
मोरयाची अवयव शोभा! 

                                           

  (माऊलींचे गणेश वण�न- पढेु स�ु) 

 

       श�द ॄ�ालाच ौीगणेशाचें मतू�  प !हणून मांड$यावर भगवतंांचे समःत अवयव �पात माऊली &व&वध शा( 

प)तींचे िन�पण कर,त आहेत. 

                                           ःमतृी तेची अवयव! देखा अिंगकभाव!  

                                           तेथ लाव1याची ठेव! अथ�शोभा! 

        ःमतृी 3ाच भगवतंा4या अवयव आहेत. अनेकाथा�ने ह, सगंती समजून 6यायला हवी. ःमतृीचा सबंधं कृतीशी 

आहे. कृतीची िनयमावली  पातच 'ःमतृी' िनमा�ण झा$या. 9या ःमतृी मोरया4या अवयव आहेत. कारण कृतीचा 

सबंधं अवयवांशी आहे. 

       यात 'अथ�शोभा' हे लाव1या होय. अवयवांचे खरे स:दय� 9यां4या केवळ रेखीव अस1यात नाह,. !हातारपणीह, 

नाक-डोळे तसेच रेखीव असतात. पण 9यातील आकष�कता लोप पावते. 'लाव1य' ह, वेगळ, गो= आहे. ती अतंरंग 

वभैवाची गो= आहे. 

      ौतुीःमतृीतील 'अथ�' हाच लाव1य आहे. ?ँय असतात 'श�द' माऽ मा3 असतो अथ�. ःमतृीतील ौतुीतील 'अथ�' 

मह9वाचा. येथे 'अथ�' श�दाचा भावाथ� आहे 'िमळव1याची गो=' प�ुषाथ� श�दात 'अथ�' श�दाचा जो अथ� अिभूेत 

असतो तोच येथे आहे. प�ुषाथ� !हणजे प�ुषाने िमळ&व1या4या गो=ी काय िमळवायचे? तर धम�, अथ�, काम, मोD हेच 

प�ुषाथ�. 

       यां4या ूाEीने जीवनात येणार, 'परमतEृता' हेच लाव1याचे ःव प आहे. हे िमळाले कF माणूस तEु  होतो. काह, 

िमळवायचे असले कF येणार, िचंता लाव1याचा &वनाश करते. भगवान 'आEकाम' अस$याने िन9य तEृ असाणा-या 

भगवतंाची 'लाव1यशोभा' याच कारणाने अखंड आहे.  

       मग अशा लाव1यमय ःमतृी अवयवांना सशुोभीन करतात परुाणाचंी अवयव 'अलकंार' रचना परुाणांची सGंया 

अनेक तसे अलकंारह, अनेक. अलकंार मळु4या स:दया�स खलुवतात. तशी परुाणे ौिुतःमतृी ूितपाHदत िस)ांतानाच 

पोषक असतात अत: 9यांना अलकंार !हणतात. 

       माऊली !हणते- 



                                               अ=ादश परुाणे ितची मIणभषूणे! 

                                               पदप)ती खेवणे ूमेय रJांची! 

      अठराह, परुाणे हेच अलकंार. 9यातील ूमेये ह,च रJे आIण पदप)ती हेच कKदण. 

      परुाणांचे ूमेय ःव प परमा9म त9वाचे &ववेचन हे रJवत दैद,Lयमान आहे. ते 'कथनीय' आहे. मह9व राJालाच 

असते. कथांना नMहे तर कथनीयाला मह9व असते. परुाण कथा 'कशा आहेत?' पेDा '9या तशा का आहेत?' याचा 

अNयास केला तरच परुाणकथांचा खरा उपयोग होऊ शकेल. अPयथा 9या कथा िन�पयोगी, अजब, अ9कय� वाटतात. 

रJाचेह, असेच असते. Hहरा तेMहाच चमकतो जेMहा 9याला पलै ूपाडणारा रJपारखी हाताळतो. अPयथा आप$याला 

'कोराह,रा' सापडला तर आपण 9याचे मह9वच  न कळ$याने फेकुनच देऊ. परुाणकथा अशाच असतात. 9यातील 

ता9पय� कळले तरच 9याचे तेज ूगटते. अPयथा 9या भाकडकथा !हणणा-या पारखह,नाचीच सGंया अिधक असते. 

       अशा रJांना सरळ धारण करता येत नाह,. 9यासाठS 9यांना कKदणात बसवावे लागते. परुाणांची 'पदप)ती' 

अथा�त 'कथा प मांडणी' हे कKदण होय. 

       कKदणाला पाहायचे नसते. पाहायचे असते 'रJ' पण रJ सरळ न गTयात घालता येते ना हातात. 9याला अगंठS व 

लॉकेट �पी कKदण अिनवाय� असते. कथाचंी मांडणी अशीच असते. कथा हे कKदण आहे. 'कथनीय' हे रJ तेच पाहायचे. 

पण कKदणािशवाय ते शWय नाह,. जसे तांदळू पेरतांना साळ,सकट पेरावे लागतात. ते उबवतातह, साळ,सकट पण 

साळ,चे ूयोजन तसे काह, नसते. माऽ 9या4या िशवाय तांदळू उगवतह, नाह,त. कथाचंी रचना तशीच असते. कथा 

लDात ठेवायला सोLया असतात. माऽ लDात ठेवायचे असते ते 'कथनीय'. 

      मग माऊली !हणते- 

                                             'पदबधं नागर तेिच रंगािथले अबंर!' 

      श�दांना माऊली व( !हणते. श�दालकंार इ. ना काMयशर,र !हणतात. तेच आरंभी Hदसतात तसे श�दच आधी 

Hदसतात, ूथमदश�नी लD वेधक श�द-पद हेच अबंर !हणजे व( होय. 

                                              देखा काMय नाटका! 

                                             जे िनधा�Yरता स कौतकुा! 

                                             9याची �णझणुती DुिघHंटका! 

                                            अथ�\वनी! 



      काMय, नाटक इ. साHह9यूकारांना माऊली  DुिघHंटका !हणतात. छोट, छोट, घुगंरे. व(ाला दािगPयांना 

लावले$या या घHंटका जशा 'मनो$हादक' वाजतात तसे हे साHह9यूकार मनाला आ$हाHदत करतात.  

      या सगTया वण�नातील सगTयात सुदंर मांडणी !हणजे- 

                                               तेथ MयासाHदकाचंी मती! 

                                              तेिच मेखला िमरवती! 

     भ. MयासाHदकां4या ब)ु,ला माऊली मेखला !हणत आहे.  

     मेखला !हणजे कंबरप^टा. तो कमरेवर अथा�त शर,रा4या म\यभागावर, अ\या�भागावर असतो. अथा�त 

MयासाHदकांची ब)ु,ह, मोरया4या या ःव पा4या अ\या�भागावरच पोहचते. 

     केवळ सगणु, साकार �पालाच ती गवसणी घालते. आळवते , आवळते अत: मेखला. अ\या� भागालाच का? तर 

सगणु9वालाच गवसणी घालता येते. िनगु�ण9व हा वण�नाचा नMहे तर अनभुवाचा ूाPत. तेथे ब)ु,चा आवाका नाह, तर 

&वलयच अपेIDत आहे अत: ब)ु, ब)ु,पती4या मेखला �पात मांडणे माऊलीची अनपुमेय रचना होय. 

     असा अलौHकक मोरया माऊलींनी श�दब) केला. माऊलींचा मोरया 'षडभजू' आहे. सहा हातांचा. 9या हातांचेह, 

माऊलींनी केलेले वण�न अ_तु आहे. कसे? पढु,ल लेखात पाहू -------- 

                                                                जय गणेश!        

                  


