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रवषय : कल्माषपाद - िाजा रनष्कासन ं
रवचािधन :  
                      या अध्यायात इक्ष्वाकुवशंातील ‘रमत्रसि’ िाजाच्या जीवनकथतेनू 
पिुार्ातील ‘गोकर् णमरिमा’ व्यक्त किर्ाऱ्या कथा श्रीगरुुचरित्रकाि रवस्तािान े
सागंतात. 
मीमासंा: 
                   िाजा रमत्रसिची जीवनकथा वाचताना, तत्कालीन समाजात 
िाजसत्तसे नरैतकबधंनाचं ेअरधष्ठान िोत,े ि ेरदसनू यते.े  
                  िाजसत्तचे्या पाया असलेल्या सवेकान,े जवेर्ात (िाजाच्या 
नकळत) निमासं रमसळल्यान,े श्री वरशष्ठमनुी “रमत्रसि िाजास १२ वष े
ब्रह्मिाक्षस िोशील,” ह्या शापाद्वाि,े िाजाला रनष्कासन (मानव समाजातनू िद्दपाि) 
कितात.  
                    ह्या प्रसगंातनू ‘िाजसत्ततेील कोर्त्यािी प्रकािची चकू िी िाजाची 
नरैतक जबाबदािी असत’े अस ेपिुार्कालीन नीरतशास्त्र दशणरवत.े 
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रवचािधन : ओवी क्रमाकं ५ त े१५ 
मीमासंा : 
                   ‘िाजा रमत्रसि’ िा यगुान्तिीच्या इक्ष्वाकु वशंातील ‘वशंज’ आि.े  

(एका यगुाच ेदुसऱ्या यगुात परिवत णन म्हर्ज े‘यगुान्ति’ िोय) 
                   प्रभ ू िामचदं्ाचं्या इक्ष्वाकु वशंास श्रीगरुुचरित्रकािानंी यगुान्तिीचा  
म्हर्ण्याच ेममण खालील सभुारषतात रमळत.े 

रनन्दन्त ुनीरतरनपरु्ााः यरद वा स्तवुन्त ुलक्ष्ीाः समारवशत ुगच्छत ुवा यथषे्टम।् 
अद्यवै वा मिर्स्त ुयगुान्ति ेवा न्यायाः पथत ् प्ररवचलरन्त पदम ् न धीिाः॥ 

 
अथ ण – 
                          नीरतशास्त्रातील तज्ज्ञ परंित, भले स्ततुी किोत वा रनदंा 
किोत; लक्ष्ी दवेता प्रसन्न िोवो अथवा अप्रसन्न िोऊन रनघनू जावो; जन्मावस्था 
असो वा मिर्ावस्था असो वा एका यगुाच ेदुसऱ्या यगुात परिवत णन असो; खबंीि 
आरर् धीिोदात्त परुुषाचं ेएक पाऊल िी न्यायपथावरुन रवचरलत िोत नािी. 
                     अशा ह्या  न्यायी इक्ष्वाकुवशंातील रमत्रसि िाजा, जगंलात 
िाक्षसाची रशकाि कितो. ह्या िाक्षसाच्या भाऊ आपल्या भावाच्या ित्त्यचेा बदला 
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घणे्यासाठी, वषेातंि करुन िाजाचा रवश्वास ूसवेक बनतो. 
रवचािधन : ओवी क्रमाकं १६ 

मीमासंा : 
                           िाजा रमत्रसिकि ेरपतशृ्राद्ध असल्यान,े श्रीवरशष्ठमनुी व इति 
ऋषींना िाजा आमरंत्रत कितो. 
                          ऋषी =  रविक्त योगी जो अन्ताःसू्फत ण कवी असतो. ज्याला 
पिमात्म्याच े ज्ञान झाले, त्याला ऋषी म्हर्तात. पिमात्म्याच े ज्ञान म्हर्जचे 
आत्मतत्त्व ज्याला चमणचक्षूनंी नव्ह े ति ज्ञानचक्षूनंी ज्ञात िोत,े त्याला द्ष्टा 
म्हर्तात. म्हर्नूच वदेकालीन ऋषींना द्ष्ट े म्हटले जात.े वदेकालीन ऋषींना 
रदव्यदृष्टीन ेअतंाःकिर्ातनू ज ेसु्फिले, त्यातनूच वदेाचंी रनरम णती झाली.  
श्रीमद ्भगवद ्गीततेील सदंभा णनसुाि : 
ऋरषरभाःऋरषरभाः    बहुधाबहुधा    गीतम ्गीतम ्    छन्दोरभाःछन्दोरभाः    रवरवधाैःरवरवधाैः    पथृक ्पथृक ्     ।।  
ब्रह्मसतू्रब्रह्मसतू्र    पदाैःपदाैः    चच    एवएव    ितेमुरभाःितेमुरभाः    रवरनरिताैःरवरनरिताैः    ॥॥    १३१३  --  ५५  ॥॥  
अथ ण – 
                        ि े  क्षते्रज्ञाच े  ज्ञान , ऋषींनी , ऋग्वदेारद  वदेानंी  तसचे  ितेपूवू णक  
रनरित  केलेल्या  ब्रह्मसतू्रातंील  पदानंी ; अनके  प्रकाि े गाईलेले  आि े. 
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ऋषींमधील श्रषे्ठ व्यक्तींना, मिान ऋषी अथवा मिषी म्हर्तात.  
श्रीमद ्भगवद ्गीततेील सदंभा णनसुाि : 
मित ्मित ्    ऋषीर्ाम ्ऋषीर्ाम ्    भगृाुःभगृाुः    अिम ्अिम ्    रगिाम ्रगिाम ्    अरिअरि    एकम ्एकम ्    अक्षिम ्अक्षिम ्  ।।  
यज्ञानाम ्यज्ञानाम ्    जपजप    यज्ञाःयज्ञाः    अरिअरि    स्थाविार्ाम ्स्थाविार्ाम ्      रिमालयाःरिमालयाः  ॥॥  ११००  --  २५२५  ॥॥  
अथ ण – 
मिषींमध्य े  भगृ ु ,  वार्ीमध्य े  एकाक्षि   म्हर्जचे  ॐ  मी  आि े .  यज्ञामंध्य े 
जपयज्ञ  आरर्  रस्थि  िािर्ाऱ्यामंध े रिमालय  पव णत  मीच  आि े. 

 
                      मनुी = उच्ाैः  मनतु ेजानारत याः साः मरुनाः 
                             = जो उत्तम प्रकािे मनन जार्तो, त्याला मनुी म्हर्तात. 
मिान ऋषी अथवा मिषी याच्या पढुची पायिी म्हर्ज ेमनुी.  
                         मननात ् त्रायत ेइरत मतं्राः = ज्याच्या अखिं ििर्ान ेस्वताःच े
िक्षर् आरर् उद्धाि िोतो, त्याला मतं्र म्हर्तात. दुसऱ्यानंा मतं्र दणे्याचा 
अरधकाि िा फक्त मनुींचा असतो; कािर् मनुींनी उच्ािलेल्या प्रत्यके गोष्टी 
खऱ्या ठितात. मिषी व्यास ि े मनुीपदाला योग्य िोत;े इतकेच नव्ह े ति े
मनुींमध्य े सवोत्तम मनुी असल्यामळेु, भगवान श्रीकृष्णान े त े माझाच अवताि 
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आिते अस ेखालील श्लोकात म्हटले आि.े 
वषृ्णीनाम ्वषृ्णीनाम ्    वासदुवेाःवासदुवेाः    अरिअरि    पाण्िवानाम ्पाण्िवानाम ्    धनम ्धनम ्  --  जयाःजयाः  ।।  
मनुीनाम ्मनुीनाम ्    अरपअरप    अिम ्अिम ्    व्यासाःव्यासाः    कवीनाम ्कवीनाम ्    उशनाउशना    करवाःकरवाः  ॥॥  ११००  --  ३७३७  ॥॥  
अथ ण – 
            वषृ्णी  कुलातील  वासदुवे ( अथा णत  मी  स्वताः  श्रीकृष्ण ) ,  
पाण्िवामंध्य े अज ुणन , मनुींमध्य े  व्यास  आरर्  कवींमध्य े उशना  नावाचा  कवी 
( शकु्राचाय ण )  मीच  आि े. 

   

 

रवचािधन : ओवी क्रमाकं १८ 

मीमासंा : 
                िाजा स्वयपंाकगिृाचा  व्यवस्थापक म्हर्नू  रवश्वास(ू?) सवेकास 
(मनषु्यरुपी िाक्षस) नमेतो. िाजशकट चालरवर्ाऱ्या नते्यान,े प्रत्यकेास पािखनू 
घरे् ेगिजचे ेअसत.े िाजा रमत्रसिचा बसेावधपर्ा त्याचा स्वताःचाच घात कितो. 
                        स्वयपंाकाची व्यवस्थारवषयक सचुनाचं्या शब्दिचनतेनू 
श्रीगरुुचरित्रकािाचंा रमरककल स्वभाव िोकावतो. 
िाजा त्याला म्हर्ाला ,”त ू अन्न रशजरवले जाईल त्या रठकार्ी (दखेिखे 
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किण्यासाठी ििार्ाि) आिसे.  भािंी ज्या ज्या  गोष्टी मागतील, त्या सवण त ूत्वरित 
आर्नू दणे्याच े व्रत आचिावसे. (भावाथ ण :- स्वयपंाक किर्ाऱ्या आचाऱ्यास 
कोर्त्यािी वस्तचुी, पदाथा णची कमी पिू दऊे नकोस).” 
 

रवचािधन : ओवी क्रमाकं १९ त े२९ 

 मीमासंा : 
                    िाजाच्या बसेावधपर्ाचा फायदा घऊेन, कपटी सवेक निमासं 
(मनषु्याच े मासं) वरशष्ठमनुींना वाढतो. निमासं जवेर्ाच्या ताटात पारिल्यावि, 
वरशष्ठमनुी सतंापतात. त ेिाजास “त ूब्रह्मिाक्षस िोशील” असा शाप दतेात.  
                       वास्तरवक ि ेसवण कािस्थान िाजाच्या नकळत घिरवलेले असत.े 
त्यामळेु िाजाचा व्यरक्तशाः अपिाध नसतो. आपला अपिाध नसताना रशक्षा केली, 
म्हर्नू मनषु्य स्वभावानसुाि िाजा वरशष्ठमनुींवि रचितो. िातात पार्ी घऊेन 
वरशष्ठ मनुींनािी शाप दणे्याची धमकी दतेो. ह्या अरवचािापासनू िाजपत्नी 
‘मदयतंी’ ’ िाजास िोखत.े   
                मदयतंीच े (िाजपत्नीच)े,सतीच े बोलर् े िाजा आपर् मान्य  केलेत.   
ओजंळीत असलेले पार्ी (िाजा आपर्) जार्नू बजुनू आपल्या पायावि सोिलेस. 
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                    विील ओवी क्रमाकं २६ वरुन रदसनू यते ेकी, िाजाच ेस्वताःच्याच 
िातातील पार्ी त्याच्या पायावि  पित.े   
शाप दतेा ंकल्मषपार्ी। पिलें िाजयाच ेचिर्ीं। 
'कल्माषपाद' नाम म्हर्ोरन।ब्रह्मिाक्षस झाला तो िाव॥२७॥ 
                   वरशष्ठ मनुी व इति ऋषींना जवेर्ात निमासं वाढण्याच े पाप 
घिल्यान,े श्रीगरुुचरित्रकाि िाजाच्या िातातील पाण्यास कल्मष म्हर्ज े पापी, 
मरलन  पार्ी सबंोधतात. 
                     अस ेि े ‘पापी पार्ी’ पायावि पिून, वरशष्ठ मनुींच्या शापानसुाि, 
िाजा रमत्रसि कल्माष (िाक्षस) पाद (पाय) नावाचा ब्रह्मिाक्षस बनतो. िाजाची 
पत्नी वरशष्ठमनुींची क्षमा मागत,े त्यामळेु शातं झालेले वरशष्ठ मनुी उाःशाप दतेात, 
“त ू१२ वष ेब्रह्मिाक्षस बननू िािाशील.” 
ब्रह्मिाक्षस म्हर्ज ेमिर्ोत्ति रपशाच झालेला ब्राह्मर् िोय. 
पिस्य योरषत ंहुत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च। अिण्य ेरनज णले दशे ेभवरत ब्रह्मिाक्षसाः॥ 
अथ ण – 
                       ब्रह्मिाक्षस ि े मतृ ब्राह्मर्ाच े रपशाच, दुसऱ्याचं्या तरुर् रस्त्रया 
तसचे ब्राह्मर्ाचंी सपंत्ती पळवनू अिण्यात, रनज णल प्रदशेात, अरतशय 
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रतिस्कािर्ीय जीवन जगत.े 
(सदंभ ण :-The Student’s SANSKRIT–ENGLISH DICTIONARY 
by Shri Vaman Shivram Apte – Page NO.395) 
                     ओवी क्रमाकं ३० नसुाि िाजा ब्रह्मिाक्षस बननू वनात रनघनू 
गलेा. ब्रह्मिाक्षसाच्या विील व्याख्यनेसुाि िाजाच ेरपशाच बनलेले रदसत नािी. तो 
रजवतंपर्ीच ब्रह्मिाक्षसाच े रतिस्कािर्ीय जीवन जगण्यास रनघनू गलेा, अस े
रदसत.े थोिक्यात िाजाला श्रीवरशष्ठमनुींचा आदशे मान्य करुन, मनषु्यवस्तीबाििे 
िद्दपाि व्हाव ेलागलेले रदसत.े 
 

रवचािधन : ओवी क्रमाकं ३२ त े४२ 

 मीमासंा : 
                    ब्रह्मिाक्षस बनलेला िाजा ‘जीवो जीवस्य जीवनम ्’ ह्या पद्धतीन े
स्वताःच ेअन्न रमळवीत आपले आयषु्य कंठीत असताना,   एका ब्राह्मर् वाटसरुला 
आपले भक्ष्य म्हर्नू पकितो. त्या ब्राह्मर्ाची पत्नी आपल्या पतीला ब्रह्मिाक्षसान े
जीव दान द्याव े म्हर्नू पिोपिीन े याचना कित,े पिंत ू ब्रह्मिाक्षसरुपी िाजा त्या 
ब्राह्मर्ाला ठाि मारुन आपले भक्ष्य बनरवतो. 
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                       तत्कालीन पद्धतीनसुाि आपल्या मतृ पतीबिोबि सती 
जाण्याच्या आधी ती ब्राह्मर्स्त्री िाजाला शाप दते,े 

परि िमता ंत ुवंा रस्त्रयसेवें।प्रार् जाईल स्वभावें। 
आम्हा ंअनाथा ंभरक्षसी दुष्ट भावें। दुिात्मा तू ंिाक्षसा॥४२॥ 

१२ वष ेपरू् ण झाल्यावि िाजा पित आपल्या घिी यतेो. 
  

रवचािधन : ओवी क्रमाकं १२१ त े१७९ 

मीमासंा : 
                          ब्राह्मर्स्त्रीन े रदलेल्या शापातनू मकु्ती रमळरवण्यासाठी 
तीथा णटन करुन िताश मनान े रमरथला नगिीबाििे झािाखाली बसला असताना 
श्रीगौतमऋषी िाजाला भटेतात. श्रीगौतमऋषी िाजाला मिापातके नारिस े
किर्ाऱ्या ‘गोकर् ण’ ह्या स्थानारवषयीचा रशव- मरिमा गोष्ट रुपात सागंतात. 
                   
                    ह्या गोष्टीतील व्यरभचािी स्त्री प्रथम जन्मात स ुदंि ससु्वरुप असत.े 
पिंत ु रतच े स्वयकंें रद्त मन पतीच्या आत्मित्त्यचेी दखल न घतेा व्यरभचािाच्या 
गत णतते भिकटत जात.े  
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                    रमत्रसि िाजा रशकािीला गलेेला असताना, भयकंि िाक्षसाला 
िागान े मारुन टाकतो. वास्तरवक त्या िाक्षसान े िाजाला कोर्ताच त्रास रदलेला 
नसतो. स्वयकंें रद्त िाजाला िाक्षस ित्त्यचे ेसोयिसतुक नसत.े 
                    व्यरभचािी स्त्री व िाजा ह्या दोन्हीिी व्यक्ती स्वताःच्या िातनू 
घिलेल्या चकुीची दखल घते नािीत. वास्तरवक ह्या चकुाच त्यानंा पापाच्या 
मागा णवि नतेाना रदसतात. 
 
                          िाजान े नािक मािलेल्या आपल्या भावाचा बदला रवश्वास ू
सवेक रुपी िाक्षस श्री वरशष्ठऋषींना िाजान े रदलेल्या जवेर्ात निमासं रमसळवनू 
घतेो. या प्रसगंात वरशष्ठमनुी तसचे आमरंत्रत ऋषींची माफी मागण्याच े सोिून 
िाजा वरशष्ठमनुींना शाप दणे्याचा कागंावा कितो. िाजा रमत्रसिच्या सयू णवशंाचा 
परिला िाजा इश्वाकुन े वरशष्ठमनुींकिून अध्यात्मरवद्या सपंादन केली. अशा ह्या 
वशंपिंपिने ेअध्यारत्मक गरंुुना प्रत्यतु्ति दणे्याची िाजाची चकू िाजपत्नी थाबंरवत.े 
िाजपत्नी वरशष्ठमनुींची क्षमा मागनू रशक्षचेा कालावधी १२ वष ेमया णरदत कित.े 
 
                       गौतमऋषींच्या गोष्टीतील व्यरभचािी स्त्री मद्याच्या नशते गायीच े
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वासरु कापत.े नशा उतिल्यानतंि रतला रतची चकू लक्षात यते.े आपल्या 
पतीपासनू ती चकू लपरवण्यासाठी मतृ वासिाची जरमनीत परुुन रवल्हवेाट लावत े
व वासरु वाघान ेपळरवले म्हर्नू कागंावा कित.े व्यरभचािी स्त्रीला पिाताप िोत 
नािी. ती जन्म मतृ्यचू्या फेऱ्यातं केलेल्या पापाचं्या रशक्षा भोगत.े 
 
                          कल्माषपाद ब्रह्मिाक्षसरुपी िाजा आपल्या िातनू न कळत 
झालेल्या पापाच े ममण नािक केलेली िाक्षसाची रशकाि जार्त नािी. वास्तरवक 
शिर् आलेल्या अभय दरे् े िचे खिे क्षरत्रयत्व, पिंत ु िाजा रनिपिाध ब्राह्मर्ाची 
रशकाि कितो. ब्राह्मर्पत्नीच्या शापवार्ीन े िाजाच्या मनाला आपल्या िातनू 
घिलेल्या ब्रह्मित्त्यचेी टोचर्ी लागत े
                      अशा ह्या पिातापदग्ध िाजाला गौतमऋषींनी सारंगतलेल्या 
गोष्टीतनू रदसत ेकी, अधं कुष्ठ िोगी रभकािी स्त्री किून न कळत बलेाची पान ेरशव 
रलंगावि पितात. ह्या न कळत घिलेल्या पणु्य कमा णमळेु रतची जन्म मतृ्यचु्या 
फेऱ्यातनू सटुका िोत.े 
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रवचािधन : ओवी क्रमाकं ७५ 

मीमासंा : 
ह्या ओवीत सारंगतलेला 

रवश्वदवे म्हर्ज ेसवण रवश्वाला व्यापनू उिलेला दवे 
ईशावास्य उपरनषदातील सदंभा णनसुाि 

ॐ परू् णम ् अदाः परू् णम ् इदम ् परू्ा णत परू् णम ् उदच्यत।े 
परू् णस्य परू् णम ् आदाय परू् णम ् एव अवरशष्यत॥े 

अथ ण - 
ॐ या नावान ेसबंोरधलेले पिमब्रह्म ि ेपरिपरू् ण आि,े तसचे काय णब्रह्म पर् परिपरू् ण 
आि.े कािर् परू्ा णपासनूच परू्ा णची उत्पत्ती िोत,े तसचे मिाप्रलय काळी काय णब्रह्म 
पिमब्रह्मात रवलीन िोत ेआरर् परू् ण रुपात पिमब्रह्म उित.े 

गरर्तीभाषते आपर् अनतं(infinity) ची व्याख्या कितो :- 
infinity - infinity = infinity 
infinity + infinity = infinity 
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रवचािधन :  ओवी क्रमाकं ६६, ६७ 
  

मीमासंा : 
अशाप्रकाि ेविील पिुार्कथतेनू श्रीगरुुचरित्रकाि सागंत असावते, 
                        ‘कळत-नकळत घिलेल्या पापाची रशक्षा जशी िाजा व 
व्यरभचािी स्त्रीला भोगावी लागत,े तसचे न कळत घिलेल्या पणु्याच े फळ 
व्यरभचािी स्त्रीला रमळत.े’ 
                           मनषु्यान े स्वताःच्या पाप -पणु्याच े समथ णन किण्यापके्षा 
आध्यारत्मक भरक्तमाग ण आचिर्ात आर्ावा. भक्तीमागा णवि चालण्यासाठी 
माग णदश णक रठकार् गोकर् ण क्षते्र आि,े अस े श्रीगरुुचरित्रकाि सागंतात. 
 गोकर् ण क्षते्राच ेवर् णन किताना  श्रीगरुुचरित्रकाि म्हर्तात, 
 ‘जस ेकैलास पव णताच े रशखिावि  रकंवा मदंि  पव णताच े रशखि  यथे ेकपू णिगौिाचा 
(शकंिाचा) वास  आि ेि ेठाम मत आि.े तसाच गोकर् णक्षते्री   (शकंिाचा) वास  
आि,े ि ेऐका.’ 
                           कोर्तिेी शास्त्र जार्नू घणे्यासाठी प्रथम त्यातील ठाम मत े
(assumptions)समजनू घ्यावी  लागतात.  सषृ्टीत उत्परत्त झाल्यापासनू 
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झािावरुन फळ खाली पित असर्ाि. सफिचदं खाली पिताना पाहून सि 
आयझकॅ न्यटुन ह्यानंा गरुुत्वाकष णर् जार्रवले. ‘पथृ्वीवि गरुुत्वाकष णर् आि’े ह्या 
श्री न्यटुन याचं्या ठाम मतावि आजची भौरतक प्रगरत अरस्तत्वात आली.  
न पारिलेले पथृ्वीविच े गरुुत्वाकष णर् आपर् अनभुवतो. न पारिलेल्या, न                          
अनभुवलेल्या मगंळाच्या गरुुत्वाकष णर् कक्षते रद २४ सप्टेंबि २०१४ िोजी भाितीय 
मगंळयान प्रथम प्रयत्नात रस्थिावले. ि ेमगंळयान  रतथनू  मगंळ ग्रिाच े  रवरवध 
फोटो पाठवनू शास्त्रीय  मारिती दते िारिल.   
                         अतंिाळक्षते्रात अरभमानास्पद कामरगिी किर्ािे इस्त्रोच े
समस्त शास्त्रज्ञ तसचे भाितीय अतंिाळ रवज्ञानाच े जनक माजी िाष्ट्रपरत िॉ. 
अब्दुल कलामसािबे याचं ेअरभनदंन. 
                               भौरतक रवज्ञान ि ेशस्त्र म्हर्नू वापिल्यास सषृ्टीचा रवनाश 
करु शकत ेपिंत ूतचे रवज्ञान शास्त्र मानवाच्या अतंिाळातील कक्षा रवस्ततृ कित.े 
                     अध्यारत्मक भक्तीमागा णतनू मानवाची िोर्ािी मानरसक प्रगती 
त्याला सवणनाशाकि े न नतेा उत्कषा णकि े नते.े असा िा अध्यारत्मक भरक्तमाग ण 
सागंताना, सवणप्रथम ‘गोकर् ण क्षते्र ह्या रठकार्ी श्री शकंिाचा वास आि’े ि ेठाम मत 
(assumption)सागंतात. 
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गोकर् णक्षते्री श्रीगरुुचरित्रकािानंा रदस ेशकंिाच ेअरस्तत्व। 
ह्या दृढ भावातनू उपदशेतात त ेशदु्ध आत्म्याच ेमित्त्व॥ 

॥श्रीगरुुदवेदत्त॥ 
 


