ठकाणी समान

होतो. परतंु जसा अ��न का�ा�दकां�या

�ठकाणी �भ��वान� अनभुवास यतेो, तसा
मा� तो अनभुवास यते नाह�. तथा�प
�ानी पु�ष, �वचार क�न �या परमा��याचे

�ान क�न घेतात ॥९॥



ज�ेहां जीवा�या भोगाक�रतां परम�ेराला

शरीर� उ�प� कर�याची इ�छा हो�ये, त�ेहां
तो आ�याव�यमे�य� असले�या रजोगणुाला

आप�या माय�ेया योगान� �नराळा क�न

�याची वृ�� क�रतो. तस�च ज�ेहां �याला

�च��व�च� शरीरांम�य� ��डा कर�याची

इ�छा होत,े त�ेहां स�वगणुाला �नराळा
क�न तो �याची वृ�� क�रतो; आ�ण �न�ा

घे�याची ज�ेहां �याला इ�छा हो�ये, त�ेहां
तो �व�ाचा संहार कर�याक�रतां

तमोगणुाला पृथक् क�न �याची वृ��

क�रतो ॥१०॥

हे राजा, �न�म�भूत असले�या

�कृ�तपु�षां�या योगान� सृ�या�द सव�

�ापार करणारा हा ई�र, �कृ�तपु�षांना



साहा�य करणारा अस�यामळु� �यां�या

आ�यभूत अशा काळाला आपण �वतः

च उ�प� क�रतो. हे राजा, हा जो काळ
आहे तो स�वगणुाची वृ�� क�रतो, �हणून
�याचा �नयतंा हा महाक��त�मान् देव��य

ई�र�ह स�वगणु�धान अशा

देवसमदुायाची वृ�� क�रतो, आ�ण

रजोगणु व तमोगणु �यांत �धान आहेत

असे जे देवांचे श�ु असुर, �यांचा वध
क�रतो ॥११॥

हे राजा, ‘ ई�र �ेषा�दशू�य असतां �यान�

दै�यांचा वध का केला ’ �ा�वषय�

राजसूयनामक महाय�ा�या�संगी पूव�

य�ुध��रान� �� केला असतां, देव�ष�
नारदान� �याला या�वषय�चा इ�तहास



�ेमान� सां�गतला होता ॥१२॥

�या राजसूयनामक महाय�ाम�य� भगवान्

वासुदेवा�या �ठकाणी �शशुपाळाला �ा�त

झालेल� साय�ुयपद अवलोकन क�न,
पांडुपु� धम�राजा�या मनाला आ�य�

वाटल�, व सव� म�ुन ऐकत असतां �या

य��संगी धम�राजान� तथे� बसले�या देव�ष�

नारद मनुीला पुढ�ल �� केला

॥१३॥॥१४॥

य�ुध��र �हणाला, - हे नारद मनु,े हा
�शशुपाळ �ीकृ�णाचा �न�य �ेष करीत

असून, �याला मायातीत अशा वासुदेव�प

त�वाम�य�,एक�न� भ�ांनाही जी �ल�भ,
अशी साय�ुयम�ु� �ा�त �हावी, ह� मोठ�
आ�य� होय ॥१५॥



हे मनु,े हा �कार काय आहे ह� आ�हां

सवा�नां च जाण�याची इ�छा आहे. कारण,
भगव��देमळेु वेनराजाला �ा�णांनी

नरकांत पा�डल� होत� ॥१६॥

अस� असतां हा दमघोषाचा पु�, पापी
�शशुपाळ तसाच �याचा क�न� बधुं

दंतव��, ( बालपणापासून ) ब�बडे श�द

उ�चा�ं लाग�यापासून त� आतांपय�त

भगवान् गो�व�दाश� म�सरब�ु�न�च वागत

आले आहेत ॥१७॥

अ�य अशा पर���व�प �ी�व�णूची ते

सारखी �न�दा करीत होत�. असे असतां

�यां�या �ज�हेवर कु� न उठतां �क�वा ते

घोर नरकाम�ये न पडतां उलट �या

�ल�भ�व�प भगवंता�या �ठकाणी सव�



लोकांसम� अनायासान� यांचा लय झाला !
ह� अवलोकन क�न वायनू� �मण

पावणाया� द�प�वाळे�माण� माझी ब�ु�

�मण करीत आहे. मला हे अ�यंत आ�य�

वाटत आहे ! या�तव असा हा �कार

हो�याच� कारण काय, त� तूं मला सांग. तूं
सव�� आहेस ॥१८॥॥१९॥॥२०॥

शुकाचाय� �हणाला, - हे परी��त राजा,
धम�राजाच� त� भाषण �वण क�न भगवान्

नारद ऋ�ष संत�ु झाला, आ�ण सव� सभा

�वण करीत असतां �या धम�राजाला

सावध क�न तो ती कथा सांगूं लागला

॥२१॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �न�दा, �त�ुत,
स�कांर आ�ण �तर�कार, �ांचे �ान



हो�याक�रतां �कृ�तपु�षांचा भेद न

मा�नतां शरीराची रचना झाली आहे

॥२२॥

हे धम�राजा, �या देहा�दकां�या अ�भमानान�
�ा�याला �या�वषय� वैष�य उ�प� होत�,
आ�ण �या वैष�या�या योगान� ताडण व

�न�दा उ�वतात. देहा�वषय�चा अ�भमान
अ�त�ढ झालेला अस�यामळु� �या

�जवाचा वध झाला �हणजे �ा�यांना वध

के�याच� पाप लागत�, तस� ई�रास मा�य

नाही. कारण, तो सवा�चा अ��तीय आ�मा

अस�यामळु� �या�या जवळ �ा�यांसारखा

अ�भमान नाही. तो परमा�मा दै�यां�या
�हताक�रतांच काम करीत असतो; �यामळु�
�याला �या �ह�सेचा दोष लागू शकत नाही.



॥२३॥॥२४॥

हे धम�राजा �ाक�रतां वैरानबु�ध, �नव�र
भ��योग, भय, �नहे अथवा काम,
�ांपैक� कोण�याही उपायान� ई�रा�या

�ठकाणी मन लावाव�. कारण, तस� मन
लावल� असतां पु�षाला ई�र��त�र�

इतर व�तु �दसेनाशी हो�ये ॥२५॥

म�सर, वैर, �ेष, या �न�य वैरा�या योग�

मन�ुय जसा त�मय होऊन जातो, तसा
भ��योगान� होत नाह�, अस� माझ� ठाम
मत झाल� आहे ॥२६॥

उदाहरण, ‘ कंुभारीण ’ नांवा�या �मरान�
�भ�तीवर घर बांधून �यांत ठे�वलेला क�टक

�या �मर�वषयाचा �ेष व भय, यां�या



योगान� �नरतंर �याच� �मरण करीत

अस�यामळु� �याला शेवट� �मराचे �व�प

�ा�त होत�. �या�माणे मायने� मन�ुय�प

धारण करणाया� भगवान् सदानदं�प

ई�रा�या �ठकाणी वैरभाव धारण क�न

�याच� वारवंार �च�तन करणारे �क�येक

�ाणी �न�पाप होऊन शेवट� ई�र�व�पास

�ा�त झाले आहेत ॥२७॥२८॥

हे राजा, काम, �ेष, भय, �नहे अथवा

भ��, �ा साधनांनी ई�रा�या �ठकाणी

मन लावून व �या कामा�द�न�म�क

पातकाचे �नरसन क�न पु�कळ लोक

�या�या साय�ुय गतीला �ा�त झाले आहेत

॥२९॥

कामा�या योगान� गोपी, भयामळु� कंस,



�ेषान� �शशुपाळ�भृ�त राज,े संबधंान�
यादव, �नहेामळेु त�ुही पांडव आ�ण हे

धम�राजा, भ��न� आ�ही �या�या

�व�पाला �ा�त झाल� आह� ॥३०॥

पण हे राजा, �ीहरीच� �च�तन करणाया� या

पांचांपैक� वेनराजा कोणीच न�हता.
ता�पय�, कोण�या तरी उपायान�
�ीकृ�णा�या�ठकाण� मन त�लीन झाल�

पा�हजे ॥३१॥

हे पांडुपु�ा, �शशुपाळ आ�ण दंतव�� हे

जे त�ुहां पांडवाचे मावसभाऊ, ते मळूचे
�व�णू�या पाष�दगणांपैक� म�ुय होत.े पण
�ा�णां�या शापामळेु ते

वैकंुठ�थांनापासून �युत झाले होते ॥३२॥



य�ुध��र �हणाला - हे मनु,े �ीहरी�या
भ�ांवर�ह संकट� आणणारा असा तो शाप

कोण�या�कारचा होता, व तो कोणी

�दला ? मला तर हा शाप अ�व�सनीय

वाटतो. कारण �ीहरी�या एक�न�

भ�ांना ज�म �ा�त होण� हे असंभवनीय

आहे ॥३३॥

ज�माला कारणीभूत असे देह, इं��य� व
�ाण हे वैकंुठवासी पु�षांना तर मळु�च

नसतात. त�ेहां �यांना देहाचा संबधं कसा

घडला, तो वृ�ांत त�ुही आ�हांला

कृपाक�न कथन करा ॥३४॥

नारद �हणाला, - हे य�ुध��रा, एका वेळ�
सन�कुमार, सनक, सनदंन आ�ण सनातन,
हे ��देवाचे चार पु� �लैो�याम�ये संचार



करीत करीत भगव�द�छेन� वैकु�ठास गेले

॥३५॥

मरी�च�भृ�त �जापत��या�ह आध� उ�प�

झालेले ते म�ुन, पांचसहावषा��या
मलुांसारखे �दसत असून न�न होत,े �हणून
दोघां �ारपाळांनी �यांस मलु� समजनू आतं

जा�या�वषय� ��तबधं केला ॥३६॥

त�ेहां ते �ु� झाले व �यांनी �या

�ारपाळांस शाप �दला क�, " त�ुही
रजोगणु आ�ण तमोगणु यांनी र�हत अशा

मधुसूदना�या चरणापाश� नसुत�

रहा�यास�ह यो�य नाही. �ाक�रतां हे

मढूहो, अ�यंत पापी अशा असुरयोन�त

त�ुही स�वर जा " ॥३७॥



असा शाप होतांच ते दोघे �व�थानापासून

�� होऊं लागले. त�ेहां �या दयाळू मनु�नी

�यांना पुनः असा उः शाप �दला क�, तमुचे
तीन ज�म झाले �हणजे हा शाप समा�त

होऊन त�ुहांला पुनः �व�थानाची �ा��त

होईल ॥३८॥

नतंर ते दोघे �ारपाळ, दै�य आ�ण दानव

�ांना पू�य, असे �दतीचे पु� झाले. �यांत
�हर�यक�शपू हा �य�े असून �हर�या�

हा �यापे�ां लहान होता ॥३९॥

�ीहरीन� नार�स�हावतार घेऊन

�हर�यक�शपूचा वध केला आ�ण पृ�वीचा

उ�ार कर�याक�रतां वराहावतार घेणाया�

�याच �ीहरीन� �हर�या�ाचा�ह वध केला

॥४०॥



�हर�यक�शपून� �ीहरीची आवडीन� भ��

करणाया� अशा आप�या ��हाद नामक

पु�ाचा वध कर�याची इ�छा ध�न �याला

ठार मार�याक�रतां नाना�कार�या

उपायांची योजना केली; ॥४१॥

परतंु सव�� सबा�ा�य�तरी �ापक ��च

आहे अस� पहाणारा ��हाद, सव� भूतांचा
आ�माच व �ेषा. �दशू�य आ�ण ई�रा�या

तजेान� �ा�त अस�यामळु� , �या अनके
उपायांन� �याचा वध कर�यास

�हर�यक�शपू समथ� झाला नाही ॥४२॥

नतंर �सया� ज�म� ते उभयतां

�व�वानामक ऋषी�या के�शनीनामक

��ी�या पोट� ज�मास आले व रावण

आ�ण कंुभकण� या नांवांनी ��स� होऊन



सव� लोकांना पीडा देते झाले ॥४३॥

त�ेहां�ह भगवंताने �ा�णशापापासून

�यांना म�ु कर�याक�रतां रघुवंशाम�य�

रामावतार धारण क�न �यांचा वध केला.
हे धम�राजा, �या भगवान् रामाचा परा�म
माक� �डेय ऋष��या त�डून तलुा

ऐकावयास �मळेल ॥४४॥

असो. पुढ� तचे रावणकंुभकण� �तसया�

ज�म� ���य होऊन तझुे मावसबधुं

�शशुपाळ आ�ण द�तव�� झाले; आ�ण

�ीकृ�णा�या सुदश�नच�ान� �न�पाप

होऊन ते नकुतचे ��शापापासून म�ु

झाले ॥४५॥

�ा�माण� ते �व�णुपाष�द �न�यवैरामळु�

घडले�या ती� �यानान� अ�युत�व�पी



होऊन पुनर�प �ीहरीजवळ गेले ॥◌॓६॥

य�ुध��र �हणाले, - हे नारद मनु,े महा��या
अशा आप�या ��य पु�ा�वषय�

�हर�यक�शपूचा इतका �ेष हो�यास व

�या ��हादाच� अ�युता�या �ठकाण�

एक�च� हो�यास कारण काय झाल� ? त�

तूं मला सांग ॥४७॥

॥ प�हला अ�याय समा�त ॥१॥

_________________

अ�याय २ रा

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माणे

वराह�प धारण करणाया� �ीहरीने �ा�या

�हर�या�ाचा वध केला असतां रोषान� व



शोकान� �हर�यक�शपु अगद� संत�त झाला

॥१॥

�ोधामळु� �या�या शरीराला कंप सुटला,
तो आपले ओठ चावंू लागला; व कोपान�

�याचे न�े अ�यंत ��व�लत झाले. �याला
आकाश धू�वण� झालेले �दसंू लागल�.
भयकंर दाढांमळेु �याची ��� उ� होऊन

वांकडया भंुवयांमळु� �याचे मखु

अवलोकन कर�यास�ह अश�य झाले.
अशा ��थतीत तो �हर�यक�शपु, हातांतील
शूळ वर उचलून सभेम�ये दानवांना

उ�ेशून बोलंू लागला ॥२॥॥३॥

तो �हणाला, हे शकु�न�भृ�त दै�य दानव

हो, हे ��मधू�न, हे �य�ा, हे शंबरा, हे
शतबाहो, हे हय�ीवा, हे नमचु,े हे पाका, हे



इ�वला, हे �व��चते आ�ण हे पुलो�या,
त�ुही सव�जण माझ� वचन �वण करा; व
�वलंब न क�रतां मा�या आ�े�माण�

आचरण करा ॥४॥॥५॥

अहो, सम��� असून�ह भजन�न�म�ान�

सहा�यक झाले�या �ीहरी�या आधारान� हे

आमचे ��ु श�ु जे देव, �यांनी मा�या
अ�यंत �ा�या�या वध केला ॥६॥

�वतः शु� तजेोमय असून जो कोणी

आपली भ�� करील �याला अनसुरणारा,
मायने� वराह�प धारण करणारा,
बालका�माण� अ��थर�चत असणारा

आ�ण आप�या ‘ सम�व�प ’ �वभावाचा
�याग करणारा, असा जो �ीहरी, �याचा
कंढ मी आप�या शूळान� �वद�ण� क�न



�यांतील �वपुल र�ान� ज�ेहां आप�या

र���य �ा�याच� तप�ण करीन, त�ेहांच
मा�या अतंः करणांतील �था नाह�शी

होईल ॥७॥॥८॥

�या�माण� वृ�ाचे मळू तो�डल� असतां

शाखा आपोआप शु�क होऊन जातात,
�या�माण� तो कपट� ��तप�ी �व�णु

नाह�सा झाला असतां, देव �वतः च नाश

पावतील. कारण, �व�णु हाच �यांचा �ाण

आहे ॥९॥

या�तव, �ा�ण�च आ�ही �ा�ण व

���य �ांनी सम�ृ झाले�या भूमीवर जा,
आ�ण जे जे �हणून तप, य�, वेदा�ययन,
�त आ�ण दान करीत असतील �यांचा

घात करा ॥१०॥



हे दै�य हो, हा पु�षो�म �व�णु य��प

असून धम�मय अस�यामळु� ��जांचे

अन�ुान ह�च �याच� मळू आहे; आ�ण देव,
ऋ�ष �पतर, भूत� व धम� यांचा म�ुय

आ�य�ह तोच आहे ॥११॥

�हणून जथे� इथ� ��ज, गाई, वेद, वणा��म
व वणा��म�व�हत कम� चालत असतील

�या �या देशी जाऊन त�ुही ती जाळून

टाका ॥१२॥

अशा �कारे �हर�यक�शपूने आ�ा

करतांच �याचे सेवक ते �ह�सा��य दानव

�या�या आ�े�माण� लोकांचा संहार क�ं

लागले ॥१३॥

हे धम�राजा, नगर�, गांव, गोठे, बागा, शेत�,
आराम�थान�, ऋषीच� आ�म, खाणी,



शेतकया�ची घर� ड�गरां�या दया�त असलेली

खेडी, गौळवाडे आ�ण राजधा�या, इ�या�द
सव� �या दानवांन� जाळून टा�कल� ॥१४॥

कांही जणांनी तर खोरीकुदळ� घेऊन पूल,
कोट आ�ण वेशी पा�ड�या; कांहीनी
हाताम�य� कुहा�डी घेऊन लोकां�या

�नवा�हाला साधनभूत असलेले वृ� तो�डले;
आ�ण कांही जणांनी जळ�या लांकडानी

लोकांची घर� जाळली ॥१५॥

�ा�माण� दै�यराज �हर�यक�शपूचे ते

आ�ाधारक दै�य वारवंार लोकांना उप�व

देऊं लागले. त�ेहां, य�संबधंी ह�वभा�ग
�मळत नाह�सा झा�यामळु� , देव �वगा�चा

�याग क�न ग�ुतरीतीन� भूमीवर संचार क�ं

लागले ॥१६॥



हे धम�राजा, इकडे �ातमृरणामळु� �ः�खत

झाले�या �हर�य�क�शपून� आप�या

�हर�या� �ा�याच� उ�र काय� केल� आ�ण

मग तो �या�या पु�ांच� सां�वन क�ं लागला

॥१७॥

हे धम�राजा, देश व काल जाणणारा हो

�हर�यक�शपु, मधुर वाणी शकु�न, शंबर,
धृ�, भूतसंतापन, वृक, कालनाभ,
महानाभ, ह�र�म�ु आ�ण उ�कच �ांना व

�षाभाननुामक �यां�या मातलेा आ�ण

आपली माता जी �द�त �तला उ�ेशून

पुढ�ल�माण� समाधान क�ं लागला

॥१८॥॥१९॥

�हर�यक�शपु �हणाला, - हे मात,े हे व�हनी,
आ�ण हे पु�हो, महावीर अशा



�हर�या�ाक�रतां शोक करण� त�ुहांला

यो�य नाही कारण, श�ू�ंया हे सु�ते माते

पाणपोईम�य� �या�माण� �ा�यांचा

सहवास ��णक असतो, �याच�माण� �ा

म�ृयुलोक� माता व पु� इ�या�दकांचा

सहवास ��णकआहे. कारण, दैवयोगान�
�ाणी एक� संय�ु होतात; व पुनर�प

आपआप�या कमा�मळु� �वय�ु होतात

॥२१॥

हे मात,े आ�मा हा म�ृयुर�हत अ�य,
�नम�ळ, सव��ापी आ�ण सव�� असा आहे.
कारण, तो देहा�दका�न �भ� आहे. �हणून
मतृ, कृश, म�लन, �वय�ु, अ� अस�

समजनू �याब�ल शोक करणे यो�य नाही.
हे मात,े हा आ�मा आप�या अ�व�मेळु�



मो�हत होऊन सुख�ःखा�दकांचा

�वशेष�क�न �वीकार करीत अस�यामळु�

शरीर धारण क�रतो. सारांश, �याला
�लगशरीर�प जो उपाधी �ा�त झाला आहे

तोच संसार होय ॥२२॥

हे मात,े जसे उपाधीचे धम� उपा�धय�ु

व�तवूर भासमान होतात, �हणजे
�या�माण� उदक हालत अस�यामळु�

�याम�ये ��त�ब��बत झालेले वृ��ह हालत

आहेत अस� �दसत�; अथवा �या�माणे
न�ेांना �मण झा�यामळु� पृ�वी

हाल�यासारखी �दसत,े अथवा �या�माण�
मणुां�या योगान� मनाच� �मण झाल�

�हणज,े आ�मा शरीरमय भासतो. परतंु
खर� पहातां आ�मा प�रपूण� असून�ह



देहा�दसंबधंर�हत असा आहे. तथा�प
मना�या क�पनने� तो देहधारी

अस�यासारखाच �दसतो ॥२३॥॥२४॥

व�ततुः आ��याचा संबधं देहाश� नाही.
अथा�त देहा�वषयी अ�भमान, ��य व�तशुी

�वयोग, अ��य व�तूशंी संयोग, कम�,
अनके योन�म�ये �वेश, उ�प��, �वनाश,
नाना�कारचा शोक, अ�ववेक, �च�ता,
�ववेकाची �व�म�ृत इ�या�द इ�या�द सव�

धम� आ�म�व�पा�न अगद� �नराळे आहेत.
�यांचा आ�म�व�पाशी मळु�च संबधं नाह�

॥२५॥॥२६॥

सारांश, शोकाच� कारण नसून�ह त�ुह� हा

�थ� शोक करीत आहां. असो, �ा�वषयी

एका मतृ पु�षाचे ��ीपु�ा�दक आ�त



आ�ण यम �ांम�य� झालेला संवाद�प

पुरातन असा एक इ�तहास आहे तो मी

त�ुहाला सांगतो, तो �वण करा ॥२७॥

उशीनर देशाम�य� सुय� �हणून ��स�

असा एक राजा होता. �या�या श�ूनंी
य�ुाम�य� �याचा वध केला असतां; �याचे
सव� नातलग �या�या सभ�वती जमनू शोक

करीत बसले ॥२८॥

हे मात,े �याराजा�या र�नमय कवचाचे

तकुडे तकुडे होऊन गेले होत;े �या�या
शरीरावरील भूषण� व माळा गळून गे�या

हो�या ; बाणांनी �याच� हदय �वद�ण� झाल�

होत� व �याच� सवा�ग र�ान� भ�न तो

भूमीवर पडला होता. �याचे क� स
अ�ता��त झाले होत;े डोळे फुटले होवे;



आवेशामळु� �यान� आपला �ठ चावलेला

होता, �याच� मखुकमळ धुळ�ने भरल� होते

आ�ण �या�या भुजा आयधुासह य�ुाम�य�

�छ��भ� झा�या हो�या ॥२९॥॥३०॥

या�माणे �ार�धकमा�मळेु अशा �वप�

��थतीम�य� पडलेला आपला भता� तो

उशीनरदेशाचा राजा, �याला अवलोकन
क�न �या�या रा�याने �ःखान� �ाकूळ

झा�या, आ�ण हे नाथा, ‘ आमचा सव��वी

घात झाला असे �हणून हातानी वारवंार

ऊर बडवून घेत �या �या�या पायांजवळ

शोक करीत पड�या ॥३१॥

उ�च�वरान� रोदन करीत असतां �यां�या

�तनांवरील केशरान� र�वण� झाले�या

अ�ंूनी, �यांनी आप�या ��य पतीचे पाय



�भज�वले. क� स मोकळे टाकून व

अलंकारांचा �याग क�न �या

आ�ोशपूव�क �वलाप क�ं लाग�या.
�यांचा �वलाप पा�न लोकांना�ह �ःख

झाल� ॥३२॥

�या �हणा�या, - हे �ाण��य �भो, �या
�वधा�यान� आम�या ��ी�या पलीकडील

��थतीत तलुा नले�, तो खरोखर �नद�य आहे.
कारण, तूं पूव� �या �वधा�यान� तलुा
�यां�या शोकांची वृ�� करणारा केल� आहे

॥३३॥

हे भूपत,े सव��कृ� �म� असा जो तं �या

तजुवांचनू आ�ह� कस� बर� रहाव� ? या�तव

हे �वरा, �या�ठकाणी तूं जावयाला �नघाला
आहेस, �या�ठकाणी त�ुया चरणकमळाची



सेवा करणाया� आ�हांला�ह आप�या

मागोमाग य�ेयाची आ�ा दे ॥३४॥

�ा�माणे आप�या मतृ पतीला आ�ल�गन

देऊन, - �याचे शव दहन कर�यास�ह

न�ेयाची इ�छा न क�रतां, �या ���या
सार�या �वलाप करीत बस�या असतां,
सूय� अ�तास गेला ॥३५॥

त�ेहां आला, व �याची समजतू क�ं

लागला ॥३६॥

यम �हणाला, अहो, काय आ�य� ह� ? अर,े
आम�यापे�ां वयाने अ�धक असून,
लोकांचा ज�ममरणा�द �कार �न�य

अवलोकन करीत असतां�ह �ांना केवढा

हा मोह �ा�त झाला आहे ! आपण�ह



मरणधमा�न� य�ु असून, �या अ��

�पापासून हा �ाणी ज�मास आला, तथे�च
तो गेला असतां �या�या�वषयी हे �थ�

शोक करीत नाह� काय ? ॥३७॥

अहो, �ा लोक� माता�पतर आ�हांला

�ब�ळ ��थतीत सोडून गेले असतां�ह,
लांडगे आ�दक�न �ा�यांनी आ�हांला

भ�ण केले नाही, आ�ण �यान�

गभा�म�य�ेह आमच� र�ण केल�, तोच इतर

सव���ह आमच� र�ण करील, अस�
समजनू आप�या र�णाची�ह आ�ही �च�ता

करीत नाही. त�ेहां सवा�पे�ा आ�ही ध�य

आह� ॥३८॥

हे अबलांनो, जो ई�र �वतः नाशर�हत



असून �वे�छेने ह� �व� उ�प� क�रतो,
�याच� र�ण क�रतो व �याचा संहार�ह

क�रतो, �या ई�राचे ह� चराचर �व�
��डासाधन आहे अस� �हणतात. �हणून
तोच �याच� पालन व संहार कर�यास

समथ� आहे ॥३९॥

मागा�म�य�ेह पडलेली व�तु दैव राखीत

असतां तशीच सुख�प रहा�ये; पण दैवान�

�या व�तचूी उपे�ा केली, ती गहृाम�य�
असली तरी नाह�शी हो�ये. �या�माणेच
एकादा पु�ष अनाथ असून�ह दैवान�

�या�यावर कृपा��� ठे�वली असतां तो

वनाम�य��ह �जवंत रहातो, आ�ण दैवान�

�यांची उपे�ा केली आहे असा पु�ष

गहृाम�ये असून�ह जगत नाह� ॥४०॥



हे अबलांन�, सव� देह �ल�गशरीरापासून

झाले�या नाना�कार�या कमा�मळु� �या �या

काळ� उ�प� होतात व नाश�ह पावतात;
परतंु आ�मा हा ��येक वेळ� देहाम�य�

असून�ह �या�न �भ� व अमतू�

अस�यामळु� �या शरीरा�या ज�मा�ल

धमा�नी तो ब� होत नाह� ॥४१॥

हे ���यांनो, �या�माण� अ�यंत अ�ववेक�

पु�षान� आपले �हणून मा�नलेले घर

�या�यां�न �नराळ� असत�, �याच�माण�
अ�ववेकान� आपल� �हणून भासत असलेल�

ह� पु�षाच� शरीर पंचमहाभूता�मक असून

���गोचर होत अस�यामळु� अभौ�तक

आ�ण सा�ीभूत अशा पु�षापासून

व�ततुः पृथकचआहे. जस� उदकापासून



झालेले बडुबडेु, पृ�वीपासून झालेले घट व

तजेापासून झालेले कंुडला�दक अलंकार

नाश पावतात; �या�माण� �या �त�ही
भूता�या परमाणंूनी उ�प� झालेला देहच

काळामळेु प�रणत होऊन नाश पावतो,
पणआ�मा नाश पावत नाही. ॥४२॥

जसा अ��न का�ांम�य� असतां�ह

�काशक�पान� व दाहक�पान� �नराळाच

अनभुवास यतेो, आ�ण जसा देहांत

असलेला वाय,ु मखु व ना�सका इ�या�द

�थानांम�य� �नराळाच �तीतीला यतेो, तसा
आ�मा देहाम�य� असून�ह �या�न �भ�

आहे. कारण, आ�मा देहाम�य� असतांना�ह

�या�या �ठकाणी देहधम� मळु�च नसतात.
जस� आकाश सव���ठकाणी असून�ह त�



कोठ� �ल�त होत नाही, �या�माणे आ�मा

देह���या�द सव� गणुां�या आ�यान�

असतां�ह �या�न �नराळाच आहे ॥४३॥

आ�ण �यांतनू�ह, हे मढूहो, �याक�रतां
त�ुही शोक करीत आहां, तो हा तमुचा
भता� सुय� तर यथे� शयन करीत आहेच;
त�ेहां त�ुही कोणाक�रतां शोक करीत

आहां बर� ? पूव� �ा�ठकाणी जो �वण

करीत होता, जो ��यु�र देत होता, तो
सुय� व�ततुः कध��ह ���गोचर होत

न�हता ॥४४॥

सव� इं��यां�या च�ेांना कारण अस�यामळु�

मोठा व म�ुय असा जरी �ाण आहे,
तथा�प �ा देहांतील �ोता व व�ा हा

न�हे. हे ���यांनो, इं��यां�या योगान� �याच�



�वषय जाणणारा जो आ�मा, तो नर, �ाण
व देह �ा दो�ही अचतेन व�तू�ंन वेगळा

असून सचतेन आहे ॥४५॥

तो सव��ापी आ�मा, भूत�, इं��य� आ�ण

मन, �ां�या योगान� ल��त होणाया�

बया�वाईट देहांचा �वीकार क�रतो; परतंु तो
�या�या�न �भ� आहे. कारण आप�या

�ववेकबलां�या योगान� �यांचा तो �याग�ह

क�रतो ॥४६॥

ज�पय�त आ��याला �ल�गशरीराचा

अ�भमान असतो, त�पय�त �याच� त� कम�

बधंनाला कारण होत� व �यापासून

देहधमा�च� भो�ृ�व �याला �ा�त होऊन

�लेश होतात; पण �ल�गशरीरा�वषयीचा

अ�भमान �नवृ� झा�यानतंर असा �कार



घडत नाहीत. कारण, हा
देहधम�भो�ृ�व�प �वपय�य मायने� होत

असतो, तो व�ततुः खरा नाह� ॥४७॥

सुख�ःखा�द गणुकाय� खर� आहेत अस�

मानण� व �हणण� हा अगद� �थ� अ�भमान

होय. कारण, जा�दाव�थेम�ये मनोरथान�
�ा�त होणारे रा�या�द सुख अथवा

�व�ाव�थेम�य� �ा�त होणारे ��ीसंभोगा�द

सुख जस� व�ततुः खर� नाही, तस�च सव�

इं��यज�य सुख�ह व�ततुः खरे नाह�

॥४८॥

वा�त�वक आ�मा �न�य असून देह अ�न�य

आहे अस� जाणणारे लोक आ��या�वषय�

अथवा देहा�वषय� �ा संसाराम�य� शोक

करीत नाहीत. शोक करणाया�चा �वभाव



�नवृ� करण� अश�य आहे. �ान �ढ

झा�यावांचनू तो �वभाव जात नाह�

॥४९॥

हे ���यांनो, प�ांना मारणारा कोणी एक
पारधी अर�याम�य� ई�रान� �नमा�ण केला

होता. त� जथे� जथे� ते प�ी असत तथे� तथे�

घा�यकणा�दकांनी �यांना लोभ उ�प�

करीत असे; आ�ण जाळ� पस�न �यांना

धरीत असे ॥५०॥

एकदां एक कु�ल�गप�ांचे जोडप�

�या�ठकाण� संचार करीत असतांना �या

�ाधा�या ��ीस पडले. त�ेहा �या
उभयतांपैक� कु�ल�गीला �यान� धा�य

पसरलेल� दाखवून एकाएक� मो�हत केल�

॥५१॥



नतंर काळान� �े�रत झालेली ती कु�ल�गी

दोया�म�ये अडकली. ती तशा�कार�या
संकटांत सांपडून अगद� द�न झाली आहे,
अस� कु�ल�गप�यान� अवलोकन करतांच तो

अ�यंत �ः�खत झाला; पण �तला

सोड�व�या�वषयी तो असमथ�

अस�यामळु� अगद� द�न होऊन �ेमामळु�

एका वृ�ा�या शाखेवर बसून �वलाप क�ं

लागला ॥५२॥

तो �हणाला - अहो ! हा �नद�य ��देव,
सव��कार� दयसे पा� अशा मज

द�नाक�रतां शोक करणाया� �ा मा�या

द�न ��ीला नऊेन काय बर� करणार आहे ?
॥५३॥

अररे,े �वधुराव�थेत द�न होऊन �ःखान�



�जवंत रहाणाया� �ा मा�या अ�या� देहाच�

आतां मला काय बर� �योजन आहे ?
�ा�तव आतां तो यमराज मला�ह खुशाल

नवेो ॥५४॥

हे परम�ेरा, जी माझी �द�वी बाळ�
खा�याक�रतां घरटयाम�य� मातचेी वाट

पहात आहेत, �यांना अ�ाप पंखसु�ां

फुटले नाह�त, �या पोर�या बालकाच� मी
आतां पोषण कस� क�ं ? ॥५५॥

�ा�माण� ��य�ेया �वयोगान� �ाकुळ

झा�यामळु� अ�ंूनी कंठ दाटून यऊेन तो

कु�ल�गप�ी �वलाप करीत असतां मा�रला

॥५६॥

असो. हे मढू ���यांनो, �या प�या�माण�च



आपला म�ृयु न जाणून शेकडो वष� जरी

शोक करीत बसलां, तथा�प हा प�त

त�ुहांला पु�हा �ा�त होणार नाही. ॥५७॥

�हर�यक�शपु �हणाला, - हे माते �ा�माणे

तो बालक भाषण करीत असतां सुय�

राजाचे सव� न तलग मनाम�य� �व��मत

झाले; आ�ण ह� सव� जगत् अ�न�य असून

�म�या�पान�च �कट झाल� आहे अस� मानूं

लागतो ॥५८॥

असो. यमधम� ह� अ�यान सांगनू

�याच�ठकाण� ग�ुत झाला; व �या

नातवेाइकांनीही सुय�ाच�

परलोक�ा��त�वषयी करावयाच� सार�

उ�रकाय� केल� ॥५९॥



या�तव �वतः क�रतां तस�च �सया�क�रतां

त�ुही मळु�च शोक क�ं नका. कारण,
अमकु आपल� व अमकु �सया�च� अशा

अ�भमान�प अ�ानावांचनू संसारांत

�ा�णमा�ांना �वतः कोण व इतर कोण ?
�वक�य कोण व परक�य तरी कोण आहे ?
सव� एकचआहे ॥६०॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माण�

दै�या�धप�त �हर�यक�शपूचे भाषण

सुनसेह �वण के�यावर �दतीन� एका

�णाम�य� पु�शोकाचा �याग केला आ�ण

आपल� मन आ�म�व�प� ला�वल� ॥६१॥

॥ �सरा अ�याय समा�त ॥२॥

________________



अ�याय ३ रा

नारद �हणाला, - हे धम�राजा,
�हर�यक�शपून�, आपण अ�ज��य, अजरा
भर, ��तप�शू�य आ�ण अ��तीय �भु

�हाव� अस� मनांत आ�णल�; आ�ण �यासाठ�

मदंरपव�ता�या दरीम�य� वा� वर क�न,
आकाशाकडे ��� ठेवून आ�ण एका

पाया�या अगं�ावर उभ� रा�न

अ�तभयकंर तप केल� ॥१॥॥२॥

�या वेळ� �लयकाळचा सूय� जसा शोभतो,
�या�माण� जठां�या कांत�न� तो शोभंू

लागला. या�माण� तो तप क�ं लागला

असतां, पूव� ग�ुतरीतीन� भूमी वर संचार



करीत असलेले देव �फ�न आपाप�या

�थानांवर गेले ॥३॥

नतंर �या�या म�तकांतनू धुरासह

�नघालेला तपोमय अ��न सव�� पस�न

�यायोग�, खाली, वरती व म�ये असलेले

सव� लोक संत�त झाले ॥४॥

आ�ण न�ा व सम�ु ��ुध होऊन गेले,
��प� व पव�त �ांसह भू�म कांपंू लागली,
महासह न��े गळून पडंू लागली आ�ण

दश�दशा ��व�लत होऊं लाग�या ॥५॥

नतंर �या अ�नांने त�त झालेले देव �वगा�चा

�याग क�न ��लोक� गेली आ�ण

��देवाला �वन�ंत क�न �हणाले, - हे
‘ जग�पत,े हे देवा�धदेवा, दै�य�े�
�हर�यक�शपू�या तपान� संत�त



झा�यामळु� आ�ही �वगा�वर राह�यास

समथ� नाही. या�तव हे महा��या

सवा��धपत,े तझुी पूजा करणाया� लोकांचा
ज�पय�त नाश झाला नाह�, त�पय�त जर

तलुा वाटत असेल तर �याच� तूं �नवारण

कर ॥६॥॥७॥

हे जगद�शा, ��र तप करणाया� �या

�हर�यक�शपूचा संक�प त�ुांला ठाऊक

नाह� काय ? नसेल तर आ�ही �नवेदन

क�रत� तो �वण करावा ॥८॥

हे ई�रा, �यान� अस� ठर�वल� आहे क�, "
तप व योग �ां�या एक�न� आचरणान�

चराचर �व� उ�प� क�न ��देव

�या�माण� सव��थानापे�ां �े� अशा

आप�या स�यलोक�प �थानावर बसला



आहे, �या�माणे तप व योग �ां�या

वृ���गत होणाया� तजेां�या योगान� त� �थान

आपण�ह �ा�त क�न घेऊं. कारण, काल
�न�य आहे व आ�मा�ह अमर आहे.
॥९॥॥१०॥

तपोबला�या योगान� पूव�पे�ां ह� जगत् मी

अगद� �नरा�या �कारच� करीन; ( �णजे
��चय��ता�दक पु�यकम� करणारांस

नरका�द �ःख�च भोगावयास लावीन व

�वषयास� असून पापकम� करणारांस

�वग�सुखांचा उपभोग �यावयास लावीन,
आ�ण �वग� ह� असुरांचे �थान आ�ण नरक

ह� देवांचे �थान अस� करीन )
अवतारक�पा�या अतंी कालान� नाश

पावणारी वै�णवा�द इतर �थान� मला काय



करावयाची आहेत ? ॥११॥

असो. हे �लैो�या�धपत,े �ा�माण� तझुे

�थान हरण कर�या�वषय� �याचा �न�य

झालेला आ�ही �वण केला आहे; आ�ण

ह� मोठ� तप तरी तो �यासाठ�च करीत

बसला आहे. या�तव �या�वषयी आतां ज�

यो�य असेल त� तूं �वतः कर ॥१२॥

हे ��देवा, तूं �या �थानावर �वराजमान
झाला आहेस, �या �थानाचा अ�धकार
�हणजे ��ज व गाई यांची उ�प�� करण� व

�यांना सुख व ऐ�य� देऊन �यांच� �मे

आ�ण उ�कष� करण� हाच होये ॥१३॥

हे धम�राजा, या�माणे भगवान् ��देवाची

देवांनी �ाथ�ना केली असतां, भृग,ु द�



इ�या�द �जा�धपतीनी वे��लेला तो

��देव, �हर�यक�शपू�या आ�मास गेला

॥१४॥

पण तथे� �याला �हर�यक�शपु �थम

�दसला नाही. �याच� शरीर वा�ळ� , गवत व

वेळंूची बटे� यांनी आ�छा�न गेल� होत�, व
�यांतील मदे, �वचा, मांस आ�ण र�, ही
मु�ंयानी खाऊन टा�कली होत� ॥१५॥

थोडया वेळान� मघेांनी आ�दा�दत

झाले�या सूया��माण� वा�ळा�दकांन�

आ�छा�दले�या व तपा�या योगान�

लोकांना �ास देणाया� �या

�हर�यक�शपूला �यान� पा�हले. �या वेळ�
�याची ती एकंदर ��थ�त पा�न ��देव

�व��मत झाला, आ�ण हंसतहंसत �याला



उ�ेशून बोलंू लागला ॥१६॥

��देव �हणाला, - हे क�यपपु�ा

�हर�यक�शपो, तझु� क�याण असो.
तपा�या योगान� तूं कृताथ� झाला आहेस.
मी तलुा वर दे�याक�रतां यथे� �ा�त झाल�

आह�, तरी तूं मजपासून इ��छत वर मागनू

घे ॥१७॥

ह� तझु� मोठ� अ�तु धैय� मी पहात आहे.
अर,े दनम��कांनी तझुा देह भ�ण केला

असून तझुे �ाण केवळ अ�थ�चा आ�य

क�न रा�हले आहेत ॥१८॥

अस� तप पूव��या ऋषीनी कध�च केले

नाही, व पुढ� �ह कोणी करणार नाहीत.
उदकसु�ां �ाशन न करणारा कोणता



पु�ष देवांची शंभरवष�पय�त �ाणाच� धारण

करील ? ॥१९॥

हे �द�तपु�ा, मोठा मनो�न�ह करणाया�

पु�षांना कर�यास ��कर असा �न�य

क�न तपो�न� झाले�या तूं खरोखर

मजवर�ह �वजय �मळ�वला आहेस ॥२०॥

या�तव हे असुर�े�ा, तझुे सव� मनोरथ मी

प�रपूण� क�रत�; कारण, तूं म�य� आहेस;
आ�ण मी अमर आहे. त�ेहां माझ� ज� दश�न
तलुा झाल� आहे त� �न�फळ होणार नाह�

॥२१॥

नारद �हणाला; - हे धम�राजा, अस� भाषण
क�न ��देवान� अमोघ साम�या�न� य�ु

अशा आप�या कमडंलंूतील जलान�,



मु�ंयांनी भ�ण केले�या �हर�यक�शपू�या

�या देहावर �ो�ण केल� ॥२२॥

त� �ो�ण होतांच तो �हर�यक�शपु

मान�सक श��, इं��य श�� व शारी�रक

श��, �ांनी य�ु होऊन सव� अवयवांनी

संप�, व�ासारखा �ढशरीरी, त�ण व

तापले�या सुवणा�सारखा तजे�वी झाला;
व जसा का�ापासून अ��न �गट होतो.
�या�माण� वेळंूनी आ�छा�दले�या

वा�ळांतनू तो �नघाला ॥२३॥

त�ेहां समोर आकाशाम�य� असलेला

��देव �या�या ��ीस पडला. �याला
पाहतांच तो आन�ंदत झाला; आ�ण �यान�

�याला भूमीवर सा�ांग नम�कार घातला

॥२४॥



नतंर तो उठून उभा रा�हला. �या�या
न�ेांम�ये हषा�मळेु आनदंा�ु आले व

शरीरावर रोमांच उभे रा�हले. अशा
��थत�त हात जोडून न�पण� ��देवाकडे

पहात तो ग�द वाणीने ��देवाची �त�ुत

क�ं लागला ॥२५॥

�हर�यक�शपु �हणाला, - क�पा�या अतं�,
काळान� �नमा�ण केले�या �कृ�तगणु�प

�न�बड अधंः कारान� �ा�त झालेल� ह� जग,
�या �वय�ंकाश ई�रान� आप�या

�काशान� �का�शत केल�; आ�ण जो

��गणुा�मक अशा आप�या �व�पान� �ा

�व�ाची उ�प��, ��थ�त व लय क�रतो,
�या रज, स�व व तम �ांना आ�यभूत

असले�या महा��या परम�ेराला माझा



नम�कार असो ॥२६॥॥२७॥

जो सवा�चा आ�द असून सव�� बीजभूत

कारण आहे, �ान आ�ण �व�ान हच

�याच� �व�प आहे, व �याला �ाण, इं��य,
मन आ�ण ब�ु� �ां�या काया�मळु� ��

आकार �ा�त होतो, �या तलुा नम�कार
असो ॥२८॥

हे �वधा�या, तूचं सू�ा�मक म�ुय �ाणां�या

योगान� �थावरजगंमा�मक �व�ाचे �नयमन

करीत अस�यामळु� �जांचा व �च�, चतेना,
मन आ�ण इं��य� �ांचा�ह �वामी आहेस.
तसाच तूं मह��व�प अस�यामळु�

आकाशा�द भूत�, श�दा�द �वषय आ�ण

त�संबधंी वासना, �ांचा उ�पादक आहेस

॥२९॥



होता, अ�वयू�, इ�या�दक चार ऋ��वजांनी

य�ु अशा य�कमा�च� ��तपादन करणाया�

तीन वेदां�या �पान� तूचं अ��न�ोमा�द सात

य�ांचा �व�तार क�रतोस. तूं �ा�यांचा
आ�मा आ�ण अतंया�मी असून काळान� व

देशान� अमया��द असा अना�द, अखंड व

सव�� आहेस ॥३०॥

�न�य जागतृ असा तूचं काळ�पी होऊन

�या काळाचा लवा�दक अवय यांनी

लोकाच� आय�ुय �ीण क�रतोस, परतंु
व�ततुः तूं �ान�प अप�र��छ� परम�ेर

आ�ण ज�मशू�य अस�यामळु� �न�व�कार

आहेस. जीवलोक, कम�वश अस�यामळेु

�याला ज�मा�द �वकार घडतात; परतंु तूं
�या जीवलोकाचा �नयतंा अस�यामळु�



�या�या जीवनाच�ेह कारण तूचं आहेस

॥३१॥

हे देवा, �थावर अथवा जगंम अस�

कोणत��ह कारण अथवा काय� त�ुया�न

�नराळ� नाही. हे �वधा�या, �व�ा आ�ण

कला �ा सव� त�ुयाच तनु आहेत.
�हर�य�प ��ांड त�ुया गभा�म�य� असून

तूं ��गणुा�मक माय�ेन �नराळा ���प

आहेस ॥३२॥

हे सव��ापका, ह� �� ��ांड �हणजचे

तझु� �थूल शरीर होय. �या�या योगान� तूं
इं��य�, �ाण व मन �ां�या �वषयांचा

उपभोग घेतोस. आप�या �व�पी ��थत

असूनच तूं हा उपभोग घेत अस�यामळु� तूं

उपा�धशू�य, ���प व पुराणपु�ष असा



आहेस ॥३३॥

हे अनतं आप�या अ���पान� ह� सव�

जग �यान� �ापून टा�कल� आहे आ�ण

�या ऐ�य�, �व�ा व माया �ांनी य�ु

अस�यामळु� अ�च��य आहे, �या तलुा
नम�कार असो ॥३४॥

हे वर दो�मा, जर मला पा�हजे असलेले
वर देत असलास, तर हे �भो, तूं उ�प�
केले�या भूतांपासून मला म�ृयु �ा�त होऊं

नये ॥३५॥

�याच�माणे घरा�या आतं अथवा बाहेर,
�दवसा अथवा रा��, तूं उ�प� केले�या

�ा�यांकडून �क�वा �सया� कोण�या�ह

�ा�यांपासून, भूमीवर अथवा



आकाशाम�य�, मन�ुय, मगृ, असुर, देव,
महानाग, आ�ण आणखी�ह �या कांही

सचतेन �क�वा अचतेन व�तु असतील

�यांपासून मला म�ृयु �ा�त होऊं नय.े
तसेच �या�माण� तझुा म�हमा आहे

�या�माण� माझा होऊन मला य�ुाम�य�

कोणी�ह ��तप�� नसावा. सव� �ा�यांचा
अ�धप�त मी एकटाच असाव�; आ�ण तप

व योग �ां�या योगान� �भावशाली अशा

लोकाच� ज� अ�णमा�द ऐ�य� ज� कधी�ह

नाश पावत नाह�, त� मला �ा�त �हावे.
असे वर तूं मला दे ॥३६॥॥३७॥

�तसरा अ�याय समा�त ॥३॥

____________________



अ�याय ४ था

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माण�

�हर�यक�शपून� ��देवापाश� वर

मा�गतले असतां, �या�या तपान� �स�
झाले�या �या ��देवान� अ�यंत �ल�भ

असे�ह वर �याला �दले ॥१॥

��देव �हणाला, - ‘ बा दे�यराजा, तूं जे
मजपाशी वर मागत आहेस ते पु�षांना

�ा�त हो�यास �ल�भ आहेत; तथा�प, हे
दै�य�े�ा, ते �ल�भ वर देखील मी तलुा

देतो ’ ॥२॥

वर �मळा�यावर �याचा अन�ुह कध�च

�न�फळ होत नाह� अशा �या भगवान्



��देवाची असुर�े� �हर�यक�शपूने पूजा

केली, व मरी�या�द �जाप�त �याची �त�ुत

करीत असतां तो �व�थानी �नघून गेला

॥३॥

�ा�माणे वर �ा�त झालेला तो दै�य

सुवणा�सारख� तजेः पंुज शरीर धारण क�न

आप�या �ना�या�या वधाच� �मरण करीत

भगवंताचा �ेष क�ं लागला ॥४॥

�या जग��जयी महादै�याने सव� �दशा,
�त�ही लोक, देव, असुर व मानव यांचे राज,े
गंधव�, ग�ड, नाग, �स�, चारण, �व�ाधर,
ऋ�ष व �पतगृण यांचे अ�धप�त, मन,ु य�,
रा�स व �पशाच �ांचे अ�धप�त, �ेत� व
भूत� �ांचे �वामी आ�ण सव� �ा�याचे

अ�धप�त �ा सवा�ना �ज�कून आप�या



आधीन क�न घेतल� व लोकपालांची �थान�

�यां�या तजेासह �यान� हरण केली

॥५॥॥६॥॥७॥

नतंर तो �हर�यक�शपु देवांचे शोभायमान

अस� ��डावन �यांत आहे अशा

खग�लोक� गेला आ�ण तथे� �व�क�या�ने

�नमा�ण केलेल� �लैो�यल�मीचे केवळ

वस�तरथान आ�ण सव� सम�ृ�न� य�ु ज�

इं�ाचे म�ंदर याम�ये वास क�ं लागला

॥८॥

हे धम�राजा, �या इं�ा�या म�ंदरांत
प�व�या�या आ�ण पाच�ेया फरसब�ंा

असून �फ�टक म�या�या �भ�ती हो�या व

ठैडूय�म�यांचे खांब होते ॥९॥

�यांत सव�� �च��व�च� चांदवे ला�वले



असून �ठक�ठकाणी प�राग म�यांची

आसन� मांडून ठे�वलेल� होती; आ�ण

सभ�वार मो�यांचे सर ल�बत असले�या

ह��तदंती �धा�या फ� सासार�या म�ृ व

शु� अशा श�या�ह हो�या ॥१०॥

हे राजा, �या इं�म�ंदरांत �णझणु

वाजणाया� तोरडया पायांत घालून

एकमके�ना हाक मारीत संचार करणाया�

देवांगना र�नां�या फरशीम�य� ��त�ब��बत

झालेल� आपले संुदर मखु अवलोकन

करीत हो�या ॥११॥

तथे� सव� इ��छत मनोरथ प�रपूण� होत

अस�यामळु� �स��च� होणारा,
महाबलाढय, सव� लोकांस परा�जत क�न

�लैो�याच� रा�य एकटाच करणारा; आ�ण



अ�तशय कडकारीतीन� अमंल करणारा

असा तो दै�यराज �हर�यक�शपु रममाण

झाला; व अ�यंत ताप पावलेले देवा�दक�ह

�या�या पायांना अ�भवंदन क�ं लागले

॥१२॥

हे धम�राजा, उ�वासा�या म�ान� तो म�
होऊन �याचे न�े धंुद व आर� होत. तजे,
मनः साम�य�, शरीरसाम�य� आ�ण

इं��यसाम�य�, �ांचे तो माहेरघरच

अस�यामळु� ��ा, �व�णु व महे�र �ा

तीन देवांवांचनू इतर सव� लोकपाल हातांत

नजराणे घेऊन �या�या सेवेला सादर होत

असत ॥१३॥

हे पांडुपु�ा, �वसाम�या�न� मह��ा�या
आसनावर बसले�या �या



�हर�यक�शपू�या गणुाचे �व�ावसु, तुबं�
आ�ण मी, इ�या�द सव�जण गायन करीत

असंू, व गंधव�, �स�, ऋ�ष, �व�ाधर,
अ�सरा, वारवंार �याची �त�ुत करीत असत

॥१४॥

वणा��म�न�लोक ब�द��णाय�ु अशा

य�ांनी �यांचीच आराधना क�ं लागले व

तो�ह आप�या तजेान� �या सवा�चे ह�वभा�ग

�हण क�ं लागला ॥१५॥

�या�या रा�यांत स�त��पवती पृ�वी

नांगर�यावांचनू �पकंू लागली, सव� लोक
�याचे इ��छत मनोरथ पूण� क�ं लागले;
आ�ण अतं�र� लोकांत नाना�कार�या

आ�य�कारक व�तु उ�प� कर�याच� तो

एक �थान झाला ॥१६॥



�याच�माण� खार� पाणी, म�, घृत, उसाचा
रस, दह�, �ध आ�ण गोड� पाणी �ांचे सात

सम�ु व �यांस �मळणाया� न�ा, ही सव�
आप�या लाटांबरोबर र�नां�या राशी

�याला आणून देऊं लागली. पव�त
आपाप�या दया�त �या�याक�रतां

��डा�थान� क�ं लागले. वृ� सव�च

ऋतूमं�य� फळे व फुले देऊं लागले, आ�ण

तो एकटाच वृ�� करण�, दहन करण�,
शोषण करण�, इ�या�दक लोकपालाचे

�भ��भ� गणु धारण क�ं लागला

॥१७॥॥१८॥

�ा�माण� तो �द��वजयी व �न�कंटक राजा

झालेला �हर�यक�शपु, आप�याला ��य

असले�या �वषयांचा यथे�छ उपभोग घेऊं



लागला; पण तो �जत�े��य नस�यामळु�

�याची त�ृ�त मा� कव� झाली नाही ॥१९॥

असो. �ा�माण� सनका�दकां�या शापास

पा� झाले�या, ऐ�या�न� म� झाले�या

आ�ण शा���व�� वत�न करणाया�, अशा
�या �हर�यक�शपूचा बराच मोठा काळ

�नघून गेला ॥२०॥

त�ेहां उ� दंडान� अ�यंत उ��� झालेले सव�

लोक �सरा कोणे�ह र�क नस�यामळु�

लोकपालांसह भगवान् अ�युताला शरण

गेले ॥२१॥

तथे� गे�यावर, शांत आ�ण �नम�ळ�च� असे

सं�यासी लोक �या �थानी गेले असतां

पुनः संसारांत माघारे यते नाह�त, व �या



�थानी सकल�ःखहता� असा परमा�मा

भगवान् वास करतो, �या �थानाला
आमचा नम�कार असो, अस� �हणून �यान�

बा����य� व मन यांच� संयमन केले. अतंः
करणांतील रागा�द मळ काढून ब�ु�ची

एका�ता केली आ�ण �न�ेचा �याग क�न

व वायभु�ण क�न �नवा�ह करीत ते देव

�या हषीकेशाची �त�ुत क�ं लागले

॥२२॥॥२३॥

त�ेहां साधंूजनांना अभय देणारी व

मघेासार�या गंभीर श�दान� य�ु

अस�यामळु� दश�दशांना ना�दत करणारी

अशी व�ृर�हत आकाशवाणी उ�प�

झाली ॥२४॥

‘ सुर�े� हो, त�ुही �भऊं नका, त�ुहां



सवा�च� क�याण असो. कारण, �ा�यांना
माझ� दश�न झाल� असतां त� �यां�या

क�याणासच सव��वी कारण होत� ॥२५॥

हे देव हो, �ा दै�याधमा�चा ��पणा मी

जा�णला आहे; व मी �याचा वध�ह,
करणार आहे; परतंु त�ुही कांही काळ वाट

पहा ॥२६॥

अहो, देव, वेद, गाई, �ा�हण, साधु, धम�
आ�ण मी, यां�या �ठकाणी ज�ेहां पु�षाचा
�ेष उ�प� होतो, त�ेहा तो लवकरच नाश

पावतो ॥२७॥

हे सुर�े� हो, वैरर�हत आ�ण अ�यंत शांत

अशा आप�या महा��या ��हादनामक

पु�ाशी ज�ेहां हा �ोह व�ं लागेल, त�ेहां



��देवा�या वराने जरी हा �बळ झाला

आहे; तथा�प मी �ांचा वध करीन "
॥२८॥

नारद �हणाले, - हे धम�राजा, �ा�माणे

जग�� परमा��याने आकाशवाणीन� �यांना

सां�गतल� असतां, �याल नम�कार क�न

�नभ�य झालेले देव परत गेले, व �या

असुराचा वध आतां झालाच असे �यांनी

मा�नल� ॥२९॥

हे धम�राजा, �या दै�या�धप�त
�हर�यक�शपूला परम�तापी असे चार पु�

होते �यापैक� ��हाद हा वयान� सवा�पे�ां

लहान असून गणुांनी मोठा होता

स�पु�षांचा उपासक, �ा�णभ�,
शीलसंप�, स�यवाद� व �जत�े��य असून



आ��या�माण� सव� भूतांचा एकच ��य व

�हत�ेछु होता. तो दासा�माणे �े�

पु�षां�या चरणी न�, �प�या�माण�
द�नावर �ेम करणारा, आप�या

बरोबर��यावर �ा�या�माण� �ी�त करणारा,
ग�ुचे �ठकाणी ई�रब�ु� वागणारा, आ�ण

�व�ा, �व�, स�दय� व उ�म ज�म, �ांनी

य�ु असून मान व गव� �ांनी र�हत होता.
संकट� �ा�त झाली असतां�ह तो मनाम�य�

उ���न होत नसे. परमा��यावांचनू इतर

सव� �म�या आहे अस� तो समज.े �ा

लोक��या व परलोक��या �वषयां�वषय�

तो �न�पृह असून इं��य,े �ाण, शरीर आ�ण

ब�ु� �ांना �यान� वश केल� होत.े तो असुर
असतां�ह असुरां�या गणुांनी र�हत



अस�यामळेु �या�या �वषयवासना शांत

झा�या हो�या ॥३०॥

॥३१॥॥३२॥॥३३॥

हे धम�राजा, भगवान् ई�रा�या �ठकाण�
असलेले गणु जसे कध� लु�त होत नाह�त,
�या�माण� �या ��हादा�या �ठकाणी

असणारे ते �े� गणु�ह अ�ाप झाकून

जात नाहीत. �ववेक� पु�ष वारवंार ते

�हण करीत असतात ॥३४॥

हे धम�राजा, त�ुयासारखे �व�णुभ� �या

��हादाची �शंसा करतील �ांत आ�य�

नाही; परतंु असुरांचे श�ु जे देव असे�ह

सु�ां भरसबमे�ये खरा साधु कोण,
या�वषय� गो�ी �नघा�या असतां



श��हादाचीच उपमा देत असतात ॥३५॥

असं�यात गणुांनी भू�षत अस� �या

��हादाच� माहा��य असून मी तलुा

थोड�यांत �याच� केवळ �द�दश�न क�रत�.
भगवान् वासुदेवा�या �ठकाणी �याची

�वाभा�वक �ी�त जडली होती ॥३६॥

हे राजा, तो अगद� बालक असतांच

कृ�ण�प �पशाचान� �याच� मन घे�न

टा�कल� अस�यामळु� त� �या कृ�णा�याच

�ठकाणी एकसारखे लागल� होत�; व �हणून

सव� खेळणी टाकून तो सव�दा

कृ�ण�च�तनच करीत असे. ह� जग
अशा�कारच� �वषयास�आहे अशी

�याला जा�णवच न�हती; व �यामळु� �याची

��थ�त लोकांम�ये जडासारखी भासत



होती ॥३७॥

बसत असतां, �ह�डत असतां, भोजन
करीत असतां, शयन करीत असतां उदक

�ाशन करीत असतां, भोजन करीत

असतां, शयन करीत असतां, उदक �ाशन

करीत असतां, �क�वा भाषण करीत असतां,
�याला �या आसना�द पदाथा�चे भान�ह नसे.
इतक� �याच� गो�वदान� आप�याशी अगद�

एक�करण केल� होत� ॥३८॥

एका�ा वेळ� भगव��चंतनान� �याच� अतंः

करण ��ुध झाल�, �हणजे तो रोदन करीत

असे, के�हां भगव��चंतनान� आनदं झाला

�हणजे तो हा�य करीत असे; व कधी कधी

उ�च�वराने भगवंता�या गणुांचे गायन

करीत असे ॥३९॥



कध� कध� तो मोठयान� हे हर,े हे �भो,
इ�या�द गज�ना करी, तर के�हां �न�म�ड
होऊन न�ृय करी; आ�ण एकादे वेळ�

ई�र�च�तनाम�ये गढून गेला �हणजे त�मय

होऊन भगवंता�या लीलांच� �वतःच

अनकुरण करी ॥४०॥

के�हां के�हां भगव��व�पी लीन होऊन

गे�यामळु� तो पूण� सुखाम�य� �नम�न होई.
�या�या शरीरावर रोमांच उठत असत

आ�ण ��थर �ेमापासून झाले�या

आनदंा�ंूनी भ�न गे�यामळु� �याचे न�े

�क��चत् �मटत, व तो कांही एक न बोलतां

�व�थ राही ॥४१॥

या�माण� अशा साधंू�या समागमाने

�े�क��त� वैरा�यशील परम�ेरा�या



चरणकमलांची �नरतंर सेवा �याला �ा�त

झा�यामळु� तो �वतः ला वारवंार

परमानदंसुखाची �ा��त क�न घेई. इतक� च
न�ह� तर �ज�नां�या संगामळु� द�न झाले�या

�सया� पु�षा�या�ह मनाला शांत करीत

असे ॥४२॥

ह� असो. हे धम�राजा, �ा�माण�

महाभगव�� महाभा�यशाली आ�ण

महा�मा असा जो आपला पु� ��ाद,
�याचा �हर�यक�शपु �ोह क�ं लागला

॥४३॥

धम�राजा पुनः �हणाला, - हे नारदा, शु�
आ�ण साधु असा जो आपला पु� ��ाद

�या�याशी �प�यान� �ोह केला, ह� मोठ�
आ�य� असून तजुपासून ते स�व�तर



ऐकाव� अशी आमची इ�छा आहे ॥४४॥

पु� जरी ��तकुल असला तथा�प �पते

पु�व�सल अस�यामळु� केवळ �श�ा

लाव�यासाठ� श�दांनीच �यांना ताडन

क�रतात, परतंु श��ूमाणे �यां�यांशी �ोह

कधी�ह करीत नाहीत ॥४५॥

त�ेहां �पता हेच �याच� दैवत आहे, जो
काम�ोधर�हत असून आपणास अनकूुल

आहे, अशा �या ��हादासार�या पु�ाश�
�पते �ोह कसे क�रतील ? या�तव हे

���न�ा �भो, �हर�यक�शपू �प�यान�

�वपु� ��हादाचा �ेष केला असतां तो �या

�हर�यक�शपू�या मरणास कारण झाला ह�

मोठ� आ�य� आहे ? तरी आम�या या

शंकेचे �नराकरण करा ॥४६॥



॥ चवथा अ�याय समा�त ॥४॥

__________________

अ�याय ५ वा

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, भगवान्
शु�ाचाया�ला असुरांनी आपला पुरो�हत

केले होत�, आ�ण शंड आ�ण अमक� नांवांचे

�याचे दोन पु� दै�यराज �हर�यक�शपू�या

गहृाजवळ रहात होते ॥१॥

राजान� आपला पु� ��हाद

नी�तशा��ाम�य� �नपुण असतां�ह तो

अ�ानी आहे अस� समजनू शंडामका�कडे

पाठ�वला असतां, �यांनी पढ�व�यास
यो�य असे राजनी�त आ�दक�न �वषय



इतर असुरबालकांबरोबर �याला�ह

पढ�वले ॥२॥

ग�ुगहृी ग�ुन� ज� दंडनी�तशा�� �याला

सां�गतल�, त� ��हादान� �वण केल� व

पठण�ह केल�; परतं,ु ‘ हा मी आ�ण हा

�सरा ’ अशा�कारचा जो �म�या�भमान
तोच �या नी�तशा��ाचा आ�य

अस�यामळु� , �याला त� मनापासून चांगल�

वाटल� नाही ॥३॥

�ा�माण� चालल� असतां, हे पंडुपु�ा

धम�राजा, एके �दवशी दै�यराज

�हर�यक�शपून� आप�या पु�ाला मांडीवर

घेऊन ‘ बाळा तलुा काय चांगले वाटते त�

सांग ’ अस� �वचारल� ॥४॥



��हाद �हणाला, - हे दै�य�े�ा, मी व माझ�,
या �म�या�भमानामळु� मनांत सव�दा अ�यंत

उ��� झाले�या �ा�यांनी अधंकूपा�माण�

मोहकारक व आप�या अधः पाताला

कारण, अशा गहृाचा �याग करावा, आ�ण

वनाम�ये जाऊन �ीहरीला भजाव�, ह� मला
चांगल� वाटत� ॥५॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, आपला श�ू

जो �व�णू �या�वषयी �न�ाय�ु अस�

आप�या पु�ाच� भाषण �वण क�न

�हर�यक�शपूला हंसंू आल�; आ�ण तो

�हणाला, अहो, श�पु�ीय लोक मलुाचा

ब�ु�भेद क�न टा�कतात ॥६॥

तरी हे शंडामक� हो, �व�वध वेष धारण

क�न ग�ुतरीतीने संचार करणारे



�व�णुप�पाती �ा�ण �ाचा ब�ु�भेद

जणे�क�न करणार नाह�त, अशा चांग�या
बदंोब�तान� त�ुह� आप�या घरी �ा

बालकाच� �श�ण कराव� ॥७॥

नतंर �हर�यक�शपून� �यां�या घरी

��हादाला प�च�वल� असतां पुरो�हतांनी

�याला हांक मा�न �याची �शंसा केली;
आ�ण म�ृभाषणपूव�क सामोपचारान� ते

�या�याशी बोलंू लागले ॥८॥

ते �हणाले, - बाळा ��हाद, तझु� क�याण
असो. ज� आ�ही आतां तलुा �वचारणार

आहो, त� तूं खर� सांग; खोट� सांगूं नको. अर,े
इतर मलुां�न अगद� �वपरीत अशी ही

ब�ु� तलुा कोठून उ�प� झाली बर� ?
॥९॥



हे कुलन�दना ��हादा, �सया�नी त�ुया
ब�ु�चा भेद केला, क� आपोआपच तो

झाला ? आ�ही तझुे ग�ु असून ह� समजनू

घे�याची आमची इ�छा आहे, तरी हा
�कार तूं आ�हांला सांग ॥१०॥

��हाद �हणाला, - ‘ मी व �सरा ’ असा
�म�या अ�भमान �या�या मायने� केलेला

असून �या मायने� ब�ु�ला मोह पडले�या

त�ुहांसार�या पु�षां�या �ठकाण�च तो

��ीस पडतो; �या भगवंतालाच नम�कार

असो ॥११॥

तो भगवान् ज�ेहां पु�षांना अनकूूळ होतो,
त�ेहां ‘ हा वेगळा व मी वेगळा ’ अशी
�म�या संसार�वषयक अ�ववेक� ब�ु� न�

हो�ये ॥१२॥



वा�त�वक पा�ं गेल� असतां, �ा

परमा��याच�च अ�ववेक� लोक, ‘ हा मी
आहे व हा परक� आहे ’ अस� �न�पण
क�रतात. �या परमा��याची लीला �ध�ट
असून �याला जाण�या�या कामी

��ा�दक देवसु�ां वेडे होऊन जातात, तो
हा परमा�माच मा�या ब�ु�चा भेद करीत

आहे ॥!३॥

अहो ग�ुजी, �या�माण� लोहचुबंकाजवळ
लोखंड आपण होऊन �मण क�ं लागत�,
�या�माण� च�पाणी �ीहरी�या समीप

माझ� �च� दैवयोगान� जाऊन तथे� �याला

ब�ु�भेद होतो ॥१४॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �या
�ा�णाला अस� बोलून तो महाब�ु�मान्



��हाद �त�ध रा�हला असतां तो

अ�ववेक� राजसेवक �ा�ण कु� झाला

व �याची �नभ��स�ना क�न �हणाला ॥१५॥

अरे ! हा आ�हांला अपयश देणारा पोर

आहे, �ा�तव एक छडी आणा. �ा �बु���

कुलांगाराला सामदाना�द चार

उपायांमधील चवथा उपाय जो दंड तोच

यो�य आहे ॥१६॥

अहो, काय सांगाव� ! दै�य�प चदंनवृ�ा�या

वनांत हा कंटकवृ�च उपजला असून

दै�य�प चदंनवृ�ाची मळु� तोडून

टाक�यास तयार असले�या �व�णु�प

कुहा�डीचा हा पोरटा �हणजे दांडाच झाला

आहे ॥१७॥

असो. �ा�माण� दरडावणीसार�या



नाना�कार�या उपायांनी �या ��हादास

भय दाखवून �या �ा�णान� �याला धम�,
अथ� व काम �ांचे ��तपादन करणार�

शा�� पढ�वल� ॥१८॥

नतंर �शक�यास यो�य असे जे

समदाना�दक चार उपाय ते �ाला समजले

अस� जाणून ग�ुन� �यास मातकेडून

अ�यगं��ान घाल�वल�; आ�ण

�तलका�दकांनी अलंकृत क�न ते �याला

�हर�यक�शपूकडे दाखवायास घेऊन गेले

॥१९॥

तथे� ��हाद �प�या�या पायां पडला असतां

�हर�यक�शपून� �याला आशीवा�द �दला;
आ�ण �याच� अ�भनदंन क�न बा�ंनी

पु�कळ वेळपय�त �याला आ�ल�गान �दल�.



�या असुर �े� �हर�यक�शपूला पु�ाला

पा�न परमानदं झाला ॥२०॥

हे य�ुध��रा, �स�मखु अशा �या

��हादाला �हर�यक�शपून� अकंावर घेऊन

�या�या म�तकाच� अव�ाण केले आ�ण

�ेमा�या अ�ु�ब�ंन� �याला �स�चन करीत

तो �या�याश� बोलंू लागला ॥२१॥

�हर�यक�शपु �हणाला, - बाळा ��हादा,
तलुा द�घा�य�ुय असो. तो पुढ� �हणाला,
बाळा ��हादा, �ा वेळपय�त ग�ुपासून ज�

तूं �शकलास �यांपैक� तलुा चांगले यते

असेल त� �हण पा�ं ? ॥२२॥

��हाद �हणाला, - ‘ हे ताता, �व�णूचे
क�त�न, �वण, �मरण, पादसेवन, पूजन,



वंदन, दा�य, स�य आ�ण आ�मसमप�ण

�ा नऊ ल�णांनी य�ु अशी भगवान्

�व�णू�या �ठकाणी पु�षान� अप�ण केलेली

भ�� �या�या योगान� सा�ात् उ�प� हो�ये,
त�च उ�म अ�ययन अस� मी समजत� "
॥२३॥॥२४॥

पु�ाच� अस� ह� भाषण �वण करतांच

�हर�यक�शपूचे �ठ �ोधान� �फुरण पावंू

लागले आ�ण तो ग�ुपु�ाला �हणाला

॥२५॥

हे अधम �ा�णा, ह� तूं काय केल�स ? हे

�म�त,े मा�या ��तप�ाचा आ�य करणारा

तूं ��ान� मला न जमुा�नतां �या�याम�य�

कांही अथ� नाही, असे ह� काही तरी �ाला

�शकवले आहेस ॥२६॥



असो. �म��वान� वागत असून�ह तझु�

आचरण आम�या �व�� झाल� ह� काही

मोठ� असंभवनीय नाही. कारण �यांची

म�ैी कपटय�ु असते असे तमु�यासारखे

कपटवेष धारण क�न संचार करणारे

�ज�न �ा लोकाम�य� आहेतच; पण जसा

पातक� लोकांना नरकभोगानतंर�ह सु�ां

रोगाचा उ�व होतो, तसा वरकरणी
स�जना�माण� वागणाया� �या �ज�नां�या

अतंया�म� असलेला �ेष�ह कालांतरान�

��ो�प�ीस यतेो ॥२७॥

ग�ुपु� �हणाला, - हे इं�श�ो, हा तझुा पु�
ज� सांगत आहे, त� �याला मी पढ�वल� नाही;
व �सया��ह कोणी पढ�वल� नाही. तर ही
�ाची �वाभा�वक उपजत ब�ु� आहे. तरी



हे राजा, आपला �ोध आव�न धर,
आम�यावर भलताच दोषारोप क�ं नकोस

॥२८॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माण�

ग�ुपु�ान� ��यु�र �दल� असतां

�हर�यक�शपु आप�या पु�ाला �हणाला, -
‘ हे अभ�ा, ग�ुपासून जर �ह �� ब�ु�

तलुा �ा�त झाली नाह�, तर ती कोठून
�ा�त झाली ? " ॥२९॥

अशा�कार� ह� �प�याच� भाषण ऐकून

��हादान� उ�र �दल�, �यांची
गहृसौ�या�वषय�च �नरतंर �चता चाललेली

अस�ये, इं��यां�या योगान� जे संसाराम�य�
�वेश क�न वारवंार �वषयांच� सेवन करीत

असतात, अशा पु�षांची ब�ु� �सया��या



उपदेशान� आपण होऊन अथवा

पर�परां�या संभाषणान��ह �ीकृ�णा�या

�ठकाणी आस� होत नाह� ॥३०॥

�यां�या अतंः करणांत �वषयवासना

भर�यां आहेत, व जे बा� �वषयांनाच

पु�षाथ� मानतात, ते �व�व�पांतच
पु�षाथ� आहे अस� मानणाया�च�

उ����थान जो �व�णु, �याला जाणत
नाहीत. बा� �वषयां�या �ठकाणी

परमाथ�ब�ु� धारण करणाया�नाच ग�ु अस�

समज�याचा �यांचा �वभाव अस�यामळु�

जसे आधं�या�या मागनू जाणारे आधंळे,
माग� न जाणतां खाडयामध� पडतात,
�या�माण� ई�रा�या वेदवाणी�प दावण�त

ते का�यकमा��या योगान� ब� होतात



॥३१॥

हे तात, �यांचा �वषयसंबधंी अ�भमान
अगद� न� झाला आहे, �या अ�यंत पू�य

पु�षां�या चरणरजांन� ��ान कर�याची

आवड ज�पय�त �ांन� ध�रली नाह�,
त�पय�त ��तवचनांनी उ�प� झालेली

�ांची ब�ु� देखील भगवंता�या चरण� रत

होत नाह� ॥३२॥

इतक� बोलून ��हाद �व�थ बसला असतां

�ववेकशू�य अतंः करणाया� �या

�हर�यक�शपून� �याला �ोधान� आप�या

मांडीव�न भूमीवर लोटून �दल� ॥३३॥

अस�ह�णुता व �ोध �ांन� �ा�त

झा�यामळु� �याचे न�े आर� झाले व तो

�हणाला, - ‘ हे रा�सहो, याला यथूेन



लवकर बाहेर काढा आ�ण याचा वध करा.
हा वधासच यो�य आहे ॥३४॥

हे रा�सहो, �म�ांना टाकून हा अधम पु�

�याअथ� चलु�याचा घात करणाया� अशा

�या �व�णू�या चरणांचे एका�ा

दासा�माण� पूजन क�रतो, �याअथ� मा�या
�ा�याचा घात करणारा �व�णु तो हाच

आहे ॥३५॥

अहो ! �यान� पांच वषा�चा असतांना �याग

कर�यास कठ�ण अशा आप�या

माता�पतरां�या �नहेाचा �याग केला तो हा

कृत�न, �व�णंूचे तरी काय �हत करणार

आहे ? ॥३६॥

हे रा�सहो, ज�स� औषध प�रणामी



�हतकारक असत�; �या�माण� एकादा
परक�सु�ां जर आपला �हतकारक असेल

तर तो आपला आ�तच समजला पा�हज,े
पणआरसैपु� जर आपल� अ�हत करणारा

असेल, तर �याला रोगा�माण� आपला श�ु

समजल� पा�हज.े फार काय, आप�या

शरीराचा एकादा अवयव जर आपल� �हत

करणारा नसेल तर तो तोडून टाकावा;
कारण, तवे�ाचा �याग केला असतां

बाक�चे शरीर सुखान� वाचत� ॥३७॥

या�तव भोजन, शयन, आसन, इ�या�द
कोण�या�ह मागा�न� �वष�योग वगैरे क�न

ही �ांचा वध करा. कारण �वषयास�

झालेल� इं��य जस� मनुीला श�वुत् असत�,
�या�माण� पु�वेष धारण करणारा हा



पोर�ह माझा श�चू आहे ॥३८॥

राजाची अशी आ�ा होताच, ती�ण दाढांच,े
भयकंर मखुांचे आ�ण लाल क� स व

दाढ��मशा असलेले असे ते रा�स

हातांम�ये शूळ घेऊन भयकंर गज�ना

करीत ‘ तोडा, मारा ’ अस� �हणत, �व�थ
बसले�या �या ��हादा�या मम��थान�

�हार क�ं लागले ॥३९॥॥४०॥

परतंु दैवहीन पु�षाचे जसे मोठमोठे�ह

उ�ोग �थ� जातात, �या�माण�
��हादा�या शरीरावर �या रा�सानी

केलेले �हार �न�फळ झाले. कारण �यान�

आपल� मन �न�व�कार, �न�व�षय, �नर�तशय
ऐ�या�नी य�ु आ�ण श��ा�दकांचा�ह

�नयतंा, अशा परम�ेरा�या �ठकाण�



ला�वल� ॥४१॥

हे य�ुध��रा, �ा�माण� �या ��हादाला

मार�या�वषयीचा �य�न �न�फळ झाला

अस� पा�न �हर�यक�शपूला फारच भी�त

उ�प� झालोई, व �यान� अ�यंत

आ�हपूव�क �या�या वधा�वषयी आणखी

उपाय यो�जले ॥४२॥

�यान� �याला �द�गजां�या पायांखाल�

तडु�वल�, मोठमोठया सपा�कडून दंश

कर�वले, �या�या माग� कृ�या ला�वली,
पव�त�शखरांव�न �याला खाली लोटून

�दल�, नाना�कार�या मागा�नी �याचा घात
कर�याचा �य�न केला. खाडयाम�य�

घालून �याला पु�रल�, �वष�योग केला,
उपाश� ठे�वल�, कडक थंडीवाया�म�य� व



अ�नीम�य� टा�कल�, पा�याम�य� बडु�वल�
आ�ण �या�या अगंावर पव�त�ह फ� कले;
पण या सव��ह उपायांनी ज�ेहां �या

�न�पाप पु�ाला मार�यास तो असुर समथ�

झाला नाह�, व �याचा वध कर�यास ज�ेहां

�याला आणखी कांह�च उपाय सुचनेासा

झाला, त�ेहा तो अ�यंत �च�ता��त होऊन

मनाम�य� �हणाला ॥४३॥॥४४॥

अहो, मी याला �न�ुर कटुश�दांनी पु�कळ
टाकून बोलल�, नाना�कारे �याचा छल
क�न अ�भचारां�द �न�� कमा�न� याचा वध

कर�याचा य�न केला; परतंु �यांपासून�ह
हा आप�या साम�या�न� म�ु झाला ॥४५॥

हा बालक असून मा�या समीप उभा

असतां�ह �ा�या �च�ाला माझी भी�त



मळु�च वाटत नाही. त�ेहा शुनःशेपा�माण�
हा�ह माझ� श��ुव �वसरणार नाही ॥४६॥

�ाचा �भाव अप�र�मत �दसतो. �ाला

कोणापासून�ह भय �दसत नाही. हा अमर
�दसतो. याव�न �ा�याच �वरोधामळु�

मला म�ृयु �ा�त होईल अस� वाटत� !
नाह�पे�ां मी �नः संशय अमरच आहे.
॥४७॥

अशा �कार�या �च�तनान� �हर�यक�शपु

�क��चत् �न�तजे होऊन शू�यांतः करण न�

खाली मान घालून बसला असतां

शु�ाचाया�चे पु� शंडामक� �याजवळआले

आ�ण �हणाले ॥४८॥

हे �भो, केवळ �ुकुट��या चलनान�



�यांतील सव� लोकपाल भयभीत झाले

आहेत अस� ह� �लैो�य �याअथ� तूं

एकटयान� �ज��कल� आहेस �याअथ� तलुा

�च�ता�पद हो�याच� कारण मळु�च नाही.
आतां �ा ��हादाचा तजु�वषयी

श��ूमाणे प�पातपणा व �भाव �दसतो,
पण �याचे भय मान�याच� मळु�च कारण

नाही ॥४९॥

तथा�प हे असुर�े�ा, शु�ाचाय� ग�ु
तप�या� पुरी क�न माघारे यईेपय�त, हा
��हाद भयभीत होऊन पळून न जाईल

अशारीतीन� तूं याला व�णपाशांनी ब�

क�न ठेव. कारण, वय जाईल अशारीतीन�

तूं याला व�णपाशांनी ब� क�न ठेव.
कारण, वय जाईल �या मानान� थोर



पु�षाची ब�ु� बदलून चांगली हो�ये

॥५०॥

�ा�माण� ग�ुपु�ान� �दले�या मसलतीचा,
ठ�क आहे, अस� �हणून अगंीकार क�न

�हर�यक�शपु �याला �हणाला, -
‘ ग�ुपु�हो, गहृ�था�मी राजाजे जे धम�
आहेत तचे त�ुही आतां �ाला �शकवावे

॥५१॥

हे धम�राजा, नतंर �या शंडामका�नी
�वनयय�ु आ�ण न� अशा ��हादाला

अन�ुमान� धम�, अथ� व काम हेच पु�षाथ�

�नरतंर पढ�वले ॥५२॥

परतंु ग�ंुनी आप�याला यथासांग

�शक�वलेले जे धम�, अथ� व काम, ते



�याला चांगले वाटले नाहीत. कारण, ह�
�श�ण राग�ेषा�द �ं�ांमळु� �वषयांवर

आस� होणाया� पु�षांनी मा� चांगल�

�हणून व�ण�ले आहे ॥५३॥

असो. एका वेळ� तो ग�ु कांही

गहृकमा�साठ� �र गेला असतां, मलुांना
खेळ�याची संधी सांपडली. �या वेळ�
समवय�क मलुानी �या ��हादाला

खेळ�याक�रतां हाक मा�रली ॥५४॥

त�ेहां �यांची ��थ�त ओळखून �या

महा�ानी ��हादान� मधूर वाणीने �यांनांच

आप�याजवळ बोला�वल� आ�ण

हंसतहंसत �ेमान� तो �यां�याशी बोलंू

लागला ॥५५॥

हे धम�राजा, ते बालक अस�यामळु�



राग�ेषा�द �ं�ांनी �वषयास� झाले�या

पु�षां�या उपदेशांनी व आचरणांन� �यांची

ब�ु� ��षत झाली न�हती. ��हादा�वषय�
�यांना आदर वाटत असे, व �यामळेु �याच�

भाषण ऐकतांच �या सवा�नी आप�या

खेळ�याचा �याग केला व आपले अतंः

करण आ�ण ��� �या�याकडे लावून ते

�या�या सभ�वत� बसले. त�ेहां दयाळू व

लोक�हतकारी असा तो महाभगव��

असुर ��हाद �या असुर बालांना उपदेश

क�ं लागला ॥५६॥॥५७॥

पांचवा अ�याय समा�त ॥५॥

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

अ�याय ६ वा



��हाद �हणाला, - हे �म�हो, �ानी
पु�षान� �ा मन�ुयज�माम�य�च व

�यांतनू�ह अगद� कौमाराव�थेम�य�च

भागवतधमा�च� आचरण कराव�;
सकामधमा�चे आचरण क�ं नय.े कारण,
हा मन�ुयज�म जरी �ल�भ असून

पु�षाथ��द आहे, तरी तो अशा�त आहे

॥१॥

मन�ुयज�माम�ये �व�णूला शरण जाव� ह�च

पु�षाला यो�य आहे. कारण, हा �व�णुच
सव� भूतांचा आ�मा, ई�र, ��य आ�ण

�हतकारी आहे ॥२॥

हे दै�यहो, जस� �ा�यांना आयास न क�रतां



पूव�कमा�न�च �ःख �ा�त होत�, �या�माण�
देहा�या योगान� इं��यासंबधंी सुख�ह सव�

योनीम�य� दैवयोगान�च �ा�त होत� ॥३॥

�हणून �या�याक�रतां �य�न क�ं नय.े
तसा �य�न के�यान� केवळ आय�ुयाचा

�य मा� होतो. �शवाय मकंुुदा�या

चरणकमलाची सेवा करणारा पु�ष जस�

परमान�द�प �मे पावतो, तस� �मे
�वषयसुखाथ� �य�न करणारा पु�ष पावत

नाही ॥४॥

�ा�तव संसाराम�य� सांपडले�या �ववेक�

पु�षान� ज�पय�त सवा�गानी प�रपूण�

असले�या आप�या नाश झाला नाह�,
तोपय�त होईल �ततका लवकर

आ�मक�याणाचा �य�न करावा ॥५॥



अहो, पु�षांच� आय�ुय आध� मळु� शंभर

वष�; �यांतील अध� आय�ुय अ�ानांत

इं��य�न�ह न के�यामळु� �थ� जात�.
कारण, तो पु�ष, �वषय�पी अ�ानाम�य�
�नम�न होऊन घोरत पडतो ॥६॥

तस�च बाळपणी अ�ान ��थतीत

अस�यामळु� दहा वष�, कौमाराव�थेम�य�
खेळत अस�यामळु� दहा वष�, �मळून वीस

वष� आ�ण वृ�ाव�थेम�य� जरने� शरीर ��त

होऊन अश� झा�याळ� वीस वष� अस�

आणखी आय�ुय फुकटच जात� ॥७॥

बाक�च� आय�ुय �बळ मोहान� व �ःखांनी

चोह�कडून प�रपूण� अशा कामा�या योगाने

गहृाम�य� आस� झाले�या �या �म�

पु�षा�या बाबतीत �थ�च जात� ॥८॥



ता�पय�, हे दै�यहो, इं��यदमन न केलेला

असा पु�ष, एकदां संसारांत पडला

�हणजे तो �नहे�प �ढपाशांनी ब� होतो;
आ�ण मग �याला �वतः ची सुटका करण�

अश�य होत� ! ॥९॥

ज� ��, चोर, सेवक आ�ण वाणी आपले

अ�त��य �ाण खचू�न सु�ां �मळवंू

पहातात, �या �ाणांपे�ा�ह ��य असले�या

��ाची इ�छा कोणता पु�ष बर� सोडून

देईल ? ॥१०॥

जसा कोश करणारा क�टक आपणाला

�हतकारक अस� घर �नमा�ण करीत असतां,
शेवट� आपणांस �यांतनू बाहेर

पड�यास�ह माग� ठेवीत नाह�, �या�माण�
�वषयांची इ�छा त�ृत न झा�यामळु�



लोभान� �वतः �या बधंनास कारण होणारी

कम� करणारा जो पु�ष, ��ीपु�ांवर
अनरु��चत होऊन, �यां�या �नहेपाशान�
ब� होतो, तो दयाय�ु अशा ��य भाय�चा

एकांत�थळ� घडलेला �संग, �त�याबरोबर
झालेली मनोहर भाषण�, �म�ांची संगती,
मधुर श�द उ�चारणारी मलु�, सासरी
असले�या �या मनोहर क�या, �ात,े
भ�गनी, वृ�ाव�थेमळु� द�न झालेले

माता�पतर, संुदर आ�ण �वपुल सा�ह�यांनी

भरलेल� घर�, कुलपरपंरने� आले�या वृ��,
पशुसमदुाय आ�ण भृ�यगण, �ांचे �मरण

करणारा �यांचा �याग कर�यास कसा बर�

समथ� होईल ? �म�हो, जो �श�� आ�ण

�ज�हा �ापासून होणार� सुखच अ�धक



मा�नतो, व �याला अ�यंत मोह �ा�त

झाला आहे, तो कसा बर� �वर� होईल

॥११॥॥१२॥॥१३॥

हे असुरबालकहो, संसारी पु�ष �म�

होऊन कुटंुभा�या पोषणाथ� आप�या

आय�ुयाचा �य होत आहे व आपण

पु�षाथा�ला मकुत आह�, ह� जाणत नाह�

व सव�काळ� आ�ण सव��ठकाणी

ताप�यान� �ःख पावत असून�ह

कुटंुबाम�य�च रममाण होत असतो; �याला
�या कुटंुबाम�य� �ःख आहे अस� वाटतच

नाह� ॥१४॥

अहो, फार काय, परतंु �याच� �च�
��ा�या �ठकाण� संल�न झालेल� असत�,
अशा �या पर�व� हरण करणाया� कुटु�बी



पु�षाला परलोक� नरक�प व इहलोक�

राजदंडा�द�प �ःख भोगाव� लागत�, ह�
जाणत असून�ह, तो �जत�े��य
नस�यामळु� व ��ा�मलाषाची �याची

शां�त झाली नस�यामळु� तो पर�व� हरण

करतोच ॥१५॥

हे दानवहो, �ा�माण� केवळ कुटंुबपोषण

करणारा पु�ष, �व�ान् असला तरी,
आ�म�ान �मळ�व�याला समथ� होतो अस�

नाही. अ�यंत मढू मन�ुया�माण� तोसु�ां

अ�ानांत पडतो. कारण, ‘ हे माझ� व हे

�सया�च� ’ असा �भ� भाव �या�या

�ठकाणी उ�प� झालेला असतो ॥१६॥

हे दै�यपु�हो, �याचा न�ेकटा�ाम�य�
काम�ेछा आहे, व �यांचा संबधं घड�यान�



शंृखले�माण� बधंास कारण, अशी
पु�पौ�ा�द संत�त �ा�त होत,े �या
���यांचा, �यां�या बरोबर ��डा
कर�याक�रता ठेवलेला जणंू वानरच,
असा कोणता�ह �वषयलंपट पु�ष

�याअथ� कोण�या�ह �ठकाण� व

कोण�या�ह काळ� आपली �वतः ची

सुटका क�न घे�यास समथ� होत नाह�,
�याअथ� त�ुही �वषया�याच �ठकाण�

आस� असणाया� दै�यांचा संग सोडून �ा

व आ�ददेव जो नारायण �याला स�वर

शरण जा. कारण, सव�संगप�र�याग केलेले

�ववेक� पु�ष मो� �हणून �याचाच

�वीकार क�रतात ॥१७॥॥१८॥

हे दै�यपु�हो, भगवान् अ�युत हा



भूतमा�ांचा आ�मा असून सव� ��ांड

�ापून अस�यामळेु �याला �स� क�न

घे�यास पु�षाला फारसा �यास पडत

नाही ॥१९॥

वृ�पाषाणा�दकांपासून तो ��देवापय�त

लहानथोर जीवमा�ांम�य�, पंचमहा
भूतांपासून झाले�या अचतेन अशा

घटपटा�द पदाथा�म�य,े आकाशा�द

पंचमहाभूतांपासून झाले�या अचतेन अशा

घटपटा�द पदाथा�म�य�, आकाशा�द

पंचहाभूतांम�ये व स�वा�दगणुांम�य,े
मायमे�य� व गणुांचे �वकार अशा

महत�वा�दकांम�य��ह ���व�प,
सवा�तया�मी, अ�च��य, ऐ�या�नी य�ु व

अप�या�द �वकारान� र�हत, असा एकच



ई�र भासत आहे ॥२०॥२१॥

हे �म�हो, केवळ अनभुवा�मक

आनदं�व�पी असा तो ई�र, �वतः
भेदर�हत व �नद�श कर�यास अश�य

असून�ह, अ�तया�म� ���ा�या �व�पान�

�ापक व भो�य अशा देहा�द �व�पान�

�ा�य �हणून जा�णला जातो. तथा�प
�यान� गणुमय सृ�� उ�प� करणाया�

माय�ेया योगान� आपले ऐ�य� आ�छा�दत

क�न टा�कल� आहे; �हणून तो सव��

असतां�ह �याचे सव���वा�द गणु सव�

�ठकाणी उपल�ध होत नाह�त ॥२२॥२३॥

या�तव त�ुही असुर�वभावाचा �याग क�न

सव� भूतां�वषयी दया आ�ण म�ैी धारण

करा. कारण �त�या योगान� अधो�ज



भगवान् संत�ु होतो ॥२४॥

तो आ�दपु�ष अनतं भगवान् संत�ु झाला

असतां काय बर� �ल�भ आहे ? आ�ण मग

गणुांचा प�रणाम करणार� ज� दैव, �या�या
योग� �ा लोक� आपोआप �स� होणारे जे

धमा��द पु�षाथ�, ते आचरण क�न तरी

वा�त�वक काय लाभ ? तस�च

भगव�चरणा�या सा���यांत रा�न �या�या

माहा��याच� गायन क�न �यांतील सार

सेवन करणाया� आ�हांला मो�ाची इ�छा

क�न तरी काय करावयाच� आहे ? ॥२५॥

हे असुरहो, धम�, अथ� व काम, �हणून जो

तीन �कारचा पु�षाथ� सां�गतला आहे, व
�याक�रतां आ�म�व�ा, कम��व�ा,
दंडनी�त, तक� शा�� इ�या�द नाना�कारच�



ज� उपजी�वकासाधन� दाख�वली आहेत,
त� सव� वेदाम�य� सां�गतली आहेत; परतंु
अतंया�मी परमपु�ष भगवंतास

�वा�म�नवेदन करण�, ह�च एक स�य अस�

मी मा�नत� ॥२६॥

हे दै�यपु�हो, �नम�ल व �ल�भ अस� ह� �ान

ऋषीचा नरसखा जो नारायण, �यान�
नारदाला सां�गतल� होत.े �यांनी
सव�संगप�र�याग केला आहे, �यांस
भगव����या चरणकमलां�या रजः

कणा�चे ��ान घडल� आहे, अशा एक�न�
भ�ांनाच त� �ान अव�य �ा�त होत.े
उ�म पु�षांनाच होते असे नाह� ॥२७॥

मी ह� सानभुव �ान व शु� असा



भागवतधम�, अश� दो�ह� भगवंताच� �न�य
दश�न घेणाया� नारदापासून �वण केल�

आहेत ॥२८॥

दै�यपु� �हणाले, - हे ��हादा, �ा

ग�ुपु�ांवांचनू तलुा व आ�हांला �सरा ग�ु

मळु�च माहीत नाही. आपण अगद� लहान

होत� त�ेहांपासून हेच आपले ग�ु आहेत

॥२९॥

अतंः पुराम�य� असले�या बालकाला तर

नार, दासार�या महा��याची भेट होण�
�घ�ट आहे. या�तव हे ��य�म�ा ��हादा,
या�वषय� त�ुया वचनावर आमचा �व�ास

बस�यासारखी जर कांही गो� असेल तर

ती सांगनू तूं आमचा संशय �र कर ॥३०॥

सहावा अ�याय समा�त ॥६॥



_________________

अ�याय ७ वा

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माण�

महाभगव�� ��हादाला दै�यपु�ांनी ��

केला असतां, तो काय सांगतो या�वषयी

�ज�ासा उ�प� झाले�या दै�यपु�ांना

मा�या उपदेशाच� �मरण करीत तो ��हाद

उ�र देऊं लागला ॥१॥

��हाद �हणाला, - हे दै�यपु�हो आमचा

�पता �हर�यक�शपु तप कर�याक�रतां

मदंरपव�तावर गेला असतां जशा मु�ंयांनी

सपा�चा देह भ�ण करावा �या�माण�

�याचा�ह देह भ�ण केला. त�ेहां लोकांना



अ�तशय ताप देणाया� �ा �ा�याला

�या�या पापान�च भ�ण केल� ह� फार

चांगल� झाल�, अस� हष�पूव�क बोलून इं�ा�द

देवांनी दानवांबरोबर य�ु कर�याक�रतां

मोठा उ�ोग आर�ंभला ॥२॥॥३॥

तो �यांचा अ�तपरा�माचा उ�ोग पा�न

असुरांचे सव� सेनाप�त भयभीत झाले

आ�ण देव �यांचा वध क�ं लागले असतां,
आप�या ���या, पु�, �म�, आ�त, गहृ�,
पशु आ�ण भोगसाधनभूत पदाथ�

�ां�याकडे ल� न देतां �यांचा �याग क�न,
ते आप�या �ाणांचे र�ण कर�याक�रतां

दश�दशांकडे पळून गेले ॥४॥॥५॥

�या वेळ� �वजय�ेछु देवांनी राजवाडा

लुटून �यांत�ल सव� ��ांचा अपहार केला.



इं� तर राजाची प�राणी व माझी माता जी

कयाधू, �तला पकडून घेऊन चालला ॥६॥

त�ेहां ती मागा�म�य� �टटवी प��णी�माण�

भयान� उ���न होऊन रोदन क�ं लागली.
त�ेहां अक�मात् तथे� आले�या नारदान�

�तला पा�न इं�ाला सां�गतल� क�, ‘ हे
देवे��ा, �ा �नरपरा�ध ��ीला घेऊन जाण�

ह� तलुा यो�य नाही. हे भा�यवंता, तूं �हला
सोडून दे. कारण, ही पर��ी असून
प�त�ता आहे ॥७॥॥८॥

इं� �हणाला, - हे देवष�, �ह�या गभा�म�य�
देव�ेषी �हर�यक�शपूच�, सहन कर�यास

�ध�र अस� वीय� गभ��पान� वाढत आहे,
�ा�तव ही �सूत होईपय�त �हला यथे� असंू



दे. नतंर �तला होणाया� पु�ाचा वध क�न

माझे काय� झा�यावर मी �हला सोडून

देईन ॥९॥

नारद �हणाला, - हे इं�ा, हा �हचा गभ�,
सा�ात् भगवान् अनतंाचा सेवक, बलाढय,
�नद�ष, केवळ आप�या गणुांन�च मोठा

झालेला आ�ण महाभगव��

अस�यामळु� त�ुया हातनू मरण पावणार

नाह� ॥१०॥

इं�ाने नारदा�या �या वचनाला मान देऊन

�तला सोडून �दल� आ�ण �त�या पोट�

असणारा भगव�� जो मी �या

मा�या�वषय��या भ��मळु� �तला

�द��णा क�न तो �वग� गेला ॥११॥

नतंर तो देव�ष� मा�या मातलेा आ�मास



घेऊन गेला आ�ण �तला आ�ासन देऊन,
‘ मलुी, तझुा भता� तप�या� क�न माघारा

यईेपय�त तूं �ा आ�माम�य� खुशाल रहा ’
अस� �तला �हणाला ॥१२॥

त�ेहां �तन��ह ‘ �ठक आहे ’ अस� �हटले व

दै�या�धप�त �हर�यक�शपु आपल� घोर तप

संपवून परत यईेपय�त ती नारदा�या

आ�मांत �नभ�यपण� रा�हली ॥१३॥

मग �या ग�भ�णी प�त�तने� आपली �सू�त

इ��छत वेळ� �हावी व त�पय�त आप�या

गभा�च� संर�ण �हाव�, यासाठ� मोठया
भ��न� �या आ�माम�य� नारदऋषीची

सेवा केली ॥१४॥

त�ेहां �या दयाळू समथ� ऋषीन� �त�या

शोकाची �नवृ�� �हावी आ�ण मला�ह



समजाव� अशा उ�ेशान� धमा�च� भ���प

त�व व आ�माना�म�ववेक�प �नम�ळ �ान

�ा दोह�चा �तला उपदेश केला ॥१५॥

परतंु पु�काळ काळ लोट�यामळु� व जा�या

��ी अस�यामळु� , माझी माता त� �ान
�वस�न गेली. परतंु मजवर ऋषीचा

अन�ुह अस�यामळु� , अ�ा�पसु�ां मला

�याची �व�म�ृत पडत नाह� ॥१६॥

आतां त�ुही जर मा�या भाषणावर �व�ास

ठेवाल, तर त�ुहांलासु�ां ती दो�ह� �ा�त

होतील. कारण, ��ेमळु� जशी मला

अहंकाराचा नाश करणारी �नपुण ब�ु�

�ा�त झाली, तशीच ���या व मलु� �ांनां�ह

ती �ा�त होते ॥१७॥



हे �म�हो, नाना�कार� �वकार उ�प�
कर�यास समथ� अशा काला�या योगान�

वृ�ा�या फळांत जस�, उ�प� होण�, असण�,
वाढण�, प�रणाम पावण�, संको�चत होण� व

नाश पावण�, हे सहा �वकार घडून यतेात;
पण ते �या वृ�ाला घडत नाह�त ॥१८॥

�या�माण� हे दै�यपु�हो, आ�मा तर �न�य,
अ�य, शू�य, शु�, अ��तीय,
शरीरा�दकांचा �ाता, सवा�ना आ�यभूत,
��याशू�य, �वय�ंकाश, सवा�चा उ�पादक,
सव��ाधक, अ�ल�त व आवरणर�हत

असा आहे ॥१९॥

�ा�तव आ�माना�म�ववेक उ�प�

कर�यास समथ� अशा �ा आ��या�या



बारा ल�णांन�, तो देहातनू �भ� आहे

अस� जाणणाया� पु�षान�, देहा�दकां�वषयी
‘ मी व माझे ’ अ�या�कार�या असले�या
मोहज�य �म�याब�ु�चा �याग करावा

॥२०॥

हे असुरबालकहो, सुवणा��या खाणीम�य�

चकचकणाया� सुवणा�नी य�ु असले�या

पाषाणांतनू सुवण� काढ�याचे उपाय

जाणणारा सोनार, भ�� लावून जस� सुवण�

काढून घेतो, �या�माण� देह�प ��ेांतनू

अ�या�म�ानी पु�ष आ�म�ा�ती�या

उपायांनी ���व �ा�त क�न घेतो ॥२१॥

मलू�कृ�त महत�व, अहंकार, श�द, �पश�,
�प, स� आ�ण गंध �ा आठ �कृ�त आहेत.
स�व, रज आ�ण तम हे तीन �कृतीचे गणु



आहेत. �ोत, �वचा, न�े, �ज�हा, ना�सका,
वाय,ु उप�थ, ह�त, पाद, वाणी आ�ण मन

ही अकरा इं��ये व पृ�वी, आप, तजे, वायु
आ�ण आकाश ह� पंचमहाभूत� �मळून

सोळा �वकार आहेत. �ा सवा��या

�ठकाणी सा���पान� �ापून असणारा

एक आ�मा आहे, अस� क�पल�भृ�त
आचाया�नी सां�गतल� आहे ॥२२॥

देह, �कृ�या�द सव� समदुाया�मक असून

�थावर आ�ण जगंम असा दोन �कारचा

आहे. �ा देहाम�य�च अमकु ��आ�मा

न�हे, अशी परी�ा करीत आ�म��त�र�

ज� असेल �याचा �नरास क�न, �यां�न
�नराळा असा जो अ�तया�मी आ�मा, �याच�
शोधन क�न �याव� ॥२३॥



असा दोन �कारचा आहे. �ा देहाम�य�च

अमकु ��आ�मा न�हे, अशी परी�ा
करीत आ�म��त�र� ज� असेल �याचा

�नरास क�न, �यां�न �नराळा असा जो

अ�तया�मी आ�मा, �याच� शोधन क�न

�याव� ॥२३॥

जस� म�यां�या माळेम�य� सू�, सव�
म�यांना �ापून असत�, तसा आ�मा�ह

सव� �ापून आहे. आ�ण त� एकच सू�

जस� ��येक म�या�न �नराळ� असत� तसा

आ�मा�ह सव� व�तूतं असून �नराळा आहे;
असा हा अ�वय��तरके ल�ांत घेऊन

सु� झाले�या मना�या योगान� जगा�या

उ�प����थ�तसंहारां�या अनसंुघानान�

एका�पण� �वचार करणाया� पु�षांन�, �या



परमा��याचा शोध केला असतां �यांना

�याच� �ान होत� ॥२४॥

आतां, हे दै�यपु�हो, जागरण, �व� आ�ण

सुष�ु�त, अशा ब�ु��या तीन वृ�� आहेत,
�यांचा अनभुव �या�या योगान� यतेो, तो
अव�था�याचा सा�ी परमपु�ष होय

॥२५॥

�ा�तव, पु�पधम��प सुगंधा�या योगान�,
�याला आ�यभूत असलेला वायु जसा

जाणतां यतेो, �या�माण� आ��याचे धम�

न�हत �हणून �याग केलेले, कमा�पासून
उ�प� झालेले व ��गणुा�मक असे जे हे

जा�दा�दक ब�ु�चे प�रणाम�प भेद,
यां�या योगान� आ��याच� �व�प जाणाव�.
�हणजे आ�मा व�ततुः ब�ु��या



जा�दा�दक अव�थां�न �नराळा असून

�यांना �ापून अस�यामळु� �या अव�थांनी

य�ु अस�यासारखा भासतो अस�

समजाव� ॥२६॥

हे दै�यपु�हो, संसार हा ब�ु��या गणुांन� व

कमा�नी ब� अस�यामळु� तो ब�ु��या

�ारान�च पु�षाला �ा�त होतो; �वतः �ा�त
होत नाही. तो अ�ानमलूक अस�यामळु�

तो अस�य असून �व�ा�माण� मा�नला

आहे. ॥२७॥

या�तव ��गणुा�मक कमा��या अ�ंान�प

बीजाला जाळून टाकणारा, व ब�ु��या

जा�दा�द अव�था�प �वाहाचा नाश

करणारा, असा भ��योगच त�ुह� करा

॥२८॥



हे �म�हो, देहा�दकां�या �ठकाणी
आ��याचा होणारा अभास �नवृ�

कर�याचे जे हजार� उपाय आहेत,
�यांम�य� जणे�क�न व �या साधनांनी

भगवान् ई�रा�या �ठकाणी स�वर �ी�त

उ�प� होईल अश� साधन� नारदान�

सां�गतल� आहेत ॥२९॥

त� साधने �हणजे ग�ुची शु�ुषा करण�,
�ा�त झाले�या सव� व�तु भगवंताला �क�वा

भगव��ांना समप�ण करण�, �न�कपट
भ�ांचा सहवास, ई�राराधन,
भगव�कथे�या �ठकाणी ��ा,
भगवंता�या गणुकमा�च� क�त�न, �या�या
चरणकमलांचे �यान, �या�या मतू�चे दश�न
व पूजन, आ�ण सव� भूतां�या �ठकाण�



�ःखहता� भगवान् ई�र वास करीत आहे

अस� मनाम�य� आणून �याला मान देण�, ह�
होत ॥३०॥॥३१॥॥३२॥

�यांनी काम�ोधा�द ष��पु �ज��कले

आहेत, ते लोक ई�राची अशी भ��

क�रतात व �त�यायोगान� भगवान्

वासुदेवा�या �ठकाणी पु�षाला �ी�त

उ�प� हो�ये ॥३३॥

हे दै�यपु�हो, इतरां�या �ठकाणी नसणारे
असे �ीभगवंताचे भ�वा�स�या�दक गणु,
तश�च �याने �वे�छेन� धारण केले�या

रामकृ�णा�दक �पान� केलेली

लौ�कक��या च�ेा�प कम� व

रावणवधा�दक परा�म, यांच� �वण करीत

असतां अ�त हषा�न� शरीरावर रोमांच उठून,



�या�या न�ेाम�य� आनदंा�ु यतेात व

राम�व�पी त�मय होऊन जो उ�च�वरान�

गायन क�रतो, रोदन क�रतो, न�ृय क�रतो,
अथवा �पशाचान� झपाट�यासारखा बफेाम

होऊन कध� हंसतो तर कधी �वलाप

क�रतो, के�हां भगवंताच� �यान क�रतो र

के�हां लोकांना वंदन क�रतो आ�ण के�हां

भगवंता�या �ठकानी ब�ु� लीन

झा�यामळु� �नल��ज होऊन वारवंार �ास

टाक�त, हे हर,े हे जग�पत,े हे नारायणा,
अशा हाका मा�रतो ॥३४॥॥३५॥

त�ेहां अ�तवेगवान् अशा �या उ�कृ�

भ���या योगान� �या पु�षाच� ठायी

संसारास बीजभूत असलेल� अस� अ�ान

आ�ण वासना, ह� जळून जातात. �याच�



मन व शरीर ह� भगवंता�या लीला�प

�च�तनान� त�मय होऊन जातात, व �याची

पु�यपापा�द सव� बधंन� तटूुन जाऊन तो

भगव��व�पाला पावतो ॥३६॥

खया� अतंः करणान� केलेला भगवंताचा

�पश� तोच इहलोक� अशु� अतंः करणान�

य�ु असले�या पु�षा�या संसार च�ाचा

नाश करणारा होय, व त�च ��ा�या

�ठकाण� मो��प सुख होय, अस� �ानी
पु�ष �हणतात. �हणून त�ुही आप�या

हदयांत असले�या अतंया�म� ई�राच�

भजन करा ॥३७॥

हे असुरपु� हो, आप�या �वतः चा सखा व

आकाशा�माण� आप�या हदयाम�य� वास

करणारा असा जो �ीह�र, �याची उपासना



कर�यांत कोणता मोठा आयास आहे ?
अस� असतां �वषयसुख संपादन क�न

काय �मळायाचे आहे ? कारण, सव�च
�ाणी �वषयो�सुक अस�यामळेु आपण�ह

जर �वषयसुखा�वषयी त�पर झाल�, तर
�यां�या सारखेच आपण न�हे काय ?
॥३८॥

��, कल�, पशु, व पु�ा�दसंब�ंध जन,
गहृ�, भू�म, गजशाळा, भोगसाधनभूत
पदाथा��या सम�ृ� आ�ण सव� �कारचे

अथ� व काम हे न�र अस�यामळु� , �याच�
आय�ुयच �णभ�मरु आहे अशा म�य�

पु�षांच� ते �कतीस� ��य करणार आहेत ?
॥३९॥

�ाच �माण� य�यागा�दकांन� �ा�त



झालेले जे हे �वगा��द लोक, त�ेह �वनाशी

व पु�या�द तारत�यान� �े� व क�न�

असून सव�था �नम�ळ नाह�त, �हणून
सव��कृ�त अशा ई�राच�च त�ुही

आ�म�ा�तीक�रतां एक�न� भ��न� सेवन

करा अशा ई�राच�च त�ुही

आ�म�ा�तीक�रतां एक�न� भ��न� सेवन

करा कारण तो सव�थैव �नद�ष आहे.
�या�यांत कोणी�ह दोष पा�हलेला अथवा

ऐ�कलेला मळु�च नाह�. ॥४०॥

आपणासच �व�ान् अस� मानणारा पु�ष,
जी व�तु �ा�त हो�याचा संक�प क�न �ा

लोक� कम� क�रतो, �याला �या संक��पत
कमा�च� फळ �वपरीत अस�च ब�धा �ा�त

होत� ॥४१॥



संसारांत सुखाची �ा��त आ�ण �ःखाची

�नवृ�� �हावी यासाठ� कम� कर�याचा

पु�षाचा संक�प असतो. परतं,ु जो पूव�
�न�र�छ अस�यामळु� सुखान� य�ु असतो,
तोच इ�छा क�ं लागला �हणजे �त�या

योगान� सव�दा �ःख पावतो ॥४२॥

या लोक� का�यकमा��या योगान�

�या�याक�रतां �हणून पु�ष भोगांची इ�छा

क�रतो, तो देह पा�ं गेल� असतां,
�ानसूकरा�दव नाश�ह पावतो ॥४३॥

या�तव �याअध� देहाचीच अशी ��थ�त

आहे, याअध� देहा�न �नराळे असे माझे

�हण�वले जाणारे जे पु�, कल�, गहृ,
��ा�दक, रा�य, ख�जना, ह�ी, अमा�य,
भृ�य, आ�ण आ�त, हे सव� न�र आहेत ह�



काय सांगावयास पा�हजे ? ॥४४॥

�हणून �न�यानदंाचा केवळ सम�ुच अशा

आ��याला, व�ततुः अनथ�कारक असून

बा�तः मा� पु�षाथा��माण� भासणाया� व

देहास�हत नाश पावणाया� अ�तत�ुछ अशा

�ा पु�ा�दकांनी काय साधणार आहे ?
॥४५॥

हे असुरहो, �ा�याला या लोक� �कतीसा
�वाथ� साधतो तो सांगा बर� ! ॥४६॥

देहधारी �ाणी आ��याला अनसुरणाया�

देहा�या योगान� कम� क�रतो व कमा��या

योगान� देह धारण क�रतो; पण �या दो�ही

गो�ी तो अ�ानान�च क�रतो ॥४७॥

�हणून धम�, अथ� व काम, हे �या�या



�वाधीन आहेत, �या �नरपे�, सव�समथ� व
�ःखह�या� परमा��याच� त�ुही

�न�कामब�ु�न� सेवन करा ॥४८॥

कारण, तो �ीह�रच �वतः �नमा�ण केले�या

पंचमहाभूतांपासून उ�प� केले�या सव�

�ा�यांचा आ�मा, ��य, �नयतंा आ�न

अ�तया�मी आहे ॥४९॥

दै�यपु�हो, जसे आ�ह� भगवंताच� भजन

क�न सुखी झाल�, तसा कोणी�ह होईल;
मग तो देव, असुर, मन�ुय, य� अथवा

गंधव� कोणी�ह असो ॥५०॥

हे असुरपु�हो, मकंुुदाला संत�ु
कर�याक�रतां ��जपणा, देवपणा,
ऋ�षपणा स�त�न, ब��ुतपणा, दान, तप,



याग, शु� आचरणआ�ण �त�, ही पुरी
होत नसून तो �ीह�र केवळ �न�काम

भ���याच योगान� संत�ु होतो.
भ��वांचनू इतर सव� साधन� केवळ स�गे

होत ॥५१॥॥५२॥

या�तव हे दानवहो, आप�या�माण�च

सवा�ना सुख व �ःख होत� अशी ब�ु�

धारण क�न सव� भूतांचा आ�मा आ�ण

ई�र असा जो भगवान् �ीह�र �या�या

�ठकाण� भ�� करा ॥५३॥

कारण, दै�य, य�, रा�ण, ���या, शु�
गोकुळवासी लोक, प�ी, मगृ आ�ण

इतर�ह पातक� जीव, अ�युता�या भ��न�

खरोखर मो� पावले आहेत ॥५४॥



असो. गो�व�दा�या �ठकाण� एक�न� भ��

आ�न �थावरजगंमा�मक सव� भूतां�या

�ठकाण� भगवान् आहे अस� पहाण�, हाच
काय तो या लोक� पु�षाला उ�कृ� �वाथ�

सां�गतलेला आहे ॥५५॥

सातवा अ�याय समा�त ॥७॥

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

अ�याय ८ वा

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, या�माण�
��हादाच� भाषण �वण के�यावर त�

�नद�ष आहे अस� जाणून, ग�ु�या
�शकवणीचा �याग क�न, सव� दै�यपु�ांनी
�याचा �वीकार केला ॥१॥



त�ेहां �यांची ब�ु� अतं�न�� झाली अस�

पा�न शंडामका�ना भय वाटल�, आ�ण

�यान� त� सव� वृ� राजाला स�वर जाऊन

�नवेदन केल� ॥२॥

�ःसह आ�ण अ��य अस� पु�ाच� �वत�न

�वण क�न, �हर�यक�शपूच� शरीर
कोपा�या आवेशान� कापंू लागल�, आ�ण

पु�ाचा वध करावा अस� �यान� मनांत

ठर�वले ॥३॥

मग �वनयामळु� न� झालेला व इं��याच�

दमन केलेला असा तो ��हाद, हात जोडून

आप�या अ�भाग� उभा आहे अस� पा�न,
जो �तर�कार कर�यास�ह अयो�य, अशा
�या पु�ाची कठोर श�दांनी �न�दा क�न,
�वभावतःच �ूर असा तो �हर�यक�शपू,



पायान� ताडण केले�या सपा��माणे

फू�कार टाक�त, स�ोध व व� हे ��ीन�

�या�याकडे पाहात ��हादाला �हणाला

॥४॥॥५॥

‘ हे उ�टा ’ हे मदंब�ेु, हे कुलांत �ही

उ�प� करणाया� अधमा, अरे मा�या
आ��च� उ�लंघन करणाया� उ�ट अशा

तलुा मी आज यमसदनास प�च�वतो ॥६॥

हे मखूा�, जो �ु� झाला असता

लोकपालांसह �त�ही लोक कं�पत होतात,
�या मा�या आ�ेच� तूं �नभ�य पु�षा�माण�

कोणा�या बळाचा आ�य क�न उ�लंघन

करीत आहेस ? ॥७॥

��हाद �हणाला, - हे राजा, ��देव�भृ�त



लहानथोर असे जे �थावरजगंमा�मक सव�

�ाणी, �यान� आप�या �वाधीन क�न

ठे�वले आहत, तो भगवान् केवळ माझ�च

बळ आहे अस� नाही. तर तझु� व इतर�ह

सव� ब�ल� लोकांचे तोच बळआहे ॥८॥

हे राजा, तो परम�ेर भगवान् �व�णुच
काल�पी आहे. तोच इं��यश��, मनः
श��, धैय�, शरीरश�� आ�ण इं��य� �ांचा

आधार आहे. तोच हा गणु�याचा �नयतंा

परम�ेर आप�या श��ना योगान� �ा

जगाची उ�प��, ��थ�त व संहार क�रतो

॥९॥

तूं आप�या �ा श��ुम�ा�द क�पना�प

आसुरी �वभावाचा �याग क�न मनाची

वृ�� सव�� सारखी ठेव. कारण, न



�ज�कले�या व कुमागा�म�य� �वृ� होणाया�

मनावांचनू, श�ु असे �सरे कोणीच नाह�त.
मनाची वृ�� सारखी राखण� ह�च भगवान्

अनतंाचे उ�कृ� पूजन आहे ॥१०॥

हे दै�या�धपत,े त�ुयासारखे �कती तरी

मदंब�ु� पु�ष, �थम सव��व हरण

करणाया� इं��य�प ष��पंूना न �ज��क�ता,
आपण दश�दशा �ज��क�या आहेत अस�

मा�नतात; परतंु वा�त�वक पा�ं गेल� असतं

जो मनो�न�ह क�न �ानी झाला आहे,
आ�ण �याची सव� �ा�यां�वषय� सम���

आहे, �या साधंूना मा� देहा�भमानान�

क��पलेले कामा�द मान�सक श�ु नसतात.
अथा�त् �यांना बाहेरचे इतर श�ु नसतात ह�

सांगावयास नकोच ॥११॥



�हर�यक�शपु �हणाला, - हे मदंब�ेु,
�याअथ� तूं अ�तशय बडबड करीत

आहेस, �याअथ� खरोखर तलुा मरणाचीच

इ�छा झालेली �दसत;े कारण, जे
मरणो�मखु झालेले असतात, तचे
अशा�कार� अन��वत बरळत असतात

॥१२॥

हे मदंभा�या, मा�या�न �सरा असा तूं

जगाचा �नयतंा �हणून सां�गतलास, तो
कोठ� आहे ? तो सव��ठकाण� जर आहे, तर
मग �ा खांबाम�य� कां �दसत नाही ?
॥१३॥

त�ेहां �थ� बडबड करणार� तझु� �शर मी

आता धडापासून वेगळ� क�रतो. तो तझुा



आवडता ह�र, जर तझु� र�ण करणारा

आहे, तर �यास आतां यऊंेदे ॥१४॥

�ा�माण� रागा�या आवेशांत कठोर

श�दांनी आप�या महाभगव�� पु�ाला

वारवंार �पडा देणारा तो अ�तबलाढय

महादै�य, हाताम�य� ख� घेऊन

�स�हासनाव�न उडी टा�कता झाला, व
आप�या म�ुीन� �यान� �तभंावर ताडण

केल� ॥१५॥

हे राजा, त�च �या खांबाम�ये अ�तभयकंर

असा �व�न उ�प� झाला, व �या�यायोगान�

��ांडकटाह फुटलाच क� काय, अस�
सवा�स भासले. तो �व�न, देव आप�या

�थानी बसले होते तथे��ह जाऊन प�चला.
तो �वनी ऐकून आप�या �थानांचा नाश



होतो क� काय, अस� ��ा�दक देवांना�ह

भय वाटल� ॥१६॥

पु�वधाची इ�छा ध�न, �यासाठ� आप�या

बलान� �य�न करणारा तो �हर�यक�शपु,
�या�या योगान� दै�यसेना�धप�त अ�यंत

भयभीत झाले होते असा तो अपूव� व

अ�तु नाद ऐकून, तो कशापासून �नघाला

त� जाण�यासाठ� तो इकडे�तकडे पा�ं

लागला; पण तो नाद कोठून �नघाला, ह�
�या�या ��ीस पडल� नाही ॥१७॥

इत�याम�य� सव� भूतमा�ाम�य� असलेली

आपली �ा��त खरी कर�याक�रतां व

आप�या भ�ांनी केलेल� भाषण स�

कर�याक�रतां, मन�ुयाकार न�हे व

मगृाकार�ह न�हे, अस� अ�यंत अदभुत �प



धारण करणारा भगवान् �ीह�र सभेमधील

�या �तभंांत �गट झाला ॥१८॥

�ा�माण� अदभुत नाद करणाया� �ा�याचा,
तो दै�य चोह�कडे ��ी �फरवून ज� शोध

करीत आहे, त�च �तभंांतनू बाहेर �नघणारे

त� मन�ुयाच� व �स�हाच� �म��प �या�या

��ीस पडल�. त� पा�न ‘ हा मगृ�ह न�हे व

नर�ह न�हे, तर हा कोण �व�च� �ाणी

आहे ? ’ असा तो �वचार क�ं लागला

॥१९॥

तो मनाश� �वचार करीत आहे, इत�यांत
�या�यापुढ� न�ृस�ह�पी भगवान् द� �हणून

उभा रा�हला. �याच� �प फारच भयानक

होत�. �याचे डोळे तापले�या सो�या�माण�

लाल असून �या�या मानवेरील आयाळाचे



क� स �वज�ेमाण� तळपत होत;े व �यामळेु

�यांच� मखु फारच �व�ाळ व �वशाल

�दसत होत� ॥२०॥

�या�या दाढा भयकंर हो�या. �ज�हा
तरवारीसारखी चचंल व व�तया��या धारे

�माणे ती�ण होती. चढ�वले�या
भंुवयांमळु� �याचे मखु उ� �दसत होत� व

कान शंकू�माण� ताठ उभारलेले होत.े
�याच� त�ड व नाकपुडया ह� पव�ता�या

गहेु�माण� �व�ततृ असून जबडा

पसर�यामळु� त� भयकंर �दसत होती.
�याचे म�तक �वगा�ला �पश� करीत होत�.
�याची मान आखूंड व �थूळ होती. �याच�
व�ः �थळ �वशाळ असून उदर कृश होत�.
च�ं�करणा�माणे गौरवण� असे क� स



�या�या सव� अगंावर �वखुरले होत.े �याच�
नख� ह�च जणंू काय �याची आयधु� होती.
�या�या जवळ जाण� तर अश�यच होत�.
�वतः �या च�ा�द व इतरां�या व�ा�द

आयधुां�या योगान� �याने सव�

दै�यदानवांना पळवून ला�वल� होत�. अशा
�या �व�पाला पा�न �हर�यक�शपु

�हणाला; मायावी �ीहरीन� मा�या म�ृयू�या
उपायाथा�च ह� �प घेतलेले �दसत�; पण
अस� ह� �प माझ� काय करणार ? अस�

�हणून, �यान� हाताम�य� गदा घेतली, व
गज�ना करीत तो दै�य�े� न�ृस�हा�या

स�मखु वेगान� धांवला. परतंु अ�नीम�ये
पडलेल पतगं जसा �दसेनासा होतो,
�या�माण� न�ृस�हा�या तजेापुढ� तो दै�य



�न�तजे झाला ॥२१॥॥२२॥॥२३॥॥२४॥

अहो, �या हरीने सृ�ी�या आरभं� आप�या

तजेा�या योगान� �लयकाला�या अधंः

काराचा सु�ां नाश केला होता, �या
स�व�काश�पी �ीहरी�या �ठकाणी �या

तमोगणुी असुराच� अदश�न झाल� ह� कांही

आ�य� न�हे. �या महादै�यान� भगवंता�या
स�मखु यऊेन, �ोधपूव�क अ�तवेगाने

�फर�वले�या आप�या गदेन� न�ृस�हाला

�हार केला ॥२५॥

त�ेहां जसा ग�ड मो�ा सपा�ला पकडतो,
�या�माणे आप�यावर �हार करणाया� �या

�हर�यक�शपूला न�ृस�हान� �यां�या गदेसह

हाती ध�रल�, परतंु ��डा करणाया�
ग�डा�या हातनू जसा सप� गळून पडतो



�या�माणे �या न�ृस�हा�या हातांतनू तो

असुर�ह सुटून गेला ॥२६॥

हे भरतकुलो�प�ा धम�राजा, �या
�हर�यक�शपून� �यांची �थान� हरण

के�यामळु� ज भीतीन� मघेां�या आड दडून

रा�हले होत,े अशा �या सव� लोकपालांना व
देवांना, न�ृस�हा�या हातांतनू दै�य सुटला

अस� पाहतांच, अ�यंत वाईट वाटल� कारण,
य�ुाम�य� नहेमी ब�ेफक�र असणारा तो

महादै�य न�ृस�हा�या हातांतनू

सुट�याबरोबर, आप�या बलान� न�ृस�ह

भयभीत झाला आहे अस� मा�नता झाला,
आ�ण हातांत ढाल व तलवार घेऊन

मो�ा वेगान� पुनर�प तो �या न�ृस�हावर

चालून गेला ॥२७॥



हे राजा, पण शेवट�, ससा�या�माणे
�याचा वेग आहे व जो ढालतलवारीचे

कुशलतने� हात करीत अस�यामळु�

�या�यावर �हार कर�यास मळु�

अवकाशच सांपडत नाही, अशा �या
�हर�यक�शपूला, महावेगवान न�ृस�हान�,
ती� व भयकंर अस� हा�य क�न, सप�
जसा उंदराला पकडतो, �या�माण�
पक�डल�. �या वेळ� �ीह�र�या
हा�य�वनीन� व तजेान� �या �हर�यक�शपूच�

डोळे �मटूनच गेले ॥२८॥

�या �हर�यक�शपू�या �वचलेा पूव� इ��ाच�

व��ह �खवंू शकल� न�हत�, असा तो
महादै�य, भयभीत होऊन नर�स�हा�या

हातनू सुट�याची धडपड क�ं लागला,



पण ग�ड जसा अ�तती��वषधारी

सपा�च��ह �वदारण क�रतो, �या�माणे
न�ृस�हान� �ाराम�य�च सं�याकाळचे समय�

�या दै�याला आप�या मांडीवर उताण�

पाडून नखांन� �याच� हदय �वदारण केले

॥२९॥

नतंर �याचे न�े �ोधाने लाल झा�यामळेु

�याकडे अवलोकन करण��ह कठ�ण झाले

आहे, जो आप�या �जभेन� आपले �वशाल

�ठ चाट�त आहे, �या�या मानवेरील क� स

व मखु ही र��ब��ंन� �ल�त झा�यामळु�

लाल झाली आहेत, �यान� �या दै�या�या
आतंडया�या माळा आप�या कंठाम�य�

धारण के�या आहेत, जो ह�ी�या वधान�
शोभणाया� �स�हा�माण� भासत आहे;



आ�ण जो अनके बा�ंनी य�ु आहे, अशा
�या न�ृस�ह�पी �ीहरीन� नखा�ांनी �या

�हर�यक�शपूचे हदयकमळ �वदारण

के�यानतंर �याला मांडीव�न खाली टाकून

�दल�. नतंर �यांनी आयधु� उचलली आहेत

अशा �या�या सेवकांना व �या�या मागनू

यणेाया� �या�या प�पाती हजारो दै�यांना,
नख�प श��ांनी व पायां�या टांचांन�च

मा�न टा�कल� ॥३०॥॥३१॥

हे राजा, �या वेळ� �या न�ृस�हा�या
मानवेरील केसांमळु� कं�पत झालेले मघे

�वस�न गेले; आ�द�या�द �ह �या�या

��ीने �न�तजे झाले, �या�या �ासान�
ता�डत झालेले सागर �ोभ पावले, व
�या�या गज�नने� �यालेले �द�गज



उ�च�वरान� आ�ोश क�ं लागले ॥३२॥

�या�या मानवेरील केसां�या फटकाया�न�

उडाले�या �वमानांतील देव �थान��

झाले, �या�या पायां�या भारान� पी�डत
झालेली पृ�वी दबनू गेली, �या�या वेगान�
पव�त ढासळून पडले आ�ण �या�या तजेान�

आकाश व �दशा �न�तजे झा�या ॥३३॥

नतंर �याच� उ� तजे सव�� फांकले आहे,
�याला कोणीच ��त�पध� उरला नाही,
�याच� �व�प अ�तभयकंर आहे, असा तो
�भु न�ृस�ह, �या सभेम�य� राज�स�हासनावर
बसला असतां, �याचा �तव कर�याक�रतां

�या�याजवळ जा�याच� धैय� कोणासही

होईना ॥३४॥



असो. म�तकांतील शूळ�थे�माण�

�लैो�यास �ःसह अशा �या आ�ददै�य

�हर�यक�शपूचा य�ुाम�य� �ीहरीन� वध

केला अस� पा�न, अ�तहषा�मळु� �यांची
मखु� �वक�सत झाली आहेत अशा

देवांगना �या न�ृस�हावर पु�पांचा वषा�व

क�ं लाग�या ॥३५॥

�या न�ृस�हाला पहा�याक�रतां देवां�या

�वमानांनी आकाशमडंळ भ�न गेल�, नगारे
व नौबती�या �वनीन� दश�दशा �म�मनु

गे�या, अ�सरा न�ृय क�ं लाग�या आ�ण

गंवव��े� गाय क�ं लागले ॥३६॥

हे धम�राजा, नतंर ��देव, इं�, �शव
इ�या�द देव, ऋ�ष, �पतर, �स�, �व�ाधर,
�े� नाग, मन,ु �जाप�त, गंधव�, अ�सरा,



चारण, य�, �क�पु�ष, वेताळ, �स�, �क�नर
आ�ण सुनदं व कुमद इ�या�द �व�णूचे सव�

पाष�द तथे� आले व न�ृस�हा�या सं�नध हात

जोडून उभे रा�हले, आ�ण �स�हासनावर

बसले�या �या �खर तजेधारी न�ृस�हाची

�व�वध�कारान� �त�ुत क�ं लागले

॥३७॥॥३८॥॥३९॥

��देव �हणाला, - हे परम�ेरा, �या�या
श�� अनतं आहेत, �याच� परा�म �व�च�

आहेत, �याच� कम� �वणमा��क�नच
अतंः करणाला शु� करणार� आहेत, जो
आप�या सहज लीलेन� स�वा�दक

गणुां�या योगे जगाची उ�प��, ��थ�त व

संहार क�रतो, असे असून�ह �या�या

�व�पा�या कधी�ह� नाश होत नाह�, �या



अनतं�व�पी तजु भगवंताला �स� क�न

घे�याक�रतां मी न� झालो आहे ॥४०॥

�� �हणाला, - हे भ�व�सला, सह��
यगुांचा अतं हाच तझुा वा�त�वक

कोपकाळ होय; पणआतां तर हा ��ु

असुर तूं मा�रला आहेस, या�तव
�वनाकारण �ोध न ध�रतां, तलुा शरण
आलेला हा दै�याचा पु� जो भं�ं ��हाद

�याच� तूं र�ण कर ॥४१॥

इं� �हणाला, - हे परम�ेरा, य�ाम�य�
अतंया��म�पान� तूचं भो�ा अस�यामळु� ,
दै�यापासून आमच� र�ण क�न हे �भो तूं

�वतः चे ह�वभा�ग परत घेतले आहेस. तझु�
गहृ�प ज� आमच� हदयकमळ त� �ा

दै�या�या भयान� �ापून गेल� होत�; परतंु त�



भय �र क�न तूं त� �वक�सत केल� आहेस.
हे �वा�मन् , तझुी शु�ूषा करणाया�
भ�जनांना, काळान� �गळून टाकलेले अस�

ह� �लैो�याच� ऐ�य� काय करावयाच� आहे ?
�यांना म�ु�सु�ां जर मह�वाची वाटत

नाही, तर �वगा��दक इतर ऐ�या�ची काय

�क�मत ? ॥४२॥

ऋ�ष �हणाले, - हे आ�दपु�षा, आप�या

�व�पांत पूव� लीन असलेल� हे �व�, तूं
�या तपा�या योगान� उ�प� केल� आहेस, त�
आपल� �भाव�न सव��कृ� तप, तूं आ�हां

ऋष�ना उपदे�शल� होत�. त� तप �ा दै�यान�

लोपवून टा�कल� असतां, हे
शरणागतपालका, भ�ां�या र�णाथ� तूं ह�



न�ृस�ह�व�प धारण क�न, पुनर�प ‘ तप
करा ’ अशी आ�हांस आ�ा �दली आहेस;
�या तजु भगवंताला आमचा नम�कार

असो ॥४३॥

�पतर �हणाले, - हे देवा, आ�हांला पु�ांन�

��ापूव�क �दलेली �प�डदान� जो आपणच

बला�कारान� भ�ण करीत असे, आ�ण

तीथ��नान करतवेेळ� �दलेल� �तलोदक�ह

जो पीत असे, �या दै�या�या उदराची �वचा
तूं नखांनी �वदारण क�न �यांतनू ते

�प�डा�दक बाहेर का�ढले आहेस; �या तजु
सव�धम�र�क न�ृस�हाला आमचा नम�कार

असो ॥४४॥

�स� �हणाले, - हे न�ृस�हा, योग व तप

यां�या बलान� �या ��ान� आमची



अ��णमा�द �स���प योगा�स� ग�त

हरण केली होती, �या अनके�कार�या
दपा�न� य�ु असले�या दै�याच� तूं आप�या

नखांनी �वदारण क�न आमचे संकट �र

केल�स, �या तलुा आ�ही नम�कार क�रत�

॥४५॥

�व�ाधर �हणाले, - नाना�कार�या
धारणेन� �ा�त झाले�या आम�या ग�ुत

हो�या�या �व�लेा, देहश�� व

पराभवसाम�य� �ां�या योगान� ग�व��

झाले�या �या मखूा�न� ��तबधं केला होता,
�या दै�याचा �यान� य�ुाम�य� पशू�माण�

वध केला आहे, �या हे न�ृस�ह�पधारी �भो,
तलुा आ�ही न� आह� ॥४६॥

नाग �हणाले, - हे परम�ेरा, �या पा�यान�



आम�या फणांतील र�ने व आम�या ���या

हरण के�या हो�या, �या�या व�ः �थलाच�
�वदारण क�न �या ���यांना तूं आनदं

�दला आहेस अशा तलुा नम�कार असो

॥४७॥

मनु �हणाले, - हे देवा, आ�ही त�ुया

आ�े�माण� वागणारे मनु आह�.
आजपय�त दै�य �हर�यक�शपून� आम�या

वणा��मसंबधं� सव� धम�मया�दा मोडून

टा�क�या हो�या. �या ��ाचा तूं वध क�न

आ�हांस संकटम�ु केल�स. या�तव हे

�भो, आतां तझुी कोणती सेवा करावी,
�या�वषय� आ�ही दासांना आ�ा करा

॥४८॥

�जाप�त �हणाले, हे परम�ेरा, तूं उ�प�



केलेले आ�ह� �जाप�त आह�. �या दै�य�न
��तबधं के�यामळु� �जा उ�प� कर�याच�

आमएं काय� बदं पाडल� होत�; �या�या व�ः
�थळाच� तूं �वदारण के�यामळु� तो न�

झाला आहे; आतां आ�ही पु�हा �जा

उ�प� क�ं शकंू हे स�वमतू�, तझुा हा
अवतार जगाच� क�याण करणारा आहे

॥४९॥

गंधव� �हणाले, - हे �भो, त�ुया अ�भाग�
न�ृय करणाया� व न�ृयाम�य� गायन

करणाया� आ�हांला, शौय� आ�ण श��

�ां�या बलावर �या दै�यान� आ�हांस

आजपय�त आप�या आधीन क�न ठेवल�

होत�, तो हा दै�य आज त�ुया हातनू मरण

पावला आहे; कारण, कुमागा�न� �वृ�



झाले�या पु�षाच� क�याण कध��ह होत

नाह� ॥५०॥

चारण �हणाले, - हे हर,े साधंू�या अतंः
करणाम�य� भय उ�प� करीत असले�या

�ा असुराला तूं मा�न टा�क�यामळु� ,
त�ुया संसार�नवत�क चरणकमळांचा

आ�य क�न रा�हलेले आ�ही �नभ�य

झाल� आह�त ॥५१॥

य� �हणाले, - हे नरहर,े मनोहर कमा��या
योगान� त�ुया सेवकांम�य� �े� झालेले जे

आ�ह�, �या आ�हांला �ा �द�तपु�

�हर�यक�शपून� पालखीला वाहरणारे भोई

केल� होत;े परतंु हे �भो, तूं लोकाच� �ःख
जाणणारा आहेस. तूं हा अवतार घेऊन
आज �या दै�यास पंच�वास प�च�वल�



आहेस ॥५२॥

�क�पु�ष �हणाले, - हे देवा, आ�ह�

अ�तत�ुछ �ाणी आह�, व तूं तर

अ�तु�भाववान,् सव��नयतंा पु�षो�म
आहेस. ज�ेहां भगव��ांनी �ा दै�याचा

�तर�कार केला, त�ेहांच व�ततुः हा �ज�न

न� झाला होता ॥५३॥

वैत�लक �हणाले, - हे भगवन, सभा व य�

�ांम�ये त�ुया �नम�ळ यशांचे गायन क�न

आ�ही पूव� मोठमोठे मान �मळ�वले; परतंु
या वैया�न� ते सव� अगद� बदं क�न टा�कले

होत.े त�ेहां रोगासारखा असा हा घातक�

�ज�न दौ�य तूं मा�न टा�कलास ही फार

चांगली गो� झाली ॥५४॥



�क��र �हणाले; - हे ई�रा, आ�ही

�क�रगण तझुे अनयुायी असून �ा

�द�तपु� �हर�यक�शपून� आ�हांला वेठ�ला

ला�वल� होत�. हे हर,े तो पापी दै�य तूं मा�न

टा�कला आहेस. हे नाथा, हे नर�स�हा, तूं
आ�हां सेवकांचा आतां उ�कष� कर ॥५५॥

�व�णुपाष�द �हणाले, - आ�हां भ�जनांना

आ�य देणाया� हे भगवंता, सव� लोकांना
मगंलकारक अस� हे तझुे अ�तु न�ृस�ह�प

आ�ही आज पा�हल�. हे ई�रा, हा
�हर�यक�शपु मळूचा तझुा दासच असून

�ा�णांचा शाप झा�यामळु� दै�य झाला

होता; त�ेहां �याचा वध �या�या

अन�ुहासाठ�च त�ुयाकडून झाला आहे

अस� आ�ही समजत� ॥५६॥



आठवा अ�याय समा�त ॥८॥

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

अ�याय ९ वा

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माण�

�र उभ� रा�न �त�ुत करीत असलेले

�����भृ�त सव� देवा�दक, �याला
�ोधान�झ आवेश चढला आहे, व �हणून

�या�याजवळ जाण� अ�यंत कठ�ण झाल�

आहे, अशा �या न�ृस�हाजवळ जा�यास

समथ� झाले नाह�त ॥१॥

फार काय, परतंु ��य� ल�मीला देवांनी

कोपशा��यथ� �या�याकडे पाठ�वल� असतां,
ती�ह, पूव� कध��ह न पा�हलेल� व न



ऐ�कलेल� अस� त� भगवंताच� अ�यंत अ�तु

न�ृस�ह�प अवलोकन क�न भयभीत

झाली व �यामळु� �याजवळ जाऊं शकली

नाही ॥२॥

त�ेहां ��देवान� आप�याजवळ उभा

असले�या ��हादाला �भूचा �ोध शांत

कर�याक�रतां पाठ�वल�. ���मदेव
�हणाला, बा ��हादा, तूं �भू जवळ जा,
आ�ण आप�या �प�यावर �ु� झाले�या

�भूला शांत कर ॥३॥

हे राजा, त�ेहां ‘ �ठक आहे ’ अस� �हणून
तो महाभगव�� बालक ��हाद हळूहळू

भगवंताजवळ गेला, व हात जोडून �यान�

�याला सा�ांग नम�कार केला ॥४॥

�या वेळ� आप�या पायां पडत असले�या



�या बालकाला पा�न तो �भु कृपेन�

स��दत झाला, व �याला उठवून, काल�प
सपा�पासून �यांची ब�ु� ग�लत झाली

आहे अशा शरणागतांना अभयदान देणारा

आपला ह�त �यान� �या�या म�तकावर

ठे�वला ॥५॥

न�ृस�हाचा कर�पश� होतांच ��हादाच�

वासना�प सव� पाप न� झाल�, व
त��णीच �याला भगवंता�या �व�पाच�

यथाथ� �ान�ह झाल�. परमानदंामळु�
�या�या अगंावर रोमांच उभे रा�हले �याच�

हदय �ेमान� आ�� झाल�, �या�या न�ेांतनू
आनदंा�ूचे लोट वा�ं लागले, आ�ण �यान�

आप�या हदयाम�य� भगवंताचे

चरणकमळ धारण केल� ॥६॥



नतंर शांत�चत असा तो ��हाद

भगवंता�या �ठकाणी आपल� हदय व ���

लावून एका�अतंः करणपूव�क �ेमान�

स��दत झाले�या श�दांनी �ीहरीचे �तवन

क�ं लागला ॥७॥

��हाद �हणाला, - स�वगणुा�या�ठकाणी
एक�ब�ु� असलेले ��ा�दक देवगण,
�त�य भगव�च�तन करणारे ऋ�ष आ�ण

�ानसंप� असे सनका�दक �स� ब�त

काळपय�त आराधन करीत असून हा

वेळपय�त�ह आप�या �वाहांनी व

धन�प�ह गणुांनी �याला संत�ु क�ं

शकले नाह�त, तो �ीह�र असुरयोन�त
ज�मले�या मजवर कसा संत�ु क�ं शकले

नाह�त, तो �ीह�र असुरयोनीत ज�मले�या



मजवर कसा संत�ु होईल ? ॥८॥

�व�, स�कुला म�ये ज�म, स�दय�, तप,
पां�ड�य, इं��यसौ�व, कां�त, �ताप,
शरीरश��, उ�ोग, ब�ु� आ�ण

अ�ांगयोग, हे बारा�ह गणु, लोकांम�ये व
शा��ांम�य� जरी �े� �हणून ��स�आहेत

तथा�प ते परमपु�ष भगवंताला संत�ु

कर�यास समथ� होत नाह�त, अस� मी
मा�नत�. कारण, केवळ भ���याच योगान�

भगवान् गज��ावर संत�ु झाला होता ॥९॥

या बारा गणुांनी य�ु परतंु प�नाभ

भगवंता�या चरणकमलापासून �वमखु

अशा �ा�णापे�ा, �यान� मन, कम�, ��
आ�ण �ाण हे �या प�नामा�या�ठकाण�

अप�ण केले आहेत �या चांडाळाला सु�ा



मी �े� मा�नतो. कारण, तो चांडाळ
ह�रभ��मळु� आपल� सव� कुळ प�व�

क�रतो; पण अ�तग�व�� �ा�णाला तस�

क�रतां यते नाही ॥१०॥

हा ई�र आ�मलाभान�च पूण�काम

झा�यामळु� आप�याक�रतां ��ुजनांपासून

पूजचेी इ�छा करीत नाह�; परतंु तो कृपाळू
अस�यामळु� भ�ाक�रतांच �तची इ�छा

क�रतो. कारण आप�या मखुावर

असलेली शोभा जशी आरशांतील

��त�बबाला �ा�त होत,े �या�माणे �या

धना�दकां�या योगान� भ� भगवंताच�

पूजन क�रतो, त� सव��ह �या भ�ाला �वतः

लाच �ा�त होत� ॥११॥

सारांश, भगवान �याअथ� केवळ



भ���याच योग� संत�ु होतो, �याअथ� मी
जरी नीच आहे, तथा�प आतां �नः शंकपण�

यथाम�त ई�राच� महा��य वण�न करीत

आहे. त�ेहां, �या माहा��या�या
गणुवण�नान� संसारांत पडलेला पु�ष�ह

जर शु� होतो तर मी कां होणार नाही ?
॥१२॥

हे ई�रा, तलुा भीत असलेले हे सव��ह

��ा�ह देव, आ�ां असुरां�माण�

वैरभावान� तझुी भ�� करणारे नसून,
स�वम�ूत� अशा त�ुया भगवंता�या

आ�ेम�य� ��ापूव�क वागणारे भ�

आहेत. तूं आप�या मनोहर अवतारां�या

योगान� करीत असले�या नाना�कार�या

लीला, �ा �व�ा�या क�याणाक�रतां,



ऐ�य��ा�तीक�रतां आ�ण आ�मानदंा�या

लाभाक�रतांच असतात, �यांना भय उ�प�

कर�याक�रतां नसतात ॥१३॥

या�तव हे भगवन,् आतां �ोध आवरा. हा
असुर तर आतां मरण पावला आहे.
�सया�स उप�व करणाया� �व�च,ू साप
इ�या�दक �ा�यां�या वधान�, साधूला�ह
आनदंच होईल. सव� लोक आतां सुखी

झाला असून, त�ुया �ोधाचा उपशम
हो�याची आतां वाट पहात आहेत. हे
न�ृस�हा, भय�नवृ�ीक�रतां सव� लोक �ा

न�ृस�ह�व�पांचे �मरण क�रतील ॥१४॥

हे अ�जता, �व�ाळ मखु व �ज�हा,
सूया�सारखे न�े, चढ�वले�या भंुवया व



ती�ण दाढा, यांमळु� अ�त भयकंर �दसणार�

तझु� मखु, आतंडयां�या माळा घातलेला

कंठ, र�ान� भरलेल� मानवेरील क� स,
शंकूसारखे उभे टंवकारलेले कान,
�द�गजांना�ह भयभीत करणारा श�द

आ�ण श�ूनंा �वदारण करणारी नख�, अस�
हे तझु� भयकंर �प आहे; पण या �पाला

मी मळु�च भीत नाही ॥१५॥

परतंु हे द�नव�सला, �ःसह आ�ण उ� अस�

ज� संसारच�ांतील �ःख �याला मा� मी

�भऊन गेल� आहे. �ा�ठकाणी पातक�

लोकांम�ये मी कमा�नी ब� होऊन पडल�

आह�. त�ेहां हे ��य परमा��या, मजवर तूं
�स� होऊन संसार�ःख�नवत�क अशा

आप�या आ�यभूत चरणकमळाजवळ



मला के�हां बर� बोलावून नशेील ? ॥१६॥

नाना�कार�या योन�म�य� �ःख पावत

असले�या या जीवाला तझुी सेवा

कर�याच� �ान कांह�च नाह�. या�तव तूचं

�या �ानाचा मला उपदेश कर. हे �वभो,
��य व�तुपंासून �वयोग आ�ण अ��य

व�तुशंी संयोग, �ां�यामळु� उ�प� होणाया�

शोका�नीन� सव� योनीम�य� मी पोळून गेल�

आहे. �ःखा�या �नवृ�ीचा उपाय �हणून

जो करावा तो�ह �ःखमयच होतो.
देहा�दकां�या अ�भमानान� मी मो�हत

झाल� आहे. या�तव हे �भो, तझुी सेवा
कर�याचा उपाय तूं मला कयन कर

॥१७॥

हे न�ृस�हा, तूं अन�ुह के�यामळु� , त�ुया



दासा�या �ठकाण� �वृ� झालेला, त�ुया
चरण�याचा आ�य करणारा,
स�पु�षां�या समागम करणारा, �वषयां
पासून म�ु होऊन, तझुा ��य, �म� व �े�

अशा देवता�प ��देवान� गायन केले�या,
त�ुया लीलां�या कथा मी वण�न क�ं

लागल�, �हणजे सव� संसार�ःखे
अनायासान� त�न जाईन ॥१८॥

हे न�ृस�हा, �ःखांनी संत�त झाले�या

जनास �ःख�नवृ�ीचा उपाय �हणून जो

या लोक� सां�गतलेला आहे, हे �वभो, तूं
उपे�ा केले�या लोकांना तो �ण मा�च

होतो, कायमचा होत नाही. उदाहरण,
माता�पतर हे बालकाचे र�क या लोक�

जरी आहेत, तथा�प ते कायमचे न�हेत.



कारण, ते र�ण करीत असतां�ह

बालकांना �ःख होत असलेले ��ो�पतीस

यते.े तस�च औषध रो�याच� र�क �हणावे

तर त�ेह नाही. कारण, औषध �दल�

असतां�ह म�ृयु यतेो अस� आप�या

अनभुवास यते�. �या�माणे नौका ही

सम�ुाम�य� बडुत असले�या �ा�यांचे

र�ण करणारी आहे असे �हणाव� तर ती�ह

नाह�. कारण, कधी कधी नौकेसह लोक

सम�ुाम�य� बडुतात, अस� आप�या ��ीस

पडत�. या�तव खरा र�क असा एक तूचं

आहेस ॥१९॥

हे भगवन,् स�वा�द �वभावय�ु असा

�ाचीन ��ा�दक म�ुय कता�, अथवा �यान�
�ेरणा केलेला असा अवा�चीन �प�ा�दक



कता�, जथे�, �या �न�म�ा�तव, �या काळ�,
�या साधनान�, �या�यापासून, �याक�रतां,
�याकारणान� ज� उ�प� क�रतो, अथवा
�याच� �पांतर क�रतो, अस� ह� सव� जग
तझु�च �व�प आहे ॥२०॥

हे सव�श��मान् ज�मा�द�वकारशू�य

परम�ेरा, �या�या अवलोकन�प
अन�ुहान� �े�रत झाले�या काळा�या

योगान�, �ज�यांतील स�वा�द गणुांचा �ोभ

झाला आहे अशी माया, अ�व��ेया �ारान�
जीवा�या भोगाक�रतां सोळा �वकारांन�

आ�ण अनतं कम�वासनांनी य�ु

अशा�कारे वेदो�कम��धान अस� ह�

�ल�गशरीर उ�प� क�र�ये. अशा
कम�बधंनान� ब� झालेला पु�ष, मनः



�धान अशी तझुी अशी तझुी भ��

के�यावाचनू या संसारच�ांतनू कसा बर�

म�ु होईल ? ॥२१॥

हे समथा� ई�रा, तूं आप�य

चतै�यश���या योगान� �नरतंर ब�ु�चे गणु

�ज��कले आहेस. तूं मायचेा �नयतंा असून
सव� काया��या व साधनां�या श�� तूचं

आप�या �वाधीन ठे�वतोस. मायने� सोळा
�वकारा�मक संसारच�ाम�य� सांपडलेला

असा म�, �पळून �नघणाया� उंसा�माण�

अ�यंत पी�डत झाल� आह�. तरी मज
शरणागताला आप�या समीप ओढून घे

॥२२॥

हे �भो, संसारी मन�ुय �वग�लोकांत ज�

�ा�त �हाव� �हणून इ�छा क�रतो, त� सव�



लोकपालांचे आय�ुय, संप�� व

आ�धप�य�प अ�धकार अ�तत�ुछ आहेत,
अस� मी पा�हल� आहे. कारण जे लोकपाल

मा�या �प�या�या नसु�या कोपय�ु

हा�याने व �फर�वले�या भंुवयां�या

चालनान� �व�वंस पावत होत,े असा जो
माझा �पता तो तूं मा�न टा�कलास ॥२३॥

सारांश, जीवांचे हे भोग, आय�ुय, संप��
आ�ण वैभव, �ांचे प�रणाम जाणत

अस�यामळु� , ��देवा�या भोगांपय�त

इं��यांनी उपभोग घे�यास यो�य

असले�या कोण�या�ह �वषयांची इ�छा मी

करीत नाही. कारण, �या सव��ह
आ�णमा�द संप�� तजु काल�प

परम�ेरा�या महापराकमान� उ��त



झा�या आहेत. या�तव मला तूं आप�या

सेवकांजवळ घेऊन प�चीव ॥२४॥

कानाला मा� गोड लागणाया�, परतंु
मगृजळा�माण� �म�या असले�या सव�

�वषया�द वासना आ�ण सव� रोगांच�

उ�व�थान अस� शरीर, ह� सव� न�र
आहेत अस� जाणत असतां�ह, �यापासून
�वर� न होतां, �या �ः सा�य माननू

�वषयलालसेन� सव� �ाणीमा� मधा�माण�

�या काम�प अ�नीचीच शां�त क�ं

पहातात ! ॥२५॥

हे ई�रा, �याम�य� तमोगणु अ�धकआहे व

ज� रजोगणुान�च उ�प� झाल� आहे, अशा
असुरकुळाम�य� उ�प� झालेला मी

कोणीकडे ? आ�ण तझुी कृपा कोणीकडे ?



पण ती कृपा तूं मजवर केली आहेस;
आ�ण ��देव, �� व ल�मी �ांचा�ह

म�तकावर कध� ठे�वला नाह� असा तझुा

तो कमळा�माण� सव� संताप �र करणार

देव �े� आहेत, व हा असुर नीच आहे, ही
उ�कृ��नकृ� भावना�प ब�ु� एका�ा

�ाकृत मन�ुयासारखी त�ुया�ठकाणी नाह�.
कारण, तूं जगाचा आ�मा व �हतकता�

आहेस. हे परम�ेरा, सेवे�या योगान�च
तझुा �साद होतो; परतंु जसा क�पवृ�
सेवका�याच इ�छेनसुार फळ देतो, पण तो

�वतः �वषम मळु�च नसतो, �या�माण�
सेवातारत�यान� त�ुया �सादापासून

धमा��दकांची �ा��त हो�ये; �हणून
उ�कृ��व व �नकृ��व ह� कांह� त�ुया



�सादाला कारण नाह�. ॥२७॥

संसार�पी सप�य�ु कूपाम�य� पडले�या

�वषय�ेछु लोकां�या मागनू �यां�या

सहवासान� �या संसारकूपांत पडल�

असतां, देवा, तझुा आतां जसा हा �साद

झाला, तसाच पूव� देव�ष� नारदान� मला

आपला अस� �हणून मा�यावर अन�ुह

केला. �या त�ुया सेवकां�या सेवे�या
अन�ुहाचा म� कसा बर� �याग करीन ?
॥२८॥

हे अनतंा, पु�वधासारख� अयो�य कम�

कर�या�या इ�छेन�, ज�ेहां माझा �पता
हातात ख� घेऊन मला मारावयास उभा

रा�हला, आ�ण - ‘ तलुा मा�य असा ई�र

मा�या�न जर �नराळा आहे तर तो आतां



तझु� र�ण करो ’ - अस� �हणाला,
�यासमयी तूं �गट होऊन, �प�याचा वध
क�न माझ� र�ण करो ’ - अस� �हणाला,
�यासमयी तूं �गट होऊन, �प�याचा वध
क�न माझ� र�ण केल�स. ह� तझु� कृ�य,
तझुा भ� जो नारद �यांच� वा�य खर�

कर�याक�रतांच होत� ॥२९॥

हे भगवन,् ह� सव� जग, तूचं एक आहेस.
कारण, �ा�या आरभंी, शेवट� आ�ण

म�य��ह तूचं ��ययास यतेोस. हे
जगदा��या, आप�या मायने� ह�

गणुप�रणामा�मक जग उ�प� क�न

�या�याम�य� ��व� झालेला तूं �या

गणुां�या योगान,े उ�प� करणारा, र�ण
करणारा व मारणारा अशा अनके �पानी



य�ु अस�यासार�या भासतोस ॥३०॥

हे ई�रा, ह� काय�कारणा�मक जग तूचं

आहेस, त�ुया�न �नराळ� अस� कांह� नाह�.
तूचं �ा जगा�या आद�, अतं� व म�ये

असून �यापासून �नराळा आहेस; �हणून
‘ हा आपला व हा �सया�चा ’ अशी जी ही
ब�ु� ती केवळ �थ� माया आहे. काय��प
वृ� �या�माण� कारण�पान� बीजा�मक

असतो, तस�च बीज�ह पृ�वी�प असून, ती
पृ�वी पुनः आप�या सू�म�पान� बीजांत

असत,े �या�माण�च माती आ�दक�न �या

पदाथा�पासून घटा�द पदाथा�ची उ�प��

होत,े व �काश, लय व ��थ�त ही �यांस

�ा�त होतात, पण घटा�दक पदाथ�

म�ृ�का�पच असतात. त�त् ह� सव�



काय�कारणा�मक जग परमकारण अस�

तझु�च �व�प आहे ॥३१॥

हे भगवन,् तूं �लयकाळ�या उदकाम�य�
आप�याच योगान� आप�याच �ठकाण� या

जगांचा उपसंहार क�न आ�मसुखाचा

अनभुव घेत कम�र�हत होऊन शयन

क�रतोस, पण �व�पानसंुधान�प योगांन�

डोळे �मटून व �व�प�काशान� �न�ा

�ज�कून, जा�दा�दक अव�था�या�न

�नरा�या अशा आप�या तरुीय �व�पांत तूं

राहतोस. परतंु तमआ�दक�न गणुांनी तूं

के�हांही ब� होत नाह�स ॥३२॥

तू �वतः�या कालश��न� �कृतीचे स�वा�द

धम� �े�रत केले असून उदकाम�य�

शेषश�यवेर शयन क�रतोस. ह� जग तझु�च



�व�प आहे व या�याम�य� �वसज�न होऊं

लागल�, त�ेहां वटबीजापासून उ�प�

होणाया� महावटवृ�ा�माण� त�ुया�ठकाण�

लीन असलेले ह� ��ांड�प महाकमळ

त�ुया नाभी पासून ��योदकाम�य� उ�प�

झाल� ॥३३॥

हे ई�रा, �या कमळापासून उ�प�

झाले�या सू�म���ां ��देवाला�ह �या

कमळावांचनू इतर कांहीच �दसेनास� झाल�;
त�ेहा �वतः�या �ठकाण� बीजभूत

असले�या अशा तलुा तो बाहेर शोधंू

लागला, व उदकाम�य� �वेश क�न �यान�

पु�कळ काळपय�त तझुा शोध केला; पण
�याला तझुी �ा��त झाली नाही. याच�
कारण उघड आहे. अहो, अकुंर उ�प�



झाला असतां �याला �ापून असलेले

करण�प बीज �या�न �नराळ� अस� कस�

बर� �मळेल ॥३४॥

हे ई�रा, �या ��देवान� शंभर वष�पय�त

उदकाम�य� शोध कर�याच� �यान� सोडून

�दल�; आ�ण ना�भकमलाचा आ�य क�न

द�घ� काळ तप केल�. नतंर तपान� अतंः
करण शु� झा�यावर, जसा भूमीम�य�
सू�म�पान� गंध �ा�त असतो, �या�माण�
भूत�, इ��य� आ�ण मन �ांनी बनले�या

आप�या देहांत अ�तसू�म�पाने �ा�त

असलेला जो तू,ं �या तलुा �यान�
अवलोकन केल� ॥३५॥

�या वेळ� अप�र�मत मखु�, पाय, म�तक� ,
हात, मांडया, नाक, कण�, न�े, भूषण�



आ�ण आयधु� �ांनी सम�ृ, व
चतदु�शलोक�व�तरा�मक रचनने� य�ु

आ�ण मायामय अशा �वरा ट्पु�ष�पान�

��थत असले�या तलुा पा�न �या

��देवाला आनदं झाला ॥३६॥

�या वेळ� हय�ीवम�ूत� धारण क�न तूं �या

वेद�ोही व अ�त�बल अशा रज�तमो�प

मधुकैटमनामक दै�यांचा वध केलास, व
��देवाला वेदसमहू आणून �दलास.
�हणून स�वगणु हीच तझुी अ�यंत ��य

म�ूत� आहे अस� मा�नतात ॥३७॥

हे महापु�षा, �ा�माण� तूं मन�ुयांम�य�

रामा�दक, �तय��योन�म�य� वराहा�दक,
ऋष�म�य� परशुरामा�दक, देवांम�य�
वामना�दक व जलचरांम�य�



म��यकूमा��दक अवतार धारण क�न

लोकांचे पालन क�रतोस, व जगाला

��तकूळ असतील �यांचा वध क�रतोस;
आ�ण �नर�नरा�या यगुाम�य� चालू

असले�या धमा�च� र�ण क�रतोस. परतंु
क�लयगुाम�य� तूं अवतार धारण क�न त�

पालना�दक काय करीत नाह�स, �हणून
तीनच यगुांम�य� �गट होणारा तूं ‘ ��यगु ’
�ा नांवान� ��स�आहेस ॥३८॥

हे वैकंुठनाथा, पातकांनी ��षत, ब�हमु�ख,
�व�र, कामातरु व हष�, शोक, भय �ांनी

�ः�खत झालेल� ह� माझ� मन, त�ुया कथांत
रममाण होत नाह�; अशा ��थत�त हे �भो,
मी द�नान� त�ुया �व�पाचा �वचार कसा

करावा ? ॥३९॥



हे अ�युता, �या�माण� अनके भाया��या

पतीला �या�या ���या सवतीम�सरान�

जशा आप�याकडे ओ�ढतात �या�माण�

कध��ह त�ृत न होणारी अशी ही �ज�हा

मला मधुरा�द रसांकडे आकष�ण क�र�ये,
�श�न का�मनीकडे ओढून नते�, �वचा
चदंना�द पदाथा�कडे ओ�ढ�ये, �धेुन� त�त
झालेल� उदर आहाराकडे नते�, �वण���क
गायनाकडे घेऊन जात�, �ाण���य
सुगंधाकडे नते�, आ�ण चचंल ��� �पाकडे

वळ�व�ये. अशा�कार� ह� कम���य�
आपआप�या �वषयांकडे मला ओढून

नतेात ॥४०॥

हे �न�यम�ु ई�रा, आप�या कमा�न�

संसार�प वैतरणीनद�म�य� पडले�या,



पर�परां�या संसगा�न� मरण, ज�म व

�वषयसेवन �ांपासून अ�यंत भयभीत

झाले�या, आ�ण �वजनां�या देहां�वषयी

म�ैी व इतरां�या देहां�वषयी वैर धारण

करणाया� अशा �ा मढू जनसमदुायाला

पा�न ‘ अररे,े �ांना फार �ःख होत आहे ?
’ अस� �हणून तूं �यांवर दया कर, आ�ण

�ा वैतरणीनद�तनू �यांना बाहेर काढून

�यांच� र�ण कर ॥४१॥

हे जग�गुरो, �ा �व�ाची उ�प��, ��थ�त
व लय, �ांच� कारण तूचं आहेस. �ा

जनां�या उ�ार कर�याला तलुा �यास तो

काय पडणार आहे ? मढू जनांवर तजु

महा��याचा अन�ुह होण� अव�य आहे.
�ः�खतांना सा� करणाया� हे द�नबधंो,



तझुी सेवा करणाया� एकटया

भ�जनांचाच उ�ार क�न काय उपयोग ?
॥४२॥

हे सव��मा, मला �वतःला, ��तर अशा
�ा संसार�प वैतरणीनद�ची भी�त मळु�च

वाटत नाही; कारण, त�ुया च�र�ा�या
गान�प महामतृाम�य� माझ� अतंः करण

अगद� त�लीन होऊन गेल� आहे; परतंु �या
महामतृापासून �यांचे �च� परा�मखु

झाल� आहे व इं��य�न�म� मा�यक

�वषयसुखाक�रतां �यांनी कुटंुबपोषणाचा

भार अगंावर घेतला आहे अशा मढू

जनांच�च मला फार वाईट वाटते ॥४३॥

हे देवा, �ायशः �वतः लाच म�ु� �ा�त

हो�या�वषयचेी इ�छा करणारे म�ुन,



एकांत�थळ� मौन धारण क�न �याना�दक

कम� करीत असतात; पण �ा द�न जनांना

सोडून आपण एकट� म�ु �हाव� अशी

इ�छा मी करीत नाही. हे परम�ेरा, अनके
योनीम�य� �मण पावत असणाया� �ा मढू

जनांचा उ�ार करणारा तजुवाचनू �सरा

कोणी�ह मला �दसत नाह� ॥४४॥

हे परमा��या, मथुैना�दकां�या योग�
गहु�था�मी पु�षांना होणार� ज� सुख, त�
अ�तत�ुछ असून, जस� हातांनी
खाज�वले�या खरजपेासून �थम �क��चत्

सुख वाटत�, परतंु मागा�न अ�धकाच �ःख

होत�; तस� हे गहृ�था�मांसंबधंी सुख�ह

उ�रो�र अ�धकच �ःखकारक आहे. परतंु
शरीरांतील कामदेवना अ�नवार



अस�यामळु� कामकु जन खरज�ेमाण�

नाना�कारच� �ःखे भोगीत असून�ह

गहृसंबधंी सुख आतां पुर� अस� न मानता

कंडू�माण� कामवासन�तच रममाण होतो.
॥४५॥

हे अतंया�मी परमा��या, जपआ�ण समा�ध,
हे जे मो�ाला साधनभूत �हणून ��स�

असे दह धम� आहेत, ते ब�तक�न
अ�जत���य लोकांना केवळ जीवनाचे

उपायच होताता; पण दां�भकांना तर ते

�नवाहा�ची साधन� होसील क� नाही हा संय

आहे ॥४६॥

हे �भो, क�ततुः तूं �पर�हत आहेस.
बीजांकुरां�माण� काय�कारणा�मक अशी

जी तझुी दोन �प� वेदान� �का�शत केली



आहेत, यांखरजेी तझु� �ापक �च�ह �सर�

कांहीच नाह�. जसे अ��न�ो�ी का�ात

असले�या अ�नीला मथंनाने �ा�त क�न

घेतात

�या�माण� इं��य�न�ह करणारे योगी

काय�कारणांम�ये �ापक�पान� असणाया�

तलुा भ��योगान� ��य� अवलोकन

क�रतात; �सया� उपायांनी तझुं तझु�
�व�प�ान होत नाही ॥४७॥

हे सव��ापी परम�ेरा, वाय,ु अ��न, पृ�वी,
आकाश, जल, श�दा�द �वषय, �ाण, इं��य�,
मन, �च�, अहंकार व �थूलसू�मा�मक

अस� ह� सव� ज गत तूचं त�ुया�न �भ�

नाही. ॥४८॥



हे उ�गाय भगवन् स�वा�द गणु,
गणुा�भमानी देव, देव व मन�ुय� यांसह

महदा�द त�व�, तस�च मन, ब�ु�
इ�या�दकांचे अ�भमानी देव, हे सव� आ�द

व अतं �ांनी य�ु अस�यामळु� तलुा

जाणत नाह�त. �ा�तव �व�ान् लोक

अ�ययना�द �ापारापासून अलग राहतात;
॥४९॥

पण, हे अ�तपू�य परमा��या, ��णपात,
�त�ुत, सव�कम�समप�ण, उपासना, त�ुया
चरणांच� �मरण व त�ुया कथेच� �वण,
अशा सहा �कार�या सेवेवांचनू, पु�षाला
परमहंसाना �ा�त कथेच� �वण, अशा सहा
�कार�या सेवेवांचनू, पु�षाला परमहंसांना
�ा�त हो�यास योग अशी भ�� कशी



�ा�त होईल ? ॥५०॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, या�माण�
भ� ��हादान� भ��पूव�क �नगु�ण

परमा��या�या गणुांच� वण�न केल� असतां

तो परमा�मा �स� झाला, आ�ण कोप

आवं�न �या न� झाले�या ��हादाश�

बोलंू लागला ॥५१॥

�ीभगवान् �हणाले, - हे असुर�े�ा

��हादा, तझु� क�याण असो. मी तजुवर
�स� झाल� आहे. या�तव हे क�याणा, तूं
इ� वर माग. कारण, मी पु�षां�या
मनकामना पूण� करणारा आह� ॥५२॥

हे आय�ुमन् ��हादा, मला �स� न

करणाया� पु�षास माझ� दश�न होण�



खरोखर �ल�भ आहे; परतंु �याला माझ�
दश�न होत� तो �ाणी शोकभयापासून म�ु

होतो. ॥५३॥

�ाक�रतां सदाचारसंप�, महाभा�यवान्
आ�ण आपल� क�याण �हाव� अशी इ�छा

करणारे �ववेक� पु�ष, सव� मनोरथ पूण�

करणाया� मज परम�ेराला परम भ��न�

संत�ु क�रतात ॥५४॥

हे धम�राजा, या�माण� �ा�यांना लोभ
उ�प� करणाया� वरां�या योगान�, भगवंतान�
लोभ दाख�वला असतां�ह

भगवंता�वषय��या एकांत भ��मळु� , �यां
असुर�े� ��हादान�, �या वरांची इ�छा
मळु�च केली नाही ॥५५॥



अ�याय नववा समा�त ॥९॥

_____________________

अ�याय १० वा

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, वर
माग�यासंबधंाच� भगवंताचे ते भाषण

भ��योगाला �व�नकारक आहे अस�

मानणारा तो ��हाद बालकआ�य�

�द�श�त करीत भगवंताला उ�र देऊं

लागला ॥१॥

��हाद �हणाला, - हे परम�ेरा, �वभावतः
च �वषयां�या �ठकाणी आस� असले�या

मला, अस�या वरा�या अ�मषान� लोभवंू
नकोस. कारण �वषयां�या संगाची भी�त



वाट�यामळु�च �यांपासून �वर� होऊन

मो��ा��त हो�या�या इ�छेन� तलुा मी

शरण आल� आहे ॥२॥

हे �भो, हदया�या गांठ��माण� बधंास
कारण होणारे व संसाराला बीजभूत असे

जे �वषय, �या�वषय� जी तूं �ेरणा केलीस,
ती केवळ माझी कसोट� पहा�याक�रतां

केली आहेस ॥३॥

नाह�पे�ां, हे जग�गुरो, कृपाळू अशा तलुा

अनथ�साधनाम�य� आप�या भ�ाला �वृ�

करण� श�यच नाही. हे ई�रा, त�ुयापासून
जो भ� �वषय�ा�तीची इ�छा करतो तो

भ�च न�हे, तर केवळ �ापारी होय

॥४॥

जो सेवक �वामीपासून आपले मनोरथ



पूण� कर�याची इ�छा क�रतो तो सेवकच

न�हे, व जो �वामी सेवकापासून �वकाय�

साध�या�या इ�छेन� �याला �� देतो, तो
�वामी�ह न�हे; तर ते पर�पर �ापारी

समजले पा�हजते ॥५॥

त�ुयाम�य� असलेला �वा�मसेवकभाव

मा� वा�त�वक आहे; परतंु मी तर तझुा
�न�काम भ�आहे व तू�ंह माझा �नरपे�

�वामी आहेस. �ामळु� जसा राजा आ�ण

सेवक �ां�याम�ये कारणपर�व�

�वा�मभृ�यभाव असतो तसा आप�यांम�ये

नाही ॥६॥

तथा�प हे वरद�े�ा परम�ेरा, तूं जर मला
इ� वर देत असलास, तर मा�या
हदयाम�य� वासनांचा अकुंरच उ�प� होऊं



नय,े असा मी तजुपासून वर मागतो. ॥७॥

हे कमलनयना, कामांकुरा�या उ�प�ीमळु� ,
इं��य�, मन, �ाण, देह, धम�, धैय�, सारासार
�ववेक, ल�जा, ऐ�य�, �ताप, �म�ृत आ�ण

स�य ही सव� नाह�श� होतात. ॥८॥

हे पंुडरीका�ा, ज�ेहां पु�ष, मनाम�य�
असले�या सव� कामवासनांचा �याग

क�रतो त�ेहांच त�ुयासारख� ऐ�य�

�मळ�व�यास तो यो�य होतो ॥९॥

हे भगवंता, हे महा��या पुराणपु�षा, हे
�ीहर,े हे अ�तु न�ृस�ह�प धारण करणाया�

���व�प परमा��या, तलुा नम�कार असो
॥१०॥

�ीन�ृस�ह �हणाला, - हे ��हादा,



त�ुयासा�रखे जे माझे एक�न� भ�

आहेत ते कध��ह इहलोकसंबधंी अथवा

परलोकसंबधं� �वषय मजपासून �ा�त

हो�याची इ�छा करीत नाहीत. तथा�प ह�

म�वंतर संपेपय�त तूं दै�यांचा राजा होऊन

�ा भूलोक� �वषयांचा उपभोग घे ॥११॥

तस�च मा�या आवड�या कथा �वण

करीत, सव� भूतांम�य� रहाणाया� एकटया
मज य�ा�ध�ा�या परम�ेराला मनाम�य�

धारण क�न तूं माझ� आराधन कर, आ�ण

सव� कम� मला अप�ण क�न �यां�या

बधंापासून म�ु हो ॥१२॥

सुखानभुवान� पु�याचा, सदाचरणान�
पातकाचा आ�ण कालवेगान� देहाचा �याग

क�न, देवलोक��ह गायन कर�यास यो�य



अशी अ�यंत प�व� क��त� इहलोक�

संपादन क�न तूं कम�बधंनापासून म�ु

होशील व शेवट� मज�त �ा�त होशील

॥१३॥

तझु� व माझ� �मरण करीत जो पु�ष, तूं
गाईले�य मा�या �तो�ाच� पठण करील

तो�ह कम�बधंनापासून म�ु होईल ॥१४॥

��हाद �हणाला - हे महे�रा, वर देणाया�
��ा�दकांचा तूं अ�धप�त आहेस तरी

तजुपासून �सरे अस� एक मागण�ख मागत�

क�, �ोधान� अतंः करण �ा�त झा�यामळु�

ई�री तजे न जाणणाया� मा�या �प�यान�,
‘ हा मा�या �ा�याचा घात करणारा आहे ’
अशा अस�य ��ीन�, सा�ांत तजु

�लैो�या�धप�त सव�लोकग�ुची �न�दा केली,



व मी जो तझुा भ� �याशी �ोह केला, �या
मो�ा व �ध�र पातकापासून तो माझा

�पता म�ु होवो. हे द�नव�सला, तूं
कटा���ीन� �या�याकडे पा�हल�स त�ेहांच

व�ततुः तो प�व� झाला आहे

॥१५॥॥१६॥॥१७॥

�ीभगवान् �हणाले, - हे �न�पापा, तझुा
�पता आप�या एकवीस पूव�जांसह प�व�

झाला आहे. कारण, हे साधो, �ा�या घरी

कुलप�व� करणारा असा तूं उ�प�

झालास ॥१८॥

हे ��हादा, जथे�जथे� अ�यंत शांत, समदश�,
परोपकारी आ�ण सदाचारसंप� असे माझे

भ� असतात, ते क�कट देशासारखे
अ�यंत अप�व� असलेले देश�ह प�व�



होतात ॥१९॥

हे दै�य�े�ा, मा�या भ��न� �न�र�छ

झालेले जे लोक आहेत, ते
काम�ोधा�दकांमळु� जरी कदा�चत् परत�ं

झाले, तथा�प ते लहानथोर �ा�यापैक�

कोणाची�ह �ह�सा करीत नाहीत ॥२०॥

या लोक� जे पु�ष तलुा अनसु�न

वागतील, ते सु�ां माझे भ� होतील; तूं
तर खरोखर मा�या भ�ांम�ये �े� आहेस

॥२१॥

हे ��हादा, मा�या शरीराचा �पश�
झा�यामळु� सव��कार� प�व� झाले�या

आप�या �प�याची केवळ

शा��मया�दार�णाथ� तुं औ�व�देहा�दक

काय� कर; �हणजे तजु स�पु�ा�या योगान�



तो उ�म लोकास जाईल ॥२२॥

आ�ण बा �हा�दा, ��वे�या�या वचनाला

अनसु�न तूं �प�या�या �थानावर आ�ढ हो,
आ�ण मा�या �ठकाणी मन लावून व

मजवर �न�ा ठेवून सव� कम� आचरण कर

॥२३॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माण�

भगवंतान� आ�ा के�या�माण� ��हादान�

�प�याच� यो�य ते औ�व�दे�हक कृ�य केल�,
आ�ण नतंर ��ज�े�ांनी �याला

रा�या�भषके के�यावर तो ��हाद

भगव�पर होऊन सव� कम� क�ं लागला

॥२४॥

नतंर �स�तमेळु� सौ�यवदन झाले�या �या

न�ृस�ह�प �ीह�रला पा�न देवा�दकांस�हत



��देव प�व� श�दांनी �याची �त�ुत क�ं

लागला ॥२५॥

��देव �हणाला, - हे देवा�धदेवा, हे
सवा�तया�मी परमा��या, तूं �जापतीचा�ह
पूव�ज आहेस. लोकांना �ास देणारा हा

पापी असुर तूं मा�रलास, ही फार चांगली

गो� झाली ॥२६॥

हा दै�य, मा�यापासून वर �ा�त

झा�यामळेु मी उ�प� केले�या

देवमन�ुया�दकांपासून म�ृयु पाव�यास

अश�य झाला होता; व तप आ�ण योग

यां�या बलान� ग�व�� होऊन �यान�

वेद�णीत सव� धम� नाह�से क�न टा�कले

होत;े या�तव �याला तूं मारलेस ही फार

चांगली गो� झाली ॥२७॥



�या�माण� बालक असून�ह सदाचरणसंप�

व महामगव�� असा �याचा पु� जो

��हाद �याला तूं म�ृयूपासुन सोड�वल�स व

तो तलुा शरण आला, ह��ह फार चांगले

झाले ॥२८॥

हे भगवन,् तझु� हे �व�प, मनो�न�हपूव�क
तझु� �यान करणाया� पु�षाला सव�

भीतीपासून �क�ब�ना वध कर�याची इ�छा

कर�याया� म�ृयूपासून�ह र�ण करणार�

आहे ॥२९॥

न�ृस�ह �हणाला, - हे ��देवा, आजपासून

अशा�कार�या वर कर�वभावा�या

असुरांना तूं कध��ह देऊं नकोस. कारण,
सपा�ना �ध पा�जल� असतां त� जस�

स�जनांना उप�व क�रत�, तस�च �वभावतः



�नद�य, अ�वचारी, अशा असुरांना �दलेला
वर�ह लोकांना उप�व करणारा होतो

॥३०॥

नारद �हणाला, - हे धम�राजा, �ा�माण�

��देवाला सांगनू �याच� पूजन के�यावर,
भगवान् �ीन�ृस�ह तथे�च अतंधा�न पावला;
( अ��य झाला. ) ॥३१॥

नतंर भगवंताच� अशंभूत असे जे ��देव,
महादेव, क�यपा�द �जाप�त व इं�ा�द देव

�ाच� �या भ� ��हादान� उ�म�कार�

पूजन क�न �यांना वंदन केल� ॥३२॥

नतंर भृग�ुभृ�त मनु�स�ह ��देवान�

��हादाला, दै�य व दानव �ांच� आ�धप�य

�दल� ॥३३॥



हे राजा, या�माण� ��हादान� ��ा�ददेवांची

पूजा के�यानतंर सव� देव �याला

उ�म�कारचे आशीवा�द देऊन

आपआप�या �थानी �नघून गेले ॥३४॥

असो. हे धम�राजा, �ा�माणे पूव�

जय�वजयसं�क असलेले मळूचे

�व�णुपाष�द �ा�णां�या शापामळु� �दतीचे

पु� झाले असतां, �यां�या हदयाम�य�
वैरभावान� असले�या �ीहरीन� �यांचा वध

केला ॥३५॥

नतंर �याच शापामळु� ते रावण व कंुभकण�

�ा नांवान� दोन रा�स झाले; �या वेळ�
�भून� रामावतार घेऊन �यांचा वध केला

॥३६॥

रामा�या बाणांन� �यांच� हदय �वद�ण�



होऊन ते य�ुभूमीवर पडले असतां

पूव�ज�मा�माण�च �यांनी आपले �च�

रामाकडे लावून देहाचा �याग केला ॥३७॥

नतंर तचे �फ�न या भूलोक� �शशुपाल व

दंतव�� �ा नावांनी पुनः उ�प� झाले,
आ�ण वैरानबुधंान� हे धम�राजा, तूं पहात
असतांच �ीहरी�या �ठकाण� साय�ुय

म�ु� पावले ॥३८॥

हे राज, कंुभारीणनामक माशीन� वारवंार

दंश केलेला क�टक, जसा �त�या �नरतंर
�यानामळु� �तचे �व�प पावतो, �या�माणे
कृ�ण�ोही राजांनी कृ�ण�न�दा�दकां�या

योगान� पूव� ज� पातक केले होत,े त�
�ीकृ�णा�या �न�य �यासान� न� होऊन

शेवट� ते �या�या �व�पाला प�चले ॥३९॥



असो. जे एक�न� भ�आहेत, ते
भेद���र�हत अश सव��कृ� भगव���न�

�ीहरीच� �च�तन क�न जसे पूव� �या�या

सा��याला प�चले, �या�माण�
�शशुपाल�भृ�त राज�ेह वैरानबुधंान�

�ीहरीच� �च�तन क�न �या�या सा�ं�याला

प�चले आहेत ॥४०॥

हे राजा, दमघोषाचे पु� आ�दक�न

�ीकृ�णाचा �ेष करीत असून�ह �या�या

साय�ुयाला कसे पावले, अस� ज� तूं मला
�वचारल� होत�स त� सव� तलुा मी कथन केल�

आहे ॥४१॥

�ा�माण� �हर�या� व �हर�यक�शपु �ा

आ�ददै�यांचा वध �ज�याम�य� व�ण�ला

आहे, अशी ही ���ानसंप�, व भ��मान्



परमपू�य अशी �ीन�ृस�हवताराची

पु�यकारक कथा मी तलुा कथन केली

आहे ॥४२॥

॥ ॐ शां�त शां�त ॥

___________________

आरती न�ृस�हाची

माधव माधव नहृरे वरदाभयदा�यन् ।

अ�रदरधारक द�नो�ारक जलशा�यन् ॥

�पनाकपाणे ���बक �व�नता�मजगा�मन् ।

फ�णवरभूषण प�रहर ��रतं मे �वा�मन्

॥१॥

जयदेव जयदेव �स�हानन �व�णो ।

नीराजनमगंीकु� दानबकुळ�ज�णो ॥�ु०॥



�करीटकंुडलम�ंडत कनकांगदमा�लन् ।

पीतांबर प�रवे��त क�टत�ट गणुशा�लन् ॥

�दनकरको�टसमाने ��ुतभूषा�ध�रन् ।

शरणागतजनव�सल �च�सुखदा�यन् ॥२॥

�नगमार�य�वहा�रन् ��भुवनसंच�रन् ।

क�णापूण��दंबजु वृ�जनाण�वता�रन् ॥

��हादावरत�पर �न�ज�त�मा��यन् ।

�ीम�म�वमनुी�र सवा�तरया�मन् ॥३॥

आरती न�ृस�हाची

उ�क�टला पौ�तभं गडग�डल� गणन ।

अवनी होताहे ब� कंपायमान ॥ तटतट�त

न��� पडताती जाण । उ��प� �गटे जो



�स�हवदन ॥१॥

जयदेव जयदेव जय नरह�रराया, जय
�यामराया । आरती ओवाळंू तजु

महाराजया ॥�ु०॥

एकवीस सग�माळा डळमळली कैसी ।

��या मानस� अ�तभय �यासी ॥ कैलास�

��शंकर दचके मानस� । च�ंसूय� दो�ही

लोपती �काश� ॥२॥

थरथ�रत जटा �ज�हा लळल�ळत ।

��कुटा नख� जसैा दै�य �वदारीत ॥

अधा�ग� कमलजा �शर� छाया करीत ।

माधवदासा �वामी नरह�र शोभत ॥३॥

_______________________

अशोककाका कुलकण�



पाचगेावकर
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