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अणिवादन 
 

िार वदे हे भारतीय संस्कृतीिे मूलाधार आहेत ही गोष्ट लहानपणापासून चशकवली गेली तरी वदे 
म्हणजे काही तरी फार अवघड, आपल्याला कधीही त्यातले काही कळणार नाही असे काही तरी वार्त 
होते. त्याति ‘स्त्री शूद्र आचण िाडंाळानंा वदेािा अचधकार नाही’ हे ही अधून मधून कानावर पडत होतेि. 
त्याम ळे कळत न कळत एक प्रकारिी अरुिीही मनात होती! त्याम ळे काही वर्षापूवी कै. श्री. म रली ठाकूर 
हे ग जराती प्रकाशन ्यवसायातले लेखक मा्याकडे श्री. चव्ण देव पंचडतां् या वदे पचरिय मालेिी काही 
चलचखते घेऊन आले व मी हे काम मराठीत कराव ेअसे त्यानंी स िवले ते्हा मी त्यानंा साफ नकार देऊन 
र्ाकला होता! 
 

पण नंतर ती चलचखते वािता वािता ऋग्वदेाचवर्षयी एक अपूवव अशी आत्मीयता वारू् लागली आचण 
श्रदे्धय चव्ण देवजीं्या साह्याने मी हे काम हाती घेतले. हे काम करीत असताना वळे फार आनंदात गेला. 
आय ्यात येणाऱ्या चवचवध अन भवािंी त्यातून संगचत लागत गेली. त्याम ळे चविारानाही एक वगेळीि िागंली 
चदशा लाभली. ग जरात राज्य गं्रथ चनमाण बोडािे अध्यक्ष डॉ. जे. बी. सेंचडल यानी हे मराठी प स्तक तयार 
करून छापण्यास संमचत चदली. श्रदे्धय चव्ण देवजींिे आशीवाद होतेि. त्याचशवाय ज्याना ज्याना मी या 
संचहतेतून मला काय जे चमळाले ते साचंगतले, त्या सववि लोकानंी हे प स्तक रूपाने लवकर बाहेर आणाव े
असा आग्रह केला. लहान थोर, स्त्री प रुर्ष, चवद्वान कलावतं आचण कारागीर सवांनाि आवडेल, चहतािे 
काही सापडेल, आचण चजवाभावािा वडीलधारा आधार लाभेल असे काही ना काही या ऋग्वदेात आहे. 
 

हा गं्रथ मराठीत प्रकाचशत करण्यासाठी डॉ. बारललगे यानंी आपलेपणाने तो स्वतः पाहून तपासून 
महारा्र राज्य ससं्कृचत मडंळा्या वतीने प्रकाचशत केला. त्यािंी ती ग णग्राहक आत्मीयता ही मी 
वदेोनारायणािीि कृपा समजते. 
 

म द्रणालयातील कमविारी आचण ्यवस्थापक वगव यानीही श्रमपूववक सहकायव देऊन हे कायव चसद्धीस 
नेले आहे. या यशात त्यािंाही वार्ा महत्वािा आहे. 
 

सवानाि–मृणाचलनीिे कृतज्ञ अचभवादन. 
 

–मृिाणिनी देसाई 
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अनन्तापूवीचे णकणित्  सान्त 
 

ज्या समाजाला इचतहास असतो त्या समाजाला संस्कृती्या नावाखाली काही तरी खोर्ी शपेरे् पण 
लागत असतात. समाजािे प नरुथ्यान करताना या शपेट्ाकंडे द लवक्ष करता येत नाही. एका रीतीने 
आपला समाज परंपरेत ब डाला असला तरी आपल्या समाजाजवळ चविारधन पण फार मोठे आहे. 
जगातील सवात प्रािीन गं्रथ म्हणजे वदे या वैिाचरक परंपरेिा आपल्याला वारसा चमळालेला आहे. 
वदेप्रामाण्य म्हणजे शब्द-प्रामाण्य. केवळ वदे-प्रामाण्य मानून लकवा वदेािंी पूजा करून िालणार नाही. पण 
वदेािंी लर्गल करूनही आपणाला सामाचजक स धारणा लकवा क्ातंी घडवनू आणता येणार नाही. कारण 
वदेािंी भार्षा जरी आपण चवसरलो असलो तरी वदेातील चविार चिरपत चिरपत आपल्या मनात उतरले 
आहेत, आपल्या मनात घर करून बसले आहेत. वदे हा मूळात प्रािीन भारतातील एका चवचशष्ट समाजािा 
गं्रथ असला तरी आता तो आपल्या सामाचजक परंपरेिा भाग िाला आहे. वदेािी परंपरा ही एका रीतीने 
मानवी संस्कृतीिी पण परंपरा आहे. वदेािंा इचतहास हा मानवी परंपरेिा इचतहास. 
 

प्रािीन आयानी अग्नीिा शोध लावला आचण त्यातून यज्ञ संस्था चनघाली. या ससं्थे्या अन र्षंगाने 
अनेक प्रकारिे लितन स रू िाले. ‘अम क कराव े तर ते का कराव’े अशाप्रकारिे प्रश्न लोकां् या मनात 
उत्पन्न िाले. असे प्रश्न ज्यां् या मनात उत्पन्न िाले आचण ज्यानंा त्यािे उत्तर देण्यािा अचधकार आला ते 
मंत्रद्रष्टे ॠर्षी िाले. मध ्छंदािी गोष्ट ही अशीि, ‘का’ हा प्रश्न चविारणाऱ्यािी. साधे साधे प्रश्न. पण 
त्यातून केवढे तत्त्वज्ञान चनथळत असते, हे त्यावरून चदसाव.े ‘सकाळी लवकर उठाव’े, पण का उठाव?े 
‘चफराव’े, ‘का चफराव?े’ असले प्रश्न चविारता चविारता जीवनािे स्वरूप, जीवनियेतून मध ्छंदानंा चदसू 
लागले. मध ्छंदािंा प त्र स ंदर होता. मध ्छंदा त्याकडे सारखे पहायला लागले. ‘बाळ स रेख आहे’ पण तो 
का स रेख िाला. त्याला प्राण नसता तर तो स रेख िाला असता का, असा प्रश्न मध ्छंदां् या मनात 
डोकावतो, प्राण हा जीवनािा गाभा आहे. त्यावर चविार िाला पाचहजे ही गोष्ट त्यातून चनघते, प्राण म्हणजे 
वायू. प्राण म्हणजे जीवन, जीवन म्हणजे तेज. शवेर्ी ही सवव मीपणािी, आत्म्यािी रूपे होत ही गोष्ट ऋर्षी 
मध ्छंदा आचण त्यािंी पत्नी यानंा उमजते. मध ्छंदा्या कथेतील प राणतत्त्व, हेि प ढे अध्यात्मा्या रूपाने 
आम्या तत्त्वज्ञानात चवकचसत िाले. यज्ञ ही केवळ द सऱ्याला बळी देण्यािी कल्पना नाही. आपले 
प्राणतत्त्व िरािरात चवलीन करणे म्हणजे स द्धा यज्ञि होय. माणसािा चविारस्त्रोत आिारातूनि कसा 
चवकास पावतो यािा मध ्छंदा ऋर्षींिी कथा हे उदाहरण. 
 

श्रीमती मृणाचलनी देसाई यानी आिायव कृ्णदेव पंचडत यानी चलचहलेल्या ऋग्वदेातील कथांिा ‘वदे 
अनंत बोचलला’ या नावाने केलेला हा अन वाद श्री त कारामां् या ‘वदे बोचलला अनंत’ या पंक्तीत थोडासा 
बदल करून केलेला. वैचदक परंपरा असे सागंते की, वदेािंा शवेर्िा भाग म्हणून ब्राह्मणे, आरण्यके आचण 
उपचनर्षदे आली. आजिे भारतीय तत्त्वज्ञान म्हणजे उपचनर्षदािें तत्त्वज्ञान. ते वदेातही, वदेऋिातंही 
चदसते. अग्नी आचण यज्ञ याना कें द्रलबदू कल्पून जी ससं्कृती उत्पन्न िाली ती केवळ कमवकाडंाति राचहली 
नाही. यज्ञ आचण अग्नी ही आम्या चविारािी प्रतीके त्यां् या आधारावर चविारािी इमारत उभी राचहली. 
अशा चविारािी थोडीशी ‘िलक’ चवश्वाचमत्रा्या कथेत चनचिति चदसते. ‘अहम्  ब्रह्मास्स्म’ म्हणजे ‘मी ब्रह्म 
आहे’ लकबह ना ‘मी नाही, आहे ते ब्रह्म,’ ही जी चविारसरणी, ती या कथेत फारि स ंदर रीतीने चितारली 
आहे. अथाति ‘चवश्वाला मी चमत्रा्या डोळयानंी पाचहले, त्याि दृष्टीने जगािी ओळख करून घेतली. मा्या 
जीवनात त्या योगाने नव ेप्राण प्रगर्ले. मी, मी राचहलो नाही. चवश्वा्या अणूरेणूत चमसळून मी चवश्वरूप 
िालो. चवश्वा्या देवतानंी, आचण शरीरात प्रगर्लेल्या प्राणानंी मािे जीवन घडवले. मी चवश्वाचमत्र िालो.” 
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ऋग्वदेात मंडले दहा. या सवव मंडलातील महत्त्वा्या कथा चव्ण देव पचंडतानी आपणास चदल्या 
आचण मृणाचलनीबाई देसाईनी त्या मराठी जनतेला सादर करण्यािे ठरचवले. साचहत्य संस्कृती मंडळाने 
केले ते एवढेि की या कथा लोकानंा म चद्रत स्वरुपात उपलब्ध करून चदल्या. या कथातून आम्या 
संस्कृतीिा प्रथम चवकास कसा िाला हे तर कळेलि, पण त्यािबरोबर आम्या प्रािीन परंपराना आम्या 
संस्कृती्या पचरक्मेत कसे बसचवले गेले हेही कळेल. ऋग्वदेािी लकवा वदेािी परंपरा जरी आम्या देशात 
राहणाऱ्या एका लहानशा जमातीिी होती तरी या परंपरेमागील चवजीचगर्ष  वृत्तीम ळे ती सवव समाजािी िाली 
आचण सवव समाजाला चतिा उपयोग करून घेता आला. 
 

वैचदक परंपरेप्रमाणे इतरही बौद्ध, जैन आदी परंपरा आपल्या देशात आहेत. या सवव परंपरािें ऋण 
आपण मानले पाचहजे. त्यातील ग्राह्य असेल ते घेतले पाचहजे. ग्राह्य नसेल ते सोडून चदले पाचहजे. पण या 
परंपरािंा अभ्यास केल्यावािून ग्राह्य कोणते आचण अग्राह्य कोणते हे कोणाला कसे समजणार? परंपरेिा 
अभ्यास न करताना, परंपरा म्हणजेि धन असे आपण जे्हा म्हणतो ते्हा त्यातून शब्दप्रामाण्य वाढते. पण 
नीरक्षीर चववकेाने परंपरेिे अध्ययन केले तर त्यातून ब चद्ध-प्रामाण्य उत्पन्न होते, समाजािे प नरुत्थान होते. 
मध ्छंदानंी जो प्राण आपल्या म ला्या शरीरात पाचहला तोि सवव समाजात पाहणे म्हणजे चवकासा्या 
चदशनेे जाणे होय. द दैंवाने ही गोष्ट पाहण्यािी आपली दृष्टी मंदावली. त्याम ळे चभन्न चभन्न चविार प्रवाहािंा 
जन्म िाला. जे्हा वैचदक परंपरेिी समाजाला एकत्र ठेवण्यािी क्षमता नष्ट िाली ते्हा बौद्ध आचण श्रमण 
परंपरा पण या देशात उत्पन्न िाल्या आचण त्यानंी समाजाला एका सूत्रात गोवण्यािा प्रयत्न केला. आज्या 
आध चनक जगात आणखीही चिस्ती, इस्लामी इत्यादी परंपरा उत्पन्न िाल्या आचण आपल्या मूळ्या चत्रवणेी 
संगमाला चमळाल्या. या नवीन परंपरानीही आम्हाला प ्कळ काही चशकचवले. कबीरपंथ, दीन-इ-इलाही, 
दारा शकेो व रसखान यािंी सासं्कृचतक संपत्ती या सवव इस्लामिी देण, तर ब्राह्मो समाज, सत्य-शोधक 
समाज इत्यादी िळवळी म्हणजे चिस्ती परंपरे्या संघर्षातून आम्हाला िालेला सामाचजक प नरुज्जीवनािा 
साक्षात्कार. या सवव परंपरां् या मंथनातून जो सामाचजक चविार उत्पन्न िाला व होईल तो प्रचतचष्ठत व 
सामाचजक चवकासाला पोर्षकि राहील. चविारािंी अशी भाचगरथी प्रवाचहत करण्यात ‘वदे बोचलला अनंत’ 
अशासारख्या गं्रथां् या प्रकाशनाने थोडासा तरी हात भार लागावा. 
 

सुरेन्र बारसिगे 
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ऋि णनदेश 
 

लहानपणापासून स्त्री, शूद्र व िाडंाळ यानंा वदेािंा अचधकार नाही हे वारंवार कानावर पडल्याम ळे 
वदेाचवर्षयी मनात तशी अरूिीि होती. परंत  वदेमूर्तत सातावळेकरजीं्या स्मरणाथव सवव भारतीय भार्षातं 
वदेािें स गम संस्करण कराव ेअसा संकल्प ग जरातिे एक महाप रुर्ष श्री. मोर्ा यानंी केला. पू श्री. चव्ण देव 
पंचडतानंी अथागं श्रम व तपिया करून त्या कामास स्वतःला वाहूनि घेतले. त्या महाकायातला एक भाग 
–ॠग्वदेा्या स गम पचरियािे मराठी संस्करण मी कराव ेअसा आदेश पूज्य वडील मनीर्षी श्री रामप्रसाद 
बक्षी यानंी कै. म रुलीभाई ठाकूर यां् या द्वारे चदला. त्यावर अवाक्षरही उच्चारणे शक्य न्हते. मािी अरुचि 
बाजूला ठेवनू मी कामास स रुवात केली. आचण जीवनधनािे एक समृद्ध व अपार असे भाडंारि हाती आले! 
गेली काही वर्ष ेत्याति हरवनू गेले होते. 
 

मराठी संस्करण प्रकाचशत करण्यािा प्रश्न आला ते्हा ्यवहारी जगातील अडिणी समोर 
ठाकल्या! प स्तक अतोनात महाग होऊ नये असे वार्ले तरी कोणाही प्रकाशकाला ही अर् या चदवसात 
कशी मानवावी? पण योगायोगाने डॉ. स रेंद्र बारललगे यां् याशी त्याबाबत बोलणे िाले. ते स्वतः या 
चवर्षयातले जाणकार. त्यानंी प स्तक वािनू महारा्र राज्य साचहत्य संस्कृचत मंडळातफे प्रकाचशत कराव े
म्हणून मंडळा्या चवद्वान सदस्याकंडून ते वािून घेऊन मंडळाने प्रकाशन कराव ेअसा चनणवय घेतला. व 
त्याम ळेि प्रकाशनािा योग आला. 
 

ग जरात राज्य य चन्हर्तसर्ी गं्रथ चनमाण बोडािे अध्यक्ष डॉ. जे. बी. सेंचडल व पूज्य चव्ण देव पंचडत 
यािंी अन मती व सहकायव स रुवातीपासून लाभले. पू. चव्ण देवजींिे समथव मागवदशवनही होते. या सवांिे 
ॠण इतके स्नेहपूणव आहे की त्यािा भार न वार्ता ते वैभवि वार्ते. 
 

–मृिाणिनी देसाई 
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आशीववचन 
 

ग जरात राज्य य चन्हर्तसर्ी गं्रथ बोडाने वदे पचरिय मालेिी सहा ग जराती प स्तके प्रकाचशत केली. 
प्रथम प स्स्तकेिे प्रकाशन ग जरात चवद्यापीठात भारतीय संस्कृचतिे प रस्कते पूज्य श्री. काकासाहेब 
कालेलकर यां् या हस्ते िाले होते या कृतीस साचहत्य स्वामी श्री. उमाशकंर जोशी यािंी प्रशस्स्तक 
लोकसेवक पू. रचवशकंर महाराज व स्वाचमश्री गंगेश्वरानंदजी या शताय चर्ष योग प रुर्षािें श भाचशवाद पण 
लाभलेले आहेत. श्री. मृणाचलनी देसाई यानंी ही कृचत मराठीत आणावी ही आनदािी गोष्ट आहे. त्या मराठी 
व ग जराती दोन्हीं भार्षा जाणणाऱ्या असून संस्कृत भारे्ष्याही अभ्यासक आहेत. ते्हा या कृचतिे हादव 
समजून घेण्यािी क्षमता त्यां् यात चनचित आहे. 
 

पािात्य तत्वशोधक चवद्वानानंी इचतहास, प राणे, लोकभार्षा व म खोद गत रूपाने स रचक्षत अशा 
संचहतां् या आधारे वदे समजून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. त्यािप्रमाणे भारतीय चवद्वानापंकैी महर्तर्ष 
दयानंद सरस्वती, चवज्ञानवते्ता मध सूदन िा. योगीवर, श्री. अरलवद, वदेमूर्तत. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
यां् यासारख्या महाप रुर्षानंी वदे साचहत्यािी महाद्वारे उघडून चदली आहेत. त्यािंा मागोवा घेत वदेपचरिय 
सवांना स गम वार्ावा म्हणनू केलेल्या या प्रयत्नास ग जरातमध्ये जनता जनादवनाने स्वीकारून आपली 
अन मती दशववली तशीि मराठी ससं्करणासही ती लाभावी असे लेचखकेस सद भावपूववक आशीवविन. 
 

–आचायव णवष्िुदेव पंणित 
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मानस चेतनेचा आणविाव 
 

वदेपचरिय प स्स्तका श्रेणी प्रकाचशत िाली व ग जराथ्या धमवपे्रमी ग णान रागी जनतेला वदेािें दशवन 
िाले. सनातन धमा्या स्त्रोतािे उगमस्थान वदे आहेत असे स्वतःला लहदू म्हणवणारी प्रत्येक ्यस्क्त 
सद भावपूववक मोठ्या श्रदे्धने मानत असली तरी 
 

यद  गृहीतम्  अचवज्ञातं चनगदेनैव शदबयते । 
अनग्नाचवव श ्केन्धो न तत्  ज्वलचत कलहचित्  । (लनरुक्त १-६-१८) 

 
वदेपाठ ग्रहण केला पण त्यािा अथव लकवा भाव जाणला नाही. केवळ चनगद-शद्ब उच्चारले तर ते 

चनरथवक होत ज्याप्रमाणे अस्ग्न चविनू गेल्यावर उरते ती राख त्यातून स कलेले काष्ठ प्रज्वचलत होत नाही. 
त्याप्रमाणे केवळ शद्बपाठाने वदेवाणी प्रज्वचलत होत नाही. 

 
या चनरुक्ता्या उक्तीप्रमाणे केवळ मान्यता असून त्यापासून लाभ होत नाही. वदेािंा अथव 

समजल्याचशवाय, वदेािें हादव हस्तगत केल्याचशवाय केवळ अहोभावाने वदेानंा अजंचल वहाणारी ्यस्क्त 
स्वतःिी व समाजािी कोठल्याि प्रकारिी सेवा करू शकत नाही. उलर् स्वतः अंधश्रद्ध चबरूद चमळवनू 
वदेां् या व लहदू धमा्या अपमानास कारणीभतू होते. 

 
संस्कृत भारे्षिे चवद्याथी म्हणून आम्हाला इंग्रज चवद्वानािंी मतेि अभ्यासासाठी होती. स श्र त व 

संचन्नष्ठ म्हणता येतील असे पािात्य चवद्वान देखील भारता्या या अमूल्य भाडंारािी प रती पारख करू 
शकले न्हते व त्यानंी केलेली मूल्याकंनेि भारतीय चवद्याथ्यां्या समोर ठेवली जात. 

 
सृष्टी्या भौचतक बळाने प्रभाचवत होऊन, भय व भाव पे्रचरत आचदमानवा्या तोंडून साहचजक बाहेर 

पडलेले शद्ब हेि वदे आहेत अशा प्रकारिे तात्पयव त्यां् या कथनातून चनघे. परंत  ‘भारता्या प रातन 
प्रणाचलकेन सार वदे हे सवव प्रकार्या ज्ञानािे उगमस्थान, चहमालय आहे’ हे वास्तचवक तथ्य प्रचतपाचदत 
करण्यािे श्रेय संत व महात्म्यां् या वाट्ास जाते. आिायव श्री. चव्ण देव पचंडत यानंी हे कायव सेवाभावाने 
सफळ व चसद्ध करून संत महात्म्यां् या माचलकेत स्वतःिे स्थान चिरंतन प्राप्त करून घेतले आहे. या 
म्हणण्यात कोठलीही अचतशयोस्क्त नाही. 

 
साचहत्यािे सजवन करणारी ्यस्क्त स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरा्यावर असलेल्या मानस िेतने्या 

स्स्थतीत जाऊन पोिलेली असते, आचण द्र्ट्ा ऋर्षीना वदेां् या गहन नैचतक आचण अध्यास्त्मक सत्यािें 
सहज दशवन िाले होते हेि ते अचतमानस िेतने्या कके्षत जाऊन पोिले होते हे दाखवनू देते. त्यािंी कक्षा 
खरोखरीि आस्त्मक व दैचवक व ब्रह्मवते्त्यािंी म्हणता येईल. 

 
गृहस्थ जीवन स ंदर व मध र करणारे ऋचर्ष मध ्छंदा जीवनाला प्रयोगशाळा करतात. हे कथानक 

अत्यंत हृदयस्पशी वार्ते. त्याकाळी जे यज्ञ याग होत त्यात परस्परािें सहकायव साधले जाई. अनेक हातािें 
सौंदयव ही भावना मूतव होई हे चित्र आजही चकती उपकारक आहे! चवश्वाचमत्रां् या पे्ररणेने भरतजन महायाग 
करतात ते्हा यूपाला रा्रध्वज म्हणून फडकावण्यात आले. त्याप्रसंगी सारा आयावतव एकत्र जमल्यािे 
वणवन भाव चवभोर करून र्ाकते. त्याकाळी ग रु चश्यानंा केवळ चशक्षणि देत नसत पण आत्मा त्यां् यात 
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ओतीत. ते सारे एकाि पचरवारातील सतंानासारखे रहात व त्या परंपरेिे जतन केले जाई. मग ते अचत्र 
असोत वचसष्ठ असोत की भरद्वाज असोत! स्त्री्या चवचवध रुपािें चित्रण पण पचंडतजींनी वदेातून साकार 
केले आहे. मानवी जीवनात स्त्री्या पे्ररणेने व प्रचतभेने काय घडवनू आणले. (सूया घोर्षा म द गलानी सरमा) 
वळे आली तर नागंरही ओढला आचण संकर्समयी रा्राला आवाहनही केले. खरोखरीि नारी तू नारायणी 
आहेस. थेर् वदेकालापासून! वदेात का्यत्व आहे. चनसगािी भ्य वणवने आहेत. उत्तम सूक्ते आहेत. असे 
साचंगतले आहे पण वदेािंा प्रत्यक्ष जगल्या जाणाऱ्या जीवनाशी चकती संपकव  होता. बारीक सारीक चवधीमध्ये 
पण रहस्य कसे दडलेले आहे त्या काळिे केवळ ॠचर्षम नीि नाही पण सामान्य स्त्री प रुर्ष कोठल्या ग णानंी 
य क्त होते हे सारे पंचडतजींनीि दृष्टांतासचहत व सचवस्तर प्रथमि साचंगतले आहे, वदे हे शवेर्ी साचहत्य 
आहे. खरे साचहत्य हे ‘सचहत’ चहतकारीि असावयास हव.े अशा साचहत्यातून साहचजकि बोधनीचत चन्पन्न 
होते. आिायव श्री चव्ण देव पचंडतजींनी ॠग्वदेातून उध्धृत केलेल्या कथा या उध्ववहेतूस सहज चरतीने चसद्ध 
करतात. साध्या सरळ तरीही मध रतम वाक्याद्वारे नीचतबोध देण्यािी शस्क्त ॠग्वदेात आहे तेवढी इतरत्र 
क्वचिति असेल. दैनंचदनी्या पानापानावर स विनासारखी देता यतील अशी क्षमता आर्ष वाणी्या या 
सूक्तात आहे. 
 

–नारायििाई िट्ट, 
मा. न्यायमरू्तत–ग जरात 
हायकोर्व अहमदाबाद ९. 
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अनुस्मृणत 
 

उत त्वः पश्यन्  न ददशव वािम्  उत त्वः श्रृण्वन्  न श्रृणोचत एनाम्  । 
उतो त्वस्म ैतन्व ंचवसंस्त्र जायेव पत्य उशती स वासाः । ॠ १-७१-४ 

 
ती वाणी ऐकावयािी आहे, चतिे रूप पहावयािे आहे चतिे सौंदयव, स्त्री सारखे आहे ते पाहूनही 

चकत्येक पहात नाहीत कानावर पडले तरी ते ऐकत नाहीत. कारण चतिे रूप, आकार िाकलेले आहे. 
अंतर्तहत आहे ते पडद्यामागे आहे. ज्यानंी तो पडदा आवरून घेतला त्यानंा वाणीिे रूप सौंदयव, आकार 
चदसला त्यां् या समोर स्वतःला उघडे करून चतने आपली काया पसरून र्ाकली. 
 

सक्त चमव चततउना प नन्तो यत्र धीरा मनसा वािमकृत 
अत्रा सखायः सख्याचन जानते भद्रैंर्षा लक्ष्मीर्तनहता अचध वाचि (ऋग्वदे-१०-७१-२) 

 
वाणीिे िाकलेले रूप तेि चविार. ते मनात येतात. येणारे सववि चविार शद्बात बाहेर पडत नाहीत. 

त्यासाठी धीर धरून अंतवदृष्टीिे अन संधान करावयािे आहे. धीर आचण चववके हे मनािे ग ण आहेत. 
अंतःकरणािे ते करण आहे. साधन आहे. गाळणी असा लकवा िाळणी असो ती ज्याप्रमाणे वगेळे करते, 
गाळून लकवा िाळून िागंले ते काढते त्याप्रमाणे मनातून गाळून चनघालेल्या वाणीिी रिना होते. मन धीर 
धरून वाणीिा ्यवहार करते, मनाने चविार करणारे व मचतने चववके ठेवणारे धीरािे चमत्र होत. त्यािंा 
स्वभाव व शील त्या्या सारखेि होते. वाणी आचण चविार यां् या चववकेपूणव ्यवहारातून त्यािंी मतै्री होते. 
यािे कारण काय? त्यां् या त्या वाणीत भद्र लक्ष्मीिा वास असतो, चतिी लक्षणे कल्याणकारी आहेत. 
चहतकारी आहेत. ते वाङ मय आहे साचहत्यािे स्वरूप आहे. त्यात वाणीिे सौंदयव वसत आहे. 
 

वदे वाणी हे असे चद्य वाङ मय आहे. साचहत्य आहे. ज्यानंी त्या सौंदयािे दशवन घेतले त्यानंा कचव 
म्हर्ले आहे. ऋचर्ष, मचनर्षी, धीरजन म्हर्ले आहे. त्यां् या मनात जे चविार आले तेही सारेि शद्बात उतरले 
नाहीत, त्यातील जे सहज, सरळ आचण चनमवळ भाव होते ते साररूपाने वाणीत उतरले. त्यात चहतकर बोध 
आहे. भद्रा लक्ष्मी आहे. ती वाणी ज्यानंी ऐकली, चतिे रूप सौंदयव ज्यानंी पाचहले, जाणले ते ब ध जन म्हर्ले 
जातात. त्यानंी वदेवाणीिे अध्ययन केले. अभ्यास करून ती बोधमय वाणी रुजू केली. म्हणनू ते चमत्र 
म्हर्ले जातात. ती वाणी समजून घेऊ इस््छणाऱ्यानंा त्यानंी चमत्र मानून ती देण्यािी भावना ठेवली पण 
कोणाला ती ऐकावीशीि वार्ली नाही ती कल्याणकारी वाणी जाणून घेण्यािी इ्छाि नसली तर ते या 
बोधवाणी देणाऱ्या चमत्रानंा सोडून जातात त्यानंा या वाणीिा लाभ चमळत नाही. त्या भाग्यापासून ते वचंित 
होतात. अशी सामान्य माणसे जे काही ऐकतात ते सारे वाया जाते कारण वाणी्या द्वारे चदसणारा स कृतािा 
मागव त्यानंा त्या श्रवणातून लाभत नाही. 
 

ऋग्वदेा्या सचंहतेत दहा मडंले आहेत, पंिाऐंशी अन वाक्  एक हजार अठ्ठावीस सूक्ते व दहा हजार 
पािश े बावन मंत्र आहेत. ॠगन क्मणी, िरण्यूह व ऋगचवधानात यािें सचवस्तर वणवन आहे. अैतरेय 
आरण्यका्या द सऱ्या आरण्यकातील द सऱ्या अध्यायात ही दहा मंडले व त्यां् या ॠर्षींिा जो चनदेश आहे 
त्याला आगळेि महत्व आहे. कारण संचहतािे सकंलन िाल्यानतर ब्राह्मण गं्रथात मत्रािे ॠचर्ष, देव छंद 
वगैरे वणवन चमळते त्या दृष्टीने सचवस्तर माचहती पचहल्यादंा आरण्यकात चमळते. 
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ऋग्वदेा्या प्रथम मंडळात १९१ सूक्ते आहेत. त्यािें द्रष्टे ॠचर्ष पंधरा आहेत. त्यातील सात ऋचर्ष 
शभंर ऋिािें द्रष्टे आहेत व िार ऋचर्ष दोनश ेऋिािें म्हणून त्यानंा शतर्ति म्हर्ले आहे. बाकीिे िार मध्यम 
शभंरा्या आत बाहेर त्यां् या ॠिा असून त्या श ेदोनश ेऋिां् या अधेमधे घातलेल्या आहेत हे चनरुपण येथे 
प्राणरहस्य जाणणाऱ्या उपासने्या दृष्टीने रुजू केलेले आहे. 
 

‘मंडलामध्ये तळपणारा सूयव या लोकािें पूजन अिवन करतो. तो प रुर्ष रूप आहे. सूयव रूपाने 
तळपणारा प्राणि शरीराला पूजनास योग्य बनवतो. अथात्  प्राणाचशवाय शरीर शव होते. येथे आचदत्य 
आचधदैव व प्राण म्हणजे अध्यात्म म्हर्ले आहे. प्राण मानवी शरीराला शभंर वर्ष े पूजनीय बनवतो. म्हणनू 
माणसािे आय ्य शभंर वर्षांिे म्हर्ले जाते. ऋग्वदे संचहते्या पचहल्या मंडलािे शतर्ति ॠचर्ष हे प्राणरूप 
आहेत.’ 
 

द सऱ्या मंडलािे गृत्समद, चतसऱ्यािे चवश्वाचमत्र, िौथ्यािे वामदेव, पाि्यािे अचत्र, सहा्यािे 
भगद्वाज, सात्यािे वचसष्ठ हे सहा ऋचर्ष पण प्राणरूप आहेत. त्यािें ध्यान धरण्याचवर्षयी म्हर्ले आहे. 
 

‘येथे जो प्राण आहे तो गृत्स–गळणारा व अपान आहे तो मद म्हणजे शक्ती रस आहे. प्राण व अपान 
यािंा योग करणारे ऋचर्ष गृत्समद हे द सऱ्या मडलािे द्रष्ट ेआहेत. 
 

हे सारे चवश्व प्राण देवािे चमत्र आहे. कारण चवश्व भोग्य असून प्राण भोक्ता आहे. चतसऱ्या मंडलािे 
ॠचर्ष चवश्वाचमत्र ते चवश्वािे चमत्र आहेत कारण ते चवश्वािा प्राण िालेले आहेत. 
 

प रुर्षा्या देहात जी इचंद्रये आहेत त्यां् या अचधष्ठात्या देवता अस्ग्न वगैरे आहेत. त्या देवानंी 
साचंगतले की देहात असलेले प्राण आम्या चठकाणी वाम–वरणीय आहेत म्हणजेि प्राण वाय  आहे असे 
देवानंी साचंगतले. ते प्राण ‘वाम देव’ िौथ्या मंडलािे ऋचर्ष आहेत. 
 

प्राण पापापासून सवांिे ‘त्राण’–रक्षण–करतात. ‘प्राणे अत्रायत् ’ म्हणून ते अचत्रत, पाि्या 
मंडलािे द्रष्टे प्राणरुपाने सवांिे रक्षण करतात. 
 

चवश्वािी प्रजा ही वाज. चतिे भरण पोर्षण करणारे प्राण हे ‘भरद्वाज’ सहा्या मडंलािे ॠचर्ष 
प्राणरूपाने सवांिे भरण पोर्षण करतात. 
 

या शरीरा्या इचंद्रयां् या ठायी वसणाऱ्या देवानंी साचंगतले की आम्यात प्राणाने प्रवशे केला 
ते्हाि िैतन्य चनमाण िाले. म्हणून प्राण हा ‘वचसष्ठ’ आहे. सात्या मंडलािे ऋचर्ष वचसष्ठ प्राणरूपाने श्रेष्ठ 
होऊन शरीरात वास करतात म्हणून त्यानंा वचसष्ठ म्हणतात. 
 

आठ्या मंडलात एकश े तीन सूक्ते आहेत. त्या्या द्र्ट्ात कण्व गोत्रािे ॠचर्ष म ख्य आहेत. 
त्यािप्रमाणे प्रगाथ छंदात ही सूक्ते चवशरेे्ष करून रिली आहे. गायत्री वगैरे छंदात एक एक ॠिा रिलेली 
असते. परंत  प्रगाथ दोन ऋिानंा जोडणारा छंद आहे. एक ऋिा बृहचत व द सरी सतोबृहचत छंदात असली 
तर त्या दोन्ही जोडून तीन ॠिािें तृि सूक्त होते. याप्रमाणे यज्ञात प्रगाथ छंदािा उपयोग करतात. 
त्याचवर्षयी माचहती साचंगतली आहे. 
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हाि तो प्राण, जो शरीरात प्रवशे करून सवांिे प्रगथन करतो, म्हणजेि सवाना प्राणवान करतो, 
म्हणून त्याला प्रगाथ म्हणतात. आठ्या मंडलािे ऋचर्ष प्रगाथ आहेत, कारण ते दोन ऋिा जोडून सूक्तािें 
प्रगथन करतात. 

 
नव्या मंडलािी ११४ सूक्ते आहेत. त्यात पवमान सोमािे वणंन केलेले आहे. पवमान सोम हाि 

त्या सूक्तािंा देव आहे. त्यािे वणवन करणाऱ्या ॠिानंा पावमानी ऋिा व द्र्ट्ा ऋर्षींना पावमानी ऋचर्ष 
म्हर्लेले आहे. त्याचवर्षयी म्हर्ले आहे, 

 
या चवश्वात जे म्हणून क्ष द्र आहे, हलके आहे. त्यात प्राण ओतून त्याला पवमान म्हणजे श द्ध केले. 

ज्याप्रमाणे सोमरस गाळण्यातून पवमान गचतने श द्ध पात्रात पडतो त्याप्रमाणे प्राण सवव इंचद्रयानंा पूत श द्ध 
करतो. म्हणनू त्या प्राणा्या मूतींना (ऋिानंा) व द्र्ट्ा ऋर्षींना पण पावमानी म्हर्ले आहे. 

 
पचहल्या मंडलाप्रमाणेि दह्या मंडलािीही १९१ सूक्ते आहेत. त्यािी स रुवात महासूक्तानंी होते. 

व शवेर् लहान लहान सूक्तानंी होतो. त्याचवर्षयी प ढील प्रमाणे माचहती चदलेली आहे. 
 
त्या प्राण देवाने साचंगतले, ‘या लोकात जे शूद्र म्हणजे लहान आहे व जे महत् -मोठे आहे त्या 

सवां्या ठायी मी आहे.’ यावरून ज्या सूक्तात दोन ॠिा असतील ती क्षदू्र सूक्ते व दहा, पंधरा ते 
पन्नासापयंत ॠिािंी ती महासूक्ते, क्ष द्र सूक्तािें ॠचर्ष ते क्ष द्रसूक्त व महासूक्तािें महासूक्त म्हणनू प्रचसद्ध 
आहेत. 

 
येथे मंडल हे सूयासारखे असून दहा मंडला्या ॠणीना आचदत्य व प्राणरूप म्हर्लेले आहे. त्या 

चशवाय सूक्त, ऋिा, अधवि,ं पाद, पद अक्षर वगैरे प्रकार पण प्राणासारखे असल्यािे दाखवताना साचंगतले 
आहे. 

 
‘स्वतःिा मचहमा गाणाऱ्या मतं्रदृ्ट्ा ॠचर्षस पाहून त्या प्राणदेवाने म्हर्ले की, या ॠर्षींनी सूक्त-

शोभन विन म्हर्ले हे आियवि आहे’ ते सूक्त-उक्तस विन त्यावरून त्याला सूक्त व द्रष्टा कचव तो सूक्त 
स भार्षी नावाने ओळखला जाऊ लागला. 

 
आता हा प्राणदेव, हाि ऋक्  आहे. कारण प्राण सवां्या कल्याणासाठी देहािे अिवन करतो. अथात्  

देहात प्रवशे करून त्याला पूज्य, िेतनवतं करतो या ऋिेिे द्रष्टे ॠक्  या नावाने ओळखले जातात. 
 
आता प्राणदेव ॠिेिा अधवभाग म्हणजे अधविव पण आहे येथे अधव हा शद्ब स्थानवािक आहे देव 

मन्य वगैरेंिी जी स्थाने आहेत त्यासाठी प्राण अिवन करतो यावरून प्राणािंा मचहमा गाणारे मंत्रभाग हे 
अधविव आहेत व त्यां् या द्र्ट्ानंा पण अधविव म्हर्ले जाते. 

 
आता हे अधविव म्हणजे ॠिेिा िौथा िरण-पाद आहे. त्यािप्रमाणे प्रत्येक ॠिेत एक एक शद्ब आहे 

त्याला पद म्हणतात. ते पाद व पद ही दोन्ही प्राणािी रूपे आहेत. तो प्राण आपल्या प्रवशेाने सवव प्राण्यानंा 
प्राप्त करून घेतो. म्हणनू प्राणािंा मचहमा गाणारे अधविािा भाग, पाद व पद आहेत. त्यां् या द्र्ट्ानंा पण 
पाद व पद म्हर्ले जाते. 



 अनुक्रमणिका 

आता जे अक्षर, वणव तेि हा प्राण. कारण सवव प्राण्यां् या अन ष्ठानासाठी प्राण हा ं ‘क्षरचत’ म्हणजे 
फलप्रदान करतो. पण इतर प्राणी त्यािे क्षरण करू शकत नाहीत म्हणून प्राण हा ‘अक्षर’ आहे व त्यािे द्रष्ट े
ॠचर्ष पण ‘अक्षर’ आहेत. 

 
याप्रमाणे ‘अस्ग्नमीळे’ पासून प्रारंभ करून ‘यथा वः’ या शवेर्ापयंत ॠग्वदे संलहते्या सवव ऋिा, 

सवव वदे, सवव घोर्षय क्त वणव एकाि ्याहृचतिी रुपे आहेत. या प्रमाणे प्राण हा जो शद्ब आहे त्यािा उच्चार पण 
प्राणाद्वारे होतो. म्हणनू प्रत्येक ॠिेिे ध्यान प्राणरूप समजून कराव.े 

 
वदे वाणीिी ही चवचवध रुपे, अक्षर, पद पाद, अधविव, ऋिा, सूक्त, मंडल तसेि द्र्ट्ा ऋर्षींिी 

लक्षणे व ्याख्या याप्रमाणे रुजू केल्या आहेत. अथात ही ्याख्या देण्यािी ‘्याख्यान’ पद्धचत प्रािीन आहे 
पण ती वाणीिे चद्य रूप ्यक्त करणारी आहे. ‘यत्  मनसा मन ते तद  वािा वदचत’ (तैतचरय आर. ्यक) 

 
तसे पाचहले तर चविार हे वाणीिे पूववरूप आहे. जो मनाने चविार करतो तो वाणीने बोलतो ही 

सामान्य गोष्ट आहे. येथे वाणी व प्राण यािें ऐक्य साधलेले आहे. प्राण हे ितैन्यािे रूप आहे वाणीत प्राणािंा 
संिार िाल्याने चत्यात चद्य िेतना पहावयास चमळते. 

 
ज्या प्रमाणे माणसाला श्वास घेण्यासाठी प्रयास कराव ेलागत नाहीत, सहज सरळपणे ते काम होत 

असते, त्यािप्रमाणे वदे हा नारायणािा श्वास आहे (अस्य महतो भतूस्य चनःश्वचसतमेतद  यद  ऋग्वदेो 
यज वेदः सामवदेो अथंवांचगरसः । बृहदारण्यक २-४-१०) त्याप्रमाणे ऋचर्ष हे प्राणरुप आहेत. ते सात ऋचर्ष 
प्राणरुपाने शचररात वसतात (प्राणा वै यशो चनचहतं चवश्वरुपं, प्रणानेतदाह तस्यासत ऋर्षयः सप्त तीरे इचत 
प्राणा वा ऋर्षयः (बृहदारण्यक २-३-२) यािे तात्पयव हेि आहे. बोलण्यासाठी माणसाला प्रयत्न करावा 
लागतो. असा प रुर्षािा प्रयत्न या मागे चदसत नाही. म्हणून वदे हे अपौरूरे्षय आहेत. ‘वैचदक वाङ मयका 
इचतहास’ मध्ये स रूवातीस प.ं भगवद दत्त म्हणतात. 

 
‘आर्षव परंपरेत मानवसृष्टी्या स रुवातीपासून हे तथ्य स रचक्षत आहे की वदेवाणी ही दैवी वाणी आहे. 

ही वाणी क्षीण िालेली नाही. ती परम्योम आकाशात स्स्थर िालेली होती. मानवी जीवना्या स रुवातीस 
जे्हा ऋर्षींनी शरीरे धारण केली ते्हा ही दैवी वाणी ईश्वरी पे्ररणेने त्यां् या ठायी प्रवशेली. ती त्यानंी ऐकली 
म्हणून ती श्र चत म्हर्ली गेली. (सप्त ऋर्षयः प्रचतचहताः शरीरे) यज वेद ३४-५५ 

 
ही वाणी आहे. ती न सती वाणी नसून वदेवाणी आहे. ते ज्ञान आहे. ती मंत्रवाणी आहे. मनातील 

अ्यक्त मननािे मंत्रवाणीत ्यक्त िालेले रूप आहे. ते मंत्र रुजू करणारा तो द्रष्टा. तो कचव आहे. गायक 
आहे. त्या्या अतंयामी जो भाव जागतृ िाला मनात जो स्फ रला त्यािे त्याला दशवन होते. 

 
यास्कर रचित चनरुक्त (७–१–२) मध्ये मंत्रािे चवभाग तीन प्रकारानंी माडंले आहेत, परोक्ष प्रत्यक्ष 

व अध्यास्त्मक. अस्ग्न इंद्र वगैरे देवािें वणवन प्रथम प रुर्षी शलैीने केलेले आहे ते परोक्ष वणवन. समोर 
चदसणाऱ्या देवाला संबोधन केलेले मध्यम प रुर्षी वणवन. व स्वतः स्वतःलाि उदे्दशनू केलेले ते स्वतःि उत्तम 
प रुर्ष असल्याप्रमाणे केलेल वणवन ते अध्यास्त्मक वणवन आहे. 
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‘वज्रधारी इदं्राने जे उत्तम पराक्म केले, ते इदं्रािे पराक्म मी सागंतो. त्याने अचहला मारले व जल 
म क्त केले. त्याने पववतािें व मेघािें खंड तोडून र्ाकले.’ 

 
पचहल्या मंडला्या ७२ ्या सूक्तात चहरण्यस्तूप अंचगरस ॠर्षींनी इंद्रा्या पराक्मािे वरील प्रमाणे 

वणवन केले आहे ते परोक्ष रीचतिे वणवन. त्याि ऋर्षींनी अस्ग्नला संबोधन करून ३१ ्या सूक्तात त्या्या 
ग णािें वणवन केले आहे. ते प्रत्यक्ष वणवन. 

 
‘हे अस्ग्न, त म्ही प्रथम अंचगरा ॠचर्ष आहात. देवािंा देव व चशव सखा आहात. त मिे व्रत व वतवन 

असे आहे की ज्यातून क्ाचंतकारी मरुत जन्म घेतात.’ जर मी असत्यवादी असेन अथवा मी कोणाला 
संतापदायक िालो असेन वा कोणािा जीव घेतला असेल तर मी आजि मृत्यू पावने. परंत  ज्याने मला 
खोट्ा चरतीने असत्यवादी ठरवले असेल तो प रुर्ष आपल्या दाही प त्रासंह मरण पावले.’ 
 

वरील भावाथािे मंत्र (ॠग्वदे ७-१०४-१५) मध्ये आहेत. वचसष्ठ ॠचर्ष प्रकर् शपथ घेऊन आपला 
चनदोर्षीपणा चसद्ध करतात. ते अध्यास्त्मक वणवन आहे. याि प्रमाणे स्वगत उच्चारलेले मंत्र या चवभागात 
मोडतात. 

 
यास्काने रुजू केलेल्या या प्रकारात ऋर्षींिा भाग महत्वािा आहे, ते मंत्र द्रष्टे आहेत. वदेात म ख्यत्व े

देवािंीि स्त चत व प्राथवना आहे. म्हणून देव हा वदेािंा म ख्य चवर्षय आहे. 
 

‘यो देवभे्य आतपचत यो देवाना ंप रोचहतः । 
पूवो यो देवभे्यो जातो नमो रुिाय ब्राह्मये । 
रुिं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अगे्र तदब्र वन्  । 
यस्त्वैव ंब्राह्मणो चवद्यात्  तस्य देवा असन् वश े। 
 
यज वेदा्या या (३१-२०-२१) दोन मंत्रात म्हर्लेले आहे की ‘देवां् यासाठी जे तप करणारे, जे 

देवािें प रोचहत आहे. तसेि जे देवां् या आधी प्रगर् िाले आहे त्या रुचिकर ब्रह्माला प्रणाम. रुचिकर 
ब्रह्माला प्रगर् करणारे देव होते त्यानंी साचंगतले की रुचिकर ब्रह्मािा चवर्षय जाणणारे जे ब्राह्मण हे रहस्य 
जाणतात त्यानंा देव वश होतील.’ 

 
वरील दोन्ही मंत्रात आलेला देव हा शद्ब अथव भाव व चवर्षय यािंा सूिक आहे तसेि ब्रह्म हा शद्ब 

‘वदेमंत्र’ या अथी आहे. 
 
देवताध्याय ब्राह्मणात तर देवािंी ्याख्या देताना म्हर्ले आहे. ऋर्षी चवर्षयज्ञो यः स शरीराद  

चवम ्यते । 
 
याप्रमाणे ऋचर्ष व देव यािंा परस्पर सबधं आहे त्याि बरोबर छंदालाही जोडलेले आहे. अथाला 

अन सरुन िरणािी ्यवस्था आहे ती ॠिा. सा ऋक्  यत्राथव वशने पाद्यवस्था (जैंचमनी सूत्र) 
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प्रत्येक मंत्रािा ऋचर्ष देव व छंद जाणून घ्यावा ही प्रिीन परंपरा आहे आचण म्हणूनि छापलेल्या 
कोणत्याही ऋग्वदे सचंहते्या प्रत्येक सूक्ता्या शीर्षवकावर ऋचर्ष देव आचण छंद यािंा चनदेश असतो. अथात 
मूळ सूक्त वािनू त्याचवर्षयी स्पष्ट माचहती होत नाही छंदा्या लक्षणावरुन तो ओळखता येतो त्यािप्रमाणे 
वणवनावरुन 

 
सामान्य पचरिय चमळतो पण ऋर्षींिा पचरिय चमळू शकत नाही. काही चठकाणी ऋर्षीं्या नावािा 

चनदेश सापडतो. बह धा तो ग णचनदशवक असतो याप्रमाणे ऋचर्ष देव आचण छंदा्या माचहतीसाठी 
सवान क्मचण सारख्या प्रमाणभतू गं्रथािा आधार घ्यावा लागतो. सूक्त व ऋिां् या या संकलनात पण ऋचर्ष 
देव आचण छंदािा आधार घेतलेला आहे. आर्षये ब्राह्मणा्या स रुवातीस स्पष्टि म्हर्लेले आहे. 

 
अथाचप ब्राह्मणं भवचत– ‘यो ह वा अचवचदत आर्षयेछन्दो दैवत ब्राह्मणेन मंते्रण याजयचत वा 

अध्यापयचत वा. स्थाण ं वा ऋ्छचत गतव वा पद्यचत प्र वा मीयते पापीयान्  भवचत यातयामाचन अस्य छन्दाचंस 
भवस्न्त । अथ यो मंते्र मंते्र वदे सववमाय रेचत श्रयेान्  भवचत आयात्यामाचन अस्य छन्दाचंस भवस्न्त । तस्मादेताचन 
मंते्र मंते्र चवद्यात्  ।’ 

 
येथे आर्तर्षय ब्राह्मणाने पण कोठल्यातरी प्रािीन ब्राह्मण गं्रथातंील प्रमाण उधृत केलेले आहे. वदेािा 

प्रत्येक मंत्र यज्ञा्या प्रयोगात व स्वाद्यायात घेतला जातो ते्हा ज्या मंत्रािे ऋचर्ष. छंद देव आचण ब्राह्मण 
(ब्रह्म मंत्रािा अथव व चवविेन रुज  करणारा तो ब्राह्मण) यािंी माचहती न जाणता त्यािंा प्रयोग लकवा पठण 
पाठन केले तर करणारा जड होऊन जाईल, खड्ड्यात पडेल, मरुन जाईल अथवा पापी होईल. छंद 
छंदोबद्ध ऋिा ‘यातयाम’ चशळया (नीरस) होऊन जातील जे चवद्वान मंत्रासतं्रािे ऋचर्ष छंद देव आचण 
ब्राह्मण जाणतात ते चदघाय  होतात त्यािें कल्याण होते त्यानंी पठन केलेले छंद ‘अयातयाम’ चशळे होत 
नाहीत. ताजेतवाने रहातात. म्हणून प्रत्येक मंत्रािा ऋचर्ष देव छंद आचण ब्राह्मण सागंावते.’ 

 
येथे मंत्रद्र्ट्ा ॠचर्षला प्रथम स्थान चदलेले आहे. इतकेि नाही, परंत  द सऱ्या मडंलापासून ते 

सात्या मंडलापयंत एकेक मंडल एकेका ॠर्षीं्या स क्तािें संकलनि त्याम ळे त्या मंडलाला आर्षये 
संचहता म्हणता येईल. नव्या मंडलातील सववि सूक्ते पवमान सोमािे वणवन करणारी आहेत, त्या 
मंडलाला दैवत संचहता म्हणता येईल. त्यािप्रमाणे मडंलां्या रिनेत छंदािंी अन रूपताही संभाळलेली 
आहे. चवशरे्षतः चत्रष्ट प, गायत्री व जगती छंदात बह संख्य ॠिा आहेत त्या छादंस संचहता म्हणता येतील. 

 
ऋग्वदेा्या १०१७ सूक्तात १०४७२ ऋिा असून त्यापैकी ४२५१ चत्रष्ट प, २४४९ गायत्री. व १३४६ 

जगती छंदात आहेत. अन ष्ट प ८५८ आहेत. बाकी इतर छंद बृहचत ३७१, पंक्ती ४९८ उप्रणक ३९८, चद्वपदा 
चवरार् १३९, अत्यचष्ट ८२ शकवरी १९, अचतजगती, १७, अचतशकवरी १०, चद्वपदा चत्रष्ट प १४. अचष्ट 
चवरार्रूप, चद्वपदा गायत्री ३, धृचत २ व अचतधृचत, चद्वपदा जगचत व एकपदा चत्रष्ट प या छंदात एकेक ऋिा 
आहे. येथे आठ्या मंडला्या ४९– ते ५९ या अकरा वालचखल्य सूत्रां् या ऐंशी मंत्रातं प्रगाथ आहे त्याही 
यात चमळवनू घेतल्या पाचहजेत, 

 
गायत्री छंदात २४ अक्षरे असून नंतर िार िार अक्षरे वाढत जाऊन क्मशः उस््णक २८, अन ष्ट प 

३२, बृहती ३६, पंस्क्त ४०, चत्रष्ट प ४४, जगती ४८, अचत जगचत ५२, शकवरी ५६, अचत शकवरी ६०, अचष्ट 
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६४, अत्यचष्ट ६८, अचतधृचत ७२ अक्षरािंा छंद आहे. त्याचशवाय चद्वपदा जगतीत २४, चद्वपदा चत्रष्ट पात २२, 
चद्वपदा चवरार्ात २०, चद्वपदा गायत्रीत १६, एकपदा चत्रष्ट पात ११. एक पद्य चवरार्ात ११ अक्षरे आहेत. 

 
ऋग्वदेा्या ॠिावंर ्याख्यान प्रविन ऐतरेय ब्राह्मणातं केलेले आहे. त्यात छंद हे चद्य िैतन्यरूप 

मानून ॠचर्ष व देव यां् या बरोबर त्यािंी प्रचतष्ठा केली आहे. चशवाय छंदाना साध्य देव मानून त्यािंी संगचत 
यज्ञाशीही लावलेली आहे. ऋक्  ऋिा ही सामान्यतः देवािंी स्त चत लकवा प्राथवना करण्यासाठी असते. सवव 
ऋिा छंदोबद्ध आहेत. त्या त्या छंदात त्या गावया्या असतात. 

 
छंदािा मूळ धातू छद  आ्छादनेः देवािें आ्छादन करते. ते अथात्  देव हा चवर्षय ्यवस्स्थत 

करतात. द सऱ्या प्रकारे सागंायिे िाले तर छंद हे देवांिे चनवास आहेत. गायत्री्या आठ अक्षरात आठ वस  
चत्रष्ट पा्या अकरा अक्षरात अकरा रुद्र आचण जगचत्या बारा अक्षरात रूद्र वसतात (जैचमनीय ब्राह्मण १-
२८०-२८८) 

 
ऐतरेय ब्राह्मणात तसा म ख्य सात छंदािंा उल्लखे आहे. त्यातही चवशरे्षतः गायत्री चत्रष्ट प व जगती या 

तीन छंदािें रूप लक्षण तत्व वगैरेंिा चविार केलेला आहे. छंदािा मूळ अथव जो अ्छादन तो चवशद करून 
साचंगतला तर असे म्हणता येईल की छंद वदेवाणी ॠिािें चनयामक होतात, या प्रकारे प्रत्येक मंत्रािा ऋचर्ष 
हा द्रष्टा, देंव हा चवर्षय आचण छंद हा त्यािे चनयमन करणारा आहे. 

 
ॠग्वदे मंत्रािंा अथव समजण्यासाठी ्याकरण आचण चनरुक्त (चवविेन) ही वदेािंी अंगेि समजली 

जातात. 
 
त्याप्रमाणे पाचणनी्या ्याकरण शास्त्राला शब्दान शासन म्हर्लेले आहे. ऋिेत येणारे पद हे शब्द 

आहेत. त्यात प्रकृचत व प्रत्यय यािंा संयोग आहे. त्यािंी ्य त्पत्ती सागंणारे चनरुक्त व त्यािें चनयमन शासन 
करणारे ्याकरण हे आहे. त्याि प्रमाणे लपगलािायांनी रिलेले छंदशास्त्र ॠिे्या पाद व पदस्वरािें 
चनयमन करते म्हणून त्याला स्वरान शासन मानतात. गायत्री वगैरे छंदात ्यंजनाबंरोबर स्वरािंी गणना 
होते. फक्त ्यजंनािंी गणना करीत नाहीत. म्हणनू त्या अक्षरािंा, स्वरािंा मेळ तो छंद म्हर्ला गेला. त्यात 
माते्रप्रमाणे गणना होत नाही. माचलनी शादूवल चशखचरणी वगैरे छंदात ती माते्रवरून होते. 

 
ॠग्वदेातील सवात जास्त ॠिा चत्रष्ट प छंदात आहेत. तरीही गायत्री छंद प्रधान छंद समजला 

जातो. कारण यज्ञात अस्ग्न हा प्रधान आहे. व गायत्री हा अग्नीिा छंद आहे. ‘आग्नेयं गायतं्र’ (अैत. १-३०) 
गायत्री्या प्रत्येक िरणात आठ अक्षरे आहेत. ‘अष्टाक्षरा वै गायत्री’ (अैत. १-३०) व तीन िरण आहेत, 
अस्ग्न चशवाय सोम व सचवता या देवािंा म ख्य छंदही गायत्री आहे. चत्रष्ट प छंदात पण अस्ग्न व सोमािी 
प्राथवना आहे, तथाचप चत्रष्ट प हा इदं्रािा छंद म ख्यतः आहे. ‘ओजो वा इस्न्द्रयंम् वीयव चत्रष्ट प (अतै. १-५) त्यात 
अकरा अक्षरािें िार िरण असतात. त्यानंतरिा महत्वािा छंद जो जगती तो बारा अक्षरािंा असून त्यािे 
िार िरण आहेत. द्वादशाक्षरा वै जगती (अतै. ब्राह्म. ३-१२) जगती हा छंद चवशरेे्ष करून अचदती, आचदत्य 
व चवश्वेदेवािंा समजला जातो. त्यािप्रमाणे पश धना्या समृद्धीसाठी त्यािा उपयोग होतो. एकंदर आठ 
अक्षरािंा गायत्री, अकरा अक्षरािंा चत्रष्ट प व बारा अक्षरािंा जगती गणात समावशे होतो. 
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याप्रमाणे ऋग्वदे संचहते्या वाङ्मयात छंदानंा अचतशय महत्व आहे. जर गायत्री वगैरे छंदान सार 
छादंस् सचंहतेिे संकलन केले तर हे सहज समजण्यासारखे सोपे होईल. या दृष्टीने नव्या मंडलात ११४ 
सूक्ते आहेत त्यात १–६७ गायत्री ६८–८६ जगती, ८७–९७ चत्रष्ट प अशा क्माने रिना केलेली आहे तसेि 
त्यानंतर अन ष्ट प, बृहती, उस््णक, प्रगाथ व पसं्क्त हा छंदािा क्म ्यवस्स्थत लावलेला चदसतो म्हणूनि 
नव्या मंडलास छादं स् संचहतेिे एक रूप म्हणता येण्यासारखे आहे. 

 
द सऱ्या एका दृष्टीनेही या नव्या मंडळाला महत्व आहे. या्या सवव सूक्तातं पवमान सोम या एकाि 

देवािी स्त चत प्राथवना केलेली आहे. अथात द सऱ्या मंडलात पवमान सोमािी सूक्ते आहेत. परंत  पावमानी 
ऋिा या नावाने नवव ेमंडल प्रचसद्ध आहे. या मंडलात एकि देव आहे म्हणून त्याला दैवत संचहता म्हणता 
येईल यािप्रमाणे इतर मंडलातून दैवत सचंहतािें सकंलन केले तर त्यात म ख्यत्व ेअस्ग्न व इदं्र हे देवि 
येतील. ऋग्वदेात अग्नीवर २०१३ मंत्र आहेत. इंद्रावर २८६२ मत्र आहेत. सोमावर १७७५ आहेत. बाकी्या 
िार हजार मंत्रात मरुत, चवश्वेदेव, अचदती, आचदत्या, सारखे गण, त्यािप्रमाणे सूयव सचवत्यािी चवचवध रूपे. 
भग, पूर्षा, चमत्र, वरुण, अयवमा या सवांिी स्त चत प्राथवना आहे. ॠग्वदेा्या प्रत्येक मंडलािी स रुवात 
अस्ग्नसूक्ताने करून नंतर इदं्र सूक्ते व त्यानंतर इतर देवािंी सूक्ते असा क्म आहे. 

 
या माग्या तास्त्वक रहस्या्या दृष्टीने पाचहल्यास अस्ग्न, इंद्र वगैरे देवां् या वणवनात एक प्रकार्या 

आदशािी प्रचतष्ठा केलेली आहे. चनसगा्या सामान्य क्मात चद्यत्वािे चनरुपण केलेले आहे. हे देव हाि 
वदेािंा चवर्षय आहे हे देव मानवािे िचरत् घडवणारे आहेत. ज्याप्रमाणे अधंःकार असतो तो तेजाने, प्रकाशाने 
लकवा ज्योतीने दूर होतो. त्यािप्रमाणे माणसा्या मनातील अज्ञान दूर करणारी अस्ग्न ही ज्योचत आहे. इदं्र 
ही ज्योचत आहे. सूयव ही ज्योचत आहे. वदेातील अस्ग्न हा सामान्य अस्ग्न नाही ि लीत पेर्णारा अस्ग्न नाही, 
अस्ग्न हा प रोचहत आहे. कचव आहे गृहस्थ आहे. य वा आहे. या अग्नी्या चठकाणी एक प्रकारिा उ्मा आहे 
तो हृदयािे िैतन्य पे्ररक बळ आहे. त्यािबरोबर तो चद्य भावना देणाराही आहे. त्याला जठरास्ग्न पण 
म्हर्लेले आहे. तो वैंश्वानर अस्ग्न असून ज्ञानास्ग्नही आहे. अस्ग्निा स्पशव िाला तर तो भाजतो. पण अस्ग्न 
हा मनािा देव आहे. अतंःकरणािा अंतयामी आहे. तो हृदयािा स्वामी आहे. जेथे जेथे म्हणून ऊब आहे. 
िैतन्य आहे, गचत आहे तेथे सगळीकडे अग्नीिा वास आहे हे अग्नीिे चवज्ञान आहे, ते अचधभतू आहे. त्यािेि 
चद्य चवज्ञान ते आचधदैव आहे व तेि अध्यात्म चवज्ञान. 

 
वदेात अग्नी्या चवचवध रूपािें वणवन आहे. त्या्याशी सबंंध जोडतात त्यािंा तो चमत्र होतो, चपता 

होतो. प रोचहत होतो. परंत  मतै्री न साधणाऱ्यानंा तो शत्र ूवार्तो. जीवनास अवरोध करणारा वार्तो. परंत  
वस्त तः त्या्या साह्याने प्रगतीिा मागव चवस्तृत होतो, अवरोध दूर होतो व शत्रू नाहीसे होतात. 

 
मानवी जीवनास पे्ररणा देणारा जसा अस्ग्न आहे तसा जीवनािे रक्षण करणारा इन्द्र आहे. अस्ग्न 

सजवक आहे तर इन्द्र हा पालक आहे. अस्ग्न हे ज्ञानािे प्रचतक आहे तर इन्द्र हे बलािे आहे. एक ब्रम्ह बल 
आहे जे मन मचत हृदयातील अंतरीिी पे्ररणा आहे. तो इंद्र क्षात्रबल पण आहे. हातापायातील शस्क्त व 
शाचरचरक बल देणारा आहे. इन्द्र हा इस्न्द्रयािंा अचधष्ठाता आहे. त्यािे चद्य वज्र इस्न्द्रयां् या चवकासासाठी 
साह्य करते. वज्राला अनेक दाते आहेत. त्यािी गचत अचवरत असून शस्क्त अमोघ आहे. त्या्या रिनेत 
पार्षाण व धातूिा उपयोग होत नाही. दधीचि एक ॠचर्ष आहेत. तेि वदेािे दधयक्  आथववण आहेत. त्यां् या 
अस्थीतून वज्र चनमाण िालेले आहे त्या दचधिींना अस्ग्निा उ्मा ब्रह्मािे ओजस व तपािे विवस्व प्राप्त 
िालेले आहे. 
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इंद्र व त्यािे वज्र हे एक प्रतीक आहे. त्यात ब्रह्मबल व क्षात्रबलािा समन्वय साधलेला आहे. समाज 
रा्र व चवश्वा्या कल्याणासाठी हा समन्वय साधलेला आहे. रा्रािी ही दोन्ही बले एकमेकास पूरक 
आहेत पण त्यां् यात जें्हा परस्पर संघर्षव चनमाण होतो तें्हा त्यातून रा्रािा चवनाश होतो. माणसू 
माणसाला साह्य करतो. परस्पराशंी सहकायव केले जाते त्यास प्रत्यक्ष शस्क्त म्हर्ले आहे. ती शस्क्त आपण 
प्रत्यक्ष पाहू शकतो. चतिा अन भव घेऊ शकतो. देव जे साह्य करतात ते प्रत्यक्ष चदसत नाही म्हणनू त्यास 
दैवीसाह्य म्हर्ले आहे. ती परोक्ष शस्क्त आहे चतिे रहस्य उकलण्यासाठी तप कराव ेलागते. ज्ञान चमळवाव े
लागते. चवज्ञानािा शोध लावावा लागतो. 
 

अस्ग्न व इदं्र हे जसे देव आहेत तसाि पवमान सोमही देव आहे. परंत  त्यां् यात फार मोठा फरक 
आहे. अस्ग्न व इन्द्र मानवािे सहायक आहेत, बल देणारे आहेत वस  देणारे आहेत. अन्न देणारे आहेत तर 
पवमान सोम स्वतःि चद्य अन्न आहे. अमृत पेय आहे. जीवनािे रसायन आहे. सोमवल्लीला क रू्न वारू्न 
तयार करून पावमानी गाळणीतून सोमािा एक एक थेंब चठबकतो गचत करतो ‘पवते’ तो पवमान सोम 
इन्द्रासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. ‘चदवः पीय र्षम्  उत्तमम्  ।’ 
 

‘सोमम्  इन्द्राय पातव े। स नोता मध मत्तमम्  ।’ सोम म्हणजे काही मादक अथवा सामान्य पेय नाही. 
ज्या प्रमाणे अस्ग्न हे ज्ञानािे व इन्द्र हे बलािे प्रतीक आहे त्यािप्रमाणे सोम हे चद्य अन्नािे प्रतीक आहे 
म्हणून तर उपचनर्षदात म्हर्ले आहे “देवा नाःवस्न्त नाश्नस्न्त, अमृतं दृष्टैव तृप्ता भवस्न्त ।” हे देव खात 
नाहीत पीत नाहीत ते अमृता्या दशवनानेि तृप्त होतात. देवाशंी साधलेला हा मनोयोग आहे. सहज चरतीने. 
चनसगोपिारा्या पद्धतीने तो साधावयािा आहे तो चसद्ध होताि कायेिा कल्प होतो, जीवनात पचरवतवन 
होते. सापाने कात र्ाकावी तसा माणसू आपले स्थूल, स्वाथवपरायण जीवन र्ाकून सेवापरायण होतो. 
परोपकारािी कामे करू लागतो. यज्ञभावना चवकचसत करतो. तो सोमपान करून स्वतः इन्द्र होतो. इतरानंा 
पे्ररणा देतो ‘अहचमन्द्रो न पराचजग्ये’ मी स्वतः इन्द्र असून अपराचजत आहे. 
 

यो मत्येर्ष  अमृत ऋतावा देवो देवरे्ष  अरचतर्तनधाचय । होता यचजष्ठो महना श िध्यै ह्यरैस्ग्नर्  मन र्ष 
ईरयध्व े। (ऋग २-२-१) 
 

वामदेव ऋचर्ष सागंतात की हाि तो अस्ग्न आहे जो मत्यव मानवात अमृत होतो व देवात देव होतो. जो 
‘ऋतावान् ’ चनसगव चनयमाला अन सरणारा तसेि अरचत म्हणजे दानशील होतो त्यानेि देवरूप व मानवरूप 
धारण केलेले आहे. हा अस्ग्न स्वतःि होता आहे व यजनशील अध्वय व पण आहे. त्या अस्ग्निे तेज धारण 
करणाऱ्या हचवण्याने आह तीं्या द्वारे मानवािी वृद्धी केली आहे. 
 

येथे अस्ग्निे आवाहन करणारा व अग्नीस तेजस्वी आह ती प्रदान करणारा यािें ऐक्य साधलेले 
आहे. ते एकरूप िालेले आहेत, देवाला भजणारा स्वतःि देव होतो. देव भाग्य वाढवणारा ‘भगवान’ म्हणून 
आम्हीही भगवान होतो. 

 
‘भग एव भगवानस्त  देवाः । तेन वयं भगवन्तः स्याम । (ऋग्वे, ७-४१-५- यज  ३४–३८) 
 
अस्ग्न, इन्द्र, सूयव, सोम वगरेै देवािंी स्त चत प्राथवना करणारे मानव ॠचर्ष होतात, मंत्रद्रष्टे होतात. ते 

चवर्षयास छंदोबदं्ध करतात. पद व पदाथांिा स योग साधतात, त्या चवर्षयी ब्रह्मवादी म्हणतात, 
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‘तदेतत्  कौक रंुडेवविनम् –: वदेयन्ते चत्रचभः पयायः यः सपूंणव पश्यचत ।’ 
छन्दस्तो देवतातो चनगमत इचत स मंत्रदशी भवचत । (संचहतोपचनर्षद  ब्राह्मण ३-२१) 

 
यात मंत्रदशी हा शब्द ॠचर्ष या अथी आहे. दृशर पे्रक्षणे-या धातूपासून ऋचर्ष हा शब्द होतो त्यािा 

अथव आहे दृष्टा, धातूतील प्रथम ्यंजनदकारािा लोप व पचरवतवन वैचदक ्य त्पत्तीत सामान्य आहे. 
 
ऋग्वदेािे देव व छंद यां् या चवर्षयी जाणून घेतल्यावर ॠर्षींिा पचरिय करून घेणे आवश्यक आहे 

कारण त्यां् या चद्य दृचष्टस जे दशवन िाले त्या भावाला त्यानंी शब्दरूप चदले त्यां् या त्या वाणीस कचवता 
म्हणा ऋिा म्हणा की मंत्र म्हणा त्यािंी मननशील भावना या चद्य वाणीतून प्रगर् िाली आहे, म्हणून त्या 
त्या ऋर्षींना स्वतः्या तपोमय चद्य जीवनात जी आगळी अन भतूी िाली चतिे प्रत्यक्ष दशवन वदेवाणीद्वारा 
घडते. 

 
वदे दशवनािायव स्वामीश्री गंगेश्वरानंदजी महाराजानी ॠग्वदेा्या दहा मंडला्या आधारे वदेोपदेश 

िंचद्रका नावािा नीचत गं्रथ चलचहला आहे. त्यात पचरचशष्ट ३ मध्ये ऋचर्ष चविार नावािे प्रकरण आहे. त्यातील 
काही अवतरणे प ढे चदली आहेत- 

 
‘ज्या ऋर्षींनी अचधक तप केले त्यानंा अचधक मंत्रािंा, अचधक सूक्तािंा लाभ िाला. ऋग्वदेा्या 

मंत्रद्र्ट्ा ऋर्षींिी सखं्या ४०३ आहे. या ऋर्षींिे दोन वगव करता येतील. एकाकी व क लपरंपरेस 
अन सरणारे यातं क लपरंपरेतील सात ऋचर्ष म ख्य आहेत. गौतम भरद्वाज, चवश्वाचमत्र, जमदस्ग्न, कश्यप, 
वचसष्ठ व अचत्र. गौतम क लपरंपरेत ४ भरद्वाज परंपरेत ११, चवश्वाचमत्र परंपरेत ११, जमदस्ग्न परंपरेत २, 
कश्यप परंपरेत १०. वचसष्ठ परंपरेत १३ व अचत्र परंपरेत ३८ ऋर्षींिी नाव ेआहेत. 

 
या सात पचरवारात पण िार क ले म ख्य आहेत. अंचगरस, भागवव, काश्यप आचण आते्रय. अंचगरस 

क लात ५६ ऋचर्ष आहेत. ते सवात अचधक आहेत गौतम व भारद्वाजािंा त्यात समावशे आहे. भागवव क लात 
वैश्वाचमत्र व जामदग्न्यािंा समावशे आहे. वचसष्ठ क लात काश्यपही येतात. आते्रय पचरवार मात्र स्वतंत्र 
आहे. 

 
प्रजापतीने यज्ञद्वारा तीन प त्र चनमाण केले. भगृ  अंचगरा व अचत्र 
यदभजृ्यत तस्माद  भगृ ः समभवत्  । तस्य संतप्तस्य सवेभ्यो अंगेभ्यो 
रसो अक्षरत्  सो अंगरसः अभवत्  । अंगरसं सन्तम्  अंचगरा इत्यािक्षते । 

(गोपथ ब्राह्मण १) 
 

भगृ ंिे प त्र कचव, ्यवन वगैरे आहेत त्यािंा एक प त्र ॠचिक त्यािा प त्र जमदस्ग्न व त्यािा प त्र 
परश राम ऋचिकाने चदलेल्या प्रसादािे भक्षण केल्याने गाथीिी पत्नी चवश्वा चहला चवश्वाचमत्र हा प त्र िाला. 
त्यािा प त्र श नः शपे या प्रमाणे चवश्वाचमत्र पचरवार भगृ क लात समाचवष्ट िालेला आहे. 

 
अंचगरा ॠर्षींिे दोन प त्र उिथ्थ व बृहस्पचत. बृहस्पतीिे िार प त्र भरद्वाज. अस्ग्न. तप मूवधा व शयं . 

भरद्वाजािा प त्र पाय . उिथ्थािा प त्र दीघवतमा त्यािा प त्र कक्षीवान त्याला काक्षीवती व घोर्षा या दोन म ली 
शबर व स कीती हे दोघे त्यािे प त्र. याप्रमाणे भारद्वाज क ल अंचगरस पचरवारातील आहे. आठ्या मंडला्या 
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काण्व पचरवारातील ३३ ॠर्षींिा समावशे पण अंचगरसाति होतो कारण यािंा मूळ प रुर्ष हा घोर 
आंचगरसािा प त्र आहे. 

 
या आंचगरस पचरवाराशी गौतम पचरवारािाही संबधं आहे. आंचगरांिा प त्र रहूगण. त्यािा प त्र गौतम 

व त्यािा प त्र वामदेव. वामदेवािा भाऊ बोधा व त्यािा प त्र एकद्य  आहे. वचसष्ठ पचरवारािा समावशे कश्यप 
पचरवारात होतो. कारण मचरचििा प त्र कश्यप. त्यािे दोन प त्र मतै्रावरुण व वचसष्ठ. वचसष्ठािे शस्क्त व 
पराशर. अचत्र पचरवार हा स्वतंत्र आहे. अचत्रिा प त्र भौम. त्यािा अिवनाना. त्यािा प त्र श्यावाश्व. 
श्यावाश्वािा अचंधग  श्यावाश्वी आहे. 

 
याप्रमाणे पहाता ॠग्वदेा्या ऋर्षीं्यात ४३ क ल पचरवार आहेत. आचण ८२ एकाकी ॠचर्ष आहेत. 

त्यात आचंगरसािें ५६, आते्रय ३८, काण्व ३३, भागवव १४ ऐन्द्र १४ वैश्वाचमत्र १२, भारद्वाज ११ काश्यप १० 
प्राजापत्य ९ व बाकी्या पचरवारातील त्याहूनही थोया ऋर्षींिी नाव े आहेत. त्यात आग्नेय आथववण, 
आप्त्य, कौत्स, गौतम, गौंपायन, तापस, दैवोदाचस, ब्राह्म, भारत, भौंबन, मानव, आगत्स्य, यामायन, 
वातरशन, वाणांचगर, वैरूप, वैवस्वत, सपव, सौहोत्र वगैरे आहेत. 

 
संसारात एक मागव आहे स्वाथांिा, जवळिा मागव, लहानसे लक्ष्य, त्यात जीवन सपूंन जाते. पण 

ज्या मानवा्या कायेिा कल्प िालेला आहे त्यािा अध्वामागव चवस्तृत आहे. त्या माग ेकोणािा ध्वसं नाही. 
पीडा नाही. लहसा नाही तो ‘अध्वा’ आहे. आचण त्या मागािे रक्षण करणारे ते अध्वर. सेवा व परोपकारािी 
साधना करणारे, अध्वर म्हणजे यज्ञ. व तो मागव अन सरणारे ते अध्वय व त्याने अध्वर यज्ञािी चदक्षा घेतली. 
म्हणून तो ॠस्त्वज म्हर्ला जातो. त्याने आपल्या यज्ञात अस्ग्न इन्द्र व सोम यानंा आवाहन केले. तो होता 
म्हर्ला गेला त्याने गीते म्हर्ली म्हणनू तो उद गाता व स्स्थर राहून, मौन पाळून मंत्रब्रह्मास त्याने यज्ञा्या 
मागांने जतन केले म्हणून तो ब्रह्मा समजला गेला. 

 
संसारात स्वाथव साधू पहाणाऱ्यािे जीवन एकाकी होऊन जाते. पण सेवा आचण सहकायािे जीवन 

एकाकी जगता येत नाही. त्यात अनेकािें सहकायव असते. चमळवाव ेलागते. या प्रकार्या सहकायािे यज्ञ 
पचहल्यादंा देवानंी रिले होते. त्या यज्ञात अस्ग्न हा होता, इन्द्र उद गाता, बृहस्पचत अध्वय व, व प्रजापचत ब्रह्मा 
होते. या प्रकारिी अनेक कथानके व उपाख्याने ऐतरेय वगैरे ब्राह्मण गं्रथात पहावयास चमळतात त्यातं 
देवां् या चवर्षयी वगेवगेळया ्याख्या केलेल्या आहेत त्याि बरोबर वदे मंत्रािें द्रष्टे जे ॠचर्ष आहेत त्यां् या 
चवर्षयीिे चनरूपण पण या ब्राह्मण गं्रथात पहावयास चमळते म्हणून छंद व देव या चवर्षयी चविारणा रुजू 
करताना ऋर्षीं्या पचरियािेही महत्व चततकेि आहे. 

 
सूक्तात देवािंी नाव ेचमळतात चततक्या स्पष्टपणे ऋर्षींिी नाव ेचमळत नाहीत. बह धा ऋर्षींिा उल्लखे 

ग णवािक चवशरे्षणाने पण केलेला चदसतो म्हणून मंत्रदृ्ट्ा ऋर्षींिा पचरिय चमळवण्यासाठी ब्राह्मण गं्रथ 
बृहद देवता व अन क्मणी सूत्रगं्रथ वगैरेंिा आधार घ्यावा लागतो ॠर्षीं्या िचरत्र आलेखनात त्यां् या 
सूक्तानंी महत्वािा भाग वठवलेला आहे. जसे अस्ग्न अथवा इंद्र यां् या चवर्षयी सामान्य माचहती सारखीि 
असली तरी ऋचर्ष ऋर्षीं्या दशवनात प्रत्येकािे वगेळे वैचश्ठ्य आढळून येते. एका ऋलर्षना इदं्र हा चमत्र–
सखा वार्तो. तर द सऱ्याला तो पालक चपता वार्तो वरूण व त्यािे पाश यािंी कोणाला चभती वार्ते तर 
श नःशपेाला त्या पाशात अध्यास्त्मक रहस्य पहावयास चमळते. तर वचसष्ठ वरूण पाशात सापडले तें्हा 
वरूण-चपत्यािी स्नेहभावना जागतृ करण्यात त्यानंा सफलता चमळाली. 
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हा आदशव जीवनािा एक दृष्टीकोन आहे. सूक्तातील मंत्रद्र्ट्ां् या चवशरे्ष दृष्टीने तो 
पारखण्याजोगा आहे. मतं्रद्र्ट्ा ऋर्षींिी ही वाणी आहे. चद्य भावनेने अंतरी्या पे्ररणेत खोलवर जाऊन 
केलेले चवशरे्ष आलेखन या कचवतेत आहे. 

 
वर साचंगतल्या प्रमाणे एका संदभात छादंस्  संचहतेिा उपयोग होतो तसा द सऱ्या सदंभात दैवत 

संचहतेिी मदत होते. त्याि प्रमाणे लकवा त्याहूनही चवशरे्ष सूक्तािें सकंलन द्र्ट्ा ॠर्षीं्या क्माने केले तर 
आर्षव संचहतेिी एक चवशरे्षता त्यातून स्पष्ट होते. ऋग्वदे संचहतेिी दहा मंडले आहेत. त्यातील दोन ते सात 
ही मध्यम मंडले एकेका ॠर्षीं्या सूक्तािें संकलन आहे. व तेही सूक्तां् या संख्ये्या िढत्या क्माने 
लावलेले आहे. आठव ेमंडल पण त्या क्मात येते. 
 

मंडल ऋचर्ष सूक्त मंत्र मंडल ऋचर्ष सूक्त मंत्र 

२ गृत्समद ४३ ४२९ ६ भरद्वाज ७५ ७६५ 
४ वामदेव ५८ ५८९ ७ वचसष्ठ १०४ ८४१ 
३ चवश्वाचमत्र ६२ ६१७ ८ काण्व प्रगाथ 

१०३ १६३६ 
५ अचत्र. ८७ ७२७  वशं 

 
पचहल्या मंडलािी १०४ सूक्ते ॠर्षीं्या क्मान सार लावलेली आहेत. परंत  दहा्या मंडला्या १०४ 

सूक्तात चवर्षयािंी चवचवधता चदसून येते. त्यात नासदीयासारखे भाववृत्त रुजू करणारे सूक्त, प रुर्ष सूक्त 
लकवा चहरण्यगभव सूक्त या सारखी सूक्ते एका बाजूस तर द सरी कडे यम-यमी संवाद, उववशी प रुरवासंवाद 
अशी संवाद सूक्ते आहेत. 

 
मानवी जीवन, िाचरत्र्य यां् या घडणीत साचहत्यािे योगदान काही–थोडे थोडके नाही. खरे पहाता ं

जे स-चह-त–चहतकारी तेि साचहत्य म्हणायिे. हंसात जशी नीर–क्षीर वगेळे कढण्यािी चववके शस्क्त आहे 
तशी ती माणसात जागी ्हावी, बरे स्वीकारून वाईर् ते र्ाकून द्याव ेया प्रकारिा बोध साचहत्यातून चमळतो. 
या दृष्टीने रामायण, महाभारत, भागवत, प राणे, व पंितंत्र तसेि का्यरूपाने रुजू केलेली कथानके व 
आख्याने बौधप्रद आहेत. व िाचरत्र्य चनर्तमती्या दृष्टीने महत्वािी आहेत. प राणातील आख्यानासारखी 
ॠग्वदेािी कथानके व आख्याने प्रचसद्ध नाहीत. तथाचप चवश्वासाचहत्यात ॠग्वदेाला प्रथम स्थान चदलेले 
आहे. परंत  एक काळ असा होता की त्यािे महत्व फक्त पठन पाठना प रतेि मयाचदत राहून त्यािी अथव 
संगचत लावणे द घवर् होऊन गेले. असे िाल्याम ळे माणसाला बोधप्रद म्हणून त्यािा काही उपयोगि उरला 
नाही. साचहत्य मग ते कोठल्या का कालातले असेना समाज रिनेसाठी त्यािा उपयोग होत नसेल तर ते 
चवस्मृति होणार. नावाप रता अवशरे्ष राचहला तरी त्यात काय? 

 
आज एका परीने वदे या नावाबद्दल अपार आदर चदसतो पण द सरीकडे वदे म्हणजे खरोखरीि 

काय आहे याबद्दलिे अज्ञानि समाजात बह धा चदसून येते. त्यातील बोधप्रद, िाचरत्र्य घडवणारी नीचत चतिा 
पचरियि समाजाला नसेल तर चतिे मूल्य चकतीही मोठे असले तरी लोकािंा त्यापासून कोठलाि लाभ 
होणार नाही. 
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साध्या सरळ आचण आचण मध र वाक्यात बोध रुजू करण्यािी रसप्रद शस्क्त जेवढी ऋग्वदेा्या 
बोधवाणीत आहे तेवढी शस्क्त इतरत्र क्वचिति चदसेल. नेहमी वापरण्यात येणाऱ्या दैनंचदनी्या पानापानावर 
सूक्ते देता येतील इतकी क्षमता या वदेवाणीत आहे चशवाय िाचरत्र्य घडवतील असे अनेक प्रसगं पण त्यात 
वगेवगेळया प्रकारे आलेखलेले आहेत. 

 
तसे पाहता प राणात वदेा्या कथानक आख्यानािंा चवस्तार खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. पण त्यात 

इतर घर्नािंी भरही घातली गेली आहे, सरळ वदेकथानंा हात घालणारे गं्रथ म्हणजे बृहददेवता व 
त्यानंतर नीचतमजरी हे कराव ेव हे करू नये या प्रकारे मानव जीवनात ज्या नीचतिे आिरण करावयािे त्या 
नीतीिा बोध मूळ ऋग्वदेा्या ऋिािें प्रमाण देऊन त्यात रुजू केलेला आहे ‘एव कतव्यम्  एव न कतव्यम्  
इत्यात्मको यो धमवः नीचतः’ नीचतमचंजरीिे लेखक श्री. चद्ववदेी (१५५० चवक्म संवत् ) हे ग जराती नागर 
ब्राह्मण होते, ॠग्वदेािाि सरळ आधार घेऊन त्यानंी नीचतकथा चलचहल्या आहेत. वदेातंी ॠर्षीं्या 
नीचतमान जीवनािे चित्रण करण्यात या गं्रथाने अपूवव चसद्धी चमळवली आहे. 

 
आज्या ब चद्धमान चविारकां् या प ढे एक प्रश्न उभा आहे. मानवी जीवन घडवण्यात, िाचरत्र्यािा 

आदशवबोध देण्यात वदेािंा भाग चकती? असत्य फसवणूक कपर्. तप, क्लेश लोभ लालसा वगैरे पासून दूर 
राहून माणूस एका सत्या्या व नीती्या मागाने िालण्यािा प्रयत्न करीत असतो. ते्हा त्याला वदेािंा 
उपदेश चमळू शकेल काय? 
 

वदे दशवनािायव स्वामी श्री. गंगेश्वरानंदजी महाराजानंी स्वतःला त्यागमय जीवनाद्वारे वदे प्रिारािे 
एक मात्र लक्ष्य साध्य केले आहे आचण त्यानी वदेसाचहत्या्या प्रकाशनासाठी व प्रिारासाठी वदेानं सधंानात 
ज्यानंा रस आहे. अशा चनद्वान व वदे पे्रमी लोकािें सहकायव चमळवनू वदेािंी अमृतवाणी आदशव व बोधप्रद 
चरतीने रूजू करावी असा चविार केला. त्यािे फचलत म्हणून वदेोपदेश िचंद्रका गं्रथ प्रकाचशत िाला. त्या्या 
पूववभचूमकेत त्यानंी श्री. चद्ववदेी यां् या नीचतमजंरीिी प्रचतष्ठा स्पष्ट केली आहे. 

 
ज्याप्रमाणे रामायण, महाभारत, भागवत तसेि प राणातील नीचतकथा लोकानंा सरळ, मधूर बोध 

देणाऱ्या आहेत त्याि प्रमाणे वदेातील बोधकथा पण माचहती ्हा्या अशा श भ आशयाने स्वामीजींनी 
वदेोपदेश िंचद्रकेिी रिना केली आहे. ऋग्वदेा्या १०८ ऋ्यािंावर ९० कथा आधाचरत आहेत व त्यां् याशी 
संबंचधत १०२ श्लोक आहेत. नीचत चवर्षयक दृष्टीिे हे एक उदाहरण आहे त्याप्रमाणे द सऱ्या अनेक कथा 
रिता येतील. 

 
ऋग्वदेािी प्रधान देवता अस्ग्न आहे. त्या चवर्षयी्या दोन कथा तेथे साचंगतल्या आहेत. त्याबद्दल 

म्हर्ले आहे की वदेोपदेश िंचद्रकेिी स रूवात अस्ग्नं वदें या श्लोकाने केली आहे व चतिा उपसंहारही 
अस्ग्ननारायणा्या प्राथवनेने करण्यािे औचित्य दाखवलेले आहे. 

 
बंध  मेधा ंयशो ब्रह्म वदेान्  रत्नं भगं व्रतम्  । 
आहाराग्ने धनाचन अषै्ट नत्वा त्वा प्राथंयामा हेः वदेोपदेश ि.ं १०१ 
 
हे अस्ग्न नारायण, आम्हाला आठ प्रकारिे धन द्याव े म्हणून आम्ही त म्हाला नमन पूववक प्राथवना 

करतो. बधूं-संबंधीजन, मेधा-ब चद्ध, यश-कीर्तत, ब्रह्मतत्व, िारवदे रत्न, भग–भाग्य, आचण व्रत पालन हे 
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आठ प्रकारिे धन हीि मन ्यािी खरी सपंचत्त आहे, ती देणारा म्हणून अग्नीला ‘रत्न धातम् ’ म्हर्ले आहे, 
जीवनािी सास्त्वक संपचत्त समृद्ध करून जीवनािा आदशव चनमाण करणाऱ्या वदेोनारायणाला प्रणाम. 
 

–आचायव णवष्िुदेव पंणित 
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श्री. णवष्िुदेव पंणिताचं्या गं्रथावरीि कािी अणिप्राय 
 

वदेात अपौरुणेय ज्ञान व ते प्राप्त करून घेण्या्या चक्या स सबंद्ध व मनोवैज्ञाचनक चरतीने 
दाखवण्यात आलेल्या आहेत. जगातील तो सवात प्रािीन गं्रथ आहे सवांना मूळ वदे वािणे शक्य नाही. 
सरळ भारे्षत ते उपलब्ध करुन देण्यािा आिायव श्री चव्ण देव पंचडत यािंा प्रयत्न स्त त्य आहे. शाळा 
महाशालां् या चवद्याथ्यांना यातून चद्य अन पम साम ग्री उपलब्ध होईल, ही मोठीि उणीव भरून काढण्यािा 
हा जबरदस्त प्रयत्न आहे. 
 

–शातंीिाि ठक्कर एम् . ए. चवद्याभास्कर 
 

वदे हे अन भवािे ज्ञान आहे. जीवनात प्रत्यक्ष उतरवण्यािे ज्ञान आहे. वदेािें पाठ करतात. अथवही 
केले जातात. परंत  वदेातील भाव प्रत्यक्षात उतरवणे ही म द्यािी गोष्ट आहे. वदेाप्रमाणे जीवन जगायला हव.े 
तरि वदेािंा उपयोग गीतेने वदेवादािी लनदा केली असली तरी वदेचवदां् या अन भव ज्ञानािी प्रशसंाि 
केलेली आहे. वदे मंत्र म्हर्ले की स्वगवप्राप्ती होते ही समजूत अपूणव आहे. वदे या जगातील जीवनास 
उतरवले पाचहजेत. 

 
वदे पचरिय लेखक श्री. चव्णूदेव पंचडत हे वदेािें खरे जाणकार आहेत, वदे साचहत्यािा त्यानंी 

फार िागंला अभ्यास लेलेला आहे. तत्वज्ञानी साध प रुर्ष आचण वदेचवद  वैज्ञाचनकां् या अन भवा्या 
साररुपाने त्यानंा जे लाधले ते या प स्तकात उतरवण्यािा हा सफल प्रयत्न आहे. त्यािंी भार्षा सरळ व 
लोकभोग्य आहे त्या चशवाय वदेवाणीिा भाव अिूक चर्पण्यािे आगळे िात यव त्यां् या जवळ आहे. 
 

–रणवशंकर मिाराज 
 

परम आदरणीय महामना श्री. चव्ण देव पचंडतां् या तेजस्वी प्रचतभेिा पचरिय तो काय करून 
द्यायिा? पंचडतश्री संस्कृत वाङमयािे, त्यातूनही वैचदक वाङमयािे लितनशील चवद्वान आहेत. या श्रेणीत 
त्यानंी ऋग्वदेासारख्या मूधवन्य कोर्ी्या गं्रथािे आराधन करून त्यातील मतं्रद्र्ट्ा ऋलर्ष्या लितन धारेिे 
पान करवले आहे. ऋग्वदेासारख्या महान गं्रथावर चलचहणे, त्यातील नवनीत सरळ शद्बात, सववभोग्य 
शलैीत सववसाधारण लोकासंाठी सादर करणे हे मोठे चबकर् काम आहे, त्यासाठी तीव्र तपिया, कठीण 
पचरश्रम, सतत स्वध्याय याचशवाय ते शक्य होण्याजोगे नाही. आनंदािी गोष्ट ही की श्री. चव्ण देव पचंडतानंी 
हे अवघड कायव अत्यंत सरलतेने पार पाडले आहे. 
 

मूळ ऋग्वदे संलहते्या आधारे रिलेल्या या गं्रथात श्री. चव्ण देवां् या सजवन प्रचतभेिा मौचलक स्पशव 
अन भवगम्य बनतो. त्यां् या शलैीत सरलता प्रवाह आचण चवचवध उदाहरणां् या योगाने येणारी प्रत्यायन 
क्षमता व प्रासाचदकता आहे. काही चठकाणी प नरुक्तीिा दोर्ष वरवर पहाता जाणवतो पण त्याम ळे अथवबोध 
सरळही होतो. म्हणनू प नरुस्क्त हे त्या दृष्टीने दूर्षण नाही पण भरू्षण आहे. त्यां् याकडून असे अनेक गं्रथ 
चमळवण्यािा आपला अचधकार आहे. 
 

िॉ. िगवतीप्रसाद पंड्या 
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गाधंीजी स्वतः भारतीय संस्कृतीिे प्रतीकरूपि होते. पािात्या संस्कृतीिे भारतावर होत असलेले 
आक्मण रोखून धरण्यासाठी िालेल्या प्रयत्नात त्यािंा फार मोठा वार्ा आहे. म्हणून ‘नई ताचलम’ 
पद्धती्या शाळातूंन वदेपचरिय प स्स्तका हे िागंले प स्तक मानले जाईल. परंत  द ःखद पचरस्स्थती अशी 
आहे की आजकाल चशक्षण के्षत्रात काम करणाऱ्या चशक्षकानंा व अचधकाऱ्यानंा त्यात रस वार्त नाही. जसे 
आहारात लाडू आवडत नाही पण भजी आवडतात तसेि सववि के्षत्रात आढळून येते ‘नई तालीम’ पण 
समाजात आपला पाय रोवण्या्या प्रयत्नाति आहे म्हर्ले तरी िालेल. आम्या सवोदय योजने खाली 
िालणाऱ्या शाळातून या प स्तकािा प्रिार करता येईल. 
 

–णशवािाई पटेि 
 

प्रथम प स्तकाला पू. स्वामी श्री गंगेश्वरानंदजींिे आशीवाद लाभले. त्यािा प्रकाशन चवधी पू. 
काकासाहेब कालेलकरां् या हस्ते िाला. साचहत्य स्वामी श्री उमाशकंर जोशी यािंी प्रशस्स्त ह्या प स्तकाला 
लाभली. त्याि प्रमाणे सहा्या प स्स्तके्या प रोविनात काका साहेबानंी म्हर्ले आहे, 

 
वदेािंा पचरिय करून देणारािंी भर्षणे मी लहानपणापासून ऐकतो आहे. चकत्येकदा मूळ वदेाहून 

पचरियि द बोध, जड असतो. ते पाहून मी म्हणे हे लोक वदेािंा भार वाहतात’ पण आपले चव्णूदेव पंचडत 
वदेज्ञान पिव ूशकले आहेत. म्हणून त्यानंी करून चदलेला वदेपचरिय वदे समजून घेण्या्या दृष्टीने फार 
उपयोगी आहेि परंत  त्याहूनही चवशरे्ष म्हणजे त्यां् या वाणीने वदेाचवर्षयी उत्साह आचण पे्रम वारू् लागते.’ 

 
श्रमातून श्री चनमांण करतात ते आश्रमास लायक आहेत. बाकीिे सारे श्रमानंी थकतात. श्री चव्ण ू

देवानंी वदेावर पचरश्रम करून वैचदक ऋर्षींिे आचशवाद प्राप्त करून घेतले आहेत हे मला तरी स्पष्ट चदसून 
येते आहे. म्हणनू त्यां् या चलखाणातून आपल्याला प्रसन्नतेिी ‘श्री’ चमळते. खरा वदेप्रिार अशा ‘श्रीय त’ 
पंचडतां् या द्वारेि होऊ शकेल. 
 

–काका कािेिकर 
 

वदे पचरिय श्रेणीिा आरंभ आपल्या वतवमानकालीन समाज जीवनात वैचदक ससं्कार परंपरेस 
न्याने प्रवाचहत करण्या्या दृष्टीने खूपि मंगल आहे. ग जरातिी सासं्कृचतक समृचद्ध वाढवणाऱ्या श्री. मोर्ा 
यािें प्रोत्साहन व परम श्रदे्धय वदे दशवनािायव प्रज्ञािक्ष  श्री. गंगेश्वरानंदजींिे आचशवाद या श्रेणीला लाभले 
आहेत. तसेि य चन्हर्तसर्ी गं्रथ चनमाण बोडव ग जरात राज्या्या अध्यक्षां् या चवशरे्ष प्रयत्नाम ळे ही श्रणेी 
प्रकाचशत होऊ शकली. या सवव स मेळात वदेशास्त्र संपन्न आिायव श्री. चव्ण देव पंचडत यािंी साधनाही त्यात 
चमसळली आहे. सरळ स बोध भारे्षत त्यानंी जे सार लेखन केले आहे ते फारि स रस व रुचिकर आहे. 
हातात प स्तक घेतल्यावर वािून संपवल्या चशवाय ते खाली ठेववत नाही. आज्या व उद्या्या चपढीिी 
त्यानंी ही फार महत्वपूणव सेवा केलेली आहे. त्यािा लाभ घरोघरी पचरवार संस्कार समृद्ध करण्यासाठी 
शक्य तेवढा ्हावयास हवा. 
 

–मदािसा नारायि 
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१ / जीवन एक प्रयोगशाळा 
 

(ऋग्वेद : प्रथम मंिि) 
 

त्या ॠर्षींिे नाव होते मध ्छंदा. जसे नाव तसेि त्यािें ग ण जीवनातला सारा ‘मध ’–गोडवा–
सौंदयव शोधाव,े त्यािा आस्वाद घ्यावा, हा त्यािंा स्वभावि होता. त्यािंा तो छंदि होता. 

 
अथात्  हा गोडवा शोधण्यासाठी खूप खूप तपिया करावी लागली. ऋचर्ष जे्हा चवद्याथी होते ते्हा 

ग रु्या घरी, ग रुक लातं रहात. तेथे सवव चवद्याथीवगाला ग रंुिी आज्ञा होती– ‘सकाळी लवकर उठाव.े’ 
चनयमाप्रमाणे सवव चवद्याथी लवकर उठत. 

 
मध ्छंदाने चविार केला. ‘सकाळी लवकर उठाव’े हे बरोबर. पण उठून करायिे काय? त्यानंी 

ग रुदेवानंा चविारले. ग रु चमतभार्षी होते. त्यानंी उत्तर चदले ‘चफराव.े’ 
 
‘चफराव–ेकोठे चफराव–ेकशासाठी चफराव.े’ हे प्रश्न कसे चविारायिे? ‘उठाव ेआचण चफराव.े’ हा 

मंत्र घेऊन जीवनिया स रू िाली. 
 
सकाळी लवकर उठले की सगळीकडे अधंार असे. पक्षीही उठलेले नसत. कोंबडा आरवण्या्या 

देखील आधी ऋर्षी उठून चफरायला चनघत. 
 
आश्रमापासून थोयाि अंतरावर नदी वाहत होती. चतिा अचवरत मध र नाद त्या नीरव पहारे््या 

वळेी कानाला मोठा गोड वार्ला. तो ऐकून ऋर्षींिी पावले चतकडे वळली. पण त्या मागावर घोर अंधार 
होता. मागव चदसेना. पाऊल उिलाव ेतरी कसे? 

 
तेथून दूर, नदीचकनाऱ्याजवळ एक िोपडी होती. त्या िोपडीसमोर्या अंगणात अग्नीिी वदेी 

होती. त्या वदेींत अस्ग्न प्रकर् िाला की त्यािा प्रकाश पडे. गाढ अंधारात त्या प्रकाशािी रेखा पडली की 
पाऊलवार् चदसू लागे. त्या तेजा्या आधारे नदी्या चकनाऱ्यावर जाणे सहज शक्य होई. 

 
िालता िालता चवद्याथी मध ्छंदा्या मनात चविार आला, ‘अहो! रात्री्या चनचबड अंधारात हा 

प्रकाश चकती स ंदर चदसतो आहे. चदवसा्या उजेडात त्यािे हे माध यव, मूल्य काहीि कळत नाही!’ 
 
भावनाप्रधान मन मग अस्ग्नबद्दल चविार करू लागले. “हा अस्ग्न कोणी बरे प्रकर् केला असेल? 

त्या तेजा्या शलाकेला कोणी बरे सचमद्ध करून प्रज्वचलत ठेवले? तेजािी पखरण करून अस्ग्न अंधार 
नाहीसा करतो. म्हणनूि अस्ग्न हा देव या देवाने कोणािे चन कोणते चहत साधले बरे? कोणी या देवािे 
आवाहन केले? कोणा्या अगंणात यािे प्रथम पाऊल पडले असाव?े’ 

 
असे अनेक प्रश्न मनात येत होते. समोर डोळे मागव दाखवीत होते. पावले त्या मागून पडत होती. 

पण मन मात्र चविारात ग ंगले होते. आिार आचण चविारािंी सचंहता आपोआपि त्या चवद्याथ्याला चमळत 
होती. 
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‘रोज सकाळी लवकर उठाव ेआचण चफरावयास जाव’े हा चवद्याथ्यािा चनत्य चनयम िाला होता. 
वाहत्या नदीिा खळखळ आवाज कानावर येताि कान र्वकारले जात. दूर अस्ग्निा प्रकाश चदसे. तो 
पहाताि डोळे िमकू लागत. पायात नवा जोम येई. आचण मनात नवनवीन चविारधारा स रू होत 
 

जीवनािा पचहलावचहला बोधपाठ त्या चवद्याथ्याला त्या्या जीवनियेतून चमळत होता. अस्ग्नमध्ये 
त्याला अलौचकक दैवतािा वास असल्यािा साक्षात्कार िाला. अस्ग्नचवर्षयी मनात आदर व सन्मान जागला 
आचण त्या प्रकाशात मनात उद भवलेल्या प्रश्नािंी उत्तरे आपोआपि सापडू लागली. अस्ग्न्या दशवनाने 
मनात अहोभाव चनमाण होऊ लागला त्याने अस्ग्निी स्त चत गायली. 

 
‘खरोखरीि मनःपूववक मी अस्ग्नदेवतेिे पूजन व स्तवन करतो अस्ग्नदेवि प रोचहत आहे, यज्ञािा 

अचधष्ठाता आहे, ॠस्त्वज आचण होताही तोि आहे. त्याने उत्तम रत्ने धारण केलेली आहेत. 
 
आजवर या देवतेिे स्तवन अनेक ऋर्षी म नींनी केलेले आहे त्यािप्रमाणे नव ेनव ेऋचर्षवरही यािे 

स्त चतगान करीति आहेत. कारण अस्ग्न देवरुप धारण करून मािा जीवन यज्ञ प्रज्वचलत करीत आहे. तोि 
द सऱ्या देवतानंाही आपल्या बरोबर घेऊन येत आहे. 

 
हे अस्ग्नदेव! चपता ज्या प्रमाणे प त्राला स्नेहभराने भेर् देतो तशीि भेर् आपण मला द्यावी. आमिे 

जीवन कल्याणकारी करण्यासाठी आम्हालंा, हे देव! आपण चसद्ध कराव.े 
 
पहारे््या प्रहरी हा चवद्याथी नदी्या पात्रात स्नान करून पाण्याने आपला घडा भरून घेई. वनातून 

क श, दभव व सचमधा गोळा करून ग रुक लाकडे परत चफरे. त्यावळेी पक्ष्यािंा मध र कलरव स रू िालेला 
असे. गाईिें हंबरणे कानावर येऊ लाग. वासरे बागडतानंा चदसत. अस्ग्नशाळेत अस्ग्न प्रज्वचलत िालेला 
असे. एक एक चवद्याथी वदेमंत्रािा उच्चार करून अस्ग्नला सचमधा अपवण करी. त पािी आह ती देई. या प्रमाणे 
क ं डातील अस्ग्न ‘सचमद्ध’ होई. त्या अस्ग्नप्रकाशात ग रुजवळ बसून चवद्याथी पाठाला स रुवात करीत. 

 
ग रुक लात अनेक चवद्याथी होते. मध ्छंदा हा त्यां् यातीलि एक चवद्याथी ग रुक लात राहून त्याने 

अनेक व्रते केली. तपिया केली. वदेां् या ऋिािें अध्ययन केले. ग रुकृपेने त्यािे आिार व चविार श द्ध 
िाले होते. 

 
ग रुदेव वत्सल चपत्याप्रमाणे सवव चश्यांिा साभंाळ करीत, सवाना उपदेश करीत. एक गोष्ट ते 

वारंवार सागंत असत, ‘म लानंो मी जे काही चशकवतो ते समजून घेऊन आपल्या जीवनातं उतरवलेत तरि 
त्यािा उपयोग होईल. त मिे आिार जर श द्ध नसतील तर त मिे चविारही दृढ होऊ शकणार नाहीत. 
आिार आचण चविार या एकाि नाण्या्या दोन बाजू आहेत. मी मंत्र देतो ते त म्ही मनन कराव ेम्हणून देतो. 
जसे मनन कराल तसे त मिे जीवन घडेल. जीवन श द्ध असू द्या. ससं्कारी असू द्या, असे जीवन चनमाण 
करणे हे त मिे पचवत्र कतव्य आहे आचण त्यासाठीि आईवचडलािें घर सोडून त म्ही ग रुक लात रहात 
आहात. 

 
ग रुक लात राहून मध ्छंदाने खूप चवद्या चमळवली. चवदे्य्या प्रभावाने अज्ञानािा अंधार दूर होत 

होता. संस्कारां् या प्रकाशाने जीवन उजळत होते. शरीर चनमवळ करण्यासाठी रोज स्नान कराव ेलागते 
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त्यािप्रमाणे मनात, जीवनात साठणारा मळ दूर करण्यासाठी, त्यािंी जडता, त्यानंा ्यापून राचहलेला 
अंधार दूर करण्यासाठी ज्ञान आचण चवदे्यिी आराधना करावी लागते. 

 
ग रुक लातील चवद्याथ्यांिे जीवन उजळणारी चवद्या त्यानंा चमळावी अशी काळजी ग रुजन घेताति. 

चवद्याथ्यां्या आिारात आचण चविारात चवदे्यिा प्रभाव उतरला लकवा नाही यािे प्रमाणपत्र पण ग रंुनीि 
द्यावयािे. ज्यानंा असे प्रमाणपत्र चमळेल तो चवद्याथी स्नातकचवद्या चमळवनू श द्ध िालेला म्हर्ला जाई. अशा 
योग्य स्नातकानंा गृहस्थाश्रम स्वीकारण्यािी आज्ञा ग रु करीत. अशी ग रुक लािी रीत असे. 
 

☓ ☓ ☓ 
 

सववत्र ‘मध ’ शोधण्यािी जीवनदृष्टी लाभल्याम ळे त्यािे सारे जीवनि मध र िाले, स ंदर िाले. ज्या 
अस्ग्नदेवतेिी त्याने स्त ती केली, त्या देवतेकडून त्याला आगळीि पे्ररणा चमळाली. स्वतः्या घरात त्याने 
अस्ग्निी स्थापना केली होती. त्यािे पूजन अिवन करून त्यापासून पे्ररणा चमळवनू तो प ढे प ढे जात होता. 

 
गृहस्थ धमािे पालन व अस्ग्निे पूजन अिवन करण्यासाठी त्याला योग्य व अन कूल अशी 

सहधमविाचरणी पत्नीही लाभली होती. चत्या सहकायाने त्यािी सपंत्ती व समृद्धी वाढत होती. त्या्या 
पत्नीने एका स ंदर प त्राला जन्म चदला. घरात पाळणा हलू लागला. आई त्या बाळािे पे्रमाने लालनपालन 
करीत होती. परंत  मध ्छंदाला त्या बाळरूपातस द्धा देवािेंि दशवन होत होते. आई्या माडंीवर खेळणाऱ्या 
त्या लेकराकडे तो डोळे भरून एकडक पहात राही. पत्नीला मोठे नवल वारे्. “इतकं काय एकसारखं 
पाहता?” चतने चविारले. 

 
स्वतः्या त्या आवडत्या सहिाचरणीला उत्तर देता देता त्या्या अंगावर आनंदाने रोमािं उभे 

राचहले. त्यां् या मनात घोळणारी कचवता–त्या ऋिा शद्बरुप घेऊन प्रकर् िाल्या– 
 
‘पाचहलेस स दशवने? बाळ कसे स रेख आहे. गोड आहे! पण ते इतके स ंदर कसे िाले? माचहत 

आहे? जीवना्या पचहल्या क्षणी त्याने पचहला श्वास घेतला आचण प्राणज्योती प्रकर् िाली. तेव ूलागली. 
जर तो श्वास घेतला नसता तर प्राणि प्रकर्ला नसता. हे सौंदयव चनमाणि िाले नसते. प्राणाचशवाय 
असलेले कलेवर कोणाला बरे आवडणे शक्य आहे? त ला देखील ते आवडले नसते!’ 

 
भोळी म ग्ध ऋचर्षपत्नी खाली पहात लाजून म्हणाली, ‘असं काय बरं बोलता? बाळ कोणाला बरं 

आवडल्याखेरीज राहील?’ 
 
सहज चविारल्या गेलेल्या त्या प्रश्नािे उत्तर ऋर्षींनी चदले, ‘चन्प्राण असले तर बाळ देखील 

कोणाला आवडणार नाही. बालजीवनािा आरंभ प्राणानेि िाला पाचहजे. प्राण देणारा देव आहे वाय . 
वाय ्या ठायी जी गचत आहे, जे िैतन्य आहे तेि बाळा्या कायेत प्रवशेते. वाय  स ंदर आहे. त्या्याम ळेि हे 
बाळही स ंदर आहे. वाय  हा या प्राणािा देव आहे. त्या्याम ळेि बाळ जन्माला आला, त्या्याम ळेि त्याला 
जीवन लाभले. वाय िा संिार नसला की जीवन संपते, जीव मृत्यू पावतो’ 
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‘पहा, पहा, स दशवने! बाळाला लशक आली. अरे हा जाभंई पण देतो आहे. आचण ढेकर देखील! 
प्राणदेवामागून अपान देव पण जागृत िाल्या्या या ख णा आहेत. आता या्या अंगागंातं स्फूती मावनेाशी 
िाली आहे. त्या्या चनदे्रला तंदे्रला दूर करून िैतन्य आचण स्फूर्तत देणाऱ्या कृपादेवतेिे नांव आहे इंद्र.’ 

 
जीवनािी स रुवात वाय देवा्या पे्ररणेने होते आचण चवकास इंद्रा्या कृपेने होतो. 
 
हा त िा प त्र, स रुवातीस डोळे चमरू्न िोपलेला असे. आता तो डोळे उघडतो. आजूबाजूस पहातो. 

त ्याकडे पहाताना त्या इवल्या डोळयातूंन पे्रम ओसंडते आचण मा्याकडे पाहताना पण तो स्नेह िमकतो. 
काण अतंःकरण जागल्यािी ही लक्षणे! बाह्य करण म्हणजे त्यािे डोळे अंतःकरण म्हणजे त्यािे मन. 
चववकेािे िक्ष  हे िक्ष  मानव बाळालाि लाभतात. पश  पक्ष्यां् या बाळाना ते चमळत नाहीत.” 

 
मध ्छंदा ऋर्षींिी ही वाणी स दशवना मनःपूववक ऐकून त्यावर चविार करी. ती समजून घेण्यािा 

प्रयत्न करी. आपल्या म ला्या प्रगचतकडे तीही मग त्या दृष्टीने पाहू लागली. चतला पतीिे सागंणे परू् 
लागले. आियविचकत होऊन ती चविारी, ‘म चनवर हे सारे त म्हाला कसे कळते बरे?’ 

 
‘मी ग रुक लात होतो ते्हा ग रुकृपेने जीवनािी रहस्ये कशी उकलावीत ते चशकलो. बाळाला पाहून 

तर मला वार्ते की ही िालती बोलती जीवनािी प्रयोगशाळाि तर नाही? जीवना्या चवकासासाठी 
स्वगातल्या देवता त्याला पे्ररणा देत आहेत. िेतना देत आहेत. मा्यावर अस्ग्नने कृपा केली आचण त्या 
कृपेम ळेि मला मागव सापडत गेला. मा्या जीवना्या आरंभापासून कोणकोणत्या देवदेवतानंी मा्यावर 
कृपेिा वर्षाव केला ते मला या बाळाकडे पाचहल्यावर कळते आहे. 

 
बाळा्या डोळयात चमत्रदेवािा वास आहे. आचण त्यामाग्या आतंिवक्ष  अंतःकरणािा देव वरुण 

आहे. 
 
मा्या एका प्रश्नािे उत्तर देशील स दशवना? त लाि ते देता येईल. बाळाला पचहल्यादंा ऐकता येऊ 

लागले की पाहता येऊ लागले बरे? प्रथम नयन की श्रवण?’ 
 
‘म चनवर! त म्या या गूढ ज्ञान गोष्टीत मला हो काय कळतंय?’ 
 
‘असे का बरे म्हणतेस? तू या बाळािी आई. तू नऊ मचहने याला धारण केलेस. जन्म चदलास. नंतर 

त्यािे लालनपालन करीत आहेस. त्यािी पचहली ग रू तूि आहस.’ 
 
‘हे खरे मािे जीवन बाळा्या जीवाबरोबर ग ंफले गेले आहे आचण त्यािे लालनपालन करता करता 

मा्या जीवनािी घडण घडते आहे. पण आपल्या सारखी ज्ञानदृष्टी मा्या जवळ कोठून असणार?’ 
 
‘का बरे? त ला जे कळते आहे तेही थोडे नाही. बाळाला आता ऐकू येते यात शकंा नाही. पचहल्यादंा 

तो न सता पहात राही आता तो ऐकतो. दोन्ही कानानंी ऐकतो कानािें देव आहेत आचश्वनीक मार. देवािंी ती 
जोडी मोठी स ंदर आहे तसेि हे बाळही चकती स ंदर आहे! त्या्या प्रगतीिे एक एक माप तोलणारी तू – 
म्हणून तर तू त्यािी माता.’ 
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स दशवनेला हे सारे समजू लागले होते. तीही बाळािी प्रत्येक हालिाल त्या दृष्टीने चर्पत होती. बाळ 
आता सहा मचहन्यािा िाला. तो श्वासो्छवास नाकावारे् करी. त्यािी छाती फ ले, आता िळवळही खूप 
करी. स्फूर्तत अंगात मावनेाशी िाली होती. त्याला ऐकू येई. समजून तो इकडे चतकडे पाही. आता तर स्वतः 
चविारही करीत असेल नाही? 

 
एकदा असाि बाळ हात पाय हलवनू सारे अंग घ सळीत होता. आईला पाहून तो हात वर करी. 

उठून बसण्यािा प्रयत्नही तो करू लागला होता. स दशवनेने पे्रमभराने त्याला उिलून घेतले. ती त्या्याकडे 
डोळे भरून पहात होती तेवढ्यात म चनवर आले. त्यां् या हाती त्याला देत ती म्हणाली,  

 
‘म चनवर, आपण नेहमी सागंता ते मलाही थोडे कळू लागले आहे. बाळाला आता एका जागी पडून 

रहाणे आवडेनासे िाले आहे त्याला पाळण्यात िोपवले तरी डोके बाहेर काढायिा प्रयत्न करतो. क शी 
बदलतो. आता त्याला पाळणा नकोसा वार्तो. ही कोणत्या देवािी पे्ररणा असावी बरे?’ 

 
हा योग्य प्रश्न ऐकून म चनवरानंा आनंद िाला. 
 
‘वा, वा स दशवने! मािे म्हणणे काय ते त ला खरेि फार लवकर समजले. पण त्यातं आियवही नाही 

म्हणा. कारण हे बाळि आपल्या दोघानंा चशकवीत आहे. हाि आपला ग रु आहे. बालक म्हणजे चपत्यािा 
चपता!’ 

 
आता पहा हं– स रुवातीला बाळा्या शरीरात प्राण िेतवला वाय ने. स्फूर्तत आचण िेतना चनमाण 

केली इंद्राने. बाळा्या अंगागंातं िेतना, पे्ररणा, स्फूर्तत चनमाण करणारा तो महेंद्र, देवराज तोि शरीरािा 
राजा. त्यािे राज्य, म्हणून शरीरा्या अंगानंा इचंद्रये म्हणायिे बाळा्या प्रत्येक अवयवात इंद्रािा वास आहे. 

 
वाणी ही मानव बाळानंा देवानंी चदलेली एक अपूवव देणगी आहे. जगातील इतर सवव प्राण्यानंा संिार 

व हलन िलनािी शक्ती चमळाली आहे त्यानंा जन्मल्याबरोबर िालता येते. उया मारता येतात खेळता 
येते. त्या मानानें माणसािी प्रगचत फारि मंदपणे होते. त्याला जन्मानंतर पायावर उभे राहून िालण्यासाठी 
िागंली वर्षवभर वार् पहावी लागते. तसेि बोलण्यासाठी पण बरेि चदवस लागतात.’ 

 
‘पाचहलंत का?’ स दशवना मध्येि म्हणाली, ‘हा ओठ हलवतोय्  आचण अलीकडे तो आवाजही 

काढतो. त्या्या रडण्यात देखील बोलण्यासारखा ध्वनी मधूनि उमर्तो. असे वार्ते, ही आता बोलायिी 
तयारी.” 

 
“त िे म्हणणे बरोबर आहे वाणीिी देवता आहे सरस्वती. चतिा वास अतंरात असला, तर ती बाहेर 

प्रकर्ते. जसे चविार तशी वाणी. मन ्यमात्रां् या अंतरात चतिा वास आहे. वायू्या गतीने जठरातील अस्ग्न 
प्रचदप्त होतो आचण त्या चठकाणी नाद चनमाण होतो. हा नाद छाती्या वर कंठनळीत प्रवशे करून तेथून 
मस्तकापयंत पोितो. मस्तकातून खाली उतरून म खात प्रवशे करतो. त्याम ळे जीभ हलू लागते आचण 
त्याबरोबर सरस्वती जागते. गोड शब्द चनमाण होतो. स दशवने, हे सारे समजून घेण्यासारखे आहे. नाक, 
कान व डोळे ही ज्ञानेंचद्रये, हात व पाय ही कमेंचद्रये. पण जीभ ही ज्ञानेंचद्रये आहे आचण कमेंचद्रयस द्धा आहे. 
एवढ्याशा जीभेला दोन्ही कामे करून वर चशवाय कोंडून रहाव े लागते. हेि पहा ना–आंबर्, खारर्, 
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चतखर्, त रर्, कडू, गोड या सहा रसािंा स्वाद घेणारी आचण तो ओळखणारी जीभ हे ज्ञानेंचद्रय आचण 
बोलण्यािे काम करणारी जीभ हे कमेंचद्रय 

 
वाणी आहे म्हणून तर माणसामाणसामध्ये ्यवहार िालतो. कारण आतले चविार, ज्ञान शब्दावारे् 

प्रकर् होते. जे मनात असेल ते तोंडून बाहेर येते. जसे चविार तशी वाणी म्हणून वाणीला बाह्यकरण 
कमेंचद्रये म्हणतात. आचण मनाला अतंःकरण म्हणतात. वाणी जागतृ िाली की वणववणव उजळून चनघतो. 
अक्षरा अक्षरातून जणू दीप प्रगर्तो. शब्द ज्योतीनी जगातील उत्तमोत्तम साचहत्य रिलेले आहे. 
साचहत्याचशवाय जग हे अधंाराने गडप िालेल्या गतेसारखेि होईल! 

 
‘वाणीिा मचहमा एवढा चद्य आहे हे आजि मला कळले. खरोखरीि बाळाला जोवर बोलता येत 

न्हते तोवर तेही गोंधळून गेल्यासारखे असे. आता त्याला बोलता येते. त्या्या मनातले सागंता येते. 
त्याम ळे आता तो चकती आनंदात आहे.” 

 
याप्रमाणे ॠचर्षपत्नी स द्धा समजू लागली. बाळािे पालनपोर्षण करता करता चत्याही ्यस्क्तत्वािा 

त्यातून चवकास होऊ लागला. एका वर्षात त्या ऋचर्षप त्राने केवढी तरी प्रगती केली होती. आई व वडील 
समजपूववक त्यािे संगोपन करीत होते.  
 

☓ ☓ ☓ 
 

मध ्छंदा हे ऋचर्ष होते. मंत्रद्रष्टे ऋचर्ष होते. मोठे चविारवतं होते. सववत्र सौंदयािे दशवन त्यानंा होई. 
सकाळी लवकर उठण्या्या व्रतापासूनि स रुवात िाली. ते व्रत तर त्यािंा स्वभावि िाल्यासारखे होते. 
जीवनातं येणारे कडू अन भवही संसारात आल्याखेरीज कसे राहणार? पण त्यािंा स्वीकारही मध वृत्तीने 
करण्यािे महाव्रत हे म चनवर कसोशीने पाळीत होते. 

 
चदव ेलागणीिी वळे होती. ऋचर्ष अस्ग्न्या पूजेिी तयारी करीत होते. तोि स दशवना धापा र्ाकीत 

त्या जागी येऊन पोिली. धावत पळत आल्याम ळे चतला धाप लागली होती. ती खूप गोंधळून गेलेली चदसत 
होती. काहीतरी सागंायिे होते. पण कसे सागंाव े ते स ित न्हते. ॠचर्षवर थोडावळे चत्या कडे पहात 
राचहले व मग गोड शब्दानंी बोलू लागले. 

 
‘िारंु स दशवने! चकती स ंदर चदसते आहेस तू! मनातले चविार ्यक्त कसे करावते ते न कळल्याम ळे 

उडालेला गोंधळ त ्या रूपात चकती भर र्ाकतो आहे!’ 
 
म नींिे ते चनलित, शातं, प्रसन्न शब्द ऐकून चबिारी जास्ति गोंधळून गेली. आता यानंा सागंाव ेतरी 

काय चन कसे! ससंारात एक एक अडिणी कशा येतात पण यां् या मनाला त्यािा चविारही कसा तो चशवत 
नाही. सारा वळे ‘मध ’; ‘मध ’ पण घरात मधािा थेंब नाही त्यािे काय? मधािे एक असो पण धान्यही सपंले 
आहे. तूप गूळ सारेि आणावयािे आहे. हे आता यानंा कधी चन कसे कळणार? हे सारे सागंायिे काम आता 
मलाि करायला हव–े पण या ज्ञानी, चविारक आचण भल्या माणसाला संसारी द ःखािंी जाणीव करून 
देणेही त्या चबिारी्या चजवावर येत होते. 
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पत्नीला चविारात पडलेली पाहून म नींनीि चतला चविारले, ‘कसला एवढा चविार करते आहेस? 
काय सागंायिे आहे? आचण तू इतकी दमलीस कशाम ळे? सागं ना.’ 

 
‘काय सागं ूम चनवर! मध तत्त्वा्या चविारातून त म्ही मोकळे ्हाल ते्हा ना! सारा वळे ‘मध ’ ‘मध ’ 

केल्याने घरातला मध घर् थोडाि भरणार आहे? घरात लागणारे दूध तूप मी आणायिे कोठून? धान्यही 
संपले आहे. नवी चपके उतरेपयवन्त काय करू? मला कळेनासे िाले आहे.’ 

 
‘ओहोहो. तू या काळजीत पडली आहेस तर! अग, धान्यध न्य ही सारी प्राथचमक साधनं. 

त्यां् यासाठी का इतके गोंधळून जायिे? एक गाय बाधंली की दूधि दूध, चन जमीन नागंरली की ढीगभर 
धान्य. इतके साधे, सरळ गचणत आहे हे, आचण मधमाशी रातं्रचदवस खपून मधािा सिंय करते. आपल्याला 
हवा असेल ते्हा ं चत्या पोळयातून मध घ्यायिा बाकी आपले जीवन म्हणशील तर व्रत आहे. प्रयोगशाळा 
आहे.’ 

 
‘मा्या देवराया! आपले हे साधे, सरळ गचणत संसारात काही उपयोगािे नाही. जमीन नागंरली, 

पेरणी केली की ढीगभर धान्य चमळते ही खरी गोष्ट. पण यंदा धान्य चपकलीि नाहीत. पाऊस पडला नाही. 
गाय दाराशी असली की द भतेि द भते. पण आपल्या दारिी गाय आर्ली आहे आचण द भती गाय होती ती 
क रणातून आज परतलीि नाही. चतलाि शोधायला गेले होते. रानेवने त डवली, पण सापडलीि नाही. 
ग राखी सागंत होते, चतला वाघाने नेली! गाईला नेली. मला नाही नेलीन्  म्हणून हे सारे सागंायला 
त म्यासमोर येऊन उभी आहे!’ 

 
इतक्या साऱ्या अडिणींना तोंड देतानाही स दशवनेला हसणे स ित होते. कारण ऋर्षींिी जीवनदृष्टी 

चतलाही चमळाली होती. मध तत्त्वािे दशवन चतलाही होत होते. म्हणून तर घरातल्या अडिणींिे रडगाणे न 
गाता ती हसति त्याबद्दल सागंत होती. पण म चनवर मात्र ते ऐकून चविारात पडले. संसारात या अशा 
अडिणी जर वारंवार येऊ लागल्या, तर प्रगचत्या मागात मोठाि अडथळा चनमाण िाल्याखेरीज रहाणार 
नाही. धन, साधन या सामान्य जरुरी्या वस्त  माणसानंा सहज चमळाल्या पाचहजेत पण वस्त स्स्थती वगेळी 
आहे. त्या चमळवण्याति जीवन सरून जाते. माणसा–माणसातं त्याम ळेि उच्च–नीि, गरीब–श्रीमंत असे 
भेदभाव चनमाण होतात. हे सारे नाहीसे करायला हव.े 

 
म चनवर चविारमग्न िालेले पाहून स दशवनने ताडले की आता या मध तत्त्वा्या प्रयोगशाळेत नवा 

चविार आचण त्या्या प्रचक्या हे िक् चफरू लागणार. पण न सत्या चविारानंी अडिणी दूर होत नाहीत. 
चविारां् या जोडीला आिारािंी आवश्यकता आहे. आता आपले अन भवािे िार शब्द सागंून ही चविारतंद्री 
दूर करायलाि हवी. 

 
ती शातं मृद  स्वराने म्हणाली, 
 
‘देव! आपण परत चविारात पडला. पण न सती काळजी लकवा चविार करून त्यािा काय बरे 

उपयोग? चविार करून का घरात मध चन धान्य येऊन पडणार आहे? त्यासाठी उद्यम करायला हवा. 
जीवनािा खरा योग–उद्योग. त्या योगानेि जीवन सफल होते.’ 
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‘त िे म्हणणे खरे आहे. पण मी काय करू? मला स ित नाही. तू सागंशील तो उद्योग करायला मी 
तयार आहे.’ 

 
‘म चनवर! आपण ऋर्षींमध्ये श्रेष्ठ आहात. येथून जवळि सरस्वती नदी आहे. त्या नदी्या तीरावर 

एका महायज्ञािी तयारी िालली आहे. आपण तेथे जाऊन त्या यज्ञािे ऋस्त्वजपद घ्याव.े दचक्षणा म्हणनू 
चमळेल ते धन घ्याव.े म्हणजे संसारातल्या आपदा दूर होतील.’ 

 
स्वतः्या चप्रय पत्नी्या सूिनेप्रमाणे ऋचर्ष सरस्वती नदी्या तीरावर यज्ञमंडपात जाऊन पोिले. 

त्यानंा सववि जण ओळखत होते. मोठ्या मानाने सवव लोक त्यानंा सामोरे जाऊन यज्ञस्थानी घेऊन गेले 
आपसात म्हणू लागले, ‘ओहोहो अहो! हेि ते ऋचर्षश्रेष्ठ मध ्छंदा. जीवनभर प्रयोग करून यानंीि 
जीवनातला मध  गोळा केला आहे. एका मध तत्त्वािाि यानंा छंद आहे. त्याम ळेि त्यानंा मध ्छंदा 
म्हणतात.’ 

 
यज्ञा्या यजमानाने त्यािंा भावपूवकं सत्कार केला व यज्ञा्या म ख्य होत्या्या जागी त्यािंी 

स्थापना केली. अस्ग्नला आह त करून, बोलावनू, जो देवानंा आह ती घेण्यासाठी आमंत्रण देतो व देवतानंा 
चवचधपूववक हचव अपवण करतो त्याला ‘होता’ असे म्हणत. 

 
मध ्छंदा होत्या्या जागी बसले. तो महायज्ञ त्यानंी संपूणवपणे पार पाडला. यज्ञािी पूणाह चत िाली 

ते्हा यजमानाने सवव ऋस्त्वजानंा यथायोग्य दान दचक्षणा देऊन संत ष्ट केले. मध ्छंदा ऋर्षींना आपल्या 
प रोचहत पदावर स्थापले व त्यानंाही खूप धनधान्य देऊन त्यािंी मनोकामना पूणव केली. 

 
ऋचर्ष सारे धन व साधनं घेऊन घरी परतले. चमळालेले सवव पत्नी्या स्वाधीन करून स्वतः 

चनलितपणे आपल्या ज्ञानसाधनेत रमून गेले. 
 

☓ ☓ ☓ 
 

गृहस्थ जीवन सरळ व स ंदर चरतीने िालवण्यािा उत्तम मागव मध ्छंद ॠर्षींना आता सापडला 
होता. त्याना मोठमोठ्या यज्ञासंाठी आमंत्रणे येऊ लागली. त्यानंी अस्ग्निी सूक्ते रिली होती. अस्ग्न म्हणजे 
देवािंा प रोचहत ऋर्षींनी त्या्या त्या रूपािीि स्त ती केली होती. आचण ऋचर्षवर स्वतः यज्ञािे प रोचहतपद 
संभाळीत होते. यज्ञािी देवता म्हणनू ते अस्ग्निे दशवन करीत होते. व त्याना बोलावणारे यजमान त्यानंाि 
प्रत्यक्ष यज्ञदेवता मानीत होते. देवां्या यज्ञकमात अस्ग्न ॠस्त्वज आचण होत्यािे पद साभंाळी. पृथ्वीवर ती 
जागा ॠर्षीं्याकडे होती. अस्ग्नदेव स ंदर रत्नालंकार अंगावर घालीत. ऋचर्ष आपल्याला चमळालेली रत्ने व 
स वणव स दशवने्या स्वाधीन करीत. 

 
ऋचर्षवरां् या सहवासात स दशवनास द्धा स खी आचण समाधानी होती. मध ्छंदानंा साधनेबरोबरि 

चफरण्यािाही छंद होता. दूर दूर जाव ेआचण जगाला ्यापून राचहलेले मध तत्त्व शोधून त्यािा आनंद ल र्ावा 
हेि त्यािें जीवन होते. गृहस्थ जीवनािे महाव्रत पण त्यानंी उत्तम चरतीने पार पाडले. 
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ॠर्षींनी खूप यात्रा केल्या. नद्यां् या काठाकाठाने पचरक्मा केली. नदी व सागर यािंा संगम पाहून 
त्यानंा आनंदािे भरते येई. गगनि ंबी पववतचशखरे िढताना त्यां् या उत्साहाला उधाण येई. पण एका 
चशखरावरून द सऱ्या चशखरावर जाण्यासाठी खाली उतराव े लागे ते मात्र त्यानंा आवडत नसे. एका 
चशखरावरून सरळ द सऱ्यावर जाऊन पोिाव ेअसे वारे्. मनात असा चविार घोळत असतानाि एक पक्षी 
उडाला आचण पंख पसरून समोर्या चशखरावर जाऊन उतरला. ‘मी पक्षी असतो, मलाही असे पंख असते 
तर!’ ऋर्षींना वार्ले. त्या चविाराला आतून आचण बाहेर्या दशचदशातूंन प्रचतसाद चमळाला, ‘अरे ॠचर्षवर! 
त्यासाठी पक्षी होण्यािी काय आवश्यकता? त म्ही कचव आहात. कल्पनेिे पंख पसरून मना्या गचतने 
कोठेही चवहार करण्यािे वरदान त म्हाला लाललेले आहे. आता ही पायपीर्ी चकती चदवस करणार?’ 

 
‘खरे आहे!’ ऋर्षींना पर्ले. चकती चदवस असे चफरत राहायिे? आता एका जागी राहाव.े जीवनाला 

कोणी सागरािी उपमा देतात, तर कोणी पववतािी. पण मला तरी ही एक मोठी प्रयोगशाळाि वार्ते. जीवन 
हेि मािे यज्ञकमव यज्ञािी देवता अस्ग्न आचण यजमान आहे इन्द्र. 

 
या प्रमाणे कल्पनेिे पखं पसरले. मध ्छंदानंी इदं्रािी स्त ती गायली. मंत्रातूंन इदं्रमूती साक्षात्  उभी 

केली. इदं्र म्हणजे देवािंाही राजा. प्रिंड, मोठ्या पववताहूनही चवशाल. आकाशात चफरणारा मेघराजाि तो 
त्या्या वज्रािा एक घाव पडला की ढगािें फ रू्न त कडे होत आचण मग पाऊस पडू लागे. सारीकडे 
चहरवगेार होऊन जाई. वृक्ष वलेींवर नवी पालवी फ रे्–असा हा देवामंध्ये श्रेष्ठ महेंद्र! 

 
ऋचर्ष त्यािी मूती साक्षात पहात असल्यासारखी त्यािी स्त ती करीत होते. तो खरोखरीि वीज 

िमकली आचण साक्षात् देवने्द्र तेथे प्रकर् िाले. 
 
‘ऋचर्षराज! आपण मला का बरे बोलावले?’ तो देवाचधदेव चविारू लागला. ‘त मिा यज्ञ कोठे 

आहे? सचमधा कोठे आहेत? सोमरसािे पात्रही कोठे चदसत नाही! यज्ञा्या स रुवातीपूवीि त म्ही मला 
बोलावले?’ 

 
‘याव ंयाव ंदेवराज! मा्या जीवनयज्ञािी स रुवात के्हाि होऊन ि कली आहे. आता पूणाह तीिी 

घर्का जवळ येत िालली. म्हणून आज आपले स्मरण केले. ज्ञानािा अस्ग्न प्रज्वचलत ठेवण्यासाठी मी 
कल्पने्या सचमधा त्याला अपवण करतो आहे आचण सोमरस मा्या ऋिातूंन काठोकाठ भरलेला आहे. 
मािी वाणी ऋिािें रूप घेऊन िरणािंरणानंा ग ंफून आपले मध र स्त चतगान करीत आहे. एकेका 
चशखरावरून द सऱ्या चशखरावर िेप घ्यावी तशी ही चगरा एकेका िरणातून एकें क उत्त गं चशखरि ओलाडंीत 
आहे. गीचत गाणारे त मिाि मचहमा गातात ऋिा म्हणणारे त मिेि अिवन करतात. ब्रह्ममंत्रािे योजक 
त म्हालाि अध्यव देत असतात. त मिेंि पूजन या सवव कमांतून होत आहे.’ 

 
ॠर्षींिे भावस ंदर भार्षण ऐकून इदं्र प्रसन्न हसून म्हणाला, ‘ॠचर्षवर! त म्ही भावनाशील आहात. 

म्हणूनि ज्या देवािे लितन त म्ही करता त्यािे दशवन त म्हाला होते इतकेि नाही तर त्या देवतेशी त म्ही 
एकरूप होऊन जाता! अस्ग्निी उपासना करता करता त म्ही स्वतः तेजरूप प रोचहत होऊन गेलात. 
यज्ञदेव, ऋस्त्वज आचण होता िालात हा त मिा अस्ग्नदेव त म्या श ्क सचमधा ग्रहण करून प्रसन्न होईल. 
पण मला या सचमधािें काय होय? मी सोमरसािा िाहक. त म्हाला रानावनातून चफरताना पाचहले चन मला 
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वार्ले त म्ही मा्यासाठी सोमवल्ली शोधून काढली की काय! सोमरसािी पाते्र भरून मगि मला चनमंत्रण 
देण्यािी रीत आहे. कोठे आहे सोमरस?” 

 
“देवराज! अशी घाई करंू नये. सोमरस भरलेला आहे. देव! केवळ सोमवल्लीति सोमरस असतो 

असे थोडेि आहे! मला तर त म्या हजारो नेत्रातूंन सोमरस भरलेला चदसतो आहे. आचण त म्याम ळे मािे 
सारे जीवन सोमरसाति चनथळते आहे. मध  म्हणजे सोमि. मा्या जीवना्या क्षणाक्षणात आपलाि वास 
नाही का? 

 
त म्ही वर्षा आणणारे देव. पावसा्या थेंबातून अमृत िरते. त्या्या स्पशाने स कल्या सचमधांना 

पालवी फ र्ते. त्या सचमधाही सोमरसाने भरून जातात. रसरशीत होतात हे स्तोत्र, ही चगरा, या ॠिा 
सफल होवोत. देवराज आपण प्रसन्न ्हा!’ 

 
‘धन्य ऋचर्षवर! आपले जीवनव्रत हा खरोखरीि यज्ञ आहे. आचण त्या्या स रुवातीपासून मी 

त म्याति आहे. जीवना्या मध्यकाळी वाय बरोबर मािी स्थापना केली होती आचण आता जीवना्या 
संध्याकाळी मला आवाहन करून सोमरसासारख्या मध र वाणीिे अध्यव मला चदलेत. खरंि ही यज्ञा्या 
पूणाह चतिी मंगल घचर्का आहे.’ 

 
जीवनयज्ञािी पूणाह चत करून देवराजानंी चनरोप घेतला. त्यां् या बरोबरि वाय , चमत्र, वरुण, 

अचश्वनीक मार आचण सरस्वतीही जाण्यािी तयारी करू लागली. अस्ग्नदेवानेही चनरोप माचगतला. यज्ञािी 
समास्प्त होताि चनरोप मागणाऱ्या त्या देवतां् याकडे ऋचर्ष चवस्मयाने पाहू लागले. वाणी चवराम पावली. 
इंचद्रये चशचथल िाली, शरीरा्या शस्क्त क्षीण िाल्या. पण जीवनात परमचसचद्ध चमळवल्यािा परमसंतोर्ष 
मनात काठोकाठ भरलेला होता. 

 
एक चवद्याथी म्हणनू त्यानंी जीवनाला आरंभ केला. आदशव गृहस्थ म्हणून मध्यकाळ घालवला. 

जीवनाला त्यानी यज्ञ मानले होते. एक प्रयोगशाळा मानले होते जीवना्या सतत अभ्यासातून त्यानंा ‘मध ’ 
चमळाला होता. मध तत्त्वािे दशवन िाले होते. त्यां्या आयवदृष्टीने ‘मध चवज्ञान’ शोधून काढले होते. 
जीवना्या शवेर््या संध्याकाळीही ते मध िे रहस्यि उकलीत होते. 

 
‘खरोखर ही भचूम म्हणजे सवव भतू पदाथांतील मध ि आहे. या भचूम, साठीि तर भतू पदाथव मध  

धारण करीत आहेत. त्यािप्रमाणे जल, अस्ग्न, वाय -सूयव, चदशा, िंद्र, वीज, ढग, आकाश, धमव, सत्य, 
मानवता हे सारे त्या मध तत्त्वािेि आचव्कार. जी ज्योचत आत्मा होऊन मा्या जीवनािा दीप िेतचवते चतिा 
अंतरतम रस तोि ‘मध ’. गोड आचण स ंदर!’ 

 
मध ्छंदा ॠचर्ष मध ्छंदािे गान गाताि चवराम पावले. ज्या चरतीने त्यानंी जीवनाकडे पाचहले, 

जीवनािा अन भव आचण उपभोग घेतला त्याि चरतीने ते पूणव करून त्यानंी परम शातंीं चमळवली. 
 

❑ ❑ 
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२ / जन्मिूमीची आठवि 
 

(ऋग्वेद : प्रथम मंिि) 
 

त्या ग रुक लािे क लपचत होते ग रु चवश्वाचमत्र. ते मंत्रद्रष्टे ॠचर्ष होते. ज्या मंत्रािे स्वतःला दशवन होई 
त्या मतं्रािें दान करण्यािीं त्यािंी भावना होती म्हणनूि त्यानंी ग रूक लािी रिना स्वतः्या ्यवस्थेला 
अन रूप अशी केली होती. ते स्वतःि मंत्रद्रष्ट,े मंत्रािे गायक आचण मंत्रदातेही होते. 

 
ग रुक लात राहणारे चवद्याथी चवदे्यिे अभ्यासक तर असति पण मंत्रदान करणाऱ्या चवश्वाचमत्राना ते 

सववजण आपल्या जन्मदात्या वचडलापं्रमाणे मानीत. असे शभंर चवद्याथी प त्र त्या ग रुक लात होते त्या सवांना 
मंत्र चमळाले होते. 

 
मंत्रचसद्धी चमळवलेल्या व ग रुक लात राहणाऱ्या त्या सवव चवद्याथ्यां्या मनातं ममता होती की, हे 

ग रुक ल ‘आमिे’ आहे. चवश्वाचमत्र हे ‘आमिे’ वडील आहेत, आचण त्यामळे स्वाभाचवकि त्यां् यात क र् ंब 
भावना चनमाण िाली होती. 

 
चवश्वाचमत्र हे नावाप्रमाणे चवश्वािे चमत्र होते परंत  पूवाय ्यात त्यानंी खूप यातना सोसल्या होत्या. 

सहन केले होते. आचण खडतर तपिया करून मंत्रदशवनािी चसद्धी चमळवली होती. 
 
त्यां् या चश्यामंध्ये एका्या मनातं खरीख री चजज्ञासा जागृत िाली होती. त्या्या मनातं ॠर्षीं्या 

जीवनाचवर्षयी जाणून घेण्यािी इ्छा होती. एकदा हात जोडून त्याने नम्रतेने चविारले. 
 
‘भगवन्! आपण एकदा राजे होता?’ 
 
‘होय. मी राजा होतो. राज्य करीत होतो. त्या सते्तम ळे मािे भान हरपले होते. मी रागीर् िालो 

आचण त्या रागा्या भराति एक चदवस राज्य सोडून तप करायला स रुवात केली. खडतर तपिया करून 
प्रथम मी मािा क्ोध लजकला. मा्या तपियेने इंद्रािे आसनही डळमळू लागले.’ 

 
‘आचण मग ग रुदेव–आपल्या तपात चवघ्न आले.’ म चन चवश्वाचमत्राला तपापासून िचलत 

करण्यासाठी मेनका नावािी अप्सरा आली होती ते त्या चवद्याथ्याला ऐकून माहीत होते. 
 
‘होय, वत्सा! मािे तप भगंले. साऱ्यानंा ते माहीत आहे. मी परत पचहल्यापासून तश्पियेला स रवात 

केली. आधी्या तपाने क्ोध चवरघळला. नंतर काम गेला. कामाला लजकण्यासाठी फारि कठोर, घोर तप 
कराव ेलागले.’ 

 
‘त्या्या योगानेि आपण राजचरं्षिे ब्रह्मर्तर्ष िाला. आचण आता तर मंत्रद्रष्टेपद स द्धा प्राप्त िाले.’ 
 
‘खरे आहे वत्स देवराता! जीवनािे हे वगेवगेळे मागव आहेत. काही वर वर जातात तर काही खाली 

खोल जातात. आचण प नः वर िढतात.’ 
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‘ग रुदेव, ज्या मंत्रािें आपल्याला दशवन घडले त्यािें रहस्यही आपल्याला उकलले असेलि ना?’ 
 
‘अथाति चवश्वाला मी चमत्रा्या डोळयानंी पाचहले. त्याि दृष्टीनें जगािी ओळख करून घेतली. 

मा्या जीवनात त्या योगाने नव े प्राणानंी प्रकर्ले. त्या चवश्वाला पे्ररणा चदली. मी ‘मी’ राचहलो नाही. 
चवश्वा्या अण रेणूत चमसळून मी चवश्वरूप िालो. चवश्वा्या देवतानंी आचण शरीरात प्रकर्लेल्या प्राणानंी 
मािे जीवन घडवले. मी चवश्वाचमत्र िालो. 

 
ग रुदेवां् या मनोभावना जाणून घेणारा देवरात ग रुक लात नवीनि आलेला होता. पण ग रु्या 

हृदयालाि त्याने हात घातला होता. त्यां् या जीवनािे रहस्य जाणून घेऊन खरेख रे ज्ञान चमळवण्यासाठी 
तो िर्त होता. त्याम ळे तो त्यािंा चप्रय चश्य–चप्रय प त्र िाला होता. 

 
ग रुक लातील आपल्या शभंर चश्यानंा बोलावनू म चनवर चवश्वाचमत्रानंी आदेश चदला, 
 
‘मा्या लाडक्या म लानंो, त म्ही मािे ज ने चश्य आहातं चरचद्धचसचद्धिी सारी साधने या ग रुक लात 

त म्हाला चमळालेली आहेत. देवरात त म्या मागनू येथे आला. पण मा्या जीवनािे रहस्य त्याने जाणनू 
घेतले आहे म्हणनू आश्रमातला श्रेष्ठ चवद्याथी म्हणनू त्यालाि नेमाव ेअसा मािा चविार आहे. त म्ही सववजण 
त्याला आपल्या वडील भावासारखे मानाल ना? त म्या चरचद्धचसचद्धिा त्याला मोह नाही. तो स्वतःि 
मंत्रद्रष्टा आहे, ऋर्षी आहे. जीवनािी खरी समचृद्ध त्याला चमळून ि कली आहे.’ 

 
ग रुक लातील पन्नास चश्यानंी ग रंूिा अचभप्राय मान्य केला ग रुदेवानंा प्रणाम करून ते म्हणाले, 

‘चपताजी! आपला आदेश आम्हाला चशरोधायव आहे. आपली आज्ञा सदैव मध र, योग्य आचण स ंदरि आहे– 
ही मान्यता हाि आमिा छंद आहे.’ 

 
‘वा वा! ग रु आनंदाने म्हणाले, ‘म्हणजे त म्ही सववि मध ्छंदा िालात तर! देवराताला आपला 

वडील बधूं मानून त म्ही ग रुक लािी प्रचतष्ठा वाढवली आहे.’ 
 
बाकी्या पन्नास चश्यानंा आपल्या ज नेपणािा अचधकार सोडण्यािी इ्छा न्हती. आम्ही मोठे. 

आमिे मोठेपण चहरावनू घेतल्यावर बाकी काय राचहले? या भावनेने त्यानंी ग रुिी आज्ञा न मानता 
स्व्छंदािा मागव पत्करला. 

 
हे पाहून ऋचर्षवर चवश्वाचमत्र उदास िाले. ज्यानंा पोर््या म लासारखे मानून पालनपोर्षण केले. 

मंत्रचदक्षा चदली त्यानंा आपल्या उत्तराचधकारािी हाव आहे– आपली संपचत्त हवी आहे, पण आदेश 
पाळण्यािे बधंन नको आहे– हे पाहून त्यािंा प ण्यप्रकोप जागा िाला. आचण ते बोलून गेले. 

 
‘मािे म्हणणे ज्यानंा ऐकावयािे नसेल व स्व्छंदपणे वागावयािे असेल त्यानंी ग रुक लात राहू नये 

हेि योग्य. आज्ञा पाळणारे चश्य मध ्छंदा आहेत. बाकी्या अनाचधकारी, स्व्छंदी म लानंा घेऊन मी काय 
करू? त म्ही येथून चनघून जा.’ 
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ग रुदेवािें ते रागािे उग्र भार्षण ऐकून त्या पन्नास चश्यानंी ग रुक ल सोडले. तेथून ते ज्या ज्या 
ग रुक लात गेले तेथेही त्यानंा थारा न देता सवांनीि चनरोप चदला. ते्हा ग रुक लां् या वसतीतून बाहेर 
पडून, प ण्यपचवत्र आयवभमूी सोडून ते प ढे चनघाले. चहमालय ओलाडूंन वैरस्थान– (बलूिीस्तान) देशात ते 
जाऊन पोिले तेथूनही प ढे उत्तरेकडे आमान्य (इराण) राज्यात गेले. 

 
त्या राज्यात त्यां् याही आधी काही आयवक ले आयवभमूी सोडून येऊन राचहलेली होती. त्यानंी त्या 

ऋचर्षम नींिे मोठ्या आनंदाने स्वागत केले. 
 
‘आपण सवव इकडे आलातं हे फारि छान िाले. येथे रहाण्या जेवणािी लकवा चनवाहािी काहीि 

काळजी करावी लागणार नाही. कारण आम्याजवळ स खसमदृ्धीिी साधने भरपूर आहेत ज्या प ण्यशाली 
आयवभमूीतून आपण आलात चतकडिे उत्तम संस्कार आम्या म लाबाळां् यावर आपल्या सहवासाने होतील 
आचण आम्या सवां्या जन्मािे साथवक होईल.’ असे म्हणून त्या लोकानंी सवव ऋर्षीम नींिी रहाण्यािी सोय 
केली. इ्छाभोजने घातली. ऋर्षींनी तेथील म लानंा चशकवण्यास स रुवात केली. कारण द सरे कोणतेि 
काम त्यां् याप ढे न्हते. पण आयवभमूीिे संस्कार देण्याऐवजी त्या देशातील स खासीन रहाणीकरणीि त्या 
तपस््यां् या अंगवळणी पडू लागली. आचण ते स्वतःि त्या देशातील प्राकृत लोकां् या सारखे राहू लागले. 
त्यां् या सारखेि खाण्याचपण्यात आचण स खात मग्न होऊन गेले. ससं्कार चवसरत िालले. 

 
या ॠचर्षम नीं्या बरोबर एक लहानसा चवद्याथी पण आयवभमूीतून आला होता. तो ॠचर्षवर 

मध ्छंदािा म लगा. तो चवश्वाचमत्र म नीं्या ग रुक लात चवद्याभ्यासासाठी गेला होता. ग रुजींिी आज्ञा 
त्यालाही पर्ली न्हती म्हणून तो आश्रम सोडून इतरां् या बरोबर परदेशी येऊन पोिला होता. 
आयवभमूीपासून दूरदूर या अनोळखी प्रदेशात त्याला करमेनासे िाले होते. पश प्रमाणेि केवळ आहार 
चवहारात रंगून गेलेल्या माणसां् याकडे पाहून तो गोंधळून गेला होता. त्या माणसां् या म लानंा चवद्या आचण 
संस्कार देणारे त्यािे काका आचण ते चश्य पाहून त्याला वारू् लागले अचधकाराचशवाय संस्कार देणे आचण 
घेणे जमाव ेकसे? आचण तसेि घडू लागले. ग रुपदी बसलेले ते काका स्वतःि मन मानेल तसे वागू लागले 
स खे हाताशी होती. स खासीनािंी संगत होती. तेि जीवन त्यां्या अंगवळणी पडू लागले. पण या म लाला 
मात्र तेथे िैन पडेना. त्याला वारे् ‘हे का जगणे आहे? सकाळी कोणी लवकर उठत नाही. मग मंत्र कोठले 
चन घोर्ष कोठला! येथे कोठे अस्ग्नशाळा नाही अस्ग्न सचमद्ध तरी कोठे चन कसा होणार? सचमधािेंही कामि 
नाही मग! येथे अंथरुणातून उठल्यापासून खाणे चन चपणे मग चरकामरे्कडे लहडणे स्वाध्याय नाही की पाठ 
नाही. येताजाता खाव ेप्याव ेआचण उरल्या वळेात त्याबद्दलि बोलत रहाव ेपश , पक्षी आचण माणसे यां् यात 
फरकि कसा तो नाही. आचण त्यािे काकाही या पश जीवनात रमले होते. त्यां् या मागोमाग आलेल्या या 
बर् ला मात्र आपली जन्मभमूी वारंवार आठवत होती. तेथले वातावरण कसे पचवत्र. पक्षी जागत त्यापूवीि 
ब्राम्हण उठून आपली चनत्यकमे आर्ोपून गोड आवाजात देवािंी स्तोते्र म्हणू लागत. 

 
थोडे चदवस तो बरू् काकां् या बरोबर त्या परदेशात कसाबसा राचहला. त्या भोगभमूीमध्ये द ्काळ 

पडला. अन्नपाणी कमी पडू लागले. मोठे प्राणी लहानानंा चगळून र्ाकू लागले. पशूं् या सारखीि गत 
नरपशूिंीही होऊन गेली. सगळीकडे ‘खा’ ‘खा’ द सरे काहीि उरले नाही. 

 
लहानगा ब्रह्मिारी ही द दवशा पाहून कळवळला. त्याला ग रु चवश्वाचमत्रानी चदलेला मतं्र आठवला. 

‘सवां्या ठायी चमत्रभाव असू द्या. सवां्या द ःखात सहभागी ्हा. सवांिे चहत होईल असे करीत रहा. 
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ग रुमंत्रािी आठवण होताि त्या लहानग्या शरीरातले प्राणतत्त्व जणू जागे िाले. अंगागातूंन िेतना 
स्फ रू लागली. त्याला वगेळेि बळ आले. इंचद्रयािंा चनयतंा साक्षात इंद्र समोर चदसू लागला. देवराजा्या 
कृपेनेि पाऊस पडतो. द ्काळ पळतो. त्याने इंद्र देवािी मनोमन स्त ती केली. 

 
‘हे देवराजा, इंद्रदेवा! दूर देशी मी त िे स्मरण करीत आहे. येथे धाव घ्या. नवनवीन भावनानंा 

जोडणारे चिरयौवन त म्या ठायी आहे. त म्ही कचव आहात. प रािंा नाश करणाऱ्या प रंदरा, ग ंफा आचण 
चबळािंी दारे उघडून र्ाकणाऱ्या देवा, लसधू्या पलैतीरी या. सदा चवजयी, अपराचजत देवराजा या भभूीवर 
दया करा. येथे पाऊस पडू द्या.’ 

 
त्या बट्िी प्राथवना त्या्या तोंडून बाहेर पडली आचण आकाश ढगानंी भरून गेले. चवजा िमकू 

लागल्या. ढगािंा गडगडार् स रू िाला आचण म सळधार पाऊस पडू लागला. 
 
त्या देशातील लोकानंा या लहान म ला्या सामथ्यािे आियव व कौत क वारू् लागले. ते म्हण ू

लागले, ‘या बरू््या पे्ररणेने आचण स्त तीनेि हा िमत्कार करून दाखवला. आचण पाऊस पडला.’ 
 
त्या्याहून मोठे असलेले त्यािे काका मंत्रचसद्धी गमावनू बसले होते. ते आता त्याला आदरपूववक 

मान देऊ लागले. 
 
पण हा िमत्कार फार चदवस कोठला चर्कायला? द ्काळािी भीती दूर िाली. स काळ आला 

आचण परत सवव लोक भोगचवलासा्या मागे पचहल्यासारखे लागले. एक तो बरू् मात्र एकर्ा त्या मोहात 
फसला नाही. त्याला ती भोगभमूी नकोशी वार्त होती. मातृभूमीिी ओढ लागली होती. भोगां् या पाशातून 
स र्ण्यासाठी तो धडपडत होता. तळमळत होता. त्यािे काका आचण इतर लोक त्याला पकडून 
ठेवण्यासाठी प्रलोभने दाखवीत होते. त्या्या िारी बाजूला भोग आचण लालसेिे मायाजाळ पसरलेले होते 
पण त्या पचवत्र ब्रम्हिाऱ्या्या मनात देवेंद्रािा वास होता. आचण देवां् या राजािी चद्य शक्ती मोहमायेला 
भेदून त्याला मागव दाखवीत होती. 

 
आचण एक चदवस इदं्रदेवा्या िेतने्या बळावर त्याने तो देश सोडला जन्मभमूी्या चदशनेे तो िालू 

लागला. कोठली तरी चद्य शक्ती त्याला रस्ता दाखवीत होती. श्रम करीत कष्ट सहन करून, अनेक 
अडिणींना तोंड देऊन, चहमालयािी चशखरे ओलाडूंन अखेरीस तो लसध  नदी्या तीरावर येऊन पोिला. 

 
जन्मभमूीिे दशवन होताि मन शातं िाले. थकवा उतरून गेला. तहान भकू सारे शमले. तृप्तीने मन 

भरून गेले. अखेरीस तो चवश्वाचमत्रां् या ग रुक लात परत जाऊन पोिला. 
 
प त्राला परत आलेला पाहून ऋचर्षवर मध ्छंदानंा अत्यतं आनंद िाला. वडीलािेंही वडील असे 

ग रु चवश्वाचमत्र. नम्रतेने तो त्यां् या पाया पडला. स्वतःिी िूक कबूल करून क्षमा माचगतली. आता त्याला 
खरेख रे जीवनधन गवसले होते. परम साधन चमळाले होते. अंतरात तृप्त शातंता भरून राचहली होती. 
हरपलेले श्रेय चफरून हाती आले होते. 
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क्षमाशील ग रंुनी त्याला मनापासून आशीवाद चदला आचण म्हणाले, ‘वत्सा तू खरोखरीि धन्य 
आहेस. भोगभमूीत राहून देखील मायामोहात तू फसला नाहीस. भोग–चवलासानंा लजकून चवजयी जेता 
होऊन तू मायभमूीला परतला आहेस. साक्षात् देवराज इंद्राने त ला दशवन चदले. देवने्द्रासारखा जीवीिा 
चजवलग त ला लाभला. देवराज स्वतः अपराचजत जेता आहे. प त्रा, ज्या देवािी आराधना केलीस त्यािे ग ण 
त ला प्राप्त िाले आहेत. भोगचवलासानंा लजकून तू अजेय जेता म्हणनू परत आला आहेस. त िे आय ्य 
असेि अपराचजत राहो. आजपासून सवव जण त ला जेता या नावाने ओळखतील.’ 

 
सवव ऋर्षींनी त्या बरू्िे स्वागत करून त्या्या न्या नावाला मान्यता चदली. 

 
❑ ❑ 
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३ / मोठी णवद्या कोिती? 
 

(ऋग्वेद : प्रथम मंिि) 
 

त्या ऋर्षींिे नावं होते मेधाचतथी. ज्याने सवव शास्त्रािें सार जाणनू घेतले त्यािी मेधा–ब स्ध्द जागी 
िाली असे म्हणतात. ब स्ध्द जागी ्हावी म्हणनू अभ्यास करावा लागतो. अभ्यासानेि शासे्त्र कळतात. आचण 
सारासार चववकेही अंगी येतो. 

 
मेधाचतथी चवद्याभ्यास करण्यासाठी एका ग रुक लात गेला. त्या ग रुक लािे आिायव होते वािस्पचत. 

वाणी ही कलेिी एक शाखा आचण त्या शाखेिे प्रचतपालक, ते कलाग रु वाणी ही साक्षात् सरस्वती. 
चवद्वानां् या म खमंडळािी ती शोभा. साचहत्यािा म ख्य चवर्षय कला समजला जातो. का्यचविारणा आचण 
का्यशास्त्र केवळ करमण कीसाठी रिलेले नसून भावना आचण संवदेना हा कचवतेिा प्राण असतो. 

 
ग रु वािस्पतीं्या ग रुक लातं मोठमोठे कवी येत. कचवता गात. ऋिािंा अभ्यास िाले. नृत्यािी 

रिना होई. नार्क िाले, वाद, संवाद रंगात येत. वातावरणात उत्साह भरून राचहलेला असे. 
 
मेधाचतथी चवद्याथी होता. चवद्या चमळवण्यासाठी तो त्या चठकाणी आला होता. मेधा जागी होईल 

अशी चवद्या त्याला हवी होती. ग रुक लातील कलांना चवद्या म्हणायिे का? त्या्या मनात शकंा चनमाण 
िाली. कवींशी त्याने या प्रश्नावर ििा केली. क लपतीजवळ बसून का्यशास्त्रािे चसध्दातं त्याने जाणनू 
घेतले. कचवतेिे ग णदोर्ष पण चशकून घेतले. पण त्याम ळे मेधा काही जागेना तो ग रंु्याकडे गेला व त्यानंा 
सारे सागंून मागवदशवन करण्यासाठी चवनंती केली.  

 
‘चश्या, कला शाखेिी चवद्या त ला चमळवता येईलसे वार्त नाही. तू द सऱ्या चवदे्यिा अभ्यास 

करावास हेिं योग्य.’ ग रंुनी त्याला साचंगतले. कलाग रु वािस्पतीं्या मागवदशवनािा नम्र भावाने स्वीकार 
करून त्याने प्रणाम करून ग रंुिा चनरोप घेतला. तेथून बरेि दूरवर एका जनपदात ब्रह्मणस्पतींिे ग रुक ल 
होते. ब्रम्हन् म्हणजे ज्ञान–चवज्ञान. त्यािें ग रुक ल म्हणजे चवज्ञान शाखेिी प्रयोगशाळा होती. आचण 
ब्रम्हणस्पती हे तेथील क लपती होते तेथे मोठमोठे चवद्वान शास्त्रज्ञ जमनू वगेवगेळया पदाथांबद्दल ििा 
करीत. लहान–मोठे प्रयोग सतत िाललेले असत. त्या प्रयोगां् या साधकबाधक पचरणामािंी चविारणा 
िाले. प्रयोग सफल होवो वा चन्फल, संशोधनािा उत्साह सतत वाढति राही. 

 
या प्रयोगशाळेत मेधाचतथीिे मन रमले. शास्त्रज्ञां् या ििासभात बसून तो त्या ििा मनापासून ऐके. 

ग रंु्या जवळ बसून त्यां् या गूढ गंभीर लितनातून प्रकर्लेले चविार ऐके. ग रु प्रत्येक चवद्याथ्याला एखादा 
पदाथव पाठ देऊन त्यावर प्रयोग करावयास सागंत. प्रयोग करण्यािी रीत, पद्धत स िवीत’ 

 
मेधाचतथी्या मनात एक चविार आला, ‘हे ज्ञान आचण चवज्ञान प्रयोगाप रतेि मयाचदत असेल, 

प्रयोगातही अन करणि असेल तर याला चवद्या म्हणता येईल का?ं’ 
 
चवज्ञाना्या त्या महाशाळेतही या चवद्याथ्याला चवद्या सापडेना. ब्रम्हणस्पतींना प्रणाम करून त्याने 

त्यािंाही चनरोप घेतला. 
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तेथून दूरदूर्या एका वनात बृहस्पतींिे ग रुक ल होते. तेथे तो जाऊन पोिला बृहत् म्हणजे चवशाल 
जीवन. त्या जीवनािा सागंोपागं चविार करणारा आय वेद त्या वदेशाखेिे अचधपती भीर्षग्–वैद्यराज. 
आय वेदात ज्ञान आचण चवज्ञानाबरोबर जीवचवद्या, योगचवद्या, त्यािप्रमाणे मानसशास्त्र आचण प्राणशास्त्र. सववि 
शासे्त्र आचण चवद्यािंा अभ्यास होत होता. 

 
अरण्यामध्ये और्षधी वनस्पती आज बाजूलाि फ ललेल्या होत्या ते्हा त्यािंा प्रत्यक्ष पचरिय आचण 

प्रयोग सहजि होई. त्या वनस्पतीि बरेिसे चशकवीतही. 
 
मेधाचतथीला या आय वेदा्या बृहत् चवद्या शाखां् या अभ्यासात स्वारस्य वारू् लागले. क लग रु 

बृहस्पतीं्या बद्दलही आदर वारे्. आजवर मात्र कला, ज्ञान आचण चवज्ञानािी एकागंी उपासना पाहून त्यािे 
मन चवर्ले होते. पण या ग रुक लात बृहत्–चवद्या सपंादन करण्यासाठी जीवना्या सववि बाजंूिा अभ्यास 
होत होता. 

 
काही वर्ष ेमेधाचतथी त्या ग रुक लात राचहला. अध्ययन करता करता तेथेही त्याला एक उणीव भासू 

लागली. चवदे्यिी ही शाखा चवशाल होती. क लग रंुिे कायवके्षत्रही खूप मोठे होते. पण येथे प्रयोग करणारे 
कोणीही चविारवतं एकमताने एका चनणवयावर येत न्हते. एका्या शकेंिे चनरसन द सऱ्याला करता येत 
न्हते. संशयािा चनरास त्याम ळे होति न्हता. त्याम ळे सववि बाबतीत संशय तसाि रहात होता. 

 
क लग रु बहस्पचत सवव दृष्टीने श्रेष्ठ आचण समथव होते. पण ते स्वतः योगी होते. तपस्वी होते. 

आत्मानंदात मग्न होते. त्यां् यापयंत पोिणाऱ्या्या मनात संशय उरत नसे. पण तेथवर पोिायिे म्हणजे 
फार धीर धरावा लागे. समाधी आचण योगसाधनेत चदवसिे चदवस पसार होत. पण त्यानंा त्यािी खंत नसे. 
योगसमाधींत मग्न राहणाऱ्या त्या क लग रंु्या ग रुक लात त्याम ळे चकतीतरी कामे साठून रहात. चकतीतरी 
चनणवय घ्यायिे राहून जात. 

 
मेधाचतथीिे मन त्या ग रुक लात रमले होते. पण चवद्या चमळवल्यावर त्या जागी राहाणे त्याला जमत 

नसे. कारण त्याला चमळवलेल्या चवदे्य्या प ढिी, त्याहून मोठी चवद्या चमळवण्यािा नाद लागला होता. ज्या 
चवदे्यने मेधा’ जागी होईल, सारासार चविार आचण चववके करता येईल अशी चवद्या त्याला चमळवायिी होती. 
चत्या शोधासाठी तर त्याने आपले जीवन वाहून र्ाकले होते दूर दूर जाण्यािा कंर्ाळा केला न्हता. तो 
थकतही न्हता. वगेवगेळया चवद्यािें अध्ययन करता करता तो अन भव घेत होता. 

 
स्वतःिे आवडते ग रुक ल सोडून तो चनघाला. बरेि दूर गेल्यावर एका जागी रस्त्यािे तीन चदशानंा 

जाणारे तीन भाग िाले होते. त्या चठकाणी सदस्पतींिे ग रुक ल होते सद स् म्हणजे सभा आचण तेथील 
सदस्य ते सभासद. ते खूपि मोठे चवद्याधाम होते. ग रु–चश्यािें संवाद आचण ििा, सभा ससंदेतून िालत 
होत्या. राजे आचण प्रजाजनानंा जोडणाऱ्या पचरर्षदा भरत होत्या. त्यािप्रमाणे मोठमोठे आिायव आचण 
चसद्धप रुर्षां् या रहस्यमय ग प्त ििाही ‘उपचनर्षदा’ं तून होत. 

 
या ग रुक लात मेधाचतथी्या मनािे पूणव समाधान ्हाव ेअसे सवव काही होते. आिायव सदस्पतीं्या 

चवर्षयी त्या्या मनात आदरभाव चनमाण िाला. चवनयपूववक हात जोडून त्याने ग रुस्त ती करणाऱ्या ॠिा 
म्हर्ल्या. 
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‘मी आज अद भ त चवद्याग रु सदस्पतीं्या िरणाशी येऊन पोिलो आहे. आिायव, देवराज इंद्राला 
चप्रय आहेत. सवव लोक पूज्य भावाने त्यािंी आराधना व स्त ती करतात. खरेख रे जीवनधन चमळवण्यासाठी 
आचण मेधा जागृत करण्यासाठी मी त्यानंा शरण आलो आहे. चवद्वान आचण ब चद्धशाली ज्ञान्यािंी देखील मेधा 
सदस्पतीं्या कृपेचशवाय जागृत होऊ शकत नाही. म्हणनू हे ग रुदेव आपल्या कृपेिा स योग ्हावा अशी मी 
प्राथवना करतो.’ 

 
आिायव सदस्पतीं्या कृपेिा स योग साधण्यासाठी अनेक ब चद्धमान माणसे त्यां् या िरणाशी येत 

होती. त्यां् या ग रुक लातं मोठमोठे प्रचतभाशाली कचव येत आचण आपल्या उत्तमोत्तम कचवता तेथे रुजू करीत 
ज्ञानी आचण चवज्ञानी आिायांशी चविारचवचनमय करून त्यािंा अचभप्राय घेत. वैद्य आचण जीवशास्त्री, 
मानसशास्त्री आचण नीचतज्ञ ग रुजींशी ििा करून आपले संशय फेडून घेत. 

 
आिायवश्रेष्ठ सदस्पतीं्या ठायी एक अद भतू शक्ती होती. चवशाल ग रुक लात अनेक चवभागािें 

संयोजन कराव ेलागे. अनेक संमेलने योजावी लागत. देशोदेशींिे राजे आचण प्रजाजन त्यात सहभागी होत. 
त्या सवांिा सहकार घेऊन, ती संमेलने पार पाडून त्यातून सवांिा कायवभाग साधून देण्यािे अद भतू 
कौशल्य ग रुदेवां् या ठायी होते. ते स्वतः सतत सावधान आचण जागृत असत. 

 
चवद्याथी मेधाचतथीिी मेधा या चठकाणी पूणव चवकचसत िाली. आजवर वगेवगेळया ग रुक लात राहून 

मध कराप्रमाणे वगेवगेळया चवद्या त्याने ग्रहण केल्या होत्या. अन भवािी एक अन पम खाणि त्याला त्यातून 
लाभली होती. अनेकचवध लोकाशंी पचरिय पण िाला होता. 

 
कचव ज्या अग्नीिे स्त तीगान करीत त्या अस्ग्नदेवािे दशवन त्याला घडले होते. ज्ञानी लोकािें दैवत 

वरुण, चवज्ञानी ॠर्षींिी पे्ररणामूती–सूयवदेव, वैद्यािंी देवता इंद्र, समाजधारणा करणारे देव–चवश्वदेव आचण 
मरुद्गण या सवव कल्याणकारी देवदेवतािंा पचरिय त्याने करून घेतला होता. ज्या देवािे दशवन होई 
त्या्याि भजनी लागावसेे वारे्. सववि देवतां् या चद्य शक्तीिा साक्षात्कार त्याला घडला होता हा 
खरोखरि मोठा अपूवव लाभ होता. 

 
या सवव अन भवातूंन त्याने एक सार काढले होते. शस्क्तखेरीज देवही काही करू शकत नाहीत. 

आपण जशी देवािंी स्त ती करतो तसे देव शक्तीिी आराधना करतात. मग या सवव देवतानंा आपल्या 
जीवनयज्ञात आवाहन करून बोलावताना त्यानंा एकेकट्ानाि काय म्हणून बोलवायिे? मनातली ही 
भावना त्याने स्त चतस्त्रोत्रात ग फूंन काढली. 

 
‘हे अस्ग्नदेव, सवव देवतानंा घेऊन मा्या यज्ञासाठी आपण याव.े देवपत्नींनाही बरोबर आणाव.े 

आचण त्याचशवायही ज्या समथव आचण स्वतंत्र देवता असतील त्यानंाही आपण घेऊन याव.े देवी भारती, 
वाणी, इडा, मही या देवता दैवी पंख असलेल्या पऱ्या आहेत. त्यािें पखं अ्छेद्य आहेत. 

 
या यज्ञप्रसंगी इदं्रासह इदं्राणी, वरुणाबरोबर वरुणानी आचण अस्ग्नसमवते अग्नाईने येऊन सोमािा 

स्वीकार करावा आचण आमिे कल्याण कराव ेअशी प्राथवना आहे. 
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चवशाल, अनंत आकाशदेव आचण पृथ्वीदेवी उभयतानंी येऊन आपला रस आचण कस एकवरू्न 
भरणपोर्षणािी साधने आम्हाला द्यावीत आचण आम्हाला सतत ताजेतवाने ठेवाव ेअशी त्याना चवनंती आहे. 
अंतचरक्षातील इतर देवताही त्यानंा सहकार देवोत.’ 

 
मेधाचतथी ऋर्षींना अग्नी, इदं्र वगैरे देवां् या बरोबरि त्या्या देवागंनािेंही दशवन िाले होते. 

त्यािबरोबर एका फार ्यापक आचण चवशाल देवािे दशवन पण त्यानंा घडले होते. उंि उंि चशखरावर िढून 
खोल दऱ्यात उतरतानंा ॠर्षींना जे्हा थकवा येई ते्हा ते आसन घालून एका जागी बसत. त्यावळेी त्यानंा 
समोर एक वामनमूती चदसू लागे. पण ती लहानशी मतूी पाऊल उिली ते्हा समग्र जगताला, चतन्ही 
भ वनानंा ्यापून र्ाकी. पाहता पाहता चवरार् रुप धारण करी. तो िमत्कार पाहून िचकत िालेले ॠचर्ष मग 
हात जोडून म्हणू लागत– 

 
‘सवव देवता चमळून आमिे रक्षण करोत. कारण सवव्यापी देव चव्ण  भगवान् आता पाऊल उिलीत 

आहेत. साती भ वने त्यां् या पावलाखाली सामावली जाताना चदसत आहेत. 
 
सवव्यापी भगवान् चव्णूंनी आपल्या तीन पावलातं चत्रभ वन सामावनू घेऊन चत्रचवक्म स्वरूप धारण 

केले आहे. त्यां् या पाया्या धूळीत सारे जग मावलेले आहे. 
 
या चत्रचवक्म परमदेवाला द खचवण्यािी कोणािी प्राज्ञा नाही. तोि या चवश्वािे रक्षण करतो. 

त्या्याि प्रभावाम ळे चनसगािा क्म िाललेला आहे. 
 
या सवव्यापी देवािी चवचवध कमे आचण पराक्म तरी पहा! गृहस्थ आपले यजमान व्रत आचण धमव 

पाळतात ते याि देवाम ळे. खरोखरीि हे दैवत इदं्राला अन सरणारे, अन कूल आचण सवांिे परमचमत्रत्व 
पावणारे आहे. 

 
रोज सकाळी आकाशात सूयवलबब उदयाला येते. ते म्हणजे जणू यािाि स्स्थर िक्षू आकाशात 

उघडलेला असावा. ज्ञानी जनानंा त्या द्वारे चव्णूिे परम दशवन घडत असते. क शल योगीजनानंा हा 
दशवनािा महालाभ अन भवता येतो’ 

 
याप्रमाणे ॠचर्ष मेधाचतथींनी ज्या देवािी स्त चतस्तोते्र रिली ते चत्रचवक्म, सवव्यापी चव्णू असोत, 

बरू् वामन असो लकवा आकाशात रोज उगवणारा सूयव असो, गगनि ंबी चशखरे आचण साती भ वने ्यापून 
उरणाऱ्या या देवतेिे दशवन अद्भ त आहे यात शकंा नाही. 

 
जीवनािा अनेकचवध अन भव घेतल्याने मेधाचतथी ॠर्षींना चवशरे्ष ज्ञान चमळाले होते. चदवसिे चदवस 

त्यानंी रानावनातून रस्ता शोधण्यात घालवले होते. त्याम ळे चनसगािा पचरिय त्यानंा िागंल्या प्रकारे िाला 
होता. ॠत मानाप्रमाणे बदलणाऱ्या चनसगािी रुपे त्यानंी जवळून पाचहली होती. त्यां् या मनात ते सारे काही 
चर्पले जात होते होणारा प्रत्येक बदल त्यां् या ध्यानातं येत होता. चहवाळा आला की वाऱ्यात गारवा येई 
उन्हाळयात तोि वारा ऊन ऊन असे. पावसाळयात तो पावसा्या सरींना घेऊन येई. चनसगा्या या लीलेत 
प्रकृचतमातेिे साक्षात् दशवन घडत असे. ही माता जणू प्रत्येक ॠतूत आगळा शृगंार सजत होती. प्रकृती्या 
अंगणात जणू एकेक देव येऊन खेळून बागडून जात होता. आपल्या सेनेिे ्यूह रिनू मोडीत होता. हसत 
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खेळत एकाने चनरोप घ्यावा तोि त्या्या मागनू द सरा येत होता, ऋत  बदलत होता आचण नवनवीन देवता 
येत होत्या, जात होत्या. ऋत ं्या बरोबर वातावरणही बदलत होते. हे फेरफार माणसानंा नवजीवन आचण 
स्फूर्तत देत होते. चकत्येकदा दोन ऋत ं्या चमश्रणाने हवा दूचर्षत होऊन रोगराईही फैलावत होती. 
प्रकृचतमाता जीवनशक्ती देत होती. पण हवामाना्या चवर्षमतेप ढे चतिेही काही िालत न्हते. अशा वळेी 
रोगािें चनवारण करण्यासाठी मानवाने प्रयत्नािंी चशकस्त करून उपाय शोधून काढले पाचहजेत. उपिार 
केले पाचहजेत. 

 
ऋत ं्या िक्ात होणारे फेरबदल मेधाचतथींना िागंले उमगले होते. लोकही त्यानंा ॠत मानािे 

जाणकार म्हणनू मानू लागले होते. कोणत्या वळेी कोणत्या रोगािा उद भव होतो व त्यािी चिचकत्सा करून 
कोणती उपाययोजना करावयास हवी, कोणत्या देवतेिी उपासना करावी, स्त ती पूजा करून शातंी करावी 
ते ॠर्षींना कळत होते व त्याप्रमाणे उपाययोजना करून यज्ञाद्वारे ते महामारीसारखे रोग दूर करीत. ते 
सागंत, 

 
‘यज्ञ स रू करा सवांिे सहकायव त म्हाला चमळेल. सवांिी ब चद्ध, बल आचण शक्ती यािंा योग्य 

समन्वय व उपयोग होवो. यज्ञ परोपकारासाठी करावयािा असतो. म्हणून सवांनी चमळून यज्ञािा प्रयोग 
करावा.’ 

 
चहवाळा संपत आला की हे ॠस्त्वज चमळून वसतंयागािी चसद्धता करीत. त्यावळेी मरुतािंा वेग 

शातं िालेला असे. देवराज इंद्र िाडा–फ लािंा शृगंार प्रकृचत्या अंगावर िढव ू लागे. त्यािप्रमाणे 
उन्हाळया्या अखेरीस वर्षायागािी तयारी होई. त्यावळेी गरम वारे गार होऊ लागत. अस्ग्नदेव प्रसन्न 
होऊन प्रकृचतला नवी स्फूती देई. पावसाळा संपत आला की शरदयागािी चसद्धता हाई पावसािा ओला 
गारवा जाऊन नवजीवनािी िाहूल घेऊन येणारे थंड वारे वाहू लागत. प्रत्येक ॠतू्या देवतेला अध्यव देऊन 
ॠस्त्वज चतिी स्त ती करीत. 

 
‘चहवाळयािा असह्य गारठा दूर करून प्रसन्न वसतं यावा म्हणून देवराज इंद्राला आम्ही चवधीपूववक 

आवाहन करीत आहो. इदं्राबरोबर त्वष्टा आचण चवश्वकमा यानंीही याव ेआचण अध्यव स्वीकारून प्रकृतीला 
नवजीवन द्याव.े’ 

 
उन्हािा ताप दूर करून नवजीवन देण्यासाठी अस्ग्नदेवाने याव.े’ 
 
‘शरदा्या रोगराईपासून वािवण्यासाठी इदं्र, वरुण व चमत्र यानंी येऊन वातावरण चनरामय 

कराव.े’ 
 
ॠत यज्ञासाठी जे देव येत त्यां् याबरोबर द्रचवणोदा नावािा एक देव पण येई. तो सवांना वगेवगेळे 

‘क्य’ देऊन सवव उपद्रव दूर करी. ‘द्रचवणोदा’ हे इदं्रािे वा अस्ग्निेही रुप असे. प्रत्येक ॠत ्या सचधकाळी 
या देवतेिे आवाहन करीत. त्या्याबरोबर वरुण आचण चमत्र या देवता असत. आचश्वनीक मारांिी जोडी 
असे. जे जे गृहपचत यजमान असत, त्यां् या घरी वास करणारा अस्ग्न, गाहवपत्य, गृहपतीला पे्ररणा देई. जे 
कोणी सहकार करून यज्ञयाग करण्यासाठी येत त्यािंी सवव काये गाहवपत्य अग्नी्या कृपेने सफल संपूणव 
होत. कारण तोि अस्ग्न सवव देवदेवतानंा घरी घेऊन येणारा असतो. अस्ग्न व इंद्र ॠतंूिे अचधष्ठाते देव. ते 
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प्रसन्न िाले की प्रकृचत पण प्रसन्न राहून ॠत मानही अन कूल होते. आपले जीवन त्याम ळे सदािारी होऊन 
समाजािे व रा्रािे कल्याण करण्यािे सामथ्यव प्राप्त होते व समग्र जीवन यज्ञमय होऊन जाते. 

 
अशा प्रकारे वगेवगेळया ॠत ंिे यज्ञ करून या ॠर्षींनी समाजािी व रा्रािी उत्तम प्रकारे सेवा 

केली. चशवाय चव्ण याग करून चव्णू्या ्यापक चवरार् रूपािी स्त ती त्यानंी केली होती. त्या 
स्तोत्रां् याम ळे ॠर्षींिे दशवन उदात्त िाले हाते. समाजा्या सेवसेाठी ते प ढे येत ते्हा त्यािंी पावले 
चत्रचवक्मासारखीि पराक्मी, सवव्यापी होऊन जात. त्यािंी कीतीही त्यां् या आराध्य दैवता्या कीतीप्रमाणे 
चवश्वभर पसरली होती. त्या उदात्तिचरत् तपस्वी ॠर्षींिे दशवन करून इतर ऋचर्षम नी कृताथवता अन भवीत. 
त्यािप्रमाणे सवव देवदेवता, ऋस्त्वज आचण चवज्ञानी मेधाचतथीला आपला चप्रयजन, चमत्र मानीत. वस , रुद्र, 
आचदत्य वगैरे गण रिून कायव करणाऱ्या देवतां् या दशवनाने ॠर्षींना संघ–सहकारािी पे्ररणा लाभली होती. 
त्यािंी उदार पे्रमदृष्टी पृथ्वी, आकाश आचण अतंचरक्षापयंत पोित होती. 

 
या ऋचर्षवयांना ॠभ  देवािंाही पचरिय लाभला होता. ते तीन ॠभ  मूळिे मानवि. त्या तीन 

राजक मारानंी कल–कौशल्यात अपूवव क शलता चमळवली म्हणनू त्यानंा देवपद चमळाले. ॠत ं्या चवचवध 
सौंदयािे कारागीर तेि. ते मोठे परोपकारी देव होते. त्यािंी मनापासून स्त ती करून कोणीही त्यानंा 
बोलावले की ते जात. चकत्येकदा अगदी सामान्य कामासाठी ते धावनू जात. ते्हा इतर देव त्यानंा अडवीत. 
त्यािें देवपद काढून घेत. पण खरी गोष्ट अशी होती की, या ॠभूनंा देवपद चमळाल्यािा हर्षव न्हता तसे ते 
गेल्यािा खेदही न्हता. ते म्हणत, ‘परोपकार हेि आमिे कायव आहे. आमिी सववि कामे परोपकारािी. मग 
ती देवािंी असोत वा माणसािंी. आम्या मते सारीि सारखी.’ 

 
मेधाचतथींना हे सहजसाध्य देव फार आवडले. ते स्वतः ऋभूनंा बोलावीत. त्यािंी स्त ती करीत. 
 
‘ही मािी प्राथवना–स्तोते्र मोठमोठ्या कवीं्या म खातूंन बाहेर पडलेली आहेत. हे ॠभ  देव पूवी 

मानव होते. पण उदार, परोपकारी आचण कलाचवद असे हे चतघे देवपदी चवराजमान िाले. त्यािें हे 
स्त चतगान केल्याने प्रसन्न होऊन ते त मिे काम चसद्धीस नेतील. 

 
या ॠभूनंी देवराज इंद्रासाठी दोन अलौचकक अश्व चनमाण केले होते. त्या अश्वानंा िाबकू न मारता 

केवळ तोंडाने आज्ञा केली की ते उडू लागत. आचश्वनीक मारासंाठी त्यानंी स खसोयी असलेला चद्य रथ 
घडवला. ॠचर्षम नींना त्यानंी कामधेनू चदल्या. त्यां् या या अद भ त कायाम ळे त्यानंा देवपद चमळाले. परंत  ते 
साधेपणाने सगळीकडे जातात. 

 
हे ॠभ देव आम्या यज्ञासाठी आपण या आचण येताना देवराज इंद्र आचण आचदत्यानंाही घेऊन या. 

त्यां् याबरोबर आम्ही त म्हाला बोलवीत आहो. त म्यासाठी आम्ही आसने ठेवली नाहीत. या देवां् या 
बरोबर त्यां् याि असनावर आपण बसाव.े त म्यासाठी आम्ही वगेळी पाते्रही आणलेली नाहीत कारण त म्ही 
क शल कारागीर आहात ते काय आम्ही जाणत नाही? 

 
पूवी जे्हा देव यज्ञ करीत ते्हा त मिे ग रु त्वष्टा प्रजापचत त्यानंी आह तीसाठी एकि िमस् घडवला 

होता. त्या देवयज्ञात त म्ही चतघे जाऊन पोिला आचण त्या एका िमसािे त म्ही िार िमस करून र्ाकले. 
त म्या अद भ त कलेबद्दल काय सागंाव?े एका रत्नािी त म्ही तीन रत्ने करता आचण तीनािी सात! एका 
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क्षणािाही चवलंब त म्हाला लागत नाही. आम्या यज्ञात आपण या. आमिी साधने तीन पर्, सात पर् 
होवोत. त मिी ही क शलता पाहून तर देवानंी त म्हाला यज्ञािा भाग चदला आहे. सवव देवतासंहवतवमान 
आपण यज्ञास या.’ 

 
‘पूवी अंचगरा प्रजापचत होऊन गेले. त्यां् या प त्रािे नाव स धन्वा. राजा स धन््यािे तीन प त्र ऋभ.ू 

चवभ ूआचण वाज. त्या चतघानंाही ‘ऋभ ’ ि म्हणत. इतकेि काय, पण त्या चतघािें देह वगेळे असले तरी ग ण, 
कमव आचण स्वभाव एकि होता म्हणनूि त्या चतघानंा देवपद चमळाले होते. 

 
अशा या ऋभूं् यावर ऋर्षींिे फार पे्रम होते. आचण या उदारिचरत् ऋर्षीं्यावर ऋभहूी स्नेहभाव 

ठेवनू त्यां् या कामासाठी सदा तत्पर राहत.’ 
 

☓ ☓ ☓ 
 

ऋर्षीवयानी वगेवगेळे अन भव घेऊन त्यािें सार काढून जी मेधा प्राप्त करून घेतली होती चतिे बीज 
त्यां् या वडीलानंी लहानपणापासून लावलेले होते त्यां् या चपत्यािे नाव कण्व प्रजापचत. ते मोठे ऋचर्ष होते. 
त्यािें वडील घोर तत्त्वज्ञानी होते. घरात वास करतो–रहातो–तो घोर. आपले शरीर हे चजवािे रहाण्यािे 
घर आहे, हे ज्यानंा कळून ि कते त्यानंा ‘घोर–घर’ ज्ञान होते. घोर तपस्वी चपत्या्या प त्राला ज्ञानािे 
बालकडूि चमळाले होते. 

 
अशा त्या कण्व प्रजापतीने आपल्या ‘घोर–घर’ चनवासात अस्ग्नदेवािे दशवन व उपासना केली 

होती. त्याम ळे त्यािें शरीरि त्यानंा यज्ञवदेीसारखे वार्त असे. यज्ञकायात ज्याप्रमाणे सवव लोकािंा आचण 
देवािंा सहकार चमळतो. त्यािप्रमाणे शरीरािे ्यवहारही अस्ग्न, इंद्र, वाय  वगैरे देवतां् या सहकायानेि 
होतात. आचण ज्या चठकाणी देवािा वास असतो ते देऊळ. वदेामंध्ये शरीराला ‘नगरी’ म्हर्लेले आहे आचण 
त्या नगरीत–‘प रा ंत जो रहातो तो प रुर्ष. शरीरात पचहला प्रवशे करणारा प रुर्ष अस्ग्न. अस्ग्नम ळेि जीव 
येतो. िेतना येते. अस्ग्न चविला की शरीर गतप्राण होते. थंडगार होते. सडू लागते. 

 
शरीरात अस्ग्न असतो आचण पाणीही असते. तसे पाहता आग आचण पाणी ही परस्परचवरोधी तत्त्व.े 

पण या शरीरप रात ती दोघेही एके चठकाणी चमळून चमसळून रहातात. शरीरात रहाणारे देव ते प रुर्ष. 
त्यां् यात जर चवरोध होऊ लागला तर शरीर चबघडते. रोग होऊ लागतात. पीडा होऊ लागते. म्हणनू हे 
प रुर्ष ग ण्यागोलवदाने शरीरात नादंत असतात. 

 
या प रीत जर यद –यादव आचण त ववस  राहू लागले तर आतमध्ये भाडंणे माजू लागतात आचण 

त्यातून मग द्र ह्य –परस्पर द्रोह करणारे–उत्पन्न होतात. 
 
वगेवगेळया स्वभावािी प्रजा एकत्र आली तर प रीमध्ये तक्ारी होऊ लागतात. परंत  हे ‘प र’ शरीर 

‘मन ’िे–मानवािे आहे. मानव सवांिे भले करतो. दानव द सऱ्यािें न कसान करतो आचण देव ‘प रा’िे रक्षण 
करतात. मन िे प त्र मानव वगेवगेळया स्वभावािे, वगेवगेळया चवकारानंा वश होणारे होतात. ते्हा त्यां् यात 
प रु यादव, त त्स , त ववस , द्र ह्य  वगैरे प्रकार चनमाण िालेले चदसतात. बाकी खरे पाहता एक मन  महाराजािंी 
ही मानवप्रजा एकमताने, सहकायाने काम करणारी असते. 
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मन ्या चहतासाठीि अस्ग्नदेवाने प रामध्ये वास केला आहे. त्यानेि कण्व–म्हणजे तेजस्वी प रुर्षािें 
भाग्य उजळले आहे. अस्ग्न हा चनत्य नवीन असून तो सवांिे कल्याण करतो. त्या्या तेजस्वी ज्वाला शत्रूंिा 
नाश करतात. 

 
कण्व ॠर्षींनी शरीरात वास करणाऱ्या अस्ग्नदेवािे दशवन घेतले होते व त्यािी स्त चत–सूक्ते रिली 

होती. तसेि चनसगा्या अवकृपेने होणाऱ्या ििंावातानंा शातं करणारी सूक्तेही त्यानंी रिली. तसेि 
आचदत्य, ब्रह्मणस्पचत, पूर्षा आचण मरु या देवतािंा मचहमा वणवन करणारी स्तोते्र रिली. अशा 
जन्मदात्याकडून मेधाचतथी ऋर्षींना ज्ञानािा पचहला बोधपाठ चमळाला होता. 

 
घोर तपस्वी कण्व म नींनी शरीरात वसणाऱ्या अस्ग्निे दशवन घेतले होते. त्याि अस्ग्नला आह ती 

देऊन सचमद्ध करून यज्ञशाळेत त्यािी प्रचतष्ठापना करावयास हवी. त्यासाठी अस्ग्नला चप्रय आचण अचप्रय 
अशा प्रवृत्ती ॠर्षींनी पाहून घेतल्या. अशा दहा–बारा प्रवृत्तींतून ‘अचप्रय’ अस्ग्नदशवन घडले त्यािे स ंदर वणवन 
त्यानंी अचप्रय सूक्तात केले आहे. 

 
‘रात्र अद्याप संपलेली नाही. पहारे्ला अजून वळे आहे. अशा वळेी आर्षव द्र्ट्ां् या हृदयािी दोन 

चद्य दारे उघडतात. जणू अस्ग्नशाळेिी महाद्वारेि म्हणा ना. आचण आतल्या गाभाऱ्यात दोन चद्य होते 
मध र स्त ती करीत उभे असलेले चदसू लागतात.’ 

 
‘येथे यजमान अस्ग्नला सचमद्ध करीत आहे अग्नी शरीर चर्कवतो. माणसािी प्रशसंा होते ती 

अस्ग्नकृपेनेि होते. अग्नी इतर देवतानंा बोलावनू आणतो व यज्ञा्या जागी ठेवलेल्या दभासनावर बसवतो. 
अस्ग्निा चद्य रथ त्व्ट्ाने घडवलेला असून यज्ञा्या सचमधा वृक्ष वनस्पतींनी चदलेल्या आहेत. 

 
यज्ञासाठी आलेल्या देवां् या बरोबरि इळा–मातृभमूी, वाणी–सरस्वती आचण भारती–संस्कृचत 

पण आलेल्या आहेत. स्वाहाकृती स ंदर हचवमूती पण त्यां् याबरोबर आलेली आहे. त्या सवांिे हार्तदक 
स्वागत असो.’ 

 
अचप्रय अग्नीिे दशवन अनेक ऋर्षींना िालेले आहे. त्यां् या सूक्तातं त्यानंी अस्ग्नला वगेवगेळया 

नावानंी संबोधलेले आहे. १) स सचमद्ध अस्ग्न, २) तनूनपात, ३) नराशसं, ४) इळ–पूज्यास्ग्न, ५) बर्तह–
दभव, ६) चद्य स््दद्वार, ७) नकतोर्षसा–रात्रचदवस, ८) दोन चद्य होते. ९) इला, सरस्वचत, मही, भारती 
१०) त्वष्टा, ११) वनस्पचत, १२) स्वाहाकृचत. 
 

☓ ☓ ☓ 
 

चपत्याने केलेल्या अस्ग्नदशवनातूंन प त्रानंा पण अचप्रय अग्नीिे दशवन घडले होते. मेधाचतथींिे बधूं 
प्रस्कण्व पण आर्षव द्रष्टे ऋचर्ष होते. त्यानंी चपत्या्या आश्रमात राहून चद्य चवद्या चमळचवली होती. 

 
चपता सकाळ संध्याकाळ अस्ग्नशाळेत अग्नीिे ध्यान पूजन करीत असता चकत्येकदा संध्याकाळी 

सचमध्द केलेला अग्नी रात्रभर प्रज्वचलत ठेवावा लागे. या प्रकार्या यागास अचतरात्र याग म्हणतात. 
रात्रभर जागत राहून अस्ग्न प्रज्वचलत ठेवण्यािे काम प्रस्कण्वाकडे असे. अस्ग्नसाक्ष जाग्रण करीत असता 
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त्याला अपूवव उत्साह वारे्. त्या अग्नीबरोबर तो इतर अस्ग्नतत्वानंाही आवाहन करी. अस्ग्नस्त ती करताना 
तो म्हणतो. 

 
‘हे अस्ग्नदेव, रात्री्या पचहल्या प्रहरी त म्ही आठ वसूंना द सऱ्या प्रहरी अकरा आचदत्यानंा व चतसऱ्या 

प्रहरी बारा रुद्रानंा घेऊन याव.े’ 
 
ॠर्षीं्या मनात आपल्या आराध्य अस्ग्नचवर्षयी इतके पे्रम होते की मंत्रां् या ऋिातून ग णानंा अन रूप 

नावां् या मागे स्वतःिे नावही ते जोडीत. 
 
‘हे अस्ग्नदेव, चप्रयमेध, अचत्र, चवरुप आचण मचहव्रतानंी बोलावल्यावरून त म्ही त्यां् या यज्ञासाठी 

गेला होता. त्यािप्रमाणे मीही त म्हाला यज्ञासाठी आमतं्रण देत आहे. प्रस्कण्वािे चनमतं्रण स्वीकारून आपण 
याव.े या यज्ञािी पूजा सामग्री हातात घेऊन प्रजापती कण्व म नींिे प त्र मध र वाणीने आपल्याला बोलावीत 
आहेत. प्रभात होण्यापूवीि सववि देवदेवतानंा घेऊन सत्वर याव.े’ 

 
अशी चप्रय, मध र आचण चनदोर्ष स्त ती ऐकून अग्नी रात्रभर प्रज्वचलत राही. प्रस्कण्वही रात्रभर 

जागाि असे त्याला अस्ग्न्या चवचवध नवन्या रुपािें दशवन होई. त्याि वेळी आकाशािेही दशवन घडे. 
आकाशातून पृथ्वीवर उतरणाऱ्या अनेक देवदेवतािें दशवन होई. आचण रात्र संपली की पहारे््या पचहल्या 
प्रहरी पूवेकडून उतरणाऱ्या उर्षाराणीिे दशवन होताि आनंद चवभोर होऊन उर्षादेवीिी स्तोते्र तो गाऊ लागे. 

 
‘अहो! हे प्रकाशपूणव उर्षादेवी, तू आकाश आचण द्य  लोकीिी द चहता आहेस. त ्या पावलावर 

पाऊल र्ाकीत अश्व, गाई आचण धनसंपत्ती्या राशी्या राशी येताना चदसत आहेत. तू आलीस चन आमिे 
घर भरून गेले. घरी स्त्री आली की घर शोचभवतं चदसू लागते. त्याप्रमाणे त िे पाऊल पडताि आमिी 
अस्ग्नशाळा दैचदप्यमान होत आहे.’ 

 
‘तू येताि अंधःकार दूर होतो आचण उजेड पडतो. तू सवांना जीवन देणारी िेतनाि आहेस.’ 
 
‘हे उर्षादेवी! आकाशा्या कल्याणमागावरून त िी पावले आम्या घरातं उमर् देत. त ्यामागनू 

देव सारथी अरुण येतो. त ला घेऊन येणारा रथ स खसोयींनी भरपूर भरलेला असतो. आम्ही सवव कण्व त िे 
स्तवन करीत आहोत. 

 
उर्षादेवी्या मागून अरुण येतो. त्या्या दैवी रथािे घोडे सूयाला चवश्वदशवनासाठी घेऊन येतात.’ 
 
सूयोदयािे भ्य दृश्य पाहता पाहता आनंचदत होऊन प्रस्कण्व ॠर्षी म्हणतात, ‘सूया्या 

आगमनाबरोबर रात्रीिी नक्षते्र लपून बसतात. अंधारात वावरणारे िोर उजेड होताि पळतात त्यािी 
आठवण त्या नक्षत्रानंा पाहून होते. रात्री्या अंधाराम ळे आचण थंडीम ळे आळस, प्रमाद आचण रोग शरीरात 
प्रवशे करतात. तेही उगवत्या चदवसािे दशवन होताि पळू लागतात. मानवी जीवनात न्या स्फूतीिा, 
िैतन्यािा संिार होतो. अशा सूयािा उदय होत असताना प्रस्कण्व ऋर्षी स्त चतपूववक पूजन करून त्यािें 
स्तोत्र रिीत आहेत.’ 
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‘अहो! आचदत्य सूयव आकाशात िढून चवश्वाला बल आचण पराक्माने भरून र्ाकीत आहे. 
 
हे देव! आपण आलात हे फार िागंले िाले. आता आमिे शत्र त्व करणारे रोग, आळस, प्रमाद, पाप 

या सवांिा चनचित नाश होईल. आपण येण्यापूवी त्यानंी शरीरावर आक्मण केले होते आचण अधंारामध्ये 
आम्ही पार गारठून गेलो होतो.’ 

 
कण्वप त्र प्रस्कण्व ऋर्षी आपल्या आराध्य इष्ट देवतेिी याप्रमाणे स ंदर भावपूणव स्त ती रिीत आहेत. 

ही स्त ती म्हणजे उपचनर्षद रहस्य आहे 
 
‘उत्तम चमत्राप्रमाणे आमिे कल्याण करणाऱ्या सूयव देवा! आकाशात त मिा उदय होताि जगािा 

कोनाकोपरा प्रकाशाने उजळून चनघतो. मा्या शरीरातले हृदय रोगाने चपडले आहे. मािे शरीर चफक्कर् 
िाले आहे. त्या रोगािा नाश करा. वनात दूर, दूर जेथे पोपर् – मनैा राहतात तेथे त्या रोगाला चपर्ाळून 
लावा. मा्या चपळवर्पणाला िाडां् या चहरवर् रंगात ओतून र्ाका. सूयवनारायण वीयव आचण सामथ्यव घेऊन 
येत आहेत. हे सूयवदेव, मला अंधारात चपिवीत ठेवणाऱ्या रोगािंा, मा्या शत्रूंिा नाश करून मला सोडवा’ 

 
घोर तपस्वी कण्व ॠर्षी आचण त्यािें प त्र मेधाचतथी आचण प्रस्कण्व या प्रमाणे जीवन जगता जगता 

चवचवध अन भव चमळवीत होते. 
 

❑ ❑ 
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४ / जीवनणसद्धी 
 

(ऋग्वेद : प्रथम मंिि) 
 

या ॠर्षींिे नाव आहे श नःशपे. ते बंधनात जखडले गेले होते त्यावळेी त्यानंी वरुणािी स्त ती केली. 
ज्या राजा वरुणाने त्यािंी स र्का केली तो आम्हा ंसवांना म क्त करो. 

 
श नःशपे वगेवगेळया तीन बधंनातं फसले. ग रफर्ले. फरफरर्ले गेले. त्यातून त्याना सोडवणाऱ्या 

वरुणदेवानंी आम्हालाही सोडवाव.े 
 
हजार हजार यूपस्तंभाशंी जखडल्या गेलेल्या श नःशपेानंी फार फार कष्ट सहन केले. त्यािंी त्यातूंन 

स र्का करणाऱ्या देवा आमिीही स र्का करा. 
 
अचजगतािा प त्र श नःशपे राजा वरुणा्या पाशात सापडला होता. त्यावळेी प्राथवना करताना त्याना 

वरुण सूक्तािे दशवन घडले. त्या सूक्ता्या ॠिा त्यां् या तोंडून बाहेर पडत गेल्या आचण त्यािें एक एक 
बंधन गळत गेले. त्या ऋिा म्हर्ल्याने वरुणपाश दूर होतात. 

 
खरोखरीि जीवन मरणा्या िक्ात फसलेल्या जीवािी स र्का होणे कठीण. एक एक जीव 

संसारा्या यूपाशी जखडला जातो आचण त्या बधंनातून स र्ण्यासाठी धडपडत रहातो. 
 
राजा वरुण संसारािे चनयमन करणारा देव आहे. जल स्थलावर त्यािी सत्ता आहे. त्या्या 

चनयमाप्रमाणे तेथील सवव ्यवहार िालतात. रात्र आचण चदवस, मचहने आचण वर्षव. ॠतंूिे िक् घडवणारा 
राजा वरुण आहे. त्यािे आजे्ञप्रमाणे चनसगव िालतो चनसगािे चनयम मानणाऱ्यानंा उपद्रव होत नाही. त्यानंा 
बंधने पडत नाहीत. वरुण त्यानंा पकडीत नाही. यूपाशी जखडून ठेवीत नाही त्यािें जीवन चवनासायास 
सरळ िाललेले असते. 

 
असेि म्हणा ना की चनसगािे चनयम जाणनू घेऊन त्यािें पालन करता येणे ही जीवनािी सफलता 

आहे. मोठी चसद्धी आहे. पण ही चसद्धी चमळवण्यासाठी जन्मोजन्म साधना करावी लागते. मरणाने जीवाला 
मोक्ष चमळत नाही. प नःजवन्म घेऊन प नः त्या िक्ात फसून जीव गरगरत रहातो. हे िक् अचवरत चफरत 
राहते. जीवनचसद्धी कोणा एखाद्यालाि चमळते. 

 
असाि एक चवरला जीव खूप खूप वर्षांपूवी होऊन गेला. त्यािे नाव श नःशपे त्या्या चपत्यािे नाव 

अचजगतव. चवश्वाचमत्र ॠर्षींनी त्याला मंत्र चदला होता. त्या मंत्राद्वारे त्याने नवजीवन चमळवले. ऋर्षी 
चवश्वाचमत्र त्यािे मंत्रदाते वडील होत. नवजीवन चमळाल्यावर त्यािे नावही बदलून गेले. वरुण देवाने त्यािे 
रक्षण केले म्हणून त्याला ‘देवरात’ (रात=रक्षण) असे म्हणू लागले आचण चवश्वाचमत्रानंी त्याला प नजवन्म 
चदला म्हणून त्यानंा त्या्या चपत्यािे पद चमळाले. त्या्या ज न्या व न्या दोन्ही नावानंी तो प्रख्यात िाला. 
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श नःशपे ऋर्षींना जन्ममरणा्या फेऱ्यात आपण ग ंतून पडलो आहोत ही जाणीव िाली व या 
भवबंधनातून स र्ण्यासाठी इष्ट देवतेिी प्राथवना करून अजर अमरपद प्राप्त करून घेण्यािी इ्छा त्यानंा 
िाली. ते चविार करू लागले, 

 
‘सारेि देव अजर आचण अमर. मला अचदती माये्या अमर म क्ती्या माडंीवर नेऊन बसवील असे 

दैवत कोणते बरे? ज्या देवनामािा जप केल्याने मला मा्या माता–चपत्यािें दशवन तो इष्ट देव कोणता?’ 
 
सूयव म्हणजे मािी भाग्यदेवता आहे. मा्या धनसाधनािे रक्षण करून मा्या पापािंा नाश याि 

देवाने केलेला आहे. 
 
राजा वरुणािे नाव चकती गोड आचण मध र आहे. आकाशात उडणारे पक्षीही त्यािा पराक्म प रता 

जाणू शकत नाहीत. पाण्यािे प्रवाह त्यािा थागं काढू शकत नाहीत. वायू त्या्या वगेा्या पासंगाला प रत 
नाही. त्याला कोणी अडव ूशकत नाही. 

 
या वरुण देवानेि सूयाला मागव मोकळा करून चदला. आकाशात त्याने मोठा तेजािा स्तंभ उभा 

केला. जेथें पाय ठेवण्यास जागा न्हती तेथे रहाण्यासारखी स्थळे चनमाण केली. 
 
हे राजा वरुण, त म्या भाडंारात शकेडो और्षधी आहेत. त मिी स –मचत खूप खोल, चवशाल आहे 

आम्या अवगचतपासून ती आमिे रक्षण करो. आम्या पापां् या राशीपासून ती आम्हालंा म क्त करो. 
 
हे देव, त म्ही ज्या नक्षत्रानंा उंि आकाशात जाग्या जागी लावनू ठेवले आहे. ती सवव रात्र िाली 

की िमकतात चदवस उगवताि ती कोठे बरे चदसेनाशी होतात? चनचिति वरुण देवािे चनयम अन ल्लंघनीय, 
अतूर् आहेत. त्यां् याि प्रभावाम ळे िादंण्यािा वर्षाव करणारा िदं्र रात्री आकाशात शोभतो. 

 
हे देव! मंत्रान सार मी त म्हाला शरण आलो आहे. त मिे यजन पूजन करणारा यजमान होऊन 

आलो आहे. मी करीत असलेल्या स्त तीिा स्वीकार करून मला दीघाय ्य द्याव.े 
 
हे वरुणराज, चकत्येक शहाण्या माणसानंी आम्हाला हे रहस्य सागंनू ठेवले आहे. ती शहाणी माणसे 

रात्री आली की चदवसा ते आता आठवत नाही. पण त्यानंी चदलेला बोधपाठ आम्या मनात कोरला गेलेला 
आहे. त्यानंी आम्हाला साचंगतले होते, ‘वरुणािी स्त चत व पूजा करणारा तेजस्वी श नःशपे जे्हा वरुणपाशात 
जखडला गेला होता ते्हा त्याला तीन–तीन पाशानंी आवळले होते. तरीही आचदत्य वरुणािी प्राथवना 
करून तो त्या बंधनातून म क्त िाला.’ 

 
हे वरुणदेव, त म्या वगेाला आचण क्ोधाला आम्ही दूर उभे राहून नमन करतो. आम्ही केलेली पूजा 

आचण प्रसाद आपण ग्रहण करा. आम्या राहाण्या्या जागी आपण वास करावा आचण सवव प्रकार्या पाप, 
ताप, संतापाला दूर कराव.े 
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हे देव, प ण्य–यश वगैरे जी उच्च प्रकारिी बंधने आहेत तीही सैल करावी. मध्यम व नीि बंधनातूंन 
आमिी म क्तता करावी. म स्क्तमाते्या माडंीवर आम्हालंा बसवनू आनंद द्यावा. पापापासून म क्त होऊन 
त म्ही घडवलेल्या चनयमािें चनरंतर पालन आम्याकडून ्हाव.े 

 
खरोखरीि ज्यािी स्त चत–पूजा केल्याने जीवनािी चसद्धी चमळते, पापापासून म क्ती चमळते तोि 

आमिा इष्ट देव. तोि ईश्वर. तोि भक्तािंा भगवान. त्या ईश्वरािे नाम स ंदर, मंगल आचण त्यािे लितनही 
स ंदर, मंगलमय आचण म स्क्तदायी!’ 

 
त्या ईश्वरािी नाव ेअनेक पण रुप एकि आहे. त्याला अस्ग्न म्हणा, वरुण, सचवता, इन्द्र, आचदत्य, 

चमत्र काहीही म्हर्ले, तरी अंती ते एकि सत्यरुप आहे हे जाणून शहाणी माणसे त्यािी बह चवध रुपे 
समजावनू सागंतात. 

 
आपण अस्ग्नला आगीिी देवता मानतो. परंत  ते देवािे स्थूल रुप आहे. पंिमहाभतूापंकैी तेज 

तत्त्वािे पदाथवरुप म्हणजे भौचतक अस्ग्न. परंत  त्या्या आत तेवणारे जे िेतन आहे, जो चद्य पदाथव आहे तो 
त्यात वसणारा देव. अंतयामी. तो त्या जळणाऱ्या आगीत राहून चतिे चनयंत्रण करीत असतो. आग चविली 
तरी त्यािा नाश होत नाही कारण ते तत्त्व अजर आहे. अमर आहे. ईश्वर आहे. आपल्या मचतमध्ये त्याि 
अस्ग्नदेवािे वास्त्य असते. त्या्यािम ळे अज्ञान दूर होते आपली ती आत्मज्योती आहे. 

 
तसेि पाचहले तर वरुण ही जलदेवता आहे. पण वरुणािे स्वरूप पाण्याप रते मयाचदत नाही. सवव 

सूक्ष्म आचण तरल पदाथात वरुणािे वास्त्य आहे. त्याने अनेक चनयम केलेले असून त्या चनयमानं सार 
चनसगािे ्यवहार िालतात. नीचत, धमव, सदािार अशा सूक्ष्म चनयमनािंा देव वरुणि आहे. आपल्या 
शरीरात त्यािा वास असल्यास जीवन्म क्त अवस्था प्रप्त होऊ शकते. 

 
अस्ग्न, सूयव, वरुण ही वगेवगेळी नाव ेआहेत. परंत  अतंी त्यािें स्वरूप एक आहे. रूपे चभन्न आहेत. 

ग णही चभन्न आहेत. 
 
ज्ञानी प रुर्षानंा त्या चतन्ही रुपािें आकलन करता येते. भतू–महाभतूां् या ठायी वसणारे ते भौचतक. 

देवां् या ठायी असणारे दैचवक आचण देहात असणारे ते दैचहक. याप्रमाणे आचधभौचतक, आचधदैचवक व 
अध्यास्त्मक अशा नामरूपाने ते त्या ्यवहारानंा जाणनू घेतात. 

 
साधारणपणे प्रत्येक जीवाला तीन प्रकारिी बधंने असतात माता, चपता व क र् ंबी जनाशंी तो 

संसारबधंनाने बाधंला जातो. माताचपत्यािे ॠण त्या्या माथ्यावर असते, त्यािप्रमाणे चवद्या व चशक्षण 
देणाऱ्या ग रंुिे ॠण आचण ज्या समाजात जीव जगतो त्या समाजदेवतेिे ॠणही त्या्यावर असते. 

 
‘माताचपत्यािंी सेवा करावी. ग रुिी आज्ञा पाळावी आचण समाजासाठी उपयोगी परोपकारािी कामे 

करावी, याप्रमाणे ही ऋणे जीवनात फेडावी. यापैकी एखादे ऋण न फेडल्यास वरुणपाश, यूप अथवा 
संसारा्या बधंनातूंन स र्का होत नाही. ईश्वरािे मूळ स्वरुप ओळखणाऱ्यास वरुणपाशािे बंधन पडत 
नाही.’ 
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देवरात श नःशपे हे अद भ त मंत्रद्रष्टे ॠचर्ष आहेत. स्वतः जन्म घेण्याआधीि जीवनािे रहस्य त्यानंा 
अवगत िाले होते. ईश्वरािी स्त चत–पूजा करून त्यानी ईश्वरािे दशवन घेतले होते. साक्षात् वरुणदेवाने 
प्रत्यक्ष येऊन वरुणपाशातून त्यािंी स र्का केली. जीवन्म क्त होऊन त्यानंी जीवनािा आनंद ल र्ला. 

 
त्या ॠर्षींनी जीवनािे अनेक पैलू पाचहले. पाश जाणनू घेतले. जलिर, स्थलिर, पशू आचण पक्षी 

आदी मूढयोनीत जीवािी कशी अधम दशा होते व मानवयोनी मूढ नसली तरी मोहवश होणारी आहे. त्याम ळे 
देवां् या सारखी उत्तम दशा नाहीि. आचण देवां् या सारखी उत्तम दशा चमळवली तरी त्यातून म क्ती थोडीि 
चमळते? मानवा्या मध्यम दशतूेन म क्तीिा मागव शोधून काढणे हीि खरी जीवनचसद्धी. 
 

❑ ❑ 
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५ / सधं्या–सकाळी–सायकंाळी 
 

(ऋग्वेद : प्रथम मंिि) 
 

‘अहो! हा तर जणू अस्ग्नगोलि. तापलेल्या सोन्यासारखा त्यािा रंग. येथे अस्ग्न प्रज्वचलत िाला 
आहे. त्या्या ज्वाला प्रकाशत आहेत. आकाशात सूयव उगवला आहे. त्यािी लाल सोनेरी चकरणे पसरली 
आहेत. 

 
ॠचर्ष यज्ञवदेीसमोर आसन घालून बसले आहेत. अग्नीला त पािी आह ती देत आहेत. आचण 

स्त चतमंत्र म्हणत आहेत. त्याम ळे अस्ग्नक ं डातून ज्वाला चनघत आहेत, त्यां् या प्रकाशात आकाशातील 
सूयवचकरणािंा प्रकाश चमसळून त्या दोन्हीमध्ये ऋचर्षवयांिी काया अस्ग्नसारखी लाल होऊन सूया्या सोनेरी 
प्रकाशात िमकते आहे. अग्नीिी लाली आचण सूयािे सोनेरी तेज त्यां् या ठायी एकवर्ले आहे. 

 
अस्ग्निी ज्वाला, सूयािे चकरण व ॠर्षींिी काया चमळून प्रकाशािा केवळ प ंजि असा एक सोन्यािा 

स्तंभि रिला जातो आहे. म्हणूनि या ऋर्षींना चहरण्यस्तूप–अंचगरस म्हणतात. 
 
सरस्वती नदी्या चकनारी अंचगरस ऋर्षींिा आश्रम होता. चहरण्यस्तूप–अचगरस त्यािे क लपती 

होते. ग रुक लात अनेक चवद्याथी होते. त्यात अिवन नावािा एक तेजस्वी चवद्याथी श्रेष्ठ होता. चहरण्यस्तूप 
ऋर्षी ज्या ॠिा, कचवता म्हणत त्या तो मनःपूववक ऐकून लक्षात ठेवी व त्यािप्रमाणे स्वतःही देवािंी स्त ती 
करून पूजा करी. 

 
त्या ग रुचश्यािंा परस्परसबंंध चपताप त्राप्रमाणे होता. चपत्या्या प्रत्येक चक्येत प त्राला स्वारस्य 

वारे्. आचण तोही त्या चक्या करू लागे. 
 
संध्याकाळी ऋचर्षवर संध्या–पूजा करीत. अग्नीला सचमद्ध करून त पािी आह ती देत. अिवन पण 

तसेि करी. 
 
चनत्यकमे आर्ोपून ग रु ध्यानाला बसत. अिवनाला ध्यान करता येत न्हते. तो समोर बसून ग रंु्या 

ध्यानस्थ मूतीकडे पहात राही. मावळत्या सूया्या लाल लाल प्रकाशात अस्ग्न्या तेजात ऋर्षींिी मूती 
तळपत असे. 

 
ऋचर्ष डोळे उघडून पाहत. समोर बसून आपल्याकडे पाहत असलेल्या चश्याला चविारीत, ‘एवढे 

काय पाहतो आहेस अिवना? या शरीरात त ला पाहण्याजोगे काय आढळले?’ 
 
‘द सरे काय चदसणार चपताजी! त म्ही अस्ग्नदेवािी स्त ती करता. आचण त मिे रुप साक्षात 

अस्ग्नसारखेि तळपते. आकाशातील सूयािे त म्ही स्तवन–पूजन करता आचण त म्ही स्वतःि सूयासारखे 
चदसू लागता. खरोखरीि आपणि मािे ‘अंचगरा’ आचण आपणि साक्षात् सूयवदेव आहात.’ 
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‘त िे म्हणणे खरे आहे प त्रा! अग्नीिी स्त ती करणारे अग्नीिे ग ण प्राप्त करतात. अग्नीिी प्राथवना 
त ्या लक्षात आहे?’ 

 
‘होय ग रुजी, आपण अस्ग्नदेवाला बोलावनू जणू देव प्रत्यक्ष उपस्स्थति आहे अशा भावनेने 

त्या्याशी बोलत राहता, ते ऐकता ऐकता मलाही साक्षात अस्ग्नदेव समोर चदसू लागतात. त म्ही म्हणत 
असता– 

 
‘हे अस्ग्न महाराज, आपण पूवी अंचगरा ऋचर्ष होता. आता देवािेंही देवपद आपल्याला प्राप्त िाले 

आहे. परंत  आमिे मात्र त म्ही परम–चशव–चमत्रि आहात. त मिी कामे करण्यासाठी मरुद्गण वाऱ्या्या 
वगेाने धावपळ करीत आहेत. 

 
हे देव! त म्या कृपेने मन  दीघाय  िाला. आचण मा्या चपत्याला प त्रप्राप्ती िाली. तोि मी अंचगरस 

आपले स्तवन करीत आहे. 
 
हे देव! आम्हाला त म्हीि मती देता. आचण वस्त तः त म्ही आम्या चपतृस्थानी आहात. म्हणनू 

आपली उपासना करणारे सववजण परस्परािंी भावडेंि आहेत. या जगात त म्या तोलािे द सरे दैवत नाही. 
त म्या कृपेनेि आम्हालंा हजारो स खसाधने चमळत आहेत.’ 

 
खरोखरीि संध्यासमयी अस्ग्न सचमद्ध करून प्रज्वचलत केला पाचहजे. प्रभातीिा सचंधकाळ आचण 

मावळतीिा सचंधकाळ दोन्ही वळेा अस्ग्ननारायणाला सचमद्ध करून त पािी आह ती द्यावी. सकाळ–
संध्याकाळ अग्नीिे स्तवन–पूजन कराव.े सचमद्ध अस्ग्न अहोरात्र आपले संरक्षण करून आपली सवव कामे 
सफल करतो अशी भावना ठेवावी. 

 
‘रात्रीिा समय चवश्रातंीसाठी आहे आचण त्यावळेी अस्ग्न आपले रक्षण करतो, असे ग रुदेव आपण 

मला साचंगतलेले आहे. पण त्या अग्नीला सचमद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करायला नको काय?’ 
 
‘होय. प्रयत्न करायला हवाि. प्रयत्न एकट्ा्याने होत नाही. आश्रम स्थापन केला ते्हा मी 

एकर्ाि येथे होतो. अस्ग्न सचमद्ध करण्यासाठी मदत आचण सहकार करणारे कोणी तरी हव े म्हणनू 
यथाचवधी अस्ग्निे आधान स्थापन करण्यासाठी मी पत्नीिा स्वीकार केला. त मिी माता या आश्रमात आली 
आचण आश्रमाला शोभा आली. द सऱ्याि चदवशी पौर्तणमा होती. अरणीिी वाळलेली दोन लाकडे आम्ही 
दोघानंी तयार केली अस्ग्न प्रकर् करण्यािे मंत्र मला येत होते. आचण त म्या अंबलेा दोहनािे–घ सळण्यािे 
काम िागंले अवगत होते. मी मंत्र म्हर्ले. आचण चतने त्या काष्टानंा िागंले घ सळले त्यातून अग्नी प्रकर्ला. 
त्या अग्नीला एका तार्ात घालून यज्ञक ं डात त्यािी स्थापना केली. अग्नीबरोबर इतर देवदेवतािेंही 
आवाहन करून आम्ही अग्नीिी स्थापना गाहवस्पत्य क ं डात केली. व आह ती देण्यासाठी आहवनीय क ं डािी 
रिना केली 

 
काष्ठमंथनातून अस्ग्न चनमाण होतो. वाळलेली लाकडे, इंधन आचण सचमधा यां् या योगाने तो 

सचमद्ध–िेतता रहातो. आज्य म्हणजे त पािी आह ती, त्याला प्रकाचशत करते. अरणी्या लाकडातं अस्ग्न 
स प्त रूपात होता. ती दोन लाकडे एकमेकावंर घासली गेल्याने जन्मलेल्या अग्नीला दोन माता आहेत. 
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आत्म्याचवर्षयीिे ज्ञान अग्नीसारखेि आहे. ते चश्या्या हृदयात स प्तरूपाने पडलेले असते. गरु 
आचण चश्य यािें मीलन अरणी्या दोन काष्ठां् या मीलनाप्रमाणे होते व ज्ञानािा उदय होतो. 

 
गृहस्थाकंडे रोज अग्नीवर अन्न चशजचवले जाते आचण अचतथीला चदले जाते. हे काम रोज ्हावयास 

हव.े ज्यां् या घरी अस्ग्न सचमद्ध होत नाही, अचतथी जेवत नाहीत, आचण अस्ग्नला आह ती चदली जात नाही 
ते घर घरि न्हे. गृचहणी ही घरािी शोभा आहे. चतला मदत करून चत्या कामात चतला सहकार व सोबत 
करतो तो गृहस्थ. अग्नीिी सेवा–पूजा हा गृहस्थधमव आहे.’ 

 
‘चपताजी, सकाळी व संध्याकाळी अस्ग्नपूजन करताना आह ती एकाि प्रकारिी द्यावयािी ना?’ 
 
‘होय. जेथे एकि अस्ग्न प्रज्वचलत असतो तेथे स्त ती आचण आह ती सकाळ–संध्याकाळ तीि 

द्यावयािी असते. पण अस्ग्न हा एकि आहे अशी प्रथम मािी समजूत होती. पण प ढे लितन करता करता 
त्या्या ठायी मला इतर वेगवगेळी रूपे चदसू लागली. प्रथम दशवन िाले सूयवनारायणािे. त्याम ळे मा्या 
अंतःकरणात ज्ञानािा प्रकाश फाकला. मी ध्यानस्थ असतो त्यावळेी मािे डोळे अधे चमर्लेले असतात. 
पचिमेकडे मावळणाऱ्या सूयावर ध्यान कें द्रीत िाले असता तो एखाद्या लाल अस्ग्नगोलासारखा चदसतो. 
मावळती्या र्ोकावर रे्कलेला दूर दूर जाणारा तो गोल ध्यानपूववक पाहता पाहता जवळ येऊ लागतो. 
मािी दृष्टी त्या्यावर स्स्थर होऊ लागते. आचण मग मला चदसू लागतो हा सूयव म्हणजे काही लाल 
अस्ग्नगोल नाही. तो आहे िकमकणारा सोन्यािा रथ. त्या रथात सचवतानारायण चवराजमान िालेले 
आहेत. आकाशमागे ते पृथ्वीवर उतरत आहेत त्यािंा मागव सोन्या्या कणानंी िमकतो आहे. आकाशातील 
अमरलोक व पृथ्वीवरिा मत्यव लोक दोन्ही लोकात सचवतानारायणानंी प्रवशे केला असून सवव जीवावंर 
कृपादृष्टी र्ाकीत ते सिंार करीत आहेत. याप्रमाणे सूयवनारायणािा सोन्यािा रथ, त्यािे तेजाने तळपणारे 
अश्व, स वणवकणानंी िमिमणारा त्यािंा राजमागव, त्या्या आजूबाजूस स्वगव, पृथ्वी व सवव भ वने त्या 
मागावरून पार करून सचवतानारायण जवळ जवळ येताना चदसू लागले आचण मा्या डोळयादेखत 
क ं डातील सचमद्ध अग्नीत सामावनू गेले. ते पाहून मी रोमाचंित िालो! 

 
आता अग्नीिे दशवन करताना त्याति मला सूयवनारायणािे पण दशवन घडू लागले मी चदलेली 

आह ती घेण्यासाठी सचवतानारायण मा्या यज्ञक ं डात प्रवशेले होते. त्यािें िमकणारे डोळे, तळपणारे हस्त 
मला चदसत होते. त्यािंी वारंवार स्त ती करून मी त्यानंा आह ती देत होतो.’ 

 
‘तात, तसे पाहता अस्ग्नहोत्रामध्ये दोन आह तींिे चवधान आहे. आचण ते योग्यि आहे. 

अस्ग्नबरोबरि इतरही देवदेवतानंा इचष्टयागासाठी आवाहन करणारे मंत्र मी आपल्याकडून ऐकले आहेत.’ 
आपण म्हणता, 

 
‘आम्हा सवां्या कल्याणासाठी मी अग्नीला बोलावीत आहे. त्यानंतर आमिे रक्षण करण्यासाठी 

चमत्र व वरुणाला चनमतं्रण देत आहे. चज्या छत्रछायेखाली प्राणीमात्र चवश्रातंी घेतात त्या राचत्रदेवतेला मी 
बोलावतो. आचण आम्या पालनकत्या सूयवदेवाला पण आवाहन करतो.’ 

 
‘चहरण्मय रथात बसून येत असलेल्या सूयवनारायणाला पाहून मा्या तोंडून आपोआपि स्त चतगान 

बाहेर पडू लागते.’ 
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‘हे सचवतादेव! दोन घोडे जोडलेला आपला रथ उंि सखला मागावरून आम्या चदशनेे येताना 
चदसत आहे. खूप दूर अंतरावरून अधंाराला दूर सारीत आपण येऊन पोिला आहात.’ 

 
‘तात!’ अिवनाने चविारले, ‘सूयवनारायण अग्नीबरोबर चकती वळे राहतो?’ 
 
‘मावळत्या संध्याकाळी सूयवदेव अस्ग्नक ं डात प्रवशे करून प्रभाती्या संध्ये्यावळेी तो चनरोप घेऊन 

जातो. रात्रभर अस्ग्न व सूयव क ं डामध्ये एकत्र असतात. म्हणून रात्री्या आह ती दोघानंा चदल्या जातात. 
साजंप्रहरी आचण सकाळ्या संध्याप्रहरी.’ 

 
‘ग रुदेव! आता मला समजले. संध्या–पूजा करून आपण जे्हा ध्यानस्थ होता ते्हा आपण अस्ग्न 

व सूयाशी एकरूप होता. ज्याप्रमाणे या यज्ञक ं डात अस्ग्न व सूयव वास करतात त्यािप्रमाणे आपल्या कायेतही 
ते दोन्ही देव वास करतात.’ 

 
‘वत्सा! या देहात देवाने प्रवशे करावा हीि खरी संध्या आचण खरी पूजा. मी जे्हा ध्यान धरतो 

त्यावळेी शरीरावर नवीि कातंी िढल्यासारखी वार्ते. नवीि स्फूती संिारते.’ 
 
ऋचर्ष चहरण्यस्तूपािा मचहमा सूयवनारायणाप्रमाणेि दशचदशातं पसरत होता. राजा मनूने जे्हा 

महायज्ञ केला ते्हा ॠचर्ष त्या यज्ञािे प रोचहत िाले. त्यानंीि संकल्प बळाने राजा प रुर्याला गधंवव केले 
होते. मोठमोठ्या यज्ञातं अग्नीला आवाहन केले जाते, त्यािप्रमाणे ऋचर्षवयाना पण आमंत्रण येई. अस्ग्न 
हचव्य पाक तयार करतो. सूयव प्रकाशतो. नदी वहाते. वृक्षवनस्पती फळे, और्षधी देतात. याप्रमाणे सवव 
देवता परोपकार ब द्धीने सेवा करतात. त्यािंी सेवा चनयचमत, अचवरत िालू असते. त्यात खंड नाही. चवलंब 
नाही. अडिण, चवरं्बना, प्रमाद, आळस काहीि नाही. त्यािप्रमाणे चहरण्यस्तूप ऋचर्ष सवां्या 
कल्याणासाठी सेवाकमे सतत करीत. जेथे म्हणनू सहाय्यािी आवश्यकता भासे तेथे ऋर्षीवर जाऊन उभे 
रहात प्राणीमात्रानंा पीडा देणारी पापे, संकरे्, चवघ्ने दूर करण्यासाठी ते देवानंा स्त चतपूववक चवनवनू, यज्ञ 
चवधीने प्रसन्न करून त्यािें सहाय्य घेत. याप्रमाणे सवांिा सहकार चमळवनू ते सवांिे कल्याण साधीत. 
 

☓ ☓ ☓ 
 

रेण  नावा्या एका राजाने ऋर्षींना चनमतं्रण देण्यासाठी राजप रुर्षानंा त्यां् याकडे पाठवले होते 
त्या्या राज्यातून अग्नी रुष्ट होऊन चनघून गेला होता. त्याम ळे प्रजेिे जीवनि ख ंर्ले होते. चवचवध ऋतंूिी 
चपके चपकेनाशी िाली आचण सदी्या रोगाने लोक त्रस्त होऊन गेले. 

 
खरोखरीि अस्ग्न मानवािे आय ्यि होय. ते चजवतंजागते जीवन तत्वि होय. अग्नीला प्रसन्न 

करून घेण्यासाठी राजाला यज्ञ करावयािा होता. त्यासाठी प रोचहतपद स्वीकाराव े अशी चवनंती त्याने 
ॠर्षींना केली. परोपकारी वृत्तीिे ऋर्षी चहरण्यस्तूप राजप रुर्षां् या बरोबर जाण्यास चनघाले. 

 
आश्रमािी दैनंचदन कामे व सेवाकाये नीर् िालावी म्हणनू त्यानंी चश्यामध्ये श्रेष्ठ अशा अिवनाकडे 

ती ्यवस्था करण्यािे काम सोपवले. सकाळ–संध्याकाळ-संध्याचद पूजा चनयमाप्रमाणे करून सूयवनारायण 
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व अस्ग्ननारायणाला यथाचवधी आह ती द्यावी. त्यािप्रमाणे आश्रमात येंणाऱ्या अचतथींिा खानपानादी देऊन 
योग्य आदरसत्कार करावा ही कामे करण्यास अिवन सववतोपरी योग्यि होता. 

 
सरस्वती नदी्या तीरावरिा प्रदेश ओलाडूंन ऋर्षी मगध देशात जाऊन पोिले. वर्षा ऋतूिी 

स रवात होऊन गेली होती पण त्या प्रदेशात पावसािा थेंबही अद्याप पडला न्हता. त्याम ळे शतेकरी व इतर 
प्रजाजन मोठ्याि काळजीत होते. त्यानंा कोणताि उपाय स ित न्हता. 

 
चहरण्यस्तूप ऋर्षींिे आगमन होताि त्या सवांनी पाया पडून हात जोडून त्यािंी प्राथवना केली– 
 
‘महाराज या संकर्ािे चनवारण करून आम्हाला वािवा. आपण देवराज इदं्रािी आराधना करून 

त्याला प्रसन्न करून येथे पाऊस पडेल असे करा.’ 
 
ऋर्षी आश्रम सोडून परोपकार करण्यासाठीि बाहेर पडले होते. राजा काय लकवा प्रजा काय 

कोणाहीसाठी तन मनाने सेवा करता आली तर लगेि ती करावी असा त्यािंा भाव होता. त्यासाठी म दत 
लकवा वायदे ह्या गोष्टी संभवति न्हत्या. 

 
शतेकऱ्यां् या त्या जनपदातं ऋर्षी राचहले. सवांना बोलावनू त्यां् या मनात साठलेल्या द ःखाला 

वािा फोडली. त्या सवानी ऋचर्षवरानंा साचंगतले, ‘भगवन्, आम्ही दोन्हीकडून नाडलेले आहोत. शतेीवर 
आमिा चनवाह िालतो. गाय व बलै यां्या चजवावर आम्ही शतेी करतो. शजेार्या रानावनातूंन ल र्ारू 
आले, त्यानंी आमिे गोधन पळवले. आता आम्हाला कोण मदत करू शकणार आहे? आम्ही दीन दचरद्री 
िालो! 

 
द सऱ्या बाजूने मेघराजानेही अवकृपा केली. मोठमोठे ढग आकाशातं चदसतात. वारा कोंडतो. 

मळभ दार्ते. पण पाण्यािा एक थेंब पडेल तर शपथ! चवजा िमकत नाहीत ढग गडगडत नाहीत चन 
पाऊसही पडत नाही. हवा बंद िाल्याप्रमाणे या क ं द वातावरणात आम्ही ग दमरत आहोत. या पावसाला 
कोणी अडवले काही कळत नाही. ढग खूप आहेत. आकाशात एकावर एक रिलेल्या ढगािें पववतिे पववत 
जणू चनमाण िाले आहेत. परंत  त्यािंा असा खि पडल्याने पाऊस मात्र पडत नाहीसा िाला आहे. 

 
कोठली शूर पराक्मी देवता या अडचवलेल्या जलराशींना म क्त करू शकेल बरे? ढगािें हे पववत 

फोडून पाण्या्या धारा पृथ्वीवर कोणी आणील का?’ 
 
प्रजाजनािंी ती केचवलवाणी चवनंती ऐकून ऋचर्ष म्हणाले, ‘बंधूनो त म्हाला तारण्यािी शक्ती देवराज 

इंद्रा्या चठकाणी आहे. यापूवी त्या देवश्रेष्ठाने अनेक पराक्म केले आहेत. त्यािा मचहमा मी त म्हाला 
सागंतो— 

 
देवािंा राजा इदं्र हातात वज्र नावािे शस्त्र धारण करतो. त्या वज्रा्याि साह्याने त्याने अचह 

राक्षसािा वध केला त्याने असेि पाणी अडवून ठेवले होते म्हणून इदं्राने त्यािा नाश केला. त्यािा वध 
होताक्षणी पृथ्वीवर म सळधार पाऊस पडला होता 

 



 अनुक्रमणिका 

अधातंरी तरंगणाऱ्या या ढगां् या पववतािें पखं इदं्राने कापून र्ाकले होते. देवािंा क शल कारागीर 
त्वष्टा प्रजापतीने इंद्रराजािे वज्र घडवले. त्या वज्रा्या साह्याने त्याने पववता्या ग हेतून राहणाऱ्या 
अचहसपांिा नाश केला व पावसािे पाणी त्यां् या पाशातून सोडवले. संध्याकाळ होताि गाई आपल्या 
वासराकडे धाव घेतात तशा पजवन्या्या धारा आकाशातून पृथ्वीकडे िेपावल्या. नद्या वर्षावाम ळे द थडी 
भरभरून सम द्रा्या चदशनेे खळखळ वाहू लागल्या. अशा अपूवव वगेाने व उत्साहाने पाण्या्या धारा वरसू 
लागल्या. 

 
पाण्याला अडवणारा अचह हा एकर्ा नाही. अंतचरक्षात आचण पृथ्वीवर असे अनेक अचहराक्षस 

आहेत. त्या सवांिा अगे्रसर वृत्र. त्याने सारे आकाश भारून र्ाकले होते त्यावळेी त्यािे व देवराज इंद्रािे 
भयंकर य द्ध िाले होते. त्या त म ल य द्धात इंद्राने वृत्रािे हात, पाय व इतर अंगे वज्राने तोडली. पण त्यावळेी 
मायेिे जाळे पसरू लागले. वृत्रािी आई दन  चहने आपली काया चवस्तारून वृत्राला आपल्या छायेखाली 
घेतले. 

 
दन  आचण वृत्र एकवर्ल्यावर इतके भक्कम िाले की त्यां् यामधून पाणीि काय पण वाराही जाणे 

अशक्य होऊन गेले. सूयव िाकला गेला आचण उर्षाही ग्रासली गेली. चतन्ही लोकातं गाढ अधंार व हाहाःकार 
पसरला. वृत्र स्वतःि गाढ अंधारासारखा होता. त्याला शोधून काढणेही अशक्य होते. ज्ञानी जन नेहमी 
अंतरात्म्यािा प्रकाश शोधीत असतात. त्या प्रकाशािा मागोवा घेणाऱ्या ज्ञात्यानंाि वृत्रािी माया कळून 
ि कली. या ज्ञानी जगात श्रषे्ठ होता देवराज इदं्र. देवेंद्राला उमगले की ज्याप्रमाणे हा वृत्र बाहेर अंधार 
पाडीत आहे त्यािप्रमाणे माणसािंी मने पण काजळून र्ाकीत आहे. त्या्या मायेम ळे सववत्र अज्ञान पसरत 
आहे. आत की बाहेर, बरे–वाईर् काही कळेनासेि िाले आहे. 

 
अज्ञाना्या मायेतूनि वृत्र स्वतः चनमाण िालेला होता. आचण स्वतः्या उत्पत्तीनंतर त्याने 

सगळीकडे मायाजालि पसरले. त्या्या त्या मायािंा इदं्राने नाश केला. लहानमोठ्या माया नाश पावतात 
त्यावळेी मूळमाया समोर येऊन ठाकते. सवव प्रकार्या अज्ञानाने ती घेरलेली असते. देवेंद्राने वृत्राबरोबरि 
त्यािी माता दनू चहिा पण नाश केला. अज्ञानािा अंधार दूर होताि सववत्र प्रकाश पसरला असा िमत्कार 
िाला. 

 
बंधूनो, लूर्ारू त म्या गाई िोरून घेऊन गेले आहेत. आचण त्याना ग हेमध्ये कोंडून ठेवले आहे हा 

अलहिा स्वभावधमव असून त्यािंा नायक असतो वृत्रासूर. पावसाला त्यानेि अडवनू ठेवलेले आहे. 
 
तरी आता त म्ही त्या ल र्ारंू्या ग हा शोधून काढा. त्यािंी दारे उघडा त मिी गाई ग रे धावति 

त म्या गोठ्यात परत येतील. इदं्रदेवानी वृत्राला मारून आकाशािी दारे उघडून र्ाकली आहेत. पाणी 
आता वाहू लागेल. अंधार ओसरताि उरे्षिी प्रभा फाकेल. सूयोदय होऊन सारे जगत प्रकाशात न्हाऊन 
चनघेल. 

 
देवराज इंद्र महापराक्मी आहे. ल र्ारंूिा नाश करून तो गाईंना म क्त करतो. तो सोमरस आणनू 

देतो आचण सप्तलसधू आचण नद्या दूथडी भरून वाहू लागतात. 
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देवराज इदं्र जड, िेतनािा स्वामी असून तो सववि प्रजाजनां् या अतंरात वास करतो. िक्ा्या 
आसाप्रमाणे सवव जड पदाथव इद्रा्या आजूबाजूस वढेलेले आहेत. 

 
ॠर्षीनी केलेली ही स्त चत ऐकून इदं्र प्रसन्न िाला आकाशात चवजा िमकू लागल्या. ढगािंा 

गडगडार् होऊन म सळधार पाऊस पडू लागला शतेकरी आनंदाने व उत्साहाने आपल्या शतेी्या कामास 
लागले शतेातून नवी चपके डोलू लागली. देवराज इंद्रािी स्त ती करणाऱ्या त्या शतेकऱ्यां् या हातात इदं्रािे 
बळ आले. त्यां् यात न्याि शक्तीिा संिार िाला. 

 
त्या शतेकऱ्यानंी मग आपले संघ रिले. परस्पर सहकायाने एकत्र येऊन ल र्ारंूवर आक्मण 

करून त्यािंा पराभव केला आचण त्यां् या ग हािंी दारे उघडून कोंडलेली गाई ग रे सोडवनू आपआपल्या 
घरी परत आणली. 
 

☓ ☓ ☓ 
 

शतेकऱ्यानंा याप्रमाणे स खी करून चहरण्यस्तूप ॠचर्ष रेण राजा्या राजधानीस गेले. त्या्या 
राजवायात ते राचहले आचण त्यानंा चदसून आले की राज्यािी स्स्थती फारि वाईर् िाली होती. 
अस्ग्नशाळातूंन अस्ग्नक ं डे चविनू गेलेली होती. राज पचरवारातील माणसेदेखील अधे कचे्च अन्न खात होती. 
त्याम ळे सवांिी पोरे् चबघडून अजीणाने व इतर रोगाने सववजण पीडले गेले होते. या अवदशिेे कारण 
ऋर्षींना लगेि उमगले. 

 
रेण राजािी पत्नी मरण पावली होती. य वराज प रूिा अद्याप चववाह िाला न्हता. त्याम ळे 

राज्यािी व राजभवनािी ्यवस्था पाहणारी राजमाता तेथे न्हती. त्याम ळे खाण्याचपण्यािी काळजीही 
कोणी घेत न्हते. कोणीही के्हाही याव,े काहीही खाव ेआचण अस्ग्न चविवावा. प न्हा द सरे कोणी आल्यास 
तो परत िेतवावा. चतसऱ्याने येऊन चतसरेि काही कराव ेअशी अनावस्था िालली होती. 

 
राजा्या राज्य सभेत पण हीि अवस्था होती. राजा स्वतःि चनयचमत येत नसे. त्याम ळे इतर 

राजप रुर्षही अचनयचमत वागत. कोणी कोणािे ऐकत नसे. सेवक मनःपूत वागत असत. आपसात कलह 
माजले होते आचण सारे राजतंत्रि पार चबघडून गेले होते. अथाति प्रजाजनािंी स्स्थतीही अशीि िाली 
होती. कोणी कोणािा चविार करीत न्हते. साभंाळ करीत न्हते. त्यां् या क र् ंबजीवनात देखील रागदे्वर्ष 
पसरले होते. 

 
हे सारे पाहून ॠर्षी चविार करू लागले. ‘अरे, येथे तर चतन्ही प्रकारिा अस्ग्न चविनू गेलेला आहे. 

राजभवनातला अस्ग्न मालवला आचण रोगराई पसरली. राजसभेतला अस्ग्न शमला आचण ज्ञानािा प्रकाश 
जाऊन अज्ञानािा अधंार तेथे माजला. प्रजे्या घराघरातून स्नेहभावािी ऊब नाहीशी िाली आचण ईर्षा 
वाढीला लागली. 

 
आता यावर उपाय म्हणजे पचहल्यादंा जठराग्नीला प्रज्वचलत करून रोगािंा नाश करावयास हवा. 

ज्ञानाग्नीिे साधन करून अज्ञानािा अधंार दूर केला पाचहजे. सहकारािा अग्नी िेतवनू इर्षलेा घालवनू 
चदले पाचहजे. 
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ही कामे ्हावीत म्हणनू प्रथम य वराज प रूिे लग्न करून त्या्या पत्नीला पट्टराणी, सम्राज्ञीिे पद 
चदले. भाग्यािी गोष्ट अशी की य वराजाला स योग्य राजकन्या पत्नी म्हणनू लाभली. अरणीिी काष्ठे आणनू 
अग्नीिे आवाहन करून ॠर्षींनी यज्ञक ं ड राणी्या स्वाधीन केले. 

 
आता राजभवनात संध्याकाळ होताि अस्ग्न चनयचमत सचमद्ध होऊ लागला चदव े लागू लागले. 

अस्ग्नला आह ती देऊन संध्यापूजा होऊ लागली. राजमंचदरात देवािंी आरती होऊ लागली. रात्रभर 
अस्ग्नला िेतता ठेवण्यासाठी सचमधा इधंन घालून प्रभात होताि चवशरे्ष सचमद्ध करून त्याला आह ती चदली 
जाई. त्या अस्ग्नज्वालेबरोबरि राजभवनात नवी िेतना, नवी स्फूती येऊ लागली. अस्ग्न म्हणजे प्रत्यक्ष 
चिरयौवनि. 

 
अस्ग्नशाळेिी कामे चनयचमत चरतीने होऊ लागली. त्यािबरोबर पाकशाळाही ्यवस्स्थत िालू 

लागली. रूिकर भोजन तेथे होऊ लागले. रोज वळेेवर ताजे अन्न चमळाल्याने राजप रुर्षािें आरोग्य स धारू 
लागले. ज्यािें शरीर चनरोगी, त्यािें मनही चनरोगी होऊ लागले. 

 
राजभवनातंील चनयचमततेने राजा प रूलाही नवजीवन प्राप्त िाले होते शरीर धष्टप ष्ट िाले होते. 

त्याने राज्यसभा चनयचमतपणे बोलावनू स्वतः वळेेवर उपस्स्थत रहाण्यास स रुवात केली. त्याम ळे इतर 
राजप रुर्ष व सेवक वगव सावधान होऊन राजतंत्र स धारू लागले. त्याम ळे आपोआपि अज्ञान व आळस दूर 
होऊन प्रजातंत्र पण नीर् िालू लागले. सववजण चमळून चमसळून एकोप्याने कामे करू लागले. राजा आचण 
राजतंत्र यां् याबद्दल त्यां् या मनातं आदरभाव नादूं लागला. ईर्षा आचण मत्सर नाहीसे होऊन पे्रम आचण 
दयाभावािी ऊब जीवनातं येऊ लागली. 

 
राज्यातील चतन्ही चविनू गेलेले अस्ग्न याप्रमाणे प्रकर्ले. ऋर्षींनी त्यांना सचमद्ध केले. त्याम ळे राजा 

व प्रजा स खी व समदृ्ध िाले. भौचतक सपंत्तीबरोबर दैवी संपत्ती पण वाढावयास हवी हे ऋर्षी बरोबर जाणत 
होते. त्यानंी राजा आचण राणी यां् याकरवी अनेक यज्ञ केले. इदं्र, अस्ग्न, सोम, वरुण आचद देवतािें 
आवाहन करून त्यानंा प्रसन्न केले 

 
एक वर्षवपयंत ऋचर्ष त्या राज्यात राचहले. तेवढ्या काळात त्यानंी राजाला व प्रजेला नवजीवन चदले. 

त्यां् या जीवनात न्या अग्नीिी िेतना, स्फूती व संपत्ती आली. त्यानंतर आपले कायव पूणव करून ऋर्षींनी 
राजाजवळ चनरोप माचगतला. राजा व प्रजेने पे्रमपूववक त्यािंा आदरसन्मान करून त्यानंा चनरोप चदला. 
 

☓ ☓ ☓ 
 

एक वर्षानंतर ॠर्षी आपल्या आश्रमात परतले. वस्त तः एका वर्षाहून अचधक काळ लोर्ला होता. 
तथाचप ब्रह्मिारी अिवनाने ग रुपत्नी्या सहकायाने आश्रमािी काये स रळीत िालवली होती. 

 
अिवन आश्रमा्या गृहपती पदावर असला तरी तो खराख रा चजज्ञासू चवद्याथी होता. काहीही नवीन 

पाचहले की ते जाणून घेण्यािी त्याला इ्छा होई. आचण याप्रमाणे ज्ञान चमळाले की त्याला परम संतोर्ष होई. 
ऋचर्षवर चहरण्यस्तूप चपतृस्थानी असले तरी त्यािें ग रुस्थान तो प्रथम मानीत होता. त्यां् याकडून त्यािी 
चजज्ञासा तृप्त होई. ग रु आल्यावर त्याने चवनयपूववक त्यानंा चविारले, 
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‘ग रुदेव, ज्या राज्यात अस्ग्न पूणव चविनू गेला होता तेथे आपण जाऊन आलात. तेथे अस्ग्न सचमद्ध 
करण्यासाठी आपण कोणता उपाय योजला? कोणत्या देवािंी स्त ती केली बरे?’ 

 
‘अिवना, मी गेलो होतो त्या राज्यात राजा होता. य वराज होता. पण कोणी सम्राज्ञी मात्र न्हती. 

मग राज्यलक्ष्मी तेथे कशी बरे राहील? त्या रा्रात चतन्ही अस्ग्न चविनू गेलेले होते. ते्हा तीन तीन साधने 
ज्यां् याजवळ असतील अशाि देवानंा आवाहन करावयास हव ेहोते. म्हणून मी प्रथम मा्या शरीरात वास 
करणाऱ्या प्राणदेवतेिे ध्यान धरले व त्या देवतेलाि उत्तर देण्यास चवनवले. मा्या अंतरात्म्याने मला 
आचश्वनीक मारािंी स्त ती करण्यास स िवले. 

 
त्याप्रमाणे मी आचश्वनीक मारािंी स्त ती केली. त्यां् या कृपेने राजा व प्रजाजनानंा नवजीवन प्राप्त 

िाले. प्राणतत्त्व जागे होताि चविलेला अस्ग्न प नः प्रज्वचलत होऊन सचमद्ध िाला. राजा्या आचण प्रजे्या 
जीवनात अग्नीिी नवनवी रुपे प्रकर् होऊ लागली. न्याि िैतन्यािा संिार िाला. हे कायव प रे होताि मी 
तेथून चनघालो. कारण एक तर मी प रोचहतािे काम करीत होतो आचण द सरे मी तेथे अचतथी म्हणनू गेलो 
होतो. ते्हा काम िाल्यावर जास्त वळे तेथे राहणे उचित न्हते.’ 

 
‘खरे आहे तात. राजभवनात आपल्यासारख्यानंी फार चदवस रहाणेही उचित नाही. 

आपल्यासारख्या सेवाव्रती ऋर्षींिे आश्रम हेि तपोधन होय. तेथे रहाण्यानेि तप वाढते. प्रभो, आपण 
आचश्वनीक मारािी स्त ती केली, ती मला ऐकायला चमळेल का?’ 

 
‘ऐक वत्सा. आचश्वनीक मार हे दोघे सतत एकमेकाबंरोबर राहणारे देव आहेत. त्यािंी स्त ती पहारे् 

लवकर उठून करावयािी असते. पक्षािंा कलरव स रु होण्याआधी केलेल्या स्त तीने हे देव प्रसन्न होतात. 
त्यानंा ‘नवदेा’ असेही एक नाव आहे. त्यािा अथव चवपरीत ज्ञानापासून दूर राहून सतत नवनव ेज्ञान देणारे. 
त्यानंाि ‘नासत्य’ असेही म्हणतात. असत्य त्यां् या वाऱ्यासही उभे रहात नाही छाया–संज्ञा आचण 
सचवतानारायणािे ते प त्र. देवािें ते वैद्य आहेत. ते दोघेही सदैव रथात बसलेले असून जेथे जेथे काम असेल 
तेथे लगेि धाव घेतात त्यां् या रथािे घोडे चवशरे्ष प्रकार्या रस–वगेाने िमकणारे असून त्यानंा ‘रासभ’ 
असे म्हणतात. वाऱ्या्या वगेानें संिरणारे हे देव म्हणजे मािी आराध्य दैवतेि आहेत. राजा, य वराज, राणी 
आचण प्रजाजनां् या समवते मी या देवय ग लािी स्त ती केली. ती सूक्ते अशी :– 

 
‘हे नवदेा आचश्वनीक मारानंो, आज आपण आम्याकडे चत्रवार याव े अशी आमिी प्राथवना आहे. 

त मिा मागव चवशाल असून त म्ही फार मोठे दान देणारे आहात. रात्र आचण चदवस ज्याप्रमाणे जोडलेले आहेत 
त्यािेप्रमाणे त म्हीही एकमेकाशंी जोडलेले आहात. त म्या दैवी रथाला तीन िाके असून तो रथ 
आम्यासाठी अन्नधान्यादी साम ग्री घेऊन येतो. ज्यावळेी ‘वनेा’ व सोमराज यािंा चववाह िाला त्यावळेी त्या 
वधूवरानंा त म्ही आपल्या रथात बसवले होते. त्यािप्रमाणे आम्या राजाला व राणीला आपल्या रथात 
स्थान देऊन आम्हाला चत्रचवध प्रकारिे अन्नदान कराव.े 

 
त म्ही चत्रवार आमिे पापापासून रक्षण करता. त म्या पूजेिे व्रत घेणाऱ्यां् या सवन–हवनासाठी 

आपण चत्रवार येता. त म्ही चत्रवार चशक्षण देता आचण फळही चत्रवार देता. 
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आमिे रोग दूर करण्यासाठी त म्ही तीन प्रकार्या और्षधी घेऊन येता. आकाशातं सूयािा प्रकाश 
आहे. अतंचरक्षात वायिूा सिंार आहे. आचण पृथ्वीवर वृक्ष–वनस्पती उगवलेल्या आहेत. त्यातूंन और्षधी 
आचण उपिारािी साम ग्री घेऊन आपण याव.े आचण आम्हाला चत्रचवध शातंी चमळवनू द्यावी. 

 
आत्मा ज्याप्रमाणे तीन प्रकार्या शचररातं वास करतो त्याप्रमाणे त म्ही आम्यापासून दूर 

असूनदेखील जे्हा पृथ्वीवर याल ते्हा आमिे रक्षण करण्यासाठी तीन प्रकारिी धात -द्र्ये घेऊन याव.े 
आम्या हवना्या प्रसंगी आपण या आपल्यासाठी मध र रस चसद्ध केलेला आहे. सूयोदयापूवी–उरे्षिाही 
उदय होण्याआधीि त पािा घर् भरलेला आहे आचण आम्ही त मिे स्तवन करीत आहोत.’ 

 
हे आचश्वनीक मारानंो, त म्ही याल त्यावळेी तीन्ही देवगणानंा बरोबर घेऊन या पृथ्वी्या अकरा 

देवता, अंतचरक्षा्या अकरा आचण स्वगा्या अकरा देवतानंा आम्या यज्ञात मध र रसपान करण्यासाठी 
घेऊन याव.े’ 

 
अंचगरा क लात जन्मलेले चहरण्यस्तूप ॠचर्ष सवव लोकात फार प्रचसद्ध होते. ज्याप्रमाणे सवव देवातं 

अग्नीिी प्रथम पूजा केली जाते आचण सवव छंदात बृहचत छंद श्रेष्ठ मानला जातो. त्यािप्रमाणे सवव ॠर्षींत 
चहरण्यस्तूप ॠर्षींिे स्थान प्रथम गणले जाते. 

 
याि अंचगरा क लात द सऱ्याही दोन ऋर्षींनी देवािें अराचंद्य दशवन घेऊन चवचवध सूक्तािंी रिना 

केलेली आहे. त्यापकैी एका ऋर्षीिे नावं स्य असून द सऱ्या ॠर्षीिे क त्स असे आहे. त्यािें वडील अंचगरा 
ऋचर्ष देवराज इदं्रािे पूजन अिवन करीत. आचण देवराजास इष्ट देव मानीत. ते आपल्या चश्यानंा सागंत– 

 
‘मािा भाग्यचवधाता देव इदं्र असून मला शक्ती व सामथ्यव देणाराही देवराज इदं्रि आहे.’ 
 
ऋर्षींिी अनन्य भक्ती पाहून प्रसन्न िालेल्या इदं्राने त्यानंा वर मागण्यास साचंगतले असता त्यानी 

देवराजाकडून त्या्यािसारखे वीर पराक्मी प त्र मागनू घेतले. 
 
त्यािंी भावना पूणव करील अशा वीरानंा शोधण्यासाठी देवराजाने िौदा भ वने पालथी घातली. पण 

त्याला स्वतः्या तोडीिा कोणीि वीर अथवा देव आढळला नाही. शवेर्ी इंद्राने स्वतःि ऋर्षीं्या पोर्ी 
जन्म घेतला. देवराजा्या उज्या अंगािा तो श्रेष्ठ अशं. म्हणून ऋर्षींनी त्यािे नाव ‘स्य’ असे ठेवले. 
स्याने चपत्यािेि ग रुपद स्वीकारून उत्तम चवद्या चमळवली. 

 
इंद्रािा मचहमा वणवन करणारी सात सूक्ते त्यानंी रिली आहेत. इदं्रा्या अद भ त पराक्मािें ग णगान 

करताना नदी जशी अथागं अचवरत वहात जाते तशी ऋर्षींिी वाणी अस्खचलत का्यधारा वहात राहते. 
 
‘हे देवराज इंद्र, त म्या पराक्मानंा अतं नाही, त्यातंले चकती नी कोणते वणवन तरी करावे? आम्हीं 

त िेि आहोत. तू आमिा देव चन आम्ही त िे भक्त. आमिी मनोकामना तूि प रवतोस. चवशाल आकाशा्या 
देवानंी त मिे पराक्म पाहून त मिे श्रेष्ठत्व मान्य केले आहे. आचण पृथ्वी तर त म्याप ढे चवनम्र िालेली आहे. 
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अंचगरा ॠर्षी्या द सऱ्या म लािे नाव क त्स. त्या्या मातेिे नाव अज वनी. या प त्राने चपत्यापासून 
वीररसािा वारसा घेतला होता. आचण आईकडून कोमल–करुणामय स्वभाव घेतला होता. त्याने मातेला 
ग रुस्थानी मानून मातेला ‘मातृदेव’ आचण चपत्याला ‘चपतृदेव’ मानून त्यािंी उपासना केली होती. 
करुणामयी माता व वीररसािी प्रचतमाि असा चपता हीि त्यािंी दैवते होती. 

 
माताचपतरािें प जन करणाऱ्या क त्स ॠर्षीना सवव देव चमत्र वा भाऊि असावते तसे वार्त. सवव 

शक्ती त्याला भचगनीं्याप्रमाणे वार्त. अस्ग्नदेवािी स्त ती करताना ते वारंवार म्हणतात, 
 
‘जातवदेा– सवव जाणणाऱ्या अस्ग्नदेवा! मािे हे स्तोत्र रथासारखे रमणीय असे घडवनू मी त ला 

अपवण करतो. हे देव त ्या संगतीत आमिी ब द्धी सतेज होते. हे अस्ग्नदेव, आपण तर एकमेकािें चमत्र–
सखे. आम्यावर रुष्ट होऊन कसे बरे िालेल? कारण आपण आप्त आहो– आचण आम्ही त िे भक्तही 
आहोत.’ 

 
क त्स ऋर्षीनी अग्नीशी मतै्री केली. आचण त्याि देवाला त्यानंी द्रचवणोदा–सववद्र्य-साधन देणारा 

सहाय्यकही करून घेतले. त्यानंी पाचहले की, चवश्वात जे जें नरश्रेष्ठ असतील, परोपकारी असतील त्यानंा 
एकत्र आणनू त्यािंा ‘चवश्वनर’ संघ केला पाचहजे. अशा नरश्रेष्ठािंा अग्रणी तो ‘वैश्वानर’ आचण या पदाला 
योग्य असा अचधकारी देव अग्नीि आहे, अशा भावनेने वैश्वानर अग्नीिी प्राथवना केली आहे :– 

 
‘चवश्वातील जात–जन्मलेल्या प्राणीमात्रािंा ज्ञाता जो अस्ग्न तो स्वतः ‘जात–वदेा’ –स्वयंभ ूआहे. 

मरीिीिा प त्र कश्यप याने या स्वरुपात त्यािे दशवन घेतले होते. कश्यपाने केलेल्या स्त तीमध्ये क त्साने 
आपली स्तोते्र घालून त्यात चमत्रत्वािी भावना ्यापक केली आहे. इतकेि नाही तर वृर्षाचगर राजा्या पाि 
राजक मारानंी देवराज इंद्रािे ग णवणवन करून त्यािी प्राथवना केली– त्या राजक मारािंी नाव े ऋणाश्व, 
अंबरीर्ष, सहदेव, भयमान व स राधस अशी होत. त्यां् या सूक्तािंा समावशे पण क त्सां् या स्तोत्रात केलेला 
आहे. 

 
माता व चपत्या्या करुण–कोमल व वीर वृत्तींनी घडलेल्या त्या ऋर्षींना चपतरािंा इष्ट देव इदं्र 

स्वतः्या भावासारखा वारे्. म्हणून त्यानंी इंद्राला मरुतां् या सेनेसह चमत्राला बोलवाव े त्याप्रमाणे 
बोलावलेले आहे. इंद्रािी मतै्री चर्कचवण्यासाठी त्या्यािसारखा पराक्मही करावयास हवा. म्हणून ऋर्षींनी 
चनियाने बलोपासना केली. आचण देवने्द्राप्रमाणेि अद भ त पराक्म केले. य द्धात त्या्या मदतीस इंद्रही येत 
असे. रणागंणावर ते दोघे सारखेि शौयव दाखवीत असत. 

 
ज्याप्रमाणे पाडंवां् यापकैी एक अज वन स्वगात इंद्रा्या भेर्ीसाठी गेला असता इंद्राने आपल्याि 

आसनावर बसवनू त्यािा सत्कार केला होता, त्यािप्रमाणे क त्स ऋर्षींना पण आमतं्रण देऊन आपल्या 
आसनावर आदरपूववक बसवनू त्यािें आचतथ्य केले होते. त्या दोघां् या रुप आकार व वरे्षभरू्षा यातंील साम्य 
पाहून यातंील इंद्र कोणता व क त्स कोणता असा प्रश्न इंद्राणीला पडला होता. खरोखर भक्त आचण भगवान 
यां् यात इतके साम्य हीि सारुप्य भक्ती होय. 
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क त्स ऋर्षी मात्र इंद्र व अग्नीिेि पूजक न्हते. त्यानंी इतरही अनेक देव–देवतािंी आराधना 
केलेली आहे. चमत्र, वरुण, आचदत्य, वस , चपतृ आचण इतर देवता, आचदचत. बृहस्पती, लसध , पृथ्वी आचण 
द्यौ सवांिेि स्तवन करून मानवी कल्याणासाठी त्यानंी त्यानंा आवाहन केलेले आहे.’ 

 
‘मा्या मते जो इंद्र आहे तोि वरुणही आहे. अस्ग्न हाि अयवमा आचण सचवता आहे. आचदचत, लसध  

पृथ्वी आचण द्यौ या देवता मला अन मोदन देत आहेत.’ 
 
या ऋर्षीनी इदं्र व अस्ग्न दोघानंा एकाि समयी आवाहन करून त्या दोघािंा सारखाि सत्कार 

केलेला आहे पूवी क शल कलाकार मानव असून आपल्या ग णामं ळे ज्यानंा देवपद प्राप्त िाले त्या ॠभ नंा 
आचण देवां् या वैद्यराज आचश्वनीक मारानंा पण ऋचर्ष भावपूववक यज्ञासाठी बोलावनू त्यािंी प्रशसंा करतात. 

 
क त्स स्वभावतः तरल संवदेनशील कचव आहेत. चनसगा्या पलीकडे वसणारे तत्त्व त्यानंा चदसते, 

जाणवते उरे्षिे दशवन घेताना ते म्हणतात, 
 
‘अहो! पहा पहा. रात्र जात आहे. आपली जागा ती उरे्षला देत आहे. ही उर्षा पण जाईल आचण मग 

सूयव उगवले. सूयव ही सवव ज्योतींमध्ये श्रेष्ठ ज्योत आहे. चतिा प्रकाश आकाशगंगेप्रमाणे आचण अंतचरक्षातील 
ध्वजापताकां् याप्रमाणे आियवकारक चरतीने सववत्र पसरतो. 

 
आजिी उर्षा िोपलेल्याला उठवणारी आचण जागे असलेल्यानंा प ढे नेणारी असून अशा चकत्येक 

उर्षा उदयाला आल्या आचण प ढे येतील. हा क्म अ्याहत िालूि रहाणार आहे. सूयोदयािे दशवन घेऊन 
ऋर्षी म्हणतात, 

 
‘अहो! कोण आियवकारक चित्र! हा सूयव म्हणजे चमत्र, वरुण व अस्ग्न, या देवािंा स्स्थर िक्ष ि होय. 

सूयव नारायणाने उगवताि तै्रलोक्याला ्यापून र्ाकले आहे. प्रभ  सूयवदेव हा जड व िेतनािा आत्मा आहे.’ 
 
क त्स ऋर्षींनी ििंावात, सम द्रातील वादळे, सैर भरै वाहणारे वारे वगैरे भयानक दृश्ये पण 

आनंदचवभोर मनाने पाहून, एका परमआत्म्या्या त्या लीला आहेत. या भावनेने चनभवयपणे त्यािें वणवन केले 
आहे. महाकाल जर्ाधारी महादेवा्या रौद्र रुपािी पण त्यानंी स्त ती केली आहे. 

 
याप्रमाणे अंचगरा ऋचर्ष, त्यािें प त्र चहरण्यस्तूप, सत्य व क त्स प्रभाती्या व सायंकाळ्या संध्या 

समयी स्त चत स्तवने करून अस्ग्न, इंद्र, अचदचत, उर्षा, सूयव, रुद्र, या देवता व वस , रुद, आचदत्य, चपतर, 
ॠभ , चवश्वदेव, आचद देवगणािंी प्राथवना करून सवव शक्तींिे आवाहन करीत. 
 

★ ★ 
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६ / सवांचे कल्याि असो 
 

(ऋग्वेद प्रथम मंिि) 
 

‘सवांिे कल्याण असो. हे परम दयाळू प्रभो, सवांिे कल्याण करा.’ ही एक अत्यंत स ंदर प्राथवना 
आहे. दयामय देवाने सवांिे कल्याण कराव ेया भावनेने प्रत्येकाने इतरािें कल्याण करण्यािा संकल्प त्यात 
आहे. आपले प्रत्येक काम, आपली प्रत्येक भावना, आपले प्रत्येक साधन सवांिे कल्याण साधणारेि असाव.े 

 
आपण सवांनी जमनू कल्याणकारी गोष्टी ऐका्या. जे जे पाहून आपले भले होईल अशी स ंदर दृश्ये 

पहावी. त्यािप्रमाणे देवािी प्राथवनाही सवतंोभद्र–सववकल्याणा्या साठी करावी. ‘सवांिे भले होवो. सवांिे 
लहत साधो’ हेि आपले मागणे असाव.े 

 
ही मंगल प्राथवना करणाऱ्या ऋचर्षवयांिे नाव आहे गौतम. गौतमां् या चपत्यािे नाव रहूगण. ॠर्षींनी 

इंद्र, अस्ग्न, मरुद गण, चवश्वदेव, उर्षा आचद देवतािंी स्त ती करून कल्याणकारी प्राथवना केली आहे ते 
म्हणतात : 

 
‘अस्ग्न ही ज्ञानािी देवता आहे. तो आपल्याला चहतकारी ब द्धी व चवद्या देतो. देवािंा राजा इदं्र 

आपल्याला घर, प त्र, पचरवार, ग रेढोरे, आदी स खसाधने देतो. सातां् या समूहात रहाणारे मरुत रूप ग ण 
वशे आदी सववि एकसारखे धारण करतात. त्यां् या वशेाला गणवशे म्हणतात. एकेका गणात सात असे सात 
गण आचण एकूण एकोणपन्नास मरुत् देव लोकां् या कल्याणासाठी िर्त असतात. दृष्ट तत्त्वाशंी संग्राम 
करून प्राचणमात्राला ते स खसाधने चमळवनू देतात. 

 
चवश्वदेवामंध्ये सवव मोठ्या देवदेवतािंा समावशे होतो. ते सवव देव सवांिे भले करतात. त्या खेरीज 

वरुण, चमत्र आचण अयवमा–सूयव हे सवांना नीचतमागाने नेणारे आहेत. आपल्या धनसाधनािें ते स्वामी आहेत. 
चवशरे्ष ज्ञानी असून ते स्वतःही व्रत चनयमादींिे पालन करून सवांिे चहत साधतात. 

 
‘हे पूर्षादेव, दे महापराक्मी देव चव्णू, हे मरुद गणानंो आम्हाला कल्याणकारी मागव दाखवा. ज्यािें 

आिरण सरळ आहे; त्यां् यासाठी वाय  अन कूल रीतीने वहात असतो. ते ऋत–सरळ मागाने जाणारे लोक, 
त्यां् यासाठी नद्या उत्तम प्रकारे वाहतात. आकाश त्यां् यावर चपत्याप्रमाणे छाया धरीत असते. हे देवानंो 
वनस्पती व सूयव आम्हाला अन कूल होवोत. आम्या गायी आमिे कल्याण करोत.’ 

 
‘हे देवतानंो, चमत्र, वरूण आचण अयवमा, देवामंध्ये श्रेष्ठ इंद्र आचण देवग रू बृहस्पचत आमिे चहत करा. 

चत्रलोकातं उत्तम पराक्म करणाऱ्या चव्ण  देवा! आमिे कल्याण करा-’ 
 
गौतम ॠर्षींनी रिलेली ही प्राथवना व स्त चतस्तोते्र भक्तजन नेहमी गातात. यज्ञा्या प्रारंभी ऋस्त्वज 

‘सवांिे स्वस्स्तकल्याण असो,’ असे प ण्याह वािनािे मंत्र म्हणतात. आत्मज्ञानी वदेातंी, पंचडत पण 
उपचनर्षदािे मंत्र म्हणताना याि मंत्रािंा शाचंतपाठ करतात. 
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याप्रमाणे शाचंतपाठािा एकि सूर आहे. परंत  जे्हा मानव द सऱ्यािंें भले करणारी कामे थाबंवतात 
आचण एकमेकां् या अचहतािे लितन करू लागतात ते्हा मानवी जीवनातून स ख आचण शातंी नाहीशी 
होतात. 

 
खरोखरीि ज्या रा्रात सवांिे चहत करण्यािी वृत्ती असते त्याि रा्रातील समाज स खी होतो. 
 
या कल्याणभावने्या पे्ररक ॠलर्षिे नाव ‘राहूगण गौतम’ त्यां् या चपत्यािे नाव रहूगण 
 
राहूगण गौतमािा प त्र नोधा. हे पण मोठ ॠचर्ष होते. त्यानंा अस्ग्नमध्ये चवश्वरूप, वैश्वानर प्रभिेू व 

इंद्रा्या ठायी प्रजापालक परमेश्वर चपतृरूपािे दशवन िाले होते. त्यानंीं केलेंली स्त ती गोड व चसचद्धदायक 
आहे. त्याम ळे वगेवगेळे यज्ञ करणारे ऋस्त्वज त्यां् याकडून स्त चतपाठ चशकून घेण्यासाठी येत. आचण यज्ञ 
प्रसंगी ते पाठ म्हणताना गौरवपूववक म्हणत : 

 
‘हे देव, ही स्त ती गौतम नोधा ॠर्षींनी रिलेली आहे. ज्या प्रमाणे देवािंा कारागीर त्वष्टा प्रजापती 

देवािें रथ घडवतो व त्या रथात बसून देव यज्ञासाठी येतात त्यािप्रमाणे नोधा ॠर्षींनी रिलेली स्तोते्र 
गाऊन त्या रथासारख्या रमणीय स्तोत्रावर आरूढ होऊन देवानंी याव ेम्हणून आम्ही ती गात आहोत.’ 

 
अशा प्रकारे त्या स्तोत्रानंा चद्यरथािी उपमा देऊन ऋस्त्वज त्यािंा अद भ त मचहमा गातात. 

स्त चत–प्राथवनेमध्ये म्हर्ली जाणारी स्तोते्र व शस्त्र–शसंन ही मंत्रािंी वाणी आहे. वदेां् या प्रत्येक ॠिेमध्ये 
आगळा चद्य भाव आहे. सात स्वरात ग ंफलेल्या स्तोत्रािंी गीती होते. त्या गीतीतून जागलेले सामगान 
कानावर पडताि देव यज्ञाकडे जाण्यास आकर्तर्षत होतात. 

 
वैश्वानर अग्नीिी स्त ती गाताना ऋर्षी म्हणतात, ‘हे देव, पक्ष्यानंा पखं असतात त्याप्रमाणे 

वगेवगेळया स्वरुपािें पंख आपण धारण केलेले आहेत. त म्ही महावृक्ष असून चवचवध ज्वाला या त म्या शाखा 
आहेत. आचण म्हणूनि हे देव, त म्हाला वैश्वानर म्हर्ले जाते. चवश्वा्या प्रजेिे त म्ही नाचभस्थानि आहात. 
घराला जसा मधल्या एका खाबंािा आधार असतो त्याप्रमाणे मानवी जीवन त म्या आधारावर चनभवर आहे. 

 
वैश्वानर अग्नी हे द्य लोकािे मस्तक असून पृथ्वीिे नाचभस्थान आहे. अग्नी दोन आकाशानंा 

जोडणारा आहे. हे चवश्वपालक त म्ही सव लोकािें कल्याण करता हे जाणनू इतर देवानंी त म्हाला प्रकर् 
केले. त म्ही सवांना कल्याणािा मागव दाखवला आहे. 

 
चवश्वानर म्हणजे चवश्वा्या कृचर्षकारािे रूप आहे. चवश्वािा तो महान प्रजाजन आहे. त्या्या ठायी 

असलेल्या कल्याणकारी भावनेम ळे त्याला ते स्थान प्राप्त िालेले आहे. 
 
भक्तां् या हृदयात सतत जागृत रहाणाऱ्या अग्नीला आमिा कीती लाभो. आम्ही यज्ञािे ऋस्त्वज 

प्रगचतशील व दीघाय र्षी मानवी आहोत. आम्या यज्ञात वैश्वानर प्रकर् होवो. वैश्वानर अस्ग्नप्रमाणेि 
ऋर्षींनी इंद्रािीही स्त ती केली आहे. 
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‘शीघ्र गचत धारण करणाऱ्या, मचहमावान आचण ग णी अशा देवराज इदं्राला ही स्त चतस्तोते्र अपवण 
असोत. मननीय अशा या स्तोत्रामं ळे अन्नाने देहाला चमळते तशी प ष्टी देवश्रेष्ठ इंद्राला चमळो, ही स्तोते्र 
सामगाना्या सप्तस रातं गाचयली असता कानाला फार गोड लागतात. 

 
हे बलशाली इंद्रदेवा, हचर–अश्वां् या रथात त म्ही बसता त्यािप्रमाणे गौतमािा प त्र नोधा याने 

आपल्या साठीि केवळ रिलेल्या या न्या स्तोत्रावंर आरुढ होऊन आपण यज्ञासाठी या.’ 
 
या स्तोत्रापं्रमाणेि मरुतािंीही स्त ती रिावी अशी चवनंती ॠस्त्वजानंी नोधा ऋर्षींना केली. 
 
‘हे नोधा ॠर्षी, चवप ल बल चमळाव,े उत्तम यज्ञ कराव,े खरे ज्ञान ्हाव.े चमळून चमसळून कामे ्हावी 

यासाठी त म्ही आम्हाला स विनानी य क्त अशी सूक्तमय प्राथवना रिून द्या. चत्या योगाने मरुद गण 
आम्यावर प्रसन्न होतील. 

 
ऋस्त्वजािंी चवनंती मान्य करून ऋर्षींनी मरुतािंी प्राथवना केली. 
 
‘हे ऋस्त्वजहो, पावसा्या सरी जशा एका धारेत पडतात, तशी ही स्तोत्र वाणी एका धारेत वाहत 

राहील. कलाकार ज्या क शलतेने आपली कलाकृती घडवतो त्या कौशल्याने मी ही रिना केली आहे. 
देवां् या सभेत जे्हा त म्ही या स्तोत्रािें गान कराल ते्हा त्यािंा प्रत्यक्ष प्रभाव त म्हाला कळून येईल. कारण 
मी फार काळजीपूववक धीराने ही रिना केली आहे. 

 
या प्रमाणे ऋस्त्वज नोधा ॠर्षींकडून ऋिािें पाठ घेऊन गेले व यज्ञ प्रसंगी त्यांनी स ंदर, गोड 

स्वरात त्या स्तोत्रािें गायन केले. ते ऐकून सवव देव प्रसन्न होऊन यज्ञाला आले. 
 
‘प्रभ  प्रभावशाली असून परम दयाळू आहे. मािा दयामय देव अस्ग्ननारायण असून सवव चवश्वा्या 

कल्याणासाठी तो अहोरात्र जागा राहातो. त्यािे अस्स्तत्व सववत्र असून आपल्या शरीरातही त्यािा चनवास 
आहे. त्या्याम ळेि आपल्यामध्ये िेतना आचण स्फूती आहे. अस्ग्न हाि समाजािा अगे्रसर असून त्या्या 
नेतृत्वाखालीि समाजाला योग्य मागवदशवन चमळते. अस्ग्न प्रत्येक लोकी्या नरप्रचतचनधी्या संघािी रिना 
करतो. त्याला ‘चवश्व नर’ असे म्हणतात चवश्वनरािंा प्रम ख जो अग्नी त्याला वैश्वानर असे म्हणतात. 

 
या चवश्व्यापक वैश्वानर प्रभिेू करणाऱ्या ऋर्षींिे नाव पराशर त्यां् या चपत्यािे नाव शस्क्तमहाराज. 

ऋर्षीं्या जन्माआधीि चपता स्वगववासी िाला. परंत  त्यानंी आपली चद्यशस्क्त कल्याण भावना आपल्या 
प त्रासाठी मागे ठेवली होती. पराशर म नींनी नऊ सूक्ते रिली आहेत. त्या सवव सूक्तात त्यानी परम कृपाळू 
अग्नीिी स्त ती केलेली आहे. 

 
‘हे परम दयाळू प्रभो, त म्ही मा्या हृदया्या ग हेत दडून बसला आहात. पण त म्हाला 

शोधण्यासाठी त मिे भक्तजन इतस्ततः चफरत आहेत. ल र्ारू ऋर्षीं्या गाई िोरून घेऊन गेले असता 
इंद्रा्या क शल दूतानंी पावलां् या ख णावंरून िोरािें चनवासस्थान शोधून काढले, त्याप्रमाणे मला मा्याि 
हृदयातंरी दडलेल्या देवाला शोधावयािे आहे. 
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हे हृदयनाथ, त म्हाला मी हात जोडून नमन करतो आचण प्राथवना करतो. चमळून चमसळून भक्ती 
करणाऱ्या धीर प रुर्षानंी त म्या पावलां् या ख णा शोधून काढल्या असून ते सवव यज्ञसभेत बसून त मिी 
स्त चतस्तोते्र गात आहेत. ‘ज्ञानी देवानंी त मिा खूप शोध केला. त म्या कल्याणकारक परोपकारी कृत्याम ळे 
त मिी योग्यता त्यानंा कळून ि कली आहे. त्यानंा पर्ले आहे की परमदयाळू प्रभ खेरीज प्राचणमात्रािे भरण 
पोर्षण कोण बरे करील? भरणपोर्षण िाल्याम ळे प्राणी प ष्ट व स ंदर चदसतात. भमूीिा चवस्तार करून चतला 
राहण्यास योग्य व स खकर कोणी बरे केली? वनातंरी उगवणाऱ्या वनस्पती, पाने, फ ले फळे कोणी चदली? 
नद्या अशा वाहात राचहल्या नसत्या तर प्राचणमात्र तहानेने ्याक ळ होऊन मरण पावले असते. त्या सवांना 
परोपकारािे, जनकल्याणािे ज्ञान कोणी करून चदले? धावत्या घोयानंा ‘चदवस मावळाय्या आत 
स्वामीला घरी घेऊन जा,’ असे कोणी बरे समाजावले असाव?े या सागराला त्या्या खाऱ्या पाण्याबरोबरि 
रत्नेही साभंाळून ठेवायिा पाठ कोणी बरे चदला? 

 
‘ही सारी त्या परम दयाळू प्रभिूीि पे्ररणा’ असा चनणवय करणारे आत्मज्ञानी ऋर्षी होते 

शस्क्तमहाराजािें प त्र पराशर. 
 

★ ★ 
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७ / जन्मातंरीचे सिकारी 
 

(ॠग्वेद प्रथम मंिि) 
 

ते स द्धा एक मोठे अद भतू ॠर्षी होते. त्यािें नाव होते परु्छेप ते इतके तेजस्वी की प्रकाशािा 
िगमगता िोति जण!ू त्यािें वडील चदवोदास हे मोठे िक्वती सम्रार् होते. राजा चदवोदासां् या 
दानशूरपणािी कीती थेर् स्वगापयंत पोिलेली होती. देवािंा राजा इदं्रदेखील त्यािंा मोठा प्रशसंक होता. 

 
गंगा–यम ने्या तीरावर त्या राजाने अनेक यज्ञ केले होते. एका बाजूला होते शस्त्र शसंन म्हणत. 

द सऱ्या बाजूस उग्दाते सामगीते गात तर अध्वय व सोमरसािे क ं भ भरण्यात मग्न असत. मोठमोठे ॠर्षी 
ॠस्त्वजपद संभाळीत असत. सोमयागािी पूणाह ती होते न होते, तोि अनेक चदवस िालणाऱ्या अहीन 
यागािी चसद्धता िालेलीि असे आचण त्यानतंर प्रत्येक ऋतंूिी सते्र तर िालू असति. 

 
परु्छेप िक्वती राजािा प त्र होता. सतत ऋर्षीं्या सगंतीत राहून त्याला मंत्रदशवन िाले होते. 

त्यािा कंठ मोठा गोड होता. गायत्री, उस््णग, अन ष्ट भ वगैरे लहान छंद गाणे त्याला जमत नसे. सात 
छंदां् याही प ढे जाऊन अचतछंद, अत्यचष्ट, अचतशकवरी वगैरे मोठमोठे छंद तो गात असे. त्या एकेका छंदात 
सात सात पदे व िरण असत. ते तो सहज स ंदर चरतीने गात असे. 

 
लहानसहान यज्ञात त्याला सूक्ते गाण्यािी सधंी लाभत नसे. कारण लहान यागात संकल्प सोडून 

व्रत, उपवास करून चवधीपूववक पूणाह ती होत असे. परंत  अचतरात्र, दशरात्र, संवत्सर अशी सोमयागािी 
सते्र असत त्यावळेी ऋस्त्वज परु्छेपाला छंद गाण्यासाठी आग्रह करीत. त्या्या मनात असे त्यावळेी 
प्रहरिे प्रहर तो गात राही. मनात नसले तर गाति नसे. तो फार स्वाचभमानी म नी होता. 

 
कोणत्या प्रसंगी कोणत्या देवािी स्त ती गावी हे त्याला सांगाव ेलागत नसे. प्रसंगान रूपि तो प्राथवना 

करी. अस्ग्न, इंद्र, वाय , चमत्र, वरुण, पूर्षा, आचण चवश्वदेवाला प्रसन्न करणारी, अनेकचवध सूक्ते त्याला येत. 
एक एक सूक्त गाताना तो तल्लीन होऊन जाई. 

 
मोठी सूक्ते तो गाऊ लागे ते्हा ती ऐकण्यासाठी स्वतः देवही येऊन पोित. आचण ते गोड स्वर 

ऐकून सोमरसािा आस्वाद घेतल्याप्रमाणे तृप्त, प्रसन्न, होत. 
 
ऋर्षींिे बोलणे फार कमी. वतवनही म नीसारखे साधे, सरळ. त्याम ळे ते राजप त्र आहेत हे कोणाला 

कळतही नसे. ऋर्षीसारखेही ते चदसत नसत. यज्ञात बारीक सारीक कामे करीत. ॠस्त्वजािंी सेवा करीत. 
लोक त्यानंा कोणी सेवकि समजत. सेवकासारखेि जीवन त्यानंी स्वीकारले होते. सेवा हेि त्यािें 
जीवनव्रत होते. 

 
चदवोदास राजा्या एका मोठ्या सत्रासाठी बरेि ऋस्त्वज आलेले होते. त्यापैकी एक ॠर्षी 

चत्रकालज्ञानी होते. बोर्ावर ते य गािें गचणत माडंीत आचण काल, महाकालाला ि र्कीसरसे बाजूला 
सारीत. आगमचनगमा्या गोष्टी ऐकण्यासाठी त्यां् या सभोवार लोकािंी गदीं जमे. ते पाहून परु्छेपा्या 
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मनात चविार आला, ‘हे ॠर्षी फारि बोलतात. वाणीिा फ कर् ्यय करतात. जे येईल त्याला उपदेश 
करीत स र्तात. त्यानंा खरे ते कोणी बरे सागंाव?े सवां्या देखत याचवर्षयी बोलणे योग्य नाही.’ 

 
एक चदवस त्या ऋर्षींना एकट्ानाि भेर्ण्यािी सधंी परु्छेप म नींना चमळाली. पहारे््या पचहल्या 

प्रहरी ताज्या सोमरसािा क ं भ इंद्राला अपवण करून एक लहान पेला भरून म नींनी चत्रकालज्ञानी ॠर्षींना 
नेऊन चदला. ऋर्षी त्याम ळे फारि प्रसन्न होऊन म्हणाले, 

 
‘हे सेवका त ला धन्यवाद. आज सोमरस चपऊन मािे जीवन धन्य िाले.’ 
 
‘आपण यापूवी सोमरस घेतला न्हता?’ सेवकाने नम्रतापूववक चविारले. 
 
ज्ञानी ऋर्षींना उमगले. कपर्ाचशवाय तोंडून शब्द चनसर्ले होते. त्यानंी लगेि सावरून घेत 

म्हर्ले, 
 
‘सेवका, मा्या म्हणण्यािा अथव त ला कळला नाही. सोमरसािे मला नवल कसले? कोठल्याही 

यज्ञप्रसंगी पचहला सत्कार मािाि होतो. आचण ताजा सोमरस मलाि अपवण केला जातो. पण त ला पाहून 
मला एका ज न्या गोष्टीिी आठवण िाली. फार फार वर्षांपूवींिी गोष्ट आहे. ऐक. त्यावळेी अशीि पहारे्िी 
वळे होती. अचतरात्र याग िाललेला होता. रात्रीिे जागरण िालेले होते. त्यावळेी देवराज इंद्रािा प त्र जयतं 
सोमरसािे पात्र घेऊन आज जसा तू आलास तसाि मा्याकडे आला. मी प्रसन्न होऊन त्याला ‘तू इंद्र 
होशील’ असा आचशवाद चदला. 

 
‘ऋचर्षराज! मग मािाही आज भाग्योदयि िाला म्हणायिा. मला पण आपण आशीवाद द्याल ना? 

आपण चत्रकाल ज्ञानी, काल महाकालािी गणना करणारे. तर प्रलय काल के्हा येईल त्यािी गणना 
आपण केलीि असेल.’ 

 
‘अथात्! सजवन आचण चवसजवन, आरंभ आचण अंत एकदमि स रू होत असतात. य गां् या िार 

िौकया आहेत. प्रत्येक य गात सात ऋचर्ष व िार मन  असतात.’ 
 
‘ही िाली य गािंी गोष्ट. प्रलयािी घडी कोणती ते सागंाव ेॠचर्षराज’ यरु्छेपाने मध्येि प्रश्न करून 

मूळ चवर्षयाला प नः हात घातला. 
 
‘प्रलय होय? हो हो. तो स द्धा येईलि. काल महाकाल जेथे पाहता पाहता येतात चन जातात तेथे 

प्रलय देखील होणारि आहे. अजून दहा हजार वर्ष ेतरी लागतील.’ ऋर्षी गणना करीत म्हणाले. 
 
‘आपण फार दूरिी गोष्ट केली ॠचर्षवर! पण मा्या समज तीप्रमाणे प्रलय आजि होणार आहे. हा 

चदवस संपून रात्र िाली की प्रलय!’ 
 
‘काय म्हणतोस? असा काय रोज रोज प्रलय होतो?’ ऋचर्ष आियाने म्हणाले. 
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‘होय ऋचर्षराज. रोज नव े सजवन आचण प्रलय होति असतात. आपणि पहाना. रात्री आपण 
िोपला की डोळे, कान, हात, पाय वगैरे इंचद्रयािें ्यवहार बंद पडतील. त मिे िंिल मन पण ब द्धीबरोबर 
िोपून जाईल आचण जीवात्मा पण िोपेल यािेि नाव प्रलय. सवव ्यवहार बंद िाले की त्याला प्रलय 
म्हणतात. सकाळी उठल्यावर नव ेसजवन स रू होते, याप्रमाणे रोजि सजवन आचण प्रलय होति असत.’ 

 
ज्ञानािा हा िमत्कार पाहून चत्रकालज्ञानी िचकत होऊन परु्छेपाला कडकडून चमठी मारून 

म्हणाले, 
 
‘अरे तू तर मोठा ॠचर्ष आहेस! तू मला ज्ञानािा प्रकाश दाखवलास!’ त्यानंतर हे ऋचर्षही 

म नीप्रमाणेि वागू लागले. 
 
या प्रकारानंतर इतर ऋचर्षनाही चजज्ञासा वारू् लागली. अशा अद भ त ज्ञानी ऋर्षींबरोबर ििा 

करावीशी वारू् लागली. ििे्या वळेी पण परु्छेपािंी भार्षा साधी, सरळ, प्रश्नाला अन रुप असे उत्तर ते 
देत. स्वतः प्रश्न चविारून पचरिय करून घेण्यािी वृत्ती असे. प्रश्नािे उत्तर देऊन संशयािे चनराकरण 
करण्यािी क शलता हा त्यांिा सहज स्वभावि होता. 

 
एकदा एक ॠर्षी ज्ञान चमळवण्या्या इ्छेने परु्छपाकंड आले. पण त्यां् याकडून काय जाणनू 

घ्याव ेहे काही त्यानंा कळेना. ते गोंधळून गेले. ते पाहून म नीनीि त्यानंा चविारले– 
 
‘ॠचर्षवर, आपले नाव काय बरे? आपले क ल, गोत्र कोणते?’ या साध्या सरळ प्रश्नाला ॠर्षींनी 

उत्तर चदले. 
 
‘हे राजप त्र, मािे नाव चप्रयमेध असून क ल व गोत्र अंचगरस आहे’ 
 
‘ओहो! चकती स ंदर नाव मेधा–म्हणजे शास्त्रािे सार ते ज्याला चप्रय–तो चप्रयमेध. त म्या चपत्याने 

त म्या ग णाना अन रुप असेि नाव ठेवलेले चदसते. पूवींही याि नावािे एक ॠर्षीं होऊन गेले. ते पण 
अंचगरा क लािे होते. अंचगरा म्हणजे अस्ग्निे अंगार. ज्ञानािा अग्नी प्रकर्ला की अज्ञानािा नाश ्हायिाि 
आपण ऋर्षी आहात आचण ज्ञानीही आहात 

 
‘राजक मार, यापूवी चप्रयमेध या नावािे द सरे एक ॠर्षी होऊन गेले हे त म्हाला ंकसे बरे कळले?’ 

ॠर्षींनी चविारले 
 
‘आपण फार िागंला प्रश्न चविारला, आज आपण भेर्त आहो ही काही आपली पचहलीि भेर् 

नाही. यापूवीं मािे आचण त मिेही अनेक जन्म होऊन गेले आहेत आचण आपण दोघे जन्मातंरीिे साथी 
आहोत. मा्या पूववजन्मािी साक्ष म्हणजेि पूवीं होऊन गेलेले चप्रयमेध ऋर्षी. अशाि एका यज्ञप्रसंगी आम्ही 
भेर्लो होतो. त्यावळेी मािे नाव आचण रुप आज्याहून वगेळेि होते. ते चप्रयमेध ॠचर्ष म्हणजे त म्हीि असून 
या जन्मीही तेि नाव व तेि कायव करीत असलात तरी त म्हाला ते कळण्यािी शक्यता नाही, पण 
पूववजन्मािी मी सागंत असलेली हकीकत पूणवपणे खरी आहे 
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राजक मारा्या तोंडून आपल्या पूववजन्माचवर्षयी ऐकून चप्रयमेध ऋचर्ष आनंचदत िाले. त्यािें मन 
ज्ञाना्या प्रकाशाने उजळून गेले. पूवी होऊन गेलेले चप्रयमेध म्हणजे आपणि अशी त्यािंी खात्री िाली. ही 
गोष्ट कळल्याम ळे पूवव कमांिे प ण्यही चमळेल व त्या जन्मी अधंवर् राचहलेली काये पूणव करता येतील. तसेि 
राजक मारािे सहकायव लाभेल म्हणून त्यानंा आनंद िाला. 

 
त्यािप्रमाणे अथवा क ळातील द सरे एक ऋर्षी राजक माराला भेर्ण्यासाठी आले. त्यां् या क ळात 

दचधिी नावािे एक ॠर्षी होऊन गेले होते. त्या ॠर्षीिे नाव ऐकताि राजक माराने उत्साहपूववक साचंगतले, 
‘अहो ॠचर्षवर, आपण फार भाग्यशाली आहात. दचधिी ॠर्षींना मी प रातन कालापासून ओळखतो. त्यािें 
तीन–िार जन्म त्यानंतर होऊन गेले. पचहल्या जन्मी त्यानंी प्राणािें अन ष्ठान करून देह स कवला. 
अचश्वनीक मारानंी उपिार करून त्यानंा नवजीवन चदले. त्या जन्मी त्यानंीं इंचद्रयािें वगे शमवनू इंद्रापासून 
मध चवद्या चमळवली. हा त्यािंा द सरा जन्म. त्यानंतर अचश्वनीक मारानंी त्यां् या धडावर घोयािे डोके 
ठेवले. घोया्या म खाने त्यानंी अचश्वनीक मारानंा मध चवद्या चशकवली. हा त्यािंा चतसरा जन्म. 

 
इंद्राने येऊन घोयािे मस्तक काढून परत मानवी मस्तक त्या धडावर बसवले. आत्मचवदे्यिा हा 

प्रत्यक्ष मचहमाि होय. डोके उतरून ठेवाव ेते्हाि चवद्या प्राप्त होते. 
 
देवराज इंद्राला वृत्राला मारण्यासाठी जे्हा वज्रािी आवश्यकता भासू लागली ते्हा दचधिी 

ॠर्षींनी देह स कवनू आपल्या अस्स्थ त्व्ट्ाला वज्र घडवण्यासाठी चदल्या. तसे पाहता जन्म घेऊन मरण 
पावणारे दचधिी हे एक ऋर्षी नसून लोक कल्याणासाठी काया चिजवणारे, बचलदान करणारे सववि जण 
दचधिी आहेत. ॠर्षीवर आपणही दचधिी ्हा. त म्या कायेिा पण कल्प होवो. त मिे जीवन सफल होवो. 

 
दचधिींिी ही चद्य कथा ऐकून त्या अथवव क लातील ऋर्षींना मोठा आनंद िाला. 
 
‘राजक मार, त मिी दृष्टी मोठी अद भतू आहे. त म्ही सवव कालां् यामध्ये पाहू शकता.’ 
 
‘होय. दचधिी ऋर्षीि त्यािे साक्षी आहेत.’ अशा या परु्छेप म नीं्या सहवासािा ज्यानंा ज्यानंा 

लाभ िाला त्या सवांनाि जीवन कृतकृत्य िाल्यासारखा आनंद िाला. पूववजन्म, जन्म आचण प नजवन्मािे 
रहस्य ते सहज उलगडून दाखवीत. 

 
कोठल्या मोठ्या सत्रा्या प्रसंगी ते गेले तर आपल्या गोड आवाजात इदं्र अस्ग्न आदी देवतािंी 

स्त ती गात. त्या स्त चतगानात आपल्या जन्मातंरी्या अन भवां् या कथा पण ग ंफीत ते म्हणत, ‘हे देवराज 
इंद्र, आचण अस्ग्नमहाराज, स्त चतस्तोते्र रिून मी त म्हाला मदत करतो. त म्या स्त चतस्तोत्रामागे चकत्येक 
पूवीं्या ॠर्षींिा मचहमा आहे ते मी िागंल्या प्रकारे जाणतो. 

 
अथवा क लात जन्मलेले दध्यंग–अथवा दचधिी, लकवा त्याहूनही प रातन अ अंचगरा म चन, त्यां् याि 

क लातंील चप्रयमेध ॠर्षी त्यािप्रमाणे मेधावी कण्व प्रजापचत धचरत्रीिे प त्र, चत्रग णातीत अचत्र ॠर्षी हे चकत्येक 
जन्म धारण करूनही जन्म मरणा्या पर रहातात. 
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पृथ्वीवर्या सवव मानवानंा जन्म देणारे मन  ज्यानंा आचदराज म्हणतात त तर या ऋचर्षवरां् याही 
आधी होऊन गेले. 

 
हे सवव ऋर्षी मािे जन्मातंरीिे सहकारी आहेत. मािे अनेक जन्मािें रहस्य ते जाणतात. कारण सवव 

चद्य ऋचर्षवर जन्मोजन्मीिे सहकारीि आहेत. ते जन्मोजन्मीिे सहियव पाळून न्या चद्य आत्म्यािंा 
सहकार चमळवीत राहतात. 

 
चद्य वाणी्या योगाने या परस्परसंबंधािे सूत्र जोडले जाते. सहोदरासारखे आमिे प रातन संबधं 

या स्त ती्या योगाने दृढ होऊन देवाशंीही आमिा संबधं जोडला जातो. 
 

★ ★ 
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८ / अतंरातिा प्रकाश 
 

(ऋग्वेद प्रथम मंिि) 
 

पूवीं होऊन गेलेल्या अचंगरा ऋर्षींना दोन प त्र होते. मोठ्या प त्रािे नाव बृहस्पचत. त्यािंा जन्म 
आकाशात िाला म्हणनू त्यानंा सदसस्पचत असेही म्हणतात. ते देवािें ग रू होते म्हणनू ‘गणपती’ या नावाने 
प्रचसद्ध आहेत. 

 
द सऱ्या प त्रािे नाव उिथ्य. उिथ्य म्हणजे वदे–वाणी. वदेािें गायन करणारे ते उिथ्य ॠर्षी मोठे 

वदेपाठी होते. त्यािंा जन्म धरणीवर िाला होता. आचण पृथ्वीिी कन्या मनता ही त्यािंी सहिाचरणी होती. 
बृहस्पतींिा चववाह आकाशािी कन्या तारा चह्याशी िाला होता. 

 
उिथ्यािंी पत्नी ममता चह्या पोर्ी प त्र जन्माला येण्यािी लक्षणे चदसू लागली. बृहस्पतींना 

जन्माला येणाऱ्या त्या प त्रािे भचव्य चदसून आले की म लगा प्रतापी आचण ब चद्धवान होईल. त्यािा चपता 
वदेपाठी असला तरी भावाथापयंत तो पोित नाही. मात्र वदेवाणीिा उच्चार करतो. परंत  त्यािा प त्र 
वाणीबरोबरि अथवही जाणणारा असा होणार आहे. हा मोठाि स योग होय. असा चविार करून ते ममतेकडे 
गेले. मोठ्या चदरानंा याप्रमाणे अवचित आलेले पाहून ती बावरली परंत  बृहस्पतींनी चतला आपल्या येण्यािे 
कारण सागंून धीर चदला. 

 
अद्याप जन्मालाही न आलेल्या ममते्या तेजस्वी प त्राने आपल्या काकानंा चवरोध करून म्हर्ले, 
 
‘आपण आकाशात चवहार करणारे देवािें ग रू असाल आचण भावाथात रमत असाल. पण त म्या 

त्या भावाथाशी मला कतव्य नाही. त मिे ज्ञान चवज्ञान त मिे त म्हालाि लखलाभ होवो. मी ॠर्षी उिथ्य 
आचण ममतेिा प त्र, धरणीला जाणणारा आहे. त्या धरणी्या पोर्ात दडलेली भाडंारे मला जाणनू 
घ्यावयािी आहेत.’ 

 
अद्याप जन्मालाही न आलेल्या त्या बालकािी ती वाणी ऐकून बृहस्पतींना आियव वार्ले आचण ‘हा 

मूखव म लगा मा्या ज्ञानािी याला पवा नाही’ म्हणून रागही आला. त्या रागा्या भरात ते म्हणाले, ‘अरे 
आंधळया पोरा! देवानाही द लवभ अशा मा्या ज्ञानािा तू चतरस्कार करतोस? जा–अज्ञाना्या घोर 
अंधाराति तू गर्ागंळया खात रहा!’ 

 
योग्य समयी ममते्या पोर्ी प त्र जन्माला आला. तो प्रतापी व ब चद्धमान होता. पण त्यािी दृष्टी 

हरपलेली होती. डोळे उघडे पण दृष्टीवर पांढरे पाप दे्र आलेले. काळी ब ब ळेि त्या डोळयात न्हती! म्हणनू 
त्यािे नाव दीघवतमा ठेवले. दृष्टी नसली तरी त्यािी काया कािंनासारखी श द्ध आचण तेजस्वी होती. 
देवानाही लजकून घेईल असे स ंदर प्रतापी रुप होते. 

 
दीघवतमाला सकाळ, संध्याकाळ िारी प्रहर सारखेि होते. हातात एक काठी घेऊन तो एकर्ाि 

चफरत राही. त्याला डोळे नसले, तरी त्यािे कान फार चतखर् होते. जरासा आवाज िाला तरी त्यािे कान 
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तो पकडीत. कोठलाही वास त्याला लगेि येई. नदीवरून येणारे वारे त्याला चदशा सागंत आचण सूयािी 
चकरणे त्याला स्पशव करून सकाळ आहे की सायकंाळ ते सागंत. 

 
डोळे न्हते त्याम ळे अथाति पाहण्यािी कृतीही न्हती. तो ध्यानासाठी बसे त्यावळेी त्याला 

अंतरात दडलेले काहीतरी जाणव ूलागे. काळया काळया सावल्याि आत आहेत असे प्रथम वार्ले. पण हळू 
हळू त्या सावल्या आकार धारण करू लागल्या. ते आकार मोठे स रेख होते. त्यातून देवमूतीं साकार िाल्या. 
त्यािें वणवन करणारी वाणी त्याला स्फ रू लागली. त्यािे अंतिवक्षू उघडत होते! 

 
अंतरात प्रकर्णाऱ्या देवािें वणवन मन करीत होते. मनातले तोंडून बाहेर पडत होते आचण दीघंतमा 

मंत्रद्रष्टा ॠर्षी होत होता! प्रज्ञािक्षू उघडल्याम ळे वदेवाणी त्या्या अतंरात उगम पावत होती आचण त्या्या 
गोड आवाजात बाहेर पडत होती. त्या चद्य साम गायनाने प्रकृती प्रसन्न होत होती. आईिे मन आनंदाने 
भरून येत होते. आपल्या प त्राला ती माडंीवर बसवनू पे्रमाने क रवाळी ते्हा ते ऋर्षी चतला पे्रमभराने म्हणत, 
‘तू मािी माता, ममता आचण मी त िा प त्र दीघवतमा. पण आंधळा नाही हं. मी प्रज्ञािक्षू!’ 

 
आश्रमातील ऋर्षी अरणीिी स की लाकडे आणून ती एकमेकावंर घासून अग्नी प्रकर् करीत. 

लाकडावर िाकलेल्या वस्त्रावर चठणग्या उडलेल्या चदसल्या की आनंदाने ते गाऊ लागत, ‘ज्योचत 
प्रकर्ली. देव आले. 

 
ते ऐकून बालऋर्षी आनंदम ग्ध होऊन र्ाळया वाजवी. नाि लागे. अग्नी्या ज्योतीिे स्वागत करून 

चतिी स्त ती गाऊ लागे. 
 
हे देव! हे अस्ग्नमहाराज! त म्हाला यज्ञा्या वदेीवर बसवलेले आहे. वदेी हेि त मिे घर. त मिे 

जन्मस्थान. पाणी आचण दभव यां् या साह्याने, ते घर चनमंल, पचवत्र केलेले आहे आचण स्व्छ वस्त्राने ते 
िाकलेले आहे. मूल्यवान वस्तू वस्त्राखाली िाकूनि ठेवतात. ज्याप्रमाणे वदेीवर त म्ही प्रकर् होता 
त्यािप्रमाणे हृदयातही ज्योत तेव ूलागते. मा्या हृदयात ती ज्योत प्रकरू् द्या. िेतना आचण प्रकाश पसरू 
द्या. 

 
हे अस्ग्न, अरणी त म्या माता. आमिे तन, मन आचण धन हे त मिे अन्न. वर्षांवर्षाने त म्ही मोठे होता 

तसे आमिे जीवन पण वाढत जाते. आह ती ग्रहण करुन ज्वाला जशा वरवर िढतात तसेि आमिे जीवन 
त म्या कृपेने वाढत राहते, उध्ववगामी होते. 

 
अस्ग्नदेव हा आमिा आवडता स्नेही आहे आचण त्यािी सवव काये आम्हाला चप्रय अशी आहेत. त्या 

अग्नीला प्रसन्न करण्यासाठी वाणीिे अनन्य प्रकार आम्ही रितो. अस्ग्नदेव जन्मताि आकाश ्यापून 
र्ाकतो. त्या अग्नीिा चनवास आम्या हृदयात आहे. त्या्याम ळेि आम्हाला िेतना आचण स्फ ती चमळते. 

 
चद्य दृष्टी्या योगाने ॠर्षींना आत्मज्ञान प्राप्त िाले होते. त्यािें मन आतून अत्यतं दृढ होते. पण 

अंध असल्याम ळे त्यानंा परस्वाधीन ्हाव ेलागे. ज्ञान चकतीही अगाध असले, तरी डोळयाखेरीज साराि 
काळोख! डोळे माणसाला स्वतंत्र मागांने नेऊ शकतात स्वतः्या इ्छेप्रमाणे डोळस माणूस कोठेंही जाऊ 
येऊ शकतो. आपली पराधीनता दूर करण्यासाठी ॠर्षींनी स्त ती केली आहे– 
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‘हे अस्ग्नदेव! मािी अवस्था तरी पहा. त म्या तेजस्वी प्रकाश चकरणानंा त म्ही सागंा, ‘हा दीघवतमा 
ममतेिा प त्र आहे. त्याला डोळयानंी चदसत नाही त म्ही त्यािे रक्षण करा.’ त मिी चकरणे द रुन येऊन आमिे 
रक्षण करोत. त्यािें संरक्षण लाभले की कोणी आमिे वाकडे करू शकणार नाही. 

 
मला जाळून र्ाकण्यासाठी दहा दहा वळेा अस्ग्न पेर्वण्यात आला. मला िारी बाजंूनी बाधूंन खोल 

खयात र्ाकून चदले. नदीत ब डवण्यािाही प्रयत्न दासानी करून पाचहला. पण हे देव त म्या कृपेने 
मा्यावर आईसारखी पाखर घालून त्या आचरष्टातून मला वािवले. मा्या सेवकानंी मािी गठडी बाधूंन 
उंि पववतावरुन खाली फेकून चदली होती. तै्रतन नावा्या दासाने तलवारीने मािी छाती फाडून डोकेही 
उडवले होते. पण त म्या कृपेने मी वािलो आचण त्या द ष्टािाि नाश िाला.’ 

 
याप्रमाणे दीघवतमा ॠर्षीं्यावर देवानंी कृपेिा सतत वर्षावि केला. सचवता नारायणाने त्यां् या 

अंतरात प्रकाश ओतला अचश्वनी क मारानंी त्यािे शरीर चनरोगी राखले. ते अत्यतं्य ब चद्धमान आचण मंत्रद्रष्ट े
होते. त्याम ळे त्यानंा नवनेव ेचविार स्फ रत व त्यां् या तोंडून न्या ॠिा शब्दरूप घेऊन बाहेर पडत. 

 
दीघवतमा ॠर्षींना अनेक आपत्तींना तोंड द्याव े लागले. त्याम ळे ते नेहमी सावध राहात. तरीही 

आळस, प्रमाद कधीमधी घडे व त्यािंी दशा होई. 
 
एक चदवस असेि घडले. रात्रीं्या वळेी ते गाढ िोपले असता सेवकानंी त्याना एका पेर्ीत बदं 

करून ती पेर्ी वहात्या नदीत फेकून चदली. 
 
सकाळ िाल्यावर नजीक्या राज्यािा राजा अंगराज आपल्या राण्यां् या बरोबर गंगेवर 

स्नानासाठी गेला असता त्या्या दृष्टीस ती पेर्ी नदी्या प्रवाहावर तरंगताना पडली. त्याने ती खेिनू 
आपल्या नावते घेतली व उघडली तो आत ॠचर्षराज कोंडलेले! 

 
राजा ॠर्षींना आपल्या राजवायात घेऊन गेला व स्वतः त्यािंी सेवा करू लागला. राजा चनप चत्रक 

होता. ऋर्षींिी कृपा िाल्यास आपल्याला प त्र होईल या भावनेने त्याने आपल्या राणीस ऋर्षींिी सेवा 
करण्यास साचंगतले. पण राणीने कामि कारपणा करून स्वतः न जाता उचशफ नावा्या आपल्या दासीला 
पाठवनू चदले. ऋर्षी अधं असले, तरी प्रज्ञािक्षू होते. त्यानंा हा प्रकार कळला होता. त्यानंी दासीवर कृपा 
करून चत्याशी चववाह केला. आचण मंत्रप्रभावाने चत्या पोर्ी प त्र जन्मला. तो जन्मतःि मंत्र द्रष्टा होता. 
अंगराजाने त्यालाि आपले य वराजपद चदले. त्यािे नाव कचक्षवान माते्या नावावरून त्याला औचशक 
आचण चपत्या्या नावावरून दैघवतमस् असेही म्हणत. 

 
कचक्षवानाला य वराजपद देण्यापूवी अंगराजाने त्याला अध्ययनासाठी ग रुक लात पाठवले. ग रंुिी 

परमकृपा प्राप्त करून थोयाि काळात त्याने उत्तम चवद्या ग्रहण केली. ग रु्या घरून चवद्याधन घेऊन तो 
परतला. वारे्त रात्र पडली असता एका बगी्यात तो िोपला. त्या प्रदेशािा राजा स्वनय या्या तो दृष्टीस 
पडला. ऋर्षीक माराला उठवनू तो आपल्या बरोबर घेऊन गेला. त्यािे रुप, ग ण, चवद्या, वय वगैरे पाहून 
प्रसन्न होऊन त्याने आपली ग णी कन्या त्याला चदली. स ंदर पत्नी व तेजस्वी चवद्या व अपार धन घेवनू 
आलेल्या प त्राला पाहून चपता दीघवतमा व अंगराज प्रसन्न िाले. 
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स्वनय राजाने चदलेल्या दानािे वणवन करताना कक्षीवान् सागंू लागले, सकाळ होताि राजा स्वनय 
मा्याकडे आले व मािा आदर सत्कार करून त्यानंी मला कन्यादान व संपचत्तदान चदले.राजा्या जवळ 
अनेक गायी, घोडे व स वणािे रथ होते मी त्यां् याकडे मात्र एक अचतथी म्हणनू गेलो होतो. मािे रूप ग ण 
पाहून त्यानंी मला दान चदले त्यावळेी हे तात, मला त मिे स्मरण िाले. ही सारी समृद्धी त म्या िरणी 
धरण्यािी तीव्र इ्छा िाली. ती आज पूणव िाली. दान देणाऱ्या दात्यािे धन, साधन, आय ्य आचण कीती 
सदैव वाढति राहते.’ 

 
कक्षीवान चपतृभक्त होता. पालक चपता अंगराजाने त्याला आपले राज्य चदले. तो राजा िाला. परंत  

आपल्या अधं चपत्यािी सेवा करण्यात त्याला फार आनंद वारे्. राज्य कारभारामध्ये त्यािा बराि वळे जाई. 
त्याम ळे संपादन केलेली चद्य चवद्या तो चवसरू लागला. चवदे्यबाबतिी त्यािी उपेक्षा पाहून मंत्रद्रष्टया 
चपत्याने आपल्या पे्रमळ वाणीने त्यािी कान उघाडणी केली. ते म्हणाले, ‘प त्रा, ही धन, संपत्ती काहीि 
कामािी नाही. चवद्या हेि आपले खरे ख रे धन. ते धन सावधान राहून साभंाळायला हव.े’ चपत्यािी ही 
चशकवण त्याला मनोमन पर्ली. तो नम्रता पूववक म्हणाला, 

 
‘तात, राज्य साभंाळताना चवद्या चवसरलो हे योग्य तर नाहीि. पण मी आता काय करू? आपण 

मािे वडील आचण ग रूही आहात. मला यातून मागव स िवा?’ 
 
प्रज्ञािक्षू चपत्याने त्याला अचश्वनी क मारािंी प्राथवना करण्यास साचंगतले. कक्षीवान राजा ऋर्षीही 

होताि. त्याने आळस सोडून चवचवध छंदािी रिना करून अचश्वनी क मारािंी स्त चतस्तोते्र रिली. सूक्तातंील 
ऋिा म्हणता म्हणता ऋर्षींना अनेक प्रसंग आठव ू लागले. अचश्वनी क मारानंी प्रसन्न होऊन लोकानंा 
नानापरींनी साह्य केले होते चवसरली गेलेली चवद्याही त्याला चफरून प्राप्त होऊ लागली होती. त्यािाही 
उल्लेख त्याने आपल्या ऋिातं केलेला आहे. 

 
त्या चपतृभक्त ऋर्षींना स्वतः्या चपत्यािे चवस्मरण कसे बरे होईल? त्यानंी मा्या चपत्याला दृष्टी 

द्यावी अशी स्पष्ट मागणी न करता एका अंध राजक माराला त्यानंी पूवी केलेल्या िक्ष दानािे स्मरण आपल्या 
प्राथवनेत करून चदले आहे. 

 
मंत्रदृ्र्ट्ा चपत्याने प त्रािी भावना जाणनू त्याला जवळ बसवनू साचंगतले, "वत्सा, मा्या 

डोळयातंील तेज मा्या जन्माआधीि चनमाले आहे. पण अंतरीिे चद्य दशवन करणारे प्रज्ञािक्षू देवां् या 
कृपेने मला लाभले आहेत. आता मला िमंिक्षूंिी आवश्यकता नाही. देव मा्यावर प्रसन्न आहेत. त्यानंी 
अनेकािंी हरपलेली दृष्टी परत चदली तशी मी माचगतली असती तर मािीही दृष्टी मला सहज लाभली 
असती. परंत  मा्या दीघव आय ्यात मी चशकलो की बाहेरिे डोळे बंद आहेत म्हणनू मला आत्मज्ञान देणारे 
आतले डोळे उघडले. म्हणनू मी प्रसन्न आहे. ज्याला अंतरातला प्रकाश उमगत नाही तो डोळे असूनही 
आंधळाि असतो. 

 
प त्रा, अंतरी्या प्रकाशात मला िौदा लोक आचण सात भ वने चदसत आहेत उंि आकाशात 

उगवणारा सूयवदेव सवव प्रजािंा पालक असून आरोग्य प्राप्तीसाठी सवव मानव त्याला भजतात व ऋस्त्वज 
यज्ञात त्यािे आवाहन करतात. 
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आकाशाखाल्या अंतचरक्षात सूयािा मधला भाऊ जो वायू त्यािा वास आहे. तो सवांिा प्राणदाता 
आहे. सूयािा चतसरा भाऊ अग्नी असून त्यािा वास पृथ्वीतलावर आहे. यज्ञा्या वदेीमध्ये त पा्या आह तीने 
तो प्रदीप्त होतो. आचद प्रजापती या सवव देवािंा चपता आहे. सूयािी सात चकरणे हे त्यािे सात प त्र आहेत.’ 

 
‘प्रजापचत आचदचपता आहे हे सवव ऋर्षी जाणतात. पण त्यां् या जन्माआधी कोणत्या देवािे अस्स्तत्व 

होते?’ त म्ही स्थूल आहा की सूक्ष्म, कायव आहा की कारण?’ अशी पृ्छा करणारा कोणता मानव 
त्यां् याकडे गेला होता?’ 

 
‘खरे पाहता संसार हा सनातन वृक्षासारखा आहे. त्यािा आचद जन्म आचण मूळ कारण कोणी 

पाचहलेले नाही. त्या वृक्षावर दोन पक्षी रहातात. त्या दोघािंी गती आचण योग एकसारखे आहेत. त्याम ळे ते 
दोघे सखे–चमत्र आहेत. त्यातंील एक पक्षी ससंारािे पचरपक्व फळ िाखतो आचण स ख-द ःखािंा अन भव 
घेतो. द सरा पक्षी ते फळ िाखीत नाही व ते अन भवही घेत नाही. हे दोन पक्षी कोणते बरे? एक जीवात्मा–
जो ससंारात ग ंतला आहे आचण द सरा परमात्मा. जो चनलेप आचण चनराकार आहे.’ 

 
आपल्या हृदयातून ऋिा स्फ रतात म्हणून आपल्याला लोक ऋर्षी असे म्हणतात. आपल्या 

हृदया्या परम आकाशात परमेश्वर वास करतो. मंत्रािे रहस्य जाणून न घेता केवळ बाहेरिी दृश्ये पाहून जे 
कचवतेसारख्या ऋिा रितात त्यािें कल्याण त्या ऋिां् याम ळे कसेबरे होईल? ऋिािें मूळस्थान प्रणवनाद 
ॐकार असून त्या्या ठायी सवव देवतािंा वास आहे. हे ज्यानंा कळते त्यानाि ऋिािें ममव उमगते. 

 
आपल्या हृदया्या ग फेंत िार प्रकार्या वाणीिा वास आहे. नाभी्या खाली वाणीिे मूळ कारण– 

ॐकारनाद–वसतो. त्याला परावाणी म्हणतात नाचभ आचण हृदय यां् या मधल्या भागातं वाणीिे सूक्ष्म बीज 
आहे त्याला पश्यतंी म्हणतात. हृदयापासून कंठापयंत्या भागात चविारां् या सूक्ष्म रुपािे वाणीरुप आहे 
त्याला मध्यमा म्हणतात. वाणीिी ही तीन रुपे शहाणे, आत्मज्ञानी लोक जाणतात. सववसामान्य लोक िौथी 
वैखरी वाणी बोलतात. वैखरीिी स्थूल रुपे माणसां् या कानापयंत जाऊन पोितात. 

 
आकाशात आचदत्य सूयवनारायण तळपतो. तो एकि देव असा आहे की ज्या रुपािी कल्पना करावी 

त्या रुपात तो चदसतो. इंद्र, चमत्र, वरुण अथवा अग्नी ही देवािंी वगेवगेळी नाव ेआहेत सोनेरी पखं असलेला 
आकाशात उडणारा गरुडही त्याि देवािे एक रुप आहे. शहाणी माणसे देवां् या या चवचवध रुपािें दशवन 
घेऊन त्यािें वणवन करतात. 

 
सवव देवानंी ससंार यज्ञािा आरंभ केलेला आहे. देव स्वतःि अग्नी आहे व हवीही आहे. आवाहन 

करणारा मंत्रही तो स्वतःि आहे. पूववकाली देव हे मानवि होते. त्यानंी या यज्ञाहून वगेळा द सरा यज्ञ स रू 
केला. त्या्या योगाने हे साध्य देव चसद्ध िाले. उत्तम िाले. आपणही त्यािप्रमाणे यज्ञातील ऋिािें पठण 
करून चसद्ध होऊन जीवनािे कल्याण साधावयािे आहे. 

 
हे प त्रा, तू ऋर्षी आहेस, ॠचर्षराज आहेस. परंत  जोपयंत अंतरातल्या आत्मारामाला ओळखले 

नाहीस तोवर जीवन चनरथवक आहे. मा्या हृदयात जागलेले हे आत्मज्ञान मी त ला दान करीत आहे. मािे 
जीवन त्या्या योगाने चसद्ध, सफळ िाले आहे. मी स्वतः धन्य िालो आचण आता या संसारािा मी चनरोप 
घेतो. हचरः ॐ! हचरः ॐ! 
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दीघवतमा ऋर्षी अत्यंत वृद्ध िाले होते. द सऱ्या कोणािे साह्य घेतल्याखेरीज त्यानंा उभेही राहाता 
येत न्हते. पण आत्मबळा्या योगाने ते आपले आपण उठून उभे राचहले व काठी रे्कीत, खडावािंा 
आवाज करीत चनघनू गेले. 

 
त्यािंी चद्य वाणी आचण अद भतू् ्यवहार पाहून कक्षीवान आियविचकत होऊन पहात राचहले होते. 

चपत्याला जाताना पाहून ‘हे चपता, हे तात’, म्हणत ते त्यां् या मागनू धाव ूलागले. पण दूर दूर जाणारे ते 
ऋचर्षवयव अदृश्य िाले. 

 
मंत्रम ग्ध कक्षीवान राजा परत चफरला. त्या्या राण्या, दास–दासी, म ले–बाळे सारे त्यािी वार् 

पहात होते. संसारा्या त्या माया–ममतेत तो प न्हा ग रफरू्न गेला. परमश्रेष्ठ ऋर्षीवर चपत्यािा उपदेश 
त्याने आपल्या हृदयात साठवला होता. त्यां् या जीवनातील एक एक घर्ना आठवताना राजा्या डोळयात 
आनंदाश्रू भरून येत. जन्मभर त्यानंी भोगलेल्या कष्टािें स्मरण होवनू अंगावर कार्ा येई. पण लगेि त्यािें 
शद्ब आठवत. 

 
‘प त्रा, चवपत्ती हा मािा ग रु आहे. संकर्ा्या कृपेनेि मािी आतली दृष्टी उघडली आचण मािे 

आधंळेपण सफल िाले. 
 
राजर्षी कक्षीवानाने जीवना्या अंचतम क्षणापयंत अचश्वनीक मारािंी स्त ती प्राथवना केली. अंती 

अचश्वनक मार त्याला आपल्या चद्य रथात बसवनू चद्यलोकी घेवनू गेले. 
 

★ ★ 
  



 अनुक्रमणिका 

९ / साणंिदूताचे सािस 
 

(ऋग्वेद प्रथम मंिि) 
 

‘अगस्त्य म नीं्या चवर्षयी सवांनी जाणून घ्याव ेअसे आहे.’ 
‘अथाति. आपल्या त्या ग रूदेवािंी काय चशकवण होती?’ 
 
‘ते सागंत, बाबारे, घे ती क दळ आचण शतेात जाऊन काम कर, काम करणारा्या म ठीत लक्ष्मी 

रहाते. एकीकडे शतेी होते आचण प्रजा व ग राढोरािें चहतही साधले जाते.’ 
 
‘त्यािें हे अन भवचसद्ध बोल आहेत हे खरे. पण शतेीवर कष्ट करायला गेलो की चवद्याभ्यास राहील 

बाजूला. त्यािे काय?’ 
 
‘ग रुदेवानंी या शकेंिेही चनरसन केलेले आहे. आपल्या मनािा क दळीप्रमाणे उपयोग करून 

अंतःकरण खोदून त्यातून चवदे्यिे पीक काढाव.े लक्ष्मी आचण चवद्या दोन्हीही माणसाने चमळवल्या पाचहजेत. 
सकाळी उठून स्वाध्याय करावा. द पारी शतेी करावी. कामातून चरकामा वळे चमळेल ते्हा अध्ययन कराव.े 
याप्रमाणे अभ्यास आचण श्रम दोन्हीही एकाि वळेी करता येतात.’ 

 
‘पण लोक तर असे समजतात की श्री व चवद्या यािें पर्ति नाही. जीवनात या दोन्हीिा संयोग 

साधणे शक्य नाही.’ 
 
‘पण आपल्या ग रुदेवानंी स्पष्ट साचंगतले आहे की आळशी लोकां् या अशा गोष्टी ऐकू नयेत. मािे 

स्वतःिे उदाहरण पहा. मी दोन्ही कामे उत्तम चरतीने केलेली आहेत. लक्ष्मीपासून ‘ल’ कार घेतला की पृथ्वी 
वश होते आचण चवदे्यिा ‘व’ कार चमळवला की अंतरी्या आकाशात प्रकाश पसरतो. अशा प्रकारे पृथ्वी व 
वायू यािंा संयोग साधावा.’ 

 
आचण हीि ग रुदेवां् या जीवनािी परमचसचद्ध आहे. त्यां् या चनत्यचनयमातं हा संयोग प्रत्यक्ष चदसून 

येतो. सकाळ्या प्रहरी ध्यानस्थ बसून ज्यावळेी ते मतं्रोच्चार करतात ते्हा त्यां् या चठकाणी सास्त्वक 
मंत्रद्र्ट्ा ऋर्षींिे दशवन होते. ऊन वर िढले की हाती क दळ घेऊन ते कामाला लागतात त्यावळेी ते उग्र, 
शतेकऱ्यासारखेि चदसतात. 

 
आपल्या एका सहाध्यायाने ग रुदेवां् या या अन पम चसद्धीिे वणवन एका ऋिेमध्ये केले आहे. 
 
‘आपले ग रुदेव अगस्त्य म नी क दळ घेऊन जमीन खोदू लागतात त्यावळेी त्यां्या इ्छेप्रमाणे 

त्यां् या साऱ्या कामनाि फळाला येतात. प्रजाजनि काय पशूदेखील त्यानंा मदत करू लागतात, आचण 
शतेीमध्ये त्यानंा परमचसद्धी चमळते, 
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ऋचर्षवयांनी केलेल्या स्त चतप्राथवनेने प्रसन्न होऊन देव त्यानंा श भ आशीवाद देतात आचण त्याम ळे 
त्यां् या हृदयातून चवदे्यिे नव ेनव ेउन्मेर्ष बाहेर पडतात. याप्रमाणे जीवनािी ही दोन्ही अंगे त्यानंी साध्य 
करून घेतली आहेत. आपले मंत्रदृष्टे ग रुदेव कणखर शतेकरीही आहेत. 

 
सह्याचद्र–लवध्याद्री्या उत्तरेला अगस्त्य म नींिे ग रुक ल होते. तेथे अनेक चश्य जीवन चसद्धी 

देणारी चवद्या चमळवण्यासाठी येत. ॠर्षीं्या अद भ त जीवन ्यवहाराचवर्षयी ििा, चविार करीत. आचण 
त्याम ळे आनंचदत होत. उग्र नावा्या एका चश्याने ग रंु्या चदनियेिे चनरुपण एका ऋिेत केले होते. 
त्यां् या चदनिये प्रमाणे त्यािंी जन्मकथाही मोठी चवलक्षण आहे. त्याचवर्षयीही जाणनू घेताना चवद्याथ्याना ती 
कथा रसप्रद वार्त असे. आचण त्यां् या तोंडून ती ऐकल्यावर आपोआपि उद गार चनघत. ‘ग रुदेवािें सारेि 
अद भ त!’ 

 
त्यािंी जन्मकथा मोठी िमत्कारपूणव आहे. 
 
चमत्र आचण वरुण दोघेही मोठे प्रचसद्ध देव. त्यािंी रूपे व नाव ेवगेळी. पण रहात नेहमी बरोबर. 

रात्री तेवणाऱ्या सौम्य अग्नी्या रूपाला वरूण असे नाव असून चदवसा प्रज्वचलत िालेल्या अस्ग्नला चमत्र 
म्हणतात. रात्रीिी देवता वरुण आचण चदवसािा देव चमत्र. चदवस आचण रात्र जसे चभन्न असूनही अचभन्न 
तसेि हे दोन्ही देव. वगेळे असून एकि. 

 
रात्र सरत आली होती. उरे्षिा उदय अजून ्हावयािा होता. काही ॠर्षी जागे होऊन प्रभात स्तोते्र 

म्हणू लागले होते. त्याप्रसंगी सामगानही होई. रात्री पचवत्र जलाने भरलेले क ं भ अस्ग्नशाळेत आणून ठेवलेले 
होते. 

 
त्या उत्तर रात्री्या शवेर््या प्रहरी चमत्र व वरुण या दोन्ही देवता अस्ग्नशाळेत एकत्र आल्या. 

त्यािवळेी अिानक आकाशातून तेजस्वी, रुपवती उववशी खाली उतरली आचण क्षणमात्र िमकून परत 
अदृश्य िाली. चतिे अपूवव रुप पाहून दोन्ही देव आकर्तर्षत िाले. उववशी नाहीशी िाली व त्या देवां् या 
आकर्षवणािे तेज त्यानंी तेथील क ं भात ओतले. त्या क ं भामधून दोन अत्यंत स ंदर व तेजस्वी ऋर्षी प्रकर् 
िाले. एक आपले ग रु अगस्त्य व द सरे म चनवर वचसष्ठ. 

 
उत्तर रात्री्या सहा घर्का म्हणजे ब्राह्मम हूतव. ससंारी माणसे त्यावळेी िोपलेली असतात. परंत  

ब्रह्मज्ञानी ऋर्षीं्या ध्यानधारणेिी ती अमूल्य वळे असते. संसारात ग ंतवनू ठेवणारी पापे ‘अग’ म्हणजे न 
स र्णारी असतात. त्यानंा आपल्या ज्ञानबलाने चवरल करून उडवनू देणारे ते ‘अगस्त्य.’ आचण इचंद्रयानंा 
वश राखणारे ते वचसष्ठ. 

 
आचण ही गोष्ट खरीि आहे. कारण अगस्त्य म नी रोज सकाळी लवकर उठून ज्ञानसाधना करीत 

आचण चदवसभर शतेी करीत. अभ्यास आचण ्यवहार दोन्ही बाजंूनी ते चनप ण होते. त्यां् या चश्यािें भाग्यि 
की त्यां् यासारख्या ग रंुिी सेवा करण्यािी व त्यां् याकडून चशकण्यािी संधी त्यानंा चमळाली होती. 

 
‘ग रुदेव अगस्त्यां् या जीवनातील सववि घर्ना मोठ्या अद भ त आहेत. देवराज इदं्र व मरुतािंा जो 

संवाद िाला तो प्रसंग ग रुदेवानीि एका सूक्तात वणवन केला आहे. 
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देवराज इदं्र हा सेनापती व मरुत् हे त्यािे सैचनक. त्यां् यामधील संवादािी ही कथा ग रुदेवानंी 
वर्तणली आहे. त्या संवादािी पूवव भचूमका माडंताना ग रूदेवानंी म्हर्ले आहे. ‘सेना व सेनापती यां् यात 
एकमेकाशी चमळून चमसळून रहाण्यािी भावना असणे रा्रा्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे. त्या दोघात जर 
क रबूर िाली, वाकडे आले तर त्यािंा रा्रािा व नाश होतो. इंद्र देवािंा राजा आचण सेनापती. परंत  त्यािे 
सैचनक जे मरूत् त्यां् याशी त्यािा प्रत्यक्ष पचरिय न्हता. त्यािप्रमाणे मरुतां् यापकैीही कोणी इंद्राला 
ओळखत न्हते. य द्धभमूीवरि त्यािा संबधं येई. य द्ध सपंले की, ते आपल्या वारे्ने चनघून जात. 

 
पण एकदा रस्त्यात त्यािंी भेर् िाली. अलकाप रीहून देवराज इदं्र आपल्या चद्य रथात बसून एका 

यज्ञासाठी चनघाले होते. सात–सात जणां् या र्ोळयातं चवभागलेले, गणवशेातले मरुतही बाहेर चनघाले 
होते. त्या सवांिे रूप, ग ण आचण आकार पाहून इदं्राला ते आवडले. त्यानंा थाबंवनू देवराजाने चविारले, 

 
‘अहो, त म्ही सववि एकसारखे बचलष्ठ सैन्यासारखे चदसणारे कोण आहा? कोठून आलात? कोठे 

चनघालात? त म्ही साक्षात मरुतां् यासारखेि चदसत आहात. कोण्या भाग्यवान ॠर्षींनी आपल्या यज्ञासाठी 
त म्हाला बोलावले आहे बरे?’ 

 
चद्य रथामध्ये बसलेल्या इदं्रािे ते बोलणे ऐकून मरुत थाबंले. त्यानंी इंद्राला ओळखले नाही. 

त्यानंा वार्ले इदं्रा्या बोलावण्यावरून देवसभेत आलेले कोणी ॠर्षी इदं्रा्या रथात बसून परत भलूोकावर 
िालले असावते, व ते आपली स्त ती करीत आहेत. म्हणून त्यानंी संकोिाने चवनयपूववक चविारले, 

 
‘हे चद्य मूती! देवराजा्या रथात बसलेले आपण प्रत्यक्ष देवराज तर नाही ना? आपल्या 

बोलण्यावरून आपण कोणी ऋचर्षदेव आहात असे वार्ते. कारण देवराज याप्रमाणे एकरे् कसे बरे बाहेर 
पडतील? त्यां् या आजूबाजूला इतर चकतीतरी देव व सैचनक त्यां् या रक्षणासाठी असायला हव.े आचण 
आपल्याबरोबर तर कोणीि चदसत नाही. 

 
याप्रमाणे अगदीि एकरे् आपण कोणीकडे जात आहा? आपण जर देवराज असाल तर आम्ही 

आपल्याला प्रणाम करतो. आम्ही आपले सैचनक मरुत आहोत आपण आज्ञा केल्यास आपल्या रक्षणासाठी 
आम्ही आपल्याबरोबर येतो. हे घोडे आचण हा चद्य रथ इंद्रािाि आहे हे आम्ही जाणतो. आपली इ्छा 
असेल याप्रमाणे करायिी आमिी तयारी आहे.’ 

 
मरुतािें हे भार्षण ऐकून इदं्र संकोिून गेला. एकदा त्याला वार्ले मरुत रस्त्यात भेर्ले आहेत तर 

त्याना घेऊन जाव ेहेि योग्य. पण लगेि मनात अचभमान जागा िाला. ऋर्षीं्या यज्ञात याना काय म्हणनू 
घेऊन जाऊ? ऋर्षींनी स्त ती गाऊन मला आवाहन करून बोलावले आहे. हचव, भेर् पूजा वगैरे यज्ञात ते 
देतील. तेथे या सैचनकािें काय काम? 

 
असा चविार करून इदं्र म्हणाला, 
 
‘असे पहा, य द्धा्या वळेी मी सेनापती असतो. त्यावळेी मा्या सेना मागे प ढे असतात. पण आता मी 

िाललो आहे ऋर्षीं्याकडे यज्ञाला. यज्ञात ते मािीि स्त ती करतात. मा्या ग णािंा मचहमा गातात व मला 
भेर्पूजाही अपवण करतात. म्हणून यज्ञाला जाण्यासाठी मी एकर्ाि चनघालो आहे. त म्या धारणेप्रमाणे 
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कोणी शत्रू मागांत आल्यास सैचनक असलेले बरे. पण मािे वज्र शत्रूना प रे पडण्यासारखे आहे आचण मािे 
घोडेही मध्ये कोठे न थाबंता वाऱ्या्या वगेाने जाणारे आहेत. म्हणनू मला सैचनकािंी आवश्यकता वार्त 
नाही. मी सरळ यज्ञ मंडपात जाऊन पोिेन. 

 
हे गर्तवष्ठ, अहंकाराने भरलेले भार्षण ऐकून मरुतानंा वार्ले, हा देवराज इदं्र असणे शक्यि नाही. 

हा कोणी गवािा प तळा चदसतो आहे. एकर्ा जात असेल तर जावो. असा चविार करून ते म्हणाले, ‘हे देव 
त म्हाला जर एकरे् असहाय वार्त नसेल व सैचनकािंी आवश्यकता भासत नसेल तर जशी आपली इ्छा. 
आमिे घोडे तर तयारि आहेत. ज्यानंा मदत हवी असेल त्यानंा ती करायला आम्ही चसद्धि आहोत. 
ऋर्षींनी बोलावल्यावरून आपण यज्ञासाठी जात आहात तर आम्हालाही घेऊन गेलात तर भेर् पूजेिा लाभ 
आम्हाला पण चमळेल. आम्याही मनात तशी आशा असते. 

 
आता त म्ही म्हणता की कोणा्या साह्यािी त म्हाला जरूर नाही पण खरे पाहता आम्या बळावरि 

त म्ही स्वगात राहता. परोपकार हे आपले काम आहे. आम्ही त मिे काम करतो. त म्ही आमिे कराव.े’ 
 
मरुतािें हे भार्षण कठोर व तेजस्वी होते. सवोंच्च अचधकार असलेल्या सेनापतीने ते कसे सहन 

कराव?े त्याला सरळ यज्ञमंडपात मानापानाने जावयािे होते. मरुतानंा बरोबर नेल्यास भेर्पूजेत त्यांनाही 
भाग द्यावा लागला असता इदं्राला ते नको होते. त्याने उद्दामपणे उत्तर चदले, 

 
‘मरुतानंो, मी एकर्ाि आहे. सवव्यापी आहे. मािे ओज व बळ सववगामी आहे. मा्या मनातील सवव 

धारणा तात्काळ प ऱ्या होतात. मा्या भावना उग्र असून मा्या यातनाही तीव्र, तेजस्वी आहेत. ज्या ज्या 
धनसाधनािी इ्छा होईल ते ते तत्क्षणी मला चमळते. मी सवव श्रेष्ठ इंद्र असून मीि ईश्वर आहे. मनात मेईल 
ते पार पाडण्यास मी समथव आहे. 

 
मरुतानंा स्वतः्या सेनापती इंद्राचवर्षयी पूणव आदर होता, सैचनकां् या मनात सेनापतीचवर्षयी मानि 

असतो. त्यािप्रमाणे आपल्या सैचनकािंा मान ठेवणे हे सेनापतीिे कतव्य आहे. सवव मानपान तो एकर्ाि 
भोगू पाहतो त्यावळेी अचनष्ट पचरणाम िाल्याखेरीज कसा राहील? आचण या प्रसंगी तर सैचनकानंी 
सेनापतीस ओळखलेि न्हते. तरीही इदं्रा्या रथात बसलेला जर तो इदं्रि असेल तर त्यािी आदरपूववक 
सेवा करण्यािी तयारी त्यानंी दाखवलीि होती व त्यािी सवोपचरताही त्यानंा मान्य होती. म्हणून त्यानंी 
म्हर्ले, ‘आपण स्वतः खरेि देवराज इदं्र असाल तर त म्या सामथ्या चवर्षयी अथवा प्रभावाचवर्षयी बोलणेि 
नाही. आपल्या सारखा पराक्मी आचण प्रतापी देव िाला नाही, होणारही नाही. आपण जन्मतःि चद्य 
असून अनेक पराक्म व चद्ये केलेली आहेत. त्यािंी त लनाि होणे शक्य नाही.’ 

 
याप्रमाणे मरुतानंा इदं्राबद्दल अहोभाव, वार्त होता. इंद्रा्या मनातही मरुताचंवर्षयी आदर होता. 

परंत  त्यावळेी इदं्र ऋर्षी्या यज्ञासाठी जात होता व सैचनकानंा बरोबर नेण्यािी त्याला इ्छा न्हती. 
 
अशा चवपरीत प्रसंगी सेनापती व सैचनक समोरासमोर भेर्ले होते. व वरीलप्रमाणे शब्दािंी 

बोलािाली होऊन मने दूचर्षत िाली व ते आपआपल्या वारे्ने चनघनू गेले. त्यानंतर देवराज इदं्र आपल्या 
अनेकचवध कामामध्ये हा सारा प्रकार चवसरून गेले. 
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परंत  आपल्या घरी परतलेल्या मरुतानंा आपल्या सेनापतीने केलेला अपमान वारंवार आठवत 
राचहला. व वळे आल्यास इदं्राला साह्य न करण्यािा चनधार त्यानंी करून र्ाकला. अस र अथवा अशाि 
शत्रूशी य द्धािा प्रसंग आल्यावरि सेनापतीला सैन्यािी जरुर पडते पण स्वगात असा काही प्रसंगि 
उदभवला नाही व सारे काही स रळीत िालले होते. जगातल्या ्यवहारातही हेि चदसून येते. स खशातंी्या 
वळेी सेना व सेनापती यािंी जरूर नसते त्याम ळे समाजाला ते भार रुपि वार्त असतात. 

 
मरुत याम ळे आतल्या आत अस्वस्थ िाले. स्वगव वा पृथ्वी कोठेि त्यािंी जरूर कोणाला भासत 

न्हती. त्यािंा संताप वाढति िालला. अतंचरक्षात काही कामकाज नसताना इकडे चतकडे लहडता 
चफरताना आपसाति क रब री होऊ लागल्या. एकमेकाशंीि ते भाडूं लागले. त्याम ळे त्यां् या अचनयचमत 
हालिालीनी वादळे होऊ लागली. िंिावाताम ळे सम द्र खवळून गेला. व सारे तै्रलोक्य भयभीत िाले. 

 
काय घडत होते व त्यासाठी कोणता उपाय योजावा हे कोणाला स िेनासे िाले. लोकानंा भयम क्त 

करण्यासाठी ऋर्षींनी देवराज इदं्रािी स्त ती करून त्यानंा चवनवले. इंद्राने आपल्या सैन्याला म्हणजेि 
मरुतानंा य द्धासाठी सज्ज होण्यािा आदेश चदला. पण हा आदेश ऐकणार कोण! चनरोप घेऊन जाणारा 
देवदूत सागंत आला. ‘महाराज स्वतः मरुति आपल्या चवरुद्ध ठाकले आहेत.’ 

 
हे ऐकून इदं्राला मोठे आियव वार्ले. मािीि सेना चवग्रह करीत आहे? त्यानंा कोणी िढवले? 

कोणी चफतवले! हे प्रश्न मनात आले नाहीत तोि वीज िमकली तसा तो ज ना प्रसंग इंद्रराजाला आठवला. 
त्याने तत्काल चनणवय घेतला व दवदूताला साचंगतले. 

 
‘मरुतािें साह्य मला घ्यायिे नाही. मी एकर्ाि य द्ध करीन. मािे हे वज्र चद्य रथ व तेजस्वी घोडे 

एवढेि प रे आहेत.’ 
 
असा चनिय करून देवराज स्वगातून अतचरक्ष लोकातं उतरला. सेनापतीला रणागंणात येताना 

पाहून मरुतानंा आनंद िाला. त्यानंा य द्धािी ख मख मी होती. पण शत्रूि न्हता! म्हणून आपसात भाडंणे 
करून सेनापतीला त्रास देण्यास त्यानंी स रुवात केली होती. याप्रमाणे सेना व सेनापती यां् याति य द्ध 
ज ंपले. मग लोकानंा स खशातंी कशी लाभावी? सेना व सेनापती दोघेही बलवान. दोघेही हट्टाला पेरू्न 
चजवावर उदार होऊन लढू लागले. तै्रलोक्यात य द्धािे ताडंव स रू िाले. वनात रहाणाऱ्या रानर्ी हत्तीं्या 
भाडंणातं वृक्षवलेींिा नाश ्हावा तशातली गत िाली. लढता लढता इदं्र अंतचरक्षातून पृथ्वीवर उतरला व 
पृथ्वीवरही य द्ध ज ंपले. य द्धात दोन्ही पक्ष सारखेि होते. दोघेही लजकत होते आचण हारतही होते. पण 
त्यानंा सोडवायिे कोणी हा मोठा प्रश्न होता. 

 
य द्ध स रू िाले की लोक शातंतेिी इ्छा करू लागतात व अंती काहीही उपाय योजून शातंी 

प्रस्थाचपत करतात. य द्ध म्हर्ले की त्याला चवराम हा असतोि. 
 
जय म्हणा वा पराजय म्हणा–पण इंद्र स्वगात चनघनू गेला व मरुत् पण आपआपल्या जागी गेले. 

य द्धािे द ्पचरणाम भोगल्यावर देखील मरुतानंा शातंता रुित न्हती आचण देवराजही त्यां् याशी संधी 
करण्यास तयार न्हता. त्याम ळे त्यां् यात वारंवार लहान मोठी य दे्ध होत. तै्रलोक्यातील सवव लोक त्याम ळे 
त्रासून गेले. ऋर्षीम नींनी य द्ध न करण्याचवर्षयी मरुतानंा चवनवनू त्यािंी स्त तीप्राथवना केली. ते प्रसन्न िाले. 
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परंत  इंद्र त्यानंा त्रास देत होता. त्याला वारण्यासाठी ॠर्षींनी त्यािीही प्राथवना केली. इंद्राने त्यानंा अभय 
चदले चन मरुतानंी परत उिल खाल्ली. 

 
याप्रमाणे दोन्ही पक्ष एकमेकािी क रापत काढून लढत होते. स्वगातील देवही य द्धाला कंर्ाळून 

गेले. त्यािंी स ख शातंी तर नाहीशी िालीि, पण स्वगावर कोणी आक्मण केले तर साह्य कोण करील, ही 
काळजीही त्यानंा वारू् लागली. व शातंीसमाधान करण्यासाठी त्यानंी एक सभा बोलावली. सवव लोकािें 
प्रचतचनधी त्या सभेत आले होते. ऋचर्षम चन पण होते. त्यातं आपले ग रुदेव अगस्त्य पण होते. 

 
त्या देव सभेत सवांनी चविार केला की देवराज इदं्र व देवसेनेिे मरुत दोघानंी आपआपले पक्ष 

रिले आहेत. ते पूवीप्रमाणे एक िाले तरि य द्ध थाबंेल. व शातंता प्रस्थाचपत होईल. पण हे सत्य त्यानंा 
समजावनू कोणी सागंायिे? हे साहस कोण करील? देवापंैकी कोणाला धैयव होत न्हते कारण दोघां् याही 
उग्र स्वभावािी त्यानंा िागंलीि माचहती होती. ॠर्षीम नी दोघािंीही प्राथवना करून दोघानंाही प्रसन्न ठेवीत 
होते. परंत  त्यां् या स्पधेिा अतं कसा आणावा ते त्यानाही कळेना. य द्ध करणे सोपे. पण संधी घडवनू आणणे 
कठीण! 

 
आपल्या ग रुदेवावंर देवराज पण प्रसन्न होते आचण मरुतािंीही त्यां् यावर पूणं कृपा होती इतर 

ऋर्षीना ते माहीत होते. त्यानी आग्रहपूववक ग रुदेवानंा आपले प्रचतचनधी म्हणून प ढे केले व दोन्ही पक्षात 
शातंता स्थापन करण्याचवर्षयी त्याना चवनवले. 

 
आपले ग रुदेव पे्रमाला सहज वश होणारे आहेत. ऋर्षी्या आग्रहाला मान देऊन त्यानंी संधीदूतािे 

काम स्वीकारले व ते सरळ अमरावतीला इंद्रा्या भवनात जाऊन पोिले. 
 
त्या सज्जन महर्षीना येताना पाहून इंद्राने प्रसन्नतेने त्यािें स्वागत केले, ‘याव े म चनवर! आज या 

बाजूला कसे काय येणे िाले?’ 
 
ऋचर्षराज सरळ स्वभावािे. त्यानी इकडिे चतकडिे काही न बोलता लगेि देव व ॠर्षी यािें 

मनोगत इदं्राला स्पष्ट सागंनू मरुताशंी संधी करण्याबद्दल त्याला साचंगतले. 
 
ते ऐकून इंद्राला राग आला. त्याने स्पष्टि सागंून र्ाकले. ‘हे पहा अगस्त्य, त म्ही ऋर्षी आहात. 

मंत्रद्रष्टे आहात, हे मान्य. त म्ही स्त ती प्राथवना करून आवाहन केले असता त म्या यज्ञासाठी येणे हे मािे 
कतव्य आहे. परंत  आम्या आंतचरक गोष्टीत त म्ही मध्ये पडू नये हे योग्य. ्हायिे ते्हा योग्य ते होईल. 

 
इंद्रािे हे कडक भार्षण ऐकून ग रुदेवानंा राग आला. पण चविारपूववक तो चगळून ते तेथून चनघाले व 

मरुतां् याकडे गेले. देवानंी त्यां् यावर संचधदूतािे काम सोपवले होते. ते करावयास हविे! 
 
ग रुदेवानंा आपल्या दारी येताना पाहून मरुतानंा मोठा हर्षव िाला, त्यानंी आनंदभराने त्याना 

उिलून घेतले, वाऱ्या्या लार्ावंर िोके चदले, हसत हसत ग रुदेव म्हणाले, 
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‘हे मरुत देवानंो, त म्या लहदोळयावर मी िोके का घेत बसू? मािी चकती तरी कामे अधववर् पडून 
राचहली आहेत. माहीत आहे?’ 

 
ग रुदेवािें भार्षण ऐकताि मरुतानंी िोका थाबंवला व त्यािंी क्षमा माचगतली. 
 
‘आम्हाला आपल्या कामािें चवस्मरण िाले याबद्दल क्षमस्व. पण आम्हाला स्मरण ्हाव ेतरी कसे? 

कारण आम्हाला कामि काय? लढाव ेचन लढाई नसेल ते्हा िोके घेत बसाव!े आम्याजोगे काही काम 
आहे काय?’ 

 
मरुतािें हे नम्र भार्षण ऐकून ग रुदेवानंी त्यानंा इंद्राबरोबर सख्य करण्याचवर्षयी साचंगतले. ते 

ऐकताि त्यािें रुप पार बदलून गेले आचण वाऱ्या्या एकाि फर्क्यात त्यानंी ऋर्षींना त्यां् या आश्रमात 
नेऊन र्ाकले. 

 
मरुत तरी काय करणार? त्यानंा य द्धाचशवाय काही कळति न्हते. ग रुदेव चविारातं पडले. 

देवां् या आचण ऋर्षीं्या आग्रहाला वश होऊन त्यानंी संचधदूतािे काम तर स्वीकारले पण येथे दोघापंैकी 
एकाही पक्षाला शातंी स्थापण्यािी इ्छा न्हती. एक अक्षर ऐकण्यािी तयारी न्हती. लढ नाहीतर 
लढणारा आण अशीि दोन्ही बाजंूिी मनोदशा होती तेथे कोठला सधंी नी कोठले समाधान! 

 
खूप चविार करुन शवेर्ी ग रुदेवानंी एक साहस करण्यािा चनणवय घेतला. काम फार कठीण होते. 

पण स्वीकारलेले काम करायलाि हव ेना? 
 
ग रुदेवानंी एक मोठा सामयाग करण्यािा संकल्प केला. त्यासाठी सवव ऋर्षींना व देवानंा आधीि 

बोलावनू घेतले. ऋचर्ष परोपकारी वृत्तीिे असल्याने त्यानंा पूणव सहकार लाभला. यज्ञासाठी गायत्री देवी एक 
चवशरे्ष प्रकारिी सोमलता घेऊन आली. ती घोरू्न त्यातूंन सोमरस काढला आचण त्यािे क ं भ भरले. इदं्राला 
सोमरस फारि चप्रय. आचण म ख्यतः त्यालाि प्रसन्न करावयािे होते. 

 
आकाशात संिार करीत असलेल्या मरूतानंा सोमरसािा वास येताि ते खाली उतरले. मरुतानंा 

या प्रमाणे अवचित आलेले पाहून देव आचण ऋर्षी चविारात पडले. पण ग रुदेवानंा आनंद िाला. त्यानंी 
मरुतािें उत्तम चरतीने पूजन केले. आचण आसनावंर बसवनू सोमरस पाजला. मरुत सोमरसािे सेवन करून 
प्रसन्न िाले. 

 
स्वगामध्ये इदं्राला हे कळताि तो चद्य रथात बसून हातात वज्र घेऊन यज्ञ मडंपात जाऊन 

पोिला. स्वतः्या वाट्ािा सोमरस म नींनी मरुतानंा चदला म्हणून तो रागावला होता. पण याप्रसंगी स्वतः 
काय कराव ेते मात्र त्याला स ित न्हते. 

 
ग रुदेव ित र आचण चनभवय असल्याने त्यानंी प ढे होऊन इंद्रािे हात जोडून स्वागत केले. आचण 

चवनंतीपूववक हाताला धरून लसहासनावर बसवले. इतर ऋर्षीही इंद्रािी स्त चत स्तोते्र गाऊ लागले. आचण 
ऋलर्षनी देवराजाला सोमपानािे आमतं्रण चदले. 
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ऋलर्ष्या स्वागताम ळे देवराजािा क्ोध बराि शातं होता. पण मरुतानंा सोम पाजला हे त्याला 
आवडले न्हते. त्याने चविारले, ‘मािा सोमरस कोठे आहे? मा्या आधी हे मरुत येऊन तो चपऊन गेले. 
त्यानंा कोणी बोलावले?’ 

 
सारेि चफसकर्ते की काय अशी पचरस्स्थती चनमाण िाली. पण अगस्त्य चविार पूववक बोलले. 
 
‘शातं ्हाव े देवराज. सोमरस नवीन काढायला चकतीसा वळे लागणार? आचण मरुत काही परके 

थोडेि आहेत? त म्ही त्यािें सेनापती आचण ते त मिे सैचनक. त्यां् याम ळे तर त म्हाला ‘मरुत्वान इदं्र’ म्हणून 
ओळखतात. आचण त मिी सेवा करण्यास ते सदैव तत्पर आहेत, होय ना मरुद्गणानंो?’ ऋलर्षनी सरळ 
मरुतानंाि प्रश्न केला. सोमपानाने शातं िालेल्या मरुतािंी सद ब द्धी जागृत िाली होती. इदं्राचवर्षयी मनात 
असलेली आदरािी भावनाही जागी िाली होती. त्यानंी हात जोडून इदं्राला वदंन केले व ऋर्षीं्या 
म्हणण्याला आपली संमती दशववली. पण इंद्रािे त्याम ळे समाधान िाले नाही. मरुताचंवर्षयीिी नावड 
त्या्या मनात खोलवर रुजली होती. समोर उभ्या असलेल्या मरुतां् याकडे पाहून तो गरजला, 

 
‘खोट्ा नाट्ा गप्पा काय मारता ऋर्षीवर! मािा सोमभाग त म्ही सपंवनू र्ाकला आहे. उद्या्या 

गोष्टी उद्या. आज जे िाले ते होऊन गेले! मा्यासाठी त म्ही सोमयज्ञािा संकल्प केला. पण हे मरुत् मा्या 
आधीि येथे आले आचण हे अगस्त्या! मा्या बधूंसारखा, चमत्रासारखा तू–तू ही वैऱ्यािी करणी केलीस! 
केवढे हे धाडस त िे!’ 

 
इंद्र रागारागाने बोलत होता. पण त्या रागा्या भरातदेखील ऋर्षीबराचंवर्षयीिा पे्रमादर होता. तो 

जाणनू ग रुदेवानी नम्रतेने त्याला चवनवले, ‘आपण म्हणता ते खरेि आहे. मी त मिा बंधू आहे, सखा आहे 
आचण मी वैऱ्यािे नाही पण चमत्रािेि काम कलेले आहे. हे मरुत् त मिे वैरी नसून चमत्रि आहेत. त मिे 
सैचनक आहेत. सैचनकािंी केलेली भेर्–पूजा सेनापती्याि िरणी रुजू होते. हे मरुत त मिेि आहेत. त म्ही 
त्यािंा स्वीकार करा. 

 
ग रुदेवां् या या बोलण्यािा योग्य तोि पचरणाम िाला. इंद्रािा रोर्ष पूणवपण नाहीसा िाला. 

ग रुदेवानंी प्रसन्नतापूववक ऋस्त्वजानंा साचंगतले, ‘यज्ञवदेीला लवकर सजवनू चसद्ध करा. अग्नी प्रज्वचलत 
करा. सोमरसािे क ं भ भरा. देवराज इंद्राला प्रसन्न करा. मरुतानंा त्यां् याजवळ बसवा.’ 

 
देव आचण ऋर्षी आनंदीत िाले. ग रुदेवानी इदं्र व मरुतानंा एकत्र आणून एके जागी बसवनू 

सोमपान करचवले. सेना व सेनापतींिे सख्य होऊन तै्रलोक्यात स खशातंी नादूं लागली. 
 

★ ★ 
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१ / िक्त व िगवान 
 

(ऋग्वेद णितीय मंिि) 
 

कैलासासारख्या उत्त ंग पववतािंा तो प्रदेश होता. त्या पववत चशखरावंर देवािंी वस्ती होती आचण 
खाली खोल पाताळ लोकात दानव राहात. तसे पाहता दानव व मानव दोघे प्रजापतीिे प त्र. पण वगेवगेळया 
मातां् या पोर्ी ते जन्मले. दनूिे प त्र ते दानव व मनूिे मानव आपआपल्या आई्या स्वभावाप्रमाणे त्यां् या 
स्वभावात वैचश्टे् उतरली होती. दानव स्वतः्याि स खासाठी िर्त. त्यासाठी ते द सऱ्याना पीडा देत. 
मानव स्वतः जगत व द सऱ्यानाही जगवण्यासाठी धडपडत. 

 
मानवािंा वैन्य नावािा राजा त्यावळेी राज्य करीत होता. त्याला इन्द्रयाग करण्यािी इ्छा िाली. 

त्याने आपल्या प्रजाजनानंा बोलावले व सवांना यज्ञासाठी मदत करण्यास साचंगतले. दानवां् या कानी हे 
वृत्त जाताि त्यानी मागणी केली. ‘राजा, त ्या यज्ञािा हचवभाग देवाना नाही, पण आम्हाला चमळाला 
पाचहजे. जर देवाना बोलावले तर आम्ही हा यज्ञ होऊ देणार नाही.’ 

 
वैन्य राजाने ऋर्षीना बोलावनू त्यािें मागवदशवन माचगतले. ऋर्षीनी साचंगतले. ‘राजन, दानव आपले 

भाऊि, पण ते चनदवय आचण स्वाथीं आहेत. ते मात्र स्वतः्या देहािे पोर्षण करणारे आहेत, यज्ञ हा सवां्या 
कल्याणासाठी करावयािा असतो. इन्द्र वगैरे देव परोपकारी आहेत. यज्ञात त्यािेंि प जन कराव.े अशा 
प्रसंगी दानवानंा हचवभाग देणे योग्य नाही. 

 
राजन्, आपण यज्ञाला आरंभ करा. देवराज इदं्राला आवाहन करा. दानवानंी चवघ्न आणले तर 

त्यावर आम्ही उपाय शोधून काढू.’ 
 
राजाने ऋर्षींिी प्राथवना केली. ‘काही करा. पण मािा यज्ञ अप रा राहू देऊ नका.’ 
 
त्या चठकाणी जमलेल्या ॠर्षीमध्ये गृत्समद ऋर्षीही होते. त्यानंी यज्ञािे होतेपण स्वीकारले, 

चवचधपूववक यज्ञािा आरंभ करून ऋिा गाऊन त्यानंी इंद्रािी स्त ती केली व देवराजाला यज्ञस्थळी येण्यािे 
आवाहन केले. त्याप्रमाणे देवने्द्र यज्ञा्या मंडपात उपस्स्थत िाला. 

 
यज्ञा्या जागी इदं्र आलेला आहे हे दानवानंा कळताि त्यािें दोन नेते ध चन व ि म री मोठमोठ्याने 

गजवना करीत मंडपात घ सू लागले. कारण दानव मानवानंा आपले भाऊ मानीत. पण देवाशंी त्यािें वैर होते. 
 
‘कोठे आहे तो इदं्र? आणा त्याला इकडे, तो आमिा वैरी आहे, त्याला यज्ञा्या जागी राहू देणार 

नाही. काढा त्याला बाहेर.’ असा त्या दानवािंा आरडा ओरडा िाललेला ऐकून वैन्य राजा घाबरून गेला. 
आता हा यज्ञ पूणव कसा होईल? देवराजाखेरीज यज्ञ करायिा कसा? सवानी गतृ्समदाकडे धावं घेतली. 

 
गृत्समदाने त्यावर उपाय स िचवला. ‘देवराज येथेि रहातील. मी इंद्रािे रूप घेऊन बाहेर जातो. 

म्हणजे दानव मा्या मागे लागतील. तोवर बाकीिे ऋर्षी यज्ञ पूणव करतील.’ 
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ऋर्षी स्वतः मंत्र द्रष्ट ेहोते. मतं्रसामथ्याने त्यानंी इन्द्रािे रुप धारण केले व ते दानव होते त्या बाजूस 
गेले. त्यानंा येताना पाहून ते दानव आनंदाने ओरडू लागले. 

 
‘आला, आला, इन्द्र आला! मारा त्याला.’ दानवां् या भीतीने पळाल्यासारखा हा वरे्षधारी इंद्र पळू 

लागला. त्या्या मागनू ते दानवही त्याला पकडण्यासाठी चनघाले. 
 
‘हा पकडला.’ म्हणत ते जवळ आले की, ऋर्षी त्यानंा ह लकावणी देऊन दूर पळत असे करता 

करता ते बरेि दूर चनघून गेले. 
 
इकडे यज्ञ मंडपात इदं्रा्या उपस्स्थतीत यज्ञ िालू िाला. पण त्या चठकाणी द सरीि अडिण 

उपस्स्थत िाली. यज्ञािे होतापद ऋर्षी गृत्समदां् याकडे होते. त्यां् या चनमतं्रणाम ळे इंद्रराज तेथे आले 
होते. आचण आता ते ऋर्षी स्वतः इदं्रािे रूप घेऊन माडंवातून चनघनू गेले! आता होत्याखेरीज यज्ञ कसा 
करावयािा? 

 
त्यातून तोड काढण्यासाठी इंद्राने स िवले, ‘हे ऋर्षींनो पूवी देवयाग होत त्यावळेी देवां् या होत्यािे 

काम मी करीत असे. या यज्ञात त म्ही मािी होत्या्या जागी स्थापना करा. म्हणजे मी यज्ञ प ढे िालू करतो. 
 
इंद्रािे हे बोलणे ऐकून सववजण प्रसन्न िाले. गृत्समदािंी होत्या्या जागी स्थापना िालेली होती. 

ते्हा द सरे कोणी त्या जागी बसू शकत न्हते. पण इदं्र जर गृत्समदािें रूप घेऊन त्या जागी बसला व 
ऋर्षींनी रिलेली सूक्ते म्हणनू त्यानें जर यज्ञ केला तर काहीि हरकत न्हती. असा चविार करून त्यानंी 
इंद्राला चवनंती केली, 

 
‘देवराज, आपण आपल्या इ्छेप्रमाणे कोणतेही रूप धारण करू शकता तरी या वळेी आपण 

होत्यािे पद घेतले तर इदं्रासन मोकळे राहील. तरी आमिी प्राथवना आहे की आपण गृत्समद ऋर्षीं्या 
रूपाने त्यां् या जागी बसाव ेम्हणजे कोणतीि अडिण येणार नाही.’ 

 
ऋर्षींिी ही चवनंती मान्य करून इंद्राने गतृ्समद ऋर्षींिे रुप धारण करून अस्ग्निे आवाहन 

करण्यासाठी ऋर्षींनी रिलेल्या ॠिा गाण्यास स रुवात केली. 
 
‘हे अस्ग्न! हे नृपचत! या यज्ञात भाग घेणाऱ्या माणसािंी प्राथवना आहे की या यज्ञािे आपण रक्षण 

करा. हे देव, आपली रुपे चवचवध असून जन्मही अनेक आहेत. अरणीिी लाकडे एकमेकावंर घासली असता 
तेजा्या चठणग्या चनघनू त्यातून आपण प्रकर् होता व ज्वालानंी प्रचदप्त होता. हे आपले पृथ्वीवरिे रूप. 
आकाशात ढग भरून आले असता त्या पववतासारख्या घनराजीमध्ये घर्षवण होवनू वीज िमकू लागते. 
जलदेवतेने चनमाण केलेले हे आपलेि रूप. आकाशात उगवणारा सूयव हे आपलेि स्वरुप आहे. या प्रमाणे 
वनात दावानल, सागरात वडवानल, शरीरात जठरानल यां् या रुपाने आपणि प्रकर् होता. 

 
हे अस्ग्नदेव! यज्ञा्या प्रसंगी होता त मिी स्त ती करून त म्हाला भेर्पूजा अपवण करतो. यज्ञासाठी 

येणे आपल्यालाही फार आवडते. ऋतंू्या क्मान सार आपले वगेवगेळे यज्ञ केले जातात. यज्ञािे यजमान 
आचण ब्रह्माही आपणि आहात. आपण साक्षात यज्ञरुप आहा.’ 
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ऋर्षीरुप धारण करून या ऋिा म्हणत असता इदं्रा्या चद्य दृष्टीप ढे त्या ऋिािें रहस्य स्पष्ट होऊ 
लागले– पृथ्वी, अंतचरक्ष व आकाश हे तीन लोक. स्वगािा सूयव, अंतचरक्षािा इदं्र–वाय  व पृथ्वीिा अग्नी हा 
देव मानला जातो. पण ही तीन नाव ेव रुपे वगेळी भासली तरी त्यातील मूळ तत्व एकि आहे अग्नीिे जन्म 
व चवचवध रुपे दाखवली पण वस्त तः अग्नी सववत्र आहे, सवव्यापी आहे. मग तो सववत्र का प्रकर् होत नाही? 
कारण प्रकर् होण्यासाठी साधन लागते. इधंन लागते. आधार हवा असतो. अरणींिे इंधन चमळताि तो 
प्रज्वचलत होतो. ढगां् या गडगडार्ाने वीज चनमाण होते. 

 
आकाशात अचदती माता सूयाला जन्म देते. याप्रमाणे कारण चमळताि अग्नी प्रकर् होतो. पण एरवी 

तो सवव्यापी, अजन्मा चनराकार असतो! 
 
इंद्र मंत्रािे चवविेन करू लागला. ते ऐकण्यासाठी ऋचर्षगण त्या्या आज बाजूस जमले. इंद्रही 

आनंदाने एकामागनू एक मंत्र म्हणत त्यावर भा्य करण्यात रंगून गेला ते्हा यज्ञा्या ब्रह्मम्याने प ढे होऊन 
चवनंती केली. 

 
‘हे होता! अग्नीिे आवाहन करण्यासाठी आपण ॠिा म्हणा.’ ते्हा कोठे इंद्राला आपण होता 

असल्यािे स्मरण िाले. व त्याने ऋिा म्हणण्यास स रुवात केली, ‘हे अग्नी सत्तावन पदाथात श्रेष्ठ जो इदं्र 
तो आपणि असून ज्या्या पराक्मािी वणवने गायली जातात तो चव्णूही आपणि आहात. धन–साधन 
देणारे ब्रह्मदेव आपणि असून आपणि चवधात्यािी शक्ती आहात वरुण, चमत्र, अयवमा, सूयव ही आपली अशं 
रूपे असून त्या सवांसह आपण यज्ञा्या स्थळी याव.े’ 

 
ऋिा म्हणताना इदं्रािे मन आनंदाने भरून आले. मंत्रािे रहस्य प ढील मंत्रांतून ऋर्षींनी स्पष्ट 

केलेले होते. म्हणनू तर ज्ञानी लोक म्हणतात की ऋिा ॠिे्याि साह्याने कळते. भतं्रािे रहस्य मंत्रातूनि 
उलगडले जाते. ते्हा मंत्रावर वगेळे भा्य करण्यािी आवश्यकता उरलीि नाही होता अस्खचलत ऋिा 
म्हणू लागला, ‘हे अग्नी! यजमान त म्हाला चपत्या्या चठकाणी मानून वगेवगेळया यज्ञ प्रसंगी आमंत्रण 
देतात. त म्ही येता आचण त मिा प्रवशे होताि िेतना स्फ रु लागते. म्हणून तर शूर प रुर्ष त म्हालंा बधं रुप 
मानतात. त मिी सेवा, पूजा. करणाऱ्या लोकािंी त्यां् या प त्राप्रमाणेि त म्हीही सेवा करता. समाजािी 
सहकायाने करण्यािी कामे करतानंा त म्हाला लोक ‘सखा’ म्हणून पािारण करतात. 

 
या ॠिा गाता गाता इंद्राला एक वगेळेि ज्ञान िाले. देव एकि. पण वगेवगेळया रुपात लोक 

त्याला ओळखतात, पूजतात, असे का? तर जसा ज्यािा भाव तशी त्यािी चसद्धी. ज्या भावनेने देवािी पूजा 
करावी त्याप्रमाणे देवािे दशवन घडते. म्हणून देवािी चवचवध रुपे–बोलता बोलता मनन करण्यासाठी 
लकचित काळ थाबंनू इन्द्राने प ढील ॠिा म्हणावयास स रुवात केली. ‘हे चद्य अस्ग्न! देवमाता अचदती 
म्हणजे त म्हीि. त म्हीि यज्ञािी भेर् यजमानाला देता. देवतािें आवाहन करण्यासाठी ॠिािें गायन 
करणारी देवी भारती हे आपलेि रुप आहे. ॠत क्मान सार रुप बदलणारी इला–पृथ्वी, आचण वृत्रािा नाश 
करण्यासाठी इन्द्राला मदत करणारी नदी सरस्वती ही देखील त िीि रुपे आहेत. 

 
गृत्समदाने रिलेली ही स क्ते गाता गाता इदं्र स्वतःला चवसरून गेला. तो स्वतः खरोखरीि 

मृत्समद ॠर्षीि जणू होता. अशा तन्मयतेने तो गात होता. ‘हे देव अस्ग्न! ॠस्त्वज त मिी स्त चत स्तोते्र गात 
आहेत. शहाणे व ज्ञानी यजमान त्या ॠस्त्वजानंा गायी, घोडे व इतर दान-दचक्षणा देत आहेत. दानािी ही 
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पे्ररणा देणारे देव त म्हीि असून ऋस्त्वजां् या ठायीही त मिाि वास आहे. त्याम ळे दान घेणारे व देणारे 
त मिेि अंश असून त म्या कृपाप्रसादाने उत्तम ज्ञान प्राप्त करून सभेत त म्या उदारतेिी स्त चतगोते्र गात 
आहेत.’ 

 
अग्नीिे सूक्त पूणव िाले. इंद्र त्यावर मनन करू लागला. त्यािे रहस्य त्याला उमगले. गायी, घोडे 

वगैरे साधने उद्यमा्या योगाने कोणाही माणसाला चमळू शकतात. त्यासाठी दैवी कृपा कशाला हवी? तर 
चद्य गाय ही वाणी असून चद्य अश्व हा प्राणािे प्रतीक आहे. देवा्या कृपेने चमळालेंली दैवी संपत्ती 
आत्मदशवनािा आनंद देते. आत्मज्ञानी जे्हां भेर्तात ते्हा भौचतक संपत्तीिा मचहमा रहात नाही. त्याजागी 
दैवी संपत्तीिीि प्रचतष्ठा असते. 

 
सूक्त पूणव होताि ॠस्त्वज उठून उभे राचहले. द पार िाली होती. सकाळ पासून यज्ञ कमात 

ग ंतलेले ॠर्षी अल्पाहार घेण्यास बसले. त्यानंी ‘होत्या’ सही बोलावले. 
 
‘ऋचर्षवर िला! चविार वायनेू पोर् थोडेि भरते? सूक्तानंी तहान भकू भागत नाही. िला, आम्या 

पंक्तीस बसून भोजन घ्या.’ 
 
इंद्र ॠचर्ष वरे्षात होता. ॠचर्षकमे पण करावयास हवी. एरवी देव अमृता्या दशवनािेि तृप्त होतात. 

पण ऋर्षींना जीवनचनवाहासाठी अल्पाहार घ्यावा लागतो. 
 
ऋर्षीं्या पंक्तीस हे ‘ॠचर्षवर’ पण बसले. भोजनात चवचवध फळे व म ळे होती. जेवणा्या शवेर्ी 

ताक वाढण्यासाठी आणले. इंद्राला ते फार आवडले. तो चविारू लागला, ‘हे काय आहे? यािा स्वाद काही 
वगेळाि आहे. आचण हे पिायला पण हलके आहे. सोमरस व त पा्या आह ती पिनाला जड. त म्ही हा 
पदाथव मला कधीि चदला न्हता.’ 

 
‘खरे आहे, ॠर्षींनी उत्तर चदले. ‘ताक हे आमिे भलूोकीिे अमृत! इदं्राला ताक कोण देणार बरे? 

म्हणून तर म्हणतात, ‘तकं् शक्स्य द लवभम् ।’ 
 
‘पण हे ताक–तक् नसून तारक आहे! उ्णताशामक असून अन्न पािन करणारे आहे.’ 
 
अशा स खसंवादात द पार गेली. माध्यचंदन सवन व संध्याकाळ्या चतसऱ्या सवनािी सूक्ते मृत्ससद 

ॠर्षींनी रिली होती ती इदं्राने होत्या्या स्थानी बसून गायली व इंद्राला आवाहन करून परत इंद्रािे 
स्थानही घेतले व यजमान आचण अध्वय वने अपवण केलेला हचवभांगही स्वीकारला. 

 
तथाचप राजा वैन्य व इतर ऋर्षींना यज्ञमंडपातून इदं्रािे रुप घेऊन गेलेल्या गृत्समद ॠर्षीं्याचवर्षयी 

लिता वार्ति होती. 
 

∘ ∘ ∘ 
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ध चन व ि म री दोघे दानव इंद्रा्या मागे लागले होते. इद्रािे रुप घेतलेले ऋर्षी त्यां् या हातून 
स र्ण्यासाठी धावत होते. पचहल्यादंा ते पाताळा्या चदशनेे धावले. पण तो तर दानवािंाि देश. तेथे त्यािें 
रक्षण कोण करणार? तेथून ते वरील प्रदेशाकडे जाऊ लागले. पण त्यानंा कोणीि थारा देईना. त्याम ळे 
ॠर्षी खरोखरीि भयभीत िाले. त्यानंी रुप इदं्रािे घेतले होते. पण आत ते मानवि राचहले होते. खरे पहाता 
इंद्र हा अजर-अमर. त्याला कोण काय करू शकणार होते? त्या्याशी शत्र त्व करण्यािा प्रयत्न करणारािंा 
नाश चनचिति होता. पण हा आत्मचवश्वास अंतरात जागृत िाला तर तो इदं्र. तो देव. एरवी इदं्रािे रुप 
अथवा स्थान चमळाले तरी ते चनरथवकि. ॠर्षींनी इंद्रािे रुप धारण केले. पण इदं्रािा भाव त्यां् या मनात 
जागला नाही. ‘मी इंद्र आहे. अजेय आहे.’ अशा आत्मचवश्वासा्या अभावी ऋर्षींना भीती वारू् लागली. ‘मी 
मत्यव मानव. हे दानव मला मारून र्ाकतील.’ हे गृहीत धरल्याम ळेि ते पळत स र्ले होते. शवेर्ी पळता 
पळता ते थकून गेले आचण चनरुपाय होऊन एका जागी बसले. 

 
ते दोघे दानव त्यां् या जवळ येऊन पोिताि ॠर्षी म्हणाले, ‘मला पकडू नका. मारू नका. मी इदं्र 

नाही!’ 
 
‘काय म्हणतोस? मग तू आहेस तरी कोण?’ त्या दानवानंी रागाने चविारले. 
 
‘मी ॠर्षी आहे. गृत्समद ऋर्षी. त म्ही इंद्राला ओळखत नाही! तो परम तेजस्वी आहे!’ ॠर्षी सागं ू

लागले. इंद्रािे नाव ऐकून दानव गोंधळल्यासारखे िाले. ते पाहून व इंद्रा्या नावािा उच्चार िाल्याम ळे 
ॠर्षींना थोडा धीर आला. 

 
दानवानंी साचंगतले, ‘आम्ही अद्याप इदं्राला पाचहलेले नाही. त्या्या चवर्षयी आम्हालंा काही माचहती 

नाही. तो देव आहे की दानव, की मानव आहे काहीि आम्ही जाणत नाही.’ 
 
‘इंद्र कोण आहे, तो चकती पराक्मी आहे हे जाणून घेण्यािी त म्हाला इ्छा आहे?’ ऋर्षीनी 

चविारले, आता त्यानंा भय कसे ते वार्त न्हते. 
 
‘इंद्रािी माचहती असलेली बरी’ असा कपर्ी दानवानंी चविार केला. त्यां् या तावडीत सापडलें ले 

ऋर्षी आता स र्ण्यासारखे न्हते. ते्हा इंद्राचवर्षयी जाणनू घेण्यािी मूक संमती त्यानंी दशववली. व ऋर्षीनी 
इंद्रािे पराक्म वणवन करणाऱ्या ॠिा गाण्यास स रुवात केली. 

 
‘हे बंधूनो, जन्मतःि इंद्राने देवां् यात प्रथम स्थान चमळवले त्या मनस्वीने मोठ मोठे पराक्म करून 

देवािं ं नाव शोभवले होते. त्या्या एकट्ा्या ठायी अनेक सेनािें बळ साठवलेले आहे. पृथ्वी व 
आकाशलोकात त्या्या नावािा मोठा धाक आहे. 

 
फार पूवी ही पृथ्वी अस्स्थर होती, डगमगत होती. ती इंद्राने आपल्या बाह बलाने स्स्थर केली. 

भपूृष्ठावर अस्ता्यस्त पसरणाऱ्या पववतावंर चनयंत्रण घातले. अंतचरक्षा्या कक्षा चवस्तारल्या व आकाशाला 
अधातंरी चर्कवनू धरले. हे सारे त्या इदं्रािे पराक्म. 
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सप्तसागरािें त ंबलेले पाणी त्यानेि मोकळे केले. दोन पार्षाणां् या मध्ये स प्त असलेला अग्नी 
त्यानेि प्रथम प्रकर् केला. तीन्ही लोक जे नश्वर होते त्याना इदं्राने कालमयांदा घालून चदली. िागंली कामे 
करणाऱ्यानंा उत्तम पद देऊन अधम कामे करणाऱ्यानंा त्यानेि खाली ओढले. 

 
इंद्रािे पराक्म ज्यानंा माहीत नाहीत तेि त्यािा दे्वर्ष करतात. परंत  मी त म्हाला त्यािे ग ण व 

पराक्म प्रत्यक्ष दाखवनू त्यािे प्रतापी अस्स्तत्व चसद्ध करून दाखवले. बधूंनो, त म्ही त्यािी ओळख करून 
घ्या. इंद्राला न जाणणारे वीर रणात चवजयी होत नाहीत. म्हणून पराक्मी योदे्ध इदं्रािे साह्य मागतात. 
इंद्राशी त ल्यबल असा योद्धा आजवर िालेला नाही. भले भले शूर वीर त्याला शरण आलेले आहेत. 

 
त्या्या अद भ त पराक्मािी एक कथा मी सागंतो. शबंर नावािा एक योद्धा इदं्राशी य द्ध करीत 

होता. तो लपून छपून हल्ले करी. इंद्र समोर आला की तो पववता्या ग ंफेत लपून राही. काही केल्या तो 
सापडत नसे. त्या्या या मायाजालातून त्याला कोणी लजकू शकत न्हते. असे िाळीस शरद गेले. पण 
शवेर्ी इदं्राने त्यािा नाश करून जगाला भयम क्त केले. 

 
हे बंध ंनो, जे कोणी इदं्रािी स्त ती करून त्याला यज्ञ प्रसगंी बोलावनू सोमरस अपवण करतात, भेर्–

पूजा करतात व त्या्या साक्षीने परोपकारािी कामे करतात त्या सवांना इदं्र दीघाय  करून त्यांिे रक्षण 
करतो.’ 

 
ऋर्षी मोठ्या आनंदाने इदं्र स्त ती करीत होते. स्त चतगान करता करता त्यां् या मनातील भीती 

समूळ नाहीशी िाली. त्यानंा अजूनही चकतीतरी पराक्मािें वणवन करावयािे होते. पण एकाएकी ते दानव 
शस्त्र उगारून ओरडू लागले. 

 
‘अरे कपर्ी ब्राह्मणा, तू इंद्र नाहीस हे आता आम्हाला चनचि कळले आहे. त ्या बोलण्यावरून 

आता खरा इंद्र कसा आहे ते आम्ही सहज शोधून काढू पण त्यापूवी त िा नाश करायला हवा.’ 
 
दानवां् या हातून स र्णे आता शक्यि न्हते. पण इंद्रािा मचहमा गातानंा ॠर्षी चनभवय िाले होते. 

त्यानंी इदं्रािी मनोमन प्राथवना केली, ‘हे इंद्रा, मािी हाक ऐकून धाव घे. मा्यावर येऊ पहाणारे संकर् 
भयंकर आहे. मा्यावर दया कर. हे पराक्मी देवश्रेष्ठा, आम्या सारख्या ऋर्षीनी केलेल्या स्त चतम ळेि त िे 
माहात्म्य वाढते. अथात त ्या रहस्यमय पराक्मािा थागं अद्याप कोणाला लागलेला नाही. हे पूज्य देवा! 
त म्ही यापूवी अनेक पराक्म केलेले असून प ढेही कराल. त मिे यशोगान ऋर्षीनी आपल्या स्तोत्रात 
गाचयलेले आहे. त म्या वज्रा्या साह्याने मािे रक्षण करा. त मिे चद्य अश्व या चदशलेा वळवा. 
 

★ ★ 
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२ / कमव िाच िमव 
 

(ॠग्वेद णितीय मंिि) 
 

‘भगवन्! प्रभनेू या चवश्वािी रिना केली या चवधानाला प्रमाण आहे काय?’ 
 
‘आहे तर! चवश्व आहे आचण चवश्वात प्रभ ूआहे हेि मोठे प्रमाण आहे सजवन व सजवक दोघे एकि 

आहेत. अचवभाज्य आहेत. प्रकृतीमध्येि प्रजापती पण सामावलेला आहे.’ 
 
‘भगवन् ! ही चवधाने ज्ञाते समजू शकतील. पण आम्हाला समजेल अशी उदाहरणे द्याल काय?’ 
 
‘वत्सा! मला हे रहस्य कळले ते जाळे बाधंणाऱ्या कोळयाकडे पहाता पहाता कळले. कोळी जाळे 

बाधंण्यासाठी धागे कोठून आणतो. आपल्याि कायेतून तो ते धागे चनमांण करतो. त्यािें उभे आडव ेतणाव े
रितो आचण आपले जाळे चवणून काढतो. आपण स्वतः चवणलेल्या जाळयात तो तेि पाघंरून स खाने 
िोपतो. खरे ना?’ 

 
‘होय. कोळयािी ही करणी आम्हाला सहज समजण्यासारखी आहे.’ 
 
‘त म्हाला वारे्ल कोळी हा एक चकडा-जंतू. पण कोळी मािा ग रू आहे असे मी मानतो. तो प्रजापती 

आहे. स्वतः रिलेल्या चवश्वात स्वतः प्रवशे करून तो रहातो. सूयव पहाता ना? तोही प्रजापती आहे. 
स्वतः्याि चकरणां् या जाळयात तो स्वतः प्रवशेतो.’ 

 
‘कोळी आचण सूयव दोघािंीही उदाहरणे कळण्यासारखी आहेत. पण चवश्वािे वस्त्र पाघंरून प्रभ  

िोपला आहे असे म्हणता येईल काय?’ 
 
‘उदाहरण समजून घेण्याप रते घ्यावयािे. वर वर पाचहले तर काहीि समजणार नाही. पण जरा 

खोलवर चविार करून आत डोकावनू पाचहले तर रहस्य समजेल.’ 
 
‘भगवन्! आपण डोळे चमरू्न ध्यान धरता. आपल्या आत पण एखादे चवश्व आहे काय?’ 
 
‘डोळे चमर्ले की चदसेनासे होते स रुवातीस समोर केवळ अंधारि असतो. त्या अंधारात चदवा 

लावला की प्रकाश पडतो.’ 
 
‘अंतरात प्रकाश पाडणारा चदवा कसा लावायिा, भगवन्?’ 
 
‘डोळे चमर्ले की मन स्स्थर होते. स्स्थर िालेले मन एकाग्र होऊन मनन करू लागते. त्याम ळे 

अंतरीिे गढू समजू लागते. त्यालाि ज्ञान म्हणतात. वारंवार अभ्यास व मनन केल्याने ज्ञानािा चदवा िेततो 
व अंतरातील चवश्वािे दशवन घडते.’ 
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‘भगवन्! आपण अन भवलेला असा एखादा प्रसंग वणवन करून सागंाल काय?’ 
 
‘अवश्य. लहान मोठे अनेक अन भव मी घेतले आहेत. त्यातील एक प्रसंग मी त म्हाला सागंतो– 
 
मािे डोळे चमर्लेले होते. चमर्ल्या डोळयानंी मी मा्याि शरीराकडे पहात होतो. सरोवरात आपले 

प्रचतलबब आपल्याला चदसाव ेतसेि मािे शरीर मला चदसत होते. पण ती काया वगेळयाि प्रकारिी होती. 
आकार शरीरािाि पण त्याला डोळे, नाक, कान काही न्हते. हे शरीर कोणते बरे? मी मनन करू लागलो. 
खोलवर चविार करता करता आपलेि जाळे अंगावर घेऊन बसलेला कोळी आठवला. चकरणां् या 
जाळयात प्रकाशणारा सूयव आठवला. हे शरीरही सूक्ष्म जाळयासारखेि आहे तर–आचण त्या जाळयात हा 
कोण बरे िोपलेला आहे? चदसले! समजले! तो होता मािा प्रभ , मािा अंतयांमी, मािा जीवात्मा!’ 

 
‘म्हणजे भगवन्! आपण जीवात्म्यािे दशवन घेतले तर?’ 
 
‘वत्स! जसा ज्यािा भाव तसे त्याला दशवन घडते. हा सारा जादूिा खेळ आहे. मािा प्रभ  चवश्व 

रितो. आचण त्या्याशी खेळत बसतो. तसाि जीवात्मा. तोि ही काया घडवतो आचण स्वतः त्याति रहातो. 
कधी कधी असे घडते. आचण कधी नाही.’ 

 
‘हे सूक्ष्म शरीर कशािे असते बरे?’ 
 
‘मला वार्ते आपल्या स्थूल शरीरात जे ज्ञान तंतेंिे जाळे पसरलेले आहे त्या तंतंूिेि हे शरीर 

चवणलेले असाव.े आपला प्रभ . प्राणवाय  त्या शरीरािे संिालन करतो. म्हणून त्याला सूत्रात्मा असेही 
म्हणतात.’ 

 
‘प्रभ  आपला सूत्रधार आहे. त्या्या इ्छेप्रमाणे तो आपल्याला नािवतो. आपली जीवनदोरी 

त्या्या हाती आहे असेि ना?’ एकाने चविारले. 
 
द सरा एक चश्य संतोर्षपूववक म्हणाला, ‘ग रुदेव, आपण जे साचंगतले ते आम्हाला पर्लें . आपल्या 

स्थूल शरीरा्या आत सूक्ष्म शरीर असून ते ज्ञानतंतंू्या ताण्यावाण्याने चवणलेले आहे हे रहस्य आज 
आम्हाला कळले.’ 

 
द सऱ्या एका चश्याने चविारले, ‘आश्रमात रहाणारे ॠर्षी व त्यािें चश्य िाडािंी साले काढून 

त्यािंी वल्कले शरीरावर धारण करतात. चकत्येकजण लोकरीिी वसे्त्र घालतात. आपल्या आश्रमात आपण 
कापसािे सूत काढून कपडे चवणतो. हा कापूस कशापासून होतो?’ 

 
‘िाडावर फ लणाऱ्या फ लातून कापूस चनघतो. पण हे फूल इतर फ लाहूंन वगेळे आहे. इतरां् या 

सारखा स गधं नसला तरी या फ लात बरेि ग ण आहेत. या फ लाला लपजले की त्यातून कापूस चनघतो. 
त्याला कातले की त्यातून तंतू चनघतात. तंतू मागावर घालून चवणले की त्यािें वस्त्र तयार होते.’ 

 
‘लपजण, कातण ही सारी साधी, सरळ कामे आहेत. नाही?’ 
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‘तसे पहाता कोणतेि काम सोपेही नाही आचण अवघडही नाही. कामात मन रमले पाचहजे. जे्हा 
मािे मन वस्त्र चवणण्यात एकाग्र होते, ते्हा ते काम सोपे, सरळ होते. पण मन लागत नसले की सूत वारंवार 
त रू् लागते. कातण, लपजण करता करता मला एक कचवता स िली आहे.’ 

 
‘आम्हाला ती कचवता ऐकायला चमळेल?’ 
 
‘ऐका. कचवतेिा भावाथव असा आहे– रात्र जाते आचण उर्षा येते. या दोघी मोठ्या क शल चवणकर 

आहेत. एकी्या जवळ काळा धागा असून द सरी जवळ श भ्र तंतू आहे. त्यािें चवणकाम अ्याहत िालू आहे. 
त्यां् या धाग्यात एकही कच्चा धागा नाही, त्यानंी चवणलेले स ंदर वस्त्र पचवत्र यज्ञ कायात वापरले जाते.’ 

 
‘भगवन्, कातण लपजणा सारखी कामे स्त्रीयानंा िागंली जमतात नाही?’ 
 
‘प रुर्ष शतेी करतात. स्त्री घरात राहून कातते, चवणते, सायकंाळी सूयव आपला चकरणािंा पसारा 

आवरून घेतो. आचण आपले चवणकाम द सऱ्या चदवशी परत स रू करतो. चरकाम्या वळेात प रुर्ष मागावर 
बसतो आचण चस्त्रया सूत ग ंडाळण्यािी वगैरे कामे करतात.’ 

 
‘सूत वारंवार त रू् लागले की आपण काय करता?’ 
 
‘मािे काम स्त ती करण्यािे आहे. मी देवानंा म्हणतो, मािे धागे कचे्च राचहले, त रू् लागले तर ते 

योग्य होणार नाही. मािे सूत त रू् देऊ नका.’ 
 
‘मग देव त म्हाला मदत करतात?’ 
 
‘अथात जो कोणी उद्योग करतो त्याला देव चनचित साह्य करतात. आळशी, चनरुद्योगी माणसानंा 

देव तरी कशी नी काय मदत करणार बरे?’ 
 
‘सूत कातण्यात त्र र्ी राहून ते कचे्च राचहल्याने त र्ते. हो ना?’ 
 
‘खरे आहे, पण सूत मागावर घेण्या आधीि पारखून घ्यायला हव े कातण्यात िूक असली तर 

चवणणाऱ्यािा उपाय कसा बरे िालेल? म्हणून चवणणाऱ्याने स्वतःि कातले पाचहजे. कातणे व चवणणे दोन्ही 
कामे एका हाती ्हायला हवीत.’ 

 
‘पण भगवन्! अशा कामात वळे नेल्याने आपल्या ध्यान धारणेत, उपासनेत चवघ्न येणार नाही का?’ 
 
‘वत्सा! ही कामे मा्या मते ध्यान धारणेहून वगेळी नाहीत. मािे काम हीि मािी भक्ती. हीि मािी 

उपासना. देवाजवळ मािे हेि मागणे आहे. 
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‘हे प्रभो, मािी वृत्ती त ्यात लीन होवो. तृश्या ठायीि ती सतत राहो, मािे ध्यान भगं न पावोः मी 
त िे स्त चतगान रिीत आहे. त्यातील प्रत्येक पदािी रिना चनदोर्ष होवो. छंदािा भगं न होवो, अशी काळजी 
देवा तूि घे.’ 
 

★ ★ 
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३ / ऋतुक्रमानुसार 
 

(ऋग्वेद णितीय मंिि) 
 

गृत्समद ॠर्षी ध्यानयोगी होते आचण त्यािबरोबर उद्यमीही होते. ते आपल्या चश्यानंा सागंत, 
‘स्वतः पचरश्रम करा. मी आळशासारखा बसून खाईन व द सऱ्याने मा्या भाकरीसाठी कष्ट कराव े असा 
चविार पण मनात येऊ देऊ नका. ससंारात स ख कधी शोधून चमळत नाही. जो हाताने काम करतो त्याला 
स ख लाभते. 

 
ही र्कळी मला मा्या ग रु्या स्थानी आहे. ती घेऊन मी कातायला बसलो की मन एकाग्र होऊन 

ध्यान लागते. त्यातून वळे चमळाला तर मी मागावर बसतो. स तािे धागे मोजून आकडे लावनू वीण तयार 
करतो. त्या कामाम ळे अंकशास्त्र व गचणतािे ज्ञान होते.’ 

 
ॠर्षींिा बाहेर्या ज्ञान चवज्ञानाशी फारसा संबधं येत नसे कारण त्यािंी वृत्तीि अंतम वख होती. 

कापड चवणताना धागा कच्चा लागला की ते त्याला ‘ओत ’ म्हणत आचण पक्क्या स ताला तंतू. हीि नाव ेते 
आपल्या देवस्त तीतही घालीत ‘हे प्रभो, मािा तंतू ज्याप्रमाणे त र्त नाही. त्याप्रमाणे मा्या अंतरी्या 
वृत्तीही त ्या ठायीि एकसूत्र राहोत असा मा्या मनािा योग त म्या कृपेने साधो.’ 

 
याप्रमाणे वस्त्रा्या उभ्या आड्या धाग्यािंा मेळ घालता घालता ॠर्षींनी मनािाही मेळ घातला 

होता. मागावर बसून ते स तािें धागे मोजून लावीत. एक ते नऊ, दहा, वीस. मग दशकािंा ग णाकार करीत. 
त र्लेले धागे साधंता साधंता त्यानंा ग णाकारािी रीत सापंडली. या प्रमाणे काम करता करता सहज ज्ञान 
िाले. 

 
तथापी ऋर्षी कोणी मोठे गचणत शास्त्री िाले नाहीत. कारण त्यानंा अंतम वख होऊन रहाणेि आवडत 

होते. पण ज्ञान काही िाकून थोडेि रहाते? इंद्रािी स्त ती करता करता त्यात त्यानंी अंकािा उल्लखे सहज 
केला. ‘हे इंद्र देवा, आम्ही यज्ञाला स रुवात केलेली आहे. हा यज्ञ म्हणजे एक रथ आहे असे आम्ही मानतो. 
सकाळ पासून चकतीतरी वगेवगेळया वस्त  त्यासाठी जमा होत आहेत. नवी स्त चतगाने रिली जात आहेत. 
रथािी जणू िार िके्ि असे ऋस्त्वज येथे बसलेले आहेत. रथाला जोडलेल्या घोयां् या लगामासारखी 
चत्रचवध वाणी येथे उच्चारली जात आहे. सकाळी खाल्या स्वरात, द पारी मध्यम व सायंकाळी उच्च स्वरात 
चतिा घोर्ष होतो. रथा्या सात घोयां् यासारखे सात छंद आहेत. दहा चखळयासंारखी दश ग्रहािंी पाते्र 
आहेत. या रथात रथी यजमान असून सारथी ब्रह्मा आहे. असा हा रथ आम्ही त म्यासाठी चसद्ध केला 
आहे.’ 

 
या ॠिामंध्ये यज्ञाला रथािी उपमा देऊन त्यात एक, तीन, िार, सात-व दहा या अकंाना ग ंफून 

त्यानंतर्या ॠिातं एक, दोन, तीन या प्रमाणे संख्या आलेली आहे. 
 
यज्ञाला रथािी उपमा देऊन एकम् िी गणना केली. नंतर इंद्राला रथातं बसून यज्ञभमूीवर 

येण्यासाठी चनमंत्रण देण्यासाठी म्हर्लेल्या ऋिेत, 
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‘हे देव श्रेष्ठ इंद्रा, आम्ही त ला आम्या यज्ञात भाग घेण्यासाठी बोलावीत आहो. या यज्ञप्रसंगी 
त म्यासाठी सोमरस तयार केलेला आहे. त म्ही आल्याने आम्या धनसाधनात भर पडणार आहे. तरी त म्ही 
त्वचरत याव.े त्यासाठी आपल्या रथाला दोन दोन, िार िार, सहा सहा, आठ आठ, दहा दहा, अश्व जोडून 
यज्ञभमूीवर याव.े 

 
‘हे देवराज, त मिे सोमपात्र येथे चसद्ध आहे. सोम आपल्याला फार चप्रय आहे. तरी आता त्वरेने 

याव.े रथािी गती वाढावी म्हणून शक्य चततके अश्व आपण रथाला जोडा. एकम् िी संख्या प रती वार्त 
नसेल तर दशकां् या संख्येने अश्वािंी संख्या वाढवा. दहा, वीस, तीस, िाळीस, पन्नास, साठ, सत्तर, ऐंशी, 
न्वद, शभंर–शभंर घोडे रथाला जोडून अचतवगेाने आपण येण्यािे करा.’ 

 
ॠर्षी याप्रमाणे सहज सरळ संख्यािंी गणती करीत होते. त्याि सहजतेने ते चनसगातील पदाथांिे 

चनरीक्षण करीत. दोघे अचश्वनीक मार सदैव एकमेकाबंरोबरि रहातात. त्यां् या या य ग ल भावािे सकौत क 
दशवन करता करता संसारातली इतर य ग लेही त्याना चदसू लागली. त्यां् या य ग ल गीत नावा्या 
स्त चतसूक्तातील आठापंकैी शवेर््या ॠिेत ते म्हणतात– 

 
‘हे अचश्वनीक मारानंो, या यज्ञप्रसंगी ॠिागान करून ध ंद िालेले ॠर्षी व वीर प रुर्ष त मिे ग णगान 

करणाऱ्या मंत्रािंी स्तोते्र रिनू त म्हाला बोलावीत आहेत. ती ऐकून आपण उभयता प्रसन्न होऊन यज्ञास 
याव.े’ 

 
शवेर््या ऋिेतील स्तूतीिा संबंध जोडून ऋर्षी पचहल्या ऋिेपासून उपमािंी माचलका रितात. 
 
‘हे अचश्वनींक मारानंो, सोमरस काढण्यासाठी खल व बत्ता दोघािंी गती कामी लागते. त्याप्रमाणे 

आपण दोघेही शीघ्र यज्ञस्थानी या. फळां् या भाराने वाकळेल्या वृक्षा्या डहाळीवर गरुडािंी जोडी िेपावते 
त्या प्रमाणे आम्या समदृ्ध यज्ञात आपण सहभागी ्हा. यज्ञात ज्याप्रमाणे गाणारा उद्गाता व स्त ती 
करणारा होता, एकमेकासंह स्तोत्र, व शास्त्र उच्चारतात, ज्या प्रमाणे दोन राजािें सचंधदूत जनपदात 
एकमेकासंह वावरतात त्या प्रमाणे आपण उभयता एकमेका ंबरोबर यज्ञाला याव.े 

 
‘चदवस उगवण्या पूवींि दूर रणसंग्रामाला जाणारे शूर वीर तयार होऊन बरोबर बाहेर पडतात, प ष्ट 

िालेले मेंढे एकमेकाशी ि जं घेत खेळतात, दोन स ंदर सख्या सारखाि शृगंार करतात, दंपती पे्रमाने 
आपली कामे एकमेकां् या साहियाने करतात त्या प्रमाणे त म्ही दोघानंी चमळून यज्ञाला याव.े 

 
‘एखाद्या स ंदर पशूिी दोन्ही लशगे रंगवनू सजवतात. लकवा घोयां् या दोन्ही खरी एकदम गळतात 

अथवा रात्री्या चवरहानंतर िक्वाक–िक्वाकी ज्या आत रतेने भेर्तात, दोन पराक्मी योदे्ध जसे वगेाने 
रणाकडे धाव घेतात त्याि आत रतेने त म्ही यज्ञस्थानी धाव घ्यावी.’ 

 
‘वगेाने वहाणाऱ्या नदीत दोन नावा एकमेकीजवळ येऊन नदी पार करतात, रथािी दोन िाके एका 

गतीने धावतात, िक्ािा आस आचण ्यास ज्या प्रमाणे जोडले जातात, चशकारी क ते्र एक सारख्या गतीने 
शत्रूंवर त रू्न पडतात, आचण ज्या प्रमाणे दोन कविे जोडली गेली की शरीरािे रक्षण करतात त्या प्रमाणे 
त म्ही आमिे पालन करा. 
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‘हे अचश्वनी क मारानंो, वाऱ्या्या वगेवान प्रवाहासारखी अथवा वगेाने वहाणाऱ्या नद्यां् या प्रमाणे 
आपली गती वगेवती आहे. डोळे दोन पण दृष्टी एक असावी त्याप्रमाणे आपण दोघे असून एकि आहात. 
दोन हात व दोन पाय ज्या प्रमाणे शरीराला मदतरुप आहेत त्याप्रमाणे त म्ही उभयतानंी आम्हाला साह्यभतू 
होऊन उत्तम धन घेऊन याव.े’ 

 
‘ओठ दोन असले तरी त्यािंी हालिाल होऊन त्यातूंन मध र वाणी प्रकर्ते, मातेिे स्तन दोन असून 

ते बाळाला प ष्टी देतात, दोन नाकप यािंी सरळ नाचसका म खािी शोभा वाढवते, दोन कान एक स्वर ग्रहण 
करतात, त्या प्रमाणे आपण दोघानंी चमळून आम्हास स ख द्याव.े’ 

 
‘दोन हात एकत्र िाले की शक्ती चनमाण होते, दोन मेघ एकत्र आले की त्यातंील जल–वाय  आचण 

वारी चमसळले जाऊन पृथ्वीवर पाऊस पडतो. शस्त्राला िाकावर िढवले की धार येते त्याि प्रमाणे हे देवानंो 
मी त मिे स्त चतगान रिले आहे. त्यातं स्तोत्र व शास्त्र दोन्हींिा समन्वय िाल्याने वाणीला तेज िढले आहे.’ 

 
प्रत्येक ऋत  मध्ये होणारे पचरवतवन पाहून या ऋर्षींना काही वगेळाि आनंद होई. ऋतंूमध्ये पचहला 

क्म कोणािा? कोणता ऋतू उत्तम? असे प्रश्न त्यां् या मनात उठति नसत. त्यां् या दृष्टीने प्रत्येक ॠतू 
स्वतःिी नवी हवा घेऊन येतो. प्रत्येक ऋत िी देवता वगेळी असते. प्रत्येक देव आपआपल्या स्वभाव 
धमान सार आपल्याला स ख देत असतो. 

 
सामान्यतः चहवाळा, उन्हाळा व पावसाळा असे तीन ऋत  मानले जातात. प्रत्येक ॠतूिे िार मचहने. 

त्याप्रमाणे िात मासािंी गणना करतात. वर्षािे बारा मचहने नक्षत्रान सार नक्की केलेले असून त्यावरून 
राचशिक्ािी गणना करता येते. गृत्समद ऋर्षी गचणतात क शल होते. खगोलशास्त्रािी प्रमेये सोडवताना 
त्यानंा फार आनंद होई 

 
प्रत्येक ॠत मध्ये होणाऱ्या पचरवतवनास अन कूल असा आहार चवहार असला तर माणसाला 

त्यापासून स ख लाभते. त्यादृष्टीने ऋर्षींनी प्रत्येक ॠत िी देवता चनचित केलेली चदसते. इंद्र हा देवां् यात 
प्रथम. वसंत ॠतूिी देवता इं.द्र मध वसंताबरोबर माधव त्याप्रमाणे इदं्राबरोबर मरुत्. देवािंा कारागीर 
त्वष्टा. त्या्याबरोबर श क् ग्री्म असतो. ग्री्मािा ताप श िी वाढवणारा–त्या उ्णतेिा देव अग्नी. त्यानंतर 
नभ व नभस्य यािंा इदं्राशी संबंध जोडून अरुण व चमत्र या देवािें अचधष्ठान वर्षा ऋतूत. त्यािप्रमाणे 
चहवाळयािे हेमंत व चशचशर. उन्हाळयािे वसतं व ग्री्म. पावसाळयािे वर्षा, शरद अशी हवामानाप्रमाणे 
गणना केली आहे. केवळ हवामानािी पचरवतवने पाहून न्हे तर मानव चहतािा चविार करून त्यानंी ऋत िे 
वगीकरण केलेले आहे. चशचशर व वसंताला जोडणारा माधव, मरुतां् या वावर्ळीपासून आपले रक्षण 
करतो. ग्री्म वर्षा याना जोडणारा श क्, वर्षा-शरदािा संयोग साधणारी श िी, नवरिना करणारा त्वष्टा व 
स्फूती व ितैन्य देणारा देव अग्नी ही मानवी जीवनातील चहतकारी तत्व ेआहेत. शरद-हेमंत व चशचशरािा 
मेळ असला की वर्षा ॠत म ळे होणारे अचनष्ट पचरणाम दूर होतात. 

 
ऋतंूिे हवामान लक्षात घेऊन साधे सरळ जीवन जगणाऱ्यानंा सववि ॠत  स खदायी असतात. 

हवतेील पचरवतवनाम ळे तन-मनािी हानी िाली तर रक्षण करण्यास देवता तत्परि असयात. त्या देवांिी 
स्त ती व प्रशसंा मानवाला मागवदशवक ठरण्यासारखी आहे. ही उपदेशवाणी, ही बोधनिने मानवाला सावधान 
करणाऱ्या दीपस्तंभासारखी आहेत. 
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४ / चंर व चकोर 
 

(ऋग्वेद णितीय मंिि) 
 

ते एक मोठे तत्वलितक ऋर्षी होते. आपल्या आश्रमांतील कामािी त्यानंी ्यवस्स्थत वार्णी केलेली 
होती. स्वतःिे काम ते अचतशय चनयचमतपणे करीत. व इतरां् या कामावर लक्ष ठेवीत. 

 
गेले काही चदवस ॠर्षी कसल्या तरी चविारात पडले होते. चश्याशंी बोलणेही कमी िाले होते. 

त्यािंी िोपण्या उठण्यािी वळेही बदलली होती. त्यां् या चनयचमत चनत्यक्मात खंड पडला होता. इतका 
की रोज चतथी बदलावी तसा त्यािंा चदनक्म बदलत होता. त्यां् या जवळिे दोन िार चश्य हे पचरवतवन 
लक्षपूववक पहात होते. पण ग रुना त्याबद्दल चविाराव ेकोणी व कसे? दोन िार मचहने असेि गेले. 

 
एका संध्याकाळी ऋर्षी बाहेर्या ओट्ावर बसले हेाते. त्यां् या म खावर आनंद स्पष्ट चदसत होता. 

त्यानंा जे जाणनू घ्यायिे होते ते कळल्यासारखा संतोर्ष िालेला चदसत होता. त्यांिे चश्य ही संधी साधून 
त्यां् या जवळ गेले व प्रणाम करून हात जोडून उभे राचहलें . 

 
‘या. या सौम्य चश्यानंो, त म्ही आपण होऊन आलात हे बरेि िाले. नाहीतर मीि त म्हालंा 

बोलवाव ेअसा चविार करीत होतो.’ ग रु प्रसन्नतेने म्हणाले. 
 
‘आज्ञा करावी भगवन्. आमिे काय बरे काम होते?’ एका चश्याने चवनयाने चविारले. 
 
‘बरेि चदवस एक रहस्य जाणून घेण्यािा प्रयत्न मी करीत आहे. त्या चवर्षयी बरेि काही मला 

कळले आहे. अथांत त्याचवर्षयी संपूणव ज्ञान के्हा होईल कोण जाणे!’ 
 
‘भगवन्, आपण आम्हाला नेहमीप्रमाणे प त्र, वत्स, चश्य, बंधो याप्रमाण न बोलावता आज ‘सौम्य’ 

का म्हर्ले बरे? हे संबोधन नवीन आहे.’ 
 
‘होय. मा्या लेखीही ते नविे आहे. त मिा संबधं सोम–म्हणजे िदं्र या्याशी चनकर्िा आहे. िदं्र 

आचण सूयव यां् या परस्पर सबंंधाचवर्षयी मी गेले चकत्येक चदवस चविार करतो आहे. 
 
‘आपल्या गणनेप्रमाणे सूयव रोज सकाळी उगवतो व सायंकाळी मावळतो. पण िंद्रािा उदयास्त 

सूयासारखा चनयचमत नाही. आज पौर्तणमा आहे. आकाशात पूणव िदं्र उगवला आहे. त्यािे दशवन 
सहजचरतीने होत आहे. ही पौर्तणमा–राका चहिी मी स्त ती करतो. कारण चत्याम ळे आपल्याला चकतीतरी 
साधने उपलब्ध िाली आहेत. त म्ही पराकमी वीर प रुर्ष आहात. राका दीघव आय ्य देणारी आहे. 

 
‘हे भाग्यशाली राका! चवचवध रुपे व स ंदर मतीसह आपण याव.े आम्या तन-मन धनािे पोर्षण 

कराव.े 
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‘आज पौर्तणमा आहे. सोळाही कला एकवरू्न पौर्तणमा चवकचसत िाली आहे. उद्यापासून त्यातील 
एकेक कला कमी होत जाईल. त्यािबरोबर उदयाला उशीर होत जाईल. हा वद्य पक्षातील क्म. श द्ध 
पक्षात कला रोज वाढत जाईल व उदयािी वळेही लवकर येईल. पौर्तणमेनंतरिा पक्ष तो वद्य पक्ष. 
अमावास्या हा त्या पक्षातील शवेर्िा चदवस. त्या चदवशी िंद्रािी एकि कला असते. पण ती चदसत नाही. 
प्रचतपदेसही त्यािे दशवन होत नाही. अमावास्येंनंतरिा पक्ष तो श द्ध पक्ष. चकत्येंकदा पधंरा्या ऐवजी 
िौदा्याि चदवशी अमावास्या येतें. त्यावळेी रात्री्या शवेर््या प्रहरी िदं्रािे दशवन होते. 

 
‘पूणव चवकचसत िदं्र लबबाने शोभणारी राका व िंद्र दशवनाला जोडलेली ‘चसनीवाली’ अमावास्या 

यािंा यज्ञ प्रसंगी संयोग होतो. त्या दोन्ही चतथींना. ‘क हू’ असे म्हणतात. आपल्या जीवन यज्ञातंही िढत्या 
पडत्या स्स्थतीिा असाि संगम होतो. कलािंा हा क्म अ्याहत िालूि आहे.’ 

 
‘भगवन् िंद्रां् या कला कमी होण्यािे काय बरे कारण?’ 
 
‘कारण िदं्राला स्वतःिा प्रकाश नाही. िदं्र सूयािा प्रकाश घेऊन त्या्या चकरणािें परावतवन 

करतो. सूयव व िंद्र या दोन ग्रहां् या मध्ये आपली पृथ्वी आहे. चकरणां् या परावतवनाम ळे आपला खूप लाभ 
िालेला आहे. आपण सवव धचरत्रीिी सतंाने आहोत. उंि आकाशात प्रकाशणाऱ्या सूयापासून आपल्याला 
पोर्षण चमळते म्हणनू आपण त्याला पूर्षन् म्हणतो. िंद्र सूया्या प्रखर चकरणानंा सौम्य, शीतल करतो म्हणनू 
आपण त्याला सोम म्हणतो.’ 

 
भगवन् आपल्या यज्ञात आपण सोम व पूर्षा या देवतािें पूजन करतो. या दोन्ही देवता एकदमि 

येतात असे आपण त्यािें वणवन केलेले आहे. ते देव म्हणजेि िदं्र व सूयव काय?’ 
 
‘चनसगवतः चवरोधी चदसणारी तत्व ेअसतील त्यािंा समन्वय साधून त्यातूंन आपला लाभ करून घेणें 

हेि मानवी जीवन, म्हणून तर आपण जीवनाला ‘यज्ञ’ म्हणतो. यज्ञात पौर्तणमेिी राका व अमावस्येंिी 
चसनीवाली एक होऊन क हू रूपानें येंतात त्याि प्रमाणें रात्र व चदवस यािंा समन्वय, ऋत  ऋतंूिा संगम होत 
असतो. जीवनयज्ञात पूर्षा व सोम, सूयव व िदं्र यानंी एक होऊन याव ेअशी आपण प्राथवना करतो.’ 

 
‘भगवन्, िंद्राला आपण सोम म्हर्ले. सोमरसाशी त्यािा काही संबधं आहे काय?’ 
 
‘होय. तेि मला सागंायिे आहे. िंद्र व सोम एकि आहेत हेि रहस्य मला कळले आहे. चतथीन सार 

कमी जास्त होणाऱ्या कलािंा संबधंही समजून घेण्यासारखा आहे.’ 
 
‘भगवन्, आम्ही असे ऐकले आहे की एक सोमवल्ली असते चतला पौर्तणमे्या चदवशी पधंरा पाने 

असतात. वद्य पक्षातील प्रत्येक चदवशी चतिे एक एक पान गळते व श द्ध प्रचतपदेपासून चतला रोज एक नव े
पान फ र्ते आचण पौर्तणमेला परत पंधरा पाने होतात. हे खरे आहे काय?’ 

 
‘एका दृष्टीने ही गोष्ट सत्य आहे. िद्र हाि सोम म्हर्ल्यावर िंद्रािी कला म्हणजे सोमािीही कला. 

हे रहस्य उमगले तर ही गोष्टही कळण्यासारखी आहे.’ 
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‘भगवन्, तर मग सोमािे रहस्य आम्हाला समजावनू द्याल काय?’ 
 
‘असे पहा, िंद्रािा संबधं आपल्या मनाशी आहे. िंद्र शीतल आहे तर मन, सौम्य आहे. अभ्यास 

केला तर हे कळून येईल. सूयािी चकरणे चकती तीक्ष्ण आचण उ्ण असतात. िंद्र ती चकरणे अंगावर घेऊन 
त्यािें परावतवन करतो. सूयांिी चकरणे सरळ आली तर वृक्ष–वनस्पती त्या्या उ्णतेने जळून जातील. पण 
िंद्राने पचरवर्ततत केलेल्या सौम्य तेजाने वनस्पतींना जीवन चमळते. िंद्रािे सौम्य िादंणे सवांना स खद 
वार्ते.’ 

 
‘भगवान्, िकोर नावा्या पक्षाचवर्षयी आम्ही ऐकले आहे. त्यािी भकू ब तहान िदं्रा्या 

िादंण्याचशवाय भागति नाही हे खरे आहे का?’ 
 
‘सोमवल्लीिे रहस्य आहे तसेि या िकोरािेही. आपल्या जीवनािाि चविार करा म्हणजे ते कळेल. 

माते्या गभात रहाणाऱ्या जीवािे पोर्षण कोण करते? माता खारर्, आंबर्, चतखर्, त रर्, वगैरे रसािंा 
आहार घेते. त्या सवािे सार घेऊन गभव पोसला जातो. ते सार म्हणजे सोमरस. सूयािी प्रखर चकरणे 
अंगावर घेऊन िंद्र, वृक्ष–वनस्पतींिे पोर्षण करतो. तो िदं्र मातेसारखा असून गभातील जीव 
िकोरासारखा असतो. म्हणनू गभाला सौम्य सोमरसावर ज्यािे पोर्षण होते असा–म्हर्ले आहे.’ 

 
‘भगवन् आपण साचंगतले ते सहज समजण्याजोगे आहे. िंद्र आचण िकोर सोम आचण सोमवल्लीं, ही 

उदाहरणे जीवनात उपयोगी ठरण्याजोगी आहेत त्यािप्रमाणे पौर्तणमा, अमावास्या, श द्ध व वद्य पक्ष, सूयव व 
िंद्र यािंा परस्पर संबधं जाणून घेतल्याने मोठाि लाभ होण्यासारखा आहे. या सवावरून एक गोष्ट कळून 
येते– सूयव हा पूर्षन्–आपले पालन करणारा चपता असून, िंद्र हा सोम–अमृतपान करचवणारी माता आहे. 

 
‘िंद्र व सोम याना ऋर्षी देव मानतात. सोमा्या ठायी मातेिी करुणा आहे. तोही पालन करणारा 

चपताि आहे. पण त्या्या चठकाणी असलेल्या करुणेम ळे भक्त त्याला माता म्हणतात. हा भावाथव यातून 
चनघतो. 

 
‘आपण या दोन्ही देवािंी स्त ती करू या.’ 
 
‘हे सोम आचण पूर्षन्–आपण उभयता आम्या धन साधनािें जनक व जनेता आहात. त्यािप्रमाणे 

आकाश व पृथ्वीिेही आपणि जन्मदाते आहा. आपण प्रकर् होताि सकळ लोकािें रक्षण करता. देवानी 
अमृतरस देण्यासाठी आपले चनचमत्त योजलेले आहे. 

 
‘हे सोम व पूर्षन्–आपण सोमरस देणारे आहा. आपल्या कृपेने वर्षािे िक् चफरत रहाते. त्यात बारा 

मचहन्यां् या बरोबर एक अचधक मासही आहे. चवर्ष ववृत्ता्या दोन्ही बाजूने अयना्या गतीन सार आपले रथ 
िालतात. आम्या मनाला चवजयी करून आपले रथ म्हणजे आमिे मनोरथ होय.’ 

 
‘हे सोम आचण पूर्षन्! आपण चद्य देव आहात पूर्षा सूयव आकाशात राहून सवव भ वनािें दशवन 

करण्यासाठी रथावर आरूढ होऊन चफरत असतो. सोम–िंद्र हा पृथ्वीवरील सवव पदाथांिा चनमाता आहे. 
पूर्षा-सूयव आम्या ब द्धीला पोर्षण देतो तर िदं्र–सोम हा जीवनािा पोर्षक आहे.’ 
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‘वस्त तः सोमरसािा पे्ररक िंद्र असून ब चद्धतत्वािा पोर्षक सूयव आहे. म्हणून तर सवव देवािंी माता 
अचदती म्हर्ली जाते, चवश्वातंील सवव प्राचणमात्रानंा अन कूल राहून ती मातेप्रमाणे त्यािें पालन करते.’ 

 
‘या स्त चतसूक्तातं ऋर्षीनी अचदती मातेिे स्मरण करून खरोखरीि माते्या करूणेला नमन केले 

आहे. मातृभावानेि िदं्रमा अमृतािी वर्षां करतो. चवश्वातील और्षधी वनस्पती िदं्राकडून सोमरस घेऊन प ष्ट 
होतात, ‘िंद्रोदय िाला की िोिीने िादंण्यािा घोर् घेऊन मी अमृतािा स्वाद िाखीन’ अशा भावनेने 
िंद्रां् या वारे्कडे डोळे लावनू बसलेल्या िकोरािी तहान िदं्राखेरीज कोण बरे भागव ू शकेल; िंद्रा्या 
जवळ जाण्यािी शक्ती त्या पाखराजंवळ नाही. पण भक्ता्या अतंरीिी हाक ऐकून देव त्या्याकडे धाव 
घेतो, त्याप्रमाणे िंद्रि िकोराकडे येतो व त्यािी तहान भागवतो. 

 
‘िंद्र चकरणािंा आस्वाद घेतल्यावर िकोर संतोर्षाने जो आनंदोद्गार काढतो तो ऐकणारा कोणी 

कवी असतोि ना? ॠर्षींिी वाणी सोमरसासारखीि गोड आहे. त्यां् या ऋिा अमृतासारख्या गोड 
शब्दाथाने काठोकाठ भरलेल्या आहेत. यज्ञाला स रुवात िाल्यावर आपल्या मध र छंदातील ऋिा ते म्हण ू
लागले की इंद्रादी देव आपल्या आसनावर त्या ऐकण्यासाठी येऊन बसत. त्याि प्रमाणे यज्ञािी पूणाह ती 
िाल्यावर ऋस्त्वज स्त चतविनानी देवािंा सत्कार करून त्यानंा चनरोप देत. 

 
पूणांह ती िाल्यावर आनंदात मग्न िालेले ॠर्षी नेहमी्या अभ्यासाने ऋिा म्हणत रहात. गतृ्समद 

ऋर्षी असेि एकदा ॠिा म्हणत असता इदं्राला त्या ऐकण्यािी इ्छा िाली. पण पूणाह ती होऊन चनरोप 
घेतल्यावर परत कसे जायिे? म्हणून त्याने िातकािे रूप धारण केले व ऋर्षींिी वाणी तो लक्षपूववक ऐकू 
लागला. 

 
िातक रुपाने आलेल्या इदं्रािी ॠर्षीना ओळख पर्ताि त्यानंा अचतशय आनंद िाला. शजेारी 

बसलेल्या यजमानाला ते सागंू लागले, ‘हे प ण्य शालीन्! हा शक चन पक्षी या प्रमाणे येथे येऊन बसला आहे 
हा फार िागंला शक न आहे. त्यातून हा चद्य कलपजल पक्षी आहे– आपला इष्ट देव इदं्रि आहे म्हणाना!’ 

 
‘ऋर्षीनी त्या पक्षाला आदराने संबोधून म्हर्ले, ‘आनंद चवभोर होऊन वारंवार मध र शब्द करीत 

असलेल्या शक नवतं िकोरा! आम्या अंगणात तू आल्याने आमिे चनचित मंगल होईल. त िे हे चहतकारी 
कायव सामान्यानंा समजत नाही. शक नी श भ शक न करून स्वतःिे व इतरािेंही कल्याण करतो. कणाधार 
ज्याप्रमाणे प्रवाहातील खडकापंासून वािवनू नावलेा स रचक्षतपणे प ढे नेतो. त्याप्रमाणे त िा शब्द आम्हाला 
उत्तम मागव दाखवीत आहे.’ 

 
‘हे िकोरा, गोड शब्द बोलत आज बाजूला वरखाली, इकडे चतकडे चफरत रहा. पण उडताना मात्र 

सावधान रहा, कोणी श्येन अथवा गरुड िडप घालून त िा घात करणार नाही ना, कोणी पारधी बाण तर 
मारणार नाही ना ह्यािी काळजी घे, या दचक्षणेकडे बसून तू मध र शब्द बोल.’ 

 
‘बंधो, शक चन! आम्या गृहशाळे्या उज्या बाजूने येऊन गोड गोड बोल. त िा शक न मंगलकारी 

आहे.’ 
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ॠर्षींिी ही स्त चतविने ऐकून िकोर आनंचदत होऊन आपण इदं्र आहोत, हे चवसरून गोड 
आवाजात मंगल गीत गाऊ लागला. ते ऐकून ॠर्षी स्त ती करू लागले. 

 
‘ऐका ऋस्त्वजानो! आपण स्त ती गातो त्यािप्रमाणे हा िातक पक्षीही गीती गात आहे, होता स्त चत 

करतो व उद्गाता गीती गातो पण हा पक्षी दोन्हीही प्रकारे गातो आहे!’ 
 
‘हे िकोरा! उद्गात्याप्रमाणे सामगान करीत, होत्यासारखे स्त तीिे शसंन पण तू करीत आहेस! 

खरोखरीि उत्साहीत होऊन घोडे ज्याप्रमाणे फ रफ रतात’ त्याप्रमाणे त िा शब्द ऐकून आमिा उत्साह 
मनात मावनेासा िाला आहे. आम्ही सवव मूक होऊन त िाि शब्द ऐकण्यासाठी आतूर िालो आहो. आम्या 
आज बाजूला उडत रहा. मध र गीत गात रहा. सारंगीिी तार खेिल्यावर जसा मध र सूर चनघतो त्या प्रमाणें 
गोड स्वरात मंगल शब्द करीत रहा.’ 
 

★ ★ 
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५ / जीवन–एक यज्ञ 
 

(ऋग्वेद तृणतय मंिि) 
 

महर्षी चवश्वाचमत्र मंत्रद्रष्टे ऋर्षी होते त्यानंी चवचवध अन भवां् या द्वारे ज्ञान संपत्तीिी भाडंारे चमळचवली 
होती. अन भवातंी त्यानंी एक चनणवय घेतला होता. ऋर्षीने एका जागी स्थायी चनवास करू नये. स्वतःिे 
स्थान, स्वतःिा आश्रम म्हर्ला की माया, मोह आलाि. आचण त्या मागून त्या चशवाय इतरां् या बद्दल 
वैरभाव पण आलाि. 

 
पूवाश्रमी ते मोठे िक्वती सम्रार् होते. राज्यपदािा अन भव घेऊन त्यानंा कळून ि कले होते की 

राज्य चमळाल्याने गवव होतो. राज्य सोडून ते गंगे्या काठी तप करू लागले. त्यां् या कठोर तपस्येने इदं्रािे 
आसन डळमळू लागले व त्यािंा तपोभगं करण्यासाठी इंद्रािी माया मेनका तेथे जाऊन पोिली. ऋर्षीनी 
चतिा स्वीकार केला. जीवनािा एक वगेळाि अन भव घेतला पण तपोबल त्यात नाहीसे िाले. ऋर्षींनी 
‘काम’ लजकून परत सास्त्वक तपाला स रुवात केली िरािराबद्दल शत्र भाव सोडून चमत्रभाव मनात चनमाण 
्हावा अशी त्यािंी सास्त्वक साधना होती. 

 
गंगा चकनारी त्यािंा आश्रम होता. प्राचणमात्रा्या ठायी असलेला चमत्रभाव जागवनू, वन्य पश पक्षी, 

वृक्षवलेींशी देखील त्यानंी मतै्री साधली व त्यािंा चनरोप घेऊन ते तेथून चनघाले. 
 
ऋर्षी एकरे्, एकाकी भारतािी यात्रा करीत होते. चफरत चफरत ते रमणीय लसध प्रदेशात आले. तो 

देश त्यानंा आवडला. एका चनजवन पणवक र्ीत ते राहू लागले. 
 
त्यािें नाव सवाना माहीत होते. ज्ञान चवज्ञान व अन भवािंी भाडंारे त्यां् या जवळ भरपूर भरलेली 

होती. या चवद्याधनािी चवशरे्षता अशी की ते खिूवन र्ाकले तर वाढते, त्यािा संिय केला तर नाश पावते. 
असे हे अद भ त धन! ऋर्षींनी वास केला त्या जागी पहाता पहाता मोठे चवद्याधाम चनमाण िाले. दूरदूर्या 
प्रदेशातूंन चजज्ञासू माणसे तेथे येऊ लागली ऋर्षीं्या पावलानंी प नीत िालेल्या त्या स ंदर भमूीवर ‘मंगल 
भवने’ बाधंली जाऊ लागली. त्या प्रदेशात अन्नधान्य आचण पाणी यािंी स बत्ता होतीि. आता वसतीही वाढू 
लागली. पणवक र्ीिा आश्रम आचण आश्रमा्या पचरसरात मोठे चवश्व चवद्यापीठ चनमाण िाले. 

 
तो आश्रम म्हणा, चवद्याधाम म्हणा की चवद्यापीठ– त्यािे क लपती होते महर्षी चवश्वाचमत्र. कोणाही 

मानव प त्राला तेथे प्रवशे हवा असेल तर त्यािी प्राथचमक कसोर्ी घेतली जाई. त्या कसोर्ीतून पसार 
िाल्यावरि त्याला प्रवशे चमळे. एरवी कोणीही थोडे चदवस तेथे येऊन रहात. चवहार करीत. त्याना कसलेही 
बंधन नसे. पण प्रवशे चमळालेल्या चश्यानंा मात्र चवद्याधामात राहून चनयमािें पालन करून तेथील कामात 
सहभागी ्हाव ेलागे. 

 
पण असे कृपापात्र ऋर्षी फार थोडे होते. वर्षांकाठी एखाद्या ॠर्षीला चनवासात प्रवशे चमळे. पण अशा 

सचन्नष्ठ स िचरत ॠर्षींिी संख्याही हळू हळू वाढू लागली. आश्रमािे संिालनही तेि करू लागले. महर्षी 
दूरदूर्या प्रदेशात धमवकायासाठी जात. बरेि चदवस रहात. पण आश्रमािी कामे व प्रणाचलका चनर्तवघ्न 
िालत. महर्षींिी पे्ररणा मागवदशवक होती. 
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त्या चवद्याधामात वास करणारे ऋर्षी ित र व चवचवध कला-शास्त्रात चनप ण होते. कोणाला वास्त  
चशल्पाचद शासे्त्र अवगत होती तर कोणी ज्ञान–चवज्ञाना्या शाखातं पारंगत होते, तर कोणी संगीतचवदे्यिे 
उपासक तर चकत्येक नीचतशास्त्रात प्रवीण होते. महर्षी स्वतः तर अन भवां् या बळाने अनेकचवध चवद्यात 
पारंगत होते. आश्रमातंील सवव ऋर्षींवर त्यािें पे्रम होते. त्यां् याशी चमळून चमसळून चवनोद गोष्टी करताना 
त्यानंा संकोि वार्त नसे. त्यािंी चशकवण होती– 

 
‘चमत्रानंो, हे चवश्व फार मोठे आहे, चवशाल आहे पण त्यािा चवस्तार मोठा असला तरी भाव मात्र 

एखाद्या पक्षा्या घरट्ासारखा आहे. त्या एवढ्याशा नीडात पक्षी, माता, चपता व चपल्ले रहात असतात. 
सूयोदय होताि सारी उडून जातात. घररे् चरकामे होते. रात्र होताि परत सववजण त्या घरट्ात 
चनवाऱ्यासाठी येतात. 

 
‘माणूस माणसासारखा िाला तर सारे चवश्वि त्यािे चमत्र होऊन जाईल. वैरािी, शत्र त्वािी भावना 

नाहीशी होऊन पे्रमभाव चनमाण होईल. आपला आश्रम ही चवश्वािीि प्रचतकृती आहे व सगळे आश्रमवासी हे 
‘चवश्वाचमत्रि’ आहेत. 

 
महर्षींिी ही भावना अचधक स्पष्ट ्हावी म्हणून एका चश्याने त्यानंा चविारले, ‘भगवन्! चवश्वाचमत्र हे 

तर आपले चवश्वचवख्यात नाव! त्या नावािा अचधकार आम्हाला कसा बरे प्राप्त होईल? 
 
‘बंधो!’ चवश्वाचमत्र म्हणाले, ‘मािे नाव आहे कौचशक गाचधन. पण जीवनातं वगेवगेळे अन भव घेऊन 

मी एक रहस्य समजून घेतले ते हे की, चवश्वातील िरािर हे चमत्रत्वा्या भावनेने भरलेले आहे. प्रत्येका्या 
चठकाणी असलेला ग ण ओळखून त्यािी स्त चत–पूजा करावी. दोर्षभाव असेल तो दूर करावा. त म्ही सवव 
वगेवगेळया चवद्या व कलामध्ये क शल आहात. व त्यात प्राचवण्य चमळवीत आहात, ते योग्यि आहे. पण ज्या 
चवदे्यम ळे मनात रागदे्वर्ष चनमांण होतो, वाढतो ती चवद्या काय कामािी?’ 

 
‘भगवन् रागदे्वर्ष कशाम ळे चनमांण होतो?’ 
 
‘मानवािी ती द बवलता आहे. मानवामध्ये अग्नीिा वास आहे. त्याम ळे तर उ्मा, िेतना, साहस, 

पे्ररणा व सामथ्यव हे त्याला चमळते. त्यासाठी त्या अग्नीला सतत ‘सचमद्ध’ प्रज्वचलत ठेवणे आवश्यक आहे. 
काही कारणाने अग्नी जर मंद िाला, जीणव अथवा चशचथल िाला तर माणूस द बवल होतो, अशक्त होतो. 
आळस, प्रमाद वगैरे दोर्ष त्यां् यात येतात व त्यातूनि राग–दे्वर्ष चनमाण होतात.’ 

 
‘भगवन्! अंतरातील अग्नी मंद पडू नये यासाठी काय कराव ेबरे?’ 
 
‘प्रत्येकाने काही ना काही कामात ्यस्त रहाव.े मनात येणाऱ्या चविारानंा आिारात 

उतरवण्यासाठी तत्परतेने हातपाय हलवाव.े केवळ चविारात मग्न असलेली माणसे प्रमादी होतात. आचण 
केवळ आिार करणारी चविार शून्य माणसे चशचथल होतात. 
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खरे म्हणाल तर जीवन हा एक यज्ञ आहे. त्या यज्ञात सववि देवता सहभागी होत असतात. त्यात 
सववप्रथम अग्नीिे स्थान आहे. प्रत्येक जण आपआपल्या परीने अग्नीिे भजन पूजन करीत असतो व त्यायोगे 
चनत्य नवी स्फूर्तत व िेतना चमळते. 

 
‘भगवन्, अग्नीिे आवाहन करण्यासाठी कोणती स्तोते्र म्हणावीत?’ 
 
‘कोणा यजमानाला मोठा सोमयाग करावयािा असतो ते्हा तो प्रथम ॠस्त्वजानंा त्यासाठी 

आमंत्रण पाठचवतो. ज्या दूताकरवी चनमंत्रण पाठवले जाते त्याला ‘सोमप्रवाक्’ असे म्हणतात. दूर 
ऋस्त्वजां् याकडे जाऊन त्याना चवनंती करतो.’ ‘हे भगवन् सोमशमां नावािे यजमान सोमयाग करू 
इस््छतात. त्याप्रसंगी आपण ऋस्त्वज म्हणून याव.े’ 

 
सोमयागािें आमंत्रण ऋस्त्वजाला मोठे आनंददायी वार्ते. ते या श भ आमंत्रक सोमप्रवाकािा 

आदरसत्कार करतात. 
 
याप्रमाणे ऋस्त्वजानंा यज्ञािे आमंत्रण चदल्यानंतर अस्ग्नदेवाला आमंत्रण द्यावयािे. 

सोमप्रवाकाबरोबर हे आमंत्रण पाठवताि अग्नीिी स्त चत केली जाते. ‘हे अस्ग्नदेव! या जीवनयज्ञात यजन 
करण्यासाठी ताजा सोमरस काढावयास हवा. मािी भावना हाि सोमरस असून त्या भावनेिे पे्ररक आपणि 
आहात, त म्या कृपेने मी सोम-वाहक िालो. त्यात प्रमाद बा आळस होऊ नये अशी शक्ती मला द्या. या 
यज्ञात जे देव येतील त्यािें यजन-पूजन योग्यचरतीने करू शकेन अशी स्फूती मला द्या. सोम वार्ण्यासाठी 
ज्याप्रमाणे दोन पार्षाण लागतात. ज्याप्रमाणे हा सोमयाग पार पाडण्यासाठी मला बळ द्या. 

 
‘हे अस्ग्नदेव! हा काही मािा पचहलाि यज्ञ नाही. आम्ही आजवर अनेक यज्ञ केलेले आहेत. 

आमिी वाणी वृद्धी पावो. ऋस्त्वजानंो, सचमधा व आह ती देऊन त म्ही अग्नीला प्रदीप्त ठेवा. जीवनयज्ञ 
अखंड िालू ठेवावा व चवचवध प्रकारे स्त ती, वाणी्यवहार िालाव ेम्हणून तर देवानंी ऋर्षीं्यावर कृपा करून 
त्यानंा चद्यदशवन चदले. त्यां् याि पे्ररणेम ळे कचवता–ऋिा रिल्या गेल्या. त्याि ऋिािें गान करून देवािंी 
स्त ती करावी अशी ऋस्त्वजािंी इ्छा आहे. 

 
‘हे अस्ग्नदेव, आम्या यज्ञकमासाठी ज्याप्रमाणे देवािंी पे्ररणा लाभली त्यािप्रमाणे आम्या 

जीवनयज्ञािाही प्रारंभ होत आहे. चविक्षण ज्ञानीजनानंी त्यािे दशवन केलेले आहे. त्या चवद्वानानंी आपली 
स्त ती करताना म्हर्ले आहे, ‘अग्नीने जन्मतःि पृथ्वी व आकाश यािें स ख साधले आहे. त्याने देवांना 
िेतना व मानवानंा स्फूतीं चदली आहे. अंतचरक्षातंील जलमातृकां् या पोर्ी त मिा जन्म िाला. त मिे ते 
दशवनीय बालरुप देवानंी व ज्ञानीजनानंी प्रत्यक्ष पाचहले आहे. त म्ही देव व मानव या उभयतािें सरळ मनािे 
उदार बंधू-चमत्र आहात.’ 

 
‘आपला जन्म होताक्षणी अतंचरक्षातील सप्त जलदेवतानंी आपल्याला ओर्ीत घेतले. आपले स ंदर 

तेजस्वी रुप त्यां् या अंकावर शोभ ूलागले. ज्याप्रमाणे लशगरू जन्मताि अचश्वनी त्यािा साभंाळ करू लागते 
त्याप्रमाणे जलदेवता आपल्या जन्मानंतर लगेि आपले लालनपालन करू लागल्या. आपल्या त्या नवजात 
रुपािे दशवन ज्ञानीजनानंा घडले होते. 
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जन्मतःि अग्नी्या स्व्छ व श द्ध तेजाने अंतचरक्ष उजळून गेले. अग्नी िाकलेला रहात नाही. पण 
जलदेवतानंी आपल्या पदराखाली त्याला िाकून घेतले आहे. आियं हे की जला्या संयोगाने अग्नी 
चविला नाही की अग्नीम ळे जलािी वाफही िाली नाही. या सात िीरतरुण जलदेवता अंतचरक्षात एकत्र 
रहातात. या सातीजणी एकाि उदरात अग्नीला धारण करतात. 

 
पाण्यातून प्रकर्णाऱ्या अग्नीिी चकरणे चवचवध रूपात िमकतात. अग्नीम ळ प ष्ट िालेल्या 

जलदेवता कामधेंनूप्रमाणे सवांना पे्रमामृत देत असतात. पृथ्वी व द्यौ या अग्नी्या माता आहेत. 
 
‘हे अग्नी त मिा जन्मदाता चपता बलवान असून मूर्ततमतं पे्ररणा व िेतनेिे प्रत्यक्ष स्वरूपि आहे. 

त्याम ळे त म्या चकरणातूंन आम्हाला स्फूती चमळते, जीवनाला गती चमळते. त म्ही प्रसन्न िाला की मेघातून 
पजवन्य धारा वर्षूव लागतात. अतंचरक्षातील वायू हे त मिे सहिारी असून जलदेवता आपल्या जवळ रहातात.’ 

 
अंतचरक्षातील चवशाल प्रदेशात सात जलदेवतानंी चमळून अस्ग्नदेवािे लालन पालन केलेले आहे. 

त्या सात जलमातृकां् या ठायी अग्नीिा स प्त वास आहे. 
 
‘हे अस्ग्नदेव त म्ही जगतािे जनक पण त म्हाला धारण करणाऱ्या माता या जलदेवता आहेत. त म्ही 

मानवािें रक्षणहार आहात. रणसंग्रामात जे्हा वीरां् या साह्याला त म्ही धावनू जाता ते्हा त म्यावर 
आक्मण करण्यास कोणी धजत नाही. 

 
‘अहो त मिा जन्म जलदेवीपासून िाला त्यािप्रमाणे त मिा अवतार और्षधी वनस्पतीपासूनही 

िाला. अरणी्या काष्ठात त मिा वास आहे. ऋस्त्वज अरणीिे मंथन करून अग्नी प्रकर् करतात. जन्मतःि 
त म्ही वगेाने वाढू लागता. त म्या चनत्य सचमद्ध स्वरूपािी पे्ररणा चमळावी म्हणनू देव व ज्ञानी जन त मिी 
स्त ती व प्राथवना करतात.’ 

 
अपार व अगाध अशा या सागरा्या ठायी वडवानल होऊन अग्नी वसत आहे. हा अग्नीिा चतसरा 

अवतार. सूयािी चकरणे, चवजेिे िमकणे, अग्नी्या ज्वाला ही सारी त्यािींि चवचवध रूपे होत. 
अंतचरक्षातील जलात, अरणी्या लाकडात सम द्रा्या लार्ात व हृदया्या ग फेंत स प्त असलेला अग्नी हा 
मानवमात्रािा मोठाि आधार आहे. 

 
‘हे अस्ग्नदेव, फडकत रहाणाऱ्या चवजयध्वजाप्रमाणे आम्या यज्ञस्थळी येऊन आम्हालंा पे्ररणा द्या. 

याम ळे इतर देवानंा पण या चठकाणी येण्यािी पे्ररणा होईल. ऋचर्षगण त मिी स्त चत स्तोते्र रिून गात आहेत. 
त्या मागे असलेल्या भावनेन सार त म्ही त्यां् या कामना पूणव करा. त म्या बरोबर येणारे इतर देवही आम्या 
इ्छा पूणव करोत. 

 
‘हे अस्ग्न नारायणा, माणसां् या अंगणात आपण रोज येता. मानव त म्या नानाचवध रुपािें स्मरण 

करून त मिी स्त ती करतात. ऋस्त्वज त पािी आह ती देऊन त म्या स्वरुपाला चवशरे्ष सचमद्ध करतात. खरे 
पहाता मानवानंा चवचवध प्रकारिी स्फूती व पे्ररणा आपल्या कडूनि चमळते. त मिा प्रवशे होताि आळस, 
प्रमाद, राग, दे्वर्ष आदी अवग ण दूर होतात. आमिी गती, स्फूती व पे्ररणा वाढवणारे त म्हीि असून त म्हीि 
आमिे जीवन धन व मनोबल आहात.’ 
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‘हे अस्ग्ननारायण, त म्ही प रातन प रुर्ष आहात. त मिे अनेक अवतार िाले असून त म्ही जे 
अनेकानेक पराक्म केलेले आहेत ते केवळ अगचणत आहेत. आम्ही ऋर्षी त मिा मचहमा व त म्या 
चद्यरुपािें वणवन गात असतो. त मिे पराक्म चवख्यात असून त म्यासारखी लोकचहतािी कामे द सऱ्या 
कोणीि केलेली नाहीत. म्हणून ती कामे अपूवव आहेत.’ 

 
जन्मोजन्मी त म्ही ‘जात वदेा’ आहा. अथात् चवश्वमानवा्या चहतािी पे्ररणा आपल्याद्वारे आपोआप 

चमळत रहाते. त म्हीि आमिी िेतना आहात. तरी या सोमयागा्या प्रसंगी येऊन आम्हाला पे्ररणा द्यावी. 
 
‘चवशाल चवश्वा्या चवद्याधामात एकत्र जमलेले आम्ही सवव ऋर्षी चवश्वाचमत्र आहोत. हे देव, त म्ही 

प्रत्येका्या हृदयात िेतना जागवनू सवाना पे्ररणा द्यावी. त म्या स मती्या आधारावर या जीवनयज्ञाला 
आरंभ केला आहे. दीघवकाल िालणाऱ्या या सोमयागात त मिे साह्य आम्हाला चमळो. त म्या कृपेने 
चशचथलता, प्रमाद, आळस दूर होवोत.’ 

 
‘हे नारायणा, जीवनयज्ञािी ज्वाळा सदा प्रदीप्त राहो. त्या यज्ञात आपण प्रत्यक्ष प्रकर् होऊन 

आपला पे्ररक शब्द आम्हाला ऐकू द्यावा. त म्या कृपाप्रसादाने भमूीिा चवस्तार होऊन आम्या वाणीस 
सामथ्यव प्राप्त होईल व आम्ही चवजयी होऊ.’ 

 
याप्रमाणे ॠर्षी कौचशक गाधीन् चवश्वािे चमत्र िाले आहेत व सवांना ही मतै्रीिी पे्ररणा देत आहेत. 

जीवनातील एक महान सत्य ते सागंतात, 
 
चमत्रा्या दृष्टीने चवश्वाकडे पहा. सारे चवश्व आपल्या चहतासाठीि खपत आहे. चवश्वात वसणाऱ्या 

अग्नी्या पे्ररणेन सार कायव करीत रहा. त म्या अंतरातील अग्नीला सदा जागृत ठेवा. तो प रातन प रुर्ष 
जीवनात चनत्य नवीन कायव करीत आहे.’ 
 

★ ★ 
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६ / दिा िाताचें बळ 
 

(ऋग्वेद तृतीय मंिि) 
 

प ण्यसलीला गंगा–यम नां् या तीरावरिा तो प्रदेश. अरण्यात ऋचर्षम नींिे आश्रम होते जीवना्या 
चनवाहासाठी अन्न वस्त्र व चनवारा ते स्वतःि चनमाण करीत. स्वाश्रयातून जे चमळेल त्यात आनंद मानून घेत. 

 
ऋर्षीं्या क र् ंब पचरवाराबरोबरि ग रुक लातील चश्यही आश्रमात रहात. ते ग रूपचरवारातीलि 

होऊन रहात. ग रू व ग रुपत्नी अग्नीिी पूजा करीत. चवद्याथी व इतर क र् ंबीय त्यानंा साह्य करीत. त्यािंी 
सेवा करीत. दर पंधरा चदवसानंी यज्ञ होत. दर मचहन्याला मोठा यज्ञ उत्सव होई. 

 
ऋर्षी चवश्वाचमत्रािंा एक आश्रम त्या पचरसरात होता. तप व्रत व ध्यान धारणेसाठी त्याना एकातं 

अन कूल वारे्. ॠर्षी अथवा चवद्याथी आल्यास ते थोडा वळे त्यानंा भेर्त. दूर प्रदेशातून कोणी आल्यास 
घडीभर सत्संग करीत व पे्रमपूववक सवांना चनरोप देत. 

 
अरण्यातील तपस््यानंा महार्षीचवर्षयी मोठा आदर वारे्. हे ॠर्षी लहान मोठे यज्ञ वारंवार करीत. 

त्या प्रसंगी देवानंा भेर्–पूजा अपवण करीत. सहकायाने सेविेी कामे पार पाडीत. त्या प्रसंगी लहान मोठ्या 
ििा सभा होत. मत मतातंराम ळे एक चनणवय घेणे बहूधा जमत नसे. ते सवव आप आपल्या मताप्रमाणे िालत. 
वगेवगेळया देव–दैवतािंी पूजा करीत. पण हे देव वगेवगेळेि आहेत की एका देवािी ती चभन्न रूपे आहेत या 
चवर्षयी त्या्यातं एकमत होत न्हते. चनचित चनणवय त्यानंा घेता येत न्हता. 

 
देवाचंवर्षयीिे रहस्य जाणनू घेण्यासाठी काही ऋर्षी चवश्वाचमत्रां् याकडे गेले. महार्षीनी त्यानंा सरळ 

भावाने साचंगतले. 
 
‘त म्ही सववजण आलात हे बरे केलेत. कारण दहां् या हाती जे बळ असते त्या योगाने यज्ञ 

यागासारखी मोठी कामे पार पडतात. एकट्ा द कट्ा्याने अशी कामे होत नाहीत. परस्परािंी आचण 
देवािंीही मदत त्यासाठी आपल्याला चमळत असते. अग्नी, इंद्र, चमत्र, वरूण, पूर्षा, अयामा, अचदती ही 
सारी एकि देवािी चवचवध रूपे आहेत. 

 
‘भगवन्! यज्ञा्या वळेी आपण अग्नीला प्रथम बोलावतो. अग्नी हा एक देव की द सऱ्या एखाद्या 

देवािी चवभतूी?’ 
 
‘जो नर स्वतः्या स्वाथां ्यचतचरक्त इतरािंी कामे करतो त्याला समाजात मान चमळतो. प्रचतष्ठा 

चमळते असे अनेक नर एकत्र िाले की ते समाजािे नेतृत्व करतात. त्याना ‘वैश्वानर’ असे म्हणतात. अग्नी 
प्रकर् होताि आपल्या तेजाने तै्रलोक्य उजळून र्ाकतो. चहतकारी काये करणाऱ्या अग्नीला सवव देव साह्य 
करतात. अग्नी हा ‘वैश्वानर’ आहे.’ 
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हे ऋचर्षवरानंो आपण जें मोठमोठे यज्ञयाग करतो त्यािंा द्रष्टा व नेता अग्नी आहे. वैश्वानर अग्नी हा 
देवािंा प रोचहत आहे. यज्ञात चदलेल्या भेर्ी तो देवानंा पोिवतो. म्हणूनि कवी त्याला जातवदेा असे 
म्हणतात. 

 
ज्ञानी जन वैश्वानर अग्नीिी तीन रुपे जाणतात. मानवाना नवी पे्ररणा देणारा अग्नी यज्ञक ं डात 

सचमद्ध होतो ते त्यािे एक स्वरुप. त्या चठकाणी प्रकर् होऊन तो सवांिे चहत करतो. अंतचरक्षात िमकणारी 
वीज व आकाशात उगवणारा सूयव ही त्यािीि द सरी दोन रुपे होत. 

 
‘यज्ञािा अग्नी अत्यंत बलवान आहे. पूवीं तो स्वगात वास करीत होता. तै्रलोख्यात सिंार 

करणाऱ्या वाय देवाने त्याला पृथ्वीवर आणले व मानवा्या जीवनयज्ञात त्यािी प्रचतष्ठापना केली. त्या 
वायूनेि अंतचरक्षात वीजेिे रूप प्रकर् केले. 

 
आकाशात प्रकाशणारा सूयं सवव पदाथांिे ज्ञान करून देतो. सूया्या ठायी असणारा अग्नी पृथ्वीवर 

उतरुन माणसाना जागे करतो. नवी नवी कामे करण्यािी पे्ररणा देतो. 
 
ज्ञानी व कचवजन अग्नीिे वास्तचवक स्वरुप िागंल्याचरतीने ओळखतात. जीवनयज्ञािा पे्ररक असा 

वैश्वानर अग्नी हा प्रकाशक आहे. केत  आहे. यज्ञशालेिे म ख्य साधन असून ती चद्य ज्योती आहे. आपण 
करतो त्या यज्ञयागािा तो पालक चपता आहे. स्त चतस्तोते्र रिणाऱ्या कवींिा प्राण-पे्ररक अस र आहे. यजन 
करणाऱ्या ऋस्त्वजािंी कामना पूणव करणारे ते इष्ट साधन आहे. 

 
अग्नी स्वतः ज्ञानी व कवी आहे. मानवी चहत साधणाऱ्या कचवजनानंा तो पे्ररणा देतो. त्यािे यजन-

पूजन करणाऱ्या यजमानािें तो पालनपोर्षण करतो. चपता-प त्रािे पालन करतो, त्याप्रमाणे अग्नी सवांिे 
पालन करतो. 

 
‘भगवन्! आपण आम्हालंा अग्नी्या चवचवध रुपािें रहस्य समजावनू साचंगतले. पण अग्नी हा एक 

म ख्य देव व इतर देव त्या तत्वा्या चवभतूी आहेत लकवा कसे तें रहस्य आम्हालंा सागंाव.े’ 
 
‘हे ॠर्षीनो आपल्या कायािी पे्ररक देवता अग्नी आहे, हा भाव आपल्या मनात चनमाण िाला की 

त्या्या प्रत्येक प्रवृत्तीचवर्षयी आपल्याला पे्रम वारू् लागेल. आत्मीयता वारू् लागेल. रात्र संपते आचण उरे्षिा 
उदय होतो अग्नी प्रकर् होतो. यज्ञशालेिी दारे उघडून जण ू दोन चद्य होते अग्नीला आवाहन करून 
सचमद्ध करतात. अग्नी शरीराला ताजेतवाने करून स्फूर्तत व िेतना देतो. अग्नी रथामध्ये बसून स्वगव 
लोकातून येत असता त्या्यासह इतर देव पण येतात. यज्ञ प्रसंगी त्या सवांिे दशवन घडते. इला, सरस्वती 
व मही अग्नीसह येतात. देवािंा कलाकार त्वष्टा येतो. या सवासह येणारा अग्नी चवशरे्ष चप्रय वार्तो. अनेक 
ॠर्षीनी त्यािी सूक्ते रिली आहेत. 

 
अग्नी हा एकर्ा रहाणारा देव नाही. त्या्या बरोबर सचमध, बर्तह, शालेिी दारे, रात्र व उर्षा, दोन 

चद्य होते, भारती, इला, सरस्वती, देवत्वष्टा, वनस्पती या सवव देवता येतात. 
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कोणा कवी्या मनात प्रश्न चनमाण िाला, ‘रात्रीिा अंधार दूर करणाऱ्या उरे्षला जागे कोणी केले?’ 
त्या प्रश्नािे चनराकरण करतानंा ॠर्षी म्हणाले, 

 
‘सकाळी लवकर उठण्यािी पे्ररणा देणारा अग्नीि होय. तो सवांिाि पे्ररक आहे. ज्ञान ज्योती 

प्रकर् करून कवींना तो नानाचवध गोष्टी दाखवतो अज्ञाना्या आवरणाने बंद िालेली हृदयािी कवाडे तो 
प्रदीप्त होताि उघडून र्ाकतो. 

 
‘हे ॠर्षीनो व कचव जनानो अस्ग्न सचमद्ध िाला की तो आपल्या सवां्या-सहवास करतो. आपल्या 

जीवन यज्ञात त्या्याम ळें  ितैन्य येते. तो इतर अनेक देवतानंा आपल्या बरोबर घेऊन येतो. परंत  आपल्या 
जीवनयज्ञािा तो म ख्य पे्ररक देव रात्रीही जागा असतो. रात्री्या त्या्या रुपाला ‘वरुण’ म्हणतात, 
चदवसा्या प्रकाशात सचमद्ध होणाऱ्या अग्नीला ‘चमत्र’ म्हणतात. रातं्रचदवस आपल्या शरीरात प्राण, िैतन्य 
जागवणारा मंद वाय  हा अग्नीि आहे. सूयव हा आपल्या जीवनयज्ञािा होता असून वरुण जातवदेा, चमत्र 
अध्वय व व अग्नी प रोचहत आहे. ग रूस्वरुप अग्नी हा एकि असून कायवसंबधंास अन रुप अशी त्यािी वगेवगेळी 
नाव,े रुपे व ग ण आहेत. 

 
आपण ज्या भावनेने त्यािी आराधना करतो त्यास अन रुप असे रूप तो धारण करतो. कवी ज्या 

स्वरुपािे स्त चतगान गातात त्या रुपाने तो यज्ञा्या स्थळी येतो. आपल्या जीवनािा तो पावक व शोधक देव 
आहे. 

 
‘अग्नीिी अनेक रुपे व अनेक अवतार आहेत. आकाश हा त्यािा चपता असून धचरत्री त्यािी माता 

आहे. ज्ञानी जन त्याला मातचरश्वा म्हणतात. कारण अरणीं्या मंथनातून तो प्रकर् होतो ते्हा अरणीत तो 
असतो. काष्ठात राहून तो श्वास घेत असतो. अंतचरक्षात तो वाय रुपाने वसतो. ते्हा अतंचरक्ष ही त्यािी माता 
असते. आकाशात उदय पावणाऱ्या सूयािी द्यौ ही माता आहे. याप्रमाणे मातचरश्वा चत्रचवध रुपात दशवन देतो 
सूयव वायू व अग्नी.’ 

 
‘अग्नी ही महान् देवता असून आपल्या तेजा्या बळावर अग्नी ने आकाशाला अधातंरी तोलून धरले 

आहे. आकाशात प्रकाशणाऱ्या नक्षत्रात सूयं हा श्रेष्ठ असून अंतचरक्षात वायू हा श्रेष्ठ आहे तर पृथ्वीवर 
यज्ञशालेतील अग्नी श्रेष्ठ आहे.’ 

 
‘हे अस्ग्ननारायणा! आम्ही सवव ऋर्षी यज्ञभमूीवर एकत्र जमून परस्परां् या साह्याने त मिे यजन–

पूजन करीत आहो. आपले स्त चतगान गाऊन आपल्याला उपायन, भेर्–पूजा, अपवण करीत आहो. 
आम्यावर कृपा करून आमिी वाणी तेजस्वी करावी. आमिी धरती समृद्ध करावी. आम्या प्रजेला दीघाय  
द्याव.े आम्या यज्ञात आपलीं स मती आम्हाला प्राप्त ्हावी. चत्या योगाने राग दे्वर्ष सोडून परस्पर 
सहकायाने समाजकल्याणािी कामे आम्ही करीत राहू.’ 
 

★ ★ 
  



 अनुक्रमणिका 

७ / अणिि णवश्वाच्या कल्याि यज्ञामध्ये 
 

(ऋग्वेद तृतीय मंिि) 
 

चहमालया्या पायथ्याशी उत्तरापथ प्रदेशात ऋर्षी चवश्वाचमत्रािंा एक आश्रम होता. राज्य सोडून 
त्यानंी एकातंवास स्वीकारला होता. श द्ध साधनाने घडवलेले जीवन उत्तम होय. पण साधन शोधण्यात वा ते 
शोधल्यावर श द्ध करण्याति चकत्येकािें जीवन संपून जाते. फार थोया माणसाना योग्य साधन सापंडते 
अशा लोकां् या सूिने प्रमाणे िालणाऱ्या इतरािेंही कल्याण होते. कल्याण मागांने जाण्यािी इ्छा 
असणारानंा मागवदशवन कराव े हे ज्ञानीजनािंें कतव्य आहे. त्याम ळे एकातंवासासाठी येऊन राचहलेल्या 
ॠर्षीं्या भोवती नेहमी आश्रम चनमाण होई. व साधने्या मागाने जाणारे इतर ऋर्षी तेथे राहू लागत. 

 
जीवनात कोठलीि साधना कधी चन्फळ होत नाही. चवश्वाचमत्राने राज पदावर असताना प्रजेिे 

कल्याण केले, ऋर्षी िाल्यावरही इतरािें भले करण्यािी वृत्ती त्यां् या ठायी होतीि. आचण म्हणूनि त्यािें 
आश्रम चवद्याधाम होऊन जात असत. 

 
आश्रमातील चकत्येक ऋर्षींनी महर्षीना गाधीक लातील राजा्या रूपात पाचहलेले होते. हे ऋर्षी पण 

क चशक वशंातीलि होते. साम्राज्या्या वृद्धीसाठी राजािी आज्ञा मानून त्यानंी य दे्धही केलेली होती. राजाने 
राज्य सोडले व तो उत्तरापथात आश्रमात जाऊन राचहला ते्हा त्या्या मागून क चशक गोत्रािे इतर राजेही 
जनपद सोडून आश्रमात येऊन राचहले होते. 

 
साधनेसाठी एकातंवास स्वीकारलेल्या त्या महार्षीिे दशवन करून त्या चनवृत्त राजानंा संतोर्ष होई. 

दूर दूर्या प्रदेशातून इतर ऋर्षीही या आश्रमात चनवासासाठी येऊ लागले. पण कौचशक ॠर्षी सहज भावाने 
आधी पासूनि तेथे रहात होते. पचहल्यादंा जो राजा होता तोि आता साधनेिा मागव दाखवणारा ग रूही 
होता. कौचशकानंी आश्रमा्या ्यवस्थेिे काम संभाळले होते दूर देशाहूंन द सरे साधक आश्रमात येऊ 
लागले तस तशी आश्रमा्या प्रवृत्तीही वाढू लागल्या. िार दोन ऋर्षी असले तर कष्ट करुन साधना करु 
शकतात. परंत  अनेक साधक जमले की एक ॠचर्षसमाज होतो. व त्या समाजा्या चनवाहासाठी धन—
साधनािी ्यवस्था करावी लागते. कौचशक ऋर्षींनी त्या सवव ्यवस्थेिा भार आपल्यावर घेतला होता. व 
चवश्वाचमत्रां् या प्रभावाने चवकचसत होणारा आश्रम स रळीत िालला होता. 

 
ॠर्षीं्या मनात एकदा चविार आला. आपले ग रुदेव चनवृचत्तपरायण असले तरी आश्रमा्या प्रवृचत्त 

चदवसेंचदवस वाढति आहेत. महर्षी्या नावािी कीती दूरवर पसरत आहे व त्याम ळे साधक सगळीकडून 
येत आहेत. तरी ग रुदेवां् या नावािी प्रचतष्ठा वाढेल असा एखादा उत्सव आपण करावा. राजपद सोडून 
त्यानंी जीवनािी परम चसद्धी ज्या चदवशी चमळवली तो चदवस सवव आश्रमवाचसयां् या दृष्टीने परम मंगल 
आहे. त्या चदवशी उत्सव करावा अशी सूिना घेऊन ते महर्षी्याकडे संमती मागण्यास गेले. ते्हा महर्षीनी 
त्यानंा पचहला प्रश्न चविारला. 

 
‘कौचशक ॠचर्षनो, आपण सवव राज्य सोडून वनात येऊन राचहलो. अडिणीतून मागव काढून आपण 

आपले जीवन चनमवळ, श द्ध करावयािे आहे. हो ना? उत्सव करायिा म्हर्ला की त्यासाठी अनेक साधन 
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चमळवावी लागतील. त्यासाठी येणाऱ्या प्रवासी, अचतथींिी सोय करावी लागेल. त्यानंा उपहार द्यावा 
लागेल. आश्रमात त्यासाठी कोणतीि संपत्ती वा समदृ्धी नाही. ती त म्ही कोठून आणाल?’ 

 
‘भगवन्! त म्या प ण्य प्रभावाने आम्हालंा काही कमी पडणार नाही. आपले नाव आले की संपत्ती 

सहज चमळेल. आपण संमती मात्र द्या. बाकी सवव आम्ही सभंाळून घेऊ.’ 
 
‘बंधंूनो! मािे पचहले नाव होते कौचशक. गाचध राजािा मी प त्र होतो. राज्य आचण नाव दोन्ही सोडून 

चदल्यावर ‘चवश्वाचमत्र’ हे नाव मला देवा्या प्रसादाप्रमाणे लाभले आहे. देवािंा देव जो वैश्वानर अग्नी जो 
कोणी सत्यमागव आिरतो त्याला सदैव साह्य करतो. जीवनाच्या त्या पे्ररक देवाला आवाहन करुन स्त ती 
करून, प्रसन्न करून आपणास प्राप्त करुन घ्यावयािा आहे. 

 
बैश्वानर हा मािा पे्ररक देव आहे तो प्रदीप्त होऊन समाजाला पे्ररणा देतो. मातचरश्वा रुपाने तो 

अंतचरक्षातील मेघानंा पे्ररणा देतो. बृहस्पतीरुपाने स्वगातील देवाना तो प्रकाश देतो. आपण केलेली स्त ती 
तो ऐकत असतो म्हणून त्याला ‘श्रोता’ असेही म्हणतात. पे्ररणा दणारा म्हणून ‘चवप्र’ म्हणतात आचण चवलंब 
केल्यावािनू तो येतो म्हणनू त्याला अभ्यागत असेही नाव आहे. अशा त्या वैश्वानरािा मचहमा आपण 
गावयास हवा.’ 

 
‘भगवन्! वैश्वानर, मातचरश्वा–आमिे सारे काही त म्हीि आहा. चवश्वािे कल्याण करण्यािी पे्ररणा 

आम्हाला त म्याकडूनि लाभली. म्हणनूि त मिे ‘चवश्वाचमश्र’ हे नाव आम्हाला चशरसामान्य आहे. त्या 
नावा्या प्रचतष्ठिेाि मंगल चदन आम्हाला साजरा करायिा आहे.’ 

 
‘हे कौचशक ॠर्षींनो, त म्या लोककल्याणा्या भावनेिा मी स्वीकार करतो. सवांठायी एकि 

आत्मा आहे. या दृष्टीने पाचहले असता तै्रलोक्यात प्रकाशणारा अग्नी हे मािेि रुप आहे. आत्मदशवनािी 
जागतृ दृष्टी लाभल्यावर कोठलाि भेदभाव उरत नाही. 

 
‘एकदा प्रजाजनानंी मला राज्यपद चदले होते. आज त म्ही मला ग रुपद देत आहा. आचण साधने्या 

मागाने आपल्या आश्रमािा चवकास होतो आहे. पण त म्हाला एका गोष्टीिे स्मरण करून देणे आवश्यक आहे. 
वैश्वानर रुपात वसणाऱ्या अग्नीिे दशवन मला लाभले ते राज्यािे उपाध्याय भगूृ ऋर्षी यां् या अन ग्रहाने. तेही 
येथेि रहात आहेत. तरी या यागा्या प्रसंगी त्यानंा म ख्य करून त्यां् या पे्ररणेप्रमाणे आपण यज्ञयाग करू.’ 

 
ग रुदेवां् या आजे्ञप्रमाणे मंगल चदन साजरा िाला. त्या उत्सवाबरोबरि इतरही अनेक यज्ञयाग त्या 

ॠर्षींनी केले. आिायवपदी भगृ  ऋर्षी–ग रंूिेही ग रू–चवराजमान िाले होते. 
 
आश्रमात िालेल्या या मंगल उत्सवािी कीतीं देशोदेशी जाऊन पोिली. ज्ञान आचण चवज्ञानािी 

चसद्धी प्राप्त करून घेण्यासाठी अनेक साधक आश्रमात येऊन राचहले होते. त्यानंा कोठल्याही प्रकारे काही 
कमी पडू नये म्हणून कौचशक ऋर्षी उत्तम ्यवस्था ठेवीत होते. 
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ऋर्षी चवश्वाचमत्र उदारिचरत होते. त्यां् या आश्रमात जसे साधक येत त्यािप्रमाणे सामान्य माणसेही 
येत. लहान, मोठा, चसद्ध वा साधक सवांिेि तेथे अगत्यपूववक अचतथ्य केले जाई. सवव आश्रमवासी सारखेि 
होते. त्यां् यात कोठलाही भेदभाव नसे. 
 

∘ ∘ ∘ 
 

ऋर्षीं्या त्या आश्रमात एक चदवस एक मोठे अचतथी येऊन उतरले. मद्र देशा्या चपजवन राजािा 
य वराज स दास आपल्या चपत्या्या सकंस्ल्पत सोम यागासाठी क शल प रोचहता्या शोधासाठी चफरत असता 
चवश्वाचमत्रां् या आश्रमात येऊन पोिला. ऋर्षींिे दशवन घेतल्यावर त्याला आनंद िाला. या महर्षीनी आपले 
आमंत्रण स्वीकारून प रोचहतपदािा स्वीकार केला तर सोमयाग सवाथाने सफल होईल.’ अशी श्रद्धा त्याला 
वारू् लागली. कौचशक ऋर्षीं्या जवळ त्याने आपले मनोगत बोलून दाखवले. 

 
पण ज्याने राजपद सोडून चदले त्याला प रोचहत पद घेण्याचवर्षयी कसे सागंावयािे? ही शकंा दूर 

करून घेण्यासाठी ते सवव जण त्यािें प रोचहत जे भगृ  ऋर्षी त्यां् याकडे गेले त्यानंी त्या प्रश्नािे लगेि 
चनराकरण केले व साचंगतले. 

 
‘ज्या म ळे लोकचहत साधत असेल असेि काम महर्षीं स्वीकारतील. आपण त्यानंाि चविारु.’ 
 
भगंूृ्यासह कौचशक ऋर्षी चवश्वाचमत्राकडे गेले. य वराज स दासािे मनोगत त्यानंी ऋर्षीना 

साचंगतले. ते ऐकून चवश्वाचमत्र हसून म्हणाले, ‘जर प्रवृत्तीि करायिी तर राज्य कशाला सोडलें  असते बरे? 
प रोचहतपदी ग रुदेव असणें हेि योग्य आहे. आपण आपल्या यागा्या प्रसंगी त्यां् यावरि ते कायव सोपवलें  
होते.’ 

 
भगंूृनी त्यावर चवनयपूववक म्हर्लें , ‘ऋचर्षवर, आपल्या आश्रमािी ्यवस्था हे कौचशक पहातात. 

आश्रमािा चवस्तार वाढतो आहे. त्याकचरता चनवाहािी धन धान्यादी साधनें जमा करायला हवी. त्यासाठी 
जर कोणी साह्य करणारा भेंर्ला तर ते साह्य स्वीकारायला हव.े आपण राजपद सोडले हे खरे. पण 
लोककल्याणािा मागव काही सोडलेला नाही. एकातंवास स्वीकारल्यावरही आपण दैवी संपत्तीिे साधन 
केलेि ना? चशवाय आपण केलेली स्त ती देवानंा चप्रय आहे. तरी आपण य वराज स दासािे आमतं्रण 
स्वीकाराव ेहे योग्य आहे.’ 

 
ग रंु्या आग्रहास मान देऊन ऋर्षीनी य वराज स दासािे आमंत्रण स्वीकारले. कौचशक ऋर्षीही 

त्यां् या बरोबर जाण्यास चसद्ध जाण्यास चसद्ध िाले. 
 
य वराज स दासाबरोबर सामानस मानाने लादलेल्या गाया, रथ, हत्ती, घोडे, व असंख्य सैचनकही 

होते. वारे्त दोन नद्यािंा संगम िालेला होता त्या जागी ते सवव जाऊन पोिले. सवव साधन साम ग्री घेऊन 
त्या नद्या पार करणे जवळ जवळ अशक्यि होते. लहान सहान होया त्या प्रवाहा्या वगेात 
चर्कण्यासारख्या न्हत्या. व मोठ्या नावा चमळण्यासारख्या न्हत्या. 
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य वराज स दास चनरुपाय आचण चनराश होऊन चकनाऱ्यावर बसून राचहला. महर्षीनी त्याला 
आश्वासन देऊन म्हर्ले. 

 
‘हे बंधो, जेथे सवव लौचकक उपाय थकतात तेथे दैवी उपाय शोधावा लागतो. नदी ही लोकमाता 

आहे. आपण चतिी प्राथवना करून चतला प्रसन्न करून घेऊ या.’ 
 
आचण चवश्वाचमत्रानंी त्या नद्यािंी स्त ती करून त्यानंा उदे्दशून म्हर्ले, ‘हे सचरतानंो, त म्या मधील 

एकीिे नाव चवपाट् असून द सरीिे श त द्री आहे. चवपाट् दोन्ही बाजू्या तीरािें चवपार्न करणारी (ध वनू 
नेणारी) असून श त द्री आपल्या खळखळात उंि िढणाऱ्या त द्र (तरंग–लार्ा) समहूासह वहाणारी आहे. 
आम्हा मानवां् या उन्नतीसाठी त म्ही आम्या माता िर्त असता. 

 
‘त म्ही दोघीही चगचरकंदरातं जन्म घेऊन. जन्मताि सागराला भेर्ण्यािी तीव्र इ्छा िाल्याम ळे 

वगेाने त्या्या चदशनेे धावत आहात. रणसंग्रामासाठी धावणाऱ्या अचश्वनीसारखा त मिा वगे आहे. रणमदाने 
फ रफ रणाऱ्या अश्वासंारखा त मच्या प्रवाहािा ध्वनी आहे. 

 
‘िरण्यासाठी गेलें ण्या श भ्र गाई संध्याकाळ होताि गोशाळेकडे धाव घेतात व आपल्या भ केल्या 

वासरानंा पे्रमाने िारू् लागतात त्या प्रमाणेि त म्ही आपल्या तीरावरील वृक्ष वनस्पतींना, वन–उपवनानंा व 
प्रजाजनानंा जलपान करवीत आहा. 

 
हें लोकमातानो, त म्ही प्रकृती्या चनयमां् या आधीन आहात हे मी जाणून आहे. देवराज इंद्रािी 

आज्ञा प्रमाण मानून त म्ही सागरा्या चदशनेे धावत आहात. मी ऋर्षी चवश्वाचमत्र, त म्या तीरावर आलो आहे. 
त म्ही दोघीही सारख्याि वगेाने सम द्र संगमासाठी जात आहात. पण हे मातानो, गाय आपल्या वत्साला 
पे्रमाने िार्ण्यासाठी उभी रहाते त्याप्रमाणे क्षणभर थाबंनू तीरावरील आपल्या प्रजेला पे्रमाने जवळ करा.’ 

 
ऋर्षींनी केलेली स्त ती ऐकून त्या दोन्ही नद्या जणू िैतन्यमय देवताि असा्यात तशा थाबंनू 

प्रसन्नरूपाने महर्षींबरोबर बोलू लागल्या, त्या म्हणाल्या, 
 
‘हे ऋचर्षवर! देवराज इदं्रा्या आज्ञेंन सार आम्ही संिार करीत आहो व सागरापयंत जाऊन 

पोिण्यािा आम्हाला आदेश आहे. तीरावरील भमूीला पाणी पाजून तृप्त करणे हे आमिे काम आहे. 
चनसगाने आम्यावर सोपवलेल्या कामािी अवगणना करून प्रवाह थाबंवणे आम्हाला शक्य नाही. हे 
ब चद्धशाली ऋचर्षवर, आम्हाला आपण का बरे थाबंवनू धरले आहे? 

 
‘हे चवश्वाचमत्र, देवराज इंद्राने वज्रा्या साह्याने प्रथम वृत्रािा नाश केला व नंतर नद्यां् या 

प्रवाहासाठी पार् काढून त्याना त्यािंा मागव आखून चदला. याप्रमाणे देवने्द्राने आम्हाला सागरापयंत नेऊन 
पोिवले. आम्ही सवव नद्या देवश्रेष्ठा्या आजे्ञत आहो. तरी हे ऋचर्षवर आम्ही चनयम मोडून थाबंणे योग्य आहे 
काय?’ 

 
सचरतानंी केलेली इदं्रािी स्त ती ऋचर्षवरानंी प ढे िालवनू म्हर्ले, खरोखरीि सवव प्रवाहािंा चनयंता. 

अचहसारख्या शत्रूिा नाश करणाऱ्या देवेंद्रािा पराक्म अत ल्य आहे. त्या्या अद्भ त सामथ्यािी मानव 



 अनुक्रमणिका 

मनःपूववक स्त ती करतो. समाजा्या चवकासा्या आड येणाऱ्या चवघ्नािंा आचण अवरोधािंा नाश तो देवश्रेष्ठ 
आपल्या वज्राने करतो. त्या परमश्रेष्ठा्या इ्छेन सारि त म्ही नद्या वहात आहा हे मला माहीत आहे.’ 

 
ऋर्षींिे हे बोलणे ऐकून त्या नद्या म्हणाल्या, 
 
‘हे चवश्वाचमत्र, आपणि आम्हाला थाबंायला साचंगतले ना? आता आपली प्राथवना चवसरू नका. 

त म्ही यज्ञप्रसगंी देवािंी स्त ती करून त्यानंा आवाहन करून त्यां् याशी संवाद कराल त्यावळेी आपल्या या 
संवादािे स्मरण असू द्या. नाहीतर या नद्या एखाद्या प्रमत्त प रुर्षासारख्या आमिे न ऐकता िालत्या िाल्या’ 
असे म्हणू नका. त म्या शब्दासाठी आम्ही थाबंलो आहोत.’ 

 
प रुर्ष प्रमत्त असतो पण स्त्री-हृदय स्वभावतःि कोमल असते हे जाणवल्याने ऋर्षी म्हणाले. 
 
‘हे सचरतानो, त मिा आचण आमिाही पालनकता चपता देवने्द्र आहे. त्याम ळे त म्ही आम्या 

भचगनीि आहात. हे प्रवासी फार दूरवरून आलेले असून त्यां् याबरोबर हे अनेक रथ, गाया वगैरे आहेत. 
यज्ञासाठी आम्हा सवांना पलैतीरावर जावयािे आहे तरी थोडा वळे प्रवाह थोडा खालून वर संथ वाहू द्या 
म्हणजे आम्हाला पचलकडे जाता येईल.’ 

 
अचतशय वगेाने खळखळ वहाणारी श त द्र  व चकनारा तोडून इतस्ततः वहाणारी चवपाट् नदी संथपणे 

वाहू लागली आचण ॠर्षी चवश्वाचमत्र व य वराज स दास यज्ञािी साम ग्री घेऊन त्या नद्या ओलाडूंन स खरुप 
पैलतीरावर गेले. ऋर्षींनी त्या सचरतानंा धन्यवाद देऊन म्हर्ले, 

 
‘पे्रमळ भचगनींनो, आम्या चवनंतीला मान देऊन त म्ही आम्हाला जी अन कूलता करून चदली 

त्याम ळे मा्याबरोबर आलेले भरतजन आपल्या साधनसाम ग्रीसह तरून गेले. जे्हा जे्हा भारतवासी 
देवराजा्या पे्ररणेने त म्या तीरावर येतील ते्हा त्यानंाही त म्ही अशाि अन कूल होत रहा. 

 
‘हे नद्यानंो मा्याबरोबर आलेलें  हे भरतजन आपल्या मागाने प ढे जात आहेत. मा्या मतीप्रमाणे मी 

त मिी स्त ती केली. आता त म्ही स खाने वहात रहा. व तीरावर्या प्रदेशात जललसिन करून त्याला 
अन्नधान्याने समदृ्ध करा. त म्या मागाने वहात त म्ही सागराला जाऊन चमळा.’ 
 

∘ ∘ ∘ 
 

ऋचर्ष चवश्वाचमत्र व य वराज स दास यज्ञयागा्या साधनासह येऊन पोिलेले पाहून राजा चपजवन व 
त्यािे प्रजानन आनंचदत िाले. सवव प्रजा स खी व समृद्ध ्हावी, रा्रात सववत्र श भ वृष्टी ्हावी अशा उत्तम 
संकल्पाने महायागाला आरंभ करण्यात आला. यज्ञािा यजमान म्हणनू य वराजािी स्थापना केली. पवा 
पवाप्रमाणे मेघमालािें हार रिणारे पववत व त्यां् यावर चनयंत्रण ठेवणारा देवराज इदं्र या उभयतािंी स्त ती 
करून त्यानंा आवाहन करण्यात आले. ॠर्षी चवश्वाचमत्रानंी त्यािंी स्त ती केली. ‘हे देवराज इदं्र व हे पववत 
त म्ही उभयता आपआपल्या चवशाल रथावंर आरूढ होऊन या यज्ञ स्थळी येण्यािे करा. वीरत्व धारण 
करणाऱ्या बचलष्ठ प त्र व पौत्रानंा व साधन संपत्तीलाही आपल्यासह घेऊन याव.े आमिी स्त ती व भेर्पूजा 
स्वीकारून आम्हा सवांना आनंद द्यावा. 
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‘हे इंद्र देव आम्या यज्ञासाठी येऊन त म्ही घर्काभर चवश्रातंी घ्या. आम्हाला माहीत आहे की 
आपण गृहस्थाश्रमी असून स्वगात आपल्या गृचहणीबरोबर आपण रहाता. त्याम ळे जास्त रहाण्याचवर्षयी 
आम्ही आपल्याला आग्रह करीत नाही. हा सोमरस आपल्यासाठी काढून ठेवलेला आहे. ॠस्त्वज गोड 
शद्बात त मिी स्त ती करीत आहेत. आम्या दारी आपल्या रथािे घोडे आपण सोडावते त्यां् यासाठी 
ठेवलेली दाणावैरण त्यानंा खाऊ द्यावी. 

 
हे अध्वय व, आम्या या सूिनेिा आपण स्वीकार करावा व यजमानास आसनावर बसण्यास अन ज्ञा 

द्यावी. या महायागासाठी भोज क लातील क्षत्रीय राजे, अंचगरा क लातील मेधाचतथी वगैरे ऋर्षी व भरत 
क लातील लोक आलेले आहेत. त्या सवां्या प्रोत्साहनाने पे्रचरत होऊन मी चवश्वाचमत्र हा याग करीत आहे.’ 

 
अध्वयूवने आज्ञा देताि ॠस्त्वज स्त चतविने गाऊ लागले ऋर्षी चवश्वाचमत्रां् या उदारतेम ळे 

त्यां् याबद्दल सवां्या मनात आदरािी भावना होती. त्याम ळे स्त ती्या मंगलािरणाति ते म्हणाले, ‘या 
महायागािे प रोचहत ऋर्षी चमश्वाचमत्र हे कठीण तपिया करून महर्षीं िालेले आहेत. य वराज स दासाबरोबर 
येंताना चवप ल यज्ञसाम ग्रीसह चवपार् आचण श त द्री या नद्या पार करण्यािे अवघड काम ॠर्षींनी त्या नद्याना 
प्रसन्न करून त्यािंा वगे थोपवनू धरून पार पाडले आहे.’ 

 
नंतर ऋस्त्वजानंी इदं्रािा मचहमा गाणारी स्तोत्र म्हर्ली. ती ऐकून देवािंा राजा इदं्र प्रसन्न होऊन 

यज्ञा्या जागी आला व म्हणाला, ‘हे ऋस्त्वजानो हंसािंा सम दाय ज्याप्रमाणे मध र कंठाने गात असतो. 
त्यािप्रमाणे सोमरस भरीत असता उद्गाते स्त चतगान करीत आहेत. होता श्लोकािे पाठ करीत आहे. 
स दास राजा्या सोमयागािा अश्व चदस्ग्वजय करण्यासाठी मोकळा सोडण्यात आलेला आहे. यज्ञ कमात 
चवघ्न आणणाऱ्या वृत्र वगैरेंिा मी चनःपात केलेला आहे ते्हा भारता्या या उत्तम भमूीवर यज्ञ चनर्तवघ्नपणे 
पार पडेल. 

 
यज्ञा्या पचवत्र कामासाठी ज्यानंी साह्य केले न्हते त्यां् याही धन साधनािी श द्धी ्हावी म्हणनू 

मनात चवशरे्ष प्रयोग योजून ऋर्षींनी देवराजािी स्त ती करून म्हर्ले, ‘हे देव श्रेष्ठा, जी माणसे लोभी आहेत 
त्यािें धन व व साधन लोकचहतासाठी उपयोगास येत नाही. नास्स्तक माणसे खा प्या व आनंद करा. या 
वृत्तीने मदोन्मत्त होऊन रहातात. त्यां् या गाईिे दूध, तूप यज्ञासाठी देत नाहीत. अशा कृपणािें धन त म्ही 
हरण करा. क पात्रां् या जवळ असलेली साधन साम ग्री स पात्रां् या हाती सोपवा. म्हणजे चतिा चवचनयोग 
लोकां् या कल्याणासाठी होईल.’ 

 
ॠर्षीं्या या प्रयोगाने नास्स्तक व कृपणांिी मतीही श द्ध िाली व त्यानंी आपले धन–साधन 

पे्रमपूववक यज्ञास अपवण केले. 
 
महायागा्या पूणाह ती्या प्रसंगी य वराज स दासास अवभथृ स्नानासाठी जलाशयावर नेण्यात 

आले. त्या प्रसंगी ज्या रथामध्ये त्याला बसवले त्या रथा्या प्रत्येक भागात िैतन्य चनमाण ्हाव े म्हणनू 
ॠस्त्वजानंी प्राथवना केली. 

 
‘रथाला जोडलेल्या अश्वानंो त म्ही स्स्थर गतीने आम्या यजमानाला घेऊन जा. िाकानंा चनयचंत्रत 

करणारी धरी दृढ राहो. हे ईर्षा–दंड–तू अभगं रहा व अश्वानंा पीडा देऊ नको. धरी अथवा दंडातील सवव 
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चखळे नीर् ठेवनू देवािंा राजा इंद्र या रथािे रक्षण करो. सतत गचतमान असणारी िके् स रचक्षत ठेवण्या 
साठी हे रथा तू सिेत रहा.’ 

 
ऋस्त्वजां् या या स्त चतविनां् या घोर्षात तो रथ िालू लागला. जलाशयावर जाऊन य वराज 

स दासाने रथातून उतरून यज्ञािी उरलेली सवव साम ग्री व संपत्ती प्रजाजनानंा वारू्न र्ाकली व स्वतः 
अलकिन िाला. 

 
या प्रमाणे राजािा यज्ञ सफल करून दचक्षणारुपाने चमळालेली साधन संपत्ती घेऊन कौचशकजन व 

ऋर्षी चवश्वाचमत्र आपल्या आश्रमात परतले. चवप ल साधने चमळाल्याने आश्रमािा चवकास व प्रगती सरळपणे 
होऊ लागली. 
 

★ ★ 
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८ / समाज–जीवनाचा मानदंि 
 

(ॠग्वेद तृतीय मंिि) 
 

‘हे भरतजन हो, आपले सहकारी आचदत्यजन हा देश सोडून स्वगात गेल्यािे आपल्याला कळले 
काय?’ 

 
‘खरे की काय? आचदत्यजन प ण्यशाली होते. चकती व्रते, केवढे तपािरण केले होते त्यानंी!’ 
 
‘व्रत आचण तप केल्याने स्वगव थोडाि चमळतो? या अरण्यात असे प ण्यशाली ऋचर्षम नी काही थोडे 

का आहेत? आचदत्यानंा कोणत्या उपायाने स्वगव लाभला ते माहीत आहे? 
 
‘छे छे ते सवव स्वगा्या मागाने गेले. आम्हीही त्यां् या मागून जाण्यािा प्रयत्न केला. परंत  मागांवर 

त्यािंी कोठलीि खूण चदसेना. त्याना अन सरणाऱ्या इतरानंी स्वगात पोिू नये या हेतूने मागावरील सवव 
चिन्हे त्यानंी नाहीशी केली असे आम्ही ऐकले.’ 

 
‘तर मग आता काय कराव?े स्वगव प्राप्तीसाठी उपाय तर शोधलाि पाचहजे. एरवी येथे पडून 

राचहल्याने आपला उद्धार थोडाि होणार आहे? तहान भकू येथे रोज सतावते. लिता आचण सतंाप तन 
मनािी स्फूती नाहीशी करतात. जीवनात स्वारस्यि उरत नाही.’ 

 
‘अगदी खरे! आचण आपल्याला उपाय सापडत नसेल तर मागवदशवन करण्यास समथव अशा ग रंूिा 

शोध आपण करायला हवा.’ 
 
‘हे त म्ही ठीक स िवले. जवळ्याि अरण्यात एक ऋर्षी आले आहेत. तसे ते एकरे्ि आहेत. 

बह तेक वळे मौन पाळतात. कोणी भेर्ण्यासाठी चकवा मागवदशनंासाठी गेले तरी थोडक्याति काय ते 
सागंतात. मािा एक चमत्र त्यां् या दशवनासाठी जाऊन आला. पचरियातंी त्याला कळले की महर्षींिे मूळ 
नाव कौचशक गाचधज. पूवाश्रमी ते उत्तरापंथािे िक्वतीं राजे होते. पण चवश्वािी मतै्री साधण्यासाठी सवव 
संग त्याग केलेल्या त्या ऋर्षींना चवश्वाचमत्र असे म्हणतात.’ 

 
‘पण जप तपात मग्न राहून मौन पाळणारे हे महर्तर्ष आपल्याला काय मागव दाखवणार?’ 
 
‘ते एकातं चप्रय असले तरी मानवाबद्दल त्यां् या मनात पे्रमभाव आहे. सवां्या मतै्रीिी इ्छा मनात 

असणारे ते ऋर्षी आपल्याला चनचित मागवदशवन करतील.’ 
 
दचक्षणापथातील एका आश्रमात काही भरतजन जमले होते. आचदत्यजन त्यां् याि शजेारी रहात. 

त्यानंी अनेक प ण्यकमें करून स्वगव प्राप्ती करून घेतली होती. स्वगांत रहाणारे देव अजर व अमर असतात. 
व त्या लोकी जाणारे प ण्यात्मे सवव प्रकारे स खी होतात. असे अलौचकक स ख चमळवण्यािी इ्छा कोणाला 
बरे होणार नाही? 
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ते सवव भरतजन ऋर्षीं्याकडे गेले व चवनम्र होऊन आपली स्वगव चमळवण्यािी कामना त्यानंी ्यक्त 
केली. ते ऐकून ॠर्षींनी त्यानंा उत्तर चदले. 

 
‘हे भरत जन हो, आचदत्य स्वगांत गेले हे उत्तमि िाले म्हणायिे. प ण्यशाली आत्मे स्वाभाचवकि 

स्वगात जातात. परंत  मला मात्र स्वगव चमळावा अशी इ्छा नाही. मला या भारताति स्वगव चनमाण करण्यािी 
इ्छा आहे जे लोक स्वगात गेले ते आपल्या मागांवरील खाणाख णा प सून गेले आहेत. ते्हा आपल्याला 
नवा मागव शोधणे प्राप्ति आहे. आपण असा याग करू या की जो आपल्या अध्वािे (मागािे) रक्षण करील. 
या अध्वर यज्ञासाठी सवांिा सहकार आपल्याला लाभेल व मानव जातीिा गौरव वाढेल.’ 

 
‘ऋचर्षवर, आपल्या भमूीवरि जर स्वगव चनमांण िाला तर त्याहून अचधक उत्तम ते काय असणार? 

आपल्या आजे्ञप्रमाणे आम्ही सववि सहकायव करू. आपण देशोदेशी्या प्रचतचनधींना आमंत्रण पाठव,ू या अध्वर 
यज्ञा्या रिनेसाठी आम्ही काय काय कराव े ते सागंा. या यज्ञासाठी उदार व समृद्ध यमजानही हवा. 
त्यासाठी आपण कोणािे नाव स िवता?’ 

 
‘आपल्या या यागात एक यजमान नसेल पण येणारे सववि प्रचतचनधी चमळून हा यज्ञ करतील. जे 

ऋस्त्वज होत्यािे काम करतील तेि गृहपती असतील व ते सवव यजमानही असतील. 
 
या महायज्ञात एका मानदंडािी–यूपािी रिना करावयािी आहे. तो मानदंड हा आपला रा्रध्वज 

समजला जाईल. िार चदशािें िार कोपरे हे त्यािे आश्रय स्थान असेल. आपण तो यूप उिलून रोवायिा व 
त्यावर ध्वजा िढवायिी. आपल्या सहकायािे प्रचतक असा तो यूप हा अध्वरािा मानदंड असतो. समाजािे 
जीवन चजतके उन्नत होईल चततका लवकर स्वगव चनमाण होईल. रा्रध्वज हे उन्नत जीवनािे प्रतीक आहे. 

 
यज्ञािे यजमान, गृहपती अथवा समाजािे नेते म्हणा, सवव चमळून या यूपािे पूजन करतील. आपण 

सवव त्याला वदंन करू. रा्रा्या शक्तीिे गौरव चिन्ह, समाजा्या समदृ्धीिे प्रतीक असा हा यूप असेल. 
 
हा वनस्पचत यूप आमिा अध्वर हा जीवनयज्ञ आहे. उत्तम प्रकारे जीवन जगनू आम्हाला देव 

्हावयािे आहे. परोपकार हे आम्या जीवनािे साधन आहे. आम्ही सवव चमळून उत्तम प्रकारे जगू हाि 
आमिा साधन–मध , हेि आमिे आज्य (तेज) आहे. परोपकारािा लेप आम्ही या यूपावर िढवीत आहो. 
आपण आम्या जीवनात कोमलता चनमाण करा. यावळेी आपण या भमूी्या अंकावर चवश्रातंी घेत आहात. 
अध्वर–यागाला स रुवात होताि आपली ध्वजा उंि आकाशात डोलू लागेल. 

 
हे यूप–त म्ही धरणीवर असा वा उंि स्वगाला रे्कण्याइतके उन्नत असा आम्या जीवनािे मानदंड 

होऊन आम्हाला प्रचतष्ठा प्राप्त करून द्या. आम्या अध्वर प्रसंगी अग्रणी नेत्याला प्रथम सचमद्ध करावयािे 
आहे. हवन क ं डातील अग्नीही त्यािे प्रतीक आहे. अग्नी्या समोर्या पूवे्या बाजूस यूपािी स्थापना करू. 

 
हे यूप, आम्या जीवनाला प्रदीप्त करतील. आम्या चठकाणी शौयािी वृद्धी होईल अशी साधने 

आम्हाला द्यावी. आमिे प त्र, पौत्र पश धन व इतर साधनसपंत्तीं आपल्या बरोबरि समृद्ध करावी. 
प्राचणमात्राला तहानभकू असह्य िाली की ते पापािरण करण्यास तयार होतात. लोभ आचण लालसेम ळे 
त्यािंी मूतीं भ्रष्ट होते. तरी तहान भ केिी पीडा आम्हाला ग्रासणार नाही व आमिे जीवन सफल होईल असा 
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आशीर्वाद, आम्ही त मिे पूजन करून त म्याजवळ मागतो. मानवी जीवन चवशरे्ष समृद्ध ्हाव ेम्हणनू आम्ही 
हा यूप उभारीत आहो. हे यूप, त म्ही सदैव वाढत रहा व आमिे भाग्यही वाढते करीत रहा.’ 

 
ऋचर्ष चवश्वाचमत्रां् या आदेशाप्रमाणे भरतजनानंी महायागाला आरंभ करून यूपािी यथासागं रिना 

केली. आता ऋस्त्वजािंी योजना करावयािी. त्यासाठी सवांना एकत्र कसे आणावे? भरतानंी म चनवरानंा 
चविारले, ‘येथील आश्रमात देशोदेशीिे ऋर्षी तपस्वी आहेत. तेि सवव ऋस्त्वज होतील.’ 

 
‘असे आहे तर मला त्या ऋर्षींिा पचरिय करून द्या.’ चवश्वाचमत्र पे्रमपूववक म्हणाले. 
 
‘म चनवर, हे देवश्रवा आचण हे देववात. हे याि प्रदेशातले भरजन असून अस्ग्ननारायणािे उपासक 

आहेत. हे ॠचर्षवर प्रजापचत. प्रत्यक्ष वाणी ही त्यािंी जन्मदात्री असल्याने त्यानंा वा्य प्रजापती म्हणनू सवव 
ओळखतात, चवश्वेदेवािी उपासना करून त्यानंी सवव देवानंा प्रसन्न करून घेतले आहे.’ 

 
चवश्वाचमत्रानंा प्रजापचत हे नावं पचरचित वार्ल्याने त्यानंी त्यां् याकडे प न प नः पाचहले. ते्हा ते 

ऋर्षी त्यानंा प्रणाम करून म्हणाले, ‘भगवन आपण जे्हा उत्तराखंडात उपासना करीत होता ते्हा आपली 
सेवा करण्यािे सद्भाग्य मला लाभले होते. आपण मला चवश्वाचवर्षयी उदार भाव ठेवण्यािी चशकवण चदली. 
त्याम ळे मािी दृष्टी चवशाल िाली. मी आपल्याला ग रूपदी मानतो. व स्वतःला वैश्वाचमत्र प्रजापचत म्हणवतो. 
मा्या मातेम ळे मला वा्य प्रजापचत असेही म्हणतात. उत्तराखंड सोडून मी दचक्षणापंथात येऊन राचहलो 
आहे.’ 

 
‘बंधो, प्रजापचत, त ला येथे पाहून मला आनंद होत आहे. सवािे चहत साधण्यािे कौशल्य त ्या 

ठायी आहे.’ 
 
‘आचण ऋचर्षवर या वृद्ध तपोधन महर्षींिाही पचरियही आपल्याला असेलि. यािे नाव ‘गाधी 

कौचशक’ यानंी अनेक यात्रा केल्या असून वर्षान वर्ष ेतप व व्रतािरण केले आहे. आता त्यानंी याि आश्रमात 
चनवास केलेला आहे.’ 

 
‘गाधी कौचशक’ हे नाव एकताि ॠचर्षवर चवस्मयाने म्हणाले, ‘हे तर गाचधराज! मािे चपतृदेव! 

महाराज आपण इकडे कसे?’ 
 
‘वत्सा!’ तो वृद्ध तपस्वी म्हणाला, ‘हा सारा त िाि प्रताप. राजपद सोडून तू ऋचर्षपद चमळवलेस. 

त ्याि चवशरे्ष तपियेम ळे मलाही ॠचर्षपद चमळाले. नारानण अस्ग्न्या मलूतत्वािे मला दशवन घडले आहे. 
 
‘तात! ऋचर्षरूपात त मिे दशवन घेऊन मी धन्य िालो. भरतजनानंी समाजा्या कल्याणासाठी या 

महायागािा सकंल्प कें ला आहे तो आपल्या श भभावनेने सफल िाल्याखेरीज रहाणार नाही.’ 
 
‘म चनवर, हे दोन तपस्वी काश्मीर देशाहून आलेले आहेत. हे दोघेही एकाि क लातील आहेत. परंत  

त्यािंी चवद्यापरंपरा चभन्न आहे.’ 
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‘या कत ॠर्षींना मी ओळखतो!’ 
 
‘भगवन् मी तर आपलाि आहे. आपण राजपद सोडून पूववप्रदेशात तपिया करीत होता त्यावळेी 

आपल्या वाणी्या आकर्षवणाने मी आपला चश्य िालो.’ 
 
द सऱ्या ॠर्षींनी स्वतःि आपला पचरिय करून चदला. 
 
‘भगवन्, मीही काश्मीर सोडून पूववप्रदेशात येऊन राचहलो आहे. आपल्या समागमािे भाग्य मला 

अद्याप लाभले नाही. परंत  मी आपल्या ग णािंा िहाता आहे, पूजक आहे मािे नाव कात्य उत्कील. वरुण 
देवािे उपासनाव्रत मी मा्या बंधूकडून, कत ऋर्षीं्याकडून घेतले आहे.’ 

 
‘आचण हे ॠर्षभ ऋर्षी हेही आपल्याला ग रू मानतात.’ 
 
‘अरे! मा्या ऋचर्ष जीवना्या प्रारंभकाळी, राजपद सोडून ॠचर्ष होण्यािा मी प्रयत्न करीत होतो 

त्या वळेी यािंी प्रथम भेर् िाली. आचण ते मा्या जवळ राचहले म्हणण्यापेक्षा मी त्यां् याजवळ राचहलो असे 
म्हणणेि अचधक उचित होईल! खरे ना?’ 

 
‘ग रुदेव, हा आपला चवनय आहे! जीवनािे चवशाल दशवन घेण्यासाठी लागणारी उदार दृष्टी मला 

आपल्या कृपेने लाभली. त्या चद्य दृष्टी्या योगानेि मी अस्ग्ननारायणािे दशवन घेतले आहे.’ 
 
‘अहो! सात ॠस्त्वज तर आपल्याला येथेि चमळाले आहेत. ते चवचवध देशािें प्रचतचनधी असून या 

यज्ञािे ते गृहपती यजमान असतील. त्यानंा या यागािे योगाने जी चरद्धी–चसद्धी प्राप्त होईल ती सवव 
रा्रािी असेल.’ 

 
अध्वरा्या सवव लहान मोठ्या कामािें सकंलन करण्यासाठी अग्रणी नेत्यािी चनवड करावयािी 

होती. यजमान ऋस्त्वजां् या यज्ञ कमात कोणतेही चवघ्न आड येऊ नये व त्यानंा चनलितपणे अन ष्ठान करता 
याव ेयासाठी योग्य अशा अगे्रसर नेत्यािे वणवन करताना चवश्वाचमत्र म्हणाले, ‘प रोचहत अग्नी ज्या प्रमाणे 
देवकायें सचमद्ध करतो त्याप्रमाणे आपला नेता प्रजाजनानंा सचमद्ध करणारा हवा. त्यािप्रमाणे तो तेजस्वी, 
सवव लोकातं संिार करून सवांिे सहकायव चमळवणारा व स्वतःसारख्याि उदार परोपकारी ्यक्तींना शोधून 
काढणारा व द सऱ्या तेजस्वी प रुर्षां् या कायाला उते्तजन देणारा हवा. यज्ञासारख्या परमाथां्या कामी तो 
प्रणेता असावा, अध्वरासारख्या यागात तो अगे्रसर असावा. सवव प्रकार्या लोकातं चमसळणारा असला तरी 
स्वतः श्रेष्ठ महारथी व चवशरे्ष पराक्मी असावा. त्यािी प्रचतभा तेजस्वी असावी. तो स्वतः देवासारखा 
परोपकारी असून द सऱ्या देविचरत स जनानंा बोलावून आणणारा असावा. अग्नी व वायू जातवदेा होऊन 
सवव कायव पार पाडतात त्या प्रमाणे तो कतृवत्ववान असावा, सवव प्रकार्या लोकािें मन जाणनू त्यांिे मनोरथ 
पूणव करणारा असावा. 

 
या सवव ग णानंी पूणं अशा मगध देशा्या राजा प रुवसूिी चनवड अग्रणी नेता म्हणून केली. त्याने 

आपली सवव संपत्ती अध्वरासाठी देऊन र्ाकली. व स्वतः यज्ञ सेवक होऊन काम करावयास स रुवात केली. 
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प्रथम ज्या यूपावर संस्कार करून तो चसद्ध करण्यात आला होता त्याला उिलून यज्ञा्या 
मध्यभागी स्थापन करावयािा होता. 

 
राजा प रुवसूने सवांिी संमती घेऊन त्या यूपास रे्का चदला. ऋर्षी चवश्वाचमत्र व सात ॠस्त्वजानंी 

त्या यूपािी स्तूती केली. 
 
‘हे प्रचतचष्ठत यपू, ज्या धरणीवर आपली रिना िाली त्या धरणीपासून उंि, उन्नत फडकत रहा. 

समाजजीवनाला उन्नत करण्यासाठी आम्ही या महायागािा आरंभ केलेला आहे. त्यािा संदेश त म्ही दूर 
दूरपयंत पोिवा. आम्हाला उदार ब द्धी देऊन आम्यात परोपकारािी वृत्ती जागृत होईल अशी कृपा करा. 
जीवनाला चवकचसत व उन्नत करणारी साधन सपंत्ती आम्हाला द्या. 

 
हे यूप, आठही चदशानंी आम्ही आपल्याला सजचवले आहे व रंगबेरंगी वस्त्रानी भरू्षचवले आहे. अेका 

साधारण वृक्षापासून आपला जन्म िाला. पण जन्मतःि लोककल्याणा्या संकल्पाने आपण उंिि उंि होत 
गेला आहात. 

 
आपण आम्या जीवन यज्ञािे पे्ररक ्हाव ेया भावनेने तेथे जमलेले धीर, वीर, कचवजन, ऋस्त्वज व 

प्रजाजन सववजण चमळून त म्हाला उंि िढवीत आहेत. 
 
हे ॠस्त्वजानो या यूपािा जन्म धरणी्या पोर्ी िाला. पण चनत्य वाढत जाणारा हा दंड आकाशाला 

जाऊन चभडला पाचहजे. त्यासाठी आपण सावधान राहून सतत कायव करावयास हव.े 
 
आपल्या या महायज्ञात सहकायव करण्यासाठी वगेवगेळया समाजािे प्रचतचनधी येथे आलेले आहेत. 

आपले पश धन व साधनसंपत्ती वाढवण्यास उपय क्त अशी प्रदशवने येथे भरवलेली आहेत. या महायागािा 
अग्रणी नेता यूपास उंि िढवीत आहे. 

 
यूपािा मचहमा वणवन करताना अगे्रसर राजा पूरुवस  म्हणाला, ‘हे यूप! आपण आम्या रा्रािे 

प्रतीक आहात. आपली प्रचतष्ठा वाढेल अशी काये करण्या्या इ्छेने सवव समाजािे प्रचतचनधी या चठकाणी 
जमलेले आहेत. त्यािंी अशी भावना आहे की स्वगव या भमूीवरि चनमाण िाला पाचहजे. पृथ्वीवर राहून दैवी 
जीवन जगाव ेअशी त्यािंी इ्छा आहे. अशा या समाजा्या प्रत्येक प रुर्षा्या जीवना्या मानदंडािे स्थान 
आपण आहा. त्यां् या श द्ध जीवना्या प्रखर धारेने आपली घडण िालेली आहे. या महायागा्या प्रसंगी या 
यूपासह द सरेही यूप उभारून समाजा्या व रा्रा्या चवचवध प्रवृत्तींिी पे्ररणा प्राप्त करून घ्यावयािी आहे. 

 
नागंरलेल्या शतेात दाणे पेरले की चवप ल धान्य चपकते. त्याप्रमाणे येथे रोवलेल्या यपूां् या योगाने 

चद्य परोपकारी कायािी पे्ररणा आम्हाला चमळत राहील. 
 
या म ख्य यपूा्या ठायी सव ं देवता वास करीत आहेत. बारा आचदत्य, अकरा रुद्र, आठ वसू, 

तै्रलोक्यातील देव, बृहस्पती इंद्रादी देवदेवता यूपात समाचवष्ट असून होते व उद्गाते त्यािंी स्त चतगीते रिनू 
गात आहेत व त्याना आवाहन करीत आहेत. 
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या म ख्य यूपासह इतर अनेक यूप या जागी उभे केले आहेत. देशोदेशीं्या चवचवध साधन संपत्तीिी 
व पश  पक्षािंी प्रदशवनेही येथे भरलेली आहेत. वगे वगेळया स्थानी असलेले यपू चित्र चवचित्र वस्त्र, पताका व 
प ्प पत्रानंी सजवलेले आहेत अंतचरक्षात हंसािी माचलका शोभावी वा स्वगात देवािंी उडती चवमाने 
चदसावीत त्या प्रमाणे उंि आकाशात फडकणारे हे ध्वज स्वगािा मागव स्पष्ट करीत आहेत. 

 
हे महायूप, शत शत यूपां् या सह आपण उंि उंि जा. प्रजाधन व पश धन चमळवनू आम्हीही हजारो 

मागांनी उन्नती प्राप्त करून घेऊ अशी पे्ररणा आम्हालंा द्यावी. 
 
त मिी घडण तीक्ष्ण धारे्या क ऱ्हाडीने िाली आहे त्या प्रमाणे कठीण तप व व्रताने आमिे जीवन 

घडत जावो, आम्या सद भाग्यािा उदय होवो. त्या योगाने साक्षात स्वगव पृथ्वीवर अवतरो. या भावनेने 
आम्ही त मिी प्रचतष्ठा करीत आहो. 

 
या प्रमाणे यूपािी प्रचतष्ठा केल्यावर ऋर्षी चवश्वाचमत्रानंी सात होते व इतर ॠस्त्वज सवाना देवािंी 

स्त चत करण्यास साचंगतले. ॠर्षभ, कात्य, कत, कौचशक, देवश्रवा, देववात व वा्य प्रजापचत या सात 
होत्यानंी देवािें आवाहन करून स्त चत केली. 

 
‘हे इंद्र व अस्ग्न, आपण आम्या या महायागासाठी स्वगांतून पृथ्वीवर याव.े आम्ही उत्तम प्रकारिा 

सोमरस श द्ध करून आपल्यासाठी पात्रात भरला आहे, तो आपण ग्रहण करावा. त म्ही उभयता आमिे चमत्र 
आहात. आम्या जीवन यज्ञािे सहायक आहात. त म्या पे्ररणेनेि या यागािे कायव िाललेले आहे. 
समाजा्या जीवनात अडथळे आणणारे, समाजािी प्रगचत अवरोधणारे क चर्ल व स्वाथीं असतील त्यािंा 
नाश करून सज्जनां् या कायांला गचत द्या.’ 

 
सात होते देवािंी स्त चत करु लागले. त्या स्त चतिी पचहली ऋिा प्राणाला, द सरी नेत्रानंा, चतसरी 

अपानाला, िौथी वाणीला, पािवी मनाला, सहावी श्रोत्रानंा व सातवी प त्रानंा व पश नंा बल प्राप्त करून 
देणारी आहे. या ॠिा म्हणनू िाल्यावर होत्यानंी सात जागी अस्ग्निी स्थापना केली. या ॠिां् या उच्चाराने 
भलूोकी वसणारा अस्ग्न, अंतचरक्षातील इदं्र, व स्वगातील सूयवसमाज जीवनात ज्योचतप्रमाणे प्रकर् होऊन 
पे्ररणा देतात. 

 
अध्वर यागा्या चनचमत्ताने देशोदेशीिे तत्वज्ञानी, कचव व चविारक एकत्र जमले होते. त्यां् या 

ििासभा, संसद व सचमती आयोचजत केल्या होत्या, त्यातंील एका सभेत ििा होत होती. 
 
‘आपल्या होत्यापंैकी देवां् या रहस्यमय ग प्त मागांना शोधून काढील असा तत्वज्ञानी कचव कोण 

असावा? स्वगातील देव अधातंरी लोंबकळणाऱ्या नक्षत्रासारखे असावते काय? देवां् या परोपकारी कायांिी 
माचहती कोणाला आहे?’ 

 
‘आकाश आचण पृस्थ्व्या रहस्यानंा जाणणारी कचवजनािंी चद्य दृचष्ट सूयांसारखी स्पष्ट आहे. पूवीं 

द्यावा व पृस्थ्व दोन्ही लोक एकि होते. पण कालातंराने पक्षािंी नीडे वगेळी होतात त्याप्रमाणे हे दोन लोक 
वगेळे िाले. तथापी त्यां् या मध्ये स्नेहािा एक तंतू त्यानंा बाधंणारा आहे. हे दोन्ही लोक आपल्या कतव्य 
कमांला सदैव जागणारे आहेत. कारण ते जाणनू आहेत की दोन माता चमळून सतंानािे पालन पोर्षण 
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करतात. त्याप्रमाणे द्यावा व पृथ्वी या दोघी प्राचणमात्रा्या जन्मदात्र्या आहेत. द्य लोक, इंद्राचद देवानंा व 
पृथ्वी लोक सचरता, सागर वगैरेना धारण करणारा आहे.’ 

 
‘हे ज्ञानीजन हो, सचवता नारायणाने पूवी देवां् या चहतासाठी केलेल्या चद्य यज्ञात भाग घेतला 

होता. त्या प्रसंगी अस रां् याबरोबर िालेल्या य द्धातं त्यािा एक हात गमावला होता. इंद्राचद देवानंी 
चवश्वकम्यां त्व्ट्ाला बोलावनू सोन्यािा हात करून त्या जागी बसवला होता. आपल्या महायागातंही 
आत्मापंण करणारानंा देव नवीन अंगे देतात. देवािंा कलाग रू त्वष्टा आपल्याला कायाकल्पा्या योगाने 
नवजीवन देतो.’ 

 
‘इंद्र, वरुण, अस्ग्न वगैरे देव अनेक आहेत. परंत  त्यािें प्रधान प्राणतत्व (अस रत्व) सारखेि श्रेष्ठ 

आहे. ते सववि देव समाजािे ऐक्य साधून प्रजाजीवनािी उन्नचत करणारे आहेत.’ 
 
चवशरेे्षकरून स्वगांत रहाणारे बारा आचदत्य वर्षा्या बारा मचहन्यािें अचधष्ठाते असून प्रत्येक 

ॠत मानाप्रमाणे ते लोककल्याण करीत असतात. सूयां्या बारा राशीतून चफरणारी नक्षते्र प्रजाजीवनाला 
स खी करणारी आहेत.’ 

 
सात होत्यानंी स्त चत गान केल्यानंतर ॠर्षींनी गायत्री छंदात रिलेले उत्तम मंत्र उच्चारून म्हर्ले, 

‘आम्ही सवव मानव सचवता नारायणा्या वरेण्य (श्रेष्ठ) भगास आम्या हृदया्या पात्रातं धारण करीत 
आहोत. सचवता नारायण आम्हाला चवचवध धारणािंी पे्ररणा देऊन नविैतन्य देतो.’ 

 
चवश्वाचमत्र ऋर्षींना ज्या गायत्री मंत्रािे दशनं िाले होते त्या गायत्री मंत्रास वदेमाता समजतात व 

त्या मंत्राने आजवर लाखो करोडो मानवानंा नवी पे्ररणा चदलेली आहे. 
 
या प्रमाणे चवश्वाचमत्र ॠर्षींनी सवव मानवानंा पे्ररणा देणाऱ्या महायागािा आरंभ करून या पृथ्वीवर 

स्वगव चनमाण केला. इतर सवव यागािंी पूणाह चत होते. परंत  या महान जीवनयज्ञाला पूणाह चत नाही. तो 
अखंड िालूि आहे व त्या यागािे प्रतीक असा रा्रध्वज अनंत काल फडकत राहून सवांना नवी पे्ररणा देत 
आहे. 
 

★ ★ 
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९ / िणवष्याचा सचतक 
 

(ऋग्वेद चतुथव मंिि) 
 

‘हे देवानंो, चपतरानंो, ऋलर्षनो, मा्या कल्याणासाठी मी अेक महायाग करीत आहे. आपण सवांनी 
या प्रसंगी याव ेअसे मी स्त चतपूववक आवाहन करीत आहे. 

 
‘ऋचर्षवर! या सवांना बोलावनू त्याना देण्यासाठी आपल्या जवळ काय आहे बरे? येथे हचवही नाही 

आचण आह ती देण्याप रते तूपही नाही, भेर् पूजेिे कोठलेही साधन नाही. अशा या दचरद्री घरी बोलावनू 
कोणी येत असते का?’ 

 
‘तू म्हणतेस ते सवव अगदी खरे आहे. पण देवी, आज मा्याजवळ काहीि नसले म्हणून काय 

िाले? उद्यािंा चदवस मा्यासाठी चवप ल धनसाधन घेऊन उगवणार आहे!’ 
 
‘देव, त म्ही केवळ त म्या मनातल्या तरंगाति ग ंग आहा. चनयचमत अन्न व पाणीही त म्हाला चमळत 

नाही. शरीर पार वाळून गेलेले आहे. ही वस्त स्स्थती असताना त म्ही गोष्टी मात्र जीवन चवकासा्या आचण 
प्रगती्या करता! हे द र्तभक्ष्य आता चकती चदवस िालणार आहे?’ 

 
‘देवी! त ला मा्या स कलेल्या कायेिी काळजी वार्ते आहे. पण मला त ्याचवर्षयी लिता वार्ते 

आहे. त िी तर न सती हाडेि राचहली आहेत. इतकी तू वाळून गेली आहेस. मला मा्या साधने्या नादात 
या दाचरद्र्यािी सवय होऊन गेली आहे. पण त ला मात्र ही गचरबी खायला उठली आहे. यावर आता काही 
उपाय केलाि पाचहजे.’ 

 
‘त म्हाला उपाय कसिा सापडतो भगवन! त म्ही आपल्या स्वप्नाति दंग आहात! मी बाहेर जाते 

ते्हा इतर ॠचर्षपत्न्या मला घालून पाडून बोलू लागतात. मला चविारू लागलात, ‘अग त िा हा पचत असे 
करतो तरी काय? चशळे पाके चशजवल्यासारखी घाण सारखी स र्त असते. देवानंा आचण चपतरानंा तो म्हणे 
तसलाि हवी अपणं करीत असतो! त्या धाणीने साऱ्या आश्रमािी हवा दूचर्षत होते. त ्या त्या पचतदेवाला 
जरा समजावनू सागं बाई!’ 

 
‘देवी! मा्या जवळ जे आहे ते मी देवानंा आचण चपतरानंा अपवण करतो. त्यांत अचनष्ट असे काय 

आहे? ॠचर्षने प ण्यािे साधन केले असले, त्यािंी भेर् पूजा श द्ध असली तर चतिा स गंध पसरेल. मी मािे 
जीवन श द्ध ्हाव ेम्हणून यज्ञ करीत आहे. मािी पापे या यज्ञात जाळून भस्म करीत आहे. लोभ, लालसा, 
भकू, तहान हेि सारे मी अग्नीला अपवण करीत आहे आज मा्या ठायी असलेल्या सवव वासनािंी आहूती 
देऊन त्यातून मला उद्यािंा प्रकाश चनमांण करावयािा आहे. ॠचर्ष व ऋचर्षपत्न्यानंा ही उद्यािंी गोष्ट कशी 
बरे परे्ल? मािे हे म्हणणे त्यानंा न पर्णारे म्हणून तर त्यानंा घाण येते! पण देवी, ज्यािंा भचव्यकाल 
स धारला त्यािें जीवन सफल होते. आज मा्या जवळ साधन साम ग्रीिी कमतरता आहे हीि मािी वासना 
नाही का? या वासनेिा हचव अपवण करून मला श द्ध ्हावयािे आहे. मािा हचव देव चनचित स्वीकारतील.’ 
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‘भगवन् मािे जीवन आपल्याि जीवनाशी चनगचडत िालेले आहे. आपण भचव्यािी साधना करीत 
आहातं त्यातं मीही सहभागी आहे. पण त मिी स्त चतविने ऐकून देव त मिा हचव घेण्यासाठी येथे येतील असे 
मला वार्त नाही. धन धान्यानंी समद्ध अशा भेर्ी स्वीकारण्यासाठी जाण्यािे सोडून ते येथे कसे येतील?’ 

 
‘देव धनधान्यािे नाही पण भावािे भ केले आहेत. त्यानंा आपल्या सारखी भकू तहान थोडीि 

लागते? ॠचर्षम नी जे अनेक यज्ञ करतात त्या चठकणी घडीभर जाऊन देव लगेि परत जातात. पण मािा 
हा महायज्ञ जन्मभर िालणारा आहे. जोवर मा्या सवं वासना नाहीशा होत नाहीत, मािी साधने श द्ध होत 
नाहीत तोवर देव कसे येतील?’ 

 
‘आपली भावना खरोखरीि फार उच्च आहे. आपल्या जीवन साधनेिी सहिाचरणी म्हणून मी काय 

काय कराव ेते सागंा.’ 
 
‘देंवी, त िे सहकायव मला चमळत आहे म्हणूनि मािी साधना िाललेली आहे. उलर् मा्याम ळे 

जगात तूिी अवहेलना होते आहे हे मलाही कळत का नाही? ्यवहारी लोक त िा अपमान करतात तो 
चगळून तू सारे सहन करतेस हे कमी का आहे?’ 

 
ॠचर्ष रहू गणािा प त्र गौतम आर्षव द्रष्टा होता, त्यािा प त्र वामदेव यालाही क लपरंपरेने आर्षव 

दशनंािा लाभ िाला होता. परंत  त्यािी जीवनसृष्टीि वगेळी होती. यज्ञयागात देवाना देण्या्या भेर्ी 
वगेळया आचण स्वतः्या जीवनात वापरण्यािी साधन सपंत्ती वगेळी असावी हा भेदभाव त्याना मान्य न्हता. 
जीवन जगण्यािी रीति त्याना बदलून र्ाकायिी होती. 

 
त्याना वारे्, यज्ञ करण्यािी इ्छा असेल तर साधने गोळा करावी लागतात यािाि अथं यज्ञ ही 

जीवनाहून अेक वगेळी प्रवृत्ती आहे. मी अशा यज्ञाला मानीत नाही. मािे जीवन हाि मािा यज्ञ. जन्म िाला 
त्या क्षणी हा यज्ञ स रू िाला असून अेकेका चदवसािी आह ती त्याला चदली आहे. जीवनि भेर्पूजा म्हणनू 
अपंण केले असून मी देवािंी स्त ती करून त्याना आवाहन करीत आहे. 

 
आचण केवळ मा्याि जन्मापासून या यज्ञािा आरंभ िाला असे नसून सचृष्ट चनमांण िाली हाही 

यज्ञि आहे. अस्ग्न, इंद्र वगरेै देव यज्ञि करीत आहेत. अचगरा वगैरे चपतर यज्ञ कमवि करीत असून सोम, 
सूयव, आकाश, पृथ्वी सववि महायज्ञ करण्यात मग्न नाहीत काय? 

 
खरोखर आत्मसमपवण करण्यासाठी आरंभलेला यज्ञ जीवन व्रत घेऊन केलेला यज्ञ, आत्म 

बचलदान देण्यासाठी केलेला यज्ञ हाि खरा यज्ञ. त्या यज्ञात साध्य हेि साधन होऊन जाते. त्यालाि 
आत्मयज्ञ म्हणतात. तोि श्रषे्ठ यज्ञ होय.’ 

 
अशा प्रकार्या जीवन यज्ञात भाग घेण्यासाठी ॠचर्ष अस्ग्नला आवाहन करीत होते व अंचगरा नामक 

चपतरािें स्मरण करीत होते. ‘हे अस्ग्नदेव, इंद्राचद देवां् या स्पधेत आपण चनत्य प ढे असता त्याप्रमाणे या 
मा्या जीवन यज्ञात आपण प्रथम याव ेव येतानंा इंद्राचद देवानंा बरोबर घेऊन याव ेअशी मी प्राथवना करतो. 
मत्यव मानवां् याकडे येणारे त म्ही देव अजर, अमर, आहात. या पृथ्वीलोकावर पूवी अंचगरा नामक चपतर 
वास करीत होते. स्वतःिा जीवन–यज्ञ याप्रमाणेि करून ते अस्ग्नशी एकरुप होऊन गेले होते. स्त चतरुप 
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वािेिे मूळ स्वरुप हरवले होते ते त्यानंी शोधून काढले. कामधेनू सारख्या वाणीिे मूळ स्वरुप त्यानंा उमगले 
होते. त्यानंी साता साता्या संख्येत गायत्री छंद, अचत जगती सारखे चवशरे्ष छंद आचण कृचत सारखे दीघव 
छंद रिले. त्या चद्य वाणीसह त्या चपतरानंा मी यज्ञासाठी आवाहन करतो. 

 
हे अस्ग्नदेव, रात्री वा चदवसा त मिी स्त चत करणाऱ्या यजमानाकडे त्या्या यज्ञासाठी त म्ही धाव 

घेता. सारथी जसा घोयां् या बऱ्या वाईर् संवयी जाणतो त्या प्रमाणे त म्ही मानवािें प ण्य, पाप, ज्ञान, 
अज्ञान वगैरे बरे वाईर् ग ण जाणून आहा. आम्ही साधे, सरळ जीबन जगणारीं माणसे आहोत. आम्या 
जीवनातंील त्र चर् दूर करून आम्या यज्ञासाठी आपण येऊन पोहिाव.े 

 
अस्ग्न व अंचगरा यानंा आवाहन करून मग ऋचर्ष देवराज इदं्राला आमंत्रण देऊन म्हणाले, हे, 

देवराज इंद्र, मी, वामदेव त मिी स्त चत करीत आहे. मा्या पे्ररक ब चद्धिे त म्ही संरक्षण करा. मा्या जीवन 
संग्रामात मला साह्य करा. त म्हीि मािे रक्षण कराल अशा श्रदे्धने मी आपल्याकडे पहात आहे. त म्यासाठी 
सववत्र मध र सोमरस भरला जातो. त म्ही सवव साधन संपत्तीिे स्वामी आहात. सवं प्रजाजनािें पालन पोर्षण 
त म्हीि करता. त म्या कृपेने प्राप्त िालेल्या धनातूनि यजमान हचव व भेर् पूजा अपवण करतात. पण 
मा्याजवळ कोणतेि बाह्य साधन नाही हे देवेन्द्र, अश्वरुप प्राणानंा घेऊन आपण मा्या यज्ञासाठी याव,े 
म्हणून मी नव नवी स्तोते्र रिून आपली स्त चत करीत आहे. ज्ञानी, भक्त व सामान्य जन सविंजण एकाि 
प्रकारे त मिे पूजन करतात. स्वतः्या जीवनािाि होम करणारा मा्यासारखा कोणी क्वचिति असेल. तरी 
मा्या या लोकचवलक्षण यज्ञासाठी सोमासह आपण येऊन पोहोंिाव.े 

 
हे सोमराज– त मिे सेवन करून इदं्राने जलप्रवाह म क्त केले आहेत. त म्या सहकायाने देवने्द्राने 

अस रािंा नाश केला व सप्तलसधूिे प्रवाह म क्त केले. 
 
हे वाय देव, देवां् यात गचतचवर्षयी स्पधा िाली त्यावळेी आपला क्म प्रथम होता. ते्हा त्याि द्र त 

गतीने मा्या यज्ञासाठी सवांत आधी आपण येऊन पोहोंिाव.े इन्द्राि सारथ्य त म्हीि करता. ते्हा इन्द्रासह 
आपण याव.े 

 
हे बृहस्पचत महाराज, त मिा चनवास स्वगात खूप दूर आहे. परंत  त मिे गचतशील अश्व त म्हाला येथे 

त्वचरत घेऊन येवोत. मंत्रब्रह्मा्या अचधष्ठात्या बृहस्पतींिा जन्म महाज्योतीवरील ॐ ओकंार घामा्या वरील 
्योम प्रदेशात िालेला असून ते सात सात छंदां् या योगाने, सात ज्योतीं्या यज्ञप्रकाशात अज्ञान दूर 
करतात. 

 
हे इंद्र व बृहस्पती मािे जीवन त म्या योगाने समदृ्ध होवो. 
 
हा सचवता नारायण स्वतः सव ं्यापक आहे. परंत  त्यािे नावं, रुप, लोक स्थान वगैरे तीन प्रकारानंी 

प्रचसद्ध आहेत. सत्यलोक, इन्द्रलोक व प्रजापचत लोक अशा स्वगातील तीन लोकातं त्यािा वास आहे. वाय  
चवद्य त् व वरुण ही अंतचरक्षातील त्यािी तीन रुपे आहेत. भलूोक, भवूलोक व स्वलोंक ही तीन त्यािी 
उदयस्थाने असून त्या सचवता देवािी तीन व्रते आहेत. तो उ्णता देतो. ते्हा उन्हाळा, पाऊस पाडतो ते्हा 
पावसाळा व थंडी पडते ते्हा चहवाळा अशा चत्रचवध ॠतंूत मानवी चहतािी कामे करणारा सचवता देव मा्या 
जीवन यज्ञात मला चद्य पे्ररणा देवो अशी मािी प्राथवना आहे. 
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यज्ञाला येणारे देव अनेक आहेत. पण मािी प्राथवना ऐकून लगेि धाव घेणारा देव कोण बरे? मािी 
भावना ओळखून याप्रमाणे येणारे देव आहेत. आचश्वनीक मार. हे देवानंो, आपण सदैव एकमेकाबरोबर 
असता तसेि उभयता ं बरोबरि यज्ञाला याव े व मला पे्ररणा द्यावी. हे अचश्वनीक मारानंो, प्रकाश चकरणे 
पसरत हा सूयव आकाशातं वर वर िढू लागला आहे. त्या्या प्रकाश मंडलावर िढून त मिा रथ मा्या 
अंगणात येवो. नीरस िोलेले मािे जीवन त म्या आगमनाने मध र होवो.’ 

 
तपस्वी वामदेवाने याप्रमाणे गोड स्त चत करून अनेक देवानंा आपल्या जीवन यज्ञासाठी बोलावले. 

सहन केलेल्या कष्टािें, द ःखािेंि साधन करून त्यानंी तो यज्ञ िालवला होता. 
 
ॠचर्षपत्नी देवी उशतीने आपल्या पतीला पूणव सहकायव देऊन त्यािे व्रत उत्साहाने िालवले. भट्टीत 

ज्याप्रमाणे सोने तावनू स लाखून चनघते त्याप्रमाणे ती दोघे तपा्या आगीत स्वतःिे जीवन श द्ध करीत होते. 
लहान मोठे अनेक यज्ञ स रू करून प रे करण्यािी सामान्य प्रक्ीया वामदेवानंी सोडून चदली होती. जीवनभर 
अ्याहत िालणाऱ्या जीवन यज्ञािा त्यानंी संकल्प केला होता. त्यां् या यज्ञातं दीघवकाळ येण्यािी देवािंी 
तयारी न्हती. म्हणून ॠर्षींनी बाह्य देवतां् या जागी अंतरातं वसणाऱ्या देवानंा जागवावयािे ठरवले. 
स्वगात वसणाऱ्या इंद्रािे तत्व कायेतही वसत असते. त्यािप्रमाणे अस्ग्न, िंद्र, सूयव, आकाश आचण पृथ्वी 
सववि तत्वािंा अंश कायेत सामावलेला आहे. तप व व्रतािरणाने जीवन श द्ध करण्यािा अबघड व धीरािा 
मागव स्वीकारुन ऋचर्ष त्या कसोर्ीतून पार पडले होते. त्याम ळे त्यां् या अंतरातील दैवी तत्व ेजागृत िाली. 
त्या तत्वानंी स्वगातील देवानंाही आवाहन केले. ते्हा इदं्र स ंदर श्येन पक्षा्या रुपाने ऋर्षीं्या आश्रमा्या 
अंगणातील एका िाडा्या फादंीवर बसून मध र स्वराने गाऊ लागला. 

 
तपिये्या प्रभावाने वामदेवानंा चद्य दृचष्ट प्राप्त िाली होती त्यानंी श्येन रुपातील देवराजास 

तात्काळ ओळखले व त्यािी स्त चत करून त्यासं आतं येण्यास चवनवले. 
 
इंद्रदेव प्रसन्न होऊन प्रगर् िाले व ते त्या आश्रमात गेले. त्यां् या मागून देव प रोचहत अस्ग्नने प्रवशे 

केला व त्या दोघाना त्या जागी गेलेले पाहून स्वगातील इतर चवश्वदेव पण त्यां् या मागून गेले. 
 
स कलेल्या िाडावर सोमरसािी अमृतवृष्टी होऊन त्यानंा नवी पालवी फ र्ावी त्याप्रमाणे ऋर्षीं्या 

कष्टमय दचरद्री जीवनात देवतानंी प्रवशे करताि त्यािें जीवन प्रफ चल्लत िाले. सोमरसािे पान करणारे देव 
जेथे वास करतात तेथे तहान, भकू, लोभ, लालसा, द ःख, दाचरद्र्य कसे बरे चर्कू शकेल? 

 
ऋर्षींनी केलेला जीवन यज्ञ या प्रमाण अजर अमर िाला. आत्मयजना्या त्यां् या भावनेनें भचव्य 

कालािा चविार करणाऱ्या अनेक ॠर्षींना नवी पे्ररणा चदली. 
 

★ ★ 
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१० / नवि वतविे 
 

ऋचर्ष वामदेवािें जीवन अद्भ त होते. त्यािंा जन्म पण चवलक्षण चरतीने िालेला होता. माते्या 
गभात असतानंा त्यानंा तीन जन्मािे ज्ञान प्राप्त िाले होते. त्यािप्रमाणे अस्ग्न, इंद्र वगैरे देवां् या अनेक 
जन्माचंवर्षयी पण माचहती त्यानंा चमळाली होती. पूवव जन्मीिे ते एक योगभ्रष्ट ॠचर्ष होते. राहून गेलेल्या 
एखाद्या वासनेम ळे त्यानंा परत जन्म घ्यावा लागला होता. म्हणनू त्यानंी आपल्या जीवनािा यज्ञ करून 
त्यातं वासनािंा हचव देण्याि व्रत घेतले होते व या प्रकारे ते जीवन्म क्त िाले होते. 

 
अचखल िरािरात एकि आत्मा असून तो लीलेप रती अनेक शरीरे धारण करतो हेि अंचतम सत्य 

आहे. हे ज्ञान ज्याला िाले तो आत्मरूप पावतो व चवश्वातील म नी, देव, मानव व ऋचर्ष सवां्या ठायी 
त्याला आत्मरुपािे दशनं होऊ लागते. 

 
समान ज्ञान व समान स्वभाव असला की मतै्री होते. या न्यायाने प रुक त्सािा प त्र त्रसदस्य  मोठा 

तत्वज्ञानी होता. त्यािा व वामदेवािा पचरिय होता. चपता प रुक त्साला त्या्या शत्रूंनी पराचजत करून 
कारावासात ठेवले होते. त्यािी राणी सप्तर्षींना शरण गेली. त्या राणी्या पोर्ी पराक्मी राजक मारािा 
जन्म िाला होता. त्या सप्तचरं्षनी चवद्या चदली होती. त्याने शत्रूंशी य द्ध करून आपल्या चपत्याला बधंम क्त 
केले. त्यािे नाव ऐकताि िोरािंा थरकाप होई म्हणनू त्याला त्रसदस्य  असे म्हणत. तो स्वतः एक उत्तम 
राज्यकता होता. रा्रात ऐक्यािी भावना चनमाण करून प्रजाजनानंा त्याने पे्रमवश करून घेतले होते. 

 
राजा त्रसदस्य  व ऋचर्ष वामदेव यािंा पचरिय दृढ होऊन त्यािंी गाढ मतै्री िाली होती. 
 
सववसामान्यपणे माणसािा जन्म होतो त्याहून अगदी चवलक्षण चरतीने श्येन पक्षा्या रुपाने माते्या 

माडंीपासून स्वतःिा जन्म िाला असल्यािी रहस्यमय गोष्ट ऋर्षींनी आपल्या चमत्राला साचंगतली. ते्हा 
राजाला ते जन्मरहस्य जाणनू घेण्याबद्दल क त हल चनमाण िाले. 

 
ॠर्षींनी त्यािी चजज्ञासा पूणव करून साचंगतले, ‘हे राजा, मी जे्हा ंमाते्या गभात होतो ते्हा मला 

जन्म जन्मातंरीिे ज्ञान िाले. जन्मोजन्मी मी चकती अद्भ त पराक्म केले होते. पण या कायेिी माया अशी 
प्रबळ की द सऱ्यािें भलें  करण्या ऐवजी स्वतःिे भले करून घेंण्यािी वृचत्त जाईना. खरे म्हणजे कायेला 
िंदनासारखी चिजवायला हवी. अगरुसारखी जाळून काढायला हवी. तरि चतिा स वास पसरेल. पण या 
कायेवर आपली एवढी माया ममता का? माते्या उदरातं असतानंा मी यािेि लितन करीत होतो. चविार 
करता करता मला कळून ि कले की माते्या उदरातून चनमाण िालेल्या शरीराला माया व ममता जखडून 
र्ाकतात. त्या मागाने संसारात प्रवशे केलेल्या चजवाला माया बाधूंन ठेवते. परमाथापासून परावृत्त करते. 

 
हे रहस्य मला उलगडताि मी चनिय केला की या सामान्य मागाने मला जगात प्रवशे करायिाि 

नाही. मग जन्म घ्यायिा कसा या चविारात मी पडलो. 
 
मा्या चनियाने पीचडत िालेली मािी माता देवमाता अचदती व देवराज इंद्राला शरण गेली. त्या 

दोघानंी मला मा्या चनियापासून परावृत्त करण्यािा प्रयत्न केला. 
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देवराजाने त्या गभववासातंील ऋचर्षिी समजूत घालून म्हर्ले, “हे ऋचर्ष! माते्या उदरातून बाहेर 
येण्यािा मागव स गम व सरळ आहे. त्या परंपरागत मागािे कोणी उल्लंघन करीत नाही. मोठमोठे चवश्वदेव 
त्याि मागाने जगातं आले. मग मानवानंी त्याप्रमाणे जन्म घेतला तर त्यात अचनष्ट ते काय? ज्या माते्या 
उदरात त िे पालनपोर्षण िाले चतला त ्या चवलक्षण चनणवयाम ळे पीडा होऊन ती मरण पावले. तरी तू हा 
घोर अपराध करू नकोस.” 

 
त्यावर ऋचर्ष म्हणाले, “हे देवराज, या सववसामान्य मागाने मी जन्म घेणार नाही. हा मागं 

संसारा्या द ःखानंा बधंनानंी जखडून र्ाकणारा आहे. मी जन्म घेण्यासाठी द सरा मागव शोधून काढला 
आहे. आता यावर त मिे म्हणणे असेल की सववजण अन सरतात तोि मागव योग्य आहे तर त मिी मान्यता 
त म्हालाि लखलाभ होवो. पूववजन्मी मी अनेक चवशरे्ष काये केली आहेत आचण या जन्मीही करावयािी 
आहेत. रूढ परंपरेशी मला िगडायिे आहे. हे य द्ध मला एकाकी राहून लढावयािे आहे. मा्या मातेला 
क्लेश होणार नाहीत अशारीतीने मी चत्या माडंीतून बाहेर पडेन. माते्या पीडेिा चविार हे देवने्द्रा त म्ही 
तरी केला होता काय? देवमातेलाि चविारून पहा. वर्षान वर्ष े चत्या उदरात राहून त म्ही स्वतःि चतला 
चकती कष्ट सहन करायला लावले बरे? थोयाि मचहन्यात मी मा्या मातेला म क्त् करीन.’ 

 
देवराज इन्द्र यावर काहीि उत्तर देऊ शकला नाही. देवमाता आचदती त्याला म्हणाली, ‘हे ऋचर्ष, 

इन्द्र काही स्वतः्या इ्छेने गभात राचहला न्हता. त्याला स्वतःला म क्त होण्यािीि इ्छा होती. पण 
गभवद्वार फारि कठीण होते. त्याम ळे त्यािा चनरुपाय िाला होता. स्नेहवश होऊन मी ते द्वार मोकळे केले व 
इन्द्रािा जन्म िाला. जन्मतःि त्याने इतके अद्भ त पराक्म केले की त्यािी त लनाि होऊ शकत नाही. 

 
अंतचरक्षात पाण्यािे प्रवाह अडवले गेले होते त्यािें अवरोध दूर करून इन्द्राने ते प्रवाह म क्त केले. 

मोठमोठ्या नद्या व जल प्रपात इन्द्रािी चनरंतर स्त चत गात आहेत. 
 
इन्द्रानेंही परंपरे्या चवरुद्ध जाऊन चकत्येक मोठी मोठी कामे केलेली आहेत, असेही तू म्हणशील. 

पण त्यािेही उत्तर ऋर्षींनी पूववकालीि देऊन ठेवलेले आहे. इन्द्राने पराक्म केले ते परोपकारासाठी केले. 
त्याम ळे चकत्येकदा त्याला सहनही कराव ेलागले. त्या्या शरीरावर सोमरस फ रू्न चनघाला होता. त्या्या 
हातून ब्रह्महत्या घडली होती व ग रुिा अपमानही िाला होता. परंत  त्याला त्या पापातून म क्त करण्यासाठी 
वहात्या नद्यानंी तो दोर्ष स्वतःवर घेऊन देवराज इन्द्रािी चनदोर्षता चसद्ध केलेली आहे. तरी हे ॠचर्ष तू 
इन्द्राला दोर्ष देऊ नको.’ 

 
अचदतीिी ही पे्रमपूणव वात्सल्यवाणी ऐकून ऋचर्षनी चतिी स्त चत करून म्हर्ले, ‘हे इन्द्र या देवमातेने 

मूर्तछत िाल्याम ळेि त मिा त्याग केला पण क र्षवा राक्षसीने तर त म्हाला फेकूनि चदले होते. जल देवीनी 
त म्हाला स ख चदले व राक्षसीवर त म्ही चवजय चमळवला हे सत्य आहे. ्यस नामक राक्षसावर त म्ही प्रहार 
केला त्या आधी त्याने आक्मण करण्यािा प्रयत्न केला होता नंतर त म्ही त्यािे प्राण हरण केले. या आपल्या 
पराक्मा्या कथा प्रचसद्ध आहेत.’ 

 
हे राजा, या प्रमाणे मी इन्द्रािी स्त चत केली तरीही देवराज प्रसन्न िाले नाहीत कारण मी त्यां् या 

आजे्ञप्रमाणे जन्म घेण्यास तयार न्हतो. मािा चनिय बदलण्यािी शक्यता चदसत नाही असे पाहून देवमाता 
व देवराज तेथून चनघून गेले.’ 
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‘ॠचर्षवर! माते्या उदरात आपण चकती काळ पयंत राचहलात? व नंतर कशा प्रकारे जन्म 
घेतला?’ 

 
‘राजन् मी माते्या उदरात होतो तरी चतला त्याम ळे त्रास होत न्हता व मला आत्मज्ञाना्या 

योगाने बाहेर आलो काय लकवा गभववासात राचहलो काय सारखेि होते.’ 
 
‘भगवन्, आपल्या आत्म्याचवर्षयी्या प्रत्यक्ष अन भवाचवर्षयी मला सागंाल काय?’ 
 
‘ज्या प्रमाणें सूयं प्रकाशताि त्या चदशे् या कोना कोपऱ्यास उजळून र्ाकतो त्याप्रमाणे आत्मज्ञान 

होताि जन्मजन्मातंरी्या गोष्टी मला स्पष्ट कळू लागल्या चदशा व देशा्या मयादा सपंत गेल्या व मला सारे 
दृश्य स्व्छ चदसू लागले. 

 
सृचष्ट चनमांण िाली ते्हा प्रजापचतने आपल्या देहापासून मन भगवान चनमाण केला. मानवािंा तो 

मूळ प रुर्ष. त्या मन ्या ठायी मािा आत्मा वास करीत होता. द सऱ्या य गा्या प्रारंभी तो चववस्वान सूयव 
होता. त्या्यापासून सूयं वशंािी उत्पत्ती िाली. तो सूयं हे मािेि आत्मस्वरुप. अचंगरा, बृहस्पचत, भगृ , 
अचत्र वगैरे तपोधन ऋर्षीं्या काळी दीघवतमस् नावािे एक महर्तर्ष होऊन गेले. त्यािंा प त्र कचक्षवान ऋचर्ष 
मोठा ब चद्धशाली व चसद्ध प रुर्ष होता. ते मािेि एक स्वरूप होते. इदं्रासारखाि पराक्मी, इंद्रा्या बरोबरि 
ज्यािे स्थान होते तो अज वनी मातेिा प त्र क त्स, भगृ  वशंातील कचव उशनस् ही ही मािीि रूपे असून त्या 
त्या अवतारातं मी अनेक मंत्रािें दशवन केले. अशा प्रकारे तर्स्थ वृत्तीने राहून गभववासात असतानंा मी मा्या 
आत्म्यािी चवचवध रूपे पहाण्यािा अभ्यास करीत होतो. 

 
स्वगांत धडलेली एक घर्ना मी पाचहली होती. चतिे स्मरण मला अद्या प आहे. मन ला सोमयाग 

करावयािा होता. पण सोमवले स्वगाति उगवत असे. सोमपाल नावंािे देव त्या चद्य वल्लीिे रक्षण करीत 
असत. त्यावळेी अत्यतं गचतशील व स ंदर अशा श्येन पक्षािे रुप धारण करून अत्यंत वगेाने मी स्वगवलोकात 
जाऊन पोिलो. मला पाहून सोमपाल िचकत व भयभीत िाले. त्यािा लाभ घेऊन मी सोमरस हस्तगत 
करून पृथ्वीवर आणला व मनूला त्या चद्य रसािे दान केले. त्या सोमरसा्या योगाने हजारो सोमयाग या 
पृथ्वीवर होऊ शकले. 

 
माते्या उदरात असतानंा मी मा्या अनेक जन्माचंवर्षयी जाणनू घेतले. ज्याप्रमाणे मन  व इतर 

ऋलर्षिे वशं परंपरेने िालत आले आहेत त्यािप्रमाणे अस्ग्न इंद्र वगैरेंिेही वशं िालत आहेत. त्याचवर्षयी पण 
मला माचहती आहे. कारण मा्या आत्मरुपाने त्या सवव वशंात जन्म घेतलेला आहे. 

 
गभवदशते असूनही मला कोणतेि बंधन नडत न्हते. ज्याप्रमाणे द गां्या लोखंडी कया 

द गवपालािे रक्षण करीत असतात, त्याप्रमाणे शकेडो देहां् यात हा आत्मा वास करून ि कला होता. त्या 
सवाहून वगेळया अशा आत्मस्वरुपािे या अनेक देहानंी रक्षण केले होते. ते्हा गभववासात राह न चवश्वा्या 
चवरार् रुपािा साक्षात्कार मी स खाने करीत होतो. ज्यावळेी मला वार्ले की मािा गभववास आता संपलेला 
आहे ते्हा भी एका स ंदर श्येन पक्षािे रूप घेतले व मा्या मातेला थोडी देखील पीडा होणार नाही अशा 
रीतीने मी चत्या उज्या क शीत एक चछद्र पाडून त्यातूंन बाहेर पडलो. मातेिी माया ममता मी चत्या 
गभाति ठेवली होती. त्याम ळे या चजवाला कोणतेही आवरण कधी नडले नाही. म्हणनूि सामान्य माणसे जे 
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करू शकत नाही ते मी सहज करतो. मी या जन्मी दाचरद्यािे पूजन करून वासना, लोभ व लालसा पिवनू 
र्ाकली आहे. मा्या इ्छेन सार मी जगतो व आत्मदशवनािा आनंद उपभोगतो.’ 

 
‘भगवन्, त म्ही स्वतः ‘वामदेव’ आहा. ते्हा जे रुप वरणीय’ वारे्ल ते त म्ही धारण करु शकता. या 

जगातं आनंदाने राहू शकता. प्रकृचतिी माया त म्ही लजकली आहे आचण तरीही त म्ही वारंवार जन्म घेता. त्या 
जन्मजन्मातंरािे ज्ञान त म्हाला असून त म्ही ज न्या रुढी मोडल्या आहेत. इदं्राचद देवां् या इ्छेिी पवा न 
करता नव े मागव त म्ही स्वीकारले. शोधले. व श द्ध स्वरुपाला जाणून घेऊन आपले जीवन परोपकारािे 
साधन मानून आपण जगत आहा. जीवनातील क्लेश, कलह, तहान भकू, लोभ लालसा, याम ळे माणसे 
द ःखी होतात. पराचजत होतात. त म्ही त्या सवव वासनािंाि हचव अपंण करुन त्यानंा श द्ध रुप चदले आहे.’ 

 
आत्मज्ञानी ऋर्षी वामदेवां् या तोंडून जन्मजन्मातंरी्या रहस्यािंी कथा ऐकून त्रसदस्य िे मन प्रसन्न 

िाले. ॠर्षींिा चनरोप घेऊन राजा आपल्या राजधानीस परतला. चपता प रुक त्साने आपले राज्य य वराजावर 
सोपवनू तो स्वतः आपल्या राणीसह वनात जाऊन राचहला. राजा त्रसदस्य  पण वामदेवाप्रमाणेि तत्वज्ञानी 
होता. त्याने उत्तम प्रकारे राज्य कारभार करुन प्रजाजनािें पे्रम प्राप्त करून घेतले होते. परोपकारािी 
अनेक कामे करून देवानंा प्रसन्न करुन कल्याणकारी कृत्यानंी चपतरानंाही सतं ष्ट केले होते. 

 
राजा त्रसदस्य  आदशव मंत्रद्रष्टाही होता. त्याने स्वतः्या भावने प्रमाणे रा्रािी स्थापना केली. स्वगव 

हे देवािें रा्र मानले जाई. व भारत हे मानवािें रा्र समजत. राजाने या भारताला स्वगाप्रमाणेि पचरपूणव 
भमूीिी समदृ्धी प्राप्त करून चदली. रा्रीय भावना व आत्म्यािी एकरुपता यािें स्वतःला घडलेले दशवन 
सूक्तातं ग फूंन त्याने आपल्या प्रजाजनानंा उपदेश केलेला आहे. 

 
‘मी एक क्षचत्रय राजा आहे. पण समस्त चवश्वा्या जीवनाशी मािे जीवन एकरुप िालेले आहे. 

सामान्यतः दोन रा्रे या चवश्वात आहेत असे समजले जाते. देवािंा स्वगव व मानवािंा भारत. ज्या प्रमाणे 
मािे प्रजाजन मा्याशी समरस आहेत त्याि प्रमाणे स्वगातील देवही मािे चनकर्िे संबंधी आहेत. त्याम ळे 
देव व प्रजाजन हे एकाि रा्रातंील आहेत अशी मािी भावना आहे. देवािें शासन वरुणा्या हाती आहे तर 
मा्या प्रजाजनािंा शास्ता शतेकरी आहे. त्या दोघां् या सते्तला मानणारे देव व प्रजाजन मा्या या रा्र 
जीवना्या यज्ञात मला सहकायव देत आहेत. 

 
मी स्वतः राजा वरुणि आहे. कारण देव ज्या प्रमाणे वरुणािे शासन मानतात, प्रजाजन 

शतेकऱ्यािी सत्ता मानतात. त्याि प्रमाणे वरुण व शतेकरी दोघेही मािे प्रचतचनचधत्व मान्य करतात. 
 
मी देवराज इदं्रािेि स्वरुप आहे. वरुण हेही मािेि रूप आहे. चवशाल गंभीर आकाश व पृथ्वी 

एकाि रा्ररुपाने मी धारण करतो. देवराज इंद्रा्या रुपाने मी जलप्रवाह म क्त करून सगळीकडे पाणी 
प रवतो. सूयव रुपाने मी आकाश ्यापून र्ाकतो. प्रवाहाना ्यवस्स्थत रूप देताना मी ॠतािा पूजक देव 
होतो, तोि आचदतीिा प त्र आचदत्य. परमेश्वर रुपाने मी सवव्यापी आकाशािे तीन भाग पाडतो. मा्या 
आत्मरुपानेि चवश्वातील तै्रलोक्यािी रिना केलेली आहे. कोठल्याही देवाशी मािी त लनाि होऊ शकणार 
नाही. मा्यासाठी यजमान सोमरस गाळीत आहेत. मला प्रसन्न करून घेण्यासाठी ऋस्त्वज मंत्रािें शसंन 
करीत आहेत. व मािी स्त ती गात आहेत आचण मीही इंद्र व वरुण यािंी स्त ती करीत आहे! 
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मािा चपता, राजा प रुक त्स शत्रू्या कारावासात असताना मािी माता सप्तर्षीना शरण गेली होती. 
ते सात महर्षी मािे पालक चपते आहेत. इदं्राने ज्या प्रमाणे वृत्रािा नाश केला त्या प्रमाणे शत्रिूा नाश 
करणाऱ्या क मार त्रसदस्य ला–म्हणजे मला–राणीने जन्म चदला. 

 
सप्तर्र्षीनी चदलेल्या पे्ररणेन सार राणीने इंद्र व वरुण यानंा प्रसन्न करून घेतले होते. मातेने त्या 

देवानंा हचव अपवण करून नमन केले होते व त्या देवानंी प्रसन्न होऊन चदलेल्या प त्र त्रसदस्य िा पराक्म 
इंद्रासारखा व काचंत वरुणासारखी होती. 

 
हे इंद्र व वरुण, त म्हाला धन साधन अपवण करुन आम्ही संपन्न करीत आहो. आमिे भेर् पूजन 

स्वीकारुन देव आनंदात राहोत. आम्ही चदलेले अन्न स्वीकारून आम्या गाई प ष्ट व त ष्ट होवोत. त म्ही 
उभयता देव, शत्रूंिा नाश करुन आम्हाला चजिा कधी नाश होत नाही अशी सवव धन साधन देणारी, स ंदर 
कामधेनू द्यावी, अशी आमिी प्राथवना आहे. 

 
राजा त्रसदस्य ने या प्रमाणे रा्रािी भावना ्यक्ती करुन आपले तत्वज्ञान सफल केले. प्रत्यक्षात 

उतरवले. प्रजाजनानंा स खी करून त्यानंाही आत्मरुपािा पचरिय करवनू शाश्वत स खशातंी चमळवनू चदली. 
 
ऋचर्ष वामदेव तत्वज्ञानी होते, तसेि ्यवहार ित रही होते. शतेी हे जीवन चनवाहािे उत्तम साधन 

आहे हे ते जाणून होते. के्षत्र हा शब्द शरीर व शते हे दोन्ही अथव धारण करणारा आहे हे त्याना माहीत होते. 
जमीन आचण शरीर दोन्हीही संस्कार िाले की परोपकारी कामे करण्यासाठी उपयोगी पडतात. शतेकरी 
जसा शतेािा धनी असतो तसा आत्मा शरीरािा धनी असतो. शरीराला स खी करणारा देव इन्द्र आहे. श न व 
सीर हे जरी दोन वगेवगेळे देव असले तरी शरीरािे पोर्षण करणारा स खदायी आत्मा हा एकि ‘श नाशीर’ 
आहे. 

 
जो आत्म्याला ओळखतो त्यािी सवंि कामे सफल होतात. शतेी करणाऱ्यािे म ख्य साधन नागंर 

असून बलै त्यािे खरे सहकारी असतात. मेघ हा त्यािा इष्ट देव व नागंरलेली जमीन–सीता–ही त्यािी 
माता असते. शतेी हे स्वाथव व परमाथव दोन्ही साधून देणारे साधन आहे. ऋचर्ष वामदेवानी के्षत्र व के्षत्रपचतिा 
मचहमा गाताना म्हर्ले आहे– 

 
‘आमच्या शरीरािा के्षत्रपचत ईश्वर आहे. मग तो रुद्र असो, इन्द्र असो वा सूयव असो, आम्या सव ं

स खसोयी, धन-साधन, संस्कार व घडण सारे ईश्वरा्याि हातात आहे. के्षत्रपचत्या साह्यानेि आम्ही 
चहतािी काये करू शकतो व परमाथां्या मागावर प्रगती साधू शकतो. ज्याप्रमाणे शतेीसाठी गाय व घोडा 
आवश्यक साधने आहेत, त्याप्रमाणे शरीराला वाणी व प्राण आवश्यक आहेत. त्यां् या पोर्षणाम ळे शरीरािी 
मशागत उत्तम होते. 

 
हे के्षत्रपचत देव, कामधेनू ज्याप्रमाणे मध र द धाने धन साधनािी वृचद्ध करते त्यािप्रमाणे शरीर के्षत्रातं 

कामधेनूप्रमाणे वसणारी आमिी वाणी आम्या मनोकामना पूणव करो व आम्या जीवन यज्ञाला संस्कार 
देणारे इंद्र, वाय , सूयव वगैरे देव आमिे शरीर–के्षत्र समदृ्ध करोत. 
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वनस्पचत आम्हाला स खदायी होवोत. जलप्रवाह व अंतचरक्ष आम्यासाठी मध मान असो. के्षत्रपचतिी 
आम्यावर कृपादृचष्ट असो. सवव देव आम्या जीवनाला लहसेपासून दूर ठेवोत व के्षत्रपचत्या चनदेशाप्रमाणे 
आमिे जीवन स खाने ्यतीत होवो. 

 
नागंर चफरवणाऱ्या बलैाप्रमाणे आम्या जीवनाला देव उन्नती्या मागाने नेत राहो. आमिा नागंर 

जमीन योग्य चरतीने नागंरो व आमिे सहकारी उत्तम सहकायव करणारे असोत. नागंरािे फाळ व बैलािें 
कासरें बळकर् असोत. 

 
हे श न– (स खकारी) सीर– (स्स्नग्ध) त म्ही इंद्र असा, वाय  असा, अस्ग्न असा वा सूयव असा, 

आमिा आत्मदेव एक श नासीर, ईश्वरि आहे. तो आमिे शरीर उत्तम राखून आम्या शतेावर अन कूल वृचष्ट 
करतो. हे ईश्वर आम्या जीवनातंही आपण स्नेहलसिन करीत रहा. 

 
अत्यंत सौभाग्य व स खसमदृ्धीने वृचद्ध पावणारी आमिी माता सीता, (नागंरलेली जमीन) तूि 

आमिे सववस्व आहेस. आम्ही सवव के्षत्रपाल त ला वदंन करतो. तूि आमिी भाग्य चवधात्री असून, फलदायी 
माता आहेस. 

 
हे देवराज इदं्र, आम्या सीता मातेवर आपली चनरंतर कृपा असो. हे सूयव देव आमिी भमूी आपल्या 

कृपेने फलदू्रत होवो. आमिी भमूी कामधेनूप्रमाणे आम्हाला उत्तम धन देणारी व आमिी प्रगती करणारी 
असो. 

 
शतेीिी साधने शतेािे चहत साधेल अशा प्रकारे काम करतात. आमिे सहकारी रोज नागंर जोडून 

चफरवतात. हे मेघराज आपण आम्या शतेावर अन कूल वृचष्ट करावी. श नासीर देव हो, आम्या के्षत्रािे 
उत्तम पालन पोर्षण करा. त्या योगाने उत्तम शतेी होईल. उत्तम जीवन घडेल. 

 
हृदयातं उिंबळणाऱ्या महासागरािे दशवनही ऋलर्षना िालेले आहे. त्यािे वणंन करताना ते 

म्हणतात, ‘या अथागं सागरावर लार्ा मागून लार्ा उसळत येताना मला चदसत आहेत. तरंगािी ही माला 
मानवािे परम चहत साधणारी आहे. मातेने जर मनात आणले तर या सागरा्या चद्य तरंगा तरंगातून पे्ररणा 
घेऊन ती आपले जीवन ऋत सभर करु शकेल. हा सागर गूढ, रहस्यमय असून त्याला धृत–चद्य–ज्योचत 
असे नाव आहे. देवािंी चज्हा आचण अमृतािी नाचभ या सागरा्या ठायी आहे.’ 

 
कचव हृदया्या या ऋर्षींनी यज्ञ म्हणजे समाज जीवनािे प्रचतक मानलेले आहे. चभन्न स्वभावािे 

यजमान आपला स्वाथव चवरूसन सवव कल्याणा्या भावनेने या यज्ञासाठी एकत्र आलेले त्यानंा चदसतात. 
 
‘या चवशाल यज्ञ महोत्सवात आम्ही सवव यजमान धृत नावंा्या चद्य पदाथािी स्त चत करीत आहो. 

ती चद्य ज्योचत आमिा मागव उज्वल करो. आम्ही चतला चद्य आह चत व स्त चत अपवण करीत आहो. या 
यज्ञाला चवशाल मागवदशवन करणारे ब्रह्मदेव आमिी ही मध र विने ऐकून आपली िार िार उन्नत मस्तके 
धारण करून आमिे समाज जीवन समृद्ध करो. 
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यज्ञक ं डात सचमद्ध िालेला अस्ग्न हा महाश्रेष्ठ वृर्षभ आहे. मानवी शरीरात तो शब्द रुपाने प्रवशेतो 
आचण जे्हा तो वाणी रुपाने प्रगर्तो ते्हा त्याला िार म खे, तीन पाय व दोन मस्तके असून सात हात आहेत 
व तीन जागी त्याला बाधंलेले आहे असे त्यािे रुप चदसते. ‘वृर्षभ अस्ग्न’ यज्ञ क ं डात मध र शब्द करीत 
मानवा्या नाचभस्थानातं शब्दब्रह्म रुपाने प्रवशे करतो.’ 

 
ऋचर्षनी अस्ग्न्या चवचवध रुपािें वणवन करतानंा म्हर्ले आहे, 
 
‘हे आराध्य देव! त म्या चवशाल, उदार, व तेजस्वी धामात सवव चवश्व, लोक व भ वने सामावनू 

गेलेली आहेत. अतंचरक्षात चवजे्या रुपाने अस्ग्न दशवन देतो व सम द्रात तो वडवानल असतो. रानावनात तो 
दावानल आहे तर मानवी शरीरात तो जठरास्ग्न्या रुपाने वास करतो. ज्ञानी जनां् या अतंःकरणात सदैव 
वृचद्ध पावणारा ज्ञानास्ग्नही तोि आहे. समस्त अस्ग्नदेवाला प्रचदप्त ठेवणारी ती ग प्त धृत धारा हृदयातील 
भावने्या उमीं प्रमाणे ्यापक व गचतमान आहे. 
 

★ ★ 
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१ / पणरसाचा स्पशव 
 

(ऋग्वेद पंचम मंिि) 
 

या नवलाई्या सृष्टीिी जडण घडण होत होती. एकाि प्रजापती्या पोर्ी चभन्न स्वभावािे अस र 
आचण देव जन्माला आले होते. एकाि चपत्यािे प त्र असूनही स्वभाव, कमात असे अंतर का पडाव ेयािा 
चविार ज्ञानी माणसे नेहमी करीत असतात. आस्स्तकानी प्रत्येक य गािा भेद स्वीकारला आहे. आचण पूवी 
होती तशीि सृष्टी प्रजापतीने चफरुन घडवली. या वदेवाक्याला त्यानंी संतोर्षपूववक प्रमाण मानले आहे. 

 
प्रजापचतला ऋर्षी चनमाण करण्यािी इ्छा िाली. त्यासाठी तीन वर्षपेयंत िालणारा एक महायाग 

त्याने आरंभला. त्यािंा तो यज्ञ सफल ्हावा म्हणून साध्य देव व चवश्वेदेव येऊन पोिले. प्रजापचत यज्ञचदक्षा 
घेत असताि वाणीशक्ती देवते्या रुपाने तेथे प्रकर्ली व महायागास प्रारंभ िाला. 

 
प्रजापचत स्वतःि यज्ञ करीत होते. वरुण देव, व कला सौंदयािी साक्षात् मूतीि अशी वागीश्वरी 

देवी यां् या परस्पर आकरं्षणातून चनमाण िालेल्या तेजािी वाय देवाने यज्ञात आहूचत चदली. 
 
अस्ग्नमधून ज्या ‘अर्ति’ ज्वाला चनघत होत्या त्या ज्वालातून तेजःप ंज अशी एक ॠचर्षमूती प्रकर् 

िाली. ज्वालानंी लपेर्लेले त्यािें शरीर व त्या कायेत एकजीव िालेले तेज–भगव याम ळे त्या ऋचर्षवयास 
सववजण भगृ  म्हणू लागले. 

 
तेजज्वाला शातं िाल्यावर अस्ग्नक ं डात रसरसणारा अंगार राचहला त्यातून चनमांण िालेल्या 

ऋलर्षना अंचगरा असे नावं चमळले. 
 
वागीश्वरी–भारतीला चतसऱ्या प त्रािी इ्छा िाली व चतने प्रजापतीला त्याप्रमाणे साचंगतले. त्यावर 

प्रजापतीने म्हर्ले, ‘हा पहा, हा त िा चतसरा प त्र ‘अत्र-तृचतयः ।’ आचण खरोखरीि त्या यज्ञभमूीवर मूयव व 
अस्ग्न यािें तेज ज्या्या चठकाणी एकवर्ले होते असा वागीश्वरीिा प त्र प्रगर्ला. तेि अचत्र ॠचर्ष. 

 
याप्रमाणे यज्ञा्या अस्ग्न-अर्तितून भगृ , अंगारातून अचंगरा व यज्ञक ं डाखालील यज्ञभमूीतून अचत्र 

ऋचर्ष चनमाण िाले. 
 
अचत्र ऋर्षींिा जन्म भमूीपासून िाला म्हणून त्यानंा भौम व प्रजापतीं्या म्हणण्यावरून अत्र मधील 

अ व तृचतय मधील चत्र याप्रमाणे अचत्र हे नावं प्राप्त िाले. त्यािें ग ण, कमव व तेज भगृ  व अंचगरा यां् या 
प्रमाणेि अत लनीय होते. 

 
तपोचनधी अचत्र ऋर्षींिा चववाह कदंम प्रजापचतिी कन्या अनसूया चह्याशी िाला. 
 
ऋचर्ष सृष्टी्या चनमाण काळातील प्रािीनतम ॠर्षींपैकी अचत्र हे एक आहेत. चहमालयात स द धा 

गोमती्या पचवत्र चतरावर असलेल्या चवशाल ग रुक लािे ते क लपती होते. 
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अचत्र ऋर्षींिा जन्म यज्ञभमूीवर िाला तसा अस्ग्निाही जन्म त्याि चठकाणी िालेला आहे. ॠलर्षना 
स्वतः्या चठकाणी अस्ग्निा साक्षात्कार िाला होता. त्याम ळे ते अस्ग्नशी एकरूप िाल्यासारखे होते. 
अस्ग्न्या ख्याचतबरोवरि त्यािंीही कीर्तत वाढत होती. 

 
अचत्र ऋर्षीं्या चठकाणी एक अद भ त चद्य शस्क्त होती. त्यानंा चद्य स्वरुपातं मंत्रािें दशवन होई. 

मंत्र मूर्ततमंत होऊन त्यां् या जवळ वास करीत. इतर ऋलर्ष्या ठायी त्या मंत्रािे आरोपण महर्तर्ष अचत्र करू 
शकत. त्यां् या या प्रकार्या चद्य प्रभावाम ळे आकर्तर्षत होऊन अनेक ऋचर्ष तपस्वी, चवद्याथीं, अभ्यासी, 
ज्ञानी, चवज्ञानी, त्यां् या ग रुक लात चनवास करीत. 

 
पचरसािा स्पशव होताि लोखंडािे सोने होते त्याप्रमाणे अचत्र ऋर्षींिा सहवास घडताि त्यां् या 

संगतीने इतर ऋर्षीही अचत्रि होऊन जात. चभन्न चभन्न नाम रुप, ग ण घेऊन आलेले ॠर्षी म नी आप आपले 
नाम, रुप संभाळून रहात तथाचप त्यां् या चठकाणी चद्य मंत्रािा संिार होताि ते अचत्र होऊन जात. 

 
ग रुक लात रहाणारे अचत्र व आते्रय अचत्र म नींना चपत्या्या जागी मानीत. अचत्र हे त्यािें मंत्रदाते 

ग रुही होते. ग रंुिे मंत्रदशनं ही त्या समग्र ग रुक लािी सामाचयक संपत्तीि होती. 
 
ऋर्षींना अस्ग्न्या ठायी स्वस्वरुप चदसे. अस्ग्निी स्त ती करतानंा ते आनंदचवभोर होऊन जात. 

देवराज इंद्रािे शौयव आचण पराक्म वणवन करतानंा तर ते भान हरपून जात. शजेारी असलेल्या एखाद्या 
चश्यािा हात धरून त्या्या ठायी इदं्रािे आरोपण करून इंद्रस्त चत गाऊ लागत. इंद्राला सोम अचतशय चप्रय 
म्हणून ते स्वतः पववत चशखरे ध ंडाळून सोमलता शोधून आणीत व आपल्या चश्यानंा सोमरस काढण्यािी 
प्रचक्या चशकवीत. सोमरस चसद्ध होताि इंद्र तेथे उपस्स्थत होई व सवव अचत्रक ल त्याला आग्रहपूववक 
सोमरस अपवण करी. 

 
‘याव े याव.े देवराज इदं्र! हा सोमरस आपण स्वीकारावा. आचद्र्या पार्षाणावर वारू्न वारू्न हा 

िमकता रस आम्ही चवचधपूववक काढला आहे. आपण सोमािे स्वामी, सोमपचत, या सोमरसािे आपण पान 
कराव.े आपल्या कृपेने सवव फळां् यात रस चनमाण होतो. सवव प्रकार्या वृत्र–शत्रूंिा आपण नाश करता. 
आम्या जीवनाला िाकळून र्ाकणाऱ्या तत्वानंाही आपण दूर कराव.े आपण सवव रसािंा वर्षा करणारे 
आहा. आपल्या सहकारी मरुतां् यासह या सोमरसािा स्वीकार करावा.’ 

 
याप्रमाणे चदलेले आमंत्रण स्वीकारून पचहल्या प्रातः सवना्या वळेी आलेल्या देवराजािे स्वागत 

करून अचत्र म्हणतात– 
 
‘देवश्रेष्ठ! पहा तर खरे. या ग्रावा–पार्षाणातूनही सोमरस कसा पािरतो आहे. सोमलता रसरशीत 

आहे. ती वार्ीत असताना चतिा मादक स वास सगळीकडे पसरतो आहे. पात्रात भरलेला हा सोमरस 
स्वतःि जणू वर्षवणशील िाला आहे. वृत्र–शत्रूंिा संहार करणाऱ्या देवराजा त म्हीही वृर्षन्–वर्षवणशील 
असून त मिे सहकारी मरुत ही वर्षा करणारे आहेत. त्यां् यासह या सोमरसािा स्वीकार करून सोमपान 
कराव.े 
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हे वज्रधारी इन्द्र, आपल्याला सोमरसािे पान करण्यासाठी आम्ही भावपूपवक आमतं्रण देत आहो. 
कारण आम्हीही आपल्याप्रमाणेि वर्षवणशील आहो. आम्यावर कोसळणाऱ्या अनेकचवध संकर्ापंासून 
आमिे संरक्षण करा. तेवढ्यासाठी आम्ही अनेक-चवध प्रकारे आपली स्त चत करीत आहो. आमिी ही स्त चत 
विने वर्षवणशील सोमरसा्या िमकत्या लबद सारखी आहेत. त्यािंा आस्वाद घेण्यासाठी हे वृत्रसंहारक इदं्र 
देव, आपण मरुताना घेऊन सत्वर येऊन पोिाव.े’ 

 
याप्रमाणे प्रातः सवनासाठी इंद्राला आवाहन करीत. त्यानंतर द पारी माध्यचंदन सवनासाठीही 

चफरून स्त चतपूववक आमंत्रण देत. सकाळी सोमरस भरपूर असे. द पारीही तो िागंला ताजा असे. पण 
संध्याकाळ्या तृचतय सवना्या वळेी सोम चशळा िालेला असे. रस काढताना सोमवल्ली्या िोथ्यात 
‘ऋजीर्षात’ पाणीही घालाव ेलागे. ते्हा सोमपानासाठी कदाचित देव येणारही नाहीत अशी शकंा मनात 
आल्याने माध्यंचदनसवना्या आमंत्रणाबरोबरि संध्याकाळिे आमंत्रणही देत व देवराजास चवनंती करीत. 

 
‘अहो! आपल्या सोमयागात आलेला देवामध्ये श्रेष्ठ असा देवािंा राजा इदं्र आपल्या ॠजीर्ष–

सोमरसािाही स्वीकार करणार आहे. त्याने वज्र धारण केलेले असून त्यािे ते प्रतापी शस्त्र सोमरसाप्रमाणे 
पराक्मािा वर्षाव करणारे आहे. अत्यंत वगेाने िालून येणाऱ्या शत्रूंना ते रोखून धरते. देवराज अत्यतं 
बचलष्ठ असून वृत्रघ्न आहे. सोमरसािा स्वीकार करण्यासाठी महान भाव इदं्र या चठकाणी आले असून 
माध्यंचदन सवनािी सोमपाते्र त्यां् यासाठी भरलेली आहेत. आपल्या वगेवान रथात बसून इंद्र येत आहे. 

 
या प्रमाणे मध्यान्ही्या वळेी अचत्र इंद्राला सोम अपवण करीत असता अिानक चवजा िमकू लागल्या. 

अकाली कडाडणाऱ्या चवजा पाहून अचत्र सावध िाले व पाहू लागले तो स्वतः्या तेजाने चवजेसारखे 
िमकणारे चकत्येक देव स्वगातून आश्रम भमूीवर उतरत होते. 

 
आमंत्रण आवाहनाचशवायि उपस्स्थत िालेला तो चद्य सम दाय पाहून अचत्र महर्तर्षना मोठे आियव 

वार्ले. ते देव अत्यतं भयभीत िालेले चदसत होते. चवनयपूववक हात जोडून ते महर्तर्षना म्हणाले, 
 
‘ऋर्षीवर, आपल्याला मंत्रािा साक्षात्कार िालेला आहे. म्हणून आम्ही आपले साह्य मागण्यासाठी 

आज येथे आलो आहो.’ 
 
चवजेप्रमाणे िमकणाऱ्या त्या दैदीप्यमान देवािें तेज ओसरू लागले. शोकािी काळी छाया 

त्यां् यावर पसरली होती. महर्तर्ष अत्रीनी त्यानंा नमन करून चवनयपूववक चविारले. 
 
‘हे स्वगवस्थ देवानंो, आपल्याला कोणािे बरे इतके भय वार्त आहे? असे कोणते सकंर् आपल्यावर 

कोसळले आहे? मा्या मंत्र शस्क्त्या योगाने मी आपल्यासाठी काय करू बरे?’ 
 
ऋर्षींिे हे अभय विन ऐकून देवानंी उत्तर चदले, ‘महाराज, स्वभान  नावािा एक राक्षस आहे. त्याने 

सापं्रत स्वगावर आक्मण केले आहे. अस र वळेोवळेी आक्मण करतात. पण स्वभान  हा अत्यंत प्रिंड व 
चवशाल आहे. त्याने सूयव मंडळासि घेरा घातला आहे. त्याने सूयािा ग्रास घेतला तर तै्रलोक्यावर संकर् 
कोसळेल. म्हणून त्या संकर्ािे चनवारण कराव ेअशी चवनंती करण्यासाठी आम्ही त म्याकडे आलो आहो.’ 
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देव हे सागंत असतािं सूयास ग्रहणािे वधे लागले. महर्तर्ष अलत्रना या प्रसंगािी पूवव कल्पना होती. 
त्यानंी देवानंा धीर देऊन इदं्रासह आसनावर बसण्यास साचंगतले. 

 
आकाशात सूयास पहाता पहाता खग्रास ग्रहण लागले. सगळीकडे अंधार पडला. आकाशािे 

भरू्षण, देवािंा चद्य िक्ष  असा सूयव नारायण, और्षधी वनस्पतींिा चपता, प्राचणमात्रािंी पे्ररणा शक्तीि असा 
तो सचवता नारायण–त्यािाि लोप िाला तर सववत्र रोगराई व संकरे्ि कोसळायिी! 

 
सूयवग्रहण हा एक चनसगवक्मात घडून येणारा अपघात आहे. अलत्रनी गचणतां्या साह्याने त्यािी 

पूववसूिनाही चदलेली होती. त्यािप्रमाणे त्या्या चनवारणािाही चविार केलेला होता. 
 
त्यानंी एक वर्षवपयंत िालणाऱ्या संवत्सर यागािा संकल्प केला होता. िैत्र मचहन्यात या यागािी 

स रुवात िाली. भाद्रपदात त्यािा मध्य व फाल्ग न मासातं पूणाह चत होणार होती. वर्षािे दोन भाग, अयन, 
उत्तरायण व दचक्षणायन. व दोन संपात वसतं सपंात व शरद संपात. वसंत, ग्री्म, वर्षा, शरद, हेमंत व 
चशचशर असे सहा ऋत . बारा मासािें बारा श क्ल व बारा कृ्ण असे िोवीस पक्ष. या गणनेप्रमाणे संवत्सर 
याग होत होता. त्या यागा्या बरोबर मधल्या चदवसास चवप्प वान असे नावं असून त्याि चदवशी सूयव ग्रहण 
होते. अचत्र महर्तर्षनी तीन सवनां् या बरोबर सूयं ग्रहण स र्ाव ेम्हणनू िौथ्या सवनमंत्रािा उपयोग करण्यािे 
ठरवले. आचण त्याि वळेी स्वगांतील देव भयभीत होऊन त्यां् याकडे आले. 

 
महर्षीनी आपल्या मंत्रशक्ती्या प्रभावाने स्वभान –राहूिी मलीन माया दूर केली. सूयव म क्त होताि 

तै्रलोक्यातील प्राचणमात्र मोहमायेतून म क्त िाले. अचत्र महचरं्ष्या चद्य प्रभावािा अन भव घेऊन देव स्वगात 
परतले. 

 
ते देव चनरोप घेऊन गेल्यावर बाकी राचहलेल्या तृचतय सवनासाठी अचत्रगणानंी इंद्राला परत 

आमंत्रण चदले. या आमंत्रणािे वळेी महर्तर्ष अत्रींनी स्वभानूिी माया दूर करून सूयाला दृचष्ट प्राप्त करून 
चदली असा चनदेश या ऋिात आहे. द सऱ्या सवना्या वळेी जे इंद्रस्तवन केले होते त्या िार ऋिां् यानंतर 
प ढील पाि ऋिा आहेत. 

 
‘हे सूयवनारायणा, अस र जाती्या स्वभान  नावा्या राक्षसाने जे्हा आपली माया पसरून त म्हाला 

अंधकारात ब डवनू र्ाकले ते्हा चत्रभ वनात अधंार पसरला होता व अनोळखी प्रदेशात येऊन पडलेला 
याचत्रक ज्याप्रमाणे गोंधळून सैरावैरा लहडू लागतो त्याप्रमाणे सवव भ वनातील लोक मूढ होऊन गेले होते. 

 
या सूयवग्रहण प्रसंगी देवराज इंद्र अचत्रमहाराजां् या यज्ञमंडपात उपस्स्थत होते. म्हणून त्याप्रसंगी 

स्वभानूिी माया दूर करण्याचवर्षयी महर्षीनी देवराजािीि स्त चत करून त्यास चवनवले, ‘हे देवराज इन्द्र, 
आकाश पाताळ व तीनही भ वनानंा स्वभानूिी माया ्यापून राचहली आहे ती दूर करणाऱ्या देवने्द्रा, घोर 
अंधारात सापडलेल्या सूयाला ऋचर्षश्रेष्ठ अत्रींनी िौथ्या मतं्रािा चद्य प्रयोग करून मायेतून म क्त केले. 

 
स्वभानू्या पाशातून म क्त होताि सूयवनारायण आकाशात प्रगर् िाले त्यावळेी मध्यान्हकाळ प रा 

िाला होता व सूयव मावळण्यािी वळे िाली होती. मावळती्या कडेवर सूयवलबब लाल लाल चदसत होते. 
इकडे अचत्र महाराजां् या यज्ञभमूीवर तृचतय सवनािा अस्ग्नही तसाि लाल लाल प्रकाशत होता. जणू सूयव 
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व अस्ग्न एकमेकात चमसळूनि गेले होते. अस्ग्नशी एकरूप िालेल्या सूयव नारायणाने स्वतःला म क्त 
करणाऱ्या ऋचर्षवर अत्रींिी स्त चत करून म्हर्ले. 

 
‘हे अचत्र महाराज, त म्ही मािे रक्षण केलेत. त्याम ळे मी आता त मिा आप्त संबधंी अथवा चमत्र िालो 

आहे. स्वभान  राक्षसािे व मािे काही वैर न्हते. परंत  चवशाल आकाशात भ्रमण करून त्याला असह्य भकू 
लागल्याम ळे मला अन्न समजून तो चगळू पहातो. तरी त म्ही त्या्या पासून मािे रक्षण कराव.े त म्ही चदवसािे 
राजे ‘चमत्र’ व रात्रीिी देवता ‘वरुण’ दोन्हींिे स्वरूप आहात. सत्यािे रक्षण करण्यािा सचंधयोग आपण 
केलेला आहे. तरी या उभय शक्ती्या योगाने मािे रक्षण करा.’ 

 
सूयव ग्रहण स र्ल्यानंतर चतसऱ्या सवनािी तयारी िाली. न्या श द्ध केलेल्या खलबत्त्यातं 

सोमवल्ली्या ॠजीर्ष पाणी घालून वारू्न, चपळून काढलेल्या सोमरसािी पाते्र भरली व इंद्रािी स्त चत 
करताना ऋचर्षजन सूयव म क्ती्या प्रसंगािेही वणवन करू लागले. 

 
‘अहो! पहा पहा. आपल्या महर्तर्ष अत्रींनी ब्रम्ह्यािे पद घेऊन प्रायचित्तािे सवन कमव केले. आता 

चफरून सोम वार्ण्यास स रुवात िाली. आपण सवव देवािंी स्त चत स्तोते्र गात पूजा करून हचव, आह चत 
अपवण करून नमस्कार करु या. स्त चत व स्तोत्रां् या साधनानंीि महर्तर्ष अचत्र म नींनी सूयव नारायणा्या िक्ष  
मंडलास आकाशातं त्यां् या स्थानी स्थाचपत केले. त्यां् या मंत्र प्रभावाम ळे देवराज इदं्राने स्वभान  राक्षसािे 
मायाजाल दूर करून आकाशात सूयव मंडळािी यथावत स्थापना केली.’ 

 
या चठकाणी देवराज इदं्र स्वतः उपस्स्थत होते. अचत्रमहाराजां् या मतं्रािा प्रभाव त्यानी प्रत्यक्षि 

पाचहला होता. आचण तरीही उदार मनाने अचत्र सारे श्रेय इंद्राला देत होते व त्यािीि स्त चत करीत होते. ते 
पाहून इदं्र म्हणाले, 

 
‘खरोखरीि अस रािंा प्रचतचनधी स्वभांन  अंधाराने सूयाला िाकू पहात होता. परंत  त म्ही सवांनी 

सोम यागािे अन ष्ठान करून इन्द्राला सूयािा लाभ करून चदला आहे. अलत्र्या मतं्र प्रभावानेि केवळ हे 
साध्य होऊ शकले. इतर कोणीही म नी हे कायव करू शकले नसते.’ 

 
सूयवग्रहणा्या प्रसंगाम ळे ऋचर्ष व देव यां् यात परस्पर सहान भतूीिी भावना ्यक्त िाली आहे. 

देवराज इदं्राने तृतीय सवनािा सोम ग्रहण केला त्यावळेी संध्याकाळ िाली होती. अचत्र अस्ग्नहोत्रािी 
आह ती देण्यािी चसद्धता करू लागले. रात्री होणाऱ्या अचतरात्र यागािी तयारीही िाली होती. अस्ग्नहोत्रािा 
इष्टदेवही इंद्रि. देवराजाने त्या वळेी उपस्स्थत रहाव े अशी स्त चतपूववक चवनंतीही करावयािी होती. 
त्याप्रमाणे स्वतःिी आगळी भावना ्यक्त करून अचत्रगणानंी अस्ग्निी स्त चत केली. सूयािी म क्तता करावी 
अशी प्राथवना करून त्याप्रसंगी सहकायव देण्याबद्दल इदं्राला चवनवले. 

 
अस्ग्निे स्तवन करणारे ब ध व गचवष्ठर, वस श्र त, ईर्ष, गय, स तंभर, धरुण प रु, चद्वत, वव्री, 

प्रयस्वान, सस, चवश्वसामा, चवश्विर्षवचण, गौपायन, बंध , वसूयव व कन्या चवश्ववारा हे सवव ऋचर्ष अलत्र्या 
सामयागािे ऋस्त्वज होते. अलत्र्या सहवासाने ते सवव अचत्र होऊन अग्नीिी स्त चत करू लागले. 
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एका अचत्रने अस्ग्निे वणवन ‘नवजात बालकासारखा स ंदर’ असे करुन तो लपून बसला आहे असे 
म्हर्ले. तर एका ॠचर्षला तो लपून बसलें ल्या राजक मारासारखा वार्ला आहे. त्यां् या मते अस्ग्न व सूयव 
एकि आहेत. स्वभान ्या मायापर्लाने त्याला लपवले आहे. 

 
या अचत्रगणां् या मनात एक शकंा चनमाण िाली. ती दूर करून घेण्यासाठी ते सवव महर्तर्ष 

अलत्र्याकडे जाऊन, त्यानंा चवनयपूववक नमस्कार करुन चविारू लागले, 
 
‘महाराज हे घडले तरी कसे? तेजाने तळपणारा भानू आचण अधंार माया पसरणारा स्वभान  हा 

चवरोध कशासाठी?’ बाल स लभ असे प्रश्न त्या चश्य गणां् या मनात उठत. तसेि हे सवव अचत्र संवदेनशील 
कचवमनािे आहेत. त्यां् या मनात कोमल भावना तरंग उठत. चनसगातील सौन्दयव व माध यािा आस्वाद 
घेण्यात ते ग ंग होत. त्यािंी दृष्टी स्नेहपूणव असे. अशा त्या भावनाशील चश्यानंा चनसगवपे्रम समजावनू देतानंा 
महर्तर्ष अचत्र सागंू लागले, 

 
‘हे अचत्रनो चनसगामध्ये हे परस्पर चवरोधी भाव आहेति. मध र वृक्षाला चवर्षारी वले चवळखा घालून 

बसलेली आपण पहातोि ना? अस्ग्निा स्वभाव उग्र पण पचरणामी तो मध र आहे. जेथे स मचत तेथेि द ब वचद्धही 
आढळत नाही काय? त्याि प्रमाणे आकाशात भान  आहे तेथे स्वभान ही अपचरहायव आहे. प्रकाशािा तो 
चवरोधी आहे. भानूला ग्रासून र्ाकणारा आहे. 

 
सूयवग्रहण हा चनसगार्तील एक अपघात आहे. ही क्मान सार चनयचमत घडणारी घर्ना नाही. त म्ही 

सववजण ऋर्षी आहात. मंत्रद्रष्टे आहात. परंत  चित्त सावध ठेवले नाही तर अंधार त म्हालाही ग्रासल्या वािनू 
रहाणार नाही. संसारा्या बधंनात त म्हीही सापडून फसाल. 

 
अज्ञानी असलेली माणसे या प्रमाणे फसली तर त्यां् यावर दया करावी हे योग्य. पण ज्ञानी 

प रुर्षां् या बाबतीत त्यानंा ग्रासून र्ाकणाऱ्या घर्ना अपघात असतात. पृस्थ्वलोकावर अंधारा्याि गतेत 
पडलेले अनेक देश आहेत. पण त्यािंा चविार क्वचिति कोणा्या मनात येत असेल. परंत  आकाशात 
तळपणाऱ्या सूयांवर अधंारािे अचतक्मण होताि, आपण मतं्र प्रभावा्या योगाने स्वभान िे मायाजाल दूर 
केले त्याि प्रमाणे आपल्या अंतयामी जो ज्ञात रुप आत्मा आहे त्याला जर कोणी स्वभान  ग्रासू लागला तर 
त्याला तात्काळ दूर केलें  पाचहजे. त्यासाठी आपल्या जीवन यज्ञािे अस्ग्नक ं ड सतत प्रचदप्त ठेवले पाचहजे. 
त्यासाठी देवराज इंद्राला सोमरस अपवण करायला हवा आहे. चवश्वेदेव व मरुतािंी उपासना करावयास 
हवी. चमत्र आचण वरुण, अचश्वनी क मार, वरुण पजवन्य, सचवता, उर्षा आचद देवतािंी स्त चत करून त्यानंा 
आपल्या या संवत्सर महायागासाठी आवाहन केले पाचहजे व आपले जीवन त्यायोगे समृद्ध केले पाचहजे.’ 

 
याप्रमाणे ज्ञानास्ग्न िेतवनू महर्तर्ष अत्रींनी सवव ऋचर्षना सतेज केले. त्यां् या मनातून जाणे अंधार दूर 

होऊन नव ेतेज प्रगर् होत असल्यािा त्यानंा अन भव िाला. सूयवग्रहण क्वचित होते परंत  आपल्या अंतयामी 
तेजाला ग्रासणाऱ्या अज्ञानापासून दूर रहाण्यासाठी नेहमीि सावध रहावयास हव ेहा महचरं्षनी चदलेला चद्य 
मंत्र त्यां् या मनात काही न्याि उचमं चनमांण करीत होता. त्या अचत्रगणां् यापैकी पचहल्या दोन ऋचर्षनी–
ब ध व गचवष्ठर यानंी–अस्ग्निी स्त चत करून म्हर्ले. 
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‘अहो! ॠचर्षनी अपवण केलेल्या सचमधां् या योगाने अस्ग्न प्रज्वचलत िाला आहे. घराकडे धावत 
येणाऱ्या गाईप्रमाणे अस्ग्निे दशवन करण्यासाठी उर्षा धावत आली आहे. आकाशात सूयािा उदय होताि 
अस्ग्न चवशरे्ष तेजस्वी िाला आहे. खरे पहाता अस्ग्न हा स्वतःि भान मान आहे. यजन करणाऱ्या्या 
भावनेन रुप तो सचमद्ध होतो. मािे सहकारी गलवष्ठर ऋचर्ष स्तोत्र रिीत आहेत. आम्ही सवव आचत्र अस्ग्नला 
वदंन करून त्यािे स्वागत करीत आहो. 

 
वृर्षाजान नावंा्या ऋलर्षना अस्ग्न हा कोणी राजक मार असून राणीने त्याला लपवनू ठेवले आहे 

अशी कल्पना मनात येऊन ते म्हणाले, 
 
“हे िालणार नाही. हे य वती अस्ग्नक मारास तू का बरे लपवनू ठेवीत आहेस? माता आव ूअरचण 

त्याला गभामध्ये धारण करून त्यािे रक्षण करते. पण तू मात्र त्याला कोंडून ठेवीत आहेस. तू त्याला म क्त 
कर.’ 

 
चद्य मंत्रबल असलेल्या वृर्षजान ऋर्षींिी वाणी ऐंकून अस्ग्न प्रगर् िाला व चपशाचिनी राणी त्याला 

पकडण्यास सरसावतािं ती जळून भस्म िाली. ते पाहून सववजण वृर्षजान ऋर्षींिा मचहमा गाऊ लागले. 
 
सवव लोकािें रक्षण पोर्षण करणाऱ्या अस्ग्नला चवरोधी बळानी रोधून ठेवण्यािा प्रयास केला. परंत  

अचत्ररुप वृर्षाजानां् या मंत्रबलाने अस्ग्न म क्त िाला. लनदा करणारे लनदक स खेनैव लनदा करोत. त्यानी 
केलेली लनदा त्यानाि त्रासून र्ाकील. अस्ग्नक मारािे रक्षण करणे हे आमिे कतव्य आहे.” 

 
अस्ग्न अपहरणािी कथा या चठकाणी चदलेली आहे. 
 
त्र्यरुण हा इक्ष्वाक  वशंातील राजा होता. वृर्षाजान हा त्यािा प रोचहत होता व चमत्रही होता. एकदा 

चमत्रत्वा्याभावाने वृर्षाजान राजा्या रथािे सारथ्य करीत असता त्या रथाखाली िेंगरून एक ब्राह्मणािा 
क मार मरण पावला. वृर्षाजानाला अलत्र्याद्वारे चद्य मतं्रािी शक्ती चमळालेली होती. त्या शस्क्त्या योगाने 
त्याने त्या क मारास सजीवन केले. परंत  अपघातािा दोर्ष वृर्षाजानावरि येत होता, म्हणून त्याने 
प रोचहतपद सोडून चदले व तो अरण्यात जाऊन राचहला. 

 
प रोचहत जाताि त्या्या मागनू राज्यातील अस्ग्नही चनघून गेला. कोणा्या घरात िलू पेरे्ना. अन्न 

चशजेना. प्रजाजनानी राजाला चवनवले. राजाने प रोचहताला चवनंती करून राजप रोचहता्या जागेवर परत 
आणले. 

 
राजप रोचहतानी अस्ग्न्या रोर्षािे कारण शोधून काढले. राजािी एक राणीि चपशाचच्चनी होती व 

चतने अस्ग्नला क माररुप करून लपवनू ठेवले होते. अलत्र्या मतं्रप्रभावाने ती राणी जळून भस्म िाली व 
अस्ग्न चत्या बधंनातून म क्त िाला. 

 
अचत्रवृर्षाजानानंी अस्ग्नला सचमद्ध करून प्रजाजनानंा उपदेश केला. ‘जे नास्स्तक इंद्राला मानीत 

नाहीत, त्यािी स्त चत पूजा करीत नाहीत, त्यां् यासाठी अस्ग्न कसा बरे सचमद्ध होईल? मी स्त तीस्तोस्त्रां् या 
योगानेि हा अस्ग्न िेतचवलेला आहे. 
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त म्हाला माहीति आहे की चपशाचच्चनी जळून भस्म िाली त्यावळेी अस्ग्न ज्वाला चतला जाळून शातं 
िाल्या होत्या. ही चपशाचच्चनी म्हणजे द सरी चतसरी कोणी नसून आपल्या ठायी असलेली नास्स्तक ब द्धीि 
होय. अस्ग्निी स्फूर्तत व िेतना यानी पूणव अशी श्रद्धा चत्या कामास येत नाही.’ 

 
या चठकाणी आराधनेसाठी इदं्र व अस्ग्नला एकरुप मानले आहे. इंद्रावर ज्यािंी श्रद्धा नाही त्यानंा 

अस्ग्निी प्रास्प्त होत नाही. लोकानंी श्रदे्धने अस्ग्निी पूजा करावी असे सागंताना ईर्ष नांवािे आते्रय 
म्हणतात, 

 
‘हे चमत्र गण, हे ॠस्त्वजानंो अस्ग्नसाठी हचविी सचद्धता करा. त्याला प्रसन्न करून घेण्यासाठी 

त्यािी स्त चत करा. अस्ग्न कोठे आहे असा चनरथवक प्रश्न करू नका. या वळेी तो माता अरणी्या ठायी आहे 
परंत  अचत्रनी आपल्या चद्य मंत्र शस्क्तने त्याला शोधून काढले आहे. 

 
हे अस्ग्नदेव, आम्ही सवव प्रजानन त िी स्त चत करीत आहो. सवव ऋस्त्वज एकत्र जमून होम–हवन 

करीत आहेत. आपण स्वतः या स्थळी प्रगर् होऊन त्या सवांना रत्नािंी समचृद्ध देत आहात. होय त म्ही 
आम्या हृदया्या ग फेंति लपून रहाता. परंत  जेथे जेथे साधा का होईना पण यज्ञ होतो, आह चत चदली 
जाते तेथे आपण चद्य रूपाने प्रगर् होता.’ 

 
गय आते्रय स्त चत्या शवेर्ी आपल्या स्वतः्या नावंािा उल्लेख करतात. तर स तंथर आते्रय सचमद्ध 

अस्ग्निी स्त चत करून त्याला आपल्या यज्ञास येण्यािे आवाहन करतात. 
 
‘आम्या सवव कायात चसचद्ध चमळवनू देणाऱ्या अस्ग्नदेवा, आपण आम्या यज्ञ क ं डात प्रगर्ाव.े 

चनःस्वार्तथ माणसे घरोघरी अस्ग्न्या उपासनेिा प्रिार करतात. यजमानाने चदलेला हचव अस्ग्न सवव देवानंा 
पोिवतो. अस्ग्न हा देवािंा दूत होऊन प्रगर्तो यज्ञािे सकंल्पबल वाढवणाऱ्या अस्ग्निी पूजा व भजन भक्त 
मोठ्या पे्रमाने करतात.’ 

 
भान –प्रकाश–जागतृ करून स्वभान –प्रकाशाला िाकून र्ाकणारा अंधःकार दूर करण्यासाठी 

अचत्र प्राथवना करून अस्ग्नला प्रसन्न करून घेत आहेत. वस श्र त, स तंभर व धरुण हे तर यागािे ॠस्त्वज 
आहेत. त्यां् या बरोबर अस्ग्निी स्त चत करताना प रु आते्रय म्हणतात. ‘या यज्ञात भान –प्रकाश उपस्स्थत 
होवो. या हेतूने अस्ग्नदेवाला आम्ही हचव अपवण करीत आहोत. हे अस्ग्न आपणही या सूयांला तेज–प्रकाश 
द्यावा. आम्ही मानव अस्ग्नला चमत्र मानून स्त चतविनािंी भेर् त्याला अपवण करीत आहोत.’ 

 
चद्वत ॠर्षींिा प त्र म क्तवाह आते्रय स्त चतविनात आपले नाव ग ंफून म्हणतो ‘हे अस्ग्न महाराज, मी 

आते्रय चद्वतािा प त्र, आपल्याला म क्त–श द्ध व चसद्ध केलेला हचव अपवण करण्यासाठी आलो आहे. म्हणून 
ऋस्त्वज मला म क्तवाह म्हणत आहेत. हे अस्ग्न आपला प्रकाश चनत्य प्रज्वचलत राहो त्यासाठी सोमरसािी 
आचण स्त चतविनािंी सतंत धार मी धरीत आहे.’ 

 
त्यािप्रमाणे आते्रय वव्री स्वतःिी अवदशा दूर करण्यासाठी अस्ग्नला चवनवीत आहे. प्रयस्वान 

नावािे आते्रय बधूं, सस, चवश्वसामा, चवश्विर्षवणी आचण वसूय  हे सवव आते्रय अस्ग्निी स्त चत करून प्रकाश, 
स्फूती व िेतना प्राप्त करुन घेत आहेत. 
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‘आम्ही सवव अचत्र स्त चत स्तोत्रां् या योगाने प्रकाशािी वृचद्ध करुन मध र वाणीने अस्ग्नला आलंकृत 
करीत आहोत. 

 
या सवव आते्रयां् या बरोबरि अचत्र क लािी कन्या चवश्ववारा सवव पापनाशक वाणी्या साह्यान 

अस्ग्निी स्त चत करताना म्हणते, ‘अस्ग्न जे्हा सचमद्ध होतो ते्हा अंतचरक्षात तळपणाऱ्या सूयािे तेज वाढते 
व उर्षा चवस्तीणव होते. नमनपूववक स्त चतविनानंी भरलेली वाणी आचण धृताने भरलेली आह ती चवश्ववारा 
होऊन अस्ग्न्या समीप जात आहे. 

 
हे अस्ग्न देव, आम्या क लािे भाग्य सतत वाढत राहो. या क लातंील पचत पत्नींिे सबंंध स्नेहमय 

रहावते अशी पे्रमािी ऊब आपल्या कृपेने आम्हालंा लाभो. 
 
या सवव ऋचर्षवरां् या सहकायाने स रु केलेल्या महायागा्या नेत्या प्रमाणे भौम अचत्र काम करीत 

आहेत. अनेक राजे व प्रजाजनही त्यासाठी िर्त आहेत. प रु, अन , द्र ह , त ववस  व यद  या चहमालया्या 
पायथ्याशी वसणाऱ्या पिं जाती. त्या सवांिे साववभौम प्रचतचनधी अचत्र ‘पाि जन्य’ या नावाने ओळखळे जात. 
सवव राजे व प्रजा त्यानंा सारखाि मान देत. 

 
महर्तर्ष अलत्र्या या ्यापक प्रभावाम ळे प्रभाचवत िालेल्या देवराज इदं्राने त्यां् याशी सख्य केले. 

अस्ग्न व अचत्र यां् यात जशी एकरुपता होती तशीि इंद्र व अचत्र यां् यात राजा व महाराजा यां् यासारखी 
समानता होती. इदं्र हा देवािंा राजा होता तर अचत्र ॠचर्षराज होते. ‘महाराज’ होते. 

 
त्र्यरुण, त्रसदस्य , भारत, अश्वमेध, ॠणंिय, रौशम, रथचवचत, तरन्त, प रुमीढ, राणी शशीयसी, 

या सवांनी महर्तर्ष अलत्रना उत्तम प्रकारिे दान चदलेले आहे. दान व स्त चत स्वीकारतांना महर्तर्ष आभारवश 
िालेले आहेत त्यां् या ठायी चद्य अशी मंत्रशस्क्त असली तरी सामान्य ्यवहारासाठी उपयोगी पडणारी 
साधने अन्न वस्त्र व धन लोकां् या कडूनि महर्तर्षना चमळत असे. उलर् लोकानंा स ख समृचद्ध व स्वराज्य 
चसद्धी चमळावी म्हणून महर्तर्ष इंद्र व चमत्रावरुण यां् या सहकायासाठी त्यािंी प्राथवना करीत. 

 
संवत्सर महायागा्या प्रसगंी इदं्रािी स्त ती करताना देव राजाबरोबरि चवश्वदेेव, मरुत, 

चमत्रावरुण, अचश्वनीक मार वगैरे देवािंीही स्त चत केलेली आहे. भौम, अचत्र सचहत इतर अचत्रगणािंी 
स्त चतरिना सरळ व भावपूणव अशी आहे. 

 
शस्क्तगोत्रा्या गौचरवीचत नामक ऋलर्षनी इन्द्रािा मचहमा वणवन करतानंा म्हर्ले आहे, ‘हे देवश्रेष्ठ, 

मानवानंी केलेल्या या महायागात मरुतानंी तीन तेजस्वी तत्व े धारण केली आहेत. पृथ्वीवर अस्ग्न, 
अंतचरक्षात वाय  व आकाशात सूयव. या तीन देवतां् या योगाने तै्रलोक्य प्रकाशत आहे. देवराज इंद्र मरुतािें हे 
कायव पहात आहे. महर्तर्ष अचत्र महाराज हेही आमिे कायं देवराजाप्रमाणेि पहात आहेत.’ 

 
बभ्र , अवस्य  व गात  या चतघानंी महायागासाठी आलेल्या इन्द्रराजा्या बह चवध पराक्मािे वणवन 

केले. प्राजापत्य, संवरण व आंचगरस प्रभ वस  हेही या महायागािे ॠस्त्वज असून हा याग सवां्या 
कल्याणासाठी असल्यािे त्यानंी आपल्या स्तोत्रातं साचंगतले आहे. प्रभ वस  म्हणतात, ‘हे देवराज! िारी वणव 
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व पंिजन सवांिे आपण रक्षणकते आहातं. आपण आमिे होऊन या महायागासाठी या. आमिी मध र स्त्रोते्र 
त म्या चद्य स्वरुपास अन सरून असोत.’ 

 
चदवस उगवल्यावर अस्ग्न चवशरे्ष तेजाने तळपू लागतो. उरे्षिे सौम्य तेज व सूयािे तेजस्वी चकरण 

यािंा स योग साधून महायागा्या सवन कायािा आरंभ होतो. तो चदवस मोठा मंगल असतो. यागािी 
स रुवात, ‘आम्ही देवराज इदं्रासाठी सोमरस तयार करींत आहो’ अशा मंगल विनानंी होते. 

 
देवराज इंद्रा्या उपस्स्थतीत भौम अचत्र महायागािी प्रचक्या समजावनू सवव ऋस्त्वजां् या 

सहकायािी प्रशसंा करीत आहेत. स्वगींय रथातून इंद्र व इंद्राणी यानंा उतरतानंा पाहून अत्यंत हर्तर्षत 
होऊन अचत्रगण म्हणतात– 

 
‘अहो, पहा पहा! इन्द्रराजा्या पावलाकर पाऊल र्ाकीत इन्द्राणी पण आपल्या यज्ञ मंडपात येत 

आहे. देवराज हात धरून चतला रथातून उतरवीत आहे. आता आपल्या यागात कसलीि उणीव राचहली 
नाही. आपल्या सवव इ्छा पचरपूणव होऊन चवप ल अन्नधान्य व धन-संपत्तीने आपली भाडंारे भरून जातील.’ 

 
ज्या यजमानां् या यज्ञमंडपात प्रवशे करून इन्द्र दही व सोमरसािा स्वतः स्वीकार करतो त्या 

भाग्यवान यजमानािे सवव द ःख द र होते. अशा राजा्या प्रजाजनािंा योगके्षम सरळ व उत्तम चरतीने 
िालतो. 

 
खरोखरीि ज्याला सूयािा स्नेह प्राप्त करून घ्यावयािा असेल, अस्ग्निी कृपा चमळवण्यािी इ्छा 

असेल त्याने प्रथम इन्द्राला सोमरस अपवण करावयास हवा. कारण देवामध्ये श्रेष्ठ अशा इन्द्राने सूयांला 
संकर्ातून सोडवले आहे व अस्ग्नस प्रज्वचलत ठेवणाराही तोि आहे. फार काय सूयव व अस्ग्न ही त्यािीि 
रुपे आहेत. 

 
हे चित्रचवचित्र रुप धारण करणाऱ्या देवराजा, आम्हाला जे काही देण्यािी इ्छा होईल ते संकोि न 

ठेवता आपण द्या. आम्ही आपले आत्मीय जन आहोत. आपल्या हातानी भरभरून धन, साधन, संपचत्त आपण 
आम्हाला द्यावी.’ 

 
सूयव ग्रहण स र्ले व अस्ग्नही तेजाने तळपू लागला. सवव देव भयम क्त िाले. स्वतःिे काम िाल्यावर 

त्या चवश्वेदेवानंी चनरोप माचगतला. अचत्रनी त्या सवांिा चवशरे्ष आदरसत्कार करून स्त चतपूववक सोमरस 
अपवण केला. त्या योगाने सववि देव प्रसन्न िाले. 

 
भौम अत्रींनी सहकाया्या भावनेने चवश्वेदेवािंी स्त चत केली आहे. ॠस्त्वज काश्यप अवत्सारानंी 

पण देवस्त चत केली. त्या स्त चत सूक्तात अवत्सार, चवश्ववार सदापूण स तंभर या ऋर्षीं्या नावािा चनदेश 
करून चमत्रत्वािी भावना ्यक्त केली आहे. या ऋर्षी मंडळीनी साध्या, सरळ शब्दात म्हर्ले आहे, ‘हे 
चवश्वेदेवानंो आम्हालंा जे प्रत्यक्ष चदसते तेि आम्ही शब्दातं ्यक्त करून त मिी स्त चत करीत आहो. द सऱ्या 
कोणी म्हर्लेलें  वा साचंगतलेले परत म्हणनू आम्हालंा कोणािे अन करण करावयािे नाही. सवव देव आम्या 
इ्छा सफल करतात.’ 
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‘हे देवानंो, खरी गोष्ट अशी आहे की जे देव आम्यासाठी जागृत असतात त्यािंी स्त चत आम्या 
ॠिातूंन केलेली आहे. जागृत देवतानंाि आमिी सामगाने पोितात. सोमरसाने भरलेल्या या पात्रातं 
साक्षात सोम देवताि वास करीत आहे. त्या सोमािेही म्हणणे आम्याि प्रमाणे आहे. जागत्या 
देवां् यासाठीि सोमरसािा उपयोग केला जातो.’ 

 
‘अस्ग्न हा सवव देवतां् या मध्ये सतत जागृत देव आहे. रातं्रचदवस जागत्या अस्ग्निी स्त चत आम्या 

ॠिातून केली आहे. आमिी सामगीतेही अस्ग्न ऐकतो व आम्या सोमरसािी पाते्रही त्या्यासाठी सदैव 
भरलेली आहेत.’ 

 
प्रचतक्षत्र, प्रचतभान  व प्रचतप्रभ असे समानशील, सारख्या स्वभाव धमािे अचत्र व आते्रय स्वस्स्त 

चवश्वेदेवािंी या प्रमाणे स्त चत करून सवां्या कल्याणासाठी प्राथवना करीत आहेत. 
 
‘आम्हा ंसवांिे स्वस्स्त कल्याण कराव.े पूर्षा व द्यावा पसृ्थ्व, शोभायमान ज्ञाना्या योगाने आमिे 

कल्याण करोत. वाय  व सोम या देवािंी आम्ही स्वस्स्त कल्याणासाठी प्राथवना करीत आहो. सोम हा सवव 
लोकािंा जीवनरस आहे. देवािंा गण–पचत जो बृहस्पचत त्याला आम्ही स्वस्स्त कल्याणासाठी चवनवीत 
आहो. तो देवग रू आम्या चद्य मंत्रािे रक्षण करो. माता अचदतीिे अरुणाचद बारा प त्र आमिे कल्याण 
करोत. 

 
★ ★ 
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२ / मंत्र दशवनः जीवनाची परमणसद्धी 
 

(ऋग्वेद पाचंवे मंिि) 
 

अचत्र महाराज परम तपस्वी होते. म चन होते. मंत्र द्रष्टे होते. त्यानंी मंत्रानंा साक्षात मतूव रूपाने साध्य 
करून घेतले होते. त्यािें जीवनि मंत्रमय होऊन गेले होते. त्यानंी आपल्या ग रुपदी मंत्रािीि प्रचतष्ठापना 
केली होती. त्यां् या मनात मंत्राचंवर्षयी अहोभाव होता. 

 
‘ग रंुिी सेवा, पूजा करून त्यां् या कडून ज्ञान प्राप्त करून घ्याव.े ग रुकरवी साधारण कामे करून 

घेऊ नयेत. मंत्र मूतव रूपाने दशवन देत असले तरी सामान्य कामासाठी त्यािा उपयोग करू नये. मतं्र 
चवश्वकल्याणासाठी आहेत. सवां्या चहतासाठी, परपीडा दूर करण्यासाठी मतं्रािा उपयोग करावा.’ अशी 
ऋर्षींिी उदार मचत त्यां् या मंत्रािी चद्यता वाढवीत होती. 

 
मंत्रा्या आकर्षवणाम ळे देशोदेशीिे ॠचर्ष, तपस्वी व चवद्वान चश्य अत्रीं्या ग रुक लातं येऊन रहात. 
 
योग, व्रत, तप व साधना करणाऱ्यानंा मंत्रािंा अचधकार प्राप्त होतो. अशा तपस््यानंा महर्तर्ष अचत्र 

मंत्रदान करीत. ज्याप्रमाणे महचरं्षना मंत्रदशवन होई त्याि प्रमाणे अशा तपस््यानंाही होई. तेही मंत्रद्रष्टे होत. 
अचत्र होत. ग रुक लातं असे अनेक अचत्र मंत्रदशवनािा लाभ घेऊन आपले जीवन साथवकी लावीत. 

 
अिवनानस हा अचत्र महाराजािंा प त्र होता. तोही चपत्या सारखाि तपस्वी व मंत्रद्रष्टा होता. त्यािा 

प त्र श्यावाश्व हा देखील आपल्या चपत्यासारखा व चपतामहास शोभणाराि होता. ग रुक ला्या शीतल छायेत 
राहून त्याने आगम चनगमािे ज्ञान प्राप्त करून घेतले होते. त्यावरून त्या्या उज्वल भचवत्यािी प्रतीती 
होण्यासारखी होती. 

 
एका सायंकाळी राजा रथवीचत आश्रमात येऊन पोिला. क लपचत अचत्र महाराजानंी त्यािा 

यथोचित सत्कार केला व त्या्या आगमनािे कारण चविारले. राजा नम्रतापूववक प्रणाम करून सागं ू
लागला– 

 
‘भगवन्, चहमालया्या अंकावर खेळणाऱ्या गोमती नदी्या काठी राजा दभािे राज्य आहे. मी 

राजा दभािा प त्र असून मा्यावर राज्यािा भार सोपवनू महाराज दभव वनात चनघनू गेले. मी धमव समजून 
प्रजेिे पालन करतो व चपत्याने ठेवलेली संपचत्त हा प्रजेिा चनधी आहे असे मानून चतिे रक्षण करतो. ही 
संपत्ती सध्या बरीि वाढली असून चतिा चवचनयोग धमवकायासाठी करावा अशी मा्या प्रजेिी भावना आहे.’ 

 
‘राजन्, ही भावना खरोखरीि मोठी पचवत्र आहे. यज्ञयाग केल्याने सवव लोकािें कल्याण होऊन 

दैवी संपचत्त त्याम ळे प्राप्त होते. त ्या या संकल्पाला मािा आशीवाद आहे.’ 
 
महर्षीं अत्रींनी केलेली ही प्रशसंा ऐकून राजाने हात जोडून प्राथवना केली. ‘आपण स्वतः आम्या 

यज्ञासाठी याव ेव सवाना आशीवांद द्याव.े’ 
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महर्तर्ष अत्रींनी आपला प त्र अिवनानस् याला बोलावनू राजाबरोबर जाण्यास साचंगतले. राजाने 
अिवनानस् ऋर्षीना प्रणाम केला. महर्षी्या सारखेि तेही अत्यतं तेजस्वी होते. ते आपला प त्र श्यावाश्व 
याला घेऊन राजासह गोमती नदी्या चकनारी यज्ञभमूीवर गेले. 

 
क श व दभां्या योगाने तो प्रदेश पचवत्र िालेला होता. वड, लपपळ, उंबर, पळस इ. वृक्षािंी शीतल 

छाया सववत्र होती. प्रजेतील प्रम ख पंिजन प ढे िाले व त्यानंी सवां्या मदतीने यज्ञ मंडप उभारला. 
पंिसंस्कारानंी ती भचूम पचवत्र करून घेतली. यज्ञािी वचेद यथासागं रिनू मंत्रोच्चार करून अरणीं्या 
मंथनातून अस्ग्न प्रकर् करण्यात आला. राजा व राणी उभयतानी थाळीमध्ये ठेवनू त्याला क माराप्रमाणे पाि 
संस्कार करून नंतर महावदेीवर सचमद्ध अग्नीिी प्रचतष्ठा केली. त पािी आह चत देऊन त्यास चवशरे्ष 
प्रज्वचलत केले. अस्ग्न्या साक्षीने सोमवलेी खरलातं घालून सोमरस काढण्यािा चवधी करून सोमपाते्र 
भरून देवराज इंद्राला अस्ग्नसह आवाहन करण्यािे स्त चतमंत्र म्हणावयास स रुवात केली. 

 
राजा व राणी उभयतानंी यज्ञािी चदक्षा घेतली होती. ॠस्त्वजां् यासह ते दोघे यज्ञकायात ग तंले. 

राजकन्या यशस्वती सेवा करीत होती. राज सेवकां् या प्रमाणेि ती सवव ॠस्त्वजां् या सेवसेाठी तत्पर होती. 
चत्या पचवत्र भावनेने सवव ऋस्त्वज अत्यतं प्रसन्न होत. 

 
यज्ञा्या पूणाह चत्या प्रसंगी राज्यातंील पिंजन एकत्र जमले होते. राजा व राणीने आिायव 

आिवनानस् व इतर सवव ऋस्त्वजानंा चवप ल दान देऊन संत ष्ट केले व त्यािें आशीवाद चमळवले. सवव 
प्रजाजनां् या सहकायाने महायाग सफल संपूणव िाला. 

 
यज्ञािा समारंभ नदी्या काठी करण्यात आला होता. म ख्य राजधानी तेथपासून थोया अंतरावर 

होती. राजाने यज्ञानंतर आदरपूववक ऋर्षींना राजभवनात येण्यािे आमंत्रण चदले. अचण चपता–प त्राने राजािे 
आचतथ्य स्वीकारले. राजक मारी यशस्वती त्यािंी सेवा करीत होती. ॠर्षीना या सेवाभावी स शील 
कन्येचवर्षयी आदर वारू् लागला होता व ऋचर्षक मारा्या मनात आकर्षवण चनमाण िाले होते. परंत  यज्ञा्या 
पचवत्र वातावरणात इतर चविार अन चित वार्ल्याने सवांनी त्या बाबत मौन स्वीकारले होते. 

 
राजभवनातं त्या दोन्ही तरुण मनातं यौवनस लभ भावना चनमाण होण्यास अन कूलता होती. राजा 

रथवीचत राज्य कारभारािे काम आर्ोपून अचतथीं्या दशवनासाठी आला त्यावळेी ॠचर्ष अिवनानस् व क मार 
श्यावाश्व उपवनात चनत्यकमव करण्यासाठी गेले होते. िपल ऋचर्षक मार पूजापाठ आर्ोपून परत चफरला 
ते्हा महाद्वारात त्यािी व राजािी भेर् िाली. यज्ञा्या वळेी त्यािंा िागंला पचरिय िालेला होता व 
परस्पर मतै्रीिी भावना होती. त्याम ळे त्यां् या बोलण्या िालण्यात स्वाभाचवकि मोकळेपणा होता. ते्हा 
ॠचर्षक माराला लगबगीने परततानंा पाहून राजाने त्याला चविारले, ‘हे काय? वचडलानंा उपवनाति सोडून 
इतक्या घाईने परतला?’ 

 
‘राजन्! हे आहे राजभवन. येथे नेहमी सावध रहाव ेलागते. चपताजींना उपवनि बरे वार्ते. पण 

मला राजभवनािे आकर्षवण वार्णे साहचजकि नाही का?ं’ 
 
‘ऋचर्ष क मार! राजवायातली समृचद्ध ही अगदी सामान्य आहे. आपल्या मंत्र साधनेप ढे तर ती 

काहीि नाही. पण क मार, येथे आपल्याला काही अस ख नाही ना?’ राजाने सौजन्याने चविारले. 
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‘येथे? येथे अस ख... आपली आज्ञा असेल तर मािी एक कामना– जी या चठकाणी राचहल्याम ळे 
चनमाण िाली आहे ती सांगतानाही मला संकोि वार्त आहे.’ 

 
राजा रथवीचत ित र होता. सारे ओळखूनि त्याने चपता प त्रानंा राजधानीत मानाने आणले होते. पण 

चद्य मंत्रा्या वातावरणात जन्मापासूनि वावरणाऱ्या क माराला संसार ्यवहारापासून अचलप्त राहण्यािी 
इ्छा असली तर आपली मागणी वाया जाईल अशी भीचत त्या्या मनात होती. ॠचर्षक मारािा मनोभाव 
त्याला लगेि उमगला. तो चवनयाने म्हणाला, ‘क मार! त म्ही तर आमिे स्वजनि आहातं. आपली इ्छा 
असेल ती मोकळया मनाने सागंा.’ 

 
‘राजन, आपल्या कन्येने मािे चित्त हरण केले आहे! आपल्याला उचित वार्त असेल तर आपली 

कन्या आपण मला द्यावी.’ 
 
राजा यावर काहंी उत्तर देणार तोि ॠचर्ष अिवनानस् येऊन पोिले. आपला प त्र व राजा दोघेि 

एका बाजूला बोलत असलेले पाहून त्यानंी प्रसन्नतेने चविारले, ‘ओहो! दोघेजण कोठली रहस्यमय मंत्रणा 
करण्यात ग ंग िाला आहातं?’ 

 
‘भगवन्’ राजाने प्रणाम करून म्हर्ले, ‘क माराला या राजभवनािी ओढ लागली आहे. त्यानंी 

मा्याकडे एक मागणी केली आहे. काय ती सागंू काय?’ 
 
‘राजा, त्यािी मागणी काय ती मला माहीत आहे! त्या योगाने आपला परस्पर संबधं दृढ होईल 

अशी भावना मा्याही मनातं आली आहे. आपल्याला ही कशी काय वार्ते?’ 
 
‘भगवन्, आपली भावना उिीति आहे. यातं शकंा नाही. पण मला या बाबतीत राणीलाही 

चविारावयाि हव.े’ 
 
राजाने त्या चपता प त्रािंा चनरोप घेतला. व ते उभयता ऋचर्ष रात्री्या शीतल छायेत िोपून गेले. 
 
राजा रथवीचत क शल होता. तर त्यािी राणी त्या्याहूनही ित र होती. महायागािी पूणाह ती 

िाल्यावर ॠस्त्वज चनरोप घेऊन आपआपल्याला आश्रमाकडे परत चफरत–हा स्वाभाचवक, सामान्य 
्यवहार. परंत  ऋचर्ष व ऋचर्षक मार यागानंतर राजभवनात अचतथ्य स्वीकारण्यासाठी आले, व राजक मारीही 
त्यां् या सेवते ्यस्त रहात होती यािे ममव राणीने तात्काल ओळखले होते. पण राणीही योग्य वेळेंिी वार् 
पहात होती. राजाने ॠचर्षक मारािी मागणी चत्या समोर माडंली त्यावर ती म्हणाली, ‘राजन्, क मार सवव 
द ष्टीनें योग्य आहे. तो चवद्वान आहे, ग णी आहे, उदारिचरत् आहे. पण त्या्यात एक वैग ण्य आहे, तो ऋचर्ष 
नाही! त्याला अद्याप मंत्रदशवन िालेले नाही.’ 

 
‘पण तो ॠचर्षक मार आहे. त्यािे वडील आचण आजोबा मोठे ऋचर्ष-महर्तर्ष आहेत. ते्हा परंपरेने 

हाही ऋर्षीि नाही का? राजाने समजावण्यािा प्रयत्न केला. 
 
पण राणीला ते मान्य न्हते. ती म्हणाली, 
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‘राजन्, धन, साधन, संपत्ती ही परंपरेने वारसाला चमळते. पण चवद्या आचण संस्कार अंतराति 
जागाव ेलागतात. चपत्याने भोजन केले तर प त्राला ज्याप्रमाणे सतंोर्ष होणे शक्य नाही, त्याप्रमाणे चपत्यािे 
ॠचर्षपद प त्राला लाभणे शक्य नाही. आपण स्वतः राजर्तर्ष आहात, मािे वडीलही राजर्तर्ष आहेत. आपली 
कन्या राजर्तर्षला नाही तरी ऋर्षीला देणे उचित नाही का? ती राजमाता नाही िाली तरी वदेमाता िाली तर 
चत्या जीवनािे साथवक होईल. कोठल्याही माताचपत्यािंी अशीि कामना असणे स्वाभाचवक आहे. मंत्रदशवन 
हीि जीवनािी परमचसद्धी आहे. 

 
राजाला राणीिे म्हणणे पर्ले. त्याने अचतथी चपताप त्रानंा आदरपूववक, मानपान ठेवनू वागवले. 

परंत  ॠचर्षक मारािी कामना पूणव करणे त्याला शक्य न्हते. अिवनानस् ऋर्षींनी त्याचवर्षयी चफरून 
चविारल्यावर राजाने त्याना नम्रतापूववक म्हर्ले. 

 
‘भगवन्, या चवर्षयात मा्याहून राणीिी मती चवशरे्ष आहे. आपण ॠर्षी आहात. आपले पूज्य 

चपताश्री पण ॠर्षी आहेत. पण आपल्या प त्राला अद्याप ॠचर्षपद प्राप्त िालेले नाही, मंत्रदशवनाचशवाय 
जीवनाला अथव काय बरे?’ 

 
यावर ॠर्षी काही बोलू शकले नाहीत. राणीिे मत त्यानाही मान्य होते. त्यां् या प त्राने सवव चवद्यात 

पारंगतता चमळवली होती हे खरे. पण मंत्रािे चद्य दशवन घेण्यािे भाग्य त्याला लाभले न्हते. ऋर्षी चनरुत्तर 
िाले. 

 
ऋचर्षक मारा्या कानावर ही गोष्ट गेली. त्यानंतर त्याला त्या राजभवनांत रहाणे अवघड वारू् 

लागले. ती रात्र कशीबशी काढून चदवस उगवतािं त्या चपताप त्राने राजािा चनरोप घेतला. राजाने चदलेली 
चवप ल संपचत्त घेऊन ते दोघे आपल्या आश्रमात जाऊन पोंिले. 

 
‘वत्स, या ग रुक लात येणाऱ्या प्रत्येक अचधकारी चश्याला मा्या संगचत्या प्रभावाम ळे मंत्रदशवन 

िालेले आहे. त ्या चपत्याने आपल्या स्वतः्या प रुर्षाथा्या बळावर तो अचधकार चमळवला आहे. संपत्ती, 
धनधान्य वारस प त्रानंा चमळते. पण मंत्रदशवनािा अचधकार त्याप्रमाणे चमळत नाही. ज्या्या अतंःकरणात 
मंत्र जागतो त्यािे जीवन धन्य होते. तू एकान्तसेवन कर. व्रत व चनयमािें पालन करून तपिया कर. त ला 
मािा आचशवाद आहे. मंत्र म्हणजे साक्षात् ग रु स्वरुप आहे. त्यािी कृपा िाली की तू चनचित ॠचर्ष होशील.’ 

 
महर्तर्ष अचत्र महाराज खरोखरीि पारसमण्याप्रमाणे होते. त्यािंा प्रभाव काही चवलक्षणि होता. तो 

प्रभाव जाणणारे सारेि ऋचर्ष िाले. तथाचप अत्यतं जवळिा असा श्यावाश्व मात्र ऋचर्षपद चमळव ूशकला 
न्हता! पारसमचण फडक्यात बाधूंन ठेवला तर त्यािा स्पशव तो जवळ असला तरी कसा होईल? मात्र 
पे्रमाम ळे महचरं्ष्या प त्रालाही मंत्रदशनं िाले न्हते. त्यासाठी त्याला स्वतः तप कराव े लागले होते. 
त्यािप्रमाणे आता त्यां् या प त्रालाही तो मागव घेणे भाग होते. 

 
ऋचर्षक मार श्यावाश्व ग रुक ल सोडून चनघाला. चहमालया्या एका कंदरेत राहून त्याने उग्र तप 

करण्यास स रुवात केली. कडक चनयम व व्रत पाळून त्यािे शरीर पार स कून गेले. तपा्या योगाने त्या्या 
स कलेल्या कायेत न्या ितैन्यािा संिार िाला. 
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अत्यंत रमणीय असा प्रभातकाल होता. उरे्षिी चद्य प्रभा चक्षचतजावर फाकली होती. उंि पववता्या 
लशखरावर ऋचर्षक मार उभा होता. रात्रीिा अंधार भराभर मावळत होता तसेि त्या्या मनावर असलेले 
अज्ञानािे पर्ल पण दूर होत होते. नवी उब, नवी स्फूर्तत जाणवत होती. अंतर व बाह्य या मधला भेद 
नाहीसा होत होता. अभेदा्या भचूमकेवरून त्याला सारे वगेळेि चदसू लागले. आकाशातून उतरणाऱ्या चद्य 
मूती पाहून तो म ग्ध िाला. तो आपल्याशीि चविार करू लागला. हळू हळू त्या्या तोंडून शब्द बाहेर पडू 
लागले. 

 
‘हे चद्य मूतींनो, त म्ही सवव कोणी श्रेष्ठ परोपकारी देव मूती आहातं असे वार्ते. त म्ही कोण? मला 

सागंाल काय? एकामागून एक त म्ही धरणीवर उतरत आहात. खूप द रून आलात असे वार्ते. 
 
आचण इतक्या द रून असे एकरे् का बरे िालत आहात? त मिी वाहने, त मिे अश्व कोठे आहेत? 

घोयािें लगाम, पयाण (जीन) कोठे आहेत? घोयावर स्वार होऊन त्यां् या गचतिे चनयंत्रण करणारे 
त म्ही आज असे लगबगीने पायी िालत कोठे चनघाला आहात? 

 
आचण हे काय? जसे शीघ्र गचतने आलात तसेि परतण्यािी पण घाई करीत आहात? त म्या 

हातात िाबकू िमकत आहेत व द सऱ्या हातात लगाम ओढून धरलेलीही चदसत आहेत. त म्ही सवव कोण? 
त मिे नाम, रूप मला सागंाल काय? त म्ही परोपकारी चदसता. त मिी काचंत उगवत्या सूयासारखी, 
तळपत्या अस्ग्नसारखी तेजस्वी आहे, त्यावरूनही त मिा पचरिय होण्यासारखा आहे.’ 

 
याप्रमाणे श्यावाव चविार करीत असताि त्या मरू्तत अदृश्य देखील िाल्या. सात सातां् या ओळीत 

िालणारी, रूपाने व आकाराने सारखी चदसणारी, सारखीि वरे्षभरू्षा केलेली ती रूपडी चवजे्या वगेाने 
तेथून पसार िाली. त्यािंी ओळख तात्काल जरी पर्ली नाही तरी थोडा वळे चविार करताि एकाएकी 
मनािी कवाडे उघडली. चद्य प्रभा फाकली. त्याला स्पष्ट कळून ि कले, 

 
‘ओहोहो–हे तर मरुग्दण माता रोदसी व चपता रुद्र यािें ते पूत्र. मा्या कल्याणासाठी ते येथे 

उतरले होते. पण मग ते असे एकाएकी परत का बरे गेले?’ 
 
आनंदाचतशयाने ऋचर्षक मार रोमाचंित िाला होता. साक्षात् मंत्र दशवन िाल्यािा हर्षव त्याला िाला 

होता. तो आपल्या ग ंफेत परतला. पण तेथे त्याला िैन पडेना. त्यािी तपिया सफल िाली होती. िालेल्या 
चद्य दशवनािा अन भव रुजू करण्यासाठी तो मरुतां् या त्वचरत गतीने तेथून चनघाला. 

 
पण जायिे कोठे? चपता व चपतामह याना आपल्या चद्य अन भवाचवर्षयी सागंाव ेअशी ओढ वार्त 

होती. तर द सरीकडे रथवीती राजािी कन्या–चतिे आकर्षवण खेिीत होते. त्याम ळे हर्षांने धावणाऱ्या 
मना्या अश्वािें लगाम खेिले गेले. 

 
तो अशाचरतीने गोंधळला असता रस्त्यात त्याला राजा तरन्त व त्यािी राणी शशीयसी रथातून जात 

असलेले भेर्ले. त्या दोघानी खाली उतरून तपस्वी ब्राह्मणास वदंन केले व चवनयपूववक हात जोडून चवनंती 
करून रथात बसवनू आपल्या राजधानीत नेले. राणी शशीयसी मोठी ित र स्त्री होती. चतने त्या तपस््यास 
ओळखले व राजाला साचंगतले, 
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‘हा ऋचर्षक मार अचत्र क लातील ॠर्षी अिवनानस् यािंा प त्र असून त्याला मरुतािें चद्य दशवन िाले 
आहे. त्या्या अतंरी मंत्र जागृत िाले आहेत. आपण त्यािे पूजन करू या.’ 

 
राजा व राणी उभयतानी भस्क्तपूववक श्वावाश्वािे पूजन केले व त्याला चवप ल दचक्षणा देऊन प्रसन्न 

केले व शजेार्या देशात राजािा भाऊ प रुमीढ राज्य करीत होता त्या्याकडे त्याला पाठवले, 
 
राजा प रुमीढाने पण त्यािे पूजन करून आदरपूववक धनधान्य अपवण केले. 
 
ऋचर्ष सकाळी चनघाले होते ते रात्री प रुमीढा्या राजधानीत पोिले होते. राजा्या पे्रमळ आग्रहाला 

वश होऊन त्यानंी रात्री त्या्याकडे म क्काम केला. परंत  मन मात्र अद्याप गोंधळून सैरावैरा धावति होते! 
चपत्याकडे जाव ेकी राजभवनािा मागव घ्यावा– चविारां् या या िक्ात सांपडलेले मन चद्य स्वप्नसृष्टीत 
हरवनू गेले. 

 
श्यावाश्वाला जणू चद्य पखं क र्ले होते. त्यानें अनंत आकाशात भरारी घेतली होती. एका बाजूला 

स द धा गोमती खळखळ वहात होती. चत्या तीरावर अत्रींिे ग रुक ल होते. तर द सऱ्या बाजूला राजा 
रथवीतीिे चवशाल राजभवन चदसत होते. त्या दोन्हीं्या मधे आपले पखं पसरून श्यावाश्व स्स्थर तरंगत 
होता! कोठे जाव?े चनिय होत न्हता. त्याला एक चद्य मूर्तत समोर चदसू लागली. चतने सवांगावर काळे 
वस्त्र लपेरू्न घेतले होते तरीही चतिे तेज त्यातूंनही तळपत होते. श्यावाश्वाने चतला ओळखले. 

 
‘रजनी राणी! मी त म्हाला ओळखले. मा्या मनातला गोंधळ दूर करण्यासाठी तर त म्ही आला 

नाहीत? मानवी मना्या उर्तम आचण वदेना यावर हे देवी त म्हीि पांखर घालता. मािी मनःस्स्थती त म्हीि 
जाणू शकाल.’ 

 
‘तरुण ऋचर्षवरा, त ्या भावनािंा आवगे जाणनूि मी आलें  आहे. आचण राजा रथवीती्या कन्येिे 

द ःखही मी जाणते. त ्या ऋचर्षपदाचवर्षयी खात्री पर्ली की राजमाता त मिे द ःख चनचित दूर करील. पण 
त्यासाठी तू स्वतः तेथे जाव ेम्हणतोस?’ 

 
‘देवी! मािे मनोगत खरेि आपण ओळखलेत. पण मी स्वतः राजाकडे गेलो नाही तर मािा सदेंश 

कोण बरे पोिवील?’ 
 
‘मी त िा चनरोप पोिवीन. रात्री ही देवािें दूतकमव करणारीि आह व रही जीवािें मीलन घडवनू 

आणणे हे तर मािे कामि आहे. मी आताि जाते पहा.’ 
 
आचण एकाएकी दृश्य पालर्ले. रजनी देवी राजभवनातं राजा्या महालात जाऊन मध र स्वराने 

सागंू लागली. 
 
‘राजन्, हे राजा, ऋचर्षक मार श्यावाश्वाला चद्य मंत्रािें दशवन िाले. तो ॠचर्ष िाला आहे.’ 
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ते शब्द ऐकून राजा खडबडून जागा िाला. िारी बाजूला पाहू लागला. पण कोणीि चदसेना. 
आियविचकत होऊन तो चविार करू लागला. 

 
‘हे कोण बरे बोलत आहे? लकवा मा्या मनातली इ्छाि हा आभास चनमाण करीत आहे? श्वावाश्व 

ऋचर्ष िाला तर आम्हा सवांिीि मनोकामना सफल होईल?’ 
 
‘राजन्! मी रात्रीिी देवता. मी काळे वस्त्र धारण करते, त्याम ळे आपल्याला चदसत नाही. मािे काम 

चनरोप पोिवण्यािे आहे. मी ऋचर्ष श्यावाश्वािा चनरोप घेऊन आले आहे. याप्रमाणे बोलून चवजे्या वगेाने ती 
रात्रीिी देवता तेथून नाहीशी िाली. त्यानंतर राजाला िोप आली नाही. तो आनंदाने वडेावनू गेला होता. 
राणीला उठवनू त्याने ते वतवमान चतला साचंगतले व चदवस उगवताि राणी व राजकन्येसह तो अत्रीं्या 
आश्रमात जाण्यास चनघाला. 

 
इकडे श्वावाश्वािे मन पण शातं िाले होते. तोही चनःशकं मनाने आश्रमाकडे वळला. आपला चपता 

व परमचपता यां् याप्रमाणेि तोही आता मंत्रद्रष्टा ऋचर्ष होता. अत्रींना त्याम ळे परम आनंद िाला होता. 
ग रुक लातील सवव आते्रयानंी या न्या ऋचर्षवरािा आदरपूववक सत्कार केला. महर्तर्ष अत्रींना साष्टागं 
नमस्कार करून त्यां् या पौत्राने त्यािें आशीवाद घेतले. चपता अिवनानसाने आनंदभराने आपल्या प त्राला 
आललगन चदले. या आनंदात भर घालण्यासाठीि राजा रथवीचत राणी व राजकन्येसह तेथे येऊन पोिला. 
महर्तर्षना सवानी प्रणाम केला. ॠचर्ष अिवनानसानंी अचतथींिा योग्य सत्कार केला भोजन व चवश्रातंी नंतर 
राजा ऋलर्षना म्हणाला, 

 
‘ऋचर्षवर, आपण स्वतः मतं्रद्रष्टे असून आपले चपतृदेव महर्तर्ष आहेत. आचण आतां तर चवशरे्ष 

आनंदािी गोष्ट. आपण ऋचर्ष–चपताही आहातं!’ 
 
आपल्या पचत्या बोलण्यािे समथवन करून राणी म्हणाली, ‘भगवन्, मी राजर्तर्षिी कन्या असून 

राजर्तर्षिी पत्नीही आहे. मा्या कन्येिा आपण प त्रवधू म्हणून स्वीकार केला तर महर्तर्ष व राजर्तर्षिा स योग 
साधेल. मािी कन्या ॠचर्ष पत्नी ्हावी, वदेमाता ्हावी अशी मािी भावना आहे, ती आपल्या कृपेने सफल 
होवो.’ 

 
अिवनानस् ॠलर्षनी आनंदाने ती चवनंती मान्य केली. आश्रमा्या पचवत्र वातावरणातं लग्ना्या चद्य 

मंत्रािे उच्चार होऊ लागले. राजकन्या व ऋचर्षक मार वर–वधू होऊन अस्ग्न प्रदचक्षणा करून महर्तर्ष्या पाया 
पडले. अचत्र महाराजानंी चद्य स्त चत विनासचहत चदलेल्या आशीवादानंी त्यािें सहजीवन चद्य िाले. 

 
श्यावाश्व ऋलर्ष्या हृदयात चद्य सूक्त जागतृ िाले. स रुवातीस मरुतां् या चद्य दशवनािी तळमळ 

असून यानंतर राजा तरंत व राणी शशीयसी यां् या उदारतेिी स्त चत आहे. व शवेर्ी देवािंी दूती, रात्री–
चतने पोिवलेल्या संदेशािी कथा आहे. 

 
तरन्त राजा्या राणीिी प्रशसंा करताना ऋचर्ष श्यावाश्व म्हणतात ‘राणी शशीयसीने मला अश्व, 

गाई व वीरािंी सेना दचक्षणा म्हणून चदली. चत्या मनात आपल्या पचतचवर्षयी अनन्य भाव असल्याम ळे त्यािी 
प्रचतष्ठा वाढेल अशीि कामे ती करीत असते. राणी स्त्री असली तरी प रुर्षाहूंनही ग णानंी श्रेष्ठ आहे. चकत्येक 
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प रुर्ष नास्स्तक असून त्यानंा परोपकारािी कामे करण्यािी पे्ररणा होत नाही. तर चकत्येक असे कदू्र असतात 
की दान धमा्या गोष्टी त्यानंा ऐकणेही आवडत नाही. 

 
राणी इतरािें मनही जाणणारी आहे. इतरां् या इ्छा जाणून त्या पूणव करण्यात ती तत्पर असते. 

आपल्या उदारतेम ळे राणी इतरानंाही चद्य कमव करण्यािी पे्ररणा देते. 
 
राणीिी व चतने दाखवलेल्या दानशूरतेिी ही स्त चत म्हणजे पयायाने राजािीि स्त चत आहे. कारण 

राजा व राणी एकि आहेत. त्यािें ग ण मी पूणाशाने वणवनही करू शकणार नाही. दानवीरां् या श्रेणीत ते 
दोघे प्रथम स्थानी आहेत. 

 
मी, श्यावाश्व ब चद्धमान आहे व मािी यश व कीर्तत वाढत जाणारी आहे हे दशववण्यासाठी राणीने 

मला दोन घोडे जोडलेल्या रथातं बसवले. इतकेि नाही पण राजा तरन्तािा बन्ध  राजा प रुमीढ या्या 
राज्यािा मागव मला राणीनेि दाखवला. 

 
चवददचश्व राजर्तर्षिा प त्र प रुमीढ यानेही आपला बंध  त रन्ता प्रमाणेि मािा आदर सत्कार केला. 

खरोखरीि मी चद्य मरुतािें प्रत्यक्ष दशवन घेऊन त्यािंी स्त चत केली. सूयाप्रमाणे आकाशात तेजाने 
तळपणारे मरूत् मध र गीते गात असतात. ते आपल्या भक्तािी कधीि चनराशा करीत नाहीत.’ 

 
राणीिी प्रशशंा करताना ऋलर्षना मरुतािें स्मरण िाले आहे. सूक्ता्या शवेर्ी रात्री्या देवतेला 

दूती म्हणून पाठवतानंा ऋचर्ष म्हणतात– 
 
‘मा्या हृदयातील उर्तम जाणणाऱ्या देवते, एक मंत्रद्रष्टा ऋचर्ष म्हणून मी मरुतािंी स्त ती केली– ही 

गोष्ट तू दभव राजािा प त्र राजा रथवीचत याला जाऊन सागं. रथािा सारथी ज्याप्रमाणे इस््छत स्थळी रथ 
नेऊन उभा करतो त्याप्रमाणे मािी इ्छा राजाजवळ नेऊन पोिव. 

 
जे्हा राजा सोमयाग पूणव करून प्रसन्न चित्ताने बसलेला असेल त्यावळेी हा चनरोप त्या्या कानावंर 

घाल. मी राजकन्येला घातलेल्या मागणीिे त्याला चवस्मरण िाले असेल तर त्यािी त्याला आठवण दे.’ 
 
रजनीदेवी्या पे्ररणेने राजा आश्रमात आला व श्यावाश्व ॠचर्षला कन्यादान देऊन त्याने चनरोप 

घेतला हा प्रसंगही ॠिेत आहे. 
 
‘राजा रथवीचत धन धान्य सपंचत्त व राजकन्या ऋलर्षना अपवण करून चहमालयातून वहात येणाऱ्या 

गोमती्या तीरावरून परतला व नंतर जीवनािे साफल्य िाल्यािे अन भवनू चहमालयात चनवास 
करण्यासाठी चनघनू गेला.’ 

 
या प्रमाणे एका सूक्तात आपल्या जीवनातील एक प्रसगं वणवन करून श्यावाश्व ॠलर्षनी आपली 

मंत्रदशवनािी भावना ्यक्त केली आहे. 
 

★ ★  
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३ / या बंिनातून कसे सुटावे? 
 

(ऋग्वेद पंचम मंिि) 
 

त्या ॠर्षींिे नाव होते सप्तवचि ऋचर्ष. महर्तर्ष अत्रीं्याप्रमाणे ते ऋचर्ष मंत्रद्रष्टे होते व अत्रीं्या 
सारखीि प्रचतष्ठा व मानमान्यता त्यानंा लाभली होती. पण ्यस्क्त चततक्या प्रकृचत. महर्तर्ष अचत्र व सप्तवचि 
अत्री या दोघा महर्षींतही, साम्य होते तसाि भेदही होता. या अत्रींिे क र् ंब व चश्यपचरवार मोठा होता. पण 
त्याना स्वतःला प त्र न्हता. ऋर्षींना पथृ्वीवरील सववि माणसां् याबद्दल प त्रवत् स्नेह वारे्. पण 
ॠर्षीपत्नीला मात्र आपल्या स्वतः्या प त्राला लाडाकोडाने खेळवण्यािी फार इ्छा होती. त्याला उपाय 
काय? 

 
आपल्या पतीिी मनोभाव ेसेवा करून त्याना प्रसन्न करून घेण्यासाठी ऋर्षीपत्नी सदैव तत्पर असे. 

पण चश्यमंडळी आचण पचरवार यां् या घोळक्यातून बाहेर पडून ऋर्षी एकरे् भेर्ले तर मनमोकळेपणाने दोन 
गोष्टी बोलता येतील– पण हे घडाव े कसे? ग रुदेव व ग रुमाता एकमेकापासून दूर रहाण्याति त्यािें 
कल्याण आहे अशी सवव चश्य व संबंधीजनािंी खात्री होती! 

 
ऋर्षीपत्नीिी मनोवदेना वाढत िालली. इतक्या माणसां् यात असूनही ती एकर्ीं होती. ॠर्षीना 

त्यािी काहीि जाणीव न्हती. ते आपले चनत्य नवी कामे अंगावर घेऊन पार पाडीत. अनेक समस्या 
उकलून र्ाकीत. पण त्यां् याि जीवनात पडत िाललेल्या गाठी त्याना माहीत न्हत्या! 

 
एक चदवस अिानकि त्यािंी दृष्टी आपल्या पत्नीकडे वळली. ती खूप वाळली होती. द ःखी कष्टी, 

वदेनेिीि मरू्तत अशी ती स्त्री. वर्षांन वर्षािे द ःख. चतला पोखरून काढीत होते. ऋर्षीना चतिी दया आली. 
चतिे द ःख त्यानंा उमगले. त्यािे चनराकरण करण्यािा उपायही स िला, पण त्यािें संबधंी आचण चश्य 
तेवढ्यात तेथे येऊन पोिलेि व त्यानंी ॠलर्षना आपल्याबरोबर नेले. परोपकारािी कामे करण्यात ऋलर्षना 
अत्यंत आनंद होई. रातं्रचदवस कामात ग ंतलेले रहाण्यािा त्यािंा चनत्यक्म होऊन बसला होता. अशा 
पचरस्स्थतीत ॠचर्ष पत्नी चबिारी काय करणार? 

 
आपल्या ि रणाऱ्या पत्नीिी दशा ॠर्षींनी पाचहली होती. त्यावरिा उपायही त्यानंा उमगला होता. 

पण त्यािा काही उपयोगि न्हता. कारण त्यािें स्नेहीजन त्यानंा एकरे् पडूि देत न्हते. सारा वळे त्यािंा 
वढेाि जणू ॠर्षीं्या भोवती पडलेला असे. ऋर्षींना आता ं ते जाणव ूलागले. त्यािें स्नेही त्यानंा बंधनात 
र्ाकीत होते. इतर बंधने, मग ती चकतीही बळकर् असली तरी तोडणे सोपे. पण स्नेहबंधने तोडणे कठीण! 
परोपकार हेि कतव्य असे मानणाऱ्या ऋचर्षवयांना पण आनंद–चवनोद करण्यात घालवण्यासाठी वळेि होत 
न्हता. 

 
स्वतःिी चनरुपाय दशा जाणवल्याने ऋचर्ष अस्वस्थ होऊन गेले. या पराधीनतेतून स र्ाव ेकसे ते 

त्यानंा कळेना. कोणी पेर्ीत कोंडले तर त्यािी स र्का करणे सोपे पण या स्नेहबधंनातून कोण नी कसे 
सोडवणार? अशा चबकर् पचरस्स्थतीत त्यानंा त्यां् या इष्ट देव अचश्वनी क मारािंी आठवण िाली. ऋचर्षना 
ज न्या घर्ना आठव ूलागल्या. अचश्वनी क मारानंी अनेकानंा यापूवीं बधंनातून सोडवले होते. 
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फार फार पूवी महर्तर्ष अचत्र महाराज दूर चनचवड वनांत तपश्यया करीत होते. त्यानंी देवानंा अनेंक 
प्रकारे साह्य केले होते. त्याम ळे अस र त्यानंा शत्र  मानीत. एकदा ते एकरे्ि आहेत असे पाहून अस रानंी 
त्यानंा बाधूंन धगधगत्या अस्ग्नक ं डात फेकून चदले. त्यावळेी महर्तर्षनी अचश्वनी क मारािंी स्त चत केली व त्या 
देवानंी त्यानंा त्या सकंर्ातून वािवले सचि नावंािे द सरे एक आते्रय ऋचर्ष होते. अश्वमेध नावंा्या राजाला 
प त्र न्हता म्हणून या ॠलर्षना बोलावनू राजाने आपली प त्रकामना पूणव ्हावी म्हणनू यज्ञ करचवला. तरी 
इ्छा पूणव िाली नाही. ऋलर्षनी द सरा यज्ञ केला तोही चन्फळि ठरला. राजा वारंवार आग्रह करून प नः 
प नः यज्ञ करवी व ॠलर्षिी सकंल्प शस्क्त त्याम ळे चनबवल होऊन गेली. 

 
पण ‘राजन, आता मी यज्ञ करणार नाही.’ असे सागंण्यािे साहसि त्या ऋलर्ष्यात उरले न्हते. 

याप्रमाणे सात सात यज्ञ केले. ते सारेि फ कर् गेले. राजाने रागारागाने ॠलर्षना बाधूंन वनामध्ये एका खोल 
खड्ड्यातं फेकून चदले. त्या संकर्ा्या वळेी अचश्वनीक मारािंी स्त चत करून ॠलर्षनी स्वतःिी स र्का करून 
घेतली व राजािीही कामना देवानंी पूणव केली. 

 
सप्तवर्चि ऋर्षीनी अत्यंत चबकर् अशा स्नेहबंधनातून सोडवण्यासाठी अचश्वनीक मारांिी प्राथवना 

केली. देवानंी त्यािंी स र्का केली. बाधूंन र्ाकणाऱ्या त्या स्नेहातून स र्लेल्या ऋर्षींनी आश्रमापासून दूर 
एक लहानशी पणवक र्ी बाधंली व आपल्या धमवपत्नीसह ते तेथे राहू लागले. देवां् या कृपेने ऋचर्षपत्नीिे 
मनोरथ पूणव िाले. ती गभववती िाली. पूणव मास भरल्यावर प्रसूती्या वदेना होऊ लागल्या. 

 
त्यावळेी ऋलर्षनी परत आपल्या इष्टदेवािें स्मरण करून त्या देवां् या वैद्यानंा आपल्या पत्नीिी 

स खरूप स र्का करण्याचवर्षयी चवनवले आचण त्यािंी पत्नी स खरुप प्रसूत िाली व वदेना थाबंल्या. 
 
सप्तवचि ऋचर्ष स्वतः बधंम क्त िाले. त्यां् या पत्नीिी वदेनेतून स र्का िाली त्या दोन्ही प्रसंगािें 

वणवन त्यानंी सूत्रातं केले आहे. 
 
‘हे अचश्वनीक मारानंो, त म्ही सत्वर धावनू याव.े असत्याला दूर करणाऱ्या देवानंी त म्ही मा्या 

चवर्षयी चन्काळजी राहू नये. हंसािी जोडी मोत्यािंा िारा चर्पण्यासाठी यावी त्याप्रमाणे आपण उभयता 
मािा सोमरस स्वीकारण्यासाठी येऊन पोिाव.े 

 
हे अचश्वनी क मारानंो, हरणािंी जोडी आचण गौर मृगािें य ग ल चहरवा िारा पाहून धाव घेतात, 

अथवा हंसािी जोडी जशी वगेाने िेपावते तसे त म्ही उभयता मा्यासाठी धाव घ्या. 
 
हे अचश्वनी क मारानंो, आम्या इष्ट कामना चसद्ध करण्यासाठी धनधान्यानंी समदृ्ध अशा आपल्या 

रथातं बसून आम्या यज्ञ मडंपात सत्वर या. 
 
हे अचत्र ॠचर्ष धगधगत्या अस्ग्नक ं डात पडले आहेत व चवरही चप्रयतमा ज्याप्रमाणे कंठात प्राण आणनू 

चप्रयकरािी प्रतीक्षा करते तशी ते त मिी प्रतीक्षा करीत आहेत. गरूडा्या शीघ्र गचतने आपण धावनू याव.े 
 
एखाद्या लाकडी पेर्ीत कोंडले जाव े त्याप्रमाणे संसारा्यापाशातं सांपडलेल्या अचत्र ऋलर्षिा 

कोंडमारा होत होता त्यावळेी त्यानंी अचश्वनी क मारािी चवनवणी केली. 
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हे वनस्पचत, लाकडा्या पेर्ाऱ्या, त िे िाकंण उघड. माते्या उदरात पूणव मास राचहलेला गभव, 
सभवद्वार उघडले की ज्याप्रमाणे स खाने बाहेर पडतो त्याप्रमाणे हे अचश्वनी क मारानंो हे स्नेहबधं सोडवनू 
मला त्यातून बाहेर काढा. 

 
मी, सप्तवचघ्र, या कोंडमाऱ्याने अगदी भयभीत िालो असून यातून कसे स र्ाव े ते मला कळत 

नाहीसे िाले आहे. संसार माये्या या अजस्त्र पेर्ाऱ्यािे िाकंण उघडून आपण मला त्यातूंन सोडवा, म्हणजे 
मी म क्तपणे चवहार करू शकेन.’ 

 
गभािी स खाने स र्का ्हावी म्हणून गभवस्त्रावाणी उपचनर्षद शवेर््या तीन ॠिातं ऋर्षींनी गायलेले 

आहे. 
 
‘वाऱ्या्या लहरीने जलाशय ज्याप्रमाणे हलतो त्याि स खद सहजतेने पूण मास िालेला गभव 

स खाने बाहेर येवो. वाय  ज्याप्रमाणे सरळ गचतने वहाता ं वहाता वन–वृक्षानंा हलवनू जातो, सम द्र ज्या 
प्रमाणे सहज गचतने वहातो त्याि प्रमाण हे गभवस्य प त्र, आता ंदहा मास पूणव िालेले आहेत. ते्हा ंमाते्या 
उदरातून तू स खरुप बाहेर पड. 

 
हा क मार दहा मचहने माते्या उदरात िोपला होता. आता ं तो स खेनैव बाहेर येवो. त्यािा व 

त्या्या मातेिा जीव स रचक्षत राहो.’ 
 
सप्तवचघ्र ॠलर्षनी मंत्रा्या बळावर आपली, आपल्या पत्नीिी व प त्रािी बधंनातून स र्का करून 

घेतली. त्याि प्रमाणे संसार बंधनातूंन स र्ण्यािा उपाय योजून त्यािे चशक्षण आपल्या चश्यानाहंी चदले 
होते. 
 

★ ★ 
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४ / सूयव व नक्षत्र मािा 
 

(ऋग्वेद. सिावे मंिि) 
 

होय. प्रजापतीिी ही सृजने असून त्याने नाना रुपे चनमाण केलेली आहेत. ही चनर्तमचत ऋर्षींनी 
केलेली आहे असे म्हर्ले जाते. ऋर्षी हा शब्द ॠक्ष–नक्षत्र, प्राण व मंत्रद्रष्टा या अथीं योजला जातो. 

 
प्रजापतीने चनमांण केलेले तेजो मंडल चविनू शातं होऊ लागले त्यातं प्रथम आचदत्य मंडल, द सरे 

भगृ  मंडळ व चतसरे अंचगरा मडंल होते. अंचगरा मंडलात बहृस्पचत व त्यां् या नंतर भरद्वाज ऋचर्ष िाले. 
 
आकाशात उत्तरेकडे जे सप्तचरं्ष मंडल चदसते त्यालाि ऋक्ष–नक्षत्र म्हणतात. व कृचत्तके्या सात 

तारकानंा सप्त मातृकासप्तचरं्ष्या पत्नी म्हणतात. सात ऋचर्ष हे सप्त प्राण आहेत. शरीरातं ही साती 
प्राणतत्व ेवास करतात. कानामध्ये गौतम व भरद्वाज डोळयामध्ये चवश्वाचमत्र व जमदस्ग्न, नाकामध्ये वचसष्ठ 
व कश्यप व वाणीमध्ये अत्री ऋर्षींिा वास आहे. 

 
प्राण वचसष्ठ, मन भरद्वाज, दृष्टी जमदस्ग्न, कान चवश्वाचमत्र, वाणी चवश्वकमा याप्रमाणे प्राणािंी 

रिना आहे. 
 
अंचगरा, वचसष्ठ, अगस्त्य, भगृ , अस्ग्न वगैरे ऋचर्ष सृष्टीिे प्रवतवक प्रजापती आहेत. त्यानंी चनमाण 

केलेली प्राण–सृष्टी अध्यास्त्मक आहे. अस्ग्न वगैरे भतू पदाथांनी चनमाण केलेल्या सृष्टीस भौचतकसृचष्ट व 
सूयव, िंद्र, नक्षत्र वगैरे ज्योतीं्या सृष्टीस अचधदैचवक सृष्टी म्हणतात. 

 
वदे रिणाऱ्या ॠर्षीना प्रजापती्या चनर्तमतीिे दशवन चवचवध रुपातून िालेले आहे ज्याला जसें दशवन 

िाले तसे त्यािे ग ण व लक्षणे िाली असे चदसून येते. त्या त्या ग णावंरून त्या त्या ऋर्षीना नाव ेचमळाली. 
अंचगरा, अत्री हे प्रजापती असून त्याि नावािे ऋर्षीही आहेत. 

 
तर याप्रमाणे अंचगरा प त्र बृहस्पती व त्यािा प त्र भरद्वाज हे मंत्रद्रष्टे ऋर्षी आहेत. त्याना िालेल्या 

मंत्रदशवनात अध्यात्म, प्राण, आचधदैचवक ज्योचत मंडळ व आचधभौचतक अग्नीिा भाव आहे. 
 
बृहस्पतीिी प्राथवना करताना भरद्वाज म नी म्हणतात, ‘सूया्या चवशाल भ्रमण मागात येणारे 

अडथळे अचद्र पववतासारखे मधे येतात. ग रू बृहस्पती त्यािंा भेद करणारे आहेत. ते सत्यािे पालन करणारे 
असून प्रजापती्या प्रथम सषृ्टीत ते चनमाण िालेले आहेत. अंचगरा हे त्या सृष्टीतील पचहले ॠर्षी असून 
त्यां् या नंतर बृहस्पतीिा क्म आहे. ज्याला चर्कवनू धरण्यासाठी सोमरसािा हचव चदला जातो. दोन्ही 
लोकात ज्यािंी चवशरे्ष गचत आहे व जे सूया्या ज्योचतमागात चनवास करतात त्याना बृहस्पती असे 
म्हणतात. ते आमिे पालक चपता आहेत. ते श्रेष्ठ वृर्षभ ॠक्ष–नक्षत्रा्या रुपाने दोन्ही लोकाना आपल्या 
गंभीर गजवनेने गाजवतात. 

 
देवां् या आकाशातील देवहूचत महायागातं स्तोते्र गाणाऱ्या ॠलर्षिे स्थान ग रू बृहस्पतींिे आहे. 

अंधारािे आवरण घालणाऱ्या वृत्रािा ग रू नाश करतात. अंधार नगरींिा त्यानंी संहार केला आहे. 



 अनुक्रमणिका 

महान्  तेजस्वी, प्रकाशवान्  बृहस्पचत देवानंी प्रकाश तत्त्वािे धन व वस  साध्य करून घेतलेले 
आहेत. बृहस्पतींिे दशवन कोणाला प्रत्यक्ष डोळयानंी घेता येत नाही. परंत  आपल्या प्रखर तेज चकरणानंी 
शत्रूला दूर करून आपला मागव सरळ करणाऱ्या त्या ग रंुिा मचहमा सवा्या प्रत्ययास येतो.’ 

 
या सूक्तात बृहस्पती ग रंुिे वणंन, एक तेजस्वी चवशाल ग्रह–नक्षत्र–असे केलेले आहे. सौर 

जगतात सूयानंतर मोठ्यातला मोठा ग्रह ग रु आहे. सत्तावीस नक्षत्रामध्ये जे प ्य नक्षत्र आहे त्यािा अचधपचत 
ग रु आहे. ग रुला आकाशचपता (ज्य चपर्र) व देवग रु म्हर्लेले आहे. 

 
खगोल शास्त्रातं सूया्या आकाशातील भ्रमण मागाला ‘रचवमाग’ं स्हणतात. त्या मागािे सत्तावीस 

सारखे भाग पाडलेले असून प्रत्येक भागास ‘नक्षत्र’ म्हणतात व बारा चवभाग पाडून त्यातील प्रत्येक 
चवभागास ‘राशी’िे नावं चदले आहे. या चवशाल आकाशाला सौर जगत म्हणतात. त्या सौर जगतातील 
सवात मोठा ग्रह ‘ग रु’ हा आहे. सूयाला प्रदक्षणा घालणारे एकूण नऊ ग्रह आहेत. पृथ्वी हा त्यातील एक 
ग्रह आहे. 

 
सत्तावीस नक्षत्रािंा अचधष्ठाता देव सूयव आहे. बारा मचहने व बारा राशींिी नावं ेही सूयािीि द सरी 

नावं ेआहेत व सत्तावीस नक्षत्र देव ही ही सूयािीि चवचवध रुपे आहेत. उदाहरणाथव प्रत्येक वर्षी सूया्या 
गचतिी दोन अयने होतात. त्यानंा उत्तरायण व दचक्षणायन म्हणतात. उत्तरायणात चदवस मोठा होत जातो व 
दचक्षणायनात लहान होत जातो. उत्तरायणात सूयािे तेजोबल वाढते. दचक्षणायनात ते कमी होऊन रात्र 
मोठी होत जाते. 

 
चित्रा नक्षत्रािा अचधष्ठाता त्वष्टा चवश्वकमा आहे. चनर्तमचत हे त्यािे कतव्य कमव आहे. तो सूयव 

मंडळाला ज्योचत िक्ावर िढवनू तेज सौम्य करू लागतो. त्यािप्रमाणे रेवती नक्षत्रािा देव पूर्षा असून 
पोर्षण करणे हे त्यािे कायव आहे. अथात शरद ॠत  संपल्यावर हेमंत व चशचशर ऋतंूत प्रजा, पश  व 
वनस्पतीिे बल वाढते. अचश्वनी व भरणीमध्ये ते चर्कून रहाते. पूर्षा देव प्रजाजन व पशूिें पोर्षक व 
मागवदशवक मानले जातात. या देवािा मचहमा गाणारे ॠचर्ष भरद्वाज पण प्रजा व पश  यािें भरण पोर्षण 
करणारे आहेत. भरद –वाज–हे कोणी सामान्य ऋचर्ष नसून अस्ग्न, इंद्र, मातचरश्व, चवश्वेदेवा, पूर्षा, 
बृहस्पचत वगैरे देवािंा मचहमा वाढवणारे ऋचक्षनक्षत्र आहेत. आचधदेचवक स्वरूपािंा मचहमा गाता गाता ते 
भरद्वाज या नावंाने प्रचसद्ध िालेले आहेत. ते बृहस्पचतिे प त्र असून बृहस्पचत हे मीन राशीिे अचधष्ठाते देव 
आहेत. मीन राशीत रेवती नक्षत्र येते. पूर्षा त्या नक्षत्रािे देव आहेत. भरद्वाज ॠलर्षनी जी जी स्तोते्र, सूक्ते 
रिलेली आहेत ती केवळ आराध्य देवतािंी सूक्ते नसून सत्तावीस नक्षते्र, बारा राशी, बारा मचहने, सहा 
ॠत , दोन अयने, दोन संपात, शचशिक् व नक्षते्र िक्ािें अचधष्ठाते देव आहेत त्यािंी स्त चत केलेली आहे. 
त्या सवांत म ख्य सूयव, सचवता नारायण आहे. तो आचधदैचवक सृचष्टिा आचद स्त्रष्टा आहे. अस्ग्न, इंद्र, सोम, 
पूर्षा ही त्यािीि वगेवगेळी रुपे आहेत भरद्वाज ऋचर्ष इदं्रा्या सूयव रुपािी स्त चत करताना म्हणतात, 

 
‘हा देवराज इदं्र सूया्या रूपात तेजाने िळकत आहे. अंधःरात सापंडलेल्या लोकांना तो प्रकाश 

देत आहे. या देवश्रेष्ठाने उरे्षला आपल्या तेजाने उजळली आहे. सवांना प्रकाचशत करण्यािे ऋत व्रत त्याने 
घेतले आहे. त्यािे तेजस्वी अश्वही त्या ंव्रताला आधीन रहाणारे असून आकाशािी गचत जाणणारे ते अश्व 
आकाशात संिार करतात. 
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हे इंद्र, हे सूयव स्वरूप! प्रकाश देण्यािे व्रत त म्ही तर घेतलेि. पण त म्या पे्ररणेने सोमराज िदं्रही 
प्रकाचशत िाला आहे िंद्र प्रकाशा्या वाढत्या व उतरत्या कलेन सार रात्र, चदवस, चतथी, पक्ष, मास, ॠत  व 
संवत्सरा्या गचतिे चनयमन होते.’ 

 
वैश्वानर अस्ग्नरुप सूयािी स्त चत करतानंा ऋचर्ष म्हणतात, ‘अहो, पहा तरी, वैश्वानर–चवश्वभर 

संिार करणारा अस्ग्न सूयवरुपाने जन्म घेत आहे. जन्मतःि तो भराभर वाढू लागला आहे. त्या्या प्रकाशाने 
अंधार नाहीसा होतो. त्या्या म ळेि चदवस उगवतो व रात्र पडते. चदवसा्या श भ्र प्रकाशातं लोक ्यवहारी 
कामे करतात व रात्रीं्या वळेी कृ्णवणा्या योगे लोक चनद्रा घेतात. 

 
आकाशात पसरलेल्या चवशाल सूयव मंडळा्या पर्ािे उभे आडव ेधागे कोणी चनमाण केले असावते 

ते मी जाणत नाही. खरोखर आकाश गंगेिा हा पर् कोणी बरे रिला असावा? सूयवमंडळ आकाशपर्ािे कें द्र 
असून सूयवनारायण त्या सवांिा पालक चपता आहे. या लोकातील सवव ऋचर्ष त्यािेि प त्र आहेत. या चवस्तृत 
सूयवमंडलाचवर्षयी मी सव ंजाणतो, असे त्यां् या पैकी कोणी सागंू शकेल काय? 

 
होय. एक वैश्वानर अस्ग्न आपल्या ऋत व्रता्या प्रभावाने सागंू शकेल की या पर्ािे उभे आचण 

आडव ेधागे सौर जगता्या प्रकाशातूंन चनमाण िालेले असून त्यातूंनि सवव स्थूल व सूक्ष्म पदाथव चनमांण 
िालेले आहेत. वैश्वानर अस्ग्न सवव जगतािंा पालक चपता आहे. तोि साक्षात्  सूयव असून अग्नीही तोि आहे. 

 
भरद्वाज ऋर्षींनी मंडला्या स रुवातीस अग्नीला मनोता–्यापक–म्हर्लेले आहे. मना्या ्यास 

मंडलातील सूया्या चवचवध रुपािे वणवन करतानंा ते म्हणतात, ‘हे सूयवरुप अस्ग्न, सवव प्रकाशमय 
ज्योचतमध्ये त म्ही प्रथम, सववश्रेष्ठ मनोता आहातं. सवव प्रकार्या गचतिे पे्ररक होता त म्हीि आहातं. सवव 
प्रकार्या द घवर्षव बलािे धारक होऊन ज्योचतमागांतील अवरोध त म्ही दूर करता.’ 

 
‘मनोता’ या शब्दातून तीन प्रकारिा अथव ्यक्त होतो. सौर जगतात प्रथम मनोता, सववश्रेष्ठ ज्योचत– 

म्हणजे सूयव. सौर जगा्या ्यापक मागांिा गो– ग्यचूतिा चवस्तार करणारा मनोता सूयव सवव जीवानंा पे्ररणा 
व आय  देणारा आहे. त्याला सूयव म्हणा वा अस्ग्न म्हणा तो ज्योचत, गो व आय  यािंा चत्रचवध मनोता आहे. 
ज्योचत म्हणजे सूयव. गो म्हणजे रचवमागव व आय  म्हणजे जीवन वाढवणारे भरद्वाज. 

 
‘हा सूयवरुपाने प्रकाशतो तो अस्ग्न आहे. तेजामागे असणाऱ्या ज्वालेप्रमाणे ज्योचतमाले मागे तो 

दडलेला आहे. सवव प्रकार्या तेजाना अन कूल अशी पे्ररणा देणारी ही चद्य ज्योचत रात्री आचण चदवसा 
आपल्या गतीशील चकरणानंा पे्ररणा देते.’ 

 
सूयव मंडला्या आज बाजू्या नक्षत्र ज्योचतमीले्या दोन्ही मागािा व नक्षत्रािंा चनदेशही केलेला 

आहे. 
 
‘ज्याप्रमाणे तेजस्वी ज्योतीनी वढेलेला सूयव दोन्ही लोक प्रकाचशत करतो, त्यािप्रमाणे हे अस्ग्नदेव 

ज्वालानंी वढेलेले त म्हीही दोन्ही लोक उजळून र्ाकीत आहात. अथात सूयव हे त मिेि द सरे रुप आहे. 
त म्या भ्रमणा्या मागावर स्त चत करणारे चद्य ऋचर्ष ऋस्त्वज असून त म्हाला प्रचदप्त करण्यासाठी ते 
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ज्याप्रमाणे हचव, सचमधा अपवण करतात, त्याप्रमाणे सूयां्या आजूबाजूस असलेले सत्तावीस नक्षत्रािें 
अचधष्ठाते देव सूयं ज्योतींना चवशरे्ष दैचदप्यमान करतात. त्यां् या योगाने अधंार दूर होतो. 

 
आपल्या महाव्रतािे पालन करणारा हा वैश्वानर अस्ग्न आहे. व्रतपालना्या योगानेि परम 

आकाशात तो सूयंरुपाने उदय पावतो. सूयांप्रमाणेि सवव लोक आपले व्रत पालन करतात. सवांिे उत्तम 
संकल्प पूणव करणारा वैश्वानर अस्ग्न आपल्या मचहमते्तजा्या योगाने आकाशाला स्पश ंकरीत आहे.’ 

 
भरद्वाज ॠर्षींना सहा प त्र होते. ऋचजश्व, पाय , वस , स होत्र, श नहोत्र व नर अशी या सहा 

भारद्वाजािंी नावें. चपत्याने रिलेल्या इन्द्र स्त ती्या प्राथंनेबरोबर स होत्र, श नहोत्र व नर यानीही इन्द्रा्या 
सूयवरुपािी स्त चत केली असून चवश्वेदेवािंी स्त चत करताना ॠचजश्वाने सत्तावीस नक्षत्रािें देव व बारा 
मचहन्यािें देव या सूयां्या चवचवध रुपािंें वणवन केलेले आहे. गगव भारद्वाजाने इन्द्र, सोम, देवभचूम, बृहस्पती 
वगैरेिी स्त ती करताना श्रेष्ठ जीवन मागव दाखवण्याचवर्षयी इंद्र व बृहस्पतींना प्राथवना करून चवनवले आहे. 

 
‘हे देव, हे इंद्र, हे बृहस्पती, आम्ही सवव ॠचर्ष रस्ता ि कलो व अज्ञान प्रदेशातं येऊन पोिलो 

आहोत. येथून चनघण्यािा मागव आम्हाला स ित नाही. तरी यावळेी आमिे रक्षण करा. 
 
हे बृहस्पती, आम्हाला मागदंशवन करा. हे देवराज इन्द्र, रस्ता ि कल्याम ळे आम्ही शोक संतापाने 

त्रस्त होऊन होऊन गेलो आहोत. आम्हाला मागं दाखवा. 
 
चवशाल अवकाशात सूयवरुपाने प्रकर्तो तोि हा देवामंध्ये श्रेष्ठ असा इन्द्र आहे. त्या्याम ळेि 

आकाशात दोन मागं चनमांण िाले असून त्याम ळेि रात्र व चदवस असे समयािे दोन भाग पडले. पक्ष, मास, 
ऋत  व संवत्सर अशा कालमयांदा त्या्याि योगाने चनमांण िाल्या. 

 
गगव ऋचर्ष चनजंन प्रदेशात वार् ि कले असता देवां्या साह्याने त्यानंी मागव शोधून काढला होता. हा 

प्रदेश म्हणजे पृथ्वीवरील वनप्रदेश नाही. पण चवशाल आकाशपर्ावरील सत्तावीस नक्षत्रां् या ज्योचतमाला व 
राचशिक् त्या िक्ात सूयं, िंद्र, ब ध, ग रु, श क्, शचन वगैरे ग्रह व सप्तर्तर्ष, प्रजापचत, अचत्र, अंचगरा, 
ब्रह्महृदय ल ब्धक, रुद्राचद तारक मंडळ या सौर जगताचवर्षयी जाणून घेण्यािी उत्स कता ऋलर्ष्या मनात 
आहे. त्यासाठी साक्षात्  सूयवरुप इन्द्रािे मागवदशवन घेऊन रात्री्या वळेीही चवशरे्ष तेजाने प्रकाशणाऱ्या ग रु 
वगैरे ग्रहािें साह्य घेतले आहे. 

 
भारद्वाज ऋचजश्वा ऋचर्ष चवश्वेदेवािंी स्त चत करताना समग्र नक्षत्रिक्ातील देवतािंा मचहमा वणवन 

करतात. 
 
‘देवसंघातील म ख्य चमत्र व वरुण ही सूयािीि स्वरुपे आहेत. आकाश व पृथ्वी या य ग लािा प त्र 

अचत्र. त्यािप्रमाणे अहो-रात्र हे य ग ल सूया्या आधीन आहे. तथाचप त्यािें स्वरुप चभन्न आहे. रात्र नक्षत्रानंी 
िमकते तर चदवस तेजाने उजळतो. त्यािप्रमाणे वाय  व अचश्वनीक मार, मरुतदेव व पजंन्य आकाशात 
सत्ताधारी असून अचदती व चित्रचवचित्र रुप धारण करुन आकाशात वसणारी सरस्वती आम्हाला स खी 
करते. त्यािप्रमाणे पूर्षा देव आम्हाला मागवदशनं करतो. 
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धाता, ऋभ , देवत्वष्टा, रुद्र आचण चव्ण  आपआपल्या चवशरे्ष पराक्माने तळपत आहेत. देव 
अचहब वध्न्याचवर्षयी पण जाणून घेण्यासारखे आहे. चवशाल आकाशािा तल म्हणजे ब ध्न. त्या चठकाणी प ्छ 
पसरून चशश मार िक्ाप्रमाणे गचतमान असलेला असा हा देव आहे. लाबंवर पसरलेली त्यािी िमकती 
चकरणावचल मोठी शोचभवतं आहे. सचवता, भग वगैरे देवही आकाशा्या चवशाल पर्ावर वसत आहेत. 

 
चवश्वेदेवािंा आचण सत्तावीस नक्षत्रािंा संबधं कळल्यास सूयांिी गचतही स्पष्ट होते. या सवांत 

अचहब वध्न्य देव अप्रचसद्ध व अपचरचित असा आहे. अज एकपात्  हाही त्या्यासारखा द सरा एक देव. हे दोन 
देव प्रोष्ठपदा नक्षत्रािे अचधष्ठाते आहेत. प्रोष्ठपदातील पूवाभाद्रपदा नक्षत्रािा देव अज एकपात्  असून उत्तरा 
भाद्रपदािा देब अचहब ंध्न्य हा आहे. त्याि प्रमाणे शतचभर्षा नक्षत्रािा देव वरूण, अन राधा नक्षत्रािा चमत्र, 
ज्येष्ठा नक्षत्रािा इन्द्र, स्वाचतिा वाय , हस्तािा सचवता, आपोदेव व चवश्वेदेव हे पूवार्षाढा व उत्तरार्षाढा 
नक्षत्रािे देव आहेत. 

 
ही सत्तावीस नक्षते्र व बारा राशी सूया्या चवचवध रुपां् या गचत मागावरील चवश्राम स्थाने आहेत. 

म्हणूनि वदेामध्ये राशीना ‘धाम,’ ‘सदन’ असे म्हर्लेले आहे. 
 
भारद्वाज ऋचजश्व चवश्वेदेवािें वणंन करताना सूया्या चवचवध रूपािंा मचहमा गातात. त्यामध्ये बारा 

मचहन्या्या बारा अचधष्ठात्या सूयांिा उल्लखे आहे. १) धाता २) चमत्र ३) अयवमा ४) रुद्र ५) वरुण ६) सूयव ७) 
भग ८) ९) पूजा १०) सचवता ११) त्वष्टा १२) चव्ण  

 
ॠचजश्व आपल्या महायागासाठी देवानंा आवाहन करताना म्हणतात, ‘हे देवानंो अखंड प्रकाशमयी 

देव माता अचदतीिी स्त चत करून आम्ही चतला आमंत्रण देत आहोत. त्यािप्रमाणे आचदत्य, वरुण, चमत्र, 
अस्ग्न, अयवमा, सचवता, भग वगैरे आमिे पालन करणाऱ्या देवानंाही आम्ही स्त चतपूववक बोलावीत आहो. 

 
आचदत्य देवािंा चपता दक्ष व माता अचदती आहे. हे प्रकाशचनचध सूयव देव, सवव देव आम्हालंा अन कूल 

रहावते अशी पे्ररणा त्यानंा त म्ही द्यावी. हे सवव देव कायव, कारण, स्थान, अचधष्ठान रुपाने भौचतक व 
आचधदैचवकचरत्या दोन जन्म घेतात. ऋत–परोपकार हे त्यािें जीवनव्रत आहे. अस्ग्न्या दीघं चज्हेप्रमाणे 
तेजस्वी असे ते देव स्वगातील ज्योचत मंडलात वास करतात. 

 
आकाश व पृथ्वी हे दोन लोक व ते दोन प्रकाशमागव हे त्यािें गचत मागव व स्थाने आहेत. आकाशात 

भ्रमण करणारे रुद्र व त्यािंी पत्नी रोदसी यािें प त्र ते मरुत. त्या मरुतानंा आम्ही आवाहन करीत आहोत. 
त्या मरुतां् या मागांने प ढे जाणारे पूर्षादेव चद्य रचवमागांिे मागवदशवक आहेत. तेि ऋर्षींना तो चद्य मागव 
दाखवतात. 

 
सूयंरुप इदं्र आचण प्रकाश मागांवर तेजरुपाने वसणाऱ्या आपोदेवतािंी आम्ही स्त चत करीत आहो. 
 
आम्या या देवहूचत महायागासाठी हे सचवतादेव त म्ही अगत्य याव.े हे देव त मिे हात (चकरण) 

सोन्यासारखे िमकत आहेत. अत्यतं ज्ञानी व सत्यस्वरुप अचश्वनीक मारानंो आम्या यज्ञमंडपात याव ेअशी 
आमिी चवनंती आहे. 
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हे देवानंो, आम्या या महायागासाठी रुद्र, सरस्वती, चव्ण , वाय , ऋभ , पजवन्य, सचवता, भग, 
अपानपात् –अस्ग्न, द्यौ, पृथ्वी, सम द्र, अचहब वध्न्य, अज–एकपात्  वगैरे सव ंदेवानंा आम्ही भावपूवकं आमंत्रण 
देत आहो. 

 
भरद्वाज क लातंील आम्ही ऋचर्ष– सव ं चवश्वेदेवािंी स्त चत करीत आहोत. वाज–अन्न–भरपूर 

भरणारे असे ते देव आहेत. त्याम ळे तेही वस्त तः ‘भरद्वाजि’ आहेत. त्यानंीि आमिेही भरण पोर्षण केले 
आहे. उत्तम प्रकारिी स्त चत करून त्या योगे त्यािें तेज आम्ही वाढवीत आहो. 

 
आकाशा्या चवस्तृत नक्षत्रपर्ावर दोन तेजमागव आहेत. एका रचवमागावर चमत्र असून दूसऱ्या 

मागावर वरुण आहे. त्या दोघािंा सयंोग होतो ते्हा आचदत्य मंडळा्या स्स्थरिक्ष  सूयािा उदय होतो व 
आकाश त्या्या तेजाने उजळून चनघते. तीन धाम, तीन लोक, तीन देवगण व तीन मागािे संकलन करून 
त्याना आपल्या चठकाणी कें चद्रत करणारा सूयव स्वामीरुपाने प्रकाशत आहे. 

 
सूयव मंडळा्या मागवरेरे्षत आचदत्य देव त्या त्या स क्षत्र–नक्षत्रािें अचधष्ठाते आहेत. आकाशमंडळात 

तेवणाऱ्या तेजस्वी ज्योतींिे ते स्वामी चिरय वान असून अचदतीिें प त्र आहेत. त्या सवां्या स्वरुपािे दशवन 
सूया्याद्वारा आम्हाला होते. 

 
हे देचव अचदती व आचदत्य देवानो, द्यौस््पता बृहस्पचत हे आमिे तात असून ममता–पथृ्वी ही आमिी 

माता आहे. वस  हे आमिे बधूं असून आम्ही भरद्वाज क लातील ॠर्षी आहो. आम्हाला सवव प्रकारे स खी ठेवा 
अशी आमिी प्राथवना आहे. 

 
श्रेष्ठ व चद्य प्रकाश देणाऱ्या देवानंो, आमिी अनेक पापे व अंधार दूर करा. आकाशा्या चवशाल 

पर्ावर पसरलेल्या स क्षत्र नक्षत्रा्या स्वामींनो, चमत्र वरुणाचद देवानंो त म्या धारणेने ऋत व त म्या वाणीने 
सत्याला पे्ररणा देऊन त म्ही ऋर्षींना योग्य मागव दाखवता. 

 
सूया्या प्रकाश मागावर राचशिक् देवतािंी स्थाने आहेत. वृर्षभ हे जलव ूस्थान, चमथ न नृर्षदनािे, 

मीन अचहब वहध्न्यािे अशी प्रत्येक देवािंी स्थाने असून आम्या राचशस्थानािे देव आमिे कल्याण करोत. 
इंद्र, पूर्षा, भग, अचदती, पृथ्वी, पंिजन वगैरे राचश िक्ातं वास करणारे देव प चष्टकर, मागवदशवक व स रक्षक 
होवोत. 

 
वाज–अन्न भरणाऱ्या भरद्वाजािी पे्ररणा लाभलेला मी भारद्वाज देवािंा होता आहे. हे देवानंो मा्या 

राचशस्थानी आपण सवांनी वास करावा. आम्हाला िागंली ब द्धी द्यावी. वगेवगेळया राशीं्या स्थानी वास 
करणारे देव ते ते स्थान समृद्ध करतात. त्या सवव देवां् या ज्योचत मंडळाला मी वदंन करतो. हा ऋचर्ष वस  व 
वासं यािंी प चष्ट करणारा आहे. 

 
हे देवानंो आमिा हा देवहूचत महायज्ञ चनत्य चनरंतर िाललेला आहे. त्यातून चनत्य नव ेरूप धारण 

करून येणारी देवी उर्षा आमिे रक्षण करो. आकाशात प्रकाश चकरणां् या प्रवाहाने वहात रहाणाऱ्या सचरता 
सतत वृचद्ध पावोत व आमिे रक्षण करोत. अवकाशातं स्स्थर रहाणारे (धृव) व पवांिे समूह करणारे पववत, 
त्यािप्रमाणे नक्षत्र मालेत वसणारे चपतर आमिे रक्षण करोत. 
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हे देवानंो आमिे मन नेहमी उमलत्या फ लासारखे प्रफ ल्ल राहो. चनत्य चनरंतर आकाशात उंि उंि 
जाणाऱ्या सूयािे आम्हाला दशवन होवो. वगेवगेळया राशीं्या ठायी वसणारे वस  व स्वामी आमिे भाग्य-
स्थान उज्वल करोत. 

 
भारद्वाज ऋचजश्व नावा्या ॠर्षींनी गायलेल्या या चवश्वदेेवां् या सूक्तातं सूयव मंडला्या नक्षत्र, 

ज्योर्ततमाला, व राचश स्थाना्या स्वामींिी स्त चत प्राथवना केली आहे. त्यात धृव व िल ग्रह, नक्षत्र, राशी 
वगैरेंिी सूक्ष्म गचत व चहतकारी प्रवृत्तींिा चनदेंश आहे. 
 

त्यािप्रमाणे बचहस्पत्य भारद्वाज देव य ग लािंीही स्त चत करतात. ही देव य ग ले आकाशा्या चवशाल 
पर्ावर एकमेकां् या बरोबरि चफरत असतात व त्यां् या य चतयोगातं येणाऱ्या नक्षत्रािे ते अचधष्ठाते देव 
असतात. जसे इदं्र हा ज्येष्ठा नक्षत्रािा स्वामी आहे. पण इदं्र व अस्ग्न हे दोघे चवशाखा नक्षत्रािे स्वामी आहेत. 
त्याि प्रमाणे इंद्र व पूर्षा, इंद्र व वरुण, इंद्र आचण चव्ण . इंद्र आचण सोम या प्रमाणे नक्षत्रां् या स योगात 
वसतात. त्याि प्रमाणे चमत्र आचण वरुण, सोम आचण रुद्र, दोघे अचश्वनीक मार द्यावा आचण पृथ्वी या 
य ग लािंा मचहमा गातानंा ऋर्षींना चवस्तृत रचवमागािें अद भ त दशवन होते चशवाय मरुद गण, सरस्वती, 
सचवता, ही आकाश मागातील आगळी तेजोचनधाने असून त्यािंा मचहमा भरद्वाज ॠर्षीनी आपल्या चवचवध 
सूक्तातं वणवन केलेला आहे. 

 
इंद्र व अस्ग्न हे वस्त तः चभन्न देव असले तरी रचवमागावर गचत करणारे ते देव सूयव रुपाने नक्षत्रस्वामी 

म्हणून एकाि राशीत एकरुप होतात. या रहस्यािा उलगडा करतानंा ॠचर्ष म्हणतात– 
 
‘प्रकाशा्या तळपत्या तेजोवलयातं वास करणाऱ्या इंद्र व अस्ग्न देवानंो त मिी गचत मानवाला 

अनाकलनीय आहे. वस्त तः वगेवगेळे घोडे जोडलेल्या रथात बसून जातानंाही एकरुप होऊन स्वतःिे रूप 
व लक्षणे सूयासारखी करता येणे हे कायं रहस्यमय आहे.’ 

 
या सूक्तातं ज्या रथािंा उल्लखे आहे ते सूयां्या वरं्ष गचतिे सूिन आहे. एका राशीत दोन स्वामींिी 

य चत िाल्यास इंद्र व अस्ग्न एका भ वनािे स्वामी होऊन एक गचत स्वीकारतात असे सूिनही त्यावरुन 
चमळते. 

 
‘चमत्र व वरुण हे वगेवगेळया नक्षत्रािें देव असून आकाशा्या चवस्तीणव पर्ावर त्यां् या गचतन सार 

चदवस व रात्रीिी शस्क्त अवलंबून असते. सौर मंडळा्या चवस्तृत, उंि प्रदेशातं हे दोन्ही अचधष्ठाते चमळून 
सूया्या गतीला दृढ करतात. हे देवानंो, त म्याम ळे दृढ व स्स्थर गचत धारण करणारा सूयं नक्षत्र 
मंडला्या मागावरील राचशभ वनात दृढ व स्स्थर होतो. तो सूयं चवश्वेदेव होऊन मानवी आय ्यािी वृचद्ध 
करून अन्नधान्यालदनी त्यािें पोर्षण करतो. 

 
हे इन्द्र आचण वरुण त म्ही आम्या संरक्षक देवता आहात. त म्या चवशेर्ष गचतम ळे तेजस्वी देवािंी 

वृचद्ध होते. त म्यासारखे तेजस्वी देव आमिे रक्षण करतात. आकाशा्या चवशाल पर्ावर य द्धािा प्रसंग 
आला असता त म्ही आमल्या बलाने शत्रिूा पराभव करता व आम्हाला शस्क्त देता. हे इन्द्र व चव्णो, त मिी 
काये चवशरे्ष स्त तीस पात्र आहेत. त म्ही उभयता सोमपान करून चवशाल सौर मडंलात प्रकाशािी पावले 
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र्ाकीत जाता त्याम ळे सौर मंडलावरील आवरणे दूर होऊन राचशिक्ा्या भ वनािंा चवस्तार होतो. त म्या 
पे्ररणेने प्रकाचशत िालेली भ वने आम्हाला नवजीवन प्राप्त करून देतात. 

 
हे इन्द्र आचण सोम त म्हा उभयतािंा मचहमा तर चवशरे्षि आहे. त म्या प्रमाणे महान व चद्य कामे 

इतर देवही करू शकणार नाहीत. आकाशािा चवस्तार हे त मिे पचहले कायव. द सरे अधंारात िािपडणाऱ्या 
जगाला सूयािा लाभ त म्याम ळे िाला. चवस्तृत आकाशातून अधंार दूर करून लनदक अस रािंा त म्ही 
पराजय केला. 

 
हे सोम आचण रुद्र, चवरोधी जन-अस रािंा पराभव करून आमिे भले करा. आम्या नक्षत्र व 

राचशिक्ात वसणारे देव आंम्हाला लाभदायी होवोत. श भ ग्रह सात रत्नापं्रमाणे प्रत्येक भ वनात वास करोत 
व आम्हाला प्रजा, संतती, धनधान्य व पश धनाने संपन्न करोत. 

 
देव य ग लां् या य चतम ळे चनमाण होणाऱ्या चवशरे्ष सामथ्यािे वणवन ॠर्षी भारद्वाजानंी आपल्या 

सूक्तात केलेले आहे. त्यािप्रमाणे सरस्वती व सचवता यांिीही स्त ती केली आहे. 
 
‘आकाशा्या चवशाल प्रागंणात सरस्वती नदी वहात आहे. प्रकाश रेखानंा िाकू पहाणाऱ्या 

आवरणािंा ती आपल्या प्रकाशमय वगेवान्  प्रवाहा्या योगाने नाश करते. आकाशातंील रचव मागावर 
पववतप्राय अशी जी आवरणे होती ती चतनेि दूर केली. दूर स दूर आकाशा्या आरपार जाणाऱ्या महामागािा 
छेद घेणाऱ्या त्या महानदी सरस्वतीिी आम्ही चवचवध प्रकारे स्त चत करीत आहो. हे देवी आम्या पे्ररणेिी 
धारणा तू सतत चर्कवनू ठेव. 

 
हे सचवता नारायण, बारा राशीं्या िक्ातील बारा स्थानािें स्वामी ज्याप्रमाणे प्रभावी आहेत 

त्यािप्रमाणे त म्हीही स्वस्थानी राहून आपल्या अदम्य, कल्याणकारी शक्ती्या योगाने सवं लोकािें कल्याण 
करता. त मिा चवस्तृत प्रकाश मागं म्हणजे जणू स वणािी जीभि. त्या मागांने जात असता हे प्रभो आमिे 
रक्षण करा. पापग्रहािंा प्रभाव आम्यावर पडू देऊ नका. हीि आमिी प्राथंना आहे.’ 

 
‘प्रकाश मागावर अचधकाराने चनयंत्रण ठेवणारा तो हाि सचवता देव होय. दोन्ही प्रकाश मागांवर 

त्यािे दीघं बाहूि जण  पसरले आहेत. खाली पृथ्वीवर व उंि आकाशात वगेाने िेप घेणाऱ्या पचक्षराजाप्रमाणे 
गमन करणारा सूयव नारायण मागातील अधंार दूर करून लीलेने मार्गं आक्मीत जातो.’ 

 
याप्रमाणे भारद्वाज ॠर्षींनी आपल्या स्त चत प्राथवने्या द्वारे सौर जगातील सवंश्रेष्ठ सूयव, व वर्षा 

संवत्सरातंील नक्षत्र ज्योतींिे अद भ त वणवन केलेल आहे. सत्तावीस नक्षत्रां् या अचधष्ठात्या देवािंी स्त चत 
प्राथवना करतानंा खगोल चवदे्य्या चसद्धातंािे स ंदर चनरुपण केले आहे. त्याि प्रमाणे बारा राशी व नवग्रह 
यां् या गचत चवधीिे मानवी जीवनावर होणारे पचरणामही त्यानंी चवशद करून दाखवले आहेत. 

 
अस्ग्न, प्रजापचत, सोम, रुद्र, बृहस्पचत, पूर्षा वगैरे देव नक्षत्रािें स्वामी असून त्या चशवाय अगत्स्य, 

प लह, ऋत , ब्रह्महृदय, सप्तर्तर्ष वगैरे ग्रह नक्षत्रां् या स्वामींनाही सौर जगात असलेले स्थान स्पष्ट करून 
ऋर्षींनी त्यािंा मचहमा वणवन केला आहे. 
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आचद प्रजापतीने ज्या प्रमाणे ऋचर्ष सृचष्ट चनमांण केली त्याि प्रमाणे आचद प्रजापचत सूया्या पे्ररणेने 
ऋचर्षसृचष्ट्या रुपाने ऋक्ष, नक्षत्रािंी स्थाने व त्यां् या अचधष्ठात्या देवािंीही चनर्तमती िाली आहे. ते रहस्य 
भरद्वाज ऋर्षीं्या सूक्तातूंन चवशद केलेले आहे. 
 

★ ★ 
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५ / दैवतािा जागवा 
 

(ॠग्वेद षष्ठ मंिि) 
 

हचरयूचपया नदी वगेाने वहात होती. चत्या पूवं चकनाऱ्यावर प्रस्तोक आचण पचिम चकनाऱ्यावर 
िायमान राजािी राजधानी होती. राजा िायमान हा अभ्यावती (अंतम वख) शक्तीिा ज्ञाता होता तर राजा 
प्रस्तोक हा सृजंय राजािा प त्र, बाह्य शक्ती जाणणारा होता. 

 
भचूम सवव सारखीि पण मधून वहाणाऱ्या नदीम ळे दोन चकनारे िाले. परस्पर ्यवहारही िालत. 

नदी प्रमाणेि स्नेहािाही प्रवाह वहाता असला तर दोन्ही कडिी समदृ्धी वाढते. 
 
राजा िायमान व प्रस्तोक हे चमत्र होते. त्याम ळे त्यािंी प्रजा स खी व समृद्ध होती. प्रजाजन सतं ष्ट 

होते. 
 
रातं्रचदवस अचवरत वहाणाऱ्या प्रवाहािा लाभ नेहमीि सारखा घेता येत नाही. तथाचप प्रवाहा्या 

गतीत मात्र त्याम ळे काहीि फरक होत नाही. प्रजे्या कल्याणाचवर्षयी राजािी वृचत्त व प्रवृत्ती सतत एक 
सारखीि होती. 

 
वहात रहाणे हा नदीिा धमव आहे. परंत  वृत्र हा त्या वहात्या प्रवाहाला अडवणारा शत्र.ू नदीकाठं्या 

अरण्यात वारचशख नावंा्या अस रािंी वस्ती होती. ते मोठे बलवान असून अवरोध उभे करणे येवढेि त्यािें 
कायव असे. वहाते प्रवाह अडवनू पववतप्राय अडथळे चनमाण करण्याति ते आपल्या शक्तींिा उपयोग करीत. 

 
वारचशखानंी हचरयचूपया नदीिा प्रवाह अडवला त्याम ळे प्रजे्या स ख-समृद्धीत चवघ्ने येऊ लागली. 

त्या अस रािंी िोरी लूर्ही जोडीला होतीि. ते प्रजेिा जीवही घेऊ लागले. 
 
िायमान व प्रस्तोक हे दोघेही दानी व परोपकारी राजे होते. प्रजेशी सहकायं करून ते शतेी व 

उद्योगािी काये करीत. त्यािप्रमाणे शस्त्रानंी सज्ज असे सैन्यही ठेवीत. 
 
वारचशखां् या आक्मणािा प्रचतकार करण्यासाठी दोन्ही राजे आपआपली सेना घेऊन प ढे आले. 

पण वनातील चनचबड मागात वारचशखानंी त्यां् या सेनेिा नाश करून र्ाकला. पराभतू होऊन ते दोघेही 
आपआपल्या राज्यात परत गेले. परंत  त्यािंा उत्साह मावळला होता. प्रजाही हताश होऊन गेली. 

 
प्रािी सरस्वती्या काठी भरद्वाज ॠर्षींिा आश्रम होता. दोघेही राजे तेथे जाऊन ऋर्षींना शरण 

गेले. व त्यािंी प्राथवना केली, ‘भगवन् , नीती व सदािार पूववक आम्ही राज्य करतो. आमिी प्रजाही परस्पर 
सरकायाने काम करणारी आहे. राज्यातं कोणी द ष्ट, िोर वा कदू्र नाही, आरण्यात रहाणाऱ्या अस रानंी 
आक्मण करून आम्या प्रजेला ल र्ले. आम्या सैन्यािा संहार केला तरी आता आम्ही काय कराव े ते 
आम्हाला सागंाव.े’ 
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म चनवरानंी त्या राजानंा आश्वासन देऊन म्हर्ले, ‘हे राजानंो त म्ही सदािारी आहात. व त मिी 
प्रजाही नीती्या मागाने िालणारी आहे. ही मोठीि उत्तम गोष्ट आहे. द रािारी अस रां् या जवळ भौचतक 
शस्क्त व संपत्ती असून त्या्या जोरावर बऱ्या–वाईर् मागाने ते चवजय चमळवतात. सदािारािा मागव सरळ 
असतो. त्या मागाने चवजय चमळवण्यास वळे लागतो. स रुवातीला पराजयही स्वीकारावा लागतो. 

 
अस रािंा पराजय करण्यासाठी दैवी शक्तीिी साधना करावयास हवी. अस रां् या चवरुद्ध चर्काव 

धरून चवजय चमळचवण्यासाठी मंत्रशक्तीिा आगळा उपाय योजावयास हवा. त म्ही उभयता आपआपल्या 
राज्यात परत जा. आपले सवव सैन्य चफरून एकत्र जमवा. य द्धािी आय धे, वाहने, साधने सवांिा संिय 
करा. 

 
मा्या आश्रमातील भारद्वाज पाय  याला मी त म्याबरोबर पाठवतो. मंत्रशक्ती्या योगाने तो 

त म्या आय धात दवी शक्ती जागवील आचण बोथर् िालेली शस्त्रासे्त्र तीक्ष्ण करून देईल. सैन्यात नवा 
उत्साह चनमाण करील आचण या दैवी शक्ती्या योगाने त म्ही चवजयी ्हाल.’ 

 
ऋर्षीना प्रणाम करून त्या राजानी चनरोप घेतला. नंतर भरद्वाज ऋर्षीनी आपल्या पाय  नावा्या 

प त्राला बोलावनू साचंगतले– ‘हे प त्र, शान्त एकान्त आरण्यात आपण साधना करतो. पण ती साधना 
लोकां् या कल्याणासाठी आहे. जेथे अन्यायाचवरुद्ध य द्ध जागेल तेथे आपण न्यायी पक्षा्या बाजूने उभे 
राचहले पाचहजे. 

 
आपण मंत्रदशवना्या योगाने जी दैवी शस्क्त चमळवली आहे त्यािा उपयोग स्वाथव वा लौचकक फळ 

चमळवण्यासाठी कदाचप करू नये. परंत  अन्यायाचवरुद्ध िगडणारी लोकशक्ती पराभतू होत असेल तर त्या 
शक्तीिा आपण उपयोग करावा. आपले साह्य मागण्यासाठी आलेले राजे पराजयाने चनराश िालेले होते. 
आपल्या दैवी बलाचवर्षयी त्यां् या मनात श्रद्धा व चवश्वास आहे. त्यािबरोबर आपण हेही पहायला हव ेकी 
दैवी बलावर आपलीही श्रद्धा आहे ना? श्रद्धा व तप हेि आपले धन त्या्या जोरावरि आपण जगतो. 
याप्रसगंी त्या बलािी कसोर्ी आहे. त्यासाठी तू तयार आहेस? 

 
भारदबाज पाय  आदरपूववक चपत्यािे बोलणे ऐकून घेऊन त्यावर ब चद्धपूववक चविार करुन, आपल्या 

मंत्रदशवना्या शक्तीिा प्रत्यक्ष प्रयोग करण्या्या संधी बद्दल चविार करून म्हणाला, 
 
‘भगवन् , आपल्या पे्ररणेने मला दैवी शस्क्त प्राप्त िाली आहे. आपल्या आजे्ञन सार त्या शक्तीिा 

प्रयोग करण्यािी संधीही चमळत आहे. मािी श्रद्धा आहे की ते दोघेही राजे व त्यािंी प्रजा भौचतक साधनािंा 
उपयोग करण्यापूवी त्या साधनातंील दैवी शस्क्त जागृत करून चवजय प्राप्त करुन घेतील. आपले 
श भाचशवांद घेऊन मी त्यानंा साह्य करण्यासाठी जातो.’ 

 
या प्रमाणे भारद्वाज पाय  आपल्या चपत्यािे आशीवाद घेऊन हचरयचूपया नदी्या तीरावर जाऊन 

पोिला. उभयता राजानंी व त्यां् या प्रजेने त्यािे भावपूववक स्वागत केले. भारद्वाजानंा आलेले पाहून 
त्यां् यात नवा उत्साह चनमाण िाला. त्या दोन्ही राज्यातं शतेी व उद्योगधंदे िागंल्या प्रकारे िालत होते. 
त्याम ळे य द्धासाठी उपयोगी पडणारी शस्त्रासे्त्र मोठ मोठ्या भाडारातूंन भरुन ठेवलेली होती. शत्रलूा तोंड 
देण्यािी वळे आल्यावर भरून ठेवलेली साधने, वाहने व शसे्त्र, कविे व बाणािें भाते बाहेर काढले परंत  
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वापरात नसल्याम ळे ती साधने, वाहने, शस्त्रासे्त्र प्रभावी राचहली न्हती त्याम ळे त्यािंा पराजय िाला. व ते 
राजे व त्यािंी प्रजा हताश होऊन गेली होती. 

 
पाय  ऋर्षींनी भाडंारे उघडून सवव साधन सामग्री बाहेर काढावयास लावली. त्यातंील जजवचरत 

िालेल्या साधनािंा नाश करून र्ाकला. व चर्कण्यासारखी शस्त्रासे्त्र वगेळी काढून त्यानंा धार करून, 
स्व्छ करून य द्धासाठी उत्तम प्रकारे सज्ज करून ठेवली. 

 
त्यानंतर सवव प्रजाजनानंा बोलावनू एक मोठा उत्सव करण्यात आला. त्याप्रसगंी सेनापती, 

सेनानायक व शूरवीर योदे्ध या सवांिे राजा्या व प्रजे्या हस्ते बह मानपूववक पूजन करवले. त्याम ळे त्या 
सवांना पराक्म गाजवण्यािी, साहसे करण्यािी पे्ररणा िाली. योद्ध्यािंा उत्साह वाढावा म्हणून न्या 
न्या शस्त्रास्त्रािें एक मोठे प्रदशवनही त्यावळेी थार्ले होते. 

 
भारद्वाज पाय  ॠर्षींनी प्रत्येक शूरवीर सैचनक व तो वापरीत असलेली आय धे यािंा नावाचनशी 

उल्लेख करून कविे, भाले, वाहने, साधने वगैरे दाखवनू म्हर्ले, 
 
‘हे राजन् , प्रजाजनानंो, वीर सैचनकानंो ज्या रा्रात त म्ही रहाता ती मातृभमूी हे त मिे परम दैवत 

आहे. ज्याप्रमाणे चवशाल आकाशपर्ावर राचश िक्ात भ्रमण करणारे सूयव नक्षत्र मंडल चवचवध रुपाने प्रकाशते 
त्याप्रमाणे आपली मातृभ ूचवचवध प्रकारे आपले पालनपोर्षण करते, त्या भमूीसाठी आपण सववस्वािे समपवण 
करावयािे आहे. चतिी सेवा करावयािी आहे. त्यासाठी मनातील सवव चनराशा दूर करून चसद्ध ्हावयािे 
आहे. आपल्या शस्त्रास्त्रािंा, साधन वाहनािंा उपयोग रा्रसेवसेाठी करावयािा आहे. ही साधने स्थूल लकवा 
जड नाहीत. त्यां् या ठायी दैवी शक्ती आहे. देवािा वास आहे. ती शक्ती जागवनू जडाला िैतन्यमय 
करण्यािे सामथ्यव आपल्या हाती आहे. 

 
‘चपता भरद्वाज ॠर्षींनी’ मला जी मंत्र शक्ती चदलेली आहे चत्या योगाने या शस्त्रातंील शक्ती 

जागवण्यासाठी आपण सवव मला सहकार द्या. आपण सवव चमळून चद्यता चनमाण करू या. नव िैतन्य फ लव ू
या. आपण सववजण देवानंा चनमंत्रण देऊ त्यािी स्त चत प्राथवना करू व य द्धा्या साधनातं मंत्रशक्ती चनमाण 
करू. 

 
सवव प्रथम या कविािा मचहमा. चद्य कवि धारण केलेले वीर योदे्ध रणागंणावर मेघश्यामासारखे 

शोभतात. हे कविधारी वीरा, त ्या शरीरावर कोठल्याही शास्त्राने काहीही लागणार नाही व तू चवजयी 
होशील. हे चद्य शस्क्तमान कवि त िे रक्षण करील. 

 
हे वीरानंो आता या धन ्यािा मचहमा वणवन करू. धन ्या्या योगाने दूरिा प्रदेश जणू हाताशी 

आल्याइतक जवळ येतो आचण धन धारी वीर चवजय प्राप्त करून येतात. त म ल य द्धा्या प्रसंगी पण धन धारी 
चवजयी होतात. दैवी तेजाने तळपणारी ही धन ्ये त म्हाला चवजय प्राप्त करून देवोत. 

 
धन ्या्या या दोरीिाहंी मचहमा आहे. चप्रय पती्या जवळ जाऊन कानगोष्टी करणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे 

प्रत्यंिा खेिणाऱ्या वीरा्या कानाशी लागनू जण चवजयािे रहस्यि ती त्या्या कानात सागंते. खेिताना 
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चतिा शब्दही चप्रयभाचर्षणी नारी्या शब्दासारखा असतो. चद्य तत्त्वािा संिार िालेली ही दोरी त म्हालंा 
य द्धातंील चबकर् संकर्ातूंन पार पाडो. 

 
धन ्यां् या दोन र्ोकािंी आपण स्त चत करु. उत्तम रीतीने घर संसार िालवणाऱ्या दोन स्त्रीया 

ज्याप्रमाणे मनापासून घरातंील कामे करतात त्याप्रमाणे धन ्यािी दोन्ही र्ोके बाण सोडण्यासाठी अन क ल 
असतात. मातेने प त्राला जवळ घ्याव ेत्या प्रमाणे स र्णाऱ्या बाणाला धन ्यािी र्ोके जवळ घेतात परस्पर 
स्वभावािंा समभाव साधणारी ही दोन्ही र्ोके चद्य शक्तीने य क्त होऊन शत्रूिा थरकाप उडवनू त्यांिा नाश 
करतात. 

 
बाणां् या भात्यािा अचधष्ठाता देव हा अनेक प त्रािंा चपता आहे. अथाति भात्यातील अनेक बाणािें 

रक्षण हा देव करतो. समरांगणावर बाणािें चित्रचवचित्र आवाज येतात. धन धारी वीर बाणािंा भाता आपल्या 
पाठीवर बाधंतात. त्या भात्यातं दैवी शस्क्त जागतृ िाली की त्यातूंन चनघणारे बाण शत्रू्या सैन्यावर चवजय 
चमळवतात. 

 
हे वीरानंो आता रथािा सारथी आचण त्या्या हाती असलेले घोयािें लगाम यािंा मचहमा पहा. 

रथामध्ये योद्धा्या प ढे बसलेल्या सारथ्यामध्ये दैवी शक्ती जागतृ होताि तो योद्ध्यािी इ्छा ओळखून 
त्याप्रमाणे रथाला गती देतो, त्यािप्रमाणे लगामही योद्ध्या्या मनोरथाप्रमाणेंि त्यािा रथही गचतमान 
करून त्याला चदशा देतात. 

 
त्यािप्रमाणे रथाला जोडलेले अश्व वाय वगेाने धावतात. रणागंणावर उच्च स्वराने फ रफ रणाऱ्या या 

अश्वािी दैवी शस्क्त जागृत होताि आपली शस्क्त वाया न घालवता ते शत्रलूा आपल्या पायाखाली त डवनू 
त्यािंा नाश करतात. 

 
ज्या रथामध्ये आय धे, कवि, भाते व खाण्याचपण्यािी साधने ठेवलेली असतात. त्या रथािी आपण 

स्त चत करू या. हे वीरानंो योद्ध्यािी सवव सामग्री धारण करणाऱ्या रथात दैंवी शस्क्त जागताि ते 
योद्ध्या्या सवव स खसोयी त्याला प्राप्त करुन देतात. 

 
हे वीर प रुर्षानंो त म्या रथािे रक्षण करणारे गोप उत्तम प्रकारिे अन्न चमळवण्यात मोठे क शल 

असतात. संग्रामा्या प्रसंगी त्यां् या िात याम ळे अन्नािा त र्वडा पडत नाही. अशी अद भ त शस्क्त अंगी 
असणारे हे गोप–प रुर्ष स्वभावानें गंभीर असून नाना प्रकार्या सैंचनकािंी शस्त्रासे्त्र चसद्ध करुन देण्यातही 
मोठे क शल असतात. त्यां् यातील देवी शस्क्त त मिे बल व औदायव वृलद्धगत करो व शत्रूंिा पराजय 
करण्यास त म्हाला समथव करो. 

 
सौर मंडळातील चवचवध राशीं्या गृहात रहाणारे नवग्रह ज्याप्रमाण स्वस्थानािंी वृद्धी करतात 

त्याप्रमाणेि राजा, प्रजा व सैन्य यां् या भाग्यस्थानां् या स्वामींिी, अथात्  संग्रामा्या देवतािंी स्त चत करून 
त्याना प्रसन्न करू या. हे वीरजनानंो, ब्रह्मस्थानािे अचधपती सौम्य असे चपतृदेव आहेत. चन्पाप व श द्ध द्यावा 
पृथ्वी वगेवगेळघा स्थानािें देवत आहे. त्याना प्रसन्न केल्याने आपले कल्याण होईल. रेवती नक्षत्रातील पूर्षा 
देव व चवचवध ऋतंूिे अचधष्ठाते चवचबध सूयव आपली स्त चत प्राथवना ऐकून प्रसन्न होवोत व आपल्या शत्रूंिा 
य द्धात पराभव करोत. 
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हे वीरानंो, या बाणािंा मलहमा अगाध आहे. हचरणा्या कातयाने मढवलेली तीक्ष्ण र्ोके असलेले 
हे बाण स ंदर पंखानंीही य क्त आहेत. मंत्रां् या योगाने त्यां् या ठायी दैवी सामथ्यव चनमाण िाले असून शत्र  
सैन्यावर त्यािंा पाऊस पडतो व त्या सेनेिी वाताहात होऊन जाते. भीर्षण रणसगं्रामात चवजय चमळवनू 
देणारे हे बाण त म्हाला स खी करोत. 

 
शत्रूंनी सोडलेले बाण चन्फळ जावते म्हणनू सोम व माता अचदती यािंी प्राथवना केली आहे. 
 
‘शत्रूंनी आम्यावर सोडलेले बाण ॠज  व सरळ असोत. उलर् आमिे शर मात्र तीक्ष्ण 

फत्तरासारखे कठोर असोत. सवव वस्त ं्या ठायी कोमलता चनमाण करणारा देव सोम कृपावतं होऊन आमिे 
रक्षण करो. व उत्तम कायव करण्यािी पे्ररणा देवो. माता अचदती आमिे कल्याण करो. 

 
सारथ्या्या हातातील िाबकू त्यािीही प्रशसंा केली आहे घोयानंा मागवदशवन करून गचत 

देण्यासाठी त्यां् या पाठीवर व खालील भागावर िाबकू मारतात. अचभमंचत्रत िालेल्या िाबकाम ळे रण 
संग्रामातील चबकर् प्रसंगी घोयानंा व सारथ्यानंा कल्याणकारक पे्ररणा चमळते. 

 
हातावर बाधंलेल्या हस्तबधंाचवर्षयी ऋचर्ष सागंतात– ‘हे वीरानंो धन धारी योद्ध्यां् या हातावर 

बाधंलेल्या हस्तबधंा्या योगाने प्रत्यंिे्या आघाता पासून योध्यािे रक्षण होते. सापाप्रमाणे हाताला चवळखा 
घालून बसलेल्या बधंा्या योगाने शरसंधानाचवर्षयी वीर सववि जाणू शकतात. हे बधं ज्ञानी प रुर्षा प्रमाणे 
वीरानंा मागवदशवन करतात. 

 
कू्र व घातकी शत्रूंिा नाश करण्यासाठी चवर्ष पाजून तयार केलेल्या चवर्षाक्त बाणािंी स्त चत 

करतानंा ॠचर्ष म्हणाले, ‘हे वीरानंो चवर्षारी फळां् या बाणासाठी रुरुमृगा्या कातयािा भाता उपयोगात 
आणला जातो. तीक्ष्ण धारे्या पात्यानंी िमकणाऱ्या त्या बाणामंध्ये मंत्रां् या योगाने मेघधारेसारखी सतत 
वृचष्ट करण्यािी शस्क्त चनमाण होते हे लहसाक शल शरानंो मंत्रो्यार करून तीरोधान करताि त म्ही दूरवर 
असलेल्या शत्रूवर त रू्न पडा व त्यािंा नाश करा.’ 

 
त्यानंतर ऋर्षींनी य द्ध भमूीिी स्त चत केली. ‘हे वीर प रुर्षानंो, म ंडन केलेले क मार ज्या प्रमाणे 

ग रुक ला्या पचरसरातं मोकळेपणाने खेळतात तसे य द्धभमूीवर बाण इकडून चतकडे धावताना चदसतात. 
य द्धभमूी त्या वर्षावापासून त मिे रक्षण करो. आम्या चवशाल मंत्रांिा स्वामी ब्रह्मणस्पचत आम्हाला सवव 
प्रकारे आनंचदत करो.’ 

 
कवि ग ंफणाऱ्या काराचगरािीही त्यानंी स्त चत केली आहे. ‘हे राजन्  त म्या कोमल अंगािे रक्षण 

करण्यासाठी हे कवि ग फंले आहे. शस्त्रास्त्रािें आघात भरून काढणारा देव सोम त म्या सचंनध मृत 
संचजवनी होऊन वास करो. वीरां् या व्रतािें पालन करणारा राजा वरुण त म्हालंा श्रेष्ठ जनातंील श्रेष्ठपदी 
नेवो. त म्या चवजयोत्सवातं सवव देव सहभागी होवोत. 

 
‘कविाचद सवव य द्ध साधनां् या चठकाणी चद्य शक्ती जागवणारी मंत्र शस्क्त स्वतः दैवी कवि आहे, 

हे शूर प रुर्षानंो, आपले शत्रू, मग ते जवळपास असोत अथवा दूर असोत, जे नीि आपली हत्या 
करण्यासाठी चसद्ध िाले असतील त्या सवांिा नाश करण्यािे सामथ्यव मंत्रा्या योगाने जागतृ िालेल्या 
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दैवतां् या योगाने प्राप्त होते. य द्धािी सवव साधने अचभमंत्रणा्या योगाने आता ंब्रह्म कविाने य क्त िाली 
आहेत. त म्हा ंसवां्या चठकाणीही दैवी शस्क्त जागतृ होवो व त म्हासं चवजय चमळो.’ 

 
याप्रमाणे भारद्वाज पाय नंी उभयता राजानंा चद्य पे्ररणा देऊन सेनेसह सज्ज केले. 
 
अस रां् या आक्मणािी वार् न पाहता यावळेी ते दोन्ही राजे सैन्यासह अस रां् यावर िाल करून 

गेले, चनचबड वनात वसणारे वारचशख अस र या अिानक िालेल्या िढाईम ळे घाबरून गेले. राजािंा पराभव 
करून त्यानंा ल रू्न ते चनधांस्तपणे खाण्याचपण्यात आनंद मग्न िाले होते. त्याम ळे आक्मणाला तोंड 
देण्यािी शस्क्त त्यां् या चठकाणी न्हती. 

 
उलर् राजां् या सैन्यात नवी स्फूर्तत होती. ते शूर सैचनक, त्यािंी शस्त्रासे्त्र व साधने दैवी तेजाने 

िमकत होती. दूरदूर्या वनप्रदेशात, जेथे द गवम कंदरातूंन असूर लपले होते तेथपयंत या सेना जाऊन 
चभडल्या. 

 
परंत  त्या अज्ञात वनप्रदेशात चशरलेल्या सैन्याला अस रानंी िारी बाजंूनी वढेले व त्यां् यावर लपत 

छपत हल्ले करून त्यानंा त्राही त्राही करून सोडले. चबकर् पचरस्स्थतीत सापंडलेल्या त्या राजानंी व 
सैचनकानंी भरदबाज ऋचर्ष व भारद्वाज पाय  यािें स्मरण केले. त्यािंी प्राथवना ऐंकून ते तपस्वी चपताप त्र त्या 
वनप्रदेशात जाऊन पोिले. भरद्वाज महर्तर्षनीं इदं्रािी स्त चत करून संकर्ातून वािचवण्याचवर्षयी प्राथवना 
केली. पण ती प्राथवना पोिलीि नसावी. अस र त्या सैन्यास त्रस्त करून सोडीत होते राजसैन्यािी साधने, 
शस्त्रासे्त्र पाहून महर्तर्ष भरद्वाजही द ग््यात पडले. व स्त चत करण्याऐवजी देवराज इन्द्राला दोर्ष देऊन 
म्हणाले, 

 
‘अरे, ज्याला सोमरस अपवण करून प्रसन्न केले तो हा इन्द्र मद–उत्साहात मग्न िाला– त्याने 

आपल्यासाठी काहीि केले नाही! त्याला सोमपान करवले ते ्यथवि ठरले. इन्द्रािा संग धरून आपण 
मतै्रीिा धमव पाळला. पण त्यापासून आपल्याला मात्र काहीि लाभ िाला नाही. हे असे संबधं जोडून तरी 
काय कामािे?’ 

 
ॠर्षीं्या या शद्बािंा मात्र तात्काळ पचरणाम िाला. इन्द्र हा शूर वीरानंा ंपे्ररणा देणारा य द्धािा देव. 

ऋर्षींिे रोर्षािे शब्द ऐकून तो स्वतःि त्या चठकाणी प्रगर् िाला. त्याम ळे राजा्या सैन्यास नव ेबळ िढले. 
अंधार सरून प्रकाश पसरावा त्याप्रमाणे अस रािंी माया ओसरू लागली आचण राजानंी वारचशख अस रािंा 
समूळ संहार करून र्ाकला. 

 
देवराज इदं्रा्या या चद्य साह्यािी स्त चत करून महर्तर्ष म्हणाले, ‘अहो, मदोत्साचहत इदं्राने 

आपल्यासाठी मोठेि उत्तम कायव केले. त्याला सोमरस अपवण केल्याने आपला मोठा लाभ िाला. त्या्याशी 
संग करून मतै्री साधल्याम ळे आपल्याला चवजय प्राप्त िाला आहे. सभा असो वा समरागंण, देवराज ज्या 
चठकाणी उपस्स्थत असतो तेथे चवजय ठेवलेलाि असतो. 

 
खरोखरीि हे देवराजा, त िा मचहमा आम्ही पूणवपणे जाणत नाही व त म्या कृपेने चमळणारी चसद्धी 

व लाभही आम्हाला पूणवपणे कळत नाहीत. त म्या चद्य सामथ्यािेही आम्हाला फार थोडे ज्ञान आहे. 
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हे देवां् या राजा, त िा हा पराक्म प्रचसद्ध आहे. वारचशख अस रांिा संहार त ्याि योगाने िाला 
आहे. हचरयचूपया नदी्या चकनाऱ्यावरील चनचबड वनात वसणारे एकशतेीस वारचशख अस रािे प त्र कवि 
धारण करून िायमान व प्रस्तोक या राजानंा वढूेन त्रस्त करीत होते त्यािंा त ्या कृपेने संहार िाला. 

 
वनातंरी वसणाऱ्या वारचशखािंा संहार करून िायमन व प्रस्तोक हे उभयता राजे आपआपल्या 

चवजयी सेनेसह परतले ते्हा त्यां् या राजधानीतील प्रजाजनानंी हर्षवपूववक त्यांिे स्वागत केले. एक मोठा 
उत्सव करून महर्तर्ष भरद्वाज व पाय  भारद्वाज यानंी जी दैवी शक्ती जागतृ केली त्याबद्दल त्यािंा बह मान 
करून त्यानंा चवप ल दान दचक्षणा देऊन पे्रमादरपूववक चनरोप चदला.  
 

★ ★ 
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६ / णदव्य जन्म आणि कमव 
 

(ऋग्वेद सातवे मंिि) 
 

सकाळी सूयोदय होतो आचण ॠर्षींिे हृदय आनंदाने नािू लागते. सूयां्या तेजामध्ये होणाऱ्या चद्य 
दशवनािा आनंद ते शब्दात ग फंतात. त्यातून एक स ंदर का्य चनमाण होते. 

 
‘मला मोठे चवलक्षण दृश्य समोर चदसत आहे. सूयं हा प्रकाशगोल नाही पण देववर चमत्र आचण 

वरुणािा तो स्स्थर िक्ष  आहे.’ 
 
कोण आहेत हे चमत्र आचण वरुण? अंधाऱ्या रात्री जगतािे रक्षण करणारा देव वरुण. म्हणून त्याला 

रात्रीिा देव म्हणतात. आचण चदवस उजाडल्यावर सवांना पे्ररणा देणारा देव तो चमत्र. त्याला चदवसािा देव 
म्हणतात. चदवस व रात्र ह्यािंा संचधकाल म्हणजे वरुण व चमत्र यां् या भेर्ीिा क्षण. ही संध्या म्हणजे 
िमकत्या चवजेसारखी  अप्सरा उववशी. या मीलनातून चतने दोन ऋचर्षप त्रानंा जन्म चदला. अगत्स्य आचण 
वचसष्ठ. 

 
रात्र गहन असते. एखाद्या भरलेल्या क ं भासारखी. अगत्स्य ऋचर्षही तसेि खोल–गंभीर. त्यािंा 

जन्म क ं भा्या ठामी िाला. प्रकाशािे चकरण चक्षचतजावर पसरीत येणारी उर्षा उमलत्या कमल 
प ्पासारखी. उमलत्या कमलातून वचशष्ठािंा जन्म िाला. 

 
वचसष्ठािंा हा द सरा जन्म. प्रथम जन्म प्रजापती्या प्राणतत्वापासून िाला होता. म्हणून वचसष्ठ 

प्राणरूप मानले जातात. अरंुधचत हे वाणीिे रूप. प्राण व वाणी यां् या स योगातून जे शतप त्र जन्मले त्याना 
वाचसष्ठ अथवा वचसष्ठ म्हणतात. ते सवव ऋचर्ष होते. त्यां् या मनातील भाव त्यानंी का्यातून ्यक्त केले. 
त्यां् या वाणीत प्राण तर होताि. प्राणािंा देव इन्द्र. वचसष्ठ–प त्रानंी इन्द्रप्राण द्वारा गायलेल्या का्यातं 
वचशष्ठ क लािा मचहमा वणवन केलेला आहे. त्यािंा द्रष्टा ऋचर्ष देवराज इंद्र असून देव पण इंद्रि आहे. 
संवादा्या स रुवातीस इदं्र म्हणतो, 

 
‘या वचसष्ठ गोत्रािे प रुर्ष वणाने गौर असून त्यां् या डोक्यावर उज्या बाजूस चशखा बाधंलेली 

असते. ते प रुर्ष अत्यतं ब चद्धमान असून त्यािंी सवव आवदू काये योजना पूवंक पार पाडली जातात. हे सवव 
जण मला खूप आनंद देणारे असून त्यां् या यज्ञ मंडपातील आसनावरुन उठून त्यािंा चनरोप घेताना 
आठवण ठेवनू मी नेहमी लिततो की ‘वचसष्ठ क लातील प रुर्ष मा्यापासून दूर न जावोत.’ 

 
देवराज इंद्रािी स्त चत करताना ऋचर्ष म्हणतात– 
 
‘वयत्  राजािा प त्र पाशद्य म्न या्या यज्ञात सोमरसािी सारी चसद्धता िाली होती. िमस पात्रांत 

सोमरस भरलाही होता. पण वचसष्ठ क लातंील प रुर्षानंी गाळलेला चद्य सोमरस ग्रहण करण्यासाठी इदं्राने 
त्या सोमरसािे पात्र तसेि र्ाकून चदले व वचसष्ठां् या सोमयागासाठी देवराजाने धाव घेतली. खरोखरीि 
फार दूरवरुन याप्रमाणे देवराजाला आम्ही बोलावले. देवामध्ये श्रेष्ठ इदं्राने सोमरसािा स्वीकार करून 
वचसष्ठानंा वरदान चदले होते.’ 
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स्त चतने प्रसन्न िालेला इंद्र यावर म्हणतो– 
 
‘हे वचशष्ठ प रुर्षानंो, त म्या ब्रह्ममंत्रा्या घोर्षाने चपतृदेव प्रसन्न होतात. त म्या यज्ञासाठी वळेेवर 

येता याव ेम्हणून मािा रथ मी स्वतःि िालवतो. तरी त म्ही मा्यावर कधी रुसू नये. शकवरी छंदात त म्ही 
सामगान करु लागता ते ऐकून मािे बळ अनेक पर्ीने वाढते.’ 

 
त त्स , भरत आचद पंि क लातंील राजे व पंिजन यानंी वचसष्ठानंा आपले प रोचहतपद चदले होते. 

दाशराज्ञ य द्धातं त्या पंिजनानंा चवजय चमळाला. त्या प्रसंगी वचसष्ठानंी इदं्रािी स्त चत करून त्याला प्रसन्न 
करून घेतले होते. व इंद्र स्वतः त्यां् या बाजूने य द्ध करण्यासाठी रणागंणावर आला होता. िारी बाजूनी 
वढेल्या गेले्या त त्स  राजािी स र्का करण्यासाठी त्यानंी एक चवशाल प्रदेश चनमाण केला व राजािी 
म क्तता केली. 

 
‘त त्स  व भरत राजािे सैन्य द बंल, संख्याही रोड व शसे्त्र तर ग राख्या्या काठ्यासारखी होती. परंत  

क लपचत वचसप्ठ महाराज राजप रोचहत िाल्यापासून त त्स  व भरतािंी प्रजा चवशाल प्रदेशातं जाऊन वसती 
करू लागली.’ 

 
‘अस्ग्न, वाय  व सूयव या देवता सामथ्यव देणाऱ्या आहेत. अस्ग्न–जल देणारा असून वाय  बल देणारा 

व सूयव तेज देणारा देव आहे. प्रगती्या प्रकाश मागावर तीन श्रेष्ठ आयव अगे्रसर आहेत. ब चद्ध व धना्या 
संयोगाबरोबरि उरे्षिा उदय होताि चवचवध उत्साह त्यां् यात संिरतो. वचसष्ठ क लातंील ते प रूर्ष समाज, 
रा्र व चवश्वा्या प्रगचतिा मागव जाणणारे आहेत.’ 

 
‘हे वचसष्ठ प त्रानंो त मिा मचहमा सूयव चकरणां् याप्रमाणे सतत वाढता असून सम द्रासारखा सखोल व 

गहन आहे. त म्ही गात असलेली साम–स्तोसे्त्र वाय ्या वगेाने सगळीकडे पसरतात. त म्या सामथ्यािी 
बरोबरी करणे कोणासही शक्य नाही. 

 
हजारो धाग्यानंी चवणलेल्या वस्त्रसारखे हे चवश्व–चवशाल रहस्यमय आवरणाखाली िाकंल्यासारखे 

आहे. त्यािे गूढ रहस्य हे वचशष्ठ प रूर्ष आपल्या पे्ररक ज्ञान बलाने जाणतात. िरािराला चनयम संयमा्या 
बंधनातं ठेवणारा परमेश्वर हा साक्षात्  यमराज आहे. त्याने चनचित केलेल्या मयादां् या िौकर्ीत चवश्वािे 
वस्त्र चवणणारे वचसष्ठ प रुर्ष पे्ररक परमेश्वरा्या चद्य शक्ती रूप अप्सरां् या जवळ बसलेले आहेत. 

 
या चठकाणी चवश्वपर् पसरणाऱ्या परमेश्वराला यमराज म्हर्लेले आहे. अप्सरा या त्या्या पे्ररक 

शस्क्त आहेत. वचसष्ठ प रुर्ष हे त्यािंी ज्ञानशस्क्त धारण करणारे आहेत. सामान्य घर्ना सागंून नंतर 
वचसष्ठां् या मूळ प रुर्षािी चद्य जन्मकथा सांचगतली आहे. 

 
‘हे वचशष्ठ, चमत्र आचण वरुण हे चद्य दृष्टी धारण करणारे आहेत. त्यानंी पाचहले की ऋर्षी वचसष्ठ 

आपल्या चवजेसारख्या तळपत्या ब द्धी ज्योतीिा त्याग करीत आहेत व कायाकल्प करून नवीन चद्य देह 
धारण करीत आहेत– ते्हा त्यानंीं त्यां् या प नजंन्मा्या कल्पनेला द जोरा चदला. ऋचर्ष अगत्स्यानंीही त्या 
नवजन्मािे स्वागत केले व वचसष्ठानंी कल्याण हेतूने नवा देह धारण केला. 
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हे वचसष्ठ म नी, त म्हाला नवजीवनािी पे्ररणा देणारे देव, चमत्र व वरुण असून तळपत्या चवजेसारखी 
ज्ञानज्योती ही उवशंी आहे. या कारणाने त म्ही चमत्र व वरुणािे प त्र असून उवशंी्या इ्छेने त मिा जन्म 
िाला आहे. चमत्र. वरुण व उववशी यां् या जीवनदायी वीयव शस्क्तला देवानंी प ्कर कमलावर िेलून धरली 
होती. 

 
या प्रमाणे चद्य जन्म धारण करणारे वचसष्ठ इहलोक व परलोकािे वैचश्ठ्य उत्तम चरतीने 

जाणतात. स्वतः्या पे्ररक ज्ञानािे दान ते हजार मागाने, समान चरतीने करीत आहेत. चवश्वचनयतं्या 
परमेश्वराने पसरलेल्या चवश्वपर्ािे ते चवणकर आहेत. चद्य अप्सरां् या पासून त्यानंा चद्य देह प्राप्त 
िालेला आहे. 

 
चवश्व रिना करण्यासाठी चवश्वचनयतं्या प्रजापतीने एक महायज्ञ केला. त्या यज्ञात सवव देवानंी 

सहकार केलेला होता. चमत्र व वरुण यानंी यज्ञािी चदक्षा घेतली होती. त्या सत्र महायागात उद गाते 
सामगान करीत होते. ते्हा त्या चद्य मतं्रां् या पे्ररणेने पे्रचरत होवनू चमत्र व वरुण या दोघानंी आपले वीयव 
एका क ं भात लसिन करून ठेवले. त्या क ं भा्या मापातून अगत्स्य ऋर्षी प्रगर् िाले. म्हणून त्यानंा ‘मान’ 
असेही एक नाव आहे. ‘क ं भज’ अथवा ‘क ं भयोचन’ असेही म्हणतात. त्यानंतर वचशष्ठािंा जन्म िाला. 

 
हे प्रतृद, तृत्स, भरत जनानंो, याप्रमाणे चद्य जन्म धारण करणारे वचशष्ठ ॠचर्ष त म्याकडे येत 

आहेत. मनात उत्तम भावना धरून त म्ही त्यािंा आदर सत्कार करा. उत्तम प्रकारिी उकथ–स्त चतविने व 
सामगान त्या ऋलर्षना अवगत आहेत. त्यािप्रमाणे ताजा सोमरस क र्ण्यािा खल व बत्ताही त्यां् यापाशी 
आहे. अथात इंद्राला प्रसन्न करण्यािी सवव साधने त्यां् यापाशी आहेत. ते्हा त्यािंा मान–सन्मान करून 
त्यानंा प्रसन्न करा. 

 
या सूक्तातं वचशष्ठां्या चद्य जन्म, ग ण व कमािे वणंन आहे. दाशराज्ञ य द्धात भरत राजानंा 

वचशष्ठानंी चवजय चमळवनू चदला आहे. त्यािे वणवन पण या ‘आख्यान सूक्तातं’ केलेले आहे. याप्रमाणे एक 
आगळी कथा या सूक्तातं चमळते. 

 
वचशष्ठ ॠर्षींनी स दास, त ववस , द्र म्ह  अन  वगैरे भरतजन अथवा पंिजन या नावंाने ओळखल्या 

जाणाऱ्या प्रजेला चवजय चमळवनू चदला व यज्ञयागाचद चक्या न करणाऱ्या दास, वृत्र वगैरे दहा राजािंा 
पराभव केला. त्याप्रसंगीं त्यानंी इदं्र व वरुणािी स्त चत केली आहे. 

 
‘हे इन्द्र, व वरुण त म्ही उभयता आमिे नेते आहातं. आम्ही यज्ञ करणारे यजमान, त म्याशी 

चनकर्िा संबधं असावा अशी आमिी कामना आहे. आम्ही ऋस्त्वज चवशाल परश  घेऊन पूवेकडे दभव, सचमधा 
वगैंरे यज्ञािे साचहत्य आणण्यासाठी जात आहोत. दास, वृत्र व यज्ञ न करणारे आयव यािंा नाश करून 
स दास राजािे रक्षण करण्यासाठी त म्ही स्वतः याव.े 

 
हे इंद्र आचण वरूण ज्या संग्रामात योदे्ध चवजय पताका घेऊन जमतात, ज्या भयकंर य द्धात काहीि 

चप्रय अथवा चहतकारी वार्त नाही, ज्या य द्धात शूर वीर योदे्ध रणातं मृत्यू पावनू स्वगात जाण्यािी महे्छा 
मनातं असून देखील, आंतल्या आत भीत असतात, अशा या भीर्षण रणसगं्रामात त म्ही येऊन आम्हास 
अन कूल विने सागंावीत. 
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हे इंद्र आचण वरुण आम्या राजा स दासािा शत्र  भेद रणागंणावर येऊन पोिला आहे. सहंारक 
आय धानंी त्यािा नाश करा. व राजा स दासािे त्या्या पासून रक्षण करा. त त्स  हे आमिे यजमान आहेत. मी 
त्यािें प रोचहतपद स्वीकारले आहे. त्यां् या चहतासाठी आम्ही ब्रह्ममंत्र म्हणत आहोत. ते ऐकून त म्ही आमिी 
भावना जाणून मनोकामना पूणव करा. 

 
हे इंद्र व वरुण, या चबकर् रण संग्रामात राजा स दासािे सेवक व त्यािे सहाय्यक त त्स  भरतजन 

त म्हा उभयताना आवाहन करीत आहेत. या सगं्रामात दहा जाती्या राजानंी स दासाला घेरलेले आहे. तरी 
त्यािे रक्षण करणाऱ्या त त्स  आचद भरतजनािें त म्ही रक्षण करा व त्यानंा साह्य करा. 

 
या सगं्रामात जे दहा राजे एक होऊन िालून येत आहेत ते यज्ञ यागाचद परोपकारािी कामे कधी 

करीत नाहीत. राजा स दास हा परोपकारी व यज्ञकमे करणारा राजा आहे. त मिी कृपा त्या्यावर असल्याने 
शत्रू त्या्याशी य द्धि करू शकणार नाहीत. राजाने केलेल्या या यज्ञासाठी देवानंा आवाहन केलेले असून 
ऋस्त्वज हचव वगैरे साधनानंी त्यानंा प्रसन्न करून त्यािंी उत्तम स्त चत करीत आहेत. सवव देव प्रसन्न होऊन 
राजावर कृपा करोत अशी आमिी प्राथवना आहे. 

 
हे इंद्र आचण वरुण, या रण संग्रामात एक िालेल्या दहा दहा शत्रूंनी राजा ंस दासाला िारी बाजंूनी 

वढेा घातलेला आहे. तरी राजाला त्यां् याशी य द्ध करण्यािी शस्क्त द्या. राजाला चवजय चमळावा म्हणनू 
त त्स  आचद वचशष्ठां् या चश्यानंी त म्हा उभयतािंी सेवा, स्त चत करून भेर्पूजा केलेली आहे. ती स्वीकारून 
कृपा करावी. हे ऋस्त्वज वचशष्ठािें चश्य असून अत्यंत श द्ध आिरण करणारे, चशरावर जर्ाभार धारण 
करणारे, चववके ब द्धीपूववक उत्तम व्रतािें पालन करणारे असे ब द्धीवान त त्स  आहेत. 

 
हे इन्द्र आचण वरुण, त म्यापैंकी देवराज इन्द्र हा वृत्र शत्रूविा नाश करण्यािी पे्ररणा देणारा आहे 

आचण वरूण चमत्र िागंली कामे करण्या्या प्रसंगी राजािे रक्षण करणारा आहे. हे वर्षवणशील, शूर देवानंो 
उत्तम स्त चत विनानंी आम्ही आवाहन करीत आहोत. आम्हाला स खी करा. 

 
या सूक्तात दाशराज्ञातंील दहा राजे व यज्ञ कमव न करता केवळ स्वाथामागे लागणाऱ्या लोकािंी 

गणना केलेली आहे. व यज्ञ, पचवत्र काये, परोपकार करणाऱ्या स दास त त्स  वगैरे पंिजनानंा चवजयी 
करण्याचवर्षयी प्राथवना केलेली आहे. स दास राजा हा पिंजनािंा म ख्य प्रचतचनधी असून महर्तर्ष वचशष्ठां् याम ळे 
त्याला चवजय प्राप्त िाला आहे. 

 
ज्या चमत्र व वरुणापासून वचशष्ठािंा जन्म िाला ते देव वस्त तः सूयािीि स्वरुपे आहेत. बारा मचहने 

सूयव बारा रूपे घेतो. त्या्या त्या सवव रूपापंासून पे्ररणा चमळावी म्हणून वचशष्ठानंी स्त चत–प्राथवना केली आहे. 
 
‘हे सूयव आज उगवल्याबरोबर त म्ही आमिी जीवने चन्पाप, चनमवळ करा हे माता अचदती, आम्ही 

देवां् याति राहून चमत्र व वरुण यािें सखे–चमत्र ्हाव ेअसे करा. हे अयवमा–सूयव स्त चत गाता गाता आम्ही 
आपले चप्रयजनि होऊन जाव ेअशी आमिी प्राथवना आह. 
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‘हे चमत्र आचण वरूण, सूयं मानवािें सगग्र आिरण पहाणारा आहे. भलूोक व परलोका्या मधल्या 
अंतचरक्षातील रचवमागावर त्यािा उदय होतो. सूयव हा जड, िेतनािा रक्षक असून मानवािी बरीवाईर् 
कोणतीि कामे त्या्या दृष्टी बाहेर नसतात. 

 
‘हे चमत्र आचण वरूण, देव–सदन, रचवमागावर जाण्यासाठी सूयाने आपल्या रथाला सात 

हचरतवणी घोडे जोडले आहेत. पाण्या्या वहात्या ओघासारखे ते िपळ घोडे घृताचि–सूयाला त्या 
मागावरून नेतात. गोपाळ ज्या प्रमाणे आपल्या प्रत्येक गाईला ओळखतो त्याप्रमाणे सूयव प्रत्येक पदाथा्या 
जन्माचवर्षयी व स्थानाचवर्षयी जाणणारा आहे.’ 

 
‘चमत्र, वरूण, अयवमा वगैंर अचदतीिे प त्र सूयािा मागव मोकळा करून ठेवतात. आचदत्य देव उद्यमी 

प रुर्षानंा नेहमीि प्रगती्या मागावर प ढे नेतात. व आळशी पाप्यानंा खाली ढकलून देतात. आकाश व 
पृथ्वीवरील हे दोन्ही मागव जाणणारे वीर आचदत्य अज्ञानी जनानंा ज्ञान प्राप्त करून देऊन संकर्ातून 
वािवतात.’ 

 
‘हे चमत्र आचण वरुण, आपल्या िक्ष रुप अशा या सूयािा प्रकाश सववत्र पसरत आहे व तो मानवी 

मनातील भावही त्याबरोबर जाणनू घेत आहे.’ 
 
‘हे ॠस्त्वजानंो, चमत्र व वरुणा्या तेजस्वी धामािे वणवन करा. ते दोन्ही देव आपल्या सामथ्याने 

दोन्ही लोकानंा मयादेत ठेवणारे आहेत. जे लोक यज्ञयागाचद परोपकारी कामे करीत नाहीत त्यािें सवव 
चदवस, बाराही मचहने वीर देवप रुर्षां् या दशवनचवना ्यथव जातात व परचहतरत यजमानािें बलसामथ्यव त्या 
देवां् या कृपेने वाढत जाते. चमत्र व वरुण या देवानंीि चवश्वािी रिना व पदाथांिी धारणा ्हावी या हेतूने 
महायज्ञानंा स रुवात केली. त्यां् या त्या परचहतकारी परोपकारी कायांिी आम्ही स्त चत करीत आहोत. हे 
देवानंो ती कल्याण साधने सदैंव आम्या जवळ राहोत.’ 

 
चमत्र व वरुण हे ज्या प्रमाणे सूयं-स्वरुप आहेत त्यािप्रमाणे तें दोघे वश्वानर अस्ग्नरूपही आहेत. 

त्यािंी त्या रूपात व सूयव व अस्ग्न अशा एकरूपातील दशवनािी ॠर्षींनी स्त चत केली आहे. 
 
‘हे देव अस्ग्न, त म्हीि चमत्र असून वरुणही त म्हीि आहात. वचशष्ठ क लातंील ॠर्षी आपआपल्या 

चवचवध मतीप्रमाणे चवचवध स्त चत गाऊन त मिा मचहमा वाढवीत आहेत. त म्या जवळ सवव प्रकारिी वस –
धन–साधने आहेत. त्यां् या सेवनाने मानबािें कल्याण होते. तरी हे देवानंो त्या कल्याणकारी साधनां् या 
योगाने आमिे रक्षण कराव.े’ 

 
वचशष्ठ ऋर्षींनी अस्ग्न, इंद्र, वाय,ू वरूण, चव्ण , सरस्वती, अचश्वनीक मार, रुद्र मरुद गण, जल, 

आपोदेवी, उर्षा, पजवन्य ॠभ , सूयव, सचवता, भग, दचधकावा, लवश्वेदेव आचद अनेक देवतािंी स्त चत केली 
आहे. इतकेि नाही पण चमत्र व वरुण यां् या सूयव स्वरुपािी, चमत्र व वरुणािा िक्ष रूप सूयव असे जाणून त्या 
भावनेने त्यानंी आगळी उपासना केली आहे व एकाि देवािी प्राथवना करण्यािे स िनही त्यातून केलेले 
आहे. 
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वचशष्ठां् या या स्त चत सूक्तातं वचशष्ठ ऋर्षीं्या प्रमाणेि वचशष्ठ क लातंील प रुर्षािंा जो चनदेश आहे 
तोही महत्वािा आहे. त्यािप्रमाणे महर्तर्ष वचशष्ठािंा प त्र शस्क्त व त्यािा प त्र पराशर यां् याही नावंािा उल्लखे 
या सूक्तातं आहे. 
 

★ ★ 
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७ / अपराि कोिाचा? 
 

(ऋग्वेद सप्तम मंिि) 
 

चहमालयािा रमणीय प्रदेश आहे. पािं नद्यािें समदृ्ध प्रवाह त्या प्रदेशातून वहात आहेत. त्या 
प्रदेशातं भरत जातीिे पिंजन रहात. त्या पिंजनानंा द सरे दहा राजे चमळून वारंवार त्रास देत. लसध  देशातं 
रहाणारे ते राजे वारंवार आक्मण करीत. 

 
पंिजन भरतानंी राजा स दासाला आपला सम्रार् म्हणनू मान्य केले. व ऋचर्ष वचशष्ठानंा राज 

प रोचहता्या जागी स्थापन केले. प रोचहतानंी सम्रार्ाला ऐंद्रमहाचभरे्षक करून त्या्या मस्तकावर मंत्र जल 
लशपडले व त्या्या करवी सोमयाग करचवला. वचशष्ठ क लातंील ऋर्षींनी ताजा सोमरस चपळून काढला. व 
देवराज इंद्र त्यावळेी द सऱ्या यज्ञास गेलेले असताही तेथील सोम तसाि र्ाकून ते भरतां् या यज्ञ मंडपातं 
उपस्स्थत िाले. व वचशष्ठां् या स्त चतविनानंी प्रसन्न िालेल्या त्या देवश्रेष्ठाने त्यानंी चदलेला सोमरस ग्रहण 
केला. 

 
राजा स दास आपल्या सैन्यासह पंिजनां् या रक्षणासाठी पंिनद प्रदेशातं जात असता मागात 

परु्णी (रावी) नदी आडवी आली. चतला महापूर आलेला होता. परंत  वचशष्ठां् या मंत्रप्रभावाम ळे चतिा 
प्रवाह शातं िाला. व राजा आपल्या सैन्यासह नदी पार करून गेला. 

 
मागून लसध  देशातींल ते दहा राजेही त्या नदी्या तीरावर येऊन पोिले. पण नदीिा वगे त्यानंा 

चनयचंत्रत करता येईना. राजा स दासाने त्यािंा पराभव करून पंिजनानंा भय म क्त केले. व वचशष्ठानंी त्यानंा 
ज्ञान व भक्तीिा मागव चशकवला. 

 
वचसष्ठानंी चमळवलें ल्या दैवी शक्ती्या योगाने त्यां् या यज्ञात देवराज इंद्र स्वतः येत असे. ॠलर्षना 

अस्ग्न्या ठायी ज्ञानािा व सूयािें ठायी भक्तीिा साक्षात्कार िाला होता. त्यािप्रमाणे चनसगात इतर 
देवािेंही दशवन त्यानंा होई. प्रत्येक वस्त ्या चठकाणी असणारा उत्तम ग ण पारखून तो ग्रहण करावा, त्यािी 
प्रशसंा करावी हा त्यािंा एक ग णचवशरे्ष होता. त्याम ळे ते सवांनाि फार चप्रय असत. इन्द्र, अस्ग्न वगरेै 
देवतानंी आपल्या ग णचवशरे्षासचहत त्यां् या चठकाणी वास केला होता. त्याम ळे सवव लोक त्यानंा देवस्वरूप 
मानून त्यािंी पूजा करीत. 

 
पचहल्या जन्मी वचशष्ठ भदेूव होते. चमत्र व वरुण यां् या कृपेने द सऱ्या जन्मी ते ॠचर्ष िाले. त्यािंा तो 

ऋचर्षदेह चद्य होता. कायाकल्पाने तो मंत्ररूप िालेला होता. त्यािा उपयोग चद्य लाभासाठी ्हावा हेि 
योग्य होते. 

 
एकदा ऋर्षींना आपल्या जन्मदात्या वरुण देवािे दशवन ्हाव ेअशी इ्छा िाली. इन्द्र अस्ग्न वगैंरे 

देवािें दशनं यज्ञा्या वळेी घडे. पण वरुण म्हणजे चपतृलोकािे सभ्रार्. िौदा लोकातं त्यािें ग प्तिर संिार 
करीत. त्यािें वृत्त समािार नेहमी त्यां् याकडे येई. जल, स्थल, आकाश कोठेही काहीही गोष्ट त्यानंा 
नकळत घडू शकत नसे. जे पापी असत त्यानंा वरुण महाराज शासन करीत. त्यां् या चबकर् पाशातूंन कोणी 
वाित नसे. मात्र पापािा पिाताप करणाऱ्यावर देव दया करीत व त्यानंा वािवीत. 
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वरुणराज एका चवशाल महालयात रहात. त्यांिे चनवासस्थान जलराशीमध्ये आहे. त्यां् या कृपेनेि 
पृथ्वीवर पाऊस पडतो. जलआपोदेवी त्यािंी पत्नी आहे. अंतचरक्ष व आकाशातील प्रकाशा्या प्रवाहावंरही 
वरुण देवािेंि चनयंत्रण आहे. 

 
अशा प्रतापी देव सम्रार्ािे दशवन चदवसा घडणे शक्य न्हते. ॠर्षींनी रात्री्या वळेी जाण्यािे 

ठरवले. पण वरुणािे चद्य दशवन व भेर् अशी स्थूल देहधारी माणसाला थोडीि होणार? ऋर्षींनी संकल्प 
करून कायाकल्प केला. स्थूल देह सोडून चद्य देह धारण केला. स्थूल रथासारखे वाहनही येथे कामास 
येण्यासारखे न्हते. म्हणून त्यानंी ‘मनोरथ’ चसद्ध केला. जागतृ दशतेील ्यवहारही िालणारा न्हता 
म्हणून स्वप्न दशिेा आश्रय घेऊन ऋर्षींनी हजारो महाद्वारे ओलाडूंन वरुणा्या भवनातं प्रवशे केला. 

 
चद्य देह धारण केलेल्या त्या ऋर्षींना रात्री्या वळेी कोणी पहाणे शक्य न्हते. पण वरुणा्या 

सभेत त्यािे ित र ग प्तिर होते. सूक्ष्मातील सूक्ष्म वस्तूही त्यां् या दृष्टीतून स र्णे शक्य न्हते. प्रत्येका्या 
पाप प ण्यािी नोंद घेणारे ते ित र सेवक, त्यानंा एक अज्ञात मूतीं महलात आल्यािे कळल्याखेरीज कसे 
राहील? 

 
वरुण देवािा द्वारपाल कोणी असातसा न्हता. इदं्रा्या पाळलेल्या सरमा नावा्या क त्री्या पोर्ी 

जन्मलेला सारमेय अज वन ते काम संभाळीत होता. वचसष्ठानंा पहाताि तो जोरजोराने भ कूं लागला व 
त्यां् यावर धावनू गेला. ॠर्षी न चभता त्याला क रवाळून गोड शद्बात त्या्याशी बोलू लागले. 

 
‘हे सारमेय अज वना त िा वणव कसा तेजस्वी चपवळा आहे. आचण भ कंताना चदसणारे त िे दात कसे 

तीक्ष्ण शस्त्रासारखे चदसत आहेत. चमर्लेल्या ओठामागे लपलेले ते दात तू खाऊ लागलास की कसे 
िमकतात. हे सारमेया मा्या येण्याम ळे त ला घाबरण्यािे काही कारण नाही. तू आपल्या जागी स खाने 
िोप.’ 

 
हे सारमेया, एकदा पाचहलेल्या जागी तू अिूक जाऊन पोितोस. कारण कोणताही मागव तू चवसरत 

नाहीस. येथे कोणी िोर अथवा ल र्ारु आल्यास त्यां् यावर तू चनःशक िालून जा. आम्यासारख्या देवराज 
इंद्रा्या भक्तां् या अंगावर भ कूं नकोस. आम्या मागात चवघ्न कशाला आणतोस? तू स खाने िोप. 

 
वनामध्ये वाघ, तरस आचद लहस्त्र पश  असतात. त्यां् यावर तू आक्मण करावसे हे योग्यि आहे. पण 

अशावळेी तू सावध रहा. कारण ते लहस्त्र पश  त लाि फाडून खातील. आम्यासारख्या भक्तां् यावर आक्मण 
करू नकोस. तू स खाने आपल्या जागी रहा. 

 
हे सारमेया, त िे माता चपतर स खाने चवश्रातंी घेवोत आचण तूही शातं िोप. महाद्वारावरिे सवव प्रहरी 

चनःशकं मनाने िोपी जावोत. जागता पहारा करणारे क र् ंबजनही चवश्रातंी घेवोत. मा्यापासून कोणाला 
कसलेि भय नाही. सववजण स खाने िोपून जा.’ 

 
वचसष्ठ म नींिी वाणी इतकी मध र होती की ती ऐकता ऐकता मन शातं ्हाव.े त्यािंी रीतभातही 

अगदी साधी व सरळ होती. ते पाहून सारमेय बाजूला िाला व त्याने ऋर्षींना वार् मोकळी करून चदली. 
याप्रमाणे वचशष्ठानंी वरुणा्या चवशाल राजभवनातं प्रवशे केला. भवनातंील अन िर व स्त्रीया जाग्याि होत्या. 
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ऋर्षींना पहाताि सवव त्यां् या आज बाजूस गोळा िाले. त्या सवांिी गोड शब्दातं स्त चत करून ऋर्षीनी 
चनदे्रला आवाहन केले. 

 
‘हे चनद्रा देवी, या राजभवनातं जे कोणी जागतृ असतील व जे कोणी आम्हासं पहात असतील त्या 

सवांिी दृचष्ट एकाि जागी स्स्थर होवो. हे भवन मात्र साक्षीरुप होवो. व येथील सवव जन स्स्थर चनिल 
होवोत.’ 

 
हजारो लशगें असलेल्या वृर्षभासारखा हजारो चकरणानंी शोभणारा सूयव उर्षःकाली अंतचरक्षा्या 

अथागं सम द्रातून वर येतो व अस्त पावनू सवव जीवानंा चवश्राम देतो, तो सूयव आपल्या प्रभावाने सवाना 
चनचद्रस्त करो. 

 
वरुणा्या राजभवनात वास करणाऱ्या, बाहेर वाहनातूंन चफरणाऱ्या व अंगणातं िोपलेल्या स्त्री 

यां् या प ण्य पचवत्र स वासाने येथील वातावरण दरवळत आहे. त्या सवव स्त्रीया चनचद्रस्त होवोत. 
 
वचसष्ठ म नींनी या प्रमाणे प्रस्वाचपनी उपचनर्षदािंा उच्चार करताि मोठा िमत्कार िाला. 

राजभवनातंील सवव स्त्री प रुर्ष गाढ िोपून गेले. व ॠर्षींिा मागव मोकळा िाला. राजा वरुणा्या चवशाल 
महालयात ते चनर्तवघ्न जाऊन पोिले. 

 
रात्रीिी वळे होती. गाढ अधंार होता. तथाचप वरुण राजा्या प्रभावाने त्या्या महालयात पूणव 

प्रकाश होता. स्वतः वरुण देवािे डोळे सदैव उघडेि असतात. तो देवराज चनदे्रला वश होत नाही. सतत 
जागतृ रहाणाऱ्या देव श्रेष्ठाने आपल्याकडे कोणी येत असल्यािे पाहून सत्तावाही स्वरातं प्रश्न केला. 

 
‘कोण आहे?’ 
 
‘भगवन् ! आपला प त्र वचसष्ठ.’ लकचित संकोिाने, थोया भीतीनें–ऋर्षींनी चवनयपूववक उत्तर चदले. 
 
‘अरे, तू? आचण असा अिानक कसा आलास?’ वरुणाने िचकत होऊन चविारले. 
 
‘चपताजी! आपल्या द्वारपाल सारमेयाला मी चनचित िोपण्यास साचंगतले.’ 
 
‘पण द सरे कोणी न्हते तेथे?’ 
 
द सरे रक्षक, महालयातंील स्त्री प रुर्ष, व सेवक सवांना प्रस्वाचपचन चवदे्य्या योगाने िोपवनू मी 

आलो. 
 
‘हं. असा घ सून आलास तर तू!’ वरुणाला ते ऐकून आघात लागला. 
 
‘चपता! आपला प त्र आपल्याला हात जोडून प्रणाम करीत आहे.’ 
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परंत  वरुणािा क्ोध त्या शब्दानंी शातं िाला नाही. ते पाहून वचसष्ठ घाबरले. वरुण राजा्या जवळ 
जाण्यािे धैयव होईना. काय कराव ेतेही कळेना. ते तसेि उभे राचहले. 

 
‘मा्या आजे्ञचशवाय तू येथे प्रवशे केलास, त्यािी चशक्षा त ला भोगावी लागेल.’ असे म्हणून वरुणाने 

आपल्या अदृश्य पाशानंी वचसष्ठाला बाधूंन र्ाकले. थोडावळे ऋचर्ष अगदी गोंधळून गेले. परंत  थोया वळेाने 
रागावलेल्या वरुण देवा्या दृचष्टत करुणा चदसू लागली. व त्यां् या मनात चविार आला, ‘अपराधािी चशक्षा 
करतो तोि क्षमा पण करतो’ असा चविार करून मनातंील भीचत दूर करून त्यानंी नम्रतापूवंक स्त चत करून 
म्हर्ले, 

 
‘महाराज, देवामध्ये श्रेष्ठ वरुणािा चद्य जन्म व कमव यां् या स्मरणाने शहाण्या माणसानंा धैंयव प्राप्त 

होते. आकाश व पृथ्वी जे्हा अस्स्थर होऊन डोलू लागली होती ते्हा बलशाली वरुण राजानेि त्यानंा स्स्थर 
करून एका जागी त्यािंी स्थापना केली. आकाशातंील चवशाल सूयवमंडळ व इतर ग्रह नक्षत्रां् या मागां्या 
कक्षा चनचित करून त्याना त्याप्रमाणे भ्रमण करण्यािी पे्ररणाही त्या देवश्रेष्ठानेि चदली. 

 
अशा अद भ त सामथ्यवशाली देवाचधदेवािे दशवन घडून त्यां् याशी दोन शब्द बोलण्यािे महद भाग्य 

मला लाभेल काय? महाराजािंा आत्मीयजन म्हणून त्यािंी सेवा करण्यािी संधी मला के्हा बरे चमळेल? 
महाराज वरुणािंा क्ोध शातं होऊन ते मा्यावर कृपादृचष्ट करतील काय? असा अपूवव क्षण के्हा बरे 
येईल?’ 

 
वचसष्ठ याप्रमाणे मनाशीि म्हणत होते. परंत  अंतयामी वरुणदेव ते चविार स्पष्ट जाणीत होते. त्यािंा 

क्ोध त्याम ळे हळू हळू शातं होत होता. त्यां् या दृष्टीत करुणेबरोबर प्रसन्नताही चदसू लागलेली पाहून ऋर्षी 
म्हणाले, ‘महाराज, मा्याकडून काय पाप घडलें  बरे? मी आपले दशवन घेण्यासाठी आलो आचण आपण 
मला आपल्या पाशानंी जखडून ठेवले! असाि प्रश्न मी काही शहाण्या माणसानंा व कवींना चविारला होता 
त्या सवांनी मला एकि उत्तर चदलें  होते.’ 

 
शहाण्या कचवजनािें म्हणणे ऐकण्यािी इ्छा कोणाला बरे होणार नाही? सहाचजकि वरुणां् या 

तोंडून प्रश्न चनघाला, 
 
‘प त्रा, त्यानंी काय उत्तर चदले होते बरे?’ 
 
‘महाराज! त्या सवांनी एकि गोष्ट साचंगतली. वरुणदेव त ्यावर रुष्ट िाले आहेत.’ 
 
त्यािें ते स्पष्ट उत्तर ऐकून वरुणदेव िचकत िाले व त्यां् याकडे पाहू लागले. चनभंयपणे वचसष्ठ प ढे 

म्हणाले, 
 
‘महाराज, मा्याकडून असा कोणता बरे मोठा अपराध िाला की आपण मला असे बाधूंन घालव?े 

आपली स्त चत व सेवा करण्यािी इ्छा असलेल्या भक्ताला आपण मारून र्ाकणार काय? आपले दशवन 
द लवभ असून आपली प्रभाव शस्क्त अत्यतं प्रखर आहे. हे मी जाणतो. तरीही स्नेहभावाने आपल्या जवळ 
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येण्यािे धाडस मी केले हाि मािा अपराध असेल तर मला तसे सागंाव.े व त्यािे प्रायचितही सागंाव.े स्त चत 
विनािंी भेर् घेऊन आपली पूजा करावी म्हणनू मी आपल्या िरणाशी धाव घेतली.’ 

 
‘भगवन् , आपल्या दशवनाला आलो हा अपराध नसून मा्या द सऱ्या ि का आपल्या ध्यानातं आल्या 

असतील ही ही शक्यता आहे. कारण चकत्येक अपराध वशंपरंपरेने िालत येतात. तसेि मा्या द बवल 
शरीरानेही ि का केल्या असतील. तरी त्या दोर्षािंी आपण मला क्षमा करावी. िोर आचण ल र्ारू देखील 
पशूनंा बाधूंन नेतात. तरी तेही त्यानंा िारा पाण्याचशवाय ठेवीत नाहीत. मी तर आपला प त्र आहे! मा्यावर 
एवढीही दया आपण करणार नाही काय?’ 

 
‘महाराज माणसा्या हातून पापे घडतात ती जन्मापासून्या पचरस्स्थतीम ळे, दैवाधीन असल्याम ळे 

घडतात. समजा एखादा माणूस एरवी भला व चनदोर्ष असूनही स रापान करून स्वैंर वतंन अथवा क्ोधा्या 
आवशेातं अयोग्य वतवन केले, अथवा द्यतूात अचविार घडला तर तेवढ्यावरून त्याला द ष्ट समजाव ेकाय? 
खरे पहाता माणूस हा दैवा हातिे खेळणे आहे. हृदयातंील देव त्याला पे्ररणा देतो व त्याप्रमाणे त्या्या 
हातून बरी वाईर् कामे घडतात. पे्ररक देवि सवव प्रकारे समथव आहे. तरी माणसाला पापी कसे बरे म्हणाव?े 
अहो, स्वप्नातं हातून जी अनेक पापे घडतात त्यािंी गणतीही करता येणार नाही. ती पापे काय खरी 
असतात!’ 

 
‘हे वरुण महाराज, आपण तर भक्तजनां् या मनोकामना पूणव करून दान धमाचद परचहतािी काये 

करून जगािे भरण पोर्षण करणारे दयाळू देव. हे प्रभो मी चनरपराध होऊन आपली सेवा उत्तम रीतीने 
करावी अशी शस्क्त आपण मला द्यावी. सेवकाने स्वामीिी सेवा करावी तशी मी आपली सेवा करीन. आपण 
उत्तम ग णानंी य क्त असे देवामध्ये श्रेष्ठ देव. आम्ही अजाणतेपणे जे काही करतो त्यातूंन आपण आम्हांला 
योग्य मागवदशवन कराव ेव आमिे अज्ञान दूर कराव.े आपले ग ण जाणणारे कचवजन आम्हालंा पे्ररणा देवोत. 
व आपली कृपा समदृ्धी आम्हासं प्राप्त होवो. 

 
वरुणदेव नेहमी सिेत व सावध असतात. परंत  भक्तािी ती करूण, आद्रव वाणी ऐकून त्यां् या 

मनािी िलचबिल िाली. ‘आपण वचसष्ठाला का बरे जखडून र्ाकले’ ते आपल्या मनाशी चविार करू 
लागले. परंत  त्यािें त्यानंाि योग्य कारण सापडेना. तर मग त्याला म क्त करायला हव.े पण तोही चनणवय 
होईना. स्वतःि चनमाण केलेले चनयम त्यानंा परवश करून र्ाकीत असल्यािा अन भव त्यानंा येत होता. 
वचसष्ठाने ते पाहून त्यां् या सामथ्यािा मचहमा गाण्यास स रुवात केली. 

 
‘सूयाला चवशाल मागावर िालण्यािी पे्ररणा देणारा हाि तो शस्क्तशाली देवश्रेष्ठ वरुण! नद्यािें 

प्रवाह सम द्रा्या चदशनेे वहावते अशी पे्ररणा यािीि, रणागंणावर फ रफ रत जाणाऱ्या घोयापं्रमाणे 
काला्या गतीला वगे देऊन याने चदवसािें पचरवतवन रात्रींत व रात्रीिे चदवसातं केले.’ 

 
‘या वरुण देवािे ग प्तिर तै्रलोक्यात सिंार करून प्राचण मात्रा्या पापप ण्याचवर्षयी जाणनू घेतात. 

वरुणािे शासन मान्य करून शहाणे लोक यज्ञाचद परचहतािी कामे करतात. व स्त चत प्राथवना करून 
अपराधािंी क्षमा चमळवतात. त्यां् याि प्रमाणे मीही क्षमा मागत आहे.’ 
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या प्रमाणे वचसष्ठ ॠचर्ष वरुण देवा्या समोर उभे राहून जणू द सऱ्याि कोणा ऋर्षीला वरुणािा 
मचहमा वणवन करून सागंत असल्याप्रमाणे बोलत होते. स्वतः्या शक्तीिा तो मचहमा ऐकून वरुण देवानंा 
स्वतः्या बळािा प्रत्यय येऊ लागला. अपराधी जनासंाठी त्यानंी चनमाण केलेले चनयम व शासन 
बदलण्यािी शस्क्त व स्वातंत्र्य त्यां् या ठायीि असल्यािे त्यानंा मनोमन पर्ले व ते करुणाद्रव दृष्टीने 
वचसष्ठां् याकडे पाहू लागले. 

 
‘भगवन् ! या पूवीही मी वरुण देवािें दशवन घेतले आहे. आचण त्यावळेी तर आपण मािी पचरक्षा पण 

घेतली होती. आपण मला ‘गो’ या शब्दािे नाम स्थान व लक्षण या चवर्षयी प्रश्न चविारला होता. मी 
आपल्याला उत्तर चदले होते. ‘गो’ हें वाणीिे नाम असून छाती, कंठ व मस्तक ही त्यािी स्थाने आहेत. असे 
मी म्हणताि आपण हसून मा्या म्हणण्यास समती दशववली होती. व नंतर मला साचंगतले होते, ‘मी ‘गो’ 
म्हणजे अध्न्या पा परचहत पृथ्वी म्हणतो. पृथ्वी्या पाठीवर अनेक पापािार घडतात. पण चतला त्यािा स्पशव 
होत नाही. त्या ‘गो’ पृथ्वीिी एकवीस नाव ेआहेत. या प्रमाणे आपण ग रुपदी राहून मला गोपदा्या रहस्यािे 
ज्ञान करून चदले. तो प्रसंग मी कसा चवसरू शकेन?’ 

 
‘आचण भगवन् , आपल्याला स्मरण आहे काय?’ वचसष्ठानंी द सरा एक प्रसंग वणवन करण्यास 

स रुवात केली. वरुण देवानंी आपल्या मस्तकावर हात चफरवता चफरवता या चवलक्षण ऋर्षीकडे आदराने 
पाचहले. ज्या्या चवर्षयी कोणी न सते बोलताना ऐकले तरी प्राचणमात्रािंा भीतीने थरकाप होई. त्या 
वरुणासमोर हा तपस्वी चनभवयतेने स्पष्ट बोलत होता! वरुणदेव पहाति राचहले.’ 

 
‘महाराज, आज हे चद्य शरीर धारण करून मी आपल्या दशवनासाठी आलो आहे व प्रकाश 

प ंजामध्ये तळपणाऱ्या आपल्या तेजःप जं दशवनािा मला लाभ होत आहे. पण बऱ्याि चदवसापूवीिी गोष्ट, 
आपण मा्यावर प्रसन्न होऊन मला आपल्या लाकडी नौकेत बसवनू घेतले होते. चवशाल सागरा्या पर्ावर 
त्यावळेी द सऱ्या चकतीतरी नौका चफरत होत्या. त्यां् यासह सागर तरंगावर डोलणाऱ्या त्या नौकेत आपण 
दोघेि होतो. तो प्रसंग चकती स खद होता!’ 

 
‘त्या वळेिे तेि आपण देवश्रषे्ठ? आचण मी तोि वचसष्ठ? नाही! नाही! आज तसे वार्त नाही. मला 

आपल्या नौकेवर स्नेहभराने िढवनू घेणारे वरुणदेव कोणी द सरेि होते! ती स खद स्मरणेि आता ं
आठवायिी व त्यािंी स्त चत करावयािी!’ 

 
वरुण देवालाही त्या प्रसंगािी आठवण होऊ लागली. व त्या्या मनािा गोंधळ वाढू लागला. 

वचसष्ठाला पाशानंी आवळून र्ाकायिी आपण उगीि घाई तर नाही केली? हजारो महाद्वारे व सवंत्र संिार 
करणारे ग प्त िर यां् यातून कोणी सामान्य माणसू येथवर येऊन पोिणेि अशक्य. चद्य देह धारण करणारा 
हा कोणी भक्ति असल्याचशवाय असे धाडस कसे करील? वरुणा्या मनातं याप्रमाणे चविार येत होते. 
आचण वचसष्ठ हळू हळू त्यां् या जवळ येत स्त चत करीत होते. 

 
‘महाराज! आपला तो ज ना स्नेह आता ंकेवळ आठवणी प रताि राचहला काय? आघातजनक अशी 

ही चनदवयता नाहीशी ्हावी व कोमल स्नेहभाव जागा ्हावा अशी मािी भावना आहे. धनधान्याने समदृ्ध असे 
हे आपले चवशाल राजभवन हजारो महाद्वारानंी शोभते आहे. भगवन् , मी तर आपलाि प त्र आहे. मी 
आपल्याला चप्रयही होतो. आपले पे्रम चफरून लाभाव ेअशी मािी प्राथवना आहे. मा्याकडून काही अपराध 
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घडला असला तरी आपल्या कृपे्या योगाने मी पापरचहत होऊन स खी होईन. आपली स्त चत करून मी 
म क्त होऊन त म्या भवनातं स खाने चफराव ेहे एकि मागणे मी मागत आहे.’ 

 
वरूण महाराजानंी वचसष्ठािी प्राथवना ऐकून त्याला पाशातूंन म क्त केले. व चप्रय चमत्राला द्याव ेतसे 

अललगन चदले. आपल्या आसनावर बसवनू घेतले. सवव मनोरथ पूणव िाले ते्हा वचसष्ठ आनंदाने उद गारले, 
 
‘हे राजन, हे देव मी आज आपल्या घरी आलो आहे. मािे हे घर मातीिे असले तरी मा्या लेखी ते 

सोन्या्या महालाहून मोठे आहे क्षात्रभाव वाढवणाऱ्या देवाचधदेवा, त म्ही स खी असाव े व सवांना स खी 
कराव.े 

 
द गामध्ये रहाणाऱ्या देवश्रेष्ठा, हवा भरलेली पखाल ज्याप्रमाणे नदी तरते व इतरानंाही तारून नेते 

त्यािप्रमाणे आपण स खी होऊन आम्यासारख्या आपल्या आश्रयाला आलेल्यानंाही स खी करा. 
 
चनमवळ मना्या समदृ्ध देवा, मा्या शक्ती्या योगाने प्रचतकूल वतंन करून मी येथे आलो म्हणून 

आपण मला पाशानंी बाधूंन र्ाकले. परंत  आता अपराधी कोण याचवर्षयी स्पष्टता िाली आहे. तरी मा्यावर 
दया करावी. 

 
हे भगवन्  खाऱ्या सम द्रात गरं्गळया खात असल्यासारखी मािी अवस्था िाली होती. पाण्यात 

असूनही मी तहानेने ्याकूळ िालो होतो. आपल्या कृपेने मी वािलो. 
 
हे देव, त म्या चद्य पे्ररणेपयंत आम्ही सामान्य मानव पोिू शकत नाही हे सत्य आहे. म्हणनूि 

आम्या हातून आपला अचभद्रोह– अपराध घडतो अज्ञानाम ळेि त म्या कमानी मोहीत होऊन आम्या 
हातून ि का होतात. पण कृपा करून आपण त्याचवर्षयी मनातं राग ठेव ूनये. 

 
‘आपण स खी असा व आम्हाला स खी करा.’ हाि घोर्ष आनंद भराने करता करता ंवचसष्ठािें डोळे 

उघडले! कोठे तो चद्य वरुण लोक– कोठे ते देवाचधदेवािें डोळयानंा चदपवनू र्ाकणारे दशनं नी कोठे 
स्वतःिी ती यम नातीरावरिी पणवक र्ी! 

 
तरीही स्वप्नातं घडलेले देवाचधदेवािे चद्य दशवन अद भ त होते. व स्वप्नातं िालेले ज्ञानही 

जागेपणी मागवदशवन करणारे होते. 
 
कळत न कळत प्रत्येका्याि भोवती वरुणािे पाश पडलेले आहेत. काही ना काही िूक हातून 

घडते. परंत  अपराधािा पिाताप होऊन मनोभावाने क्षमा माचगतली असता, धमवव्रतािा, ऋतािा पालक, 
सवांिा पालन कता वरुण देव बंधनातून सोडवतो व म क्तीिा आनंद लाभतो. 
 

★ ★ 
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८ : मिीन तत्वाचंा नाश 
 

(ॠग्वेद सप्तम मंिि) 
 

चवपाशा नदी्या चकनाऱ्यावर राहून वचसष्ठ ऋर्षींनी घोर तपिया केली. तपा्या योगाने कायेला वश 
करून त्यानंी कािंनासारखी श द्ध केली होती. 

 
यम ना तीरावर वस्ती करून राचहलेले भरतजन द बंल होते. परस्पर दे्वर्षाने त्यािंी द बंलता वाढत 

होती. वचसष्ठानंी त्यािें ग रुपद स्वीकारून त्यानंा सहकारािा बोध–मंत्र चदला. सेवा व भस्क्त चशकवली. 
समाज जीवनािे मूलभतू चनयम घालून चदले. 

 
सरस्वती्या तीरावर ऋर्षींनी मोठ मोठे यज्ञ केले. व राजा स दासाला सम्रार् पदािा अचभरे्षक 

केला. वगे वगेळया जाती व जनानंा संघशक्तीिे रहस्य समजावनू साचंगतले. व एका रा्रा्या छत्र 
छायेखाली पिंजनानंा संघचर्त केले. 

 
समाज व रा्रा्या कल्याणािी कामे करणारे ते ॠर्षी स्वतःला पार चवसरून गेले होते. ते एक 

वचसष्ठ अनेक वचसष्ठ चश्यातं वार्ले गेले होते. त्यां् या एका आश्रमा्या शाखा सगळीकडे पसरत होत्या. 
 
चद्य मंत्रशक्ती्या योगाने त्यानंी देवानंा वश करून घेतले होते व त्याि शक्ती्या प्रभावाने अनेक 

राक्षस नाश पावले होते. नदीकाठ्या चनजवन प्रदेशात अनेक स्वाथी, खर्पर्ी लोक रहात. त्यािंी मने, 
चविार व दैवतेही मलीन होती त्यािें देव िाडां् या ढोलीत, और्षधीं्या म ळापाशी वास करीत. त्यानंा 
‘मूरदेव’ अथवा ‘यात धान’ म्हणत. चगधाडे, घ बडे, कोल्हे अशी रूपेही ते घेत. ते रात्री्या अधंारात संिार 
करीत. अशा मलीन देवतािंी पूजा करणारे लोक इतरानंा मारून स्वतःिे रक्षण करीत त्याम ळे त्याना 
‘राक्षस’ असे म्हणत. मलीन चवदे्यिी उपासना करणाऱ्या त्या लोकाना यात धान असेही म्हणत. 

 
राक्षस व यात धानां् या सारखेि दस्य  व िोर ल र्ारूही भरताना वारंवार त्रास देत. त्यािें आक्मण 

सेने्या जोरावर लजकता येई. पण त्यां् या मलीन चवदे्यिा नाश करण्यासाठी मंत्रशक्तीि समथव होती. 
 
वचसष्ठ ऋर्षींनी आपल्या क लप रुर्षानंा व चश्यानंा चद्य मंत्रशस्क्त चदली होती. वचसष्ठानंा 

वगेवगेळया आश्रमात वसणारे शभंर चश्य–प त्र होते. शस्क्त ऋचर्ष त्या सवात श्रेष्ठ होते. त्यानी आपल्या 
चपत्याप्रमाणे उग्र तप केले होते व चद्य मंत्रािें दशवनही त्याना िाले होते. त्यां् या नावालाही राक्षस व दस्य ू
भीत असत. 

 
एकदा शस्क्तम नी वनात एकरे्ि चफरत असता राक्षसां् या दृष्टीस पडले. मग काय चविाराव?े म नी 

सावध होण्याआधीि राक्षरानी त्याना करकिून बाधंले व दावानल जळत होता त्यात र्ाकून चदले. पण 
तोवर ऋचर्ष सावधान िाले होते. अस्ग्न पासून रक्षण ्हाव े म्हणून त्यानंी इंद्रािी स्त चत केली. पण तोवर 
त्यािंी शरीर शस्क्त संपून गेली होती. मचत क ं चठत िाली व स्त चत मंत्र अधेि राचहले. म चन मूर्तछत िाले. 
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इकडे शस्क्तला येण्यास उशीर लागला म्हणून वचसष्ठ ॠचर्ष आपल्या काही चश्यासंह त्याला 
शोधण्यास चनघाले. दावानलातं पडलेल्या आपल्या मूचछंत प त्राला पाहून त्यािा अपूणव राचहलेला स्त चत मतं्र 
त्यानंी पूणव केला व इदं्राला आवाहन केले. 

 
ती स्त चत ऐकून इदं्राने शक्तीला दावानलातून सोडवले इदं्रािा अमृतस्पशव िाल्याने शस्क्त म नीला 

नवजीवन प्राप्त िाले. 
 
वचसष्ठ ॠचर्ष उदार िचरत होते. त्यां् या मनात कोणाहीचवर्षयी अपपर भाव न्हता. सवांिेि 

कल्याण कराव ेअशी त्यािंी भावना असे. त्यािप्रमाणे समाजािे वा रा्रािे अचहत करणाऱ्यानंा वश करून 
घ्याव ेअसेही त्यािंें मत होते. अशा त्या महर्षीं्याकडे पंिजनािें प्रचतचनधी व ॠर्षी जाऊन म्हणू लागले. 

 
‘समाजात पसरणाऱ्या या मलीन तत्वानंा दूर करा. त्यां् या संगतीने इतर लोकही द ष्ट होतात. 

मलीन तत्वािंा सामना मात्र मंत्र शस्क्त्याि योगाने करता येतो.’ ऋर्षींनी त्या सवांना धीर धरण्यास 
साचंगतले. 

 
थोया चदवसानंी एक फारि भयंकर प्रकार घडला. सरस्वती नदी्या तीरावर एक महायाग 

िालला होता. वचसष्ठािें शभंर प त्र त्यासाठी तेथे गेले होते. यज्ञाला स रुवात होते न होते तोि वनात 
रहाणारे राक्षस यज्ञमंडपावर त रू्न पडले व त्यानंी त्या शभंर वचसष्ठािंा संहार करून र्ाकला. हा समािार 
कळतािं पिंजनातं हाहाकार उडाला. 

 
वचसष्ठ ऋर्षींना हे कळले ते्हा त्यानंा आघात लागला. काय कराव ेते स िेनासे होऊन गेले. ज्या 

चठकाणी हा भयकंर प्रकार घडला होता तेथे जाण्यासाठी ते चनघाले. त्यािंी पत्नी अरंुधती व सून अदृश्यंती 
पण त्यां् या मागनू चनघाली. द ःखािा हा आघात अदृश्यंतीला असह्य होऊन ती पतीबरोबर स्वतःही 
प्राणत्याग करण्यासाठी चसद्ध िाली. ॠचर्ष चतिी समजूत घालून म्हणाले, ‘मािा प त्र शस्क्त गेला पण त्यािा 
प त्र जो त ्या उदरात वाढतो आहे मोठा मंत्रद्रष्टा होईल व जगािे कल्याण करील.’ द ःखी अदृश्यतंीला हे 
मोठेि अश्वासन होते. 

 
पंिजन भरत एकत्र जमून ऋर्षींिी प्राथवना करू लागले. त्यानंाही या संहाराम ळे फार द ःख िाले 

होते. मलीन चवदे्यिी उपासना करून भयकंर पापे करणाऱ्या राक्षसािंा संहार केल्याचशवाय रा्रािे रज्ञण 
करणे शक्य न्हते. 

 
शोकग्रस्त िालेले ऋचर्ष हळूहळू शातं िाले. सरस्वती्या पचवत्र जलातं स्नान करून त्यानंी पचवत्र 

मंत्रािे ध्यान धरले. त्यां् या चद्य दृष्टीला इन्द्र व सोम साक्षात चदसू लागले. इन्द्र हा उग्र तर सोम हा 
कोमल भावनािंा देव आहे. केवळ उग्रता चवनाशाला कारण होते. दोन्ही भाव एकवर्ले तर मलीन वासना 
दूर होऊन श भ भावना पसरेल. याि हेतूने राक्षसािंा संहार करण्यासाठी ॠचर्ष स्त ती करू लागल. 

 
इन्द्र तथा सोम, जे राक्षस असतीस त्यां् या मनात शोक व संताप प्रबल होवो. त्यां् या द ष्ट कायािा 

नाश होवो. अज्ञाना्या अधंारात शरीरबळाने घ सणाऱ्या चववके–चविारहीन, द सऱ्यािे अचहत करणारे मूढ 
राक्षस–त्यानंा अडवनू त्यािंी परभक्षी शस्क्त नष्ट करा.’ 
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‘हे इन्द्र व सोम जाणून ब जून पाप करणारे, आक्मण करणारे, इतरानंा जळत्या अग्नीत फेकून 
देणारे, खादाडपणे कचे्चि प्राणी खाऊन र्ाकणारे, असे जे आततायी राक्षस आहेत त्यािंा त म्ही संहार 
करून र्ाका. 

 
हे देवानंो हे राक्षस मायावी असून वगेवगेळी रुपे धारण करून ते प्रजेला पीडा देतात. तरी त्यािंा 

समूळ नाश करून त्या द ष्टािंी परंपरा प ढे िालणार नाही असे कराव.े 
 
हे इंद्रा, राक्षसां् या मायावी जोयाही जगात संिार करीत असतात. त्यािंा जीचवत हेतूि म ळी 

‘काय खाऊ? कोणाला खाऊन र्ाकू? कोणाला मारून र्ाकू?’ हा असतो. त्याम ळे लोक त्यानंा ‘चकमीदी’ 
या नावाने ओळखतात. ते याना परीिी रुपे धारण करून भोळयाभाबया माणसानंा फसवतात व चगळून 
र्ाकतात. या मायावी जोयानंा त म्याचशवाय कोणी ओळखू शकत नाही. तरी त्यानंा शोधून त्यािंा नाश 
करावा व समाजावरील कलंक नाहीसा करावा.” 

 
या प्रमाणे वचसष्ठ ऋर्षी ‘राक्षोघ्न’ सूक्तािंा जप करीत असताि एक िमत्कार घडून आला. एक 

राक्षस वचसष्ठािेि रुप धारण करून आश्रमात आला व सागंू लागला, 
 
‘हे पंिजन, हे भरतजन, आत बसलेले वचसष्ठ खरे नसून मायावी आहेत. वरे्षधारी आहेत त्यािें ते 

मंत्रही खोरे्ि असून त्यां् या योगाने त म्याि क लािा सववनाश होईल.’ 
 
त्या राक्षसािा मायावी वरे्ष पाहून ऋचर्ष व पजंजनही घडीभर चविारात पडले. त्या राक्षसाने ग रंु्या 

आसनावर बसून खऱ्या वचसष्ठानंा तेथून िालते होण्यािी आज्ञा केली! सत्य व चमथ्या यािंी परीक्षा 
करण्यािी ही उत्तम सधंी होती. वचसष्ठानंी सावधानतेने सोमाला आवाहन केले. 

 
‘बरे आचण वाईर्, खरे आचण खोरे् यािंी परीक्षा चवद्वान माणसे सहज करू शकतात. प्रसंग येताि 

खरे काय आचण खोरे् काय यािा चनणवय त्यानंा करता येतो. खरे पाहता सत्य व असत्य या चवर्षयी शकंाि 
मनात येण्यािे कारण नाही. परंत  मायावी राक्षस असत्याला स्थाचपत करण्यासाठी सत्यािा आश्रय घेऊ 
पहात आहे. त्या म ळेि खऱ्या खोट्ािी ही स्पधा चनमाण िाली आहे. सवव कोमल भावनािें रक्षण करणारा 
सोम सत्य व सरळ वाणीिे रक्षण करून असत्य दूर करो. चवद्वानां् या चवद्वते्तिी या चनणवयायोगे परीक्षा होते 
आहे. देव सोम या चठकाणी उपस्स्थत आहे. चमथ्यािारी, पापी राक्षसाला तो चनचिति सोडणार नाही. नेहमी 
सौम्य, ऋज  भाव धारण करणारा देव सोम पापीं माणसे असत्याच्या आधाराने प ढे होताना पाहून इन्द्रािा 
उग्रभाव धारण करून पापी लोकािंा नाश करतो.’ 

 
ॠर्षीं्या चद्य वाणीमध्ये काहंी आगळेि तेज होते. त्या मंत्रा्या प्रभावाने मायावी राक्षस फचजत 

िाल्या सारखा होऊन गेला. त्याने आश्रमातं ग रुवरे्षाने प्रवशे करण्यािे धाडस केले होते. आता आपले सोंग 
उघडकीस येते की काय या चविाराने तो अस्वस्थ होऊन गेला. तरीही उसने अवसान आणून तो म्हणाला, 
‘त मिे म्हणणे खरें असेल तर ते चसद्ध करून दाखवता?’ 

 
म चनवर वचसष्ठानंी त्यािे ते आ्हान तात्काळ स्वीकारले. व ते बोलू लागले, ‘मी जर अनृत-देव 

असेन, मलीन, खोट्ा दैवतािंा पूजक असेन, तर मािे जीवन ्यथव आहे असे मी मानतो. हे अस्ग्नदेव 
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मा्या सवव कमांिे त म्ही साक्षी आहातं. जर मा्या हातून वाईर् कमे घडली असतील तर त मिा क्ोध 
मा्यावर उतरो. चमथ्यािारी, वरे्षधारी राक्षसािे रूप त म्ही उघडकीस आणाव.े’ 

 
‘जर मी वचसष्ठ ॠचर्ष नसून मायावी राक्षस असेन तर या क्षणीत मी चन्प्राण होईन. मी जर राक्षसी 

वृत्तीने कोणािे प्राण घेतले असतील, कोणा्या मनस्तापाला कारण िालो असेन तर मािी पापेि मािा 
चवनाश करोत. मी खरा वचसष्ठ असून समोर चदसणारा मायावी राक्षस आहे. कारण मा्या शभंर प त्रां् या 
शोकात मी ब डून गेलो आहे आचण शोक-रचहत असा हा चमथ्यािारी मला आपण स्वतःि वचसष्ठ असल्यािे 
सागंत आहे.’ 

 
हा वशेधारी ‘यात धान’ असून मलीन चवद्या जाणणारा आहे. त्या चवदे्य्या योगानेि तो मला यात धान 

ठरव ूपहात आहे. त्या्या म्हणण्याप्रमाणे येथे दोन राक्षस आहेत. एक तो स्वतःि वरे्षधारी आहे व मलाही तो 
वरे्षधारी म्हणत आहे. तरी आम्हा दोघामंध्ये जो कोणी चमथ्या असेल त्यािा नाश देवामंधील श्रेष्ठ अशा 
इन्द्रानेि येथे येऊन करावा.’ 

 
याप्रमाणे वचसष्ठ म नींनी इन्द्रािे स्मरण करताि इन्द्र तेथे प्रत्यक्ष प्रगर् िाला. प्रत्यक्ष देवराजासमोर 

तो मायावी कसा चर्कू शकेल? तो उठून पळून जाऊ लागला. परंत  देवराजाने आपल्या वज्रा्या योगाने 
त्यािा नाश केला. जचमनीवर पडता पडता त्यािा मायावी वरे्ष दूर िाला व मूळिे अक्ाळ चवक्ाळ रुप 
चन्प्राण होऊन पडले. भरतजन तो मृत देह वनात र्ाकून आले. 

 
या प्रसंगाम ळे ॠर्षीं्या मनात क्षोभ चनमांण िाला होता. इन्द्रािे प्रत्यक्ष साह्य चमळाल्याने तो दूर 

होऊन त्यािंा उत्साह वाढला. समाजात मलीन चवदे्यिा प्रभाव वाढत िालला होता. यात धान राक्षस त्या 
चवदे्य्या मायावी प्रभावाने भरताना त्रास देत होते. वचसष्ठ ऋर्षींनी चफरून ध्यान धरून राक्षोघ्न सूत्रािा जप 
स रू केला. ते म्हणाले, 

 
‘रात्री चविरणाऱ्या घ बडासारखी ही मलीन चवद्या िपळ आहे. स्वतः लपून द सऱ्यावर छ पे आक्मण 

करण्यािी त्यािंी रीत आहे. इन्द्रदेवा्या प्रभावाने त्यां् या माये्या चठकऱ्या चठकऱ्या होवोत. त्या मायेम ळे 
अवरोधािे पहाडिे पहाड चनमांण िाले आहेत ते भगंून जावोत व राक्षसािंा नाश होवो. 

 
हे मरुद गणानंो इन्द्रािे दूत म्हणून त म्ही सववत्र संिार करता. तरी ग प्तवशेाने चफरणाऱ्या राक्षसािंा 

त म्ही संहार करावा. हे मायावी पश पक्षी वगैरे रुपेही धारण करतात व भल्या भोळया लोकानंा पीडा देतात. 
अशा उपद्रवी राक्षसानंा शोधून आपण दूर कराव.े यज्ञयागा्या पचवत्र कायात अडथळे आणणाऱ्या या 
चवघ्नानंा आपण दूर कराव.े’ 

 
‘हे देवराज इंद्र, आकाशातून वीज पाडून या दैत्यािंा संहार करावा. आपले पवव, पवव धारण करणारे 

वज्र िारी चदशातंील राक्षसािंा चवनाश करो. 
 
हे देवराज, मलीन चवद्या जाणणाऱ्या दैत्यािंा नाश करणारे त म्ही पराशर–परम लहसक आहात. 

क ऱ्हाड ज्या प्रमाणे मोठ मोठे वृक्ष पहाता पहाता तोडून र्ाकते त्याप्रमाणे चवचवध रूपे घेऊन चफरणाऱ्या 
राक्षरािंा त म्ही संहार करता. 
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हे राक्षस व यात धान हे मात्र मलीन वासनानंीि भरलेले असून स्वतः्या वासना पूणव करून 
घेण्यासाठीि ते चवचवध रुपे घेत असतात. कामाधं राक्षस. घ बडां् या गतीने, क्ोधी लाडंग्यां् या गतीने, 
लोभी क त्र्या्या रूपाने, अचभमानी गरुडा्या रुपात मदमस्त चगधाडा्या रुपाने भर्कत असतात. त्यां् या 
अथवा मनाप्रमाणे ते कोणत्याही रुपात भर्कोत परंत  ते इतराना पीडा देतात. इतरािंा नाश करणाऱ्या त्या 
द ष्टािंाि नाश होवो. या राक्षरािंी मदाधं अशी स्त्री प रुर्षािंी जोडपीही चफरत असतात. खाणे चपणे व भोग 
हेि यािें काम असते. ििाही फक्त त्यािचवर्षयी िाललेली असते. अशा स्वाथी राक्षसािंा संहार करा.’ 

 
‘माता धरती धरणीवर होणाऱ्या पापापासून, अंतचरक्षािे देव मधल्या वातावरणातंील पापापासून, व 

स्वगातील देव आकाशातील पापापासून आमिे रक्षण करोत.’ 
 
‘हे देवराज इंद्र, मलीन चवदे्य्या योगाने द सऱ्यानंा मारणाऱ्या मायावी राक्षसानंा त म्ही मारून र्ाका. 

जी राक्षसी माया स्त्री रुप घेऊन द सऱ्यानंा कपर्ाने बंधनातं र्ाकते त्या मायेिा त म्ही संहार करा. 
वनस्पती्या म ळाशीं असणाऱ्या मलीन तत्वािंी व अक्ाळ चवक्ाळ दैवतािंी पूजा करणारे दैत्य उद्या 
सूयोदय होण्याआधीि नाश पावोत.’ 

 
‘हे देव सोम, हे देवराज इंद्र, त म्ही आपल्या डोळयानंी सारेि पहात आहातं. तसेि त म्ही सदा 

जागतृ रहाणारे आहातं. तरी आपल्या चद्य शस्त्रास्त्रां् या योगाने राक्षसां् या मलीन चवद्यािंा नाश करून 
र्ाका.’ 

 
या प्रमाणे ऋर्षींनी सतंापून राक्षोघ्न्न सूक्त गायलेले आहे. तथाचप त्या क्ोधा्या भरातही कोणा 

एका ्यक्ती्या वा जाती्या संहारािी इ्छा ्यक्त न करता ं इदं्र, सोम, वरुण वगैरे देवािंी प नः प नः 
प्राथवना करून काम क्ोधाचद मलीन वासनानंा वश होऊनि पापी लोक पापािरण करतात तरी त्या मलीन 
वासनािंा नाश करून लोकानंा प ण्यमागव दाखवावा अशी चवनवणी केलेली आहे. भावनावश ऋर्षींिे हृदय 
दयेने, करुणेने भरून येते. स्वतः मंत्रचवदे्यिा उपयोग परचहतासाठी करीत आहेत. परंत  मलीन चवदे्य्या 
प्रयोगाने जगािे अचहत होत असल्यािे त्यां् या ध्यानातं येते. त्यांना साध्य असलेली मंत्र चवद्याही मलीन 
असून तेही यातूधानि आहेत, असा आके्षप त्यां् यावर येतो ते्हा ं त्यानंा तो आघातजनक वार्तो. साध्या 
आचण सरळ स्वभावािे ते ऋर्षी शपथ घेऊन सागंतात, ‘जर मी मलीन चवदे्यिी उपासना करणारा यात धान 
असलो तर मा्या पापािरणा्या योगानेि मािा मतृ्यू होवो.’ 

 
वरुणािी स्त चत–प्राथवना करतानंा ऋचर्ष आपल्या अपराधािा स्वीकार करून त्या्या मागिी 

कारणपरंपराही रुजू करतात. त्यातूंन ॠर्षींिा साधा सरळ भस्क्तभाव स्पष्ट चदसून येतो. 
 
शस्क्त ऋर्षीं्या मृयूनंतर अदृश्यंती्या पोर्ी आर्षव द्रष्टाव ूपचवत्र प रुर्ष जन्माला आला. त्यािे नाव 

होते पराशर. त्या्या आईने शोकाम ळे संतप्त होऊन ‘सवव राक्षसािंा नाश कर’ अशी आज्ञा केली ते्हा 
पराशरानी एक याग करण्यािा सकंल्प केला. अशा कारणाने केलेला यज्ञ श द्ध वा सास्त्वक असणे शक्य 
न्हते. चकत्येक मारक व अश द्ध द्र्यािंा त्यात उपयोग करावा लागतो व मंत्रही कल्याणकारक नाही पण 
उलरे् चवनाशकारक जपाव ेलागतात. असे प्रयोग अचभिारकमलीन असतात. समाजाला ते हानीकारक 
ठरतात. 
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पराशर ऋचर्ष असा अचभिारक याग करणार आहेत हे जे्हा वचसष्ठां् या कानावर गेले ते्हा त्यानंी 
पराशराला बोलावनू सरळभावाने साचंगतले, 

 
‘वत्स, आपल्याला देवां् या कृपेने चद्य मंत्रािें दशवन होते. आपले जीवन श द्ध व सरळ आहे. 

आपली परचहत व कल्याणािी भावना सोडून मलीन अचभिार प्रयोगात आपण पडलो तर आपण आपला धमव 
सोडून हलका धमव स्वीकारला असे होईल. ते आपल्यासाठीं चनचिति योग्य नाही. 

 
हे प त्र, आपल्या अंगणात असलेली अस्ग्नशाला श द्ध व पचवत्र आहे. त्यात प्रगर्लेला अस्ग्न पचवत्र 

कायािी पे्ररणा देणारा आहे. आपण अज्ञानाम ळे ्यस्क्तगत स्वाथाकडे पहातो पण म्हणनू अस्ग्न अश द्ध लकवा 
मलीन थोडाि होतो? 

 
अचभिार प्रयोगासाठी अश द्ध व मलीन स्थानी असलेल्या अस्ग्निा उपयोग करावा लागतो. तसे 

पापकमव आपल्या हातून होऊ नये म्हणून तू अग्नीिी स्त चत कर. 
 
हे अस्ग्नदेव, लहसक राक्षसापंासून आमिे रक्षण करा. हे बलवान अस्ग्न, पापकमापासून आम्हाला 

वािवा. आम्ही त म्हाला पचवत्र व श द्ध हचव अपवण करतो. आमिी धनसाधने श द्ध असोत.’ 
 
महर्षींिी पचवत्र वाणी ऐकून पराशर ॠर्षींनी अचभिाचरक प्रयोग करून राक्षसािंा सहंार करण्यािा 

चनणवय सोडून चदला. परंत  त्या्या मनािे समाधान होत न्हते. माता अदृश्यंतीिी करुण ्यचथत मूती 
त्या्या प ढे उभी राहून जण ूत्याला चविारी, ‘आपल्या चपत्या्या आत्म्याला शाचंत चमळावी म्हणून तू काय 
केलेस? त्यािंा उद्धार कसा करणार आहेस?’ 

 
पराशरां् या जवळ यािे उत्तर न्हते. अन भवी वचसष्ठ महचरं्ष प त्रवधू अदृश्यंतीिी मनोवदेना जाणत 

न्हते असे नाही. स्वतःिा पचवत्र व समथव प त्र राक्षसां् या हातून मारला गेला त्यािे द ःख त्यानंाही होतेि. 
परंत  वैरािा नाश वैर करून होत नाही. त्या अधं परंपरेने वैरािी आग पसरति रहाते हे ते ज्ञानी ऋचर्ष 
जाणनू होते. जीवनािा सखोल अन भव घेतल्याम ळे मृत्यिूीही त्याना स्पष्ट कल्पना होती. मृत्य  हा जीवाला 
अचनवायव आहे. तो के्हा व कसा येतो ते कळतही नाही. पराशर ऋर्षीना हे सत्य समजावून सागंण्यासाठीं ते 
म्हणाले, 

 
‘हे वचसष्ठ, हे प त्र! ज्या क लात त िा जन्म िाला ते वचसष्ठ प रुर्ष इस्न्द्रयाना वश करून प्राणतत्वाला 

पे्ररणा देणारे आहेत. मी वचसष्ठ आहे. त िा चपता वचसष्ठ होता. व तूही वचसष्ठ आहेस. आपल्या क लािे यश 
उजळेल, वाढेल असे उत्तम ब्रह्ममंत्र तू जप. त्यां् या योगाने प्राणािंा देव इन्द्र प्रसन्न होईल. श द्ध व पचवत्र 
यज्ञािा संकल्प करून त्यािी रिना कर. व त्या यज्ञ प्रसंगी इन्द्रािा मचहमा गा. त्या देवामंध्ये श्रेप्ठ अशा 
देवािे पराक्म तै्रलोक्यात चवख्यात असून तो भक्तािंी स्त चत आस्थेने ऐकणारा आहे. 

 
‘हे देवराज इन्द्र, मनात शोक संवदेनािंा आवगे दारू्न येतो, मन ्याकूळ होते, अचविार घडण्यािा 

संभव चनमाण होतो अशा वळेी त म्या स्त चतिा घोर्ष जागवला की त्याम ळे संतप्त मन शातं होते. स्वतःिे 
जीवन के्हा ंसपेंल आचण कोणत्या क्षणी मतृ्य  येईल हे कोणाला कळत नाही. तथाचप जीवनािी लाबंी कमी 
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करणारी अधम व हलकी कामे करण्या्या अचविारातून आम्हाला वािवा. व आम्या पापातूंन आमिी 
स र्का होईल अशा उत्तम मागािी पे्ररणा आम्हाला द्या. 

 
हे देवश्रेष्ठ, पाण्यािा प्रवाह जसा वगेाने धावतो, गाई ज्याप्रमाणे वासरां् या कडे धाव घेतात, 

त्यािप्रमाणे त मिी स्त चत करणाऱ्या भक्तां् या प ण्यकमािा ओघ प ढे प ढे वहात जातो. आम्या पचवत्र 
यज्ञा्या स्थळी त म्या रथािे तेजस्वी अश्व त म्हाला घेऊन येवोत व त मिी स्त चत भस्क्तभावाने करण्यािे 
भाग्य आम्हाला लाभो.’ 

 
‘वचसष्ठ क लात जन्मलेल्या प रुर्षानो त म्ही देवराज इन्द्रािी भस्क्त करा. वज्र धारण करणारा तो 

देवािंा राजा श भ कामनेने त मिे कल्याण करो. इन्द्रािी स्त चत केल्याने आपण वीरजन व पश धना्या 
साह्याने समदृ्ध होतो व आपला सवव शोक सतंाप दूर होतो’ 

 
ऋर्षींिी चद्य वाणी ऐकून पराशरािें मन शातं िाले. शोक व संतापाने उचद्बग्न होऊन चपत्या्या 

वधािा सूड घेण्यािा आवगे ओसरला. जीवन व मृत्यूिे रहस्य त्याना उमगले. मतृ्यलूा लजकण्यािा उपाय 
पण असला पाचहजे असा चविार मनात येऊन त्यानंी नम्रतापूववक आपली चजज्ञासा ्यक्त केली, ‘भगवन् , 
आपण साचंगतले त्यावरून सववि मृत्यलूा वश होतात असे चदसते. त्या्यापासून कोणीि वािू शकत नाही. 
पण त्यालाही लजकण्यािा मागव नाही काय?’ 

 
‘प त्रा, तसे पाचहले तर जीवन व मृत्यू हे एकाि दशिेे दोन प्रकार आहेत. जन्माला येतो तो मरतो व 

मरतो तो प नः जन्म घेतो. जन्म-मरणा्या या िक्ातून म क्त होऊन अजर व अमर होण्यासाठी मृत्य जंय 
महादेवािी उपासना हाि एक मागव आहे. 

 
हे प त्र, मृत्य ंजय महादेव हे रुद्रािे स्वरुप आहे. रुद्रा्या बरोबर तीन अबंा माता सवांिे कल्याण 

करतात. म्हणनू त्याला त्र्यबंक असे म्हणतात. या तीन माता महादेवा्या सचन्नध राहून चवश्वािे सृजन, 
पालन व संहारािे कायव करतात. आळस, शोक व लिता यापासून म क्त असलेल्या भक्तािें त्र्यंबक महादेव 
पालन करतो. भस्क्त व सदािार भक्तजनानंा चनभवय करतात. त्र्यंबक हा स गधंस्वरुप व प चष्टवधवक देव 
आहे. फळ ज्याप्रमाणे पूणव चपकताि वृक्षा्या बंधनातून स र्ते त्याप्रमाणे कतव्यकमव पचरपूणव िाल्यावर मानव 
मृत्यू्या बधंनातून स र्तो. खरे पहाता ं मतृ्य  हा माणसाला बंधनातून सोडवणारा आहे. मानवा्या 
अंतःकरणातं वसणारा पे्ररक देव हा आत्मा असून तो अजर व अमर आहे. त्या आत्म्याशी असलेला संबंध 
त र्ला तर माणूस चजवतं असूनही मेल्यासारखाि असतो. जीवनाला िैतन्य देणारा देव तोि मृत्य ंजय 
महादेव. तो आपल्याला मृत्यपूासून सोडवतो पण अमरत्व देणाऱ्या अमृत भावाशी असलेला धागा तो तोडीत 
नाही. त्या त्र्यंबक देवािे आपण यजन पूजन करू या.’ 

 
मृत्य ंजय महादेवािा हा चद्य मंत्र ऐकून पराशर ॠर्षीना नवी पे्ररणा चमळाली. महचरं्ष 

वचसष्ठां् याकडून मृत्य ंजय चवदे्यिे रहस्य जाणनू घेऊन ऋर्षींनी माता अदृश्यतंीला पण नवजीवनािी पे्ररणा 
चदली. वचसष्ठ क लातंील सवव ऋर्षींनी जमून त्र्यबंक याग केला. त्या महायागािी पूणाह चत करतानंा शातंी 
पाठािी सूक्ते म्हणनू जगा्या कल्याणािी भावना ्यक्त केली. वचसष्ठ ॠर्षीं्या त्या सूक्तातं सवव देवािंा 
मचहमा वणवन केलेला आहे. चवश्वातंील सवव श भ प्रवृत्तीिे देव चवश्वेदेव सवांिे चहत करोत अशा श भ भावनेने 
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केलेला हा स्त चतपाठ सवाना श–ं म्हणजे स ख देणारा होवो अशी त्यातं प्राथवना केलेली आहे. सवव वचसष्ठ 
ऋपी शाचंतपाठ मोठ्या आनंदाने गाऊ लागले. 

 
‘आम्हा ंसवां्या स खािी व चहतािी वृचद्ध होवो. इंद्र व अस्ग्न रक्षणािी साधने, इंद्र व वरुण अन्न 

जलािी समदृ्धी, इंद्र व सोम सजवन बल, इंद्र व पूर्षा पोर्षण शस्क्त देऊन आमिे कल्याण करोत– 
 
आम्हाला स ख, भग–भाग्य–प्रशसंा, चकतीं, चवशाल ब चद्ध, धन, सत्य भार्षण. यम–चनयम, श्रषे्ठ 

यश, धाता आचण धता, चवशाल पृथ्वी आचण बृहत् , रोदसी तसेि देवािें हवन पूजन, स्स्थर ज्योचतरुप अस्ग्न, 
चमत्र वरुण, प ण्यशाली जीवािें स कृत प ण्य, वाय िी पे्ररणा (यािंा लाभ होवो) द्यावा पृथ्वी्या पूवव 
कालातील हवनातं, अंतचरक्षातील सूया्या दशवनात लोकपालां् या चवजयात (असलेले) स ख आम्हाला 
प्राप्त होवो. 

 
वस ं्या सचहत इन्द्र, आचदत्यां् या सचहत प्रशसेंस योग्य असा सूयव, रुद्रासंचहत महादेव रुद्र व 

कलाशस्क्तसचहत त्वष्टा प्रजापचत आम्हाला स ख देवो. 
 
सोमयागािी साधने, सोमरस, मंत्रपाठ, खल व बत्ता, चवचवध याग यूपािें प्रमाण, और्षधी व वदेी सवव 

आम्हाला स खदायी होवोत. 
 
आम्हाला शातंी देण्यासाठी तेजस्वी सूयािा उदय होवो. चदशा उजळोत. पववत स्स्थर होवोत. लसधू 

सचरता भरभरुन वाहोत. माता अचदचत व्रता्या योगाने, मरुतगण वगेानें, चव्ण  पूर्षा, सवव भ वने व वाय  
आम्हाला स ख शातंी देवोत. चदवसा आमिा रक्षण कता देव सचवता व पे्ररणादायी प्रकाशवती उर्षा-मेघ–
पजवन्य, सवांना स खी करोत. आमिे के्षत्रपाल (शतेकरी) स खरुप असोत. चवश्वाला ्यापून रहाणारे व चद्य 
पे्ररणा देणारे चवश्वेदेव आम्हाला स ख देवोत. देवी सरस्वती चवचवध ब द्धी व पे्ररणा देवो. यज्ञािे ऋस्त्वज, 
धनािे दान देणारे यजमान तसेि पृथ्वीवर व अंतचरक्षात वहाणारे जलप्रवाह आम्हाला स खदायी होवोत. 

 
आम्ही वचसष्ठ क लातंील ऋचर्ष सवां्या कल्याणासाठी हा नवा शाचंतपाठ गात आहोत. हा पाठ सवव 

देव ऐकोत. पृथ्वी, अंतचरक्ष व आकाशात वास करणारे सवव देव आमिी स्त ती ऐकून प्रसन्न होवोत, आम्या 
यज्ञात भाग घेण्यासाठी यवोत. 
 

★ ★ 
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मानसरोवरातीि िंस १–७ 
 

(ऋग्वेद आठवे मंिि) 
 

१ : कण्व आणि प्रगाथ 
 

गोमती नदी्या चकनाऱ्यावर एक पणवक र्ी होती. त्यात घोर अंचगरसािें प त्र कण्व ऋर्षी आपल्या 
पत्नीसह रहात. 

 
घोर अंचगरसां् या द सऱ्या प त्रािे नाव प्रगाथ. ग रुक लातील अभ्यासक्म पूणं करून आपल्या 

चपत्या्या आजे्ञप्रमाणे प्रगाथ आपल्या वडील भावाजवळ राहू लागला. 
 
कण्व व प्रगाथ हे दोघेही भाऊ ऋचर्ष होते. कचव होते. त्यािें जीवन साधे सरळ होते. ऋलर्षिी पत्नी 

मध भाचर्षणी आचण सेवातत्पर होती. 
 
एकदा सकाळ्या वळेी फळे व सचमधा आणण्यासाठी प्रगाथ शजेार्या वनात गेला होता. कण्व 

ऋर्षीना कोठे बाहेर जावयािे होते. 
 
‘मािे वल्कल आचण कमंडल  आण बरे’ म्हणून पत्नीला सागंण्याआधीि त्यां् या पत्नीने वल्कल व 

कमंडल  प ढे केले. आपल्या चनमंल संगमरवरा्या चशल्पासारख्या पत्नीकडे ऋचर्ष पहात राचहले. एकि 
साधेस धे वस्त्र चत्या अंगावर होते. दागदाचगने, काजळ की अंगरागं कोठलाि शृगंार चतने केलेला न्हता. 
प्रसन्न स्स्मत आचण डोळयात भरून राचहलेला स्नेह हीि चतिी आभरू्षणे होती. त्यातूनि चतिे यौवन ओसंडत 
होते. 

 
ऋर्षीनी भावपूणव दृष्टीने चत्याकडे पहात प्रश्न केला ‘प्रगाथ कोठे गेला?’ 
 
‘वनामधे फ ले फळे व सचमधा आणण्यासाठी गेले असतील.’ साधे व सरळ उत्तर होते. 
 
‘त्याला जरा संभाळ!’ जाता जाता ऋर्षींनी सूिना केली. वल्कल काखोर्ीस मारून, हातात 

कमंडल  घेऊन, पायात खडावा घालून ॠचर्ष चनघाले. जाता जाता खडावािंा खट्  खट्  आवाज येत होता. 
वना्या वारे्वर ऋर्षीं्या मनात चविार आला, 

 
‘आज मी आश्रमातूंन बाहेर पडताना पत्नीला प्रगाथाला संभाळ असे का बरे साचंगतले? ती काय 

त्यािी सेवा करीत नाही? की मा्या समोर सेवा करते आचण मा्या मागे वगेळीि वागते– असे काही असू 
शकेल?’ 

 
तरंगामागनू द सरा तरंग मनात उठला! मी नसताना ती व प्रगाथ आश्रमात दोघेि. दोघेही तरुण! 

त्यां् या मनात पाप आले तर? आचण संभाळािे लागते ते स्त्रीलाि. प रुर्ष काय? पण छे हे योग्य नाही. पाप 
घडले तर ती दोघेही समभागीि! उलर् स्त्री काय बोलून िालून अबला. व्रत आचण तप आिरणाऱ्या 
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प रुर्षानेि संयम ठेवायला हवा. पण ते कसेही असो. या दोघाना एकरे् ठेवता कामा नाही हे खरे! मी नसलो 
तर काही्याबाहीि होऊन बसायिे!’ 

 
मनात हा चविारािंा गोंधळ िालला होता. पायही िाललेि होते. मन चविारां् या मागून सैरभरै 

धावत होते. त्याम ळे पाय कोठल्या मागांने जात आहेत चतकडे लक्ष कोण देणार? ऋचर्ष चनचबड वनातं मागव 
ि कले. काया आचण मन दोन्ही भ्रमजालात ग रफरू्न गेली 

 
चनचबड रानात खडावािंा आवाज येईनासा िाला ते्हा मागव ि कून भलतीकडे आल्यािे ऋर्षीं्या 

ध्यानात आहे. ते थबकले पण मन मात्र चविारां् या मागनू भरकर्ायिे थाबंले न्हते. आपण मागव ि कलो हे 
उमगल्यावर ऋर्षींनी आश्रमा कडेि परतण्यािे ठरवले आचण आल्या मागाने ते परत चफरले. 

 
इकडे प्रगाथ फ ल फळे व सचमधा आणण्यासाठी आपल्याि नादात बराि दूरवर जाऊन पोिला. 

एकाएकी त्याला आठवले आपले बंधू आज बाहेर जाणार होते. लगबगीने फळाचद सामग्री गोळा करून तो 
परत चफरला. 

 
ऋचर्षपत्नीने ऋचर्ष गेल्यावर गाईला िरण्यासाठी सोडली. वासराला पे्रमाने क रवाळून दावणीला 

बाधंले. अस्ग्न शाळेतून अस्ग्न आणला. आज चतला उपवास होता. ऋर्षीही येणार न्हते. आज मात्र 
प्रगाथासाठीि स्वयंपाक करावयािा होता. त्याला गोड दही आचण भात फार आवडे. चतने भातािे आधण 
ठेवनू तादूंळ चनवडण्यासाठी तार्ात घेतले व ती अंगणात जाऊन तादूंळ चनवडू लागली. थोयाि वळेाने 
प्रगाथ येऊन पोिला. इकडे चतकडे पहात तो म्हणाला, 

 
‘वचहनी, दादा गेले वार्तं? या सचमधा आचण फळे म ळे कोठे ठेवू?’ 
 
ऋचर्षपत्नीने चदराकडे पे्रमाने पाहून न बोलताि फळाचद साम ग्री ठेवण्यािे जागा दाखवली. ती तेथे 

ठेवनू प्रगाथ आपल्या भावजयीसमोरि एक दभािे आसन पडले होते त्यावर जाऊन बसला. 
 
‘ह श्श, फार दमलो आज. कोठ्या कोठे दूर गेलो नी मग एकदम आठवले आज दादानंा बाहेर 

जायिे आहे– मग जी धूम ठोकली इकडे येण्यासाठी! वचहनी, माडंीवर डोके रे्कून िोपावसेे वार्ते आहे 
बघ!’ 

 
भल्या भोळया मना्या त्या ऋचर्षपत्नीने चदरािे डोके माडंीवर घेतले. त्या्याही मनात कोठला 

चवकार न्हता आचण तीही त्याला प त्रासारखाि मानीत होती. 
 
तेवढ्यात खडावािंा खट् खट्  आवाज कानावर आला. चतला नवल वार्ले आचण सहज चत्या 

तोंडून प्रश्न बाहेर पडला, ‘आज अध्यांवरूति परत येण ंिालं वार्तं?’ 
 
पण चतिा प्रश्न ऐकण्याइतकी आचण त्यािें उत्तर देण्याइतकी स्वस्थता कोणाजवळ होती? आपल्या 

बायको्या माडंीवर डोके ठेवनू चनजलेल्या भावाला पाहून ऋर्षीं्या अंगािा न सता तीळपापड िाला होता. 
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मागव त डवीत आल्याम ळे श्रमही िाले होते. चविारां् या तरंगानंी मन ्यचथत िाले होते आचण डोळयाप ढे ते 
दृश्य चदसताि राग आवरेनासा िाला. रागाने लाल होऊन थरथरत त्यानंी चविारले, 

 
‘पाचपणी! त ्या माडंीवर हा कोण िोपाला आहे?’ 
 
‘आपला धाकर्ा भाऊ प्रगाथ.’ चतने सरळपण उत्तर चदले. 
 
‘हं. मला वार्ति होते! मी नसलो की येथे असेि काही्याबाही होत असणार!’ बोलता बोलता 

क्ोधा्या भरात ऋचर्ष प ढे िाले आचण शातं िोपलेल्या प्रगाथाला त्यानी लाथ मारुन उठवले. 
 
‘उठ द ष्टा! पापी माणसा! ही तपोभ चम आहे– काही मचदराघर नाही चदवसा ढवळया िोपा 

काढायला!’ 
 
‘दादा! मला क्षमा करा. मािी ि क िाली.’ जाग येताि प्रगाथाला आपली िूक उमगली. ऋलर्षिे 

पाय धरून त्याने क्षमा माचगतली. ‘दादा–त म्ही मािे मंत्रदाते, ग रु. त म्हीि मािे वडील! मला क्षमा करा!’ 
 
‘हं! आचण ही स्त्री?’ ऋर्षीनी रागाति चविारले. 
 
‘ही? ही मािी माता! मािी छत्र छाया!’ 
 
ऋर्षीं्या पाया पडलेल्या प्रगाथाने उठून ऋचर्षपत्नीला वदंन केले. गाईने वासराला िार्ाव ेतशा 

पे्रमाने त्या्या पाठीवरून हात चफरवनू ती म्हणाली. 
 
‘वत्स प्रगाथ! तू आचण त िे दादा दोघेही मंत्र द्रष्टे आहात. मोठे ऋचर्ष आहात. स्नेहबंधाने 

एकमेकाशी बाधंले गेलेले आहांत. त िे कल्याण असो प त्रा!’ 
 
प्रगाथाने प नः ऋर्षींना वदंन केले. व तो म्हणाला, 
 
‘आपला अपराधी म लगा आपल्या पाया पडतो आहे!’ त्या दोघािें आई लेकरासारखे पे्रम पाहून 

ऋचर्ष परत चविारात पडले. त्यािंा राग मावळला. पायाशी वाकलेल्या प्रगाथाला उठवनू त्यानी पोर्ाशी 
धरले व त्याला पे्रमाने आचशवाद चदले. 

 
‘वत्सा, मीि भ्रचमष्ट िालो होतो! वनात जाताना मागव ि कलो आचण चविारां् या तरंगात मनही 

भरकर्त गेले. त्यात डोळयाला जे चदसले त्याम ळे डोके अगदीि चफरून गेले! आता क्ोधािा आवगे सरला 
आचण खरे काय ते उमगले. तू मािा धाकर्ा भाऊ आहेस. आजपासून मी पूत्र म्हणनू त िा स्वीकार केला 
आहे.’ 

 
घोर प त्र कण्व ऋर्षींिा प त्र काण्व प्रगाथ म्हणनू जे मंत्रद्रष्टे ऋचर्षवर प्रख्यात आहेत तोि हा प्रगाथ! 
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२ : आसंग आणि शश्वणत 
 

लसध  प्रदेशािा राजा आसंग हा राजर्तर्ष प्लायोगािा प त्र. त्यािी राणी शश्वचत ही अंचगरा ॠर्षींिी 
कन्या. राजा आचण राणी सवव प्रकारे स खी होते. पण त्यां् या मनाला एकि द ःख होते. 

 
‘जे काही चमळायिे ते दैवी कृपेने चमळते.’ राणी मनािी समजूत घाली. 
 
‘जसे कराव े तसे भराव.े’ अशी राजािी मान्यता होती. सामान्यतः जीवनातल्या घर्ना घडत 

रहातात. कोणा्याि मान्यतेला धक्का देण्यासारखे त्यातं काही न्हते. प्रजे्या मनावर मात्र वगेवगेळे 
प्रत्याघात होत. 

 
राजा्या मान्यतेप्रमाणे िालणारे काही लोक होते. ते खाण्या चपण्यात आनंद प्रमोदातं दंग असत. 

स खी असत. ते राजालाही सागंत आपण चमळवले आहे आपण भोगाव.े यात दैवािा संबधंि काय? 
 
राणी आपल्या मान्यतेप्रमाणे व्रते करी. उपवास करी. राजाला ते आवडत नसे. दाने द्यावी, देवािी 

पूजा करावी ही त्या्या मते द बंलतेिी लक्षणे होती. राजा राणीला म्हणे, 
 
‘अग आपणि देव आहोत. त िे इंद्र चबद्र कोणी पाचहले आहेत? राणी यावर काहीि बोलत नसे. 

त्याम ळे राजा चिडे. व राजा्या कठोर शब्दानंी राणीने मन द खावले जाई. 
 
याप्रमाणे राजाने परमाथािा मागव सोडून चदला होता. भोग आचण चवलास हीि जीवनािंी परम 

चसद्धी असे तो मानू लागला होता. त्याम ळ प्रजे्या स खद ःखािी, शोक संतापािी लिता करून न्यायनीती 
संभाळण्यािी त्यािी वृत्ती नाहीशी िाली होती. 

 
प्रजाजन राजािा स्वाथींपणा िालवनू घेत. पण त्यािे भोग चवलास त्यालाि नडू लागले. त्या्या 

शरीरातले दैवी राजतेज त्याम ळे मावळून गेले. रोगानी शरीर पोखरून चनघाले. इस्न्द्रयाने वीयव व सामथ्यव 
जतन करणारा इन्द्र त्याला सोडून गेला. 

 
देवािंा शाप म्हणा की भोगचवलासािंा पचरणाम म्हणा, राजािे प रुर्षत्वि नाहीसे होत गेले व तो 

स्त्रीसारखा होऊ लागला. थोया चदवसानी तो स्त्रीि होऊन गेला. जीवन असह्य वारू् लागले. भोगचवलास 
नकोसे होऊन गेले. खाण्याचपण्यावरुन मन उडून गेले. कोणा्या दृष्टीस पडू नयेसे वारू् लागले व तो 
अंतःप रात एकातंवासात राहू लागला. 

 
राजािा धीर स र्ला. पण राणीिे धैयव कायम होते. पचवत्र व्रते, तप, उपवास यां् या योगाने चतिी 

काया कािंनासारखी श द्ध िाली होती. दान यज्ञाचद धमवकायानी चतने प्रजाजनानंा प्रसन्न केले होते. 
 
राज्याशजेार्या तपोवनात मेधाचतथी व मेध्याचंतथी नावा्या दोन ऋर्षींिा आश्रम होता. राज्यातील 

पंिजनानंा घेऊन राणी शश्वती त्या ऋर्षींना शरण गेली व राजा्या चवकृतीवर उपाय चविारला. त्या ऋर्षींनी 
राजा्या अवदशिेी कारण मीमासंा केली. 
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‘हे राणी, राजावर इंद्र रुष्ट िाला आहे. त्याने राजािा त्याग केला आहे. तो परत प्रसन्न िाला तर 
राजािी दशा स धारेल.’ 

 
राणीने हात जोडून त्या उभयता ऋर्षींिी प्राथवना केली, ‘भगवन त म्हा ं दोघा ं महर्तर्षवर देवराज 

इंद्रािी पूणव कृपा आहे. तरी त्यािी स्त चत प्राथवना करून त्याला प्रसन्न करून राजावर कृपा करण्यासाठी 
त्याला चवनवाव.े आम्यावर कृपा करून आमिे येवढे कायव कराव.े’ 

 
ऋचर्ष यावर लकचित हसून म्हणाले, 
 
‘राणी! इदं्रािी आम्यावर कृपा आहे हे खरे. पण त्या कृपेिे मोल रत्ना माणकानंी करता येत 

नसते. देवराजाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी व्रत आचण चनयमािें पालन कराव ेलागते. संयमािी साधना 
करावी लागते. हे सारे राजाने स्वतःि करावयास हव.े द सऱ्या्या तप त्याग आचण साधनेने राजािे कल्याण 
कसे होईल?’ 

 
राणीला त्यािें म्हणणे योग्य वार्ले. राजाला ते समजावनू सागंून ती त्याला घेऊन आश्रमात 

आली. एका पचवत्र पणवक र्ीत राजा व राणी राहू लागले. तप व संयमा्या साधनेने राजािे चवकार नाहीसे 
होऊ लागले. आश्रमा्या पचवत्र वातावरणात मना्या श द्ध वृचत्त जाग्या होऊ लागल्या. 

 
राजा्या व्रत, तप व उपवासात राणीही सहभागी होतीि. दोन्ही ऋचर्ष वरानंी पण श भ संकल्प 

करून राजािे प्राण व शरीरा्या ठायी नवितैन्य चनमाण केले. राजािी द बवलता दूर होऊन पूवववत्  दैंवी 
राजतेज त्या्या तोंडावर चदसू लागले. 

 
राजाने धीराने व संयमाने व्रतािरण व तप केले. राजािी काया पचहल्यासारखी श द्ध व चनरामय 

िाल्यावर राजा व राणी उभयताना इन्द्रयागािी चदक्षा देऊन ऋचर्षवरानंी देवराज इन्द्राला प्रसन्न करून 
त्याला आवाहन केले. राजा्या शरीरात देवामध्ये श्रेष्ठ अशा त्या इन्द्राने प्रवशे करताि इस्न्द्रये चवयववान 
होऊन त्या्या चठकाणी उत्तम प रुर्षािी सवव लक्षणे चदसू लागली. ते पाहून राणी आनंदीत िाली. 

 
आता राजा पूवीसारखा चनःसंग, कामी, स्वाथी राचहला न्हता. त्याने उभयता ऋचर्षवरानंा 

सन्मानपूवकं आपल्या राज्यात बोलावले. त्यां् या पे्ररणेप्रमाणे दान, यज्ञ व सेवापूजेिी कामे तो 
चनत्याचनयमाने करू लागला. प्रजे्या जीवनातही त्याम ळे न्या श्रदे्धिा व श भ भावनेिा उदय िाला. 
 

३ : पववत आणि नारद 
 

सरस्वती नदी धीर गंभीर वहात होती. पाण्या्या प्रवाहाम ळे त्या प्रदेशािे दोन भाग पडले होते. 
एका चकनाऱ्यावर आरावत व द सऱ्या चकनाऱ्यावर परावत प्रदेश. 

 
आरावतातील एका पणवक र्ीत पववत ऋर्षी रहात. नदीिा प्रवाह उंिावरून खाली वहात जातो हा 

चनसगािा क्म आहे. त्यािप्रमाणे नैसर्तगक स्वभावाला अन रुप असे भावही जीवनाला अन कूल असेि 
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असतात. पवतं ऋचर्ष आपल्या नैसर्तगक वृत्ती्या अन रोधाने जीवन जगत होते. मनाप्रमाणे वागत होते. 
आनंदात रहात होते. 

 
परावत प्रदेशातं एका पणवक र्ीत नारद ऋचर्षिा वास होता. त्याग व संयमा्या योगाने त्यानंी 

आपल्या मनाला वळण लावले होते. त्याम ळे मनही नैसर्तगक वृत्ती्या मागून जात नसे. नदी्या प्रवाहाला 
बाधं घालून पाण्या्या प्रवाहाला वळवणे मोठे अवघड असते. नारदािा आश्रम वर्या भागात होता. आचण 
त्यािंा स्वभावही प्रवाहा्या चवरुद्ध चदशलेा वर वरि िढत जाण्यािा होता. आचण त्या प्रयत्नाति ते सदा 
मग्न रहात. 

 
कण्व म नींिे हे दोघे प त्र होते. दोघािें स्वभाव एकमेकाहून वगेळे होते. परंत  माताचपत्यां् या वत्सल 

लालन पालनाम ळे त्यािें परस्पर संबंध स्नेहािे होते. कधी वनातून जाता येताना, कधी कण्वां् या सभेत, 
तर कधी सवन यागा्या प्रसगंी त्यािी भेर् होई. अशा प्रसंगी अचश्वनीक मारां् या जोडी सारखी त्यािंी जोडी 
शोभे. दोघेही एकाि स्वरात इन्द्र स्त चत गात. साम गान करीत. 

 
दोन्ही बाजूस सरस्वती वहात होती. त्याि प्रमाणे दोघा भावािा जीवनक्मही िालला होता. 

नारदाला वळे चमळाला की आसन घालून चनरोध करून समाधी लावण्यात आनंद वारे्. त्यािा वळे समाधीत 
कोठ्या कोठे चनघून जाई. पववताला वळे होई ते्हा ं मना्या तरंगामागून मनोरथ करीत वनातून, नदीं 
चकनाऱ्यावर तो चफरत राही. त्यािे चदवसिें चदवस त्यात चनघून जात. 

 
एक चदवस पववता्या मनात चविार आला. नारदाला भेरू्न बरेि चदवस होऊन गेले. आज चतकडे 

जाव.े चविार येताि तो चनघाला. नदी्या तीरावर जाऊन उभा राचहला, नारदाला भेर्ायिे तर परावत 
नदी्या पलंैतीरावर जायला हव.े आचण नारदािा आश्रमही वर्या भागात उंिावर. प्रवाहा्या चवरुद्ध 
चदशलेा गेल्या खेरीज िालण्यासारखे न्हते. एक मन नदी ओलाडूंन प्रवाहा्या चवरुद्ध जाण्यास नकार देत 
होते. तर द सरे मन म्हणू लागले नदीिा प्रवाह अन कूल आसो की प्रचतकूल असो. मनोरथाला कोठलीि 
चदशा प्रचतकूल नसते. प ढे मागे वर, खाली मनोरथा्या गतीला कोठेि अवरोध नसतो. असा चविार करून 
त्याने नदीत उडी र्ाकली. प्रवाहा्या उलट्ा चदशनेे त्याला पोहत जावयािे होते मनोरथां् या बळाने ते 
साहस व धैयव त्याला अगदी सहज चमळाले. 

 
पववत नारदा्या आश्रमात जाऊन पोिला त्यावळेी त्या क र्ीिे दार आंतून बंद होते. वळे चमळाला 

की आपला भाऊ समाधी लावनू बसतो हे पववताला माहीत होते. आश्रमा्या पचरसरात इकडे चतकडे चफरत 
तो वळे काढू लागला. पोहून आल्याम ळे तो थकून गेंला होता. भकूही लागली होती. आश्रमा्या 
वनभमूीतील फळे तोडून खाल्ली व मग क र्ी्या दारावर तीन वळेा चर्िकी मारली, नारदानंी दार उघडले व 
िचकत होऊन चविारले, ‘अरे, पववता, तू इकडे कसा?’ 

 
‘बरेि चदवस िाले त म्ही भेर्ला न्हता. भेर्ण्यािी इ्छा िाली. नी आलो.’ पववताने सहज भावाने 

साचंगतले. 
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िोपडीत दोघानंा बसण्या एवढी जाग नसल्याने ते दोघे भाऊ एका िाडाखाली गार सावलीत 
बसाव ेम्हणून िालू लागले. िाडावर चपकलेली फळे होती ती चदसेनात म्हणून नारदानंी आपल्या भावाला 
चविारले, 

 
‘पववता, या िाडावर चपकलेली फळे होती?’  
‘होती ना. मला खूप भकू लागली होती. मी ती तोडून खाल्ली.’ 
‘फळे तोडण्याआधी तू कोणाला चविारले होतेस?’ 
 
नाही दादा. त म्ही आतं होता, आचण मला तर असह्य भकू लागली होती. चपकलेली फळे पाहून 

मला रहावले नाही. मा्या कडून काही अपराध िाला का?’ मनािे मानून िालणाऱ्या पववताला आपले 
काही ि कले असे वार्ले न्हते. परंत  सतत संयमािी साधना करणाऱ्या नारदा्या दृष्टीने अशा लहान 
सहान ि काि लोभ व लालसा याना वाढवनू वगे देणाऱ्या होत्या. ते आपल्या भावाला म्हणाले, 

 
‘बंधो, तहान भकू काय भागनू जाते. पण द सऱ्या्या वस्तूला न चविारता हात लावणे हा चनचिति 

अपराध आहे. लोभाला वश होऊन तू हे पाप केले आहेस.’ 
 
‘दादा, त मिे म्हणणे मी समजलो. मािी िकू िाली. त्याबद्दल त म्ही कराल तो दंड भोगायला मी 

तयार आहे.’ 
 
‘बंधो, त ला चशक्षा मी कशी करंु? बऱ्या–वाईर्ािा चववकेपूणव चविार करून, न्याय नीचत समजून 

िालणाऱ्या एखाद्या न्यायचधशाकडे जावयास हव.े’ 
 
‘दादा, असा न्यायाधीश येथे कोठून आणायिा?’ 
 
‘चपता कण्व म चन न्यायचप्रय आचण चववकेी आहेत. आपण त्यां् याकडे जाऊ.’ दोघे भाऊ उठून 

कण्वम नीकडे गेले. नारदाने फळे न चविारता घेतल्यािा आरोप केला आचण पववताने आपला अपराध 
स्वीकारला आचण होईल ती चशक्षा भोगण्यािी तयारी दशवचवली. त्या दोघािें म्हणणे ऐकून म चन चविारात 
पडले. कोठल्या तरी गंभीर प्रश्नािा चविार करावा तसा थोडा वळे डोळे चमरू्न त्यानंी चविार केला. डोळे 
उघडून ते गंभीरपणे बोलू लागले. पण तोंडावर मात्र स्स्मत खेळत होते. ते म्हणाले, 

 
‘नारदा, त िा आरोप योग्यि आहे. पववताने अपराध केलेला आहे. पण तो ज्या अथीं अपराध 

स्वीकारीत आहे, त्याअथी तो क्षमेला पात्र आहे. त्याला दंड करण्यािी आवश्यकता नाही.’ 
 
‘चपतात, मी पववताला क्षमा करतो.’ नारद मोठ्या मनाने लगेि म्हणाला. पण पववताला तेर रुिेना. 

तो आग्रह धरुन बसला, 
 
‘चपतात, दादा उदान आहेत. पण मला क्षमा नको अपराध घडला असेल तर दंड भोगायलाि हवा 

क्षमा मागून अथवा करून उलर्ी पापािंी परंपरा वाढत जाते. चशक्षा भोगली की पापािा मूळ अंक रि स कून 
जातो. तरी आपण मला शासन करा. ते भोगून मी मा्या पापापासून म क्त होईन. 
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पववतािा हा चनिय पाहून कण्व म नीना बरे वार्ले. ते त्याला हसून म्हणाले, ‘पववता, राजा वरुणाने 
न्यायनीतीिे चनयम घालून चदलेले आहेत. आचण ते चनयम मोडणाऱ्यानंा शासनही त्यानेि सागंून ठेवले 
आहे. त्या प्रमाणे पहाता त िे हात तोडून र्ाकायला हव.े कारण लोभा्या लालसेने त्या हातानंी फळे 
तोडली. त्या अपराधािी चशक्षा त्या हातानी भोगावयास हवी.’ 

 
पवतंाने चनभवयपणे वरूणािे शासन मान्य करुन आपले दोन्ही हात कापून घेतले. 
 
सकाळ्या प्रहरी आश्रमातंील म चन आपली चनत्यकमे करण्यात मग्न होते. सरस्वतीिा प्रवाह संथ, 

अचवरत वहात होता. चपत्या्या आजे्ञप्रमाणे नारद व पववत दोघेही नदीवर स्नानासाठी गेले. स्नान िाल्यावर 
नारदानंी सूयांला अध्यव देण्यासाठी हातािंी ओंजळ पाण्याने भरुन घेतली. पवंत ॠर्षीही चनत्य नेमाने 
सूयाला अध्यं देत असत. वडील भावा्या सहवासाने आनंदीत िालेल्या त्या्या मनाला कापलेल्या हातािंी 
वदेना जाणवत न्हती. इतकेि नाही पण आपले हात कापले आहेत हे त्या्या लक्षातही राचहले नाही. 
सवयीप्रमाणे अध्यं देण्यासाठी पाणी घ्याव ेम्हणून खाली वळून त्याने आपले उरलेले हात पाण्यात ब डवले 
आचण एक मोठाि िमत्कार घडला. कळीतून कमळ फ लाव ेतसे त्या्या ढोपरापासून नव ेस ंदर हात बाहेर 
आले व त्याने ओजंळ भरून सूयाला अध्यव चदले. 

 
नारद हा िमत्कार पाहून आियंम ग्ध िाले. पववतालाही आठवले, ‘आपले हात तर कापून र्ाकले 

होते, मग हे हात कसे नी कोठून आले?’ 
 
‘ही देवराज वरुणािी कृपा’ कण्वानी हसून म्हर्ले. आनंदाने एकमेकानंा मनःपूववक भेरू्न ते दोघे 

भाऊ आपआपल्या आश्रमाकडे वळले. 
 

४ : णत्रशोक आणि नािाक 
 

कण्व म चन हे नृर्षदािे प त्र. दूर दूर डोंगरा्या कपारीत एक ग ंफा शोधून काढली होती. तेथे ते रात्री 
रहात. चदवसा रानावनात चफरत. फळे म ळे शोधून भकू तहान भागवीत. 

 
आज बाजू्या लहान लहान गावातून वस्ती होती. ऋर्षीना ही गाव े चप्रय होती. त्यािंा स्वतःिा 

स्वभाव लहान म लासारखा चनरागस, सरळ होता. त्याम ळे ते तेथील लोकाशंी सहज समरस होऊन जात. 
सकाळपासून संध्याकाळपयंत एखाद्या गावात ते चफरत. गावकरी त्यां् या अवतीभोवती जमत. चदवस 
मावळला कीं म नी आपल्या ग फेंत परत जात. 

 
त्या बाजू्या वनात बक नावािा एक राक्षस रहात होता. तो गावकऱ्यानंा फार त्रास देई. अिानकि 

एखाद्या गावात जाऊन नासधूस करून सारे गाव उजाड करुन र्ाकी. त्याला तोंड देण्यािे धाडस कोणी 
करु शकत न्हते. त्या्याम ळे अशी चकतीतरी गाव ेध ळीला चमळाली होती. 

 
भल्या भोळया गावकऱ्यानंी आपले हे द ःख म नीना मन मोकळे करुन साचंगतले. दयाळू म नीनी 

लोकानंा द ःख द र करण्यािे अश्वासन चदले व ते एकरे्ि त्या अस रा्या वनात जाण्यास चनघाले. 
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बक इतका कू्र व त्रासदायक होता की त्या्या वनाकडे कोणी माणूसि काय पण पश पक्षीही 
सहसा चफरकत नसत. चनजवन नीरवतेम ळे ते वन अचधकि भयंकर वारे्. 

 
कण्व म नीना भय कसे ते माहीति न्हते. त्याम ळे त्या भयानक वारे्ने पण ते चनःशकं मनाने प ढे 

जात होते. आपल्याि आनंदात ग ंग असलेले ते म चन बका्या रहाण्या्या चठकाणी जाऊन पोंिले. 
 
द पारिी वळे होती. बक त्यावळेी गाढ िोपला होता. त्यािी म लगी बाहेर अंगणातं चफरत होती. 

आपल्याि आनंदात मस्त असलेल्या चनभवय म नीना पाहून चतला मोठे नवल वार्ले. असा मन ्य चतने कधी 
पाचहलाि न्हता! ती लगबगीने म नी्याकडे गेली. आचण त्यानंा सागंू लागली. 

 
‘त म्ही कोण? वार् ि कून इकडे आलात काय? हा चनवास कोणािा ते माहीत आहे?’ 
 
चतिे ते प्रशन ऐकून म चन मोकळया मनाने हसले व म्हणाले, ‘देवी! मला या चठकाणी पाहून त म्हाला 

आिायं वार्ले काय? येथे बक नावािा अस स रहातो ते मला माहीत आहे. आचण मी त्यालाि भेर्ण्यासाठी 
आलो आहें. त म्ही त्यािी कन्या तर नाही?’ 

 
म चनिे ते सरळ भावािे बोलणे ऐकून ती अस रकन्याही हसून म्हणाली, म चनवर! आपल्याला वार्ते 

आहे तशा सरळपणे मा्या चपत्यला भेर्णे शक्य नाही. तो अत्यंत कू्र व घातकी आहे. समोर चदसेल त्याला 
जीव ेमारल्याखेरीज तो रहात नाही. पण आपल्याला पाहून मािे मन भरून आले आहे, कोणत्या उपायाने 
आपले त्या्यापासून रक्षण कराव ेयाि चविारात मी पडले आहे. आपण मािे ऐका. मी दाखवते त्या ग फेंत 
लपून रहा. मािा चपता उठून वनातं गेला की बाहेर येऊन मा्या बरोबर चवहार करा.’ 

 
‘देवी असे लपून छपून रहाण्यािी काहीि आवश्यकता नाही. मला त म्या चपत्याला भेर्ावयािे 

आहे. मी त्यां् याशी सख्य करण्या्या इ्छेने आलो आहे. त्याप्रमाणे त म्ही त्यानंा जाऊन सागंा.’ 
 
म नींिे ते सरळ भार्षण राक्षसकन्येला समजेिना. आपल्या चपत्यािे भयकंर स्वरुप ती ओळखून 

होती. सामोर चदसणाऱ्या स दंर, सरळ, तपस्वी म नीवराला काळा्या जबयातून कसे वािवाव े ते चतला 
कळेंना. म नीना चत्या मनातील गोंधळ कळत होता. पण ते स्वतः चनलित होते. ज्या चठकाणी बक अस र 
िोपला होता तेथे ते गेले. व त्या्या डोक्यावरून मायेने हात चफरवीत मोठ्या पे्रमळपणे बोलू लागले. 

 
‘बंधो, बक, उठा. जागे ्हा. मी त मिा चमत्र. त म्हाला भेर्ण्यासाठी आलो आहे.’ 
 
राक्षस िोंपेतून दिकून जागा िाला. आपल्या शजेारी एका माणसाला बसलेला पाहून त्याला 

चवस्मय वार्ला. तो काही चविारणार तोि म नी आपल्या गोड पे्रमळ वाणीने म्हणाले, 
 
‘बंधो बक, मी त मिा चमत्र. मला ओळखले नाही? आपली जन्म जन्मातंरीिी मतै्री आहे. या 

संसारा्या सागरात वहाता वहाता कोठे तरी भेर् होते नी परत तार्ातूर् होते.’ 
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बक िचकत होऊन ऐकति राचहला. त्याने पे्रमळ, गोड शब्द यापूवी कधी ऐकलेि न्हते. तो 
स्वतःि इतका क् र होता की त्या्या घरातील माणसेही त्याला घाबरून असत. त्या्याशी पे्रमाने बोलण्या 
इतके धैयेि कोणाला होत नसे. त्या पे्रमाने तो चवरघळून गेला. आचण नम्रपणे हात जोडून म्हणाला, 

 
‘म चनवर, मी तर आपल्याला यापूवीं पाचहल्यािेही मला स्मरत नाही. पण त म्या शब्दानंी मला 

त म्ही लजकून घेतले आहे. ‘मी त मिा चमत्र आहे’ हे शब्द आज मी पचहल्यादंाि कानाने ऐकतो आहे. त मिी 
वारे्ल ती आज्ञा मी आनंदाने पाळीन.’ 

 
‘पण मी क ठे आज्ञा करायला आलो आहे? मी आलो आहे मतै्री करण्यासाठी त म्या जवळ बल 

आहे. मला ईश्वराने ब चद्ध चदलेली आहे बल आचण ब द्धी एक िाल्यावर चकती तरी िागंली कामे होऊ 
शकतील.’ 

 
‘त मिे बोलणे ऐकून मोठे नवल वार्ते. कारण मतै्री करणे हे मा्या स्वभावाति नाही. नेहमी क् र 

कमे करणाऱ्या मा्या हातून िागंली कामे कशी होतील? मी राक्षस, त म्ही ऋचर्ष. आपले सख्य कसे बरे 
होईल?’ 

 
‘बंधो, मी माणसू आहे. आचण तूही माणूस आहेस. ऋचर्ष आचण राक्षस हे भेद आपणि आपल्या मनाने 

चनमाण केले. आचण त्याप्रमाणे आपण वागत आलो. त म्ही श भ सकंल्प केला तर त म्याही हातून िागंली. 
मंगल कमे का बरे होणार नाहीत? त मिेही जीवन त्याम ळे श द्ध होईल. पचवत्र होईल.’ 
 

‘ऋचर्ष! अशा गोड गोड बोलण्यावर मािा चवश्वास नाही. तू मला फसवण्यासाठी आला आहेस, 
त ला येथे कोणी पाठवले ते सागं. त ्या चवर्षयी मला प्रमे वारू् लागले आहे. तू मा्यावर जाद र्ोणा करुन 
मला वश करणार आहेस? एरवी त ला पहाता ंक्षणी मी फाडून खाल्ले असते. असो. मािे एक काम करशील? 

 
‘सागंा. मतै्री म्हर्ली की एकमेकािंी कामे करायलाि हवी.’ 
 
‘ऋचर्ष, मािी म लगी अगदी भोळी आचण सरळ स्वभावािी आहे. या वनातं रहाणाऱ्या ऋचर्ष 

म नीं्याकडे ती नेहमी जाते. परंत  ते सवव चतिा चतरस्कार करतात. कोणी चतला आपलेपणाने जवळ करीत 
नाही. त्याम ळे ती द ःखी कष्टी होऊन परत चफरते व मा्याकडे येऊन रडते. मी चतला समजावतो. मा्या 
म लीने त्या सवांना फाडून खायिे सोडून असे रडत बसाव े हे शोभत नाही. पण ते चत्या स्वभावाशीि 
चवसंगत आहे. त्या मा्या भोळया पोरीशी तू लग्न केलेस तर ती चनचित स खी होईल व त िे मा्यावर मोठेि 
उपकार होतील.’ 

 
बकािे हे बोलणे ऐकून ऋचर्ष मोठ्या चविारात पडले. ते एकरे्ि रहात असत. लग्नािा चविारही 

आजवर त्यां् या मनात आला न्हता. परंत  राक्षस कन्येशी लग्न केल्यास चतिे कल्याण होईल हे म्हणणे 
त्यानंा मनातून पर्ले व ते बकाला म्हणाले, 

 
‘बंधो, त म्या प त्रीशी चववाह करण्यास मी तयार आहे. त्याम ळे आपले चमत्रसंबधं दृढ होतील. पण 

त्यासाठी आपली काही अर् आहे काय?’ 
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‘होय. मािी एक अर् आहे. लग्नानंतर त म्हा दोघाना येथेि रहाव े लागेल. मािी म लगी व 
पचरवारातील सवव माणसे त मिी सेवा करतील व त म्या आजे्ञत रहातील.’ 

 
बक राक्षसाकडे यताना स्वप्नातही त्यािा घरजावई होऊन राहव ेलागेल अशी कल्पना ऋर्षी्या 

मनात न्हती. बकाला लहसे्या मागातून परावृत्त करून मन्मागाकडे वळवण्यासाठी त्यानंी धाडस केले 
होते. राक्षसा्या त्रासाने भयभीत िालेल्या लोकाना चनलित करण्यासाठी ते त्या वनात गेले होते, 

 
ऋर्षी्या सहवासाने बकािा स्वभाव बदलून गेला. कू्र व घातकी कमें आपोआपि स र्ली. 

आज बाजू्या गावातील लोक स खात राहू लागले. त्या सवाना कण्व म नी उद्धारक देवासारखे पूज्य वारू् 
लागले. 

 
बक राक्षसािी कन्या ऋर्षी्या सहवासात पचवत्र जीवन जगू लागली. चतला दोन म ले िाली. 

एकािे नाव चत्रशोक व द सऱ्यािे नाभाक. एकात माता–चपत्यािे हे दोन प त्र. पण त्यािें स्वभाव एकमेकाहून 
फारि वगेळे होते. चत्रशोक आपल्या मातामहा्या वळणावर गेला होता. अंगानेही तसाि धडधाकर् होता. 
लहानपणापासून हाणामारीही तशीि करू लागला. उलर् नाभाक आपल्या चपत्यासारखा सरळ व ऋज  
स्वभावािा होता. 

 
कण्व म नीनी लोककल्याणासाठी संसार थार्ला होता. त्यािें काम िाल्यावर त्या संसारािा मोह 

सोडून ते परत आपल्या चनजवन ग ंफेत चनघून गेले. 
 
सरस्वती्या चकनाऱ्यावर पणंक र्ी बाधूंन नाभाक राहू लागला. बक व त्यािी प त्री जग सोडून गेले. 

पण जाताना आपला राक्षसी वृत्ती व कू्र स्वभाव चत्रशोकाला देऊन गेले. पूवीं बकािा त्रास होता तसा आता 
लोकाना चत्रशोकािा त्रास होऊ लागला. त्याम ळे त्रासून गेलेले प्रजानन नाभाकाला शरण गेले व त्या 
छळवादापासून वािवण्यािी चवनंती करू लागले. 

 
त्याना धीर देऊन नाभाकाने समजावले. 
 
‘जसा कमािा पचरपाक तशी मनािी घडण आचण त्याप्रमाणे स्वभाव होतो चकत्येकदा स्वभावातील 

तीव्र आवगे पावसाळयात नदीला येणाऱ्या प रासारखा अचनवार असतो. चवनाशक असतो. पण पावसाळा 
संपला की तो वगे ओसरतो. प्रवाह शातं व संयचमत होतो. मािा भाऊ चत्रशोक यावळेी मोहा्या भरात वहात 
िाललेला आहे. मातामह बक राक्षसही त्या्याि प्रमाणे वहावत िालले होते. पण वळे येताि ते जसे शातं 
िाले तसा चत्रशोकही शातं होईल. त्यालाही सत्यािे ज्ञान होईल.’ 

 
पण नाभाकािे हे बोलणे नागचरकां् या गळी उतरले नाही. त्यानंा तात्काळ उपाय हवा होता. ते 

चनराश होऊन परत गेले. नाभाकाला त्यािंी दया आली. व ते वनात चत्रशोक रहात होता तेथे गेले. 
 
द पारिी वळे होती. चत्रशोक िोपला होता. त्या्या उशाशी बसून मध र स्वराने नाभाकाने त्याला 

उठवले. 
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‘बंधो चत्रशोक, खूप िाली िोप. आता जागा हो.’ त्या गोड पे्रमळ शब्दानंी चत्रशोक िोपेतून जागा 
िाला. 

 
‘कोण? बंधू नाभाक? दादा, त म्ही इकडे कसे?’ 
 
‘बंधो, खूप खूप वर्षापूवी आपले मातामह असेि द पारिे िोपले होते. आपले पूज्य चपता कण्व म चन 

आले त्यानी त्यानंा िोपेतून उठवले आचण त्या क्षणापासून मातामहािंा स्वभावि बदलून गेला!’ 
 
‘दादा, स्वभाव बदलणे मोठे कठीण आहे. मातामहां् यावर चपत्याने नक्कीि काहीतरी जादूर्ोणा 

केला असावा. छे. छे. मला मािा स्वभाव सोडायिा नाही. दादा, त म्ही आपल्या आश्रमात परत जा. मािे 
जे ्हायिे असेल ते होऊ दे. चपत्याने स्वतः्या इ्छे चवरूद्ध लोकां् या चहतासाठी एकातंवास सोडून संसार 
थार्ला. त्यािंा तो स्वभाव त म्हाला लाभला आहे. पण मला आपल्या आजोळा्या वृत्तीि चमळाल्या आहेत. 
त्या सोडण्यािी, स्वभाव बदलण्यािी मला म ळीि इ्छा नाही.’ 

 
‘बंधो, अरे तू हे काय बोलतो आहेस? संसारातला चत्रचवध शोक दूर करण्यासाठी तू जन्म घेतला 

आहेस. आचण आता तूि शोकािा नी मोहािा दास होऊन गेलास? तू जेथे जातोस तेथे चवजयीि होतोस, 
असा बलवान असून आपल्याि स्वभावाप ढे असे हात रे्कतोस? अरे जरा चविार कर. आपण कोणािी 
म ले? आपली आई जरी राक्षसक लात जन्माला आली होती तरी स्वभाव एखाद्या देवते सारखा न्हता 
काय? चतने जन्मभर व्रते केली. तप केले. त ्यात ही द बवलता कोठून आली? स्वतः्या मान्यते प ढेि तू 
पराचजत िालास? त ्या ठायी बळ आहे. समज तदारपणा आहे. चववके आहे. तू वीर आहेस. शूर आहेस. 
सोडून दे ती चनबवलता. त ्या अंतरी वसणाऱ्या इदं्राला जागव. आचण त ्या शत्रिूा नाश कर. त ्या 
स्वतः्या अतंरीिी खूण पर्वनू घे.’ 

 
नाभाका्या शब्दािंा योग्य तो पचरणाम िाला. चत्रशोकािा कठोर स्वभाव चवरघळून गेला. 

नाभाका्या माडंीवर डोके रे्कून आपण केलेल्या द ्कृत्यां् या पिात्तापाने तो रडू लागला. आसवानंी त्यािी 
सारी पापे ध तली गेली. व त्यािे सारे जीवनि नंतर बदलून गेले. 

 
नाभाक ऋचर्ष होते. मंत्रद्रष्टे होते. चत्रशोक पण ॠचर्ष िाले. त्यानंीही तपािरण करून मंत्रदशवन 

केले. देवराज इंद्रािी स्त चत करून त्यानंी अंतरातंील देव जागतृ केले. 
 

५ : मत्स्य आणि अणदणत 
 

यम ने्या तीरावर दोन्ही बाजूला लहान मोठ्या नावा ड लत होत्या. तीरावरे धीवरािंी वस्ती होती. 
त्यािें घर, संसार, सववस्व सारे काही या नावाि होत्या. प्रवासी येतील त्यानंा ते नौकेतून ऐलतीरावरून 
पैंलतीराला नेऊन सोडीत. 

 
दोन्ही तीरावरील धीवरािें संबधं गोडीिे होते. आपसात लग्न संबधंही होते. मत्स्यकन्या 

ऐलतीरावर्या माहेराहून पलैतीरी सासरी जात. कधी लहान महान भाडंणेही होत. आचण स खी संसारही 
घरोघरी नादंत. अशी प्रजा. पाण्या्या तरंगावरि त्यािंा जन्म होई. पाण्यात खेळून बागडून ते मोठे होत. 
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आचण त्याि प्रवाहावर होडी िालवताना त्यािंा जन्म प रा होई. पाण्यातील माशां् यावरि त्यािंा चनवाह 
होई. ते मासे पकडीत. खात. पण ते माशानंा पाळीतही असत. त्यां् यावर पे्रमही करीत. त्यानंा जलदेवता 
मानून त्यािंी पूजाही करीत. मोठे मासे लहान माशानंा चगळतात. चजवावर जीव जगतो या चनसगव 
चनयमाप्रमाणे ते जगत. 

 
या धीवरािें लहान मोठे संघ होते. त्या संघातून शासन ्यवस्थाही होती. ते आपल्या संघािा नेता 

चनवडून त्या्या हाती शासनािी सूते्र सोपवीत. 
 
असा एक संघ नेता गाचधराज महामीन संमद या नावािा होता. एका तीरावरील प्रजा त्या्या 

आजे्ञत असे. पण पैल तीरावरील लोक त्याला ज मानीत न्हते. पण संमद उदार मनािा होता. शासनािा 
दंड बाजूला ठेवनू त्याने स्नेहाने सवांना लजकून घेतले. पैल तीरावरील नेत्याला सन्मानाने आपली कन्या व 
आपले राजपदही त्याने देऊन र्ाकले. असा हा गाधीराज सवव धीवरांना मोठा चप्रय होता. त्या्या पे्रमाने 
राज्य एकछत्री िालत असे. 

 
गाचधराज संमदाला एक प त्र होता. त्यािे नाव मस्त्य. दोन्ही तीरावरील प्रजाजनािें या 

राजक मारावर पे्रम होते. सववजण त्याला मत्स्यराज म्हणत. लहान लहान नावात बसून तो व त्यािे चमत्र 
यम नेवर जलचवहार करीत. 

 
जीवन चनवाह करण्यासाठी मासे पकडणे वगेळे. आचण केवळ खेळ म्हणनू माशानंा पकडणे, मारणे 

वगेळे. मोठे लहानानंा चगळतात. तरीही लहान मोठे सारेि मासे पाण्यात जन्मतात. व एकत्र नादंतातही. 
 
मत्स्यराजाला मासे पकडण्यािा नाद लागला. तो लहान मोठी जाळी चवणून पाण्यात सोडी, 

प्रवाहा्या चवरुद्ध चदशनेे नावा िालवी व जाळी भरभरुन मासे पकडी. हा त्यािा रोजिा क्म होऊन गेला. 
 
पाण्यातले मासेही मत्स्यराजाला ओळखू लागले होते. त्या्या जाळयापासून जीव वािवण्यासाठी 

ते धडपडत. शक्य चततके सावध रहात. जीव वािवण्यासाठी इकडे चतकडे धावपळ करणाऱ्या माशाना 
पाहून मत्स्यराजािा मद वाढे व जाळे ि कवणाऱ्या माशाना पकडण्यात त्याला मोठा प रुर्षाथव वारे्. त्यािा हा 
गवव व मद त्या्या बरोबरिे लोक पोर्षीत. 

 
एक चदवस असाि जाळे र्ाकीत मत्स्यराज बराि दूरवर गेला. जाळयात खूपसे मासे सापंडले. ते 

पाहून त्या्या मनात चविार आला, ‘पाण्यातले हे मासे जचमनीवर सोडले तर जगतील की नाही?’ ते 
प्रत्यक्षि पहाव ेम्हणून त्याने ते मासे चकनाऱ्यावर आणून सोडले. 

 
त्या्या लहरी संभाळणारे चमत्र बरोबरि होतेि. माशानंी भरलेले जाळे खेजून त्यानंी तीरावर्या 

वाळूत ते मासे सोडले. पाण्यातले ते जीव वाळूत पाण्याचशवाय तडफडू लागले. 
 
पाण्यामध्ये अचदती देवी वास करते. ती देवािंी माती असून दैंन्यास थारा न देणारी आहे. 

दीनां् यावर तात्काळ दया करून दैन्य दूर करणारी आहे. जीवन व मरणा्या मध्ये तडफडणाऱ्या 
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दीनवाण्या माशानी जलदेवी अचदचतिे स्मरण करून चतिी स्त चत प्राथवना केली. मत्स्यराज के्हाि होडीतून 
दूर गेला होता. त्यािे काही चमत्र तेथे चकनाऱ्यावर होते. 

 
माशािंी प्राथवना ऐकून माता अचदती त्या चठकाणी प्रगर् िाली व माशाना पाण्यात सोडून देण्यािी 

आज्ञा चतने मत्स्यराजा्या अन िरानंा केली. त्यानंी देवीला हात जोडून प्रणाम केला व चत्या आजे्ञप्रमाणे 
मासे सोडून चदलं. थोया वळेाने मत्स्यराज आला. 

 
पाण्यावािून मासे जगतात लकवा मरतात हे प्रत्यक्ष पहाण्यासाठी आलेल्या मत्स्यराजाला 

चकनाऱ्यावर एकही मासा चदसेना. त्यािे अन िर त्याला सागंू लागले, 
 
‘देवी अचदचत साक्षात्  या चठकाणी प्रगर् िाली होती. चत्या आजे्ञवरून आम्ही मासे सोडून चदले. 
 
अन िरां् या शब्दावंर मत्स्यराजािा चवश्वास बसेना. पाण्यात कोठली आली आहे देवी! आचण त्यात 

दया तरी काय दाखवायिी? तो ‘मत्स्यराज’ पाण्यातील माशावंर त्यािा अचधकार. त्याला आज्ञा करणारी 
ही ‘देवी’ कोण? 

 
मत्स्यराज मदाने उन्मत्त होऊन गेला होता. दया व प्रेंमािा लेश त्या्या मनात न्हता. अन िरानंा 

सोडून तो एकर्ाि नावेंत बसून दूर चनघनू गेला. 
 
मत्स्यराजािी नाव वहाता ं वहाता ं प्रवाहा्या एका भोवऱ्यात सापडली. व कलंडली, मत्स्यराज 

पाण्यात ब डाला. परंत  तो उत्तम पोहणारा होता. पाण्या्या तळाशी ड बकी मारून क्षणात वर येणे हा त्या्या 
हातिा मळ होता. तो वर आला. पण समोर पहातो तो एक प्रिंड मासा आ वासून त्यािा घास घेण्यासाठी 
िपाट्ाने येताना चदसला. त्याला पाहून मात्र मत्स्यराज घाबरला. लहान माशाला मोठा चगळतो हे त्याने 
चकत्येकदा पाचहले होते. पण अशा वळेी लहान माशािी काय गत होत असावी त्यािा त्याला प्रत्यक्ष अन भव 
येत होता. मासा पाण्यातून काढला तर त्या्या चजवािी कशी तगमग होत असावी ते त्याला प्रत्यक्षि कळून 
ि कले. पाण्यावािून माशािें प्राण जातात त्या प्राणािे मोल आजवर त्याला जाणवले न्हते. ते त्या क्षणी 
जाणवले. 

 
तो स्वतः ‘मत्स्य राज’ होता. पण एक महामत्स्यि त्याला चगळून र्ाकण्यासाठी आ वासून येत 

होता. एका क्षणात त्या्या जीवनािी इचतश्री होणार होती! 
 
मत्स्यराज उमगला. त्याला मद कोठ्या कोठे नाहीसा िाला. तो पाण्यात माशासारखाि तडफडू 

लागला. धावपळ करू लागला. आपल्या अन िरानंी देवी अचदचत चवर्षयी साचंगतले होते त्यािे त्याला त्या 
संकर्ा्या वळेी स्मरण िाले. त्यावळेी त्यािा देवीवर चवश्वास न्हता. पण आता काळ समोर ठाकल्यावर 
अत्यंत दीन, नम्र होऊन त्याने अचदचत देवीिी प्राथवना केली. डोळे चमरू्न तो करुणा भाकीत होता. आता 
क्षण दोन क्षण–आचण मृत्यू आलाि. समोरिा महामत्स्य त्याला चगळणार– 

 
पण त्या ऐवजी त्या्या कानावर मध र शब्द पडले. 
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‘वत्सा, मत्स्य राजा! घाबरलास? अरे तू पाण्यातलाि, पाण्यािाि जीव. पाण्याति त िा जन्म. 
जीवन आचण अंत. त ला भय रे कसले?’ 

 
मत्स्यराजाने िचकत होऊन डोळे उघडून पाचहले. दयेिी देवी अचदचत समोर हसत होती. त्यािा 

अचभमान पार नाहीसा िाला. स्वतःिी द ्कमे त्याला डोळयाप ढे चदसू लागली. त्याने पकडलेल्या मासोळया 
पाण्याचवना तडफडत ‘दया करा. दया करा.’ म्हणून कळवळू लागल्या. 

 
माता अचदचतने पिातापाने तप्त िालेल्या मत्स्यराजाला आचशवाद चदला. त्यािे जीवन स धारले. 

 
६ : कृशाश्व आणि अपािा 

 
ते होते कृशाश्व ऋचर्ष. परु्णो नदी्या तीरावर त्यािंी पणव क र्ी होती. अंगणातं अस्ग्नशाला होती. 

अस्ग्निे रक्षण ्हाव ेम्हणून ॠर्षींनी चववाह केला होता. 
 
अचत्र ऋर्षीिी प त्री अपाला पचतगृही आली व चतने अस्ग्न शालेिे काम स्वतःकडे घेतले. माहेरी 

ऋर्षी्या सत्संगतीत अपालेने वदेां् या ऋिा चशकून घेतल्या होत्या. मंत्रा्या चद्य रूपाने दशवन चतला 
घडले होते. 

 
ऋचर्ष कृशाश्व कमवरत होते. ब्रह्म मंत्रातील तत्वािें दशवन त्यानंा िाले होते. कमव व ज्ञानाचवर्षयीिा 

चववके त्यां् या ठायी होता. आपाले्या मनात भस्क्तभाव जागृत होता. कमव व ज्ञान याना भस्क्त्या द ्याने 
जोडाव ेतसे चतने आपले जीवन ऋर्षीं्या जीवनाशी जोडले होते. 

 
कृशाश्व अपाले्या उदार भावािी मनःपूववक स्त चत करीत. तर अपाला कृशाश्वा्या सूक्ष्म मचहमा 

वणवन करी आचण दोघे चमळून अस्ग्नदेवतेिी स्त चत करीत. 
 
अस्ग्न सचमद्ध होताि त्या्या ज्वाला उंि उंि िढू लागत व त्या दंपती्या शरीरािी कातंी श द्ध 

होऊन चद्य तेजाने िळकू लागे. कमव, भस्क्त व ज्ञानािी मध र ििा त्या दोघात िाले. अपाले्या मजं ळ 
कंठातील गोड वाणी कृशाश्व म ग्ध होऊन ऐकत राही. 

 
ऋचर्ष ज्ञानी होते. ऋचर्षपस्त्न ज्ञानािी भ केली होती. ििे्या ओघात ती प्रश्न एकात एक ग ंफून 

ऋर्षीं्या प ढे ठेवी. ऋचर्ष चमतभार्षी होते. बह श्र त होते. बोलण्यापेक्षा ऐकण्याति त्याना आनंद वारे्. ििेिे 
सूत्र घेऊनि अपाला मधेि म्हणाली, 

 
‘परंत  भगवन् ...’ बोलता बोलता ती मधेि थाबंली. चतिी मध र वाग्धारा अशी मधेि थाबंली म्हणनू 

ऋचर्ष िमकले आचण त्यानी चत्याकडे पाचहले. 
 
आकाशात उगवलेल्या पूणव िंद्रासारखे अपालेिे म खमंडल सचमद्ध अस्ग्न ज्वाले्या प्रकाशात 

शोभत होते. िदं्राकडे पे्रमभराने पहाणाऱ्याला त्या्यावरिा कलंक चदसत नाही. पण अकस्मात तो कलंक 
चदसला–तर? 
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समोर चदसणाऱ्या त्या स ंदर म खमंडलावर दोन-िार कोडािे डाग होते. अपाला बोलता बोलता 
मधेि थाबंली त्यावळेी ऋर्षीिी दृष्टी सहजि चत्याकडे वळली आचण ते डाग त्यां् या दृष्टीस पडले. ते 
पहाताि ते दिकले. 

 
‘अपाले, अपाले,’ ऋर्षीना चविारायिे होते, ‘हे कोड आहे?’ पण त्यां् या तोंडून शब्द फ रे्ना. त्यािें 

मनोभाव बदलत होते. ित र अपालेने पचतिे मन तात्काळ जाणले. तीही िमकली. पण धीर धरून चवनयाने 
चतने चविारले, 

 
‘भगवन् , काय िाले? ज्ञान ििा करून दमलात काय?’ 
 
ऋचर्ष आपले मनोभाव लपवण्यािा प्रयत्न करू लागले. कसेही असल तरी अशा ग णी स्त्री्या 

मनावर आघात करण्यास ते धजावनेात. ते म्हणाले, 
 
‘नाही नाही. अपाले, ज्ञानििेत मन उलर् रमते. पण ज्ञान आचण भस्क्तिा स मेळ असावा तसाि 

ग णािंा आचण रुपािा संयोग ्हावा हे योग्य नाही का?’ 
 
ित र अपालेने ऋर्षींिे मनोगत तात्काळ ओळखले. ग णां्या वरून ऋचर्ष रुपावर उतरले होते! ती 

चवनयाने उत्तरली, 
 
‘भगवन्  ज्ञानिक्ष  उघडले की श द्ध आत्म्यािे दशवन घडते. िमविक्ष ना मात्र शरीरािे सौंदयवि चदसू 

शकते.’ 
 
ऋर्षींनी ती ज्ञानििा तेथेि आर्ोपती घेतली. कारण ििेिी सूते्र एकमेकात ग ंतत होती. धागा 

कोठेतरी तट् कन्  त र्ण्यािा संभव होता. अपाला घरातल्या कामा्या चनचमत्ताने उठून गेली. ऋर्षींनीही 
मनापासून चतला जाऊ चदले. 

 
त्या नंतरही पचत पत्नी अस्ग्नशाळेत बरोबर येत. अस्ग्न सचमद्ध करीत. अस्ग्न्या लाल केशरी 

ज्वालां् या तेजाने त्यािंी म खकाचंत उजळून चनघे. पण अपाले्या तेजस्वी म खावरिे ते दोनिार डाग 
ऋर्षींिे मन िाकळून र्ाकीत. ज्ञानििा िालेनाशी िाली होती. अस्ग्नकमव घाईघाईने आर्ोपून ऋचर्ष चनघून 
जात आचण आपाला एकर्ीि अस्ग्नक ं डाजवळ बसून राही. चतिे मन भरून येई. 

 
अपाले्या ग णािें अहोरात्र कौत क करणारे ऋचर्ष आता चत्याकडे द लवक्ष करु लागले. चकत्येकदा 

ते अस्ग्न शाळेतही येत नसत. अपाला एकर्ीि अस्ग्नकमव उरकून घेई. 
 
एक ब्रह्मज्ञानी, समज तदार, उदारिचरत ऋचर्ष याप्रमाणे आपल्या पत्नीिी अवगणना करु लागला, 

चज्या ग णािें आचण भाव भस्क्तिे वणवन करताना त्यािी जीभ स कत नसे ती आता मनातून उतरली. 
कारण? द सरे चतसरे काही नाही! चनसगाने काया रंगवतानंा शवेर्िा हाि देताना केलेला आळस–
चन्काळजीपणा. अपराध कोणािा नी शासन कोणा्या नचशबी! 
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अशा पती्या घरी रहाणेही अपालेला असह्य वारू् लागले. कृशाश्व ऋर्षींिे ज्ञान काही कामास 
आले नाही! मत्सरा्या लार्ा एकावर एक येत होत्या आचण चतरस्कारािी भचूम द स्तर होत होती. अपालेने 
धैयव धरून एक चदवस ऋर्षींना हात जोडून चवनंती केली. 

 
‘भगवन्  आपण मला चनरोप द्यावा.’ 
 
ॠचर्ष चनरुत्तर राचहले. अपाले्या मनात आशिेा एक अंक र होता. स्नेह जल पाजून त्याला 

वाढवण्यािी धडपड होती. पण मत्सरा्या आगीत तो अंक र होरपळत होता. अपालेने पतीिे घर सोडले. 
नवऱ्या्या घरी चतरस्कृत िालेली स्त्री चपत्याकडे गेली. 

 
‘प त्री, तू आलीस? ये.’ चपत्याने स्वागत केले. ती चनराशनेे उन्मळून चपत्या्या माडंीवर पडली. 

चनराधार वलेीसारखी चतिी गत िाली होती. पती्या मत्सरास्ग्नत कोळपलेली चतिी आशा चपत्या्या 
वत्सल छायेत परत जीव धरू लागली, वाढू लागली, पालवली. 

 
पचतचवयोगाने द ःखी िालेली अपाला योचगनी िाली. व्रत, तप व सयंमािे पालन करून आश्रमात 

सेवा करू लागली. त्या जीवनाशी समरस होऊन पूववजीवन हळू हळू चवसरू लागली. 
 
अचत्र ऋर्षी्या पे्ररणेने चतने कठोर तपिया करण्यास स रुवात केली. इन्द्रराज चतिे आराध्य दैवत 

होते. चतन्ही चत्रकाळ ती यजन, पूजन व उपासना करू लागली. उरलेल्या वळेात आश्रमािी व चपता 
अचत्रऋर्षीिी सेवा करण्यात वळे जाई. 

 
अपाले्या मनावरिे चवर्षादािे पर्ल दूर होऊ लागले. तसतशी चतिी कायाही पालरू् लागली. 

व्रत, तप व उपवासाम ळे काया स कली पण त्या योगाने एक आगळेंि तेजही िढू लागले. यौवनािे तरंग व 
इंचद्रयािें आवगे शातं होऊ लागले. 

 
अपाले्या मनात मंत्र आकार घेऊ लागले. ओठ हलू लागले व तोंडून उदात्त, अन दात्त स्वचरत 

वदेवाणी बाहेर पडू लागली. ते मध र वदेपाठ ऐकून आश्रमवासी आनंचदत होऊ लागले. 
 
आश्रमापासून थोयाि अंतरावरुन परु्णी नदीिा प्रवाह खळखळ वहात होता. त्या चनमवल 

प्रवाहात स्नान करताना अपालेला इन्द्रािे स्मरण होई व मध र वदेवाणी चत्या तोंडून उमरू् लागे. 
प्रवाहा्या तालावर ते शब्द तालबद्ध होत. वहात्या वाऱ्यावर सूर तरंगत. लय लागें आचण साक्षात 
प्रकृचतमायेसारखी अपाला शोभ ूलागे. 

 
त्या चदवशी अपाला काही वगेळयाि भावानंदाने फ लली होती. इंद्राला प्रसन्न करून घेण्यासाठी 

चतने सोमयागािा संकल्प केला. शयवणावत पववतावर सोमवल्ली असल्यािे चतने ऐकले होते. ‘वाढत्या 
िंद्रकले बरोबर सोमलता पालवते आचण कृ्ण पक्षातं क्षीण होणाऱ्या िंद्राबरोबर ती कोमजते. ती सोमवल्ली 
इंद्राला चवशरे्ष चप्रय आहे.’ 
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अपालेने ती सोमवलेी चमळवण्यािा ध्यास घेतला. स्नान करून सूयाला अध्यव देऊन हातात 
कमंडलू घेऊन वल्कल अंगावर घेऊन ती चनघाली. पववता्या उंि चशखरावर ती जाऊन पोिली. वसतं 
ऋत  होता. अनेक चित्र चवचित्र और्षधी व वनस्पती तेथे बहरल्या होत्या. त्यातून इदं्राला प्रसन्न करणारी 
सोमवल्ली शोधून काढावयािी होती. 

 
अपालेने सोम राजािी स्त चत केली. पवमान सोमािे गान गाता गातंा चत्या डोळयासमोर सोमवल्ली 

िमकू लागली. चतने आपल्या कोमल कराने चतला स्पशव केला. तोि द सरी शाखा तरारली. चत्याकडे 
वळली तो मागनू द सरी वले पालवली. िारी चदशानंी सोमलता डोलत डोलत चतला म्हणू लागली, 

 
‘देवराज इंद्राला प्रसन्न करून घेण्यासाठी मािा रस काढून त्याला अपवण कर. मा्यावर तो प्रसन्न 

आहे.’ 
 
भावानंदात ध ंद िालेल्या अपालेला कोणत्या सोमवलेी्या रसाने स्फूचतं येते ते कळेना. इष्ट देवािे 

स्मरण करून देवराजािी स्त चत करता करता एका वलेीिे पान तोडून चतने स्वतः्याि तोंडात घातले. 
चत्या दाताखाली सोमरस पािरु लागला. सोमलता क र्ताना यावा तसा मध र शब्द चत्या तोंडून बाहेर 
पडू लागला. 

 
स्वगीय लसहासनावर चवराजमान िालेल्या देवराजािे हजारो कान तो शब्द ऐकू लागले. इदं्र 

आपल्या वगेवान घोयां् या रथात बसून शयवणावत पववतावर जाऊन पोिला. आपल्या हजारो डोळयानंी तो 
सोमयागािे क ं ड शोधू लागला. पण यज्ञशाळा वा सोमरसािी िमस पाते्र काहीि चदसेना. एका सोमवल्ली 
जवळ चतिी पाने तोडून िावणारी आपाला मात्र उभी होती. चत्याजवळ जाऊन देवराज चविारू लागले, 

 
‘अपाले येथे कोठल्या खलबत्त्यात सोमवल्ली क र्त आहेत बरे? सोमरस कोठे काढलेला आहे?’ 
 
आपल्या इष्ट देवाला पाहून अपाला आनंचदत िाली. पण आपला हर्षावगे आवरून मध र वाणीने ती 

म्हणाली, 
 
‘देवराज, येथे सामयागही केलेला नाही आचण सोमरसही काढलेला नाही. हं एक आहे. ही आपली 

कन्या नदी्या पात्रात स्नान करण्यासाठी चनघाली असता रस्त्यातं ही सोमलता आढळली. मनात आले की 
जरा िावनू तर पहावी खरो. खरीि सोमवले आहे कीं काय? भगवन् , आपली स्त चत करता करता या 
वलेीिी पाने दातंाखाली िावली गेली आचण मध र शब्द उमर्ला. इतक्या दूर दूर तो आपल्या कानावर 
आला?’ 

 
अपालेिे चनरागस आचण गोड भार्षण देवराजाने ऐकले. येथे सोमयागही नाही व सोमरसही नाही हे 

ऐकून तो परत जाण्यासाठी वळला. तोि अपाला मृद  शब्दात म्हणाली, 
 
‘भगवन् , सोमपान करण्यासाठी आपण इतक्या दूरवर येणे केले. आचण आता सोम घेतल्या वािंनू 

आपण जाव ेहे योग्य वार्त नाही. देव, मािे दातं खलबत्त्या्या जागी असून ते सोमलता चपळून काढीत 
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आहेत. मािे म ख िमसपात्रािे काम करीत आहे. त्यातूंन सोमरसािी धार मी धरते. आपण कृपा करून 
सोमपान कराव.े’ 

 
अपाला भस्क्तभावा्या भरात श द्धा श द्ध, उषे्ट, पात्र तपात्र सारे चवसरून गेली होती पण देवराज 

इंद्राला श द्ध सोम स्वीकारण्यािी संवय होती. अपालेिे म्हणणे न ऐकता इंद्र िालू लागला. पण अपाला ही 
सोन्यािी संधी न सोडता म खातील सोमराजािी स्तूचत करू लागली. 

 
‘हे सोमराजा, साक्षात्  देवराज इदं्र आपल्या समोर आहेत. आपण त्यानंा प्रसन्न करण्यासाठी म क्त 

धारातून वहात याव.े आपला स्वीकार करून देवामध्ये श्रेष्ठ इंद्रराज प्रसन्न होवोत. मािे पात्र सोमरसाने 
भरलेले नाही तथाचप आपल्या रसलबदूनी ते भरून इंद्राला द्याव.े’ 

 
भक्तीवश देवराज अपालेिी ती चनरागस स्त चत विने ऐकून परत चफरला. आचण चत्या म खातून 

ओघळणारा सोमरस त्याने ग्रहण केला. व प्रसन्न होऊन तो चतला म्हणाला, 
 
‘अपाले त ्या भस्क्तभावाने मी प्रसन्न िालो आहे. तू वरदान माग.’ भावचववश होऊन  अपाला 

देवराजा्या पाया पडली. जन्मभरािे चतिे तप फळाला आले होते. आनंद भराने ती म ग्ध िाली. 
 
देवराजाने स्वतः चतला उठवले. चतिी काया त्याने आपल्या रथा्या चछद्रात घालून चत्रवार बाहेर 

काढली. त्या योगाने चत्या त्विेवरील दोर्ष नाहीसें होऊन चतिी काचंत सोन्यासारखी लखलखू लागली. 
 
देवराज परत गेले. अपालाही आश्रमात परतली. कािंनवणी अपाला साक्षात लक्ष्मीि वार्त होती 

अलत्रनी व इतर ऋर्षींनी चतिे आनंदाने स्वागत केले. 
 
ऋचर्ष कृशाश्वालाही त्या्या वतवण कीबद्दल पिाताप िाला. ज्या मत्सरा्या आगीत अपाला 

होरपळून चनघाली होती चति आग त्यानंाहंी आतूंन जाळीत होती. आपल्या ि कीिे पचरमाजवन करून 
प्रायचित्त घेण्यासाठी ते अलत्र्या आश्रमातं गेले. अपालेलाही प्रमाम करून त्यानंी चतिी क्षमा माचगतली. 
भली व चनदोर्ष तपस्स्वनी अपाला आपल्या पतीजवळ पे्रमाने जाऊन उभी राचहली. अत्रींनी त्या दंपतीस 
मनःपूववक आशीवाद चदला. 
 

७ : सोिणर आणि णचत्र 
 

यम ने्या तीरावर एक आश्रम होता. हजारो ऋचर्ष त्या आश्रमात रहात होते. कोणी चवद्याभ्यास 
करीत तर कोणी योगाभ्यासात दंग असत. त्यािें क लग रु होते महर्तर्ष सोभचर. महर्तर्ष कचव होते. आत्मचनभवर 
होते, मनीर्षी होते. लहानपणी त्याना चवद्या चमळवण्यािी इ्छा िाली आचण सवव चवद्या प्रसन्न होऊन त्यां् या 
ठायी वास करू लागल्या. िौदा चवद्या, िोपन्न तंते्र व िौसष्ठ कला त्यां् या ब द्धीके्षत्रात रमून गेल्या. 

 
चवद्या संपादन करून ते स्नातक िाले. कण्व म नींनी त्याना क लपचतपद चदले व त्यािवळेी 

योगसाधनेिा मागवही दाखवला. सोभरीनी दृढ चनियाने अष्ट अंगासंह योगािी आठ साधने चसद्ध करुन 
घेतली. अष्टचसद्धी त्यां् या इ्छेत राहू लागल्या. 
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त्यां् या मनात एक आगळीि इ्छा चनमाण िाली होती. ‘मा्याप्रमाणे सवव माणसे आत्मसभर 
िाली पाचहजेत.’ त्या इ्छेन ंरूप त्यानी आश्रमातील सवव ऋर्षीना चवद्यासंपन्न केले. योगसाधना करवनू 
घेऊन योगचसद्ध केले. आश्रमही धनसाधन संपन्न असावा असे त्याना वारू् लागले. त्यािंा तो सकंल्पही सवव 
शस्क्तसकर् कामाला लागताि देशोदेशीिे राजे महाराजे येऊन आपली भाडंारे त्यां् या पायाशी आणून ओतू 
लागले. पहाता पहाता आश्रम संपन्न िाला. त्याला कोठल्याही दानािी आवश्यकता उरली नाही. 

 
सोभचर म नी्या आश्रमा्या दारी एक चदवस एक सम्रार् येऊन पोिला. तो प रुक त्स राजािा प त्र 

िक्वतीं त्रसदस्य  होता. यम ने्या दोन्ही तीरावरि काय पण यम ने्या प्रवाहावर आचण वाऱ्या्या 
लहरीवरही त्यािी सत्ता होती. तो सम्रार् होता तसाि चसद्ध योगींही होता. पन्नास राजकन्यां् या समवते तो 
आश्रमात जाऊन पोिला. त्या्या आगमनाने आश्रमात आगळे िैंतन्य संिारले. त्या प्रतापी चसद्ध सम्रार्ािे 
दशवन घ्याव े अशी उत्स कता प्रत्येकाला होती चसद्ध सम्रार्ाने परमचसद्ध आिायव सोभलरना प्रणाम केला. 
आिायानी आशीवाद चदला, ‘त मिे चसद्ध आसन अिल राहो. त म्या हातून लोकािें कल्याण होवो. 
पजवन्याप्रमाणे त मिे दान सववत्र पसरो.’ 

 
राजाने नम्रतापूववक आशीवाद ग्रहण करून म्हर्ले, 
 
‘भगवन्  आपल्या िरणी समपवण करण्यासाठी मी आलो आहे.’ 
 
‘राजन्  आपल्या सारख्या महादानी दात्या्या दानािा स्वीकार स्वगातील देवही करतात. गोधन, 

अश्व, भचूम, कंिन अन्न आचण वस्त्र यािंी आवश्यकता आश्रमवाचसयानंा असते. आपण बान द्याव.े’ 
 
‘भगवन् , आपला आश्रम धन साधनानंी संपन्न आहे. आश्रमवासीयानंा सवव काही भरपूर चमळाल्याने 

त्यां् या कामना पूणव िालेल्या आहेत हे मी जाणतो. मला आपली सेवा करण्यािी इ्छा आहे.’ 
 
राजाने याप्रमाणे चवनयपूववक भार्षण करताि त्या्या पन्नास कन्यानंी आिायां्या पायावर डोके 

ठेवले. आिायांनी राजकन्यानंा आशीवाद चदला, 
 
‘त मिे भाग्य अखंड राहो. त म्या कामना पूणव होवोत.’ 
 
‘भगवन् , मा्या या कन्या आपल्याला अपणं करण्यासाठी मी आलो आहे त्यानंी आपले जीवन 

आपल्या िरणी वाचहले आहे. त्या आपल्या सेवसेाठी आलेल्या आहेत.’ राजाने नम्र चनवदेन ऐकून ॠचर्ष 
चवस्मय िचकत िाले. त्यां् या कल्पणेतही हा मनोरथ त्यानंी कधी केला न्हता. 

 
‘राजन्  त म्ही हे काय म्हणता? गृहस्थाश्रमािा चविार मा्या कधी मनातही आला नाही.’ 
 
‘भगवन्  आपल्याला चविार करण्यािे काही कारणि नाही. या कन्यािंा स्वीकार करा. त्यानंा त्या 

योबाने अखंड सौभाग्य प्राप्त होऊन त्यािें जीवन सभर होईल. आचण मािेही जीवन कृताथव होईल.’ 
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‘तथास्त ’ म्हणून सोभरींनी त्या कन्यािंा स्वीकार केला. व काया कल्पा्या चसद्धी्या योगाने पन्नास 
स्वरुपे धारण करून पन्नास गृचहणी्या बरोबर गृहस्थाश्रम स्वीकारला. 

 
सम्रार् त्रसदस्य  चनरोप घेऊन गेले. थोया वळेाने आिायवही उठले. आश्रमवाचसयानाही आियव 

वार्ले. ते आिायांना अडव ूलागले ते्हा योचगराज आिायं चवनम् र भावाने म्हणाले, 
 
‘आश्रमािी भचूम चवद्या व योगसाधनेसाठी आहे. या शातं एकातंािा भगं करणे योग्य नाही. 

गृहस्थाश्रमा्या साधनेसाठी मी द सरी भचूम शोधून काढीन.’ 
 
याप्रमाणे चनणवय घेऊन आिायव आपल्या पन्नास गृचहणीं्याबरोबर तेथून चनघाले. यम नें्या तीरावर 

जाऊन त्यानी देवराज इंद्रािे स्मरण केले. त्यािंी स्त चतविने ऐकून इदं्र लगेि त्यां् याकडे गेला. 
 
‘ॠचर्षवर मािे स्मरण का केले बरे?’ त्याने ऋर्षींना चविारले. 
 
‘देवराज या अरण्यात एक नगरी वसवण्यािी इ्छा आहे. त्यासाठी मला आपले साह्य हव ेआहे. 

आपल्या कृपेने सारे इस््छत मला चमळेल.’ 
 
इंद्राने स्स्मत करून क तूहलाने चविारले, 
 
‘चसद्ध ऋचर्षवर, आपण तर आत्मचनभवर, आत्मकाम आहातं!’ 
 
‘खरे आहे. मी स्वतः आत्मसभर असलो तरी मा्या संगतीत जीवन घालवण्यासाठी आलेल्या 

राजकन्यानंाही सभर करण्यासाठी मला आपल्या कृपेिी यािना करावयािी आहे.’ 
 
चसद्ध सोभलरिी चनखालस सरळ भावना पाहून इंद्र प्रसन्न िाला. आचण म्हणाला, ‘ऋचर्षराज मी 

प्रसन्न आहे. वर मागून घ्या.’ 
 
सोभलरनी राजकन्यां् याकडे पे्रमभराने दृष्टी वळवली. देवराजा्या दशवनाने त्या सवं आनंचदत 

िाल्या होत्या. मोठमोठ्या सोमयागातं थोडा वळे येऊन लगेत अलोप होणारा देवामध्ये श्रेष्ठ इंद्र या चठकाणी 
स्मृचत, स्त चत करताि प्रगर् होतो, प्रसन्न होऊन वरदान देतो हे पाहून त्या िचकत िाल्या होत्या. 
भस्क्तभावाने ऋचर्ष व देवराजािे दशवन घेत होत्या. जीवनातं सोभलर्या सारखा पचत लाभल्याने त्यािंी मने 
शातं व प्रसन्न होती. त्यां् या म ख म दे्रवरिे ते भाव पाहून ऋर्षीही प्रसन्न िाले व देवराजाकडे वळून 
नम्रतापूववक म्हणाले, 

 
‘भगवन् , या पन्नास राजकन्या मा्या गृहस्थाश्रमात सभर, भरपूर असोत आमिे गृहस्थ जीवन 

उज्वल, प्रतापी असो. जीवनात चनत्य नवा उल्हास आचण उत्सव असो. चनत्य यौवन, चिरजीवन आचण 
अखंड स ख आरोग्य आम्हाला लाभो हाि वर आम्हा सवांना द्यावा.’ 

 
‘तथास्त  ॠचर्षदर. आणखो काही?’ देवराजाला याहूनही चवशरे्ष देण्यािी इ्छा होती. 
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‘भगवन् , क बेरािे भाडंार, शखंचनधी व पद्मचनधी आम्या घरी वास करोत. अमरावती्या 
नंदनवनासारखी आमिी नगरी स ंदर व समृद्ध होवो.’ 

 
‘तशीि होईल ऋचर्षवर! आणखी काही?’ 
 
‘भगवन्  इतर सवव रथािें वगे आर्ोक्यात रहातात. मनोरथािी गचत मात्र कधी रोखता येत नाही. या 

राजकन्यािें मनोरथ गचतमान असोत. पण परस्पर दे्वर्ष, इर्षा चनमाण होताि आपण त्यां् या गचतिे चनयंत्रण 
कराव.े कृपानाथ, एकाि मनात अनेक वृचत्त जागतात. पण परस्पर भाव असला की त्या एक होऊन 
जातात. त्यािप्रमाणे या पन्नास स्त्रीया एकरुप होऊन जावोत. त्यािें मनोरथ एकाि चदशनेे िालोत. त्यां् या 
वाणीत व वतवनात सहकायािी भावना असो. 

 
देवािंा वास्त शास्री चवश्वकमा स्वतः यम ने्या तीरी सौभर नगरीिी रिना करण्यासाठी आला. 

पन्नास चवशाल प्रासाद, उपवने, प ्पवाचर्का जलघार्, द गव, वशेी सारी रिना पचरपूणव केली. 
 
चसद्धजन सोभचर स भर् सम्रार् होऊन त्या नगरीत चनवास करू लागले. एक महारथी जसा पन्नास 

घोयािंी सूते्र सभाळतो, तसा एका आत्म्या्या बळावर सम्रार् पन्नास मनोवृत्तींवर चनयंत्रण ठेवीत होते. 
पन्नास स्त्री यानंा ते आत्मकल्याणा्या मागाने प ढे नेत होते व त्या पन्नासही स्त्री या मनोभावाने, एकमनाने 
सोभलरिी सेवा करीत होत्या. याप्रमाणे त्यािें गृहस्थ जीवन सभर भरपूर होते. अनेक नद्यािें प्रवाह सागरात 
चवलीन होतात, त्याप्रमाणे संसारातील चवचवध वृचत्त आचण प्रवृचत्त स्वीकारुन देखील आिायव नेहमी प्रमाणे 
प्रसन्न गंभीर, आत्मचनभवर राहून संसार करीत होते. 

 
संसारीजन रात्रभर िोपून चदवसभर काम करतात. काळ जात असतो ते त्यानंा कळत नाही. 

लहानपण खेळता खेळता सपूंन जाते. यौवन मदमस्तीत सरून जाते. म्हातारपणी काळजी लागते. आचण 
सारे जीवन फ कर् जाते. 

 
सोभचर ज्ञानी होते. योगी होते. चसद्धजन होते. त्यां् या संगतीत राहून त्या स्त्रीयाही ज्ञानी िाल्या. 

योचगनी िाल्या. धन साधनािंा आश्रय घेतला तरी आत्मचनभवर रहाण्यािी त्यािंी मनोवृचत्तही होती. परंत  
काळा्या ओघीिी गचत त्यानंा कळत न्हती. म्हणनू योगी जसे सावध होते तशा त्या सावधान न्हत्या. 
त्यानंा सरत्या काळािी गचत जाणवावी म्हणून परमाथव साधने चमळवण्यािा एक वगेळाि मागव ऋर्षींनी 
घेतला. त्या स्त्री यानंीही तो स्वीकारला. 

 
सौभर नगरीपासून थोया अंतरावर क रुके्षत्रात एक यज्ञशाला रिली. ऋलर्षनी सोमयागािी चदक्षा 

घेतली. व्रता्या कंकण सूत्राने आपल्या पन्नास पत्नींना एक भावाने बाधूंन घेतले. मना्या सवव वृचत्त 
समाधीत एकाकार ्हा्या तशा त्या सववजणी एक होऊन गेल्या. 

 
ऋर्षीं्या सेवसेाठी प्रजाजन आलेलेि होते. त्यािें दशवन करण्यासाठी देशोदेशीिे राजे महाराजे, 

ॠचर्ष, म नी, यक्ष, गंधवव, व देवही येत. रोज नव ेनव ेउत्सव साजरे होत. 
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यज्ञशाळेत धन साधनािंी थोडीशी देखील उणीव न्हती. धान्या्या गाया्या गाया रोज भरून 
येत. कामद धा गाई्या कृपेने द धा त पािी रेलिेल होती. माना वा नका मानू पण माणसाला न सती संपत्तीिी 
सधनता नकोशी होते. जीवन चनर्तवघ्न, सरळ, पाण्या्या प्रवाहासारखे वहात राचहले तर त्यातं आनंद 
कसला? अशा जीवनािे मूल्य काय? एखादे तरी चवघ्न, चवरं्बना, क्लेंश उत्पन्न िाले, शोक, संताप, भाडंण 
असे काही होऊ लागले की त्या संघर्षातून िैतन्य चनमाण होते. पे्ररणा चमळते. कतृवत्व शस्क्त जागी होते. 

 
प्रत्येक सकंल्प चसद्ध करणाऱ्या आिायव सोभलर्या महायज्ञात एक चवघ्न आले. राजभवनािी 

्यवस्था पहाणाऱ्या सेवक सेचवकानंा त्या आपचत्तिी जाणीव सवां्या आधी िाली. 
 
यज्ञ िालू असता रात्री हचव्यान्न, तूप, दही सचमध वगैरे सामग्री तयार केली जाई. पाकशाळेत सवव 

तयार करून ठेवाव.े सकाळी उठून पहाव ेतो सारी भाडंी चरकामी. धन साधने भरपूर होती. सेवकही कष्टाळू 
होते. सकाळ्या सकाळी नवी सामग्री करून यज्ञशाळेत पोिवनू चदली. तीन चदवस याप्रमाणे िाले. 
कोठारही चरकामे होऊ लागले. ते्हा सेवकानंी मंत्र्या्या कानावार ही गोष्ट घातली. मंत्र्याने ग प्तिरां् या 
करवी शोध करण्यािा प्रयत्न करून पाचहला. मोठेि आियं होते. रात्र पडली की मोठे मोठे काळे उंदीर 
मोठ्या संख्येने कोठूनसे येत व सारी सामग्री खाऊन फस्त करीत व चदसेनासे होत. अचधक शोध केल्यावर 
कळून आले, त्या उंदरां् या दोन र्ोळया होत्या. एका र्ोळीत काळे उंदीर होते तर द सऱ्या र्ोळीत श भ्र. 
त्यािंा सरदार चित्र नावंािा मूर्षकारज होता. त्यां् या अंगावर रंग बेरंगी िटे्टपटे्ट होते. 

 
मूर्षकराज चित्राला कोणािी चभती न्हती. त्याला कोणी अडव ू शकत न्हते. कोठल्याि 

शस्त्रास्त्रािी त्या्या प ढे मात्रा िालत न्हती. आग देखील त्या्या प ढे चविनू जाई. 
 
मंत्री चनरुपाय िाले. दूर दूरिी भाडंारे देखील चरती िाली. काहीि उपाय स िेना ते्हा अखेरीस 

त्यानंी सोभलर्या कानावर हा प्रकार घातंला. ते ऐकून त्यानंी स्स्मतपूववक त्या सवांना चनलित रहाण्यास 
साचंगतले. 

 
संध्याकाळी यज्ञािी कमे िाली. चवशाल यज्ञसभेत सोभचर आपल्या पन्नास सहधर्तमणीं्यासह गेले. 

सभेत राजे महाराजे, ऋर्षी म नी, प्रजाजन सववि उपस्स्थत होते. 
 
चसद्ध प रुर्ष सोभलरनी मूर्षकराज चित्रािी स्त चत करून त्यािे आवाहन केले. 
 
आचण आियव असे की चित्र सभेत आलाही. सोभलरनी त्यािे स्वागत करून त्याला एका मोठ्या 

आसनावर मानाने बसवले. ते्हा तो मूर्षकराज हसून म्हणाला, ‘हे ऋचर्षवर, त म्ही चसद्ध योगी प रुर्ष आचण 
मी पश योनीतला एक यःकचित जीव. त म्ही मािी स्त चत करु नका.’ 

 
त्यावर ॠचर्ष स्स्मत करून म्हणाले, 
 
‘मूर्षकराज चित्र, पश योनीत असला तरी आपण महाकालािे दूत आहात ते मी जाणतो. आपण 

रोज येता आचण जाता. सामान्य लोकानंा ते कळतही नाही. कृपा करून आपण या चठकाणी आला आहात 
तर आम्हाला आपले खरे रूपही दाखवाव ेआचण बोधप्रद िार शब्दही सागंाव.े’  
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त्यावर मूर्षकराजाने मधूर वाणीने उत्तर चवले, 
 
‘ऋचर्षवर, त म्ही चत्रकालज्ञानी आहात. परंत  या स्त्रीया त म्या संगतीत ससंारस ख चमळवीत आहेत, 

हे प्रजाजन त म्या संगाम ळे स खी आहेत. त्याना काळ कसा पाण्यािा ओघळ वाहून जावा तसा पहाता 
पहाता सरतो आहे ते कळलेले नाही. कालप रुर्षा्या पे्ररणेनेि मा्या मंडळीसह मी त म्या महायागा्या 
प्रसंगी येऊन पोिलो. मा्या मंडळीतले पाढंरे उंदीर आहेत ते चदवस व काळे आहेत त्या रात्री आहेत. 
एकदा गेलेल्या रात्री अथवा चदवस चफरून येंत नाहीत. धन, साधन-संपत्ती सारे परत चमळवता येते, पण 
गेलेला समय परत चमळत नाही. त म्या संगतीत रहाणाऱ्या या सवाना धन-साधने चवप ल चमळालेली 
आहेत. स खात कोठली कमतरता नाही. परंत  काळािे त्याना भान नाही. समय पारखणारी माणसेि जीवन 
कृताथव करू शकतात मािा धमव मी पाळला आहे. आता मा्याजोगे काम असल्यास आज्ञा करावी व यज्ञािी 
सफल पूणाह ती करावी.’ 

 
मूर्षकराजाने ऋर्षींना वदंन करून त्यािंा चनरोप घेतला. 
 
मूर्षकरुपाने आलेल्या कालदूतािा उपदेश ऐकून सवव स्त्री-प रुर्ष मंत्रम ग्ध होऊन गेले. सोभलर्या 

पन्नास राण्या सावध िाल्या. 
 
चसद्ध प रुर्षा्या संगतीत जीवन गेले तरी त्यानंा उमगले न्हते पण आता त्यानंा काळािे रहस्य 

कळले. त्यानंी ऋलर्षिी क्षमा माचगतली व सेवाकायव करून शरे्ष जीवन सफल केले. 
 
सवांना संतोर्ष होईल अशा चरतीने सोभलरनी यज्ञािी पूणाह चत केली. व आपल्या सहधचमंणीं्या सह 

ते आपल्या नगरीस परतले. त्यां् या सहधर्तमणी पण आता आत्मचनभवर होऊन कल्याण मागावर िालू 
लागल्या. 
 

सूक्तांचा बोिपाठ 
 

पाण्यािा प्रवाह ज्याप्रमाणे वरुन खाल्या पातळीवर वहात रहातो त्या प्रमाणे मना्या वृलत्त संसार 
मागाकडे ओढ घेतात. त्यानंा अडवनू, त्यािंा आवगे शातं करून, संयचमत करुन त्यानंा सन्मागांकडे 
वळवणे हा योग मागव आहे. ऋचर्षम नींनी या योग मागाने प्रजाचहत करून लोकािें कल्याण साधले. व 
लोकानंा हा सन्मागं दाखवला त्या ऋलर्षनी केलेला बोध या सूक्तातं आहे. 

 
वर चदलेल्या सात दृष्टातंात सामान्य मनोचवकारािें शमन करण्यासाठी योजलेल्या उपायां् या कथा 

आहेत. ऋचर्ष हे मानसरोवरातंील हंसासारखे आहेत. हंस अत्यंत श द्ध चनमवल पाण्यातं रहातात. व मोत्यािंा 
िारा खतात अशी मान्यता आहे. ऋचर्ष श द्ध िचरत्  असून मनात चवकारािंी छाया देखील पडू न देता 
संयमाने मन चनमवल ठेवण्यािा सतत प्रयत्न ते करीत असतात. आपल्याला ते आदशव ठेवण्यासारखे आहेत. 

 
१) कण्वम नीं्या मनातं क्ोध जागतो न जागतो तोि ते त्याला लजकतात. प्रगाथािी नम्रता त्यानंा 

साह्यभतू होते. 
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२) आसंग काम वश होताि त्यािे रूप पालर्ते. पण त्यािी शश्वती त्यां् या मनात सेवाभाव 
जागवते व त्याला साह्य करते. 

 
३) पववत लोभाला बळी पडतो. पण नारदां् या साह्याने त्यागािी भावना जागी होते. 
 
४) चत्रशोक मोहवश होताि नाभाक त्याला त्यागािा मागव दाखवतो. 
 
५) मत्स्यराजािा मद माता अचदती उतरवते. 
 
६) कृशाश्वा्या मत्सराला अपाला तपािरणािे वळण लावते. 
 
७) सोभलर्या राण्यानंा संगदोर्षापासून वािवण्यासाठी मरू्षकराज कालगीत समजावनू सागंतात. 
 
या कथानकातील ऋलर्षना चवचवध सूक्तािें दशवन िालेले आहे. त्या सूक्तातं त्यानंी आपल्या 

जीवनान भवािे सार काढून बोध विने साचंगतलेली आहेत. त्यां् या दशवनाने आपल्याला आपआपल्या 
मनोवृत्तींिे स्वरुप कळून येते व चवकारां् या शमनािे उपायही चमळतात. 
 

१) क्रोिाचा आवेग नम्रतेने आवरून घ्या 
 

प्रगाथ ॠचर्ष घोर ऋलर्षिे प त्र. थोरला भाऊ कण्व व चपता घोर यानंा ते ग रुस्थानी मानत. त्यानंी 
नम्रतापूवकं वडीलभावािा क्ोध शातं केला होता. गोड शब्द सवाना वश करतात व जे नम्र असतात त्यानंाि 
मध र भार्षण करता येते. ही भावना त्यां् या सोमस्त तीतून ्यक्त होते. 

 
‘मी प्रगाथ. मी नेहमी मध र अन्न सेवन करतो. त्याम ळे मी अभ्यासू व ब चद्धवान िालो आहे. ‘हा 

प्रगाथ नम्र असून मध र भार्षी आहे’ म्हणून लोक मला चवशरे्ष भावपूववक प जतात. स्वगातील देव व 
मृत्य लोकीिे मानव पे्रमाने मा्याकडे येतात व मािा हचव स्वीकारतात व म्हणतात, ‘हा स्वतः मध भाचर्ष 
आहे. यािा हचवही गोड आहे.’ 

 
सोम स्त चत करताना ऋचर्ष म्हणतात, 
 
‘हे अमृतमय सोम, सोमरसािे पान करून आम्हीही अमर िालो. ज्योचत प्रकाशािे दशवन करून 

आम्ही अमर देवतािंी प्राप्ती करून घेतली. कामक्ोधा सारख्या शत्रूंिे आता आम्याप ढे काय िालणार 
आहे? मी एक मत्यव मानवपण धूतव मनोवृत्तीं्या आवगेाने मािे मन िळणार नाही हे चनचित. 

 
कण्व प्रगाथा्या पराक्मािे वणवन करताना ऋस्त्वज म्हणतात, 
 
‘हे प्रगाथम नी एकरे् आचण असहाय्य चदसले तरी त्यां् यासारखी नम्रता व धीर गंभीरता इतरत्र 

आढळणार नाही. ते सवव प्रजाजनाहूंन श्रेष्ठ आहेत. देवराज इंद्र त्यां् यावर कृपा करो. 
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२) कामािा सेवेने सजकून घ्या 
 

कामवश िालेल्या राजा आसंगाला राणी शश्वतीने सेवे् या बळावर स धारले. राणीने मेघाचतचथ व 
मेध्याचतलथ्या आजे्ञप्रमाणे तप केले व आसंगाला नवजीवन चमळवनू चदलें . राजा आसंगाने प्रसन्न होऊन 
उभयता ऋर्षींना मोठे दान देऊन म्हर्ले, 

 
‘हे ऋचर्षवरानंो, त म्ही देवराजािी वारंवार स्त चत करा. इंद्र राजाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी मी 

अपरंपार दान देईन.’ 
 
ऋचर्षवर राजा्या दानािा मचहमा गाताना म्हणतात, 
 
‘प्रयोग राजािा प त्र, प्लायोचग आसंग हजारो गायींिे दान देत आहे. देवां्या शापाने नप ंसकत्व 

प्राप्त िालेल्या या राजा्या राणीने परम तप करून राजाला नव े पौरुर्ष प्राप्त करून चदले. ते पाहून 
आनंचदत िालेली राणी म्हणनू लागाली– 

 
‘मा्या चप्रय पती्या पौरुर्षािी नवचिन्हे पाहून मला फार आनंद होत आहे. हे स्वाचमनाथ! आपले 

मूळ स्वरुप आपल्याला लाभलेले पाहून मला अमृतािे भोजन लाभल्यासारखा आनंद होत आहे. 
 

३) िोिािा त्यागाने सजका 
 

कण्वािे दोन प त्र, नारद व पववत हे बारा्या व तेरा्या स क्तािे ऋचर्ष आहेत. पववत आपल्या 
मनोभावना नदी्या प्रवाहाप्रमाणे म क्त ठेवणारा असून नारद मनाला संयमाने बाधं घालणारा आहे. मनाला 
लजकणारा आहे. पववताचवर्षयी त्या्या मनात आदर आहे. मनात लोभािा लकचितसा प्रवशे होताि प्राजंलपणे 
तो अपराध स्वीकारतो व दंडही भोगतो. लोभ दूरि होताि त्याला ऋचर्षपद प्राप्त होते. इन्द्रािी स्त चत 
करताना पववत ऋचर्ष म्हणतात. 

 
इंद्र हा आम्या देवािंा राजा आहे. तो आम्हाला दान देऊन सभर करणारा आहे. खरोखरीि दूर 

स दूर असलेल्या परावत स्वगव प्रदेशातूंन तो आम्याकडे येतो व चमत्रभावाने आम्या मनािे धागे ग ंफतो. 
अस्ग्न ज्याप्रमाणे वने जाळून र्ाकतो त्याप्रमाणे इंद्र आपल्या प्रभावाने आमिे दोर्ष समळू नाहीसे करतो. 

 
कचव नारद इंद्रािा मचहमा वणवन करताना म्हणतात, 
 
‘हे सवव शस्क्तमान, नृपदन इंद्र! त म्ही द र्या परावत्  प्रदेशात असा वा आसपास्या अवावत 

प्रदेशातं असा, सम द्रा्या तळाशी असा वा अंतचरक्षात असा, जे्हा जे्हा आम्ही मनोभावाने त मिे स्मरण 
करतो ते्हा त म्ही त्वरेने आम्याकडे येऊन पोिता. 

 
हे देवराज मैंत्रीिें धागे जर ज ळले असतील तर आम्या हचव्या्या स्वीकार करून आमिा 

उत्साह वाढेल असे करा. 
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४) मोिािा पे्रमाने सजका 
 

सवान क्मचण व शाट्ायनका्या मताप्रमाणे नार्षवद नावंािा एक कण्वम चन बका्या कन्येशी लग्न 
करतो. चत्रशोक व नाभाक हे कण्व नार्षवदािे प त्र. नाभाक हा ३९–४२ स क्तािंा ऋचर्ष असून ४५ ्या स क्तािा 
ऋचर्ष चत्रशोक आहे. नाभाक अस्ग्न, इंद्र व अस्ग्न, अस्ग्न व इंद्र यािंी स्त चत करतात. त्या स्त चतत वारंवार 
एक पादिरण येतो. 

 
‘नभन्ताम्  अन्यके समे’ यािा भाव एकि आहे. आमिे चमत्र, स्नेही त्यािंा चनभाब आम्या सह होवो 

एवढेि नाही पण इतरेजनािाही चनवाह होंवो व आम्या समभाव चनमाण होवो. 
 
वरुणािी स्त चत करताना ऋचर्ष नाभाक म्हणतात, 
 
‘मी स चवख्यात वरुणािी स्त चत मनःप ववक करीत आहे. चपतृदेवातां् या अन मोदनासह मी स्त चत 

करीत आहे. सरळ वहात जाणाऱ्या या नदी्या उगमापाशी सात स्वरािंी जी वाणी ग जंन करीत आहे त्यात 
मध्यवर्तत धृपद ‘नभन्ताम्  अन्यके समे’ उमर्त असून त्या्या भोवती मध र शब्दािें कीतंन अचवरत िाललेले 
आहे. 

 
ऋचर्ष नाभाकािंा भाऊ चत्रशोक वार् ि कलेल्या वार्सरा सारखा भवार्वीत सापडला होता. मनःपूत 

वतवनाने उदे्वग, शोक, संताप वाढवीत होता. शवेर्ी त्यालाही सन्मागव सापडला व तो मंत्रद्रष्टा ऋचर्ष िाला. 
देवराज इंद्रािी स्त चत करतानंा तो म्हणतो. 

 
‘मी चत्रशोक, मा्यावर कृपा वर्षाव करणाऱ्या इदं्रािी मी स्त चत करतो. मी मागं ि कलो होतो. 

पाण्यािा प्रवाह अडवला जावा त्याप्रमाणे मा्या मनािे मागव बंद िाले होते परंत  इदं्र देवाचन मोहािी ती 
आवरणे दूर करुन मला सन्मागव मोकळा करुन चदला. 

 
हे शूर वीर, देवामध्ये श्रेष्ठ इदं्रराज, मा्या कडून आपला एखादा वा अचधकही अपराध घडला तरी 

कृपा करून मािे दोर्ष पोर्ात घालून मला क्षमा करावी.’ 
 
या ऋर्षींना स्वतःिे पापी जीवन आठवते. त्यानंी त्यािी चशक्षाही भोगली आहे. मागव बदलला आहे. 

तथाचप देवाजवळ ते ज न्या पापािंी वारंवार क्षमा मागतात. 
 
‘हे मत्यव मानवानंो, अपराधािंी क्षमा माचगतल्यावर कोणता देव मला दूर लोर्ील बरे? मी देवामध्ये 

श्रेष्ठ इदं्राला आपला सखा मानला आहे. मला एकदा चमत्र म्हर्ल्यावर तो देवराज कधीि अंतर देणार नाही. 
अपराधािंी क्षमा माचगतली नाही तर मात्र इंद्र म्हणतो की पापी लोक मा्या भीतीने पळाले तरी मािा दंड 
त्यानंा भोगावाि लागतो. तो त्यानंा ि कवता येत नाही. 

 
हे दोन्ही ऋचर्ष एकाि चपत्यािे प त्र. परंत  दोघे परस्पर चवरोधी मागाने जगत होते. भावाला सन्मागी 

लावल्यावर चत्रशोक स्नेहभावनेने भारावनू गेला आहे. चवश्वमानवािी भावना त्या्या मनातं फ लते आहे. 
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‘हे इंद्रराज, भक्तां् यावर कृपा करून त म्ही अपरंपार दान देता ंहे या जगातंल्या प्रत्येकाला माहीत 
आहे, त म्ही चदलेल्या मानािी आचण धनािी स्पृहा प्रत्येकालाि असते. कारण त्या्या योगाने इहलौचकक 
तसेंि पारलौचकक चहतही साधले जाते.’ 
 

५) मदािा दयेने वश करून घ्या 
 

एक जीव द सऱ्या चजवावर जगतो. मोठा मासा लहानाला चगळतो. या ससंारात बळी तो कान चपळी 
अशी सववसामान्य मान्यता असते. चकत्येक जण तर हा चनसगािाि क्म मानून स्वीकारतात. अशावळेी प्रश्न 
येतो तो दया करुणेला जीवनात काही स्थान आहे की नाही? दीन, द ःखी पचतताना कोठला आसराि नाही 
का? आचण एका द बवलाला मारणाऱ्या बलवानाला त्या्या सवाई शस्क्तवान भेर्ायिाि. हेही खरेि ना? 

 
अचदचत प्रकृचत माता ही दयेिी देवता आहे. ती दीनािंा उद्धार करते आचण मदाने उन्मत्त 

िालेल्यानंा वश करून पापापासून परावृत्त करण्यािे मागवही चत्या जवळ असतात. अचदती मातेिे प त्र 
आचदत्य देवही परमाथव सेवा करून दीनािंा उद्धार करतात. 

 
हे रहस्य ६७ ्या सूक्तात ्यक्त केले आहे. महामीन संमदािा प त्र पाण्या्या भोवऱ्यात फसलेला 

मत्स्यगण हा या सूक्तािा ऋचर्ष आहे. आचदत्यािंी स्त चत करून मत्स्य स्वतःिे रक्षण करण्यासाठी त्याना 
चवनवनू म्हणतात, 

 
‘हे आचदत्य देवानंो पापी लोकानंा त्यां् या पापािंी फळे भोगावी लागतात, चनदोर्ष व चन्पाप 

असतात त्यां् यासाठी कल्याणािा मागव मोकळा असतो. आम्ही चनरपराधीं जीव. आम्हाला कल्याणरुपी 
रमणीय रत्ने आपल्या कृपेने लाभोत. आमिी ही अचभलार्षा आपण प रवावी.’ 

 
‘यावळेी आम्ही जाळयात सापडलो आहोत. आम्या जीवनाला आडवणारा हा मोठाि अडथळा 

चनमाण िाला आहे. अद्याप चकतीतरी सत्कमे करावयािी बाकी आहेत. तरी या जाळयातून आमिी स र्का 
करा. जामिा मागव अडवणारी ही बधंने दूर करा.’ 

 
मत्स्यगणाने आचदत्यािें स्मरण केले आहे. तर मत्स्य राजाने आचदत्य देवािंी माता अचदतीने स्मरण 

करून चतिी स्त चत केलेली आहे. ते म्हणतात, ‘हे देवमाते, आपण थोर आहात. मी मत्स्यराज, या 
जलिराजंा प्रचतचनधी आपल्याला शरण आलो आहे. प्राणीमात्रानंा स खी करणाऱ्या देवमाते, आमिी 
अचभलार्षा पूणव करावी.’ 

 
‘हे आचदत्य देवानो, आम्ही फसून बंधनात पडाव ेआचण आपण आम्हाला सोडवाव ेत्या ऐवजी त्या 

बंधनात आम्ही सापडूि नये अशी सद ब द्धी आपण आम्हाला द्यावी. सन्मागाने जीवनािी प्रगती साधण्यास 
आम्हाला साह्य कराव.े’ 

 
‘हे आचदत्य देवानंो, संसारा्या मद प्रमादात सापडून आम्ही चशचथल होऊन गेलो आहोत. प्रगती 

चवर्षयींिा उत्साहि मनात उरलेला नाही. आपण देव सतत उत्साही व वगेवान असता. तो उत्साहािा वगे 
आम्या जीवनात उतरो. म्हणजे आम्ही कोणत्या बंधनात फसून पडणार नाही.’ 
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६) मत्सरािा तपाने सजका 
 

अचत्र ऋर्षींिी कन्या अपाला ही ब्रह्मवाचदनी आहे. परंत  कोठल्या तरी प्रारब्धा्या योगाने चत्या 
अंगावर कोड उठले. चतिा पती कृशाश्व त्याम ळे चतिा त्याग करतो. आपल्या चपत्या्या घरी राहून कठोर 
तप करून चतने देवराज इदं्राला प्रसन्न करून घेतले. चतिे कोडही नाहीसे िाले. चत्या उग्र तपाम ळे 
कृशाश्व पण प्रसन्न िाला व त्याने चतिा स्वीकार केला. १९ ्या सूक्तात अपाला व इंद्र यािंा संवाद अद भतू 
आहे. सूक्ता्या स रुवातील अपाला म्हणते, 

 
‘ही म लगी तळयावर स्नानासाठी गेली तेथे चतला सोमलता चमळाली. ती घरी आणता आणता 

आनंद भराने ती उद गारली, ‘समथव शक्राज इंद्राला प्रसन्न करण्यासाठी या क्षणीि मी सोमरस काढते.’ 
असे म्हणून ती सोमवले आपल्या दातानीि िाव ूलागली.’ 

 
आपल्यासाठी सोमरस काढलेला आहे असे मानून इदं्र त्या चठकाणी गेला. पण सोमलता िावणाऱ्या 

अपालेला पाहून तो परत चफरला. ते पाहून अपालेने त्यािी स्त चतपूववक प्राथवना केली, 
 
‘हे समथव वीर प रुर्ष! सोमरसासाठीं आपण यजमानाकडे जाता. तरी मी काढलेला हा सोमरस 

आपण कृपा करून स्वीकारावा. मी लाह्या, सातू, अपूप वगैरे साम ग्री आताि घेऊन येते. आपण भोजन 
कराव.े’ 

 
‘हे देवराज इंद्र! आज आपण मा्या अंगणात येऊन पाठ चफरवली हे पाहून मला आपण खरोखरीि 

इंद्रि का अशी शकंा वारू् लागली आहे. हे सोम लबदूनो त म्ही इंद्रासाठी चठबकत रहा.’ 
 
अपालेिी ती भावपूणव वाणी ऐकून इदं्र जाग्या जागीि थाबंला. व त्याने चत्या सोमरसािा 

स्वीकार केला. ते्हा आनंद भराने इदं्रािी स्त चत करून ती म्हणते, 
 
‘हे देवराज उजाड होऊन गेलेली तीन स्थाने आपल्या कृपेने पूवववत होवोत मा्या चपत्या्या 

डोक्यावर पडलेले र्क्कल दूर होऊन त्यावर केशभार ि लो. त्यां् या ओसाड पडलेल्या जचमनीवर चपके 
उगवोत. आचण कोडाम ळे चवदू्रप िालेली मािी िामडी जाऊन त्या जागी नवी त्विा येवो.’ 

 
अपालेिी कामना पूणव करण्यासाठी देवराज इंन्द्राने आपल्या रथिक्ा्या लछद्रात चतिी काया 

घालून चत्रवार बाहेर काढली. व चतिी काचंत कािंनाप्रमाणे िळाळू लागली. 
 

७) संगािा परमाथाने सजका 
 

काण्व सोभचर हा १९–२२ या िार सूक्तािंा द्रष्टा आहे. प रुक त्सािा प त्र राजा त्रसदस्य  याने त्याला 
पन्नास कन्या अपवण केल्यािा उल्लेख १९–३६ या मंत्रात केला आहे. इंद्राने प्रसन्न होऊन वर चदल्यािे वणवन 
२० ्या सूक्तात आहे. २१ ्या सूक्तात मूर्षकराज चित्रािा उल्लेख आहे. त्याबद्दल बृहद देवता (६–६०) मध्ये 
म्हर्ले आहे, 
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‘कण्व प त्र सोभचर क रूके्षत्रातं यज्ञ करीत होते. उंदीर त्यािें हचव्यान्न खाऊन र्ाकीत. सोभरींनी 
मूर्षकराज चित्रािी स्त चत केली त्याम ळे प्रसन्न होऊन भरू्षक राजाने ऋर्षीना खूप दान चदले.’ 

 
ही कथा म्हणजे वस्त तः एक रूपक आहे. सोभचर स्वतः आत्मज्ञानी व आत्मचनभवर आहे. त्या्या 

जवळ रहाणाऱ्या त्या्या स्त्रीया व प्रजाजनानंा बोध ्हावा म्हणून काळािे प्रचतचनधी उंदीर वळेेिे महत्व 
समजावनू देण्यासाठी आले अशी ही रूपक कथा आहे. 

 
अस्ग्निी स्त ती करताना महचरं्ष सोभचर स्वतःशीि म्हणतात, 
 
‘हे ब चद्धमान् ब्राह्मण सोभचर, त ्या अध्वर–यागासाठी अस्ग्निे स्त चतपूववक आवाहन कर. अस्ग्न हा 

चवभतूीिे दान करणारा असून चित्रचवचित्र ज्वालानंी स शोचभत असा तो यज्ञािा प रातन चनयामक आहे. 
 
अस्ग्न्या चवचवध रुपािंा मचहमा गाताना ते म्हणतात, 
 
‘वरुण, चमत्र, अयवमा, अचश्वनीक मार वगैरे देव ज्या्या प्रकाशाने तेजस्वी होतात तो अस्ग्नदेव 

देवराज इन्द्राप्रमाणे आमिे रक्षण करतो. आम्या अध्वमागांिाही तो रक्षणकता देव आहे.’ 
 
‘आम्ही ‘आह त’ केलेला– चनमंचत्रत केलेला अस्ग्न कल्याणकारी होवो. हे स भग अस्ग्न त मिे रक्षण 

आमिे कल्याण करो. आमिा अध्वर याग कल्याणकारी होवो.’ 
 
‘अस्ग्नदेव, आम्या मनािें साधन करून त म्हीि आम्याकरवी आम्या शत्रूंिा नाश करचवता. 

त मिे साधन िालेले मन आमिे परम कल्याण करणारे आहे.’ 
 
‘हे वस , अस्ग्न त मिी प्रशसंा करण्यासाठी खोरे् बोलण्यािी आवश्यकताि नाही. आम्या हातून 

पाप न घडो. मा्या बरोबरीने आपली स्त चत करणाऱ्या ऋस्त्वजां् या तोंडून लनदेिे विन न चनघो. त्यां् या 
मनातं पाप ना जागो. चपता प त्रािे करतो त्याप्रमाणे त म्ही आमिे रक्षण करा.’ 

 
आचदत्य देवािंी स्त चत करताना ॠचर्ष म्हणतात, 
 
‘हे आचदत्य देवानंो त म्ही दयाळू अचदचत मातेिे प त्र आहातं. म्हणून तर त म्ही कधी कोणािा द्रोह 

करीत नाही. सवां्यावर दया करता. पे्रमािा वर्षाव करता. या जगात यज्ञ जीवन जगणाऱ्या सवांिे जीवन 
त म्ही सफल करता. त म्या साह्याने मानव िारी प रुर्षाथं करतो. परंत  मानवािा पराजय करण्यासाठी 
त्यािे चकतीतरी शत्रू त्या्या मनातंि ठाण माडूंन बसले आहेत. त्यािें शमन करून सवाना सदािारािा मागव 
दाखवनू सवांिे मनोरथ त म्ही पूणव करा. 

 
देवराज इंद्रािा मचहमा गातानंा ते म्हणतात, 
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‘हे अश्वपचत, हे गो पचत, उववरा फलदू्रप भचूम–पचत, हे सोम–पचत–सोमरसािे इंद –लबद  िमकत 
आहेत. त म्यासाठी हा सोमरस काढलेला आहे. तरी आपण आम्या सोमयागासाठी येऊन त्यािा स्वीकार 
करावा. 

 
‘हे देवराज त मिी चमत्रत्वािी भावना आचण भोग साधनातं सहकायव करण्यािी भावना आम्हाला 

माचहती आहे. आचण म्हणूनि सवव साधनासंाठी आम्ही त म्हालंा चवनवीत आहोत.’ 
 
‘हे देवराज इंद्र, आपल्याला माहीति आहे की धन साधनानंी संपन्न असूनही जो कोणाला दान देत 

नाही त्या्या वाऱ्यासही कोणी उभे रहात नाही. यज्ञासारखी लोक कल्याणािी कामे न करता जे स रापान 
करीत रहातात ते आळशी व नास्स्तक जगात एकरे् पडतात. त्यानंा त म्ही साह्य करीत नाही.’ 

 
मूर्षकराज चित्रािी स्त चत करतानंा ऋचर्ष म्हणतात, 
 
‘पचवत्र क रुके्षत्रातं देवराज इंद्रासाठी केलेल्या सोमयागास देवने्द्र व भाग्यवती देवी सरस्वती 

आम्हालंा साह्य करण्यासाठी उपस्स्थत िाली. त्याि बरोबर चित्रराजही दान देण्यासाठी येऊन पोिले 
आहेत. 

 
हजारो, लाखो, करोडोंिे दान देणारा हा चित्रराज खरोखरीि फार मोठा राजा आहे. बाकी सवव 

राजे त्या्या प ढे क्ष ल्लक आहेत. मेघाने पाऊस पाडावा तसे अलोर् दान चित्रराजा करतो.’ 
 
सोभचर ऋलर्षनी मूर्षक राजाकडून ‘समय–दान’ प्राप्त करून घेतले आहे. खरोखरीि वाया 

जाणाऱ्या वळेािी जाणीव कोणाला नसते. आत्मज्ञानी ऋर्षीं्या स्त्रीया म्हणजे मना्या चवचवध वृचत्त त्यानंा 
परमाथांकडे वळवण्यािा ऋलर्षिा अचभप्राय या सूक्तातं ्यक्त िाला आहे. 
 

★ ★ 
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८ / मनोरथाच्या मागावर 
 

(ॠग्वेद : आठवे मंिि) 
 

‘माणसािें मन हे जचमनीसारखे आहे. या चविारभमूीवर संकल्पािे अंकूर उगवतात. संकल्पाप्रमाणे 
तो चनर्तमती करीत रहातो. या मनोभमूीत तो मोठाले प्रासाद उभारतो, चकल्ले बाधंतो, बाग फ लवतो, एक 
आगळे चवश्वि तो घडवतो. 

 
त्या जगात नेहमी्या रथासारखे रथ नसतात, राजमागव नसतात, की रथाला खेिणारे घोडेही 

नसतात. येथील रथ काहीं वगेळेि असतात. आगळयाि मागावर ते धावत रहातात. त्यानंा जोडलेले 
घोडेही वगेळयाि प्रकारिे असतात.’ 

 
या मंडलात आपल्याला चवश्वमना ऋर्षींिे दशवन होते. ऋर्षीं्या चपत्याने इस्न्द्रयां् या घोयानंा वश 

करून घेतले होते. म्हणनू त्यानंा वश+अश्व+्यश्व = वैयश्व म्हणत व ऋर्षींना चवश्वमना वैंयश्व म्हणत. ते 
अस्ग्निा मचहमा गाताना आपल्या सहकाऱ्यानंा म्हणतात. 

 
‘हे ऋस्त्वजानंो अस्ग्न हा अग्रणी आहे. तो प्रचतकूल िाला तर सामना करून शत्रूिा नाश करतो. 

त्या अग्नींिी त म्ही स्त चत करा. यज्ञासारखी परोपकारी सेवेंिी कामे स रू िाली की त्यािंा स वास स ंगचधत 
धूपा प्रमाणें दरवळू लागतो. त्या्या तेजस्वी ज्वाला सगळीकडे पसरू लागतात. हाि जातवदेा अस्ग्न होय. 
त्यािी परोपकारी कामे सवांना माचहत आहेत. त म्ही या अस्ग्नदेवािे यजन पूजन करा.’ 

 
ऋचर्ष सावधाव होऊन स्वतः्या मनाला बोध करतात. 
 
‘हे चवश्वमनस्, तू ज्ञानदृष्टीने व मना्या गचतने चवश्वातील सवव पदाथव पाचहलेले आहेस. मन जड व 

िेतन पदाथात सारख्याि गचतने चविरते म्हणनू तर त्याला चवश्वमना, चवश्विर्षवण म्हर्ले आहे. अशा उदार 
मनाला कोणािा मत्सर वा स्पधां करण्यािे कारणि नाही. अस्ग्न हा मना्या रथािें दान देणारा आहे. 
म्हणून मनोरथ रिण्यापूवी मध र शब्दानंी अस्ग्निी स्त चत कर. 

 
खरोखरीि जो यजमान जीवन यज्ञा्या स रूवातीस परमाथव मागा्या साह्यासाठी अस्ग्निे आवाहन 

करून उत्तम रीतीने यजन–हवन करतो, त्याला बचल अपवण करून भेर् पूजा करतो, त्या उदारिचरत 
माणसाला कोणी शत्रू उरत नाही वा त्यािा कोणी पराजयही करू शकत नाही. 

 
हे अस्ग्नराज, मािा चपता ्यश्व याने आपले सवव धन साधन परमाथासाठी घेऊन र्ाकले आहे. प्राप्त 

होणारी सवव साधन संपत्ती लोकचहतासाठी वापरावी अशी कामना मनातं ठेवनू चपतात त मिी पूजा करतात. 
आम्ही सववजणही तशाि ्छेने आपल्याला भेर्-पूजा अपवण करीत आहो. 

 
हे अस्ग्नदेव, आपल्याला माचहति आहे, मन महाराजानंा यज्ञ करण्यािी इ्छा िाली त्यावळेी 

कचवप त्र उशना ऋचर्ष त्यां् याकडे गेले व सवव देवािंा होता म्हणून त्यानंी आपले नाव प ढे केले व चवश्वदेवानंी 
देवािे दूत म्हणून त मिी प रोचहतपदी स्थापना केली. श द्ध ब द्धीने यज्ञकायं करणारे यजमान आपल्या 
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कायांिे रक्षण ्हाव ेम्हणून त मिीि पूजा करतात. ते त म्हाला िागंल्या प्रकारे जाणतात. आपण चविारशील 
यजमानािें अचतथी असून और्षधी वनस्पतींिे पे्ररक प त्र आहात. आपण प्रािीन, प रातन आहात. 

 
हे अस्ग्नदेव देवामंध्ये त म्ही साक्षात्  यशािी प्रचतष्ठा आहातं. ऋतािे पालन करणारे व श द्ध बलािे 

सेवन करणारे चमत्र व वरुण हे देव सम्रार्ासारखे आहेत. त्यां् यासह त म्ही आम्या यज्ञासाठी याव.े 
 
चवश्वमना ऋचर्ष इन्द्रािी स्त ती करून म्हणतात, 
 
‘हे वज्रधारी, गोपाळ ज्याप्रमाणे गाईं् या मागनू व्रज भमूीत जातात त्याप्रमाणे आम्ही ऋचर्ष विनां् या 

मागून आपल्या ंिरणाशंी येऊन पोिलो आहोत. आमिी मनोकामना पूणव करून आम्हाला संत ष्ट करा. हे 
वृत्रहन्ता, उग्रनेता, मी ऋचर्ष चवश्वमना, त म्हाला चनमतं्रण देतो, मािी चवश्व्यापी स्तोते्र व कल्याणकारी 
काये पाहून मना्या वगेाने त म्ही आम्या यज्ञासाठी या.’ 

 
ऋचर्ष स्वतःलाि संबोधून म्हणतात, 
 
‘हे चवश्वमना, ज्या्या चवशाल मनातं कोठलाि तरंग वा उर्तम नाही. तथापी ज्यािा उत्साह आचण 

वगे मात्र अत ल आहे, अशा संयमी इन्द्रािी तू स्त चत कर. चपता ्यश्वानेही देवराजािी स्त चत केलेली आहे. 
तो इदं्र या पृथ्वीवर त ला चवशाल चनवास चनमाण करून देईल. 

 
हे वैयश्व, मानवी शरीरातील नवप्राणानंा ितैन्य देणारा इन्द्र हा दहावा प्राणि आहे. तो अंतयामी 

आहे. त्यािी तू स्त चत कर.’ 
 
चववस्वान सूयािा प त्र मन  मंत्रद्रष्टा ऋचर्ष आहे. ऐकेका देवािी स्त चत करून त्याला जागे करून 

समान भावनेने त्या सवांिे साह्य मागत आहे. 
 
‘चद्य मनोभावाने स्त चत करणारे आम्ही मन  सवव चद्य–भावना धारण करणाऱ्या देवािें आवाहन 

करीत आहो. चद्य ग णां् या त्या देवािंी आम्ही प्राथवना करतो आमिे मनोवाचंछत पूणव करून ते आम्हाला 
धनधान्याचद संपचत्त देवोत. 

 
हे देवानंो, मी, वैवस्वत मन  त मिी प्राथवना करीत आहे. त म्ही सवव मनोयोगाने उत्साहपूववक धाव 

घ्यावी व आम्हा ंसवांना साह्य कराव.े 
 
हे मनंूनो चद्य ग णानंी य क्त असे हे देव कल्पवृक्षासारखे आहेत आपल्या सवव कामना ते पूणव 

करतील. त्यां् या इ्छे्या आड कोणीि येऊ शकत नाही. कोणा कदू्रने प्राथवना केली तर त्यािी इ्छा 
देखील देव पूणव करतात. 

 
हे देवानंो सोमयाग करणारा यजमान व त्यािी पत्नी दोघेही उत्साहाने सोमरस काढीत आहेत. व 

दूध दही वगैरेिे चमश्रण सोमरसात घालीत आहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

हे दोघेहे कधी असत्य भार्षण करीत नाहीत. अथात इदं्राचद देवानंा बोलावनू सोमपान करचवणार 
नाहीत असे होणे शक्यि नाही. ते वारंवार यजन पूजन करीत असतात. 

 
या दंपतीने प त्र पौत्र, प्रजाजनासंचहत आमिे यजन करतात. हे दोघे दीघाय र्षी असून धनधान्याने 

संपन्न आहेत. एकमताने दापंत्य जीवन व गृह ससंार करून त मिी सेवा करण्यािी वृत्ती व सामथ्यव त्यानंा 
द्याव.े’ 

 
या सूक्तातंील दंपती म्हणजे महाराज मन  व त्यािंी पत्नी शतरूपा. मानव जातीिे हे माता चपता 

होत. त्यां् या प्राथवनेत गृहस्थधमािा आदशवही चदसून येतो. 
 
ऋचर्ष मन  यजमानाला उत्साही विनानंी पे्ररणा देतात. 
 
‘हे यजमान, त म्ही देवािें मन प्रसन्न ्हाव े म्हणनू यज्ञ करीत आहात. यज्ञा्या योगाने त म्ही 

अचवनाशी ्हाल देवानंा प्रसन्न करण्यासाठी त म्ही सोमरस काढीत आहात. खरोखरीि देवानंा संत ष्ट 
करण्यासाठी त म्ही भेर्–पूजा करीत आहातं त मिी सवव प्रकारे वृद्धी होईल कारण यज्ञ न करणाऱ्या 
नास्स्तकां् याहून देवानंा प्रसन्न करणारा यजमान चनचिति श्रेष्ठ आहे.’ 

 
आठ्या मंडळा्या ऋर्षींिे नावं कण्व आहे. कण्व कचव आहेत. मनीर्षी आहेत. त्यानंी मनािा 

उत्साह व मनोरथािी गचत वाढावी म्हणून प्राथवना केली आहे. देवािंी स्त चत केली आहे. त्यािप्रमाणे तप व 
संयमाने आपले मनोबल वाढवले आहे. त्या ऋर्षीं्या चवचवध मनोरथािें दशवन त्यां् या सूक्तातून घडते. 

 
कण्वां् या पैकी एक मेघाचतचथ कण्व इतर कण्वानंा पे्ररणा ्हावी म्हणनू म्हणूत आहेत : हे कण्वानंो, 

हे कचवजनानंो, चदवसभर सोमरस काढण्यािे पचवत्र काम आपण केले. पण आता ही सोमवले नीरस होऊन 
गेली आहे. आता त्यातून रस कसिा चनघतो? आचण असा हा नीरस िोथा पाहून देवराजाला तरी येथे 
यावसेे कसे वारे्ल? तरी आता त म्ही आपल्या मध र वाणीने हा िोथा रसरशीत होईल अशी गाथा गा. 
म्हणजे इदं्रािी पावले इकडे वळतील. 

 
खरोखरीि नीरस, चनसत्व होऊन गेलेल्या जीवनात जगण्यासारखे काहीं उरलेले नसते, त्यावळेी 

कचवजनां् या गोड वाणीने त्यात नवा रस चनमाण होतो आचण जीवन आनंदमय होते.’ 
 
पण ‘आता हा िोथा चपळून काय करायिे? आचण इन्द्रािी प्रशस्स्त करून त्याला सोमरस पाजून 

तरी काय करणार?’ अशी शकंा एका कण्वा्या मनात आली, त्यावर मेघाचतचथ कण्व म्हणतात– 
 
‘कण्व कचवजनानंो त म्ही लक्षात ठेवा सोमरस पाजणारेि स्वतःही सोमपान करतात. इतरां् या 

श ्क जीवनात नवीन रस ओतण्यािे परोपकारी काम करणाऱ्यािी सबव प्रकारिी ऋणे चफरू्न जातात. 
त्याना स्वतः्या लाभासाठी स्वाथव ब द्धीने काहंी करण्यािी आवश्यकताि रहात नाही आचण द सरी गोश्र् 
अशी स्वाथीं वा लोभी माणसा्या हातून सोमरस चनघिू शकत नाही. परोपकारी जनि तो काढतात व 
इन्द्राला अपवण करतात. 
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‘हे मध र गान करणाऱ्या कचवजनानंो, देवराज इन्द्र हा सवािे कल्याण करणारा देव आहे. तो उदार 
िचरत आहे. म्हणनू तर त म्ही त्यािे स्त चत गान गाता. त्या इंद्रािी प्रशसंा करून त्याला भेर्-पूजा अपवण 
करताना मनात सकंोि ठेव ूनका. कारण तो समथव देवराज आपला दाता आहे.’ 

 
चवश्वमना वैयश्य ऋर्षींिा चपता ्यश्व ज्याप्रमाणे इन्द्रीयां् या अश्वानंा लजकून जीवन जगले, 

त्यािप्रमाणे अलत्रिे प त्र ऋचर्ष श्वावाश्व होते. त्यानंी इस्न्द्रयानंा संयमािी बंधने न घालता मनोरथानंा पूणव 
करणारा भस्क्तमागव स्वीकारला आहे. अश्वािें अचधपचत देव अचश्वनीक मार त्यािंी स्त चत करताना ऋचर्ष 
श्यावाश्व म्हणतात. 

 
‘हे अचश्वनीं क मारानंो त म्ही मािा सोमरस स्वीकारण्यासाठी मा्याकडे या. पण एकरे् येऊ नका. 

सवव देवानंा बोलावनू आपल्या बरोबर घेऊन या. अस्ग्न, आचण इंद्र, वरुण आचण चव्ण , आचदत्य, रुद्र आचण 
वस  सवां्या सह या. 

 
नेहमी अकरा अकरां् या संख्येत रहाणारे चवश्वेदेव व सात साता्या संख्येत रहाणारे मरुत सवांना 

आपल्यासह घेऊन या. 
 
हे अचश्वनी क मारानंो कोणा क माचरके्या स्वयंवराला उत्साही तरुण चतिे मनोरथ पूणव करण्या्या 

उत्साहाने जातो तशाि उत्साहाने आपण मािा सोमरस स्वीकारण्यासाठी याव.े 
 
आकाशात चवहार करणारा हंस मोत्यािंा िारा पाहून त्यासाठी खाली उतरतो त्याप्रमाणे त म्ही दोघे 

अचश्वनीक मार मा्या अंगणातं सोमरसासाठी या. 
 
हे अचश्वनी क मारानंो मािा सोमरस ग्रहण करून संत ष्ट ्हा. आचण येथून तृप्त होऊन जाण्यापूवी 

आम्या प्रजाजनािें मनोरथ पूणव करा. त्यानंा धनधान्याने समृद्ध करून तृप्त करा. त म्ही चवजयी ्हा आचण 
त मिी स्त चत, पूजा करणाऱ्या यजमानािे रक्षण करा. 

 
हे अचश्वनीक मारानंो मा्या चपत्याने, अचत्र ऋर्षींनी केलेली स्त चत आपण ऐकली होती. मी अत्रींिा 

प त्र श्यावाश्व आपल्यासाठी सोमरस काढीत आहे. त्यािा स्वीकार करण्यासाठी आपण येऊन पोिाव.े’ 
 
या द सऱ्या ऋर्षींिे नाव आहे वश. त्यां् या चपत्यािे नाव अश्व. म्हणून ते अश््य या नावाने प्रचसद्ध 

आहेत. या ऋर्षींनी इन्द्रीयानंा वश तर करून घेतलेि पण मनोरथानंाही योग्य मागाने वळवले. त्याम ळे 
त्यां् या मनात मात्र चवश्व कल्याणािीि भावना आहे. देवराज इन्द्रािी स्त चत करताना ते म्हणतात. 

 
‘यज्ञ करणाऱ्या यजमानाना देवराज इन्द्र हा दशवनीय आहे कारण ऋस्त्वजानंी केलेली स्त चत ऐकून 

तो देवामंध्ये श्रेष्ठ इन्द्र यजमानाशी चमत्रत्वािे नाते बाधूंन यज्ञासाठी जाणारा आहे. देवराज इदं्र चवश्वातील 
सवव प्राण्यािंा जन्म व त्यािंी काये याचवर्षयी जाणणारा आहे. आपल्या आगळया वगेाने आचण उत्साहाने तो 
मानवां् या कायात भाग घेणारा आहे. य गधमाला अन सरणाऱ्यानंा त्यािे सहकायव लाभतेि. 
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हे इंद्रा. ज्यािंी मचत ि की्या मागांवर गेंली असेल, ज्यां् या मनात चवकारािंा गोंधळ माजला 
असेल त्यािें अचनष्ट मनोरथ तू ध ळीत चमळवतोस. खरोखरीि आम्या मनािा पे्ररक तूि आहेस. तरी 
आम्या मनोरथानंा योग्य मागावर ठेवण्यािें बळ तू आम्हालंा दे.’ 

 
त्यानंतर चत्रत आप्त्य या ऋर्षींनी चमत्र, वरुण, आचदत्य, वगैरे देवतािंी प्राथंना करतानंा वारंवार 

एकि भाव ्यक्त केला आहे.’ 
 
‘अनेहसो व उतय स ऊतयो व उतयः’ 
 
‘हे वरुण, चमत्र, अयंमा, आचदत्य वगैरे चवश्वेदेवानंो आमिे मनोरथ कोठ्या कोठे उधळून जातात. 

पण आपले रक्षण लाभले तर पापे, अडिणी उपद्रव, सारे शातं होते. हे मनोरथ म्हणा, मना्या उमी म्हणा 
या देवां् याि कृचत होऊन जावोत म्हणजे ते मनोरथ सफळ होतील. 

 
हे आचदत्य देवानंो, त म्ही ज्या यजमानािे रक्षण करता त्या्यावर क्ोधािा काहीि प्रभाव पडत 

नाही. चकतीही द ःखे कोसळली तरी तो त्यां् या भाराने खित नाही. कारण आम्या मनोरथािें व कायािे 
त म्ही रक्षण करीत आहातं. 

 
हे देवानंो हे चत्रत व चद्वत ऋचर्ष त म्हालंा शरण आले आहेत. त्यां् या स्वप्नातंही असत्य न येवो अशा 

प्रकारे त्यािें रक्षण करा. कारण जागे असतानंा ज्याप्रमाणे आहार चवहार असेल तशीि स्वप्ने पडतात.’ 
 
काण्व ऋचर्ष मनोभमूीवर धावणाऱ्या मनोरथािें चनयमन करण्यासाठी अनेक मागव स िवतात. 

त्यािप्रमाणे इदं्र वगैरे देवािंी स्त चत करणारे आते्रय व भागवव ऋचर्ष मनातंील चवकार दूर करुन भावनानंा 
सन्मागावर नेणारी सूक्ते गातात. मेघाचतचथ, ब्रह्माचतचथ देवाचतचथ, चप्रयमेधा वगैरे आंचगरस ऋचर्ष पण 
भावनां् या जोडीला प्राणानंा नवा उत्साह लाभावा म्हणनू इंद्राचद्र देवािी स्त चत करतात. चप्रयमेधा ऋचर्ष 
आपल्या प त्रानंा व चश्यानंा उत्साहाने म्हणतात. 

 
‘हे प त्रानंो, हे चप्रयमेधानंो, त म्ही सवव चमळून इदं्रािे उत्तम प्रकारे स्त चतपूववक पूजन करीत जा.’ 
 
‘अत्यंत वगेाने वहाणाऱ्या नद्यािें पाणी िारी चदशानंा पसरते. उत्साहा्या भरात गाई खूप दूध 

देतात. पण त्या नद्यािंा वगे वा गाईिा आवगे ओसरल्यावर मात्र त्या लोकां् या मनोकामना पूणव करू शकत 
नाहीत. त्याप्रमाणे हे यजमानानंो इन्द्रा्या पूजनातील त मिा उत्साह कमी होणार नाही अशी दक्षता घ्या. 
त मिे उत्तम मनोरथ ओसरू देऊ नका. 

 
हे चप्रय यजमानानंो, त म्ही ज्या इन्द्राला जाणता तो देवामंध्ये श्रेष्ठ देवने्द्र एखाद्या चनदोर्ष 

बालकासारखा न्या रथात बसून वगेाने आपल्याकडे धाव घेतो व आपले मनोरथ पूणं करतो. हा इंद्र मोठ्या 
हचरणा्या रुपाने आपल्या माताचपत्यािें कोड प रवण्यासाठी धावपळ करतो. त्या इंद्रािे त म्ही मनोभावाने 
पूजन करा.’ 

 
भागवव क लातील कचवप त्र उशना अस्ग्निी स्त चत करताना आपले मनोरथ ्यक्त करतात. 
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‘हे यजमानानंो मी का्य उशना, धनसाधनािा लाभ करून देणाऱ्या अस्ग्निी स्त चत करीत आहे 
आपल्या चप्रय जनानंा साह्य करण्यासाठी एखादा चमत्र ज्या प्रमाणे रथात धनसाधने भरून घेऊन यावा 
त्याप्रमाणे अस्ग्न आपले मनोरथ पूणव करतो. असा हा श्रेष्ठ चमत्र आज आपला अचतथी होऊन आपल्या अंगणी 
आलेला आहे.’ 

 
‘हे अस्ग्नदेव, साहसकमव करणाऱ्या यजमानां् या प त्रस्थानी आपण आहात. कारण आपल्याला 

प्रगर् करण्यासाठी उत्साहभराने यजमान अरणींिे मथंन करतात ते्हा आपला अवतार होतो. आता 
आपल्या पूजनािे मनोरथ कोणत्या वळेी कराव े ते आपणि सागंा. कारण योग्य वळेी आपली स्त चत केली 
असता ती फलदायी होते’ 

 
आंचगरस कृ्ण आपला प त्र चवश्वक-चवश्वरुप या्या मनोभावना स्त चत स्त्रोत्रात ग ंफून म्हणतात : 
 
‘हे अचश्वनीक मारानो, चवमना नावा्या ऋलर्षनी पूवीं आपली स्त चत केली होती. त्यानंा आपण 

सन्मचत चदली. त्याि प्रमाणे मािा प त्र चवश्वक–चवश्वरुप आपली मचत वाढावी म्हणून प्राथवनापूवंक त म्हा 
दोघानंा आवाहन करीत आहे. त्या्या स्त चत मागे उत्तम भावना आहे. त्या योगाने त मिी मतै्री त्याला 
लाभो.’ 

 
नृमेध व प रुमेध ऋचर्ष इन्द्रािी स्त ती करून म्हणतात, 
 
‘मनोवगेानंा सयंमािे बाधं घालणाऱ्या देवने्द्रा, त मिी धनसाधनािंी भाडंारे भरलेली आहेत. तशीि 

आमिी भाडंारेही भरलेली असोत. आमिी कामना पूणव करण्यासाठी त मिे मनोरथ आम्या बाजूस 
वळवावते. वहात्या नदीसारख्या त म्या श द्ध भावना आमिे रक्षण करोत.’ 

 
त्यािप्रमाणे स कक्ष ऋचर्ष देवराज इन्द्राला ब चद्धदाता सूयव मानून म्हणतात, 
 
‘हे इन्द्र, बारा सूयाच्या पैकी त म्ही एक स यव आहात. त्या सूयवरूपाने आम्या भावनािें त म्ही पोर्षण 

करता. आम्या जीवन यज्ञात आपला उदय स यव रुपाने िाला आहे व जीवनयज्ञा्या मंगलप्रभाती होणारी 
सवव मंगल काये त म्हाला वश आहेत. आम्ही त मिी स्त चत करणारे ऋचर्ष, आम्या मनातील भावना त म्ही 
पारखता. आमिे मनोरथ जाणून घेऊन ते सफल कराव.े’ 

 
आपल्या वाणीला पे्ररणा देणाऱ्या इन्द्रािा मचहमा गाताना मनोरथाप्रमाणेि मनातं जागणाऱ्या वाणीिे 

रहस्य नेम ऋचर्ष ्यक्त करतात. ‘मानवा्या म खी वाणी कोठून आली? काही कळत नाही. कारण मनामध्ये 
उठणाऱ्या तरंगातून मनोरथ चनमाण होतात त्यािप्रमाणे हृदयातंील देवां् या पे्ररणेने मंद्र वाणी जागृत होते. 
रा्र भावनेिे मूतव रूप घेऊन ती प्राथंनेवारे् प्रगर् होते व सवांिे कल्याण करते.’ 

 
मानवा्या चविार भमूीवर धावणाऱ्या मनोरथानंा चववके व संयमािे बंध घालून परोपकारा्या 

मागावर वळवण्यासाठी अनेक ऋर्षींनी इन्द्र वगैरे देवािंी प्राथवना केली आहे व मनोरथा्या मागािे स्पष्ट 
चदग्दशवन केले आहे. 

★ ★  
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९ / सोमरसाचे पान 
 

(ऋग्वेद ९ वे मंिि) 
 

चहमालया्या पचवत्र चशखरावर ब्रह्मसभा भरली होती. मंत्रब्रह्मािे दशवन करणारे ऋचर्ष, कचव, 
ब्रह्मवादी, मनीचर्ष त्या सभेसाठी जमले होते. जी मंत्रवाणी त्यां् या मनात स्फ रली ती सवांना पे्ररक व 
मागवदशवक ्हावी व त्या चद्यवाणी्या योगाने सवांिे कल्याण ्हावे, चहत ्हाव ेअशी भावना त्या सवां्या 
मनात होती. 

 
तेथील चकत्येक ऋर्षींना अस्ग्न्या चद्यत्वािे दशवन घडले होते. अस्ग्निा मचहमा त्यानंी पाचहला 

होता व अस्ग्निी प्रशानंा करणारी सूक्ते त्यानंा रिली होती. तर काही ऋर्षीना इंद्रा्या चठकाणी ईश्वरी सत्ता 
व सामथ्यव असल्यािी प्रचिती आली होती. इन्द्रािे पराक्म पाहून त्यानी त्यािा मचहमा वणंन केला होता. तर 
कोणा्या मनी सोमािा मचहमा वसला होता. सोमा्या चवचवध भावािें त्यानंा आकर्षवण होते. सोमा्या 
पावमानी ॠिा त्यानंी रिल्या होत्या. त्या ऋिां् या बरोबर इतर देवािंी प्रशंसा ते आनंदाने करीत होते. 

 
ििा आचण चविारणा करुन शवेर्ी ऋर्षींनी तात्पयं काढले ‘अस्ग्न हा अग्रचण असून प रोचहत आहे. 

त्याला रोज सिेत व सचमद्ध करावा. सकाळ संध्याकाळ अस्ग्नहोत्र करुन चनत्य न्या ज्ञानािी प्राप्ती करुन 
घ्यावी.’ 

 
इन्द्र हा देवािंा राजा खरा. तो द रही आहे व चनकर्ही आहे. त्यािे साम्राज्य स्वगांत. पण त्यािे 

स्वराज्य शरीरा्या इन्द्रीयावंर. स्वगांतील इन्द्रािे स्मरण प्रत्येक पक्षा-मासाप्रमाणे, प्रत्येक ऋतूत कराव,े 
त्याला प्रसन्न करून इष्ट इस््छत स खसाधने चमळवावी. पौर्तणमे्या संध्याकाळी व प्रचतपदे्या पहारे्स, 
अमावास्ये्या संध्याकाळी व प्रचतपदे्या प्रभाती इष्टी करून इन्द्रीयािें बळ चमळवाव.े 

 
इन्द्र व अस्ग्न हे देव. त्यां् या चद्य पे्ररणे्या योगाने नव े ज्ञान चमळते, नवी कमे स ितात. पण 

जीवनािी मूळ पे्ररणा देणारा सोम आहे. सोम म्हणजे जीवनरस. सोम म्हणजे सामगान. सोम वर्षावर्षाला 
सभर करणारा आहे. सोमयाग हा वर्षािा उत्सव. महोत्सव होय.’ 

 
ऋर्षींिा हा चविार. ब्रह्मवादी या तास्त्वक चविारकडे आपल्या दृष्टीने पाहू लागले व त्यानंी आपले 

चविार माडंले. 
 
सोमािी स्त चत प्रशसंा करून त्याला पृथ्वीवर येण्याचवर्षयी चवनवले, ते्हा सोम उंि पववतचशखरावर 

जलाशया्या काठावरील दार् िाडीत उतरून चनबास करू लागला. 
 
खरोखर सोम ही केवळ और्षधीि नसून और्षधीराज वनस्पती आहे. ‘सोमवल्ली व आकाशात 

चवराजणारा सोम...िंद्र यािंा काही संबधं आहे?’ कोणा ऋर्षीने क त हलाने चविारले 
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‘आहे तर. ते दोघेही और्षधीराज असून कलाचनधीही आहेत. स धाशं  पण आहेत. िदं्र ज्याप्रमाणे 
कलेकलेने व क्षीण होतो, त्यािप्रमाणे श द्ध पक्षात सोमवल्ली एकेका पानाने वाढते व कृ्ण पक्षात चतिे एक 
एक पान रोज गळून पडते. िंद्र म्हणजे देवािें अन्न आचण सोमही देवािें अन्न आहे.’ 

 
‘सोमािा आचण आपल्या शरीरािा काय संबंध?’ 
 
‘अस्ग्न ही वाणीिी देवता असून इन्द्र हा प्राण आहे त्याप्रमाणे सोम हा मनािा अचधपती आहे. 

सोमाप्रमाणे मना्या उमीही वाढत जातात व ओसरतही जातात.’ 
 
‘ही सोमवले हवी तेवढी चमळते?’ 
 
‘छे, छे. सोम द लवभ आहे. सवांना सोमवले कोठून चमळणार? गोड वाणीने सोमािी स्त चत करता 

करता मनामध्ये सोमरसािी भावना चनमाण िाल्यावर त्या भावनेने योगमागाने प ढे जाऊन शरीरा्या उच्च 
भागातून चठबकणाऱ्या सोम लबदूिे दशनं घ्याव.े नंतर वनातंरी चफरून पववत चशखरावर उगवणारी सोमवल्ली 
शोधता शोधताही स्त चत प्राथवना करावी, ते्हा कोठे एखादी सोमवले कोणाला आढळते आचण सोमरस 
म्हणून ती जशी्या तशी गळी उतरवता येत नाही. चतिे सवन करून, सवांनी चमळून देवाचदकािें हवन, 
यजन, पूजन कराव,े ते्हाि ज्ञान व कमव याना जोडणाऱ्या भस्क्तरसा्या भावनेने चनथळणाऱ्या सोमरसािे 
पान करण्यािी आगळी सधंी लाभते.’ 

 
नव्या मंडलात सोमािा मचहमा अनेक ऋर्षींनी वणवन केला आहे. त्यात सवव प्रथम ऋचर्ष मध ्छंदा 

आहेत. गायत्री छंदात त्यानी सोम स्त चत केली आहे. ऋचर्ष एकत्र जमले आहेत. 
 
‘खरे आहे. अस्ग्न हा ज्ञानािा देव आहे. देवराज इंद्र हा कमािा देव असून सोम हा भक्तीिे लसिन 

करणारा देव आहे. अस्ग्न, इदं्र व सोम–ज्ञान, कमव आचण भस्क्त ही तीन साधने म्हणा वा जीवना्या चसद्धी 
म्हणा.’ 

 
त्यां् या या भावनेला द जोरा देतानंा याचज्ञक म्हणाले, 
 
‘आम्हालंा आपले म्हणणे मान्य आहे. रोज सकाळ संध्याकाळी अस्ग्नहोत्र कराव ेहे तर चनत्य कमवि 

आहे. प्रत्येक पक्षा्या दोन चदवसानंा जोडून इचष्ट करावी हे काम्य कमव व प्रत्येक ऋतूत सोम पानासाठी 
देवानंा आवाहन करणे व भस्क्तभावािे लसिन करणे, जीवनरस चनमाण करणे ही तर चद्य कमे आहेत.’ 

 
या प्रमाणे ऋलर्षनी अस्ग्निी स्त चत प्रशसंा केली ती संकचलत केली ती अस्ग्न्न सचंहता. इदं्रा्या यजन 

पूजनासाठी रिलेल्या सूक्तािंा संग्रह, ती इदं्र संचहता व त्याि प्रमाणे सोम पानािा मचहमा वणवन करणारी 
ती सोम संचहता. या तीन देवतानंी मानवा्या चनत्य, नैचमचत्तक व काम्य कमाना एकत्र आणून जीवन श द्ध 
केले. व चद्य जीवनािी पे्ररणा मानवानंा चदली. 

 
अस्ग्न रोज सिेत व सचमद्ध िालेला आपण पहातो. त्याम ळे अस्ग्न चवर्षयी चवशरे्ष क तूहल वार्त 

नाही. परंत  देवराज इंद्रािे दशवन मात्र द लवभ आहे. कोणी ऋर्षींना ते घडले असेल. परंत  इंद्राला कोणी 
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पाचहले असे क तूहल ऋर्षीं्याहा मनात चनमाण िाले असता इदं्राने प्रगर् होऊन त्यािंी चजज्ञासा पूणव केली. 
त्याम ळे सवां्या मनात इदं्राचवर्षयी आदर वाढला. 

 
त्याि प्रमाणे सोमाचवर्षयी क तूहल होते. सोमािा मचहमा गात असता मनात चविार येतो ‘अस्ग्न हा 

देव आहे. इंद्र हा देवािंा राजा आहे. सोम कोण आहे? देव आहे? त्या्या चवर्षयी ऋर्षींनी बरेि जाणनू 
घेतल्यानंतरही चनचित चनणवय मात्र फार थोयांनी चदला आहे. एका ऋर्षींनी म्हर्ले आहे, 

 
‘सोम ही और्षधी आहे. ती क र्ली असता ंत्यातूंन िमकणारा रस चनघतो. त्याला सोमरस म्हणतात 

व क र्ण्या्या क्ीयेला सवन असे म्हणतात.’ 
 
या माचहतीस  अन मोदन देऊन द सरे एक ऋचर्ष म्हणतात. 
 
‘होय. काही काही पववतां् या उंि चशखरावर सोमवले उगवते. ती आणून काढलेला सोमरस 

आरोग्य देणारा असून त्या्या योगाने जीवन स खी होते.’ 
 
या सोमािी कथा मला माहीत आहे. सोम हे स्वगींय चपयरू्षपेय आहे. त्या्या योगाने देवानंा अमरत्व 

प्राप्त िाले आहे. ऋर्षींनी यज्ञशाळेत सोमवल्ली आणलेली आहे खलामध्ये घालून, क रू्न सोमरस सवन 
करून काढावयािा आहे. सवन केलेली वल्ली श द्ध गाळण्यात घालून चत्यातून चठबकणारे िमकते थेंब 
लहान लहान पात्रात–ज्यानंा िमस असे म्हणतात. गोळा करावयािे आहेत. चठबकणाऱ्या गचतमान 
सोमाला पवमान सोम म्हणतात. पवमान सोम हा चद्य पदाथव आहे. त्यािी खूप स्त चत, प्रशसंा केलेली आहे. 
त्यािा मचहमा गाणारी सूक्ते त्यावळेी म्हर्ली जातात. ती म्हर्ली जात असता दश पचवत्र गाळण्यातून 
सोमरस थेंबाथेंबाने चठबकू लागतो. या भावनेने रिलेल्या ऋिानंा पावमानी ऋिा म्हर्लेले आहे, 

 
पावमानी ऋिा गायत्री छंदात रिलेल्या आहेत. कारण गायत्री छंद सोमािा आवडता छंद आहे. 

या ॠिा मध र स्वराने गायल्या जतात. कारण सोमाला साम गान चप्रय आहे. पवमान सोम थेंबा थेंबाने 
पात्रात पडतो. त्यािप्रमाणे संथ लयीत सोमािी स्त चत स्तोते्र गातात. त्यानंा पावमानी ऋिा म्हर्ले आहे. 
पवमान सोमाला वहात रहाण्यािी चवनवणी करून मध ्छंदा ॠचर्ष म्हणतात. 

 
‘हे सोम, देवामध्ये श्रेष्ठ इदं्र त मिे सेवन करणार आहेत त्यासाठी आम्ही सवन करीत आहोत. त म्ही 

स त–अचभर्ष न ्हाव े(क रू्न रसासाठी चसद्ध ्हाव)े आपला मादक मध र रस दशपचवत्र गाळण्यातून गाळला 
जावो. आपण पवमान ्हाव.े 

 
थेंबाथेंबाने चठबकणारा चदत्य सोमरस िंद्रा्या िादंण्यासारखा पािरत आहे. हे इन्द , हे सोमराज 

त म्हाला शोधून काढण्यासाठी आम्ही स्वगव पालथा घातला होता. सारी कामे सोडून आम्ही त म्या 
शोधासाठी दाही चदशा भर्कत होतो. त मिी सेवा हेि आमिे जीवन व्रत आहे. 

 
हे सोमराज, सूयािी कन्या श्रद्धा चहने पचहल्यादंा सवन करून सोमरस काढला. त्यावळेी चवणनू 

काढलेल्या गाळण्याने गाळून आपल्याला पवमान केले. आजही ती श्रद्धाि आपल्याला गचतरूप घ्याव े
म्हणून चवनवीत आहे. 
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हे सोमराज मािी दाही बोरे् दहा भचगनीं्यासारखी एकोप्याने काम करीत आहेत व सोमरस 
गृहपात्रात भरीत आहेत. 

 
पे्रमळ मातेप्रमाणे गाई आपल्या वासरानंा स्नेहभरने दूध पाजतात त्यािप्रमाणे यज्ञािी कामधेनू 

इन्द्रासाठी सोमरस काढीत आहे.’ 
 
मध ्छंदा ऋर्षीं्या स्त चतस अन मोदन देत मेघाचतथी म्हणतात, 
 
‘हे सोम, देवानंा प्रसन्न करण्यासाठी त म्ही या दशपचवत्र गाळण्यावर पवमान ्हा व त म्यासाठी 

आणलेल्या गृहपात्रात वास करा. 
 
हे ऋस्त्वजानंो, सोमरस हा रसािंा जणू सागरि आहे. हा सोम स्वगाला धारण करणारा असून 

आपल्या मनोकामना पूणव करण्यासाठी दशपचवत्रामधून तो पचवत्र रस गचतमान होत आहे. 
 
हे इंद , मेघ ज्याप्रमाणे मनाजोगी वृष्टी करतात, त्याप्रमाणे आम्ही मेघाचतथी ऋचर्ष इंद्राला प्रसन्न 

करून घेण्यासाठी त्याला चप्रय अशा स्त चतिा वर्षाव करीत आहोत. (आमिे कायव स कर करण्यासाठी) 
अमृता्या धारासंारख्या आपल्या रसधारा पवमान होवोत. 

 
पवमान सोमा्या गती्या मचहमा वणवन करतानंा शरे्ष ऋचर्ष म्हणतात, दशपचवत्रातून गळणारा हा 

सोम म्हणजे जणू रथात बसून त्वचरत गचतने यज्ञासाठी येणारा देवि आहे.’ 
 
सोमवले खलबत्त्यात क रू्न–सवन करून रस दशपचवत्र गाळण्याने गाळून गृहपात्रात भरणे ही 

सारी प्रचक्या सरळ आहे. साधी आहे. पण ऋर्षींिे मन कचवमन आहे. त्या क्ान्तद्र्ट्ा कवीनी या साध्या 
चक्येतून जीवनािे रहस्य ग फंलेले आहे. 

 
पािरणारे सोमलबदू ही आपली इंचद्रये आहेत. िदं्राभोवती िमकणाऱ्या िादंण्यां् या सारखे ते 

पािरणारे थेंब िमकत आहेत. सोमरस पवमान िाला की जीवन पात्रातं तो भरला जातो. जीवनरस भरपूर 
होते. आकाशा्या चवशाल अवकाशातही सोम अचवरत गतीने सूयाला आह ती देत आहे. स्वगांिा देव इदं्र 
याला तो प्रसन्न करून घेतो त्याि प्रमाणे पृथ्वीवर्या अस्ग्नदेवाला इधंन देऊन आनंचदत करतो. 

 
सोमवल्ली हे महान सोमािे एक प्रतीक आहे. यज्ञ शाळेत सोमवले सवन करून चतिा रस काढणे ही 

क्ीया सामान्य आहे. परंत  त्या क्ीयेतील रहस्य उकलून सागंताना ऋचर्ष जीवनािा अथव त्यातून काढतात. 
त्यािंी का्यमय मध र वाणीि सोमरस होऊन वाहू लागते. व कचव स्वतःि सोम–सौम्य रूप होतात. जीवन 
सोमरसाने रसरशीत होते. जीवन यज्ञा्या प्रारंभी प्रातःसवन होते. व जीवना्या अखेरीस तृचतय सवन 
होते. हे जीवन रहस्य का्यमय वाणीत अनेक ऋर्षींनी ्यक्त केले आहे. त्यां्या अचभ्यक्तीत चवचवधता 
आहे. त्यानंा अनेक नवी रहस्ये आकलन करण्यािी चद्य दृचष्ट आहे. लहानशा गायचत्र छंदा्या मोजक्या 
शब्दात जीवनािे भ्य दशवन घडवण्यािी त्यािंी शस्क्त पाहून रचसक मंत्रम ग्ध िाल्याखेरीज रहाणार 
नाहीत. 
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गायत्री छंदात पवमान सोमािे गान श नःशपे, चहरण्यस्तूप, काश्यप व अचसत अथवा देवल, 
त्यािप्रमाणे अगत्स्यािें प त्र दृद्य त, इध्मवाह, नृमेध व चप्रयमेध, गौतम राहूगण व श्यावाश्व, चत्रतआप्त्य व 
प्रभ वस  बृहन्मचत आचण मेध्याचतथी अपास्य व भागवव कचव, उिथ्य आचण अवत्सार काश्यप आचण भारद्वाज या 
ऋर्षींनी केलेले आहे. त्यानंतर जगचत व चत्रष्टपू छंदातही अनेकानंी सोम स्त्रोत्र रिलेली आहेत. चवचवध 
मनोभाव आचण जीवन रहस्ये या सोमवल्ली्या प्रतीकाद्वारे आर्षववाणीत ्यक्त िालेली आहेत. सोमवलेी्या 
शोधात भ्रमचंत करताना स स्वर सामगान गाणऱ्या ऋर्षीं्या वाणीने रचसकािें जीवन रसमय िाले आहे. राजा 
चदवोदासािा प त्र राजचरं्ष प्रतदवन चत्रष्ट प छंदात सामस्त चत करताना म्हणतो. 

 
‘पहा पहा आम्या सेना शत्र वर त रू्न पडत आहेत. पण शत्रू्या तीव्र प्रहारानंी त्या हतबल होतात 

की काय असे वार्ते तोि शरू सेनापचत व महारथी प ढे होतात व सैन्यात नवा उत्साह संिारतो. त्याप्रमाणे 
सोम हा जीवनािा सेनापती आहे त्याला पाहून आम्हाला हर्षव होतो. मोठमोठ्या सोमयागा्या प्रसंगी देवराज 
इंद्र यज्ञस्थली आले असताना आनंचदत िालेल्या यजमानां् यासह सोमही मंद वाणीने भद्र विने बोलू 
लागतो. देवराज इंद्र सोमािा स्वीकार करून यजमानां् या कामना पूणव करतात. त्यािप्रमाणे सोम 
इंद्रासाठी वगेवान साधने प री पाडतो. 

 
‘सोमवल्ली खलामध्ये घालून क र्णारी हातािंी दहा बोरे् सोमरसा्या अंश ला िमकते रूप 

देण्यासाठी अचभर्षवण करीत आहेत. जाचतवतं अश्व ज्याप्रमाणे रणागंणावर जाण्यासाठी फ रफ रत असतो 
त्यािप्रमाणे सोमरसािे सवन करणाऱ्या ऋर्षींिा उत्साह व वगे वाढत जातो. सोमवलेीिे सवन करून 
गाळण्यािे वगैरे संस्कार िाल्याखेरीि तेजस्बी सोमलबदू कसे प्रगर् होतील? रथाला जोडलेल्या अश्वां् या 
प्रमाणे दशपचवत्रातं भरलेल्या सोमािे अंश  िंद्र चकरणासारखे िमकू लागतात. ग्रहपाते्र भरण्यासाठी ते 
अधीर होऊन जातात. सोमराज हा इदं्रािा सखा असून श द्ध संस्कार चवधी जाणणारा आहे. दशपचवत्रा्या 
रथावर आरूढ होऊन तो सिंारं करतो. व स्त चत करणाऱ्या ऋस्त्वजां् याकडे सत्वर धाव घेतो. 

 
हे सोम, इंद्र, अस्ग्न वगैरे देवां् यात त मिी गणना होत नसली तरी आम्या लेखी त म्ही देवि 

आहात. कारण देवानंा प्रसन्न करण्यासाठी केलेल्या मोठमोठ्या यज्ञां् या प्रसगंी देवराज इंद्रा्या 
अन्नपानासाठी ग्रहपात्रात सोमरसि भरला जातो. पजवन्यकाली पाण्याने भरलेल्या मेघाप्रमाणे व पावसात 
चनथळणाऱ्या पृथ्वीप्रमाणे त म्ही ग्रहपात्र काठोकाठ भरून काढता. चवशाल अतंचरक्षातून पडणाऱ्या 
पावसाप्रमाणे दशपचवत्रातूंन त मिा रस पािरतो. पवमान होतो. सोमा्या कृपने आम्हाला धनसाधनािंी 
प्राप्ती होवो.’ 

 
‘हे पवमान सोम, य द्धातं आमिा चवनाश न होता आम्हाला चवजय चमळो. इदं्राचद देवता आम्या यज्ञ 

कमाने प्रसन्न होवोत. येवढ्यासाठी हे सोमराज, श द्ध संस्कृत होऊन आमिे कल्याण करण्यासाठी आपण 
येऊन पोिाव.े या चवश्वातील त मिी स्त चत करणारे सवव चमत्र त मिा आधार मागत आहेत. आचण मीही मािे 
रक्षण ्हाव ेम्हणून आपल्याकडेि आशनेे पहात आहे.’ 

 
‘अहो ॠस्त्वजानो पहा पहा. हा सोमराज पवमान होऊन ग्रहिमसातं प्रवशे करीत आहे. आपम श द्ध 

मचतने त्यािी स्त चत करीत आहो ही श द्ध मचत त्या्या म ळेि आपल्याला प्राप्त िाली आहे. खरोखरीि उत्त ंग 
आकाश आचण भचूमतलािी रिना करणारा–त्यािंा जन्मदाता हा सोमि आहे. तोि अस्ग्न, स यव व देवराज 
इंद्रािा आचण सवव ्यापक चव्णूिा जीवनदाता आहे. 
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सोमराजािी ही चवचवध रुपे त म्ही समजून घ्या. चद्य ग णानंी य क्त अशा देवां् यात त्यािे स्थान ब्रह्म 
प्रजापचतिे आहे. क्ातं दशवक कवींिी सोम ही पे्ररणाशस्क्त आहे. ब चद्धशाली मानवातं तो ऋचर्ष रुप आहे. 
वनिरातं तो बलशाली श्रेष्ठ मचहर्ष आहे. आकाशात उडणाऱ्या पक्षातं तो श्येनराज आहे. वृक्ष, वनस्पचत, व 
और्षधींिे रक्षण करणारा स्वचधचत तो सोमि आहे. दशपचवत्र रथावर आरुढ होऊन मध र ध्वनीने ग्रहपाते्र 
भरणारा तो पवमान सोम येथे येत आहे.’ 

 
‘वगेाने वहाणारा नदी्या प्रवाह ज्या प्रमाणे पे्ररक असतो. त्याि प्रमाणे पवमान सोम कचवजनानंा 

स्फूर्तत देणारा आहे. गाई्या प्रवृचत्त जाणणारा गोवृर्षभ द सऱ्या गोधनात घ सावा त्याप्रमाणे मानवा्या मनातं 
घ सून आतंील वृत्तींना वाणीरुपाने प्रगर् करण्यासाठी सोम मनािा तळ गाठतो. 

 
हा मदमत्त सोमराज सगं्रामा्या वळेी शत्रू्या द गवम ्यहूािा वधे घेऊन आत घ सतो व सवव मागव 

आपल्या सेनानंा मोकळे करून देतो. आपल्या सहस्त्रधारानंी शत्रूंिा शस्क्तवधे करीत हा पवमान सोम वहात 
आहे. मोठमोठ्या यज्ञािंी पे्ररणा देणारा हा सोमराजि आहे. 

 
हे सोमराज, हे इंदू, हे मचनर्षी, देवराज इदं्रासाठी आपल्या अंश  संग्रहाने ही ग्रहपाते्र भरून जावोत.’ 
 
ऋस्त्बजानंी खलबत्त्यात सोम क र्ण्यािे सवन कायव प रे केले आहे व स्त चत मंत्रािंा पाठ करीत ते 

पाणी लशपीत आहेत. आता या सोमसंघाने द्रोण व कलश भरले आहेत. या प्रकारिी अचभर्षवण कमे देवानंा 
चप्रय आहेत. चवशरे्षतः द्रोण कलशात भरलेला सोम पाहून देवामध्ये श्रेष्ठ इन्द्र आनंचदत होतो. द्रोण 
कलशातील सोम दशपचवत्ररुपी रथावर आरुढ होताि वगेवान अश्व ज्याप्रमाणे चवजयासाठी अचधर होऊन 
फ रफ रतो त्याप्रमाणे दशपचवत्रातून सोमरसा्या सहस्त्रधारा वगेाने चिरपू लागतात व चवजयी योध्यापं्रमाणे 
ग्रहिमसात प्रवशे करतात. 

 
फार पूवीं ब्रह्मा वगैरे देवानी सोमाला प्रगर् केले होते. त्यावळेिी प्रचक्या अशी होती. प्रथम सोमवले 

आणनू पाण्यात चभजत र्ाकीत त्या चवचशष्ठ पाण्याला वसतीवरी म्हणत. रात्री भरून आणलेल्या या पाण्यात 
चद्य ग ण असत. पाण्यासकर् तो सोम स्त चतपूववक क र्त. त्याला अचभर्षवण कमव म्हणत. अचभर्षवणाने 
वलेीतून िमकता रस चनघू लागला की तो द्रोण कलशात भरीत. हा सोम स्त चत करणाऱ्या यजमानािें रक्षण 
करतो. तो चत्रभ वनािा राजा आहे कलशातील सोम दशपचवत्र गाळण्यात घालून श द्ध संस्कारानंी  त्याला 
पूयमान–पचवत्र–करण्यात येई. त्यानंतर श द्ध सोमरस पवमान होई. त्या्या साह्याने पचवत्र यज्ञकमे केली 
जात. यजमानािें मागव व चसद्धी जाणणाऱ्या सोमापासूनि यजमानानंा पे्ररणा चमळते. 

 
‘हे पवमान सोम, आम्या पूववजानंी त म्याकडूनि पे्ररणा चमळवली होती. धीरवीर असा त्या 

पूववजानंी सोमयागासारखी पचवत्र कमे त म्या चनदेंशाप्रमाणेि केली होती. हे सोमराज आम्हीही त्या 
पूवजंां् याि मागािे अन करण करीत आहोत. परंत  आमिा मागव अडवनू हे राक्षस अनेक चवघ्ने आणींत 
आहेत. त्या सव ंअडिणी आम्यावर कृपा करून त म्ही द र करा. आम्हाला धनसमदृ्धी देणारे दाते आपणि 
आहात. त म्या अन ग्रहाने आम्हाला वीर प रुर्ष व वगेवान अश्वदल लाभो.’ 

 
‘हे सोमराज त म्ही अगदी प्रथम मन राजासाठी पवमान रूप धारण केले होते. त्या प ण्यप्रतापी 

राजा्या अन्नािे रूप त म्ही धारण केले आचण त्या योगाने त्या्या शत्रूंिा संहार केला होता. त्याि प्रमाणे 
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त्या मन राजाने केलेल्या यज्ञप्रसंगी त म्ही हचव्य अन्ना्यासह उपस्स्थत िाला होता. तरी आम्या या 
यज्ञासाठीही आपण धनधान्य समृद्धीसह याव ेव पवमान होऊन देवामध्ये श्रेष्ठ इदं्राला प्रसन्न कराव.े त्यािंी 
चद्य आय धे चसद्ध करावी.’ 

 
‘हे सोम, त म्ही मध मादक रस व यज्ञािी ऋत साधने घेऊन यज्ञासाठी यावे. सतीवरीिे जल हे 

त मिे या प्रसंगी आवरण असाव.े उंि पववतावरून आपण खाली उतरून याव.े व अचधर्षवणासाठी खलामध्ये 
जाऊन नंतर द्रोण कलशात प्रवशे करावा. तेथून दशपचवत्राद्वारे श द्ध होऊन पवमान रूप धारण कराव.े 
इंद्राला अपवण करण्यासाठी काढलेला सोमरस अचधकाचधक मादक व मधूर करावा. 

 
‘हे सोम, शतधारानंी वहाणारा त मिा रस अंतचरक्षातून चवप ल वृष्टी करवणारा होवो. आमिी ग्रह 

िमस पाते्र त म्या रसाने काठोकाठ भरून जावोत. आमिा हा महान सोमयाग स रु िाला असून त्या्या 
यजमानां् या मनोकामना पूणव करण्यासाठी वसतीवरी जलासह आपण द्रोणकलशात प्रवेश करावा. त्या 
चठकाणी गाईिे दूध, दही, सातू वगैरे चमश्रणा्या योगाने आम्या आय ्यािी वृद्धी होईल अशी कृपा 
करावी.’ 

 
‘हे ऋस्त्वजानंो, त म्हाला ठाऊकि आहे की हा सोमराज फार प्रचसद्ध आहे. ही काही सामन्य 

और्षधी न्हे. तरी मनन केलेल्या स्तोत्रां् या योगाने या सोमराजाला पवमान करावा. रणागंणावर आपल्या 
वगेाने तळपणारा अश्व ज्या प्रमाणे शत्रूंिी फळी फोडून जातो त्या प्रमाणे राक्षसानंी चनमाण केलेल्या 
अडिणीतून सोमराज मागव काढतो. असामान्य अशा कामधेनूिे श द्ध, पचवत्र व मधूर दूध ज्या प्रमाणे 
कल्याणकारी व इ्छनीय आहे तसाि हा श द्ध मध र सोमरस आहे. अत्यतं वगेावान तेजस्वी अश्व 
संस्कारा्या योगाने सारथ्या्या अंक शात रहातो व रथात बसलेल्या रथ्यास योग्य मागाने प ढे नेतो. 
त्यािप्रमाणे उत्साह व उमीनी भरपूर असा सोम कचवजनां् या स्त चत चनयमना्या अंक शात रहातो.’ 

 
‘हेि पहाना. सोमयागा्या प्रसंगी सोमािे सवन करण्यासाठी सोता ऋस्त्वज चकती साधने 

जमवतात. स्त चत गाणारे व अचभर्षवण करणारे ऋस्त्वज सोमावर संस्कार करतात तसतशी त्याला नवी नवी 
नावंहेी प्राप्त होतात. सोमराजािी ही मध  मध र नावं े कवी्या अंतरी लपून राचहलेली होती. जसजसा 
अचभवर्षण होऊन तो द्रोणकलशातून दशपचवत्रात प्रवशे करू लागतो तसतशी ही स दंर नाव ेकचव वाणीतून 
प्रगर् होऊ लागतात. हे सोमराजा, आम्हीं त िी प्राथवना करीत आहो, आम्या कामना पूणव करून आम्या 
प्राणानंा वगे प्राप्त करून द्या. अन्न धान्य व गोधनाने आमिी घरे संपन्न करा.’ 

 
‘हे ऋस्त्वजानंो, प्रस तीगृहात जन्माला आलेले नवजात बालक ज्याप्रमाने सवांना चप्रय असते तरीही 

त्या्यावर जातक ससं्कार केले. जातात त्याप्रमाणे नवजात सोमािीं आपण पे्रमभराने स्त चत केली, आता 
त्या्यावर चवधीपूववक संस्कार करून पचवत्र सोमरस काढूया. मरुत्  सोमाला श द्ध व पवमान करतात. 
त्याम ळे त्यािे बाह्य रूप श द्ध होते. कचव आपल्या चद्य वाणीने त्याला श द्ध करतात व त्या वाणी्या पे्ररणेने 
दशपचवत्रातून पवमान होताना सोम मध र ध्वचन करतो. 

 
सोमािे मन व कमव ॠलर्षप्रमाणेि आहेत. फार काय त्यािे ग ण कचवसारखे असून आपल्या असखं्य 

चकरणानंी प्रकाशमान होणाऱ्या सूयासारखा हा सोम तेजोचनधी आहे. हा सोम स्वगात असताना इंद्राप्रमाणेि 
चद्य तेंजाने शोभत होता. 
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‘या वळेी ग्रह िमस पात्रात पवमान सोम प्रवशे करीत आहे. हा सवव प्रकारे समथव असून गचतशील 
आहे. वगेवगेळया पात्रािें अवलंबन करणारा हा सोम यजमानां् या सवव कामना पूणव करणारा आहे. श द्ध 
संस्कारासाठी जरी त्याने अनेक साधने व पाते्र यािंा उपयोग केला तरी मूळ रुपाने तो अंतचरक्षात राहून वृचष्ट 
करणारा आहे. सागर ज्याप्रमाणे जलािा चनधी वर पाठवतो त्या प्रमाणे वर राहून सोम पृथ्वीवर वर्षाधारािंा 
वर्षाव करतो. स्वगामध्ये तो सूयव रुपाने रहातो. त्या्याही वर सोम लोक असून ते सोमािे िौथे घर आहे. 
तेथे तो महान वृर्षभा्या रूपाने राहून सवाना पे्ररणा देतो. तेथे रहाणारा नक्षत्रािंा स्वामी िंद्र हाि सोम 
होय. त्यािे सवव ग ण सोमरसात उतरलेले आहेत.’ 

 
‘हे ऋस्त्वजंनो, खरे पहाता ंएक मत्यव मानव हा अगदी सामान्य आहे. परंत  त्या्यावर श द्ध संस्कार 

िाले, त्याला वस्त्रालंकारंानी नर्वले तर तो राजा सारखा शोभ ूलागतो. त्या प्रमाणे ही सोमवले साधारण 
असली तरी चत्यावर अनेक संस्कार िाल्याने, वसतीवरी्या जलाने चतिे शोधन िाल्याने, धनसाधने 
चमळवनू देण्यािे सामथ्यव चतला प्राप्त िाले आहे वगेवान अश्व रणागंणावर म क्त सिंार करतो त्याप्रमाणे 
द्रोणकलशातून पवमान िालेला सोम दशपचवत्रातून आपल्या चवशरे्ष गचत्या योगाने श्रेष्ठ वृर्षभाप्रमाणे 
कामना पूणव करणारी वर्षा करतो. या प्रमाणे वगेवगेळया पात्रातून प्रवशे करणारा सोम चवशरे्ष सामथ्यवशाली 
आहे.’ 

 
हे इंद , सोम, महान ऋस्त्वजां् या स्त तीने प्रसन्न होऊन पवमान ्हा व श द्ध सोमरस वाहू द्या. धीर, 

मध र शब्द करीत दशपचवत्र गाळणीतून पवमान ्हा. खलबत्त्यात लहान म लासारखे त म्ही खेळत होता. 
परंत  या चवशरे्ष पात्रात प्रवशे करताना त म्ही पूयमान, पचवत्र, व मदसभर िाला आहातं. त म्या मादक 
रसािें सेवन करून देवराज इंद्र आनंद–ध ंद होवो. 

 
हे ॠस्त्वजानंो सोमरसा्या मोठमोठ्या धारा वहात आहेत. त्यात गाईिे दूध, दही, लोणी वगैरे 

घालून द्रोण कलशात रस भरला आहे. सामगान गाणारे उद गाते लय व तालबद्ध संयोजन करून मध र 
स्वराने सामगान करीत आहेत. त्याम ळे प्रसन्न िालेला सोम कोण्या चप्रयजना्या भेर्ीसाठी अधीर होऊन 
धाव घ्यावी त्याप्रमाणे यजमानां् या मनोकामना पूणव करण्यासाठी िमसपात्रात वगेाने उडी घेत आहे.’ 

 
‘हे पवमान सोम, शत्रूंनी चनमाण केलेली चवघ्ने दूर करुन त म्ही आम्याकडे येऊन पोिलात. गोड 

संगीताद्वारे चप्रयतमाने आपल्या चप्रयेला बोलवाव ेत्याप्रमाणे मध र सामगानािे स्वर त म्हाला येथे घेऊन आले 
आहेत. िमकत्या िादंण्यासंारखा सोमरसािा एक एक थेंब दशपचवत्रातू लोकरी्या दोरीवरून चठबकत 
आहे. खरोखर वनवकृ्षा्या फादंीवरून उडणारा पक्षी जसा त्या वृक्षालाही आनंचदत करतो तसे 
सोमयागासाठी आणलेली साधने, पाते्र, कलश, सववि सोमा्या आगमनाने आनंद–ध ंद िाली आहेत.’ 

 
‘हे सोम, नवजात बालकाला मातेने दूध पाजाव ेत्या प्रमाणे त म्या िमकत्या रसधारा यजमानां् या 

सवव कामना पूणव करतात. उंि पववत चशखरावर, जलाशया्या काठी वनामध्ये सोमवल्लीिे प्रथम दशवन 
घडले. तेथून ऋर्षींनी आदरपूववक मानापानाने त्या सोमाला सोमयागासाठी आणले. वसतीवरिे जल 
भरून, अचभर्षवण करून सोमाला द्रोणकलशात भरले. व देवानंा अपवण करण्यासाठी त्यािे रक्षण केले. 
आता पवमान होऊन मध र शब्द करणारा सोम यजमानां् या कामना पूणव करीत आहे.’ 
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पवमान सोमािा मचहमा चत्रष्ट प छंदात वणवन केला आहे. जगती छंदात चहरण्यस्तूप, आंचगरस, 
कक्षीवान, दैधवतमस् , वस , भारद्वाज, वा्य प्रजापचत, वने भागवव वगैरे ऋलर्षनी स्त चत केली असून उशना 
का्य, कश्यप मारीि, नोधा गौतम, दैवो दासी प्रतदशवन, मतै्रावरुचण वचसष्ठ, वगैरे ॠर्षींनी चत्रष्ट प छंदािी 
योजना केली आहे व अन ष्ट प, उस््णक, प्रगाथ, चद्वपदा, चवरार् इ. चवचवध छंदात वर्षाचगर नाह र्ष ययाचत, 
पववत व नारद, सप्तर्तर्ष, गौचरवीती, शाक्य, त्र्यरुण, शश , आंचगरस वगैरे ऋर्षींनी सोमस्त चत केलेली आहे- 

 
पवमान सोमा्या दशवनाने आनंचदत िालेले हचरमंत नावंािे ऋचर्ष म्हणतात ‘देवराज इंद्राला प्रसन्न 

करण्यासाठी हा सोम पवमान होऊन पात्रात प्रवशे करीत आहे. हा पवमान सोम म्हणजे पृथ्वीिी नाभी, 
द्य लोकािा धारक, नद्यां् या प्रवाहात अमृत लसिन करणारा असून इन्द्रा्या वज्रात सामावलेला आहे.’ 

 
पचवत्र आंचगरस ऋचर्ष पवमान सोमािा मचहमा गाताना म्हणतात, ‘प ण्यश्लोक यशगान करण्यािी 

पे्ररणा व यंत्र चनयमन आचण उत्साह प्राप्त करून देणारी ही सोमािी सौम्य चकरणे खरोखर फार मध र 
आहेत. अंतचरक्षातून ती चकरणे पृथ्वीवर चनथळत आहेत. ज्यानंा त्यािें सौंदयव जाणनू घेण्यािी दृचष्ट वा ब द्धी 
नाही अशा रुक्ष लोकािंा ती चकरणे त्याग करतात. परंत  ज्यानंा दशवन व श्रेवणािी चद्य शस्क्त लाभलेली 
आहे. अशा साध जनानंा ॠज  मागाने जाणारी ती चकरणे नेहमी सहाय्य करतात.’ 

 
कचव भागवव म्हणतात, 
 
‘हे सोम, त मिा उत्तम अंश परम द्य लोकात, आकाशा्याही वर आहे. सामरसा्या धारा हचव्या्या 

आह ती प्रमाणे वर्षाव करीत आहेत. सूयव वगैरे देवता त्यां् या योगाने प ष्ट होतात. उंि आकाशातून 
सोमरसा्या अमृतधारा पथृ्वी्या उत्त ंग चशखरावर बरसतात. सोमरसािे लसिन िालेल्या त्या 
चगचरचशखरावरील वनस्पतीना खलबत्त्यात क रू्न त्यािंा रस पचवत्र गाळण्याने गाळून वसतीवरी जलात 
चमसळण्यासाठी ॠस्त्वज आपल्या दाही बोर्ानंी त्यािे मथंन करतात.’ 

 
भगृ प त्र वने देवां् यासाठी सोमािी स्त चत करून म्हणातात, 
 
‘हे सोम, चद्य जन्म धारण करणाऱ्या परोपकारी देवां् यासाठी त म्ही पवमान ्हा. ज्यािे 

नामस्मरणही मोठे स ंदर आहे अशा देवराज इंद्रासाठी त म्ही पवमान ्हा. चदवसािा देव चमत्र व रात्रीिा देव 
वरुण या उभयतां् यासाठी त म्ही पवमान ्हा. प्राणवाय  व बृहस्पतीसाठी त म्ही पवमान ्हा. त म्ही स्वाचदष्ट 
असून अत्यंत मध र आहात. आपल्या प्रभावाला कोणीि अवरोध करू शकत नाही.’ 

 
सवां्या श्री–कल्याणासाठी प्रगर्लेल्या सोमराजािे दशवन करून आंचगरस कण्व आगळाि आनंद 

अन भवतात व म्हणतात, ‘अहो, हा सोमरस श्री–कल्याणासाठीि प्रगर्ला आहे. कल्याणासाठीि त्यािा 
अंश  अंश  गाळला आहे. दश पचवत्रातून ग्रहपात्रात प्रवशे करणारा सोमरस सामगान गाणाऱ्यां् या जीवनात 
रस चनमाण करतो. त्या सोमा्याद्वारे आपले कल्याण साधून त्यािी स्त चत करणारे ऋचर्ष अमरपद 
चमळचवतात. अनेक अडिणी व मनस्ताप यानंी भरलेल्या जीवन मागावरही सोमािा सत्य भाव वसत 
असल्याने जीवनात माध यव आहे. कल्याणकारी सोमािे दशवन सवांना आनंद देणारे आहे. 
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मैंत्रा वरुचण वचसष्ठ व त्यां् या क लातील ऋचर्ष इन्द्रप्रमचत, वृर्षगण, मन्य , उपमन्य , ्याघ्रपद, 
शक्ती, कणवश्र त, मूडीक, वस क व शक्तीप त्र पराशर सवव चमळून सोमािा मचहमा गातानंा म्हणातात, 

 
‘आम्या कामधेनू रससभर होण्यासाठी सोमरसािे सेवन करतात. मनस्वी ॠस्त्वज चववकेपूणव 

मनन करून सोमरसाचवर्षयी चजज्ञासेनें चविार करतात. अचभर्ष त िालेल्या या सोमाला स्त चतपूववक गचत 
देऊन ऋस्त्वज पवमान करीत आहेत. आम्या स्त चतविनानंी सभर िालेला चत्रष्ट प छंद व चद्य तेजाने 
शोभणाऱ्या ॠिा सोम ्या सगंतीत रहाण्यािी मनीर्षा धरून आहेत. 

 
‘अहो सोमराज, त म्हाला पचवत्र व पवमान करण्यासाठी येथे तीन गाळण्या आहेत. अस्ग्न, वायू व 

सूयव अशी त्यािंी नाव ेआहेत. सूयांमधून स्वगांत, वायूमधून अंतचरक्षात व अग्नीतून पृथ्घीवर सोम पवमान 
होतो. ही पचवत्र साधने फार चवस्तृत आहेत व त्यातून एकि परम उदार असा सोमरस चनत्य चनरंतर 
पूयमान–पचवत्र होत आहे. या चत्रभ वनां् याही वर परमधाम गधंवव लोकातं इन्द रुपाने प्रकाशणाऱ्या 
सोमराजा, त म्ही साक्षात भग-भाग्यरुप आहात. आम्हाला योग्य असे सवव धन साधन आपण देता. दानेश्वर 
मघवान इदं्रालाही दान देणारे त म्हीि आहात. खरोखरीि सोम हा चवश्वािा राजा असून, चवश्वाला 
जाणणाऱ्या पे्ररक मचत्या गाळण्यातून तो वारंवार पवमान होतो.’ 

 
सोम ही एक और्षधी वनस्पती आहे. सामान्यतः चहरवळ असलेल्या प्रदेशात ती उगवते ती आणणू 

खलबत्त्यात चवचधपूवकं क र्ल्यावर सूत–अचभर्षतू होते. त्या चक्येस अचभर्षवण चक्या म्हणतात. अचभर्षतू 
सोम द्रोण कलशात भरून त्यातं दूध, दही, लोणी वगैरे घालून िाळणीत ओवलेल्या लोकरी्या धाग्यातून 
सोमरस गाळला जातो त्या गाळणीस दशपचवत्र म्हणतात व गाळण्या्या चक्येस पवमान म्हणतात. 
पवनमान िालेला सोम ग्रहपात्रात, िमसात व कलशात भरतात. अशा चरतीने काढलेल्या श द्ध, संस्कृत, 
पवमान सोमा्या आह ती अस्ग्न इन्द्र आचद देवानंा देतात. 

 
पवमान सोमाला श द्ध, संस्कृत करण्यािी प्रचक्या साधारण सारखीि चदसून येते. या प्रचक्ये्या 

वळेी ऋस्त्वज, उद गाते होते व अध्वय व मंत्र म्हणून सोमािी स्त ती प्राथवना करतात. 
 
पवमान सोमािी स्त चत प्राथवना साधारण वणंनासारखी नसून सोमाचवर्षयीिी अनेक रहस्ये त्यातून 

्यक्त िाली आहेत. सोम ही और्षधी उंि व चहरवळी्या प्रदेशात उगवते. त्याम ळे ती उंिात उंि अशा 
स्वगात उगवणारी चद्य चवभचूत मानली गेली. खलबत्त्यात घालून चतिे सवन करण्यािी प्रचक्या ही उच्च 
प्रकारिी असून वसतीवरी जल हे चद्य, अलौचकक जल म्हर्लेले आहे. त्या पाण्या्या योगाने सोम मध र व 
मादक होतो. द्रोण कलश हा सम द्रा सारखा चवशाल असून दशपचवत्रातून पवमान होणारे सोमलबदू हे 
चनथळणाऱ्या िादंण्यासंारखे आहेत असे वणवन आहे. 

 
याप्रमाणे सोम हा स धाशं , कलाचनधी, मृगाकं, और्षधीश, िंद्रमा, जैवातृक, चद्वजराज– अशा अनेक 

नावानंी ओळखला जातो. नक्षत्रपचत िदं्र हे त्यािेि स्वरुप मानलेले असल्याने तो गधंववही मानला जातो. 
 
वदेचवज्ञाना्या दृष्टीने पहाता चवश्वा्या रिनेत रुक्ष व आद्रव या दोन प्रकारिी तत्व े चमसळलेली 

आहेत. श ्क पदाथांिे मूळ अस्ग्न असून आद्रव तत्वािे मळू सोम आहे. अशा प्रकारे हे जग ‘अस्ग्न्नसोमरुप’ 
आहे. 
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सोमाला पवमान संस्कृत करण्या्या प्रचक्येतून चकत्येक गूढ रहस्यािंा उलगडा होतो. पृथ्वीवरील 
अस्ग्त, अंतचक्षतील वाय  व स्वगातील सूयव ही अस्ग्न तत्व ेअसून त्या सवां्यावर त रीय धामातं वसणारा ंसोम 
हा अस्ग्न्न, इंद्र व सूयािे पोर्षण करणारा, त्यानंा जीवन देणारा, चद्य अन्न व और्षधीरुप आहे. त्या सोमािी 
चनरंतर वर्षा होत असल्यानेि चतन्ही लोकातंील अस्ग्न सचमद्ध व सतेज होऊन त्यािंी काये िालू रहातात. 

 
या चठकाणी लपड व ब्रह्माडं यािें ऐक्यही चदसून येते. देहामध्ये जे काही श ्क ते अस्ग्न्न तत्व असून 

आद्रव ती सोमतत्व ेआहेत. प्राण हा अस्ग्न्न अथवा इंद्र असून त्यािें पोर्षण करणारा सोम हे जीवन आहे. 
हृदयातं व भ्र क र्ी्या मध्यभागी अस्ग्न व सूयव यािें स्थान असून त्यां् या मध्ये सोमािे स्थान आहे. इडा ही 
सूयव नाडी असून लपगला ही सोमनाडी आहे. व स र्ष म्णा ही अस्ग्ननाडी आहे. अस्ग्न व सूयव यां् यामध्ये 
राचहलेला सोम त्यां् या योगाने पक्व होतो व त्यापासून त्या उभयतानंा जीवन चमळते. 

 
स्वरोदय–प्राणचवद्या अथवा वदे शास्त्रातील प्रचक्या वदेात वणवन केलेल्या अचभर्षवण व पवमान 

प्रचक्येसारख्याि आहेत. अशा प्रकारे सोमयाग म्हणजे मोठा आत्मयाग अथवा अध्यात्म सजवनािाि दृष्टातं 
आहे. 

 
सोमा्या प्रचक्येला सिेत, सजीव व चद्य रूप देणारे मंत्रािे गान महत्वािे आहे. सोम व साम एक 

रूप आहेत. सोम हे यंत्र, साधन असून साम हे मंत्र आहेत. त्यािंा सगंम होऊन जे चद्यतंत्र चनमाण िाले 
आहे त्याला रथािी उपमा चदलेली असून सोम त्या रथातून चवहार करीत आहे असे म्हर्ले आहे. 

 
सोम ही और्षधी उपलब्ध आहे लकवा नाही हा वैज्ञाचनकां् या संशोधनािा चवर्षय आहे. वदेातील कचव 

व ऋचर्ष त्यािी खंूप प्रशसंा करतात. स्त चत प्राथवना करतात. सोमा्या बरोबरि सामािे गान एक चद्य 
भचूमका चनमाण करते. गायन व गायक या चठकाणी एकरूप होऊन जातात. 

 
सोमािे सवन, अचभर्षवण होत असताना साम गायला जातो. सवन व पवामन कमे सामािे अन करण 

करतात. सोम हा मचतला पे्ररणा देणारा सजृन व पालन करणारा देव आहे. सोम हा सौम्य आहे. तथाचप तो 
शूर वीरही आहे. सेनानी आहे. राजा आहे. सम्रार् आहे. सोम हा सवव काही असल्यानेि पवमान सोमािे 
ग णगान करताना ॠचर्ष कंर्ाळत नाहीत, त्यां् या स्त चत प्राथवनेत वारंवार प नरुस्क्त असून त्याि त्या 
प्रचक्यािें वणवन केलेले आहे, तरीही त्यातून कवींिी अचभ्यस्क्त, ्यंजना, व रूपक कथातून प्रगर् होणारी 
गूढ रहस्ये त्यातूंन ्यक्त होतात. 
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१० / आणजणवकेची पे्ररक शक्क्त 
 

(ऋग्वेद ९ वे मंिि) 
 

उंि चगरीचशखरावरिा तो चहरवागार प्रदेश होता. वनराजीं्या त्या रमणीय प्रदेशात आचंगरसािे 
तपोवन होते. अंगागंातून जीवनरस भरपूर होता. शरीरे हृष्ट प ष्ट होती. सववजण आपआपली कामे करीत. ती 
उत्तम चरतीने सफल िाली की जीवनात नवरस चनमाण होऊन स्फूर्ततिा संिार होतो. ज्यािंी काया चनरोगी 
असते त्यािें मनही दृढ व स्स्थर असते. तन मनािी समत ला साधलेले ते आंचगरस सवव प्रकारे शातं व स खी 
होते. 

 
एकदा त्या प्रदेशात पाऊसि पडला नाही. नवी धान्ये चपकली नाहीत. जचमनीतींल रस कस पार 

स कून गेला. अन्न व पाणी यािंा त र्वडा जाणव ू लागला. ऋर्षींिे जीवन साधे व सरळ होते. त्यानंी 
कोठल्याि धनसाधनािंा सिंय केलेला न्हता. घरातील अन्न धान्य पहाता पहाता संपून गेलें . वनातील 
कंदम ळेही संपली. 

 
ऋचर्षक ल तपोवन सोडून द सरीकडे रहाण्यास गेले. गाबोगावी रहाणाऱ्या नागचरकानंी ऋर्षींना 

आश्रय चदला. 
 
ऋचर्ष श्रमजीवी होते. तपोवनात असताना ते शतेी करीत व अन्न धान्य चपकवीत. न्या जीवनक्मात 

त्यां् या प ढे मोठाि प्रश्न चनमाण िाला. 
 
तपोवनात प रते अन्न धान्य चमळे. जीवनािे सारे ्यवहार सरळपणे िालत. कशािी काळजी 

न्हती. आपला स्वाध्याव करावा. सामगीते गावीत. योगा्या प्रचक्या जाणून घ्या्यात. व्रत, तप व 
चनयमां् या योगाने जीवनाला रसभरपूर कराबे. हा तेथील क्म. पण तो प्रदेश सोडला. आचजचववकेेिी 
साधनेही गेली. आता आपले जीवन कसे चर्कवावे? 

 
‘जीवन हे काही बाह्य साधनां् यावर अवलंबून नसते. सोम हा आपल्या जीवनािा स्वामी असून 

त्या्या पे्ररणेने आपण जगतो.’ 
 
‘सोम या नावंा्या और्षधी चवर्षयी आपण सागंता? की द सरा कोठला सोम आपल्याला अचभपे्रत 

आहे?’ 
 
‘सोम वल्ली येथे कोठली चमळायला? चगचरचशखरावर रहात होतो ते्हा त्या सोमरसािे चनत्य सेवन 

केले. त्या्या पे्ररणेने साम गाने गायलो त्यानेि आपल्या प्राणावर रसािें लसिन केले. आपले जीवन भावना 
समृद्ध िाले. तो सोम आपले इष्ट दैवत आहे. त्यािी साधनाि आपल्याला पे्ररणा देईल. आपली जीवने प नः 
समृद्ध करील. आपल्या इचंद्रयानंा नव े बळ देईल. व देवराज इंद्रािे साह्यही तोि आपल्याला चमळवनू 
देईल.’ 
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‘त मिे म्हणणे खरे आहे. सोमि जीवन समदृ्ध करणारा आहे. त्या्या पे्ररणेने आपण आपल्या 
आचजचवकेिा मागव शोधून काढू. आपल्या मचत्या ठायी वसत असलेला सोम आपल्याला चवचवध मागव 
स िवील.’ 

 
आंचगरा क लातील ते ऋचर्ष जीवनािा डाव हरले न्हते त्यां् या मनात सोम भावना जागतृ होती. 

आचजचवकेिे नव ेनव ेमागव ते शोधू लागले. त्यां् यातील एक ऋचर्ष म्हणतात, 
 
‘सोमा्या पे्ररणेने मी नवी कला हस्तगत केली आहे. देवािें कारागीर ॠभ  हे मािे ग रु आहेत. रथ, 

गाया, शकर् वगैरे करण्यािे स तार काम मला करता येते.’ 
 
तर द सरे एक ऋचर्ष म्हणतात, 
 
‘राजा सोमा्या पे्ररणेने मी चवणकर िालो आहे. लोकरीिें धागे काढून मी घोंगया चवणतो. तसेि 

रेशमी व स ती धागे मागावर िढवनू मी वसे्त्र चवणतो. तर चतसरे ऋचर्ष म्हणतात, 
 
‘सोमा्या पे्ररणेने मी रंगारी िालो. मी वसे्त्र रंगवतो. लाकडी वस्तू रंगवतो.’ 
 
िौथ्या ऋर्षींना सोमा्या पे्ररणेने और्षधी वनस्पतींिे ग णधमव कळू लागले होते व और्षधपिाराने रोग 

दूर करण्यािे कायव ते करू लागले. 
 
पािंव ेऋचर्ष म्हणाले, ‘मला पश पालनािे काम उत्तम चरतीने करता येते. द भत्या ग रािें व इतर 

पशूिें मी पालन करतो.’ 
 
हे सवव ऋचर्ष स्वाश्रयी होते. सोमा्या पे्ररणेनें त्यानंी वगेवगेळे उद्योग शोधून काढले. परक्यां् या 

आश्रयास जाऊन रहाणे व समाजाला भाररूप होणे हे दचरद्री लक्षण त्यां् यात न्हते. 
 
आजूबाजू्या गावातून व नगरातून हे ऋचर्ष आपआपल्या क र् ंबासचहत चवभागले गेले होते. व त्या 

सवानी आपआपल्या आवडीिे नव े्यवसाय पत्करले. 
 
द ्काळािे चवपरीत चदवस सरले. ती दोन िार वर्ष ेअंचगराना फारशी कठीण वार्ली नाहीत. कारण 

संकर्ातही ते लािार िाले न्हते. पराश्रयी िाले नाहीत. त्यािे कारण त्यािंा जीवनरस आर्ला न्हता. 
ज्या सोमरसािे त्यानी सेवन केले होते त्या सोमाने त्यािंी ब द्धी सतेज ठेवली. त्यां् या प्राणानंा बल चदले. व 
इंचद्रये कायवक्षम ठेवली. त्यानंा सोमा्या शोधासाठी रानावनात भर्कण्यािी आवश्यकता न्हती. अस्ग्न व 
इंद्राप्रमाणे सोमही अंतराति वसणारा आहे हे त्याना माचहत होते. म्हणून तर अंगागंात रस भरपूर असलेल्या 
त्या ऋचर्षक लाला आचंगरस म्हणतात, 

 
हे आंचगरस स्वतःिा देश सोडून दूर दूर रहावयास गेले होते तरीही त्यानंा वळेोवळेी आपल्या 

जन्मभमूीिी आठवण होई. तेथील स ख व शातंी त्यानंा परदेशी लाभली न्हती. आपल्या कला कौशल्या्या 
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योगाने त्या ऋर्षींनी साधन सामग्री गोळा केली होती. स ख सोयीही प ्कळ चमळवल्या होत्या. परंत  त्या 
पासून त्यानंा समाधान मात्र न्हते. 

 
त्यां् या क लग रू अचंगरा ऋर्षींनी त्यां् या मनात आगळयाि भावनािें लसिन केले होते. आचजचवकेिे 

एक मात्र साधन शतेी हेि होय. शतेी ही कामधेनू असून तीि जीवनािी समृद्धी आहे अशी त्यािंी भावना 
होती. 

 
ते ऋचर्ष चफरून आपल्या मातृभमूीवर परतले. त्यानंी त्या भमूीिे पूजन केले. गाईना व गोवृर्षभाना 

नानापरींनी सजवले. शतेीिी साधने नीर् नेर्की करून घेतली. व उजाड पडलेल्या भमूीवर ॠर्षींिे नागंर 
चफरु लागले. नवी चपके पेरली. धान्यािी खळी भरु लागली. 

 
देवराज इद्राला प्रसन्न करण्यासाठी ‘ऋर्षौनी’ इंद्रयागािे आयोजन केले. सोम आणनू त्यािे सवन 

करुन दशपचवत्राद्वारे पवमान िालेल्या सोमरसाने ग्रहिमस पाते्र भरली जाऊ लागली. 
 
आंचगरसािंी स्त चत विने ऐकून व सोमरसाने भरलेली ग्रहपाते्र पाहून देवराज इंद्र ऋर्षीं्याकडे 

जाऊन पोिले. ते ॠचर्ष दरवर्षी सोमयाग करीत. परंत  द ्काळात सोमयाग थाबंले होते, प ्कळ वर्षानी 
देवराज इंद्राला परत सोमयागािे चनमंत्रण चमळाले होते. त्यानंी तेथे गेल्यावर ॠर्षींना पे्रमपूववक चविारले, 

 
‘गेली चकत्येक वर्ष ेत म्ही यज्ञयाग केले न्हते. का बरे? त म्ही सववजण येथून कोठे चनघून गेला 

होता?’ 
 
देवराज इंद्रािे ते मध र विन ऐकून ऋचर्ष आनंचदत िाले व त्यानंी गोड शब्दात इंद्राला उत्तर चदले. 
 
‘देवराज आम्या या फलदू्रप भमूीवर मेघराज रुसले होते. द ्काळाम ळे आम्हाला ही भमूी सोडून 

परदेशात जाव ेलागले. स काळ येताि आम्ही येथे परत आलो. आचण आमिी ही भमूी परत धान्याने समदृ्ध 
होताि आम्ही आपले स्मरणे केले.’ 

 
‘त मिी खरोखरीि धन्य आहे. हे ॠर्षींनो सकंर्ा्या वळेी खिून न जाता चनराश न होता चवपरीत 

काळावर चवजय चमळवनू देणारी अशी कोणती संजीवचन चवद्या त म्हाला साध्य िाली आहे बरे?’ 
 
‘भगवन्, सोम ही आमिी पे्ररक शस्क्त आहे. या सोमा्या कृपेने आमिा जीवनरस चर्कून राचहला. 

त्या सोमानेि आम्या मतीला वगेवगेळे मागव स िवले. सोम हीि आमिीं संचजवचन चवद्या आहे. आम्या 
अंगागंात सोमरस चभनला आहे. त्या्याम ळे आम्या इस्न्द्रयानंा नवी नवी शस्क्त चमळत रहाते. आम्या 
इस्न्द्रयािें अचधष्ठाते देव तर आपणि आहातं.’ 

 
‘हे देवराज इन्द्र, हा सोमरस आपल्यासाठीि काढलेला आहे. द ्काळात आम्हाला सोमवले 

चमळाली न्हती म्हणून आम्ही आपल्याला आवाहन केले न्हते. आमिे चनयचमत होणारे सोमयाग बंद 
पडले. पण आम्या जीवनातून सोम नाहीसा िाला न्हता. त्याने आमिे जीवन चर्कवनू ठेवले. त्या 
सोमाला आम्ही के्हाही चवसरणार नाही. 
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हे भगवन्, राजा सोमािी स्त चत करताना आम्या मनात एकि भावना होती. हा सोमरस आम्हाला 
चनत्य पे्ररणा देवो व आम्या इस्न्द्रयािंी शस्क्त चर्कून राहो. 

 
आता ही ताजी सोमवले चमळताि चतिे सवन करून दशपचवत्रातं पवमान िालेला हा सोम लबद  

लवदंूनी चठबकू लागला आहे. ती आमिी पे्ररक शस्क्त आहे.’ 
 
देवराज इन्द्र ऋर्षीं्या भावभक्तीने प्रसन्न िालें . ऋचर्षम नींनी स्त चत-प्राथवना करून पवमान सोमािा 

मचहमा वणवन केला त्या पावमानी ऋिा ऐकून इन्द्र आनंचदत िाला व त्या ऋर्षींना म्हणाला, 
 
‘त म्या या पावमानी ऋिा कामधेनूसारख्या आहेत. त म्ही जे्हा जे्हा कामना कराल ते्हा ते्हा 

मेघराज येऊन वृचष्ट करील व त मिी ही स फला भमूी और्षधी वनस्पती, धान्य व फ लाफलानंी भरपूर 
भरलेली राहील. 

 
या पावमानी ऋिािें गान इतरही अनेक ऋर्षींनी केलेले आहे. चकत्येकानंी सोमा्या ठायी 

सोमरसािे दशवन केले आहे. तर कोणाला तो िदं्रािे रुप असल्यासारखा वार्ला आहे. चकत्येकां् या 
जीवनािी ती पे्ररक शस्क्त आहे तर कोणाला आचजचवकेिे साधन स िवणारा सोम आहे. 

 
साधे सरळ जीवन जगणारे हे ऋचर्ष पावमानी ऋिा गाताना जीवना्या चवचवध अंगािे व 

आचजचवके्या साधनािें वणवन करतात. त्यां् यातील एका ऋर्षीिे नाव चशश  आचंगरस आहे. पवमान सोमािे 
चनथळणारे थेंब त्यानंा िदं्रातून चनथळणाऱ्या िादंण्यासारखे वार्तात. आकाशात प्रकाशणारा िदं्र पृथ्वीवर 
पे्रमाने िादंण्यािा वर्षाव करतो. वृक्ष वनस्पतींना नवजीवन देतो. तोि सोमरस होऊन श ्क जीवनात रसािे 
लसिन करतो. मानवां् या अगंागात सोमरस चभनतो व देवराज इदं्राला तो प्रसन्न करतो. 

 
हा तोि तो देवराज इदं्र, जो आकाशात त रीय धामात रहाणाऱ्या सोमराजाने (िदं्र) केलेली वर्षा 

िेलून घेतो, व जो स्वतः सोमरूप होऊन पृथ्वीवर पाऊस पाडतो, वृक्ष वनस्पतींना नव जीवन देतो तोि हा 
इंद्र. मानवा्या श ्क जीवनात नवा रस चनमाण करून आचजचवकेिे नव ेमागव दाखवनू त्याला धन साधनाने 
तो संपन्न करतो. हा इदं्रि अंगागंात चभनलेल्या सोमरसा्या योगाने नव ेिैतन्य, नव ेजीवन चनमाण करतो. 

 
हे ऋचर्ष सोमराज इंद ला संबोधून वारंवार एकि गीत गात आहेत. ‘हे इंद्र ! आम्या देवराज 

इंद्रासाठी रसरशीत होऊन अचभर्षवण करा. त मिा रस पािरू लागताि आमिी रुक्ष िालेली जीवने नव 
जीवनाने प्राणवान होतील. 

 
वगेवगेळया प्रकारे आचजचवकेिे मागव शोधून काढणाऱ्या आंचगरसािा मचहमा गाताना चशश  ऋचर्ष 

म्हणतात, 
 
‘हे सोमराज, आचजचवकेसाठी त म्ही अनेक साधने शोधून काढली आहेत. त्यान सार आम्यातील 

अनेक ऋचर्ष नाना प्रकारिे ्यवसाय करीत आहेत. आम्यातले चकत्येकजण स तार आहेत. तर काहीजण 
वैद्य होऊन रोग शोधून त्यावर और्षधोपिार करीत आहेत. कोणी ब्रह्मा होऊन यजमानानंा सोमरस 
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काढण्यािी पे्ररणा देत आहेत. परंत  आम्या सववि कायामागे केवळ आपलीि पे्ररणा आहे. तरी हे सोमदेव, 
देवराज इंद्रासाठी त मिा रस थेंबा थेंबाने चनथळू द्या. 

 
हे सोमराज, चभन्न चभन्न प्रकारे कमव करणारे आपली तीक्ष्ण साधने घेऊन आपआपल्या कामाला 

आरंभ करीत आहेत. बाण घडवणारा काराचगर स कलेली लाकडे जमवीत आहे. त्यातून तो स ंदर बाण 
घडवणार आहे. वनातंील पक्षािंी चपसे आणून त्यानंी तो बाण शृगंारील. नंतर तीक्ष्ण पार्षाणातून त्यािे फळ 
घडवील व बाणा्या अग्रभागी ते लावील. या प्रमाणे आचजचवकेसाठी काम करीत असता तो ऋचर्ष त मिे 
चनत्य स्मरण करीत असेल. तरी हे इंद्र राज, आम्या देवराज इन्द्रासाठी भरपूर रस चनघू द्या.’ 

 
‘हे सोमराज, मी स्वतः कला कौशल्यात क शल असा कारागीर आहे. मािे आईवडील और्षधी 

जाणणारे वैद्य आहेत. व मा्या आईिी आई पाट्ावर धान्य वारू्न भोजन चसद्धी करण्यात क शल आहे. 
आम्ही सवव क र् ंबातील माणसे वगेवगेळया मागाने धनोपाजवन करीत असलो तरी ती सववि कामे 
चमळकतीसाठी िागंली आहेत. तरी हे इन्द , सोमराज त म्ही इन्द्रासाठी रसािी पाते्र काठोकाठ भरा हे 
सोमराज, रथाला जोडलेला तेजस्वी घोडा ज्या प्रमाणे रथात बसणाऱ्या रथीला योग्य मागावर नेतो. 
त्यासाठी त्याला उत्तम प्रकारिा रथ असावा लागतो. राजा द ःखी कष्टी िाला तर त्यािे मनोरंजन 
करण्यासाठी त्यािे क शल. सिीव, मंत्री त्याला लहान लहान चवनोदी कचवता ऐकवनू उल्हचसत करतात, 
कचव मार्तमक चवनोदी का्ये रितात. चवलासी माणसानंा चवशाल व स खद मृद  अशी शयनागारे हवी 
असतात. त्यासाठी लागणाऱ्या वस्त  कारागीर बनवतात. बेडकानंा आनंदाने रहाण्यासाठी तलावािंी 
आवश्यकता असते. तलाव खोदून क शल कारागीर ते पके्क बाधूंन काढतात. हे सवव कमविारी जन इदं्रािी 
पे्ररणा चमळवण्यासाठी सोमरसािी प्रतीक्षा करीत आहेत. तरी हे इंद राज त म्ही सोमरसािे भरपूर लसिन 
करा.’ 

 
चशश  आचंगरसा्या स्त चत गानाति आपलीही स्त चत चमळवनू तेि गीत प ढे िालवनू कश्यप मारीि 

प ढे म्हणतात, 
 
‘हे इंद्र राज सोम, क रुके्षत्रातील शयवणावत प्रदेशात सरोवरा्या काठी त मिा चनवास आहे. वृत्रहा 

तेथे जाऊन सोमपान करतो. व बलशाही होऊन चवशरे्ष पराक्म करतो. तरी त म्ही रसाने ही पाते्र भरून 
काढा. 

 
‘हे इंद राज चहमालयातील आचजंक प्रदेशात आपला चनवास आहे. तेथून त म्ही आम्या यज्ञासाठी 

येऊन पोिाव.े सरळ वाणी, सत्य, श्रद्धा, व तप यािंी उपासना करून आम्ही त मिे अचभसवन करु. तरी 
त म्ही इदं्रासाठी भरपूर रस द्यावा. 

 
‘हे सोमराज, फार पूवीं त म्ही उंि आकाशात रहात होता. व पजंन्य कालातील मेघाप्रमाणे प ष्ट होत 

होता. सूयािी प त्री श्रद्धा त म्हाला तेथून पृथ्वी तलावर घेऊन आली. त्यावळेी गधंवव लोकातंील गधंवानी 
त मिा स्वीकार केला. व ऋर्षींनी त म्या रसािा अंचगकार केला. तरी हे इदं्र राज सोमरसािे लसिन करा. 

 
हे सोमराज, ज्या साध  प रुर्षानंी सरळ व मध र जीवनािा मागव स्वीकारला आहे ते साधे, चनसगाला 

अन कूल असे जीवन जगतात. ज्या चनचतमान प रुर्षानंी सत्य कमांिा मागव स्वीकारला आहे ते सास्त्वकं 
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नीचतमागाने आपली प्रगचत साधतात. भले भोळे भक्त श्रदे्धिा मागव स्वीकारतात. ते देवािी कृपा व पे्ररणा 
चमळवनू जीवनािे साथवक करतात. त्या ज्ञानी, भक्त व कमवयोगी लोकां् यासाठी सोमराज पचर्कृत 
(तयार) िालेला आहे. तरी हे इंद्र , इंद्रासाठी सोमरसािी पाते्र भरु द्या. 

 
हे पवमान– सोम मोठमोठ्या सोमयागात स्त चत करणारे ॠचर्ष एकत्र जमून चवचवध थंदात सोमािी 

स्त चत गातात. व खलबत्त्यात चवचधपूववक सवन करुन सोमरस काढतात. ते ॠस्त्वज सोमरसा्या दशवनाने 
आनंचदत होतात. तरी हे इदं्र  इंद्रासाठी सोमधारा वाहू द्या.’ 

 
हे पवमान सोम, जेथे अचवनाशी ज्योचत वसत आहे, जेथे सूयािा चनवास आहे, त्या अजर अमर स्वगव 

लोकात त मिा वास असो. हे इंद्र , इद्रासाठी त म्ही रसािें लमिन करा.’ 
 
माचरि ॠचर्ष सोमािा मचहमा गाता गाता कष्ट सहन करुन न्यायनीती व सदािार यािें पालन 

करणाऱ्या ॠर्षींना सोम प्रसन्न होतो व त्यानंा सतत पे्ररणा देिो असे म्हणून त्या भक्तािंाही मचहमा वणवन 
करतात. 

 
‘खरोखरीि ज्या भक्तजनानंी पवमान सोमािी स्थाने, साधने व पाते्र चमळवली आहेत, जे यजमान 

आपल्या स्नेही व क र् ंबीजनासह सोमािे अचभर्षवण करुन, पवमान सोमािे सेवन करतात ते सवव त्यां् या 
प्रजाजनासंह समृद्ध होतात. तरी हे इद्र ; इंद्रासाठी त म्ही रसािी पाते्र भरुन र्ाका.’ 

 
या कश्यप ऋर्षींनीि द ्काळा्या चदवसात आंचगरस ऋर्षींना सोमािे सोम, महात्म्य समजावले 

होते. ते ऋचर्ष स्वतः्या मनाला उदे्दशून म्हणत आहेत. 
 
‘हे मंत्रद्रष्टा, हे कश्यपा, मंत्रद्रष्टा ऋर्षींनी रिलेली सोमस्तौते्र गाऊन त िी वाणी तेजस्वी िाली 

आहे. उत्तम प्रकारे स्त चत करून राजा सोमािे तू भजन पूजन करीत आहेस. खरोखरीि सोमराज हा सवव 
और्षधींिा स्वामी आहे. तरी हे इन्द्र राज इन्द्रासाठी भरपूर रस वाहू द्या, 

 
हे सोमराज या देशा्या आज बाजूस आठ चदशा आहेत. त्यातील एकाि चदशलेा आपला चनवास 

आहे. बाकी्या सात चदशानंा वगेवगेळी स्वरुपे धारण करणारा सूयव वास करीत आहे. त्यािंें यजनपूजन 
करणारे सात ॠस्त्वज आहेत व आचदत्य देवही सात आहेत. त्या सवांना पे्ररणा देणाऱ्या सोमदेवा त म्ही 
सवांना पे्ररणा देणारे आहात. तरी हे इन्द  इन्द्रासाठी सोमरस वाहू द्या. 

 
हे सोमराज, आम्या सवव यज्ञयागामंागिी पे्ररक शस्क्त त म्हीि आहात. त म्यासाठी चवशरे्ष 

भावपूबवक हे हचव्यान्न केलेले आहे. त म्ही शत्रपूासून आमिे रक्षण कराव.े त्याम ळे आमिा कोणी नाश करू 
शकणार नाही. आमिे धनसाधन कोणी ल रू्न नेणार नाही. तरी हे, पवमान होऊन इन्द्रासाठी रसािे लसिन 
करा.’ 
 

★ ★ 
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३२ / इििोक आणि परिोक 
 

(ऋग्वेद दिावे मंिि) 
 
१. पापाची टोचिी : 
 

ते दोघे ऋचर्ष होते प रोचहत होते. देवराज इन्द्रािे सहाय्यक होते. एकािे नाव चत्रत व द सऱ्यािे नाव 
चत्रचशरा होते. 

 
चत्रचशरा हा त्वष्टा प्रजापतीिा प त्र. प्रजापतीिीं पत्नी रिना ही चवरोिनािी बचहण. त्वष्टा देवािंा 

कारागीर होता. रिनेिी मदत घेऊन त्यानंी एक चवचशष्ट कलाकृचत चनमाण केली होती. चवश्वरुप नावा्या 
त्यां् या म लात तीन चवशरे्ष ग ण होते. त्याला ग णान रुप अशी तीन मस्तके होती. उज्या बाजूिे म ख 
सत्वग णािे प्रचतक होते. त्या द्वारे देव सोमपान करीत. मधले म ख रजोग ण धारण करणारे होते. त्या म खाने 
चवश्वरुप अन्नग्रहण करी. डा्या बाजूिे मस्तक तमोग णािे प्रचतक होते. दानव स रापान करीत त्याप्रमाणे 
चवश्वरुप त्या म खाने स रापान करी. 
 

चवश्वरुप चत्रचशराला चपत्यािी मचत व मातेिी भावना लाभली होती. त्वष्टा कलावतं होता. तो चनत्य 
न्या कलाकृचत घडवी. चवश्वरुपाजवळ शब्दकळा होती. तो चनत्य न्या स्तोत्रािंी रिना करी. 

 
बृहस्पचत देवािें प रोचहत होते. स्वगात देवराज इदं्रािे राज्य होते. पण तोही वारंवार बृहस्पचतिा 

चविार घेई. देवसभेत त्यािंी उपस्स्थती आवश्यक व महत्वािी मानली जाई. 
 
एकदा असे िाले की बृहस्पचत सभेला गेले न्हते. पण देवानंी चतकडे फारसे लक्ष न देता काही 

चनणवय घेऊन र्ाकले. हे कळल्यावर बृहस्पचत स्वगातून चनघून गेले. आता कसे करावयािे? ते तर स्वगािे 
प रोचहत. त्यां् याचशवाय कसे िालेल? 

 
देवराज इन्द्राने त्व्ट्ािा प त्र चवश्वरुप याला आदरपूववक बोलावनू घेतले व त्यािी प रोचहतपदी 

स्थापना केली. चवश्वरुपाने प रोचहत होऊे न अनेक कल्याणकारी यज्ञ केले. 
 
ऋचर्ष चत्रत चवभवूस िा प त्र. आपोदेवी त्यािी माता; म्हणनू ‘चत्रत आप्त्य’ म्हणून तो प्रचसध्द िाला. 

आपोदेवी ही अंतचरक्षातील जलतत्वािी देवता व चवभवूस  चद्य गान रिून गाणारे गंधवव. चत्रताला माता-
चपत्याकंडून ज्ञान-चवज्ञानािा वारसा चमळाला होता. 

 
पृथ्वीवरील अस्ग्न्या ठायी असलेली तत्त्व ेचत्रताने जाणली होती. हा अस्ग्न अंतचरक्षात वाय रुपाने 

पसरतो. आकाशात तो सूयव रूपाने प्रकाशतो. हे रहस्य त्यानंा उमगले होते. त्यािप्रमाणे वगेवगेळया शस्क्त 
व चवभचूत व देव हे पृथ्वीवर, अंतचरक्षात व आकाशात वसत असतात या रहस्यािे त्यानंा दशवन िाले होते. 

 
या चवश्वातील सवव देवतािें स्थान आकाश अथवा पृथ्वी आहे. पृथ्वीपासून आकाशापयंत्या 

अवकाशात सवव काही सामावलेले आहे पृथ्वी आचण आकाश, जड आचण िेतन, प्रकाश आचण अधंार, स्थूल 
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आचण सूक्ष्म ही तत्व ेएकमेकात चमसळलेली आहेत. म्हणूनि त्यानंा ‘रोदसी’ असे म्हणतात. द्यावा आचण 
पृथ्वी हे दोन लोक आहेत. पण ‘रोदसी’ या दोन लोकािें, दोन पदाथांिे ऐक्य सूचित करणारी संज्ञा आहे 
या ‘रोदसी’ ला उदे्दशून ऋर्षीं्या मनात एक प्रश्न आला. 

 
‘हे चवश्वातील देवानंो, त म्ही प्रकाशा्या तीन स्थानी वास करता. म्हणून मी त म्हाला चविारतो, 

‘त मिे ‘ऋत’ –खरे व सरळ व्रत कोणते? ‘अनृत’ ‘अज्ञान’ म्हणजे काय? प रातन ‘आह चत प्राथवना’ कोठे 
आहे? 

 
‘मा्या जीवनयज्ञासमोर बसून मी त म्हाला हे प्रश्न चविारीत आहे. देवदूत अस्ग्नद्वारा आपण मला 

उत्तर द्याव.े’ 
 
‘सूया्या सात चकरणापयंत मािा वास आहे. मी आपोदेवीिा प त्र चत्रत आप्त्य आहे. आकाशातील 

चवचवध नक्षते्र, अंतचरक्षात चवहार करणारे स ंदर पक्षी, यज्ञ करणारे तपस्वी ऋस्त्वज या सवांपासून पे्ररणा 
घेऊन मी ही उत्तम स्त चत गातो आहे.’ 

 
‘हे मानवानंो, सूयाने आकाशा्या अंतापयंत जो मागव उजळला आहे, त्यािे अचतक्मण देव करीत 

नाहीत. तो चद्य मागव मानवानंा चदसू शकत नाही.’ 
 
‘हे रोदसी, तू मा्या स्त चतस्तोत्रामागिी पे्ररणा आहेस. अस्ग्न, वरुण, इन्द्र, चमत्र, लसध , आचदत्य, 

पृथ्वी या सवव देव देवतािंा मचहमा त ्याम ळेि आहे.’ 
 
चवभवूस ्या प त्राने, चत्रत ऋर्षींनी उत्तम प्रकारे ज्ञान चमळवले होते व त्या्या योगाने उंि आकाशात 

प्रकाशणाऱ्या सूयािे तेज त्यानंी पृथ्वीवर उतरवले होते. त्या ऋचर्षवरािंा जन्म धरणीवर िाला होता व ते 
मानवी जीवन जगत होते. 

 
‘ही माणसे पाप कशासाठी करतात? जीवनात पदोपदी अडिणी का चनमाण ्हा्यात? माणसाला 

भीती का वार्ते? त्याला द ःस्वप्ने का पडतात? पापािें चनवारण कोणत्या उपायाने करता येईल?’ 
 
चविारशील माणसू हे प्रश्न स्वतःलाि चविारुन त्यािंी उत्तरेही स्वतःि शोधून काढतो. तसेि चत्रत 

ऋर्षींनी ही उत्तरे शोधून त्यातून जीवनािे रहस्य जाणून घेतले होते. त्यानंा एक गोष्ट कळून ि कली होती– 
चन्पाप माणसािें देव रक्षण करतात. हे रक्षण उत्तम प्रकारे जीवन जगता याव ेम्हणनू ते करीत असतात.’ 

 
पाप शोधून काढणे मोठे अवघड आहे. ऋचर्ष जीवनातूनि ते शोधून काढतात. ते म्हणता, ‘मला 

भीती वार्ते. द ःस्वप्ने पडतात. या मागिे कारण काय? ते मला शोधायिे आहे. हरवलेली वस्त  अधंारात 
सापडत नाही. त्यासाठी प्रकाशािी जरुरी असते.’ 

 
पापापासून स्वतःला वािवाव े म्हणून ऋचर्ष देवािंी प्राथवना करतात. देवमाता अचदती करुणामूर्तत 

असून दयेिी देवता आहे. चतिे प त्र आचदत्य. त्या आचदत्यािंी प्राथवना करताना ते म्हणतात, 
 



 अनुक्रमणिका 

‘हे चमत्र, हे वरुण, हे अयवमा, त म्ही आचदत्य आहात. देव आहात चन्पाप जीवािें त म्ही रक्षण करता. 
सत्कायांना त म्ही पालठबा देता.’ 

 
‘हे आचदत्य देवानंो, पक्षी चपलानंा पंखाखाली घेऊन साभंाळतात. तसेि मा्यावर पाखर घालून 

त म्ही मला पापापासून वािवा. द स्तर संकर्ातून पार पडण्यासाठी स खकर व कल्याणकारी साधने त म्ही 
आम्हाला द्या.’ 

 
‘हे देवी अचदती, पापापासून वािवनू तू आमिे कल्याण कर. चमत्र, वरुण, अयवमा आचद देवािंी 

माता अचदती आमिे रक्षण करो.’ 
 
‘हे आचदत्यो, उघडकीस आलेल्या व लपून राचहलेल्या दोन्ही प्रकार्या पापातून मला–चत्रताला–

त म्ही सोडवा.’ 
 
‘हे आकाशकन्ये उर्षादेवते, जो चद्वत म्हणजे परका आहे, एक्त म्हणजे आपला आहे, चत्रत म्हणजे 

तर्स्थ आहे, ते सववि मािे बाधंव आहेत. कारण त्या साऱ्यािंी जन्मदात्री आपोदेवीि आहे. आम्ही सवव 
आपोदेवीिे प त्र, आप्त्य त मिी स्त ती करीत आहोत. आम्ही कोणाकडून ्याज घेतले असले, कोणी कधी 
अयोग्य कामे करवनू घेतली असतील तर त्यािी र्ोिणी लागल्याम ळे आम्हाला द ःस्वप्ने पडून जो मनस्ताप 
होतो त्यापासून व त्या पापापासून तू आम्हाला वािव.’ 

 
‘हे उर्षादेवी, आज आमिा चवजय होऊन आम्हाला खूप लाभ ्हावा असे कर. आम्हाला चन्पाप 

कर. द ःस्वप्नां् याम ळे भयभीत िालेल्या आम्हाला भयम क्त कर. आचदत्य चन्पाप जीवािें नेहमी रक्षण 
करतात व सत्कृत्यािंी पे्ररणा देतात.’ 

 
ऋर्षींनी याप्रमाणे देव देवतािंी स्त ती करता करता उपायही शोधून काढला आहे. पाप कोठून 

बाहेरून आपल्यामध्ये प्रवशे करीत नसते. द बवलतेम ळे पापब ध्दी जागृत होते. भीती वार्ते. वाईर् स्वप्ने 
पडतात. चविारी माणसे या सवापासून सावध राहून पापापासून दूर राहातात. 

 
‘मला भीती वार्ते. वाईर् स्वप्ने पडतात.’ म्हणून माणसाने सावध ्हाव.े कळत नकळत हातून पाप 

घडले असेल तरि भीती वार्ते. वाईर्साईर् चविार मनात येतात व तशीि स्वप्ने पडतात. त्यातून म क्त 
होण्यािा उपाय माणूस योजू लागतो ते्हा देव त्याला सन्मागव दाखवनू मदत करतात. 

 
चत्रत हे ऋचर्ष आहेत. ते मानवी चहतािा चविार करणारे, म्हणून मानव आहेत. देवािंा चविार 

करणारे म्हणून ते देवही आहेत. कण्व ऋर्षींनी यज्ञ केला ते्हा चत्रत त्या यज्ञािें ‘होते’ होते. प्रजाजनां् या 
चहतासाठी ते सगळीकडे लहडत. त्यािें एक असे चनचित स्थान न्हते. आज येथे तर उद्या तेथे, तर कधी 
अगदीि वगेळया चठकाणी ते चदसत. 

 
त्या ऋर्षींनी यज्ञ करुन सोमरस तयार केला होता. त्याम ळे देवािंा राजा इंद्र प्रसन्न िाला होता. 

त्याने ऋर्षींना आपल्या जवळि राहाण्यास साचंगतले. पण देव–प रोचहत होऊन स्वगात नादंणे हे त्यां् या 
स्वभावाति न्हते. प रोचहत न होताही ते देवािंा चविार करीति होते. त्या दृष्टीने ते पद न स्वीकारताही 
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देव–प रोचहत होतेि ज्याप्रमाणे राजाबरोबर चहतकर सल्ला देणारा, चमत्रासारखा मंत्री असावा त्या प्रमाणे ते 
इंद्राबरोबर राहात व देवही त्यानंा देवासारखाि मान देत. 

 
चत्रचशरा चवश्वरुप देवां् या प रोचहतपदी होते. देवराज व इतर देवां् या चहतासाठी ते यज्ञयाग करीत. 

पण देव–प रोचहत असले तरी ते स्वतः देव होऊं शकले न्हते. त्यािंी माता रिना ही दैत्यप त्री होती, 
दानवी होती. त्यानंा त्यािी पूणव जाणीव होती. यज्ञात देवां्या भागाप्रमाणेि ते दानवािंाही भाग वगेळा 
काढीत व दैत्यानंाही प्रसन्न ठेवीत. हे काम ते िोरून करीत. त्याम ळे त्यां् या मनात सतत भय असे. 

 
चकत्येकदा चत्रत व चत्रचशरा यािंी भेर् होई. दोघे चमळून देवकाये करीत. पण चत्रताला पाहाताि 

चत्रचशराला त्यािा मत्सर वारू् लागे. मनातून भीतीही वारे् की हा आज ना उद्या िहाडी करून आपले पाप 
उघडकीस आणील. तो स्वतः कपर् करीत असल्याने त्याला इतर सारेि कपर्ी वार्त. तो चत्रताला शत्र ू
मानी. स्वप्नातही चत्रत आपल्याला ठपका देत आहे असेि त्याला चदसे. देवानंा सारे कळून ि कले आहे असे 
त्याला स्वप्नात चदसे आचण घाबरून तो ‘हा चत्रत मला मारून र्ाकतो आहे. मला कोणीतरी वािवा’ असे 
बरळत राही. 

 
या स्वप्नाचवर्षयी कोणाला काही कळले नाही. परंत  चत्रचशरा हा दानवां् या चवर्षयी पक्षपाती 

असल्यािे देवदूतानंी शोधून काढले. एका यज्ञात तर स्वतः इन्द्रानेि त्याला दानवािंा भाग काढताना 
पकडले. चवश्वरुप दानव होता, मायावी होता. त्याने ‘तो भाग देवािंाि आहे व मी देवािंा प रोचहत असून 
त्यािंाि चहतैचर्ष आहे. दानवाशंी मािा काय सबंंध?’ याप्रमाणे सागंून बाजू सावरून घेतली. 

 
चत्रचशरा चवश्वरूप याप्रमाणे इन्द्रा्या दृष्टीने चनदोर्षी ठरला तरी त्यािे मन त्याला खाति राचहले. 

त्याम ळे त्यािे बळ ओसरू लागले. त्याने मंत्रदशवन केले तरी आर्षवदशवन होईना. 
 
देवराज इन्द्राला आपल्या प रोचहतािे कपर् कळून ि कले. त्याने चत्रतािा चविार घेतला. 

चत्रचशरा्या कृत्यािा चनरे्षध करून चत्रत म्हणाला, 
 
‘देवराज, देवां् या प रोचहत पदावर राहून चवश्वरुप जर दानवािें चहत इस््छत असेल तर त्याने 

देवािंा चवश्वासघात केला आहे, असे म्हर्ले पाचहजे. चवश्वासघात हे मोठे पाप आहे. द सरे, कपर्पूववक तो 
दानवानंा यज्ञभाग देत असेल तर ते त्यािे छ पे पाप आहे. त्यािी ही पापेि त्याला र्ोिीत आहेत व त्याम ळे 
त्यािी शक्ती नष्ट िाली आहे. पापी व कपर्ी असेल त्याला दंड करणे हे त मिे कत्यव्य आहे. अपराध्याला 
शासन न करणे हा त मिाि अपराध ठरेल.’ 

 
‘चमत्रा, पापी असेल त्याला मी चशक्षा करतोि. पण चवश्वरूप प रोचहत आहे. ऋचर्ष आहे. त्याला दंड 

करणे हेही पापि ठरेल अशी मला भीती वार्ते. मला यातून मागव दाखव.’ इन्द्राने आपल्या मनातली गोष्ट 
चत्रताला साचंगतली. 

 
‘देवराज, द ष्टानंा शासन कराव ेहे त मिे कतव्य आहे. मी त मिा चमत्र व सहिर आहे. मी योग्य तेि 

सागंतो. चत्रचशरािा वध करण्याने पाप लागणार नाही.’ 
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चत्रत ऋर्षींिे सागंणे मानून इन्द्राने आपल्या वज्रािा आघात करून चत्रचशरा चवश्वरूपािी चतन्ही 
डोकी उडवली. देव व ऋचर्षगण सवांनी त्या्या या कायास मान्यता चदली. चत्रचशरा पापी होता. कपर्ी होता 
पण काही िाले तरी तो देवािंा प रोचहत होता. त्यािी हत्या केल्याने देवराजाला जे पाप लागत होते त्यािा 
सारा दोर्ष चत्रचशराने आपल्या माथी घेतला. लसध द्वीप ऋर्षींनी इन्द्रा्या मस्तकावर जलाचभरे्षक केला. 
‘मातेप्रमाणे स ख देणारे जल पाप दूर करो, बळ वाढवो. जल हे और्षधीप्रमाणे श स्ध्ददायक आहे. कळत 
नकळत आम्याकडून लहसा लकवा इतर दोर्षी कृत्ये िाली असतील तर जलदेवता त्यापासून आम्हाला 
म क्त करो.’ 

 
ऋर्षींनी याप्रमाणे मंत्र म्हणून इन्द्रा्या मस्तकावर अचभरे्षक केला. पाण्या्या धारा त्या्या 

शरीरावरून वाहू लगल्या. अंगावर्या मळाप्रमाणे त्यािे पातक पण त्या जलधारां् या योगाने दूर िाले 
देवराज इन्द्राला नवितैन्य व नवी पे्ररणा त्यातून लाभली. देवािें प रोचहत बृहस्पचत स्वगात परत आले. 
त्यानंी चत्रत ऋर्षीं्या कायािी प्रशसंा केली व त्यानंा देवपद चदले. ज्या ज्या चठकाणी इन्द्राला यज्ञभाग 
चमळतो तेथे यज्ञ जल चत्रत ऋर्षींना देवभाग म्हणून ते्हापासून चमळू लागले. 
 
२. बणिि–िाऊ 
 

दूर दूर, सम द्रकाठिा तो चनजवन प्रदेश होता. चववस्वान सूयवप त्र यम त्या चकनाऱ्याकडे पाहात 
अंतरीिे गंभीर रहस्य शोधीत असल्याप्रमाणे बसला होता. त्यािी बचहण यमीं त्याला शोधीत त्या्या मागे 
येऊन उभी राचहली तेही त्याला कळले नाही. 

 
‘यमा, त िी दृष्टी कोठे लागली आहे? तू काय शोधतो आहेस? कसला येवढा चविार करतो 

आहेस? मा्याकडे पहा तरी. त ला शोधीत चकती दूर दूर आले मी.’ 
 
यमीकडे पाहून यमाने शातंपणे चविारले, 
 
‘का बरे यमीताई? असे काय मोठे काम होते? सागं ना.’ 
 
‘असं पहा यमा, माते्या उदरात आपण बरोबरि राचहलो होतो. आता जन्मभरही तसेि 

एकमेकाबरोबर राहंू या. मी त िी जीवन सहिरी होऊन त ्याजवळि राहीन. हे सागंण्यासाठीि मी त ला 
शोधीत येवढ्या दूर आले. या एकातं पे्रदशात त ्याचशवाय द सरे कोणीि नाही. ही...ही आपल्याला 
घडवणाऱ्या चवधात्यािी मान्यताि म्हणता येईल. मी त ्या प त्रािी माता होईन’ असे काही ती बोलू पाहात 
होती पण यमाने चतला अडवले व तो शातंपणे म्हणाला, 

 
‘यमी, मािी बचहण तू! तू हे बोलते आहेस? नाही! यम हे कदापी मान्य करणार नाही. गभववासात 

आपण एकत्र होतो म्हणनू जीवनात तसे राहाणे कसे शक्य आहे? आपले जन्मस्थान एक. आपण भाऊ 
आचण बचहण. रक्तािे हे नाते. बचहण पत्नी कशी होईल? मला हे म ळीि रुिण्यासारखे नाही.’ 
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‘आचण हा प्रदेश चनजवन आचण एकातं आहे, येथे मा्याचशवाय द सरे कोणी नाही असे तू म्हणत 
होतीस? पण महाप्राण प्रजापतीिे प त्र सवव लोकािें सदाकाळ साक्षी आहेत. तेि आकाश धारण करुन 
शत्रूिा चवनाश करतात. त्या सववसाक्षी देवािंी दृष्टी सगळीकडे पोिते.’ 

 
‘यमा, त िे म्हणणे काही खरे नाही. म लगी आचण बचहण यानंा द सऱ्या क लात पाठवनू त्यािंा त्याग 

करावा ही मान्यताि ि कीिी आहे. तू ज्या सववसाक्षी देवतां् या चवर्षयी म्हणतो आहेस त्यानंा हा संबधं मान्य 
आहे. सृष्टी चनमाण िाली त्यावळेी अशा प्रकारिा संबंध िालेला आहे. तो प्रजापतीनी मान्य केलेला आहे.’ 

 
‘तू आपले मन मा्या मनाशी ज ळवनू घे. मािे त ्यावर पे्रम आहे. तू मा्यावर तसेि पे्रम कर. 

प त्रािी इ्छा करणारा पचत पत्नीकडे खेिला जातो; तसाि मािा पचत होऊन तू मा्याकडे ये.’ 
 
‘यमी, ताई, तू अशी ि कीिी उदाहरणे देऊ नकोस. चपता आचण प त्री; बंध  आचण भचगनी शरीर 

संबंधाने जोडले गेलेत असे आजवर कधी घडलेले नाही. आपण नेहमी सत्य व सदािार पाळीत आलो. 
आचण आता असा ‘अनृत’ आिार करूया म्हणतेस? हे कसे शक्य आहे? आपले आई–वडील कोण यािा 
तरी चविार कर. अंतचरक्षातील पाण्यासारख्या िमकत्या चकरणात वास करणारा गधंवव चववस्वान सूयव हा 
आपला चपता आचण अंतचरक्षातील जलात राहाणारी सरण्यू आपली माता. या जन्मदात्यां् याम ळे आपले 
भावा बचहणीिे उत्तम नाते जडले. हा उत्तम सबंंध पाहाता अय क्त ्यवहार करणे योग्य ठरणार नाही.’ 

 
‘अरे चवसरभोळया यमा, चवश्वरुप त्व्ट्ा प्रजापचत सचवता नारायणानेि आपल्याला एका गभात 

वास देऊन जन्मभर एकमेकाबरोबर राहाण्यास संमचत चदलेलीि आहे. आपण त्याि नात्याने गभववासात 
होतो असेि का म्हणेनास. धात्यािे चनधार कोणी बदलू शकत नाही. त्याने चनधाचरत केलेल्या व्रतािें व 
कमािे कोणी उल्लंघन करीत नाही. आपले नाते पथृ्वीला व द्य लोकालाही माचहती आहे.’ 

 
‘त्यातूनही घर्काभर धरून िाल की हे अयोग्य आहे. तरी येथे कोण पाहाणार आहे? अद्याप 

चदवसही उगवलेला नाही. यावळेी आपण दोघानंी काय केले हे कोणाला कळणार आहे? आचण ते पाहाणारे 
वा जाणणारे येथे आहे तरी कोण? समजा एखाद्याने पाचहले तरी ते सागंायला नी ऐकायला चरकामे कोण 
आहे?’ 

 
‘खरे पहाता श भ वा अश भ कमांिा चनयामक तर तू स्वतः आहेस. चदवसािा देव चमत्र आचण रात्रीिा 

देव वरूण आहे. रात्र असो वा चदवस, माणसानंा चशक्षा करून नरकात पाठवायिे की त्यां् यावर कृपा करून 
स्वगात पाठवायिे ते त ्याि हाती आहे. त ला मी काय सागंणार?’ 

 
‘अरे यमा, मी या चवर्षयी ििा करू इस््छत नाही. मला मात्र येवढेि हव ेआहे. समोर यम आहे, मी 

यमी आहे. यमािा कामभाव यमी्या चठकाणी जागतृ ्हावा. दोन िाके चमळून रथाला गचत देतात त्याप्रमाणे 
आपण आपला घरससंार िालवावा. पत्नी आपले शरीर पतीला देते त्याप्रमाणे मी मािी काया त ला देते.’ 

 
यमी्या स्पष्ट मागणीने यम चविारात पडला. कामावशेात ती भलतेि बोलत होती. िरािरात 

चतला कामवासनाने पूरक अशीि उदाहरणे चदसत होती. बऱ्या वाईर्ािा चनणवय करण्यािी शस्क्त यमा्या 
ठायी होती. तो अशा अचविाराला न्याय्य कसे म्हणेल? 
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काही म्हणाली तरी यमीला मनातून भीती वार्त होती. आपण करीत असलेल्या ि कीिी चतला 

जाणीव होती. पण यमािे सामथ्यव चतला माचहती होते. त्यािी संमती असली तर वाईर्ािे िागंले ठरेल ही 
खात्री होती. 

 
यमािा चनिय अिल होता. परंत  तो स्वतः स्वतंत्र न्हता. तो चनयामक होता. तथापी चनयमां् या 

आधीन होता. चमळालेली सत्ता अचनयचंत्रतचरत्या वापरणे हा अधमव नाही का? त्याने धैयवपूववक म्हर्ले, 
 
‘ताई, देवािें दूत सववत्र चफरत असतात हे त ला माचहती नाही का? रातं्रचदवस ते जागता पहारा देत 

असतात. ते घडीभरही चवश्रातंी घेत नाहीत. चकतीही ग प्तता राखून वाकडी कामे केली तरी ते लगेि 
पकडतात.’ 

 
‘यमी, त िे काम क शब्द मला आघातजनक वार्त आहेत. तू हा चविार सोडून दे आचण योग्य प रुर्ष 

शोधून काढ व त्यािा संसाररथ त्या्या जोडीने वहन कर.’ 
 
‘मी बऱ्या वाईर्ािा चनयामक आहे, यािा अथव मी स्वतंत्र आहे असा नाही. मी द सऱ्या देवां् या 

आधीन आहे. रात्री आचण चदवसा यजमान जी कामे करतात त्यातून ते आम्हाला भाग देतात. आकाशातील 
सूयािा स्स्थर िक्ष  यमाकडे सतत पाहात असतो. द्याबा आचण पृथ्वी हे दोन लोक वगेळे चदसत असले तरी 
रात्र व चदवसािी जोडी असावी त्याप्रमाणे यमािे कायवके्षत्र चवस्तृत करीत एकमेकाशी ते जोडले जातात.’ 

 
‘यमी, तू यमािी बचहण आहेस. तू आपला पचत जगातून चनवड. हा संभव आहे की कधी काळी तू 

म्हणतेस तसे संबधं ज ळतीलही. पण तो चवपरीत काळ सध्या तरी आलेला नाही.’ 
 
‘हे स भगे, तू स योग्य पचत त िा जीवन सहिर म्हणून चनवड आचण त्याला स खी कर.’ 
 
कामावगेाने यमी भारून गेलेली होती. यम चत्या वासनेला प्रचतसाद न देता दूर ठोकरून देत 

होता. त्यािी चववकेी वाणी ठसावी इतके चतिे मन जाग्यावर न्हते. चतिा काम आता क्ोधािे रूप घेऊन 
जळू लागला. ती रागाने थरथर कापू लागली. चतिी वदेना एका बाजूने वाढत िालली. रागािा पचरणाम 
होईना. ते्हा ती यमाला चवनव ू वागली, ‘अरे, त ्यासारखा येवढा समथव पाठीशी असताना मी अनाथ, 
एकर्ी द कर्ी राहू? त ला तरी ते शोभण्यासारखे आहे काय? आचण मी असताना तू असा एकर्ा का 
पडतोस? आपला चनणवय आपणि दोघानंी चमळून घ्यावयािा आहे. त ला चनणवय नसलाि घ्यायिा तर मािे 
चनदान ऐकून तरी घेशील? अरे यमा, कामावगेाने पीचडत िालेल्या कायेला स खी कर. मा्यावर दया कर.’ 

 
यमीिी केचवलवाणी चवनवणी ऐकून दया करून भलते सलते करून मग पस्तावा करीत बसणारा 

भलाभोळा–असा यम न्हता. त्यािा चनणवय स्पष्ट आचण ठाम होता. तो म्हणाला, 
 
‘भोळया म ली, मा्या स्पशाने त ्या शरीराला स ख चमळणार नाही. नीचत आचण सदािारािे चनयम 

मी जाणतो. भावाबचहणीमध्ये अशा संबधंािी कल्पना करणे हे पाप आहे. हे स भगे, तू त िा पचत चनवड आचण 
स खी हो. मी त ्या मागणीिा स्वीकार कदाचप करणार नाही.’ 
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आपल्या कोठल्याि य स्क्त प्रय स्क्तिा पचरणाम होत नाही असे पाहून यमीही द सऱ्या र्ोकाला 
जाऊन त्याला र्ोमणा देऊन म्हणाली, 

 
‘यमा, अरे तू खरेि रं्षढ आहेस! मला त िी कीव येते. तू मला लकवा मा्या भावनानंा जाणिू शकला 

नाहीस. त िे हृदय पार्षाणािे तर नाही? नाही, नाही, मला वगेळीि शकंा येते आहे. घोडा जसा लगाम 
खेिावा तसा वळतो, इकडे चतकडे जाऊि शकत नाही. तसा तू कोठल्या तरी अन्य स्त्रीला वश िाला 
आहेस. वले जशी वृक्षाला चवळखा घालते तसा तू त्या स्त्री्या चवळख्यात सापडून मला दूर लोर्तो आहेस.’ 

 
यमीने शवेर्िे अस्त्र काढाव ेतसे हे उपरोचधक आरोप यमावर केले. या वाग्बाणािंा तरी इस््छत 

पचरणाम होईल अशी चतला मोठी आशा होती. पण यमाने तीही चन्फळ केली. 
 
‘भली स्त्री हो आचण योग्य वर शोधून तू लतेप्रमाणे त्याला चबलगून स खी हो. तू त्यािे मन जाणून 

त्याला त िे मन जाणू दे व मनोमीलनाने त मिे कल्याण होवो. त मिा ससंार स खािा होवो.’ 
 
धीर गंभीर यम कामपीचडत यमीला मनःपूववक आशीवाद देत होता. त्या आशीवादािी मात्रा लाग ू

पडलीं आचण यमी शातं िाली. 
 
३. यमराज आणि णपतृिोक : 
 

चववस्तान सूयािा प त्र यम हा चपतृलोकािा स्वामी आहे. अंचगरा, मरीचि, भगृ  वगैरे चपतर 
चपतृलोकात चनत्य राहातात. जेथे इतर चपतर त्याला चवश्रामस्थान असे म्हणतात. 

 
मृत्य लोकातील माणसां् यातील प्रथम मत्यव मानव यमराज स्वतःि आहे. स्वतः मरण पावल्यावर 

त्याने वैवस्वत लोकािी स्थापना केली. मरणानंतर माणसे या लोकात जाऊन पोितात. मृत्य  हा 
यमलोकािा श्रेष्ठ राजमागव आहे. या मागाने जाणाऱ्या मानवानंा यमािे दोन क ते्र भेर्तात. ते या मागावरिे 
मागवदशवक आहेत. त्यातील एका्या अंगावर रंगीबेरंगी डाग असून द सरा क त्रा काळा आहे. त्यानंा िार िार 
डोळे असून त्यािंी नाके लाबं आहेत. 

 
चपतृलोकािा स्वामी यम. त्याला संत ष्ट करण्यासाठी ऋस्त्वज यजन करतात. त्या यज्ञयागािे म ख्य 

धन श्रद्धा हे आहे. म्हणून चपतर व त्यािंा स्वामी यम यानंा संत ष्ट करण्यासाठी जो चपतृयज्ञ करतात त्याला 
श्राद्ध कमव असे म्हणतात. 

 
माणूस मरण पावनू परलोकी गेल्यावर त्या्या शरीरावर अंचतम संस्कार करण्यात येतात. ते 

चपतरां् या द्वारे त्यां् यापयंत पोितात. माणसू प नः पथृ्वीवर जन्म घेतो. पण त्यासाठी केलेली कमे त्याला 
चपतृलोकाद्वारे प्राप्त होतात. म्हणूनि त्याला श्राद्ध कमव असे म्हणातात. यमराजाला सतं ष्ट करणारा हा याग 
करण्यािी रीत अशी आहे : 

 
‘हे यजमान, यम हा चपतरािंा राजा आहे, त्याला भेर् पूजा करून त्यािी सेवा करा. या जगात 

असेपयवन्त ज्या माणसानंी श्रेष्ठ व उदार कमे केली त्यां् यासाठी स्वगािी महाद्वारे उघडी आहेत. 
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पापीजनां् यासाठी मात्र तो मागव बंद आहे. त्यानंा घडीभर चवसावा चमळावा म्हणून वैवस्वतलोक 
त्यां् यासाठी चनमाण केलेला आहे.’ 

 
आपल्या श भ व अश भ मागािा प्रथम ज्ञाता यमराज आहे. त्यां् या चनयत मागािे उल्लंघन कोणीि 

करू शकत नाही. या आधीही आपले वाडवडील मरण पावले ते याि मागाने गेलेले आहेत. ज्यानंी 
मृत्य लोकात परत जन्म घेतला त्यानंा ही कमान सार याि मागाने जाव ेलागते. 

 
देवराज इदं्र, बृहस्पचत व यमराज चपतरािंी वृस्ध्द करतात. व त्या देवािंी वृध्दी चपतर करतात. 

‘स्वधा’ म्हणून केलेल्या श्राद्ध कमाने चपतर सतं ष्ट होतात व ‘स्वाहा’ म्हणून केलेल्या यज्ञयागाने देव प्रसन्न 
होतात. 

 
‘हे यमराज, ऋस्त्वज मंत्रगान करून त म्हाला आवाहन करीत आहेत. त म्ही अचंगरा, यमाबरोबर 

चपतृ्या आसनावर चवराजमान ्हा आचण आम्ही देत असलेली भेर्पूजा स्वीकारून सतं ष्ट ्हा. हे यमराज, 
आम्ही आपले तात. चववस्वान सूयव यानाही यज्ञस्थानी येऊन यजमानाला आनंदीत कराव े अशी चवनंती 
करून आमंत्रण देत आहोत.’ 

 
मरण पावल्यानंतर पे्रत मानवाला यमराजा्या मागावरून प ढे नेणाऱ्या मागवदशवक क त्र्यानंा संबोधून 

ऋचर्ष म्हणतात, 
 
‘हे मत्यव मानवा, या दशवकानंी दाखवलेल्या मागावरून त म्ही त्वरेने जाव.े आपले पूववजही याि 

मागाने गेले आहेत. चपतृलोकात वास करणाऱ्या वरुण देवाला व यमराजाला मी येथून पाहू शकतो. स्वधा-
अन्नािा स्स्वकार करून ते प्रसन्न िाले आहेत.’ 

 
‘हे पे्रत मानवा, उत्तम स्थानी वास करणाऱ्या पूववजातं त म्ही चमळून चमसळून जाव.े त म्ही या लोकी 

केलेल्या प ण्यकमां्या योगाने यमराजाला प्राप्त करुन घ्याव.े चपतृलोकात सारी पापकमे सोडून देऊन 
प ण्यकमे करुन न्या शरीरासह आपण प नः जन्म घ्यावा.’ 

 
माणूस मरण पावल्यावर पे्रताला स्मशानात नेल्यानंतर स्मशानभमूीवर जल लशपडतात व मंत्र 

म्हणून भतू चपशाच्चानंा तेथून घालवनू देतात. 
 
‘अहो चपशाच्च वगैरे मलीन तत्वानंो, ही स्मशानभचूम सोडून त म्ही दूर दूर चनघून जा. हे स्थान 

चपतृलोकी जाणाऱ्या मानवा्यासाठी राखून ठेवलेले आहे. यमराजाने स्वतः जललसिन करून हे स्थान 
चपतृलोकी जाणाऱ्या मानवां् यासाठी श ध्द केलेले आहे.’ 

 
‘हे अस्ग्नदेव, चपतृलोकाकडे जाणाऱ्या मागावर यमराजािे दोन क ते्र उभे आहेत. त्यानंा िार िार 

डोळे असून एका्या अंगावर रंगीबेरंगी डाग आहेत व द सरा क त्रा काळा आहे. पूववज जेथे यमराजासह 
आनंदात राहातात त्या चपतृलोकात आम्या या ज्ञानी चपतराला न्याव.े’ 
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‘हे यमराज, मरण पावलेल्या आम्या या स्वजना्या रक्षणासाठी आपण आपल्या दोन्ही क त्र्यानंा 
पाठवाव.े ते दोघे यमलोका्या मागािे संरक्षक आहेत. त्यानंा िार िार डोळे आहेत व शहाणी माणसे त्यानंा 
लगेि ओळखून काढतात. आम्या स्वजनािा साभंाळ करावा म्हणनू आपण त्यां् याकडे त्याला सोपवाव.े 
आपण आम्या स्वजनािे कल्याण करून त्या्या आरोग्यािे चपतृलोकात रक्षण कराव.े’ 

 
लपडदान करून यमराजाला प्रसन्न करण्यासाठी यागात स्त ती केली आहे. ‘हे ऋस्त्वजानंो, 

यमराजासाठी सोमरस काढा. त्यानंा भेर्पूजा अपवण करा. हे यज्ञकमव त्यानंाि अपवण करावयािे आहे कारण 
अस्ग्न त्यािंा दूत होऊन सज्ज िालेला आहे. धृताने पूणव असे अन्न यमराजाला अपवण करा. देवामध्ये श्रेष्ठ देव 
यमराजि आहे. तोि आपल्याला चदघाय ्य देतो. त्या यमराजाला श्रेष्ठ मधूर हचव अपवण करा. त्या 
यमराजासह राहाणारे आमिे पूववज व मागवदशवक पूवव चपतृ सवांना आमिे नमस्कार.’ 

 
पृथ्वीवर जो मरण पावतो त्याला पे्रत म्हणतात. त्याला अस्ग्नदाह देतात. त्याम ळे स्थूल शरीर 

जळून भस्म होते व सूक्ष्म शरीर, मन, प्राण वगैरेसह जीवात्मा चनघून जातो. हे रहस्य स्पष्ट करताना अंत्येचष्ट 
संस्कारािे मंत्र ऋस्त्वज म्हणतात : 

 
‘हे अस्ग्न, या शवास अस्ग्नदाह देत आहोत. पण यािे सारेि जळून भस्म होईल असे करू नका. 

त्या्या अस्थी बाकी राहोत. त्यािी त्विा तडतडून वर आली तर ते योग्य होणार नाही. अथवा शरीरािी 
अंगे–उपागें स र्ी पडली अथवा काही भाग न जळता राचहला तर तेही बरे नाही. त म्ही दाह संस्कार म्हणजे 
काय ते प रते जाणता. ते्हा शरीरािे दहन योग्य चरतीने ्हाव ेव सूक्ष्म शरीर चपतृलोकात चमसळून जाव ेव 
त्यािी पे्रतावस्था सरून त्यास चपतृपद प्राप्त ्हाव ेअसे त म्ही कराव.े’ 

 
‘ह पे्रता, हे त िे स्थूल शरीर जळून गेले असून सूक्ष्म शरीर चपतरानंा सोपवण्यात आले आहे. सूक्ष्म 

शरीरािे डोळे सूयात व प्राणवायूत चमसळून जावोत व जीवात्मा प ण्यफल भोगण्यासाठी स्वगात वा पृथ्वीवर 
जावो. अथवा कमवफलान सार अंतचरक्षात जावो.’ 

 
‘हे अस्ग्न, या पे्रता्या सूक्ष्म शरीरा्या भागानंा त म्या तापाने तापवनू त्यावर उत्तम संस्कार करा. 

त म्या ज्वालां् या योगाने त्याला चपतृपदाला जाता येवो. त म्या ज्वाला चहतकारी असून प ण्यलोकी 
नेणाऱ्या आहेत.’ 

 
अस्ग्नदाह चदल्यानंतर चित्ता थंड करण्यात येते. राखेतून उरलेल्या अस्थी गोळा करून एका 

मडक्यात भरून नंतर त्या तीथवस्थानी पचवत्र जलात चवसजवन केल्या जातात. याप्रमाणे शवदाह िाल्यावर 
लपडदान करतात. त्यानंतर जीवात्मा पे्रत–संजे्ञतून म क्त होतो व त्यािा सूक्ष्म देह चपतरां् यात चमसळून 
जातो. माणसाने जन्मभर जी प ण्यकाये केली, यज्ञ करून शरीर खपवले त्या शरीरातून जीवात्मा सूक्ष्म 
देहासह चनघून गेल्यावर स्थूल शरीराला अस्ग्न दाह देण्यातही यज्ञ भावना आहे. या अंचतम संस्काराला 
‘अंत्येचष्ट संस्कार’ म्हणतात. 

 
यमराज स्वतः मत्यव मानव होते. जो जन्माला आला तो मरतो या चनयमािे त्यानंी पालन केले. 

त्यानंी मरणानंतरिा परलोकािा मागव दाखवला. चपतृलोकातं त्यानंी चपतरां् यासह वास केला. इतर मत्यव 
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मानवां् यासाठी तो मागव सरळ व स गम केला. नैसर्तगक मृत्य  स्वागताहव आहे. पण अपमृत्यू र्ाळावा. दीघव 
जीवन प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावा. त्यासाठीही ऋस्त्वजानंी प्राथवना केलेली आहे. 
 
४. मृत्यु आणि दीर्व जीवन : 
 

‘हे मृत्य देव, आम्या यजमानाला तू दीघव आय ्य दे. त्यासाठी त्या्याकडे येण्यािा मागव सोडून तू 
अन्य मागावर जा. आमिा यजमान प ण्यकाये करून देवमागाने जात आहे. त्या्या मागात तू अडथळे आण ू
नकोस. त म्ही नेहमी सत्य असेल ते डोळयानंी पाहाता व कानानंी ऐकता. म्हणून आम्ही त म्हाला हे चनवदेन 
करीत आहोत. आमिे प्रजाजन, प त्र, पौत्र यां् यावर आपली अवकृपा नसावी. त्यानंा स खाने जगता याव े
असे आपण कराव.े’ 

 
‘हे यज्ञ करणाऱ्या यजमानानंो, अकालीि मतृ्य  आला तरी त्याम ळे त म्ही घाबरुन जाऊ नका. 

मृत्य ्या माथ्यावर पाय ठेवनू त म्ही दीघवकाळ जीवन प्राप्त करुन घ्या. प्रजाजनानंो, धन साधने चमळवनू, 
हृष्ट प ष्ट होऊन, सवव संस्कारानंी श द्ध होऊन प ण्यकमे करीत रहा व प ढे प ढे जात रहा.’ 

 
‘जे कोणी मरण पावले ते पूववज आमिे रक्षण करोत व जीवतं असतील त्यानंा मृत्य  न येवो. आम्ही 

हा जीवनयज्ञ स रु केला आहे. त्यात जीवना्या क्षणाक्षणािी आह चत देऊन देवानंा आवाहन केले आहे. 
आम्ही आनंदचवमोर होऊन हा जीवन नाट्ािा खेळ खेळत आहोत. प त्र, पौत्र व स्नेहीजनां् यासह हसत 
खेळत ही जीवनलीला िालली आहे. म्हणनू हे जीवन दीघवकाळ चर्को.’ 

 
‘दीघव जीवनािी मयादा शत वर्षांिी मानलेली आहे. त्या आधी कोणािा मृत्य  न होवो. सवव माणसे 

नानाप्रकारे जीवनािा आनंद उपभोगीत हसत खेळत शत शरद जगोत. पववतासारख्या कठोर 
जीवनव्रताखाली आम्ही मतृ्य ला दाबून ठेव म्हणजे अकाली येऊन तो जीवनव्रतािा भगं करणार नाही.’ 

 
‘हे चवधाता, त म्ही सवां्या जीवन मरणािा लेख चलचहता. रात्री व चदवस कसे जातील, ऋत िक् 

कसे पसार होईल; पूवव मानव जीवतं राहून मागनू आलेला आधी जाईल. पण चपत्या्या देखत मरण होऊं 
नये अशाप्रकारे त म्ही सवव जीवां् या आय ्यक्मािी मयादा बाधंावी व त मिे लेख चमथ्या होऊ नयेत या 
चवर्षयी सावधान राहाव.े’ 

 
साधारणतः यमालाि मृत्यू म्हर्ले जाते परंत  यम हा श भाश भािा चनयामक आहे आचण मृत्य  ही एक 

घर्ना आहे. ती जन्माप्रमाणेि नैसर्तगक आहे. यमराज स्वतःही मृत्यू पावतात. अपमतृ्यू वा अकाल मतृ्यूवर 
माणसाने चवजय चमळवला पाचहजे. त्यासाठी त्याने केलेल्या प्रयत्नानंा यमराज मदत करतो. 
 
५. आणद माता णपता : 
 

त्वष्टा देवाला चवश्वरुप चत्रचशरा नानािा प त्र आचण सरण्यू नावािी कन्या होती. सरण्यू्या ठायी 
चपत्यािी प्रचतभा होती रुपाग णानंी व धमाने ती कन्या म्हणजे चपत्या्या कलेिा एक उत्तम नम ना होता. 
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कश्यप प्रजापचत व अचदती्या पोर्ी देवािंा जन्म िाला. त्यां् यापैकी एक देव चववस्वान सूयव यािे 
ओज काही आगळेि होते व तो मूतीमतं ितैन्यािे जणू प्रचतकि होता. आकाशात त्या्यासारखा तेजस्वी 
द सरा कोणी न्हता. 

 
सरण्यू व चववस्वान प ण्ययोगाने एकमेकाशी जोडले गेले व सरण्यूला एक प त्र व एक कन्या अशी 

ज ळी अपत्ये िाली. प्रथम श्वास यमाने घेतला म्हणून तो मोठा व कन्या यमी ही धाकर्ी. 
 
स्नेहा्या लसिनाम ळे आतापयंत सरण्यूला सूयािा ताप जाणवला न्हता. पण म लािें लालन 

पालन करताना स्नेह चवभागला गेला व सूया्या तापािा कठोर अन भव येऊ लागला. 
 
‘स्वतः तापत राहाणे, इतरानंा तापवणे व सतत चफरत रहाणे’ हे सूयािे व्रत होते, कतव्य होते. 

सरण्यू्या सहवासात त्याला अंमळ चवश्राम चमळे. पण कठोर ताप? तो कोठे ठेवता येण्यासारखा होता? तो 
तर जीवनाशी चनगडीत िालेला होता. जीवन सचंगनी िाली तरी चतलाही त्या व्रतािी बळजबरी थोडीि 
करता येणार होती? 

 
सरण्यूला तो ताप चदवसेंचदवस असह्य होऊ लागला. तप व व्रतािे पालन करून येणाऱ्या पचतला 

सरस मध र भोजन करून वाढाव ेव स खद सहवासाने चवश्राम द्यावा हे चतिे कतव्य होते. पण काळ जात 
िालला तसा सूयव चतला अचधकि कठोर वारू् लागला. अगदीि सहन होईना ते्हा चतने त्यातून मागव 
काढला. त्व्ट्ािी ती प त्री स्वतःही उत्तम कलाकार होती. आपल्या ठायी असलेल्या प्रचतभेिा उपयोग 
करून चतने एक उत्तम स्त्री मूती घडवली. कलेिा तो एक अप्रचतम नम नाि होता. आपले स्वतःिे रंग, रुप, 
वाणी, आकार सारेि चतने त्या मूर्ततत मूतव केले होते. फक्त ती सरण्यू स्वतः न्हती. चतिी प्रचतकृती होती, 
छाया होती. त्या छायेला स्वतः्या जागी ठेवनू चतने आज्ञा केली– 

 
‘तू सूयवपत्नी होऊन रहा. तू छाया आहेस हे सूयाला कळता कामा नये मा्या पोर्ी जन्माला 

आलेल्या यम व यमीिे पालपन पोर्षणही तू आईप्रमाणेि ममतेने कर.’ 
 
याप्रमाणे करुन सरण्यूने सूयव लोकािा चनरोप घेतला व क रु नावा्या वनात ती घोडीिे रुप घेऊन 

राहू लागली. इकडे छायेने सूयािी आगता–स्वागता आस्थेने केली. त्याला चत्या सहवासात परमशातंी 
लाभ ू लागली. तेज व छाया यां् या स भग मीलनातून एक प त्र जन्माला आला. त्यािे नाव ठेवले ‘मन  
चववस्वान.’ चपत्यािे तेज व मातेिी छाया, जाणे ज्ञान व अज्ञान, स ख–द ःख, लाभ–हानी, जय–पराजय या 
दै्वता्या मीलनािे तो प्रचतकि होता. 

 
छाये्या चठकाणी सरण्यूने मायेिी ममता चनमाण केली होती. यम आचण यमीिे पालनही ती अत्यतं 

पे्रमाने करीत होती. परंत  मनू्या जन्मानंतर त्याने चतिा स्नेह आपल्याकडे ओढून घेतला. छाया पराधीन 
िाली. मनू्या लालनपालनात चतिी ममता सामावली. 

 
अंगणात खेळणाऱ्या यम व यमीला पाहून सूयाला अमाप स ख होई. छाया येण्याआधीि ही दोघे 

धावत जाऊन त्या्या माडंीवर बसत. सूयव त्यानंा जवळ घेऊन मनःपूववक श भाशीवाद देई. पण काही काळ 
लोर्ल्यावर हा क्म खंचडत होऊ लागला. 
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सूयव आला की छाया आचण मनू सामोरे येऊ लागले. यम व यमी चदसेनासेि िाले. सूया्या मनात 
शकंा आली. त्याने प्रथम यमाला बोलावले, तो समज तदार होता. तो काही बोलेना. त्याने यमीला 
बोलावले. तीही काही बोलेना ते पाहून सूयव गोंधळून गेला व ओरडला, 

 
‘मा्या म लानंा िालंय् काय?’– ‘सरण्य.ू.’ पण सरण्यू होतीि कोठे! छाया आली. पण ती भीतीने 

न सती थरथर कापत होती. ‘आपण सापडलो’ या शकेंने अधवमेली िाली होती. सूया्या ते लगेि लक्षात 
आले व त्याने चतला दरडावनू चविारले, ‘तू सरण्यू नाहीस. खरे सागं, ती कोठे आहे?’ 
 

साचंगतल्याचशवाय स र्काि न्हती. चतने भीत भीत सागंनू र्ाकले, ‘स्वामी, मी सरण्यू नाही. चतिी 
छाया आहे. त मिी पत्नी आहे.’ 

 
सूयाने डोळे चमरू्न शोध घेतला. क रुवनात चवहार करणारी सरण्यू त्याने लगेि ओळखली व चद्य 

अश्वािे रूप घेऊन त्याने चतिी प्राप्ती करून घेतली. आता त्यािे तेज सौम्य िाले होते. सरण्यिूा स्नेह पण 
आता सभर िाला होता. फार मोठ्या चवयोगानंतर त्यािें प नर्तमलन िाले. अंतचरक्षातील अवकाशात 
सरण्यूने प नः ज ळया म लानंा जन्म चदला तेि अचश्वनी क मार. 

 
तो सूयव व सरण्यू यमािे माता चपता. छाया व सूयव हे मनूिे जन्मदाते व अश्वरुपात अचश्वनी क मारािें 

आईबाप. 
 
६. मरिोत्तर गती : 
 

चववस्वान सूयव हा ऋचर्ष आहे. त्यािा प त्र यम व कन्या यमीही ऋ आहेत. 
 
‘हे चवश्वा्या देवतानंो, त म्ही चद्य धामी वास करता. त म्ही अमृतािे प त्र आहात. त म्ही आमिे 

म्हणणे ऐकाव.े इहलोक व परलोक यां् यातील संबधं अनाचद काळापासून जोडलेला आहे व मंत्र वाणी 
त्याला चद्यबल देते.’ 

 
‘चवधात्याने केलेले चनयम अबाचधत आहेत. त्यान सार देव हे अजर व अमर आहेत व माणसे मत्यव 

आहेत. देव मृत्य  पसतं करतील कधी? तर मग अमरधामे माणसां् या काय कामािी? त्यानंा मत्यवलोकि 
चप्रय वार्तो व यमराज त्यां् या जीवनािे हरण करीत नाही.’ 

 
चववस्वान ऋर्षीं्या या शब्दात सनातन चनयमािे दशवन आहे. तर यम यजमान होऊन स्वतःशीि 

प ण्यलोक व नरकलोकां् याग तीिे वणवन करीत आहे. ‘यमराज मृत्यूिे चनयमन करतो. तो स्वतः 
चपतृलोकात वास करतो. मृत्यूनंतर जीवात्म्याला वगेवगेळी गती प्राप्त होते. ती यमी चद्य दृष्टीने पाहाते व 
आर्षव वाणीत ती ्यक्त करते.’ 

 
‘मरण पावल्यानंतर जीवात्मा चपतृपद प्राप्त करतो. सवव चपतर एकाि चठकाणी वास करीत नाहीत. 

मृत्य लोकात जी माणसे भस्क्तपूववक जीवन जगतात ती मरणानंतर सोमलोकात जातात व सोमरसािे सेवन 
करतात. ज्यानंी चवचवध प्रकारे कायव केली ती माणसे देव लोक प्राप्त करून घेतात. व देवां् यासह राहून 
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घृतपान करतात. जी माणसे ज्ञान–चवज्ञानाला अन सरून चवचवध चवद्या व कला संपादन करतात ती 
ब्रह्मलोकात जातात आचण अथवव व अंचगरा वगैरे पूववजां् या बरोबर चमष्टान्नािें सेवन करतात. मत्यव लोकातं 
कमव, भस्क्त व ज्ञान या साधनां् या योगाने जीवात्मे या चवचवध प ण्यलोकात जातात. 

 
‘जे मत्यव मानव व्रत, तपाचद आिरणाने जीवनाला चवशरे्ष दृढ आचण स बद्ध करतात व ज्यानंी 

जीवनात आगळी साधना केलेली असते त्या माणसां् या जीवात्म्यास अनंत स ख शाचंत लाभते.’ 
 
‘त्यािप्रमाणे जे शूर वीर योदे्ध रा्रचहतासाठी स्वतःिे बचलदान देतात व जे दानवीर 

परोपरकारासाठी आपली काया िंदनाप्रमाणे चिजवतात त्यां् या जीवात्म्याला स ख शातंी लाभते.’ 
 
हे यमराज, मृत्य लोकात चकतीतरी परोपकारी संत सज्जन आहेत. ऋत व सदािाराला अन सरून 

त्यानंी आपले जीवन पचवत्र केले आहे. समदृ्ध केले आहे, चन्कपर् राहून सारे जीवनि यज्ञरुप केले आहे, 
ती माणसे चपतृलोक प्राप्त करून घेतात. त्यानंा त म्यात चमसळून घ्या. 

 
‘हे यमराज, मृत्य लोकात चकत्येक कचव आचण मनीर्षी, ज्ञानीजनही आहेत. त्यानंी जीवना्या 

चवचवध अन भवातून नवनवीन दशवने प्राप्त केली आहेत. त्यािंी चद्य वाणी अनेकानंा जीवन–दशवन घडवते, 
मागवदशवन करते, ते कचव व ऋचर्ष चपतृलोकी आले की त्यानंा चपतृपद देऊन स्वतः्या धामात त म्ही सामावनू 
घ्याव.े’ 
 
७ यमराजाशी संवाद : 
 

यमराज व यमी चपतृपदी पोिलेल्यानंा वगेवगेळी गचत देतात. चपतृलोकी वास करणाऱ्या यमराजािे 
दशवन करण्यासाठी क मार नावािा एक ऋचर्ष चपतृलोकी जाऊन पोिला. त्याने यमाला आपला ग रु मानले 
म्हणून त्याला यामायन म्हर्ले जाते. नचिकेता या नावाने तो प्रचसद्ध आहे. 

 
त्या्या चपत्यािे नाव वाजश्रवा. त्या्या आजे्ञन सार क मार नचिकेताने चपतृलोकािे दशवन करून 

चद्य ज्ञान चमळवले. त्या्या आर्षव वाणीतून अपूवव मागंदशवन प्राप्त होते. 
 
‘वृक्षवलेींनी स शोचभत उपवनात पोिल्यावर पचथका्या श्रमािंा पचरहार होतो तसेि हे यमराजािे 

चवश्राम स्थान शाचंतदायक आहे. वैवस्वत यम येथे अन्य देवासंह स खाने वास करतो. 
 
मािा चपता प्रजेिा स्वामी आहे. यमलोकी अनेक चपतर वास करतात त्यां् यासह मी रहाव ेअशी 

त्यािंी इ्छा आहे. 
 
प रातन चपतरां् या सहवासात मी रहाव े अशी मा्या चपत्यािी इ्छा होती. त्यामागे त्यािंी मचत 

अधम प्रकारिीि होती. कारण त्यानंा मािा मत्सर वारू् लागला होता. दे्वर्षाम ळे कामनाही दूचर्षत होतात. 
मला आपल्यापासून कायमिे दूर करण्यासाठी त्यानंी तशी आज्ञा केली. मी चजवतं असूनही त्यानंी मला 
यमलोकी पाठवले, यावरून त्यां् या मनात चकती संताप होता हे स्पष्टि चदसते. परंत  त्यािंी आज्ञा मान्य 
करून मृत्य लोकात जायिा चनणवय मी घेतला.’ 
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याप्रमाणे क मार नचिकेता दृढ मनोसंकल्प करून चपत्या्या घरून चनघाला व यमलोकात 

यमराजाजवळ जाऊन पोिला. 
 
मृत्य  लोकातील तो ऋचर्षक मार स्वभावतः चनभवय होता. त्याला मृत्य िे रहस्य जाणून घेण्यािी 

चजज्ञासा होती. मरणानंतर आत्म्यािी गचत काय ते त्याला जाणनू घ्यावयािे होते. वैवस्वत यमाकडून 
आत्मचवद्या चमळवण्यािी इ्छा त्या्या मनात होती. सववसाक्षी यमाने त्यािी चजज्ञासा ओळखली. पण ती 
खरी आहे की खोर्ी त्यािी कसोर्ीही त्याने केली. त्याला अनेक प्रलोभने दाखवली. पण क मार रेसभरही 
िचलत िाला नाही. 

 
ज्याला खरोखरीि भकू लागली आहे, त्याला सोन्यािी काय लकमत? त्याला अन्नि हव.े तहान 

लागली की धन-संपचत्त नाही, पण पाण्यािा घोर्ि ती शातं करू शकतो. त्यािप्रमाणे आत्मचवदे्यिी चजज्ञासा 
कोठल्याि प्रलोभनाने शमत नाही. त्याला मात्र आत्मज्ञानि संतोर्ष देऊ शकते. 

 
ऋचर्षक माराला भ लवण्यासाठी यमराज म्हणाला, 
 
‘क मार तू मा्याकडे आलास, मी प्रसन्न िालो आहे. मा्यासाठी देवािंा काराचगर जो त्वष्टा, त्याने 

एक नवा रथ बनवला आहे, सामान्य रथाहून तो वगेळाि आहे. रथाला िाके असतात. पण या रथाला 
एकही िक् नाही. तरीहा त्यािी गचत अबाचधत असून अत्यतं त्वरेने तो सववत्र संिार करतो. मा्या 
मनाप्रमाणे ही रिना त्याने केली आहे. हा रथ म्हणजे मनोरथि म्हण ना. या्या योगाने सवव इ्छा सफल 
होतील.’ 

 
यमराज रथािे वणवन का करीत आहेत हेि क माराला समजेना. त्याला त्यात स्वारस्य न्हते. 

यमलोकात आल्यापासून द सरी कोठलीि इ्छा त्या्या मनात उरली न्हती. यमराज त्याला समजावीत 
होते. 

 
‘अरे क मार, हा रथ म्हणजे त िे मनि आहे. त्या्या योगान तर तू येथवर येऊन पोिलास. पृथ्वीवर 

जे ज्ञानीजन आहेत, त्यानंी ब द्धी्या बळावर यमलोक म्हणजे काय ते जाणून घेतले आहे. पण तू मोठेि 
धाडस करून स्वतःि येथे येऊन पोिलास. आता तू मृत्य लोकात परत जा. त ्या चपत्यािे सातं्वन कर व मी 
साचंगतलेल्या रहस्याचवर्षयी त्याला सागंनू तो त ्यावर प्रसन्न होईल असे कर.’ 

 
नचिकेता व यमराज हे ग रु व चश्य भेर्ाव े तसे भेर्ले आहेत. त्यां् यामध्ये जी प्रश्नोत्तरे िाली 

त्यािी नोंद क माराने घेतली आहे. कचव्या मनात स्फ रलेल्या का्यासारखा हा सवंाद आहे. इहलोक, 
परलोक व आवागमन या चवर्षयीिे प्रश्न त्यात आहेत. 

 
‘अरे, या क माराला यमराजाकडे जाण्यािे स िवले तरी कोणी? ज्या्या योगाने हा क मार 

यमलोकात जाऊन पोिला व यमराजाला भेरू्न मतृ्य लोकात परत आला तो रथ आहे तरी कसा? क माराने 
यमराजाकडून कोठले रहस्य जाणनू घेतले असाव?े यमलोकातून परत आणणारे असे कोठले ज्ञान त्याला 
प्राप्त िाले असाव.े’ 
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अशा प्रकारिे प्रश्न मूखवता वा अज्ञानाम ळे चनमाण िाले? की त्या मागे ज्ञान चमळवण्यािी चजज्ञासा 
आहे? काही भचूमका आहे? चपत्याने मत्सर करून प त्राला यमलोकी धाडले असेल तर तो चपत्यािा दोर्ष 
आहे. यमराजाला भेर्ल्यावर प्रलोभनानंा वश िाला तर तो क मारािा दोर्ष म्हणावा लागेल. यमराजाने 
क मारािा अनादर केला तर त्याना दोर्षी समजाव ेलागेल. पण तसे काहीि नाही. ही सारी घर्ना ज्ञानािी 
भचूमका दृढ करण्यासाठींि घडलेली आहे. 

 
‘हे क मार, तू यमराजाकडे जा.’ या चपत्या्या आदेशामागे ज्ञान चमळवाव े अशी पे्ररणा जागतृ 

करण्यािा हेतू होता. त्यािप्रमाणे यमराजाने क माराला त्या्या सवव शकंािे समाधान करून चपत्याकडे परत 
पाठवले. यमराजा्या कृपेने चपत्याने पे्रमपूववक त्यािे स्वागत केले हे यमािे अन दानि होते. 

 
ग रुक लात राहून चवद्या चमळवणारा चवद्याथी चवद्या प्राप्त करून चपत्या्या घरी परततो ते्हा चवद्या व 

कला यां् या तेजाने तो तळपत असतो. त्यािप्रमाणे क मार नचिकेता यमराजाकडून जीवनािे रहस्य प्राप्त 
करून चपत्या्या घरी परतला. 

 
यमलोक हे प ण्यशाली जनानंा आनंद दायक असे चवश्रामधास आहे. पापी माणसानंा त्यािी चभती 

वार्ते. पण ज्ञानी जनानंा चभण्यािे काहीि कारण नाही. याचवर्षयी नचिकेता म्हणतो, 
 
‘प ण्यशाली देवां् या भावनेतून ज्यािी रिना आली असे हे स्थान आहे. येथे आनंद चवनोदासाठी 

द ंद भी नाद होत असतो. व गोड शब्दात मध र स्त चत गाने िाललेली असतात.’ 
 
क मार नचिकेता सदेह यमलोकी जाऊन यमाकडून ज्ञान चमळवनू मृत्य लोकी परतला आहे. त्याने 

जीवन व मृत्य  यािें उत्तम ज्ञान चमळवले आहे. 
 
८ श्रद्धाजंणि : 
 

त्या ऋर्षींिे नाव बृहद कथ. आत्मज्ञानी वामदेवां् या क लाला त्यानंी भरू्षवले होते. इंद्रािा मचहमा 
जाणनू घेता घेता त्यानंा रहस्य उलगडले होते. 

 
‘हे इंद्र, मी त म्या महते्तिे कीतवन करतो. पूववज व इतर अनेक ऋचर्ष त मिा मचहमा जाणू शकले 

नाहीत. त मिी नाव ेव कामे अनेक आहेत. एक गोष्ट मात्र नक्की की त मिा कोणी शत्रू नाही. व त म्ही कोणाशी 
य द्धही केलेले नाही. पूववकालीन ऋर्षींनी त म्या पराक्मािंी व य द्धािंी वणवने केली आहेत पण ती माचयक 
आहेत. रूपकात्मक आहेंत. ती काही वास्तचवक घर्ना नाही. 

 
आकाशातील सूयाला ज्योचत देणारे त म्ही आहा. पंिमहाभतेू त म्हीि चनमाण केली. िौदा लोक, 

सात पदाथव, तेवीस देव, पंिजन हे सारे चवभाग त म्हीि पाडले. देश आचण कालान सार होणारी पचरवतवने, 
ऋत धमव व माणसािें स्वभाव त म्हीि घडवले. 

 
हे इंद्र, इतर लोक पाहू शकत नसले, जाणत नसले तरी आकाशातील चवरार् शरीरापासून सवांिी 

उत्पचत्त िाली आहे. आकाश हे त मिेि ग प्त नाव आहे व त्याप्रमाणेि त मिे ग ण व कमे आहेत.’ 
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याप्रमाणे इदं्रािी कीर्तत गाता गाता त्या ऋर्षींनी दशवन, चववके ज्ञान चमळवले होते. जीवन 
्यवहारातील गहन ग ंताग ंत सोडवण्यासाठी ॠर्षीं्या चववकेज्ञानािे साह्य होई. 

 
त्यानंा एक प त्र होता, त्यािे नाव वाचज. त्या्या मातेने स्वतः तहान-भकू सहन करून अन्नरसाने या 

प त्रािे पोर्षण केले होते. स्वतः द ःख सहन करून त्याला वाढवले होते. त्यािप्रमाणे चपत्याने कष्ट सहन 
करून त्याला चवद्या चदली होती. माताचपत्यािे हे जीवनि होते. आपला प त्र दीघाय र्षी ्हावा. त्याने क ल 
गोत्र व संतान परंपरेिे रक्षण कराव ेअशी त्यािंी भावना होती. 

 
पण त्यां् या साऱ्या इ्छा मनाति राचहल्या व प त्र मरण पावला. तोंडिा घास काढून वाढवलेला 

पोर्िा गोळा असा गेला म्हणून माता आक्ोश करून रडू लागली. चपत्यालाही द ःख, शोक संताप होति 
होता. पण त्यां् या मनात चविार आला. ‘हे असे का िाले? कसे िाले? चपत्या्या आधी प त्राने जाव–ेहे 
घडलेि कसे?’ 

 
त्यािंी चववकेब द्धी सिेत िाली. आपला उपाय िालत नसेल तेथे शोक करण्यात अथव नाही. मन 

कठीण करून त्यानंी प त्रािे शव उिलले. त्याला अस्ग्नदाह चदला व श्रद्धापूववक अंजचल देताना ते म्हणाले, 
 
‘अरे मा्या चप्रय प त्रा, त ्या शरीरातील अस्ग्निा अशं महानलात चमसळून जावो. शरीरातील 

प्राणवाय  अतंचरक्षातील वाय मंडळात सामावनू जावो व शरीरातील िैतन्य आकाशातील आचदत्य प रुर्षा्या 
ठायी चवलीन होवो. सूयवमंडलात वसणारा आचदत्य प रुर्ष हा देवािंाही परम चपता आहे. त िा चप्रय आत्मा 
त्या्या ठायी चवलीन होऊन त िे परम कल्याण होवो असेि मी इस््छतो.’ 

 
‘हे चप्रय प त्र वाचज, त ्या शरीरािा स्थूल भाग पृथ्वी्या योगाने घडलेला आहे. तरी ते शरीर 

पृथ्वीसह एकरूप होवो. त ्या कोठल्याही अंशािे पतन न होवो. चवश्वेदेव व आकाशात तळपणारा सूयव त िी 
प्राणज्योचत धारण करण्यास चसद्ध आहेत त्यां् यात तू चमसळून जा. त्या योगाने त ला स ख शाचंत लाभो. व 
आमिी मनेही शातं होवोत. 

 
हे वाचज, अन्न व रसातील पोर्षक तत्व ‘वाजी’ त ्या शरीरात होते त्याम ळेि तू हृष्टप ष्ट होतास. 

आस्ग्न, सूयव, वाय  या देवािें िैतन्य त ्यात खेळत होते. त्याम ळे तू स ंदर होतास. 
 
हे चप्रय प त्र, ज्या वाणी्या पे्ररणेने मी त िे ग ण गातो आहे त्या मलू वाणीत त िी वाणी चवराम पावो. 

त ला पे्ररणा देणाऱ्या आकाशाशी त िे मन एक रूप होवो. जीवन धारणा करणाऱ्या सनातन सत्य धमािे तू 
पालन केले आहेस त्या धमात त िा धमव चमसळून जावो. इंद्राचद पे्ररक देवता व आकाशातील आचदत्य 
यां् याशी तू एक रूप हो. 

 
हे प त्र आपल्या पूववजानंीं आपले तेजस्वी अंश देवरूपात चवलीन केले व ते स्वतःि देवरूप िाले. 

त्यािप्रमाणे तूही देव हो. 
 
आपल्या चप्रयप त्राला या प्रमाणे श्रद्धाजंचल देताना बृहद कथ ॠचर्ष त्या्या जीवात्म्याला िैतन्य 

स्वरुप आचदत्याशी एकरुप ्हाव े अशी पे्ररणा देत आहेत. नदी ओलाडंण्यासाठी याचत्रक स ंदर नाविेा 
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उपयोग करतात व ्यवहारी माणसे संसारातील संकर्ातून पार पडण्यासाठी चवचवध साधने वापरतात त्याि 
प्रमाणे हा चपता प त्रा्या जीवात्म्याला चिरशातंी लाभावी अशा साधनािा चनदेश करीत आहे. बृहद कथ 
ऋर्षींनी श्रद्धापूणव शद्बानंी आपल्या चप्रय प त्रािे अंश व िैतन्य इदं्र वगैरे देवता व आचदत्य मंडलातील िैतन्य 
प रुर्षात चवलीन केले. 

 
खरोखर चप्रय ्यक्ती्या मृत्य ने ्यचथत होऊन माणसे शोक करतात. परंत  चववकेीजन त्यां् या 

जीवात्म्या्या स ख शातंीिा व कल्याणािा चविार करतात. 
 
९ मृत्युिा आव्िान : 
 

असमाती इक्ष्वाक  वशंातील राजा होता. बधं , स बधं , श्र तबंध  व चवप्रबधं  हे त्या राज्यािे प रोचहत 
होते. अगत्स्य म नींिी बहीण गोपा ही त्या िौघािंी माता म्हणून त्यानंा गोपायन म्हणत. 

 
राजाने एक महायाग करण्यािे ठरवले. प रोचहतानंा घेऊन तो खाडंव वनात गेला. यज्ञािी साधने व 

साम ग्री जमवण्यािी स रुवात िाली. अरण्यात बसणाऱ्या ऋचर्षम नींना यज्ञािी आमंत्रणे चदली. 
 
अरण्यात अस रही रहात होते. चकलात व अक चल नावािे त्यािें प रोचहत होते. त्यानंी आपल्या 

मायावी चवदे्य्या योगाने राजाला वश करून घेतले. व त्या दोघां् या सागंण्याप्रमाणे यज्ञ करण्यास राजा 
चसद्ध िाला. गोपायन मात्र त्या मायेने प्रभाचवत िाले नाहीत. 

 
अस रां् या मायावी जादूम ळे राजा पराधीन होऊन गेला होता. त्यां् याि डोळयानंी तो जणू पहात 

होता. त्याने आपल्या िारी प रोचहतािंा अपमान करून त्यानंा हाकून चदले. अस रािंी प रोचहतपदी स्थापना 
केली. व यज्ञाला प्रारंभ केला. 

 
िारी गोपायन बधूं खाडंववन सोडून चनघून जाऊ लागले. पण अरण्यवासी ऋर्षींनी त्यानंा अडवले. 

अस रािंा त्रास नाहीसा करण्यासाठी त्यानंी उपाय चविारला. गोपायनानंी त्यासाठी यज्ञािा प्रयोग स िवला. 
त्यान सार ऋर्षींनी यज्ञाला प्रारंभ केला. 

 
अस र प रोचहतानंा हे वतवमान कळले. राजािा यज्ञ तसाि अधववर् र्ाकून ते ऋर्षीं्या यज्ञात चवघ्न 

चनमाण करण्यासाठी धावले. ते दोघेही मायावी होते. त्यानंी कपोतािे रुप घेऊन यज्ञ शाळेत प्रवशे केला. 
त्यावळेी एकर्ा स बधूं तेथे होता. द सरे भाऊ वनात गेले होते. 

 
त्या दोन्ही कपोतानंी स बधूंवर आक्मण केले. िोिी्या व पंखां् या प्रहरानंी त्याला चवद्ध करून तो 

मूर्तछत पडल्यावर ते उडून गेले. थोया वळेाने चतघे भाऊ परत येऊन पहातात तो यज्ञास्ग्न जवळ स बधं  
गतप्राण होऊन पडला होता. भावािी ती अवस्था पाहून चतघेही गो पायन शोकमग्न िाले. 

 
त्यािंी माता गोपा चहला हे कळल्यावर चतने राजा आसमचतकडे जाऊन त्या्या कानावर हे वतवमान 

घातले. राजािा यज्ञ अधववर् पडला होता. त्यालाही आस रािें कपर् कळून ि कले होते. राजाला घेऊन 
गोपा ऋर्षीं्या यज्ञशाळेत गेली. तेथे स बधं िा अिेतन देह पडला होता. 
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राजाबरोबर अचत्र ॠचर्ष आले होते. त्यानंी गोपायनानंा धीर चदला व स बंधूस प नः चजवतं 
करण्यासाठी पे्ररणा चदली. गोपायन ऋचर्ष होते. त्यानंी चद्य मंत्रशस्क्त चमळवलेली होती. त्यानंी राजानें 
आरंभलेल्या यज्ञात भाग घेऊ न शकल्याम ळे प्रथम इन्द्रािी स्त चत करून त्यािी प्राथवना केली. 

 
‘हे देवराज इन्द्र, आम्ही गोपायन, राजा्या प रोचहतपदी राहून आम्ही यज्ञमागास अन सरीत होतो. 

परंत  आम्हाला त्या मागांवरून काढून लावल्याम ळे आम्ही माग ं ि कलो. त्यािे कारण अस रािंी मायाि 
आहे. ते मायाजाल आपण दूर कराव.े सोमयाग करणाऱ्या राजाने आमिा प नः स्वीकार करावा. जो अस्ग्न 
यज्ञािा चवस्तार करून देवानंा बोलावनू आणतो तो आम्हाला प नरचप प्राप्त ्हावा. या प्रकारे सोमराजानेही 
आम्यावर कृपा करावी.’ 

 
इन्द्र, आस्ग्न व सोम यािंी या प्रकारे स्त चत केल्यावर ऋर्षींिे मन शातं िाले. उदे्वग दूर िाला. 

स बंधू्या अंगावर पे्रमाने हात चफरवनू त्यानंी आवतंन सूक्तािा जप करण्यास स रुवात केली. त्या योगाने 
स्थूल शरीर सोडून गेलेल्या मनास प नः बोलवता येते. इस्न्द्रय, प्राण व सूक्ष्म शरीर यां् याबरोबर मनही 
स्थूल शरीर सोडून परलोकी चनघून जाते. ते कोठल्या लोकात जाते ते कळत नाही. गोपायन स बंध ्या 
मनाला सबंोधून म्हणाले, 

 
‘हे बंधो स बधं , आम्हाला सोडून त िे मन दूर चनघून गेले आहे. त्याला आम्ही परत येण्यासाठी 

चवनचवत आहो. आम्या जवळ राचहल्यास त्याला प नः जीवन प्राप्त होईल. आम्हीं त्याला बोलावीत आहो. 
दूर दूर असलेल्या कोठल्याही लोकात ते गेले असले तरी तेथून त्याने परत याव े म्हणून आम्ही प नः प न 
त्याला बोलावीत आहो. 

 
हे बंधो, यमराजािा यम लोक हे जीवािें चवश्राम स्थान आहे. त िे मन त्या लोकी पोिले असले तर 

तेथून आम्ही त्याला परत बोलावीत आहोत. त्यािप्रमाणे ते द्य लोकात अथवा पसृ्थ्व लोकातील िार चदशात 
वा िार चवभागात चवभागलेल्या भ ूलोकात, सम द्र प्रदेशात, अंतचरक्षातील चकरणात, आकाशामध्ये सूयव, उर्षा 
वा जल अथवा और्षधीं्या चठकाणी ते गेले असेल, दूर पववत चशखरावर अथवा चवचवध लोकां् या पचलकडे 
अज्ञात प्रदेशात लकवा भतू वा भाचव कालात जरी ते गेले असले तरी असेल तेथून ते परत येवो व तू प नः 
सजीवन हो.’ 

 
गाढ िोपेत चवलीन िालेले मन जागतृावस्थेत याव,े त्याप्रमाणे मूस््छवतदशते पडलेले मन परत येऊ 

शकते. परंत  जर मृत्यू्या तावडीत ते सापडले असल तर त्यातून ते म क्त ्हाव े म्हणून ऋर्षींनी प्राथवना 
केली. 

 
‘हे प्रभो, चनॠवचत–मृत्यू सववनाशक आहे. तथाचप त म्ही कूपा केली तर स बधं ला नवजीवन प्राप्त 

होऊ शकेल. त्यािे प्राण हरण करणारी चनॠचंत देवी यािे प्राण म क्त करून दूर दूर जावो. आम्ही चत्या 
मनात दयाभाव जागवणाऱ्यासाठी चतिी करुणा भाकतो. चतिी भेर्पूजा करून चतला प्रसन्न करण्यािा 
प्रयत्न करतो आम्ही चदलेल्या भेर्ी स्वीकारून ती दूर दूर जावो. 
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जीवनात रस चनमाण करणाऱ्या सोमराजा, त म्ही जीवनरसािे दान देता. कृपा करून आम्हाला 
मृत्यू्या आधीन होऊ देऊ नका. जीचवत राहून दीघवकाल सूयािे दशवन करण्यािे भाग्य आम्हाला लाभो व 
रातं्रचदवस आम्या शक्तीिे हरण करणारी चनऋव चत आम्यापासून दूर राहो. 

 
हे प्राणदाचयनी देवी, या शरीरात मनािी प नः स्थापना करा. आम्हाला दीघव जीवन लाभाव ेम्हणून 

आमिे आय ्य वाढवा. आमिे जीवन सूया्या प्रकाशाने उजळो व आमिे आय ्य वाढो. 
 
पृथ्वी या शरीरात नव े प्राण घालून नवजीवन देवो. त्यािप्रमाणे द्यौ-चपता व अंतचरक्षातील देव 

आम्हाला प्राणदान देवोत. राजा सोम या शरीराला नव जीवन देवो. लोकािें चहत व कल्याण करून 
मानवानंा उत्तम मागव दाखवणारे देव पूर्षा आम्हाला स्वस्स्त आचशवाद देवोत.’ 

 
याप्रमाणे त्या ऋर्षींनी मनाला परत बोलावण्यासाठी मन आवतवन सूत्र गाऊन चशवाय चनऋव चत 

देवीिी अन कंपा जागतृ ्हावी म्हणून चतिी स्त चतही केली. ऋर्षीं्या मंत्रवाणीिा इस््छत पचरणाम होत 
होता. स बंध ्या शरीरािे हलन िलन बंद होऊन तो गतप्राण िाला होता. पण हळू हळू त्या शरीरात ितैन्य 
येईल अशी आशास्पद लक्षणे चदसू लागली. 

 
गोपायन ऋचर्ष व माता गोपा आत रतेने त्या्याकडे पहात होती. त्यानंी राजा आसमचतकडे पाचहले. 

तोही द ःचखत िाला होता. प रोचहता्या मतृ्यलूा तोि चनचमत्त िाला होता. त्याला आपली िकू उमगली 
होती. व त्या्या मनात सद भाव जागा िाला होता. ते पाहून ऋर्षींनी स्नेहभावाने म्हर्ले, ‘हे राजन्, आम्ही 
त ्याबरोबर यज्ञकायव करण्यासाठी या खाडंववनात येऊन राचहलो. आपण राजे आहात. समथव आहात. 
आम्ही त म्हाला वदंन करतो. त म्ही शत्रूंिा नाश करणारे असून स्नेहीजनां् या चहतासाठी तत्पर असता. 

 
‘हे देवराज इंद्र, आकाशात त म्ही सूयािी स्थापना केली त्याप्रमाणे आम्हा प्रजाजनां् या भल्यासाठी 

त म्ही राजा आसमतीला शस्क्त द्या. 
 
अगत्स्यम नींिी बहीण गोपा चहने पण राजािी स्त चत केली. त्याम ळे राजा प्रसन्न िाला. 

त्या्याबरोबर आलेल्या अत्रींनी यज्ञशाळेत प्रचदप्त िालेल्या अस्ग्ननारायणािी स्त चत केली. गोपायनानंीही 
आपला सूर त्यात चमसळला त्याम ळे प्रसन्न होऊन अस्ग्ननारायण प्रगर् िाले व म्हणाले, 

 
‘त म्ही सवव भाग्यशाली आहात. स बंधूिा जीवात्मा त्या्या शरीरात प नः आलेला आहे. यज्ञशाळेत 

मी त्यािे रक्षण केले होते. त म्ही त्याला बोलवा. तो सजीवन होईल.’ याप्रमाणे सागंून व ऋर्षीना श भ 
आशीवाद देऊन अस्ग्नदेव अदृश्य िाले. स बधूं्या शरीरावर हात चफरवीत गोपायन त्या्या जीवात्म्याला 
आवाहन करू लागले. 

 
‘हे स बंध  या वळेी अस्ग्नदेव हेि त िे जन्मदाते आई बाप आहेत. कारण त्यानंी त ्या प्राणािें रक्षण 

करून त ला प नजवन्म चदला आहे.’ 
 
‘अस्ग्नशालेत त िे शरीर स रचक्षत आहे. त्यात हे जीवत्म्या तू प नरचप प्रवशे कर. कारण ते सोडून तू 

दूर गेला होतास. पण अस्ग्नने त ला बाधूंन ठेवले व त िे आय ्य वाढवले. मृत्य  त ्यापासून दूर राहो. त िे 
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जीवन दीघव व मंगल होवो. पृथ्वी जशी चवशाल वृक्ष धारण करते तसे अस्ग्नने त िे प्राण धारण करून त ला 
वािवले आहे. 

 
तू यमराजा्या वैवस्वत लोकात चवश्राम घेत होतास तेथून आम्ही त ला बोलावनू आणले आहे, 

आता मृत्य  दूर सरला आहे. व तू प नजीवन प्राप्त करून घेतले आहेस. वाय  ज्याप्रमाणे सववत्र संिार करतो, 
सूयव जसा सववत्र प्रकाशतो, गाई जशा इ्छेप्रमाणे दूध देतात त्याप्रमाणे तू परोपरकार करीत दीघवकाल हे 
नवजीवन भोग. त िी सवव पापे नष्ट िाली आहेत. 

 
स बंधू्या शरीरात मनाने व जीवात्म्याने प्रवशे करताि तो सजीव िाला. त्या्या कायेत िैतन्य 

चनमाण िाले. म खावर प्रसन्नता चदसू लागली. ते पाहून ऋचर्ष म्हणू लागले, 
 
‘हे स बध  आम्ही त ्या अंगावरून हात चफरवीत आहो. आमिे हातही भाग्यशाली आहेत. त ्या 

शरीरात प्राणािंा संिार िाला म्हणनू आम्हाला अत्यानंद होतो आहे. एखादी जडीब ट्टी नाकाशी धरताि 
चन्प्राण िालेला माणसू सजीवन होतो तसा आम्या स्पशाने तू चजवतं िाला आहेस. त ला पाहून आम्ही 
सवव त ष्ट िालो आहोत आम्या स्पशाने त िे जीवन मंगलकारी होवो.’ 

 
गाढ िोपलेला माणसू िोपेतून उठावा त्याप्रमाणे स बधं  उठला. ऋर्षींना प्रणाम करून माता गोपा व 

गोपायन बधूंना भेरू्न तो खूपि प्रसन्न िाला. 
 

★ ★ 
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३३ / नारी तू नारायिी 
 

(ऋग्वेद १० वे मंिि) 
 
पे्रमळ पुत्रविू 
 

आचद प्रजापतीिा प त्र वस क् मोठा अद भ त ऋचर्ष होता. त्याने देवराज इंद्राला चपतृस्थानी मानले 
होते. इतकेि नाही पण ‘आत्माि प त्र या नावाने चविारतो’ या भावनेने चपता आचण प त्र एकात्मक आहेत या 
भावदशवनातून हे ऋचर्ष चनसगात रहाणाऱ्या िेतन प रुर्षाकडे पहात होते. 

 
एक आचद प रुर्ष आहे. तो चनग वण चनराकार आहे. त्यािा प त्र सग ण प रुर्ष आहे प्रकृती त्याला पसतं 

करते. त्यां् या संयोगातून चवश्व चनमाण होते. प रुर्ष हा प त्ररुप असला तर प्रकृचत प त्रवधूि िाली की! 
 
ऋर्षींना मूलतत्वािे जे ऐक्य जाणवले त्यािबरोबर प रुर्ष प्रकृचतिी चवचवधता पण त्यानी चनरखली 

आहे. त्यानंी त्यावर का्ये रिली आहे. 
 
‘हे मूळ प रुर्ष इन्द्र, तूि सवात आधी प्रगर् िालेला प रुर्ष असून तूि ही पृथ्वी चनमाण केली आहेस. 

चवचवध प्रकार्या जीवसृष्टीिा चवस्तार करणारा प रातन प रुर्ष तूि आहेस. त ्याहून पर–श्रेष्ठ कोणी नाही. 
 
हे इन्द्र, तू कारण–रूप असून प्रकृचत त ्या ठायी लीन िाली आहे. तू सग ण रुप धारण केलेस 

ते्हा त िा व प्रकृतीिा संयोग िाला. प्रकृचत अधं असून जड आहे. िेतन प रुर्षाने चतला पसंत केलीं की चतने 
त्याला केले कोण जाणे! 

 
कामना करणाऱ्या प रुर्षाला वश होणारी नारी म्हणजे खरोखरी कोण असावी बरे? खरे पहाता ती 

कल्याणमयी आहे. स्वयंवरात चजने पतीला पसंत करून वरले आहे व त्याला चमत्र, सहिर केले आहे ती 
कल्याणीि असते. 

 
इन्द्र म्हणा लकवा प्रजापचत म्हणा तो सृष्टीिा चनमाता आहे. चपता आहे. त्याने सात ऋचर्ष, आठ म नी, 

नऊ भगृ , दहा अंचगरा वगैरे चनमाण केले. त्यात वचसष्ठ, चवश्वाचमत्र, बालचखल्य, कचपल आचद म ख्य होते. 
 
हे अंतरात्मन, तूि इदं्र आहेस. तूि आचदत्य आहेस. सषृ्टीतील िाडािाडावर वनावनातून त िीि 

चवचवध रुपे दृष्टीस पडतात. प्रकृचत िेतनासह जीवनािा प्रारंभ करते.’ 
 
ऋचर्ष वस क् याप्रमाणे प रुर्ष व प्रकृचत यािें दशवन करून जीवनात आनंदािा शोध घेतात. आत्म्यािे 

ऐक्य त्यां् या हृदयात नादंते आहे व ते जीवनाला यज्ञरुप मानणारे आहेत. आत्म प रुर्षािे यजन करणे हे 
त्यां् या दृष्टीने जीवन आहे. 

 
ऋचर्ष चवदे्य्या योगाने आत्मज्ञानी िाले होते. त्यानंा जीवनािा प्रत्यक्ष अन भव घ्यायिा होता. त्यानंा 

अन रुप पे्रमळ पत्नीही लाभली व त्यानंी स खाने संसार केला. 
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ऋर्षी्या अंगणात कामधेनू बाधंलेली होती. त्यां् या घरात कामधेनूसारखीि गृचहणी होती आचण 
कंठात तशीि सवव कामना पूणव करणारी वाणी वास करीत होती. धनसाधन समृद्ध िालेल्या वस क ऋर्षींना 
आपण सोमयाग करावा अशी इ्छा िाली. उंि पववत चशखरावरून सोमवल्ली आणली. यजमान व त्यािंी 
पत्नी दोघानंी चवधीपूववक सोमरस तयार करून िमस पाते्र भरली व पवमान सोमािे पान करण्यासाठी 
एकेका देवािे आवाहन करून त्यानंा आसने देऊन स्थानापन्न केले. सोमयागािी म ख्य देवता इंद्र आहे. 
सोमरस चनघू लागला, पवमान पचवत्र होऊन पाते्र भरू लागली की आवाहन करताि इन्द्र त्वरेने त्या 
चठकाणी जाऊन पोितो व द सरे देव त्या्या मागून येतात. 

 
परंत  या चठकाणी इतर सवव देव उपस्स्थत िाले. इंद्रि आला नाही. यजमान सोमरस देण्यास 

उठले ते्हा पत्नीने मध र वाणीने चविारले, ‘स्वामीनाथ, सारे देव आले आहेत ना?’ 
 
‘होय देवी, आपण चवश्वेदेवानंा आवाहन केले व सवव देव त्याप्रमाणे उपस्स्थत िाले आहेत.’ 
 
‘पण महाराज, देवराज इन्द्र कोठे आहेत? आपण त्यानंा बोलावले न्हते काय?’ 
 
‘देव इन्द्र म्हणजे मािा चपता. चपता व प त्र यां् यात भेद नाही. मी उपस्स्थत आहे ते्हा इन्द्रािी 

उपस्स्थचत असल्यासारखीि आहे.’ 
 
‘हे खरे असले तरी आपले तात म्हणजे मािे श्वश र ना? मी इन्द्र म्हणनू काय आपले पूजन करू?’ 
 
‘हं. ही गोष्टही चविार करण्यासारखी आहे. आत्मीय भावाने मला चपता व प त्र एकि आहेत असे 

वार्ले व मी चपत्याला आमंत्रण चदले नाही.’ 
 
‘पण स्वामीनाथ, तसे पाचहले तर आत्मीयभावाने हे इतर चवश्वेदेवही वगेळे थोडेि आहेत? 

आत्म्यािेि यजन करायिे असेल तर कोठल्याि देवाला आवाहन करण्यािी आवश्यकता नाही. आपल्या 
घरी सोमयाग केला आहें. इतर देव आले आहेत आचण मािे श्वश र, आपले ताति उपस्स्थत नाहीत. तर 
यागािी शोभा ती काय?’ 

 
‘देवी, मी ि कलो. पण आता काय करायिे? सारे देव तर आलेले आहेत. आता शवेर्ी देवराजाला 

बोलवायिे म्हर्ले तर तीही िूकि होणार नाही का?’ 
 
‘चपता प त्राला क्षमा केल्याचशवाय कसा राहील? मािे श्वश र चनचित येतील. सोमपान करून प्रसन्न 

होऊन जातील. आपण त्यानंा आवाहन तर करा.’ 
 
ऋर्षींनी आवाहन करताि देवराज तेथे जाऊन पोिले व प्रसन्न होऊन गोड शब्दात म्हणाले, 
 
‘प त्र वस क, आचण पे्रमळ स्न रे्ष, सोमयाग मला चवशरे्ष चप्रय आहे. मा्या प त्राने सोमयाग करावा 

आचण मािीि उपस्स्थचत नाही हे कसे होईल? परंत  मला त मिी परीक्षा करायिी होती. मी येथेि होतो. 
त मिा संवाद ऐकून मी प्रसन्न िालो. त मिा सोमयाग सफल होवो. 
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ॠचर्षपत्नीने पे्रमादर पूववक देवराजािे आचतथ्य करून त्याला सोमरस अपवण केला. त्या उभयताना 
श भाचशवाद देऊन इन्द्राने चनरोप घेतला. 
 
२ जुगाऱ्याची पत्नी : 
 

‘अरे पहा पहा. मा्या हातात खेळणारे हे फासे कसे िमकत आहेत. त्यानंा स्वतःला डोळे नसले 
तरी भलभल्या डोळस माणसानंा आधंळे करण्यािे सामथ्यव या फाशां् या चठकाणी आहे म्हणून तर फाशानंा 
‘अक्ष’ असे म्हणतात. त्याना स्वतःला हात नसले तरी मा्या हातानी ते खेळतात व ते फेकले की 
भलभल्यािें हात ते असून नसल्यासारखे करून र्ाकतात. चवरोधकानंा हार देण्यात त्यां् यासारखे कोणी 
नाही. 

 
या फाशाति मािा चवजय आहे. अरे हो! तो देवािंा राजा इदं्र आहे, त्याला सोम केवढा चप्रय आहे. 

कारण काय माचहती आहे? सोम िमकतो. मािे फासेही सोमासारखेि िमकणारे, िकिकीत आहेत. त्यािंें 
व सोमािे जन्मस्थान पण म ंजवान पववतावरि आहे. सोमाम ळे देव प्रसन्न होतात. मािा देव हे मािे अक्ष 
आचण त्याना पाहून प्रसन्न होणारा मीही देव. इदं्र नाितो, तशी इचंद्रये नाितात! 

 
ज गार खेळणारा तो ज गारी ध ंद िाला होता. हातात खेळणाऱ्या त्या फाशाकडे पहात तो 

मनासारखे डाव र्ाकीत होता व चवजय मदाने ध ंद होऊन त्या फाशािंा मचहमा गात होता. 
 
‘अरे ज गारी माणसा! फाशावर त िे येवढे पे्रम? त ्या पत्नीला देखील त्यां् याम ळे चवसरलास? 

त ्या क र् ंचबयानंा चवसरलास? लोक लाजही सोडलीस! त ला काहीि कसे वार्त नाही?’ 
 
त्या्या चहतलितक चमत्राने त्याला चविारले. पण त्या चमत्रािी िेष्टा करून तो हसत हसत म्हणाला, 
 
‘अरे भल्या माणसा, डाव लजकून धन चदले की बायको राजी होते. त्यात काय मोठे? चतिा 

मा्यावर रागही नाही आचण मी ज गारी आहे यािी चतला काही लाजही वार्त नाही अरे चतिे पाठबळ आहे 
म्हणून तर मी डाव लजकतो. मी हरलो तर ते मात्र चतला आवडणार नाही हं!’ 

 
‘अरें वयेा, डाव हरल्यावर त िी दशा काय होईल, त ला माचहती आहे? त िी पत्नी कदाचित् काही 

म्हणणार नाही. पण चतिी आई त ला दोर्ष देऊ लागेल व नंतर पत्नीही त िी लनदा करू लागेल आचण मग हे 
फासेही त ला असे स खद वारे्नासे होतील.’ 

 
‘मी तसे मानत नाही. डाव लजकलो की जी साथ देते ती पत्नी मी हरलो की साथ देईनाशी होईल? 

डाव हरलोि तर मी मािे सारे धन पैजेला लावीन. अरे बायकोला देखील पणाला लावताना मला काही 
संकोि वार्णार नाही. जीवन हरलो तरी िालेल. पण हे फासे मी सोडणार नाही. तेि मािे दैवत आहेत.’ 

 
ज गारी लजकतो ते्हा सारेजण त्याला साथ देतात. पण तो हरू लागला की एक एक जण दूर जाऊ 

लागतो. ज गार हरला, कजव िाले, राजसेवक येऊन त्याला पकडून नेऊ लागले की त्याला 
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सोडवण्यासाठी कोणीही प ढे येत नाही. सवव आप्त संबधंी अशावळेी मागे सरतात. फार काय पण भाऊ, बाप 
देखील संबधं ठेवीनासे होतात. 

 
अशा ज गाऱ्यािी पत्नी रडून कल्पातं करू लागते. चतिे सववस्व ल र्ले गेले तरी ज गाऱ्यास त्यािे 

काहीि वार्त नाही. फासे खेळणे तो सोडूि शकत नाही. तो पर्ािी पूजा करून फाशानंाि हात जोडीत 
रहातो. भलभल्यािंा गवव उतरतो. अचभमान जातो पण ज गारािी सवय स र्त नाही. 

 
याप्रमाणे ज गारी हरला, त्यािी अशी द दवशा िाली, त्या्या पत्नी्या अंगावर लक्तरे लोंबनू चतिी 

दशा चभकारणीसारखी िाली. इतर स्त्रीया नरू्न सजून समोरून जाताना पाहून त्याला संताप येऊ लागला 
पिात्ताप होऊ लागला– अशा अवस्थेत ऋचर्ष त्याला उपदेश करतात, 

 
‘अरे बाबा, फाशानंी ज गार खेळणे तू सोडून दे. जमीन नागंरून शतेी कर. त्याम ळे तन स धारेल. 

साधन व धन प्राप्त होईल. प्राप्ती थोडी िाली तरी त्यात आनंद मानून रहा. त्याम ळे त ला संतोर्ष चमळेल. 
मन शातं होईल. त ्या स्त्रीवर रडण्यािा प्रसंग येणार नाही. त ्या दारी गायी येतील व सदैव तळपणारा 
सूयव त ्या भाग्योदयाला साह्य करील.’ हे अक्षसूक्त गाणारे ऋचर्ष आहेत. कवर्ष ऐलूर्ष. माता इलूर्षािा हा 
प त्र मंत्रद्रष्टा ऋचर्ष आहे. ज गाऱ्या्या बायकोिी दशा पाहून वार्लेल्या अन कंपेतून हे सूक्त चनमांण िाले. 
ज गाऱ्याला ्यसनम क्त करून त्यानंी शतेी्या धंद्यास लावले व त्यािे कल्याण केले. 
 
३ कायाकल्प : 
 

घोर्षा राजक मारी होती. चतिा चपता कचक्षवान मंत्रद्रष्टा राजर्तर्ष होता. वाढत्या िदं्रकलेप्रमाणे घोर्षा 
चदवस मासानी मोठी होत होती. राजभवनात ती वाढली व चतने यौवनात प्रवशे केला. त्या अवस्थेत चतिे मन 
िंिल होऊन नव ेनव ेमनोरथ रिू लागले. पण मनाशी तनािा स मेळ मात्र न्हता. 

 
घोरे्ष्या शरीरावर कोडािा एक डाग होता. तोही चदवसेंचदवस वाढत िालला. कायेिा तो कलंक 

दूर ्हावा म्हणून अनेक और्षधोपिार केले, परंत  ते सारे चन्फळ ठरले. डाग वाढति गेले व घोर्षा क रुप 
िाली. 

 
घोर्षा ग णी होती. मध र भाचर्षणी होती. अनेक चवद्या व कला चतला अवगत होत्या. चवनयाने त्या 

अचधकि शोभत होत्या. पण त्या सवाहून बलवत्तर असा हा एक दोर्ष चत्या स खा आड येत होता. चत्याशी 
लग्न करण्यासही कोणी तयार िाले नाही. 

 
घोरे्षने आपल्या मनािी तयारी केली होती. लहानपणीि चतने आपल्या आजोबानंा, ऋचर्ष 

दीघवतमाना पाचहले होते. त्यां् या अंगाखादं्यावर ती खेळली होती. त्यािंी दृष्टी गेली तरी त्यानी जीवनािा 
चवकास रोधला न्हता. ते चतने प्रत्यक्ष पाचहलेले होते. 

 
चत्या आजोबानंी हसत खेळत आय ्य प रे करून जगािा चनरोप घेतला. चपत्या्या शरीरावर 

वृद्धात्वा्या ख णा चदसू लागल्या. म लावर राज्यािा भार सोपवनू राजा कक्षीवानाने वानप्रस्थाश्रम 
स्वीकारला. घोर्षा पण चपत्यासह आश्रमात राहू लागली. 
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चत्याचवर्षयी चपत्याला पूणव अन कंपा होती. चतला उणे वार्ाव ेअसे वाणीत लकवा वतवनात काही येऊ 
नये म्हणून ते सावधान रहात. राजर्षींने स्वतः अचश्वनीक मारािंी स्त चत करून आपल्या तनामनािे आरोग्य 
उत्तम प्रकारे साभंाळले होते. भट्टीत तापून सोने श द्ध होते, त्याप्रमाणे तपािरणाने त्यािंी काया 
कािंनासारखी िाली होती. 

 
घोरे्षिे शरीर बेडौल व वृद्धही चदसू लागले. चतला पहाताि म लाबाळानंा तर चतिी चभतीि वारे्. मृग 

व त्यािंी शावके चत्यापासून दूर पळून जात, चनसगवही जणू चतिा चतरस्कार करू लागला. चतिी स्स्थती 
असह्य होती. ती एकर्ी पडली होती. ती क मारी होती. ब्रह्मवाचदनी होती. चपत्याने उत्तम चवद्या चदली होती. 
मनात चद्य मंत्र घोळत होते. तरीही ही दशा सहन होईना. चतने चद्य मंत्र वाणीने देवािें वैद्य जे 
अचश्वनीक मार त्यािंी स्त चत करण्यास स रुवात केली. 

 
‘हे अचश्वनीक मारानंो, त म्ही दोघे रथावर आरुढ होऊन यजमानािे आमंत्रण स्वीकारून त्या्याकडे 

त्वरेने जाऊन पोिता व त्यां् या कामना पचरपूणं कराता. हे भल्या देवानो त मिा वळे तरी कसा जातो? 
रातं्रचदवस, पक्षमास. ऋतू आचण वर्ष ेया कालक्मणेतून पसार होताना मला असह्य वदेना होत आहेत. 

 
हे कृपाळू देवानंो, मा्यावर कृपा करा. मािी वाणी मध र असो. मािे सारे मनोरथ पूणं होवोत. 

मा्या कायात सफलता चमळून मािे जीवन धन्य होवो. 
 
भगवन् आपण अनेकजणां् यावर अनेकपरींनी उपकार केलेले आहेत. वृद्ध कचव ्यवन भागंवानंा 

त म्ही नवजीवन चदले. चवश्पलेला लोखंडी पाय चदले. प रुचमत्रािी कन्या कमद्य  चहला चवमदासारखा पचत 
चदला. अचत्र ऋर्षींना बधंम क्त केले. वचघ्रमतीला प्रसूचतवदेनातून सोडचवले. क त्साला त म्ही चवजय चमळवनू 
चदला. अशी आणखीही चकती तरी परोपकारािी कामे त म्ही केली आहेत.’ 

 
घोरे्षने केलेली ही स्त चत ऐकून अचश्वनीक मार प्रसन्न िाले. ते चत्या समीप प्रगर् िाले व चत्या 

रोगजजवर कायेवरून हळूवारपणे हात चफरवनू ते म्हणाले, 
 
‘हे प त्री, तू आमिे स्मरण का बरे केलेस? त िी मनोवाछंना काय आह?’ 
 
आपली अपंग, बडेौल रोचगष्ट िालेली काया चतने त्या देवां् या पायावर लोरू्न चदली व ती हात 

जोडून त्यानंा म्हणाली, 
 
‘हे कृपावतं देवानो, अपंग, पचततािें त म्ही उद्धारक आहात. त म्हाला शरण येणाऱ्या अनाथािें नाथ 

आहात. नेत्रहीन, चनबवलानंा त म्ही तारून नेता मी अभाचगनी अगदी एकाकी आहे. मला कोणी बाधंव नाही. 
स्नेही वा सखी नाही. जीवनात कोणािाहंी आधार नाही. मी त म्हाला शरण आले आहे. त म्हीि काय तो 
मािा आधार आहात.’ 

 
‘क मारी त िी इ्छा काय आहे ते आम्हाला सागं.’ 
 



 अनुक्रमणिका 

‘भगवन्, आपण दोघे देवािें भीर्षग् वर आहात. क शल काराचगर मोडका रथही पूवववत् करतो 
त्याप्रमाणे त म्ही ्यवनािंी जीणव काया चनरामय केली होती. कायाकल्प करून त्यानंा नवजीवन चदले होते. 
मा्या जीणंशीणव कायेवरही कृपा करून ती चनरोगी करा.’ 

 
‘हे क मारी त िे जीवन चनमवल असून त िी भावनाही श द्ध आहे. तू उत्तम प्रकारे तप करून कायेलाही 

वळवलें  आहेस. या सवां्या योगाने त ्या कायेिा चनचिति कल्प होईल. साप कात र्ाकतो त्याप्रमाणे ही 
जजंर काया र्ाकून तू तेजस्वी व रोगम क्त शरीर प्राप्त करून घेशील.’ 

 
‘कृपावतं देवानो, कायेिा कल्प िाला, ती चनरोगी िाली तरी प ढे काय? जीवन प्राप्त िाले तरी 

त्यािे साफल्य कसे होईल?’ 
 
‘हे स भगे, त िे भाग्य उज्वल आहे. अज ंन नावािा उत्तम लक्षणी प रुर्ष स्वतःि त ला शोधीत येईल व 

त िा प त्र मंत्रद्रष्टा स हस्त्य या नावाने प्रख्यात होईल. अशाप्रकारे त ्या जीवनािे साथवक होईल.’ 
 
या प्रमाणे घोरे्षला चनरोगी असे नवजीवन प्राप्त िाले. योग्य काळी ऋचर्ष अज वनाबरोबर चतिा चववाह 

िाला. राजर्तर्ष क चक्षवानालाही धन्य धन्य िाले व घोर्षा आचण अज वन यां् या मंगल सहजीवनािा आरंभ 
िाला. 
 
४ वीर पुत्राची कामना : 
 

ती अस र कन्या होती. चतिे नाव होते चवक ं ठा. चवश्वकमा प्रजापतीने चतला पत्नी म्हणनू पसंत केले. 
त्यां् या चववाहाने स र व अस र क ले जोडली गेली हे पाहून ऋचर्ष प्रसन्न िाले. 

 
त्या ॠर्षींमध्ये सप्तग  नावािे ऋचर्ष प्रजापतीिे चमत्र होते. चवक ं ठा त्यािे खूप अगत्याने आचतथ्य करी 

व आदराने त्यानंा मान देई. एकदा ऋचर्ष व प्रजापचत गोष्टी करीत असता चवक ं ठा चवनयाने म्हणाली, 
‘भगवन, मािा एक मनोदय आहे.’ 

 
‘सागं ना त िी मनीर्षा तरी ऐकू दे.’ प्रजापचत उत्साहाने म्हणाले, ‘हे आपले ऋचर्षवर ती पूणव 

करण्यािा मागंही दाखवतील.’ 
 
त्या दोघािेंही मनोगत जाणनू सप्तग  म्हणाले, 
 
‘त म्हा दोघां् या मीलनाने सवांनाि मोठे समाधान िाले आहे. चवक ं ठेिी कामना पण जगाला 

कल्याणकारी होईल अशीि असेल.’ 
 
ऋचर्षवर, खरे पहाता स र आचण अस र हे एकाि प्रजापतीिे प त्र. परंत  ग ण व स्वभाव वगेळे 

असल्याम ळे त्यािें जीवनमागव बदलले. त्या उभयतानंा मागवदशवन करु शकेल व सवांिे कल्याण करील 
असा प्रतापी वीरप त्र मा्या पोर्ी जन्माला यावा अशी मािी इ्छा आहे.’ 

 



 अनुक्रमणिका 

‘त िी कामना उच्च प्रकारिी व उत्तम आहे. पण त्यासाठी तशीि उत्तम साधनाही हवी. दीघवकाल 
तप व व्रत करुन काया श द्ध करावी लागेल.’ 

 
‘ऋचर्षवर, आपण सागंाल ते कठोर व्रत मी चनष्ठापूवकं करीन.’ 
 
चवक ं ठेला कायेिी आंतरबाह्य श द्धी ्हावी म्हणून िादं्रायण व्रत करण्यास साचंगतले व योग्य ते 

मनोभाव जागृत ्हाव ेम्हणनू चतला इन्द्रस्त चत ऐकवली. 
 
‘हे इन्द्र, आम्ही ऋचर्षगण त िी स्त चत करीत आहो. देवही आदरपूववक त मिा मान ठेवतात व 

अस रही त म्हाला नमन करतात. त म्ही सवव लोकािंी संकरे् दूर करता. त मिी यशोकीर्तत सप्तसागरां्याही 
पचलकडे जाऊन पोिली आहे व सवव प्रकारिे लोक त म्हाला मनोभाव ेमानतात. 

 
मी, अंचगरा गोत्रािा ऋचर्ष सप्तग  सवव देवां् यात श्रेष्ठ व ऋर्षींना पूज्य इंद्राला वदंन करतो. तो 

आमिी इ्छा पूणं करो. त्या्या कृपेने आम्हाला उत्तम प्रजा व साधने प्राप्त होवोत.’ 
 
दीघव तपाने पचवत्र िालेल्या चवक ं ठेने इन्द्रािी प्रचतमा आपल्या हृदयातं स्थापन केली होती. इन्द्रािे 

रूप, ग ण, नाम, आकार चत्या ध्यानी मनी वसले होते. इन्द्रासारखा प त्र पोर्ी यावा या स ंदर भावनेने ती 
चवशरे्षि श द्ध िाली होती. चत्या तपस्येने संत ष्ट होऊन इन्द्र चत्या प ढे प्रगर् िाला. 

 
‘माते चवक ं ठे, मी प्रसन्न िालो आहे. त मिी काय इ्छा असेल ती सागंा.’ तो म्हणाला. 
 
‘भगवन् इन्द्र, तू अंतयांमी आहेस. मा्या मनातील इ्छा तू जाणतोस. त ्या प्रचतमेने मािे मन 

चित्त हरण केले आहे. त ्यासारखा शूर वीर, पराक्मी, प्राज्ञ व परोपकारी प त्र मला ्हावा हेि मािे मागणे 
आहे.’ 

 
‘तथास्त .’ म्हणून इन्द्रराजाने चनरोप घेतला. चवक ं ठेने आपले घेतलेले व्रत पूणव केले. ऋर्षींनी चतला 

श भाचशवाद चदले. पचत प्रजापतीने आदराने चतिे स्वागत केले. 
 
इन्द्र स्वतःसारखा प रुर्ष शोध  लागला. देव स ंदर होते, ब चद्धमान व ग णी होते. पण ते त्या्यासारखे 

पराक्मी न्हते. संग्रामात ते चर्कत न्हते. अस र पराक्मी होते पण परोपकारी न्हते. गधंवव स ंदर, 
परोपकारी आचण पराक्मीही होते. पण ग णी न्हते. इन्द्र प्रत्येकािी स्वतःशी त लना करून पहात होता. पण 
प्रचतमा, रुप व ग णािा समन्वय कोठेि चमळेना शवेर्ी इन्द्राने स्वतःि चवक ं ठे्या पोर्ी जन्म घ्यावा असे 
ठरवले 

 
आपला प त्र होऊन अवतरलेल्या इन्द्राला प्रजापतीने आनंदाने व पे्रमाने स्वीकारले. आपल्या 

इष्टदेव इन्द्रािे बालरूप पाह न ऋर्षींनी हर्षवभराने त्यािे ग ण गान केले. चवक ं ठे्या पोर्ी आला म्हणून वैक ं ठ 
इन्द्र या नावाने तो प ढे प्रख्यात िाला. माते्या इ्छेप्रमाणे वैक ं ठ इन्द्रािीि ह बेह ब प्रचतमा असावी तसा... 
स्वतः इन्द्रि होता. त्यािबरोबर त्या्यात एक चवशरे्ष ग णही या या अवताराम ळे चनमाण िाला. वैक ं ठ इंद्राने 
ऋचर्ष होऊन मंत्र दशवनही केले. त्या्या तोंडून ते चद्य मंत्र बाहेर पडले. 



 अनुक्रमणिका 

‘मी स्वतःि इंद्र आहे. मी कधी कोणाप ढे मस्तक नमवले नाही. मी संग्राम करतो ते्हा पराक्म 
करून शत्रिूा पूणव पराजय करतो. दोन्ही कडून दोन शत्रू येवोत वा तीन एकत्र होऊन िालून येवोत, मा्या 
केसालाही त्याम ळे धक्का लागत नाही. शतेकरी कापणी िालेले पीक िोडतात त्या प्रमाणे मी शत्रूंना 
िोडपून काढतो.’ 

 
‘जी माणसे यज्ञासारखी परचहतािी कामे करीत नाहीत त्यािंा मी पराजय करतो. मी शत्र –चवजेता 

आहे. धनसाधनािंा स्वामी आहे. सात शत्रूंिी नगरे मी ध ळीला चमळवली. न्याण्णव चकल्ले तोडून मोडून 
सात नद्यािें प्रवाह म क्त केले. मािे पराक्म सववि जाणून आहेत.’ 

 
पराक्मी प त्रािे शब्द ऐकून मातेला हर्षव होई. चपत्याला मोठाि गौरव वारे्. ऋचर्ष सप्तग  आनंदभराने 

आपल्या इष्ट देवािे त्या्या चठकाणी दशवन करीत. त्या वैक ं ठ इंद्राने या प्रमाणे स र–अस र यािें एकछत्री 
साम्राज्य स्थापन करून मातेिी मनोकामना पूणव केली. 
 
५ िग्नाच्या मािंवात : 
 

सूया ही चववस्वान सूयािी प त्री. चतिा चववाह राजा सोमाशी िाला. लाडकी कन्या िरोक्यातून 
डोकावनू येणाऱ्या वऱ्हाडातील उठून चदसणाऱ्या वरराजाकडे डोळे भरून पहात होती. ती स्वतः ऋचर्ष 
होती. आपल्या मनोभावािें आचण लग्नोत्सवािे वणवन चतने का्यात केले आहे. 

 
वऱ्हाडाबरोबर आपल्या घरी येणाऱ्या सोमराजािी ती स्त चत करते. चतिे माता चपता दारी आलेल्या 

जावयािे पूजन करून स्वागत करतात. चववाहासाठी चवचवध प्रकारिी साधन साम ग्री व वसे्त्र प्रावरणे, 
अलंकार वगैरे आणले आहेत. ते सारे कन्येला देण्यासाठी जमवले आहे. नवपचरचणतािंी पाठवणी 
करण्यासाठी चद्य रथ चसद्ध केला आहे. नवऱ्या म लाबरोबर त्यािा सखाही आहे. वऱ्हाडही आहे. रथ स्पधा 
िाली. त्यात वराने चवजय प्राप्त केला आहे. कन्येने त्यािे चवधी पूववक स्वागत केले. त्यानंतर चत्या माता 
चपत्यानंी कन्यादान केले. चववाह यज्ञाला प्रारंभ िाला. अस्ग्न प्रदचक्षणा, पाणी ग्रहण, सप्तपदी हे चवधी 
िाल्यावर वडील व आप्त संबंधीयाना प्रणाम करून, त्यािें श भाचशवाद घेऊन कन्या वरासह त्या्या घरी 
गेली. त्या घरी जाताना चतला ओवाळून चतिे मोठ्या मानाने स्वागत केले. या चववाह चवधीिे मूलमंत्र गाणारी 
ऋचर्ष सूया आहे. ते मंत्र याप्रमाणे आहेत. 

 
‘खरोखर सत्या्या आधारे पथृ्वी व सूया्या आधाराने आकाश चर्कून रहाते. ऋत–सरळ नीचतम ळे 

देवािें दैवत चर्कते. त्यािप्रमाणे वरराजा सोम आकाशात शोभत आहेत. त्यां् याम ळे आचदत्य देवानंा बळ 
प्राप्त होते. सोम राजाम ळे पृथ्वीिी महत्ता वाढली असून आकाशात नक्षत्रां् या मेळा्यात ते चवराजमान 
िालेले आहेत.’ 

 
माडंवा्या महाद्वारी आलेल्या वरराजा्या स्वागतासाठी कन्या सजली आहे. चत्यासाठी 

अन दानािी साधनसाम ग्री जतन केलेली आहे. दास-दासी सारी तयारी करण्यात ग तंले आहेत. चतला भेर् 
देण्याशाठी एक पलंग शृगंारला आहे. नेत्राजंन तयार केले आहे. धरणी व आकाशािे पेर्ारे भरले आहेत. ते 
सारे वैभव घेऊन सूया सोमराजाकडे चनघाली आहे. 
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प्रजापचत सूयव आपली कन्या सोमराजाला देत आहेत. देव गण त्यािें वऱ्हाडी आहेत. आचश्वनी 
क मार करवले होऊन लग्नमंडपात आलेले आहेत. सूयेने सोमराजाला स्वतः्या मनाने पसंत केले आहे. 
म्हणून आज चतिे मनोरथ या चववाहमंगलाम ळे पूणव होत आहेत. 

 
सूया व सोम यािंी पाठवणी ज्या चद्य रथातून होत आहे, तो रथ म्हणज वस्त तः सूयेंिा मनोरथि 

आहे. त्या चद्य रथाला शृगंारताना त्यावर द्य लोकािे आ्छादन घातले. तेजस्वी सूयव व िंद्र अश्वरुपाने 
त्याला जोडले. ऋिा व मंगल साम गीत गाणारी व सवव कामना पूणव करणारी कामधेनू गाय होऊन आली. 
आकाशा्या चवस्तीणव पर्ावर कोठल्याही प्रकारिा अडथळा न येता तो रथ उत्तम गतीने िालू लागला. 

 
वाऱ्यािे पखं असाव ेतसे दोन श्रोत्र त्या रथाला जोडले होते व प्राण हे त्या रथािी िाके जोडणारी 

धरी होऊन राचहले होते. अशा त्या मनोमय रथात बसून सूया सोमाला भोर्ण्यासाठी चनघाली. 
 
‘हे देवानंो, प्रजापचत चपत्याने रिलेल्या चवशाल चद्य रथात बसून वर राजा सोम व नववधू सूया 

गृहस्थाश्रमा्या मागावर प्रयाण करीत आहेत. त्या दोघाना त म्ही सववजण साह्य करा. त्यां् या मागातील 
सवव चवघ्नें दूर होवोत. नव पचरचणत पचतपत्नीला घेऊन वऱ्हाड चनरोप घेईल ते्हा अयवमा, भग वगैरे देव 
त्यािें रक्षण करोत. त्यािें सहजीवन स खी होवो.’ 

 
सचवता नारायण हा सवांिा चपता आहे. त्यां् याि पे्ररणेने वरुण सवव प्राचणमात्रानंा मायापाशाने 

बाधंतो. त्या पाशातून म क्त िाल्यावर गहस्थाश्रम स्वीकारावा म्हणनू कन्येिा संबधं तो पतीशी जोडून देत 
आहे व कन्येिे चपतृक ल सोडवनू चतला पचत क लाकडे पाठवनू देत आहें. 

 
‘हे नववधू, गृहस्थ धमािे पालक पूर्षादेंव त िा हात धरून त ला रथामध्ये बसवीत आहेत. 

अचश्वनीक मार त्यािे सारथ्य करून त ला पचतगृही पोिवींत आहेत त्या घरी पती्या स्वभावाशी चमळते 
घेऊन तू गृहकृत्ये करण्यास प्रारंभ कर.’ 

 
‘हे क लवधू, या पचतक लािी स्वाचमनी होऊन तू प्रजाजनानंी समृद्ध हो. या गृहस्थाश्रमातील कतव्ये 

तू सावधान राहून पूणव कर. पतीिी सहिरी होऊन जीवन वाता चवनोदात, आनंदाने ्यतीत कर.’ 
 
‘हे नवचववाचहत वर-वधू गृहस्थाश्रमा्या मागावर प्रयाण करीत आहेत. त्यां् या मागात चवघ्ने 

आणणारे शत्र  दूर होवोत. व त्यािें जीवनक्म सरळपणे िालोत.’ 
 
‘हे स्नेही जनानंो व आप्तानंो त म्ही सव ंआपल्या घरी येणाऱ्या या नव वधूिे दशवन करा. त म्हा सवांिे 

मंगल करण्यासाठी ती येथे येत आहे. त म्ही चतला चिर सौभाग्य लाभाव ेम्हणनू श भ आशीवाद द्या. व मग 
चनरोप घ्या.’ 

 
जीवन मागावर पावले र्ाकताना नववधूिा मनोदय काय आहे ते वणवन करताना ऋचर्ष सूया लग्न 

मंडपातील अखंड मागंल्यािी भावना ्यक्त करते. ती म्हणते, 
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‘माता चपत्यानंी कन्यादान केले. अस्ग्न प्रज्वचलत करून वर राजाने चववाह होम केला. कन्येने त्यात 
आह चत देऊन लाजाहोम केला. अस्ग्न साक्षीने वराने वधू्या उज्या हातािे ग्रहण करून चतिा स्वीकार 
केला. एकमेकां् या हातात हात घालून जीवन मागांवर प ढे जाण्यािी भावना म्हणजे पाणी–ग्रहण करून 
वर राजा संकल्प करतो, 

 
‘हे वधू, आपल्या भाग्यािे िागंल्या प्रकारे रक्षण ्हावे, अखंड सौभाग्य आपल्याला प्राप्त ्हाव ेया 

भावनेने मी त िा हात हाती घेत आहे. आपण एकमेका्या चनकर् राहून वृद्धावस्थेपयंत्या मयादा उत्तम 
रीतीने पाळू या. आपण दोघे चमळून गृहस्थाश्रमािी जीवन व्रते िागंल्या प्रकारे पालन करू या. त्यासाठीि 
भग, अयवमा, पूर्षा, सचवता वगैरे देवतानंी चमळून आपला संयोग घडवनू आणला आहे. 

 
हे वधू, जीवनात मंगल काये करण्यािी पे्ररणा मला त ्याकडून चमळत राहो. मा्या क लािी वृचद्ध 

्हावी म्हणनू तू या घरात प्रवशे करीत आहेस. आपण एकमेकां् या सहवासात येथे स खाने राहू. 
 
हे वधू, या लोकात मला त िा सहवास लाभो. आपला कधीही चवयोग होऊ नये. या घरात प त्र, पौत्र 

व प्रजाजनां् या समवते आपण स खाने दीघवकाळ जीवन ्यचतत करू. 
 
हे नववधू, त ्या डोळयातून सतत पे्रमदृष्टीि भरलेली राहो. मादक चवर्षाराला तेथे प्रवशे नसो. त िी 

वृचद्ध पचत व पचरवारािे आरोग्य वाढवणारी असो. पचतला आपघातजनक वार्णारे असे त ्याकडून काहीही 
घडू नये. त ्या पोर्ी वीर सतंचत जन्म घेवो. नेहमी परोपकार करण्यािी इ्छा त ्या मनात असो.’ 

 
गृहस्थाश्रमात प्रवशे करताना प रुर्षा्या मनातील ही मंगल कामना आहे. त्याति त्याने केलेली 

प्रचतज्ञाही आहे व चतिे पालन करण्यासाठी त्याने पत्नीिा सहकार माचगतला आहे. मंगल चववाहचवधी पूण ं
िाल्यावर लग्न मंडपात स वाचसनी स्त्री नवदंपतीला आशीवांद देते. 

 
ॠचर्ष सूया स्त्रीिा गौरव वाढवणारी आहे. माता चपता व चपतृगृहीिे स्नेहीसबंंधी सोडून पचतक लात 

प्रवशे करणाऱ्या नारीिा त्याग घरदार सोडून वनातं जाणाऱ्या प रुर्षाहून रेसभरही उणा नाही. ती आपले 
सारे जीवनि पचतह क लाला वहाते. त्याचवर्षयी सूया म्हणते, 

 
‘स्त्री ही घरािी राणी आहे. स्वामीनी आहे सासू, सासरे, दीर, नणंदा सवांनी चतिा मानपूववक 

स्वीकार करावा. सवव देवानंी चतिे आय ्य मंगलमय कराव.े जीवनमागावर जोडीने पावले र्ाकणाऱ्या 
दंपतीिे हृदय एकरूप होवो. जीवनात सहियािी भावना सतत वाढत राहो. 
 
६ स्त्रीची पे्ररिा : 
 

उववशी ही अप्सरा होती. आचदनारायणा्या ‘उरु’पासून–म्हणजे माडंीतून ती चनमाण िाली होती. 
ती अत्यंत ग णान रागी व देवसभेिी शोभा असल्याप्रमाणे होती. 

 
प रुरवा हा माणूस होता. इला व ब ध यािंा तो प त्र. तो िंद्रवशंी राजा होता. त्याला रूपािे फार 

आकर्षवण होते. 
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पृथ्वीवरील हा मानव राजा व स्वगातील अप्सरा यािंी भेर् अकस्माति अंतचरक्षात िाली. त्यानंा 
एकमेकाबद्दल ओढ वारू् लागली आचण त्यां् यात संवाद िाला. 

 
‘देवी, त िे लावण्य, काचंत, िरणािंी गचत व नयनािंा चवलास यानंी मी आकर्तर्षत िालो आहे.’ 
 
‘जरा धीर धरावा राजन्, त म्ही मानव आहात. मी अप्सरा आहे. त मिे ग ण, शील, स्वभाव, सदािार 

पाहून मलाही त म्याचवर्षयी ओढ वारू् लागली. परंत  स्वगात तो मािा अपराध समजला गेला.’ 
 
‘खरेि? पण हे कसे मानता येईल?’ 
 
‘नरवीर, ती सारी घर्ना अशी घडली.’ उववशीं मंद स्वराने सागंू लागली, 
 
‘एकदा इन्द्र सभेत नारदम नी आले व त्यानंी त म्या ग णािंी खूप प्रशसंा केली. ती ऐकून मला 

त म्याचवर्षयी आकर्षवण वारू् लागले.’ 
 
एक चद्य अप्सरा याप्रमाणे मानवाकडे आकर्तर्षत ्हावी हे चमत्र व वरुण यानंा आवडले नाही. क् द्ध 

होऊन त्यानंी मला शाप चदला. ‘देव लोक सोडून तू मृत्यूलोकात िालती हो. अमान र्षी राहून तू मानवािा 
सहिार चमळवशील.’ म्हणून मी मृत्य लोकात आले आहे’ 

 
पृथ्वीलोकावर उवशंी प्रचतष्ठानप रािा राजा प रुरवा यािी राणी व त्यािी पे्ररणामतूी होऊन राहू 

लागली. चत्या सहवासाम ळे राजाला नवी नवी कामे स िू लागली. पराक्म करावासा वारू् लागला. 
शत्रूं्यावर जय चमळवनू तो परत चफरू लागला. 

 
गंधवव लोकातून येताना उववशीने आपल्या काही सख्या बरोबर आणल्या होत्या त्यािबरोबर ती दोन 

कोकरेही घेऊन आली होती. त्यां् यावर चतिे प्राणापचलकडे पे्रम होते. ती कोकरे चहमराशीप्रमाणे श भ्र व 
रेशमासारखी मऊ होती. चतने ती राजाकडे संभाळण्यासाठी सोपवली होती. 

 
उववशी गेली आचण देवसभा चत्यावािनू चफक्की वारू् लागली. देवराज उदास िाला. त्यािी पे्ररणाि 

नाहीशी िाली होती. ते पाहून गंधवानी चतला परत देवलोकी आणण्यासाठी य स्क्त शोधून काढली. 
 
मध्यरात्री शयनागारात उववशी िोपली होती. शजेारी प रुरवा िोपला होता. बाजूला ती दोन कोकरे 

होती. गंधवव आत चशरला आचण त्याने एक कोकरू उिलले ते बँ बँ ओरडू लागले. त्या्या आवाजाने उववशी 
जागी िाली व एक कोकरू नाही असे पाहून ती रागाने म्हणाली, 

 
‘मािे लेकरू कोणी नेले? शजेारी िोपलेला हा प रुर्ष इतका चनमाल्य आहे की त्याला मािे रक्षण 

करता येत नाही? त्याला िाले आहे तरी काय?’ 
 
प रुर्याने डोळे उघडले. जाभंई देऊन कूस बदलली व तो परत िोपून गेला. गंधवाने ते पाचहले व 

परत आत येऊन द सरे कोकरूही उिलून नेले. प्राणि जाव ेतशा आकातंाने उववशी ओरडू लागली ते्हा 
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कोठे प रुरवा उठला आचण तलवार घेऊन कोकरािंा शोध करण्यासाठी बाहेर पडला. तेवढ्यात गंधवांने 
आपल्या चवदे्यने वीज कडाडून िमकावी असे केले. चवजे्या प्रकाशात प रुर्यािी नग्न काया दृष्टीस 
पडताि उवशंी चवजेत सामावनू गेली व गंधव ं नगरीत जाऊन पोिली. चनराश िालेंला प रुरवा परत 
चफरला. त्याला सारे राजभवन शून्य वारू् लागले. 

 
‘उववशी, मा्या पे्ररणामरू्तत– तू कोठे गेलीस?’ म्हणून राजा ्याकूळ होऊन सैरावैरा शोधीत चफरू 

लागला. चवरह्यथेने तो तहान भकूही चवसरला व वन उपवनातून भर्कू लागला. 
 
असाि भर्कत तो क रुके्षत्रातील चवश्वयोजन सरोवरापयंत जाऊन पोिला. कमलानंी पूणव अशा 

त्या सरोवरात हंस व हंचसनी चवहार करीत होत्या. त्यातील एका हंचसनीला पाहून तो िचकत िाला. त्याने 
आपल्या सहिरीला त्या रूपातही ओळखले. त्या सवव हंचसनी राजाला पाहून लचज्जत िाल्याप्रमाणे कमल 
दलां् या आड जाऊन कूजन करू लागल्या. जण  पे्रमळ शब्दानंी त्या त्याला बोलावीति होत्या. 

 
सरोवरा्या पाण्यात पाय सोडून राजा काठावर बसला. त्या्या दृष्टीत पे्रम होते. मनात आदर 

होता. वाणीत गोडवा होता. तो उववशीला बोलावनू म्हणाला, 
 
‘हे चप्रये, क्षणभर थाबं. हे कठोर स्त्रीये मला त ्याशी िार शब्द बोलून घेऊ दे. कालपयंत आपण 

एकमेकाशंी स ख संवाद करीत होतो. त ला वाईर् वारे्ल असेही मी काही केलेले नाही. चकती तरी चदवस 
आपण स खाने राचहलो!’ 

 
हंचसनी रूपातल्या उववशीने राजाला आदरपूववक उत्तर चदले. 
 
‘राजन् , याप्रमाणे मा्याशी बोलत राहून काहीि लाभ होणार नाही. उर्षा पहाता पहाता नाहीशी 

्हावी त्याप्रमाणे मी त ्या पासून चकतीतरी दूर जाऊन पोिले आहे. वाय िे गाठोडे बाधंणे शक्य नाही 
त्याप्रमाणे मला बाधंणेही अशक्य आहे. मािी आशा सोडून तू घरी जा व स खाने काल क्मणा कर.’ 

 
‘चप्रये, तू हे काय सागंते आहेस? त ्या पे्ररणेने पे्रचरत होऊन मी य दे्ध केली आचण चवजयी िालो. 

त ्या सहियाने चकती तरी परोपकारािी कामे मी केली. त िे सहकायव नसते तर त्यातील काहीि िाले 
नसते.’ 

 
राजा उववशीिे ग ण वणवन करीत होता. चत्यासारखी स्वगींय स ंदरी त्याला प्राप्त िाली होती. तरी 

तो चवलासी वा प्रमादी िाला न्हता. त्यािे कारणही उववशीि होती. रणागंणावरही ती त्या्या पाठीशी 
राही. यज्ञयागात ती प ढाकार घेई. त्या्या घरी स्वगातही अप्राप्य असे भोजन व स खसोयी चतला चमळाल्या 
यािा चतला कधीि चवसर पडला न्हता. राजा करीत असलेले आपले ग णगान ऐकून ती संकोिली व 
उरे्षला संबोधन करून म्हणाली, 

 
‘अग उरे्ष, चनत्य नव ेपदाथव करून मी स्वतः पतीला वाढून त्याला संत ष्ट करीत असे. भोजनगृहात 

मी चकती चमष्टान्न भोजने केली, शयनगृहात चकती स ख भोगले त्यािी काही गणनाि नाही. 
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शयनगृहािे नाव येताि चतिा संकोि जरा दूर िाला. स्वगातही द लवभ असे स ख राजाने चतला 
चदले होते. त्यािे स्मरण करून ती म्हणाली, 

 
‘हे राजा, तू मला तीन तीनदा चदलेली स खसाधने मी चवसरले नाही. तू चकती प्रयासाने मा्या 

स खसोयी संभाळल्या होत्यास. तू केवढा उत्साही आहेस. तरी आता असा चनराश का बरे होतोस?’ 
 
चतिे ते गोड शब्द ऐकून राजाला एक ज ना प्रसंग आठवला. 
 
‘चप्रये तू स्वगातून मतृ्यू लोकात आलीस तें्हा त ्या सख्याही त ्याबरोबर आल्या होत्या. त्यािंी 

नावहेी कशी गोड होती. श्रेचण, स म्नआचप, हृदेिक्ष  आचण ग्रचथनी. जशी नाव ेतसेि त्यािें ग णही होते. मत्यव 
लोकातील स खसोयी व साधने त्यानंा आवडली व त्यानीही मत्यं मानवाना स्वगीय स ख चदले. त्या 
सख्यां् यासह चवजे्या िपलतेने तू मा्या राजभवनात वावरत होतीस, ते्हा ते भवन स्वगासारखेि भासत 
होते. गोशाळेतील गाईनी मध र शब्द करावा तसे मािे महालय त म्या मजं ल शब्दानंी गजबजून जाई.’ 

 
‘राजा, पृथ्वीिे पालन करील अशा प त्रािी कामना त ्या मनात होती. ती सफल होईल. पण 

त्यासाठी एक वर्षवभर वार् पहावी लागेल. तरी तू घरी परत जा.’ 
 
पण राजा अधीर िाला होता. 
 
‘उववशी, त ला घेतल्या चशवाय मी परत जाणार नाही. मेलो तरी िालेल. लहस्त्र जनावरानंी मला 

फाडून खाल्ले तरी मी येथून जाणार नाही.’ 
 
‘नाही राजन् , अशा प्रकारे अपमृत्य िी कामना करू नये. त म्ही धरणीवर ढळणार नाही. वाघ लसह 

कोणी त म्हाला खाणारही नाही. त म्ही घरी परत जा. 
 
राजा, आम्ही अप्सरा. आम्ही जलपऱ्या. आम्ही बाधंलेल्या रहाणे शक्य नाही. आमिी मने कठोर 

असतात.’ 
 
‘असे नको म्हणू उववशी. जलामध्ये त म्हा पऱ्यािंा जन्म िाला. आचण सारे अंतचरक्ष त म्ही भारून 

र्ाकले. देवी, तू वीज आहेस व मी मेघ आहे. तू उर्षा आहेस तर मी सूयव आहे. आपण एकमेका्या योगाने 
पूणव आहोत.’ 

 
‘राजा, प त्र प्राप्तीने मृत्यूवर चवजय चमळवनू, प ण्यकाये करून तू देव लोकात ये. तेथे आपले प नः 

चमलन होईल.’ 
 
असे म्हणून सरोवरात क्ीडा करणारी ती हंसी उडून गेली. प रुरवा आक्ोश करीत मूर्तछत होऊन 

पडला. गधंवांनी जल लशपडून त्याला श द्धीवर आणले. चद्य मंत्र देऊन त्यािा जप करण्यास साचंगतले व 
एका वर्षािा अवचध देऊन प्रचतष्ठान प रास परत पाठवले. 
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चद्य मंत्रािा जप व तप करताना हा ंहा ंम्हणता एक वर्षव पूणव िाले. हातात बालक घेऊन उवशंी व 
थाळीत अस्ग्न घेऊन गंधवव त्या्याकडे येऊन पोिले. 

 
राजक मार आय  व गृहस्थािी िेतना सिेत ठेवणारा अस्ग्न घेऊन प रुरवा घरी परतला. योग्य 

समयी आय ला राज्य देऊन अस्ग्निे रक्षण करण्यािे कायव सोपवनू तो चनघाला. गधंवव त्यािी वार् पहाति 
होते. मानव देह सोडून तो गंधवव लोकात गेला. व त्या्या पे्ररणा मूतीिा, उवशंीिा चिरसहवास त्याला प्राप्त 
िाला. 
 
७ संकटसमयी साह्य : 
 

त्या ऋर्षींिे नाव होते म द गल. त्यािंी पत्नी ती म द गलानी. चनजवन वनात ते दोघेि रहात. त्यानंी 
बऱ्याि गायी पाळल्या होत्या. गायीवर त्यािंा फार जीव होता. संध्याकाळी गायी वनातून परतल्या की वासरे 
दूध पीत. देवानंा द धात पािी आह चत चमळे. पचत पत्नी अस्ग्नपूजा करीत. चदवस उजाडताि अस्ग्न पूजा 
करून गायी्या द धात पािी आह चन देत. व ऋर्षी गायींना िरावयास नेत. सकाळ संध्याकाळ दूध काढावे, 
द पारी गायी िारा्या, व गोरज काळापासून सूयोदयापयंत आश्रमात रहाव ेहा त्यािंा क्म होता. त्या दोघािें 
जीवन या प्रमाणे एकरूप होऊन गेले होते. गोधनािी समचृद्ध उत्तरोत्तर वाढत िालली होती. 

 
वनात वसणाऱ्या िोरािें लक्ष त्यां् या प ष्ट गोधनावर होते. रात्री अस्ग्न त्यािें रक्षण करतो व द पारी 

ते वनात असतात हे त्यानंी हेरून ठेवले. वनात ऋर्षी होते तेथून िरत िरत गायी दूर गेल्या, ती सधंी साधून 
त्यानंी ऋर्षींना हात पाय बाधूंन एका खडयात लोर्ले व गायींना ते हाकून घेऊन गेले. ऋचर्ष कसेबसे 
बंधनातून स्वतःला सोडवनू घेऊन घायाळ व चनराश िालेले असे एकरे्ि आश्रमात जाऊन पोिले. 

 
अद्याप सूयव कलला न्हता. अशा अवळेीि त्यानंा परत येताना पाहून म द गलानी धावति समोरी 

गेली. ऋचर्ष कल्पातं करीत सारे सागंू लागले, 
 
ऋचर्ष पत्नीने हात धरून त्यानंा अंगनात नेले. खाली बसवले. गार पाणी पाजले व गोड शब्दानंी 

आदराने सातं्वन केले. 
 
‘देवी, िोरानी आपल्या गायी नेल्या. आता काय करायिे?’ 
 
‘ऋचर्षवर, त्यात येवढे चनराश होण्यासारखे काय आहे? आपण त्यािंा माग काढू.’ 
 
‘पण आपला कसला चर्काव लागणार त्यां् याप ढे? आपले बचलष्ठ असे बलैही त्यानंी नेले. हा एक 

म्हातारा बलै तेवढा घरी बाधंलेला होता, तो उरला आहे! त्या एकट्ा्या जोरावर आपण काय करणार?’ 
 
‘तोही कामाला येईल आचण ज्या चखळयाला त्याला बाधंले आहे, त्यािाही उपयोग होईल’ 
 
‘हः ते तर ज नार् म द गर! त्यािा कसला उपयोग? त्याला काय तू गायाला जोडणार? आचण ते 

गाडे हाकणार कोण?’ 
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‘ऋचर्षवर संकर्ा्या वळेी असे हरलात तर कसे होईल? ज्या्या मनात उत्साह आहे त्याला देवािें 
साह्य लाभते. त म्ही रथात बसा. मी रथ हाकीन. त म्ही मािे रथी. मी त मिी सारथी आचण हाि आपला 
‘रथ.’ 

 
म द गालानीिे हे धीरािे व उत्साहािे शब्द ऐकून ऋर्षीनाही साहस करण्यास जोर िढला. त्यानंी 

म्हातारा बले गायाला ज ंपला द सऱ्या बाजूला तो ज ना चखळा बाधंला. म द गलानीने लगाम हाती घेतले. 
ऋर्षीनी त्यावर िढून मंत्रािा उच्चार केला. 

 
‘हे म द गला, या मोडक्या तोडक्या, असहाय अशा ‘रथाला’ देवराज इंद्रािे साह्य लाभो. हे प रहूत 

देवराज इंद्र, िोर आम्या गायीना जेथे घेऊन गेलें  असतील तेथे तू हा रथ ने.’ 
 
म द गलानी रथािे सारथ्य करीत होती. तो ‘रथ’ वाऱ्या्या वगेाने धाव ूलागला. द रून तो गाडा 

अशा वगेाने आपल्या चदशनेे येत असलेला पाहून िोर आियव िचकत िाले व जाग्या जागी चखळून 
गेल्यासारखे होऊन एकमेकानंा चविारू लागले, 

 
‘अरे हा रथ की गाडे? म्हातारा बलै जोडलेला आहे आचण द सऱ्या बाजूला तर ज नार् लाकूडि 

चदसते आहे. पण त्याला हा वगे, ही शस्क्त कोठून चमळाली? आचण ही स्त्री गाडा हाकते आहे?’ 
 
िोर चदसताि त्या दोघािंा उत्साह आणखीनि वाढला. त्यानंी त्यानंा आ्हान देऊन आपल्या गायी 

रोखून धरल्या. त्या गायी पण ऋचर्ष दंपत्तीला पहाताि त्यां् या चदशनेे वळल्या. ते पाहून िोर भयभीत होऊन 
पळून गेलें . 

 
धरसंसारािे गाडेही असेि िालते. साधने प रती असोत वा नसोत गृचहणी संकर्ा्या वळेी सावधान 

राहून पतीला पे्ररणा देते व प्रसंग चनभावनू नेते. 
 
८ नारी गुप्तचर वेषात : 
 

ही घर्ना स्वगात घडलेली आहे. देवािें प रोचहत बृहस्पचत यां् या त्या गायी होत्या. िोरानंी त्या 
िोरल्या. इन्द्राने शोध केला ते्हा त्याला कळले की दूर रसा नदी्या पैलतीरावर रहाणारे पचण गायी घेऊन 
गेले असून त्यािंा ठाव चठकाणा शोधून काढणे देवदूतानंाही शक्य न्हते. 

 
देवराजाने देवदूती सरमेला बोलावले. चतने आजवर अनेक ग प्तस्थाने शोधून काढली होती. 

पणीं्या म क्कामी जाऊन गायींिा शोध लावनू स रचक्षतपणे परत यणे हे फारि अवघड काम होते. इन्द्रािी 
आज्ञा मान्य करून सरमेने ते स्वीकारले. अनेक अडिणींना तोंड देत चतने पणींिा म क्काम गाठला. 

 
चतला पाहून पणींना मोठे आियव वार्ले. सरमे्या साहसािे त्यानंी कौत क केले व चतला लालूि 

दाखवनू आपली बहीण होऊन गोधनात भागीदार होण्याचवर्षयी गोड गोड बोलून वळवण्यािा प्रयत्न करून 
पाचहला पण सरमा त्यानंा बधली नाही. पणींनी चतला चविारले, 
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‘सरमे तू येवढ्या दूरवर येऊन पोिली आहेस ती कोठल्या इ्छेने ते तरी सागं. कारण येथवर येणे 
सामान्यतः कोणालाही अवघड वार्ण्यासारखे आहे. त िी इ्छा पूणव करण्यासाठी आम्ही काय करावे बरे? 
येथवर येताना मागात चकतींतरी अडिणी आल्या असतील. कष्ट िाले असतील, रसा नदीिा चवशाल प्रवाह 
मधे असताना तो तरून तू येथवर आलीस म्हणून आम्हाला मोठे नवल वार्ते आहे.’ 

 
पणींिे बोलणे मोठे गोड होते. पण त्यां् या मनात कपर् होते ते ओळखण्यास सरमेला चवलंब 

लागला नाही. ती म्हणाली, 
 
‘पणींनो मी इदं्रदेवािी दूती आहे. आचण त्या्या इ्छेन सार मी सगळीकडे जाते. त म्या प्रदेशात 

देव प रोचहत बृहस्पतींिे गोधन लपवनू ठेवलेले आहे असे कळल्यावरून मी येथे आले आहे. येथवर कसे 
काय येता येते ही शकंा व भय मनात होतेि. परंत  त्याम ळेि मािी साहसी वृचत्त बळावली आचण मी येथवर 
येऊन पोिले.’ 

 
चतिे बोलणे सरळ व स्पष्ट होते. लालि दाखवनू ती वश होईल असे चदसेना. तरीही पणींनी प नः 

चतला समजावण्यािा प्रयत्न करून पाचहला. 
 
‘सरमे, ज्यािी दूती म्हणून तू येवढ्या दूर आलीस तो इंद्र आहे तरी कोण? ग प्त शोध करू शकतील 

असे चकतीसे हेर त्या्या पदरी आहेत? आम्ही तर त्यािे नाव देखील ऐकलेले नाही. आचण त्यािा कोणी 
ग प्तिर असल्यािेही आम्या ऐकीवात नाही.’ 

 
पचण कपर्ी होते. देवराज इंद्रािा प्रताप ते जाणनू होते. पण जाणत नसल्यािा आव आणून ते 

सरमेला आपल्या बाजूस वळव ूपहात होते. म्हणून ते आपसात बोलू लागले, 
 
‘ही सरमा आपल्याकडे अनायासे आली आहे तर आपण चत्याशी मतै्री करू या. चतिी इ्छा 

असली तर गोधनािा भागही आपण चतला देऊ.’ 
 
पणींिे ते बोलणे हसण्यावारी नेऊन ती ठामपणे म्हणाली, 
 
‘पणीनो, देवराज इदं्र अलजक्य आहे त्या्या प्रभावाम ळेि मा्या सारखी दूती येथवर येऊन पोिली 

आहे. कोठलेही चवशाल वा सखोल प्रवाह त्याला अडव ूशकत नाहीत म्हणून तर मी रसा नदी ओलाडूं 
शकले. त्या्याशी य द्ध करू पहाल तर त म्ही मात्र प्राणाला म काल.’ 

 
चतिे बोलणे ऐकूण पचण रागावले व म्हणाले, 
 
‘भाग्यशाली सरमे, स्वगव लोकाहून या द गवम स्थळी आलेल्या गायींना तू परत नेणार? त्यासाठी तू 

येथवर आली आहेस? परंत  त िे धाडस आचण इ्छा चन्फळि ठरतील. आम्याशी य द्ध केल्याचशवाय गायी 
चमळवता येणार नाहीत. आमिी आय धे चकती तीक्ष्ण आहेत तें य द्ध करूनि पहा.’ 

 
बढाई मारणाऱ्या त्या पणींना सरमेने न डगमगता उत्तर चदले, 
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‘या मोठ्या मोठ्या गोष्टी त म्या तोंडी शोभत नाहीत. खरे सैचनकि य द्ध करू जाणोत. धन ्यातून 
बाण स र्ण्या आधी त म्या पापानेि त म्ही मरणार आहात. कपर् फार काळ तग धरीत नसते. त मिे वतवन व 
कायव देवग रु बृहस्पचत अर्कावतील. त म्ही स खी होऊ शकणार नाही.’ 

 
पणीनी सरमेला वळवण्यासाठी अखेरिा डाव र्ाकला. 
 
‘तू काही स्वतः्या इ्छेने येथवर आलेली नाहीस. इंद्राचद देवानी बळजबरीने त ला पाठवले आहे. 

आता तू येथेि रहा. आम्ही त ला पाठिी बहीण मानू. आम्ही आणलेल्या गोधनािा भागही देऊ. तरी हे स भगे 
आता तू येथून जाऊि नको. येथेि मानाने रहा.’ 

 
हे बोलणे िालले असतानाि ित र सरमेने ग प्त स्थानािा स गावा काढला होता. आता चतला त्वरेने 

इंद्राकडे जावयािे होते. 
 
‘पणीनो, मी बोलून िालून दूती, ग प्तिर. आम्हाला भाऊ कोण नी बहीण कोठली! ्यस्क्तगत 

संबंधि आम्हाला नसतात. मी जाणते ती एका इंद्राला. त्यािी आज्ञा पाळणे येवढाि मािा धमव. प ढिे काय 
ते त्यािे तो पाहून घेईल.’ 

 
याप्रमाणे मोहजालात न फसता सरमा पणीं्या चनवासातून परतली. रसा नदीिा द स्तर प्रवाह 

ओलाडूंन स्वगात जाऊन पोिली. चतने साचंगतल्या स्थळी देवराज इदं्र व बृहस्पचत जाऊन पोिले व त्यानंी 
पणींिा पराभव करून आपल्या गायी परत आणल्या. 
 
९ प्राि व वािीचा सुमेळ : 
 

चवश्वकल्याणासाठी देवानंी यज्ञ करत्यिे ठरवले. सूयव, सोम, अस्ग्न, इंद्र, चमत्र व वरुण हे ऋस्त्वज 
िाले. यज्ञािे यजमान अथवा ब्रम्ह्यािे पद बृहस्पतीनी घ्याव ेअसे ठरले. पण यजमानासह त्यािी पत्नीही 
असायला हवी. देवानी प्रजापतीिी कन्या ज हूशी बृहस्पतीिे लग्न करुन चदले व त्या दोघानंी चमळून यज्ञािा 
संकल्प केला. 

 
ब्रह्मणस्पचत ब्रह्मा हे मनािेि स्वरूप. ब्रह्मजाया ज हू ही वाणी. यज्ञािी भावना मनात आली व 

शब्दावारे् ती प्रगर् िाली. 
 
ब्रह्मा व ब्रह्मजाया यज्ञ करीत होते. देव त्यांिे ऋस्त्वज होऊन स्त चत व शसंन करीत होते. 

त्याप्रसंगी ब्रह्मजाया घाईत न बोलण्यासारखे बोलून गेली. एरवी सामान्य स्त्रीने असे केले असते तर त्यात 
चवशरे्ष असे काही न्हते. कारण सामान्य स्त्री ििंल असते. भोगाकडे चतिी दृचष्ट लगेिं वळते. पण ही तर 
ब्रह्मजाया. हे पद केवढे मोठे. त्या पदािी केवढी चद्य प्रचतष्ठा! ती सामान्य स्त्रीप्रमाणे वतवन करून लागली 
तर ते कसे िालेल? ब्रम्ह्याने चतिा त्याग केला. यज्ञ अधाि राचहला. ते्हा देव ज हूकडे गेले. तीहीं 
ब्रह्मजायाि होती. चतला जापली िूक उमगली. व ब्रम्ह्याबद्दलिा आदरभाव चत्या मनात वाढला. 
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‘मनातले चविार असतील तसेि वतवन व तशीि वाणी असायला हवी. चवश्वचहतासाठी हा मेळ 
आवश्यक आहे.’ चतने मान्य केले. 

 
देवानंी चत्या ि कीिे पचरमाजवन केले. सूयव, वरूण, अस्ग्न या देवानंी चतला दोर्षम क्त केले. त्या 

पचवत्र ब्रह्मजायेिा ब्रह्माने प नः स्वीकार केला. व चवश्वचहतासाठी स रू केलेला यज्ञ पूणव केला. मन व वाणी 
यािंा स मेळ साधला गेला. 
 
१० राष्राची प्रिावक शक्क्त : 
 

त्या ऋर्षींिे नाव आहे वागाभंणृी. चपत्यािे नाव अंभणृ. त्यािंी कन्या वाणी. म्हणून ती वागाभंणृी. 
अंभणृ ऋर्षींिे वय िाले होते. त्यािंी दृष्टी गेली, वाणी अधंचपत्यािी काठी होती. चपत्यािी सेवा करता करता 
त्यातून चतने ब्रह्मचवद्या चमळवली होती. प्राचणमात्रात वसणाऱ्या िैतन्यात चतला प्रभ  दशवन िाले होते. व तेि 
तत्व ती स्वतः्या चठकाणीही पाहू लागली होती. 

 
त्या कन्येने एक चवशरे्ष चवद्या चमळवली होती. चतने आपल्या वृद्ध चपत्यािी सेवा ही एका सामान्य 

माणसािी सेवा म्हणून न करता रा्र प रुर्षािी सेवा करावी तशा भावनेने केली होती. त्यािंा मान ठेवताना, 
त्यानंा वदंन करताना चत्या मनात रा्रीय भावना चनमाण होई. 

 
‘रा्र अधं, अपंग, जड असेल तर प्रजाजनानंी रा्रािी सेवा केली पाचहजे. एक एक ्यस्क्त 

अंधळयािी काठी होऊन समग्र रा्राला प्रजेिा आधार लाभला पाचहजे. ्यक्तींिा सम दाय चमळूनि समाज 
घडतो. समाज रिता रिता ्यस्क्त व रा्र एकाकार होत जातात.’ 

 
याप्रमाणे वागाभंणृीिी ब्रह्मचवद्या रा्रसेवे् या रंगाने रंगली होती. चपत्या्या सेवलेा चतने जीवन 

वाचहले होते. 
 
‘वाणी अंभणृी’ एकरे् पडलेले ॠचर्ष चतला मंद स्वराने हाक मारीत. 
 
‘ही मी आलेि तात!’ म्हणून तत्परतेने जवळ जाऊन ती त्यां् या पायावरून हात चफरव ूलागे. 

मायाळ  चपता चत्या केसावरून हात चफरवीत चतला चविारी. 
 
‘काय करीत होतीस बाळ एकर्ी एकर्ी?’ 
त्या चदवशी चतने साचंगतले. 
‘तात, ग ंफेत बसल्या बसल्या मी एक मूती घडवीत होते.’ 
‘कोणािी मूती गं बाळा?’ 
‘द सऱ्या कोणािी? त मिीि!’ 
‘मा्यात ते असं काय पाचहलस पोरी?’ 
 
‘त म्यात? त म्या चठकाणी मला रा्र प रुर्ष चदसतो तात! त म्या शरीरात देव वसत आहेत शरीर 

हा महाभतूािंा लपड असला तरी त्याति ब्रम्हाडंािा वास आहे.’ वाणी मोठ्या उत्साहाने सागंू लागली. 
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‘अरे, तू तर लपडी ते ब्रम्हाडंी’ हे तत्वि सागंते आहेस!’ 
 
‘होय तात! मला त म्या ठायी मध्यभागी वसणाऱ्या प रुर्षािे स्वरूप चदसते. लपड आचण ब्रह्माडं याना 

जोडणारा तो प रुर्ष–तोि रा्र प रुर्ष! रा्रात मानवािंी वस्ती आहे त्याि प्रमाणे पश , पक्षी, जलिर, 
स्थलिर, वगैंरेिीही वस्ती आहे. रा्र शस्क्त जागृत िाली की त्या सवां्यात िैंतन्यािा संिार होतो 
त्यां् या ठायी असलेल्या दैंवतानंा जाग येते. त्याि रा्रािे उत्थान होतें. तेि रा्र बलशाली होते. 

 
ज्या रा्रािी शस्क्त स प्त आहे ते रा्र अधं, जड आचण पागंळे होते. रा्रािा अपमान करणारा 

समाज वा ्यस्क्त कधी स्वतःिे कल्याण साधू शकत नाही. वाणी उत्साहाने सागूं लागली. ऋचर्ष मधेि 
म्हणाले, 

 
‘वाणी, तू रा्र भावनेचवर्षयी म्हणतेस ते ठीक. पण प्रचतमा म्हर्ली की चतिी आकार–्यवस्थाही 

असावी लागते. चतिे काय?’ 
 
‘ते सागंण्याठी मी का्य रिना करीन. आधी प्रचतमा घडवीन ती घडवताना मनात मदं मध र गीत 

आपोआप उमरू् लागते. रा्रा्या िरणात समाज सामावलेला आहे. त्या्या बाहूत क्षात्र बळ स्फ रते आहे. 
मस्तकात ब्रह्मचवद्या म खचरत होत आहे व मध्य शरीरात प्रजाजन चनवास करीत आहेत. 

 
या प्रचतमेशी मी एकरूप होते आहे. मािे आत्मस्वरूप त्या मूतींत प्राण प्रचतष्ठा करीत आहे. त म्हाला 

मी हाताला धरून नेते तशी या रा्र प रुर्षािी पण मी रा्र शस्क्त होईन.’ 
 
वाणी्या या भावनेने चपता अंभणृी प्रसन्न िाले. चतला आत्मभाव कळला होता. चतने केलेल्या 

स्त तीत ती स्वतःला ‘अहम्  म्हणून संबोधते.’ 
 
‘मी ब्रह्मचवद्या, रा्रा्या शस्क्तरुपाने मी रहाते. अकरा रुद्र व आठ वस  यां् यासह मी संिार करते. 

बारा आचदत्य व तेहतीस चवश्वेदेवां् या बरोबर मी चवहार करते. मी रा्रशस्क्त, चवकास पावण्यासाठी चमत्र, 
वरुण, इन्द्र, अस्ग्न, अचश्वनीक मार या रा्र प्रचतचनधी देवतानंाही धारण करतें.’ 

 
‘मी स्वतः रा्रशस्क्त आहे. वस –संग्रह करण्यायोग्य धनसाधनािे संगमस्थान मीि आहे. 

परोपकारा्या कामातून मी आत्मसाक्षात्कारािा अन भव घेते. देवानंी रा्रा्या वगेवगेळया चवभागात 
िेतनारूपे मािी स्थापना केली आहे.’ 

 
‘रा्रा्या प्रजाजनां् या ठायी रा्र शस्क्तरूपाने मािे दशवन करतात ते मा्या पे्ररणेने अन्नाचद 

साधने प्राप्त करून घेतात. मािे ग णगान ऐकतात त्यानंा मी नवजीवन देते. याप्रकारे मी रा्र प्रचतमेत 
प्राणप्रचतष्ठा करते.’ 

 
‘जें प्रजाजन मला मान देत नाहीत ते आत्मनाश करून घेतात. हे सत्य मी त म्हाला सागंते.’ 
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‘मी स्वतःि रा्र शक्तीिे संपादन करून सागंते की इन्द्राचद देव व मानव आदराने मािा मोठा 
सन्मान करतात. रा्रा्या रक्षणाथं मी ज्यािंी योजना करते त्यािंा स्वभाव मी उग्र बनवते. रा्रािे 
कल्याण करणाऱ्यानंा मी मंत्रद्रष्टे ऋचर्ष बनवते. कचव आचण मेधावी बनवते.’ 

 
‘रा्रािी वगेवगेळी काये करण्यासाठी मी रा्रशस्क्तं वाय वगेाने सगळीकडे जाऊन पोिते. 

रा्रसेवा करण्यासाठी रा्र शस्क्तरुपाने ्यापक होऊन मी सव ं कामे उरकते. त्याम ळेि मािा मचहमा 
आकाश व पृथ्वी्या अंतराळात सववत्र गायला जातो.’ 

 
या प्रमाणे वागाभंणृीने रा्रशक्ती्या रुपात आपल्या आत्मशक्तींिे दशवन केले आहे. वाणी सावधान 

राहून वृद्ध व अधं चपत्यािी सेवा करते व त्याि भावनेने प्रत्येक ्यक्तीने रा्रप रुर्षािी सेवा करावी असा ती 
सवांना उपदेश करते.’ 
 
११ जीवनाची आिारशीिा : 
 

ज्योतीतून ज्योत प्रगर् होते तसे नारी जीवनातील हे समपवण आहे. माता होऊन ती संतानािें पालन 
पोर्षण करते. पत्नी होऊन ती पतीला पे्ररणा देते. समाजाला ती जागृत करेते. रा्राला ती चर्कवनू धरते व 
चवश्वाला ती संदेश देते. चत्या ठायी करुणा आहे. सहान भचूत आहे. 

 
त्या नारीिी ्यथा तीि जाणे. नारीिी संवदेना जाणून घेण्यासाठी स्त्रीिेि हृदय असाव ेलागते. 

चतिे जीवन िंदनासारखे, सतत चिजणे हेि चतिे काम. जळत राहूनही ती स वास देते. त्याग, बचलदान 
करून ती आपले जीवन सफल करते. 

 
चतला हा त्याग कोणी चशकवला? चत्या या कष्टमय जीवनािा आधार तरी कोठला आहे? या 

प्रश्नािंी उत्तरे एका स्त्रीनेि चदली आहेत. त्या ऋर्षीिे नाव आहे श्रद्धा. चत्या चपत्यािे नाव काम. मातेिे नाव 
अचभलार्षा. काम व अचभलार्षा यां् या संभोगातून ती चनमाण िाली. त्या माता चपत्याने चतिे पालन पोर्षण 
केले. 

 
याप्रमाणे श्रद्धा कमायनी ही कामािी प त्री. ती स्वतः ॠचर्ष आहे. देवी आहे. ती स्वतःवर पे्रम करते. 

ती स्वतःि जीवनाला आधार देणारी आहे. ती डळमळीत िाली तर जीवन चर्कणे कष्टािे होते. पण तसे 
होत नाही. श्रद्धाि श्रदे्धला दृढ ठेवते. चतिे हे शब्द आहेत. 

 
‘ही श्रद्धा, चह्याम ळेि गृह–अस्ग्न सचमद्ध, प्रज्वचलत रहातो. श्रदे्धम ळेि त्याला हचव चमळतो. त्या 

श्रदे्धला बाणी्या योगाने ओळखता येते.’ 
 
‘ज्याने जीवनात काही ना काही त्याग केला. आहे, समपवण केले आहे, आपले बचलदान केले आहे 

तोि श्रदे्धला चप्रय आहे. काही तरी करण्यासाठी तळमळणारी, एकमेकानंा खाऊ चपऊ घालणारी, 
एकमेकासाठी िर्णारी माणसे चतला आवडतात.’ 
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‘प्राणाम ळे जीवनात िैतन्य चनमाण करणारे देव आचण मानव श्रदे्धिी स्त चत करतात. श्रदे्धला 
पारखण्यािी इ्छा मनात जागते. चत्या प्रभावाने परोपकारािी, सेविेी कामे माणसा्या हातून होतात. 
ज्या्या ठायी श्रद्धा आहे त्याला धन साधनाचद सारेि लाभ होतात.’ 

 
‘सकाळी उठल्याबरोबर आम्ही श्रद्धादेवीला आवाहन करीत आहो. मध्यान्ही्या वळेी सववजन 

आपल्या कामात ्यस्त असतात ते्हा व सूयास्ता्या वळेीही आम्ही श्रद्धादेवीला आमंत्रण देतो.’ 
 
‘हे देवी आम्या मनातून श्रद्धा िचलत ना होवो ही एकि अलभलार्षा आहे. कारण श्रदे्ध्या बळावरि 

आम्ही चर्कून रहातो श्रद्धा हीि आम्या जीवनािी आधार चशला आहे.’ 
 
१२ वेदमातेची णशकवि : 
 

ऋर्षीनी ॠिािें, मंत्रािें दशवन केले. ती वाणी त्यानंी कानानंी ऐकली. वदेािंी वाणी श्र चत रुपानें 
एका ऋर्षीपासून द सऱ्या याप्रमाणे िालत आली. त्यातून श्र चतपरंपरा चनमाण िाली. माताप त्रािे चहत ्हाव े
म्हणून सावधान असते. त्याला सन्मागी लावते. त्याप्रमाणेि वदेवाणी आपल्याला उपदेश करते. 

 
त्या ऋर्षीं्यातले एक ऋचर्ष. त्यािें नाव संवनन. त्यां् या वाणीतून प्रत्यक्ष श्र चत भगवतीि जणू प्रगर् 

िाली आहे. करुणासभर मानवी चहतािा उपदेश त्या शब्दातून बाहेर पडत आहे. 
 
‘हे मानवानंो, त म्ही सारे एका समान भचूमकेवर एकत्र या. परस्पर चहतासाठी संवाद रिा. त म्ही 

सारे एकमेकािंी मते जाणून घ्या. पूवी देव पण अशाि प्रकारे एकत्र जमून संवाद रिून, मनमेळ साधून 
परस्परां् या सेविेी कामे करीत. त्यािप्रमाणे त म्हीही कराव.े’ 

 
‘हे मानवानंो, त मिे मन समान असो. त मिी हृदये भाव सभर असोत. परस्परां् या चहतासाठी जी 

साधनसाम ग्री तयार केली आहे, चत्याम ळे एकमत साधून सहयोग वाढत राहो.’ 
 
श्र चत भगवती वदेमातेिे हे स भाचर्षत सवव जनािें खरे चहतसाचहत्य, समान चहत–साचहत्य व साचहत्य 

संघर्नािे दान देऊन ऋग्वदे संचहतेिी पूणांह चत करते आहे. 
 

ॐ स्वस्स्त श्री 
 

★ ★ 
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ऐतरेय ब्राह्मि : 
 

णवदे्यची प्रणतष्ठा 
 
१ ऐतरेय मणिदास : 
 

होय. स दास आचण चदवोदास हे दोघे ऋचर्ष आहेत. राजर्तर्ष आहेत. दास म्हणा लकवा दस्य  म्हणा 
िोरी व ल र्फार् करणारी ती जात होती. त्यािंा नाश करण्यासाठी वचसष्ठ व चवश्वाचमत्रानंी या राजानंा चद्य 
बल चदले. 

 
त्यािप्रमाणे कवण ऐलूर्ष व ल श धानाक ऋर्षी आहेत. मतं्रद्रष्टे आहेत. श्लूर्षा व धनाका त्यां् या माता 

आहेत. त्यािप्रमाणे ममतेिा प त्र मामतेय दीघवतमा पण ऋचर्ष आहे. 
 
मचहदास ऐतरेय हा पण याि प्रकारिा ऋचर्ष आहे. द्रष्टा आहे. मंत्र ब्रह्मािा ्याख्याता आहे. ‘ऐतरेय 

ब्राह्मण’ ऋग्वदे मंत्रािे ्याख्यारूप आहे. ऐतरेय ऋर्षीं्या नावावरूनि त्याला ‘ऐतरेय ब्राह्मण’ हे नाव 
चमळाले आहे. त्या चवर्षयीिी कथा अशी आहे. 

 
प रातन काली एक मोठे ऋचर्ष होऊन गेले. यज्ञयागा्या कामी साह्य सहकार करण्यासाठी त्यानंा 

अनेक स्त्रीया होत्या. त्यातं इतरा नावािी पत्नी होती. चत्या प त्रािे नाव मचहदास. 
 
हा क मार मचहदास तेजस्वी होता. पण त्या्यावर चपत्यािे पे्रम न्हते. सवव ऋचर्षक मार खेळत होते. 

मचहदासालाही खेळावसेे वार्ले पण ॠचर्षक मारानंी त्याला अडवले. ते माता इतरेने पाचहले. 
 
चतने आपली क लदेवता भचूममाता, चतिी प्राथवना केली. भमूाता मतूवरूपाने प्रत्यक्ष आली. चतने 

मचहदासाला मोठ्या लसहासनावर बसवले व त्याला वर चदला. 
 
“मंत्र ब्रह्मा्या ‘्याख्यारूप ब्राह्मणा’िे त ला दशवन होईल.” 

 
२ दीर्व जीवन : 
 

याप्रमाणे क मार मचहदासाला ऐतरेय ब्राह्मणािे दशवन िाले. हा क मार दीघाय र्षी होता व त्या्या 
चवदे्यस प्रचतष्ठा चमळाली होती. त्यािी गणना ऋचर्ष म्हणून होऊ लागली. 

 
त्या ऋचर्षला जीवनात देवािें व छंदािें संरक्षण लाभले होते. त्या्या क मार वयािी िोवीस वर्ष े

म्हणजे गायत्री छंदािी िोवीस अक्षरे. एक देव, एक वस  तीन वर्ष ेरक्षण करतो. या प्रमाणे आठ वस ंनी क मार 
वयात त्यािे रक्षण केले. यौवनािी ि्विेाळीस वर्ष ेम्हणजे चत्रष्ट पािी ि्विेाळीस अक्षरे. एका रुद्राने िार 
वर्ष ेयाप्रमाणे अकरा रुद्रानंी अड सष्ठ वर्ष े होईपयंत त्यािे रक्षण केले. नंतर येते शरीरािी वृध्दावस्था ती 
अठ ठेिाळीस वर्ष ेजगती छंदािी अठ ठेिाळीस अक्षरे व प्रत्येक आचदत्य िार वर्ष ेया प्रमाणे बारा आचदत्यानंी 
त्यािे म्हतारपण संभाळले होते. 
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माणसाला चमळू शकणारे एकशसेोळा वर्षािे जास्तीत जास्त आय ्य चमळवनू ऐतरेय मचहदासाने 
केले तरी काय? 
 
३ जीवनाचे रिस्य : 
 

त्याने मानवी जीवनािे रहस्य उकलले. यज्ञा्या पचरभारे्षत त्याने जीवनािा प्रयोग केला. यज्ञािे 
चवचधचवधान जीवनात उतरवले. 

 
अजून उरे्षिा उदय िाल नाही, रात्र अद्याप संपलेली नाही, पक्ष्यािंी चकलचबल स रू िालेली 

नाही, अशा ब्राह्म म हूती ऋर्षींनी यज्ञशाळेत प्रभात गीते गाण्यास स रुवात केली. त्या गीतानंा प्रातरन वाक 
म्हणतात. अस्ग्न, अचश्वनीक मार व उर्षा हे या अन वाकािें देव, चदवस उगवपेयंत त्यािें गान करावयािा 
समय तीन सूक्ते म्हणून िाल्यावर चदवस उगवण्यास अवचध असला तर तर तो पयंत ऋग्वदेा्या ॠिा 
गा्यात. 

 
हे प्रातरन वाक म्हणजे काय? मानवी जीवनािंी ती प्रभात. पश पक्षी, जलिर, स्थलिर यािंी 

हालिाल स रू होण्या आधी माणसाने आपली चदनिया स रू करावी कारण त्यािी जीवन यात्रा दीघव आहे ‘हे 
प्रवासी, ऊठ. जाग, जरा पहा–’ म्हणून त्याला कोणी तरी हाक घालीत असते. 

 
ऐतरेयाने सववप्रथम सोमयागािी प्रचक्या दाखवली आहे. सोमयागािी स रूवात अस्ग्नष्टोम यागाने 

होते त्यािे काळ तीन. सकाळ, द पार व संध्याकाळ. प्रातःसवन माध्यंचदन सवन, व सायंसवन. 
 
अस्ग्न म्हणजे जीवनािी िेतना आहे. ज्योचत आहे. त्यािी वारंवार स्त चत करा. त्याला ष्टोम 

म्हणतात. या अस्ग्नष्टोमास ज्योचतष्टोम म्हर्ले जाते. 
 
मानवी जीवना्या रहस्यािी ही ग रुचकल्ली आहे. प्रातःसवनािा छंद गायत्री तीन िरणािंा व आठ 

अक्षरािंा आहे. बालपणात एक एक वस  तीन तीन िरणािें म्हणजे वर्षािे रक्षण करतात. अथात्  मानवािे 
बालपण हे जीवनािे प्रातःसवन त्यािा अवचध िोवीस वर्षािा. 

 
माध्यंचदन सवनािा छंद चत्रष्ट प. िार िरणािंा व आकरा अक्षरािंा. यौवनात एक एक रुद्र िार िार 

वर्ष े रक्षण करतो. याप्रमाणे अकरा रुद्र ि्विेाळीस वर्ष े रक्षण करतात. माणसािे यौवन हे जीवनािे 
माध्यंचदन सवन. त्यािा अवचध वया्या अड सष्ठ वर्षापयंतिा. 

 
सायंवनािा जगती हा छंद िार िरणािंा व बारा अक्षरािंा आहे. जीवना्या सायंकाळी, वाधवक्यात 

एक एक आचदत्य िार वर्ष े रक्षण करतात. अशा प्रकारे बारा आचदत्य अठ ठेिाळीस वर्ष े माणसािे रक्षण 
करतात. वाधवक्य हे मानवी आय ्यािे सायंसवन. जीवनािा काल एकशसेोळा वर्षांिा. सात्या लकवा 
आठ्या वर्षापासून ससं्कारािंा प्रारंभ धरला तर आय ्यमान एकश ेपंिवीस वर्षािे होते. 
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४ अक्ग्नष्टोम : 
 

अस्ग्नष्टोम–ज्योचतष्टोमाला प्रकृचतयाग म्हणतात. कारण इतर सारे सोमयाग त्या्या प्रचक्येिे 
अन करण करतात. ऋर्षींना मानवी जीवना्या प्रकृचतिे या जगात दशवन िाले. त्यान सार त्यानंी मतं्रािें 
रहस्य पण उकलले आहे. म्हणून ऋग्वदेािे सववि मंत्र यज्ञपूरक आहेत असे यािे तात्पयव नाही. मंत्र समजून 
घेण्यािी यज्ञ ही ग रूचकल्ली आहे असे म्हणता येईल. त्या साठीि मंत्रािंी चवचवध रूपे, पयाय व त्यािंी 
पचरभार्षा समजावण्यासाठी ऐतरेय ब्राह्मणाने साके्षपाने चनरुपण केले आहे. ते चमतभार्षी आहे हे ही सागंाव े
लागेल. 

 
अस्ग्नष्टोम याग पूणव केल्यानंतर चकत्येकजण उकथ्य, र्षोडशी व अचतरात्र याग करणे िालू ठेवतात. 

संध्याकाळ िाली आहे, सायसंवन िाले आहे. िला उकथ्यािी तीन स्तोते्र आणखी म्हणूया प्रातः सवनािी 
व माध्याचंदन सवनािी पाि पाि व सायसंवनािी दोन व ही जास्तीिी तीन चमळून पधंरा स्तोते्र होतात तोंवर 
रात्र होते एक स्तोत्र आणखी म्हर्ले तर तो र्षोीशी याग होतो. नंतर रात्रभर िालणाऱ्या अचतरात्र यागात 
तीन प्रहरात तीन तीन स्तोते्र व संचधकाळिी िार चमळून तेरा स्तोते्र म्हर्ली तर एक अहोरात्र याग होतो. 
 
५ सोमयाग : 
 

ब्रम्ह्या्या चदवसा्या कालात माणूस जन्माला येतो. जगतो व रात्री मरण पावतो. तो एक 
सोमयागि होतो ना? प नः नव ेजीवन. नवा सोमयाग. वरं्षभर हा क्म िालला तर तो संवत्सर याग त्याला 
गवामयन पण म्हर्ले आहे. बारा चदवस िाललेल्या यागाला द्वादशाह याग लकवा दशरात्र म्हणतात. त्यािंा 
पचहला चदवस तो प्रायणाय तो उदयनीय म्हर्ला जातो. 
 
६ यागाचे देव : 
 

माणसाने सकाळ संध्याकाळ अस्ग्नहोत्र करायिे, प्रत्येक पक्षास इचष्ट करावयािी. अहोरात्र 
सोमयाग एक वर्षव करावयािा, अस्ग्न इदं्र आचण सोम हे त्या त्या त्या यागािें देव आहेत, वस , रुद्र व आचदत्य 
हे गणदेव मानले आहेत. गायत्री, चत्रष्ट प व जगती हे छंद देव व देवािंी स्त चत छंदोबध्द करून शब्दात ्यक्त 
करणारे त्यानंा मंत्रद्रष्टे ऋचर्ष म्हर्ले आहे. याप्रमाणे देव व छंदािे चवविेन यज्ञा्या पचरभारे्षन सार ब्राह्मण 
गं्रथ करतात. व त्यािबरोबर त्यातील रहस्ये स्पष्ट करणाऱ्या कथाही त्याला जोडतात. 
 
७ ऐतरेयब्राह्मि : 
 

ऐतरेय ब्राह्मण गं्रथािे िाळीस अध्याय आहेत. पािं अध्यायािंी एक पंचिका या प्रमाणे त्या्या आठ 
पंचिका आहेत. पचहल्या सोळा अध्यायात सोमयागािी प्रकृचत, अस्ग्नष्टोम–ज्योचतष्टोम, सतरा्या व 
अठरा्या अध्यायात गवामयन–संवत्सरयाग, एकोणीस ते िोवीस या अध्यायात ्दादशाहयाग (त्याति 
अस्ग्नहोत्रािेही चनरूपण येऊन गेले आहे) त्याि बरोबर चतसा्या अध्यायापयंत अनेक चदवस िालणारे 
सोमयाग, पस्स्तसा्या अध्यायापयंत राजसूय व शवेर््या पाि अध्यायात ऐन्द्रमहाचभरे्षक, या प्रमाणे 
त्यातील चवर्षयां् या सामान्य रूपरेरे्षिी कल्पना देता येईल. 
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८ आक्ग्न आणि णवष्िु : 
 

‘अस्ग्न हा देवामध्ये अवम्  (प्रथम आहे व चव्णू हा उत्तर) अंचतम आहे’ हे ऐतरेय ब्राह्मणािे पचहले 
वाक्य आहे. वरवर पाहाता या कथनात चव्णलूा उत्तम व अस्ग्नला अधम लेखले आहे असे वार्ले तरी तसे 
तात्पयव त्यात नाही. ते कळण्यासाठी यज्ञािी पचरभार्षा समजावयास हवी. 

 
कोणा जयमानाला सोमयाग करावयािा आहे. त्यासाठी त्याला प्रथम चदक्षा घ्यावयािी आहे. 

ऐतरेयाने चदलेल्या माचहतीन सार आस्ग्न व चव्ण  हे दोन्ही देव चदक्षा–रक्षक, दीक्षा–पाल समजले जातात. 
आता या दीके्ष्या पालनासाठी अस्ग्न व चव्णूस प्रसन्न करणे भाग आहे. त्यासाठी इचष्ट हवन करावयािे 
त्यास दीक्षणी येचष्ट म्हणतात. त्यािे म ख्य देव अस्ग्न व चव्ण  यािंी स्त चत करणाऱ्या दोन मंत्रािंा भाव असा 
आहे. 

 
‘अस्ग्न’ जो म ख रूपाने प्रगर् होतो तो यज्ञातील सवव देवात प्रथम आहे. त्यािप्रमाणे चव्ण  हा सवव 

देवािें म ख असल्याम ळे उत्तम आहे. अचंतम आहे. अस्ग्न व चव्ण  हे दोन्ही देव, इतर देवां् या सचहत 
यजमानास दीक्षा देवोत. या ंदोन्ही देवासंाठी मािा हचव चसध्द आहे. ते दोघे आम्या कडे येवोत. 

 
‘हे अस्ग्न, हे चव्णो, त म्ही दोघे तप आचण महर् :–उत्तम तेजािी रूपे आहात. जें यजमान दीके्षिे 

पालन करू इस््छतात ते पण दीक्षापाल आहेत. म्हणून हे समथव देवानंो त म्ही दीक्षापाल यजमानािे वरण 
कराव.े यज्ञासाठी येणाऱ्या अनेक यज्ञीय चवश्वेदेवासंहीत त म्ही उभयता चमळून यज्ञास या व यजमानास 
दीक्षा द्या. 

 
या दीक्षणीयेचष्ट मधे प्रथम आवाहन अस्ग्नला केलेले आहे. त्यानंतर इतर चवश्वेदेव व शेवर्ी चव्णिेू 

आवाहन केले आहे. या दोन्ही देवां् यासाठी प रोडाश हचव तयार करावयािा त्यािा आग्नावै्णव असे 
म्हणतात. त्यािा संबधं अस्ग्न व चव्ण  या दोघाशंी आहे. मंत्रात म्हर्ल्याप्रमाणे अस्ग्न तपा्या रूपाने आचण 
चव्ण  महरा्या रूपाने यजमानास तप व महर देतात. दीके्ष्या पालनासाठी या दोहींिे महत्व आहे. 

 
ऋग्वदेा्या प्रथम मंडला्या पचहल्या सूक्तात अग्नीिी व बाचवसा्या सूक्ता्या शवेर््या तीन 

ॠिात चव्णिूी स्त चत केलेली आहे. मधल्या भागात इदं्र, मरुत् , अचश्वनीक मार, सचवता वगैरे देवािंी स्त चत 
आहे. या प्रकारे पण अवम–उत्तर यज्ञािे अन सधंान केल्यास ऋिा्या चवचनयोगािा चनदेश येऊन जातो. 

 
९ यज्ञाची व्याख्या : 
 

‘यज्ञात मंत्रािा चवचनयोग करावा’ हे सागंण्यािे काम ब्राह्मण गं्रथ करतात. त्याि बरोबर यज्ञ हा 
काय आहे. मंत्र म्हणजे काय, त्यािंा चवचनयोग म्हणजे काय हे ही ब्राह्मण गं्रथांना सागंावयािे आहे. 

 
यज्ञा्या साध्या सरळ ्याख्येत तीन शब्द येतात. द्र्य, देव, आचण त्याग. तूप, जव, तीळ या 

सारखे एखादे द्र्य घ्या. आता ज्या देवास प्रसन्न करावयािे असेल त्यािे नाव घ्या. त्यािी स्त चत करा. 
प्राथवना करा व त्या देवास ते द्र्य अपवण करा. अस्ग्न हा सवव देवािंा प्रचतचनधी आहे. साक्षी आहे. त्यात होम 
केलेले द्र्य त्या त्या देवाला पोिते. या प्रमाणे एक यजमान दीक्षा व्रत घेऊन पचवत्र होऊन, द्र्यास श द्ध 
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संस्कृत करून, मंत्रािंा उच्चार करून, देवासाठी त्यािा त्याग करतो हे अत्यतं श्रेष्ठ कमव. त्याला यज्ञ 
म्हणतात. 
 
१० मंत्राची व्याख्या : 
 

‘एक ऋचर्ष स्वतः यजमान होऊन एखादी कामना पूणव करण्यािे सामथ्यव ज्या देवापाशी असेल 
त्याला प्रसन्न करण्यासाठी जी स्त चत करतो त्या स्त तीस मंत्र म्हणतात. उदाहरणाथव ऋर्षींना सत्य बोलाव े
अशी कामना आहे. सत्यािे रक्षण करणारा देव अस्ग्न आहे. त्या अस्ग्नला प्रसन्न करण्यासाठी ऋचर्ष स्त चत 
करून सत्यव्रतािे रक्षण मागनू घेतात’ अशी मंत्रािी ्याख्या आहे. या प्रकारे यज्ञ हे आपले श्रेष्ठतम व इष्टतम 
कमव आहे. 
 
११ अक्ग्निोत्र : 
 

अस्ग्नहोत्र हा सकाळ संध्याकाळ करण्यात येणारा यज्ञ आहे. त्याचवर्षयी ऐतरेय ब्राह्मणात साचंगतले 
आहे. 

 
‘सायकंालीन अस्ग्नहोत्र सूयास्ता आधी व प्रातःकालीन अस्ग्नहोत्र सूयोदयानंतर करतात. कारण 

जो यजमान वाणीने सत्यमंत्रािा उच्चार करतो तो सत्यरुप देवात होम करतो. हे कसे? 
 
भभू ववः स्व ॐ हा संध्याकाळी होम करताना म्हणावयािा मंत्र आहे ‘येथे जो अस्ग्न आहे तो स्वतः 

देव–चद्य पदाथव आहे. तो ज्योचतरूप आहे. ते्हा येथे ही जी दीपज्योचत तेवत आहे ते अस्ग्नदेवािे स्वरूप 
आहे. त्याला ही आह चत िागंल्या प्रकारे चमळो. मािा होम िागंला होवो. स्वाहा स ह तम्  अस्त  । 

 
त्यािप्रमाणे प्रभाती करावया्या होमािा मंत्र आहे. 
 
भभू ववः स्वरोम्  सूयो ज्योचतः ज्योचतः सूयवः स्वाहा । 
 
त्यािा अथव आहे, हे भलूोकाचद, मा्या होमािा स्वीकार करा. जो सूयव आहे तो देव आहे. तीि 

ज्योचत आहे. अथात चदवसािा तो प्रकाश आहे. त्याि प्रमाणे ज्योचत–जो चदवसािा प्रकाश तो तर हा सूयव 
देवि आहे. त्याना मािा हा होम उत्तम चरतीने पोहोिावा.’ 
 
१२ सत्याचा स्वीकार : 
 

जो यजमान हा अस्ग्नहोत्र यज्ञ व त्यािा चवचनयोग मंत्र िागंल्या प्रकारे जाणतो व होम करतो तो हे 
ही जाणतो की सायंकालीन ज्योचत अस्ग्न आहे व प्रातःकालीन ज्योचत सूयव आहे. हे सत्य जाणल्याने तो 
स्वतः सत्यवक्ता प रुर्ष होतो. व तेणे करून तो आपल्या अंतरी्या परमाथवरूप अस्ग्न व सूयािाही होम 
करतो म्हणून सूयोदयानंतर होम करावयािा असतो. 
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सूयोदयाआधी होम करू नये. या चवर्षयी एक ज नी यज्ञगाथा आहे. ‘समजा काही अस्ग्नहोत्री 
सूयोदय होण्याआधीि होम करू लागले तर ते सारे सकाळीि खोरे् बोलतात असे होईल. कारण मंत्रात 
सूयो ज्योचतः असे म्हर्लेले आहे. सूयव चदवसा उगवतो. तो उगवण्या आधीि सूयों ज्योचतः म्हणून चदवसा 
ज्यािे चकतवन करावयािे ते चदवस नसतानाि केले तर ते परमाथव सत्य नाही. ती वाणी असत्यि म्हर्ली 
पाचहजे. 
 
१३ प्रजापणतची सृणष्ट : 
 

‘भभू ववः स्वरोप्’ ॐकार सचहत तीन ्याहृलतना मंत्र म्हणतात. ऐतरेय ब्राह्मणाने एक स ंदर कथा 
साचंगतली आहे. 

 
‘प्रथम प्रजापतीने इ्छा केली ‘मी एक आहे’ प्रजाजन चमळवनू मी ‘अनक’ ्हाव.े त्याने तप केले. 

त्याम ळे पृथ्वी, अंतचरक्ष व आकाश हे तीन लोक त्याने चनमाण केले. ते तापवण्यात आले. त्यातून तीन ज्योचत 
प्रगर्ल्या. पृथ्वीपासून अस्ग्न, अंतचरक्षातून वाय  व आकाशातून आचदत्य. त्या तीन ज्योतींना तापवले ते्हा 
त्यातील अस्ग्नपासून ऋग्वदे, वाय पासून यज वेद व आचदत्यापासून सामवदे चनमाण िाले. हे तीन वदे 
तापवले त्यातून तीन श क् तेजस्वी अशा ्याहृचत प्रगर्ल्या. ऋग्वदेातून भरू, यज वेदातून भ वः व सामवदेातून 
स्वः त्या चतन्ही ्याहृचत तापवल्या ते्हा त्यातून तीन वणव उत्पन्न िाले. अकार, उकार व मकार हे तीन 
एकत्र केल्यावर त्यातून ॐकार उमर्ला. ॐ हे सवांिे साररूप आहे. म्हणनू होता ॐ म्हणून मग प्रयोग 
करतो. ॐ हा स्वगव लोक आहे. स्वगात तळपणारा सूयव हा ॐकार आहे. 
 
१४ यज्ञाचे ऋक्त्वज : 
 

‘त्या प्रजापतीने प्रथम यज्ञािंा चवस्तार केला होता. त्यानंी ऋिे ने होत्यािे यज ने अध्वय विे, व 
सामाद्वारे उद गात्यािे काम केले. याप्रमाणे ऋक् , यज  व, साम या चवद्यात्रयीिे सार श क् होते म्हणून ब्रह्मािे 
कमव अथव ंवदे द्वारा िाले. 

 
यज्ञ करताना त्यात काही िकू िाली लकवा उणीव राचहली तर ब्रम्ह्याने प्रायचित म्हणून ्याहृचत 

होम करावयािा असतो. असे सागंनू ऐतरेय ब्राह्मणात िारही वदेािें सूिन केले आहे. ब्रम्ह्यािे स्थान 
महत्वािे आहे. अथवव वदे हा तीन वदेाहून वगेळा दाखवण्यािे तात्पयव या प्रमाणे चदलेले आहे. 

 
प्रायचित्तािी वळे आली ते्हा महाचवद -ब्रह्मवाद्यानंी चविार केला की ऋिेने होत्यािे, यज ने 

अध्वय ंिे व सामाने उद गात्यािे कमव करावयािे. या प्रमाणे तीन वदेािें चवविेन िाले तर मग ब्रह्मम्यािे कमव 
कोणत्या लवदे्यने करायिे त्यािे उत्तर चदले आहे. या तीनही चवद्यानंी ब्रम्ह्यािे कमव करावयािे. 

 
सायनाने रूचढवाद रुजू करणारा एक श्लोक या चवर्षयी चदला आहे. त्यािा भावाथव असा– 
 
तसे पहाता ब्रम्ह्यािे कायवके्षत्र अथवव वदे हे आहे. पण द सऱ्या वदेािंाही भाग त्यात आहे. म्हणनू 

ब्रम्ह्याला आरण्यकात ब्रह्मचनष्ठ म्हर्ले आहे. 
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१५) यज्ञाचे दोन मागव : 
 

वदे परंपरेत कमान सार एकाि वदेािे िार चवभाग मानले आहेत. ब्राह्मण गं्रथात त्याला आधार 
देणारी अनेक चवधाने चमळतील. येथे त्यानंी म्हर्ले आहे ‘खरोखरीि जो यज्ञ वाय प्रमाणे संिार करतो तो 
दोन मागांनी प्रवृत्ती करतो. वाणी व मन, मंत्ररूप वाणी आचण प्रयोगािे अन सधंान साधणारे मन–यातून 
यज्ञािी प्रवृचत्त होते. वाणी ही पृथ्वी असून मन हे आकाश आहे. यज्ञ हा रथ आहे असे मानले तर तर त्यािे हे 
दोन मागव त्या्या दोन िाकासारखे आहेत. त्यातील एक मागव वाणीत्रयाने ऋस्त्वज घडवतात व ब्रह्मा 
मना्या योगाने द सरा पक्ष घडवतो. 

 
येथे सायणाने छादंोग्य उपचनर्षदािे प्रमाण देऊन स्पष्टता केली आहे ‘हा तर खरोखरीि यज्ञ आहे. 

मन व वाणी हे त्यािे दोन मागव. त्यातील एका मागा्या प्रवृत्तीस ब्रह्मा मना्या योगाने व द सऱ्या मागास 
होता, अध्वय व व उद गाता हे वाणी्या योगाने घडवतात. 

 
यज्ञा्या प्रचक्येप्रमाणे होता हा ऋिा म्हणतो उद गाता स्तोत्र गातो व अध्वय व हा यज िे मंत्र म्हणतो. 

ऋिािें शस्त्र म्हणजे शसंन प्रशसेंसाठी, स्त चतस्तोत्र प्राथवनेसाठी व यज  हे गद्य मंत्रासाठी योजलेले शब्द 
आहेत. 
 
१६ छंदाचा मणिमा : 
 

ऋिा छंदात व साम गीतात रूजू करतात या प्रमाणे छंदािे स्थान महत्वािे आहे. ऐतरेय ब्राह्मण 
गायत्री वगैरे छंदािंा मचहमा व कथानक िागंल्याप्रकारे सागंते. 

 
स रुवातीस साचंगतल्याप्रमाणे गायत्री हा अस्ग्निा छंद आहे. अस्ग्न व गायत्री दोन्ही प्रजापती्या 

म खातून चनघाले आहेत. अग्नीिी सूक्ते पण बह धा गायत्री छंदाति असतात. द सरा चत्रष्ट प हा इदं्रािा छंद 
आहे व चतसरा जगती हा चवश्वेदेवािंा छंद आहे. या छंदािें पक्षीरूपाने वणवन करणारी एक कथा ऐतरेयात 
आहे. 

 
‘पूवी सोम राजा द सऱ्याि लोकात होता. देवानंी व ऋर्षींनी त्याला या लोकात कसे आणाव ेयािा 

चविार केला. त्यानंी छंदानंा साचंगतले की त म्ही सोमराजाला आम्याकडे घेऊन या. ते्हा छंद हे स वणव 
पक्षी होऊन उडाले त्या काळी जगती, चत्रष्ट प व गायत्री हे िार िारि अक्षरािें छंद होते. प्रथम जे दोन छंद 
गेले ते सोमाला आणू शकले नाहीत उलर् आपली अक्षरेि तेथे र्ाकून आले शवेर्ी गायत्री छंदाला सोमाला 
आणण्यात यश चमळाले. 

 
जगतीने तीन अक्षरे व चत्रष्ट पाने एक अक्षर सोमाकडे र्ाकले होते ती िार अक्षरे गायत्रीने परत 

आणली. ते्हापासून गायत्रीिी आठ अक्षरे िाली. गायत्रीने आठ अक्षरे चत्रष्ट पाला चदली ते्हा चत्रष्ट पािी ११ 
अक्षरे िाली. त्याने जगतीला अकरा अक्षरे चदली त्याम ळे जगती छंदािी बारा अक्षरें िाली. 
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या प्रमाणे म ख्य छंद तीन आहेत व यज्ञात त्यािंा चवशरे्ष उपयोग आहे. या तीन छंदात केलेल्या 
यज्ञात सवव छंद सामावनू जातात. पचहल्या सवनािी समृस्ध्द गायत्री, माध्यचंदन सवनािी चत्रष्ट प व 
सायसंवनािी समृस्ध्द जगती या प्रमाणे मान्यता आहे. 

 
१७ यज्ञाचे देव : 
 

ऐतरेय ब्राह्मणात वगेवगेळया चक्यािें चनरूपण आहे. त्यात देवािें आवाहन करण्यासाठी असलेल्या 
चवचवध शस्त्रािंी नाव ेचदलेली आहेत या पचरभारे्षत शत्र यािा अथव शसंन–प्रशसंा–स्त चत ऋग्वदेािा होता हा 
शब्दप्रयोग करतो. 

 
अस्ग्न वगैरे देव अज्ञान व अंधकार दूर करतात. त्यािें आिरण नीचतचनयम व ऋत–व्रता्या 

पालनाने दृढ िालेले आहे. सत्यािी त्यानंा आवड असून ते अचतशय शस्क्तशाली आहेत. यजमानािी जी 
काही मनोकामना असेल ती ते पूणं करतात. परंत  त्यानंा छलकपर् मात्र आवडत नाही चनयमािें उल्लंघन 
करणाऱ्यानंा व वाईर् कमे करणाऱ्यानंा ते शासन करतात. 

 
ऐतरेय ब्राह्मणात तेहतीस देवािंी गणना केलेली आहे. आठ वस , अकरा रुद्र, बारा आचदत्य, 

प्रजापचत व वर्षट् कार, वस  रुद्र व आचदत्य हे गण देव आहेत. परंत  त्या सवांिी नाव े सापडत नाहीत. 
ऋग्वदेा्या ऋिात पण ही नाव ेचनचित अशी आढळत नाहीत. परंत  ते देव प्रचसध्द आहेत. इतर देवािंी नावं े
ऋग्वदे व एतरेय दोन्हीत सापडतात. 
 
१८ मुख्य देव–अक्ग्नः सोम व इरं : 
 

यज्ञा्या दृष्टीने अस्ग्नि म ख्य देव आहे. देवानंी ज्याला सचमध्द, म्हणजे प्रज्वचलत केला तो स्वगािा 
व मानवाने सचमध्द केलेला अस्ग्न पृथ्वीिा. परंत  ऋ िामंध्ये ज्ञानशक्तीिे प्रचतक म्हणून अस्ग्न स्वीकारला 
आहे. ‘अस्ग्न म ळे सृष्टीतील सारे चनमांण िाले. अस्ग्न स्वतः श्रेष्ठ अन्न बीज आहे. व तो अन्न पचत आहे. अस्ग्न 
स्वतःिी शस्क्त कें न्द्रस्थानी ठेवनू सवव देवािें रक्षण करतो. चनत्य चनरंतर िालणाऱ्या नैसर्तगक हवनािा तो 
होता असून सवव देवािें तो म ख आहे. 

 
येथे अस्ग्नबरोबर सोमािे चनरुपण केलेले आहे. कारण वैचदक यज्ञात सोमयाग प्रथम आहे. त्यातील 

द्रव सोमवल्ली असून अस्ग्न व सोम हे यज्ञािे दोन डोळे असून त्यां् या द्वारे देव यज्ञाकडे पाहतात. 
 
सोमरस यज्ञािा पेय पदाथं आहे. त्या सह सोमािे स्थान देवां् यात आहे. हा सोम ब्रम्हाडंभर आहे. 

अमरत्व व प्रकाश हे त्यािे ग ण आहेत. अस्ग्नप्रमाणेि सोमही सवव देवां् या ठायी आहे. 
 
इंद्र हा बह स्त त देव आहे. अस्ग्न हा यज्ञरूप आहे. तर इदं्र हा अस्ग्निा स्वामी आहे. याप्रकारे इन्द्र 

सव ंदेवात चवशेंर्ष ओजस्वी साहसी भाग्यवान–भगवान आहे. याने महाचभरे्षक कमव करून सवव देवानंा लजकून 
घेतले व चतन्ही लोकावंर सत्ता प्रस्थाचपत केली आहे. 

 
इंद्राबरोबर अस्ग्न, वरुण, मरुत, वस , रुद्र आचण आचदत्य वगैरे देव असतात. 



 अनुक्रमणिका 

१९ प्रजापणत कोि? : 
 

देवात प्रथम व सवोच्च देव प्रजापचत मानला जातो. तो सवाहून आधी प्रगर् िाला आहे. व म्हणनू 
सवव पदाथव, लोक, देव, वगैरे उत्पन्न करणारा आहे. इंद्र, अस्ग्न, सोम वगैरे देव त्यां् या नावाने ओळखले 
जातात परंत  प्रजापचत ‘क’ या नावाने ओळखला जातो. सामान्य चरतीने ‘क’ म्हणजे प्रजापचत परंत  ऋचर्ष 
‘क’ ्या भोवती समस्या, प्रश्न सूिन रितात चतिे उत्तर देत नाहीत. ‘क’ हा अ्यक्त, अपचरचमत, अतीत 
देव असून तो सवांना एक सारख्या गचतने ्यापून रहातो. 

 
त्याि प्रमाणे आचदत्य, सचवता, अचश्वनीक मार, मरुत, वरूण बृहस्पचत वाय  रुद्र, चव्ण , चवश्वेदेव 

वगैरे देवािें चनरुपण या ब्राह्मणात केले आहे. 
 
२० संणिता आणि ब्राह्मि : 
 

ऋग्वदे संचहतेिा चवस्तार खूप मोठा आहे. तथाचप त्याला एका वत वळात ग फंण्यािे काम ब्राह्मणाने 
केल आहे. यज्ञािी मयादा स्वीकारून त्यात सफलता चमळवली आहे. चशवाय देवा्या शक्तींिे ग प्त रहस्य 
शोधण्यािी चकल्ली पण ब्राह्मण गं्रथ दाखवतात. 
 
२१ वेदाचे ॠणष : 
 

मंत्रािें रहस्य जाणून घेण्यासाठी ऋलर्षिा पचरिय महत्वािा आहे. ज्यांना ऋचर्ष कळले नाहीत त्यािें 
मंत्र ज्ञान अप रे रहाते. ऋलर्ष्या चवशरे्ष नामाबरोबरि चपता, चपतामह, क ल, गोत्र इ. उल्लखे पण परंपरे्या 
दृष्टीने करण्यात आलेला आहे. 

 
‘ऋचर्ष हे मंत्र द्रष्टे आहेत. त्यानंी सूक्ते रिली आहेत. त्यािबरोबर यज्ञात नानाप्रकार्या कायािी 

्यवस्था करण्यात व त्यातील रहस्ये जाणून घेण्यासाठी ऋर्षींिा फार उपयोग होतो. ऋर्षींिी नाव े ही 
चनरथवक नाहीत. चवश्वाचमत्र हे चवश्वािे चमत्र आहेत. गतृ्समद हे स्त चत करून मदरचहत होतात. भरद्वाज हे 
‘वाज’ भरणारे. हे सारे ऋचर्ष म्हणजे प्राणािे, शस्क्तंिे अचव्कृत रूप आहे. प्राण हेि खरे ऋचर्ष आहेत–’ 

 
या प्रमाणे ऐतरेय ब्राह्मण ऋचर्ष व छंद यािंा पचरिय करून देते. त्यातील ख बी ही की त्याने 

यज्ञा्या माध्यमातून त्यािी आचधभौचतक, आचधदैचवक व अध्यास्त्मक रहस्ये उकलून दाखवली आहेत. 
यज्ञा्या प्रचक्येत जीवनािी जडण घडण सूचित केली आहे. 

 
दीघाय चर्ष ऐतरेय मचहदास चवदे्यिी प्रचतष्ठा करून यज्ञािी पचरभार्षा उकलून अनेक शब्दािंी ्याख्या 

या गं्रथात देतो. त्यािबरोबर लहान लहान कथा व आख्याने सागंून त्या ्याख्या सोप्या, सरळ आचण मध र 
करतो. ऐतरेय ब्राह्मणात दोन मोठी आख्याने आहेत. त्यातील स पणव आख्यान छंदा्या ्याख्येत चदलेले 
आहे. द सरे श नःशपेािे आख्यान चवस्ताराने चदलेले आहे. ते वदेावरील गं्रथात व ब्राह्मणात खूप महत्वािे 
असल्याने येथे चवस्तृत रूपाने चदलेले आहे. 
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श्रमाची प्रणतष्ठा 
 
१ आळशाच्या मनातीि तरंग : 
 

धमारण्यात अचजगतव नावािा एक दचरद्री ब्राह्मण रहात होता. तो एकर्ाि भर्कत होता. एका वृद्ध 
ब्राह्मणाला त्यािी दया आली व त्याने आपल्या म लीशी त्यािे लग्न लावनू चदले. 

 
चतिे नाव शमना. ती साक्षात श्रमािीि प्रचतमा होती. लग्नानंतर चतने एक गाय पाळली व नवऱ्याला 

चनरोगी केले. त्याला पे्ररणा देऊन शतेी करावयास स रुवात केली. तो मनाने द बवल होता व त्यािे नशीबही 
तसेि होते. कमनशीबी अशा त्या अचजगताने आळस आचण प्रमाद जवळ केले होते. त्या्या नशीबाशी शमना 
एकर्ी र्क्कर देत होती. 

 
अचजगतव तरंगी होता. तो दूर रानावनात एकर्ाि बसून मनोराज्ये रिीत राही. ‘या रानात मी 

गोशाळा उभी करीन. रानभर पसरलेले गोधन आचण त्यात आमिा दोघािंा मंगल, समृद्ध संसार! मी आचण 
शमना–’ 

 
शमनेिी आठवण होताि त्यािे मनोराज्य चवरून जाई. डोळे उघडून पाचहले की समोर शमना 

उभीि असे. ती गोड शब्दात चविारी, 
 
‘अरे, इथे काय करता? भकू नाही का लागली?’ 
 
पडल्या जागेवरूनि तो आळशी उत्तर देई– 
 
‘भकू लागली आहे गं. पण शमने, हे असं चकती चदवस िालायिं? तू न्हतीस ना ते्हाही मला भकू 

लागायिीि आचण मी आपला उपाशीि पडून रहायिो. रोग मािे शरीर क रतडायिा. मी आपला पहाति 
राहायिो. भकू साऱ्या जगाला चगळत रहाते. ही तहान भकू का कपाळी चलचहलेली असते? त ला काही 
कळतंय्  शमने?’ 

 
‘हे पहा, कल्पनेिे तरंग आता मग. आधी भाकरी आणली आहे ती खाऊन घ्या. उन्हे उतरली की 

त मिे तरंगही ओसरतील. हात पाय हालत नाहीत पण मन बरे घोया्या वगेाने धावते!’ 
 
‘त िं म्हणणं अगदी खरंय्! हात पाय हलवनू त िे की मािे काही बरे होणार नाही. तू इतकी 

श्रमतेस पण होतंय काही? त ्या, मा्या, साऱ्या जगा्या मागे लागलेल्या भ केला पळवनू लावीन–तरि 
मी नावािा अचजगतव!’ 

 
‘आचण शमने, त ला खरं नाही वार्ायिं पण मी एक योजनाही आखली आहे. त्याने त िे, मािे 

साऱ्या जगािे भले होईल बघ.’ 
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आपल्या नवऱ्यािा हा तरंगी स्वभाव शमना ओळखून होती. ती त्या्या तोंडी घास भरवी. वर 
ताकािा घोर् पाजी आचण मग त्यािी भकू शातं होई. 

 
शमनेला लहानपणापासूनि हे कळून ि कले होते. कारण चतिे वडील म्हातारे आचण अपंगही होते. 

शमनाि श्रम करून स्वयपंाकही करी. अशा प्रकारे आपल्या चपत्यािे पालन करणारी शमना आता आपल्या 
नवऱ्यािे पालन करीत होती. चतने आपल्या नशीबाला कधी बोल लावला न्हता. चतला त्यािा चविार 
करायला वळेि होत न्हता! 

 
त्या आळशी ब्राह्मणािा ससंार शमनेम ळे उजळला होता. चतला पचहला म लगा िाला ते्हा अचजगतव 

आनंदाचतशयाने उया मारू लागला. गेला चदवस तो चवसरला होता. आजिा भार त्याने शमनेवर 
र्ाकलेला होता. कारण तो होता भचव्यकालाकडे पहाणारा द्रष्टा! 

 
त्याला वारे् ‘उद्यािंा चदवस उगवले नी मािा भाग्योदय होईल’ पण असे चकतीतरी चदवस उगवले 

आचण मावळले तरी त्यािी ‘उद्यािी आशा’ मात्र चवराम पावली न्हती. 
 
त्याला आपल्या प त्राकडे पाहून नवीि कल्पना स िली. ‘बस. मािा उद्यािा चदवस वाढवणारा हा 

मािा प त्र! त्यालाि मािी भावना काय आहे ती कळू शकेल’ आचण त्याने म लािे नावं ठेवले ‘श नो लागंलू’ 
 
शमनेला नवल वार्ले. ‘अरे! त म्हाला नाव तरी ठेवता येतं का? इतर ऋचर्षक मारािंी नाव ेकशी 

स ंदर असतात!’ 
 
‘अग मा्या शमने! त ला नाही कळायि ते. मी पण ॠचर्ष आहे आचण दृष्टा आहे. उद्यािा चदवस 

म्हणजे श्वा. तो वाढवणार. मंगलमय करणारा म्हणून यािे नाव श नो लागंूल. मा्या म लािे जसे नाव तसे 
ग ण. बोल. आवडलं की नाही नाही नाव त ला?’ 

 
शमना न बोलता तो म्हणेल त्याला संमतीि दशववी. कारण या तरंगी माणसाप ढे चत्या 

समज तदारपणाला काही अथव न्हता. तरीही चतने आशा सोडली न्हती. 
 
शमनेवर अचजगतव जीव ओवाळून र्ाकी. कारण एक तर ती कधी काही मागत नसे आचण त्याला 

कधी चवरोध करीत नसे. आपला संसार कसा िालतो यािा त्याने कधी चविारि केला न्हता. शमनेने 
अचजगताला द सरा प त्र चदला. त्यािे नाव ठेवले श नःशपे. 

 
शमने! मा्या उज्वल आशलेा वाढवणारा प त्र श नोलागंूल आचण हा, मा्या उद्या्या आशिेा 

म ग र्मचण. मोरा्या डोक्यावर त रा असतो तो शपेाशमने हा म लगा त लाही आनंद देईल. जीवनात दैवाने 
मला मदत केली नाही. पण या श नःशपेाला देव मदत करतील. 

 
म लािें नाव ठेवण्यास आता शमनेिी कोठलीि हरकत न्हती. आपला नवरा ‘क्ातंद्रष्टा ऋचर्ष’ 

आहे हे लग्नाआधीपासून ती जाणनू होती! 
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थोया वर्षांनी शमनेला चतसरा म लगा िाला. अचजगवत परत आनंदून गेला. शमनेला तो कामधेनू 
मानू लागला. चतने त्या्या तनामनािा संताप दूर केला होता व ती त्यािा संसार समृध्द करीत होती. 

 
‘बस! शमने हा मािा चतसरा प त्र श नःप ्छा. मा्या आशिेा आता अंत होत आला. आचण तू चनचित 

मान की त ्या श्रमािंा पण अंत होत आहे. आता त ला शतेात कामावर जाव ेलागणार नाही आचण मा्या 
मनािे तरंगही िालवनू घ्याव े लागणार नाहीत. आपले प त्र आता प रुर्षाथव करतील आचण आपण दोघे 
स्वगा्या िोपाळयावर िोके घेत राहू. तेथे ना तहान ना भकू!’ 

 
या तरंगी नवऱ्याशी वाद घालण्यािे शमने्या कधी मनाति आले न्हते परंत  संसारािा भार वाढत 

िालला होता. पतीला त्या चवर्षयी कधी जाणीवि िाली नाही तर म लािें कसे होईल हा प्रश्न चत्या मनात 
घोळत होता. प त्र मोठे होतील व चपत्या्या कामास येतील परंत  त्यां् या लहानपणी माताचपत्याने तर त्यािें 
पालन पोर्षण तर करावयास हव!े 

 
कधीतरी ती अचजगवताजवळ तीं मनातली वदेना बोलून दाखवी आचण तोही मनोराज्यात ग ंगला 

नसला तर चतिे म्हणणे ऐकूनही घेई. 
 
‘उद्यािा चदवस’ उगवायिा ते्हा उगवले पण आजिे काय? आपण दोघेि होतो ते्हा चमळेल 

त्यावर िालवले. पण या तीन म लािें पालन पोर्षण तरी करायला हव ेना?’ 
 
शमनेिे बोलणे ऐकून अचजगता्या स्वप्नािा चनरास होई. आळोखे चपळोखे देत तो उठे. व नागंर 

घेऊन शतेावर जाई. पण तेथे चवशाल आकाश आचण गार चहरव ेवातावरण त्याला परत मनोराज्यात खेिनू 
नेत. थोडी फार नागंरणी होई आचण धान्यािी रास पडे. अचजगवत आनंदून जाई. 

 
शमनेला आता थकवा वारू् लागला होता. चतिे कामही वाढले होते. मोठा श नो लागंलू वचडलां् या 

बरोबरि असे. धाकर्ा श नःप ्छ चतिी माडंीि सोडीत नसे. मधला श न शपे आपल्याि नादात असे. त्याला 
माता व चपता भावडें, सवगंडी कोणािी आवश्यकताि न्हती. तो अंगणात नाहीतर शतेा्या बाधंावर बसून 
दूरवर न सता पहात राही. कोणीतरी द रून आपल्याला बोलावीत आहे असा त्याला भास होई. पक्षां् या 
पंखावर बसून त्या अनंत चदशकेडे त्याला िेप घ्यावंीशी वारे्. बागडणाऱ्या हरीणां् या गळयात हात घालून 
दूर चदसणाऱ्या पववतां् या पचलकडे धाव घ्यावीशी वारे्. एकाि गोष्टीने त्यािे पाऊल मागे पडे. भकू लागली 
की त्याला आई आठव.े आईने त्या्यासाठी जी भाजी भाकरी ठेवलेली असे ती तो खाऊन घेई. 

 
अचजगताने आजवर शमने्या प्रकृचतकडे कधी पाचहलेि न्हते. ती धट्टीकट्टी आचण सदा हसतम ख 

असायिी. चतला पहाताि सारे चवसरून अचजगतं केवळ चतिाि होऊन जाई. 
 
आता त्याला वारू् लागले, ‘मािी शमना आता पचहल्यासारखी राचहली नाही. चत्या अंगावर 

स रक त्या पडू लागल्या आहेत. ती आताशी फारशी हसतही नाही. चत्या मनात कोठली तरी वदेना आहे. 
एका रात्री तो चत्या कण्हण्याने ‘जागा िाला. त्याने मायेने चतला जवळ घेतले व तो चतला चविारू 
लागला, शमने, काय होतंय्  त ला?’ 
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पण शमना काय सागंणार? घरात न्हते धान्य. शतेातही काही चपकले न्हते. अचजगतव हे जाणीत 
न्हता असे नाही. पण तो लािार होता, आशावादी होता. पण नचशबाने त्याला हात चदला न्हता. 

 
शमनेिी मनोवदेना त्याने ओळखली. कालपासून चतने काही खाल्लेही न्हते. एका भाकरीसाठी 

चतन्ही म ले भाडंली होती. ‘चहने कधी खाल्ले असेल?’ शमनेिे कण्हणे ऐकून पचहल्यांदाि त्या्या मनात 
चविार आला. पण शवेर्ी तो होता तरंगीि! क्ातं द्रष्टा ऋचर्ष ना तो! त्याने मनाशी कसलासा चनिय केला 
आचण अंगावर्या कपयाचनशी उठून िालू लागला. शमना त्या्याकडे पहात राचहली चतनेही त्याला ‘त म्ही 
कोठे जाता व कधी येणार’ म्हणून चविारले नाही. 

 
सकाळी ती शतेावर गेली. थोडी कंदम ळे विेून आणली म लािंी भकू न भागली तरी तहानेला तरी 

तेवढाि आधार! द पार िाली तरी अचजगतव परतला न्हता. 
 
मोठा शूनोलागंलू एकर्ाि शतेावर गेला. धाकर्ा घरीि आईजवळ होता. आचण मधला श नःशपे 

के्हाि बाहेर पडला होता. त्याला काही फळे म ळे चमळाली. भकूही लागली होती. पण आईला चविारल्या 
चशवाय खाऊ नये इतपत चववके मनात जागा िाला होता. तो धावति आईकडे गेला व त्याने ती फळेम ळे 
चतला चदली. चतने फळािंा रस काढला. म ळे चशजवली. त्या वळेेप रती तरी चतन्ही म लािंी तहान भकू 
भागली. 

 
अचजगताला जाऊन तीन चदवस िाले. शमनेने खूप शोधले पण कोठे पत्ता लागेना. चतिी तहान 

भकू, िोप उडून गेली. ती अचजगताचशवाय कधीि एकर्ी राचहली न्हती. तीन तीन म ले जवळ असूनही ती 
एकाकी पडली होती. म लेही चपत्याचवना अस्वस्थ होऊन गेली. थोरला तर सारखा चविारी, ‘आई, तात 
शतेात असतील. मी धावत जाऊन त्यानंा घेऊन येतो. पण आई शतेात कोठे ते चदसति नाहीत. क ठे गेले 
असतील ते?’ 

 
म लािे बोलणे ऐकूण शमने्या डोळयानंा पाणी येई. चत्या तोंडून शब्दही फ र्त नसे. 
 
मध्यरात्री्या वळेी शमने्या दारावर तीनदा ंठोकलेले ऐकूण ती लगबगीने उठली. चतिी िोप तर 

उडालेलीि होती. म लािें वडीलि आलेले असणार ही खात्री होती. चतने दार उघडले अचजगतव आत आला 
आचण त्या्या मागून एक अचतथीही आला. 

 
‘शमने मी आलो आचण आपली तहानभकू शमवणाऱ्या या चमत्रालाही घेऊन आलो’ 
 
अचजगतं आला म्हणनू शमनेला आनंद िाला होता. पण बरोबर आलेला हा चमत्र तहान भकू कशी 

शमवणार ते काही चतला कळेना. अचजगतं व त्यािा तो चमत्र दोघेही िोपले. सकाळी म ले जागी िाली ते्हा 
अचजगतव व शमना बोलत असताना पाहून थोरला धावत जाऊन बापा्या गळयात पडला. धाकर्ा आई्या 
माडंीवर िढला. मधला मात्र द रूनि िोपलेल्या पाह ण्याकडे पहात राचहला. 

 
‘ये बाळ श नःशपेा! हे आपले अचतथी आहेत ते आपली तहान भकू भागवण्यासाठीि आलेले आहेत.’ 
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तेवढ्यात पाह णाही उठला. शमनेने त्याला प्रणाम केला. चतने पाचहले तो हा अचतथी वयाने चत्या 
मधल्या म ला येवढाि वार्त होता. अचजगताने म लां् या व अचतथी्या देखति शमनेला साचंगतले. 

 
‘हे बघ शमने, मा्या चतघा म लानंी मािा ‘उद्यािा चदवस’ आणला नाही पण या अचतथीने तो पाळून 

पोसून आणलेला आहे. त्यािी गोड फळे आपल्याला चमळणार आहेत. तहान भकू सारे भागणार आहे.’ 
 
‘तात, यां् या जवळ आपली तहान भकू भागवील असे आहे तरी काय? थोरल्याने चविारले, त्यावर 

अचजगताने साचंगतले. 
 
‘वत्सा, अरे यां् याजवळ शभंर गाई आहेत. ते त्या आपल्याला देतील मग आपल्याकडें त्या शभंर 

गाई वाढत वाढत सहस्त्र होतील. मग कसली भकू नी कसली तहान!’ 
 
‘तात!’ श नःशपेाने चविारले ‘हे गाई घेऊन आले आहेत का?’ 
 
‘नाही बाळा. गाई काही तशाि थोया चमळतात कोणाला? आपल्याला त्यािे मूल्य ि कवाव े

लागेल.’ अचजगताला बोलण्यािी सधंी चमळाली. 
 
‘त म्ही मािे तीन प त्र. एक एक प त्र म्हणजे एकेक प रुर्षाथव. त म्या आईिी त म्यावर केवढी 

चभस्त. या गाईंिे मूल्य त म्ही नाही ि कवणार? अचतथीिे मागणे आहे की त मिा एक प त्र द्या मी शभंर गाई 
देतो. मग त म्यातल्या कोणाला द्यायिे? सागंा.’ 

 
शमना हे सारे ऐकत होती. अचतथी्या पावलावरूनि चतने त्यािी मनोमन परीक्षा केली होती. ती 

जाणनू होती की आपल्या िोपयात स्वाथाचशवाय कोणी चफरकणारे नाही. 
 
सकाळी उठल्यापासून अचजगतव चतिी समजूत घालत होता, परंत  प त्रा्या मोलाने गाई घेणे चत्या 

मनास रुित न्हते पण चतिा चनरुपाय होता. आजवर चतने नवऱ्यािी आज्ञा मोडली न्हती. आजही तो 
प्रसंग येऊ नये म्हणून ती गप्पि राचहली होती. 

 
धाकर्ा म लगा काहीतरी अचनष्ट घडत आहे या जाचणवनेे थरथर कापू लागला. त्याला धड काही 

कळत न्हते. तो आई्या क शीत तोंड लपवनू बसला. थोरला श नोलागंलू जरा वािाळ होता, तो म्हणाला, 
 
‘तात, शतेावर जाताना त म्ही नेहमी मला बरोबर नेता. धाकर्ा आईजवळ असतो पण या 

श नःशपेािा तसा काहीि उपयोग नाही खरे ना?’ 
 
भावा्या म्हणण्यािा अथव श नःशपेाला उमगला. तो वयाने लहान असला तरी शहाणा व 

समज तदार होता. त्याने लगेि संमती दशवचवली. 
 
‘खरंय तात, मा्या बदली त म्हाला शभंर गाई चमळणार असतील तर मी अचतथींबरोबर जाण्यास 

तयार आहे.’ 
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अचजगतव हे ऐकून राजी िाला. शमने्या मनातील वदेनेिा चविार करायला त्याला वळेि न्हता. 
 
अचजगताला परत आलेला पाहून आज बाजूिे ऋचर्ष म नी त्याला भेर्ण्यासाठी आले. त्यानंा 

अचजगताने शभंर गाई घेऊन आपला प त्र चवकल्यािे कळले. हे वृत्त पसरताि सगळीकडे हाहाकार उडाला. 
आश्रमािे क लपती गौतम ऋचर्ष होते. त्यानंा अचजगताचवर्षयी सहान भचूत होती. त्यानंी चवरोध शातं केला. 
द पारी श नःशपेाला घेऊन अचजगतव अचतथीबरोबर चनघाला ते्हा शमना व दोघे प त्र यां् यासाठी धान्य वगैरे 
ठेवनू चनघाला. शमना त्या्या मागे दूरवर पहात राचहली कामधेनूिा नंदी अदृश्य कालाला वश होऊन 
त्या्या मागे िालला आहे असा चतला भास होत होता. 
 
२ मृत्यपूासून दूर : 
 

रोचहता्या मनात अपार द ःख होते. अचजगवत व श नःशपे त्या्या बाजूलाि िोपले होतें. पण त्याला 
मात्र िोप येत न्हती. तो पचहल्यादंा रानात पळून गेला ते्हा त्याला वार्ले होते की तो एका महा 
आपत्तीतून वािला. त्या्या चपत्याने हचरिदं्रानेि त्याला तो मागव दाखवला होता. 

 
‘बाळ रोचहत त ्या माथी मृत्य िे भय आहे. राजमहाल सोडून तू पळून जा,’ आचण राजभवनातील 

अपरंपार स ख संपत्ती सोडून त्याला पळून जाव ेलागले होते. खाणे चपणे, सखे सोबती, दास दासी, रथ 
घोडे, सारे त्या्या सेवसेाठी चसद्ध होते. ते सारे त्याला सोडाव ेलागले कारण त्या्या चपत्यािे त्या्यावर 
अपार पे्रम होते. त्यािे वडील रोज त्याला माडंीवर घेऊन पे्रमाने त्याला क रवाळीत व जडसा चनःश्वास 
र्ाकीत. 

 
आपल्यासाठी आपल्या चपत्याला एवढी खंत का हे त्याला कळत नसे. तो थोडा मोठा व समज तदार 

िाल्यावर एक चदवस त्याने चपत्याला त्या चवर्षयी चविारले. ते ऐकताि राजा पचहल्यादंा खूप रडला. मन 
जरासे हलके िाल्यावर त्याने साचंगतले, 

 
‘बाळा वरुणदेव त ्या मागे लागले आहेत. ते त िा बळी घेणार आहेत. मला चभती आहे ती हीि की 

मला मा्या हाताने त ला मतृ्य म खी द्याव ेलागेल! बाळा! मािे एक काम करशील? राजभवन हे त ्यासाठी 
मृत्य  म ख आहे. ते सोडून तू दूर दूर चनघून जा. जेथे मृत्य िी छाया नसेल जी वरुणा्या मयादे पचलकडे 
असेल अशा जागी जा. तू मला प्राणाइतका चप्रय आहेस. त ला मृत्य म खी द्यायिे नाही. बाळा तू चनघून जा. 
चिरंजीव हो. 

 
‘चपत्याने साचंगतल्यावरून मी राजभवन सोडून पळालो. चदवसिे चदवस भर्कत राचहलो. शरीर 

थकून गेले. तहान भ केने त्रस्त िालो. रात्री्या रात्री िोपे चशवाय काढल्या. परंत  मृत्य िे भय प्रत्येक क्षणी 
मला सतावीत होते. मृत्य  म्हणजे काय तेही मला माचहती न्हते. वरुण देव मा्या मागे का लागाव े तेही 
मला कळत न्हते. पण मा्या वत्सल चपत्यािी आठवण िाली की वारे् मतृ्य  भयंकर आहे. त्याला ि कवनू 
पळायलाि हव.े शवेर्ी मी या वनात येऊन पोिलो. या ग हेत राहू लागलो. पचहल्या रात्री खूप िोप आली. 
सकाळी उठलो ते्हा थकवा दूर िाला होता. िऱ्यािे पाणी प्यालो. िाडािी फळे खाल्ली. राजभवनासारखे 
वैभव येथे कोठले असायला? परंत  मा्या लेखी ते चवर्षय चवर्षासारखे ठरले होते. ज्या स खाभोवतो मतृ्य  
चघरट्ा घालीत होता ते स ख काय कामािे? पण या वनातही चवरं्बना काही कमी नाही! नाित बागडत 
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खेळणाऱ्या चनदोर्ष हरणावर एखाद्या ि डपा आडून वाघ िडप घालतो. हरणािी लककाळी आचण वाघािे 
ग रग रणे ऐंकून मािा न सता थरकाप होई. मग वारे् वरुण देव काय मला अशाि मागाने घऊन जाणार की 
काय? वरूण देवािे हात या वनापयंत पोितात की काय?’ 

 
एकदा ग हेत चशरलो की मी चनलित िोपी जात होतो. अशा चकती रात्री आचण चदवस गेले कोण 

जाणे. एके चदवशी अनोळखी माणूस मा्याकडे आला. मी त्याला ओळखत न्हतो पण तो मात्र मला 
ओळखत होता. त्याला मा्या चपत्याने पाठवले होते. चपत्यािा समािार ऐकण्यास मी ही आत र होतो. 

 
‘त ्या चपत्यािा त ्यावर फार जीव आहे म्हणून तर त्यानंी त ला इकडे पाठवनू चदले. पण ते स्वतः 

मात्र जलोदराने आजारी असून असह्य पीडेने द ःखी आहेत.’ त्याने साचंगतले. 
 
‘मािे वडील द ःखात आहेत? त्यानंा हा जलोदरासारखा रोग का िाला? मला त्यां् याकडे घेऊन 

जा. मला नाही इथे रहायिे’ मी घरी जाण्यासाठी अधीर िालो होतो. पण त्या अनोळखी प रुर्षाने मला 
घेऊन जाण्यास नकार चदला व साचंगतले, 

 
‘नाही, रोचहता! त ्या चपत्याने तसे करण्यास नकार चदला आहे. त ्यासाठी तर त्यानंी हे द ःख 

स्वतःवर ओढवनू घेतले आहे. त ्याम ळे त्यां् यावर वरूण देवािंा कोप िाला. त ्यासाठी हे वनि मंगल 
आहे.’ 

 
असे बोलून तो अनोळखी प रुर्ष िालता िाला. अरेरे! त्याने मला त्या्या बरोबर नेले नाही ते 

नाहीि! मा्याम ळे मािे वडील द ःखी होत असताना मी इकडे चनलित कसा बरे राहू? ते शक्य तरी आहे? 
मला त्यां् या जवळ जायलाि हव!े’ 

 
‘त म्ही कोणाशी बोलत आहात?’ 
 
‘मा्या तोंडून शब्द बाहेर पडले. त्याम ळे अचजगवत ब्राह्मण जागा िाला. त्याला काय सागंायिे? 

तरी मी सागंून र्ाकले. 
 
‘द सऱ्या कोणाशी? हे ब्राह्मणा मी आपल्या नशीबाशी बोलत होतो! मािी कमवकथा ऐकायिी आहे 

त म्हाला?’ 
 
आचण तो ब्राह्मण उठून मा्याजवळ येऊन बसला. मलाही मािे मन मोकळे करायिे होते! मी 

त्याला सागंू लागलो. 
 
‘मा्या चपत्यािे नाव हचरिदं्र. मी मा्या चपत्यािा एक लता एक प त्र. त्यानंी फार लाडाकोडाने मािे 

लालन पालन करून मला वाढवले. आचण मला समजू लागताि वनात पाठवनू चदले. ते्हा पासून मी या 
ग हेत रहातो. येथे कष्ट न्हते. शीण न्हता. जाग्रण, तहान, भकू कसलेि द ःख न्हते. 
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मी चनलितपणे रहात होतो. पण एके चदवशी एक अनोळखी प रुर्ष आला आचण त्याने मािी मनःशांती 
चहरावनू नेली. मािी िोपही त्या क्षणापासून उडाली. 

 
‘त्या अनोळखी माणसाने असे ते काय साचंगतले!’ 
 
‘तेि त म्हाला सागंतो. मला जरा श्वास तरी घेऊ द्या! ह श्श! मा्याम ळे मा्या चपत्याला जलोदर 

िाला आहे व त्या पीडेने तो तळमळत असे. बस्स. इतके बोलून तो माणसू चनघनू गेला आचण मा्या 
अंतःकरणात वदेना जागवनू गेला. या ग फेंिे पार्षाणही जणू म्हणू लागले,  

 
‘अरे! त िा चपता वदेनेने तळमळतो आहे आचण तू येथे चनलित घोरतो आहेस!’ 
 
एके चदवशी मी चनधार केला आचण ती ग हा सोडून वनाबाहेर पडलो. मा्या पायात वगे होता, 

मनात उत्साह सिंारला होता. मनात मृत्यूिे भय न्हते. कारण मी आता चपत्याला साह्य करण्यासाठी जात 
होतो. त्याला रोगम क्त करण्यासाठी िाललो होतो. 

 
काही अंतर िालून गेल्यावर एका वृद्ध ब्राह्मणाने येऊन मािा हात धरला आचण मला अडवनू त्याने 

उपदेश केला, 
 
‘रोचहता, अरें चकती पचरश्रम करून तू या वनान आलास व त ्या जीवनािे साथवकहीं येथेि होईल. 

जे जग सोडून आलास चतकडे परत जाऊ नकोस. त िे कल्याण चतकडे नाही. या वनाति आहे, परत चफर.’ 
 
‘पण आपण कोण आहात?’ मा्या तोंडून सहजि प्रश्न बाहेर पडला. 
 
‘मी देवािंा राजा इंद्र आहे. आळशी व प्रमादी लोकाना मी चदसू शकत नाही. उद्यमी माणसानाि मी 

दशनं देतो. पचरश्रम करतात त्यानाि मी पे्ररणा देतो.’ 
 
‘चकती भाग्यवान आहात त म्ही रोचहत!’ अचजगतव ब्राह्मण उद गारला. ‘त म्हाला देवािंा राजा इदं्र 

प्रत्यक्ष भेर्ला! अरे मािा सारा जन्म गेला. मला त्या देवराजािे दशवन िाले असते तर येवढी द ःखे सहन 
करावी लागली नसती.’ 

 
चबिारा अचजगतव आपलीि कमवकथा सागंू लागला. त्याला थाबंवनू मी परत सागंू लागलो. 
 
‘देवराज इदं्रािे बोलणे ऐकून मी परतलो, वनात आलो. पण आता मला िैन पडेना. आपला चपता 

रोगाने जजवर िाला असताना आपण इकडे भर्कत रहाव ेहे कसे शक्य आहे?’ 
 
आचण मी परत एकदा धीर करून राजनगरी्या चदशनेे पाऊल उिलले देवराजानंी चफरून मला 

दशवन चदले. आता मी त्यानंा लगेि ओळखले व हात जोडून चवनंती केली. 
 
‘मला जाऊ द्या देवराज! मा्या चपत्यािे द ःख दूर करून मी मािे चपतृऋण प रे करीन.’ 
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‘नाही रोचहता! तू अशक्त, द बवल, हडक ळा होतास. या रानावनात राहून त िी काया सशक्त 
िाली. तू त्या राजभवनाकडे जाऊ नकोस. तेथे चन्क्ीयता आहे, प्रमाद आहे, मृत्य  आहे. मतृ्य ला 
ि कवण्यासाठी तर तू इतका दूरवर आलास. आता त्या पापराशीत परत नाही जायिे. तो मागंि सोड. तू 
वनात जा. त्याि मागाने प ढे पाऊल र्ाक. तोि त ्यासाठी कल्याणकारी मागव आहे.’ 
 

देवराज इन्द्र सागंत होते ते खरेि होते. मला स ख हव ेहोते. पण ते चमळत न्हते. पाप आडव ेयेत 
होते. मला नशीबािा दोर्ष चदसत होता. तेि आडव ेयेत होते. 

 
चबिाऱ्या ब्राह्मणाला तहान भकू त्रस्त करीत होती तर मा्या चपत्याला जलोदरािी ्याधी पीडा देत 

होती! या दोहोत केवढे अतंर! आचण तरीही वदेना दोघािंीही सारखीि. मी मा्या मनािी समजूत घातली 
व प ढे बोलू लागलो, 

 
‘अचजगतव, देवरायािी आज्ञा मला मानावी लागली व मी वनाकडे परतलो. प ढे जाऊ लागलो. ग हा 

सोडून या िोपडीत राहू लागलो. कोण्या ऋचर्षने ही बांधली असावी. मला वार्ते ते हा लोक सोडून 
कदाचित्  परलोकीही गेले असाव.े ग हेपेक्षा येथे या क र्ीत शातंी लाभेल असे वार्ले होते. पण चपत्यासाठी 
ि रणारे, त्या्या वदेनेत सहभागी होणारे मन, ते तर येथेही होतेि. त्यािी काही केल्या समजूत पर्त 
न्हती. उलर् उदे्वग आचण आवगे वाढति होता. त्या आवगेाने आचण उदे्वगानेि शरीरात बळ संिारले. 
मनोवगेाने शरीराला िेतना चदली. मनातून वार्त होते की देवराज इन्द्र चफरून भेर्तील त्या आधीि हा 
वनािा मागव सोडून राजमागावर पोिाव.े या चविाराने िालणाऱ्या गचतिा वगे वाढला, रथ िौखूर धावावा 
त्याहून वगेाने तरंगावर धावणारा मनोरथ धावत स र्ला. 

 
हा राजमागव आलाि असा चविार करीत होतो तोि समोरून देवराज इंन्द्र आलेि. मला वार्त होते 

की मी बिावलो. आता त्या्या हाती मी लागता कामा नये असा चविार करून मी द प्पर् वगेाने धाव ू
लागलो. देवराज बोलून िालून वृद्ध ब्राह्मण– ते कसले धावतात असे मला वार्त होते पण काय सागंू? ते 
स्वतः जाग्या जागीि उभे राचहले आचण मीि वगेाने धावत जाऊन त्यां् या पसरलेल्या हाता्या मधे 
जाऊन उभा राचहलो! देवराज इंद्र मोठमोठ्यादंा हसू लागले. 

 
‘बाळा रोचहता त िा धावण्यािा वगे बरोबर आहे. पण त िे म ख ि की्या चदशलेा आहे. चवम ख आहे. 

ते अचभम ख कर. तू प ढे न जाता मागे धावत िालला आहेस. चतकडे जरा पहा तर खरे. जो बसून राहतो 
त्यािे नशीब बसून रहात. जो उठून उभा रहातो त्यािे नशीब वर िढते. जो िोपतो त्यािे नशीबही िोपून 
रहाते. त ला तर ते चफरवायिे आहे. िालायिे आहे िाल. आचण त िे नशीबही चफरेल. पण राजमागावर 
नाही. रानावना्या या अज्ञात अनोळखी मागावरून प ढे िल.’ 

 
‘वा....वा....वा.’ अचजगतव उद गारला. ‘काय साचंगतले आहे म्हणता देवराजाने! मी आजवर 

मा्या नशीबालाि दोर्ष देत होतो. पण मी िोपून राचहलो म्हणून बेरे् तही िोपून गेले! देवराजाने मला जर 
हे समजावनू साचंगतले असते तर मािे तरंग चवराम पावले असते आचण मी उठून कामाला लागलो असतो! 
रोचहत! त म्ही खरोखरीि फार भाग्यशाली आहात. देवराज एकदाि नाही पण सारखा, वारंवार भेर्तो 
त म्हाला! बरे पण त म्ही काय साचंगतले देवराजाला? त्याने उत्स कतेने चविारले. 
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अचजगताला मा्या कमव कहाणीतून खरेि पे्ररणा चमळत होती की त्यािे तरंगि वाढत होते ते मी 
सागंू शकत नाही. पण त्याला मा्या कहाणीत स्वारस्य वारू् लागले होते व मलाही त्या द ःखी, दचरद्री 
ब्राह्मणाचवर्षयी अन कंपा वारू् लागली होती. म्हणनू मी प ढे सागंू लागलो, 

 
‘देवराजाप ढे मािे काही िालेना. मािा मनोवगे, उदे्वग सारे शमून गेले. मी परतलो व िोपडीत 

जाऊन िोपी गेलो. आता आपण येथून प ढे काहीही करावयािे नाही. चपत्यािे जे ्हायिे असेल ते होवो. 
आचण मला तरी आता काय करायिे आहे? जीवनातला सारा आनंदि ल रू्न नेला आहे! मला काहीि 
स ित न्हते. खूप उलर् स लर् चविार केला. खाणे चपणे सोडून चदले. असेही काही चदवस गेले आचण परत 
एके चदवशी. मा्या िोपडी्या दारावर तीनदा ठोकल्यािा आवाज आला. येथे कोण बरे आले असावे? 
चविार करीत मी उठलो. कसले तरी अदृश्य भय वारू् लागले वरुणदेव तर मला शोधीत आले नाहीत? 
त्यानंा मी येथे आहे हे कळले की काय? जाऊ दे आपण म ळी दार उघडूि नये. ‘त म्ही जे कोणी असाल ते 
परत जा. त म्हाला मा्याकडून काहीि चमळण्यासारखे नाही’ म्हणून दारापयंत गेलेला मी, ते उघडताि 
परत चफरलो. मन आचण मचत यां् यातल्या कलहािा पचरणाम! 

 
‘अरे रोचहता! असला कलह माडूंन बसलास तर कसे ्हायिे? कचल कलह माणसाला आडव े

पाडतो, िोपवतो. द्वापर अनृताला दूर करून त्याला जागे करतो. उठवनू बसवतो. ते्रता मायेला दूर सारून 
त्याला उभे करतो. आचण सत्य माणसाला लहडता चफरता करते. तू चफरत रहा. सत्याला अन सर.’ 

 
हा शब्द पचरचित होता. देवराज इंद्र मा्या दाराशी आल होते. पण का? आता तर मी 

राजमागाकडे धाव घेत न्हतो. तरी येथेही मला अडवण्यासाठी आले? मी दार उघडले. देवराजानंी येऊन 
मािा हात हाती घेतला व ते म्हणाले, ‘बाळा रोचहता, तू कोठेही गेला नसलास तरी अद्याप राजमागववरि 
धावत आहेस! काही न करता िोपून रहाणे हाि तो राजमागव. आचण कायव करीत रहाणे हा प्रगतीिा मागव. 
कलह करीत असा पडून राचहलास तर जीवनािी नासाडी होईल! तू चफरत रहा. त िी प्रगती होईल. तू 
चफरत राचहलास तर जीवनािे फळ त ला िाखता येईल. हा पहा सूयव. आकाशात सतत चफरत असतो. 
त्याला वदेना होत नाही. त्याला प्रमाद स्पशहंी करू शकत नाही. त िा मागव तो आहे. उठ चफरत रहा.’ 

 
‘अरे! रोचहता! देवां् या त्या राजाने त ला जीवनािे रहस्यि समजावनू साचंगतले, केवढी त्यािी 

कृपा त ्यावर! अरे मला कधी द रून दशवन देखील नाही िाले. त्यािें सत्य कायव समजावनू सागंणारा 
देखील कोणा भाग्यवतंालाि भेर्तो. बरे प ढे त म्ही काय केले?’ 

 
अचजगतािी उत्स कता वाढत िालली. 
 
‘येवढे बोलून देवराज इन्द्र चनघून गेले. मी उठलो. आळस िर्कून र्ाकला. मा्या मनात आता 

नवाि उत्साह प्रगर्ला. हातापायात त्राण आले. मी आता राजमागािी चदशा सोडून चबकर् वनािी वार् 
धरली. पावला पावलाने प ढे जात िाललो. मा्या प्रगतीिा हा मागव कोठे जात होता, तो कोठे जाऊन 
संपणार होता मी काहीि जाणत न्हतो. त्या भयंकर मागावर मला अडवणारे कोणी न्हते. मािे नशीब 
जागे िाले होते. जाता जाता अचजगतव, त मिी भेर् िाली. एका िाडा्या फादंीवर खाली डोके वर पाय 
अशा स्स्थतीत लोंबकळताना मी त म्हाला पाचहले. त म्हाला पाहून मला मोठे नवल वार्ले. अशा भयानक 
मागावर हा माणूस, आचण तोही अशा स्स्थतीत लोंबकळणारा? मी त म्या जवळ आलो. 
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‘रोचहता! मी मा्या नशीबा प ढे हरलो होतो. घरी पत्नी आचण म ले उपाशी होती. त्यानंा र्ाकून मी 
हा मागव धरला. व िाडावर प्राण सोडण्या्या बेतात होतो. तोि त म्हाला द रून येताना पाचहले व मा्या 
जीवनात एका न्या आशिेा संिार िाला. मला वार्ले की पावला पावलाने मा्या जवळ येणारा हा प रुर्ष 
भाग्यशाली आहे. त्या्या आधारे मािेही नशीब चफरेल.’ 

 
‘त म्ही पण अद भ त ब्राह्मण आहात अचजगतव! त म्ही त्या िाडावर तसे लोंबकळत होता. मी हात 

देऊन त म्हाला उतरवले. मग आपण एकमेकानंी परस्पर द ःख सागंनू एकमेकाचवर्षयी समभावना प्रगर् 
केली. खरोखरीि मा्या चपत्याला अचतशय भोग भोगण्यास चमळाले व त्याना जलोदर िाला. तर त म्हाला 
तहान भ केने पीडले आचण त म्ही मृत्यूिा आसरा घ्यायला चनघाला. त म्हाला पहाताि मला त म्हा दोघां् या 
मधला एक मागव चदसू लागला. मा्या चपत्यापाशी अपार समृचद्ध आहे. त्यातील श-ेदोनश ेगाई चमळाल्या तर 
त म्या तहान-भ केिा प्रश्न स रे्ल आचण वरुण देवाला त म्या प त्रािे बचलदान देऊन मािा जीव वािवता 
येईल.’ 

 
‘खरोखरीि! त मिी योजना पार पडण्याजोगीि आहे! मािा प त्र श नःशपे भारी शहाणा आहे. 

चपत्यािी आज्ञा पाळण्यासाठी तो सदा उत्स क असतो. त मिाही त म्या चपत्यावर भारी जीव आहे ना?’ 
 
‘अथात! या श नःशपेाकडे पाहून मात्र मोठे वाईर् वार्ते. मनाला वदेना होतात. मला चपत्यािे ऋण 

फेडायिे आहे. पण या श नःशपेािा कोठल्याि प्रकारिा स्वाथव नसताना त्याने वरुणाला बळी जायिे?’ 
 
‘त म्ही त्यािी काळजी नका करू रोचहत! त्या्याही माथी चपत्यािे ऋण आहेि की. आमिी तहान-

भकू भागली की त्यािे बचलदान सफल िाल्यासारखेि आहे, खरे ना बाळा श नःशपेा?’ 
 
श नःशपे त्या दोघां् या जवळि पडला होता. पण त्याला िोप येत न्हती. तो त्या दोघािें सारे 

बोलणे ऐकत होता. तोही एका अगम पथावरिाि याचत्रक होता ना? मृत्यू म्हणजे काय? जीवन हे काय 
आहे? यािा चविार त्याला समजू लागल्यापासून तो करीत होता. पण त्याला जीवन मरणािे रहस्य काही 
कळत न्हते. चपत्याने बोलावताि तो उठून बसला व म्हणाला, 

 
‘त मिे सारे बोलणे मी ऐकले आहे, तात! रोचहतािे आपल्या चपत्यावर पे्रम आहे, चततकेि मािेही 

त म्यावर आहे. वरुणाला माते्र बचलदान देण्यास मािी तयारी आहे. मतृ्यू म्हणजे काय ते मला माचहती 
नाही. पण रोचहत नेईल चतकडे मी जाण्यास तयार आहे. 

 
‘धन्य आहे श नःशपेा! रोचहत, हा मािा प त्र मी त म्या स्वाधीन करतो त्या्या बदली मला शभंर 

गाई चमळाल्या पाचहजेत. मा्या जीवनातली तीव्र इ्छा पूणव करणाऱ्या त्या गाई चमळाल्या की तहान-भकू 
कोठ्या कोठे हरपून जाईल. 

 
रोचहताला वार्ले की हा अचजगतव परत चविारां् या तरंगात ग रफ्रर्ला तर चठकाणावर येणे कठीण. 

चबिारा ब्राह्मण आपले तीनही प त्र त्याला देऊन र्ाकायला चनघाला होता. गाईंिी इ्छा त्या्या मनात 
केवढी अदम्य आहे. तहान भ केिा केवढा प्रभाव आहे! रोचहत त्याला शातं करून म्हणाला, 
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‘हे पहा ब्राह्मण देव! गाई काही येथे मा्याजवळ नाहीत. त म्ही जाणताि आहात. मा्या चपत्याकडे 
हजारो गाई आहेत. त्यातून शभंर गाई चनवडून त म्हाला देऊ आचण मािे काम िाले तर आणखीही काही 
गाई देऊ. त म्ही त म्या प त्राला घेऊन मा्या बरोबर िला. आपण आजि नगरीत जाऊन पहोिू.’ 

 
‘पण देवराज इदं्र आला आचण त्याने त म्हाला अडवले तर?’ 
 
चबिाऱ्या ब्राह्मणाला देवराजािे भय वार्ले– इंद्र मधे आला तर हा लाभदायक ्यवहार मोडून 

जाईल. पण त्यािबरोबर देवराजाला पहाण्या–भेर्ण्यािी इ्छाही मनात होतीि. मािी खात्री होती की 
यावळेी देवराज येणार नाहीत. कारण ते मा्या प्राणशक्तीिे देव होते आचण आता मािे प्राण वािणार ते्हा 
आता ते चनलित िाले असणार. 

 
आचण घडलेही तसेि. अचजगतव ब्राह्मणाला व श नःशपेाला घेऊन रोचहत राजमागांने कोशल 

देशा्या राजनगरीत जाऊन पोिला. 
 
३ पुत्राची िािसा : 
 

‘महाराज! रोचहत आला’ राणी एकदम म्हणाली. 
 
‘रोचहत आला?’ महाराज हचरिदं्र लगबगीने उठून बसत म्हणाले जलोदराने ते इतके जजवर िाले 

होते की एरवी दोन माणसे धरून त्यानंा आधार देत ते्हा कोठे ते उठून बसू शकत. पण प त्रािे नाव ऐकताि 
त्यानंा त्या रोगािेही चवस्मरण िाले. 

 
‘मी आलो आहे चपता!’ म्हणून रोचहताने जाऊन चपत्या्या माडंीवर डोके ठेवले. चपत्याने पे्रमभराने 

त्याला आपल्या बाह पाशात घेतले. महाराणी चपताप त्रािे ते अपार पे्रम भरल्या डोळयानंी पहात होती. त्या 
चतघािेंही डोळे वहात होते. घडीभर सारे वातावरण चनस्तब्ध होऊन गेले. दासदासी देखील जाग्या 
जागीि चखळून गेल्यासारख्या िाल्या. त्या वातावरणािे गाचंभयव कमी करण्यासाठीि केवळ नाही पण 
स्वतः्या मनातील द ःखािा भार हलका करण्यासाठी राजा हचरिदं्राने हळू हळू बोलायला स रुवात केली. 
रोचहतही चपत्याशी बोलू लागला. 

 
‘तू इथे कशाला आलास बाळा? त ला मागांत कोणी अडवले नाही?’ 
 
‘तात! आपल्या सेवसेाठी मी या पूवीि येणार होतो. पण मला मा्या. प्राणदेवाने अडवनू धरले 

होते, प्राणाहूनही चपता अचधक आहे हे मी त्यानंा समजावण्यािा प्रयत्न करीत होतो. पण प्राणदेव देवराज 
इंद्र होऊन आले. वृद्ध ब्राह्मण वशेाने ग रु होऊन आले. त्यां् या उपदेशाने मा्या प्राणािा आवगे ओसरून 
जाई. व मी परत चफरे. 

 
‘सत्य आहे वत्स! त िे प्राण तेि मािेही प्राण. देवराज म्हण, वृद्ध ब्राह्मण म्हण, ग रु म्हण मािेि 

म्हणणे ते त ्याप ढ माडंीत होते. मलाही जलोदरािी ्याधी जडली काय आचण मािे प्राण गेले काय? मला 
त्यािी पवा नाही. पण तू चजवतं राचहलास तर मला चजवतं ठेवशील तू मला तीन ऋणातून सोडवशील. तू 
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मला नरकापासून सोडवशील, तारशील प त्र म्हणजे चपत्यािाि नूतन जन्म. एकािा अस्त िाला तरी 
द सऱ्यािा उदय होईल. 

 
‘तात, त म्ही येवढे द ःखी असताना, रोगाने पीडले जात असताना मी मा्या प्राणािा चविार करू? 

हे कसे शक्य आहे? त मिे शरीर मा्या शरीराहून चभन्न नाही का? चपता आचण प त्र एक कसे होऊ 
शकतील? 

 
‘ते मलाही कळत नाही. पण मला नारदम नींनी तसे साचंगतले होते. शभंर राण्या असूनही मा्या 

पोर्ी प त्र न्हता. नशीबाला दोर्ष देऊन मी मा्या मनािी समजूत घालीत होतो. एकदा नारद आचण पववत 
हे दोघे भाऊ मा्याकडे आले. हे दोघे ब्रह्मदेवािे प त्र. त्यानंी साचंगतले ते खरेंि असायला पाचहजे. नारद 
म नींनी मला समजावले होते, 

 
‘चपत्याला स्वतः्या जीवनकालात प त्र स ख चमळाले तर पृथ्वीवरील सवव स खे भोगल्या इतके स ख 

होते. अस्ग्नला चदलेल्या आह तींिे प ण्य त्याला लाभते. जलाने तपवण केलेल्या चपतरां् याम ळे त्यािी श्रद्धा व 
भावना जागी होते. प त्र नसला तर हा लोक व परलोक दोन्ही पाण्यात गेल्यासारखे. प त्र असला तर 
प रुर्षाथव ज्वलंत रहातात. स्वतः केलेल्या प्रयत्नािें साफल्य स्वतःला न लाभले तरी प त्राला लाभते. ज्याला 
प त्र नाही तो पश सारखाि. तो जगला काय आचण मेला काय सारखेि.’ 

 
मी त्यावर नारदानंा चविारले, 
 
‘त म्ही हा सारा प त्रािा मचहमा गायलात पण मला प त्र नाही. त्यासाठी काय उपाय?’ 
 
नारदां् या सागंण्यावरून मा्या मनात प त्रािी लालसा जागी िाली. मला वारू् लागले मािं नशीब 

िागंले म्हणून नारद भेर्ले. आता ते मला प त्रही चमळवनू देतील. नारदानंी मला धीर देऊन साचंगतले, 
 
‘असे कर की तू वरुण देवाला साकडे घाल. वरुण त ला प त्र देईल. बाळा रोचहता! मला काय 

माचहती साकडे घालायिे, नवस करायिा म्हणजे त्या देवाला प त्रािे बचलदानि द्याव े लागते! मािा 
नारदावर चवश्वास होता. म्हणून मी त्याने साचंगतले ते ऐकून त्याप्रमाणे वरूण देवाला नवस केला. नारद व 
पववत चनरोप घेऊन गेले. कालातंराने वरूण देवाने कृपा केली आचण त िी माता—’ 

 
फार चदवसानंी भेर्लेल्या प त्राशी बोलण्या्या भरात राजाला उत्साहािे भरते आले होते. एका 

दमात त्याला सारे सागंनू र्ाकावसेे वार्त होते. पण द सऱ्या बाजूला आपले हे बोलणे िालले असताि 
वरूण देव येऊन पोिला तर?’ हे भयही मनात होते. त्याने बोलता बोलता एक जड चनःश्वास र्ाकला आचण 
राणीकडे पाचहले. 

 
त्या्या मनातले चविार जाणून राणीने प ढे सागंण्यास स रूवात केली. खरोखरीि प त्रावर चपत्यािे 

पे्रम असते त्याहून मातेिे रेसभर देखील कमी नसते प त्राम ळे चपत्याला लाभणाऱ्या आनंदाहूनही चवशरे्ष 
आनंद मातेला लाभत असतो. माता-प त्रा्या या नैसर्तगक नात्यािी अवगणना कोण बरे करू शकेल? 
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राजाला फार वळे बसवनेा म्हणून राणी्या माडंीवर डोके ठेवनू तो पडला. प त्र रोचहत त्या्या जवळ 
बसला. राणी त्याला सागंू लागली. 

 
‘बाळा, त िा जन्म िाला आचण आम्ही हर्षवभराने अगदी वडेावनू मेलो त ्या चपत्याला तर नवजीवन 

लाभल्यासारखा उत्साह वारू् लागला. राज्यात सगळीकडे हा आनंदािा समािार पाठवला. येवढासा तू 
मा्या क शीत पडल्या पडल्या मा्या मनातील भाव िेलीत होतास. 

 
तू दहा चदवसािा पण िाला न्हतास आचण राजभवनात एका चद्य प रुर्षाने प्रवशे केला. त्या्या 

शरीरातून तेज न सते ओसंडत होते. त ्या चपत्याकडे जाऊन तो म्हणाला, 
 
‘मला ओळखलेस? मी वरुण!’ 
 
त िे वडील त्या्या तेंजाने चदपून गेले होते. ते उठून उभे राचहले व वरुण देवाला प्रणाम करून 

लसहासनावर बसण्यासाठी चवनंती केली. 
 
‘राजा, मी येथे बसण्यासाठी आलेलो नाही. तू प त्रािे बचलदान के्हा देतोस?’ 
 
त िे वडील हा प्रश्न ऐकून भयभीत िाले. ‘प त्रािे बचलदान?’ 
 
‘नारदम नीं्या सागंण्याप्रमाणे साकडे घालून मला नवस केला होतास ते चवसरलास? मा्या कृपेने 

त ला प त्र िाला. आता त्यािे बचलदान द्यायला हव.े 
 
वरुणािे हे शब्द एकून त िे वडील अवाक् ि िाले. त्यानंा काहीि स िेनासे िाले होते. पण शवेर्ी 

स्वाभाचवकि पे्ररणेने त्यानंी वरुण देवाला हात जोडून चवनंती केली. 
 
‘देवा, आपण म्हणता ते खरेि आहे. मा्या प त्रािे बचलदान आपल्याला करावयास हव े ते मी 

अवश्य करीन. पण यावळेी (जातकाम ळे) त्याला हातही लावता येण्यासारखा नाही आपण एक मासानंतर 
याला?’ 

 
‘येईन. त ्या म्हणण्याप्रमाणे मी एक मासानंतर येईन.’ असे म्हणून वरूणदेव गेले. त िे वडील 

लगेि आत आले व त ्याकडे पे्रमभराने पहात त ला खेळव ूलागले. ते पाहून मला वार्ले, 
 
‘हे असे का बरे करतात? प त्र जन्माने वडेावले तर नाहीत? मी त्यां् याकडे पहाति राचहले. त ला 

मनसोक्त खेळवनू त्यानंी परत मा्याकडे चदले तरी मी पहाति होते. त्यानाही ते कळले, ते म्हणाले, 
 
‘राणी, त म्हाला आठवतंय? या्यासाठी आपण वरुणाला नवस केला होता!’ 
 
वरुणािें नाव कानावर पडताि मी दिकले व उद गारले, ‘हो. पण त्यािे आता यावळेी काय?’ 
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‘आहे. म्हणून तर त ला आठवण चदली. आताि आपल्या भवनात वरुणदेव आले होते. म्हणाले, 
‘प त्रािे बचलदान घेण्यासाठी आलो आहे.’ 

 
‘आई गं!’ ते शब्द ऐकून मा्या तोंडून लककाळीि बाहेर पडली. पण यानंी मािी समजूत घातली. 
 
‘अशी घाबरतेस काय? मी जातकािे चनचमत्त काढून त्याना परत पाठवले आहे. आता प ढे कसे 

करायिे?’ 
 
ते ऐकून मािा जीव भायंात पडला. मी हळूि म्हर्ले, ‘आपण हेि चनचमत्त िालवून अशीि 

िालढकल करू या.’ 
 
‘मला पण तसेि वार्ते. आजिा प्रसंग तर धड पार पडला. उद्यािे कोणी पाचहले आहे?’ महाराज 

म्हणाले. 
 
‘नंतर तू तीन मचहन्यािंा िालास. आमिा त ्यावर चकती जीव जडला त ला कल्पनाही 

येण्यासारखी नाही. आम्ही दोघे त ला क्षणभरही डोळयाआड करीत न्हतो. एके चदवशी असेि आम्ही त ला 
खेळवीत होतो आचण वरुणदेव आले. त्यानंा पहाताि मी तर घाबरूनि गेले. 

 
‘राणी घाबरण्यािे काहीि कारण नाही.’ वरुण देव मला म्हणाले. त ला व राजाला प त्र हवा होता. 

हो ना? तो त म्ही मागनू घेतलात. पण तो चजवतं रहावा म्हणून माचगतले होते? त म्ही मला साकडे घातले. 
पण होणाऱ्या म ला्या जीवनािा काही चविार केला होता?’ 

 
हे वरुण देव इतके कठोर आहेत का? आम्ही प त्र माचगतला ते्हा तो चजवतं रहावा हेही मागायला 

हव ेही कल्पनाही कोणा्या मनात येण्यासारखी होती? वरुण देवानंी महाराजां् याकडे वळून म्हर्ले, 
 
‘राजन! आता तयार आहेस ना? के्हा देतोस बचलदान? त ्या वचडलािें सारे शरीर थरथर कापत 

होते. थोडा वळे तर त्यां् या तोंडून शब्दि फ र्ेंना. शवेर्ी जेमतेम चजवािा धडा करून ते म्हणाले, ‘होय 
महाराज! आपणि आम्हाला हा प त्र चदला आहे. आचण आपण तो परत घेणार यात नवल ते काय? पण याने 
जन्म घेतला आहे. याला दात तरी येऊ देत!’ 

 
‘बरे आहे. पण पहा हो. प नः बोल चफरव ूनको. त ला प त्र हवा होता तो स्वगवप्राप्ती ्हावी म्हणून. 

मत्यव लोकातल्या आय ्यािा चविार त ्या मनात न्हता. मी आज जातो, प नः येईन.’ 
 
आचण तेजािा श भ्र प जं राजभवनातून दूर सरत सरत नाहीसा िाला. आचण आम्या जीवात जीव 

आला पण वरुण देवािे शब्द मात्र आम्या कानामनात घ मत राचहले. नारद म्हणाले होतें की प त्र प्राप्ती 
िाली की स्वगव चमळतो. पण जन्मदात्या माता चपत्यानंा प त्र चकती चप्रय असतो ही गोष्ट त्यावळेी कोणा्याि 
मनात आली न्हती. माणूस स्वगव आचण नरक यािंा चविार नेहमी करतो. पण आज्या घडीला जे जीवन 
जगावयािे, ते चकती स खािे आहे हा चविार कोणीि का बरे करीत नाही?’ 
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बोलता बोलता राणी जरा थाबंली. राजाला और्षध चदले. रोचहत समोर बसला होता. त्याला पाणी 
चपण्यास चदले व नंतर ती सागंू लागली. 

 
‘त्यानंतर बाळा, त ला द धािे दात फ र्ले. आचण वरुण देव येऊन उभे राचहले. हे बोलून िालून 

द धािे दात. हे पडून खरे दात आल्यावर बचलदान देऊ म्हणून सागंून आम्ही त्यािंी बोलवण केली. 
 
पण बाळा, चदवस फार भराभर जातात. द धािे दात पडून त ला द सरे दातही हा हा म्हणता आले 

आचण खरोखरीि वरुण देव त ला नेण्यासाठी येऊन उभे राचहले. ते आम्ही चदलेल्या आश्वासनाप्रमाणे चदल्या 
वळेेवरि प्रत्येक वळेी येत होते. पण आम्हाला मात्र ते आले असा भास रोज होत होता. कोठे ख ट्ट िाले तरी 
वारे् आले वरुण देवि आले! त ्या प्राप्तीम ळे जेवढा आनंद आचण स ख चमळाले त्या्या चदडीद पर्ीने 
वरुणदेवा्या येण्यािा शोक संताप होत होता. प्रत्येक खेपेस आम्ही नव ेचनचमत्त शोधून काढीत होतो आचण 
तेही ते मान्य करून परत जात होते. त्याबद्दल मोठा चवस्मय वार्त होता. आमिे न ऐकता ते हट्टाने उभेि 
राचहले तर त्यां् याप ढे आमिे काहीि िालण्यासारखे न्हते. 

 
हा त िा चपता. क्षत्रीय राजा. आपल्या बाह बळा्या जोरावर भलभल्या शत्रूंिा त्यानंी पराजय 

केलेला आहे. त्यां् या पदरी ध रंधर असे वीरप रुर्षही काही कमी नाहीत. पण वरुणदेव ही दैवी शस्क्त आहे. 
मानवी बळािा चत्या प ढे काही उपाय िालत नाही. 

 
त्यानंतर तीन वर्षानी क्षत्रीय क माराला उचित असे संस्कार करून स ंदर वरे्ष घालून, खादं्यावर 

चिम कले धन ्य देऊन, बाणािंा भाता पाठीवर बाधूंन त ला घोयावर बसवले. राजभवना्या प्रागंणाति तू 
घोडा चफरवीत होतास. मी वर्या सज्जातून कौत काने त ्याकडे पहात होते. राजाने तर पे्रमभराने त ला 
उिलून हृदयाशी धरले. 

 
तेवढ्यात वरुणदेव येऊन उभे राचहले! इतक्या सगळया लोकां् या मधे ते उभे राचहले. त्यानंा 

पहाताि भीचतने मरू्तछत होऊन मी जचमनीवर कोसळले. त्यानंतर काय िाले ते मला कळलेि न्हते. मी 
श द्धीवर आले ते्हा महाराजानंी पे्रमाने गोड शब्दात मला साचंगतले, 

 
‘राणी चभऊ नकोस वरुणदेव गेले.’ 
 
मी त ला मा्या माडंीवर घेतले. तूही मला पे्रमाने चमठी मारलीस. मायलेकरािें हे पे्रम त िे वडील 

डोळे भरून पहात राचहले. पण मा्या डोळयात अजूनही भीचत तरळत होती. मला चविारायिे होते, या 
वळेेस कोठले चनचमत्त प ढे केले?’ त ्या वचडलानंा मा्या मनातला प्रश्न कळला व त्यानंी साचंगतले, 
‘यावळेी बरी लाबंलिक म दत मागून घेतली आहे. ह्यािा व्रतबधं िाल्यावर मग बघू.’ 

 
‘तर काय! चजता माणूस सारे काही चमळवील.’ मी बोलून गेले. बाळा त ्या वचडलािंा जीव तर 

असा साशकं िाला की ते त ला कोठे जाऊ देईनात. की कोणा्याही हाती सोपवण्यास तयार होईनात. एक 
मा्याखेरीज त ्या बाबतीत त्यािंा कोणावरही चवश्वास न्हता. त्यानंी स्वतःि त ला चशकवण्यास स रुवात 
केरी त ्या ठायी शाचंत, धैयव व उत्साह बाणावा अशा प्रकारिे ते चशक्षण होते. त्याि बरोबर चवरोधाला तोंड 
कसे द्याव,े आपत्ती्या वळेी सावधानता कशी ठेवावी हे ही ते त ला चशकवीत होते. 
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पाि वर्षें लोर्ली तरी त िा व्रतबधं करण्याचवर्षयी आम्या मनात उत्साह न्हता. तसेि त ला 
ग रुगृही पाठवण्यािा चविारही आम्या मनात न्हता वरुण देवा्या छायेखालून त ला कसे बाहेर काढाव े
यासाठी त िे वडील मागव शोधीत होते. परंत  त्यानंा तसा मागव कोणीि दाखवला नाही. 

 
वरुणािा वास िरािरात सववत्रि आहे. वरुण हा सदािारािा देव. रातं्रचदवस जागृत रहाणारे 

दैवत. त्या्या चवस्तारािी वा ्यापकतेिी कोणतीही मयादा नाही. त्यािी धारणा असेल तसे होते.’ असेि 
सवव ज्ञानी ऋचर्षम नी सागंत. 
 

त ्या व्रतबधंािी वयोमयादा िाली. सात वर्ष ेिाली. आता मौंचजबधंन करायिे. सात सात वर्ष े
चतचमते्त काढून त ्या चपत्याने वरुण देवाला र्ाळले. पण त्यािीही मयादा होती. त ला अद्याप काही समजत 
न्हते. त ्या चपत्याने त ला बोलावनू साचंगतले, ते त ला आठवते का?’ 

 
रोचहत खूप धीराने आपल्या आईिे बोलणे ऐकत होता. माता-चपत्यािे त्या्यावर केवढे अपार पे्रम 

होते त्यािे तो दशवन करीत होता. वरुणािे भय त्या्या चशरावर लर्कति होते. वरुणाला बळी चदला तर 
माता चपता चनलित होतील. पण त्यां् या हातून ते कसे होईल? जे रोप लावले, वाढवले त्यािा बळी त्यानंी 
कसा द्यावा? मातेसमोर त्याने स्वतःिी चनबवलता आचण जगण्यािी इ्छा ्यक्त करून म्हर्ले, 

 
‘होय माते. मला सारे काही आठतते. मा्या चपत्याने मला साचंगतले होते की ‘बाळा आजवर आम्ही 

त िा साभंाळ केला. आता त िा व्रतबंध होईल. लगेि वरुणदेव येऊन उभे रहातील. त िे बचलदान 
चदल्यावर आम्ही केलेला नवस चफरे्ल. बाळा, त्यासाठी तू तयार रहा.’ 

 
चपत्याने अत्यंत पे्रमाने मला हे साचंगतले व त्यां् या मनातील चविारही त्यानंी मला साचंगतला. पण 

मा्या मनािी तयारी न्हती. मी वरुण देवानंा पाचहले होते. त्यानंा मािे बचलदान द्यायिे हें मला पर्त 
न्हते. मी चपत्याला साचंगतले, 

 
‘नाही तात! मी बचलदानासाठी तयार नाही. मािा व्रतबधं केला नाहीत तरी िालेल. मी तसाि 

चजवतं राचहलो तरी पूरे. आजवर व येथून प ढेही जीव वािवण्यािा उपाय मला दाखवा. 
 
माते, या प्रमाणे त्याि रात्री मािा व्रतबधं केला व मला एक उंि तेजस्वी व वगेवान असा घोडाही 

तातानंी चदला. त्यावर बसून दूर दूर अज्ञात वना्या मागावर मी चनघून गेलो. मला सारखी भीचत वार्त 
होती की वरुण देव मा्या मागून येतील व मला धरून नेतील. पण वनप्रदेशात गेल्यावर मी पाचहले की 
मा्या चजवाला तेथे कसलेही भय न्हते. आता जीवनभर मी चनचित िालो होतो!’ 

 
‘खरंय्  प त्रा! म्हणून तर म चन, तपस्वी अरण्यात जातात. रणसंग्राम गावात, नगरीति खेळले 

जातात. माणसाला माणसा्या चजवावर उठण्यात येथे काहीि वार्त नाही. पण बाळा त ला सोडून वरुण 
देवानंी त ्या चपत्यालाि पकडले. त्यानंा जलोदरािी ्याधी जडली. त्यां् या जीवनािी शाश्वतीि उरली 
नाही. कोठलाि उपाय राचहला नाही.’ 
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‘नाही आई. अशी हार खाऊन कसे िालेल? त म्ही दोघानंी मला वािवले, आता मी त म्हाला 
वािवणार आहे! तात, त्यासाठी मला एक उपाय पण सापडला आहे.’ 

 
मायलेकारािें सारे बोलणे राजा धीराने ध्यान देऊन ऐकत होता. त्या्या स्वतः्या मनातून प त्राला 

जे काही सागंावयािे होते तेि सारे राणी त्याला मायेने समजावनू सागंत होती. माया ममतेिी गोडी माते्या 
पे्रमात सहाचजकि अचधक होती. राजाने एक दीघव चनश्वास सोडला व तो म्हणाला, 

 
‘प त्रा, वरुणदेवाप ढे आपला कोठलाि उपाय िालत नाही. त्याला बचलदान हव े आहे. त िे 

नाहीतर मािे. पण आता एका परीने मी चनलित िालो आहे. मला चभती वार्त होती की वरुणदेव त ्या मागे 
लागतील. तू जाशील तेथून त ला शोधून काढतील. पण तू त्यां् या तडाख्यातून वािलास. मा्या लेखी हेि 
प रेसे आहे. आता वरुण देवाला बळी हवा तो भले घेऊदे. मािा बळी स खाने घेऊदे. मी मेलो तरी तू मािा 
प त्र तू आहेस. त ्या रुपात मीि आहे. मािी प्रचतष्ठा त ्या हाती आहे. तू यावास, भेर्ावास म्हणून तळमळत 
होतो. आता मला आराम वार्तो आहे. तन व मन ही आता शातं िाले आहे.’ 

 
‘तात! आपण वरुणदेवाना बचलदान चदले की िाले. हो ना? हे पहा. अरे अचजगतव, श नःशपेा, इकडे 

या बरे. 
 
चपताजी, अरण्यात भर्कत असता मला हे अचजगतव ब्राह्मण भेर्ले. ते चजवाला कंर्ाळून आत्मघात 

करायला चनघाले होते. मी त्याना शभंर गाई देण्यािे अचभविन चदले आहे. त्या नेण्यासाठी ते मा्या बरोबर 
आले आहेत. हा त्यािंा म लगा श नःशपे फारि भला आचण शहाणा म लगा आहे. चपत्यािी आज्ञा चशरसावदं्य 
मानून तो येथवर आला आहे. वरुणदेवानंा यािे बचलदान मा्याहूनही अचधक आवडेल. 

 
हचरिदं्राने त्या ब्राह्मण चपताप त्राना पाहून परत जडसा चनःश्वास र्ाकला आचण ते म्हणाले, 
 
‘या प्रकरणी आपले काही िालण्यासारखे नाही. धमवशास्त्र जाणणाऱ्या ब्राह्मणानी जर हे मान्य केले 

तर वरुणदेव प्रसन्न होतील व यािा स्वीकार करतील. आपण त्याना चविारून पाहू. आता यानाही चवश्रातंी 
घेऊ दे व मलाही चवश्राम करू दे. राणी, मला थोडे पाणी हव ेआहे. भले वैद्य काही म्हणोत. पण आता मला 
जरा बरे वार्ते आहे. चनवातं वार्ते आहे.’ 
 
४ आत्मबणिदान : 
 

‘महाराजािंी जलोदरािी ्याधी दूर करण्यािा उपाय मला कृपा करून दाखवा ब्राह्मन्!’ रोचहताने 
प्राथवनापूवव ज्ञानी ब्राह्मणाना चवनवले. समोर हो चवश्वाचमत्र आचण जमदस्ग्न. वचसष्ठ आचण अयास्य. राजा 
हचरिदं्र जे्हा जे्हा यज्ञ करीत ते्हा वचसष्ठ ब्रह्मा असत. चवश्वाचमत्र होता. जनदस्ग्न अध्वय व आचण अयास्य 
उद गाता होई. इतर ऋस्त्वज या िौघाना साह्य करीत. 

 
क लग रु वचसष्ठानंी रोचहताला उत्तर चदले, 
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‘राजक मार! हा वरुणदेवािा कोप आहे. ते्हा तो असाध्य आहे.’ आपण वरुण देवाना प्रसन्न करून 
त्यािंी कृपा प्राप्त करून घेतली तर?’ 

 
‘वरुण येथून रागावनू परत गेले आहेत. त्याना परत आणायिे कसे? आचण ते तर बचलदान मागत 

आहेत. राजािी परीक्षा करण्यासाठी ते स्वतते िारदा त्या्या दारी आले. प्रत्येक वळेी काही ना काही 
चनचमत्त प ढे करून राजाने त्याना चवन्म ख परत पाठवले. 

 
वरुण देवाला असत्य भार्षण म ळीि आवडत नाही. ते स्वतः सदािारािे रक्षक देव आहेत. धमव 

आचण नीतीिे पोर्षक आहेत. त्यािंी दृष्टी सववत्र चफरत असते. रातं्रचदवस त्यािें दूत जागे असतात. पापी 
जनािंा त्यां् याप ढे चर्काव लागत नाही, असे ते धमवचप्रय दैवत आहे!’ 

 
‘आपण सागंता ते सत्य आहे ग रुदेव! आमिी िकू िाली. आम्ही वरुण देवािंा मोठाि अपराध 

केला आहे. हे मान्य आहे. पण आता त्या्या क्षालनािा काही उपाय कृपा करून दाखवाना. 
 
‘उपाय उघडि आहे. तो सगळयानंाि माहीत आहे क मार! वरुण देव बचलदान मागत आहेत. 

त्यानंा त िे बचलदान हव ेआहे. पण तू पळ काढलास त्यािे प्रायचित्त राजा भोगीत आहे.’ 
 
‘मी बचलदान देण्यास तयार आहे ग रुदेव! आपण वरूणदेवानंा बोलवा.’ रोचहताने साचंगतले. 
 
‘आजवर वरुण देव न बोलावता आपल्या पायाने येत होते. पण आता त्यानंा बोलावण्यासाठी यज्ञ 

करावा लागेल. त्या आधी त िीही श द्धी करावी लागेल. बचलदानािी चसद्धता करायला हवी ना?’ 
 
ग रुदेव, बचलदान पश िेही देता येते ना? मा्या ऐवजी मा्यासारखाि द सरा नरपश  बचलदान 

देण्यास तयार आहे!’ 
 
‘पश  की नरपश  हा प्रश्न येथें महत्वािा नाही. राजाने चदलेले विन पाळले पाचहजे हा वरुणदेवािा 

आग्रह आहे. ‘आपण मला प त्र द्या. मी त्यािे बचलदान देईन’ असे साकडे घालतानाि राजाने चविार 
करावयास हवा होता ना? ते्हा त्या्या मनात होते की प त्र िाला म्हणजे मला प त्रवान म्हणतील. 
चनप चत्रक पणािे लाछंन दूर होईल. त ्या जन्मानंतर राजाला व त ्या मातेला त ्या जीवनािा मोह वारू् 
लागला. आचण मोहा्या मोहा्या गतेत ते उभयता घसरत गेंले. व त लाही त्यानंी त्यात ओढले. याप्रमाणे 
त म्हा चतघािें जीवन असह्य होऊन गेले. 

 
आता चविार येवढाि करावयािा की त ्या जागी द सऱ्या नरपश िे बचलदान चदले तर ते िालेल 

की नाही? पचहली गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारिे अचभिाचरक यज्ञ अधम प्रकारिे असतात. पश बलीिा तर स्पष्ट 
चनरे्षध आहे. प रोडाश देता येतो. आज्य–धृत, आचण िरू यािंा हचव देता येतो. त्याम ळे देव चवशरे्ष प्रसन्न 
होतात. ती सास्त्वक स्वभावना! पण माणसेि कोठें िागंल्या स्वभावािी आहेत? कू्र, घातकी, एकमेकािें 
गळे कापणारी! यालाि म्हणायिे पश बलल की नरबचल! राजक मार, आपण यज्ञ करू. आचण त्या नरपश ला 
सादर करू. वरुणदेवानंा तो मान्य असला तर ते येतील व त्यािा स्वीकार करतील. मान्य नसेल तर ते 
येणार नाहीत. चनणवय संभावने वरि सोडून देऊ.’ 
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ग रुदेव वचसष्ठािंी याप्रमाणे संमचत चमळताि राजक मार यज्ञा्या चसद्धतेस लागला. अचजगतव व 
श नःशपे दोघानंा अस्ग्नशाळेमध्ये ठेवले होते. अचजगतव तेथील राज समृचद्ध पाहून थक्कि िाला होता. 
धनधान्यािी भाडंारेिी भाडंारे भरलेली होती. दूध, तूप हंडे्या हंडे भरून ओसडंत होते. स खसाधने 
अगचणत होती. अचजगतव साऱ्या जन्मभरािी तहान भकू घेऊन आला होता. जेवढे भोगता येईल तेवढे भोगनू 
घेऊन मग गाई घेऊन घरी जाव ेम्हणजे भ केिा प्रश्न कायमिा चमरे्ल. हचरिदं्र राजा आहे. मीही उद्या राजा 
होईन! तरंगी अचजगतव तेथे पडल्या पडल्या मनोरथ रिीति होता तर शहाणा समज तदार असलेला त्यािा 
प त्र श नःशपे जीवनािे रहस्य शोधीत होता. त्याला त्या चठकाणी कशासाठी आणले गेले होते ते तो जाणत 
होता. ‘वरुणदेवाला मािे बचलदान अपवण करायिे आहे. पण ग रुदेव वचसष्ठ त्याि बरोबर संभावनेचवर्षयीही 
सागंत होते. मािे बचलदान मान्य असले तर ते स्वीकारण्यासाठी वरुणदेव येतील. पण ते नाहीि आलें  
तर? तर मग बळी कोणाला, कोणासाठी द्यायिा? 
 

खरे पाहता आपण जगतो हे जीवनि बचलदान नाही? एका्या सजवनासाठी एकािे चवसजवन होति 
असते. एकीकडे हजारो प्राणी जन्माला येतात तर हजारो प्राणी त्यािप्रमाणे गतप्राणही होत असतात. 
जन्ममरण ही जगचनमात्यािी लीला आहे. येणे आचण जाणे हा सतत क्म आहे. मग माणसे मतृ्यलूा इतकी 
का बरे चभतात? 

 
हा मािा चपता अचजगतं. चबिारा चजवतं असूनही मेल्यासारखा आहे. सारा वळे भकू भकू. त्या्या 

ध्यानी मनी द सरे काहीि नाही. आपण कशासाठी जगत आहोत यािा कधी त्याने चविार तरी केला आहे? 
द सऱ्या बाजूस पहाव ेतर हा राजा हचरिदं्र. भोग वैभव अमाप आहे. तरी चबिारा रोगाने त्रस्त. एचककडे भकू 
आचण एचककडे भोग पण भोगी हा रोगी खराि! 

 
मग जीवन कशाला म्हणायिे? आंचण मरण म्हणजे काय? हे ऋचर्ष अरण्यातले आपले आश्रम 

ग रुक ले सोडून इकडे राजभवनात का आलें  असाव े बरे? त्यां् या मनात मानवी चहतािे चविार असलेि 
पाचहजेत. त्या साठीि ते आले असावते. आपण एकट्ाने ज्ञान चमळवले त्यािा काय उपयोग? ज्ञान 
िंदनासारखे आहे स्वतःला आचण त्या बरोबरि इतरानंाही थंडावा व स गंध देणारे आहे. स्वतः तरून 
इतरानंाही ताराव ेयािे नाव जीवन! 

 
िला. या रोचहता्या बरोबर आलो आचण जीवनािा चवकास साधला गेला. आता ॠचर्षवरािंा संग 

लाभला तर जीवनािे रहस्यही उमगेल. जीवन हे जात्या प्रगचतशील आहे ना? 
 
या प्रमाणे अचजगतव आचण श नःशपे दोघेही आपआपल्या चठकाणी प्रसन्न होते. पण राजभवनातील 

माणसानंा मात्र दोघािंी कीव येई. कोणा्या तोंडून करुणेपोर्ी शब्दही चनघत. 
 
‘पाप केले कोणी नी दंड कोणाला! 
 
राजा हचरिदं्र रोगी तर होताि. रोचहत परत आला व तो आता वािला यािी आता खात्री 

पर्ल्यासारखी होती. पण त्याला स्वतः्या मरणािी िाहूल लागत होती. तो मनाशी ठरवीत होता– 
 
‘खूप जगलो आता मरणाला सामोरे जायिे.’ 
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राणी राजा्या सेवते मग्न होती. रोचहत परत आलेला पाहून चतिे मन स्वस्थ िाले होते. 
राजक मार रोचहत यज्ञािी साधन साम ग्री जमवण्यात ग ंतला होता. वनात असताना त्या्या मनात द ःखाने 
घर केले होते. अचजगतांचवर्षयी नावड आचण श नःशपेाचवर्षयी वाईर् वार्त होते. पण राजभवनात आल्यावर 
आचण यज्ञा्या कामात पडल्यापासून तर तो त्या दोघानंाही चवसरूनि गेला होता. राजप रुर्ष त्या दोघािंी 
्यवस्था िागंल्या प्रकारे ठेवीत होते. चदवसातून एकदा क मार थोडावळे त्यानंा भेरू्न जाई. सवव नीर् आहेना 
व बचलदान देण्या्या चनणंयापासून ते दोघे चविचलत िाले नाहीत ना येवढी खात्री करून घेण्याप रते त्यािें 
स्मरण त्याला होई. कारण शवेर्ी यज्ञािा सारा आधार त्या बचलदानावर तर होता! 
 

ऋचर्ष म नी जमले. त्यानी यज्ञा्या पूववसंस्काराना स रुवात केली. देश श चद्ध कालश चद्ध द्र्य श चद्ध, 
यज्ञा्या साम ग्रीिी श चद्ध सारे काही मेध्य–पचवत्र करून घ्याव ेलागते. यज्ञा्या साम ग्रीत बचल देण्यात 
येणाऱ्या पश , नरपश िंाही समावशे होतो. त्यािंीही श चद्ध करून घ्यावयािी. पश नंा मन नसते. ते्हा त्यािंी 
श चद्ध करायला कसला वळे लागतो. पण या यज्ञासाठी बचल होता नरपश ! त्यािी श द्धी करायला अवचध 
लागेल. तन आचण मनही श द्ध करायला हव ेना? 

 
श नःशपे आजवर मोकळाि असे पण आता तो यज्ञ पश  होणार होता. ते्हा त्याला बाधंण्यात आले. 

यज्ञशाळेत एक यूप–खाबं रोवण्यात आला. त्यावर तीन आडवी लाकडे ठोकली. येथे पश  नाही पण 
नरपश ला बाधंायिे होते. त्यािे मस्तक उंि व ताठ रहाव,े दोन हात लाबं पसरलेले सरळ रहावे, पाय ताठ 
आधातंरी रहाव ेअशी त्या यपूािी रिना होती. त्याला बाधंण्यासाठी प रे हजार पाश होते. एखादे अंग जरी 
िळले, वाकडे चतकडे िाले व दोर्ष लागला तर वरुणदेव अप्रसन्न होऊन परत जायिे. ते अप्रसन्न तर 
िालेलेि आहेत. त्यािंा रोर्ष दूर करायिा आहे. ते्हा प्रत्येक चवचध सावधान राहून साके्षपाने करायला हवा. 

 
अचजगतव श नःशपेाला यूपापाशी घेऊन आला. ब्राह्मणानी अत्यंत दयादृष्टीने त्या्याकडे पाचहले, 

त्या्या चवर्षयीं त्यां् या मनात करुणा दारू्न आली. त्याना वार्ले, ‘चकती चन्पाप आहे हा ब्रह्मक मार!’ पण 
ऋस्त्वजां् या मनात अशा प्रकार्या समवदेनेिी आशा ठेवनू कसे िालेल? जर तशी भावना असली तर 
यज्ञािे चवधान िालायिे कसे? म्हणून काही ऋस्त्वजािंा अचभप्राय वगेळा होता. ‘िला राजक मारापेक्षा हा 
ब्रह्मक मार अचधक िागंला आहे!’ ‘वरुणदेव सास्त्वक त्यानंा द्यावयािा बचल देखील असा सास्त्वकि हवा!’ 

 
एवढा मोठा राजसूय यज्ञ आचण त्यात वरुण देवाला नरबचल अपवण करणार म्हणून क तूहलवश 

होऊन अनेक लोक यज्ञ पहाण्यासाठी जमले. त्यानंा काय वार्त होते यािी पवा कोणाला वार्णार? 
 
‘िला. पशूला यज्ञस्थानी घेऊन जा.’ 
 
यज्ञा्या अध्वय व जमदग्नींनी आज्ञा केली. पण त्याला यूपापाशी कोणी न्यायिे? वचसष्ठानंी 

चवश्वाचमत्राकडे पाचहले. त्यानी डोळयानीि नकार दशववला अयास्य म चन सामगाना्या प्रयासात होते, त्यानंा 
द सरे काही स िति न्हते. 

 
‘चवलंब कशािा?’ राजक माराला क्षणािा उशीर सहन होत न्हता. या यज्ञा्या प्रारंभासाठी 

श भम हूतव काढलेला होता. सवव चक्या मंगल म हूतावरि स रू ्हायला ह्या ना? 
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‘राजक मार, या पश ला बाधंायला कोणी ऋस्त्वज प ढे येत नाही. एखादा अवर ब्राह्मण त्या साठी 
शोधावा लागेल.’ 

 
राजक मार उठून उभा राचहला. त्याने सगळीकडे पाचहले. लोकािंी खूप गदी जमलेली होती. त्याने 

मोठ्यादंा घोर्षणा केली. 
 
‘अरे, या पशूला यूपाला बाधंायिे आहे. जो ब्राह्मण हे काम करील त्याला दचक्षणा दहा गाई 

चमळतील.’ 
 
ऋस्त्वजा ्यचतचरक्त इतर बरेि ब्राह्मण तेथे आलेले होते. गाय हे त्या काळी सवात उत्तम धन 

मानले जाई. पदरी गाई असणे ही मोठी प्रचतष्ठेिी गोष्ट समजली जाई. ज्या्या गोशाळेत गाई असत त्या्या 
घरी सवव प्रकारिी साधन साम ग्री असे. स ख समृद्धी असे. राजा महाराजां् या गोशाळेत गोधनािे कळप्या 
कळप असत. ब्राह्मणानंा दचक्षणा म्हणून गोदान देण्यािी पद्धत होती. गाय चमळाली की त्यािंी स ख समचृद्ध 
वाढे. 

 
जमलेल्या ब्राह्मणानंी राजक माराने केलेली घोर्षणा ऐकली. सारे एकमेका्या तोंडाकडे पाहू 

लागले. कोणालाही मोह ्हावा अशीि ही दचक्षणा होती. पण माणसा्या मनात पे्रमभाव जागा िाला की तो 
चविार करू लागतो व मग कोठल्याही प्रकारिी लोभ-लालसा त्याला मोह घालू शकत नाही. कोणी ब्राह्मण 
प ढे येईना. मंगल म हूतव क्षणाक्षणाने िालला होता. अध्वय व घाई करू लागले. रोचहताने परत उठून घोर्षणा 
केली. 

 
‘पंिवीस गाई दईन. नाही? पन्नास गाई देईन. पण लवकर या. म हूतव साधायला हवा. अरे येथे 

इतके ब्राह्मण असून एका्याने येवढे काम होत नाही? त्यात असे काय मोठेसे आहे? कोणी तरी या. मी 
शभंर गाई देईन. या एका चवधीिी दचक्षणा शभंर गाई. िला या.’ 

 
राजक माराने येवढे मोठे अचमर्ष दाखवले तरी कोणी प ढे आले नाही. सारेि श नःशपेाकडे पहात 

होते. चकती भला, भोळा, चनमवळ जीव! सारेजण जाग्या जागी चखळून गेल्यासारखे उभे राचहले. 
 
‘मला द्याल शभंर गाईिंी दचक्षणा?’ 
 
अचजगतव राजक मारासमोर येऊन उभा राचहला. 
 
‘ब्रह्मदेव! त म्हाला तर शभंर गाई चदलेल्याि आहेत! राजक मार चवस्मयाने उद गारला. 
 
‘त्या श नःशपेािे मूल्य म्हणून चदल्यात. ही दचक्षणा!’ 
 
अचजगता्या ग णदोर्षािंा चविार करायला वळे न्हता. राजक माराला या क्षणी म हूतव साधायिा 

होता. त्याने तत्क्षणी होकार चदला. 
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‘त म्हाला आणखी शभंर गाई चमळतील अचजगतव! श नःशपेाला बाधंा.’ 
 
अचजगतं श नःशपेािा हात धरून यपूाकडे जाण्यास चनघाला. लोकां् या डोळयातून त्या्या 

चवर्षयीिा चधक्कार व चतरस्कार बाहेर पडत होता. 
 
‘हा चपता म्हणायिा की नरराक्षस?’ 
‘अरे नरराक्षस या्याहून बरा. आपल्या प त्राला नाही खात तो!’ 
‘अरे बाबा–हा धनािा मोह बरं–’ 
‘पण माणसाने काही सारासार चविार तरी करावा की नाही?’ 
 
अचजगताने आपले कान िाकल्यासारखे द लवक्ष करून श नःशपेाला यूपावर नेऊन उभे केले. िारी 

बाजूला लोंबणारे पाश त्या्या शरीराभोवती िागंले घट्ट बाधंले. 
 
‘आता त मिा स्फरय (स रा) श द्ध करून घ्या.’ 
 
एका ऋस्त्वजाने अचजगताजवळ जाऊन त्याला आज्ञा केली त्याप्रमाणे अचजगतव स रा स्व्छ करू 

लागला. 
 
‘राजक मार! आजिा मंगल म ह तव र्ळला. आता उद्या!’ अध्वय ं गंभीरपणे म्हणाले, 
 
‘मग या पश िे काय? त्याला असाि यूपाला बाधूंन ठेवायिा?’ क माराने गोंधळून जाऊन चविारले. 
 
‘होय. नाहीतर उद्या प नः त्याला कोणी बाधंायिे? आचण बरे आहे. बाधंलेला असला म्हणजे पळून 

जायिीही शक्यता नाही.’ 
 
राजक मार चबिारा या साऱ्या प्रकाराम ळे चनराश िाला होता. त्याला यज्ञा्या प्रारंभापेक्षा पूणाह चत 

चवर्षयीि उत्स कता होती. वरुण या नरपशूिा स्वीकार करणार लकवा नाही हा गोंधळ पूणाह ती्या वळेीि 
संपणार होता. 

 
ऋस्त्वजानंा वदंन करून राजक मार माता चपत्याकडे गेला. चपत्यािा रोग वाढत िालला होता. 

माता त्या्या श श्र रे्षत ्यस्त होती. यज्ञािी सारी माचहती सागंावी अशी क मारािी भारी इ्छा होती. पण ती 
ऐकायला येथे कोणालाि वळे न्हता. उत्स कता तरी कोणाला होती? तो म काट्ाने शयनागारात गेला. 
त्या्या मनात अचतशय उलथा पालथ िाललेली होती. आपण हे सारे करीत आहो हे िागंले आहे की 
वाईर्? मनाशी कोठलेि चनणायक उत्तर तो ठरव ूशकत न्हता. पण त्यािा अंतरात्मा त्याला खात होता. 
तो आतल्या आत म्हणत होता, ‘रोचहता! तू करीत आहेस हे काम बरे नाही. तू क्षत्रीय क मार आहेस. 
इतरािंा जीव वािवावा हा त िा धमव! आचण आज स्वतःिा जीव मोलािा मानून तो वािवण्यासाठी तू एका 
ब्राह्मण क माराला यूपावर िढवलेस?’ 

 
रात्रभर त्या्या कानात, मनात शब्द उमर्त राचहले. 
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‘सोडून दे. त्या भल्या भोळया ब्राह्मण क माराला तू सोडून दे.’ 
 

यज्ञात देवािें आवाहन करून िालेले होते. देव आले होते ते्हा ऋस्त्वजानंाही देवां् या 
उपस्स्थतीत तेथे राहून जाग्रण करावयािे होते. यज्ञािी सारी साधने साम ग्री ्यवस्स्थत लावायिी होती. ‘ती 
ग्रह यज्ञािी पाते्र इकडे ठेवा.’ ‘उपग्रहानंा चतकडे बाजूला जाऊ द्या’ ‘हे पहा, ते दभव जरा नीर् लावनू ठेवा.’ 
‘सचमधा येथे हाताशी तयार असू देत’ ‘इचष्टिी तयारी आहे ना?’ ‘मध्यरात्री परत हवन कराव ेलागेल’ ‘हा तो 
दचक्षणास्ग्न तेवढा नीर् संभाळा. हो. गाहवपत्य आचण आहवनीय अस्ग्न आपले नेहमीिे. आपल्या कह्यातले 
काम आहे ते. पण हा दचक्षणास्ग्न म्हणजे आचभिाचरक प्रयोगािाि अस्ग्न! त्याला िागंला प्रदीप्त ठेवा!’ अशी 
त्यािंी कामे व धावपळ िालली होती. 

 
श नःशपे यूपावरून हे सारे पहात होता. ऋस्त्वजािंी ती घाई व धावपळ त्याला एखाद्या खेळागारखी 

वार्त होती त्या खेळािे म ख्य यश सारे त्यालाि चमळणार असे तो मानीत होता. बाजूला अचजगतव गाढ 
िोपला होता. कदाचित्  स्वप्नात तो कोणी समदृ्ध राजा देखील िाला वसेल! 

 
अकस्मात म्हणा की काही कामासाठी म्हणा म चनवर चवश्वाचमत्र यूपा्या जवळून जात होते. त्यानंा 

पाहून श नःशपेाने त्यानंा बोलावले. 
 
‘जरा या बाजूला पहा तरी, म चनवर!’ 
 
त्यािा तो गोड कोवळा स्वर ऐकून चवश्वाचमत्र तेथेि उभे राचहले व म्हणाले 
 
‘मला क्षमा कर ब्रह्मक मार! त ला बाधंणारे पाश वरुणदेवािे पाश आहेत. त्यातून त ला सोडवण्यािी 

शस्क्त मा्यात नाही.’ 
 
‘पण म क्त करा असे मी क ठे म्हणतोय? मािे म्हणणे जरा ऐका तरी!’ म चनवर! त म्ही असे मानता 

की त म्ही स्वतः म क्त आहात आचण हा ब्रह्मक मार बधंनात आहे? म क्ती आचण बधंन यां् या मयादा इतक्या 
ढोबळ आहेत?’ 

 
‘बोल, बोल ब्रह्मक मार! तू तर तत्वज्ञानी चदसतोस!’ चवश्वाचमत्र त्यां् या शब्दानंी िचकत होऊन 

म्हणाले, 
 
‘तत्वज्ञानी त म्यासारखे मोठे ऋचर्षम नी असतात! त म्ही तर चकती तरी सूक्ते रिली आहेत. त म्ही 

आर्षव द्रष्टे आहात म चनवर! म्हणून तर त म्याशी िार शद्ब बोलावसेे वार्तात. जर थोडा समय असेल आचण 
मािे बोलणे ऐकण्याजोगे वार्त असेल तर बोलतो.’ 

 
‘बोल. बोल क मार. हे ज्ञान त ला कसे िाले?’ 
 
‘मा्या आईम ळे. चतिे नाव आहे शमना. रातं्रचदवस ती कष्टि करीत असते आचण हा मािा चपता 

अचजगतव आपल्या चविारां् या तरंगावरि तरंगत असतो– रातं्रचदवस. तरीही त्या दोघां् यात कधी कलह 
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होत नाही. मा्या जीवना्या या दोन बाजू. त्यां् या मधल्या मागाला मानणारा मी त्यां् यामधे एकर्ा उभा 
आहे.’ 

 
अद भतू आहेस ब्रह्मक मार! पण मला एक सागं त ला या वरुणपाशातून स र्ावसेे नाही वार्त? त ला 

मरणािी चभती नाही वार्त? साक्षात मृत्यू्या म खात उभा आहेस तरी चकती शातं आहेस. कसा राहू 
शकतोस तू असा शातं–तर्स्थ?’ 

 
‘आपण याला तत्वज्ञान म्हणत असाल नाहीं? पण मी एक चविारू?’ या वरुण पाशातून कोण म क्त 

आहे, मला सागंाल? त म्हाला वार्ते मािे चपता चजवतं आहे. पण त्याला भ केने मारलेले आहे. राजा 
हचरिदं्र चजवतं आहे! त्यानंा भोगाने अधवमेले करून र्ाकले आहे. हा राजक मार चजवतं आहे? जर तो चजवतं 
असता तर मला मारायला तयार िाला असता?’ 

 
त म्ही त मिाि चविार करा ना! चकतीदा मेलात आचण जगलात? आचण अद्यापही जीवन–संजीवन 

दूरि आहे! 
 
मा्या शरीरा भोवती हे हजार पाश र्ाकलेले आहेत मला या यूपावर मािे ‘बचलदान देण्यासाठी 

म्हणून उभे केले आहे. यूपाला तीन आडवी लाकडे ज्याला त म्ही द्र पद म्हणता ती कशासाठी बाधंली 
आहेत? संसारात कोठेही जा, लहडा, चफरा, खेळा, खा, प्या, पण शवेर्ी त मिे द्र पद कोणते? तीन ग णां् या 
संचमश्रणाने िालेला. हा ससंार. माणसात तामस ग ण प्रबळ िाला तर दानव होतो राजस ग णािा चवकास 
िाला तर तो माणसू म्हर्ला जातो. आचण सत्वग ण वृलद्धगत िाला तर तो देवपदी पोितो. परंत  या तीन 
ग णां् या हजार पाशातून कोठला जीव स र्ला आहे? 

 
या यूपािी वदेी ही अचदती आहे. ती यूपाला आधार देणारी शस्क्त आहे. तशी या चत्रग णाने य क्त 

अशा ससंारािी आचदती कोण? जीवनािी भाबना! ज्याने या जीवन्मातेला ओळखले तोि ससंार तरुन 
गेला. त्याला मरणािी भीचत वार्त नाही. त्याला यूपािी वा संसारािी हजार बधंने काही करु शकत नाहीत 
हेि जीवनािे रहस्य आहे. मग त्याला त म्ही तत्वज्ञान म्हणा वा द सरे काही म्हणा.’ 

 
‘त ला नमस्कार करतो मी क मार! तू मरणासाठी घडलेला नाहीस. त ला तर अनंत जीवनािे प्रत्यक्ष 

दशवन िाले आहे. तू अजर आहेस. अमर आहेस. त ्या शरीराभोवती पडलेले हे पाश तोडून र्ाकावते असे 
मला वार्ते आहे!’ चवश्वाचमत्र भारावनू जाऊन म्हणाले. 

 
‘नाही म चनवर कृपा करून अशी अनचधकार िेष्टा करू नका. त म्ही आचण ते यज्ञािे ब्रह्मपद म चन 

वचसष्ठ, प्रत्येक चवधीत बारीक सारीक ि का शोधून त्याकडे बोर् दाखवता. ते बोलत नाहीत. पण न 
बोलताि बरेि काही दशववतात. मला त मिी सवािीि कीव येते आहे. त म्ही सारे हे असले यज्ञयाग 
करण्याति जीवन वाया घालवणार आहात? जीवनात द सरे कोठलेि उच्च ध्येय त म्याप ढे नाही? 

 
‘क मार! त ्या शब्दात जादू आहे. भले या शरीराने तू चजवतं राचहलास वा न राचहलास तरी तू 

अनंत जीवनािा प्रवासी आहेस परंत  या समाजा्या कल्याणासाठी हेि शरीर धारण करून तू चजवतं रहा. 
आमिी पे्ररक शस्क्त हो. आम्या ि कल्या माकल्या मागावर तू नवा प्रकाश र्ाक. 
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तू स्वस्थ आहेस. जरा सावधान हो आचण मािे म्हणणे ऐकून घे. वरुणपाशातून त ला सोडवण्यास 
मी समथव नाही. हे सत्य तूही जाणून आहेस. पण मी त ला सागंतो. येथे यज्ञासाठी देव आलेले आहेत. एक 
एक देव म्हणजे एकेका चद्य शक्तीिा अचव्कार! रात्र पडली आहे. परंत  देव िोपत नाहीत. त िी चद्य 
वाणी ऐकून ते त ्याकडे येतील. वरुणा्या पाशातून त ला सोडवण्यािी शस्क्त कोठल्या देवात आहे ते मी 
जाणत नाही. परंत  येथे जे देव आहेत त्यािंी नाव े मी त ला सागंतो. प्रथम तर येथे प्रजापचत आहेत. 
त्यां् याबरोबर अस्ग्न आचण सचवता आहेत. वरुण आचण त्यां् याबरोबर आलेले चवश्वदेेव पण आहेत. त्याि 
प्रमाणे देवराज इंद्र, आचण नंतर अचश्वनीक मार आचण उर्षाही येथे आलेल्या आहेत. 
 

हे ब्रह्मक मार त िी स्त चतविने चन्फळ ठरणार नाहीत. हे मध्यरात्री आकाशात िमकणारे तारे त ला 
श भाचशवाद देत आहेत. त िे कल्याण असो.’ 

 
‘गेले! म चनवर चवश्वाचमत्र पे्ररणा देऊन गेले. आता आपण काय बरे करावे?’ श नःशपे स्वतःशीि 

चविार करू लागला. मला खरोखरीि मरणािी भीचत वार्ते आहे का? वरुणािे हे पाश मला खरोखरीि 
जखडून ठेवीत आहेत का? मनात जगण्यािी इ्छा असेल तोवर मरण्यािी इ्छाही ्हायिीि. पण जर 
जीवन आचण मरण दोहीं्या पचलकडे जावयािे असेल तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? 

 
चवश्वाचमत्रानी मला ज्ञान चदले. ते मािे ग रु िाले. त्यां् या विनावर श्रद्धा ठेवायला हवी. त्यानंी 

वार्ते त्याप्रमाणे मा्या जगण्याने समाजाला काही उपयोग होणार असेल तर वरुणािे हे पाश 
स र्ल्याचशवाय रहाणार नाहीत. चनराशा मा्या मनास चशवतही नाही.’ 

 
श नःशपे खरोखरीि शातं आचण स्वस्थ होता. तो सावधान िाला त्याने मस्तक वर उिलून कोण्या 

ऋचर्षने आवाहन कराव ेत्याप्रमाणे धीर गंभीर वाणीने प्रजापतीस उदे्दशून आवाहन केले. 
 
यज्ञा्या वदेीवरून एक तेजािा प जं साकार होऊन त्या्या चदशनेे सरकू लागला. 
 
‘त िे कल्याण असो ब्रह्मक मार! मी प्रजापचत. मी चनर्तमतीिे कायव करतो. रिना करून त्यात रममाण 

्हाव ेहे मािे काम. त िी रिना मीि केलेली आहे. परंत  जीचवतािी दोरी मात्र मा्या हाती नाही! तू अनंत 
जीवनािा यात्री आहेस. एक काम कर. मा्याि बरोबर रहाणाऱ्या अस्ग्नदेवािे तू आवाहन कर. ते त ला 
मागव स िवतील. 

 
एवढे सागंून तो तेजःप जं प रुर्ष परत यज्ञवदेीकडे चफरला. ब्रह्मक मार श नःशपेाने स्वस्थ व सावधान 

चित्ताने अग्नीस पािारण केले व त्यािी स्त चत केली. अस्ग्नदेव त्या्या समोर प्रगर् िाले. 
 
‘शातं हो ब्रह्मक मार! प्रजापचतने चदलेले जीवन चनर्तवघ्न पार पडावे, िागंल्या मागाने जाव ेम्हणून मी 

कायव करतो. त ्याही जीवनािा मी साक्षी आहे. त ्या जीवनािा मागव अचवरत प ढे िाललेला आहे. पण तो 
कोठे संपतो ते मला माहीत नाही. मािेि द सरे स्वरुप आहे. सचवता त्याला बोलाव तो त ला प ढे जाण्यास 
साह्य करील.’ 
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ब्रह्मक माराला पे्ररणाि हवी होती. आपल्या जीवनािी गचत थाबंते की प ढे जाते यािी लिताि 
त्या्या मनात न्हती. त्याचवर्षयी तो चविारही करीत न्हता. ‘िला तर आता सचवता नारायणािे दशवन.’ 
म्हणून तो मध र वाणीने सचवता देवािी सूक्ते म्हणू लागला. ती ऐकून सचवता नारायण त्या्या समोर प्रगर् 
िाले. 

 
‘त िी मचत व त िी धारणा श द्ध असो. हे ब्रह्मक मार! मानवािे आंतर जीवन उजळाव ेहे मािे काम. 

हृदय श द्ध असेल तर माणसाला त्या्या अंतरातूनि पे्ररणा चमळति राहते. देह जावो अथवा राहो. 
त्या्याशी मािा फारसा संबधं नाही. त ्या अंतरीिा अंतयामी मी आहे. त ्यासारखा चनभवय व स्वस्थ जीव 
चवरळाि असतो. व असा जीव संसारी जीवानंा पे्ररणा देतो. त ्या देहाभोवती पडलेले पाश मला चदसत 
आहेत. पण ते तोडण्यािी शस्क्त वा अचधकार मा्याजवळ नाही!’ 

 
‘या यज्ञािा अचधष्ठाता देव वरुण आहे. त्यालाि बोलाव ना! वरुणािी चभती नाही ना वार्त?’ 
 
‘छे छे. सचवतानारायण! त म्ही तर मािे अंतयामी देव आहात. मग मला भय कशािे? पण मी 

बोलावले तर वरुणदेव येतील? ते रुष्ट आहेत असे ऐकतो. 
 
असले तरी त ्यावर थोडेि रुष्ट िाले आहेत ते? तू तर चनदोर्ष आचण चन्कपर् आहेस.’ असे 

म्हणून सचवतानारायणही चनघून गेले. आता वरुण देवानंा बोलवावे? ते भद्र प रुर्ष कसे बरे असतील? 
सलीलासारखेि सरल आचण तरल! क मार चविार करू लागला. 

 
‘तू मािे स्मरण केलेस श नःशपेा? असा गोंधळून नको जाऊ मी वरुण.’ 
 
‘अरे, महाराज–आपण? आपल्याला बोलावण्याआधीि आपण आलात? आपल्याला कसे बोलवाव े

तेि मला स ित न्हते!’ 
 
‘क मार! मला बोलावणे लागति नाही. आचण कोणी बोलावले म्हणून मी कोणाकडे जातही नाही. 

त िे जीवनि मा्यात ओतप्रोत िालेले आहे. ऋत आचण सदािार यावर त िी अनन्य चनष्ठा आहे आचण 
म्हणूनि त ्या शरीराभोवती वरुणािे पाश पडलेले चदसत असूनही तू त्यापासून म क्त आहेस. शरीरा्या 
बंधनाला तू बंधन मानलेले नाहीस. पण एक आहे. त ला या पाशातून स र्ावयािे असेल तर तू चवश्वेदेवानंा 
सागं. या यज्ञािा अचधष्ठाता देव जरी मी आहे आचण हे पाश देखील मािेि म्हर्ले जातात तरी ते पाश 
सोडवण्यािे काम मी चवश्वेदेवां् यावर सोपवलेले आहे. तू म्हणत असशील तर मीि त्यानंा पाठवनू देतो!’ 

 
‘वरुणदेव! हे आपण काय बोलत आहात? मला वरुणपाशापासून स र्ण्यािी इ्छाि कोठे आहे? 

म चनवर चवश्वाचमत्रानंी मला उपदेश केला आचण मी त्यानंा ग रुस्थानी मानले म्हणनू देवानंा आवाहन केले. 
परंत  मला या पाशातून सोडवा असे मी कोणाकडेि माचगतले नाही.’ 

 
‘चवश्वाचमत्रानंी त ला साचंगतले ते सत्यि आहे. त ्या मृत्यूने व बचलदानाने एक आदशव चनमाण 

होईल हे खरे. परंत  या देहीि तू चजवतं राचहलास तर अनेकानंा जगण्यासाठी पे्ररणा चमळेल. त्यात त ला 
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संकोि बाळगण्यािे काहीि कारण नाही. मी जातो. तू चवश्वेदेवानंा बोलावनू घे.’ असे सागंून वरुणदेव 
यज्ञवदेीकडे परतले. 

 
‘या चवश्वेदेवानो! मा्याकडे या. वरुण देवां् या पे्ररणेने मी त म्हाला बोलावतो आहे. ’ 
 
शन ःशपेािी स्वाभाचवक गोड वाणी ऐकून सवव चवश्वेदेव एकदमि त्या्या आजूबाजूस येऊन उभे 

राचहले. 
 
धन्य आहेस ब्रह्मक मारा! आम्ही चवश्वेदेव. त ्या जीवनािे साक्षी चद्या्या साक्षीने बरी आचण वाईर् 

कामेही होतात. दीपक त्यािी नोंद घेत नाही. पण आम्ही साक्षीरूप असलो तरी बऱ्यावाईर्ािी नोंद घेतो. 
 
ही पहा मध्यरात्र उलरू्न गेली आहे. त ्या जीवनािी गचत येथेि थाबंली आहे. त िे मनोराज्य जरी 

चवशाल असले तरी त ्या शरीराला वरुणपाशानंी जखडलेले आहे. त िे प्राण त ्या शरीरात स्तंचभत िाले 
आहे. प्राणािंा देव आहे इदं्र. देवािंा राजा इंद्रि त्यानंा परत गचतमान करू शकेल’. असे सागंनू चवश्वेदेवानंी 
त्यािा चनरोप घेतला. कळत न कळत का होईना पण श नःशपेा्या हृदयात आता चजजीचवर्षा जागृत िाली 
होती. ‘देव खरेि चकती पे्रमळ आचण मायाळू आहेत. मानवाचवर्षयी त्यानंा चकती सहान भचूत वार्ते. हे पाहून 
देवां् या चवर्षयीिे त्यािे क तूहल पण जागे िाले होते. ‘तर मग देवां् यात श्रेष्ठ अशा देवराज इन्द्रालाही 
बोलवाव’े असा चविार करून त्याने एक स मध र सूक्त गायले. यज्ञवदेीवरून नाही पण अंतचरक्षातून एक 
चद्य रथ उतरला. त्यातून देवराज इन्द्र बाहेर पडले. 

 
‘तू मािे स्मरण केलेस ब्रह्मक मार? त ्या देहाभोवती तर वरुणपाश पडले आहेत. ते कसे 

स र्तील? या पाशात एकदा सापडलेला जीव स र्ल्यािे कधी ऐकले नाही. पण म्हणून तू हरलास असे 
धरून िालायिी आवश्यकता नाही. अद्याप रात्र संपली नाही. तोवर प्रयत्न करून पहा. त ्या प्राणात 
मा्या चद्यशक्तीिा सिंार होवो. त ्यासाठी मी हा चद्यरथ आणला आहे कल्याणमागावर प्रवास 
करणाऱ्या याचत्रकाला या रथािे फार साह्य होते. आता मी हा घेऊन जातो. पण प नः तू मािे स्मरण 
करशील ते्हा मी हा रथ त ्याकडे पाठवनू देईन. 

 
आचण हे पहा. अचश्वनीक मार हे देवािें वैद्य आहेत. त्यािें स्मरण केलेस तर ते त ला साह्य करतील 

व उपायही स िवतील’ म्हणून देवराज इदं्रही घेले. 
 
‘हे देवही सारे अद भ ति आहेत’, श नःशपेाला वार्ले. वरुणा्या पाशािंी यानंा इतकी भीचत का बरे 

वार्त असावी? िला आता अचश्वनी क मारानंा बोलावनू पाहू ते काय सागंतात. असा चविार करून त्याने 
मध र सूक्ताने अचश्वनीक मारािें आवाहन केले. 

 
‘तत जीवः भद्र!’ आशीवाद देत अचश्वनीक मार त्या्या समोर उभे राचहले. ‘वरुण पाशातून 

स र्ायला अद्याप अवकाश आहे! पण त्यानंतर काय? यािा चविार केला आहेस? अरे, त्या राजािा 
जलोदर रोग बरा िाला तर त िे बचलदान देण्यािा प्रश्नि उरणार नाही. तू सागंत असशील तर या क्षणी 
त्याला रोग म क्त करू. बोल.’ 
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‘कोणािेही भले होत असेल तर ते काम प्रथम करा देव! मािे जे ्हायिे असेल ते होवो. पण राजा 
वािला तर चकती तरी प्रजाजनािें कल्याण करू शकेल.’ 

 
‘तर मग आम्ही आताि राजाकडे जातो. पण तू उर्षादेवतानंा बोलावनू घे. जी कामे देवां् याने होत 

नाहीत ती त्या देवता करतात. आचण बंधनातून कोणालाही म क्त करण्यािे काम तर त्यानंा भारी चप्रय आहे. 
आम्ही चफरून त ला भेर्ायला येऊि.’ असे आश्वासन देऊन ते उभयता देव गेले. 

 
‘अचश्वनीक मार राजाला बरे करण्यासाठी गेले. राजक माराला केवढा आनंद होईल. राजा आचण 

राणी दोघे चकती पे्रमळ आहेत!’ श नःशपेा्या मनात आले. ‘रात्र मावळते आहे. पूवव चदशलेा लाचलमा फाकत 
आहे. उर्षा देवता प्रगर् होत आहेत. दूर चक्षचतजावर आचण मा्या अतंःकरणातही उरे्षिी क ं क मिर्तित मंगल 
पावले पडत आहेत. नव ेआशिेे अंक र जागवणाऱ्या, नवी िेतना देणाऱ्या त्या देवतानंा मी कोणत्या शब्दांनी 
बोलाव?ू’ 

 
‘मानवी जीवनाला नवी पे्ररणा देणाऱ्या क मारा, जागतृ रहा. जरा बारकाईने चविार करून पहा. 

वरुणािे पाश वस्त तः त ला स्पशूवि शकलेले नाहीत. तूि मा्या मचतने कल्पना केली आहेस त ्या भोवती 
पडलेले पाश के्हाि चशचथल िाले आहेत. जरा आम्या जवळ तरी ये’ त्या देवतानंी त्याला बोलावले. 

 
‘त म्हीि मला पाशातून सोडवले आहे! मा्या अंतरीिा अधंार दूर करणाऱ्या उर्षा देवतानंो, 

त म्हाला मी साष्टागं दंडवत प्रणाम करतो. आता मला उपदेश द्यावा ही मािी प्राथवना कृपा करून मान्य 
करा.’ 

 
‘चिरंजीव हो आचण इतराना जीवन देणारा हो. िोपलेल्यांना उठवनू बसवणारा हो. आचण जे जागे 

होतील त्यानंा जीवनािा मागव दाखव. तोि त ्या जीवनािा संदेश होवो. 
 
हे पहा अचश्वनी क मार परत येत आहेत. त्यानंी काय संदेश आणला आहे बरे?’ 
 
‘ब्रह्मक मार! राजा रोगम क्त िाला असून वरुणदेवही त्या्यावर प्रसन्न िाले आहेत. उर्षा देवतांनो 

त मिेही कायव चसद्ध िाले आहे.’ 
 
‘श नःशपेा, आता आम्ही परत जातो. पण त िे काम अजून प रे िालेले नाही तू अजूनही पाशानंी 

जखडल्या सारखाि त्या यपूावर उभा रहा. आचण जे जे होईल ते पहा. अिानक म स्क्त नवी बंधने चनमाण 
करते.’ 

 
‘देव हो त मिी आज्ञा मला चशरसावदं्य आहे. देव देवतानंो मािे त म्हा सवाना शतशः प्रणाम. 
 
पूवव चक्षचतजावर सचवता नारायणही प्रगर् िाले. आता तर नावाप रते नार्कि करावयािे आहे. 

‘पश ’ होण्यातही आनंद आहे!’ 
 

★ ★ 
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राजक मार रोचहत धावति यज्ञशाळेत आला व सागंू लागला, ‘सोड. ऋस्त्वजानंो, ब्रह्मदेवानो, 
क मार श नःशपेािे बधं सोडून त्याला सोडून द्या.’ 

 
‘अरे, पण राजक मार एवढी घाई कसली?’ 
 
‘घाई? घाई काल म हूतव साधला असता तर िाली असती! रात्रभर मला िनै पडले नाही. स्वप्नात 

मी देवानंा यज्ञवदेीवरून उठून श नःशपेाकडे जाताना पाचहले. त्यातील देवराज इदं्र आचण वरुणदेव या 
दोघाना तर मी ओळखले देखील. आचण अचश्वनी क माराना तर मी तातां् याकडे जाताना पाचहले. त्यां् या 
कृपेने तात रोगम क्त िाले!’ 

 
श नःशपे म क्त असूनही बाधंल्या सारखा त्या यूपावर म काट्ाने उभा राहून सारे काही पहात होता. 

यावळेे पयंत िोपलेला अचजगतव जागा होऊन आियव िचकत होऊन उभा होता. 
 
यज्ञा्या अध्वय व जमदग्नींनी राजक माराला धीर चदला व त्यािी समजूत घातली. 
 
‘क मार! यज्ञािा आरंभ होऊन ि कला आहे. आता तो असाि अधववर् र्ाकता येणार नाही. आपण 

वरुणदेवानंा यज्ञासाठी आवाहन केले आहे आचण आता तर इष्टदेव त म्यावर प्रसन्नही िालेले आहेत. ते्हा 
ते चनचित येतील. त्यां् या सूिनेप्रमाणेि आपण जे करायिे ते कराव ेहे योग्य आहे.’ 

 
त्याि वळेी रोगम क्त िालेला राजा व राणी तेथे येऊन पोिले. राजक माराने व राजाने म नींिे 

म्हणणे योग्य मानून यज्ञ चवधींना अन मचत चदली. ऋस्त्वजानंी अध्वय ं्या आजे्ञन सार प्रातःसवन करून 
अस्ग्नदेवािे आवाहन केले. चवश्वाचमत्र ॠचर्ष ऋग्वदेािे होते. त्यानंी वरुणा्या आवाहनासाठी सूक्ते म्हर्ली 
आचण त्या यज्ञस्थानी वरुणदेव प्रगर् िाले. 

 
राजा, राणी, क मार सवानी त्यानंा प्रणाम केला. त्यानंी या पूवी पाचहला होता तो उग्रभाव या वळेी 

वरुणदेवां् या म खावर न्हता. सरळ, सौम्य, प्रसन्नतेिी ती मूती त्या सवांना श भ आशीवाद देत होती. 
 
‘त म्हा सवांना श भाचशर्ष असोत. राजन, या ऋचर्षक मार श नःशपेा्या प ण्यप्रतापाने त म्हाला 

रोगापासून म स्क्त लाभली आहे. हा ब्रह्मक मार भला आचण भोळा आहे. त्याम ळे त्याला स्वतःला मृत्यूिे भय 
वार्त नाही. त्यािे ऋत, व्रत, आिार व िचरत् चनदोर्ष आहे. पापी आचण कपर्ी जीवानंा मािे पाश जखडून 
र्ाकतात. पण सज्जनानंा त्यािें कधीि बधंन पडत नाही. ब्रह्मदेव जमदस्ग्न, या श नःशपेाला त म्ही बाधंलेल्या 
बंधनातून म क्त करा.’ 

 
वरुणदेव आचण म चन जमदस्ग्न यािंी अन ज्ञा चमळताि वचसष्ठ आचण चवश्वाचमत्र दोघेही यूपाजवळ 

गेले व त्यानंी पाशा्या गाठी सोडल्या. अचजगर्तं हे काय िालले आहे हे न कळल्याम ळे मूढासारखा 
जाग्या जागी चखळून गेला होता. 
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वरुणदेवाने ब्रह्मक मार श नःशपेाला श भाशीवाद देऊन म्हर्ले, ‘क मार, तू सत्य आचण सदािारािे 
पालन करणारा आहेस म्हणून मी त ्यावर प्रसन्न िालो आहे. अज्ञानी व जड माणसे पश  अथवा नरपशूिे 
बचलदान देतात. परंत  खरे पहाता माणसानंी इतरािें कल्याण करून स्वतःला यज्ञरुप करावयास हव.े 

 
आपल्या अग्रजात प रुर्षाने, नारायणाने यज्ञात स्वतःिे बचलदान चदले होते. त्यां् या काये्या 

समपवणातून िार वदे, िार वणव, िार पश  व िार देव चनमाण िाले. नारायणा्या त्या महान चनर्तमतीला प रुर्ष 
मेध असे म्हणतात. जो माणसू स्वतःिे जीवन यज्ञरुप करतो. तो मेघ–पचवत्र आचण प ण्यशाली होतो. 

 
ऋर्षीं्याकडे पाहून वरुणदेवानंी त्यानंा साचंगतले, 
 
‘ब्रह्मक मार श नःशपेाने आत्म्यािे बचलदान देऊन यज्ञभावना श द्ध केली आहे. त म्ही या यज्ञातील 

अचभिार दोर्ष दूर करा आचण या ब्रह्मक माराला ऋस्त्वज करून श द्ध, सास्त्वक यज्ञािी भावना पचरपूणव करा. 
 

★ ★ 
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पणरणशष्ट १ 
 

का्य साचहत्या्या दृष्टीने पाहता ऋग्वदेसचंहता हा एक का्यसंग्रह असून त्यातील ऋिा, मंत्र ही 
मंत्रद्र्ट्ा ऋर्षींनी रिलेली का्ये आहेत. तथाचप ऋिा ही केवळ का्यरिना नाही. मनन, लितन करून 
ऋर्षींनी जो चद्य अन भव चमळवला तो शब्दरुपात साकार केला. म्हणूनि ऋिानंा मंत्र म्हणतात. व त्यां् या 
चनमात्या ऋर्षींना मंत्रद्रष्टे ऋर्षी म्हणतात. 

 
ऋग्वदे संचहते्या दहा मंडलातं एकूण दहा हजार पािश ेबावन्न ऋिा, लकवा मतं्र आहेत. त्या दहा 

मंडलानंा अन वाक आचण सूक्तातं ग फंले आहे. िार अथवा बारा ऋिां् या संकलनाला सूक्त म्हणतात. 
अशा दहा बारा सूक्तािें एक अन वाक (प्रकरण) होते. 

 
ऋग्वदेा्या पचहल्या मंडळात दोन हजार सहा ऋिा आहेत. िोवीस अन वाकात एकश ेएक्याण्णव 

सूक्ते याप्रमाणे त्यािंी रिना केलेली आहे. 
 
प्रत्येक सूक्ता्या प्रारंभी १) सूक्तािा क्म २) त्यातील ऋिािंी संख्या ३) ऋचर्ष ४) देव ५) छंद 

यािंा चनदेश केलेला असतो. 
 
सूक्तातंीि ऋचाचें ॠषी 
 

ऋग्वदेा्या पचहल्या मंडळात मध ्छंदा, जेता, मेधाचतथी वगैरे ऋर्षींिी नाव ेसाथव आहेत. त्यानंी 
रिलेल्या ऋिातूंन त्याचं्या नावाला अन रूप असेि ग ण, कमव व जीवनािे अन भव ्यक्त िालेले आहेत. 

 
ऋग्वदेा्या अन क्मचणकेप्रमाणे (५, ८, २) मध ्छंदानी मध र व उत्तम मंत्रािें दशवन केलेले आहे. 

म्हणूनि त्यानंा मध ्छंदा असे संबोधलेले आहे. या ऋर्षीं्या मध र मंगल सूक्तानंी प्रथम मंडलािा प्रारंभ 
िालेला आहे. नावाला साथं करतील अशीि ती सूक्ते आहेत. 

 
प्रत्येक ऋर्षी्या दशवनात, अन भवात चभन्नता आढळून येते. एका अग्नीिेि वणवन पण प्रत्येकाने ते 

वगेवगेळया रीतीने केलेले आहे. त्यावरून ऋर्षीं्या जीवनािी व त्यां् या अन भवािी कल्पना अभ्यासकानंा 
करता येण्यासारखी आहे. 

 
या चठकाणी जी कथानके घेतलेली आहेत. त्यातून ऋचर्ष, त्यािंी जीवनदृष्टी, त्या दृष्टीन सार 

रिलेल्या सूक्तािंा साराशं, त्या देव–देवताशंी त्यािें संबधं व त्यािंी सफलता यािें चवविेन म ख्यतः आलेले 
चदसून येते. 

 
यज्ञप्रसंगी देवािंी स्त चतस्तोते्र गाऊन त्यानंा प्रसन्न करण्यासाठी या ऋिा, रिल्या असून त्याप्रमाणे 

वदेािें संकलन यज्ञचवदे्यन सार केलेले आहे असे एक मत आहे. परंत  वदे हे यज्ञचवचधप रतेि मयाचदत आहेत 
असे तात्पयव त्यातूंन चनघत नाही. वदेां् या या ऋिा जीवना्या चवचवध बाजू दाखचवणाऱ्या आहेत. त्यातं 
्यस्क्तगत चवकास, समाजाशी सहकायव, रा्रािे संघर्न आचण चवश्वकल्याण अशा चकतीतरी चवचवध ्यापक 
गोष्टी आहेत. या ऋिावंरून त्या रिणाऱ्या ऋर्षीं्या उदरिचरतािी कल्पना येते. 
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सूक्त व ॠचेच्या देवता 
 

ऋिामंधून ज्यािंी स्त ती केलेली आहे, ज्यािंा मचहमा वणवन केलेला आहे त्यानंा देव अशी संज्ञा 
आहे. त्यातं म ख्यत्वकेरून अस्ग्न, इंद्र, सोम, चमत्र, वरुण, सूयव, अचदचत, उर्षा हे देव व वस , रुद्र, आचदत्य, 
मरुत, चवश्वेदेव हे देवगण–देवसमूह आहेत. त्याखेरीज जड आचण िेतनात वसणाऱ्या चद्य िैतन्यािे 
आरोपण केलेली तत्त्वहेी देव मानलेली चदसून येतात. 

 
मध ्छंदा ऋचर्ष अग्नीला प रोचहत, यज्ञािा देव व ऋस्त्वज म्हणतात आचण त्याप्रमाणे अग्नीिे ते सवव 

ग ण स्वतः्या जीवनात उतरवण्यािी भावना बाळगतात. देवािंी स्त चत करीत करीत स्वतः देवपद 
पावण्यािी भावना येथे ्यक्त िाली आहे. 

 
मध ्छंदािा प त्र इंद्राला ‘अपराचजत जेता’ या रूपात पहातो. म्हणूनि चवश्वाचमत्र त्याला ‘जेता’ 

संबोधन करीत आहे. या दृष्टीनें पाचहले असता ऋर्षींिे नाव, रुप, लक्षण, ग ण वगैरे त्यानंी रिलेल्या ऋिानंा 
अन रुप असेि आहे. 
 
सूक्त व ऋचाचें छंद 
 

ज्याप्रमाणे ऋिािें ऋचर्ष व देव जाणून घेणे आवश्यक आहे त्यािप्रमाणे ज्या छंदात त्या रिल्या 
आहेत ती छंदोरिना, चतिे स्वर, वणव, मात्रा वगैरेही त्यािें रहस्य जाणनू घेण्या्या दृष्टीने महत्वा्या 
आहेत. 

 
ऋिा म ख्यत्व े तीन छंदां् या गणातं रिलेल्या आहेत. गायत्री, चत्रष्ट प व जगती असे हे छंदगण 

आहेत. गायत्री गणातील छंदात प्रत्येक िरणािी आठ अक्षरे असतात. चत्रष्ट पात अकरा व जगतीिी बारा 
अशी अक्षरे असतात. 

 
गायत्री गणातील गायत्री छंदातं आठ अक्षरािें तीन िरण उस््णग छंदािें ८–८–१२ असे तीन 

िरण अन ष्ट पािे आठािे िार िरण, पंक्तीिे ५ पाि, महापंक्तीिे सहा व शकवरीिे सात िरण प्रत्येकी आठ 
अक्षरािें असतात. 

 
चत्रष्ट पगणािी िार पदे व प्रत्येक िरणात अकरा अक्षरे असतात. जगती गणािीही िार पदे व 

प्रत्येक िरणािी बारा अक्षरे असतात. 
 
अचष्ट, अत्यचष्ट, शकवरी, धृचत, अचतधृचत या मोठ्या छंदातही काही ऋिा आहेत. दोन पदािंी 

चद्वपदा गायत्री आचण एकाि पदािी ऋिाही क्वचित आढळते. बृहती आचण सतोबृहती्या चमश्र छंदाला 
प्रगाथ असे नाव आहे. चत्रष्ट प पण काही चठकाणी आहे. 

 
सामान्यतः छंदात िरणािंी संख्या सम असते. तथाचप चवर्षम पदािें छंदही आहेत. ऋिा 

छंदा्याम ळे गेय होतात व मनोभाव शब्दात उतरण्यास त्यािंी मदत होते. 
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प्रथम मंििाचे ॠणष 
 

पचहल्या मंडळात एकूण अठरा ऋचर्ष आहेत. त्यातील पधंरा जणानंी शभंर शभंर सूक्ते रिलेली 
आहेत. त्याम ळे या मंडलाला शतिीं ऋर्षींिे मंडल असे म्हर्ले आहे. आर्षान क्मणी व अश्वलायन सूत्र (३, 
४) यात उल्लखे आहे. 
 

अस्ग्नमीळ इत्याचद प्रथमं मंडलं प्रचत । 
शतर्तिनस्त  चवजे्ञया कवयः स खचसद्धये ॥ 

 
याला अपवाद म्हणजे जेता (सू. ११) कश्यप मारीि (सू. ९९) व धार्षाचगर (पाि ऋचर्ष सू. १००) 

या सवांिे एक एक सूक्त असून कश्यपा्या सूक्तात तर एकि ऋिा आहे. 
 
दीघवमता्या २४० ऋिा, क त्सा्या दोनश ेतीस, अगस्त्या्या दोनश ेसदतीस, गोतमा्या दोनश े

दोन ऋिा आहेत. मेघाचतथी्या एकश े ि्विेाळीस, श नःशपेा्या िौऱ्याण्णव, चहरण्यस्तूपा्या सत्तर, 
कण्वा्या पिंाण्णव, प्रस्कण्वा्या एक्याऐशी, स्या्या एकाहत्तर, पराशरा्या न्वद व परु्छेपा्या 
अठ्ठ्ठ्याण्णव ऋिा आहेत. 
 
नऊ कथानकाचंी रचना 
 

या प स्तकात पचहल्या मंडलातील ऋर्षीं्या जीवनािा आलेख देणाऱ्या नऊ कथा आहेत. वदेािंा 
अभ्यास करणाऱ्या चवद्याथ्यांना सदािार, नीचत, आरोग्य, दीघव जीवन, पचरश्रम, समाजसेवा, रा्रपे्रम, 
कल्याण भावना हे ग ण वदेातं चशकवलेल आढळतील. अशा प्रकारे जीवन घडवाव ेयासाठी मदत ्हावी 
म्हणून वदेािंा पचरिय देण्यासाठी हा प्रयत्न केलेला आहे. 

 
पचहल्या मंडलातील ऋर्षींिी संख्या तेवीस आहे. शभंरा्या सूक्ता्या वृर्षाचगरीिे पाि प त्र 

ॠजास्व, अंबचरर्ष, सहदेव, भयमान व स राधस यानंा एकत्र मोजून, त्यािप्रमाणे १०५ ्या सूक्तात क त्स 
अंचगरसािा चवकल्प चत्रत आप्त्य ऋर्षी आहे, त्याला न धरल्यास ही संख्या अठरा होते. 

 
या कथां् या रिनेबरोबर ऋर्षींिे क लही जोडलेले आहे. त्याम ळे कथानक सरळ िाले आहे. 

पचहल्या कथेत ऋचर्ष मध ्छंदा, द सऱ्या कथेत त्यािा प त्र जेता, िौथ्या कथेत जेत्यािा ग रु चवश्वाचमत्रािंा 
प त्र श नःशपे आहे 

 
चतसऱ्या कथेत ऋचर्ष मेघाचतथी, कण्व व प्रस्कण्व यािें क ल कण्व असून चपता कण्व आहे. 
 
पाि्या कथेतील चहरण्यस्तूप, स्य व क त्स अचंगरा क लातील आहेत. क त्सा्या कथेत माचरि 

कश्यप (९९) व धार्षाचगर (१००) यािंाही उल्लखे केलेला आहे. 
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सहा्या कथेत रहूगणािा प त्र गौतम व त्यािा प त्र नोधा यािंी कथा असून त्यात शाक्त्य 
पाराशरा्या सूक्तािंा उल्लखे आहे. सात्या कथेतील परु्छेप दैवोदास व नव्या कथेतील अगस्त्य 
मतै्रावरुचण एक एकरे्ि आहेत. 

 
आठ्या कथेत औिथ्य दीघवतमा व त्यािा प त्र कक्षीवान आहे. प ढील कोष्टकात अन वाक्, सूक्त, 

ऋिा, ऋिामंत्रािी सखं्या, ऋचर्ष व कथानक दाखवले आहे. त्याप्रमाणे ऋग्वदे संचहता गं्रथ समोर ठेवनू 
अभ्यास केल्यास पचहल्या मडंलािा अभ्यास बऱ्याि स गमतेने करता येईल. 
 

• • • 
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पणिल्या मंििाची कथानके 
 
१ जीवन एक प्रयोग शाळा 
 

पचहल्या मंडलातील पचहल्या दहा सूक्तािें (मंत्र १०२) ऋचर्ष मध ्छंदा आहेत. ऋग्वदेान क्मणी 
(५, ८, २) मध्ये त्यां् याबद्दल मध ्छंदा ऋर्षी उत्तम व मध र मंत्रािे द्रष्टे आहेत. अशी माचहती आहे. म्हणूनि 
वदेािें मंगलािरण मध ्छंदां् या सूक्तानंी केलेले आहे. 

 
ऐतरेय ब्राह्मणात (६–७) असा चनदेश आहे की चवश्वाचमत्र ॠर्षींना शभंर प त्र होते. त्यातंील मोठे 

पन्नास मध ्छंदा नावािे होते. 
 
ऐतरेयारण्यकात (१, ३, ४) मध ्छंदा या नावािी ्याख्या, ‘मध ्छंदा नावािे ऋर्षी–द सऱ्या सवव 

ऋचर्षगणां् यासाठी ‘मध ’ मध र भोग्य पदाथािे संपादन करण्यािी ज्यानंा इ्छा आहे ते– ्छन्दचत; ज्या 
भावनेने ऋचर्ष मध िी इ्छा करतात त्यावरून त्यानंा मध ्छंदा हे नाव चमळाले. मधमाशीने गोळा केलेला मध 
अन्नभोजनाला रुिकर बनवतो. म्हणून आवडणाऱ्या पदाथांना ‘मध ’ असे म्हणतात. माणसानंा सवव कामना 
मध रि वार्तात. त्या सवव इ्छा पूणव करून इस्प्सत प्राप्त करून घेता याव ेम्हणून मध ्छंदानी सूक्ते रिली 
आहेत. 

 
पचहल्या सूक्तातं देव अस्ग्न. छंद गायत्री व नऊ ऋिा आहेत. त्यातंील १, २, ९ या ऋिा सरळ व 

सोप्या आहेत. 
 
द सऱ्या सूक्तातील ९ ऋिा व चतसऱ्यातील १२ गायत्री छंदात रिलेल्या आहेत. तीन ऋिािंा एक 

याप्रमाणे सात ‘तृिा’ त इदं्र, वाय , चमत्र, वरुण, अचश्वनीक मार, इंद्र, चवश्वेदेव व सरस्वती यािंी स्त चत 
केलेली आहे. 

 
ऐतरेय ब्राह्मणा्या अकरा्या अध्यायात या दोन्ही सूक्तानंा ‘प्रउग शस्त्र’ म्हणून योजलेले आहे. 

चशवाय नवजात बालकामध्ये वाय म ळे प्राण, इंद्रवाय म ळे श्वासचनश्वास, चमत्र व वरुणाम ळे डोळे, इंद्राम ळे 
इंचद्रये, चवश्वदेवाम ळे स्फूर्तत आचण सरस्वती्या कृपेम ळे वाणीिा संिार होते. ही भावनाही त्यात रूजू 
केलेली आहे, त्याला अन सरूनि पचहल्या कथानकाला ‘जीवन एक प्रयोग शाळा’ असे म्हर्ले आहे. 

 
िार ते दहा सूक्तातं देवराज इंद्रािी स्त चत असून सहा सूक्तािंा छंद गायत्री व सात्यािा अन ष्ट प 

आहे. ऋचर्ष मध ्छंदाना जे जीवन दशवन घडले त्यािी पे्ररक देवता इदं्र आहे. त्या इंद्राला सोमरस अपवण 
करून जीवनसाफल्यािी भावना नव्या सूक्तातं ्यक्त केली आहे. 

 
बृहदारण्यक उपचनर्षदा्या द सऱ्या अध्याया्या पािं्या ब्राह्मणात उल्लेख असलेली मध चवद्या ‘इथं 

पृचथवी सवेर्षा ंभतूाना ंमध ’ कथानका्या शवेर्ी चदलेली आहे. 
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२ जन्मिूमीचे स्मरि 
 

पचहल्या मंडला्या स रवातीला तीन अन वाक आहेत त्यात अकरा सूक्ते असून एकश े दहा मंत्र 
आहेत. पचहल्या दहा सूक्तािें ऋचर्ष मध ्छंदा असून अकरा्या सूक्तािे ऋचर्ष जेता–मध छंदािा प त्र–
आहेत. सूक्तािा देव इदं्र व छंद अन ष्ट प आहे. त्यात आठ ऋिा मंत्र असून त्यातील द सऱ्या मंत्रात इंद्राला 
‘अपराचजत जेता’ असे चवश्लरे्षण चदलेले आहे. अशा रीतीने ऋर्षींिे स्वतःिे नावही सूक्तात ग फंलेले आहे. 

 
ऐतरेय आरण्यक (१, २, ६ व २, २, १) यात चवश्व ज्यािें चमत्र आहे ते चवश्वाचमत्र अशी ्याख्या 

असून ऐतेयारण्यक (१, ५, २) मध्येही या सूक्तािा उल्लखे आहे. 
 
३ मोठी णवद्या कोिती 
 

कण्व ऋर्षीं्या क लातील तीन ऋर्षींिा पचरिय या कथानकात करून चदलेला आहे. िौथ्या 
अन वाकातील (१२–१७) सहा व पाि्या अन वाकातील (१८–२३) सहा अशा बारा सूक्तात ऋचर्ष काण्व 
मेघाचतथी असून त्यातंील अकरा सूक्तािंा छंद गायत्री आहे व तेचवसा्या सूक्तात गायत्री, पूर उस्ण्णi, 
प्रचतष्ठा, व अन ण्र् प असे छंद आहेत. अस्ग्न, इंद्र, मरुत, चमत्र, वरुण व अचश्वनीक मार हे सूक्तािें देव 
आहेत. 

 
आठ्या अन वाकातील (३६–४३) आठ सूक्तािें ऋचर्ष घोर कण्व असून ३६ ्या सूक्तािा छंद 

प्रगाथ व देवता, अस्ग्न, ३७, ३८ िा छंद गायत्री, ३९ िा प्रगाथ व या िार सूक्तािें देव मरुत आहेत. ४० ्या 
सूक्तािा छंद प्रगाथ व ब्रह्मणस्पचत ४१ िा छंद गायत्री व देव वरुण, चमत्र, अथवमा व आचदत्य आहेत. ४२ िा 
छंद गायत्री व देव पूजा, ४३ िा छंद गायत्री व (९ अन ष्ट प) देव रुद्र, चमत्रावरुण व सोम. 

 
नव्या अन वाका्या (४४, ५०) सात सूक्तातं ऋर्षी प्रस्कण्व काण्व असून ४४ िा छंद प्रगाथ देव. 

अस्ग्न. अचश्वनीक मार व उर्षा, ४५ िा छंद अन ष्ट प देव, अस्ग्न. ४६ िा छंद गायत्री देव अचश्वनीक मार. ४७ िा 
छंद प्रगाथ व देव अचश्वनी क मार. ४८ िा छंद प्रगाथ, देव उर्षा, ४९ िा छंद अन ष्ट प–देव उर्षा. ५० िा छंद 
गायत्री (१०–१३ अन ष्ट प) देव सूयव (११–१३ रोगघ्न उपचनर्षद ) 

 
१) १ ल्या सूक्तात सदसस्पचत, ब्रह्मणस्पचत वगैरे शद्ब आहेत. त्यावरून वािस्पती, ब्रह्मस्पती, 

ब्रह्मणस्पती व सदस्पतींिी ्याख्या केली आहे. 
 
१) १३ ्या सूक्तात ‘आप्री सूक्त’ असा चनदेश आहे. अशी दहा सूक्ते ऋग्वदेात येतात. त्यािे द्रष्ट े

वगेवगेळे असून बारा देवािंी नाव ेव क्म जवळजवळ एकसारखाि आहे. 
 
१) २२ या सूक्तात चवचवध वणवने आहेत. सचवता, देवपत्नी, चव्ण  वगैरेंिी अद भतू वणवने आहेत. 
 
ऋग्वदे (१, ३६, १०) मध्ये काण्व मेघाचतथी, (१, ४५, ३) मध्ये प्रस्कण्व व (१, ३६, १०) मध्ये 

कण्वािें नाव आहे. बृहद  देवतात घोर प त्र कण्वािंी कथा आहे. 
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प्रसन्न िालेल्या इंद्राने मेर्षरुप धारण करून मेधाचतथीला स्वगास नेले अशी कथा र्षडलवश ब्राह्मण 
(१, १) जैचमनीय ब्राह्मण (२, ७९) शतपथ ब्राह्मण (३, ३, ४, १८) व ऐतरेय ब्राह्मण (१, १२, ३) मध्ये 
आढळते. 
 
४ जीवन णसद्धी 
 

आचजगर्तत श नःशपे म्हणजेि कृचत्रम ववेरात ऋचर्ष प्रथम अचजगतािा प त्र असा उल्लेख असून 
त्यानंतर त्यानंा चवश्वाचमत्रािें प त्र म्हर्लेले आहे. पचहल्या मंडला्या सहा्या अन वाकातील (२४–३०) 
सात सूक्तािें ते ऋचर्ष आहेत. २४ ्या सूक्तािा छंद १, २, ६–१५ अन ष्ट प व ३–५ गायत्री असून देव 
प्रजापचत अस्ग्न, सचवता भग व वरुण आहे. सूक्त २५ छंद गायत्री. देव वरुण. सूक्त २६ गायत्री व अस्ग्न. 
सूक्त २७ (१–१२) गायत्री, १३ चत्रष्ट प, देव अस्ग्न. सूक्त २८ (१–६) अन ष्ट प (७–९) गायत्री, देव इंद्र, 
उलूखल. प्रजापचत, हचरिदं्र, सोम. सूक्त २९ छंद पंक्ती, देव इंद्र. सूक्त ३०, गायत्री व चत्रष्ट प, देव, इंद्र, 
अचश्वनीक मार व उमा. 

 
श नःशपेािी कथा ऐतरेय ब्राह्मणात चवस्तारपूववक आलेली आहे. मंत्रद्रष्टा ऋचर्ष असा त्यािंा उल्लखे 

ऋग्वदे प्रथम मंडल िोचवसा्या सूक्ता्या १२/१३ मंत्रात व ५/२/७ या चठकाणी आहे. काठक सचंहता (१९ 
११ २७) मध्येही हा उल्लखे आहे. 
 
५ संध्या–सकाळी सायकंाळी 
 

या कथानकात अचंगरा क लातील तीन ऋचर्ष, चहरण्यस्तूप, स्य व क त्स यां् या सूक्तािंा समावशे 
आहे. त्याि बरोबर कश्यप माचरि व धर्षाचगर राजािे पाि क मार ऋजाश्व, अंबरीर्ष, सहदेव, भयमान व 
स राध यािंीही सूक्ते याि कथेत घेतलेली आहेत. 

 
पचहल्या मंडलातील सात्या अन वाकातील (३१–३५) सूक्तािे ॠर्षी चहरण्यस्तूप अचंगरस ३१ ्या 

सूक्तात देव अस्ग्न छंद जगती व चत्रष्ट प ३१–३२ देव इंद्र व छंद चत्रष्ट प ३४ देव अचश्वनीक मार छंद जगती–
चत्रष्ट प ३५ देव अस्ग्न चमत्र वरुण, रात्री व सचवता (२–११) देव सचवता छंद चत्रष्ट प जगती. 

 
दहा्या अन वाकातील (५१–५७) सात सूक्तािें ऋचर्ष सत्य, देव इंद्र व छंद जगती चत्रष्ट प. 
 
पंधरा्या अन वाकातील (९५–९८) िार सूक्तािें ऋचर्ष क त्स देव अस्ग्न छंद चत्रष्ट प (९५–९६) व 

गायत्री (९७–९८) 
 
सूक्त ९९ एकि मंत्र असून ऋर्षी कश्यप मारीि देव जातवदेा अस्ग्न छंद चत्रष्ट प सूक्त १०० िे ऋचर्ष 

धार्षाचगर ऋजाश्व, अंबरीर्ष, सहदेव, भयमान व स राध. देव इंद्र व छंद चत्रष्ट प. 
 
१५ ्या अन वाकातील (१०१–१०५) सूक्तािें ऋचर्ष क त्स िार सूक्तािंा देव इंद्र. छंद जगती चत्रष्ट प 

१०५ ्या सूक्तािे देव चवश्वेदेव छंद पंस्क्त, बृहती व चत्रष्ट प या सूक्तािे वैकस्ल्पक ऋचर्ष चत्रत आप्त्य आहेत. 
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आंचगरस चहरण्यस्तूपािा उल्लेख ऋग्वदे (१०, १४९, ५) मध्ये आहे त्यािें द्रष्टे ऋचर्ष अिवन. शतपथ 
ब्राह्मणात (१, ६, ४, २) म्हर्ले आहे. ‘अस्ग्नदेंवताना ंचहरण्यस्तूप ऋर्षीणा ंबृहती छंदसाम्’! 

 
१·३१ अस्ग्नसूक्त व १·३२ इंद्र सूक्त प्रचसद्ध आहेत. त्यानंतर स्य आचंगरसािी सूक्ते आहेत. 

स रुवातीस सायण भा्यात स्य ऋर्षींिी जन्मकथा चदलेली आहे. 
 
१·९४ पासून प ढे क त्स आचंगरसािी सूक्ते आहेत. अंचगरा ऋर्षींिा हा द सरा प त्र क त्स इंद्रासारखा 

पराक्मी आहे. त्यािे रूप, ग ण व आकृतीही इंद्रासारखी आहे. त्यािी कथा (३, १६, १६) ऋग्वदे, 
सायणभा्यात चदलेली आहे. क त्स ऋर्षींिी सूक्ते मोठी आकर्षवक आहेत. 
 
६ सवांचे कल्याि असो 
 

या कथानकात राहूगण गौतम, नोधा गौतम व शाकत्य या तीन ऋर्षींिी सूक्ते आहेत. 
 
अकरा्या अन वाका्या (५८–६४) सात सूक्तािंा ऋर्षी नोधा गौतम. ५८–६० तीन सूक्तािंा देव 

अस्ग्न ६१–६३ देव इंद्र व ६४ ्या सूक्तािे देव मरुत असून साती सूक्तािंा छंद चत्रष्ट प आहे. 
 
बारा्या अन वाका्या (६५–७३) नऊ स क्तािंा ऋर्षी पराशर शाकत्य देव अस्ग्न व सहा सूक्तािंा 

छंद चद्वपदा चवरार् असून तीन सूक्तािंा चत्रष्ट प आहे. 
 
तेरा व िवदा्या अन वाकातील (७४–९३) वीस सूक्तािंा ऋचर्ष गौतम राहूगण असून देव क्मशः 

अस्ग्न इदं्र, मरुत, चवश्वेदेव, सोम, उर्षा व अस्ग्न सोम आहेत व छंद अन क्मे गायचत्र चत्रष्ट प, पंक्ती, जगती, 
अन ष्ट प, उस््णग, प्रगाथ असे आहेत. सूक्त ८९ ‘आ नो भद्राः’ हा शाचंतपाठ प्रचसद्ध आहे. 

 
गौतम व गौतम क लातील गौतमासः यािंा चनदेश ऋग्वदेात वारंवार आलेला आहे. ‘सेनापते गौतम’ 

(१, ६२, १३) ‘एवास्ग्न गौतमेचभः’, (१७७·५) वचसष्ठ प त्र शस्क्त व त्यािा प त्र पराशर चवशरे्ष प्रचसद्ध आहे. 
 
७ जन्मोजन्मीचे सिकारी 
 

एकोणीस व वीस अन वाकातंील (१२७–१३९) तेरा स क्तािें ऋचर्ष परु्छेप दैवोदाचस आहेत. १२७ 
व २८ िा देव अस्ग्न. १२९ ते ३३ इंद्र, १३४ ते ३५ वाय –१३६, ३७ चमत्रावरुण १३८ पूर्षा व १३९ चवश्वेदेव 
आहेत. 

 
१२७ (६ अचतधृचत) १२८, १२९ (८, ९ अचतशकवरी) १३० (१० चत्रष्ट प) १३१, १३२ या सहा 

सूक्तािंा छंद अत्यचष्ट १३३ ्या सूक्तात १ चत्रष्ट प, २, ३, ४ अन ष्ट प, ५ गायत्री ६ धृचत, ७ अचष्ट, असे छंद 
आहेत. १३४ ्या सूक्तात (६ अचष्ट) १३५ (७–८ अचष्ट) १३६ (७ चत्रष्ट प) व १३८–अत्यष्टी छंद आहे. १३७ 
्या स क्तािा छंद अचतशकवरी व १३९ अत्यचष्ट (५ बृहती व ११ चत्रष्ट प) याप्रमाणे छंद आहेत. 
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या सूक्तातील लाबंलिक छंदरिना ध्यानात घेण्यासारखी आहे. लपगल सूत्रात दाखवल्याप्रमाणे 
उत्कृचत (१०४ अक्षरे) अचभकृचत (१०० अक्षरे) सकृंचत (९६) चवकृती (९२) आकृचत (८८) प्रकृचत (८४) 
कृचत (८०) अचतवचृत (७६) वृचत (७२) अत्यचष्ट (६८) आचष्ट (६४) अशा अक्षरािें मोठे मोठे छंद या सूक्तात 
आहेत. 

 
सामान्यतः गायत्री, उस््णग, अन ष्ट प, चत्रष्ट प, जगती वगैरे छंदािे तीन अथवा िार िरण असतात. 

वर उल्लेचखलेल्या अत्यचष्ट (६८) अचतधृचत (७६) या छंदािे सात िरण असून गेयते्या दृष्टीने एक सारखी 
पदे वारंवार येताना चदसतात. (१,३,१३९) या मंत्रात दध्यंग, अंचगरा, चप्रयमेध. कण्व, अत्री व मन  या या 
नावािा चनदेश आहे त्यािप्रमाणे ‘मे जन र्षम्’ हे पद गीतेिी आठवण करून देते. 

 
प नजवन्मािा स्पष्ट उल्लेख या कथानकात आहे परु्छेप ऋर्षींिी ्याख्या चनरूक्त (१०–४२) मध्ये 

परु्छेप ऋचर्षः । परुर्षत् शपेः परूचर्ष परूलर्ष, शपे अस्य इचत वा । अशी केलेली आहे. त्यावरून ‘तेजिी 
िळकती ध्वजा’ असा अथव केला आहे. 

 
चनरुक्त (१०–४२) परु्छेप ऋचर्ष एकाि पदािी आवृचत्त करण्याचवर्षयी प्रचसद्ध असल्यािा चनदेश 

आहे. 
 
‘अभ्यास भयूासंमथं मन्यन्ते । तत् परु्छेपस्य शीलम् ।’ 

 
८ अतंरीचा प्रकाश 
 

अन वाक १७–१८ यातील (११६–१२६) या ११ सूक्तािें ऋचर्ष कक्षीवान दैघवतमस् औचशक आहेत. 
सूक्त ११६ ते २० देव अचश्वनीक मार छंद चत्रष्ट प जगती, गायत्री व इतर चवचवध छंद. १२१–देव इंद्र 
(चवश्वेदेव) १२२ चवश्वेदेव, १२३ उर्षा, १२५२६ स्वनय–दान स्त चत १२१ ते २६ मध्ये (१२२–५, ६ चवरार् 
रुप, १२५, ४, ५ जगती, १२६, ६–७ अन ष्ट प) सामान्यतः चत्रष्ट प छंद आहे. 

 
अन वाक् २१–२२ मध्ये (१४०–६४) अठरा सूक्तािें ऋर्षी दीघंतमा औिथ्य मामतेय १४०–५० 

सूक्तािंा देव अस्ग्न. १५१–५३ चमत्रावरुण १५४–५६ चव्ण  १५७–५८ अचश्वनीक मार १५९–६० द्यावा 
पृचथवी. १६१ ऋभ , १६२–६३ अश्व, १६४ चवश्वेदेव. 

 
१४० ते ४५ (१४०, १२–१२ चत्रष्ट प १४१, १२–१३ चत्रष्ट प) १४२ अन ष्ट प, १४३, चत्रष्ट प १४५ (५ 

चत्रष्ट प) सामान्य छंद जगती १४६–४८ चत्रष्ट प १४९ चवरार् १५० जगती १५२ चत्रष्ट प १५५ ते १६२ जगती, 
१६३ चत्रष्ट प, १६४ चत्रष्टूप अन ष्ट प छंद आहेत. बृहद देवता्या चतसऱ्या अध्यायात कक्षीवान व दीघवतमािी 
कथा आहे. प्रथम मंडला्या (१५८, ४–५–६) मंत्रात दीघवतमािी कथा आहे. त्यात औिथ्य (४) व मामतेय 
(६) यावरुन उिथ व ममता ही माताचपत्यांिी नाव ेकळून येतात. पाि्या मंत्रात दास, अन िरां् या त्रासािा 
उल्लेख असून ते्रतन हे दासािे नाव आहे. 

 
मेघाचतथी्या मंत्रात ‘औचशक कक्षीवान’ असा उल्लखे आहे. त्यािप्रमाणे (१,१२६) सूक्तात स्वतःिे 

नाव व दान देणाऱ्या राजा स्वनपा्या नावािा उल्लखे आहे. 
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सूक्त १–१६४ अत्यंत भ्य, तत्वज्ञानपूणव सूक्त आहे चकत्येक मंत्र उदा. द्वा स र्फ्णा, ित्वाचरवाक्, 
एकं सत् वगैरे उपचनर्षदही आढळतात. 
 
९ संणिदूताचे सािस 
 

अन वाक २३–२४ मध्ये (१६५–९१) या सत्तावीस सूक्तािें ऋर्षी अगस्त्य मतै्रावरुचण आहेत. १६५ 
्या सूक्तात इदं्र व मरुतािंा संवाद आहे. १६६–६८ देव (१६७–१ इंद्र) मरुत असून १६९ मध्ये इंद्र अगस्त्य 
संवाद आहे. १७०–७१ (१७१, ३–६ मरुत्वान इदं्र) १७२ िे देव मरुत आहे. १७३–७८ देव इंद्र. १७९ 
अगस्त्य लोपाप द्रा संवाद, १८०–८४ अचश्वनीक मार १८५, द्यावा पृचथवी, १८६ चवश्वेदेव, १८७ अन्न, १८८ 
आप्री सूक्त, १८९ अस्ग्न, १९० बृहस्पचत १९१ चवर्षघ्नोपचनर्षद आहे. १६५ िा छंद चत्रष्ट प १६६ (१४–१५ 
चत्रष्ट प) जगती १६७–चत्रष्ट प, १६८ (८–१० चत्रष्ट प) जगती. १६९ (२ ित ्पदा चवरार्) चत्रष्ट प. १७० बृहचत 
(२–४ चत्रष्ट प अन ष्ट प) १७१, चत्रष्ट प १७२ गायत्री १७३ (४ चवरार्) चत्रष्ट प, १७४ चत्रष्ट प १७५ (१ बृहती २–५ 
अन ष्ट प ६ चत्रष्ट प) १७६ (६ चत्रष्ट प) अन ष्ट प. १७७–१८६) चत्रष्ट प, १८७ उस््णग, अन ष्ट प, गायत्री, १८८ 
गायत्री, १८९–९० चत्रष्ट प, १९१ अन ष्ट प (११–१२ महापंस्क्त १३ महाबृहत्ती). 

 
अगस्त्य ऋचर्ष हे चमत्र व वरुण यािें प त्र. त्यािंा जन्म यज्ञा्या क ं भातून िाला म्हणून त्यानंा 

क ं भयोनीही म्हणतात. त्यािें गोत्र नावावरून मान्य केलेले चदसते. (१, १६५, १५) 
 
इंद्र व मरुतां् या मधील वैमनस्य दूर करण्या्या कामी या ऋर्षींनी मोठेि काम केले आहे. त्या 

चवर्षयींिा उल्लखे (१६५, १७०, १७१) मध्ये येतो, याचशवाय तैचत्तरीय संचहता (७, ५, ५, १) तैचत्तरीय ब्राह्मण 
(२, ७, २, १.) मत्रायणी सचंहता (२, १, ८) काठक सचंहता (१०, ११) तायं महाब्राह्मण (२०, २१, १४, ५) 
ऐतरेय ब्राह्मण (५, १६) व कौर्षीतचक ब्राह्मण (३६, ९) या सव ं चठकाणी असून रामायण, महाभारत व 
प राणातंही ही कथा आढळते. इचतहासात पचहले सम द्रयात्री म्हणून अगस्त्य ॠर्षींिी गणना केलेली असून 
उत्तर व दचक्षण भारतािे ते सववमान्य ऋचर्ष आहेत. ‘अगस्तींिा वायदा’ या लोकोत्तीिे मूळ १६९ ्या सूक्तातं 
चमळते. 

 
या ऋर्षींिे तीन संवाद (१६५, १७२, १७९) का्यदृ्ट्ा खूप महत्वािे आहेत. हे ऋचर्ष आहेत, कचव 

आहेत व श्रचमक शतेकरीही आहेत. त्यािें वणवन. 
 
अगस्त्यः खनमानः खचनतै्रः प्रजाम् अपत्यं बलचम्छमानः । 
उभौ वणौ ॠचर्षरुग्रः प पोर्ष सत्या देवरे्ष  आचशर्षो जगाम । 

 
(१–१७९–६) 

 
या सूक्तात केलेले आहे त्याला अन सरून कथानकािी स रूवात केलेली आहे. 

 
★ ★ 
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णितीय मंिि : सूक्ते ४३, मंत्र ४२९ ऋणष–गृत्समद 
 

गृत्समद हे अचंगरस क लातील श नहोत्र म नीिे प त्र–भगृ  क लातील श नक म नींनी त्याना दत्तक 
घेतले होते. म्हणनू अंचगरस शौनहोत्र व भागवव शौनक अशी त्यािंी दोन नाव े आहेत. सायण भा्यात 
त्यां् याबद्दल उल्लखे आहे. ‘हे ऋचर्ष पचहल्यादंा अचंगरस क लातील श नहोत्रािे प त्र. त्या गतृ्समद ऋर्षींना 
यज्ञा्या वळेी अस रानंी पकडले होते व इदं्राने त्यािंी स र्का केली होती. देवराजा्याि सागंण्यावरून भगृ  
क लातील श नक म नींनी ऋर्षीना दत्तक घेतले होते. 

 
द सऱ्या मंडलातील एकोचणसा्या सूक्ता्या आठ्या मतं्रात गृत्समद या नावािा चनदेश आहे. त्या 

शब्दािी ्याख्या चनरुक्त (९, ५) मध्ये प ढीलप्रमाणे आहे. ‘गृत्समदो गृत्समदतो गृत्स इचत मेधाचव नाम 
गृणातेः स्त चतकमवणः । गृत्स = स्त चत करणारा, मद = आनंद चमळवणारा, गृणन् = स्त चत करून देवाना 
आनंद देणारा.’ 

 
ऐतरेय आरण्यक (२, २, १) मध्ये गृत्स हा प्राण व मद हा अपान. प्राण व अपान (श्वासो्छ् वास) 

ज्याला वश आहेत तो योगी प रुर्ष = गृत्समद असे स्पष्टीकरण आहे. 
 
या मंडलातंील ४३ स क्तापंकैी ३६ सूक्तािंा मंत्रद्रष्टा गृत्समद असून ४ ते ७ या सूक्तािंा द्रष्टा 

गृत्समदािा प त्र कूमव (चवकल्प गृत्समद स्वतः) आहे. पचहल्या १ ते १० सूक्तािंा देव–अस्ग्न, ११ ते २१–
इंद्र, २३ ते २६–बृहस्पती २७–आचदत्य, २८–वरुण, २९–चवश्वेदेव, ३०–इंद्रसोम, ३१ व ३२–चवचवध 
चवश्वेदेव, ३३–रुद्र, ३४–मरुद गण, ३५–अस्ग्न, ३६–ऋत , ३७–द्रचवणोदा, ३८–सचवता, ३९–
अचश्वनीक मार, ४०–सोमापूर्षा, ४१–चवचवध, ४२ व ४३–कलपजल इंद्र देव असून बह तेक सूक्ते जगती व 
चत्रष्ट प छंदात आहेत. त्याचशवाय गायत्री, अन ष्ट प, बृहती व अचष्ट हे छंदही आहेत. 
 

१ : िक्त व िगवान 
 

पचहल्या कथेतील वणवनात अस्ग्न व इन्द्रािी बावीस सूक्ते आहेत. कथा बीज बृहद  देवता (२–६५–
७९) या गं्रथात आहे. 
 

२ कमव िाच िमव 
 

औणववाभम् (२–११–१८) ऊणववाचभ–ऊणवनाचभ–कोळी व त्यािे जाळे, (औणववाभम्) श्वेतश्वातर 
उपचनर्षदात सूयाला ‘जालवान्’ व त्या्या चकरणानंा जाळे म्हर्लेले आहे. (२–३–६) ऋिेत उल्लखे आहे 
त्याप्रमाणे उर्षा व रात्री या दोघींना क शल चवणकर स्त्रीयािंी उपमा चदली असून यज्ञासाठी लागणारे वस्त्र त्या 
दोघी तंतू पसरून चवणून काढीत आहेत असे वणवन आहे. गृत्समद ऋर्षीं्या आश्रमात वस्त्र चवणण्यािे काम 
िाले असा चनदेश (२–१४–३) आढळतो. ‘औण वत जूनव वसै्त्रः’ शरीर िाकण्यासाठी चवणून तयार केलेले वस्त्र 
असे सूिन चदसते. 
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३ : ॠतुक्रमानुसार 
 

(२–१८–२) ऋिेत प्रथम, चद्वतीय, तृतीय (२–१८–४) मध्ये, २, ४, ६, ८, १० त्यािप्रमाणे (५, 
६) मध्ये २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० व १०० या अंकािा चनदेश आहे. 

 
(२–३९) हे सूक्त ‘य गल गीत’ म्हणून प्रचसद्ध आहे. अचश्वनीक मारां् या जोडीला अन लक्षून इतर 

जोयािंा चनदेश या ऋिात आहे. 
 
(२–३६) या सूक्तात मध  व माधव, श क् व शोचि, नभ व नभस्य, ऋत  व त्यािें अचधष्ठाते देव, इंद्र व 

मरुत, त्वष्टा व अग्नी, इंद्र व चमत्रा वरुण यािंा संबधं स्पष्ट केलेला आहे. 
 

४ : चंर व चकोर 
 

(२–३२) या सूक्ता राका चसनीवालीिे वणवन आहे. पौर्तणमेला राका व िंद्रकलेसह असणाऱ्या 
अमावस्येस चसनीवाली म्हर्ले आहे. 

 
(२–३२–४) या ॠिेत ‘सी्यचत’ शब्द आहे. 
 
(२–४०) सूक्तात सोम व पूर्षािी स्त चत आहे. त्यात सोम तो िंद्र व पूर्षा हा सूयव असा िंद्र–सूया्या 

संबंधािा चनदेश आहे. 
 
शवेर््या दोन सूक्तातं शक चन पक्षी मंगल शक नगान गात आहे. सायण भा्यात या शक नीला 

कलपजल पक्षा्या रूपाने आलेला इदं्र असे म्हर्ले आहे. त्यावरून कथानकात कर्चपजला ऐवजी िकोर 
म्हर्ले आहे. 

 
या सूक्ताबरोबर खील (पचरचशष्ट) मंत्रही जोडलेला आहे. त्यािा भावाथव, हे कलपजल पक्षा, तू 

दचक्षणेकडून श भ बोल. उत्तरेकडून व प ढून आचण मागनूही तू श भ बोल.’ 
 
चनरुक्त (९–३) मध्ये शक चन शब्दािा अथव चदलेला आहे व वरील ऋिेिे गृत्समद ऋर्षींना दशवन 

िाल्यािा उल्लेखही चनरुक्तात (९–४) आहे. 
 
गृत्समद िकोरा्या शब्दािा पण इंद्रा्या शब्दाइतकाि आदर करीत आहेत पक्षाचंवर्षयीिी भावना 

त्यातून प्रतीत होते. 
 
आिायव श्री चवनोबा भाव े यानंी (चवनोबा के चविार : भाग २–पृष्ठ ६१) या चवर्षयी म्हर्ले आहे, 

‘गृत्समद िौम खी अचव्कारक होते. पौराचणकानंी त्यानंा महान अचव्कांरक असे म्हणून प ढे म्हर्ले आहे 
की, गभां्या वृद्धीवर िंद्रािा चवशरे्ष पचरणाम होतो. वदेां् या मंत्रातही हा भाव ध्वचनत आहे. िंद्रात मातृवृत्ती 
असते. तो कलावान तर आहेि. सूया्या प्रखर ज्ञानमय चकरणानंा पिवनू त्यानंा भावनामय सौम्य रुपात 
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माते्या हृदयात पोिवनू कोमल गभापयंत जीवनामृत पोिवण्यािे पे्रमळ व क शल कायव िदं्रि करू शकतो. 
हा गृत्समदािा आचव्कार आहे. आध चनक चवज्ञानाने या चवर्षयावर अद्याप नवा प्रकाश र्ाकलेला नाही. 

 
परावृत्त चकरण चवज्ञान, प्राणचवज्ञान व मनोचवज्ञान या तीन चवज्ञान शाखािें चमलन चमश्रण या 

सूक्तात असल्याने ग तंाग तं जरा अचधक िाली आहे. तथाचप गतृ्समदािंा चसद्धातं सामान्यानंाही 
पर्वण्यासारखा आहे. बालकाला त्यािे सौम्य रूप सोमापासून चमळाले असले तर त्यात आियव ते काय!’ 
 

तृतीय मंिि : सूक्ते–६२, मंत्र–६१७, ॠणष–णवश्वाणमत्र 
 

चवश्वाचमत्रािें क ल गाथी असल्याम ळे त्यािंा उल्लखे ‘गाचथन्’ असा केलेला आहे. त्यािंा चपता गाथी 
क चशक पण ऋर्षी होते. म्हणून त्यानंा कौचशक चवश्वाचमत्र असेही म्हर्लेले आहे. प राणात ज्यािंा उल्लखे 
गाचधराज असा आहे तेि हे गाथी होत. बृहद देवता (४–९५) मध्ये, पृथ्वीवर शासन केल्यानंतर तपिये्या 
योगाने ब्रह्मर्तर्षपद चमळवनू गाचथप त्र चवश्वाचमत्राने अस्ग्न वगैरे देवािंी स्त चत केली होती; असा उल्लेख आहे. 
चवश्वाचमत्र शब्दािी ्याख्या ऐतरेय आरण्यक (१–२–१५) मध्ये ‘चवश्वस्य ह वै चमत्रम्’ (३–१–२१) या 
ऋिेत ‘चवश्वाचमत्रचभः’ असा बह विनी उल्लखे आहे. त्यावरून चवश्वाचमत्र ऋर्षी आश्रमवासीयानंापण 
चवश्वाचमत्र म्हणून संबोधीत असावते असे चदसते. 

 
णवश्वाणमत्र– हे या तृतीय मडंलािे म ख्य मतं्रद्रष्टे ऋचर्ष आहेत. त्यां् यासह द सऱ्या सात ऋर्षींिी 

बारा सूक्ते या मंडलात आहेत. बाकी्या ५० सूक्तािें ॠचर्ष–चवश्वाचमत्र आहेत. सूक्त १३–१४; ऋर्षभ 
वैश्वाचमत्र, १५–१६ : कात्य उत्कील, १७–१८ : कत–वैश्वाचमत्र, १९–२२ : गाचथक कौचशक व ३८ व ेसूक्त 
वा्य प्रजापती अथवा वैश्वाचमत्र प्रजापतीिे आहे. ३१ व ेसूक्त क चशक अर्षीरथी अथवा गाथीन चवश्वाचमत्रािें 
आहे. 

 
या मंडलातील पचहल्या १ ते २९ सूक्तािंा देव अग्नी आहे. ३० ते ५२ देव इन्द्र आहे. आठ्या 

सूक्तात यूपािे वणवन आहे. ३३ ्या सूक्तात चवश्वाचमत्र व नद्यािंा संवाद आहे. ५३ ्या सूक्तात इन्द्र, पववत, 
वाणी, रथ यािें वणवन आहे. ५४–५७–चवश्वेदेव, ५८–अचश्वनीक मार, ५९–चमत्र, ६०–ॠत , ६१–उर्षा, 
६२–चवचवध देवािें वणवन आहे. ६२ ्या शवेर््या सूक्तात प्रचसद्ध गायत्री मंत्र आहे. 

 
द सऱ्या मंडलाप्रमाणेि चतसऱ्या मंडलािा म ख्य छंद चत्रष्ट प व जगती आहे. त्याचशवाय गायत्री 

अन ष्ट प व बृहती हे छंदही अधूनमधून आहेत. 
 

५ : जीवन–एक यज्ञ 
 

पचिम प्रदेशात र्चसध  नदी्या तीरावर ऋचर्ष चवश्वाचमत्र ब्रह्मर्तर्षपद चमळाल्यानंतर प्रचतचष्ठत िालेले 
आहेत. चतसऱ्या मंडला्या पचहल्या सूक्तातील वैश्वानर रुप आदशव प रुर्षािे दशवन म्हणजे चवश्वाचमत्रां् या 
उत्तम ज्ञानािा दृष्टातं आहे. नंतर्या सूक्तातून त्यां् या जीवनदृष्टी्या चवचवध भावनािें दशवन होते. या 
कथेत त्यां् या आश्रमात रहाणाऱ्या सवव ऋर्षीं्या ्यापक भावनेिे चित्र वैश्वानर अग्नी्या रुपात चदसून येते. 
पचहल्या सूक्तातील ॠिातंा हा भाव ्यक्त िालेला आहे. 
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६ : दिा िाताचें बळ 
 

ऋचर्ष चवश्वाचमत्र तपिया करण्यासाठी गंगा–यम ने्या तीरावर जाऊन राचहले. तप केल्याने 
्यस्क्तगत राग–दे्वर्ष नाहीसे होऊन सवां्या चवर्षयी समान पे्रमभावना चनमाण िाली. त्याम ळे समाजािे 
संघर्न करण्या्या कामी ऋर्षींिी वाणी प्रभावी ठरली. अस्ग्न संबधंी्या पचहल्या २९ सूत्रािें सार या कथेत 
आहे. 
 

७ समस्त णवश्वाच्या कल्याि यज्ञासाठी 
 

चनरुक्त (२–२४) मध्ये या कथेिा चनदेश आहे. राजा लपजवनािा प त्र स दास या्या यज्ञािे 
प रोचहतपद चवश्वाचमत्रानंी घेतले. चवश्वाचमत्र हे सगळयािेंि चमत्र. यज्ञ साम ग्री घेऊन जात असता वारे्त 
चवपाट् व श त द्री नद्यािंा सगंम आडवा आला. त्या प्रवाहातून साधनसाम ग्री वाहून नेणाऱ्या गाया पसार 
्हा्या म्हणून ऋर्षींनी त्या नद्यािंी स्त ती केली. 

 
चवपाट् म्हणजे मानवािें मोहपाश तोडणारी व श त द्री म्हणजे वगेवती अशी ्य त्पत्ती चनरुक्तात (९–

२६) आहे. त्यावरून कामक्ोधादी आवगेानंा बधं घालून संसार सागर तरून जावा लागतो असा भावाथव 
चनघतो. 

 
(३–५३–१०) या ऋिेत ‘हंसा इव कृण थ श्लोकम्’ असा ‘श्लोक ।’ या शब्दािा उल्लखे आहे. 

सामान्यतः संस्कृत साचहत्य श्लोकबद्धि आहे. परंत  वदेातील मंत्राना श्लोक असे सबंोधण्यािी पद्धत नाही. 
या ऋिेत श्लोक प्रशसंावािक आहे. सायण त्यािी उत्पत्ती याप्रमाणे देतो– ‘श्लोक शब्दे’ श्लोक्यते शस्यते 
अनेनेचत श्लोकः ।’ 

 
(४–२४–८) या ऋिेत पण ‘ॠतस्य श्लोकः’ असे पद आहे. त्यािा अथव ‘स्त चतरुप वाणी’ असा 

सायाणाने चदला आहे. श्लोक यािा अथव मंत्र असाही चनघू शकतो. 
 

८ : समाज जीवनाचा मानदंि 
 

महाभारत व प राणात चवश्वाचमत्रािंी कथा प्रचसद्ध आहे. चतसऱ्या मंडला्या सूक्तात त्यां् या 
जीवना्या चवचवध पलंूैिे दशवन होत. प्रारंभी्या सूक्तात त्यां् या जीवानािी दृढचसद्ध भचूमका चदसून येते. 
गंगा-यम ने्या काठी त्यानंी राज्य केले असाव ेव राज्यत्याग केल्यावर पूवव भारतात तपिया केली असावी 
असे चदसते. त्यानंतर उत्तराखंड, लसध प्रदेश व दचक्षणपथातही त्यानंी आश्रम स्थापन करून वास केल्यािा 
चनदेश या कथेत आहे. 

 
या मंडलात इतर सात ॠर्षींिी सूक्ते (१३ ते २३) व (३८–५४–५५) आहेत. त्यािंाही समावशे या 

कथेति केला आहे. (३–२३-२) या ऋिेत ‘भारत’ शब्दािा चनदेश आहे– 
 
‘अमस्न्थष्टा ंभारता रेवदस्ग्नम् ।’ 
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‘यूप’ शब्दािी ्य त्पत्ती सागंनू ऐतरेय ब्राह्मणात (६–१) ‘अंजस्न्त त्वामंध्वरे (३–८–१)’ असा 
चनदेश आहे. सामान्यतः सोमयागात यूप हा बचलदानासाठी पश  बाधंण्यासाठी रोवलेला खाबं असतो. परंत  
या ॠिात ऐतरेय ब्राह्मणा्या ्याख्येप्रमाणे यूपाला मानदंड मानून प ढील कथा रिली आहे. ॠचर्ष 
चवश्वाचमत्रां् या पे्ररणेन सार भारतीयानंी हा महायाग केलेला आहे. त्यात भारतािे प्रचतचनधी उपस्स्थत आहेत. 
यूपाला रा्रध्वज मानून अग्रणी नेत्यािी चनवड करून त्या्या हस्ते हा ध्वज िढवला आहे हे वणवन मूळ 
ऋिावंरूनि केलेले आहे. 

 
यूपामध्ये रा्रध्वजािे आरोपण करून चवदथ सचमतीिी रिना करून गद्य मंत्रािा चनचवद करण्यािा 

चनदेश ऐतरेय ब्राह्मणा (१०–२०) मध्ये आढळतो. अशा प्रकारे यूप हा रा्रातील प्रजाजनािंा मानदंड व तो 
शृगंारण्यासाठी त्यावर ध्वज व पताका लावनू त्यातून रा्रध्वज चनमाण िाल्यािे सूिन त्यातून चमळते. 

 
चवश्वाचमत्राने स्वतः ऋचर्षपद चमळवले व चपता आचण चपतामह यानंाही चमळवनू चदले हा उल्लखे 

पातंजल महाभा्य (पाचणनीय सूत्र ४, १, १०४) मध्ये आहे. चवश्वाचमत्राने ‘मी अनृचर्ष होऊ नये’ या हेतूने तप 
केले व ते ऋचर्ष िाले. त्यानंी प न्हा तप करून ‘मी अनृचर्ष प त्र असू नये’ अशी चसद्धी चमळवनू गाचध राजास 
ऋचर्षपद चमळवनू चदले व आपण अनृचर्षिा पौत्रही नसाव ेम्हणून चतसऱ्यादंा तप करून क चशकानंाही ऋचर्षपद 
चमळवनू चदले. 
 

चतुथव मंिि : सूक्ते ५८, मंत्र–५८९, ऋणष–वामदेव 
 

रहूगणािा प त्र गौतम ॠर्षीिी सूक्ते प्रथम मंडलात (७४ ते ९३) आहेत. गौतमािा प त्र वामदेव. तेि 
ित थं मंडलािे ऋचर्ष वामदेव. ४२ ्या सूक्तािे ॠचर्ष पौरुक त्स्य, त्रसदस्य  व ४३–४४ ्या सूक्तािे ॠचर्ष 
स होत्रािे प त्र प रुमीढ व आजमीढ हे आहेत. 

 
पचहली १५ सूक्ते अग्नीिी स्त चत असून १६ ते ३३ इंद्र, ३४ ते ३७ ॠभ , ३८ ते ४० दचधका, ४१ ते ४२ 

इंद्र–वरुण, ४३ ते ४५ अचश्वनीक मार, ४६ ते ४८ वाय , ४९ ते ५० इंद्र व बृहस्पती, ५१ ते ५२ उर्षा, ५३ ते ५४ 
सचवता, ५५ चवश्वेदेव, ५६ आकाश-पृथ्वी, ५७ के्षत्रपती, ५८ अस्ग्न, जल, धृत, गो, सूयव वगैरे देवािंी स्त चत 
आहे. 

 
पचहल्या मंडलां् याप्रमाणेि या मंडलातही त्रष्ट प व जगती छंदात बह तेक सूक्ते आहेत. गायत्री, 

अन ष्ट प, ऊस््णक, धृती, अष्टी वगैरे छंदही आहेत. प्रथम सूक्ता्या पचहल्या मंत्रिा छंद अष्टी आहे. पचहल्या 
दोन िरणात ‘न्येचरर’, िौथ्या िरणात ‘आदेवजंनत प्रिेतसम्’ ही पदे दोनदा आहेत. त्यािप्रमाणे द सऱ्या व 
चतसऱ्या सूक्तात दोन दोनदा पदे आलेली आहेत. त्यावरून गीतीिी परंपरा सूचित होते. 

 
‘तन्मा चपत गोतमाद अस्न्वयाय’ (४–४–११) या ॠिेत चपता गौतमाकडून ऋिा प्राप्त िाल्यािा 

चनदेश आहे. त्यािप्रमाणे ‘भ वो ीचवता वामदेवस्य (४-१६–१८) असा स्वतः्या नावािा चनदेशही आहे. 
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९ : िणवष्याचे सचतक 
 

‘अवत्या श न अंत्राचण पेिे’ (८–१८–१३) या ऋिात ऋचर्ष स्वतः्या दाचरद्र्यािे वणवन करीत 
आहेत. अवत्या = चनवाहवृत्ती चमळत नाही अशा स्स्थतीत चमळेल ती ओली–कोरडी भाकरी खाऊन तहान 
भकू भागवावी लागते. या अथी ‘श न अंत्राचण’ हे शद्ब वापरले आहेत. त्यािा शद्बशः अथव क त्र्यािी आतडी 
असा होतो. खाण्या्या दृष्टीने चनरुपयोगी असा भावाथव. कवी वामदेव हे अलौचकक मागािे शोधक, क्ातंद्रष्ट े
ऋचर्ष आहेत. वतवमानािी लिता सोडून ते भचव्य उज्ज्वल करण्यामागे लागले आहेत. त्या संदभाने चविार 
करता ‘श नः’ यािा अथव क त्रा न करता श्वा–श्वस्तन, ज्याप्रमाणे उद्या–उद्यािा चदवस, असा होतो. 
आज्या घडीिी गोष्ट सवांना रुिते. पण उद्यािी गोष्ट रुक्ष वार्ते. नीरस वार्ते, असा भावाथव या कथेत 
घेतलेला आहे. अस्ग्न, इन्द्र, वरुण, वाय  वगैरे देवािंी स्त ती याि भावाथाने घेतलेली आहे. 

 
‘अकाचर ते हचर वो ब्रह्य न्यं चधया स्याम रथ्यः सदासाः ।’ ही एकि ऋिा १९ ते २५ या सात 

सूक्तां् या अकरा ऋिातं प नः प नः आलेली आहे. वामदेवा्या सूक्तािें हे वैचश्ट् आहे. 
 
वामदेवां् या या चवलक्षण जीवन यज्ञात त्यां् या पत्नीिे उशतीिे पण सहकायव त्यानंा लाभलेले 

आहे. समाजाकडून िालेली अवहेलना चतने सहन केलेली आहे. अंती श्येन रूपाने आलेल्या इन्द्राने त्यां् या 
जीवनास माघ यव प्राप्त करून चदले यािे वणवन खालील ऋिेत आहे– 

 
अपश्यं जाया ंअमहीयमानाम् । अधा मे श्येनो मध्वा जभार (४-१८-१३) 

 
१० : नवि वतविे 

 
२६, २७ व ४२ या तीन सूक्तां् या अन सधंानाने ही कथा रुजू केलेली आहे. २७ ्या सूक्ता्या 

स रुवातीस सायणाने एक प्रािीन श्लोक उधृत केला काहे. ‘ऋचर्ष वामदेव श्येन पक्षािे रूप घेऊन माते्या 
गभातून बाहेर पडले. गभववासाति त्यानंी सूक्ते रिली होती.’ अशा अथांिा तो श्लोक आहे. (गभ ेन  सन्) 

 
ऐतरेय आरण्यक (२–५) ही पचहली ॠिा देऊन त्यावर म्हर्ले आहे. ‘गभववासातील वामदेव 

ज्याप्रमाणे म्हणाले होते, त्याप्रमाणे आत्मज्ञानी शरीरबधंनातून स रू्न उध्ववगचत करतात व कामना पूणव 
करतात.’ 

 
‘अहं मन रभवम्’ (२६) वामदेवां् या आत्मचनष्ठेिे स ंदर दशवन. 
 
‘मम चद्वता रा्र’ (४३) या सूक्तािा द्रष्टा पौरुक त्स्य त्रसदस्य  आहे. या सूक्ता्या ८ ्या ॠिेत 

सायणाने प्रािीन श्लोक चदले आहेत. त्यावरून ‘राजा प रुक त्सा्या राणीने सप्तर्षींिे पूजन करून त्रसदस्य  
नावािा प त्र चमळवला’ असा अथव चनघतो. 

 
राजा ॠसदस्य  पण वामदेवाप्रमाणेि आत्मज्ञानी आहे. म्हणूनि त्यां् या संवादानंी जोडलेल्या या 

कथा एकत्र केल्या आहेत. 
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पंचम मंिळ : िौम अणत्र ॠणष सूक्त ८७, मंत्र ७२७ 
 

आचद प्रजापचत व वाणी यां् या पोर्ी भगृ , अंचगरा व अचत्र ऋर्षींिा जन्म िाला. (बहृद देवता ५–
१००) अचत्र क लातं जन्मलेल्या सवव ॠर्षींना अचत्र म्हणत. अचत्रिा प त्र अिवनान् स् , त्यािा प त्र श्यावाश्व, 
त्यािा गचवष्ठर, त्यािा अचवहोत्र व त्यािा प त्र पूवाचतथी हे सववि ऋचर्ष होते. 

 
८७ सूक्तातं देव अस्ग्न (१–२८) इन्द्र (२९–४०) चवश्वेदेव (४१–५१) मरुत (५२–६१ व ८७) 

चमत्रावरुण (६२–७२) अचश्वनीक मार (७३–७८) उर्षा (७९–८०) सचवता (८१–८२) पजवन्य (८३) पृथ्वी 
(८४) वरुण (८५) इन्द्रास्ग्न (८६) असा क्म असून चत्रष्ट प, जगती, अन ष्ट प, गायत्री, उस््णह आचण पंक्ती 
असे छंद आहेत. 

 
अचत्रभौम या मंडलािे म ख्य ऋचर्ष आहेत. त्याचशवाय इतर आते्रयािंीही सूक्ते आहेत. ब ध आचण 

गचवष्ठर १ वृर्षजान २, वस श्र त ३, ६ ईश ७–८ गय ९–१०, ६३–६४, स तंभर ११–१४ धरुण १५, प रु १६–
१७, चद्वत म क्तवाहस १८, वाचव्र १९, प्रयस्ववान २०, शश २१, चवश्वसाम २२, द्य ग्न २३, बंध , स बंध , श्र तबंध , 
चवप्रबंध  २४, वसूसूय २५–२६, भौम अचत्र २७, ३७–४३, ७६–७७, ८३–८६, चवश्ववारा २८, गौचरवीती २९, 
बभ्र  ३० अवस्य  ३१, गात  ३२, संवरण ३३–३४ प्रभ वस  ३५–३६ अवत्सार सदापूणव स तंभर, ४४ सदापृण ४५ 
प्रचतक्षत्र ४६ प्रचतरथ ४७, प्रचतभान  ४८, प्रचतप्रभ ४९, स्वस्स्त ५०–५१ श्यावाश्व ५२–६१, ८१–८२ श्र चतवद  
६२, अिवनानस्  ६३–६४, रातह्य ६५–६६, यजत ६७–६८, उरुिक्ी ६९–७०, बाह वृक्त ७१–७२, पौर 
७३–७४, अवस्प  ७५, सप्तवचघ्र ७८, सत्यश्रवस् ७९–८० व एवया मरुत ८७ या प्रमाणे सूक्तािें ॠचर्ष आहेत. 
 

१ : पणरसाचा स्पशव 
 

स्वभानूम ळे सूयाला ग्रहण लागले होते. तो अधंःकार दूर करण्यासाठी अत्रींनी ‘अबोचध’ (५, १, १) 
पासून स रुवात करून २७ सूक्तात अस्ग्निी स्त चत केली आहे. (बृहद  देवता ५–१२) स रुवातीिी १–२८ 
सूक्ते अस्ग्निीं असून २९–४० या सूक्तात इन्द्रािी स्त चत केली आहे. ४० ्या सूक्तात स्वभांन  (राहू) ने सूयव 
मंडलाला घेरा घातला असे सूयं ग्रहणािे वणवन असून अत्रीने सूयाला म क्त केल्यािा चनदेश आहे. 

 
सेनग प्ता (जे. ए. एल्. बी. एल्. ७, पृ. ९२) मध्ये उल्लखे आहे त्यावरून हे सूयव ग्रहण इ. स. ्या 

पूवी २६ ज लाई ३९२८ रोजी लागले असले पाचहजे. त्यािप्रमाणे चहमालया्या काराकोरम चशखरमाले्या 
पायथ्याशी अत्रींिा चनवास असावा. 

 
शतपथ ब्राह्मण (५·३·२·२) मध्ये अत्रींनी सूयाला स्वभान ्या बधंनातून म क्त केल्यािा चनदेश आहे. 
 
िाळीसा्या सूक्तािा सबंंध जोडून घेतल्यास सोमयाग एक वर्षवभर िालला. त्यािा मधला चदवस 

भाद्रपदात येतो. चवर्ष वाना्या द पारनंतर हे ग्रहण लागले हा उल्लखे व इदं्रािी स्त चत हे सवव संदभव बरोबर 
जमतात. त्याि प्रमाणे १–४० अस्ग्न व इन्द्रािी स्त चत आहे त्यािीही संगती लागते. द सऱ्या सूक्तात 
अस्ग्नक माराला राणीने लपवनू ठेवल्यािा चनदेश आहे. 
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२ : मंत्रदशवन : जीवनाची परमणसद्धी 
 

दभवप त्र रथवीचतने भौम अचत्र्या आजे्ञने महायाग केला. त्यात अचत्रप त्र अिवनानस् व पौत्र श्यावाश्व 
यानंी भाग घेतला होता. श्यावाश्वा्या मनातील भाव जाणून चपता अिंनानसाने राजकन्येला मागणी 
घातली. ते्हा राणीने उत्तर चदले ‘मी राजर्तर्ष्या क ळात जन्म घेतला आहे. राजचरं्षिी मी पत्नी आहे. मािा 
जावई राजर्तर्ष नसला तरी मंत्रद्रष्टा ऋचर्ष असायला हवा’. त्यानंतर श्यावाश्वाने तपिया केली. त्याला 
मरुतािें दशवन िाले. तो मंत्रद्रष्टा िाल्यावर राजाने त्याला आपली कन्या चदली. (बृहद देवता ५, ५०, ८१) 
कन्यादान करताना राजा अिवनानसाला म्हणतो, ‘आपण ऋचर्ष प त्र आहा. आपण स्वतः ऋचर्ष आहा. व ऋचर्ष 
चपताही आहात. (बृहद दे. ५, ७८) ५, ६१ या सूक्तात श्यावाश्य आते्रयाने मरुतािें दशवन घेतले, तरंग 
राजािी राणी शशीयसी चहने धन अपवण केले, रात्रीने त्यािे दूतीकमं केले वगैरे घर्नािें वणवन आहे. 
 

३ : या बंिनातून कसे सुटावे? 
 

अत्रींनी अचश्वनी क मारािंी स्त चत करून बधंम क्त करण्याचवर्षयी त्यािंी प्राथवना केली आहे. ही 
घर्ना ५, ७८ या सूक्तातं वणवन केली आहे. सायणािाया्या माचहती प्रमाणे क र् ंबीयानंी अत्रीना पेर्ीत 
कोंडले होते. बृहद देवतेमध्ये राजाने अत्रींना खोल खयात ढकलण्यािा उल्लेख आहे. सप्तवचि, सचि व 
अचत्र भौम ही एकाि ऋर्षींिी नाव ेआहेत लकवा या चभन्न ्यस्क्त असा्यात या चवर्षयी चवद्वानािें एकमत नाही. 
या प्रकरणात सवव कथा एकत्र ग ंफून बंधनातून म क्त होण्यासाठी ज्ञान आवश्यक आहे असा साराशं त्यातून 
काढलेला आहे 
 

षष्ठ मंिि : सूक्त ७५. मंत्र ७६५. ॠणष िरिाज 
 

आचद प्रजापचत पासून आचदत्य सूयािी उत्पचत्त िाली व आचदत्य देवही चनमाण िाले अस्ग्न्या 
अंगारातून अंचगरा व त्यां् या पासून बृहस्पचत िाले. (ऐतरेय ब्राह्मण १३, १०, १) त्या बृहस्पतींिे प त्र ते 
भरद्वाज सहा्या मंडलािे ऋचर्ष आहेत. त्यानंा बाहवस्पत्य भरद्वाज म्हर्लेले असून त्यािंा भाऊ शयं  
बाहवस्पत्य ४४–४६ सूक्तािंा ॠचर्ष आहे. 

 
भरद्वाजािा प त्र गगव ४७, स होत्र ३१–३२, श नहोत्र ३३–३४, नर ३५–३६ ऋचजश्वा ४९–५२ वा 

पाय  ७५ त्या सूक्तािें ऋचर्ष असून हे सवव भारद्वाज आहेत, 
 
या सवव सूक्तात अस्ग्न १–१६, इंद १७–४७ अस्ग्न, मरुत वगैरे ४८, चवश्वेदेव ४९–५२, पूर्षा ५३–

५६, इंद्रपूर्षणा ५७, पूर्षा ५८, इंद्रास्ग्न ५९–६०, सरस्वचत ६१, अचश्वनीक मार ६२–६३, उर्षा ६४–६५, मरुत 
६६, चमत्रावरुण ९७, इन्द्रावरुण ६८, इन्द्राचव्ण  ६९, द्यावापृथ्वी ७०, सचवता ७१, इंद्रसोम ७२, बृहस्पचत ७३, 
सोमारुद्र ७४–७५ यािंी स्त चत असून चत्रष्ट प, जगती, बृहती गायत्री छंद आहेत. 
 

४ : सूयव व नक्षत्र मािा 
 

ऐतरेय ब्राह्मणातील आचदत्य व बृहस्पतीिी जी उत्पचत्त कथा आहे, त्यात सौर जगातील सूयव व ग रू 
या ग्रहािंीही उत्पचत्त सूचित आहे. ऋग्वदेा्या सहा्या मंडलात भरद्वाज ऋर्षींनी सौर जगतातील सूयव, 



 अनुक्रमणिका 

सूयािा मागव, सत्तावीस नक्षते्र व त्यािंी आचधदैवते यािें चनरुपण केले आहे. त्यािप्रमाणे वर्षव संवत्सरािी 
दोन अयने, दोन संपात, सहा ऋत , बारा मचहने, बारा राशी, बारा सूयं, मचहने, पक्ष, चदवस, रात्र यािेंही 
वणंन केले आहे. ज्योचतर्ष शास्त्र व खगोल चवद्या यां् या चवर्षयीिी प्रमाणे ऋग्वदेात आहेत. त्या दृष्टीने 
सहा्या मंडलातील सूक्ते व मंत्र यां् या आधारे सौर जगािी सामान्य कल्पना या प्रकरणात चदली आहे. 

 
चवश्वेदेवां् या स क्तात सत्तावीस नक्षत्रां् या अचधष्ठात्या देवतािंी नावे, वणवने आहेत. चनऋचत व सपव 

यािंा उल्लखे स्पष्ट नाही, इतर पंिवीस नाव ेआहेत. 
 
लगधकृत वदेागं ज्योचतर्षात सत्तावीस देवािंी नाव ेअसून तैत्तरीय संचहतेत (४, ४, १०) नक्षते्र व 

त्यािें स्वामी यािंी नाव ेखालील क्माने चदलेली आहेत. (१) अस्ग्न–कृचत्तका. (२) प्रजापचत–रोचहणी. 
(३) सोम–मृगशीर्षव. (४) रुद्र–आद्रा. (५) अचदचत–प नववस  (६) बृहस्पचत–प ्य (७) सपव–अश्लेशा (८) 
चपतृ–मघा (९) अयवमा–पू. फाल्ग नी (१०) भगउत्तरा–फाल्ग नी (११) सचवता–हस्त (१२) त्वष्टा–चित्रा 
(१३) वाय –स्वाचत (१४) इदं्रास्ग्न–चवशाखा (१५) चमत्र–अन राधा (१६) इंद्र–ज्येष्ठा (१७) चनऋव चत–मूळ 
(१८) आप–पूवांर्षाढा (१९) चवश्वेदेव– उ. आर्षाढा (२०) चव्ण –श्रवण (२१) वस –धचनष्ठा (२२) वरुण–
शतचभर्षा (२३) अज एकपात्–पूवा भाद्रपदा (२४) अचह– उ. भाद्रपदा (२५) पूर्षा–रेवती (२६) अचश्वनी 
क मार–अचश्वनी (२७) यम–भरणी 

 
या प्रमाणे पूर्षा रेवती नक्षत्रािा स्वामी असून रेवती मीन राशीत येते मीन राशीिा स्वाचम बृहस्पचत–

ग रू आहे. बृहस्पतीिा प त्र भरद–वाज ऋचर्ष असा हा संबंध आहे. प्रजा, पश , वनस्पचत वगैरेिे पोर्षण 
करणारा देव पूर्षा. त्यािी स्त चत भरद वाजानी केली आहे वाज = अन्न, भरद  = भरणारा = भरद वाज या 
अथाने जे जे नक्षत्र स्वामी पश –अन्न वगैरे समृद्ध करतात ते सवव भरद्वाज. त्यािें दशवन करणारे ते भरद्वाज 
ऋचर्ष. 

 
या मंडलािे ऋचर्ष सूक्तद्वारा अस्ग्न इंद्र वगैरे देवािंी स्त चत करून प्रजा, पश , अन्न, वाज वगैरे 

संपत्ती भरून ठेवणारे आहेत. अस्ग्न, इंद्र हे देव म ख्यत्व ेभरद्वाज’ आहेत असा भाव ्यक्त होतो. 
 
सूयव चसद्धातं ज्योचतर्ष गं्रथाप्रमाणे हल्ली अचश्वनी पासून नक्षत्रािंी गणना करतात. परंत  प्रािीन काळी 

कृचत्तका नक्षत्रापासून गणना करीत व अस्ग्न वगैरे स्वामींिा क्मही त्या्याशी स संगत आहे. त्याि प्रमाणे 
वर्षव, ऋत  वगैरें्या गणनेतही फरक पडतो. बारा राशीत सत्तावीस नक्षते्र ज्या प्रमाणे चवभागली जात 
त्याप्रमाणे पहाता सूयं वसंत ऋतूत राचशिक्ा्या ज्या स्थानी येतो त्या चठकाणी चदवस व रात्र सारखी 
असते. ती मेर्ष राशीिी स रुवात व चतिा योगतारा रेवती नक्षत्र व स्वामी पूर्षा अशी गणना केलेली आहे. त्या 
गणनेप्रमाणे उत्तरायणात चशचशर, वसंत, ग्री्म, वर्षा व दचक्षणायनात शरद  हेमंत ऋत  येतात. 

 
ऋचर्ष हा शब्द ऋक्ष नक्षत्र या अथीं शतपथ ब्राह्मणातं (२ रे काडं) योजलेला आहे. इतर नक्षत्र एक, 

दोन िार अशा ताऱ्यािंी आहेत. पण कृचत्तकेिे तारे बरेि आहेत. त्या सवव ऋचर्षपत्न्या–अशी कल्पना आहे. 
उत्तरेकडे उगवलेल्या सप्तचरं्षना ऋक्ष म्हणत. 
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५ : दैवत जगािो 
 

या प्रकरणातील हचरय चपया नदी चकनारी हडप्पा नगरी असावी व ते पंिजनािें मूळ चनवासस्थान 
असाव.े शस्त्र, साधनािंा उपयोग त्यानंा अचभमंचत्र, करून त्यािंी दैवी शस्क्त जागृत करून केला असता 
चवजय प्रास्प्त होते हा या सूक्तातंील भाव आहे. 
 

सप्तम मंिि : ऋणष वणसष्ठ सूक्ते १४० मंत्र ८४१ 
 

चमत्र व वरुण यािंा प त्र वचसष्ठ. यािंी जन्मकथा या मंडला्या ३३ ्या सूक्तातं वणवन केली आहे. 
त्या कथेन सार वचसष्ठािंा एक जन्म प्रजापचत प्राण व द सरा जन्म चमत्र, वरुण यां् या प त्रािा आहे. 

 
ऋर्षींना इन्द्रािे प्रत्यक्ष दशवन घडत न्हते. प्रत्यक्ष दशवन घेणारे वचसष्ठ हेि पचहले ऋचर्ष (तैचत्तरीय 

संचहता ३, ५, २) 
 
चवश्वाचमत्र आचण जमदस्ग्न, वचसष्ठ आचण भरद्वाज, गौतम आचण वामदेव व अचत्र हे सप्तर्तर्ष आम्हाला 

स खी करोत. (अथववंदे १८, ३, १६) 
 
वचसष्ठाने आपली चवद्या स दासलपजवनाला चशकवली. त्या्या योगाने त्या राजानंी चदस्ग्वजय करून 

पृथ्वीिे राज्य चमळवले. ऐन्द्र नावािा महाचभरे्षक वचसष्ठानंी लपजवनािा प त्र स दास याला केला होता. 
(ऐतरेय ब्राह्मण ७, ३४, ८, २१) 

 
या मंडलातील सूक्तािें देव, अस्ग्न २–१८ इन्द्र १९–३३ चवश्वेदेव ३४–४३ दचधक्ा ४४, सचवता 

४५, रुद्र ४६, आप ४७, ४९, ऋत  ४८ चवश्वेदेव ५० आचदत्य ५१–५२, द्यावापचृथवी ५३, वास्तो्पचत ५४–५५, 
मरुत ५६–५९ सूयव व चमत्रावरुण ६०–६६, अचश्वनीक मार ६७–७४, उर्षा ७५–८५, इन्द्रावरुण ८६–८९, 
वाय  ९०–९२, इन्द्रास्ग्न ९३–९४, सरस्वती ९५–९६, इन्द्राबृहस्पचत ९७–९८, चव्ण  ९९–१००, पजवन्य 
१०१–१०३, राक्षोघ्न सूक्त १ ४. 

 
छंदात चवशरेे्षकरून चवरार्, चत्रष्ट प, प्रगाथ, गायत्री व अन ष्ट प. सात्या मंडलातील सवव सूक्तािें 

ऋचर्ष वचसष्ठ मतै्रावरुणी आहेत. चवकल्प मात्र शस्क्त, वचसष्ठ प त्र व क मार आग्नेय यािंा आहे. ३३ ्या 
सूक्तातील १०–१३ ऋिािें ऋचर्ष वचसष्ठ प त्र, ३२ ्या सूक्तातील २६ ्या ऋिेिे ऋचर्ष शस्क्त व १०१, १०२ 
या ऋिािंा आग्नेयक मार ऋचर्ष आहे. 
 

६ : णदव्य जन्म व कमव 
 

या मंडलािे ३३ व े सूक्त हे आख्यान सूक्त असून इतर सूक्ताहूंन वगेळे पडते. यात वचसष्ठ 
क लातील ऋर्षींना ओळखण्यािी लक्षणे चदलेली आहेत. वणाने गौर, उज्या बाजूला जर्ा बाधंणारे, 
ब द्धीशाली वगैरे. त त्स , भरत वगैरे पंिजनानंी दाशराज्ञ य द्धात चवजय चमळचवला ती ही कथा आहे. 
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७ : अपरािी कोि? 
 

या मंडला्या ५५ ्या सूक्तात वणवन केल्याप्रमाणे वचसष्ठाने वरुणािे दशवन घेतले व प्रस्वाचपनी 
उपचनर्षदा्या योगाने वरुण लोकातील सवांना चनद्रावश करून र्ाकले हा प्रसगं आहे. यात वचसष्ठािंी 
भस्क्त भावना व चनभवयता स्पष्ट होते. 
 

८ : मिीन तत्वाचंा नाश 
 

या मंडलािे शवेर्िे सूक्त राक्षोघ्न सूक्त. वचसष्ठा्या शस्क्तसह शभंर प त्रानंा राक्षसानी मारून 
र्ाकले, ते्हा संतापून त्यानी या सूक्तािा जप केला. 

 
वचसष्ठ प त्र शस्क्तने इंद्रािी स्त ती करण्यासाठी उच्चारलेली ऋिा अधीं राचहली. ती वचसष्ठानंी प री 

केली आहे. 
 

इन्द्र क्त ं न आभर चपता प ते्रभ्यो यथा । 
चशक्षाणो अस्स्मन् प रुहूत याचन जीवा ज्योचतरशीमचह । 

(ऋग्वदे ७·३२·२६) 
 
आठवे मंिि : सूक्ते १०३, मंत्र १७१६ ॠणष : काण्व पणरवार 
 

या मंडलातील ४९ ते ५९ या अकरा सूक्तात ८० मंत्र आहेत. त्याना बालचखल्य सूते्र म्हणतात. 
त्यां् यावर सायणािायांनी भा्य केलेले नाही. म्हणनू ती सूते्र पचरचशष्टात जमा केली जातात. परंत  प्रचसद्ध 
िालेल्या सचंहतेत ती क्मवार घेतलेली आहेत. 

 
दोन ते सात मंडलात गृत्समद, चवश्वाचमत्र, वामदेव, अचत्र, भरद्वाज व वचसष्ठ हे सहा ऋचर्ष त्या त्या 

मंडलािे द्रष्टे आहेत. त्या प्रमाणे आठ्या मंडलािे मंत्रद्रष्टे ऋचर्ष काण्व प्रगाथ. परंत  त्यां् याबरोबर 
द सऱ्याही िार ऋचर्ष पचरवारािंी सूक्ते या मंडलात आहेत. (१) काण्व ३२ (२) आचंगरस १७ (३) आते्रय ४ 
(४) भागवव ४. असा त्यािंा क्म आहे. 

 
काण्व पचरसरातील प्रगाथ-घौर-काण्व ६, सोभरी ५, नाभाक ४, मेधाचतथी ३, मेध्य ३, क रुस चत ३, 

क सीद ३, इलरबीचठ ३, वत्स २, मेध्याचतचथ २, भगं प्रागाथ २, काण्वायन अश्वसूस्क्त व गोसूस्क्त २, पववत, 
नारद वगैरे १७ काण्व पचरवारािे एक एक सूक्त या प्रमाणे सवांिी चमळून ५७ सूक्ते आहेत. 

 
आंचगरस पचरवारातील चप्रयमेध २, चवरुप ३, कृ्ण ३, नृमेध-प रुमेध चमळून २, चतरिी २, व बाकीिी 

अंचशक पाचरवाचरक सूते्र आहेत. 
 
आते्रयापंैकी श्यावाश्व ४, गोपवन २, अपाला १, अिवनानस् (चवकल्प रुप) नाभाक कण्वाबरोबर १ 

अशी सूक्ते आहेत. 
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भागवव क लातील जमदस्ग्न व क त्स  प्रत्येकी १ नेम व प्रयोग यािंी अंचशक प्रत्येकी १ सूक्त असून 
त्याचशवाय १८ मंत्रद्रष्टे ऋर्षी आहेत. त्यात चवश्वमनावैयश्व ४, मन –वैवस्वतप ५ व सोळा ऋर्षींिी प्रत्येकािे 
एक अशी आचंशक सूक्ते आहेत. 

 
या मंडलािी दैवते क्मवार नाहीत. 
 
इंद्र : १-१७, २१, २४, ३२-४०, ४५, ४९-५३, ५५, ५६, ६१-७०, ७६-१००. 
अस्ग्न : १८, १९, २३, ३९, ४३, ४४, ६०, ७१, ७२, ७४, ७५, ८४, १०१ व १०३. 
अचश्वनीक मार : २२, २६, ३५, ५७, ७३, ८५, ८६, ८७. 
चवश्वेदेव : २५-३०, ५४, ५८, ६९, ८३. आचदत्य : १८, ४७, ६७, १०१. 
वरुण : ४१, ४२. यज्ञ : ३१. वाय  : ४६. सोम : ४८, ७९. मरुत : २० याप्रमाणे साधारण चनदेश आहे. 
 
या मंडलात चत्रष्ष्ट प, जगती, गायत्री छंद असून चशवाय प्रगाथ या छंदािी रिना चवशरे्ष प्रकारिी 

आहे. तसेि पंस्क्त, महापसं्क्त वगैरे छंदात धृपद पण येते ऋचर्ष, देव व छंद या सवव दृष्टींनीं हे मंडल इतर 
मंडलाहून वगेळे आहे. त्यातील बालचखल्य सूक्तािंा समावशेही लक्षात घेण्यासारखा आहे. 

 
बडोद्या्या प्रा्य चवद्या मंचदरािे अध्यक्ष श्री. चवनयतोर्ष भट्टािायव यानंी ऋग्वदेीय प्रकीणव सूक्तां् या 

्याख्येचवर्षयी सूक्ताथव म क्तावली्या प्रस्तावनेत ऋग्वदेा्या दहा मंडलां् या रिनेचवर्षयी ्यक्त केलेले मत 
चवद्वानानंी चविार करण्यासारखे आहे. 

 
‘...ऋग्वदेािी दहा मंडले आहेत. त्यातील पचहली सात पूवाधे व सात आठ, नऊ ही उत्तराधव आहेत 

असे म्हणता येईल. पचहल्या सात मंडलातील ऋचर्ष देव, छंद योजनाबद्ध व ्यवस्स्थत आहेत. तो क्म 
नंतर्या मंडलात चदसून येत नाही. तसेि नंतर्या मंडलात चवर्षयही नव ेआहेत. 

 
साराशं रुपाने पाचहले असता ंशवेर््या तीन मंडलात क्मशः यज वेद सामवदे व अथवव वदेािे चवर्षय 

आहेत. पचहली सात मंडले साचहत्या्या दृष्टीने ऋग्वदेाला जास्त अन रुप आहेत. या प्रमाणे नंतर्या 
वदेां् या चवर्षयािंा समावशे शवेर््या तीन मंडलात होतो हे तात्पयव. 

 
वरील मत अद्याप सवमंान्य िालेले नाही, आठ्या मंडलािे म ख्य ऋर्षी काण्व प्रगाथ हे आहेत. 

यज वेदातील काण्व सचंहता प्रचसद्ध आहे. परंत  प्रस्त त मंडलािे काण्व हे ते ऋर्षी नसून त्या सचंहतेिा 
चवर्षयही वगेळा आहे. मंत्र पण वगेळे आहेत. आठव ेमंडल व ही संचहता या दोन्ही मध्ये स संगचत दाखवणारा 
एक मंत्र यज वेदात आहे. 

 
‘ऋिं वािं प्रपदे्य, मनो यज ः प्रपदे्य, साम प्राणापानौ’ (३६, १) 
 
ऋग्वदेातंील ऋिानंा साचहत्या्या दृष्टीनेही प्रचतष्ठा आहे. यज वेंदात मनो्यापारां् या संदभात 

मानसशास्त्रीय भचूमका मंडलेली आहे. सामवदे प्राणानंा आधारभतू, अशा संगीत-सामािे चनरुपण करतो. 
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आठ्या मंडलातील ऋर्षी व ऋिा यां् याचवर्षयी अभ्यास करताना मानवी मनो्यापाराचवर्षयी बरेि 
संकेत व मानसशास्त्रा्या अभ्यासाचवर्षयीं्या पद्धचत सूिना याचवर्षयी प ्कळ माचहती चमळते. चकत्येक 
ऋर्षींिी नावं ेदेखील त्या दृष्टीने सूिक आहेत. उदा. चवश्वमना, मन , वश, संमाद, मत्स्य, चत्रशोक ही नावं े
मनोचवश्लेर्षणात्मक आहेत तसेि मन, मचत, स मना, धीचत, स मचत वगैरे शब्दातून वगेवगेळया मानचसक 
अवस्थािंाही चनदेश होतो. त्यािप्रमाणे ९ ्या मंडलात पवमान सोमा्या पावमानी ऋिातं सामवदेा्या 
गीचत स्त चत्या पद्धतीिे दशवन होते. 
 

१ ते ७ मानसरोवरातीि िंस 
 

वर चनदेंश केला आहे त्याप्रमाणे आठ्या मंडलातील मानसशास्त्राकडे पहाता मनोभचूमकां् या वर 
बराि प्रकाश पडतो. या मडंलािे ऋचर्ष कण्व कचव आहेत. ते मनीर्षी व क्ातं द्रष्टे आहेत. त्यािें मन 
सरोवरासारखे स्व्छ, स्फचर्का सारखे चनतळ आहे. वाऱ्या्या हलक्याश्या लहरीने जलाशयावर तरंग 
उठतात, लहान सहान किरा पडला तरी तो लगेि चदसून येतो, त्या सरोवरात चवहार करणारे हंस पण 
श द्ध िाराि खाणारे असतात. तशा ऋर्षीं्या या कथा आहेत. 

 
मानस शास्त्रीय भचूमका माडंताना आठ्या मंडलाला मानससरोवरािी उपमा चदली तर त्यातील 

मंत्रद्रष्टे ऋचर्ष हे त्या सरोवरातील हंस आहेत. त्यां् या चवलवध सूक्तात रुज  केलेली फलश्र चत व चनरुपण 
पद्धचत त्यां् या स्वतः्या श द्ध सास्त्वक, चनमवल मनावर चवकारां् या आक्मणा आधीि होणारे त्यािें शमन–
या सवांिे स ंदर प्रचतलबब या कथात आढळते. 

 
या मंडलात चदसून येणारी मानसशास्त्रािी माडंणी म्हणजे आदशव जीवन चसद्धातंाना वदेसंगत 

करण्यािा मौचलक प्रयत्न आहे 
 
योग, साखं्य, वदेान्त, नीचत, सदािार वगैंरे तास्त्वक भचूमकेवर आपले जीवन चसद्धातं माडंलेले 

आहेत. त्यां् या म ळाशी वदेािंी आदशव भावना आहे. ती भावना या मंडलात रूपक कथां् या द्वारे ्यक्त 
िालेली आहे. 

 
या सात कथामंध्ये क्ोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर व संग या सात मनोचवकारां् या दोर्षािें 

शमन करण्यािे उपाय, बोधपर सूिन असून बृहद देवता. अन क्मणी वगैंरे गं्रथािंी प्रमाणेही जरुर वार्ली 
तेथे घेतलेली आहेत. 
 

८ : मनोरथाचे मागव 
 

न तत्र रथाः. न रथयोगाः. न पन्थानो भवस्न्त । 
अथ रथान् रथयोगान् पथि सृजते ॥ (बृहदारण्यक उपचनर्षद) 
 
या प्रमाणा्या आधारे मनाने रिलेल्या मनोरथािंी गचत आलेखण्यािा प्रयत्न या कथानकात 

केलेला आहे. 
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यज वेद (३४, ३) चशवसंकल्प सूक्तात मना्या िार भचूमका साचंगतल्या आहेत. १) प्रज्ञान-
बाह्यमन, २) िेतस्-आंतर मन, ३) धृचत-स प्त मन. ४) अमृत ज्योचत चद्य-उत्तम मन. या कथनाशी त लना 
केली तर आठ्या मंडलातील ऋर्षींनी वगेवगेळया मनोभचूमकेवरून आपली आदशव भावना चद्य दृष्टीने 
्यक्त केली आहे. 
 

नववे मंिि : सूक्ते ११४, मंत्र ११०८, ऋणष ८७ 
 

या मंडलात सात ऋर्षीं्या पचरवारािंा चनदेश आहे. त्यात अंचगरस १७, काण्व ६, काश्यप ९, 
वैंश्वाचमत्र ६, भागवव २, भारद्वाज ३ व वचसष्ठ पचरवारातील ११ ऋचर्ष आहेत. त्याचशवाय वगेवगेळे ३३ ऋचर्ष 
आहेत. 

 
ऋचर्ष व सूक्ते यािंा परस्पर संबंध प ढीलप्रमाणे आहे : चहरण्यस्तूप आंचगरस नृमेध, प्रभवूस , रहूगण, 

बृहन्मचत व पचवत्र या प्रत्येकािी दोन, अयास्य व ऊिश्य यां् या तीन तीन व इतर आंचगरसािी ३३ सूक्ते 
आहेत. 

 
काण्व पचरवारातील मेध्याचतथी ३, पववत, नारद व शरे्ष प्रत्येकी १, काश्यप पचरवारातील अचसत 

काश्यप २० (देवल काश्यपासह चवकल्पाने) अवत्सार काश्यप ८, कश्यप मारीि ५, काश्यप रेभसून  २, दोन 
काश्यपी अप्सरा १, चनधृचव काश्यप १ याप्रमाणे एकंदर ३७ सूक्ते आहेत. वैश्वाचमत्र पचरवारा्या िार 
सूक्तात वैश्वाचमत्र गाचथन व प्रजापतीिा समावशे आहे. 

 
कचव भागवव ८, जमदस्ग्न भागंव २ (आंचशक) एक वैकस्ल्पक व एक स्वतंत्र सूक्त. भरद्वाज 

बाहंस्पत्य वगैरे नऊ ऋर्षींिा योग ६७ ्या सूक्तात आढळतो. ९७ सूक्तात दहा वचसष्ठ, १ पराशर शात्क्य, व 
एक क त्स आचंगरस, व बाकी्या ३३ ऋर्षींिी २८ सूक्ते आहेत. 

 
नव्या मंडळािा एक मात्र देव सोम आहे. त्या दृष्टीने दैवत संचहतेिा हा आदशव नम ना आहे. छंदािंी 

रिनाही ्यवस्स्थत आहे. गायत्री १–६७ जगती ६८–८६, चत्रष्ट प ८७–९७ अन ष्ट प ९८–१०१ उस््णग १०२–
१०६ प्रगाथ १०७–०८ व चमश्र छंद १०९–११४ ही सूक्ते सामगानास योग्य आहेत. स, एव, एर्ष अशा एक 
सारख्या पदानंी त्यािंा आरंभ केलेला आहे. 
 
९ सोमरसाचे पान. 
 

ऋग्वदे संचहतेतील सूक्तािंी संख्या पहाता इन्द्र व अस्ग्न नंतर सोमािे स्थान आहे. त्या खेरीज 
सोमासाठी एक स्वतंत्र मंडलही आहे. सामवदेात अस्ग्न, इन्द्र व सोम यािंी तीन काडें पूवार्तथक संचहतेत 
चदलेली आहेत. यज वेदात अस्ग्नहोत्र, इचष्ट व सोम या तीन प्रकृचत यज्ञािे अस्ग्न, इंद्र व सोम हे म ख्य देव 
असल्यािा चनदेश आहे. अथवववदेातही हाि क्म ठेवलेला आहे. 

 
वदेसाचहत्या्या अभ्यासकां् या दृष्टीने हा चनदेश महत्वािा आहे. यज्ञयाग हा केन्द्र स्थानी असून 

सोमािे सवन, इन्द्रािे हवन, व अग्नीिे यजन ही प्रािीन पद्धचत होती ती ल प्त िाल्यानंतर त्या चवधीतील 
रहस्ये व त्या माग्या भावनाही नाहीशा होत गेल्या. प्रत्येक यज्ञ हा चवरार् सजवनािे प्रतीक असून जे लपडी ते 



 अनुक्रमणिका 

ब्रह्माडंी या चरतीने मंत्रािा अथव लावतानंा भौचतक, दैचवक व आस्त्मक सबंंध जोडण्यािी प्रथा पण एकसारखी 
राचहलेली चदसत नाही. 

 
या चठकाणी नव्या मंडलातील सूक्तां् या आधारे सोमािी कथा चदली आहे सोम म्हणजे काय, 

सोमवले कोठे असते, सोम व िंद्र यािंा संबधं, सोम व शरीरािा संबंध या चवर्षयी आजवर चवद्वानानंी जे 
सशोधन व ििा केली आहे त्यातील काहंी म दे्द साराशंरूपाने प ढीलप्रमाणे आहेत. 

 
अमरकोश (१–३) : िंद्र, िंद्रमा, कलाचनधी, स धाशं , चद्वजराज मृगाकं वगैरे वीस नावंात सोम हे 

नावं पण आहे. अथात सोम व िंद्र पयायवािी आहेत. ऋग्वदेातंील ऋिातं व ब्राह्मण गं्रथातं पण ही सवव नावं े
आहेत. 

 
चनरुक्त (११, २, २) और्षचधः सोमः स नोतेः । यदेनम् अचभर्ष ण्वस्न्त । अशी ्य त्पचत्त आहे. सोम 

और्षचध आहे, यज्ञासाठी अचभर्षवण, स  सेवन करून ऋस्त्वज चतिा रस काढतात. 
 
‘फार पूवी सोम स्वगात होता. त्यानंतर त्याला पृथ्वीवर आणले असा उल्लखे वारंवार केलेला आहे. 

सोम ही और्षधी उंि पववत चशखरावर चहर्यागार फलदू्रप जागी चमळते. कदाचित म्हणूनही चतला स्वगीय 
वनस्पती म्हर्ले असाव.े परंतू चतलाि िदं्र–सोमही म्हर्लेले आहे. व िौथ्या स्वधामात नक्षत्रािंा अचधपचत 
म्हणून वणवन केलेले आहे. तसेि योग प्रचक्ये्या संदभात मानवा्या मस्तकात चशरोभागी बसणारे शातं तत्व 
असाही अथव त्यातूंन चनघतो. 

 
सोम हे स्वगीय चद्य अमृत आहे. व देव ते प्राशन करतात (९,१०६८) सोमरस हा स रेसारखा 

मादक नसून वीयववधवक, बलदायी, तीव्र आचण स्वाचदष्ट असे पेय आहे. चदवः पीयरू्षम्  उत सोमम्  इन्द्राय 
पातव े(९,५१,२) स्वाद  चकलायं मध मान्  उतायं तीव्रः चकलायम्  रसवान्  उतायम्  । (६,४७,१) 

 
सोमरस काढण्या्या प्रचक्येस अचभर्षवण व चवचधपूववक काढलेल्या सोमरसास ‘सूत’ अथवा 

‘अचभर्षतू’ म्हर्लेले आहे. तो गाळण्या्या गाळण्यास दशापचवत्र असे नाव असून त्यातून गाळला जाणारा 
सोम पवभान सोम व त्या सोमािी स्त चत गाणाऱ्या त्या पावमानी ऋिा. 

 
ही प्रक्ीया बरोबर समजून घेतल्यास पवमान सोमा्या सवव सूक्तािंा अथव सहज समजण्यासारखा 

आहे. परंत  त्यािी वारंवार िालेली प नसस्क्त वदेसाचहत्या्या अभ्यासकानंा व संशोधकानंा 
चपष्टपेर्षणासारखी वार्ते. 

 
खरे पहाता या ऋिा म्हणजे कचव व मनीर्षी ऋर्षीं्या अतंरी्या भावना व उभीिे चनरुपण आहे. 

चनसगांत अगचणत वस्तू आहेत व जीवनात रोज अनेक घर्ना घडत असतात त्यातून सामान्य लोक बोध 
कसा घेऊ शकतील? परंत  भावनाशील कचवहृदय साध्या घर्नातूंन लकवा सामान्य वस्तंूतून ईश्वरी 
संकेतािा अन भव करण्यास समथव असते. लहान लहान प्रचतकातूंन कवीना चवरार् शक्तीिा साक्षात्कार 
होत असतो त्या अन भवािें वणंन करतानंा चकत्येकदा शब्दािंी भाडंारे उणी पडतात तथाचप त्यािंी रिना, 
शलैी, छंद, शब्दावली सामान्य अथाप रती मयाचदत रहात नाही. त्यातूंन वगेवगेळे अथव चनघतात. 
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सोमाचवर्षयी्या ऋिा म्हणजे आर्षव दशवनािा उत्तम नम ना आहे आय वेदात सोमाचवर्षयीिे उल्लखे 
पाचहले असता सोम ही उत्तम, बलवधवक उत्साह पे्ररक अशी अमृतत ल्य वनस्पती आहे. स श्र त संचहतेत सोम 
िोवीस प्रकारिे असल्यािा उल्लेख आहे परंत  मूळ सोम एकि आहे. (एकः खल  भगवान्  सोमः 
स्थाननामाकृचत वीयवचवशरे्षै : ित र्तवशचतधा चभद्यते (स श्र तः अध्याय २९) 

 
सोमवलेीला पधंरा पान असतात श ध्द पक्षात रोज एक पान फ र्ते. व कृ्णपक्षात एक एक पान रोज 

गळते. दर अमावास्येला चत्यावर एकही पान उरत नाही (स श्र त अ. २९) 
 
१० आणजणवकेचे पे्ररक बळ 
 

नव्या मंडळातील शवेर्िी तीन सूक्ते (११२, १३, १४) यां् या आधारे बृहद  देवता (६,१३७) मधे 
एक कथा चदलेली आहे. त्यातं इदं्र ऋर्षींना ‘त म्ही द ्काळात कोणत्या उपायाने जगलात?’ असा प्रश्न 
चविारतो. ऋचर्ष उत्तर देतात. 

 
‘कला कौशल्यािी अनेक साधने उपजीचवकेसाठी उपय क्त आहेत. शकर् गाडी, शाचकनी 

भाजीपाल्यािी वाडी, गोधन पश पालन, शतेी, वाहून न जाणारे जलाशय, वन, सम द्र, पववत व राजा ही सवव 
साधने उपय क्त आहेत. त्यां् या आधारे आम्ही जीवन चनवाह िालवला. 

 
शकरं् शाचकनी गावः कृचर्षः अस्पदनं वनम् । 
सम द्रः पवतंो राजा एव ंजीवमहे वयम् ॥ 
 
या सूक्तात ‘इन्द्राय इंदो पचरस्त्रव’ हे पाल पद प्रत्येक ऋिे्या शवेर्ी येते, पं. सातवळेकरजी दैवत 

संचहतेत सोमाचवर्षयी चलचहतात, 
 
‘या मध्ये वणवन केलेला सोम, इंद , हा कलाचनधी आहे. कलाकार आहे Artes & Crafts अवगत 

असलेला (Artist) सहज उपचजचवका करू शकतो.’ 
 
हे काराचगर केवळ पोर्भरू नाहीत. परंत  समाजात काराचगरािे स्थान फार वरिे आहे. मंत्रद्रष्ट े

ऋचर्ष व कचव आनंदाने ती कामे स्वीकारतात. 
 
श्रद्धा, भस्क्त, सरळ जीवन, साधेपणा या ग णानंी कलाकारांिे जीवन उन्नत होते हे रहस्य पण या 

सूक्तातं दडलेला उपदेशि आहे हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 
 
दशम मंिि. सूक्त १९१ मंत्र : १७५४ ॠणष ३७४. 
 

दहा्या मंडळािी १ ते १२९ सूक्ते महासूक्ते असून बाकीिी ६२ क्ष द्र सूक्ते आहेत. या मंडलािी 
रिना पचहल्या मंडलासारखीि चदसून येते. दोन ते आठ या मंडलात क्मान सार गृत्समद, चवश्वाचमत्र, 
वामदेव, अचत्र, भरद्वाज, वाचसष्ठ, प्रगाथ काण्व वगैरे एकेका ऋचर्षिी सूक्ते आहेत. नव्या मंडलात ऋचर्ष 
अनेक आहेत. पण देव मात्र एकि पवमान सोम आहे. 
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दहा्या मंडला्या महासूक्तािंा व क्ष द्र सूक्तािंा म ख्य छंद चत्रष्ट प आहे. काही सूक्तात 
चत्रष्ट पाबरोबरि जगती छंदही जोडलेला आहे. बाकी्या सूक्तात गायत्री, अन ष्ट प, पंस्क्त, चवरार् बृहती 
वगैरे छंद आहेत, 

 
वगेवगेळया क लगोत्र पचरवारातील ऋचर्ष या मंडलात ‘आढळतात. जो ऋिा रिेल तो ऋचर्ष. ऋिेत 

ज्यािे वणवन केले असेल तो देव’ अशी सामान्य ्याख्या आहे. त्या ्याख्येन सार यातील बरीि सूक्ते संवाद 
रूपाने रिलेली आहेत. 
 

द सऱ्या मंडलात सववसाधारणपणे ज्या ऋर्षींिी नाव े आढळतात त्यािंीि नाव े या मंडळातही 
आढळतात. त्याचशवाय देवािंी नाव ेपण ऋर्षी्याति येतात. यम–यमी, इन्द्र इन्दाणी, सूयव सूया, बृहस्पचत, 
अस्ग्न, परमेष्ठी प् रजापचत, अस्ग्नल या देवता दहा्या मंडलात ॠिा गाणारे ऋचर्ष िालेल्या चदसून येतात. 

 
चकत्येक भाववािक नामे, जड पदाथांिी नाव ेपण या ॠर्षी्या यादीत समाचवष्ट िालेली चदसतात. 

त्याम ळे अस्ग्न, इन्द्र, वरुण, बृहस्पचत, चवश्वकमा चवश्वदेेव, मरुत, अचश्वनीक मार वगैरे देवािंी स्त चत या 
मंडळात आहे. त्या चशवाय मन्य , श्रद्धा, जीव, आत्मा, मन ही नामे, तसेि नद्यािंी नावं,े ग्रावा, पार्षाण, अक्ष 
फासे, मंडूक–बेडूक सपव, वगेवगेळया और्षधी, द्र धण–चखळा ही नाव ेदेवां् या यादीत आहेत. 

 
या मंडळातील ऋचर्षपचरवारािे चनरुपण याप्रमाणे करता येईल. 

 
पचरवार ऋचर्ष सूक्त पचरवार ऋचर्ष सूक्त 
अंचगरस १४ १७ यामायन ७ ७ 
वैरूप ४ ४ ऐन्द्र ११ २० 
आग्नेय ३ ३ काश्यप २ ३ 
गौपायन ३ ४ कौत्स २ १ 
प्रजापचत ९ १५ काक्षीवत ४ ५ 
सौयव ४ ४ यम–यमी २ ३ 
भार्दाज ४ ४ मानव २ ३ 
भागवव ५ ६ सपव ४ ४ 
वैश्वाचमत्र ४ ४ वातरशन ७ १ 
भौवन २ ३ शागंव ४ १ 
आथववण २ २ वामदे्य २ ३ 
वातायन २ २ ब्राह्म २ २ 
 

या पचरवारातील या ऋर्षीं्या सूक्ताचशवाय ६५ ऋचर्ष स्वतंत्र असून त्यानंी ७८ सूक्ते रिलेली 
आहेत. यमी, सूया, साचवत्री वागामंणृी, श्रद्धा उववशी, पौलोमी, घोर्षा, म द गलानी वगैरै स्त्रीयानंी रिलेली 
पे्ररणादायक सूक्तेही या मंडलात आहेत. 
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ऋग्वदेा्या दहा्या मंडलातील बरीि सूक्ते व अथवववदेातील सूक्ते यां् यात खूप साम्य आढळते. 
ते पहाता आठ्या मंडलात यज वेदातील सूक्ताशंी साम्य असलेली सूक्ते व नव्या मंडळातील 
सामवदेातल्यासारखी सूक्ते हे साम्य ध्यानात येते. या मंडलातील सववि सूक्तािें सार लेख प्रस्त त 
प स्तकात देणे शक्य िाले नाही. ‘हा लोक आचण परलोक’ तसेि ‘नारी तू नारायणी’ हे सारलेख 
चवर्षयान रुप देण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
दहा्या मंडलात येणारी प्रचसद्ध सूक्ते, सूयव (३७) ज्ञान (७१) प रुर्ष (९०) चहरण्यगभव (१२१) 

भाववृत्त (१२९) सचवता (१४९) ही सवव सूक्ते दाशवचनक दृष्टीने महत्वािी आहेत. त्यािें आलेखन या ठीकाणी 
होऊ शकलेले नाही. स रुवाती्या सूक्तां् या चवर्षय सूिीत परलोक आचण चपतर यां् या चवर्षयी काही स्पष्ट 
उल्लेख व सूिने चमळतात. 

 
मरणानंतर्या दश े चवर्षयी कोठलेि स्पष्ट मतं्य देणे शक्य नाही. स्थूल देहािे काय करावे? 

पे्रतावर कोठले संस्कार करावे? पे्रत ही संज्ञा कोठवर मानावी? ‘चपतर’ ही संज्ञा के्हा चमळते? सूक्ष्म मन 
वगैरे, आचण जीवात्म्या्या गतीिे काय? यमलोक, चपतृलोक म्हणजे काय? हे सारे प्रश्न मनात 
उद भवतात. ऋग्वदे व अथवववदेात चकत्येक मत्ये स्पष्ट आचण चनचित आहेत. त्या चशवाय या लोकात राहून 
दीघाय ्य कंठून, कतव्यकमव पार पाडून माणसाने सफळ चसस्ध्द प्राप्त करावयास हवी या चवर्षयी पण स्पष्ट 
मत ्यक्त केलेले आहे. 

 
ऋग्वदे संचहतेत स्त्री ऋर्षींिी बरीि सूक्ते आहेत. चवशरे्षतः दहा्या मंडलातील स्त्रीयानंी जीवनािा 

जो आलेख घेतलेला आहे तो एक आगळाि आकृचतबधं उमर्वनू जातो. म्हणून ‘नारी तू नारायणी’ या 
प्रकरणात त्या ऋिा संकचलत करणे योग्य वार्ले. 
 
३२ : िा िोक आणि परिोक 
 

१) पापाची टोचिी : 
 

चत्रचशरा चवश्वरूप, अन्न सोम आचण स रापान करीत असल्यािे वणवन अलंकाचरक आहे. येथे देव–
दानव व मानव यािंा समन्वय साधलेला आहे. चवश्वरूपािा चपता स र आहे. ऋचर्ष आहे. माता अस रकन्या 
आहे. अस रािंी भचगनी आहे. चवश्वरुप स्वतः मानव आहे. म्हणून त्या्यात ग णही आहेत आचण अवग णही 
आहेत. ती ऋचर्ष आहे. पण पापाला तो वश होतो. तेथे त्यािी शस्क्त कमी पडते. 

 
चत्रत, लकवा चत्रत आप्त्य म्हणा ही एकि ्यस्क्त आहे. सायण भा्या (१, १०५, १८) मधे एकत, 

चद्वत आचण चत्रत अशा तीन बंधंूिा चनदेश आहे. पारशी लोकां् या अवसे्तामधे ‘चथत’ यािे वणवन एक मन ्य 
म्हणून केलेले आहे. त्यात ‘आथ्य’ शब्द आप्त्यिाि पयाय आहे. त्याने मानवासाठी आहोम–सोम रस 
बनवला चत्रत हा यनूानी शब्द ‘चत्रतोस’ या शब्दािा पयाय आहे. 
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२) िाऊ बिीि : 
 

खूप प्रािीन काळी आयांिी वस्ती यम ना नदी्या चकनाऱ्यापासून चमसर देशातील नील नदी पयंत व 
कश्यप सागरा (कॅस्स्पयन सम द्र) पयंत पसरलेली होती. चमसर देशातील लोक आजही ‘आयव’ समजले 
जातात. परंत  देशोदेशीिे रीतचरवाज, आहार ्यवहार बदलत जातात. त्यािबरोबर मान्यता व मूल्ये 
यां् यातही फरक पडतो. चमसर देशािा राजा फरीफ याने स्वतः्या बचहणीशी चववाह केला होता. 
त्यानंतरही राजक लात ती परंपरा िालत होती. इतर प्रजेत अजूनही ि लत भावडंािंी लग्ने लावण्यािी 
पध्दत आहे. 

 
ऋग्वदेा्या या सूक्तात भाऊ व बचहण यािंा लग्नािा स्पष्ट चनरे्षध आहे. यम हा ऋचर्ष असून 

मंत्रद्रष्टा आहे. तर यमी ही देखील मंत्रदशवन करणारी, यमाला साह्यभतू होणारी ऋचर्ष आहे. या 
संवादाखेरीज प राणातून यम ना व यम यां् या पे्रमा्या कथा आलेल्या आहेत. 
 

३) आणद माता णपता : 
 

सूयव चववस्वानापासून सरण्यू् या चठकाणी यम व यमी ही जोडी व अचश्वनी क मारािंा जन्म िाला. व 
छायेला त्या्यापासून मन  हा प त्र िाला. प राणातील वणवनाप्रमाणे चववस्वान सूयाला संज्ञा व छाया अशा 
दोन बायका होत्या. संजे्ञला ववस्वत श्राध्ददेव मन , यम आचण यमी अशी म ले िाली व छायेने सावर्तण मन  व 
शचन अशा दोन म लानंा जन्म चदला. 
 

४) यमराजाच्या िेटीस : 
 

दहा्या मंडला्या १३५ ्या सूक्तािा ऋचर्ष क मार यामायन आहे. सायण भा्यात या ऋचर्षला 
क मार नचिकेता म्हर्ले आहे. त्यािी कथा–तैतरीय ब्राह्मण (३, ११·८) व कठोपचनपदात चवस्ताराने 
चदलेली आहे. या मंडलात यम व क मार यािंा स ंदर मध र संवाद आहे. 
 
५) श्रध्दाजंणि : 
 

५६ ्या सूक्तात ऋचर्ष बृंहद कथ वामदे्याने आपल्या मतृप त्रा्या आत्म्याला चिरशाचंत चमळावी व 
स्थूल देह मूळ तत्वात चमसळून जावा या प्रकारिी भावना या सूक्तात प्रकर् केली आहे. मृतात्म्याला 
चदलेल्या श्रध्दाजंचलिा हा एक उत्तम नम ना आहे. 
 
६) मृत्यिूा आव्िान : 
 

५७ ते ६० या सूक्तािे ऋचर्ष िार बंध , स बधं , श्र तबंध  व चवप् रबंध  हे गोपायन ऋचर्ष म्हणून ओळखले 
जातात. त्यािंी माता गोपा ही अगस्त्य ऋर्षीिी बहीण हे गोपायन राजा असामचतिे प रोचहत होते. त्यां् या 
जागी राजाने चकरात व आकृचत नावा्या राक्षसानंा आपले प रोचहत नेमले. त्या राक्षसानंी मायेने स बधूंिे 
प्राण हरण केले. परंत  त्या्या चतघा भावानंी अग्नीिी प्राथवना करून त्याला परत सजीवन केले. ही कथा 
जैचमनीय ब्राह्मण, पंिलवश ब्राह्मण, सवान क्मचण व सायन भा्यातही आलेली आहे. 
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३३ नारी तू नारायिी. 
 
१) पे्रमळ पुत्रबिू : 
 

२७–२८–२९ या तीन सूक्तािें ऋचर्ष इन्द्र प त्र व वस क् आहेत. २८ ्या सूक्तात वस क्–इन्द्र संवाद 
आहे पचहल्या मतं्रात वस क् पत्नीला यज्ञात िालेल्या देवां् या दशवनात इदं्र न चदसल्याने चतने चविारले आहे. 
‘ममेदह श्वश रो नाजगाम’ अरे अजून मामजंी नाही आले?’ 
 
२) जुगाऱ्याची पत्नी : 
 

३० ते ३४ या पाि सूक्तािें ऋचर्ष कवर्ष, माता इलूर्षािे प त्र आहेत. ज गारी माणसा्या बायकािी 
अवदशा पाहून त्यािें मन कळवळले व त्यानी ज गाऱ्याला शतेी करण्यासाठी परोपरीने साचंगतले आहे. 

 
‘अक्षैमा दी्यः कृचर्षचमत्  कृर्षस्व (ऋग्  १०–३४, १३) बाबारे ज गार नको खेळू शतेी कर. 

 
३) कायाकल्प : 
 

३९–४० या दोन सूक्तािंी ऋचर्ष घोर्षा ही कक्षीवान ॠलर्षिी प त्री आहे, सायण भा्यात (१, ११७,७) 
चतला ब्रह्मवाचदनी म्हर्लेले आहे. चत्या अंगावर कोड होते म्हणून चतिे लग्न िाले न्हते. वृध्दापकाळी 
अचश्वनी क मारां् या कृपेने चत्या कायेला नव यौवन प्राप्त िाले ‘अमाज रचिद  भवथो य व ंभगः (१,०३९,३) 
द भागी वृध्द घोरे्षला नवयौवन चदले. 
 
४) वीर पुत्राची कामना 
 

४८ ते ५० या तीन सूक्तािंा ॠचर्ष चवक ं ठेिा प त्र आहे. येथे सायणाने केलेली ्याख्या ‘यस्य वाक्यं स 
ऋचर्षः । जो बोलतो तो ऋचर्ष व ‘या तेनो्यते सा देवता’ ज्या्या चवर्षयी बोलले जाते तो देव–या सूक्तां् या 
बाबतीत स्मरते. या सूक्तािंा देव इंद्र आहे. आचण ऋचर्षही इदं्र आहे. माता चवक ं ठेिी कामना पूणव 
करण्यासाठी इन्द्र स्वतःि चतिा वीर प त्र िालेला आहे. 
 
५) िग्नाच्या मािंवात 
 

८५ ्या सूक्तािी ऋचर्ष आहे सूया. सायणभा्यात साचंगतल्याप्रमाणे पचहल्या पाि ॠिािंा देव आहे 
सोम. त्यानंतर्या अकरा ऋिात सूया स्वतः्या चववाहािे वणवन करते. शवेर््या नऊ मंत्रात वध वरानंा श भ 
आशीवाद चदलेले आहेत. वैचदक लग्नचवधीत या सूक्तातील मंत्रानंा फार महत्व आहे. 
 
६) संकटकाळी साह्य 
 

१०२ या सूक्तािा ॠचर्ष आहे म द्गल भाग्यवश्व. चनरुक्तात (९–२३) साचंगतल्या प्रमाणे मूद्गल 
भाम्यवश्व ऋर्षींनी गायाला बलै आचण द्र धणचखळा जोडून य ध्द करून त्यात चवजय चमळवला. (१०–१०२–
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६) म द्गलािी पत्नी त्यावळेी त्यािे सारथ्य करीत होती. चतला इन्द्राने साह्य केले. चतिी स्त चत अकरा्या 
ॠिेत आहे. 
 
७ स्त्रीची पे्ररिा ८ गुप्तचर वशेात स्त्री. 
 

८५ ्या सूक्तात उववशी प रुरवा संवाद आहे. व १०८ ्या सूक्तात सरमापचण संवाद आहे. हे दोन्ही 
संवाद फार प्रचसध्द आहेत. महानाट्ािी भचूमका त्यातून चमळण्यासारखी आहे. स्त्री प रुर्षािी पे्ररणामूर्तत 
होऊन त्याला चवजयी करते ती ग प्त हेरािे काम करून रा्रािी सेवा करते. या प्रकारे स्त्री जीवनािी 
आगळी भ्यता या सूक्तात ्यक्त केली आहे. 
 
९ मन व वािी याचंा मेळ 
 

१०९ ्या सूक्तािी ॠचर्ष जूहू ही ब्रह्मजाया ब्रह्मा, बृहस्पतीिी पत्नी. चतलाि वाणी साचवत्री म्हर्लेले 
आहे. यज्ञात ज हू हे पात्रािे नाव आहें सायण भा्यात म्हर्ल्याप्रमाणे ब्रह्मा यज्ञ करीत असता ज हूकडून 
काही प्रमाद घडला. म्हणून ब्रहम्याने चतला र्ाकली. देवानंी केलेल्या स्त चतने तो शातं िाला व त्याने चतिा 
परत स्वीकार केला. याप्रमाणे या दृष्टातंातून मन व वाणी यािंा स मेळ दाखवला आहे. 
 
१०. राष्राची प्रिावक शक्क्त : 
 

१२५ ्या सूक्तािी वाग्  ही अंभणृ ऋर्षींिी कन्या आहे. आठ ऋिािें हे सूक्त देवी सूक्त म्हणून 
प् रचसध्द आहे. (पचरचशष्ट २) 

 
रा्रीय भावना जागतृ करण्यािी पे्ररणा या सूक्तात आहे. रा्रािे म ख्य पे्ररक बळ वाणी आहे. 

वाणी्या प्रभावाने रा्रशस्क्त जागृत होते. रा्र संघचर्त होते. रा्रािी मूती घडवली जाते. 
 
११. जीवनाची आिारणशिा : 
 

१५१ ्या सूक्तािी ऋचर्ष श्रद्धा कामायनी आहे. पाि ऋिािें हे सूक्त सरळ, सोपे कंठस्थ 
करण्याजोगे आहे. (पचरचशष्ठ २) ‘श्रध्दया चवन्दते वस ’ श्रदे्धनेि सवव काही चमळते. 
 
१२. वेद मातेची णशकवि : 
 

सूक्त १९१–संचहतेिे हे अचंतम सूक्त आहे. ऋचर्ष संवनन अंचगरसानंी ते रिलेले आहे. (पचरचशष्ठ २) 
संचहतेला वदेमाता म्हणून सबंोधन करून संवनन ऋर्षीं्याद्वारे चवश्वातील मानवािें संघर्न करून, परस्पर 
संवाद साधून, मनाने एक होऊन सवांिे कल्याण साधण्यािी चशकवण देऊन वदेमातेने सवव संचहतेिे सार 
सागंून सवांना श भाचशवाद चदलेले आहेत. 
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णवदे्यचे चार प्रकार : ऐतरेय ब्राह्मि 
 

प्रािीन पचरपाठीप्रमाणे वदेा्या स्वरूपात मंत्र व ब्राह्मणािंा समावशे होतो. वदेा्या िार सचंहता मतं्र 
भागात येतात. वदेा्या मूळ ऋिात ‘ब्रह्म’ एकविन आचण बह विन मंत्र या अथाने रूढ आहेत. या ब्रह्म 
मंत्रािे चवविेन ते ‘ब्राह्मण’ म्हर्ले जाते त्या ब्राह्मण गं्रथात तीन प् रकार आढळतात. चवचध ब्राह्मण, आरण्यक 
आचण उपचनर्षद. वदेा्या प् रत्येक शाखेत मंत्र संचहता, ब्राह्मण, आरण्यक आचण उपचनर्षद हे िारी प् रकार 
आढळतात. 

 
साधारणतः अशी मान्यता आहे की चवद्याकालात चवद्याथी मंत्र संचहतािें श्रवण करून स्वाध्याय–

पाठ करीत. गृहस्थ कालात याग वगैरे कमव प् रचक्यात ब्राह्मण गं्रथातील चवधीचवधानािंा उपयोग होई. 
वानप् रस्थामधे साधी सरळ साधने िालवनू घेण्यासाठी आरण्यके मागवदशवन करीत व जीवना्या अचंतम 
काला्या खंडात त्यािे चनःश्रेयस साधण्यासाठी उपचनर्षदािें ज्ञान आवश्यक मानले जाई. याप् रमाणे िार 
आश्रमां् या ्यवस्थेत वदेािंा या िार प् रकारानंी चवचनमय केलेला चदसून येतो महाभा्य भगवान पतंजचल 
चवदे्य्या िार प् रकारािंा उपयोग उपयोग प ढीलप् रमाणे दाखवतात १) स्वाध्यायकाल २) प् रविनकाल ३) 
आगमकाल ४) ्यवहारकाल. 

 
यात स्वाध्याय हा फार महत्वािा आहे. चवद्याथ्यािी ग्रहणशक्ती प्रखर करण्यासाठी वदेािे पठण, 

पाठण व श्रवण ही म ख्य साधने आहेत. चवद्या पाठ करण्यात आहे अशी मान्यता होती. ‘श्र चत’ 
श्रवणपरंपरेिीि प् रचतष्ठा आहे. श्रवण केल्याने वदेमंत्रािे प् रत्यक्ष दशवन होते. श्रवण आचण स्वाध्याय पाठ 
िालू राचहल्याने स्वाध्यायकाळात िालेले चवदे्यिे संस्कार दृढ होऊन ती जन्मािी चशदोरी होऊन राही 
पायाभतू वळण देणाऱ्या चशक्षणािे हेि मूळ स्वरुप आहे, जीवनािा हा प् रारंभ आहे. 

 
स्वाध्याय कालानंतरिा प् रविनकाल. तो स्वाध्यायशीि जोडलेला आहे. ‘स्वाध्वाय व प् रविन यात 

प् रमाद नाही’ स्वाध्यायात श्रवण आहे तर प् रविनात मनन आहे श्रवणानंतर मनन करणे चततकेि अगत्यािे 
आहे याप् रमाणे मंत्र ब्राह्मण एकमेका सचहत िालणारे आहेत. सचंहता हा स्वाध्यायािा भाग होतो. 
त्या्यावरील प्रविनरुपाने चनरुपण केलेले ब्राह्मण गं्रथ मननािे साधन होतात. हे प्रविन लकवा मनन म्हणा 
यािे तीन प् रकार आहेत. मंत्रािंा यज्ञयागाचद चक्यासंाठी उपयोग व त्यासाठी आवश्यक ती सवव माचहती ज्या 
ब्राह्मण गं्रथात आहे त्यानंा चवधीब्राह्मण गं्रथ म्हणतात ब्राह्मणािंाि द सरा प् रकार आरण्यक. त्यात 
उपासनेला व भावनेला प् राधान्य चदलेले आहे. ब्राह्मणािा चतसरा प् रकार आहे उपचनर्षद. त्यात 
आत्मज्ञाना्या रहस्यािे चवविेन आहे. श्रवण व मननानंतर्या ध्यानासाठी त्यािंा उपयोग होतो. 
बृहदारण्यक उपचनर्षदात हे स्पष्ट साचंगतले आहे. 

 
आत्मा वा अरे द्रष्ट्यः । श्रोत्यो मंत्यो चनचदध्याचसत्यः । 
 
‘आत्म्यािे दशवन केले पाचहजे’ हे चसध्दातं वाक्य आहे. त्यािे श्रवण, मनन आचण ध्यान साधन 

वाक्याप् रमाणे आहेत. खरे पहाता हे िारही चवभाग वगेळे काढता येण्यासारखे नाहीत. स्वाध्याय िालू 
असताना प् रविनही होत असतेि. आगमकालात समजू लागते व ्यवहार कालात आत्मदशवनािी द्वारे 
ख ली होतात. 
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वदेामधे हे दोन्ही प् रकारिे चवभाग चदसतात. ऋग्वदे सचंहता हा मंत्र गं्रथ आहे. त्यािेि ऐतरेय 
ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक व ऐतरेय उपचनर्षद प् रचसध्द आहे. वाजसनीय शाखेत यज वेद सचंहते्या 
मंत्रभागात ईशावास्य उपचनर्षद आहे म्हणून त्यास मंत्रोपचनर्षद म्हर्लेले आहे शतपथ ब्राह्मणा्या शवेर््या 
अध्यायानंा बृहदारण्यक उपचनर्षद म्हणतात. 

 
िार वदेां् या सचंहतात सवव चमळून एकूण वीस हजार मंत्र आहेत. बाकी्या तीन चवभागात भा्य 

चवविेनािे ऐंशी हजार मंत्र अशी गणना करुन एकंदर वदेमंत्र एक लाख आहेत असे प् रािीन पचरपाठान सार 
मानले जाते. 

 
‘एकलवशचतधा बाहवृ्यम् । एकशतमध्वय व शाखाः । सहस्त्रवत्मा सामवदेः । नवधाथववणः ।’ 
 
प् रािीन पचरपाठाप् रमाणे ऋग्वदेा्या एकवीस, यज वेदा्या एकश े एक, सामवदेा्या हजार व 

अथववदेा्या नऊ शाखा आहेत असे मानतात. परंत  आज िारी वदेां् या अकरा सचंहता, सोळा ब्राह्मण गं्रथ व 
सात आरण्यक गं्रथ चमळतात. उपचनर्षदािें गं्रथ स्वतंत्र, वगेळे प् रचसध्द िालेले आहेत त्यापैकी दहा बारा 
उपचनर्षदे म ख्य मानली जातात. त्यातील ईशावास्य हे मंत्रोपचनर्षद म्हर्ले जाते. कारण ते यज वेद सचंहतेत 
िाळीसा्या अध्याया्या रुपात आहे. तसेि छादंोग्य व शतपथ ब्राह्मणािा एक भाग, छादंोग्य व 
बृहदारण्यक उपचनर्षदे म्हणनू रुजू केलेली आहेत. ऋग्वदेािे दोन ब्राह्मण गं्रथ प्रचसद्ध आहेत. शाखायन 
शाखेिे कौर्षीतचक व शाक्त शाखेिे ऐतरेय. त्याबरोबर कौर्षीतचक आरण्यक व उपचनर्षद, तसेि ऐतरेय 
आरण्यक व उपचनर्षदही आहे. याप्रमाणे प्रत्येक वदे मंत्रसंचहता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपचनर्षद अशा िार 
भागात असलेला आढळतो. आश्वलायन गृह्यसूत्रा्या तपवणात शाखंायन व ऐतरेयािी नाव ेआलेली आहेत. 

 
कौर्षीतचक ब्राह्मण, ह्यालाि शाखायन पण म्हणतात. कृर्षीतक ऋर्षींिा प त्र कौर्षीतचक हा यािा 

म ख्य उपदेशक, मंत्रद्रष्टा आहे. त्यािे तीस अध्याय आहेत आचण अस्ग्नहोत्र, दशव, पौणवमास, िात मास्य वगैरे 
होम व इलष्ट्या सूिना व म ख्यत्व ेसोमयागा्या चवचधचवधानािे प्रयोग व रुपक कथा वगैरे यात आहे. यज्ञ हे 
एक प्रतीक मानले तर चवश्वातील सवव प्रचक्यािें दशवन यज्ञात होऊ शकते. यज्ञा्या चक्याकाडंाति केवळ 
ग रफरू्न न जाता त्यामागिे रहस्य जाणणाऱ्या याचज्ञकास ब्रह्मज्ञान होऊन थोरवी प्राप्त होते. अशाप्रकारिे 
सूिन या गं्रथा्या अभ्यासातून साररूपाने चमळते. 

 
ऐतरेय ब्राह्मि : वरील ब्राह्मण गं्रथातील चवर्षयािें चवशद वणवन या गं्रथात आहे. त्यािा द्रष्टा 

मचहदास ऐतरेय यािा उल्लखे ‘एतत् ह स्म वै तद चवद्वानाह मचहदास ऐतरेयः । (ऐत. आरण्याक १–८–२) 
असा केलेला आहे. त्या्या दीघाय ्याला सोमयागा्या तीन सवनाशंी ग ंफताना छादंोग्य उपचनर्षद (५, १, 
६, ७) मधे म्हर्ले आहे.’ ते (ऐतरेय) एकश ेसोळा वर्षांिे होते. त्यातील िोवीस वर्ष ेबालपण–प्रातःसवन 
ि्विेाळीस वर्ष े माध्यंचदन सवन. ते यौवन. शवेर्िी अठे्ठिाळीस वर्ष े ही सायंसवनािी—वाधवक्यािी वर्ष े
होत. 

 
ऐतरेय ब्राह्मणािी स रुवात याप्रमाणे आहे— 
 
‘अस्ग्नव ैदेवानामवमो, चव्ण ः परमः । तदन्तरेण सवा अन्या देवताः । 

(ऐ. ब्रा. १, २, १) 
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सोमयागाला अस्ग्नष्टोम म्हणतात. त्या्या स रुवातील यजमानाला यज्ञािी दीक्षा देण्यात येते. 
त्यासाठी दीक्षणीया इचष्ट याग करावा असे साचंगतले आहे. या इचष्टमधे अस्ग्न व चव्ण  हे म ख्य इष्ट देव आहे. 
त्यां् यासाठी प रोडाश, हचव अकरा कपालात (पात्रात) तयार करावयािा असतो. त्याला आग्ना वै्णव 
प रोडाश म्हणतात. आता अस्ग्न हा पृथ्वीिा देव आहे. म्हणून त्याला देवात अवम–म्हणजे आद्य लकवा 
खालिा देव म्हर्ले आहे. चव्ण  हा आचदत्य रूपाने आकाशािा देव आहे. म्हणनू त्याला परम–म्हणजे 
शवेर्िा लकवा वरिा देव म्हर्ले आहे. द सरे वाय  वगैरे देव आकाश व पृथ्वी यां् या मधल्या भागात वसणारे 
आहेत. ऋग्वदे सचंहतेिा प्रारंभ अस्ग्नसूक्ताने होतो व पचहल्या मंडला्या बावीसा्या सूक्तातील शवेर््या 
सहा ऋिातं चव्णूिी स्त चत आहे. या दोन्ही्या मधल्या सूक्तात वाय , इन्द्र, मरुत व चवश्वेदेवािें वणवन आहे. 
याप्रमाणे ऋग्वदे सचंहतेिा क्म दाखवतानंा पण ब्राह्मणािी ्याख्या उपयोगी ठरते. 

 
ऐतरेय ब्राह्मणात लहान लहान आख्याने बरीि आहेत. त्यापैकी सौपणव आख्यान एक मोठे आहे 

त्यात सोम स्वगातून पृथ्वीवर आणल्यािे स ंदर वणवन आहे. त्यातील उल्लखेाप्रमाणे गायत्री. चत्रष्ट प आचण 
जगती हे तीनि म ख्य छंद आहेत. द सरे छंद या तीन छंदािेि भाग आहेत. पूवी हे तीनही छंद िार िार 
अक्षरािेंि होते. जगती व चत्रष्ट प सोम आणण्यासाठी स्वगात गेले ते्हा जगतीिी तीन व चत्रष्र् पािे एक 
अक्षर चतकडेि राचहले. जगती एकक्षरा आचण चत्रष्ट प तीन अक्षरािंा िाला. गायत्रीने स्वगातून सोमही 
आणला व छंदािी िार अक्षरेही परत आणली. म्हणनू गायत्रीिी आठ अक्षरे िाली. गायत्रीने आपली आठ 
चत्रष्ट पाला चदली. ते्हा चत्रष्ट प अकरा अक्षरािंा िाला. चत्रष्ट पािी अकरा अक्षरे जगतीला चमळाली. त्याम ळे 
जगती छंद बारा अक्षरािंा िाला (ऐत ३ २२) 

 
श नःशपेािे आख्यान या चठकाणी आहे. चततके चवस्तृत इतर कोठेही नाही. या कथेिे मूळ 

ऋग्वदेा्या पचहल्या मंडला्या २४ ते ३० या सात सूक्तात आहे. श नःशपेािे नाव त्यातील तीन ऋिातं 
आलेले आहे. श नः शपेो यमहृद  गृभीतः (१, २, ४, १२) श नः शपेो ह्यहृद गृभीतः (१, २, ४, १३) श नचि्छेप ं
चनचहतं सहवरूस्त्राद (५, २, ७) 

 
श नःशपे जो वरूण पाशानंी बाधंलेला होता त्याने वरूणाला आवाहन केले. ऋग्वदेा्या पचहल्या 

मंडला्या ९७ व नव्या मंडला्या दहा ऋिािंा ऋचर्ष श नःशपे आहे. या ऋिात अस्ग्न, इंद्र, सचवता, वरूण 
सोम आचद देवािंी स्त ती केलेली आहे. या आख्यानात या देवािंा व त्या स्त तीिा उल्लखे आलेला आहे. 

 
‘ऋग्वचेदक लीजन्डज् थ् रू दी एजेस्’ (डॉ. हचरयप्पा, प णे) या गं्रथात या आख्यानाबद्दल म्हर्ले 

आहे— ‘श नःशपेाला वरूण पाशातून चमळालेल्या म क्तीत वैचदक तथ्य आहे. ऐतरेय ब्राह्मणाचशवाय 
सवान क्मणी, शाखंायन, श्रौतसूत्र, हचरवशं, भागवत वगैरे गं्रथातही हे आख्यान आलेले आहे. श नः म्हणजे 
स खािा शपे म्हणजे स्तंभ.’ ‘चपलर ऑफ हॅचपनेस’ असा अथव डॉ. हचरयप्पानंी केलेला आहे. 

 
काही चवविेकानंी या आख्याना्या आधारे ऋग्वदे काळी नरमेध प्रिचलत असल्यािा तकव  केलेला 

आहे. परंत  ऐतरेय ब्राह्मणात (२–८) नरमेधािा स्पष्ट चनरे्षध केल्यािा उल्लेख आहे. कथेिा जो चवस्तार आहे 
त्यावरूनही नरमेध असंभवि दाखवलेला चदसतो. वरुण–पाश हे अलंकाचरक रूपक असून त्यािे 
अध्यास्त्मक रहस्य समजून घेण्यासाठी श नःशपेा्या मूळ्या ऋिाि वािा्या लागतील. 
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मुख्य देव रुपात अक्ग्न :— 
 

अस्ग्नव ैसवा देवताः (ऐत. १, १) अग्नेवा एतः सवास्तन्वो यदेताः (६–४) अस्ग्न हा खरे सवव देवािें 
प्रत्यक्ष रुप आहे, सवव देव आत, अस्ग्निीि वगेवगेळी अंगे आहेत. 

 
याप्रमाणे स रुवातीस सागंून प ढे म्हर्ले आहे, ‘अग्नी्या प्रज्वलना्या चवचवध चक्या आहेत त्यात 

वगेवगेळया देवािंा अंतभाव होतो जसे अग्नीिे प्रज्वलन म्हणजेि वाय  आहे. त्यािप्रमाणे चवभाचजत होऊन 
प्रज्वलन म्हणजे इंद्र व वाय  आहे. प्रज्वचलत ज्वालंािें खाली वर होणे हे उध्वर्षव आचण चनहर्षव म्हणजेि 
मतै्रावरूण आहेत. ज्या दोन अरंजीं्या मंथनातून अस्ग्न प्रगर्तो ते मंथन म्हणजे अचश्वनीक मार व उच्चरवािे 
ब–ब–ध्वनी करीत पेर्णे हे इंद्रस्वरुप आहे. एक असूनही अनेक ज्वालातून प्रगर्णारा अस्ग्न म्हणजेि 
चवश्वेदेव आहेत. स्पष्ट, सतेज तेवणारा अस्ग्न हे सारस्वतरूप आहे (ऐतरेय ब्रा. ३–४) याप्रमाणे अस्ग्न्या 
अंगरूपे देवािें वणवन केलेले आहे. 

 
अक्ग्न सि सोम : वैचदक यागात सोमयाग हा म ख्य आहे. त्याम ळे ऐतरेय ब्राह्मणात सोमयागािेि 

वणवन आहे. ऋग्वदेात अस्ग्न व इंद्र यां् या नंतर सोमािे स्थान आहे. यज्ञािी म ख्य तत्त्व ेदोन : पचहला अस्ग्न 
व द सरा सोम. असे ब्राह्मणात म्हर्ले आहे. त्यात साचंगतले आहे की अस्ग्न व सोम हे यज्ञािे दोन डोळे 
आहेत. िक्ष र्षी एवाग्नीर्षोमौ (२–६) ऋग्वदेात (१, ९, ३, ५) म्हर्ले आहे. अस्ग्न व सोम त म्ही दोघे चमळून 
पचरश्रम करता म्हणून तर आकाशात प्रकाशय क्त पदाथव ठेवण्यात आले आहेत. 

 
सोमािे वणवन वािताना एक गोष्ट चनचितपणे जाणवते की सोमतत्व अचखल ब्रह्माडंाला ्यापून 

राचहलेले आहे. अमरत्व व प्रकाश देण्यािा धमव हे दोन चद्य ग ण त्या्या ठायी आहेत म्हणून सोमाला पण 
अस्ग्न प्रमाणेि सवाः देवताः (२:३) म्हर्लेले आहे. सोम अमर आहे व स्वयंप्रकाचशत पण आहे अमृत 
म्हणण्यािे कारण त्यािा कधी नाश होत नाही. रसरूपाने सोम सवव पदाथां्या चठकाणी वास करीत असतो. 
अस्ग्नला सोमािी आह चत चदली तरी त्याम ळे त्यािा नाश होत नाही. तेि त्यािे अमरत्व आहे आहे. 

 
और्षधी–वनस्पचत असेही सोमािे वणवन अनेक चठकाणी आहे. यज्ञासाठी सोम चवकत आणला जातो 

(१, १२) त्याला दगडी पाट्ावर वार्तात (३, ४०) सोमपानािे महत्त्व पण परोपरीने वणवन केले आहे (७, 
३४) 
 

अक्ग्न–िोत्राचे रिस्य : 
 

ऐतरेय ब्राह्मणात (२५, ६, ७) अस्ग्नहोत्रािे वणवन करताना प्रजापतीने चनमाण केलेल्या सवव 
पदाथांिे साररूप असे ॐकारािे वणवन केलेले आहे. चशवाय िारी वदेािें ऋस्त्वज त्यािंी कामे व अथवव 
वदेािा ज्ञाता जो ब्रह्मा त्या्या चवशरे्ष उत्तरदाचयत्वािे स्पष्ट चदग्दशवन केलेले आहे. 

 
स ऋिैव हौत्रमकरोत् यज र्षा आध्वयवम् साम्नोद गीथम् । तदेतत् 
 
त्रय्यै चवद्यायै श कं्, तेन ब्रह्मत्वमकरोत् (ऐ. ब्रा. २५, ७, ३, २) 
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त्या प्रजापतीने ऋग्वदेा्या ऋिािंा संबधं जोडून होत्या्या कमांना शस्त्रशसंनाशी जोडले, 
यज वेदा्या मंत्रानंा जोडून अध्वय व्या कामास यज्ञा्या म ख्य कामाशी जोडले. आचण सामवदेा्या गीतानंा 
उद गात्या्या उदगीथ दानाशी जोडले. या तीन चवद्या म्हणजे वदेािंी शलैी आहे. ऋिा, यज  आचण साम या 
तीनही चवद्या घेऊन प्रजापचतने अथवववदेा्या ब्रह्म मतं्रात त्यािंी कमाशी सागंड घालून ब्रह्मािे तर्स्थ 
साक्षीकमव त्याबरोबरि जोडून चदले. 

★ ★ 
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पणरणशष्ट २ 
 

ऋग्वेदातीि कािी सूक्ते 
 

ऋग्वदेािी दहा मंडले आहेत. प्रत्येक मंडलािा प्रारंभ अस्ग्न्या स्त तीने होतो. त्यानंतर इन्द्रािी 
सूक्ते येतात. पवमान सोमा्या सूक्तािें एक स्वतंत्र मंडलि (९ व े मंडल) आहे. त्याचशवाय प्रत्येक 
मंडला्या स रुवातीसही सोमािी सूक्ते आहेत. त्या दृष्टीने पहाता अस्ग्न, इन्द्र आचण सोम हे म ख्य देव. 
यज्ञा्या प्रचक्ये्या क्माने त्यािंा क्म लावलेला चदसतो. तो अन सरल्यास सामवदेात अस्ग्निी सूक्ते 
आग्नेय, इन्द्रािी सूक्ते ऐन्द्र आचण सोमािी, चवशरे्षतः पावमान सोमािी तीन काडंात संकचलत केलेली 
आहेत त्यानंतर यज वेदात यज्ञक्माप्रमाणे दशवपूणव मासेचष्ट, अस्ग्नहोत्र आचण सोमयागािे इष्ट देव इन्द्र, अस्ग्न 
व पवमान सोम आहेत. तसेि अथवववदेात पण अस्ग्न, इन्द्र व सोम हाि क्म ठेवलेला आहे. त्याचवर्षयी 
शतपथ ब्राह्मणात (१, ६, ३, २०–२२) म्हर्ले आहे. 

 
‘सवव देवानंा चदल्या जाणाऱ्या आह तींिा आधार अस्ग्न आहे. सोम सवव देवानंा चदली जाणारी आह चत 

आहे. इन्द्र हा सवव देवात श्रेष्ठ आहे. याप्रमाणे हे तीन देव म ख्यत्व ेएक रूप आहेत.’ 
 
स हास्ग्नरुवाि ‘मय्येन वः सवेभ्ये ज ह्वत  तद वो ी हं मचय आभजाचम’ इचत । तस्मादग्नौ सवेभ्यो 

देवभे्यो ज ह्वचत । तस्मादाह  :– ‘अस्ग्नः सवाः देवताः’ इचत । 
 
त्या अस्ग्नने साचंगतले, ‘त म्ही मा्यात होम करा. मी सवव देवानंा भाग देतो म्हणून सवव देवासंाठी 

अस्ग्नस आह चत देतात. म्हणनू ब्रह्मवादी सागंतात की, ‘अस्ग्न हा सवव देवरूप आहे.’ 
 
अथ ह सोम उवाि, ‘मामेव वः सवेभ्यो ज ह्वत  तद वो ी हं मचय आभजाचम’ इचत । तस्मात् सोम ं

सवेभ्यो देवभे्यो ज ह्वचत । तस्मादाह ः ‘सोमः सवा देवताः’ इचत 
 
त्यानंतर सोमाने साचंगतले, ‘त म्ही सवव देवां् यासाठी मला आह चत द्या. मी सवव देवानंा भाग देतो. 

म्हणून सवव देवानंा देण्यािी आह चत सोमास चदली जाते. म्हणून ब्रह्मवादी सागंतात, ‘सोम हे सवव देवािें 
स्वरूप आहे.’ 

 
अथ यचदन्दे्रः सवे देवाः तस्थानाः तस्मादाह ः ‘इन्द्रःसवा देवता इन्द्रज्येष्ठा देवा’ इचत । एतद ध वै देवाः 

ते्रधैकदेवत्त्या अभवन । 
 
त्यानंतर सवव देव इंद्रा्या चठकाणी वसतात म्हणून ब्रह्मवादी म्हणतात की इंद्र हे सवव देवांिे स्वरुप 

आहे. देवां् यामधे इन्द्र श्रेष्ठ आहे. याप्रमाणे अस्ग्न, सोम व इन्द्र हे तीन देव एक देवरूप असून म ख्य आहेत. 
 
वदेािें संकलन करताना यज्ञ पद्धचत समजून घेतल्यास, वदेािें चवर्षय समजण्यास सोपे, सरळ 

होतील. अथात यज्ञ पद्धचत ही रुढी होऊन गेली व मंत्रान सधंाना पेक्षा मंत्रािी प्रचक्याि म ख्य मानली जाऊ 
लागली. त्याम ळे मंत्रा्या अथाकडे द लवक्ष िाले, म्हणूनि चनरुक्तकाराना म्हणाव ेलागले की ‘वदेाध्ययन 
करून जर त्यािा अथव कळला नसेल तर त्यानंा स्थाण –जड’ थडासारखा म्हणाव ेलागेल. ज्यानंा त्यािंा 
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अथव कळतो त्यािें कल्याण होते, ज्ञानाम ळे त्यािंी पापे ध तली जातात, त्याना परम स्वगव स खािी प्राप्ती 
होते. 

 
चनरुक्त कार देवािी ्याख्या करताना म्हणतात, 
 
अस्ग्नः कस्मात् अग्रणीभववचत अगं्र यजे्ञर्ष  प्रणीयते अंगं नयचत । त्याला अस्ग्न का म्हर्ले? कारण तो 

आपणा सवांिा अगे्रसर आहे. त्याला यज्ञात सववप्रथम बोलावले जाते. तो ज्या्यात प्रवशेतो त्याला स्वतःिे 
रुप देतो. 

 
इंद्रः इरा ंदृणाचत इन्दव ेद्रवचत, इंधे भतूाचन, प्राणान् समधैन्, इदं करणात्, इदं दशवनात् इंदचत वा । 
 
तो इंद्र आहे–जो अन्नबीज–हरा–फोडणारा आहे. जो सोमरस वहायला लावतो. जो सवव भतूाना 

िेतना देतो, जो प्राणानंा प्रकाचशत करतो, जो या जगतािी रिना करतो, जो चवश्वाकडे पहातो व ऐश्वयव 
प्राप्त करून घेतो. 

 
ओर्षचधः सोमः स नोतेः यद एनाम अचभर्ष ण्वतं । 
 
सोम ही और्षचध आहे. ती वारू्न, चपळून त्यातून रस काढतात. 
 
यत् ते सोमं चदचव ज्योचतः । हे सोम, त म्ही आकाशातील चद्य ज्योचत आहात. 
 
सोमो नूनमेर्ष तद देवानाम् अन्नम् । सोम हे देवािें अन्न आहे. (मतै्रायणी संचहता) 
 
सोम हे अन्न आहे. अस्ग्न, तसेि इंद्र हे अन्नाद आहेत. सोम यागात त्या सोमरसािे पान करून देव 

अमर होतात. 
 
लपडी ते ब्रह्माडंी या दृष्टीने पाचहल्यास शरीरात वाणी हा अस्ग्न आहे प्राण इंद्र असून रस हा सोम 

आहे. आचध भौचतक अस्ग्न पृथ्वी्या चठकाणी, इंद्र अतंचरक्षात व सोम स्वगात असतो. अस्ग्न हा यज्ञािा 
प रोचहत आहे. इंद्र देव आहे. व सोम अन्न असून देखील अस्ग्न व इंद्र या्या सारखाि िेतनवतं देव आहे. 
िार वदेातील वीस हजार मंत्रापैकी इदं्रािे मंत्र िार हजार, अग्नीिे तीन हजार व सोमािे बाराश ेएकसष्ठ 
मंत्र आहेत. 
 

अग्नीची काये 
 

(ऋग्वदे संचहता प्रथम मंडल. प्रथम सूक्त. ऋचर्ष मध ्छंदावैश्वाचमत्र देव अस्ग्न. छंदः गायत्री) 
 
या पचहल्या सूक्ता्या नऊ ऋिा आहेत. यज्ञ कायात त्यां्या तीन ऋिािंी एकेक अशा तीन 

तृिािंी चनय स्क्त केली जाते. होमयागा्या पहारे्, पक्षीही जागे होण्याआधी प्रातरन वाक शस्त्र गातात त्यािे 
म ख्य देव अस्ग्न, अचश्वनीक मार आचण उर्षा आहेत. सकाळ होईपयंत गाण्या्या सूक्तां् या क्मात 
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ऋग्वदेातील बऱ्याि सूक्तािंा समावशे होतो. पचहल्या मतं्रात अस्ग्नला यज्ञािा प रोचहत देव आचण ऋस्त्वज 
होता, तसेि रमणीय धन साधने व रत्ने धारण करणारा म्हणून संबोधले आहे. त्यािप्रमाणे द सऱ्या व 
चतसऱ्या मंत्रात प रोचहत रूपाने िौथ्या मंत्रात देव आचण ऋस्त्वज रूपाने, पाि्यात होता आचण सहा्या 
मंत्रात रत्नधातम् रूपाने त्यािे वणवन करून शवेर््या तृिेत अस्ग्न्या प्रभावािे वणवन केलेले आहे. याप्रमाणे 
संगचत लावल्यास अथव समजून घेणे सोपे व सरळ होते. 

 
‘अस्ग्नमीळे प रोचहतं यज्ञस्य देवमृस्त्वजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥ १ ॥’ 
 
‘जो यज्ञािा प रोचहत, इष्टदेव. ऋस्त्वज, होता आचण रत्नधारण करण्यात उत्तम अशा त्या अग्नीिी 

आम्ही स्त चत करीत आहो.’ 
 
अस्ग्न हा यज्ञािा प रोचहत आहे त्यािप्रमाणे तो देवानंा यज्ञासाठी बोलावनू आणतो. म्हणून अनेक 

ऋचर्ष त्यािी स्त चत करतात. 
 
‘अस्ग्नः पूवेचभऋव चर्षचभरीयो नूतनैरुत । स देवान् एह वक्षचत ॥ २ ॥’ 
 
पूवी्या अनेक ऋर्षीनी, त्यािप्रमाणे न्या ऋर्षीनीही त्या प्रचसद्ध अग्नीिी स्त चत केली आहे. तो 

अस्ग्न आम्या यज्ञात इन्द्राचद देवानंा वहन करून आणतो. अथात ज्याप्रमाणे अचतथींना रथात बसवनू 
बोलावनू आणाव े त्याप्रमाणे अस्ग्न इन्द्राचद देवानंा बोलावनू आणतो. याप्रमाणे इंद्र वगैरे देवािें आवाहन 
करताना अस्ग्नला प ढे करतात. 

 
अस्ग्न जसा देवािंा प रोचहत आहे तसाि यजमानािा पोर्षणकता पण आहे. 
 
‘अस्ग्नना रचयमश्नवत् पोर्षमेव चदवचेदव े। यशसं वीरवत्तमम् ॥ ३ ॥’ 
 
अग्नीिी स्त चत करून त्यास यज्ञात बोलावनू हचव चदल्यास तो अस्ग्न यजमानाला धन साधने देतो. 

जे चदवसे चदवस त्यािे पोर्षण करातात, यश वाढवतात त्यास उत्तम प्रकारिे वीरप त्र प्राप्त होतात, यज्ञािे 
प रोचहत आिायव असतात ते यजमानािे चहत साधतात परंत  देवािें चहत साधण्यािा अचधकार त्यानंा नसतो 
पण अस्ग्न प रोचहत होऊन देव आचण यजमान उभयतािें चहत साधतो. चशवाय तो यज्ञािा इष्टदेव होऊन इंद्र, 
सोम वगैरे देवां् या बरोबर आह चतही स्वीकारतो. 

 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं चवश्वतः पचरभरूचस । स इद देवरे्ष  ग्छचत ॥ ४ ॥ 
 
खरोखरीि हे अस्ग्नदेव, ज्या यज्ञात त म्ही सत्ताधीश देव असता, सवव बाजूस त मिा प्रभाव पडतो. 

तो यज्ञ देवानंा प्रसन्न करण्यासाठी त्यां् याकडे जाऊन पोितो. कारण या प्रकारिा यज्ञ हा अध्वर, एक 
चवशरे्ष मागव आहे. ज्यात कोठल्याही प्रकारिी लहसा होत नाही व जेथे कोठल्याही प्रकारिे भय नसते (अशा 
त्या यज्ञात) अस्ग्न प रोचहत आहे. ऋस्त्वज आहे, देव आहे. चवशरे्ष करून होता आहे. जो देवाना बोलावनू 
यज्ञात स्वतः त्यां् या बरोबर स्थान घेतो. 
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अस्ग्नहोता कचवक्त ः सत्यः चित्रश्रवस्तमः । देवो देवचेभरागमत् ॥ ५ ॥ 
 
अस्ग्न, जो देव आहे तो यज्ञात आह ती घेण्यासाठी इतर देवां् यासह येऊन पोितो. इतकेि नाही 

तर अस्ग्न हा होताही आहे. तो इतर देवाना बोलावनू आणतो. तो कचवक्त  आहे. म्हणजे त्यािे प्रत्येक कमव 
व संकल्प कचवप्रमाणेि क्ाचंतकारक असतो. तो स्वतः सत्यािा प्रचतष्ठापक असून त्यािे चवशरे्ष यश सववत्र 
पसरलेले आहे. 

 
अस्ग्न, जो प रोचहत आहे, देव आहे. तो यजमानािा फार चप्रय असा स्वजन आहे तो यजमाना्या 

कल्याणासाठी सदा सावधान असतो. 
 
यद अंग दाश रे्ष त्वम् अग्ने भदं्र कचर्यचस । 
तव इत् तत् सत्यमचंगरः ॥ ६ ॥ 
 
हे अंग चप्रयजन अस्ग्न, अंगार रुपाने यज्ञात प्रगर् होणाऱ्या अंचगरा, तू खरोखरीि सत्यावर चनष्ठा 

ठेवणारा आहेस. म्हणून त म्हाला हचव देणाऱ्या यजमानािे त म्ही खूप कल्याण कराव.े 
 
अस्ग्न केवळ यज्ञा्या वळेीि प्रगर् होतो असे नाही. तो तर सदाि जागृत असतो. चदवसिे चदवस, 

सकाळ-संध्याकाळ त्यािी उपासना करतात. त्याचवर्षयी म्हर्ले आहे, 
 
उप त्वा चदवचेदव ेदोर्षावस्तर चधया वयम् । नमो भरन्त एमचस ॥ ७ ॥ 
 
हे अस्ग्न देव, सकाळी, संध्याकाळी चदवसिे चदवस आम्ही त म्याकडें समजपूववक येतो. तसेि 

त म्या प्राथवनेिी विने नमस्कारपूववक उच्चारतो. अथात् त मिे अन ष्ठान करण्यात आम्या समयािे साफल्य 
करून घेतो. 

 
ज्या अस्ग्निी उपासना सववजण करतात तो अस्ग्न सववत्र चवराजमान आहे. यजमाना्या 

अस्ग्नशोळतही तो त्यािप्रमाणे वृलद्धगत होतो. 
 
राजन्तमध्वराणा ंगोपामृतस्य दीचदवम् । वधवमानं स्व ेमे ॥ ८ ॥ 
 
आम्ही यजमान ज्या अग्नीस प्राप्त करून घेतो तो अस्ग्न अध्वरयज्ञात लवराजमान होतो. तो ऋत  व 

ऋज तेिा रक्षक आहे. तो वारंवार प्रदीप्त होतो तसेि सवां्या घरातही तो वाढत रहातो. अस्ग्न हा 
स्वयंप्रकाशी आहे तथाचप यजमानाकडून त्यास आह चतिी इ्छा असते. त्यािप्रमाणे ज्ञानरूप अस्ग्न 
स्वयंप्रकाचशत असला तरी अज्ञान दूर करणाऱ्या प रुर्षाथािी अपेक्षा तो ज्ञानास्ग्न ठेवतो. 

 
अस्ग्न हा चप्रयजन आहे. तसेि तो पालक चपता म्हणनू उत्तम प्रकारिी भेर् ही देतो त्याचवर्षयी 

म्हर्ले आहे– 
 
‘स नः चपतेव सूनव ेअग्ने सूपायनो भव । सिस्वा नः स्वस्तये ॥ ९ ॥’ 
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ज्याप्रमाणे चपता दूरदेशाहून येताना प त्रासाठी उत्तम भेर् वस्तू आणतो त्यािप्रमाणे हे अस्ग्नदेव, 
त म्ही आम्यासाठी उत्तमोत्तम भेर्ी आणणारे ्हाव ेव आम्या स्वस्स्त–स खासाठी तत्पर असाव.े 
 

इरंाचे पराक्रम 
 

(प्रथम मंडल सूक्त ३२. ऋिा १५ ऋचर्ष चहरण्यस्त प आचंगरस. 
देव. इन्द्र छंदः चत्रष्ट प.) 
 
वदेात इन्द्राला देवािंा राजा म्हर्लेले आहे. त्यािा पराक्म वणवन करणारी ही जी गाथा आहे चतला 

इचतहास म्हणता येण्यासारखे आहे. इन्द्र हा म ख्यत्व ेआंतचरक्षािा देव आहे. वाय , पजवन्य, वीि आचण जल 
त्याला वश आहेत. अचहक लात जन्मलेला वृत्र आतंचरक्षातंील जल अडवनू बसला, सगळीकडे अधंार 
पडला. देवही आक ळ ्याक ळ होऊन गेले. अशावळेी इन्द्र वज्र घेऊन वृत्रावर आक्मण करतो. त्या देघािें 
त म ल य द्ध ज ंपते. वृत्रािी माता दन  त्याला वािवण्यासाठी मधे पडते व त्याला आपल्या चवशाल काये खाली 
िाकून घेते. तरीही इन्द्र खालून प्रहार करून वृत्रािा संहार करतो. 

 
इन्द्रािे पराक्म याहूनही चवशरे्ष आहेत. तो स्वगािा देव असून सूयव व उर्षा याना प्रकाश देणारा 

आहे. पृथ्वीवर तो अग्नीला सचमद्ध करणारा देव आहे. त्या्या सेनेत ४९ मरुत आहेत. जड व िेतन 
िरािरावर त्यािा प्रभाव आहे. तो राजा आहे. तो भगवान आहे. सवव्यापक असा ईश्वर आहे. तो यज्ञास 
येतो व आह चत स्वीकारतो. चवशरे्षतः सोमरस त्याला अत्यंत चप्रय आहे. त्याम ळे त्यािा उत्साह अनेक पर्ीने 
वाढतो. येथे त्यािी चनवडक सूक्ते चदली आहेत. 

 
इंद्रस्य न  वीयाचण प्रविें याचन िकार प्रथमाचन वज्री । 
अहन्नचहम् अन  अपस्ततदव प्रवक्षणा अचभनत् पववतानाम् ॥ १ ॥ 
 
वज्रधारण करणाऱ्या इदं्राने जे चवशरे्ष पराक्म केले त्या चवर्षयी आम्ही सागंत आहो. त्याने अचहला 

मारून र्ाकले. त्यानंतर पाणी (जे अडवले होते) म क्त करून पवां पवांतील–पववत मेघातील जलप्रवाह 
भेदून र्ाकले. 

 
अहन् अचह पवतें चशचश्रयाणं त्वष्टास्म ैवजं्र स्वयं ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः सम द्रम् अव जग्म रापः ॥ २ ॥ 
 
पवापवातील मेघ मंडलात लपलेल्या अचहला त्याने मारून र्ाकले. देवांिा कारागीर त्वष्टा याने 

त्या्यासाठी तीक्ष्ण वज्र चनमाण केले होते. द पारी िरावयास गेलेल्या गायी गोशाळेतील वासरािंी आठवण 
होताि क रणातून त्यां् या कडे धाव घेतात त्या प्रमाणे अंतचरक्षातील जल वगेाने सम द्राकडे धाव ूलागले. 

 
वृर्षायमणी अवृणीत सोमं चत्रकद्र केर्ष  अचपबत् स तस्य । 
आ सायकं मघवादत्त वज्रम् अहने्ननं प्रथमजामहीनाम् ॥ ३ ॥ 
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ज्या प्रमाणे एखादा श्रेष्ठ वृर्षभ उत्साह भचरत होतो तसा इंद्र सोमरसाने आनंचदत होतो. तीन कद्र क 
सोमयाग, ज्योचत, गौ आचण आय  मध्ये तयार िालेल्या सोमरसा्या अंशािे तो पान करतो. मध–मख, 
यज्ञात चनमंचत्रत केलेला तो मधवा इंद्र, सायक–सज्ज केलेले वज्र घेऊन प्रथम मेघािा (अचह–वृत्र) नाश 
करतो. (प्रथम मेघ यािा अथव येथे मेघ भडंळात प्रथम जन्मलेला आहे) 

 
यचदन्द्र अहन् प्रथमजामहीनाम् आत् माचयना अचमनाः प्रीत मायाः । 
आत् सूयव जनयन् द्याम् उर्षासं तादीत्ना शत्र ं न चकला चवचवत्से ॥ ४ ॥ 
 
हे इंद्र प्रथम मेघात जन्मलेल्या अचहला त म्ही मारून र्ाकले. त्याम ळे मायावी अस रािंी माया दूर 

होऊन त्यािंा नाश िाला. व त म्ही अंधःकार दूर केला. सूयव व उर्षःकाली प्रकाचशत आकाश प्रगर् केलेत 
अंधार जाऊन प्रकाश फाकल्यावर एकही शत्रू बाकी उरला नाही. 

 
अहन् वृतं्र वृत्रतरं ्यसं इदं्रो वजे्रण महता वधेन । 
स्कन्धासीव क चलशनेा चववृक्णा अचहः उपपृक् पचृथ्याः ॥ ५ ॥ 
 
आकाशात अधंारािे आवरण पसरवणाऱ्या अनेक वृक्ष राक्षसां् या अग्रणी वृत्रािा प्रिंड प्रहार 

करणाऱ्या वज्राने नाश केला. वृक्षा्या फादं्या तोडा्या तसे त्यािे हात धडापासून त रू्न पडताि तो चनराधार 
होऊन पृथ्वीवर कोसळला. 

 
अयोदे्धव द मंद आचह ज ह्व ेमहावीरं त चवबाधं ऋजर्षीम् । 
नातारीद अस्य समलृत बधाना सं रुजानाः चपचपर्ष इदं्रशत्र ः ॥ ६ ॥ 
 
आपल्यासारखा कोणी योद्धाि नाही, अशा मदाने वृत्र इन्द्राला य द्धािे आ्हान देत होता. अनेक 

शत्रूंिा नाश करणारा इन्द्र महावीर आहे. तो ऋचजर्षशत्रूंिा रसकस शोर्षनू घेणारा आहे. त्याने ज्या शत्रूंिा 
नाश केला त्यां् या पासंगास वृत्र लागला नसता. याप्रमाणे इदं्र ज्यािा शत्रू आहे तो वृत्र गतप्राण होऊन 
नदीत पडला त्याम ळे नदीिे जल चछन्न चछन्न होऊन गेले. 

 
अपाद अस्तो अपृतन्यचदन्द्रमास्य वज्रमचध सानौ जधान 
वृ्णो वचिः प्रचतमानं ब भरू्षन्प रुत्रा वृत्रो अशयद ्यस्तः ॥ ७ ॥ 
 
वज्राने ज्यािे हातपाय त रू्न गेले आहेत असा वृत्र इन्द्राशी य द्ध करीत होता. त्या्या पववतासारख्या 

चवशाल स्कंधावर इन्द्रािे वज्रािे प्रहार केले. नप संकाने वीराप्रमाणे पराक्म करण्यास चनघाव ेतसा हा वृत्र 
य द्धास उभा राचहला होता. परंत  सारे शरीर चछन्न चभन्न होऊन तो जचमनीवर कोसळून पडला होता. 

 
नदं न चभन्नमम या शयानं मनो रुहाणा अचत यन्त्यापः । 
याचिद वृत्रो मचहना पयवचतष्ठत्तासामचहः यत्स तः शीववभवू ॥ ८ ॥ 
 
ज्याप्रमाणे पावसाळयात पूर आलेल्या नदीिे चकनारे कोसळतात त्याप्रमाणे खाली पडलेल्या 

वृत्रा्या शरीरावरून पाण्यािे लोर् वाहू लागले. ते दृश्य माणसािें मन हरण करणारे होते. वृत्र जे्हा 
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आपल्या पराक्माने जगत होता ते्हा मेघ त्या्या पायाखाली दबून होते. जे जलौघ त्या्या पावलाखाली 
होते ते आता स्वतःला पाय नसूनही त्यािे शरीर त डवीत ओलाडूंन जात होते. 

 
नीिवाया अभबद वृत्रप त्रा इन्द्रो अस्या अव वधर् जभार । 
उत्तरा सूः अधरः प त्र आसीद्दान ः शये सह वत्सा न धेन ः ॥ ९ ॥ 
 
वृत्रािी माता दन  चहने वृत्राला स्वतः्या अंगाखाली िाकून घेतले व वज्राघाता पासून दूर 

ठेवण्यािा प्रयत्न केला. परंत  इंद्राने माते्या अंगाखाली लपलेल्या बतृ्राबर खालून प्रहार केले. त्यावळेी 
माता वर होती व प त्र खाली होता. कामधेनूने आपल्या वासराला अंगाखाली स रचक्षत घेऊन िोपाव े
त्याप्रमाणे वृत्रा्या मातेने त्याला कवळून घेतले होते. 

 
अचतष्ठन्तीनामचनवशेनाना ंकाष्ठाना ंमध्ये चनचहतं शरीरम् । 
वृत्रस्य चनण्यं चविरस्न्त आपो दीघव तम आशयचदन्द्र शत्र ः ॥ १० ॥ 
 
जे्हा प त्र मरण पावला ते्हा त्यािे शरीर पाण्याखाली लपले होते. ते जलौघ कोठेही न थांबता, न 

अडखळता वाहू लागले होते. यापूवी इंद्रा्या शत्रूंनी घोर अंधःकार पसरवला होता. 
 
दासपत्नीः अचहगोपा अचतष्ठन् चनरुद्धा आपः पचणनेव गावः । 
अपा ंचबलमचप चहतं यदासीत् वृतं्र जघन्वान् अप तद्ववार ॥ ११ ॥ 
 
ज्याप्रमाणे पणींनी गाईंना ग हेमधे कोंडले होते त्यािप्रमाणे जलदेवतानंा वृत्राने रोधले होते. त्याम ळे 

तर तो दास वृत्र त्यानंा आपल्या आधीन ठेवत होता. तो येथे त्यािें रक्षण करीत होता. याप्रमाणे 
जलदेवतािंी वहाती द्वारे वृत्राने रोधून ठेवली होती. त्या वृत्राला मारून इन्द्राने जलदेवींना म क्त केले. 

 
अश््यो वारो अभवस्तचदन्द्र सकेृयत्वा प्रत्यहन्देव एकः । 
अजयो गा अजयाः शूर सोममवासृजः सतवव ेसप्त लसधून् ॥ १२ ॥ 
 
हे शूरवीर इन्द्र, चद्य पराक्मी, एकाकी पडलेल्या वृत्राने त म्या वज्रावर पचहला प्रहार केला तो 

माशी उडवण्यासाठी केलेल्या िामरा्या लागण्याइतका क्ष ल्लक वार्ला. त म्ही गायी लजकून घेतल्या. त म्ही 
एकट्ाने सोमही लजकून घेतला. सात सात नद्यािें प्रवाह त म्ही म क्त, खळखळ वहाते केले. 

 
नास्म ैचवद्य न्नतन्यत ः चसरे्षघ न या ंचमहमचकरद घ्राद लनि । 
इन्द्रि यद्य य धाते अचहि उतापरीभ्यो मघवा चव चजग्ये ॥ १३ ॥ 
 
वृत्राने इन्द्रावर प्रहार करण्यासाठी चवद्य त् शस्क्त सोडली. पण ती इन्द्रापयंत पोिलीि नाही. 

त्यािप्रमाणे मेघगजवना व मेघलसिन यािंीही गत िाली. इन्द्र आचण अचह–वृत्र यां् यातील त म ल य द्धात 
वृत्राने रिलेली माया कामास आला नाही. 
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अहेयातारं कमपश्य इन्द्र हृचद यते्त जघ्न र्षो भीरग्छत् । 
नव ि नवचत ि स्त्रवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजाचंस ॥ १४ ॥ 

 
हे इन्द्र त म्यावर प्रहार करणाऱ्या वृत्रास मारून र्ाकल्यावर पण त म्या मनात आशकंा होती की 

तो मेला की नाही? पण त म्ही आजवर त म्याचशवाय द सरा योद्धाि कोठे पाचहला होता? भयभीत श्येन दूर 
दूर उडून जावा तसे त म्ही न्याण्ण्यव नद्यां् या चनघून गेलात. 

 
इन्द्रो यातो ी वचसतस्य राजा शमस्य ि श्र चंगणो वज्रबाहूः । 
सेद  राजा क्षयचत िर्षवणोनाम् अरान्न नेचमः पचर ते बभवू ॥ १५ ॥ 
 
ज्या्या हाती वज्र आहे असा हा इन्द्र सवव जड–िेतन पदाथािा राजा आहे. तो शातं, लशगे 

असलेल्या पाळीव पशूिंा पालक आहे सवव प्रजाजनािंा तो राजा असून तो त्यां् याति वास करतो. िक्ा्या 
धरीला ज्याप्रमाणे सवव आस जोडलेले असतात व ते एका लबदू भोवती चफरते त्याप्रमाणे िरािर चवश्व 
इन्द्राभोवती चफरते. 
 

पवनाम सोम 
 

(नवव े मंडल. सूक्त ९६ ऋिा २४ ऋचर्षः चदवोदासािा प त्र प्रतदवन. देव–पवमान सोमं. छंदः 
चत्रष्ट प.) 

 
सोम ही चद्य और्षचध आहे. त्या वलेीिी पाने वारू्न, घोरू्न, चपळून तो रस गाळून पात्रात 

भरावयािा या प्रत्येक चक्येबरोबर ती करीत असता मंत्र म्हर्ले जातात. त्याम ळे त्यात चद्य िेतना संिरते. 
सोमवल्लीिी पाने घोरू्न त्यािंा रस काढला की तो स त सोम होतो. त्याला लोकरी्या गाळण्यातून गाळला 
की त्यािा एकेक िमकणारा लबद  म्हणजे एकेक इंद –अंश होतो. गाळला जाणारा सोमरस वाहू लागतो. 
पात्रात भरला जातो. तो पवमान सोम. तो चद्य अमृत रस इन्द्राला चप्रय आहे. त्या्या सेवनाने इन्द्रािा 
उत्साह वाढतो व तो महापराक्मी होतो. इतकेि नाही पण पवमान सोम स्वतः इन्द्रासारखाि एक पराक्मी 
देव असून तो य द्धात शतू्रना लजकून चवजयी होतो. त्या सोमािे हे सूक्त महत्वािे आहे. 

 
प्र सेनानीः शूरो अगे्र रथाना ंग्य–नेचत हर्षवते अस्य सेना । 
भद्रान् कृण्वन् इन्द्र हवान् साचखभ्य आ सामो वस्त्रा रभसाचन धते्त ॥ १ ॥ 
 
सेने्या आघाडीवरिा शूर वीर सोम शत्रनेू हरण केलेल्या गायी परत आणण्यािी इ्छा करीत 

आहे. तो य द्धात रथा्याही प ढे धावतो (ते पाहून) त्यािी सेना हर्षवभचरत होते. इन्द्राला आवाहन 
करण्यासाठी म्हणण्यात येणारी कल्याणकारी सूक्ते तो सफळ करतो व आपल्यावर पे्रम करणाऱ्या 
चप्रयजनां् या साठी दूध दही वगैरे उपकरणे ग्रहण करून वगेवान होतो. 

 
समस्य हरं हरयो मजंृचत अश्वह्यरैचनचशतं नमोचभः । 
आ चतष्ठचत रथचमन्द्रस्य सखा चव्दान् एना स मलत याचत अ्छ ॥ २ ॥ 
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स्वतः्या बोर्ानी पाट्ावर वारू्न सोमरस काढणारे ऋस्त्वज चहर्यागार सोमरसाला अचभर्ष त 
करतात. वाय वगेािा घोडा संग्रामात रथाला जोडला की जसा वगेाने धावती त्याप्रमाणे श द्ध संस्कारय क्त 
होण्यासाठी सोमरस गाळण्यातून वगेाने उतरू लागतो. त्यानंतर पवमान होऊन इन्द्रसखा पवमान सोम 
िेतनवतं प्राज्ञ होऊन स्त चत करणाऱ्या ऋस्त्वजां् याकडे येतो. 

 
स नो देव देवताते पवस्व महे सोम प्सरस इन्द्रपानः । 
कृण्वन् अपो वर्षवयन् द्याम तेमाम रोरा नो वचरवस्या प नानः ॥ ३ ॥ 
 
हे सोमदेव, त म्ही पवमान होऊन इंद्रािे चप्रय पेय रूप घेता तसेि देवानी चवस्तृत केलेल्या यज्ञात 

इन्द्रािे पेय होण्यासाठी पात्रात स्स्थर रहाता. त म्ही अतंचरक्षात जल चनमाण करता. तसेि द्य लोकात व 
पृथ्वीवर पाऊस पाडता. त म्ही पवमान होऊन ऋस्त्वजाना धन साधन देता. 

 
अजीतये अहतये पवस्व स्वस्तये सववतातये बृहते । 
तद शस्न्त चवश्व इमे सखायः तदहं वचश्म पवमान सोम ॥ ४ ॥ 
 
हे पवमान सोम, त म्ही आम्या चवस्तृत सोमयागात आम्ही शत्रूकडून लजकले जाणार नाही अथवा 

आमिा नाश होणार नाही अशा प्रकारे पवमान ्हाव.े आमिा चवस्तृत सोमयाग कल्याणकारी होवो. 
चवश्वातील स्त चत करणारे सवव चमत्रजन त म्या रक्षणािी आशा ठेवतात. म्हणून आम्ही त्या पवमान सोमा्या 
प्राप्तीिी इ्छा करीत आहोत. 

 
सोमः पवते जचनता मतीना ंजचनता चदवो जचनता पचृथ्याः । 
जचनता अग्नेजवचनता सूयवस्य जचनता इन्द्रस्थ जचनता उत चव्णोः ॥ ५ ॥ 
 
पवमान होणारा सोम हा मतींिा जन्मदाता आहे. द्यावा पचृथवीिा चनमाता आहे. अस्ग्न व सूयव यािंा 

चनमाता आहे इन्द्र व चव्णूिा जनचयता आहे. 
 
ब्रह्मा देवाना ंपदवीः कवीनाम् ऋचर्षर्तवप्राणा ंमचहर्षो मृगाणाम्  । 
श्येनो गृिाणा ंस्वचधचतववनाना ंसोमः पचवतं्र अत्येचत रेमन्  ॥ ६ ॥ 
 
देवानंी जे्हा सृष्टी्या चनमाण काली सोमयाग केला ते्हा सोम ब्रह्मा िाले होते. सोम क्ान्त द्रष्टा 

आहे. मृग जनात तो मचहर्ष आहे. बलवानात राजा आचण पक्षां् यात प्रशस्य श्येन आहे. वनातील वृक्षानंा 
छेदणाऱ्या क ऱ्हाडीसारखा सोम तीक्ष्ण मानला जातो. 

 
प्रावीचवपद  वाि उर्तम न लसध र्तगरः सोमः पबमानो मनीर्षाः । 
अन्तः पश्यन्  वृजना इमा अवराचण अचतष्ठचत वृर्षभो गोर्ष  जानन् ॥ ७ ॥ 
 
हा पवमान सोम रुचिकर वाणीला पे्ररणा देतो. ज्याप्रमाणे प्रवाह बद्ध वहाणाऱ्या नद्या जलतरंगाना 

पे्ररक असतात त्याप्रमाणे सोम वाणीिा पे्ररक आहे. कामना तृप्त करणारा हा सोम अतंरीिे ग चपत जाणणारा 
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आहे. हलक्या प्रकार्या शत्रूनी घेरलेल्या गायींिी स्थाने जाणणाऱ्या वृर्षभासारखा सोम अंतरात प्रवशे 
करतो. 

 
स मत्सरः पतृ्स  वन्वन् अवातः सहस्त्ररेता अचभ वाजमर्षव । 
इन्द्राय इन्दो पवमानो मनीर्षी अंशोः ऊर्तमम् ईस्य गा इर्षण्यन् ॥ ८ ॥ 
 
उत्साह पे्ररक असा हा सोम रणागंणात िौफेर य द्ध करतो. वाय प्रमाणेि या्या वगेासही कोणी 

अडव ूशकत नाही. सहस्त्रधारानी वहाणारा सोम शत्रू्या बलास प रून उरतो. हे इन्द्र सोम, त म्ही पवमान 
होऊन शब्दाना पे्ररणा देता. त्या इन्द्रास, सोमा्या अंश  चकरणासा पे्ररणा द्या. 

 
पचर चप्रयः कलश ेदेववात इदं्राय सोमो रण्यो मदाय । 
सहस्त्रधारः शतवाज इंद वाजी न सस्प्तः समना चजगाचत ॥ ९ ॥ 
 
चप्रय देवां् यासाठी गचतमान होणारा रमणीय सोम इंद्रािा उत्साह वाढवण्यासाठी हजार धारातून 

शकेडो िमकते िंद्र होऊन पात्रातून वहात राहो. वगेवान घोडा संग्रमाकडे धाव घेतो त्या प्रमाणे योद्धा 
सोमासह गचतमान होतो. 

 
स पू्यो वस चवत् जायमानो मजृानो अप्स  द द हानो अद्रौ । 
अचभशस्स्तपा भ वनस्य राजा चवदद  गात ं ब्रह्मणे पूयमानः ॥ १० ॥ 
 
पूवीं्या ॠर्षींनी ज्या सोमाला अचभर्ष त केला आहे, जो वस –वसचवण्यास योग्य वस्तंूिा जाणकार 

असून धनलाभ करून देणारा आहे, जो रात्री भरून ठेवलेल्या वसतीवरी्या जलाने श द्ध होतो, जो 
पाट्ावर वार्ला जात असता द धासारखा स्त्रव ूलागतो, चमत्रािें शत्रू्या लहसेपासून जो रक्षण करतो, आचण 
सवव लोकािंा जो राजा आहे तो सोम ब्रह्मकमासाठी पचवत्र होऊन यजमानास उत्तम मागव दाखवतो. 

 
त्वया चह नः चपतरः सोम पूवे कमाचण िक् ः पवमान धीराः । 
वन्वन् अवातः पचरधीन् अपोण ं वीरेचभः अश्वःै मधवा भवा नः ॥ ११ ॥ 
 
हे पवमान सोम, अंचगरा क लातील पूवीिे ऋचर्ष त म्या साह्याने अस्ग्नष्टोमा सारखे सोम याग 

िागंल्या प्रकारे करू शकले. आमिे प रातन चपतर कमव करण्यात क शल होते. वीर अश्वां् यासह त म्ही 
आमिे मघवा होऊन रहा. 

 
यथा अपवथा मनव ेवयोधा अचमत्रहा वचरवोचवद हचव्मान् । 
एवा पवस्व द्रचवणं दधान इदें्र संचतष्ठ जनय आय धाचन ॥ १२ ॥ 
 
हे पवमान सोम त म्ही प्रथम मन राजासाठी अन्नधारक, त्या्या शत्रूंिे चवनाशक, धनलाभ करून 

देणारे पवमान गचतशील िाला होता. त्याि प्रमाणे आम्हालाही धन साधने देऊन पवमान ्हा. त्याि प्रमाणे 
आम्ही चदलेली आह चत स्वीकरून इदं्रा्या साह्याला जा. त्यािी आय धे तेजस्वी करा. 
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पवस्व सोम मध मान् ऋतावा अपो वसानो अचध सानो अ्ये । 
अव द्रोणाचन घृतवास्न्त सीद मचदन्तमी मत्सर इन्द्रपानः ॥ १३ ॥ 
 
हे पवमान सोम त म्ही मध र रसाने पूणव, ऋतवान व सदािारी आहात. वसतीवरी्या पाण्याबरोबर 

एकधना नावा्या पात्रात सभर होऊन गाळणीत त म्ही उसळता व तेथूनि पवमान होता. 
 
त्यािप्रमाणे त म्ही उत्साह पे्ररक होऊन इदं्रासाठी चसद्ध केलेल्या जल पाना्या द्रोण कलशात वास 

करता. 
 
वृलष्ट चदवः शतधारः पवस्व सहस्त्रसा वाजय देववीतौ । 
सं लसध चभ कलश ेवावशानः सम चस्त्रयाचभः प्रचतरन्  न आय ः ॥ १४ ॥ 
 
हे सोम त म्ही अंतचरक्षातील जलािा शतधारानी वर्षाव करा. ज्या सोमयागात यजमान देवानंा हचव 

देतात त्या यजमानाना सहस्त्र धारानी धन द्या. त्या यजमानासाठी अन्नािी कामना ठेवणाऱ्या देवा, त म्ही 
वसतीवरी्या जलातून द्रोणकलशात भरून रहा. गाईिे दूध, तूप दही वगैरेत बास करुन आमिे आय ्य 
वाढवा. 

 
एर्ष स्य सोमो मचतचभः प नानो अत्यो न वाजी तरचत इत् आरातीः । 
पयो न द ग्धं अचदतेः इचर्षरम् उरु इव गात ः स यमो न वोळहा ॥ १५ ॥ 
 
हा प्रचसद्ध सोम मचत्या आधारे पवमान, श द्ध आचण गचतशील िाला आहे. हा गचतमान अश्वाप्रमाणे 

संग्रामात शत्रलूा पार करून जातो. ज्याप्रमाणे अचदती कामधेनूिे दूध काढल्याने ती श द्ध होते त्याप्रमाणे 
सोम रस काढल्याने श द्ध होतो. चशवाय चवस्तृत मागावर सवव प्रकारिा भार वहाणारे घोडे वश होऊन 
रहातात तसा सोम ऋस्त्वजाना वश होऊन राहातो. 

 
स्वाय धः सोतृचभः पूयमानो अभ्यर्षव ग ह्य ंिारु नाम । 
अचभ वाजं सस्प्तचरव श्रवस्या अचभ वाय म् अचभ गा देव सोम ॥ १६ ॥ 
 
हे पवमान सोम, ज्यां् याकडे सोमाला पवमान करण्यासाठी वार्ण्यािी, गाळण्यािी दहा साधने 

असतात त्या ऋस्त्वजानी श द्ध, पवमान केलेले सोम ग प्त रहस्यमय रसाने पचरपूणव होऊन वगेवान अश्व िंदी 
खाण्यासाठी धाव घेतो त्याप्रमाणे त म्ही अचभर्ष त सोम, प्राण िेतना घेऊन आम्या पशूं् या सचंनध या. 

 
चशश  जज्ञानं हयवतं मृजस्न्त श म्भस्न्त वस्न्हं मरुतो गणेन । 
कचवगोचभः का्येना कचवः सन् सोमः पचवत्रमत्येचत रेभन् ॥ १७ ॥ 
 
नवजात बालकाप्रमाणे अचभर्ष त िालेल्या या चहर्या सोमरसाला मरुत पवन श द्ध करतो. श द्ध 

रसात वहाणाऱ्या सोमाला सात सात मरुत शोभवतात. क्ातंद्र्ट्ा कचवप्रमाणे का्यासारखा मध र शब्द 
करीत स्त चतविना सचहत सोम पवमान होतो. 
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ॠचर्षमना य ऋचर्षकृत् स्वर्षाः सहस्त्रणीथः पदवोः कवीनाम् । 
तृतीयं धाम मचहर्षः चसर्षासन् सोमो चवराजमन  राजचत ष्ट प् ॥ १८ ॥ 

 
ज्यािें मन व रूप ऋचर्षसारखे आहे असा हा पवमान सोम स्वगातून वहात आहे. ऋस्त्वज हजार 

परींनी यािी स्त चत करीत आहेत असा हा पवमान सोम आहे. तो महान असून पूजनीय आहे. तीसऱ्या 
द्य लोका्या धामातून नहात असता जी स्त चत होते त्याम ळे चवशरे्ष प्रसन्न होऊन तो इन्द्राला प्रकाश देतो. 

 
िमूर्षत् श्येनः शक नो चवभतृ्वा गोचवन्द  दं्रप्स आय धाचन चवभ्रत् । 
आपाभलूम सिमानः सम दं्र त रीयं धाम मचहर्षा चववस्क्त ॥ १९ ॥ 
 
जो सोम वार्ण्यासाठी पाट्ावर ठेवलेला आहे, जो श्येन पक्षासारखा शक्तीने चवहार करतो, जो 

यजमानाला गायी चमळवनू देतो, जो रसरूप होऊन यज्ञािी आय ध धारण करतो, जो सोम सागराला 
शोभवतो तो महान पूज्य सोम सूयव लोकापासून िौथ्या धामात, अथात् िंद्र लोकात रहातो. 

 
मयो न श भ्रः तन्व ंमृजाना अत्यो न सतृ्वा सनये धनानाम् । 
वृरे्षव यूथा पचर कोशमर्षवन् कचनक्दत िम्वोः आ चववशे ॥ २० ॥ 
 
हा सोम श द्ध दैचदप्यमान होऊन मानवाप्रमाणे वसतीवरी्या जलाने स्नान करतो. यजमानाला 

धनसाधने चमळवनू देण्यासाठी तो वगेाने धाव घेतो. वृर्षा बैल जसा गायीं्या कळपात हंबरतो तसा 
गाळण्यातून द्रोण कलशात पडताना सोम मध र शब्द करतो व नंतर तो द्रोण, कलश आचण एकधना पात्रात 
प्रवशे करतो. 

 
पवस्ब इन्दो पवमानो महोचभः कचनक्दत् पचर वाराचण अर्षव । 
क्ीलन िम्वोः आ चवश पूयमान इन्दं्र ते रसो मचदरो ममत्त  ॥ २१ ॥ 
 
हे इंन्द्र सोम, पूज्य ऋस्त्वज पवमान श द्ध करतात ते्हा त म्ही गाळणीतून वाहू लागता. मध र शब्द 

करीत श द्ध होऊन वहात िमू पात्रात त म्ही खेळत खेळत प्रवशे करता. त मिा तो उत्साहपे्ररक सोमरस 
इन्द्रास प्रसन्न करो. 

 
प्रास्य धारा बृहतीः असृग्रन् अक्तो गोचभः कलशान् आ चववशे । 
साम कृण्वन् सामन्यो चवपचि क्न्दत् एचत अचभत् सख्य नं जाचमम् ॥ २२ ॥ 
 
सोमरसा्या मोठाल्या धारा अचभर्ष त होऊन श द्ध होत आहेत. सोम गाईिे दूध, तूप, दही वगैरेत 

चमसळून द्रोण कलशात प्रवशे करतो. साम गान करणारा क शल उद गाता मध र सामगानाने देवानंा प्रसन्न 
करतो त्याप्रमाणे हा सोमरस गाळणीतून कलशात पडताना मध र शब्द करतो. तो जण  स्वतःि सामगायक 
होऊन सामगान रितो. चप्रयतम चप्रयेला भेर्ावा तशा उत्कर्तेने तो कलशात प्रवशे करतो. 

 
अपघ्नन् एचर्ष पवमान शत्र न् चप्रया ंन जारो अचभगीत इन्द ः । 
सीदन् वनेर्ष  शक नो न पत्वा सोमः प नानः कलशरे्ष  सत्ता ॥ २३ ॥ 
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हे पवमान सोम, ऋस्त्वज त मिी स्त चत करतात ते्हा त म्ही द्रोणकलशात इन्द  रुपाने स्त्रवता. 
ज्याप्रमाणे चप्रयकर आपल्या जायेला त्रास देणाऱ्या शत्रूशी सामना करतो त्याप्रमाणेि शत्रूंशी ि जूंन त्यािंा 
संहार करून त म्ही द्रोण कलशात प्रवशे करता, ज्याप्रमाणे वनात उडणारे पक्षी वृक्षावर चनवास करतात, 
त्याप्रमाणे सगळीकडे गचत करून, श द्ध होऊन त म्ही द्रोण कलशात वास करता. 

 
आ ते रुिः पवमानस्य सोम योरे्षव यस्न्त सृद धाः स धाराः । 
हचररानीतः प रुवारो अप्स  अचिक्दत् कलश ेदेवयनूाम् ॥ २४ ॥ 
 
माता ज्याप्रमाणे बाळाला दूध पाजते त्याप्रमाणे हे सोम त म्ही पवमान होता, ते्हा यजमाना्या 

इ्छा पूणव करणाऱ्या रसधारा दैदीप्यमान होऊन द्रोण कलशात पडतात. वार्ला गेल्याम ळे अचभर्ष त 
िालेला हा सोमरस ऋस्त्वजानंा अनेक परीनी चप्रय आहे. बसतीवरी्या जलात चमसळून देवरुप धारण 
करण्या्या इ्छेने यजमाना्या द्रोण कलशात तो सोम मध र शब्द करीत प्रवशेतो. 
 

पुरुष सुक्त 
 

(ऋग्वदे दशम मंडल : ९० वे सूक्त ऋिा १६) 
 

सहस्त्रशींर्षव प रुर्षः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् । 
स भलूम चवश्वतो वृत्वात्यचतष्ठदू दशागं लम् ॥ १ ॥ 
 
सवव प्राण्यािंा समचष्टरुप ब्रह्माडं देह आहे. त्या देहातील चवरार् प रुर्षास हजार मस्तके, हजार नेत्र 

व हजार िरण आहेत, तो प रुर्ष सव ंभमूीस ्यापून दशचदशां् याहून एक एक अंग ली मोठा असा आहे. 
 
प रुर्ष एवदंे सव ंयद भतंू यच्च भ्यम् । 
उतामृतत्वस्येशानो यदने्ननाचतरोहचत ॥ २ ॥ 
 
हे वतंमान जगत जे आहे ते, भतूकालात ते जे होते ते व भचव्यकालात ते जसे होणार आहे ते सवव 

या प रुर्षात सामावलेले आहे. तो अमृत तत्वािा स्वामी असून अन्नाने वृचद्ध पावणारा आहे. 
 
एतावानस्य मचहमातो ज्यायािं प रुर्षः । 
पादो ी स्य चवश्वा भतूाचन चत्रपादस्यामृतं चदचव ॥ ३ ॥ 
 
चत्रकाल ्यापी प रुर्ष हा त्यािा मयाचदत मचहमा असून तो स्वतः त्याहून फारि मोठा आहे. या 

चवश्वातील सवव प्राणी त्या्या एका िरणात सामावलेले आहेत. त्यािे बाकीिे िरण अचवनाशी अमृत रूपाने 
चनजप्रकाचशत आकाशात शरे्ष रूपाने भरून राचहलेले आहेत. 

 
चत्रपादूध्वव उदैत् प रुर्षः पादो ी स्येहा भवत् प नः । 
ततो चव्वङ ्यक्ामत् साशनानशने अचभ ॥ ४ ॥ 
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ज्यािे तीन िरण शरे्ष आहेत असा तो चवरार् प रुर्ष स्वतः्या प्रकाश आकाशात उंि उंि रहातो. 
त्यािा जो एक िरण ब्रम्हाडंात प्रगर् होतो त्यात सव ंिरारिराला ्यापून तो एकर्ा राचहलेला आहे. 

 
तस्माद चवराळजायत चवराजो अचध पूरुर्षः । 
स जातो अत्यचर्यत पिाद भचूममथो प रः ॥ ५ ॥ 
 
त्या आचदप रुर्षातून ब्रम्हाडंरूप समचष्ट प रुर्ष जन्म घेतो. म्हणून त्या ब्रम्हाडंास चवरार् म्हणतात. त्या 

चवरार् देहािी रिना करून त्यात चनवास करणाऱ्या िेतन प रुर्षाला आद्यप रुर्ष जीवात्मा म्हर्ले आहे. तो 
जन्मताि देव, मन ्य, पश , पक्षी सववि रुपे ्यापून र्ाकतो. याप्रमाणे त्याने स्वतः्या चनवासासाठी प्रथम 
ब्रम्हाडंािी रिना केली व नंतर िेतनवती जीव सृचष्ट चनमाण केली. 

 
यत् प रुरे्षण हचवर्षा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्री्म इध्मः शरद्धचवः ॥ ६ ॥ 
 
वर दशवचवलेल्या क्माप्रमाणे सवव शरीरे चनमांण केल्यावर बाकी्या सृष्टी्या रिनेसाठी द सरी द्र्ये 

नसल्याने प रुर्षाला हचवद्र्ये देऊन सचृष्ट रिना रुपी यज्ञािा चवस्तार देवानी केला. त्याकाळी वसतंऋत  
धृत, ग्री्म इधंन व शरद ऋत  हचव रुपाने चनमाण केला. 

 
तं यज्ञ ंबर्तहचर्ष प्रौक्षन् प रुरं्ष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋर्षयि ये ॥ ७ ॥ 
 
सृचष्ट सजृना्या आधी जन्मलेल्या प रुर्षाला यज्ञरुप बनवनू त्याला यज्ञािा पश  समजून यज्ञस्थानी 

असलेल्या यूपाला–वधस्तंभाला बाधूंन देवानी त्याला अचभरे्षक केला तसेि प्रजापचत वगैरेनी यज्ञप रुर्षा्या 
योगाने यज्ञािी रिना केली. 

 
तस्माद यज्ञात् सववह तः संभतंृ पृर्षदाज्यम् । 
पशून् तान् िके् वाय्यानारण्यान् ग्राम्याि ये ॥ ८ ॥ 
 
आचदप रुर्ष स्वतः यज्ञरुप होऊन सवव आह चत रुपही तोि िाला. त्यातून दचधचमचश्रत घृत चनमांण 

िाले. त्यािप्रमाणे वाय  ज्यािंा अचधष्ठाता देव आहे ते पश  चनमाण िाले. वनातील वन्य पश  लहसक िाले व 
वस्तीत रहाणारे ते पाळीव पश  िाले. 

 
तस्माद यज्ञात् सवहं त ऋिः सामाचन जचज्ञरे । 
छन्दाचंस जचज्ञरे तस्माद यज स्तमादजायत ॥ ९ ॥ 
 
सवव आह चत रुप यज्ञप रुर्षा पासून ऋिा, साम गाने, सवव छंद व यज  प्रगर् िाले. 
 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के िोभयादतः । 
गावो ह जचज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः ॥ १० ॥ 
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सवव आह चत रुप यज्ञप रुर्षापासून अश्वासारखे पश  जन्मले. तसेि गायी, शळेया, मेंढ्या वगैरे पश  
पण चनमाण िाले. 

 
यत् प रुर्ष ्यदध ः कचतधा ्यकल्पयन् । 
म खं चकमस्य कौ बाहू का उरु पादा उ्येते ॥ ११ ॥ 
 
प्रजापचत्या प्राणरुप देवानंी जे्हा संकल्पाने चवरार् प रुर्षािी कल्पना करून त्यािी रिना केली 

ते्हा त्यािे चकती चवभाग केले? त्या प रुर्षािे म ख कोणते? हात, पाय, िरण वगैरे कसे होते? 
 
ब्राह्मणो ी स्य म खमासीद बाहू राजन्यः कृतः । 
उरु तदस्य यद वश्यः पद भ्या ंशूद्रो अजायत ॥ १२ ॥ 
 
त्या सववहूत यज्ञ प रुर्षा्या चवरार् देहात ब्राह्मण म ख रुपाने, क्षचत्रय त्यािे बाहू, वैश्य पाय (मायंा) 

व शूद्र (िरण) रूपात सामाववले आहेत. 
 
िन्द्रमा मनसो जातिक्षोः सूयो अजायत । 
म खाचदन्द्र िस्ग्नि प्राणाद वाय रजायत ॥ १३ ॥ 
 
त्यािप्रमाणे देवही त्या्यापासूनि चनमाण िाले. मनापासून िदं्रमानेत्रातून सूयं, म खातून इदं्र व 

अस्ग्न आचण प्राणातून वाय  चनमाण िाला. 
 
नाभ्या आसीदन्तचरकं्ष शी्णो द्यौः समवतंत । 
पदभ्या ंभचूमर्तदशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् ॥ १४ ॥ 
 
देवानी त्या आचदप रुर्षा्या नाभीपासून अतंचरक्ष रिले, मस्तकातून चद्य स्वगव लोक चनमाण केला. 

िरणापासून भचूम व कानातून चदशा याप्रमाणे देवानी वगेवगेळया लोकािंी कल्पना केली. 
 
सप्तास्यासन् पचरघयचस्त्रः सप्तसचमधः कृताः 
देवा यद यज्ञ ंतन्वाना अबध्नन् प रुर्षं पश म् ॥ १५ ॥ 
 
देवानी ज्या यज्ञािा संकल्प केला होता त्या यज्ञात इचष्ट आहबनीय यज्ञा्या तीन पचरधी, उत्तर 

वचेद्या तीन व आचदत्य रुपािी एक पचरधी लागते. त्यासाठी सात छंदानंी या पचरधी तयार केल्या. जसे 
बारा मचहने, पाि ऋत , तीन लोक व एकवीस आचदत्य त्याप्रमाणे यज्ञाला एकवीस सचमधा लागतात त्यािंी 
रिना केली. याप्रमाणे देव यज्ञािा चवस्तार करीत असता चवरार् प रुर्षालाि यज्ञ पश  कल्पून यूपावर बाधंीत 
होते. अथात त्या चवरार् प रुर्षाने आत्मह चत देऊन या सवव लोकािंी रिना केली. 

 
यजे्ञन यज्ञमयजन्त देवा स्ताचन धमाचण प्रथमान्यासन् । 
ते ह नाकं मचहमानः सिन्त यत्र पूवे साध्याः सस्न्तः देवाः ॥ १६ ॥ 
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सवव देवानी त्या यज्ञ प रुर्षािी कल्पना करून जीवन यज्ञािे यजन केले होते. चवश्वािी धारणा ज्या 
प्रथम रहस्य धमावर िाली त्यािी याप्रमाणे स्थापना केली होती. य गान  य गािे देव ज्या्या ठायी वसत 
आहेत तेथे परमप रुर्षािा मचहमा गाणारे उपासक, भक्तजन वास करतात. 

 
ऋग्वदेा्या दहा्या मंडलात ९० ्या सूक्तािे ऋचर्ष नारायण देवः प रुर्ष. छंदः पचहल्या १५ ॠिा 

अन ष्ट प व १६ ्या ऋिेिा चत्रष्टप छंद आहे. ‘प रुर्ष सूक्त’ म्हणून हे सूक्त फार प्रचसद्ध आहे. यज वेदा्या 
एकचतसा्या अध्यायात हेि ॠचर्ष, देव व मंत्र असलेले सूक्त आहे. मंत्रा्या क्मात व काही शब्दात थोडासा 
बदल आहे. जसे पचहल्या ऋिेत ‘चवश्वतो वृत्वा’ ऐवजी ‘सववतः स्पतृ्वा’ ११ ्या ऋिेित ‘म ख चकमस्य कौ 
बाहू’ ऐवजी ‘म खं चकमस्याचसत् चक बाहू’ आहे. येथे ६ वी ऋिा आहे ती तेथे १४ वी, ७ वी, आहे ती ९ वी आहे 
त्याम ळे येथे ८, ९, १० या क्माने आलेल्या ॠिा यज वेदात ६, ७, ८ या क्माने येतात. 

 
ॠग्वदेातील ॠिा आचण यज वेदा्या मंत्रात अथव लावण्यािी रीत पण चक्या करण्या्या दृष्टीने 

जरा वगेळी आहे असे चदसून येते. सोमवदेातही ऋग्वदेा्या पाि ऋिा सहस्त्रशीर्षा ॰ चत्रपादूध्वव ॰ प रुर्ष ॰ 
तावानस्य मचहमा ॰ ततो चवराड ॰ या क्माने आरण्यक काडंा्या सहा्या अध्याया्या िौथ्या खंडात 
घेतलेल्या चदसतात. तसेि अथवववदेात पधंरा ॠिा १९ ्या काडंा्या सहा्या सूक्तात ‘जगद  बीज प रुर्ष’ 
या शीर्षवकाखाली घेतलेल्या आहेत. सोळा्या ॠिे्या ऐवजी मूध्नो देवस्य हा मतं्र आहे. यात पाठ भेदही 
आढळतात. जसे ‘चत्रपादूध्वव उदैत’ ऐवजी चत्रभीः पद चभद्यामरोहत् ’ हा मंत्र आहे. ‘बर्तहचर्ष प्रौक्षन् ’ ऐवजी 
‘प्रावृर्षा प्रौक्षन’ तस्माद  चबरा ी जायत’ ऐवजी चबरा ी गे्र समभवद ’ हे पाठ लक्षात येण्यासारखे आहेत. 

 
प रुर्षसूक्ता्या सोळा मंत्राप्रमाणे पूजनािे सोळा प्रकार, र्षोडर्षोपिार पूजन व अचभरे्षक करतात. 

रोज्या चनत्यपाठातही या सूक्तािा समावशे होतो. 
 

राष्रशक्क्त सूक्त 
 

(दहाव ेमंडल, सूक्त १२५ व.े ऋिा ८ ऋचर्ष : वागंाभणृी, देव : आत्मा, छंद : चत्रष्ट प. द सरी ऋिा 
जगती.) 

 
सायाणािायांनी साचंगतले आहे, ‘वाणी नावािी ब्रह्मचवद चर्ष या सूक्तात आत्मभावािी स्त चत करीत 

आहे. सववगत परमात्म्याशी ती स्वतः एकरुपता अन भवीत असल्याम ळे सवव जगता्या रुपाने, सवांिे 
अचधष्ठान मी स्वतः सववरूप आहे अशा भावाने ती स्वतःि स्वतःिी स्त चत करीत आहे. 

 
श्रीमद भगवद गीतेमधे श्रीकृ्ण स्वतःला सववगत परमात्मा म्हणून स्वतःिा पचरिय करून देतो, ‘मी 

सवांिा प्रभव आहे, म्हणजे मी सववरुप होतो (१०–८) ‘मी सवव यज्ञािंा भोक्ता व प्रभ  आहे (९–२४) असे 
सागंून भगवान कृ्ण अज वनाला अहंप रुर्षािे दशवन करचवतात. त्याप्रमाणे या वैचदक सूक्तात अहंशक्तीिे 
दशवन करचवले आहे. 

 
अहं रुद्रोचभः वस चमिराचम । अहमाचदत्यैरुत चवश्वदेवैः । 
अहं चमत्रावरुणशोभा चबभर्तम । अहचमन्द्रग्नौ अहमचश्वनोभा । 
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या सूक्तािी ऋचर्ष वाणी चवश्वरुप रा्रभावािा अन भव करणारी रुद्रोचभः–अकरा रुद्रां् या भावाने, वस चभः– 
आठ वसूं्या भावाने– वावरते आहे. मी बारा आचदत्य, उत आचण अनेक चवश्वगत देवां् या भावाने चमत्र व 
वरुण या देवां् या भावाने, मी इंद्र व अस्ग्न तसेि उभय अचश्वनीक मार या सवांना एक चवश्वरूप भावाने 
आत्मभाव जागृत िाल्याने मी एका रा्रास धारण करते. 
 

रा्रा्या रक्षणासाठी आपली चद्य शस्क्त देणाऱ्या देवात म ख्यत्व ेअकरा रुद्र, आठ वस , बारा 
आचदत्य, व चवचवध चवश्वेदेव आहेत. त्या सवां्यात आत्मभावाने रा्रािे संरक्षण करण्यािी भावना जागतृ 
करून मी स्वतः रा्रशक्तीि त्या त्या देवा्या द्वारे सववत्र संिार करते. त्यािप्रमाणे चदवसािा देव चमत्र व 
रात्रीिा देव वरुण. मासा्या दोन पक्षािें दोन देव इदं्र व अस्ग्न व ऋत  ऋत ंिे देव अचश्वनीक मार या सवांना 
मी रा्रभावनेने धारण करते. रा्रािे रक्षण सकाळ, संध्याकाळ अहोरात्र, श क्ल–कृ्ण पक्ष व संवत्सरा्या 
सवव ऋत ंत सववकाळ ्हाव ेम्हणून मी त्या देवतां् या रुपात कालालाही धारण करते. 

 
अहं सोममाहनसं चबभर्तम । अहं त्वष्टारम त पूर्षणं भगम् । 
अहं दधाचम द्रचवणं हचव्मते । स प्राब्ये यजमानाय स न्वते ॥ २ ॥ 
 
आहनसम्–खलबत्त्यात क रू्न रस रूपाने तयार केलेले सोम, त्याला त्वष्टारम्–देवािंा कारागीर 

त्वष्टा, त्याला, चशवाय पूर्षण–ंपूर्षादेवाला. भगम्–भगदेवाला, हचव्मते–यज्ञयागाचद परोपकारा्या कामात 
हचवद्र्य साधन सामग्री तयार करण्यास, स प्रा्ये–ती द्र्ये उत्तम प्रकारे उपयोगात आणणाऱ्यास, स न्वते 
सोमरस तयार करणारास, यजमानाय–यज्ञ कायव करणारासाठी द्रचवणंदधाचम–फल धारण करते. 

 
रा्रचहतासाठी जो मध र सोमरस तयार करावयािा आहे, जो रा्रीय जीवनात अमी रसािे लसिन 

करतो, तो जीवनरस मी धारण करते. चशवाय रा्रातील कारागीर, त्वष्टा, पूर्षा, भग हे समाजािी सेवा 
करणारे देव, त्यानंाही मी धारण करते. रा्र सेवसेाठी जे यजमान व सेवक चसद्ध होतात त्यां् यातील काही 
साधने सज्ज करतात. काही ती साधने सेवा करणाऱ्याकडे पोिवतात तर काही रा्रीय जीवनात जीवन 
रसा्या अमृतािे लसिन करतात. हे सववि रा्रचहत करणारे यजमान आहेत. त्यां् या सत्कायािे उत्तम 
फल त्यानंा चमळाव ेम्हणनू मी रा्र भावाने त्या फलरूप द्र्याला धारण करते. 

 
अहं रा्री संगमनी वसूनाम् । चिचकत र्षी प्रथमा यचज्ञयानाम् । 
ता ंमा देवा ्यदध ः प रुत्रा । भचूरस्थात्रा ंभयूावशेयन्तीम् ॥ ३ ॥ 
 
रा्री–रा्र भावाने जागृत िालेली शक्तीिी भावना. वसूनाम्–चवचवध साधन साम ग्री. संगमनी–

गोळा करणारी. चिचकत चर्ष–प्रत्यक्ष रुपाने रुज  होणारी यचज्ञयानाम्–यज्ञ परोपकार करण्यासाठी तयार 
िालेल्या सेवकातील. प्रथमा–पचहली. ता–त्या प्रकारे प्रचसद्ध. मा–मला, देवा–देवानी. प रुत्रा–परोपरीने 
भचूर स्थात्राम्–पदाथांत रहाणारी. भचूर–आवशे यन्तीम–िेतना रुपाने अनेकात प्रवशे करणारी. ्यद धः–
केली आहे. 

 
मी स्वतःि रा्रािे संरक्षण करणारी रा्रशस्क्त आहे. चवचवध प्रकार्या योग्य वस्तू जमचवण्यािी 

शस्क्त मा्यात आहे. ही रा्रशस्क्त अदृश्य रहात नाही. पण चतिे प्रत्यक्ष दशवन एकेका ्यक्तीत होत रहाते. 
रा्रा्या यज्ञ–परोपकारा्या भावनेत काया वािा मनाने सेवा करून, सेवा व्रत धारण करणाऱ्या सवव 
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्यक्तींना जोडणाऱ्यात ही रा्रशस्क्त प्रथम आहे. अगे्रसर आहे. या शक्तीस परोक्ष चरतीने िेतना देणारे देव, 
इन्द्र, अस्ग्न, सोम, वस , रुद्र, आचदत्य, चवश्वेदेव, वगैरे रा्र शक्तीस सत्ता व िेतना देत रहातात. रा्रा्या 
स्थूल भौचतक पदाथात ही शस्क्त सत्ता रुपाने तसेि सवव प्राण्यात व माणसात ती िेतना रुपाने वसत असते. 
म्हणून सवव देव स्थूल पदाथातील सत्ता व चजवतं पदाथातील िेतना रा्रास ्यापक परोपकारी कायासाठी 
सक्ीय बनवतात. 

 
मया सा अन्नमचत यो चवपश्यचत । यः प्राचणचत य ई श्रणृोत्य क्तम्  
अमन्तवो मा ंत उप चक्षयस्न्त । श्र चध श्र त श्रचद्धव ंते वदाचम ॥ ४ ॥ 
 
यः जो अन्नमचत्त–अन्न खातो, यः चवपश्यचत–जो पहातो. यः प्राचणती–जो प्राण घेतो, यः ई उक्तम 

श्रृणोती–जे साचंगतलेले ऐकतो, मया–मा्या पे्ररणेने माम्–अमन्तवः रा्रशक्ती्या भावातील मा्या 
िेतनेस जे मानीत नाहीत ते उपचक्षयस्न्त–नाश पावतात. श्र त–चवद्वान श्र चध–एक श्रचद्ध–वम्–श्रदे्धने 
चमळवता येते ते वदाचम–सागंते. 

 
या चवश्वभावनेने रा्रातील जी जी ्यस्क्त शरीर पोर्षणासाठी अन्न भक्षण करते. मना्या 

संतोर्षासाठी ज्ञानािे दशवन करते, जीवन धारणेसाठी श्वासोश्वास घेते, वदेाने साचंगतलेले आत्मशाचंतसाठी 
ऐकते. या प्रकार्या सवव स्थूल, सूक्ष्म चक्या प्रचक्यािंी पे्ररणा मा्यातूनि जागत असते. रा्रशस्क्तिे 
पोर्षण, संतोर्ष व शातंीिे कायव करणाऱ्या मािी ही प्रचक्या अदृश्य रुपाने िाललेली असते. त्याम ळे चकत्येक 
स्थूल दृष्टीने पहाणारे लितक मािी रा्र्यापक शस्क्त जाणू शकत नाहीत आचण या रा्रशक्तीिा चनरे्षध 
करीत रहातात. असे उथळ दृष्टीिे अज्ञानी लोक स्वतःिा नाश करून घेतात. म्हणून हे बह श्र त चवद्वाना तू 
या लोकािें ऐकू नको. परंत  मी त ला जे रहस्य सूक्ष्म चरतीने सागंते आहे ते नीर् ऐकून घे. चज्यावर चनरंतर 
श्रद्धा ठेवावी अशी एक रा्रभावनाि काय ती आहे. त्या रा्रभावनेन सार मी रा्रशस्क्त कायव करीत असते. 
त्यातील ग प्त रहस्ये मी त ला सागंते. 

 
अहमेव स्वयचमदं वदाचम । ज ष्टं देवचेभरुत मान रे्षचभः । 
यं कामये तं तम गं्र कृणाचम । तं ब्राह्मणं तमृलर्ष ते स मेधान् ॥ ५ ॥ 
अहम् एव ंस्वय–ंमी स्वतःि वदाचम–सागंते देवचेभः उत मान रे्षचभः । 
 
देव आचण मानवां् याकडून ज ष्टम् जतन केलेले यम् कामये जे मला चप्रय आहेत. तम् तम् त्याला 

त्याला उग्रम–उग्र ब्रह्माणम् ब्रह्मा. ऋचर्षम्–ऋचर्ष. स मेघाम्–ब चद्धशाली कृणोचम–करते. 
 
चवश्वभावनेला पोर्षक अशा रा्रसंघाला देवानी सूक्ष्मरीतीने व मानवाने स्थूल रीतीने जतन केले 

आहे, म्हणून रा्रािे संरक्षण दोन्ही प्रकारे होत आले आहे. मी हे रहस्य जाणते म्हणूनि हे ग चपत मी 
स्वतःि त ला सागंते आहे. खरे म्हणजे जी रा्रभावना मा्या चठकाणी िेतनशस्क्त रुपाने जागृत िाली 
आहे. चत्याि पे्ररणे्या जोरावर मी वगेवगेळया कामना बाळगीत आहे. मा्या या कामना मी स्वतः पूणव 
करीत नाही. परंत  या रा्रातील संरक्षण कायात उत्साह असणाऱ्याना उग्र–उत्साहय क्त करून ज्या 
्यस्क्त ब्रह्माप्रमाणे रा्र सजवनािे काम करीत असतील त्यानंा मी ब्रह्मा बनवते. ज्या ्यस्क्त ऋर्षीं्याप्रमाणे 
क्ातंी करीत असतील त्यानंा ऋर्षी व ज्ञानचवज्ञाना्या के्षत्रात काम करणाऱ्यानंा चवज्ञानी बनवते (व त्यां् या 
द्वारे त्या कामनािंी पूती करवनू घेते). 
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अहं रुद्राय धन रा तनोचम । ब्रह्मचद्वरे्ष शरव ेहन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोचम । अहं द्यावापृचथवी आ चववशे ॥ ६ ॥ 
 
रुद्राय–रुद्रासाठी. धन ः–धन ्य आतनेचम–िढवते. ब्रह्मचद्वरे्ष–्यापक रा्रभावनेिा दे्वर्ष 

करणाऱ्यासंाठी. शरव–ेलहसक. हन्तवै–मारण्यासाठी. जनाय–यजमानासाठी. रा्रसेवका्यासाठी. 
समदम् –संग्राम. कृणोचम–करते. द्यावापृचथवी–आकाश आचण भमूी. आचववशे–अंतयामी्या रुपाने प्रवशे 
करते. 

 
जे्हा जे्हा रा्रा्या ्यापक चवश्वभावनेला अन सरून परोपकारािी कामे होत असतात ते्हा त्या 

रा्रािा नाश करण्यासाठी शत्रू पण उभे रहातात. या प्रकार्या स्वाथी व चवश्वभावनेिा दे्वर्ष करणाऱ्या 
शत्रूंिा संहार करण्यासाठी मी स्वतःि रुद्राप्रमाणे कल्याणकायव करणारानंा पे्ररणा देऊन धन ्य सज्ज करून 
शत्रूंिा सहंार करते या प्रमाणे सेवाभावी कायवकत्या सेवकानंा मीि य द्धसंग्रामास पाठवते. खरे म्हणजे मािी 
चवश्वभावना सवव ्यापक अंतयामी रुपाने आकाशापासून पाताळापयंत सवव ्यापून राचहलेली आहे. 

 
अहं स व ेचपतरमस्य मूधवन्  । मम योचनरप्स्वन्तः सम दे्र । 
ततो चव चतष्ठे भ वनान  चवश्वा । उतामूं द्या ंव्मवणोप स्पृशाचम ॥ 
 
अस्य–या रा्रा्या. मधूवन–मस्तक. चपतरम् –चपतारुप आकाशाला. स व–ेजन्म देते. अप्स –

जला्या. तन्मात्रात सम दे्र अन्तः । कारणरुप सम द्रा्या आत. मम योचनः–मािे उत्पत्ती स्थान. ततः–
त्याम ळे भ वना चवश्वा–सवव भ वनात. अन –प्रवशे करून. चवचतष्ठ–ेरहाते. उत अम ं द्याम–चशवाय त्या 
आकाशास. व्मवणा–कारण देहाने. उपस्पृशाचम–स्पशव करते. 

 
रा्रात ्यापक चवश्वभावना जागवण्यािे म ख्य कारण एकि आहे. ते म्हणजे या सवव चवश्वपदाथांिे 

मूळ उत्पत्ती स्थान एकि महासागर आहे. अथात देश प्रदेशा्या चवभागाप्रमाणे सागरािी वगेवगेळी नाव े
असली तरी त्यािे पाणी सगळीकडे सारखेि आहे. त्यािप्रमाणे रा्रे वगेवगेळी चदसली तरी त्यां् या म ळाशी 
स्वाभाचवक असणारी ऐक्यभावना जोपासल्यास सवव रा्र ेएक चवश्वरुप होतात. या सवं रा्रािें चशरछत्र–
आधार, उत्तमागं मस्तकासारखे जे आकाश, त्या आकाश चपत्यालाही मी स्वतःि चवश्वभावनेला अन सरून 
चनमाण करीत आहे. एकाि माताचपत्यािी संताने ज्या प्रमाणे भावडें, चमत्र होऊन एकमेकािें रक्षण करतात 
त्याि चवश्वभावने्या मूळ कारणाम ळे चवश्वातील सवव प्राणी चर्कून रहात आहेत. रा्रा्या चवश्वरुप देहाने 
ही रा्रशस्क्त उंि आकाशाला जाऊन चभडते व सकळ चवश्व ्यापून रहाते. 

 
अहमेव वात इव प्रवाचम । आरभमाणा भ वनाचन चवश्वा । 
परा चदवा पर एना पृचथ्या । एतावती मचहना संवभवू ॥ ८ ॥ 
 
चवश्वा भ वनाचन–सवव लोकाना आरभमाणा–आरंभ करणारी. वात इव–वाय  प्रमाणे. अहम्  एव–मी 

स्वतः प्रवाचम–प्रवृत्त होते. चदवा पर–आकाशा्या पचलकडे. एना पचृथ्या–या पथृ्वी्या वर, मचहना–
पृथ्वीतून एतावती–एवढ्या पचरणामी संबभवू–िाले आहे. 
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रा्रा रा्रानंा चवश्वभावनेिे अन दान देणारी मी स्वतः रा्रशस्क्त चवश्वातील सवव पदाथां्या चवचवध 
प्रवृत्तीिा प्रारंभ करणारी मीि आहे. स्वयंपे्रचरत वाय  ज्याप्रमाणे चवहार करतो त्या प्रमाणे मी स्वतः 
स्वयंसंिाचलत प्रवृचत्त होऊन सगळीकडे पोिते. याप्रमाणे मा्या स्वयंभ ूसहज पे्ररणा शक्तीिा मलू स्त्रोत 
हाि परमकारण रुप ्यापक परमात्मा आहे. जो स्वतः आकाश व पृथ्वी यां् या पर आहे. मी रा्रशस्क्त चवश्व 
भावने्या पे्ररणेिा प्रसार करते तो त्या मूळ कारणा्याि िेतनेिा व पे्ररणेिा मचहमा आहे. अथात रा्र 
शक्ती्या रुपाने मी प्रत्यक्ष कायव करते परंत  त्यािे मूळ कारण रा्रा रा्रात चमत्रभावना जागवणारे ते परम 
तत्वि आहे. त्या्या छत्र छायेखाली सकल चवश्व एका घरट्ात रहाणाऱ्या पक्षाप्रमाणे स रचक्षत रहाते. 
 

श्रद्धा सूक्त 
 

(दहाव ेमंडल. सूक्त १५१. ऋिा ५ ऋचर्ष श्रद्धा. देव श्रद्धा छंद अन ष्ट प) 
 
भगवद  गीतेत (१७–३) म्हर्ल्या प्रमाणे श्रद्धा हीि मानवािी खरी संपचत्त आचण मूळ संभचूत आहे. 

जशी ज्यािी श्रद्धा तशी त्यािी चसद्धी. श्रद्धा श्रत्-सत्य व धा–धारण कर. अशी दोन पदे आहेत. अथात मूळ 
सत्याला अन सरुन जे जीवन जगतात ते श्रद्धा–प रुर्ष सफलता प्राप्त करून घेतात. या सूक्ता्या ऋचर्ष 
श्रद्धा कामायनी, जीवना्या भावना रुपाने आपल्या अतंरात श्रदे्धिी ज्योत जागवनू आपल्या जीवनाला 
चसद्धीिे दान देतात. 

 
श्रद्धयास्ग्नः सचमध्यते श्रद्धया हूयते हचवः । 
श्रद्धा ंभगस्य मधंूचन विना वदेयामचस ॥ १ ॥ 
 
श्रद्धयाः जीवनातील अचभलारे्षिा एक प्रकार. चत्या आधारे अस्ग्न सचमध्यतेअस्ग्न प्रज्वचलत होतो. 

हचवः हूयते–ह त द्र्य देवानंा चदले जाते. भगस्य–भाग्यािा मधूवचन–मस्तकातील विसा–शद्बानी 
वदेयामचस–आम्ही जाहीर करतो. 

 
खरोखरीि या श्रदे्धम ळे, चवश्वासाम ळे जड, वाळक्या कार्क्यात अस्ग्न प्रगर्तो व प्रचतचदन 

प्रज्वचलत होतो. बाकी जडािा व िेतनािा एरवी सबंंधि काय? श्रद्धा जागते ते्हाि यजमान देवां् यासाठी 
हचव देतो. बाकी अस्ग्नत र्ाकले तर ते जळून त्यािा नाश होईल असा अचवश्वास मनात असल्यास काय 
होईल? खरोखरीि आपल्या सवां्या भाग्या्या चशरीही श्रद्धाि आहे. स्त चतविनात आपल्याला चतिे दशवन 
होते व आपण ते इतरापं ढे प्रगर् करतो. (जाहीर करतो) 

 
चप्रयं श्रदे्ध ददतः चप्रयं श्रदे्ध चददासतः । 
चप्रयं भोजेर्ष  यज्वस्स्वदं म उचदतं कृचध ॥ २ ॥ 
 
श्रदे्ध–श्रदे्ध्या देवतेस संबोधन ददतः–हचविे दान करणाऱ्या यजमानािे चप्रयम्–चप्रय (इ्छा–

पे्रय–कल्याण) चददसतः–दान देण्यािी इ्छा असणाऱ्या यजमािे भोजेर्ष –कमाप्रमाणे फळ 
भोगणाऱ्यां् यात यज्वस –यज्ञाचद परोपकारािी कामे करणाऱ्या यजमानात इदं मे–मािे उचदतम् 
साचंगतलेले कृचध–करा. 
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हे श्रद्धारूप देवी, जी श्रद्धाशील माणसे परोपकारािी कामे करण्यासाठी धन साधनािे दान देतात, 
त्यािंी चप्रय कामे त म्ही करावी. जी माणसे केल्या कमािी फळे िागंल्या प्रकारे भोगतात व जे िागंल्या 
कामां् या द्वारा दान देण्यािी इ्छा करतात त्यािें त म्ही चप्रय करा. यज्ञयागाचद िागंली कामे करणारािें 
त म्ही भले करा. हे देवी त म्या चवर्षयीिे मािे श्रद्धाय क्त विन त म्हाला चप्रय वार्ो. 

 
यथा देवा अस रेर्ष  श्रद्धाम गे्रर्ष  िचक्रे । 
एव ंभोजेर्ष  यज्वस्वस्माकम चदतं कृचध ॥ ३ ॥ 
 
यथा–ज्याप्रमाणे देवा–इन्द्र वगैरे देव उगे्रर्ष  अस रेर्ष –उग्र स्वभाव्या अस रात श्रद्धा िचक्रे–श्रद्धा 

ठेवतात. एवम् अस्माकम्–त्याप्रमाणे आमिे. 
 
ज्याप्रमाणे इन्द्राचद देव उग्र स्वभावा्या अस रां् या चवर्षयी स्वतः्या मनात दृढ श्रद्धा ठेवतात की 

‘या कू्र अस रानंा रणसंग्रामात आम्ही चनचित मारू’ त्याि प्रमाणे कमाप्रमाणे फळ भोगणारे व परोपकारी 
कामे करणारे सफल होतात या प्रकार्या आम्या श्रद्धाय क्त विनानंा त म्ही चप्रय माना (ती खरी करा.) 

 
श्रद्धा ंदेवा यजमाना वाय गोपा उपासते । 
श्रद्धा ंहृदयाकूत्या श्रद्धया चवन्दते वस  ॥ ४ ॥ 
 
देवाः–देक यजमानाः–परोपकारी कामे करणारी माणसे. वाय  गोपा–वाय ला रक्षक बनवनू स्वतःिे 

रक्षण करून घेणारे. श्रद्धाम् उपासते श्रदे्धला देवी मानून उपासना करणारे. हृदय्या–आकूत्या–हृदया्या 
संकल्प रुप भावनेने. चवन्दते चमळवतात वस –धन. 

 
चद्य परोपकारी कामे करणारे देव ज्याप्रमाणे श्रदे्धिी उपासना करतात, त्या देवािें रक्षण अंतयामी 

वाय  मातचरश्वा करतो. त्या अंतयामी वाय िे रक्षण जे चमळवतात व यज्ञाचद परोपकारािी कामे करतात ते 
मानव श्रद्धा देवीिी स्त चत प्राथवना करतात. दयाळ  माणसे हृदयातील भावनां् या सहकायाने श्रदे्धिे जतन 
करतात व त्या श्रदे्ध्या बळावर माणसे धन, साधन वगैरे लाभ प्राप्त करुन घेतात. 

 
श्रद्धा ंप्रातहववामहे श्रद्धा मध्यंचदनं पचर । 
श्रद्धा ंसूयवस्य चनम्र चि श्रदे्ध श्रद्धापयेह नः ॥ ५ ॥ 
 
प्रातः–पहारे् हवामहें बोलावतो. मध्यचंदनं पचर–द पार्या वळेी सूयवस्य चनम्न चि–सूयव 

मावळण्या्या वळेी श्रद्धापय इह नः आम्हाला या कमावर श्रध्दा ंठेवणारे करा. 
 
ज्याप्रमाणे सोमयागी सकाळ संध्याकाळ सोमािे सवन करतात, ज्याप्रमाणे अस्ग्नहोत्री सकाळी, 

द पारी व संध्याकाळी चत्रकाल संध्या करतात. त्यािप्रमाणे परोपकारी कामे करू इस््छणारी आम्ही 
श्रध्दाशील माणसे पण आम्या हृदयीिी भावना पोर्षणाऱ्या श्रध्देला सकाळी आवाहन करतो. द पारी 
आवाहन करतो आचण त्याि श्रध्देस सूयं मावळण्या्या वळेीही आवाहन करतो. हे श्रध्दा देवी, आमिी सवव 
काये चवश्वासपूवकं करीत रहाण्यासाठी आम्या हृदयात दृढ श्रध्दा असो. 
 



 अनुक्रमणिका 

अर्मषवि सूक्त 
 

(दहाव े मंडल : सूक्त १९०, ऋिा ३, ऋचर्षः अघमर्षवण मध ्छंदािा प त्र. देवः भाववृत्त, छंदः 
अन ष्टप). 

 
भगवद गीतेंत (१८,५) साचंगतले आहे, ‘यज्ञ, दान व तप ही तीन कमे त्यजू नयेत. कारण ती कमे 

मानवास श द्ध करून परोपकारास जोडतात.’ या सूक्तात उत्तम तप करून प्रजापतीने सत्वग ण चनमांण केले 
व त्यां् या द्वारे संवत्सर काल, सूयं, िंद्र, आकाश तसेि पथृ्वी व अंतचरक्ष असे तै्रलोक्य चनमाण केले–त्यािें 
वणवन केलेले आहे. या ऋिातून सचृष्ट सजवना्या प्रारंभ काळािे वास्तचवक दशवन होते. आत्मज्ञानी या 
दशवनाने ऋत, सदािार व सत्वग ण प्राप्त करून घेऊन जीवनात ते प्रकर् करतात. त्याम ळे पाप–अघ 
मर्षवण–दूर होते हे सूक्त संध्ये्या चनत्यपाठात आहे. 

 
ऋतं ि सत्यं िाभीदधात्  तपसो ी ध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः सम द्रा अणववः ॥ १ ॥ 
 
अचभदधात् –अचभतप्त िारी प्रकार्या तपा्या आिरणाने तप्त तपस्य-सृष्टी्या कारणािे चनरीक्षण 

करण्या्या धीराने ॠतम–सदािार व सत्य–ंसत्य व सदािार दोन्ही अध्यजायत–प्रगर् िाले आहेत. 
ततः–म्हणून रात्री अजायत–रात्री सारखा अ्यक्त काल चनमाण िाला. अणववः सम द्रः–तरंग जल 
असलेला सागर. 

 
ब्रह्म परमात्मा, जो स्वयं प्रकाशमान आहे त्याने प्रजापचत रूपाने स रुवातीस चनरीक्षण केले व ‘मला 

सृष्टीिे सजवन करावयािे आहे’ या भावनेने त्याने उग्र तप केले. त्मा्या प्रतापाने ऋत–सदािार व सत्य या 
दोन्ही ग णािंी चनर्तमती िाली. त्याम ळेि रात्रीसारखा अ्यक्त काळ व तरल सम द्रासारख्या जगतािे 
कारणरुप असे अ्यक्तरुप प्रगर् िाले आहे 

 
सम द्रादणववादचध संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राचण चवदधत्  चवश्वस्य चमर्षतो वशी ॥ २ ॥ 
 
अणववात्  सम द्रात–अ्यक्त कारण स्वरुपाने. संवत्सरः–्यक्त वर्षव. अजायत–िाले आहे. 

अहोरात्राचण–चदवस आचण रात्र. चवदधत् –बनचवले. चमर्षतः–क्षणाने चवश्वस्य–चवश्वािा वशी–वश करणारा 
स्वामी. 

 
परब्रह्म परमात्मा जो स्वयंप्रकाशी आहे तो चवश्वातील सवव पदाथािा व पळ, कला, घर्का, वार, 

पक्ष, मास, वर्षव वगैरे कालािा स्वामी आहे. याप्रमाणे प्रजापतीने अ्यक्त सम द्रासारख्या कारणातून ्यक्त 
वर्षव–काल प्रगर् केला आहे तसे रात्र–चदवस याप्रमाणे गणना करून वर्षािी रिना केली आहे. 

 
सूयािंद्र मसौ धाता यथापूववमकल्पयत्  । 
चदव ंि पृचथवी िान्तचरक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥ 
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धाता–आचद प्रजापतीने. यथापूववम् –पूवीं सृष्टी होती त्याप्रमाणे. सूयािदं्र मसौ–सूयव िंद्र वगैरे चद्य 
पदाथापासून आरंभ करून. अकल्पयत् –संकल्प करून चनमाण केले. अथ आचण स्वःचदवम् –स ख देणाऱ्या 
आकाशाला. 

 
परब्रह्म परमात्मा स्वयंप्रकाशी आहे. त्यानेि आचद प्रजापती रुपाने या य गातील सृष्टीिे सृजन केले. 

ज्यात सूयव व िदं्र दोन्ही प्रारंभीिे पदाथव असून आचवनाशी आहेत. त्याि प्रमाणे धात्याने पृथ्वी, अंतचरक्ष व 
स खदायक असे आकाश चनमाण केले आहे. 
 

संज्ञान : राष्र–णित दशवविारे सूक्त 
 

(दहाव ेमंडल सूक्त १९१. ऋिा ४. ऋर्षी : संवनन. देव संज्ञान. छंद अन ष्ट प) 
 
ऋग्वदे संचहतेिे हे शवेर्िे सूक्त आहे. पचहल्या सूक्तात अस्ग्निी स्त ती केली होती. तो अस्ग्न स्वतः 

एका रा्राला वसवण्यास समथव, उत्तम रत्न आहे. चशवाय नीचतमजंरीमध्ये बधं -चमत्रराज्य, मेधा-चववके 
शस्क्त, यश, ब्रह्म-चवशाल मन, वदे, खाणीतील रत्न, भग-भाग्य आचण ऋत-सत्य ही रा्रा्या धारणेिी 
रत्ने आहेत असे म्हर्ले आहेत. रा्राला या नवरत्नािंी प्रास्प्त अस्ग्न सारख्या प्रतापी व तेजस्वी रा्र 
प रुर्षाद्वारा होते. म्हणून पचहल्या ऋिेत त्या रा्रप रुर्षािी, अस्ग्निी स्त चत करून रा्रातील सवाना 
खेळीमेळीने, एकीने रहाण्यािा उपदेश केला आहे. आचण शवेर््या ऋिेत साक्षात वदेमातेने प्रजाजनानंा 
श भाचशवांद चदलेले आहेत. 

 
या सजं्ञान सूक्तात रा्रािे उत्तम संचवधान दाखवलेले आहे. या संचवधाना्या पालनाने रा्रािे 

सवव प्रकारे उत्तम चहत साधता येण्यासारखे आहे. 
 
संर्षचमद य वसे वृर्षन्नग्ने चवश्वान्ययव आ । 
इळस्पदे सचमध्यसे स नो वसून्याभर ॥ १ ॥ 
 
वृर्षन्–कामना पूणव करणारा अग्ने–अग्रणी अयव–श्रेष्ठ. संसम् हत्–सवव बाजूनी. चवश्वानी–सवव 

प्राण्याना य वसे–एकत्र करतात. इळस्पदे–वाणी्या स्थानी शोभणारा सचमध्यसे–वाढता सः ते नः आमिे 
वसूचन–वसवण्यास योग्य आ भर–आणा. 

 
चनत्य चनरंतर प्रज्वचलत िालेला अस्ग्न ज्या प्रमाणे यजमानािी सवव कामना पूणव करतो त्याि प्रमाणे 

प्रजाजनाकंडून आदर सत्कार पावलेला रा्रािा अग्रणी नेता सवव प्रकारे श्रेष्ठ असून प्रजाजनां् या सवं 
कामना तो पूणव करतो. त्याचशवाय तो प्रजाजनािंी योग्य स्थानी चनय स्क्त करतो. त्या रा्रप रुर्षािी प्राथवना 
करताना स रुवाती्या ऋिेत म्हर्ले आहे. हे वृर्षन्, अस्ग्न, हे प्रशसंक, वाणीस्थानी शोभणाऱ्या रा्र प रुर्षा, 
त म्ही सवशं्रेष्ठ आहात. त म्ही चनत्य चनरंतर चवकचसत रहा. आम्ही त मिी स्त चत करीत आहो. त म्ही 
आम्यासाठी नवरत्ने घेऊन या. 

 
संग्छध्वम् सं वदध्वम् सं वो मनाचंस जानताम् । 
देवा भागं यथापूवें सजंानाना उपासते ॥ २ ॥ 
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संग्छद्धम्–त म्ही सवव एकत्र या. संवदध्वम् एक वाणी उच्चारा. व मनाचस सजंानाताम्–त मिी मने 
एकाि प्रकारिा बोध चमळवीत. यथा पूवें–ज्या प्रमाणे पूवी्या काळी भागम्–आपआपला भाग. संजानाना 
बोध प्राप्त करून घेणारा उपासते–जतन करतात. उपासना करतात. 

 
स्त चत प्राथवनेने प्रसन्न िालेल्या रा्र प रुर्षाने, एकमेकाशंी सख्य व संगनमत करून रा्र संघर्न 

करण्यासाठी आपल्याकडे आलेल्या प्रजाजनानंा आदशव संचवधानािी रूपरेर्षा आखून देताना साचंगतले. 
 
‘हे रा्रा्या चहतलितक प्रजाजनानंो त म्ही सवव चमळून, संघ रिून परस्परािंी कायें करीत रहा. 

त म्ही सवांनी सभा–सचमती रिून एकमताने प्रस्तावािंा उच्चार करावा. त्याि प्रमाणे परस्परां् या मनोभावात 
ऐक्य आणनू मनातील चशवसंकल्पािंा चनणवय घ्यावा. या संदभात मी त म्हाला पूवी्या काळी देवानंी 
रिलेल्या संचवधानािी आठवण करून देतो. त्यानंीही याि प्रमाणे (ऐक्या्या मागाने) उत्तम ज्ञान संज्ञान 
चमळवनू चद्य रा्रािे संगोपन केले होते. 

 
समानो मंत्रः सचमचतः समानी समानं मनः सह चित्तमेर्षाम्  । 
समानं मंत्रमचभ मंत्रये वः समानेन वो हचवर्षा ज होचम ॥ ३ ॥ 
 
समानः मंत्रः– सारखी मंत्रणा–चविारणा. समानी सचमचतः– सारखी चवर्षय चविाचरणी समानं 

मनः–संघर्नेसाठी सारख्या–एका चविारािी मने. एर्षाम् –या जनां् या चित्तम् –ब चद्धिी िेतना. 
अचभमंत्रये–मी मंत्रणेला संमत मानतो. वः– त म्या. समानेन हचवर्षा–सारख्या ह त द्र्यानंी ज होचम–होम 
करतो. 

 
जे्हा रा्रािे प्रजानन परस्पर भेरू्न, एकत्र जमून चविार चवचनमय करतात, मंत्रणा केल्यानंतर 

सवव संमतीने चवर्षय चविाचरणी सचमतीिी रिना करतात, त्या सचमतीत सावधान चित्ताने सारखे मनन करून 
ब चद्धपूववक रा्रा्या चहता्या गोष्टीिा चविार करतात ते्हा त्यािंा अग्रणी रा्रप रुर्ष प्रजाजनाशंी एकमत 
होऊन रा्रचहतािी चविारणा करून, त्या प्रजाजनां् या कडून समान धनसाधनािंा, हचव द्र्यािंा स्वीकार 
करून रा्रचहतािी, परोपकारािी कामे करतो. 

 
समानी व आकूचतः समाना हृदयाचन वः । 
समानमस्त  वो मनो यथा वः स सहासचत ॥ ४ ॥ 
 
वः–त मिी. आकूचतः–भावना. अचभप्राय. हृदयाचन–हृदये. अंतःकरणे. स सह असचत–उत्तम चहता 

सचहत–‘साचहत्य’ असोत. 
 
रा्रािे संचवधान रिून चवश्वािी उत्तम काये करणाऱ्या रा्रप रुर्षाला व त्या रा्रा्या प्रजाजनानंा 

ऋग्वदे संचहते्या या अचंतम ऋिेत सचहत–चहताबरोबर ‘साचहत्या’ िी भावना ठेवनू सचंहते्या रूपाने 
वदेमातेने श भाचशवाद देताना म्हर्ले आहे, 

 
हे रा्र प रुर्ष, आचण प्रजाजनानंो, त म्हा सवांिे अचभप्राय व त मिे संकल्प सारख्या प्रकारे, सवांिे 

चहत करणारे असोत. तसेि त म्हा सवांिी हृदये परस्पराचवर्षयीिी सख्य भावनेिे जतन करोत. त म्ही सवव 
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प्रजाजन अन्य रा्रां् या प्रजाजनां् यासह, एकत्र बसून चहतकारी–‘साचहत्य’ गोष्टी करा्या त्या योगाने 
त्यां् याशी पण त मिी मने जोडली जावोत. एकरुप होवोत. 
 

श्रमाचे स्तोत्र. श्रम िीच श्री! ऐतरेय ब्राह्मि 
 

राजक मार रोचहताला अरण्या्या मागावर देवराज इंद्र वृद्ध ब्राह्मणा्या वरे्षाने भेर्ले ते्हा त्यानंी 
राजक माराला श्रमािंा मचहमा वणवन करताना साचंगतले, 

 
‘नाना श्रान्ताय श्रीरस्स्त’ इचत रोचहत श श्र म । 
पापो नृर्षद -वरा जन इन्द्र इत्  िरतः सखा, िरैवचेत ॥ १ ॥ 
 
खरोखरीि कोणत्याही प्रकारे श्रम न करणाराला श्री कधी लाभत नाही. हे रोचहता, जो श्रम करतो 

त्यालाि श्री चमळते, असे आम्ही ऐकले आहे. इतर सव प्रकारे माणूस चकतीही श्रेष्ठ असला तरी तो जर श्रम 
करीत नसेल तर तो माणसात लनद्य नृर्षद –म्हणजे त ्छ पामर, पापरुप आहे. श्रेष्ठ परमेश्वर जो इन्द्र तोही 
नेहमी लहडत्या चफरत्या, काम करत्या माणसाशीि सख्य करतो. बसून राहणाऱ्या आळशाशी नाही. म्हणनू 
सागंतो तू लहडत रहा. िालत रहा. 

 
प स््पण्यौ िरतो जङघे भू् ण रात्मा फलग्रचहः । 
शतेे अस्य सवे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हतः, िरैवचेत ॥ २ ॥ 
 
वृक्ष जसा मोठा होऊन फळाफ लानंी शोभतो तसा लहडता चफरता माणूस, त्यािे पाय हृष्टप ष्ट होतात. 

त्यािा मध्य–देह–आत्मा चवकचसत होतो. त्याला आरोग्यरुपी फल प्राप्त होते. श्रम करणाऱ्या माणसािी 
सवव पापे मागावर िालता िालता श्रमाम ळे नाश पावतात व गळून पडतात. म्हणनू हे क मार तू िालत रहा. 

 
आस्ते भग आसीनस्य ऊध्ववस्स्तष्ठचत चतष्ठतः । 
शतेे चनपद्यमानस्य िरेचत िरतो भगः िरैवचेत ॥ ३ ॥ 
 
जो आसीन असतो, बसून रहातो त्यािे भग–भाग्यही बसून रहाते. जो आळस र्ाकून उद्योगासाठी 

उद्य क्त होतो, त्यािे भाग्यही त्या्याबरोबर उठून उभे रहाते. कामकाज केल्याचशवाय जो गादीवर लोळत 
राहतो, त्यािे भाग्यही िोपून जाते व जो देशोदेशी यात्रा करीत लहडतो, चफरतो त्यािे भाग्यही चदवसेंचदवस 
वृलद्धगत होते. म्हणून तू िालत रहा. चफरत रहा. 

 
कचलः शयाना भवचत सचंजहानस्त  द्वापरः । 
उचत्तष्ठन् ते्रता भवचत कृतं संपद्यते िरत् –िरैवचेत ॥ ४ ॥ 
 
कचल, दबापर, ते्रता आचण सत्य ही जशी िार य गे आहेत, त्याप्रमाणे माणसा्या जीवनातही िार 

य गे आहेत. जो िोपून रहातो त्यािा काळ िोपेति चनघून जातो. त्याम ळे कचलय गाप्रमाणे त्यािा पापािंा 
संग्रह साठत जातो. जो िोपेतून उठतो पण घर सोडून बाहेर चनघत नाही, त्या्या जीवनािे द्वापर य ग स रू 
होते. पाप व प ण्य समसमान होते. बाहेर पडण्यासाठी तयार िालेल्या माणसािे ते्रता य ग उगवते. प ण्यािे 



 अनुक्रमणिका 

तीन भाग व पापािा एकि भाग उरतो व जो कामासाठी बाहेर पडतो िालतो, श्रम करतो त्या्या 
पावलोपावली कृतय ग चनमाण होते. केलेल्या प ण्यािें फल (कृत) त्याला प्राप्त होते. म्हणनू सागंतो, तू 
चफरत रहा. 

 
िरन् वै मध  चवन्दचत िरन् स्वाद म् उद म्बरम् । 
सूयवस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते िरन्, िरैवचेत । 
 
चनरंतर लहडत चफरत रहातो त्याला मधासारखी मध र फले लाभतात. स्वाचदष्ट उंबरा्या 

फळासारखी श्रमािी फळे चमळत रहातात. हे क मार, या सूयां्या सौभाग्यश्रीिा मचहमा पहा तर खरा! हा 
सूयं चवशाल आकाशात सतत भ्रमण करतो. क्षणािाही आळस तो कधी करीत नाही. श्रम आचण श्री यािंा 
सूयं हा प्रत्यक्ष चजवता जागता नम ना आहे. त्यावरून बोध घे आचण िालत रहा. िालत रहा. (ऐत. ३३, ३, 
१४) 
 

। ॐ स्वस्स्त श्री । 
 
— 


