जय गणेश
भगवान शी एकदंत!!
भगवान शीगणेशांचया अषिवनायक अवतारांपैकी शी मुदगल पुराणोक िदतीयावतार आहे शी एकदंत
अवतार. जयापमाणे वकतुंड या शबदाचा मराठी वाकरणाचया दृषीने अथर लागत नाही तयाच पमाणे
एकदंत शबदही मराठी अथरिनधाररण पदतीचा िवषय नाही.
सामानय अथारने कोणालाही िवचारा की मोरयास एकदंत का महणतात? तर कोणीही चटकन सांगेल की
मोरयाचा एका दात तुटला असलयाने तयांना एकदंत महणतात. पण थोडा िवचार करा. हा अथर खरे च
बरोबर होईल कां? जर एक दात तुटला आहे तर मोरयास दीडदंत महणायला हवे नां? कारण एका दात
पूणर आहे आिण दुसरा दात खंडीत आहे. महणजे तो अधार आहेच नां? मग दीड झाला की नाही? पण
मोरयाचे नाव दीडदंत नाही तर एकदंतच आहे. मग काय आहे एकदंत चा अथर?
मुळात लकात घया की याचा बाह दंताशी काहीही संबंध नाही. असा दात तुटला असला तरी तयाचा
एकदंततवाशी संबंध नाही. कारण असा हा दात का तुटला हे सांगणा-या तबबल पाच कथा सापडतात. मग
जर पिहलयाच कथेत तुटला तर दुस-यावेळी कु ढू न आला? अथारत तया कथांचाही वेगळाच अथर असणारच.
मग काय आहे एकदंततव?
शी मुदगल पुराणकारांनी एकदंततवाची उकल के ली आहे. ''एका" हा शबद मायेसाठी योिजला जातो.
तीनही गुणांची जी सामयावसथा तया एक अवसथेला मुळमाया महणतात. अशा या मूळ पकृ तीला
आिदमायेला एका असे महणतात.
तयाच पमाणे दनत या संसकृ त शबदाचा अथर 'सता' असा आहे. दनत: सतातमको धातू:! असा िनयम आहे.
अथारत एका महणजे माया आिण दनत महणजे सता. या दृषीने तया 'एका' अशा मायेवर जयांची दनत अथारत
सता चालते तया मायासंचालक परबहास एकदंत महणतात. हा शी एकदंत अवतार मदासुर नामक
राकसाचया परीपतयाथर होत असतो. ही सगळी रचनाच मोठी िचतनीय आहे. मदासुर िवनाशक
एकदंततवच िदतीय खंडाचा िचतन िवषय आहे.
मदासुर पगट झाला देवराज इंद आिण चयवन महषीचया संगामात. या दोघांचया मदपुणरतेतून आला तो
असुर झाला मदासुर. मद महणजे काय? तर माझया जवळ असणारी शकी ही माझीच शकी आहे असे
वाटलयाने येणारी उनमतता महणजे मद.
देवराज इं द यजसथळी येतात आिण अिशरवनीकु मारांना हिवभारग देणयास नकार देतात. मी देवराज आहे. मी
महणेल तसेच होणार. माझीच सता या जगावर चालते या 'मदात' ते आले. हा देवराजांचा मद आहे.या
मदाला टकरला चयवनांचा मद. तू असशील देवराज. मी काय कमी आहे कां? मी माझया तपसयेने संपन
आहे. तया अिधकाराने मी मला हवा तो बदल घडवून आणू शकतो. हा महषी चयवनांचा मद आहे.
एक सतामद आहे तर दुसरा तपसयामद आहे. काय िविचत रचना आहे ही! सता सेवेचे साधन हवी तर
तपसया शांतीचे. पण दोनहीचा पिरणाम मात मदात झाला आहे िकती िविचत आहे हे. जर सताधीश आिण
तपसयापुतही जर मदोनमत झाले तर मग सामानयांची काय दशा. ते वाचणार कसे? आिण मग तयांना
वाचणार तरी कोण?

या सता वा तप ही सामानय नाहीत. एक देवराज आहेत तर दुसरे ऋिवराज. पण तेही मदातून सुटत
नाहीत. मग सामानयांचे काय? कदािचत उलटच घडत असावे. सता व तप िजतके जासत िततका मद मोठा.
महणूनच हे दोन 'मद' िभडतात आिण मग तया एकतीकरणातून, परसपरांवर कु रघोडी करणयाचया नादात
तैलोकयाला तसत करणारा मदासुर पगटतो.
मदासुर शकीचे आराधन करतो. बरोबरच आहे. मदाला फु लिवणयासाठी मदगसत जीव आपली शकी
वाढवतच राहतो. सताधारी सतासतर वाढवतो. तपसयाधारी तपसयेची कठोरता वाढवतो. मदासुराची
मागणी आहे. 'पंच महाभूतातमक कशानेही मृतयू नसावा.'
खरच आहे पंचमहाभूतातमका पैकी कशानेही मद संपतच नाही. उलट या सगळयांनी िनिमत बाबीनीच तो
वाढत जातो. बलशाली होत असतो. कथेतही नेमके हेच होत राहते.मद बलशाली होतो. तैलोकय िवजयी
होतो. देवता वनवासी झालया. इं दाचीच काय िवषणूशंकरािदकांचीही सता अंितम नाही हे सांगत देवता
परबह गणनाथांची करणा भाकू लागलया.
यावेळी देवतांचया अनुषानाचे आधार झाले शी सनकािदक महषी. मागचया वेळी देवतांना उपदेश िदला
होता. मग आता पुनहा कां? तर भगवान पगट होतात.राकसिनदारलन करतात. देवतांना पुनरिप पदसथ
करतात. मात पद िमळाले की देणा-याचा िवसर पडतो सता िमळाली ती आपलया पाततेने, योगयतेने या
वृतीतूनच मग 'मद' बोकाळतो. तो पुनशरच पदचयुत करतो. मग डोळे उघडतात. शी गणराज चरणी
शरणागती सवीकारली जाते.
मद जाणार कु ठे ? संपणार कु ठे ? तर शी एकदंत चरणीच. कारण तयांची 'एकटयाटीच सता' आहे हे कळले
की आपलया सतेचा वाटणारा मद गळू न जातो. हे मदगलीततवच आहे एकदंतोपासना.
मोरयाचया या एकदंततवात आणखी एक वेगळाच सुंदर अथर आहे. मोरयाचा एक दात खंिडत आहे. पण
कोणता? डावा की उजवा? आपण हा िवचारच करीत नाही. मूतीकाराला वाटेल तो तोडतो. िचतकाराला
वाटेल ते खोडतो. पण असे चालत नाही. शासात नेमका कोणता खंिडत हवा याचे सपष कथन आहे.
शीगणेश सहसनामात मोरयाची दोन नावे आहेत. भगवामरद आिण तुंगसवदंत अथारत डावा दात तुटला
आहे. उजवा पूणर आहे. पण डावाच कां? तर तो गृहपाठ. करा िवचार. महणजे चतुथी मोरयाचया िचतनात
जाईल. नाहीच सापडले तर नंतर कधीतरी सांगूच. तो पयरत,
'शी एकदंताय नम:' जय गणेश!
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