भगवान शी एकदंत मदासुर िवनाशक अवतार!
महषी भृगुंचे िचरं जीव महषी चयवन. शीचयवनांचया तपाचरणात राजा शयारती कनया सुकनयेने िवघ आणले. िशका
रपात चयवनांनी ितचयासोबत लग लावून देणयाची अट घातली. अनयथा सगळया राजयाचा िवनाश होणार हा िवचार
करीत राजकनया ऋषीपती झाली. ितने पाणपणाने महषीची सेवा के ली आिण पसन झालेलया ऋषीनी वर मागणयास
सांिगतला. देवी सुकनयेने अनेक वावहािरक सुखसाधनांसह ऋषीचया तारणयाची अपेका के ली. महषीनी देवतांचे वैद
असणा-या अिशनीकु मारांना पाचारण के ले. तयांनी तारणय पदानचया बदलयात यजात आहतीचा अिधकार मािगतला.
ऋषीनी होकार भरला. ऋषी तरण झाले आिण अिशनीकु मारांना हिवभारग देणारा ऐितहािसक यज महषीचे सासरे राजा
शयरतीकडे सुर झाला.
यजारं भीच तेथे देवराज इं द पगटले. सगळयांनी देवराजांचे सवागत के ले. पण देवराज आगतसवागताचया मानिसकतेत
नवहते. तयांचा आकेप होता अिशनीकु मारांचया आहती गहणाला. तयांचया लेखी ते रोगिनवारक सेवक आहेत. तयांना
समान दजार देवराजांना मानय नवहता. मात महषी चयवन आपलया मतावर ठाम होते. ते महणाले हा माझा शबद आहे मी
पाळणारच. अिशनीकु मारांना आहती िमळणारच.
देवराज पचंड संतापले आिण तया संतापाचया भरात तयांनी चक वजच उगारले. सगळयांनी डोळे िमटले ऋषीवध
पाहणयाचे पाप नको महणत िमटलेले डोळे थोडया वेळाने उघडले तर सगळयांना आशरचयारचा मोठाच धका बसला.
देवराजांना वज धरलेला हात हवेतलया हवेत जणू गोठला होता. तयांना हात हलवताच येईना.
उलट पकी माझयावर वज चालवतो महणजे काय? या िवचाराने संतप महषी चयवनांनी एक भीषण आरोळी ठोकली
आिण तयातून एक अकाळिवकाळ राकस पगट झाला. पगटताच तो इं दावर चालून गेला. आधीच हात बंिदसत तयात
अंगावर राकस. इं दांना शरण येणयािशवाय पयारयच नवहता. तया शरणागतीने ऋषी पसन झाले. देवराज सुटले.
अिशनीकु मारांना यजात सथान भेटले. सगळा यज संपन झाला. तया िनिमत िवघाचे काय?
महषी आपलया तया ततकािलक िवकार गसततेने विथत झाले आिण तयावर उपाय िवचारणयासाठी सविपता, सवगुर
महषी भृगुंचया आशमात आले. महषी भृगु महणाले आपलया मदपूणर दशेत, आतमपभावाचया मदाने पिरपूणर होत तू िनमारण
के लेला हा राकस मदासुर नावाने जगताला 'ताहीभगवान!' करायला लावेल. एक परबह परमातमा शी गणराज पभूच
आता यातून वाचून शकतात. तयांनाच शरण जा आिण िनयतीचया पिरणामाला लागणा-या काळाची पतीका कर.
ितकडे मदासुर दैतयगुर शुकाचायारना शरण गेला. दैतयगुरंनी असुर राजयाचया उतकषारचे ते कारण पािहले आिण तयाला
आिदशकीचया उपासनेस बसिवले. घोर तपाचरणाचया पिरणाम रपात आिदमायेने अनेकानेक अदभुत वरदाने, तैलोकय
िवजय आिण पंचमहाभूतातमक कोणतयाही पदाथारचया योगे मरण नसलयाचा अदभुत वर िदले.
आता मदासुराचया लेखी तो अमरच होता. पिरणामी तयाची राकसीवृती पदीप झाली. 'सीमांसमिदरासक:!' या
राकसीवृतीने तयाने ितभुवनाला िगळं कृत के ले. मदासुर ितलोकनाथ झाला.
सगळया देवतांना आपापली पदे िरकामी करन दावीच लागली. देवता सवगरचयुत झालया. सगळयांनी आिदशकीचया
शरणतेचा मागर सवीकारला. ितनेही सगळयांचे सवागत के ले. भोळा आशावाद मांडला की तो माझा भक आहे. माझया
लोकात येऊन गोधळ घालणार नाही. तुमही येथे सुखनैव रहा. देवतांना तातकािलक आराम िमळाला.
देवतांचे हे आिदशकी शरणागततव राकसांना कळले ते संतापले. मदासुरास महणाले शकीलोकावर आकमण करन
सगळयांना संपवू. मदासुर पारं भी तयार होईना पण सगळयांनी सांिगतले. जगदंबा आमचया पकात असेल तरच आमहास

पूजय. ती शतूंना आधार देत असेल तर ितला आदर कां दायचा? मदासुरास हे िववेचन पटले आिण शीआिदशकीचया
मिणदीप लोकावर आकमण करणयात आले.
युदाचा पिरणाम ठरलेलाच होता. मदासुर िजकणारच होता. आता देवतांचया निशबात वनवासाला पयारयच नवहता.
देवता अनानदशेत वनवास भोगू लागलया.
तपाचरण कर लागलया. तपाने शुद झालेलया तयांचया पुणयफलरपात सनकािदक ऋषीचे तेथे आगमन झाले. तयांनी
देवतांना शीगणेश रहसय सांिगतले. सनकािदकांचया उपदेशानुसार देवतांनी गणेशाराधन के ले आिण पिरणाम रपात
सवानंदनाथ परबह 'एकदंत' रपात अवतीणर झाले.
शी एकदंतांचा आिण राकस सैनयाचा आमनासामना झाला. िवषयी, लोलुप आिण धनपीय या मदपुतांचया
िवनाशानंतर शीनी मदासुराला आपले रहसय कथन के ले आिण शेवटी मदासुर शी एकदंतांना शरण आला.
ही झाली शी एकदंत अवताराची कथा कथनीय पाह आगामी चतुथीला.
जय गजानन!
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