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•

हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडड करू शकता.

•

िे ई पुस्तक वेबसाईिवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहतटरक्त कोणतािी वापर करण्यापुवी ई-

साहित्य प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.
•

या पुस्तकातील लेखनाचे सवड ि् अनुवादकाकडे सुरहित असून पुस्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे

पुनमुडद्रण ककवा रुपांतर करण्यासाठी अनुवादकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे. तसे न के ल्यास
कायदेशीर कारवाई िोऊ शकते.
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अक्षवनाश नगरकर

||श्रीगु रु :शरणं | |
सं पू र्ण जगदे व नं द नवनं सवे ऽ पप कल्पद्रु मा: गाङ्गं वारि
समस्तवारिपनवहा: पु ण्या समस्ता:पिया: |
वाच: सं स्कृ तप्राकृ त: श्रु पतपििो वािार्सी मे पदनी
सवाण वापस्िपतिस्य वस्तू पवाया ष्टे े पिरह्मणिपर् ||

हे पिरह्मणिरुपी सद्गिु ो, आपल्यासाठी संपर्ू ण पवश्व म्हर्जे एक नंदनवनच आहे. सवण वक्षृ आपर्ास कल्पवक्षृ च आहेत.
सवण जलािय गंगा आहेत व आपल्या सवण पिया अत्यंत पपवत्र आहेत. आपली वार्ी संस्कृत असो कीं प्राकृत ती
मला वेदासम पििोधायण आहे. सवण भूमी आपल्यासाठी वािार्सीच आहे. कािर् आपर् सदैव रह्मणिभावात असता.
अनंत कोटी ब्रह्मंडनमयक भगवमन योगीरमज सद्गुरू वममनरमवजी गुळवणी महमरमजमंचे वणण न
श्रीमत्त् आद्य शंकरमचमयमां च्यम यम सुयोग्य शब्मंखेरीज करतमच येत नमही. तयमंनी घडवलेली हह
कलमकृती तयमंच्यमच चरणी सम्र समर्ण ण .
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लेखकाचा अल्पपटरचय

श्री अक्षवनाश नगरकर हे बहुआयामी
व्यक्षक्तमत्व आहे. सद्गुरूंवर्या क्षनष्ठेनी सवड काही
साध्य होते अशी त्यांची श्रद्धा आहे. ्ारतीय
परं परे तील सद्गुरूंचे स्थान त्यांनी जाणले आहे.
अध्याक्षत्मक क्षवचारांचा वारसा हा या कु िुंबाचा
क्षवशेष आहे. वडील व आजोबांकडू नच तो क्षमळाला
असल्याचे ते मानतात. सवाडत महत्वाचे म्हणजे
सन १९६७ मध्ये त्याना प्राप्त झालेला योक्षगराज
प.पू. वामनरावजी गुळवणी महाराज, पुणे यांचा
अनुग्रह.

त्यां्या

मागडदशडनानुसार

के लेल्या

साधनेचे व अध्ययनाचे फळ म्हणजे त्यांचे आजचे
यश असे ते ठामपणे सांगतात.
श्री अक्षवनाश नगरकर हे ठाणे येथे मायसड ऍंड वास्प या पंप बनवणार्या कं पनीतून प्रोजेट ि मेनेजर
म्हणून क्षनवृत्त झाले. नोकरीवर असतानाच त्यांनी सामाक्षजक कायड आक्षण क्षलखाण सुरू के ले. अनेक संस्थांचे
अध्यिपद त्यांनी ्ूषवले. यात ग्राहक पंचायत, क्षवक्षवध आध्याक्षत्मक आक्षण सांस्कृ क्षतक संस्था आहेत.
वया्या ५६व्या वषी कॉंप्युिर क्षशकू न त्यांनी त्यावर क्षलखाण सुरू के ले. आजवर त्यांची श्री आद्य
शंकराचायड, समथड रामदास स्वामी यां्याबद्दलची पुस्तके प्रकाक्षशत झाली आहेत. त्याक्षशवाय त्यांची
ज्ञानेश्वरी, नवनाथ ्क्तीरसामृत, एकनाथी ्ागवत, आक्षण श्रीमद्भागवत यांक्षवषयावरची चातुमाडस
प्रवचनेही खूप गाजली.
सन १९८४ नंतर त्यां्या सामाक्षजक कायाडचे धुमारे फु िू लागले. अनेक सामाक्षजक, सांस्कृ क्षतक व
धार्ममक संस्थांचे ते अध्यि म्हणून जबाबदारी पार पाडतात. ज्ञानेश्वरीवर अक्षधकारवाणीने प्रवचन करणे हा
त्यांचा हातखंडा आहे. श्रीमत् आद्य शंकराचायड ह्या पुस्तकातील ्ाषासौष्ठव व कथा्ागाची अलगदपणे
उलगडणारी घडी वाचकांचे मन ्ारून िाकते.
अध्यात्म आक्षण इंक्षजक्षनयररग व्यक्षतटरक्त अनेक कलांमध्येही श्री अक्षवनाश नगरकर पारं गत असून
क्षचत्रकला व क्षशल्पकलेतील त्यांचे काम वाखाणले जाते.
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत
पुष्प १ ले

मनोगत
श्रीमद्भागवत

म्हणजेच

्गवद्गीता

असा

अनेक

जणांचा

समज

असल्याचे

लोकां्या

क्षवचारण्यावरून, बोलण्यावरून लिात आले. म्हणून आपल्या या अलौदकक ग्रंथाची थो्ा प्रमाणात का
होईना ओळख व्हावी म्हणून हा लेखन प्रपंच करण्याचे ठरवले आहे. कु तूहल म्हणून अनेकजण मराठी
अनुवाद असलेले ्ागवत वाचायला घेतात पण नंतर कं िाळू न ठे वून देतात. ्ागवताशी मैत्री जोडल्या
खेरीज त्यातील अवीि गोडी चाखता येत नाही हेच खरे. ्ागवतात ्गवद्भक्ती व अध्यात्म यांची गोष्टी
रूपाने कशी सांगड घातली आहे हे खरोखरच वाचण्यासारखे आहे. त्याची थोडी ओळख व्हावी असे वािले
म्हणून ही पुष्पे सदर करीत आहे. त्यासाठी मूळ ्ागवत संक्षहता अभ्यासून मग त्यातल्या क्षनवडक श्लोकांचा
उपयोग के लेला आहे. ऐकींव अथवा काल्पक्षनक गोष्टी यात नाहीत. गर्म्त अथाड्या अनुषंगाने के लेला
अनुवाद आहे.

्ागवत ग्रंथ म्हणजे ्गवद्भक्तीतला एक महान चमत्कार आहे. श्रीमद्भागवतातल्या

बाराव्या स्कं धातल्या तेराव्या अध्यायात सूतमुनी म्हणतात
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां क्षप्रयं यक्षस्मन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।
तत्र ज्ञानक्षवराग ्क्षक्तसक्षहतं नैष्कम्यडमाक्षवष्कृ तं तत् शृण्वन् प्रपठन् क्षवचारणपरो ्ट त्या क्षवमु्येन्नरः।।१८।।
अथाडत "श्रीमद्भागवत पुराण हे अत्यंत क्षनदोष आहे. ते वैष्णवांना फार क्षप्रय आहे. ह्या पुराणात
मायेपासून अक्षलप्त असलेल्या परमहंसां्या अक्षद्वतीय ज्ञानाचे वणडन के ले आहे. या ग्रंथात ज्ञान,वैराग्य व
्क्ती यां्यासह नैष्कम्यड होण्याचा मागड दाखवला आहे. अशा या ्ागवत ग्रंथाचे ्क्तीने श्रवण, मनन व
नचतन करणारा मनुष्य खात्रीने मुक्त होतो.” ह्या वरून ्ागवताचे महत्व दकती आहे हे लिात येईल. पण
संस्कृ त न समजण्यामुळे अनेक जण ्ागवत वाचण्याचा कं िाळा करतात. ्ागवतातल्या ज्ञानाची ओळख
व्हावी हा हेतू या क्षलखाणा मागे आहे. सद्गुरुकृ पेनेच हे होईल अशी अशा आहे. त्यामुळे सद्गुरु चरणी तशी
प्राथडना आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
अक्षवनाश महादेव नगरकर., ३/२३ थोमस स्रीि, ट लेदफल्ड, क्षब्रस्बेन
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प २ रे . (अध्याय १ व २)

श्रीमद्भागवताचा प्रस्ताव व ददव्यत्व

्ागवत नक्की कु णी सांक्षगतले आहे असा प्रश्न अनेक जणांना पडतो. कारण ्ागवता्या पक्षहल्या
स्कं धात, पक्षहल्या पाच श्लोकांनंतर आहे, ऋषय उचु: (म्हणजे ऋषी म्हणाले). मग दुसऱ्या अध्यायाची
सुरुवात होते "व्यास उवाच" ने आक्षण एक श्लोक ते म्हणतात व सूतउवाच (म्हणजे सूतमुक्षन म्हणाले) होऊन
अध्याय संपे पयांत सूतमुनीच बोलत राहतात. असो. थोडट यात काय कीं ्ागवत कु णी सांक्षगतले? त्याचे
थोडट यात क्षववरण असे आहे कीं ्ागवत व्यासांनी आपला पुत्र शुक याला प्रथम सांक्षगतले. शुकमुनींनी
परीक्षित राजा प्रायोपवेशनास बसला असता त्याला सांक्षगतले. त्यावेळी सूतमुनी क्षतथे गेलेले होते. त्यांनी ते
ऎकू न आत्मसात के ले. पुढे नैक्षमषारण्यात शौनकमुनी करीत असलेल्या दीघड काळ चालणाऱ्या यज्ञ स्थानी
जेव्हा सूतमुनी आले तेंव्हा सगळ्या ऋषीं्या क्षवनंती वरून सूतमुनींनी ते सांक्षगतले. आक्षण तेच आजही
प्रचक्षलत आहे. त्याच ्ागवताचे बारा स्कं ध आहेत. बारा स्कं ध क्षमळू न एकू ण १८००० श्लोक आहेत.
्गवंता्या क्षवक्षवध अवतारांसह ्ौक्षतक व अध्याक्षत्मक असे दोन्हीचे प्रचंड ज्ञान त्यात ददले आहे. पक्षहल्या
स्कं धात पक्षहल्या अध्यायात शौनकादद मुनींनी सूतांना उच्चासनावर बसवून आदर सत्कार के ला. व मग
प्राथडना के ली. हे व्यासक्षशष्य सूतमुने आपण क्षनष्पाप असून अनु्त
ू ीसह सवड शास्त्रात व पुराणातही प्रवीण
आहात. सगुण व क्षनगुडण यांचे यथाथड ज्ञान आपणास आहे. शास्त्र्ेदामुळे आमची बुद्धी संशयग्रस्त झाली
आहे. त्यामुळे शास्त्रा्या मक्षथताथाडसह आम्हाला आत्मोन्नतीचा मागड सांगावा. जीवाला अजाणता जरी
श्रीकृ ष्णाचे स्मरण झाले तरी तो मुक्त होतो. कारण सािात् ्यालाच श्रीकृ ष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्याचे
्य वािते. म्हणून हे सूतमुने, आपण आपल्या पर-तत्त्वस्पशी अमृतमय रसाळवाणीने आम्हाला हे सांगा कीं
्गवान श्रीकृ ष्णांनी वसुदव
े -देवकी यां्या पोिी जन्म कां घेतला? त्यांनी बलरामासह कोणती गूढ कृ त्ये
के ली? ्गवंताचे इतर अवतार कोणते आहेत? ्गवान श्रीकृ ष्णां्या क्षनयाडणानंतर धमड कोणा्या आश्रया
खाली आहे?
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ३ रे . (अध्याय ५)

व्यास नारद संवाद
जन्मत:च क्षवरक्त असलेल्या आपल्या पुत्राचा ‘ब्रह्म्ाव व क्षवरक्ती’ ज्ञानासह दृढ व्हावी म्हणून
व्यासांनी सवड प्रथम आपल्या पुत्राला म्हणजेच शुकमुननना श्रीमद्भागवत संक्षहता सांक्षगतली. त्यामुळे
श्रीमद्भागवत सांगणाऱ्या श्रीव्यासांना श्री सूतमुनी पक्षहले वंदन करतात. आपणही करुया!
१७पुराणे, वेदां्या चार शाखा, एक लाख २५ हजार श्लोक असलेला महा्ारतासारखा इक्षतहास,
असे अप्रतीम वाङ्मय क्षनमाडण करूनही व्यासमुनींना स्वस्थता आलेली नव्हती.
त्यावेळी श्री नारदमुनींचे क्षतथे आगमन झाले. नारदमुनींनी व्यासांना त्यां्या अस्वस्थतेचे कारण
क्षवचारले. तेंव्हा व्यासांनी प्रामाक्षणकपणाने सांक्षगतले कीं इतके सगळे वाङ्मय क्षनमाडण करूनही मला स्वस्थ
कां वाित नाही. हे मलाच समजत नाही. कृ पया तुम्हीच ते मला सांगा. कारण दुसऱ्याचे अंत:करण
जाणण्याचे योगसामथ्यड आपल्याकडे आहे. तेंव्हा आपणच माझ्यावर कृ पा करा!
तेंव्हां व्यासांची मन:क्षस्थती लिात घेऊन नारद म्हणाले. ज्ञानमागाडसाठी आपण अपूवड कष्ट करून
्रपूर वाङ्मय क्षनमाडण के लेत हे कौतुकास्पद आहे. पण ज्ञानप्राप्ती फक्त ्गवंता्या क्षनमडल याशोगानामुळे
होते. आक्षण तसे यशोगान आपल्या आजवर्या कोणत्याच ग्रंथात नाही. मोिप्राप्तीज्ञान जर ्गवद्भक्ती
रक्षहत असेल तर ते सुध्दा असफल होते. दुसरे महत्वाचे असे कीं संसारी मनुष्या कडू न क्षनष्काम कमड घडणे
अतीव कठीण आहे. पण संसारी मनुष्य जर ्गवंताला शरण जाऊन ईश्वर ्क्तीत तल्लीन झाला तर त्याचे
इह-पर कल्याण होते. मग त्याला ज्ञान प्राप्ती न होता जरी मृत्यू आला तरी त्याचे अकल्याण होत नाही.
अनन्य ्ावाने के लेल्या ्गवंता्या नामस्मरणाने अंत:करण शुध्द होत जाते. त्या योगे अहंकारा्या ग्रंथी
आपोआप सुिून जातात. क्षनरंतर हरी नाम घेण्याने त्या्या सूक्ष्मरुपाचा सहवास घडतो. सहवासाने ्गवंता
क्षवषयी प्रेम व ्क्ती उत्पन्न होते. ्क्तीमुळे श्रीहरीची कृ पा संपादन होते. मग त्या्या कृ पेमुळे च अहंकार
क्षवरहीत नामस्मरण सुरु होते. त्यावेळी क्षनगुडण, क्षनराकार, सवडव्यापी, सवडगामी, सवडसािी अशा ्गवंताची
अंत:करणात जाणीव उत्पन्न होते. मगच मन व बुद्धी यां्या अतीत असलेल्या ्गवंता्या सामथ्याडची
अनु्ूती येऊ लागते. ्ौक्षतक सुखदु:खा्या जाणीव दूर होतात. म्हणून हे व्यासमुने आपण त्या ष्गुणैश्वयड
श्रीहरीचे क्षवक्षवध अवतारातील यश, कीती, प्रताप व सामथ्यड ्क्षक्तरसात वणडन करावे म्हणजे त्या योगे
सवडसामान्य मनुष्याचे जीवन सुखी होईल.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ४ थे (अध्याय ६ वा)

नारदांचे पूवडचटरत्र

श्रीमद् ्ागवता्या पक्षहल्या स्कं धा्या दुसऱ्या अध्यायात ‘्गवान’ कु णाला म्हणतात ते सांक्षगतले
आहे. कारण ्गवंत म्हणजे आपण कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात म्हणजे क्षवष्णू, कृ ष्ण, राम अथवा इतर
स्वरूपे असतील अशा स्वरूपात पाहण्याचा क्षवचार मनात आणतो. पण ्ागवतात स्पष्ट के ले आहे ते असे
कीं आत्मज्ञानी अथवा तत्वज्ञानी अथवा अ्ेदाने पहाणारे असतात ते "सवडव्यापी" जे आहे त्याला तत् ककवा
ब्रह्म ककवा परमात्मा ककवा ्गवान असे संबोधतात. (क्षनगुडण क्षनराकार पण सवडव्यापी अशी जी एक क्षवश्व
संचालन करणारी अद््ुतशक्ती संपूणड क्षवश्व व्यापून उरली आहे क्षतला ्गवान असे संबोधले जाते.) श्लोक
असा
“वदक्षन्त तत्तत्त्वक्षवदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेक्षत परमात्मेक्षत ्गवाक्षनक्षत शब्द्यते ।।स्कं .१. अ.२. श्लो.११।।”
आक्षण मग सूतमुनी म्हणाले, धमाडचा हेतू जरी अथड, काम व मोि हा असला तरी मनुष्य अथड व
काम यात अहंकाराने मग्न होऊन वणाडश्रम धमाडचे मुख्य फळ ईश्वराचा संतोष व त्यामुळे क्षमळणारी मुक्ती
म्हणजेच मोि यांना मुकतो. (इथे वणाडश्रमधमड स्वत:ला श्रेष्ठ व दुसऱ्याला कक्षनष्ठ समजण्यासाठी नसल्याची
जाणीव ददली आहे). अथाडत् मनुष्य मोि क्षमळण्यासाठी असलेली क्षनष्काम ्क्ती क्षवसरतो.” असे सांक्षगतले.
व त्यावर उपाय हाच कीं ्गवान् श्रीकृ ष्णां्या ध्यानरुपी ख्गाने कमडरूप अहंकाराची गाठ छेदन
ू िाकावी.
आक्षण ्गवंताचे ध्यानरूप अक्षधष्ठान आपल्या अंत:करणात क्षनमाडण होण्यासाठी ्गवंताचे गुणानुवाद श्रवण
करावे, त्याचे वणडन करावे, त्याचे लीला चटरत्र श्रवण करावे. हे अत्यंत सोपे साधन आचरणात आणावे.
आक्षण सत्संगात राहावे. सत्संगाची महती सांगताना सूतमुनींनी नारदांचा अनु्व सांक्षगतला. नारदांना
लहानपणातच सत्संगाचा ला् झाला होता. त्या सत्संगात त्याना खूपच ्गवत्कथा श्रवण करण्यास
क्षमळाल्या. त्यामुळे त्यांची ्गवंतावर दृढ श्रद्धा क्षनमाडण झाली. त्या श्रद्धेचे ्ागवतधमाडत रुपांतर झाले.
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्ागवतधमड म्हणजे क्षनष्काम ्क्ती. ज्या योगेश्वरांचा नारदांना सत्संग ला्ला त्यां्या मागडदशडना प्रमाणे
नारद बाल वयात ध्यान धारणा करू लागले. त्यामुळे त्यांना ्गवंता्या सहवासाची तीव्र ओढ लागली.
्गवंता्या क्षवरहामुळे नारद व्याकू ळ झाले. नारद देह्ान हरपून ्गवंताला क्षवनवू लागले, "हे ्गवंता!
मला तुझ्या क्षशवाय काहीही नको!" आक्षण त्यांचा जीव कासावीस होऊ लागला. कारण त्यांचा तो ्ाव
अगदी प्रामाक्षणक होता. त्यामुळे ्गवंत एका िणात नारदां्या दयदयात प्रकि झाला! नारद त्या्याशी
एकरूप होण्याचा प्रयत्न करू लागले!
पण ्गवंत लगेच अदृश्य झाले. आक्षण नारद देह्ानावर आले. नारद कासावीस होऊन पुन्हा ध्यान
धरू लागले. पण उपयोग होईना. त्यामुळे ते फार व्याकु ळ झाले. त्याना प्राण नकोसा झाला. तेंव्हा
परावाणीने ्गवंताने त्यांना सांक्षगतले "हे क्षनष्पाप नारदा! तुझी क्षनष्ठा दृढ व्हावी म्हणून योग्यांनाही दुलड्
असे दशडन मी तुला ददले आहे. तुझ्या प्रामाक्षणक ्ाव-्क्तीमुळे हे घडले आहे. आता तुझी क्षनष्ठा माझ्या
टठकाणी क्षस्थर झालेली आहे. आता हळू हळू सवडसंग पटरत्याग करून तूं माझ्या परम-पदाला पावशील. तुझी
स्मृती कधीच नष्ट होणार नाही व या नश्वर देहपातानंतर तूं मलाच येऊन क्षमळशील." इतके सांगन
ू ती वाणी
बंद झाली. नारद क्षनटर्छ व क्षनमडत्सर होऊन देहपाताची वाि पहात हटरस्मरण करीत राक्षहले. आक्षण एक
ददवस नारद हटरस्मरणात असताना मेघातून वीज बाहेर पडावी तसे देहातून बाहेर पडले व क्षवष्णुदत
ू
त्याना ्गवंताकडे नेऊ लागले. त्यावेळी नारदांना प्रारब्धकमाडचा िय होत असल्याचा अनु्व आला. आक्षण
प्रारब्धिय होताच त्यांना ्गवंताने आपल्या उदरात स्थान ददले. पुढे प्रलयानंतर जेंव्हा पुन्हा सृष्टीची
उत्पत्ती झाली तेंव्हा मटरचादद ऋषींसह नारदांची उत्पत्ती झाली. म्हणून ्गवंताचे यशोगान व सत्संग ही
एक ्वसागर तरून जाण्याची नौकाच आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ५ वे (अध्याय ७ वा)

अश्वत्थाम्याचे ब्रह्मास्त्र

कौरव-पांडव यां्या युद्धाची समाप्ती ्ीमाने दुयोधनाची मांडी फोडू न के ली. पण त्याच रात्री
अश्वत्थाम्याने पांडवांचा क्षनवांश करण्या्या उद्देशाने त्यां्या पांचही पुत्रांची ते रात्री झोपलेले असताना
नृशंसपणे हत्या के ली. द्रौपदी आपल्या पुत्रां्या या वधामुळे शोकसंतप्त झाली. क्षतला सांत्वना देण्यासाठी
अजुडनाने लगेच अश्वत्थाम्याचा वध करण्याची प्रक्षतज्ञा के ली. आक्षण द्रौपदीस म्हणाला "त्या्या क्षशरावर
बसून तूं पुत्र क्षवयोगाचे स्नान करशील तेंव्हा तुझे दु:ख हलके होईल." अजुडन ्गवान् श्रीकृ ष्णांसह
अश्वत्थाम्याचा पाठलाग करू लागला. ते पाहून अश्वत्थाम्याने स्वसंरिणासाठी ब्रह्मास्त्र सोडले. तत्िणी
्गवान् श्रीकृ ष्ण म्हणाले, “अजुडना या मूखाडने ब्रह्मास्त्र सोडले आहे. याला उपसंहार माहीत नाही. तूं तुझे
ब्रह्मास्त्र सोडू न दोन्हीचा उपसंहार कर.” त्याप्रमाणे अजुडनाने लगेच उपसंहार करून अश्वत्थाम्याला पकडले.
व दोराने बांधून त्याला घेऊन क्षनघाला. ते पाहून ्गवान् श्रीकृ ष्ण म्हणाले, "अजुडना! अरे या नराधामाची
गय करू नकोस! याने क्षनदद्रस्त बालकांचा वध के लेला आहे. त्यामुळे हा नराधम वध्य ठरलेला आहे. क्षशवाय
तूं तशी प्रक्षतज्ञा करून द्रौपदीस वचन ददले आहेस. तेंव्हा याचा वध करून वचन पूती कर!" ्गवान्
श्रीकृ ष्णांनी अजुडनाची परीिा घेण्या कटरताच असे म्हिले! पण धमडक्षनष्ठ अजुडनाने अश्वत्थाम्याला तसेच
द्रौपदी समोर आणले. त्यावेळी कोमल मनाची द्रौपदी म्हणाली, “मला जसे पुत्र क्षवयोगाचे दु:ख झाले आहे
तसे गुरुपत्नी कृ पीला होऊ नये म्हणून व आपण या्या क्षपत्या कडू न सवड धनुर्मवद्या संपादन के लेली
असल्यामुळे गुरुपुत्र म्हणून याला सोडू न द्या.” द्रौपदी्या या धमडयुक्त वचनाला ्ीमा खेरीज युक्षधक्षष्ठरासह
इतर सवाांनी मान्यता ददली. पण ्ीमाने स्पष्ट सांक्षगतले कीं या्या वधा खेरीज मला काहीच मान्य नाही.
तेंव्हा ्गवान् श्रीकृ ष्ण अजुडनास म्हणाले “आता आम्या सवाांचच
े समाधान कर!” धमडवेत्या अजुडनाने
्गवान् श्रीकृ ष्णांचे गर्म्त अथाडचे बोलणे समजून लगेच अश्वत्थाम्याचा मस्तकमक्षण त्या्या के सासह
वेगळा के ला. त्याला दोरखंडातून मुक्त के ला आक्षण हाकलून ददला. अशा प्रकारे अजुडनाने सवाांचे समाधान
के ले.
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हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।

।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ६ वे (अध्याय ८ वा)
उत्तरे ्या ग्ाडचे रिण व कुं तीची कृ ष्णस्तुक्षत

अश्वत्थाम्याला क्षशक्षबरांतन
ू हाकलून ददल्यावर अश्वत्थामा काही स्वस्थ बसला नाही. त्याने
पांडवांचा क्षनवांश करण्या्या सूडबुद्धीने पुन्हा एक ब्रह्मास्त्र उत्तरे ्या ग्ाडवर सोडले. त्यावेळी उत्तरा
्य्ीत होऊन द्वारके स क्षनघालेल्या ्गवान् श्रीकृ ष्णांना शरण गेली. व प्राथडना करू लागली कीं पां डवांचा
वंश माझ्या पोिात वाढत आहे त्याचे रिण करा. मी मेले तरी चालेल. ्गवान् श्रीकृ ष्णांनी अंतज्ञाडनाने
अश्वत्थाम्याचे दुष्कृ त्य जाणले. व उत्तरे ्ोवती अ्ेद्य कवच क्षनमाडण करून योगमागाडने उत्तरे ्या ग्ाडत
प्रवेश के ला. ब्रह्मास्त्राचा उपशम दुसऱ्या कशानेच होत नसल्यामुळे ते स्वत:तच क्षवलीन करून घेतले व
उत्तरे ्या ग्ाडचे रिण के ले. उत्तरा शांत झालेली पाहून कुं तीला फार समाधान झाले. व क्षतने ्गवान्
श्रीकृ ष्णांची ्ावपूणड स्तुती व प्राथडना के ली. ती म्हणू लागली, "हे जगन्नायका, आददपुरुषा, सवडव्यापका
माझे तुला शतश: प्रणाम असोत. परमहंसांनाही अनाकलनीय असणारे तुझे स्वरूप आम्हा सामान्य क्षस्त्रयांना
कसे बरे समजावे? हे क्षजतेक्षन्द्रया, तूंच आमचा रिण करता आहेस. ्ीमाला बालपणी क्षवषप्रयोगातून
वाचवणारा तूंच होतास. लािागृहातून, बक, क्षहडींब इत्यादी रािसांपासून वाचवणारा तूंच होतास.
दुवाडसां्या कोपापासून वाचवणारा ही तूच
ं होतास. महायुद्धातल्या अक्षतरथी, महारथी यां्या ्यानक
अस्त्रांपासून वाचवणारा ही तूंच आक्षण आज उत्तरे ला ब्रह्मास्त्रापासून वाचवले आहेस. हे देवाक्षधदेवा! श्रीमंती,
सुख, ज्ञान इत्यादी मध्ये तुझे स्मरण राहत नाही पण संकिात मात्र तुझे स्मरण होत राहते. पण हे
सक्षच्चदानंदा मी तुझ्याकडे एकच मागणे मागते, कीं मला माझे पुत्र पांडव व इतर आप्त स्वकींय यां्यातल्या
दृढ स्नेहपाशातून मुक्त कर. मला तुझ्या चरणी आसरा दे! तुझे नामस्मरण दे! तुझी ्क्ती दे! बाकी तुझ्या ह्या
कुं तीला काही देऊ नकोस. हे मुकुंदा! माझी एवढी कळकळीची क्षवनंती ऐक! हे दयाघना, माझ्या बुद्धीत
साठलेल्या क्षवकारांचा नाश कर. आक्षण तुझ्या ्जनाची आवड वृद्धींगत कर. एवढे दान या हीन दीन
कुं ती्या ओिीत घाल!" ्गवान् श्रीकृ ष्णानी कुं तीला तसा वर ददला. नंतर सगळ्यां्या आग्रहामुळे
श्रीकृ ष्णांनी द्वारके स जाण्याचे पुढे ढकलले. ते एका अथी बरे च झाले. कारण युक्षधक्षष्ठर आप्त स्वकींयां्या
वधामुळे आपण प्रजाद्रोह के ला असे मानून राज्य ग्रहणास तयार होत नव्हता. त्याला धमाडचे रहस्य समजावे
म्हणून श्रीकृ ष्णांनी युक्ती के ली. ्ीष्म शरपंजरी पडू न उत्तरायणाची वाि पहात होते. ते ज्ञानी व
कु रुकु लातील सवाडत श्रेष्ठ असल्यामुळे श्रीकृ ष्णांनी धमडराजाला त्यांना ्ेिावयास नेण्याचे ठरवले!
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हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।

।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ७ वे (अध्याय ९ वा)

्ीष्मांचा युक्षधक्षष्ठरास उपदेश व ्ीष्मांचे क्षनवाडण

धमडराज (युक्षधक्षष्ठर) आपण प्रजाद्रोह के ल्या्या ्ावनेने शोकमग्न झालेला होता. त्याला
धमोपदेशाची गरज होती. म्हणून ्गवान् श्रीकृ ष्णांनी पांडवांना शरपंजरी पडलेल्या ्ीष्मांकडे जाऊन
उपदेश घेण्याची प्रेरणा ददली! त्यामुळे धमडराजासह सगळे पांडव ्गवान् श्रीकृ ष्णांसह कु रुिेत्री जाण्यास
क्षनघाले. त्यां्या बरोबर व्यास, वक्षशष्ठ, नारद, बृह्द्शद्श्रवा इत्यादी इतर ऋषीही क्षनघाले.
शरपंजरी पडलेले ्ीष्म तशा क्षस्थतीतही अत्यंत तेजस्वी व िविवीत ददसत होते. ्गवान्
श्रीकृ ष्णांसह आलेल्या पांडवाना पाहून ्ीष्मांचा चेहरा उजळला ! धमडराजासह सवड पांडवांनी त्यांना
्ावपूणड वंदन

करताच ्ीष्मांचे नेत्र पाणावले. ्गवान् श्रीकृ ष्णांचे मनोगत जाणून व ्गवान्

श्रीकृ ष्णांवर आपली नजर क्षस्थर करून ्ीष्म धमडराजाशी बोलू लागले. हे राजन् ! श्रीकृ ष्णा्या मनात काय
आहे हे कोणीच जाणू शकणार नाही. पण तूं क्षननिंतपणे श्रीकृ ष्णां्या आज्ञेचे पालन कर. अरे ! हा सािात्
परमात्मा आहे. तुम्ही जरी त्याला आपला मामे्ाऊ समजत असलात तरी ते सािात् परब्रह्म आहे. उत्पत्ती,
क्षस्थती व लय हा या्याच मायेचा प्र्ाव आहे. स्वत:्या मायेने सवड क्षवश्वाला हा मोक्षहत करतो.
वसुदव
े ा्या पोिी हा जन्माला आला म्हणून तुम्ही याला आपला मामे्ाऊ समजून प्रधानाचे व दूताचे काम
सांक्षगतलेत. त्या्याकडू न सारथ्याचेही काम करून घेतलेत. ह्यावरून धमडराजा तूं हे समजून घे कीं आपल्या
्क्तांवर हा दकती प्रेम करतो. आक्षण याची दुसरी साि म्हणजे आजचा हा प्रसंग! के वळ मला दशडन
देण्यासाठीच हा परमात्मा इथे आला आहे. आणखी एक रहस्य मी तुला आज सांगतो. याने जेंव्हा ‘मी शस्त्र
हाती धरणार नाही’ अशी प्रक्षतज्ञा के ली तेंव्हा मी सुद्धा मनातल्या मनात अशी प्रक्षतज्ञा के ली होती कीं मी
याला शस्त्र हाती धरण्यास लावीन तरच नावाचा ्ीष्म! आक्षण के वळ माझी प्रक्षतज्ञा खरी करण्यासाठी याने
आपली प्रक्षतज्ञा मोडली व युद्धात स्वत: शस्त्र हाती घेतले. आतां मी हे शरीर सोडू न जाई पयांत हा असाच
माझ्याकडे पाहत राहो.
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इतके बोलून मग ्ीष्मांनी धमडराजाचे सुयोग्य शब्दात सांत्वन करून धमोपदेश करण्यास सुरुवात
के ली. त्या उपदेशात त्यांनी राजधमड, मानवधमड, क्षनवृत्तीधमड, प्रवृत्तीधमड, वणाडश्रमधमड , मोिधमड,
्ागवतधमड, स्त्रीधमड, इत्यादी सवड धमाांचे सक्षवस्तर क्षववरण करून राज्यग्रहण करण्याची आज्ञा ददली. इतके
सगळे सांगून होई पयांत उत्तरायणाचा काळ जवळ आलेला पाहून ्ीष्मांनी आपले बोलणे थांबवले.
देहत्यागासाठी इष्ट वेळ आलेली पाहून इ्छामरणी ्ीष्मांनी आपली दृष्टी जगताचे स्वामी असलेल्या
श्रीकृ ष्णांवर क्षस्थर के ली. आक्षण त्यांनी ्गवान् श्रीकृ ष्णांची स्तुक्षत करण्यास आरं ् के ला. "हे ्गवंता, हे
नारायणा, हे वासुदव
े ा, मी माझी क्षनष्काम व साक्षत्वक बुद्धी तुझ्या टठकाणी क्षस्थर करीत आहे. हे त्रैलोट य
सुन्दरा! तुझी अंगकांती सूयाडसारखी तेजस्वी आहे. पण त्यात चंद्रासारखी शीतलता आहे. तुझी अनेक रूपे मी
माझ्या ध्यानात कायमचीच साठवली आहेत. आक्षण तुझे चतु्ुडज स्वरूप तर मी माझ्या दयत्पिलावरच कोरले
आहे. पण हे अद््ुत परब्रह्मा , हे अ्युता, हे माधवा, हे के शवा धमडयुद्धा्या प्रसंगी अजुडनावरील प्रेमामुळे तूं
त्या्या रथाचे सारथ्य करीत असतानाचे तुझे रूप तर मी कधीच क्षवसरू शकत नाही. आक्षण हे ्गवंता,
तुझ्या मनाचा ईश्वरीय मोठे पणा तूं युद्धा्या प्रसंगी प्रकि के लास. मी अत्यंत आततायीपणाने बाण सोडू न
अजुडनाला व तुला क्षवद्ध करीत होतो. तुझे कवच फु िून तूं रक्तबंबाळ झाला होतास! तेंव्हा वीरश्रीने बे्ान
झाल्यासारखे ्ासवून आपले उत्तरीयही न सावरता तूं रथातून आवेशाने उडी घेतलीस. त्यावेळी हवेत
उडालेला तुझा के श कलाप आक्षण मुखावरचे हवेत उडालेले मोत्यासारखे तेजस्वी घमडनबदू असे तुझे मोहक
रूप मी आजही क्षवसरू शकत नाही. त्यावेळी तूं आपण बे्ान झाल्याचे ्ासवून एका िणात रथचक्र हाती
धरून माझ्यावर वीरश्रीने धावून आलास. ते के वळ स्वत:ची प्रक्षतज्ञा मोडू न माझी प्रक्षतज्ञा खरी
करण्यासाठीच नां? त्याच वेळी मी माझी दृष्टी तुझ्या चरणकमलांवर क्षस्थर के ली होती. ते तुझे तेज:पुंज
चरणकमल आजही जसे्या तसेच माझ्या स्मरणात आहेत व तेच चरण मला आता शांत रूपाने तुझ्यात
क्षवलीन करून घेवोत. आज या िणी मला दशडन देऊन माझी ्ेदबुद्धी नष्ट करणाऱ्या ्गवान् श्रीकृ ष्णात
माझे आत्मापडण होवो!" असा संकल्प करून इ्छामरणी ्ीष्मांनी ्गवान् श्रीकृ ष्णां्या टठकाणी मन, बुद्धी
व सवड इंदद्रये क्षस्थर करून शेविचा श्वास घेऊन देहत्याग के ला.
त्यािणी कु रुिेत्रावर नीरव शांतता पसरली.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ८ वे (अध्याय १०,११,१२ )

परीक्षित जन्म व श्रीकृ ष्णांचे द्वारका गमन.

उत्तरे ्या ग्ाडचे अश्वत्थाम्या्या ब्रम्हास्त्रापासून ्गवान् श्रीकृ ष्णांनी संरिण के ले. त्यामुळे
कु रुकु ळ अंकुरले. राजा युक्षधक्षष्ठर राज्यावर आरूढ झाला. ्गवान श्रीकृ ष्णां्या कृ पेमुळे धमाडक्षधक्षष्ठत राज्य
क्षनमाडण झाले. सु्द्रा, द्रौपदी, कुं ती, उत्तरा यां्या आग्रहामुळे श्रीकृ ष्ण काही काळ हक्षस्तनापुरात राक्षहले.
क्षवरािकन्या उत्तरे ्या ग्ाडतल्या जीवाने अश्वत्थाम्या्या ब्रम्हास्त्रापासून रिण करणाऱ्या सूक्ष्म देहधारी
तेजस्वी पुरुषाला पक्षहले. सूक्ष्मरूप धारण के लेला तो पुरुष अत्यंत तेजस्वी, नीलवणड,आजानुबाहू व अत्यंत
डौलदार ददसत होता. त्याने सोन्यासारखा चमकणारा क्षपतांबर धारण के लेला होता. आपली लखलखती
गदा ग्ाड्या संरिणासाठी सतत गरगर दफरवीत होता. अश्वत्थाम्याने सोडलेल्या ब्रह्मास्त्राचा उपशाम
के ल्यावर तो परम पुरुष गुप्त झाला. ग्डस्थ बालक त्या परम पुरुषा्या नचतनात, तो कोण असावा या
क्षवचारात गकड झाला. सवड ग्रहांची अनुकूलता होताच पांडूकुला्या वंशाचा अंकुर जन्मास आला.
ब्रम्हास्त्रा्या प्र्ावामुळे तो जरी मृतावस्थेत जन्माला आला तरी ्गवान श्रीकृ ष्णांनी आपल्या सामथ्याडने
त्याला पुन्हा सजीव के ले. त्यामुळे हक्षस्तनापूर अत्यंत आनंदात पांडूकुला्या या वंशा्या स्वागतास क्षसद्ध
झाले. युक्षधक्षष्ठरांनी ्रपूर दान धमड करून आपला आनंद व्यक्त के ला. सािात् ्गवान् श्रीकृ ष्णांनी म्हणजेच
्गवान् श्रीक्षवष्णूंनी रिण के ले म्हणून त्याचे नाव क्षवष्णुरात व परीक्षित असे ठे वण्यात आले. जन्मोत्सवी
आलेल्या ज्योक्षतषांनी क्षवष्णुराताचे ्क्षवष्य वतडवले कीं हा प्र्ू रामचन्द्रांसारखा सत्यवचनी व प्रजापालन
दि, राजा क्षशबी प्रमाणे दानी, धनुधडरामध्ये सहस्त्राजुन
ड व कुं तीपुत्र अजुडन यां्यासारखा श्रेष्ठ धनुधडर,
क्षहमालयासारखा साधूपुरुषांना आश्रय देणारा, आक्षण ब्रह्मदेवा प्रमाणे समबुद्धीने वागणारा होईल. हा
श्रीकृ ष्णाचा दृढ ्क्त होईल. याचा वंश क्षवस्तार ्रपूर होईल. या्या वंशात उत्पन्न झालेले पुरुष राजर्मष
पदाला प्राप्त होतील. हा कली्या क्षनग्रहाचा प्रयत्न करील. पण शेविी ऋक्षषपुत्रा्या शापामुळे आपल्याला
तिकापासून मृत्यू असल्याचे समजल्यावर हा सवडसंग पटरत्याग करून गंगा तिाकी प्रायोपवेशनास बसेल.
त्यावेळी शुकमुनीं्या श्रीमद्भागवता्या उपदेशाने देह गंगापडण करून क्षवष्णुपदाला जाईल. हे श्रवण करून
युक्षधक्षष्ठर सुखावला. त्यानंतर ज्ञातीवधा्या पाप िलानाथड धमडराजाने ्गवान श्रीकृ ष्णां्या
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मागडदशडनाखाली तीन अश्वमेध यज्ञ के ले. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या धनाची व्यवस्था ्गवान
श्रीकृ ष्णां्या मागडदशडनाने उत्तरे कडील राजा वृषपव्याड्या प्रदेशातील ्ूक्षमगत धनाने करण्यात आली.
त्यामुळे प्रजेवर जादा कराचा बोजा न पडता तीनही अश्वमेध यज्ञ पार पडले. प्रजा सुखावली. यज्ञा्या
पक्षवत्र कायाडमुळे पांडवांची कीती सवडत्र पसरली. त्यानंतर युक्षधक्षष्ठराची अनुज्ञा घेऊन ्गवान श्रीकृ ष्ण
द्वारके स क्षनघाले.
्गवान श्रीकृ ष्णां्या बद्दलचा आपला आदर व प्रेम व्यक्त करण्यासाठी युक्षधक्षष्ठराने अजुडनास
त्यां्याबरोबर चतुरंग सैन्यासह पाठवले. ्गवान श्रीकृ ष्ण अजुडनासह कु रुजाङ्गल, पांचाल, शूरसेन इत्यादी
पार करून सौ्ीर व आ्ीर यां्या पलीकडे असलेल्या द्वारके जवळ आले, त्यावेळी सूयड उदकात प्रवेश
करण्या्या तयारीत होता. त्यामुळे सुवणाड्या द्वारके चे फारच क्षवलो्नीय दशडन घडत होते. द्वारके ्या
जवळ आल्याचे द्वारकावाक्षसयांना सुचवण्यासाठी ्गवान श्रीकृ ष्णांनी आपला राजहंसासारखा गुबगुबीत
पांचजन्य शंख फुं कला.

तो क्षननाद ऐकताच द्वारकावासी आबालवृद्ध समुद्राला उधाण यावे तसे प्रफु ल्लीत

झाले. ्गवान श्रीकृ ष्ण द्वारके ्या प्रवेश द्वाराजवळ येण्या्या आत नागटरकांनी ्रा्र आपापल्या
घरासमोर सडे नशपून व दरवाजांवर तोरणे वगैरे लावून सगळे वातावरण बदलून िाकले. घराघरातून धूप
लावण्यात आले. आक्षण दारा समोर फु लांनी रांगोळ्या काढण्यात आल्या. ्गवान श्रीकृ ष्णां्या स्वागताची
जोरदार तयारी थो्ाच अवधीत पूणड झाली. वसुदव
े -देवकी वेद घोषात रथातून श्रीकृ ष्णांना सामोरे
जाण्यास क्षनघाले.
तो अपूवड सोहळा पाहण्यास आकाशात देवांचीही दािी झाली. द्वारके ्या प्रवेशद्वारावर
संरिणासाठी सदैव क्षसद्ध असलेल्या दाशाहड, मधु, ्ोज, कु कर इत्यादी कु ळातल्या प्रमुखांनी प्रथम
श्रीकृ ष्णांचे स्वागत के ले. पूजन झाले, मानाप्रमाणे आनलगनादद झाले. ्गवान श्रीकृ ष्ण प्रथम क्षपतृगृही आले.
वसुदव
े -देवकी यांना वंदन के ले. इतर सापत्न मांतानाही वंदन के ले. श्रीकृ ष्णांवरील आत्यंक्षतक प्रेमामुळे
देवकीला पान्हा फु िला! फु िलेल्या पान्ह्याने व नेत्रातल्या अश्रूंनी क्षतने ्गवंताला आपला पुत्र समजून न्हाऊ
घातले. आपल्या माता व क्षपता यां्या ्ेिीचा सगळा अपूवड सोहळा पार पडल्यावर ्गवान श्रीकृ ष्ण
अंतगृडहाकडे वळले. ्गवंतांनी अंतगृडहात प्रवेश के ला. त्यां्या सवड ्ायाड हातात पंचारत्या घेऊन आतुरतेने
वाि पहात उभ्या होत्या. नेत्रात आनंदाश्रू, मुखावर सलज्ज क्षस्मत, गालावर फु िलेली पहाि असे संक्षमश्र ्ाव
त्यां्या मुखावर उमिले होते. श्रीकृ ष्णां्या चरणकमलां्या दशडनाने त्या धन्य झाल्या होत्या. अज्ञानामुळे
त्या ्गवंताला आपला पती समजत होत्या व तसेच वागत होत्या.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ९ वे (अध्याय १३)

क्षवदुरांचे हक्षस्तनापुरी परत येणे.

कौरव-पांडव युद्धापूवीच क्षवदुर तीथडयात्रेस गेले होते. यात्रेत त्यांची व उध्दवाची ्ेि झाली. तेंव्हा
उध्दवानी क्षवदुराना मैत्रेय मुनींचा अनुग्रह घेण्यास सांक्षगतले. त्याप्रमाणे क्षवदुरांनी मैत्रेयमुनींची कृ पा संपादन
के ली. त्यां्या अनुग्रहामुळे क्षवदुरांना ्गवान श्रीकृ ष्ण आपल्या जीवनाची परमोच्च गती असल्याची अनु्ूती
आली. तेथील ज्ञानसाधना पूणड करून क्षवदुर हक्षस्तनापूर येथे परत आले. त्यावेळी युक्षधक्षष्ठर राज्य करीत
होता. युक्षधक्षष्ठराने क्षवदुरांचे अत्यंत ्ावपूणड स्वागत के ले. धृतराष्ट्र, गांधारी, कुं ती इत्यादी सवाांनाच मोठा
आनंद झाला.
क्षवदुरांचे वास्तव्य जरी राजवा्ात होते तरी ते सवड ्ोग अक्षलप्त पणाने ्ोगत होते. थो्ाच
काळात क्षवदुरां्या लिात आले कीं धृतराष्ट्र व गांधारी त्या राजवै्वात संसार सुख ्ोगण्यात आसक्त झाले
आहेत. क्षवदुरांना त्याचे फार वाईि वािले. एकांत पाहून ते धृतराष्ट्राला म्हणाले. " राजन्! सवड प्राणीमात्रांना
्यंकर वािणारा काळ तुझ्या समीप येत चाललेला आहे. तूं या मायामोहाचा त्याग करून परमात्मसाधन
करण्यासाठी लवकर राजवा्ातून बाहेर पड. नुसता संसारच नव्हे तर शरीर सुद्धा नाशवंत आहे. तुझे
आता इथे काय राक्षहले आहे? ्ीष्म गेले. दुयोधनादद तुझे सवड पुत्रही गेले! आप्त-क्षमत्रही मारले गेले आहेत. तूं
स्वत: वाधडट याने जजडर झाला आहेस. ्ीम तुझा पावलो पावली पाणउतारा करून कु त्र्यासारखे वागवतो
आहे. एवढे असूनही तूं इथे अन्ना्या गोळ्याचा स्वीकार कां करतोस? धृतराष्ट्रा! या वरून हेच क्षसद्ध होते कीं
प्राक्षणमात्रांची जगण्याची इ्छा दकती प्रबळ असते. अरे ! ्ीमा्या लहानपणी ज्या ्ीमावर तूं क्षवषप्रयोग
के लास, ज्या पांडवाना तूं लािागृहात जाळण्याचा प्रयत्न के लास, ज्यां्या पत्नीचा तूं ्र दरबारात अपमान
के लास, ज्यांचे राज्य व धन तूं कपिाने हरण के लेस, त्यांनी तुझ्यापुढे िाकलेल्या अन्नावर जगण्याचा तुला
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काय अक्षधकार आहे? तुला त्याचा उबग कसा येत नाही? अरे स्वबुद्धीने ककवा दुसऱ्या्या उपदेशामुळे जो
वैराग्य स्वीकारून आत्मज्ञानाचा मागड धरतो तो उत्तम पुरुष असे शास्त्र वचन आहे. म्हणून हे राजन्! चल,
कोणालाही कळू न देता माझ्या बरोबर उत्तरे कडे चल." अशा प्रकारे क्षवदुरांनी धृतराष्ट्राची चांगलीच कान
उघडणी के ली. त्याचा सुपटरणाम होऊन धृतराष्ट्र क्षवदुरांबरोबर तत्काळ राजवाडा सोडू न क्षनघाला. पाठोपाठ
महासती गांधारीही क्षनघाली. क्षतघेही जण गुपचूप उत्तरेकडे क्षनघून गेले.
दुसरे ददवशी प्रात:काळी पूजा व दान धमड आिोपून धमडराज, क्षवदुर व धृतराष्ट्र यां्या दशडनास
आला. पण संजया खेरीज तेथे कोणीच नव्हते. त्यामुळे धमडराजाने संजयाकडे क्षवदुर, धृतराष्ट्र व गांधारी
यांची चौकशी के ली. तेंव्हा संजयाने आपणास काहीच माक्षहती नसल्याचे सांक्षगतले. धमडराजास हा आघात
सहन झाला नाही. तो शोकमग्न झाला. इतट यात देवर्मष नारदांचे क्षतथे आगमन झाले. धमडराजाला शोक मग्न
पाहून त्यांनी धमडराजास शोकाचे कारण क्षवचारले. तेंव्हा नचता व्यक्त करीत धमडराजाने आपल्या शोकाचे
कारण सांक्षगतले. व आपल्या कडू न असा कोणता अपराध घडला कीं तात धृतराष्ट्र, क्षवदुर व आई गांधारी
यांनी माझा त्याग करून क्षनघून जावे? त्यां्या उदर क्षनवाडहा्या काळजीने मी व्यक्षथत झालो आहे. असे
जेंव्हा धमडराज म्हणाला तेंव्हा नारद म्हणाले, "धमडराजा! प्रथम हा शोक थांबव. कारण हे क्षवश्व ईश्वरा्या
आधीन आहे. हे लिात घे. इथे संयोग व क्षवयोग हे त्या्या इ्छेने घडतात. उदर क्षनवाडहा बाबत म्हणशील
तर ते सुद्धा ्गवंता्याच इ्छेने होत असते. हात पाय नसलेल्यांचे सुद्धा ्रण पोषण तोच करीत असतो
ना? त्यामुळे त्यांची काळजी तूं सोड. ते आता सप्तस्रोत तीथाडवर आत्मकल्याण करून देह त्याग करतील. तूं
सुद्धा ्गवान श्रीकृ ष्ण जोवर ्ूतलावर आहेत, तो वरच राज्य कर. त्यांनी ्ूलोकाचा त्याग के ल्यावर तूं
सुद्धा राज्य त्याग करून आत्मकल्याणाचा मागड धर. इतके सांगून देवर्मष नारद क्षनघून गेले. धमडराज शोक
आवरून आपल्या उद्योगास प्रवृत्त झाला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प १० वे (अध्याय१४,१५)

पांडवांचे महाप्रस्थान

आपल्या सुदयदांची क्षवचारपूस करण्यास व श्रीकृ ष्णाचा पुढचा क्षवचार काय आहे हे जाणून घेण्यास
द्वारके स गेलेला अजुडन सात मक्षहने होत आले तरी परत आलेला नव्हता. व काही अपशकू न ददसू लागल्यामुळे
धमडराजाला काळजी वािू लागली. जवळच असलेल्या वृकोदराकडे आपली काळजी धमडराजाने व्यक्त के ली.
धमडराज म्हणाला, " वृकोदरा! ददशा बघ कशा धूसर ददसू लागल्या आहेत. सूयाडला खळे पडले आहे, ढग
अकारणच गजडना करीत आहेत. घुबडांचे शब्द उमिू लागले आहेत. ्ीमा! ्गवान श्रीकृ ष्णांची चरण कमले
या ्ूमी वरून नाहीशी तर झाली नसतील ना? " धमडराज इतके बोलत बोलत आपल्या महालाकडे जात
असतानाच अजुडन आल्याची बातमी कळल्यामुळे ते तातडीने अजुडनाला ्ेिण्यास क्षनघाले. द्वारके हून
परतलेला अजुडन, राजा युक्षधक्षष्ठराना पाहताच ्ावावेगाने त्यां्या चरणावर कोसळला! अनावर अश्रूंनी
धमडराजां्या चरणाचे िालन के ले. नंतर अश्रू ढाळीत मूकपणे उ्ा राक्षहला. अजुडनाचे क्षनस्तेज व म्लान
मुख पाहून धमडराज चरकला! धमडराजाला तत्िणी नारदांची आठवण झाली. अधीरतेने धमडराजाने
क्षवचारले, "अजुडना! द्वारके तील आपली आप्त मंडळी श्रीकृ ष्णासह आनंदात आहेत ना? तुझी प्रकृ ती ठीक आहे
नां? तुझा कु णी अपमान तर के ला नाही नां? तूं बोलत का नाहीस? धमडराजाने एका मागोमाग एक प्रश्न
क्षवचारले. पण अजुडन उत्तर देण्या्या मन:क्षस्थतीत नव्हताच. शेविी आपल्या मनाला आवर घालून अजुडन
अक्षतशय क्षवषण्णतेने बोलू लागला, “ हे धमडराजा! देवांनाही थक्क करणारे माझे सामथ्यड क्षहरावून ्गवान
श्रीकृ ष्ण या जगाचा त्याग करून क्षनघून गेले आहेत. माझे हे शरीर म्हणजे एक क्षजवंत प्रेत उरले आहे. तूं ज्या
द्वारके चे व आप्त स्वकींयांचे िेम क्षवचारलेस ती द्वारका व ते आप्त यापैकी आता काही क्षशल्लक उरले नाही.
द्वारके ्या यादवांना ऋषीं्या शापाची बाधा झाली. वारुणी नावा्या मद्य प्राशनाने उन्मत्त होऊन ते
एकमेकांना ओळखेनासे झाले. मग थट्टा मस्करीत एकमेकांचे जीव घेऊ लागले. परस्परांचा वध करून अवघे
चारपाच यादव काय ते क्षशल्लक उरलेत. मी अत्यंत क्षवकल झालो. तेंव्हा ्गवान श्रीकृ ष्णांनी मला जो
आत्मज्ञानाचा उपदेश के ला होता त्याचे स्मरण करून मी माझ्या मनाचे सांत्वन करून घेतले आहे. अजुन
ड ाने
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कथन के लेले वृत्त ऐकू न महासती कुं तीने ्गवान श्रीकृ ष्णाचे स्मरण के ले. पंचप्राण एकविून क्षतने
श्रीकृ ष्णाची प्राथडना के ली व िणातच अनंतात क्षवलीन झाली. अजुन
ड ाने कथन के लेले वृत्त ऐकू न धमडराजाने
मनातून सवडसंग पटरत्याग के ला. स्वगाडरोहणाचा क्षनिंय करून परीक्षिताला राज्याक्ष्षेक करक्षवला. अजुन
ड ा
बरोबर आलेल्या व्रज नामक अक्षनरुद्धा्या पुत्राला मथुरे्या राज्यावर बसक्षवले. नंतर प्राजापत्य नामक इष्टी
करून अग्नीची आत्म्यात स्थापना के ली. सवडसंग पटरत्याग के ला. वाणी बंद करून मनात, मन प्राणात, प्राण
अपानात व अपानाला मृत्यूत लीन के ले. वस्त्र त्याग के ला. अन्न त्याग के ला. के स मोकळे सोडले व एखाद्या
मूक बधीर असल्यासारखा शून्यात दृष्टी क्षस्थर करून अजातशत्रू धमडराजा ्गवान श्रीकृ ष्णां्या स्मरणात
उत्तरे कडे क्षनघाला. त्या्या पाठोपाठ त्याचे चारही ्ाऊ क्षनघाले. त्यां्या पाठोपाठ द्रौपदीही गेली.
सवाांनीच ्गवान श्रीकृ ष्णांचे ध्यान धरले व स्वत:ला क्षनष्कलंक मनाने श्रीकृ ष्ण चरणी लीन करून घेतले.
्गवान श्रीकृ ष्ण्क्त पांडवांचे हे महाप्रस्थान अत्यंत पक्षवत्र व मंगल कारक आहे. ते श्रद्धेने व ्क्तीने श्रवण
करणारा श्रीकृ ष्ण्क्तीने सद्गतीला जातो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प ११ वे (अध्याय १६,१७)

राजा परीक्षित कृ त कली क्षनग्रह व तडजोड

सूतमुनी पुढे सांगू लागले, पांडवां्या महाप्रस्थानानंतर सवडगुणसंपन्न व ्गवद्भक्त राजा परीक्षित
राज्यावर आला. उत्तर राजाची कन्या इरावतीशी त्याचा क्षववाह झाला. इरावतीपासून त्याला जनमेजयादद
चार पुत्र झाले. परीक्षित राजाने कृ पाचायाां्या मागडदशडनाने प्रजे्या कल्याणासाठी तीन अश्वमेध यज्ञ के ले.
पुढे आपल्या राज्यात कलीचा प्रवेश झाल्याचे कळल्यावर राजा परीक्षित आपले धनुष्य क्षसद्ध करून
व चतुरंग सैन्य बरोबर घेऊन ददक्षग्वजयाला क्षनघाला. अनेक प्रदेश पादाक्रांत करताना त्याला ब्रम्हास्त्रापासून
्गवान श्रीकृ ष्णांनी के लेल्या रिणासह पांडवां्या सख्य्क्ती्या अनेक गोष्टी ऐकावयास क्षमळाल्या.
प्रसंगी दूताचे काम करण्यापासून ते अजुडन आजोबां्या रथाचे सारथ्य करण्या पयांत्या अनेक क्षवस्मय
कारक गोष्टी ऐकू न राजा परीक्षित खूपच ्ारावला गेला. ्गवान श्रीकृ ष्णांवर असलेली त्याची ्क्ती
अक्षधकच दृढ झाली.
अशा प्रकारे राजा परीक्षित क्षवजय संपादन करीत चालला होता. त्यावेळी सरस्वती नदी्या
तीरावर राजा येण्यापूवी वृष्रूप धमड व गोरूप पृथ्वी यांचा संवाद चालला होता. कांती व मुख अत्यंत
क्षनस्तेज झालेला व एकच पाय क्षशल्लक असलेला वृष्रूप धमड, नेत्रातून अश्रू ओघळत असलेल्या गोरूप
पृथ्वीला क्षवचारीत होता, "तूं कशामुळे दु:खी झालेली आहेस? माझे तीन पाय नष्ट झाल्याचे दु:ख आहे कीं
कलीयुगात लोक खाणे, क्षपणे, मैथुन करणे आक्षण झोपा काढणे या व्यक्षतटरक्त काही करणार नाहीत याचे
दु:ख होत आहे?"
तेंव्हा गोरूप पृथ्वी म्हणाली, " हे सवडगुण संपन्न धमाड! ्गवान श्रीकृ ष्ण असताना तूं 'सत्य, तप,
दया व पाक्षवत्र्य' अशा चार पायांवर डौलात व आनंदात उ्ा होतास. पण आज तुझी अवस्था दकती
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के क्षवलवाणी झालेली आहे? माझीही तशीच क्षस्थती आहे. ्गवान श्रीकृ ष्ण माझ्या अंगावर क्षवहार करीत
असताना मी अत्यंत सुखावत होते. आता त्यां्या क्षवरहामुळे मी अतीव दु:खी आहे."
अशा प्रकारे त्यांचा संवाद चालला असताना राजवस्त्रे धारण के लेला एक ओंगळ मनुष्य क्षतथे आला
व वृष्रूप धमाड्या उरलेल्या पायावर प्रहार करून तो मोडण्याचा उद्योग करू लागला. त्या वृष्रूप
धमाड्या पायावर प्रहार करीत असतानाच कमड-धमड संयोगाने राजा परीक्षित क्षतथे आला. राजाने ते दृश्य
पक्षहले आक्षण त्या्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. राजा परीक्षितीने आपले धनुष्य सज्ज करून मेघ
गं्ीर आवाजात त्या दुष्टाला जाब क्षवचारला, " राजवेषधारी अधमा थांब! राजवेष जरी धारण के लेला
असलास तरी शरीर लिणावरून व कृ ती वरून तूं अत्यंत अधम असला पाक्षहजेस! क्षनरपराध दुबडलांचा छळ
करण्या्या अपराधामुळे तूं वध्य ठरला आहेस.”
या प्रमाणे त्या दुष्टाचा प्रक्षतकार करून राजाने वृष्ाला तीन पाय कोणी तोडले असे क्षवचारले.
धमडरूप वृष् म्हणाला, "हे पांडवकु ल ्ूषणा, वेद-वाद करून नाना प्रकारचा बुद्धी्ेद के ला गेल्यामुळे लोक
संभ्रमात पडले आहेत. तकाडने जाणता येणार नाही व क्षनिंयाने सांगताही येणार नाही अशा अनेक
कारणामुळे माझे तीनही पाय गेले आहेत. त्यामुळे स्वमनाशी उक्षचत क्षवचार करून तूंच क्षनणडय घे! आहे हा
पाय तोडू पाहणारा हा सािात कली आहे हे ध्यानात घे!" ह्या अथडग्ड बोलण्यावरून हा सािात धमडच
असला पाक्षहजे हे क्षवचारवंत व तत्त्वक्षनष्ठ राजा परीक्षिती्या लिात आले.
राजा वृष्ाला म्हणाला, "सूक्ष्म अशा आंतटरक कु हेतन
ु े के लेल्या अधमाडचे नाव सांगता येणार नाही
हे खरे . तथाक्षप क्षवस्मयाने तप, कु संगतीने पाक्षवत्र्य व उन्मत्तपणामुळे दया हे तुझे ३ पाय नष्ट झाले आहेत.
आक्षण सत्य नामक उरलेला पाय कली नष्ट करू पाहत आहे. पण थांब आता मी त्याचा बंदोबस्त के ल्या
क्षशवाय राहात नाही.” असे म्हणून राजा कलीवर धावून गेला.
परीक्षिताचा पराक्रम ज्ञात असलेला कली लगेच राजाला शरण गेला व अ्य माक्षगतले.
राजवस्त्रांचा त्याग करून कलीने राजाला दंडवत घातले व त्या्याच राज्यात क्षन्डयपणे राहण्यास स्थाने
माक्षगतली. राजाने कलीचा प्र्ाव जाणून कलीला राहण्यासाठी जुगार, मद्यपान, व्यक्ष्चार व नहसा, काम,
क्रोध, मद, ्ेद व असत्य अशी नऊ स्थाने ददली. यातील पाच स्थानाचे अक्षधष्ठान सोन्यात असल्यामुळे
कली खुश झाला व राजाला नमस्कार करून क्षनघून गेला. धमाडला पुनिं चार पायावर उ्ा करण्याचा
क्षनिंय करून राजा हक्षस्तनापूरला परत आला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं धपक्षहला
पुष्प १२ वे (अध्याय१८)

राजा परीक्षिताला ऋषीपुत्राचा शाप

राजा परीक्षित अत्यंत धमडक्षनष्ठ व सदाचारी असल्यामुळे कलीला राजावर आपला प्र्ाव चालवता
येत नव्हता. राजा परीक्षिताला कलीचा एक गुण माक्षहत होता कीं कलीयुगात संकल्पाने पुण्य प्राप्त होते पण
पाप घडण्यासाठी प्रत्यि कृ ती व्हावी लागते. त्यामुळे राजाने त्या्याशी तडजोड के ली व त्याला आपल्या
राज्यात पांच स्थाने ददली. तथाक्षप कलीची वृत्ती लांडग्यासारखी आहे. तो बेसावध असणाऱ्यांवर झडप
घालतो. राजा परीक्षिता्या बाबतीतही तेच घडले. परीक्षित क्षशकारीला गेला असताना एका मृगाचा
पाठलाग करताना खूप दमला. तो िुधन
े े व तृषन
े े आतड झाला. त्याला जवळपास कु ठे जलाशयही ददसेना.
त्यामुळे त्याची व्याकु ळता वाढतच चालली.
इतट यात त्याला शक्षमक मुनींचा आश्रम ददसला. आता आपल्याला तृषा शमवण्यास क्षमळे ल या
आशेने राजा त्या आश्रमात आला. िुधा व तृषा यांनी राजा अगदी कासावीस झाला होता. आश्रमात प्रवेश
करून त्याने बऱ्याच हाका मारल्या परं तु त्याला कोणीच प्रक्षतसाद ददला नाही. क्षशवाय पाण्याचे रांजण
अथवा तत्सम व्यवस्थाही कोठे ददसेना. त्यामुळे राजा अक्षधकच अस्वस्थ झाला. त्या्या मनात थोडा राग
उत्पन्न झालाच . इतट यात त्याला एका पणडशाळे त के स क्षवस्कळीत झालेले पण ध्यानस्थ बसलेले शक्षमक
ऋषी ददसले. त्यांना पाहून राजाने उच्चरवात त्याना पाणी माक्षगतले. पण शक्षमक ऋषी जागृती, स्वप्न व
सुषुप्ती यां्या पलीकडे गेलेले असल्यामुळे त्या समाधी अवस्थेत त्यां्याकडू न राजाला काहीच प्रक्षतसाद
क्षमळाला नाही. त्यामुळे िुधा व तृषा यांनी व्याकू ळ झालेला राजा अक्षधकच िुब्ध झाला. त्या ऋषींची
समाधी म्हणजे राजाला एक ढोंग वािले. त्यामुळे त्याचा क्षववेक सुिला आक्षण कलीरूप लांडग्याने त्या्यावर
झडप घातली.
राजा संतप्त होऊन पणडशाळे ्या बाहेर येऊ लागला. त्यावेळी पणडशाळे ्या बाहेर त्याला एक मृत
सपड ददसला तो राजाने आपल्या हातात असलेल्या बाणा्या िोकाने उचलून शक्षमक ऋषीं्या गळ्यात
घातला. व आपल्या नगराकडे क्षनघून गेला. कलीचे काम झाले. थो्ाच वेळात शक्षमक मुनींचा बाहेर
गेलेला तेजस्वी पुत्र आश्रमात परतला. त्याला आपल्या क्षपत्याची अवहेलना झालेली ददसली. त्याचा संताप
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अनावर झाला. त्याने लगेच आचमन करून हातात उदक घेतले व " ज्याकोणी हे कृ त्य करून स्वत:्या
कु ळाला बट्टा लावला आहे, व माझ्या क्षपत्याचा अपमान के ला आहे त्याला आजपासून सातव्या ददवशी मी
प्रेरणा के लेला तिक नाग दंश करील.” अशी शाप वाणी उच्चारून तो आपल्या क्षपत्या जवळ आला.
क्षपत्या्या खांद्यावर असलेला सपड पाहून त्याला अनावर रडू आले. त्या्या त्या रडण्यामुळे शाक्षमक
मुनी ध्यानातून बाहेर आले. त्यांनी आपल्या खांद्यावरचा मृतसपड क्षनर्मवकारपणे काढून िाकला. व पुत्राला
रडण्याचे कारण क्षवचारले. पुत्राने राजाचे कृ त्य आपण ददलेल्या शापासह क्षनवेदन के ले. तेंव्हा शक्षमक मुनींनी
तीव्र शब्दात आपली नाराजी व्यक्त के ली. ते म्हणाले “एका िुल्लक अपराधासाठी तूं एका महान व धमडक्षनष्ठ
राजाला फार मोठी क्षशिा ददली आहेस.
आपल्या पुत्रा्या कृ त्याचा त्याना तीव्र पिंात्ताप झाला पण राजाचा अपराध त्यां्या मनातही
आला नाही. इकडे राजा परीक्षित राजप्रासादाकडे जात असतानाच स्वत:्या दुष्कृ त्याचा पिंात्ताप होऊन
आपण आता राजा म्हणून राहण्या्या योग्यतेचे राक्षहलो नाही अशा क्षनणडयाप्रत आला. त्याने राजप्रसादात
जाण्या पूवीच राज्यत्याग करून प्रायोपवेशन करून प्रायक्षिंत्त घ्यावयाचे ठरवले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पक्षहला
पुष्प १३ वे (अध्याय १९)

राजा परीक्षितचे प्रायोपवेशन व शुक मुनींचे आगमन

राजा परीक्षित हक्षस्तनापूर येथे आपल्या राजप्रासादात पोहोचतो न पोहोचतो तेवढयात ऋषी
पुत्राने ददलेल्या शापाचे वृत्त त्या्या हेरांकडू न कळले. आजपासून ७ व्या ददवशी तिक दंशाने आपणास
मृत्यू येणार हे समजताच राजाला आनंद झाला. िणाचाही क्षवलंब न लावता राजाने आपला पुत्र जनमेजय
यास राज्यावर बसवण्याची व्यवस्था के ली व सवडसंग पटरत्याग करून राजा परीक्षित गंगा दकनारी जाऊन
बसला.
राजा प्रायोपवेशनास गंगा दकनारी जाऊन बसला हे वृत्त वायूवेगाने सवडत्र पसरले. त्यामुळे
क्षत्र्ुवनाला पावन करणारे प्र्ावशाली ऋषी आपल्या क्षशष्यगणासह राजा जवळ गंगा तिाकी आले. अक्षत्र,
वक्षसष्ठ, ्यवन, शरद्वान, अरीष््नेमी, ्ृग,ु अंक्षगरा, व्यास, नारद, पराशर, क्षवश्वाक्षमत्र, परशुराम इत्यादी
ज्येष्ठ व श्रेष्ठ ऋषींचे तेथे आगमन झाले. तेंव्हा वैराग्यामुळे शांत व शुद्ध मन झालेल्या राजाने त्यांना हात
जोडू न प्राथडना के ली कीं ब्रम्हशापामुळे मला प्राप्त झालेली क्षवरक्ती हा त्या शापाचा माझ्यावर उपकारच
आहे. मी माझे क्षचत्त ्गवान श्रीकृ ष्णां्या टठकाणी क्षस्थर के ले आहे. हे जाणून आपण माझ्यावर अनुग्रह
करावा. तिक कोणत्याही स्वरूपात येऊन दंश करो. आपण त्यास प्रक्षतबंध करू नये ही माझी आपणास
प्राथडना आहे. ईश्वरा्या टठकाणी माझी बुद्धी क्षस्थर राहील असा उपदेश आपण मला करावा. अशी मी
आपणास नम्र प्राथडना करतो. आपण सवडजण माझ्यावर अनुग्रह करण्यासाठीच आला आहात हे माझ्यावर
अनंत उपकारच आहेत. मी आपणास अशी प्राथडना करतो कीं मृत्यू समीप आलेला असताना मनुष्याने आपले
कतडव्य शुद्धरीतीने कसे आचरावे हे आपण मला सांगावे. मला स्वत:ला ्गवान श्रीकृ ष्णांचे चटरत्र श्रवण
करण्याची इ्छा आहे. आपल्या अनुग्रहाने ती इ्छा पुरी होईल!"
राजा परीक्षित हे बोलत असतानाच त्या टठकाणी ्गवान श्रीशुक मुनींचे आगमन झाले. सवडसंग
पटरत्याग के लेल्या शुकमुननचा चेहरा अत्यंत तेजस्वी ददसत होता. त्यांची अंगकांती जरी धुलीकणांनी
माखलेली होती तरीही कांतीचे तेज लपून रहात नव्हते. शरीर सौष्ठवाची तुलना ्गवान श्रीक्षवष्णूं्या
शरीराशीच होऊ शकली असती. चेहऱ्यावर ब्रम्हानंद उजळलेला. शरीरावर एकही वस्त्र नाही. वय फक्त १६
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वषाडचे. पण त्यांना पहाता िणीच सवड ऋषी व मुनी पिकन उठू न उ्े राक्षहले व त्यांना अक्ष्वादन
करण्यासाठी सामोरे गेले.
राजा परीक्षितही ्ारावल्यासारखा पुढे आला. शुकमुनीं्या पायावर त्याने साष्टांग नमस्कार के ला.
त्यांना अत्यादराने उच्चासनावर बसवले. राजाने मनो्ावे त्यांची पाद्य पूजा के ली. मग अत्यंत क्षवनयाने
त्यां्या चरणाशी बसला. दोन्ही हात जोडू न त्याना म्हणाला, "हे ब्रम्हन्! आपण आम्यावर कृ पा
करण्यासाठीच आला आहात हे नक्कीच. त्यामुळे माझ्यासारखा अधम िक्षत्रय सुद्धा साधुसेवेस पात्र झाला
आहे. ्गवान श्रीकृ ष्णां्या कृ पेनेच आपले इथे आगमन झाले आहे असेच मी मानतो. यास्तव माझी
आपणास नम्र प्राथडना आहे कीं मरणोन्मुख मनुष्याचे मोि प्राप्तीचे साधन आपण मला सांगावे. आपण
कोणत्याच टठकाणी गो दोहनास लागेल इतका वेळही थांबत नाही हे मला ज्ञात आहे. म्हणून माझी
आपणास अशी क्षवनंती आहे कीं मला मागडदशडन के ल्याखेरीज जाऊ नये. हे ऐकू न शुक मुनींनी प्रसन्नतेने
बोलावयास सुरुवात के ली.
इथे श्रीमद्भागवतातला पक्षहला स्कं ध पूणड झाला. यात एकू ण १९ अध्याय व ८०३ श्लोक आहेत. त्या
सवाांचा पुष्प १ ते पुष्प १३ हा साररूप अनुवाद आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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स्कं ध २
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध दुसरा
पुष्प १४ वे (अध्याय १)

मोि साधन क्षवचार व क्षवराि स्वरूप

शुकमुनी म्हणाले, “राजन्! तुझे क्षवचार अत्यंत उत्तम आहेत. प्रपंचासक्त मनुष्या कडू न नकळत अनेक
दोष घडतच असतात. त्या दोषातून मुक्त होण्यास अनेक साधने आहेत. पण ददवस द्रव्याजडना्या कष्टात
जातो व रात्र क्षवषय सेवन व क्षनद्रा यात संपून जाते. त्यामुळे प्रापंचीकांना त्या साधनाचा उपयोग करण्यास
वेळ क्षमळत नाही. संसार क्षमथ्या आहे हे समजत असूनही संसारासक्ती काही सुित नाही.
संसारासक्ती सुिण्यासाठी व ब्रम्हज्ञान प्राप्तीसाठी श्रीमद्भागवत पुराण वेदतुल्य असून मी ते द्वापार
युगा्या शेविी माझा क्षपता ्गवान व्यास यां्या कडू न क्षशकलो. सदैव परब्रह्मा्या ध्यानात क्षनमग्न
असतानाही ्गवंता्या मधुर लीलांनी मी आकर्मषत झालो. व ्ागवताचे अध्ययन के ले. तेच मी आता तुला
सांगणार आहे. कारण श्रीमद्भागवता्या श्रवणाने क्षनष्काम ्क्ती उत्पन्न होते. क्षनष्काम ्क्तीने के लेले
नामसंकींतडन मोि प्राप्ती करून देणारे तर आहेच पण संसारातल्या अडचणी नष्ट करणारे आहे. पूवी ख्वांग
नावा्या राजाने क्षनष्काम ्क्तीने के वळ दोन घिकातच श्रीहरीपदाची प्राप्ती करून घेतली. तुला तर सात
ददवसांचा अवधी क्षमळाला आहे. म्हणून तूं श्रीमद्भागवता्या श्रवणाने श्रीहरीपद प्राप्त करून घे.
राजन्! आपला मरण काल जवळ आलेला कळताच मनुष्याने मरणाचे ्य त्यागावे व सवडसंग
पटरत्याग करावा. सवडसंग पटरत्याग तूं के लाच आहेस पण आपण अनेक अिौक्षहणी सैन्य, राजवाडा, पुत्र,
कलत्र इत्याददकांचा त्याग के ल्या्या ्ावने्या संगाचाही त्याग कर. आक्षण मग तूं ्गवान श्रीहरीचे ध्यान
धर. साधकाने प्रथम इंदद्रय प्रवृत्ती क्षस्थर करून मग प्राणायामाचा सराव करावा. मग ्गवंता्या सगुण
स्वरूपावर बुद्धी क्षस्थर करावी. ्गवंताला ्ूत, ्क्षवष्य व प्रत्यि घडत असलेल्या कायडरूप जगताचे स्वरूप
कल्पावे. तोच ्गवंताचा क्षवराि देह यच्चयावत् क्षवश्वा पेिा मोठा असल्याची कल्पना करावी. तोच क्षवराि
देह पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, अहंकार व महतत्त्व या सात आवरणांनी युक्त आहे.
अशा ब्रह्मांडरुपी स्वरूपात क्षवराजमान असणाऱ्या अक्षधष्ठात्री देवतेला क्षवराि पुरुष असे म्हणतात.
ती अक्षधष्ठात्री देवता धारणायोगाचे शास्त्रशुद्ध अक्षधष्ठान आहे. त्याचे ध्यान कसे करावे ते ऐक. या क्षवराि
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पुरुषाचे तळवे म्हणजे पाताळ आहे. चवडे व िाचा म्हणजे रसातळ, घोिे महातळ, पोिऱ्या रसातळ, गुडघे
सुतल, दोन्ही मां्ा अतल व क्षवतल, बेंबी व कं बर यां्या मध्ये महीतल, ना्ी म्हणजे आकाश, विस्थळ
म्हणजे स्वलोक, कण्ठ महलोक, मुख जनलोक, ललाि तपोलोक, सहस्त्रमस्तके सत्यलोक. इंद्रादद तेजोरूप
देव बाहू, ददशा कान, शब्द श्रोत्रेन्द्रीय, नाकपु्ा अक्षश्वनीकु मार, गंध घ्राणेन्द्रीय, अग्नी मुख, अंतटरि
नेत्रगोलाक, सूयड चिुरीन्द्रीय, रात्र व ददवस पापण्या, ब्रह्मलोक ्ृकुिी, पाणी िाळू , सवडप्रकारचे रस क्षजव्हा,
वेद मस्तक, यम दाढा, दात कलत्र व पुत्र यां्यावरचे प्रेम, हास्य म्हणजे मोह उत्पन्न करणारी माया आक्षण
अपरं पार सृष्टी म्हणजे नेत्रकिाि. वरचा ओठ लज्जा तर खालचा ओठ लो्, धमड स्तन तर पाठ अधमड,
दिप्रजापती जननेन्द्रीय, क्षमत्र व वरुण वृषण, समुद्र म्हणजे दोन्ही कु शी, अक्षस्थ म्हणजे पवडत, नद्या म्हणजे
ना्ा, शरीरावरचे रोम म्हणजे वनस्पती, वायू म्हणजे श्वासो््वास. काल ही क्षवराि पुरुषाची गती आहे.
सत्व, रज,तम (म्हणजे महत्तत्व) या गुणांपासून होणारी काये त्याची क्रीडा आहे. मेघ हे के स, सायंकाळ
त्याचे वस्त्र, प्रकृ ती त्याचे दयदय आहे, रुद्र अंत:करण, सवड क्षवकारांचे ्ांडार असलेले मन म्हणजे चंद्र,
महत्तत्व म्हणजे त्याचे क्षचत आहे.पशु त्याची कं बर आहे, पिी त्याचे क्षशल्प आहे, मनु बुद्धी आहे, मानव हे
क्षनवासस्थान आहे. गंधवड, क्षवद्याधर, इत्यादी त्याचे मधुर स्वर आहेत. प्रल्हाद त्या क्षवराि पुरुषाची स्मृती
आहे. मुख ब्राम्हण, ्ुजा िक्षत्रय, मां्ा वैश्य, चरण शूद्र. व यज्ञ हे त्या क्षवराि पुरुषाचे कमड आहे.
राजन्! दृढ क्षनिंयाने तूं आपली बुद्धी या रूपावर क्षस्थर कर. कारण या रूपा क्षशवाय कोणत्याच
वस्तूला अक्षस्तत्व नाही. सवाां्या अंतयाडमी रहाणारा हाच परमात्मा साक्षित्वाने सवड जीवांमध्ये बुद्धी व
वृत्ती्या रूपाने सवड क्षवषयांचा अनु्व घेतो. पण तो स्वत: मात्र ज्ञानबलाने त्यात बध्द होत नाही. म्हणून
त्याचे ध्यान के ल्यास मोहामुळे होणारा अध:पात िाळता येतो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध दुसरा
पुष्प १५ वे (अध्याय २ रा व ३ रा )

कमड फळाची ननदा व ्क्तीयोग

शुक मुनी पुढे सांगू लागले, राजन्! शास्त्राने कमड प्रवृत्ती क्षनमाडण व्हावी म्हणून स्वगडलोकाददची
अक्ष्लाषा उत्पन्न होईल अशी युक्ती के ली आहे. त्यामुळे आपण प्रथम जरी त्या अक्ष्लाषेने कमड आरं ्ले तरी
नंतर ती अक्ष्लाषा त्यागावी. कारण बाह्य उप्ोग्य वस्तूपासून शाश्वत सुख प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ्ोग्य
वस्तूंसाठी लाचार न होता स्वदयदयात क्षवराजमान असलेल्या स्वयंक्षसद्ध, सत्यस्वरुप, अक्षवनाशी व सवडव्यापी
्गवान श्रीकृ ष्णांना शरण जावे. त्यांचे क्षनिंयात्मक व क्षन:संशय बुद्धीने स्मरण करावे. त्यामुळेच संकल्पाला
कारण असलेले अज्ञान नाहीसे होते. त्यासाठी प्रथम सगुण ध्यानाची संवय लावून घ्यावी. त्यासाठी शंख,
चक्र, गदा व पद्म धारण के लेल्या आजानुबाहू असलेल्या चतु्ुडज स्वरूपाचे ध्यान दयदयाकाशात धरावे. सम
चरण, कौस्तु्मक्षण, वैजयंती माला, वनमाला, मस्तकी मुकुि, कानात मकर कुं डले, चेहऱ्यावर मधुर हास्य
अशा स्वरूपात ्गवान श्रीकृ ष्णांना पाहण्याची संवय लावून घ्यावी. त्यां्या टठकाणी प्रेम्क्ती उत्पन्न होई
पयांत असे ध्यान करीत जावे व प्रेम्क्ती उत्पन्न झाल्यावर त्यां्या हास्यावर लि कें दद्रत करून मग त्या
हास्यातल्या आनंदावर ध्यान धरावे.

म्हणजे क्षनगुडण ध्यानाची संवय जडते. अशी संवय जडल्यानंतर

अहंकाराने ज्याला आपण मी असे म्हणतो त्या "मी" ला त्या परमात्म्यात लीन करावा म्हणजे शांती प्राप्ती
होते.
मग प्राणायामा्या सरावाने प्राणवायू स्वाधीन करून घ्यावा. त्यानंतर मूळबंध नामक आसना्या
सरावाने अपानवायू उलिा दफरवावा. त्यामुळे कुं डक्षलनी नामक शक्ती जागी होऊन ष्चक्रांचा ्ेद होतो. व
त्याला मोि प्राप्त होतो. राजन्! तूं मोिमागड क्षवचारलास त्याचे हे थोडट यात उत्तर ददले. पण संसारीकाला
हे जमत नाही. म्हणून त्याने ्क्षक्तमागड अवलंबावा. त्यामुळे श्रीहरी जरी ददसत नसला तरी तो सवाां्या
अंतयाडमी आहेच. म्हणून अक्षस्तट य बुद्धीने मन:पूवडक ्क्ती करावी.
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मन व बुद्धी ही प्रत्येक प्राण्याला असतेच. व माझ्या मनाला असे वािले, ककवा माझ्या बुद्धीला हे
पित नाही, माझ्या जीवाला बरे नाही, असे आपण म्हणतो तेंव्हा आपण स्वत:ला मन, बुद्धी, अंत:करण,
जीव इत्यादी पेिा वेगळे समजतो. याचाच अथड हा कीं जीवा पेिा वेगळा चालक अंतयाडमी असल्याचे ज्ञान
आपल्याला असतच असते. ह्याचा अथड असा कीं ज्ञानरूप ईश्वर सवाां्या अंतयाडमी असतच असतो. तो ददसत
नसला तरी अनु्वता येतो. म्हणून नामस्मरण व मनन करावे. तसेच ्गवत्कथा श्रवण करण्याने कलुक्षषत
झालेला जीव पक्षवत्र होतो.
राजन्! ्गवंताची क्षनष्काम ्क्ती शाश्वत सौख्य क्षमळवून देणारी आहे. अनेक प्रकारची काम्यव्रते
शास्त्रात ददलेली आहेत. अज्ञानामुळे लोक काम्यव्रते करतात. तथाक्षप क्षनष्काम ्क्ती उत्पन्न होण्यासाठी ही
काम्यव्रते अनन्य्ावाने करीत राहाणे हा अत्यंत कल्याणप्रद मागड आहे. त्यासाठी हटरकथा श्रवण करून
ज्ञानप्राप्ती करून घ्यावी. त्यासाठीच नामस्मरण व हटरकथा श्रवण करीत राहावे म्हणजे कु तकड दूर होऊन
अंत:करण शुद्ध होत जाते. व आहे त्या क्षस्थतीत समाधानाचा अनु्व येऊन मोि प्राप्ती करून देणारा
्क्षक्तयोग साधला जातो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध दुसरा
पुष्प १६ वे (अध्याय ४, ५)

सृष्टी क्षवषयी प्रश्न व कथारं ्

राजा परीक्षित शुक मुनींना म्हणाला, हे प्र्ो! अनंतशक्ती परमात्मा स्वत:च सवड बनतो व स्वत:च
स्वत:शी खेळतो. मग त्यासाठी परमात्मा कोणत्या शक्तीचा वापर करतो? शुक मुनी म्हणाले, राजन्! असेच
प्रश्न पूवी नारदांनी ब्रह्मदेवांना क्षवचारले होते. पूवी नारद ब्रह्मदेवांना म्हणाले, हे प्र्ो! आपणास माझा
नमस्कार असो. प्र्ो आपण मला आत्मज्ञानाचा बोध करावा अशी माझी आपणास प्राथडना आहे. मला असे
प्रश्न पडलेत कीं या सृष्टीचा क्षनमाडता कोण? या सृष्टीचा आधार काय? या संसाराचे लिण काय? ही सृष्टी
कोणा्या आधीन आहे? क्षहचे सत्यस्वरूप काय? हे प्र्ो जे काही झाले आहे, होत आहे व होणार आहे त्याचे
स्वामी आपणच आहात. संपूणड सृष्टीचे ज्ञान आपणास तळहातावर ठे वलेल्या आवळ्यासारखे होत असते. पण
आपण एकिेच आहात कीं आपलाही कोणी स्वामी आहे? आपणास हे ज्ञान कोठू न झाले? आपण कोणा्या
आधारावर क्षस्थर आहात? प्र्ो ! कृ पया मला समजेल अशा पद्धतीने हे सवड सांगावे.
हे ऐकू न ब्रह्मदेव म्हणाले, पुत्रा नारदा! तुझ्या या उत्कृ ष्ट प्रश्नामुळे मला ्गवंताचे गुण वणडन
करण्याची प्रेरणा झाली आहे. माझ्या पलीकडे असलेले ्गवत्तत्त्व जो पयांत जाणले जात नाही तो पयांत हा
माझाच प्र्ाव वाित राहील. त्यामुळे ज्यां्या अगम्य मायेमुळे मोक्षहत होऊन लोक मलाच ्गवंत
मानतात त्या परमात्म स्वरूपी वासुदव
े ास नमस्कार करून मी तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. नारदा! स्वत:
क्षनगुडण, क्षनराकार असूनही सवाांचे स्वरूप असणाऱ्या ्गवान वासुदव
े ाने मला प्रकाक्षशत के ले आहे. त्या्याच
क्षचन्मय प्रकाशाने प्रकाक्षशत झालेल्या क्षवश्वाला मी प्रकाक्षशत करीत असतो. द्रव्य, काल, कमड, स्व्ाव, जीव
इत्यादी सवड वासुदव
े ाचेच स्वरूप आहे. त्यांनाच नारायण म्हणतात. त्यामुळे वेद त्याच नारायणाचे वणडन
करतात. देवदेवता त्याच नारायणाची रूपे आहेत. योगसाधना, यज्ञ, याग, इत्यादी सवड नारायणाचे स्वरूप
असून नारायणा्या प्राप्तीसाठीच के ले जातात.
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रहस्यमय ्गवंताला एकिेपणाचा कं िाळा आला व अनेक व्हावेसे वािले तेंव्हा क्षनगुण
ड ्गवंताने
सत्व, रज, तम हे तीन गुण क्षनमाडण के ले. त्या द्वारे ्गवंत उत्पत्ती, क्षस्थती व प्रलय करीत असतो. सत्व, रज
व तम हे तीन गुण ्गवंता्या माये्या प्र्ावाने ्गवंतानेच क्षनमाडण के लेल्या द्रव्य, ज्ञान व दक्रया या
शक्तींचा आश्रय घेतात. मग कायड, कारण व कतृडत्व यां्या अक्ष्मानाने क्षनत्यमुक्त पुरुषाला बध्द करतात.
मग काल, कमड व स्व्ाव या क्षचद्रूप शक्तीं्या माध्यमातून त्यांनी या गुणांना िो्वले. कालाने िो्
क्षनमाडण के ला. स्व्ावाने त्याना रुपांतरीत के ले. व कमाडने महत्तत्त्वाची उत्पत्ती के ली.
महत्तत्त्व म्हणजेच अहंकार. हा अहंकार तीन प्रकारचा झाला. वैकाटरक, तैजस व तामस. हे क्रमश:
ज्ञानशक्ती, दक्रयाशक्ती व द्रव्याशक्ती प्रधान आहेत.
तामस अहंकारापासून म्हणजेच द्रव्याशक्ती प्रधान अहंकारापासून पंचमहा्ूते क्षनमाडण झाली. प्रथम
शब्द गुणासह आकाश क्षनमाडण झाले. आकाशापासून शब्द व स्पशड या गुणांसह वायू , वायूपासून शब्द, स्पशड
व रूप या गुणांसह तेज , तेजापासून शब्द, स्पशड, रूप व रस या गुणांसह आप, आपापासून शब्द, स्पशड, रूप,
रस व गंध या गुणांसह पृथ्वी क्षनमाडण झाली. नंतर वैकाटरक अहंकारापासून इंदद्रयां्या अक्षधष्ठात्री देवता
उत्पन्न झाल्या. नंतर तैजस अहंकारापासून कमेंदद्रये, कमेंदद्रयांची काये समजण्यासाठी ज्ञानशक्ती म्हणजे
बुद्धी, व दक्रयाशीलतेसाठी प्राण नामक दक्रयाशक्ती उत्पन्न झाली. इतके सगळे उत्पन्न करून ्गवान श्रीहरी
स्वस्थ राक्षहले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध दुसरा
पुष्प १७ वे (अध्याय ६) –

क्षवराि स्वरूपाचे वणडन

्गवंताने क्षनमाडण के लेले सगळे गुण, शक्ती, देवता वगैरे सवड स्वतंत्रपणे क्षवहार करीत होते. बराच
काल त्यांचा क्षवहार झाल्यावर ्गवंतांनी त्याना संघिीत होण्याची प्रेरणा ददली. आक्षण व्यष्टीरूप जीव व
समष्टीरूप ब्रह्मांड संगठीत करून ठे वले. हजारो वषे त्यांना परस्परांचा सहवास घडू ददला. मग त्या
ब्रह्मांडातल्या क्षवराि पुरुषाला म्हणजेच जीवाला काल, कमड, स्व्ाव यां्या सहाय्याने जागृत के ले.
त्यावेळी तो क्षवराि पुरुष ब्रह्मांड फोडू न बाहेर आला. त्या क्षवराि पुरुषा्या पायापासून कमरे पयांत
सप्त पाताळे आहेत व कमरे्या वर मस्तका पयांत सप्त ्ुवने आहेत. क्षवराि पुरुषा्या मुखातून वाणी व
वाणीची अक्षधष्ठात्री देवता अग्नी उत्पन्न झाले. सप्त धातूंपासून सात छंद क्षनमाडण झाले. क्षज्ेपासून रसनेक्षन्द्रय
व रसनेक्षन्द्रयाची अक्षधष्ठात्री देवता वरूण, मनुष्य, क्षपतर, इतर देवता व अमृत रसमय अन्न उत्पन्न झाले.
नाका्या क्षछद्रापासून पांच प्राणवायू क्षनमाडण झाले. घ्राणेन्द्रीयापासून सवड प्रकारचे गंध व अक्षश्वनीकु मार
क्षनमाडण झाले. नेत्रगोलकां्या रूपाने सूयाडचे क्रीडास्थान अंतटरि क्षनमाडण झाले. चिुरीन्द्रीया्या रूपाने
सूयाडची क्रीडा क्षनमाडण झाली. श्रोत्रापासून ददशा व श्रोत्रेक्षन्द्रयापासून शब्द व आकाश क्षनमाडण झाले. क्षवराि
पुरुषाचे शरीर म्हणजे सवड वस्तूंचे सार व स्दयाडचा खक्षजना आहे. त्या्या त्वचेपासून यज्ञ, स्पशड व वायू
क्षनमाडण झाले. रोमापासून उक्षद्भज पदाथड उत्पन्न झाले. वृषणापासून जल, वीयड, सृष्टी, मेघ, प्रजापती
इत्यादींचा आधार उत्पन्न झाला. जननेक्षन्द्रयापासून प्रजनन व आनंद क्षनमाडण झाला. गुदन्े द्रीय यम, क्षमत्र व
मलत्याग यांचे उत्पत्ती स्थान आहे. तर गुदद्वार हे नहसा, क्षनऋडती, मृत्यू व नरक यांचे उत्पत्ती स्थान आहे.
स्तनापासून धमड, पाठीपासून अधमड व अज्ञान, हाडे म्हणजे पवडत, ना्ांपासून नद्या, त्या्या पोिात
सगळ्या प्राण्यांचा, त्यां्या मृत्यूचा, रस, समुद्र, प्रकृ ती इत्यादींचा समावेश आहे. त्याचे दयदय हे मनाची
जन्म ्ूमी आहे. नारदा! मी, तूं , ्गवान शंकर, सनक ऋषी, क्षवज्ञान, अंत:करण हे सवड त्याचे क्रीडन आहे.
थोडट यात म्हणजे सगळे क्षवश्व या क्षवराि पुरुषा्या रूपाने ्गवंतानेच व्यापले आहे. आक्षण हे सवड व्यापून
्गवंत सािी रूपाने उरलेला आहे. सवड सत्ता त्याचीच आहे. त्याला काल नाही, कमड नाही, स्व्ाव नाही,
पण सत्ता मात्र या सवाांवर त्याची आहे. संपूणड क्षवश्व त्या्यासाठी कण्रही नाही. तोच माझ्या माध्यमातून
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रजोगुणा्या अक्षवष्काराने सृष्टी रचना करतो. क्षवष्णूं्या रूपाने सत्वगुणा्या माध्यमातून पालन करतो व
रुद्रा्या रूपाने तमो गुणातून संहार करतो.
नारदा! या क्षवश्वातली प्रत्येक शक्ती, दृश्य वा अदृश्य पदाथड, चल अथवा अचल पदाथड, चेतन अचेतन, ्ाव, ्ावना, वैराग्य, यश, कीती, अपकीती, मान, अपमान, असे जे जे म्हणून अनु्वास येते ते
सवड ्ग्वद्स्वरुपच आहे. अक्षवद्येने ते झाकले गेल्यामुळे ्गवंता्या स्वरूपा क्षवषयी मन साशंक होते. पण
अंत:करण एकविून ्गवंताला शरण जाण्याने थोडे तरी त्याचे गूढ स्वरूप अनु्वास येते. त्यासाठीच तर
श्रीव्यासानी श्रीमद्भागवत सांक्षगतले आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध दुसरा
पुष्प १८ वे (अध्याय ७,८)

्गवंताचे लीलावतार

ब्रह्मदेव नारदांना ्गवंताचे मुख्य मुख्य अवतार सांगू लागले, नारदा! रसातळाला गेलेली पृथ्वी
वर आणण्यासाठी यज्ञ वराह. क्षतन्ही लोकांची व्यवस्था लावण्यासाठी श्रीहरी, सांख्य शास्त्र समजावून
सांगण्यासाठी कक्षपल, मोिमागड दाखवण्यासाठी श्रीदत्तात्रेय, आत्मज्ञाना्या बोधासाठी सनकादीमुनींचा,
तपाचरणाचा मागड दाखवण्यासाठी नर-नारायणांचा, ्क्ती समजण्यासाठी ध्रुवाचा, पृथ्वी्या गोरूप
दोहनासाठी राजा पृथुचा, परमहंसपद प्राप्ती्या मागडदशडनासाठी ऋष्ांचा, वेदवाणी प्रगि करण्यासाठी
हयग्रीवाचा, चािुष मन्वंतरा्या शेविी प्रलय काळी सत्यव्रतासाठी मत्स्यावतार, िीरसागर मन्थना्या
वेळी मंदराचलाला आधार देण्यासाठी कू माडवतार, ्क्त रिणासाठी व क्षहरण्यकक्षशपुचा वध करण्यासाठी
नरनसहाचा, गजेंद्रमोिासाठी घेतलेला श्रीहरीचा अवतार, अददती्या प्राथडनेवरून वामनावतार, तुझ्या
्क्तीवर प्रसन्न होऊन तुला योग, आत्मज्ञान व श्रीमद्भागवताचा उपदेश करण्यासाठी घेतलेला हंसावतार,
मन्वंतर व्यवस्थेसाठी मनूचा अवतार, आयुवेद प्रगि करण्यासाठी धन्वंतरीचा अवतार, देवाना अमृत
पाजण्यासाठी मोक्षहनीचा अवतार, धमडमयाडदांचे उल्लंघन करणाऱ्या िक्षत्रय राजांना शासन करण्यासाठी
परशुरामांचा अवतार, रावण वधासाठी श्रीरामांचा अवतार, दैत्यांचा नाश करून ्ूमी ्ार हलका
करण्यासाठी कृ ष्ण-बलराम अवतार, वेदाचे चार ्ाग करण्यासाठी व्यासांचा अवतार, लोकांना वेदमागाडने
पीडा करणाऱ्या दैत्यांना मोह उत्पन्न करण्यासाठी बौद्धावतार, कक्षलयुगा्या शेविी अनाचाराचा कळस
झाल्यावर ्गवान कल्कीचा अवतार धारण करतील.
समस्त सृष्टी रचना ही त्यांची माया आहे. अशा अनंत शक्तींचा आश्रयस्थान असलेल्या ्गवंताला
मीच काय पण कोणीच जाणू शकत नाही. नारदा, संकल्पाने क्षवश्व रचना करणाऱ्या ्गवंताचे मी हे
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संिेपाने के लेले वणडन लोकां्या मनात श्रीहरीची ्क्ती क्षनमाडण होण्यासाठी तूं क्षवस्ताराने कर! हे सवड श्रवण
करून राजा परीक्षिती्या मनात अनेक प्रश्न उपक्षस्थत झाले.
त्याने शुक मुनींना क्षवचारले, प्र्ो! ्गवंतापासून माया झाली. पण ्गवंताचा मायेशी संबंध
नसतो म्हणजे नक्की काय? काळाची सूक्ष्म व स्थूल गतीची पटरमाणे काय आहेत? पृथ्वी, पाताळ, आकाश,
पवडत इत्यादी कसे उत्पन्न होतात? युग्ेद व त्याची पटरमाणे, बंध व मोि यांचे स्वरूप, पाखंड कसे क्षनमाडण
होते? या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होईल असे सांगा. तेंव्हा शुक मुनी म्हणाले, राजन्! श्रीमद्भागवत
पुराणा्या आधारे च सवड समजावून सांगणार आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध दुसरा
पुष्प १९ वे (अध्याय ९)

्गवद्धाम दशडन व चतु:श्लोकी ्ागवत

शुकमुनी सांगू लागले, राजन्! स्वप्न पाहाणाऱ्याचा जसा स्वप्नातल्या पदाथाांशी संबंध नसतो. तद्वतच
मायेमुळे उत्पन्न होणाऱ्या पदाथाांशी, घडणाऱ्या घिनांशी, काळाशी, ्क्षवष्याशी, असा कोणत्याच गोष्टींशी
्गवंताचा संबंध नसतो. म्हणून तो माये वेगळा असतो. घडणाऱ्या यच्च्यावत् गोष्टींचा तो सािी असतो.
प्रकृ ती्या कायाडत तो आपण होऊन काहीच ढवळा-ढवळ करीत नाही.
ब्रह्मदेव जेंव्हा क्षवराि पुरुषा्या ना्ी कमळातून उत्पन्न झाले तेंव्हा त्यांना कमळा क्षशवाय काहीच
ददसत नव्हते. क्षशवाय आपण कोण, कोठू न उत्पन्न झालो, काय करावयाचे इत्यादी त्यांना काहीच समजेना.
त्यांनी खूप क्षवचार के ला पण त्यांना काहीच सुचेना. ते फार अगक्षतक झाले. तेंव्हा त्यांना अज्ञातातून " तप "
शब्द ऐकू आला. त्याचा त्यांना अथडबोध झाला. व त्यांनी क्षचत्त एकाग्र करून तपाला आरं ् के ला. हजारो
वषे तप के ल्यावर त्यांना ्गवान श्रीक्षवष्णूंनी सगुणस्वरूपात दशडन ददले व ब्रह्मदेवांना आपल्या वैकुंठ लोकी
घेऊन गेले.
वैकुंठ लोकी गेल्यावर ब्रह्मदेवांचे अष्टसाक्षत्वक ्ाव जागे झाले. त्यांनी ्गवंताला साष्टांग नमस्कार
के ला. हात जोडू न उ्े राक्षहले. तेंव्हा ब्रह्मदेवांचा हात आपल्या हातात घेऊन ्गवंत म्हणाले, ब्रह्मदेवा!
माझी वाणी ऐकू नच तूं तपाला आरं ् के लास. तुझ्या क्षनष्काम ्क्षक्तयुक्त तपामुळे मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो
आहे. काम्य ्क्तीने मी प्रसन्न होत नाही. सृष्टी रचने बाबत तूं कककतडव्यमूढ झाल्यामुळे मीच तुला तपाची
प्रेरणा ददली. तप हे माझे दयदय आहे. मी स्वत: तपाचा आत्मा आहे. मी स्वत:सुद्धा तपानेच सृष्टी रचना
करतो. उत्पत्ती, क्षस्थती व लय हे माझ्या तपाने होते. तप क्षह माझी अत्यंत पक्षवत्र व श्रेष्ठ शक्ती आहे. मी
तुझ्यावर प्रसन्न आहे. तुला जे हवे असेल ते तूं मागून घे व सृष्टी रचने्या कायाडस प्रवृत्त हो.
हे ऐकू न ब्रह्मदेव म्हणाले, ्गवंता, आपण सवाांतयाडमी सािी रूपाने आहात ह्याचे जसे ज्ञान मला
झाले तसेंच आपण आपल्या अप्रक्षतहत ज्ञानाने क्षवश्वातल्या सवाांचे मनोगतही जाणता. याचेही ज्ञान मला
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झाले आहे. पण आपण मला वर माग म्हणालात म्हणून वाणीने अशी प्राथडना करतो कीं मला आपल्या सगुण
व क्षनगुडण अशा दोन्ही स्वरूपाचे यथाथड ज्ञान व्हावे. दुसरे असे कीं सृष्टीची रचना करताना मला कतेपणा्या
अक्ष्मानाने ग्रासू नये व मी कताड नसून आपण कते असल्याची जाणीव मला राहावी व कतेपणा्या
अक्ष्मानाने माझे अध:पतन होऊ नये असा वर आपण मला द्या. पण मी जेंव्हा सृष्टी रचना करू लागेन
त्यावेळी "मी जन्म-कमाड"पासून मुक्त असल्याचाही अक्ष्मान होणार नाही असा वर द्या. तेंव्हा ्गवंत
म्हणाले ब्रह्मदेवा, त्यासाठी मी तुला माझे अत्यंत गोपनीय दयद्गत सांगणार आहे. ते तूं सदैव अंत:करणात ठे व
म्हणजे तुला हे सवड प्राप्त होईल. (हेच चतु:श्लोकीं ्ागवत आहे.) ते असे:“अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सद् सत् परम् । पिंादहं यदेतच्च योऽवक्षशष्येत सोऽस्म्यहम् ।।२.९.३२।।
ऋतेऽथां यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मक्षन | तक्षद्वद्यादात्मनो मायां यथाऽऽ्ासो यथा तम: ||३३||
यथा महाक्षन्त्ूताक्षन ्ूतेषू्यावचेष्वनु | प्रक्षवष्टान्यप्रक्षवष्टाक्षन तथा तेषु न तेष्वहम् ||३४||
एतावदेव क्षजज्ञास्यं तत्त्वक्षजज्ञासुनाSSत्मन: । अन्वयव्यक्षतरे काभ्यां यत् स्यात् सवडत्र सवडदा ।।३५।।”
अथड:- ब्रह्मदेवा तूं हे लिात ठे व कीं, सृष्टी उत्पन्न करण्या पूवी मी एकिाच होतो. माझ्या व्यक्षतटरक्त
सूक्ष्म-स्थूल, ज्ञान-अज्ञान, असे काहीही नव्हते. उत्पत्तीनंतर प्रतीत होणारी सृष्टी म्हणजे मीच आहे.
प्रलयानंतरही मीच असेन.।।३२।। परमात्म्या्या टठकाणीच सवड वस्तूच
ं ा ्ास क्षनमाडण होत असल्यामुळे
ग्रहांमध्ये जसा राहू असूनही ददसत नाही तद्वत् परमात्मा असूनही ददसत नाही. ही माझी माया आहे.
।।३३।। सवड व्यापी पंचमहा्ूते कायड रूपाने शरीरात प्रवेशलेली असतात पण कारण रूपाने बाहेरही
असतातच त्यामुळे प्रवेशली ककवा न प्रवेशली असे काहीच म्हणता येत नाही तसाच आत्मरूपाने मी सवड त्र
असल्याने असणे नसणे असे काहीच म्हणता येत नाही. ।।३४।। म्हणून तत्त्वक्षजज्ञासूंनी

अन्वय व

व्यक्षतरेकानेच आत्मतत्त्व जाणून घ्यावे. ।।३५।।
जसे घडा मातीचा असला तरी त्याला माती न म्हणता घडा म्हणतात! तसे सवडत्र असणारे
आत्मतत्त्व आत्मसात के ले कीं कतेपणाचा अक्ष्मान राहणार नाही. इतके सांगून ्गवान अदृश्य झाले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध दुसरा
पुष्प २० वे (अध्याय १०)

श्रीमद्भागवताची दहा लिणे

शुकमुनी राजा पटरक्षितीला पुढे सांगू लागले.
्गवंत अदृष्य होत असतानाच ब्रह्मदेवांनी त्यांना वंदन के ले. ब्रह्मदेव परत आपल्या स्थानावर
येउन बसले. सृष्टी रचने्या कायाडत मग्न झाले.
सृष्टी क्षनमाडण होऊ लागली. आक्षण नारदांचा जन्म झाला. नारदांनी आपला क्षपता ब्रह्मदेवांची ्रपूर
व क्षनरपेि सेवा के ली. आपल्या सेवेमुळे प्रसन्न क्षचत्त झालेल्या ब्रह्मदेवांना एक ददवस नारदांनी तूं क्षवचारलेले
प्रश्न क्षवचारले. तेंव्हा ब्रह्मदेवांनी नारदांना आत्मज्ञान होण्यासाठी दशलिणी श्रीमद्भागवत सांक्षगतले.
्ागवत पुराणात 'सगड', 'क्षवसगड', 'स्थान', 'पोषण', 'ऊती', 'मन्वंतर', 'ईश्वरकथा', 'क्षनरोध', 'मुक्ती' व 'आश्रय'
ह्या दहा क्षवषयांचे वणडन आहे म्हणून त्याला दशलिणी ्ागवत असे म्हणतात.
यातल्या 'आश्रय' या लिणाचा अथड आत्मज्ञान. ते होण्यासाठीच आधी्या नऊ लिणांचे
प्रत्यिानु्वाने तर कधी तात्पयाडने के लेले वणडन म्हणजेच ्ागवत. परब्रह्माने सत्व, रज, तम गुणांसह
उत्पन्न के लेले क्षवराि स्वरुप (सृष्टी) म्हणजे "सगड". ब्रह्मदेवांनी उत्पन्न के लेल्या चराचर सृष्टीला "क्षवसगड"
म्हणतात. िणा िणाला क्षवनाशाकडे जाणाऱ्या सृष्टीला मयाडददत कलापयांत क्षस्थर राखण्यात ्गवान
श्रीक्षवष्णुंची श्रेष्ठता क्षतला "स्थान" म्हणतात. सवाांचे ्रण व पोषण करणाऱ्या श्रीक्षवष्णुं्या कृ पेला "पोषण"
म्हणतात. जीवांना कमडबंधन क्षनमाडण करणाऱ्या वासनांना "ऊती" असे म्हणतात. मनू्या कालावधीला
"मन्वंतर" असे म्हणतात. ्क्षक्तमागड दशडवणाऱ्या ्गवंता्या अवतार कथा व ्क्तांची आख्याने म्हणजे
"ईश्वरकथा". आक्षण योगक्षनद्रेचा स्वीकार करून शयन के ल्यावर
्गवंत चराचर-क्षवश्व आपल्या उदरात धारण करतात याला "क्षनरोध" असे म्हणतात. कतृडत्व व
्ोक्तृ त्व इत्यादींचा अनाक्रोश त्याग म्हणजे "मुक्ती". आक्षण उत्पत्ती, क्षस्थती व लय हे ज्या तत्त्वाने प्रकाक्षशत
होते त्याला शास्त्रात "परब्रह्म" अशी संज्ञा आहे, व ते परब्रह्म म्हणजेच "आश्रय" आहे. राजन् ! जीव हा
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इंदद्रयांचा अक्ष्मानी द्रष्टा आहे. त्यालाच अध्याक्षत्मक म्हणतात. इंद्रीयामध्ये हाच जीव देवता रूपाने प्रगि
होतो तेंव्हा त्याला आक्षधदैक्षवक असे म्हणतात. ह्या अध्याक्षत्मक व आक्षधदैक्षवक यां्या क्षवयोगस्थानी जे
जडस्वरूप क्षनमाडण होते त्याला आक्षध्ौक्षतक असे म्हणतात. अध्याक्षत्मक, आक्षधदैक्षवक व आक्षध्ौक्षतक या
क्षतन्हींचे "आश्रय " स्थान परमात्मा असून तोच या क्षतघांनाही जाणतो. परमात्मा हा स्वत:च स्वत:चा आश्रय
असल्यामुळे त्याला दुसऱ्या्या आश्रयाची गरज नसते. सवड चराचराचे आश्रय स्थान असलेला क्षवरािपुरुष
ब्रह्मांड फोडू न बाहेर आला. मग स्वत:साठी शुध्द जल क्षनमाडण के ले व त्यावर स्वस्थ पडू न राक्षहला. काल
गणनाच नसल्यामुळे सहस्र वषे पडू न राक्षहला असे म्हिले तरी वावगे होणार नाही.क्षवराि पुरुष म्हणजेच
'नर' त्याने जल क्षनमाडण के ले म्हणून पाण्याला 'नार' असे नाव पडले. ते नार क्षवराि पुरुषाने आपले 'अयन'
म्हणजे वसतीस्थान के ले म्हणून तो 'नारायण'! ह्या नारायणाची कृ पा असे पयांतच काल, कमड, स्व्ाव, ज्ञान,
द्रव्य, दक्रया, महत्तत्व इत्यादी कायाडक्षन्वत असते. क्षवराि पुरुष प्रथम एकिाच असतो. त्याला अनेक होण्याची
इ्छा होते. मग तो आपल्या तेजोरूप वीयाडचे अध्याक्षत्मक, आक्षधदैक्षवक व अक्षध्ूक्षतक असे तीन ्ाग करतो.
मग आकाशापासून मनोबल, इक्षन्द्रयबल व शरीरबल उत्पन्न के ले. मग या सवाांपासून प्राण उत्पन्न के ला.
तोच प्राण प्रथम पाच ्ागात व नंतर अनेक ्ागात क्षव्ागला. या प्राणामुळेच क्षवराि पुरुषाला तहान व
्ूक यांचा अनु्व आला. व खाण्याची इ्छा झाली म्हणून त्याला मुख क्षनमाडण झाले. मग प्रत्येक इ्छे
बरोबर एक एक इंदद्रय त्या त्या इंदद्रया्या अक्षधष्ठात्री देवतेसह क्षनमाडण झाले. अहंकारापासून क्षवषय क्षनमाडण
के ले. क्षवषय समजण्यासाठी तेजोमय बुद्धी क्षनमाडण के ली. वायुरूप मन क्षनमाडण के ले. त्यातच सगळे क्षवकार
उत्पन्न होतात. क्षवक्षवध क्षवषय ्ोगण्यासाठी क्षवक्षवध शरीरे क्षनमाडण के ली. मायेचा क्षवचार करण्यासाठी दयदय
क्षनमाडण झाले. असे हे सगळे पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी व अहंकार अशा आठ गोष्टीनी
क्षनमाडण झालेल्या प्रकृ तीपासून हे स्थूळरूप क्षनमाडण झाले. राजन्! हे सवड वणडन परमात्म्याशी कतृडत्वाचा
संबंध जोडण्यासाठी नसून परमात्मा सवडव्यापी कसा आहे हे समजण्यासाठी के ले आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
इथे श्रीमद्भागवतातला दुसरा स्कं ध पूणड झाला. यात एकू ण १० अध्याय व ४९१ श्लोक आहेत. त्या
सवाांचा पुष्प १४ ते पुष्प २० हा साररूप अनुवाद आहे.
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स्कं ध क्षतसरा
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।।श्रीगुरु:शरणं।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २१ वे (अध्याय १)

उद्धव क्षवदुर ्ेि

शुकमुनी पुढे म्हणाले राजन्! तूं जसे प्रश्न क्षवचारलेस तसेच प्रश्न क्षवदुरांनी मैत्रेय मुनींना क्षवचारले
होते.
राजा परीक्षिताने कु तूहलाने उद्धव व क्षवदुर ्ेिीचा वृत्तांत क्षवचारला.
शुकमुनी सांगू लागले, राजन्! पूवी धृतराष्ट्राने राज्य लो्ाने ्ीमावर क्षवषप्रयोग, पांडवांना
लािागृहात जाळणे, द्रौपदीची क्षविंबना इत्यादी अनेक दोष के ले. व पांडव जेंव्हा अज्ञातवासातून परत
येऊन आपला राज्य्ाग मागू लागले तेंव्हा धृतराष्ट्राने तो ददला नाही. म्हणून युक्षधक्षष्ठराने ्गवान्
श्रीकृ ष्णांना क्षशष्टाई करण्यास पाठवले. धृतराष्ट्राने श्रीकृ ष्णांचा सल्लाही मानला नाही. पण त्याने क्षवदुरांना
सल्ला क्षवचारला. क्षवदुरांनी जो सल्ला ददला त्याला क्षवदुर नीती असे मान्यवर लोक म्हणू लागले. क्षवदुर
म्हणाले, धृतराष्ट्रा! स्वत:चा सवडनाश िाळण्यासाठी ्गवान् श्रीकृ ष्णांचा सल्ला ऐकणे तुझ्या क्षहताचे आहे.
श्रीकृ ष्ण म्हणजे सािात् परब्रह्म असून पांडवांचे पाठीराखे आहेत. खल क्षनदाडलानासाठी त्यांनी हा अवतार
धारण के ला आहे. त्यामुळे तूं दुयोधनाचा त्याग कर व पांडवाना त्यांचा न्याय्य राज्य्ाग देऊन कु ळाचे
कल्याण करून घे.
सत्वशील क्षवदुरांचा हा सल्ला ऐकू न दुयोधन संतापला. त्यावेळी

"आमचेच अन्न खाऊन

आम्यावरच उलिणाऱ्या या दासीपुत्राला ताबडतोब आम्या राज्यातून हद्दपार करा!" असे बोलून
दुयोधनाने महात्म्या क्षवदुरांचा घोर अपमान के ला. त्यामुळे हक्षस्तनापूरचा त्याग करून क्षवदुर तीथडयात्रेला
गेले.
त्यानंतर महायुध्द संपून युक्षधष्ठीर राज्यावर आल्यानंतर क्षवदुर व उद्धव ्ेि झाली. त्या ्ेिीत
दोघेही श्रीकृ ष्णां्या आठवणीने गक्षहवरले. क्षवदुर ्ावक्षववशतेने म्हणाले, अजन्मा असूनही श्रीकृ ष्णांनी

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान

www.esahity.com

श्रीमद्भागवत

अक्षवनाश नगरकर

यदुकुलात जन्म घेतला. अशा पक्षवत्रकीती श्रीहरी्या सहवासात तूं बराच कालावधी होतास तेंव्हा मला
त्यां्या क्षवशेष कथा ऐकव.
उद्धव सांगू लागला, क्षवदुरा, अरे ! हे यादव खरे च ्ाग्यहीन म्हणावे लागतील.! कारण सवाांतयाडमी
श्रीकृ ष्णांना ते एक यादवच समजत होते. अजन्मा असूनही देवकी्या उदरी जन्म घेणे, कं स ्याने
गोकु ळात लपून राहणे, जरासंधा्या ्याने मथुरा सोडू न द्वारके स जाणे, इत्यादी लीला आठवल्या कीं
काही सुचेनासे होते. कारण स्वत:क्षसद्ध व पूणडकाम असलेल्या श्रीकृ ष्णांपेिा कोणी मोठा असूच शकत नाही.
त्यां्या पाय ठे वण्या्या चौपाईला इंद्रादी लोकपाल मुकुिाचे िोक िेकून नमस्कार करीत असत.
पण .. पण क्षवदुरा! तेच ्गवान् श्रीकृ ष्ण उग्रसेन महाराजां्या नसहासना समोर नम्रपणे उ्े राहून
'महाराज आमची प्राथडना ऐका!' असे म्हणत त्यावेळी माझ्या सारख्या सेवकाचे क्षचत्त दकती व्यक्षथत होत
असेल याची कु णाला कल्पनाही करता येणार नाही. कारण त्याच वेळी माझ्या नजरे समोर पुतना रािसीचे
स्तनपान करणारे तान्हुले उ्े राहते. आक्षण के वळ स्तनपान ददले म्हणून त्या रािसीला उत्तम गती देणारे
्गवान् श्रीकृ ष्णही उ्े राहातात. दकती दयाळू !
उद्धव आपला ्ावावेग आवरू शकला नाही. त्या्या नजरे समोर कं स वधापासून ते ्ौमासुर्या
वधासह एकाच वेळी सोळा हजार राजकन्यांशी के लेल्या क्षववाहपयांत्या सगळ्या गोष्टी उभ्या राक्षहल्या व
त्या त्याने क्षवदुराना सांक्षगतल्या. ्गवंताचे क्षनयाडण ऐकू न क्षवदुर फारच क्षखन्न झाले. ते पाहून उद्धवानी
त्यांना सांक्षगतले, क्षवदुरा! क्षखन्न होऊ नका. आपण फार ्ाग्यवान आहात. कारण ्गवान् श्रीकृ ष्णांनी
क्षनयाडणा पूवी मला सांक्षगतले आहे ' उद्धवा तुझी आक्षण क्षवदुरांची ्ेि होईल, तेंव्हा त्यांना मैत्रेयमुनीं्याकडे
जाऊन उपदेश घेण्यास मी सांक्षगतले आहे असे सांग.' आक्षण क्षवदुरा मगच मला उत्तरे कडे जा अशी प्र्ूंची
आज्ञा आहे.
हे ऐकू न क्षवदुर गक्षहवरले. उद्धवाचा क्षनरोप घेऊन मैत्रेय मुनींकडे क्षनघाले. उद्धव उत्तरे कडे 'नरनारायणां्या' ्ेिीस क्षनघाला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २२ वे (अध्याय ४,५)

क्षवदुरांचे मैत्रेय ऋषीं्याकडे प्रयाण

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, राजन्! मैत्रेयमुनननी क्षवदुरांचे स्वागतच के ले. आश्रमात काही ददवस
मैत्रेय मुनींची सेवा के ल्यावर एक ददवस मैत्रेयमुनींची प्रसन्नता पाहून क्षवदुर मैत्रेय मुक्षनना म्हणाले, “प्र्ो!
संसारात सवडच जण सुखप्राप्तीसाठी कमे करीत असतात. पण प्रत्यिात त्यांना अपेिेप्रमाणे सुखप्राप्ती न
झाल्यामुळे ते दु:खीच होतात. त्यामुळे मला शाश्वत शांती व समाधानाचा मागड जाणून घेण्याची इ्छा
आहे. ब्रह्मज्ञाना्या बऱ्याच गोष्टी मी ऐकलेल्या आहेत त्यामुळे मला अनेक प्रश्न पडले आहेत. त्रैलोट य
क्षनमाडते ्गवान्! श्रीकृ ष्ण अकते असूनही सवड कसे करतात? उत्पत्ती, क्षस्थती व लय करून योग क्षनद्रेत कसे
जातात? तसेच त्यां्या क्षवश्वकल्याणासाठी घेतलेल्या अवतार कथा त्यातल्या रहस्यासह श्रवण करण्याची
माझी इ्छा आहे!”
हे ऐकू न मैत्रेय मुनी मोठ्या प्रसन्नतेने म्हणाले, “क्षवदुरा, क्षनजधमाला जाताना ्ागवान् श्रीकृ ष्णांनी
तुला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करण्याची मला आज्ञा के लेली आहे. म्हणून मी तुला उत्पत्ती, क्षस्थती व लय
यासाठी योगमाये्या सहाय्याने ्गवंताने के लेल्या क्षवक्षवध लीला सांगतो. त्यातूनच तुला तुझ्या सवड
प्रश्नांची उत्तरे क्षमळतील.
क्षवदुरा! सृष्टीरचने पूवी फक्त क्षनगुडण परमात्माच असतो. हा परमात्माच दृश्य व द्रष्टा यांना एकत्र
आणण्याची शक्ती क्षनमाडण करतो. त्या शक्तीलाच माया असे संबोधले जाते. त्या कायडकारणरूप मायेनेच हे
सवड क्षवश्व ्गवंताने क्षनमाडण के ले आहे. आपल्या काल नामक शक्तीने गुणिो् घडवून क्षचदा्ासवीयाडने
अव्यक्त मायेतून महत्तत्त्व क्षनमाडण के ले. ह्या महत्तत्त्व क्षनर्ममतीसाठी काल ही शक्ती वापरल्यामुळे ते काळा्या
आधीन झाले. नंतर क्षचदा्ास, गुण व महत्तत्त्व यां्याकडे उत्पत्ती करण्या्या दृष्टीने परमात्म्याने दृष्टी
िाकली व पटरणामी महत्तत्त्व क्षवकारले गेले. आक्षण कायड, कारण व कताड या क्षतन्हीचे रूप असलेला अहंकार
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क्षनमाडण झाला. हाच अहंकार क्षत्रक्षवध झाला. वैकाटरक, तैजस व तामस. मग वैकाटरक अहंकारापासून मन व
इंदद्रयां्या अक्षधष्ठात्री देवता क्षनमाडण झाल्या. तैजस अहंकारापासून ज्ञानेंदद्रये व कमेंदद्रये उत्पन्न झाली.
तामस अहंकारापासून शब्द व शब्दाचे कारण आक्षण आत्मबोधाचा दृष्टांत असलेले आकाश क्षनमाडण झाले.
मग शब्द गुणातून आकाश क्षवकारले व शब्द व स्पशड हे गुण असलेला वायू झाला, वायूपासून शब्द, स्पशड व
रूप हे गुण असलेले तेज झाले, तेजापासून शब्द, स्पशड, रूप व रस हे गुण असलेले जल झाले व जलापासून
शब्द, स्पशड, रूप, रस व गंध हे गुण असलेली पृथ्वी झाली. अशी पंचमहा्ूते क्षनमाडण झाली. ह्या देवता, हे
गुण इत्यादी जे काही क्षनमाडण झाले होते ते सवड कायड प्रेरणा न क्षमळाल्यामुळे स्वतंत्रटरत्या क्षवहरत होते. काल
नामक शक्तीने त्या कं िाळल्या व ्गवंताला शरण जाऊन म्हणाल्या, हे परमात्म्या, अहंकार व ममता
यामुळे सवाडन्तयाडमी असणाऱ्या आपणास कोणीच जाणू शकत नाही. आम्ही सवडजण क्षत्रगुणात्मक व क्ष्न्न
क्ष्न्न स्व्ावाचे असल्यामुळे गुण्यागोनवदाने एकत्र नांद ू शकत नाही. त्यामुळे हे परमात्मन् ! ज्या
कारणासाठी आपण आम्हास जन्माला घातले आहे त्या ब्रम्हांड रचने्या कायाडसाठी आम्यावर अनुग्रह
करावा! आम्हाला ज्ञानशक्ती व दक्रयाशक्ती प्रदान करावी.
त्यांची ही क्षवनंती ऐकू न परमात्म्याने कालशक्तीचा स्वीकार करून महत्तत्त्वादी तेवीस तत्त्व
समुदायात प्रवेश के ला. आक्षण तत्त्व समुदायाला दक्रयाशक्तीद्वारे एकमेकात क्षमसळू न िाकले. तत्िणी तेवीस
तत्त्व समुहापासून एक क्षवराि पुरुष क्षनमाडण झाला. त्या क्षवराि पुरुषाला परमात्म्याने ब्रम्हांडातल्या जळात
बंददस्त के ले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २३ वे (अध्याय ६, ७)

क्षवराि पुरुषाची उत्पत्ती

क्षवदुरा! परमात्म्याने त्या तत्त्व समुदायाला दक्रयाशक्तीने एकमेकात क्षमसळू न िाकाल्यामुळे क्षनमाडण
झालेला क्षवराि पुरुष अनेक ददव्य वषे त्या बंददस्त ब्रम्हांडातल्या जलावर शांत पडू न होता. हाच क्षवराि
पुरुष चराचराचे आश्रयस्थान बनला. ज्ञानशक्ती, दक्रयाशक्ती व आत्मशक्ती यांनी संपन्न असलेल्या या क्षवराि
पुरुषाने ज्ञानशक्तीने एक दयदय, दक्रयाशक्तीने दहा प्राण व आत्मशक्तीने तीन ताप क्षनमाडण के ले. ते पाहून
परमात्म्याने आपल्या चैतन्यतेजाने क्षवराि पुरुषा्या वृत्ती जाग्या के ल्या.
वृत्ती जाग्या होताच क्षवराि पुरुषाने क्षनरक्षनराळ्या देवतांची स्थाने क्षनमाडण के ली. प्रथम अक्षग्नदेवतेचे
स्थान मुख वागेन्द्रीयासह उत्पन्न के ले. मग वरुण देवतेचे स्थान रसनेंदद्रयासह िाळू , अक्षश्वनी कु मारांचे स्थान
घ्राणेक्षन्द्रयासह नाक, सूयडदव
े तेचे स्थान चिुटरक्षन्द्रयासह डोळे , वायुदव
े तेचे स्थान त्वगेक्षन्द्रयासह त्वचा,
ददग्देवतेचे स्थान श्रवणेक्षन्द्रयासह कान, क्षनरक्षनराळ्या औषधींसह त्वचेवर रोमांची योजना के ली, मग नलग
उत्पन्न के ले त्यात वीयाडसह प्रजापती प्रवेशाला, मग पायुटरक्षन्द्रयासह गुदद्वार उत्पन्न झाले. त्यात लोकपाल
क्षमत्राने प्रवेश के ला. मग देण्या-घेण्या्या शक्तीसह इंद्राने हातात प्रवेश के ला. पाय उत्पन्न होताच त्यात
गतीरूप शक्तीसह लोकपाल क्षवष्णूनी प्रवेश के ला. बुद्धी उत्पन्न होताच त्यात ज्ञानरूपाने बृहस्पती प्रवेशले.
दयदय उत्पन्न होताच त्यात मनोरुपशक्तीसह चंद्राने प्रवेश के ला. मग अहंकार उत्पन्न होताच त्यात
दक्रयाशक्तीसह रुद्र प्रवेशाला. मग क्षचत्त उत्पन्न झाले. अशा प्रकारे संपूणड क्षवराि पुरुष उत्पन्न झाला.
या क्षवराि पुरुषा्या मस्तकापासून ना्ी पयांत सत्यलोकादद सप्त्ुवने, ना्ीस्थानी अंतरीि,
जघनापासून(म्हणजे बेंबी व कं बर यां्या मधला ्ाग) पृथ्वी, पायांपासून कमरे पयांत सप्त पाताळे क्षनमाडण
झाली. क्षवदुरा, हा क्षवरािपुरुष काल, कमड व स्व्ाव या शक्तींनी युक्त असून परमात्म्या्या योगमायेला
प्रगि करणारा आहे. याचे संपूणड वणडन हे वाणी्या आवाट यातले नाही. आददकवी ब्रह्मदेवसुद्धा अनेक
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काळा्या तपानंतर पटरपक्व होऊनही त्याचे पूणड वणडन करू शकले नाहीत. मग इतरांना ते कसे जमणार?
त्यामुळे मन, वाणी, बुद्धी व सवड देव देवताही ज्याची प्राप्ती न होता परत दफरतात त्या ष्गुणैश्वयडसंपन्न
्गवंताला माझा नमस्कार असो.”
मैत्रेयमुनी असे म्हणून िणकाल थांबले. तेंव्हा क्षवदुर म्हणाले, “प्र्ो, परमात्मा क्षनगुडण, क्षनराकार,
स्वसंतुष्ट इत्यादी असताना त्याचा गुण व दक्रया यां्याशी संबंध येतोच कसा? क्षशवाय रहून राहून मला
असाही एक गहन प्रश्न पडला कीं, क्षनत्यतृप्त परमात्मा एकिा असताना नाक कान डोळे इत्यादी असलेला
क्षवराि पुरुष करण्याचे त्याला सुचलेच कसे? कारण कु णाचे तरी पाहून आपण तुलनात्मक चांगले वाईि
ठरवतो. इथे तर तसे काहीच नाही. त्या क्षशवाय आणखी एक प्रश्न म्हणजे ज्यां्या ज्ञानाचा काल वा अवस्था
इत्यादी कशानेच लोप होत नाही असा परमात्माच जर अंतबाडह्य ्रलेला आहे तर मग जीवाला सुखदु:खादी ्ोग कसे उद्भवतात?”
मैत्रेय म्हणाले “क्षवदुरा, क्षनत्यशुद्ध व मुक्तस्वरूप परब्रह्माला गुण व दक्रया यां्याशी जोडणे हीच तर
आपल्या अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेली माया आहे. जसे स्वप्नांत पाक्षहलेला आपला अपघात जसा स्वप्नातच
खरा वाितो व जागे झाल्यावर तो एक ्ास असल्याचे ज्ञान होते. तद्वत अज्ञान नामक क्षनद्रेत देहाक्ष्मानी
जीवाला सुख-दु:खादी ्ोग खरे वाितात. त्या्याच अंतयाडमी असलेल्या सािीरुप परब्रह्माला नाही.
क्षनष्काम ्क्षक्तयोगाने ‘अहंकार, बल, दपड, काम, क्रोध व हाव’ यां्यापासून क्षनवृत्ती साधून मनुष्य जेंव्हा
श्रीहरी्या चरणी क्षनिंल प्रेम्ावाने क्षस्थर होतो तेंव्हा आत्मज्ञाना्या जागृतीमुळे त्याची सुख-दु:खादीची
्ावना नष्ट होते.”
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २४ वे (अध्याय ८ व ९)

ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती

मैत्रेय मुनींनी के लेला खुलासा ऐकू न क्षवदुर म्हणाले, प्र्ो! आपल्या परतत्त्वस्पशी वाणीमुळे मला
परब्रह्माचे स्वातंत्र्य व जीवाचे पारतंत्र्य या दोन गोष्टींचा क्षन:संदह
े असा बोध झाला आहे कीं, आत्मज्ञानाने
पटरपूणड झालेला जीव परब्रह्माशी एकरूपत्व साधून मनामुळे उत्पन्न होणाऱ्या संकल्प-क्षवकल्प, सुख-दु:ख
इत्यादी द्वंद्वांचा साक्षित्वाने स्वीकार करू लागतो. व आहे त्या क्षस्थतीत समाधानी राहतो. प्र्ो ! क्षवराि
पुरुषा्या उत्पत्तीनंतर क्षवराि पुरुषाने कोणत्या प्रजा, क्षव्ूती वगैरे के ले? ब्रह्मदेवांनी प्रथम कोणती सृष्टी
उत्पन्न के ली? त्या सृष्टीचे ्ेद दकती? सगड, उपसगड, मनू, मन्वंतरे , कालगणना, इत्यादी सवड मला समजावून
सांगा. तसेच ब्रह्मा, क्षवष्णू, महेश यां्या स्वरूपातली परब्रह्माची लीला. हे सवड सांगावे अशी माझी
आपणास प्राथडना आहे.
क्षवदुरा! तुझ्या सवड प्रश्नांची उकल होण्यासाठी मी तुला श्रीमद्भागवत सांगतो. पूवी ्गवान्
संकषडणांनी हेच ्ागवत सनकादी मुनींना सांक्षगतले होते, सनकादी मुनींनी सांख्यायन मुनींना, सांख्यायन
मुनींनी आमचे गुरु पराशर याना व पराशर मुनींनी मला सांक्षगतले आहे. तेच तूं लि पूवडक श्रवण कर.
सृष्टी्या उत्पत्ती पूवी संपूणड जलमय होते व त्यावर क्षवरािपुरुष श्रीमन्नारायण शांत पडू न होते.
ददवस नव्हता कीं रात्र नव्हती. ्गवान् नारायण एकिेच होते. त्यांना परमात्म्या्या प्रेरणेने सृष्टी उत्पन्न
करण्याची इ्छा झाली. तेंव्हा त्यांनी आपल्यातच असलेल्या सूक्ष्म्ूतांवर दृष्टीिेपाने काल व रजोगुण यांना
प्रेरणा देऊन अनावर चलन उत्पन्न के ले. त्यावेळी ती सूक्ष्म्ूते श्रीनारायणां्या नाक्ष्सरोवरातून सरसरत
जला्या पृष्ठ ्ागावर आली व त्यांचे एका कमळकोषात रुपांतर झाले. त्या कमळकोषा्या प्रकाशाने सवड
पटरसर प्रकाशमय झाला. मग ्गवान् नारायणांनी अंतयाडम रूपाने त्यात प्रवेश के ला. ्गवान् नारायणांचा
प्रवेश होताच तो कमळकोष क्षवकक्षसत झाला. व अंतयाडम रूपाने प्रवेशलेले ्गवान् नारायणच ब्रह्मदेवा्या
रुपात प्रगि झाले. सािात् नारायण जरी त्या रुपात प्रगि झालेले असले तरी ते वेगळे पणाने देहधारण करून
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प्रगि झाल्यामुळे ब्रह्मदेव " मी कोण?" ह्या क्षवचारात गकड झाले. त्या क्षवचाराने ते इतके घेरले कीं त्यांना
आपल्या मूळस्वरूपाचा क्षवसर पडला. स्वत: वेदग्ड असूनही आपण कु णापासून उत्पन्न झालो या क्षवचारात
त्यांनी कमळा्या उगमस्थानी जाण्याचा प्रयत्न के ला. पण कमळनाळ संपेना व काळ्याने ग्रस्त होऊन ते
परत आपल्या स्थानी येउन बसले. मग अंतमुडख झाले. त्यांची क्षनर्मवकल्प समाधी लागली. प्राणवायूवर
क्षवजय क्षमळवून ते योगाभ्यासी झाले.
शतवषे त्या अवस्थेत गेली. आक्षण बाहेर शोधूनही जे सांपडले नव्हते ते त्यांना त्यां्याच अंतरात
प्रगि झालेले ददसले. सािात् ्गवान् नारायण त्यां्या सामोर प्रगि झाले. त्यांचे ते ददव्य व तेजस्वी दशडन
अक्षत मोहक होते. ्गवान् नारायणां्या ना्ीतून प्रगि झालेले कमळ व त्या कमळात आपण स्वत: बसलो
असून आपल्या सेवेस पंचमहा्ूते तयार असल्याचे त्यांना ददसले. ते आिंयडचदकत झाले.
ब्रह्मदेवांचे आत्मज्ञान जागृत झाले व ते ्गवंताची स्तुती करू लागले. “हे प्र्ो! चराचरात आपल्या
क्षशवाय काहीच नाही तथाक्षप देहधारी जीव आपल्याच मायेमुळे ते जाणू शकत नाही. आपले हे रूप मला
शेकडो अवतारांचे कारण असल्याचे जाणवत आहे. त्यातलाच एक ्ाग म्हणून मी आपल्या ना्ी कमळातून
अवतरीत झालो आहे. ्गवंता तुझ्या अक्षद्वतीय रूपाचे वणडन शब्दां्या पक्षलकडले आहे. तथाक्षप शब्दात
सांगायचे तर ते ्ेदरक्षहत, स्पष्ट, क्षनर्मवकार, व दृश्य असूनही क्षनगुडण, क्षनराकार व आनंदमय आहे. मी तुला
पूणड शरण आहे. आपल्या शुध्द व चैतन्यमय ज्ञानप्रकाशाने तूं शरणागताचे अज्ञान व मनातील द्वैत नाहीसे
करतोस. व त्याला स्व-रूपाचे ज्ञान देतोस. तूं क्षनमाडण के लेली सृष्टीच मी फक्त स्पष्ट करणार असल्यामुळे
मला कतृडत्वाचा अक्ष्मान होणार नाही असा आक्षशवाडद दे. "
अशाप्रकारे स्तुती के ल्यावर ्गवान् श्रीहरी म्हणाले, " ब्रह्मदेवा! तूं क्षन्डय होऊन सृष्टी रचना कर.
मी तुझ्या सवड इ्छा पूणड करीन. तूं के लेल्या स्तुतीने जो कोणी प्राथडना करील त्यावरही मी कृ पा करीन. तूं
क्षनत्य श्रीमद्भागवता्या स्मरणात राहून पूवडकल्पा प्रमाणे स्वत:्या वेदमयस्वरूपापासून सृष्टी रचना कर."
असे सांगून ्गवान अदृश्य झाले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २५ वे (अध्याय १० वा)

दहा प्रकार्या सृष्टीचे वणडन

राजा परीक्षिताला शुकमुनी पुढे सांगू लागले, राजन्! मैत्रेय क्षवदुरांना म्हणाले, क्षवदुरा! ्गवान्
श्रीहरी अंतधाडन पावल्यावर ब्रह्मदेवांनी पुनिं तपाला आरं ् के ला. शतवषे तप के ल्यावर ब्रह्मदेवांना
आत्मज्ञान व क्षवज्ञानबल क्षस्थर होऊन स्वत:सह सवड क्षवश्व नारायणमय असल्याची अनु्ूती आली. तेंव्हा ते
समाधीतून बाहेर आले. समाधीतून बाहेर येताच त्यांना जाणवले कीं प्रलयजल वेगवान वायुमुळे खवळलेले
आहे. तेंव्हा त्यांनी आपल्या योगबलाने प्रथम त्या पंचमहा्ूताना शांत के ले. कमळ म्हणजेच क्षवश्वाचे रचना
घर क्षस्थर झाल्यावर ब्रम्हदेवांनी प्रथम सप्तलोक क्षनमाडण के ले. इथे क्षवदुरांनी मैत्रेय मुनींना थांबवून
कालशक्ती क्षवषयी प्रथम माक्षहती सांगा. असे क्षवनवल्यामुळे मैत्रेय सांगू लागले, क्षवदुरा! क्षस्थत्यंतर करणे हा
कालाचा गुणधमड आहे. काल स्वत: अनादद व क्षनर्मवशेष आहे. त्याला क्षनक्षमत्त करूनच ्गवंत नऊ प्रकारची
सृष्टी उत्पन्न करतात. दहावी सृष्टी प्राकृ त व वैकृत ्ेदाची असते. त्यात फक्त सनकादी कु मार गणले जातात.
काला्याच प्र्ावाने क्षत्रगुणांना िो्वून ब्रह्मदेव स्वत:्या सृष्टीसाठी पक्षहला महत्तत्त्वाचा सगड उत्पन्न
करतात. दुसरा सगड "अहंकाराचा" त्यात सूक्ष्म रूपाने पंचमहा्ूत,े ज्ञानेक्षन्द्रये व कमेंदद्रये याची उत्पत्ती होते.
क्षतसरा सगड "तन्मात्रांचा" ह्या सगाडत पंचमहा्ूते प्रगि करण्याची शक्ती असते. चवथ्या सगाडत ज्ञानेंदद्रये व
कमेंदद्रये अवक्रांत होतात. पाचव्या सगाडत इंदद्रयाक्ष्मानी देवता असून यातच संकल्प-क्षवकल्पात्मक
मनाचाही समावेश होतो. सहावा सगड ताक्षमस्र, अंधताक्षमस्र, तम, मोह, महामोह या पाच प्रकार्या
अक्षवद्येचा. अक्षवद्ये्या सृष्टीत आवरण व क्षविेप दोन शक्ती कायाडक्षन्वत असतात. आवरण शक्तीने मोह
क्षनमाडण होतो. व क्षविेप शक्तीने मूळस्वरूपाचा क्षवसर पडू न ्ेदबुद्धीने प्रपंच क्षनमाडण होतो. क्षवदुरा! हे सहा
सगड म्हणजेच सहा सृष्टी ह्या प्राकृ क्षतक सगाडतल्या मानल्या जातात. सातवा सगड सहा प्रकार्या वृिांचा.
पक्षहला वनस्पती (म्हणजे फू ल न येता फळ देणारे वृि), दुसरा प्रकार औषधी (म्हणजे एकदा फळ देऊन नष्ट
होणारे झाड), क्षतसरा प्रकार वेली (आधाराने वाढणारे झाड), चवथा प्रकार त्वट सार (म्हणजे बांबू वगैरे),
पाचवा प्रकार वीरुध (म्हणजे आधारा क्षशवाय वाढणारी वेल) व सहावा प्रकार द्रुम (म्हणजे ठराक्षवक ऋतूत
ं
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फळ देणारे , अंबा, मोसंबी, बोरे , इत्यादी).ह्या सगाडचे वैक्षशष्य असे कीं हा ऊध्वड स्रोत आहे. म्हणजे यांचा
आहार खालून वर असतो. यांना अंतयाडमी स्पशड समजतो पण सुख-दु:खाची जाणीव असत नाही. सातवा
सगड हा पशू व पिी यांचा आहे. यांचा आहार पुढून मागे असा असतो म्हणून यांना क्षतयडकस्रोतस म्हणतात.
यांना आहार, क्षवश्रांती, मैथुन, ्य अशा काही क्षनयक्षमत गोष्टींचेच ज्ञान असते. सुख-दु:खादीचे पटरणाम
त्यां्यावर फार काळ टिकत नाहीत. घ्राणेंदद्रया्या सहाय्याने यांना वस्तू ज्ञान होते. या सगाडत अठ्ठावीस
प्रकार आहेत. सत्तावीस प्रकारचे पशू आहेत व अठ्ठाक्षवसाव्या प्रकारात जलचर, कींिक व पिी येतात. पशूंची
क्षव्ागणी अशी, एक खुराचे सहा पशू (घोडा, गाढव, खेचर, गौर, शर् व चमरी), दोन खुरांचे नऊ पशू
(बैल, रे डा, बकरा, हरीण, डु क्कर, मेंढा, गवा, काळवीि व उं ि) व पाच नखांचे बारा पशू (कु त्रा, कोल्हा,
लांडगा, वाघ, नसह, हत्ती, वानर,ससा, मांजर, साळ, कासव व घोरपड). नववा सगड मनुष्यांचा! यांचा
आहार वरून खाली असतो. हे कमडक्षनष्ठ असतात. ते दु:ख रुपी संसारातच सुख मानून राहातात. हे तीन
वैकृक्षतक सगड ककवा सृष्टी मानल्या जातात.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान

www.esahity.com

श्रीमद्भागवत

अक्षवनाश नगरकर

।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २६ वे (अध्याय ११ वा)

काल गणना

मैत्रेयमुनी

पुढे सांगू लागले. क्षवदुरा! आता मी तुला कालगणनेचे रहस्य सांगतो. क्षवश्वातल्या

कोणत्याही व्यक्त पदाथाडचे क्षव्ाजन करीत गेल्यास अक्षत सूक्ष्म असा क्षव्ाजन न करता येणारा जो ्ाग
उरतो त्याला परमाणू अशी संज्ञा ददली आहे. हा परमाणू कायडरत नसतो. व त्याला स्वत:चे कोणतेही
गुणधमड नसतात. ह्या परमाणूला स्वत:ला व्यापण्यास जेवढा कालावधी लागतो तो सूक्ष्माक्षतसूक्ष्म कालावधी
आहे. व ती परमात्म्याची महान् शक्ती आहे. हाच काल सृष्टीतल्या यच्चयावत् पदाथाांना व्यापून राहातो.
सृष्टी्या उत्पत्तीपासून ते अंता पयांत परमाणूची सवड काये व्यापण्यास परमाणूला जो कालावधी लागतो
त्याला काळाचे परममहान स्थूल स्वरूप म्हणतात. काल गणनेसाठी त्याचे प्रमाण असे आहे. दोन परमाणू
क्षमळू न एक अणु होतो. तीन अणूंचा एक त्रसरे णु होतो. आकाशात एकिक नजर लावल्यास असंख्य
प्रकाशगोलक एकमेका्ोवती एका क्षवक्षशष्ट गक्षतने दफरताना ददसतात. त्यातला एक प्रकाशगोलक म्हणजे
एक त्रसरे णू होय. तीन त्रसरे णूंची एक त्रुिी होते. तीन त्रसरे णू ओलांडून जाण्यास सूयाडला जो कालावधी
लागतो त्याला त्रुिी अशी संज्ञा ददली आहे. अशा शं्र त्रुिींना 'वेध' अशी संज्ञा ददली आहे. पुढची काल
गणना अशी, तीन वेध एक लव. तीन लव एक क्षनक्षमष, तीन क्षनक्षमष एक िण, पांच िण एक काष्ठा, पंधरा
काष्ठा एक लघु, पंधरा लघु एक घटिका. दोन घिीकांचा एक मुहूतड, तीन मुहूताांचा एक प्रहर व आठ प्रहरांची
एक अहोरात्र. (म्हणजे एक ददवस व एक रात्र). पंधरा अहोरात्रींचा एक पि. दोन पिांचा (शुट ल पि व
कृ ष्ण पि) एक मास. एक मास म्हणजे क्षपतरांची एक अहोरात्र. दोन मासांचा एक ऋतू. तीन ऋतूंचे एक
अयन. दोन अयने (दक्षिणायन व उत्तरायण) एक संवत्सर (वषड). आपले एक संवत्सर म्हणजे देवांची एक
अहोरात्र.
मनुष्याचे आयुष्य सवडसाधारण १०० वषे सांक्षगतले आहे. सूयड, बृहस्पती, सावन, चंद्र व नित्रे बारा
राक्षशरूप क्षवश्वाला वेगवेगळ्या गक्षतने प्रदिणा करीत असतात. त्या सवाांचा मेळ साधण्यासाठी वेगवेगळी
वषे वेगवेगळ्या वेळी संपतात. सवड तारामंडलाचा अक्षधष्ठाता कालस्वरूप श्रीसूयडनारायण परमाणूपासून
बारा राक्षशरूप क्षवश्वाला प्रदक्षिणा पूणड करण्यास जो कालावधी घेतो त्याला संवत्सर म्हणतात. बृहस्पती्या
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प्रदक्षिणेला लागणाऱ्या कालावधीला पटरवत्सर, सावनला इडावत्सर, चंद्रा्या प्रदक्षिणा काळास अनुवत्सर
व नित्र वषाडस वत्सर म्हणतात. मानवा्या काल गणने नुसार सत्ययुग (१७२८०००वषे ), त्रेतायुग
(१२९६०००वषे ), द्वापारयुग (८६४०००वषे ) व कलीयुग (४३२०००वषे ) अशी ही चार युगे म्हणजे
एक महायुग पूणड होण्यास त्रेचाळीसलि वीस हजार (४३२००००) वषे लागतात. प्रत्येक युगाचा क्षवशेष
धमड आहे. सत्य युगात धमड सत्य, दया, पाक्षवत्र्य व तप या चार पायांवर उ्ा असतो. पुढे अधमड वाढत जातो
व प्रत्येक युगात एक एक पाय कमी कमी होत जातो. कली युगात फक्त सत्य हा एकच पाय क्षशल्लक राहतो.
क्षवदुरा! ब्रह्मदेवांचे आयुष्यही शं्र वषाडचे असते पण त्यांचा एक ददवस म्हणजे एक सहस्त्र महायुगे असतो.
तेवढीच त्यांची रात्र असते. ब्रह्मदेवां्या एका ददवसाला कल्प असे म्हणतात व एका कल्पात १४ मन्वंतरे व
१४ इंद्र होऊन जातात. ब्रह्मदेवां्या आयुष्यातली ५० वषे सांप्रत उलिून गेली आहेत व आता दुसऱ्या
पराधाडला सुरुवात झाली आहे. ब्रह्मदेवांचे दोन पराधड म्हणजे क्षवराि पुरुषाचे म्हणजेच श्रीहरीचे एक क्षनक्षमष
होते.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २७ वे (अध्याय १२ वा)

स्वायं्ूव मनू व शतरूपा यांचा जन्म

क्षवदुरा! आता सृष्टीचा क्षवस्तार ऐक! पाच अक्षवद्या क्षनमाडण करून ब्रह्मदेवाला स्वस्थता वािेना.
म्हणून त्यांनी मन पक्षवत्र करून पुन्हा ्गवंताचे ध्यान धरले व सत्वगुणी सृष्टीसाठी सनकाददकु मारांची
क्षनर्ममती के ली. व त्यांना प्रजा उत्पन्न करण्याची आज्ञा ददली. पण ते सत्वगुणातून उत्पन्न झालेले असल्यामुळे
तपाचरणाला उद्युक्त झाले होते. त्यांनी नकार ददल्यामुळे ब्रह्मदेवांना राग आला. त्यांनी राग आवरण्याचा
प्रयत्न के ला. पण तो त्यांना आवरता न आल्यामुळे तो त्यां्या भ्रूमध्यातून नीललोक्षहत वणड असलेल्या
बालका्या रूपाने बाहेर पडला. ते बालक जन्माला आल्या आल्याच रडत रडत ब्रह्मदेवांना म्हणाले , "मी
काय करू? माझे नाव काय? माझे राहाण्याचे स्थान कोणते?" ब्रह्मदेवांना ककक्षचत् हसू आले. ते बालक रडत
होते म्हणून त्यांनी त्याचे नाव रुद्र असे ठे वले. पण तेवढ्याने त्याचे समाधान होईना म्हणून मन्यू, मन,
मक्षहनस, महान, क्षशव, ऋतध्वज, उग्ररे ता, ्व, काल, वामदेव व धृतव्रत अशी आणखी अकरा नावे ददली.
रहाण्यासाठी दयदय, इंदद्रये, प्राण, आकाश, वायू, अग्नी, जल, पृथ्वी, सूय,ड चंद्र व तप ही अकरा स्थाने ददली.
मग अकरा रुद्राणी देऊन प्रजा उत्पन्न करण्यास सांक्षगतली. रुद्राने आज्ञा क्षशरसावंद्य मानली व प्रजोत्पादन
सुरु के ले. थो्ाच काळात त्यांनी असे काही रुद्रगण क्षनमाडण के ले कीं ते पाहून ब्रह्मदेव अस्वस्थ झाले व
असली क्षवक्षचत्र प्रजा आपल्या सृष्टीत नको म्हणून त्यांनी रुद्राला प्रजोत्पादन थांबवायला सांक्षगतले. व ते
रुद्रगण स्वत:साठी ठे ऊन रुद्राला तप करण्याची आज्ञा ददली. रुद्राने लगेच आपल्या गणासह ब्रह्मदेवांना
प्रदिणा करून तपाचरणासाठी वनात गमन के ले. त्यानंतर ब्रह्मदेवांनी पुन्हा ्गवत्शक्ती्या आश्रयाने
संकल्प करून मटरची, अत्री, अंक्षगरा, पुलस्त्य, क्रतु, ्ृग,ु वक्षसष्ठ, दि आक्षण नारद असे दहा ददव्य पुत्र उत्पन्न
के ले. तेंव्हा ब्रह्मदेवांना बरे वािले. मग त्यांनी इतरही बरीच प्रजा उत्पन्न के ली. स्तनापासून धमड, पाठीपासून
अधमड, दयदयापासून काम, ्ुवयांपासून क्रोध, खाल्या ओठांपासून लो् इत्यादी उत्पन्न के ले. त्यां्या
सावलीपासून कदडमऋषी उत्पन्न झाले.

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान

www.esahity.com

श्रीमद्भागवत

अक्षवनाश नगरकर

मुखापासून सरस्वती उत्पन्न झाली. त्यावेळी सरस्वतीला पाहून ब्रह्मदेवांचा काम जागा झाला. व
काही अघिीत घडण्यापूवीच मटर्यादद ऋषींनी त्याना त्या क्षवचारापासून परावृत्त के ले. तेंव्हा ब्रह्मदेवांनी
त्या शरीराचा त्याग करून नूतन देह धारण के ला. मग पुनिं सृष्टी मागी लावण्यासाठी आपल्या पूव,ड
दक्षिण, पक्षिंम व उत्तर मुखांपासून अनुक्रमे ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद व अथवडवेद असे चार वेद उत्पन्न के ले.
मग त्याच क्रमाने 'शस्त्र', 'इज्या', 'स्तुक्षतस्तोम' व 'प्रायक्षिंत्त' ही कमे उत्पन्न के ली व त्याच क्रमाने 'होता',
'अध्वयुड ', 'उद्गाता' व 'ब्रह्मा' हे त्या कमाडचे अक्षधकारी उत्पन्न के ले. मग आयुवेद, धनुवेद इत्यादी उपवेद,
पुरणरूपी इक्षतहास नामक पाचवा वेद, क्षवक्षवध यज्ञ, चार आश्रम, चार क्षवद्या, चार व्यादयती, ओंकार , सप्त
छंद, स्वर वणड, स्पशडवणड, ऊष्म वणड, अंतस्थ वणड, सप्तस्वर, इतके सवड करून त्यांनी आपल्या सृष्टीकडे नजर
िाकली. तेंव्हा त्यांना सृष्टी फारशी वाढलेली ददसेना. काही तरी दैवी सदोषतेमुळे हे घडत असावे असे
त्यां्या मनात येताच त्यां्या शरीरात एक अनाक्षमक पण सुखद संवेदना क्षनमाडण झाली व ब्रह्मदेवां्या
शरीराचे दोन ्ाग झाले. त्यातूनच पुरुष आक्षण स्त्री जन्माला आली. पुरुष म्हणजे स्वायं्ूव मनू व स्त्री
म्हणजे शतरूपा. दोघेही ब्रह्मदेवापुढे हात जोडू न उ्े राक्षहले. ब्रह्मदेवांनी त्याना प्रजोत्पादनाची आज्ञा ददली
व इथूनच मैथुनी सृष्टीला सुरुवात झाली.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २८ वे (अध्याय १३, १४ व १५)

यज्ञवराह अवतार

ब्रह्मदेवांची आज्ञा त्या दोघांनी क्षशरसावंद्य मानली. तथाक्षप स्वायं्ुव मनूने रहाण्यासाठी जागा
माक्षगतली. तेंव्हा ब्रह्मदेवां्या लिात आले कीं सृष्टी रचने्या कायाडत मग्न असतांना जलप्रलयात बुडालेली
पृथ्वी आपण वर काढायची क्षवसरलो. व आता रसातळाला गेलेली पृथ्वी वर कशी काढायची? ते श्रीहरीची
प्राथडना करू लागले. इतट यात त्यां्या नाकातून उ्छवासावािे एक अंगुष्ठ मात्र वराह क्षशशु बाहेर पडला.
मरीची, अत्री आदी ऋषी हा अघिीत प्रकार पाहून आिंयड करीत असतानाच तो वराह क्षशशू मोठा
होऊ लागला. काही िणातच त्याचा क्षवस्तार कल्पनेत न बसण्या इतका मोठा झाला. शरीर अत्यंत तेजस्वी
होते. गजडना प्रचंड मोठी पण खेद नाहीशी करणारी होती. त्याने आपली कृ पामय दृष्टी ब्रह्मदेवांसह सवड
ऋषींवर िाकली. तेंव्हा त्यां्या अंत:करणात हा श्रीहरीचा अवतार असल्याची जाणीव झाली. त्यांनी
वेदमंत्रांनी त्या वराहाची प्राथडना के ली. अंतटरिात क्रीडा करणाऱ्या त्या वराहाने पुन्हा एकदा आश्वासक
गजडना करून प्रलय जळात उडी घेतली व रसातळाला जाऊन पृथ्वी वर आणू लागला. तेंव्हा क्षहरण्याि
नामक दैत्य त्यास आडवण्यास आला असता वराहाने आपल्या सामथ्याडने त्याला ठार के ले व पृथ्वीची योग्य
जागी स्थापना के ली. इथे क्षवदुरांनी 'क्षहरण्याि कोण?' असे क्षवचारले म्हणून मैत्रेय मुनी त्याचा इक्षतहास
सांगू लागले. मटरची पुत्र कश्यप सूयाडस्त समयी अक्षग्नशाळे त अक्षग्नला आहुती देऊन ध्यानस्थ बसले असताना
त्यांची पत्नी ददक्षत क्षहने त्यां्याकडे कामातुर होऊन ्ोग माक्षगतला. तेंव्हा कश्यपांनी क्षतला रात्री पयांत
थांबण्यास सांक्षगतले. कारण संध्याकाळी ्ूतनाथ क्षशवाचे गण सवडत्र संचार करीत असतात. अशावेळी जर
तुला ्ोग ददला तर सगळ्या क्षवश्वाला ताप देणारी संतती होईल. पण ददक्षतने हट्ट के ल्यामुळे कश्यपांचा
नाईलाज झाला. ददक्षतला ्ोग ददल्यानंतर स्नानादी करून त्यांनी प्रायक्षिंत्त घेतले. व स्वस्थ बसले. तेंव्हा
आपल्या ननद्य कमाडची लज्जा उत्पन्न झालेली ददक्षत कश्यपांची िमा याचना करू लागली व होणाऱ्या
संतानाची काळजी वािून लौदकक व पारलौदकक कल्याणाची प्राथडना करू लागली. तेंव्हा कश्यप म्हणाले, तूं
अशु् वेळी अयोग्य कृ त्य के ल्याने देवतांची अवहेलना झालेली आहे. त्यामुळे तुला दोन अधम व जगाला
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ताप देणारे पुत्र होतील. पण पिंात्ताप झाल्यामुळे त्यांना सािात् ्गवंत अवतार घेऊन ठार करतील.
त्यामुळे ते पाप योनीत क्षखतपत पडणार नाहीत. तूं ्गवान क्षवष्णू, क्षशव व ब्रह्मदेव यां्या बद्दल आदर
व्यक्त के ल्यामुळे व खऱ्या पिंात्तापाने िमा याचना के ल्यामुळे तुझा एक नातू ्गवद्भक्त होईल. त्याला
्गवंत स्वत: प्रगि होऊन दशडन देतील. नातू ्गवद्भक्त होईल हे ऐकू न ददक्षत सुखावली. पण क्षतला जेंव्हा
ग्डधारणा झाली तेंव्हा लोकपालांचे तेज दफके पडले. त्यांना अनाक्षमक ्याने ग्रासले. म्हणून ते ब्रह्मदेवांकडे
तसे होण्याचे कारण क्षवचारण्यास आले. ब्रह्मदेव म्हणाले, लोकपाल हो! ददक्षत्या ग्डधारणेचा हा प्र्ाव
आहे. तुमचे पूवडज व माझे मानसपुत्र सनकादद ऋषी (पांच वषाडचेच ददसत असत व तसेच नग्न दफरत
असत.) हे वैकुंठलोकी जात असताना त्याना क्षववस्त्र असल्याने जय क्षवजयांनी त्यांची योग्यता न जाणता व
पटरक्षस्थतीचे ्ान न ठे वता त्यांना आडवले. तेंव्हा सनकादद ऋषींनी त्याना शाप ददला कीं "अरे जयक्षवजयानो इथे वैकुंठलोकीही तुम्ही ्ेदबुक्षद्ध न सोडता वावरता आहात त्यामुळे तुम्ही क्षशिेस योग्य आहात.
म्हणून तुम्या कल्याणासाठी तुम्ही आता पापयोनीत जन्म घ्या. जय-क्षवजयांनी लगेच सनकादी कु मारांची
िमा याचना के ली. व आपल्याला त्याही जन्मात ्गवान् श्रीहरीचे स्मरण असावे असा आशीवाडद
माक्षगतला. सनकादद ऋषींचा अपमान होऊन जय-क्षवजयाना शाप क्षमळता िणीच ्गवान् श्रीहरी क्षतथे
प्रगि झाले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प २९ वे (अध्याय १६, १७, १८, १९)

क्षहरण्यािाचा वध

इतके सांगून ब्रह्मदेव देवांना म्हणाले, ्गवान् श्रीहरी प्रगि होताच सनकादद ऋषींनी सुयोग्य
शब्दात श्रीहरीची स्तुक्षत के ली. त्यावेळी ्गवान् श्रीहरी म्हणाले, "क्षवबुध हो! जय-क्षवजय हे माझे पाषडद
आहेत. पण त्यांनी आपला मोठाच अपराध के ला आहे. ब्राम्हण हे माझे परम आराध्य दैवत आहेत. माझ्या
पाषडदांकडू न आपला जो अपमान झाला तो मी माझ्याकडू न झाला असेच मानतो. त्या बद्दल मी आपली
िमा मागतो. माझ्या क्षनमडलकीर्मत चटरत्र श्रवणाने सवड जग पक्षवत्र होते खरे पण ही पक्षवत्र कीती मला
आपल्यामुळेच प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे जय-क्षवजयांना ददलेली क्षशिा योग्यच आहे. व हा आपण माझ्यावर
मोठाच अनुग्रह के ला आहे असे मी मानतो. माझी फक्त इतकीच क्षवनंती आहे कीं त्यांचा अधोगतीचा ्ोग
संपवून ते लवकर माझ्याकडे परत येतील असे करा." ब्रह्मदेव म्हणाले, " देवहो! ्गवंताचे हे बोलणे इतके
रहस्यमय होते कीं क्षवचार करूनही सनकादद ऋषी ते समजू शकले नाहीत. म्हणून ते ्गवंताला म्हणू
लागले, " प्र्ो! आपल्या ह्या बोलण्याचा नेमका हेतू आम्ही समजू शकलो नाही! ब्राम्हण माझे आराध्य दैवत
आहेत असे आपण म्हणता ते के वळ लोक क्षशिणासाठीच असावे असे आम्ही मानतो. कारण सवड क्षवश्वाचे
आराध्य दैवत आपण स्वत:च आहात. आपण सवेसवाड असल्यामुळे जर आमची काही चूक झाली असेल तर
आपण हवी ती क्षशिा आम्हास द्या. आम्ही ती ्ोगण्यास तयार आहोत." हे ऐकू न ्गवान म्हणाले
"ऋषीहो! तुम्ही ददलेला शाप माझ्याच प्रेरणेने ददला आहे असे समजा. आपले कल्याण असो." ्गवंता्या
या बोलण्याने समाधान होऊन सनकादद ऋषी ्गवंताला प्रदिणा करून आपल्या स्थानी गेले. सनकादद
ऋषी क्षनघून गेल्यावर श्रीहरी जय-क्षवजयांना म्हणाले, " जा! तुमचे कल्याणच होईल. ब्रम्हतेजाचे सामथ्यड
माझेच आहे. ते मी अबाक्षधत ठे ऊ इक्ष्छत आहे. मागे मी योगक्षनद्रेत असताना असाच अपराध तुम्ही
लक्ष्मी्या बाबतीतही के ला होता. त्यावेळेस क्षतनेही तुम्हाला हाच शाप ददला होता. तेंव्हा मी तुमची गय
के ली पण आता नाही. जा! शाप ्ोगून परत या!" ब्रह्मदेव पुढे म्हणाले, “त्या जय-क्षवजयां्या तेजामुळे
तुमचे तेज दफके पडले आहे. श्रीहरी हे उत्पत्ती क्षस्थती व लय यांचे स्वामी आहेत ते सवाांचे कल्याणच
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करतील. तेंव्हा त्यां्या स्मरणात राहावे हे उत्तम. आपले तेज कमी होण्याचे कारण समजल्यावर लोकपाल
आपल्या स्थानी परत आले. ददक्षतने जेंव्हा पुत्रांना जन्म ददला तेंव्हा पृथ्वीवर धडाधड ्ूकंप होऊ लागले.
आकाशात ढग नसताना क्षवजा चमकू लागल्या. समुद्र खवळू न मोठ मोठ्या लािा आदळू लागल्या. वादळी
वारे थैमान घालू लागले. पुत्र झालेत म्हिल्यावर कश्यपांनी जातकमड के ले. पुत्रांची नावे क्षहरण्यकशीपू व
क्षहरण्याि अशी ठे वली. ते आदीदैत्य जन्मानंतर लगेच प्रचंड प्रमाणात वाढू लागले. व थो्ाच वेळात ते
पवडतप्राय ददसू लागले. शरीरे पोलादासारखी िणक व कणखर झाली. ते उ्े राक्षहले कीं किीप्रदेशाने सूयड
झाकला जाऊ लागला. बराच कालावधी गेल्यावर क्षहरण्यािाला युद्धाची खुमखुमी आली. म्हणून आपली
प्रचंड मोठी गदा घेऊन तो स्वगाडत इंद्राशी युद्ध करण्यास गेला. पण इंद्र लपून बसल्यामुळे त्याला सापडू
शकला नाही. म्हणून तो समुद्रातल्या वरुणा्या नगरीत गेला. वरुणाकडे त्याने छद्मीपणाने युद्धाची क्ष्िा
माक्षगतली. तेंव्हा वरुणाने त्याला ्गवान क्षवष्णूं्याकडे जाण्यास सांक्षगतले. म्हणून क्षहरण्याि त्यां्या
शोधात क्षनघाला. व कमडधमड संयोगाने ्ेिलेल्या नारदांना त्याने क्षवष्णूंचा ठावटठकाणा क्षवचारला.
नारदांकडू न ते रसातळात असल्याचे समजल्यावरून क्षहरण्याि रसातळात आला. क्षतथे त्याला यज्ञवराह
पृथ्वी घेऊन जाताना ददसला. क्षहरण्यािाने यज्ञवराहाला प्रक्षतकार करताच यज्ञवराहाने सहजतेने त्याला दूर
के ला. त्या सहजतेने क्षहरण्याि क्षडवचला गेला. दांत ओठ खात आपली गदा परजून तो यज्ञवराहावर
धावला. तेंव्हा मात्र यज्ञवराहाने आपल्या खुराने क्षहरण्यािा्या कानफिीत अगदी सहजतेने एक ठोसा
मारला. ्गवतांनी सहज मारलेल्या ठोशाने क्षहरण्याि ्ेलाकांडला, त्याचे डोळे बाहेर आले, जबडा
जागेवरून क्षनसिला. आचके देत तो खाली पडला आक्षण गतप्राण झाला. त्याला क्षबचाऱ्याला हे ज्ञात नव्हते
कीं क्षवश्वातल्या यच्चयावत् शक्ती ्गवंता्या असतात. महापराक्रमी क्षहरण्यािाचा वध के ल्यावर ब्रह्मदेव
यज्ञवराहाची वेद मंत्रांनी स्तुती करीत असतानाच ्गवान् यज्ञवराह आपल्या स्थानाकडे क्षनघून गेले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३० वे (अध्याय २०, २१)

ब्रह्मदेवांची सृष्टी व कदडमऋषींचे तप

मैत्रेय मुनींनी सांक्षगतलेले आख्यान ऐकू न क्षवदुरांनी कु तुहलाने क्षवचारले, "प्र्ो! ब्रह्मदेवांनी सगळी
सृष्टी संकल्पाने क्षनमाडण के ली कीं सप्तऋषी व मनु यां्या सहाय्याने के ली? कारण मैथुनी सृष्टी तर मनुशतरुपा यां्यापासून झाल्याचे आपण सांक्षगतले म्हणून हा प्रश्न क्षवचारला आहे." तेंव्हा मैत्रेय मुनी म्हणाले,
" क्षवदुरा! खरे तर हे सगळे तकाड्या पलीकडले आहे. जीवाचे प्रारब्ध, प्रकृ तीचा क्षनयंता, पुरुष आक्षण काल
या क्षत्रगुणात्मक प्रकृ तीत िो् क्षनमाडण करून ्गवंतांनी स्वत:च महत्तत्त्व, अहंकार, क्षत्रगुण, पंचमहा्ूते
इत्यादी उत्पन्न के ले. त्यांना सुवणाड्या अं्ात बंददस्त करून स्वत:च त्यात प्रवेश के ला. स्वत:च क्षवराि
पुरुषाचे रूप धारण के ले. मग स्वत:्या ना्ीतून कोिी सूयाडचे तेज असलेले कमळ उत्पन्न के ले . तेच सवड
सृष्टीचे रचनाघर आहे. त्यात परब्रह्माने स्वत:च ब्रह्मदेवा्या रूपाने प्रवेश के ला. मग ब्रह्मदेवां्या कडू न
पंच-अक्षवद्या क्षनमाडण करवून घेतल्या. त्या ब्रह्मदेवांना आवडल्या नाहीत. म्हणून त्यांना त्या शरीराचा त्याग
करायला लावला. त्या तमोगुणी शरीरापासून अनेक जीव तयार झाले. त्यांना ्ूक लागली म्हणून ते
ब्रह्मदेवालाच खायला क्षनघाले. तेंव्हा ब्रह्मदेव म्हणाले 'अरे , तुम्ही माझे संतान आहात. माझे ्िण नव्हे
रिण करा. तेंव्हा रिण करा, असे म्हणणारे यि झाले व ्िण करा म्हणणारे रािस झाले. नंतर
ब्रह्मदेवांनी सत्वगुणातून सुरांची म्हणजे देवांची क्षनर्ममती के ली. मग आपल्या नव्या कांतीपासून ब्रह्मदेवांनी
अप्सरा व गंधवड क्षनमाडण के ले. ब्रह्मदेवा्या क्रोधापासून अक्षह नामक नाग, आळसापासून ्ूत, क्षपशाच्च योनी,
अदृश्य बालरूपापासून साध्यगण व क्षपतृगण, तीरोधान शक्तीपासून क्षसद्ध व क्षवद्याधर, अशी अनेक प्रकारची
प्रजा काही संकल्पाने काही अनवधानाने क्षनमाडण झाली. त्यामुळे क्षवदुरा हे सगळे च तकाड्या पलीकडले
असले तरी घडलेले तर आपण अनु्वत असतोच नां? मग त्यांनी आपल्या सृष्टीकडे नजर िाकली. तेंव्हा
त्यां्या असे लिात आले कीं आपण जेवढी के ली तेवढीच सृष्टी आहे. ती सृष्टी वाढवण्या्या क्षवचाराने ते
जेंव्हा स्वस्थ बसले तेंव्हा स्वायम््ूव मनू व शतरूपा या मैथुनाची क्षनर्ममती झाली. मग स्वायं्ूव मनू पासून
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मैथुनी सृष्टी होऊ लागली. ब्रह्मदेवा्या सावलीपासून कदडम मुनी उत्पन्न झाल्याचे पूवी सांक्षगतले आहे. त्या
कादडमांना ब्रह्मदेवांनी प्रजोत्पादन करण्याची आज्ञा ददली. तेंव्हा कदडमऋषींनी उत्कृ ष्ट संततीसाठी काक्षयक,
वाक्षचक, मानक्षसक वैराग्य धारण करून क्षनष्काम ्क्तीने अनेक वषे ्गवंताचे तप के ले. त्यां्या क्षनष्काम
तपावर प्रसन्न होऊन ्गवान् श्रीहरी म्हाणाले, 'कदडमा, तुझ्या क्षनष्काम ्क्तीवर मी प्रसन्न आहे. सध्या
ब्रम्हावताडत सदाचार संपन्न स्वायं्ुवमनू सवड पृथ्वीचे राज्य करीत आहे. तो तुला ्ेिण्यास चार ददवसात
इथे येईल. त्यावेळी देवहुक्षत नावाची त्याची कन्या तुला अपडण करण्याचा मनोदय तो व्यक्त करील. त्याला तूं
संमती दे. देवहुक्षत तुझी सेवा करील. क्षत्यापासून तुला नऊ कन्या व माझाच अंश असलेला एक पुत्र होईल.
मग तूं परत तप करून मला येऊन क्षमळशील.' इतके सांगून श्रीहरी अंतधाडन पावले. त्याटठकाणी श्रीहरी
जेंव्हा प्रगि झाले तेंव्हा कदडमांची ्ावावस्था पाहून श्रीहरीं्या नेत्रातून अश्रू टठबकले होते. श्रीहरी अंतधाडन
पावल्यावर त्या अश्रुंचे एका सुंदर सरोवरात रुपांतर झाले. तेच क्षबन्दुसरोवर! त्यात स्नान करून पक्षवत्र
होऊन कदडम ‘हरी नामस्मरण’ करीत शांत बसले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३१ वे (अध्याय २२)

कदडम-देवहुक्षत क्षववाह

मैत्रेय मुनी पुढे सांगू लागले, "क्षवदुरा! क्षनर्मवकल्प कदडम मुनी क्षनत्याप्रमाणे आपल्या तपात मग्न झाले.
चार ददवस चुिकी सरशी क्षनघून गेले. आक्षण श्रीहारींनी सांक्षगतल्या प्रमाणे स्वायं्ुव मनु आपली पत्नी
शतरूपा व कन्या देवहुक्षत यां्यासह कादडमां्या आश्रमात आला. आश्रमाचा पटरसर अत्यंत पक्षवत्र व रम्य
वाित होता. मनूसह शतरूपा व देवहुक्षत ्ारावल्यासारखे त्या आश्रमात प्रवेशले. कदडमांनी स्वागत करून
सम्राि मनूची अक्षतथी म्हणून पूजा के ली. सवाांचा यथोक्षचत आदर सत्कार झाल्यावर मनू

आसनस्थ

झाल्यावर कदडम मुनी म्हणाले, " हे राजा, स्वत:ची सेना घेऊन तूं क्षवजयरथावर आरूढ होऊन खल
क्षनदाडलनासाठी पृथ्वी भ्रमण करतोस तेंव्हा तुझ्या धनुष्या्या नुसत्या िणत्काराने व रथा्या खडखडािाने
पापी लोकां्या मनात ्य उत्पन्न होऊन ते आपल्या पाप वृत्तींचा त्याग करतात. अधमाड चा नाश व
सद्धमाडची स्थापना करीत जाणारे तुझे हे सृष्टी भ्रमण अतुलनीय आहे. त्यामुळे आपले मन:पूवडक स्वागत आहे.
हे वीरवर! हे जरी खरे असले तरी सुद्धा मी आपणास क्षवचारतो कीं आपले यावेळी इथे कोणत्या कारणासतव
आगमन झाले आहे? मनू क्षवनयाने म्हणाला, " माझे ्ाग्य मोठे ! म्हणून आपल्या सारख्या श्रेष्ठ मुनींचे दशडन
झाले. हे मुन,े कन्यास्नेहाने माझे क्षचत्त नचताग्रस्त आहे. क्षतला अनुरूप वर क्षमळावा या इ्छेने मी इथे आलो
आहे. पूवी क्षतने नारदां्या मुखातून आपल्या तेजाचे, तपाचे व वैराग्याचे वणडन श्रवण के ल्यापासून
आपल्यालाच पती म्हणून वरण्याचा क्षनिंय

मज जवळ व्यक्त के ला आहे. गृहस्थाश्रमातील सवड कमे

करण्यात माझी कन्या देवहुक्षत क्षनष्णात आहे. हे क्षवद्वन्, मला असे ज्ञात झाले आहे कीं आपण क्षववाहोत्सुक
आहात. त्यामुळे स्वत: होऊन प्राप्त होणाऱ्या ्ोगाची अवहेलना आपण करणार नाही अशी मला खात्री
आहे. म्हणून आपण माझ्या कन्येचा स्वीकार करावा!" हे ऐकू न कदडममुनी म्हणाले, "राजन्! क्षववाह
करण्याची माझी इ्छा आहे. क्षज्या अंगकांतीने अलंकारानाही शो्ा येत आहे अशा तुझ्या ह्या कन्येचा
कोण आदर करणार नाही? क्षशवाय ती स्वत:च इथे येऊन क्षवनंती करीत असताना कोणता सूज्ञ क्षतला
नाकारणार आहे? तथाक्षप माझी एक अि आहे. मी क्षह्या समवेत संतान होई पयांतच गृहस्थाश्रमात राहीन.
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संतान झाल्यावर संन्यासाश्रम स्वीकारीन." कदडममुनींचे हे बोलणे ऐकू न देवहुक्षतने स्वत:च ती अि मान्य
के ल्यामुळे राजा व शतरूपा यांना बोलण्यासारखे काहीच उरले नाही. त्यामुळे कदडम-देवहुक्षत क्षववाह मोठ्या
थािात पार पडला. राज वै्वात वाढलेल्या आपल्या कन्येचा क्षनरोप घेताना क्षत्या तपस्वी जीवनाची
सुरुवात होणार या कल्पनेने राजा मनू व शतरूपा यांना ्ड्डू न येणे स्वा्ाक्षवकच होते. जड
अंत:कारणाने दोघांनी कदडम व देवहुक्षत यांचा क्षनरोप घेतला. माता क्षपता क्षनघून गेल्यावर देवहुक्षत आपल्या
पतीचे मनोगत ओळखून त्याप्रमाणे संसार करू लागली. कदडम मुनींची ती ज्या प्रकारे सेवा करीत होती त्या
सेवेला योग्य उपमा म्हणजे ्गवान् क्षशवांची सती पावडतीने के लेली सेवा असेच म्हणावे लागेल. काम, क्रोध,
लो्, मद, मत्सर देवहुक्षत्या आसपासही दफरकू शकत नव्हते. क्षत्या तपस्वी जीवनास सुरुवात झाली.
क्षतने आपल्या के सां्या जिा वळल्या. क्षनरं तर पक्षतसेवेत तत्पर राहून क्षवश्वास, पक्षवत्रता, गौरव, संयम,
क्षनरपेि प्रेम, सदैव प्रसन्नता, मधुर व उक्षचत ्ाषण, इत्यादी सद्गुणांनी देवहुक्षतने आपल्या पक्षतला संतुष्ट
के ले. पण त्यांत ती क्षतचे मुसमुसते तारुण्य हरवून बसली. गालफडे बसली. सवड शरीर म्हणजे क्षनव्वळ
हाडांचा सापळा उरल्यासारखे झाले. पण क्षत्या मनाची प्रसन्नता मात्र वाढत होती.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३२ वे (अध्याय२३)

कदडम-देवहुक्षत क्षवहार

पुष्कळ काळ व्रतस्थ राहून दुबडल झालेल्या देवहुक्षतला पाहून, कळवळा येऊन कदडममुनी एक ददवस
क्षतला म्हणाले, " देवहुक्षत देहधारकाला आपला देह अत्यंत क्षप्रय असतो. तथाक्षप तूं स्वत:्या देहाची पवाड न
करता क्षनरपेि व क्षनष्कपि ्ावाने तन मन अपूडन माझी सेवा के ली आहेस. त्यामुळे मला ्गवंता्या कृ पेने
जे काही सामथ्यड प्राप्त झाले आहे त्यावर तुझाही अक्षधकार क्षनमाडण झाला आहे. तेंव्हा तुझे मनोगत तूं मला
क्षन:संकोच सांग!" आपल्या पतीचे हे प्रेममय ्ाषण ऐकू न देवहुक्षत आनंदली. ती क्षवनयाने म्हणाली, "
स्वामी! क्षत्रगुणात्मक मायेवर आपला क्षनरं कुश अक्षधकार आहे! हे मला ज्ञात आहे. तथाक्षप माझ्या बरोबर
गृहस्थसुखाचा उप्ोग घेईन असे माझ्या क्षपत्याला आपण वचन ददले आहे. त्याची पूतडता करावी! आपल्या
तपाचरणात व्यत्यय येऊ नये म्हणून मी स्वत:च काम ्ावनेचा त्याग के ला होता. त्यामुळे माझे माझ्या
शरीराकडे लिच नव्हते. मी माझे तारुण्य व स्दयड हरवून बसले आहे. आज आपल्या ्ाषणामुळे मी
आपल्या समागमास उत्सुक

झाले आहे. त्यासाठी स्वामींनी अनुकूल पटरक्षस्थती क्षनमाडण करावी! "

देवहुक्षतचे हे क्षवनयशील मनोगत ऐकू न कदडममुनी प्रसन्न झाले. देवहुक्षत्या अंतरंगातला ्ाव जाणून
कदडममुनी क्षतला म्हणाले, " देवहुक्षत! जा! समोर्या नबदू सरोवरात बुडी मारून ये! म्हणजे सारे काही
तुझ्या मनासारखे होईल!" देवहुक्षतने मोठ्या उत्साहाने नबदू सरोवरात प्रवेश के ला. सरोवरात बुडी मारता
िणीच ती एका प्रशस्त व सुंदर महालात प्रवेशली. क्षत्या स्वागतास असंख्य दासी उभ्या असलेल्या क्षतला
ददसल्या. त्यांनी देवहुक्षतला एका सुंदर मंचकावर बसवले हळु वारपणे क्षत्या जिा सोडवल्या. अप्रतीम
सुगंधी उिणे लावून क्षतला न्हाऊ घातले. मग क्षतला अमृतासमान पेय क्षपण्यास ददले. क्षतला उत्तमोत्तम
वस्त्रालंकारांनी निवून आरशा समोर आणले. क्षववाहा्या ददवसापेिाही अक्षधक स्दयड प्राप्त झालेले पाहून
देवहुती चदकत झाली. ती तारुण्याने मुसमुसली होती. आपला सवड शृंगार पूणड झालेला ददसताच देवहुक्षतला
ऋक्षषश्रेष्ठ कदाडमांची आठवण झाली. आक्षण तत्िणी ते क्षत्या बाजूला प्रगि झाले. हजारो अप्सरा सेवा
करीत असलेल्या आपल्या क्षप्रयतमेला घेऊन कदडम सरोवराबाहेर आले. तो काय? संपूणड आश्रमाचाही काया
पालि झालेला होता. वै्वशाली राजवाडाच समोर होता. त्या्या समोर तेवढेच ्व्य व सवड सुख -सोयींनी
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युक्त असे एक क्षवमान तयार होते. कदडमांनी क्षतला त्या क्षवमानात आणले. अफाि व अद््ुतवै्वाने निलेल्या
व असंख्य दासी सेवेत असलेल्या त्या क्षवमानातून त्यांनी मेरुपवडता्या रम्य पटरसरातून मनसोक्त क्षवहार
के ला. खास लोकपालांना क्षवहार करण्यासाठी तयार के लेली ती क्षवहार स्थाने म्हणजे कामाग्नी प्रदीप्त
करणाऱ्या जागाच होत्या. त्या स्थानात क्षवहार करून तृप्त झाल्यानंतर देवहुक्षतसह कदडमांनी वैश्रम््क,
सूरसन, नंदन, क्षचत्ररथ व पुष्प्द्र अशा अनेक ददव्य उद्यानातून क्षवहार के ला. देवहुक्षतला रक्षतसुखाने तृप्त
करीत कदडममुनी अनेक वषे क्षवहार करीत होते. देवहुक्षतची तृप्तता झाल्यावर ते परत आपल्या नबदू सरोवरा
जवळ्या राजवा्ात आले. प्रदीघड स्वप्नातून जागे व्हावे तसेच देवहुक्षतला झाले. परत आल्यानंतर
कदडमांनी स्वसंकल्पाने नऊ कन्यां्या उत्पत्तीसाठी देवहुक्षत्या ग्ाडत आपले वीयड स्थापन के ले. त्यामुळे
यथाकाल व योग्य समयी देवहुक्षतला नऊ कन्या झाल्या. त्या नऊही कन्या अक्षतशय तेजस्वी व सुंदर होत्या.
त्यां्या शरीरास कमळाचा सुगंध येत असे. देवहुक्षत सुखावली खरी पण क्षतला लगेच कदडमांनी घातलेल्या
अिीचे स्मरण झाले. आपला पती आता त्या प्रक्षतज्ञे प्रमाणे संन्यास घेणार या कल्पनेने ती अस्वस्थ झाली.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३३ वे (अध्याय २४)

कक्षपलमुनींचा अवतार

आपल्याला नऊ कन्या झाल्या आहेत व आता कदडममुनी प्रक्षतज्ञे प्रमाणे क्षनक्षिंत संन्यास घेतील हे
देवहुक्षत जाणून होती. तरी क्षत्या मनाची काही तयारी होत नव्हती. एक ददवस उक्षचत समय पाहून ती
कदडमांना म्हणाली, " ्गवन्! मी आपली शरणागत आहे. म्हणून मला अ्य द्या. आपण आपल्या प्रक्षतज्ञे
प्रमाणे संन्यास घ्याल. पण त्या पूवी आपल्या नऊ कन्यांना सुयोग्य वर शोधून त्यांचे कन्यादान करावे ही
एक प्राथडना आहे. व दुसरी प्राथडना अशी कीं माझा जन्म-मृत्यूरूप शोक नाहीसा करून मगच आपण संन्यास
घ्यावा. देवहुक्षतचे हे समयोक्षचत व योग्य बोलणे ऐकू न कदडमांना ्गवान् श्रीहरीने सांक्षगतलेल्या गोष्टीचे
स्मरण झाले. ते देवहुक्षतला म्हणाले, " हे क्षप्रयतमे! तूं ह्या गोष्टींक्षवषयी क्षननिंत राहा. तूं के लेल्या तपोबलाने
सािात् ्गवान् श्रीहरीच तुझ्या उदरी जन्म घेतील. व तेच तुला उपदेश करतील. त्यां्या जन्मानंतर
त्यां्याच अनुमतीने मी संन्यास घेईन. त्यामुळे तूं आता पुनिं नामस्मरण करीत तपाचरण कर." आपल्या
क्षप्रय पतीचे हे आश्वासन श्रावण करून देवहुक्षत अत्यंत श्रद्धेने तपाचरण करू लागली. पुढे यथा योग्य समयी
देवहुक्षतने एका ददव्य पुत्राला जन्म ददला. त्यावेळी मेघ मंडळात मंजुळ व मंगल वाद्यांचा गजर होऊ
लागला. गंधवड स्तुक्षतसुमने गाऊ लागले. दशददशा आनंदाने फु लून गेल्या.

मरीची, अत्री, अंक्षगरा, ्ृग,ु

वक्षसष्ठ, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अथवड, नारद व सनत्कु मार यां्या सह ब्रह्मदेव कदडमां्या आश्रमात प्रवेशले.
कदडमांनी क्षपत्या्या आज्ञेचे योग्य प्रकारे पालन के ले असल्यामुळे कादडमांचा क्षपता ब्रह्मदेव

प्रसन्नतेने

म्हणाले, " कादडमा! तुझ्या या नऊ सुंदर व सुलिणी कन्या तूं इथे आलेल्या नऊ ऋषींना अपडण कर. त्यामुळे
जगात तुझी कीती वाढेल. हे कदडम मुन!े देवहुक्षत्या पोिी सािात् नारायण अवतीणड झालेले आहेत. ते
कक्षपल या नावाने प्रक्षसद्ध होतील. ते क्षवश्वाला सांख्यमागड दाखवण्यासाठीच अवतीणड झाले आहेत!" कदडम
मुनींनी आपल्या क्षपत्या्या आज्ञेप्रमाणे, मटरची-कला, अत्री-अनसूया, अंक्षगरा-श्रद्धा, ्ृगु-ख्याती, वक्षसष्ठअरुं धती, पुलह-गती, क्रतु-दक्रया, पुलस्त्य-हक्षव्ूड, अथवड-शांती, अशा प्रकारे नऊही कन्यांचा क्षवधी पूवडक
क्षववाह आलेल्या नऊ ऋषींशी मोठ्या थािात लावून ददला. मग कदडमांनी के लेला आदर सत्कार स्वीकारून
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सवड जण खुशीत आपआपल्या स्थानी क्षनघून गेले. योग्य समयी एकांत पाहून कदडम मुनी आपल्या पोिी
जन्मास आलेल्या ्गवान काक्षपलांना म्हणाले, " हे क्षत्रकालातीत असलेल्या परब्रह्मा माझा आपणास शतश:
प्रणाम आहे. माझ्या सारख्या ्क्ताला ददलेले वचन पूणड करण्यासाठी आपण अवतरला आहात. हे माझे
परम ्ाग्यच आहे. तथाक्षप पुत्ररूपाने आपण माझ्या पोिी जन्म घेतला असल्यामुळे मी क्षतन्ही ऋणातून मुक्त
झालो आहे. आता मला संन्यासाश्रमाची परवानगी द्यावी ही माझी नम्र प्राथडना आहे." कदडममुनींचे हे
बोलणे ऐकू न ्गवान कक्षपल म्हणाले, "कदडमा! आत्मज्ञानाचा मागड दाखवण्यासाठीच मी हा जन्म घेऊन
तुला ददलेले वचन पूणड के ले आहे. आतां मला क्षवचारलेच आहेस तर आवश्य जा! देवहुक्षतची काळजी करू
नकोस. मी यथावकाश कमाडपासून मुक्त होण्याचा मागड असलेले आत्मज्ञान क्षतला देईन." ्गवान काक्षपलांनी
असे सांक्षगतल्यावर प्रजापती कदडमांनी कक्षपल मुनींना प्रदक्षिणा घातली व क्षन:संग ्ावाने गृहस्थाश्रमाचा
त्याग करून वनात क्षनघून गेले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३४ वे (अध्याय २५, २६चालू)

देवहुक्षतचे प्रश्न व ्क्ती योग

क्षपता वनात क्षनघून गेल्यावर आपल्या मातेला आनंद देत ्गवान कक्षपल नबदूसरोवराकाठी राहू
लागले. पती वनात क्षनघून गेल्यावर देवहुक्षत अंतमुडख झाली. क्षतला ब्रह्मदेवांचे शब्द आठवले. त्याच बरोबर
आपल्या पतीचेही शब्द आठवले. सािात श्रीहरीच तुला उपदेश करील. आपला पुत्र सािात परब्रह्म आहे या
जाणीवेतून ती ्गवान काक्षपलांना म्हणाली, " हे प्र्ो! ह्या इंदद्रयां्या कधीही तृप्त न होणाऱ्या
क्षवषयलालसेने मी अक्षत उक्षद्वग्न झाले आहे. आपणच या देहा क्षवषयी ममता उत्पन्न करून 'हा मी! हे माझे'
असे अज्ञान क्षनमाडण के ले आहे. तरी आता हा माझा महामोह आपणच नाहीसा करा. प्रकृ ती व पुरुष यां्या
ज्ञानप्राप्ती्या तळमळीने मी आपणास शरण आले आहे. आपणास माझा प्रणाम आहे." आपल्या मातेने स्वत:
होऊन हा प्रश्न क्षवचारल्यामुळे काक्षपलांना मोठाच आनंद झाला. ते म्हणाले, "माते! अध्यात्मयोग हा सुखदु:खाची क्षनवृत्ती करणारा कल्याणमागड आहे. जीवाला बद्धावस्था वा मुक्तावस्था मनामुळेच प्राप्त होते. मन
क्षवषयासक्त झाल्यास बद्धावस्था येते व मन परमात्म्यात लीन झाल्यास मुक्तावस्था येते. हे ज्याचे त्याने
्क्षक्तयोगा्या माध्यमातून करावयाचे असते. ्क्षक्तयोगाने क्षचत्तशुद्धी होऊन ्ेदरक्षहत आत्मतत्त्वाचा
अनु्व आला कीं मग प्रकृ ती हा ्ास असल्याची अनु्त
ू ी येते. त्यासाठी ्क्तीने लौदकक व पारलौदकक
सुखा बाबत आत्मानात्म क्षववेक करून वैराग्य धारण करावे लागते. अशा प्रकार्या दृढ ्क्तीने माझी प्राप्ती
होते." हे ऐकू न देवहुक्षत म्हणाली, " हे प्र्ो! माझ्या मंदबुद्धीस्तव मला हे समजणे अवघड आहे तरी ते सोपे
करून सांगा. " तेंव्हा कक्षपलमुनी सांगू लागले, "माते! प्रत्येक कमड कतेपणासह व क्षनरपेिपणे ्गवंताला
अपडण करणे, ही क्षनष्काम ्क्ती होय. ह्या क्षनष्काम ्क्तीनेच देहाददक उपाधींचा नाश होऊन मुक्तावस्था
प्राप्त होते. संसारी मनुष्याचे सवडश्रेष्ठ कल्याण म्हणजे क्षनष्काम ्क्तीने मन माझ्यात गुत
ं वून िाकणे. ्क्तीने
कशापासून मुक्त व्हावयाचे आहे ते समजण्यासाठी मी तुला पुरुष-प्रकृ क्षत म्हणजे काय ते थोडट यात सांगतो.
हे क्षवश्व प्रकाक्षशत करणारा आत्मा म्हणजेच पुरुष होय. तो अनादद, क्षनगुडण, प्रकृ ती्या पलीकडे असलेला,
स्वयंप्रकाशी व फक्त अंत:करणात स्फु रणारा आहे. ह्याच पुरुषाने आपल्या लीलाक्षवलासाने अव्यक्त अशा
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क्षत्रगुणात्मक मायेचा स्वीकार के ला. तीच लीला परायण प्रकृ ती सत्वादी गुणां्या सहायाने प्रजा क्षनमाडण
करू लागली. प्रकृ ती्याच ज्ञान झाकण्या्या आवरण शक्तीने जीव आपल्या मूळ स्वरूपाला क्षवसरून
स्वत:ला कताड मानू लागतो. ह्या कतृडत्वाक्ष्मानामुळे बद्धता येते. व जीव जन्म-मृत्यु्या फे ऱ्यात सांपडतो. "
हे ऐकू न देवहुक्षत म्हणाली, " हे पुरुषोत्तमा! स्थूल व सूक्ष्म ह्यां्या कायडस्वरूपाचे कारण असलेले पुरुषप्रकृ क्षतचे लिण नीि समजावून सांगा!" कक्षपल मुनी सांगू लागले, " माते! अव्यक्त असलेल्या क्षत्रगुणात्मक
तत्त्वालाच प्रधान, अथवा प्रकृ क्षत असे नाव आहे. ही प्रकृ क्षत सवड व्यक्त पदाथाांचा आधार आहे. पंचमहा्ूते,
पंचतन्मात्रा , पंचज्ञानेंदद्रये, पंचकमेंदद्रये व अंत:करण चतुष्टय अशा २४ तत्त्व समुदायाला प्रकृ क्षतचे कायड
मानले जाते. पंचक्षवसावे तत्त्व काल आहे. त्यामुळे ्य क्षनमाडण होते. कालामुळेच पंचमहा्ूते, मन, बुद्धी व
अहंकार या आठ तत्त्वात साम्यावस्था क्षनमाडण होऊन जीवाची उत्पत्ती होते. साम्यावस्था असलेल्या प्रकृ ती
मध्ये जी गती उत्पन्न होते ती या काल नामक शक्तीमुळेच होते. याचा अथड असा कीं काल म्हणजे परब्रह्मच
आत्मतत्त्वाने जीवात व काल रूपाने बाहेर व्याप्त असलेले पंचक्षवसावे तत्व आहे. तीच माया आहे. त्या
मायेतच परब्रह्माने आपले क्षचदा्ासवीयड म्हणजेच चैतन्य स्थापन के ले. त्यामुळेच तेजोमय महत्तत्त्व क्षनमाडण
झाले व त्यातूनच जग अंकुरले आहे. पण महत्तत्त्वाचा व्यय अथवा रुपांतर झालेले नाही. फळा्या बीजात
जसा वृि सूक्ष्म रूपाने सामावलेला असतो तद्वत महत्तत्त्वात सूक्ष्मरूपाने सवड क्षवश्व सामावलेले असते. ते
प्रलय काळी आ्छादले जाते व उत्पत्ती काळी प्रकाशमान होते.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३५ वे (अध्याय २६)

प्रकृ क्षत-पुरुष क्षववेक

कक्षपल मुनी आईला पुढे सांगू लागले, " माते! महत्तत्त्व हेच ईश्वर प्राप्तीचे स्थान आहे. महत्तत्त्वाचे
दुसरे नाव क्षचत्त आहे. ते स्वा्ाक्षवक अवस्थेत शांत, स्व्छ व शुध्द असते. त्यालाच ‘वासुदव
े ’ असे म्हणतात.
महत्तत्त्वापासून वैकाटरक, तैजस व तामस असे तीन अहंकार झाले. त्या्यापासून क्रमश: मन, इंदद्रये व पंच
महा्ूते झाली. या अहंकार समूहाला 'संकषडण' असे म्हणतात. या अहंकाराचे देवता रूपाने कारणत्व व पंच
महा्ूतां्या रूपाने कायडत्व ही लिणे आहेत. सत्वादद गुणां्या संबंधाने शांतत्व, घोरत्व, व मूढत्व ही
लिणे आहेत. वैकाटरक अहंकारापासून संकल्प-क्षवकल्पात्मक मनाची उत्पत्ती झाली. मनाचा अक्षधष्ठाता व
अक्षधदैवत "अक्षनरुध्द" आहे. तैजस अहंकारा्या दक्रयाशीलतेने वस्तूचे स्फु रणरूप ज्ञान व कायडक्षनणडय
करणाऱ्या "बुद्धी"ची उत्पत्ती झाली. बुद्धीचे अक्षधदैवत 'प्रद्युम्न' आहे. पाप-पुण्य जाणण्याचे कायड बुद्धी करते.
ज्ञान ही बुद्धीची शक्ती आहे. तर बुद्धीने क्षनणडय ददल्यावर कमड करण्याची शक्ती प्राणाची आहे. तामस
अहंकारापासून शब्द तन्मात्रेची उत्पत्ती झाली. श्रवणेक्षन्द्रय हे शब्दज्ञानाचे स्थान आहे. शब्दापासून आकाश
क्षवकारले. प्राण, ‘मन व इंदद्रयांचा’ आश्रय होऊन सवड वस्तूंना सामावून पोकळी क्षनमाडण करून सवाांना
व्यापून राहणे हे आकाशाचे कायड आहे. कालगतीने आकाशापासून मृद,ू कठीण, शीत, उष्ण इत्यादी स्पशाांचे
ज्ञानस्थान असलेल्या त्वगेन्द्रीयासह स्पशडतन्मात्रेची क्षनर्ममती झाली. स्पशडतन्मात्रेचा क्षवकार वायू. चलनवळण, अकोंचन-प्रासारण इत्यादी कायडशक्ती इंदद्रयात उत्पन्न करणे, शब्द व गंधाकदचे वहन करणे ही
वायूची वृक्षत्तरूप लिणे आहेत. वायू क्षवकारला व चिुटरक्षन्द्रयासह रूपतन्मात्रेपासून तेज उत्पन्न झाले.
चिुटरक्षन्द्रया्या माध्यमातून वस्तू्या आकाराचे ज्ञान, बदलांचे रूप दाखवणे, आकार, प्रकार व पटरणाम
दाखवणे, तेजोरूप असणे, चमकणे, पक्व करणे, शीत क्षनवारणे, सुकवणे, तहान, ्ूक, क्षनद्रा, आलस्य, मैथुन
इत्यादी दक्रया ह्या ‘रूप’ तन्मात्रे्या वृत्ती आहेत. तेजापासून जल व रसनेन्द्रीयासह रसतन्मात्रेची क्षनर्ममती
झाली. रसनेक्षन्द्रयाने चव समजण्याचे ज्ञान होते. आद्रडता क्षनमाडण करणे, क्ष्जवणे, लगदा करणे, प्रवाही
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होणे, तहान ्ागवणे इत्यादी जला्या वृत्ती आहेत. जलापासून पृथ्वी व वास समजण्याची ज्ञानशक्ती
असलेल्या घ्राणेंदद्रयासह गंध तन्मात्रा झाली. साकार होणे, पदाथड धारण करणे, स्त्री-पुरुष गुणांना प्रकि
करणे, जीवांचे पोषण करणे इत्यादी कायडरूप लिणे पृथ्वीची आहेत. अशा गुणप्रकारांनी क्षनमाडण के लेल्या
(पंचमहा्ूते, महत्तत्त्व व अहंकार या) सात तत्त्वात आददनारायण स्वत: प्रवेशले. त्यावेळी त्याचे ब्रम्हांडात
रुपांतर झाले. ते तेजस्वी अंडे (म्हणजेच ब्रम्हांड) अनेकवषे अचेतन अवस्थेत पडू न असताना त्यात चवदा
्ुवनांसह क्षवराि पुरुषाची क्षनर्ममती झाली. माते, सवड तन्मात्रा, ज्ञानेंदद्रय, कमेंदद्रय, अहंकार, इत्याकदसह
जरी क्षवराि पुरुष उत्पन्न झाला होता तरी त्याला जाग आलेली नव्हती. पण जेंव्हा क्षचत्ताचा अक्षधष्ठाता
िेत्रज्ञ "वासुदव
े " क्षचत्तासह त्या्यात प्रवेशला तेंव्हा त्याला जाग आली. हे माते! आपण सुद्धा जेंव्हा शांत व
गाढ झोपतो त्यावेळी पंचप्राण, पंचज्ञानेंदद्रये, मन, बुद्धी या पैकी स्वशक्तीने आपणास कोणीच उठवू शकत
नाही. पण क्षचत्ताचा अक्षधष्ठाता "वासुदव
े " योग्य समयी आपणास जागवतोच. त्यासाठी िेत्रज्ञ वासुदव
े
आपल्या शरीरात सािीरूपाने असल्याची दृढ जाणीव क्षनरं तर ठे वावी. त्यालाच नामस्मरण ्क्ती असे
म्हणतात.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३६ वे (अध्याय २७,२८)

प्रकृ क्षत-पुरुष क्षववेक व मोि

माते! पाण्यात प्रक्षतनबक्षबत झालेल्या सूयाडला जसा पाण्या्या शीतोष्णादद गुणाचा स्पशड होत नाही,
तद्वतच प्रकृ क्षतमय शरीरात असलेल्या आत्म्याचे आहे. आत्मा क्षनगुडण, क्षनराकार, क्षनर्मवकार व अकताड असूनही
जेंव्हा तो जीव दशेतल्या प्रकृ क्षत्या गुणांशी संबंध जोडतो तेंव्हा तो एकदेशी होतो. व स्वत:ला कताड मानू
लागतो. त्यामुळे तो देह संबंधाने उत्पन्न होणाऱ्या पाप-पुण्याचा धनी होऊन जन्म-मृत्यु्या फे ऱ्यात
सापडतो. माते! दृश्यमान होणाऱ्या क्षवश्वाला प्रक्षतनबब म्हणतात. वैकाटरक, तैजस व तामस अशा तीन
प्रकार्या अहंकारात देह, इंदद्रये व मन यां्यात असलेल्या आपल्या स्वत:्या वेगळे पणा्या अक्षस्तत्वा्या
कल्पनेला प्रक्षतनबब असे संबोधले जाते. त्या प्रक्षतनबबा्या कारण स्थाना्या आधारे च मूळ परमात्म्याचा
बोध होतो. जसे न्तीवर पडलेल्या कावडश्या्या आधारे त्या्या उगमस्थानी जाता येते. क्षतथे आपल्याला
प्रक्षतनबब ददसते. त्या प्रक्षतनबबा्या आधारे मूळ सूयन
ड ारायणाचा बोध करून घेता येतो. तद्वत संसारक्षचत्र
ज्या मनावर उमिते म्हणजे प्रक्षतनबक्षबत होते त्या्या आधारे मूळ स्थानातल्या परब्रह्माचा अनु्व घेता
येतो. अथाडत् हा अनु्व अहंकारा्या द्वारे च घडत असतो. शब्दादी सूक्ष्म पंचमहा्ूते , तन्मात्रा, मन, बुद्धी
इत्यादी जेंव्हा प्रकृ तीत लीन होतात तेंव्हा त्याला क्षनद्रा असे संबोधले जाते. ती क्षनद्रा आपण रोज अनु्वतो.
पण तशाही अवस्थेत पुरुष जागाच असतो. तो सवडथा अहंकार शून्य असतो. जो पयांत शरीर्ावाचा उपशम
होऊन क्षचत्त 'वासुदव
े ' रूपाशी तादात्म्य पावत नाही तोवर मनावर हे संसाराचे प्रक्षतनबब उमित राहते.
अशा प्रकारे सवड गोष्टींचे मनन करून क्षववेकी पुरुष अहंकारा सक्षहत सवड तत्त्वां चे प्रकाशक असलेल्या
अक्षधष्ठानाचा म्हणजेच आत्मतत्त्वाचा माझ्या कृ पेने अनु्व घेतो. हे सवड क्षववेचन ऐकू न देवहुक्षतने क्षवचारले ,
" प्र्ो! पुरुष-प्रकृ ती क्षनत्य एकमेकां्या आश्रयाने राहणारी असल्यामुळे व प्रकृ ती्या क्षवशेषत्वा-मुळेच जर
अकत्याड पुरुषाला बंध क्षनमाडण होत असेल तर प्रकृ तीचे गुण क्षशल्लक राक्षहल्याने जीवाला मोि कसा प्राप्त
होईल?" कक्षपल मुनी म्हणाले, "माते! अग्नीचे उत्पत्ती स्थान लाकू ड आपणच उत्पन्न के लेल्या अग्नीने संपूणड
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्स्म होते तद्वत आपल्या मूळस्थाना्या शोधात क्षनष्काम ्क्षक्तयोगाने व प्रबळ क्षवरक्ती धारण करून क्षचत्त
्गवंतात एकाग्र के ल्याने प्रकृ तीचे गुण हळू हळू नाहीसे होतात. मग क्षचत्त माझ्या टठकाणी एकाग्र के लेले
असल्यामुळे माझ्याच कृ पेने मोिपदाला प्राप्त होतात. माते! मोिमागड स्वे्छेने स्वीकारावा लागतो.
त्यासाठी प्रथम सगुणोपासना व सगुणोपासनेतून क्षनगुडणोपासनेकडे जावे. हा सबीज उपासना मागड आहे.
अव्यक्ताची उपासना हा क्षनबीज उपासना मागड आहे. मागड कोणताही स्वीकारला तरी धमड पालन व
अधमाडचा त्याग करावाच लागतो. त्यासाठी क्षनयम हे पाळावेच लागतात. क्षवक्षधवशात क्षमळणाऱ्या
उपजीक्षवके वर संतुष्ट असणे. पटरक्षमत व पक्षवत्र आहार, मन, वाणी व शरीर यांनी कोणत्याच जीवाला ट लेश
न देणे. सत्य बोलणे, चौयड कमाडचा क्षवचारही मनात न आणणे, वस्तुसंग्रह न करणे, ब्रम्हचयड पालन इत्यादी
क्षनयम आहेत. थोडट यात म्हणजे आंतबाडह्य पाक्षवत्र्य आवश्यक आहे. नंतर प्राणायामा्या अभ्यासाने ध्यान
धारणा करावी. सबीज उपासनेत प्रथम सगुण मूतीचे ध्यान करावे. नंतर सगुण मूती्या चेहऱ्यावर्या
हास्यावर लि कें दद्रत करावे. मग त्या हास्यातल्या आनंदावर ध्यान धरावे. मग तेही त्यागून फक्त आकाशा
वर लि कें दद्रत करून क्षनगुण
ड ध्यानाची संवय जडवून घ्यावी. अशा प्रकारे ध्यान धारणेने ्गवं ता क्षवषयी
प्रेम उत्पन्न करून घ्यावे. इतके कीं त्या ्क्ती प्रेमामुळे अष्ट साक्षत्वक ्ाव जागे झाले पाक्षहजेत. मग मन
श्रीहरीत ताक्षल्लन होते. मन आसक्ती रक्षहत होते. मग ब्रह्माकार अवस्था प्राप्त होते. जीवाचे जीवपण हरपून
जाते. जीव देहोपाधीपासून वेगळा होतो. "मी व माझे' ही ्ावनाच लोप पावलेली असल्याने जीवाचे
एकदेक्षशत्व संपून तो सवडत्र परमात्मस्वरूप अनु्वू लागतो. संसाराला स्वप्न का म्हणतात हे त्याला समजते.
धारण झालेला देह प्रारब्धाधीन सोडू न स्वत:कडे कोणताच कतेपणा न घेता देह पूवड प्रारब्ध ्ोगू लागतो.
चतुर्मवध प्राणीमात्रांमध्ये वास करणारा परमात्मा आश्रयस्थाना्या गुण्ेदामुळे क्षवक्षवध प्रकारचा ्ासतो,
हे त्याला अनु्वता येते. अशा प्रकारे जीव माझ्या ्क्तीने माझी कृ पा प्राप्त करून माझ्याशी एकरूप होतो.
त्यालाच मोि म्हणतात.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३७ वे (अध्याय २९,३०,३१)

्क्तीचे ममड व काल महात्म्य

पुरुष-प्रकृ क्षत क्षववेचन ऐकू न देवहुक्षतने क्षवचारले कीं ्क्ती म्हणजे नक्की काय? कक्षपल मुनी म्हणाले,
"माते! स्व्ाव व गुण्ेद यां्यामुळे ्क्षक्तयोग अनेक प्रकारचा झाला आहे. ईश्वराची ्क्ती करणारा पण
प्राणीमात्रांबद्दल सूडबुद्धी ठे वणारा तामस ्क्त. ऐश्वयड प्राप्तीसाठी ईश्वर ्क्ती करणारा राजस ्क्त.
्ेदबुद्धीने पाप िालनाथड कतडव्य म्हणून ईश्वर्क्ती करणारा साक्षत्वक ्क्त. हे झाले क्षत्रगुण ्क्षक्तयोग. आता
क्षनगुडण ्क्षक्तयोग ऐक. गंगेचा प्रवाह जसा सहजतेने व क्षनरंतर सागराकडे वाहात असतो त्याप्रमाणे संसारात
करावे लागणारे क्षनयतकृ त्य के वळ माझ्यासाठी करण्याचा ध्यास ज्या्या अंत:करणात असतो तो क्षनगुडण
्क्त होय. असा क्षनष्काम ्क्षक्तयोग हा परमपुरुषाथड मानला गेला आहे. ह्याच ्क्षक्तयोगाने मनुष्य तीनही
गुणांना ओलांडून मला येऊन क्षमळतो. या ्क्षक्तयोगासाठी सतत नामस्मरण, वैराग्य, क्षनरपेिता, माझे
मनन, शांती, समदशडन, क्षनवैरता व जाणीवपूवडक अहंकाराचा त्याग करणे आवश्यक आहे. ह्याक्षशवाय
मनाची सरलता, सत्संग, क्षनयक्षमत अध्यात्मश्रवण, सवड प्राणीमात्रांक्षवषयी अंत:करणात दया इत्यादी
्ागवत धमाडचे आचरण आवश्यक असते. के वळ उपचार म्हणून के लेल्या पूजनाने माझी प्राप्ती होत नाही. ते
सुकृतात जमा होते. वृत्ती्ेदाने क्षनगुडण ्क्षक्तयोगात जरी क्षवक्षवध प्रकार होत असले तरी मुल्ूत तत्वे हीच
असतात. म्हणून प्रत्येक सजीवात माझा म्हणजे परब्रम्हाचा वास असतो या जाणीवेतन
ू सवड जीवांबद्दल पूणड
आदर बाळगून व्यवहार्ेदा्या तारतम्याने वागावे. क्षवक्षवध ्क्षक्तयोगापैकी जमेल तो ्क्षक्तयोग स्वीकारून
मनुष्याने परमात्म प्राप्ती करून घ्यावी. माते! प्रकृ ती व पुरुष यांचे एकक्षत्रत स्वरूप म्हणजे काल. पण गम्मत
अशी आहे कीं पुरुष व प्रकृ ती ही दोन्ही रूपे जरी काळाची असली तरी काल हा वेगळे पणाने वावरत असतो.
त्याला कोणी क्षमत्र नाही वा कोणी शत्रू नाही. परमात्म्याचे क्षवस्मरण होऊन ्ोग क्षवलासात पशुवत
रमणाऱ्या लोकांचा संहार तो अव्याहत करीत असतो. कालामुळेच चराचरात ्य क्षनमाडण होते. कला्याच
्यामुळे समुद्र आपली मयाडदा ओलांडत नाही. या्याच ्याने वनस्पती फळे फु ले देतात. या्याच धाकाने
नद्या वाहतात. अग्नी प्रदीप्त होतो. सूयड सतत कायडरत राहतो. थोडट यात म्हणजे सवड क्षवज्ञान या्या आज्ञेत
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असते म्हणूनच वैज्ञाक्षनक आपले कायड करू शकतात. काला्याच आज्ञेने क्षत्रगुणाचे क्षन यामक क्षवष्णू, ब्रह्मा व
रुद्र प्रत्येक कल्पात उत्पत्ती, क्षस्थती व लय करण्यास प्रवृत्त होतात. काळरूप परमात्मा क्षवश्वोत्पत्ती करतो
पण स्वत: उत्पन्न होत नाही. संहारक शक्ती्या योगाने मृत्यूचाही संहार करतो असा हा "काल" आहे. माते
आकाशातल्या ढगांना वाहून नेण्याची शक्ती त्या ढगांना ज्ञात नसते. त्याच प्रमाणे क्षनरक्षनराळ्या योनीत
भ्रमण करणाऱ्या जीवांना काळाचे सामथ्यड ज्ञात नसते. आणखी एक असे कीं ज्या योनीत जीव जन्माला येतो
त्या योनीत तो सुख मानू लागतो. त्यापासून कधी क्षवरक्त होत नाही. ही माझी माया आहे. दकडा मुंगी
वगैरेंचे जाऊ दे पण या मायेमुळे मनुष्य स्वत:्या देहासह कन्या, पुत्र, कलत्र, घर, पशू, पिी, द्रव्य
इत्यादीं्या मोहात अडकू न सुखोप्ोगा्या न संपणाऱ्या लालसा वाढवीत राहतो. 'मी व माझे' या
धारणेतून लहान मोठी पापे करीत रहातो. पुढे वृद्धापकाळ जवळ येतो. शरीर नीि साथ देईनासे होते. पण
वासना सुित नाहीत. इंदद्रयांचा जय न करता आल्यामुळे कु त्र्याप्रमाणे खायला घातले गेले तरी जीवनासक्ती
सुित नाही. पण काल काही थांबत नाही. मृत्यू समयी त्याला नेण्यासाठी आलेल्या ्यानक यमदूतांना
पाहून तो प्रचंड ्ेदरतो. त्यामुळे मलमूत्रोत्सगड होऊन त्याचे प्राण खेचले जातात. मग त्याचे प्राण एका
क्षनराळ्या शरीरात यातना ्ोगण्यासाठी घातले जातात. ज्या प्रकारची पापे के लेली असतील त्या प्रकार्या
क्षवक्षवध यातना ददल्या जातात. इथे मृत्यू नसल्यामुळे यातना ्ोगाव्याच लागतात. सवड यातना ्ोगून
झाल्यावर जीव शुद्ध होतो. मग परत पुढचा जन्म क्षमळतो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३८ वे (अध्याय ३२)

मनुष्य जन्म-त्याची गती व ्क्तीयोगाचे श्रेष्ठत्व

कक्षपल मुनी पुढे सांगू लागले, "माते! मनुष्य जन्म क्षमळण्यासाठी ्गवंता्या प्रेरणेने आपल्या पूवड
कमाडनुसार पुरुषा्या वीयाडतून जीवबीजाचा स्त्री्या ग्ाडत प्रवेश होतो. मग दहा ददवसात बोर एवढा,
मक्षहन्या्रात डोके , दोन मक्षहन्यात हात पाय इत्यादी अवयव, क्षतसऱ्या मक्षहन्यात हाडे, त्वचा, रोम, व नखे
तयार होतात. चवथ्या मक्षहन्यात सप्तधातूंचेआवरण तयार होते. पाचव्या मक्षहन्यात ्ूक व तहान यांची
जाणीव होऊ लागते व मातेने खाल्लेल्या अन्नावर जीव जगतो. सहाव्या मक्षहन्यात स्मरण शक्ती, सातव्या
मक्षहन्यात देह व आत्मा यांचे ज्ञान प्राप्त होते. त्यामुळे यातून सोडवण्यासाठी जीव कळवळू न परमेश्वराची
प्राथडना करतो. मग दहाव्या मक्षहन्यात अधोमुख अवस्थेत प्रसुतीवायू त्याला बाहेर ढकलतो. व माते्या
योनी मागाडतून बाहेर येताच त्याचे ज्ञान नष्ट होते. संसारात येऊन पडल्यामुळे त्याला रडू येते. सुरुवातीस
त्याला या कु शीवरून त्या कु शीवरही होता येत नाही. त्या्या मनातला अक्ष्प्राय आई वक्षडलांना कळू शकत
नाही. हळू हळू पटरक्षस्थती बदलत जाते. त्याला आपले परावे समजू लागते. देहाक्ष्मान जागा होतो.
अक्षवद्येने ग्रासला जातो. ्ौक्षतक सुखा्या मागे लागतो. बाल्यावस्थेत क्रीडन, तारुण्यावस्थेत तरुणींचे
आकषडण. मग क्षवषय ्ोग आक्षण स्त्री्या हातातले बाहुले बनतो. मग अधोगतीला सुरुवात होते. पण यात
फारसे आिंयड वािायला नको. कारण ब्रह्मदेव सुद्धा आपली कन्या सरस्वतीचे लावण्य पाहून क्षत्यावर
मोक्षहत झाला होता. हे माते! माझ्या स्त्री रूप मायेचे सामथ्यडच असे आहे कीं ते ्ल्या ्ल्या ददक्षग्वजयी
वीरांनाही पायदळी तुडक्षवते. त्यामुळे स्त्री व पुरुष परस्परां्या वासनेमुळे एकमेकात पुरेपूर अडकू न जातात.
म्हणून आत्मानात्म क्षववेकाची जाणीव अत्यावश्यक असते. त्यासाठी स्वबुद्धीने ्गवंताला शरण जाऊन
शरीराचे सवड व्यवहार क्षन:संग ्ावाने करावेत. माते! कमड कतडव्याचे पालन करताना अहेतुक ्गवद्भक्ती
करणे याचे नाव ्ागवतधमड आहे. सकाम कमाडने ्गवद्भक्ती करणारा चंद्रलोकी जातो. व पुण्यियानंतर
परत मृत्युलोकी येतो. ्ेदबुद्धीने ्क्ती के ल्यास पुन्हा जन्म घ्यावाच लागतो. क्षनष्काम धमाडचरण करणाऱ्या
मरीची प्र्ृती ऋषी ब्रह्मदेवासह आददपुरुषाला काही काल प्राप्त होतात. पण सत्वादी गुणांचे पुन्हा परस्पर
क्षमश्रण होऊ लागले की त्यांना पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. क्षनष्काम पण ्ेदबुद्धीने के लेल्या ्क्तीने ही अशी
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अवस्था होते. म्हणून माते! अत्यंत ्क्ती्ावाने व क्षनष्काम बुद्धीने दयदयातच असणाऱ्या वासुदव
े ाला शरण
जा. क्षचत्तातल्या ्गवान वासुदव
े ा्या टठकाणी प्रेमयुक्त ्क्ती ठे वल्याने हळू हळू वैराग्य प्राप्त होते. मग
ब्रह्मसािात्कार करून देणारे ज्ञान प्राप्त होते. माते! ब्रह्म हे अखंड आहे. ते एकही नाही ककवा अनेकही नाही.
तथाक्षप दृश्य, दशडन व द्रष्टा ह्या क्षत्रपुिीमुळे क्षत्रगुण होते. माते! संसारा्या आसक्तीचा समूळ नाश हेच
योग्या्या योग साधनेचे फळ आहे. त्यासाठी श्रद्धा, ्क्ती आक्षण वैराग्य यां्या सह क्षचत्त क्षनरं तर ्गवंतात
ठे वावे. माते! माझा हा उपदेश क्षवषयाधीन, गृहासक्त, दांक्ष्क, दुराचारी इत्यादींना चुकुनही सांगू नये. पण
ज्याला माझ्या प्राप्तीची इ्छा आहे, ज्याचे क्षचत्त ्गवंती जडलेले आहे अशा जीवाने श्रद्धापूवडक एकवेळ
जरी श्रवण के ले तरी तो माझ्या परमपदाला प्राप्त होईल.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध क्षतसरा
पुष्प ३९ वे (अध्याय ३३)

देवहुक्षतला मोिपदाची प्राप्ती

मैत्रेय मुनी क्षवदुरांना म्हणाले, " क्षवदुरा! कक्षपल मुनींचा हा उपदेश ऐकू न देवहुती्या मनात
क्षस्थरता उत्पन्न झाली. क्षत्या मनावरचे मोह पिल दूर झाले. क्षतने आपला पुत्र ही ्ावना न ठे वता सािात
परब्रह्म म्हणून त्यांची स्तुती के ली. ती म्हणाली, " प्र्ो! ब्रह्मदेवालाही जप-तप करून ज्या अव्यय बीजाचे
दशडन होत नव्हते त्या अव्यय बीजाला मी स्वत:्या ग्ाडत धारण करू शकले हा एक मोठा चमत्कार मला
अनु्वण्यास क्षमळाला आहे. आपण सािात क्षनगुडण असूनही सगुणात साकार झालेले परब्रह्म आहात. आपण
मला आपली माता बनवून आपणच सवड क्षवश्वाचा सां्ाळ करीत असल्याचे प्रत्ययास आणून ददले आहे.
आता आपण सांक्षगतलेल्या ्क्षक्तयोगाने मी माझा स्वत:चा उद्धार करून घेईन. माझे आपणास अनेक प्रणाम
आहेत." आपल्या मातेने अत्यंत मन:पूवडक के लेली ही स्तुक्षत ऐकू न ्क्तवत्सल, मातृवत्सल परम पुरुष
्गवान कक्षपल क्षतला म्हणाले, "माते! मी तुला जो सुल् ्क्षक्तमागड सांक्षगतला आहे त्या्या आचरणाने तूं
लवकरच परमपदाला जाशील. माते! आता मला इथून जाण्याची अनुमती दे!" देवहुक्षतने कक्षपल मुनींना
अत्यंत आदराने व साश्रूनयनांनी क्षनरोप ददला. कक्षपल मुनी क्षनघून गेल्यावर देवहुक्षतने प्रथम आपल्या मनाला
क्षस्थर के ले. आपल्या मनाला क्षस्थर करण्यास क्षतला खूपच प्रयास करावे लागले. पण क्षतने ते क्षनग्रहाने के ले.
मग आपल्या वै्वशाली आश्रमात अनुष्ठानाला सुरुवात के ली. आश्रमातल्या दुधा्या फे सा प्रमाणे शुभ्र व
मोरक्षपसा सारख्या मुलायम शय्यांचा त्याग के ला. उच्च प्रकार्या पाचू लावलेल्या व रत्न जक्षडत न्ती
असलेल्या क्षवक्षवध दालनांचे दरवाजे क्षतने आपल्या मनासाठी बंद करून पूणड उदासीनता पत्करली.
इंद्रपत्नीही ज्या उद्यानात क्रीडा करण्यास उत्सुक असे त्या आपल्याच आश्रमा ्ोवती्या उद्याना वरची
ममता क्षतने सोडू न ददली. त्यामुळे ते उद्यानही ख्िू झाले. फळा-फु लांनी लगडलेले वृिही उदास झाले. पुत्र
क्षवयोगाने उदास झालेली देवहुक्षत आपल्या मनाला आवर घालून परमात्म स्वरूपी पुत्रा्या नचतनात
मनाला प्रफु ल्लीत करून ध्यानमग्न होऊ लागली. हळू हळू क्षतने आश्रमातल्या संपूणड वै्ावातून आपले मन
काढू न घेतले. सवड वेळ ती ध्यान धारणेत घालवू लागली. नबदू सरोवरात क्षत्रकाळ स्नान करून पक्षवत्र होऊ
लागली. हळू हळू क्षत्या कांतीवर तपाचे तेज फाकू लागले. ती महान तपक्षस्वनी ददसू लागली. हळू हळू कृ श
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होऊ लागली. पण कांती मात्र अक्षधकाक्षधक तेजस्वी ददसू लागली. देवांनीही इ्छा करावी अशा अनुपम्य
सुखोप्ोगाचा क्षतने शरीराने तर त्याग के लाच होता पण क्षनर्मवकार मनाने पराकोिीचा त्याग के ल्यामुळे
क्षतची बुद्धी परमात्म्यात क्षस्थर झाली. त्यामुळे क्षतचा जीव्ावच नष्ट झाला. ती क्षनरंतर समाधी अवस्थेतच
राहू लागली. देहासक्षक्तच नष्ट झाल्यामुळे क्षतचे तेज अक्षधकच प्र्ावी झाले. आश्रमातल्या दासी क्षतची
सगळीच देख्ाल करू लागल्या. पण देहासक्ती पूणड नष्ट झाल्यामुळे देवहुक्षत आता देहाने जरी आश्रमात
ददसत होती तरी ती आता स्वत:्या इ्छेने देह त्याग करू शकत होती. क्षतने एका शु् मुहूताडवर आपला
पार्मथवदेह जलात रुपांतरीत के ला व ती प्रवाही झाली. क्षवदुरा! देवहुक्षतने योगक्षसद्धी प्राप्त करून घेतली ते
पुण्यिेत्र "क्षसद्धपद"या नावाने त्रैलोट यात प्रक्षसध्द आहे. क्षवदुरा! हे आख्यान मन:पूवडक श्रवण, मनन करतो
तो परमपदाला प्राप्त होतो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
इथे श्रीमद्भागवतातला क्षतसरा स्कं ध पूणड झाला. या स्कं धात एकू ण ३३ अध्याय व १३७७ श्लोक
आहेत. त्या सवाांचा पुष्प २१ ते पुष्प ३९ हा साररूप अनुवाद आहे
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स्कं ध चवथा
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४० वे (अध्याय १)

स्वायं्ुव मनू्या कन्यांचा वंश

मैत्रेय मुनी क्षवदुरांना सांगू लागले, " क्षवदुरा! स्वायं्ुव मनूला शतरूपापासून क्षप्रयव्रत व उत्तानपाद
ही दोन मुले व देवहुक्षत, आकु ती व प्रसूती अशा तीन मुली झाल्या. त्यातील देवहुक्षतची कथा मी तुला
सांक्षगतलीच आहे. आता आकु तीची कथा थोडट यात ऐक. मनूला मुलांची आवड होती म्हणून त्याने 'मुलीला
होणारा पुत्र आपणास द्यावा' ह्या पुक्षत्रकाधमाडनुसार आकु क्षतचा क्षववाह तपस्वी व ऐश्वयडवान 'रुची'नामक
ऋषीं्या बरोबर लावून ददला. रुचींनी तपाचरणाने श्रीहरी्या ध्यानात पुत्र उत्पन्न करण्याचा संकल्प
के ला. त्या प्र्ावाने त्याना एक युग्म झाले. युग्मा पैकी पुत्र सािात श्रीहरीचा अवतार होता व कन्या लक्ष्मी
होती. रुचींनी पुत्राचे नाव 'यज्ञ' व कन्येचे नाव ‘दक्षिणा’ असे ठे वले. ठरावा प्रमाणे पुत्र मनूला ददला.
यज्ञपती जसा मोठा होऊ लागला तसा त्याचा प्र्ाव वाढू लागला. दक्षिणा उपवर झाल्यावर क्षतने
यज्ञपतींना वरले. ्गवान यज्ञपती स्वायं्ूव मन्वंतरातले इंद्र झाले व त्यांचे बारा पुत्र देव झाले. मनूने
आपली क्षतसरी कन्या प्रसूती प्रजापती दिांना ददली. दि व प्रसूती यांचीच प्रजा सवड त्रैलोट यात पसरली
आहे. क्षवदुरा! आता देवहुक्षत्या कन्यांची संतती थोडट यात ऐक. ती फार पुण्यकारक आहे. कला-मटरची
यांना पुत्र कश्यप व कन्या पूर्मणमा अशी दोन अपत्ये. अनसूया-अत्री यांना अत्रीं्या तपामुळे ब्रह्मा, क्षवष्णु व
महेश हे चंद्र, दत्त व दुवाडस म्हणून जन्माला आले. हे ऐकू न क्षवदुर म्हणाले, " गुरुवयड! उत्पत्ती, क्षस्थती व लय
करणाऱ्या या श्रेष्ठ देवांनी कोणत्या कारणाने अत्री मुनीं्या घरी जन्म घेतला?" मैत्रेय म्हणाले, " क्षवदुरा!
प्रजोत्पादनाची क्षपतृआज्ञा क्षशरोधायड मानून अत्री कु लपवडतावर अनसुयेसह तप करण्यास क्षनघून गेले. त्यां्या
तपाचा संकल्प असा होता कीं, " जो कोणी या जगाचा क्षनयंता आहे त्याला मी शरण आलो आहे. त्याने मला
त्या्यासारखेच संतान द्यावे." आक्षण या संकल्पाने त्यांनी इतके तीव्र तप के ले कीं प्राणायामा्या अभ्यासाने
त्यांनी स्वत:्या प्राणांचा क्षनरोध के ला. त्यामुळे त्यां्या तपाचे तेज ब्रह्मरं ध्रातून बाहेर पडू न त्रैलोट य तप्त
करू लागले. त्यामुळे ब्रह्मा, क्षवष्णू व महेश एकाच वेळी त्यां्या समोर प्रगि झाले. त्या क्षतघांना साष्टांग
दंडवत घालून व त्यांचे पूजन करून अत्रीमुनींनी क्षवचारले, "मी एका जगक्षन्नयन्त्याचे स्मरण के ले आहे.
त्यामुळे मी संकल्प के लेला जगक्षन्नयंता आपल्या क्षतघांपैकी कोण? माझ्या मनाची गती खुंिून जाते म्हणून
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आपणच यातील रहस्य सांगावे. "तेंव्हा देव म्हणाले, “ब्रह्मन्! आपला उत्पत्ती, क्षस्थती व लय यां्या म्हणजे
जगक्षन्नयंत्या्या संकल्पाचा असल्यामुळे आम्ही अक्षव्क्त असूनही क्षव्क्त होऊन आपल्या समोर प्रकि
झालो आहोत. त्यामुळे आपल्याला जगक्षन्नयंत्या्या संकल्पा प्रमाणे तीन पुत्र होतील." असा वर देऊन ते
आपल्या लोकी क्षनघून गेले. ही गोष्ट सांगून मैत्रेय मुनी पुढे म्हणाले , " क्षवदुरा! अंक्षगरा- श्रद्धा यांना
क्षसनीवाली, कु हू, राका व अनुमती या कन्या व उतथ्य व बृहस्पती हे पुत्र झाले. पुलस्त्य-हक्षव्ूड ह्यांना
अगस्ती व क्षवश्रवा हे दोन पुत्र झाले. पुलह-गती यांना कमडश्रेष्ठ, वरीयान व सक्षहष्णू हे तीन पुत्र झाले. क्रतुदक्रया ह्यांना साठ हजार वालक्षखल्य ऋषी झाले.
वक्षसष्ठ-अरुं धती याना सात पुत्र व वक्षसष्ठांना दुसऱ्या पत्नीपासून शक्ती वगैरे अनेक पुत्र झाले. अथवडक्षचत्ती यांना तपोक्षनष्ठ दक्षधची नामक पुत्र झाला. ्ृगु-ख्याती यांना धाता व क्षवधाता असे दोन पुत्र व 'श्री'
नामक कन्या झाली. क्षवदुरा! आता मनुकन्य प्रसूतीची संतती ऐक. दि-प्रसूती याना सोळा कन्या झाल्या.
त्यातल्या तेरा कन्या दिाने धमाडला अपडण के ल्या. त्यातल्या मूती नामक कन्येला धमाडपासून 'नर-नारायण'
हे जुळे झाले. "नर-नारायण" हे सािात ्गवंताचे अवतार आहेत. हेच "नर-नारायण" अजुडन-श्रीकृ ष्ण
यां्या रूपाने ्ूमी्ार हलका करण्यासाठी अवतीणड झाले. दिाची चवदावी कन्या स्वाहा ही अग्नीला
ददली. क्षत्यापासून एकू ण एकोणपन्नास अग्नी उत्पन्न झाले. पंधरावी कन्या स्वधा, “अक्षग्नष्वात्त, बर्महषद,
सोमप व आज्यप” ह्या क्षपतरांना ददली. स्वधाला धाटरणी व वयुना अशा दोन कन्या झाल्या. सोळावी दि
कन्या सती. ती ब्रह्मदेवां्या आग्रहामुळे दिाने अक्षन्छेने ्गवान क्षशवांना ददली. पण आपल्या क्षपत्याने
आकारण क्षशवाचा द्वेष के ल्याने क्षतने ने योगसामथ्याडदह
े त्याग के ला. त्यामुळे क्षतला संतती झाली नाही.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४१ वे (अध्याय २ व ३)

प्रजापती दिाचा क्षशवद्वेष

प्रजापती दिाने क्षशवद्वेष के ल्याचे ऐकू न क्षवदुर आिंयडचदकत होऊन म्हणाले, "्गवान क्षशव तर
चराचराचे गुरु व क्षनवैर असताना हे कसे घडले? "
मैत्रेय सांगू लागले, " क्षवदुरा! त्याचे असे झाले कीं एकदा प्रजापती दिाने आयोक्षजत के लेल्या
सत्रा्या वेळी सवड मोठ मोठे ऋषी, मुनी, देव, ब्रह्मदेव, महादेव असे सवड आपापल्या स्थानी बसलेले
असताना महातेजस्वी दिाचे त्या स्ेत आगमन झाले. तेंव्हा ब्रह्मदेव व महादेव यां्या व्यक्षतटरक्त सवाांनी
उठू न उ्े राहून दिाचे स्वागत के ले. पण महादेव डोळे क्षमिून ब्रह्मानंदात शांत बसले होते. ते पाहून दि
संतापला. व स्ेला उद्देशून बोलू लागला, 'देव आक्षण अक्षग्नसह सवड ऋषी मुनींनो मी अज्ञानाने वा द्वेषाने
बोलत नसून सवडसामान्य क्षशष्टाचार काय असतात ते सांगतो. या ्णंगाला माझी सुद
ं र कन्या ब्रह्मदेवां्या
सांगण्या वरून का होईना पण अक्षन्छेने अपडण के ली आहे. त्यामुळे पुत्रासमान असलेल्या या घमेंडखोराने
उठू न उ्े राहून प्रणाम करायला हवा होता. पण याने साध्या वाणीनेही माझे स्वागत के ले नाही.
लोकपालां्या कीतीला हा क्षनलडज्ज महादेव मलीन करीत आहे.' दि इतके बोलून थांबला. त्याने क्षशवाची
प्रक्षतदक्रया अजमावली.
पण क्षशव काहीच प्रक्षतकार न करता ब्रह्मानंदात शांत बसून होते. त्यामुळे दि अक्षधकच संतापला व
मुख्य देव मना करीत असतानाही क्षशवांना 'ह्या अमंगल क्षशवाला यज्ञातला हक्षव्ाडग न क्षमळो' असा शाप
उच्चारला. आक्षण तावातावाने स्ात्याग करून क्षनघून गेला.
आपल्या स्वामींचा अपमान सहन न होऊन नंदीने दिाला व त्याला अनुमोदन देणाऱ्या सवाांना
शाप ददला कीं, ' स्वत:्या शरीराचा अक्ष्मान बाळगून क्षशवद्वेष करणारा ्ेदबुद्धीचा दि तत्त्वज्ञानाला
क्षवन्मुख होईल व क्षनव्वळ पशुवत वतडन के ल्याने त्याचे तोंड लवकरच बोकडाचे होईल. त्याला अनुमोदन
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देणारे सवड कमडकचायात सापडू न जन्ममृत्यू्या फे ऱ्यात अडकतील. ते स्वदेह व कु िुंब पोषणाथड वेदाध्ययन
व काम्यव्रतेच करीत पृथ्वीवर ्िकत राहतील.'
नंददके श्वराचा हा शाप ऐकू न ्ृगुंनी शाप ददला कीं 'सगळे क्षशव-व्रती पाखंडी होतील.' नंददके श्वराचे
व ्ृगुंसारख्या ज्ञानी ऋषींचे हे वक्तव्य ऐकू न ्गवान क्षशव आपल्या गणासह आपल्या स्थानी क्षनघून गेले.
मग दिाने यज्ञ पूणड के ला.
हा वैर प्रसंग उलिून बराच कालावधी गेला. क्षवश्वस्थापनेत ब्रह्मदेवांनी दिाला सवड प्रजापतींचा
अक्षधपती नेमला. त्या क्षनयुक्तीने दि गवाडने फु लून गेला. कालांतराने दिाने परत यज्ञ आरं ्ला. पण त्या
यज्ञाला त्याने क्षशवांना बोलावले नाही. त्यानंतर बऱ्याच ददवसांनी त्याने बृहस्पतीसव नामक खूप ददवस
चालणारा महायज्ञ आरं ्ला. त्या यज्ञाला सुद्धा त्याने क्षशवांना बोलावले नाही. वा यज्ञ्ागही ददला नाही.
त्या यज्ञासाठी इतर देव व देवता क्षनत्य जाऊ लागल्या. त्यां्या कडू न आपला क्षपता दि याने महायज्ञ चालू
के ल्याचे सतीला कळले. त्यामुळे क्षशवपत्नी सती क्षशवांना म्हणाली, "प्र्ो! आपले श्वशुर प्रजापतींचे अक्षधपती
दि यांनी मोठा यज्ञ आरं ्ला आहे. मला माझ्या इतर बक्षहणीना व माता-क्षपत्याला ्ेिण्याची इ्छा आहे.
हे अजन्मा प्र्ो! पती, क्षपता व गुरु यां्या घरी न बोलावताही जाता येते नां?"
सती्या या चतुर बोलण्याचा रोख ध्यानी घेऊन ्गवान क्षशव म्हणाले, " हे देवी! तूं म्हणतेस ते
खरे आहे. पण कें व्हा तर जेंव्हा क्षमळालेल्या उच्च पदाने तो जीव मद, क्रोध, अहंकार, बल, इत्यादींमुळे
द्वेषयुक्त झाला नसेल तेंव्हाच. क्षवद्या, तप, बल, धन, तारुण्य व उच्चकु ल ह्या सहा गोष्टी सत्पुरुषांचे सद्गुण
ठरतात. पण त्याच सहा गोष्टी असत्प्रवृत्त वृत्ती्या लोकां्या ठायी असतील तर त्या दुगुडण ठरतात. अशा
लोकांना सत्पुरुषांचे तेज समजून येत नाही. तूं तुझ्या क्षपत्याची अत्यंत लाडकी आहेस. पण आता माझी पत्नी
झाल्यामुळे तो तुला ओळखही देणार नाही. हे सती! जीवा्या क्षचत्तवृत्तीचे सािी असणाऱ्या पुरुषां्या
अहंकारशून्य पारमार्मथक समृद्धीला पाहून त्यां्या दयदयात संताप व इंदद्रयांना व्यथा क्षनमाडण होतात.
त्यामुळे तो तुझा क्षपता जरी असला तरी त्या्या मनात माझ्या क्षवषयी सद्भाव नसल्यामुळे तूं क्षतथे
जाण्याचा क्षवचारही मनात आणू नकोस. आक्षण जर माझे न ऐकता गेलीस तर तुझ्या क्षपत्याने तुझी व माझी
के लेली अवहेलना तुला मरणप्राय असह्य होईल." इतके बोलून क्षशव ध्यानमग्न झाले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४२ वे (अध्याय ४)

सतीचा देहोत्सगड

्गवान क्षशव मनोमन समजले कीं आता उत्पात हा होणारच. सती क्षद्वधा मनक्षस्थतीत गेली. पती
अवज्ञा करण्याचे क्षत्या मनात नव्हते. पण माता-क्षपत्या्या स्मरणामुळे अस्वस्थ झालेली सती क्षवचार
करून एकिीच जायला क्षनघाली. ते पाहून आपल्या स्वामींचे मनोगत जाणणारे मक्षणमान, मद, यि इत्यादी
क्षशवगण नंददके श्वरला पुढे करून सती्या मागे धावले. त्यांनी सतीला नंदीवर बसक्षवले. क्षत्यावर छत्र
धरले व गौरवाने नवझणवारा घालीत क्षतला यज्ञस्थानी घेऊन आले.
यज्ञमंडपात क्षतने प्रवेश के ला. पण दिाने क्षतची तु्छता दशडक अनादराने पूणड उपेिा के ली. सतीचा
क्षवरस झाला. दिाने दाखवलेल्या अनास्थेमुळे दिाची अवकृ पा िाळण्यासाठी इतर कोणीच क्षतचे स्वागत
के ले नाही. क्षपत्याने के लेल्या अनादराने सती फारच अस्वस्थ झाली. त्यामुळे क्षतने आई व बक्षहणी यांचा
सत्कार स्वीकारला नाही.
इतट यात आपला क्षपता आपल्या पतीची इतरांजवळ करीत असलेली ननदा क्षत्या कानावर गेली.
आक्षण मग मात्र ती संतापली. आपला क्षपता के वळ द्वेषबुद्धीने ्गवान क्षशवांचा अपमान करीत असल्याचे
क्षतने जाणले. ती संतापाने क्षपत्यावर कडाडली, "या जगात ्गवान क्षशवांपेिा कोणीही श्रेष्ठ नाही. त्यांना
कोणी क्षप्रय वा अक्षप्रय नाही. ते सवडरूप आहेत. त्याना क्षवरोध करणारा आपल्या क्षशवाय जगात दुसरा
कोणीही नाही. सत्पुरुषांनी ब्रह्मानंदासाठी ज्यां्या चरणकमलांचा आश्रय घेतला आहे त्या ्गवान
क्षशवांचा आपण अकारण द्वेष करीत आहात. अकारण त्यांचाशी वैर्ाव ठे वत आहात. त्यांची मंगलता सहन
न होऊन त्याना अमंगल म्हणून संबोधता आहात. पण हे दिा! त्यां्याच चरणावरचे क्षनमाडल्य ब्रह्मदेव
स्वमस्तकी धारण करीत असतात हे लिात घे! धमड मयाडदांचे रिण करणाऱ्या आपल्या पूजनीय स्वामींची
ननदा करणाऱ्या बेतालाची जी् छािून िाकावी ककवा ते शट य नसेल तर आपले प्राण क्षवसजडन करावेत.
हाच धमड आहे. दिा! मी तुझा हा अधमड सहन करू शकत नाही. चुकून अयोग्य वस्तूचे सेवन झाले तर ती
ओकू न िाकावी. तद्वत चुकून आपल्या पोिी जन्म झालेले हे शरीर मी िाकू न देते. माझे पती परब्रह्मस्वरूप
असल्यामुळे त्यांचे ऐश्वयड अव्यक्त आहे. ते क्षनत्य तृप्त आहेत. हे दिा! आपल्या जवळ ते नसल्यामुळे
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यज्ञ्ागाने आपणास तृप्ती क्षमळवावी लागते. आता मी जर परत ्गवान क्षशवां्या साक्षन्नध्यात गेले आक्षण
थट्टेत जरी त्यांनी मला "दािायणी" म्हणून संबोधले तर मला अत्यंत लज्जास्पद वािेल. तसा प्रसंगच येऊ
नये म्हणून मी आपल्यापासून झालेले शरीर क्षवसजडन करते."
सतीने वारं वार दिाला त्या्यापासून उत्पन्न झालेल्या शरीराची जाणीव देऊनही अहंकारी दिाने
क्षतकडे पूणड दुलडि के ले. त्यामुळे अक्षधकच संतप्त होऊन सतीने यज्ञवेदी समोर बसून पतीस्मरण करून
योगमागाडने आपले शरीर ्स्म करून िाकले. क्षतथे असलेल्या लोकात, ब्रह्मलोकात, देवलोकात असा चहूकडे
हाहाकार माजला. सद्वतडनी सज्जनांना दिाचे ते दुष्कमड आवडले नाही. ते आपसात तसे बोलू लागले तेंव्हा
आपला त्याचाशी काही संबंध नसल्यासारखे ्ृगु यज्ञवेदी जवळ शांत बसले होते. तेंव्हा संतापलेल्या
क्षशवगणांनी दिाकडे आपला मोचाड वळवला. ते पाहून ्ृगुंनी दि संरिणाथड मंत्रयुक्त आहुती देऊन
ऋ्ूनामक हजारो देव क्षनमाडण के ले. त्यावेळी त्या ब्रह्मतेज संपन्न ऋ्ू्ं या पुढे क्षशवगणाचे सामथ्यड चालले
नाही म्हणून ते कै लासाकडे पळत सुिले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४३ वे (अध्याय ५ पूणड व ६चालू)

दि यज्ञाचा क्षवध्वंस

सती्या देह त्यागाची घिना नारदांनी ्गवान क्षशवांना कै लासात जाऊन सांक्षगतली. त्यामुळे
्गवान क्षशव क्रुध्द झाले. त्यांनी आपल्या मस्तकावर्या जिेतून फक्त एक जिा उपिून अट्टहास्या्या
गडगडािात जक्षमनीवर आपिली. तत्िणी त्यातून एक प्रचंड मोठा व अवाढव्य पुरुष उत्पन्न झाला. त्या्या
मस्तकावरचे के स म्हणजे अक्षग्नज्वाला वाित होत्या. मस्तक स्वगाडला जाउन क्ष्डले होते. त्याला तीन
तेजस्वी नेत्र होते. ते सूयाडसारखी आग ओकत होते. त्या्या डोळ्यांकडे पाहणे अशट य होत होते. त्या्या
दाढा अक्राळक्षवक्राळ होत्या. शरीरयष्टी पोलादी व अ्ेद्य होती. त्याचे एकू ण रूप फार ्यानक होते.
्गवान क्षशवांना त्याने प्रणाम करून क्षवचारले, " प्र्ो! मी आपले काय क्षप्रय करू?" ्गवान क्षशव
म्हणाले, " हे वीर्द्रा! जा! माझ्या सवड गणांचा सेनापती बनून जा! आक्षण दि यज्ञाचा क्षवध्वंस करून
दिाला ठार मारून परत ये! तूं माझाच अंश आहेस! तुझे कल्याण असो!" ही क्षशवाज्ञा ऐकता िणीच वीर्द्र
क्षशवांना प्रदक्षिणा करून दि यज्ञा्या ददशेने झेपावला. त्या्या संरिणाखाली असंख्य क्षशवगण क्षनघाले.
त्यां्या कलकलािाने व धावण्याने सवडत्र धूळ उडाली दशददशा धुसर झाल्या. यज्ञमंडप धुळीने ्रून गेला
यज्ञशाळे तील सवड ऋक्षत्वज व ऋषी चक्रावले. यज्ञ्ूमी क्षवर्द्रा्या पावलांनी हादरू लागली.
इतट यात ्ेसरू ददसणाऱ्या क्षशवगणांनी यज्ञ पटरसराचा क्षवध्वंस करण्यास सुरुवात के ली.
अक्षग्नशाला, यजमान गृह,े पाकशाला, सगळे सगळे उध्वस्त करण्यास सुरुवात के ली. ्ृगु हातात स्त्रुवा घेऊन
हवन करीत असतानाच वीर्द्राने त्यांना पकडू न त्यां्या दाढी-क्षमशा उपिल्या. कारण क्षशवाचा अपमान
होत असताना ते दाढी-क्षमशा कु रवाळत होते. मग त्यांना माक्षणमाना्या ताब्यात ददले. माक्षणमानाने ्ृगन
ुं ा
एका खांबाला बांधून िाकले.
मग संतापलेल्या वीर्द्राने पुषांना पकडले व त्यांचे दात उपिले. कारण ते त्यावेळी दात काढू न
हसत होते. वीर्द्राने ्गांचे डोळे उपिले. कारण ते डोळे क्षमचकाऊन दिाला प्रोत्साहन देत होते. मग
वीर्द्राने आपला मोचाड दिाकडे वळवला. बाकीचे ऋक्षत्वज, देव, ऋषी व ब्राम्हण पळू न गेले. संतापलेला
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वीर्द्र दिा्या छातीवर बसून त्याला बुकलू लागला. पण दिावर त्याचा काहीच पटरणाम ददसेना.
कोणत्याच शस्त्रानेही त्याला मृत्यू येईना. तेंव्हा वीर्द्राला फार आिंयड वािले. पण त्याने हार मानली
नाही. स्वामी कायड पूणड करण्या्या उद्देशाने त्याने थोडा क्षवचार के ला आक्षण एकाकी यज्ञीय पशूला
मारण्या्या ददव्य पद्धतीचे त्याला स्मरण झाले. त्याने दिालाच यज्ञीयपशू्या वेदीवर ठे वले आक्षण त्याच
पद्धतीने दिाचे मस्तक धडावेगळे करून त्या मस्तकाची आहुती ददली. मग स्वामीकायड पूणड झाल्या्या
समाधानात तो सवड क्षशवगणासह कै लासाकडे परत आला.
दिवध झाल्यावर यज्ञस्थानी सवडत्र अवकळा पसरली. प्रक्षतकाराची शथड करणाऱ्या देवांना
क्षशवगणाकडू न क्षछन्नक्ष्न्न व्हावे लागले. ते तशाच अवस्थेत यज्ञ पूतीचा मागड क्षवचारण्यास ब्रह्मदेवांकडे
आले. ब्रह्मदेवांना वंदन करून जसा्या तसा वृत्तांत सांक्षगतला व ब्रह्मदेव काय सांगतात ते ऐकण्यासाठी
हात जोडू न उ्े राक्षहले. दिाने क्षशवशंकरांचा यज्ञ्ाग बंद करण्याचे अयोग्य कृ त्य के ल्यापासून ब्रह्मदेव
क्षतकडे दफरकत नव्हते. ते हा उत्पात होणार हे जाणून होते.
पण आता हे सवडजण मागडदशडनासाठी आलेले आहेत तर योग्य मागडदशडन करणे हे आपले कतडव्य आहे.
या जाणीवेतन
ू ते म्हणाले, " ्गवान क्षशवांना यज्ञ्ाग न देण्याचा घोर अपराध तुम्ही सवाांनीच के लेला
आहे. त्यांनी ते मनावरही घेतले नाही. कारण ते क्षनत्यतृप्त आहेत. पण दिा्या दुवडचनामुळे ते आधीच
दुखावले गेले होते. त्यात सती्या क्षवयोगाची ्र पडली. त्यातून सती्या बाबतीत दिाकडू न जे घडले ते
प्रजापती्या पदाला न शो्णारे आहे. ्गवान क्षशवांना दुखावून तुम्ही सवाांनीच त्यांचा घोर अपराध
के लेला आहे. ्गवान क्षशवांना दुखावून एकही प्रजापती व त्याची प्रजा सुखाने जगू शकणार नाही. हे मी
जाणतो! कारण ्गवान रुद्र हे पूणड स्वतंत्र आहेत. त्यांचे तत्व, शक्ती, पराक्रम, यांचे प्रमाण मीच काय पण
कोणीच जाणू शकत नाही. त्यांना कोणाचा द्वेष नाही व कोणी क्षप्रय नाही. ते नेहमीच शांत असतात. तुम्ही
जर शुद्ध अंत:करणाने त्यांना शरण जाल व त्यांचे पाय धरून त्यांची िमा याचना कराल तर ते लगेच
प्रसन्नही होतील."
पण देवांना व प्रजापतींना ्गवान क्षशवां्या समोर एकिे जाण्याचे धैयड होईना म्हणून ब्रह्मदेव
त्यांना घेऊन कै लासाकडे क्षनघाले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४४ वे (अध्याय ६ पूणड)

ब्रह्मदेवांसह सवाांचे कै लास गमन.

ब्रह्मदेवांसह सवडजण कै लास पवडता जवळ आले. कै लास पवडतावरचे स्दयड अवणडनीय होते. सवड
पटरसर तप, मंत्र, योग यां्या प्र्ावाने अत्यंत पक्षवत्र झालेला होता. थो्ाच वेळात ते सवड कु बेराची रम्य
राजधानी अलकानगरी ओलांडून पुढे आले तेंव्हा ते एका आल्हाददायक सुगंधाने ्ारावले गेले. त्या वनाचे
नावच सौगंक्षधक वन होते. त्याच वनात एका प्रचंड मोठ्या विवृिाखाली सनकादद महाक्षसद्ध ऋषी व
इतरही अनेक ऋषी ्गवान क्षशवशंकरांचा आत्मबोधाचा उपदेश ऐकत बसलेले ददसले.
ब्रह्मदेवांना इतर देवांसह आलेले पाहून ्गवान क्षशव आपल्या आसनावरून उठले. ब्रह्मदेव हसत
हसत ्गवान क्षशवशंकरांना म्हणाले, "हे ्गवान क्षशव! क्षवश्वयोनी प्रकृ क्षत आक्षण त्याचे बीज या पलीकडे
असणारे परब्रह्म आपणच आहात.हे मंगलमय महेश्वरा! शु्-कमाडचे फळ स्वगड वा मोि आक्षण पाप कमाडचे
फल नरक हे दोन्ही आपणच देता. पण काही वेळा ते फळ काही व्यक्तीं्या बाबतीत उलिे होते ते कसे ?
प्र्ो आपण सवडज्ञ आहात. परमपुरुष ्गवंता्या मायेने आपल्या बुद्धीला स्पशडही के लेला नाही. त्यामुळे
माये्या प्र्ावाने घडलेल्या अपराधांना आपल्या क्षशवाय कोण िमा करणार? आक्षण कृ पा तरी कोण
करणार? आपणच त्या्यावर कृ पा के ली पाक्षहजे. आपणच सवड यज्ञ पूणड करणारे आहात. यज्ञ्ागाचा
आपला अक्षधकार मोठा असूनही यज्ञकत्याड्या बुद्धीहीनत्वामुळे तो आपणास क्षमळू शकला नाही. त्यामुळे हा
क्षवध्वंस झाला आहे. पण आपण जसा क्षवध्वंस करू शकता तसा उद्धारही करू शकता. तरी आता आपणच
मारलेल्या दिाचा यज्ञ पूणड करण्यासाठी दि पुन्हा क्षजवंत होऊ द्या! ्गांना नेत्र येऊ दे, ्ृगुंना दाढीक्षमशा
येऊ दे, पुशाला पूवडवत दात येऊ दे, तसेच कशानेही घायाळ झालेले देव पुन्हा पूवडवत होवोत. आक्षण सवाडत
महत्वाचे म्हणजे दिाने के लेल्या चुकीची दुरुस्ती म्हणून यज्ञ पूणड झाल्यावर जो ्ाग क्षशल्लक राहील तो
सवड आपला असेल. तरी आता हा यज्ञ आपल्याच ्ागाने पूणड होवो.”
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ब्रह्मदेवांनी अशी प्राथडना के ल्यावर ्गवान महादेव प्रसन्न झाले व म्हणाले, "हे प्र्ो! मायेने मोक्षहत
झालेल्या दिासारख्या अज्ञानी लोकां्या अपराधाकडे मी लि देत नाही. मी सगळ्यांना के वळ सावध
करण्यासाठी ही क्षशिा ददली आहे. आता आपण म्हणता आहात तर दि क्षजवंत होईल पण त्याचे मस्तक
त्या्याच कमाडमुळे यज्ञकुं डात जळू न गेले असल्याने त्याला यज्ञीय पशूचे म्हणजेच बोकडाचे मस्तक लावावे
लागेल. ्ागाने क्षमत्रदेवते्या नेत्राने पाहावे, पुशाने यजमानां्या दाताने ्िण करावे. ्ृगुला बोकडा्या
दाढीक्षमशा लावाव्यात. इतर देवांची शरीरे मात्र पूवडवत होतील कारण त्यांनी यज्ञातले क्षशल्लक पदाथड
माझा ्ाग म्हणून मान्य के ले आहेत. अध्वयूड इत्याददकां्या पैकी ज्यांचे हात तुिले असतील त्यांनी पूषा्या
हातांनी काम करावे. ज्यांचे बाहू तुिले असतील त्यांनी अक्षश्वनीकु मारां्या बाहूंनी काम करावे." ्गवान
क्षशवां्या या सुचनांचे व पयाडयांचे सगळ्यांनीच स्वागत के ले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४५ वे (अध्याय ७)

दियज्ञाची पूतडता

्गवान क्षशवशंकरां्या सवड सूचनांचे व पयाडयांचे सवाांनी मन:पूवडक स्वागत के ल्यावर देव , ऋक्षत्वज
व ऋषींनी ्गवान क्षशवांना दिा्या यज्ञमंडपात चलण्याची प्राथडना के ली. तेंव्हा ्गवान क्षशव ब्रह्मदेवांसह
दिा्या यज्ञमंडपात आले. ब्रह्मदेवांनी ्गवान क्षशवशंकरां्या सूचनेप्रमाणे यज्ञपशूचे मस्तक दिा्या
धडाला जोडू न ददले. ्गवान क्षशवांनी आपली अमृत दृष्टी त्या्यावरून दफरवताच दि झोपेतून जागा
व्हावा तसा जागा झाला. समोर ्गवान क्षशवांना पाहून त्याचे दयदय शरदातल्या सरोवरासम क्षनमडल झाले.
त्याला ्गवान क्षशवाची स्तुती करण्याची तीव्र इ्छा झाली.
त्याच िणी त्याला आपली कन्या सतीची आठवण होऊन दयदय गलबलून गेले. कं ठ दािून आला.
नेत्रातून अश्रू वाहू लागले. पण आता ्गवान क्षशवां्या दशडनामुळे शुध्द झालेल्या त्या्या अंत:करणात
क्षववेक उत्पन्न झाला. त्याने ्गवान क्षशवांची स्तुती करण्यास आरं ् के ला. " हे ्गवान! माझ्या अपराधाची
क्षशिा देऊन आपण माझ्यावर अनुग्रहच के ला आहे. श्रीहरी व आपण एकच आहात. के वळ आपल्या
स्वरूपाला न जाणण्या्या अज्ञानामुळे मी आपणास ्रस्ेत अपमानास्पद बोललो पण आपण ते मनावर
घेतले नाही. हे स्वामी आता मला माझ्या सवड चुका समजून आल्या आहेत. आपण मला उदार मनाने िमा
करा!" अशा प्रकारे िमा याचना करून दिाने ब्रह्मदेवां्या अनुमतीने यज्ञपूतीला प्रारं ् के ला.
दि जेंव्हा क्षवशुध्द अंत:करणाने अध्वयूड समवेत श्रीहरीचे ध्यान करू लागला तेंव्हा ्गवान श्रीहरी
अष्ट्ुज स्वरूपात क्षतथे प्रकि झाले. सवड ददशा उजळू न गेल्या. वातावरण पक्षवत्र झाले. ्गवान श्रीहरी प्रकि
झालेले पाहून ब्रह्मदेव, ्गवान क्षशव, व इतर सवड उठू न उ्े राक्षहले. श्रीहटरला त्यांनी वंदन के ले. प्रथम
दिाने मन:पूवडक स्तुती के ली. मग इतर सवाांनी आपआपल्या परीने स्तुती के ली. त्यानंतर ्गवान श्रीहरी
दिाला म्हणाले, "हे प्रजापते! संपूणड क्षवश्वाचे मी स्वत:च कारण आहे. ब्रह्मदेव व महादेव म्हणजे मीच आहे.
पण मी उपाधी रक्षहत व सािी्ूत आहे. क्षत्रगुणी माये्या सहाय्याने मीच उत्पत्ती, क्षस्थती व लय करीत
असतो. त्यासाठीच त्या त्या कमाडनुसार त्याला अनुरूप ब्रह्मा, क्षवष्णू व महेश अशी रूपे मीच धारण करतो.
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मी सवाांचाच आत्मा असलो तरी के वळ साक्षित्वाने सतत सवडत्र व्यापून असतो. तथाक्षप माझ्या ्क्तांना मी
संरिण देतो. जे ्क्त ब्रह्मा, क्षवष्णू व महेश यां्यात अ्ेद पाहतात ते परमपद प्राप्त करून घेतात."
इतके सांगून ्गवान श्रीहरी अंतधाडन पावले. मग दि प्रजापतीने यज्ञ पूजन करून अंग्ूत व प्रधान
अशा दोन्ही यज्ञांनी अन्य देवतांना त्यांचा त्यांचा हक्षव्ाडग ददला. नंतर दिाने एकाग्र क्षचत्ताने व अंत:करण
पूवडक ्गवान क्षशवांना त्यांचा ्ाग अपडण के ला. त्यामुळे दिाला व प्रसूतीला एक वेगळे च समाधान प्राप्त
झाले. मग उद्वासन कमाडने सोमपानी देवांचे यजन करून दिाने यज्ञाची सांगता के ली. सांगता झाल्यावर
दिाने ऋक्षत्वजांसह अव्ृथ स्नान के ले. त्यानंतर दिाला इष्ट वर प्रदान करून सवड देव -देवता स्वलोकी
क्षनघून गेल्या.
इतके सांगून झाल्यावर मैत्रेयमुनी पुढे म्हणाले, क्षवदुरा! आम्ही असे ऐकले आहे कीं दियज्ञात
देहत्याग के लेल्या सतीने क्षहमालयाची पत्नी मैना क्षह्या पोिी पुन्हा जन्म घेतला व ्गवान क्षशवांची
आराधना करून योग्य समयी त्यां्याशीच क्षववाह के ला. तीच उमा, अपणाड, अंक्षबका, पावडती, मृडानी
इत्यादी नावांनी ओळखली जाऊ लागली. हे क्षवदुरा! दियज्ञ, दि इत्यादींचा क्षवध्वंस करणाऱ्या क्षशवांचे हे
चटरत्र मी बृहस्पतीचे क्षशष्य परम ्ागवत उद्धव यां्या कडू न जसे ऐकले तसे क्षनवेदन के ले आहे. हे क्षनष्पाप
क्षवदुरा! ्गवान क्षशवांचे हे चटरत्र श्रवण, पठण व मनन करणाऱ्याची सवड पापे नष्ट होतात.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४६ वे (अध्याय ८ चालू)

ध्रुवाचे वन गमन

हे बुक्षद्धमान क्षवदुरा! सनक, सनत, सनंदन, सनातन हे कु मार, नारद, ऋ्ू, हंस, आरुणी ह्या
ब्रह्मदेवां्या पुत्रांनी ब्रह्मचयाडश्रमात प्रवेश के ल्यामुळे त्यांचे वंश नाहीत. अधमड हा ही ब्रह्मदेवाचा पुत्र आहे.
अधमड हाच प्रलयाला कारणी्ूत असतो. त्याचा वंश ऐक. अधमाड्या पत्नीचे नाव मृषा! मृषा म्हणजे असत्य.
मृषेला दोन अपत्ये झाली एक दं् व दुसरी माया. दं्ाला मायेपासून लो् व क्षनकृ ती (क्षनकृ ती म्हणजे
लांडी-लबाडी) अशी दोन अपत्ये झाली. लो् व क्षनकृ तीला कली (म्हणजे कलह) व दुरुक्ती (म्हणजे अपशब्द)
ही दोन अपत्ये झाली. कली व दुरुक्तीला ्य व मृत्यू ही दोन अपत्ये झाली. ्य व मृत्यू यांना क्षनरय (नरक)
व यातना ही दोन अपत्ये झाली. या वंशाचे तीन वेळा श्रवण के ल्याने मनुष्य अधमाडचा त्याग करून पुण्य
संपादन करतो. त्याचा मनोमळ दूर होतो.
क्षवदुरा! आता ब्रह्मदेवाचा पुत्र स्वायं्ुवमनू या्या वंशाचे वणडन ऐक. मनुला क्षप्रयव्रत व उत्तानपाद
अशी दोन अपत्ये होती. त्यातल्या उत्तानपादाला सुरुची व सुनीती अशा दोन ्ायाड होत्या. उत्तानपाद
सुरुचीवर अक्षधक मोक्षहत झाला होता. त्यामुळे तो क्षत्या आधीन झाला होता. सुरुचीला उत्तम व सुक्षनतीला
ध्रुव अशी मुले होती. उत्तम एकदा आपल्या क्षपत्या्या मांडीवर बसून लाड करून घेत असताना ध्रुवाने ते
पाक्षहले. तो ही तसेच लाड करून घेण्यासाठी क्षपत्या्या मांडीवर बसायला गेला. पण उत्तानपादाने त्याला
बसू ददले नाही. तेंव्हा उत्तानपादा्या शेजारी बसलेली सुरुची गर्मवष्ठपणाने त्याला म्हणाली, "बाळा! तुला
राजनसहासनावर बसण्याचा अक्षधकार नाही. कारण तूं माझ्या ऐवजी दुसऱ्या कु णा्या तरी पोिी जन्माला
आलेला आहेस. तूं लहान असल्यामुळे तुला ते कळणार नाही. पण तुला जर राजनसहासनावर बसण्याची
इ्छा असेल तर तूं ्गवान नारायणाची तपिंयाड करून माझ्या पोिी जन्म घे.
आपली सावत्र आई आपली अवहेलना करीत असून वडील काहीच बोलत नाहीत हे पाहून
अपमाक्षनत झालेला ध्रुव क्रोधाने उसासे िाकीत आपल्या आईकडे गेला. ध्रुवाचे दोन्ही ओठ थरथर कांपत
होते. आपल्या आईला पाहाताच त्याला रडू कोसळले. सुरुची काय बोलली हे सुक्षनतीला दासींकडू न आधीच
कळले होते. त्यामुळे क्षतने आवेगाने व क्षवमनस्क मन:क्षस्थतीत ध्रुवाला आपल्या मांडीवर घेतले. सुक्षनतीचा
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क्षववेक सदैव जागा असे. ती त्याच क्षववेकाने पण दु:खाने ध्रुवाला म्हणाली, " बाळा! सुरुची जे बोलली ते
योग्यच म्हणावे लागेल. कारण तूं मज अ्ागीनी्या पोिी जन्माला आला आहेस. तथाक्षप तुझी सावत्र आई
जे म्हणाली ते तूं द्वेषबुद्धी सोडू न करशील तर तुलाही उत्तमप्रमाणे राजनसहासनावर बसता येईल. त्यामुळे तूं
राजनसहासनावर बसण्यासाठी ्गवान नारायणाची आराधना कर! जन्म-मरणा्या फे ऱ्यातून सुिण्यासाठी
मुमुिु त्या्याच चरणाचा आश्रय घेतात. पण त्यासाठी तुला सवड सोडू न ्गवान नारायणाचे ्जन करावे
लागेल."
आपल्या मातेचा हा उपदेश क्षशरोधायड मानून ध्रुवाने लगेच सवड सोडू न वनाचा मागड धरला. ध्रुव
वनात गेल्याचे समजताच नारद तांतडीने ध्रुवाकडे आले. नारद ध्रुवाची समजूत घालू लागले , "अरे ! या
खेळण्या बागडण्या्या वयात कसला मान-अपमान घेऊन बसलास? खरे तर तुझ्याच मोहामुळे तुला
असंतोष प्राप्त झाला आहे. तूं आपल्या आई्या सांगण्यावरून तपाचरण करण्यास आलास खरा पण ते फार
अवघड आहे. बाळा! हे क्रोधापासून झालेले दु:ख सोड! मनुष्याने आपल्यापेिा अक्षधक गुणवान असेलेल्याला
पाहून प्रसन्न व्हावे. गुणात कमी असलेल्यांवर दया करावी व समानगुण असलेल्यांशी मैत्री करावी. त्यामुळे
दु:खाची क्षनवृत्ती होते."
हे ऐकू न ध्रुव म्हणाला, "्गवान! आपण इतका चांगला उपदेश के ला असूनही मला तो धारण
करवत नाही. आत्ता या िणी आपण मला त्रैलोट यातल्या सवडश्रेष्ठ पदावर आरूढ होण्याचा मागड सांगा. कीं
ज्या पदावर आजवर कोणीच आरूढ होऊ शकले नाही!" ध्रुवाचा तेजस्वी क्षनिंय पाहून नारदांनी त्याला
यमुनाकाठ्या मधुवनात जाऊन "ओम् नमो ्गवते वासुदव
े ाय" या मंत्राने अहोरात्र ध्यानजप करण्यास
सांक्षगतले. ध्रुव त्याप्रमाणे तप करण्यास क्षनघाला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:|

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान

www.esahity.com

श्रीमद्भागवत

अक्षवनाश नगरकर

।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४७ वे (अध्याय ८ पूणड व ९ चालू)

ध्रुवाचे पुनरागमन

ध्रुव श्रीहरीचा क्षनत्य क्षनवास असणाऱ्या कानलदी नदी्या तीरावर असलेल्या मधुवनात आला.
नारदांनी सांक्षगतल्या प्रमाणे क्षत्रकाळ स्नान करून व पक्षवत्र होऊन प्राणायाम वगैरे करून ध्यान धारणा करू
लागला. पक्षहल्या तीन रात्री त्याने फक्त कवठ व बोरे खाऊन उपासना के ली. पुढे मक्षहना्र तोच आहार
ठे वला. पण मक्षहन्यानंतर तो फक्त पान गवतावर सहा सहा ददवसां्या अंतराने राक्षहला. क्षतसऱ्या
मक्षहन्यापासून के वळ जलपानावर राहू लागला. त्याने उपासनेचा जोर वाढवतच नेला. त्यामुळे के वळ
चवथ्या मक्षहन्यातच त्याने प्राणावर क्षवजय क्षमळवला.
मग बारा बारा ददवसांनी वायुचा आहार घेऊन तपाची उग्रता वाढवीत नेली. पाचव्या मक्षहन्यात
त्याने श्वासावर क्षनयंत्रण क्षमळवून नचतन सुरु के ले. इंदद्रयांचे क्षनयामक मन व शब्दादी पंचक्षवषय सवड बाजूंनी
खेचून दयदयातल्या श्रीहरी पदकमली समपडण के ले. एक ददवस अचानक त्या्या ध्यानोपासनेतल्या मंत्राचे
सामथ्यड त्या्यात प्रकाक्षशत झाले. प्रकृ क्षत-पुरुष क्षनयामक परब्रह्माशी तो तादात्म्य पावला.
त्यामुळे ध्रुवात प्रकि झालेल्या त्या परब्रह्मतेजाने पृथ्वी हादरली. क्षतला ध्रुवाचा ्ार सहन होईना.
क्षत्र्ुवनातले लोकपाल थरथर कपू लागले. ध्रुवाने परब्रह्माशी तादाम्य पावून के लेल्या प्राणायाम समयी्या
प्राण क्षनरोधाने लोकपालांचे प्राण कासावीस होऊ लागले. ते ्गवान श्रीहरीला शरण गेले. श्रीहरीने त्यांना
अ्य देऊन सांक्षगतले कीं बालध्रुवाने क्षनग्रहाने आपले क्षचत्त मज वासुदव
े ात लीन के ले आहे. त्या्या प्राण
क्षनरोधाने तुमचे प्राण रोधले गेले आहेत. मी ध्रुवाला त्या्या तपापासून परावृत्त करीन तुम्ही क्षननिंत राहा.
्गवान श्रीहरी तत्िणी मधुबनात ध्रुवा समोर आले.
्गवान श्रीहरी सगुणरुपात ध्रुवा समोर प्रकि होताच ध्रुवा्या ध्यानातली मूती अदृश झाली.
ध्रुवाने आिंयडचदकत होऊन डोळे उघडले. तो तीच मूती समोर प्रकि झालेली पाहून तो गडबडला. पण
िणातच स्वत:ला सावरून त्याने ्गवान श्रीहटरला साष्टांग दंडवत घातले. थोडा ्ावावेग कमी झाल्यावर
उठू न उ्ा राक्षहला. त्याला श्रीहरीची स्तुक्षत करावीशी वाित होती. पण बालवयामुळे स्तुक्षत कशी करावी ते
सुचत नव्हते.
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सवडज्ञ श्रीहरीने त्याचे मनोगत जाणून आपल्या हातातला वेदोमय ददव्य शंख त्या्या गालाला
लावला. तत्िणी ध्रुवाला वेदवाणी प्राप्त झाली! जीव व ब्रह्म यां्या स्वरुपाचा त्याला क्षनिंयात्मक बोध
झाला. आक्षण तो ्गवंताची स्तुक्षत करू लागला. "हे सवडशक्षक्तमान प्र्ो! माझ्या अंत:करणात प्रवेश करून
आपणच आपल्या तेजाने माझ्या वाणीला जागृत के ले आहे. हे चैतन्यमयी ईश्वरा माझा आपणास साष्टांग
नमस्कार आहे. अनंतगुणमय मायाशक्तीने संपूणड संसार उ्ारून आपणच त्यात अंतयाडमीरूपाने प्रवेश
करता. आपणास शरण येताच आपण ज्ञानशक्ती प्रदान करता. त्याच ज्ञानशक्ती्या बळावर झोपेतन
ू
उठल्यावर स्वप्न जसे वािावे तसे आता हे क्षवश्व स्वप्नवत् वािू लागले आहे. दृश्य क्षवश्वा पलीकडे असलेल्या
आपल्या सूक्ष्माक्षतसूक्ष्म परमात्मस्वरूपाला मी जाणू शकत नाही. ्गवन ! आपल्याच टठकाणी क्षवद्याअक्षवद्या इत्यादी अगदी परस्पर क्षवरोधी शक्ती प्रकि होऊन क्षवश्वात कायाडक्षन्वत होतात. पण आपण मात्र त्या
सवाड्या अतीत असता. अशा आपल्या ददव्य व अतट यड लीलासामथ्याडला व आपल्याला माझे वारं वार वंदन
आहे."
्क्तध्रुवाचे हे स्तवन थांबताच ्गवान श्रीहरी म्हणाले, " ध्रुवा! तुझा संकल्प मी जाणला आहे. त्या
संकल्पा प्रमाणे तशा पदाची प्राप्ती दुरापास्त आहे. तथाक्षप संपूणड क्षवश्व ज्या्या ्ोवती सतत प्रदक्षिणा
करीत असते तो ध्रुवलोक मी तुला देईन. आता तूं घरी जा. तुझे वडील तुला राज्य देतील. तुझी इंदद्रयशक्ती
अकुं ठीत राहील. तूं अनेक वषे राज्य करून ध्रुवलोकी येशील." इतके सांगून ्गवान श्रीहरी अदृश्य झाले.
ध्रुव परत आपल्या नगरी जाण्यास क्षनघाला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४८ वे (अध्याय ९,१० व ११)

ध्रुवाचा राज्याक्ष्षेक

ध्रुव आपल्या नगरी्या पटरसराजवळ येताच राजसेवकांपैकी एकाने ही बातमी उत्तानपाद
राजा्या कानावर घातली. उत्तानपादाला आनंद झाला. इतट या ददवसांचे पुत्र क्षवयोगाचे दु:ख संपल्या्या
आनंदात स्वजनांसह ध्रुवा्या स्वागतास तो रत्नजक्षडत रथातून क्षनघाला. उत्तानपादा्या दोन्ही राण्या निून
थिून सुवणडजक्षडत पालखीतून क्षनघाल्या. उपवनाजवळ येताच त्यांना ध्रुव समोरून येताना ददसला.
्गवान श्रीहरी्या दशडनाने पुक्षनत झालेल्या आपल्या बाळाचे दशडन होताच उत्तानपादाचा आनंद
अनावर झाला. तो रथातून खाली उतरला व धांवतच ध्रुवाकडे जाउन त्याला आनलगन ददले. क्षपत्याचा
्ावावेग कमी होताच ध्रुवाने त्यांना वंदन के ले. ्गवंत ज्या्यावर प्रसन्न होतात त्या्याकडे सगळे च जीव
ओढले जातात. त्याला सुरुची कशी अपवाद असणार?
सुनीती आपल्या पुत्राला पाहून इतकी आनंदली होती कीं त्याचा स्पशड होताच क्षतचा प्रेमाचा बांध
सवड बंधने झुगारून स्तनातल्या बत्तीसधार िीरासह प्रवाही झाला. सवडजण आनंदाने राजप्रासादाकडे
क्षनघाले. वेदघोष व मंजुळ सनया चालू होत्या. नागटरक दुतफाड उ्े राहून सुगंधी फु ले व वनस्पती उधळीत
होते. राजप्रासादात गेल्यानंतर राजा उत्तानपादाने आपल्या पुत्राचे अद््ुत कृ त्य श्रवण के ले. त्याला परम
आिंयड वािले. तेवढाच पुत्राचा अक्ष्मानही वािला. पुढे ध्रुव वयात आल्यावर प्रजाजनांचा ध्रुवाकडे
असलेला ओढा पाहून व मंक्षत्रमंडळाची अनुकुलता पाहून उत्तानपादाने सुमुहूताडवर ध्रुवाला राज्याक्ष्षेक
के ला. व आपण स्वत: सवडसंग पटरत्याग करून वनात क्षनघून गेला.
ध्रुवाचा एक क्षववाह प्रजापती क्षशशुमार याची कन्या भ्रक्षमशी झाला. दुसरा क्षववाह वायू कन्या
इलाशी झाला. ध्रुवाला भ्रमीपासून कल्प व वत्सर असे दोन पुत्र झाले व इलापासून उत्कल नामक एक पुत्र
व एक कन्या झाली. ध्रुवाचा ्ाऊ उत्तम अक्षववाक्षहत राक्षहला होता. पुढे उत्तम एकदा क्षहमालयात
क्षशकारीला गेला असताना एका बलाढ्य यिाने त्याचा वध के ला. तेंव्हा सुरुची पुत्र शोकाने परलोकवासी
झाली.
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आपल्या ्ावाला एका यिाने मारल्याचे समजल्यावर ध्रुवाला तीव्र संताप आला. ध्रुव आपला
क्षवजयरथ क्षसद्ध करून क्षहमालयातल्या अलका नगरीवर चालून गेला. यि म्हणजे कु बेराचे सेवक.
अलकानागरी कु बेराची राजधानी. अलकानगरी जवळ येताच ध्रुवाने आपला ददव्य शंख फुं कला त्या
शंखध्वनी्या स्पंदनाने यि पत्नयां्या उरात धडकी ्रली. ्याने त्या सैर्ैर झाल्या. यिवीर तो नाद
सहन न होऊन युद्धासाठी शस्त्रसज्ज होऊन नगरा बाहेर येऊन ध्रुवावर तुिून पडले. महारथी ध्रुवाने आलेल्या
प्रत्येक यिाला आपल्या बाणाने घायाळ के ले. एक लि तीसहजार यि ध्रुवावर चाल करून आले होते. पण
ध्रुवाने आपल्या अद््ुत पराक्रमाने त्यांना ठार के ले. ध्रुवासमोर एकही वीर उरला नाही. पण ध्रुव अत्यंत
सावध होता. शत्रू नक्कीच वेगळ्या प्रकारे चाल करणार हे तो जाणून होता.
आक्षण तसेच झाले. यिांनी आपली मायावी शक्ती दाखवण्यास सुरुवात के ली. ध्रुवाने तत्िणी
्गवंताचे स्मरण करून नारायणास्त्र सज्ज के ले व त्या अस्त्राने त्याने यिां्या मायावी शक्तींचा संहार के ला.
व यि धडाधड रणांगणी पडू लागले. हजारों्या संख्येने यि सत्यलोकी आलेले पाहून स्वायं्ूवमनूला
त्यांची दया आली. तो तांतडीने अनेक ऋषींना समवेत घेऊन ध्रुवाजवळ आला.
आपल्या आजोबांना पाहून ध्रुवाने त्यांना वंदन के ले. स्वायं्ूवमनू ध्रुवाला म्हणाले, "बाळा! इतका
क्रोध बरा नव्हे. क्रोध हे नरकाचे द्वार आहे. या क्रोधा्या आधीन होऊन तूं एका यिा्या अपराधासाठी
अनेक क्षनरपराध यिांची हत्या के लीस तेवढी पुरे. धमड मयाडदांचे उल्लंघन न करता अहंकारशून्य अवस्थेत
्गवद्भक्तीत सवड कमे करावीत. बाळा! तूं तर लहानपणीच ईश्वर ्क्तीने अढळपद प्राप्त के ले आहेस! त्याच
ईश्वराचा अध्यात्मदृष्टीने आपल्या अंत:करणात शोध घे. अरे ! तुला जसा क्रोध येतो तसा तो तुझ्यापेिा जे
ज्येष्ठ व श्रेष्ठ आहेत त्यांनाही येऊ शकतो. क्षशवाय कु बेर हा ्गवान क्षशवशंकरांचा ्क्त व क्षप्रय सखाही आहे.
त्यामुळे कु बेर संतापला नाही तोवरच तूं ्गवान कु बेरांना प्रसन्न करून घे." हे ऐकू न ध्रुवाने लगेच युध्द
थांबवले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ४९ वे (अध्याय १२)

ध्रुवाला कु बेराचे वरदान.

मैत्रेय मुनी पुढे सांगू लागले, "क्षवदुरा! ध्रुवाने युद्ध थांबवले हे कळताच कु बेर स्वत:च ध्रुवाला
्ेिण्यासाठी आपल्या पाषडदांसह ध्रुवा समोर आला. यि, चारण, दकन्नर हे ्गवान कु बेरांची स्तुती करीत
होते. कु बेर समोर येताच ध्रुवाने क्षवनम्र होऊन त्यांना प्रणाम के ला. ते पाहून अत्यंत प्रसन्नतेने कु बेर ध्रुवाला
म्हणाले, "हे िक्षत्रयकु मारा! आपल्या आजोबां्या उपदेशाने तूं िणाचाही क्षवलंब न लावता क्षववेकाने
क्रोधाचा त्याग के लास, हे पाहून मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे. तुझ्या ्ावा्या वधाचे क्षनक्षमत्त होऊन
काल हेच या युद्धाला कारण घडलेले आहे. तथाक्षप अज्ञानाने "मी व माझे" ही बुद्धी ठे वून कमडबंधनाने दु:ख
्ोगावे लागते. म्हणून ध्रुवा! तुला जर या कमडबंधा्या दु:खातून मुक्त व्हावयाचे असेल तर क्षनवैर होऊन
्गवान श्रीहरी्या चरणी आत्मापडण कर. मी तुझ्यावर प्रसन्न असल्यामुळे तुला जो हवा तो वर तूं
माझ्याकडू न मागून घे. "क्षवचारप्रवण ध्रुवाने लगेच 'क्षनरं तर श्रीहरीचरण स्मरणाचा' वर माक्षगतला. कु बेराने
अत्यंत प्रेमाने तथास्तु म्हणून तेथून गमन के ले.
त्यािणापासून ध्रुवामध्ये अमुलाग्र फरक पडला. क्षनगुण
ड क्षनराकार व सवोपाधीशून्य ्गवान
श्रीहरी्या चरणी लीन झाल्यामुळे ध्रुवाला ्गवान श्रीहरी सवडव्यापी, सवडगामी, सवाडन्तयाडमी, असल्याचा
दृढ बोध होऊ लागला. त्या बोधा्या समाधानातच त्याने अनेक मोठ मोठे यज्ञ करून पापिय के ला व
ऐश्वयड्ोगाने पुण्याचा िय करीत श्रीहरी्या आज्ञेप्रमाणे ३६००० वषे ्गवत्स्मरणात क्षजतेंदद्रय होऊन
पृथ्वीचे राज्य के ले. नंतर संपूणड क्षवश्व अक्षवद्या रक्षचत स्वप्न असल्याची दृढ धारणा करून त्याने आपला पुत्र
उत्कल याला राज्यावर स्थापन के ले. मग सवडसंग पटरत्याग करून ध्रुवाने बदद्रकाश्रमाचा रस्ता धरला.
बदद्रकाश्रमात गेल्यावर प्राणायामा्या सरावाने बक्षहमुडख इंदद्रयांना दयदयस्थ श्रीहरी्या चरणी अपडण के ले.
सवड वासनांपासून क्षनवृत्त झालेल्या ध्रुवाला ्गवत् ्ेिीची ओढ क्षनमाडण झाली. त्या्या नेत्रावािे वारं वार
अश्रुधारा सुरु झाल्या. त्याचे अंत:करण वारं वार द्रवू लागले.
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हळू हळू त्याचा देहाक्ष्मान नाहीसा होत होत पूणड नाहीसा झाला. इतका कीं आपण ध्रुव
असल्याची त्याला जाणीवच राक्षहली नाही. त्यावेळी आकाशातून एक अक्षत क्षवशाल व सुंदर क्षवमान खाली
येताना ध्रुवाने पाक्षहले. दाही ददशा क्षवमानाने प्रकाक्षशत झालेल्या होत्या. प्रकाश पौर्मणमे्या चंद्रासारखा
शीतल होता. क्षवमानातून आलेल्या नंद-सुनंद या दोन श्रीहरी्या पाषडदांना पाहून ध्रुवाने पिकन उठू न हात
जोडले. त्यांचे रूप हुबेहूब श्रीहरीसारखेच होते. त्यांना तसेच चार आजानु बाहू, शंख, चक्र, गदा, पद्म, तसेच
क्षपतांबर, तसाच तुलसीहार, त्या हारा्या सुगंधाने दशददशा सुगंक्षधत झालेल्या.
ध्रुव क्षवनम्रतेने हात जोडू न त्यां्या समोर उ्ा राक्षहला. नंद-सुनंद म्हणाले, "राजन्! आपले कल्याण
असो. आपण वया्या पाचव्या वषीच ्गवान श्रीहरींना प्रसन्न करून घेतलेल्या श्रीहरींचे आम्ही सेवक
आहोत. आपणास नेण्यासाठी आलो आहोत. सप्तषीसुद्धा ज्या धामाला जाऊ शकले नाहीत, त्या श्रीक्षवष्णुं्या
धामाला आपणास नेण्यासाठी आम्ही आलो आहोत." नंद-सुनन्दांचे हे सुमधुर ्ाषण ऐकू न ध्रुवाने प्रथम
स्नान के ले. मग संध्या-वंदनादी के ले. मग मंगल अलंकार धारण के ले. त्यावेळी बदद्रकाश्रमात असलेल्या
ऋषींना वंदन के ले. मग नंद-सुनन्दासह क्षवमानाचे पूजन के ले. क्षवमानाला प्रदक्षिणा घातली. आक्षण आता
क्षवमानात बसणार तोच सािात् काल त्या्या समोर मृत्यु्या रूपाने उ्ा राक्षहला. त्यावेळी मृत्यूही
क्षवनयाने खाली वाकला तेंव्हा त्या्या मस्तकावर पाय देऊन ध्रुवाने क्षवमानात आरोहण के ले. तत्िणी
आकाशातून मंगल वाद्ये वाजू लागली. फु लांचा वषाडव होऊ लागला.
ध्रुव क्षवमानातून क्षनघाला आक्षण िणातच त्याला आपल्या आईची आठवण झाली! क्षज्यामुळे
आपल्याला ही गती प्राप्त झाली त्या आईला आपण कसे क्षवसरलो? असे त्या्या मनात येताच नंद-सुनंद
यांनी ध्रुवाला त्या्यापुढे दुसऱ्या क्षवमानातून त्याची माता सुनीती जात असल्याचे दाखवले. ध्रुवाला परम
समाधान वािले.
थो्ाच कालावधीत त्यांची ददव्य क्षवमाने त्रैलोट य पार करून सप्तषी मंडला्यावर असलेल्या
्गवान श्रीक्षवष्णुं्या क्षनत्यधामात आली. त्या ददव्य धामात अत्यंत आल्हाददायक प्रकाश होता. त्या
प्रकाशात कमी अक्षधकता नाही. तो ददव्य स्वयंप्रकाशी लोक आहे. या्याच प्रकाशाने त्रैलोट य प्रकाक्षशत
झाले आहे. जीवांवर दया न करणारी माणसे इथे येऊच शकत नाहीत. रात्रंददवस प्राण्यांचे क्षहतनचतन
करणारे , शांत, समदशी, क्षनवैर, क्षनरपेि व स्वत:ला क्षवसरून क्षनरंतर ्गवंता्या नचतनात असणारे च इथे
प्रवेश करू शकतात. अशा प्रकारे उत्तानपाद राजाचा पुत्र क्षतन्ही लोकां्यावर असलेल्या ददव्यलोकी तेजस्वी
चुडामण्याप्रमाणे क्षवराजमान झाला. अत्यंत वेगवान ज्योक्षतिंक्र त्या अक्षवनाशी लोकां्या आश्रयानेच नेहम
े ी
दफरत असते.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५o वे (अध्याय १३ व १४)

ध्रुववंश व अंगराज

मैत्रेय मुनी इतके सांगून पुढे म्हणाले, "क्षवदुरा! ध्रुवाचा हा मक्षहमा प्रचेत्यां्या यज्ञात के वळ तीन
श्लोकातच आपल्या ददव्य वीणे्या झंकारात नारदांनी गाक्षयला होता. नारद म्हणाले, "पक्षतव्रता सुक्षनक्षत्या
बालध्रुवाने तपाचरणाने जी गती प्राप्त करून घेतली ती ्ागवत धमाडचे आचरण करणाऱ्या वेद्वत्त्े यांनाही
प्राप्त होत नाही. तर इतरांची गोष्ट दूरच. (श्लोक ४१). अहो! सावत्र माते्या वाग्बाणांनी क्षवध्द झालेला
बाळ दु:खाने वनांत गेला आक्षण माझ्या उपदेशाने तपाचरण करून प्र्ूंना नजकले. (४२) पांच-सहा वषाड्या
बालकाने काही ददवसां्या तपाचरणाने ्गवान श्रीक्षवष्णूंना प्रसन्न करून क्षमळवलेले आढळपद अनेक
वषाां्या तपिंयेने तरी कोणी िक्षत्रय क्षमळवू शके ल काय?" नारदांनी के लेली स्तुक्षत ऐकू न क्षवदुरांनी
क्षवचारले, " नारदांनी ज्या प्रचेत्यां्या यज्ञात ध्रुवाची स्तुक्षत के ली ते प्रचेते कोण?
मैत्रेय म्हणाले, " क्षवदुरा! ध्रुवाचा पुत्र उत्कल आसक्तीशून्य व क्षनरं तर ्गवत्स्मरणात राहू
लागल्यामुळे त्या्या कु ळातल्या ज्येष्ठ व श्रेष्ठांनी त्याचा धाकिा ्ाऊ वत्सर याला राज्यावर बसक्षवले. या
वत्सराचा ज्येष्ठ पुत्र पुष्पाणडव. या पुष्पाणडवाचा पणतू चिु. हा नंतर चािुष मन्वन्तराचा मनू झाला. ह्या
चिुचा नातू अंग. अंग अत्यंत न्यायी व धमडक्षनष्ठ राजा होता. पण त्या्या पोिी वेन नावाचा अत्यंत क्रूरकमाड
पुत्र जन्माला आला. आपला पुत्र वेन या्या दुष्टपणाला कं िाळू न अंगराजा वनात क्षनघून गेला. त्यानंतर वेन
राजा झाला. तो मनमानी करू लागला. ऋषींनी त्या्या प्रबोधनाचा प्रयत्न के ला पण वेनाने घोर अपमान
के ल्याने ऋषीं्या क्रोधरुपी हुंकाराने त्याचा अंत झाला. तेंव्हा राजा नसल्यामुळे अराजक माजले. म्हणू न
ऋषींनी वेना्या हाताचे मंथन करून ्गवान श्रीक्षवष्णुंचा अंशावतार आदीसम्राि राजा पृथुचा जन्म
करक्षवला.
क्षवदुरांनी क्षवचारले कीं, "सत्वशील व दयाळू अंग राजाला वेनासारखा दुष्ट पुत्र कसा झाला?
त्यातही धमडज्ञ मुनीं्या शापरूप दंडाला बळी पडण्या इतका वेनाकडू न मोठा अपराध तरी कोणता घडला?
कारण, शास्त्राप्रमाणे असे म्हणतात कीं, राजा आपल्या अंगी आठही लोकपालांचे तेज धारण करीत असतो
म्हणून प्रजाजनांनी त्याचा क्षतरस्कार करू नये. म्हणून आपण कृ पया माझी ही क्षजज्ञासा पुरी करा!"
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मैत्रेय म्हणाले, " क्षवदुरा! अंग राजाची पत्नी सुक्षनथा ही अधमाड्या वंशातल्या मृत्यूची कन्या होती.
त्यामुळे क्षतचा पुत्र वेन हा अधार्ममक क्षनपजला. तो अक्षत क्रूर होता. खेळताना बरोबरी्या मुलांना तो
गुरासारखा मारीत असे. अंगराजाने प्रयत्नांची शथड के ली पण वेनात काहीच सुधारणा होत नव्हती. तेंव्हा
राजेपदाला अयोग्य अशी वेनाची दुष्ट प्रवृत्ती पाहून त्याचा क्षपता अंग शांतपणे कु णालाही कल्पना न येऊ
देता राज्य त्याग करून अज्ञातवासात क्षनघून गेला. मंत्री, पुरोक्षहत, सुदयद इत्यादींनी अंगमहाराजां्या
शोधासाठी शोधक्षनपुण प्रचंड सैक्षनक दशददशांना पाठवले. त्यांनी क्षनकराचा शोध घेऊनही अंग महाराजांचा
शोध लागला नाही. राजसैक्षनकांनी ्ृग्वादी मुक्षनना आपले अपयश कथन के ले तेंव्हा राज्याला कोणी तरी
राजा हवा म्हणून वेनाला राजा के ले.
वेन फारच कठोर शास्ता होता म्हणून चोर डाकू यांचा उपद्रव जरी थांबला तरी राजमदाने वेन
्ल्या ्ल्या ज्ञानी ऋषींचा व मंत्र्यांचा अपमान करू लागला. व त्रैवणीकां्या उच्चािनाची आज्ञा ददली.
तेंव्हा आपला क्रोध लपवून ज्ञानी ऋषींचा समूह राजाला समजवण्यासाठी राजा वेनाकडे आले. व म्हणाले,
" राजन्! मनुष्याने शरीर, वाणी, मन व बुद्धी यांनी सदैव धमाडचरण करावे. त्याचा ्ाव क्षनष्काम असेल तर
मोि क्षमळतो. म्हणून राजाने धमडपालनावर ्र द्यावा. धमड हा प्रजाकल्याणाचे साधन आहे. धमड नष्ट झाला
तर राजाही अधोगतीला जातो."
हे ऐकू न वेन म्हणाला, " अरे रे! तुम्ही अज्ञानी आक्षण मूखड आहात. तुम्ही तर अधमाडला धमड मानीत
आहात. तुमचा जीवनक्षनवाडह माझ्यामुळे सुरळीत चालत असून मला ्जायचे सोडू न तुम्ही एखाद्या
कु लिेसारखे वतडन करीत आहात. राजा हाच सवड श्रेष्ठ असतो म्हणून तुम्ही सवड पूजा मलाच अपडण करीत जा.
सवड कमे मलाच समपडण करीत जा."
हे ऐकू न ऋषीं्या अंत:करणातला क्रोध प्रज्वक्षलत झाला व सवड ऋषींनी एकमताने असला राजा
नकोच अशा क्षवचारांनी क्रोधमय हुंकार देताच राजाचे प्राण शरीर सोडू न गेले. वेना्या आईने त्याचे शरीर
अन्य उपायांनी तसेच जतन के ले. थो्ाच ददवसात अराजक माजले.
तेंव्हा ऋषींनी आपल्या तपा्या सामथ्याडने राजषी अंगा्या वंशात ्गवत्परायण राजा क्षनमाडण
करण्याचे ठरवले. त्यांनी सुक्षनथाने जतन करून ठे वलेल्या वेना्या शरीरा्या मांडीचे मंथन के ले. त्यातून
एक काळा कक्ष्न्न बुिका, आखूड हातांचा व मोठ्या जब्ाचा पुरुष उत्पन्न झाला. त्या पुरुषात वेनाचे सवड
पाप ्रलेले होते. त्याला ऋषींनी 'क्षनषाद' असे नाव देऊन नगरा बाहेर्या जंगलात स्थान ददले. त्यामुळे
जंगलात व दऱ्याखोऱ्यात राहून ही क्षनषाद जमात लूिमार व पशूहत्येवर उपजीक्षवका करू लागली.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५१ (अध्याय १५ व १६)

महाराज पृथूंचा अक्षव्ाडव व राज्याक्ष्षेक

वेना्या शरीराची शुद्धी झाल्यावर ब्राम्हणांनी वेना्या बाहुचे मंथन के ले. त्यातून एक अत्यंत
तेजस्वी युग्म उत्पन्न झाले. स्त्री व पुरुष अशी ती जोडी होती. त्यावेळी जाणत्या ऋषींनी सांक्षगतले कीं हा
पुरुष ्गवान श्रीहरी व ही स्त्री म्हणजे ्गवान श्रीहरींपासून कधीही क्षव्क्त न राहणारी लक्ष्मीच आहे. या
पुरुषाचा पराक्रम अतुलनीय असेल. हा सतत आपले यश पसरक्षवत जाईल म्हणून याचे नाव पृथु असे होईल.
हा सम्राि राजा होईल. आक्षण ही उत्पन्न झालेली स्त्री पृथूची पत्नी अची होईल. इतट यात आकाशात दुद
ं ्
ु ी
वाजू लागल्या. आपापल्या लोकांमधून देव अवतीणड झाले. ्गवान ब्रह्मदेव, ्गवान महादेव, इंद्रादी
लोकपाल, अनेक ऋषी, क्षपतर असे सवड जण राजा पृथच
ू े अक्ष्नंदन करण्यास आले. त्यावेळी ब्रह्मदेवांनी
पृथु्या हातावरचे चक्र पाहून हा क्षवष्णूंचा अवतार असल्याचे क्षनिंयाने सांक्षगतले. थो्ाच अवधीत पृथु
पूणड वयात आले व अचीही तेवढीच वाढली. त्यामुळे वेद्वत्े या ब्राम्हणांनी लगेच पृथ्ु या राज्याक्ष्षेकाची
तयारी के ली. ती तयारी होई पयांत सवड नद्या, समुद्र, पवडत, पृथ्वी, गायी, पिी, नाग, पशु व अन्य अनेक
प्राणी आपले नजराणे घेऊन हजर झाले. अप्रतीम वस्त्रालंकार धारण के लेल्या पृथुचा वैददक पद्धतीने
राज्याक्ष्षेक झाला. त्यावेळी अनेक वस्त्रालंकार पटरधान के लेल्या महाराणी अचीदेवी बरोबर महाराज पृथु
अग्नीसारखे तेजस्वी ददसत होते. त्यांना नसहासनावर बसवण्यात येण्या्या समयी कु बेराने प्रकि होऊन एक
अप्रतीम सुवणड नसहासन त्यांना समपडण के ले. वरुणाने शीतल प्रकाशमय छत्र बहाल के ले. वायुने चवऱ्या,
धमाडने कीतीमाला, इंद्राने मुकुि, यमाने दंड, ब्रह्मदेवांनी वेदमयकवच, सरस्वतीने हार, ्गवान क्षवष्णूंनी
सुदशडनचक्र, लक्ष्मीने क्षस्थर संपत्ती, रुद्राने तलवार, पावडतीने ढाल, चंद्राने ददव्य अश्व, पृथ्वीने मनोवाक्षछछत
स्थळी नेणाऱ्या पादुका, असे क्षववध ददव्य नजराणे त्यांना समपडण के ले. नंतर सूत व मागध महाराजा पृथु
यांची स्तुती करण्यास उ्े राक्षहले. तेंव्हा त्यांचा स्तुक्षत करण्याचा हेतू जाणून राजा पृथूंनी बोलण्यास आरं ्
के ला. गं्ीर वाणीने ते म्हणाले, " हे सूत, मागध व बंददजन हो! या लोकी माझे अद्याप कोणतेच गुण प्रकि
झालेले नाहीत. शास्त्राददकां्या अभ्यासाने जे गुण उत्पन्न होतात ते अनु्वास आल्या खेरीज त्या प्रकारची
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स्तुक्षत म्हणजे स्वत:ची क्षनव्वळ थट्टा करून घेणे आहे. इतके च नाही तर तो एक प्रकारचा उपहासच होईल.
म्हणून हे मधुर वाणी असलेल्या स्तुक्षत पाठकांनो तुम्ही पुण्यश्लोक ्गवंताचे गुण वणडन करून आपल्या
वाणीचे साथडक करणे योग्य होईल!" पृथुमहाराजांची ही अमृतमय वाणी ऐकू न बंददजनांनी सत्प्रवृत्त
मुनीजनां्या प्रेरणेने पृथुमहाराजांचे ्क्षवष्य कथन गायला सुरुवात के ली. ते म्हणू लागले , " ्गवान
नारायण जेंव्हा स्वामायेने वेना्या शरीरातून अवतार धारण करतात तेंव्हा त्यां्या पुरुषाथाडचे वणडन
करताना ब्रह्मदेवही चक्रावून जातात. क्षतथे आम्ही तर अगदीच तोकडे पडणार. तथाक्षप मुनीं्या प्रेरणेने
आम्ही आपल्या प्रशंसनीय कायाडचा क्षवस्तार करणार आहोत. आपण सािात् श्रीहरीचे अवतार आहात.
आपण प्रजापालनात अलौदकक समता दाखवाल. आपण पृथ्वीसारखी िमाशीलता दाखवाल. आपल्या प्रसन्न
व सक्षस्मत मुखाकडे पाहून प्रजा सदैव आनंददत राहील. आपले मनोगत कोणीही जाणू शकणार नाही.
आपली कायेही तशीच गुप्त असतील. आपण सदैव वैराग्यशील व क्षनरपेितेने कायड प्रवण राहाल. महाराज
पृथु हे चारी ददशात जय प्राप्त करतील. प्रजेचे ट लेश नष्ट करतील. व सवड ्ूमड
ं ळाचे शासक होतील.
त्यावेळी देवच काय पण असुरही त्यां्या प्र्ावाची गीते गातील.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:|
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५२ वे (अध्याय १७ व १८)

महाराज पृथु व पृथ्वी यांचा संवाद

बंददजानांची स्तुक्षत पूणड झाल्यावर ब्राम्हणांनी महाराज पृथूंना राज्याक्ष्षेक करून त्यांना
प्रजापालक म्हणून घोक्षषत के ले. त्यावेळी वेना्या राजविीत त्रासलेल्या पृथ्वीने औषधी (म्हणजे धान्यादद
पदाथड) देणे बंद के ले होते. त्यामुळे ्ुकेल्या प्रजेने त्यांना अन्न पुरवण्याची कळवळू न प्राथडना के ली. पृथूंनी
अन्नाचे दुर्म्ि कशामुळे झाले असेल याचा नीि बारकाईने अभ्यास के ला. त्यावेळी त्यांनी योगमागाडने हे
जाणून घेतले कीं पृथ्वीने सवड औषधी, वनस्पती इत्यादी जीवनावश्यक गोष्टी स्वत:तच लपवून ठे वल्या
आहेत. म्हणून त्यांनी क्षनिंयपूवडक आपल्या धनुष्याला बाण जोडला व पृथ्वीला लि के ले. तेंव्हा स्वत:चा
बचाव करण्यासाठी पृथ्वी गोरूप धारण करून पळू लागली.क्षत्र्ुवनात क्षतला क्षजथे क्षजथे शट य होते क्षतथे
क्षतथे क्षतने लपण्याचा प्रयत्न के ला पण पृथुमहाराजांनी तो यशस्वी होऊ ददला नाही. त्यामुळे लपण्यास स्थान
न क्षमळाल्याने ्य्ीत झालेली पृथ्वी दीनवाणे म्हणाली, "मी क्षनरपराध असताना आपण माझ्यावर कां
संतापला आहात? आपण धमडज्ञ असूनही स्त्री वधला कसे प्रवृत्त झाला आहात? क्षशवाय मला मारून आपण
व आपली प्रजा काय पाण्यावर राहाल काय?" तेंव्हा पृथु महाराज म्हणाले, " यज्ञातला हक्षव्ाडग स्वीकारून
तूं आम्हाला अन्न देत नाहीस म्हणून मी तुला मारण्यास उद्युक्त झालो आहे. ब्रह्मदेवांनी आम्या
पोषणासाठी क्षनमाडण के लेली अन्नबीजे तूं आपल्या पोिात कां दडवून ठे वलीस? ती बाहेर काढ! आक्षण जर तूं
तसे करणार नसलीस तर मी तुला क्षछन्नक्ष्न्न करून तुझ्या चरबीने ्ूकेलेल्यांची ्ूक शमवीन. आपल्यावर
अवलंबून असणाऱ्या जीवांशी क्षनदडयपणाने व दुष्टपणाने वागणारा पुरुष असो कीं स्त्री असो कीं नपुंसक असो
वध्यच असतो. तूं मायावी सामथ्याडचा दुरुपयोग करून हे गो-रूप धारण के ले आहेस. त्यामुळे माझ्या
बाणांनी मी तुझे तुकडे तुकडे करीन! आक्षण माझ्या योगबलाने सवड प्रजा धारण करीन! तुझी मला गरज
नाही. " पृथु महाराजांचे हे क्षनग्रहाचे बोलणे ऐकू न पृथ्वी शहारली. व पृथु महाराजांना म्हणाली, "आपण
सािात् परमपुरुष आहात. आपल्याच क्षत्रगुण मायेने माझे क्षचत्त भ्रक्षमत झाले होते. मी आपणास शरण आहे.
माझा आपणास नमस्कार आहे. प्र्ो! थोडे शांत व्हा व माझी प्राथडना ऐका. दुराचारी राजांनी अनाचार
करून मला जाच करण्यास सुरुवात के ली. त्या जाचाला कं िाळू न मी सवड औषधी माझ्याच पोिात लपवून
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ठे वली आहेत. हे खरे आहे, पण आता त्याला बराच कालावधी गेला असल्याने ती बीजे जीणड झाली आहेत.
त्यामुळे पूवी्या आचायाांनी सांक्षगतलेल्या उपायांनी ती बाहेर काढावी लागतील. त्यासाठी मला क्षपणाऱ्या
वासरांची व दोहन पात्रांची व्यवस्था करा. दुधा्या रूपाने मी त्यांना सवड इक्षप्सत वस्तू देईन. नंतर
आपणास आवश्यक तेवढा ्ू्ाग समतल करा म्हणजे माझी जलधारणा िमता वाढेल व माझ्या पोिात
सतत आद्रडता राहील. हेच तुम्या दृष्टीने योग्य होईल." पृथ्वी्या या ्ाषणाला अनुसरून राजाने 'गो-रूप'
पृथ्वीचे दोहन करावयाचे ठरवले. त्यासाठी राजाने मनू, बृहस्पती, इंद्र, इत्याददना वासरे बनवून प्रजा
पालनासाठी आवश्यक गोष्टींचे दोहन करून घेतले. पृथ्वी सवड इक्ष्छत वस्तू देणारी आहे व यावेळी पृथु्या
ती पूणड आधीन आहे असे पाहून सवाांनीच आपल्या आपल्या प्रमुखाला वासरू बनवून दोहना्या रूपाने क्ष्न्न
क्ष्न्न वस्तू प्राप्त करून घेतल्या. त्यामुळे महाराज पृथूं्या मनातला राग मावळला. त्यांनी क्षतचा कन्या
रूपाने स्वीकार के ला. आवश्यक तेवढी ्ूमी समतल करून उत्तमोत्तम शहरे , गावे, वने, उपवने, वाटिका,
गौळीवाडे, इत्यादी सवड प्रकार्या सुक्षवधांनी पटरपूणड अशी रचना करून घेतली व प्रजेचे पुत्रवत् पालन करू
लागले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५३ वे (अध्याय१९पूणड,२०चालू)

महाराज पृथुंचे अश्वमेध यज्ञ

पृथ्वी दोहना नंतर क्षस्थरस्थावर झाल्यावर पृथूंनी ब्रम्हावताडत शतमखाची दीिा घेतली. यज्ञ
सामग्री देणाऱ्या ्ूमीने कामधेनु्या रूपाने अगक्षणत वस्तू देऊन यजमानां्या सवड इ्छा पूणड के ल्या. सवड
शुद्ध पदाथाांची इतकी रे लचेल झाली कीं स्वगाडतल्या इंद्रालाही वैषम्य वािून शं्रावा यज्ञ सुरु झाल्यावर
इंद्राने पृथू्या यज्ञाचा यज्ञीय घोडाच पळवला. अश्व पळवून नेताना आपल्याला कोणी ओळखू नये म्हणून
त्याने साधुवेशाने ते कृ त्य के ले. त्यामुळे जिा, क्षत्रपुंड्र, अंगावरचे ्स्म, इत्यादी साधू वेषामुळे अश्वरिण
करणारा पृथुपुत्र गोंधळला. पण अत्रीमुनींनी त्याला ते इंद्राचे कपि असल्याचे सांगून तो घोडा परत
आणण्यास सांक्षगतले. तेंव्हा पृथुपुत्राने त्वेषाने इंद्रावर स्वारी के ली. कपि वेश िाकू न इंद्र पळू न गेला. व
पृथुपुत्र अश्व घेऊन परत आला. पृथुपुत्राचा हा अद््ुत पराक्रम पाहून यज्ञस्थानी असलेल्या ऋषींनी त्याचे
नाव "क्षवक्षजताश्व" असे ठे वले. इतके होऊनही इंद्राने आपला हेका सोडला नाही. त्याने काही ददवसांनी
आपल्या मायावी शक्ती्या सहाय्याने प्रथम अंधार पसरवून कपाल व ख्वांग धारण करून अश्व पळवला.
पृथु्या सुदव
ै ाने व इंद्रा्या दुदव
ै ाने अत्रीमुनींचे लि गेलच
े . इंद्रा्या छद्मी वेषामुळे क्षवक्षजताश्व घोिाळ्यात
पडला. पण सावध असलेल्या अत्रीमुनींनी तो इंद्रच असल्याचे क्षनधाडराने सांक्षगतले. इंद्रही लगेच छद्मी वेष
िाकू न पळाला. पण तो छद्मी वेष लबाड लोक धारण करून पाखंड माजवू लागले. पाखंड म्हणजे इंद्र जे
करीत होता ते पाप होते व ते करण्यासाठी त्याने जी वस्त्रे धारण के ली ती धार्ममकक्षचन्हे असलेली वस्त्रे होती.
क्षचन्ह म्हणजे खंड. म्हणून पाखंड म्हणजे पाप-क्षचन्ह. इंद्रा्या या वाक्ा चालीचा पृथूंना राग आला. पण
यज्ञ दीिा घेतलेली म्हणून त्यांना काहीच करता येईना. तेंव्हा त्रासलेल्या ऋक्षत्वजांनी मंत्रा्या सहाय्याने
इंद्राचे हवन करायचे ठरवले. ऋक्षत्वज आहुती िाकण्या्या तयारीत असताना सािात् ब्रह्मदेव क्षतथे प्रकि
झाले व म्हणाले, "ऋक्षत्वजहो व पृथुराजन् ! तुम्ही ज्या देवांची आराधना करीत आहत ते इंद्राचे अंग आहेत.
त्यामुळे इंद्रच यज्ञमूती आहे. त्यालाच मारून तुम्ही काय क्षमळवणार? धमडस्थापनेसाठी आपण के लेल्या या
यज्ञा्या असफलतेसाठी इं द्राने जी वस्त्रे धारण के ली त्यामुळे पाखंड माजू लागले आहे. आता आणखी
क्षवरोध कराल तर अक्षधकच पाखंड माजेल. राजन्! तूं रागावू नकोस! पण हे देव मोठे हट्टी व रजोगुणी
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असतात. इंद्राला त्या्या पदाची लालसा आहे. तुला इंद्रपदाची लालसा नाही. त्यामुळे तूं के लेले नव्याण्णव
यज्ञ तुला पृथ्वी पालनासाठी पुरेसे आहेत. तूं आक्षण इंद्र दोघेही पक्षवत्रकीती ्गवान् क्षवष्णूंचे अंश आहात.
म्हणून स्वत:चेच रूप असलेल्या इंद्रावर तूं रागावू नकोस. कारण ज्या धमाड्या प्रक्षतष्ठापनेसाठी हे यज्ञ के ले
जात आहेत ते आता स्वपद्याने इंद्रालाच नकोसे झाले आहेत. त्यामुळे हे राजन्! प्रजापालनाचा मुख्य हेतू
लिात घे. एकांगी क्षवचारांपेिा समग्र क्षवचारांनी तारतम्य वापरून यज्ञ थांबवावा असे मला वािते." पृथुने
क्षनमडल मनाने ्गवान ब्रह्मदेवांची सूचना स्वीकारताच ्गवान श्रीक्षवष्णू इंद्रासह क्षतथे प्रकि झाले व
म्हणाले, " राजन्! तुझ्या यज्ञात क्षवघ्न आणल्या बद्दल िमा मागण्यास इंद्र इथे आला आहे. तूं त्याला िमा
कर. ज्ञानी पुरुष देवमायेने मोक्षहत होत नाहीत. कमड, वासना व अक्षवद्या हे तीनही शरीररूपी पुतळ्यामुळे
उत्पन्न होतात. शरीर हे अक्षनत्य आहे. शरीरावर ममता न ठे वता श्रद्धा पूवडक माझी आराधना करणाऱ्याचे
क्षचत्त शुध्द होते. शरीर, ज्ञान, दक्रया व मन यांचा सािी असलेला आत्मा जेव्हा तिस्थ होतो तेंव्हा माझी
प्राप्ती होते. थो्ाच ददवसात तुला सनकादद ऋषींचे दशडन होईल. राजन्, ज्यां्या क्षचत्तात समता असेल
अशां्याच क्षचत्तात मी राहतो. मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. तुला हवा तो वर मागून घे!" इंद्र पृथूची िमा
मागण्यास पृथूला नमस्कार करू लागला. तेंव्हा त्याला वरचे वर थांबवून पृथुने आनलगन ददले. मग पृथुने
अत्यंत ्क्षक्तपूवडक ्गवंताचे पूजन के ले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५४ वे (अध्याय २०, २१)

्गवान क्षवष्णूंचे पृथूला वरदान

पृथुराजाने ्गवान श्रीक्षवष्णूंचे इतके ्ावपूणड पूजन के ले. कीं क्षनघण्या्या तयारीत असलेले
्क्तवत्सल ्गवान वात्सल्य्ावाने क्षतथेच थांबले. पृथूचे अष्ट साक्षत्वक ्ाव जागे झाले होते. ्गवान
क्षवष्णुं्याकडे पहात पृथु अनन्य्ावाने म्हणाला, " हे प्र्ो! मजवर प्रसन्न होऊन आपण वर देण्यास तयार
झालात पण मला आत्मज्ञान प्राप्त करून देणाऱ्या आपल्या अमृतमय कीती कथां्या श्रवणासाठी हजारो
कान द्या. कारण आपल्या तत्त्वाचे क्षवस्मरण झालेल्या आम्या सारख्या अ्ागी लोकांना तेच कथामृत
ज्ञानप्राप्ती करून देते. आपण मला वर माग म्हणालात, पण मला आपले हे बोलणे संसारातल्या मोहात
गुंतवण्यासारखे वािते. अहो! आपल्या वेदरूप वाणीनेसद्ध
ु ा मोक्षहत होऊन सातत्याने सकाम कमे के ली
जातात. क्षतथे प्रत्यि आपल्या वाणीने तसा मोह कां उत्पन्न होणार नाही? पण हे प्र्ो! क्षपता जसा आपल्या
पुत्रा्या कल्याणास्तव स्त:हूनच तत्पर असतो तसे आपणच माझ्या कल्याणाचा क्षवचार करावा." ्गवान
श्रीक्षवष्णूंनी पृथु्या स्तुक्षतचा स्वीकार करून त्या्यावर अनुग्रह के ला. मग पृथुने पुन्हा एकदा ्गवंताचे
पूजन के ले. श्रीहरी अंतधाडन पावल्यावर पृथुमहाराज अव्ृथ स्नानाने पक्षवत्र झाले. मग ऋक्षत्वजांचे
आशीवाडद घेतले. मग प्रथेप्रमाणे सत्रासाठी जमलेल्या सवड ऋषी, मुनी, राजषी, ब्रम्हषी, इत्यादी सवाांचा
यथायोग्य सत्कार के ला. प्रचंड जनसमुदाय जमलेला होता. असंख्य नागटरकांची दािी झालेली होती. पण
सवडत्र क्षशस्त व शांतता होती. प्रथेप्रमाणे महाराज पृथु स्ेत ्ाषण करण्यास उ्े राक्षहले. त्यावेळी त्या
स्ेत ते नित्रात शो्ून ददसणाऱ्या चंद्राप्रमाणे तेजस्वी ददसत होते. महाराज पृथु हे शरीराने चांगलेच
क्षधप्पाड व अत्यंत प्रमाणबध्द होते. महाराज पृथन
ूं ी यज्ञदीिा घेतलेली असल्यामुळे त्यांनी सवड आ्ूषणांचा
त्याग के लेला होता. पण त्यांचे स्वा्ाक्षवक व्यक्षक्तमत्वच इतके आकषडक होते कीं त्या आ्ूषणांची उणीवच
्ासत नव्हती. आपल्या आजानुबाहूत त्यांनी द्ड धारण के लेले होते. पृथूंनी आपल्या सुहास्य मुद्रन
े े सवड
स्ेवर चांगलीच छाप पाडली होती. आपल्या मधुर व खणखणीत आवाजात त्यांनी ्ाषणाला सुरुवात
के ली. " सज्जन हो! आपले कल्याण असो! हे महानु्ावानो! क्षजज्ञासू पुरुषांनी संत समुदायात आपले मनोगत
प्रकि करावे असा प्रघात असल्यामुळे मी माझे मनोगत आपणा समोर प्रकि करीत आहे. या लोकी आपण
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सवाांनी मला प्रजारिण, शासन, उपजीक्षवका व धमडरिणासाठी राजा म्हणून क्षनयुक्त के ले आहे. प्रजेला
धमडमागाडचे क्षशिण क्षमळण्याची व्यवस्था न करता कर्ार घेणाऱ्या राजाला प्रजे्या पापाचे ्ागीदार
बनावे लागते. त्यामुळे त्याचे वै्व नष्ट होते. म्हणून हे प्रजाजन हो! आपले व आपल्या राजाचे परलोकी क्षहत
व्हावे असे जर आपणास वाित असेल तर तुम्ही शुद्ध अंत:करणाने व ईश्वरापडण बुद्धीने आपल्या धमाडचे
आचरण करीत जा. तोच आपला माझ्यावर अनुग्रह आहे असे मी समजेन. हे देव, ऋषी व क्षपतर हो,
आपणही आपल्या क्षनमडल क्षचत्ताने याला अनुमोदन द्या. कारण धमाडचरण करणारा, ते दुसऱ्यांना सांगणारा
व ते करण्यास अनुमोदन देणारा या क्षतघांनाही परलोकी समान फळ क्षमळते. हे पूजनीय सज्जन हो! एखाद्या
दुराग्रही मनुष्या्या मते कादाक्षचत् नसेलही पण अनेक धमडज्ञ व क्षववेकी लोकां्या मते यज्ञपती परमेश्वर
म्हणून कोणीतरी आहे. कारण या लोकी व परलोकी क्षवशेष तेजस्वी ्ोग्ूमी व तेजोमय शरीरे ददसतात.
त्याच प्रमाणे ज्या वस्तूपासून आज सुख प्राप्त होत असते त्याच वस्तूपासून कालांतराने दु:ख प्राप्त होऊ
शकते. ककवा एकच वस्तू एकाला सुखकारक तर दुसऱ्याला दु:खकारक होते. असे हे जगाचे क्षवक्षचत्रत्व आहे.
ते कमडफळदात्या जगक्षन्नयंत्या यज्ञपती ्गवंता खेरीज घडणार नाही. मनू, उत्तानपादराजा, ध्रुवराजा,
राजषी क्षप्रयव्रत, आमचे क्षपतामह अंगराजा, आक्षण इतर धमडक्षनष्ठ राजे तसेच ब्रह्मदेव, शंकर, प्रल्हाद, इत्यादी
सवाांचेच गदाधारी ्गवान क्षवष्णुंशीच कतडव्य आहे. त्यां्या मते कमडफळ देणारा परमेश्वरच आहे. इतके च
काय पण धमडमूढांखेरीज व आमचे क्षपताश्री वेनराजा खेरीज इतर सवड प्रज्ञावान सज्जनां्या मते फळदाता
ईश्वरच आहे. कारण कमड हे जड असल्याने फळ देऊ शकत नाही. देवताही फळ देऊ शकत नाहीत. कारण
त्यांना अंतयाडमी सत्ते खेरीज स्वातंत्र्य नाही. क्षशवाय दकत्येक टठकाणी एकाच वेळीसारखी कमे के लेली
असतानाही क्ष्न्न फळे क्षमळताना ददसतात. तर काही टठकाणी ती क्षमळतही नाहीत. या वरून उक्षचत व हवे
ते देण्यास वा न देण्यास ककवा बाह्यत: क्षवपरीत ददसणारे घडवण्यास समथड असा एकच कोणीतरी आहे असे
मानावे लागते. त्याच सवडव्यापी ्गवंता्या चरण सेवे्या आवडीने बुद्धीतला अनेक जन्मांचा मळ नाहीसा
होतो. त्याला वैराग्याची प्राप्ती होते. मग वणाडश्रमधमाडनुसार उक्षचत व क्षनष्काम कमड करून ते ्गवंताला
अपडण करण्याने आत्मज्ञान प्राप्त होते तोच मोि. ह्या ्ूतलावरील जे प्रजाजन अशाप्रकारे श्रीहरीचे पूजन
करीत असतात ते माझ्यावर मोठी कृ पाच करीत असतात. अशा क्षनरपेि ्क्तांसह ्गवान श्रीहरी मजवर
प्रसन्न होवोत." महाराज पृथ्ूं या या ्ाषणाची देव, देवता, क्षपतर, ऋषी, ब्राम्हण इत्यादी सवाांनीच मुक्त
कं ठाने स्तुती के ली. ते म्हणाले, " पृथु महाराज पृथ्वीचे क्षपताच आहेत. त्यांची ्गवंता्या टठकाणी अक्षवचल
श्रद्धा राहून ते अनंत काल राज्य करोत. आमचा त्यांना नमस्कार आहे."
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५५ वे (अध्याय २२)

पृथु महाराजांना सनकाददकांचा उपदेश

पृथु महाराजांचे ्ाषण झाल्यावर प्रजाजन जेंव्हा पृथु महाराजांची प्रशंसा करीत होते तेंव्हा
आपल्या ददव्यकांतीने सवड लोकांना पक्षवत्र करीत आकाशमागाडने सनकादद कु मार येताना सवाांनाच ददसले.
िणातच राजासह सवडजण उठू न उ्े राक्षहले. सवाांनी एकाचवेळी त्यांना वंदन के ले.
मुक्षनवर आसनस्थ झाल्यावर राजाने त्यांची षोडशोपचार पूजा के ली. त्यांचे पादोदक आपल्या
मस्तकी धारण करून पृथुने क्षवनयाने बोलायला सुरुवात के ली. "हे प्र्ो! अत्यंत दुल्
ड असे आपले दशडन
क्षमळण्या इतके कोणते पुण्य आम्या कडू न घडले आहे ते समजत नाही! पण ते काहीही असो हे मुक्षनश्वरनो
आपले मन:पूवडक स्वागत असो. प्र्ो! आम्ही आम्या कमाडनुसार क्षवपत्तीचे िेत्र असलेल्या या संसारात
येऊन पडलो आहोत. आक्षण इंदद्रय ्ोगातच पुरुषाथड मानीत आहोत. तेंव्हा यातून सुिण्याचा उपाय आपण
आम्हाला सांगा!”
ह्यावर सनकमुनी प्रसन्नतेने बोलू लागले, " हे राजन्! परोपकार बुद्धीने क्षवचारलेल्या या तुझ्या
प्रश्नामुळे सवाांचेच कल्याण होईल. राजन्! इतर कोणत्याही उपायांनी नाहीसा न होणारा वासनामल
्गवत्कथेवर जडलेल्या प्रीतीमुळे नाहीसा होतो. क्षनगुडण परब्रह्मरुपी आत्म्या व्यक्षतटरक्त इतर जड वस्तूंवर
आसक्ती ठे वू नये. मनुष्या्या आत्यंक्षतक कल्याणाचे हे शास्त्राने सांक्षगतलेले साधन आहे. योग्य प्रयत्न के ल्यास
ते सवड जीवांना प्राप्त होण्यासारखे आहे. त्यासाठी सद्गुरुवर क्षनष्ठा, शास्त्रवचनांवर दृढ क्षवश्वास,
शास्त्रपालनाची मनापासून तयारी व ्ागवतधमाडचे आचरण. क्षवक्षधवशात् क्षमळे ल त्यात समाधान मानून या
साधनांनी ्गवद्भक्ती के ल्याने जडदेहा क्षवषयी हळू हळू क्षवरक्ती उत्पन्न होते. लवकरच क्षनगुडण परमात्म्या
क्षवषयी प्रेम्ाव क्षनमाडण होतो. मग वैराग्य प्राप्त होते. पुढे याच दृढ अभ्यासाने दृश्य व द्रष्टा असा ्ेद
करणारे अंत:करण नाहीसे होते. मग कतृडत्वादी सवड ्ाव नाहीसे होतात. त्यामुळे द्रष्टा आत्मा व इंदद्रयांचे
क्षवषय म्हणजेच दृश्यपदाथड या दोन्ही्या संबंधाला कारण असलेला अहंकारच नाहीसा झाल्यामुळे
शब्दां्या अतीत असलेल,े मना्या व बुद्धी्या पक्षलकडे असलेल्या आत्मतत्त्वाचे ज्ञान होते. यालाच
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अनु्ूतीने क्षमळणारे ज्ञान म्हणतात. द्रव्यप्राक्षप्त व इंद्रीयतृप्ती या गोष्टींची हाव चारी पुरुषाथाांचा नाश
करणारी आहे. धमड, अथड, काम व मोि या चार पुरुषाथाांपैकी मोि या पुरुषाथाडला काळाचे ्य नसल्याने
तो सवोत्कृ ष्ट आहे. तो फक्त ्गवद्भक्तीमुळे प्राप्त होतो. फक्त ्गवद्भक्तीमुळेच दयदयग्रंथी मोकळ्या होतात.
म्हणून ्वसागर तरुन जाण्यासाठी श्रीहरी्या चरणरूप नौके चा आश्रय घ्यावा."
सनकांनी के लेला उपदेश ऐकू न त्या बोधाशी तादात्म्य पावलेला राजा पृथु म्हणाला, " हे सवडश्रेष्ठ
मुक्षनश्वरांनो! आपला बोध माझ्या अंतरात क्ष्नला आहे. माझ्या देहासह वतडमान सवड आपलेच असल्याची
मला दृढ जाणीव झाली आहे. त्यामुळे गुरुदक्षिणा म्हणून मी ते आपल्या चरणी अपडण करीत आहे." असे
म्हणून राजाने सनकादद मुनींना क्षवनम्र अक्ष्वादन के ले, त्यांची षोडशोपचार पूजा के ली.
राजाची पूजा स्वीकारून सनकाददमुनी आकाशमागाडने स्वस्थानी क्षनघून गेले. सनकादद मुनींनी
के लेला बोध राजा्या अंगी मुरल्यामुळे वै्वशाली राजप्रासादात राहूनही त्याला रजोगुणाचा कधी स्पशडही
झाला नाही. त्याला अचीपासून पाच पुत्र झाले. ते सवड क्षपत्यासारखेच सवडगुण संपन्न होते. मैत्रेय मुनी पुढे
म्हणाले, "क्षवदुरा! पृथु राजा प्रत्येकाचा क्षहतनचतक होता. तो मधुर व क्षन:संददग्ध ्ाषण करीत असे. अचूक
क्षनणडय हे त्याचे वैक्षशष्ठ्य होते.
ह्या आत्मज्ञानी राजाने प्रजे्या दयदयात प्रेमादराचे स्थान क्षमळवले होते.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५६ वे (अध्याय २३ पूणड व २४ चालू)

पृथुचटरत्राचे महात्म्य व प्रचेत्यांचे चटरत्र

मैत्रेयमुनी पुढे सांगू लागले, "क्षवदुरा! पृथुमहाराजांनी आपल्या अजोड पराक्रमाने दीघडकाल राज्य
के ल्यावर सवड राज्य्ार आपल्या ज्येष्ठ पुत्रावर सोपवला. स्वत: आपल्या पत्नीसह "मोि प्राप्तीसाठी" वनात
क्षनघून गेले. अनेक ददवस फक्त कं दमुळे खाऊन राक्षहले. पुढे पुढे फक्त जलपानावर राहू लागले. नंतर
प्राणायामा्या सहाय्याने संपूणड इंदद्रय जय प्राप्त करून घेतला. ्गवत्कथांमुळे ब्रह्मचैतन्या खेरीज त्यां्या
क्षचत्तात काहीच उरले नाही. आपला अंतकाळ जवळ आलेला पाहून त्यांनी वज्रासनात बसून प्राणाला
ब्रह्मरं ध्रातून अनंतात क्षवलीन करून देह सोडू न ददला.
महासाध्वी अची सदैव पतीसेवेत स्वत:ला क्षवसरून गेलेली होती. स्व शरीराक्षवषयी जराही आस्था
न ठे वता ती पृथुमहाराजांशी पूणड एकरूप झाली होती. त्यामुळे पृथुने देह सोडलेला पाहून क्षतने िणाचाही
क्षवलंब न लावता शांत क्षचत्ताने शुक्षच्ूडत होऊन वनातच क्षचता रचली. क्षचतेला अग्नी ददला व तीन प्रदक्षिणा
घालून अक्षग्नप्रवेश के ला. अशा प्रकारे परमधैयाडने पतीसह सहगमन करणाऱ्या अचीदेवीचे पक्षवत्र वतडन पाहून
मंगल वाद्ये वाजू लागली. फु लांचा वषाडव होऊ लागला.
उच्चलोक ओलांडून पृथु व अची उच्चतर लोकी चालेले पाहून "पृथु व अची" यांची उच्चलोकातील
हजारो वरदाक्षयनी देवींनी स्तुक्षत के ली. त्या म्हणू लागल्या, " अनेक जन्मानंतर मनुष्य जन्म प्राप्त होतो.
अहो मनुष्याचे आयुष्य इतके थोडे असतानाही त्यांनी क्षवष्णुपद प्राप्त करून घेतले आहे. त्यामुळे पृथु राजा व
अचीदेवी यांनी मनुष्य जन्म हा मोिप्राप्तीचे साधन असल्याचा एक मोठा आदशड घालून ददला आहे. तेंव्हा
मनुष्य जन्मात प्रत्येकाने ईश्वर्क्ती करून स्वत:्या जन्माचे साथडक करून घ्यावे!" मैत्रेय मुनी पुढे म्हणाले ,
"क्षवदुरा! ्गवद्भक्त पृथू्या चटरत्राचा प्र्ाव असा आहे कीं जो कोणी श्रद्धेने त्याचे पठन, मनन करतो
त्याला धमड, अथड, काम व मोि या चारही पुरुषाथाडची प्राप्ती होते."
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मैत्रेय मुनी पुढे सांगू लागले, "क्षवदुरा! पृथुराजाने तपोवनात जाताना आपले राज्य क्षवक्षजताश्वाला
ददले. क्षवक्षजताश्व अत्यंत दयाळू व न्यायी होता. त्याने आपल्या चार ्ावांना चार ददशांकडची चार राज्ये
ददली. आपण सम्राि राजा म्हणून राज्य करू लागला. अश्व पळवून नेणाऱ्या इंद्राला क्षवक्षजताश्वाने
अत्रीमुनींनी आज्ञा करूनही न मारल्यामुळे इंद्र क्षवक्षजताश्वावर खुश झाला होता. त्यामुळे क्षवक्षजताश्वावर
प्रसन्न होऊन इंद्राने त्याला अंतधाडन पावण्याची क्षवद्या ददली होती. त्यामुळे क्षवक्षजताश्वाचे दुसरे नाव
अंतधाडन असेही होते.
कालांतराने क्षवक्षजताश्वाचा नातू बर्महषद् राजा झाला.ह्या बर्महषद् राजाने एकापाठोपाठ एक असे
इतके यज्ञ के ले कीं सगळी ्ूमी पूवेकडे िोक के लेल्या द्ाांनी आछादली गेली. त्यामुळे प्रजा त्याला कौतुकाने
"प्राचीनबही" या नावाने संबोधू लागली. प्राचीनबहीची योग्यता इतकी होती कीं सािात् ब्रह्मदेवांनी एकदा
प्रकि होऊन सागरकन्या शतद्रुक्षतशी क्षववाह करण्यास सांक्षगतला. त्याप्रमाणे प्राचीनबहीने शतद्रुक्षतशी
क्षववाह के ला. शतद्रुक्षत इतकी सुंदर होती कीं सप्तपदी्या वेळी अग्नीसुद्धा क्षत्यावर मोक्षहत झाला होता.
शतद्रुक्षतला प्राचीनबहीपासून दहा पुत्र झाले. ते सवडसारखेच असल्यामुळे प्राचीनबहीने त्यांची नावे प्रचेता
अशी ठे वली. प्राचीनबहीने जेंव्हा त्यांना संतती उत्पन्न करण्याची आज्ञा ददली. तेंव्हा चांगल्या संतती्या
प्राप्तीसाठी तप करण्या्या उद्देशाने ते पक्षिंम ददशेला आपल्या आजोबां्याकडे म्हणजेच सागरांत जात
असताना वािेत ्गवान क्षशवशंकरांनी त्यांना योगादेश-स्तोत्राचा उपदेश के ला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५७ वे (अध्याय २४पूणड)

प्रचेत्यांना योगादेश स्तोत्राचा उपदेश

क्षवदुरांनी कु तुहलाने क्षवचारले, " हे ब्रम्हन्! ्गवान क्षशवांचे दशडन सहज सुल् नसताना प्रत्यि
दशडन देऊन प्रचेत्यांवर त्यांनी कृ पा करण्याचे कारण काय घडले?"
मैत्रेय म्हणाले, " क्षवदुरा! प्रचेत्यांचा क्षपतृआज्ञा पालनाचा ्ाव शुध्द व साक्षत्वक होता. प्रचेत्यांचा
साधु्ाव पूणड जागा झालेला होता. त्यामुळे क्षपत्या्या आज्ञेचे योग्यरीत्या पालन करण्या्या प्रामाक्षणक
इ्छेने ते हरीस्मरणात देह्ाव क्षवसरून पक्षिंमेकडे क्षनघाले होते. ते एका अक्षतरम्य व अक्षतक्षवशाल
सरोवरा्या काठावरून जात असताना त्यांना मृदग
ंु ाचा ध्वनी ऐकू आला. म्हणून क्षवक्षस्मत होऊन
हटरस्मरणात ते सरोवराकडे पाहू लागले. त्यांची ती ्ावावस्था पाहून ्गवान क्षशव त्या सरोवरातून प्रकि
झाले. तेंव्हा दहाही प्रचेत्यांनी त्यांना साष्टांग नमस्कार घातला व ते हात जोडू न उ्े राक्षहले.
त्यावेळी ्क्तवत्सल क्षशव त्यांना म्हणाले, "प्राचीनबही राजा्या पुत्रांनो! तुमचे कल्याण असो.
तुम्ही ज्या कायाडसाठी क्षनघाला आहात त्या कायाडत यशस्वी होण्यासाठीच मी तुम्हाला दशडन ददले आहे.
कारण प्रकृ क्षत व पुरुष यांचे क्षनयामक श्रीवासुदव
े यांना जे शरण जातात ते मला क्षप्रय होतात. म्हणून मी
तुम्हाला एक अक्षतशय पक्षवत्र व कल्याणकारी स्तोत्र सांगतो. त्याचा तुम्ही शुध्द अंत:करणाने जप करा.
म्हणजे तुमचे कायड क्षसद्धीस जाईल. तेच हे योगादेश स्तोत्र! (हे योगादेश स्तोत्र स्कं ध ४,अध्याय २४, श्लोक
३३ ते ६८ इतके आहे त्याचा थोडट यात ्ावाथड)
"क्षनरं तर परमानंदात क्षस्थर असणाऱ्या सवाडत्मक परमेश्वरा! स्वकल्याणासाठी आमचा आपणास
नमस्कार असो. आपण आम्या क्षचत्ताचे स्वयंप्रकाश अक्षधष्ठाता वासुदव
े , अहंकाराचे अक्षधष्ठाता संकषडण,
ज्ञानाचे उगमस्थान असणाऱ्या बुद्धीचे अक्षधष्ठाता प्रद्युम्न, इंदद्रयांचे क्षनयंते दयषीके श, मनस्तत्त्वाचे स्वामी
अक्षनरुद्ध व संपूणड क्षवश्वात्मा सूयड आपणच आहात. त्या आपणासआमचा नमस्कार असो. आपण पूणड व
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अव्यय असून क्षवराि स्वरूपाने संपूणड क्षवश्व व्यापलेले आहे. त्रैलोट याचे रिण कते, इंदद्रये, मन व प्राण यां्या
वायुरूप शक्तीही आपणच आहात. आपणास आमचा नमस्कार असो. शब्दगुणांसह अंतबाडह्य व्यापलेले
आकाश, तेज सवड सवड आपणच आहात आपणास आमचा नमस्कार असो. कायड, कारण व कतृडत्व यां्या
अहंकाराचे रुद्र आपणच आहात. परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी या चार वाणी अक्ष्व्यक्त करणारे आपणच
आहात. आपणास आमचा नमस्कार असो. संपूणड क्षवश्वाला ग्रासणारी माया उत्पन्न करून आपण मात्र त्या
मायेने क्षलप्त न होता अनुपमेय सुंदर व आजानुबाहू चतु्ुडज रुप धारण करता. त्या आपणास आमचा
नमस्कार असो. आपणच महत्तत्त्व, अहंकार, पंचमहा्ूते, पंचतन्मात्रा, पंचक्षवषय, त्यां्या क्षवक्षवध देवता
आक्षण चतुर्मवध प्राणीमात्र उत्पन्न करता आक्षण मधमाशी जसा स्वत:च उत्पन्न के लेल्या मधाचा आस्वाद घेते
तद्वत आपणच इंदद्रयां्या द्वारे क्षवषय्ोग घेता. त्या अंशालाच जीव म्हणून संबोधले जाते. पण ्गवन्!
हाच जीव आपण ददलेल्या दक्रयास्वातंत्र्याने मोहग्रस्त होतो व क्षवषय लालसा वाढवीत राहतो. पण आपण
मात्र काल रूपाने नेहमीच सावध असता. म्हणून तर काळा्या ्याने आपले आयुष्य व्यथड जाऊ नये म्हणून
ब्रह्मदेवांसह चौदाही मनू आपली आराधना करीत असतात. अशाप्रकारे सवड क्षवश्व काल्याने व्याप्त असता
सवडथैव क्षन्डय असणाऱ्या व आमचे आश्रयस्थान असणाऱ्या आपणास आमचे अनेक नमस्कार आहेत."
इतके सांगन
ू ्गवान रुद्र म्हणाले, " हे राजकु मारांनो! क्षवशुद्ध अंत:कारणाने ह्या योगादेश स्तोत्राचा
जप करीत राहा. हेच योगादेश स्तोत्र ब्रह्मदेवांनी आम्हा ्ृग्वादी पुत्रांना उत्कृ ष्ट संततीसाठी सांक्षगतले होते.
याच स्तोत्रा्या पाठाने आमचे अज्ञान नाहीसे झाले आहे. जो कोणी प्रात:काळी श्रद्धापूवडक पाठ करील तो
सवड कमडबंधनातून मुक्त होईल.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५८ वे (अध्याय २५ पूणड)

पुरांजनाख्यान

प्रचेते तपाचरण करण्यास क्षनघून गेल्यावर प्राचीनबही यज्ञ-यागादद कमडकांडात मग्न झाला.
त्यावेळी अध्यात्मक्षवद्या क्षवशारद देवषी नारद त्या्याकडे आले.
प्राचीनबहीची कमाडसक्ती पाहून म्हणाले, " राजा! या कमड कांडा्या मागाडने तूं आपले कोणते
कल्याण साधणार आहेस? कारण दु:खाचा शाश्वत नाश व शाश्वत परमानंद प्राप्ती ह्याचे नाव कल्याण आहे.
ते कल्याण या कमड-कांडातून होणारच नाही!"
प्राचीनबही क्षवचार करून म्हणाला "मी हा क्षवचारच कधी के ला नव्हता. ह्या कमडकांडालाच मी
पुरुषाथड मानीत आलो आहे. त्यामुळे आता आपणच शाश्वत सुखाचा मागड मला दाखवावा.
नारद म्हणाले, " राजा! तूं ह्या यज्ञांमध्ये हजारो पशू क्षनदडयपणे मारले आहेस. तूं मेल्यावर हेच सवड
पशू आपल्या लोहमय नशगांनी तुला क्षछन्नक्ष्न्न करण्याची वाि पाहत आहेत. तुला या संकिातून तारणारा
पुरंजन राजाचा इक्षतहास सांगतो. पूवी पुरंजन नावाचा एक क्षवख्यात राजा होऊन गेला. त्याचा अक्षवज्ञात
नावाचा एक क्षमत्र होता. तो अक्षत गूढ कृ त्ये करीत असे. ती कृ त्ये कोणालाच कळत नसत. पुढे कालांतराने
पुरंजन अक्षवज्ञाताला सोडू न स्वत:्या ्ोगलालसा पुऱ्या करण्यासाठी पृथ्वीवर नहडू लागला. कमडधमड
संयोगाने त्याला क्षहमालया्या दक्षिण क्षशखरावर नऊ द्वारांची एक सुंदर नगरी ददसली. राजा त्या नगरीत
क्षशरणार इतट यात त्याला तेथे एक सुंदर स्त्री येताना ददसली. क्षत्या समवेत दहा सेवक होते. प्रत्येकजण
शं्र नाक्षयकांचा पती होता. एक पांच फण्याचा ्लामोठा सपड सवड बाजूंनी क्षतचे रिण करीत चालला
होता. त्या मदनमंक्षजरीला पुरंजन म्हणाला, " हे कमलनयने! तूं कोण व कु णाची कन्या आहेस? मी पराक्रमी
राजा असूनही तुझ्या नेत्रकिािाने चांगलाच घायाळ झालो आहे. तो शक्षक्तशाली कामदेव मला पीडा करू
लागला आहे."
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तेंव्हा ती दकशोरी म्हणाली, " हे नरश्रेष्ठा आपण एकमेकांना जाणत नाही वा आपल्या माताक्षपत्यांची परस्परांना काही माक्षहतीही नाही. पण हे क्षप्रयवर हे माझ्या बरोबरचे पुरुष माझे क्षमत्र आहेत व
हा सपड ह्या नगरीचे रिण करीत असतो. माझ्या ्ाग्याने आपण इथे आला आहत. आपल्याला माझ्या
्ोगाची इ्छा झाली आहे. त्या ्ोगा्या पूतीसाठी मी माझ्या या क्षमत्र व मैक्षत्रणींसह तयार आहे."
अशाप्रकारे दोघे एकमेकांना अनुकूल ्ाषण करून त्या नऊद्वारां्या नगरीत वास्तव्य करू लागले.
नाना प्रकार्या उप्ोगात पुरंजन शं्र वषे क्षनवेध रमून गेला. त्या नगरीला वर सात व खाली दोन द्वारे
होती. वर्या सात द्वारांपैकी पांच द्वारे पूवेकडे होती. उरलेली दोन, एक दक्षिणेकडे व एक उतरे कडे होते.
खाल्या बाजूची दोन्ही द्वारे पक्षिंमेकडे होती. पूवेला शेजारी शेजारी असलेल्या 'खद्योता व आक्षवमुडखी' ह्या
दोन द्वारातून पुरंजन 'द्युमान' नामक क्षमत्रा बरोबर 'क्षवभ्राक्षजत' नामक देशात जात असे. याच द्वारां्या पुढे
असलेल्या 'नक्षलनी व नाक्षलनी' या द्वारातून पुरंजन अवधूत नावा्या क्षमत्रा बरोबर सौर् देशात जात असे.
पूवेकडेच पण सगळ्यात पुढे असलेल्या 'मुख्य' नामक द्वारातून पुरंजन रसज्ञ व क्षवपण या क्षमत्रांबरोबर
बहुदन व आपण या देशात जाई. दक्षिणे्या 'क्षपतुहू' द्वारातून दक्षिणपांचाल व उत्तरे ्या 'देवहु' द्वारातून
उत्तरपांचाल या देशांना श्रुतधर क्षमत्रा बरोबर जात असे. पक्षिंमे्या असुरी व क्षनऋती या द्वारातून पुरंजन
अनुक्रमे दुमडद क्षमत्रासह ग्रामक देशी व लुब्धक क्षमत्रासह वैशस देशी जात असे.
या क्षशवाय राजाला क्षनवाडक व पेशस्कृ त असे दोन अंध क्षमत्र होते व राजा या दोन अंध क्षमत्रां्या
सहय्याने सगळीकडे जाई व सवड कामे करी. क्षवषुचीन नामक सेवका बरोबर राजा अंत:पुरात स्त्री-पुत्र
यां्यामुळे होणारा 'मोह-प्रसन्नता व आनंद' या ्ावनांचा उप्ोग घेत असे.पुढे पुढे राजा कामाधीन होऊन
राणी्या तालावर नाचू लागला. राणीने पुरांजानला आपल्या नादी लावून चांगलेच फसवले. प्रजेनह
े ी
फसवले आक्षण हा मूखड लाचार होऊन इ्छा नसतानाही पाळलेल्या माकडासारखा क्षतचे अनुकरण करीत
राक्षहला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ५९ वे (अध्याय २६ व २७)

पुरंजनावर राणीचा राग

एक ददवस पुरंजनाला क्षशकारीला जाण्याची तीव्र इ्छा झाली व राणीला न सांगताच क्षशकारीला
क्षनघून गेला. क्षशकारीला जाताना राजाने सोन्याचे क्षचलखत घातले. धनुष्य व अिय ्ाता घे तले. अकराव्या
सेनापतीला बरोबर घेतले. ्रघाव धावणाऱ्या पांच घो्ांचा रथ घेतला. तो रथ पांच प्रकार्या चालींनी
चालणारा सात आवरणांनी युक्त होता. राजाने क्षशकारीचे सवड क्षनयम झुगारून क्षशकार के ली. शास्त्राने
घातलेल्या सवड मयाडदा ओलांडून तो स्वैरवतडन करू लागला. मग दमल्यावर परत आला.
आल्या आल्या स्नान के ले. उं ची अत्तरे लावली. मग राणीला ्ेिायला आला. पण राणी क्षत्या
दालनातल्या मंचकावर नव्हती. म्हणून अंत:पुरातल्या क्षस्त्रयांकडे चौकशी के ली. तेंव्हा त्याला कळले कीं
राणी क्रोधवश होऊन क्षतकडे जक्षमनीवर पडल्या आहेत. राजा धावतच क्षतकडे गेला. जक्षमनीवर अस्ताव्यस्त
पडलेल्या राणीला पाहून कळवळला! मनधरणी के ली. पण ती बधली नाही. मग पाय धरले. मग मांडीवर
घेतले. पण ती कशानेच बधेना तेंव्हा राजाने क्षतला न सांगता क्षशकारीला गेल्याची चूक मान्य करून िमा
माक्षगतली. पु
रं जनाने अशाप्रकारे िमा माक्षगतल्यावर राणीने सगळे नखरे बंद के ले व पूवडवत् त्या्याशी रममाण
झाली. व आपल्या तालावर नाचवू लागली. क्षत्या ्ोगात राजाचे तारुण्य क्षनघून गेले. तेवढ्या अवधीत
पुरंजनाला अकराशे पुत्र व एकशे दहा कन्या झाल्या. ते सगळे पुत्र पौरं जनी या नावाने प्रख्यात झाले." इतके
सांगून नारद पुढे म्हणाले, " हे प्राचीनबहे नंतर पुरंजनाने तुझ्यासारखीच यज्ञ दीिा घेतली व क्षनरक्षनराळ्या
पशू नहसामय घोर यज्ञ करून आयुष्य्र काम्यकमड करीत राक्षहला.
पुढे वृद्धापकाळ आला. आत्मज्ञाना बद्दल अनक्ष्ज्ञ राक्षहला. राजा बेदफकीर राक्षहलेला चंडवेग
नावा्या गंधवाडने पूवीच हेरले होते. तो काळाची वाि पाहत होता. हा चंडवेग महाधूतड व पाताळयंत्री
होता. त्या्या अक्षधपत्याखाली तीनशे साठ महाबलवान गंधवड होते. त्या प्रत्येकाला गोरी व सावळी अशा
दोन क्षस्त्रया होत्या. त्या आळीपाळीने पुरंजनपुरीतील ्ोग क्षवलासाची साधने हळू हळू लुिून नेत होत्या. पण
चंडवेगा्या सैक्षनकांनीच जेंव्हा पुरंजनपुरी लुिायला आरं् के ला तेंव्हा पांचफण्या्या प्रजागर नागाने खूप
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प्रक्षतकार के ला. पण तो बलहीन होऊ लागला. पुरंजन स्त्री्या आधीन झालेला असल्यामुळे त्याला त्याची
जाणीव झाली नाही.
याच ददवसात कालाची एकु लती एक कन्या ‘जरा’ कीं क्षजला स्व्छेने कोणीच स्वीकारीत नाही.
एक फक्त ययातीचा पुत्र पुरूचा अपवाद सोडला तर स्वे्छेने आजवर तरी कोणी स्वीकारल्याचे ऐकीवात
नाही. ती जरा वरसंशोधन करीत साऱ्या जगात दफरत होती." इथे थोडे थांबून नारद म्हणाले "ती
माझ्याकडेही आली होती. तेंव्हा मी क्षतची दया येऊन क्षतला '्य' नामक यवन राजाकडे पाठवून ददले. तेंव्हा
त्या यवन राजाने आपले खूप सारे सैक्षनक क्षत्या बरोबर ददले आक्षण क्षतला सांक्षगतले कीं तूं कोणालाच
आवडत नाहीस म्हणून तुझा कोणीच स्वीकार करणार नाही. तेंव्हा तूं कोठू न व कशी दफरतेस हे कोणा्याच
लिात येणार नाही. अशी मी तुझी व्यवस्था करतो. तूं ्ूलोकी जा व जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकाचा ्ोग घे.
व प्रत्येकाचा नाश कर. तुझ्या मदतीला माझे सैन्य आहेच.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ६० वे (अध्याय २८)

पुरंजनपुरीचा नाश व पुरंजनाचा पुनजडन्म

नारदमुनी प्राचीनबहीला पुढे सांगू लागले, " ्य नावाचा तो यवनराजा, त्याचा ्ाऊ प्रज्वार व
कालकन्यका जरा या क्षतघांनी क्षमळू न आपल्या सैन्यासह पुरंजन राजावर हल्ला चढवला. कालकन्या जरा
त्याचा अक्षनबांध उप्ोग घेऊ लागली. ्याचे सैन्य म्हणजे अनेक रोग त्या नगरीत थैमान घालू लागले.
कालकन्या जराने राजाला दृढ आनलगन ददल्याने तो वै्व हीन झाला. सगळे नगर क्षछन्नक्षवक्ष्छन्न होताना
ददसू लागले. पुरंजनाचे अमात्य त्याचा अनादर करू लागले. गंधवाांनी सगळी नागरी लुिली. पुरंजन्या
पत्नीचे त्या्यावरचे प्रेम आिून गेले.
इकडे प्रज्वाराने सगळी नागरी पेिवून ददली. पांचफ़ण्याचा नाग नगरीचे रिण करण्यास असमथड
ठरला. पुरंजनचा अंतकाळ आला. पुरंजन पत्नी्या काळजीने क्षत्या क्षवचारातच मरण पावला. ‘ अन्ते मक्षत
सा गक्षत ।’ या उक्ती प्रमाणे तो लगेच क्षवद्ड नरे शाची कन्या रूपमती म्हणून जन्माला आला. पुढे पां्
नरे श मलयध्वजाने क्षत्याशी क्षववाह के ला. मलयध्वजापासून रुपमतीला एक सुंदर कन्या व सात शूर पुत्र
झाले. ते पुढे द्रक्षवडदेशीचे राजे झाले. कन्या अगस्तीमुनींना ददली.
पुढे मलय ध्वजाने यथावकाश वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला. त्या्या बरोबर रुपमतीही वनात गेली.
मलयध्वज श्रीकृ ष्ण्क्तीने आत्मज्ञान प्राप्त करून घेऊन मुक्त झाला. तेंव्हा वैद्ीला म्हणजेच रुपमतीला
प्रचंड शोक झाला. ती सती जाण्यास क्षसध्द झाली. ही वैद्ी पूवड जन्मीची पुरंजन राजा होती. वैद्ीला
प्रचंड शोक करताना पाहून पुरंजन ज्याला पूणड क्षवसरून गेला होता तो अक्षवज्ञात नावाचा जुना क्षमत्र क्षतथे
ब्राम्हणा्या रूपाने त्याची समजूत घालायला वैद्ी जवळ आला. आक्षण म्हणाला, " हे ्ाक्षमनी तूं कोण
आहेस? तूं ज्या्यासाठी शोक करतेस तो कोण आहे? मी तुझा पूवड जन्मातला अक्षवज्ञात नावाचा क्षमत्र आहे.
तूं पूवड जन्मातला माझा क्षमत्र पुरंजन आहेस. तूं मला ओळखले नाहीस कां? क्षमत्रा अरे तूं आक्षण मी मानस
क्षनवासीचे हंस आहोत. आपण कोणत्याही स्थानाक्षशवाय राहत होतो. पण क्षमत्रा, क्षवषय्ोगा्या इ्छेने
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ग्रसल्यावर तुला घराची गरज वािली. मग तूं ही नवद्वाराची नगरी क्षनवडलीस. म्हणजेच मानवी शरीर
क्षनवडलेस. पांच फाण्याचा नाग म्हणजे प्राण. नऊ द्वारे म्हणजे नऊ क्षछद्रे. दोन डोळे , दोन कान, दोन
नाकपु्ा व एक मुख ही सात वरची द्वारे व गुदद्वार आक्षण मूत्रद्वार ही दोन खालची द्वारे . अशी नऊ द्वारे
असलेले मानवी शरीर. पांच क्षवषय म्हणजे पांच उपवने. पांच कमेंदद्रये म्हणजे पांच बाजार पेठा. स्त्री
म्हणजे बुद्धी. ह्याच बुद्धी्या आधीन होऊन मनुष्य मूळ स्वरूपाला क्षवसरतो. त्याच बुद्धी्या संगतीने तुला
ही अशी दु:खदायक क्षस्थती प्राप्त झाली. नीि क्षवचार के ल्यावर तुझ्या हे लिात येईल कीं तूं मलयध्वजाची
पत्नी नाहीस ककवा पुरंजनही नाहीस. पूवी तूं स्वत:ला पुरंजनीचा पती समजत होतास व आज स्वत:ला
पक्षतव्रता स्त्री समजत आहेस. याला कारण माझी माया. मुळात तूं व मी क्ष्न्न नाही. एकाच व्यक्तीला आपले
प्रक्षतनबब ददसून ती व्यक्ती दोन टठकाणी ददसू लागते व पाण्यातले प्रक्षतनबब जरी हालले तरी मुळ व्यक्तीला
फरक पडत नाही. पण प्रक्षतनबब ज्यामुळे प्रतीत होते ती एक उपाधी असते. तसेच क्षवद्या व अक्षवद्या या दोन
उपाधी आहेत. त्या उपाधींमुळे आत्मा स्वत:ला जीव व परब्रह्माला ईश्वरा्या स्वरूपात पहातो. अशा प्रकारे
अक्षवज्ञाताने जेंव्हा वैद्ी्या रूपातील पुरंजनाला सावध के ले तेंव्हा मानसहंस म्हणजे मनाची उपाधी
क्षनमाडण झालेला जीव आपल्या स्वरूपात क्षस्थर होऊन आत्मज्ञानी झाला. तसे हे प्राचीनबहे मी तुला
परोिरूपाने आत्मज्ञानाची ददशा दाखवली आहे. कारण क्षवश्वकत्याड जगदीशाला अप्रत्यि वणडनच अक्षधक
क्षप्रय असते.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ६१ वे (अध्याय २९ चालू)

पुरंजना्या आख्यानाचे तात्पयड

पुरंजनाचे आख्यान ऐकू न प्राचीनबही क्षवनयाने नारदांना म्हणाला, "हे प्र्ो! कमड मोहात
अडकलेल्या मला पूणड बोध झालेला नाही. क्षववेकी पुरुष ते समजू शकतील. त्यामुळे आपण मला तात्पयड
समजावून सांगा. नारद म्हणाले, " पुरंजन म्हणजे नगर क्षनमाडण करणारा जीव. पुरंजनाने मानवी देह
क्षनवडला. अक्षवज्ञात म्हणजे ईश्वर. बुद्धी म्हणजे पुरंजनी. दहा इंदद्रये म्हणजे बुद्धीचे दहा क्षमत्र. इंदद्रयां्या
वृत्ती म्हणजे क्षत्या सख्या. पांचप्राण म्हणजे प्रजागर नावाचा नाग. नऊ द्वारे म्हणजे दोन डोळे , दोन कान,
दोन नाकपु्ा, एक तोंड ही वर असलेली सात द्वारे . गुदद्वार व मूत्र द्वार ही दोन खाली असलेली नरदेहाची
द्वारे . डोळे म्हणजे खद्योता व आक्षवमुडखी ही द्वारे व त्यांचा क्षवषय रूप तो क्षवभ्राक्षजत देश. आक्षण चिुटरक्षन्द्रय
म्हणजे द्युमान नावाचा क्षमत्र. दोन नाकपु्ा म्हणजे नक्षलन व नालीन द्वारे व गंध हा सौर् देश व
घ्राणेन्द्रीय हा अवधूत नावाचा क्षमत्र. उजवा व डावा कान म्हणजे दक्षिण व उत्तर द्वारे . उजवा कान क्षपतुहू व
डावा कान देवहू द्वारे. क्षमत्र श्रुतधर म्हणजे श्रवणेक्षन्द्रय. प्रवृत्ती मागाडचे क्षववरण दक्षिण पांचाल व क्षनवृत्ती
मागाडचे क्षववरण म्हणजे उत्तर पांचाल हे दोन देश. मुख्या नामक द्वार म्हणजे मुख. क्षमत्र क्षवपण म्हणजे
वागेक्षन्द्रय व क्षमत्र रसक्षवद म्हणजे रसनेक्षन्द्रय. आपण नावाचा देश म्हणजे वाणीचे कायड. व बहुदन देश
म्हणजे क्षवक्षवध अन्न. नलग हे 'आसुरी' नावाचे पक्षिंमेकाडील एक द्वार व गुदा हे 'क्षनऋती' नामक दुसरे
पक्षिंम द्वार. जननेक्षन्द्रय म्हणजे क्षमत्र 'दुमडद' आक्षण ग्रामक देश म्हणजे स्त्रीसंग. नरक हा वैशस नावाचा देश व
पायुटरक्षन्द्रय म्हणजे लुब्धक नावाचा क्षमत्र. आंधळे क्षमत्र म्हणजे हात व पाय. दयदय हे अंत:पूर व क्षवषूची क्षमत्र
म्हणजे मन. क्षनणडय देणारी बुद्धी असते म्हणून क्षत्या तालावर जीव नाचतो. आत्मा सािी असतो. दोन्ही
प्रकार्या इंदद्रयांचा नायक मन हा अकरावा सेनापती महाबलवान योद्धा. शरीर हा रथ. पांच घोडे म्हणजे
पंचज्ञानेंदद्रये. बुद्धी सारथी. मन लगाम. पाप पुण्य ही दोन चाके . कमेक्षन्द्रय्या पांचप्रकार्या दक्रया म्हणजे
पांच प्रकार्या चाली. क्षवक्षवध क्षवषय म्हणजे क्षवक्षवध पशू. आक्षण ते मनाला येतील तसे मनसोक्त ्ोगणे
म्हणजे मनमानी करून के लेली क्षशकार. राणीचे न ऐकणे म्हणजे सद्बुद्धीचे न ऐकता इंदद्रयां्या सोयीने
घेतलेला क्षनणडय. चंडवेग गंधवड म्हणजे संवत्सर. ३६० ददवस म्हणजे संवत्सराधीन असलेले गंधवड. ददवस व
ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान

www.esahity.com

श्रीमद्भागवत

अक्षवनाश नगरकर

रात्र या आयुष्य िीण करणाऱ्या त्यां्या गोऱ्या व सावळ्या बायका. कालकन्या जरा म्हणजे वृद्धापकाळ.
मानक्षसक व शारीटरक कष्ट हे यवनराजाचे सैन्य आहे.शीत व ऊष्ण हे दोन ज्वर म्हणजे प्रज्वार. स्वत: जीव
हा परब्रह्म असूनही इंद्रीयधमाडसह शरीर आपले मानतो व "मी व माझे" यात अडकू न जन्म-मृत्यू्या फे ऱ्यात
सांपडतो. हे प्राचीनबहे! तूं म्हणशील मी वेदाज्ञे प्रमाणे यज्ञ करतो. तर एक लिात घे कीं वेद हे क्षत्रगुणात्मक
आहेत. त्यांत सवडच प्रकारची कमे आहेत. ती सवड फळ प्रक्षतपादन करीत असतात. त्यामुळे मनुष्य कामाडसक्त
होऊन राहतो. पण ्गवान श्रीहरी्या एकाग्रता पूवडक के लेल्या ्क्तीमुळे आत्मज्ञान प्राप्त होऊन कामाडसक्ती
नष्ट होते व नैष्कम्यड प्राप्त होते. कामाडसक्त झालेल्यांना हे ममड समजत नाही. एक गोष्ट ध्यानात घे कीं वैददक
कमड ्ौतीकाची उत्तम फळे देणारे असल्यामुळे करायला व ऐकायला फार गोड वाितात. पण ती
परमाथाडला स्पशडही करीत नाहीत. वेदांमध्ये ्गवंताचे क्रीडन सवड देवदेवतां्या रूपाने असते. त्या
तात्पयडरूप आत्मतत्त्वाचे ज्ञान होणे फार गरजेचे असते.राजन्! तूं स्वत:ला अहंकाराने फार मोठा यज्ञकताड
समजू लागला आहेस! कमड तत्त्वाचे आत्मज्ञान तुला मुळीच झालेले नाही. श्रीहरीकडे बुद्धी लागणे ही सवड
कमाडची खरी फलश्रुती आहे. त्यामुळे थोर थोरांनी सांक्षगतलेली एक रूपक कथा मी तुला सांगतो .
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ६२ वे (अध्याय २९ पूणड)

रूपक कथा

नारद आता कोणती रूपक कथा सांगतात ते प्राचीनबही अत्यंत उत्सुकतेने ऐकू लागला. नारद सांगू
लागले, " राजा! एका वाटिके त एक हरीण आपल्या स्त्री्या सहवासात रममाण होऊन कोवळे कोवळे गवत
खात क्षत्या मागे मागे दफरत होते. त्या हटरणा्या समोरूनच अनेक लांडगे त्या्यावर तुिून पडण्यासाठी
हपापल्यासारखे पहात होते. पण आपल्या स्त्रीत रममाण झाल्याने याचे त्यां्याकडे लि नव्हते. इतट यात
पाठीमागून एका तरबेज क्षशकाऱ्याने बाण मारला. पण हरीण आपल्या स्त्रीत इतके तल्लीन होते कीं आपली
क्षशकार झाल्याचा त्याला पत्ताच लागला नाही. राजन्! अशा हटरणाचा तूं क्षवचार कर. राजन्! या रूपकाचा
अथड असा कीं, ते हरीण म्हणजे तूं आहेस असे समज. वाटिका म्हणजे स्वत:चे राहाण्याचे घर. वाटिके तील
स्त्री म्हणजे घरातली स्त्री समज. कोवळे गवत म्हणजे सगळे क्षवषय. लांडगे म्हणजे ददवस, रात्र, प्रहर,
घटिका, पळे , इत्यादी कालक्षव्ाग. क्षशकारी म्हणजे काल. पण त्याला न जुमानता जीव गृहासक्त होऊन
राहतो. आजवर तूं काम्यकमाड खेरीज काहीच के लेले नसल्यामुळे त्या काळाची तूं क्षशकार झाल्याचा तुला
पत्ताच नाही. त्यामुळे तूं आता तरी ह्या कमडकांडातून मन काढू न हरीस्मरणात क्षचत्तशुद्धी करून घे. व
क्षनष्काम ्क्तीने आत्मज्ञान प्राप्त करून घे. म्हणजे परलोकी तुझे कल्याण होईल. "
हे क्षववरण ऐकू न प्राचीनबही नारदांना म्हणाला, " हे प्र्ो! कमडमागाडचा उपदेश करणाऱ्या माझ्या
गुरूंनी मला आत्मज्ञाना क्षवषयी काहीच क्षशकवले नसल्याने मी त्यात पूणड अनक्ष्ज्ञ राक्षहलो हे खरे . पण
आता सावध झालो आहे. तथाक्षप मला त्यांनी जे ज्ञान ददले त्याप्रमाणे असे कळलेले आहे कीं कमड करणारे
स्थूल शरीर इहलोक सोडू न नलग देहाने परलोकी जाऊन ्ोग ्ोगते. आक्षण इथे के लेली कमे इथेच नाहीशी
होतात. ती काही बरोबर परलोकी येत नाहीत. मग इथे घडलेल्या व नष्ट झालेल्या कमाडचे फळ परलोकी
कसे ्ोगले जाते?"
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नारद म्हणाले, " राजा! क्षचत्त नावाचा पदाथड इहलोकी स्थूल देहात असूनही ददसत नाही. पण
ज्ञानेंदद्रये व कमेंदद्रये यां्या प्रवृत्तींना प्रेरणा देणाऱ्या क्षचत्ताचे अनुमान करता येते. त्याच प्रमाणे क्षचत्ता्या
स्वत:्याही काही प्रवृत्ती आढळतात. त्यां्या अनुषंगाने पूवडजन्मी्या पाप-पुण्य कमाडचे अनुमान करता
येते. म्हणजे असे कीं पूवड जन्मात जी गोष्ट अनु्वलेली असेल क्षतचीच वासना मनात उत्पन्न होते. जे
पूवडजन्मात कधीच अनु्वलेले नसेल त्या गोष्टीची वासना उत्पन्न होत नाही.
मनुष्या्या पुनजडन्मा क्षवषयी अथवा क्षवदेहमुक्ती क्षवषयीही मनच सांगते. त्यातही एक गोष्ट लिात
घे कीं इंदद्रयांनी अनु्वलेले पदाथडच वारं वार मना समोर येतात. पण ्ोग संपल्यावर नाहीसे होतात.
तसेच आपण जर एखादेवेळी ्गवत् नचतनात समरसून क्षवशुद्ध सत्वात क्षस्थर झालो तर त्या िणाला
्गवत्संसगड झाल्याने संसार स्वप्नातून जाग येते व िणकाल का होईना मूळस्वरूपाचे ज्ञान होते. जसा राहू
नसतानाही ग्रहणाला कारण मानला जातो तसाच संसार नसतानाही गुणां्या संसगाडने "मी-माझे" या
्ावामुळे तो प्रतीत होतो. ककवा मानला जातो. आता हा "मी व माझे" असा अक्ष्मान म्हणजेच अहंकार.
सुषुप्ती, मू्छाड, मृत्यू, इत्यादी टठकाणी इंदद्रयां्या व्याकु ळतेमुळे अहंकार जरी स्पष्ट जाणवत नसला तरी तो
असतच असतो. जसा अमावास्येला चंद्र ददसत नसला तरी आकाशात असतच असतो. तसा अहंकारही
त्यावेळी जाणवत नसला तरी असतच असतो. ककवा दुसऱ्या प्रकारे समजून घे कीं तारुण्यात स्पष्टपणे प्रतीत
होणारी इंदद्रयांची सवड काये ग्ाडवस्थेत अथवा बाल्यावस्थेत जरी स्पष्टपणे प्रतीत होत नसली तरी ती
असतच असतात. तसेच हे 'मी' पणाचे म्हणजेच अहंकाराचे आहे. संसारात तुम्ही स्वप्ने पहाता त्या स्वप्नात
अनेक पदाथड पहाता, पण जागृतावस्थेत ते नाहीसे होतात व आपणही ते स्वप्न असल्याचे जाणतो. तसेच
अहंकाराने मन:पिलावर उमिलेले संसारक्षचत्र आत्मज्ञाना्या जागृतीने नाहीसे होते. म्हणून संसाराला
स्वप्नवत ककवा क्षमथ्या म्हिले आहे. याचा अथड इतकाच कीं मन:प्रधान नलगशरीर हेच जीवा्या जन्म-मृत्यूस
कारण आहे. म्हणून कमड बंधनातून सुिण्यासाठी संपूणड क्षवश्व हेच परब्रह्ममय असल्याची जाणीव मनांत ठे वून
मन हरी्क्तीत तल्लीन करण्याची साधना करावी.
प्राचीनबहीने नारदांचा उपदेश अशाप्रकारे नीि समजून घेतला. मग शांतपणे क्षवचार करून
स्वमनाने यज्ञ-याग थांबवून सवड कमडकांडातून व राज्य कार्ारातून मन काढू न घेतले. राज्य पुत्रां्या
हवाली के ले व स्वत: काक्षपलाश्रमात आत्मज्ञान प्राप्तीसाठी क्षनघून गेला.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ६३ वे (अध्याय ३० पूणड)

प्राचेतस दिाचा जन्म

प्राचीनबही्या आख्यानानंतर क्षवदुरांनी पुन्हा प्रचेत्यांचा प्रश्न क्षवचारला.
मैत्रेय सांगू लागले, " क्षवदुरा! प्रचेत्यांनी ्गवान श्रीहरीला प्रसन्न करून घेण्यासाठी योगादेश
स्तोत्राचा मन:पूवडक जप के ला. देह्ान क्षवसरून ते श्रीहरीला आळवत होते. त्यांची ती खडतर तपिंयाड
फळाला आली. ्गवान श्रीहरी त्यां्या समोर आपल्या क्षवलो्नीय रुपात प्रकि झाले.
गं्ीर आवाजात त्यांना म्हणाले, " राजकु मारांनो! तुम्या तपाने मी इतका प्रसन्न झालो आहे कीं
जो कोणी प्रत:काळी तुमचे स्मरण करील त्याचे त्या्या ्ावावर आपोआप प्रेम क्षनमाडण होईल. इतके च
नाही तर सवड जीवांबद्दल मैत्र ्ाव उत्पन्न होईल. तसेच जे या रुद्र गीताने (योगादेश स्तोत्राने) सकाळ
संध्याकाळ एकाग्रतेने आळवतील त्यांना मी शुद्ध बुद्धी प्रदान करीन. तुम्ही के लेल्या क्षपतृआज्ञा पालनाने
तुमची कीती सवडत्र पसरे ल. तुम्या इ्छे प्रमाणे तुम्हाला एक सुक्षवख्यात पुत्र होईल. तो गुणांनी सािात
ब्रह्मदेव असेल. त्या्या संततीने तो त्रैलोट य व्याक्षपल. हे राजकु मारांनो! पूवी कं डू ऋषींना प्रम्लोचा नामक
अप्सरे पासून एक कमलनयना कन्या झाली. इंद्राने प्रम्लोचाला कं डू ऋषींचा तपो्ंग करण्यास पाठक्षवले होते.
इंद्राचे ते काम पूणड झाले म्हणून नुकत्याच जन्मलेल्या कन्येला क्षतथे वनातच िाकू न प्रम्लोचा इंद्राकडे क्षनघून
गेली. तेंव्हा त्या कन्येचे पालन पोषण वनातल्या वृिांनी व वृि-स्वामी सोम यांनी के ले. तुम्ही सवड समान
धमी व स्व्ावी असल्यामुळे तुम्ही सवडजण क्षत्याशी क्षववाह करा. ती तुम्हा सवाांवर सारखेच प्रेम करील.
अपेक्षित पुत्र प्राप्तीनंतर माझ्या अक्षवचल ्क्तीमुळे तुम्या दयदयातील वासनामळ जळू न जाईल. व तुम्ही
माझ्या परमपदाला प्राप्त व्हाल. सद्बुद्धीने सत्कमड करून ते मला अपडण करण्याने गृहस्थाश्रमी सुद्धा
कमडबंधनात अडकत नाही. तुमचे कल्याण असो."
्गवंताचे हे आक्षशवडचन ऐकू न प्रचेते म्हणाले, " ्गवन! आपल्या स्वरूपाचे दशडन हे सवड दु:खांचा
अंत करणारे आहे. दु:ख क्षनमाडण करणाऱ्या अक्षवद्या क्षशल्लकच रहात नाहीत. ह्यापेिा अक्षधक कृ पा ती
कोणती असू शकते. ्गवान क्षशवां्या कृ पेमुळे आम्हास आपले दशडन झाले आहे.आपणच सािात महेश,
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क्षवष्णू व ब्रह्मा आहात. आमचा आपणास नमस्कार आहे. तरी सुद्धा ्गवान क्षशवांसह सवडच जण आपली
स्तुती करतात म्हणून आम्हीही आम्या कु वती प्रमाणे प्रयत्न के ला आहे."
अशा प्रकारे प्रचेत्यांनी स्तुती के ल्यावर "तथास्तु" म्हणून श्रीहरी अंतधाडन पावले. ्गवंताचा
आक्षशवाडद घेऊन प्रचेते समुद्रा बाहेर आले. पण समुद्रदकनारी क्षशरकाव न होण्या इतकी दाि झाडी क्षनमाडण
झाली होती. त्यांनी प्रम्लोचा कन्या माटरषा्या प्राप्तीसाठी त्या वनात क्षशरण्याचा प्रयत्न के ला पण वृिांनी
तो सफल होऊ ददला नाही. म्हणून प्रचेत्यांनी आत क्षशरण्यासाठी आपल्या मुखातून प्रचंड अग्नी व वायू
सोडला. तेंव्हा स्वत: ब्रह्मदेव सोमाला घेऊन क्षतथे प्रकि झाले. त्यांनी सवड क्षस्थरस्थावर के ले. प्रचेते व वृि
यांचा सलोखा करून ददला. व सोमा करवी मारीषाचे कन्यादान करवून प्रचेत्यांचा मारीषाशी क्षववाह
लाऊन ददला.
मारीषापासून प्रचेत्यांना एक पुत्र झाला. हा पुत्र पूवीचा स्वायं्ुव मन्वंतरातला क्षशवद्वेष करणारा
दि होता. पण पुढे त्याला पिंात्ताप झाला. म्हणून पूवड सगड नष्ट झाल्यावर श्रीहरी कृ पेने प्रचेते -मारीषा
यां्या पोिी त्याला पुनजडन्म घेता आला. तपाचरणाने हा कमड-तत्पर व कमड क्षनष्णात झाला. त्यामुळे त्याचे
नाव “दि” असे पडले. चािुष मन्वंतरात ब्रह्मदेवांनी याला प्रजापतींचा नायक या पदावर क्षनयुक्त के ले. व
सृष्टी्या रिणाची जबाबदारी त्या्यावर सोपक्षवली. या्याच प्रजेने सवड क्षवश्व ्रून गेले आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध चवथा
पुष्प ६४ वे (अध्याय ३१ पूणड)

प्रचेत्यांना परमपदाचा ला्

्गवान श्रीहरी्या वरा प्रमाणे प्रचेत्यांनी दीघडकाळ गृहस्थाश्रम उप्ोगला. यथावकाश त्यांना
्गवंता्या वचनाचे स्मरण होऊन क्षववेक उत्पन्न झाला. त्यांनी लगेच आपली पत्नी मारीषा क्षहला आपल्या
पुत्रा्या स्वाधीन के ले. व स्वत: पक्षिंमेकडे जाजली मुनींना ज्या टठकाणी क्षसद्धी प्राप्त झाली होती त्या पक्षवत्र
टठकाणी आले. प्रचेत्यांना आत्मज्ञानाची तीव्र ओढ क्षनमाडण झाली. म्हणून त्यांनी आत्मक्षवचाररुपी
ब्रह्मसत्राची दीिा घेतली. त्यांनी प्राण, मन, वाणी व दृष्टी यांचे क्षनयमन करून आसनजय प्राप्त करून
घेतला. त्यांची साधना चालू असताना त्या टठकाणी नारदांचे आगमन झाले. अत्यादराने त्यांची पूजा करून
प्रचेते म्हणाले, " प्र्ो! मोठ्या ्ाग्याने आपले दशडन झाले आहे. आम्ही दीघडकाळ संसारासक्त राक्षहल्यामुळे
आम्हाला ्गवान श्रीक्षशवशंकरांनी व ्गवान श्रीक्षवष्णूंनी के लेल्या उपदेशाचे क्षवस्मरण झाले आहे. तरी
आता आपण परमाथडतत्त्वाचा सािात्कार घडवणारे अध्यात्मज्ञान आम्या दयदयात प्रकाक्षशत करावे अशी
आमची आपणास नम्र प्राथडना आहे. त्यायोगे हा दुस्तर ्वसागर आम्ही सहज पार करून जाऊ."
नारद म्हणाले, " हे प्रचेत्यांनो! ्गवान श्रीहरी्या क्षनरं तर नचतनानेच नरदेहाचे साथडक होते.
श्रीहरी्या क्षनरपेि व अव्यक्ष्चारी ्क्तीने श्रीहरी जसा संतुष्ट होतो तसा तो यज्ञ, दान, तप, इंदद्रयसामथ्यड,
अफाि बुद्धीमत्ता, प्रचंड वेदाध्ययन इत्यादी कोणत्याच गोष्टींनी संतुष्ट होत नाही. त्या त्या कमाडची फळे
श्रीहरीच इतर देवतां्या करवी देववीत असतो. पण िेमकल्याणाचे अंक्षतम ध्येय आत्मज्ञान हेच आहे.
आत्मज्ञान श्रीहरीच देतात कारण तेच सवड प्राक्षणमात्रां्या अंतरात आत्मरूपाने प्रक्षवष्ट आहेत. ददसणारे सवड
चराचर जसे पृथ्वीपासून उत्पन्न होते व पृथ्वीतच लय पावते तसे पृथ्वीसह ददसणारे व अदृश्य असे संपूणड
चराचर एका श्रीहरीपासून उत्पन्न होते व त्या्यातच लय पावते. श्रीहरी उत्पन्न होत नाही कीं लयही पावत
नाही. तो असतच असतो. श्रीहरी्या टठकाणी द्रव्य, दक्रया व ज्ञान यांचा अहंकार व त्या अहंकाराने उत्पन्न
होणारा भ्रम व ्ेद यांची सत्ता नसते. आकाश जसे कशानेच क्षलप्त होत नाही तसेच गुणोत्पत्ती करणारा
श्रीहरी कशानेच क्षलप्त होत नाही. हे प्रचेत्यांनो! अंत:करण क्षनरपेि करा, अंत:करणात समदशडन जागे ठे वा.
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क्षमळे ल त्यात संतुष्ट राहून के लेल्या अव्यक्ष्चारी ्क्तीने श्रीहरी लवकर प्रसन्न होतात. ्गवंताला सवडस्व
मानणाऱ्या अनासक्त ्क्तावरच ्गवंत प्रेम करतात. ्गवंत जरी आत्मानंदात पटरपूणड असले तरी क्षनरपेि,
क्षनवैर, समदशडनी, शांत व ्गवंताचे नचतन, मनन व ध्यास धरणाऱ्या्या ते आधीन होतात." अशा
प्रकारचा उपदेश करून नारद ब्रह्मलोकी क्षनघून गेले.
्गवान नारदांचे बोलणे प्रमाण मानून प्रचेत्यांनी आपले मन ्गवद्भक्षक्तत अपडण के ले. यथावकाश
ते ्गवनत्चतनात श्रीहरी्या परमपदाला प्राप्त झाले. मैत्रेय मुनींनी सांक्षगतलेले हे ्गवच्चटरत्र श्रवण करून
क्षवदुरांचे अंत:करणात श्रीकृ ष्ण्क्षक्तचा उद्रेक झाला. त्यांचे अष्ट साक्षत्वक ्ाव जागे झाले. नेत्रातून अश्रुपात
होऊ लागला. त्यांनी कृ तज्ञतेने मैत्रेयमुनीं्या चरणी मस्तक ठे वले. मग आत्मज्ञानाने तृप्त होऊन हरी
नचतनात मैत्रेय मुनींचा क्षनरोप घेऊन हक्षस्तनापूरला क्षनघून गेले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
इथे श्रीमद्भागवतातला चवथा स्कं ध पूणड झाला. या स्कं धात एकू ण ३१ अध्याय व १४४५ श्लोक
आहेत. त्या सवाांचा पुष्प ४० ते पुष्प ६४ हा साररूप अनुवाद आहे
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स्कं ध पाचवा
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ६५ वे (अध्याय १)

क्षप्रयव्रत चटरत्र

शुकमुनी राजा परीक्षिताला म्हणाले, " राजा! स्वायं्व
ू मनू्या उत्तानपाद या पुत्रा्या वंशाचे
वणडन झाले. आता दुसऱ्या पुत्रा्या म्हणजे क्षप्रयव्रता्या वंशाचे वणडन ऐक.
राजन्! क्षप्रयव्रत सवडसंग पटरत्याग करून आत्मस्वरूपी लीन होण्यासाठी नारदांकडू न ब्रह्मसत्राची
दीिा घेण्या्या तयारीत होता. स्वायं्ूव मनू क्षप्रयव्रता्या अंगी असलेल्या पृथ्वी पालानां्या गुणाचा
क्षवचार करून त्याला राज्य करण्यास सांगत होता. पण क्षप्रयव्रत त्या मन:क्षस्थतीत नव्हता. त्यावेळी गुणमय
प्रपं्याचा वाढीचा क्षवचार करणाऱ्या ब्रह्मदेवांचे क्षप्रयव्रताकडे लि गेले. ते लगेच मटरची, अत्री इत्यादी
ऋषी व चारही वेद बरोबर घेऊन सत्यलोकातून ्ूलोकी क्षप्रयव्रताकडे आले. नारद व मनू क्षतथे होतेच.
क्षप्रयव्रताची समजूत घालण्यासाठी आलेले ब्रह्मदेव म्हणाले, "क्षप्रयव्रता! मी तुला सत्य क्षसद्धांत
सांगतो. श्रीहरीची लीला अनाकलनीय आहे. श्रीहरी्या आज्ञेचे पालन तुझा क्षपता, तुझे गुरु नारद, ्गवान
महादेव व मी सुद्धा करीत असतो. श्रीहरीची इ्छा कोणालाच व कोणत्याच उपायांनी िाळता येत नाही.
इंदद्रयक्षनग्रह करून तूं तुझे गुरु नारदां्या कृ पेने काम, क्रोधादी षक्षड्रपुंना आधीच नजकलेले आहेस. म्हणून
आता तूं त्या पुराण पुरुषा्या इ्छेनुसार पृथ्वी पालन कर. नंतर यथावकाश क्षन:संग होऊन आत्मस्वरूपी
लीन हो."
त्रैलोट यगुरु ब्रह्मदेवांनीच असे सांक्षगतल्यावर क्षप्रयव्रताने त्यांना साष्टांग दंडवत घातले व त्यांची
आज्ञा मान्य के ली. आता क्षप्रयव्रत महाराज क्षनरंतर श्रीहरी स्मरणात शुद्ध अंत:करणाने श्रीहरीचे कायड
समजून समथडपणे पृथ्वीचे राज्य करू लागले. प्रजापती क्षवश्वकम्याडची कन्या बर्महष्मती क्षह्याशी क्षप्रयव्रताचा
क्षववाह झाला. क्षत्यापासून त्यांना आग्नीध्र, इध्मक्षजन्व्ह, यज्ञबाहू, महावीर, क्षहरण्यरे ता, धृतपृष्ठ, सवन,
मेधाक्षतथी, वीक्षतहोत्र आक्षण कवी असे दहा सद्गुणी पुत्र व अकरावी ऊजडस्वक्षत नामक कन्या झाली. कवी,
महावीर व सवन यांनी संन्यास घेतला. क्षप्रयव्रताला दुसऱ्या पत्नीपासून उत्तम, तामस व रै वत असे तीन पुत्र
झाले ते पुढे मन्वंतराक्षधपती झाले. क्षप्रयव्रताने अकरा अबुडदवषे राज्य के ले. कन्या ऊजडस्वक्षतचा क्षववाह
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शुक्राचायाांशी लाऊन ददला. क्षतलाच देवयानी नावाची कन्या झाली. ्गवंता्या नैक्षष्ठक व क्षनरपेि
्क्तीमुळे त्याला अलौदकक सामथ्यड प्राप्त झाले होते.
त्या सामथ्याड्या बळावर त्याने १.जंबूक्षद्वप व ्ोवती िार समुद्र, २.प्लि क्षद्वप व ्ोवती उसा्या
रसाचा समुद्र, ३. शाल्मली क्षद्वप व ्ोवती मददरे चा समुद्र, ४. कु श क्षद्वप व ्ोवती तुपाचा समुद्र, ५. क्र्च
द्वीप व त्या्या ्ोवती दुधाचा समुद्र, ६. शाक द्वीप व त्या्या ्ोवती दह्याचा समुद्र, ७. पुष्कर द्वीप व
त्या्या ्ोवती गो्ापाण्याचा समुद्र अशी सात द्वीपे व सात समुद्र क्षनमाडण के ले. जंबू क्षद्वपा्या दुप्पि मोठे
प्लि द्वीप आहे. असे प्रत्येक द्वीप आधी्या पेिा दुप्पि क्षवस्ताराचे होते. समुद्रही तसेच वाढते होते.
क्षप्रयव्रताने आग्नीध्रला जंबूक्षद्वपाचा, इध्मक्षजन्व्हाला प्लि, यज्ञबाहूला शाल्मली, क्षहरण्यरे ताला कु श,
धृतपृष्ठाला क्र्च, मेधाक्षतथीला शाक व वीतीहोत्राला पुष्कर असे सात पुत्रांना सात क्षद्वपाचे अक्षधपती
बनवले. राजन्! मनासह सहा इंदद्रयांना नजकणाऱ्या ्गवद्भक्ताचा असा पुरुषाथड प्रत्ययाला येणे ही काही
मोठी आिंयड वािण्या जोगी गोष्ट नाही. कारण क्षप्रयव्रत महाराज प्रत्येक गोष्ट क्षनरं तर हरी्क्तीत व
हरीसाठीच करीत होते. अशा प्रकारे क्षवश्व व्यवस्थापनेचे प्रचंड कायड के ल्यावर कु ठे तरी थांबायलाच हवे
असा क्षवचार करून क्षप्रयव्रत पुनिं नारदांना शरण गेला. व नारदां्या उपदेशाप्रमाणे हटर्क्ती करून
क्षप्रयव्रताने परमपद प्राप्त करून घेतले.
क्षप्रयव्रत महाराजां्या या ददव्य चटरत्राचे गायन त्या काळी लोक तीन श्लोकात करीत असत. ते
श्लोक असे,
"क्षप्रयव्रतकृ तं कमड को नु कु याडक्षद्वनेश्वरम् । यो नेक्षमक्षनम्नैरकरो्छायां घ्नन् सप्तवाटरक्षधन् ।।५.१.३९।।
्ूसंस्थानं कृ तं येन सटरक्षद्गटरवनाददक्ष्:। सीमा च ्ूतक्षनवृडत्यै द्वीपे द्वीपे क्षव्ागश: ।।५.१.४०।।
्ौमं ददव्यं मानुषं च मक्षहत्वं कमडयोगजम् । यिंक्रे क्षनरयौपम्यं पुरुषानुजनक्षप्रय: ।।५.१.४१।।
(राजा क्षप्रयव्रताने पृथ्वीवरील अंधक्कार नष्ट करून सप्तद्वीपे व सप्त समुद्र क्षनर्ममतीचे जे लोकोत्तर कायड
के ले ते करण्यास परमेश्वराखेरीज कोण समथड आहे?।।३९।। मयाडदांसह सप्त क्षद्वपांची रचना करून प्रत्येक
द्वीपात प्राक्षणमात्रां्या सुखासाठी नद्या, पवडत, वने, उपवने इत्यादी क्षनमाडण करून ददले.।।४०।। ईश्वर्क्त
क्षप्रयव्रताने स्वगड, मृत्यू व पाताळ या लोकातील सवड वै्व तु्छ मानून ईश्वर्क्षक्तत तल्लीन होऊन
जीवनाचे साथडक करून घेतले. ।।४१।।)
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ६६ वे (अध्याय २ व ३)

आग्नीध्र चटरत्र व नाक्ष्राजा

आग्नीध्र क्षपत्या्या आज्ञेचे पालन करीत जम्बुक्षद्वपाचा कार्ार पाहू लागला. आग्नीध्र क्षपतृलोक
प्राप्तीसाठी अपत्य प्राप्ती व्हावी म्हणून मंदराचल पवडतावर एकाग्र क्षचत्ताने ब्रह्मदेवांची आराधना करू
लागला. ब्रह्मदेवांनी

त्याचा हेतू जाणून पूवडक्षचत्ती नामक अप्सरे ला त्या्याकडे पाठवून ददले. क्षत्या

पायातल्या नुपूरां्या झंकाराने आग्नीध्र समाधीतून बाहेर आला. पूवडक्षचत्तीची आकषडक कमनीय आकृ ती व
मोहक हालचाल पहातच रक्षहला. कामदेवाने आग्नीध्र्या अंत:करणात कें व्हा प्रवेश के ला ते आग्नीध्रला
कळलेच नाही.
आग्नीध्र पूवडक्षचत्तीला प्रसन्न करण्या्या हेतूने म्हणाला, "हे सुंदरी! तप करणाऱ्यांचे तप ्ंग करणारे
हे रूप तुला कोणत्या तपामुळे प्राप्त झाले आहे हे तरी आम्हाला कळू दे. पण ते जाऊ दे! मला तर खात्रीने
असे वािते कीं ब्रह्मदेवांनीच तुला माझ्यासाठी पाठवले असले पक्षहजे. त्यामुळे आता मी काही तुला सोडणार
नाही. कारण तुझ्यावर क्षखळलेले माझे डोळे आता दुसरीकडे पाहू इक्ष्छत नाहीत. त्यामुळे हे सुंदरी तूं तुझ्या
मैक्षत्रणींसह माझ्या बरोबर रहावेस असे मला वािते." शुकमुनी म्हणाले, "राजन्! आग्नीध्र क्षस्त्रयांना प्रसन्न
करण्यात मोठा चतुर होता. कारण पूवडक्षचत्ती त्या्या ्ाषणावर एकदम खुष झाली. त्याचे वाट चातुयड,
बुक्षद्धमत्ता, कु ल, शील, रूप, वय व ऐश्वयड पाहून पूवडक्षचत्ती त्या्यावर लु्ावली गेली. त्या्या अक्षङ्कत
होऊन जम्बुक्षद्वपाक्षधपती आग्नीध्र बरोबर अनेक वषे उप्ोग घेत राक्षहली. आग्नीध्रला क्षत्यापासून ना्ी,
ककपुरुष, हटरवषड, इलावृत्त, रम्यक, क्षहरण्मय, कु रु, ्ाद्राश्व आक्षण के तुमाल असे नऊ पुत्र झाले.
नऊ पुत्रांचा जन्म झाल्यावर आग्नीध्रची अपत्य प्राक्षप्तची इ्छा पूणड झालेली पाहून पूवडक्षचत्ती परत
ब्रह्मदेवां्या सेवेत रुजू झाली. आक्षग्नध्रने आपल्या जम्बुक्षद्वपाचे नऊ ्ाग करून ते नऊ मुलांमध्ये वािून ददले.
म्हणून जम्बूद्वीप नऊ खंडांचे झाले.

आक्षग्नध्रला पूवडक्षचत्तीचा क्षवरह सहन झाला नाही. म्हणून त्याने

वैददकमागाडचे अनुष्ठान करून क्षपतृलोकाची प्राप्ती करून घेतली व पूवडक्षचत्ती बरोबर राहू लागला. पुढे नऊ
्ावांनी मेरु्या नऊ कन्यांबरोबर क्षववाह के ला. ना्ी्या खंडाचे नाव अजना् खंड असे पडले. बाकीचे
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खंड त्या त्या पुत्रां्या नावाने ओळखले जाऊ लगले. शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! नाक्ष्राजाने
आपली पत्नी मेरुदेवी क्षह्यासह अत्यंत शुद्ध अंत:करणाने जगद्वंद्य पुत्र व्हावा म्हणून लोक कल्याणा्या
उद्देशाने यज्ञ के ला. यज्ञ, दान, मंत्र इत्यादींनी प्रकि न होणारे श्रीहरी ना्ी व मेरुदेवी यां्या क्षवशुद्ध
्ावाने प्रकि झाले.
त्यावेळी ऋक्षत्वज ्गवंताला म्हणाले, "हेप्र्ो! आपल्या मायेचा अंत कोणालाच लागत नाही.
कारण आजचेच उदाहरण पहा कीं नाक्ष्राजा आपणास आपल्यासारखा पुत्र मागत आहे. खरे तर माक्षगतला
तर आपण मोिही देणारे आहात. पण आपल्याच माये्या प्र्ावाने हा नाक्ष्राजा आपल्यासारखा पुत्र
व्हावा अशी इ्छा करीत आहे." ऋक्षत्वजां्या प्राथडनेतला ्ाव व नाक्ष्राजाचा क्षनरपेि ्क्ती्ाव पाहून
श्रीहरी म्हणाले, " हे ऋक्षत्वज हो! माझ्यासारखा पुत्र होण्याचा अत्यंत दुलड् वर आपण मागत आहात.
कारण क्षवश्वात माझ्यासारखा दुसरा कोणी असणे कसे सं्वनीय आहे? तथाक्षप आपल्या सारख्या सत्शील
ऋक्षत्वजांचे वचन खोिे होऊ नये म्हणून मी स्वत:च नाक्ष्राजा्या पोिी जन्म घेईन."
इतके सांगून शुकमुनी पुढे म्हणाले, "हे राजन्! ्गवंता्या मनात ददगंबरसाधू, तपस्वी, ज्ञानी,
नैक्षष्ठक ब्रम्हचारी यांना त्यां्या धमाडचे ममड समजावून सांगावयाचे होते. म्हणूनच त्यांनी मेरुदेक्षव्या पोिी
नक्ष्राजा्या घरी अवतार धारण के ला."
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ६७ वे (अध्याय ४ पूणड व ५ चालू)

्गवान ऋष्देव

्गवान श्रीहरींनी “वर” ददल्या प्रमाणे ते नाक्ष्राजाची पत्नी मेरुदेवी क्षह्या उदरी योग्य समयी
अवतीणड झाले. नाक्ष्राजाने पुत्राचे श्रेष्ठत्व जाणून ऋष् असे नाव ठे वले. ते जसे जसे वाढू लागले तसे
त्यां्या वागण्या-बोलण्यात शांती, सत्यवचन, न्यायीवृत्ती, दया, पाक्षवत्र्य, वैराग्य, समदशडन, क्षनवैरता,
क्षनरपेिता, क्षवनयशीलता, ज्ञानीपणाचे लिण, समयसूचकता, िमाशीलता, सहनशीलता, संयम, इत्यादी
सवड सद्गुण प्रतीत होऊ लागले. त्यामुळे ऋष्देव वयात आल्यावर प्रजाजनांना ऋष्देवानी राज्य करावे
असे वािू लागले.
प्रजेचे मनोगत जाणून नाक्ष्राजाने ऋष्ांना राज्याक्ष्षेक के ला व स्वत: मेरुदेक्षवसह बदद्रकाश्रमात
नर-नारायणां्या अनुग्रहासाठी क्षनघून गेला. प्रजाजन नाक्ष्राजा्या या वतडनाचे आदराने नेहमीच गायन
करीत. त्यात ते म्हणत," ज्या्या क्षवशुद्ध कमाडने प्रसन्न होऊन ्गवान श्रीहरीच ज्याचे पुत्र झाले त्या
नक्ष्राजा्या उदार कमाडचे अनुकरण कोण करू शकणार आहे?"
्गवान ऋष्ांचे गुरुकु लातील वास्तव्य संपताच इंद्राने आपली कन्या "जयंती" त्यांना ददली.
जयंतीला ऋष्ांपासून शं्र पुत्र झाले. हे सवड पुत्र आपल्या क्षपत्याप्रमाणेच तेजस्वी होते. त्यातला सवाडत
ज्येष्ठ पुत्र "्रत" इतका श्रेष्ठ क्षनघाला कीं त्या्या आदशड प्रजापालनामुळे प्रजा अजना्खंडाला "्रतखंड"
म्हणू लागली. त्या्या नंतरचे ऋष्ांचे नऊ पुत्र कु शावतड, इलावतड, मलय, के तूं, इंद्रस्पृक, क्षवद्ड व कींकि
हे ्ारतखंडात त्यां्या त्यां्या नावाचे प्रदेश क्षनमाडण करून राज्य करू लागले. कवी, हरी, अंतरीि, प्रबुद्ध,
क्षपप्पलायन,आक्षवहोत्र, द्रुक्षमल, चमस व कर्ाजन हे महान ्ागवत झाले. तेच नऊ नारायण म्हणून प्रक्षसद्ध
आहेत.
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उरलेले एट याऐंशी पुत्र क्षपतृआज्ञेत राहून वेदज्ञ झाले. ऋष्देव सािात् ईश्वर असूनही सामान्य
लोकांसारखा आचार व व्यवहार करून लोकांना कमाडचे ममड समजून सांगत असत. आत्मानात्म क्षववेकात
राहून संसार कसा करावा व अनथडकारक परं परा कशा िाळाव्यात इत्यादी धमड रहस्य त्यांनी लोकांना
समजाऊन ददले. ते स्वत: अगदी क्षनस्पृह व पटरपूणड असूनही त्यांनी लोकक्षशिणासाठी आदशड संसार व राज्य
कार्ार के ला. त्यां्या पूणडत्वाची साि म्हणजे एकदा इंद्राला ऋष्ां्या ष्गुण ऐश्वयाडचे वैषम्य वािून
इंद्राने ऋष्ां्या राज्यात पाऊस पाडला नाही. तेंव्हा ऋष्ानी आपल्या योग सामथ्याडने सवडत्र पजडन्य
वृष्टी के ली व लोकाना सुखी के ले. ऋष्देव स्वत: अंत:करणातून अत्यंत क्षनस्पृह, क्षवरक्त असल्यामुळे त्यां्या
शासन काळात प्रजा इतकी क्षनस्पृह झाली होती कीं क्षवक्षधवशात् प्राप्त होणाऱ्या द्रव्य, अन्न, वस्त्र, क्षनवारा व
वस्तू इत्यादी मध्ये ते पूणड संतुष्ट असत. अप्राप्य वस्तूची हाव, तुलनात्मक अक्ष्लाषा, मत्सर, द्वेष इत्यादी
अवगुणांचा लवलेशही प्रजेत क्षशल्लक राक्षहला नव्हता. एकदा पृथ्वी पयडिन करताना ऋष्देव आपल्या
पुत्रांसह ब्रह्मावताडस आले. आपला आवडता राजा आल्याचे समजताच जनता त्यां्या दशडनास आली.
त्यावेळी पुत्रांसह सवड प्रजाजनांची ती एक स्ाच ्रली गेली. आपल्या पुत्रांची अंत:करणे स्वाधीन असून,
नम्रता व प्रेम यांनी त्यांचे वतडन सुव्यवक्षस्थत आहे हे ज्ञात असूनही लोकक्षशिण देण्या्या उद्देशाने ऋष्देव
त्या स्ेत बोलू लागले. ते म्हणाले, "पुत्रांनो! मानवदेह मोठ्या ्ाग्याने प्राप्त होतो. त्याचे हरी्क्तीने
साथडक करावे. प्रजाजनहो! स्त्रीसक्त कामी लोकां्या संगतीला नरकाचे द्वार म्हिले जाते तर परमशांत,
क्षनरपेि, क्षनस्पृह, सदाचार संपन्न, महापुरुषा्या सेवेला मोिाचे द्वार म्हिले जाते. इंदद्रय तृप्ती्या नादात
मनुष्य प्रमादी होतो. त्यामुळेच जन्म-मृत्यूचा फे रा चालू राहातो. जीवाला जोपयांत आत्मज्ञानाची ओढ
क्षनमाडण होत नाही तो वर तो देहाला "मी" मानत राहातो व क्षत्रतापाने पोळत राहातो. म्हणून जाणीव पूवडक
संसारासक्ती कमी कमी करीत हटर्क्ती वाढवीत न्यावी. अतत्वाथड ्ाषणी मौन धरावे. कतडव्य कमड
हरी्क्तीत करावे. हटरकथा श्रवण कराव्या . सवडत्र ्गवंताची सत्ता असल्याची जाणीव ठे वावी. श्रेष्ठत्व व
कक्षनष्ठत्व हे व्यवहारा पुरते मयाडददत ठे वून अंत:करणातून माझ्याशी क्षनष्कपि व्यवहार करावा. अशा प्रकारे
सवड चराचर माझे शरीर समजून क्षनष्काम्क्तीने स्वत:चे कल्याण साधावे."
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ६८ वे (अध्याय ५ व ६ पूणड)

्गवान ऋष्देवांचा देहत्याग

शुकमुनी पुढे म्हणाले, "राजन्! कालांतराने योग्य समयी ऋष्देवांनी आपला ज्येष्ठ व श्रेष्ठ पुत्र
्रत याला राज्याक्ष्षेक के ला. ्रत हा क्षनष्काम ्गवद्भक्ती करण्यात अत्यंत श्रेष्ठ होता. तो पृथ्वी पालन
करू लागल्यावर ऋष्देवांनी परमहंस धमड स्वीकारला व ददगंबरावस्थेत ब्रह्मावताड्या बाहेर पडले. त्यांनी
पूणड मौन धरले. मूक बधीर असे जडवत् ते नुसते ददसेल त्या रस्त्यावरून चालत राक्षहले. त्यामुळे त्यांना कधी
शहरे लागत तर कधी खेडी तर कधी वस्त्या तर कधी फक्त जंगल. कधी कधी काही दुष्ट लोक त्यांचा खूप
छळ करीत. पण त्यांनी आपल्या मूक व बधीर अवस्थेचा कधीच ्ंग होऊ ददला नाही. त्यांनी शरीरावरील
ममत्वच नष्ट के लेले असल्यामुळे कायड-कारणरूप प्रपंचाचे सािी होऊन ते दफरत राक्षहले. ते सदैव प्रसन्न व
हसतमुख चेहऱ्याने वावरत असत. पुढे त्यांनी अजगर वृत्ती धारण के ली.
हे राजा परीक्षित! परमहंसांना त्यागा्या आदशाडची क्षशकवण देण्यासाठीच ऋष्देवांनी अशी
खडतर योगचयाड धारण के ली. प्रत्यिात ते आत्मस्वरूप परब्रह्मच होते. सवड क्षसद्धी त्यां्या सेवेत सदैव
तत्पर असत पण त्यांनी क्षसद्धीं्याकडे कधी ढु ंकूनही पक्षहले नाही.
राजा परीक्षिताने आिंयाडने क्षवचारले " प्र्ो! माझ्या अल्पमक्षतनुसार ज्ञानाग्नीने कमडबीजे नष्ट होऊन
आत्मस्वरूपी रममाण झालेल्या क्षसद्ध पुरुषाला सहजगत्या प्राप्त झालेल्या क्षसद्धीं्या वापराचा दोष लागत
नाही असे म्हणतात. असे असताना ऋष्देवांनी त्यांचा स्वीकार कां बरे के ला नाही?"
शुक मुनी म्हणाले " राजन्! अशा महापुरुषांना कसलाच दोष लागत नाही हे जरी खरे असले तरी
लोकक्षशिणाचे धोरण अंगीकारून ऋष्देव पृथ्वी भ्रमण करीत होते. त्यामुळे कोणत्याच मोहात न
अडकण्याचा त्यांनी आदशड क्षनमाडण के ला. मनामुळेच मोह क्षनमाडण होतो म्हणून मनाक्षवषयी असे म्हिले आहे
कीं,
न कु याडत्कर्महक्षचत्सख्यं मनक्षस ह्यवनक्षस्थते । यक्षद्वश्रम््क्षच्चरात्चीणड चस्कन्द तप ऐश्वरम् ॥५.६.३ ||
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क्षनत्यं ददाक्षत कामस्यक्ष्छद्रं तमनु येSरस्य: | योक्षगन: कृ तमैत्रस्य पत्युजाडयेव पुंिंली ||५.६.४ ||
कामोमन्युमडदोलो्: शोकमोह्यादय: | कमडबन्धिं यन्मूल: स्वीकु याडत्को नु तद्बुध: ||५.६.५.||
अथड:- या चंचल मनाशी कधीही मैत्री करू नये. त्या्यावर क्षवश्वास ठे वल्यामुळेच तर श्रेष्ठ योगी
्गवान क्षशवांचे तप िीण झाले. ॥३॥ व्यक्ष्चाटरणी स्त्री जशी पतीचा क्षवश्वासघात करते तद्वत् मनही
त्या्या काम-क्रोधादी साथीदारांना आक्रमणाची संधी देऊन योग्याचा घात करते. ॥४॥ काम-क्रोधादद
्ोगांचे व कमडबंधाचे मूळ मनच आहे. मग कोणता बुक्षद्धमान पुरुष या्यावर क्षवश्वास ठे वील?||५||
म्हणून ऋष्देव इंद्रादी लोकपालांचे ्ूषण असूनही आपल्या आचरणाने आपला दैवी प्र्ाव
झाकू न ठे वला होता. नलगदेहा्या त्यागामुळे क्षनराक्ष्मान झालेले त्यांचे शरीर त्या त्यागामुळेच स्व्छंद
दफरत होते. ते योगा योगाने कोंकण, वेंकिाचल इत्यादी दक्षिण कनाडिकात गेले. क्षतकडेच कु िकाचला्या
वनांत झंझावाता्या वेळूघषडणात जो प्रचंड वणवा पेिला त्यातच त्यांचे शरीर ्स्मी्ूत झाले. राजन्!
ऋष्देवां्या मागाडने मनाने जाणे सुद्धा कठीण आहे. कारण योगीजन ज्या योगक्षसद्धीं्या प्राप्तीसाठी
उत्सुक असतात व क्षनरंतर त्याच प्रयत्नात असतात. त्या योगक्षसद्धी ऋष् देवांची सेवा करण्यास तत्पर
असतानाही क्षनर्मवकारपणे त्यांचा त्याग करणाऱ्या ऋष् देवांचे अनुकरण कसे बरे करता येईल? पण राजन्!
्गवान ऋष्देवांचे हे चटरत्र मनुष्याचे सवड पाप नष्ट करणारे आहे.
राजन्! ्क्तांची अनेक कामे करणारे ्गवान श्रीकृ ष्ण ्क्तांना मुक्ती देतात पण आपला ्क्षक्तयोग
सहजा सहजी देत नाहीत. पण ऋष्देवां्या या चटरत्र-रसात श्रवण, पठण, मननरुप स्नान के ल्याने तोही
प्राप्त होतो. त्यामुळे खऱ्याखुऱ्या कल्याणा क्षवषयी जाणीव नसलेल्या लोकांना ज्या ऋष्देवांनी
आत्मज्ञानाचा उपदेश के ला, त्या ऋष्देवांना माझा नमस्कार असो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ६९ वे (अध्याय ७ व ८)

्रताचे चटरत्र

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! ्ारत महाराजांनी ऋष्देवां्या आज्ञेनुसार क्षवश्वरुपाची
कन्या पांचजनीशी क्षववाह के ला. क्षत्यापासून ्रतांना सुमती, राष्ट्र्ूत, सुदशडन, आवरण व धुम्रके तूं असे
पांच सद्गुणी पुत्र झाले. महाराज ्रत हे बहुश्रुत व अभ्यासू होते. कोणतीही गोष्ट करण्यापूवी त्यागोष्टीचे
अभ्यासपूवडक ज्ञान संपादन करून साधक-बाधक क्षवचार करून मग तारतम्याने क्षनणडय घेण्यात ते अत्यंत
कु शल प्रशासक होते. त्यां्या न्यायी, प्रेमळ व दयाळू स्व्ावामुळे ते संपूणड अजना्खंडात इतके लोकक्षप्रय
झाले कीं "अजना्वषाडला" लोक कौतुकाने "्रतवषड" म्हणू लागले. तेच नाव पुढे रूढ झाले.
‘ होता, अध्वयू,ड उद्गाता व ब्रम्हा ’ या चार ऋक्षत्वजां्या सहाय्याने के ल्या जाणाऱ्या अक्षग्नहोत्र,
दशडपूणडमास, चातुमाडस्य, पशू व सोम अशा सवड यज्ञांचे व त्यां्या कमाडचे पूणड ज्ञान ्रत महाराजांनी
संपादन के ले. मग वेदोपक्षनषदात प्रक्षतपादन के लेल्या ब्रम्हापडणाचे महत्व समजून घेऊन सवड यज्ञ ब्रम्हापडण
बुद्धीने करीत असत. त्यातही ्रत महाराजांचे वैक्षशष्ठ्य असे कीं त्या त्या अनुष्ठाना-पासून प्राप्त होणारे
अपूवड फळही ते पुराणपुरुष यज्ञदेवांनाच अपडण करीत असत.
्रतमहाराज क्षनरं तर ्गवान वासुदव
े ा्या क्षवश्वरुपाचे ध्यान करीत असत. अशा प्रकार्या
क्षनदोष कमाडचरणामुळे त्यांचे अंत:करण शुद्ध झाले होते. क्षनरंतर ध्याना्या साधनेने श्रीहरी्या टठकाणी
त्यांची ्क्ती उत्तरोत्तर वाढत गेली. दीघडकाळ ्गवद्भक्षक्तत राज्य करता करता कोठे तरी थांबले पाक्षहजे
अशा क्षनणडयाने राज्य आपल्या पुत्रांवर सोपवून स्वत: पुलहाश्रमात क्षनघून गेले. अंत:करण शांत झालेल्या
अवस्थेत त्यांची क्षनष्काम ्क्ती तीव्र होऊ लागली. ते स्वत:ला क्षवसरण्या्या परमोच्च अवस्थेत जाऊ
लागले. क्षत्रकाळ स्नान करून पक्षवत्रतेने ्गवंता्या आराधनेचे कडकडीत व्रत ते आचरु लागले. सूयोदय
होऊन सूयडनबब वर येऊ लागले कीं ्रत महाराज एकाग्रक्षचत्ताने क्षहरण्मयपुरुषाचे सूयऋ
ड चेने स्तवन करीत.
ते स्तवन असे,
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"परोरज: सक्षवतुजाडतवेदो देवस्य्गो मनसेदं जजान |
सुरेतसाद: पुनराक्षवश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषादद्रक्षङ्गराक्षमम: ||५.७.१४||"
अथाडत् " ्गवान सूयाडचे कमडफलदायक तेज प्रकृ क्षत्याही पलीकडचे आहे. त्यांनीच संकल्पाने
क्षवश्वोत्पत्ती के ली आहे. तेच सवाडन्तयाडक्षमत्वाने सवडत्र प्रवेश करून जीवांचे आपल्या क्षचत्शक्षक्तने रिण करून
त्यां्या बुद्धीला प्रेरणा देतात. अशा बुद्धी प्रवतडक तेजाला आम्ही शरण जाऊन वंदन करतो.” असा त्यांचा
ददनक्रम चालू होता.
पण एक ददवस ्रत महाराज क्षनत्यनैक्षमक्षत्तक कमड करून नदी दकनारी प्रणवाचा जप करीत
असताना एक ग्डवती हटरणी पाणी क्षपण्यास आली. ती पाणी क्षपणार इतट यात क्षतला नसहाची ्यानक
डरकाळी ऐकू आली. तेंव्हा क्षतने प्राण्याने पैलतीर गाठण्यासाठी जी उडी मारली त्यात क्षतचा ग्डपात
झाला व ग्ड नदी्या प्रवाहात पडला. म्हणून ्रत महाराजांनी त्या

मातृहीन पाडसाला आपल्या

आश्रमात आणले. ्रत महाराज त्याचे संगोपन करू लागले. त्या्या संगोपनात ्रत महाराजां्या सवड
क्षनयमात क्षशक्षथलता येऊन हळू हळू ते खूपच कमी झाले. अशाप्रकारे मृगबालका्या रूपाने ओढवलेल्या
प्रारब्धकमाडने ्रत महाराज आपल्या कामाडनुष्ठानापासून दूर गेले. प्रारब्धकमड म्हणण्याचे कारण असे कीं
राज्यत्याग, कलत्र-पुत्र त्याग करणाऱ्या ्रतमहाराजांना प्रकृ ती्या अतट यड घिनेमळ
ु े हटरणी पाडसा्या
संगोपनाचे कमड अनासक्त अवस्थेतही करावे लागले. आता त्या हटरणी पाडसात त्यांचे क्षचत्त गुंतल्यामुळे
्रतमहाराजांना आत्मस्वरूपाचा क्षवसर पडला. त्यावेळी अिळ काळ त्यां्या शरीरात घुसला व
अंतकालीन ्ावनेप्रमाणे ते कलंजरपवडतावर एका हटरणी्या पोिी जन्मास आले. पूवड जन्मी्या तपामुळे
त्यांची पूवडजन्मातली स्मृती तशीच राक्षहली. ते एक ददवस पुन्हा पुलहाश्रमात येऊन दाखल झाले.
पुलहाश्रमात शाळीग्रामतीथाडत अंग बुडवून प्रारब्ध समाप्तीची वाि पहात हटरनचतन करू लागले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७० वे (अध्याय ९)

्रताचा ब्राम्हणकु ळात जड्रत म्हणून जन्म

यथायोग्य वेळी आपल्या मृग शरीराचा त्याग करून परम्ागवत ्रत महाराज अंक्षगरस
कु ळातल्या एका वेदसंपन्न ब्राम्हणा्या पोिी जन्मास आले.
त्या ब्राम्हणाला ज्येष्ठ पत्नीपासून नऊ मुले होती. ती सवड वेदसंपन्न व कमडकांड प्रवीण होती. त्या
ब्राम्हणाला कक्षनष्ठ पत्नीपासून जे जुळे झाले त्यातली एक मुलगी व एक मुलगा होता. तो मुलगा म्हणजेच
्रत महाराज. या ही जन्मात त्यांची स्मृती कायम होती. त्यामुळे त्यांनी स्वजनसंगती्या मोहाने आपला
परत अध:पात होऊ नये म्हणून जाणीवपूवडक जडमूढ स्वरूप धारण के ले व सवड संग सोडू न दयदयात
हटरध्यान व हटरस्मरण यात रममाण झाले. त्यां्या तेजस्वी कांतीने व तेजस्वी चेहऱ्याने क्षपत्याचे
त्यां्यावर अत्यंत प्रेम जडले. योग्यवेळी क्षपत्याने त्यांचा व्रतबंध के ला.
पण ्रत काहीच क्षशके ना. तेंव्हा त्याचे वडील हताश झाले व एवढ्या तेजस्वी मुलाचे पुढे काय
होणार? या काळजीने खंगले व एक ददवस अकस्मात काळा्या आधीन झाले. ्रताची आई सती गेली.
त्यामुळे ्रता क्षवषयी प्रेम वािणारे कोणी उरले नाही. ्रता्या जडमूढतेमुळे सगळे त्याला जड्रत म्हणू
लागले. घरातून त्याला जे अन्न प्राप्त होई ते तो अमृतासमान मानून तृप्त होई. आत्मज्ञानामुळे तो सवड द्वंद्वातून
मुक्त झालेला होता. त्याला व्यक्षक्तगत सुख-दु:ख, मान-अपमान, उन-पाऊस, थंडी-वारा, शीत-उष्ण, आनंदखेद असे काही उरले नसल्याने कमरे ला एक मळके वस्त्र व गळ्यात कळकि झालेले जानवे एवढ्यावर तो
दफरत असे. जक्षमनीवर झोपत असे. घरातून त्याला अक्षत हीन वागवले जाई! क्षशळे -पाके , क्षविलेले असे
कसेही अन्न त्याला ददले जाई. पण इंदद्रय तृप्ती ही त्या्या गावीच नसल्याने व क्षमळे ल ते ब्रम्ह्ावात से वन
करण्यामुळे तो चांगला धष्टपुष्ट व तेजस्वी ददसत असे. त्यामुळे त्या्या ्ावांनी त्याला शेतावर वाफे करणे
व राखण करण्यास ठे वले.
त्यासुमारास त्या प्रदेशातल्या एका डाकूं ्या सरदाराने पुत्रप्राप्तीसाठी ्द्रकालीला नरबळी
देण्यासाठी आणलेला मनुष्य क्षशताफीने पळू न गेला. तेंव्हा त्या सरदारां्या सेवकांनी स्वत:्या प्राण ्याने
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त्याचा कसून शोध घेतला. पण तो सापडेना. तेव्हा क्षनराश होऊन परत येताना त्यांना जड्रत शेतात
राखण करताना ददसला. त्याला एकयाला पाहून त्या सेवकांनी त्याला पकडू न ्द्रकाली्या मंददरात
आणले. मग क्षवक्षधवत स्नान घालून नवी वस्त्रे नेसवून चंदनाची उिी लावली. मग चांगले जेवायला घातले व
वाजत गाजत नरपशू म्हणून ्द्रकाली समोर आणले. नंतर त्या डाकूं ्या पुरोक्षहताने नरपशू्या रक्ताने
्द्रकालीला तृप्त करण्या्या उद्देशाने अक्ष्मंत्रून ठे वलेली तलवार हाती घेतली.
त्यावेळी ब्रम्ह्ावात क्षस्थर असलेल्या क्षनरपेि, क्षनवैर, समदशडनी देहासक्ती सोडलेल्या
ईश्वर्क्ताचा बळी देण्या्या कु कमाडने ्द्रकाली संतापली. जड्रता्या ब्रम्हतेजामुळे क्षत्यामध्ये असह्य
दाह उत्पन्न झाला. ती मूतीफोडू न बाहेर आली. क्षत्या बरोबर क्षतचे पाषडदही बाहेर आले. क्षतने िणाचाही
क्षवलंब न लावता त्या पुरोक्षहतावर झडप घातली आक्षण त्या्याच हातातले ख्ग घेऊन त्याचाच क्षशर्छेद
के ला. सपासप इतरही सवाांची मस्तके धडा वेगळी के ली. त्या सवाां्या कं ठ नाळातून क्षनघणाऱ्या उष्ण उष्ण
रक्तासवा्या प्राशनाने ्द्रकाली आपल्या पाषाडदांसह धुंद झाली. व त्यां्या मास्तकांचे चेंडू करून खेळू
लागली.
इतके सांगून शुकमुनी म्हणाले, "राजन्! ब्रम्ह्ावातल्या सत्पुरुषाचा "नरपशू" म्हणून अज्ञानाने कां
होईना घात करण्याचा प्रयत्न के ल्यास त्याचा पटरणाम घात करणाऱ्याला ्ोगावाच लागतो. कारण
देहावरील आसक्ती सोडू न ्गवंताला शरण गेलेल्या ्क्ताचे रिण ्गवंत स्वत:च आपल्या कालरूपी
आयुधा्या माध्यमातून ्द्रकाली सारख्या क्षनरक्षनराळ्या देव-देवतांकडू न करीत असतो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७१ वे (अध्याय १०)

जड्रत व राजा रहूगण यांची ्ेि

शुक मुनी पुढे सांगू लागले, " एकदा नसधूसौवीर देशाचा राजा रहूगण पालखीतून जात होता.
पालखी इिुमती नदी्या तीरावर आली. तेंव्हा ्ोयां्या जमादाराला एका ्ोयाची गरज वािली.
त्यामुळे तो शोधक नजरने इकडे क्षतकडे पाहत चालला. त्याचे लि धष्टपुष्ट व मक्षलन वस्त्रे नेसलेल्या उघ्ा
अंगा्या जड्रताकडे गेले. त्याने जड्रताला पालखी वाहण्या्या कामास लावले. महात्मा जड्रत त्या
कामासाठी योग्य नसतानाही प्रारब्ध्ोग समजून व तो ्ोगूनच संपवलाच पाक्षहजे या धारणेने जड्रत
क्षनमूिपणे पालखी वाहू लागला.
पालखी वाहताना आपल्या पायाखाली दकडा मुंगी क्षचरडली जाऊ नये म्हणून तो जमीन न्याहाळीत
चालत होता. त्यामुळे त्याची चाल इतर ्ोयांशी जुळत नव्हती. पटरणामी पालखीला क्षहसके बसू लागले.
त्या क्षहसट यांनी त्रस्त होऊन राजा रहूगण दरडावून म्हणाला " अरे ्ोयांनो! काय क्षहसका क्षहसकीं चालवली
आहे ? जरा नीि चाला!" क्षशिे्या ्याने इतर ्ोई दीनवाणीने राजाला म्हणाले, "महाराज! आपल्या आज्ञे
प्रमाणे इतट यावेळ आम्ही नीि चालत होतो. पण हा नवीन ्ोई नुकताच कामाला लावलेला असूनही नीि
चालत नाही! त्यामुळे आम्हाला त्या्या बरोबर पालखी वाहणेही कठीण झाले आहे."
त्या ्ोयांचे हे दीनवाणे बोलणे ऐकू न राजा रहूगण कु क्षत्सतपणे ्रताला म्हणाला, " हे बंधो!
पालखीचा ्ार वाहून वाहून तूं बराच थकलेला ददसतोस! बऱ्याच वेळपासून तुला एकयालाच पालखी
वाहावी लागत आहे. क्षशवाय तूं अशक्त व वृध्दही ददसतोस! अरेरे! मला तर फार वाईि वािते!" राजा्या या
व अशा बऱ्याच उपरोक्षधक बोलण्याचा जड्रतावर आत्मानंदात असल्याने काहीच पटरणाम झाला नाही.
तेंव्हा संतापून राजा रहूगण ओरडला, "काय रे ! क्षजवंत असूनही ऐकू न येणाऱ्या मृत माणसासारखा
काय चालत आहेस? अरे क्षनलडज्ज माणसा! सेवकाने मालकाशी उन्मत्त वतडन के ल्या बद्दल तुला जबर क्षशिा
के ल्या क्षशवाय तूं वठणीवर येणार नाहीस असे ददसते."
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राजाचे हे अहंकारी बोलणे ऐकू न जड्रत म्हणाले, " हे वीरवर! तूं मला उद्देशून जर हे बोलला
असशील तर ते अगदी योग्य आहे. त्यात वक्रोक्ती काहीच नाही. कारण ्ार नावाची काही वस्तू असेल तर
ती वाहून नेण्यासाठीच आहे. मागड म्हणून काही असेल तर तो चालण्यासाठीच आहे. अशक्त वा सशक्त हे
शरीराला तुलनेत लागू पडणारे आहे. आत्म्याला नाही. स्थूलता, कृ शता, आधी-व्याधी, तहान-्ूक, इत्यादी
सवड धमड देहाक्ष्मान्याला लागू पडतात. माझ्यात त्यांचा लवलेश नाही. त्यामुळे मला ते लागू पडत नाहीत.
हे वीरवर राजन्! क्षजवंत अथवा मृत या क्षस्थती कोणाला असतात तर आदी व अंत असणाऱ्या क्षवकारी
पदाथाांना! क्षतथे ती क्षस्थती क्षनयक्षमत असते! आता स्वाक्षमत्वाचा प्रश्न म्हणाल तर सवाांचा स्वामी एकच आहे.
तथाक्षप आपण स्वत:ला स्वामी समजत असाल तर क्षजथे स्वामी व सेवक हा ्ाव क्षस्थर असेल क्षतथेच फक्त
आज्ञापालनाचा प्रश्न क्षनमाडण होतो. आपला व माझा अशा प्रकारचा "स्वामी-सेवक" असा ्ेद-बुद्धीचा ्ाव
ह्या आत्ता्या व्यवहारा खेरीज कें व्हाच आलेला नाही. त्यामुळे परमाथड दृष्टीने क्षवचार के ल्यास कोण स्वामी
व कोण सेवक? क्षशवाय आपण जो क्षशिेचा धाक दाखवला आहात, त्या बाबत महाराज! मी वेडा, उन्मत्त,
मूखड व आपल्याच क्षस्थतीत असणारा आहे. त्यामुळे मला क्षशिा करून आपल्या हाती काय बरे लागणार
आहे? जर मी मुळातच मूखड व चुका करणारा असेल तर मला के लेली क्षशिा म्हणजे दळलेले पीठ पुन्हा
दळण्यासारखेच नाही कां?" इतके बोलून जड्रत प्रारब्ध िय करण्यासाठी पुन्हा पूवी प्रमाणे पालखी वाहू
लागला.
राजा रहूगण िणकाल जरी राजेपणा्या धुंदीत 'रजो' गुणात प्रवेशला होता तरी तो
तत्त्वक्षजज्ञासेचा श्रेष्ठ अक्षधकारी होता. महात्मा जड्रता्या मुखातून अनेक योगग्रंथांनी प्रक्षतपादन के लेली
आत्मज्ञानाची सैद्धांक्षतक वाट ये ऐकू न त्याचा राजमद खाडकन उतरला. त्याने पालखीतून उडी मारली व
जड्रताचे चक्क पाय धरले. व म्हणाला, " महाराज! मला िमा करा! आपण ब्राम्हणाचे क्षचन्ह यज्ञोपवीत
धारण के लेले आहे. पण अशा मक्षलन वेषाने दफरणारे आपण अवधूत तर नाही? आपल्या बोलण्यातला
गुढाथड मला समजलेला नाही. मोठ मोठ्या क्षवचारी पुरुषांना तरी तो समजेल ककवा नाही या बद्दल मी
साशंक आहे. युद्धादी कमाडमुळे होणाऱ्या श्रमां्या अनु्वावरून मी आपणास आपण खांद्यावर घेतलेल्या
पालखीचे वाहण्याचे कष्ट म्हणालो. बरे या व्यवहारात काहीच सत्य नसल्याचे आपले प्रक्षतपादन आहे.
त्यामुळे सत्यासत्यते्या क्षवचारांचा माझ्या मनात चांगलाच गोंधळ उडाला आहे. कारण असे कीं
चुलीवर्या ्ां्ाला खालून अग्नी लावला कीं ते ्ांडे तापून त्यातले तांदळ
ू क्षशजतात. या एकमेकां्या
संबंधाने होणाऱ्या दक्रया आहेत. तशाच त्या देह, इंदद्रये, मन व प्राण यां्या संयोगातून देहधारी जीवाला
सुख-दु:खादी धमाडचा अनु्व येतो. राजा जेंव्हा परमेश्वराचा सेवक म्हणून अपराध्याला दंड करतो व त्या
दंडाने जर तो सुधारला नाही तर त्याचा दोष राजाला लागत नाही. त्या दक्रयेला क्षपष्टपेषण कसे म्हणता
येईल? महाराज! मी "राजा" या अक्ष्मानाने आपल्या सारख्या श्रेष्ठ पुरुषाचा अपमान के ला आहे त्या बद्दल
िमा करून माझ्या शंकांचे समाधान करावे क्षह नम्र प्राथडना आहे."
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७२ वे(अध्याय ११ पूणड व १२ चालू)

राजा रहूगणास जड्रताचा उपदेश
राजा रहूगणाचे सगळे बोलणे ऐकू न जड्रत म्हणाले, "राजन्! तूं अज्ञानी असूनही मोठ्या
पांक्षडत्या्या गोष्टी करीत आहेस! ज्या व्यवहाराचा तूं सत्य म्हणून स्वीकार करीत आहेस तो अध्याक्षत्मक
दृष्टीने आत्मज्ञानी सत्य मानीत नाहीत. लौदकक व्यवहारा प्रमाणे वैददक कृ त्येही सत्य नाहीत. ज्यांना
संसारासह स्वगाडदी ्ोग सत्य वाितात त्यांना उपक्षनषदातील महावाट ये सुद्धा तत्त्वज्ञान समजावून
सांगण्यास असमथड आहेत. मन जो पयांत क्षत्रगुणाधीन असते तो पयांत जीव ज्ञानेंदद्रये व कमेंदद्रये यां्या
सहाय्याने शु्ाशु् कमे करीतच रहातो. मन हेच क्षनरक्षनराळ्या नावांनी देव, मनुष्य इत्यादी शरीर रूप
उपाधी क्षनमाडण करते. कारण मन हे वासना, क्षवषय, क्षत्रगुण, क्षवकार, पंचमहा्ूते व पंचज्ञानेंदद्रये या सोळा
कलांमध्ये प्रमुख आहे. क्षवषयासक्त मन जीवाला संसारसंकिात िाकत असते. पण तेच मन क्षवषयहीन झाले
कीं जीवाला मोिपद प्राप्त होते. क्षवषयासक्त व कमाडसक्त मन पंचज्ञानेंदद्रये, पंचकमेंदद्रये व अहंकार या अकरा
वृत्तींचा आश्रय घेऊन राहाते. पंचकमे, पंचतन्मात्रा व शरीर हे अकरा आधार्ूत क्षवषय मानले जातात.
क्षत्रगुण, क्षवषय, संस्कार, काल, कमड व स्व्ाव यां्या क्षवक्षवधप्रकार्या क्षमश्रणामुळे मना्या अकरा वृत्तींचे
असंख्य ्ेद क्षनमाडण होतात. पण आत्म्या्या सत्तेमुळेच त्यांचे अक्षस्तत्व असते. मन ही जीवाची मायामय
उपाधी आहे. आत्मानात्म क्षववेकाने चैतन्यमय आत्मतत्त्वाचा स्वीकार के ल्याक्षशवाय संसार बंध सुित नाही.
प्रवाह रूप वृत्ती या तशाच रहातात. पण संसारबंध मात्र सुितो. जागृती व स्वप्न या दोन अवस्थांमध्येच
त्याची जाणीव असते. सुषुक्षप्तत ती नसते. क्षचन्मात्र िेत्रज्ञ म्हणजेच आत्मतत्त्व मना्या या वृत्तींना सािी
रूपाने पहात असतो. राजा! हा िेत्रज्ञ जन्म-मृत्यू रक्षहत सवडगामी, सवडसािी, सवडव्यापी व ब्रम्हदेवाददकांसह
सवड चराचराचा आश्रय आहे. तोच आपल्या आधीन असलेल्या मायेने चराचराचे क्षनयंत्रण करीत असतो.
त्यालाच ्गवान वासुदव
े असे म्हणतात. वायू जसा यच्चयावत् जीवां्या सवाांगी असतो तसाच बाहेरही
असतो. तद्वतच ्गवान वासुदव
े चराचराचे प्रेरणा स्थान आहे. हरीनामस्मरणाने, ्गवंता्या अ्ेद्क्तीने
स्वा्ाक्षवक टरत्या सवडसंगपटरत्याग झाल्या क्षशवाय व कामक्रोधादी षक्षड्रपुंना नजकल्या क्षशवाय आत्मतत्त्व
जाणून घेता येत नाही. ते जाणून घेतल्या क्षशवाय मायेचा क्षनरास होत नाही. मन जरी संसार बंधनात
िाकणारे असले तरी त्याची उपेिा करता येत नाही. उपेक्षित मनाची शक्ती मायामय असल्याने ती अक्षधकच
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वाढते. त्यामुळे मन जरी एक कल्पना असली तरी त्या कल्पनेचा क्षनरास सद्गुरूंना शरण जाऊनच करता
येतो एरव्ही नाही. राजा रहूगणाला मोठाच प्रश्न पडला म्हणून तो क्षवनयाने म्हणाला, "हे प्र्ो आपले
अमृतमय ्ाषण मला नीि समजलेले नाही. कारण ओझे उचलण्या्या दक्रयेमुळे होणारे श्रम प्रत्यि असूनही
के वळ व्यवहार मूलक आहेत. व तत्त्वक्षवचारां समोर टिकत नाहीत. म्हणजे नक्की कसे?" जड्रत म्हणाले,"
राजन्! देह हा पृथ्वीचा एक क्षवकार आहे. हा क्षवकार पालखी नावाचा दुसरा क्षवकार आपल्या खांद्यावरून
वहात आहे. पालखी नावा्या क्षवकारात नराक्षधप नामक पार्मथव क्षवकार बसलेला आहे. तो क्षवकार
देहबुद्धी्या वृत्ती्ेदाने स्वत:ला राजा समजून गवाडने आंधळा झाला आहे. पण हे पृक्षथ्वपते! यात तुझे
काहीच श्रेष्ठत्व क्षसध्द होत नाही. कारण चराचर ्ूते पृथ्वीपासून क्षनमाडण होतात व पुन्हा पृक्षथ्वतच लीन
होतात. क्षनरक्षनराळ्या कमाडमुळे त्यांना क्षनरक्षनराळी नावे पडलेली असतात इतके च. या क्षशवाय व्यवहाराचे
दुसरे मूळ कोणते आहे सांग बरे ? राजन्! "पृथ्वी"या शब्दाचा व्यवहारही क्षततकाच क्षमथ्या आहे. कारण
पृथ्वीचे उपदानकारण सूक्ष्म परमाणू असून ती त्यातच क्षवलीन होणार असते. परमाणू हे सुद्धा मना्या
अज्ञानाने कक्षल्पलेले असतात. त्या परमाणूं्या एकत्र येण्या्या वृत्ती्ेदानेच पृक्षथ्वरूप कायाडची क्षसद्धी
्ासते. कायड-अकायड, चेतन-अचेतन, काल, कमड, स्व्ाव इत्यादी सवड ्गवंताची माया आहे असे समज.
्ेदाव्याक्षतटरक्त पटरपूणड असलेल्या वस्तूलाच परब्रम्ह ककवा वासुदव
े असे आत्मज्ञानी म्हणतात.”
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७३ वे (अध्याय १२ व १३ पूणड)

राजा रहूगणाचे जड्रतांनी के लेले समाधान

जड्रत पुढे सांगू लागले, " राजन्! हे आत्मज्ञान तप, वेदाध्ययन, यज्ञ इत्यादीनी प्राप्त होत नाही.
तर ते सत्पुरुषांना शरण गेल्याने प्राप्त होते. क्षवषयवाताड ज्यां्या जवळ दफरकू शकत नाही, ज्यांचे क्षचत्त
सदैव वासुदव
े ात क्षस्थर झालेले असते अशांना सत्पुरुष म्हणतात. त्याने के लेल्या उपदेशाने जीवाला मुमुित्व
प्राप्त होते. राजन्! मी स्वत: पूवीचा राजा ्रत आहे. मी ऐक्षहक व पारलौदकक अशा सवडच गोष्टींवरील
आसक्ती सोडू न एकाग्र क्षचत्ताने वासुदव
े ाची आराधना करीत असे. काया वाचा मने मी वासुदव
े ाला शरण
गेलो होतो. पण एक ददवस अचानक जलात पडलेल्या हटरणी्या पाडसाला वाचवण्या्या कमाडत
वृत्ती्ेदाने उत्पन्न झालेल्या मोहात अडकू न अंतकाळी त्या हटरणी्या पाडसात वृत्ती राक्षहल्याने मी
मृगयोनीत जन्माला आलो. के वळ वासुदव
े ा्या ्क्तीमुळे मृगयोनीतही माझी स्मृती ्गवद्भक्तीसह मला
प्राप्त झाली. मृगदेह सोडल्यानंतर या नरदेहातही ती स्मृती कायम राक्षहली आहे. तेंव्हापासून जनसंपकाडची
मला धास्तीच बसली आहे. त्यामुळे क्षन:संग होऊन मी प्रारब्ध िय करीत कालक्रमणा करीत आहे. राजन्! तूं
" खरे आश्रयस्थान कोणते?" असा प्रश्न क्षवचारलास. तर खरे आश्रयस्थान सत्संग आहे. सत्संगामुळे
संसारासक्ती हळू हळू िीण होत जाते व जीव ्गवत्पदी क्षस्थर होतो. जड्रत पुढे म्हणाले, " हे राजा
रहूगण! सत्व, रज, तम, या क्षत्रगुणात्मक कमाांनी आपले कतडव्य करणारा व द्रव्यप्राप्तीसाठी तत्पर असणारा
एक व्यापारी तांडा द्रव्य लालसेने ्वारण्यात येऊन पडला. त्या ्वारण्यात त्याला कोणतेच सुख प्राप्त होत
नाही. तां्ाचा पुढारी चांगला नसल्याने त्या ्वारण्या्या ्वािवीत सहा चोर त्याला चांगलेच
लुबाडतात. तां्ाची स्वा्ाक्षवक प्रवृत्ती घर-दार, पाणी व द्रव्य यां्याकडेच असते. त्यासाठीच तो पुढारी
्वारण्यात

इतस्तत: धावत असतो. कधी वाविळीमुळे धूळ उडू न त्याला ददसेनासे होते . तो ददशाहीन

होतो. कधी तो शुष्क नदीत क्षशरतो. कधी अन्न न क्षमळाले तर तां्ातल्या आपल्या व्यापारी बांधवां्याकडे
क्ष्िा मागतो. कधी वणव्यात सापडतो. कधी इतर हुशार व बलवान व्यापाऱ्याकडू न लुबाडला जातो. तेंव्हा
तो शोकाने व मोहाने क्षनपचीत पडू न राहतो. कधी मनासारख्या नातलगां्या सहवासात घिका्र स्वत:ला
आनंद क्षमळवण्याचा प्रयत्न करतो. पण तो सफल होत नाही. कधी परस्त्री व परधनरुपी मधा्या शोधांत
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दफरतो. तेंव्हा क्षतथे असलेल्या माश्या त्याला चांगलीच क्षपडा करतात. त्यां्या दंशाने तो चांगलाच
होरपळतो. त्यातूनही काही मध प्राप्त झालाच तर तो इतरच कोणी तरी त्या्याकडू न जबरदस्तीने क्षहरावून
घेतात. कधी त्याला बरे ददवस असतात तेंव्हा लोकांशी लबाडीचा व्यवहार करून त्यां्या द्वेषाला पात्र
होतो. कधी कधी ्वारण्यात त्याचे सवड धन नष्ट होते. तेंव्हा त्या्याकडे घर-दार, अंथरूण-पांघरूण,
यापैकी काहीच उरत नाही. मग दुसऱ्याकडे तो या गोष्टींची याचना करतो. त्यां्या कडू न त्याला काही
क्षमळाले नाही तर अस्वथ होतो व परद्रव्याची हाव धरतो. अपमाक्षनत होतो. एकमेकांशी जमतही नाही पण
एकमेकांक्षशवाय होतही नाही. आक्षण तशाच अवस्थेत परस्परांशी रोिी-बेिी व्यवहार करतो. पण ज्या
टठकाणाहून आपण क्षनघालो त्या टठकाणी कधीच परत येत नाही. हे राजा रहूगण! या मागाड्या अलीकडे
एक मागड आहे पण त्या मागाडने जाण्याचे कोणी मनात आणत नाही. मोठमोठ्या ददग्पालांना नजकणारे वीर
"ही माझी पृथ्वी आहे" असा अक्ष्मान धरून वैर्ावाने युद्ध करून मरतात. पण क्षवष्णुपद प्राप्त करू शकत
नाहीत. वेलीं्या कोवळ्या फांद्यांचा आश्रय त्यांना गोड वाितो. त्या फांद्यांवर बागडणाऱ्या व अस्पष्ट वाणी
उच्चारणाऱ्या मोहक पिांमध्ये त्यांचे मन गुंतून जाते. हंसां्या कळपात सामील होण्याची त्याची इ्छा
प्रबळ असते पण हंसाचरण न झेपण्या्या ्याने तो वानरां्या कळपात रममाण होतो. आक्षण मग संसार
चक्रात दफरत राहतो. त्याला परम पुरुषाथाडचा साफ क्षवसर पडतो. हे राजा रहूगणा! अरे तूं सुद्धा याच
मागाडत ्िकत आहेस. त्यामुळे हे राजेपदाचे क्षबरुद झुगारून दे व ्गवंता्या चरणी आत्मापडण करून
क्षवषयासक्ती सोडू न दे! मग हरीनामस्मरणरूप ज्ञान ख्गाने संसारचक्राचा ्ेद करून परमपद प्राप्त करून
घे!" हे ऐकू न राजा रहूगण जड्रतां्या चरणावर मस्तक ठे ऊन म्हणाला, " हटरनामाने शुध्द व पक्षवत्र
अंत:करण झालेल्या आपल्या सारख्या सत्पुरुषा्या काही काळा्या सहवासाने व अमृतमय उपदेशाने माझे
अज्ञानमय कु तकड नष्ट झाले आहेत. मी स्वत:ला फारच श्रेष्ठ व हुशार राजा समजत होतो. पण माझा तो भ्रम
आपण दूर के ला आहे. आपण मला ज्ञानप्रदान करून माझे कल्याण के ले आहे. आपणच माझे गुरु आहात. मी
आपणास शरण आलो आहे. आता आपला अनुग्रह मला प्राप्त होऊन माझ्या जीवनाचे साथडक व्हावे ही माझी
प्राथडना आहे." राजा रहूगणाने अशी प्राथडना के ल्यावर जड्रतांनी राजाला आत्मज्ञानाचा उपदेश ददला व
स्वत: प्रारब्ध िय करीत पृथ्वीवर भ्रमण करू लागले. हे रूपक ऐकू न परीक्षितराजाने त्याचे स्पष्टीकरण
क्षवचारले.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७४ वे (अध्याय १४ व १५ पूणड)

रूपकात्मक संसारचक्राचे स्पष्टीकरण

परीक्षित राजाने क्षवचारले म्हणून शुकमुनी रूपकाचे स्पष्टीकरण करू लागले, "्गवंतानी आपल्या
माये्या प्र्ावाने देहाला सवडस्व मानणारे क्षत्रगुणात्मक जीव उत्पन्न के ले. कमडवासनेमुळे अनेक प्रकारचे
जीव समूह उत्पन्न होतात. अशा देहधारी जीवांचा समूह म्हणजे व्यापारी तांडा. कारण देहधारी जीव
पंचज्ञानेद्रीये व पंचकमेंदद्रये यां्या सहाय्याने पंच क्षवषय ्ोगण्यासाठीच या संसाररूप घोर अरण्यात
येतात. त्याला लुिणारे सहा चोर म्हणजे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, नजव्हा, नाक्षसक व मन! ही सहा इंदद्रये म्हणजेच
सहा चोर, जीवाचे पारमार्मथक धन लुिून घेतात. क्षववेकहीन पुढारी म्हणजे आत्मानात्म क्षववेक नसलेली
बुद्धी. वाविळ म्हणजे तारुण्यात वािणारे स्त्रीबद्दलचे आकषडण. धूळ म्हणजे स्त्री अधीनतेने परमाथड क्षवसरणे
व प्रमादी व्यवहारामुळे संकिग्रस्त होणे. शुष्क नदी म्हणजे पाखंड मागाडचा अवलंब. कलत्र, पुत्र व इतर
नातेवाइकांनी त्या्या धनाचा के लेला अपहार म्हणजे पळवलेला मध. जेंव्हा त्या्याकडे धनरूप मध ्रपूर
असतो तेंव्हा तो इतरांशी चांगला वागतोच असे नाही. मग द्वेषाला पात्र होतो. त्याची पटरक्षस्थती बदलून
जर त्याला दाटरद्र्य प्राप्त झाले तर दुखावले गेलेले नातेवाईक, क्षमत्र इत्यादी त्याचा वचपा काढतात. याप्रकारे
संसारचक्रा्या ्वारण्यात सुखदु:खाकदचा अनु्व घेत जीव समूह एकमेकांशी व्यवहार करीत रहातो.
कालांतराने घर-दार, अंथरूण-पांघरूण असे काही राक्षहले नाही म्हणजे दुसऱ्याकडे हात पसरतो. हात
पसरून नाही क्षमळाले कीं चोरी करतो. पटरणामी ननदा, अपमान इत्यादी अनु्वतो पण जीवनासक्ती काही
सुित नाही. या जीवसमूहाचे वैक्षशष्ठ्य असे कीं द्रव्यसंबंधाने परस्परात फारसे जमत नसतानाही अगदी
रोिी-बेिी व्यवहारासह सगळे व्यवहार व्यवक्षस्थत चालू राहतात. काही आनंद काही खेद अशा प्रकारे
कालक्रमणा करणारा जीव क्षजथून आला त्या उत्पत्तीस्थानी म्हणजे परमेश्वराशी तादात्म्य पावण्यास तयार
होत नाही. कारण ते स्थान तो जाणतच नसतो. तर जाणार कसे? कारण त्या टठकाणी फक्त क्षनवैर, क्षनरपेि,
समदशडनी, शांत,व क्षनष्काम असे ्गवद्भक्तच जाऊ शकतात. क्षवषयसुखात रमलेले लोक क्षतथे जाऊच शकत
नाहीत. कोवळ्या वेली म्हणजे पुण्यकमड! पुण्यकमाडने पुनजडन्म क्षमळणारे व क्षस्त्रयां्या कडेवर खेळणारे
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बालक म्हणजे अस्पष्ट उच्चार करणारे पिी. हंस म्हणजे कतडव्यबुद्धीने धमाडचरण करणारे जीव. आक्षण वानर
म्हणजे स्वैर क्षवषयोप्ोगासाठी धमाडचरण करणारे जीव. त्यामुळे तो पुनिं जन्म-मृत्यु्या फे ऱ्यात
सांपडतो. व परत जीवसमूहा्या म्हणजे व्यापारी तां्ाला येऊन क्षमळतो. इतके सगळे स्पष्टीकरण करून
शुकमुनी म्हणाले, " राजन्! राजर्मष ्रतां्या मागाडचे अन्य कोणी राजा मनाने सुद्धा अनुकरण करू शकणार
नाही. कारण राजर्मष ्रतांनी सोडण्यास कठीण अशा अक्षखल पृथ्वी्या राज्याचा मोह मनातून काढू न
िाकला होता. अशा या थोर राजर्मष ्रतांना सुमती नामक पुत्र झाला. तो आपल्या आजोबां्या म्हणजे
ऋष्देवां्या मागाडने गेला. म्हणून त्याचा पुत्र देवद्युम्न राजा झाला. ्रतापासून तेराव्या क्षपढीत ्गवान
क्षवष्णूं्या अंशाने गय नावाचा एक राजा होऊन गेला. तो "महापुरुष" या संज्ञेने ओळखला जाऊ लागला,
प्रजा त्या्याबद्दल आदराने असे म्हणत असे कीं " अहो! सवाडत मोठे आिंयड असे कीं जो सवड चराचराला तृप्त
करतो, तो क्षनत्यतृप्त परमात्मासुद्धा राजा गया्या यज्ञाने तृप्त होत असे." ह्या गयापासून पुढे दहाव्या क्षपढीत
क्षवरज नावाचा फार प्रक्षसद्ध राजा झाला. त्याला शं्र पुत्र व एक कन्या झाली. क्षवरज राजा क्षवषयी एक
श्लोक फार प्रक्षसध्द आहे. प्रजा आपल्या क्षपढीला सांगत असे, " ्गवान क्षवष्णू जशी देवांची शो्ा वाढवतात
तद्वत् क्षप्रयव्रत वंशातल्या ह्या क्षवरज राजाने आपल्या सुयशाने ह्या लोकाची शो्ा वाढवली आहे."
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७५ वे (अध्याय १६ व १७ पूणड)

्ुवनकोश वणडन

राजा परीक्षित म्हणाला, " हे मुक्षनवयड! क्षप्रयव्रता्या योगसामथ्याडमुळे क्षनमाडण झालेल्या सप्तद्वीपांचे
म्हणजेच या क्षवराि ्ुवनकोशाचे वणडन आपण मला ऐकवा!"
शुकमुनी म्हणाले, "राजन्! ्गवंताची माया अनंत व अतट यड आहे. ती माया ब्रम्हदेवही जाणत
नाहीत. तथाक्षप नाम, रूप, पटरमाण आक्षण लिणे यां्या द्वारे काही गोष्टी सांगतो. या ्ुवनकोशातला
सगळ्यात खाली असलेला कोश म्हणजे जंबुद्वीप! याचा क्षवस्तार एकलि योजने आहे. (एक योजन म्हणजे ८
मैल) याच जम्बुक्षद्वपात आपण रहात आहोत. प्रत्येकीं ९हजार योजने क्षवस्तार असलेल्या ९खंडांनी जम्बूद्वीप
निलेला आहे. जम्बुक्षद्वपा्या मध्य्ागी इलावृत्त आहे. इलावृत्त खंडा्या नाक्ष्स्थानी मेरु पवडत आहे.
इलावृत्ता्या उत्तरे कडे नील पवडत व रम्यक खंड आहे. राम्यक खंडा्या पलीकडे श्वेत पवडत व क्षहरण्मय खं ड
आहे. क्षहरण्मय खंडा्या पलीकडे शृंगवान पवडत व कु रु खंड आहे. इलावृत्ता्या दक्षिणेकडे क्षनषधपवडत व
हरीवषड खंड आहे. हरीवषाड्या नंतर हेमकु ि पवडत व ककपुरुष खंड आहे. मग क्षहमालय पवडत व अजना्
ककवा ्रतखंड आहे. म्हणजे इलावृत्ता्या दक्षिणे्या िोकाला ्रतखंड व उत्तरे ्या िोकाला कु रुखंड आहे.
इलावृत्ता्या पूवेला गंधमादन पवडत व ्द्राश्व खंड आहे. इलावृत्ता्या पक्षिंमेला माल्यवान पवडत व
के तुमाल खंड आहे. इलावृत्तात असलेल्या मेरु पवडता्या माथ्यावर मध्य्ागी ब्रह्मदेवांची ब्रह्मपुरी नामक
सुवणडनगरी आहे. व आठ ददशांना आठ लोकपालां्या आठ नगरी आहेत. ती प्रत्येक नगरी ब्रह्मपुरी्या एक
चतुथाांश आहे. मेरु पवडता्या समतल माथ्याचा क्षवस्तार ३२ हजार योजने आहे. मेरु पवडताची उं ची
पायथ्यापासून माथ्यापयांत ८४हजार योजने आहे. मेरूपवडता्या पायथ्याशी मेरुला आधार देण्यासाठी
मंदार, मेरुमंदार, सुपाश्वड व कु मुद असे चार ददशांना चार पवडत आहेत. या व्यक्षतटरक्त मेरू्या पायथ्याशी
स्ोवती कु रुं ग, कु रर, कु सुम््, वैकंक, क्षत्रकु ि, क्षशक्षशर, पतंग, रूचक, क्षनबंध,क्षशनी, वास, कक्षपल, शंख,
वैडूयड, जारुधी, हंस, ऋष्, नाग, कलंजर व नारद असे वीस पवडत आहेत. शुकमुनी पुढे म्हणाले, " हे राजन्!
बळीराजा्या यज्ञात वामनावतारात त्रैलोट य व्यापणाऱ्या ्गवान श्रीक्षवष्णूं्या पाया्या अंगठ्याचे नख
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लागून ब्रम्हकिाहाची थोडी खपली उडाली. त्यामुळे बाहेरील उदकाची धार त्या क्षववरातून आत क्षशरली.
त्या धारे ने प्रथम ्गवंताचे चरणिालन के ले. त्यामुळे ती क्षनत्य पुनीत राहते व इतरांना पुनीत करते.
हजारो युगां्या प्रवासानंतर ती धृवलोकी आली. क्षतथून आकाशमागाडतला चंद्रलोक क्ष्जवून मग मेरू्या
माथ्यावर असलेल्या ब्रह्मदेवां्या ब्रह्मपुरीत आली. ब्रह्मपुरीतून ती चार ददशांना प्रवाही झाली. अलकनंदा
या नावाने दक्षिणेकडे असलेल्या क्षनषध पवडत, हरीवषड खंड, हेमकु ि पवडत, ककपुरुष खंड व ककपुरुष खंडातून
क्षहमालयावर उतरते. क्षहमालयातून ्रतखंडात येते. ्रतखंडात ती गंगा या नावाने प्रक्षसद्ध आहे. या गंगा
नदीत स्नान के ल्याने अश्वमेध यज्ञाचे फळ प्राप्त होते. ्रतखंड ही कमड्ूमी आहे. इतर आठ खंड या ्ोग्ूमी
आहेत. त्यांनाच ्ूलोकी स्वगड असे म्हणतात. मानवी कालगणने नुसार तेथील देवतुल्य मनुष्यांचे आयुष्य
दहाहजार वषाडचे असते. त्यांना इंदद्रय िीणतेची बाधा होत नाही. पुण्य संपेपयांत ते अक्षवरत तरुण असतात.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७६ वे (अध्याय १८ व १९ पूणड २० चालू)
क्षवक्षवध खंडांचे व द्वीपांचे वणडन

शुकमुनी पुढे म्हणाले, " राजन्!
क्षप्रयव्रतपुत्र अग्नीध्र जम्बुक्षद्वपावर राज्य
करू लागला. त्याला नऊ पुत्र झाले.
जम्बुक्षद्वपाचा

्ूखंड

त्याने

नऊ

पुत्रातसारखा क्षव्ागून ददला. प्रत्येक
खंडाला त्या त्या पुत्राचे नाव पडले.
्द्राश्व खंडात ्गवान वासुदव
े ां्या
हयग्रीव नामक धमडमूतीची उपासना के ली
जाते.

हरीवषडखंडात

्गवान

नरनसहरूपाने अवतीणड झाले असल्याने
क्षतथे

महा्क्त

प्रल्हाद

्गवंताची

क्षनष्काम ्क्ती करीत असतो. के तुमाल
खंडात

्गवान

कामदेवा्या

(प्रद्युम्ना्या) रूपाने वास कटरत असतात.
राम्यक

खंडात

्गवंत

मत्स्यरूपाने

रहातात. कारण पूवी मनूला जे मत्स्यरूप
दाखवले होते त्याच रुपाची इथे पूजा
के ली जाते.

उत्तरे कडील कु रु खंडात

्गवान वराहरुपात प्रकि झाले म्हणून
पृथ्वीदेवीसह
वराहरूपातल्या

तेथील

सवडजण

्गवंताची

उपासना

करतात. ककपुरुष खंडात राम्क्त हनुमंत
आपल्या दकन्नरांसह प्र्ुरामचंद्रांची उपासना करतात. ्रतखंडात ्गवान नर-नारायण यां्या रूपाने
क्षहमालयातल्या बदद्रकाश्रमात वास्तव्य करतात. राजन्! ्रतखंडात पुष्कळ नद्या व पवडत आहेत. त्यातील
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काही प्रमुख पवडत म्हणजे मलय, मैनाक, क्षत्रकु ि, कोल्लक, सह्याद्री, देवक्षगरी, ऋष्यमूक, श्रीशैल्य, वेंकि,
महेंद्र, क्षवन्ध्य, शुक्तीमान, ऋिक्षगरी, परीयात्र, द्रोणाक्षगरी, क्षचत्रकू ि, रै वतक, नील, कामक्षगरी इत्यादी अनेक
पवडत आहेत. त्यां्याच क्ावरून उगम पावणाऱ्या असंख्य नद्या ्रतखंडात आहेत. राजन्! त्यातल्या
कावेरी, वेणी, पयक्षस्वनी, तुग
ं ्द्रा, कृ ष्णा, कोयना, ्ीमरथी, गोदावरी, क्षनर्मवन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रे वा,
सुरसा, नमडदा, नसधू, चमडण्वती, गंगा, यमुना, कौक्षशकीं, शरयू, सरस्वती, चंद्र्ागा, ब्रह्मपुत्रा, गंडकीं,
सुशोमा, शतद्रू, रोधस्वती, क्षवतस्ता, आस्नी, मंदादकनी इत्यादी काही प्रमुख नद्या आहेत. त्यां्या नुसत्या
स्मरणाने सुद्धा मनुष्याचे पाप नष्ट होते. ्रतखंडात जन्माला आलेल्या मानवी जीवाला क्षनष्काम
्गवद्भक्षक्तने मोि प्राप्ती करून घेता येते. इतर खंडात पुण्यिय होई पयांत फक्त ्ोग क्षमळू शकतो मुक्ती
नाही. राजन्! जम्बुक्षद्वपा्या क्षवस्तारा एवढाच िार समुद्र जम्बुक्षद्वपा ्ोवती आहे. िार समुद्रा्या शेजारी
दोन लि क्षवस्ताराचे प्लिद्वीप आहे. या द्वीपात शं्र योजने घेर असलेला सुवणाडचा "प्लि" वृ ि असल्याने
याला प्लि द्वीप असे नाव पडले आहे. क्षप्रयव्रताचा मुलगा इध्मजीन्व्ह याचा अक्षधपती होता. त्याला सात
पुत्र झाले म्हणून त्याने याचे सात खंड पाडले. ते आपल्या मुलांना वािून ददले. या क्षद्वपातले लोक ददसायला
देवांसारखेच आहेत. या द्वीपात सप्तनजव्ह अक्षग्नदेव राहतात. इथे श्रीसूयडनारायणांची उपासना के ली जाते.
या प्लि क्षद्वपा्या स्ोवती दोन लि योजने क्षवस्ताराचा इिुरसाचा (उसा्या रसाचा) समुद्र आहे. या
क्षद्वपा्या उत्तरेला शाल्मली द्वीप आहे. शाल्मली क्षद्वपाचा क्षवस्तार चारलि योजने आहे. स्ोवती तेवढ्याच
क्षवस्ताराचा मददरेचा सागर आहे. या द्वीपात शं्र योजने घेर असलेल्या खोडाचा शाल्मली वृि असल्याने
तेच नाव याला पडले. इथे ्गवान क्षवष्णुं्या गरुडाचे वास्तव्य असते. या क्षद्वपाचा पक्षहला अक्षधपती
यज्ञबाहू होता. इथेही सात खंड आहेत. इथे सोमाची उपासना के ली जाते. या्या उत्तरे ला सु रासागरा्या
पलीकडे कु शद्वीप आहे. कु श क्षद्वपाचा पक्षहला अक्षधपती क्षहरण्यरेता होता. कु शक्षद्वपाचा क्षवस्तार आठलि
योजने आहे व तेवढ्याच क्षवस्ताराचा घृत(तूंप)सागर त्या्या स्ोवती आहे. इथे देवांनी अग्नीसारखे तेजस्वी
द्ड म्हणजे कु श उत्पन्न के ले म्हणून हे कु शद्वीप झाले. इथेही सात खंड आहेत. इथे ्गवान श्रीहरीची
उपासना के ली जाते. घृतसागरा्या पलीकडे म्हणजे उत्तरे ला सोळा लि योजने क्षवस्ताराचे क्र्चद्वीप आहे.
याचा पक्षहला अक्षधपती धृतपृष्ठ होता. यालाही सात पुत्र झाले म्हणून इथेही सात खंड आहेत. इथे
जलदेवतेची उपासना के ली जाते. या्या ्ोवती तेवढ्याच क्षवस्ताराचा िीर सागर आहे. त्या्या पलीकडे
उत्तरे ला बत्तीस लि योजने क्षवस्ताराचे शाकद्वीप आहे. या्या ्ोवती दह्याचा सागर आहे. प्रचंड मोठ्या
शाक वृिामुळे याला शाकद्वीप नाव पडले. इथेही सात खंड आहेत. इथे ्गवान श्रीहरी्या वायू रुपाची
उपासना करतात. या्या दक्षधसागरा्या पलीकडे उत्तरेला चौसष्ट लि योजने क्षवस्ताराचे पुष्कर द्वीप आहे.
हे द्वीप मानसोत्तर पवडताने दोन खंडात क्षव्ागले आहे. या मानसोत्तर पवडतावर सूयड रथाचे चाक दफरत
असते. इथे ्गवान श्रीहरीची उपासना के ली जाते.

हे द्वीप चौसष्ट लि योजने क्षवस्तारा्या

गो्ापाण्या्या सागराने व्यापलेले आहे. व त्या्या पलीकडे लोकालोक पवडत आहे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७७ वे (अध्याय २० व २१ पूणड )

सूयड रथ व त्याची गती

राजन्! पुष्कर क्षद्वपा्या स्ोवती असलेल्या शुद्धोदकसागरा्या पक्षलकडे लोकालोक पवडत आहे.
लोकालोक पवडत म्हणजे या पवडता्या आतील बाजूस सवड लोक आहेत. त्या्या बाहेर अलोक आहे.
पवडता्या आतील क्षव्ागच प्रकाक्षशत होतो. सूयडप्रकाश पवडत्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. सवड द्वीपे व
इतर लोक क्षमळू न लोकालोक पवडतापयांतचा क्षवस्तार पन्नास कोिी योजने आहे. लोकालोक पवडत साडेबारा
कोिी योजने क्षवस्ताराचा आहे. सूयड हा कें द्रस्थानी आहे. सूयाडपासून लोकालोक पवडत पंचवीस कोिी योजने
दूर आहे. श्रीहरीने जेंव्हा क्षवरािरूपाने हे ब्रम्हांड क्षनमाडण के ले तेंव्हा ते मृत होते. त्या मृत अं्ात
वैराजरूपाने जेंव्हा ्गवान श्रीहारींनी प्रवेश के ला तेंव्हा ते अंडे प्रकाशमान झाले. मृत अं्ात प्रवेश के ला
म्हणून ्गवान सूयन
ड ारायणांना मातांड असे म्हणू लागले. क्षहरण्मयग्ाडपासून प्रकि झाले म्हणून त्यांना
क्षहरण्यग्ड असेही म्हणतात. हाच सवड ज्योक्षतगडणाचा अक्षधपती आहे. या्या मंद, तीव्र व मध्यम अशा तीन
गती असतात. या गतींना उद्गायन, दक्षिणायन व वैषव
ु त् असे म्हणतात. ्गवान श्रीसूयडनारायणां्या
रथाला संवत्सर नावाचे एकच चाक आहे. मेरु पवडता्या माथ्यावर खोचलेला वायुरूप आस सूयड रथा्या
संवत्सर नामक चाकातून क्षनघून ध्रुवलोकातल्या दुसऱ्या खांबाला दफरण्या्या व्यवस्थेने वायूपाशाने
बांधलेला आहे. त्यामुळे ध्रुवमंडला वरून त्या आसा्या योगाने संपूणड क्षवश्व ध्रुवमंडला ्ोवती दफरत असते.
मानसोत्तर पवडतावर पूवेला इंद्राची देवधानी नगरी आहे. दक्षिणेस यमाची संयमनी नगरी आहे. पक्षिंमेस
वरुणाची क्षनम्नलोचनी नगरी आहे. उत्तरे स सोमाची क्षव्ावरी नगरी आहे. सूयरड थाला अरुण नामक
सारथ्याने उक्षष्णक, गायत्री, क्षत्रष्टु प, पंक्ती, बृहती व जगती असे सात छन्दाश्व जोडले आहेत. अरुण व सूयड
यां्या मध्ये साठ हजार वालक्षखल्य ऋषी सूयाडक्ष्मुख उ्े राहून वेदमंत्रांनी ्गवान श्रीसूयडनारायणांची
स्तुती करीत असतात. सूयडरथा्या संवत्सर नामक चाकाला मास रुपी बारा आऱ्या असून त्या आऱ्यांवर
सहा ऋतुरूप धावा चढवलेल्या आहेत.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७८ वे (अध्याय २२ व २३ पूणड )

कालचक्र व क्षशशुमारचक्र

नित्रयुक्त कालचक्र मेरुला व ध्रुवाला प्रदक्षिणा करीत ्र्र दफरत असते. त्याच कालचक्रावर
राहून दफरणाऱ्या सूयाडदी ग्रहांची गती क्ष्न्न क्ष्न्न असते. त्यामुळेच क्षनरक्षनराळ्या काळी क्षनरक्षनराळ्या
नित्रां्या व राशीं्या टठकाणी सूयाडदी ग्रह दृष्टीस पडतात. ्गवान श्रीसूयन
ड ारायण लोक कल्याणासाठी
आपल्या 'काळ'नामक रूपाचे बारा ्ाग करतात. सवड जीवांचा आत्मा असणारे श्रीसूयडनारायण स्वगड व ्ूमी
यां्या मध्यावर अंतटरिात दफरत असलेल्या कालचक्रावर दफरत असतात. दफरणाऱ्या कालचक्रावर
दफरताना ्गवान श्रीसूयड नारायण मेषादी बारा राशींचा उप्ोग घेताना काळाचे बारा ्ाग करतात.
सूयाडनारायाणांना एक राशी ्ोगण्यास लागणारा कालावधी म्हणजे एक मक्षहना. प्रत्येक मक्षहन्यात चंद्रामुळे
शुट लपि व कृ ष्णपि असे दोन पंधरवडे क्षनमाडण होतात. शुट लपि म्हणजे क्षपतरांचा एक ददवस व कृ ष्णपि
म्हणजे क्षपतरांची एक रात्र. सूयडनारायणां्या एका राशीतून दुसऱ्या राशीत होणाऱ्या प्रवेशाला संक्रमण
म्हणतात. म्हणून तो ददवस संक्रांतीचा असतो. सूयन
ड ारायणां्या मेष राशी प्रवेशापासून ते मीन राशी
प्रवेशून ती पूणड ्ोगे पयांत जो बारा मक्षहन्यांचा कालावधी जातो त्याला वषड असे म्हणतात. ही वषे पांच
प्रकारची असतात. ज्यावषी शुट ल प्रक्षतपदेला संक्रांत येते तेंव्हा चंद्र व सौर अशा दोन्ही मक्षहन्यांचा आरं्
एकाच वेळी होतो तेंव्हा त्या वषाडला संवत्सर म्हणतात. नंतर्या वषाडला पटरवत्सर, पटरवत्सरानंतर
इडावत्सर, इडावत्सरानंतर अनुवत्सर व नंतर वत्सर असा क्रम आहे. चंद्र हा सूयाडपासून एक लि योजने
खाली असल्याने चंद्राची गती शीघ्र आहे. सूयाडचा एका वषाडचा मागड तो साधारण एक मक्षहन्यात पार करतो.
सवड जीवसमुदायाचे प्राण व जीवन चंद्रावर अवलंबून आहेत. दहा इंदद्रये, पंचमहा्ूत,े व मन या सोळा
कलांनी युक्त असलेल्या चंद्राला मनोमय, अन्नमय व अमृतमय म्हणतात. चंद्रमंडळा्यावर तीन लि योजने
अंतरावर अक्षश्वनी ते अक्ष्क्षजत अशी अठ्ठावीस नित्रे जोडलेली आहेत. तीही मेरुला प्रदक्षिणा करीत
असतात. चंद्रमंडळा्या वर तीन लि योजने उं च शुक्र ग्रह असून हा पजडन्य वृष्टीला पोषक आहे. हा एक एक
नित्र ओलांडताना पावसाला प्रक्षतबंध करणाऱ्या ग्रहांचा उपशम करीत जातो. चंद्राचा कल्याणकारी पुत्र
ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान
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बुध हा शुक्रा्यावर दोन लि योजने उं चीवर आहे. तो जर सूयाड्या पुढे गेला तर मात्र वादळ, अक्षतवृष्टी वा
अनावृष्टी या आपत्ती सं्वतात. बुधा्यावर दोनलि योजने उं चीवर मंगळग्रह आहे. तो वक्री गेला नाही
तर तीन पिात बारा राशी ओलांडतो. मंगळा्या वर दोन लि योजने उं चीवर गुरु अथाडत बृहस्पतीग्रह
आहे. तो वक्री गेला नाही तर वषाडला एक राशी ्ोगतो. हा ज्ञानी जनांना नेहमीच अनुकूल असतो.
बृहस्पती्या वर दोन लि योजने उं च शनैश्वर आहे. तो अगदी मंद गतीने जात असल्यामुळे १२ राशी
्ोगण्यास त्याला तीस वषे लागतात. शानैश्वरा्या वर अकरा लि योजने उं चीवर सप्तषी आहेत.
सप्तषीं्या वर तेरा लि योजने उं चीवर ध्रुव लोक म्हणजेच श्री क्षवष्णूंचे परमपद आहे. याच परमपदी
उत्तानपाद राजाचा पुत्र ध्रुव राहतो. याच परमपदा ्ोवती सवड क्षवश्व लहान, मध्यम व लांब अशा वायुरूप
दोराने कालचक्रावर बांधलेले असल्यामुळे घाण्या्या बैलासारखे प्रदक्षिणा करीत दफरत असते. काही लोक
या कालचक्राचे अथाडत ज्योक्षतषचक्राचे वणडन ्गवान वासुदव
े ां्या "क्षशशुमार" नामक अवतारा्या रुपात
करतात. म्हणून त्याला क्षशशुमारचक्र असे म्हणतात. ्गवंताचा हा अवतार कुं डलाकार देहाचा असून खाली
डोके व वर पु्छ करून लांबवर पसरलेला आहे. पु्छाग्रावर धृवाची कल्पना के लेली आहे. पु्छाग्रा्या
खाली प्रजापती, अग्नी, इंद्र, धमड आहेत. कुं डलाकार म्हणजे मकराकार शरीर. त्यामुळे डाव्या व उजव्या
दोन्ही बाजू्या नित्रांची संख्यासारखीच आहे. उजव्या बाजूला अक्ष्क्षजत नित्रापासून पुनवडसु नित्रा
पयांतची उत्तरायणाची चवदा नित्रे आहेत. व डाव्या बाजूला पुष्य नित्रापासून उत्तराषाढा नित्रा पयांतची
दक्षिणायानाची चवदा नित्रे आहेत. पोिात आकाश गंगा आहे. छातीती सूयन
ड ारायण आहेत मना्या
टठकाणी चंद्र, नाक्ष्स्थानी शुक्र, स्तनांवर अक्षश्वनीकु मार, दयदयात नारायण, प्राण व अपानात बुध आक्षण
रोमारोमात संपूणड तारांगण आहे. क्षशशुमारचक्र हे ्गवान श्रीक्षवष्णुंचे सवडदव
े मय स्वरूप आहे. त्याचे
प्रात:स्नानानंतर स्मरणरूप ध्यान मनुष्याला पाप मुक्त करणारे अहे.

ध्यानाचा श्लोक असा, "नमो

ज्योक्षतलोकाय कालायनायाक्षनक्षमषां पतये महापुरुषायाक्ष्धीमहीक्षत ||५.२३.८|| संपूणड नित्रमंडळाचा
आश्रय, कालचक्र स्वरूप, सवड देवाक्षधपती परमात्म्याचे आम्ही ध्यान करतो.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
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।।श्रीगुरु:शरणं।।
श्रीमद्भागवत-स्कं ध पांचवा
पुष्प ७९ वे (अध्याय २४,२५ व २६ पूणड )

राहू मंडल, पाताळे व अंतटरिातील इतर स्थाने

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, "राजन्! सूयडमंडलाखाली दहा हजार योजने अंतरावर राहूमंडलाचे स्थान
कक्षल्पलेले आहे. राहू मंडला्या खाली दहा हजार योजने अंतरावर क्षसद्ध, चारण व क्षवद्याधर यांची क्षनवास
स्थाने आहेत. त्या्या खाली जेथपयांत वायू व ढग यांचा संचार होतो तेथ पयांत्या अंतटरिात यि, रािस,
क्षपशाच्च, ्ूतगण यांचा संचार होऊ शकतो. त्या खाली शं्र योजनांवर ्ूलोक आहे. ्ूलोका्या खाली
सप्त पाताळे आहेत. ही पाताळे म्हणजे सुध्दा एक प्रकारचे स्वगडच आहेत. इथे क्षवक्षवध पाताळात दानव, दैत्य,
नाग हे सवड गृहस्थी जीवन आनंद व वै्व यां्या सह सुखेनैव ्ोगत असतात. अतलात दानव रहातात,
क्षवतलात हिके श्वर रुपात महादेव आपल्या ्ूतगणासह रहातात. सुतलात इंद्रालाही क्षमळालेले नाही असे
वै्व ्ोगीत क्षवरोचनपुत्र बळी रहातो. तलातलात क्षत्रपुराक्षधपक्षत मय नावाचा दानव रहातो. महातलात
तिडकश्यप व कद्रू यांची प्रजा तिकादी सपड रहातात. रसातलात क्षनवातकवच वगैरे दैत्य रहातात. सवाडत
खाली असलेल्या पाताळात वासुकी नाग आपल्या इतर बांधवांसह रहातो. या सप्त पातालां्या खाली तीस
हजार योजने अंतरावर ्गवंताची अनंत नावाची तामस कला आहे. ही कला म्हणजे द्रष्टा व दृश्य यांना
एकत्र करणारी कला आहे. अध्यात्मातल्या चतुव्यूडह उपासनेत त्यांनाच संकषडण म्हणतात. ध्याना्या
माध्यमातून ते मुमुिुं्या दयदयात प्रकि होतात. व अनंत काळापासून कमडवासनांमुळे साधका्या
अंत:करणात घट्ट झालेल्या क्षत्रगुणात्मक अक्षवद्ये्या दयदयग्रंथी मोकळ्या करतात त्यायोगे

साधकाचा

अहंकार नष्ट होऊन कायडकारणरूप प्रपंच ्ासत रहातो. इतके सांगून झाल्यावर परीक्षित राजाने क्षवचारले,
"प्र्ो क्षत्रगुणात्मक कमडवासनेची उच्च- नीच फळे कोणती?" राजन्! सत्व, रज, तम असे तीन ्ेद आहेत.
त्यामुळे ज्या्या त्या्या श्रद्धे्या फरकामुळे ह्या गतींमध्ये फरक क्षनमाडण होतात. अक्षवद्येमुळे मनात कामना
धरून के लेल्या क्षनक्षषद्ध कमाांनी हजारो प्रकार्या नरकयातना प्राप्त होतात. नरक संख्या जरी एकवीस
सांक्षगतली असली तरी त्यात अनेक गती आहेतच. त्या क्षशिा अथवा दंड पीडाकारक असतात. क्षशवाय मृत्यू
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नसल्यामुळे पीडा अपटरहायड होते. मग पाप क्षनवृत्ती झाल्यावर त्याला पूवड जन्मातल्या पाप पुण्यानुसार
पुन्हा इहलोकी जन्म क्षमळतो. हे सवड िाळण्यासाठीच क्षनवृत्ती मागाडचे क्षववरण दुसऱ्या स्कं धात के ले आहे. हे
्ुवनकोशाचे स्थूलरूपाचे वणडन श्रवण करून आपले तकड न लावता श्रद्धा, ्क्ती व शुद्ध अंत:कारणाने मनन
करणाऱ्याला ्गवंता्या सूक्ष्मतेची अनु्ूती प्राप्त होते. त्यासाठी हे स्थूलरूपाचे श्रवण करून मग हळू हळू
मन सूक्ष्मात घालावे.
हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।
इथे श्रीमद्भागवतातला पांचवा स्कं ध पूणड झाला. या स्कं धात एकू ण २६ अध्याय व ६६८ श्लोक
आहेत. त्या सवाांचा पुष्प ६४ ते पुष्प ७९ हा साररूप अनुवाद आहे.

स्कं ध सहापासून पुढील खंडांसाठी
क्षलहा : esahity@gmail.com
ककवा ्ेि द्या : www.esahity.com
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वाचन हा एक चांगला िाईमपास आहे. त्यात चांगला वेळ जातो. पण वाचन हा के वळ िाईमपास
नाही. आक्षण “वेळ” हा “घालवण्या”साठी नाही. आपण वाचत असतो तेव्हा आपण घडतही असतो.
पुस्तकांतले शब्द आपले क्षछन्नी हतो्ाचे काम चोख बजावत असतात. मनावर संस्कार होत असतात.
त्यामुळे वाचन करणारा समाज आक्षण क्षनव्वळ पोिाथी समाज यां्यात फ़रक असतो. ददसतो. जाणवतो.
त्यातूनही शब्द जर मातृ्ाषेतून असतील तर त्या क्षछन्नीला धार येत.े हातोडी जोमदार होते. आक्षण
मातृ्ाषा जर मराठीसारखी ्रजरी, वै्वशाली आक्षण धारदार असेल तर मनावर होणारा पटरणाम
आक्षण संस्कार अक्षधकच गडद असतात. म्हणून मराठीत वाचन संस्कृ ती रुजवायची आहे. वाचनाची आवड
जोपासायची आहे. वाचनाची वृत्ती, वाचनाचा छंद फ़ु लवायचा आहे. एकयादुकया व्यक्तीत नाही.
मराठी्या कोयवधी सािरांत मराठी वाचनाची गोडी क्षनमाडण करणं आक्षण त्याचं छंदात रुपांतर करणं हे
आमचं ध्येय आहे. आक्षण त्यासाठी माध्यम आहे इंिरनेि.
एक गोष्ट सत्य आहे. अगदी रुस्तमातला रुस्तम वाचक आपलं पक्षहलं पुस्तक क्षवनामूल्य क्षमळवतो.
कधी घरात पडलेलं. कधी शॆजारून. कधी वाचनालयातून. मग जसजशी गोडी लागत जाईल तसतसं
ककमतीची पवाड न करता पुस्तक क्षमळवून वाचायला लागतो. पण ही गोडी पेरावी, रुजवावी, जोपासावी
लागते. म्हणून आम्ही क्षवनामूल्य पुस्तकं दर आठव्ाला क्षनमाडण करून पाठवत असतो. या अक्ष्यानात
आम्हाला लेखकांचं खुप पाठबळ आहे. अनेक चांगले चांगले लेखक आपली उत्तम दजाडची पुस्तकं आम्हाला
क्षवनामूल्य उपलब्ध करून देतात. म्हणून तर आम्ही आपल्याला उत्कृ ष्ट पुस्तकं क्षवनामूल्य देऊ शकतो.
क्षवनामूल्य आहे म्हणून काक्षहही साधंसुधं देत नाही. बाजारात पैसे देऊनही क्षमळणार नाहीत अशी ्ारी
पुस्तकं आम्ही क्षवनामूल्य देऊ शकतो ती के वळ आम्या लेखकां्या कृ पेने.
ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान हे व्यासपीठ नवीन साक्षहक्षत्यकांसाठी आक्षण वाचकांसाठी ई पुस्तकां चे दालन
घेऊन उ्े ठाकले आहे. लाखो वाचकांपयांत ही पुस्तके क्षवनामूल्य क्षवतरीत करायला सुरूवात के ली आहे.
चार वषाांपुवी स्थापन झालेल्या ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानने आजवर आपल्या वाचकांना सुमारे चारशे, दजेदार,
मराठी ई पुस्तके क्षवनामूल्य ददली आहेत. चारशे नवीन साक्षहक्षत्यकांना या व्यासपीठावरून सादर के ले.
इंिरनेिवर मराठी ्ाषेतील साक्षहत्य लोकक्षप्रय करण्याची चळवळ क्षहटररीने पुढे नेली. कक्षवता, कथा
कादंबऱ्या आक्षण गं्ीर क्षवषयांवरची पुस्तके प्रकाक्षशत के ली. दोन लाख रक्षसकांपयांत हे दजेदार साक्षहत्य
क्षवनामूल्य पोचवले. चारशे गुक्षणले दोन लाख म्हणजे आठ कोिी पुस्तके ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान तफ़े क्षवतटरत
झाली असे म्हणता येईल. तसे पाक्षहले तर हे एक ्व्य काम सुरू आहे. नव्या प्रक्षत्ा, नवे लेखक, नवीन
क्षनर्ममती. मराठीत एक नवा अध्याय क्षलक्षहला जात आहे.
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आता आम्हाला वाचकांचं पाठबळ हवंय. ज्यांना पुस्तकं वाचायला आवडतात त्यांचे ई मेल पत्ते
पाठवाच. पण जे सािर असून, मराठी असून काहीच वाचत नाहीत, ककवा ’मराठी’ वाचत नाहीत अशांचे
मेल पत्ते आवजूडन पाठवा. अशा दहा लोकांपैकी एकाला जरी मराठी वाचनाची आवड लावण्यात आपण
यशस्वी झालो तरी ते एक पुढचे पाऊल असणार आहे. म्हणून ही कळकळीची क्षवनंती आहे की आपल्या
आजूबाजू्या दहा ककवा अक्षधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्हाला द्या. या पत्त्यांचा वापर फ़क्त आक्षण
फ़क्त मराठी पुस्तके पाठवण्यासाठी के ला जाईल. त्याचबरोबर दहा ककवा अक्षधक पत्ते पाठवणार्यांना ई
साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानचे VIP स्ासद म्हणून नोंदले जाईल. ही सेवा पूणडपणे क्षनःशुल्क आहे.
आपल्या पत्राची वाि पहात आहोत.

धन्यवाद

आपले नम्र
िीम ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान
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