
परशरुाम कथा व �तो�े

भगवान महा�व�णचुा सहावा अवतार असणा�या
"परशरुामा"ब�ल आज जाणनू घऊेया , परशरुामाच खेरे
�प अ�य�त स�च,े मात-ृ�पत भृ� असचे आह.े
भगृकुुलो�प� �हणनू भाग�वराम, असहेी �याच नेाव �ढ
आह.े

�ा�ण असनू ���याचं सेव� गणु या�ंयात होत,े �हणनूच
�यानंा शराद�प शापाद�प अस �ेहणतात.

म�ह�मती नगरीचा ���यकुलो�प� राजा �तवुीर व
राणी राकावती यानंा ग�ु-द�ा�ये कृपने पे�ुपा�ती
झाली. �या प�ुाच नेाव- कात�वीया�जु�न. यास ज�मतः
दो�ही हात न�हत,े पाच�ा वषा�न�तर द�कृपनेे
अचानक हजार हात उ�प� झाल.े �हणनू �याला
सह��ाजु�न असहेी �हटल जेाई. त�ेहा द�ग�ुंनी �यास
उपदशे केला, क� 'कात�वीया�जु�न हा ���याचंा �वामी
होईल, �त�ही लोकातं सम�य�वान होईल. पण



लोभीपणा व �:सगंतीमळु जेर दवे, ग�ु, सतं इ.चा
अपमान, अ�हरे जर कात�वीया�जु�नाकडनू होईल , तर
�याचा �वतःचा तर नाश होईलच पण सा�या
���यकुलाचा �व�वसं होऊन तो अपक�त�ला पा�
ठरले."

कात�वीया�जु�न खपूच श��शाली होता. �यान लेकंेचा
राजा- रावण यासही ब�द�वान बनवनू ठेवल हेोत.े
रावणा�या व�डलानंी- पौल��तऋष�नी म�य�थी क�न
गोड बोलनू रावणाची सटुका करवनू घतेली. पण
यामळुचे कात�वीया�जु�नाचा मद �दवस��दवस वाढ�स
लागला. द�ग�ुंनी सा�ंगतल�ेया गो�ी, न�पणा इ. तो
�वस� लागला. त पेा�न नारद मनु�नी �याला सावध
कर�याचा �य�न केला. पण तो �न�फल ठरला.
सह��ाजु�ना�या रा�यात स�जन, ऋषीमनुी याचंा छळ
होऊ लागला होता. द�ग�ुं�या आशीवा�दामळु आेप�या
सह�� बा��ंया श��न तेो इ��लोक�ची स�प�ी �हरावू
इ��छत होता. �यामळु सेव� दवेानंी शकंर आ�ण
आ�दमायचेी �ाथ�ना केली. व सह��ाजु�नाचा नाश
कर�याची भावना �� केली. �शवपाव�तीन 'ेतथा�त'ु



�हणनू �याचंी मनोकामना पणू� कर�याच आे�ासन �दल.े

रणेकु राजा व भोगावती राणी यानंी '��वणेीसगंम' यथेे
जाऊन केल�ेया प�ुकाम�ेी य�ाच फे�लत �हणजचे
"रणेकुा" होय. जी सा�ात आ�दमायचे-े पाव�तीच �ेप
होती. अ��नीकुमारा�ंया कृपने नेवता��य-आरो�य
�ा�त झाल�ेया, भगृवु�शीय �यवनऋष�चा प�ु ऋ�चक
व गा�धराजाची क�या स�यवती या�ंया पोट� ज�मललेे
"जमद��न" ऋषी ह सेा�ात शकंराच अेशं होत.े

अग��यमनु��या सागं�या�माण पेवू�सकंेतानसुार �ा�ण
जमद�नीमनुी व ���य रणेकुादवेी याचंा �ववाह झाला.
रणेकुेस वस,ु �व�वस,ु बहृदभान,ु बहृतक�व अस चेार
प�ु झाल.े �यानतंर जमद��नऋष�नी भगवान
नारायणा�या साम�या�न �ेस�म�� जपनू एक "च�"
बनवनू रणेकुेस �दला. �यायोग भेगवान �व�ण पु�ु�पाने
जमद��न-रणेकुा मात�ेया पोट� ज�माला आल.े तो
�दवस- अ�यततृीया. �या समयी एकाएक�
कात�वीया�जु�ना�या राजधानीच �ेशखर फुटनु चरुाडा
झाल.े ���य बायका�ंया मगंळस�ूाला �हसका बसला.



हाच महा�व�णचुा सहावा अवतार - 'परशरुाम'

इकड नेवीन बालकाच नेाव- "रामभ�" अस ठेे�ल गेले.े
त�ेहापासनू जमद��न ऋषी व इतर �श�याचं वेस�त�थान
असणाया� '�स�ाचल पव�ता'स 'रामश�ृग पव�त' असे
�हटल जेाऊ लागल.े आठ�ा वष� रामभ�ाचा �तब�ध
झा�यावर जमद��नऋष�नी �या�याकडनू अ�यायनही
करवनू घतेल.े माता�प�या�या सवेते रामभ� त�पर
असताना एके �दवशी ���या�ंया छळामळु �ेासनू
गलेले गेालव, मात�ग, शा�ंड�य, क��ड�य इ मह�ष�
रामश�ृग पव�तावर जमद��न ऋष��या आ�यास आल.े
ऋषी-मह�ष�ना ���यापंासनू होणाया� �ासाच वेत�मान
कळताच �या ऋष�ना जमद��ननंी आप�या आ�मात
ठेवनु घतेल.े रामभ�ा'ला धन�ुव��ा �शक�यासाठ�
कैलास पव�तावर पाठवल.े व ���याचंी म�ती
उतरव�यासाठ� जमद�न�नी उ� तपाला �ार�भ केला..
�यामळु 'े�ोधदवेता' �यानंा �स� झाली. �याचं तेप
चाल अूसताना त भेगं कर�यासाठ� कात�वीया�जु�नाने
अनके �य�न केल.े पण त फेोल ठरल.े

�तकड "ेरामभ�" कैलासपव�तावर सा�ात �शवाकडनू



धन�ुव��ा �शकला. पाव�तीमातकेडनू �यान "ेअ�ंबका��"
�मळवल.े कात�वीया�कडनू व इतर राजाकंडनू होत
असललेा ऋषीमनु�चा छळ वाढतच होता. �यामळुे
जमद��न�ंया आ�नेसुार रामभ�ान केैलासपव�तावरील
आपली साधना अ�धक वाढवली.
सासर�या रीती�माण ले�न झा�यान�तर रणेकुामाता
रोज सकाळ� नद�वर जाऊन वाळचूी घागर बनवनू
�यात पाणी भ�न डो�यावर सापाची च�ुबळ क�न
�यावर घागर घऊेन �शवपजूसेाठ� पाणी यते अस.े
पर�त जुमद��न ऋष�ची तप�या चाल अूसताना एके
�दवशी पा�यास रणेकुामाता गलेी असता �च�रथ
नावा�या ग�धवा�ची व �या�या प�नीची जल��डा �त�या
��ीस पडली. त पेा�न आप�यालाही आप�या पतीसह
अशीच ��डा करता आली असती तर!.. असा
��ीसलुभ �वचार �त�या मनात डोकावला. पण
�साया�च �णाला मना�या चचंलपणाचा �ध�कार
क�न �तन आेपल मेन पाणी भर�याकड के���त केल.े
पण �यावळे� �तला रोज�यासारखी वाळचूी घागर
बनवता नाही आली. सापाची च�ुबळ बनवताना साप



हातातनू �नसटनू गलेा. व पा�या�शवाय घरी यावे
लागल.े �शवपजूलेा पाणी न �मळा�यान �ेोधायमान
झाल�ेया जमद��न ऋष�नी �तला पाणी न आण�याचे
कारण �वचार�यावर �तन खेर केाय त सेा�ंगतल.े
�यामळु ते जेा�तच �चडल वे रणेकुेस चालत हेो�यास
सा�ंगतल वे �तला शाप �दला, क� तझु ते�ड आ�ण शरीर
काळ �ेठ�कर पडले. व तस खेरोखर झाल.े बाहरे
पडल�ेया रणेकुेला �:ख अनावर होत होत.े अ�या वळे�
�तला "एकनाथ व जो�गनाथ" ह २े �शवयोगी भटेल.े
�तन �ेयानंा व�दन केल.े त�ेहा �तच मेनोगत जाणनू
�शवयो�यानंी �तला सा�ंगतल,े क� "समोरील सरोवरात
रोज �नान क�न �शव�ल�गाची पजूा कर. व पाच घरी
�भ�ा मागनू अध� �भ�ा आ�हास द वे अध� त खूा.
तझु शेरीर व मन प�ुहा पवू�वत होईल" �या�माण रेणेकुा
दवेी वाग�यानतंर ती प�ुहा गौरवण�य व ��थरमनाची
बनली. �शवयो�याचंा �नरोप घ�ेयासाठ� ती गलेी असता
त �ेहणाल,े' अजनू काही �दवसानंी तलुा तीन घटका
वधै� �ा�त होईल. �यानतर मा� तझु सेौभा�य
अख�ंडत राहील."



�सया� �दवशी �शवग�ुंचा आशीवा�द घऊेन रणेकुादवेी
आप�या आ�माकड �ेनघाली. ती �तथ पेोचताच
जमद��न�ंया वर �स� झाल�ेया �ोधदवेतमेळु तेे
रणेकुेवर �चडं �चडल वे �ोधायमान होऊन �हणाल,े"
�याअथ� त इूतके �दवस आ�माबाहरे होतीस.. �या
अथ� तलुा इथ थेारा नाही. त चूालती हो!" �यामळुे
वारवंार माफ� मागनू रणेकुादवेीन �ेयानंा �वनवल.े
जमद��न ऋष�चा सतंाप अनावर होऊन �यानंी आप�या
चार �य�े प�ुानंा बोलावल वे रणेकुेकड बेोट दाखवनू
सा�ंगतल,े क� "तमु�यापकै� कोणी �हचा वध क�
शकत असले.. तर करा." त�ेहा
"�प�याप�ेा माता हजार पट�नी ��े असत,े �यामळुे
आ�ही ह अे�वचारी पापकृ�य करणार नाही. " अस चेारी
प�ुानंी �प�यास �प� सा�ंगतल .े �यामळुे
जमद��नमंध�या �ोधदवेतने चेौघा प�ुानंा "मतृ �हा"
असा शाप �दला. व �णाधा�त त चेारी जण म�ृय पूावल.े
रणेकुामाता त पेा�न शोक क� लागली.
�यावर जमद�न�नी रामभ�ाला हाक मारली. तोच



रामभ� कैलासपव�ताव�न आला. चारही प�ुा�ंमाणे
जमद��ननंी �यालाही मातचेा वध करायची आ�ा केली.
नाहीतर चौघा भावा�ंमाणचे �याचाही वध कर�याची
जमद��ननंी तयारी होती. व�डलावंर �स� झाललेी
�ोधदवेता रामभ�ास मा�हत होती. ऋषी-मनुी
स�जनानंा छळणाया� कात�वीया�जु�ना�द ���या�ंया
नाशासाठ� �स� क�न घतेल�ेया या �ोधदवेतचेा
उपयोग अन�ुचत कारणासाठ� होतोय. ह रेामभ�ाने
जाणल.े �यामळु नेाईलाजान मेातचेा वध
कर�यापलीकड उेपाय नाही, हहेी रामभ�ास कळनू
चकुल.े पर�त मुातचेा वध के�यानतंर शातं झाल�ेया
�ोधदवेतकेडनू जमद��न पनु� रणेकुामातसे �जवतं
क� शकतील असा �व�ासही �यास होता. �यामळुे
सारासार �ववके ब�ु� वाप�न रामभ�ान रेणेकुामातचेा
वध केला. व �प�याची आ�ा अमलात आणली.
साह�जकच खषू झाल�ेया जमद��ननंी रामभ�ास वर
मागायला सा�ंगतल.े त�ेहा रामभ�ान "े मातसे व चौघा
बधंसु पनुः �जवतं कराव आे�ण �यानंा म�ृयचू �ेमरणही
रा� नय,े अस केराव.े तसचे या सव� गो��ना कारणीभतू



असललेी जी �ोधदवेता, �तचा �याग करावा" असे
सा�ंगतल.े �या�माण रेामभ�ाच वेचन कबलू क�न �या
पाचही जणानंा जमद��न ऋष�नी उठवल.े व
�ोधदवेतलेा �यानंी जा�याची आ�ा केली. अ�ण
�यावर त पेवू�वत स्संार क� लागल.े

परतं युा सग�यामळु रेामभ�ाला मातहृ�यचे पेातक
लागल.े �यामळु येा पापातनू कस मे�ु �हाव,े असा ��
�यानंी �प�याला �वचारला. त�ेहा जमद�न�नी �यास
म��ोपदशे क�न भागीरथीतीरी �शवाराधना कर�यास
सा�ंगतल.े �या�माण रेामभ�ान शेकंरानंा �स� क�न
घतेल.े शकंरानंी रामभ�ास कैलास पव�तावर बोलावनू
नले.े �तथचे ष�मखु�वाम�पासनू रामभ�ास चौदा �व�ा,
चौस� कलाचं �ेान अवगत झाल.े पढुे �ीगणशेाने
रामभ�ास "परश"ु �दला. आ�ण रामभ�ाच "ेपरशरुाम"
अस नेामा�भधान केल.े व माता�प�यानंा भटेनू य�ेयास
सा�ंगतल.े त�ेहा 'परशरुाम' प�ुहा रामश�ृग पव�तावर
यऊेन माता�प�या�ंया सवेते रत रा� लागल.े परशरुामाने
�ा�त केल�ेया श��ा�� �व�मेळु,े �द� परशमुळु,े
�शवपाव�ती व गणशेा�या आशीवा�दामळु जेमद��न



ऋष�नी सव� ऋषीमनु�ना �न�व�नपण ये�यागा�द
कर�यास सा�ंगतल.े �यावर काही कारणा�तव परशरुाम
प�ुहा कैलासावर गले.े

इकड नेारदमनुी रामश�ृग पव�तावर जमद��न ऋष��या
आ�मात आल,े त�ेहा जमद��न-रणेकुेचा इ�ंदवेाने
ल�नात भटे �दल�ेया कामधने�ूया सहा�यान चेालललेा
ससंार पा�न �यानंा आनदं झाला. आप�या आरा�य
दवैता�या �हणज �ेव�ण�ुया सहा�ा अवताराची-
परशरुामाची व शकंराची आठवणआली व ते
कैलासावर गले.े �शवान नेारदासंमोर परशरुामाच वे
�या�या साम�या�च वेण�न केल.े त ऐेकून
कात�वीया�जु�नाचा नाश हो�याची वळे जवळआ�याचे
नारदानंी ओ�खल वे �यानंा आनदं झाला.
�या आनदंा�या भरात त केात�वीया�जु�ना�या म�ह�मती
नगराकड वेळल.े व �याचा अ�तथीउपचार
�वीकार�यावर �यास जमद��नकंड�या कामधनेबू�ल
सागंनू अशी �द� गोमाता सह��ाजु�नाकड अेसावयास
हवी असहेी आ�मष �या�या मनात �नमा�ण केल.े तसचे
जमद��नमनु�नी �ोधदवेतचेा �याग के�यामळु आेता



�या�ंयापासनू कात�वीया�स कोणताही धोका नस�याचहेी
नारदानंी �यास सा�ंगतल.े

�यावर नारदा�ंया सागं�यानसुार कात�वीया�जु�न ७००
स�ैय व सातश घेो�ासंह रामशृंग पव�तावर गलेा. त�ेहा
जमद��न-रणेकुामातने �ेयाचं उे�चत �वागत क�न
सवा�ना पचंप�वा�ाच जेवेण �दल.े त�ेहा
कात�वीया�जु�नाला जमद��नकंड अेसल�ेया
'कामधने'ूब�ल खा�ी पटली. व �यान जेमद��नकंडे
कामधने'ूची मागणी केली. त�ेहा जमद��न �हणाल,े" हे
राजन, त�ुयाजवळ अलोट सपं�ी, हजारो दास-दासी व
सवेक आहते. त�ेहा तलुा कामधने कूाय कामाची ?
आ�हा ऋषीमनु�कड केामधने अूस�यामळु लेोका�ंया
क�याणासाठ�, तसचे वातावरण प�व� ठेव�यासाठ�
य� याग करायला व ह�र�मरणाला आ�हाला भरपरू
वळे �मळत आह.े �यामळु हेी कामधने आूम�याकडचे
रा� दते."

त�ेहा �याचं बेोलण ने ऐकता कात�वीया�जु�नाने
बला�कारान केामधने हूरण करायचा �य�न केला. �तचे
चारी पाय दोरीन आेवळनू बाधंताच कामधनेनू ते बेधंन



एका �णाधा�त सोडनू जमीनीवर जोरान पेाय आपटल.े
व �णाधा�त तथे हेजारो गाई उ�प� झा�या. आ�ण
�यानंी �श�ग खेपुसनू कात�वीया�जु�ना�या स�ैयास ठार
मारल.े व कामधने पूनु� जमद��न�ंया जवळ यऊेन
उभी रा�हली.
�यामळु केात�वीया�जु�नाचा अ�यतं सतंाप झाला. व तो
जमद��ननंा ठार मार�यासाठ� पढुे सरसावला. तोच
कामधने �ूया�ंया सरं�णासाठ� �या�ंया पढुे एखा�ा
पहाडासारखी उभी रा�हली. पण जमद��न �तला
उ�शेनू �हणाल,े" ह ने�दनी, ज �ेव�ध�ल�खत आह,े त तेू
पसु नूकोस. या राजाची इ�छा परुी होऊ दते." �यावर
कामधने नूाईलाजान �ेर झाली. व कात�वयेा�जु�नाने
जमद��नऋष�चा �शर�छदे केला.
तो �दवस �हणज-े माग�शीष� श�ु १४, कृ��का न�� व
रा�ीचा प�हला �हर होता. �यावर कात�वीया�जु�न प�ुहा
कामधनेसू धरायला गलेा असता ती अ��य झाली. ते
पा�न कात�वीया�जु�न भयभीत झाला आ�ण आप�या
राजधानीस गलेा.



अ�या�कार �ेशवयोग�नी रणेकुेस सा�ंगतललेे
भ�वत�ही खर ठेरल.े �यामळु रेणेकुा वधै��:ख
अस� होऊन "परशरुामा"स हाका मा� लागली. तोच
परशरुाम कैलासाव�न �णाधा�त आ�मात आल.े व
�यानंी मातलेा धीर �दला, क� " त कूाळजी क� नकोस,
सयू�दय होताच ��थती पालटनु जाईल." �यावर ऋ�चक,
व�स�, अग��य, �वठोब, �शरश�ृग इ. ऋष�नी रणेकेेस
बोध केला. तोपय��त अ�णोदय झाला. त�ेहा
अग��यमनु�नी व�स�ा�ंया कमडंलतूील पाणी
(जमद��न�ंया व�डला�ंया) ऋ�च�मनु��या हातावर
घातल.े ऋ�चकमनु�नी त पेाणी सजंीवनी म�ंाने
अ�भम�ं�त क�न जमद��न�ंया मतृ शरीरावर �श�पडल.े
आ�ण भ�व�यवाणीनसुार जमद��न प�ुहा �शव�मरण
करीत उठून बसल.े तोच �वगा�तनू दवेानंी प�ुपव�ृी
केली. नाना वा� वेाज लूागली. आन�दो�सव साजरा
झाला. अग��यमनुी व ऋ�चक मनु�नी �शव-पाव�ती-
गणशेाची �ततुी क�न परशरुामास सव� दवेानंा शातं
कर�यासाठ� शातंीहोम कर�यास सा�ंगतल.े व �या
कारणा�तव परशरुामान आे�ापय��त इतके साम�य�



�मळवल.े. �या काया�स आर�भ कर�यास सा�ंगतल.े
�हणजचे सवा�चा छळ करणाया� कात�वीया�जु�नाचा
आ�ण इतर त�सम ���याचंा नाश क�न प�ृवीवरील
भार हलका कर�यास सा�ंगतल.े

�पतामहाकंडनू आललेी आ�ा घऊेन परशरुाम
कात�वीया�जु�ना�या म�ह�मती नगरीत आला व
साम�या��या बळान मेदो�म� झाल�ेया सह��ाजु�नाकडे
य�ु�भ�ा मा�गतली. कात�वीया�जु�न परशरुामाला
�थमच बघत होता. तोपय��त �यान पेरशरुामाब�ल
ऐकल�ेया गो�ीची व �या�या पसरल�ेया क�त�ची खा�ी
पटली. जरी कात�वीया�जु�न य�ुाला उभा रा�हला.. तरी
�या�या ��कमा�चा अ�त जवळआ�यामळु मेनातनू तो
अ�यतं भयभीत झाला होता. " गोह�या, ��ीह�या,
��ह�या इ. पाप कर�याब�ल नहेमी सावध रहा. " हा
द�ग�ुंनी �दललेा उपदशे कात�वीया�जु�नान पेालन केला
नाही. �यामळु �ेया�याकडनू ग�ुआ�चेा भगं झा�याचहेी
पाप घडल.े

परशरुामान आेधी श��ा��के�न सह��ाजु�नाच से�ैय
मा�न टाकल.े न�तर अ��बका�� सोडनू �थम



कात�वीया�जु�नाच हेात तोडल.े पर�त कुात�वीया�जु�नास
सह�� बा�चं वेरदान अस�यामळु एेक�कड पेरशरुाम
सह��ाजु�नाच हेात तोडत आह.े. व �सरीकड ते पेरत
उ�प� होत आहते.. अस चेालल.े उ�प� झाल�ेया
हातामंळु केात�वीया�जु�न य�ु करतच रा�हला. एकवीस
वळेा अस घेड�यावर परशरुाम �च�तीत झाला.
तोच आकाशवाणी झाली, क� " अजु�ना�या पोटातील
अमतृाची कुपी काढलीस तर ख�चत �वजयी होशील!"
�या�माण पेरशरुामान केे�यावर सह��ाजु�नाचा वध तो
क� शकला. व �वाथ�, ���यधम� �वसरल�ेया,
ऋषीमनु�चा छळ क�न अ�याचार करणाया� �राचारी
���यापंासनू प�ृवीला म�ु केल.े �यान�तर परशरुामाने
माता�प�यासं व�दन क�न सवा�ना अभयदान �दल.े

�यावर अग��तमनु�नी सवा�ना याची आठवण क�न
�दली, क� ""��ाचंा सहंार कर�यासाठ� व स�जनाचंे
र�ण कर�यासाठ� इ��ा�द दवेानंी �ाथ�ना के�याव�न
दवेमाता अ�दतीन दे�घ� तप�या� क�न शकंराकडनू वर
�मळवला आ�ण रणेकू राजा�या य� कु�डात ती �कट
झाली. �तन �ेशव�व�प असणाया� जमद��ननंा व�न



परशरुामाला ज�म �दला. परशरुाम भगवान �व�णचुा
सहावा अवतार. �या�यामळु केात�वीया�जु�नाचा नाश
झाला. �यामळु मेहाप�त�ता रणेकुामातलेा कुणी
कधीही �वस� नका.""
परशरुामान �े� ���याचंा सहंार करताना ज चेागंले
स�म� ���य होत.े. त वेाचल वे परशरुामाला शरण
आल.े �या सवा�ना परशरुामान मेाता रणेकुेच देश�न
घड�वल.े व माता रणेकुेन �ेया सवा�ना जो�ग�दर तीथा�त
�नान क�न गोरग�रबानंा अ�दान कर�यास सा�ंगतल.े
�यानतर �चरजंीवी परशरुाम प�ुहा �हमालयात �नघनू
गलेा.
�म�थला नगरीचा ���य राजा- जनक या�याकडे
परशरुाम आपल �ेशवधन�ुय घऊेन आला असता लहान
सीता �याचा घोडा क�न खळे लूागली.. त�ेहा
परशरुामान जेनकराजास सा�ंगतल,े क� "�ह�या
�वयवंरात जो कोणी ह धेन�ुय पलेले व याची ��यचंा
मोडले.. �या�याशीच �हचा �ववाह होईल." �यानसुार
महा�व�ण�ुया सात�ा अवतारात �भ रूामच��ान येा
�शवधन�ुयाची ��यचंा मोडली व सीतने �ेयासं वरल.े



हहैय वशंाच रेा�य नम�दपेासनू �हमालयापय�त होत.े
�यानंी भगृूंचा �हणज पेया�यान �ेा�णाचंा �षे केला.
परशरुामान आेप�या परा�मान हेहैय कुळाचा समळू
नाश केला. अगं, वगं, क�ल�ग, �वदहे, दरद, ��गत�,
ता��ल�ती, मालव इ. दशेातंील राजाचंाही �यान सेहंार
केला. शवेटची लढाई कु���ेावर झाली. तथेील
�यमतंपचंक नावाच तेीथ� �यान �े��या�ंया र�ाने
भ�न टाकल वे �या र�ान �ेपतरानंा उ�शेनू तप�ण केल,े
अशी कथा आह.े परशरुामान बेारा हजार राजाचंा सहंार
केला, असहेी वण�न आढळत.े

एकवीस वळेा परशरुामान पे�ृवी �नः���य केली.
���याचंा सहंार के�यामळु सेव� प�ृवी �या�या ता�यात
आली. ह�यचे पेातक �र हो�यासाठ� परशरुामान ये�
आर�ंभला. या य�ातील �मखु ऋ��वज क�यप. �याला
य�द��णा �हणनू सव� प�ृवीच �ेयान देान केल.े यानतंर
क�यप परशरुामाला �हणाला, क� ‘ही सव� भमूी आता
मा�या मालक�ची आह,े त आूता द��णकेड जेा’
( महाभारत , आ�दपव�, १३०; वनपव�, ११७). ही आ�ा
मा�य क�न तो आया�वत� सोडनू मह�� पव�तावर



वा�त�ासाठ� �नघनू गलेा. क�यपान केाही ���य
राजवशंाचंा शोध क�नआया�वता�त प�ुहा रा�य �ेनमा�ण
केली व �व�क�ळत झाललेी समाजघडी प�ुहा नीट
बसवली.
परशरुामान के�यपास सव� भमूीच देान �द�यावर,
पवू�कडील मह�� पव�तावर जाऊन �यान तेप�या� केली.
सव� प�ृवी क�यपास दान के�यामळु �ेयाला
वसतीक�रता भमूी पा�हज �ेहणनू प��म सागरा�या
तीरावर उभ रेा�न �यान वे�णाची �ाथ�ना केली.
व�णान �ेयाला नवी भमूी �दली. परशरुामान आेप�या
परा�मान सेम�ु माग हेट�वला व अपरातं
(भडोचपासनू केरळपय�त) �दशे �नमा�ण केला, अशीही
कथा आह.े परशरुामान आेपला परश दू��णकेडे
फेकला व �यामळु शेपूा�रक �दशे �नमा�ण केला. स�या
शपूा�रक (ठाण �ेज��ातील सोपारा) ह पेरशरुाम��े
मानल जेात.े स�ा���या द��ण बाजसू �त��वताकंूर
(��वाकंुर) जवळ मह���गरी अस�याच केाही अ�यासक
मानतात. अशा �कार नेवी भमूी सपंादन के�यावर
�यान अेनके �ाहाणकुल उे�रतेनू आणली व अपरातं



�दशेात �या�ंया वसाहती �नमा�ण के�या. या न�ा
भमूीस पढुे
‘परशरुाम��े’ अस नेाव �मळाल.े यथेील �ा�णाचंे
परशरुाम ह केुलदवेत समजल गेले.े यानतंर परशरुाम
तप कर�यासाठ� प�ुहा मह�� पव�तावर �नघनू गलेा.
परशरुामान �े��याचंा सहंार केला असला, तरी �याने
�� ���यानंाच मारल,े अस �ेहटल पेा�हज.े कारण
अनके ���यकुलाचं पेरशरुाम ह देवैत अस�याच �ेदसनू
यते.े

परशरुामान �ेवतः�या वा�त�ासाठ� स�ा��
पव�ताव�न शरस�धान क�न अरबी सम�ुास मागे
हटवल.े व �तथ के�कणभमूी वस�वली. तसचे
परशरुामाच वेा�त� कना�टकातील प�व� 'गोकण�' ��ेी
अस�याचहेी मानतात. �चपळणू यथे 'ेलोट पेरशरुाम' हे
�याचं जेा�व�य �थान मानल जेात.े तसचे
तळकोकणातील परशरुाम म��दर ��स�आह.े काही
कोकण�थ �ा�णाचं केुलदवैत परशरुाम आह.े

कोकणा�या भ�ुदशेाची �न�म�ती परशरुामान सेम�ु�या



योजन मेाग हेटवनू केली आह.े �हणनूच परशरुामाला
स�त कोकणाचा दवे �हणतात. सपंणू� भारतात
सम�ुालगत�या रा�यामं�य पेरशरुामाची ही कथा
सा�ंगतली आ�ण ऐकली जात.े �यामळु सेपंणू� भारतात
परशरुाम ��े आेहते. केरळची भमूी परशरुामान �ेनमा�ण
केली अस सेागंत. �तथहेी एक परशरुाम ��े आह.े
ओ�रसा, आसाम, गजुरात आ�ण पजंाबम�यहेी
परशरुाम ��े आह.े तसचे त केोकणातही आह.े
परशरुाम हा अम�य� �क�वा �चरजंीव मानला गलेा आह.े
�यामळु �ेयाचा कायम �नवास असतो असा समजआह.े
महारा�ात �चपळनूपासनू 4 �क.मी. अतंरावर मुंबई-
गोवा मागा�वर एक हजार फुट उचंीचा ड�गर आह.े
�ाला मह���गरी अस नेाव आह.े परशरुामा�या
म�ंदरामळु लेगत�या गावालाही परशरुाम असचे
�हणतात. म�ंदरा�या रचनमे�य मेगुल वा�तकुलचेा
�भाव �प�पण जेाणवतो. �वशषेत: म�ंदराच घेमुट
बघताना त �ेकषा�न जेाणवत.े या म�ंदराच घेमुट सरळ
उतार असलले अे�कोनाकृती आह.े आ�ण उचं कळस
तसचे म�ंदरात�या �श�पकृती ह �ेम�ण �प�पणे



दाखवतात.

उपल�ध परुा�ानसुार इथला �तसरा घमुट हा
आ�दलशहा�या बगेमापंकै� एक�न उेभारला आह.े
यामाग एेक कथाही सा�ंगतली जात हेी अशी,
एकदा या बगेमचेी ताटव सेम�ुात बडुाली होती. या
बगेमलेा सम�ुाचा दवे �हणनू परशरुाम मा�हती होता.
�तन नेवस बोलला क� ताटव पेरत आ�यास दऊेळ
बाधंीन, �यानतंर �तची ताटव खेरचं सखु�पपणे
�कनाया�ला लागली आ�ण परशमुरामाच मे�ंदर बाधंनू
�तन नेवस फेडला. या म�ंदराम�य केाळ, काम अमा�ण
परशरुाम या�ंया मतू� आहते. म�यभागी असललेी
परशरुामाची मतू� इतर दोन म�ुया�प�ेा उचं आह.े
म�ंदरातली लाकडावर केललेी कलाकुसर सरुखे आह,े
म�ंदराचा वा�ष�क उ�सव �हणज पेरशरुामाचा ज�मो�सव.

अ�यत�ृतयपेासनू स�ु होणारा हा उ�सव पढुे तीन
�दवस चालतो. यावळेसे म�ंदराचा प�रसर सशुो�भत
कर�यात यतेो. परशरुामा�या ज�मो�सा�न�म� �कत�न,
भजनाच केाय� आखल जेातात. या  म�ंदरात



महा�शवरा�ीही मो�ा उ�साहात साजरी केली जात.े
या�शवाय प�रसरात�या वारकया�ची अशी ��ा आहे
क�, माग��शष� एकादशीला ��य� �व�ल पढंरपरू�न
मह��गडावर यतेो. �यामळु मेाग��शष� एकादशीला यथेे
मोठ� या�ा भरत.े प�रसरातल वेारकरी �या�दवशी यथेे
दश�नाला यतेात.

परशरुामाची आई- माता रणेकुा �हच अे��त�व 'मा�र
गडा'वर असनू त सेाडतेीन श��पीठापंकै� एक मानले
जात.े रणेकुामाता दखेील महारा� व कना�टकातील
अनके कुटुंबाचंी कुलदवेता आह.े �तनचे आप�या
प�ुाला -रामभ�ाला उफ� परशरुामाला �चरजंीव बनवले
होत.े

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

परशरुामाचा पाळणा

जो जो जो जो र सेखुधामा । भ�पणू� कामा ॥ध॥ृ
���य सहंारी रणागंणी । उ� �वभाव करणी ।



भारी �मलासी खळेणी । उ��रता ह धेरणी ।
धने�ु�जाचं पेाळणा । क�रता अवतारणा ।
तजुला �नजवीता पाळता । द�नाव�र करी क�णा ॥१॥
दवे अवतरल �ेषीकेशी । भगृ ऋुषी�या वशंी ।
सगं घेऊे�नया �व�ध ह�रसी । रणेकुेच केुशी ।
सागर सा��नया वस�वल ।े कोकण जन पा�ळल ।े
��ा चरणात देव�डल ।े यश ह �े�स� केल ॥े२॥
�व�थानी जाव भेाग�वा । अख�ंडत �चरजंीवा ।
योगमाया त के�र सवेा । परशरुाम दवेा ।
हालवी रणेकुा पाळणा । गाई �या सगणुा ।
सखया रामा�या आभरणा । चकुवी ज�ममरणा ॥३॥
-------------------

परशरुाम गाय�ी

1. 'ॐ ����ाय �व�ह �े��या�ताय धीम�ह त�ो राम:
�चोदयात।्।'



2. 'ॐ जामद��याय �व�ह मेहावीराय धीम�ह त�ो
परशरुाम: �चोदयात।्।'

3. 'ॐ रा रंा ॐं रा रंा पंरशहु�ताय नम:।।'
--------------------

परशरुाम�त�ुतः

कुलाचला य�य मह� ��ज�ेयः �य�छतः
सोम�ष�वमापःु । बभवू�ु�सग�जल संम�ुाः स रणैकुेयः
��यमातनीत ॥ु१॥
ना�श�यः �कमभ�ूवः �कपभव�ाप�ु�णी रणेकुा
नाभ�ू��मकामु�कं �क�म�त यः �ीणात रुाम�पा ।
�व�ाणा �ं�तम��दर मं�णगणो��म�ा�ण
द�डाहतनेा���धीनो स मया यमोऽ�प�म�हषणेा�भा�ंस
नो�ा�हतः ॥२॥



पाया�ो यमद��नवशं�तलको वीर�तालङ्कृतो रामो
नाम मनुी�रो नपृवध भेा�व�कुठारायधुः ।
यनेाशषेहता�हता���धरःै स�त�प�ताः पवू�जा भ��या
चा�मख सेम�ुवसना भहू��तकारीकृता ॥३॥
�ार के�पत�ं गहृ सेरुगव� �च�तामणीन�द पेीयषूं
सरसीष �ुव�वदन �ेव�ा�त�ो दश ।
एव कतु�मय तंप�य�त भगृोव�शावतसंो म�ुनः
पाया�ोऽ�खलराजक�यकरो भदूवेभषूाम�णः ॥४॥
॥इ�त परशरुाम�त�ुतः ॥
---------------

परशरुामा�ा�व�श�तनाम�तो�म्

ऋ�ष�वाच ।
यमा�वा�सदुवेाशं हंहैयाना कंुला�तकम ।् ��ःस�तकृ�वो
य इमा चं�े �नः���या मंहीम ॥्१॥
�� �ं� भंवुो भारम���यमनीनशत ।् त�य नामा�न
प�ुया�न व��म त पे�ुषष�भ ॥२॥



भभूारहरणाथा�य मायामानषु�व�हः । जनाद�नाशंस�भतूः
��थ�य�ुप�य�यय�ेरः ॥३॥
भाग�वो जामद��य� �प�ा�ाप�रपालकः । मात�ृाण�दो
धीमान �्��या�तकरः �भःु ॥४॥
रामः परशहु�त� कात�वीय�मदापहः ।
रणेकुा�ःखशोक�नो �वशोकः शोकनाशनः ॥५॥
नवीननीरद�यामो र�ो�पल�वलोचनः । घोरो द�डधरो
धीरो ���यो �ा�ण��यः ॥६॥
तपोधनो मह�े�ादौ �य�तद�डः �शा�तधीः ।
उपगीयमानच�रतः �स�ग�धव�चारणःै ॥७॥
ज�मम�ृयजुरा�ा�ध�ःखशोकभया�तगः ।
इ�य�ा�व�श�तना��नाम�ुा �तो�ा��मका शभुा ॥८॥
अनया �ीयता दंवेो जामद��यो मह�ेरः । नदें
�तो�मशा�ताय नादा�तायातप��वन ॥े९॥
नावदे�व�ष वेा�यम�श�याय खलाय च ।
नासयूकायानजृव ने चा�न�द��का�रण ॥े१०॥
इद �ं�याय प�ुाय �श�यायानगुताय च । रह�यधम�
व��ो ना�य�म तै कुदाचन ॥११॥



॥इ�त परशरुामा�ा�व�श�तनाम�तो� सं�पणू�म ॥्
------------------

परशरुाम�तो�म्

करा�या पंरशुंचाप दंधान रंणेकुा�मजम ।्
जामद��य भंज रेाम भंाग�व �ं��या�तकम ॥् १ ॥
नमा�म भाग�व रंाम रंणेकुा�च�नदंन ।
मो�चता�बा�त�म�ुपातनाशन �ं�नाशन ॥ं २ ॥
भयात��वजन�ाणत�पर धंम�त�परम ।्
गतवग���य शंरू जंमद��नसतु मंतम ॥् ३ ॥
वशीकृतमहादवे �ं�तभपूकुला�तकम ।्
तजे��वन कंात�वीय�नाशन भंवनाशनम ॥् ४ ॥
परश दु��ण हे�त वेाम चे दधत धंनःु ।
र�य भंगृकुुलो�सं घंन�याम मंनोहरम ॥् ५ ॥
श�ु बं�ु मंहा��ाम�ंडत रंणप��डत ।ं
राम �ंीद�क�णाभाजन �ंव�रजंन ॥ं ६ ॥



माग�णाशो�षता��यशं पंावन �ंचरजीवन ।ं
य एता�न जप�ेामनामा�न स कृती भवते ॥ ७ ॥
॥ इ�त �ी प. प. वासदुवेानदंसर�वती�वर�चतं
�ीपरशरुाम�तो� संपंणू�म ॥्
--------------------

�ी परशरुाम चालीसा

दोहा
�ी ग�ु चरण सरोज छ�व, �नज मन म��दर धा�र।
समु�र गजानन शारदा, ग�ह आ�शष ��परुा�र।।
ब�ु�हीन जन जा�नय,े अवगणु� का भ�डार।
बरण� परशरुाम सयुश, �नज म�त के अनसुार।।
चौपाई
जय �भ पुरशरुाम सखु सागर, जय मनुीश गणु �ान
�दवाकर।
भगृकुुल मकुुट �बकट रणधीरा, ���य तजे मखु सतं



शरीरा।
जमद�नी सतु रणेकुा जाया, तजे �ताप सकल जग
छाया।
मास बसैाख �सत प�छ उदारा, ततृीया पनुव�स मुनहुारा।
�हर �थम �नशा शीत न घामा, �त�थ �दोष �ा�प
सखुधामा।
तब ऋ�ष कुट�र �दन �शश कु��हा, रणेकुा को�ख जनम
ह�र ली�हा।
�नज घर उ�च �ह छः ठाढ़े, �मथनु रा�श रा� सखु गाढ़े।
तजे-�ान �मल नर तन धुारा, जमद�नी घर ��
अवतारा।
धरा राम �शश पुावन नामा, नाम जपत लग लह
�व�ामा।
भाल ��प�ुड जटा �सर स�ुदर, काधं मेूंज जनऊे मनहर।
मजं मुखेला क�ठ मगृछाला, �� माला बर व�
�वशाला।
पीत बसन स�ुदर तनु सोह�, कंध तरुीण धनषु मन मोह�।



वदे-परुाण-��ुत-�म�ृत �ाता, �ोध �प तमु जग
�व�याता।
दाय�हाथ �ीपरस उुठावा, वदे-स�ंहता बाय�सहुावा।
�व�ावान गणु �ान अपारा, शा��-श�� दोउ पर
अ�धकारा।
भवुन चा�रदस अ� नवखडंा, च� �ंद�श सयुश �ताप
�चडंा।
एक बार गणप�त के सगंा, जझू भेगृकुुल कमल पतगंा।
दातं तोड़ रण क��ह �वरामा, एक द�द गणप�त भयो
नामा।
कात�वीय� अजु�न भपूाला, सह�बा� �ज�न �वकराला।
सरुगऊ ल�ख जमद�नी पाही, र�हह� �ंनज घर ठा�न मन
माह�।
�मली न मा�ंग तब क��ह लड़ाई, भयो परा�जत जगत
हसंाई।
तन खल �दय भई �रस गाढ़�, �रपतुा म�ुन स� अ�तसय
बाढ़�।



ऋ�षवर रह �ेयान लवलीना, �न�ह पर श��घात नपृ
क��हा।
लगत श�� जमद�नी �नपाता, मन� �ं��कुल बाम
�वधाता।
�पत-ुबध मात-ु�दन स�ुन भारा, भा अ�त �ोध मन शोक
अपारा।
कर ग�ह ती�ण परा कुराला, �� हनन क��हउे
त�काला।
���य ��धर �पत तुप�ण क��हा, �पत-ुबध ��तशोध सतु
ली�हा।
इ�क�स बार भ �ू��य �बहीनी, छ�न धरा �ब��ह कहँ
द�नी।
जगु �तेा कर च�रत सहुाई, �शव-धन भुगं क��ह रघरुाई।
ग�ु धन भुजंक �रप कु�र जाना, तब समलू नाश ता�ह
ठाना।
कर जो�र तब राम रघरुाई, �वनय क��ही प�ुन श��
�दखाई।



भी�म �ोण कण� बलव�ता, भय �ेश�य �ापर महँ
अन�ता।
श�� �व�ा दहे सयुश कमावा, ग�ु �ताप �दग�त
�फरावा।
चार� यगु तव म�हमा गाई, सरु म�ुन मनजु दनजु
समदुाई।
द के�यप स� सपंदा भाई, तप क��हा मह�े� �ग�र जाई।
अब ल� लीन समा�ध नाथा, सकल लोक नावइ �नत
माथा।
चार� वण� एक सम जाना, समदश� �भ तुमु भगवाना।
लह�ह�चा�र फल शरण त�ुहारी, दवे दनजु नर भपू
�भखारी।
जो यह पढ़ै �ी परश चुालीसा, �त�ह अनकुूल सदा
गौरीसा।
पणू��� �न�स बासर �वामी, बस� �ंदय �भ अु�तरयामी।
दोहा
परशरुाम को चा� च�रत, मटेत सकल अ�ान।



शरण पड़ केो दते �भ,ु सदा सयुश स�मान।।
�ोक
भगृदुवे कुल भंानुं, सह�बा�म�द�नम।्
रणेकुा नयनानदं,ं परशुंव�द �ेव�धनम।्।
-------------------

परशरुामाची आरती

जमद�गी कुळभषूण म�ुाफळदशना l अ�तस�जम
मनमोहना रजनीकरवदना l अग�णत म�हमा तझुा
नकळ सेरुकणा l वदतो कंठ� वाणी सरसी�हनयना ll १
ll जय राम �ीराम जय भाग�वरामा l नीराजंन क�
तजुला प�रपणू�कामा ll ध.ृll स�ा�� �गरी �शखरी शर
घउेनी यसेी l सोड�ुन शर पळ�वसी प��म जलाधीसी l
तजुसम रणधीर जगी न पड �े�ीसी l �ताप थोर तझुा
न कळ केवणासी ll जय.ll २ ll तव कोप ब� पापी
बाण सेहंारी l दानवदहन क��न वससी �गरी�शखरी l
���य मा��न अवनी केली �नवरैी l सा��वक राजस



तामस ��गणुा उ�ारी ll जय.ll३ ll �ढ भाव तेव वदंन
क�रती ज चेरणी l �यातं भेव भाव नाही जववं�र
श�शतरणी l शर मा�नी उ�द�वली गगंा जनतरणी l
�च�ताम�ण शरणागत �न��त तव चरणी ll जय राम
�ीराम ll ४ ll
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