संकष चतुथी
शी वकतुंडाय नम:!
भगवान शी वकतुंडांनी के लेलया मतसरासुर िनगहणाचा कथाभाग आपण मागील चतुथीस कथा रपात पािहला आता
कथनीयाचा िवचार कर.
शीमद मुदगल पुराणाने आपलयाच आत िवदमान अष िवकारांना राकस रपात विणले. षड िरपु रपात सवरत वणीत
काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मतसर आिण ममतव व अहंकार असे हे आठ असुर.
मात येथील गंमत पहा काम, कोध, असा तयांचा कम नाही. कम नेमका उलटा आहे. मतसर, मद, मोह करीत
कामापयरत आिण शेवटी मम व अहंकार असा कम कां? तर हा िवलयाचा कम आहे. तो उलटच असणार आहे.
कोणतयाही पवासात पहा एक गोष आपणास सहज कळे ल की एका गावाहन आपण दुस-या गावाला िनघालो तर
मागारत जी गावे जया कमाने येतात ती िलहन ठे वा. परतत असतांना तो कम नेमका उलटा असणार आहे येथेही हीच
रचना आहे.
शीगणराज पभुंपासून आरं भ पावत आपलया या देहापयरतचया िनिमतीचा हा भासमान का होईना 'सगर' पवास झाला.
आता 'पितसगर' पाहायचा आहे. भगवंतापयरत 'परत' जायचे आहे. या परतीचया पवासातील पिहला टपपा आहे
'मतसरासुर'.
तयाला शरण आणले तरच पुढचा टपपा असे करत करत आठ टपपे. सगळे पार झाले तर आिण तरच 'शीसवानंदनाथ'.
साधकीय अंतयारतेचा पिहला अडथळा आहे मतसरासुर. अत: पथम खंडात तयालाच असुर संबोिधले आहे.
येथे साधकीय जीवनात घडणारी एक महतवाची पिकया खूप शांतपणे समजून घयावी लागते.
िविवध साधनामागारचा, पंथोपंथाचा अंगीकार करन अनेक जण साधनारत होतात. मात तयाच वेळी एक िविचत
दंद सुर होते. एक मन साधनारत असते तर दुसरे िवषयासक.
आता आपण साधनेत लागलो महणजे आपलया मनात असे िवकार यायलाच नकोत अशा िविचत धारणेने साधक
गसत होतो. समाज तयाचया या धारणेला पुष करतो. काहो! गुर के ले नां तुमही? तरी असेच कां? हेच कां तुमचया चतुथीचे
फल? हीच का मोरयाची उपासना? फायदा काय तुमचया पारायणाचा? इकडे आधयाितमक महणवता आिण ितकडे
रागावता हे कसे? अशा अगिणत पशांनी साधकाचा गोधळ अिधकच वृिदगत होत जातो.
या सगळया समसयांचे परमसुंदर समाधान आहे शीमुदगल पुराण..
पथम हे धयानात घयायला हवे की एखादाने मोरयाची उपासना 'सुर के ली' याचा अथर ती फक सुर झाली आहे.
संपली थोडीच आहे? हे बदल उपासनेचया समापीची फळ आहेत. आरं भात ती कशी िमळतील. िवदापीठात पवेश घेणे
आिण पदवी िमळणे यात काही अंतर आहे की नाही? पण हे न समजून घेता साधक गोधळतो आिण इतर तयाचया
गोधळास वाढवतात.
उपासनेने हे िवकार शमतात हे वासतव आहे. पण उपासना सुर करताच ते कसे जातील? २५ वषारची जखम असेल
तर भरणयासाठी िकमान २५ िदवस तरी दाल की नाही., उलट जखम होते कणात आिण अनेकदा पुरते आयुषयभर. मग

जर बाल 'जखम' अशी ततकाळ भरत नसेल तर अंतरीचे िवकार असे एका सतयिवनायकात कसे मरतील? हा साधा
िवचारही आपण करत नाही.
अत: शीमुदगल पुराणाचे पथम कथन आहे की िवकार उतपन होतात कां? होऊ दात. तयात अनैसिगक असे काहीही
नाही. तुमचया माझया सारखया साधकांचया मनात ते आले तर काय आशयर देवताही तयांपासून सुटलया नाहीत. ऋषीही
मुक नाहीत.
याच साठी पथम असुर मतसरासुराची िनिमती विणली आहे देवराज इं दापासून साधकाला पिहलयाच टपयावर एक
िदलासा िदला आहे की इं दालाही मतसर सुटला नाही. मग तुला तो कसा सोडेल? तयामुळे तो 'आला' महणून वाईट वाटू न
घेऊ नको, रडू नको, थकु नको.
'आला' यात काही अनैसिगक नाही हा 'गेलाच नाही' तर मग घातक आहे. इं दाने मतसरासुराचा सांभाळ के लेला
नाही तयाने तयाचा 'तयाग' के ला तयाग आहे िवनाश नाही संपवता येत नाही. इं दासच काय िवषणू, शंकरांनाही तो संपवणे
शकय नाही. पण तयाग तर संभव आहे नां? आतमीयता तर नको नां?
मतसरासुर पगटला आिण इं दास सवत:ची लाज वाटली. असे कथा सांगते. आपलया िवकारवश होणयाची अशी अंतरी
लाज वाटणे हाच तयागाचा आरं भ आहे. आपलयाला अशी लाजच वाटत नाही उलट अनेकदा आपण तया िवकारांनाच
कवटाळू न बसतो. उदा. माझा राग मोठा बेकार आहे बर कां? असे अिभमानाने सांगणारा भेटतो तेवहा वाटते की याचया
उनतीचे दार पके बंदच आहे.
शीमुदगल पुराण सांगते िवकार येतात तर येऊ दा. ते सवाभािवक आहे. पण िकमान तयांची जोपासना तर कर
नका. कु रवाळत तर बसू नका ते 'आपले' नाहीत असे वाटतील तेवहाच तयांचया िनराकरणाचा मागर पशसत होऊ शकतो.
कारण एकदा 'आपले' महटले की मग तयाला धकाही लागू नये या साठीच आपण पयत करतो.
अत: पथम कायर आहे इं दादारे के लेला तयाग. जोपासणयाची वृती सोडणे. अथारत असा आपले पणा सोडला तरी तो
मरत नाही. उलट तो अनयत वाढतोच. तयाचा िवसतार होतोच हे सांगतांना पुराण कारांनी तयाचे तप, तयाचा संसार
तयाचा वंशिवसतार विणला आहे. िकती सुंदर रपक आहे हे मतसरासुराचे पुत कोण? तर सुंदरपीय आिण िवषयिपय.
मतसराचा पसारा कशाने वाढतो? तर सुंदरपीयतेमुळे आिण िवषयपीयतेमुळे. मतसर नाही मारला जात पण ही
मुले मारली जातात. अथारत जीवनातून सुंदरिपयता आिण िवषयपीयता कमी करता येत.े या बाबी कमी झालया की मतसर
दुबळा होतो.
गंमत पहा पिहलयाच खंडात मतसरासुर कां? तर या सगळया अषिवकारात सगळयात दुबरल आहे. सगळयात खाली
आहे. महणूनच उनतीचया मागारवर 'खालून पिहला' असलयाने पिहलया खंडात आला आहे.
मतसर दुबळा आहे कारण तो दुबळयाचाच साठी आहे. मतसर कधीही समथारस होतच नाही. मतसर नेहमी
आपलयापेका वरचयाचाच वाटतो. पायी जाणा-यास सायकल वालयाचा, तयाला गाडी वालयाचा आिण तयाला िवमानातून
जाणा-याचा मतसर वाटू शकतो. िवमानातून जाणा-याला पायी चालणा-याचा हेवा, मतसर, इषार वाटली असे कधी होईल
कां? उलट तो पथम फे रीकरीताही िवमानतळावर जात असतांनाही बसचया रांगेत उभया असणा-याकडे तुचछतेने पाहतो.
अथारत मतसर हा नेहमी वरचयाचाच येतो तसे उनत होणयाची इचछा तर आहे पण कमता तर नाही अशा िविचत
दशेची पिरणती असते मतसर.

मग मतसर तयागाचा उपाय काय? तर एक तर सवत: सवोच होणे अथवा सवोचाचा संग करणे. मोठया पदाशी
जुळले तरी मतसर कमी होतो. उदा. पंतपधानाचया सिचवास कधी गामपंचायत सिचवाचा मतसर वाटेल कां? तर नाही.
तयाच सवरपात एकदा मी सवरपूजय सवारिदपुजय मोरयाचा भक आहे ही भावना दृढ झाली की सामानय मतसर
हळू हळू गळू न पडतात. वावहािरक शिमक सुखाचया मागे लागलेलया सुंदरपीय, िवषयिपय जणांचा मतसर वकतुंड िपयास
वाटणे असंभव आहे. फक तयासाठी वकतुंड पीयता परमदृढ असायला हवी.
मतसराचे कारणच आहे िविवधता. माझया जवळ जे नाही तयाची मनीषाच मला मतसरगसत बनवत असते. हे नसले
पण जी मनात भरवते ितला माया महणतात. माया शबदाची फोडच आहे मा महणजे नाही आिण या महणजे जी. ' जी नाही'
ती माया. जी नाही तयाचाच िवचार करायला लावते ितलाच माया महणतात.
माझया जवळ नसलेलया िवमानाचा िवचार करीत मी मतसरगसत होतो तयावेळी माझयाजवळ असलेलया
गाडीचाही मी आनंद घेऊ शकत नाही. 'नाही' तयाचा िवचार करीत 'आहे' तयाचाही आनंद घेऊ देत नाही तीच माया. तीच
मतसराला कारणीभूत असते. मग ितचया िनरासाचा मागर काय तर 'वकतुंड'.
कशाला महणतात 'वकतुंड' मराठीचा अथर येथे लागत नाही. काही जण वेगळाच अथर काढतात सोड वाकडी महणून
वकतुंड. पण हे लागू पडत नाही कारण सोड हे तोड नाही नािसका असते आिण शबद वकतुंड आहे. वकनािसका नाही. मग
काय आहे वकतुंड?
शास सांगते 'वका' महणजे माया. तया मायेला जो तोडाने नुसतया फुं करीने उडवून लावतो तो परमातमा, ते परबह
महणजे वकतुंड. 'नाही' तयाचया मागे लागणयाची वृती उडवतात ते वकतुंड. तयाचा पिरणामरप मतसर शरण येणयास
बाधय होतो अशी जयांची लीला ते मतसरासुर िनगहक शीवकतुंड.
अथारत इं दासही सुटला नाही महणून आपला पकटला तर विथत न होता सुंदरपीयता आिण िवषयपीयता नष
करीत नाही तयाचयामागे लागणयापेका 'आहे' तयाचा आनंद घेत मतसरासुरास शी वकतुंड शरण आणणयाचा साधकीय
पयास महणजे शी मुदगल पुराणाचा पथम खंड.
जय वकतुंड!

जय गणेश!
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