
�ी रणेकुा दवेी माहा��य

अ�याय १

स�ग�ुं �थम वंदं ।े शकंर तंदनतंर ॥े
इ�ाथ� �स�य देवेी । �न�व��नाय �वनायकम ॥्
पचंवण� महास�ू । सा�ंदाय �व�तकम ॥्
पवू��ल �स�चतै�य । �णमा�म ग�ुं परम ॥्
�ी जगदबंा रणेकुादवेीस नम�कार
प�ुया�म अशा आप�या भरतभमूीत सव� ऋ�षपुंगवाचे
मलू�थान अस ने�ैम�यार�य नामक एक प�व� �थान
��स� होत.े या अर�यात सव�� शातंता नादंावी �हणनू
सव� दवेता�ी�यथ� शा�ंत होमा�द प�ुयकम�करीत
असलले ऋे�ष जपतपा�द काया�त म�न असता, �याचंे
मनोरथ पणू� कर�याक�रता वदे�ासाच �े�े �श�य
सतूम�ुन तथे आेके. शौनका�द मनु�नी �यानंा सा�ागं
नम�कार केला व त �ेयानंा �हणाल,े "�वामी, केवळ



आम�या प�ुयाईनचे आजआ�हास आपल देश�न झाल.े
१८ परुाण रेचनू लोको�ारक झाल�ेया वदे�ासाचंे
आपण �श�य आहात, त�ेहा आपल मेाहा��य आ�ही
काय वण�न क� शकणार?" आपण अन�ुह क�न
यथेवर आ�हास उपद�ेशल�ेया �न�यानदं प�रपणू�
पर�यो�त परमा��याकडनू �न�म�ल�ेया व चराचर �पचं
��थतीस कारणीभतू झाल�ेया �ी नारायणा�या
दशावतारापकै� म��य-कूम�-नर�स�ह-वामन आ�द पाच
अवतारा�ंया कथा ऐकून आ�ही ध�य झालो. आता
पढु�ल परशरुामा�या अवताराचंी स�व�तर कथा
आ�हास सागंावी अशी �वनतंी आह.े "�यावर सतूमनुी
�हणाल,े "ह से����नरत शौनका�द म�ुनगणहो ! तमुची
इ�छा त�ृत क�न तमु�या मनास आनदं दणे हे मेाझे
आ� कत�� आह.े अ�यतं �बल अशा परशरुामा�या
अवताराची कथा सागंतो. क�यप ��ाची प�नी
अ�द�तदवेी ही �ीशकंरा�या वर�सादान अेयो�नज
होऊन �तन भे�ूमवर य�कुंडात ज�म घतेला व जगदबंा-
एकवीरा-रणेकुादवेी अशी नाव घेतेली आ�ण पती�या
अनगुह �सादान �ेत�या �ठकाणी उ�प� झाल�ेया �ी
परशरुामान �े� ���या�ंया सहंार क�न भभूार हलका



केला. या मातचे मेाहा��य �वण के�यान पेरशरुामाचे
सपंणू� च�र� �प� समजणार आह.े" ह ऐेकून शौनका�द
म�ुन �हणाल,े "ह सेतू म�ुन हो ! आ�ही आप�या
आ��ेमाण एेक�च�ान �या दवेीच चे�र� �वन करतो,
तरी आपण त आे�हास सागंाव "ेसतू �हणाल,े
"शौनका�द ऋ�षगणहो ! सव� सपं�ीच मेाहरेघर
असल�ेया ह�तीनावती नगरात, भारतीय य�ुातंनू
मोकळा झाललेा धम�राजा आपणास क� �दल�ेया
धतृरा� गाधंारीचहेी अ�यतं भ��पवू�क र�ण करीत
धमा�न रेा�य करीत होता. या �या�या रा�यकारभारातील
व�ैश��ान धेमा�स �लानी न यतेा वळेोवळे� पाऊस
पडनू सव� �कारची धा�याची सम�ृ� होती व साध-ु
स�प�ुष कोण�याही �कारचा भदेभाव न मानता �न�नेे
आप�या �न�यन�ैम��क कमा�च येथा�वध आचरण
क�न सखुान रेहात होत.े सव� सपं�� यथेील
�जाजनानंा सोडनू न जाता जण कूाय �या�ंया
आ�यालाच यऊेन रा�हली होती अशी ��थती असता
म�ैयेी मनु�चा स�पदशे घतेलले धेम�राजाच चेलुत �ेव�र
एकदा ह��तनावतीस आल.े �व�राचं येथो�चत �वागत
क�न व �यानंा सा�ागं नम�कार क�न धम�राजा



�हणाला, "काका त�ुही सव� �मे आहात ना? आ�ही
आजपावतेो आप�या अन�ुहास पात होऊन सखु�प
आहोत." ह ऐेकून �व�र म�ुन धम�राजास आशीवा�द
दऊेन �हणाल "ेधम�राजा त तू�ुया स�त�नान �ेया�त
पावला आहसे व त धू�य आहसे." नतंर �यानंी आप�या
�ठकाणी प�रपणू��वान वेास करीत असलले ने�ैतक
�वचारही धम�राजास सा�ंगतल.े �यावळे� तथेचे
असल�ेया भीम-अजु�न-नकुल-सहदवे-�ौपद� वगरैनेी
�व�र मनुीच से�कारपवू�क आदरा�त�य क�न �यानंा
सतं�ु केल.े नतंर �व�र म�ुन तथेचे रहात असल�ेया
धतृरा�ाच देश�न घ�ेयाक�रता गले वे �यास त सेा�ागं
नम�कार क�न त�वोपदशे करीत �हणाल,े "धतृरा�ा
तझुा व�ृापकाळ झाला असताही तझुी �ाणाची आशा
सटुनेा; तसाच तझुा दहेा�भमान व रा�यलोभही तलुा
अ�ाप सोडवनेा तझु सेार पे�ु म�न त आूप�या
आ�त�ेा�ंया हाती सापडलास, तरीही तलुा अ�ाप
वरैा�य कस आेल नेाही याचचे मला आ�य� वाटत आह.े
ह पेहा, त�ुही नाना तह�च के� �दलले धेम�-भीम-अजु�न-
�ौपद� यानंी त �ेवस�न तझु वे गाधंारीच अे�यतं भ��ने
पालन केल आेह.े ह पेा�हल �ेहणज तेचे ध�य व



प�ुयवान होत. �यानंाच पढुे स��त �मळणार आह.े
�याचंी माता कुं�तदवेी �हचा म�हमा वण�न करणे
आ�दशषेासही श�य नाही. मग मी �तच अे�धक काय
वण�न करणार ? ह �ेव�राच �ेहतवचन ऐकून गाधंारी व
धतृरा� �व�रासमवते �नघाल वे �व�राचं गे�ु, म�ैयेी
म�ुन याचं देश�न घऊेन. �यानंी गगंा, भा�गरथी इ�या�द
न�ा�ंया ��वणेी सगंमात �नान केल आे�ण �वषय
पराङमखु होऊन परम�ेर चरणी मन लावनू मो�ाची
अप�ेा करीत जपतपाद� क� लागल.े �या�ंया �वयोगाने
��थत झालले धेम�राज, �व�र काका, गाधंारी,
धतृरा�ासंह आपणास न सागंता कोठे �नघनू गले ?े
आपली काही चकू झाली नाहीना? अशा �कार �ेच�ता
क� लागल.े इत�यात ��काल�ानी नारद तातडीन तेथेे
आल वे �यानंी गाधंारी, धतृरा� �व�र वगरै�ची �मेकुशल
धम�राजास कळवनू �याची �च�ता �र केली. धम�राजा
सतं�ु होऊन आनदंान केाही �दवस रा�यकारभार पा�
लागला. �यावळे� �ापार यगुाचा शवेट व क�लयगुाचा
आरभं काल आला ह जेाणनू �ीकृ�णान अेजु�नास
बोलावण पेाठ�वल वे �यास आधीच उपद�ेशल�ेया
गीतारह�याच �ेमरण क�न �दल आे�ण �हणाल के�,



"अजु�ना, ज�मल�ेयाला मरण ह �ेन��त आहचे,
�या�माण मेी आता दहे �वसज�न करणार आह.े तर
त�ुही सवा�नी �याचा नात पूरी��त याजवर
रा�यकारभार सोपवनू �शवसाय�ुय पद �मळवाव"े असा
उपदशे क�न �ीकृ�णान देहे�याग केला.
इकड हे��तनापरुीत धम�राजा आपली आई कुं�तदवेी
�हला बोलावनू नम�कार क�न �हणाला, "आई �ारकेस
गलेलेा अजु�न आला नाही याच केारण काही कळत
नाही मा�या शरीराचा डावा भाग सारखा �फुरण पावत
आह’े को�ह पेवू� �दशकेड ते�ड क�नओरडत आहते;
वरचवेर भकूंपा�या बात�या कानी यते आहते’ गाई उलट
बाजनू मेला �द��णा घालीत आहते; या सव� अ�न�
गो���या सचूनावं�न पाहता यापवू�च नारद मनुीनी
मला �ीकृ�ण दहे �वसज�न करणार आहते असे
सा�ंगतल हेोत ते खेर झेाल अेसाव अेस वेाटत.े काहीही
असो, आतापय�त तरी �ारकेकडील काहीच बातमी
कळाली नाही. यास उपाय काय योजवा याचीच मला
�च�ता लागली आह.े यावर कुं�तदवेी धम�राजास �हणाली,
बाळ, अजु�न लवकरच परत यईेल, �याची �च�ता त सूोड



व �न�ापवू�क त�ुया �न�यन�ैम��क पजूोपचारा�द
काया�स लाग’ यावर धम�राजान आेप�या आई�या
आ��ेमाण पेजूा वगरै आेटोपली व साध-ुस�प�ुषाचंी
इ�छा नहेमी�माण ते�ृत क�न थोडा वळे जातो न
जातो इत�यात �ारके�न आललेा अजु�न धम�राजास
नम�कार क�न �लान मखुान �ेयाच सेमोर उभा रा�हला.
अजु�नाच �ेख�वदन पा�न धम�राजा �यास �हणाला,
"अजु�ना तझुा चहेरा �ःख �ा�त �दसतो, का बर?े"
�ारकेकड सेव� �मे आह नेा?" इतके बोल�याचाच
अवकाश, अजु�न जवळच असल�ेया आप�या आई�या
पाया पडनू. "आई �ीकृ�ण आ�हाला सोडनू गले"े असे
�हणनू �ःखान धेरणीवर गडबडा लोळ लूागला ह पेा�न
कुं�तदवेी, धम�, भीम, नकुल, सहदवे, �ौपद� सव�जण
अ�यतं �ःखीत होऊन शोकसागरात बडुनू गलेी. ही
बातमी नगरात पसरताच सव� लोक �ःखान �ेाकूळ
होऊन धम�राजाकड सेा�ंवनासाठ� यऊे लागल.े धम�राजा
ह सेव� �ःख सहन क�न शातं �च�ान अेजु�नास
�हणाला, ’अजु�ना ऊठ ! आजपय�तचा आमचा भा�योदय
केवळ �ीकृ�णामळुचे झाला. �याचा �वयोग झा�यावर
आ�ही जगावयाच तेरी कशासाठ� ? आ�ही �वग�वासी



�हाव हेचे बर.े आता क�ल�वशेाचा काल आला आह.े
या कलीच सेोबत काम, �ोध, लोभ, मोह, मद आ�ण
म�सर याचंा सहंार जोरात स�ु आह ?े आता आ�ही
�वलबं कशासाठ� करावयाचा ? प�र��तास
�स�हासनावर बसवनू �याचवेर रा�यकारभार सोपवनू
पढु�ल आम�या स�ती�या मागा�स आ�ही लागाव हे बेर"े
ह धेम�राजाच बेोलण ऐेकून तथे जेमलले सेव� लोक
जगद�शाच �ेयान कर�यात त�परतने लेागल अेस सेतू
मनु�नी शौनका�द ऋष�नी सा�ंगतल.े

वदे�ासाचं हे��तनावतीस आगमन
सतू - शौनका�द ऋ�षगणहो ! कृ�णा�या �वयोगान धेम�-
अजु�ना�द �ः�खत झाल आेहते ह जेाणनू वदे�ास
ह��तनावतीस आल वे �यानंी धम�राजाची भटे घतेली.
वदे�ासा�ंया आगमनान सेव�जण आपल �ेःख �वसरले
व �यानंी वदे�ासंाना नम�कार केला, धम�राज
वदे�ासानंा यथो�चत आसनावर बसवनू व �या�ंयापढुे
हात जोडनू नम�कार क�न �हणाला, "ऋ�षवय� !
�ीकृ�ण आ�हाला सोडनू गले"े �यावर �ास �हणाल,े
"ह धेम��न� राजा ऐक. पर�ंयो�त पर��ा�या



इ�छामा�के�न उ�प� झाल�ेया श��पासनू स�व-रज-
तम ह तेीन गणु उदभवल.े या तीन गणुाचं आे�धदवैत
��-�व�ण-ुमह�ेर ह जेगाची उ�प��, ��थ�त आ�ण लय
करीत आहते. �या परव�तसू शवै शकंर, व�ैणव, �व�ण,ु
श��, आ�दश��, गाणप�य, गणप�त व सौर सयू� �हणनु
आपाप�या आवडी�माण नेाव ठेेवनू �या �या दवेताचंी
उपासना करीत आहते. तरीही "एको दवे पर��"
�हणनू सकल ��ुत-�म�ृत वदेागम (तो पर�� एकच
आह)े �हणतात, �या परव�त�ुया साराशंापासनू
�ीनारायण जगाच रे�ण कर�यास समथ� होऊन ��ाचंा
सहंार व �श�ाच पे�रपालन कर�याक�रता दहा अवतार
घ�ेयास झाला आह.े यानतंर त तू�ुया प�रवारासमवते
तथेनू �नघनू तीथ�या�ा करीत �शवसा�ा�कार क�न
घऊेन कैव�यपद �ा�त क�न घ सेागंनू �याच �ेःख �र
क�नआपण तप�य�क�रता �नघनू गले.े

माक�डये मनु�नी धम�राजास रणेकुा (य�लमा) दवेीचे
माहा��य सा�ंगतल तेी कथा-
सतू - शौनका�द ऋ�षगणहो ! माक�डये ऋ�ष
धम�राजाकड आेल ते�ेहा धम�राजान �ेयाचंी अ�य�पा�ानंी



पजूा क�न �ास-महष�नी आपणास केललेा स�पदशे
�यानंा कळ�वला. माक�डये मनु�नी �यास समंती
�द�यावर धम�राजान पेरी��तास �स�हासनावर बस�वले
व �याचवेर रा�यकारभार सोपवनू व अ�तथीस मनसो�
दानधम� क�न आपणा प�रवारस�हत धम�राजा माक�डये
मनु�बरोबर तीथ�या�से �नघाला ! वाटते लागल�ेया
�नर�नरा�या तीथा�म�य �ेनान करीत, �या �या तीथा�चे
महा��य �वण करीत, ऋष��या सागं�या�माणे
�ठक�ठकाणी धम�राजान देानधम� केला. दवेम�ंदरानंी व
गगनचुंबी व�ृानंी य�ु अशा �न�बड अर�यानंी,
�याच�माण आेकाशास �भडणाया� महाम�ेपव�ता�या
नजीक असल�ेया ताबंसू रगंा�या पा�यान शेोभणाया�
कु�लश नद�त �नान क�न. धम�राजा �क��चत
हा�यमखुान मेनुीस �हणाला, "म�ुनराज या नद�च पेाणी
अस तेाबंसू रगंाच केा ह केृपा क�न मला सागंा !’
�यावर मनुी �हणाल,े ’ह धेम�राजा, परशरुामान आेप�या
परशनु �े��याचंा सहंार केला व त रे�र�ंजत श�� या
नद�त धतुल �ेयामळु हेी नद� र�वणा�ची झाली आह वे
�हला कु�लशनद� ह नेाव �मळाल आेह.े "ह मेाक�डये
मनु�च भेाषण ऐकून धम�राजा �हणाला, "ऋ�षवया�, �या



परशरुामास ���याचंा सहंार कर�याचा �सगं का �ा�त
झाला ह मेला सागंाव.े" �यावर ऋ�ष �हणाल,े धम�राजा,
परशरुामाचा बाप जमद��न यास ���य कुलातील
कात�वीय� यान ठेार केल.े �यावळे� परशरुामान आेपला
आजा ��चकम�ुन या�ंया अन�ुहान �ेा�त झाल�ेया
म�ंोदकान �ेनरपराध अशा जमद�नीस सजीव केल वे
��चकमनु��या आ��ेमाण �ेया कात�वीया��द �� ���य
वशंाचा समळू नाश केला. �या�या परा�मास �याची
आई जगदबंा रणेकुादवेी �हची कृपाच कारण अस�यान.े
या जग�मातवेर ��ा ठेवल�ेया सव� भ�ाचं इे� मनोरथ
प�रपणू� होतात. या दवेी�या प�ुया�म अशा राम�ृंग
पव�ताचा म�हमा तर ��स�चआह.े" �ी माक�डये
मनु�नी पवू��या ऋष�कडनू समजललेी रणेकुादवेी�या
माहा��याची कथा अ�यतं कळकळ�न धेम�राजास
�नवदेन केली. तीच कथा मी आपणास सागंतो. तरी
भ��य�ु अतंःकरणान आेपण �वण करावी अस सेतू
मनु�नी शौनका�द ऋषीस सा�ंगतल.े

च�ेशाची व नारायणाची ताटातटू
सतु - ह शेौनका�द ऋ�षगणहो ! �ी नारायणानी म��य-



कूम�-नर�स�ह-वामना�द अवतार घऊेन �� रा�साचंा
सहंार केला व त से�ु अशा दवेतावंर अन�ुह क�न
शातंतने �ेीरसम�ुावर �ील�मीसमवते �व�ातंी घते
होत.े �या आनदंदायकसमयी, �ील�मी-नारायणाचंा
�वनोद चालला होता. �ीनारायण ल�मीस �हणाल,े
दवेदानव व साधसु�प�ुषानंा कंटक�ाय होऊन भारी
�ास दते असल�ेया �� रा�साचंा सहंार क�न सव��
शातंता ��था�पत के�याच �ेये मा�या�शवाय �सया�
कोणालाही नाही ह तेलुा माहीत आहचे. �हणनू मी या
बाबतीत जा�त काही सागंत नाही. अस हेात वर क�न
�ी नारायण सागंत असता, नारायणानंी हातात धारण
केललेा च�राज �यासं �हणाला क�, "नारायण ! �ी
शकंरास �स� क�न घऊेन रा�सा�ंया नाशाक�रता
त�ुही मला �मळ�वल वे मा�या सहा�यान ते�ुही
रा�साचंा सहंार केला आ�ण जग���यात झालात हे
सव� �वस�न त�ुही दवेीसमोर बढाई मारत आहात हे
त�ुहास शोभत तेरी कस ?े ही सव� हक�कत
�लैो�यातही ��स�आह.े ह तेर रा� द.े एव�ावरच
काही झाल नेाही. �ी नारायणा ! यानतंर तमु�यावर
याप�ेा�ह खडतर �सगं यणेार आहते. �यावळे� मा�



आ�ही दोघाचंा परा�म �वशषे ��स��स यईेल" असे
च�राज मो�ा �धटाईन �ेहणाल.े �यावर नारायण
�हणाला, बर तेर, तसचे होऊ द;े पा� आता त मूला
सोडनू ताबडतोब �नघनू जा. अस �ेहणनू �यानंी
आप�याजवळ�ल च� वगेळ केेल.े च�राज खाली
उत�न यउेन �हणाला, "नारायणा, मी यथे एेक
�णभरही न थाबंता भलूोक� जाणार आह ते�ेा हा
माझा आपण शवेटचाच नम�कार �यावा.’ एवढे बोलनू
च�राज �सरीकड �ेनघाल.े अशी ही कथा सतू मनु�नी
शौनका�द ऋष�ना सा�ंगतली आ�ण त पेढुे �हणाल,े

शौनका�द ऋ�षगणहो ! नम�दानद� या काठ� म�ह�वती
नामक एक वभैवसपं� नगर होत.े �या नगरीचा ���य
राजा �तवुीर आप�या धम�प�नी राकादवेी समवते ग�ु
श�ुाचाया�च अेन�ु�ेमाण रेा�यकारभार चाल�वत
��यात झाला होता. अस अेसता पौ�ण�म�ेया च�ंास
थोडा काळसर डाग �दसनू यावा �या�माण येा राजास
प�ु नस�याची �च�ता �दवस��दवस जाणव लूागली.
’प�ु�ःख� नारीणा अंश��वधम�ुयते" या वा�या�माणे
राकावती राणी �दवस��दवस अ�यतं कृश होऊ लागली,



�तच पेवू�च लेाव�य ल�ुत झाल;े हसंप�ा�माणे
असणारी �तची चाल�याची ढबही नाहीशी झाली. ही
गो� �तरुाजास कळनू यतेाच तोही �च�तातरू होऊन
रा�यकारभाराकड �ेल��श क� लागला. �दवस��दवस
या राजदपंती�या �च�ता�नीची झळ ग�ु श�ुाचाया�पय�त
जाऊन पोचली. �यामळु शे�ुाचाय� तातडीन मे�ह�वतीस
आल वे �यानंी राजदपंतीस-दश�न �दल.े राजा-राण�नी
ग�ुंना आपली �च�ता �नवदेन केली व भ��भावाने
आ�ण वभैवोपचारान गे�ुची पा�पजूा क�न अ�त�थ
अ�यासगतानंा अ�व��ा�द दान देऊेन �याचंी �त�ुत
केली. राजा�या स�कारान �ेा�त झाल�ेया श�ुाचाया�नी
राजाराणीची प�ु�वषयक �च�ता जाणनू राकावती राणीस
आप�या सा���य बोलावल वे �हणाल,े "मलुी तू
ग�ुद�ा�येा�ंया कृपने वेीरप�ु �सवशील. तरी �च�ता न
क�रता मा�या ��ावर �व�ास ठेवनू सखुान रेहा. ही
श�ुाचाया�ची अमतृवाणी ऐकून राणी राकावती
आन�ंदत झाली व श�ुाचाया�ना �हणाली, ग�ुवय�,
आपण सा�ंगतल�ेया प�ुो�पतीक�रता मी काही �त
वगरै आेचरण करावयास हव केा?" यास श�ुाचाय�
�हणाल,े "मलुी, या क�रता काही महान �्त करणचेी



आव�यकता नाही." त उू�या शरीर धमा��माण �े�यके
म�ह�यास बाहरे बसतसेच. �यावळे� ऋतसूतूक
श�ु�नतंर पाचव �ेदवशी त तूमु�या राज�नयमा�माणे
�दवसा त�ुया पतीशी प�ु�ा�तीकरीता समागम कर
�हणज तेझुी मनःकामना पणू� होईल, अशा�कार गे�ुत
रीतीन सेचूना दऊेन व राजाराणीस आशीवा�द दऊेन ग�ु
श�ुाचाय� आप�या �श�यप�रवारासह आ�मास परत
आल.े

पढुे काही �दवस ग�ेयानतंर राकावती राणीच पेापच
जण बूाहरे पडल आेह अेस वेाट�यासारखी ती ऋतमु�त
झाली सतूकाच �ेदवस झा�यावर, त लेा�यग�द �नान
क�न, �न�यकमा�च आेचरण क�न व पचंामतृाचे
भोजन क�न राजाराणी त�ृत झाली व ऋतवुीर राजा
रा�यकारभाराक�रता दरबारात गलेा इकड रेाकावती
राणी आप�या �व�ातंीगहृात ग�ु�यानात आप�या
पतीची माग��ती�ा करीत �ववश होऊन बसली. यावळे�
�तवुीर राजास राजकारभाराच केाम फार पड�यामळुे
�यास त सेव� उरकून घऊेन राकावतीच मे�ंदरात य�ेयास
उशीर झाला ह जेाणनू गभ�धारणसेाठ� आतरु झाललेी
राकावती राणी बाहरे यऊेन पाहत तेो सयूा��ताचा समय



होत आला. त�ेहा राणी तथे ने थाबंता आप�या �वलास
म�ंदरात आली व तथेील दोया�स �तन �ेपश� केला. �या
�पशा�न उे�पत झाललेा घटंानाद �तवुीर राजाला
बस�या �ठकाणी ऐकू आला. तो नाद ऐकताच पढु�ल
सव� काम मे�ंयावर सोपवनू �तवुीर राजा तातडीने
राणीच �ेवलास म�ंदरात आला. �यास पा�न राणीस
परमानदं झाला. राजान �ेतची र�त�वलास मखुम�ुा
पा�हली. त�ेहा राकावती राणी राजास �हणाली, ’�णशेा,
ग�ु श�ुाचाया�नीआज�या या वळेसे आपणाकडनू
गभ�दान क�न �याव अेशी आ�ा केली आह.े या क�रता
मी अ�यतं उ�सकुतने आेप�या आगमनाची माग��ती�ा
करीत बसल आेह.े पणआपणास यणेसे �वलबं होत
आह हे जेाणनू मी शी� यणेबे�ल आपणास सचूना
केली." राजाराणीस आ�ल�गन दऊेन �हणाला, ’��ये
आज दरबारात राजकारणाची काम फेार होती �हणनू
मला यणेसे �वलबं झाला. मी तरी काय करणार ?
सायकंाळची वळे झाली. पहा राकावती हा काल
समागमास उ�चत न�ह हे ते जूाणतसेच.’ यावर
राकावती �हणाली, ’�ाण��या, ग�ुवा�याचा भगं यईेल
ना? यावळे� आपण �वशषे �वचार कर�यात वळे न



घाल�वता लवकर गभ�दान कराव.े’ ह ऐेकून राजान गे�ुचे
�यान क�न राणीची इ�छा त�ृत केली. या योग देोघहेी
सतं�ु झाल वे �नान, पजूा-भोजनान ते�ृत होऊन ग�ुचे
�यान करीत �न�ावश झाल.े

च�च कात�वीया�जनु �हणनू ज�मले
ती रा� �न�ानदंात घाल�व�यावर अ�णोदयाच वेळे�
पाढंरा घोडा, शखं व पणू�च�ंाच देश�न होऊन जाई,
म��लका (मोगरा), प�ुाग, सोनचाफा वगरै सेगु�ंध प��-
प�ुपानंी व धपू, द�प, कपू�र इ�या�द मगंल��ानंी
ग�ुपादपजूा के�याच रेाकावती राणीस �व� पडले
आ�ण �याचवळे� आकाशातनू वीज गज��या�माणे
आवाज होऊन एक च� राकावती राणीन नेसेल�ेया
पीताबंराच ओेट�त यऊेन पडल,े ह पेा�न राणी जागी
झाली व सभोवार आ�या�न पेा� लागली. या �वल�ण
घटनने �ेम� अशा �व�ाच केाय फल �मळणार आहे
कोण जाण !े असो, पण �यावळे� मी ग�ुपजूा करीत
होत �ेहणनू ह शेभु �च�हच समजल पेा�हज.े आता मी
कसलीच �च�ता करणचे केारण नाही अशी राकावती
राणीन आेप�या मनाची समजतू क�न घतेली व



ग�ु�यानास� होऊन �तन हेी �व�ाची हक�कत
आप�या पतीस कळ�वली. ह ऐेकताच राजा �हणाला,
’ह �ेव� आ�हा उभयतास शभु�द आह.े
ग�ुश�ुाचाया�च आेशीवा�दान तेलुा शरू प�ुच होणार हे
�न��त. पतीच बेोलण ऐेकून राणी सतं�ु झाली व राजा
आप�या रा�यकारभाराच केामाक�रता दरबारात गलेा.
पढुे १-२ म�हन जेाताच राणीच मेखुावर गभ�धारणचेे
�च�ह �ेदस लूागली व जस �ेदवस जाऊ लागल तेशी
गभ�धारणा �प�च झाली. �तरुाज, �याच मेाडं�लक व
�जाजन आन�ंदत झाली. पढुे राकावती राणीस पणू�
नवमासभरताच का�त�क कृ�ण ६ र�ववारी, सायकंाळचे
समुारास ह�तर�हत असा प�ु राणीच उेदरी ज�मास
आला. लागलीच ही बातमी सवेक लोकानंी राजास
कळ�वली. �यावर राजा �ख� होऊन राणीच मे�ंदरात
आला व प�ुाचं �ेप नीटपण पेा�न राणीस �हणाला
��य, असा अगंवकै�यान-ेय�ु प�ु आपणास झाला यात
माझी काहीच चकू नसनू, चकू तझुीच आह.े तू
सायकंाळच सेमुारास अ�या�हान मेाझकेडनू गभ�धारणा
क�न घतेलीस. आता यास काय कराव?े आम�या प�ु



�ा�ती�या आका�ंचेाच हा असा प�रणाम झाला. असो;
परम�ेर कोपला तर ग�ुच र�ण करणार ह तेर सव��तु
आहचे. आम�या प�ुा�या अगंश�ु�स म�ुय ग�ुकृपाच
पा�हज.े आता त जूा�त �च�ता क� नकोस अस सेागंनू
राजान रेाणीच सेमाधान केल.े पढुे मलुास १२ वा �दवस
लाग�याच सेमुारास ऋतवुीर राजान गे�ु श�ुाचाया�ना
बोलावनू घतेल वे र�नख�चत पाळ�यात मलुास �नजवनू
सवुा�सनी ���या गीत गात असता ग�ु श�ुाचाया�ना
आप�या मलुाच नेाव ठेव�यास �वनतंी केली.
श�ुाचाया�नी राकावती राणीस आप�या जवळ
बोलावल वे त �ेतला �हणाल,े

"महाराणी आपला प�ु का�त�क कृ�ण ष�ी र�ववार
सयूा��ताच सेमुारास ज�मला आह.े �हणनू मी यास
कात�वीया�जनु अस नेाव ठेवणार आह अेस सेागंनू
श�ुाचाय� पाळ�याजवळआल वे मनान गे�ु द�ा�येाचंे
�यान करीत �यानंी मलुास नाव ठेवनू मलुाच अेगंावर
आपला हात �फरवला आ�ण �ीग�ु द�ा�याचे
अन�ुहान सेवा�ग श�ु होऊन जग��स� हो असा �यास
आशीव�द �दला. ह गे�ु वा�य ऐकून राजा-रा�ण व तथेे
जमल�ेया सवुा�सन�नी मगंल गीत गात जयजयकार



केला. नतंर राजान येा मगंल काया�स आल�ेया सव�
सवुा�सन�ना व��ाभरण देवेनू पाठ�वल.े

�सर �ेदवशी ग�ु श�ुाचाया�नी राजा-राणीच इे�छ�ेमाणे
�नान-पजूा�द काम आेटपनू �याचं आे�त�य �वीकारल वे
त �ेयानंा �हणाल.े "ह रेाजा-त�ुहास ह�त हीन प�ु
झा�याब�ल �च�ता करणचे केारण नाही. ग�ु द�ा�येाचे
कृपने तेमुच सेव� मनोरथ �स��स जातील. या मलुास ३-
४ वष� सपंताच त�ुही �याला घऊेन ग�ु द�ा�येाचे
आ�मास जाव वे �याचंी पादसवेा �यावी. या योगे
तमुची मनःकामना पणू� होईल अस रेाकावतीस सागंनू
आपणआप�या आ�मास जातो अस �ेहणाल वे "आता
त�ुही सतंोषान रेहा" असा आशीवा�द दऊेन ग�ु
श�ुाचाय� आप�या आ�मास गले.े

कात�वोया�जू�नास घऊेन �तवुीर �ीग�ु द�ा�येा�या
आ�मास गले.े

सतू - शौनका�द म�ुनगणहो ! कात�वीया�जनू �दवस��दवस
वाढू लागला व �यास ४ थ वेष� सपंनू ५ व वेष� लागताच
राजाराणी ग�ु श�ुाचाया�च आे��ेमाणे
राजवभैवासमवते �ी द�ा�येाच आे�मास आले



आप�या �श�याकंडनू राजाराणी�या आगमनाची बातमी
ऐकून ग�ु द�ा�येानंी �यानंा आप�याजवळ बोलावनू
घतेल.े राजाराण�नी आप�या प�ुास ग�ु द�ा�येाचे
पायावर घातल वे नम�कार क�नआपला आशय
�यानंा कळ�वला. त ऐेकून व �याचंा �मे समाचार व
कात�वीया�जू�नाच अेगंश�ु�ची ह�ककत समजनु घऊेन
ग�ु द�ा�ये �हणाल,े ह रेाजारा�ण त�ुही तमु�या प�ुा�या
अगंश�ु�ब�ल �बलकुल �च�ता क� नय.े ह गे�ुवा�य
स�य अस सेमजा. राकावती त पू�ुासमवते काही �दवस
ग�ुजवळ रा�न ग�ुसवेा कर. �तरुाजा त आूजचा
�दवस यथे रेहा, व ग�ु�साद �वीका�न उदईक
�ातःकाळ� तझु रेा�यास जा�याक�रता नीघ आ�ण तथेे
जाऊन रा�यकारभार यथो�चत कर. असा आशीवा�द
�दला. �तवुीर राजा �या�माण आेप�या लोकासंह
म�द�वती नगरीस परत यऊेन रा�यकारभार पा�
लागला.
�ी ग�ु द�ा�येाचा म�हमा जग��स� झाला ही कथा
शौनका�द ऋ�षगणहो ! भ���े अशी राकावती राणी
ग�ु सवेते काही वष�रा�ह�यावर माघमासातील वाढ�या



च�ंाच वेभैव पौ�ण�मसे षोडश कलानंी य�ु होऊन अव�
जगास तजे दते �ेया�माण केात�वीया�जू�नास सह�� बा�
उ�प� होऊन �या�या परा�माच तेजे मखुावर झळकू
लागल.े ह पेा�न राकावती राणी �याच�माण तेथेे
असणारा �श�यवग� या ग�ु म�हमने आे�य�च�कत झाला.
अशा �कार गे�ु�यानत�पर असल�ेया राकावती राणीस
कात�वीय� राजास बोलावण पेाठवनू आप�या
राजधानीस परत जा�याची इ�छा झाली. ही �तची इ�छा
समजनू घऊेन ग�ु द�ा�येानंी राकावतीस
आप�याजवळ य�ेयाची आ�ा केली व त �ेतला �हणाल,े
"महाराणी, �ीशकंराच सेदुश�न च�च तझुा प�ु अजु�नी
�हणनू त�ुया उदरी आल आेह.े �याच मेाहा��य मी काय
वण�न क�? हा अ�यतं बला� होऊन दवेदानवा�ंया
श��ा��ानंा न �भता ���यकुल ��े होऊन आप�या
शौया�न �ेत�ही लोकात ��यात ओईल. आता त तु�ुया
प�ुासमवते त�ुया राजधानीस जा. त�ुया पतीस या
पवू�च यथे ये�ेयाब�ल आ�ही कळ�वल आेह,े �या�माणे
तोही आप�या राजवभैवास�हत थो�ाच कालात यथेे
यईेल." ह गे�ुच वेचन ऐकून राणी व कात�वीया�जनु काही
वळे तथेचे बसल.े नतंर थो�ाच वळेात राजा अ�यतं



वभैवान गे�ु द�ा�येाचं से��ध आला व �यानंा नम�कार
क�नआ�ण आणललेी ग�ुद��णा पढुे ठेवनू आपण
तथेचे बसला. राकावती महाराणी प�ुासह पढुे आली व
ग�ु द�ा�येास व राजास नम�कार क�न बसली.
सह�� भजुानंीय�ु व तजे�वी अशा आप�या अजु�नी
प�ुास पा�न राजा आ�य�च�कत झाला व मनाम�ये
ग�ु�या माहा��याच �ेतवन करीत �या �दवशी तथेचे
रा�हला. नतंर ग�ु�साद सवेन क�न �सर �ेदवशी
आपली राणी व प�ु अजु�नासह, प�रवारासमवते ग�ुंना
नम�कार क�न व ग�ुचा �नरोप घऊेन राजा नगरीस
जा�याक�रता �नघाला.
�यावळे� ग�ु द�ा�येानंी अजु�नीस आपणाजवळ
बोलावल वे �याच मे�तकावर आपला हात ठेवनू ते
�यास �हणाल,े "ह अेजु�ना, त आूईबापाची सवेा हीच ग�ु
-सवेा समाज-सवेा हीच ई�र सवेा अस सेमजनू
�या�माण आेचरण करीत जा. पढुे त�ुयावर रा�याची
जबाबदारी पड�यावर त लूोककंटक अशा �� व �ज�न
लोका�ंया उपदशेास भलु नूकोस व दवे-दानव आ�ण
स�प�ुष यानंा क� दऊे नकोस. तझुा �पता ऋतवूीर



या�ंया�माण धेमा�न रेा�य चालीव �हणज तेलुा दवे-
दानव अगर इतर राज लेोका�ंया श��ा��ाचं �ेबलकूल
भय राहणार नाही. तचू पढुे ���य कुल��े होऊन
प�ुकळ �दवस रा�य करशील. या आम�या
स�पदशेाकड �ेक��चतही �ल�� क�न त वूागलास तर
तझु सेम� ���य कुलच त अूधोगतीत नशेील व
��क�त�स पा� होशील." ह ऐेकून अजु�नान गे�ु
द�ा�येास सा�ागं नम�कार केला व �या�ंया
स�पदशेा�माण वेाग�याच वेचन �दल.े ग�ुंनी केललेा
उपदशे राजा-राणी व म�ंी वगरैनेी �वण केला व ते
ग�ुची �ततुी करीत �हणाल,े "ग�ुवय� अजु�नास केललेा
स�ोध यासही यो�य आह.े यापढुेही याजंवर अशीच
ग�ुकृपा रहावी अस �ेहणनू सवा�नी ग�ुस नम�कार
केला, व तथेनू �नघनू प�लवतोरणानंी अलऋंत अशा
म�ह�वती नगरीस आल.े या�ंया मागा�कड डेोळ लेावनू
बसलले नेाग�रक ��ी-प�ुष समारभंान �ेयानंा सामोरे
गले.े राजाराणी अजु�नीस�हत राजधानीत यऊेन
�स�हासनावर �वराजमान झाल.े जमल�ेया सव�
�जाजनानंी राजाराणीच �ेयाच�माण सेह��बा�नंी
शोभणाया� अजु�नाच देश�न घतेल.े अजु�नास आशीवा�द



�दल�ेया ग�ु द�ा�येाच �ेयान करीत सव�जण
आपाप�या �नानास �नघनू गले.े

पढुे काही �दवस लोट�यावर अजु�नाचा �भाव �जकडे
�तकड पेस� लागला ह पेा�न �तवुीर राजान सेव�
लोकानंा �व�दत हो�यासारखा आपला रा�यकारभार
अजु�नी प�ुावर सोप�वला आ�ण आपण ग�ुसवेा-रत
होऊन तीथा�टनास �नघाला. इकड केात�वीया�जु�न ग�ु
द�ा�येा�ंया अन�ुहान "ेअ�दश महा��प सा�ा�यम�त"
या नावान �े�स� पावला, व कैदते ठेवल�ेया दशकंठ
रावणास पौल��य ��दवेा�या आ�ने सेोडनू दवेनू
मा�याप�ेा शरू वीर या �लैो�यात कोणीच नाही. या
�रहकंारान रेा�यकारभार पा� लागला; �या�यापढुे सव�
राज सेाम�य�हीन झाल.े" अशा �कारची कथा सतू
मनु�नी शौनका�द ऋषीस सा�ंगतली.
प�हला अ�याय समा�त
---------------------

अ�याय २



नारदमनुी मा�ह�वती नगरीस आले
नारदम�ुन सचंार करीत करीत मा�ह�वती नगरीत आले
व कात�वीया�जु�नास भटेल.े कात�वीया�जनुान �ेयाचंा
यथो�चत स�कार केला व तो �यानंा �हणाला, "म�ुन��े,
आपण �लैो�यात सचंार करीत असता आम�या
राजधानीस आपणआ�यास बरचे �दवस झाल.े आज
आप�या दश�नान मेी ध�य झालो. ऋ�षवय� मा�या
रा�यकारभाराची आपणास मा�हती झालीच आह.े
त�ेहा मी जा�त काय सागं ?ू यावळे� मा�यापढुे दवे-
दानव अगर राजा�धराज कोणीही समथ� नाही.
यदाकदा�चत कोणी रा�हलाच तर �यास ता�काल
यमलोकास पाठवीन. एवढेच न�ह तेर माझा परा�म
दवेलोकासही पटवनू दऊेन, �याचंा मानभगं क�न
�याचं ऐे�य�ही मा�या �वाधीन क�न घ�ेयाक�रता शरू
सनेचेी मी जळुवाजळुव चाल�वली आह.े" ह ऐेकून
नारदम�ुन �हणाल,े "ह रेाजा त गू�ु द�ा�येाच अेन�ुहास
पा� होऊन जग��स� झाला आहसे. त�ुया समोर
राह�यास कोणी�ह समथ� नाही बर,े आता आ�ही यथेनू
जातो." अस सेागंनू नारदम�ुन तथेनू �नघाल.े



नारदम�ुन�नी इ�ंलोकास यऊेन दवेतानंा अजु�नीचा ��
�वचार सा�ंगतला.
नारदानंी अ�यतं गडबडीन देवेलोक� यऊेन इ�ंाचे
सभा�थानी �वशे केला. �या�ंया आगमनान इे�ंा�द दवे
आन�ंदत झाल वे �यानंा नम�कार केला व �हणाल,े
"नारद मह�ष�, आपणआजवर ��यके वळेा वीनानादावर
गायन करीत अ�यानदंान नेाचत यऊेन आ�हास दश�न
दते होता. पणआज त केाहीच �दसत नसनू आपण
अ�यतं गडबडीन येऊेन दश�न आ�हास �दल आे�ण
आपला चहेरा�ह �लान व �च�तातरू �दसतो. यामळुे
आ�हास एक �कारचा सदंहे उ�प� झाला आह.े �याचे
आपण �नवारण कराव.े" अस इे�ं नारदास �हणाला.
�यावर नारद �हणाल,े 'ह सेरुप�त, तमुची शकंा बरोबर
आह.े ह मेी आधीच जाणनू आह मेी आता काय सागं ?ू
भलूोक� सचंार करीत करीत मी मा�ह�वती नगरीत गलेो
व कात�वीया�जनुाची भटे घऊेन �याच मेनोगत समजावनू
घतेल.े तो अजु�नी, आपला परा�म �� क�न
आप�या समोर य�ेयास कोणीच समथ� नाही, वरैी समोर
आ�यास �याचा एका �णात नाश क�नआपल शेौय�



त�ुहा सवा�स दाखवनू तमुच सेव��व हरण क�न घ�ेयास
अ�यतं आतरु झाला आह.े �याचा �ास �र कर�याचा
उपाय त�ुही योजावा ह सेागं�यासा�ठच मी यथे आेलो
आह.े ह सेरुप�त, �या ��ासमोर राहणसे त�ुही दवेही
समथ� नाही त�ेहा त�ुही तातडीन �े�दवेाकड जेाऊन
मी सा�ंगतललेी सव� हक�कत �यास कळवावी. व �यास
बरोबर घऊेन �ीरसम�ुावर �ी ल�मीसह �व�ातंी घते
असल�ेया �ीनारायणाच सेहा�यान तेमुच केाय� साधनू
�याव अेस सेागंनू नारद पढुे सचंाराक�रता �नघनू गले.े
इकड इे�ंा�द दवे आपाप�या वाहनावर आ�ढ होऊन
तातडीन �े�दवेाजवळआल वे नारदाकडनू
कात�वीया�जु�ना�या �� योजनाचंा कळललेा बते �यानंी
��दवेास सा�ंगतला, व ��दवेास बरोबर घऊेन त सेव�
�ीरसम�ुावर आल आे�ण �ी नारायणास �यानंी
नम�कार केला, व कात�वीया�जनुाकडनू आपणावर
यणेार सेकंट �र कर�यास आपणा�शवाय इतर कोणीही
समथ� नाही अस नेारदानंी सा�ंगतल.े �हणनू, आ�ही सव�
आपणाकड आेलो आहोत अस �े�दवे �ी नारायणास
�हणाल.े ह ऐेकून �ी नारायण �हणाल,े "ह �े�हदवेा�द
दवेहो ! मी म���य, कूम�, वराह, नर�स�हा�द अवतार



घऊेन �� रा�साचंा सहंार केला आ�ण कंटाळनू
�व�ा�ंत घ�ेयाक�रता या �ीरसम�ुावर आलो. आता या
समयी मा�याकडनू तमु�या सकंटाचं �ेनवारण होणार
नाही. त�ेहा त�ुही स�वर �हमाचलावर असल�ेया तमु�या
मात�ुी अ�द�तदवेी या�ंयाकड जेाऊन �यानंा ही सव�
हक�कत कळवा, �हणज �ेया�ंया कृपने तेमुच इे� सा�य
होईल. ह मेाझ वेचन स�य आह अेस सेमजा." असे
नारायणानंी �यानंा सा�ंगतल.े �ी नारायणाच हे बेोलणे
ऐकून इ�ंा�द दवे अ�द�तदवेीकड आेल वे �यानंी
सा�ंगतल �ेी नारायणाच हे मेाझ वेचन स�य आह अेसे
समजा." अस इे�ंान �ेतला नम�कार क�न �ाथ�ना केली
क�, "ह मेात,े तो �� कात�वीय� आ�हा सवा�ना �ास दऊेन
आमच सेकल ऐ�य�ही आप�या �वाधीन क�न घणेार
अस �ेयान नेारदानंा सा�ंगतल आेह.े नारदाचंकेडनू
आ�हास ही हक�कत कळली आ�ण �यानंीच या
सकंटाच �ेनवारण कर�यासाठ� �ीरसम�ुावर
�ीनारायणाकड आे�हास पाठ�वल हेोत.े �या�माणे
आ�ही �ी नारायणाकड गेलेो पण �यानंी आपणाकडनू
ह केाम होणार नाही अस �ेप� सा�ंगतल वे तमुचकेए
आ�हास पाठ�वल �ेहणनु आ�ही सव� यथे आेलो



आहोत." अस ते देवेीस �हणाल,े यावर अ�द�तदवेी
�हणाली, "बाळानंो बर झेाल.े त�ुही काही घाब� नका.
मी मा�या तपा�या �भावान पेाव�ती-परम�ेरानंा �स�
क�न घऊेन �या�ंया सहा�यान �ेया ��ाचंा नाश
कर�याचा उपाय योजत अस.े त�ुही नारायणास कळवनू
�व�थ �च�ान तेमु�या �नवास�थानी जा." या
आ��ेमाण सेव� दवे नारायणाकड आेल वे �यानंी
आपणास अभय �मळा�याची हक�कत नारायणास
कळवनू त आेपाप�या �थानाकड गेले.े

अ�द�तदवेी�या तपान �ेस� होऊन �ी शकंरानी �तची
अप�ेा पणू� केली
इकड अे�यतं तजे�वी, �चडं साम�य�वान व �ोधाने
क�लकेसारखी भासणारी अ�द�तदवेी पाव�ती-
परम�ेरानंा �स� क�न घ�ेयासाठ� पचंा�नीम�य उे�
तप�य�स बसली. �ह�या तपाची �वाला सव�� पसरली,
इतकेच न�ह तेर कैलास पव�तावर वास करीत
असल�ेया पाव�ती परम�ेरानंाही �तची झळ लागली.
जग�माता पाव�ती भय पावनू �हणाली क�, "ह पेरमा��या
ही उ� बाधा लवकरच शातं कर" �यावर �ीशकंर



�हणाल,े "पाव�ती, ही उ� बाधा कोणापासनू उ�प�
झाली आह हे तेलुा माहीत नाही वाटत ?े ऐक तर मी
थोड�यात सागंतो. त�ुयाच वशंातली अ�द�तदवेी
आप�या डा�ा पाया�या अगं�ुाखाली गजगा व
�याखाली पोलाद� सयुा ठेवनू एका पायावर उभी रा�न
त�ुया व मा�या दश�नासाठ� पचंा�नीम�य केरीत
असल�ेया तपाची �वालाच इतक� �खर आह सेमजले
ना ! असचे पवू� एकदा या दवेीन उे� तपान आे�हास
�स� क�न घऊेन, द�ेयास असा�य अस वेर मा�गतले
होत;े त आे�ही न दतेा �तच केस तेरी �यावळे� समाधान
केल हेोत हे�ेह तलुा ठाऊकआह.े मी आता यास काय
उपाय योजावा ह तेचू मला सागं." अस पेरम�ेराने
कृपा��ीन पेा�न पाव�तीस �वचारल.े पाव�ती �हणाली,
"ह भे�र�का शकंरा, आता �तजवर आलले सेकंट �र
क�न �तची मनीषा पणू� कर�याची कृपा करावी." मग
परम�ेर �हणाल,े "चल तर आपण �तकडचे जाऊ." असे
�हणनू त नेदं�वर आ�ढ झाल.े अ�द�तदवेी तप करीत
असल�ेया �ठकाणी आल.े तथे केोणासही जवळ राहता
न य�ेयासार�या उ� तपा�या �वाला �ी शकंरानंी
भ�ण के�या व तथे शेातंता �थापन क�न ते



अ�द�तदवेीजवळआल.े त�ेहा अ�द�तदवेीन ने�े उघडनू
पा�हल वे �तला नदं�वर आ�ढ झालले पेाव�ती-
परम�ेराच देश�न झाल.े अ�द�तदवेीन हेात जोडनू �यानंा
नम�कार केला व ती �याचं सेा�ंवन क� लागली.
�ह�या तपा�या �भावान �ेस� होऊन �ी शकंर �हणाल,े
"ह अे�द�तदवेी अशा �कारच तेप आजवर कोणीच केले
न�हत.े त�ेहा असल खेडतर तपाचरण त कूशासाठ�
क� लागलीस त आे�हास स�वर सागं" ह शेकंराचे
वचन ऐकून अ�द�तदवेी �हणाली, "ह जेगद�शा माझ पे�ु
ज इे�ंा�द दवे �यानंा रा�सकुलाच �े��य �ास द�ेयाचे
योजनते आहते अस नेारदा�ंया मखुान ऐेकल�ेया
बातमीन भेय��त होऊन �यानंी रा�सा�ंया नाशासाठ�
�ी नारायणाकड धेाव घतेली. �ी नारायणानंी ह केाम
आपणाकडनू होणार नाही अस सेागंनू �यानंा
मा�याकड पेाठ�वल,े �हणनू �या�ंया �नवारणाथ� मी हे
तप आच�न आप�या दश�नास पा� झाल.े आता �या
��ाचंा नाश क�न दवेताचं रे�ण कराव अेशी माझी
इ�छा आह.े ती आपण पणू� करावी अशी माझी
आपणास �वनतंी आह,े त�ेहा �ी शकंर नदं�व�न



उत�नआल आे�ण �हणाल,े "दवेी मी तझुी इ�छा पणू�
करतो. त कूाही �च�ता क� नकोस." अ�द�तदवेी
शकंरास �हणाली, "ह देवेा�धदवेा माझी सतत �द�त
इजपासनू उ�प� झालले रेा�स वरचवेर मा�या दवे
प�ुानंा �ास दते असतात �हणनू �या�ंया �नवारणाथ� मी
उ� तप क�न तमुच देश�न घतेल.े या�माणचे यापढुेही
असा �सगं मजवर यऊे नय येासाठ� ह शेकंरा माझे
प�त स�वाशंान �ेचरजंीव �हावते अस वर त�ुही मला
�ावा." �ी शकंर �हणाल,े "आ�द�त मी तझु वेचन ऐकून
�स� झालो आह.े माग एेकदा या पाव�तीसम� त ८ू
�कार�च ल�मी आ�ण १४ �कारची यो�गनी होशील
अस तेलुा वचन �दल आेह आेता यापढुे �� रा�साचंा
सहंार कर�याक�रता पाव�ती दवेी�या वशंातली तू
रणेकुराजा प�ृवीवर करीत असल�ेया प�ुकाम�ेी य�ात
अयो�नज होऊन ज�म घ के�यपापंासनू मी ज�म घऊेन
तझुा प�त होईन, व मी �दल�ेया �सादापासनू तलुा
�थम ४ मलु हेोतील. नतंर शवेटचा प�ु �ीनारायणच
त�ुया उदरी यऊेन पाव�ती दवेीपासनू अ�ंबका�� व �ी
गजानना�या सवेने पेरश अु�� �मळवनू दवेतानंा
�पडणाया� या �ूर रा�साचंा सहंार करील आ�ण



दवेतानंा सतंोष दईेल. ह सेव� त�ुया तपा�या �भावानचे
घडनू यऊेन �याची जगभर ��स�� होईल. पण तलुा
तीन �न�मषाचचे वधै� यईेल व नतंर त सूकल ऐ�य�
य�ु सवुा�सनी होऊन जगदबंा, एकवीरा, रणेकुादवेी या
नावान �ेचरजंीव होशील. पढुे क�लयगुात स���,
सदाचार, स�म� न� �हावयास लागतील �यावळे� तू
म�हमाशाली �हणनू गाजनू त�ुया �ठकाणी ��ा
ठेवल�ेया लोकाचं इे�ाथ� पणू� करशील. �यामळु सेव�
जातीच लेोक कोणताही भदेभाव न मानता तझुी
भ��य�ु पजूा क� लागतील आ�ण त �ूया�ंयाम�ये
��स� पावशील' असा �ी शकंरानंी अ�द�तदवेीस वर
�दला. व त पेाव�तीसह नदं�वर आ�ढ होऊन कैलासास
परत गले.े अशी ही अ�द�तदवेी�या तपः�भावाची कथा
सतूमनु�नी शौनका�द ऋष�ना �नवदेन केली आ�ण पढुे
जमद�नी ऋष��या जननाची कथा सागं�यास �ारभं
केला.
�यवन भाग�व ��चक म�ुन आ�ण स�यवती या�ंयासह
�स�ाचलास आ�याची कथा-
इकड गेोदावरीच केाठ� अ�दमोहरा नावाच अे�यतं



म�हमाशाली ��े फार ��स� होत.े या �ठकाणी
भगृवुशंातील योग�व�ा �वीण �यवनऋषी राहत होत.े
याना चार वदे, सहा शा�� तेसचे यजनयाजना�द कमा�त
�नपणु असा ��चकम�ुन नावाचा अ�यतं तपोबल व
शापान�ुह सपं� असा एक प�ु होता. �यास गा�ध
राजाची क�या स�यवती �दली होती. ही स�ुा
पती�माणचे दानधम�, परोपकारी इ�या�द कामात
सहा�यका�र, प�तभ��परायण व अ�तथीअ�यागताचंे
आदरा�त�यद� अशी होती. यामळु ते आे�दमोहरा
�थान ग�ुकुल-वासाक�रता यो�य झाल हेोत.े अशा या
प�ुय�थानास अनके म�ुन तसचे राज लेोकही यऊेन
आप�या मनः कामना पणू� क�न ग�ुकुलास तन-मन
धनान सेहा�य क�न जात असत. ह जेाणनू द��णकेडे
उरगाद�स उ�र वा�हनी अशा �भागल�ेया प�व�
मलापहारी नद�च केाठ� असल�ेया �स�ाचलावरील
म�ुनजन यथे येऊेन �यवनभाग�व व ��चक मनुीच देश�न
घवेनू काही �दवस �या�ंया सवेते काढ�त आ�ण �यानंी
आप�याला �स�ाचलावरी आ�मास यऊेन एकवळे
भटे �ावी अशी �वनतंी करीत. या �वनतंीस मान दऊेन
काही म�ुनप�ुानंा तथे ठेेवनू �यवन भाग�व ऋ�ष, प�ु



��चक म�ुन व स�यवतीसमवते �ल�गम�ुन, त�ृ�तम�ुन,
�स�म�ुन, परशमु�ुन, ग�ुतम�ुन इ�या�द आप�या
अगंर�कासह �स�ाचलावर यऊेन पोचल.े या�ंया
आगमनाची बातमी कळताच �क�यके राज,े म�ुन वगरैे
�स�ाचलास आल वे �यानंी ऋष�च देश�न घवेनू
ग�ुद��णा ठेवनू आ�शवा�द घतेला. या ऋष��याकडे
य�यागा�या व वदे शा��ा�ंया अ�यासाक�रता �कतीतरी
ऋ�षकुमार यऊेन रा�हल वे आपाप�या इ�छनेसुार
�यानंी �व�ा�यास केला.
अशा�कार येा �स�ाचलावर बरचेस ऋे�ष जमल.े
��चकमनु��या अन�ु�ेमाण येा सवा�च येथो�चत
आदरा�त�य स�यवती क� लागली. ह पेा�न
�यवनभाग�वानंी आपल सेव� अ�धकार ��चक मनु�कडे
सोप�वल वे आपण �शवयोगानदंात त�लीन झाल.े

गा�धराजा �स�ाचलास यऊेन स�यवतीस बोलावनू
घऊेन गलेा ती कथा
इकड गेा�धराजा व �याची प�नी कमला�ी ही उभयता
साधसु�प�ुषाचंा भ��पवू�क स�कार क�न सव�
�जाजना�ंया �ीतीस �ा� झाली होती. आपली क�या



स�यवती �हला राजधानीस बोलावनू आण�याब�ल
�याचंा �वचार चालला असता कमला�ी रा�ण राजस
�हणाली, "�ाण��य ! आमची क�या स�यवती �हची
प�ुकळ �दवस झाल भेटे झाली नाही व ती�ह आ�हासं
पाहणसे उ�सकु झाली असले �हणनू आपण स�वर
जाऊन �तचा �मेसमाचार समजनू घऊेन �यवन
भाग�वऋष��या अन�ुने �ेतला इकड बेोलावनू आणाव.े"
ह �े�यप�नीच बेोलण ऐेकून गा�धराजा म�ंयासह
रथा�ढ होऊन �स�ाचलास यऊेन पोचला. �यवन
भाग�वानंा ह आेलले सेमजताच �यानंी आता
आपणाकड बेोलावनू घतेल,े व �याचं �ेमेकुशल
�वचा�न आप�या आ�माचा सखुानदं व तथे �ेन�य
होत असललेा अ�त�थ-अ�यागताचंा स�कार, ��चक
मनु��या आ�ने से�यवती भ��पवू�क उ�म तह�ने
चालवीत अस�याच �ेयास सा�ंगतल,े यास राजा व म�ंी
यानंी "ऋ�षवय� या सव� सौभा�यास दवेीची कृपा व
आपला मगंल आ�शवा�द कारण ओय." अस �ेहणाल वे
आपला य�ेयाचा उ�शेही ऋष�ना �यानंी �नवदेन केला.
नतंर ऋष��या सागं�याव�न ४-५ �दवस तथेचे रा�न
उ�रवा�हनी मलापहारी नद�म�य �ेनानाद� कम�क�न



व ऋष��या आ�मात रोज होणारी �शवपजूा आ�ण
होमा�दशा�ंतकय रेाजप�ती�माण के�न आपण
आणललेी ग�ुद��णा �या�ंयापढुे राजान ठेेवली.
ऋष�नी राजाचा यथो�चत स�कार�ह केला. नतंर राजने
आपल �ेजाजन स�यवती�या दश�नास आतरु झाले
आहते व धम�प�नी कमला�ी �हन�ेह आप�या अन�ुनेे
स�यवतीस स�वर बोलवनू आण�यास अ�यतं आ�हाची
सचूना दऊेन आपणास पाठ�व�याच सेा�ंगतल.े त�ेहा
आपण जस सेागंाल �या�माण आे�ही क�. ह ऐेकून
ऋ�ष �हणाल,े "तझुी व�सलता ठ�क आह.े त�ुया
इ�छ�ेमाण हेोऊ द.े उदईक �शव�ल�गा�ी�यथ�
शा�ंतहोमा�द कम��हावयाची आहते आ�ण या काया�चे
नते�ृव तझुी क�या स�यवती व ��चकमनुी याचंकेड आेहे
त�ेहा ह केाय� सपं�यानतंर त�ुही मलुीस घऊेन जा.
ऋषी�या आ��ेमाण केाय�समा�तीनतंर राजाने
�शव�ल�गाचा �साद �वीकारला व सतं�ु होऊन �या
�दवशीची स�कथा�ह �वण केली. �सर �ेदवशी
ऋष��या अन�ुने से�यवतीसह राजधानीस जाणके�रता
राजाची तयारी चालली असता स�यवती
�यवनभाग�वा�या पाया पडली आ�ण आप�या मातसे व



आपणासही प�ुलाभाचा आ�शवा�द �मळावा अशी
�वनतंी केली. ऋष�नी य��ेर अ��न-नारायणाची
आराधना क�नआप�या �स�म�ंान तेयार केललेे
च��� दोन कलशामं�य घेालनु �यापकै� एकात
��तजेाची व �सया�त �ा�तजेाची ��त�ापना केली व
त केलश स�यवतीकड देऊेन �हणाल,े स�यवती या
लहान कलशातील �साद त�ुया मातने �ेहण केला
�हणज �ेतला �ा�तजेय�ु असा प�ु होइल. त�ेहा हा
�साद �तला द वे या मो�ा कलशातील �साद त �ूहण
केलास �हणज तेलुा ��तजेसपं� असा प�ु होईल"
अस सेा�ंगतल आे�ण आ�शवा�द �दला. स�यवती सतं�ु
झाली आ�ण �तन �ेयवनभाग�वानंा आ�ण ��चक मनु�ना
नम�कार केला व �या�ंया आ��ेमाण रेाजान �ेस�
केल�ेया रथात ती बसली. मनोवगेान वे वायवुगेाने
पळणार घेोड जेोड�यामळु तेो रथ काही �णात
�स�धदुशेात �वशे क�रता झाला. या�ंया आगमनाची
बातमी आधीच घोड�ेवारानंी राजधानीत कळ�वली
होती, �यामळु से�यवती�या य�ेयाची वाट पहात
असल�ेया राजधानीतील सवुा�सनी ���या
व��ाभरणा�नी नटनू राजम�ंदरा�या महा�ारात जम�या.



इत�यात स�यवतीचा रथ तथे आेला �याबरोबर राजाने
आप�या क�यसे रथातनू खाली उतर�वल.े त�ेहा
सवुा�सनीनी भ�न आणलले पेा�याच घेड से�यवती�या
पायावर ओतनू कुंकुम-गधं, प�ुप वगरै �ेतला अप�ण केले
आ�ण �या �हणा�या, "पहा ही प�त�ता स�यवती
आप�या �प�यान �ेदललेी अनके उचंी व��ाभरण सेोडनू
आ�ण प�तआ��ेमाण वे�कल नेसेनू, ��पुंड भ�म व
��ा�माला धारण क�न महादवेीसारखी कशी शोभत
आह !े �ह�या मगंल दश�नान आे�ही पावन झालो असे
बोलत सव� ���या आपाप�या घरी ग�ेया. मग स�यवती
आप�या वा�ातंील पाव�तीदवेी�या म�ंदरात गलेी व
दवेीस नम�कार क�न �तन �ेयवनभाग�व ऋष�नी
�दललेा कलश दवेीपढुे ठेवल तेी बाहरे आली त�ेहा राणी
कमला�ीन से�यवतीस �मेान आे�ल�गन �दल वे �तला
आप�या जवळ बसवनू घऊेन �तच केुशल �वचारल.े व
दोघ��या भटे�ची आनदंाची बातमी तथेचे असल�ेया
स�यवती�या स�यानंा कळली. �या�ह सतंोष पाव�या.
इकड �ेस�ाचलावर असल�ेया �यवनभाग�वानंी तथेील
काया�चा एकंदर �ाप ��चकमनु�वर सोपवला व काही
�श�यासंमवते त आे�दमोहरा �थानास परत गले अेशी ही



कथा सतूमनु�नी शौनका�द ऋषीस सा�ंगतली.
स�यवती व कमला�ी दवेी या च���सवेनान गेभ�वती
झा�या ती कथा
इकड गेा�धराजा, कमला�ी व स�यवती यानंी दवेीचे
�यान क�न ती रा� आनदंान झेोप घऊेन घाल�वली व
�सर �ेदवशी स�यवतीन �ेातःकाळ� �नान क�न
�गा�दवेीची अ��वधानान ये�ु अशी पजूा केली आ�ण
�या �ठकाणी ठेवलले केलश घऊेन जाऊन ती आप�या
आईस �हणाली, "आई ! �यवन भाग�वानी या
कलशातील �साद आ�ही दोघ�नी सवेन के�यास
आ�हास स�प�ु होतील असा आ�शवा�द �दला आह"े
अस सेा�ंगतल.े �याचं आे��ेमाण ते युा कलशातील
�साद �हण कर अस सेागंनू अ�यानदंाच भेरात दहेभान
�वस�नआपण �वतः सवेन करावयाचा �सादाचा
मोठा कलशआप�या मातसे �दला व �त�या
कलशातील �साद आपण �वीकारला. स�यवतीचे
अमतृवचन ऐकून व ऋष�नी अन�ुह क�न �दल�ेया
�सादाचा म�हमा जाणनू कमला�ी �हणाली, "बाळे
स�यवती आ�ही त�ुयामळु धे�य झालो." कमला�ीने



�या �सादाची बातमी गा�धराजास कळ�वली. ती ऐकून
गा�धराजा आन�ंदत झाला व ऋष�च �ेतवन क�
लागला. पढुे १-२ म�हन लेोट�यावर स�यवती व
कमला�ी दोघी�ह गरोदर अस�याची �च�ह �ेदस लूागली
व आणखी ४-५ म�ह�यानंी तर त �ेप�च झाल.े यावर ही
शभुवाता� ��चकमनु�ना कळ�वणके�रता गा�धराजाने
सवुण� प��का दऊेन आप�या म�ंयास �स�ाचलावर
पाठ�वल.े ही प��का म�ंयान �े�चकमनुीस �द�यावर या
सतंोषजनक बातमीन तेथेील सार ऋे�षजन आन�ंदत
झाल.े नतंर ��चकमनु�नी गा�धराजाच मे�ंयाचा स�कार
केला आ�ण त �ेयास �हणाल.े ह मे�ं�वयू� त�ुही आता
गा�धराजास स�यवतीस यथे आेणनू पोच�वणबे�ल
आमचा आदशे कळवा. म�ंयान बेर आेह अेस �ेहणनू
��चक मनु�चा �नरोप घतेला व तो आप�या राजधानीस
आला आ�ण �यान गेा�धराजाची भटे घऊेन प��का
��चकमनु�ना �द�याच वे �यानंी केल�ेया कळ�वणसे
राजान आेपणास पाठ�व�याच सेा�ंगतल.े ही सवुाता�
ऐकून तथे मे�काराची सव� हक�कत �यास कळ�वली
आ�ण ��चकमनु�नी स�यवतीस आ�मात आणनू
पोच�वणचेी केललेी आ�ा�ह �व�दत केली; त ऐेकून



राजा-राणी यानंी बर आेह �ेया�माण आेपण क� असे
आप�या म�ंयास सा�ंगतल.े

पढुे ४-६ �दवस ग�ेयावर एका शभु म�ुता�वर गा�धराजा
स�यवतीसह �स�ाचलावर आला. स�यवती रथातनू
उतरली व �तन �े�चकमनु�ना नम�कार केला. आ�ण
आपला आई-बापाचंा �मेसमाचार, �याच�माणे
कमला�ी राणी�या गरोदरपणाची सवुाता� �यानंा
कळ�वली. ती सतंोषदायक बातमी ऐकून ��चकमनु�नी
कृपा��ीन से�यवती�या गभा�कड पेा�हल वे त �ेतला
�हणाल,े "स�यवती, मी तलुा सवेन कर�यास �दल�ेया
��तजेय�ु कलशातील �साद त सूवेन न करता त�ुया
आईक�रता �दल�ेया �ा�तजेय�ु कलशातील �साद तू
सवेन केलास �हणनू तझुा गभ� ��य�ु नसनू
�ा�तजेसपं� असा झाला." ह �ेवण क�न स�यवती
अ�यतं �ाकूळ होऊन हात जोडनू ��चकमनु�ना
�हणाली, "म�ुन��े आनदंा�तरकेामळु हेी चकू
माझकेडनू घडली याजब�ल आपण मला �मा
करावी." म�ुन �हणाल,े ’स�यवती यात तझुी काहीच चकू
नाही. ही केवळ शकंराचंी अन�ुह लीलाच होय. आता



या बाबतीत त �ूबलकूल �च�ता क� नकोस." अस अेभय
दऊेन �तच सेमाधान केल.े "आता त तू�ुया �प�या�या
उपचाराकड ले� द"े अस �ेतला सा�ंगतल आे�ण बाहरे
यऊेन गा�धराजाची भटे घतेली. �यास आप�याजवळ
बसवनू घऊेन स�यवतीन �ेया�ंया �मेसमाचाराची
�याच�माण केमला�ी राणी�या गभा�ची स�व�तर
ह�ककत आपणास कळवनू सतंोष �द�याच केळ�वल.े
ह ऐेकून राजा �हणाला, "ऋ�षवय� या आप�या
सतंोष�द समागमास आपल �ेपताजी याचंीच कृपा
म�ुयतः कारण आह.े नतंर राजा �या�ंया उपचाराने
सतं�ु होऊन एक दोन �दवस तथेचे रा�न ऋष�चा
�नरोप घऊेन व स�यवतीस बोध क�नआप�या
राजधानीस परतला.
जमद��न-�व�ा�म�ाचं जेनन.

��चक मनुीनी स�यवतीस आप�याजवळ बोलावल वे
�हणाल,े "��य,े मी तलुा आता गभ�वती ���यानंी
आचरावयाच �ेत सागंतो त ऐेक. वा�ळा�ंया मातीचे
�शव�ल�ग क�न त पेवूा��भमखु अस पे�व� �ठकाणी
�थापन कराव वे �याची �वधानो� पजूा क�न �ल�गास



अप�ण केलला �साद त �ूवीकारावा. ह �ेत २० सोमवार
भ��य�ु अतंःकरणान ने चकुता क�न शवेट�या
�हणज एेकवीसा�ा सोमवारी या पजूा�ताची सागंता
क�न अ�तथी �हणनु आल�ेया ��चाया�ना �या�ंया
इ�छनेसुार त�ृत कराव.े या ऋष��या स�ोधा�माणे
स�यवतीन २े० सोमवार न चकुता पजूा केली आ�ण
शवेटची पजूा तथेील ऋ�षजनाचंी प��या�ंया समवते
�वधानो� व अ�यतं वभैवान के�न �शव�ल�गास शवेटचे
मगंल प�ुप समप�ण केल वे आप�या आ�मातील
सव�जनास �या�ंया इ�छ�ेमाण भेोजन दऊेन सतं�ु केल.े
या �ल�गपजू�ेया आनदंान �ेस� झाल�ेया स�यवतीने
��चक मनु��या मखुान से�कथा �वण केली व �या
�दवसाची रा� �शवानदंाम�य घेाल�वली. �सर �ेदवशी
मगंल अशा मगंळवारी अ�णोदयाच सेमुारास �ीशकंर
�व�ात यऊेन �हणाल ’ेह से�यवती मा�या वशंातील
प�ुास त�ुया ओट�त घातल आेह �ेयाचा �वीकार कर" व
आपण �या प�ुा�या शरीरातच ग�ुत झाल.े स�यवती
जागी होऊन पहात तेो �तला आप�या श�ु व �व�छ
अशा आसनावर मलू �दसल.े �यावळे� ती "�शव �शवा !
काय हा तझुा अगाध म�हमा’ अस �ेहणनू �या दयाघन



परम�ेराच �ेतवन क� लागली त�ेहा दवेतानंी
आनदंजनक अशी प�ुपव�ृी केली व दवे ��ं�भचा
�ननाद �स�ाचलावर सव�� �ापनू रा�हला. ह पेा�न
तथे अेसलले सेव� लोक या सयुोगान �ेव��मत झाल वे
दवेता�तो� क� लागल.े इत�यात स�यवती�या
प�ुोदयाची वाता� सव�� पसरली त�ेहा ��चकमनुी
स�यवतीजवळआल वे तथेचे झोपल�ेया बाळाकडे
�यानंी कृपा��ीन पेा�हल ते�ेहा स�यवती �हणाली,
म�ुनवय�, "मल�यानंा आप�या पायान लेाथाडनू खळेत
असल�ेया या बाळाला त�ुही पा�हल नेा" �यावर मनुी
�हणाल,े "��य से�यवती त �ूहणतसे त केर.े हा
�शवाशंसभंतू प�ु ज�मास आला याच केारण
�यवनभाग�व ऋष�नी आ�शवा�दप्वू�क �दललेा �साद व
त मूा�या आ��ेमाण पेा�थ�व�ल�ग पजुचे फेल होय.
आता त मूलापहारी नद��या श�ुोदकान �ेनान कर व या
बाळासही �नानास घालनू मला कळ�व अस ऋेषी
�हणाल �े�चकमनु��या आ��ेमाण से�यवतीन आेपण
�नान क�न मलुासही �नान घातल वे ��चक मनु�ना
कळवल.े �यावर ��चक मनु�नी मलुास भ�म लावनू
आप�या हातातील ��ा�ा�या जपमा�लकेन �ेयास �पश�



केला व स�यवती�या अप�े�ेमाण �ेयानंा आपले
पादोदक दऊेन मनुी आप�या आ�मास आल.े काही
ऋ�षकुमार या प�ुो�वाचा म�हमा गात ��चक
मनुीजवळ थोडा वळे रा�हल.े इत�यात का�यकुजा�न
गा�धराजाच मे�ंी ऋष��या आ�मास आल वे �यानंी
ऋष�ना राजप�नी कमला�ी इजला सोमवारी
सयू�दयाच सेमुारास ��मलर�हत असा प�ु झा�याची
आनदंदायक वाता� असलले सेारचे जणआ�य�च�कत व
आन�ंदत झाल आे�ण ऋष�चा म�हमा गाऊ लागल.े

��चकमनु�नी गा�धराजा�या म�ंयाचा व��ावरणानंी
यथो�चत स�कार केला व �यानंा परत जा�यास
परवानगी �दली. त�ेहा त तेथेनू �नघनू आप�या
राजधानीस आल आे�ण �यानंी राजास सा�ंगतल के�,
"महाराज आपणास झाल�ेया प�ुाची शभुवाता�
कळ�वणसे आ�ही गलेो तो अ�णोदयाच सेमुारास
स�यवतीनहेी स�प�ुास ज�म �दला ही सतंोषजनक
बातमी आपणास सागं�यास ऋष�नी आ�हास
व��ालकंार वगरै देऊेन पाठ�वलचे केळ�वल हेी
शभुवाता� ऐकून कमला�ी राणी अ�यतं सतं�ु झाली.
पढुे बाराव �ेदवशी गा�धराजान आेप�या आ�ने सेव�



शहर तोरणा�दकानंी अलकंृत कर�वल वे �ी �गा�दवेीची
कुंकुमा�दनी पजूा केली आ�ण र�नख�चत अशा
पाळ�यात मलुास �नजवनू सवुा�सन��याकडनू
मगंलगीत गेात मलुास ’�व�ा�म�’ अस नेाव ठेव�वले
आ�ण �याचंा यथो�चत स�कार क�न �यानंा परत
पाठ�वल.े �याच�माण �ेस�ाचलावरही ��चकमनु�नी
बाराव �ेदवशी दभा�नी अलकंृत अशा पाळ�यात
अ�द�तदवेी�या तपाची �वाला �वीकारल�ेया व
�शवाशंभतू अशा आप�या मलुास �नजवनू,
ऋ�षप�नी�याकडनू मगंलगीत गात गात मलुास
’जमद��न’ अस नेाव ठेव�वल.े इकड �े��य राजा�ंया
�ासास व �ूर कृ�यास कंटाळनू का�मीर दशेा�या
भागावर रा�य करीत असल�ेया रणेकु राजास
गा�धराजान आेपली का�यकुंज राजधानी सव� �जलेा
कळवनू, सतंोषान देऊेन टाकली व आपणास पा�हजे
तवेढे �� घऊेन प�नी, प�ु व काही सवेकासंह तथेनू
�नघनू तो केदार�ेरास आला. �व�ा�म� तथे अेसल�ेया
ऋषीवया��या सवेते त�पर रा�न व योगान�ुानाच उे�च
�श�ण सपंा�न �यवनभाग�वानंी अन�ुह केल�ेया
च��ासादा�या अशंान �ेा�ण �हणनू ��स� झाला



अशी ही कथा सतू ऋष�नी शौनका�दकास सा�ंगतली.
�सरा अ�याय समा�त
----------------------

अ�याय ३

रणेकुराजाची सतंतीची इ�छा अग��तऋष�नी पणू� केली.
इकड रेणेकुराजा साया� का�मीर दशेाचा अ�धप�त झाला
�यावळे� �यास अ�यतं कुशलग�त व दशेभ� अस मे�ं�
व सनेाप�त लाभल हेोत.े इतकेच न�ह तेर �या�या
रा�याम�य नेी�त व सदाचार सपं� असचे �जाजन होत.े
अशा या स���सपं� राजाच केुभो�व अग��तम�ुन
ग�ु होत.े अशी राजाची �थम क�यका भोगावती ही
�याची प�राणी होती. या राणी�या सहा�यान वे ग�ु�या
आ�शवा�दान रेणेकुराजा अ�यतं गौरवान रेा�यकारभार
चालवीत असता आपणास सतं�त नस�याची �च�ता
�यास जाणव लूागली आ�ण �याक�रता �यान सेतंती�या
आशने १े०-२० कुमा�रकाशंी �ववाहही केला; तरीस�ुा
�यास सतं�त झाली नाही. यामळु रेाजा अ�यतं उदास



झाला. आपण रा�यकारभार पाह�याच सेोडनू दऊेन
�यान तेो आप�या प�राणीचा चलुत भाऊ च�ंकातं
याजवर सोप�वला व म�ंयानंाही च�ंकातंाशी सहकाय�
क�न द�तने रेा�यकारभार चाल�व�याब�ल
�जाजनासंम� सचूना दऊेन आपण प�राणी भोगावती
व काही थोडा प�रवार घऊेन तीथ�या�से जाणके�रता
�नघाला. गया-ह�र�ार-केदार-ब�ा इ�याद� ��ेाचंी या�ा
सपंवनू राजा काशीया�से आला. तथे गेगंा�नान क�न
�व�नाथ-�वशाला�ी-अ�पणूा�-कालभरैवा�द दवेतानंा
��ा�भषके, कनका�भषके व कुंकुमाच�ना�द करवनू
पचं�ोशाच �ेवधान आचरीत असता �यानंा अक�मात्
अग��यग�ुच देश�न झाल.े राजाराण�नी �यानंा नम�कार
केला. �यावळे� ग�ुंनी �यानंा तमुच के�याण असो असा
आ�शवा�द �दला व राजधानी सोडनू �कती �दवस झाल,े
रा�यकारभार कोणावर सोप�वला वगरैचेी चौकशी�ह
केली आ�ण त रेाजास �हणाल,े राजा तलुा व तझुी प�नी
भोगवती �हला कस�यातरी �च�तने �ेासल अेसाव अेसे
तमु�या मखुाव�न �दसत.े तरी सव� काही मला सागंा.
�ी �व��ेर तमुची सारी �च�ता �र करील. ह ऐेकून राजा
�हणाला, "ह से�ग�ु मी काय सागं ?ू आ�हास सतं�त



नस�यामळु आे�ही जन�न�दसे पा� होत आहोत याचचे
आ�हास �ःख होत आह वे �या�या शा�ंतक�रता
रा�यभार च�ंकातंावर सोपवनू आ�ही तीथ�या�ा करीत
आलो व �ी �व��ेरानचे आ�हास आप�या पाद
दश�नाचा योग घडवनू आणला. ह गेरुो ! आपली कृपा
आ�हावर �हावी. राजाच भे��य�ु वचन ऐकून अग��त
ऋ�ष �हणाल,े "राजा तझुी भटे झाली, बर झेाल,े त यूा
का�श��ेातील सव� �वधान आेटोपनू ��वणेी सगंमा�या
प�ुय�थानी प�ुकाम�ेी य�ास आरभं कर. या य�ा�या
मखुातनू एक क�यका उ�वले. ती क�यका जग�ध्ोर
करील. या य�काया�म�य मेी त�ुयाशी सहकाय� करीन."
अस �ेहणनू �यानंी राजास �नरोप �दला. या ग�ुवा�याने
राजाराणी सतंोष पावली व �यानंी आनदंान येा
��ेातील आपली �वधान सेपंवनू त आेप�या
राजधानीस परत आल आे�ण ग�ु�या आ��ेमाणे
आपण हाती �यावया�या य�काया�ची मा�हती सवा�स
सागंनू �या�या साधनसाम�ुीची �यानंी तातडीने
जळुवाजळुव केली व च�ंकातंाचा भाऊ सयू�कातं
याजवर रा�यकारभार सोपवनू च�ंकातं व इतर
म�ं�प�रवारासमवते रणेकुराजा ��वणेी सगंमावर आला.



रणेकुराजान आेर�ंभल�ेया य�कुंडाम�य �ेी
रणेकुादवेीची उ�प�ी
अग��तऋष��या आ��ेमाण येा य�ास य�ेयाक�रता
रणेकुराजान आेधीच आम�ंण �दलले इे�ंा�द
अ��द�पालक, अ��-व�श�-गा�य�-गौतम-पराशर-
पौल��या�द सव� वदेशा��पारगंत म�ुनजन तसचे बरचेसे
राज-ेरजवाड येा सवा�नी यऊेन रणेकु राजास भटे�
�द�या. रणेकुराजा सतंोष पावनू �यान अेग��तऋष��या
आचाय��वाखाली य�काया�स आरभं केला. या य�ाम�ये
पाव�ती-परम�ेर, ल�मीनारायण इ�या�द सम�त
दवेता�ंी�यथ� अ��नदवेास होम�� �ेवधानो� अप�ण
होऊ लागली. आ�ण �यातनू �नघाल�ेया, सगु�ंधत अशा
धमूान आेकाश �ापनू गले,े इतकेच न�ह तेर तथेे
ऋष��या मखुान �ेनघाल�ेया, ’वाहा’ काराचा �ननादही
सव�� भ�न रा�हला. आता अग��तऋषी
गाय�ीम�ंपवू�क पणूा���त, अप�ण करणार तोच �या
य�कुंडातनू �द�व��ाभरणालकंृत,
नवसगुधंीव�त�ुवल�ेपत, सवा�गसुंदर व सकुुमार क�यका
अ��न�भ�ेमाण तेजे�वी आ�ण हा�यमखुी अशी �कट



झाली. तवे�ात अ��न दवे शातं झा�यान येा क�यकेवर
आकाशातनू आनदंसचूक प�ुपव�ृ� झाली व
दवे��ंभीचा आवाज सव�� �ापनू रा�हला. ह पेा�न तथेे
जमल�ेया सव� लोकानंी जयजयकार केला आ�ण �या
सलु�णी क�यके�या लाव�या�तशयाची तारीफ क�न
ही दवेी क� पाव�ती, गौरी वा गगंा�ंबका, क�
सौभा�यसपं� ल�मी अशी शकंा �कट क� लागल.े
त�ेहा अग��तऋष�नी �तला उचलनू घऊेन �मेाने
�दयाशी कवटाळल,े आ�ण रणेकुराजा�या माडंीवर
�तला बसवल.े राजा�या डा�ा बाजसू बसल�ेया
भोगावती राणीस या क�यकेस �मे�ल�गन द�ेयाची इ�छा
झाली आ�ण �तन आेपल देो�ही हात पढुे केल ते�ेहा
रणेकुाराजान �ेया क�यकेस राणी�या हाती �दल.े राणीने
�तला �दयाशी धरल ते�ेहा एकदम �त�या �तनातंनू
अमतृमय अशा ��धधारा वा� लाग�या. राणीन �ेया
क�यकेस �तनपान कर�वल वे �तला आप�या माडंीवर
बसवनू घतेल;े त�ेहा ती क�यका आपल हेातपाय हलवनू
नाना�कारच बेाललीलचे चेाळ के� लागली �यावळे�
दवे लोकातनू प�ुपव�ृी झाली व दवेद�ं�भचा आवाज
ऐकू यऊे लागला. ह पेा�न सव� लोक सतंोषभ�रत झाले



व �यानंी य�समा��त केली. नतंर रणेकुराजान येा
काया�स उप��थत झाल�ेया सव� ऋष�ना तसचे राजे
लोकानंा �या�ंया इ�छनेसुार धन-कनक-व��ा�द दऊेन
�याचंा स�कार केला. मग सव� लोक आपाप�या �थानास
�नघनू गले.े

रणेकुराजा ग�ु अग��त ऋ�षसमवते आप�या
राजधानीस परत आला ती कथा
इकड रेणेकु राजा अग��तऋष��या आ��ेमाण चे�ंकातं
व म�ंी प�रवार समवते आप�या राजधानीस परत आला
�यावळे� ह सेव� वभैव पा�हल�ेया �जने सेार शेहर
प�लवतोरणा�दकानंी अलकंृत क�न राजा��ेमाणे
�ी�गा�दवेीस कनका�भशके व कुंकुमाच�न �याच�माणे
गावातील ह�रहरा�द दवेाचंी यथा�व�ध पजूा वगरै केेली.
राजान वे भोगवती राणीन गे�ुची पादपजूा क�न
पादतीथ� �ाशन केली. मलुीची बाललीला सतंोषाने
पाहात असतानाच नामकरणाचा तरेावा �दवस �ा�त
झाला. �या �दवशी र�नख�चत अशा पाळ�यात मलुीस
�नजवनू सवुा�सन��या कडनू गवुा��ा�माण �ेतला
"रणेकुादवेी" अस नेाव ठेव�वल.े सवुा�सन�नी आनदंाने



मगंलगीत गेाइली व राजा-राणीकडनू स�कार पावनू �या
आपाप�या �थानी परत ग�ेया.
�सर �ेदवशी अग��त ग�ुंनी आपली �शव�ल�ग पजूा वगरैे
आटोपनू राजाराणीस व च�ंकातंास आप�या स��ध
बोलावल वे �हणाल के�, ह "ेस�मा�य राजा, दवेमाता
अ�दती दवेीच अयो�जत होऊन य�कुंडात उ�वनू
त�ुहास मलुगी �हणनू रणेकुादवेी या नावान �ेा�त झाली.
वसतंकालातील वशैाख श�ु ��तीया मगंळवार हा �हचा
ज�म�दवस होय. �हचा म�हमा पढुे �त�ही लोकात �वशषे
��स� होईल; �हच पेालनपोषण मा� त�ुही अ�यतं
काळजीपवू�क कराव.े आ�ही यानतंर द��णकेडील
�व��यराजा�या �नम�ंणा�माण �ेतकड �ेयाण क�न
�या�या प�ुया�मात अन�ुानास बसणार आहोत.
तमु�यावर के�हाही �ी �गा�दवेीची कृपा आहचे." असे
सागंनू राजा-राण�नी �दल�ेया ग�ुद��णचेा �वीकार
क�नआ�ण �यानं आ�शवा�द दऊेन अग��त ऋ�ष
आप�या �श�यासंमवते �व��यराजा�या �थानास गले,े
अशी ही कथा सतू ऋष�नी शौनका�द मनु�नी �नवदेन
केली.



सवत� म�सरामळु रेणेकुादवेीचा �ाणघात कर�याचा
य�न केला ती अ�तु कथा
गवा���ेमाण रेाजा-राणी, च�ंकातं वगरै �ेी �गा�दवेीचे
�यान करीत व रणेकुादवेीची काळजीपवू�क जोपासना
करीत �तची बाललीला पा�न आन�ंदत होत असताना
राजा�या इतर ���यानंी केवळ सवती म�सरान �े�ेरत
होऊन रणेकुा दवेीचा जीव घ�ेया�या इरा�ान एेका
गा��ाकडनू घटसप� आण�वला व राजा �शकारीस
ग�ेयाची स�ंध साधनू आ�ण सायकंालच सेमुारास कोणी
नाही अस पेा�न �या गा��ाकडनू तो सप�
रणेकुादवेी�या पाळ�याखाली सोड�वला व �या
गा��ास राजवा�ातील ग�ुतमागा�न बेाहरे काढल.े
पढुे तो साप फु�कार करीत पाळ�या�या दोया�वर चढला
तोच तो खडग्ान केाप�या�माण देोन तकुड हेोऊन
खाली पडला. इत�यात �दवलेागणीची वळे झा�यामळुे
च�ंकातं हातात �दवा घऊेन पाळ�या�या बाजसू गलेा
त�ेहा �यास कापनू तीन तकुड झेाललेा घटसप� �दसला.
त पेा�न तो घाबया� घाबया� बाहरे आला व �यान हेी
भयकंर बातमी राणी भोगावतीस कळ�वली. राणी
गडबडीन चे�ंकातंासमवते पाळ�याजवळआली आ�ण



अहो ! सपा�पासनू रणेकुादवेीस बाधा झाली असले काय
? अस �ेहणनु पाळ�यात पाहत तेो रणेकुादवेीने
हातपाय हालवीत हा�यमखुान मेातकेड पेहात आपले
�चमकुल हेात पढुे केल;े त�ेहा बाळा य,े आज
त�ुयावरील म�ृयचू सेकंट टळल अेस �ेहणनू राणीने
�तला �दयाशी ध�न �तच पेटापट मकुे घतेल.े

इत�यात �शकारीस गलेलेा राजा परत आला व �याने
अ�तु वाता� ऐकली आ�ण तो राणीजवळआला व
सखु�प असल�ेया आप�या प�ुीस पा�न राणीस
�हणाला, ��य,े �या सपा�ची बाधा �र झाली ना? असे
�हणनू �वतः पाळ�याजवळ जाऊन तकुड तेकुडे
झाल�ेया सपा�स ��य� पा� च�ंकातंास सपा�च देो�ही
तकुड केाढून टाकून ती जागा श�ु करणसे व राणीस
नहेमी�माण रेणेकुादवेीस �नानास घालणसे सा�ंगतल वे
आपण दवेीच देश�नास गलेा. �गा�दवेीच देश�न घऊेन व
�त�या हातातील र�ा�ंकत खडग् पा�न राजा �हणाला,
"दवेी, आपणच �या सपा�चा सहंार केला ही आता मला
खा�ी पटली. ग�ु अग��तऋष�नी मजवर आपली पणू�
कृपा��ी अस�याच सेा�ंगतल हेोत ते अे�यता कसे
होईल ? अस �ेहणनू राजान चे�ंकातंास बोलावनू �ी



�गा�दवेी�या हातातील र�र�ंजत खडग् �यास दाख�वले
व �हणाला, 'पहा दवेीनचे �या सपा�स मा�रल हे खेरे
झाल.े त रूाणी भोगावतीस ही हक�कत कळ�व मी �नान
क�न �ी �गा�दवेीची पजूा करतो अस सेागंनू व
�या�माण पेजूा सपंवनू राजान �ेगा�दवेीस �साद अप�ण
केला, व तो �साद सवा�नी सवेन केला.
या ��काया�स �व�ृ झाल�ेया इतर राज���या
एकामागनू एक आ�या व राजापढुे हात जोडनू उ�या
रा�ह�या आ�ण �हणा�या, "�ाण��या, या �ूर कमा��या
घटनसे आ�ही कारणीभतू आहोत. �ी �गा�दवेीने
आ�हास �ाय��� �दल आेह.े आता यापढुे आ�ही
सवतीम�सर भाव सोडनू, राणी भोगावतीशी स�या
ब�हणी�माण वेागनू �त�या सवेते सदवै त�पर रा�.
आपणआम�या चकु�ची �मा करावी." राजा �हणाला,
"तमु�या चकु�ची �मा �गा�दवेीच करणार �तजपढुे त�ुही
तमु�या अपराधाची �मा मागा; �यास �या ���या कबलू
झा�या. व राजास �याच�माण भेोगावती राणीसही �या
नम�कार क�न ग�ेया. अशी ही कथा शौनका�द मनु�नी
सतूमह�ष�ना सा�ंगतली. ती ऐकून त आेन�ंदत झाल वे



पढु�ल कथा �वण कर�यास आतरु झाल.े

अग��तऋष��या आ��ेमण �ेी रणेकुादवेीचा
जमद�नीशी �ववाह करणचेा �न�य झाला ती कथा.
रणेकुादवेीची बाललीला पहात राजा-राणी आनदंाने
रहात असता रणेकुादवेी सवुण�व�ली�माण �ेदवस�
�दवस वाढू लागली व �तला आठव वेष� लागल,े तशी
�त�या �ववाहाची �च�ता राजास लागली. राजान येो�य
वरा�या शोधाथ� आप�या म�ंयास पाठ�वल.े म�ंयाने
अनके राजा�धराजाचंी वगरै पे�ुकळ �थळ पेा�हली पण
रणेकुादवेी�या �प लाव�यास अन�ुप असा वर कोठेच
�मळाला नाही �हणनू ४-६ म�हन �ेवास क�न म�ंी
परत आप�या राजधानीस आला व राजास �हणाला,
"महाराज, आ�ही इतके �दवस सव�� सचंार केला पण
आप�या प�ुी�या �पास अन�ुप असा वर आ�हास
कोठेच आढळला नाही." ही बातमी ऐकून राजा �वशषेचे
�च�ता��त झाला व दवेीच �ेयान करीत झोपी गलेा. �ी
�गा�दवेी राजा�या �व�ात यऊेन �यास �हणाली, 'राजा
त रूणेकुादवेी�या �ववाहाची �च�ता क� नकोस. त�ुहास
तमुच गे�ु अग��तऋ�ष लवकरच यऊेन भटे दतेील व



आ�शवा�द दतेील आ�ण �या योग तेझुी मनीषा पणू�
होईल, असा आ�शवा�द दऊेन दवेी अतंधा�न पावली व
पढुे थो�ा वळेान रेाजा जागाच झाला. इत�यात
सयू�दय झाला त�ेहा राजान हेी �व�ाची आनदं�द अशी
बातमी राणीस कळ�वली व तो �न�या�माणे
च�ंकातंसह दवेीची षोडशोपचारान पेजूा क�न ग�ु
अग��तऋष��या आगमनाची वाट पहात व �याचंचे
�यान करीत रा�हला.
ग�ु अग��तऋष�नी रणेकु राजाची मनीषा पणू� केली ती
कथा
इकड गे�ु अग�त�नी रणेकु राजाची �च�ता �र��ीने
जाणनू लागलीच रणेकु राजाची भटे घतेली. ग�ु�या
आगमनान रेाजा अ�यतं आन�ंदत झाला व राणी आ�ण
च�ंकातंासमवते सवा�नी �यानंा नम�कार केला; तसाच
स�प�ुी रणेकुादवेीन�ेह ग�ुना नम�कार केला. त�ेहा ये
बाळा य,े अस �ेहणनू ग�ुंनी �तला आप�याजवळ
ब�ासनावर बसवनू घतेल वे �त�या म�तकावर आपला
ह�त ठेवनू रणेकु राजाकड केृपापणू� ��ीन पेा�हले
आ�ण सवा�च �ेमे �वचारल वे राजाच मेनोगत काय



आह ते �ेनवदेन कर�यास सा�ंगतल.े राजा �हणाला,
ग�ुवय� मी काय सागं ?ू रणेकुादवेी �ववाहास यो�य
झाली आह हे पेा�न मी आप�या म�ंयास अन�ुप
वरा�या शोधासाठ� पाठ�वल.े �यानंी ५-६ म�हन सेव��
सचंार केला व �ह�या अन�ुप असा वर कोठेच आढळत
नाही अशी बातमी आणली. यामळु मेी �च�तातरू होऊन
�ी �गा�दवेीच �ेयान करीत �न�ावश झालो. त�ेहा
सवा�भरणभ�ूषत अशी दवेी �व�ात यऊेन मला
माग�दश�न दऊेन �हणाली, "ग�ु अग��त लवकरच यऊेन
त�ुया प�ुी�या �ववाहाची �च�ता �र करतील." असे
�हणनू दवेी अतंधा�न पावली. मी या दवेी�या वचनावर
आप�या आगमनाची वाट पहात होतो. आपणआला,
आ�हास दश�न �दल.े आता आपणचआमची इ�छा पणू�
कर�यास समथ� आहात अस रेाजा �हणाला. ही राजाची
�वन�ंत ऐकून अग��त ऋ�ष �हणाल,े "ह रेाजा त �ूच�ता
क� नकोस. यथेनू द��ण �दशकेड अे�यतं म�हमा�पद
अशा मलापहारी नद��या काठ� �स�ाचल �हणनू
सवा�ना �स�� दणेार अेस एेक ऋ�या�म आह.े �या
�ठका�ण हजारो ऋ�ष आपाप�या इ�छ�ेमाणे
य�यागा�द स�कमा�त �नरतं आहते. अशा या प�व�



�ठकाणी ऋषीम�य �े�े अस �े�चकमनुी चतवु�द-
षटश्ा�� पारगंत आहते �यानंा प�त�ता �शरोमणी
अ�त�थ-अ�यागताचं आेदरा�त�य करणा�र अशी
स�यवती नामक एक प�नी आह आे�ण अशा या
दपंतीस �शवाशंसभंतू असा जगद��न नावाचा एक
स�प�ु असनू तो ��चक मनु��या अन�ुहास पा� असा
आह.े आ�ण हाच वर त�ुया रणेकुादवेीस अ�यतं
अन�ुप आह.े क�रता च�ंकातंास म�ंयासमवते
ताबडतोब ��चकमनुीच आे�मास पाठवनू �यानंा तमुची
�वन�ंत कळ�व�यास तझुी इ�छा पणू� होईल." असे
सागंनू अग��तऋ�ष आप�या �थानास �नघनू गले.े

नतंर रणेकुराजान चे�ंकातंास �याच�माण आेप�या
म�ंयासही ग�ुची आ�ा कळ�वली व त�ुही
��चकमनु�कड जेाउन आमची क�या रणेकुादवेी �हचा
�ववाह �या�ंया जमद��न नामक प�ुाशी करणचेा
आमचा �वचार �यानंा कळवनू �याचंी आ�ा घऊेन यावे
अस सेा�ंगतल.े �या�माण ते �ेस�ाचलास गले वे
��चकमनु�च देश�न घऊेन �यानंा नम�कार केला.
��चकमनु�नी �या�ंया आगमनाच केारण �वचा�न
सवा�च �ेमेकुशलही जाणनू घतेल.े �यावर च�ंकात व



म�ंी �हणाल,े "ह ये�त��ेा, ग�ु अग�त�नी आम�या
राजास �याचंी प�ुी रणेकुादवेी �हचा �ववाह तमु�या
जमद��न प�ुाशी क�न द�ेयाब�ल आ�ा केली आहे
�हणनु आ�ही �या काया�क�रता आप�या चरणस��धीस
आलो आहोत. ह �ेयाचं बेोलण ऐेकून ��चकमनुी
�हणाल,े "आ�ही आप�या स�द�छसे समं�त दतेो." नतंर
��चक मनु�नी आप�या प�ुास बोला�वल.े जमद��न
इतर ऋ�षकुमारासमवते आप�या �प�या�ंया स��ध
आला व �यानंा ��णपात क�न एक�कड बेसला. त�ेहा
�या�या ��चया�च तेजे च�ंकातं व म�ंी या दोघानंाही
��य�च �दसल.े त पेा�न त उेभयताही सतं�ु झाल.े
��चकमनु�नी �याचंा मनोभाव जाणनू आप�या प�ुाकडे
कृपा��ीन पेा�हल वे तथेचे जवळ बसल�ेया
ऋ�षकुमारानंा उ�शेनू त �ेहणाल,े "ह ऋे�षकुमारहो !
का�मीर दशेा�या रणेकुराजान आेपली क�या रणेकुादवेी
�हचा �ववाह आम�या जमद��न प�ुाशी क�न द�ेया�या
�वचारान आेप�या म�ंयास वगरै इेकड पेाठ�वल आेह हेी
मगंलवाता� त�ुहास कळली ना ?" अस हेा�यमकुाने
��चकमनुी �यानंा �हणाल.े ह ऋे�षवय� आप�या
इ�छने�ुपच वागण हे आेमच आे� कत�� आह;े आपला



कुमार जमद��नही आप�या इ�छने�ुपच वागणार आह.े
अस सेव� ऋ�षकुमार �हणाल वे त आेपाप�या
वदेा�ययना�द काया�कड वे य�यागा�द कृ�याकड वेळल.े

इकड �े�चकमनु�नी स�यवतीस बोलावनू �तला
जमद�नीचा �ववाह कशा�कार केरावयाचा �याची
सचूना �दली व या काया�क�रता यथेवर आल�ेया
रणेकुराजा�या प�रवारा�या आदरा�त�याची काम�गरी
�तजवर सोप�वली. �तनहेी �या�माण �ेयाचंा यथो�चत
स�कार केला. ��चकमनु�नी च�ंकातं व म�ंी या
दोघानाही आप�याकड बेोलावल.े व "ह चे�ंकातंा,
तमु�या �वनतंीस, आ�ही समं�त �दललेी आह"े असे
�यास कळ�वल.े त ऐेकून च�ंकातं �हणाला, 'ह ऋे�ष��े
आ�हासही आप�या वचनान अे�यतं सतंोष झाला आह.े
आप�यासार�या स�ूाना आ�ही जा�त काय सागंणार
आहोत ? त�ेहा आता आ�हास आपण रणेकुादवेी
जमद��न याचंा �ववाहाचा �न��त काल तवेढा
कळ�व�यास आ�ही यथेवर �या काया�साठ� आलो �या
काया�ची पतू�ता होणार आह अेस चे�ंकातं व म�ंी
ऋष�ना �हणाल.े �यावर ऋष�नी बर आेह अेस �ेहणनू
आप�या आ�मातील इतर ऋषी प�न�ना बोलावनू



आण�वल वे सवा��या समंतीन वेशैाख श�ु ३ अ�य
ततृीय�ेया शभु म�ुता�वर ह केाय� �स�ाचलावर करणचेी
तयारी करावी अस तेमु�या राजास कळवा अस �ेयानंी
सा�ंगतल.े ह ऐेकून च�ंकातं सतं�ु होऊन म�ंीसमवते
आप�या राजधानीस परत गलेा.
�या�ंया आगमनाची अ�यतं आतरुतने वेाट पहात
असललेा राजा �यानंा आलले पेहाताच �यानंा �हणाला,
"ह चे�ंकातं व म�ंीवय�हो ! त�ुही गलेले केाय� सफल
झाल नेा ? �यावर त �ेहणाल,े ग�ु अग��तऋष��या
कृपने केाय��स�� झाली. �या �स�ाचलाची �कत� सव��
पसरली याच मे�ुय कारण, तथे अेसल�ेया
��चकमनु�ची प�तभ��परायण प�त�ता �शरोम�ण
अशा स�यवतीची प�तभ�� हचे असल तेरी
��चकमनु�च तेपोबल ह हेी एक �बल कारण आह अेशी
�या�ंया ��य� दश�नान आेमची खा�ी झाली. �याचंा
स�प�ु जमद�नीही माता�प�या�ंया भ��न ये�ु असा
�या�ंया कृपसे पा� होऊन ��चया��या तजेान तेळपतो
आह आे�ण तोच आम�या रणेकुादवेीस अ�यतं अन�ुप
असा वर आह.े आ�ही �या प�ुया�माचा म�हमा ��य�
पा�नच आपणास ह सेव� �व�दत केल आेह.े त�ेहा राजा



�हणाला, "ह चे�ंकातं त�ुहाला झाल�ेया सतंोषाव�न
मला सव� काही समजनू आल आेह तेरीही पढु�ल
�ववाहाची �परषेा मला समजावनू सागंा. �यावर ते
�हणाल,े "�भो, याच वशैाख श.ु ३ ततृीय�ेया
शभुम�ुता�वर �या �स�ाचलावरच �ववाह काय� उरकून
घणेचे आह अेस ते�ुहास कळ�वणबे�ल ��चकमनु�नी
आ�ा केली आह.े त�ेहा पढु�ल सव� काया�चा भार
सव��वी आपणावरच आह हेी शभुसचूना ऐकून राजा
अ�यतं आन�ंदत झाला व ग�ु कृपचे �ेमरण करीत
�हणाला. "ह मे�ं�वया�, या रा�यकारभाराचा भार
त�ुयावर आह,े मग मी काय सागं अूस �ेहणनु व �यानंा
आ�ा क�नआपणास कळल�ेया आनदंाची वाता�
आपली राणी व इतर ���या यानंा कळ�वणके�रता राजा
गलेा. �या बातमीन �ेया सवा�ना अप�र�मत आनदं झाला
अशी �ह कथा सतूऋष�नी शौनका�दमनु�ना कळ�वली व
पढुे होणाया� रणेकुादवेी-जमद��न या�ंया �ववाहाची
मा�हती सागं लूागल.े

रणेकुराजा रणेकुादवेी�या �ववाहासाठ� �स�ाजलावर
जाणसे �नघाला ती कथा



च�ंकातंान �ेववाहाची सव� तयारी क�न राजास
कळ�वल ते�ेहा राजान चे�ंकातंाचा भाऊ सयू�कातं यास
व काही म�ंयानंा रा�यकारभार �व��थत रीतीने
चाल�वणबे�ल आ�ा केली व आपण ह�ी, घोड,े रथ
इ�या�द चतरुगं दल घऊेन धम�प�नी भोगावती व इतर
एकवीस रा�या, �याच�माण पे�ुी रणेकुादवेी �हला
सवुण�मय रथात बसवनू, बरोबर �याचंी सवेा कर�यास
त�पर अशा दास-दास�ना व छ�-चामर वा�ासंमवते, �ी
�गा�दवेीच �ेवनी सव�� च�ंकातंासह म�ं�प�रवारा स�हत
�नघाला. त�ेहा �या�या वा�ाचा �वनी सव�� करीत
�ापनू. रा�हला अशा�कार �ेवास करीत गोदावरी
तीरावर असल�ेया गौतमऋष�च देश�नाशीवा�द घऊेन ते
सव� पढुे चालल.े तथेनू ���ेर, �नव�ृ�सागं इ�याद�
तीथा�च �ेनान वगरै आेटोपनू घऊेन सायकंाळ� सगर
राजा�या दशेास आल वे �या राजाकडनू तसचे �याचंी
धम�प�नी के�शनीदवेी इजकडनू यथो�चत स�कार क�न
घऊेन तो �दवस �यानंी तथेचे काढला. �सर �ेदवशी
मदंा�क�न तीथा�म�य �ेनान-दान-धम� इ�या�द काय�
उरकून घऊेन सायकंाळ� यया�त राजा�या दशेास आले
व �याचा स�कार �वीका�न �सया� �दवशी उ�र �दशसे



�याण क�न �स�ाचलाचा माग� धरला व कृ�णा-
मलापहारी या�ंया सगंम�थानी आल.े या सगंमा�या
�ठकाणी �नान क�न क�पल�ेर दवेास ��ा�भषके,
कनका�भषके वगरै के�न दवेाचा �साद सवा��न
�वीकारला व �सर �ेदवशी पवू�कड �ेयाण क�न कृ�ण-
मलापहारा या�ंयाम�य अेसल�ेया त�ुनाडीची राजधानी
ज तेोरगल �या �ठकाणी त सेव� आल आे�ण तथेील
राजाकडनू यथो�चत आदर स�कार क�न घऊेन तथेे
असल�ेया कम��स�, �ान�स�, स�य�स�, काय��स�
इ�या�द महाम�हमाचं देश�न घऊेन �सर �ेदव�श �यानंी
पवू�कड �ेयाण केल वे जवळच असल�ेया म�ुनप�लीस
आल आे�ण तथे रेहात असल�ेया व�स� मनु�च देश�न
घऊेन �यानंी आर�ंभल�ेया य�काया�त ज�र त सेव�
सा�ह�य परु�वल वे �या�ंया आ��ेमाण अेमतृतीथा�त व
उ�र वा�हनी �लापहारी नद�म�य �ेनान केल.े नतंर
सोमनाथ दवेास ��ा�भषके क�न व�स� मनु�ची
पा�पजूा केली. सवा�नी पादतीथ� आ�ण �ल�ग �साद
�वीकारला. नतंर रणेकुराजान अे�प�ललेा नजराणा
व�स� मनु�नी घतेला व रणेकुराजास सहप�रवार
आप�याजवळ बोलावनू घऊेन �या सवा�च �ेमेकुशल



�वचा�न घतेल वे �या�ंया �याणाचहेी �योजन पसुले
आ�ण त �ेयानंा �हणाल,े "ह रेाजा, त�ुया प�ुीचा �ववाह
ग�ु अग��त मनु�च आे�ने,े हजारो ऋष�च गे�ु अस जेे
��चकमनुी �याचं पे�ु जमद��न याचंशेी होणार आह हेे
फार बर आेह.े मी जा�त काय सागं ?ू अस रेाजास
सागंनू आप�याजवळच �व�ातंी घते बसल�ेया
रणेकुादवेीच ओेट�त व�स� मनु�नी पचंफल घेातली व ते
�तला �हणाल,े "ह देवेी, त रूणेकुराजाची प�ुी आता
जमद�नीऋष�ची प�नी होणार आहसे मग काय ? तू
अ�यतं म�हमाशाली होऊन अनके भ�ाचंी सवेा वगरैे
करशील व तझुी सव� जगात क��त�होईल." असा �यानंी
आ�शवा�द �तला �दला. ह पेा�न राजास व �या�ंया
प�रवारातील लोकानंा अ�यतं सतंोष झाला. नतंर व�स�
ऋषी �हणाल,े "ह रेाजा. ऐक. यथेनू प��मकेड तेीन
कोसावर पवू� �ी पाव�तीदवेीन घेोर तपाचरणान �ेी
शकंरास �स� क�न घतेल वे �याचबेरोबर �ववाह
क�न घतेला, �या प�व� जागी सोगल ऋष�नी आपला
आ�म �थापन केला आह,े, अशा या प�व� �ठका�ण
सवुणा��ी�ल�ग, �ी �वरभ� भ�काळ� व पाव�ती-
परम�ेराची दवेालय अेसनू तथे देोन धबधबहेी आहते.



या खाल�या धबध�याजवळ �ी �गा�दवेीची मतू� व
गाय�ी तीथ� �दसनू यतेील. तथेनू पवू�कड एेक योजन
अतंरावर मलापहारी नद� उ�रवा�हनी होऊन या
उरगा��च देोन भाग झाल आेहते व तथे �ेवठोबा मनु�चा
आ�म आह.े तथेनू पवू�स (इ�ंा�द�क) ५-६ मलैावर �ी
��े काशी समान अस पे�ूव�ल ��े आह तेथे पेवू�
क�पातंाम�य अेधंकासरु व तारकासरु अस देोन द�ैय
लोककंटक होऊन रा�हल हेोत.े तझु गे�ु अग��तऋ�ष
यानंी आप�या तपः�भावान �ेी शकंरास �स� क�न
घतेल वे �याजकडनु तसचे �ी शकंराचा प�ु का�त�क
�वामी याजंकडनू अधंकासरु व तारकासरुाचंा सहंार
कर�वला व �यामळु ते जेग��यात झाल आेहते. अशा
या म�हमाशाली �थानी अधंके�र-तारके�र व तमुच गे�ु
अग��त या�ंया नावान अेग��य�ेर �ल�ग, क�पलमनु�चा
आ�म, तसचे क�पलतीथ�-नागतीथ�-काशीतीथ� इ�या�द
तीथ�आहते. तथे सेोमनाथ�स� नावाच �ेशवयोगी
�शव�ल�ग पजूा�न� अस आेहते. याचाच एक �श�य
धम�वध�न नावाचा राजा �शवभ��सपं� व ग�ुपाद
सवेात�पर असा आह.े व �यान �ेस�ाचलावर असल�ेया
��चक मनु��या व मा�या य�काया�स श��यानसुार



सहा�य केल आेह.े या �ठका�ण प�ुकळस सेाधसुतं रहात
आहते तथेनू ईशा�य �दशसे �शर�ृंग ऋष�चा आ�म
आह.े या ऋष�नी आप�या तपोबलान �ेी
का�लकादवेीस ��य� �स� क�न घतेल अेसनू
�त�याकडनु न�ंद-नलुंद-चकुल-�हरकेंुभ नावा�या
द�ैयाचा सहंार करवनू तपो�न�ाचं रे�ण केल आेह.े �ी
का�लकादवेीन �ेया द�ैयाचंा �या खडग्ान सेहंार केला ते
खडग् तथेचे असल�ेया सरोवरात धतु�यामळु �ेया
सरोवरास खडग्तीथ� अस नेाव �ा�त झाल.े

या तीथा�म�य �ेनान क�न तथे अेसल�ेया �ी
का�लकादवेीच देश�न घते�यास सव� कामना पणू� होतात.
या आप�या दशेात ही दवेी अ�यतं प�ूय आह येथेनू
नऋै�य �दशसे एक योजन अतंरावर सगुधंवती नावाचे
एक शहर आह तेथे एेकनाथ, जो�गनाथ नावाच �ेस�
रहात असतात. या�ंया �ठकाणासच लागनू �स�ाचल
आह.े त�ुही तमु�या प�ुी�या �ववाहाच केाय�
उरक�यानतंर मी वर सा�ंगतल�ेया सव� ऋष�च देश�न
घऊेन तमु�या राजधानीस जाव.े" अस वे�स� ऋ�ष
�यानंा �हणाल वे आ�शवा�द दऊेन �या�ंन राजास



�स�ाचलाकड जेाणसे परवानगी �दली.
रणेकुराजान �ेस�ाचलावर जाऊन रणेकुादवेी�या
�ववाहाच केाय� उरकून घतेल तेी कथा
रणेकुराजा व�स� ऋष�चा आ�शवा�द घऊेन
�स�ाचलाकड ये�ेयास �नघा�याची बातमी आधीच
समजनू घतेल�ेया ��चकमनु�नी या �ववाहा�या
काया�क�रता यते असल�ेया रणेकुराजा�या प�रवाराचे
राज,े महाराज तेसचे अनके ऋ�षवगा�च सेमवते �वागत
क�नआप�याजवळ �यानंा बोलावनू घतेल.े रणेकुाद�ेव
व जमद�नी या दोघाचंहेी तथे जेमल�ेयानंी दश�न घऊेन
त शेभुल�ण सपं� असल�ेयाचं पेा�न सतंोष �कट
केला व ती रा� �व�ातंी घऊेन घाल�वली. �सर �ेदवशी
�ातःकाळ�च सव� लोक उठून �यानंी आपली �नाना�द
कम�आटोपनू घतेली व व��ाभरणभ�ूषत होऊन
�ववाह�थानी आल नेतंर राज���यानी व ऋ�षप�न�नी
जमद�नी-रणेकुादवेी या उभयतानंा तलैा�यगं�नान
घातल.े नतंर रणेकुराजान आेप�या राणीसमवते,
रणेकुादवेीस नानातह�च अेलकंार घालनू �तचे
जमद�नीस क�यादान केल पेढुे सयू�दयानतंर ११
घटके�या शभुल�नावर मागं�य धारण होऊन �ववाहाचे



काम आटोपल.े

या शभुसमयी सव�� दवे ��ंभीचा आवाज ऐकू यऊे
लागला. दवेतानंीही आनदंसचूक अशी प�ुपव�ृ�
रणेकुादवेी-जमद�नी या उभयतावर केली. नतंर
सवुा�सनी ���यानंी रणेकुा-जमद�न�ना आरती ओवाळनू
�यानंा �ी म��लकाजु�नाच देश�नास गले.े सवा�नी
��चकम�ुन-स�यवती यानंी तयार केललेा �साद घऊेन ते
सव� आपाप�या �थानी �नघनू गले.े

रणेकुादवेीस तलैा�यगं�नान घातलले पेाणी साठून
रा�हल ते तेलैतीथ� झाल.े या तीथा�त �नान केलले लेोक
पावन होतात. �ववाह-काय�समा�तीनतंर रणेकुराजा
आप�या ���यासंमवते व प�रवारास�हत ��चकमनुी व
स�यवती या�ंयाकड आेला व �यानंा नम�कार क�न
�हणाला, 'ह ऋे�ष��े, ही माझी आठ वषा�ची क�या मी
र�ण क�नआप�याकड �ेदली आह आेता �तचा यथेनू
पढु�ल भार सव��वी आपणावरच आह मेी याप�ेा जा�त
काय सागंणार आह ?े इ�या �मेसमाचाराची वाता� मा�
आपणआ�हास वरचवेर कळवावी अस सेागंनू �याचंा
राजधानीस �नघणके�रता आ�शवा�द मा�गतला. �यावर



ऋषी �हणाल,े "ह रेणेकुराजा, तझु �ेहणण बेरोबर आह.े
ही रणेकुादवेी पढुे जग�माता होऊन फार ��स�� पावले.
अस झेा�यावर �ह�या सरं�णाची श�� तमुची�ह नाही
आमचीही नाही �ह�या सरं�णाचा भार जगद�्ापी
जगद�ंबकेवर (महादवेीवर) आह येात �बलकुल सदंहे
नाही. �ह�या �मे समाचाराची बतमी आ�ही वरचवेर
त�ुहास कळवनू याजब�ल �बलकुल काळजी करणचेे
कारण नाही. आता आपणआप�या राजधानीस �याण
कराव.े" अशी ��चकमनु�नी �यास आ�ा केली.
राजा-राणी, च�ंकातं या सवा�नी आनदंान रेणेकुादवेीस
स�पदशे केला व आ�ही वरचवेर यऊेन तलुा भटेनू
जातो अस सेागंनू �तच सेमाधान केल.े तथेनू �नघनू
एकनाथ-जो�गनाथ, सोगलम�ुन, �वठोबाम�ुन वगरै�चे
दश�न घतेल वे पवू��ल ��ेास यऊेन एक �दवस त�ेथल
�स��ेर राजाचा यथो�चत आदरस�कार �वीका�न
�सर �ेदवशी सवा�नी तथे अेसल�ेया तीथा�म�य �ेनान
केल आे�ण अधंके�र, तारके�र, अग��य�ेर इ�या�द
�शव�लगानंा ��ा�भषके केला व राजग�ु सोम�ेर�स�
याचंी पादपजूा क�न पादतीथ� आ�ण �साद सवेन केला.



नतंर �याचंी परवानगी घऊेन �शर�ृंग ऋष��या
आ�मास यऊेन तथेील खडग्तीथा�त �नान केल वे
�यानंी �ी का�लकादवेीची कुंकुमाच�नान पेजूा क�न
प�रवारस�हत भोजन केल आे�ण �शर�ृंग ऋष�चा
आ�शवा�द घऊेन उ�रा�भमखु होऊन आप�या
राजधानीस सखु�प यऊेन पोचल.े अशी ही कथा सतू
मनु�नी शौनका�द ऋष�नी सा�ंगतली.
�तसरा अ�याय समा�त
--------------------

अ�याय ४

जमद�नी-रणेकुादवेीना इ�ंान केामधने �ुदली व
जमद�नीनी �दल�ेया �सादा�या सवेनान रेणेकुादवेीस
रामभ� इ�या�द प�ु झाल तेी कथा
माक�डये मनु�नी धम�राजास जमद�नी-रणेकुादवेी�या
�ववाहाची हक�कत सागंनू पढु�ल रणेकुा माहा��य
सा�ंगतल ते मेी त�ुहास सागंतो. अस �ेहणनू सतू
शौनका�द ऋष�ना सागं लूागल.े "ह शेौनका�द



म�ुनजनहो, ��चकम�ुन-स�यवती या�ंया आ�ते असललेे
जमद��नम�ुन आधीच वदेशा��पारगंत, तपो�न�,
उ�वलम�ूत�होत;े आ�ण आपली प�त�ता प�नी
रणेकुादवेी इ�यासह सतंोषान केाळ कं�ठत अ�त�थ
अ�यागताचंा�ह �मेान आेदर-स�कार करीत होत.े
यामळु �ेस�ाचलाए महा��यही फारच वाढल वे तथेे
�कतीतरी ऋषी यऊेन रा�हल.े इ�ंा�द दवेही या�या
दश�नासाठ� यथेवर यऊेन �याचंा यथो�चत आदर स�कार
�वीका�न आ�य�चक�त होऊन या�ंया सहा�याक�रता
कामधने-ुक�पव�ृ �च�तामणी-पा�रजाता�द �द�व�तु
दऊेन ��चकम�ुन-स�यवती याचंा �नरोप घऊेन
आपाप�या �थानास �नघनू जात. अशा रीतीने
रणेकुादवेी-जमद�नी यानंा �वना �वशषे बल �ा�त झाल.े
��चकम�ुन-स�यवती सतं�ु होऊन �यानंी रणेकुादवेीस
गहृ�था�माच मेम समजावनू सा�ंगतल वे �हणाल.े
’रणेकुादवेी. त दूररोज आम�या पजूके�रता
उ�रवा�हनी मलापहारी नद�च शे�ुोदक आणनू दतेसे
�याच�माण जेमद�नी�या पजूके�रता श�ुोदक आणनु
�ाव वे �याच उदकान पेतीची पादपजूाही त कूरावी.
त�ुया अ�तथी सवेा सहा�याक�रता �शव�ल�गपजूा�न�



अस �ेल�गम�ुन-त�ृ�तम�ुन परशमु�ुन इ�या�द सवेा
सहा�याक�रता �शव�ल�गपजूा�न� अस �ेल�गम�ुन-
त�ृ�तम�ुन परशमु�ुन इ�या�द �स� प�ुषानंा मी यथेचे
राहणबे�ल सा�ंगतल आेह.े आता आ�ही आमचे
मलू�थान च आे�दमोहरा ��े तथे रेाहणके�रता �याण
करणार आहोत अस रेणेकुादवेी-जमद�नी व इतर
ऋ�षनाही सागंनू बोलवावयास आल�ेया �श�यासंमवते
��चकम�ुन-स�यवती आ�दमोहरा �थानाकड �ेनघनू गले.े

इकड जेमद��न ऋष�नी अन�ुह क�न �दल�ेया
�सादान रेणेकुादवेीस वस �ुव�ावस-ुबहृ�ान-ुबहृ�क�व
अस अेन�ुम चेार प�ु झाल.े पढुे जमद�नी ऋष�नी राजे
व अनके ऋ�ष��े�ना बोलावनू सव� दवेता�ी�यथ�
शा�ंतहोम वगरै के�न सवा�ना �साद दऊेन पाठ�वल.े या
य�ास अ�प�ललेा च��साद �स�म�ंानी तयार केला
होता तो रणेकुादवेीला �दला व तो �तन अे�यतं भ��ने
�हण केला या �सादा�या महा��यान पेढुे रणेकुादवेीस
वशैाख श�ु अ��य ततृीय�ेया शभु�दवशी �ीनारायणच
ज�माला आ�या�माण रेाम नावाचा प�ु झाला व �याच
समयास कात�वीया��या राजवा�ाच �ेशखर एकाएक�
वीज पडनू झाड कोसळनू पडाव �ेया�माण धेडाधड



कोसळनू पडल वे �� ���याच केुल सव� हाद�न गले.े
इतकेच न�ह तेर या ���य राज���या�ंया ग�यातील
मगंळस�ुहेी डळमळ लूागली या भयकंर घटननेे
कात�वीय� घाब�न गलेा व असा हा �घ�ट �सगं
आपणावर कशामळु �ेा�त झाला असावा ह �ेयाने
आपली माता राकादवेी �हला �च�तातरू होऊन �वचारल.े
त�ेहा राकादवेी �हणाली, "ह वेीरप�ुा, �ीग�ु द�ा�येाचंी
तजुवर पणू� कृपा आह.े त�ेहा कोण�याही
दवेदानवाकडनू तलुा �बलकुल भीती नाही, अस अेसता
त कूसली �च�ता करतोस ? त मूा� गवुा���ेमाण �े�ी-
ह�या, गोह�या, �शशहु�या व ��ह�या या पचं
महापातकापासनू अ�ल�त रहा." अस सेागंनू व
�न�या�माण �ेशव�ल�ग पजूा क�न व �याचा �साद
घऊेन त�ुया रा�यकारभाराकड ले� दते असा �याग
उपदशे क�न �याच सेमाधान केल.े

इकड �ेस�ाचलावर �ी रामाचा ज�म झा�यानतंर १२ वे
�दवशी नामकरण काया�साठ� जमद�नी ऋष��या आ�नेे
सव� जमल वे �यानंी दभा�नी तयार केल�ेया पाळ�यात
मलुास �नजवनू मगंलगीत गेात �यास रामभ� अस नेाव
ठेवल आे�ण या �स�ाचल पव�तास �ी रामशृंग असे



नामा�भधान �दल ते�ेहापासनू या पव�तीस रामशृंग हे
नाव �ा�त झाल.े दवेतानाही या मगंल �सगंी रामभ�ावर
प�ुपव�ृी केली. सव�� दवे��ं�भचा �ननाद �ापनू
रा�हला. दवेक�यकानंी मदृगं आ�दवा�ा�ंया तालावर
न�ृय केल वे नागक�यकानी गायन केल.े रामभ�ा�या
जननाच मेह�व वण�न करीत जमद�नी-रणेकुादवे�नी
केलले आेदरा�त�य सवा�नी �वीकारल वे नतंर तथेे
जमलले सेव� लोक आपाप�या �ठकाणाकड गेले.े इकडे
रामभ� मोठा होता होता ८ वषा�चा झाला, त�ेहा
जमद�नी ऋष�नी �याचा उपनयन स�ंकार यथा�व�ध
केला. पढुे रामभ� जमद��न ऋष�कडनू वदे वगरैे
�शकून आ�मातील सव� ऋ�ष व ऋ�षप�न�ना अ�यतं
प�ूय असा झाला. या समुारास ���याचंा फार उप�व
होऊ लाग�यामळु गेालव-मतगं-शा�ंड�य-क��ड�य
इ�या�द ऋ�ष रामशृंग पव�तावर आल वे �यानंी आपणास
���याकंडनू होणाया� उप�वाची हक�कत जमद�न�ना
सा�ंगतली �यावर �यानंी �या सवा�ना आप�या
आ�मातच राह�यास सा�ंगतल वे ठेवनू घतेल.े पढुे �ा�
�सादा�या तजेान उे�प� झाल�ेया या जमद�नीन उे�
तपाचरण क�न उ�म�ूत�अशा �ोध दवेीस �स�



क�न घतेल वे �या �� ���यानंा चागंली ब�ु�
�शक�व�याचा मनातं �न�य केला �या �� ���याच �े�
आचरन रामभ�ा�या कानावरही आल हेोत.े त�ेहा �यानंा
जाग केर�या�या उ�शेान धेन�ुव��ा सपंादन करणके�रता
आप�या व�डलाचंी परवानगी घऊेन रामभ� कैलासास
गलेा. इकड �ेन�या�माण रेणेकुादवेीन मेलापहारी नद�चे
पाणी आणनू पती�या पजूचेी तयारी केली व आपण
आपली सोमवारची पजूा यथा�व�ध क�न सवा��या
�ीतीस पा� झाली.
यावळे� मीन च�ैमासाचा प�ुयकाल आला �हणनू
जमद�नी मनु��या आ�ने बेरोबर एक ऋ�षकुमार घऊेन
मलापहारी नद�च पेाणी आणणके�रता रणेकुाद�ेव गलेी.
�यावळे� तथे �ेकतीतरी राज���या मलापहारी नद�म�ये
�नान क�न नानातह�ची व नाना रगंानी �म��त अशी
अ�यतं उचंी व�� नेसेत हो�या व �व�वध�काअरची
�द�ाभरण घेालनू जण आूप�या वभैवाच �ेदश�नच
करीत हो�या. ह रेणेकुादवेीन �े�य� पा�हल वे ती मनात
�हनाली, ’मी रणेकुाराजाची आवडती क�या असनू काय
उपयोग ? �प�यान �ेदललेी उचंी व��ाभरण सेव� सोडनू
पती�या आ��ेमाण मेला व�कल नेसेनू ��ा� माला



धारण करावी लागली ना ? ह खेरोखरीच माझ �ेभा��य
होय." अस मेनात चचंलव�ृीन �ेतन नेद�म�य �ेनान केले
व ती घागर भ�न घऊेन �नघाली. त�ेहा बरोबर
असल�ेया ऋ�षकुमारास ती �हणाली, ’बाला,
�न�या�माण मेलापहरी नद�च उेदक न�ेयास आज मला
उशीर झाला आ�ण यामळु जेमद�नी म�ुन माझवेर
ख�चत कोपणार त�ेहा तो ऋ�षकुमार �हणाला, ’आई
थोडासा उशीर जाला �हणनू काय झाल ?े तमुची यात
काही चकू नाही." रणेकुादवेी �हणाली, "काहीही असो,
अशापणू� अशा या ��ीज�माला �धःकार असो ! असे
मनात रणेकुादवेी प�ातापपवू�क �हणाली. व जमद�नी
ऋष�च जेवळ आली त�ेहा ऋष�नी अतंर��ीन �ेतचा
मनोभाव व प�ा�ाप समजनू घतेला, व त �ेतला
�हणाल,े ’��य रेणेकुादवेी, आज तलुा नद��न यणेसे
उशीर झाला, �याच केारण काय बर?े" ह ऐेकून
रणेकुादवेी �हणाली, "मी तरी काय सागं?ू आज नद�वर
�क�यके नरनारी �नान क�न उचंी व�� नेसेनू व
�द�ाभरण घेालनू नटललेी मी पा�हली व मलाही अशा
�कारची व�� नेसे�याचा व अलकंार घाल�याचा काल
के�हा यणेार आह अेशा �वचारात मी म�न होत �ेहणनू



मला उशीर झाला. या�शवाय �सर केाही कारण नाही."
अशी आप�या मनातील खरी गो� �तन सेा�ंगतली,
�यावर जमद�नी ऋ�ष �हणाल,े बर आेह येात तझुी
काहीच चकू नाही. आशापणू� अशा ��ीज�माच मेम�च हे
आह �ेयास कोण काय करणार ? काहीही असो, तझुी
इ�छा मी पणू� करणारच."

जमद�नीनी रणेकुादवेीस मगंळस�ूाचा म�हमा ��य�
पटवनू �दला.
"ह रेणेकूादवेी तलुा व��ाभरण देऊेन, तझुी
व��ाभरणानंी नट�याची इ�छा मी पणू� करणार. �ी
म��लकाजु�न �ल�गा�या म�तकावर अ�प�ल�ेया
अ�तापकै� (तादंळाचा एक दाणा) घऊेन तनू
पबू��लचा राजा धम�वध�न याजकड जेा व �यास या
तादंळा�या वजनाइतके सवुण� घऊेन य�ेयास मी तलुा
पाठवल आेह अेस सेागं �हणज तेो तलुा पा�हज �ेततके
सोन देईेल. या�वषयी त कूाही सशंय घऊे नकोस.
त�ुयाबरोबर या ऋ�षप�ुास घऊेन जा व तझुी मनीषा
पणू� झाली �हणज आेज�या �दोष पजू�ेया वळे� त यूथेे
ताबडतोब �नघनू य.े" अस जेमद�नी ऋष�नी



रणेकुादवेीस सा�ंगतल नेतंर रणेकुादवेीस �या�ंया
आ��ेमाण एेका ऋषीकुमारास बरोबर घऊेन पबू��ल
राजाकड गेलेी. या रणेकुादवेी�या दश�नान रेाजा व रा�ण
दोघहेी सतं�ुत झाल वे �यानंी दवेीचा स�कार क�न
�तला भ�ासनावर बस�वल वे ऋ�षप�ुासही
�त�याजवळच बसवनू �यानंा नम�कार केला आ�ण
�यानंा �हणाल,े "ह देवेी, आपणआ�हास दश�न दऊेन
फार �दवस झाल.े आजआप�या दश�नान आे�ही कृताथ�
झालो नतंर कुशलम�त राणीनहेी दवेीना व ,
ऋ�षकुमारास नम�कार केला त�ेहा राजान रेणेकुादवेीस
�त�या य�ेयाच �ेयोजन �वचारल.े �यावर दवेीन �ेयाचंा
भ��भाव जाणनू �यानंा सा�ंगतल के�, ’माझ पे�त
जमद�नीऋ�ष यानंी त�ुहाकडनू या तादंळा�या
दा�या�या वजनाइतके सवुण� घऊेन यणेसे मला
सा�ंगतल आेह.े �हणनू मी आप�याकड आेल आेहे
त�ेहा हा तादंळाचा दाणा आपण �यावा अस सेागंनू
रणेकुादवेीन तेो �याचंकेड �ेदला. राजान तेो दाणा
भ��भावान घेतेला व आप�या राणीस तो �हणाला क�,
हा काहीतरी चम�काराचा �सगं असावा अस �ेदसत.े
�यावर राजा-राणी दोघानंीही �वचार केला व ते



रणेकुादवेीस �हणाल,े "दवेी, आ�ही तमुची इ�छा पणु�
करतो" अस �ेहणनू �यानंी आप�या म�ंयास बोलावल वे
सोन वेजन कर�याचा काटा (तराज)ू आणणसे आ�ण
रणेकुादवेी�या सम�च तराज�ूया एका पार�ाम�ये
राजान बेोटात घातल�ेया र�नज�डत आगं�ा घात�या.
पारडी मा� वर खाली झाली नाही. तादंळाचा दाणा
घातललेी पारडी ज�मनीवरच बसली व आगं�ा
घातललेी पारडी मा� वर उठली ह पेा�न राजा-राणी
�याच�माण �ेयाचं मे�ंी आ�य�च�कत झाल.े व जमद�नी
ऋष�नी ही आम�या भ��ची कसोट� चाल�वली असावी
अस मेनात आणनू म�ंयास याप�ेाही मोठ� तागडी
आणणसे व ती आप�या बागतेील �ब�वव�ृास बाधंनू
तीत आप�या भाडंारातील सव� नवर�नख�चत सवुणा��द
अलकंार घालनू वजन करणसे सा�ंगतल.े �या�माणे
म�ंयान एेका पारडीत तादंळाचा दाणा व �सरीत
राजभाडंारातीस सव� सवुण� आणनू घातल ते�ेहा
तादंळाचा दाणा असललेी पारडी भमूी सोडनू �क��चत
वर उठली. नतंर राजान रेाणीस �तच सेव� अलकंार
पारडीत घालणसे सा�ंगतल.े राणीन �ेया�माण सेव�
अलकंार घातल पेण तादं�या�या दा�याइतके वजन



झाल नेाही. �यावर राजान आेप�या म�ंयास एक�कडे
बोलावनू �वचारल के� आम�याजवळ�ल सव� �� सपंले
आता कस केरावयाच ?े �यावर म�ंी �हणाला, "आपण
काही �च�ता क� नका मी मा�याकडील सवुणा��द
अलकंार आणनू पारडीत घालनू ती पारडीबरोबर
करतो." अस मे�ंी �हणाला तोच राजग�ु सोम�ेराचं तेथेे
आगमन झाल.े �यानंी रणेकुादवेीला तथे पेा�न राजास
�वचारल,े ’ह रेाजा, काय ह तेझु सेदुवै ! आज�या या
प�ुय अशा पव�काली रणेकुादवेीनी एकाएक� त�ुहास
दश�न �दल हेा तमुचा प�ुय�भाव होय." ह गे�ुवा�य
ऐकून राजा-राणी व म�ंीवय�ही �हणाल,े महाराज
आमची मनीषा पणू� झाली’ अस �ेहणनू �यानंी सोम�ेर
ग�ुंना सा�ागं ��णपात केला. ग�ुंनी रणेकुादवेी�या
आगमनाची सव� हक�कत ऐकून घतेली व त रेाजास
�हणाल "ेह रेाजा, हा काल त�ुया भ���या कसोट�चा
आह,े ह नेीट ल�ात घ आेता रा�ण कुशलम�त �ह�या
मगंळस�ूातील त घूातललेा त�ुया नावाचा एक
सौभा�यस�ुम�ण वगळनू इतर सव� म�ण �या पारडीत
घाल �हणज �ेया दो�ही पार�ा बरोबर होतील.’ ही
ग�ुंची आ�ा ऐकून �या�माण रेाजान आेप�या



राणीकडनू मगंळस�ूातील इतर सव� म�ण घतेल वे ते
आप�या ग�ुं�या हाती �दल;े �यानंी ��मतमखुान तेे
पार�ात घातल.े �याबरोबर ती दो�ही पारडी बरोबर
झाली. ह पेा�न तथे जेमलले सेव� लोक �व��मत झाल वे
�यानंी पाव�ती परम�ेराचा व रणेकुादवेीचा अ�यतं
भ��न जेयजयकार केला. या राजा-राणी�या
भ��भावास �स� होऊन रणेकुादवेी �हणाली, "आता
ही सव� आभरण मेाझी झाली. त�ेहा सव� आभरण घेऊेन
मी लागलीच आम�या आ�माकड जेात.े’ ह ऐेकून
राजान आेप�या म�ंयास बोलावल वे सव� अलकंार एका
पटे�त घालनू रणेकुादवेी व ऋ�षकुमार यानंा रथातनू
घऊेन जमद��न ऋष��याकड जेाऊन �यानंा सव�
अलकंार अप�ण कर�यास सा�ंगतल वे ग�ु�या �दोष
पजूके�रता जलद�न पेरत यणेसे कळ�वल,े म�ंयाने
राजा��ेमाण रेणेकुादवेी व ऋ�षकुमार यानंा
जमद�नीकड पेोचवनू बरोबर आणललेी अलकंारा�द
पटे�ही उघडनू दाख�वली व त सेव� अलकंार ऋष�ना
अप�ण केल.े त पेा�न जमद�नी रणेकुादवेीस �हणाल,े
"दवेी, तमुची इ�छा पणू� झाली ना ? बर झेाल.े आता हे
सव� अलकंार त�ुही दररोज वाप�न तमुची हौस परुी



क�न �यावी.’ ह ऐेकून रणेकुादवेी ��मत मखुान खेाली
मान घालनु उभी रा�हली. ह पेा�न जमद�नी मनुी
रणेकुादवेीस �हणाल.े "रणेकुा, तजुबरोबर �दललेा
तादंळाचा दाणा इकड आेण." �यावर रणेकुादवेीने
आप�याजवळचा तादंळाचा दाणा �यानंा �दला. तो
घऊेन म�ंयास �हणाल,े ’ह सेव� अलकंार या तादंळा�या
दा�याइतके वजनात भरल नेा ? बर झेाल ?े ह ऋेष�चे
बोलण ऐेकून म�ंी �हणाल,े "ऋ�षवय�, ह एेवढेच दा�गने
न�ह तेर आम�या राणी�या मगंळस�ूातील ग�ुंनी
बाधंललेी सो�याची ताळ� वजनाला घातल ते�ेहाच ते
वजन बरोबर भरल.े ती ती ताळ� मजजवळआह,े ती
आपण �या." अस �ेहणनू म�ंयान जेमद�नी ऋष�ना
अप�ण केली. ती ताळ� ऋष�नी आप�या हातात घते�ल
व �क��चत हा�य वदनान �ेयानंी एक सोन वेजन
कर�याचा काटा आणनू �त�या एका पारडीत तादंळाचा
दाणा व �सरीत ती सो�याची ताळ� घातली. �याबरोबर
दो�ही पारडी बरोबर भरली व हल लूागली. ह सेव�
रणेकुादवेीनी �याच�माण इेतर ऋषीप�नीनी व
म�ंयानीही पा�हल वे त सेव� आ�य�च�कत झाल.े �यावर
जमद�नी ऋषी म�ंयास �हणल,े ’ह मे�ं�वया�, या



तादंळा�या दा�याच वेजनाच मेगंळस�ूातील सो�याची
एकच ताळ� (म�ण) परुशेी झाली त�ेहा हबेाक�च सेव�
अलकंार त�ुही जा�तीच आेण�यासारख झेाल,े
रणेकुादवेी, ह जेा�तीच अेलकंार त दूणेार आहसे काय ?
अस ऋेष�नी �क��चत हा�यमखुान �ेतला �वचारल.े त�ेहा
आता मी यापढुे कस�याच अलकंाराची अप�ेा करणार
नाही अस रेणेकुादवेी �हणाली, ���या�ंया सौभा�यास
इतर अलकंाराप�ेाही �ववाह समयी ग�ुंनी बाधंललेी
मगंलस�ूातील ताळ�च म�ुय आह.े या ताळ�ची बरोबरी
इतर कोण�याही अलकंारान हेोत नाही ह आेपण मला
��य� पटवनू �दल.े यामळु मेी प�ा�ाप पावनू ध�य
झाल.े रणेकुादवेी म�ंयास �हणाली, "ह मे�ंीवया�, तमु�या
राजा-राणी�या भ��ची क�त� सव�� पसरली. आता हे
सव� अलकंार नवेनू तमु�या राजास परत �ा �यावर
जमद�नीनी आपणाजवळ असललेी राणीची ताळ�ही
�याचंकेड �ेदली व ती पवू��माण मेगंळस�ूात घालनू
वापरावी अस सेागंनू म�ंयास आ�शवा�दपवू�क �नरोप
�दला पढुे जमद�नी ऋषी�या सदोष पजूसेाठ�
मलापहारी नद�च पेाणी आणणके�रता रणेकुादवेीनी
ऋषीची आ�ा घऊेन गलेी व सपा�ची चुंबळआ�ण



मातीची घागर क�न नहेमी�माण शे�ुोदक घऊेन आली
व �याचंी पादपजूा क�न �तन पेादतीथ� सवेन केल.े

जमद�नी ऋष��या �तभगंासाठ� ���य रानाने
कपट�स�ानंा पाठ�वल आे�ण रणेकुादवेीन �ेयानंा
तथेील गहुते ग�ुत केल तेी कथा
इकड केात�वीय� व इतर ���य राजानंा जमद�नी
ऋष��या वाढ�या क�त�च �भाव सहन होईनासा झाला
�हणनू �यानंी ऋष�चा �तभगं कर�याचा �� बते योजनू
आपणाजवळ असल�ेया कपट साधूंना बोलावल वे ते
�याना �हणाल,े "ह सेाधवूय�हो, त�ुही अ�मा�स��म�ये
पारगंत आहात. त�ुही रामशृंग पव�तावर जाऊन तथेे
काही �दवस वा�त� कराव वे जमद�नी ऋष�चा �तभगं
करवनू शा�ंड�या�द ऋष�ना त �ेथान सोडनू जाणचेा
उपदशे करावा व नतंर इकड तेाबडतोब याव.े" असे
�यानंा सागंनू कात�वीय� व इतर राजधानी �या
कपटसाधूंना राम�ृंग पव�तावर पाठ�वल.े ह सेाध एूका
टोळ�न जेमद�नी ऋषीपाशी आल वे �यानंा नम�कार
क�न �हणाल,े "ह ऋे�षवय�हो ! आप�या तपाची क��त�
�त�ही लोक� ��स� जाहली आह.े आ�ही आ�या



आ�मात काही �दवस रा�न आपली सवेा
कर�याक�रता आप�या चरणाजंवळ आलो आहोत,
�यास आपण अन�ुा �ावी अशी �वनतंी क�न त सेव�
एक�कड जेाऊन बसल.े जमद�नी ऋष�नी आप�या
�ान��ीन �ेयाचंी कपटव�ृी ओळखली व त �ेयानंा
�हणाल,े "बर आेह.े त�ुही आपल उे��� सा�य होईपय�त
या �ठकाणी वा�त� कराव.े" अस �ेयानंा सागंनू �यानंी
एक जागा �यानंा दाख�वली. पढुे १/२ �दवसातच ही
�याचंी कपटव�ृी ग�ुतम�ुन-�ल�गम�ुन-त�ृ�कम�ुन यानंी
रणेकुादवेीस कळ�वली. त�ेहा दवेीनी या कपट��स�ानंा
एका गहुते ग�ुत रीतीन पेाठवनू �यानंी तथेनू बाहरे यऊे
नय अेशा रीतीन �ेयाचंी �व�था क�न �या ��ानंा
चागंला धडा �शक�वला. ही बातमी सव�� पसर�ल
आ�ण यामळु येा कपटव�ृीच मेळू ज केात�वीय� आ�ण
���य राज ते भेय��त झाल.े

जमद�नी ऋष�नी घोर तपाचरण क�न उ�तर अशा
�ोधदवेीस �स� क�न घतेल तेी कथा
रामभ� कैलासा�न राम�ृंग पव�तावर आला.
सतू - शौनका�द म�ुन हो ! रामभ� माता-�प�याचंी आ�ा



घऊेन कैलास पव�तावर गलेा व तथे तेप�रण क�न
�यान पेरम�ेरास �स� क�न घतेल आे�ण �याचकेडनू
धन�ुव��चे �ेश�ण घऊेन पाव�तीदवेीकडनू
अ�ंबका��ाची �ा�ती क�न घतेली व आनदंभ�रत होत
तो रामशृंग पव�तावर आला आ�ण आप�या माता-
�प�यास �या�माण बेधंनुा�ह �यान नेम�कार केला. बरचे
�दवस न भटेल�ेया रामभ�ाला सवा�नी �मेान आे�ल�गन
�दल.े जमद�नी ऋष�नी �याच�माण रेणेकुादवेीनहेी
�याला �वजयी हो, �चरजंीव हो असा आ�शवा�द �दला.
�या�ंया �मेान सेतं�ु झाल�ेया रामभ�ा�या मनात माता-
�प�या�वषयी अ�यतं भ�� उ�प� झाली व प�ुकळ
�दवस सवेा सोडललेा रामभ� पनुः माता-�प�या�ंया
सवेते त�पर होऊन रा�हला.
अशा�कार केाही �दवस ग�ेयावर �� ���यानंी
चाल�वल�ेया साध-ुस�प�ुषा�ंया असहनीय छळाची
वाता� जमद�नी ऋष�ना समजली त�ेहा त अे�यतं
�ोधा�व� झाल वे �यानंी आपल �ेखर न�े उघडल.े
�याबरोबर राम�ृंग पव�तावरील व�ृ वगरै दे�ध होऊन
गले एेवढेच न�ह तेर तथेील जलाशयही उ�ण होऊन
�याचंी वाफ यऊे लागली. ती वाफ अस� झा�यामळुे



तथेील ऋषी तसचे मगृप�ीही घाबर हेोऊन गले.े तथेे
रा�हलले सेव� जमद�नी ऋष�ची �त�ुत�तो� गेाउ लागल.े
ह जेाणनू ऋष�नी आपल �ेखर न�े �मटनू व�णाचे
�यान केल �ेयाबरोबर व�ण �याचं से��ध आला व �याने
तथेील अस� अशी उ�णता शातं केली व तो तथेचे रा�
लागला. त�ेहापासनू या �थानास व�णतीथ� अस �ेहणू
लागला. या तीथा�त �नान केलले पे�व� होतात. अशी ही
जमद�नी ऋषी�या उ�तर कोपाची महती सव�� पसरली
व ती कपट� ���यानंा कळनू आ�यावर त आेपल केपट
कार�थान ग�ुत रीतीन चेालव लूागल इेकड रेामभ�ही
पनुः आप�या माता-�प�याचंी आ�ा घऊेन कैलासास
पाव�ती-परम�ेराच से��ध रा� लागला.
जमद�नी�या आ�माम�य अे�तु �सगं घडला ती कथा
राम�ृंग पव�तावरील ऋषी तसचे ऋ�षप��याही जमद�नी
-रणेकुादवे�ची सवेा करीत व ���याचं भेय नाहीसे
झा�यामळु आेपली �शव�ल�गाच�ना�द �न�यकम�तसचे
य�यागा�द काय�ही क� लागल.े अस अेसता
�न�या�माण रेणेकुादवेी मलापहारी नद�च शे�ुोदक
आण�याक�रता गलेी त�ेहा �या �दवशी �च�रथ नावाचा



गधंव� आप�या प�नीबरोबर जल��डा करीत होता. ते
रणेकुादवेीनी पा�हल.े त�ेहा आपणही आप�या
पतीसमवते अशीच जल��डा करावी अशी इ�छा
रणेकुादवेी�या मनात उ�प� झाली व �या थोडा वळे तथेे
तशाच उ�या रा�ह�या व �यानंी आप�या मनास उपदशे
केला क�, ह मेखु� मना ! मी ऋ�षप�नी अस�यामळु येा
गधंवा�सारख आेचरण करण हेा माझा धम� न�ह.े आज
असा �घ�ट �सगं काय �हणनू मजवर आला ? असे
�हणनू व आप�या चचंल मनास उपदशे क�न
रणेकुादवेी प�ा�ाप पावली व �सरीकड जेाऊन �तने
नद�त �नान केल आे�ण आपल जेाड वे�� नसेनू चुंबळ
कर�याक�रता तथे अेसल�ेया सापास धराव �ेहणनु �तने
आपल हेात पढुे केल,े त�ेहा तो साप �त�या हाती न
लागता ग�ुत झाला. यामळु रेणेकुादवे�ची मनो�था
वाढली तरीही आपल सेमाधान आपणच क�न घऊेन
�चखलाची घागर क� लाग�या; तहेी सा�य होईना.
�यावर �शव�शवा ! आज अस हेो�याच मे�ुय कारण
माझा चचंल �वभावच होय आता ख�चतच ऋ�ष
मजवर कोपणार अस �ेहणनू रणेकुादवेी गडबडीने
ऋ�षस��ध आ�या. �यावर ऋ�ष �हणाल,े "रणेकुा,



आज �न�या�माण ते अू�ोदक आणल नेाहीस. का बर?े
मा�या �न�य�मात यामळु भेगं झाला ना ? याच अेसले
त केारण मला �प� सागं." अस �ेोधा�व� होऊन ऋ�ष
�तला �हणाल ते�ेहा रणेकुादवेी हात जोडनु न�तनेे
�हणाली, ऋ�षवया�, आज माझ मेन चचंल होऊन �ातं
झाल.े" �च�रथ गधंवा�च देश�न झाल वेगरैचेी सव�
हक�कत सागंनू अ�पूणू� नयनानंी अधोमखु अशी
रणेकुादवेी रा�हली. �तकड ले� न दतेा �ोधो���पत
अस जेमद�नी ऋ�ष �तला �हणाल.े ह नेीच, नी�त��
���य !े आज तझु मेन चचंल झा�यामळु मेा�या
आ�मास अ�यतं मलीनता आली आह .े "भता�च ��ी
कृत पंाप" या वा�या�माण तेझु पेाप मला लागल आेहे
आता त यूथे उेभी रा� नकोस; जर राहशील तर तलुा मी
जाळनू भ�म क�न टाक�न समजल नेा?" ह पेतीचे
बोलण ऐेकून व पती�या �ोधा�या �वाला सहन न
होऊन रणेकुादवेीन आेपला म�लन दहे नाश क�न
टाक�या�या उ�शेान ते �ेथान सोड�याचा �वचार केला
व प��मकेडील वनात �वशे केला. तथे नेाना�वध
कमलानंी �याच�माण पेोवळ� वगरै�ेया वलेीनी, तसचे
नाना �कार�या व�ृानंी शोभणार एेक सरोवर व �या



सरोवराजवळच एक वटव�ृ �तला �दसला. �या
व�ृाखाली बसनू पती�या �ोधान केृ�ण झाललेा
आपला दहे �धःका�न रणेकुादवेी �ःख क� लागली.
असा काही काळ �नघनू ग�ेयावर �तच मेन शातं झाल वे
ती �न�वश झाली. त�ेहा �त�या �व�ात दोन �शवयोगी
�स� यऊेन �तला �हणाल,े "दवेी यथे येऊेन त अूशी
�ःख का क� लागली आहसे ? आ�ण तझु शेरीर असे
कृ�णवण� का झाल आेह ?े काहीही असो. त आूता या
सरोवरात सचलै �नान क�न ह जेाड वे�� नसे" असे
�हणनू तथे एेक व�� ठेवनू गले.े ह जेाणनू रणेकुादवेी
हात जोडनू �हणाली, "मजसार�या पापी ��ीजवळ
आलले आेपण कोण बर मेहा�म आेहात ? त मेला
सागंा." �यावर त �ेहणाल.े ह देवेी, आ�ही एकनाथ,
जो�गनाथ �हणनू �स�आहोत व यथे जेवळच
असल�ेया पण�कुट�त आ�ही राहतो. या सगुधंवतीचा
राजा आ�ही करीत असल�ेया अ�तथ��या उपकारास
�याच�माण आेम�या �ल�गाच�नासही सहा�य करतो.
त�ुही आता �ःख न करता लवकर �नान क�न
आम�या वास�थानाजवळ असल�ेया �शव�ल�गाची पजूा
वगरै केरावी �हणज तेमुची �था �र होईल’ अस सेागंनू



त �ेस� ग�ुत झाल.े अशा �कारच �ेव� पडलले पेा�न
रणेकुादवेी जागी झाली व सभोवताली पाहत तेो तथेे
कोणीच नाही. त�ेहा ती आ�य�च�कत झाली व खाली
पा� लागली �यावळे� �तला एक जाड वे�� �दसल.े
�याबरोबर ती �हणाली, "अहो! ह मेाझ सेदुवैच असाव.े
अस �ेहणनू �स�ा�ंया आ��ेमाण �ेतन �ेया सरोवरात
�नान केल आे�ण त जेाड वे�� नसेली व �या �स�ाचंे
दश�न �याव येा उ�शेान पेढुे जाऊ लागली. त�ेहा �ह�या
पापाच �ेालन झाल हे सेव� जगास जाहीर
कर�याक�रताच च�ं दवेाच आेगमन झाल के� काय
असा च�ंोदय झाला, व अधंार नाहीसा झाला. �यामळुे
रणेकुादवेी सतंोष पावनू �या �स�याचं नेाव घते �या�ंया
आ�मात पोच�या त�ेहा दवेी�या डो�यावर जल�ब��
पडल वे �याचंा ताप थोडासा शातं झाला. रणेकुादवेीने
आ�या�न वेर पा�हल ते�ेहा �यानंा तथे �ेया �स�ा�ंया
चदंनी पा�का �दस�या. या पा�कावंरील जल�ब��
मा�यावर पड�यामळुचे मा�या दहेाचा ताप थोडासा
शातं झाला ह �ेनःसशंय �हणनु �या पा�का घऊेन
रणेकुादवेी पनुः सरोवराकड गे�ेया आ�ण �या पा�का
�या सरोवरा�या पा�याम�य धेवुनू तथे पेनुः �तथ �ेनान



केल.े �यामळु रेणेकुादवेीचा दहे ताप समळू न� झाला व
�तच केृ�णवण� झालले शेरीर पनुः पवू�सारखचे उ�वल
झाल.े हा सव� चम�कार पा�न �या साधचू मेहा��य गात
आनदं�तशयान रेणेकुादवेीनी �या पा�का आप�या
ग�यात घालनू �या �स�ा�ंया आ��ेमाण �ेशव�ल�गपजूा
केली आ�ण �याच पेादतीथ� व �यानंी �दललेा पचंामतृ
�साद सवेन क�न �याचंी �त�ुत-�तो� गेात �या तथेचे
�व�ातंीसाठ� बस�या.
�सर �ेदवशी सयू�दय होताच "ग�ुवय�, मा�या पतीनी
�दल�ेया शापापासनू माझा उ�ार करा अशी दवेीनी
हात जोडनू �यानंा �ाथ�ना केली. �यावर त �ेस� �हणाल,े
’दवेी, त �ूया�माण तेीन �दवस या सरोवरातील जलाने
�नान क�न यथेील �शव�ल�गाच �न�ापवू�क पजूा कर व
भ�ा�ंया घरी �भ�ा मागनू �मळाल�ेया धा�याचा अधा�
भाग आ�हास दऊेन उरललेा अ�या� भागाच अ� तयार
क�न त ते सूवेन करव व तीन �दवसानंतंर त तूझु पे�त
जमद�नी ऋ�ष याचं देश�न घ.े अस झेाल तेरी तलुा
�या�ंयापासनू �ाय��� �मळनू त �ूी शकंरा�ंया आ�नेे
तीन �न�मषाचं वेधै� भोगनू नतंर पनुः सवुा�सनी
होशील व जग��ही होशी. आता यापढुे त कुसलीही



�च�ता न क�रता यथे रेा�न तझु �ेत परु केर अशी
�स�ानंी आ�ा केली. �यावर एकनाथ-जो�गनाथ
उ�कृ�ोभव (उ�वो) असा नामो�चार करीत �भ�नेे
�मळाल�ेया धा�यापकै� अध�धा�य रणेकुादवेी �यानंा
अप�ण क�न उरलले आेपण सवेन क� लागली. चौ�या
�दवशी रणेकुादवेीन �ेनान-पजूा आटोपनू ग�ु-पा�का
आप�या बरोबर घते�या व राम�ृंगावरील आप�या
पजूा�थानी ती जाऊन पोचली. त�ेहा �हला पा�न इतर
ऋ�षप�न�नाही आनदं झाला, व �याचंी �च�ताही �र
झाली. नतंर रणेकुादवेीन �ेया ग�ुपा�का आप�या
पजूा�थानी ठेव�या व ग�ुच �ेयान करीत जमद�नी
ऋष��या �थानाकड जेाऊन �यानंा सा�ागं नम�कार
केला व उठून �या�ंयाकद देया��ीन हेात जोडनू ती मागे
स�न उभी रा�हली. तीन �दवस न भटेल�ेया
रणेकुादवेीस पा�न ऋ�ष अ�यतं �ृ� झाल वे त �ेतला
�हणाल,े "ह मेहापापी ���य,े त पूनुः मला भटेलीस! जा
मा�या समोर उ�भ रा� नकोस." ह �ेयाचं �ेोधवचन
ऐकून रणेकुादवेी कळवळनू माग से�न उभी रा�हली.
या प�ुया�माम�य रेणेकुादवेी व �त�या चार प�ुा�ंया



�ाणह�यने उे�प� झाललेी भीषण प�र��थती
जमद�नी ऋष�नी वस-ु�व�ावस-ुबहृ�ान-बहृ�क�व या
आप�या चार प�ुानंा बोलावनू त �ेयानंा �हणाल,े ’या �ूर
व चचंल अशा ��ीच डेोके उडवा’ ही चाडंाळ�ण
आम�या आ�मात रा�न उपयोगी नाही. अस सेतंापाने
डो�यातनू अ��न�या �ठण�या टाक�त �यानंी सा�ंगतल.े
पण त पे�ु तसचे एक�कड उेभ रेा�हल.े ह पेा�न "ह �े�
हो, �प�याची आ�ा मलुानंा मा�य असावयास पा�हज.े
पण ती त�ुही अवमा�नत आहात ह ते�ुहास यो�य वाटते
काय ? आता त�ुही कोनताही सशंय मनात न आणता
माझी आ�ा �शरसाव�ं माननू �हचा �शर�छदे करा.’
�यावर त पे�ु �यानंा �हणाल,े "�प�याप�ेा�ह शभंर पट�ने
माता ��े आह अेस �े�ृतवा�य आह ते �ेधःका�न
�नरपराधी अशा या आम�या मातचेा वध क�न या
मातहृ�या पापास धनी �हाव केाय ? आ�ही सव�था या
मातचेी ह�या करणार नाही’ अस �ेहणनू त ने �भता
जमद��न ऋ�षसमोर यऊेन उभ रेा�हल.े ह पेा�न
जमद�न�चा �ोध अनावर झाला व �यानंी आप�या
प�ुावर कोपा��ाचा �योग केला. त�ेहा त सेव� म�ू�छ�त



होऊन ज�मनीवर पडल.े ह घेातक कृ�य पा�न
रणेकुादवेी प�ुवा�स�यान �ेया�ंयावर पडनु अ�यतं �ःख
क� लागली. ही �ःखद घटना व भीषण प�र��थती
पा�न तथे अेसलले ऋे�ष व ऋ�षप��या घाब�न ग�ेया.
इकड जेमद�न�नी कैलासाकड हेात क�न "रामभ�ा,
रामभ�ा" अशी हाक मारली, �याबरोबर रामभ� यऊेन
आप�या �प�याच से�मखु उभा रा�हला. रामभ� आललेा
पा�न �ःख करीत असललेी रणेकुा एकदम च��दशी
उठली आ�ण रामभ�ा�या त�डाकड पेा� लागली. त�ेहा
जमद�नी रामभ�ास �हणाल,े ’ह रेामभ�ा !
चचंलमना�या व महापापी अशा या ��चे �ेशर�छदेन
कर�यास त�ुया चारही भावानंा सा�ंगतल अेसता �यानंी
त मेा�य केल नेाही. पहा, त भेमूीवर कस �ेन��े पडले
आहते. आता त �ूवलबं न करता �हच �ेशर�छदेन कर’
अस जेमद�नी ऋषी �हणाल.े त�ेहा परम �ानी अशा
रामभ�ान �ेप�यास ��य�ुर न करता आप�या हातातील
अ�ंबका अ��ान रेणेकुादवेी�या �शरास �पश� केला,
�याबरोबर दवेी भमूीवर पडली.
रामभ�ा�या भ��न �ेस� झाल�ेया जमद�न�नी



�याच�माण चेारहीप�ुाचंा �ाण परत आणला व
आप�या जवळ�ल �ोध �याग केला.
इतके झा�यावर रामभ�ा�या �पतभृ��न �ेस�
झाल�ेया जमद�नीन �ेयास सतंोषाए आप�याजवळ
बसवनू घतेल वे �या�या म�तकावर आपला हात
�फरवनू त �ेयाला �हणाल,े "प�ुा मी त�ुया भ��न �ेस�
झालो आह.े तलुा ज मेागावयाच असले त मेागनू घ.े’ मी
तलुा त तेा�काळ दईेन. �यावर रामभ� �हणाला, ’प�ुय
�पता�ज, मी कस केोणत मेह�वाच वेर मागणचे आेहते?
तमु�या आ�ने �ेनद�षी अशा मातचेी मी ह�या केली
त�ेहा मातहृ�य�ेया पातकास मी धनी झालो. अता झाले
त हेोऊन गले येा मा�या मातसे व चारही भावडंानंा
आताच आेता आपण सजीव कराव वे असल हेीन कृ�य
तमुचकेडनू करावयास लावल�ेया �ोध दवेतलेा बाहरे
घालवनू टाकाव एेवढेच माझ आेपणाकड मेागण आेहे
ह रेामभ�ाच बेोलण ऐेकून जमद�नी �हणाल,े "प�ुा,
त�ुया मागणीन मेी सतं�ु झालो आह.े पहा याना मी
आता उठ�वतो" अस �ेहणनू कमडंलतूील उदक
मतृसजंीवनी म�ंान अे�भम�ंनू �यानंी त सेवा�वर
�श�पडल.े �याबरोबर त सेार �ेव�ातंनू जागे



झा�या�माण उेठून बसल,े जमद�नी ऋष�नी �यानंा
�मेान आे�ल�गन दऊेन आप�या �दयाशी धरल.े
रणेकुादवेीनहेी प�ुाचं �ेमेान चेुंबन घतेल वे ती पती�या
पाया पडली. रामभ�ही आप�या आई�या �याच�माणे
बधं�ूया पाया पडला. �या�ंयावर दवेतानंी आनदंसचूक
अशी प�ुपव�ृी केली. दवे �दं�भ वाजनू �याचा आवाज
सगळ�कड �ेापनू रा�हला व सगळ�कड आेनदं� आनदं
झाला. आ�मातील सवा�नी जमद�न�च देश�न घतेले
त�ेहा जमद�न�नी रणेकुादवेीला आप�याजवळ
बोला�वल वे त �ेतला �हणाल,े ह केोमलागंी, त पू�त�ता
�शरोमणी �याच�माण पेापना�शनी स�गणुी समं�ी
आहसे ह मेला माहीत असनूही मी तलुा �ःख �दल,े यात
माझी काही चकू नाही या अ�न�ास मळू कारण
मा�याम�य अेसललेी �ोधदवेताच आह.े रामभ�ाने
सा�ंगत�या�माण मेी �या ��लेा घालवनू द आेह.े" असे
�हणनू आप�या पोटावर हात ठेवनू ह �ेनद�य अशा �ोध
दवेत !े त मूला सोडनू जा" अस ऋे�ष जोरान �ेहणाल.े
�याबरोबर म�ूत�मतं �ोधदवेता बाहरे यऊेन उभी रा�हली
व ह मे�ुनवया�, माझा �याग करणार पेढुे �बघडतात हे
�न��त. तलुाही याजब�ल पढुे �ाय��� �मळले पहा."



जमद�नी �हणाल,े आता त �ूवशषे बोल नूकोस. पढुे जे
�हावयाच अेसले त हेोऊ द;े त मूा� आताच आेता �नघनू
जा." अस �ेोधान �ेहणताच �ोधदवेी बर आेह पेा�न
घईेन स �ेहणत बाहरे पडली. ह पेा�न तथे जेमलले सेव�
लोक �नभ�य झाल वे �यानंी जमद�न�ना नम�कार केला.
अस सेागंनू सतू मनु�नी पढुे शौनका�द मनु�ना
माक�डयेान धेम�राजास सा�ंगतललेी हक�कत स�व�तर
सागंनू पढु�ल म�हमा सागंणसे �ारभं केला.
चौथा अ�याय समा�त
------------------

अ�याय ५

रामभ� मातहृ�या दोषापासनू म�ु होऊन �ी
गजानना�या सवेने पेरश अु�� व �ी शकंरापासनू
परशरुाम अस नेाव �ा�त क�न घऊेन आला ती कथा
सतू - शौनका�द म�ुन हो ! रामभ� �प�याला नम�कार
क�न �हणाला, "म�ुनवया�, मातहृ�या दोषापासनू म�ु
हो�याचा माग� आपण मला दाखवावा." �यावर जमद�नी



�यास �हणाल.े "व�सा त गूगंा-भ�गरथी इ�या�द
तीथा�म�य �ेनान कर व �शव�ल�ग ��त�ा क�न
�ीशकंराची आराधना कर �हणज तेलुा तझु इे��छत
सा�य होईल." अस �ेहणनू �यानंी �यास �शवम�ंोपदशे
क�नआ�शवा�द �दला. �प�या�या उपदशेा�माण वेागनू
रामभ�ान �ेीशकंराला �स� क�न घतेल वे तो
�ीशकंराबरोबर कैलासास गलेा. रामभ� �ीशकंरा�या
आ�ने षे�मखु �वामीजवळ वदे-वदेागंा�द शा��ाचंे
अ�ययन क�न, धनवु�द-म�ंयोगा�द चौस� कलाम�ये
पारगंत झाला व �ी गजाननाची सवेा क�न
�याजकडनू असा�य अस पेरश शुा�� सपंादन क�न
घऊेन �ी पाव�ती-परम�ेराकड आेला व �यान �ेयानंा
नम�कार केला. रामभ�ा�या भ��न �ेी परम�ेर
�याचंवेर �स� झाल वे �यानंी �याला "परशरुाम" असे
नाव ठेवल आे�ण त�ुया परा�माची �क�त�सगळ�कडे
पस� द अेसा �यास आ�शवा�द दऊेन त तू�ुया माता-
�प�यानंा भटेनू पनुः लवकर इकड पेरत य अेस �ेयास
सा�ंगतल.े परशरुाम रामा�ृंग पव�तावर आला व �याने
आप�या माता-�प�यानंा नम�कार क�नआपण ष�मखु
�वामीकडनू धन�ुव��ा, �ी गजाननाकडनू इतरास



अ�ा�य अस पेरश अु��, परम�ेराकडनू "परशरुाम"
अस नेामा�भधान कस �ेमळ�वल हे �ेयानंा सा�ंगतल.े
जमद�नी ऋ�ष �या�या स�ावावर �स� झाल वे �यानंी
�यास आप�याजवळ बसवनू घऊेन तथेील सम�त
ऋष�ना �ी परशरुामान पेरश अु�� सपंादन के�याची
ह�ककत सागंनू आता �यानंी �नभ�यपणान आेपापली
य�यागा�द �न�य न�ैम��क कम�करावी अस सेा�ंगतल.े
परशरुाम काही �दवस यथे रेा�हला व परम�ेर�या
आ��ेमाण पेनुः परत कैलासास जाऊन पाव��त-
परम�ेरा�या स��ध रा�हला. इकड लेोकैकवीर
कात�वीया�जु�न परशरुामा�या म�ह�यान से�ं�त होऊन
कामधने कुशी वश क�न �यावी याचा �वचार क�
लागला.
जमद�नी-रणेकुादवेीकडनू स�कार क�न घतेल�ेया
नारदानंी �याचंा म�हमा गात गात कैलास पव�तावर �वशे
केला ती कथा
���ष�नारद भलूोक सचंारी होऊन राम�ृंग पव�तावर
आल वे �यानंी तथे सेतत चालल�ेया य�-यागा�द कमा�त
�फरत असल�ेया साध-ुस�प�ुषाच वे योगानगु�य अशा



तप�याच देश�न घतेल.े कात�वीया�जु�ना�या �ासामळु येथेे
यऊन सखुान रेा�हल�ेया म�ुनजनाचहेी �मेकुशल �वतः
पा�न �या सवा�च आे�यदात जे जेमद�नी व रणेकुादवेी
याचं आेदरा�त�य �वीका�न व �याचंा म�हमा गात
�थानाच मेहा��य पाव�ती परम�ेरानंा कळ�व�या�या
हतेनू नेारद कैलासावर गले.े नारदानी पाव�ती
परम�ेरानंा �याच�माण तेथे �ेव�ा�ंत घते असल�ेया
परशरुामाला नम�कार केला आ�ण त एेक�कड जेाऊन
बसल.े नारदाच �ेस�मखु अवलोकन क�न
�ीशकंरानंी �यानंा �वचारल के�, "ह �े�लोक सचंारी
नारद ऋ�ष, आपण कोठुन आलात? आप�या
सचंाराम�य आेपण एखाद� मह�वाची गो� पा�हली
अस�यास आ�हास सागंावी." �यावर नारद ऋ�ष
�हणाल,े "ह मे�ृयुंजया, काय सागं ?ू भलूोकावर आ�म
कामधने-ुक�पव�ृ �याच�माण अेनके तप��ा�ंया
आ�मानी, तसचे फळभारानंी सम�ृ अशा अनके
व�ृानंी, सगुधं दणेाया� जाईजईु-म��ल�द प�ुपानंी वहात
असल�ेया �व�छ अशा जल�वाहानी, वळेोवळे�
झाल�ेया पज��यान आेल�ेया कंद-मलूा�दनी व धा�याने
शोभणाया� भ-ूभागानंी आ�ण तथे सेतंोषान चेरत



असणार६या गो-समहूानी ��त कैलासा�माण शेोभतो
आह �ेया राम�ृंग पव�ताचा म�हमा मी कसा वण�न क� !
यथे रेहात असल�ेया सव� साध-ुस�प�ुषाचं आे�यदाते
जमद�नी-रणेकुादवेी याचंा स�क�त�चा �काश तर सव��
पसरला आहचे ह तेर रा� �ा ग�ुवचन�� अशा
कात�वीया�जु�ना�या उप�वान पेी�डत झालले �ेकतीतरी
म�ुनपुंगव आपल �ेाण र�ण �हाव येासाठ� जमद�नी-
रणेकुादवेी या�ंया आ�याला यऊेन रा�हलले मेी ��य�
पा�हल आेह.े ह शेकंरा, प�ुयमाग� टाकून राज
धमा��व�� साध-ुस�प�ुषानंा �ास दऊेन �या�ंया शापास
धनी झाललेा कात�वीया�जु�नाचा �वनाश काल समीप
आला आह केाय असा सदंहे मा�या मनात उ�वला
आह.े आ�ण याच मेम� ह देवेा�धदवेा आपणा�शवाय इतर
कोणास अवगत आह?े" अस नेारदाच मेा�म�क वचन
ऐकून �ी शकंर �क��चत हसनू �हणाल,े "ह �े�काल�
�ह�ष�, तमुच मेनातील �वचार यो�य आहते यात सदंहे
नाही ह पेहा, यथे केोण बसल आेह ते�ुहास माहीत आहे
काय ? हा �ी नारायणाचा अवतारी रामभ� जमद�नी
ऋष��या �सादान रेणेकुादवेीचा प�ु �हणनू ज�मास
यऊेन मा�या आ�ने �ेी गजाननाची सवेा क�न



�याजपासनू परश अु�� सपंादन केललेा व आम�या
परशरुाम अस नेाव �मळवनू वीर��े झाललेा हाच �या
�� कात�वीया�जु�नाचा नाश क�न भ-ूभार हलका
कर�यास समथ� आह.े" अस �ेहणनू मी शकंरानी
नारदानंा पढु�ल शभु सचूना �दली. नारदानंी शकंराचे
वचन ऐकून "जगद�शा, ��ाचं शेासन आ�ण स�ुाचंे
प�रपालन कर�यास तचू एकटा समथ� आहसे �हणनू
सव� लोक तझु नेाम सकं�त�न करतात त येो�यच आह.े"
अस �ेहणनू �ी शकंरास �यानंी नम�कार केला व
नारायण अवतारी परशरुामा�या महा��याची तारीफ
केली. त�ेहा परशरुाम नारदानंा �हणाला, "ह नेारद मह�ष�
आपणाकडनू �त�ुत क�न घ�ेयास मी यो�य नाही"
�यावर नारद �हणाल,े "परशरुामा, मी जा�त काय सागं ?ू
तझुा म�हमा �ी जगद�शालाच ठाऊकआह.े" नतंर
नारदानंी �शवपाव�तीस हात जोडनू "तमुची �व�च� लीला
मला समजली" अस �ेहणत अ�यानदंान हे�त क�न व
�या�ंयापढुे गाऊन �यानंा सतं�ु केल आे�ण आता माझे
काय� साध�यासाठ� मी कात�वीया�जु�नाकड जेाऊन यतेो
अस सेागंत परम�ेराचा �नरोप घऊेन नारद सचंारास
�नघाल.े



नारदानंी म�ह�वती नगरीस यऊेन कात�वीया�जु�नास
कामधने आुणणसे सा�ंगतली ती कथा
इकड भेलूोक सचंार करीत नारद कात�वीया�जु�ना�या
म�ह�वती नगरीत आल वे �यानंी कात�वीया�जु�नाची भटे
घतेली. कात�वीया�जु�नान नेारदानंा उ�चासनावर बसवनू
�याचंी पा�पजूा केली आ�ण ��लोक�-सचंारी आपण
मा�याकड बेरचे �दवसानंी आलात अस �ेहणाला. आज
आप�या दश�नान मेी ध�य झालो. आप�या सचंारम�ये
आपणा काही �दसनू आल अेस�यास आपण मला
सागंाव अेशी �यान नेारदानंा �वनतंी केली. �यावर नारद
�हणाल,े "ह अे�यतं परा�मी राजा, तझुी बरोबरी
करणारा मी कोणीच कोठे पा�हला नाही. पण या त�ुया
ऐ�या�म�य एेकाच व�तचुी उणीव आह.े ती तू
�मळ�वलीस �हणज मेा� या �लैो�यात त�ुया समान
कोणीही होणार नाही. ती व�त �ुहणज रेाम�ृंग पव�तावर
जमद�नी ऋषीपाशी असललेी कामधने तुी �ा�ती क�न
घणे ते�ुयासार�या वीराला असा�य आह केाय ? �यावर
अजु�न �हणाला, "त सेव� ठ�क आह.े ती कामधने वुश
क�न घ�ेयासाठ� मी �कतीही �य�न केल तेरी अ�य�ू



अशा जमद�नी पढुे माझा काहीच उपाय चालनेा. त�ेहा
ती �ा�त क�न घ�ेयाचा काही उपाय आपण मला
सचु�व�यास आपली तशीच माझीही मनीषा पणू� होईल.
नारद �हणाल,े "ह अेजु�नी त सूागंतोस ती हक�कत
मागची आह.े"आता जमद�नी ऋषी आप�याजवळ�ल
�ोध दवेतलेा घालवनू दऊेन शातं झाला आह वे ह मेी
��य� पा�न तलुा ग�ुतरीतीन केळ�वणसे आलो आह.े
त �ूबलकूल �भऊ नकोस �नभ�यपणान ते �ूशकारी�या
�न�म�ान जेा. तथे गे�ेयावर मी सा�ंगतल�ेया
हक�कतीची तलुा ��चती यईेल. त मूा� आता �वलबं न
करता जा. मी मा�या सचंारास �नघतो अस सेागंनू व
आपल केाय� झाल येा आनदंात �शव�यान करीत
नारदानंी तथेनू �याण केल.े

अजु�नी कामधने आुणणसे आला पण त सेा�य न
झा�यामळु �ेयान जेमद�नी ऋष�ची �ाणह�या केली ती
कथा.
अजु�नी आप�याबरोबर बरचेस धेीट �शकारी घऊेन
रामशृंग पव�तावर आला. �या�ंया कोलाहलान सेव�
पशपु�ी भयभीत होऊन म�ृय मु�ृय �ुहणत जमद�नी



ऋष��या आ�मात यऊेन �शरल.े तथे अेसललेा ऋष�नी
ही भयानक प�र��थती पा�हली व घाबर हेोऊन �यानंी
जमद�न�ना सार केाही सा�ंगतल.े �याबरोबर ऋष�नी
�यानंा ’त�ुही काही घाब� नका. कोणी एक राजा
आप�या राजधमा��माण �ेशकारीक�रता या वनात
आला असावा अस �ेदसत.े थोड शेातं �हा. स�यासमय
होत आला आह �ेयामळु तेो राजाही ब�तके इकडे
यईेल." अस सेागंनू �यानंी �याचंी �च�ता �र केली. नतंर
थोडावळे जातो न जातो इत�यात ऋष�नी
�हट�या�माण अेजु�नीच सेनेानायक जमद�नी ऋष��या
दश�नास आल.े मनु�नी �याचंी सव� हक�कत �वचा�न
घतेली व त �ेयास �हणाल.े ’ह नेायकहो ! त�ुही तसाच
तमुचा राजाही �शकारी�या �मामळु �ेधुने वे तषृनेे
�ाकुळ झालले अेसावते अस �ेदसत.े आ�ही अ�तथी
स�कार करणार आेहोत. त�ुही अनायास येथेवर
आ�यामळु तेमुच आेदरा�त�य करण हे आेमच मे�ुय
कत�� आह �ेहणनू त�ुही तमु�या राजाला कळवनू
स�वर यथे येऊेन आमच आेदरा�त�य �वीकाराव हेे
ऋष�च शेातंपणाच बेोलण सेनेानायकान आेप�या
राजास कळ�वल.े त�ेहा अजु�नीस नारदा�ंया बोल�याचा



��यय आला व तो आप�या नायकास �हणाला, "बरे
आह.े तसचे आपण क�." अस �ेहणनू राजा व म�ंी
वगरैनेी जमद�नीस नम�कार केला व तथे जेवळच
बसल.े जमद�नी ऋष�नी �या सवा�ना रणेकुादवेी�न तयार
केल�ेया पचंप�वा�ाचं भेोजन घतेल वे �यानंा अम�ूय
अशी व��ाभरण देऊेन �याचंा यथो�चत स�कारही केला.
अजु�नीन जेमद�नी ऋष�चा म�हमा ��य�च पा�हला व
एवढे वभैव यास कोणापासनू �ा�त झाल अेसाव येाचा
मनात�या मनात �वचार क�न �यान जेमद�न�ना
�याब�ल �वचारल.े जमद�नी �हणाल,े "महाराज ह पेहा
या धनेपुासनू मला इ��छत वर �ा�ती होत.े ही धने मुला
इ�ंान देान �हणनू �दली आह,े �ह�या �सादानचे मा�या
आ�मास यणेाया� आप�यासार�या राजा�धराजाच,े
इतर अ�तथीच वे आ�मातील लोकाचं सेव� मनोरथ
�स��स जातात" अस सेा�ंगतल.े ह ऐेकून अजु�नीने
आपल डेोळ �ेमटनू नारदानंी यासबंधी सा�ंगतलले सेव�
काही ल�ात घतेल वे काहीही क�न ही कामधने हुरण
करण हेचे आपल आे� कत�� आह अेस ठेरवनू डोळे
उघडल वे �धटाईन �ेया कामधनेकुड पेा�न "म�ुनवया�,
ही कामधने आुपण मला दऊेन टाका आ�ण याजब�ल



मी मा�या जवळ�ल उ�म अशा सह�� गाई आपणास
दतेो" अस जेमद�नी जा �हटल.े �यावर जमद�नी �क��चत
हसनू राजास �हणाल.े ह रेाजा "त�ुया हजार गाईच मेला
काय �योजन आह ?े ह पेहा मा�या आ�माम�ये
अस�ंय गाई आहते त�ेहा मला आणखी जा�ती गाईची
गरज नाही. या �नब�ल अशा सरुन�ंदनीचा तलुा काय
उपयोग आह ?े याचा नीट �वचार कर. त पू�ृवीप�त
आहते �हणनु तलुा असा�य अस केाय आह ?े तू
मा�याकड धेनेचु देान मागावसे ह ते�ुया राजधमा�स
शोभत केा ? स�ू अशा महाराजा आणखी काहीतरी
मागनू घ ते मेी उला सतंोषान देईेन." यास अजु�नी कबलू
न होता तो ऋषीस �हणाला, "ह मे�ुन��ेा, मला या
धने�ुशवाय आणखी काहीच आपणाकडनु नको. मा�या
रा�याचा शातंतामय असा अधा� भागही मी आपणास
दतेो. त�ेहा ही �हातारी धने तुवेढ� मला दऊेन टाका. ही
माझी �वनतंी आपण मा�य केली नाहीत तर मी जबरीने
�ा धनेचु हेरण कर�याचा �सगं यणेार आह.े पहा, नीट
�वचार करा" अस रेाजा �हणाला. �ोधदवेतचेा �याग
केलले शेातं जमद�नी �न�पाय होऊन उसास सेोडीत
�व�थ बसल.े अजु�नीच हे धेा�या�च बेोलण सेहन न



होऊन तथे अेसल�ेया �वा�स-गालव पातगं-शा�ंड�य
त�ृ�त-�ल�गपरश-ुग�ुत �स�-सा�य वगरै मेनु�नी पढुे
यऊेन राजास �हटल के�, "ह रेाज��े अजु�नी, जमद�नी
मनुीनी तलुा कामधने दुते नाही अस नेानापरीने
सा�ंगतल अेसताही त ते लू�ात न आणता ह�ान वे
जबरीन धेने नुणेारच अस �ेहणत आहसे ह बेर ने�ह,े
पहा, यापासनू तझु के�याण होणार नाही." वगरै उेपदशे
�यानंी केला. रणेकुादवेीनीही राजास उपदशे केला. पण
कशाचा काहीच उपयोग न होता राजा �ु� होऊन
�यानंा �हणाला. "ह येाचकव�ृीन जेगणाया� यतीनी हे
तमुच धेम�शा�� �नब�ल अशा राजास �शकवा. मा�यापढुे
तमुच केपट चालणार नाही माग सेरा, मी ही धनेु
न�ेया�शवाय सोडणार नाही." अस �ेहणनू तो दाडंगाईने
�या गाईजवळआला. त�ेहा ती सरुन�ंदनी ऋष��या
आ�यास जाऊन उभी रा�हली आ�ण �यास �हणाली.
"ह मे�ुन��ेा या लोक कंटकापासनू मला होणाया� पीडचेे
�नवारण करा." त�ेहा म�ुन �हणाल,े "ह �े�य मात,े
आम�या आ�मात स�कार पावल�ेया या ब�ल� राजास
आणखी काय सागं ?ू त�ुही दोघहेी आपल �ेहता�हत



पहा" अस डेो�यात अ� आुणनू त �ेहणाल.े अजु�नीस
यामळु जेा�तीच राग आला व �यान तेी गाय बाहरे
आणवनू �त�या ग�यास दोरी बाधंली. त�ेहा ती दोरी
तोडनू घऊेन �या सरुन�ंदनीन एेक �कंार केला व आपले
चारही पाय �तन भे�ूमवर आपटल.े �याबरोबर अस�ंय
गायी उ�प� झा�या व �यानंी आप�या �श�गानंी आ�ण
पायानंी अजु�नी�या ब�ल� सनेचेा समळू नाश केला.
नतंर ती सरुधने ऋुष�जवळ यऊेन �हणाली क�,
"म�ुनराज. मी अजु�नी�या सम� ��ाचा नाश का क�
नय?े" अस �ेहणनू व अ� ढुाळ�त ती धने तुथेचे रा�हली.
रणेकुादवेी सरुन�ंदनीस �हणाली, "ह मेात,े तझु �ेहणणे
खर आेह.े पण काय करणार ? आ�ही आदरा�त�य
क�न स�कार केल�ेयाला क� दणे हेा आमचा धम� न�ह.े
पढुे काय होत ते पेा�" अस �ेहणनू रणेकुादवेीन �ेया
सरुनदं�नीच पेाठ�वर आपला हात �फर�वला व �ःखाने
�सरीकड �ेनघनू गलेी. इकड आेप�या सम� प�रवाराचा
नाश झा�याच पेा�न अजु�नी ��म�ासारखा झाला व
जमद�नी ऋष�च से��ध यऊेन �हणाला, "ह केपट� म�ुन
तझुी मौनव�ृी आता तलुा कळनू आली या �� धनेनूे
मा�या बला� सनेचेा नाश केला. त�ेहा तझु �ेाण



घऊेन या धनेचू जेर मी हरण केल नेाही तर त मेा�या
���य कुलास अपमान�पद होईल" अस ओेरडत ती पढुे
आली, त�ेहा त सेरुन�ंदनी पव�ताकार �प धारण क�न
ऋषी �दस नूयते अशी उभी रा�हली जमद�नी ऋष�नी
सरुन�ंदनीचा परा�म ��य�च पा�हला आ�ण त �ेतला
�हणाल,े "ह मेात सेरुनदं�नी मला सोडनू त एूक�कड रेहा
व राजास �याची, इ�छा पणू� क�न घऊे द.े" �यावर
सरुन�ंदनी �हणाली, "म�ुनवय� उपाय नाही, आप�या
आ��ेव�� वागण हेा माझा धम� न�ह"े अस �ेहणनू �ःख
करीत ती एक�कड उेभी रा�हली. त�ेहा को�प� अशा
अजु�नीन जेमद�नीचा वध केला व ती कामधनेु
धरणसेाठ� तो पढुे गलेा. ह पेा�न ती धने �ूया�या
हातातनू सटुनू �सरीकड गेलेी. व अ��य झाली
अजु�नीन हे �े�य�च पा�हल वे तो भयभीत झाला.
आ�ण अशा �घ�ट �सगंातस�ुा केवळ प�ुयाईनचे
आपला �ाण वाचला अस सेमजनू व �नराश होऊन तो
आप�या उरल�ेया प�रवारासह ग�ुत मागा�न रेाजधानीस
यऊेन पोहोचला आ�ण आपला कोणीतरी �ाणघात
करील या भीतीन �ेयान आेप�याभोवती सश�� असा
कडक पहारा ठे�वला.



म�ंोदकान �े�चकमनु�नी जमद�न�चा �ाण परत
आणला.
माग�शीष� श�ु चतदु�शी, कृ�तका न�� रा�ी�या प�ह�या
�हरात जमद�न��या �ाणह�यचेी �ःखद वाता� सव��
पसरली. रणेकुादवेी जमद�न��या दहेावर पडनू गडबडा
लोळ लूागली व काकंण आे�ण मगंळस�ू काढून
कैलासाकड हेात क�न "परशरुामा, परशरुामा लवकर
�नघनू य"े अस �ेःखान ओेरड लूागली. त�ेहा परशरुाम
गडबडीन आेप�या मतृ �प�याजवळआला व �ःख
करीत असल�ेया आप�या मातसे �हणाला, "आई शोक
आवर, सयू�दय तर होऊ द,े �हणज �ेतत�यात परम�ेर
आमच �ेःख �नवारण करील ह से�य समज. "�यावर
दवेी उठून बसली व आपल अे� पुसुनू प�ुाकड पेा�
लागली इत�यात नारदाकडनू यापवू�च ही �ःखद घटना
कळलले �े�चक, अग��य, व�स�, �वठोबा, �शर�ृंग वगरैे
ऋषी तथे आेल वे �यानंी जमद�न��या �ाणह�यनेे
�ःखात बडुनू गले�ेया रणेकुादवेीस �त�या �ःखशातंीचा
त�वोपदशे केला. अशा रीतीन केाही काल ग�ेयावर
सयू�दयाचा समय �ा�त झाला. ह पेा�न अग��त ऋष�नी



व�स� ऋष��या कमडंलतुील जल मतृ सजंीवनी म�ंाने
अ�भम�ंनू ��चकमनु��याकड �ेदल �ेया�ंन त मे�ं�त जल
जमद�नी ऋष��या मतृदहेावर �श�पडताच जमद�नी मनुी
"�शव �शवा शकंरा," अस पेरम�ेराच नेाव घते उठून
बसल वे जवळ असल�ेया सव� ऋष�ना �यानंी वदंन केल.े
दवेतानंी आनदंसचूक प�ुपव�ृी केली व दवे��ंभीचा
�ननाद सव�� �ापनू रा�हला. अशा या सतंोष�द सम�य
सवा�नी आनदंान जेयजयकार केला.
��चकमनु�नी जमद�नीना आप�या �दयाशी धरल वे
�यानंा आप�याजवळ बसवनू घतेल.े तसचे
स�यवतीनहेी रणेकुादवेीस आप�याजवळ बसवनू घतेल.े
त�ेहा अग��त ऋ�ष परशरुामास आप�याजवळ
बोलावनू �याला �हणाल,े ’पाव�ती-परम�ेरा�या
अन�ुहास पा� झाल�ेया व �ी गजाननाकडनू सव�
�स��दायक अस पेरश अु�� �मळ�वल�ेया म�हमाशाली
परशरुामा हा सयुोगा�न�म� सव� दवेता�ी�यथ� शा�ंतहोम
क�न सवा�ची त�ृ�त कर.’ �या�ंया आ��ेमाणे
परशरुामान ये�काय� क�न सव� दवेतानंा ��ेपाल
भरवाद�ता त�ृत क�न सोडल हेी सतंोषजनक वाता�
चोहीकड �ेसतृ करणके�रता पौ�ण�म�ेया च�ंाच पेवू�



�दशसे आगमन झाल.े सव� ऋ�षसमहू एका �ठकाणी
जम�यावर ��चकमनु�नी परशरुामास आप�याजवळ
बोलावल वे "परशरुामा, आता उशीर का?" �ूर कंटक
अशा साया� ���याचंा समळू सहंार क�न भभूार
हलका कर व त�ुया माता-�प�यानंा क� �दल�ेया
कात�वीया�जु�नाच केातड जेमद�नी-रणेकुादवेीना
आसनाक�रता आणनु द आे�ण �या�या र�ान �ेयाचंे
पाय ध"ू अस �ेहणनू �याच मे�तकावर आप�या हात
ठेवनू �यास आ�शवा�द �दला. परशरुाम �हणाला,
’आजोबा बर आेह.े आप�या सागं�या�माण केरतो"
अस �ेहणनू व सवा�ना व सवा�ना नम�कार क�न
परशरुाम आप�या श��ा��ाची जळुवाजळुव क�
लागला अशी ही कथा सतू मनु�नी शौनका�द ऋष�ना
सा�ंगतली.
परशरुामान सेव� ���याचंा सहंार क�न भभूार हलका
केला ती कथा.
सतू - शौनका�द ऋषीहो ! परशरुाम �या पौ�ण�म�ेया रा�ी
आकाशमागा�न सेचंार क�न �सर �ेदवशी अ�णोदयाचे
समुारास अजु�नी�या राजधानी�या �द�डी दरवाजाजवळ



यऊेन उभा रा�हला व "ह मेदो�म� ह�ीसार�या उ�म�
झाल�ेया अजु�नी, मी ऋ�षकुमार त�ुयाकड ये�ुाची
�भ�ा मागणसे आलो आह तेरी लवकरच माझी इ�छा
पणू� कर" अस �ेहणनू �यान �ेस�हगज�ना केली ही भयकंर
गज�ना ऐकल�ेया अजु�नीन हेा परशरुामच असावा अशी
अटकळ बाधंली व पवू�च स�ज ठेवल�ेया अ�ज
ठेवल�ेया शरु स�ैया�नशी तो बाहरे आला व सभोवार
पाहतो तो काय �जकड पेहाव �ेतकड अेनके �पधारी
परशरुामच परशरुाम. �यानंा पा�न अजु�नीन �ेया�ंयाशी
घनघोर रणस�ंाम स�ु केला. परशरुामान पेाव�ती-
परम�ेराकडनू �मळ�वल�ेया अ�ंबका��-उरगा��-
सपा��� इ�या�द अ��ानंी सव� ���याचंा सहंार क�न
�यानंा तडुवनू टाकल.े भदूवेी �� ���या�ंया र�ाने
�हाऊन ह�ष�त झाली. आ�ण भतू-�ते-�पशाचा�द ड�कनी,
शा�कनी यानंीही र�ाच �ेश�पण से�ु केल वे आ�हास
एक चागं�ल स�ंध �मळाली अस �ेहणनू नाचनू �या सव�
परशरुामाचा जयजयकार क� लाग�या व �या�या पाया
पडनू �यानंी आपला सतंोष �� केला. परशरुामानहेी
�याना त�ुही सखुी असा अभयवचन �दल.े ह सेव� ��न
पा�हल�ेया अजु�नीन तेथे ने राहता पलायन केले



परशरुामान �ेयाचा पाठलाग केला व "ह लेोककंटका,
कुठे पळनू चाललास ? त �ूवग�-पाताळ लोकात जाऊन
दडनू रा�हलास तरी तलुा सोडतो काय? थाबं चाडंाळ !
��ा ! ह ते�ुया राजधमा�स शोभत केाय?" अस �ेहणनू
परशरुामान �ेया�यावर श��ा��ाचंा मारा स�ु केला व
अ�ंबका��ान येाच सेह�� बा� छ�ेन टाकल.े �याबरोबर
दशसह�� बा� तथे उे�प� होऊन अजु�नी व परशरुाम या
दोघामं�य अे�यतं घनघोर य�ु स�ु जाल पेरशरुाम
अजु�नीच बेा� छ�ेन छ�ेन कंटाळला व �यान �ेयाजवर
म�ंा��ाचा �योग केला त�ेहा अजु�नीस म�ूछा� आली व
तो भमूीवर �न��े पडला. याचवळे� "परशरुामा, या
��ाच बेा� छदे�याच के� घऊे नकोस. यान केोण�याही
दवेदवेताकंडनू श��ा��ान नेाश न हो�याचा वर
�ीग�ुद�ा�येाकंडनू �मळ�वला आह.े तरीही पापी
लोककंटक अशा अजु�नीन सेाधसु�प�ुषाना �वनाकारण
छळनू त�ुया �प�याचा �ाण घतेला आह वे अशा रीतीने
हा ग�ुवचन�� झाला अस�यामळु येाचा �वनाशकाल
समीप आला आह.े आता त इूतर कोण�याही उपायाची
योजना न क�रता �ी गजानना�या �सादान �ेमळाल�ेया
परशनु �ेयाच पेोट फाडनू तथे अेसलले अेमतृ काढून घ.े



�हणज तेझुी काय��स�� होईल. अशी आकाशवाणी
झाली ती ऐकून वीर-गभंीर अशा परशरुामान भेमूीवर
�न��े पडल�ेया अजु�नीस उठ�वल वे �यान डेोळे
उघड�या�या आतच परश शु��ान �ेयाच पेोट फाडनू
�यातील अमतृ काढून घऊेन आ�ण �याच मेासं भतूानंा
ब�ल �हणनु दऊेन टाकून र�आ�ण चम� घऊेन
परशरुाम ��चकमनु�जवळआला आ�ण �या र�ाने
�यान जेमद�नी-रणेकुादवेीच पेाय धतुल.े व नतंर �यानंा
अमतृान �ेहाऊन घालनू व �� ���याचं �ेनमू�लन क�न
भ-ूभार हलका के�याच �ेयानंा सा�ंगतल ते ऐेकून
जमद�नी-रणेकुादवेीनी "परशरुाम! त धू�य आहसे." असे
आनदंाच उे�ार काढल.े नतंर परशरुामान आेपण बरोबर
आणल�ेया अजु�नी�या चमा�च आेप�या माता�प�यानंा
आसन क�न �दल वे �यावर �यानंा बसवनू टाळ�
वाजवीत आनदंान नेाचत नाचत द�घ�दडं नम�कार केला.
तथे जेमल�ेया सवा�नी ही परशरुामाची कृती पा�न या
नारायणावतारा परशरुामा�या परा�माची तारीफ केली.
�यावर अग��त ऋ�ष उठून उभ रेा�हल वे �हणाल के�,
"त�ुही सवा�नी परशरुामाची �त�ुत केली ह ठे�क आह;े
पण ��ाचं �ेनदा�लन �हाव वे स�ुाच पे�रपालन �हावे



यासाठ� अ�यतं उ� तपाचरण क�न परम�ेरास �स�
क�न घतेललेी दवेमाता अ�द�त भमूीवर अयो�जत
अशी ज�मनू, �� ���याचंा सहंार क�न भ-ूभार
हलका केल�ेया परशरुामाचा परा�माला जी
कारणीभतू झाली �या जगदबंा-एकवीरा-रणेकुादवेीला
मा� त�ुही अ�जबात �वसर�यासारख �ेदसत �ेहणनू
�यानंी आपल हेात वर क�न दवेीची �ततुी केली व ते
खाली बसल.े व�स�ऋष�नी अग��त ऋष��या
बोल�यास अनमुोदन �दल.े नतंर सवा�नी जगदबंा-रणेकुा
-महामाता क� जय असा जयजयकार केला. यावर
��चकमनुी �हणाल,े "ऋ�षपुंगवहो, महा म�हमाशाली
अस आेपण सव� नारदमनू��या सचूनने येथे आेलात व
जमद�नीच �ेाण परत आणनू क�त� �मळ�वली
याजब�ल मी आपल उेपकार �मरतो" अस सेागंनु या
रणेकुादवेीस चार �दवस वधै� भोगाव लेागनू आज
पाचवा �दवस लागला तरी आज�या या शभु-म�ुता�वर
�हला काकंण वे मगंलस�ूा�द बाधंनू सवुा�सनी करावे
अशी �यानंी व स�य�तीन सेवा�च �ेाथ�ना केली. �यावर
�या�ंया इ�छ�ेमाण वे�स�-आग��त-�वा�स-�शर�ृंग-
�वठोला�द मनुीनी �ी म��लकाजु�नास ��धा�भषके



क�न सवुा�सनी�याकडनू तलैतीथा�त जमद�नी-
रणेकुादवे�ना तलैा�यगं�नान घातल वे शभु ल�न शभु
�तथीवर कंकण-मगंलस�ूा�द बाधंल.े सवुा�सनी
���यानंी रणेकुादवेीस पचंारती ओवा�ळतो दवेतानंी
आनदंसचूक अशी रणेकुादवेी-जमद�नीवर प�ुपव�ृ�
केली, �यामळु सेव� लोक आन�ंदत झाल.े

वाचकहो ! कृतयगुाच ४े �दवस रणेकुादवेीस आललेे
वधै� क�लयगुाम�य ४े म�हन हेोऊन माग�शीष� श॥ु १४
पासनू पढुे च�ै श ॥ु १५ स कंकण-मगंलस�ूा�द धारण
होत असलले आेजही सवा�ना माहीत आह.े मगंल काय�
शवेटास ग�ेयावर या काया�क�रता जमलले रेाजा�धराज,
साधसु�प�ुष इतर अ�तथी-अ�यागत पचंामतृ भोजनाने
त�ृत होऊन रणेकुादवेीच अेन�य भावान �ेतवन करीत
आपाप�या �थानास परत गले.े व�स�-अग��त-वठोल
�शर�ृंग-�वा�स आ�द म�ुन��ेानी सरुन�ंद�नस
आपणाजवळ बोलावल वे "ह मेात.े तलुा बला�काराने
हरण क�न न�ेयात आललेा ग�ुवचन �� असा अजु�नी
आपण नाश पावला इतकेच न�ह तेर साया� ���य
कुलाचा �व�वसं क�न अपक�त�स पा� झाला.



त आूता या आ�मात सखुान रेहा असा �तला आ�शवा�द
�दला व �तच पेाठ�वर हात �फर�वला व �तच सेमाधान
केल.े नतंर सवा�नी जमद�नी-रणेकुादवेीची भटे घतेली व
��चकमनुी -स�यवतीदवेी याचंा �नरोप घऊेन त सेव�
ऋ�ष आपाप�या �थानी गले.े या मगंलकाया�साठ�
आल�ेया एकनाथ-जो�गनाथानी रणेकुादवेी�या
इ�छ�ेमाण एेकदोन �दवस यथे रेा�न रणेकुादवेीचा
भ��चा पा�णाचार �वीकारला या महा�शवयो�गनी
पती�या �ोधामळु आेपणास झाल�ेया तापाच �ेनवारण
क�न �सादाचा अन�ुह केला वगरैचेी हक�कत
रणेकुादवेीनी आप�या सास-ूसासया�ना �नवदेन केली.
ती ऐकून त,े �याच�माण जेमद�नी म�ुन, परशरुाम वगरैे
सतंोष पावल.े नतंर एकनाथ जो�गनाथ यानंी �या
सवा�चा �नरोप घतेला व आप�या �श�यासंमवते ते
आप�या आ�मास यऊेन पोचल.े

भटेासरू नावा�या �ूर द�ैयाचा परशरुामान सेहंार केला
ती कथा
लोककंटक झाल�ेया ���य कुलाचा नाश क�न
परशरुामान भे-ूभार हलका केला व भदूवेीस शातं केले



आ�ण आप�या माता-�प�याचं जेवळ यऊेन तो बसला.
एक श� गुलेा तरी �सरा पनुः तयार आहचे या�माणे
भटेासरु नावाचा द�ैय ऋष��या य�-यागा�द कमा�स
�याच�माण ते देवेता�ी�यथ� करीत असल�ेया शा�ंत
होम व जपतपा�द, �शव�ल�गाच�ना�द प�ुय कृ�यास
कंटक�ाय होऊन �या�ंया �ताम�य अेडथळ आेणीत
होता. या ��ा�या �ासास �भऊन तथे अेसलले -ेस�प�ुष
जमद�नी रणेकुादवे��या जवळआल वे आपल के�
�नवारण कर�याब�ल �यानंी �यानंा हात जोडनू �वनतंी
केली. परशरुामान हे सेव� ऐकल आे�ण तो वीरावशेाने
उभा रा�हला व �या ��ाचा �णात सहंार करतो असे
�हणनू �यान जेमद�नी रणेकुादवेीचा आ�शवा�द
मा�गतला आ�ण ���य कुलाचा सहंार केललेा
र�ला�ंछत परश हुातात घऊेन �स�ह गज�ना करीत
दश�प धेारण क�न �या भटेासरूास सहा�य दणेाया�
शरू �कराताची �शर �ेयान �ेणाधा�त उडवनू �दली. नीला
मधे�पी असा भटेासरू �स�ह गज�ना करीत
परशरूामासमोर आला. तोच परश�ूया एकाच �हाराने
�याच डेोके उडवनू �यास भमूीवर पाडल.े परशरुामाचे
भयकंर �प पा�न �नरपराधी ��ी-प�ुष आमच रे�ण



करा, आमच रे�ण करा असा आ�ोश करीत
परशरुामास शरण आल.े परशरुामान �ेया सवा�च सेा�ंवन
केल वे भटेासरुाच डेोके घऊेन �यास ��र�ंापय�त �छ�
पाडल आे�ण �याच �ेनाय �ुयात ओवनू ती चवकडी
क�न वाजवा अस शेरण आल�ेयासं सागंनू त �ेया�या
हातात �दल.े �यानंी त �ेया�ंया हाती �दल.े �यानंी ते
हातात घऊेन वाज�वताच �यातनू "�� नणृा,ं �� नणृा"
असा �व�न �नघ लूागला. या श�ा�या �वनीन आेनदं
पावनू सव�जण टा�या वाजवीत नाच लूागल.े व
परशरुामा�या आ�ने,े समोर असल�ेया रणेकुादवेीस
सा�ंगतल वे �नरपराधी अशा शरणागत ��ी-प�ुषा�ंयावर
कृपा कर�याब�ल �वनवनू आपण त�ेथल एका
प�ुकरणीत �नान क�न शातं झाला त�ेहापासनू �या
प�ुकरणीस रामतीथ� अस नेाव पडल आेह.े रणेकुादवेीने
�नरपराधी अशा शरणागत ��ी-प�ुषावर कृपा क�न
�याचंा उ�ार केला.
�जवतं रा�हल�ेया ���य राजा�ंया ���या व इतर ��ी-
प�ुष परशरुामास शरण आले
सव� ���याचंा नाश के�यानतंर परशरुामा�या ��ीस न



पडल�ेया राज���या �याच�माण इेतर ��ी-प�ुष �द�ड
मढू होऊन अगंावरील व��ाचीही पवा� न करता
"परशरुामा, परशरुामा" अस ओेरडत शरण आल.े त�ेहा
परशरुामान केड�ून�बा�या डाहा�या मोडनू �या�ंया
अगंावर टाक�या, �याबरोबर �या �म�ृत घऊेन ते
"परशरुामा आमच रे�ण कर" अस �ेहण लूागल.े हे
ऐकून परशरुामान,े �यानंा जवळच असल�ेया जो�गनाथ
तीथा�त �नान क�न कड�ून�बाची पान पेाघंरा व
डाहा�या त�डात ध�न हात जोडनू रणेकुादवेीस शरण
जा आ�ण �त�या सागं�या�माण वेागा �हणज तेमुचे
पाप नाश होतील अस येानंा सा�ंगतल.े परशरुामा�या
सागं�या�माण ते देवेीस शरण आल वे "महामात,े
आ�ही द�न आहोत, आमच रे�ण कर" अस �ेहणाल.े
�याचंा द�न भाव पा�न रणेकुादवेीन �ेया�ंयावर कृपा��ी
केली व �यानंा �हणाली, "त�ुही यथेील तीथा�म�य �ेनान
करा व पाढंर वे�� नसेनू तसलीच चोळ� घाला व
कपाळास हळद�ची पडू लावनू मी दते असललेा पाढंरा
म�ण व कव�ा याचंी माळ क�न ग�यात घाला व ही
मसेीची ब�ु� हातात घऊेन ’एकनाथ-जोगशे उ�वतो’
असा मा�या ग�ुचा नामो�चार करीत �भ�ा मागा.



�भ�ते आल�ेया धा�यातील अध�धा�य गोरग�रबानंा
दऊेन बाक�च ते�ुही अ� क�न का" अस सेा�ंगतल.े
दवेी�या या उपदशेा�माण वेागनू �यानंी आपली पापे
नाहीशी क�न घतेली. या दवेीच हे मेाहा��य जाणनु
आजही या दवेीच भे� �याच�माण वेागनू आपली पापे
ना�हशी क�न घऊेन आपल इे�ाथ� �स� क�न घतेात
व दवेीस तन-मन-धन दऊेन शरण यतेात ह सेव��व�तु
आह येात काही शकंा नाही.
परशरुामान सेपंादन केललेी भ�ूम क�यप ���ाला दान
दऊेन टाक�ल व तो �वर� झाला ती कथा
��चकम�ुन-स�यवती, जमद�नी-रणेकुादवेी, परशरुाम,
इतर ऋ�ष व ऋ�षप��या सतंोषान रेहात असता आजा
��चकम�ुन परशरुामास �हणाला, "ह पेरशरुामा. भदूवेी
आता शातं झाली ना? आता त �ूा�व�ृीचा �याग क�न
भ�ुदया�द शा�ंतगणु तसचे अ�ह�सा�मक साधवु�ृी
�वीका�न गगंा-भा�गरथी इ�या�द तीथा�म�य �ेनान कर
व पापापासनू म�ु हो अ�वब�ु वारणासी (काशी)
��ेाम�य ते�ुया नावान रेाम�ेर�ल�ग �थापन क�न �या
�शव�ल�गा�या व इतर सव� दवेता�ंया त�ृ�तसाठ�



शा�ंतय� कर व �या य�ा�या मखुान ते सूपंादन केललेी
सव� भ�ूम क�यप ��ष�स अप�ण क�न जपतपवा�द
योग�नरत होऊन ष�मखु �वामीनी तलुा उपदशे
के�या�माण ते पूरम �वर� हो आ�ही आता आम�या
आ�दमोहरा �नानास जातो अस सेागंनू परशरुामास बोध
केला आ�ण जमद�नी-रणेकुादवेीच सेमाधान क�न
�यानंा सखुान रेहा व �चरजंीव �हा असा आ�शवा�द
दऊेन स�यवतीसह ��चकम�ुन आप�या आ�मास गले.े

परशरुामान आेपला आज ��चकम�ुन या�या
सागं�या�माण भेा�गरथी, गगंा इ�या�द नद�-तीथा�म�ये
�नान क�न काशी ��ेाम�य रेाम�ेर�ल�गाची
��त�ापना केली व �व�नाथाच देश�न घऊेन तो ��वणेी
सगंमास आल.े तथे सेव� ऋ�षसमवते शा�ंतहोमा�द
य�काय� क�न आपण सपंादन केललेी सव� भ�ूम,
�शवसा� �यान के�यप मनु�ना अप�ण केली व "हे
म�ुनवया�, आपणच ही भ�ूम �वीका�न रा�य कराव"े
अस �ेयास सागंनू �याचा �नरोप घऊेन यथे आेला व
�क�यके नद�-तीथा�म�य आेपली र�र�ंजत परश �ुयाने
धतुला तरी तो �व�छ झाला नाही तो या नद�त धतु�याने
�व�छ झाला त�ेहापासनू या नद�च पेाणी ताबंसू रगंाचे



झाल अेसनू या नद�त कुलीश नद� अस नेाव पडल आेह.े
पढुे परशरुामान येा नद�म�य �ेनान केल वे पढु�ल
आप�या या�चेा काय��म सपंवनू महाम�े पव�ताजवळ
असल�ेया प�ुय�थानी �ी शकंरा�या आराधनके�रता
तपाचरण क� लागला. अशा�कार केाही �दवस
ग�ेयावर प�ृवीपती झालले ऋे�षवशंातील �ा�ण
परशरुामाकड आेल वे �यास �हणाल "ेपरशरुामा तू
�मळ�वललेी सव� भ�ूम सव� लोकानंा �व�दत
हो�यासार�या ऋष�ना दान दऊेन टाकुन त यूथे येऊेन
रा�हला आहसे �यामळु �ेदलले देान परत घते�या�या
दोषास त पूा� होत नाहीस का?" याचा �वचार कर.
तजुसार�या �ानी व म�हमाशाली प�ुषास आ�ही जा�त
काय सागंावयाच आेह?े" ह ऐेकून परशरुाम �याना
�हणाला, "ह �ेा�णहो, आपल बेोलण येथाथ� आह ते�ुही
मा�या चकु�ची मला माफ� करावी अशी माझी
आपणास �वनतंी आह"े अस सेागंनू तो �सरीकडे
जाणसे �नघाला. इत�यात ही बातमी �वण केल�ेया
�स�धरुाजान पेरशरुामाजवळ यऊेन �यास सा�ागं
नम�कार केला व आपल �ेनान ज पे��म घाट तथे �ेयास
बोलावनू नले वे त �ेथान परशरुामास दऊेन टाकल.े



�स�धरुाजा�या भ��स �स� होऊन परशरुामान तेथेचे
रा�न तपाचरणास स�ुवात केली ह ऐेकून क�यप
मनु�ना राग आला व �यानंी ऋ�षप�ु �ा�णानंा
आप�याजवळ बोलावनू घतेल वे त �ेयानंा �हणाल,े
"अर !े मा�या�माणचे स�ंय�त व�ृी �वीकारल�ेया परम
�वर� व सव� �वषय �यागी अशा परशरुामाला त�ुही
बाहरे घाल�वलते. �धःकार असो त�ुहाला ! तमु�या
रा�यकारभाराला आग लागो ! ही तमुची कपट व�ृ�
रा�य�धकारास यो�य नाही ’राजा ��य� दवेता’ या
��ुतवा�या�व�� तमुची वागणकू झाली. जो राजा
शातं रा�न सव� �ा�ण मा� आप�यासारखचे, सव�
�ा�णमा�ाचं सेखु त आेपल सेखु समजनू परोपकार
व�ृीन �ेजार�ण करीत नाही असा राजा महापातक�
होय. तो रा�य�� होऊन अधोगतीस जातो ह ते�ुहास
�ात आहचे. त�ुही या रा�या�धकारापासनू �र रहाव हेचे
यो�य आह.े" या�माण उेपदशे क�न व सयू�-च�ं
वशंाकड रेा�या�धकार सोपवनू क�यप म�ुन शातं जाल.े

�ीजमद�नी-रणेकुा-परशरुाम याचंा सखुानदं समागम
सतू - शौनका�द म�ुनगणहो, परशरुाम प��म घाटात



तप�य�ला बसला व सवा�ना शभुमगंल आ�शवा�द दऊेन
�या�ंया �मेास पा� झाला अस�याची हक�कत ऐकून
�ी रणेकुादवेी �याजकड आेली. परशरुाम अ�यतं �मेाने
आप�या मात�ेया पाया पडला, आनदंा�ुंनी �याच �ेतचे
पाय �भज�वल वे भ���पी प�ुप �तला अप�ण क�न
"मातदृवेोभव" असा जयजयकार करीत �यान �ेमेाने
आप�या आईसआ�ल�गन �दल (े�मठ� मारली). तथेे
असल�ेया �स�धरुाजान वे �या�या प�रवारातील लोकानंी
ह सेव� ��य� पा�हल आे�ण परशरुामा�या मात-ृभ��ची
तारीफ केली व �ीरणेकुादवेीची �व�वध �कार पेजूा-
अचा� क�न �तचा आशीवा�द घतेला. �ी रणेकुादवेी
परशरुामा�या वरैा�यान �ेस� होऊन �तन �ेयास "तू
आता राम�ृंग पव�तावर तप�या� कर" असा आदशे
�दला. �यास परशरुाम �हणाला, "मात ते�ुया आ��ेमाणे
मी राम�ृंग पव�तावर तप�या� करणसे जाव हे ये�ु होय,
पण तपाचरणास अगद� एकातं व �नःश�द अशी जागा
पा�हज वे त जूाणतसेच तझु भे� नाना �कार�या
आप�या नवसा�ंया फेडीसाठ� वा�वभैवान तेझुी पजूा-
अचा� करणार आ�ण �या वा�ानंी राम�ृंग �म�मनू
राहणार. तर मी तथे केस बेर तेपाचरण क�?" असे



हात जोडनू �वनयपवू�क व �क��चत ह्ा�यमखुाने
आप�या आईस �वचारल.े यावर रणेकुादवेी परशरुामास
�हणाली, "बाळा, मी तलुा काय सागं?ू तझु �ेहणण येो�य
आह.े त�ेहा मी यापढुे मा�याजवळ लावल�ेया
कोण�याही वा�ाचा �व�न �कतीही मोठा झाला तरी तो
त�ुया कानावर यऊेन पड नूय अेशी �व�था करत.े तू
याब�ल �क��चतही काळजी क� नकोस." अस बेोलनू
रणेकुादवेीन �ेयाच सेमाधान केल.े परशरुाम मग राम�ृंग
पव�तावर आला व जमद�नी रणेकुादवेी�या जवळ
योगा�न�त�पर असा रा�न �यान �ेयाचंी इ�छा पणू� केली.
अशी ही हक�कत सतू ऋष�नी शौनका�दमनु�ना
सा�ंगतली व पधु गे�ड राम�ृंग पव�तावर यऊेन �याने
सपा�ची �ह�सा कर�याच सेोडनू अ�ह�सात�पर झा�याच
रणेकुादवेी�या वर�दानाच मेहा��य सागंणसे �ारभं
केला.
सपा�चा सहंार करावा �हणनू राम�ृंग पव�तावर आल�ेया
ग�डान �ेाय��� घतेले
सतू -शौनका�द ऋ�षगणहो ! पडंपु�ु अजू�नाने
खाडंववन द�ध के�यावर �या �वालसे घाब�न तथेे



असलले सेार सेप�कुल राम�ृंग पव�तावर जमद�नी-
रणेकुादवेी�या आ�यास यऊेन रा�हल.े ह पेा�न ग�ड�ह
या सपा�चा सहंार कर�या�या उ�शेान रेाम�ृंग पव�तावर
यऊेन �याचंा शोध क� लागला.
स�ंयाकाळ झाली तरी या ग�डा�या नजरलेा एकही
साप पडला नाही तो प�ुकळ शोध क�न कंटाळला व
�हणाला, "अहो, काय आ�य� ! आतापय�त एकही साप
मा�या ��ीस पडला नाही याव�न ही एक फारच
मह�वाची गो� आह हे मेा�या ��ययास आल"े असे
�हणनू तो जमद�नी-रणेकुादवेी�या आ�यास आला व
�यान �ेयानंा नम�कार क�नआप�या प�र�माची सारी
हक�कत सा�ंगतली. �यावर जमद�नी-रणेकुादवेी �यास
हसत �हणल,े "ह गे�डा! सव� साप त�ुया भयाने
आम�या आ�मात यऊेन अ��य जाल आेहते. या
आम�या जप-तप-य�-यागा�द, �शव�ल�गा�द दवेताचंी
पजूा-अचा� क�न राहणाया� साधसू�प�ुषानंी, मन-ुम�ुन
वगरै�नी आपापसातील वरैव�ृीचा �याग क�न व
�ह�सा�द �ग�ूणानंा �र सा�न सा��वकव�ृीन रेाहण हेचे
�याच आे� कत�� आह आे�ण ह �ेयानी सोडल तेर



�याचा एका �णात नाश होणार ह �ेन��त ! �न��त !!

�तकड पेाहा; या �ठकाणी �स�ह-गज, �ा�-गाई, ह�रण-
कु�ी बकरी-लाडंगी, माजंर-उदं�र इ�या�द आपल वेरैे
�वस�न कशी �मेान रेहात आहते. �हणनू तसू�ुा यथेे
सपा�चा सहंार न क�रता �या�याबरोबर �मेान रेहाव हेे
तझु मे�ुय कत�� आह ते भूकू-तहानने �ेाकुळ झाला
आहसे अस �ेदसत,े त�ेहा लवकरच प�ुकरणीम�य �ेनान
क�नआ�ही दते असल�ेया फल पचंामतृाचा �साद
सवेन क�न त यूथेचे काही �दवस रहा अस जेमद�नी-
रणेकुादवेी ग�डास �हणाल.े ह �ेयाचं से���-
प�वा�ाचंा �साद �वीकारला व �यायोग सेमाधान
पावनू ग�ड काही �दवस तथेचे जमद�नी-रणेकुादवेी�या
सवेते रा�हला. ग�डान �ेनान केल�ेया या प�ुकरणीस
पढुे ग�ड-तीथ� अस नेाव �ा�त झाल.े या तीथा�म� �ेनान
केलले लेोक पावन होतात, अस सेतू मनु�नी शौनका�द
ऋषीस सा�ंगतल वे पढुे राम�ृंग पव�ता�या वर�दानाचे
महा��य सागंणसे �ारभं केला.
�ी रणेकुा (य�लमा) दवेी�या वर�दानाच मेहा��य
सतू - शौनका�द म�ुनजनहो ! रणेकुादवेीच मेहा��य



माक�डये मनुीनी (य�ुध��र) धम�राजास सा�ंगतल ते मेी
त�ुहाला सागंतो. �च� दऊेन ऐका. म�ुनजनहो !
रणेकुादवेी मानवकोट�तील न�ह हेी महादवेी आधी
दवेमाता अ�द�तदवेी �हणनूच घऊेन आ�दश��
अवतारी होऊन उपम�य मु�ुनकडनू १४ �कारची
यो�गनी व अ��कारची ल�मी अस अेवतार धारण
क�न �तन आेपल मेहा��य ग�ुत रीतीन देाख�वले
इतकेच न�ह तेर कृतयगुाम�य आेपल पे�ु झाल�ेया
दवेतानंा �� ���याकंडनू फार �ास होऊ लाग�यावळे�
�या ��ाचंा नाश क�न दवेतानंा सखु �ा�त क�न �ावे
�हणनू उ� तप�य�न �ेतन �ेी शकंरास �स� क�न
घतेल �ेया�या वर�सादान पे�ृवीवर ज�े श ॥ु २
मगंळवार रोजी रणेकुराजान �ेन�म�ल�ेया ��वणेी-
सगंमा�या प�ुय�थानी य�कुंडाम�य उे�प� होऊन
रणेकुादवेी ह नेाव धारण क�न अ��न��ाकडनू उ�प�
झाल�ेया च��सादान ऋेष�ची ती धम�प�नी झाली व
�तन �ेी नारायण अवतारी, अ�यतं परा�मी अशा
परशरुाम प�ुास वशैाख श॥ु अ�य ततृीय�ेया �दवशी
शभु-म�ुता�वर ज�म �दला. या प�ुाम�य आेप�या
तपा�या �भावाचा �वशे क�न �याजंकडनू



कात�वीया�जु�ना�द �� ���याचंा तसाच भटेासरू नावा�या
लोककंटक अशा रा�साचाही सहंार कर�वला आ�ण
���न� अशा म�ुन��ेीच �ेयाच�माण धेम��न�
राजा�धराजाच सेरं�ण कर�वल वे जग�ध्ार केला
आ�ण शकंरा�या आ�ने तेीन �न�मषाचं वेधै� भोगनू
पनुः समुगंला झाली. अशा या दवेीच मेहा��य मी
त�ुहाला आतापय�त सा�ंगतल.े

शौनका�द म�ुनजनहो, पढुे जगाम�य पेाप वाढून
सदाचार, स���, स�म�, स�सगं, सनुी�त अ�ह�सा�द
प�ुय कमा�चा नाश होऊन अनी�त-अ�याय, अनाचार-
पर�न�दा, �नद�यता, अधम�, पर�ह�सा�द पचंपातकाचंा
�भाव जा�त होऊन हा �� माग�च सौ�य सपं�ीचे
साधन होय अशा समजतुीनी लोक �याच आेचरण क�
लागल आेय�ुय �ीण करणाया� क�ल महाराजा�ंया
कारक�द�चा अमंल स�ु झा�यावळे�
"कलौ पचं सह��ात सेव� धम� �वव�ज�त"े

कलौ पचं सह��ातं ॥े महापाप �वशषेतः
अशा�कार अेनके ऋ�ष महष�नी सा�ंगतल�ेया
वा�या�माण येा कालात जग�माता रणेकुादवेीचे



महा��य दश�दशातंरी पस�न दवेी आप�या वर-
�दानलीलने लेोकामं�य भे��मागा�चा �सार क�
लागली, यामळु येा दवेी�या पजूोपचाराची ��ेता वाढून
सव� लोक आपाप�या इ�छनेसुार-राजस-तामस या
सा��वक या तीन �कारानंी �हची पजूा क�न आ�ण
आपल मेनो�भ� सा�य क�न घऊेन सखुी होऊ लागल.े

या दवेीस मगंळवार व श�ुवार, पौ�ण�मा-�हण स�ंमण
इ�या�द पव�काल ��य आहते व दर वषा�स आ��न श.ु १
पासनू �वजयादशमीपय�त यणेाया� महानवमी�या �तथी
तर �ह�या अ�यतं शभु व मगंलकर जागतृी�या वळेा
आहते. या नवमी �तथीम�य जे केोणी ��ी-प�ुष रोज
आपली �नानाद� �न�यकम�आटपनू श�ु भावनने येा
दवेीच भेजन-अच�न-नाम�मरण व �कत�न करतात ते
अथवा ज येा द�ेच मेहा��य वाचनू सागंतात त तेसचे
भ��न ऐेकणार सेव� लोक या माहामात�ेया �ीतीस
�ा�त होतात व आपल इे��छत फल �मळवनू प�ुयवान
होतात.

ज लेोक २१ मगंळवार अथवा श�ुवार, पौ�ण�म�ेया
�तथीस यथे अेसल�ेया, तीथा�म�य �ेनान करतात व



दवेीच देश�न घऊेन भ��न पेजूोपचार व �तो�ाद�नी इचे
भजन करतात व �यानास� होतात त �े�ी वा प�ुष
असतात, जर शा�कनी, डा�कनी, भतू-�ते-�पशाचा�दनी
��त असतील तर ती �याचंी पीडा �र होईल. गरीब
असोत, �ानी असोत, राज अेसोत, ��चय�, गहृ�थ,
वान��थ व स�ंयास या चतरुा�मातील शवै, व�ैणव,
शा�, गाणप�य, सौर इ�या�द मतानयुायी असोत या
सवा�नी काम-�ोध-लोभ-मोह-मद-म�सरा�द ष��पुंचा
�याग क�न भ���भने आेपल �ेान-न�े उघडनू जर ते
या दवेीच �ेनज�व�प जाणनु आनदं परवश होऊन
एक�च� होतील तर �याचंवेर दवेीची पणु� कृपा होवनू ते
परम�येस �ा�त क�न जग�य होतील. ज अेनके �ूर
कंटकानंी �ा�त असनू क� व नाशा�त पोचल अेसतील
�यानंी या दवेीस नवस क�न �तच �ेयान करीत
आपणास अनकुूल होईल �यावळे� या �थानाजवळ
असल�ेया मलापहारी नद��या उ�रवा�हनीम�य अेथवा
जोग�ेरी तीथा�म�य सेचलै �नान कराव वे कड�ूल�बा�या
डाहा�या अगंावर घऊेन मौन�तान येा दवेीच देवेळास
यऊेन �द��णा करावी व नम�कार घालावते आ�ण
अगंावरील कड�ूल�बा�या डहा�या टाकून दवेनू पाढंरे



व�� पाघं�न दवेीची पजूा-अचा� करावी व आप�या
श�यतनेसुार अ�तथ�ना अ�ोदक दऊेन आतल नेवस
फेडावते त सेव� सकंटापासनू म�ु होतील. या�शवाय जे
भ� भटेासरू नावा�या रा�साचा सहंार क�न �या�या
कवट�ची परशरुामान के�न �दललेी चौकडी वाजवीत,
दवेीच �ेतो� व �त�या महा��याची पद गेात आ�ण
नाम�मरण करीत �ी रणेकुा-य�ल�मा दवेी उ�वो (उधो)
असा जयघोष करीत नाचीत आपली भ�� अप�ण
क�न दश�न घतेात �याचंवेर दवेीची पणू� कृपा होत.े

सतंतीची अप�ेा असणाया� ��ी-प�ुषानंी या दवेी�या
नावान मेगंळवार अथवा श�ुवारच �ेदवशी उपोषण
क�न �दोष समयी या दवेी�या �च�ाची (मतू�ची)
अ��वधानो� पजूा करावी व �या मतू�त नवै�े
दाख�वलले गेाईच �ेध अथवा इतर कोणतहेी फल सवेन
कराव आे�ण सव� �च�ता सोडनू या�माण २े१ वार
श�ुातःकरणान देवेीच देश�न घऊेन स�त-प�तनी पजूा
करावी व �तच पेादतीथ� सवेन कराव �ेहणज �ेयाचंी
इ�छा पणू� होईल. ���यानंी अथवा प�ुषानंी ��चय�
�तान येा दवेीची म�ूत�जपतपा�द नाम�मरणानंी भजावी
�तची �त�ुत करावी व �त�या कपाळावर लावलले गेधं,



पादतीथ�, �साद वगरै सेवेन के�यास कु�रोग, अप�मार
इ�या�द �� रोग नाहीस हेोऊन आयरुारो�य अ�भव�ृ�
होईल.

शौनका�द म�ुनजन हो ! म�ुय गो� �हणज �ेीग�ु
द�ा�ये आप�या �श�य प�रवारासमवते या राम�ृंग
पव�तावर यऊेन रा�हल वे �यानंी तपः�स��ही केली.
या�शवाय गौतम ऋष�च �ेश�य गभंीरराज, शा�ंड�य
मनु�च �ेश�य वीय�वमा�, व�स�ाच �ेश�य ह�र��ं, �याचंे
वडील ��शकंु, सगर, ययाती, धम�वध�ना�द अनके �बल
राजा�धराज व तपोबलसपं� म�ुनवय� या सवा�नी या
दवेीच �ेथानास यऊेन यथेील तीथा�म�य �ेनान आे�ण
आपली जपतपा�द कम�, �शव�ल�गाच�न. शा�ंतहोम वगरैे
केली आ�ण जमद�नी-रणेकुादवेी�या दश�नान ते धे�य
होऊन जग��स� झाल,े मीही प�ुकळवळेा या दवेीचे
दश�न घतेल आेह.े अशा�कार मेाक�डयेानंी धम�राजास
जगदबंा दवेीच मेहा��य वण�न क�न सा�ंगत�यावर
राजा सतं�ु पावला व �यान केु�लश नद�त �नान क�न
माक�डये मनु��या आ�ने तेथे केरावयाची
�शव�ल�गपजूा�द कम�केली. तसचे मनु�ची पादपजूा



क�नआपण प�रवारसमवते पादतीथ� सवेन केल वे
मनु�ना �याच�माण अे�त�थअ�यागतानंा पचंप�वा�ामे
भोजन दवेनू व व�� सेवुणा��द अप�ण क�न �यानंा
सतं�ु केल वे तीथ� ��ेाचंा सव� �नधान सेपंवनू महाम�े
पव�ताजवळ�ल प�ुय ��ेात �यान �ेवशे केला आ�ण तो
�शवा�ल�गाच�न त�पर झाला. अशा तह�च हे रेणेकुा-
महा��य स�व�तरपण सेतू ऋषीनी शौनका�द मनुीनी
सा�ंगतल.े त ऐेकून शौनका�द म�ुन परमानदं. भ�रत
झाल वे राम�ृंग पव�तावर यऊेन काही �दवस रा�हल,े
आ�ण मलापहा�र नद��या उतवा�हनीत. जोग�ेरी-राम-
व�ण-भरैव-सगंम�ेर-तलैतीथ� इ�या�द तीथा�म�य �ेयानंी
�नान केल वे म��लकाजु�न �ल�गाची �वधानो� पजूा
क�न, रणेकुा-जमद�नी-परशरुाम-एकनाथ इ�याद�चे
दश�न घऊेन लखनौपासनू उ�रसे ३०-३५ मलैावंर
आप�या न�ैम�यार�यातील आ�मात �वशे क�न
�यानंी रणेकुादवेीच चे�र� �श�यवृंदास सा�ंगतल.े
�ीरणेकुादवेी (य�ल�मा) च मेहा��य ज सेागंतात व जे
ऐकून भ��पवू�क या दवेीची अन�यभावान पेजूा
करतात व नाम�मरण, �तो� वगरैनेी इ�छा �यानात
त�लीन होतात त सेव� या महादवेी�या आ�शवा�द पा�



होऊन या लोक� सव� सपं�तमान व परलोक� प�व� असे
होऊन जातात यात सदंहे नाही अशा�कारचे
रणेकुामहा��य सतू मनुीनी शौनकाद� ऋषीस सा�ंगतल.े

स�ुानी व स�ुशल अस आे��तक महाशयहो, रणेकुादवेी
सतं�त, सपं�तसौ भा�य, द�घा�य�ुय दऊेन �याचं मेगंल
करो अशी इ�छा �� क�न ह जेग�मातचे मे�हमाय�ु
च�र� आपणास सादर केल आेह.े आपण या दवेीच हेे
च�र� पठण क�न याचा सव� लोकामं�य �ेसार क�न
आम�या प�र�माच सेाथ�क करील अशी आशा आह.े

पाचवा अ�याय समा�त
रणेकुा महा��य �थं समा�त
-------------------------

रणेकुेचा ज�म

ई�वाकू वशंात रणे यूा नावाचा महापरा�मी राजा
होऊन गलेा. भागीरथी�या काठ� का�यकु�ज शहरी
रा�न तो कारभार पाहात अस.े प�ु�ा�तीसाठ� �याने
शकंराची भ�� केली. त�ेहा �स� होऊन शकंरानंी



�याला एक सव�गणुसपं� अशी मलुगी व नतंर एक
मलुगा होईल असा वर �दला. मग राजान अे�ी, व�स� इ.
ऋष�ना बोलावनू य� आरभंला. पणूा��ती झा�यावर
य�ातनू एक सवा�गसुंदर क�या �नघाली. रणे रूाजाने
�तच नेाव रणेकुा अस ठेेवल.े ही रणेकुा �हणज पेाव�ती
व क�यप प�नी अ�दती या दोघ�चा अवतार होय. याची
कथा अशी - एकदा द�ैया�ंया �ासाला कंटाळनू सव� दवे
�व�णकूड गेले.े �यानंी �व�णलूा पवू� �यानंी �हर�या�ाचे
वळे� घतेललेा वराहावतार, �हर�यक�यप�ूया वळेचा
न�ृस�हावतार व बळ��या वळेचा वामनावतार याचंी
आठवण क�न दऊेन प�ुहा अवतार घ�ेयासाठ� �वनतंी
केली.
�स� होऊन �व�ण �ूहणाल,े "या वळे� अ�दतीच उेदरी
मी पणू��पान अेवतार घणेार आह,े त�ेहा �तन ते तेजे
सहन कर�याची तयारी करावी." हा �नरोप घऊेन दवे
अ�दतीकड गेले वे �यानंी आपापल तेजे अ�दती�या
गभा�साठ� �दल;े पण त पेरुसे नेाही अस सेमजनू �तने
पाव�तीची तप�या� स�ु केली. पाव�ती �स� झा�यावर
अ�दती �हणाली, "�व�ण मूा�या उदरी अवतार घणेार



आहते, �याचं तेजे सहन कर�यासाठ� त मूा�या शरीरात
वास कर." पाव�ती याला तयार झाली; पण शकंरानंी
�तच पेती क�यप या�ंया शरीरात वास करावा याची
तजवीज कर�यास सा�ंगतल.े मग अ�दतीन शेकंरानंा
�स� क�न घऊेन वर मा�गतला, क� आपण व क�यप
एक�प होऊन माझा �वीकार करावा. अशा�कारे
शकंर व क�यप तसचे पाव�ती व अ�दती एक�प झाल.े
रणे रूाजा�या य�ातनू बाहरे आललेी मलुगी �हणजे
अ�दती व क�यप याचंी मलुगी जी पाव�ती व अ�दती या
दोघ�चा अवतार होय.

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

रणेकुा �वयवंर

भागीरथी�या तीरी का�यकु�जनगरीत रणे रूाजा�या
य�ातनू रणेकुेन �ेवशे केला. ही रणेकुा �हणज अे�दती
व पाव�ती याचं एेक� �प होय.

भगृऋुष�चा मलुगा �यवन याचा मलुगा ऋ�चक ऋषी
गोदावरी�या काठ� राहत होता. �यान सेोमवशंी राजाची



क�या स�यवती �ह�याशी �ववाह केला. पढुे स�यवती�या
पोट� शकंर व क�यप एक�प होऊन ज�माला आल.े
ऋ�चक ऋषीन �ेया मलुाच नेाव जमद�नी ठेवल.े एकदा
ऋ�चक ऋष��या आ�मात अनके ऋषी आल वे �यानंी
काशीया�लेा जा�याचा �वचार केला. �या�माण ते सेव�
जण जमद�नीला घऊेन या�लेा �नघाल.े
का�यकु�जनगरीचा राजा रणे यूान आेप�या मलुीचे
�वयवंर माडंल आेह अेस केळ�यावर त ऋेषी समारभं
पाह�यासाठ� मडंपात गले.े अनके दशेाचं रेाज,े राजप�ु
रणेकुे�या �ा�तीसाठ� आल हेोत.े रणेकुेन �ेया
सवा�समो�नच जाऊन केवळ समारभं पाह�यासाठ�
आल�ेया जगद�नी�या ग�यात माळ घातली. ह पेा�न
सव� राजानंा सतंाप आला व �यानंी रणेकुेला पळवनू
न�ेयाचा �वचार केला. �या�माण �ेयानंी स�ैय एक�
क�न रणे रूाजाशी य�ु पकुारल.े �या मो�ा
स�ैयाबरोबर लढून आप�याला �वजय कसा �मळणार,
अशी रणे रूाजाला �च�ता वाट लूागली. त�ेहा जमद�नीने
आपल �ेा�तजे �कट केल.े �यान आेप�या �वल�ण
य�ुकौश�यान सेव� राजानंा पळवनू लावल.े



मग रणे रूाजान जेमद�नी व रणेकुेचा थाटामाटात �ववाह
क�न �दला. �यान जेमद�नीला घोड,े ह�ी, रथ, शहर,े
र�नभाडंार इ. दऊेन क�यादान केल वे भागीरथी�या
काठ� राह�याची �वनतंी केली. या समयी इ�ंाने
जमद�नीला कामधने वू क�पत� �दला. जमद�नी
रणेकुेसह भागीरथी�या काठ� रा� लागला.
पढुे रणेकुे�या पोट� भगवतंानंी परशरुामा�या �पात
अवतार घतेला.
---------------------

मगंळवार �ीरणेकुेची आरती

जयद�ेव जयद�ेव जय �ीरणेकूे । �व�धमखु�वबधुारा�धत
स�ेवत रणेकूे ॥ध०ृ॥
�व�मतृवदे��ा �या�वाs��जमीश ।ं न�वा �व�वध:ै
�तो��ैत�ुाव परशे ।ं
त�क�थत�व�म�हमान �ं� सरुशे ।ं �मारय�स �वा वं�दे
कु� क�णालशे ॥ं१॥
ग�ुबो�धतकृतवीय�जतपसा द�: �यात ।् सतं�ुो�प च



रा� चे�े�सतवरद: �यात ।्
�प�थ�राम�ततुद��याs�याss�यात ।् �ततु�प रे�य
मा बं��वधज�मभयात ॥्२॥
�व�धहय�� ममतै�प�ूय�व �ंा�त ।ं य�पजूनत:
शभं�ु�ेयवद��वसतु ।ं
एन �ंव�म�हमान कंे जान�ंत कथ ।ं कृपया �ान बंोधय
�नजपदरतभ�ं ॥३॥
------------------

रणेकुा मातचेी आरती

जय दवेी �ी दवेी, रणेकुा मात।े
आरती ओवाळ�तो तजुला शभुच�रत॥े
मदं��मत मधलुोचन, सुंदर ही मतू�।
व�चडुमे�ंडत तव, �ग�र�शखर वेसती॥१॥
जय दवेी �ी दवेी, रणेकुा मात।े
आरती ओवाळ�तो तजुला शभुच�रत॥े



भा�यवती तूंजननी, परशरुामाची।
तहेतीस कोट� दवेावं�र, तव स�ा साची॥२॥
जय दवेी �ी दवेी, रणेकुा मात।े
आरती ओवाळ�तो तजुला शभुच�रत॥े
सीता, ल�ी, पाव�ती, य�ल�मा सारी।
तझुीच नाना नाव�नाना अवतारी॥३॥
जय दवेी �ी दवेी, रणेकुा मात।े
आरती ओवाळ�तो तजुला शभुच�रत॥े
जगद�ेरी जगदबं,े �ा�पसी �व�ाला।
�म�ल�द माधव भाव वे�ंदतस तेजुला॥४॥
जय दवेी �ी दवेी, रणेकुा मात।े
आरती ओवाळ�तो तजुला शभुच�रत॥े
---------------------

�ी रणेकुा मातचेी आरती

जय दवेी अबंाबाई | माझी मळुा�ाची आई ||



आरती ओवाळ�न | माझी रणेकुा आई ||

जय दवेी अबंा बाई || ध |ृ|

मळुा�ात तझुा वास | भ� यतेी दश�नास ||

नवरा�ी नऊ �दवस | उ�सव होतो महाखास ||

जय दवेी अबंा बाई || १ ||

�प सुंदर पा�नी | भ� माथा टके�वती ||

तन मन धन आपलु 2ेत�ुया चरणी आ�प�ती ||

जय दवेी अबंा बाई || २ ||

परशरुामान केावड | यथे ठेे�वली होती ||

रणेकुा आई यथे |े मळु �हननुी बसैली ||

जय दवेी अबंा बाई || ३ ||

मा�रच हे मेळु | आह मेळुावा गाव ||

मा�रला जा�या आधी | �याव येथेील दश�न ||

जय दवेी अबंाबाई || ४ ||

ऐसा ग तझुा म�हमा | तया नाही प�रसीमा ||



त�ुया चरणा वारी | आ�ही ठे�वतो माथा ||

जय दवेी अबंा बाई || ५ ||

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

रणेकुा�तो�म्

पाकामतृाशंमुकुटाभरणा भवानी शोकापहा नतजन�य
शभुा�खला�� ।
कोकाकृ�त�तनभरा कुशला�न �न�य मंकूा��बका मम
तनोत मुनुी��व��ा ॥
�ोक�या��तयोवा��भवम�ुचाय� पठे�द�त स�ंदायः
॥ॐ॥
काला��या�द �शवावसानम�खल तं गे�ुफद�न �ंशव मे�ूत�
क�त��यतुंन क�य रसना ल�जा�बधुौ म�ज�त ।
त�मात �्व�चरणकैदशेनखर�यो�तः�फु�ल�ा इव
�फूज���त �भ�व�णव� सतत तं पे�नाभादयः ॥१॥
क�पः कोऽ�प स शाभंवो �वजयत मेात��वया क��पतो
य�ान�प�वक�पजाल�वमखुः क����प��त प्रः ।



सा �व सं�ववतामपीह सलुभा नवैा�स �क��तयूसे
�व�छ�द �ंशशवो यथा तव पनुः ��ड��त वदेा इम ॥े२॥
लीलाचामरधा�रणीसहचरीग�या महा�स�यो ननूं
व�च�यतुं�फुर��त भवतीका��यश�ूय जंनम ।्
अ�ब �व�यना�चल कं�णया य��मन प्�र��डत ते�य
�ा�र �नवा�रतोऽ�प कु�त सेवेा संरुाणा गंणः ॥३॥
आ पातालतलात फ्णी�र�शरोर�नाशंनुीरा�जता- दा
सव���नकेतनाद�प �शखायौताशंधुौताङ्कणात ।्
एक�छ�मवा�य वभैवमहो द����त त सेतंत यंे
स�ंयाचल�न�ल तंव पद �ंयाय��त गाय��त च ॥४॥
य �ेवाम�ब पलाश�ब�वकुसमु�ै�ला�स�भम���लका-
प�ुपवैा� वनम��लका�वर�चत�ै�ाम�भदा�म�भः ।
म�ुधो�मी�लतमालती�भर�भतः सपंजूय��यादरात्
तषेाम�ुधतृसौरभा ��त�दन �ंाज�ृभत भेारती ॥५॥
�वा सं�ाचलमौ�लस�ु�थतपदा �ंी- एकवीरा��बके ये
�ल�प��त सच��च�दनरस�ैतषेा संधुा�ा�वणी ।
वाणी�व�मयव�य�मान�ग�रश�ालोलग�ाजल-
�व�छ�दो�म�तपरपंरा�वज�यनी वाणी नरीन�ृय�त ॥६॥



य �ेवा �ंा�म�ुत��नम�ल�धय��वाधारत���तय- ��य�ूव�
म�ू�न� सरो�हऽे�तधवल पेीयषूधारावतृ ।े
त मे�ृयुंसहसा �व�ज�य रचय��य�ुचगै��त��न�यशः
��या�द�परुःसधुाकरसधुाहभंावसभंा�वताः ॥७॥
य��वा पं�य�त त�य न�य�त महापापा�धकारः �णात्
�क�चाधा�दपर पेरुाणप�ुष�ाण��य पेाव��त ।
म�ून��त�य ततो भवते क्ृत�धयः �ी- एकवीरा��बके
��य�त ने मनागपीह य�दय �ं�य�म�ुोतस ॥े८॥
�क�योगने �कमच�नने �कमथ �ानने �क�कम�णा �क�
�यानने �क�म�यया �कमथवा दानने �क�द��या ।
��य�त ये�द स�शलै�शखर�ीग�व�ताः सव�दा मातः
पाव��त रणेकुे तव पदा�भोज�भा�व�माः ॥९॥
ह से�ाचल�न�यके�लर�सके कपू�रक�त�ूरका-
�व�य�ताग�कुङ्कुममै�लयज�ै�व चं�च�ता�य�च�ता ।
त दे����त सरु�े�म�ुय�वबधु�णेी�करीट�फुर-
�मा�ण�य��त�ब��बता�णपद�थाः स�ंदाः सपंदाम्
॥१०॥
ह से�ा���व�न��ल�वप�ुष �ी- एकवीरा��बके �वां



कृ�णाग�ग�ुगलु�ुभ�ृत�भय�धपूय��यादरात ।्
त केैलास�नवा�सनी�भर�भतः सचंा�रत�ैा��भ-
ल�लाचामरमा�त�ै�रतर नं�द��त ��ा इव ॥११॥
मातः शाभं�व ज�ृ�भतामतृ�शला�ल�ा��मके रणेकुे �वां
स�ा���शरो�वहारसलुभा नंीराजय��यादरात ।्
त बे�ृदारकब�ृदव��दतपदा���ाक� चडूाम�ण-
�यो�तम��रम��दराङ्कणभवुो भ�ूत�लभ�तऽे�तुाम्
॥१२॥
�राद�णर�सगंतरजोराजी�वराज�प-ु �त�ुय यंः
��णप��म�ब कु�त के��त क्दा�चत �्व�चत।्
स�ंा�य ��य�म��स�ुदरयशःसदंोह�न�य��दनी- म�ते
�न�व�षय �ंवय �ं�वश�त �ीशाभंव वंभैवम ॥्१३॥
�वाम�ु��य कदा�प कोऽ�प �कम�प �वा�प �प�न न्रो
भ��यावशेवशीकृतो जप�त वा यो य�जहुो�यादरात ।्
तत त्�या�यमवे द�ेव भव�त �वगा�पवग��दं
�व�ाम�मरण गंतो �वजयत सेव�ऽ�प शव� जनः ॥१४॥
मात��व�चरणने या�य�त �चर �ं�ोऽ�प भ�ाशय-
�चडूाच��कलामरी�च�नचयरैाचा�तर�नासनःै ।



त�वानामपु�र ��थतो �वजयत वेामा�द�भना�म�भः
�ीकाम�े�र द�प�ु� �ग�रज �ेव रंणेकुे र� माम ॥्१५॥
मातभ�र�व भग�प��न �ग�रज गेाय�� गो�ा��मके �ग�गौ�र
सर�व�त ��णयन �ेी�स�ल�मी धतृ ।े
�न�य मे�ृय�ुवकारहा�र�ण �शव �ेी- एकवीरा��बके सोऽहं
त शेरणागतः क�णया �व रंणेकुे र� माम ॥्१६॥
इ�त �ीरणेकुा�तो� संमा�तः॥पाकामतृाशंमुकुटाभरणा
भवानी शोकापहा नतजन�य शभुा�खला�� ।
कोकाकृ�त�तनभरा कुशला�न �न�य मंकूा��बका मम
तनोत मुनुी��व��ा ॥
�ोक�या��तयोवा��भवम�ुचाय� पठे�द�त स�ंदायः
॥ॐ॥
------------------------

�ीरणेकुा�कम्

�ीगणशेाय नमः ॥



जयदवेसमहूनतु जेमद��नमनुदे��यत ।े जनन �ंवबधुाव�न
त जेगतामपुकारकृत ॥े१॥
�व�पन �ेव� �ेवनतुा नगर नेगर ने�मता । जय�त
��थर�च��हता जमद��नमनुवे��नता ॥२॥
म�तकैर�वणी��कला मम ��कमल केमला । जय�त
�त�ुत�रबला जमद��नवध�ूव�मला ॥३॥
क�लप�जषुा दंमनी कलषु�ततःे शमनी । जय�त
�तवुतामवनी जगतामवतजु�ननी ॥४॥
�न�खलामयतापहरी �नजसवेकभ�करी ।
जमद��ननदोपझरी जयती�र�च�लहरी ॥५॥
सकलामयनाशचण सेतत �ंमरतः सगुणु ।े मम काय�गतःे
�थम मंरण नं भव�वधमम ॥्६॥
॥इ�त �ीभगव�मह�ष�रमणा�तवेा�सनो वा�स��य
नर�स�हसनूोग�णपतःे कृ�तः रणेकुाषटक्म स्मा�तम ॥्
-------------------------

अथ रणेकुा�तो�म्

वणा� य�या �ंकाशतं वेण��वकेैव या ��थता ।



��परुा वण��पा सा रणकुैकैव नापरा ॥१॥
सवणा� वदेमाता सा सा�व�ी ��ह��पणी ।
एकैव �च�कला दवेी जग�ा�ी न चापरा ॥२॥
एकमा�कैवीरशेा सा�पया�यवाचका ।
�कारकै�वरा �येा रणेकुा ��ह��पणी ॥३॥
----------------------

अथ रणेकुा�तो�म्

या व��हकुंडाद�द�त�न�रयेा�गंा महा�स�सरु�ष�प�ूया ।
या राममाता�खल�व�व�ंा नमा�म �वा तंामहमकेवीरां
॥१॥
या दवेमाता ��पदा प�व�ा या ��ह�व�ा ह�रगभ�दहेा ।
वदेरैव�ेा सकलाघह�ंी तामकेवीरा �ंशरसा नमा�म ॥२॥
-------------------

मा�र गडावर कमलमखुी रणेकुेच सेुंदर कमलाकार
म�ंदर आह.े ह मे�ंदर अनाद� काळापासनू यथे अेसावे
अस सेागं�ंयात यते.े ह मे�ंदर यादवराजा दवे�गरी यानंी



समुार ८े०० त ९े०० वषा�पवू� बाधंल.े म�ंदरा�या म�ुय
दरवाजाची पनु�बाधंणी ही इ.स. १५४६ म�य झेाली
असनू �या सबंधीचा �शलालखे म�ुय दरवाजावर
अ�ंकत केला आह.े हया म�ंदराचा �व�तार तीनश ने�वद
वषा�पवू� शा�लवाहन राजान इे.स. १६२४ �या समुारास
केला आह.े

ह मे�ंदर वा�तशुा��ा�या �नयमानसुार उभार�यात आले
आह.े म�ंदर ह गेाभारा व सभामडंप या दोन भागात
�वभागल गेले आेह.े गाभा�यात कोणालाही �वशे �दला
जात नाही. गाभा�यात �वशे�दासर चादं��या प�याने
मढ�वलले आेह.े दवेीचा मखुवटा हा १.५२४ मीटर (५
फुट) उचंीचा आह आे�ण �याची �ंद� १.२१९२ मीटर (४
फुट) इतक� आह.े

द��णा�भमखु चादं�न मेड�वल�ेयात �वशे�दारातनू
आपण ��य� रणेकुे�या म�ंदरात �वशे करतो.
रणेकुे�या �व�वध पजुा-अच�नने वे पजुा�या�या
गाभा�यातील म�ं �वधीन वेातावरणात चतै�य �नमा�ण
होत.ेत�तच तलेा तपुा�या नदंाद�पामळु वेातावरण
�स� होत.ेज��हा न� होऊन पवूा��भमखु असललेा



रणेकुे�या तादंळा �व�प तजेपुंज मखुकमलाच देश�न
आपणास होत.े

त��हा अ�यतं �च�ाकष�क तजेोमय दवेीच मेखुकमल
आपल �ेच� क���त करत.े भ�ाकंड केृपा��ी टाकणारे
सवुण�ननै, र�वण� �स��रच�च�त मखुावरील शोभा ही
अवण�नीय आह.े डो�यावर चादं�चा टोप रणेकुेने
प�रधान केला आह.े �पताबंर नसे�यान तेी अ�धक
मगंलमतु� �दसत.े �व�वध सवुणा�भषुण �ेतन पे�रधान
केली आहते. भाळ� मळवट भरललेा असनु, मखुाम�ये
ताबंलु आह.े हजारो सयुा�च तेजे �त�या मखुावर
�गटलले आेह.े अ�यतं �च�वधेक - भदेक नजर सरळ
आप�या –हदया म�य जेात.े

�शवाय सभामडंपा�या प�रसरात अ�पजूचेा मान
असणा�या महाकाली व महाल�मी�या व
तळुजाभवानीची मतू� आहते.खाल�या बाजलुा
परशरुाम म�ंदर, दश�नी भागात गणपती म�ंदर, �व�णू
कवी मठ,पाडंवतीथ�,औ�बंर झरा, जमद�नी �थान,
अमतृ कुंड, आ�मबोध तीथ�, माततृीथ�,रामतीथ� इ.आहते.

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



मा�रमधील तीथ���ेे

१ माततृीथ� : मा�र पासनू द��णसे द�ड �कमी अतंरावर
आह.े रणेकुामातने आेप�या अ�हता��न पतीसह
अ��न�वशे के�यानतंर �या �ठकाणी औ�व�द�हक सव�
उ�र��या भगवान द�ा�यानंी परशरुामाकंडनू क�न
घतेल ते हे �े�स�द माततृीथ� �या �ठकाणी धा�म�क
�प�डदान व �ा�द�वधीस�ुदा के�या जातात.

2. वनदवे : दवेदवे�ेर पासनूद��णसे दोन �कमी
अतंरावर ह वेनदवे दवे�थान आह.े वनात असलया मळुे
�या �ठकाणास वनदवे अस �ेहणतात. �या �ठकाणी
य�राजान तेपः�या� क�न द�ा�यानंा �स� क�न
घतेल हेोत.े त�ेहा द�ा�यान मेी कोणापासनू कोणता
गणु घतेला अशा चोवीस गणुाच वेण�न यदुराजास या
�ठकाणी सा�ंगतल आेह.े

3. कैलासटकेडी : वनदवेपासनू एक �कमी अतंरावर
आह.े कैलासटकेडी ही सहया�� पव�तावरील सवा�त उचं
टकेडी असनू अ�यतं जागतृ �ठकाण आह.े द�ा�या�ंया
पा�का �ा �ठकाणी आह.े �या �ठकाणी भगवान



द�ा�यानंी गोरखनाथानंा दश�न �दल हेोत अेस हे पे�व�
�ठकाण आह.े

४. वसतं �व�णकूवीचा मठ : मा�रपासनू द��णसे द�ड
�कमी अतंरावर क�लयगुात रणेकुामातने सेतं
�व�णदूासानंा सा�ात दश�न �दलले पे�व� �थान. �याच
�ठकाणी सतं �व�णदूासाचंी समाधी आह वे �या
�व�पाम�य रेणेकुेन �ेव�णदूासानंा दश�न �दल तेे
मळू�व�प �च� �या �ठकाणी आजही दश�नाथ� आह.े हे
सा�ा�कार �व�प�च� �वतः �व�णदुासानंी काढललेी
आह.े

५. झपंटनाथ म�ंदर : झपंटनाथ म�ंदर ह मेा�र
पासनूद��णसे एक �कमी अतंरावर आह.े झपंटनाथ हा
का�लकामातचेा प�ु असनू मा�रच �ेामदवैत आह.े

६. भगवान परशरुाम म�ंदर : �ी रणेकुामाता म�ंदरा�या
द��णलेा दवेी गडाव�न पाय�याशी प�ास पाय-या
उतर�यानतंर आह.े

७. महाकाली म�ंदर : रणेकुा म�ंदरा�या उ�रलेा रामगड
�क�लाम�य मेहाकालीच �ेथान आह.े ग�डराजानंी



दवेीची ��त�ापना केली आह.े

८. �ीद� �शखर म�ंदर : मा�रपासनू पाच �कमी
भगवान द�ा�याच �ेनवास�थान आह.े

९. माता अनसुया म�ंदर : मा�रपासनू सहा �कमी
अतंरावर अ�ीऋषीव महासती अनसुया मातचेा आ�म
आह.े

१०. सती सयामाय म�ंदर : मा�रपासनू आठ �कमी
अतंरावर असनू महासती अनसुया मातचेी सयामाय ही
भ�गनी आह.े

११. सव�तीथ� : �ी द��शखर स�ंथान�या पाय�यापासनू
अगद� जवळ ह �ेथान आह.े �शखर स�ंथाना वर
द��भसू या तीथा��या जलानचे अ�भषके होतो.
१२. दवेदवे�ेर : मा�र शहरातच असनू भगवान �ी
द�ा�ायाच हे �ेन�ा�थान आह.े �ी च�धर �वामी म�ंदर
ही यथे आेह.ेह मेहानभुावाचं पे�व� �थान आह.े

१३. दरगाह शखे फरीदबाबा : शखेफरीद ह पेरम
द�भ� असनू �यानंा द�ा�यानंी दश�न दवेनू कृपा�ंकत
केल आेह.े �ह�� म�ु�लमाचं �े�दा�थान आह.े यथेील



�नसग�र�य प�रसरातील धबधबा ह �े�ेणीय �थळआह.े
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