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क्षनर्ममती सहाय्य : अलका पाटिल 

 

• क्षवनामूल्य क्षवतरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडड करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक वेबसाईिवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यक्षतटरक्त कोणताही वापर करण्यापुवी 

ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े  

• या पुस्तकातील लेखनाचे सवड हक्क अनुवादकाकड ेसुरक्षित असून पुस्तकाचे ककवा त्यातील 

अंशाचे पुनमुडद्रण ककवा रुपांतर करण्यासाठी अनुवादकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न 

केल्यास कायदशेीर कारवाई होऊ शकते. 
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||श्रीगुरु:शरणं | |  

संपूर्ण  जगदेव नंदनवनं सवेऽपप कल्पद्रुमा: गाङ्गंवारि 

समस्तवारिपनवहा: पुण्या समस्ता:पिया: |  

वाच: संस्कृतप्राकृत: श्रुपतपििो वािार्सी मेपदनी   

सवाण वापस्िपतिस्य वस्तूपवषया दृष्टे पिब्रह्मपर् || 

 

हे पिब्रह्मरुपी सद्गिुो, आपल्यासाठी संपूर्ण पवश्व म्हर्जे एक नंदनवनच आहे. सवण  वकृ्ष आपर्ास 

कल्पवृक्षच 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 

ब्रह्मभावात असता.  

अनंत कोटी ब्रह्मंडनमयक भगवमन योगीरमज सदु्गरू वममनरमवजी गुळवणी महमरमजमंचे 
वणणन श्रीमत््त आद्य शंकरमचमयमांच्यम यम सुयोग्य शब्मंखेरीज करतमच येत नमही. तयमंनी 

घडवलेली हह कलमकृती तयमंच्यमच चरणी सम्र समर्णण . 
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लेखकाचा अल्पपटरचय 

 

श्री अक्षवनाश नगरकर ह े बहुआयामी 

व्यक्षक्तमत्व आह.े सद्गुरंूवरच्या क्षनष्ठनेी सवड काही 

साध्य होते अशी त्यांची श्रद्धा आह.े भारतीय 

परंपरेतील सद्गुरंूचे स्थान त्यांनी जाणले आह.े 

अध्याक्षत्मक क्षवचारांचा वारसा हा या कुिंुबाचा 

क्षवशेष आह.े वडील व आजोबांकडूनच तो क्षमळाला 

असल्याचे ते मानतात. सवाडत महत्वाचे म्हणज े

सन १९६७ मध्य े त्याना प्राप्त झालेला योक्षगराज 

प.पू. वामनरावजी गुळवणी महाराज, पुणे यांचा 

अनुग्रह. त्यांच्या मागडदशडनानुसार केलेल्या 

साधनेचे व अध्ययनाचे फळ म्हणजे त्यांचे  आजच े

यश असे ते ठामपणे सांगतात. 

श्री अक्षवनाश नगरकर ह ेठाणे येथे मायसड ऍंड वास्प या पंप बनवणार् या कंपनीतनू प्रोजेमि मेनेजर 

म्हणून क्षनवृत्त झाले. नोकरीवर असतानाच त्यांनी सामाक्षजक कायड आक्षण क्षलखाण सरुू केले. अनके संस्थांच े

अध्यिपद त्यांनी भूषवले. यात ग्राहक पंचायत, क्षवक्षवध आध्याक्षत्मक आक्षण सांस्कृक्षतक संस्था आहते. 

वयाच्या ५६व्या वषी कॉंप्युिर क्षशकून त्यांनी त्यावर क्षलखाण सुरू केले. आजवर त्यांची श्री आद्य 

शंकराचायड, समथड रामदास स्वामी यांच्याबद्दलची पुस्तके प्रकाक्षशत झाली आहते. त्याक्षशवाय त्यांची 

ज्ञानेश्वरी, नवनाथ भक्तीरसामृत, एकनाथी भागवत, आक्षण श्रीमद्भागवत यांक्षवषयावरची चातुमाडस 

प्रवचनेही खूप गाजली.  

सन १९८४ नतंर त्याचं्या सामाक्षजक कायाडचे धुमारे फुिू लागले. अनेक सामाक्षजक, सांस्कृक्षतक व 

धार्ममक संस्थांच ेते अध्यि म्हणून जबाबदारी पार पाडतात. ज्ञानेश्वरीवर अक्षधकारवाणीने प्रवचन करणे हा 

त्यांचा हातखंडा आह.े श्रीमत् आद्य शंकराचायड ह्या पुस्तकातील भाषासौष्ठव व कथाभागाची अलगदपणे 

उलगडणारी घडी वाचकांचे मन भारून िाकते.  

अध्यात्म आक्षण इंक्षजक्षनयररग व्यक्षतटरक्त अनेक कलांमध्यहेी श्री अक्षवनाश नगरकर पारंगत असनू 

क्षचत्रकला व क्षशल्पकलेतील त्यांचे काम वाखाणले जाते. 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत 

पुष्प १ ले  

 

मनोगत 

 

श्रीमद्भागवत म्हणजेच भगवद्गीता असा अनेक जणांचा समज असल्याचे लोकाचं्या 

क्षवचारण्यावरून, बोलण्यावरून लिात आले. म्हणून आपल्या या अलौककक ग्रंथाची थोड्या प्रमाणात का 

होईना ओळख व्हावी म्हणून हा लेखन प्रपंच करण्याचे ठरवले आह.े कुतूहल म्हणून अनेकजण मराठी 

अनुवाद असलेले भागवत वाचायला घेतात पण नंतर कंिाळून ठेवून दतेात. भागवताशी मैत्री जोडल्या 

खेरीज त्यातील अवीि गोडी चाखता यते नाही हचे खरे. भागवतात भगवद्भक्ती व अध्यात्म यांची गोष्टी  

रूपाने कशी सांगड घातली आह े ह ेखरोखरच वाचण्यासारखे आह.े त्याची थोडी ओळख व्हावी असे वािले 

म्हणून ही पुष्पे सदर करीत आह.े त्यासाठी मूळ भागवत संक्षहता अभ्यासून मग त्यातल्या क्षनवडक श्लोकांचा 

उपयोग केलेला आह.े ऐकींव अथवा काल्पक्षनक गोष्टी यात नाहीत. गर्मभत अथाडच्या अनुषंगाने केलेला 

अनुवाद आह.े  भागवत ग्रथं म्हणजे भगवद्भक्तीतला एक महान चमत्कार आह.े श्रीमद्भागवतातल्या 

बाराव्या स्कंधातल्या तरेाव्या अध्यायात सतूमुनी म्हणतात  

श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वषै्णवानां क्षप्रयं यक्षस्मन् पारमहसं्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।  

तत्र ज्ञानक्षवराग भक्षक्तसक्षहतं नैष्कम्यडमाक्षवष्कृतं तत ् शृण्वन् प्रपठन् क्षवचारणपरो भमत्या 

क्षवमुच्येन्नरः।।१८।।  

अथाडत "श्रीमद्भागवत पुराण ह े अत्यंत क्षनदोष आह.े ते वैष्णवांना फार क्षप्रय आह.े ह्या पुराणात 

मायेपासून अक्षलप्त असलेल्या परमहसंांच्या अक्षद्वतीय ज्ञानाचे वणडन केले आह.े या ग्रंथात ज्ञान,वैराग्य व 

भक्ती यांच्यासह नैष्कम्यड होण्याचा मागड दाखवला आह.े अशा या भागवत ग्रंथाचे भक्तीने श्रवण, मनन व 

चचतन करणारा मनुष्य खात्रीने मुक्त होतो.”  ह्या वरून भागवताचे महत्व ककती आह ेह ेलिात येईल. पण 

संस्कृत न समजण्यामुळे अनके जण भागवत वाचण्याचा कंिाळा करतात. भागवतातल्या ज्ञानाची ओळख 

व्हावी हा हते ूया क्षलखाणा मागे आह.े सद्गुरुकृपेनेच ह ेहोईल अशी आशा आह.े त्यामुळे सद्गुरु चरणी तशी 

प्राथडना आह.े 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 

अक्षवनाश महादवे नगरकर.,  ३/२३ थोमस स्रीि, मलकेफल्ड, क्षब्रस्बेन, ऑस्रेक्षलया. 
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स्कंध दहावा 

(स्कंध १ ते ५ साठी खंड पक्षहला) 

(स्कंध ६ ते ९ साठी खंड दसुरा)  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३० वे (अध्याय १ पूणड) 

 

कृष्णावताराची योजना 

 

 परीक्षित राजा शुकमुनींना म्हणाला, " ह ेप्रभो! भगवान श्रीकृष्णांचे चटरत्र म्हणज ेएक अशी कदव्य 

नौका आह ेकीं जी सामान्य मनुष्यालाही परमपद प्राप्त करून दतेे. असे मी बालपणापासून श्रवण करीत 

आलो आह.े क्षशवाय माझ्या मातेच्या गभाडत प्रवेश करून ब्रम्हास्त्रापासून माझे रिण केल्याचे मलाही ज्ञात 

झाले आह.े त्यामुळे भगवान श्रीकृष्णांचे कदव्य चटरत्र श्रवण करण्यास मी उत्सुक आह.े त्या उत्सुकतेमुळे व 

आपल्या अमृतमय वाणीने श्रवण केलेल्या हरीकथांमुळे माझी िुधा, तृषा व क्षनद्रा हरपली आह.े म्हणून 

आपणास माझी प्राथडना आह,े कीं भगवान श्रीकृष्णांचे समग्र चटरत्र आपण मला सांगावे."  

शुकमुनींनी नुसत्या श्रवणाने पावन करणारी हटरकथा सांगायला सुरुवात केली. " राजा! भगवान 

श्रीकृष्णांच्या कथा मनुष्याची बुद्धी क्षस्थर करणाऱ्या असून ककतीही श्रवण केल्या तरी तृप्ती न होणाऱ्या 

आहते. त्यामुळे मी तुला सुरुवातीपासून सांगतो. तू ंएकाग्र क्षचत्ताने ऐक!  

वसुंधरा असुर व दतै्य यांच्या उपद्रवी भारामुळे जेंव्हा फार त्रस्त झाली तेंव्हा क्षतने ब्रम्हदवेांना 

गोरूप धारण करून प्राथडनापूवडक सांकड ेघातले. तेंव्हा वसुंधरेची प्राथडना ऐकून भगवान ब्रम्हदवे भगवान 

क्षशवांसह सवड दवेांना घेऊन िीरसागराच्या तीरावर आले. त्यांनी भगवान श्रीहरीच ेपुरुषसूक्तादीक वैकदक 

मंत्रांनी पूजन केले.  मग वसुधंरेची व्यथा क्षनवेदन केली. तेंव्हा भगवान ब्रम्हदवेांच्या हृदयांत परावाणी प्रकि 

झाली. त्यांनी लगेच ती वाणी सवड दवेांना प्रकितेन े साकं्षगतली. ते म्हणाले, " भगवान स्वत:च भूमीभार 

हलका करण्यासाठी यदकुुळात अवतार धारण करणार आहते. त्याचं्या सहाय्यासाठी सवड दवे-दवेतांनी 

पृथ्वीवर यदकुुलात क्षवक्षवध टठकाणी पुत्र, पौत्र इत्यादी रूपान े अवतार धारण करावेत. भगवान प्रथम 

संकाषडणाला वसुदवे-दवेकी यांच्या पोिी आपला थोरला भाऊ म्हणून जन्म घेण्यास सांगतील. नंतर भगवान 

स्वत: श्रीकृष्णाच्या रूपाने वसुदवे-दवेकी यांच्या पोिी अवतीणड होतील. त्याच वेळी क्षवष्णुमाया अदशृ्य 

रूपाने आपल्या सवड शक्तींसह सवड प्रकारे सहाय्य करण्यास तत्पर होईल." इतके सक्षवस्तर सांगून ब्रम्हदवे 

आपल्या स्थानी क्षनघनू गेले.  
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शुकमुनी पुढे सांगू लागल,े " राजन्! पूवी मथुरेत यदवुशंातील शूरसेन नामक राजा राज्य करीत 

होता. त्याचा पुत्र वसुदवे. वसुदवेाचा क्षववाह दवेकीशी मोठ्या थािामािात झाला. वऱ्हाड वाजत गाजत 

आपल्या घरी जाण्यास क्षनघाले. कंस कौतुकान े वसुदवे-दवेकी यांच्या रथाच े सारथ्य करीत होता. दवेकी 

कंसाची लाडकी चुलत बक्षहण होती. कंस उग्रसेनाचा मुलगा होता. दवेकी ही कंसाच्या काकाची म्हणज े

दवेकाची मुलगी होती. क्षतच ेसौंदयड अवणडनीय होते. क्षपत्याची अत्यंत लाडकी असल्याने क्षपत्याने भरघोस 

आंदण कदले होत.े त्या भरघोस आंदणासह ती क्षमरवणूक मंगल वाद्यांच्या गजरात चालली होती. कंसही 

मोठ्या खुशीत होता. क्षमरवणूक मोठ्या आनंदांत चालली होती.  

इतमयात सवांना ऐकू जाईल अशी आकाशवाणी झाली. " अरे महामूखड, महामलीना, दषु्ट कंसा! ज्या 

दवेकीला तूं मोठ्या वाजत गाजत घेऊन चालला आहसे त्या वसुदवे-दवेकीचा आठवा पुत्र तुझा वध करणार 

आह.े" ही आकाशवाणी ऐकताच कंस क्षबथरला!  िणातच त्याने रथातून उडी मारून दवेकीला खाली खेचले 

व क्षतला मारण्यासाठी तलवार उपसली! भयभीत झालेली दवेकी दीनवाणीने म्हणाली ' भाऊराया! 

िणभरच थांब!"  

इतमयात वसुदवेांनी रथातून उडी मारून कंसाचा हात धरला. आक्षण म्हणाले ह ेशूर व प्रशंसनीय 

भोजकुलभूषणा! कंसा! थांब! स्त्रीहत्येचे पातक करंू नकोस! तुला तुझ्या मुलीसारख्या असलेल्या लाडमया 

बक्षहणीचा वध करंू नकोस! क्षतच्या होणाऱ्या पुत्राच्या दोषासाठी क्षतला क्षशिा करंू नकोस. तुझ्या सारख्या 

शूराला इतमया पुढे येणाऱ्या मृत्यूचे भय वािण्याचे काहीच कारण नाही. क्षशवाय मी तुला वचन दतेो कीं 

दवेकीचे पुत्र जन्मत:च तुझ्या हवाली करीत जाईन. नुकत्याच झालेल्या क्षववाहाच्या आनंदात मश्गुल 

असलेल्या क्षनष्पाप बक्षहणीला मारण्याच्या पापापासून क्षनवृत्त हो! एवढी माझी प्राथडना मान्य कर." क्षनष्पाप 

दवेकीला वाचवण्यासाठी वसुदवे इच्छा नसताना कू्रर कंसाशी अजीजीने बोलले. वसुदवेांच्या शब्दावर 

कंसाचा क्षवश्वास होता. त्यामुळे कंसान ेदवेकीला सोडून कदले.  

पुढे वषडभराने वसुदवे बोलल्या प्रमाणे दवेकीला झालेल्या पुत्राला घेऊन कंसा कड ेआले. पण त्या 

गोक्षजरवाण्या पुत्राला पाहून व वसुदवेाच्या कदलेला शब्द पाळण्याच्या वृत्तीला पाहून कंस द्रवला. 

वसुदवेाला कंस म्हणाला, " वसुदवेा! मला दवेकीच्या आठव्या पुत्रापासून मृत्यू आह.े त्यामुळे ह्याला घेऊन 

जा! व आठवा पुत्र आणून द!े" चाटरत्र्यहीन कंसाच ेह ेबोलणे ऐकून वसुदवेास जराही आनंद झाला नाही. 

वसुदवे धास्तावलेल्या मनानचे पुत्राला घेऊन शांतपणे क्षनघून गेले.  

वसुदवे आपल्या क्षनवासी गलेे असतील नसतील तेवढ्यात कंसाकड े दवेषी नारद आले. नारदांचा 

सत्कार करून कंसान ेआपला मोठेपणा सांगण्यासाठी घडलेला प्रकार कथन केला. नारद हसले व म्हणाले, " 

अरे कंसा भगवान श्रीक्षवष्णु जर तुला मारण्यासाठीच जन्माला येणार असतील तर ते कसहेी अवतीणड 

होतील. मग तूं आठव्याला मारलेस तरी ते दवेकीच्या पुत्राच्या रूपाने तलुा मारणारच! मग तो आठांपैकी 

कोणताही असू शकतो !" कंसाच्या पापाचा घडा लवकर भरावा म्हणूनच नारदांनी त्याचा असा बुद्धीभेद 

केला.  
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कंसाचा बुद्धीभेद झालाच. त्याने धावत जाऊन दवेकीच्या पुत्राला गरगर कफरवून दगडावर आपिून 

ठार केले व शांतपणे आपल्या प्रासादात आला. नारदाचं्या म्हणण्या नुसार भगवान क्षवष्णु यदकुुळात अवतार 

घेणार आहते. ह्या नारदाचं्या बोलण्या मुळे क्षबथरलेल्या कंसाला संपूणड यदकुुळाचाच संशय येऊ लागला. 

म्हणून कंसाने प्रथम आपल्या क्षपत्याला म्हणजे उग्रसनेालाच कैदते िाकले. कारण उग्रसेन सवड यादवांचा 

राजा होता. त्यानतंर दवेकीला होणारा प्रत्येक पुत्र कंस मारू लागला. वसुदवे-दवेकी ईश्वराच्या स्मरणात ह े

द:ुख सहन करीत आठव्या पुत्राच्या जन्माची वाि पहात काळ कंठू लागले. कदवसांमागून कदवस जात होत े

आक्षण कंसाचा क्षनदडयपणाही वाढत चालला होता. क्षवशेषत: यदकुुळाल्या अनकेांचा तो काळच बनला होता. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:| 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३१ (अध्याय २ पूणड) 

 

ब्रम्हदवेकृत गभडस्थ श्रीकृष्णस्तुती 

 

 कंसान ेआपला सासरा जरासंध याच्या संरिणाखाली आपला जुलमी अंमल बसवला. यद,ु भोज, 

अंधक, सात्वत इत्यादी वंशातल्या राजानंा क्षपडायला सुरुवात केली. इतकी कीं त्यातल ेअनेकजण राज्यत्याग 

करून गेले. बाकीचे मांडक्षलक झाले म्हणून वाचले. या कामी प्रलंब, बक, चाणूर, मुक्षष्टक, तृणावतड, अघासरू 

क्षद्वक्षवद, पूतना इत्यादी महाकू्रर असुर कंसाला क्षहरीरीन ेमदत करीत होत.े  

दवेकीला आता सातव्या वेळी गभड राक्षहला. त्यावेळी दवेकीच्या अंगी प्रचंड उत्साह व जोम क्षनमाडण 

झाला. ती क्षनभडयपणे वीरश्रीयुक्त भाषणे करू लागली. सगळी पृथ्वी मी माझ्या मस्तकावर धारण करीन. 

इत्यादी काही बाही बोलत सुिे! त्यामुळे कंसापासून धोका असल्याची भीती वसुदवेाच्या मनात उत्पन्न होई. 

इकड े भगवान क्षवष्णंुनी योगमायेला आज्ञा केली कीं दवेकीच्या उदरातला गभड अलगद काढ. कंस भयान े

वसुदवेाची रोक्षहणी नामक पत्नी गोकुळात रहात आह.े क्षतच्या उदरी क्षवनासायास स्थापन कर. ह ेकल्याणी 

मी स्वत: दवेकीच्या उदरी पुत्ररूपाने अवतीणड होणार आह.े त्याच वेळी तूं सुध्दा यशोदचे्या उदरी जन्म घ.े 

दोघांचाही जन्म एकाच वेळी होईल. तुझ्या या कायाडचा गौरव म्हणून सामान्य लोक तुला दगुाड, कुमुदा, 

चंक्षडका, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, शारदा, अंक्षबका, ईशानी इत्यादी नावांनी संबोधून भव्य 

सामग्री व पशुयागाने संतुष्ट करतील असा माझा तुला आशीवाडद आह.े  

वैष्णवीमायेने आपले काम चोख केले. इकड े दवेकीच्या पोिातला गभड नाहीसा झाला. आक्षण 

रोक्षहणी आश्चयड चककत झाली. पण योगमायेने रोक्षहणीसह नंद वगैरे प्रभृतीना सवड ज्ञात होईल असे केले. 

बलभद्र म्हणजेच बलराम याचा जन्म सोहळा मोठ्या थािात पार पडला. योग्य समयी भगवान श्रीहरी 

दवेकीच्या उदरात प्रवेशले. दवेकी एकदम तेज:पंुज कदसू लागली. क्षतच्या सवड चचता नाहीशा झाल्या. चेहरा 

आनंदाने फुलून गेला.  

दवेकीचा सातवा गभड क्षजरल्यानंतर आता दवेकी आठव्या वेळी गरोदर राक्षहल्याचे कंसाला 

समजताच तो वारंवार क्षतच्यावर लि ठेवू लागला. दवेकीला ठार मारून पुढचे सगळे प्रश्न क्षमिवावेत असे 

वािून त्या क्षतरीक्षमरीत तो खड्ग घेऊन दवेकीकड ेधावे. पण शांत आक्षण क्षनभडय दवेकीला पाहून थक्क होई. 

क्षतच्याकड ेनुसत ेपहात राही आक्षण थोड्यावेळान ेक्षवचार बदलून परत जाई! कंसाची त्यामुळे झोप उडाली. 
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कारण दवेकीला पाहून उत्पन्न होणाऱ्या पे्रम भावनांनाही त्याला आवर घालता येईना आक्षण क्षतचा वधही 

करवेना. अशा क्षवक्षचत्र मन:क्षस्थतीत तो दवेकी प्रसूत होण्याची वाि पाहू लागला. भगवंतांनी दवेकीच्या 

उदरात प्रवेश केल्याचे ब्रम्हदवेांना ज्ञात झाले. ब्रम्हदवे सवड दवे-दवेतांना घेऊन गुप्तरूपाने दवेकीकड ेआल.े 

त्यांनी भगवान श्रीहरीची स्तुती केली ," ह े सवड शक्षक्तमान प्रभो! उत्पत्ती, क्षस्थती व लय यांचे आपणच 

स्वामी आहात! काल आपल्याच सत्तनेे वतडत असतो. आपण एकच सत्य आहात. आपणास आमचा सदवै 

नमस्कार असो. आपल्याच क्षत्रगुणी मायेच्या सहाय्याने आम्ही धमड, अथड, काम व मोि ह े पुरुषाथड 

साधण्याचा प्रयत्न करीत असतो. आमच्या सप्तावरण शरीरात अंत:करण, मन, बुद्धी, क्षचत्त व अहकंार यांच्या 

सूक्ष्म व अतमयड कायाडन ेआपणच आत्मरूपाने अखंड असता. ह ेआम्हाला कळत असनूही आपल्याच मायेन े

आम्ही नेहमीच संभ्रमात पडतो. पण अव्यक्षभचारी भक्तीन ेशरण येणाऱ्या कोणत्याही जीवास तूं कधीच अंतर 

दते नाहीस. म्हणूनच ह ेप्रभो आमचा तुला पुन्हा पुन्हा नमस्कार असो." अशाप्रकारे स्तुती करून सवडजण 

आपल्या स्थानी क्षनघनू गेले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३२ वे (अध्याय ३ पूणड) 

 

श्रीकृष्ण जन्म 

 

 भगवंताची अवतीणड होण्याची वेळ आली तेंव्हा सवड पृथ्वी फळा फुलांसह आनंकदत झाली. सवडत्र 

नवचैतन्य आल्या सारखा उत्साह कदसू लागला. पिी आक्षण पशू आनंदाने क्षवहार करू लागले. सतं 

सज्जनांच्या मनात आत्मक्षवश्वास प्रकि होऊ लागला. या उलि असुर चांगलेच अस्वस्थ झाले. दषु्टांच्या मनात 

अनाक्षमक भयाने घर केले. आकाशांत गंधवड, ककन्नर, अप्सरा यांचे गायन व नृत्य सरुु झाल्याने वातावरण 

सुरेख भासू लागले. आकाश मेघांनी दािले गेले.  

अशा प्रसन्न वेळी वसुदवेांनी दवेकीकड ेपक्षहले. ते दवेकीला पाहून आश्चयड चककत झाल.े  पहािेच्या 

वेळी पूवड उजळून क्षनघावी तशी दवेकी तेजाळली होती.  दवेकीकड े आश्चयाडन े पाहात असतानाच 

वसुदवेासंमोर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण केलेले बालरूपातले भगवान श्रीहरी ऊभे राक्षहले. वसुदवे हात 

जोडून प्राथडना करू लागले. “ह े परमात्मन्! तुझी लीला अतमयड तर खरीच पण मोठ्या ज्ञानी लोकांनाही 

अनाकलनीय आह.े माझा तुला नमस्कार आह.े आकाशवाणीने सांक्षगतल्याप्रमाणे तूं दवेकीच्या उदरी 

अवतरला आहसे असे तरी कसे म्हणावे? पण मी प्रत्यि जे अनुभक्षवत आह ेते असत्य तरी कस ेम्हणावे?” 

इतमयात दवेकी म्हणाली “ह ेभगवन्! वेदही आपली स्तुती करून "न इक्षत! न इक्षत! " असे म्हणतात व स्तुती 

करण्यास असमथड होतात क्षतथे मी नमस्कारा क्षशवाय अक्षधक काय करू शकणार? तथाक्षप ह े काळाच्या 

अतीत असलेल्या, जन्म मृत्यू रक्षहत परमात्म्या स्त्रीबुद्धीन े केलेली माझी प्राथडना अशी आह ेकीं स्त्रीला पुत्र 

होण्याचे जे सुख अपेक्षित आह ेते तुझ्या खेरीज कोण समजून घेणार? दसुरे अस ेकीं माझे तान्हुल ेझाल्यावर 

तो दषु्ट कंस तुला मारण्यासाठी येणार ह ेनक्कीच! त्या भयाने मी अत्यंत व्याकूळ झाले आह.े ते माझे भयही तू ं

नाहीस ेकर! तसचे कंसाने तलुा मारू नये म्हणून काहीतरी युक्ती सांग!”  

दवेकीची ही प्राथडना ऐकून भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले, “ह ेमाते तूं जराही क्षभऊ नकोस. स्वायंभूव 

मनूच्या काळी तूं व वसुदवेाने केलेल्या तपामुळे तुमची माझ्यावर दढृ क्षनष्ठा व श्रद्धा बसली.  न कंिाळता 
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क्षनरंतर माझी भक्ती उत्तरोत्तर तीव्र केलीत. इतकी कीं मला प्रकि होऊन तुम्हाला वर दणे्याची इच्छा झाली. 

त्यावेळी मी स्वत: तुमचा पुत्र म्हणून जन्म घ्यावा असा वर वसुदवेान े व तूं माक्षगतला. तोच मी आता ं

तुमच्या या क्षतसऱ्या जन्मात तुमचा पुत्र श्रीकृष्ण म्हणून जन्म घेत आह.े मी ह्या स्वरुपात प्रकि होण्याच े

कारण अस े कीं तुम्हाला पूवड कल्पना न दतेा मी जर नैसर्मगक पद्धतीने जन्म घेतला असता तर तुम्हा ं

दोघानाही मी म्हणजे सािात् भगवंत तुमच्या पोिी अवतरलो आह ेअसा क्षवश्वास क्षनमाडण झाला नसता. 

तसेच कंसाच्या वागण्यामुळे नुसत्या अंत:प्रेरणेने तुम्ही क्षनभडयतेन े कायडप्रवण होऊ शकला नसता. म्हणून 

माझ्या या मूळ स्वरूपाच्या दशडनाने मी तुम्हाला क्षन:शंक करीत आह.े ह ेमाते, आतां जेंव्हा मी तुझा बालक 

म्हणून तुझ्या इच्छेप्रमाणे तझु्या पोिी जन्म घेईन तेंव्हा माझा स्पशडही तुम्हाला क्षन:संदहे करील. मग तू ंव 

वसुदवे अंत:प्रेरणेवर क्षनभडय होऊन अचूक कायड कराल. आतां तुम्ही सतत माझे चचतन करीत राहा. इतके 

सांगून भगवान श्रीकृष्ण पुवडवत् दवेकीच्या उदरी गुप्त झाले.  

दवेकी यथावकाश प्रसूत झाली. बालकाच्या रूपातल्या श्रीहटरला पाहून आनंदली. क्षतने पे्रमाने त्या 

बालकाला पदराखाली घेऊन स्तनपान कदले. बालकाच्या स्पशाडमुळे क्षतच्या मनात अथांग शांती पसरली. 

त्याचवेळी गोकुळात नंदाघरी यशोदाही प्रसतू झाली. क्षतच्या उदरी योगमायेने कन्यारुपाने जन्म घेतला. 

जन्म घेताच कन्या कीं पुत्र ह े समजण्या पूवीच योगमायेने प्रथम नंद यशोदसेह सवड गोकुळाला गाढ 

योगक्षनद्रते िाकून कदले. 

वसुदवेांनी बालकाला दवेकीच्या मांडीवरून उचलताच त्यांना अंत:प्रेरणा क्षमळाली. बंकदखान्याची 

कडकेोि बंदोबस्तातली द्वारे आपोआप उघडली गेली. रिक गाढ क्षनद्रचे्या आधीन झाले. बालकाला घेऊन 

वसुदवे क्षन:शंक मनाने गोकुळाची वािचाल करू लागले. मुसळधार पाऊस पडत होता. शेषाने आपला फणा 

त्यांच्यावर छत्री सारखा उभा केला आह ेयाची त्यानंा जाणीवही नव्हती. यमुना दथुडी भरून वाहात होती. 

पण कमरे इतमया पाण्यात येताच यामुनेने दभुंगून सरेुख वाि करून कदली. चमकणाऱ्या क्षवजा रस्ता 

दाखवीत होत्या. वसुदवे अंत:प्रेरणेने नंदमहाराजांच्या घरी आले. नंद महाराजाचं्या घराचे द्वार उघडचे 

होते. योगमायेला पुढ्यात घऊेन यशोदा शांत झोपलेली होती. वसुदवेांनी श्रीकृष्णाला योगमायेच्या जागी 

ठेवले आक्षण योगमायेला घेऊन मथुरेत आले. दवेकीच्या हवाली योगमायेला करताच सवड दरवाजे बंद झाले. 

द्वारपाल रिणासाठी सज्ज झाले. गोकुळातही पटरक्षस्थती पूवडवत् झाली. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३३ वे (अध्याय ४ पूणड) 

 

कंसाचे अघोरी अत्याचार 

  

वसुदवे दवेकीकड ेपरत आले. क्षतच्या हाती योगमायेला सुपूतड केले आक्षण योगमायेने 'ट्याS' केले. 

योगमायेचा ध्वनी ऐकून रिक धांदलीन े कंसाकड े धावंले. आठव्याची धास्ती घतेलेला कंस दवेकीकड े

धांवतच सुिला.  

कंसाला पहाताच असहाय दवेकी कंसाला म्हणाली. “कंसराया! अरे ही कन्या आह!े क्षहला मारू 

नकोस! स्त्रीहत्येचे पातक माथी घेऊ नकोस. एवढी एकुलती एक कन्या  तुझी भेि म्हणून तरी राहू द!े" पण 

आधीच भेदरलेला व धास्तावलेला कंस काहीच ऐकण्याच्या मनक्षस्थतीत नव्हता. तो योगमायेच्या 

प्रभावाखाली होता. भगवंताच्या आज्ञे प्रमाणे योगमाया सारे काही घडवणार होती. त्यामुळे कंसाने जणू 

आपल्याला काहीच ऐकू येत नसल्या सारखे क्षतच्या बोलण्याकड ेपूणड दलुडि करून नुकत्याच जन्मलेल्या त्या 

सुकुमार कन्येचे पाय आपल्या रािसी पंजात क्षनदडयपणे पकडले. दवेकीने छातीशी धरलेल्या त्या सुकुमार 

कन्येला खस्स्कन् क्षहसकावून घेतले. गोफण कफरवावी तशी कफरवून क्षतला दगडावर आपिणार इतमयात 

योगमाया सुळकन त्याच्या हातातून क्षनसिली! आक्षण िणातच आकाशाकड ेझेपावली.  

कंस क्षतच्या पाठोपाठ धांवला. आकाशात सुरक्षित अंतरावर गेल्यावर योगमायेन ेअष्टभुजा नवचंडी 

दगुाडरूप धारण केले. क्षतच्या प्रखर तेजामुळे कंसाचे डोळे कदपले. अष्टभुजा दगुेने आपल्या हातात ढाल, 

तलवार, धनुष्य-बाण, क्षत्रशूळ, शंख इत्यादी कदव्य आयुधे धारण केलेली होती. त्यावेळी कंस क्षतच्याकड े

भेदरलेल्या नजरेने पाहात असतानाच ती कडाडली. "अरे मूखाड, महामलीना दषु्ट कंसा, नीि कान उघड ेठेवून 

ऐक, तुझा जन्मजात शत्रू अगदी सुखरूप आह.े तो अन्यत्र वाढत आह.े तुझा वध करण्यासाठीच तो जन्माला 

आलेला आह.े  तूं इतर बालकांची व्यथड चहसा करू नकोस. असे सांगून भगवती दगुाड वाराणसीला क्षनघून 

गेली.  

कंस क्षवस्मयचककत झाला. त्याच्यावरचा योगमायेचा पगडा गेला. तो एकाकी दवेकीचा भाऊ 

म्हणून शोकमग्न वसुदवे-दवेकीस म्हणू लागला, " ह ेदवेकी, ह ेवसुदवेा मी हकनाक तुमच्या पुत्रांना मारून 
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नरभिक झालो आह.े माणसे खोिं बोलतात ह े मला ज्ञात आह.े पण आकाशवाणीच्या माध्यमातून 

क्षवधाताही खोिे बोलला आह.े त्यातनू मी हा असा मूखाडसारखी तुमची क्षनरपराध मुले मारीत सुिलो. पण 

आता त्यांना मारल्यावर वाईि वािून काय उपयोग म्हणा! भौक्षतकातली सुख-द:ुखे अिळ म्हणायची आक्षण 

सोसायची. ती तमु्ही सोसलीत! आपण दोघेही महान आहात! मला आपण िमा करा! आपण आतां मुक्त 

आहात!  

वसुदवेांनी यथोक्षचत शब्दात कंसाला िमा केली.  

त्या दोघाना वंदन करून कंस आपल्या महालात परत आला.  

त्याच कदवसाच्या रात्री कंसाने आपल्या मंत्र्यांची सभा घेतली. त्या सभेत त्याने नवचंडी दगुेची 

वाताड जशीच्या तशी सांक्षगतली. तेंव्हा स्वत:ला फार शहाण्या समजणाऱ्या असुरांनी कंसाला स्वामी क्षहताच े 

फुकिचे सल्ले दणे्यास सुरुवात केली. ते म्हणाल,े " ह े भोजराजा! तसचे जर असेल तर आपल्या 

पंचक्रोशीतल्या सगळ्याच नवजात बालकानंा ठार मारणे हा एक उत्तम उपाय आह.े दसुरा पण एक 

महत्वाचा उपाय करणे गरजचेे आह ेतो म्हणजे सद्धमाडचरण ही भगवान श्रीक्षवष्णंूची शक्ती आह.े त्यामुळे त े

नष्ट करण्यासाठी सवड क्षवष्णुभक्ताना ठार करणे उत्तम होईल. इत्यादी असंख्य अधमडप्रवृत्ती त्यांनी कंसाच्या 

मनात भरवून कदल्या. कंसाची मनधरणी करून त्याला अधमाडला प्रवृत्त केले. मग आपली असुरीमाया 

वापरण्याची परवानगी माक्षगतली. त्या मायेच्या उपयोगाने असुरानंा आपले रूप बदलून समाजात वावरता 

येणे शमय होणार होते.  

कंसाकडून तशी परवानगी क्षमळवून ते क्षनघनू गेले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 

  

  

  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३४ वे (अध्याय ५ पूणड) 

 

नंद-वसुदवे भेि 

 

 मथुरेत कंसाचे अत्याचार सरुु होते. गोकुळात नंदाघरी धामधुमीत पुत्र जन्म सोहळा साजरा होत 

होता.  गोकुळात सवडच आनंद साजरा करीत होते. नदंाघरी शांतीपाठ चालले होते. नंदाने ब्राम्हणांना 

असंख्य गाईंचे सालंकृत दान केले. मंजुळ वाद्याचं्या गजरात स्वगीय वातावरण क्षनमाडण झाले होते.  

गोकुळातल्या गोपी निून थिून भरजरी वस्त्रे पटरधान करून नंदाच्या वाड्यात आलेल्या होत्या. 

कृष्णाला पाहून त्या उत्स्फूतड प्राथडना म्हणू लागल्या. कृष्ण दशडनाने त्या अिरश: दहेभान हरपून म्हणू 

लागल्या, " मोठा हो बाबा लवकर. आत्ताच आम्हाला वडे ेकेले आहसे. तू ंआता या गोकुळचा राजा होणार 

आहसे बरे का!ं मग आम्हा साऱ्यांना खूप सारी सुखे दणेार आहसे." इत्यादी बोलून आपल्या भावना व्यक्त 

करीत होत्या. पाळण्यातला गोपालकृष्ण या त्यांच्या बोलण्यावर आपल्या मोहक हालचालींनी पायाचा 

अंगठा मुखात घालीत होता. ते पाहून तर गोपी अक्षधकच वेडावल्या जात होत्या.  

बाहरे आनंद मनवत असलेल्या गोपांची अवस्था काही फारशी वेगळी नव्हती. ते परस्परांना दधु, 

दही, लोणी असे जे काही क्षमळेल ते भरवनू आनंद मनवीत होते.  

नंद महाराजांची तर चांगलीच धांदल उडाली होती. गावातल्या प्रत्येकाला काही ना काही तरी भेि 

दते होते व आपला आनदं वािीत होते. वसुदवेाची पत्नी रोक्षहणी भरजरी वस्त्रे पटरधान करून 

दागदागीन्यांनी निून-थिून बलरामाला कडवेर घेऊन नंद महाराजांना मदत करीत होती. नंदगृही सािात ्

भगवंत अवतरले असल्यामळेु लक्ष्मी क्षतथेच क्षनवास करून हवे ते पुरवण्याची खबरदारी घेत होती. नंद 

महाराज एक कुशल प्रशासक होते. गोकुळाच्या रिणाची व सहजीवनाची व्यवस्था ते अतीव कौशल्यान े

पार पाडीत होते.  

 अशा प्रकारे गोकुळ आनंदात असताना नंदानंा मथुरेला जाऊन वार्मषक कर भरण्याची आठवण 

झाली. क्षनवडक गोपांना बरोबर घेऊन कंसाकड े वार्मषक कर भरण्यास क्षनघाले. नंदमहाराज वार्मषक कर 

भरण्यासाठी कंसाकड े आल्याची वाताड वसुदवेांना समजली. वसुदवे नंदाला भेिण्यास आतुर झाले. नंद-
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वसुदवे यांचे पे्रम अगदी क्षनष्कपि होते. नंद जरी वसुदवेाचंा सावत्र भाऊ होता तरी पे्रम सख्ख्या भावापेिा 

अक्षधक होते. कंसाकड ेकरभरणा करून नंद परत क्षनघाल्याचे समजताच वसुदवे तातंडीने नंदमहाराजाचं्या 

मुक्कामी त्यांना भेिण्यास आले. दोघांची उरभेि झाली.  

भेिीचा पक्षहला आवेग ओसरल्यावर वसुदवेांनी नंदाचे मन:पूवडक अक्षभनंदन केले. म्हणाले, नंदा तू ं

खरोखर भाग्यवान आहसे. तुला पुत्र झाल्याचे समजून खूप आनंद झाला. बाळ कस ेआह?े बलराम कसा 

आह?े कसा कदसतो? तुझा पुत्र कसा कदसतो? कुणासारखा कदसतो? यशोदलेा व तुला बलराम आई-बापच 

समजत असेल, होय कीं नाही? इत्यादी अनेक प्रश्न वसुदवे भरभर क्षवचारीत होते. पण नंदाचा कण्ठ दािून 

आला होता. भाव क्षववश होऊन नंद महाराज म्हणाले, " वसुदवेा! तुझे सवड पुत्र कंसाने मारल.े शेविची 

कन्या पण मारली. मला याचे फार फार वाईि वािते. पण वाईि वािण्या पलीकड ेकाहीच करता यते नाही. 

आज महद्भाग्याने तुझी भेि तरी झाली आह.े ह्या कंसाच्या राजविीत ते सुध्दा अशमय असते."  

वसुदवे मनातल्या मनात भगवंताच्या अतमयड लीलेच े स्मरण करीत होते! आपण आपला पुत्र 

नंदाकड ेठेवून आलो व त्याची कन्या इकड ेआणली पण कोणालाही त्या गोष्टीचा थांग पत्ता लागलेला नाही. 

चला ते एक छानच झाले आह.े त्यामुळे वसुदवेांचा नंद भिेीचा उद्दशे सफल झाला.  

वसुदवे हळूच नंदाला म्हणाले, "नंदा, तूं आता मथुरेत जास्त काल थांबू नकोस! कारण उपद्रवी कंस 

काय उत्पात घडवून आणील याचा काहीच अंदाज बांधता येत नाही. तुझ्या पुत्राला नीि सांभाळ. मला या 

कंसाचे लिण काही ठीक कदसत नाही. नंदही लगेच आपल्या गोपांसह बैलगाड्या सज्ज करून गोकुळाच्या 

कदशेने मागडस्थ झाला.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३५ वे (अध्याय ६ पूणड व ७ चालू) 

 

पूतना व शकिासुर वध 

 

 नंद गोकुळात परत येताना वसुदवेाने सांक्षगतलेल्या गोष्टीचा क्षवचार करू लागला. त्याला आपल्या 

गोक्षजरवाण्या कृष्णाची आठवण झाली. त्याने हात जोडून कळवळून भगवंताची प्राथडना केली कीं, ह ेभगवंता 

तुझ्याक्षशवाय आमच्या गोकुळाचे व माझ्या तान्हुल्याचे रिण कोण करणार? तुझी कृपादषृ्टी आमच्यावर ठेव 

हीच मन:पूवडक प्राथडना! नंद मनातल्या मनात अशी प्राथडना करीत असतानाच रिक गोपांनी बातमी आणली 

कीं आजूबाजूच्या पटरसरात पूतना रािसीने धुमाकूळ घातला आह.े नंदाला वसुदवेांच्या सांगण्याचा प्रत्यय 

आला. नंदाचा पुढचा सारा प्रवास अत्यंत व्यक्षथत अंत:करणाने झाला.  

पूतना रािसीने गोकुळात प्रवेश करताना अत्यंत भरजरी वस्त्रे पटरधान केलेल्या सुंदर व शालीन 

स्त्रीचे रूप धारण केले. त्यामळेु क्षवनासायास क्षतला नंदाच्या घरात प्रवेश क्षमळाला. एखाद्या नेहमीचा वावर 

असलेल्या स्त्री प्रमाणे ती कृष्णाच्या खोलीत आली. यशोदा व रोक्षहणी क्षतच्या पाठोपाठ कृष्णाच्या खोलीत 

आल्याच. पण पूतनचे्या क्षवनयशील व शालीन रुपाला त्या सुध्दा भाळल्या. पूतनेने मोठ्या पे्रमाने कृष्णाला 

आपल्या मांडीवर घेतले. त्यामुळे मातृवत व्यवहार करणाऱ्या पूतनेला त्यानंी मज्जाव केला नाही. क्षतन े

कृष्णाला स्तनपान द्यायला सुरुवात केली. सवड जगताच्या स्वामीने ते स्वीकारले. पूतना आनंदली! कारण 

क्षतने स्तनांना भयानक क्षवष लावलेले होते. 

पण क्षतचा आनंद िणातच नाहीसा झाला. कारण कृष्णाने जोरजोरात स्तनपान करण्यास सुरुवात 

केली. स्तनातले दधू संपले आक्षण कृष्णाचे स्तनपान तर जोरजोरात चालूच राक्षहले. क्षतचा जीव लागला 

कासावीस व्हायला! ती घाबरली. घाबऱ्या-घुबऱ्या आवाजात ‘कृष्णा आतां पुरे, आतां पुरे’ म्हणू लागली. 

कृष्णाला स्तनापासून दरू करू लागली पण कृष्णाला दरू करणे क्षतला शमय होईना! होणाऱ्या वेदनांमुळे ती 

ककचाळू लागली. क्षतला घाम फुिला आक्षण जक्षमनीवरून ओघळू लागला. भगवान श्रीकृष्णांनी क्षतचे प्राण 

खेचून घेतले. त्यावेळी क्षतचा मायावी दहे सुिला. आपल्या मूळ स्वरुपात ती जक्षमनीवर उताणी पडली. क्षतचे 

स्वरूप भयानक होत.े दहे प्रचंड मोठा होता. पाय अंगणात गेले होते. छाती जवळजवळ आढ्याला 

क्षभडायची क्षशल्लक होती.  
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बाल श्रीकृष्ण आपण त्या गावचेच नाही अशा थािात क्षनरागस चेहऱ्यान े क्षतच्या छातीवर मजते 

खेळत होते. त्या पूतनेच्या धडपडीच्या आवाजान े जवळपासचे आक्षण मग जवळ जवळ सगळे गोकुळ 

नंदाच्या वाड्याकड े धावत आले. गोपांनी महत्प्रयासानी कृष्णाला प्रथम उचलून यशोद े जवळ कदले. 

यशोदलेा असमान ठेंगणे झाले. क्षतने कृष्णाला हृदयाशी कविाळले. रोहीणीन े मीठ मोहऱ्यांनी कृष्णाची दषृ्ट 

काढली. काहींनी घरभर गोमूत्र चशपडले. काही जण जमतील ती स्तोत्रे म्हणून ईश्वराची प्राथडना करू 

लागले. 

तेवढ्यातच नंद व इतर गोप येऊन पोहोचले. वाड्यातला अघिीत प्रकार पाहून नंद भांबावले. पण 

लगेच स्वत:ला सावरून खणखणीत आवाजात सगळ्या गोपांना उद्दशूेन नंद म्हणाले, " माझ्या परमक्षप्रय 

क्षमत्रांनो! आनकदुदंभुी अथाडत वसुदवे फार शे्रष्ठ पदाला गेलेला योगी आह.े त्यान े मला मथुरेतच या 

उत्पाताची कल्पना दऊेन लवकर जाण्याचा सल्ला कदला होता. त्याच ेभाकीत ततंोततं खरे ठरले आह.े”  

त्यानंतर सगळ्या गोपांनी क्षमळून पूतनेच्या शरीराचे तकुड े करून ते बाहरे काढले. गोकुळाच्या 

बाहरे नेऊन त्याला अग्नी कदला. त्यावेळी एक चमत्कार झाला कीं त्या धुराने सगळ्या गोकुळात सुगंध 

पसरला. ह ेऐकून राजा परीक्षित आश्चयड चककत झाला. ते पाहून शुक मुनी म्हणाले " राजन्! यात आश्चयड 

वािण्याचे कारण नाही. भगवान श्रीकृष्णांनी क्षजचे स्तनपान केले ती कंसान े मोकळीक कदल्यामुळे अनेक 

बालकांना भिण करून आलेली होती म्हणून क्षतला मारायचे होतेच. पण कृष्णाला मारण्यासाठी ती 

खोिेपणाने कां होईना मातचेे रूप घेऊन आल्यामुळे मातृत्व भावनेचा लोप न होऊ दतेा भगवंताने क्षतला 

कदव्य लोकी स्थान कदले. हीच तर भगवंताची लीला मोठी अगाध आह.े आक्षण अशा लीला क्षन:शंक मनान े

श्रवण करण्याने सुध्दां भगवतंाची कृपा होत असते."  

बाळकृष्णाच्या लीला ऐकण्यात तल्लीन झालेल्या परीक्षित राजाला शुक मुनी पुढे सांगू लागले. 

राजन्! काही कदवसांनी कृष्ण पालथा पडू लागला. तेंव्हा झालेला आनंद यशोदने ेसाजरा करायच ेठरवले. 

वेदमंत्र पठणासाठी क्षतने ब्राम्हणांना आमंत्रण कदले. सगळ्या गोपींना उत्सव साजरा करण्यास बोलावले. 

अंगणात सजावि केली. अंगणातल्या शकिात सगळे समान लावून ठेवले. कृष्णाला झोपवण्यासाठी शकिा 

खालीच पाळणा बांधला. मंजुळ वाजंत्री सुरु झाली. सगळी मंडळी जमली.  गोपी मधुर गीत ेगाऊ लागल्या. 

यशोदा कृष्णाला घेऊन आली. चंद्र रोक्षहणी नित्रात आला. वैकदक मंत्रांच्या गजरात यशोदनेे कृष्णाला 

मंत्रयुक्त पक्षवत्र जलाने स्नान घातले. काजळ तीि करून शकिा खाली बांधलेल्या पाळण्यात झोपवले. यशोदा 

पाहुण्यांच्या सरबरीत गुतंली होती. गोप बालके शकिा जवळच खेळत होती. आपल्याकड ेआतां कुणाचे लि 

नाही असे पाहून कृष्णाने छकड्याच्या खालच्या भागावर जोरदार लाथ मारली. त्या प्रहाराने छकडा क्षछन्न 

क्षभन्न झाला. छाकड्यातली भांडी कंुडी धडा धड खाली आली. मोठाच आवाज झाला. जवळच खेळणारी 

बालके घाबरून छाकड्याकड ेपाहू लागली. नंद-यशोदा घाबरून गोप-गोपींसह क्षतथ ेआली. पाळण्या वरच्या 

फळ्या बाजूला केल्या. शांत पडलेल्या व सुखरूप कृष्णाला पाहून त्यांचा जीव भाडं्यात पडला. यशोदने े

पिकन कृष्णाला उचलून हृदयाशी कविाळले. नंदाने ब्राम्हणांना शांतीपाठ करण्यास क्षवनवले. नंदाने अंदाज 

केला कीं ह े नक्कीच कुणा तरी गुप्त असुराचे काम आह.े पण एका श्रीकृष्णालाच ते ज्ञात होत े कीं कंसान े

पाठवलेला तो शकिासुर होता. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३६ वे (अध्याय ७ व ८ पूणड) 

 

तृणावताडचा वध व यशोदसे क्षवश्व दशडन  

 

 गोकुळात श्रीकृष्ण सवड गोप-गोपींचा अक्षत लाडका झाला. गोपी तर वेळ क्षमळेल तेंव्हा यशोदकेड े

येउन बसू लागल्या.  

एकदां यशोदा कौतुकाने कृष्णाला आपल्या मांडीवर घेऊन त्याच्याशी खेळत अंगणात बसली होती. 

कृष्ण तेंव्हा वषाडचा झालेला होता. थोडावेळ झाला आक्षण कृष्णाचे वजन वाढू लागले. यशोदचे्या मांडीला त े

सहन होईना. म्हणून क्षतने त्याला खाली काढून ठेवला. इतमयात तृणावतड नामक असुराने वायरुूपाने येऊन 

झपकन कृष्णाला उचलनू नलेे. जीवाच्या आकातंान े यशोदनेे कककाळी फोडली. बाकीच्या गोपी व गोप 

आवाजाच्या कदशेने धावले. त्यांनी कृष्णाला आकाशात जाताना पाक्षहले. तृणावताडने लगेच सगळीकड ेप्रचंड 

धूळ उडवली त्यामुळे कुणी कुणाला कदसेनासे झाले.  

पूतना व शकिासुर यांच्या वधाने धास्तावलेल्या कंसाने तृणावताडला पाठवले होते. तृणावताडन े

कृष्णाला आकाशात नेऊन मारण्याची योजना आखली होती.  त्याप्रमाणे तो कृष्णाला घेऊन आकाशात 

आला. कृष्णाने एका हाताने तृणावताडच्या गळ्याला क्षमठी मारली व दसुऱ्या हाताने तणृावताडचा गळा घोिू 

लागला. त्याच वेळी भगवान श्रीकृष्ण आपले वजन वाढवू लागले. तृणावतड तो भार सहन करू शकेना. त्यान े

श्रीकृष्णाला खाली फेकण्याचा प्रयत्न केला. पण श्रीकृष्णाची पकड इतकी पक्की होती कीं तो श्रीकृष्णाला 

हलवूच शकला नाही. तृणावतड गुदमरला. त्याचे डोळे बाहरे आले. शरीर प्राण सोडून गेले. तृणावतड प्रचंड 

उंचावरून धाडकन खाली कोसळला. क्षछन्न-क्षभन्न झाला.  

गोप गोपी क्षतकड ेधांवल्या. तृणावताडच्या छातीवर पडलेल्या क्षनरागस चहेऱ्याने त्याचं्याकड ेपहात 

असलेल्या कृष्णाला त्यांनी झपकन उचलून घतेले आक्षण आक्रोश करणाऱ्या यशोदकेड ेआणून कदले. कृष्णाला 

सुखरूप पाहून प्रथम यशोदनेे हात जोडून मनोमन नारायणाला नमस्कार केला. हसऱ्या कृष्णाला उराशी 

कविाळले. आक्षण उद्गारली, " माझ्या सोन्यावर भगवंताची मोठ्ठी कृपा आह ेग बाई! कुठे्ठ कुठे्ठ खरचिले सुध्दा 

नाही ग माझ्या लेकराला!" यशोदा असे म्हणताच कृष्ण गोड हसला. तत्िणी पदराखाली घेता घेता यशोदा 

म्हणाली, " कळले वािते बोलणे स्वारीला! जगक्षन्नयंत्याची कृपा आह ेग लेकरावर ! "  
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यशोदसे काय माक्षहत कीं तो जगक्षन्नयंताच लक्षडवाळपणे स्तनपान करीत आह.े गोप, गोपी, 

नंदमहाराज यानंी या अघटित घिनेचा एकच क्षनष्कषड काढला कीं तृणावतड खाली पडून मेला. आक्षण परमेश्वर 

कृपेने कृष्ण सुखरूप राक्षहला. नंदाने परत सवाडना सांक्षगतले वसुदवे एक महात्मा आह.े  

ह े ऐकून कृष्णाने स्तनपान थांबवून यशोदकेड े पक्षहले. यशोदा कौतुकाने कृष्णाकड े पाहू लागली. 

कृष्णाने जांभई कदली. यशोदा आश्चयाडने थक्क झाली! क्षतला कृष्णाच्या मुखात चक्क क्षवश्व सामावल्याच ेदशृ्य 

कदसू लागले. अत्यानंदाने क्षतने कृष्णाच्या मुखाच े चुंबन घतेले. ब्रम्हानंदाच्या आनंदात त्याला आपल्या 

हृदयाशी कविाळले. आक्षण त्याच िणी पुत्रपे्रमाने व्याप्त होऊन कृष्णाशी लक्षडवाळपणे खेळू लागली.  

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! वसुदवे दहेाने जरी मथुरेत होते तरी त्याचंे लि सदवै कृष्ण व 

बलराम यांच्याकड ेलागलेल ेअसे. त्यांनीच यदकुुल पुरोक्षहत गगड यांना गोकुळात नंदाकड ेपाठवले. गगडमुनी 

आपल्याकड ेआल्याचे पाहून नंदाने त्याचंे खूप छान स्वागत केले. रोक्षहणीला झालेला वसुदवेपुत्र  व आपला 

पुत्र यांचा नामकरण क्षवधी करण्याची क्षवनंती केली. त्याप्रमाणे गगडमुनींनी कोणालाही शंका येऊन कंसाला 

कळू नये म्हणून अत्यंत गुप्त रीतीने नामकरण क्षवधी पार पडला. रोक्षहणीच्या पुत्राचे नाव बलराम व  

संकषडण असे ठेवले. व नंदाच्या पुत्राचे नाव कृष्ण व वासदुवे असे ठेवून म्हणाले नंदा ह ेदोघे गोकुळात आनंद 

क्षनमाडण करतील. खूप पराक्रम गाजवतील. इत्यादी सांगनू गगडमुनी क्षनघनू गेले.  

बलराम व कृष्ण थोड ेमोठे झाले. गोकुळात बालक्षमत्रांबरोबर खेळू लागले. दोघांनी गोकुळाला जणू 

वेडच लावले. गोपी यशोदकेड ेदोघांच्या खोड्या सांगून लाक्षडक तक्रार करू लागल्या.  

एकदा कृष्णाने माती खाल्ली म्हणून बलरामासह सगळ्या गोपालांनी यशोदकेडे तक्रार केली. 

यशोदनेे कृष्णाला पकडून क्षवचारले, " कृष्णा माती खाल्लीस?" घाबरलेल्या कृष्णाच्या डोळ्यात पाणी 

आले. आपल्या बोबड्या बोलात तो म्हणाला " मी खलच माती नाई खाल्ली! तूंच बघ!" असे म्हणून 

घाबरलेल्या चेहऱ्यान ेकृष्णाने मोठा "आSS" केला. आक्षण यशोदलेा पुन्हा संपूणड क्षवश्वाचे दशडन त्या मुखात 

झाले! त्या दशडनाने ती स्वत:ला क्षवसरून गेली. ब्रम्हभावात जाऊ लागली तेंव्हा कृष्णान े आपल्या 

वैष्णवीमायेने क्षतला पुत्रपे्रमाने व्याप्त केल.े आपल्या क्षचमुकल्या हातांनी क्षतच्या गळ्याला क्षमठी मारली. 

क्षतचा मातभृाव जागा झाला. त्याने माती खाल्ल्याचे यशोदा क्षवसरून गेली आक्षण पे्रमाने त्याला पदराखाली 

घेऊन स्तनपान दऊे लागली.  

परीक्षित राजाने क्षवचारले, " प्रभो! कोणत्या पुण्याईने नंद यशोदलेा ह ेभाग्य लाभले कीं वसुदवे 

दवेकीचा पुत्र होऊन बालक्रीडांचे सौख्य मात्र नंद यशोदलेा क्षमळाले?" शुकमुनी म्हणाले, " कृष्ण जन्मापूवी 

शे्रष्ठ वसू द्रोण यांनी आपल्याला सपक्षत्नक कृष्णाच्या बाललीला अनुभवण्यासाठी पृथ्वीवर जन्म क्षमळावा. 

अशी ब्रम्हदवेांना प्राथडना केली. त्याप्रमाणे ब्रम्हदवेांनी त्यांना तसा वर कदला. वस ू द्रोण हा नंद म्हणून 

जन्मास आला व त्याची पत्नी धरा यशोदा म्हणून जन्मास आली. ब्रम्हदवेांनी कदलेला वर खरा करण्यासाठी 

भगवंताने क्षह युक्ती केली व नंदाच्या इच्छे प्रमाणे वृंदावनात भक्षक्तमागाडचा क्षवकास करण्या साठी अनके 

अद्भुत लीला केल्या  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३७ वे (अध्याय ९ व १० पूणड) 

 

उखळबंधन व यमलाजुडन उध्दार 

 

 श्रद्धा भक्ती पूवडक ऐकणाऱ्या परीक्षित राजाला शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! एकदा 

घरातल्या सगळ्या दासी क्षवक्षवध कामात गकड  होत्या म्हणून यशोदा स्वत:च डऱे्यातले ताक घुसळत होती. 

ताक घुसळताना कृष्ण लीलांचे स्मरण होऊन ती त्याच नादात गीत गुणगुणत होती. जवळच खेळत 

असलेल्या कृष्णावर लि ठेवीत होती. तसचे चुलीवर ठेवलेल्या दधुावरही क्षतचे लि होते. कारण दधू 

तापतच आले होते.  त्याचवळेी कृष्णाने यशोदचे्या पायाला क्षमठी मारली व स्तनपानाची इच्छा व्यक्त केली. 

यशोदनेे कौतुकाने कृष्णाला मांडीवर घेऊन पदराखाली घेतले. कृष्ण आनंदान े स्तनपान करू लागला. 

तेवढ्यात यशोदलेा दधू वर येताना कदसल.े क्षतने घाई-घाईने कृष्णाला बाजूला केले. पिकन उठली आक्षण 

चुलीवरून दधू उतरवण्यास गेली. कृष्णाचा चांगलाच क्षवरस झाला. कृष्ण संतापला व खेळताना हातात 

आणलेला दगड उचलला आक्षण डऱे्यावर मारला. डरेा फुिला. खाली सांडलेल ेलोणी आपल्या बाळमुठीत 

मावेल तेवढे भरभर पडलेल्या खापरात भरून घेऊन सरळ अंगणात गेला.  

यशोदा परत येऊन पहाते तो डरेा फुिलेला आक्षण कृष्ण जागेवर नाही! ही कृष्णाचीच कतडबगारी ह े

जाणून यशोदा कृष्णाला शोधू लागली. ताक-लोणी दोन्ही वाया गेल्याच्या रागात क्षतने कृष्णाला धाक 

लावण्याच्या क्षनश्चयाने हातात एक छडी घेतली. कृष्ण अंगणात ठेवलेल्या पालथ्या उखळावर उभा राहून 

बाहरे जमलेल्या माकडांना लोणी भरक्षवत होता. यशोदा येताच कृष्णाला चाहूल लागली व त्याने तडड 

वळवले. छडी घेऊन येणाऱ्या यशोदलेा पाक्षहले! भयभीत होऊन उखळावरून उडी मारून पळून जाऊ 

लागला.  

इथे थोड ेथांबून शुकमुनी म्हणाले, राजन्! मोठ मोठ्या योग्यांच्या ध्यानात न येणारा हा परमात्मा 

यशोदचे्या पुढें भयभीत होऊन पळत होता. यशोदलेा त्याच्या मागे धांवणे अवघड होत होते. पण शेविी 

क्षतने कसे बस े कृष्णाला पकडलेच. कृष्णाचा चेहरा घाबराघुबरा झालेला. डोळ्यातले पाणी गालावरून 

ओघळलेले. केस क्षवस्किलेल.े यशोदनेे त्याचा लोण्यान े बरबिलेला हात पकडलेला. क्षत्रभुवनाचा स्वामी 

लोण्याने बरबिलेल्या दसुऱ्या हाताच्या पालथ्या मुठीने डोळे पुसण्याचा प्रयत्न करतोय.  
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नंद यशोदलेा व कृष्णाला भिेायला आलेल्या कंुतीला ते सगळे नवलाईचे वाितेय. ती मुग्ध होऊन 

पहातच राक्षहली. यशोदा कृष्णाची सुिण्याची धडपड पाहून रागावून म्हणाली या छडीनेच बडवते आता 

तुला. पण नंतर क्षतने क्षवचार बदलला. नको ग बाई लेकराला मारायला त्या पेिा उखळाला बांधून ठेवते.  

असे म्हणून क्षतथल्याच दाव्याने त्याला बांधू लागली.  पण दावे अपुरे पडल्याने दसुरे दावे आणले. तरीही 

अपुरे पडले म्हणून क्षतसरे दावे आणले. अशी बरीच दावी झाली. यशोदा घामाघूम झाली. पण गांठ काही 

मारता येईना! कंुती आक्षण इतर दासी ही गम्मत पहात उभ्या राक्षहल्या. पण यशोदा थकलेली पाहून 

कृष्णालाच दया आली आक्षण त्या दाव्याची गाठ यशोदलेा मारता आली. पालथ्या मुठीने डोळे पुसत 

रडणाऱ्या कृष्णाला म्हणाली बस आतां रडत. सारख्या खोड्या करतोस नां! दासी व कंुतीसह यशोदा क्षतथून 

क्षनघून गेली.  

कृष्णाच्या उखळा समोर बाहरे अगदी जवळ जवळ दोन वृि होते. ते विृ म्हणजे नारदाचं्या 

शापामुळे वृि झालेले कुबेर पुत्र यमलाजुडन होत.े यमलाजुडन वृि पूवीचे कुबेरपुत्र नलकुबर व मक्षणग्रीव होते. 

त्यांना भगवान क्षशवांनी आपले पाषडद म्हणून नेमले. त्यामळेु त्यांना कैलास पवडतावरील मंदाककनी नदीतीरी 

असलेल्या खास उद्यानातंल्या क्षवहारासाठी परवानगी क्षमळाली. पण तारतम्य न वापरता ते मद्याच्या नशेत 

सुंदर क्षस्त्रयांसह क्षववस्त्रावस्थेत क्षतथे क्रीडा करू लागले. त्यावेळी नारदांची स्वारी क्षतथून जात होती. 

नारदांना पाहून त्या क्षस्त्रयानंी पिापि वस्त्रे धारण केली व माना खाली घालून हात जोडून त्या उभ्या 

राक्षहल्या पण नलकुबर व मक्षणग्रीव मात्र तरड डोळ्यांनी आदर व्यक्त न करता नारदांकड े नाराजीने पाहू 

लागले. तेंव्हा त्यांचा उन्मत्तपणा वाढून ते अध:पक्षतत होऊ नयते म्हणून नारदांनी त्यांना वृि योनीत 

जाण्याचा शाप कदला. नारद म्हणाले " दवेांची शंभर वषे वृि योनीत एका जागी उभेराहून पश्चात्ताप रूपाने 

केलेल्या हरीस्मरणाने तुम्ही शुद्ध व्हाल व मग भगवान श्रीकृष्ण कृपेने तुम्ही परत इथे याल!" तेच ह े

यमलाजुडन वृि असल्याच ेव त्यांची शतवषे पूणड झाल्याचे कृष्णाने जाणले.  

कृष्णाने यमलाजुडनानंा वृि योनीतून मुक्त करण्याचे ठरवले. आपल्या परमभक्त नारदाचंे वचन सत्य 

करण्यासाठी कृष्ण हळूहळू उखळासह बाहरे क्षनघाल.े उखळ दोन झाडांच्या बुंध्यात अडकले. बाहरे 

खेळणाऱ्या गोपाळांनी ते पाक्षहले. त ेचककत होऊन पहात राक्षहले. कृष्णान ेअडकलेल्या उखळान ेत ेदोन्ही 

वृि ओढून खाली पाडले. "करडरड S कडाडकडाड कर्र्ड काड" असा मोठ्ठा आवाज झाला. दोन्ही वृि पडले व 

त्यातून नलकुबर व मक्षणग्रीव बाहरे आले. त्यानंी कृष्णाला नमस्कार केला. कृष्ण त्यांना म्हणाले "तमु्ही 

नारदांनी साकं्षगतल्या प्रमाणे  केलेल्या तपामुळे आतां कधीच पद भ्रष्ट होणार नाही. व ऐश्वयाडचा मद 

तुम्हाला कधीच चढणार नाही." नलकुबर व मक्षणग्रीव नमस्कार करून आपल्या स्थानी क्षनघनू गेले. आक्षण 

वृि पडल्याच्या  आवाजाने घाबरून नंद- यशोदा वगैरे व आजूबाजूचे गोप गोपी धावत क्षतथ ेआले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३८ वे (अध्याय ११ पूणड) 

 

कृष्ण लीला 

 

 वृि कडाडून पडल्याच्या आवाजाने कायडमग्न नंद महाराज, यशोदा, रोक्षहणी, दास, दासी, गोप, 

गोपी सवडजण धावत आले. पहातात तो इतमया वषांचे जुने वृि उन्मळून पडलेले. बाजूला कृष्ण उखळाला 

बांधलेल्या अवस्थेत क्षनरागस चेहऱ्याने पालथ्या मुठीने डोळे चोळतोय!  

नंद महाराज आश्चयाडने म्हणाले, " बापरे! माझ्या बालपणापासून पहात आलो आह ेते ह ेमजबूत 

वृि आज पडलेच कस?े एकाकी झाले तरी काय?"  यशोदनेे प्रथम दावे सोडून कृष्णाला कडवेर घेतले. 

त्याच्या पोिावर दाव्याचे वळ पाहून ती कळवळली. क्षतच्या डोळ्यात िचकन पाणी आले. इतमयात नंद 

महाराजांच्या प्रश्नाला उत्तर दणे्यासाठी गोपाळ (गोप-बालके) पुढे सरसावली. आक्षण उखळाला बांधलेल्या 

अवस्थेत क्षतथे येऊन कृष्णान ेती दोन्ही झाड ेउखळाला अडकली असताना ओढून कशी पाडली आहते याच े

अगदी रसभरीत वणडन केल!े आतां या गोष्टीवर नंदाचा कसा क्षवश्वास बसावा? त्यांनी जरी कृष्णाला 

उखळाला बांधलेले प्रत्यि पक्षहले होते तरी आतां तो अगदी क्षनरागस चहेऱ्याने यशोदचे्या कडवेर क्षतच्या 

गळ्याला क्षमठी मारून बसलेला ते पहात होते. त्यामुळे उखळबंधन वगैरे क्षवसरून ते कृष्णाकड ेआपला पुत्र 

म्हणूनच पहात होते. आक्षण इतका छोिुकला ह ेकसे करील? या स्नेह व पे्रमभावनेने त्यांनी कृष्णाला आपल्या 

कडवेर घेण्यासाठी हात पुढे केले. कृष्ण झपकन त्याचं्या कड ेझेपावला व नंदाच्या कडवेर क्षवराजमान झाला. 

अशा प्रकारे सगळ्यांच्या डोळ्या दखेत अघटित कृत्ये करूनही आपले बाळपण मोडू न दणे्याच्या लीलेमळेु 

कृष्ण त्यांना सगळ्यांना बाळच वाित राक्षहला. इतकेच नाही तर गोपी त्याच्याशी खेळताना त्याला खाऊच े

आक्षमष दाखवून नाच करून दाखवायला सांगत.  

कधी नंद त्याला आपल्या पादकुा आणून द्यायला सांगत. तेंव्हा तर कृष्ण त्यांच्या पादकुा आपल्या 

डोमयावर घेऊन येई आक्षण त्यांच्या पायांत घालून दईे! क्षत्रभुवनाचा स्वामी आपल्या भक्तांसाठी गोकुळात 

अशाप्रकारे लीला करीत होता. इतकेच काय पण ईश्वराबद्दल आस्था असलेल्या सत्प्रवृत्तानाही कृष्ण 

आनंकदत करीत अस.े  
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अशीच एक फळ क्षवकणारी बाई गोकुळात नंदाघरी आली. कृष्णाने घरातनू आपल्या छोट्या 

हातांच्या पशात मावतील तेवढे गहू आणून क्षतला कदल.े कृष्णाचे ते वतडन पाहून क्षतने कृष्णाच्या हातात 

मावणार नाहीत इतकी भरघोस फळे त्याला कदली. क्षतचे ते औदायड पाहून कृष्णान े क्षतच्या िोपलीतल्या 

सगळ्या फळांवर आपली कृपादषृ्टी कफरवून सवड फळांची अमोल रत्ने केली.  

यमलाजुडन वृि पडल्यामुळे नंद व गावकरी याचंे बोलणे होऊन ज्येष्ठ नागटरकानंी उपनंदाच्या 

माफड त स्थलातंराचा प्रस्ताव नंद महाराजांच्या पुढे मांडला. मग नंदमहाराजाचं्या संमतीन ेवृंदावनात वस्ती 

करण्याचे ठरल.े त्याप्रमाणे सगळ्यांनी नंद व उपनंद यांच्या मागडदशडनाखाली अगदी क्षशस्तीत वृंदावनात 

स्थलांतर केले. वृन्दावनाच्या रम्य पटरसरात गोवधडन पवडताच्या पायथ्याशी सवाचंे वास्तव्य सुरु झाले. 

कृष्ण बलराम आता ंथोड ेमोठे झाले होते. त्यांना इतर गोप बालकां बरोबर वासरे चारायला नेण्याची मुभा 

क्षमळाली होती. घराच्या जवळपास यमुना तीरापयंत भरपूर चारा होता.  

एकदा बलराम-कृष्ण सगळ्या गोपालांसह यमुनातीरी वासरे चारायला घेऊन गेली. कृष्णाच्या 

मागावर असलेल्या कंसाच्या एका असरुान े गोवत्सरूप धारण केले. वासरांच्या कळपात घुसलेल्या त्या 

असुराला कृष्णाने िणातच हरेले व बलरामांना संकेत केला. बलराम सावध होताच कृष्णाने त्या असुराच े

मागचे दोन्ही पाय पकडले व त्याला इतमया जोरात गरगर कफरवला कीं त्यातच त्याचे प्राण क्षनघनू गेले. 

कृष्णानी त्याला तसाच सोडून कदला. तो धडकन समोरच्या झाडांवर आपिला. इतर वासरे व गोपाळ पुढे 

क्षनघून गेले होते. बलराम व कृष्ण हळूच त्यांच्यात जाऊन क्षमसळले. इतमया सहजतेने ते गोपबालकांबरोबर 

आपले जीवन व्यतीत करीत होते.  

असेच एकदां वासरांना पाणी पाजण्यासाठी यमुनेवर आले. इतमयात एक असुर बकाच्या 

(बगळ्याच्या) रूपाने आला. त्या प्रचंड मोठ्या पवडतासारख्या बकाला पाहून सारेच घाबरले. त्या बकान े

कृष्णाला आपल्या चोचीत पकडून क्षगळूनही िाकले. गोपबालकात हाहाकार उडाला. इकड े कृष्णान े

बकासुराच्या गळ्यात येताच योगाक्षग्नने आपले शरीर इतके तापवले कीं बकासरुाने कृष्णाला परत बाहरे 

िाकले. 

कृष्णाला जसाचा तसा पाहून सतंापाने बकासुरान ेचंच ूप्रहार करण्यासाठी चंच ूउघडली. कृष्णाने 

बकासुराला कल्पना येण्याच्या आत चोचीचा वरचा व खालचा भाग पकडून क्षचपाडा सारखा त्याला फाडून 

िाकला. सगळे गोपाळ आश्चयाडने थक्क झाले. पण िणातच धावत जाऊन त्यानंी कृष्णाला क्षमठी मारली. उंच 

केले. आनंदाने िाळ्या क्षपिल्या. वासरे सुध्दा आनंदाने शेपट्या वर करून उड्या मारू लागली. वृंदावनात 

घरोघर कृष्णाचा हा पराक्रम सांक्षगतला गेला. त्यावेळी गोपालांशी बोलताना नंदमहाराज इतकेच म्हणाल े

परमेश्वर कृपेने माझ्या पुत्राचे असे ककतीतरी मृत्यू प्रसंग िाळले आहते. पण वरकरणी असे बोलताना त्यांना 

गगड मुनींनी सांक्षगतलेले बलराम कृष्णांचे भक्षवष्य आठवत असे. पण ते तेवढ्या पुरतचे! लगेच ते कृष्णाच्या 

बालक्रीडा आठवून त्यांत रममाण होत. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १३९ वे (अध्याय १२ पूणड व १३ चालू) 

 

अघासुराचा वध 

 

 वृंदावनात आनंदान ेकाळ चालला होता.  

एक कदवस कृष्णाने सवड गोप बालकांना वनभोजनाची कल्पना सुचवली. सगळ्यांनी ती कल्पना 

उचलून धरली. आपापल्या घरून सगळे भोजनाची तयारी करून घेऊन आले. क्षवक्षवध खेळ घेतले. मग वासरे 

व न्याहारीच्या िोपल्या घेऊन सगळे क्षनघाले. वृंदावनाच्या जवळच्या उपवनात जायचे ठरले. सगळे अगदी 

निून थिून क्षनघाले होत.े  

इकड े कंसाचा कृष्ण-बलराम यांना मारण्याचा प्रयत्न क्षनष्फळ होत असल्याने त्याच कामक्षगरीवर 

नेमलेल्या अघासुराने नवीन युक्ती करायची ठरवली. तो कृष्णाच्या मागावरच होता. त्या कदवशी बलरामही 

त्यांच्या बरोबर नव्हता. ती संधी साधून कृष्णासह सगळ्यांना मारण्याच्या क्षवचाराने आघासुरान ेप्रचंड मोठे 

पवडतप्राय अजगराचे रूप धारण केले. पूतना आघासुराची बक्षहण होती व बकासुर त्याचा भाऊ होता. त्याचा 

आघासुराला सूड तर उगवायचाच होता. सगळ्यांनाच मारले तर आपण कंसाच्या प्रशंसेला पत्र होऊ! या 

भ्रमात तो वागत होता. त्याच भ्रमात त्याने आपला जबडा पसरून आपली गुलाबी थुलथुलीत जीभ 

रस्त्यासारखी उपवनाच्या मागाडवर पसरून सगळे गोपाल व कृष्ण आपल्या जबड्यात घेण्याची वाि पाहू 

लागला. जणू वनक्षवहारासाठी केलेली ती एक सोयच असावी असा भास क्षनमाडण केला. अघासुराची ही युक्ती 

अगदी शंभर िके्क यशस्वी झाली. गोप बालके त्या टठकाणी येऊन त्या थुलथुलीत क्षजभेवर मजेत नाच ू

लागली. आघासुराचा पसरलेला जबडा म्हणज े त्यांना एक गुहा वािली व जीभ म्हणजे गुहते जाण्याचा 

रस्ता वािला. ते त्या गुहते जायला क्षनघाले. त्यांच्यात कृष्ण नसल्यामुळे आघासुर कृष्ण आत येण्याची वाि 

पहात क्षनश्चल होता.  

सवड गोप बालके आघासुराच्या जबड्यात जाताना कृष्णाने पक्षहले. िणभर क्षवचार करून त्यानें 

सवांना आतं जाऊ कदले. आक्षण कृष्ण एकदम आघासुराच्या जबड्यात क्षशरला. अघासुर जबडा क्षमिू लागला. 

पण िणातच कृष्णाने आपला आकार आघासुराच्या जबड्याच्या आकाराचा केला. आघासुराला जबडा 

क्षमिणे तर सोडाच पण श्वासही घते येईना! श्वासोच््वास न घेता आल्यामुळे त्याला रुप बदलायलाही 

अवसर क्षमळाला नाही. तो गुदमरून मेला. त्याच्या बरोबर आतं गेलेली बालकेही मरण पावली. पण 

कृष्णाने आपले बालरूप धारण  करून सवड गोप बालकांना व त्यांच्या बरोबर आंत गेलेल्या सवड वासरांना 
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सजीव केले. सजीव होताच घाण वासामुळे त ेमागे कफरले व कृष्णाचे दशडन होताच क्षनभडय झाले. सगळे 

सुखरूप बाहरे आले.  

अघासुर मरण पावताच आकाशस्थ दवेांना आश्चयड वािले व त्यांनी दनु्दचुभसह अनेक वाद्यांचा प्रचंड 

गजर केला. त्याचा आवाज ब्रम्हलोकी ब्रम्हदवेांपयंत गेला. तेंव्हा ब्रम्हदवे दवेलोकी येउन चौकशी करू 

लागले. आघासरुाच्या वधाची वाताड कळताच त ेही आश्चयड चककत झाले. ब्रम्हदवे मनात क्षवचार करू लागल े

कीं आपल्या प्राथडनेवरून भगवंताने अवतार धारण  केला ह े खरे पण तो अवतार हाच आह े कां? क्षजथ े

ब्रम्हदवेच साशंक झाले क्षतथ ेइतरांची काय कथा? आघासुराचे शरीर वषडभर तसेच राक्षहले व मग वाळून 

क्षचपाड झाले. त्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांचे ते एक क्रीडास्थान बनल.े पण सगळ्या वृदंावना सगि सगळ्या 

जणांची वषडभर एकच चचाड चालू होती कीं ह ेआह ेकाय? व अचानक घडले तरी कसे? पुढे वषडभराने गोप 

बालकांनी सवड घिना जणू आजच घडली आह ेअशा प्रकारे आपल्या आपल्या घरी सांक्षगतली.  

राजा परीक्षितीन ेआश्चयाडने क्षवचारले कीं, गोप बालकांनी वषडभराने ही हकीकत का ंसांक्षगतली?  

शुकमुनी  त्या रहस्याचा उलगडा करू लागले, म्हणाल,े राजन्! आघासुराला मारल्यावर कृष्ण सवड गोप 

बालकांना घेऊन त्या जागेपासून बरेच दरू गेले. यमुना ककनारी वासरांना चरायला सुरेख गवत असलेल्या 

मोकळ्या मैदानात आले. मैदानाच्या कडलेा दाि झाडी होती. त्यमुळे वातावरण फार छान होते. वासरे 

चरायला सोडून कदली. सगळ्यांना भुका लागल्या होत्या. म्हणून सगळे यमुनेवरून हात पाय धुऊन सह 

भोजनाला कडडाळे करून बसले. सगळ्यांनी कृष्णाला मधोमध बसवले होते. प्रत्येकजण आपला पदाथड 

कृष्णाला भरवायचा आक्षण कृष्ण आपल्या कडचा दहीभात त्यानंा भरवायचा. त्यातच सगळ्यांशी थट्टा 

मस्करी करीत कृष्ण सवांना हसवीत होता. त्यांची ही अपूवड क्षनभेळ मौज व आनंद पाहून आकाशातून पहात 

असलेले दवेही आश्चयाडने थक्क झाल े होते. त्यातच ब्रम्हदवेाला शंका आली कीं हचे त े परब्रम्ह आह े कां? 

कारण परब्रम्ह असेल तर ह ेउष्ट-ेमाष्ट ेकस ेखाईल? यज्ञाचा पुरोडाश स्वीकारणारे परब्रम्ह असे कस ेअसेल? 

म्हणून परीिा पाहण्यासाठी ब्रम्हदवेान े चरत असलेली सगळी वासरे नाहीशी केली. इतमयात कांही 

गोपाळांचे लि गेले व ते कृष्णाला म्हणाले, कृष्णा अरे बघ तरी, एकही वासरू कदसत नाही! कृष्ण त्यांना 

म्हणाला, घाबरू नका! वासरे गदड झाडीत चरत असतील मी घेऊन येतो. तमु्ही जेवणे चालू द्या! असे म्हणून 

कृष्ण वासरांना शोधायला गेल्यावर ब्रम्हदवेाने सगळी गोप बालके योगक्षनद्रते िाकून ब्रम्हलोकी नेऊन 

ठेवली. भगवान श्रीकृष्णांनी कसनू शोध घतेला पण एकही वासरू कदसनेा. क्षनराश होऊन ते परत आले. 

पाहतात तो गोप बालके नाहीशी झालेली. मग मात्र जगक्षन्नयंत्या भगवंताने आपल्या योग सामथ्याडने जाणल े

कीं प्रत्यि ब्रम्हदवेानचे हा खेळ मांडला आह.े मग मात्र जगक्षन्नयंता भगवंत स्वत:च सगळी वासरे व सगळी 

गोप-बालके झाला. प्रत्येक वासरू जसचे्या तस ेव प्रत्येक गोप बालकाचे रूप, शरीर लिणे, संवयी, त्याचे 

कपडे, दाक्षगने इत्यादी सवड जसेच्या तसे स्वत: कृष्णच झाला. वासरांच्या बाबतीतही तेच केले.  ब्रम्हदवेाला 

"क्षवष्णुमय जगत्" ची प्रचीती द्यायचे भगवान श्रीकृष्णाने ठरवले. क्षनत्याप्रमाणे वासरे चारून कृष्ण व सगळी 

गोप बालके आपआपल्या घरी परतली.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४० वे (अध्याय १३ पूणड व १४ चालू) 

 

ब्रम्हदवेाचा भ्रम क्षनरास व कृष्णस्तुती 

 

आतां घरोघर घरात आक्षण गोठ्यात कृष्णच वावरू लागल्याने सगळ्याचं्याच वात्स्यल्याला पान्हा 

फुिला. वृंदावनात घरोघरी आनंदी आनंद होऊ लागला. वासरानंा पाहून गोठ्यातल्या गाई "न भतूो न 

भक्षवष्यक्षत" असा पान्हा सोडून दधुाची रेलचेल करू लागल्या. ह े कां घडतेय ह े मात्र कोणालाच कळत 

नव्हत.े वृंदावनाचा क्षनत्यक्रम पूवीसारखाच चालू होता. भगवान श्रीकृष्णांची ही लीला वषडभर अशीच चाल ू

होती. वषड होण्याला दोनचार कदवस बाकी होत.े आक्षण एक कदवस अस ेआश्चयड घडले कीं बलराम, कृष्ण व 

गोप बालके वासरांना घेऊन नेहमी प्रमाणे गोवधडन पवडताच्या पायथ्याशी असलेल्या क्षहरवळीवर वासरानंा 

घेऊन आले. ही चरणारी वासरे आतां मोठी झालेली. व न क्षपणारी होती. त्या कदवशी गोपांनी आपल्या गाई 

गोवधडन पवडतावर चरायला आणल्या. गाई पवडतावर चरत असताना एका गाईचे लि पायथ्याशी असलेल्या 

कुरणावर चरणाऱ्या आपल्या वासरा कड े गेले. वास्तक्षवक त्या गाईच्या अंगावर क्षपणारे वासरू 

वृंदावनातल्या गोठ्यात होत.े पण ह्या मोठ्या वासराला पाहून त्या गाईला आपला स्नेह आवरता आला 

नाही. गोवधडन पवडताच्या उतारावरून ती जीवाची पवाड न करता खाली चरत असलेल्या वासराकड े धांवत 

क्षनघाली. ती घांवत कुठे क्षनघाली ह ेइतर गाई पाहू ंलागल्या व खाली चरणाऱ्या आपल्या वासरांना पाहून 

त्यांचीही तशीच अवस्था झाली. त्यावेळी गाई राखणारे गोप प्रथम संतापले. 

पण खाली आपल्या मुलांना पाहून तेही आपल्या मुलांकड े धांवत सुिले. इकड े गाई आपल्या 

वासरांना चािू लागल्या. चािता चािता त्यांचा पे्रमभाव अनावर होऊन त्यानंा पान्हा फुिून चक्क दधू वाहू 

लागले. त्यामुळे वासरेही दधू क्षपऊ लागली. गाई काय करतात ह ेपहाण्याच्या मन:क्षस्थतीत गोप नव्हतेच. त े

आपल्या मुलावर असे काही पे्रम वषाडव करू लागले कीं जणू खूप वषाडत एकमेकांची भेिच झालेली नाही. 

त्यांना जवळ घेऊन त्यांच्याशी ते चक्क खेळू लागले. या अघिीत प्रकारान ेबलराम आश्चयड चककत झाले. त े

क्षवचार करू लागल,े दधू क्षपणारी पाडसे गोठ्यात असताना या गाई मोठ्या वासरानंा पाजायला इतमया 

कश्या काय उत्सुक झाल्यात. आक्षण जर दधू कमी पडले तर अस्वस्थ होणारे ह ेगोप इतके शांत पणे कसे काय 

आपल्या मुलाशी खेळत आहते? अशा क्षवचारात बलरामाचं्या एक गोष्ट लिात आली कीं सगळ्या गोकुळात 

माझ्यासह सवांनाच ह्या गोप बालकांचे व वासराचंे पे्रम उत्पन्न झालेले आह.े कोणत्या तरी प्रभावी 
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योग्याच्या सामथ्याडन ेह ेघडत असणार! पण एवढा सामथ्यडवान योगी कोण? आक्षण मला मोहात िाकण्याचे 

सामथ्यड एका श्रीकृष्णा क्षशवाय कोणाचेच नाही. हा क्षवचार मनात येताच बलरामांनी आपल्या कदव्य दषृ्टीने 

सवड वत्सांना व गोप बालकानंा न्याहाळून जाणून घतेले, कीं सवडत्र आपला स्वामी वासुदवेच भरलेला आह.े 

 ते अंतरातूनच भगवंताशी बोलू लागले ' प्रभो ! प्रत्यि आपणच सवड बालके व वासरे आहात कीं! ह े

कां? व कस?े'  

त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णांनी प्रत्यि जवळ जाऊन बलरामांना सगळे समजावून सांक्षगतल.े 

बलरामही तत्िणी समजनू गेले. भगवान श्रीकृष्णांचा तो कदवस मग बलरामांसह मजेत गेला. नंतर चार 

कदवसांनी बलराम घरीच असताना भगवान श्रीकृष्ण, गोप बालके व  वासरे घेऊन पुन्हा अघासुर 

मारल्याच्या कदवशी ज्या टठकाणी वनभोजनास आले होते क्षतथे आले. त्याचवेळी ब्रम्हदवेही क्षतथे आले. गोप 

बालके व गोवत्स याचं्यासह कृष्णाला आनंदात खेळताना पाहून अवाक् झाले. ब्रम्हदवेांनी आपल्या 

योगबलाने जाणून घेतल े कीं ही गोप बालके व गोवत्स े रूप, गुण व लिणे इत्यादींनी जशीच्या तशीच 

आहते. वषडभर तशीच नांदत आहते. त्यानंी आपल्या कदव्यज्ञानचिुचं्या सहाय्याने ही वासरे व बालके कोण 

आहते ह ेजाणून घणे्याचा प्रयत्न केला पण तो क्षनष्फळ झाला.  

ब्रम्हदवे गडबडले. त्यांनी लगेच भगवंताचा धांवा केला. ते मनातल्या मनात प्राथडना करू लागले ' 

प्रभो! ह े सवड अनाकलनीय आह!े मला िमा करा!' ब्रम्हदवे असे म्हणताच त्यांना त्या गोप बालकात व 

गोवत्सात भगवान श्रीकृष्ण कदसू लागले. आक्षण क्षजथे क्षजथ ेते नजर कफरव ूलागले क्षतथे क्षतथे त्यानंा भगवान 

श्रीकृष्णच कदसू लागले. थोडमयांत म्हणजे सवड क्षवश्व कृष्णमय असल्याचे कदस ूलागल.े ज्याला त ेगवळ्याचा 

पोर समजत होते तो गवळ्याचा पोर नसून सािात् परमात्मा आह.े इतमयात त्यांना हहेी कदसल ेकीं काल, 

कमड, स्वभाव, सत्व, रज व तम ह ेगुण महत्तत्त्व, पंचमहाभूते इत्यादी सवड समष्टीतील सूक्ष्म तत्वे आपली 

स्वतंत्रता नष्ट होऊन भगवंताचे पूजन करीत आहते.  

ब्रम्हदवेांना आपल्या कृत्याची लाज वािू लागली. आतां त्यांच्या लिात आले कीं ज्या योगसामथ्याडने 

आपण ही गोप बालके व गोवत्से कोण आहते ह े जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला ती योगमाया केवळ 

परब्रम्हाच्या अधीन असल्यामुळे आपल्यासाठी त्यांनीच कायाडक्षन्वत होऊ कदली नाही. त्यामुळे आपली 

सत्ताच चालली नाही. पण शरणागती पत्करताच ती कायाडक्षन्वत झालेली आह.े त्या परब्रम्हरुपी भगवान 

श्रीकृष्णाला माझा साष्टांग नमस्कार असो. ब्रम्हदवेांना या जाणीवा होताच संपूणड क्षवश्व त्यांना पुवडवत् कदस ू

लागले. त्यांचे पूवीचे योग सामथ्यड त्यांना परत प्राप्त झाल्याची जाणीव झाली. पण मग आतां आपण हरण 

केलेल्या बालकांचे व गोवत्साचे काय करायचे? ब्रम्हदवे चांगलेच घोिाळ्यात पडले. वषडभरा पूवी कृष्ण 

वासरांना शोधीत क्षजथे आला होता त्या पूवीच्याच टठकाणी ब्रम्हदवे आले होत.े भगवान श्रीकृष्णही हातात 

घास घेऊन वासरानंा शोधण्यासाठी जस ेआले होते तसे क्षतथेच आल ेहोते. ब्रम्हदवेांनी क्षन:शंक मनाने त्यानंा 

आपला मुकुि जक्षमनीवर िेकून नमस्कार केला.  
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ब्रम्हदवेांनी अंत:करणापासून भगवंताची स्ततुी केली. ते म्हणाले, " ह ेप्रभो! आपण एकमात्र परब्रम्ह 

आहात. आपल्या कृपेक्षशवाय आपणास कोणीच जणू शकत नाही. अथाडत त ेजाणणे एका क्षवक्षवक्षित मयाडद े

पयंतच असते. थोडमयात म्हणजे आपणास कोणीच जाणू शकत नाही. पण आपली कृपा झाल्यावर क्षजवाला 

स्वत: कोणीच नसल्याची जाणीव होते. वैकदकज्ञान व योगयाग इत्यादींनी प्राप्त होणारे सामथ्यड ही केवळ 

आपली कृपाच असते. पण त्यामुळे आपली प्राप्ती होत नाही. आपली अनुभतूी फक्त आत्मसमपडणात्मक 

भक्तीने घेता येते. हजारो वषांचे माझे तपही आपली लीला जाणण्यास समथड होऊ शकले नाही. पण 

िणकालच्या शरणागतीने मला आपल्या लीलेची जाणीव होऊ शकली. माझा सगळा संदहे नाहीसा झाला. 

माझ्यासह ह ेसवड क्षवश्व आपलेच आह.े कृपया पटरक्षस्थती पुवडवत् करा!  

श्रीकृष्णांनी ब्रम्हदवेांना अभय कदले व स्वत:ची गोवत्स रूपे आक्षण गोप बालक रूपे आवरून घतेली 

व ब्रम्हदवेांकड ेअसलेली योगक्षनद्रतेली सवड गोवत्से व गोप बालके वषाडपूवी ज्या क्षस्थतीत होती त्या क्षस्थतीत 

आणून ठेवली. त्यामुळे गोप बालकांना तो कदवस आघासुराच्या वधाचाच वाित होता. वनभोजनानंतर 

जेंव्हा ती बालके घरी परतली तेंव्हा कृष्णाने मोठ्ठा अजगर मारल्याची कथा त े रसभरीत वणडनाने सांग ू

लागले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४१ वे (अध्याय १४ व १५ पूणड) 

 

धेनुकासुराचा वध 

 

 परीक्षित राजाने शुकमुनींना आपली शंका क्षवचारली कीं गोप बालकांच्या रुपात व स्वभावात 

क्षतळमात्र फरक नव्हता तर गोप व गोपक्षस्त्रया यांच्या अंत:करणात कृष्णरूपातल्या आपल्याच बालकांना 

पाहून एकाएकी इतके अपूवड पे्रम कशामुळे क्षनमाडण झाले? शुकमुनी सांगू लागले " राजन्! सृष्टीतल्या 

यच्चयावत् प्राण्यांना स्वत:चा जीव क्षप्रय असतो. ह्या आत्मप्रीयतेमुळे स्वगृह, दारा, पुत्रादी वगैरेंची क्षप्रयता 

उत्पन्न होते. ती आत्मप्रीयते इतकी तीव्र नसते. तर त्या सवांबद्दल तो 'मी व माझे' या भावनेत वावरत 

असतो. जर जीव शरीरासह आपले काहीच नसून सवड कृष्णाचे आह ेअशा भावनेत राहील तर तो कृष्णाच्या 

अहतैुकी कृपेस पात्र होईल. गोकुळात सवांनाच कृष्णाच ेवेड लागलेले होते. त्यामुळे त्यांची स्वदहे ममता 

रूप पालिून आलेल्या कृष्णपे्रमात रुपांतरीत झाली होती. 

अथाडत ती सवड भगवंताची योगमायाच होती. पण त्यामुळे जेंव्हा बालकांच्या रूपाने कृष्ण त्यांच्या 

घरात प्रक्षवष्ट झाला तेंव्हा तचे आत्मतत्व त्यांना आपल्या पुत्राच्या रूपान ेबाहरे जाणवले. राजन!् प्रत्येक 

जीव समाधानाच्या शोधात असतो. व त ेसमाधान फक्त भगवंता जवळ असते. पण अज्ञानामुळे आपण ते 

शरीर सौख्याशी जोडतो. ती अक्षवद्या माया. इथ े प्रत्यि समाधान म्हणजेच परब्रम्ह घराघरातून प्रकि 

झाल्यामुळे. स्व-पर भावाच्या अतीत नकळतच सारे गेले त्याचा हा पटरणाम होता.  

बलराम आतां मोठे झाल्यामुळे गाई चरायला घेऊन जाऊ लागले. त्यांच्या बरोबर कृष्ण व इतर 

मोठे झालेले गोप सवंगडी असत. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्ण बासरी वादनाने सवानंाच आल्हाद दते असत. 

चालता चालता फळाच्या भारांनी वाकलेल्या फादं्या पाहून कृष्ण बलरामांना म्हणत " दादा! पहा तरी त े

वृि तुमच्या चरणी फळे व पुष्पे अपडण करण्यास ककती उत्सुक झाले आहते. जण ू त्यांना आपल्या पूवड 

जन्मातली पापे धुवून काढायची आहते!" इत्यादी बोलून बलरामांना खुश करीत असत. यमुना तीरी भरपूर 

मोठे कुरण होते.  आजूबाजलूा भरपूर वन े उपवने होती. त्यातच एक ताडवन  पण होते.पण त े ताडवन 

धेनुकासरुान े आपल्या ताब्यात घतेलेले असल्याने कोणाला क्षतथ े जाता येत नव्हते. धेनुकासरु गाढवाच्या 

रूपाने तेथे राहून कोणी आल्यास त्याला लाथा मारून ठार करीत असे. आक्षण धनेुकासरुाचे अनेक साथीदार 

त्याला मदत करीत असत. सवंगड्यांनी प्रथम  बलराम व कृष्ण यांच्या सामथ्याडची खपू स्तुती केली. मग ते 
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ताडवन जवळ आल्यावर  क्षतथे जाऊन ताडफळे खाण्याची इच्छा व्यक्त केली. आपल्या सवंगड्यांच्या या 

बोलण्यावर बलराम व कृष्ण खुद्कन् हसले! त्यांना घेऊन ताडवनात आले.  

बलरामांनी आपल्या पुष्ट बाहूनंी एक ताडाच ेझाड गदगदा हलवले आक्षण भरपूर ताडगोळे खाली 

पाडून कदली. सगळे सवंगडी आनंदाने ताडफळे खाऊ लागली.  

धेनुकासरू गाढवाच्या रुपात त्यांना मारायला धावला.  त्यान े बलरामांच्या छातीवर दगुाण्या 

झाडण्यासाठी मागचे पाय वर केल.े बलरामांनी त ेहवेतच आपल्या वज्रमुष्टीत पकडून धनेुकाला हवेतल्या 

हवेत जोरात गरगर कफरवले. त्या वेगाने धनेुकाची शुध्द हरपली व त्याच े डोळे बाहरे आल.े ते पाहून 

बलरामांनी त्याला हवतेल्या हवेत सोडून कदले. धेनुक धाड धाड करीत दोन तीन झाडांवर आपिला आक्षण 

गतप्राण झाला. ज्या झाडावर आपिला ते झाड पुढच्या झाडावर पडले. अशा प्रकारे एकापुढची एक अनेक 

झाड ेजमीनदोस्त झाली.  

ते पाहून धेनुकासुराचे साथीदार असुर गाढवाच्याच रुपात त्याचं्यावर धावले. बलराम व कृष्ण 

तयारच होते. पुढे आलेल्या दोन गाढवांच्या तंगड्या धरून तसचे गरगर कफरवून झुपकन सोडून कदले त े

मागच्या गाढवांवर इतमया जोरात आदळले कीं त्यांची थोबाड ेफुिून गेली. काहींच्या तंगड्या मागून धावत 

येणाऱ्या गाढवांच्या पोिात इतमया जोरात घुसल्या कीं ते जागीच प्राण सोडून पडले. ताडवन क्षनधाडस्थ  

झाले. अशा लीला करीत श्रीकृष्ण व बलराम संध्याकाळी घरी परतले.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४२ वे (अध्याय १६ पूणड) 

 

काक्षलया मदडन 

 

 वृंदावन अत्यंत क्षनसगडरम्य होते. यमुनेच्या तीरावर असल्यामुळे तर अक्षधकच सुशोक्षभत झाले होते.  

एक कदवस यमुनेच्या काठी असलेल्या एका मोठ्या डोहाजवळच्या प्रशस्त कुरणावर कृष्ण 

सवंगड्यांसह गाई चरायला घेऊन आले. त्याकदवशी बलराम त्यांच्या बरोबर नव्हत.े गाईंना चरायला सोडून 

कृष्ण सवंगड्यांसह खेळण्यात गकड  झाले. उन्ह े वर चढली तशी उष्णता वाढली. गाई व मुले समोरच 

असलेल्या यमुनेच्या डोहाकड ेपाणी क्षपण्यास आले. पाणी क्षपऊन परत कफरणार इतमयात सगळेच क्षनष्प्राण 

होऊन पडले. आपल्यावर क्षनरपेि पे्रम करणाऱ्या त्या सवड जीवांची भगवंताला दया आली. त्यांनी जाणल े

कीं हा काक्षलयाच्या क्षवषाचा पटरणाम आह.े  

भगवान श्रीकृष्णांनी प्रथम त्या सवड जीवानंा सजीव केले व तो पटरसरही भयमुक्त करायचे ठरवले. 

सवंगड्यांना समजले कीं ही कृष्णाची कृपाच आह.े ते अत्यंत पे्रमाने व आदराने कृष्णाकड ेपहात असतानाच 

कृष्णाने आपल्या पीतांबराचा काचा गुडघ्या पयंत आवळून घट्ट बांधला. मस्तकावरचा फेिा घट्ट आवळला. 

सरोवराच्या काठी असलेल्या कदबंवृिावर सरसर चढले. सरोवरावर झुकलेल्या एका जाडजूड फांदीवर 

आले. फांदीवर कदमाखात उभे राहून दडं थोपिले. सगळे सवंगडी जीव मुठीत धरून पाहत राक्षहले! गाई पण 

तिस्थ झाल्या. 

मग कृष्णाने सराईत जलतरणपिू सारखा सूर मारला. त्यावेळी सरोवराचे पाणी इतमया प्रचंड 

प्रमाणात डुचमळले कीं त्यातल्या काक्षलया नामक सपाडला व त्याच्या बरोबर रहात असलेल्या सवड नागानंा 

श्वास घेणे मुक्षश्कल झाले. बालरुपातले क्षपतांबर कसलेले, फेिा बांधलेले भगवान श्रीकृष्ण त्या सरोवरात 

क्षबनधास्थ एखाद्या मत्त गजेंद्रासारखे क्रीडा करू लागले. पाण्यावर जोर जोरात थापट्या मारू लागले. पण 

त्या थापट्यांमुळे कालीयाला जोरजोरात धके्क बसू लागले. तो चवताळून बाहरे आला. कृष्णाला मत्तपणे 

क्रीडा करताना पाहून काक्षलयाने कृष्णाला क्षवळखा घालनू त्याची हालचाल बंद करून िाकली. कृष्णाकड े

िक लावून पहात असलेले सखे सवंगडी जणू आपलाच श्वास बंद झाला अशा क्षवकलतनेे धाडकन जक्षमनीवर 

पडले.  
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भगवान श्रीकृष्णांची काक्षलयाच्या क्षवळख्यातली ती कमालीची क्षनशे्चष्ट अवस्था पाहून दवे-दवेतांचा 

सुध्दा आपल्या शक्तीवरच ताबा सुिला! त्याचा  पटरणाम वृंदावनातल्या सवड भूमीवर होऊन सवांच्या मनात 

भय क्षनमाडण झाले. गोप-गोपी नंदाच्या वाड्याकड ेधावले. नंद-यशोदा, रोक्षहणी सवडजण हताश होऊन बसल े

होते. त्यातून गोप व गोपी नैराश्याने घेरून त्याचं्याकड ेआल्यामुळे तर नंद महाराज चांगलेच क्षबथरले.  

ते गोपांना पाहून म्हणाले " नेमकीं आजच मला काय बुद्धी झाली कीं मी कृष्णाला एकट्यालाच गाई 

चारायला पाठवले! कृष्णाच्या जीवाला काही धोका तर झाला नसले? त्याक्षशवाय सगळेच इतके कसे 

अस्वस्थ होतील? चला आपण जाऊन पाहू! आज मला कशाचाच भरवसा वाित नाही! उगाच तकड  

करण्यापेिा माझ्या कृष्णाला प्रत्यिच पाहून येऊ!" असे म्हणून नंदमहाराज ताडकन घराबाहरे पडले. 

पाठोपाठ गोप आक्षण सारे गोकुळ त्यांच्या मागोमाग क्षनघाले.  

गाईंच्या पावलांचा माग घेत यामुना ककनारी क्षजथ े सारे गोधन व गोप-बालके होती क्षतथे येउन 

पोहोचले. आक्षण काक्षलयाच्या क्षवळख्यातल्या कृष्णाला पाहून नंद, यशोदा, रोक्षहणी, गोप, गोपी यांची 

अंत:करणे शतश: क्षवदीणड झाली. यशोदा डोहाकड ेधावणार ह ेपाहून काही गोपींनी क्षतला गच्च पकडून ठेवले. 

गोपांनी नंदाला सावरले. काही गोप, नंद व यशोदा कृष्णाला वाचवण्यासाठी डोहाकड े धावण्याच्या 

प्रयत्नात असलेल ेपाहून बलरामांनी िणाचाही क्षवलंब न लावता पुढे होऊन सवांना अडवून धरले. या सवड 

हालचाली भगवान श्रीकृष्ण पहात होतेच.  

जेंव्हा व्रजवासी प्राणापडणाला क्षसद्ध झालेले कदसले तेंव्हा कृष्णाने जलद हालचाल केली आक्षण 

चपळतेने स्वत:ला काक्षलयाच्या क्षवळख्यातून सोडवून घतेले. सपासप पाणी कापत चपळतेने काक्षलयापासनू 

दरू झाले. काक्षलया सतंापला. खकदरांगारा सारख्या नेत्रांनी त्याने कृष्णाचा वधे घेतला आक्षण दशं 

करण्यासाठी त्यान ेफिकन फणा मारला. पण कृष्ण त्याच्यापासून दरू गेला. तो परत वळला. कृष्ण त्याला 

चकवीत होत.े आक्षण कालीयाचा सतंाप वाढत होता. कृष्णाने आपल्या चपळ हालचालींनी त्याला खूप 

दमवला.  

कालीयाचा गवड हरण झाला पण माज तसाच होता. त्याला थोडी िीणता आलेली पाहून चपळाईन े

त्याच्या फण्यावर उभ ेराहून भगवान श्रीकृष्ण आपल्या बालरुपात डौलदार नृत्य करू लागले. इतका वेळ 

जीव मुठीत धरून व श्वास रोखून पहात असलेल्या आकाशस्थ दवे दवेतांच ेश्वास मोकळे झाले व त्यांनी 

आपली सामथ्ये आपल्या क्षनयंत्रणात आणली. मग अत्यंत आनंदाने क्षवश्वक्षनयंत्या भगवान श्रीकृष्णांच्या 

नृत्याला मृदगंादी वाद्यांची साथ द्यायला सुरुवात केली.  

कालीयाला एकश े एक फणे होते. पण भगवान श्रीकृष्ण इतमया चपळाईन े नृत्य करीत होत े कीं 

आपला नृत्याचा ताल जराही चुकू न दतेा काक्षलयाचे सगळे फणे ठेचून काढत होते. काक्षलया क्षवव्हल होत 

होता. समोरून पहाणाऱ्याला त े सहज नतृ्य वाित होते पण कालीयासाठी त े जीवघेणे होते. त्याच्या 

सगळ्या नाकातनू रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या. त्याला आपल्या मृत्यूची चाहूल लागली. त्याने प्राणपणान े

मनातल्या मनात नारायणाच ेस्मरण करून आपला उन्मत्तपणा सोडून कदला.  
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त्याच वेळी काक्षलयाच्या क्षस्त्रया आपल्या पतीचे प्राण वाचवण्या साठी भगवान श्रीकृष्णाची प्राथडना 

करू लागल्या. त्यांची ती करुण प्राथडना ऐकून भगवान श्रीकृष्णांनी कालीयाला जीवदान कदले. पण तो डोह 

सोडून जाण्याची आज्ञा कदली. भगवान श्रीकृष्ण कालीयाला म्हणाले, "ज्या गरुडाच्या भीतीने तूं रमणकद्वीप 

सोडून इथे आलास तो गरुड तुझ्या मस्तकावरील माझ्या चरणांच्या ठश्यामुळे आता ंतुला खाणार  नाही! 

त्यामुळे तूं परत जा!" भगवान श्रीकृष्णांची आज्ञा क्षशरसावंद्य मानून काक्षलयाने आपल्या पत्नींसह भगवंताच े

पूजन केले. आपल्याजवळचा कौस्तुभ मणी भगवंताला अपडण करून सवड सपांसह तो डोह सोडून क्षनघनू 

गेला.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४३ वे (अध्याय १७ व १८ पूणड) 

 

कालीयाचा पूवेक्षतहास व प्रलम्बासुराचा वध 

 

 परीक्षित राजाने कालीयाचा पूवेक्षतहास क्षवचारला म्हणून शुकमुनी सांगू लागले,  

" काक्षलया पूवी रमणक द्वीपात अनेक सपांसह रहात होता. क्षतथे सपड खाण्यासाठी गरुड येत असे. 

तेंव्हा कंिाळून सगळ्या सपानंी क्षमळून गरुडाशी समझोता केला. व दरमहा गरुडाच ेखाद्य एका झाडाखाली 

ठेवू लागले. पण मस्तवाल काक्षलयाच ते सगळे फस्त करून गरुडाला दशं करण्यासाठी िपून बसला. पण 

गरुडाने आपल्या पंखाचा इतका जबरदस्त तडाखा कदला कीं काक्षलया जीव वाचवण्यासाठी आपल्या बायका 

मुलांना घेऊन यमुनेच्या या सुरक्षित डोहात येऊन राक्षहला. कारण ह ेसरोवर सौभरी मुनींनी गरुडापासून 

सुरक्षित केले होते. सौभरी मुनी क्षतथे तप करीत असताना गरुड क्षतथे मत्स्य भिणास येत असे. त्यावेळी 

मत्स्यांनी प्राथडना केल्यामुळे सौभरींनी 'तूं जर पुन्हा या सरोवरात येशील तर तलुा मृत्यू येईल.' असा 

गरुडाला शाप कदला. त्यामुळे गरुड क्षतकड े कफरकेनासा  झाला. ह े कालीयाला ज्ञात झाले होत े म्हणून 

काक्षलया क्षतथे येऊन राक्षहला होता. भगवान श्रीकृष्णांनी त्याला हाकलून कदल्यामुळे आतां सरोवर क्षनमडल व 

स्वच्छ झाले.  

भगवान श्रीकृष्ण सुखरूप बाहरे आल.े आपला कृष्ण, आपला सखा, सुखरूप बाहरे आलेला पाहून 

गक्षलतगात्र झालेल्या गोपांना नवचैतन्य प्राप्त झाले. त्यांनी हषाडक्षतरेकाने कृष्णाला कडकडून क्षमठी मारली. 

बलरामांनी कृष्णाला अलगद आपल्या खांद्यावर घेतले. बायकांनी कृष्णाची दषृ्ट काढली. त्या कदवशी 

काक्षलयाच्या गडधळामुळे खूप उशीर झाला व रात्र होत आली. म्हणून नंदमहाराजांनी ती रात्र 

यामुनातीरावर काढण्याचा प्रस्ताव मांडला आक्षण सगळ्यांनी तो आनंदाने उचलून धरला.  

उन्हाळ्याच्या रात्री काचलदीच्या ककनारी गार वाऱ्याचा आस्वाद घेत सवड क्षनद्राधीन झाले. ज्या 

झाडांच्या आश्रयाने ते झोपले होते त्या झाडांच्या बाजूच्या काही कोरड्या फांद्या वाऱ्याने एकमेकावर 

घासून दावानल उत्पन्न झाला. हा हा म्हणता तो सवडत्र पसरू लागला. त्या प्रखर उष्णतेने व्रजवासी जागे 

झाले. पण सगळीकडचे आगीचा डडब उसळलेला. बाहरे पडायला मागड नाही. जीवाच्या आकांताने त े

"कृष्णा वाचव!" म्हणून ओरडू लागले.  
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तो धांवा ऐकून कृष्णांनी िणातच 'आ' केला. दावानल जणू त्याच गोष्टीची वाि पहात असल्या 

सारखा कुणालाही इजा न करता पिकन कृष्णाच्या मुखात प्रवेशून शांत झाला. भडकलेल्या सगळ्या ज्वाला 

िणात शांत झाल्या. सगळे झोपल्या अवस्थेत परत जणू काहीच घडले नाही अशा प्रकारे शांत झोपी गेले.  

दसुऱ्या कदवशी झुंजूमंुजू झाल्यावर सगळेजण यमुनेच्या त्या सुरक्षित व क्षनमडल झालेल्या डोहात 

स्नाने करून. घडलेल्या सगळ्या घिनांचा क्षवचार करीत घरोघर परतले. बलराम व कृष्ण यांच्या असामान्य 

सामथ्याडचा अनके प्रकारचा प्रत्यय येऊनही व्रजवासी त्यांना आपल्यातलेच भगवद्कृपा असलेली गोड 

बालके समजूनच व्यवहार करीत असत. बलराम व कृष्ण  ह ेसुध्दा व्रजवाक्षसयांशी एकरूप होऊन असे काही 

लोभस वागत कीं सगळे व्रजवासी त्यांना आपले क्षमत्रच समजत. बलराम व कृष्ण नहेमी त्यांच्या सारखा 

पोशाख करीत व त्यांच्यातच क्षमसळून खेळत असत. खेळता खेळता गोप बालके बलराम-कृष्णांना 

आपल्यातला दवे समजून पूजाही अगदी मनोभावे करीत असत. आक्षण पूजा झाली कीं बलराम-कृष्णही 

त्यांच्या गळ्यात गळा घालून हास्यक्षवनोद करीत. कंसाच्या असुरांचहेी त्याचं्यावर लि असे. एकदा बलराम 

व कृष्ण क्षनत्याप्रमाणे सवंगड्यांसह गाई चारायला जात होते. कंसाने त्याना मारायला पाठवलेला 

प्रलम्बासुरही त्याचं्या सवंगड्यासारखा पोशाख व रूप धारण करून दोघानंा मारण्या साठी बलराम-

कृष्णांशी दोस्ती करीत त्याचं्या बरोबर चालू लागला. बलराम-कृष्णांच्या त े लिात आलेच. पण तस े न 

दाखवता त्याला मारण्याची योजना क्षनक्षश्चत करून बलराम व कृष्णांनीही त्याच्याशी दोस्ती केली. मग 

कुरणावर गाईंना चरायला सोडून कृष्णाने सगळ्यांना एकत्र केले. खेचाखेचीचा खेळ खळेण्या साठी एक गि 

बलरामांचा व एक गि कृष्णाचा असे दोन गि केले. हातांनी खेचून जो गि चजकेल त्या गिातल्या मुलांना 

हरलेल्या गिातल्या मुलांनी पाठीवर घेऊन भंडारीक वडाखाली नेउन सोडायचे. प्रलंब कृष्णाच्या गिात 

होता.  

चढाओढीने खेळ सुरु झाला. बलराम भरभर सगळ्या मुलांना खेचून आपल्या हद्दीत घेऊ लागले. 

कृष्णाचा गि हरला. मग कृष्णाने श्रीदामाला पाठीवर घेतल े व नकुताच क्षमत्र झालेल्या प्रलंबाला 

बलरामांना पाठीवर घ्यायला सांक्षगतले. प्रलंब त्याच संधीची वाि पहात होता. प्रलंब बलरामांना घेऊन 

भलतीकडचे धावू लागला. तेंव्हा बलरामांनी एकदम इतके वजन वाढवले कीं प्रलबं मूळ स्वरूपात प्रकि 

होऊन आकाशात झेपावला. त्याच िणी बलरामानंी आपल्या वज्रमुष्टीच्या प्रहारान े त्याचे मस्तक फोडून 

िाकले.  

ह ेसवड घडत असताना सवड गोप बालके व गाई भेदरून बलरामांच्याकड ेपाहत होते. पण प्रलंबाला 

बलरामांनी मारताच भेदरून पाहाणारे त्यांच े सवंगडी वासरान े शेपट्या वर करून गाईकड े धावावे तस े

बलरामांकड ेधावले.  त्याना उचलून खांद्यावर घेतले आक्षण त्यांचा जय जयकार केला. क्षवक्षवध प्रकारे आपला 

आनंद व्यक्त केला. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४४ वे (अध्याय १९ २० व २१ पूणड) 

 

 दावानल भिण व शरदातले वृंदावन  

 

 क्षनत्याप्रमाणे एकदा गोप बालके व बलराम-कृष्ण गाई चारण्यास गेले असता कोवळे लुसलुशीत 

गवत खाता खाता गाई गदड झाडीत घुसल्या. इकड ेगोप बालके व बलराम-कृष्ण खेळात इतके दगं झाले होत े

कीं गाई ककती लांब गेल्यात इकड ेकुणाचेच लि नव्हते.  

गाई जेंव्हा कदसेनाशा झाल्या तेंव्हा शोधाशोध सुरु झाली. पण गाईंचा टठकाणा लागेना. आपले 

उपजीक्षवकेचे साधन, गोप बालके तहानभकू क्षवसरून शोधू लागले. शोधता शोधता अगदी रडकंुडीला आले. 

इतमयात त्यांना गाईंच्या हबंरण्याचा आवाज आला. गाई वाि चुकून मंुज नावाच्या गवतरानात घुसल्या 

होत्या. मंुज गवत मुलाचं्या डोमयाच्या वर होते. गाई चांगल्या भांबावल्या होत्या.  

इतमयात कृष्णान े साद कदली. कृष्णाची साद ऐकताच त्या जीवाच्या आकातंान े हबंरू लागल्या. 

डोमयाएवढ्या उंच वाढलेल्या गवतातून मोठ्या प्रयासाने मागड काढीत कृष्णाच्या कदशेने धावू लागल्या. 

इतमयात त्या गवतात दावानल उत्पन्न झाला. मागे जाता येईना कीं पुढे!  आता गाईंच्या सगि आपण या 

मंुज गवतात भस्म होणार असे गोप बालकांना स्पष्ट जाणवले. त्यांनी जीवाच्या आकांतान े कृष्णाला साद 

घातली, " कृष्णा धाव! आम्ही तुला शरण आहोत तूं अमोघशक्ती  आहसे."  

कृष्णाने गंभीर आवाजात साकं्षगतले क्षजथे आहात क्षतथचे डोळे क्षमिून उभे रहा. भगवान श्रीकृष्णांनी 

िणातच तो दावाग्नी प्राशन करून वातावरण पूवडवत केल.े गोपबालकांना शीतल वायचूा स्पशड झाला. आक्षण 

त्यांनी आश्चयाडन े डोळे उघडले. कृष्णामुळे आपले रिण झाल्याचे त्यांना समजल ेव कृष्ण म्हणजे सािात 

परमात्माच आह ेया जाणीवेत ते आले. पण बलराम-कृष्ण कदसताच आपले सखे म्हणूनच त्यांच्याकड ेधावत 

आले. बलराम-कृष्ण आपल्या मधुर वाणीने त्यांना म्हणाले, " क्षमत्रांनो! चला! आतां संध्याकाळ होत आली. 

गाईंना घेऊन घरी जाऊं या!" कदवसभर दमल्यामुळे गोप बालकेही लगेच घरी जाण्यास क्षनघाली. बलराम-

कृष्ण आपल्या सवंगड्यांच्या गळ्यात हात िाकून गोकुळाकड ेक्षनघाले.  
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कृष्णाला गाईंसह गोकुळात येताना पाहून तरुण गोपी कृष्णाकड ेएकिक पहात राक्षहल्या.  तरुण 

गोपींच्या मनात कृष्ण असा काही घर करून बसला होता कीं त्या िणकालही कृष्णाला क्षवसरू शकत 

नव्हत्या. त्यामुळे कृष्ण दशडन होई पयंतचा काळ त्यानंा युगायुगा सारखा वाित असे. इतकी त्यांना कृष्ण 

दशडनाची ओढ क्षनमाडण झाली होती. गोप बालकानंी घरी परतल्यावर कृष्णान े दावाक्षग्नपासून केलेल्या 

रिणाचे रसभरीत वणडन केले. त्यानंा नेहमेीच कृष्ण लीला वणडन करण्याची इच्छा होत असे. आक्षण त्यानंी 

केलेली रसभरीत वणडने गोप व गोपी अगदी मनापासून ऐकत असत. व मनातल्या मनात कृष्णाला हात 

जोडत असत. आक्षण तरीही कृष्णाला आपल्यातलाच एक समजत असत.  

वृन्दावनावर आता वषाडऋतूं आपले आवरण घालू लागला होता. आकाशात मेघांची दािी होऊन 

उरात धडकीं भरेल असा ढगांचा कडकडाि होई. आक्षण मग आकाशस्थ मेघ सत्पुरुषासारखे जीवदान करून 

पृथ्वीला जलपान दऊे लागत. मग ग्रीष्माच्या तडाख्याने करपलेली भूमी पुन्हा क्षहरवीगार होऊन स्वजनानंा 

भौक्षतक सौख्य दणे्यास तत्पर झाली. वषाड ऋतूंची जागा हळूच शरदान े घेतली. मग शरदाने क्षनवेधपणे 

आपले साम्राज्य पसरवायला सुरुवात केली. सरोवरे क्षनतळ झाली. त्यांत क्षवकक्षसत कमळांची दािी होऊ 

लागली. भ्रमरांचा गुंजारव सवडत्र क्षननाद ूलागला. आकाशही अथांग क्षनळे कदसू लागले. वृंदावनाच्या सवड 

शेतांमधून नवीन धान्यांचे पीक िरिरून वर आले. दाणेदार कणसांनी शेते कदमाखाने डुलू लागली. 

गावागावांत आनंदोत्सव साजरे होऊ लागले. ह्या सवाडत बलराम व कृष्ण यांच्या सहवासाची भर 

पडल्यामुळे आनंदाला नुसते उधाण आले.  

अशा आनंदी वातावरणात जेंव्हा गाई चरू लागत तेंव्हा कृष्ण आपली बासरी वाजवू लागे. त्यावेळी 

बलरामांसह गोप बालके मंत्र मुग्ध होऊन बासरी ऐकायला बसत. त्याचवेळी वाय ू त्या बासरीच े मंजुळ 

स्वरलहरी हळुवारपणे वृंदावनात नेऊन सोडीत असे. आक्षण मग गोपी मुग्ध होत असत. कृष्णाच्या वेणू 

गीताने त्यांच्या मनाचा ठाव घेतला कीं त्या हातातल े काम सोडून झालेला आनंद व्यक्त करण्यासाठी 

एकमेकींकड ेयेत. एकमेकींना आचलगन दते. आक्षण मग कृष्ण लीलांचे स्मरण सुरु होई. मधूनच एखादी गोपी 

आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करताना म्हणे, " त्या बासरीला कृष्णाच्या अधरामृताचा नेहमीच लाभ होतो. 

पण खरा तो आपल्यालाही व्हायला हवा. काय पुण्य केले होते त्या बासरीने कुणास ठाऊक?" क्षतचे ह ेबोलणे 

संपते न संपत ेतोच दसुरी म्हणते, "अग सखये! जंगलातले पिी सुध्दा कृष्णा जवळच्या वृिावर दािीवािीन े

बसून क्षनवांत वेणूगीत ऐकत असतात. अग नक्कीच त ेपूवीचे कुणी तरी ऋषी मुनी असावेत!" क्षतसरी पिकन 

म्हणाली, " पण बाई ग तो गोवधडन पवडत सवाडत शे्रष्ठ म्हणावा लागेल! कारण अग सखींनो! बलराम व कृष्ण, 

गाई गोवधडन पवडतावर घेऊन गेले कीं हा पवडत गाईंना भरपूर क्षहरवेगार गवत तर दतेोच पण कृष्ण व 

बलराम यांनाही मधुर फळे व फुले दऊेन वर सरेुख जलपानही  दतेो! आक्षण क्षशवाय त्यांना आपल्या अंगा 

खांद्यावर खेळवतोही!" अशाप्रकारे व्रजभूमीतल्या तरुण गोपी कृष्णाच्या मुरली वादनाने मोहून मनोरम 

संवादाने कृष्ण चचतनात मग्न होत असत.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-दहावा स्कंध 

पुष्प १४५ वे (अध्याय २२ पूणड) 

  

चीर हरण  

 

 व्रजभूमीतल्या सवड कुमाटरकानंी हमंेतऋतचु्या पक्षहल्या मक्षहन्यात पक्षहल्या कदवसापासनू कात्यायनी 

व्रताला सुरुवात केली. पहािेच उठून सगळ्या जणी यमुनेवर येऊन वस्त्रे काठावर ठेवून स्नान करीत. मग 

तशाच क्षववस्त्र अवस्थेत काठावर येऊन वस्त्रे पटरधान करीत. मग मृक्षत्तकेची दगुाडदवेी स्थापन करून पूजा 

करीत. पुजनानतंर हात जोडून प्राथडना करीत, 

 " कात्यायनी महामाये महायोगीन्यधीश्वरी ।  

नंदगोपसुतं दके्षव पचत मे कुरु ते नम: ॥ "  

( ह ेकात्यायनीदवेी नंदाचा पुत्र कृष्ण आम्हाला पती म्हणून प्राप्त होऊ द!े  आमचा तुला नमस्कार 

आह.े" )  

अशा प्रकारे त्यांचा क्षनत्यक्रम सुरु असताना एक कदवस कृष्णाचे यशोगान गात गात त्या गोपी कपडे 

उतरवून स्नानासाठी यमुनेत उतरल्या. त्याच वेळी भगवान श्रीकृष्ण आपल्या सवंगड्यांसह क्षतथे आले. 

सवंगड्यांना दरू लपवून आपण स्नानाला उतरलेल्या गोपींची वस्त्रे घेऊन जवळच असलेल्या कदबं वृिावर 

जाऊन बसले. स्नानात दगं असलेल्या मुलींना ते कळले नाही. भगवान श्रीकृष्ण झाडावर बसल्यावर 

जोरजोरात हसू लागले. त्या बरोबर लपलेली गोप बालकेही हसू लागली. चमकून त्या मुली भगवान 

श्रीकृष्णांकड ेपाहू लागल्या.  

त्यावेळी भगवान श्रीकृष्ण त्या मुलींना म्हणले, " मुलींनो! इथ े माझ्याकड े येऊन स्वेच्छेने आपले 

वस्त्र घेऊन जावे! ही मस्करी नाही. मला ठाऊक आह ेकीं तमु्ही ज ेव्रत करीत आहात त्यामुळे थकलेल्या 

आहात. इथे आलेल्या माझ्या क्षमत्रांनाही ह ेठाऊक आह.े त्यामुळे मी खोिे बोलतोय ककवा मस्करी करतोय 

असे अक्षजबात समजू नका. आतां एकएक जणीने येऊन घ्या ककवा सगळ्या जणी एकदम या. श्रीकृष्णाच्या 

या अनपेक्षित बोलण्याने भाबंावलेल्या मुलींना तरी ती मस्करीच वािली. त्यांचे कृष्णपे्रम तर उतूं चालल े

होते. त्यानंा कृष्णाचा जराही राग आला नाही.  
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त्या म्हणू लागल्या, " ह ेकाय कृष्णा! तुला ह ेयोग्य वािते कां? अरे तूं नंदाचा पुत्र म्हणून सगळे तुझा 

सन्मान करतात आक्षण आम्ही तुझ्यावर पे्रम करतो. तुझ्या इतके आम्हाला काहीही क्षप्रय नाही. त्यामुळे ह े

क्षप्रयकरा उगाच भलतीच थट्टा करू नकोस. आमची तुला प्राथडना आह ेकीं आमची वस्त्रे आम्हाला परत द!े 

आम्ही तुला शरण आलेल्या तुझ्या दासी आहोत! तूं सांगशील तसे आम्ही वागू पण आधी आमची वस्त्रे परत 

द!े आक्षण वस्त्रे दणेार नसलास तर आम्ही नंदाकड ेतक्रार करंू."   

ह ेऐकून कृष्ण म्हणाला, " तमु्ही माझ्या दासी आहात असे म्हणता आक्षण वर तक्रार करंू म्हणता? 

तुम्ही जर खऱ्याच दासी असाल तर मुकाट्यान ेबाहरे येऊन आपापली वस्त्रे क्षनवडून  घ्या! आक्षण माझे न 

ऐकता राजाकड ेतक्रार जरी केलीत  तरी  तमु्ही  माझ्या  दासी आहात ह ेकबुल केल्यावर तो तरी काय करू 

शकणार आह?े "  

ह ेऐकून गोपी चांगल्याच क्षवचारात पडल्या. पण मग काहीच मागड न कदसल्यामुळे हातांनी जेवढे 

अंग झाकता येईल तेवढे झाकूंन त्या हळू हळू बाहरे आल्या. त्यांचा क्षवशुध्द भाव जाणून भगवान श्रीकृष्ण 

म्हणाल,े " अरेरे! व्रतस्थ असताना क्षववस्त्र स्नानान े आराध्य दवेतेचा अपराध होतो. त्यामुळे आधी त्याच े

प्रायक्षश्चत्त घ्या! प्रथम दोन्ही हात मस्तकावर घेऊन दवेीला नमस्कार करा.  मग आपली वस्त्रे घेऊन जा! हे 

ऐकून त्या गोपींना आपली चकू कळली. त्यानंी तत्िणी मस्तकावर हात जोडून दवेीची िमा माक्षगतली. पण 

नमस्कार मात्र कृष्णाला करून पापमुक्त झाल्या. त्यांचा प्रामाक्षणक भाव पाहून भगवान श्रीकृष्णांनी आपली 

कृपादषृ्टी त्यांच्या वरून कफरक्षवली. सवांची वस्त्रे परत कदली.  

वस्त्रे पटरधान करून त्या गोपी लाजेने लाल होऊन कृष्णावर नजर स्तब्ध करून हात जोडून उभ्या 

राक्षहल्या. त्यांना मनातून भगवंताला साष्टांग नमस्कार करायचा होता पण त्या तिस्थ उभ्या राक्षहल्या. 

भगवान श्रीकृष्ण त्यांचे मनोगत जाणून म्हणाले, " ह ेसाध्वी कुमारीकांनो! तुम्ही माझ्या प्राप्तीसाठी ह ेव्रत 

करीत आहात ह ेमी जाणले आह.े तुमची अक्षभलाषा मी जरूर पुरी करीन. आपले मन मला अपडण करून 

माझ्या प्राप्तीची इच्छा करणारा भक्त क्षनटरच्छ होतो. त्यामुळे ह ेबाक्षलकांनो तमु्ही आता क्षनचश्चत मनान ेघरी 

जा! तुमची माझ्या सहवासाची इच्छा पूणड होईल."  

गोप कुमाटरका गेल्यावर सवड गोप बालके पिापि उड्या मारून बाहरे आली. मग कृष्ण त्या सवांना 

घेऊन दरू वनात गाई चारण्यास घेऊन गेले.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४६ वे (अध्याय २३ पूणड) 

 

ऋषी पत्नयांना श्रीकृष्णांचा आक्षशवाडद  

 

 गोप कुमाटरका आपल्या घरी क्षनघून गेल्यावर आपल्या सवंगड्यांना घेऊन कृष्ण लांब जंगलात गाई 

चारण्यास घेऊन गेले.  

दपुारची वेळ झाल्यावर गोप बालके, बलराम कृष्णांना भकू लागली म्हणू लागले. तेंव्हा श्रीकृष्णांनी 

जवळच असलेल्या आश्रमात चाललेल्या यज्ञस्थानी पाठवून " बलराम व कृष्णानी आम्हाला पाठवले आह.े 

आम्हाला भकुा लागल्या आहते. ह्या यज्ञात मध्यावधी सोडून भोजन क्षनषेध नसल्याने आम्हाला भोजन 

दणे्यास हरकत नाही. तर काही तरी खायला द्या." असे मागायला सांक्षगतले. बलराम कृष्ण यांनी 

सांक्षगतल्या प्रमाणे गोप बालके आनंदाने यज्ञस्थानी आले. त्यांनी अत्यंत क्षवनयाने ब्राम्हणांना नमस्कार 

करून, बलराम व कृष्णाचा क्षनरोप सांक्षगतला. पण कमडकाडंात व्यस्त झालेल्या त्या ब्राम्हणांनी त्याचं्या कड े

लि न कदल्यामुळे त ेक्षनराश होऊन कृष्णाकड ेपरतले.  

तेंव्हा भगवान श्रीकृष्ण हसनू म्हणाले. "काही काळजी करू नका. तुम्हाला हवे तेवढे भोजन प्राप्त 

होईल. तमु्ही आता ं त्याच यज्ञशाळेच्या पाकशाळेतल्या ब्राम्हण क्षस्त्रयांकड ेजाऊन माझा क्षनरोप सांगा कीं 

बलराम व कृष्ण इथे आलेल े आहते. त्यांना व आम्हाला भोजन हवे आह.े" त्याप्रमाणे गोप बालके लगेच 

मोठ्या उत्साहाने यज्ञस्थानी असलेल्या पाकशाळेत आले. पाकक्षसद्धी करून प्रसन्नतेने स्वस्थ बसलेल्या 

ऋषीपत्नयांना नमस्कार करून त्यांना बलराम व कृष्ण याचंा क्षनरोप सांक्षगतला.  

त्या ब्राम्हण पत्नयांच्या मनात भगवान श्रीकृष्ण व बलराम यांच्या बद्दल अपरंपार आदर व पे्रम 

होते. त्यामुळे ते दोघ ेइथे जवळच आले आहते व भोजनाची याचना करीत आहते ह ेऐकून त्या क्षस्त्रया अक्षत 

भाव क्षववश झाल्या. बलराम-कृष्ण यांच्या दशडनास अधीर होऊन त्यांनी भरभर पक्वान्नांनी भरलेली तािे 

तयार केली व त्या क्षनचश्चत मनाने क्षनघाल्या.  

इतमयात त्यांच्या पती, भाऊ, इत्यादी आप्तांनी कडकडून क्षवरोध केला. पण ऋषीपत्नया कृष्ण पे्रमाने 

कृष्णमय झाल्या होत्या. कृष्ण दशडनाच्या ओढीमुळे त्यांनी त्या क्षवरोधाला जुमानले नाही. सवडस्वाचा त्याग 
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करून आपण आता ंआश्रमात परत येऊच शकणार नाही अशा तयारीनेच त्या क्षनघाल्या होत्या. लगबगीने 

त्या बलराम व कृष्ण क्षजथे होते क्षतथे आल्या. पक्वान्नांची तािे बलराम-कृष्ण व गोप बालके यांना अपडण 

करून त्या दहेभान हरपून भगवान बलराम व श्रीकृष्ण यांच्याकड ेएकिक पहात उभ्या राक्षहल्या. आपल्या 

अंतरात परब्रम्ह भेिल्याचा आनंद त्या क्षस्त्रया अनुभवत होत्या.  

सवांतयाडमी भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांची ही क्षस्थती जाणली. इतकेच नाही तर आपण पतीची 

अवज्ञा करून इथे आल्यामळेु आतां संसाराचा त्यागच करावा लागणार असल्याची जाणीवही त्यांच्या 

अंत:करणात असनू त्या बद्दल त्यांना कुठल्याच प्रकारचा खेद वाित नसल्याचेही भगवंताने जाणले. त्यामुळे 

क्षस्मत करून भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " ह े भाग्यशाक्षलनी ललनांनो! तमु्हा सवांचे स्वागत असो. तुम्ही 

साऱ्याजणी केवळ माझ्या दशडनासाठी आल्या आहत ह ेमी जाणतो. आज तमु्हाला जी क्षस्थती प्राप्त झालेली 

आह ेती केवळ तुमच्या क्षनष्काम भक्तीमुळेच झालेली आह.े क्षनष्काम भक्त मला अत्यतं क्षप्रय असतो. त्यामुळे 

मी तुमचे काय क्षप्रय करू? आतां तुम्ही यज्ञस्थानी परत जा! कारण यज्ञकमाडत तुमच्या सहयोगाची त्यांना 

आवश्यकता असल्यामुळे तुमचे पती तुमची वाि पहात असतील."  

भगवान श्रीकृष्णांचे ह े बोलणे ऐकून त्या ललना आपली असहायता व्यक्त करीत म्हणाल्या, " ह े

प्रभो! असे क्षनषु्ठर होऊ नका. आपण अनाथांचे नाथ,  भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल अशा शब्दांनी शास्त्रात 

वर्मणले जाता. मग आपल्या चरणी आत्मापडण केलेल्या आमचा कां बरे त्याग करीत आहात? आम्ही आमच्या 

पती व इतर आप्त यांच्या क्षवरोधास न जुमानता आपल्या चरणी आलो असल्यामुळे आमचा परतीचा मागडच 

खुंिला आह.े त्यामुळे आपल्या दासी म्हणूनच आम्ही आतां आपली चरणधूळ मस्तकी धारण  करून इथ े

वनातच राहू. तुझ्या चरणां खेरीज आम्हाला आतां कोठेच थारा क्षमळणार नाही ह ेआम्हाला पके्क ठाऊक 

आह.े त्यामुळे  आतां तार ककवा मार." असे म्हणून त्या कृष्णापुढे नतमस्तक झाल्या.  

त्यांचे ह े क्षनस्सीम भक्षक्तपे्रम पाहून भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " ह े ब्राम्हणींनो! उठा  अत्यंत 

क्षनभडयतेन े परत जा! तुमचा स्वीकार केला जाईल! मी स्वत:च तुमच्या पतींना व सबंक्षधतांना समजाऊन 

सांगेन. इतके कीं दवेगणही त्याला अनुमोदन दतेील. दहेाने माझ्या बरोबर राहणे समाज क्षवघातक होईल. 

त्यामुळे सध्या तमु्ही जस ेमला अंत:करणात धारण केले आह ेतोच मागड योग्य आह.े माझ्या लीलांचे स्मरण 

करणे, मानसपूजा करणे,ध्यान धरणे ह्या मागाडने तमु्ही माझ्याच साक्षन्नध्याचा अनुभव घ्याल. त्याने तुमच े

माझ्यावरचे क्षजतके पे्रम वाढेल तेवढे माझ्या जड दहेाच्या साक्षन्नध्यान ेत ेवाढणार नाही. त्यामुळे तुम्ही आता ं

आपल्या घरी जाणेच योग्य आह.े  

भगवंताच्या या बोलण्याने त्या ऋषीपत्नयांच्या मनात दढृ क्षवश्वास उत्पन्न झाला. बलराम-कृष्णांना 

साष्टांग दडंवत घालून त्या आत्मक्षवश्वासाने स्वगृही परतल्या. सवड ब्राम्हणांनी त्याचंे मन:पूवडक स्वागत केले. 

यज्ञ आनंदात पूणड झाला.  

सवड क्षस्त्रया जेंव्हा कृष्णाकड ेजाण्यास क्षनघाल्या होत्या त्या वेळी एका ब्राम्हणाने आपल्या पत्नीला 

हट्टाने कडडून ठेवले होते. त्यामुळे ती कृष्ण दशडनाला जाऊ शकली नव्हती. यज्ञ पूणड झाल्यावर जेंव्हा इतर 
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क्षस्त्रयांच्या तडडून कृष्ण दशडनाची लीला श्रवण करू लागली तेंव्हां क्षतचा कृष्णभाव अक्षत तीव्र झाला व कृष्ण 

दशडनासाठी ती तळमळू लागली. भगवान श्रीकृष्णांना क्षतने मनातल्या मनातच दढृ आचलगन कदले. त्यािणी 

क्षतची भक्ती इतकी तीव्र झाली कीं भगवंताच्या त्या आचलगनातच ती दहे सोडून कृष्ण चरणी लीन झाली. 

क्षतची भक्ती शे्रष्ठ ठरली.  

यज्ञस्थानी असलेल्या सवड ब्राम्हणांना तीव्र पश्चात्ताप झाला. आपल्या कृतीला दोष दते ते म्हणू 

लागले ,"अहो! आम्ही ककती मूखड! ह्या क्षस्त्रयांवर आमच्यासारखे वैकदक संस्कार झाललेे नाहीत वा ना कुणा 

अध्याक्षत्मक गुरंूच्या सहवासात तपाचरण करण्यास राक्षहल्या! पण केवळ भाव व भक्ती ह्यांच्या बळावर त्या 

परमेश्वराचे दशडन घेऊ शकल्या. पण कमड कचाट्यात सांपडून आम्ही पापीच ठरलो! गवळ्याच्या रूपात 

प्रगि झालेल्या परब्रम्हाला आम्ही जाणू शकलो नाही. भगवंताच े आक्षण भगवंतासाठी बनवलेले अन्न 

भगवंताचे सेवक मागत असतानाही आम्ही अहकंाराने त्यांना कदले नाही. ते आमच्या क्षस्त्रयांनी पटरणामाची 

पवाड न करता ंसहजतनेे व भक्षक्तभावाने त्यांना अपडण केले. आम्हीच आमचा क्षधक्कार करतो.  

अशाप्रकारे त्या ब्राम्हणांनी पश्चात्ताप व्यक्त करून मनोमन श्रीकृष्णांना नमस्कार केला. त्यांना 

श्रीकृष्ण दशडनाची इच्छा होती पण कंसाच्या भयाने त ेगेले नाहीत. भगवान श्रीकृष्णानंी सवड ऋषीपत्नयांना 

आशीवाडद दऊेन परत पाठवल्यावर कृष्णाने प्रथम सगळ्या गोप बालकांना पोिभर खायला घातले व नतंरच 

स्वत: खाल्ले. कदवस उतरतीला लागल्यावर सगळे गोकुळात परतले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४७ वे (अध्याय २४ व २५ पूणड) 

 

गोवधडन पूजा 

 

 वृंदावनात नंदमहाराजांसह सवड थोराचंी प्रक्षतवषाडप्रमाणे करावयाच्या इंद्र-यागाची तयारी सुरु 

झाली. ती धावपळ पाहून  इतर शे्रष्ठी व गुरुजन यांच्या उपक्षस्थतीत कृष्णाने क्षपत्याला क्षवनयाने क्षवचारले, " 

तात! आपण मला या यागा मागच हतेू समजावून सांगाल कां? कारण कोणतहेी सत्कमड जाणीव पूवडक 

भक्तीने ईश्वरापडण केल्यास ईहजन्मातच त्याच े फळ क्षमळते अन्यथा ते सुकृतात जमा होत.े" ह े ऐकून नंद 

महाराज म्हणाल,े " इंद्र-दवेता मेघांचा स्वामी आह.े आपल्याला धान्य व गोधनाला चारा मुबलक क्षमळावा 

म्हणून त्याने योग्य प्रमाणात पाऊस द्यावा व त्याला आहुती दऊेन उवडटरत प्रसाद भिण करण्याने धमड, अथड, 

काम व मोि ह्या चार पुरुषाथांची प्राप्ती होते."  ह ेऐकून कृष्णाने आपले क्षवचार प्रकि केले, " पूवडजन्मातल्या 

कमाडमुळे प्रारब्ध क्षनमाडण होऊन त्यानसुार जीव सुख-द:ुखादीचा अनुभव घते असतो. ते प्रारब्ध इंद्र कसा 

काय बदलणार? प्रारब्ध तर फक्त सद्गुरु म्हणजे परब्रम्ह बदलू शकतात. त्यामुळे खऱ्या अथाडने सध्या 

आपल्याला सवड सुखसोयी ज्या गोवधडन पवडताद्वारे प्राप्त होतात म्हणून गोवधडन पवडताचे पूजन आपल्याला 

नेहमीच फलदायी होईल असे मला वािते. कारण आपण जंगलात रहात असनू जंगल व पवडत हचे 

आपलेअन्नदाते आहते. त्यातही सवाडत उपयुक्त गोवधडन पवडत आह.े क्षत्रगुणात्मक प्रकृतीचे सचंालन करणारा 

ईश्वर! त्या ईश्वराच्या पे्ररणे मुळेच सवड दवे-दवेता कायडरत होत असतात. त्याला नद्या पवडत मेघ कोणीच 

अपवाद नाहीत. मग आपल्याला भरभरून सौख्य दणेाऱ्या गोवधडनालाच उपास्य दवैत माननू इंद्रा ऐवजी 

त्याची पूजा केली तर ती फलदायी होईल अस े मला वािते. त्यामुळे आपण भरपूर प्रमाणात पंचपक्वाने्न 

करून ती गोवधडनाला अपडण करू! तो एकदम खुश होईल व आपल्याला हवे ते दते राहील. आपण भेदभाव न 

करता भरपूर अन्नदान करू. सवडजण तृप्त झाल्यावर निूनथिून उत्साहाने ब्राम्हण व यज्ञकते याचं्या सह 

गोवधडन पवडताला प्रदक्षिणा करू.” ह ेतात! मला जे योग्य वािते ते मी सांक्षगतले. आतां आपणा सवांना जर 

ते पिले असेल तर मला फार आनंद होईल. ह्या यज्ञामुळे आपण गाई, ब्राम्हण व गोवधडन पवडत ह्या 

सवांच्याच कृपेला पत्र होऊ. भगवान श्रीकृष्णांनी इंद्राला झालेला गवड उतरवण्यासाठीच हा प्रस्ताव मांडला 

होता. कृष्णाच्या मधुर बोलण्याने व सुसंगत क्षवचार मांडण्याने नंदासह सगळेच प्रभाक्षवत झाले व त्यांनी 
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गोवधडन पवडताच्या पूजनाचा प्रस्ताव आनंदाने मान्य केला. लगेच नजीकच्या सुमुहूताडवर गोवधडन पवडताच े

पूजनही करण्यात आले. नैवदे्यासाठी अमाप पक्वाने्न बनवण्यात आली. अपार दानधमड झाला. भरपूर अन्नदान 

झाले. नंतर गाई, बैल, वासरे, गोप बालके, गोप गोपी सगळे सगळे सजून, नवीन वस्त्रालंकार धारण करून 

कृष्णाचे यशोगान गात पवडता भोवती प्रदक्षिणा करू लागले. प्रदक्षिणा करताना सवाचंी गोवधडन पवडतासह 

आपल्यावरील श्रद्धा दढृ व्हावी म्हणून भगवान श्रीकृष्ण क्षवराि रूपाने पवडतात प्रवेशले व " मी गोवधडन 

पवडत तुमच्या भेिीचा स्वीकार करीत आह.े तुम्हा सवाचंे कल्याण असो!" अस े म्हणून नैवेद्याचा स्वीकार 

केला. त्यावेळी सवडजण गोवधडन पवडताकड ेआश्चयाडने पाहू लागले. आक्षण कृतज्ञतनेे त्यांनी नमस्कार केला. 

भगवान श्रीकृष्णांनी सुध्दा सवांबरोबर गोवधडन पवडताला नमस्कार केला. अशा प्रकारे आनंदोत्सव साजरा 

करून सवडजण उत्साहाने व्रजास परत आले. वृंदावनातल्या गवळ्यांनी एका मुलाचे ऐकून आपला याग न 

करता गोवधडन पवडताचा याग केल्याने इंद्र संतापला. इंद्राने सारासार क्षवचार न करता संवतडक मेघाला 

(प्रलय करणारा मेघ) वृंदावनाचा क्षवध्वंस करण्याची आज्ञा कदली. इंद्राच्या आज्ञ ेप्रमाणे संवतडक वृंदावनावर 

हत्तीच्या सडडसेारख्या जाड जलधारांनी अकाली पडू लागला. त्याच्या पाठोपाठ इंद्राने वायुदवेतेलाही प्रचंड 

वेगाने वृंदावनावर जाण्यास सांक्षगतले. भयकंर पावसाने व वादळाने दाणादाण उडालेले व्रजवासी, होत ेतस े

आपल्या बायका-मुलांना व गोठ्यातल्या जनावरानंा घऊेन जीव वाचवण्यासाठी कृष्णाकड े धांवत आल.े 

कृष्ण मनात म्हणाला सत्वगुणातून या दवेतांची नेमणूक करूनही ह्याचंा उन्मत्तपणा वाढतच आह.े हा इंद्र 

स्वत:ला ब्रम्हांडाचा स्वामीच समजू लागलेला कदसतोय! त्यामुळे यांचे अज्ञान दरू केलेच पाक्षहजे. असा 

क्षवचार करून त्रैलोमयाक्षधपती भगवान श्रीकृष्णांनी सगळ्यांना गोवधडन पवडतच आपले रिण करील असे 

आश्वासन कदले. त्वटरत सगळे आपल्या गोधनासह व बायका-मुलांसह कृष्णाच्या मागोमाग गोवधडन 

पवडताजवळ आले. आक्षण भगवान श्रीकृष्णांनी सवांसमि गोवधडनाला आपल्या हाताने सहज उचलनू एखाद्या 

छत्री सारखे उंच धरले. मग सगळ्यांना त्याच्या आश्रयाखाली येण्यास सांक्षगतले. व्रजवासी अत्यंत आनंदान े

आपल्या पटरवारासह व गोधनासह त्या पवडताखाली क्षन:शंक मनाने आले. सात कदवस घनघोर पाऊस व 

वारा होता. पण पवडता खालच्या समतल भूमीवर गाई-वासरांसह, आपल्या शेतीच्या बैलांसह  व 

पटरवारासह गोप-गोपी, नंद-यशोदा, ब्राम्हण-पुरोक्षहत इत्यादी सगळे सात कदवस अहोरात्र तहान-भूक 

इत्यादी शरीरधमड क्षवसरून मोठ्या कौतुकाने कृष्णाकड े एकिक  पहात होत.े भगवान श्रीकृष्णांचे ह े

अलौककक योगसामथ्यड पाहून चककत झालेल्या इंद्रान े स्वत:च्या कृत्याची लाज वािून सवडत्र शांतता 

प्रस्थाक्षपत केली. क्षनरभ्र झालेल्या आकाशातून सूयडप्रकाश आला. भगवान श्रीकृष्णांनी सवांची भावसमाधी 

उतरक्षवली व म्हणाल,े " व्रजवाक्षसयांनो! चला, क्षनभडयपणे पवडताखालून बाहरे पडा! वादळ-पाऊस थांबला 

आह.े नदीचे पाणीही उतरल ेआह.े आपल्या मुक्कामी जाऊ या! सवडजण पवडताखालून आनंदान ेबाहरे आले. 

मग भगवान श्रीकृष्णांनी हळूच पवडत होता तसा जागेवर ठेवला. पवडत खाली ठेवताच कृष्णाला नंद यशोदने े

आपल्या हृदयाशी कविाळले. क्षमत्रांनी व बलरामांनी कृष्णाला उचलून घेतले, ब्राम्हणांनी आक्षशवाडद कदले. 

असे प्रत्येकाने आपल्या परीन ेआदर व पे्रम व्यक्त केले. मग सगळे आनंदाने व्रजात परतले.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४८ वे (अध्याय २६,२७ व २८ पूणड) 

 

कृष्णाच्या अद्भुत लीलांचे स्मरण 

 

 गोवधडन पवडत धारण केल्यामुळे कृष्णाला अपोआप गोवधडनधारी म्हणून संबोधून व्रजातील सवड 

आबाल वृध्द कौतकु करू लागले. एकमेकांत कृष्णाच्या अलौककक सामथ्याडचे आश्चयड व्यक्त करंू लागले. 

उपनंदादी ज्येष्ठ गोप नंदमहाराजांना  म्हणू लागले, " महाराज! आपण फार थोर आहात. आपल्या पोिी 

कृष्णा सारख ेकदव्य नररत्न जन्माला आले आह.े पण आम्हाला एक फार मोठा प्रश्न पडला आह ेकीं आपण ह े

असे जंगलात राहणारे गवळीलोक. आक्षण अशा हलमया लोकांमध्ये इतका लोकोत्तर पुत्र आपल्या पोिी 

कोणत्या पुण्याईने जन्माला आला आह?े अहो! सातव्या वषी गोवधडनपवडत एखाद्या कमळा सारखा उचणारा 

पुत्र म्हणजे काही सामान्य गोष्ट नाही! त्यामुळे पुतनेला, तृणावताडला मारणारा आपलाच पुत्र आह े ह े

क्षनक्षश्चत. तसेच धड चालता येत नसताना व उखळाला बांधलेला असताना दोन्ही वृि उखडणारा आपलाच 

पुत्र आह.े ह ेआतां नक्की झाले. चोच फाडून बकासरु मारणारा, ताडवनातल्या धनेुकासुराला साथीदारासंह 

मारणारा आपलाच पुत्र आह.े त्याच्या कृपेनेच आतां आम्ही क्षनचश्चत मनान े ताडवनात जाऊ शकतो. 

यमुनेच्या डोहातल्या कालीयाचा माज उतरवनू त्याला हाकलून देण्याचे अघिीत कृत्य करणारा आपलाच 

पुत्र कृष्ण आह.े त्यामुळे ह ेनदं महाराज! आपल्या या पुत्राचे सवड गोकुळाला जे पे्रम वािते त्याच ेकाय रहस्य 

आह?े हा कुणी महान् दवे आह ेकां?"  

ह ेऐकून नंदमहाराज म्हणाले, " मला गगडमुनींनी हा यगुायुगात अवतरणारा परमात्मा आह ेअस े

सांक्षगतले होते. अनेक कारणांनी याने पूवी वसुदवेाच्या पोिी जन्म घेतलेला असल्याने हा वासुदवे म्हणूनही 

ओळखला जाईल. तसेच याच्या कदव्य कमाडमुळे याला अनेक नावे आहते. पण ती गगडमुनींना ज्ञात आहते. गगड 

मुनींनी असेही सांक्षगतले आह ेकीं ज्या असुरांचे दमन इतर दवे करू शकत नाहीत त्यावळेी कृष्णाचा अवतार  

होतो. तेंव्हा हा कृष्ण म्हणजे सािात नारायणच आह.े असे म्हणता म्हणता नंद महाराजांची भावसमाधी 

लागली.  

गोपांना अक्षतशय आनंद झाला व त्यांनी नंद-यशोदा, रोक्षहणी, बलराम-कृष्ण यांचे पूजन करून 

मोठाच उत्सव साजरा केला. त्यात सगळेच व्रजवासी उत्साहान ेव पे्रमादराने सामील झाले. गोकुळातल्या 
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सगळ्याच्या सगळ्या गोधनाचे रिण भगवान श्रीकृष्णांनी केल्यामुळे कामधनेू सरुभीला अक्षतशय आनंद 

झाला व ती भगवान श्रीकृष्णांच्या दशडनास क्षनघाली. इंद्राला आपल्या अक्षववेकी कृत्याचा चांगलाच 

पश्चात्ताप झाला होता. त्यामुळे सुरभी बरोबर तोही कृष्ण दशडनास आला. कृष्णाला एकांतात पाहून त्यान े

आपला मुकुि कृष्णचरणी अपडण केला व कृष्णचरणी लोळण घेतली. िमा माक्षगतली. इंद्राचा गवड हरण 

झाला होता. भगवान श्रीकृष्ण ह े सािात परब्रम्ह असल्याची त्याला पूणड जाणीव झाली. त्याजाणीवेतून 

इंद्राने आपला उद्धिपणा व उन्मत्तपणा कबुल करून भगवंताची िमा माक्षगतली व यथोक्षचत शब्दात  स्ततुी 

केली.  

तेंव्हा भगवंत म्हणाल,े " इंद्रा, मी तुझ्यावर दया आल्यामुळेच तुझा यज्ञ रोखला आह.े तुझा 

उन्मत्तपणा मला कमी करावयाचा होता. त्यामुळे आता तुला सदवै माझे स्मरण राहील. व आपले कतडव्य 

पार पाडताना तूं क्षवनाकारण आपल्या सामथ्याडचा अक्षभमान बाळगणार नाहीस. तुम्हा दवेांची सगळी 

सामथ्ये माझी असल्याची जाणीव ठेऊन वागायला क्षशक."  

भगवान श्रीकृष्ण बोलण्याचे थांबताच सरुभी नमस्कार करून म्हणाली " ह ेक्षवश्वात्मन आपण सवड 

गोधनाचे रिण केल्यामुळे आपण संपूणड गाईंचे इंद्रपद भूषवले आह े म्हणून आपण सािात गोचवद झाला 

आहात. ब्रम्हदवेांच्या आदशेाचे पालन करण्यासाठी आम्ही आपणास दगु्धाक्षभषेक करणार आहोत. अस े

म्हणून सुरभीने भगवंताला आपल्या दधुाने अक्षभषेक केला. इंद्राने ऐरावताच्या सडडतेून आकाश गंगेच्या 

जलाने भगवंताला अक्षभषके करून आपल्या मातचे्या आदशेाचे पालन केले. त्यावेळी या सवड सोहळ्यावर 

आकाशस्थ दवे-दवेतांनी स्ततुी सुमनाचंा वषाडव केला. अप्सरांसह सवड दवेपत्नयांनी अपूवड नृत्य केले. कदव्य 

पुष्पांच्या वषाडवात भगवंताच्या 'गोचवद" नावाचा जयजयकार करीत सवडजण आपल्या स्थानी क्षनघून गेले. 

पुढे एकदा एकादशीच्या कदवशी पूजन अचडन उपवास इत्यादी व्रत करून नंदमहाराज द्वादशीला पहािेच 

यमुनेत ब्रम्हसरोवरात स्नानाला उतरले. त्याच वेळी वरुणाचे सेवकही क्षतथे स्नानासाठी आले होते. त्यानंा 

नंद महाराजाचंे त्यावेळी येणे आवडले नाही. त्यामुळे त्यानंी नंदाला उचलनू आपला स्वामी वरुण याच्याकड े

आणले. 

नंद महाराज कदसनेास ेहोताच बरोबरच्या गोपांनी कृष्णाला सांक्षगतल.े िणाचाही क्षवलंब न लावता 

भगवान श्रीकृष्णांनी सूर मारला व वरुणाच्या दरबारात प्रवेश केला. आपल्या दरबारात भगवंताला पाहून 

वरुणाने हषाडने त्याचंे पूजन केल े व वारंवार नमस्कार करून प्राथडना केली कीं ह े प्रभो माझ्या अज्ञानी 

सेवकांनी तारतम्य न वापरल्यामुळे हा अपराध घडला आह.े त्याबद्दल आपण मला िमा करा. आक्षण 

माझ्यावर आपली कृपादषृ्टी ठेवा. भगवान श्रीकृष्णांची पूजा पाहून नंद महाराज आश्चयडचककत झाले. त्यांनी 

मनोमन जाणले कीं ह ेसािात परब्रम्हाच आह.े यामुनेतनू बाहरे यतेाच नंदानी गोपांना ही गोष्ट सांक्षगतली. 

तेंव्हा गोपांच्या मनात आले कीं आपल्यालाही कृष्ण अस ेदशडन दईेल कां? त्यांच्या ह ेमनात येताच भगवान 

श्रीकृष्णांनी त्यांना लगेच आपल्या बरोबर घतेले व ब्रम्हसरोवरात डुबकीं मारायला सांक्षगतली. तत्िणी सवड 

गोपांना वैकंुठाचे व परब्रम्ह स्वरुपात कृष्णाचे दशडन झाले. त्यांची भक्ती श्रीकृष्ण चरणी दढृ झाली. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १४९ वे (अध्याय २९ पूणड) 

 

रासक्रीडा 

 

  स्वत: पूणड ब्रम्ह असनूही श्रीकृष्णांनी शरद ऋतूतंल्या एका रात्री रासक्रीडा करण्याचे ठरवले. 

त्यारात्री चंद्र क्षिक्षतजाच्या बराच वर आलेला पाहून त्यांनी यमुनाकाठच्या रम्य वनात बासरी वादनास 

सुरुवात केली.  योगमायेने प्रभाक्षवत केलेले बासरीचे त े  मधुर सरू ज्या गोचपसाठी होत े त्या सवड गोपी 

हातातली कामेच काय पण क्षपणाऱ्या बालकांनाही बाजलूा करून, होत्या तशाच क्षस्थतीत दहेभान हरपून 

कृष्णाकड ेधांवत सुिल्या. त्यांनी भौक्षतक व लौककक व्यवहाराची पवाडच केली नाही. अंतगृडहात असल्यामुळे 

ज्या जाऊच शकत नव्हत्या त्यांनी आपले नेत्र क्षमिून श्रीकृष्णाचे स्मरण करून अंतरातच त्याची प्राप्ती करून 

घेतली व दहेबंधनातून मुक्त झाल्या. त्यांचे जीवन धन्य झाले.  

परीक्षित राजाने क्षवचारले " प्रभो! जारबुद्धीने चचतन करून त्या कशा काय मुक्त झाल्या?"  

शुकमुनी म्हणाल,े " राजन्! अरे क्षशशुपालाकदक अभक्त सुध्दा क्षवरोध भक्तीने श्रीकृष्णाला जाऊन 

क्षमळतात तर इथे ह्या गोपींनी आपले सवडस्व अपडण केले होते! त्यातून त्यांनी कृष्ण प्राप्तीसाठी केलेल्या 

कात्यायनी व्रताचे वेळी भगवान श्रीकृष्णांनी स्वत:च्या प्राप्तीचे वचन त्यांना कदले होते. ह्यातले रहस्य अस े

आह े राजन्! कीं जो कोणी आपला काम, क्रोध अथवा कोणतेही भौक्षतक कमड जेंव्हा क्षन:शेष एकत्वाच्या 

भावनेने कृष्णापडण करतो त्यालाच असे मुक्त होता यतेे. त्यामुळे ह्यात आश्चयड वािण्याजोगे काहीच नाही." 

शुकमुनी पुढे सांगू लागले अशा प्रकारे सगळ्या गोपी आलेल्या पाहून कृष्णाने आपले बासरी वादन थांबवून 

मोहक हास्य केल ेआक्षण गोपींना म्हणाले, 'ह ेभाग्यशाली गोपींनो इतमया रात्री तुम्ही वनात येणे अयोग्य 

आह.े तुमच्या घरातील सवडजण तुमच्या काळजीने चचतातूर झाली असतील. आता ह ेयमुना काठचे सौंदयड 

पहा आक्षण आल्या तशा पिकन आपल्या संसारात परत जा! पक्षतव्रता क्षस्त्रयांनी असे वागू नये. पक्षतसेवा व 

बालकांचे संगोपन हाच तुमचा परम स्त्रीधमड आह.े व्यक्षभचार अत्यंत चनद्य आह ेव त्याने अध:पतनच होते. 

लौकककात तर नाचक्की होतचे पण परलोकीही द:ुखच पदरी येते. ससंारात राहून माझ्या गोष्टी सांगा, श्रद्धने े
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नामस्मरण करा. त्याने जे साधेल ते शरीर संबंधान े साधणार नाही. भक्षक्तमय नामस्मरण व पूजानादी 

उपचारांनी मी तमु्हाला प्राप्त होईन. '  

कृष्णाचे ह ेबोलणे ऐकून क्षवषण्ण झालेल्या, डोळ्यात पाणी आलेल्या, घसा कोरडा पडलेल्या अशा 

भग्न हृदयी गोपी म्हणाल्या, 'ह ेप्रभो! आम्ही तुझ्या चरणकमळांच्या आश्रयास आलो आहोत. सवड संसाराचा 

व भौक्षतक सौख्याचा आम्ही त्याग केलेला आह.े तुझा उपदशे अत्युत्तम असला तरी आतां आम्हाला कोणीही 

घरात घेणार नाही.  तुला प्रत्यि पाहून होणारा आनंद आम्हाला आमच्या ससंारात होत नाही. त्यामुळे ह े

कृष्णा आमच्या हृदयात प्रज्वक्षलत झालेला क्षवरहाग्नी केवळ तुझ्या अधरामृतानेच शांत होईल. कारण तो 

तुझ्या बांसरी वादनाने तूंच क्षनमाडण केला आहसे आक्षण तूं जर तो शांत करणार नसशील तर आम्ही इथचे 

क्षवरहाग्नीत आमची आहुती दऊेन स्वत:ला नष्ट करून िाकू. आक्षण तुझ्याच चरणी लीन होऊन जाऊ!  

गोपींची ही परमावधीची व्याकुळता पाहून त्यांच्या दास्य भक्तीने प्रसन्न झालेल ेभगवान श्रीकृष्ण 

गोपींवर कृपा करण्यासाठी त्यांच्या बरोबर रासक्रीडनात रममाण झाले.  गोपींनी फेर धरून भगवंताला 

आपल्यामध्ये घेतले. प्रफुल्लीत झालेल्या गोपी हातात हात गुंफून कृष्णाची स्तुक्षतगीत ेगात गात फेर धरून 

अक्षतशय सुरेख नृत्य करू लागल्या. त्यांच्या त्या नृत्याला व गीताला भगवान श्रीकृष्णांच्या बासरीची साथ 

क्षमळताच त्यांत स्वगीय आनदं भरला गेला. कृष्णाने आपला स्वीकार केल्याच्या आनंदाने गोपी अगदी बेहोष 

होऊन नाचू लागल्या. आपल्या कौशल्याने भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना यमुनचे्या मुलायम वाळूवर आणले. 

भगवान श्रीकृष्णांच्या होणाऱ्या स्पशाडमुळे व अक्षवरोध क्रीडनामुळे गोपींच्या मनातल्या दास्य-भावाची 

जागा हळूच शे्रष्ठत्वाच्या भावनेने घतेली व गोपी स्वत:ला जगातील शे्रष्ठ क्षस्त्रया समजू लागल्या.  

गोपींचा क्षवनीत भाव नष्ट होऊन त्याची जागा आता ंगवाडने घेतल्याचे भगवान श्रीकृष्णांच्या लिात 

आले. भक्तीचा असला तरी गवड तो गवडच. "मी" पणाचा गवड कुणालाच सहन होत नाही तो भगवंताला कसा 

सहन होणार? गोपींवर अनुग्रह करण्यासाठी त्याच िणी भगवान श्रीकृष्ण गुप्त झाले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।    
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५० वे (अध्याय ३० व ३१ पूणड) 

 

शोकमग्न गोपी व क्षवरहगीत 

 

 खेळ ऐन रंगात आल्यावर भगवान श्रीकृष्ण आपल्यातून नाहीसे झालेल ेपाहून गोपी आपला प्राण 

हरपल्या सारख्या क्षवव्हल झाल्या. त्या इतमया सैरभैर झाल्या कीं कृष्णाला शोधताना क्षतथल्या झाडांना 

क्षवचारू लागल्या. ह े अश्वत्था, ह े बकुला, ह े प्लिा अरे तुम्ही तरी सांगा रे आमचा कृष्ण कुठे आहे? ह े

मालती, ह ेमक्षल्लके, ह ेयुक्षथके, ह ेतुलसी अग तमु्ही तरी आमच्या क्षचत्तचोराला कुठे पक्षहला आह ेकां? ह े

तुलसी अगे तूं तरी नक्कीच पक्षहले असणार कारण तूं तर त्याची अक्षतक्षप्रय आहसे ना? मग सांगा ना आमचा 

प्राण कुठे आह ेत?े"   

थोड्या वेळाने त्या इतमया बेभान झाल्या कीं त्या स्वत:लाच कृष्ण समजून एकमेकींची समजूत 

घालू लागल्या. एक दसुरीला म्हणू लागली "अग तूं कृष्णाला शोधते आहसे का?ं मग माझ्याकड ेबघ मीच तो 

कृष्ण! तूंच ती पुतना कां? ये घे मला मांडीवर मग बघच मी काय करत े…. " इत्यादी इत्यादी बोलून कृष्ण 

लीलांमध्ये मश्गुल झाल्या. इतमयात त्यांना भूमीवर कृष्णाची पदक्षचन्ह ेउमिलेली कदसली. त्यातल्या जरा 

जास्तच हुशार गोपींनी कृष्णाच्या पदक्षचन्हाच्या शेजारची दसुरी पदक्षचन्ह ेपाहून आपला तकड  सांक्षगतला " 

अग!  आपल्यापैकीच कोणत्यातरी गोपी बरोबर कृष्ण एकांत करावयास गेलेला कदसतोय." असे तकड  करीत 

करीत पुढे आल्यावर त्यांना फक्त कृष्णाचीच पदक्षचन्ह े कदसू लागली. तेंव्हा त्या मत्सरान े उद्गारल्या, " 

अगबाई! इथून पुढे तर कृष्णाने क्षतला उचलून नेलेले कदसतेय. कारण कृष्णाची पावले अक्षधक खोल व स्पष्ट 

कदसत आहते." 

दसुरी म्हणाली "आम्हा सगळ्यांना सोडून क्षतच्या एकिीच्याच वाट्याला ह ेभाग्य कसे काय आले? 

कारण कृष्णाला तशी आपल्या कोणाचीच गरज नाही. तो तर आत्मसंतुष्ट आह.े" अशा प्रकारचे मनोगत 

व्यक्त करीत त्या थोड्या पुढे आल्या तो त्यांना एक गोपी हळुवार रुदन करताना कदसली. तेंव्हा इतर गोपींनी 

क्षतला सहानुभूती दाखवीत क्षवचारले, "तुझ्या बरोबर कृष्ण होता नां? मग कुठे गेला?" तेंव्हा ती गोपी 

भावक्षववशतेने मुळूमुळू रडत म्हणाली "काय सांगू सखयांनो? आम्ही दोघे मौज मस्ती करीत एकातंात 
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क्षनघालो. मधेच कृष्णाने माझ्या डोमयात फुले माळली. तेंव्हा मी दमले म्हणाले म्हणून त्याने मला अगदी 

फुलासारखे अलगद उचलून घेतले. आक्षण चालू लागला तेंव्हा मनातल्या मनात मी म्हणाले, कीं साऱ्या 

क्षत्रभुवनात माझ्यासारखी भाग्यवान कोणी नाही. इतके माझ्या मनांत येता िणीच मी इथे एकिी उरले. 

कृष्ण कुठे नाहीसा झाला ह ेकळलेच नाही." इतके सांगनू ती पुन्हा मुसमुसून रडू लागली. आता सगळ्या 

जणी क्षवरहगीत गात कृष्णाला शोधण्यात गकड  झाल्या. गोपी आतड होऊन म्हणू लागल्या, " प्राणक्षप्रया, तुझ्या 

अवतरण्यामुळे ही व्रजभूमी पक्षवत्र होऊन सजुलां सुफला ंझाली आह.े तुझ्या वास्तव्यामुळे लक्ष्मी इथ ेक्षनरंतर 

वास करू लागली आह.े आम्ही तुझ्या दशडनासाठी अगदी व्याकूळ झालो आहोत. आम्ही क्षनरपेितेने तुझ्या 

चरणी अपडण केलेले जीवन तुझे दशडन न होण्यामुळे संपलेले तुला आवडले का?ं अरे पुरुषश्रेष्ठा, तूं आम्हाला 

काक्षलया, अघासुर, संवतडकाची अक्षतवृष्टी, दावानाल इत्यादींपासून वारंवार वाचवलसे ते काय असे क्षवयोग 

द:ुखाने मारण्यासाठी कीं काय? ह े सखया! तूं जरी यशोदचेा पुत्र म्हणून ओळखला जात असलास तरी 

ब्रम्हदवेांनी प्राथडना केल्यामळेु सात्वतकुळात अवतीणड झालेला तूं परमात्माच आहसे. ह ेआम्हालाही ज्ञात 

आह.े भवभयाने तुझ्या चरणांचा आश्रय घेणाऱ्यांना अभय दणेाऱ्या कृष्ण्परमात्म्या तुझा कोमल वरदहस्त तू ं

आमच्याही मस्तकावर ठेव. आमचा गवड हरण करणारा तूं वीरपुरुष आहसे. ज्या कोमल चरणानंी तू ं

काक्षलयाच्या फण्यावर नृत्य केले आहसे त ेकोमल चरण तूं आमच्या हृदयावर ठेवून आमची वासनारुपी आग 

क्षछन्नक्षभन्न कर. आत्मज्ञान क्षवकक्षसत होऊन पाप मुक्त करणारे तुझे कथामृत ह ेक्षवश्वाला मोठे वरदानच आह.े 

ते आम्ही त्यासाठीच सदवै प्राशन करीत असतो. पण तुझ्या दशडनच्या ओढीन ेआमची हृदये शतश: क्षवदीणड 

झाली आहते. म्हणून हा छळ थांबवून धांवत य!े तू ं जेंव्हा गाई चारायला घेऊन जातोस तेंव्हा तुझ्या 

चरणकमळांना तृणांकुर बोचत असणार या कल्पननेे सुध्दा आम्ही कदवसभर अस्वस्थ असतो. सायंकाळी तू ं

परत येताना तुझ्या दशडनात पापण्याच्या उघड झापी मुळे येणाऱ्या व्यत्ययाने सधु्दा आम्ही व्यक्षथत होतो. 

आक्षण पापण्या क्षनमाडण करणाऱ्या ब्रम्हदवेाचा तो एक मूखडपणाच वािू लागतो. सखया! अरे, आम्ही आमच े

पती, पुत्र, बंध,ू सासरे, सासू इत्यादी सवड वडीलधारी माणसांचे सवड बंध झुगारून अध्याड रात्री तुझ्या 

वेणुनादाने मुग्ध होऊन दहेभान हरपून तुझ्या दशडनास आलो आहोत ह ेकां तुला ज्ञात नाही? मग इतमया 

रात्री आमचा अशाप्रकारे त्याग करून आम्हाला छळणे तुला योग्य वािते कां? केवळ तुझ्या स्मरणामुळे 

आम्ही अद्याप क्षजवतं आहोत ते या आशेवर कीं तूं कृपाळूपणे आम्हाला दशडन दशेील. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५१ वे (अध्याय ३२ व ३३ पूणड) 

 

पुनर्ममलन व रासक्रीडा 

  

अशा प्रकारे भाव क्षवभोर होऊन गोपी आतडतेन े भगवान श्रीकृष्णांची प्राथडना करीत होत्या. पण 

थोड्याच वेळात भावावेग अनावर होऊन त्यांना काही सुचनेास े झाले. शब्दांऐवजी त्याचं्या नेत्रातून 

अशु्रधारा व मुखातून सुस्वर रुदानाक्षशवाय काहीच बाहरे पडनेा. त्यांच्या त्या सुस्वर व मधुर रुद्नाचा आवेश 

इतका हृदयद्रावक होता कीं भगवान श्रीकृष्णांनाही राहावले नाही. त्यांनी आपल्या चहेऱ्यावर मोहक क्षस्मत 

धारण  करून त्या गोपींच्या समूहात प्रवेश केला. झळझळीत क्षपतांबर, हाती कदव्य वेणू, घननील सतेज 

कांती, सुगंधी वनमाला, मस्तकी मयुरक्षपच्छ असे ते चतैन्यमय अवणडनीय व कामदवेाला लाजवील असे 

मोहक रूप पाहून सगळ्या गोपी एकदम नवचैतन्याने उजळून क्षनघाल्या आक्षण एकदमच उभ्या राक्षहल्या. 

एकीने आनंदान ेश्रीकृष्णाचा हात आपल्या हातात घतेला, एकीने त्याचा बाहू आपल्या खांद्यावर घेतला, 

एकीने तर भगवंताच्या मुखातला चवडण केलेला तांबुल आपल्या मुखात धारण केला. एकीने आपल्या 

हृदयातच श्रीकृष्णाला दढृ आचलगन कदले. त्या आचलगनाने क्षतच े शरीर पुलककत होऊन एखाद्या 

योग्यासारखी ती परमानंदात मग्न झाली. अशा क्षवक्षवध प्रकारे सवड गोपी आपले क्षवरह द:ुख क्षवसरून श्रीकृष्ण 

दशडनाने भवताप मुक्त होऊन आनंद व्यक्त करू लागल्या. भगवान श्रीकृष्णांनी त्या व्रजबालांना घेऊन यमुना 

काठी असलेल्या मऊमुलायम वाळूवर प्रवेश केला. शरदातल्या पौर्मणमेमुळे झालेल्या रम्य वातावरणात 

सगळ्या व्रजसुंदरींनी आपल्या विस्थळा वरील केशराने माखलेल्या ओढण्या एकावर एक रचनू भगवान 

श्रीकृष्णांना बसण्यासाठी आसन तयार केले. त्रैलोमयातील सवड सौंदयड एकविलेले भगवान श्रीकृष्ण मोठ्या 

कौतुकाने त्या अपूवड आसनावर क्षवराजमान झाले. त्रैलोमयाचा स्वामी असा क्षवराजमान होऊन आपल्या 

दासींचे मनोगत पूणड करीत होता. त्यांचा शंृगार रंगात आल्यावर एका गोपीने लिमया रागाने क्षवचारले, ' ह े

रे काय मधुसूदना! काही लोक पे्रम करणाऱ्यावर पे्रम करतात. काही लोक पे्रम न करणाऱ्यावरही पे्रम 

करतात. पण काही जण त्या दोघांवरही पे्रम करीत नाहीत. त्याक्षवषयी आम्हाला थोड ेसमजावून सांग ना! 

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, "सख्यांनो! पे्रम करणाऱ्यावर पे्रम करणारे स्वाथाडसाठी पे्रम करतात. त्यात सौहाद्रड 

ककवा धमड नसतो. पे्रम न करणाऱ्यावर पे्रम करणारे स्वभावत:च सज्जन, माता-क्षपता असे क्षहतचचतक 

असतात. त्यांचा व्यवहार धमाडक्षधक्षष्ठत असतो. पे्रम करणाऱ्यावर व न करणाऱ्यावरही ज ेपे्रम करीत नाहीत 
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ते चार प्रकारचे असतात. एक आपल्याच स्वरुपात रमणारे, दसुरे कृतकृत्य झालेल,े क्षतसरे आपल्यावर पे्रम 

करणाऱ्यांची जाणीव नसणारे व चौथे जाणून बुजून द्रोह करणारे असतात. पण सख्यांनो तुमचा राग मी 

समजू शकतो. कारण मी पे्रम करणाऱ्यावरही पे्रम करीत नाही. हा तुमच्या रागाचा खरा रोख आह.े पण 

माझ्या क्षप्रय सख्यांनो, माझा यातला उद्दशे एकच असतो कीं माझ्यावर पे्रम करणाऱ्याची क्षचत्तवृत्ती सतत 

माझ्याकडे लागून राहावी. जसे धनलोभ्याचे सगळे धन एकाकी नष्ट झाले कीं  त्याचे हृदय त्या धनाच्या 

चचतेन ेभरून जाते. तसाच मी सुध्दा प्राप्त झाल्यावर पुन्हा अदशृ होतो त ेकेवळ माझ्या भक्तांनी माझे चचतन 

करावे म्हणून! पण लौकींकातली सारी बंधने तोडून माझ्याकड े आलेल्या माझ्या लाडमया गोपींनो मी 

तुम्हाला कसा बरे सोडून जाईन? तुम्ही साऱ्याजणी माझ्या खऱ्या पे्रमातल्या आहात. तुमच्या खऱ्या पे्रमानेच 

तर मला ऋणी केल ेआह.े भगवान श्रीकृष्णांचे ह ेबोलणे ऐकून गोपींना फार आनंद झाला. त्या भगवंताच्या 

भोवती फेर धरून उभ्या राक्षहल्या. मग भगवंतांनी त्यांच्यात क्षमसळून रासक्रीडा आरंभली. प्रत्येक गोपीला 

श्रीकृष्ण आपल्या जवळ असल्याचा अनुभव येत होता! असा अद्भुत रास सोहळा सुरु होताच आकाशात ह्या 

रासोत्सवाच्या दशडनासाठी शेकडो दवे-दवेतांच्या क्षवमानांची दािी झाली. भगवान श्रीकृष्ण रासमंडळात 

गोपींबरोबर नृत्य करू लागताच वातावरण एकदम धुंद होऊन गेले. रास खेळताना गोपी कृष्णसख्या 

बरोबर अतीव लाक्षडक हालचाली करीत बेभान होऊन नाचत होत्या. लहान मुलांनी आरशातल्या आपल्या 

प्रतीक्षबम्बाशी खेळावे तशी अनेक रूपे धारण करून श्रीहरी जणू आपल्याच प्रक्षतचबबाशी खेळत होते. 

भगवंताच्या सगुण रूपातल्या अंगस्पशाडने दहेभान हरपलले्या गोपींचे नृत्य पाहून स्वगाडतल्या अप्सरासुध्दा 

काम मोक्षहत झाल्या. भगवान श्रीकृष्णांनी गोपींची सगळीच मनोकामना पूणड करण्याचे ठरक्षवल ेहोते. त्यांनी 

सवड गोपींसह जलक्रीडाही केली." इथे परीक्षित राजान ेआश्चयाडने क्षवचारले, " सवाडथाडने धमड रिण करणाऱ्या 

भगवान श्रीकृष्णांनी परस्त्री स्पशाडचे धमड क्षवरोधी कृत्य कां केले? क्षनटरच्छ ईश्वराने केलेल्या ह्या लीलेच े

रहस्य मला सांगा!" शुकमुनी म्हणाले, " वर वर पहाणाऱ्याला ह ेवतडन धमडक्षवरोधी वािेल ह ेजरी खरे असल े

तरी सवड भिक अग्नी जसा कधीच अपक्षवत्र होत नाही तसेच परब्रम्हाचे आह.े परब्रम्हाचे सामथ्यड अंगी 

नसलेल्यांनी अशा गोष्टी मनातही आणता कामा नयते. क्षवचार कर भगवान क्षशवांनी हलाहल प्राशन केल े

म्हणून ते इतरांना करता ंयेईल कां? तसे सामथ्यड नसताना काही करणे म्हणज ेस्वत:चा नाश करून घेणचे 

आह!े भगवान श्रीहरी सवड जीवांचे स्वामी आहते. त्यांच्या बाबतीत कमडबंधाची कल्पना करता यते नाही. 

कारण या रुपात जेंव्हा हजारो गोपींसह श्रीकृष्णांची रासक्रीडा चाल ू होती त्यावेळी त्या त्या गोपांना 

आपली पत्नी आपल्या जवळ असल्यासारखीच वाित होती. त्यामुळे ह ेराजन्! व्रजामध्य ेकोणत्याच प्रकारचा 

असंतोष अथवा खळबळ माजलेली नव्हती. ह ेकाही सामान्य मनुष्याचे कमड नव्ह!े आक्षण राजन्! ही रास 

क्रीडा पहािे पयंत चालली होती. गोपींना आपल्या घरादाराचा क्षवसर पडलेला होता. पण भगवान 

श्रीकृष्णांनी त्यांना दहेभानावर आणून आपल्या घरी पाठवले. त्या नाईलाजाने कृष्णाची आज्ञा म्हणून घरी 

गेल्या. घरी त्यांचे नहेमीप्रमाणे सवड काम सुरळीत सुरु झाले. परब्रम्हस्पशाडमुळे थकवा वगैरे स्वाभाक्षवक 

क्षवकार त्यांच्यात त्यावेळी उद्भवले नाहीत. राजन्! श्रद्धा, भक्तीने मनन करणाऱ्याला त्यातील रहस्य 

समजेल व तो स्वत:ही काम  क्षवकारमुक्त होईल. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५२ वे (अध्याय ३४ व ३५ पूणड) 

 

युगलगीत  

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन!् एका क्षशवरात्रीला भगवान श्रीकृष्ण गोकुळवाक्षसयांसह 

अंक्षबकावनात गेले होते. सवाबंरोबर अंक्षबकादवेीचे दशडन, पूजन, दानधमड इत्यादी सगळे झाल्यावर भगवान 

श्रीकृष्ण सवंगड्यांसह जत्रेची मौज लुित होते. सूयाडस्त झाल्यावर सगळे सरस्वती नदीच्या तीरावर पथाऱ्या 

पसरून क्षवश्रांती साठी पडले. दमल्यामुळे सगळे लगेच क्षनद्राधीन झाले.  

थोड्याच वेळात एक भयानक अजगर नंदमहाराजानंा क्षगळू लागला. नंदना लगेच जाग आली. 

त्यांनी कृष्णाचा धावा केला. त्यांचा आरडा ओरडा ऐकून गोप उठले व नंद महाराजांची अजगारच्या 

तावडीतून सुिका करण्याचा प्रयत्न करू लागले. लाठ्या-काठ्या, जळते कोलीत इत्यादी कशाचा उपयोग 

होईना. इतमयात नंदाचा नंद कृष्ण क्षतथे आला. त्याने अजगराच्या मुखाला चरणस्पशड केला. आक्षण चमत्कार 

झाला कीं तो अजगर नंद महाराजानंा सोडून एका कदव्य पुरुषाच्या रुपात हात जोडून भगवान 

श्रीकृष्णांसमोर उभा राक्षहला. कदव्य अलंकाराने निलेल्या त्या पुरुषाने भगवान श्रीकृष्णांना साष्टांग नमस्कार 

केला.  

तेंव्हा इतरांना कळावे म्हणून भगवान श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, " अरे! इतमया कदव्य सौंदयाडने व 

ऐश्वयाडने झळकणारा तू ंया ककळसवाण्या योनीत आलास कसा?" तेंव्हा तो कदव्य पुरुष म्हणाला, " ह ेप्रभो! 

मी पूवीचा सुदशडन नामक क्षवद्याधर आह.े पण माझ्या सौंदयाडच्या व ऐश्वयाडच्या मदात मी एका ऋषींच्या 

कुरूपतेला पाहून हसलो. त्यांच्या शापाने मला ही योनी प्राप्त झाली. ह ेमाझ्या पापाचे फळ. पण आत्तां 

आपल्या चरण स्पशाडने माझे सवड पाप नाहीस ेहोऊन मी पूवडपदी आलो आह.े प्रभो! आपल्याच चरणांच्या 

स्मरणाने लोक भवसागर तरुन जातात. इथ ेतर मला आपल्या चरणाचा स्पशड झाला आह.े मी आपणास 

शरण आह.े" अस े म्हणून सदुशडनाने भगवान श्रीकृष्णांना साष्टांग नमस्कार करून प्रदक्षिणा घातली व 

भगवंताच्या अनुमतीने स्वस्थानी गमन केले.  
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पुढे व्रजात परतल्यावर काही कदवसांनी बलराम व कृष्ण गोपींसह रात्रीच्या रम्यवळेी वनक्षवहार 

करीत होत.े गोपी बलराम-कृष्णांचे भाव-क्षववशतेने गुणगान करू लागल्या. त्याच वळेी भगवान बलराम-

कृष्ण समयोक्षचत राग आळवू लागले. गोपी तल्लीनतेन ेऐकू लागल्या. त्यावेळी कुबरेाचा शंखचूड नामक एक 

यि क्षतथे आला. भगवान श्रीकृष्ण व बलराम यांच्या समोरच आपल्या पाशवी शक्तीने सवड गोपींना पळवून 

नेऊ लागला. गोपींचा धावा ऐकून बलराम व कृष्ण दोघहेी शंखचुडाचा पाठलाग करू लागले. प्राणभयान े

घाबरलेला शंखचूड गोपीना सोडून पळू लागला. गोपींच्या संरिणासाठी बलराम गोपींजवळ थांबले. 

श्रीकृष्णांनी जाऊन शंखचूडला गाठले. त्याच्या मस्तकावर प्रहर करून त्याचे मस्तक धडावेगळे केले. त्याच्या 

मस्तकावरचा मणी काढून घतेला व मग परत येऊन तो मणी बलरामांना अपडण केला.  

भगवान श्रीकृष्णांच्या अनेक लीलांमुळे वेडावलेल्या गोपी कृष्ण क्षवरह सहन व्हावा म्हणून कृष्ण 

लीलांचे स्मरण करीत कदवस घालवीत असत. त्या एकमकेींना म्हणत, " गे सखये! बासरी आपल्या अधरा 

जवळ नेउन कृष्ण जेंव्हा हाताच्या बाजूला डावा गाल झुकवतो आक्षण आपली लांब सडक सुकुमार बोिे 

बासरीच्या क्षछद्रांवरून इतकी सफाईन ेकफरक्षवतो कीं त्या बासरी मधून क्षनघणाऱ्या मधरु स्वरांनी क्षवमानात 

बसून स्वत:च्या पती बरोबर आकाशातून क्षवहार करणाऱ्या क्षसद्धपत्नयासुध्दा काम क्षवव्हल होतात आक्षण दहे 

भान हरपून बसतात. क्षतथे आमच्या सारख्यांनी त्याचा क्षवरह कसा सहन करावा ग?   अग सख्यांनो याच्या 

वेणूनादाने द:ुक्षखतांचे द:ुख हरण होते. क्षहरवागार चारा चरणारे गाई बैल व हरीणांचे कळपच्या कळप 

सुध्दा मुग्धतनेे स्तब्ध होतात. चरत असलेल े तडडातले गवतसुध्दा तडडातच राहते. आक्षण सवड जण 

क्षचत्रातल्या सारखे स्तब्ध होऊन जातात ग बाई! अग सखयांनो! काय सांगू तुम्हाला? हा नंदककशोर केशर-

कस्तुरी-चंदन यांचा टिळा लावून, गळ्यात सुंदर वनमाला धारण करून वनातून कफरतो तेंव्हा सवड पटरसर 

केशर-कस्तुरी व चंदनाच्या घमघमािाने दरवळू लागतो. आक्षण मग अनके भ्रमर धाव घेऊन थव्याथव्यान े

कृष्णा भोवती रंुजी घालू लागतात. तेंव्हा त्या भ्रमराचं्या गुंजारवाचा सूर पकडून नंदककशोर बासरी वादन 

करू लागला कीं सारस, हसं, कारंडव इत्यादी पिी स्वत:ला क्षवसरून त ेगीत ऐकत बसतात. अग ह ेतर 

काहीच नाही पण हा नंदककशोर जेंव्हा पवडत क्षशखरावर चढून जातो आक्षण आपले बासरी वादन सुरु करतो 

तेंव्हा सारे क्षवश्व त्या सुरानंी मुग्ध होऊन जाते. त्यावेळी ह्या बंसीधराला ऊन लागू नये म्हणून मेघ 

त्याच्यावर छत्र धरून अगदी मंद मंद तुषार उडवून थंडावा क्षनमाडण करीत असतात. ही यशोदामाता मोठी 

भाग्यवान आह ेग बाई! का ंतर क्षतचा हा गोपालकृष्ण आपल्या नाजूक व लालचुिुक ओठांवर बांसरी ठेवतो 

आक्षण क्षवक्षवध राग आळवू लागतो तेंव्हा ब्रम्हदवे, क्षशवशंकर, गंधवड इत्यादी दवे सुध्दा कोणते राग आहते ह े

न कळल्यामुळे गडधळून जातात. पण त्याचवेळी त्या रागांनी व त्या सुराविींनी ते मंत्रमुग्धही होतात. अग े

सखय,े आमचा नंदककशोर कदवसभर कफरून दमला असला तरी इतका मोहक कदसतो कीं आम्हाला असेच 

वािू लागते कीं हा आमचा क्षवरहताप दरू करण्यासाठीच परत येत आह.े" शुकमुनी म्हणाले, " राजन्! 

कृष्णमय झालेल्या गोपी कदवसभर कृष्णलीलांचे स्मरण करीत त्याच्याच चचतनाने भक्षक्तरसात दगं होऊन 

आपले जीवन धन्य करीत असत." 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५३ वे (अध्याय ३६ पूणड) 

 

अकु्रराचे व्रज गमन 

  

एक कदवस भगवान श्रीकृष्ण आपल्या सवंगड्यांसह व्रजात प्रवेश करीत असताना गोप-गोपी, मुले 

सगळे जीवाच्या आकातंाने "कृष्णा धांव~~~ कृष्णा धांव" असे जीवाच्या आकांताने ओरडू लागली. कारण 

त्यावेळी कंसाने पाठवलेला अटरष्टासूर नामक दतै्य एका क्षवशाल बैलाचे रूप धारण करून आपल्या प्रचंड 

मोठ्या खुरांनी जमीन उकरीत, शेपिी वर करून, मोठ मोठ्याने हम्बरत व्रजभूमी थरथर कापवीत होता. 

आपल्या अजस्त्र चशगांनी त्याने व्रजाचे ति ढासळवले होते. जागोजागी मुतत व शेण िाकीत  तो साऱ्या 

व्रजात धुमाकूळ घालत होता. शरीराने अक्षतनाजकू व छोिा कदसणारा त्रैलोमयाचा स्वामी तत्िणी बैलाच्या 

हबंरण्याच्या अनके पि वरच्या व कणखर आवाजात म्हणाले, " क्षभऊ नका! क्षभऊ नका!" त्या आवाजात 

आत्मक्षवश्वास क्षनमाडण करून क्षनभडय करण्याचे सामथ्यड होते. त्यामुळे सवड गोप-गोपी, मुले इत्यादी सगळे 

जागीच स्तब्ध झाले. तेंव्हा त्रैलोमय स्वामी श्रीकृष्ण वृषासुराच्या वरच्या पट्टीत आवाज चढवून वृषासुरावर 

धावून जात ओरडल,े " अरे, दषु्टा! महामलीना, खला, क्षनषु्ठरा, या गाई बैलांना व गवळ्यांना क्षभववून काय 

होणार? तुझ्या सारख्या नीच व दषु्ट, पापी व हलकि दतै्यांचा गवड हरण करणारा मी इथे आह!े" असे म्हणून 

श्रीकृष्णांनी कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजात दडं थोपिले. आक्षण वृषासुराला आपल्या लेखी काडी 

इतकीही ककमत नसल्यासारखे क्षमत्राच्या खांद्यावर हात ठेवून उभे राक्षहले. कृष्णान े आपल्याला ककिका 

सारखे झिकल्याचा अपमान वािून वृषासूर खुरांनी जमीन उकरीत व शेपिी वर करून संतापाने "फ़डऽऽफ़ड" 

करीत आपली तीक्ष्ण चशगे रोखून कृष्णावर चालनू गेला. तो आपल्या जवळ येताचं भगवान श्रीकृष्णांनी 

एखाद्या खेळातल्या बैलाला खेळवावे तसे त्याच्या चशगाला धरून त्याला मागे रेिायला सुरुवात केली. 

अठरा हात मागे रेिून आक्षण खेळण्यातल्या बैलाला आडवे पाडावे तस ेआडवे पाडून सोडून कदले. अक्षधकच 

संतापलेला वृषासूर धडपडत उठला. सारे व्रजवासी धडधडत्या छातीने पुढचा प्रकार पाहू लागले. तेंव्हा 

व्रजवासीयांची ती धडधड थांबक्षवण्यासाठी श्रीकृष्णांनी समोर आलेल्या वृषभाला चशगांना पकडून दाणकन 

खाली आपिला. आक्षण पायाखाली दाबून ओला कपडा क्षपळावा तसा मंुडी क्षपळून मारला. मंुडी क्षपळताना 

त्याची हाड ेमोडू लागली तो आवाज भयानक होता. एवढे होऊनही त्याचा प्राण जाईना. तेंव्हा भगवान 
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श्रीकृष्णांनी त्याची चशगे उपिून काढली आक्षण त्याच चशगांनी भोसकून त्याला ठार मारला. त्यावेळी 

तडडातून रक्त ओकत व क्षवण्मुत्र सोडीत, पाय झिकत, बुबुळे उलिी कफरवनू तो अटरष्टासूर गतप्राण झाला. 

आकाशातून गंधवड, दवे-दवेता इत्यादी सवड स्ततुी करू लागले. पण गोपक्षमत्रांनी कृष्णाला क्षमठी मारून 

त्याचा हात आपल्या हाताला लावून आपल्या एवढ्याच हातान े त्यान ेह ेअघिीत कृत्य केले म्हणून केलले े

कौतुक कृष्णाला अक्षधक क्षप्रय वािले. अटरष्टासुराला कृष्णाने मारल्याची बातमी कंसाला नारदांकडून 

समजली. नारद कंसाला म्हणाले "अरे! तुझ्या हातून क्षनसिलेली कन्या दवेकीची नसून यशोदचेी होती. आक्षण 

अटरष्टासुराला मारणारा कृष्ण हा दवेकीचा पुत्र आह.े तुझ्या भयाने वसुदवेाने त्याला नंदाकड ेठेवले आह.े" ह े

ऐकून कंस संतापला. नारद म्हणाले, "अरे वसुदवेाला जर तुला धडा क्षशकवायचा असेल तर कृष्णाला 

वसुदवेाच्या समोर ठार मार! बलरामालाही ठार मार. म्हणजे त्यातनू तुझे सामथ्यड प्रगि होईल.". कंसाला 

हा क्षवचार पसंत पडला. त्याने लगेच केशी नामक दतै्याला बोलावून बलराम कृष्ण यांना मारण्यास 

सांक्षगतले. केशी लगेच व्रजाकड े क्षनघून गेला. कंसाने मुक्षष्टक, चाणूर, शल, तोशल, व माहूत अम्बष्ठ यांना 

बोलावून कृष्ण व बलराम यांना कुस्तीच्या क्षनक्षमत्ताने मारण्याची योजना सांक्षगतली. त्यासाठी 

आखाड्याच्या चार बाजूला चार मंच वेग वेगळ्या ग्राम वाक्षसयांना कुस्तीची मौज बघण्यासाठी तयार करा. 

आखाड्याच्या द्वारावर कुवलयापीड हत्ती उभा करा. बलराम-कृष्ण येताच कुवलयापीड सोडून त्यांना ठार 

करा. येत्या चतुदडशीला क्षवधी पूवडक धनुयाडगाला सुरुवात करा. वरदात्या भूतनाथाला पक्षवत्र पशंूचा बळी 

द्या. अशा सगळ्या सूचना कदल्यावर कंसाने अकू्रराला पाचारण केले.  स्वाथड साधण्यात कुशल असलेल्या 

कंसाने अकू्रर त्याच्याकड े यतेाच अकू्रराला अत्यंत आदराने व हाताला धरून आपल्या शेजारी बसक्षवले. 

त्याचा हात आपल्या हातात घेऊन अत्यतं पे्रमान ेम्हणाला, " भगवान क्षवष्णंूच्या आश्रयाने इंद्र जसा स्वाथड 

साधत असतो तसाच मी तझु्या आश्रयाने माझा स्वाथड साधणार आह.े तूं व्रजात जाऊन बलराम व कृष्ण 

यांना रथात घालून इकड ेघऊेन ये! धनुयाडगाच्या क्षनक्षमत्ताने नंद गोपांनाही नजराणे घेऊन येण्यास सांग. 

बलराम व कृष्ण यांना मी कुवलयापीड सोडून ठार मारणार आह ेआक्षण जर त्यातूनही ते वाचले तर मुक्षष्टक 

व चाणूर यांच्या बरोबरच्या कुस्तीत त्यानंा मारवीन. ते दोघे मारले गेले कीं मग मी वृष्णीकुळातल्या 

वसुदवेाला त्याच्या साऱ्या बांधवांसह नष्ट करीन. त्यानंतर माझे क्षमत्र शंबरासुर, नरकासरु, बाणासुर, 

यांच्या सहाय्यान े दवेांच्या पिपाती राजांना मारून सपूंणड पृथ्वीचे क्षनष्कंिक राज्य भोगीन. पण यातील 

एकही गोष्ट नंदाला सांगू नकोस. त्याला फक्त धनुयाडगाचे कारण सांग!" कंसाचे बोलणे ऐकून अकू्रर म्हणाला, 

" महाराज! आपण आपल्या वरील अटरष्ट दरू करू इक्षच्छता म्हणून आपला हा क्षवचार योग्यच आह!े पण 

मनुष्याचे सगळे मनोरथ दवैाधीनतेमुळे सफल होतातच असे नाही. तरीसुद्धा मी आपल्या आज्ञेचे पालन 

करीन!" असे बोलनू अकू्रर आपल्या घरी क्षनघनू गेला. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५४ वे (अध्याय ३७ पूणड) 

 

नारदकृत कृष्णस्तुती 

 

 कंसाज्ञेचे पालन करण्यासाठी क्षनघालेल्या केशी दतै्याने प्रचंड मोठ्या घोड्याचे रूप घेतले. मोठ 

मोठ्याने चखकाळत व आपल्या सुपा सारख्या प्रचंड मोठ्या खुरांनी जक्षमनीवर आघात करीत, मानेवरील 

आयाळ झिकीत व्रजाकड े धावत सुिला. त्याच्या अवाढव्य काळ्या शरीराकड े आक्षण अंगार ओकणाऱ्या 

डोळ्यांकड े पाहून भयभीत झालेल्या व्रजवाक्षसयांना पाहून भगवान श्रीकृष्ण मोठ्या चसह गजडनेसारख्या 

आवाजासह केशीच्या समोर आले.  

ज्याचा शोध आपण घेत आहोत तो कृष्णच गजडना करून आपल्या समोर आलेला पाहून 

चवताळलेला केशी आपला प्रचंड जबडा वासून अशा त्वेषाने कृष्णावर धांवला. जणू तो एका घासातच 

कृष्णाला क्षगळून िाकणार. अफाि वेग, प्रचंड शक्ती, क्षवद्युतगतीच्या हालचाली इत्यादी पाहून आपला 

लाडका कृष्ण आता काय करणार? ह्या क्षववंचनेत व्रजवासी असतानाच त्या बालरूपातल्या क्षत्रभुवन 

स्वामीने केशी पेिाही अक्षधक वेगाने हालचाल केली. व्रजवासीयांच्या डोळ्याचे पाते लावते न लावते तडच 

भगवान श्रीकृष्णांनी जलद गतीने हालचाल करून त्याच ेमागचे पाय पकडले व मग स्वत: जराही न हालता 

केशीला प्रचंड वेगाने गरगर कफरवून सोडून कदले. केशी चारशे हात दरू फेकला गेला. पण तडफडत उठला 

आक्षण परत 'आ' वासून कृष्णाला क्षगळायला धावला. मग मात्र भगवान श्रीकृष्णांनी त्याच्या वासलेल्या 

जबड्यात आपला वज्रासारखा कठीण असा डावा हात घातला. आक्षण इतका तापवला कीं त्या भयानक 

तप्तस्पशाडने केशी कासावीस होऊ लागला. घशात घातलेला हात मोठा मोठा होत होता. केशीला असह्य 

वेदना होऊ लागल्या. हात जसा जसा मोठा होत होता तसा केशीला श्वास घेता येईना. त्याचे डोळे उलिे 

झाल,े तो लीद िाकून घामान ेडबडबून क्षनष्प्राण झाला. भगवंताने केशीला त्याच हाताने धाडकन जक्षमनीवर 

आपिला. तेंव्हा एखाद े क्षचबूड फुिवे तसा केशी फुिला. मग भगवंताने अलगद आपला हात त्याच्या 

थोबाडातून बाहरे काढला.  
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आकाशस्थ दवेांना या अद्भुत पराक्रमाच ेप्रचंड आश्चयड वािले. त्यांनी भगवंतावर स्तुतीसुमनासह 

कदव्यपुष्प वृष्टी केली. नारदाना हा अद्भुत प्रकार पाहून भगवंताला एकांतात भेिण्याची ओढ लागली. 

भगवंताने त्यांना तशी संधी प्राप्त करून कदली.  

नारद स्ततुी करू लागले, " ह ेप्रभो! आपले स्वरूप ह ेमन, वाणी या दोन्हींच्याही आवामया बाहरेचे 

आह.े आपण योगेश्वर असून संपूणड चराचराचे स्वामी आहात. आपणास माझा नमस्कार असो! आपले शरीर 

कदसावायला जरी पंचकोषरूपाने कदसत असल ेतरी त ेतसे नसून स्व सत्तेच ेआह.े त्यामुळेच सवांच े क्षनयतं े

आपणच आहात. सवाडन्तयाडमी असूनही आपण वेगळेपणाने प्रगि होता. ह े प्रभो! ह्याच केशी दतै्याच्या 

अश्वरूपातल्या चखकाळण्याला क्षभऊन दवेांची पळापळ होत असे. त्याच केशीला आपण आपले बालरूप न 

मोडता ज्या सहजतनेे ठार मारले आह ेत्या आपल्या बाल स्वरूपास माझा पुन्हा पुन्हा नमस्कार असो. आपण 

पूणड असूनही मानवरूपाने अवतरून यद,ु वृष्णी, अंधक, सात्वत इत्यादीकांचे अग्रणी झालात त्या आपल्याला 

मी सदवै शरण आह.े आपणास माझे सदवै वंदन असो!" भगवान श्रीकृष्णांची अशी हृद्य स्तुती करून नारद 

आपल्या क्षवणाझन्कारात कृष्णलीलांचे गायन करीत क्षत्रभुवनात सचंारासाठी क्षनघून गेले. पुढे काही 

कदवसांनी भगवान श्रीकृष्ण आपल्या सवंगड्यांसह पवडत माथ्यावर गाई चारत होत.े गाईंना चरायला सोडून 

सगळे गोपाळ करमणूक म्हणून चोर क्षशपाई हा खेळ खळूे लागले. एक गि चोरांचा, दसुरा क्षशपायांचा व 

क्षतसरा बोकडांचा. त्याचवळेी मयासुराचा पुत्र व्योमासुर कंसाच्या आज्ञेवरून कृष्णाला मारायला क्षतथ े

आला होता व तोही एक गोपाळ बनून त्यांच्यात सामील झाला होता. मग तो बोकड झालेल्या मुलांना 

चोरून घेऊन जाई. एका गहुेत त्यांना बंद करून येई. अशा प्रकारे त्याने पुष्कळ मुलांना गुहते बंद केले व 

आता फक्त सहासात मुले व कृष्ण उरलेले पाहून त्याला मोठा हुरूप आला. आता या मुलांसह कृष्णाला आंत 

िाकले कीं आपले काम झालचे. अशा संभ्रमात येउन त्याने उरलेल्या गोपाळांना उचलून न्यायला सुरुवात 

केली. इतमयात लांडग्याला चसहाने पकडावे तसे कृष्णांनी गवळीरूपातल्या त्या व्योमासुराला पकडले. 

व्योमासुराची मानगूि भगवंताच्या हाताच्या पकडीत करकचनू आवळली गेली होती. प्राण कासावीस 

होताच व्योमासुराने आपले खरे रूप प्रकि केले. त्याला वािले कीं आपण आपले खरे अजस्त्र रूप प्रकि 

केल्यावर कृष्णाच्या पंजातनू आपली मान आपोआपच सुिणार! पण त्याला काय माक्षहत कीं ही पकड 

अंतकाच्याही अंतकाची आह!े संपूणड क्षत्रभुवनाच्या स्वामीची आह!े सवड शक्तींच्या उगमस्थानाची आह!े 

त्यामुळे कृष्णांची पकड सैल न होता इतकी आवळली गेली कीं व्योमासुराची हालचालच बंद झाली. तत्िणी 

भगवंतांनी त्याला उचलून धणु्याचा कपडा दगडावर आपिावा तसा जोरात एका दगडावर आपिला. आक्षण 

त्याचे नरड ेआवळून त्याला ठार केला. भगवंताची ही लीला दवे-दवेता क्षवमानातून पहात होत्याच. त्यानंी 

भगवान श्रीकृष्णांवर कदव्य पुष्पांचा वषाडव करून आपला आनंद व्यक्त केला. नतंर भगवान श्रीकृष्णांनी 

गुहवेरची शीळा लीलया बाजूला करून आत कडडलेल्या सवड बालकानंा बाहरे काढले. शीळा दरू करताच त े

िणािण उड्या मारीत बाहरे आले. आक्षण हातात हात गुंफून त्यावर कृष्णाला बसवून आनंदाने व्रजाकड े

क्षनघाले. भगवान श्रीकृष्णही गोपाळांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांच्या आनंदाशी समरस झाले. गोपाल 

भगवान श्रीकृष्णांची स्तुती गात गात गाईंना घेऊन व्रजाकड ेक्षनघाले.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।     

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५५ (अध्याय ३८ व ३९ पूणड) 

 

अकु्ररांना भगवद्दशडन 

  

अकू्रर भगवान श्रीकृष्णांना फार मानत होता. कंसाला त्याने तसे कधीच भास ूकदले नव्हत.े त्यामुळे 

कंसान ेसोपवलेली कामक्षगरी त्याला मनापासनू आवडली होती. मथुरेकडून व्रजात जाताना त्याला आपल े

पूवड जन्मीचे तप फळाला आल्याची भावना झाली. भगवान श्रीकृष्ण व बलराम कदसताच मी रथातून उडी 

मारून त्यांच ेचरणकमल वंकदन व आत्मसािात्काराची प्राथडना करीन. कंसान ेजरी मला दतू म्हणून पाठवल े

असले तरी माझ्या मनातील खरी भावना श्रीकृष्ण नक्कीच जाणतील. अकू्ररकाका म्हणून जेंव्हा ते मला हांक 

मारून आचलगन दणे्यास येतील त्यावेळी माझे जीवन धन्य झाल्यामुळे मी हात जोडून त्यांच्या समोर उभा 

राहीन. तेंव्हा त्यानंा कुणाचाच द्वषे नसल्यामुळे ते माझ्यावर लगेच प्रसन्न होतील. मग माझे दोन्ही हात 

आपल्या हातात पकडून मला आपल्या हृदयाशी घेतील. हसत हसत घरात नेउन उत्कृष्ट पाहुणचार करतील. 

पाहुणचार करता करता क्षवचारतील "काका! कंस आमच्या घरच्या लोकांबरोबर कसा वागतो?"  

अशाप्रकारे कृष्णचचतनात मग्न होऊन अकू्रर सूयाडस्ताला व्रजा जवळ आला. क्षभरक्षभरत्या नजरेने 

श्रीकृष्णांना शोधू लागला. इतमयात क्षपतांबर नसेलेले श्रीकृष्ण व क्षनलांबर नेसलेले बलराम त्याला कदसले. 

दहेभान हरपून अकु्रराने रथातून उडी मारली. त्याने सद्गद होऊन श्रीकृष्ण चरणी लोळण घेतली. भगवान 

श्रीकृष्णांनी त्यांना उठवून त्यांचे दोन्ही हात आपल्या हाती घेऊन त्यांना आपल्या हृदयाशी कविाळले. मग 

दोघा भावांनी त्यांचे हात धरून त्यानंा घरात नेले. उच्चासनावर बसवनू सवड आक्षतथ्य केले. उत्कृष्ट भोजन 

कदले. सुगंधी तांबुल कदला. थकवा घालवण्यासाठी पाय चेपून कदले. अकु्रराने व्रजात येता येता ज्या ज्या 

कल्पना केल्या होत्या त्या सवड प्रत्यिात अनुभवास आल्याने त्याची कृष्णभक्ती दणुावली. सारा शीण 

नाहीसा झाला.  

सुखासनात बसलेल्या अकू्ररकाकांना प्रणाम करून श्रीकृष्णांनी क्षवचारले, " काका! आपण कंसाच्या 

राज्यातनू इथ ेआमच्याकड ेकसे काय आलात? आपले मन अत्यंत क्षनमडल आह ेह ेमी जाणतो. पण कंस मामा 

म्हणजे आमच्या कुळाला जडलेली एक मोठी व्याधीच आह.े मला एका गोष्टीचे राहून राहून वाईि वािते कीं 

माझ्यामुळे आपल्या सारख्यानंा व माझ्या मात्या क्षपत्या सारख्या सदाचरणी लोकाना हालअपेष्टा सोसाव्या 
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लागल्या आहते. माझ्या मात्या क्षपत्यांचा बंकदवास, त्यांचे मारलेले पुत्र ह ेसारे आठवून फार शीण होतो. 

आपल्या भेिीने माझी फारा कदवसांची इच्छा पूणड झाली आह.े पण आता मला ह े सांगा कीं आपण इथ े

कोणत्या हतेनूे आला आहात? "  

अकु्रराने कोणतीही लपवा छपवी वा मखलाशी न करता कंसाचा त्यानंा कशा प्रकारे मारण्याचा बेत 

आह ेते सवड सांगून िाकले. तसेच आपण दोघे वसुदवेाच े पुत्र असल्याचे व मारताना हातातून क्षनसिलेली 

कन्या यशोदचेी असल्याचेही नारदांनी कंसाला सांक्षगतले आह.े आता कंसाने आपल्याला उत्सवाच्या 

क्षनक्षमत्ताने मथुरेस बोलावल े आह.े आपल्याला घेऊन यणे्याचे कामच कंसाने माझ्यावर सोपवले आह.े" 

अकु्रराच्या या क्षनष्कपि भाषणावर बलराम-कृष्ण मनमुराद हसले. त्यांनी लगेच नंद बाबांना पाचारण केल े

कंसाची आज्ञा त्यानंा ऐकवली. नंदमहाराजांनी लगेच सवांना कळावे म्हणून दवंडी क्षपिवली कीं , "सगळे 

दधू एकत्र करा, नजराण ेघ्या, छकड ेजोडा, आपण उद्याच सकाळी मथुरेला उत्सवासाठी जाणार आहोत. 

बलराम-कृष्ण यांना नेण्यासाठी अकू्रर महराज आल े आहते." सवड व्यवस्था होऊन अकु्ररांचा शीण दरू 

झाल्यामुळे ते शांत झोपी गेले.  

बलराम-कृष्णांना अकू्रर उद्या मथुरेस घेऊन जाणार आहते ह ेऐकून गोपी एकाकी हातातली काम े

अधडवि िाकून धपापत्या उराने एकत्र आल्या. जागोजागी त्यांचे गि तयार होऊ लागले. त्यांची तडड े

कोमेजली. डोळे पाणावले. सूं S सूं  वाजणारे नाक ओढणीला पुसत त्या एकमेकींकड ेआपले द:ुख व्यक्त करू 

लागल्या. " ह्या क्षवधात्याने हृदय घडवले खरे पण त्याच्या हृदयात दयेचा लवलेशही नाही. आधी मैत्रीन े

आक्षण पे्रमाने एकमेकांशी जोडून त्यांच्या मनोकामना पूणड होण्यापूवीच क्षवयोग घडवतो. मी म्हणत े त्या 

अकु्रराचे जाऊ द े ग! पण आपल्या नंदकुमारांचे काय? ते तरी एका िणात आपल्या सगळ्यांना सोडून 

क्षनघालेच कस े म्हणते ग े मी? अग याच्यासाठीच तर आपण घरदार, सगे सोयरे, पती पुत्र इत्यादी सारे 

सोडून याच्या दासी झालो अहोत नां? पण आता बसा, कारण मथुरेतल्या यवुती आपल्या मोहक 

हालचालींनी व मधाळ भाषणाने त्यांच े क्षचत्त आपल्या कड ेखेचून घेतील. मग आम्हा गावंढळ गौळणींची 

आठवण त्यांना कशाला येईल? अशा प्रकारच्या क्षवरह व्याकूळ अवस्थेत त्या रात्रभर ह ेमाधवा, ह ेगोचवदा, 

ह ेदामोदरा, असे म्हणून मुसमुसतच होत्या.  

त्यांचे मुसमुसणे जरी थांबल ेनाही तरी रात्र थोडीच थाबंणार? पहाि व्हायची तेंव्हा ती झालीच. 

सूयोदय झाला. अकु्ररानंी स्नानसंध्या इत्यादी क्षनत्याच ेआक्षन्हक केल.े रथ तयार करून बलराम-कृष्ण यांना 

घेऊन क्षनघाले. पाठोपाठ छकड्यातून नंदही क्षनघाले. इतर सारे गोप व गोप बालकेही क्षनघाली. दधुा दह्याची 

भरपूर योजना केलेले व अमाप भेिवस्तूंनी भरलेले छकडहेी बरोबर क्षनघाले.  

इतमयात क्षवरहव्यथनेे व्याकूळ झालेल्या गोपी श्रीकृष्णांना पहाण्यासाठी त्यांच्या रथामागे आल्या. 

तेंव्हा श्रीकृष्णांनी लगेच मागे वळून पक्षहले. बस तेवढ्यानेही त्या आनंकदत होऊन कृष्णाकडून काहीतरी 

क्षनरोप येईल म्हणून वाि पहात उभ्या राक्षहल्या. श्रीकृष्णानंी लगेच आपल्या दतूा करवी "मी येईन! काळजी 

करू नका!" एवढ्या एका क्षनरोपावर गोपी क्षतथल्या क्षतथे क्षचत्रातल्या सारख्या तिस्थ उभ्या राक्षहल्या. 
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अकू्रर, बलराम व कृष्ण यांच्या सह जेंव्हा यमुनातीरावर आले तेंव्हा एका प्रशस्त घािावर अकू्रर स्नानासाठी 

खाली उतरल.े त्यानंी पापक्षवनाशी यमुनेची प्राथडना केली. मग क्षवधीपूवडक संकल्प उच्चारला व बुडी मारली. 

त्यावेळी पाण्यात समोरच बलराम व कृष्ण यांना पाहून अकू्रर आश्चयड चककत झाले. अकू्रराने डोके वर काढून 

पक्षहले तड बलराम व कृष्ण रथातच बसलेल ेकदसले. 

त्यामुळे त्याला पाण्यातला भास वािला व त्याने पुन्हा पाण्यात बुडी मारली तेंव्हां मात्र भगवान 

श्रीकृष्ण शेषावर क्षवराजमान झालेले आहते व क्षसद्ध, चारण, गंधवड, क्षवद्याधर इत्यादी सवडजण त्यांची स्तुती 

करीत आहते. अवणडनीय वैभवाने व सौंदयाडने निलेले ते परब्रम्ह अकू्रर अक्षनक्षमष नेत्रांनी अंत:करणात 

साठवीत होत.े अष्टसाक्षत्वक भाव जागे झालेले अकू्रर पुढे झाले व आपले मस्तक श्रीकृष्ण चरणी ठेवून धन्य 

झाले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५६ वे (अध्याय ४० व ४१ पूणड) 

 

श्रीकृष्णांचा मथुरा प्रवेश 

 

 भावक्षवभोर झालेले अकू्रर सद्गकदत कंठान ेहात जोडून भगवान श्रीकृष्णांची स्ततुी करू लागले, "ह े

प्रकृती-पुरुष यांच्या पर असलेल्या नारायणा माझा तुला नमस्कार असो! महत्तत्वादी पंचमहाभूते इंकद्रयांच े

सवड क्षवषय ह े सवड आपआपल्या अक्षधष्ठानभूत दवेतांमुळे चराचर व्यापून आहते त्या सवांचे मूळकारण 

असलेल्या आपणास माझा पुन्हा पुन्हा नमस्कार असो. क्षत्रगुणासह क्षवश्वोत्पत्ती करूनही आपण त्यात क्षलप्त 

होत नाही. ह्या आपल्या लीलेस मझा पुन्हा पुन्हा नमस्कार असो. प्रभो आपणच सवड अनुभूतींचे कारण असून 

जीव, ईश्वर, प्रकृती, पुरुष इत्यादी जे काही आह ेव नाही ते सवड आपणच आहात. अनतंशक्ती परब्रम्ह आहात 

आपणास माझा नमस्कार असो. मी आपणास शरण आलो आह ेआपण माझे रिण करा!"  

अकू्रराला दहेभानावर आणण्यासाठी भगवंतानी ते दशडन आवरून घतेले. ते कदव्य दशडन अंतधाडन 

पावताच अकू्रर घाई घाईन े पाण्याबाहरे आले. क्षनत्यकमड करून भारावलेल्या अवस्थेत रथाकड े परतले. 

त्यांच्या त्या अवस्थेकड ेपाहून भगवान श्रीकृष्णांनी हसत हसत क्षवचारले 'काका! पाण्यात काय क्षवशेष व 

अद्भुत दशडन घडले कीं काय?' अकू्रर मनोमन समजला कीं भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे सािात परब्रम्हच 

आहते व चराचरातील प्रत्येक घिना त्यांना ज्ञात आह.े या गोष्टीची जाणीव ठेवून अकू्रर म्हणाले, " ह े

भगवन! क्षवश्वातल्या सवड अद्भुत वस्त ूआपल्यातच सामावलेल्या आहते. त्यामुळे आपल्या क्षशवाय मी क्षतथ े

काय पाहू शकणार?" असे म्हणून अकु्ररान ेभारावलेल्या अवस्थेतच रथ हाकला. बलराम व कृष्ण मथुरेला 

क्षनघाले असल्याची बातमी वािेवरच्या बहुतेक गावात आधीच गेली होती. त्यामळेु वािेत लागणाऱ्या 

गावातील लोक त्यांना भेिण्यासाठी आधीच रस्त्यावर येऊन उभ े रहात व रथ थांबवीत. मग एकिक 

कृष्णाकड े पहात रहात. त्यामुळे मथुरेला पोहोचावयाला  संध्याकाळ झाली. नंद व इतर गोप आधीच 

पोहोचले होत.े मथुरेजवळच्या उपवनात ते बलराम-कृष्ण येण्याची वाि पहात होते. रथ नंद महाराजाचं्या 

समोर येताच बलराम-कृष्ण पिकन रथातून उतरले. अकू्ररही रथा खाली उतरून नंदमहाराजांसमोर क्षवनम्र 

उभे राक्षहल.े  तेंव्हा श्रीकृष्ण त्यांचे हात आपल्या हातात घेऊन मधुर वाणीन े म्हणले, " काका, आपण 

रथासह आपल्या घरी जा! आम्ही उद्या मथुरा पहाण्यास येऊ." पण अकु्ररान ेत्यानंा आपल्या घरी चलण्याचा 
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खूप आग्रह केला तेंव्हा कृष्ण म्हणाले, "  काका मी दादा बरोबर नक्की आपल्या घरी येईन. पण आज नाही. 

यादवांच्या शत्रूचा अंत करून माझ्या सवड आप्तांना आधी सुखी करून मगच येईन!" श्रीकृष्णांच्या वाणीतला 

कणखरपणा जाणून अकू्रर क्षखन्नतेने सवांचा क्षनरोप घेऊन क्षनघाला. प्रथम कंसाला भेिून मग घरी गेला.  

दसुरे कदवशी नंद महाराजाचंी प्रसन्नता पाहून बलराम व कृष्ण आपल्या सवंगड्यांसह मथुरा 

पाहण्यास क्षनघाले. स्फटिकाच्या उंच उंच गोपुरांनी बहारदार कदसणारी व खंदकांनी सुरक्षित केलेली 

तिबंदी ओलांडून त्यांनी नगरात प्रवेश केला. घरांना  सोन्याचे दरवाजे, सोन्याची चमचमणारी तोरणे, 

प्रशस्त अंगण, उंच उंच जोत ेइत्यादी वैभव पहात बलराम व कृष्णांनी आपल्या सवंगड्यांसह राजमागाडन े

मथुरेत प्रवेश केला. त्यावेळी बलराम व कृष्ण यांना पहाण्यासाठी रस्त्याच्या दतुफाड चांगलीच गदी झाली. 

मथुरेतल्या महालाचं्या गच्च्या क्षस्त्रयांच्या उपक्षस्थतीन ेफुलून गेल्या. त्या परमादर व पे्रम व्यक्त करण्यासाठी 

पुष्पवृष्टी करू लागल्या. अनकेजण धूप दीपादी उपचारांनी पूजन करू लागले.  

चालता चालता समोरून एक धोबी  राजवस्त्र े धुवून  नीि करून घेऊन जाताना कदसला. 

श्रीकृष्णांनी त्याच्याकड ेउत्कृष्ट  वस्त्रांची मागणी केली. तो धोबी कंसाच्या खास मजीतला होता. अत्यंत 

उमडिपणे तो कृष्णाला म्हणाला, " अरे,जंगली पोरांनो मथुरेतून सुखरूप परत जायचे असेल तर असली 

मागणी करू नका. नाही तर राजाचे क्षशपाई तुम्हाला कैदते िाकून बडवून काढतील. त्यावेळी ~~~  " तो  

धोबी तुच्छतनेे असली बडबड करीत असतानाच भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या हाताच्या एका फिमयातच 

त्याचे मस्तक धडावेगळे केले. ह ेपाहून त्याच्या हाता खालचे सवड नोकर  स्वच्छ धतुलेल ेव नीि केलेल ेसगळे 

कपड ेक्षतथेच िाकून वाि फुिेल क्षतकड ेपळत सुिले. मग बलराम व  श्रीकृष्णांनी आपल्याला हवी असलेली 

वस्त्रे क्षनवडली. उरलेली सवगंड्यांना वािून पुढे क्षनघाले. इतमयात एका चशप्याने भगवान श्रीकृष्णांना पक्षहल े

तो अत्यंत आनंदला. त्याने बलराम व श्रीकृष्णांना वंदन केले. आदराने त्यानंा थांबवून त्यांच्या अंगावरच े

कपड ेनीिनेिके करून  कदले. भगवान श्रीकृष्ण त्याच्यावर प्रसन्न झाले.  त्याला आपले स्मरण कदले. दहेांती 

सारुप्य मुक्तीची व्यवस्था केली. अमाप ऐश्वयाडसह काही अतींकद्रय शक्ती प्रदान करून पुढे क्षनघाले. नंतर 

‘बलराम कृष्ण’ सुदामा माळ्याच्या घरी आले. सुदाम्याचे अष्टसाक्षत्वक भाव जागे झाले. पंचोपचार पूजा 

करून म्हणाला, " आज माझे कूळ धन्य झाले! मी आपणास पूणड शरण आह.े आपली भक्ती माझ्या 

अंत:करणात दढृ व्हावी हीच माझी प्राथडना आह.े" भगवान श्रीकृष्णांनी त्या क्षनष्काम भक्ताला ऐश्वयाडसह 

आपली स्मरणभक्ती कदली. व पुढे क्षनघाले.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५७ वे (अध्याय ४२ व ४३ पूणड) 

 

धनुभंग 

 

 कदसायला अत्यंत सुंदर पण पाठीवर भलेमोठे कुबड असल्यामुळे क्षवद्रपू कदसणारी एक युवती 

अप्रक्षतम सुगंध असलेला उिण्याचा डबा घेऊन राजमागाडवरून जाताना भगवान श्रीकृष्णांना कदसली.  

भगवान श्रीकृष्ण हसत हसत क्षतला म्हणाले, “ ह ेसुंदरी तू ंकोण आहसे? आक्षण ह ेइतके सुगंधी उिणे 

कोणासाठी घेऊन चालली आहसे?"  

ती कुब्जा म्हणाली " ह ेशामसुंदरा, मी क्षत्रवक्रा नावाची उिणे लावणारी कंसाची आवडती दासी 

आह.े पण आज माझ्या परमभाग्याने या उिण्यासाठी खऱ्या अथाडने पात्र असणारे आपण दोघे भेिला 

आहात." असे म्हणून अत्यंत आदराने व पे्रमाने  बोलून क्षतने ते उिणे आपले सारे कौशल्य पणाला लावून 

बलराम व कृष्ण यांना लावले. त्या केशरी उिण्यामुळे बलराम-कृष्ण फारच सुंदर कदसू लागले.  

कुब्जेच्या क्षनष्कपि भावाने प्रसन्न झालेल्या भगवान श्रीकृष्णांनी क्षतच्यावर कृपा करण्याचे ठरवले व 

आपल्या पायांनी क्षतचे पाय घट्ट दाबून ठेवले व काय घडते आह ेह ेकळण्याच्या आतच आपल्या दोन बोिांनी 

क्षतची हनुविी धरून क्षतला वर खेचले. अनाक्षमक आनंदलहरी शरीरात क्षनमाडण होऊन कुब्जा अत्यंत सुंदर व 

प्रमाणबध्द झाली. क्षतचे कुबड नाहीसे झाले. अनुपम सौंदयड प्राप्त होताच क्षतने भगवंताला आपल्या घरी 

येऊन आपली मनोकामना पूणड करण्याची क्षन:संकोच प्राथडना केली. आपल्या थोरल्या भावासमोर अशी 

क्षन:संकोच क्षवनवणी करणाऱ्या त्या सैरंध्रीला हसत हसत श्रीकृष्ण म्हणाले, " ह ेसुंदरी! तुझे घर म्हणजे एक 

क्षनचश्चतपणे राहण्याचे टठकाण आह.े तेंव्हा माझे इथल े कायड पूणड करून मी क्षनचश्चत मनाने तुझ्या घरी 

क्षनक्षश्चत येईन! नाही तरी माझ्या सारख्या बेघर वािसरूला तुमच्या सारख्यांचाच आधार आह.े" असे बोलून 

भगवान श्रीकृष्ण पुढे क्षनघाले.  

बलराम कृष्ण मथुरेच्या बाजारपेठेतून व्यापारी लोकाचं ेहार-तुरे स्वीकारीत धनुयाडगाच्या स्थानी 

आले. अनेक सैक्षनकांच्या संरिणात ठेवलेले ते मौल्यवान व अद्भुत धनुष्य श्रीकृष्णांनी पाक्षहले. नुकतीच 
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पूजा करून व अलंकृत करून ठेवलेले ते अद्भुत धनुष्य श्रीकृष्णांनी क्षवजेच्या चपळाईन ेसहज उचलून उसाच े

कांड ेमोडावे तसे काडकन मोडून िाकले.  

त्या धनुभंगाचा आवाज सवड मथुरेला हादरवनू गेला. धरणीकंप झाल्यासारखा कंसाचा राजवाडा 

हादरला. त्यामुळे कंसही हादरला. यज्ञस्थानी असलेल्या रिक सैक्षनकांनी बलराम-कृष्ण यांना गराडा 

घालताच दोघांनी त्या धनुष्याच्या तुकड्यांनी त्यांची क्षपिाई करून त्यांना यमसदनास पाठवले. कंसान े

पाठवलेल्या नव्या ताज्या दमाच्या संरिकांची तीच गत केली. व सूयाडस्त समयी राजमागाडवरून आपल्या 

क्षनवासस्थानी परतले. नंद महाराजासंह खीरपुरीचे सुग्रास भोजन करून शांत झोपी गेले.  

कृष्णाने धनुभंग केल्याची व सवड सैक्षनकांना मारल्याची वाताड राजवाड्यात कंसाला समजताच कंस 

चांगलाच भेदरला. जवळ जवळ अधडमेल्या सारखा झाला. त्याला रात्री झोप येईना.  चुकून डोळा लागलाच 

तर तो स्वत:ला मस्तक क्षवरहीत नागवा चालताना पाहून घाबरून जागा होई. परत डोळा लागला तर 

सवांग तेलाने माखलेल्या अवस्थेत गाढवावरून आपली चधड चाललेली पाहून जागा  होई. कंस भयान े

चचताक्रातं झाला. त्याला आपला मृत्यू जवळ आल्याची जाणीव झाली. काळ कोणासाठीच थांबत नाही.  

पहाि होताच कंस घाईघाईने उठला. मल्लक्रीडा महोत्सवाची सगळी तयारी व्यवक्षस्थत झाली 

असल्याची खात्री करून घेतली. हार तोरणांनी सजवलेल्या क्षनयोक्षजत टठकाणी कंस आपल्या मांडक्षलक 

राजांच्या मध्यभागी ठेवलेल्या रत्नजडीत चसहासनावर स्थानापन्न झाला. मनातून तो प्रचंड घाबरलेला 

होता. इतमयात वाद्याचं्या गजरात आलेल्या मुक्षष्टक, चाणूर, शाल, तोषल इत्यादी पक्षहलवान पाहून त्याला 

परत धीर आला. नंदादी गोप कंसाला नजराणे अपडण करून आपल्या क्षनयोक्षजत जागेवर जाऊन बसल.े 

आखाड्यातल्या नगाऱ्यांचा आवाज ऐकून बलराम-कृष्ण आखाड्याकड ेक्षनघाले.  

आखाड्याच्या प्रवेशद्वारी कुवलयाक्षपड हत्ती द्वार अडवून उभा होता. कृष्णान े आपल्या धारदार 

आवाजात माहुताला हत्ती बाजूला घ्यायला सांक्षगतला. पण त्याने कंसाच्या आज्ञे प्रमाणे तो हत्ती कृष्णावर 

सोडला. कुवलयापीडाने झेप घेऊन श्रीकृष्णांना आपल्या सडडते पकडले. भगवान श्रीकृष्णांचे शरीर स्वसत्तेचे 

असल्यामुळे कुवलयापीडाने त्यांना आपिण्यापूवीच सुळकन क्षनसिून ते कुवलयाक्षपडाच्या मागे आले. व 

त्याचे शेपूि पकडले आक्षण गरुडाने नागाला फरपित न्यावे तस ेकुवलयापीडाला २५ हात मागे ओढत नेले. 

त्यावेळी कुवलयापीड वेदनेने क्षचत्कारत होता.  

कुवलयापीड चांगला क्षपसाळल्यावर भगवान श्रीकृष्ण त्याच्या समोर आले आक्षण त्याच्या सडडवेर 

एक घणाघाती घाव घातला. त्या वेदनेन ेक्षचत्करीत तो कृष्णाला पकडण्यास धावला. श्रीकृष्ण पुढे धावताना 

एकदा पडले. कुवालायापीड आपले अणकुचीदार दात श्रीकृष्णांच्या अंगात खुपसण्यासाठी त्वेषाने धावला व 

जीव खाऊन त्याने आपले दात श्रीकृष्णांच्या अंगात खुपसले पण तो वर श्रीकृष्ण कें व्हाच बाजूला झाले होत े

व कुवलयाक्षपडाचे दांत जक्षमनीवर आपिून तो मात्र सतंापला होता. मग मात्र भगवंतांनी त्याची सडड 

पकडून माहूतासगि खाली जक्षमनीवर आपिला. त्यामुळे सारी मथुरा हादरली. श्रीहरींनी एक पाय त्याच्या 

मस्तकावर ठेवला व त्याचा एक दांत उपिून त्या दांताने प्रथम माहुताला यमसदनाला पाठवला. मग त्याच 

दांताने हत्तीच्या ममडस्थानी प्रहार करून त्यालाही ठार केला. दसुरा दातंही उपिून घतेला.  
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बलराम व कृष्ण डाव्या खांद्यावर गजदतं ठेवून क्षवजयी मुद्रनेे कदमाखात आखाड्यात प्रवेशले. सवांचे 

लि त्यांच्याकड ेवेधले. ज्याला त्याला त ेआपल्या भावाप्रमाणे कदसत होते. माता-क्षपत्यांना पुत्र, कंसाला 

आपला मृत्यू, दषु्टांना कठोर शास्ता, तर सज्जनानंा आपला कैवारी. कंस अत्यतं धैयडवान खरा पण 

कुवलयाक्षपडाला मारून आलेला कृष्ण आता आपल्याला कसला सोडतोय! या आतंटरक भयाने तो आखाड्या 

जवळ आलेल्या बलराम-कृष्ण यांना न्याहाळत होता.  

इतमयात तुतारी वाजली आक्षण बलराम-कृष्ण यांना उद्दशूेन चाणूर बोलू लागला, "ह ेबलराम व 

नंदनंदना, तुम्ही दोघे वीरांना आदरणीय आहात. कंस महाराजांपयंत तुमचे कुस्ती नपुैण्य पोहोचले आह.े त े

पहाण्याची कंस महाराजानंा इच्छा झाली आह.े त्यामुळे कंस महाराजाचं्या इच्छेनुरूप तुम्ही व आम्ही कुस्ती 

खेळावी व आपले नैपुण्य कंस महाराजानंा दाखवावे."  

त्यावर श्रीकृष्ण म्हणाल,े " ह े चाणुरा! आम्ही सुध्दा भोजराज कंसमहाराजांचीच प्रजा आहोत. 

आम्ही जरी वनवासी असलो तरी त्यानंा आवडणारी गोष्ट केलीच पाक्षहजे. त्यातच आमचे कल्याण आह े

याची आम्हाला जाणीव आह!े पण ह ेचाणुरा! आमच्या बरोबरीच्या मुलांशीच आम्ही कुस्ती खेळू. समशक्षक्त 

असलेल्यांच्या कुस्तीमुळे खेळणारा व पाहणारा दोघहेी क्षनदोष राहातात. त्यामुळे कुस्ती लावणाऱ्याला 

अन्यायाचे पाप लागत नाही."   

ह्यावर चाणुर म्हणाला, " अरे! तमु्ही दोघहेी बलवानांमध्ये शे्रष्ठ आहात. लहान नाही कीं ककशोरही 

नाही. कारण दहाहजार हत्तींचे बळ असलेला कुवलायापीड मारून तुम्ही आत आला आहात. 

कुवलायापीडाला जक्षमनीवर आपिून ठार मारणाऱ्यांना लहान तरी कसे म्हणावे? त्यामुळे ते काही नाही. तू ं

माझ्या बरोबर व मुक्षष्टक बलरामांबरोबर कुस्ती खेळण्यात कोणताही अन्याय नाही."  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।    
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५८ वे (अध्याय ४४ पूणड व ४५ चालू) 

 

कंसोद्धार 

 

 चाणुर असे बोलल्यावर बलराम-कृष्ण उडीमारून आखाड्यात उतरले. कुस्ती पहात असलेल्या 

प्रजाजनांच्या मनात कंसाच्या या अन्यायाची चीड क्षनमाडण झाली. प्रजाजन कंसाबद्दल कमालीचे उदास 

झाले. त्यांना कंस मनापासनू नकोस झाला.  

चाणूर दडं थोपिून श्रीकृष्णांना क्षभडला! व मुक्षष्टक बलरामांना क्षभडला. पवडतप्राय कदसणारे चाणूर-

मुक्षष्टक कुठे आक्षण नाजूक कोवळी कदसणारे बलराम-कृष्ण जोडी कुठे. पे्रिक प्रजेला या क्षवसंगतीचा फारच 

राग आला. त ेबलराम-कृष्ण क्षवजयाची प्राथडना करू लागले. बलराम-कृष्ण तयारीतच होते. चाणुराने आपल े

हात जेंव्हा जोराने कृष्णाच्या हातावर आपिले तेंव्हा त्याचा चांगलाच भ्रमक्षनरास झाला. कंसाला खुश 

करण्याचा त्याचा सारा उत्साह एका िणात मावळला. कारण कृष्णाच्या हातावर हात क्षभडताच कृष्णान े

त्याचे हात मनगिापासून क्षखळक्षखळे करून िाकले. त्यामुळे क्षचडलेल्या चाणुराने संतापून कृष्णाच्या 

छातीवर आपल्या दोन्ही हातांच्या मुठी आवळून जोरदार प्रहर केला. पण भगवान श्रीकृष्ण जागचे रेसभरही 

हालले नाहीत. उलि त्यानंी चाणुराचे तचे हात पकडून त्याला गरगर कफरवायला सुरुवात केली. मग अत्यंत 

वेगाने कफरवून त्याला धुण्याच्या कपड्या सारखा दाणकन जक्षमनीवर आपिला. कफरण्याच्या असह्य वेगानेच 

त्याचे प्राण क्षनघून गेले होते. त्यामुळे खाली आपिल्यावर तो परत उठलाच नाही. इकड े बलरामांनी 

मुष्टीकाचा समाचार घेतला. मुष्टीकाने जेंव्हा बलरामांना ठोसा मारला तेंव्हा त्याची बोिे पूणड क्षनकामी 

झाली. त्या धमयातून मुक्षष्टक सावरण्याच्या आताच बलरामांनी आपल्या पोलादी पंजाचा असा काही 

जोरदार फिका कदला कीं मुक्षष्टक रक्त ओकत जो पडला तो पुन्हा उठलाच नाही.  

मुक्षष्टक उठत नाही अस ेपाहून तयारीत असलेल्या मल्लापैंकी कूि बलरामांवर चालून गेला व शल 

श्रीकृष्णांवर चालून गेला. कूि समोर येताच बलरामांनी आपल्या डाव्या हाताच्या एकाच फिमयात त्याला 

वरचा रस्ता दाखवला. तर शल समोर येताच पायाच्या ठोकरीने भगवान श्रीकृष्णांनी त्याचे मस्तक धडा 

वेगळे करून त्याला वरचा रस्ता दाखवला. 
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 ते पाहून त्याचा भाऊ तोषल कृष्णावर धावला. श्रीकृष्णांनी ज्या पध्दतीने लत्ता प्रहर केला त्याच 

पध्दतीने त्यानेही कृष्णांवर लत्ता प्रहर केला. तेंव्हा कृष्णांनी त्याचे तेच तंगड ेधरून खाली पाडले व तो 

भयानक वेदनांनी ककचाळत असताना दसुऱ्या पायावर आपला पाय ठेवून त्याला उभा क्षचरून काढला. 

त्यामुळे इतर मल्ल इतके भेदरले कीं आखाडा सोडून ते मागे वळून न पहाता धूम पळाले.   

बलराम व कृष्ण यांच्या या अद्भुत पराक्रमाने प्रजाजन आनंदले. पण कंस मात्र चांगलाच भेदरला. 

त्याने बलराम व कृष्ण यांना मथुरे बाहरे घालवनू दणे्याची आज्ञा आपल्या सेवकांना कदली व गोपांचे 

सारेधन जप्त करण्यास सांक्षगतले. वसुदवेाला ठार मारण्याची आज्ञा कदली. कंस क्षपसाळल्या सारखा उन्मत्त 

बडबड करू लागला.  

त्यामुळे भगवान श्रीकृष्णही क्षचडले. त्याच्या आज्ञा पाळल्या जाण्याच्या आतच ते कंसा समोर आल े

आक्षण त्याला पकडले. त्यात कंसाचा मुकुि खाली पडला. कंस भेदरून थरथर कापत असतानाच त्याला 

मंचावरून खाली आखाड्यात फेकून कदला. पाठोपाठ आपण उडी मारून त्याच्या छाताडावर उभे राक्षहले. 

कंस रक्त ओकत जागीच गतप्राण झाला. कंस कृष्णभयाने सतत त्याचचे चचतन करीत असल्यामुळे त्याची 

प्राणज्योत श्रीकृष्णातच क्षवलीन झाली. कृष्णांनी कंसाला फरपित आणून आखाड्या बाहरे फेकून कदले. त े

पाहून कंसाचे आठ भाऊ कंक, न्यग्रोध इत्यादी श्रीकृष्णांना मारण्यासाठी पुढे सरसावले.  

इतमयात बलरामांनी त्या आठही जणाना वरचा रस्ता दाखवला. त्यावेळी अंतटरिात दुदंभुी वाजू 

लगल्या. कंसाच्या क्षस्त्रया शोक करताना म्हणू लागल्या "स्वामी आपण क्षनरपराध लोकांना अक्षतशय छळल े

आह.े त्यामुळेच आपली अशी दशा झाली आह.े" इत्यादी बोलून शोकातही सत्य प्रकि करू लागल्या. त्यांच े

सांत्वन भगवान श्रीकृष्णांनी यथोक्षचत शब्दात करून सवड मृतांचे कक्रयाकमड करवून घेतले. 

नंतर बलराम व कृष्ण यांनी आपल्या माता क्षपत्यांच्या चरणावर मस्तक ठेवले. बलराम व श्रीकृष्ण 

यांनी वसुदवे-दवेकी यांच्या चरणावर मस्तक ठेवले खरे पण वसुदवे व दवेकी यांना फारच अवघडल्या 

सारखे होऊ लागले. कारण त्यांचे भगवद्भावाचे ज्ञान जागे झाले व त्यानंा त्याच िणी बलराम व कृष्ण 

यांच्या चरणी लीन व्हावसे े वािू लागले.  आपले माता-क्षपता त्या क्षवचारात येताच भगवंताने आपल्या 

वैष्णवीमायेने त्यांचा तो भाव पुत्रस्नेहात रुपांतरीत केला.  

मग उठून उभे राहात म्हणाले, " तात, आई, आम्ही आपले पुत्र आहोत पण आपल्याला आमच्या 

बाल्यावस्थेचे सुख जसे अनभुवता आल ेनाही तसेच आम्हालाही माता क्षपत्यांकडून होणाऱ्या लाडांच ेसुख 

अनुभवता आले नाही. तथाक्षप आपल्या ऋणातून आम्ही कधीच मुक्त होऊ शकणार नाही. दषु्ट कंसान े

आपल्याला अक्षतशय कष्ट कदले. परंत ुआमच्या परतंत्रतेमळेु आम्हाला काहीच करता आले नाही. आम्हाला 

िमा असावी!"  

भगवान श्रीकृष्णांच्या या मधुर बोलण्याने वसुदवे-दवेकी यांचा पुत्रस्नेह अक्षधकच दािून आला. त्या 

दोघांनी बलराम-कृष्ण यांना आपल्या मांडीवर बसवून घेतले त्यांचा भावावेग अनावर झाला. त्यांनी 

दोघांनाही आपल्या हृदयाशी घट्ट कविाळले.  
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पे्रमावेग कमी झाल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी उग्रसेनमहाराजांना राजा होण्याचा प्रस्ताव मांडला. 

तो सवांनी स्वीकारला.  

श्रीकृष्ण म्हणाले, " महाराज आम्ही आपली प्रजा आहोत. ययातीच्या शापामुळे यदवुंशी 

राजचसहासनावर बस ू शकत नव्हते. पण आता ं आपण राजचसहासनाचा स्वीकार करा. आम्ही आपली 

मनोभावे सेवा करू. आम्ही आपली सेवा करू लागल्यावर दवेही आपणास नजराण ेदतेील! मस्तक नमवून 

आपला सन्मान करतील." 

 कालांतराने भगवान श्रीकृष्णांनी दशेोधडीस लागलेल्या सवड यदवुंशीयांना परत सन्मानाने मथुरेत 

आणले व त्यांचे पुनवडसन केले. मथुरेत आता आनंदी आनंद सुरु झाला होता. नंदबाबा समजत होते कीं 

बलराम-कृष्ण जसे आपल्या बरोबर मथरेुत आल ेतस ेपरत गोकुळात यतेील. ह्या आशेवर नंदबाबा अजनू 

मथुरेतच होते.एककदवस नंदबाबांच्या गळ्याला क्षमठी मारून श्रीकृष्ण म्हणाले, " बाबा! आपण दोघांनी 

आमचे अक्षतशय लाडाने व पे्रमाने संगोपन केले आह.े आपल्या वात्सल्यामुळे आम्ही आपणास कधीच क्षवसरू 

शकणार नाही. आम्ही वेळ प्रसंगी आपणास भेिावयास व्रजात येत जाऊ. पण आता आपणास व्रजास जाणे 

भाग आह.े"  

अशाप्रकारे नंदबाबांची समजूत घालनू श्रीकृष्णान ेत्यांना भरपूर वस्त्रालकंार, संसारोपयोगी वस्तू, 

भरपूर द्रव्य इत्यादी दऊेन अत्यंत आदरयुक्त सन्मानाने परत पाठवले. थोड्याच कदवसांनी वसुदवेांनी 

राजपुरोक्षहताकडून बलराम व कृष्ण यांचा उपनयन संस्कार करून त्यानंा संकदपनींच्या आश्रमात पुढील 

क्षशिणासाठी पाठवले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १५९ वे (अध्याय ४५ व ४६ पूणड) 

 

उद्धवाचे व्रजगमन 

 

 अवंतीपुरात रहात असलेल्या कश्यपगोत्रातल्या संकदपनींच्या आश्रमात दाखल झाल्यावर बलराम व 

कृष्ण गुरु संकदपनींची मनोभावे सेवा करू लागले. बलराम व श्रीकृष्णांनी गुरुसेवेचा एक नवा आदशड क्षनमाडण 

केला. कोणत्याच वेळी कोणत्याही कामाचा कंिाळा नाही, कामचुकारपणा नाही, अत्यंत नम्रता, अभ्यासात 

तत्परता, समयसूचकता व तारतम्य यांचा एक नवा आदशड त्यांनी क्षवद्याथी वगाडत क्षनमाडण केला. सद्गुणाचा 

आदशड असलेल्या त्या दोघांनी केवळ अडीच मक्षहन्यातच सवड मंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान, धनुवेद, मनुस्मृती, 

षड्दशडन, मीमांसा, इत्यादी चौदा क्षवद्या व चौसष्ट कालांसह सवड ज्ञान आत्मसात केले. त्यामुळे 

सांदीपनीच्या ह ेलिात आल ेकीं इतकी सगळी क्षवद्या केवळ चौसष्ट कदवसात आत्मसात करणारे ह ेसािात ्

परब्रम्हच आहते.  

आता क्षशकवण्याजोगे माझ्या जवळ काही नाही. असे संकदपनी गुरंूनी सांगताच भगवान 

श्रीकृष्णांनी त्यांना गुरुदक्षिणा क्षवचारली. संकदपनी व त्यांच्या पत्नी यांनी आधीच क्षवचारक्षवक्षनमय केला 

होता. त्यानुसार त्यांनी " प्रभासिेत्री समुद्रात बुडून मरण पावलेला माझा पुत्र आणून देण्याची गुरुदक्षिणा 

मला द!े " असे सांक्षगतले.  

ठीक आह ेअसे म्हणून दोघेही लगेच रथारूढ होऊन प्रभासिेत्री आले. भगवान श्रीकृष्ण येता िणीच 

समुद्र पूजा सामग्री घेऊन आला. यथायोग्य पूजन केल्यावर भगवान म्हणाले "सागरा! संकदपनीचा पुत्र तूं 

क्षगळंकृत केला आहसे तो मला परत द!े" सागर म्हणाला, " दवेा!  मी त्याला क्षगळंकृत केलेला नाही. पण 

माझ्याच खोल जळात एक पांचजन नावाचा दतै्य शंखाच्या रूपाने वावरत आह.े त्याने कदाक्षचत तो चोरला 

असावा!"  

भगवंतांनी पांचजन दतै्याला मारून त्याच्या पोिात शोध घेतला. पण ते बालक आढळले नाही. 

तेंव्हा पांचजन दतै्याच े शंखरूप शरीर आपल्या हातात धारण करून त े बलरामासंह यमाच्या संयमनी 
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नगरीस आले. व हातातला पांचजन्य फंुकला. तत्िणी यम हात जोडून त्यांच्या समोर आला. व त्यांचे 

मनोगत ऐकून संकदपनींचा पुत्र अत्यंत आदराने श्रीकृष्णांच्या स्वाधीन केला.  

बलराम-कृष्ण गुरुपुत्रासह अवंती नगरीस गुरूगृही परत आले. अत्यंत नम्रतनेे तो पुत्र गुरुचरणी 

अपडण केला. व क्षवनयाने अक्षधक काय सेवा करू म्हणून क्षवचारले. त्यावेळी सांकदपनी म्हणाले, "वीर हो! 

तुमच्या सारख्याचं्या गुरंूच े कोणते मनोरथ अपूणड राहू शकतील? संपूणड क्षवश्वात तुमची कीती दमुदमुत 

राहील. एवढी मोठी गुरुदक्षिणा कदल्यावर मी काय मागणार? मी तृप्त आह.े आपण दोघेही आता आनंदान े

स्वगृही गमन करा! तुम्हा दोघांची क्षवद्या क्षनत्य नूतन राहो!"  

आपल्या गुरंूचा आक्षशवाडद घेऊन दोघेही मथुरेस आल.े त्यांचा रथ मथरेुच्या प्रवेशद्वाराशी येताच 

द्वारपालांनी चौघड े वाजवून त्यांचे स्वागत केले. नगारे व चौघड े धडाडू लागताच प्रजाजनांना भगवान 

श्रीकृष्ण आल्याचे समजले. त्यांनी प्रचंड उत्साहाने बलराम-कृष्ण यांचे स्वागत करून आपला आनंद व्यक्त 

केला.  

मथुरेत आल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी प्रथम आपला क्षप्रय क्षमत्र उध्दवाची भेि घेतली. उध्दव हा 

बृहस्पतींचा क्षशष्य होता. उद्धवाची बालपणापासून श्रीकृष्णावर परम भक्ती होती. उध्दव अत्यंत बुक्षद्धमान 

व कष्टाळू असल्यामुळे मथुरेच्या राजदरबारी तो एक मान्यवर मंत्री होता. भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण 

उद्धवाचा हात आपल्या हातात घेऊन म्हणाले, "उध्दवा! व्रजात जाऊन माझ्या माताक्षपत्यांना आनंकदत 

करून ये! तसचे यतेाना गोपींचे क्षवरह द:ुख दरू करून ये! त्या सवड लौककक व पारलौकककाची आस सोडून 

मला त्यांचा आत्माच मानतात. उध्दवा! माझ्यासाठी लौककक व पारलौककक जे क्षवसरतात त्यांच े पालन 

पोषण मीच करीत असतो. मी त्यांना परत येईन असे आश्वासन कदल्यामुळे माझ्या  आगमनाच्या प्रतीिेत 

त्या कष्टाने आपले प्राण धरून आहते."  

भगवान श्रीकृष्णांची आज्ञा क्षशरोधायड माननू उध्दव, श्रीकृष्णांना प्रणाम करून त्वटरत व्रजाकड े

जाण्यास क्षनघाला. उध्दव गोकुळात पोहोचला तेंव्हा सायंकाळ झालेली होती. गोकुळातले गोधन आपल्या 

वासरांच्या ओढीन ेघराकड ेपरतत होते. त्याचं्या गळ्यातल्या घंिांच्या मंजुळ आवाजाने सगळे वातावरण 

मंगलमय झाले होते. उध्दव गोकुळात पोहोचला तेंव्हा सायंकालीन पूजन व आरत्या घरोघरी चालू झाल्या 

होत्या. त्यामुळे वातावरण पक्षवत्र झाले होते. अशा पक्षवत्र वातावरणात उद्धव आपल्या स्वामींच्या म्हणज े

नंदमहाराजाचं्या वाड्यात भारावल्या सारखा प्रवेशला.  

उध्दवाला पाहून नंद महाराज आनंदले. त्यांना जण ू कृष्ण आल्याचाच आनंद झाला. त्यांनी 

उद्धवाला घट्ट आचलगन कदले. कृष्ण समजूनच त्याचा सन्मान केला. त्याच्यासाठी खास पंचपक्वान्नांचे भोजन 

बनक्षवले. भोजनानंतर माचाकावर बसवून त्याचे पाय चेपून दऊेन त्याचा सारा शीण दरू केला. मग नंद 

महाराज म्हणाल,े ' उध्दवा! बलराम-कृष्णांनी ज्या अद्भुत प्रकारे मुक्षष्टक आक्षण चाणुर यांना मारले तो प्रसंग 

अजूनही डोळ्या समोरून हित नाही बघ! त्यानंतर एवढ्या बलाढ्य कंसालाही मारले त्यामुळे तर फारच 

आनंद झाला. कारण सगळ्याच सज्जनाचा तो फार छळ करीत होता. पण आतां वसुदवे-दवेकी कसे आहते? 
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बलराम-कृष्ण यांच्या सहवासात नक्कीच आनंदी असणार. पण उध्दवा! अरे, इथे गोकुळात प्रत्येकाला 

बलराम-कृष्ण यांची आठवण बेचैन कटरत असते. उद्धवा! कृष्णाला कधी आमची आठवण येते कां रे? इथेही 

त्याची आई आह.े" असे म्हणताना नंद महाराज अत्यंत भाव क्षववश झाले व म्हणाले, " आपल्या आईला, 

बाबांना भेिायला माझा गोचवदा एकदां तरी येईल का ं रे?  पूवी गगडमुनींनी मला सांक्षगतल े होते कीं 

बलराम-कृष्ण दकेायाडसाठी अवतरलेले परब्रम्ह आह!े आक्षण आम्हीही ते कुवलयापीड, मुक्षष्टक, चाणूर, कंस 

इत्याकदकांना ज्या सहजतनेे मारले त्यावरून सहज समजू शकतो. पण ते आमच े पुत्र असल्याची आमची 

भावना काही लोप पावत नाही त्याला काय इलाज आहे? कारण अरे उध्दवा ह्याच गोचवदाने स्वत:च्या 

डोमयावरून माझ्या पादकुा अनेक वेळा आणून कदल्या आहते! त्यामुळे तर मी फारच व्यक्षथत होतो. म्हणून 

क्षवचारतो एकदां तरी आमचा गोचवदा आम्हाला भेिायला येईल कां रे?" भाव-क्षवभोर झालेले नंद महाराज 

स्तब्ध झाले. यशोदा डोळे पुसू लागली.  

तेंव्हा बुक्षद्धमान उद्धव हळूच म्हणाला, " अहो नंदबाबा-यशोदामैय्या आपल्या श्रीकृष्णावरील पे्रमाने 

आपण दोघेही शे्रष्ठ झालेले आहात. बलराम-कृष्ण ह ेपुराण पुरुष आहते ह ेतर नक्कीच. सवड क्षवश्वाचे उपादान 

व क्षनक्षमत्त कारण तचे आहते. खरेतर सवड क्षवश्व तचे आहते. आक्षण असे ह ेपरब्रम्ह आपल्या अंगणात खेळलेले 

आह.े थोड्याच कदवसात त ेइथे येऊन आपणास आनंकदत करतील. आपल्या दोघांची भक्ती अत्यंत शे्रष्ठ आह.े 

त्यामुळे बलराम कृष्णांना नेहमेी आपल्या जवळ असल्याचे अनुभवाल! अहो ह ेसांगण्या साठीच तर त्यांनी 

मला इथे पाठवले आह.े" उध्दव-नंद-यशोदा यांच्या आपसातल्या श्रीकृष्णाच्या गोष्टी इतमया रंगल्या कीं 

बोलता बोलता घरातल्या दासी जेंव्हा कृष्ण चटरत्र गीत गात गात डऱे्यातले दही घुसळू लागल्या तेंव्हा 

त्यांना समजले कीं पहाि झाली. त्या स्वरलहरींनी सारे गोकुळ मंगलमय होत होत.े सूयोदयी दधीमंथन 

थांबले. क्षनत्याप्रमाणे गोपी घड े घेऊन यमुनेवर क्षनघाल्या. नंदमहाराजाचं्या वाड्यासमोर सोन्याचा रथ 

पाहून थबकल्या. आक्षण आपसात तकड  मांडू लागल्या. इतमयात उद्धव स्वत:च बाहरे आला. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६० वे (अध्याय ४७ पूणड) 

 

भ्रमर गीत 

 

 उद्धावाचा प्रसन्न तेजस्वी चेहरा, आजानुबाहू, प्रमाणबध्द शरीरयष्टी व कृष्णासारखीच वेशभूषा ह े

पाहून गोपींना कृष्णाचीच आठवण झाली. त्यांनी अभाक्षवतपणे उद्धवाला घेरून िाकले. उद्धवाने पिकन 

सांगून िाकल,े कीं मी श्रीकृष्णांचा आपल्यासाठी खास संदशे घेऊन आलो आह.े ह े ऐकून गोपी इतमया 

लाजल्या कीं उध्दव त े लाजणे पहातच राक्षहला. गोपींनी लगेच आपला मोहरा बदलला. उध्दवाला 

आसनावर बसवनू त्याचा चांगला आदर सत्कार करून म्हणाल्या, " खरेच कां आपण यादनुाथांचे दतू 

आहात? त्यांनी तुम्हाला माता-क्षपत्यांची भेि घ्यायला पाठवले आह ेना?ं हो कारण आता आठवण यावी असे 

गोकुळात आहचे कोण म्हणा त्यांचे?" ह ेबोलताना गोपी इतमया हळव्या झाल्या होत्या कीं त्यांना श्रीकृष्ण 

क्षवरहाची आग सहन होईना. सवड लोक व्यवहार क्षवसरून त्या बोलू लागल्या " धन संपलेल्या माणसाचा 

गक्षणका, भोजन झालेला अक्षतथी गृहाचा, दक्षिणा क्षमळाल्यावर ऋक्षत्वज यजमानाचा, फळे संपल्यावर पिी 

वृिाचा जसा त्याग करतात तसा कृष्णाने आमचा त्याग केला आह.े" असे म्हणून कृष्णाच्या आठवणींनी त्या 

सुस्वरात मुळू मुळू रडू लागल्या. त्या रडण्यात क्षवरहाची आग होती. कृष्ण पे्रमाची समपडणात्मक भक्ती 

होती. क्षनष्कपि पे्रम, क्षन:स्वाथी पे्रम होते. त्या पे्रमात गोपी हळूहळू दहेभान क्षवसरून श्रीकृष्ण आठवणी गाऊ 

लागल्या. एका गोपीला एक भ्रमर क्षतथे गुणगुण करताना कदसला तेंव्हा ती इतकी कृष्णमय झालेली होती 

कीं क्षतला तो कृष्णाकडून आपली मनधरणी करण्यास आलेला दतूच वािला व ती त्याच्याशी त्याच 

तन्मयतेने बोलू लागली. "अरे भ्रमरा! तूंच कां तो आमच्या प्रीयतमाचा सखा? मग थांब, क्षतथेच थांब, कारण 

तुझ्या क्षमशांना त ेक्षपवळे केशर कसल ेलागल ेआह ेसंग बरे? श्रीकृष्णाच्या वनमालचेेच नां? आक्षण काय रे 

तुझ्यात आक्षण तुझ्या स्वाक्षमत काय फरक आह ेरे? तूं जसा फुलातला मध घेऊन क्षनघून जातोस तसेच तुझ े

स्वामी आम्हाला एकदाच त्यांचे अधरामृत पाजून क्षनघनू गेलेत. आक्षण भ्रमरा! तूं जे ह े कृष्णाचे गुणगान 

आमच्या समोर करतो आहसे ना ते काही आम्हाला नवीन नाही! जा ते गुणगान तूं आता मथुरेतल्या त्यांच्या 

नव्या सख्यांसमोर कर.  कारण यावेळी कृष्णाच्या आधारमृताने त्यांची पीडा शमलेली असणार. त्यामुळे तूं 

जे मागशील ते तुला त्यांच्या कडून क्षमळेल. अरे भ्रमरा!  त्यांना वश होणार नाही अशी स्त्री तुला अख्ख्या 
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क्षत्रभुवनात सांपडणार नाही. क्षजथे सािात् लक्ष्मीच त्याचं्यावर भाळली क्षतथे आम्ही कोण रे! अरे अरे ह े

काय करतोस? तूं माझ्या पायावर डोके ठेवण्याचा प्रयत्न करू नकोस. मनधरणी करण्यात तुझ्या स्वामींनी 

तुला चांगलाच पिाईत केलेले कदसतेय. अरे पण ज्यांनी त्यांच्या साठी आपल्या पती, पुत्र, घर या सवांचा 

त्याग केला आह ेतेच जर आम्हाला सोडून गेले तर आम्ही तरी त्यांच्याशी तडजोड कां करावी सांग बरे? 

त्यामुळे तूं ना,ं आलास तस्सा परत जा पाहू. भ्रमर गुणगुणत क्षनघून गेला अन् कफरत कफरत तसाच परत 

आला.  

तेंव्हा ती गोपी म्हणू लागली, " अरे माझ्या क्षप्रयतमाच्या सख्या! तूं त्याच्याकड ेजाऊन परत आलास 

वािते! छान! म्हणजे आमची मनधरणी करायला परत पाठवले नां? तर मग ये कीं! अरे आम्हाला तुझा राग 

नाहीय रे! तूं तर आमच्या क्षप्रयतमाचा दतू असल्यामुळे आदरणीयच आहसे. पण आता परत आलाच आहसे 

तर सांग तुला काय हवे आह?े जे हवे असेल ते माग! कारण आमच्या क्षप्रयतम श्रीकृष्णाकड ेएकदां गेल्यावर 

त्याला सोडून परत येणे ककती कठीण असते ह ेआम्ही जाणतो. आक्षण आता तूं आम्हाला त्याचं्याकड ेचल 

म्हणतोस! कशाला? त्यांच्या विस्थळावर त्यांची क्षप्रय लक्ष्मी नेहमी असतेच नां? मग बाबारे आम्ही क्षतथ े

येऊन काय करणार? पण ते जाऊ द!े आम्हाला फक्त हे सांग कीं आमचे प्रभू मथुरेतच आहते नां?. आम्हा 

दासींक्षवषयी काही बोलतात कां? त्यांच्या पक्षवत्र व कोमल मंगलमय करांचा स्पशड आमच्या मस्तकाला कधी 

होईल का?ं सांग सांग आम्ही ऐकायला फार फार उत्सुक आहोत."  

गोपींची ही उच्चतम  भावावस्था पाहून उध्दव अवाक् झाला! काय बोलावे हचे त्याला समजेना! 

त्याच्या तडडून उत्स्फूतड शब्द बाहरे आले, " गोचपनो तुम्ही धन्य आहात. कृतकृत्य आहात! संपूणड क्षवश्वाला 

पूजनीय आहात! भगवान श्रीकृष्णांच्या टठकाणी तुम्ही केलेल्या अत्मापडणाला साऱ्या क्षवश्वात तोड नाही. 

श्रीकृष्णांच्या क्षवयोग द:ुखामुळे त्यांच्या टठकाणी जडलेल्या क्षन:स्सीम भक्तीच ेदशडन मला लाभले. ह ेदवेींनो 

भगवान श्रीकृष्णांनी तुमच्यासाठी एक खास गुप्तसंदशे पाठवला आह.े तो काना मनाला एक करून ऐका! 

भगवंतानी असे सांक्षगतले आह ेकीं तुमचा माझ्याशी पूणड क्षवयोग कधीच होऊ शकत नाही. संपूणड क्षवश्व जस े

पंचमहाभूतांनी व्याप्त आह,े तसा मी प्राण, मन, इंकद्रय,े त्यांचे क्षवषय व पंचमहाभतूे यांचा आश्रय आह.े मी 

क्षत्रगुणाशी संबंध नसलेला क्षवशुध्द ज्ञानरूप आत्मा आह.े  तथाक्षप सुषुप्ती, स्वप्न व जागृती या मायेच्या तीन 

वृत्तींमुळे मी नेहमीच प्रत्ययाला येत असूनही कोणीही मला जाणू शकत नाही. स्वप्नातून जाग आल्यावर 

स्वप्नातले पदाथड खोिे असल्याचा प्रत्यय येऊन जीव त्यापासून जसा अक्षलप्त होतो तद्वत जागृतीत कदसणारे 

पदाथडही आत्मानात्म क्षववेकाने क्षमथ्या असल्याचा क्षनश्चय स्वत:च्या मनाने करावा. व मन माझ्यात क्षस्थर 

करावे. गोचपनो मी तुम्हाला क्षप्रय असूनही तुमच्यापासून दरू राहाण्याचे कारण असे कीं तुम्ही ध्यानाच्या 

योगाने सतत माझ्या जवळ असल्याचा अनुभव तुमचा तमु्हाला घतेा यावा म्हणून! क्षप्रयकर सतत 

डोळ्यासमोर असल्यावर क्षस्त्रयांचे क्षचत्त क्षप्रयकरावर क्षजतके गुंतावे तेवढे गुंतत नाही. पण दरू गेल्यावर ते 

सतत गुंततच जाते. त्यामुळे तुम्ही सतत माझाच क्षवचार करीत राहाता. त्या सततच्या स्मरणामुळे तमु्ही 

मलाच येऊन क्षमळाल." इतके बोलून उध्दव स्तब्ध झाला.  
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ह ेसगळे ऐकून झाल्यावर एका  गोपीने अक्षधरतेन ेक्षवचारले, " उद्धवा! आधी ह ेसांग कीं क्षवरहाग्नीत 

होरपळणाऱ्या आम्हाला भेिायला स्वामी कें व्हातरी येणार आहते का?ं"  

परस्पर दसुरीने उत्तर कदले, " अग वेड!े आपले स्वामी कृतकृत्य आहते. त्यांना वनवासी गौळणी 

काय अथवा राजकुमारी काय कुणाशीच काही एक कतडव्य नाही"  

ह्यावर क्षतसरी म्हणाली " त ेत्यांच ेखरे आह ेग बाई! पण आपले काय? त्या चपगळा वेश्येने सधु्दां 

कोणतीही आशा न ठेवता राक्षहल्यास संसारात सुख प्राप्त होत े असे साकं्षगतले आह.े आक्षण आपल्याला ह े

माक्षहती असूनही आपण श्रीकृष्णांच्या भेिीची आशा सोडू शकतो कां?"  

अशा ककतीतरी गोष्टी करता ंकरतां त्यानंा इंकद्रयातीत असलेले आपले प्राणनाथ श्रीकृष्णच आपले 

प्राण असल्याचे आत्मज्ञान झाले. मग गोपींनी अत्यंत आदराने व पे्रमाने उद्धवाचा मनापासून सत्कार केला व 

आग्रहाने दोन कदवस ठेवून घेतले. उध्दवही गोपींच्या समाधानासाठी दोन कदवस व्रजात राक्षहला. त्या दोन 

कदवसात गोपींनी केलेल्या भगवान श्रीकृष्णलीला ऐकून उध्दव स्वत: दहेभान क्षवसरून जात असे.  

त्याच्या मुखातून उत्स्फूतड शब्द उमिले, " ह्या गोपींचे शरीरधारण करणे साथडकीं लागले आह.े 

श्रीकृष्ण कथामृत यांच्या रोमरोमात क्षभनले आह.े उगाच नाही या गोपांगनांच्या गळ्यात गळा घालून 

रासक्रीडचेा कृपाप्रसाद श्रीकृष्णांनी यांना कदला. अहो! सािात लक्ष्मीला सुध्दा तो क्षमळालेला नाही. मग 

इतरांची काय कथा.  नंदाच्या व्रजात राहाणाऱ्या व श्रीकृष्णमय झालेल्या या गोपींच्या चरणधुळीला मी 

वारंवार वंदन करतो. या गोपींच्या कृष्णकथामृत गायनाने क्षत्रभुवन पक्षवत्र झाले आह.े"  

गोपींच्या सहवासात राहून कृष्णमय झालेल्या उध्दवाला आतां मथरेुस जाणे भाग होते. उद्धव 

मथुरेला जाण्यासाठी क्षसद्ध होताच सगळ्या गोपींनी कृष्ण समजून उद्धवाचा सत्कार केला. जड अंत:करणान े

उद्धव मथुरेकड ेक्षनघाला.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६१ वे (अध्याय ४८ व ४९ पूणड) 

 

कुब्जा व अकू्रर यांचे घरी श्रीकृष्ण 

 

 सवड वैभव भगवान श्रीकृष्णांना अपडण करून कुब्जा श्रीकृष्ण क्षमलनासाठी अत्यतं आतूर झाली होती. 

क्षतला कृष्णाक्षशवाय काही सचुत नव्हत.े भगवान श्रीकृष्ण कें व्हाही आले तरी आपण त्यांच्या स्वागतास क्षसद्ध 

असले पाक्षहजे या उद्दशेाने ती सदवै धूप, दीप, पुष्पे इत्यादी सवड पूजा साक्षहत्याची जय्यत तयारी ठेवीत 

होती.  

आक्षण एक कदवस भगवान श्रीकृष्ण उध्दवासह क्षतच्या घरी आले. कुब्जेला आसमान ठेंगणे झाले. 

क्षतने भगवंताला सकंक्षल्पत उच्चासनावर बसक्षवले. उद्धवांनाही यथायोग्य आसन कदले. तथाक्षप उद्धवांनी 

स्वीकारल्याचे द्योतक म्हणून नुसता स्पशड केला व जक्षमनीवर बसले. नंतर कुब्जने े दोघांचीही मनापासनू 

पूजा केली. मग श्रीकृष्णांचा हात आपल्या हातात घऊेन त्यांना आपल्या शयनमंकदरात घेऊन गेली. 

भगवंतांनी क्षतची मनोकामना पूणड केली. त्यानंतर कुब्जेने काही कदवस आपल्याकड े राहाण्याची क्षवनंती 

केली. भगवंतानी तीही मान्य केली.  

कुब्जेकडून परतल्यावर भगवान श्रीकृष्ण, बलराम व उद्धव यांच्यासह अकू्ररकाकाचं्याकड े आले. 

भगवान श्रीकृष्ण अकू्ररकाकाकंड ेदहुरेी हतेूने आल ेहोत.े एक म्हणजे अकु्रराने त्यांना पूवीच बोलावले होते. 

दसुरे म्हणजे श्रीकृष्णांना अकू्रराला हक्षस्तनापूरला पाठवावयाचे होते. अकु्रराने त्यांच ेमन:पूवडक स्वागत व 

पूजन केले. तेंव्हा त्या क्षतघांनीही अकू्ररकाकांना नमस्कार केला. भगवान श्रीकृष्ण अकू्रराला म्हणाले, " 

काका! आपण आमचे आदरणीय चुलत े आहात. आपणच आम्हा बालकांच े रिण करावयाचे. आपल्या 

सारख्या सतंांच्या ठायी स्वाथड नसतो. त्यामुळे आपण आमच्यासाठी हक्षस्तनापूरला जाऊन पांडवांची 

खुशाली जाणून घ्यावी. कारण पांडूच्या मृत्यूनतंर  कंुतीआत्यासह पांडव अत्यंत द:ुखात आहते. 

अंधधृतराष्ट्राने त्यांना राजधानीत आणले आह.े पण धृतराष्ट्र मनाने कणखर नाही. तो आपल्या पुत्रांच्या 

आहारी गेल्याचे समजते. त्यामुळे आपल्या भावांच्या मुलांशी म्हणजेच पांडवांशी तो स्वपुत्रांप्रमाणे व्यवहार 

करीत नसावा असे वाित.े तरी आपण प्रत्यि क्षतथे जाऊन त्यांची क्षस्थती जाणून घ्यावी. ते समजल्यावर 

आपल्या आप्तांना सुख कसे प्राप्त होईल त्याचा आपल्याला क्षवचार करतां येईल.  
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अकु्रराने ते लगेच मान्य केले. पुरुवंशी राजांच्या धवल कीतीने उज्वल असलेल्या हक्षस्तनापुरात 

अकू्रर आला. भगवान श्रीकृष्णांच्या सांगण्या प्रमाणे त्याने पांडवांची खुशाली नीि समजावी म्हणून आपल्या 

मुत्सद्दके्षगरीने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, बाक्षल्हक, क्षवदरू, कंुती यांची व्यक्षक्तगत भेि घेऊन माक्षहती क्षमळवली. 

क्षवदरुांनी पांडवांचे शस्त्रास्त्र नैपुण्य, सौजन्य, लोकक्षप्रयता, क्षवनय, चातुयड, न्यायक्षप्रयता इत्यादी सवड गुणाचे 

यथायोग्य वणडन करून धृतराष्ट्राचे पुत्र त्यांचा पराकोिीचा द्वषे करीत असल्याचे सांक्षगतले. इतकेच नाही तर 

दयुोधानादी धृतराष्ट्र पुत्रांनी भीमावर केलेल्या क्षवषप्रयोगाची माक्षहतीही कदली. अकु्रराच्या भेिीमुळे कंुती 

चांगलीच भावक्षववश झाली. खूप कदवसात माहरेच े कोणीच भेिले नव्हते. नात्यान े अकू्रर क्षतचा भाऊच 

होता. क्षतने सवड खरे खरे सांगून आपले मन मोकळे केले. कंुतीने आई-बाबा, भाऊ-बक्षहणींसह सवड 

नातेवाईकांची चौकशी केली. स्वत:ची व स्वत:च्या पुत्रांची क्षस्थती क्षतने अत्यतं क्षवदारक शब्दात अकू्रराला 

सांक्षगतली. ती म्हणाली, " दादा, या साऱ्या शत्रूंच्या गराड्यात आम्ही अत्यंत शोकाकुल आहोत. माझी 

अवस्थातर असंख्य लांडग्यानंी घेरलेल्या हटरणीसारखीच झालेली आह.े मला श्रीकृष्णाची वारंवार आठवण 

येत असत.े मुलांसह मी महायोगी श्रीकृष्णाला शरण आह.े ह े तूं श्रीकृष्णाला सागं! परब्रम्ह परमात्मा 

श्रीकृष्ण आमचे रिण करो." असे म्हणून कंुती श्रीकृष्ण स्मरणामुळे क्षवकल होऊन रडू लागली. त्यावेळी 

अकू्रर व क्षवदरू यांनी क्षतला क्षतच्या पुत्रांच्या जन्मदात्या दवेांचे स्मरण करून कदल े व क्षनभडय राहण्यास 

सांक्षगतले.  

मथुरेला जाण्यापूवी अकु्ररान ेमुत्सद्दीपणाने पुन्हा एकदां धृतराष्ट्राची भेि घेतली. धृतराष्ट्र आपल्या 

पुत्रांचा पिपाती होता. तो पांडवांशी धूतड व कपिीपणाने वागत होता. ह े जाणून अकु्ररान े सवांसमि 

धृतराष्ट्राला भगवान श्रीकृष्णांचा क्षनरोप सांक्षगतला. अकू्रर म्हणाला, " ह ेकुरुकुल भषूण महाराज धतृराष्ट्र! 

आपला वडील बंधू पांडू स्वगडवासी झाल्यामुळे आपणास राज्याक्षधकारी म्हणून नेमल ेआह.े आपण सदाचार 

व सध्दमाडनुसार पृथ्वीपालन करून प्रजेला सौख्य द्यावे. स्वजनांबरोबर समवतडन ठेवून स्वत:चे इह पर 

कल्याण साधावे. या नश्वर शरीराने क्षवपरीत आचरण करून स्वपुत्र व पांडुपुत्र यांच्यात भेद्बुद्धी ठेवाल तर 

अंती नरकाचे धनी व्हाल. म्हणून ह ेधतृराष्ट्र महाराज, या स्वप्नवत् संसारात स्वत:वर क्षनयंत्रण ठेवून क्षचत्त 

क्षस्थर ठेवून समत्वान े शांत राहा!" अकु्रराचा हा भगवान श्रीकृष्णांचा क्षनरोप ऐकून पातळयंत्री धतृराष्ट्र 

म्हणाला, " उत्कृष्ट सल्ला दणेाऱ्या महोदय अकु्ररा! आपण माझ्या कल्याणाची गोष्ट सांक्षगतली आह.े अमृत 

क्षपताना जशी तृप्ती होत नाही तद्वतच आपल्या या उपदशेामृताने मी अद्याप तृप्त झालो नाही! असे असनूही 

आपला हा उपदशे माझ्या या चंचल क्षचत्तात क्षस्थर झालेला नाही. कारण पुत्रांच्या ममतेमुळे क्षवषम 

झालेल्या माझ्या मनाला मी आवरू शकत नाही. सवडशक्षक्तमान भगवान श्रीकृष्ण पृथ्वीवरील भार हलका 

करण्यासाठी यदकुुळात अवतीणड झाले आहते. त्याचं्या क्षवधानात कोण बदल करणार? त्यांना माझा 

नमस्कार आह.े" धृतराष्ट्राचे ह ेमानभावी बोलणे ऐकून अकू्रर हस्तीनापुरातून क्षनघाला. मथुरेला आल्यावर 

त्याने भगवान श्रीकृष्णांना धृतराष्ट्राच े पांडवांशी असलेले कपिाचरण धतृराष्ट्राच्या मानभावी भाषणासह 

जसेच्या तसे क्षनवेदन केल.े 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६२ वे (अध्याय ५० व ५१ पूणड) 

 

द्वारकेची स्थापना 

 

 कंस वधान े द:ुखी झालेल्या कंसाच्या राण्या अस्ती व प्राप्ती दोघीही आपला क्षपता मगधराज 

जरासंधाकड ेपरत गेल्या. त्यांच्या वैधव्याचे कारण श्रीकृष्ण असल्याचे समजताच जरासंध संतापला. त्यान े

पृथ्वी यादव रक्षहत करण्याच ेठरवले. आपल्या तेवीस अिौक्षहणी सैन्यासह जरासंधाने मथुरेला वेढा कदला.  

भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या प्रजेला अभय कदले. व बलरामांसह युध्द सामग्रीने पटरपूणड असे दोन 

कदव्य रथ घेऊन मथरेु बाहरे आले. नगरा बाहरे येताच श्रीकृष्णांनी पाञ्चजन्य शंख फंुकला. त्याच्या 

आवाजाने शत्रुसैन्यात कमालीची घबराि पसरली. श्रीकृष्णांनी थोडसेेच सैन्य बरोबर घेतले होते. इतमयात 

जरासंध त्यांच्या समोर येऊन म्हणाला, " आपल्या मामाचा वध करणाऱ्या नराधमा तूं माझ्याशी युध्द 

करण्याच्या लायकीचा नाहीस. मी फक्त बलरामांशी युध्द करीन."  

यावर श्रीकृष्ण म्हणाले, " खरे शूर अशा वल्गना करीत नाहीत तर ते शौयड गाजवतात. पण मृत्यू 

समीप आला कीं भ्रम होऊन मनुष्य अशी तुझ्यासारखी बडबड करतो." इतमयात जरासंधाच्या इशाऱ्यावर 

नाचणाऱ्या मांडक्षलक राजानंी आपल्या सेनेसह बलराम व कृष्ण यांना चहूकडून घेरून िाकले. तत्िणी 

बलरामांनी मेघातनू पाऊस पडावा तसा शरवषाडव केला. मांडक्षलक राजांच्या सेनचेी दाणादाण उडाली. 

हत्ती घोड ेरथ पदाती असे चतुरंग सैन्य धडाधड धारातीथी पडू लागले. मथुरे भोवती जणू रक्ताचा सागर 

तयार झाला.  

जरासंधाने यादव सेनेची कत्तल चालवलेली पाहून बलरामांनी जरासंधाला वरुणपाशात बध्द करून 

त्याच्या तेवीस अिौक्षहणी सैन्याची कत्तल केली. बलरामानंी जेंव्हा जरासंधाला वरुणपाशात बध्द केले तेंव्हा 

भगवान श्रीकृष्ण बलरामांना हळूच म्हणाले, " दादा, याला न मारता सोडल्यास हा आणखी सेना घेऊन 

परत येईल. याच ेसारे सामथ्यड मांडलीक राजांच्या सेनेवर अवलंबून आह.े त्यामुळे आपण याच्या मांडलीक 

राजांसह सनेा कापली कीं आपोआपच नृशंसांचा वध होऊन भूभार हलका होईल."  
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बलरामांनी ते ऐकले. मग श्रीकृष्णांनी जरासंधाला दया दाखवून सोडून कदले. पराभूत होऊन 

मगधाला परत जाण्याची जरासंधाला लाज वािू लागली. तेंव्हा युद्धात वाचलेल्या मांडलीक राजांनी त्याला 

राजनीती वगैरेचे दषृ्टांत दऊेन पुन्हा प्रयत्न करण्याची पे्ररणा कदली. व पराभूत झालेल्या जरासंधान ेआपला 

लौककक परत क्षमळवण्यासाठी सतरावेळा मथुरेवर स्वारी केली. भगवंतानंी सतरावेळा त्याचे तेवीस तेवीस 

अिौक्षहणी सैन्य कापून काढले.  

पण अठराव्या वेळेस जेंव्हा जरासंध मथुरेवर स्वारी करण्यास क्षनघाला तेंव्हा तो मथुरेला येऊन 

पोहोचण्यापूवी नारदांनी क्षचथवलेल्या कालयवनाने आपल्या तीन कोिी सेनसेह मथरेुला वेढा घातला. त े

पाहून भगवान श्रीकृष्णांनी बलरामांशी क्षवचार क्षवक्षनमय करून मथुरावाक्षसयांना योगमागाडने प्रथम सुरक्षित 

स्थळी हालवायचे ठरक्षवले. त्याप्रमाणे त्यांनी मनुष्याला जाण्यास कठीण अशा समुद्रातल्या टठकाणी 

समुद्राकडून शहाण्णव मैल लांब व शहाण्णव मैल रंुद (म्हणजे नऊ हजार दोनशे सोळा मैल िेत्रफळाची) 

समतल भूमी मागून घतेली. त्यावर क्षवश्वकम्याडकडून नेत्रदीपक द्वारका नागरी क्षनमाडण करून घेतली. अत्यंत 

रेखीव आखीव व वास्तुशास्त्रानुसार सडका, चौक, वने उपवन,े क्षवक्षवध व्यापारी पेठा, उत्कृष्ट गोदामे, 

गगनचुंबी गोपुरे, महाल, राजवाड,े उद्यान,े मंकदरे, पाठशाला, गौळीवाडे, असे जे जे नागरी जीवनासाठी 

आवश्यक होते ते ते सवड भरपूर प्रमाणात क्षनमाडण करून घेतले. भगवान श्रीकृष्ण स्वत:साठी द्वारका नागरी 

क्षनमाडण करतात ह ेसमजताच कुबेरान ेआठही क्षनधी क्षतथे आधीच पाठवून कदले. इंद्राने सुधमडसभा पाठवून 

कदली. वरुणाने एकच कान शामवणड असलेले चंद्रासारखे तेजस्वी व मनोवेगाने धावणारे एक हजार अश्व 

पाठवून कदले. लोकपालांनी आवश्यक त्या सवड संपत्ती पाठवल्या.  

सवड क्षनवासस्थान े जीवनावश्यक वस्तूंनी व गृहसजाविीने पटरपूणड करून घेतल्यावर भगवान 

श्रीकृष्णांनी आपल्या योगमायेने सवड संबंक्षधतानंा क्षनद्रते असतानाच द्वारकेत नेउन सोडले. उवडटरत 

मथुरावासीयांच्या संरिणासाठी बलराम मथुरेत राक्षहले. भगवान श्रीकृष्ण बलरामांच्या सल्ल्यानरुूप 

गळ्यात फक्त वनमाला धारण करून क्षन:शस्त्र अवस्थेत मथुरेच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून सकाळी सूयोदयी 

कालयवनाच्या समोर बाहरे आले.  

भगवान श्रीकृष्णांना क्षन:शस्त्र समोर आलेले पाहून कालयवन जरा आश्चयड चककत झाला. अनवाणी 

व पायी येत असल्यामुळे त्यांच्याशी द्वदं्व युध्द करावे लागणार. या क्षवचाराने कालयवन अनवाणी व क्षन:शस्त्र 

होऊन त्यांचा पाठलाग करू लागला. कालयवन आपला पाठलाग करीत असलेला पाहून भगवान श्रीकृष्ण 

रणभूमी सोडून एका पवडताच्या कदशेने पळू लागले. पावलो पावली कालयवनाला आपण त्यांना गाठले असे 

वािे पण श्रीकृष्ण त्याच्या आवामयात येत नसत. त्यामुळे त्यांना थांबवण्यासाठी कालयवन त्यांचा 

पाणउतारा करू लागला. पण क्षतकड ेपूणड दलुडि करून भगवान श्रीकृष्ण सहजतनेे एका पवडताच्या अंधाऱ्या 

गुहते क्षशरले. महत्प्रयासान े रक्तबंबाळ होऊन कालयवनही त्याचं्या पाठोपाठ त्या गुहते क्षशरला. 

कालयवनाला त्या अंधारात समोरच कोणी एक मनुष्य झोपलेला कदसला. आपल्याला क्षखजवण्यासाठी 

कृष्णच असा झोपला आह ेअसे समजनू त्या क्षतरीक्षमरीत त्याने जोरदार लत्ता प्रहर केला. तो क्षनकद्रस्त पुरुष 

जागा झाला.  युद्धासाठी आव्हान दणेारा कालयवन त्याच्या दषृ्टीस पडला. तत्िणी कालयवनाच्या 

शरीरातला वशै्वानर प्रगि झाला आक्षण कालयवन भस्म होऊन खाली कोसळला.  
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तो पुरुष म्हणज े इक्ष्वाकू वंशातल्या मांधात्याचा पुत्र मुचकंुद होता. त्याच्या सत्यप्रक्षतज्ञ व 

ब्राम्हणभक्तीने त्याने अनके सामथ्ये प्राप्त करून घेतली होती. त्यामुळे इंद्राच्या प्राथडनवेरून त्याने दवेांसाठी 

दवेांची अहोरात्र सेवा करून इंद्राचे राज्य सुरक्षित करून कदले. कालांतराने दवेानंा कार्मतकेया सारख्या 

प्रभावी सेनापतीची प्राप्ती झाली. तेंव्हा इंद्राने प्रसन्न होऊन मुचकंुद राजाचा सन्मान केला. इंद्र म्हणाला, ह े

राजा तूं आपल्या गहृ,दारा, पुत्राकदसह राज्य त्याग करून आमच्यासाठी कायडरत झालास. एवढ्या काळात 

आता तुझे कोणीच क्षशल्लक उरलेले नाही. तुझ्या क्षन:स्वाथी सेवेसाठी मोिा खेरीज जे हवे असेल ते मागून 

घे! " तेंव्हा राजा मुचकंुद खूप दमलेला व अनेक वषे झोप न क्षमळालेला होता म्हणून त्याने झोपेचा वर 

मागून घेतला. तेंव्हा त्याच्या इच्छे प्रमाणे इंद्राने त्याला झोपेचा वर कदला आक्षण सांक्षगतले जो कोणी तुझी 

झोप मोड करील तो तुझ्या दषृ्टीस पडताच भस्म होईल. तोच हा राजा मुचकंुद.   

कालयवनान े झोपमोड केल्याने राजा मुचकंुदाच्या दषृ्टीस पडून भस्म झाला. कालयवन भस्म 

होताच भगवान श्रीकृष्ण मुचकंुदाच्या समोर आले. भगवान श्रीकृष्णाचे ते कदव्य रूप पाहून मुचकंुद स्तंभीत 

झाला.  

राजा मुचकंुद भीत भीत म्हणाला. " आपण कोण आहात? आपले तेज पाहून आपण क्षत्रदवेां पैकी 

कोणी आहात असे वािते! मी इक्ष्वाकू वंशातला युवनाश्वनदंन मांधात्याचा मुचकंुद नामक पुत्र, आपण कोण 

ह ेजाणून घेण्यास फार उत्सकु आह.े" 

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाल,े " मुचकंुदा मी अनंतनामी असून माझे जन्म कमड गुण अनंत आहते. 

सांप्रतच्या जन्मात मी श्रीकृष्ण वसुदवे यादव असून ब्रम्हदवेाच्या प्राथडनेवरून हा अवतार धारण केला आह.े 

तूं पूवी अंत:करण पूवडक माझी प्राथडना केलेली आहसे. त्यामुळे तुला हवा तो वर तूं मागनू घे!"  

पूणड भानावर आलेला राजा मुचकंुद म्हणाला, " ह े प्रभो! मी पूवीच्या राजलक्ष्मीच्या प्रभावाने 

परमाथाडला मुकलो आह.े त्याकाळचे सम्रािपद ही केवळ आपली कृपाच असताना मी अहकंाराने स्वकतृडत्व 

समजून अनथडच ओढवून घतेला आह.े तथाक्षप ह ेभगवन आपली माया अतमयड आह.े त्यामुळे मी आपणास 

शरण आलो आह.े मला आपल्या चरणी आश्रय द्या!"  

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " वरदानाचे प्रलोभन दाखवूनही तुझी बुद्धी क्षस्थर राक्षहली आह.े त्यामुळे 

तूं आपले मन माझ्या टठकाणी क्षस्थर कर व माझ्या स्मरणात उवडटरत आयुष्य व्यतीत कर. म्हणजे पुढल्या 

जन्मी शुध्द होऊन मला येऊन क्षमळशील." 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।     
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६३ वे (अध्याय ५२ पूणड व ५३ चालू) 

 

रुक्षममणीचे पत्र 

 

 भगवान श्रीकृष्णांनी वर कदल्यावर मुचकंुद राजा श्रीकृष्णांना नमस्कार व प्रदक्षिणा करून बाहरे 

पडला. बाहरे यतेाच त्याला झाड ेडडगर इत्यादी छोिे छोिे झालेले कदसून आल.े तेंव्हा आता कक्षलयुग सुरु 

झाल्याचे जाणून श्रीकृष्णांनी सांक्षगतल्या प्रमाणे तो गंधमादन पवडतावर तपाचरणास क्षनघून गेला. भगवान 

श्रीकृष्ण मथुरेकड ेक्षनघाले. मथुरेला अद्याप म्लेञ्छ सनेेचा वेढा तसाच पाहून त्यांनी त्या सवड म्लेञ्छ सेनचेा 

संव्हार केला व सवड धन मथुरेत आणू लागले. तेवढ्यातच मगधराज जरासंध आपल्या तेवीस अिौक्षहणी 

सैन्यासह हजर झाला. ते पाहून बलराम व श्रीकृष्ण अगदी सामान्य माणसासारखे सगळे धन क्षतथेच िाकून 

मथुरेकड े धूम पळत सुिले. ते पाहून जरासंध उन्मादहास्याने रथातून उडी मारून त्यांना पकडण्यासाठी 

त्यांच्या मागे लागला. बलराम व कृष्ण दसुऱ्या दारान ेमथुरेच्या बाहरे पडले व प्रवषडणपवडतावर चढू लागले. 

प्रवषडणपवडतावर खूप दाि झाडी असल्यामुळे जरासंधाला ते कदसेनात. तेंव्हा संतापून जरासंधाने झाडी 

पेिवून कदली. बलराम व कृष्ण प्रवषडणपवडताच्या क्षशखरावर जाऊन क्षतथे असलेल्या कड्यावरून उडी मारून 

पलीकड ेगेले. जरासंध व त्याच्या सैक्षनकांना चकवून सागरातून द्वारकेस गेले. जरासंधाचा समज ते दोघ े

आगीत भस्म झाले असा होऊन क्षवजयी मुद्रनेे तो मगधास परत गेला. भगवन श्रीकृष्ण व बलराम द्वारकेस 

परत आले तेंव्हा आनतड दशेीचा (संदभड पुष्प११३) कुकुद्मी राजा ब्रम्हदवेाच्या आज्ञ ेप्रमाणे आपली कन्या 

रेवती बलरामांना अपडण करण्यास घेऊन आला होता. बलरामांनी क्षतचा स्वीकार करून मोठ्या थािात 

क्षववाह केला.  

क्षवदभाडकदपती राजा भीष्मक याला पाच पुत्र व एक कन्या होती. सवाडत थोरला पुत्र रुममी, दसुरा 

रुममरथ, क्षतसरा रुममबाहू, चवथा रुममकेश, पांचवा रुमममाली व सहावी कन्या रुक्षममणी. रुक्षममणी 

अक्षतशय सुंदर व नाजूक होती. राजदरबारी येणाऱ्या अक्षतथींच्या तडडून क्षतने भगवान श्रीकृष्णांच्या 

शौयडकथा, त्यांचे सौंदयड, चातुयड, औदायड व वैभव याचंे वणडन वारंवार ऐकल े होते. तेंव्हा रुक्षममणीने 

श्रीकृष्णांशी क्षववाह करण्याचा क्षनश्चय केला. रुक्षमम सोडून बाकीच्या भावांनाही रुक्षममणीचा क्षववाह 

श्रीकृष्णांबरोबर व्हावा असचे वाित होते. रुक्षममच्या मनात श्रीकृष्णांबद्दल अकारण द्वषे असल्यान े त्याचा 

मात्र रुक्षममणी-कृष्ण क्षववाहास ठाम क्षवरोध होता. आपल्या भावांचा कल श्रीकृष्णांकड े असल्याच े पाहून 
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रुममीने तातडीने रुक्षममणीचा क्षववाह क्षशशुपालाशी नक्की केला. रुक्षममणीला ह ेसमजताच क्षतन ेखूप क्षवचार 

करून एका क्षवश्वास पात्र ब्राम्हणाला एक पत्र दऊेन श्रीकृष्णांकड ेपाठवले. व त्वटरत उत्तर घेऊन येण्यास 

सांक्षगतले. भगवान श्रीकृष्णांकड े तो ब्राम्हण येताच श्रीकृष्णांनी त्याचे उत्तम स्वागत करून भोजनादी 

झाल्यावर त्याचे पाय चेपून दते दते सवड चौकशी केली. तेंव्हा त्या ब्राम्हणाने रुक्षममणीने कदलेले गुह्य पत्र 

भगवान श्रीकृष्णांना कदले. भगवान श्रीकृष्णांनी ते पत्र त्या ब्राम्हणालाच वाचून दाखवण्यास सांक्षगतले. 

भगवंताची आज्ञा क्षशरोधायड मानून ब्राम्हण पत्र वाच ूलागला. रुक्षममणीने क्षलक्षहल ेहोते, " ह ेक्षत्रभुवन सुंदरा, 

आपले गुण श्रवण करणाऱ्याचे क्षत्रक्षवध ताप हरण होतात व दशडनाने सवड पुरुषाथड प्राप्त होतात. ह ेदयाघना 

अच्युता! सवड संकोच सोडून मी आपणास क्षवनवीत आह ेकीं माझ्या क्षचत्ताने आपल्या टठकाणी प्रवेश केला 

आह.े ह े मुकंुदा, आपण कुल, शील, स्वभाव, सौंदयड, क्षवद्या, पराक्रम, वय, द्रव्य इत्यादी सवड गुणांमध्ये 

अक्षद्वतीय आहात. सवांचे मन मोक्षहत करणाऱ्या ह े मनमोहना! कोणती कुलवती व धैयडशील कन्या 

क्षववाहासाठी आपणास वरणार नाही? म्हणून ह ेप्रभो मी आपणास वरल ेआह.े ह ेकमलनयना, पूवड जन्मात 

इष्ट भगवद्भक्षक्त व धमडपालन मी केले असेल तर आपण इथे येऊन पत्नी म्हणून माझा स्वीकार करावा. 

आपल्या सारख्या नरशादुडलाचा वािा क्षशशुपाला सारख्या कोल्ह्याला क्षमळू नये. ह े अक्षजता, क्षववाहाच्या 

आदल्या कदवशी मला क्षगरीजादवेीच्या मंकदरात दशडनासाठी जावे लागेल त्यावेळी दशडनकरून परत जात े

वेळी क्षशशुपाल, जरासंध इत्यादी राजांचा त्याचं्या सनेसेह पराभव करून व त्यांची सेना उध्वस्थ करून 

आपल्या शौराचे मोल दऊेन माझे रािस क्षवधीन ेपाक्षणग्रहण करावे. मी जर आपल्या चरणकमळांचा आश्रय 

प्राप्त करून घेऊ शकले नाही तर व्रतस्थ होऊन प्रायोपवेषनाने प्राण त्याग करीन." पत्र वाचून होताच 

मनोमन भगवंताला नमस्कार करून ब्राम्हण भगवंताला म्हणाला, "ह े यदशेु्रष्ठा! वेळ अत्यंत थोडा आह.े 

त्यामुळे या पत्राच्या संदभाडत जे काही करावयाचे असेल ते त्वटरत करावे अशी माझी आपणास नम्र क्षवनंती 

आह.े" इतके बोलून तो ब्राम्हण अक्षधरतनेे श्रीकृष्णांच्या क्षनणडयाची वाि पाहू लागला. भगवान श्रीकृष्ण 

ब्राम्हणाचा हात आपल्या हातात घेऊन हसत हसत म्हणाले, " माझे मनही क्षतच्यावर जडल्यामुळे मला तर 

झोपही लागत नाही. रुक्षममने केवळ द्वषेान े क्षतचा क्षववाह माझ्याशी होऊ द्यायचा नाही अस ेठरवल ेआह.े 

पण ह ेभूदवेा! आपण काळजी करू नका. माझ्यावर पे्रम करणाऱ्या रुममीणीला मी अगदी अलगद घेऊन 

येईन. इतके बोलून भगवान श्रीकृष्णांनी ताबडतोब दारुकाला बोलावून शस्त्रास्त्रासह रथ क्षसद्ध करण्याची 

आज्ञा कदली. रथ क्षसद्ध झाल्याचे दारुकान ेसांगताच भगवान श्रीकृष्णांनी ब्राम्हणाच्या हाताला धरून प्रथम 

त्याला रथात बसक्षवले व मग आपणही रथारूढ झाले. मनोवेगाने धावणाऱ्या त्या अश्वांच्या सहाय्यान े

भगवान श्रीकृष्ण एका रात्रीतच आनतडदशेातून (म्हणजे काठेवाडातनू) क्षवदभाडतल्या कंुडीनपूरया 

राजधानीला आल.े त्यावेळी  रुक्षममणी मंगलस्नान करून उत्तमोत्तम वस्त्रालंकार पटरधान करून पत्र कदलेल्या 

ब्राम्हणाची वाि पहात होती. तेवढ्यात तो ब्राम्हण रुक्षममणीला भेिण्यास अंत:पुरात आला. त्याचा प्रसन्न व 

क्षनचश्चत चेहरा पाहून रुक्षममणीच्या मनाचा ताण एकदम नाहीसा झाला. क्षस्मतहास्याने क्षतने ब्राम्हणाच े

स्वागत केले. ब्राम्हणान ेभगवान श्रीकृष्ण कंुडीनपूरात आले असून आपणास घेऊन जाण्याची सत्य प्रक्षतज्ञा 

केली असल्याचे सांक्षगतले.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।     
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६४ वे (अध्याय ५३ व ५४ पूणड) 

 

रुक्षममणी हरण  

  

भगवान श्रीकृष्ण कंुडीनपूरात आले असून त्यानंी आपणास घेऊन जाण्याची सत्यप्रक्षतज्ञा केली आह!े 

असे ब्राम्हणाने रुममीणीला सांगताच रुक्षममणीने ब्राम्हणाला मनापासून नमस्कार केला. त्याचा उक्षचत 

सन्मान केला. रुक्षममणीचा आनंद गगनात मावेना. कंुडीनपूरात ‘रुक्षममणी-क्षशशुपाल’  क्षववाहासाठी बरेच 

राजे श्रीकृष्णाशी युध्द कराव ेलागले तर त्या तयारीनेच आपापले सैन्य घेऊन आलेले होते.  

भगवान श्रीकृष्ण कंुडीनपूर येथ े एकिेच गेल्याच े  बलरामांच्या  हरेांनी  बलरामांना  

कंुडीनपूरातल्या शत्रुपिाच्या हालचालींसह तत्काळ कदली. तेव्हा बलरामांचे हृदय बंधुपे्रमाने उचंबळून 

आले. बलराम लगेच आपल ेचतुरंग सैन्य घेऊन श्रीकृष्णांच्या मदतीसाठी कंुडीनपूर यथेे आले.  बलराम व 

कृष्ण कंुडीनपुरात आल्याच े भीष्मकाला  समजताच भीष्मकाने त्यांच े उत्कृष्ट पूजन करून त्यांच्या 

क्षनवासाची व्यवस्था केली. बलराम कृष्ण कंुडीनपुरात आल्याची बातमी पसरताच त्यांच्या दशडनासाठी 

नागटरकांची रीघ लागली.  

इकड े रुक्षममणी सशस्त्र सैक्षनकांच्या कडकेोि बंदोबस्तात दवेीच्या मंकदराकड े जाण्यास क्षनघाली. 

भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणांच्या चचतनात ती पायीच भगवतीच्या मंकदराकड े क्षनघाली होती. पुष्कळ 

ब्राम्हणपत्नया क्षतच्यासह चंदन, आगरु, केशर इत्यादी सगुंधी लेपन करून गजरे माळून उंची वस्त्रालंकार 

पटरधान करून क्षतच्या समवते चालल्या होत्या. मंजुळ वाद्यांच्या व सुरेल गवयांच्या समूहाने रुक्षममणीवर 

स्तुती सुमनांची बरसात चालू ठेवली होती. मंकदरात आल्यावर प्रौढ व अनुभवी ब्राम्हण क्षस्त्रयांनी रुक्षममणी 

कडून क्षशवपावडतीला वंदन करवून घतेले. मग सुरेख पूजन करवनू घेतले. मग रुक्षममणीने मनातल्या मनात 

प्राथडना केली, " ह ेअंक्षबके! तझु्या स्कंद व गणेश या दोन पुत्रांसह मी तुला वंदन कटरते. तूं मंगल करणारी 

आहसे. माझी तुला हात जोडून प्राथडना आह ेकीं भगवान श्रीकृष्णच मला पती क्षमळेल असा वर द.े" अशी 

अगदी कळवळून प्राथडना करून रुक्षममणी एका दासीचा हात धरून मंकदरा बाहरे आली. भगवंताच्या माये 
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प्रमाणेच रुक्षममणी सुध्दा वीरांना मोक्षहत करणारी होती. क्षतच्या अपूवड सौंदयाडच्या प्रभावामुळे रुक्षममणीचे 

दशडन होताच अनेक मोठ मोठे राजे दहेभान हरपून खाली पडले.  

रुक्षममणी भगवान श्रीकृष्णांची प्राप्ती व्हावी अशी इच्छा धरून हळू हळू आपली नाजूक पावले 

िाकीत  चालली होती. चालता चालता क्षभरक्षभरत्या नजरेने ती श्रीकृष्णांना शोध ू लागली आक्षण क्षतला 

भगवान श्रीकृष्ण दशडन झाले. तत्िणी एका अनाक्षमक ओढीने ती श्रीकृष्णांच्या रथाकड े झेपावली. काय 

घडते आह े ह े समजण्याच्या आताच भगवान श्रीकृष्णांनी क्षतला आपल्या रथात घेतले. आक्षण प्रक्षतकार 

करणाऱ्या राजांचा पराभव करून बलरामासंह क्षनघनूही गेले. कोल्ह्यांच्या कळपातून चसहाने आपला भाग 

न्यावा तसे भगवान श्रीकृष्ण रुक्षममणीला घेऊन क्षनघूनही गेले. पण पराभूत राजे जरासंधाच्या अक्षभमानान े

"चसहाचा वािा कोल्ह्यान ेपळवला हो!" म्हणून िाहो फोडू लागले. रुक्षममणीला पाहून कामक्षवव्हल झालले े

सारे राज ेश्रीकृष्णांनी रुक्षममणीला पळवून नेल्यावर सावध झाले. आक्षण मग शस्त्रे परजून श्रीकृष्णांच्या मागे 

धावले. सगळी यादव सेना तयारीतच होती. त्यांनी शत्रुसेनाच्या अनेकपि शरवषाडव करून शत्रुसेनचे्या 

हत्ती, घोड,े रथी वगैरेंची मस्तके धडाधड उडवायला सुरुवात केली. बलरामांचा प्रक्षतकार इतका तीव्र होता 

कीं जरासंधही क्षनमुिपणे मागे कफरला.   

जरासंध मागे कफरताच त्याला उदास, क्षनस्तेज व रडवेला झालेला क्षशशुपाल कदसला. तेंव्हा 

क्षशशुपालाची समजूत घालण्यासाठी तो क्षशशुपालास म्हणाला, " ह े पुरुषचसह क्षशशुपाला! ही उदासीनता 

सोडून द!े आपण योक्षजलेल्या सगळ्या गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे घडतीलच अशी शाश्वती कधीच नसते. अरे 

मी सतरा वेळा मथुरेवर तेवीस तेवीस अिौक्षहणी सेनसेह चालून गेलो व पराभूत होऊन परत आलो. पण 

अठराव्या वेळी मला क्षवजय प्राप्त होऊनही मी कृष्णाला पकडू शकलो नाही. कारण काल त्यांना अनुकूल 

होता. त्यामुळे काल अनुकूल झाल्यावर आपण त्यांना चजकू शकू!" सम्राि जरासंधाने असे समजावल्यावर 

क्षशशुपाल आपल्या अनुयायांसह व वाचलेल्या क्षमत्रांसह आपल्या राजधानीस परत गलेा. पण कृष्ण द्वषे्ट्या 

रुक्षममला काही रहावले नाही.  

रुक्षममला आपल्या ताकदीचा फार गवड होता. तो चांगलाच खवळला. त्यान े लगेच कवच धारण 

करून क्षतथ े जेवढे राजे उपक्षस्थत होते त्याचं्या समोर प्रक्षतज्ञा उच्चारली " आपणा सवांसमोर मी प्रक्षतज्ञा 

करतो कीं जर मी कृष्णाला मारून रुक्षममणीला परत आणले नाही तर कंुडीनपुरात प्रवेश करणार नाही." 

अशी मूखाडसारखी प्रक्षतज्ञा करून रथारूढ होऊन त्यान े श्रीकृष्णाला गाठले. आक्षण ओरडून श्रीकृष्णांना 

म्हणाला, " मूखाड जो वर मी तुला जक्षमनीवर आडवे करीत नाही तोवर माझ्या बक्षहणीला सोडून द!े" असे 

म्हणून  रुममीने तीन बाण कृष्णावर सोडले. श्रीकृष्णांनी त्याचे ते क्षतन्ही बाण क्षनष्प्रभ करून त्याच ेधनुष्य 

तोडून िाकले. रुममीने दसुरे धनुष्य हातात घतेाच तहेी तोडून िाकल ेअशी तीन धनषु्ये तोडल्यावर रुममी 

खवळला व त्याने कृष्णावर परीघ सोडला. त्यावर कृष्णांनी त्याचे प्रत्येक अस्त्र क्षनष्प्रभ करून त्याला 

क्षन:शस्त्र केले. त्यामुळे रुममी पाय उतार होऊन ढाल तलवार घेऊन पुढे आला. श्रीकृष्णांनी त्याची ढाल 

तालावर तोडून त्याच्यावर सोडण्यासाठी धनुष्याला बाण लावला. त े पाहून तत्िणी रुक्षममणीने केलेल्या 

प्राथडने वरून तो क्षवचार सोडून कदला. पण मूखड रुममी आपल्या ताकदीने श्रीकृष्णांना मारण्यासाठी 

त्यांच्याजवळ आला. तेंव्हा श्रीकृष्णांनी त्याच्या दाढी-क्षमशा काढून केसात पाि काढून त्याला क्षवद्रपू केला.  
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त्यावेळी बलरामांना दया आली व त्यांनी त्याला बद्धावस्थेतून मोकळे करून म्हिले, "कृष्णा आता 

मेलेल्याला आणखी मारण्यात काय अथड आह?े द ेसोडून." इतके बोलून बलराम रुक्षममणीकड ेवळून म्हणाले, 

" ह ेरुक्षममणी ! झाल्या प्रकारा बद्दल तूं वाईि वािून घऊे नकोस. कारण हा तुझा भाऊ सवड प्राण्यांचा द्वषे 

करणारा, राज्य, संपत्ती, स्त्री इत्यादी भौक्षतक सुखाने व स्वत:च्या शरीर बलाने उन्मत्त झालेला आह ेत्यामुळे 

जे झाले ते ठीकच झाले असे  समजून तूं शोक करू नकोस!" बलरामाचं्या या सात्वनपर बोलण्यान े

रुक्षममणीचे समाधान झाले व ती शांत झाली. रुक्षममने आधीच प्रक्षतज्ञा केली असल्याने तो परत कंुडीनपूर 

येथे गेला नाही. क्षजथ ेपराभव झाला क्षतथेच भोजकि नामक नगर बसवून राहू लागला.  

भगवान श्रीकृष्ण रुक्षममणीसह द्वारकेत प्रवेशले. द्वारकावाक्षसयांना ह ेआधीच समजल ेअसल्यामुळे 

त्यांनी द्वारका सजवून मंगलमय करून िाकली होती. रस्त्या रस्त्यावर दतुफाड, हातात पंचारत्याचंी तािे 

घेऊन सुवाक्षसनी कृष्ण रुक्षममणी याना ओवाळीत होत्या. फुले उधळीत होत्या व आपला आनंद व्यक्त करीत 

होत्या. ठीकटठकाणचे क्षमत्र राज े आपल्या अपूवड  ऐश्वयाडसह अगक्षणत नजराणे घेऊन द्वारकेच्या 

राजमागाडवरून क्षशस्तबध्द क्षमरवणुकींने भगवंताच्या भव्य राजप्रासादाकड े क्षनघाले होते. भगवान श्रीकृष्ण 

लक्ष्मीरूपी रुक्षममणीला द्वारकेत घेऊन आल्याचा आनंद द्वारकेचे नागटरक मोठ्या उत्साहाने साजरा करू 

लागले.   

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।    
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-दहावा स्कंध 

पुष्प १६५ वे (अध्याय ५५ पूणड) 

 

प्रदु्यम्न व शंबरासूर 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागल,े " राजन!् पूवी भगवान क्षशवांनी क्रोधान े वासुदवेाचा अंश असलेल्या 

मदनाला भस्म केले होते. त्यामुळे आता पुन्हा शरीर धारण कण्यासाठी त्यान े वासुदवेाचा म्हणजे 

श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला. तोच काम अथवा मदन प्रद्युम्न या नावाने प्रक्षसध्द झाला. प्रद्युम्न कोणत्याच 

बाबतीत क्षपत्यापेिा कमी नव्हता. कदसायलाही हुबहेूब श्रीकृष्णच! प्रद्युम्नाचा जन्म झाल्यावर दहा कदवसही 

झाले नाहीत तेवढ्यातच प्रद्युम्न हा आपला शत्रू असल्याचे ओळखून शंबरासरुाने इच्छेनरुूप रूप 

पालिण्याच्या क्षवद्येच्या बळावर प्रद्युम्नाला सुतीकागहृातून पळवून नेल.े आक्षण समुद्रात फेकून कदले. 

प्रद्युम्नाला त्याचवेळी एका मोठ्या माशाने अलगद क्षगळून िाकले. तो मोठा मासा एका कोळ्याच्या 

जाळ्यात सांपडला. चांगला मोठ्ठा मासा क्षमळाल्याच्या आनंदात त्या कोळ्याने तो मासा शंबरासुराला भेि 

म्हणून कदला.  

शंबरासुराच्या आचाऱ्याला त्या माश्याच्या पोिात त ेबाळ सांपडले. त्याने ते बाळ शंबरासुराची 

दासी मायावती क्षहला कदले. मायावतीला त्या बाळाचे फार कौतुक वािले. त्यावेळी क्षत्रकालज्ञ नारदमुनींनी 

मायावतीला भेिून त ेबाळ म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण व रुक्षममणी यांच्या पोिी पुन्हा जन्म घेतलेला कामदवे 

अथाडत तुझा पतीच आह.े शंबरासुराने त्याला सूक्षतकागृहातून पळवून समुद्रात िाकल.े क्षतथ ेमाशाने त्याला 

क्षगळल्यामुळे इथे तुझ्या हाती आला आह.े मायावती ही प्रत्यि रतीच होती. प्रद्युम्न मोठा झाल्यावर हुबहेूब 

श्रीकृष्ण कदसू लागला. मायावती ही रतीच असल्यामुळे प्रद्युम्न हा आपला पतीच आह े अशी क्षतची दढृ 

धारणा होती. व त्याच धारणेतून ती प्रद्युम्नाचा सांभाळ करीत होती. प्रद्युम्न वयात आल्यावर व तारुण्यान े

मुसमुसल्यावर जेंव्हा इतर क्षस्त्रया त्याच्याकड े पहात तेंव्हा त्याचंा काम उद्दीक्षपत होई आक्षण मग त्या 

लाज्जायुक्त हास्य किाि त्याच्याकड ेिाकीत. प्रद्युम्नाला आता या गोष्टींची संवय झाली होती.  

पण मायावती जेंव्हा स्त्री-पुरुष संबंक्षधत भाव प्रकि करू लागली तेंव्हा मात्र प्रद्युम्न चक्रावला. त्यान े

मायावतीला ' तूं माझी आई असताना माझ्या बाबतीत तुला ही अशी क्षवपरीत बुद्धी कशी झाली?' तेंव्हा 

मायावतीने प्रद्युम्नाला सवड पूवडकथा सांगून प्रद्युम्न स्वत: मदन व आपण रती असल्याचे सत्य त्याच्या जवळ 

उघड केले.  
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रती म्हणजेच मायावती पुढे म्हणाली "ह ेप्रभो! आपला मुलगा हरवल्यावर माता रुक्षममणी ककती 

शोकाकुल झाली असेल याचा क्षवचार करा! पुत्रस्नेहाने ती आजही शोकाकुल आह.े ज्या शंबरासरुान े

आपल्याला माता रुक्षममणीपासून पळवून समुद्रात फेकून कदले त्या शंबरासुराला अनके मायावी क्षवद्या ज्ञात 

आहते. त्याला वश करून घणेे अथवा चजकणे अत्यंत कठीण आह.े ह ेस्वामी! त्यासाठी मी आपल्या चरणी 

महामाया नावाची अत्यंत प्रभावी व इतर कोणत्याही माया नष्ट करणारी क्षवद्या अपडण करते. त्या क्षवद्येमुळे 

आपला पराक्रम अबाक्षधत होईल व आपण शंबरासुराला मारू शकाल." रतीन ेप्रद्युम्न जवळ ह ेरहस्य उघड 

केल्यावर प्रद्युम्न मनातून शंबरासुरवर चांगलाच खवळला. पण वरकरणी शांतपणा धारण करून तो 

शंबरासुराकड ेआला. आक्षण शंबरासुरावर नाही नाही ते आरोप करू लागला. शंबरासुराला ते असह्य झाल े

व तो सतंापला. तेंव्हा प्रद्युम्नाने त्याला युद्धाचे आव्हान कदले. शंबरासूर लगेच गदा घेऊन प्रद्य्म्म्नाच्या अंगावर 

धावून गेला. प्रद्युम्न तयारच होता. क्षवजेच्या कडकडािान ेयेणारी प्रचंड गदा प्रद्युम्नाने आपल्या गदनेे सहज 

चूणड करून िाकली! त ेपाहून शंबरासरू अवाक् झाला! हा कालचा पोर एका झिमयात संपवू अशा गवाडत 

असणाऱ्या शंबरासुराचा गवड पार उतरला. त्याच्या गदचेे चूणड करणारा प्रक्षतस्पधी आजवर त्याला भेिलाच 

नव्हता. त्यामुळे प्रद्युम्नाचे सामथ्यड जाणून त्यान े आपल्या मायावी क्षवद्यचेा प्रभाव दाखवण्यास सुरुवात 

केली. पण प्रद्युम्नाने आपल्या क्षवद्येने ती नष्ट केली. आपली सवड मायावी क्षवद्या नष्ट होताच सतंापलेला 

शंबरासूर प्रद्युम्नाच्या समोर येऊन त्याच्या अंगावर धावून गेला. शंबरासुर समोर कदसताच प्रद्युम्नान े

आपल्या तीक्ष्ण तलवारीने त्याचे मस्तक धडावेगळे केल.े त्यानंतर आकाशात कफरू शकणाऱ्या मायावतीन े

प्रद्युम्नासह द्वारकेत रुक्षममणीच्या अंत:पुरातच प्रवेश केला.  

प्रद्युम्नाचे ते हुबेहूब श्रीकृष्णा सारखे कदसणारे रूप पाहून रुक्षममणीच्या मनात आलेच कीं हा आपला 

सूक्षतकागृहातून पळवलेला मुलगा तर नसेल? आक्षण तसचे असले पाक्षहजे अन्यथा माझ्या मनात त्याच्या 

बद्दल पुत्रपे्रम कां बरे दािून यावे. अशा क्षवचारात रुक्षममणी गकड  असतानाच वसुदवे-दवेकी सह भगवान 

श्रीकृष्ण व नारद क्षतथे आले. नारदांनी वसुदवे, दवेकी, श्रीकृष्ण, रुक्षममणी यांना शंबरासुराची सवड हकीकत 

सांक्षगतली. व हाच तो शंबरासुराने पळवून नेलेला आपला मुलगा प्रद्युम्न असल्याचे सांक्षगतले. प्रद्युम्न हा 

आपला मुलगा असल्याचे समजताच रुममीणीला असमान ठेंगणे झाले. द्वारकेतल्या प्रजाजनांना ह ेसमजताच 

त्यांनी प्रचंड मोठा आनंदोत्सव साजरा केला. प्रद्युम्न सवडच बाबतीत आपल्या क्षपत्यासारखा म्हणजे भगवान 

श्रीकृष्णां सारखा असल्यामुळे इतर मातांना तो आपला पतीच वािे! यात आश्चयड वािण्या सारखे काहीच 

नाही कारण प्रद्युम्न हा सािात वासुदवे पुत्र कामच होता. त्यामुळे तो समोर कदसल्यावर असे होण े

स्वाभाक्षवक होते.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।    
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-दहावा स्कंध 

पुष्प १६६ वे (अध्याय ५६ पूणड) 

 

जांबवती व सत्यभामा-श्रीकृष्ण क्षववाह 

 

 द्वारकेतल्या सत्राक्षजताने भगवान श्रीसूयडनारायणांची सख्यभक्ती करून रोज अठराभार सोन ेदणेारा 

स्यमंतकमक्षण प्राप्त करून घेतला होता. त्या मण्याचे पूजन ज्या टठकाणी होत अस े त्या टठकाणी अवषडण, 

अक्षतवृष्टी, ग्रहपीडा, शारीटरक वा मानक्षसक पीडा होत नसत. सत्राक्षजतान े तो मक्षण आपल्या दवेघरात 

स्थापन केला.  

पुढे एकदा प्रसंगोपात्त भगवान श्रीकृष्णांनी सत्राक्षजताला तो मक्षण प्रजाक्षहताथड राजा उग्रसेनाला 

अपडण करण्यास सांक्षगतला. पण आपल्या भक्तीचा गवड झालेल्या सत्राक्षजताने ते मनावर घेतल ेनाही. पुढे 

काही कदवसानंी सत्राक्षजताचा भाऊ प्रसेन तो मक्षण गळ्यात घालून वनात क्षशकार करण्यास गेला. तेथे एका 

चसहान ेप्रसेनाला त्याच्या घोड्यासकि मारले. त्यावेळी जांबवानाने ते पाक्षहले व प्रसनेाच्या गळ्यातला मक्षण 

आपल्या गुहते नेऊन मुलाला खेळण्यास कदला.  प्रसेन परत न आल्यामुळे प्रसेनाला स्यमंतक मण्यासाठी 

श्रीकृष्णांनी मारले असावे अशी शंका सत्राक्षजत द्वारकेतल्या प्रक्षतक्षष्ठत नागटरकात व्यक्त करू लागला. 

 श्रीकृष्णांच्या कानावर ही गोष्ट गेली. त्यांनी आपल्यावरील आळ दरू करण्याच ेठरवल.े द्वारकेतल्या 

काही प्रक्षतक्षष्ठत नागटरकांना बरोबर घेऊन त े प्रसेनाला शोधण्यासाठी वनात गेले. प्रसेनाला मारलेल्या 

अवस्थेत सवाडनीच पक्षहले. पण त्याच्या गळ्यात स्यमंतक मक्षण नव्हता. म्हणून मागोवा घेत ते अस्वलाच्या 

गुह ेपयंत गेले. ती गुहा फारच भयंकर कदसत होती व आत काळोखही होता. म्हणून श्रीकृष्णांनी प्रक्षतक्षष्ठत 

नागटरकानंा बाहरेच थांबायला सांगून स्वत: स्यमंतक मण्याच्या शोधासाठी गुहते क्षशरले.  बरेच आत 

गेल्यावर स्यमंतक मण्याशी खेळणारा जांबवानाचा मुलगा त्यांनी पाक्षहला. मुलाकडून तो मक्षण काढून 

घेण्याच्या उद्दशेाने श्रीकृष्ण त्या मुलाच्या जवळ जाताच मुलाला सांभाळणारी दाई ओरडू लागली. क्षतचा 

आरडा-ओरडा ऐकून जांबवान क्षतथ ेआला आक्षण श्रीकृष्णांना मारायला धावला. पण श्रीकृष्णांच्या जबरदस्त 

प्रक्षतकारान ेतो सावध झाला व स्वसामथ्याडच्या अक्षभमानाने त्यांच्याशी द्वदं्व युध्द खेळू लागला.  

अठ्ठावीस कदवस अहोरात्र युध्द केल्यावर जांबवान दमला. भगवान श्रीकृष्णांनी त्याची सगळी हाड े

क्षखळक्षखळी करून िाकली होती. त्यामुळे त्याची क्षवजयाची आशा मावळली. आक्षण आश्चयड चककत होऊन 
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श्रीकृष्णना शरण गेला. श्रीकृष्णांना शरण जाताच त्याच्या अंत:करणात ह े आपले स्वामी प्रभुरामचंद्र 

असल्याची जाणीव उत्पन्न झाली. व सुयोग्य शब्दात त्यांची स्तुती करू लागला. स्तुती करून झाल्यावर 

आपणच माझे स्वामी श्रीराम आहात. मी आपणास शरण आलो आह.े असे म्हणून त्यांच्या चरणी लीन 

झाला. तेंव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी आपला येण्याचा हतेू त्याला सांक्षगतला. जांबवानाने लगेच तो मक्षण 

भगवंताच्या स्वाधीन केला व केलेल्या अपराधाचे पटरमाजडन व्हावे म्हणून आपली रूपवती कन्या 

जांबवतीही भगवंताला अपडण केली.  

गुहचे्या बाहरे वाि पाहाणारे प्रक्षतक्षष्ठत नागटरक कंिाळून बाराव्या कदवशी द्वारकेस परत आले. व 

सत्राक्षजताला क्षशव्या दते महामाया दगुाडदवेी समोर श्रीकृष्ण सुखरूप परत यावेत म्हणून धरणे धरून बसले. 

त्यांच्या उपासनेला फळ आल.े व स्यमंतक मण्यासह जांबवतीला घेऊन श्रीकृष्ण द्वारकेस परत आले. द्वारकेस 

आल्यावर भगवान श्रीकृष्णानंी राज सभेत उग्रसनेाच्या समोर सत्राक्षजताला बोलावले व घडलेला प्रकार 

सांगून तो मक्षण सवांच्या समोर सत्राक्षजताला परत केला. सत्राक्षजताला मेल्याहून मेल्या सारखे झाले. 

सत्राक्षजताला मान वर करून पहाण्याचे धैयड होईना! श्रीकृष्णांशी वैर उत्पन्न केल्याचे भय त्याला वािू लागल े

व त्या भयातनू मुक्त होण्यासाठी त्याने आपली अत्यतं सुंदर कन्या सत्यभामा श्रीकृष्णांना स्यमंतक मण्यासह 

अपडण केली. पण भगवान श्रीकृष्णांनी फक्त सत्यभामेचा स्वीकार केला. स्यमंतक मण्याचा स्वीकार केला 

नाही.  

श्रीकृष्ण सवांच्या समोरच सत्राक्षजताला म्हणाले, "तूं सूयडभक्त आहसे! म्हणून तो तुझ्याच जवळ 

असूद.े त्याच्यापासून क्षमळणाऱ्या सोन्याचा आम्ही स्वीकार करू!" असे म्हणून तो मक्षण श्रीकृष्णांनी 

सत्राक्षजताला परत केला.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।      

  

  

  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६७ वे (अध्याय ५७ पूणड) 

 

स्यमंतक मण्याचे अपहरण 

 

 पांडव आक्षण कंुती लिागृहाला लागलेल्या आगीत भस्म झाल्याची खबर हक्षस्तनापुरहून आल्यामुळे 

वसुदवे दवेकी चांगलेच अस्वस्थ झाले. भगवान श्रीकृष्ण जरी सवड जाणत होते तरी लोकव्यवहार म्हणून 

बलराम व श्रीकृष्ण हक्षस्तनापूरला भीष्म, द्रोण, कृप, क्षवदरु, धृतराष्ट्र, गांधारी इत्यादींच्या सांत्वनासाठी 

आले.  

बलराम व श्रीकृष्ण द्वारकेतून हक्षस्तनापुर येथे गेल्याच ेपाहून अकू्रर व कृतवमाड शतधन्व्याकड ेआले. 

शतधनव्याला म्हणाल,े " सत्राक्षजतान ेसत्यभामा तुला दणे्याचे कबुल केल ेहोते. पण ती आता त्यान ेकृष्णाला 

कदली आह.े मग क्षनदान तो स्यमंतक मक्षण तरी तूं त्याच्याकडून कां घते नाहीस?" शतधन्वा तसा दषु्ट 

स्वभावाचा होता. तो क्षवचारात पडलेला पाहून अकू्रर व कृतवमाड दोघेही म्हणाले," अरे, क्षवचार कसला 

करतोस? तुला कदलेले वचन त्याने मोडले आह.े मग वचनभंग करणाऱ्या सत्राक्षजताला त्याच्या भावाच्या 

मागाडने वर पाठव आक्षण घे तो स्यमंतक मक्षण."   

शतधन्व्याला ते पिले.  मागचा पुढचा क्षवचार करण्या इतका शतधन्वा मुत्सद्दी नव्हता. स्यमंतक 

मण्याच्या लोभाने तो सत्राक्षजताच्या घरी आला. सत्राक्षजत त्यावेळी झोपलेला होता. शतधन्व्याने काही एक 

क्षवचार न करता, जीवाच्या आकांताने ओरडत असलले्या सत्राक्षजताच्या क्षस्त्रयांकड े पूणड दलुडि करून 

सत्राक्षजताला ठार केल ेव मक्षण घेऊन पसार झाला. आपल्या क्षपत्याचा इतका हृदयद्रावक अंत झालेला पाहून 

सत्यभामा मूर्मच्छत पडली. पण सावध होताच आपल्या क्षपत्याचे शव तेलाच्या कढईत ठेवून ती तांतडीन े

हक्षस्तनापुरला भगवान श्रीकृष्णाकड ेआली. बलराम-कृष्ण लगेच द्वारकेला परतले. श्रीकृष्ण द्वारकेला परत 

आल्याचे समजताच शतधन्वा घाबरून अकू्रर व कृतवम्याडच्या आश्रयास आला. पण दोघांनीही त्याला 

वािेला लावले. तेंव्हा शतधन्व्यान ेस्यमंतक मक्षण अकु्रराकड े ठेवायला कदला व स्वत: वेगवान घोड्यावरून 

द्वारका सोडून पळाला. शतधन्वा पळाल्याचे समजताच बलराम-कृष्ण त्याचा पाठलाग करू लागले. क्षमक्षथल े

जवळच्या उपवनात शतधन्व्याचा घोडा उर फुिून मेला. त्यामुळे शतधन्वा पायीच पळू लागला. ते पाहून 

श्रीकृष्णही त्याच्या मागे पळत गेले व आपल्या सुदशडन चक्राने त्याला ठार केल.े मग त्याच्या जवळ जाऊन 
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मक्षण शोधला पण मक्षण काही क्षमळाला नाही. श्रीकृष्णांनी रथाजवळ येऊन बलरामांना तसे सांक्षगतल.े तेंव्हा 

बलराम जरा नाराजीने म्हणाले ठीक आह.े शतधन्व्याने तो द्वारकेतच कोणाकड ेतरी ठेवला असेल. तेंव्हा तू ं

द्वारकेत जाऊन शोध घे.  मी इथे माझ्या जुन्या क्षमत्राच्या म्हणज े क्षमक्षथलाक्षधपतीच्या भेिीस जातो. अस े

सांगून बलराम क्षमक्षथलेस गेले. काही काल क्षमक्षथलेस राहून बलराम दयुोधनाला गदायुद्धाचे क्षशिण दणे्यास 

हक्षस्तनापुरला आले. द्वारकेस परतल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी प्रथम सत्राजीताच े औध्वडदेक्षहक केले. मग 

त्यांनी अकू्रर व कृत्वाम्याडची चौकशी केली. पण ते बलराम व श्रीकृष्ण यांच्या भयाने द्वारका सोडून पळून 

गेल्याचे समजले. तसेच अनके शे्रष्ठ व ज्येष्ठ नागटरकांनी श्रीकृष्णांना असे सांक्षगतले कीं अकू्रर द्वारकेतून 

गेल्यापासून सवांना क्षवक्षवध संकिांना तडड द्यावे लागत आह.ेत्यामुळे त्याला द्वारकेत परत आणल्या क्षशवाय 

या संकिांपासून आपली सुिका होणार नाही. अकु्रराने स्यमंतक मक्षण द्वारकेतनू पळवला असल्यामुळे ही 

संकिे येत असल्याच ेभगवान श्रीकृष्ण जाणत होत.े तरी ज्येष्ठ नागटरकांच्या म्हणण्याला मान दऊेन त्यांनी 

अकू्रराला आणण्यासाठी आपले दतू पाठवले.  

अकू्रर भगवंताच्या समोर येताच भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " अहो अकू्ररकाका! धन दणेारा स्यमंतक 

मक्षण आपल्याकड े आह े ह े आम्ही जाणतो. सत्राक्षजताला पुत्र नसल्यामुळे त्याच्या मुलीची मुलेच त्याला 

क्षतलांजली दऊेन चपडदान करणार व त्याच े ऋण फेडणार. त्यातून जे क्षशल्लक राहील त्या सवड धनाच े

अक्षधकारी ती मुलेच होतील. थोडमयात म्हणजे उत्तराक्षधकारी या हक्काने तो मक्षण माझ्याकडचे असायला 

हवा! पण तरी सधु्दा तो माक्षण आपण आपल्याकडचे ठेवा! कारण आपण व्रतक्षनष्ठ आहात. क्षशवाय तो माक्षण 

सांभाळण्याची कुवत इतराजंवळ नाही. बलराम दादांना असे वािते कीं तो मक्षण माझ्या जवळच आह.े 

म्हणून आपण तो मक्षण दाखवून आमच्या ज्येष्ठ बंधूंची शंका दरू करा. त्या मण्याच्या सामथ्याडवरच आपण 

सोन्याची यज्ञवेदी करून पाठोपाठ यज्ञ करीत सुिला आहात ह े आम्ही जाणतो."  भगवान श्रीकृष्ण असे 

म्हणताच अकु्रराने आपल्या वस्त्रातून तो माक्षण बाहरे काढला. भगवान श्रीकृष्णांनी तो बलरामदादांना 

दखवला, इतरही सवड बांधवांना दाखवला आक्षण स्वत:वरील आळ दरू करून तो अकू्रराला परत केला. 

भगवान श्रीकृष्णांच्या या आख्यान श्रवणाने मनुष्य सवड पापांपासून मुक्त होतो. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।     
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६८ वे (अध्याय ५८ पूणड) 

 

भगवान श्रीकृष्णांचे अन्य क्षववाह 

 

 पांडव लािागृहातून श्रीकृष्णांच्या आक्षशवाडदाने सुखरूप बाहरे पडून पुन्हा हक्षस्तनापूरला आले. मग 

पांडवांनी इंद्रप्रस्थाला आपले स्वतंत्र राज्य क्षनमाडण केले. त्यानंतर काही काळाने भगवान श्रीकृष्ण पांडवांना 

भेिण्यासाठी इंद्रप्रस्थ येथे गलेे. भगवान श्रीकृष्णांच्या आगमनामुळे सवांनाच मोठा आनंद झाला. पांडवांनी 

भव्य स्वागत केले. पांडवांच्या पे्रमापोिी श्रीकृष्ण इंद्रप्रस्थाला बराच काळ वास्तव्य करून होते. त्या 

वास्त्व्यात त ेएकदा अजुडना बरोबर क्षशकारीला गेले असताना यमुनेवर जलपानास आले. क्षतथ े त्यांना एक 

सुंदर कन्या तप करताना कदसली. तेंव्हा श्रीकृष्णांनी अजुडनाला क्षतची चौकशी करण्यास पाठवले. क्षतन ेआपण 

सूयडकन्या काचलदी असनू भगवान श्रीक्षवष्णू पती म्हणून क्षमळावेत या उद्दशेाने ह े तप आरंभले असल्याच े

सांक्षगतले. आपल्या क्षपत्याने इथे यमुना जळात बांधून कदलेल्या महालातच आपण राहात असून श्री क्षवष्णंुची 

प्राप्ती होई पयंत क्षतथेच राहाण्याचा आपला क्षनधाडर असल्याचे क्षतने अजुडनाला सांक्षगतले. तेंव्हा भगवान 

श्रीकृष्णांनी क्षतला आपले दशडन दऊेन आपल्या रथात घेतले व क्षतघेही इंद्रप्रस्थाला परत आले.  

नंतर पांडवांच्या क्षवनतंी वरून भगवान श्रीकृष्णांनी इंद्रप्रस्थ नगरीचे रुपांतर एका अद्भुत, रम्य, 

प्रशस्त, रेखीव व क्षवस्तीणड नगरीत क्षवश्वकम्याडकडून करवून कदले. त्याच वास्तव्यात अक्षग्नदवेांच्या मागणी 

वरून त्यांनी अजुडनाकरवी खांडव वन अग्नीला भिण करण्यास कदले.  खांडववन भिण करण्यास क्षमळाल्या 

मुळे प्रसन्न झालेल्या अग्नीने अजुडनाला अभेद्य अस े गांडीव धनुष्य व बाणांचे दोन अिय भाते कदले. त्या 

क्षशवाय एक रथ, चार पांढरे घोड ेव अभेद्य कवच कदले. खांडव वन जळत असताना मयासुराच्या क्षवनतंी 

वरून अजुडनाने त्याला क्षजवदान कदल्यामुळे त्या उपकाराच्या फेडी साठी मयासुराने पांडवांना एक अद्भुत 

सभागृह बांधून कदले. त्याच सभागृहात दयुोधन जक्षमनीला पाणी व पाण्याला जमीन समजून फक्षजत पावला 

होता. यथावकाश भगवान श्रीकृष्ण काचलदीसह द्वारकेस परतले व योग्य काळी काचलदीशी क्षववाहबध्द 

झाले.  

त्यानंतर काही कदवसांनी श्रीकृष्णांची अवंतीनगरीची आत्या राजाक्षधदवेी क्षहच्या क्षमत्रचवदा नामक 

कन्येने श्रीकृष्णांना वरण्याची इच्छा व्यक्त केली. पण क्षतचे भाऊ अवंतीनगरीचे राजे चवद व अनुचवद ह े

दयुोधनाचे क्षमत्र असल्याने त्यांना क्षतची ही इच्छा मान्य नव्हती. पण भगवान श्रीकृष्णांना क्षमत्रचवदाची 
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इच्छा समजल्यावर त्यांनी क्षमत्रचवदाच्या स्वयंवर प्रसंगी भर सभेतनू आपल्या सामथ्याडने क्षतला द्वारकेस 

आणले व क्षतच्याशी क्षववाह केला. कोसलदशेीचा राजा नग्नाक्षजताची कन्या सत्या ही अत्यंत सुंदर होती. 

नग्नाक्षजताने क्षतच्या क्षववाहासाठी सात तीक्ष्ण चशगाच्या मस्तवाल खोन्डांना मैदानातून पकडून त्यांना 

नमवणाऱ्याला आपली कन्या कदली जाईल. अशी अि घातली होती. सत्यचे्या मनात भगवान श्रीकृष्णांना 

वरण्याची तीव्र इच्छा होती. भगवान श्रीकृष्ण ती अि पूणड करण्याच्या उद्दशेाने भरपूर सेनेसह कोसलदशेी 

आले. नग्नाक्षजताने भगवान श्रीकृष्णांचे अपूवड स्वागत केले. श्रीकृष्णांना पाहून सत्या आनंदली. क्षतने मनोमन 

प्राथडना केली कीं मी जर अव्यक्षभचारी भक्तीने श्रीकृष्णाचंे चचतन केले असेल तर भगवान श्रीकृष्ण माझे पती 

व्हावेत व माझी पक्षवत्र मनोकामना पूणड करावी. भगवान श्रीकृष्णांनी नग्नाक्षजताचा पण समजून घतेला व 

लगेच कंबर कसनू तयार झाले. नग्नाक्षजताने सातही मस्तवाल खडडांना मैदानात सोडले. भगवान 

श्रीकृष्णांनी एकाच वेळी सात रूपे धारण करून त्या सातही खडडांना जेरबंद करून वेसण घातली. मग 

सहजतने े खेळण्यातल्या लाकडी बैलांसारख े ओढू लागले. राजा नग्नाक्षजतासह सवडच आश्चयड चककत झाले. 

मग नग्नाक्षजताने क्षवक्षधपूवडक कन्यादान केले.  

पूवी ज्या राजांना सत्येच्या प्राप्तीसाठी खडडांना वेसण घालण्यात अपयश आले होते ते अत्यंत 

संतापले. त्यानंा या सगळ्या प्रकारात नग्नाक्षजत व श्रीकृष्ण यांची लबाडी वािली. त्यांनी श्रीकृष्णाशी युध्द 

करून सत्याला सोडवायचे ठरवले! भगवान श्रीकृष्ण वैभवशाली दक्षिणा घेऊन सत्येसह द्वारकेस क्षनघाल े

तेंव्हा या अपयशी राजांनी त्याना वािेत गाठले. पण भगवान श्रीकृष्ण त्या तयारीनेच आलेले होते. त्या सवड 

राजांना श्रीकृष्णां बरोबर आलेल्या अजुडनाने चसहाने लांडग्यांना पळवून लावावे तस ेपळवून लावले. भगवन 

श्रीकृष्ण व सत्या यांचा क्षववाह द्वारकेस मोठ्या समारंभात पार पडला. पुढे मद्रदशेीच्या राजाची राजकन्या 

लक्ष्मणा क्षहला सुध्दा भगवान श्रीकृष्णां बरोबर क्षववाह करण्याची इच्छा होती. क्षतलाही भगवान 

श्रीकृष्णांनी क्षतच्या स्वयंवरातून एकट्यानचे हरण केले. तसेंच भौमासुराच्या बंकदखान्यातून सोडवलेल्या 

हजारो क्षस्त्रयांचे भगवान श्रीकृष्णांनी एकाच वेळी क्षततकीं रूपे धारण करून पाक्षणग्रहण केले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १६९ वे (अध्याय ५९ पूणड) 

 

भौमासुराचा वध 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! भौमासुराने स्वपराक्रमाने वरुणाचे छत्र, अकदतीची कदव्य कंुडल े

व दवेांचे मक्षणपवडत नावाचे रम्य स्थान क्षहसकावनू घतेल ेहोत.े ह ेसवड परत क्षमळावे अशी दवेराज इंद्राने 

श्रीकृष्णांना प्राथडना केली. भगवान श्रीकृष्ण सत्यभामेसह गरुडावर स्वार होऊन भौमासुराच्या 

प्रामज्योक्षतषपुरला क्षनघाले. भौमासुराने प्रामज्योक्षतषपुरात प्रवेश करणे फार अवघड करून ठेवले होते. प्रथम 

चारी बाजूला प्रचंड शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करून ठेवलेले पवडत होते. त्यांच्या आत पाण्याचे खंदक होते. त्याच्या 

आत आल्यावर प्रचंड वेगान ेवाहणारे वाऱ्याच ेति होते. ते ओलांडल्यावर नगरा भोवती दहा हजार फास 

लावले होते. या सवाडवर मूर नामक असुराची दखेरेख होती.  

भगवान श्रीकृष्णांनी प्रथम गदनेे पवडत फोडले. बाणांनी शस्त्रे क्षनष्प्रभ केली. सुदशडन चक्राने पाणी, 

अग्नी, वायू यांची खंदके नेस्तनाबूद केली. सगळे फास तलवारीन ेकापून काढले. श्रीकृष्णांनी आपल्या शंख 

नादाने यंते्र व वीरपुरुषांची अंत:करणे शतश: क्षवदीणड करून िाकली. त्या शंख नादाने क्षनचश्चत मनान े

झोपलेला मूर दचकून जागा झाला. पण भगवंतांनी िणभराचाही वेळ न दवडता आपल्या सुदशडन चक्रान े

त्याचे मस्तक धडा वेगळे केले. मूरच्या मृत्यूमुळे संतापलले्या त्याच्या सात पुत्रांनी भगवंतावर हल्ला केला. 

त्या सवांचा भगवान श्रीकृष्णांनी वध केला. त्यामुळे भौमासुर सतंापून आपली सगळी सेना घेऊन 

भगवंतावर तुिून पडला. सवाडत पुढे असलेल्या हत्ती दलावर गरुडानेच हल्ला चढवल्यामुळे हत्ती क्षबथरून 

उलिे कफरले. म्हणून गरुडावर क्षचडून भौमासुरान ेवज्रलाक्षह क्षनष्प्रभ करणारी शक्ती सोडली पण गरुडापुढे 

ती शक्ती क्षनष्प्रभ झाली. ह े सवड होई पयंत भगवान श्रीकृष्णांनी भौमासरुाची सगळी सेना क्षवक्षवध 

शस्त्रास्त्रांनी व बाणांनी एकाच दमात कापून काढली. त्यामुळे भौमासरु एकिाच उरला. भगवंतांनी 

भौमासुराचे मस्तक सुदशडन चक्राने धडावेगळे केले आक्षण युध्द संपवले.  

इतमयात भौमासरुाची आई पृथ्वी भगवंताकड ेआली. श्रीकृष्णांची पूजा करून क्षतन ेप्रथम अकदतीची 

कंुडले, वरुणाचे छत्र वगैरे दऊेन हात जोडून प्राथडना केली, " ह ेशरणागत वत्सला, भौमासुराचा पुत्र भगदत्त 

भयभीत झालेला आह े कृपया त्याला अभय द्या!" भगदत्ताला अभय दऊेन भगवान श्रीकृष्णांनी 
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भौमासुराच्या राजप्रासादात प्रवेश केला. तेंव्हा त्यांना भौमासुराने चजकलेल्या राजांच्या सोळा हजार 

राजकन्या त्याच्या अंत:पुरात असलेल्या आढळल्या. भगवान श्रीकृष्ण अंत:पुरात येताच त्या सगळ्या 

राजकन्यांना भगवान श्रीकृष्णांचे दशडन झाले व एकाच वेळी त्यांनी मनोमन श्रीकृष्णानंा आपले पती म्हणून 

वरले. त्या सवड राजकन्यांनी आपल्या टठकाणी आत्मापडण केल्याचे जाणून भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना उत्तम 

वस्त्रालंकारांनी निवून व पालख्यांमध्ये बसवून द्वारकेस पाठवून कदले.  

प्राग्ज्योक्षतषपुरहून भगवान श्रीकृष्ण इंद्राच्या अमरावतीस आले. क्षतथे इंद्राणीने भगवान श्रीकृष्ण व 

सत्यभामा यांचे अपूवड पूजन केले. अकदतीची कंुडले परत करून जेंव्हा भगवान अमरावतीहून क्षनघाले तेंव्हा 

सत्यभामेने इंद्राच्या बागेतला पाटरजातक माक्षगतला. पण इंद्राने चक्क नकार कदला. इंद्राला जेंव्हा आपल्या 

आईची कंुडले हवी होती तेंव्हा ह्याच इंद्रान ेमुकुि िेकून भगवंताला क्षवनतंी केली होती पण काम झाल्यावर 

साधा पाटरजातक द्यायला तयार नव्हता. तेंव्हा इंद्राला न जुमानता भगवान श्रीकृष्णांनी तो उपिून 

गरुडावर ठेवला. इंद्र क्षचडला व युद्धाला आला. तेंव्हा त्या सवांचा पराभव करून भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेस 

परत आले.  

भगवंतांनी पाटरजातकाची स्थापना सत्यभामेच्या बागेत करून सत्यभामेच्या महालाची शोभा 

अपूवड केली. भगवान श्रीकृष्णांनी आणलेल्या हजारो राजकन्यांशी भगवंताने एकाच वेळी एकाच मुहूताडवर 

वेगवेगळ्या भवनांमध्ये वेगवेगळी शरीरे धारण करून अपूवड थािामािात क्षववाह केला. आक्षण गृहस्थाश्रमाचे 

पालन करीत त्यांच्यासह रममाण झाले. ब्रम्हदवेालाही प्राप्त करून घेण्यास अशमय अशा परब्रम्हाला त्या 

राजकुमारींनी पतीच्या रूपाने प्राप्त करून घेतले. त्या अत्यंत श्रद्धने,े पे्रमाने व भक्षक्तभावाने भगवंताची सेवा 

करीत! 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७० वे (अध्याय ६० पूणड) 

 

कृष्ण-रुक्षममणी संवाद  

 

 यदकुुळात अवतीणड झालेला जगक्षन्नयंता, सािात ्परब्रम्ह भगवान श्रीकृष्ण एकदा रुक्षममक्षणमातेच्या 

मंकदरात मंचकावर आरामात पडले होते. रुक्षममणीच्या महालाची शोभा अपूवड होती. दधुावरच्या 

सायीसारखी मऊ व शुभ्र चादर घातलेल्या मंचकावर श्रीकृष्ण आरामात रेलले होते.  आगरु वगैरेंनी सुगंक्षधत 

झालेल्या प्रसन्न वातावरणात रुक्षममणी वाळ्याच्या पंख्याने भगवंताला वारा घालीत होती. खरे तर ती 

सािात् लक्ष्मीच होती. केवळ भगवंतासाठी क्षतने भगवंताला अनुरूप दहे धारण केला होता. क्षतला पाहून 

हसत हसत भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, "ह ेराजकन्ये! लोकपालांसारखे ऐश्वयडवान, शूर, पराक्रमी राज ेतुझी 

इच्छा करीत होते. तुझ्या क्षपत्याने व वडील भावाने तसा शब्दही कदला होता. कामोन्मत्त होऊन तुझी 

प्राथडना करणाऱ्या क्षशशुपाला सारख्याला सोडून तूं तुझ्या तोडीचा नसलेल्या मला कां वरलेस हचे मला 

समजत नाही! अग रूपवान राजकन्ये! जरासंधा सारख्याचं्या भयामुळे आम्ही समुद्रात वस्ती केली. क्षशवाय 

आम्हाला राजचसहासनही क्षमळणार नाही! आम्हाला तसे काही ध्येयही नाही. क्षशवाय आमचा लौककक 

व्यवहारही काही वाखाणण्या जोगा नाही. त्यातून आम्ही क्षनष्काचंन. आमची आवड म्हणशील तर ती ही 

क्षनष्कांचन लोकाचंी. त्यामुळे आमच्यावर पे्रम करणारे तेच. धनवान तर आमच्याकड ेढंुकूनही पहात नाहीत. 

क्षशवाय तूं राजकन्या! तर मी एक साधा गवळ्याचा पोर! त्यामुळे धन, कुल व प्रताप या गोष्टी तोडीस तोड 

असणाऱ्यांचे क्षववाह सुखकर व यशस्वी होतात. तुमच्या दरबारात येणाऱ्या क्षभिुकानंी केलेल्या प्रशंसेला 

भाळून तू ं मला वरण्यात चकू केली आहसे. कदाक्षचत ती चूक अदरूदर्मशत्वामुळे झाली असेल. तर ती तू ं

अजूनही सुधारू शकतसे. आपल्याला अनुरूप अशा  शे्रष्ठ िक्षत्रयाला स्वीकारून तूं तुझे इह-पर कल्याण 

साधून घे! ह े राजकन्ये! क्षशशुपाल, शाल्व, जरासंध, दतंवक्र, तुझा भाऊ रुममी, इत्यादी राजे माझा द्वषे 

करतात. केवळ त्याचं्या धन, बळ व सत्ताकदचा माज उतरवण्यासाठी त्यांचा पराभव करून मी तुला पळवनू 

आणले आह.े अन्यथा आम्ही  घर, दारा, पुत्र, इत्यादींच्या बाबतीत उदासीन आहोत. आक्षण आम्हाला तसहेी 

कोणी क्षवचारीत नाही. आमच्या सािीने सगळे व्यवहार चालतात इतकेच. जसे कदव्याच्या प्रकाशामुळे 

लोकव्यवहार होतो तसे. आक्षण आम्हीही आत्मानंदात तृप्त असतो." रुममीणीला झालेला गवड हरण 

करण्यासाठी इतके बोलनू भगवान श्रीकृष्ण गप्प बसले. आपल्या परम क्षप्रय भगवंताचे पूवी कधीही श्रावण 
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न केलेले अक्षप्रय भाषण ऐकून व्यक्षथत झालेल्या रुक्षममणीचे सवांग थरथरू लागले. ती घामाने डबडबली. 

क्षतला रडू अनावर झाले. ती खाली मान घालनू पायाच्या अंगठ्याने जमीन उकरू लागली. क्षतची 

क्षवचारशक्तीच नष्ट झाल्यासारखी होऊन भगवंताच्या क्षवयोगाच्या कल्पनेने ती क्षवकलांग झाली. क्षतच्या 

हातातला पंखा क्षनसिला, बांगड्या गळून पडल्या. ती पांढरी फट्ट पडली. व  वाऱ्याने केळी जशी उभीच्या 

उभी उन्मळून पडावी तशी मूच्छडना येऊन रुक्षममणी उभीच्या उभी धडकन जक्षमनीवर क्षनस्तब्ध पडली. 

आपल्यावरील पे्रमामुळे आपण केलेली थट्टा रुक्षममणीच्या क्षजव्हारी झडबल्याचे पाहून श्रीकृष्णाचे हृदय द्रवले. 

चतुभुडज रूप धारण करून त्यांनी क्षतला उचलनू घतेले. क्षतचे डोळे पुसले, केस सावरले, क्षतला पूणड कदलासा 

क्षमळण्यासाठी आपल्या हृदयाशी कविाळले. मग समजूत घालण्यात कुशल असलेल्या भगवंतांनी समजतू 

घालायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, " नको! नको! क्षवदभड राजकन्ये! माझे ह ेथटे्टतले बोलणे इतके क्षजव्हारी 

लाऊन घेऊ नकोस. तू ं माझ्याशी पटरपूणड एकक्षनष्ठ असल्याचे मी जाणतो. पण अस े काही बोलल्यावर तू ं

कृतकोपान ेथरथरत, डोळ्यांच्या कडा लाल करून काय काय बोलशील त ेऐकण्याच्या हतेनूे मी तुझी थोडी 

थट्टा केली. अग वेड!े गृहस्थांना एकांतात आपल्या पत्नी बरोबर हास्य-क्षवनोद करीत काही काळ मजते 

घालवता यावा म्हणून तर मी हा याम क्षनमाडण केललेा आह!े "  

भगवंताचे ह े समजतू घालणारे बोल ऐकून क्षनभडय झालेली रुक्षममणी पे्रमपूणड सलज्ज किाि 

श्रीकृष्णांच्या मुखावर िाकून लाजत लाजत म्हणाली, "ह ेकमलनयना! आपल्या सारख्या क्षत्रभुवनचालकाला 

मी अनुरूप नाही. ह ेआपल े म्हणणे अगदी खर आह.े कारण आपल्याला तपस्वी, ज्ञानी, ब्रम्हाकदकासंारख े

शे्रष्ठ दवे वंदन करतात. तर मला प्रकृतीच्या आहारी गेलेले अज्ञानी व भौक्षतकाची हाव असलेले वंदन 

करतात. आपण राजे लोकाचं्या भयाने समुद्रात राहता हहेी खरेच आह.े कारण राजे रजोगुणाक्षधमयामुळे 

क्षत्रगुणांनी व्याप्त  असतात तर आपण क्षनगुडण! त्यामुळेच तर त्यांचे आपल्याशी वैर! म्हणून तर आपण 

समुद्रात शयन करता. आपण सदवै आत्मानंदरुपी चसहासनावर आरूढ असल्यामुळे आपले सेवक सुध्दा 

राजचसहासनाचा त्याग करतात. आपल्या चरणकमळाचंा मकरंद सेवन करणारे मोठ मोठे योगी व 

ब्रम्हदवेही आपला मागड व कमड जाणत नाहीत. व पशुवत मानवी जीवन जगणारेही जाणत नाहीत. त्यामुळे 

आपल्या कक्रया आपल्या क्षशवाय कोण बरे जणू शकणार? आपण स्वत:ला क्षनष्कांचन म्हणवता तेही अगदी 

खरे आह.े कारण सवड चराचरच जर आपण आहात तर दसुरे धन आणायचे कोठून? धनाढ्य लोक 

इंकद्रयतृप्तीच्या मागे लागून आपल्याला क्षवसरतात तर आत्मानात्म क्षववेकी सवडस्वाचा त्याग करून 

आपल्याला भजत असतात. आपली अशा प्रकारची सवड कीती ऐकून तर मी आपल्याला समजून उमजून 

वरले आह.े त्यामुळे अनासक्त ज्ञानी क्षभिुकच आपल्याला समजू शकतात. ह े गदाग्रजा! इतर राजाचं्या 

भयामुळे आपण समुद्रात क्षनवास करता ह ेतकड  संगत होत नाही. कारण आपण आपल्या शार्ङगडधनुष्याच्या 

नुसत्या िणत्काराने माझ्या क्षववाहाला आलेल्या सवड राजांना पळवून लावलेत. चसह जसा आपल्या नुसत्या 

डरकाळीने इतर श्वापदांना पळवून लावतो व आपला भाग नेतो तद्वत आपण मला पळवून आणले आह.े ह े

भगवन! आकांिा पूणड करण्यासाठी मी दसुऱ्या एखाद्या राजकुमारला वरावे अस े आपण म्हणता. पण 

लोकांना पाप-तापापासून मुक्त करणाऱ्या, लक्ष्मीचे क्षनवासस्थान असणाऱ्या आपल्या चरणकमळांचा आश्रय 

घेतल्यानंतर स्वाथड व परमाथड जाणणारी कोणती स्त्री भयग्रस्त राजकुमारांचा क्षवचार मनात आणील? इह-
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पर कल्याण करणाऱ्या व सवांचा आत्मा असलेल्या जगकदश्वरांना मी वरले आह.े ह ेअच्युता, ह ेअनंता, ज्या 

ज्या राजाचंी नावे आपण घतेली आहते त े ते राजे घरामध्ये गाढवासारखी ओझी वाहणारे, कुत्र्यासारख े

क्षस्त्रयांकडून क्षतरस्कार सहन करणारे व चहसक बोमयासारखे क्षस्त्रयांच े दास्यत्व स्वीकारणारे आहते. 

ब्रम्हलोकी गाक्षयली जाणारी आपली कीती त्या ददुवैी क्षस्त्रयांच्या कानी कधी पडलेलीच नाही. चमडकंुडाला 

कविाळणाऱ्या त्या क्षस्त्रयानंा आपल्या चरणकमळांचा सगुंध कधी हुगंावयास क्षमळाललेा नसल्यामुळे त्यांची 

अशी अवस्था आह.े ह े प्रभो! आपल्या चरणी माझी दढृ क्षनष्ठा राहावी अशी मी आपणास प्राथडना करते. 

आपण क्षवश्वाच्या अक्षभवृध्धीसाठी सतत कायडरत असता व रजोगुणाचा स्वीकार करून माझ्यावरही कृपादषृ्टी 

िाकता हा सुध्दा आपला मजवर फार मोठा अनुग्रह असतो. प्रभो! क्षववाहापूवी स्त्री एखाद्या पुरुषावर आकृष्ट 

झालेल्या स्त्री बाबत आपले बोलणे अगदी योग्य आह.े आक्षण आंबेसारखी एखादी स्त्री तशी असतेही. पण मी 

काही तशी नाही!"  

रुक्षममणीचे ह े मुद्दसेूद व मोहक बोलणे ऐकून भगवान श्रीकृष्ण खुशीत येऊन क्षतला म्हणाले, " ह े

साध्वी राजकन्ये! अग अशा प्रकारचे बोलणे तुझ्याकडून ऐकायला क्षमळावे म्हणून तर तुझी थोडी थट्टा केली. 

तूं लावलेला अथड अगदी योग्यआह.े तूं माझी अनन्य भक्त असल्यामुळे तुझी कोणतीच कामना अपूणड राहणार 

नाही. क्षशवाय माझ्या संबंधीच्या कोणत्याच कामना ससंार बंधनात िाकणाऱ्या नसतात. अग थटे्टतल्या 

बोलण्यातसुध्दा माझ्या त्यागाची कल्पना सहन न होऊन तूं प्राण त्यागास क्षसद्ध झालीस! पण ह े

गृहस्वाक्षमनी ! तूं क्षनरंतर माझी सेवा केल्यामुळे बंधमुक्त आहेस! माझ्यावर इतके उत्कि पे्रम करणारी 

तुझ्याक्षशवाय मला दसुरी कोणी कदसत नाही. क्षशवाय मला तुझ्या एका साहसाच ेफार फार कौतुक वाित ेकीं 

क्षववाहा पूवी तूं एका ब्राम्हणा बरोबर पाठवलेले पत्र. ते पत्र तूं केवळ माझी कीती ऐकून पाठवले होतेस! 

तुझ्या पत्रातल्या संदशेानुसार तुझे हरण करताना तुझ्या भावाशी युद्ध करावे लगल ेत्यात त्याला क्षवद्रपू केला 

पण तूं ते सवड माझ्यासाठी सहन केलसे. त्याही पेिा क्षवशेष म्हणजे पुढे बलरामांनी जेंव्हा रुममीचा वध केला 

तेंव्हा माझ्या भावना जपण्यासाठी तू ंएका शब्दानहेी मला काही बोलली नाहीस! याच गुणांमुळे तूं मला 

चजकले आहसे. इतकेच नाही तर तूं पाठवलेला ब्राम्हण परत येण्यास क्षवलंब लागला तेंव्हा मी येतोय कीं 

नाही असे वािून तुला सवड जग भकास वािू लागले व तूं आपले शरीर त्यागण्याच्या क्षनणडयाप्रत आलीस. 

आक्षण तोच पे्रमभाव तूं आजही व्यक्त केलास! तुझ्या या पे्रमभावाची मला परत फेड तर करताच येणार नाही 

म्हणून मी फक्त तुझे अमाप कौतुक करतो!" सािात् परब्रम्ह असलेले भगवान श्रीकृष्ण अशाप्रकारे संसारी 

मनुष्य सारख े पे्रमालाप करीत रुक्षममणी बरोबर रममाण झाले. इतकेच नाही तर ह े जगद्गुरु सवडव्यापी 

असूनही अन्य सवड पत्नींच्या महालातही गहृस्थधमाडनुसार कालक्रमणा करीत होते. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७१ वे (अध्याय ६१ व ६२ पूणड) 

 

रुममीचा वध व अक्षनरुद्ध-उषा 

 

 ब्रम्हदवेही ज्यांचे खरे रूप जणू शकत नाहीत त्या भगवान श्रीकृष्णांनी सोळा सहस्त्र क्षस्त्रयांना वरले. 

त्या सवडजणी श्रीकृष्णांवर पे्रम करणाऱ्या अत्यंत कुशल व कतडव्य तत्पर गृक्षहणी होत्या. श्रीकृष्णांवर मोक्षहनी 

घालण्यचा त्या नहेमेीच प्रयत्न करीत असत. पण त्या ह े कधीच समज ू शकल्या नाहीत कीं आपला पती 

म्हणजे सािात् परब्रम्हच आह.े व ते कालत्रयी क्षवचक्षलत होणार नाही. ह े जरी खरे असले तरी भगवान 

श्रीकृष्णांच्या प्रत्येक पत्नीला त्यांच्यापासून दहा दहा मुल ेझाली होती. रुक्षममणीचा पुत्र प्रद्युम्न याचा क्षववाह 

रुक्षममच्या रुममावती कन्येशी झाला. स्वयंवर प्रसंगी क्षतने प्रद्युम्नाला वरले. त्यावेळी इतर राजे संतापले 

कारण रुममीचे श्रीकृष्णाशी वैर होते. त्यांनी प्रद्युम्नाशी युध्द आरंभल.े तेंव्हा प्रद्यमु्नाने एकट्यानेच त्या 

सवांचा पराभव केला आक्षण रुममावतीचे हरण केले. प्रद्युम्न व रुममावतीचा मुलगा अक्षनरुध्द. अक्षनरुध्दचा 

क्षववाह रुममीची नात रोचना क्षहच्याशी झाला. अक्षनरुद्धाचा क्षववाह झाल्यावर कचलग नरेशांनी रुक्षममला 

बलरामांशी द्यूत खेळण्याच्या भरीस पाडले. बलराम पक्षहले काही डाव हरले. पण मग इरेला पेिून 

बलरामांनी एक लि मोहरांचा पण लावला आक्षण तो चजकला. पण रुममी लबाडीने "मी चजकलो! मी 

चजकलो" अशी हाकािी करीत बलरामांची क्षखल्ली उडवू लागला, कीं " अरे! तुम्ही वनातले गवळी, तुम्हाला 

द्युतातल ेकाय समजत?े आम्ही राज ेलोकानंीच काय तो द्यूत खेळावा!"  

त्यामुळे खवळलेल्या बलरामांनी दहा कोिी मोहरांचा पण लावला व चजकलाही! पण रुममी 

कपिाने "मीच चजकलो आह!े त्यामुळे इथे असलेल्या तज्ञांनाच क्षनणडय करू द!े" असे म्हणाला. इतमयात 

आकाशवाणी झाली कीं " बलराम चजकल ेआहते व रुममी कपिाने खोिे बोलत आह े !"  ही आकाशवाणी 

ऐकूनही रुममी खोडसाळपणे बलरामांचा उपहास करू लागला व त्याच्या साथीदारांनी त्या उपहासाला 

दजुोरा द्यायला सुरुवात केली. मग मात्र बलरामांनी क्षतथेच असलेल्या एका लोखंडी सोट्याने रुममीवर प्रहर 

करून त्याला वरचा रस्ता दाखवला! दांत क्षवचकणाऱ्या कचलग नरेशचे दांत पाडले. रुक्षममला साथ दणेारे 

राजे भयभीत होऊन पळत सुिले. त्यातले हाती लागले त्यांना बलरामांनी वरचा रस्ता दाखवला. 

श्रीकृष्णांनी या बाबत मौन धारण केले. मग क्षस्थरस्थावर झाल्यावर अक्षनरुध्द व रोचना यानंा शे्रष्ठ रथात 

बसवून सवडजण भोजकािाहून द्वारकेस परतल.े”  
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शुकमुनी पुढे म्हणाल,े " राजन्! अक्षनरुध्द व उषा याचंी कथा ऐक. उषा ही बाणासुराची कन्या. 

बाणासुर हा बलीचा थोरला पुत्र व क्षन:स्सीम क्षशवभक्त. आपल्या क्षशवभक्तीने त्याने क्षशवांकडून एकहजार 

हात प्राप्त करून घतेले होत.े क्षशवतांडव नृत्याचे वेळी त्या एक हजार हातांनी त्याने अनकेक्षवध वाद्ये वाजवून 

क्षशवांना पुन्हा प्रसन्न करून घेतले. तेंव्हा क्षशव त्याला हवा तो वर माग असे म्हणाले. बाणासुराने " प्रभो 

आपण माझ्या शोक्षणतपूर नगरीच े रिण करीत राहावे!" असा वर माक्षगतला. भोळेक्षशवशंकर तथास्तु 

म्हणाले. त्या योगे बाणासुर अत्यंत गर्मवष्ठ झाला. इतका कीं एकदां तो भगवान क्षशवांनाच त्यांच्या चरणी 

मस्तक िेकून म्हणाला, " ह ेजगद्गुरो! भक्तमनोरथ पूणड करणारे आपण कल्पवृिच आहात! आपल्याच कृपेन े

मला हजार हात क्षमळालते. पण ते सळसळायला लागल्यावर पवडत फोडूनही समाधान होत नाही. क्षशवाय 

त्रैलोमयात आपल्या खेरीज माझ्या तोडीचा योद्धा मला कदसत नाही." ह ेऐकून भगवान क्षशवशंकर म्हणाले, 

" मूखाड! काळजी करू नकोस! लवकरच तुझा गवड हरण करणारा योद्धा तुला भेिेल!" बाणासूर मूखाडसारखा 

तो आपल्याला क्षमळालेला वर समजून आनंदाने त्या कदवसाची वाि पाहू लागला. बाणासुराला उषा 

नावाची रूपवती कन्या होती. एके कदवशी क्षनद्रावस्थेत असताना कधीही न पाक्षहलले्या अक्षनरुद्धाशी क्षतन े

स्वप्नात समागम केला. अक्षनरुध्द स्वप्नातून क्षनघून जाऊ लागताच ती "नाथ! नाथ! आपण कोठे आहात?" अस े

म्हणत उठून बसली. क्षतच्या जवळच असलेल्या क्षतच्या सख्यांनी ते ऐकले. तेंव्हा बाणासूराच्या कुभांड नामक 

मंत्र्याची कन्या क्षचत्रलेखा क्षतला म्हणाली, " ह े राजकुमारी! तुझे कोणी पाक्षणग्रहण केलेले नसताना तू ं

कुणाला बरे शोधीत आहसे?" तेंव्हा उषेन े क्षचत्रलेखेला अक्षनरुद्धाचे यथाथड वणडन करून सांक्षगतल.े तेंव्हा 

क्षचत्रलेखा म्हणाली तो जर त्रैलोमयात असेल तर मी तझुी क्षवरह व्यथा दरू करीन! असे म्हणून क्षचत्रलेखेन े

गंधवड, ककन्नर, क्षवद्याधर इत्यादी लोकातली क्षचत्रे काढली पण त्यात अक्षनरुध्द नसल्याने उषा काहीच 

बोलेना! मग क्षचत्रलेखेने शूरसेन, वसुदवे, प्रद्युम्न इत्यादींची क्षचत्र ेकाढताना अक्षनरुद्धाचे क्षचत्र काढले. तेंव्हा 

लाजत लाजत उषा "हचे त!े हचे ते! हचे माझ ेप्राणनाथ" असे म्हणाली. क्षचत्रलेखा एक महान योक्षगनी होती. 

क्षतन ेतत्िणी आकाशमागाडने गमन केले. ती द्वारकेतल्या अक्षनरुद्धाच्या महालात आली. मंचकावरील क्षनकद्रस्त 

अक्षनरुध्दाला झोपेतच शोक्षणतपूर मधल्या उषेच्या महालात आणून उषचे्या मंचकावर झोपवले. आपल्या 

प्राणवाल्ल्भाला पाहून आनंकदत झालेली उषा आपले सवडस्व अक्षनरुध्दाला अपडण करून त्याच्या सहवासात 

आनंदाने कालक्रमणा करू लागली. अक्षनरुद्धाच्या सहवासान े उषेत माता होण्याची लिणे कदस ू लागली. 

तेंव्हा पहारेकऱ्यानी ही अनाकलनीय गोष्ट बाणासुराच्या कानावर घातली. बाणासरू आश्चयड चककत होऊन 

लगेच उषेच्या महालात आला. तेंव्हा उषा परमसुंदर अक्षनरुद्धा बरोबर सारीपाि खेळताना कदसली. 

बाणासूर आपल्या सशस्त्र सैक्षनकांसह आलेला पाहून अक्षनरुद्धाने प्रसंगावधान राखून चपळाईने जवळच 

असलेला एक परीघ उचलनू युद्धाचा पक्षवत्र घेतला. त्याला पकडण्यास सैक्षनक जवळ यतेाच डुकरानंा माराव े

तसे अक्षनरुद्धाने त्या सकै्षनकाना मारून िाकले. अक्षनरुद्धाचा हा अचाि पराक्रम पाहून संतापलेल्या 

बाणासुराने अक्षनरुध्दाला नागपाशात बध्द केले. ते पाहून उषा शोकमग्न होऊन रडू लागली. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७२ वे (अध्याय ६३ व ६४ पूणड) 

 

श्रीकृष्ण-बाणासूर युध्द 

 

 द्वारकेतल्या सवांनीच अक्षनरुद्धाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. तेंव्हा शोकाकुल यादवांना 

नारदांकडून अक्षनरुध्दाचा ठावटठकाणा समजला. भगवान श्रीकृष्ण व बलराम याचं्या मागडदशडनाखाली 

यादवांच्या सगळ्या शूर सेनांनी शोक्षणतपुरला वेढा कदला. यादव जेंव्हा शोक्षणतपूरची तिबंदी उध्वस्त करू 

लागले तेंव्हा बाणासुराने भगवान क्षशवशंकरांच्या अक्षधपत्याखाली युद्धाला प्रारंभ केला. भगवान क्षशवशंकर 

स्वत:च बाणासुराच ेरिण करीत असल्याच ेपाहून भगवान श्रीकृष्णांनी जृम्भणास्त्राने त्यांना शांत झोपवून 

बाणासुराचे सैन्य कापून काढले.  बाणासुर संतापून श्रीकृष्णांवर धावला. आपल्या सहस्त्र हातांनी पाचशे 

बाण एकाच वेळी सोडले. भगवान श्रीकृष्णांनी एकाच बाणात ते सगळे क्षनष्प्रभ केले व बाणासुराचा रथ 

मोडला, घोड ेमारले. इतमयात बाणासुराला वाचवण्या साठी बाणासुराची धमडमाता 'कोिरा' नग्नावस्थते 

श्रीकृष्णां समोर आली. श्रीकृष्णांनी आपली दषृ्टी दसुरी कड े वळवताच बाणासूर नगरात क्षनघनू गेला. 

इतमयात माहशे्वर ज्वर श्रीकृष्णांवर धावला. भगवंतानंी वैष्णवीज्वर सोडताच तो होरपळू लागला. 

श्रीकृष्णांना शरण जाऊन म्हणू लागला, " काल, कमड, स्वभाव, द्रव्य, शरीर, प्राण, अहकंार, शब्द, स्पशड रूप, 

रस, गंध, ११इंकद्रय,े आम्ही सवड ज्वर, इतकेच नव्ह ेतर सवड सामथ्ये आपणच आहात. आम्ही सवड आपल्या 

मायेचा एक अल्पसा भाग आहोत. मी आपणास शरण आह ेमाझे रिण करा!" भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले " ह े

क्षत्रक्षशरा! तूं भयमुक्त हो! जो कोणी आपला हा संवाद श्रवण करील त्याला तुझ्यापासून भय राहणार नाही." 

एवढ्या वेळात उसतं घेऊन नव्या दमाने बाणासूर सहस्त्र आयुधे घेऊन परत आला. तेंव्हा भगवान 

श्रीकृष्णांनी आपल्या सुदशडन चक्राने त्याचे हात कापायला सुरुवात केली. नेमके त्याच वेळी भगवान 

श्रीक्षशवशंकर जृम्भणास्त्राच्या प्रभावातून बाहरे आले. व हात जोडून भगवान श्रीकृष्णाला म्हणाल,े " प्रभो! 

बाणासूर माझा भक्त आह!े त्याच्यावर आपली कृपा असावी!" भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " हा आपला भक्त 

व बलीचा पुत्र असल्यामुळे मी याचा वध करणार नाही. पण याचा गवड नष्ट करण्यासाठी ह्याला फक्त चार 

हात ठेवून बाकीचे कापून िाकणार आह.े पण आपल्या पाषडदांमध्ये हा प्रमुख असेल." भगवान श्रीकृष्ण व 

भगवान क्षशव यांचा संवाद ऐकून बाणासूर भगवान श्रीकृष्णांसमोर येऊन नतमस्तक झाला. जक्षमनीवर डोके 

िेकून म्हणाला, " ह े भगवान मी आपणास शरण आह.े" असे म्हणून बाणासरूान े उषा व अक्षनरुध्द यांना 
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सन्मानाने रथात बसवून श्रीकृष्णांच्या समोर आणले. मग भगवान क्षशवांच्या संमतीने भगवान श्रीकृष्ण, 

‘उषा व अक्षनरुध्द’ यांना घेऊन आपल्या सेनेसह द्वारकेस परत आले. या कथचे्या श्रवणाने, श्रवण 

करणाऱ्याचा कधीच पराजय होत नाही.  

द्वारकेस परतल्यावर एके कदवशी भगवान श्रीकृष्ण स्वस्थ बसले असताना सांब, प्रद्युम्न, गद  

इत्यादी मुले त्यांना सांगू लागली कीं एका उपवनातल्या क्षवक्षहरीत त्यांनी एक मोठा सरडा पक्षहला आह.े व 

त्याला क्षवक्षहरीच्या बाहरे यते येत नाही. भगवान श्रीकृष्ण त्यांना बरोबर घेऊन त्या क्षवक्षहरी जवळ आल.े 

मग श्रीकृष्णांनी त्याला सहज बाहरे काढले. पण बाहरे काढता िणीच त्याचे रुपांतर एका सुंदर दवेात 

झाले. तेंव्हा मुले एकदम आश्चयड चककत होऊन पाहू लागली. मुलांना कळावे म्हणून श्रीकृष्णांनी " तुला 

कोणत्या दषु्कमाडमुळे सरड्यासारखी नीच योनी प्राप्त झाली? " असे क्षवचारले. तेंव्हा भगवान श्रीकृष्णांना 

जक्षमनीवर मस्तक िेकून नमस्कार करून तो कदव्यदहेधारी झालेला पूवीचा सरडा आपली कथा सांग ू

लागला.  

तो म्हणाला, " मी पूवीचा इक्ष्वाकूपुत्र नृगराजा आह.े राजा असताना मी जो दानधमड करीत अस े

त्यात मी असंख्य सवत्स गाईंचे दान करीत असे. एकदां कमड धमड संयोगाने एका ब्राम्हणाला दान 

केलेल्यातील एक गाय चुकून परत माझ्या गायींमध्ये आली. क्षनत्याप्रमाणे गाई दान करताना माझ्या न 

कळत ती गाय दसुऱ्या ब्राम्हणाला दान कदली गेली. दसुरा ब्राम्हण ती गाय नते असताना पक्षहला ब्राम्हण 

त्या गायीला शोधीत क्षतथे आला व म्हणू लागला कीं ही गाय माझी आह.े आता आली पंचाईत. ते दोघे वाद 

क्षमिवण्यासाठी माझ्याकड ेआले. मी धमड संकिात सापडून नकळत घडलेल्या अपराधाची िमा माक्षगतली. 

आक्षण त्यांना दसुऱ्या असंख्य गायी दणे्याची तयारी दशडवली. पण ते दोघेही कोणतीच तडजोड न करता 

क्षनघून गेले. माझ्या दहे्पातानंतर मला क्षवचारल े गेले कीं तू ं आधी पुण्याचे फळ  भोगणार कीं पापाचे? 

त्यावेळी मी पापाचे म्हणताच मला ही सरड्याची योनी प्राप्त झाली. ह ेप्रभो मी पूवीपासूनच आपला भक्त 

असल्यामुळे आपल्या कृपेने माझी पूवडजन्मातली स्मृती कायम आह.े माझे क्षचत्त आपल्या चरणी जडलेलेच 

आह.े व दशडनाची मोठीच अशा होती ती आता पूणड झाली. आता माझे क्षचत्त क्षचरकाल आपल्या चरणी क्षस्थर 

होवो. माझा आपणास वारंवार नमस्कार असो." असे म्हणून नृग राजाने भगवंताला प्रदक्षिणा केली साष्टांग 

नमस्कार केला. इतमयात एक कदव्य क्षवमान खाली उतरले. तेंव्हा भगवंताच्या अनुमतीने नृग राजा 

क्षवमानारूढ झाला व कदव्य लोकी क्षनघून गेला. नृग राजा गेल्यानंतर द्वारकावासी यादवांना समजाऊन 

सांगण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण म्हणाल,े " हलाहल क्षवषाचा प्रक्षतकार करता येईल. पण ब्राम्हणाचे धन हरण 

केल्यास त्या दोषाच ेपटरमाजडन कशानेच होत नाही. क्षवष प्राशनाने पटरणामी एकट्याचेच नकुसान होते. 

पण ब्राम्हणाच्या धनाचे अपहरण करणाऱ्याचे संपूणड कूळच भ्रष्ट होते. म्हणून ब्राम्हणाचे धन नजरचुकीने 

सुध्दा माझ्या खक्षजन्यात येऊ नय ेयाची मी खबरदारी घतेो."  असा उपदशे करून भगवान श्रीकृष्ण आपल्या 

महालात क्षनघून गेले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।      
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७३ वे (अध्याय ६५ व ६६ पूणड) 

 

बलरामांचे व्रज गमन 

 

 बलरामांना एकदां व्रजवाक्षसयांना भेिण्याची इच्छा झाली. लगेच त े व्रजात आले. नंद-यशोदा 

आनंदले व बलरामांचे िोलेजंग स्वागत केले. गोकुळात आनंदोत्सव साजरा होऊ लागला. बलराम 

व्रजवासीयांच्या पे्रमाने नाहून क्षनघाल.े बलराम जरा क्षनवांत बसले होते. इतमयात सगळ्या गोपींनी त्याना 

घेरले व आनंदाशू्र ढाळीत त्यांनी श्रीकृष्णांची चौकशी केली! त्या म्हणू लागल्या, " आम्ही कृष्णासाठी 

घरादाराचा त्याग करायला तयार असताना आमचा प्राणवल्लभ मथुरेत गेला. आपल्या पे्रमाच्या माणसाच े

बंधन सोडणे ककती कठीण असते. पण हा क्षचत्तचोर आम्हाला सहजतेने सोडून गेला आह!े त्याच्या गोड 

बोलण्यावर आम्ही भाबड्या क्षस्त्रयांनी क्षवश्वास ठेवला. पण तो आम्हाला फसवनू क्षनघून गेला." इत्यादी मधुर 

भाव व्यक्त करीत त्या गोपी भावक्षववश होऊन मुळूमुळू रडू लागल्या. बलरामांनी त्यांची समजूत घालून 

गोपींना आनंद दणे्यासाठी चतै्र व वैशाख क्षतथेच काढायच ेठरवले. तेंव्हा त्या वसंत ऋतूंत बलरामांना खुश 

करण्यासाठी वरुणाने आपली कन्या वारुणी त्यांच्याकड े पाठवली. वारुणीदवेीने यमुना काठच्या 

उपवनातल्या एका विृाच्या खोडातून मोहक सुगंधाच्या रूपाने प्रवाही होऊन त्या सुगंधाने बलरामांसह 

गोपींना आपल्याकड ेखेचून घेतले. बलराम गोपींना घेऊन त्या उपवनात आले. गोपी बलरामांच्या चटरत्राच े

गायन करीत त्यांच्या भोवती नृत्य करू लागल्या. त्यातच त्यांना वारुणीची चांगलीच नशा चढली. त्या 

नशेत त्यांनी यमुनेला क्षतच्यात क्रीडा करण्यासाठी आपल्याकड ेबोलावले. पण बलराम वारुणीच्या नशेत 

असल्याचे पाहून यमुनेने त्यांच्याकड े दलुडि केले. तेंव्हा बलरामांनी आपल्या नांगराच्या िोकाने यमुनेला 

आपल्याकड ेखेचून घेतले. बलरामांना संतापलेले पाहून यमुनेने लगेच त्यांची िमा माक्षगतली. व त्यांच्या 

कक्रडनासाठी त्यांना हवी तशी प्रवाही झाली. तेंव्हा लगेच प्रसन्न होऊन बलरामांनी क्षतच्यात जलक्रीडा 

करून गोपींच्या कृष्णक्षवरहावर फंुकर घातली.  

जलक्रीडा करून बाहरे आल्यावर बलरामांना अक्षधकच प्रसन्न करण्यासाठी लक्ष्मीने त्यांना 

झळाळणारी नीलवस्त्रे व सवुणाडलंकार अपडण केले. ते पटरधान करून बलराम अक्षधकच क्षवलोभनीय कदसू 

लागले. यमुना आजही बलरामांनी खेचून घतेलेल्या जागेवरूनच वाहात आह.े बलरामांच्या सहवासात 

वसंतऋतू ं कें व्हा संपला ह ेगोपींना समजलेच नाही. बलराम जेंव्हा व्रजात गेले तेंव्हा द्वारकेत करुषनरेश 
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पौंड्रकाचा दतू आला. त्याने भगवान श्रीकृष्णांना भर सभेत पौंड्रकाचा क्षनरोप सांक्षगतला. तो दतू म्हणाला, " 

मी पौंड्रकराजा भगवान वासुदवे असून क्षवश्वकल्याणासाठी अवतार धारण केलेला आह.े त्यामुळे तूं आपल े

वासुदवे ह ेखोिे नाव धारण केले आहसे ते िाकून द!े आक्षण मला शरण ये! अन्यथा युध्द करून मरणास तयार 

हो!" दतूाच्या या क्षनरोपावर यादवसभा उग्रसेनासह खदखदनू हसू लागली. भगवान श्रीकृष्णांनी त्या दतूाला 

सांक्षगतल,े " जा! तुझ्या मूखड राजाला सांग कीं, मूखाड माझ्या शंख, गदादी क्षचन्हांनी तुला क्षचथावणाऱ्या 

साथीदारांसह तुला रणशय्यवेर क्षनद्र घ्यावी लागेल. तेंव्हा तुम्ही सगळे कावळे व क्षगधाडांचे भि व्हाल!" दतू 

क्षनरोप घेऊन गेल्यावर भगवान श्रीकृष्णही कशीराजावर चाल करून गेले. कारण पौंड्रक त्यावेळी 

काशीराजा जवळ राहत होता.  

दतूाने भगवान श्रीकृष्णाचंा क्षतरस्कारयुक्त क्षनरोप जसाच्या तसा काशीराजाच्या सभेत 

सांक्षगतल्यामुळे पौंड्रक सतंापून गेला. व दोन अिौक्षहणी सनै्यासह श्रीकृष्णांवर चाल करून गेला. पौंड्रकानेही 

भगवान श्रीकृष्णांसारखीच वेशभूषा केली होती. दोन कृक्षत्रम हात लावून त्या हातात शंख व चक्र धारण केले 

होते. रंगमंचावरील निा सारखा तो जेंव्हा कृष्णांसमोर आला तेंव्हा श्रीकृष्णांना खदखदनू हसू आले. त े

पौंड्रकला म्हणाल,े " अरे पौंड्रका! मला सोडून द्यायला सांक्षगतलेली क्षचन्ह ेमी तुझ्यावर सोडतो आक्षण तूं ज े

खोिेपणाने माझे नाव धारण केले आहसे तहेी तुला आत्ताच सोडायला लावतो." अशाप्रकारे पौंड्रकला 

खडसावून भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या सुदशडनचक्राने पौंड्रकचे व त्याच्या बरोबर त्याला मदत करण्यास 

आलेल्या काक्षशराजाचे मस्तक उडवले. ते थेि काशीतल्या राजमहालाच्या प्रवेशद्वारात जाऊन पडले. पौंड्रक 

सतत भगवंताच्या रूपाचेच चचतन करीत असल्याने भगवंताला जाऊन क्षमळाला. भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेस 

परतले. इकड ेकाक्षशराजाच्या वधामुळे त्याचा पुत्र सुदक्षिण संतापला. आपल्या क्षपत्याचा वध करणाऱ्याचा 

वध करण्याने आपण क्षपतृऋणातून मुक्त होऊ. असा क्षनश्चय करून तो क्षशवाराधानसे बसला. भगवान क्षशव 

प्रसन्न झाले. सुदक्षिणान े त्यांच्याकड े आपल्या क्षपत्याचा वध करणाऱ्याचा वध करण्याचा वर माक्षगतला. 

त्यासाठी भगवान क्षशवांनी त्याला अक्षभचाटरक अग्नीचा यज्ञ करण्यास सांक्षगतला. सुदक्षिणाने तो केला. 

प्रसन्न झालेल्या अग्नीला सुदक्षिणाने द्वारकेवर पाठवले. तो भयंकर अग्नी द्वारकेवर चालून येतो ह ेकळताच 

भगवान श्रीकृष्णांनी प्रलयकारी अग्नीप्रमाणे धगधगणारे आपले सुदशडनचक्र त्या अग्नीच्या बंदोबस्तासाठी 

पाठवले. सुदशडनचक्राने अक्षभचाटरक अग्नी जेंव्हा क्षछन्न क्षभन्न होऊ लागला तेंव्हा तो काशीला परतला व 

अक्षभचाटरक प्रयोग करणाऱ्या ऋक्षत्वजांसह सुदक्षिणाला भस्म करून मोकळा झाला. पाठोपाठ सुदशडनचक्र 

काशीत आले व काशीराजा कधीच डोके वर काढणार नाही असा बंदोबस्त करून द्वारकेस भगवंताकड ेपरत 

आले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७४ वे (अध्याय ६७ व ६८ पूणड) 

 

क्षद्वक्षवदाचा उध्दार 

 

 भगवान श्रीकृष्णांनी भौमासुराला मारल्यावर भौमासरुाचा क्षद्वक्षवद नावाचा एक वानर क्षमत्र 

श्रीकृष्णांवर क्षचडला होता. क्षद्वक्षवद अत्यंत बलवान होता. तो सुग्रीवाचा एक मंत्रीही होता. क्षद्वक्षवदाला दहा 

हजार हत्तींचे बळ होते. श्रीकृष्णांवर सूड उगवण्यासाठी तो काठेवाडात धुमाकूळ घालीत होता. गावेच्या 

गावे उध्वस्थ करणे, क्षनरपराध स्त्री पुरुषांना गुहते कडडून मारणे इत्यादी अमानुष व अनुक्षचत कृत्ये तो करीत 

होता. तो एकदा रैवतक पवडतावर आला. त्यावेळी भगवान बलराम आपल्या क्षस्त्रयासंह वनक्षवहाराला आल े

होते. तेंव्हा तो दषु्ट वानर बलरामांच्या क्षस्त्रयांची मस्करी करू लागला. त्यांना आपले गुप्त अंग दाखवून 

असभ्य चाळे करू लागला. बलरामांची शक्ती ज्ञात नसल्यामुळे त्यांचीही क्षखल्ली उडवीत होता. 

काठेवाडाची ददुडशा केल्याचा बलरामांना राग होताच. आज प्रत्यि बलरामांचीच खोडी काढल्यामुळे 

बलरामांनी त्याचा पुरा बंदोबस्त करायचे ठरवले. बलरामांनी आपले मुसळ व नांगर उचलले. क्षद्वक्षवदही 

बलवान होता. त्यानेही एक झाड उपिून घेतले. फांद्या तोडून मुसळा सारखे सरळ केले व बलरामांच्या 

डोमयात मारले. बलरामांनी आपल्या मुसळाने त्याचा प्रक्षतकार केला व तचे मुसळ क्षद्वक्षवदाच्या डोमयात 

मारले. क्षद्वक्षवदाचे डोके त्यामुळे फुिले. पण त्याची पवाड न करता क्षद्वक्षवदान ेदसुरा वृि उपिला. बलरामांनी 

त्याचेही तकुड ेतुकड ेकेले. तेंव्हा तो भराभर वृि उपिून वनाची नासाडी करू लागला.  

तेंव्हा बलराम क्षचडले. जवळपासचे सगळे वृि संपललेे पाहून क्षद्वक्षवद हातानंी मारण्यासाठी 

बलरामांच्या जवळ आला. आपल्या जवळ येताच भगवान बलरामांनी नांगर व मुसळ बाजूला ठेवले आक्षण 

कक्षपराज क्षद्वक्षवदाच्या मानेवर आपल्या वज्र मुष्टीचा जोरदार प्रहार केला. तो प्रहार इतका तीव्र होता कीं 

महाबलाढ्य क्षद्वक्षवद भेलकांडत व रक्त ओकत डोळे पांढरे करून जक्षमनीवर पडला तो परत उठलाच नाही. 

बलराम शांतपणे वनक्षवहार संपवून आपल्या क्षस्त्रयांसह आनंदाने द्वारकेस परत आल.े शुकमुनी पुढे म्हणाले, 

राजन्! बलराम एकदां कौरवांवरही कोपल ेहोत.े त्याच ेअसे झाल ेकीं  दयुोधनाने आपली कन्या लक्ष्मणा 

क्षहचे स्वयंवर मांडले. त्यावेळी सांबाने लक्ष्मणाला पळवून नेले.  

त्यामुळे कौरव संतापले. त्यांनी सांबाला कैद करायचे ठरवले. त्याप्रमाणे दयुोधनाने ज्येष्ठांच्या 

संमतीने कणड, शल, भूटरश्रवा, यज्ञकेतू इत्यादींसह सांबाचा पाठलाग केला. इतमया सगळ्या कौरवाचं्या 
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एकक्षत्रत हल्ल्या पुढे सांब क्षनष्प्रभ झाला व पकडला गेला. सांबाला दयुोधनाने कैद करून हक्षस्तनापूरला 

नेल्याची बातमी बलराम यानंा समजली. यादव सतंापले. उग्रसेनच्या संमतीने यादव त्वटरत कौरवांशी युध्द 

करण्यास क्षनघाले. बलरामानंी त्यांना शांत केले व स्वत: इतर ज्येष्ठांसह कौरवांशी समझोता करण्यास 

क्षनघाले. बलरामांनी हक्षस्तनापूरच्या बाहरे असलेल्या एका उपवनात मुक्काम केला व उध्दवाला धृतराष्ट्राकड े

पाठवले. उद्धावाचे यथोक्षचत स्वागत झाल्यावर उद्धवाने बलराम उपवनात आले असल्याचे सांक्षगतले. 

कौरव त्वटरत उपवनात येऊन बलरामांना भेिले.  

बलराम म्हणाल,े " उग्रसेन महाराजानंा ह े ज्ञात झाल े आह े कीं तुम्ही सवानंी क्षमळून अधमाडने 

सांबाला पकडले आह.े तेंव्हा त्याला सन्मानाने इथे आणा!"  

तेंव्हा कौरव उद्धिपणे बलरामांना म्हणाले, " अहो काय आश्चयड! पायातले जोड े डोमयावर बसू 

इक्षच्छत आहते! आम्ही ज्यानंा राजचसहासनावर बसवले आक्षण आमच्या बरोबरीला आणले तेच आता ं

आम्हाला आज्ञा करू लागले आहते! क्षधक्कार असो या वृत्तीचा!"  

ह ेऐकून बलराम सतंापले. या घमेंडखोरांना त्यांची जागा दाखवलीच पाक्षहजे. आम्ही जोड ेआक्षण ह े

मुकुि काय? थांबा! असे मनात म्हणून बलरामांनी आपला नांगर हस्तीनापुरावर रोवला व संपूणड 

हक्षस्तनापुर यमुनेत बुडवण्यासाठी खेचू लागले. हक्षस्तनापुर डळमळू लागताच सवड कौरव बलरामांना शरण 

जाऊन त्यांची स्ततुी करू लागले. तेंव्हा शांत होऊन बलरामांनी हक्षस्तनापूर पूवडवत् क्षस्थर केल.े मग 

कौरवांनी प्रचंड दक्षिणेसह सांब व लक्ष्मणा यांना बलरामांच्या हवाली केल.े नवदपंतीस घेऊन बलराम 

द्वारकेस परतले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७५ वे (अध्याय ६९ व ७० पूणड) 

 

श्रीकृष्णांचा गृहस्थाश्रम 

 

 दवेषी नारदांना एकदां भगवान श्रीकृष्ण सोळाहजार एकशे आठ क्षस्त्रयांशी एकाचवेळी कसा काय 

संसार करतात ह ेपाहण्याची इच्छा झाली. ते भगवान श्रीकृष्णांच्या अंत:पुरात प्रवेशले. सोळाहजार एकशे 

आठहून अक्षधक महाल असललेे ते अंत:पूर अक्षत भव्य कदव्य होते. वस्त्रालंकारांनी निलेल्या दासींची लगबग 

प्रत्येक महालात कदसत होती. प्रत्येक महालासमोर भव्य बाग व अवणडनीय कारंजी होती. नारद प्रथम 

रुक्षममणीच्या महालात गेले. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्ण रुक्षममणीशी क्षहतगुज करीत होते. रुक्षममणी बोलता 

बोलता पंख्याने वारा घालीत होती. नारदांना पहाताच दोघेही उभे राक्षहले. नारदांचे स्वागत केले. 

पाद्यपूजा केली.  

तेंव्हा नारद म्हणाले, " प्रभो आपण सािात ् परब्रम्हच आहात. मला आपल्या चरणाचा कधीच 

क्षवसर पडणार नाही असा आक्षशवाडद द्या!" असा भगवंताचा आक्षशवाडद घेऊन नारद तेथून क्षनघाल.े नारद 

श्रीकृष्णांच्या दसुऱ्या पत्नीकड ेआले. क्षतथे श्रीकृष्ण आपली पत्नी व उध्दव यांच्या बरोबर द्यतू खेळत होते. 

नारद आलेले पाहून श्रीकृष्णांनी जणू नारदानंा प्रथमच पहात आहोत अशाप्रकारे सपक्षत्नक नारदांचे स्वागत 

केले. मग पाद्यपूजा केली. थोड्या गप्पा मारून नारद क्षनघाले. असे प्रत्येक टठकाणी तेच श्रीकृष्ण क्षवक्षवध 

व्यवसायात कदसले. तेंव्हा भगवंताच्या अशा क्षवक्षवध लीला पाहून नारद त्यानंा म्हणाले, "ब्रम्हदवेांनाही 

आकलन होणार नाही अशी आपली माया पाहून मी धन्य झालो. आपल्याच कृपेन ेमला ह ेकदव्य दशडन घडल े

आह.े आता आपल्याच आक्षशवाडदाने मी क्षत्रभुवनात आपल्या पावन करणाऱ्या लीलांचे गायन करीत कफरणार 

आह.े"  

भगवान श्रीकृष्णांनी नारदाचंा उक्षचत सन्मान करून त्यांना क्षनरोप कदला. क्षवश्वोत्पत्ती, क्षस्थती व 

लय करणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णलीला श्रवणाने भगवद्भक्षक्त उत्पन्न होते. भगवान श्रीकृष्णांची कदनचयाड 

अत्यंत आदशड होती. पहािे कडबडा आरवला कीं श्रीकृष्णाचं्या सगळ्या क्षस्त्रयानंा त्या कडबड्याचा भारी राग 

यायचा! कारण त्यािणी भगवान श्रीकृष्ण उठणार व आपल्याला त्यांचा क्षवरह सहन करावा लागणार! 

भगवान श्रीकृष्ण पहािेच उठून ध्यान धारणा करीत असत. मग स्नान-संध्या-पूजन-अचडन इत्यादी झाल्यावर 
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सूयोदयी दवेतपडण, ऋषीतपडण, क्षपतृतपडण करीत. मग ज्येष्ठांना वंदन करून आदरणीय ब्राम्हणांचे पूजन 

करीत व एकबध्द म्हणजे १३०८४ सालंकृत व सवत्स दधुाळ गायींचे, वस्त्र ेप्रावरणे, धन-धान्य, इत्यादीचे 

दान करीत. हा सवड दान क्षवधी झाल्यावर सात्यकी व उध्दवा सह रथात बसनू सधुमडसभेत जात असत. 

भगवान श्रीकृष्ण जेंव्हा सुधमड सभेत प्रवेश करीत त्यावेळी संपूणड सभा नवचैतन्यान ेउजळून क्षनघत अस.े 

एकदां ते असेच सुधमड सभते प्रवेश करून चसहासनस्थ झाल्यावर एक दतू भगवान श्रीकृष्णांकड े आला. 

श्रीकृष्णांनी सतरावेळा पराभव केलेल्या जरासंधाने कैदते िाकलेल्या कैदी राजांचा तो दतू होता.  

तो भगवान श्रीकृष्णांना म्हणाला, "ह े प्रभो! जरासंधाच्या कदक्षग्वजय प्रसंगी जे राजे जरासंधाला 

शरण गेले नाहीत त्या सवांना जरासंधाने आपल्या बंकदखान्यात िाकले आह.े त्या बंकदखान्यातल्या राजांचा 

दतू म्हणून मी आपणास प्राथडना करण्यास आलो आह.े भौक्षतक सौख्य नाक्षशवंत असल्याचे आम्ही जाणत 

असूनही आपल्या मायेन ेआम्ही त ेओढत असतो. आम्ही आपणास शरण आलो आहोत. आपण सतरा वेळा 

जरासंधाचा पराभव केला आह ेव अठराव्या वेळी पराभव पत्करलात. त्यामुळे जरासंध जास्तच घमेंडखोर 

झाला आह.े आपण आम्हा शरणागतांचे जरासंधाच्या अन्यायकारक जरबेतून रिण करावे ही आमची 

आपणास नम्र प्राथडना आह.े”  कैदी राजांचा दतू ह े सवड सांगत असतानाच दवेषी नारदांचे क्षतथे आगमन 

झाले. भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांचे स्वागत केले. पूजन वगैरे यथाक्षस्थत झाले. नारद आसनस्थ झाल्यावर 

श्रीकृष्णांनी पांडवांचे कुशल क्षवचारले. 

 तेंव्हा नारद म्हणाले, " प्रभो आपण सवडगामी, सवडसािी, सवांतयाडमी असनूही मानवी लीला करीत 

असता. ,म्हणूनच आपण पांडवांचे कुशल क्षवचारले आह ेह ेमी जाणतो. प्रभो! आपला आतेभाऊ युक्षधष्ठीर 

राजसूय यज्ञ करू इक्षच्छत आह.े त्यासाठी ह े क्षत्रभुवनमंगला! तो आपल्या संमतीची याचना करीत आह.े" 

नारदांचे ह े बोलणे सभतेल्या ज्य्ष्ठ व शे्रष्ठ यादवांना पसंत पडले नाही. ह े त्याचं्या तत्िणी कदसलेल्या 

प्रक्षतकक्रयेवरून भगवंताच्या लिात आले. म्हणून भगवंतांनी क्षस्मतहास्य पूवडक काहीच क्षनणडय न दतेा 

उद्धवाला सल्ला क्षवचारला. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७६ वे (अध्याय ७१ व ७२ पूणड) 

 

श्रीकृष्णांचे इंद्रप्रस्थ गमन 

 

 भगवान श्रीकृष्णांनी उद्धवाला सल्ला क्षवचारताच उद्धवाच्या ह ेलिात आले कीं सभतेल्या ज्येष्ठ व 

शे्रष्ठ यादवांना धमडराजाचा राजसूय यज्ञाचा क्षवचार फारसा आवडलेला नाही. त्यामुळे उध्दवांनी श्रीकृष्णांच े

मनोगत जाणून भर सभते आपले क्षवचार स्पष्टपणे मांडले.  

उध्दव म्हणाला, " शरणागताचे रिण करणे ह ेआपले कतडव्य आह. त्यामुळे कैदी राजांची कैदतेनू 

मुक्तता करणे ह े आपले कतडव्यच आह.े तसेंच पांडव ह े आपले आप्त म्हणज े आत े भाऊच आहते. तेंव्हा ह े

श्रीकृष्णा त्यांच्या यज्ञात आपला सहभाग अपटरहायड आह.े तसेंच सवड कदशांवर क्षवजय प्राप्त झाल्या खेरीज 

पांडव राजसूय यज्ञ करू शकत नाहीत. म्हणजचे जरासधंाला मारणे आवश्यक आह.े जरासंधाला तुल्यबळ 

प्रक्षतस्पधी फक्त भीमसेनच आह.े आक्षण यातील खरे रहस्य ह ेआह ेकीं प्रभो! आपणच सवडशक्षक्तमान क्षनगुडण 

कालस्वरूप आहात व भीमसेन हा केवळ एक क्षनक्षमत्तमात्र असणार आहे! त्यामुळे जरासंधाला क्षभमाशी 

द्वदं्वाला प्रवृत्त करू शकणारे आपणच आहात. क्षशवाय याचे मुख्य कारण अस ेआह ेकीं जरासंधान ेआजवर ज े

काही क्षवजय प्राप्त केले आहते ते सवड क्षवजय शंभर अिौक्षहणी सैन्य व मांडक्षलक राजे याचं्या बळावर 

क्षमळवलेले आह.े जर आपण भीमसेनाला प्रवृत्त करून ब्राम्हण याचकाच्या रूपाने जरासंधाकड े द्वदं्वाची 

क्षभिा माक्षगतली तर याचकाला परत न पाठवणारा जरासंध स्वशक्तीच्या गवाडमुळे नक्कीच द्वदं्वाची क्षभिा 

घालील. मग आपल्या कृपेने भीम जरासंधाला नक्कीच ठार मारील. त्यावेळी आपल्या मनाप्रमाणे 

जरासंधाच्या कैदते असलेल्या सवड राजांची सुिका होईल." उद्धावाचे सवड मुद्द ेक्षबनतोड असल्यामुळे सवड शे्रष्ठ 

व ज्येष्ठ यादवांना अनुमोदन द्यावे लागले. सभेचे अनुमोदन क्षमळताच श्रीकृष्णांनी आलेल्या दतूास राज े

लोकांच्या सुिकेचे आश्वासन दऊेन परत पाठवले. भगवान श्रीकृष्ण त्वटरत इंद्रप्रस्थाला जाण्यासाठी क्षनघाले. 

भगवान श्रीकृष्ण इंद्रप्रस्थाला क्षनघाल्याचे वृत्त धमडराजाला श्रीकृष्ण मत्स्य प्रदशे पार करून इंद्रप्रस्था जवळ 

आल्यावर कळले. त्याने त्वटरत भगवान श्रीकृष्णांच्या स्वागताची तयारी केली. संपूणड नगर सजवनू 

श्रीकृष्णांच्या स्वागतासाठी स्वत: नगरा बाहरे येऊन श्रीकृष्णांना सामोरा गेला. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या 

पांच पत्नींसह इंद्रप्रस्थास आले होत.े पांडवांनी त्या सवाचंे अत्यंत आदराने व वैभवाने स्वागत केल.े याच 

मुक्कामात मागे वणडन केलेले खांडववन अग्नीला दवेक्षवले होते. त्याच वेळी मयासुराने मयसभा रचनू कदली.  
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भगवान श्रीकृष्णांना वंदन करून युक्षधक्षष्ठरांनी आपले राजसूय यज्ञाचे मनोगत सांक्षगतले. भगवान 

श्रीकृष्णांनी त्याला अनुमती दतेाना उद्धवाचे मतही सांक्षगतले. धमडराजाने त्याप्रमाणे आपल्या मनाची 

तयारीही केली. धमडराजाने नकुल, सहदवे, अजुडन व भीम यांना चार कदशांना कदक्षग्वजयाला पाठवून अमाप 

धन खक्षजन्यात जमाही करून घेतल.े आता ंफक्त जरासधंावर क्षवजय प्राप्त करून घ्यायचा क्षशल्लक होता. 

भगवान श्रीकृष्ण स्वत:च धमडराजाला म्हणाल ेहोते कीं जरासंध अचजमय आह!े त्यामुळे धमडराज काळजीत 

पडून राजसूय यज्ञ पुढे ढकलावा कीं काय अशा क्षवचारात असताना भगवान श्रीकृष्णांनी धमडराजाकड े

क्षभमाजुडनांची मागणी केली. श्रीकृष्णांनी धमडराजाला आश्वासन कदले कीं आम्ही क्षतघे जाऊन जरासंधाचा 

पराभव करून परत येऊ! भगवान श्रीकृष्ण भीमाजुडनासह उध्दवांनी सुचवल्या प्रमाणे ब्राम्हणाचा वेश धारण 

करून जरासंधाकड े क्षनघाले. कारण याचक ब्राम्हणाला जरासंध क्षवन्मुख पाठवीत नसे. जरासंध ह्या तीन 

ब्राम्हणांसमोर आल्यावर भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " राजन! आम्ही मोठ्या आशेने येथे आलो आहोत. 

आम्हाला अपेक्षित क्षभिा आपण द्याल अशी आशा आह.े आपल्या समदर्मशत्वाची ख्याती ऐकूनच आम्ही इथ े

आलो आहोत." जरासंधाने क्षतघांच्याही मनगिावरील घटे्ट पाहून ह ेिक्षत्रय असल्याचे जाणले. तथाक्षप याचक 

म्हणून आलेले असल्याने जरासंधाने काय हवे ते मागा मी दईेन असे म्हिले! तेंव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी 

द्वदं्वयुद्धाची क्षभिा माक्षगतली. व स्वत:सह क्षभमाजुडनांची ओळख करून कदली. 

जरासंध कदसल्यापासूनच भीम त्याच्याकड े अत्यंत तुच्छतेन े पहात होता. जरासंध सतंापून 

म्हणाला, " अरे कृष्णा तू ं भ्याडा सारखा मथुरा सोडून पळालास म्हणून मी काही तुझ्याशी द्वदं्व युध्द 

खेळणार नाही व अजुडन माझ्या ताकदीचा नसल्यामुळे मी त्याच्याशीही खेळणार नाही पण या क्षभमाबरोबर 

मी द्वदं्वाला तयार आह.े त्याला प्रथम यमसदनाला पाठवल्यावर मग तमु्हा दोघांना वर पाठवीन." अस े

म्हणून जरासंध त्या क्षतघांना नगरा बाहरेील मोकळ्या मैदानात घेऊन आला. भीमसेन व जरासंध यांच े

सत्तावीस कदवस घनघोर युध्द झाले. सगळे नगर त्या यदु्धाने दणाणून गेले. अठ्ठाक्षवसाव्या कदवशी भगवान 

श्रीकृष्णांनी भीमात आपल्या दवैी शक्तीचे संक्रमण करून भीमाला एकदम प्रभावी केले. तेंव्हा भीमान े

जरासंधाला जक्षमनीवर पाडून आपल्या पायाखाली त्याचा एक पाय दाबून धरला व दसुरा पाय हातान े

पकडून गुदापासून जरासंधाला उभा क्षचरून काढला. त्यावेळी जरासंधाच्या भयानक कककाळ्यांनी क्षगटरव्रज 

दणाणून गेले व भयग्रस्त झाले. पण जरासंधाच्या मृत्यूनंतर भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना अभय दऊेन 

जरासंधाचा पुत्र सहदवे याला मागधाक्षधपती म्हणून अक्षभषेक केला. सहदवेाने पांडवांचे मांडक्षलकत्व 

स्वीकारून सवड कैदी राजांची सन्मानाने सुिका केली. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।      
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७७ वे (अध्याय ७३, ७४ व ७५ पूणड) 

 

पांडवांचा राजसूय यज्ञ 

 

 जरासंधाने कैदतेल्या राजानंा एका खोल दरीत कडडून अगदी दयनीय अवस्था करून िाकली होती. 

त्यांची सन्मानान े सुिका होताच ते भगवान श्रीकृष्णांच े दशडन घेण्यास अंगावरच्या मक्षलन वस्त्राक्षनशीच 

आले. दशडन घेताना म्हणाल,े " प्रभो! आम्ही राजमदाने धुदं होऊन पृथ्वी चजकण्यासाठी आपसातल्या स्पधने े

स्वत:चीच प्रजा नष्ट करीत असतो आक्षण त्या मस्तवालपणात आम्ही आपलीही पवाड करीत नाही! आज 

आपल्याच कृपेने आम्ही ह्या हीन अवस्थेतून मुक्त झालो आहोत. आपल्या कृपेने नष्ट झालेला आमचा 

उन्मत्तपणा व गवड पुन्हा कधीही उद्भवू नय ेअसा आशीवाडद द्या! आपल्या चरणांचा आम्हाला कधीच क्षवसर 

पडू नये ही आमची मन:पूवडक प्राथडना आह.े" त्या राजाचंी प्राथडना ऐकून भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " ह े

नाराधीपांनो! तुम्ही प्रकि केलेली इच्छा फलद्रपू होण्यासाठी आपले क्षचत्त माझ्या टठकाणी जडवून आपल्या 

वंशपरंपरेचे रिण करण्यासाठी संतान क्षनमाडण करा! आक्षण क्षवक्षधवशात जे प्राप्त होईल त्यात समाधान 

मानून प्रजा पालन करा. दहेसौख्या बाबत औदाक्षसन्य धारण करून स्वस्वरूपात रममाण होण्याचा प्रयत्न 

करा. मन माझ्या टठकाणी क्षस्थर करून मला प्राप्त करून घ्या!" इतके सांगून भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांच्या 

स्नानाची, वस्त्रप्रावणाडची, अलंकारांची योग्य व्यवस्था केली. त्यानंतर त्या नराधीपांचे भोजनादी सवड 

यथाक्षस्थत होऊन त्यांच्या मनाला क्षस्थरता आल्यावर सवांचा यथोक्षचत सत्कार करून श्रीकृष्णांनी त्यांना 

आपआपल्या दशेी रवाना केले. भगवान श्रीकृष्ण क्षभमाजुडनांसह इंद्रप्रस्थाला परतले. जरासंधाची सवड 

हकीकत ऐकून धमडराजा अत्यंत भावक्षववश झाला. त्याने भगवान श्रीकृष्णांची अत्यंत योग्य शब्दात स्तुती 

केली व आपला आदर व्यक्त केला. भगवान श्रीकृष्णांच्या अनुज्ञेने धमडराजाने यज्ञदीिा घेतली. त्यावेळी 

व्यास, सुमन्तु, भरद्वाज, गौतम, अक्षसत, दवेल, वक्षसष्ठ, च्यवन, वैशंपायन, द्रोणाचायड, भीष्म, धृतराष्ट्र 

इत्यादी शे्रष्ठ व ज्येष्ठ उपक्षस्थत होते. ऋक्षत्वजांनी सोन्याच्या नांगराने यज्ञभूमी नांगरून युक्षधक्षष्ठरांना 

यज्ञदीिा कदली व क्षवक्षधपूवडक यज्ञ करवून घेतला. आतां कोणत्या शे्रष्ठ सदस्याची अग्रपूजा करावी या बाबत 

यज्ञसक्षमतीच्या सदस्यात एकमत होईना. तेंव्हा माद्रीपुत्र सहदवेाने भगवान श्रीकृष्णांचे कदव्यत्व, शौयड, 

समयसूचकता, सामथ्यड, क्षनरहकंारी वृत्ती इत्यादींचे प्रभावी वणडन करून त ेअग्रपूजेस कसे योग्य आहते ह े

पिवून कदले. इतर यज्ञसक्षमतीच्या सदस्यांनी लगेच अनमुोदन दऊेन एकमताने सहदवेाला पाठींबा कदला. 

त्याप्रमाणे युक्षधक्षष्ठरांनी भगवान श्रीकृष्णांचे वेदमंत्रांच्या घोषात पूजन केले. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णांचा 
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होणारा जयजयकार क्षशशुपालला असह्य झाला व तो हात उंचावून आसनावरून उठून मोठमोठ्यान ेभगवान 

श्रीकृष्णांची अत्यंत अवाडच्य शब्दात चनदा करू लागला. क्षशशुपाल म्हणाला, " बालबुद्धीने सहदवेाच्या 

बोलण्याला ज्ञानवृध्द, वयोवृध्दसुध्दा अनुमोदन दतेात याचे मला मोठेच आश्चयड वािते. कारण हा कृष्ण 

यदकुुळातला वणाडश्रमहीन मनुष्य आह.े क्षशवाय हा कृष्ण अत्यंत स्वैराचारी, दरुाचारी असून याच्या सवड 

वंशाला सत्पुरुषांनी बक्षहष्कृत केलेले आह.े त्या वंशातला हा कृष्ण अग्रपूजेला कसा काय पात्र होऊ शकतो? 

शास्त्राधार नसताना समुद्रात राहून पृथ्वीवर चोऱ्या करणारे ह े लोक! त्याचंी कसली अग्रपूजा? " तेंव्हा 

भगवान श्रीकृष्णांची चनदा असह्य होऊन पांडव, मत्स्य, कैकय, सृंजवंशी राजानंी क्षशशुपालास श्रीकृष्णांशी 

द्वान्द युध्दास प्रवृत्त केले. तेंव्हा न घाबरता क्षशशुपालाने ते स्वीकारले. श्रीकृष्णांनी सवांना थांबवून आपल्या 

सुदशडन चक्राने क्षशशुपालाच े मस्तक धडा वेगळे केले. त्याच वेळी क्षशशुपालाची प्राणज्योत सवांसमि 

भगवान श्रीकृष्णांमध्ये क्षवलीन झाली. नंतर युक्षधक्षष्ठर महाराजांनी सवड समारंभ योग्यरीतीन ेपार पाडला. 

अपार दान, दक्षिणा, भेिवस्तू इत्यादी दऊेन सवांचा यथोक्षचत सत्कार केला. सवड राजे प्रशंसा करीत 

आपआपल्या नगरी क्षनघनू गलेे. पण कलह पे्रमी दयुोधन पांडवांच्या उत्कषाडन ेसंतप्त व व्यक्षथत झाला." इथ े

परीक्षित राजाने दयुोधन सतंप्त होण्याचे कारण क्षवचारले म्हणून शुकमुनी सांगू लागले, "राजन्! यज्ञाच्या 

व्यवस्थेमध्ये भीम भोजन प्रमुख, दयुोधन खक्षजनदार, अजुडन गुरुसेवा, भगवान श्रीकृष्ण अक्षतथींच े

पादप्रिालन, द्रौपदी भोजन वाढणे, अशी कामे वािून कदली होती. दयुोधन स्वत:च खक्षजनदार असल्यान े

आलेले धन पाहून तो स्तंक्षभत झाला व जळफळू लागला.  

क्षशशुपाल भगवत्चरणी लीन झाल्यावर सगळ्यांनी गंगास्नान केले. त्यावेळी नौबती ढोल मृदुगं 

इत्यादी वाद्य गजरात तो सोहळा पार पडला. नंतर ऋक्षत्वजांनी सम्राि युक्षधष्ठीर व द्रौपदी यांच्याकडून 

पत्नीसंयाज याग करवनू घतेला. मग युक्षधष्ठीर व द्रौपदी यांनी अत्यंत उत्तम वस्त्र ेअलकंार इत्यादी वैभाशाली 

कदमाखात पण क्षवनयाने सवड ऋक्षत्वज, ब्राम्हण, राजे इत्यादी सवड आलेल्या पाहुण्यांचा भरघोस उत्तमोत्तम 

भेिी वगैरे दऊेन सत्कार केला. सगळे अत्यंत संतुष्ट होऊन पांडवांना आशीवाडद दऊे लागले. युक्षधक्षष्ठरांच्या 

यज्ञाची प्रशंसा करीत सवड जण आपल्या स्थानी क्षनघनू गेले. हा सवड वैभव संपन्न सोहळा पाहून दयुोधन 

मत्सरान े पेिून उठला. त्यातच तो मयसभते बसलेल्या यकु्षधक्षष्ठराला भेिायला क्षनघाला. तेंव्हा राजभवनात 

असलेल्या श्रीकृष्णांच्या अत्यंत सुंदर व हजारो राण्यासंह द्रौपदीला पाहून द्रौपदीची आसक्ती असलेल्या 

दयुोधनाचा अक्षधकच जळफळाि झाला. त्याच क्षतरीक्षमरीत बाजचू्या सेवकांवर खेकसत तो मयसभते 

प्रवेशाला व जक्षमनीला पाणी समजून वस्त्रे सावरून चालू लागला. मग जमीन असल्याचे समजल्यावर 

ओशाळला. पुढे चालताना वस्त्रे न सावरता चालू लागला व पुढे प्रत्यि पाणी लागल्यावरही जमीन समजून 

चालत राक्षहला. त्यामुळे पाण्यात आपिला व फक्षजत पावला. त्यावेळी भीमसेनासह अन्य क्षमत्र राजे हसू 

लागले. श्रीकृष्णांच्या राण्यासंह द्रौपदीही हसू लागली. त्यामुळे लक्षज्जत झालेला दयुोधन आपला अपमान 

झाल्याच्या भावनेने सतंापून तडक हक्षस्तनापूरला क्षनघून गेला. धमडराज क्षखन्न झाला. पण भगवान 

श्रीकृष्णांना हवे ते झाल्यामळेु ते अत्यंत प्रसन्न झाले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७८ वे (अध्याय ७६, ७७ व ७८ पूणड) 

 

शाल्वाचा उध्दार 

 

 शाल्व हा क्षशशुपालाचा खास क्षमत्र होता. रुक्षममणीस्वयंवराचे वेळी तो क्षशशुपाला बरोबर होता. 

त्यावेळी जरासंधासह शाल्वालाही यादवांनी पराभतू करून पळवून लावले होते. त्यावेळी शाल्व 'मी 

पृथ्वीवरून यादवांच ेनाव पुसून िाकींन.' अशी प्रक्षतज्ञा करून पशुपतीच्या तपाला बसला होता. क्षनराहारी 

राहून केलेल्या कडक तपान े वषडभरान े भगवान क्षशव त्याला प्रसन्न झाले व हवा तो वर माग म्हणाले. 

शाल्वाने "दवे, दानव, मानव, ककन्नर, रािस, गंधवड, नाग इत्यादी पैकी कोणालाही नष्ट करता न येणारे, 

यादावांसाठी भयानक असणारे व माझ्या इच्छेला येईल क्षतथे जाणारे क्षवमान मला क्षमळावे!" असा वर 

माक्षगतला.  

भगवान क्षशवांनी तथास्तु म्हणून मय नामक दानवाला तसे क्षवमान करून शाल्वला दणे्यास 

सांक्षगतले. शाल्वाला तसे क्षवमान क्षमळताच शाल्व ते महाकाय क्षवमान सैन्यासह घेऊन द्वारकेवर चालून 

गेला. सगळी द्वारका आपल्या सनेेन े घेरून क्षवमानातून द्वारकेचा क्षवध्वंस करू लागला. त्यावेळी द्वारकेत 

असलेल्या प्रद्युम्न, सांब, चारुदषे्ण, अकू्रर, कृतवमाड इत्यादींनी प्रखर प्रक्षतकार केला. प्रद्युम्नाचा क्षवशेष 

प्रक्षतकार पाहून शाल्वाचा मंत्री द्युमान सतंापला. द्युमानने आपली प्रचंड व तेजस्वी गदा प्रद्युम्नावर फेकली. 

त्या प्रहाराने प्रद्युम्न बेशुध्द पडला. तेंव्हा प्रसंगवधान राखून प्रद्युम्नाच्या सारथ्याने रथ रणभूमीच्या बाहरे 

नेला. शुद्धीवर आल्यावर आपण रणभूमीच्या बाहरे असल्याचे पाहून प्रद्युम्न सारथ्यावर संतापला व त्याला 

दोष दऊे लागला.  

तेंव्हा सारथी म्हणाला, " ह े राजकुमार! मी केले ते अगदी योग्य केले आह!े सारथ्यधमाडनुसार 

संकिकाळी रथ व रथीच े रिण करावे असे शास्त्र आह.े प्रक्षतस्पध्याडच्या गदा प्रहाराने आपण बेहोष 

झाल्यावर सारथ्यधमाडनुसार मला तसे कराव े लागले आह.े" ह े ऐकून प्रद्युम्न चांगलाच भानावर आला व 
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त्याने आपला रथ द्युमानच्या समोर नेण्यास सांक्षगतला. द्युमान समोर कदसताच प्रद्युम्नाने आठ तेजस्वी बाण 

सोडले. चार बाणांनी द्युमानच्या रथाचे चार घोड े ठार झाले. पांचव्या बाणाने सारथ्याचा वेध घेतला. 

सहाव्या बाणान ेद्युमानचे धनुष्य तोडले. सातव्या बाणान ेध्वज उडवला व आठव्या बाणाने द्युमानचे मस्तक 

धडावेगळे केले. सात्यकी, सांब अकू्रर  इत्यादी वीर सौभक्षवमानातील शाल्वाच ेसैन्य वेचून वेचून मारीत 

होते. सत्तावीस कदवस युध्द चालू होते. तेवढ्या काळात इंद्रप्रस्थाला असलेल्या भगवान श्रीकृष्णांना ह े

वतडमान कळले. व ते लगेच युक्षधक्षष्ठराचा क्षनरोप घेऊन द्वारकेस आल.े आल्या आल्या श्रीकृष्णांनी दारुकला 

आपला रथ शाल्वा समोर घेण्यास सांक्षगतला. आत्ता पयंत शाल्वाची बहुतेक सनेा नष्ट होत आली होती. 

श्रीकृष्णांना आपल्या कड ेयेताना पाहून शाल्वाने दारूकावर मोठी शक्ती सोडली. पण भगवान श्रीकृष्णांनी 

आपल्या शरसंधानाने ती क्षनष्प्रभ केली. इतमयात शाल्वाने श्रीकृष्णांच्या डाव्या हातावर एक प्रभावी बाण 

सोडला.  

आक्षण एक अद्भुत घिना घडली. भगवान श्रीकृष्णांच्या हातातून त्यांचे शाड्गड धनषु्य क्षनसिले. 

आक्षण शाल्व एकदम मोठ्याने गजडना करून म्हणाला, "अरे मुखाड! तू ंआमच्या दखेतच आमचा भाऊ आक्षण 

क्षमत्र असलेल्या क्षशशुपालाच्या भावी पत्नीला क्षहरावून नेलेस. तो बेसावध असताना भर सभते त्याला 

मारलेस. तूं स्वत:ला अचजमय समजतोस काय? पण आजवर तू ंमाझ्या समोरच आलेला नव्हतास. तो आज 

आला आहसे. तर मी तुला माझ्या तीक्ष्ण बाणांनी नष्ट करतो."  

तेंव्हा भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " अरे क्षनबुडध्दा! मृत्य ू समीप आला कीं भ्रमामुळे मनुष्य अशीच 

बडबड करतो. तुझ्या डोमयावर मृत्यू क्षघरट्या घाल ूलागला आह ेतो बघ!" असे म्हणून भगवान श्रीकृष्णांनी 

शाल्वाच्या खांद्यावर गदनेे प्रहर केला. शाल्व चळचळा कापीत रक्त ओकू लागला. पण तो लगेच अदशृ्य 

झाला. आक्षण थोड्याच वेळात एक मनुष्य भगवान श्रीकृष्णांकड ेयेऊन त्यांना नमस्कार करून म्हणाला, " 

मी दवेकीमातेकडून क्षनरोप घेऊन आलो आह.े ह ेप्रभो! कसाई जसे पशूला बांधून नतेो तसे शाल्वाने तुझ्या 

क्षपत्याला बांधून नेले आह.े"   

दतू असे सांगत असतानाच शाल्व वसुदवेा सारख्या एका पुरुषाला श्रीकृष्णासमोर घेऊन आला व 

गजडना करून म्हणाला, " ह ेमूखाड! ज्या जन्मदात्यासाठी तूं जगतो आहसे त्यालाच मी ठार मारतो. असेल 

क्षहम्मत तर वाचव त्याच ेप्राण!" असे म्हणून शाल्वान ेतलवारीने त्याचे मस्तक छािले. शाल्वाची ही अघोरी 

माया श्रीकृष्णांच्या लिात आली. पण अभद्र दशडन नको म्हणून त्यांनी डोळे क्षमिून घतेले. तेवढ्यात शाल्व त े

मस्तक घेऊन आपल्या सौभक्षवमानात बसला. भगवान श्रीकृष्णांनी जेंव्हा डोळे उघडले तेंव्हा ते धड व शीर 

नाहीसे होऊन शाल्व क्षवमानात बसल्याचे त्यानंी पक्षहले. मग िणाचाही क्षवलंब न लावता भगवान 

श्रीकृष्णांनी शाल्वाला आपल्या बाणांनी घायाळ करून त्याचे कवच, धनुष्य, मस्तकमणी क्षवमानासह 

क्षछन्नक्षभन्न केले. त्यामुळे शाल्व संतापून पदाती होऊन गदा युद्धाला श्रीकृष्णांसमोर आला. तेंव्हा श्रीकृष्णांनी 

गदसेह त्याचा हात आपल्या भाल्याने उखडून काढला. आक्षण सुदशडन चक्राने त्याचे मस्तक धडावेगळे केले. 

त्याच वेळी आपल्या क्षमत्राचा कळवळा येऊन दतंवक्र गदायुध्द करण्यासाठी श्रीकृष्णांवर चालून आला. 
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दतंवक्र चांगलाच आडदांड होता. त्याच्या संतापून चालण्यामुळे युद्धभूमी हादरू लागली. त्याला गदा घेऊन 

येताना पाहून श्रीकृष्णांनी आपल्या कौमुदी गदसेह रथातनू खाली उडी मारली.  

ते पाहून दतंवक्र आपली गदा श्रीकृष्णांचा वेध घेऊन सोडत ओरडला, " श्रीकृष्णा हा बघ तूं मेलास! 

आक्षण मी क्षमत्रऋणातून मुक्त झालो! " दतंवक्राची गदा भगवान श्रीकृष्णांच्या मस्तकावर आदळली खरी पण 

भगवान श्रीकृष्ण जागचे रेसभरही हालल े नाहीत! उलि त्यांनी आपल्या कौमुदी गदचेा दतंवक्राच्या 

छातीवर दणदणीत प्रहार केला. तो प्रहार इतका तीव्र होता कीं महाबलाढ्य दतंवक्र छाती फुिून रक्त ओकत 

भेलकांडत जक्षमनीवर अस्ताव्यस्त कोसळला. आक्षण आचके दते दते गतप्राण झाला. त्याची प्राणज्योत 

भगवान श्रीकृष्णात क्षवलीन झाली. मग बाकीच्यांना क्षनपिून भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेत प्रवेशले.  

पुढे कौरव पांडव युद्धाचा रंग कदसू लागला तेंव्हा तिस्थ राहण्याच्या उद्दशेाने बलराम तीथडयात्रेच्या 

क्षनक्षमत्ताने द्वारकेतून बाहरे पडले. तीथड यात्रा करीत करीत बलराम ब्राम्हणांसह यमुनाकाठी असलेल्या 

नैक्षमषारण्यात आल.े तेथे दीघडकालीन यज्ञ चालू होता. बलरामांना यज्ञस्थानी आलेले पाहून सवड ऋक्षत्वज व 

ब्राम्हण त्यांच्या स्वागतास उभे राक्षहले. पण त्यावेळी व्यासक्षपठावर बसलेले व्यासक्षशष्य रोमहषडण आपले 

आसन न सोडता तसेच बसनू राक्षहले. ते पाहून बलराम मनात क्षवचार करू लागले कीं आपण इतमया 

ब्राम्हणांसह इथे आलो असताना हा सतूवंशात जन्मलेला रोमहषडण क्षशष्ठा सारखा उच्चासनावर बसनू 

राक्षहला आह.े त्यामुळे हा अक्षवक्षवकी असून ह्या अधमाडमुळे मृत्युदडंास पात्र ठरला आह.े असा संकल्प करून 

हातातल्या दभाडने त्यानंी रोमहषडणमुनींवर प्रहार करून त्याला वर पाठवले. ते पाहून ऋक्षत्वज बलरामानंा 

म्हणाले " ह ेप्रभो! आम्हीच त्यांना ब्रम्हासन कदले होते. इतकेच नव्ह ेतर यज्ञ संपेपयंत शरीरकष्ट क्षवरहीत 

आयुष्य बहाल केल े होते. त्यामुळे अजाणता का ं होईना आपल्या कडून ब्रम्हहत्याच घडली आह.े आम्ही 

आपणास प्रायक्षश्चत्ताची आज्ञाही करू शकत नाही. त्यामळेु लोकांच्या समोर आदशड क्षनमाडण करण्या कटरता 

आपणच स्वेच्छा प्रायक्षश्चत्त घेऊन शुद्ध व्हा!"  

बलराम म्हणाल,े " जरूर! आपण सांगाल ते मी करण्यास तयार आह.े" तेंव्हा  ऋषींनी रोमहषडण 

यांच्या पुत्राला दीघाडयुष्य, बल इत्यादी मागून घतेले व रोमहषडण यांच्या जागी त्याची स्थापना केली. मग 

यज्ञसत्रात त्रास दणेाऱ्या बल्वल नामक इल्वल दानवाच्या पुत्राला मारण्याची क्षवनंती केली. त्यानंतर वषडभर 

तीथड यात्रा करून शुद्ध होण्यास सांक्षगतले. बलरामांनी ते मान्य केले. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।     
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १७९ वे (अध्याय ७९ व ८० पूणड) 

 

कृष्ण-सुदामा 

 

 ऋषींनी क्षवनंती केल्यामुळे बलराम बल्वलाला मारण्यास यज्ञस्थानी थांबले. बल्वल पवडकाळी प्रकि 

झाला. त्याने यज्ञाचा पटरसर दगुंधीयुक्त पदाथड िाकून अपक्षवत्र करण्यास सुरुवात केली. तेंव्हा बलरामानंी 

आपल्या नांगर आक्षण मुसळ यांचे स्मरण केले. तत्िणी ती शस्त्रे त्यांच्या हाती आली. बलरामांनी बल्वलाला 

नांगराने आपल्याकड े खेचले. तो काळाकक्षभन्न व तप्त अग्नी सारख्या लाल दाढी क्षमशा असलेला भयानक 

बल्वल चवताळून गेला. पण बलरामांनी िणाचाही क्षवलंब न लावता त्याच्या डोमयात आपल्या मुसळान े

प्रहार केला. तो प्रहार इतका प्रखर होता कीं त्या बलाढ्य बल्वलाचे मस्तक प्रचंड आवाज होऊन फुिले. 

बल्वल भयानक कककाळी फोडून गतप्राण झाला. ऋषी मुनींनी बलरामांची स्ततुी करून त्यांना पक्षवत्र 

जलाचा अक्षभषेक केला. त्यानंतर ऋक्षत्वजांचा क्षनरोप घऊेन कांही ब्राम्हणांसह बलराम कौक्षशकीं नदीत स्नान 

करून कफरत कफरत परशुरामांचे दशडन घेऊन तीथड यात्रा करीत करीत कुरुिेत्री आले. त्यावेळी कौरव पांडव 

युध्द समाप्ती होऊन दयुोधन व भीम गदा युद्धाच्या तयारीत होत.े बलरामांनी त्यांना तुल्यबळ म्हणून 

युध्दापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो व्यथड गेला. त्यामुळे युद्ध हचे त्याचे प्रारब्ध अस ेसमजून 

बलराम द्वारकेस क्षनघून गेले. द्वारकेला जाऊन उग्रसेन महाराजांची भेि घेऊन सवड कुशल क्षनवेदन करून 

यात्रा पूणड करण्यासाठी पुन्हा नैक्षमषारण्यात यज्ञस्थानी आले. त्यावेळी बलरामांनी सवड प्रकारच्या वैराचंा व 

युद्धाचा त्याग केलेला होता. तेंव्हा ऋषींनी त्याचं्याकडून अनेक यज्ञ करवून घेतल.े त्यानतंर ऋषींच्या 

क्षवनंती वरून बलरामांनी त्यांना क्षवशुध्द ज्ञानाचा उपदशे केला. स्वत:मध्ये क्षवश्व पाहून स्वत:ला क्षवश्वमय 

होण्याची अनुभतूी त्यानंा प्राप्त करवून कदली. बलरामांचे ह ेचटरत्र स्मरण करणारा भगवंताला क्षप्रय होतो.  

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, "राजन्! सुदामा नावाचा एक शांतक्षचत्त, क्षजतेंकद्रय, ब्रम्हज्ञानी व क्षवरक्त 

ब्राम्हण श्रीकृष्णांचा क्षमत्र होता. तो व त्याची पत्नी क्षवक्षधवशात् ज ेप्राप्त होईल त्यावर संतुष्ट असत. त्यानंा 

कधी कधी काहीच न क्षमळाल्याने उपवासही घडत असत. त्यामुळे दोघेही कृश झालेले होते. क्षशरा अगदी 

िळिळीत कदसत असत. एक कदवस भुकेन े अत्यंत व्याकूळ झालेली सुदाम्याची पक्षतव्रता पत्नी आपल्या 

पतीला म्हणाली "पक्षतदवे! लक्ष्मीपती भगवान श्रीकृष्ण आपले क्षमत्र आहते! ते ब्राम्हणभक्त व 

शरणागतवत्सल आहते. क्षशवाय आपले क्षमत्रही आहते. आपण कुिंुब वत्सल व दटरद्री आहात. ह ेकळल्यावर 

ते आपणास धनवान करतील!" पत्नीच्या बोलण्यातला श्रीकृष्णभेिीचा भाग सुदामजींना अत्यंत महत्वाचा 
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वािला व ते लगेच तयार झाले. व पत्नीला म्हणाले, " ठीक आह!े घरात खाद्यपदाथापैंकी भेि दणे्यास जे 

योग्य असेल ते द!े" तेंव्हा सुदाम्याच्या पत्नीने शेजारणी कडून चार मुठी पोह े मागून आणले आक्षण 

सुदामाजींच्या उपरण्यात बांधून कदले.  

सुदामा उत्साहान ेआपल्या जीणड वस्त्राक्षनशी उपरणे साभंाळीत दमून भागून द्वारकेस आला. कडक 

पहारे व बंदोबस्त असूनही त्याला कुठेही प्रत्यवाय न होता प्रवेश क्षमळत गेला. आक्षण तो भगवान 

श्रीकृष्णांच्या अंत:पुरात येउन पोहोचला. ज्या वैभवसपंन्न प्रासादात त्याने प्रवेश केला तो रुक्षममणीचा 

प्रासाद होता. भगवान श्रीकृष्ण त्यावेळी रुक्षममणीच्या पयंकावर बसले होते. त्यानंी लांबूनच सुदाम्याला 

येताना पक्षहले व ते ताबडतोब उठून धावतच सुदाम्याजवळ आले. श्रीकृष्णांनी सुदाम्याला दढृ आचलगन 

कदले. आपल्या परमक्षप्रय क्षमत्राच्या अंग स्पशाडने भगवान श्रीकृष्णांच्या डोळ्यातून आनंदाशू्र वाहू लागले. 

श्रीकृष्णांनी सुदाम्याला आपल्या जवळ पयंकावर बसवून घेतले. मग स्वत:च जाऊन पूजा साक्षहत्य घेऊन 

आले. सवड जगाला पक्षवत्र करणाऱ्या स्वत:च्या हातानंी भगवंताने सुदाम्याचे चरणिालन केले. ते चरणतीथड 

आपल्या मस्तकी धारण केले. आरती ओवाळली. गायीचे दान कदले. जीणडवस्त्र े नेसलेल्या व कृशतेमुळे 

िळिळीत क्षशरा कदसणाऱ्या सुदाम्यावर रुक्षममणी चवऱ्या ढाळीत उभी होती.  

श्रीकृष्ण सुदाम्या शेजारी बसून गुरुकुलातल्या स्मृतीं क्षवषयी बोलू लागले. म्हणाले. " क्षमत्र! तुला 

गुरुकुलातल्या गोष्टी आठवतात कां? एक कदवस गुरुमातेने मला लाकड े आणण्यास जंगलात जाण्यास 

सांक्षगतले होते. त्यावेळी तूं ही माझ्याबरोबर आला होतास! का!ं तर मी एकिाच जाणार होतो म्हणून. पण 

परतीच्यावेळी पावसाळा नसतानाही अचानक आभाळ भरून आल.े धुवांधार पाऊस सुरु झाला. त्याच वेळी 

सूयाडस्तही झाला. पायवाि कदसेना. कदशाही कळेनाशा झाल्या. आपण दोघे एकमेकांचे हात हातात घेऊन 

भांबावल्या सारख ेइकड ेक्षतकड ेभिकलो. सगळी रात्र अंगावर काढली. दसुरे कदवशी सकाळी आपल ेगुरुजी 

आपल्याला शोधीत आले. आक्षण आपल्या अवस्थेकड ेपाहून काय म्हणाले आठवते कां? म्हणाले होत,े अरे 

बाळांनो! तमु्ही आमच्या साठी भरपूर कष्ट घतेले आहते. आपले शरीर सवांना फार क्षप्रय असते. परंत ुतमु्ही 

त्या शरीराची पवाड न करता आमच्या सेवेत मग्न राक्षहलात. गुरंूच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा एकमेव मागड 

म्हणजे क्षवशुध्द भावनेने स्वशरीर सद्गुरुसेवेत समपडण करणे हा आह.े आक्षण तुम्ही तसे केले आह.े त्यामुळे मी 

संतुष्ट आह.े तुमची क्षवद्या कधीही क्षनष्फळ होणार नाही." क्षमत्रा गुरुकुलात असताना अशा अनेक घिना 

घडल्यामुळेच गुरुदवेांनी आपल्याला असा आक्षशवाडद कदला होता. गुरुकृपेमुळेच मनुष्य शांती, समाधान व 

पूणडत्व प्राप्त करून घेतो." ह्यावर सुदामा म्हणाला, " ह े जगद्गुरो! मनुष्याच्या रूपाने आपण गुरुकुलात 

आमच्या सारख्यांच्या बरोबर राक्षहल्यामुळे आपल्या कदव्य सहवासाचे भाग्य  आम्हाला प्राप्त झाले. आता 

मला काहीही क्षमळवायच ेक्षशल्लक राक्षहल ेनाही. आपणच सािात ्वेद आहात! आपला हा परम थोरपणा कीं 

आपण आमच्याशी हा असा मानवी व्यवहार करता." इतके बोलून सद्गद झालेला सुदामा श्रीकृष्णाकड ेपहात 

शांत बसून राक्षहला. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १८० वे (अध्याय ८१ पूणड) 

 

सुदाम्यास ऐश्वयड प्राप्ती 

 

 भगवान श्रीकृष्ण व सुदामा यांच्या अशा गप्पा ऐन रंगात आल्या असताना श्रीकृष्णानंी सुदाम्यास 

क्षवचारल,े " ह े ब्रम्हन्! तूं माझ्यासाठी आपल्या घरून काय भेि आणली आहसे बरे? " तेंव्हा आपण 

आणलेल्या मुठभर पोह्यांची लाज वािून सुदामा संकोचाने मान खाली घालून बसला. भगवान श्रीकृष्ण 

मनातल्या मनात म्हणाल े ' हा ब्राम्हण खरोखरीच धन्य आह!े याने आज व या पूवीही धनाच्या इच्छेन ेमाझ े

कधीच भजन केले नाही. केवळ आपल्या पत्नीला बरे वािावे व आपल्याला भेिता यावे म्हणून हा इथे आला 

आह.े त्यामुळे दवेांनाही दलुडभ असे ऐश्वयड मी याला दईेन !' अशा क्षवचारात भगवान श्रीकृष्ण असताना 

आणलेल्या पोह्यांच्या आठवणीने संकोचलेला सुदामा थोड ेअंग चोरून बसला.  

तेंव्हा त्याच्या उपरण्यातली पुरचुंडी हातात घेऊन श्रीकृष्णांनी " क्षमत्रा! ह ेकाय आहे?" असे म्हणत 

ती पुरचुंडी उघडली. आक्षण पोह ेपाहून ते आनंदाने म्हणाले, " अरे! ही तर माझ्या अत्यंत आवडीची भेिवस्तू 

आह.े अरे, ह ेपोह ेमला एकट्यालाच नाही तर सवड जगाला तृप्त करतील. असे म्हणून श्रीकृष्णांनी मुठभर 

पोह े खाल्ले आक्षण दसुरी मुठ भरण्याच्या आत आकदमाता रुक्षममणीने त्यांचा हात धरला व हसत हसत 

म्हणाली " ह ेक्षवश्वात्मन! आपल्याला संतुष्ट करून इहलोकीच काय पण परलोकीही समृध्द ऐश्वयडप्राप्तीसाठी 

एवढे मुठभर पोहचे बास झाले!" भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत गूढ हसले. त्या रात्री सुदामा स्वगडसुखात असल्या 

सारखा भगवंताच्या महालात राक्षहला. दसुऱ्या कदवशी सकाळी स्नानादी झाल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी 

सुदाम्याचे पुन्हा पाद्य पूजन केले. मग सुदाम्या बरोबर काही अंतर चालून जाऊन सुदाम्याला क्षनरोप कदला. 

सुदामा भगवान श्रीकृष्ण दशडनाने तृप्त होऊन त्या क्षवचारातच आपल्या घरी परत आला. पण त्याला आपले 

घर पूवीसारखे कदसेना! त्या टठकाणी दवेेन्द्राचा प्रासाद असावा असा सवड पटरसर क्षनमाडण झाला होता. 

सुरेख उद्यान, सुंदर सरोवर, त्यात सुंदर हसं, उत्तम वस्त्रालंकार धारण करून अनके दासींची चाललेली 

लगबग. इतमयात दवे-दवेतासंारख्या कदसणाऱ्या सुंदर स्त्री पुरुषांनी सुदाम्याची स्तुती करून त्याच ेस्वागत 

केले. आपला पती आल्याचे समजताच सुदाम्याची पत्नी दासींसह लक्ष्मीसारखी त्याच्या समोर आली. उत्कि 

पे्रमामुळे क्षतचे डोळे भरून आले होते. क्षतने पिकन आपले मस्तक पतीचरणी नमवून त्या अशंू्रचे साथडक केले.  
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ह ेसवड ऐश्वयड पाहून सुदाम्याच्या डोमयात प्रकाश पडला! त्याला रुक्षममणीमातेचे शब्द आठवले. " हे 

क्षवश्वात्मन! आपल्याला संतुष्ट करून इहलोकीच नव्ह ेतर परलोकीही ऐश्वयड प्राप्ती साठी मुठभर पोहचे पुरेस े

आहते! " त्यावेळी सुदाम्याला भगवान श्रीकृष्णांच्या त्या गूढ हास्याचे रहस्य उकलले. सुदामा मनातल्या 

मनात म्हणाला, मुठभर पोह्यांनी संतुष्ट होऊन मला अमाप ऐश्वयड दणेाऱ्या क्षमत्राला मी कोणत्या शब्दात 

वानू? मला संपत्तीचा मोह नाही. आक्षण तो होऊही नय!े पण ह े कृष्णा जन्मोजन्मी मला तुझे पे्रम क्षमळून 

माझी सख्यभक्षक्त कायम राहावी म्हणून तुझा हा प्रसाद मी आनंदाने स्वीकारतो!" असा संकल्प करून 

सुदामा पूणड क्षवरक्त राहून सवड ऐश्वयड भगवंताचे असल्याच्या जाणीवेत राहून संसार करू लागला. कृष्ण-

सुदामा कथा श्रवणाने कृष्ण पे्रम उत्पन्न होऊन कमडबंधापासून मुक्तता होते. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १८१ वे (अध्याय ८२, ८३ व ८४ पूणड) 

 

द्रौपदी व कृष्णपत्नींचा संवाद 

 

एकदां खग्राससूयड ग्रहणाच्या पवडणीला द्वारकावासी स्यमंतपंचक िेत्रावर सपक्षत्नक आले. तसेच 

इतरही टठकाणचे खूप लोक आलेले होते. हक्षस्तनापूरचे कौरव व पांडवही आले होत.े  मग सगळे धार्ममक 

क्षवधी करून ब्राम्हण भोजन वगैरे झाल्यावर सवड यादव, वृष्णी, सात्वत इत्यादी सगळ्यांचे भोजन झाले. 

मग सुहृदांच्या भेिीगाठी सुरु झाल्या. नंदबाबा आपल्या सगळ्या गोप बांधवांसह क्षतथे आलेले होते. त्यामुळे 

दवेकी-यशोदा यांची अगदी गळ्यात गळे घालून व डोळ्यात अशु्रपात होऊन मोठी हृद्य भेि झाली. तशीच 

यशोदा रोहीणी भेि, मग सगळ्याच गोपींची आक्षण त्यांच्या ओळखीच्या सगळ्या द्वारकावासी क्षस्त्रयांची 

एकमेकींच्या विस्थळांना क्षभडून आवेगाने भेि होऊ लागली. त्यातच कंुती-वसुदवे भेि झाली. नंद यशोदलेा 

श्रीकृष्ण बलराम यांना भेिून झालेल्या आनंदाचे काय वणडन करावे?  

भगवान श्रीकृष्णांना पाक्षहल्यावर गोपींची जी अवस्था झाली ती मोठी क्षवलोभनीय होती. खूप 

कदवसांनी झालेल्या श्रीकृष्ण दशडनामुळे त्या एकिक वेड्या सारख्या दहेभान हरपून श्रीकृष्णांना पहात 

राक्षहल्या. योग्यानंाही दलुडभ असा भाव साधनू त्यानंी भगवान श्रीकृष्णाला आपल्या हृदयात कडडून कें व्हाच 

आचलगन कदले होते. त्यांचा तो क्षनरपेि भक्तीभाव जाणून भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना एकांतात गाढ 

आचलगन कदले. आक्षण हसत हसत म्हणाले, " गोचपनो मी खूप कदवस शत्रू दमनात व इतर कायाडत इतका मग्न 

होतो कीं मला तमु्हाला भेिताच आले नाही. पण मी भेिायला येत नाही म्हणून तमु्ही रागवून मला कृतघ्न 

समजू नका. कारण प्राण्यांच्या संयोग व क्षवयोगाला भगवंतच  कारणीभतू असतो. त्याला माझा तरी कसा 

अपवाद असणार? सुदवैाने तुम्हाला तुमच्याच अपूवड भक्तीमुळे माझे पे्रम क्षमळालेलं आह.े तचे तुम्हाला 

माझी प्राप्ती करून दणेारे आह.े तमु्ही ह े ध्यानात ठेवा कीं पंचमहाभूते जशी सवडव्याप्त असतात तसा मी 

सवडव्याप्त असूनही आत्मतत्त्वाने सवड जीवांना व्यापून असतो. आक्षण याच्याही पलीकड े अक्षवनाशी सत्य 

असलेल्या माझ्यात सवड क्षवश्व प्रतीत होते." भगवान श्रीकृष्ण गोपींना ह ेआत्मज्ञान सांगत असताना गोपी 

सहजतने े म्हणाल्या, " ह े प्राणनाथ! सवांतयाडमी असणाऱ्या आपल्याच चरणकमळानंा आमच्या हृदयात 
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स्थापन करून आम्ही प्रापंक्षचक व्यवहार तुझा समजनूच करीत असतो. ती आमची कदव्यानुभूती तुझ्या कृपेन े

तशीच राहूद ेएवढीच आमची प्राथडना आह.े आम्ही तुझ्याच म्हणज ेफक्त तुझ्याच आहोत."  

गोपींना आत्मज्ञान कदल्यानतंर भगवान श्रीकृष्णांनी पाडंवांचे कुशल क्षवचारले. त्यावेळी पांडवांनी 

श्रीकृष्ण चरणी नतमस्तक होऊन आपला क्षवशुद्ध भाव व्यक्त केला. त्याचवेळी भगवान श्रीकृष्णांच्या 

पट्टराण्या रुक्षममणी, जांबवती, सत्या, सत्यभामा, काचलदी, शैब्या, लक्ष्मणा व रोक्षहणी द्रौपदीशी गुजगोष्टी 

करीत होत्या. त्यावेळी द्रौपदीने कुतूहंलान ेत्यांच्या स्वयंवराच्या कथा क्षवचारल्या. 

रुक्षममणीसह शैब्या पयंत सगळ्यांनी आपल्या कथा सांक्षगतल्यावर लक्ष्मणा सांगू लागली कीं माझे 

क्षचत्त भगवान श्रीकृष्णचरणी जडल्याचे माझ्या क्षपत्याच्या लिात आले.  त्याने माझ्या स्वयंवर प्रसंगी 

पाण्यात प्रतीक्षबम्बाच्या रूपाने कदसणाऱ्या मत्स्य-भेदाचा "पण" जाहीर केला. त्यासाठी एक क्षवशेष धनुष्य 

व बाणही त्या टठकाणी ठेवले. माझ्या स्वयंवर प्रसंगी हजारो शस्त्रास्त्रवेत्ते राजे क्षतथे आलेले होते. त्यातल्या 

अनेकांना तर ते धनुष्यही पेलता आले नाही! जरासंध, क्षशशुपाल, भीमसेन, दयुोधन, कणड, अशा अनेक 

वीरांना पाण्यात कदसणारा मासा प्रत्यि कोठे आह ेह ेन समजल्यामुळे वेध न घेताच परतावे लागले. इतकेच 

काय पण अजुडनही अचूक वेध घेऊनही मत्स्यभेद करू शकला नाही. त्याचा बाण माशाला नुसता स्पशड करून 

गेला. सगळ्यांचे प्रयत्न झाल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी अक्षभक्षजत नित्रावर सहजतनेे तो मत्स्यभेद केला. 

त्यावेळी अनेक मंगल वाद्याचं्या गजरात मी भगवान श्रीकृष्णांच्या गळ्यात वरमाला घातली. पण अनके 

मत्सरी व कामातुर राजे युद्धाला पुढे सरसावले. ते पाहून भगवंतांनी मला रथात घतेल ेव कुत्र्यासारखे माग े

लागलेल्या त्या राजांना पराभूत करून परत पाठवले. त्यात ककत्येक राजांचे हात तुिले, कुणाचे पाय तुिले, 

अनेक जण माना तुिून धारातीथी पडले. तर बाकी सगळे मागच्या मागे पळून गेले. अशा प्रकारे भगवंतांनी 

मला द्वारकेस त्याचं्या सेवेत आणले." त्यावेळी रोक्षहणी सोळा हजार क्षस्त्रयांच्यावतीने म्हणाली, " भगवंत 

स्वत: पूणड काम असूनही केवळ आमच्या प्राथडनेमुळे त्यानंी आमच े पाक्षणग्रहण केले. आम्ही सदवै त्याच्या 

चचतनात मग्न असतो." अशा प्रकारे त्यांच ेक्षहतगुज चाल ूहोते. भगवान श्रीकृष्णांच्या क्षस्त्रयांना श्रीकृष्णांच्या 

बद्दल वािणारे अलोि पे्रम पाहून कंुती, द्रौपदी, सुभद्रा आक्षण इतर अन्य सवडच क्षस्त्रया मंत्रमुग्ध झाल्या.  

अशाप्रकारे िेत्राच्या टठकाणी जमलेल्या स्त्री-पुरुषांच्या आपसात गप्पा रंगलेल्या असतानाच व्यास, 

च्यवन, नारद, वक्षसष्ठ, अत्री, दवेल, शतानंद, गौतम, भरद्वाज, सनकादी मुनींचे क्षतथे आगमन झाले. सगळ्या 

क्षवश्ववंद्य मुनींचे आगमन झालेले पाहून भगवान श्रीकृष्ण व बलराम यांच्यासह सवड राजानंी उठून त्यांच े

स्वागत केले. त्यांच ेक्षवशेष पूजन करून भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " आम्ही आज धन्य झालो. केवळ पाणी 

म्हणजे तीथड नव्ह!े ककवा दगडाची मूती म्हणजे दवे नव्ह!े तर सतंच खरे तीथड व देव आहते. दवेांच्या अनंत 

कालच्या पूजनाने ते प्रसन्न होऊन एकदाच फळ दतेात. पण संतपुरुषांच्या िणभराच्या सेवेने अज्ञान नाहीसे 

होते. व मनुष्याला खरे समाधान प्राप्त होते .त्यामुळे ज्ञानी पुरुषांना दवे न समजणारा नरपशूच समजावा." 

भगवान श्रीकृष्णांचे ह ेगूढ भाषण ऐकून ऋषींसह सगळेच स्तब्ध झाले.  
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पण िणभरातच नीि क्षवचार करून ऋषी म्हणाले, " ह े भगवन्! आपण सवडव्यापी असूनही 

एकदके्षशत्वाने व मानवी व्यवहारान ेआम्हाला मोक्षहत करता. पृथ्वी, वाळू, क्षहरे , मोती, सोन,े रूपे इत्यादी 

क्षवक्षवध नामांनी आपणच साकारता व सृष्टीरचना करून क्षतचा सहंारही करता. स्वत: पूणड ब्रम्ह असून खल 

क्षनदाडलाना साठी क्षवशुध्दरुपात प्रकि होऊन सनातन वैकदक धमाडचे रिण करता. आपले खरे स्वरूप तर 

कोणीच जाणू शकत नाही. स्वप्नात कदसणारे पदाथड जस ेखरे वाितात तसे जागेपणी ह ेशरीर खरे वािते. 

आक्षण मग मनुष्य स्वप्नतुल्य क्षवषयाच्या ओढीने मोक्षहत होतो. आपले मूळ स्वरूप क्षवसरतो. हीच तर आपली 

माया आह.े पण अभेद भक्तीने आपल्या टठकाणी आत्मसमपडण करणाऱ्याचे ह ेमोहजाल आपणच नष्ट करता! 

त्यामुळे आपल्या दशडनाने आज आम्ही धन्य झालो आहोत." अशा प्रकारे ऋषींनी भगवान श्रीकृष्णांची 

अत्यंत हृद्य स्तुती केली व आपल्या आश्रमास जाण्यास क्षनघाले. तेंव्हा वसुदवेांनी कमडवासना क्षनवृत्ती व 

कमडफळ त्याग यांचा मागड क्षवचारला. तो मागड भगवान श्रीक्षवष्णंूची यज्ञ द्वारे क्षनष्काम आराधना करण्यान े

प्राप्त होतो. असे ऋषींनी सांक्षगतल्याने वसुदवेांनी यज्ञदीिा घेतली.  

मग क्षनष्कामभक्तीने वसुदवेांनी अनेक यज्ञ केले. नंतर ऋक्षत्वजांनी वसुदवेांकडून पत्नीसंयाज व 

अवभृथस्नान ही कमे करवून परशुराम तीथाडत स्नान करवून घेतले. वसुदवेांनी सवड ऋक्षत्वजांना भरघोस 

दक्षिणा दऊेन संतुष्ट केले. आलेल्या सवड ब्राम्हणांना व आप्त स्वकीयांना, राजानंा इत्यादी सवांनाच भेिवस्त ू

दऊेन संतुष्ट केले. नंद यशोदांचे क्षवशेष कौतुक केल ेव आपण कंसाच्या बंकदवासात असताना बलराम व कृष्ण 

यांचा सांभाळ केल्या बद्दल क्षवशेष कृतज्ञता व्यक्त केली. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १८२ वे (अध्याय ८५ व ८६ पूणड) 

 

वसुदवेांना ज्ञानोपदशे 

 

 बलराम व कृष्ण ह े सािात् परब्रम्ह असल्याचे ऋषींनी सांक्षगतल्यामुळे अनके यज्ञ करून 

परतल्यावर वसुदवे व दवेकी त्या एकाच क्षवचारात गढून गेले.  

पूणड क्षवश्वास उत्पन्न होऊन वसुदवे पुत्रांना म्हणाले, " ह ेश्रीकृष्णा, ह ेसकंषडणा! ह ेपरमात्मन् मला 

प्राप्त झालेल्या या नरदहेाचे साथडक व्हावे म्हणून आपण माझे या जगाशी बांधलेले मोहपाश नष्ट करावेत ही 

माझी आपणास प्राथडना आह.े ह ेश्रीकृष्णा! आपण आपल्या जन्मा पूवीच मला दशडन दऊेन माझ्यापोिी खल 

क्षनदाडलाना साठी अवतार घते असल्याचे सांक्षगतले होते. म्हणून मी आज आपणास शरण आलो आह.े माझ्या 

पोिी आपण जन्म घेतल्यामुळे मी आपणास माझे पुत्रच समजत आलो. पण आता ती योगमाया दरू करून 

मला आपल्या स्वरूपाचे कल्याणकारी ज्ञान द्या!" आपल्या क्षपत्याचे ह ेउक्षचत बोलणे ऐकून भगवान श्रीकृष्ण 

अत्यंत क्षवनयान ेम्हणाले, " बाबा! आपण अत्यंत योग्य व तकड  संगत बोलत आहात. पण ह ेयदशेु्रष्ठा ! आपण 

सवडजण म्हणजेच संपूणड क्षवश्व परब्रम्हस्वरूप मानले पाक्षहजे. स्वयंप्रकाश आत्मा एकच असून क्षत्रगुणामुळे 

उत्पन्न केलेल्या पंचमहाभूताचं्या माध्यमातनू अनेकत्वान ेप्रतीत होतो व एक असनूही उपाधी भेदामुळे अनेक 

भासतो.” भगवान श्रीकृष्णांच्या या वचनाचा क्षवचार करतां करतां वसुदवे एका क्षवक्षवक्षित अवस्थेत गेले. 

त्यांनी आपल्या अनेकत्वबुद्धीचा त्याग केला. तत्िणी ते आत्मबोधाने तृप्त होऊन आत्मानंद अनुभवू लागले. 

बलराम व कृष्ण ह ेसािात् परब्रम्ह आहते अस ेऋषींनी सांक्षगतल्यामुळे दवेकीच्या मनांत आपल्या 

पक्षहल्या सहा पुत्रांना पहाण्याची प्रबळ इच्छा उतपन्न झाली. दवेकी बलराम व कृष्णांना म्हणाली, " ह े

रामा, ह ेकृष्णा, आपण दोघे चराचराचे स्वामी असल्याचे मला कळले आह.े ह ेक्षवश्वात्मन् मी आपणास शरण 

आह.े तुम्ही आपल्या गुरंूचा मृतपुत्र परत आणून कदल्याचे मला ज्ञात झाले आह.े आपण दोघेही योगेश्वराचं े

ईश्वर आहात. मला माझ्या सहाही पुत्रांना आज पाहावसेे वाित आह.े आपण तेवढी माझी इच्छा पूणड करा!" 

दवेकी मातेचे ह ेउद्गार ऐकून भगवान श्रीकृष्ण व बलराम तत्िणी बळीराजाच्या सतुलात प्रवेशले. बलीने 

त्यांचे भव्य स्वागत केले. आगत स्वागत झाल्यावर भगवान श्रीकृष्ण बळीला म्हणाले, " स्वायंभूव मन्वंतरात 

मरीची व उजाड याचंे सहा पुत्र दवेलोकी असताना ब्रम्हदवे कामासक्त होऊन जेंव्हा आपल्या कन्येच्या मागे 
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लागला तेंव्हा त्याला हसले. म्हणून ब्रम्हदवेानंी त्यांना शाप दऊेन असुर योनीत िाकले. ते क्षहरण्यकक्षशपुच े

पुत्र झाले. पुढे त्यांनाच योगमायेने दवेकीच्या गभाडत स्थापन केले. त्यांचा जन्म होताच त्यांना कंसाने मारल.े 

ते सहा जण तुझ्यालोकी आहते. त्यांची नावे समर, उद्गीथ, क्षपष्वंग, पतंग, िुद्रमृत व वृणी अशी आहते. 

दवेकी मातेचा शोक दरू करण्यासाठी ते तूं आम्हाला द!े दवेकीला भेिून ते शापमुक्त होऊन माझ्या कृपेन े

परत त्यांच्या मूळस्थानी दवेलोकी जातील." भगवंताच्या तडडून ह ेशब्द बाहरे पडताच बलीने त्या सहा 

जणांना भगवंताच्या स्वाधीन केल.े भगवान त्यांना घेऊन द्वारकेस दवेकीमातेकड े आले. आपल्या पुत्रांना 

पाहून दवेकीला परम आनंद झाला. क्षतच ेपुत्रपे्रम अनावर झाले व ते स्तनातनू िीररूपाने वाहू लागले. तेंव्हा 

क्षतने आपल्या सहा पुत्रांना स्तनपान कदले. भगवान श्रीकृष्णांनी ज्या स्तनाचंे पान केले होते त्या स्तनांचे पान 

करण्यास क्षमळाल्यामुळे व भगवान श्रीकृष्णांचा त्यांना स्पशड झाल्यामुळे ते क्षनष्पाप झाले. त्यांना 

आत्मसािात्कार झाला. त्या सहा जणांनी वसुदवे व दवेकी, बलराम व श्रीकृष्ण यांना नमस्कार केला! मग 

भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेने ते सवांच्या समि दवेलोकी क्षनघून गेले.   

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, "राजन्! अजुडन एकदां तीथडयात्रा करीत असताना प्रभासिेत्री आला. क्षतथ े

त्याला वसुदवे-दवेकी व श्रीकृष्ण यांच्या मनाक्षवरुद्ध बलराम सुभद्रचेा क्षववाह दयुोधनाशी लावून दऊे 

इक्षच्छतात असे समजले. तेंव्हा सुभद्रा आपल्याला क्षमळावी म्हणून अजुडन क्षत्रदडंी सनं्याशाचा वेश घेऊन 

द्वारकेस आला. त्या वेशात त्याला कोणी ओळखले नाही. बलरामांनी अजुडनाला घरी बोलावून त्याचे क्षवशेष 

आदराक्षतथ्य केल.े त्यावेळी अजुडनाची व सुभद्रचेी नजरा नजर झाली. क्षतन ेलाजून अजुडनाला प्रक्षतसाद कदला. 

अजुडनाने तो सकेंत मनात समजून घेतला व संधीची वाि पाहू लागला. सुभद्रा जत्रसेाठी बाहरे पडल्यावर 

अजुडनाने वसुदवे-दवेकी व भगवान श्रीकृष्ण यांच्या संमतीने रथातून सुभद्रचेे हरण केले. आपल्या सैक्षनकांचा 

पराभव करून अजुडन सुभद्रलेा पळवून घेऊन गेल्याचे बलरामांना समजताच ते सतंापले. अजुडनाशी युध्द 

करण्याच्या तयारीने क्षनघाल.े तेंव्हा भगवान  श्रीकृष्ण त्यांची मनधरणी करू लागले. भगवान श्रीकृष्णांच्या 

मनधरणीस यश आले व बलरामांनी तो क्षववाह भरघोस वरदक्षिणा दऊेन आनंदाने मान्य केला.  

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! क्षवदहेाची राजधानी क्षमक्षथलेत शु्रतदवे नावाचा भगवान 

श्रीकृष्णांचा परमभक्त राहत होता. तो शांत, ज्ञानी व क्षवरक्त असून क्षवधीवशात ्प्राप्त होणाऱ्या धनात अत्यंत 

समाधानान ेराहत असे. तसचे त्या दशेीचा बहुलाश्व नामक राजाही भगवान श्रीकृष्णांचा परमभक्त होता. 

भगवान श्रीकृष्णांनी एक कदवस त्यांच्या कड ेजाण्याच ेठरवले. त्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण नारद, वामदवे, 

अत्री, वेदव्यास, मी, परशुराम, अक्षसत, अरुणी, कण्व, मैत्रेय, च्यवन इत्यादींना आपल्या रथात घेऊन 

क्षमक्षथलेस जाण्यास क्षनघाले. भगवान श्रीकृष्ण आम्हा सवांसह क्षमक्षथलते आल्याची बातमी वाऱ्यासारखी 

सगळी कड ेपसरली व जागोजागी असंख्य नागटरक हातात पूजा साक्षहत्य घेऊन भगवान श्रीकृष्णांना सामोरे 

गेले. त्याचवेळी राजा बहुलाश्व व श्रुतदवे ब्राम्हण दोघे एकाच वेळी त्यांच्या दशडनास आले व दोघांनी एकाच 

वेळी आपल्या घरी येण्याची आम्हा सवांना प्राथडना केली. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णांनी दोघांचहेी आमंत्रण 

एकाच वेळी स्वीकारून दोघांच्या नकळत एकाच वेळी दोन्ही टठकाणी गेले. दोन्ही टठकाणी एकाच कदवशी 

व एकाचवेळी आम्हा सवांसह पूजन व भोजन झाले. भोजनानतंर राजा बहुलाश्व भगवान श्रीकृष्णांचे चरण 

आपल्या मांडीवर घेऊन हळुवारपणे चेपीत म्हणाला, " ह ेप्रभो! या सवड ऋषींसह आपण इथे येऊन हा दशे 
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पक्षवत्र केला आह.े आपणास माझा वारंवार नमस्कार असो. आता या सवड ऋषींसह काही कदवस इथे राहून 

आमचा क्षनक्षमवंश पावन करावा अशी माझी नम्र प्राथडना आह.े" त्याच्या प्राथडन ेप्रमाणे भगवान काही कदवस 

क्षतथे राक्षहले. त्याचवेळी इकड े शु्रतदवे ब्राम्हणही भगवंताचे पाय चेपीत म्हणाला, "ह े प्रभो! स्वप्नावस्थेत 

मनुष्य जसा स्वत:च अनेक बनून त्या सवातं प्रवेश करतो आक्षण अक्षवद्यनेे दसुरी िणभंगुर सृष्टी क्षनमाडण 

करतो तद्वत् आपणही आपल्यातच ही सृष्टी क्षनमाडण करून त्यात प्रक्षवष्ट झालेला आहात. आपल्या ध्यान-

पूजनादींनी जे भक्त सतत आपल्या चचतनात मग्न होऊन अभेदाचा प्रयत्न करतात त्यांच्यातच आपण 

आत्मज्ञानाचा प्रकाश पाडता. ह े प्रभो! आम्ही आपले सेवक आहोत! आम्हाला अक्षवद्येमुळे काय करावे ह े

समजत नाही. त्यामुळे आम्ही काय करावे ह ेआपणच सागंावे!" भगवान श्रीकृष्ण शु्रतदवेाचा हात आपल्या 

हातात घेऊन हसत हसत म्हणाले, "ह ेब्रम्हन्! ह ेसवड ऋषी तुमच्यावर कृपा करण्यासाठीच इथे आले आहते. 

ते आपल्या चरणधुळीने लोकांना पक्षवत्र करीत माझ्याबरोबर संचार करतात. दवेता, पुण्यिेत्रे, तीथे इत्यादी 

त्यांच्या पूजनामुळे हळू हळू व बऱ्याच कदवसांनी पक्षवत्र करतात. पण संतपुरुष नुसत्या दषृ्टीिेपाने पक्षवत्र 

करीत असतात. ब्राम्हण सवडवेदमय आहते तर मी सवडदवेमय आह.े सवडवेदमय म्हणजे सवड चराचर मीच 

असल्याचे ज्ञान असलेला. पण अजाण माणसे ह े न समजता फक्त मूतीत पूज्यबुद्धी ठेवतात. म्हणून ह े

शु्रतदवेा, या ब्रम्हषींना माझ े स्वरूप समज. त्यांच्या पूजनाने मी क्षजतका संतुष्ट होतो क्षततका मी माझ्या 

ऐश्वयडशाली पूजनान े सतंुष्ट होत नाही." ह े ऐकून शु्रतदवेाने तत्काळ भगवान श्रीकृष्णासह सवड ऋषींच े

एकात्मभावाने पूजन केले व त्यांच्या कृपेने भगवत्स्वरुपाला प्राप्त झाला. इकड े बहुलाश्वही भगवंताच्या 

त्याच उपदशेाने भगवत्स्वरुपाला प्राप्त झाला. भगवंत काही कदवस क्षमक्षथलते राहून द्वारकेस परत आले. 

अमरकीती भगवान श्रीकृष्णांचे ह ेचटरत्र सवड जगाचे पाप नाहीसे करणारे आह.े याचे श्रवण, मनन व कथन 

परमकल्याणस्वरूप लोकाची प्राप्ती करून दणेारे आह.े 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।      
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १८३ वे (अध्याय ८७ व ८८ पूणड) 

 

वेदस्तुती 

 

 परीक्षित राजाने क्षवचारले, " ह ेशुकमुन,े परब्रम्ह ह ेकायड व कारण याचं्या पलीकडील असून क्षनगुडण 

आह.े त्याचे वाणीने व शब्दाने वणडन करता यते नाही. मनाने व बुद्धीने आकलन होत नाही. आक्षण सवड 

शु्रतींचा क्षवषय तर क्षत्रगुण हाच आह.े अशा क्षस्थतीत शु्रती क्षनगुडण परब्रम्हाच े प्रक्षतपादन कसे करतात?" 

शुकमुनी म्हणाल,े "राजन्! भगवंतांनी जीवाला धमड, अथड, काम व मोि यांच्या प्राप्तीसाठी बुद्धी, इंकद्रय,े 

प्राण व मन यांची योजना केलेली आह.े ब्रम्ह प्रक्षतपादनाचे ज्ञान उपक्षनषदांनी केल ेआह.े व ते आद्यऋषी 

सनकाकद मुनींनी स्वीकारले आह.े जो कोणी ते श्रद्धापूवडक श्रवण करतो, मनन करतो तो सवड उपाधींपासून 

मुक्त होऊन परमकल्याण स्वरूपाला प्राप्त होतो. पूवी एकदा नारद व नारायण यांचा असाच संवाद झाला 

होता. त्यावेळी नारायणांनी जे सांक्षगतले तेच श्रवण कर! “ह्या प्रश्नाचा क्षनणडय व्हावा म्हणून कलापग्रामी 

भरलेल्या ऋषींच्या सभते सनक, सनंदन, सनत व सनातन या सवांनी सनंदन यांना वक्ता करून या प्रश्नावर 

क्षनणाडयक भाष्य करण्यास क्षवनवले. तेंव्हा सनंदन म्हणाले, "झोपलेल्या सम्रािाला जागे करण्यासाठी त्याच े

भाि जसे सम्रािाच्या पराक्रमाचे सुस्वर गायनाने वणडन करून त्याला जाग आणतात, तसेंच परमात्मा 

स्वक्षनर्ममत क्षवश्वाला स्वत:तच लीन करून सवडशचक्तक्षनशी झोपी जातो. तेंव्हा प्रलयाच्या शेविी शु्रती 

परमात्म्याच्या सवडशक्तीमानतेचे वणडन करून परमात्म्याला जाग आणतात. शु्रती म्हणतात, "ह े अचजमय 

प्रभो! आपला जयजयकार असो! आपण सवड ऐश्वयाडने पटरपूणड आहात. घि बनवण्यासाठी माती ह ेकारण 

असते व घि नष्ट झाल्यावर परत जसा मातीच होतो तद्वत् आपल्यात कोणताच बदल न घडता व कमी 

जास्तपणा न होता ह ेचराचर क्षवश्व प्रतीत होत ेव आपल्यातच क्षवलीन होते. ह ेमायाधीपते, क्षववेकी लोक 

आपल्या कथामृत पानान े मुक्त होतात. तर आत्मज्ञानी आपल्या परमपदाला प्राप्त होतात. हा आपलाच 

क्षवलास आह!े ह े भगवंता! कळण्यास अत्यंत कठीण अशा आत्मज्ञानाच्या संक्रमणासाठी अवतार धारण 

करणाऱ्या आपल्या चटरत्रामृताचे प्राशन क्षत्रक्षवध ताप हरण करणारे आह.े इतकेच नव्ह े तर आपल े

चटरतामृतप्राशन जीवाला इतके क्षनरपेि बनवते कीं त्याला मोिाची सुध्दा अपेिा राहात नाही. ह ेअनाकद 

अनंता! संपूणड चराचर म्हणजे आपणच आहात या भावनेने िणोिणी व्यवहार करणारा भक्त मृत्युच्याही 
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मस्तकावर पाय ठेवतो. पण केवळ आपली क्षवद्वत्ता पाजळणारा भक्त फक्त शब्दज्ञानी होतो. ह ेअजन्मा प्रभो! 

आपणच सद्गुरंुच्या रूपाने साधकांच्या क्षहतासाठी अक्षवरत जागे असता. अस ेअसूनही ज ेसद्गुरंूना शरण 

जात नाहीत व साधना करीत राहतात त्यांना स्वत:च ेमन न आवरता आल्यामुळे त ेआपल्याला अंतरतात. 

ह ेभगवंता! आपला थांग तर लागूच शकणार नाही. पण आपले रूपही शब्द-वणडनाच्या पलीकडील आह.े 

त्यामुळे आम्ही शु्रती जेंव्हा तुमच्या रूपा क्षवषयी तुम्ही सगुण आहात कां? असे क्षवचारतो तेंव्हा आम्हीच 

नाही असे म्हणतो. मग क्षनगुडण आहात कां? असे क्षवचारतो आक्षण आम्हीच नाही असे म्हणतो. ह्याचाच अथड 

आपल्या कोणत्याही वणडनाला आम्ही "ह ेनाही! ह ेनाही" म्हणजे "न इक्षत। न इक्षत।" असेच म्हणत राहतो. व 

शेविी मौन धारण करतो." सनंदनमुनींनी नेमके पणाने शु्रतींच े सार सांगताच सवडच ऋषींना व श्रवण 

करणाऱ्यांना आत्मबोध झाला." ही गोष्ट नारदांना सांगून नारायण म्हणाले, " नारदा! तूं सुध्दा वासना भस्म 

करणारी ही ब्रम्हक्षवद्या धारण कर!" इतके सांगून शुकमुनी म्हणाले, " राजन्! मन, वाणी व बुद्धी यांच्या 

पलीकडील क्षनगुडण ब्रम्ह आपल्या मनात कसा प्रवेश करत ेह ेमी तुला सांक्षगतले. तेंव्हा श्रीहरीचे सगुणातल ेह े

क्षनगुडणाकड ेनेणारे चचतन फार महत्वाचे आह.े  

त्यानंतर परीक्षित राजान े एक मौक्षलक प्रश्न शुकमुनींना क्षवचारला, कीं, "भगवान क्षशवाचे भक्त 

समृध्द व धनवान असतात तसे भगवान श्रीक्षवष्णंूचे सहसा आढळत नाहीत ते कां? " शुकमुनी म्हणाल,े " 

त्याचे कारण भगवान क्षशव ह े वैकाटरक, तैजस व तामस अहकंाराच े अक्षधष्ठाते आहते. या क्षत्रक्षवध 

अहकंारापासून पंचमहाभतू,े दहा इंकद्रये व मन अशा सोळा कला उत्पन्न झालेल्या आहते. म्हणून त्याचं्या 

अक्षधष्ठात्या दवेांपैकी कोणाचीही उपासना लवकर फलद्रपू होते व ऐश्वयाडदी सौख्य ेप्राप्त होतात. भगवान 

क्षवष्णू ह ेगुणातीत व प्रकृती पुरुष यांच्या पर असून सवांतयाडमी सािीरूपाने असल्यामुळे त्यांच्या उपासनेन े

जीव गुणातीत होऊ लागतो. अश्वमेध यज्ञानंतर युक्षधष्ठीरांनी असाच प्रश्न भगवान श्रीकृष्णांना क्षवचारला 

होता. 

तेंव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी सांक्षगतले कीं मी ज्याच्यावर कृपा करतो त्याचे मी हळूहळू धन काढून 

घेतो. तेंव्हा धन क्षमळवण्याच्या प्रयत्नात तो कंिाळून माझा परमभक्त होतो. मग मी त्याच्यावर कृपा करतो. 

त्यामुळे माझी भक्ती तशी कठीण असल्यामुळे लोक इतर दवेतांची उपासना करून आपले इक्षप्सत प्राप्त करून 

घेतात. व त्या दवेतेला क्षवसरतात. इतकेच नाही तर उन्मत्तही होतात. जसा वृकासरू क्षशवोपासना करून 

झाला तसा. वृकासूर हा स्वभावाने अक्षत दषु्ट होता. एकदा त्याची व नारदांची भेि झाली त्यावेळी त्यान े

कोणाची उपासना लवकर फलद्रपू होते ह े क्षवचारून नारदांच्या सल्ल्यानुसार क्षशवोपासनेला आरंभ केला. 

सहा कदवस त्याने अत्यंत कडक व्रत केले व अग्नीला क्षशवमुख मानून आपल्या मांसाच्या आहुती दणे्यास 

सुरुवात केली. पण क्षशव प्रसन्न झाले नाहीत म्हणून त्याने आपले मस्तक अपडण करण्याचे ठरवले व त्याप्रमाणे 

शस्त्र वर उचलले. तेंव्हा क्षशवांनी त्याचा हात वरच ेवर धरला व हवा तो वर माग म्हणाले. वृकासुरान े"मी 

ज्याच्या डोमयावर हात ठेवीन त्याला मृत्यू आला पाक्षहज!े" असा वर माक्षगतला भगवान क्षशवांनी तसा वर 

त्याला कदला. वृकासुराला फार आनंद झाला. त्याला पावडती क्षमळवण्याची इच्छा झाली. व त्यासाठी तो 

क्षशवांच्या मस्तकावर हात ठेवायला गेला. क्षशव पळत सुिले. वृकासूर त्यांचा पाठलाग करू लागला. भगवान 

क्षशव नारायणाच ेस्मरण करीत सरळ वैकंुठात आले. त्याचंे सकंि जाणून नारायण त्वटरत बिूचे रूप घेऊन 
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वृकासुरासमोर आले. व धावत येणाऱ्या वृकासुराला नमस्कार केला. तेंव्हा वृकासूर थोडा थबकला. 

नारायणांच्या त्या मोहक बालरूपावर मोक्षहत होऊन वृकासूर थांबला. तेंव्हा बालबिूरूप नारायण म्हणाले, 

" आपण खूपच दमलेले कदसता आहात. ह े घ्या! पाणी प्या! " इत्यादी गोड बोलून नारायणानंी त्या 

वृत्रासुराला धावण्याचे कारण क्षवचारले. तेंव्हा आडपडदा न ठेवता वृत्रासरुाने सवड सांगून िाकल.े तेंव्हा 

नारायण हसनू म्हणाले, "तसे असेल तर आम्ही त्या वरदानावर जराही क्षवश्वास ठेवीत नाही. कारण 

प्रजापती दिाच्या शापान ेज्याला क्षपशाच्च्यत्व प्राप्त झाल ेआह ेत्याच्यावर ककतपत क्षवश्वास ठेवायचा? पण 

तसे जर असेल तर स्वत:च कां नाही खात्री करून घेत? आपण आपल्या डोमयावर हात ठेऊन कधी मरतो 

कां? जर तसा तूं मेला नाहीस तर तो क्षशव खोिारडा म्हणून त्याला मारून िाक. म्हणजे तो परत असा 

कोणालाच वर दऊे शकणार नाही." भगवान नारायणाचं्या बोलण्यावर तो वकृासरू इतका भाळला कीं 

त्याने लगेच स्वत:च्या डोमयावर हात ठेवला. तत्िणी मस्तक फुिून तो मरण पावला." भगवान क्षशवांच ेह े

संकिमुक्ती करणारे नारायणलीला चटरत्र ससंार बंधनातनू मुक्त करणारे आह.े 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।      
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १८४ वे (अध्याय ८९ पूणड) 

 

 

भृगुंची क्षत्रदवे परीिा 

 

 

 शुकमुनी पुढे सांग ूलागले, "राजन्! एकदा पूवी सरस्वती नदीच्या तीरावर यज्ञासाठी अनेक ऋषी 

जमले असताना ब्रम्हा, क्षवष्णू व क्षशवशंकर याचं्यात शे्रष्ठ कोण याचा क्षनवाडा करण्यासाठी भृगु ऋषींची 

क्षनवड करण्यात आली. त्याप्रमाणे क्षनवाडा करण्यासाठी भृगु प्रथम आले ब्रम्हदवेांकड.े ब्रम्हदवेांच्या सभेत 

प्रवेश करून भृगुंनी ब्रम्हदवेांना साधा नमस्कारही न केल्यामुळे ब्रम्हदवेांना राग आला, पण आपलाच पुत्र 

आह े अशा भावननेे त े गप्प बसले. त े पाहून भृगु क्षनराश झाले व कैलासाकड े क्षनघाले. आपल्या भावाला 

आपल्याकड ेयेताना पाहून क्षशवांना फार आनंद झाला व ते भृगुला आचलगन देण्याच्या आक्षवभाडवात दोन्ही 

भुजा पसरून त्याचं्याकड ेयऊे लागले. त ेपाहून भगवान क्षशवांना थोपवण्यासाठी भृग ुम्हणाले, "थांब! थांब! 

मला आचलगन दऊे नकोस! कारण तू ं मयाडदा सोडून वागणारा आहसे." त े ऐकून भगवान क्षशवाचे डोळे 

क्रोधाने लाल झाले. त े क्षत्रशुळाने भृगुला मारायला क्षनघाले, तेंव्हा मृडानीन े त्यांना शांत केले. मग भृग ु

कैलासातनू वैकंुठात आले व लक्ष्मीच्या अंकावर डोळे क्षमिून शांत पडलेल्या भगवान श्रीक्षवष्णंुच्या 

विस्थलावर लाथ मारली. भक्तवत्सल भगवान श्रीक्षवष्णंूनी तत्काळ लक्ष्मीसह उठून भृगुंना प्रणाम करीत 

म्हिल,े " ब्रम्हन्! आपले स्वागत असो! आपण आल्याचे मला कळलेच नाही. त्यामुळे मी आपले स्वागत करू 

शकलो नाही. मला त्या बद्दल िमा करा." असे म्हणून भगवान श्रीक्षवष्णू भृगुंचे चरण चुरू लागले. आक्षण पुढे 

म्हणाल,े "तीथांना पावन करणाऱ्या आपल्या चरणकमलांनी आपण हा वैकंुठलोक पक्षवत्र केला आह े व 

आपल्या चरणकमलांनी पक्षवत्र झालेले माझे विस्थळ लक्ष्मीचे क्षनवासस्थान होण्यास योग्य झाल े आह.े 

म्हणून ती नेहमी त्या क्षनष्पापस्थळावर क्षनवास करील." भगवंताचे ह े क्षनष्कपि बोलणे ऐकून भृगुंच े

अष्टसाक्षत्वक भाव जागे झाले. भगवंताला साष्टांग नमस्कार करून ते यज्ञस्थानी परत आले. भृगुंनी आपला 

अनुभव सक्षवस्तर कथन केला. तेंव्हापासून ब्रम्हवेत्तेऋषी भगवान श्रीक्षवष्णंूना शे्रष्ठ मानू लागले. कारण 
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शांती, अभय, ज्ञान, वैराग्य, समदशडन, अष्टऐश्वयड व क्षचत्तशुद्धी यांची प्राप्ती भगवान क्षवष्णंूना शरण जाण्यान े

होते. शांत, समक्षचत्त, क्षनस्पृह आक्षण सवांना अभय दणेारे तेच एकमेव परमप्राप्तव्य स्थान असल्याचे सवड 

धमडशास्त्रे प्रक्षतपादन करतात.” इथे थोड ेथांबून शुकमुनी म्हणाले, "राजन्! लोकाचं्या मनातील सवड संशय 

नष्ट होऊन लोकानंी क्षन:संशयपणे भगवान श्रीक्षवष्णंुची भक्ती करीत राहावी म्हणून ऋषींनी ही युक्ती केली. 

इतकेच नाही तर स्वत: तशी भक्ती करून परमपद प्राप्त करून आदशडही क्षनमाडण केला आह.े"  

शुकमुनी पुढे सांगू लागल,े "राजन्! द्वारकेत एकदां अस ेघडले कीं एका ब्राम्हणस्त्रीन ेएका पुत्राला 

जन्म कदला. पण तो पुत्र जन्माला आल्यावर लगेच मरण पावला. तेंव्हा आपल्या मृत पुत्राचे पे्रत घेऊन तो 

ब्राम्हण राजवाड्याच्या दरवाजाशी आला. आक्षण म्हणू लागला, "ब्राम्हणद्रोही, धूतड, लोभी आक्षण क्षवषयी 

राजांच्या कमडदोषाने माझ्या पुत्राचा मृत्यू झाला आह.े चहसा करणाऱ्या, दषु्ट व अक्षजतेन्द्रीय राजाची सेवा 

केल्याने अस ेद:ुख प्राप्त होत े असे शास्त्र म्हणत.े" अशा प्रकारे भरपूर तडडसुख घेऊन तो ब्राम्हण आपल्या 

पुत्राचे पे्रत राजवाड्याच्या दरवाजाशी ठेऊन क्षनघनू गलेा. असे आठ वेळा घडले. नवव्या वेळी  तो अस े

बडबडून व पे्रत क्षतथ ेठेऊन जाऊ लागला. त्यावेळी क्षतथे असलेला अजुडन त्याला म्हणाला, "द्वारकेत कदाक्षचत ्

मज सारखा धनुधाडरी ित्रीय नसावा म्हणून अस ेघडत असेल. पण आता तू ंक्षनचश्चत हो! मी तुझ्या संतानाच े

रिण करीन! आक्षण जर माझ्या कडून तस ेझाले नाही तर मी अक्षग्नप्रवेश करीन." तेंव्हा तो ब्राम्हण म्हणाला, 

" इथे बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न इत्याकदसारखे मोठ मोठे धनुधडर असताना माझ्या संतानाचे रिण होऊ शकल े

नाही क्षतथ े तमु्ही त े कसे करणार आहात? मला तुमचा हा क्षनव्वळ पोरकिपणा वाितो. आमचा या 

म्हणण्यावर क्षवश्वास नाही!" तेंव्हा अजुडन म्हणाला, "ह ेब्रम्हन!् मी बलराम, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न नाही. ह ेजरी 

खरे असले तरी मी गांडीवधारी अजुडन आह!े यधु्दात मी भगवान क्षशवांनाही संतषु्ट केले आह.े मी तुमच े

संतान क्षनक्षश्चत सुरक्षित ठेवीन या बद्दल खात्री बाळगा!" अजुडनाच्या या बोलण्यावर खुश होऊन तो घरी 

गेला. पुढे जेंव्हा दहाव्या वेळी त्याची पत्नी प्रसतू होण्याची वेळ आली तेंव्हा त्याने अजुडनाला पाचारण केल.े 

अजुडनाने त्वटरत त्या ब्राम्हणाच्या घरी जाऊन क्षशवस्मरण करून आपल्या गांडीव धनुष्याच्या सहाय्यान े

कदव्य मंत्रांनी अक्षभमंक्षत्रत केलेल्या बाणांनी प्रसूतीगृहा भोवती अभेद्य कवच क्षनमाडण केले. ब्राम्हण स्त्री प्रसूत 

झाली. क्षतने पुत्राला जन्म कदला. पण तो पुत्र भूमीस्पशड होऊन रडू लागताच आकाशात जाऊन कदसेनासा 

झाला. ब्राम्हण भगवन श्रीकृष्णां समोरच अजुडनाची चनदा करू लागला. तेंव्हा अजुडन आपल्या योगसामथ्याडने 

संयमनी नगरी, इंद्रलोक, चंद्रलोक, वरुणलोक इत्यादी सवड टठकाणी जाउन ब्राम्हणाच्या पुत्राचा शोध घेऊन 

पुत्र न क्षमळाल्याने हात हालवीत परत आला. तेंव्हा अजुडनाने अग्नी प्रवेशाची तयारी केली. त ेपाहून भगवान 

श्रीकृष्ण त्याला म्हणाल,े "अजुडना! थांब! या ब्राम्हणाची सगळी मुले मी तुला दाखवतो! अरे आज आपली 

चनदा करणारेच उद्या आपली कीती प्रस्थाक्षपत करतील. चल, माझ्या कदव्यरथात बैस! " अजुडन भगवंताच्या 

रथात बसताच त्यानंी मनोगतीने लोकालोक पवडत ओलांडला. तेंव्हा घोर अंध:कार झाला. त्या घोर 

अंध:काराने रथाचे घोड ेबावचळले. व सैरावरैा धावू लागले. त्यांना सुरळीत मागड समजावा म्हणून भगवान 

श्रीकृष्णांनी आपले सुदशडनचक्र पुढे केल ेव मग ते घोड ेत्या चक्राच्या माग ेधावू लागले. थोड्याच वेळात त े
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डोळे कदपवणाऱ्या प्रकाश असलेल्या एका महासागरा जवळ आले. त्यात एक प्रचंड मोठे व कदव्य भवन 

क्षस्थरतेन ेउभे असलेले कदसल.े त्याच अद्भुत भवनात रथ क्षशरला. समोरच पांढऱ्याशुभ्र शरीराच्या व माना 

क्षनळ्या असलेल्या कदव्य शेषावर भगवान पुरुषोत्तम क्षवराजमान झालेल े कदसले. आपलेच रूप असलेल्या 

शेषशायी भगवंताला भगवान श्रीकृष्णांनी वंदन केले. भयचककत झालेल्या अजुडनानेही वंदन केले. तेंव्हा 

मोहक क्षस्मत करून भगवान म्हणाले, "तुम्हा दोघांना पहाण्यासाठी ब्राम्हणाची मुले मी माझ्याकड ेआणली 

आहते. तुम्ही दोघ े धमडकायाडसाठी अवतार धारण केला आह े तेंव्हा ते कायड करून लवकर माझ्याकड े या! 

तुम्ही दोघे नर-नारायण आहात." अजुडनाने भगवंताच्या आज्ञेचा स्वीकार करून साष्टांग नमस्कार केला व 

कदलेली सवड मुले घेऊन ते दोघे परत त्या ब्राम्हणाकडे आले. मुले त्याच्या स्वाधीन केली. भगवान श्रीकृष्णांचे 

ह ेअमोघ सामथ्यड पाहून अजुडन मनोमन समजला कीं यच्चयावत् जीवांचे स्वामी भगवान श्रीकृष्णच आहते. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।      
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत- दहावा स्कंध 

पुष्प १८५ वे (अध्याय ९० पूणड) 

 

भगवान श्रीकृष्णांचा लीला क्षवहार 

 

 शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! भगवान श्रीकृष्णांची द्वारका नगरी अक्षतरम्य होती. आठ पदरी 

प्रशस्त राजमागड नेहमी सुवणडरथांनी गजबजलेले असत. रस्त्याच्या कडलेा भरपूर सुरेख अशी वनश्री 

बहरलेली असे. वन,े उपवने, उद्याने इत्यादींची अगदी रेलचेल होती. उत्तमोत्तम पोशाख केलेले क्षधप्पाड 

यादववीर, हत्ती, घोड,े यांची सतत वदडळ चालू असे. सुदंर प्रासाद तोरणे लावून सजवलेले असत. प्रत्येक 

प्रासादासमोर रम्य उद्यान. सवडत्र समृद्धी ओतप्रोत भरलेली कदसत असे. अशा रम्य द्वारकेत भगवान श्रीकृष्ण 

आपल्या सोळा हजार एकशे आठ राण्यांबरोबर क्षततकी रूपे धारण करून रहात होते. भगवान श्रीकृष्णांच्या 

सहवासात त्या इतमया कृष्णमय झालेल्या होत्या कीं त्यांना श्रीकृष्णां क्षशवाय दसुरे काही सचुत नसे. 

भगवान श्रीकृष्ण जवळ नसले कीं त्या चराचराला श्रीकृष्णांचे वेड असल्याच्या भावनेने सगळ्यांशी संवाद 

करीत असत.  

समुद्राची गजडना व लािा पाहून म्हणत, "आमच्या प्राणवल्लभाने तुझ े धैयड, गांभीयड इत्यादी गुण 

क्षहरावून घेतले म्हणून तुझी ही अशी अवस्था झालेली कदसतेय! तुलाही आमच्यासारखीच झोप लागत नाही 

असे कदसत!े" ककवा कृष्ण पिातल्या चंद्राला पाहून म्हणत, " अरे! आमच्या प्राणवल्लभाच्या गोड गोड 

गप्पांचे आम्हाला क्षवस्मरण झाले कीं आम्ही मूक होऊन जातो. तसे तूं ही त्याचं्या क्षवरहाने िीण होत आहसे 

कां?"  

मलयपवडतावरचा चंदन गंक्षधत वायुला त्या म्हणत, " अरे मलयक्षगरीवरच्या वायो! श्रीकृष्णांच्या 

नेत्रकिािाने आधीच घायाळ झालेल्या आमच्या मनात कामदवेाला पाठवून कां बरे अक्षधक घायाळ करीत 

आहसे?"  

जेंव्हा श्रीकृष्ण क्षवरहात त्या सरोवरा जवळ येत तेंव्हा सरोवरातले राजहसं खाण्याच्या क्षमषान े

त्यांच्या जवळ येत. तेंव्हा त्या हसंांना म्हणत, "ये ! अरे हसंा ये! तुझे खूप खूप स्वागत असो! ह ेदधू पी! आक्षण 

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

सांग आमचे शामशंुदर कुठे आहते? काय करतात? सांग, सांग त्यांच्या क्षवषयी सारे काही तुला ज्ञात असत े

कारण तूं आमच्या प्राणवल्लभांचा आवडता दतू आहसे नां! म्हणून आम्ही तुला क्षवचारतो. जा, त्यांना 

घेऊनच ये! जा, लवकर जा, अरे त ेआमची पवाड करीत नाहीत पण आम्हाला त्याचं्या क्षशवाय चैन पडत 

नाही! पण एक कर त्यांच्या बरोबर त्या लक्ष्मीला आणू नकोस. अरे, त्यांना काय वािते ती एकिीच 

त्यांच्यावर प्रेम करत?े" अशा परमपे्रमभावाने तर त्या राण्यांना परमपद प्राप्त झाले.  

भगवान श्रीकृष्णांनी सोळाहजार एकशे आठ राण्यांबरोबर एकाच वेळी वेदोक्तधमाडचरण करून 

संसार केला. प्रत्येकीला दहा दहा पुत्र होते. ते सवड पराक्रमी होते. पट्टराण्यांच्या मुलांपैकी अठरा मुले 

महारथी होते. त्यांचे यश सवडत्र पसरले होते. राजन्! यदवुंशातील मुलांना क्षशिण दणे्यासाठी तीन कोिी 

अठ्ठावीस लि आचायड होत.े यावरून कल्पना कर कीं यदवुंश केवढा मोठा होता. त्यातही यदवुंशांतील 

क्षवक्षवध कुळांची संख्याच एकशे आठ होती.  

प्राचीन काळी दवे-दानव यदु्धात ज ेदानव मारल ेगेले होते त्यातल्या अनेक दानवांनी मानव योनीत 

येऊन जनतेला त्रास द्यायला सुरुवात केली होती. म्हणून भगवंताच्या आज्ञेन े दवेांनी यदवुंशांत अवतार 

घेतला होता. त्यामुळे ही कुळे वाढत गेली. सगळ्यात क्षवशेष म्हणज े सािात् परब्रम्हानेच भगवान 

श्रीकृष्णांच्या रूपाने दवेकीच्या उदरी अवतार धारण केला. त्यामुळे भगवान श्रीकृष्णलीला चटरत्ररुपी 

परमतीथाड पुढे गंगाजलाचा मक्षहमा आपोआपच कमी झाला. भगवान श्रीकृष्णांचे नाव एकदा जरी उच्चारल े

तरी सवड अमंगलाचा नाश होतो. सवड कुलाच े धमड भगवान श्रीकृष्णांनीच स्थापन केले आहते. प्रकृतीच्या 

पलीकड े असलेल्या परमात्म्याने स्वस्थाक्षपत धमड रिणासाठी श्रीकृष्णरूपी कदव्य लीलाशरीर धारण केले. 

त्याला अनुरूप अशा अनेक अद्भुत घिनांचा अक्षभनय केला. त्यांच्या कोणत्याही कमाडचे स्मरण क्षजवाला 

कमडबंधनातून मुक्त करणारे आह.े यदशेु्रष्ठ श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांच्या सेवचेा अक्षधकार प्राप्त करून घेऊ 

इक्षच्छणाऱ्या कोणीही त्यांच्या लीलाचटरत्राचे स्मरण करावे. िणोिणी लीला श्रवण करणाऱ्या जीवाची 

भक्ती वाढत जाते. तीच भक्ती त्याला भगवंताच्या परमधमाला नेऊन पोहोचवत.े 

 हरये नम:। हरये नम:। हरये नम:।   

 इथे श्रीमद्भागवतातला दहावा स्कंध पूणड झाला. या स्कंधात एकूण ९० अध्याय व ३९५६ श्लोक 

आहते. त्या सवांचा पुष्प १३० ते  पुष्प १८४ हा साररूप अनुवाद आह े
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १८६ वे (अध्याय १ व २ पूणड) 

यदकुुळास शाप व क्षनमी जायन्त्य संवाद 

  

भगवान श्रीकृष्णांनी व इतर यादवांच्या मदतीने खलक्षनदाडलन करून पृथ्वीचा भार हलका केला 

खरा. पण यदकुुलातील दवेलोकातून जन्म घेतलेल्या यादवांचा श्रीमद पृथ्वीवरील लोकांना तापदायकच 

होणार होता. हा क्षवचार मनात येऊन भगवान श्रीकृष्णांनी यदकुुलाच्या संहाराचा संकल्प आपल्या मनात 

केला. जर आपण हा सहंार केला नाही तर पुन्हा आपल्यालाच जन्म घेऊन यांचा संहार करावा लागणार. 

कारण ह ेयादव कोणालाच आवरणार नाहीत. बांबू जस ेएकमेकावर घासून उत्पन्न होणाऱ्या अग्नीत भस्म 

होतात तसे ह े सवड यादव आपापसात लढवून नाहीसे केले पाक्षहजेत. सगळे यादव नाहीसे झाले कीं मग 

आपण क्षनजधामाला जायचे! भगवन श्रीकृष्णांचा असा संकल्प होताच तो अज्ञातातनू कायाडक्षन्वत झाला. 

वसुदवेांच्या घरी अवतीणड झालेल्या भगवान श्रीकृष्णांच्या पे्ररणेने क्षवश्वाक्षमत्र, अक्षसत, कण्व, भृगु, अंक्षगरा, 

कश्यप, वामदवे, अत्री वक्षसष्ठ नारद असे शे्रष्ठ शे्रष्ठ व शापानुग्रह समथड ऋषी चपडारक िेत्रात आले. तेंव्हा 

काही वात्रि यदकुुमारानंी सबंाला स्त्री वेश दऊेन गभडवतीचे नािक केले. मग क्षतला त्या ऋषींच्या समोर उभे 

करून क्षवचारल,े " ही गभडवती आह.े क्षहची प्रसूतीची वेळ भरत आलेली आह.े क्षतला मुलगा होईल कीं 

मुलगी? यदकुुमारांनी केलेली ही थट्टा सहन न होऊन ऋषींनी शाप कदला कीं क्षहला यदकुुलाचा सहंार 

करणारे मुसळ होईल. ह ेऐकून यदकुुमार चांगलेच घाबरले. त्यानंी ताबडतोब सांबाच्या पोिावरील कपड े

काढले. तो खरोखरच त्यातनू एक लोहमुसळ बाहरे पडले. सगळेच यदकुुमार घाबऱ्याघुबऱ्याने यादवसभते 

बसलेल्या उग्रसेन महाराजाकंड ेआले व घडलेली मुसळाची गोष्ट क्षवकदत केली. उग्रसने महाराज ह ेजाणून 

होते कीं ब्राम्हण शाप व्यथड जाणार नाही पण तरी क्षनकराचा प्रयत्न करावयाचा म्हणून त्यांनी त्या मुसळाची 

भुकिी करून समुद्रात फेकून दणे्याची आज्ञा कदली. त्यातला एक भुकिी न होणारा तकुडा तसाच समुद्रात 

फेकून कदला. चरुा समुद्रककनारी लव्हाळ्याच्या स्वरूपात उगवला. व तो तुकडा एका माशाने क्षगळला. तो 

मासा एका कोळ्याने पकडला. त्याच्या पोिात क्षमळालेला लोह तुकडा कोळ्याने एका जरा नामक व्याधाला 

कदला. व्याधाने तो आपल्या बाणासाठी वापरला.  

नारदमुनी भगवान श्रीकृष्णांचा सहवास वारंवार क्षमळावा म्हणून द्वारकेस यते असत. असेच नारद 

एकदा वसुदवेांकड े आले असताना वसुदवेांनी त्यांचे पुजन करून म्हिले, "प्रभो आपले येणे ह े नेहमीच 

आमच्या कल्याणासाठी असते. म्हणून मी आपणाकडून भागवत धमड म्हणजे काय ह ेजाणून घेऊ इक्षच्छतो! 

मी पूवी मुक्ती दणेाऱ्या भगवंताची आराधना करून माझ्या पोिी पुत्र रूपाने यावे अशी भगवंताच्या मायेन े

मोक्षहत होऊन प्राथडना केली होती. पण ह ेनारदा आता आपण मला क्षत्रतापातून मुक्त होण्याच ेसाधन सांगा!" 
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तेंव्हा नारद म्हणाल,े "भागवतधमाडचरण ह े क्षत्रक्षवध तापातून मुक्त होण्याचे साधन आह.े पूवी क्षनमी 

राजाच्या यज्ञस्थानी कवी नारायण, हरी नारायण, अंतटरि नारायण, प्रबुध्द नारायण, क्षपप्पलायन 

नारायण, आक्षवहोत्र नारायण, द्रकु्षमल नारायण, चमस नारायण व करभाजन नारायण ह ेनऊ नारायण आल े

होते. त्यावेळी क्षनमी राजान ेहाच प्रश्न त्यांना क्षवचारला होता. तेंव्हा कवी नारायण म्हणाले, भागवत धमड 

हा क्षत्रक्षवध तापापासून मुक्त करणारा आह.े भागवत धमड म्हणजे क्षनष्काम भक्षक्तयोग. क्षनत्य नैक्षमक्षत्तक कमे व 

इतर सवड सद्हतेून े केलेली कमे क्षनरपेितेन े भगवंताला अपडण करणे ह े भागवत धमाडचे खरे रहस्य आह.े 

त्यासाठी  "कायेन वाचा मनसेक्षन्द्रयैवाड बुध्द्याssत्मना वानुसृतस्वभावात् । करोक्षत यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेक्षत समपडयेत्तत् ।।११.२.३६॥ "  (अथड :- शरीरान,े वाणीने, मनाने, इंकद्रयांनी, बुद्धीने अथवा 

आपल्या स्वभावानुसार जी जी कमे होतील वा केली जातील ती ती सवड कमे नारायणांना समपडण करावीत.) 

ह ेक्षनमी राजा, जेंव्हा ही वृत्ती आपण आपल्या अंगी मुरवून घेतो तेंव्हा स्वस्वरूपाच्या क्षवस्मृतीमुळे क्षनमाडण 

झालेल्या द्वतैाभासान े आपण ज्या संसाराला सत्य मानून सुरुवात केलेली असत े तो द्वतैाभास हळू हळू 

नाहीसा होऊ लागतो. पण त्यासाठी मनात जे संकल्प क्षवकल्प क्षनमाडण होतात त्यांच्यात न गुरफिता 

हरीस्मरण करण्याची संवय जडवून घ्यावी. कारण सकंल्प क्षवकल्प क्षनमाडण होतच राहणार. संकल्प 

क्षवकल्पांकड े दलुडि करून हरीनाम घेणे आपल्या कक्रयास्वातंत्र्याचा भाग आह.े त्यासाठी सतत हटरकथा 

श्रवण कराव्यात. सतत स्मरण करून भगवंताबद्दल पे्रम क्षनमाडण करून घ्यावे. चराचर भगवत्मय 

असल्याच्या भावनेन े वागण्याचा प्रयत्न करीत राहावा. जेवणाऱ्याला जसा प्रत्येक घासा बरोबर तृप्तीचा 

अनुभव, जीवनशक्ती प्राप्त होण्याचा अनुभव व भूक नाहीशी होण्याची अनभुूती प्राप्त होऊन क्षत्रक्षवध फायद े

अनुभवता येतात, तसेच फायद ेनामस्मरणाने अनुभवता यतेात. ते क्षत्रक्षवध फायद ेअसे कीं चराचरात भगवंत 

असल्याची जाणीव उत्पन्न होणे, प्रपंचाचे स्वप्नवत् असलेले अक्षस्तत्व समजणे व संसारासक्ती नष्ट होणे. ह्या 

क्षत्रक्षवध ताप हरण करणाऱ्या गोष्टींची अनुभतूी येते. प्रथम साधकाला स्वरूपाच ेज्ञान होते. मग अंत:करणात 

नैष्कम्यड (वैराग्य) क्षनमाडण होते. त्यात भगवद्भक्षक्त तीव्र होऊन भागवत धमड साधला जातो. मग त्याला परम 

शांतीचा अनुभव येतो." राजा क्षनमीने क्षवचारले, " ह े प्रभो! भागवत व भागवतधमड म्हणजे नक्की काय? 

भागवताचरणी मनुष्य कसा वागतो?" तेंव्हा हरीनारायण म्हणाले, " भागवत धमाडचे आचरण करणारा 

मनुष्य भगवंत चराचरात आत्मरूपाने भरलेला आह ेअश्या दढृ भावनेने वागत असतो. तो उत्तम भागवत! 

मूतीपुजनाने भगवंतावर पे्रम करणारा, भगवंताच्या भक्तांशी सख्य करणारा, द:ुखी व अज्ञानी जीवांवर कृपा 

करणारा पण भगवंताचा द्वषे करणाऱ्यांची उपेिा करणारा मध्यमप्रतीचा भागवत. श्रद्धनेे पूजा करणारा 

पण अन्य कुणावर पे्रम न करणारा कक्षनष्ठ भागवत. इंकद्रयाचंे स्वाभाक्षवक क्षवषय सेवन करताना आवड-क्षनवड 

न ठेवता व त्या क्षवषयाचंा भोग पुन्हा प्राप्त होण्याची इच्छा न करता ती भगवंतची माया आह ेअस ेसमजून 

व प्रापंक्षचक उपाधींनी त्रस्त न होता हरीस्मरणात राहणारा तो उत्तम भागवत." 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १८७ वे (अध्याय ३ पूणड) 

 

मायाब्रम्ह क्षववरण 

 

 क्षवदहेाने मायेचे स्वरूप क्षवचारले म्हणून अंतटरि नारायण सांगू लागले, " राजन!् आदी पुरुष जेंव्हा 

क्षचत्शक्तीने चराचराचा आत्मा होऊन पंचमहाभूत,े त्यांच्या तन्मात्रा, क्षवषयभोग, मोि इत्यादी शे्रष्ठ व 

कक्षनष्ठ प्रकारची सृष्टी क्षनमाडण करून त्यात आत्मरूपाने प्रवेश करतो त्याला माया असे म्हणतात. मुलभूत 

उपभोग घेणारा जरी आत्मा असला तरी अह-ंममतेमुळे जीव क्षवषयात आसक्त होतो. आत्मा नाही. त्यामुळे 

जीवाला शुभाशुभ कमाडचे फळ त्याच्या स्वत:च्या संकल्प क्षवकाल्पामुळे भोगावे लगते. दहेाक्षभमानी जीव 

आत्मतत्त्वातून प्रकाक्षशत झालेल्या इंकद्रयांच्या द्वारे क्षवषयभोग घेतो व पंचमहाभतूांपासून उतपन्न झालेल्या 

जडदहेाला आपले स्वरूप समजून त्यात आसक्त होतो. व जन्म मृतुच्या चक्रात प्रलयकाला पयंत कफरत 

राहतो. प्रलय समयी क्षवराि पुरुष अव्यक्तात क्षवलीन होताना, पृथ्वीचा गुण गंध हा जलातून शोषून घतेो. 

त्यामुळे पृथ्वी जलात क्षवरघळू लागते. मग जलाचा रस हा गंध शोषून जल तजेात क्षवलीन होत.े तेजाचा रुप 

हा गुण आकर्मषला गेला कीं तेज वायूत क्षवलीन होते. मग वायूचा स्पशड हा गुण शोषून वायू आकाशात 

क्षवलीन होत.े आकाशाचा गणु शब्द हा काळनामक शक्तीकडून शोषला जातो व आकाश रुद्रात म्हणजेच 

तामस अहकंारात क्षवलीन होते. वैकाटरक, तैजस व तामस ह ेतीन उच्चस्तरीय क्षत्रगुण आहते. सत्व, रज व तम 

ह े ब्रम्हदवेाच्या सृष्टीतले रुपांतरीत क्षत्रगुण आपल्या अनुभवास येतात. इंकद्रये व बुद्धी तैजस अहकंारात 

क्षवलीन होतात. तेंव्हा तन्मात्रांसह म्हणजेच दवेांसह मन वैकाटरक अहकंारात क्षवलीन होते. मग तीनही 

अहकंार महत्तत्त्वात क्षवलीन होतात. महत्तत्त्व प्रकृतीत व प्रकृती क्षवरािरुपी पुरुषात व क्षवराि पुरुष 

परब्रम्हात क्षवलीन होतो. या सवड प्रकाराला माया अस ेसबंोधले जाते." ह ेऐकून रजा क्षनमीने क्षवचार करून 

प्रश्न केला, "ह े प्रभो! मानवी मनाची चंचलता लिात घतेल्यास भगवंताची ही माया तरुन जाणे फारच 

कठीण असल्यामुळे ती तरुन जाण्याचा सोपा मागड कोणता?" तेंव्हा प्रबुध्द नारायण म्हणाल,े "स्त्री-पुरुष 

संबंधा मुळे बांधले गेलेले जीव सुखप्राप्ती व द:ुख क्षनवृत्ती यांच्या साठी कमे करीत असतात. पण त्यांच्या 

मनासारखे काही घडत नाही. म्हणून असा क्षवचार करावा कीं कमड करण्यामुळे जडातले नाशवंत व 

िणोिणी बदलणारे सुख अथवा द:ुख ह ेक्षमळतच राहणार! जीवाला सतत स्वत:च्या व आपल्या आप्तांच्या 

मृत्यूचे भय क्षनमाडण झालेले असते. आक्षण तरीही जीवांची एकमेकात स्पधाड असत.े म्हणून परम कल्याणाचा 

मागड म्हणजे शब्दज्ञानी, ब्रम्हानुभवी व शांतक्षचत्त अशा सद्गुरंूना शरण जाणे हा आह.े ब्रम्हक्षजज्ञासून ेअशा 
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सद्गुरंूना शरण जाऊन त्यांच्या कडून भागवतधमड जाणून घ्यावा. त्यासाठी त्यांनाच आपला आत्मा व दवे 

मानून त्यांची क्षनष्कपि व क्षनरपेि सेवा करावी. त्या सवेेने भागवतधमड प्राप्त होतो. तो असा, प्रापंक्षचक 

आसक्ती नाहीशी होत,े सत्सगंाची तळमळ उत्पन्न होते, सवाडभूती दया क्षनमाडण होते. क्षवनय, तप, पाक्षवत्र्य, 

सहनशक्ती (क्षतक्षतिा), अतत्त्वाथी मौन, स्वाध्याय, सरलता (आजडव), ब्रम्हचयड, अचहसा, क्षनद्वदं्व वृत्ती, 

समदशडन, चराचर व्याप्त ईश्वराक्षवषयी दढृ धारणा, क्षवधीवशात् होणाऱ्या प्राप्तीत संतुष्टता ह े प्राप्त होऊन 

ब्रम्हभाव जागा राहतो. त्या भावातच सत्यभाषण, मनोक्षनग्रह, भगवत्कथा श्रवण, मनन करीत करीत सवड 

कमे भगवंताला अपडण करावीत. म्हणज ेआपण केलेल ेप्रत्येक कमड भगवंतासाठी असून आपले त्यात काहीच 

नाही व त्या कमाडपासून कोणतीच अपेिा नसणे. ह ेअपडण केल्याच ेलिण समज. परमेश्वर हा एकच आपला 

रिणकताड असल्याचा दढृ क्षनश्चय करून त्याच े पे्रम  उत्पन्न करून घ्यावे. मग भगवंताच्या क्षवरह द:ुखाने 

व्याकूळ व्हावे. क्षवक्षवध करुणाष्टके त्यातल्या अथाडच्या अनसुंधानाने म्हणत ते द:ुख व्यक्त करावे. मग हळू हळू 

पे्रमभक्ती उदयाला येते. त्यालाच नारायण परायण होणे असे म्हणतात. त्यामुळे जी माया तरून जाण्यास 

कठीण वािते क्षतच्या कचाट्यातून भगवान नारायण आपणास सोडवतो ह ेलिात ठेवावे."  ह ेऐकून क्षनमी 

राजाने नारायणाच ेस्वरूप क्षवचारले. 

 तेंव्हा क्षपप्पलायन नारायण सांगू लागले, " राजन्! नारायण ह ेस्वत:च उत्पत्ती,क्षस्थती व लय याचंे 

कारण असून स्वत: कारण रक्षहत आहते. जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती व समाधी अशा शरीराच्या कोणत्याही 

अवस्थेत सािीरूपाने व शरीरासह प्राण व इंकद्रयांसह अंत:करण चैतन्यमय ठेवणाऱ्या अव्यक्त शक्तीला 

नारायण म्हणतात. नारायणाला जाणण्यास मन बुद्धी, वाणी यांच्यापैकी कोणीच समथड नाही. नेत्रांना न 

कदसणाऱ्या नारायणाच ेवणडन त्यामुळेच वेदही " न इक्षत । न इक्षत ।" अस ेक्षनषेधात्मक पद्धतीन ेमुलस्वरूप 

दाखवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. कारण मूळ आह े ते नारायण स्वरूप आह े ह े पण ते क्षनषेधात्मक 

पाध्द्धातीने सांगणे भाग पडते म्हणून सांक्षगतले जाते. एरव्ही सांगताच यते नाही. सषृ्टी नव्हती तेंव्हा एकिे 

नारायणच होत.े तेच मुळतत्त्व! पुढे सृष्टी क्षनमाडण करण्यासाठी त्याच नारायणाच्या वैकाटरक, तैजस व 

तामस (सत्व, रज व तम) अशा क्षत्रगुणात्मक व्यवस्थेला प्रकृती म्हणून संज्ञा कदली गेली. ज्ञानप्रधानही 

नारायणच असल्यामुळे त्यालाच महत्तत्त्व म्हिले आह.े व कक्रया प्रधानही नारायणच असल्यामुळे त्यालाच 

सूत्रात्मा म्हणतात. तसेंच जीवोपाधी मुळे अहकंार म्हिले आह.े थोडमयात म्हणजे सगळ्या शक्ती म्हणजे 

नारायण व तचे परब्रम्ह. आत्मा नारायण स्वरूप असल्यामुळे त्याला जन्म मृत्यू नाही. तो कधीच कमी 

अथवा जास्त होत नाही. वायू जसा श्वासावािे शरीरात गेल्यावर पांचप्राणात क्षवभागाला जातो व त्यालाच 

मुखात व नाकात असताना प्राण, कंठात उदान, सवांगात व्यान, नाक्षभस्थानी समान व मूलाधारात अपान 

वायू असे संबोधले जाते. तसाच आत्मा एकच असनू जीवसमूह, इंकद्रयसमूह इत्यादींच्यामुळे अज्ञानान ेतो 

अनेक भासतो. अंडज, जारज, स्वेदज व उक्षद्भज अशा सवांच्या शरीरात एकच प्राणशक्ती असते. सुषुप्तीत 

अहकंार क्षनकद्रस्त असतो त्यावेळी ती क्षनद्रा दणेारा कूिस्थ आत्माच असतो. त्यामुळेच जागा झाल्यावर जीव 
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"मी सुखाने झोपलो होतो" असे म्हणतो. क्षनष्काम भगवद्भक्षक्तने नैष्कम्यडता प्राप्त होऊन क्षचत्तशुद्धी होते. मग 

क्षचत्तशुद्धीमुळे आत्मतत्त्वाचा सािात्कार होतो.” 

ह ेऐकून क्षनमी राजा म्हणाला, " पूवी माझ्या लहानपणी मझ्या वक्षडलांच्याकड ेजेंव्हा सनकाकद मुनी 

आले होते तेंव्हा मी त्याना नषै्कमड अवस्था प्राप्त होण्यासाठी उपदशे माक्षगतला होता. पण ते सवडज्ञ असूनही 

त्यांनी मला तो कदला नाही, तो कां ? ह ेआपण मला सांगा व आता आपण तो उपदशे द्या!" तेंव्हा अक्षवहोत्र 

नारायण म्हणाल,े "राजन्! वेदाधारे जाणली काणारी कमे लौककक व्यवहारातून जाणता येत नाहीत. 

अपौरुषेय वेदांचे तात्पयड भल्या भल्या क्षवद्वानांनाही जाणता  येत नाही. ते लहान वयात तुझे वेदाध्ययन 

झालेले नसताना कसे समजणार? म्हणून तुला सांक्षगतल ेनाही. वेदांचा काम्य साधनचेा अथड व गर्मभत अथड 

वेगळे असतात. सवडसाधारण जीवाची प्रवृत्ती आळसामुळे कमड न करण्याची असते. त्यामुळे त्याला फळाचे 

प्रलोभन दाखवून कमड प्रवृत्त केले जाते. आक्षण त्या प्रमाणे त्याला फळ क्षमळत गेले कीं जीव कमाडसक्त  होऊ 

लागतो. म्हणून वेदोक्त कमड करून फळाची इच्छा न ठेवता त ेईश्वरापडण करण्यान ेनैष्कम्यड प्राप्त होते. वेदोक्त 

कमड करून साधलेल्या नैष्कम्यड अवस्थेमुळे ज्ञान प्राप्ती होते. म्हणून वैकदक व तांक्षत्रक अशा दोन्ही पध्दतीन े

भगवंताची आराधना करावी. म्हणजे "मी व माझे" या भावनेचा लोप होतो. त्यासाठी आपल्या सदगुरंूकडून 

षोडशोपचार पूजाक्षवधी समजून घ्यावा व मूती पूजचे्या अधारे आपल्या अंत:करणात भगवंताचे अक्षधष्ठान 

क्षनमाडण करून घ्यावे. व हृदयात श्रीहरीची स्थापना करून आंतबाडह्य ब्रम्ह व्यापकतेची धारणा दढृ करावी. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   

  

  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

  

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १८८ वे (अध्याय ४, ५ व ६ पूणड) 

 

भगवंताचे अवतार व पूजा क्षवधी 

 

 राजा क्षनमीने भगवान श्रीहरीचे अवतार जाणून घेण्याची इच्छा प्रदर्मशत केल्यामुळे द्रकु्षमल नारायण 

सांगू लागल,े " राजन!् श्रीहरीचे अवतार, गुण व लीला अनंत असल्यामुळे मी ज्ञानप्राप्तीच्या दषृ्टीन े

थोडमयात सांगतो. पंचमहाभूते क्षनमाडण करून क्षवश्वव्यापी क्षवराि स्वरूप धारण करणाऱ्या आकददवे 

नारायणांनी "पुरुष" रूपाने त्यांत प्रवेश केला तो श्रीहरीचा पक्षहला अवतार. नतंर उत्पत्ती, क्षस्थती व लय 

यातल्या उत्पत्ती व्यवस्थेसाठी रजोगुणातनू दसुरा अवतार ब्रम्हदवेाचा. क्षस्थती व्यवस्थेसाठी सत्व गुणातनू 

क्षतसरा अवतार क्षवष्णंूचा. लय अथवा संहार या व्यवस्थेसाठी तमोगुणातून चवथा अवतार श्रीशंकरांचा. 

दिप्रजापतीची कन्या मूती ही धमाडची पत्नी . क्षतच्या पोिी श्रीहरी नर-नारायण या रुपात अवतरले. नर-

नारायण तपोमग्न झाले. तेंव्हा त्याचं्या तपो प्रभावाने आपले इंद्रपद धोमयात येईल या भयाने अस्वस्थ 

झालेल्या इंद्राने त्यांच्या तपोभंगासाठी कामदवेाला अप्सरांच्या पटरवारासह पाठवले. पण नर-

नारायणांच्या आश्रमात येताच आश्रमातल्या पाक्षवत्र्यामुळे त्या सवानंा आपल्या अक्षववेकी कृत्याच ेभय वािू 

लागले. त्यांनी क्षतथून काढता पाय घ्यायचे ठरवले. त्यांची ती केक्षवलवाणी अवस्था पाहून नर-नारायण 

त्यांना म्हणाल,े " ह ेकामदवेा, ह ेदवेांगनांनो तमु्ही क्षभऊ नका, आमचे आदराक्षतथ्य स्वीकारून इथेच राहा. 

आमचा आश्रम सुना सनुा करून जाऊ नका!" 

नर-नारायणांच्या या क्षनष्कपि भाषणामुळे कामदवे आपल्या पटरवारासह हात जोडून लाजून 

म्हणाल,े "ह ेप्रभो! आपण माये पलीकडील क्षनर्मवकारी आदीनारायण आहात. आपणास शरण येणारे आपल े

भक्त सुध्दा रसनेंकद्रय व जननेन्द्रीयांचे आवेग ओलांडून परमपदाला प्राप्त होतात! क्षतथ े आम्ही काय?" 

इत्यादी त्यांची स्ततुी चाल ू असतानाच नर-नारायणांनी आपल्या योग सामथ्याडन े दवेांगनांपेिा अनेकपि 

सुंदर, सुगंधी व सतेज क्षस्त्रया क्षनमाडण केल्या. त्या इतमया सुंदर व मोहक होत्या कीं कामदवेासह सवड 

दवेार्ङगनाही त्यांच्यावर मोक्षहत झाल्या. तेंव्हा लाजेने माना खाली घातलेल्या कामदवेास नर-नारायण 

म्हणाल,े " या क्षस्त्रयांपैकी कोणतीही एक तुम्ही आपल्या बरोबर घेऊन जाऊ शकता. ती तुमच्या स्वगाडचे 

भूषणच ठरेल."  
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नर-नारायाणांची आज्ञा प्रमाण मानून कामदवेांनी उवडशीची क्षनवड केली. आक्षण क्षनष्प्रभ होऊन 

इंद्राकड ेपरतले. अशा प्रकारे आपल्या स्वरूपापासून न ढळता भगवान श्रीहरींनी अनके अवतार धारण  केले. 

त्यातले प्रमुख असे हसं, दत्तात्रेय, सनकाकदकमनुी, आमचे वडील ऋषभदवे, हयग्रीव, वराह, कूमड, नरचसह, 

वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण-बलराम, बुध्द, कल्की असे अनेक अवतार घेतले आहते व अजनूही 

घेणार आहते. ह ेऐकून राजाने भाक्तीहीनाची गती काय होते? असे क्षवचारले.  

तेंव्हा चमस नारायण म्हणाले, " क्षवश्वात मैथनु, मद्य, मांस, यांच्या सेवनाची नैसर्मगक प्रवृत्ती 

लिात घेऊन त्या प्रवृत्तीला आळा  घालण्यासाठी वेदांनी धमाडक्षधष्ठीत काही व्यवस्था केली. पण त्यातला 

गुढाथड न समजून ती व्यवस्था आपली तृप्ती व्हावी या साठी वापरली जाऊ लागली. व परणामी जीव 

अतृप्तच राहू लगला. त्यामळेु व्यवहार व व्यावसाक्षयक ज्ञानाला सवडस्व मानणारे अध्यात्मज्ञानाकड े पाठ 

कफरवू लागले. पटरणामी स्वत:चे अध:पतन करून घेऊ लागले. भगवंताला क्षवन्मुख होऊन गृह, दारा, पुत्र 

इत्याकदकात आसक्त होणारे नरकात जाऊन पडतात." क्षनमी राजाने पुढचा प्रश्न केला कीं भगवंताचा पूजा 

क्षवधी काय असतो?  

त्याचे उत्तर करभाजन नारायण दऊे लागले, " राजन्! दोन प्रकारे पूजन केले जाते. वकैदक पद्धतीने 

व तांक्षत्रक पद्धतीने. दोन्हीही क्षततमयाच फळदायी आहते. तथाक्षप कली युगात "हरीनामस्मरण" हा अत्यंत 

प्रभावी मागड आह े त्यातही मानस पूजा फार महत्वाची आह.े त्यात आपल्याला ज े जे हवे असत े ते त े

भगवंताला अपडण करण्याची संवय लाऊन घ्यवी. त्यान ेपरम कल्याण साधता यतेे." इतके सांगून झाल्यावर 

नारद वासुदवेांना म्हणाल,े " वसुदवेा! असा हा भगवतधमड ऐकून क्षनमी राजा त्याच धमाडचरणाने मुक्त 

झाला." ह ेऐकून वसुदवे व दवेकी यांनी भागवतधमड आचरण्यास सुरुवात केली.  

शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! त्यानंतर थोड्याच कदवसांनी ब्रम्हदवे सनकादी ऋषी, प्रजापती 

व इतर काही दवे बरोबर घऊेन द्वारकेस क्षनघाल.े त ेपाहून भगवान क्षशवशंकर आपल्या गणांसह क्षनघाले. 

इंद्रही मरुद्गणासह क्षनघाला. मग इतरही दवे क्षनघाले म्हणजे बारा आकदत्य, अकरा रुद्र, क्षवश्वेदवे, क्षसद्ध, 

साध्य, गंधवड, अप्सरा, नाग, चारण, गुह्यक, क्षवद्याधर, ककन्नर, क्षपतर असे सगळेच क्षनघाले. भगवान ब्रम्हदवे 

सगळ्यांच्या पुढे होते. द्वारकेस येऊन ते भगवान श्रीकृष्णांना म्हणाले, " दवेाक्षधदवेा! आमचा आपणास 

अखंड नमस्कार असो! आपण क्षनर्मवकार असनूही क्षवश्व क्षनमाडण करता. पालन करता व संहारही करता. 

आक्षण तरीही आपण अखंड स्वरूपभूत परमानंदात असता. प्रभो सोळा हजार एकशे आठ क्षस्त्रयासुध्दा 

आपणास यचत्कक्षचतही क्षवचक्षलत करू शकल्या नाहीत. त्या आपला जयजयकार असो!" इत्यादी प्रकारे 

क्षवक्षवध दवेांची क्षवक्षवध प्रकारची स्ततुी झाल्यावर ब्रम्हदवे म्हणाल,े "ह ेवैकंुठनाथा! आपणास योग्य वाित 

असल्यास आपण आपल्या धामाला परतावे व आमचा सांभाळ करावा." तेंव्हा भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, 

"ब्रम्हदवेा, तुमचे काम जरी झालेले असले तरी मला लगेच क्षनघता येणार नाही. कारण आता ह ेयदकुुळ 
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पराक्रम, शौयड, सम्पत्ती ह्या क्षत्रमदाने उन्मत्त होऊ लागल ेआह.े मी अद्याप त्यानंा रोखनू धरले आह.े नुकताच 

त्यांना ब्राम्हणाचा शाप झालेला आह.े त्या शापा प्रमाणे त ेनष्ट झाले कीं मी स्वधामी जाईन."  

ह े ऐकून ब्रम्हदवेांसह सवड जण भगवान श्रीकृष्णांना साष्टांग नमस्कार करून स्वधामी परतले. 

द्वारकेत हळू हळू लहान-मोठे अपशकून होऊ लागले. त्यामुळे ज्येष्ठ यादवांनी श्रीकृष्णांना सल्ला क्षवचारला. 

तेंव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी प्रभासिेत्री जाऊन क्षपतृतपडण, ऋषीतपडण इत्यादी करून ब्राम्हणभोजन, दानधमड 

इत्यादी क्षवधी करण्यास सांक्षगतले. यादवांनी त्याप्रमाणे लगेच क्षनघण्याची तयारी केली.  

उद्धवाला हा वृत्तांत समजताच उद्धव भगवान श्रीकृष्णानंा एकातंात भेिला. उद्धवाने भगवंतच े

मनोगत जाणून अंत:करण पूवडक प्राथडना केली कीं ह ेप्रभो! आजवर सवड प्रसंगात मी आपल्या बरोबर असतो. 

आपण माझा आत्मा आहात. मी आपला क्षवयोग कसा बरे सहन करू? त्यामुळे आपल्या सहवासाक्षशवाय  

मला आपली दसु्तर माया कशी तरुन जाता येईल बरे? माझ्यावर असा अनुग्रह करा कीं मी आपली ही 

दसु्तर माया तरुन जाऊ शकेन. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १८९ वे (अध्याय ७ पूणड) 

 

अवधूतोपाख्यान 

 

 भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला म्हणाले, " उद्धवा! तुला जे हवे आह ेतचे मी करणार आह.े ब्रम्हदवे, इंद्र 

वगैरेंना मी त्यांच्या लोकी यावेसे वािते पण मी त्यांचे काम केले आह.े आता मी फक्त ब्राम्हणाच्या शापामुळे 

यदकुुळ नष्ट होण्याची वाि पहात आह.े मी द्वारका सोडल्यावर समुद्र द्वारका पोिात घेईल. माझ्या क्षनयाडणा 

नंतर लगेच कलीयुग पृथ्वीवर अवतरेल. कलीयुगात अधमाडची वृद्धी होईल. तरी तूं आता सगळे स्नेहपाश 

तोडून अनन्यत्वान े  तुझे क्षचत्त माझ्या ठायी एकाग्र कर. अनेकत्वाच्या भ्रमामुळे गुण-दोष कदसू लागतात. 

त्यामुळेच क्षवधी-क्षनषेधात्मक कमड मागड क्षनमाडण होऊन मनुष्य त्यात अडकतो. संपूणड दशृ्य व अदशृ्य क्षवश्व 

परमात्म स्वरूपात पहाण्याची संवय करून घतेली कीं मग शब्दज्ञान व अनुभव याचं्या माध्यमातनू तुला 

आत्मानंद अनुभवता येईल."   

उद्धव म्हणाला, " भगवंता! दहे संगामुळे 'मी व माझे' या अनंतकालच्या क्षमथ्या कल्पनेने प्रपंचात 

बुडून गेलेल्या मला ह्या जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यातून बाहरे पडण्याचा सोपा मागड सांगा. मी आपणास शरण 

आलो आह.े"  

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " उध्दवा! क्षवश्वातल े सवड व्यवहारकुशल व चतरु लोक अशुभ 

वासनांपासून स्वत:च स्वत:चा उद्धार करून घेतात. आपणच आपला गुरु होऊन प्रत्यि व अनुमान याचं्या 

द्वारे स्वकल्याण साधावे. सृष्टीत मी अपार शरीरे क्षनमाडण केली आहते. त्या सवाडत माझा आवडता जर कोणी 

असेल तर तो मनुष्यप्राणी. कारण मनुष्यालाच फक्त क्षचत्ताच्या एकाग्रतनेे माझ्या सवडव्याक्षपत्वाचा अनुभव 

घेता यतेो. आत्मानात्म क्षववके करण्याची बुद्धी फक्त मानवात आह.े उध्दवा! तुला मी एक प्राचीन इक्षतहास 

सांगतो तो ऐक, त्याने तुला नक्कीच धमाडचे ममड समजेल. धमाडचे ममड जाणणाऱ्या यदनुे एका क्षत्रकालदशी, 

तरुण, तेजस्वी अवधूत ब्राम्हणाला क्षनभडय आक्षण क्षनमडम अवस्थेत स्वैर क्षवहार करताना पाहले. तेंव्हा मोठ्या 

कुतूहलाने यदनु े त्यांना त्यांच्या आत्मसंतुष्टतेच े रहस्य क्षवचारले. त्यावेळी त्या अवधतूाने सांक्षगतले कीं मी 

स्वबुद्धीने अनेक गुरंूच्या आश्रयाने प्राप्त करून घेतलेल्या ज्ञानामुळे मुक्त होऊन आत्मसंतुष्टतेने क्षवहार करीत 

आह.े तू ंही त्या गुरंूची नावे ऐक. म्हणजे तुलाही तसेच ज्ञान प्राप्त होईल. माझ्या गुरंूची नावे अशी ,   
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“पृथ्वी वायुराकाशमापोsक्षग्नश्चन्द्रमारक्षव: । कापोतोsजगरचसधु: पतंगोमधुकृद्गज: ॥३३॥  

मधुहा हटरणो मीन:चपगलाकुरुरोsभडक: । कुमारी शरकृतसपडउणडनाक्षभ:सुपेश्कृत् ॥३४॥"  

अथाडत पृथ्वी, वाय,ू आकाश, जल, अग्नी, चंद्र, सूयड, कपोत, अजगर, समुद्र, पतंग, मधमाशी, हत्ती, 

मधुहा (भ्रमर), हटरण, मासा, चपगळा(वेश्या), टििवी, बालक, कुमारी, बाण तयार करणारा, सपड, कोळी व 

कंुभारमाशी. अस ेमाझे चोवीस गुरु आहते. त्यांच्या आचरणा वरून मी क्षवक्षवध प्रकाची क्षशकवण आत्मसात 

केली आह.े त्यामुळे ज्ञानप्राप्ती साठी ह्यातील  काही गुरु नक्की कसे वागायचे ह ेक्षशकवणारे आहते व काही गुरु 

त्याज्य गोष्टी क्षशकवणारे आहते. आता कसे ते श्रवण कर. पृथ्वीपासून मला अनाक्रोष िमाशीलतेचे ज्ञान 

प्राप्त झाले. कारण पृथ्वीवर तुम्ही काहीही केले तरी ती सहन करते. दसुरा गुरु वायू! सवडत्र संचार करूनही 

सुगंध व दगुंध कशानेच क्षलप्त होत नाही. सवाचं्या शरीरात सारखेपणाने रहातो. त्याच्यापासून  अक्षलप्तता व 

समदशडन ह ेज्ञान प्राप्त झाले. क्षतसरा गुरु आकाश. आकाशापासून अमयाडदमृदतु्व व सवडसमावेशकत्वाचे ज्ञान 

प्राप्त झाले. चवथा गुरु पाणी. पाण्यापासून शुद्धता, पाक्षवत्र्य व अभेदवृत्तीचे ज्ञान प्राप्त झाले. पाचवा गुरु 

अग्नी. अग्नीपासून तेजक्षस्वता, अपटरग्रह, रसनेक्षन्द्रयावर क्षवजय ह े ज्ञान प्राप्त झाले. सहावा गुरु चन्द्र. चंद्र 

शुमल पिात वाढतो व कृष्ण पिात कमी कमी होत जातो अस ेआपल्याला कदसते. पण प्रत्यिात चंद्रात 

काहीच फरक होत नसतो. तद्वत बाल्य, तारुण्य व वाधडमय ह्या नश्वर शरीराच्या अवस्था आहते आत्म्याच्या 

नाहीत. ह े ज्ञान चंद्रा कडून प्राप्त झाले. सातवा गुरु सूयड. सूयाडकडून अनासक्त परोपकार व उपाधीमुळे 

होणारी भेदप्रतीती ह े ज्ञान प्राप्त झाले. उपाधीमुळे भेदप्रतीती म्हणजे एकाच सूयाडची क्षवक्षवध टठकाणी 

क्षवक्षवध प्रक्षतचबबे त्या उपाधीमुळे वेगळी वेगळी कदसतात तद्वतच आत्मतत्त्व एकच असनू गुणसंगाने म्हणजचे 

उपाधीमुळे भेदमय कदसते. आठवा गुरु कपोत. कपोत म्हणजे कबुतर. त्या कपोताचे घरिे ज्या झाडावर होते 

त्या झाडाखाली पारध्यांनी जाळे िाकून  कपोताच्या क्षपल्लांना पकडले. इतमयात त्यांची आई क्षतथे आली. 

क्षपल्लांच्या कळवल्याने ती पण जाळ्यात अडकली. तेवढ्यातच कापोतही क्षतथे आला व कापोतीला व 

क्षपल्लांना सोडवायला जाउन स्वत:च त्यात अडकला! ह ेसवड आसक्ती मुळे घडले. आसक्तीमुळे आपला घात 

होऊ नये म्हणून मी अनासक्तीचे ज्ञान कपोतापासनू घतेले व अनासक्त झालो. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९० वे (अध्याय ८ व ९ पूणड) 

 

उवडटरत गुरंूची कथा 

 

 अवधूत पुढे सांगू लागले, " राजन्! नववा गुरु अजगर. कोणत्याही चवीच्या आहारी न जाता 

क्षवक्षधवशात् क्षमळेल त्यात समाधान मानण्याचे ज्ञान मला अजगराकडून प्राप्त झाले. दहावा गुरु समुद्र. बाहरे 

अथांग व आत गंभीर. बाह्य संगाने न िोभणारा. तद्वत ्आपणही बाह्य क्षवषयांनी िोभू नय ेव परमात्म्याच्या 

चचतनात गंभीर राहावे. अकरावा गुरु पतंग. दीपाच्या सौंदयाडवर मोक्षहत होऊन दीपावर झेप घेऊन आपला 

प्राण गमावतो. तसे फसव्या मायेच्या स्त्री सौंदयाडवर आसक्त न होण्याचे ज्ञान मला पतंगा कडून क्षमळाले. 

बारावा गुरु भ्रमर(मधुकृद)्. फुलांना जराही न दखुावता मध गोळा करतो. तद्वत ्एकावरच भार न िाकता 

माधुकरी मागून उपजीक्षवका करण्याच ेज्ञान मला भ्रमरा कडून प्राप्त झाले. तेरावा गुरु हत्ती. लाकडाच्या 

ह्त्तीणीवर भुलून खड्ड्यात पडून पराधीन होतो. तद्वत् स्त्री मोहाने येणारी पराधीनता िाळावी ह ेज्ञान मला 

हत्ती कडून क्षमळाले. चवदवा गुरु मधमाशी. संग्रह न करण्याचे ज्ञान मला प्राप्त झाले. कारण मधमाशा 

मधाचा संग्रह करतात व मधमाशांना मारून शेविी तो मध क्षभल्लच लुिून नेतात. पंधरावा गुरु हरीण. 

पारध्याच्या नादलुब्ध गीताला भुलून हरीण पकडले जाते. म्हणून क्षवकारोत्तजेक गोष्टींपासून दरू राहण्याच े

ज्ञान मला प्राप्त झाले. सोळावा गुरु मासा. अक्षमषाच्या लोभाने गळाला अडकून प्राण गमावतो. म्हणून 

रसना चजकून आत्मोन्नती साधण्याचे ज्ञान मला प्राप्त झाले. सतरावी गुरु चपगळावेश्या. दहेक्षवक्रीस तयार 

होऊन क्षगऱ्हाईक न क्षमळाल्याने वैफल्य ग्रस्ततेत क्षतला क्षनवेदबुद्धी प्राप्त झाली. त्यात क्षतला जे गीत सुचल े

त्याचा अथड असा कीं क्षविाळापासून तयार झालेल्या या अमंगल दहेाचे क्षवकार जरी िणो िणी बदलत 

असले तरी आत्मा मात्र सदा क्षस्थर व मंगलमय असतो. आक्षण तोच माझा खरा क्षनयतंा पती आह.े त्यामुळे 

परपुरुषापासून मी सौख्याची अक्षभलाषा करणे ककती मूखडपाणाचे आह!े त्यामुळे आता मला क्षवधीवशात् ज े

प्राप्त होईल त्यात मी समाधान मानीन अश्या दढृ क्षनश्चयाने ती शांत झोपी गेली. त्यामुळे क्षतच्यापासून मी 

आत्मतत्त्वात क्षस्थर राहाण्याचा बोध घतेला. अवधूत पुढे म्हणाले, यद!ु आवडत्या वस्तूच्या साठ्यामुळे 

मनुष्याला द:ुख प्राप्त होते. ह ेमी अठरावा गुरु कुरर पिा कडून क्षशकलो. कुरार पिाच्या चोचीत मांसाचा 

तुकडा होता तोवर इतर पिी त्याच्यावर तुिून पडत होते. पण तो तकुडा िाकून दतेाच तो सुखी झाला! 

एकोक्षणसावा गुरु एक बालक. कसलीच काळजी नसलेला व आपल्यातच रममाण झाललेा. त्याच्याकडून मी 

आत्मानंदात राहण्यास क्षशकलो. क्षवसावा गुरु एक कुमारी. क्षतच्यापासनू एकांत सेवनाचा बोध मी घेतला. 
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तो असा कीं त्या कुमारीला मागणी घालायला परगांवचे पाहुणे आले होते. कुमारीचे आई वडील घरी 

नव्हत.े भोजनाची व्यवस्था करणे आले. म्हणून ती कुमारी भात कांडू लागली. पण कंकणाचा आवाज होऊ 

लागला. म्हणून क्षतने फक्त एकच कंकण ठेवले व बाकीची काढून ठेवली. त्यावेळी साळी कांडताना होणारा 

आवाज बंद झाला. त्यापासून मी हा बोध घेतला कीं अनेक जण असले तर गडबड गडधळ होतो व दोघे 

असले तरी गप्पा गोष्टी होतातच. म्हणून साधकाने एकातं सेवन करावा. एकक्षवसावा गुरु शरकृत् (बाण 

तयार करणारा कारागीर). बाण तयार करीत  असताना त्यात तो इतका तल्लीन झाला होता कीं त्याच्या 

समोरून वाजत गाजत राजाची क्षमरवणूक गेली तरी तो जराही क्षवचक्षलत न होता आपल्या कायाडत व्यग्र 

राक्षहला. त्याच्याकडून मी आत्मानंदात असेच तल्लीन राहण्याचा बोध घतेला. माझा बाक्षवसावा गुरु सपड. 

स्वत:चे घर नसलेला पण सदवै सावध राहून गुप्तपणे वावरणारा प्राणी. त्याच्यापासून दहेाच्या 

िणभंगुरत्वाची जाणीव ठेवून गृहादीसंग्रहाच्या फंदात न पडता सदवै नामस्मरणात सावध राहून साधना 

करावी हा बोध मी घतेला. तेक्षवसावा गुरु कोळी (उणडनाभी). स्वत:च्या बेंबीतनू ततंूं काढून स्वत:चे क्षवश्व 

क्षनमाडण करतो. त्यात इतरानंा अडकवतो पण स्वत: मात्र अडकत नाही. परमेश्वरही तसाच मायासूत्राने 

क्षवश्व क्षनमाडण करतो व अज्ञानी जीवांना अडकवतो. पण स्वत: कधीच अडकत नाही. ह े ज्ञान मी 

त्याच्यापासून घेतले. चोक्षवसावा गुरु कंुभारमाशी. आपल्या घरात जो कीिक आणून बंकदस्त करून ठेवत ेतो 

कीिक भयान ेत्या कंुभारणीच्या चचतनात मग्न होतो. त्यामुळे तो स्वत:च कंुभारमाशी बनतो. त्याच्यापासून 

ह ेज्ञान प्राप्त झाले कीं सतत ईशचचतन केल्यास आपणही ईश्वराला क्षमळणार.  

राजा यद,ु ज्या गुरंूकडून मी जे क्षशकलो त े मी तुला सांक्षगतले. पण स्वदहेाकडूनही खूप काही 

क्षशकलो. अनेक क्षस्त्रया असलले्या पुरुषाची जशी ओढाताण होते, तशीच ओढाताण माझा दहे म्हणणाऱ्या 

जीवाची इंकद्रयांच्या क्षवक्षवध प्रकारच्या क्षवषयांच्या ओढीमुळे होते. ते ध्यानात घेऊन मी क्षववेक वैराग्य 

धारण करण्याचे स्वत:च्या दहेा कडून क्षशकलो. स्वत:ला जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यातून सोडवण्याचा तो एकमेव 

मागड आह.े भगवान श्रीकृष्ण उध्दवाला म्हणाले, "उद्धवा! अवधुतांच्या या उपदशेानुसार यदनुे अहकंार रक्षहत 

अनासक्ती प्राप्त करून घेतली व तो मुक्त झाला. " 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९१ वे (अध्याय १० व ११ पूणड) 

 

बध्द मुक्त भक्त लिणे 

 

 “उध्दवा! साधकाने मला शरण येऊन क्षनष्काम भावाने स्वधमाडचरण करावे.  

फलासक्तीने केलेल्या कमाडन े अंती द:ुख प्राप्त होत.े इंकद्रयांच्या माध्यमातनू जाणवणारी भेदबुद्धी 

स्वप्नवत् असते याच े भान सदवै ठेवावे. आत्मज्ञानासाठी प्रयत्नशील होऊन क्षनत्यनैक्षमक्षत्तक कमे करताना 

पाप-पुण्याची क्षववंचना करू नये. माझ्या भक्ताने सत्य, अचहसा, ब्रम्हचयड, अपटरग्रह यांचे प्रामाक्षणक पालन 

करावे. सद्गुरंूना माझे स्वरूप समजून त्याचंी सेवा करावी. मत्सर, दभं, अक्षभमान, 'मी व माझे' या सवांचा 

त्याग करावा. कोणाबद्दलही दोष दषृ्टी ठेवू नये. अतात्त्वाथी भाषण करू नय.े स्वयंप्रकाशी आत्मा स्थूल-सूक्ष्म 

दहेांच्या पेिाही सूक्ष्म असनू सािीरूपान े क्षवद्यमान असतो. उद्धवा अनेक कमड जाणारे तज्ञ कमड करीत 

असतात पण ते सुखी असतातच अस ेनाही. आक्षण अनेक जण कमड न जाणणारे मूखड व न करणारे असतात. त े

मात्र सुखी असल्याच े कदसते. ही प्रकृक्षतमय व्यस्तता लिात घेऊन कमाडमुळे सौख्य प्राप्त होईल हा क्षवचार 

मनात आणूच नये. इह आक्षण पर ह ेदोन्ही सारख्याच प्रमाणात सदोष आहते ह ेलिात ठेव. संपूणड क्षवश्वात 

ब्रम्हदवेापासून ते सूक्ष्म जीवाणू पयंत माझे भय आहे. संपूणड क्षवश्व क्षत्रगुणाने व्याप्त असल्याने सतत 

कायाडक्षन्वत राहत.े केलेल्या कमाडची अहं-ममता सुिली कीं जीव मुक्त होतो. महत्वाची गोष्ट अशी कीं काल, 

कमड, स्वभाव, आत्मा, वेद, धमड इत्यादी जे जे काही आह ेत ेसवड मीच आह.े"  

ह े सवड श्रवण करून उध्दवाने क्षवचारले, " ह े प्रभो! दहेने्द्रीयादी गुणांनी केलेल्या कमाडची फळे 

भोगणारा आत्माच असल्यामुळे तो बध्द ककवा मुक्त कसा होतो? बध्द ककवा मुक्त कोणत्या लिणांनी 

ओळखला जातो?" भगवान श्रीकृष्ण म्हणाल,े "उध्दवा ! बध्द-मुक्त ह ेशब्द आत्मतत्त्वाला लागत नाहीत. 

आत्म्याला बंध अथवा मोि नसतो. गुणाच्या उपाधीमुळे जीवाला बद्धता व मुक्तता प्राप्त होते. सुख-द:ुख-

भय व दहे प्राप्ती या सवांना माया कारणीभूत आह.े स्वप्न हा जसा जागेपणी नाहीसा होणारा बुद्धीचा भ्रम 

आह ेतसाच संसार हा बुद्धीचा अज्ञानामुळे क्षनमाडण झाललेा भ्रम आह.े तो ज्ञानप्राप्तीन ेनाहीसा होतो. क्षवद्या 

व अक्षवद्या या माझ्याच शक्ती आहते. बध्द व मुक्त यातील भेद असा आह ेकीं जीवाचा ईश्वर मुक्त आह.े पण 
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जीव ही दशा आह ेव बध्द आह.े जीवाला कक्रया स्वातंत्र्य आह.े पण त्या कक्रयेचे अपेक्षित फळ क्षमळणे त्याच्या 

अधीन नाही. त े प्रकृतीच्या आधीन आह.े जीव व ईश्वर ह ेसमानधमी असूनही जीव हा 'मी व माझे' या 

धारणेने अज्ञानी भोक्ता आह.े तर क्षशव म्हणजेच ईश्वर हा ज्ञानी क्षनयंता आह.े तहान, भूक, झोप, जागृती, 

मल-मूत्र क्षवसजडन इत्यादी इंकद्रयांचे आवेग जीवाला नव्ह ेतर क्षशवाला म्हणजे क्षनयंत्याला कळतात. जीव हा 

दहेाशी तादात्म्य पावतो. म्हणून सुख-द:ुखाचा भोक्ता होतो. क्षनयतंा फक्त सािी असतो. म्हणून ज्ञान प्राप्ती 

साठी क्षनयंत्याशी तादात्म्य पावावे. त्यासाठी स्वकतृडत्वाचा अक्षभमान बाजूस ठेवून सवड कमड ईश्वरापडण 

करावे. म्हणून स्वत:ला कताड समजणारा बध्द असतो. मुक्त म्हणज े ज्ञानी. तो सुध्दा इतरासंारखाच 

वागताना कदसतो. पण त्या त्याच्या इंकद्रयांच्या स्वाभाक्षवक क्षनरहकंारी, क्षनरपेि, क्षनष्काम कक्रया असतात. 

थोडमयात म्हणजे द्वदं्व क्षवरहीत जीवन माझ्या स्मरणात माझ्या इच्छेने घडले तसे घालवीत असतो. त्याच े

वैराग्य प्रखर असते. तो अत्यंत क्षनस्पृह असतो. शब्दज्ञान झालेल्याला जर ब्रम्हानुभतूी आलेली नसेल तर त े

ज्ञान वांझोिे असते. म्हणजे त्या ज्ञानाने तो मुक्त होत नाही. त्यासाठी माझे उत्पत्ती,क्षस्थती व लय ह्या पक्षवत्र 

कायाडचे स्मरण ठेवून त ेअंत:करणात ठसावून घ्यावे. म्हणजे मग अंत:करणात माझे अक्षधष्ठान क्षनमाडण होते. 

मग आत्मचचतनात अनेकत्वाचा भास दलुडक्षित करून मन माझ्या टठकाणी एकाग्र करावे. अशाप्रकारे 

माझ्यात रममाण होऊन धमाडचरणाने माझी भक्ती करावी." इथे उद्धवांनी भक्ती कशी करावी ह ेक्षवचारले.  

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाल,े " माझा भक्त हा कोणाशीशी वैर न ठेवणारा असतो. समदशी व 

परोकारी असतो. आत्मचचतनात मग्न असतो. इतरांचा सन्मान करतो पण स्वत:मात्र मान सन्मानाची 

अपेिाच करीत नसतो. व्रत वैकल्ये करून मला अपडण करून सवड दवे दवेताचं्या टठकाणी मला पहाण्याचा 

सराव करणे म्हणजे माझी भक्ती करणे आह.े सगुणमूती पूजा ही माझी भक्ती आह.े पण ती पूजा 

लौकककासाठी नसेल तर. उध्दवा, सत्संग व भक्षक्तयोग या दोन साधनां व्यक्षतटरक्त भवसागर पार करण्या 

साठी दसुरा मागड नाही. तूं माझा परम भक्त असल्यामुळे मी तुला माझे हृद्गत सांगणार आह.े” 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९२ वे (अध्याय १२ व १३ पूणड) 

 

सत्संग व हसंोपदशे 

 

भगवान श्रीकृष्ण पुढे म्हणाले, " उध्दवा, सत्संगामुळे इह-भोगांची आसक्ती नष्ट होते. त्या योगे जीव 

सहजतनेे मला प्राप्त होतो. तसा तो क्षततमया सहजतेन े  धमाडचरणादीनी, व्रतानुष्ठानांनी, याग इत्यादींनी 

प्राप्त होत नाही. असरु, वैश्य, स्त्री असे कोणीही असले तरी सत्संगाने ते लगेच उद्धरले जातात. असरुांमध्य े

वृत्रासुर, प्रल्हाद, बळी, बाणासुर असे ककतीतरी जण आहते. पशंूमध्ये गजेंद्र, पिांमध्ये जिायू, वैश्यांमध्ये 

तुलाधार, क्षस्त्रयांमध्ये कुब्जा दासी व गोपी, या सवांना सत्संगाने मुक्ती प्राप्त झालेली आह.े ना तर वेदाध्ययन 

वा ना काही तप! माझ्या क्षवषयी प्रेम जडलेला कोणताही जीव उद्धरला जातो."  

इथे उद्धवाने आपल्या मनातला गडधळ दरू करण्यासाठी क्षवचारले, " भगवंता, मी आपणास शरण 

येऊ कीं स्वधमाडचरण करू?"  

भगवान म्हणाल,े " उद्धवा, अव्यक्त परमात्मा प्रत्येकच शरीरात प्रक्षवष्ट असतो. तो कसा प्रकि होतो 

ते ऐक! मग तुला कळेल कीं मला शरण कां यावयाचे! अनन्य भावाने मला शरण आल्यावर परमात्मा 

अनाहत घोषाच्या स्वरूपात परावाणीसह मूलाधारात प्रवेश करतो. तोच मग मनोमय सूक्ष्मरूप धारण  

करतो. व मक्षणपूरचक्रात पश्यंक्षत वाणीच्या रुपात प्रक्षवष्ट होतो. मग क्षवशुध्दचक्रात नादरुपी मध्यमा 

वाणीच्या रूपान ेप्रवेश करतो. मग तोच मुखावािे स्थूलरूपाने वैखरीवाणीच्या रूपाने प्रकि होतो. ह्याला 

प्रकिीकरणाची उत्क्रांती असे म्हणतात. उद्धवा, हीच उत्क्रांती तुला वेगळ्या प्रकारे समजाऊन सांगतो. 

आकाशात जसा उष्म्याच्या रूपाने अग्नी व्यापलेला असतो तसाच तो लाकडातही व्यापलेला असतो. पण 

त्याच्या त्या व्याप्तीला कोणी अग्नी म्हणत नाहीत वा जाणतही नाहीत. पण दोन लाकडांच्या घषडणाने व 

वायूच्या उपकारक सहाय्याने अव्यक्त अग्नी स्फुचलग रूपाने प्रकि होतो व आहुतीच्या खाद्याने ज्वालारूप 

होतो. तसेच मलाही वाणीचे व्यक्तरूप प्राप्त होते. प्रकि झालेला अग्नी जसा स्फुचल्लग, क्षनखारा, ज्वाला, 

इत्यादी क्षवक्षवध स्वरूपाच्या उपाधींमुळे क्षवक्षवध नामाक्षन जाणला जातो तसाच उपाधीमुळे मी अनेकत्वान े
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जाणला जातो. तात्पयड ह ेकीं संपूणड क्षवश्व हा एक अखंड ब्रम्हाचा अक्षवष्कार आह.े गुरुकडून त्याचे रूप जाणून 

घेणाऱ्याला वेदांचे तात्पयड समजते. उध्दवा सत्व, रज व तम ह ेतीन गुण बुद्धीचे आहते आत्म्याचे नाही. 

सत्वगुणाने रज व तम या दोन गुणांचा नाश करून मग शुध्द सत्वगुणाने सत्वगुणाचाही नाश करावा. 

साक्षत्वक अन्न सेवनाने सत्व गणुाची वाढ होते. व वाढलेल्या सत्वगुणाने माझी भक्ती बळावते."  

उद्धव म्हणाला, "प्रभो! क्षवषय ह े संकिाचे घर असल्याचे सगळेच म्हणतात पण तरी ते भोगत 

असतात ते कस?े" भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " दहेा क्षवषयी 'मी' या दढृ भावनेमुळे मन रजोगुणी बनते. मग 

संकल्प क्षवकल्प सुरु होतात. व भोगलेल्या क्षवषयचचतनात ते पुन्हा भोगण्याची इच्छा उत्पन्न होते. मग कळून 

सवरून मोहामुळे तेच तेच क्षवषय जीवाकडून भोगले जातात. ज्ञानी माणसाची बुद्धी सुध्दा रजोगुण व 

तमोगुण यांच्या प्रभावाने क्षवषयांकड े खेचली जात.े पण तो मन आवरून सत्व गुणात रहातो. म्हणून 

साधकान ेनहेमीच सावध राहावे. ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होणाऱ्या क्षवकारांकड ेदलुडि करून माझ्या स्मरणात 

राहातो. सनकाकदकांना हाच योग मी पूवी सांक्षगतला होता. सनकाकदकांनी एकदा ब्रम्हदवेांना योगाची 

सूक्ष्म व अंक्षतम गती क्षवचारली होती. तसेंच स्वभावत: क्षवषयाकड े आसक्त असलेल्या क्षचत्तात क्षवषय ह े

वासनेच्या रूपाने क्षशल्लक राहतात. तर मग मुमुिु व साधक संसारीकांनी भवसागर कसा तरुन जावयाचा? 

त्यावेळी ब्रम्हदवे कमाडसक्त असल्याने सनकाकदमुनींच्या प्रश्नाचे ममड त्यांना समजले नाही. म्हणून त्यानंी 

माझे स्मरण केले. तेंव्हा मी हसंरूप धारण करून त्यांच्यासमोर प्रकि झालो.  त्यावेळी ब्रम्हदवेांना पुढे 

करून सनकादीमुनी माझ्या समोर आले. व मला नमस्कार करून क्षवचारू लागले, "आपण कोण?"  

तेंव्हा त्यांची तत्त्वक्षजज्ञासा जाणून मी म्हणालो, " ह े क्षवप्रवर! आपला 'आपण कोण?' प्रश्न जर 

अत्म्याक्षवषयी असेल तर आत्म्या सारखे दसुरे काहीच नसल्यामुळे क्षनर्मवशेष आत्म्याक्षवषयी मी कसे व काय 

बोल?ू वास्तक्षवक पंचमहाभूतात्मक तत्त्व सवड क्षवश्वाला व्यापून सवड प्राणीमात्रांत त ेसारखेपणाने आह.े व 

आपला 'आपण कोण?' हा प्रश्न भेदात्मक आह.े त्यामुळे तो एक अथडशून्य वाक्षग्वलास आह.े कारण मन, वाणी, 

दषृ्टी, स्पशड, चव इत्यादींनी जे जाणल ेजात ेते अभेदमय "मी" नामक आत्मतत्त्वातून जाणले जात.े ह ेतुम्ही 

क्षनक्षश्चत समजा. तुमचा प्रश्न क्षचत्ता क्षवषयीचा आह.े क्षचत्त क्षवषयाकार होते व क्षवषय वासनेच्या रूपान े

क्षचत्तात रहातात. गुणांमुळे क्षवषय क्षनमाडण होतात. क्षचत्तात गुणांचा प्रवेश व गुणात क्षचत्ताचा प्रवेश. अशा 

अभूतपूवड संयोगान ेमाझा अंश असलेला जीव दहे धारण करतो. त्यामुळे क्षचत्ताचा व गुणाचा परस्पर संबंध 

दहेाशी असतो जीवाशी वा आत्म्याशी नाही. जीव अखंडत्वाने आत्म्याशीच तादात्म्य पावलेला असतो. पण 

क्षवषय सेवनामुळे क्षचत्त क्षवषयात प्रक्षवष्ट होते आक्षण मग क्षचत्तातून क्षवषय क्षनमाडण होतात. म्हणून दोन्हीकड े

दलुडि करून परमात्म्यावर लि कें कद्रत करावे. जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती या अनुक्रमे सत्व, रज, तम या गुणातून 

क्षनमाडण झालेल्या बुद्धीच्या वृत्ती आहते.  जीव हा सािी आह.े वृत्ती बंधनामुळे आत्मा जीव रूपाने क्षतन्ही 

अवस्थांमध्ये बध्द होतो. म्हणून साधकाने तुयाडवस्थेत परमात्म्याच्या स्मरणात राहून ह ेबंधन स्वप्रयत्नाने 

तोडावे लागते. म्हणजे मग क्षचत्त व क्षवषय यांचा परस्पर संबंध तुितो. "मी व माझ े " या अहकंारान ेबंध 

क्षनमाडण होतो. व आत्म्याच्या सक्षच्चदानंदस्वरूपाचा लोप होतो. म्हणून वरैाग्ययुक्त अंत:करणाने तुयाडवस्थते 

येऊन परमात्म्याच्या स्मरणात राहावे. साधकाने जन्मजन्मांतरीच्या संवयीमुळे उत्पन्न झालेला अनेकत्वाचा 

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

भ्रम क्षवचार पूवडक व सतत चचतन करून आत्मानात्म क्षववेकाच्या क्षवचारातून युक्ती युक्तीने नाहीसा करावा. 

म्हणजे मग जागृतीतले व्यवहार स्वप्नवत् वािू लागतात. ते तुयेचे तारुण्य समजावे. क्षवश्वात आत्म्याखेरीज 

काहीच सत्य नसल्यामुळे दशृ्य आपोआपच क्षमथ्या होते. कारण सवडच अवस्थांचा सािी आत्माच असतो. 

बाल्य, तारुण्य, वृद्धाप्य, जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती या सवड अवस्थांचा सािी आत्माच असल्यामुळे मी झोपलो 

होतो, मी स्वप्न पक्षहले, मी जागा आह ेअसे सांगता येते. तसेंच जगाचा होणारा भास हा आत्म्यामुळेच होतो. 

म्हणून साधकाने क्षनरीच्छ होऊन सवड लौककक व्यवहार करावेत. जे उक्षचत आक्षण योग्यवेळी प्राप्त होईल त े

कमड परमात्म्याला समर्मपत भावनेने करावे. सवडच प्राण्यांचे दहे प्रारब्धाधीन असतात. म्हणून प्रारब्ध भोग 

संपण्याची वाि पहात दहेान ेकेलेली कमे ईश्वरापडण करीत गेल्यास नवीन प्रारब्ध क्षनमाडण होत नाही. मग 

दहे सोडल्यावर पुन्हा दहे प्राप्त होत नाही. ह े सनकादी मुनींनो संख्ययोगाचे ह े गहु्य ज्ञान मी तुम्हाला 

सांक्षगतले आह.े आतां 'आपण कोण?'  या आपल्या पक्षहल्या प्रश्नाचे उत्तर ऐका. मी यज्ञस्वरूप परब्रम्ह! 

ब्रम्हदवेाने तुमच्या प्रश्नाला उत्तर दणे्यासाठी माझे स्मरण केल्यामुळे मी दधू व पाणी वेगळे करण्याची युक्ती 

असलेल्या हसंाच्या रुपात इथे प्रकि झालो."  

इतके सांगून भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला म्हणाले, " उद्धवा! माझ्या या उपदशेाने सनकाकदकांचा 

संदहे दरू झाला. क्षन:संदहे होऊन माझे पूजन करून त ेस्वस्थानी गेले." 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९३ वे (अध्याय १४ व १५ पूणड) 

 

भक्षक्तयोग, ध्यान व क्षसद्धी  

 

 "अनेक मागांपैकी आत्म कल्याणाचा सुलभ मागड कोणता?" असा प्रश्न उद्धवाने भगवान श्रीकृष्णांना 

क्षवचारल्यामुळे भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, "उद्धवा! आत्मकल्याणाचा उत्कृष्ट मागड म्हणजे अपटरग्रही, इंकद्रय 

क्षनग्रही, शांत, समक्षचत्त व माझ्या स्मरणात क्षवक्षधवशात् होण्याऱ्या प्राप्तीवर सतंुष्ट राहून माझी भक्ती करणे 

हा आह.े त्यामुळे क्षनरपेि, समदशी, शांत, क्षनवैर व सतत माझ्या स्मरणात असणाऱ्या भक्ताची चरणधूळ मी 

स्वत:च्या मस्तकी धारण  करतो. त्यामुळे मला स्वत:लाच पक्षवत्रता प्राप्त झाल्यासारखे वािते. माझ्या 

भक्तांना क्षवषय त्रास दते नाहीत असे नाही. पण त्यांची भक्ती जस जशी वाढत जाते तसे तसे त्यांचे क्षवषयाचं े

त्रास कमी कमी होत नाहीस ेहोतात. आक्षण मग धगधगत्या अग्नीप्रमाणे माझी भक्ती त्यांच्या सवड पापांची 

राख रांगोळी करते. उद्धवा! माझ्या अनन्य भक्तीन ेमी क्षजतमया सहजतेन ेप्राप्त होतो तेवढा मी योग, तप, 

याग, दान, धमाडचरण, स्वाध्याय इत्यादी मागांनी होत नाही. माझी भक्ती चारही वणांना सारखेपणाने 

पावन करणारी आह.े या उलि धमडक्षनष्ठ असून जर तो माझा भक्त नसेल तर तो काही पक्षवत्र होत नाही. 

माझ्या भक्तीने शरीर पुलककत होणे, वाचा सद्गद होणे, माझ्या क्षवरहाने द:ुख होऊन रडू येणे, 

नामस्मरणाच्या आनंदात माझा सहवास क्षमळाल्याच्या कल्पनेने आनंदाने हसू येणे इत्यादी भाव उत्पन्न होत 

नसतील तर ती भक्ती आशयरक्षहत होत.े म्हणजे ते फक्त सकृुत होते. त्या भक्तीने अतं:करण शुद्ध होत नाही व 

ती भक्ती माझ्या प्राप्तीसाठी या जन्मात उपयोगी पडत नाही. माझ्या पावनलीला कथांच्या श्रवणाने 

क्षचत्तातला मल जसा जसा धुतला जातो तसा तसा माझा भक्त सवडत्र मला पाहू लागतो. क्षवषयाच्या 

स्मरणाने क्षचत्त जसे क्षवषयात रममाण होते तसेंच ते माझ्या स्मरणाने  माझ्यात गुतंून जाते. स्त्रीसंगामुळे 

द:ुख प्राप्त होते. म्हणून साधकाने माझ्या ध्यानात व चचतनात मग्न असावे. जरुरी पुरता व्यवहार करावा. " 

इथे उद्धवाने ध्यान व चचतन कशा प्रकारे करावे असे क्षवचारले म्हणून भगवान श्रीकृष्ण सांगू लागले, " 

समतल भूमीवर दभाडसन, दभाडसनावर धूतवस्त्र िाकून त्यावर आसनस्थ व्हावे. मग प्राणायामाचा सराव 

करावा. मग आपल्या हृदयात प्रफुल्लीत व तेजस्वी कमळ उमलल्याची धारणा करावी. कमळाच्या 

मध्यभागी क्षपवळ्याधमक तेजस्वी परागतंतुवर माझी तेजस्वी पाऊले पहावीत. मग माझ्या चतुभुडज 
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स्वरूपाचे ध्यान करावे. तजेस्वी मुख, प्रमाणबध्द व सुंदर कंठ, सुंदर व लांब सडक हात, पुष्ट गाल, मुखावर 

प्रसन्न हास्य, मकरकंुडलांनी तळपणारे कान, सुवणाडसम क्षपतांबर पटरधान केल े असल्याचे पहावे. मग 

भरदार व रेखीव विस्थळावर श्रीवत्स व श्री क्षनकेतन असल्याचे पहावे. हातात शंख, चक्र, गदा व पद्म 

धारण केले असल्याचे पहाव.े गळ्यात लांबसडक िविवीत सुगंधी वनमाला, कंठात कौस्तुभमणी, चरणात 

नुपूर अशी संपूणड मूती पहावी. मग माझ्या मुखावर लि कें कद्रत करावे. मग हळू हळू मुखावरच्या हास्यावर 

लि कें कद्रत करावे. मग हास्यातल्या क्षनगुडण आनंदावर लि कें कद्रत करावे. मग त्या क्षनगुडण आनंदमय 

परब्रम्हात मनाचा लय साधावा. मनात काहीच न आणता फक्त माझ्या चचतनात क्षनर्मवकल्प समाधी 

अनुभवावी. याच समाधीत ज्योतीत ज्योत क्षमळावी तद्वत जीवाक्षशवाचे ऐमय अनुभवास येते. मग द्रव्य, 

ज्ञान, क्रया इत्यादी एक मोठा भ्रम असल्याचे अनुभवास येते. उद्धवा! अशा प्रकारे इंकद्रये मन प्राण या 

सवांना योगबलाने स्ववश करून घेतल्यावर सवड क्षसद्धी प्राप्त होतात. आक्षण तशा अठरा क्षसद्धी आहते. 

त्यातल्या मुख्य आठ माझ्या टठकाणी असतात. उरलेल्या दहा सत्वगुणाच्या क्षवकासाने साधकाला प्राप्त 

होतात. माझ्या प्रमुख अष्टक्षसचध्दपैकी अक्षणमा मक्षहमा व लक्षघमा या तीन क्षसद्धी शरीराशी संबंक्षधत आहते. 

प्राप्ती इंकद्रयांची क्षसद्धी आह.े प्राकाम्य इह पर पदाथांचा अनुभव दणेारी क्षसद्धी आह.े ईक्षशता ही मायेच्या 

कायाडवर क्षनयंत्रण ठेवणारी क्षसद्धी आह.े वक्षशता ही इंकद्रयांना स्ववश ठेवून क्षवषय भोगाता येणारी क्षसद्धी 

आह.े यत्काम ही सवड कामना नष्ट करणारी क्षसद्धी आह.े ह्या माझ्या आठ क्षनगुडण क्षसद्धी आहते.  

उरलेल्या दहा सत्वगुणातून प्राप्त होणाऱ्या असल्यामुळे त्या गुण प्रधान आहते. १.श्वतेा नावाच्या 

क्षसद्धीने इंकद्रयजन्य आवेग आवरता येतात. २. दरूश्रवण क्षसद्धीने ब्रम्हांडातील कोणतीही नादरूपवाणी ऐकू 

येते. ३. दरूदशडन क्षसद्धीने दरूची वस्तू कदसते. ४. मनोजव क्षसद्धीने मनोवेगाने कुठेही जाता यतेे. ५. 

रूपक्षसद्धीने कोणतहेी रूप धारण करता यतेे. ६. परकाया-प्रवेश या क्षसद्धीने दसुऱ्याच्या शरीरात प्रवेश 

करता यतेो. ७. इच्छामरण या क्षसद्धीन े कोणत्याही लोकात प्रवेश करता येतो. ८. सुरक्रीडा या क्षसद्धीने 

दवेांगनांचा उपभोग घेत येतो. ९. संकल्प क्षसद्धीने सत्संकल्प फळास येतो. १०. आज्ञाक्षसद्धीने अशा 

योग्याच्या आज्ञे बाहरे कोणीही जाऊ शकत नाही. या दहा क्षसध्दींखेरीज आणखी पांच क्षसद्धी आहते. त्या 

अश्या १. क्षत्रकाळज्ञानक्षसद्धी. क्षत्रकाळाचे ज्ञान दणेारी. २. अद्वदं्वक्षसद्धी. म्हणजे शीतोष्णादी द्वदं्वाचा त्रास न 

होणे. इत्यादी. ३. परक्षचत्तज्ञक्षभज्ञता. म्हणजे दसुऱ्याचे मनोगत जाणणे. ४. प्रक्षतष्टभं. क्षवषादी अपायकारक 

पदाथांचा दहेावर पटरणाम होत नाही. ५. अपराक्षजतता. अपयशाचे भय असत नाही. उद्धवा अशा 

प्रकारच्या अनेक क्षसद्धी क्षवक्षवध प्रकारे माझे ध्यान करणाऱ्या, मनन करणाऱ्या, चचतन करणाऱ्या सत्वगुणी 

सद्भाक्ताला प्राप्त होतात. पण "मला क्षसद्धी प्राप्त  झाली" असे जेंव्हा माझा भक्त स्वत:ला माझ्यापासून 

वेगळा समजून क्षसद्धींचा अक्षभमानी होतो तेंव्हा त्याच क्षसद्धी अध्यात्ममागाडच्या अडथळा होतात. म्हणून 

क्षनष्काम भक्तीला क्षवशेष महत्व आह.े 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९४ वे (अध्याय १६ व १७ पूणड) 

 

ईश्वराच्या क्षवभूती व धमड क्षववरण 

 

 उद्धवाने भगवंताला क्षवनंती केली कीं "ह ेप्रभो! अज्ञानी लोकांना तुझे अखंडत्व समजत नाही. म्हणून 

ज्ञानी लोकानंी ज्या ज्या स्वरूपात तुझी उपासना करून जन्म साथडक केला त्या क्षवभूती मला सांग!"  

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाल,े " उद्धवा! तत्त्वक्षजज्ञासेन े मांडलेला तुझा हा प्रस्ताव तुझी अध्याक्षत्मक 

शे्रष्ठता क्षसद्ध करणारा आह.े त्यात दहेाक्षभमान नाही. पूवी अजुडनाने हाच प्रश्न स्वत:ला जेता समजनू 

क्षवचारला होता.त्यावेळी मी त्याची समजतू घालनू त्याचे अज्ञान दरू केल े होते. उद्धवा या चरचराचा 

स्वामी, आत्मा, उपकारक क्षमत्र, क्षनयंता असे सवड मीच आह.े ध्वनी, वाय,ू प्रकाश, क्षवद्युत्, प्रवृत्ती, मन, वेद, 

ओंकार ह ेसवड मीच आह.े गरुड, मारुती, वाय,ू नारद इत्यादींचा वेग मीच आह.े इंद्र, अकरा रुद्रांमधला 

क्षशवशंकर, अष्टवसूंमधला अग्नी, बारा आकदत्यातला क्षवष्णू, ब्रम्हर्मषतला भृग,ु राजर्मषतला मन,ू दवेर्मषतला 

नारद, यज्ञोपयोगी कामधेनू, क्षसद्धशे्रष्ठातील कक्षपल, पिीशे्रष्ठातील गरुड, प्रजापतीमधला दि, क्षपतरांमधला 

आयडमा, दतै्यांमधाला प्रल्हाद, नित्रांचा व वनस्पतींचा जीवनदाता चंद्र, यिश्रेष्ठ कुबेर, गजेंद्रातला ऐरावत, 

वरुण, सयूड, मनुष्यांमधला राजा, ह्या सवड माझ्याच क्षवभूती आहते. उच्चै:श्रवा, सुवणड, यम, वासुकी, 

अनंतनाग, चसह, चातुवडण्याडतला प्रथमवणड, चारी आश्रमातला संन्यासाश्रम, गंगानदी, समुद्र, धनुष्य, 

मेरुपवडत, क्षहमालय, चपपळ, औषधींमधला यव, या सवड माझ्याच क्षवभूती आहते. वाय,ू अग्नी, जल, सूयड, व 

वाणी या सवांमधली शुद्धता मी आह.े थोडमयात म्हणजे ज्या ज्या टठकाणी जे जे शे्रष्ठत्व आह ेते ते सवड मीच 

आह.े पंचमहाभूतांच्या तन्मात्रा, जीव, प्रकृती, गुण, अहकंार, महत्तत्त्व माझ्याच क्षवभूती आहते. तात्पयड काय 

कीं माझ्या क्षशवाय कशालाच अक्षस्तत्व नाही. उद्धवा! माझ्या क्षवभूती अमयाडद आहते. जे योगी सद्बुद्धीन े

वाणी, मन, जप,तप,कमड, इत्यादी सवड मला अपडण करतात, युक्तीने अनन्यभक्ती करतात, माझ्यातच 

स्वत:ला व स्वकमाडला पहातात ते कृतकृत्य होतात.  
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उद्धव म्हणाला, " ह े कमलनयना! अनन्यभक्ती ह े धमडलिण मला समजले. पण ही भक्ती उत्पन्न 

होण्यासाठी धमाडचरण कसे करावे ह ेपण सांग! कारण आताच्या परीक्षस्थत धमड जवळ जवळ लोप पावला 

आह.े त्यातनू आपण पृथ्वी सोडून गेल्यावर धमड कोण समजावून सांगणार?”  

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, "उद्धवा! ते खरे आह.े पण मी तुला थोडमयात धमड क्षववरण करून 

सांगतो. कल्पारंभी म्हणजे सत्ययुगात एकच वणड होता. त्यावेळी जन्मत:च सवडजण कृतकृत्य असत म्हणून 

त्याला कृतयुग असे म्हणत. त्याकाळी फक्त एकच वेद होता. तप दया पाक्षवत्र्य व सत्य ह ेधमाडचे चार चरण 

क्षनमाडण करून मी स्वत:च धमडरूप बैलाचे रूप घेऊन वावरत होतो. त्रेतायुगात मी एक वेद तीन भागात 

क्षवभागाला व ऋग्वेद, यजुवेद व सामवेद असे तीन वेद क्षनमाडण केले. मग चार वणड प्रकि केले. ब्रम्हचयड, 

गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास ह ेचार  आश्रम क्षनमाडण केले. शम, दम, तप, पाक्षवत्र्य, संतोष, िमाशीलता, 

सरलता, दया, माझी भक्ती, सत्य ह े ब्राम्हणाचे स्वाभाक्षवक धमड आहते. तेज, बल, धैयड, वीरता, 

सहनशीलता, औदायड, उद्यमक्षशलता, ब्राम्हणभक्ती आक्षण ऐश्वयड ह े िक्षत्रयाच े स्वाभाक्षवक धमड आहते. 

आक्षस्तमय, दानशूरत्व, अदभं, ब्राम्हणसेवा, धनसंपादनात सातत्य व अक्षधकाक्षधकाची योजना ह े वैश्याच े

स्वाभाक्षवक धमड आहते. गो-ब्राम्हण व दवेतांच्या क्षनष्कपि सेवेन ेजे प्राप्त होईल त्यातं सतंुष्टता हा शूद्राचा 

स्वाभाक्षवक धमड आह.े ब्राम्हण, िक्षत्रय, वैश्य व शूद्र या सवांसाठी अहींसा, सत्य, शम, अक्रोध व सवड 

प्राणीमात्रांच्या कल्याणा क्षवषयी तत्परता ह ेसवडसाधारण धमड आहते. ब्राम्हण, िक्षत्रय व वैश्य यांच्यासाठी 

गभाडधानादी संस्कार क्षवशेष आहते. त्यांनी व्रतबंधानंतर ब्रम्हचयड पालन करून गुरूगृही क्षवद्याजडन करावे. 

नंतर गुरंुच्या संमतीने समावतडन संस्कार करावा. मग गृहस्थाश्रमात प्रवेश करावयाचा असल्यास 

आपल्यापेिा लहान व समवणाडची अथवा खालच्या वणाडची पण कुलीन कन्या पत्नी म्हणून स्वीकारावी. 

गृहस्थाश्रम स्वीकारल्यावर गृहस्थाने कधीही गृहासक्त होऊ नये. स्वधमाडचरणान े भगवद्भक्तीत रहावे. 

गृहस्थाश्रामातल्या आसक्तीन े"मी व माझे " ही भावना बळावते व त्यामुळेच मनुष्य कमडबंधात अडकतो. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९५ वे (अध्याय १८ व १९ पूणड) 

 

धमड, ज्ञान, भक्ती, यम व क्षनयम 

 

 उद्धवा! माझ्या प्राप्तीसाठी संन्यास ग्रहण करणाऱ्या प्रामाक्षणक व अव्यक्षभचारी क्षवरक्त पुरुषांच्या 

संन्यास ग्रहणात स्त्री-पुत्रादीकांच्या माध्यमातनू दवे क्षवघ्न आणतात ह ेलिात असू द्यावे. कारण दवेांना ती 

स्वत:ची अवहलेना वािते. आम्हाला डावलून हा परमपदाकड ेचालल्याचे त्यांना जबरदस्त वैषम्य वाित.े  

संन्याशाने दडं, कमंडलू खेरीज इतर संग्रह करू नय.े "दकृ्षष्टपूतं न्यसेत् पाद ंवस्त्रपूतं क्षपबेत् जलम् । 

सत्यपूतां वददे ्वाचं मन:पूतं समाचरेत् ॥१६॥" ( ककडा मंुगी इत्यादी पाया खाली येऊ नये म्हणून पाऊल 

िाकताना पाहून िाकावे. पाणी क्षपताने ते वस्त्राने गाळून पक्षवत्र पाणी प्यावे. बोलताना सत्य बोलावे. व 

सद्सक्षद्ववेक बुद्धी जागी ठेवून मनान ेपक्षवत्र क्षवचार स्वीकारून वागावे.) असे आचरण असावे. काम, क्रोध, 

स्पृहा, मोह, लोभ, मद, मत्सर, अहकंार, बल, दपड, पटरग्रह या सवांचा मनातून त्याग झालेला असावा. 

मौन, काम्यकमाडचा त्याग व प्राणायाम ह ेतीन दडं धारण करणारा क्षत्रदडंी संन्यासी असतो. नसुता बांबूचा 

दडं धारण करून संन्यासी होता येत नाही. संन्याशाने फक्त सात घरी क्षभिा मागावी. मग संतुष्टतनेे गावा 

बाहरे जलाशयावर यावे. हात पाय धुवून मग अन्न प्रोिण करावे. नतंर शास्त्राप्रमाणे क्षभिेचे क्षवभाग करून 

ज्याचे त्याला अपडण करून मग उवडटरत क्षभिा आपण माझ्या चचतनात मौनाने सवेन करावी. संन्याशान े

नेहमेी एकट्याने कफरावे. आत्मचचतनात तल्लीन होऊन सवडत्र परमात्म दशडन घेत राहावे. दशृ्यजगत् माया 

आह े ह े पके्क समजून घ्यावे व अनासक्त होऊन आत्मस्वरूपी लीन व्हावे. ज्ञानक्षनष्ठ व क्षनरपेि भक्तीने 

आश्रमांच्या क्षचन्हांचा त्याग करून क्षवधी क्षनषेध रक्षहत होऊन स्वच्छंद क्षवहार करीत माझे चचतन करावे. 

वाद क्षववाद करू नयेत. पाखंड माजवू नये. कुतकड  करू नयेत. कोणालाही आपला त्रास होणार नाही असे 

वतडन करावे. मानापानादी द्वदं्वात सांपडू नये. अपमान सहन करावते. दहे प्रारब्धाधीन आह ेअशी दढृ धारणा 

करावी. यदचृ्छेने क्षमळेल त्यात समाधान मानावे. ज्ञान व वैराग्य नसताना केवळ उदर भरणासाठी संन्यास 

घेणारा इह-पर दोन्ही लोकानंा मुकतो ह ेलिात ठेवावे. भगवान श्रीकृष्ण पुढे म्हणाले, " उद्धवा! नुसत्या 

तकाडनुमानावर अवलंबून न राहाता उपक्षनषदादी ज्ञानानुसार आत्मसािात्कार करून घ्यावा. म्हणजे मग 

क्षवश्व ही माझी माया आह ेह ेसमजते व ज्ञानासह सवड कमड मला अपडण करता येते. अशा ज्ञानी भक्ताला 
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माझ्याक्षशवाय दसुरे काही कदसत नाही. ज्ञानप्राप्तीने जे काम होते ते जप, दान, तप, तीथडयात्रा इत्यादींनी 

होत नाही. उद्धवा याचे कारण असे आह ेकीं जे पूवी नव्हते, आजही नाही व उद्याही असणार नाही अशा 

स्वत:चे समजणाऱ्या शरीराशी तुझा काय संबंध आह?े अरे दवे, इंकद्रये, दवेता, यांचा समुदाय असलेल ेह े

शरीर ही केवळ माझी माया आह.े "ह ेऐकून उध्दव म्हणाला, "प्रभो आपण मला आपल्या अमृतमय वाणीन े

कृपया भक्षक्तयोग समजावून सांगा!" भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, "उद्धवा पूवी युध्द संपल्यानंतर युक्षधक्षष्ठर आप्त 

स्वकीयांच्या वधामुळे शोकाकुल झाला होता. तेंव्हा त्यान ेशरपंजरी पडलेल्या भीष्मांना हाच प्रश्न क्षवचारला 

होता. त्यावेळी भीष्मांनी ज ेसांक्षगतले होत ेतेच मी तलुा अत्ता सांगतो. त ेसाधन ज्ञान, क्षवज्ञान, वैराग्य, 

श्रद्धा व भक्ती यांनी पटरपूणड आह.े उद्धवा ज्या ज्ञानाने प्रकृती-पुरुष, महत्तत्त्व, अहकंार, पंचतन्मात्रा, 

पंचज्ञानेंकद्रय,े पंचकमेंकद्रये, पंचमहाभूत,े तीन गुण व मन अशा अठ्ठावीस तत्त्वात एकच परमतत्त्व व्यापून 

आह.े तेच सवांमध्ये व्यापललेे असून कायडरतही आह.े ह ेजाणणे म्हणजेच मला जाणणे होय! आक्षण जेंव्हा 

हीच अठ्ठावीस तत्त्वे (म्हणजचे कायडप्रवृत्ती) मनांत येऊ न दतेा  मला अनुभवणे म्हणजेच सािात्कार होणे. 

आदी व अंती अनुक्रमे कायाडक्षन्वत होऊन ज ेउरत ेते सत्. वेद, प्रत्यिानुभूती, महावामये व अनुमान या चार 

प्रमाणांनी दशृ्य प्रपंचाचे अक्षस्तत्व, नश्वरत्व व क्षमत्थ्यत्व क्षसद्ध होते. म्हणून क्षववेकी मनुष्य भेदबुद्धीचा त्याग 

करतो. असो!  

उद्धवा! भक्तीयोगाचे स्वरूप मी तुला पूवी सांक्षगतले आह.े तरी पण  त्या  शे्रष्ठ साधनाचे शे्रष्ठत्व 

पुन्हां एकदा ऐक! सवाडत महत्वाचे म्हणजे माझ्या अमृतमय कथा पूणड श्रद्धनेे श्रवण कराव्यात. त्याचे मनन 

करावे. माझ्या गुणांचे व नामांचे संकींतडन करीत रहावे. क्षनष्ठनेे पूजन करावे. सवडत्र मला पहाण्यास क्षशकावे. 

आपले मन मला अपडण करावे. सवड कामना सोडून द्याव्या! क्षवक्षवध स्तोत्रांनी माझी स्तुती करावी. उद्धवा 

ज्यामुळे माझी भक्ती उत्पन्न होते त्याला तूं धमड समज. ब्रम्ह व आत्मा यांचे ऐमय अनुभवणे म्हणजे ज्ञान. 

क्षवषयाक्षभलाषेपासून अक्षलप्त रहाणे ह े वैराग्य. यम क्षनयमांचे पालन ह ेमहत्वाचे आह.े उध्दव म्हणाला, " 

प्रभो! यम म्हणजे काय? क्षनयम म्हणज ेकाय? शम, दम, क्षतक्षतिा, धैयड, दान, तप, शौयड, सत्य, ऋत, त्याग, 

कल्याणमय धन, भाग्य, व लाभ म्हणजे काय? क्षवद्या, लज्जा, शे्रष्ठत्व, सुख-द:ुख, ह ेनक्की काय आह?े पंक्षडत 

कोण? मूखड कोण? सन्मागड व कुमागड म्हणजे काय? स्वगड व नरक म्हणजे काय? बंधू कोण? घर म्हणज े

काय? धनवान कोणाला म्हणावे? क्षनधडन कोण? ईश्वर कोणाला म्हणतात? ह ेसवड मला समजून सांगा!" 

भगवान म्हणाल,े " १.अचहसा, २.सत्य, ३.प्रत्यि वा अप्रत्यि चोरी न करणे, ४.  अनासक्ती, ५.मयाडदा 

पालन, ६.भोग्यवस्तूंचा संग्रह न करणे, ७.शे्रष्ठांच्या शब्दावर क्षवश्वास ठेवणे, ८.ब्रम्हचयड, ९.अतत्वाथी मौन, 

१०.क्षचत्ताची क्षस्थरता, ११.अनाक्रोष िमा, १२.सवानंा अभय.” ह ेबारा यम आहते. तसेच १.शरीरशुद्धी, 

२.क्षचत्त व मन शुद्धी, ३.जप, ४.तप, ५.आश्रमक्षवक्षहत हवन, ६.धमाडदर. ७.आक्षतथ्य, ८.भगवद्पूजन, 

९.तीथडयात्रा, १०.आत्मज्ञानाचा प्रयत्न, ११. संतुष्टता, १२.गुरुसेवा. ह े बारा क्षनयम आहते. 'शम' म्हणज े
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ईश्वरक्षनष्ठा. ‘दम' म्हणज े इंकद्रय क्षनग्रह. 'क्षतक्षतिा' म्हणजे अनाक्रोष सहनशीलता. 'धैयड' म्हणज े चजव्हा व 

जननेन्द्रीय चजकणे. 'दान'म्हणजे सवांना अभय दणेे. 'तप' म्हणजे कामना त्याग. 'शौयड' म्हणजे वासनांवर 

क्षवजय. 'ऋत'म्हणजे मधुर पण सत्य भाषण. 'पाक्षवत्र्य' म्हणजे कामाडसक्तीचा त्याग. 'संन्यास' म्हणज े

सवडस्वाचा त्याग. धमड हचे 'धन'. परमेश्वर हाच 'यज्ञ'. आत्मज्ञानोपदशे हीच 'दक्षिणा'. प्राणायाम हचे शे्रष्ठ 

'बल'. ईश्वराचे ऐश्वयड हचे 'भग'. ईश्वरभक्ती हाच 'लाभ'. आत्मज्ञान ही खरी 'क्षवद्या'. पाप करण्याची घृणा 

ही 'लज्जा'. सुख-द:ुखाच्या पलीकड ेजाणे ह ेखरे 'सुख'. क्षवषयांची कामना ह े 'द:ुख'. बंध व मोिाच ेतत्त्व 

जाणणे ह े 'पांक्षडत्य'. दहेाला मी समजणारा तो 'मूखड'. माझी प्राप्ती करून दणेारा तो खरा 'मागड'. क्षचत्ताची 

बक्षहमुडखता हा 'कुमागड'. सत्वगुणाची वृद्धी हा 'स्वगड'. तमोगुणाची वृद्धी हा 'नरक'. गुरु हा खरा 'बंध'ू. शरीर 

हचे 'घर'. गुणसंपन्न तो 'धनवान'. असंतुष्ट तो 'दटरद्री' (क्षनधडन). क्षचत्तवृत्ती क्षवषयासक्त नसलेला तो 'ईश्वर'. 

उद्धवा! गुणदोषांची असंख्य लिणे आहते. पण सारांश इतकाच कीं इतराचंे गुण-दोष पहाणे हाच सवाडत 

मोठा दोष आह.े आक्षण गुणदोष न पाहता ईश्वराच्या स्मरणात समतेन ेवागणे हाच मोठा गुण आह.े 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९६ वे (अध्याय २० व २१ पूणड) 

 

कमड-ज्ञान व भक्ती योग 

 

 उद्धव म्हणाला, " प्रभो! अभेदाने आत्मस्वरूप जाणायचे खरे! पण वेदांनीच गुण-दोष रूप भेद 

करून क्षवधी-क्षनषेध प्रक्षतपादन केले आहते. ते भेदबुद्धी क्षशवाय पाळणे कसे शमय आहे? क्षशवाय वेदांनीच 

भेदबुद्धीचा क्षनषेधही केलेला आह.े त्यामुळे माझा गडधळच झाला आह.े तो कृपया दरू करा!" भगवान 

म्हणाल,े " उद्धवा! मी स्वत:च ज्ञान, कमड व भक्ती योगाचा उपदशे केलेला आह.े या व्यक्षतटरक्त दसुरा कोणता 

उपायही नाही. कमड करून कमाडसह फलत्यागी ह ेज्ञानाचे अक्षधकारी होतात. पण सवांनाच त ेजमत नाही. 

कारण त्यांची फलासक्ती नष्ट झालेली नसते. अशा आसक्तांसाठी क्षवधी क्षनषेधात्मक कमडयोग आवश्यक आह.े 

म्हणून कमडमागाडचे भेदात्मक वणडन वेदांनी प्रक्षतपादन केल े आह.े आसक्तही नाही व क्षवरक्तही नाही 

अशांच्यासाठी भक्षक्तयोगचे प्रक्षतपादन आह.े भक्तीयोगात माझ्या स्मरणात कमड करून ती कमे मला अपडण 

करण्यान े हळू हळू वैराग्य प्राप्त होते. अहं-ममतेमुळे प्रमाद घडतात. उद्धवा! इतर दहे भक्षक्तयोगा साठी 

अनुपयुक्त आहते. नरदहे त्यासाठी मोठे घबाड आह.े पण भक्ती व आत्मानात्म क्षववेक यांच्या खेरीज त ेघबाड 

हाती लागत नाही. स्वगड व नकड  या टठकाणचे दहे ह ेभोगदहे आहते. नरदहेातच फक्त क्षनक्षषद्ध कमडत्याग व 

कमडफळत्याग यांनी क्षवरक्ती प्राप्त होते. त्यामुळे मन क्षस्थर होते. कमड केल्याक्षशवाय त्याग कसला करायचा 

हचे समजत नाही. क्षशवाय क्षनयत कमड केल्याक्षशवाय उपजीक्षवका नीि  होऊ शकत नाही. कारण कमड 

केल्यावर त्याच ेफळ ह ेक्षमळतच असते. त्यामुळेच जीवन सुखी होते व त्याग कसला करावयाचा ह ेसमजत.े 

मनाचे भाव जाणून कमाडने काही प्रमाणात त े सुखावून मन ताब्यात घेण्याला कमडयोग म्हिले आह.े मन 

भगवंताच्या टठकाणी क्षस्थर झाले म्हणजे कमडयोग साधला असे समजावे. व्यवहारभेद क्षनदोष पाळता यावा 

म्हणून तर वेदांनी क्षवधी क्षनषेध प्रक्षतपादन करून यम-क्षनयम सांक्षगतले आहते. माझ्या क्षनष्काम भजनामुळे 

मी साधकाच्या हृदयात प्रवेश करून हळू हळू त्याला क्षवरक्त करतो. तेंव्हा त्याच े अज्ञान दरू होऊन कमड 

वासना िीण होतात. व ते मला प्राप्त होतात. त्यामुळे उध्दवा तूं गुणदोषांची व्यवस्था समजून घे! धमडक्षनष्ठा 

हा गुण आह.े धमडक्षवरोधी वतडन हा दोष आह.े तसेच पदाथांची योग्यायोग्यता ठरवण्यासाठी पदाथांच्या 

गुणदोषांचे प्रक्षतपादन आवश्यक आह.े त्यामुळे क्षनमाडण झालेला भेद व्यवहारासाठी आवश्यक आह.े भूमी 

जरी एकच असली तरी स्थान भेदाने ती पक्षवत्र वा अपक्षवत्र मानली जाते. स्त्रीसंग हा यतींच्या साठी जरी 

दोष असला तरी क्षवधीपूवडक आचरण करणाऱ्या गृहस्थांसाठी तो गुण आह.े पदाथांपासून क्षमळणाऱ्या नश्वर 
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क्षवषयांपासून क्षनवृत्ती साधण्यासाठी धमड आह.े क्षवषयांची  आसक्ती ही पदाथड प्राप्तीची इच्छा उत्पन्न करते. 

मग त्या प्राप्तीत ज्या गोष्टींनी बाधा क्षनमाडण होत े त्या गोष्टींचा कलहात्मक द्वषे क्षनमाडण होतो. मग 

कायाडकायाडची शास्त्रसंमत क्षवचारशक्ती लोप पावते. त्यामुळे अध:पतन होते. ते िाळण्यासाठी वेदांनी 

फलशु्रती प्रक्षतपादन केलेली आह.े फ़लशु्रक्षतच्या लालचेने केलेले कमडसुध्दा मला आवडते. कारण 

कमाडचरणाचा मनुष्याला स्वभावत:च कंिाळा असतो. मांसाहाराच्या चहसक वृत्तीला आळा बसावा म्हणून 

मी यज्ञाची योजना करून कदली. पण वेदवाणीचा तो अक्षभप्राय मनावर न घेता स्वत:च्या इच्छातृप्तीसाठी 

यज्ञाची योजना होऊ लागली. उद्धवा! शु्रतीत्रयांचा अभ्यास करून यज्ञद्वारा स्वगडभोगाची इच्छा 

करणाऱ्यांना माझ्या क्षवषयी काहींच आस्था नसते. वेदांना शब्दब्रम्ह म्हणतात. ते परा, पश्यंती, मध्यमा या 

वाणींच्या रूपात प्राण, मन आक्षण इंकद्रयमय असून अथांग व गूढ आहते. ह्याच तीन वाणी, ‘घोष, ध्वनी व 

नाद’ यांच्या रूपाने क्षवक्षवध वणाडत मी वैखरी वाणी प्रकि करीत असतो. वैखरी वाणी प्रथम ओंकाराच्या 

रूपाने "घोष, ध्वनी व नाद" यांनी प्रकि झाली. मग छंदमय झाली. मग भाषामय झाली. अनेक छंद व 

अनेक भाषांनी समृध्द झाली. अशी ही अनंत व अनाकलनीय व सवडव्यापी वेदवाणी आह.े वेदवाणीनेच कमड, 

ज्ञान व भक्ती प्रक्षतपादन केली आह.े वेदवाणी अप्रत्यि रीतीन ेमाझेच अक्षस्तत्व सागंत असल्यामुळे वेदांचे 

मनोगत माझ्या क्षशवाय कोणीही जाणू शकत नाही. वदे प्रथम माझ्या मायेने क्षनमाडण झालेल्या क्षवश्वाला 

गृहीत धरून ब्रम्ह व आत्मा यांचे प्रक्षतपादन करीत असतात. हचे वेदांचे सार आह.े 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   

  

  

  

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

 

।।श्रीगुरु:शरणं।। 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९७ वे (अध्याय २२ व २३ पूणड) 

 

श्रीकृष्ण बोध व क्षभिुगीता 

 

 उध्दव म्हणाला, "प्रभो! आपण नऊ, अकरा, पांच, तीन अशी अठ्ठावीस तत्त्वे सांक्षगतलीत. (संदभड: 

पुष्प १९४) पण काही ऋषी २६, काही २५, ७, ककवा ४, ९, १७, १३, इतकी सांगतात. तर या गडधळात 

िाकणाऱ्या क्षवक्षवधतेचे कारण काय?"  

भगवान म्हणाल,े "उद्धवा, माझ्या मायेच्या आधारे सगळेच खरे आह ेव सगळेच क्षमथ्याही आह.े हा 

वाद अव्याहत चालूच राहणार. कारण गुणभेदाने उभा राक्षहलेला हा प्रपंच मायामय व क्षमथ्या आह.े क्षशवाय 

सगळी तत्त्वे एकमेकात क्षमसळणारी आहते. त्यामुळे खरे खोिे काय व कसे करणार? कारण प्रत्येक ऋषी 

सांगताना वेदाधारे ससुंगत प्रक्षतपादन करीत असतो. जसे सव्वीस तत्त्वे सांगणारा क्षत्रगुणांना स्वतंत्र न 

मानता त्यांचा अंतभाडव प्रकृतीत करतो. मग प्रकृतीची २४ तत्त्वे व 'ईश्वर आक्षण जीव' अशी सव्वीस तत्त्वे 

प्रक्षतपादन करतो. तर जीवाक्षशवाचा अभेद मानणारा २५ तत्त्वे प्रक्षतपादन करतो. सतरा तत्त्वांचे क्षववरण 

करणारा, पंचमहाभूत,े पंचकमेंकद्रये, पंचज्ञानेंकद्रय,े मन व आत्मा असे प्रक्षतपादन करतो. सोळा तत्त्वे 

प्रक्षतपादन करणारे पंचमहाभूते, पंचसूक्ष्मभूते, पंच इंकद्रये व सोळावे मन. अशा अनके प्रकारे खंडन व मंडन 

करता यतेे. ह ेसवड मायामय असल्यामुळे अयोग्य असे काहीच असत नाही."  

तेंव्हा उध्दव म्हणाला, " ह े भगवंता, पुरुष व प्रकृती ही दोन्ही स्वरूपाने क्षभन्न असली तरी 

एकमेकांच्या आश्रयाने राहणारी असल्यामुळे त्यांच े भदेमय वा अभेदमय स्वरूप आपण मला समजावून 

सांगा!" भगवान म्हणाले, " प्रकृती व पुरुष यांच्या स्वरूपात फार मोठा भेद आह.े प्रकृती क्षत्रगुणी 

असल्यामुळे क्षतच्यात उत्पत्ती, क्षस्थती व लय ह े क्षवकार आहते. प्रकृतीच्या गुणिोभाने जीवातं भेदबुद्धी 

उत्पन्न होते. व प्रकृती त्या जीवासाठी क्षत्रक्षवध ताप क्षनमाडण करते. या क्षत्रक्षवध तापांच्या क्षवकारातूनच पांच 

क्षवषयांची क्षनर्ममती होत.े आक्षण या क्षत्रक्षवध तापांच्या क्षनर्ममतीला जरी प्रकृती कारण असली तरी आदीकारण 

हा आत्मा म्हणजचे पुरुष सािी असतो. आत्मा पूणड ज्ञानस्वरूप असून प्रकृतीच्या क्षत्रगुणी अहकंारामुळे 
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स्वरूपाचा क्षवसर पडून क्षजवाला भ्रांती उत्पन्न होते कीं मी आह ेककवा नाही! त्यामुळेच आत्मस्वरूपापासून 

च्युत झालेल्या लोकाचं्या बदु्धीतून हा वाद नाहीसा होत नाही." उध्दव म्हणाला, " बहुतेकांना आत्मज्ञान 

नसते. व जीव जन्म मृत्युच्या फेऱ्यात सांपडतो असे म्हणतात ते कसे?" भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " मानवी 

मन ह े कमडसंस्काराचा समूह आह.े त्या कमड संस्कारानसुार ते जन्म मृत्यू भोगते. इंद्रीयाधीनतेने ह े घडत 

असते. म्हणून तू ंइंद्रीयाधीन होऊ नकोस. जन्म-मृत्युच्या बंधनातून सुिण्याची इच्छा करणाऱ्यान ेह ेध्यानात 

ठेवूनच व्यवहार करावा. त्या व्यवहारात अज्ञानी माणसाने क्षतरस्कार केला, अपमान केला, मारले, बंधनात 

िाकले ककवा चटरताथाडचे साधन क्षहसकावनू घतेले, अंगावर थुकंल,े मुतल,े असे काहीही केल े तरी आपण 

आत्मचचतनात क्षस्थर राहून स्वत:चा उद्धार करून घ्यावा." ह े ऐकून उद्धव म्हणाला, "ह े प्रभो! मायाबळ 

अनावर असल्यामुळे व्यवहारकुशल पण अज्ञानी लोकांनी केलेला असा अमयाडद छळ शांत राहून कसा सहन 

करावा ह ेमला सांगा!"  

भगवान श्रीकृष्ण सांगू लागले, “उद्धवा! तसा छळ सहन करणे कठीण आह े ह े खरे आह.े पण या 

संबंधात सामथ्यड दणेारी एक क्षभिुगीता ऐक. पूवी अवंती नगरात एक अत्यंत कंजूष पण धनाढ्य ब्राम्हण 

रहात होता. तो स्वत:च्या बायका मुलांनाही कंजुषपणामुळे अक्षप्रय झाला होता. धमडकमड न करण्यामळेु 

इहलोकीच्या पांचही दवेता त्याच्यावर रुष्ट झाल्या. त्यायोगे त्याचे काही धन त्याच्या भाऊबंदांनी, पत्नी-

मुलांनी व नोकर चाकरांनी पळवले. काही धन राजाने कराच्या रूपाने वसूल केले. काही चोरी गेले. 

अशाप्रकारे त्याच्या सवड धनाची क्षवल्हवेाि लागली आक्षण तो पूणड क्षनधडन झाला. तेंव्हा तो क्षवचार करू 

लागला कीं मी इतमया कष्टाने क्षमळवलेले धन धमड साधन न केल्यामुळेच नष्ट झाले आह.े मी स्वत: कधी त्या 

धनाचा उपभोग घेतला नाही कीं इतरानंाही घेऊ कदला नाही. या कृपणतेचे ह ेफळ आह.े ह्या कृपणतेमुळे 

मला क्षजवंतपणीही सुख नाही व मेल्यावर नरकप्राप्ती तर ठरलेलीच! संपत्ती क्षमळवतानाही कष्ट आक्षण आता 

गेल्यावर गेल्याचे कष्ट. तारुण्यात मी भरपूर कष्ट करून धन क्षमळवले खरे पण धमाडचरण न केल्यामुळे त े

व्यथड झाले आह.े आतां वृध्दापकाळात मी धमडहीन व बलहीन झालो आह.े मृत्यूतर मला िाळता येणार 

नाही. पण वैराग्य धारण करून मी अधोगती तर नक्कीच िाळू शकतो. कादाक्षचत ्भगवंताने त्या साठीच 

माझ्यावर ही क्षनधडनता आणली असावी. तसे असेल तर भगवंताने माझ्यावर हा फार मोठा अनुग्रहच केला 

असे म्हणावे लागेल. आता उवडटरत आयुष्य मी हटरनामात क्षनष्काम भक्तीने क्षचत्तशुद्धी साठी वेचीन. 

त्यासाठी भगवंताने मजवर कृपा करावी. अहो! खटवांगाने केवळ ईशकृपेने एका घिकेत ब्रम्हलोक प्राप्त 

करून घतेला होता. उद्धवा! मनाशी असा क्षवचार करून त्या ब्राम्हणाने सवडसंग पटरत्याग करून क्षभिु होऊन 

दहे प्रारब्धावर सोडून कदला. तो सदवै माझ्या भजनात राहू लागला. कोणाच्या लिात येणार नाही अशा 

बेताने एकाकी वृत्तीने गावात क्षभिा मागण्यास येऊ लागला. पण काही दषु्ट लोक त्याला क्षवपरीत त्रास दऊे 

लागले. क्षवक्षवध प्रकारे त्याचा क्षतरस्कार करून त्याचा दडं कमंडलू पळवून नेत. व परत कदल्या सारखे करून 

क्षहसकून घते. नदीकाठी क्षभिा सेवनास बसला कीं डोमयावर मुतत. छडीन ेबडवून काढीत. त्याच्या अंगावर 

थुंकत. तो काहीच बोलत नसे. म्हणून अद्वातद्वा बोलून त्याचा पाणउतारा करीत. त ेसवड सहन करून तो न 

बोलता शांत रहात असे. पण लोकांना तेही सहन होत नसे. ते त्याला ताडन करीत दोराने बांधनू पशूवत् 

ओढीत आक्षण म्हणत अहो हा पक्का चोर आहे. बायकोने व मुलांनी हाकलून कदल्यामुळे हा मौन धारण करून 
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संधीची वाि पाहात आह.े ह े त्याचे बकध्यान आह.े इत्यादी बोलून त्याच्यावर अपान वायू सोडीत. पण 

तसला सवड असह्य ताप सहन करून तो क्षभिु पराकाष्ठचेा शांत राक्षहला. त्याचे साक्षत्वक धैयड पराकोिीला 

पोहोचले. त्यावेळी मनाशी क्षवचार करताना तो एक गीत गाऊ लागला. तेच ह े क्षभिुगीत! तो सत्वशील 

क्षभिू म्हणू लागला,  

"जीवाच्या सुख-द:ुखाचे कारण ह े लोक, दवेता, शरीर, पूवडसंक्षचत, काल इत्यादी काहीही नसून 

सुख-द:ुखात्मक जन्ममरणाचे चक्र कफरवण्यास मनच कारण आह.े अक्षतबलवान मनातं भोगेच्छा अनावर 

झाल्या कीं क्षवषय सत्य वािू लागतात. क्षत्रगुणात्मक व्यवहार मनाखरेीज उद्भवत नाही. आत्मा स्वयंप्रकाशी, 

ज्ञानमय व अकताड असला तरी मन आपलेच मानून जीवदशेचा सखा बननू सािीरूपाने रहातो ह ेही खरेच 

आह.े कारण क्षवषय सेवनाच ेज्ञान मनाला आत्म्याक्षशवाय होऊच शकत नाही. मनोक्षनग्रहा साठीच क्षनत्य-

नैक्षमक्षत्तक कमड, दान-धमड इत्यादी  सवड काही आह े ह े नक्की! पण क्षनग्रहान े शांत झालेल्या मनाला त्याचा 

काहीच उपयोग नाही. व ज्याचे मन क्षवषयातच गुंतले आह ेत्यालाही त्याचा काही उपयोग नाही. आपले मन 

ह ेदसुऱ्याच्या स्वाधीन कधीच नसते. मनोदवे अंककत झालेला मनुष्य दवेांचाही दवे होतो. हा "मी” व हा 

"दसुरा" असा भेद बाळगणारे अज्ञानी जीव भवसागरात गिांगळ्या खात रहातात. माझ्या द:ुखाला दसुरे 

लोक कारणीभूत आहते असे म्हणावे तर आत्म्याचा क्षवचारच संभवत नाही. कारण कतृडत्व-भोकृ्तत्व ह ेदहेाच े

क्षवकार आहते व दहे हा भमूीचा क्षवकार आह.े म्हणजे आपल्याच दातांनी जीभ चावली तर रागवायचे 

कुणावर? दवेतांमुळे द:ुख होते म्हिले तरी आत्म्याशी संबधं रहात नाही. आक्षण क्षवकार तर दहेाचे आहते मग 

स्वत:च्या दहेावर काय रागावणार? आक्षण आत्मा काही सुख-द:ुखाचे कारण होऊ शकत नाही, कारण 

आत्म्याक्षशवाय दसुरी वस्तूच जर अक्षस्तत्वात नाही तर सखुही नाही आक्षण द:ुखही नाही. ग्रहामुळे द:ुख होते 

म्हणावे तर ग्रहपीडा ही जन्म असलेल्या दहेाला होईल आत्म्याला नाही कारण आत्मा अजन्मा आह.े म्हणज े

ग्रहाशीही काही संबंध जोडता येत नाही. कमाडमुळे सुख-द:ुखाचा उद्भव होतो म्हणावे तर कमड जडदहेाच्या 

मागे लागलेले आह.े म्हणज े क्षचद्रपू आत्म्याचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. काळामुळे द:ुख प्राप्त होत े

म्हणावे तर काल स्वत:च ब्रम्ह आह.े तो कुणालाच सुख-द:ुख दते नाही! कारण बफाडन ेबफाडला थंडी वाजत 

नाही ककवा अग्नी अग्नीला ताप करू शकत नाही. म्हणजेच कालाच्या टठकाणी द्वदं्व संभवत नाही. मग 

रागावणार तरी कुणावर? थोडमयात म्हणजे लोक, दवे-दवेता, आत्मा, ग्रह, कमड अथवा काल यांच्या पैकी 

कोणीही सुख-द:ुखाला कारण नसनू मनच कारण आह.े पूवीच्या आत्मज्ञानी सत्पुरुषांनी क्षनष्काम 

भक्षक्तयोगाने परमेश्वराला शरण जाऊन भवसागर पार करण्याचा मागड आचरून दाखवला आह.े त्याच 

मागाडने जाऊन मीही हा भवसागर क्षनष्काम भक्तीने तरुन जाईन." असे म्हणून तो क्षभि ूक्षववेक वैराग्य धारण 

करून भगवद्भजनात पृथ्वी पयडिन करू लागला.  

उद्धवा ! त्या क्षभिून ेसगळा छळ सोसून ही गीता गाईली आह.े त्यामुळे मनुष्याला सखुद:ुख दणेारा 

त्याच्या मनाक्षशवाय कोणीच असू शकत नाही. संसार तर मुळातच नासका आह.े शत्रू, क्षमत्र, आप्त, स्वकीय, 

नोकर, चाकर, धन, धान्य इत्यादी जडवस्तू ह े सवड नाशवंतच नाही कां? त्यामुळे त े द:ुखाला कारण 
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नसतातच. म्हणून उद्धवा, तूं मन व बुद्धी माझ्या टठकाणी क्षस्थर करून हाच योग आचरणात आण. हीच 

गीता श्रवण, पठन, मनन करून जो स्वत: आचरणात आणून इतरांना सांगतो ते सुध्दा द्वदं्व मुक्त होतात. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९८ वे (अध्याय २४ व २५ पूणड) 

 

सांख्यशास्त्र, गुणकाये व आहार शुद्धी 

 

 उद्धवा! सांख्यशास्त्र समजून घेतल्याने सुखद:ुखादी क्षवकल्प नाहीसे होतात. सृष्टीच्या उत्पत्तीपूवी 

दशृ्य, द्रष्टा असे काहीच नव्हते. त्यामुळे क्षवकल्प असण्याचे काही कारण नव्हत.े कृतयुगात सवडजण 

आत्मानात्म क्षववेकान ेपटरपूणड असल्यामुळे भेददषृ्टी नव्हती. त्रेतायुगाच्या सुरुवातीस भेददषृ्टी क्षनमाडण झाली. 

व पुरुष व प्रकृती यांची क्रीडा सुरु झाली. प्रकृती कायड व कारण अशी दोन रूपे धारण करते. पुरुष नेहमीच 

ज्ञान व चैतन्य याचं्या रूपान ेसाक्षित्वाने असतो. क्षत्रगुण ह ेप्रकृतीचे कायड आह.े अत्यतं सूक्ष्म असा वैकाटरक, 

तैजस व तामस अहकंार उत्पन्न होणे हा पुरुषाच्या ज्ञानशक्तीच्या संयोगाचा पटरणाम आह.े वैकाटरक 

अहकंारापासून क्षवरािपुरुषाची दहा इंकद्रये व मन उत्पन्न झाले. व त्या इंकद्रयांच्या अकरा दवेता उत्पन्न 

झाल्या. मग तैजस अहकंारापासून पांच ज्ञानेन्द्रीये व पांच कमेंकद्रये उत्पन्न झाली. तामस अहकंारापासनू 

पंचमहाभूते व शब्दादी क्षवषय ह ेतन्मात्ररुपी जडत्व उत्पन्न झाले. मग ह्या सवांना मी अंड्यातल्या जळात 

बंकदस्त केले. त े अंड े म्हणजचे ब्रम्हांड. त्या जळात मी क्षवरािरूपाने प्रकि झालो. माझ्या नाभीपासून मी 

तमोगणुी क्षवश्वरचनाघर कमळ उत्पन्न केले. त्या कमलात रजोगुणी ब्रम्हा उत्पन्न केला. माझ्या पे्ररणेने 

कायाडक्षन्वत होऊन ब्रम्हदवेाने स्वलोक, भुवलोक व भलूोक अशी क्षत्रभुवने क्षनमाडण केली. मग त्यांच्या 

दवेतांची क्षनर्ममती केली. स्वकोकी दवेता राहतात. भुवलोकात भतुे रहातात.  भूलोकी मत्यड मानव रहातात. 

भूलोकाच्या अधोभागी क्षवतल, अतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातळ व सवाडत खाली पाताळ अशी 

सात पाताळे आहते. आक्षण भूलोकाच्या वर भू:लोक, भुव:लोक, स्व:लोक, मह:लोक, जन:लोक, तप:लोक व 

सवाडत वर सत्यलोक असे उत्तरोत्तर शे्रष्ठ असलेले सप्तलोक आहते. अस े ह े चवदाभुवनांचे क्षवश्व मीच 

कालरूपाने क्षनमाडण केले आह.े व क्षवक्षशष्ट कमाडने त्यांची प्राप्तीही क्षनक्षश्चत केलेली आह.े ब्रम्हदवे क्षनक्षमत्तमात्र 

आह.े क्षवश्वातल्या सवड गोष्टी सूक्ष्मापासून त े जडापयंत प्रकृती-पुरुष यांच्या संयोगाने उत्पन्न होतात. 

भेदबुद्धीचा व्यवहार प्रकृतीच्या क्षवकाराने सुरु होतो. पुरुष हा त्या व्यवहाराचा सािीरूप आधार असतो. 

प्रकृती-पुरुष यांचा आधार असणारे सत्य मी असतो. माझी कृपा म्हणजेच ईिण असे पयंतच सृष्टीचे व्यवहार 

चालू रहातात. उत्पत्ती, क्षस्थती व लय घडवणारा क्षवरािपुरुष मीच आह.े ज्यावेळी मी लय करतो त्यावेळी 
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यच्चयावत् क्षवश्व अव्यक्त काळात क्षवलीन होते. व काल, क्षवरािपुरुष ईश्वरात क्षवलीन होतो. क्षवरािरुपी पुरुष 

(म्हणजेच ईश्वर) क्षनगुडण परब्रम्हात क्षवलीन होतो. उद्धवा! माझ्या अखंड भक्तीने व अभेदमय चचतनाने सगळे 

संशय नष्ट होऊन क्षजवाला ह्या प्रकारचे सांख्यदशडन घडते. म्हणजे तो जीव माझ्यात क्षस्थरावतो. उध्दवा! 

माझी अखंड भक्ती प्राप्त होण्यासाठी प्रवृत्ती साक्षत्वक असावी लागते. त्यासाठी साक्षत्वक प्रवृत्तीच्या भक्ताची 

लिणे ऐक! शम (मन:संयम), दम (म्हणजे इंकद्रय क्षनग्रह), क्षतक्षतिा (म्हणजे अनाक्रोष िमा), आत्मानात्म 

क्षववेक, तपाचरण, सख्यभक्ती, दया, माझे स्मरण, सतंोष, औदायड, क्षनस्पृहता, आक्षस्तमय,  क्षशष्टसंमत 

सभ्यता, ऱ्ही (पापाची लाज), आत्मस्तुतीचा कंिाळा, आत्मसंतुष्टता, एकांताची आवड, ही सवड साक्षत्वक 

प्रवृत्तीची लिणे आहते. या खेरीज रजोगुणी व तमोगुणी प्रवृत्तीही असतातच. या तीन गुणाचे कमी अक्षधक 

प्रमाणात क्षमश्रण होऊन अनकेक्षवध प्रवृत्ती क्षनमाडण होतात. 'मी व माझे' ही बुद्धी सामान्यत: प्रत्येकच जीवात 

असते. ह्या ममत्वबुद्धीच्या जोरावर सगळे लौककक व्यवहार चालू असतात. सत्व, रज, तम ह ेप्रकृतीचे गुण 

आहते. माझे नाहीत. सत्वगुणाने ज्ञानप्राप्ती होते. रजोगुणाने क्षवषयासक्ती व तमोगुणाने मोहादी अज्ञान प्राप्त 

होते. सत्वगुणात जागृती, रजोगुणात स्वप्नावस्था व तमोगुणात गाढक्षनद्रा असते. त्यामुळे आत्मतत्त्व 'तुरीय' 

अवस्थेत मानले जाते. सत्वगुणातल्या दहेपाताने शे्रष्ठलोक, रजोगुणातल्या दहेपाताने भूलोक व 

तमोगुणातल्या दहेपाताने अधोगती प्राप्त होते. व क्षनगुडण अवस्थेत दहेपात झाल्यास माझी प्राप्ती होते. 

क्षन:संग धमड-कमड साक्षत्वक, फळासक्त धमड-कमड राजस व स्वैराचारी कमड तामस असत.े श्रद्धाही अशाच क्षभन्न 

क्षभन्न स्वरूपाच्या असतात. माझ्या टठकाणी क्षनष्काम बुद्धी ठेवणे म्हणजे क्षनगुडण श्रद्धा. क्षवक्षवधप्रकारचे 

आहारही तसेंच आहते. शरीराला क्षहतकर, पोषक, स्वछ, ताज,े पक्षवत्र व सहजतेने प्राप्त होणारे अन्न म्हणज े

साक्षत्वक आहार. क्षजव्हालौल्यासाठी प्रयासपूवडक क्षमळवलेले अन्न म्हणज ेराजस आहार व आरोग्यास बाधक 

तो तामस आहार. ईश्वरापडण भावनेने सेवन केलेले अन्न क्षनगुडण होय. सुखाचहेी तसेंच प्रकार आहते. 

आत्मचचतनात क्षमळणारे सखु साक्षत्वक,पंचक्षवषयांपासून क्षमळणारे सुख राजस व मोहाने क्षमळवलेले सुख 

म्हणजे तामस. माझ्या भक्तीत केलेले माझे चचतन ह े क्षनगुडणसुख असते. प्रकृती-पुरुष यांच्या अक्षधष्ठानावर 

क्षवद्यमान होणारी दशृ्ये क्षत्रगुणापासून उत्पन्न होणारी असतात. ती कधीच क्षस्थर नसतात म्हणून त्यानंा भास 

म्हणतात. ती स्वप्नावस्था! कारण स्वप्न जसे जागे झाल्यावर संपते तसेच आत्मज्ञान झाल्यावर कदसणारे, 

ऐकूयेणारे व बुद्धीने ग्रहण होणारे क्षमथ्या असल्याची जाणीव उत्पन्न होऊन त े क्षत्रगुणात्मक असल्याचे 

समजते. क्षत्रगुणांनी बंध क्षनमाडण होतात. जन्म-मृत्यूचे चक्र चालू राहते. गुण ह े क्षचत्तापासून क्षवकार पावत 

असल्यामुळे क्षचत्त भक्तीन ेमत्परायण करून चजकता यतेे. त्यासाठी मनाचा क्षनधाडर करून अन्त:करणापासून 

माझे स्मरण करावे. मत्परायण होऊन क्षचत्तशुद्धीने गुणसंहार करावा. म्हणज े तो क्षनगुडण भक्त मला प्राप्त 

होतो. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प १९९ वे (अध्याय २६ व २७ पूणड) 

 

 

ऐल गीता व पूजा प्रकार 

 

 

 मनुष्यदहेातच मुक्ती प्राप्त होत े म्हणून माझ्या अखंड सेवेने व भक्तीने ती प्राप्त करून घ्यावी. 

त्यासाठी कुसंगती िाळावी. क्षशश्नोदरा पक्षलकड ेज्यास काही साध्य नाही अशा नाक्षस्तकांच्या वाऱ्यासही उभ े

राहू नये! या बाबत ऐल नामक राजाने म्हणजेच पुरुरव्याने गाईलेले एक गीत आह.े तीच ऐल गीता म्हणून 

प्रक्षसध्द आह.े ह्या ऐल राजाला कमड धमड संयोगाने खूप काळ उवडशी नामक अप्सरेचा सहवास प्राप्त झाला. 

भरपूर सहवास प्राप्त होऊनही राजाच े काही समाधान झाले नाही. ऐलराजा क्षतच्या सहवास सुखात 

असतानाच ती राजाला सोडून दवेलोकी परत जाण्यास क्षनघाली. तेंव्हा ऐलराजा क्षववस्त्र अवस्थेत क्षतच्या 

मागे धावत सुिला व न जाण्यासाठी क्षतची मनधरणी करू लागला. पण उवडशी दवेांगना असल्यामुळे क्षतला 

राजाशी काहीच कतडव्य नव्हते. ती क्षनघनू गेली. काही वळेाने भानावर आलेल्या राजाला आपल्या मोहाची 

लाज वािून तो मनाशी म्हणू लागला, " अरेरे माझ्या सारख्या सम्राि चक्रवती व ऐश्वयड संपन्न राजाला 

कस्पिासमान मानणाऱ्या य:कक्षश्चत स्त्रीसौंदयाडच्या मोहामुळे मी क्षतचा क्रीडामृग बननू वेड्यासारखा क्षववस्त्र 

अवस्थेत क्षतच्या मागून धावत सुिलो. गाढवीच्या लाथा खाऊन क्षतच्या मागे धांवणाऱ्या गाढवासारखा मी 

उवडशीच्या मागे माझ्या सामथ्याडचा, सम्रािपदाचा, चक्रवतीपदाचा क्षवसर पडून धांवत सुिलो! स्त्री 

लम्पितेमुळे माणसाचे तप, सामथ्यड, प्रज्ञा, वैराग्य, वेदाभ्यास, इत्यादी सवड व्यथड होते. मी स्वत: 

चक्रवतीराजा असूनही गाढवा सारखा उवडशीच्या मागे धांवत सुिलो. माझा क्षधक्कार असो. अग्नीला आहुती 

कदल्याने तो वाढतच जातो. तसा उवडशीच्या अधरामृत पानाने माझा काम वाढतच होता. उवडशीने अनेकवार 

मला सावध करूनही मी सावध झालोच नाही. इंकद्रयवश झालेल्या माझा मोह नष्ट झालाच नाही. खरे तर 

यात उवडशीचा काहीच दोष नाही. कारण वर वर वैभवशाली कदसणाऱ्या नरकाच्या पोताडीवर माझ्या 

सारख्या सम्रािाने आसक्त होण्याने ह ेघडले आह.े स्त्रीदहेा क्षवषयीची ही आसक्तीच माझ्या या अध:पतनास 

कारणीभूत आह.े एका परमेश्वरा खेरीज मला क्षवषयमुक्त करणारा कोण आहे? तोच एक समथड आह.े खरे तर 
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या दहेात भरल ेतरी काय आह?े तर हाड,े रक्त, रेत, मांस, क्षवष्ठा, मुत्र, लाळ, थुकंीं, कफ, क्षपत्त इत्यादी 

सगळे अमंगल पदाथड. आक्षण आसल्याच अमंगल पदाथांच्या सौंदयडवान वेष्टनावर लुब्ध होऊन त्या 

मुखकमलाला आचलगन दऊेन अधरामृतपान म्हणणाऱ्या माझ्यात आक्षण क्षवष्ठा-मूत्रात लोळणाऱ्या ककड्यात 

काय फरक आह?े क्षवषय पाक्षहला नाही ककवा ऐकलाच नाही म्हणज ेमनात क्षवकारच उत्पन्न होत नाहीत. 

त्या साठी कुसंग व क्षवषयसंग िाळून मनोक्षनग्रहाने इंकद्रये घट्ट बांधावीत. हरीनामात हा संकल्प करून व 

हरीला प्रामाक्षणकपणाने शरण जाऊनच ह ेशमय होणारे आह.े त्यासाठी मन शांत करून हरीनाम घेत रहाव े

हचे उत्तम." उद्धवा! या प्रमाणे सुंदर गीत गाऊन ऐलराजान े उवडशीलोकाचा त्याग केला. माझे क्षचद्रपू 

जाणले. ह्या व अशा प्रकरच्या कथांचे क्षनष्ठापूवडक मनन करून त्यात तल्लीन होणाऱ्या क्षनष्ठावान भक्तांना 

माझी पराभक्ती प्राप्त होते. भगवंताचे ह ेबोलणे ऐकून उद्धवाने पराभक्तीसाठी पूजाक्षवधी क्षवचारले. भगवान 

श्रीकृष्ण सांगू लागल,े " उद्धवा! पूजाक्षवधी अनतं आहते. पण संिेपान ेकाही सांगतो. माझी पूजा वैकदक, 

तांक्षत्रक व क्षमश्र अशा क्षतन्ही प्रकारे करता यतेे. प्रथम शरीरशुद्धी व क्षचत्तशुद्धी करून मग पूजन करावे. 

अंत:करणात माझी मूती क्षस्थरावलेली नसेल तर सगुण मूतीची स्थापना करून माझी पूजा करावी. त्यातही 

मूती धातूचंी, मातीची, पाषाणाची, लाकडाची, क्षचत्ररुपी कागदाची, वाळूची, रत्नाची अशी चालेल.  पण 

उत्तम म्हणजे मनोमय. मूतीपूजेचे दोन प्रकार आहते. एक चल व दसुरी अचल. धातूंच्या व पाषाणांच्या 

मूतींना स्नान घालावे पण बाकीच्या मूतीपूजनास प्रोिणाने स्नान घालावे. वस्त्रालकंार आपल्या भावाप्रमाणे 

जरूर करावते. उध्दवा जसा भाव माझ्या बाबत असेल तसे त्याचे फळ असत ेह ेलिात ठेव. स्तोत्रे, मंत्र, 

प्राथडना आवश्य कराव्यात. 

षोडशोपचार पूजन मला क्षप्रय आह.े पूजकाने पूवोत्तर मुख करून बसावे. पूजनाला सुरुवात 

करण्यापूवी "ॐ नमो भगवते वासुदवेाय।" हा जप मन:पूवडक कमीत कमी अकरा वेळा तरी करावा. मग 

स्वत:च्या शरीरशुद्धीसाठी षडगंन्यास करावेत. स्वत:च े झाल्यावर प्रक्षतमेचेही करावेत. न्यासानतंर गंध, 

क्षनमाडल्य काढून मूती स्वच्छ करावी. मग कलश पूजन, शंख पूजन, घण्िा पूजन, दीप पूजन करावे. नंतर 

कलशातल्या पक्षवत्र जलान े स्वत:सह पूजा द्रव्यावर प्रोिण करून शुद्धी करावी. मग माझ्या सगुण पण 

सुिमातीसूक्ष्म चतैन्यस्वरूपाचे ध्यान करावे. ध्यान झाल्यावर आपला दहे भगवंतान ेव्यापलेला असल्याची 

धारणा करून १. आवाहन, २. आसन, ३. पाद्य, ४. अघ्यड, ५. आचमन, ६. स्नान, स्नान प्रथम शुद्धोदक, 

दसुरे दधुाच,े क्षतसरे दह्याच,े चवथे तुपाच,े पांचवे मधाचे, सहावे साखरेच ेव ह्या पंचामृत स्नानात प्रत्येक 

स्नानाचे मध्ये शुद्धोदक स्नान घालावे. मग उवडटरत पंचामृताचा नैवेद्य दाखवावा. मग हस्तप्रिालन, 

मुखप्रिालन करोद्वतडन करून तांबुल समपडण करावा, पुष्प अपडण करावे. त्यानंतर पुरुषसुक्त, स्त्रीसूक्त, 

अथवडशीषड इत्यादींनी अक्षभषेक करावा. अक्षभषेक झाल्यावर शांतीमंत्र म्हणावा. मग गंधोदक, 

मांगक्षलकस्नान, उष्णोदकस्नान, शंखोदकस्नान व शुद्धोदक स्नान घालावे. ७. वस्त्र समपडण करावे, ८. 

याद्योपक्षवत, ९. चंदन-हळदी-कंुकू-अिता अपडण कराव्यात, १०. पुष्पे, तुलसीदल, क्षबल्वपत्र, दवुांकुर 

इत्यादी अपडण करावे, ११. धूप, १२. दीप, १३. नैवेद्य दाखवावा, १४. तांबुल समपडण करावा, १५. आरती 
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ओवाळावी, १६. मंत्रपुष्पांजली अपडण करावी. अशी षोडशोपचार पूजा करावी. त्यानंतर िमा याचना 

करावी. साष्टांग नमस्कार करावा. स्ततुीपर गीते गावीत. ज्या समयी जे ज े पूजा साक्षहत्य क्षमळेल त्यात 

मनापासून व समाधानाने पूजन करावे. मी सवाडत्मा असल्यामुळे माझे वास्तव्य सवडकाळी सवडत्र असते. ह े

नेहमेीच ध्यानात ठेवावे. तरीपण माझ्या वास्तव्याची क्षवशेष जाणीव रहाण्यासाठी उत्कृष्ट कलाकुसर केलेली 

मंकदरे बांधून त्याचा पटरसर बागेने व सुगंधी फुलझाडांनी सुशोक्षभत करावा. असंभाव्य वैभव वाढवावे. 

क्षनष्काम भावाने भक्ती करण्यास पे्ररणा दणेाऱ्यास व साहाय्य करणाऱ्यास तचे फळ प्राप्त होते जे प्रत्यि 

क्षनष्काम भक्ती व कमड करणाऱ्याला होते. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प २०० वे (अध्याय २८  व २९ पूणड) 

 

 

ज्ञान व भक्ती योग क्षववरण 

 

 

 उद्धवा! प्रकृती व पुरुष याचं्यापासून उत्पन्न झालेले क्षवश्व भागवद्रपूच आह.े अस े सतत स्मरण 

ठेवूनच वागावे. दसुऱ्यांच्या स्वभाव व कमाडची चनदा-स्तुती मनातही आणू नये. कारण त्यामुळे तैजस 

अहकंार प्रभावी होतो. व जीवाचा मुख्य स्वाथड असलले्या ज्ञानाचा लोप होतो. जागृती म्हणजे क्षवश्व 

भगवद्रपू असल्याची जाणीव. त्यापासून क्षवश्व वेगळे अनुभवणे म्हणजे स्वप्नावस्था. द्वतै तैजस अहकंाराने 

उत्पन्न होते. त्यामुळे जीव अज्ञानवश होतो. परमाथडत: द्वतै नाही. उद्धवा! ह ेसमजनू घेणे खूप अवघड आह.े 

कारण जन्मजन्मांतरीच्या सवंयीमुळे संसार सत्य वाित आलेला आह.े पण ससंारात तमु्ही मृगजळाचा 

अनुभव घेता तेंव्हा त्यात पाणी नसूनही प्रक्षतचबब कदसते. तसेच क्षवश्वोत्पत्तीचे आह.े क्षमथ्या संसार सत्य वािू 

लागतो. जीवाला येणारे शरीरपण व मनादी उपाधी भासात्मक असूनही भय क्षनमाडण करतातच नां? सवड 

शक्तीमान् ईश्वररुपी आत्मा म्हणजेच मी ह े सवड क्षवश्व क्षनमाडण करतो, पालन करतो व संहारही करतो. 

थोडमयात म्हणजे या क्षवश्वाचे उपादान कारण (म्हणजचे प्रत्यि कारण) मीच आह.े त्यामुळे माझे वणडन 

अथवा क्षववरण करणे शब्दांच्या आवामयातले नाही. आत्म्यासारखे काहीच नसल्यामुळे ते तुलननेे समजावनू 

सांगता यते नाही. म्हणून साधकाने प्रत्यािानुभूतीच्या सहाय्यान ेह ेसवडक्षवश्व असत ्समजून क्षन:संग होऊन 

राहावे." ह ेऐकून उध्दव म्हणाला, " ह ेप्रभो! आत्म्याला संसार असत नाही व जडदहेालाही तो असत नाही. 

मग दहे जड असूनही त्याला सुखद:ुखाचे भान का ंव्हावे? हा काय चमत्कार आह?े"  

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " उद्धवा! तैजस व तामस अहकंारांच्या क्षमश्रणातून उत्पन्न झालेल्या 

शरीर व आत्मा यांच्या संयोगाने जीवांना तो आभास होतो. जड शरीराला अथवा आत्म्याला नाही. शरीर 

स्वत:चे समजणे हा त्या अहकंाराचा पटरपाक आह.े जागतृी, स्वप्न आक्षण सुषुप्ती भोगणारे मन असते. मन ह े
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वायुरूप असून सवड शरीरभर कफरत असत.े जागृती, स्वप्न आक्षण सुषुप्ती ह े सत्व, रज व तम या गुणाचा 

पटरपाक आह.े सत्व, रज व तम ह ेवकैाटरक, तैजस व तामस या तीन गुणांच ेअवक्रांत रूप आह ेअसे समज. 

ह े तीन गुण व कारण म्हणजे अध्यात्म. कायड म्हणजे अक्षधभूत व कताड म्हणज े आक्षधदवै. असे गुणत्रयाचे 

पटरपाक असलेले क्षवश्व शब्दब्रम्ह प्रकाक्षशत करते. थोडमयात म्हणजे स्वत:च्या नसलले्या गोष्टी स्वत:च्या 

मानल्यामुळे सुखद:ुखादींचा अनुभव घ्यावा लागतो. त्यामुळे आत्मानात्म क्षववेक हा एकच मागड असा आह े

कीं ज्यामुळे ह ेज्ञान होऊन सखुद:ुखादी क्षवकार त्यानंा वश न होता अनुभवता येतात. कारण दहेाक्षभमानाचा 

"मी कताड" हा अहकंार लोप पावलेला असतो. तीच अनुभूती. मला शरण येऊन वेदवाणीच्या चचतन 

मननानेच आत्मस्वरूपाचे दशडन घडते. जो वर नामरूपात्मक क्षवश्व ही स्वप्नावस्था वाित नाही तोवर माझे 

नामस्मरण व माझे स्मरण, मनन, चचतन सोडू नये. क्षनश्चयात्मक बुद्धीने व क्षवचारानंी मला शरण येणाऱ्या 

एकक्षनष्ठ भक्तांना हा ज्ञानयोग हळूहळू साधता येतो. दहेात राहून आत्मस्वरूप जाणणे ही मुक्ती आह ेव ती 

क्षनत्य आह.े ज्ञानयोगाच्या एकक्षनष्ठ शरणागतीसाठी सहज उपाय सांगण्याची क्षवनंती उद्धवाने केल्यामुळे 

भगवान श्रीकृष्ण खुश होऊन सांगू लागले, " उध्दवा! फार छान क्षवनंती केलीस. अत्यंत सहज व सोपा मागड 

म्हणजे भागवतधमड! आक्षण भागवतधमड म्हणज े क्षनत्यनैक्षमक्षत्तक कमाडसह केलेल े कोणतेही कमड मला अपडण 

करणे व केलेली कोणतीही सेवा माझ्या साठी असल्याची जाणीव ठेवून माझ्या स्मरणात वागणे. आतां ह े

सांगायला एकदम सोपे आह े व वागायलाही सोपे आह ेपण त्यासाठी आत्मानात्म क्षववेक आवश्यक आह.े 

माझी क्षनष्काम सेवा करणे म्हणजे भागवतधमड. भागवतधमाडच्या आचरणासाठी क्षनरपेिता, माझे मनन, 

क्षनवैरता, शांती आक्षण समदशडन ह ेअंगी मुरवावे लागते. मन, क्षचत्त, वाणी, अंत:करण, श्रवण, स्पशड, दशृ्य, 

इत्यादी सवड माझ्यासाठी करण्याची कला अवगत करून घेणे म्हणजे भागवतधमड. एकट्याने ककवा अनकेांना 

बरोबर घेऊन जयंत्या, पवड, इत्यादी महोत्साव अंत:करणात पे्रम व भक्ती ठेवून वैभवात साजरे करावेत. 

उद्धवा! मी आंतबाडह्य व्यापून उरलो आह े अशी जाणीव सतत ठेवून प्रत्येक जीवाशी क्षनमडत्सर, क्षनवैर, 

क्षनरपेि राहून वतडन करावे. माझ्या कथांच्या अनुसंधानात सतत रहावे. सवणड, अंत्यज, साव, चोर, गुणी, 

दगुुडणी, शहाणा, मूखड, सुष्ट, दषु्ट, इत्यादी सवांच्या टठकाणी समभाव ठेवून व त े माझे स्वरूप मानून 

तारतम्यान ेपण सहृदयतनेे व्यवहार करावा. गाय, कुत्रा, मांजर, घोडा वगैरे प्राण्यांच्या टठकाणी सुध्दा माझे 

स्वरूप मानून व्यवहारभेद पाळून तारतम्याने त्या त्या प्राण्यांच्या सौख्याचा सहृदयतेने क्षवचार करून 

व्यवहार करावा. कोणाशीही व्यवहार करताना, बोलताना, वागताना माझ्या अक्षस्तत्वाची जाणीव ठेवावी. 

तशी भावना जगती ठेवणे ही माझी सवोत्कृष्ट भक्ती आह.े उद्धवा, दवेांनाही दलुडभ असा ब्रम्हज्ञानात्मक 

भक्तीचा स्पष्ट व क्षन:संकदग्ध उपदशे मी तुला केला आह.े ह्या उपदशेाच्या मननाने तुझ्या सवड शंकाचं े

आपोआप क्षनरसन होत राहील. ह्या उपदशेाच्या मननानचे माझे अनुसंधान राहून तलुा क्षनक्षश्चत ब्रम्हप्राप्ती 

होईल. पण ह ेज्ञान रहस्य नाक्षस्तक, भडद,ू अभक्त इत्याकदना सांग ूनकोस. माझे भक्त, सदाचारी, आक्षस्तक, 

पक्षवत्राचरणी इत्याकदना जरूर सांग. मग ते कोणीही असोत अंत्यज, क्षस्त्रया असे कोणीही असोत. त्यानंा 

आस्था असेल तर जरूर सांग. उद्धवा! आतां तूं बकद्रकाश्रमात जा! क्षतथे माझ्या चरणापासून क्षनघालेली गंगा 

अलकनंदा या नावाने प्रवाही झालेली आह.े क्षतच्यात स्नान करून पक्षवत्र होऊन क्षन:संग होऊन तपस्वी वृत्तीन े
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भागवतधमाडचरण करीत राहा. म्हणजे मलाच येऊन क्षमळशील." भगवंताची ही आज्ञा क्षशरसावन्द्य मानून 

उद्धवाने श्रीकृष्णांना तीन प्रदक्षिणा केल्या. सद्गद अंत:करणाने श्रीकृष्णांच्या पायावर मस्तक ठेवले. त्यांच्या 

चरणावर पुन्हा पुन्हा मस्तक घासून त्याने आपला आवेग व्यक्त केला. मग मनाला आवर घालून तो मोठ्या 

कष्टाने द्वारका सोडून क्षनघाला. अंत:करणात श्रीकृष्णांना धारण करूनच बकद्रकाश्रमात आला व 

भागवतधमाडचरण करून मुक्त झाला. "इतके सांगून शुकमुनी म्हणाले, "राजन्! उद्धवच्या क्षनक्षमत्ताने ह े

ज्ञानामृत सवडच भगवद्भक्तांना प्राप्त झाले आह.े श्रद्धनेे मनन चचतन करणारा व त्याप्रमाणे वागणारा कोणीही 

मुक्त होईल. वेदांचा प्राण असणारे ह ेज्ञानामृत दणेाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांना माझा वारंवार नमस्कार असो. 

" 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।   
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-अकरावा स्कंध 

पुष्प २०१ वे (अध्याय ३० व ३१ पूणड) 

 

यादवांचा संहार व श्रीकृष्ण क्षनयाडण 

 

 उद्धव द्वारका सोडून गेल्यावर थोड्याच कदवसात द्वारकेत अनेक उत्पात घडू लागले. तेंव्हा भगवान 

श्रीकृष्णांनी सुधमडसभेत यादवांनी द्वारका सोडून प्रभासिेत्री जाण्याचा व धमडकायड करण्याचा प्रस्ताव 

मांडला. भगवान श्रीकृष्णांच्या या प्रस्तावाला सवड यादवांनी अमुमोदन कदले. सगळ्यांनी लगेच आपल्या 

कुिंुबासह द्वारका सोडून शंखोध्दारला गमन केले. बायकामुलांना क्षतथचे ठेवून सवड यादव प्रभासिेत्री 

धमडकायड करण्यास आले. स्नान, प्रायक्षश्चत्त इत्यादी सगळे धार्ममक क्षवधी प्रभासच्या समुद्र ककनारी सरुळीत 

पार पडले. यादवांना त्याचा फार आनंद झाला. व तो साजरा करण्यासाठी त्यानंी "मैरेयक" नामक मद्य 

प्राशन करण्यास प्रारंभ केला. त्या मादक पेयाच्या प्राशनान े धुंद झाल्यावर त्याचंी आपापसात थट्टा सुरु 

झाली. मग थटे्टचे पयडवसान उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात होऊन आपसात भांडणाला सुरुवात झाली. 

भांडणाची तीव्रता वाढू लागली व त्याच ेपयडवसान युद्धात झाले. त ेइतके उन्मत्त व मूढ झाले कीं क्षपता-पुत्र, 

चुलत-ेपुतणे, भाऊ-भाऊ, मामा-भाचे, आजा-नात,ू असे कोणीच कोणाला मानेनास े झाले व एकमेकांवर 

तुिून पडू लागले. कुलनाश घडू लागला. शस्त्रास्त्रे संपल्यावर मुसळाच्या चूणाडपासून उगवलेल्या 

लव्हाळ्याचा उपयोग करू लागले. तेंव्हा ती लव्हाळी वज्रासारखी कठोर बननू यादवांचा जीव घेऊ 

लागली. ब्राम्हणाचा शाप खरा ठरला. बलराम श्रीकृष्णांनी त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला. तेंव्हा यादव 

त्यांच्याशीच युद्ध करू लागले. मग बलराम कृष्णांनी, त्याच लव्हाळ्यानंी सगळ्याच यादवांना सद्गती 

कदली. सगळे यदकुुळ नष्ट झाले. तेंव्हा आपले कायड संपल्याचे जाणून बलराम आपल्या मूळस्वरूपात क्षवलीन 

झाले. त े पाहून भगवान श्रीकृष्ण जवळच्याच एका अश्वत्था खाली डावा पाय उजव्या मांडीवर घेऊन 

ध्यानस्थ बसल.े त्यावेळी जरा नामक व्याध त्याच मुसळाच्या तुकड्यापासून बनवलेल्या बाणाने क्षशकार 

करण्यास त्या वनात आला होता. त्याला भगवान श्रीकृष्णांचा तळपाय म्हणजे हरीण वािले व त्याने वेध 

घेऊन बाण सोडला. पाठोपाठ बाणाच्या कदशेने धावत आला. भगवान श्रीकृष्णांच्या पायाला बाण लागलेला 

पाहून अतीव द:ुखी झाला. अपराधासाठी दहेदडं मागू लागला. भगवान श्रीकृष्ण हसून म्हणाले, " अरे! 

माझ्याच इच्छेने जे घडल ेआह ेत्या बद्दल तुला प्रायक्षश्चत कसले. माझे कायड केल्यामुळे तुला मी सदहे स्वगाडत 
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पाठवणार आह.े तूं स्वस्थ मनाने स्वगाडरोहण कर." त्या व्याधाने लगेच भगवान श्रीकृष्णांना प्रदक्षिणा केली. 

साष्टांग नमस्कार केला. तेवढ्यात क्षवमान आले. त्यात बसून तो सदहे स्वगाडस गेला.  

तेवढ्यात दारूक भगवान श्रीकृष्णांचा शोध घेत क्षतथे आला. तेज:पुंज चतभुुडज भगवंताला पाहून 

रथातनू उडी मारून त्याचं्या जवळ आला. त्यांच्या चरणावर लोळण घेत म्हणाला, "ह े प्रभो मी अत्यंत 

अस्वस्थ झालो आह!े ह ेकाय घडते आह ेह ेमला कळत नाही." असे म्हणून दारूक प्राथडना करीत असताना 

भगवंताचा गरुडक्षचन्हांककत रथ सवड आयुधांसह आकाशमागाडने नाहीसा झाला. त्यावेळी कदग्मूढ झालेल्या 

दारूकास भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, " दारूका! तूं आता द्वारकेस जा! तेथील सवड यादवांना सांग कीं  सगळे 

यादव आपसात भयानक युद्ध करून धारातीथी पडले आहते. त्यामुळे आता बलराम-कृष्णांसह कोणीही परत 

येणार नाही. द्वारका आता समुद्र पोिात घेईल. त्यामुळे द्वारकेचा त्याग करून सगळ्यांनी अजुडना बरोबर 

इंद्रप्रस्थाला जावे. दारूका तूं शोक करू नकोस. माझ्या उपदशेाचे अनुष्ठान कर व मुक्त हो ! " भगवान 

श्रीकृष्णांची आज्ञा क्षशरसावदं्य मानून जड अंत:कारणाने दारूक द्वारकेस आला. भगवान श्रीकृष्णांनी 

दारूकाला पाठवून कदल्यावर क्षनयाडणाचा संकल्प करतांच त्यांचे क्षनयाडण दशडन घेण्यासाठी आकाशात 

ब्रम्हदवे, उमेसह भगवान क्षशवशंकर, इंद्रादी प्रमुख दवे, सवड प्रजापती, अयडमादी क्षपतर, क्षसद्ध, चारण, 

क्षवद्याधर, नाग, महोरग इत्यादी सवांच्या क्षवमानाचंी दािी झाली. क्षवमानातून त्यांनी पुष्प वषाडव केला. 

गंधवड कृष्णलीलामृत गाऊ लागले. त्या तालावर अप्सरा नृत्य करू लागल्या. भगवान श्रीकृष्णांनी एकदा या 

आपल्याच क्षवभूतींकड े एक दषृ्टीिेप िाकला. मग शांतपणे डोळे क्षमिून घेतले. भगवंताच्या या सगळ्या 

क्षवभूती त्यांच्याकड े पाहात असतानाच सवांच्या नेत्राना सुखावणारा आपला कदव्यदहे िणातच योगाग्नी 

वगैरे प्रकि न करताच नाहीसा केला. स्वगाडत दुदंभुी वाजू लागल्या. भगवान श्रीकृष्णांच्या पाठोपाठ सत्य, 

धृती, िमा, कीती व लक्ष्मी ही भगवंताची ऐश्वायहेी भलूोक सोडून क्षनघनू गेली. भगवान श्रीकृष्णांचे ह े

क्षनयाडण ब्रम्हदवेांसह सवांनाच आश्चयाडत िाकणारे होते. (कारण भगवान श्रीकृष्णांचा दहे पंचमहाभतूांचा 

नव्हताच.) आकाशात वीज चमकते  व नाहीशी होते. ती कुठून येते व जाते ह ेजसे मत्यड मानवाला समजत 

नाही.  तद्वत हा श्रीकृष्ण क्षनयाडणाचा प्रकार झाला. सवड दवे आश्चयड व्यक्त करीत आपापल्या स्थानी क्षनघून 

गेले. राजन!् दहेधारी मत्यड लोकात अवतीणड होऊन भगवान श्रीकृष्णांनी केलेली लीला म्हणज े मायेचा 

अनाकलनीय कलाक्षवष्कारच म्हणावा लागेल. रंगभूमीवर क्षवक्षवध रूपे धारण करून वावरणारा नि जसा 

मूळस्वरूपात जसाच्या तसा असतो तसेंच भगवंताचे ह ेलीला प्रकरण म्हणावे लागेल. गुरुसांदीपनीचा मृत 

पुत्र आणून दणेे, ब्रम्हास्त्राने मृत झालेल्या तुला पुनजीवीत करणे. अंतकाच्याही अंतकाचा पराभव करणे 

आक्षण जरा नामक व्याधाला सदहे स्वगाडत पाठवणे. अशाप्रकारची अनाकलनीय कृत्ये करणाऱ्या भगवान 

श्रीकृष्णांना स्वत:च ेसंरिण करता येत नव्हत ेअसे संभवनीय नाही. भगवान श्रीकृष्णांची ही प्रात:स्मरणीय 

क्षनयाडण कथा जो भक्षक्तपूवडक सकाळी स्मरेल त्याला सवडशे्रष्ठ वैकंुठपद प्राप्त होईल."  

इतके सांगून शुकमुनी पुढे सांगू लागले, " राजन्! श्रीकृष्ण क्षवरहाने पोळलेला दारूक द्वारकेला 

आला. त्याने वसुदवे, उग्रसेन इत्यादी सवड यादवांना बलराम-श्रीकृष्ण क्षनयाडणासह यदकुुल संहाराचे वृत्त 

क्षनवेदन केले. तेंव्हा ते सावडजण मूर्मच्छत झाले. शुद्धीवर येताच सवानंी प्रभासिेत्री धाव घेतली. तेथील 
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क्षवदारक दशृ्य पाहून दवेकी, रोक्षहणी, वसुदवे इत्याकदकांचा शोकाक्षतरेकाने दहेपात झाला. बलराम, वसुदवे 

व श्रीकृष्ण यांच्या क्षस्त्रयानंी त्वटरत अग्नीप्रवेश केला. शोकग्रस्त व कृष्णक्षवरह व्याकुळ अजुडनान ेभगवद्गीतचे े

स्मरण करून स्वत:चे सांत्वन करून घतेले. मग सवड यादवबंधूंचे उत्तरकायड करून अजुडन उवडटरत बायका 

मुलांसह इंद्र्प्प्रस्थास आला. क्षतथे व्रजाला राज्याक्षभषेक करून हक्षस्तनापूर येथे आला. इकड ेसागराने भगवान 

श्रीकृष्णांचे क्षनवास्थान सोडून बाकी सवड द्वारकानगरी परत आपल्या पोिात घतेली. भगवान श्रीकृष्णांचे 

क्षनयाडण झाल्याचे समजताच युक्षधक्षष्ठराने तलुा राज्याक्षभषके कला. मग सवड पांडव महाप्रयाणासाठी उत्तरेकड े

मागडस्थ झाले. भगवान श्रीकृष्णांची ही लीला कथा सतत स्मरण व मनन करणारा पापमुक्त होतो. अंती 

त्याला परममुक्ती प्राप्त होते. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।    

इथे श्रीमद्भागवतातलाअकरावा स्कंध पूणड झाला. या स्कंधात एकूण ३१ अध्याय व १३६७ श्लोक 

आहते. त्या सवांचा पुष्प १८६ ते  पुष्प २०१ हा साररूप अनुवाद आह े
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स्कंध बारावा 
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-बारावा स्कंध 

पुष्प २०२ वे (अध्याय १, २ व ३) 

 

वंश वणडन व कक्षलयुग 

 

 परीक्षित राजान े पुढे कोणत्या वंशाचे राज े होतील ह े क्षवचारले म्हणून शुकमुनी सांगू लागले, " 

राजन्! मगधावर राज्य करणाऱ्या बृहद्रथ राजाच्या वशंात शेविचा राजा पुराजंय होईल. त्याचा प्रधान 

स्वामीघात करून आपल्या पुत्राला राजा करील. त्याचा वंश १३८ वषे चालेल. नतंर क्षशशुनाग नावाचा 

राजा राज्यावर येईल. त्याचा वंश ३६८ वषे राज्यभोग घेईल. या वंशातला शेविचा राजा महानंदी असेल. 

या महानंकदला त्याच्या शूद्र स्त्रीपासून नंद नामक महाबलवान पुत्र होईल. तो संपूणड पृथ्वीचा सावडभौम 

राजा होईल. त्याचा वंश १०० वषे राज्यभोग घेईल. पुढे चाणमय नावाचा ब्राम्हण या राजवंशाचा समूळ 

नाश करून त्या जागी चंद्रगुप्त मौयाडची योजना करील. त्याच्या आठ क्षपढ्या राज्योपभोग घेतील. आठव्या 

क्षपढीतल्या बृहद्रथ राजाला त्याचा सेनापती पुष्पक्षमत्र ठार मारील व स्वत: राजा होईल. ह्या पुष्पक्षमत्राचा 

शंुग वंश ९ क्षपढ्या राज्य करील व दहाव्या क्षपढीतल्या दवेभूती नामक स्त्रीलंपि राजाला कण्व वंशातला 

अत्यंत बुक्षद्धमान वसुदवे नामक अमात्य ठार करील व स्वत: राज्यावर बसेल. त्याचा वंश ३४५ वषे चालेल. 

कण्व वंशातला शेविचा राजा सुशमाड असेल. त्याचाच एक बलवान सेवक सुशमाडचा घात करून राजा 

होईल. त्याचाही घात होईल व त्याचा भाऊ कृष्ण राज्यावर येईल. त्याच्या तीस क्षपढ्या राज्य करतील. 

नंतर अभीर वंशाचे सात राजे होतील. मग गदडभवंशाचे दहा राज ेहोतील. त्यानंतर कंक वंशाचे सोळा राज े

होतील. नंतर यवन व तकुाचंे राज्य येईल. त्या नंतर गरंुड (म्हणजे इंग्रज) राजे होतील. पुढे पुढे अधमड 

वाढीस लागेल. नावाचेच राजे रहातील. त े म्लेंच्छा सारखेच आचरण करतील व भूमी संस्कार हीन 

लोकांच्या स्वाक्षमत्वाखाली जाईल. राजन्! त्यानतंर कलीच्या प्रभावान े कदवसेंकदवस धमड, पाक्षवत्र्य, िमा, 

दया, मानवी आयुष्य, बल, प्रज्ञा इत्यादी िीण होत जाईल. द्रव्य हचे मनुष्याच े कुल, शील, सद्गुण 

इत्यादींचे प्रमाण मानले जाईल. स्त्री-पुरुष क्षववाह केवळ एक गरज म्हणून होऊ लागतील. आचारहीनता 

वाढतच जाईल. फिकळपणा, बाष्कळपणा म्हणजेच पांक्षडत्य मानतील. द्रव्यिीणता असणाऱ्याला न्याय 

क्षमळणे कठीण होईल. दभंाला साधुत्व समजतील. क्षधिाईने खोिे बोलणाऱ्याचे खोिे ‘सत्य मानल’े जाईल. 

अशा अनेक सदोष पध्दतीने जग भरून जाईल. जो जास्तीत जास्त लोभी, दांक्षभक, बक्षलष्ठ, क्षनदडय, खोिे 

बोलणारा व खोिेपणाने वागणारा असेल आशा मनुष्याला राज्यप्राप्ती होईल. कर-भाराने प्रजा त्रस्त होईल. 

राजे स्वत:च प्रजेची लूि करू लागतील. कक्षलयुगाच्या अखेरीस भगवान श्रीक्षवष्णू क्षवष्णुयश नामक 
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ग्रामाक्षधकाऱ्याच्या पोिी कल्कीचा अवतार धारण करतील. सवड दषु्टांचा नाश करतील. भगवंताच्या ह्या 

अवतारान ेत्यावेळी सवडत्र पाक्षवत्र्य व मांगल्याचा उदय होईल. प्रजेची अंत:करणे क्षनमडल होतील. बलवान व 

सद्गुणी संतती क्षनमाडण होऊ लागेल. भगवंताच्या ह्या अवतारातच कृतयुगाला सरुुवात होईल. त्यावेळी 

शंतनूचा भाऊ दवेापी व इक्ष्वाकू वंशातील मरू ह ेदोघे कलाप ग्रामातून भूतलावर यतेील आक्षण पूवी प्रमाणे 

धमड स्थापना करतील."  

इतके सांगून शुकमुनी पुढे म्हणाले, " राजन्! हा इक्षतहास काय सांगतो? अनेक राजे आले आक्षण गेले. 

येतील आक्षण जातील. प्रत्येकाला पृथ्वीचे राज्य आपल्या मुलाच्या हाती रहावे असेच वािले. त्याप्रमाणे 

चचता करीत ते जगले व मेल.े इक्षतहासात त्याचंी स्मृती तवेढी कथारूपाने क्षशल्लक राक्षहली आह!े राजन्! ह े

राजे पृथ्वी चजकण्याची पराकाष्ठा करू लागल ेकीं पृथ्वी हसते. कारण आपल्या िणभगंुर आयुष्याचा क्षवचार 

त्यांच्या मनात यतेच नाही. स्वत:ची इंकद्रये चजकून सम्राि होता येते ह ेत्यांना समजतच नाही. पृथ्वी चजकणे 

ह ेकवडीमोलाचे आह.े त्यापिेा वासनामुक्तीचे फळ लाख मोलाचे आह ेहचे त्यांना समजत नाही. थोराचं्या 

सवड कथा ऐकून तूं स्वत: क्षवरक्ती बाणवून घे! मी हा जो वाक्षग्वलास केला तो क्षववेक वैराग्य धारण 

करण्यासाठी. यात आलेले भगवंताचे गुणवणडन पाप नाशक आह.े भगवद्भक्षक्त दढृ होऊन ती वाढावी म्हणून 

ह े गुणवणडन वारंवार वाचावे." ह े ऐकून परीक्षित राजाने कलीचा दोष नाहीसा होण्याचा सुलभ मागड 

क्षवचारला. तसेंच चारी युगाचंी वैक्षशष्टे्य क्षवचारली. म्हणून शुकमुनी सांग ूलागले, " राजन्! कृत युगात धमड 

'सत्य, तप, पाक्षवत्र्य व दया' या चार चरणांवर उभा असतो. त्यामुळे लोक अभेद्वृत्तीने रहाणारे असतात. 

त्रेता युगात भेदबुद्धीचा प्रभाव पडतो. धमाडचा एक चरण नाहीसा होतो. कामाडसक्ती व फलासक्ती वाढते. 

द्वापारयुगात धमड दोन पायावर उभा असतो. लोक वेदाध्यायी, कुिंुबवत्सल व धनवान होतात. धमड, अथड व 

काम या तीन पुरुषाथाडच्या मागे लागतात. कक्षलयुगात धमड फक्त एकाच पायावर उभा असतो. लोक अथड व 

काम यांच्याच मागे लागतात. धमाडचा लोप होऊ लागतो. कलीचा दोष नाहीसा करण्याचा सहज व सोपा 

मागड म्हणजे हरी-स्मरण. अंत:करण पूवडक काया वाचा मने यांसह श्रीकृष्ण स्मरणभक्तीने मनुष्य कालीच्या 

दोषातून सुिून भगवंताला प्राप्त होतो. " 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।    
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-बारावा स्कंध 

पुष्प २०३ वे (अध्याय ४, ५ व ६ ) 

 

ब्रम्होपदशे व सपडसत्र 

  

राजन्! चार युगांची मानवी वषे ४३२०००० (ते्रचाळीस लि वीस हजार) आहते. चार युगांचे एक 

हजार फेरे झाले कीं ब्रम्हदवेाचा एक कदवस होतो. त्याला कल्प असे म्हणतात. एका कल्पांत चवदा मन ुव 

चवदा इंद्र होतात. हा कल्प संपला कीं ब्रम्हदवेांची तेवढीच रात्र होते. त्यारात्रीलाच प्रलय म्हणतात. या 

प्रमाणे क्षनत्य, नैक्षमक्षत्तक, प्राकृक्षतक व आत्यंक्षतक असे एका पेिा एक मोठे प्रलय कालस्वरूपी ईश्वराच्या 

सामथ्याडने घडत असतात. त्यामुळे काळाच े व ईश्वराचे वणडन करणे अशमय आह.े त्या क्षवश्वक्षनयंत्या 

ईश्वराच्या लीलाकथा मी तलुा थोडमयात सांक्षगतल्या आहते. पूणड लीला तर ब्रम्हदवेही सांगू शकणार 

नाहीत. तथाक्षप भवसागर तरुन जाण्यास एवढ्या पुरेशा आहते. ही भागवतरुपी पुरण संक्षहता भगवान 

नारायणांनी प्रथम नारदांना सांक्षगतली. नारदांनी माझ्या क्षपत्याला म्हणजेच कृष्णद्वपैायन व्यासांना 

सांक्षगतली. आक्षण आतां यानतंर नैक्षमषारण्यात जेंव्हा शौनकाकदमुक्षन दीघडकालीन यज्ञसत्र सुरु करतील तेंव्हा 

ते सूताला प्रश्न करतील व मग सूतमुनी ही संक्षहता क्षतथे सांगतील. राजन्! आपण आतां मरणार ही अक्षववेकी 

बुद्धी तूं सोडून द!े तूं स्वत:ला परीक्षित राजा समजत असल्यामुळे हा अक्षववेक तुझ्यात क्षनमाडण झालेला आह.े 

स्वप्नात आपण जसे आपले मरण पहातो व जाग ेझाल्यावर त ेखोिे असल्याच ेसमजतो तसचे तूं आत्मानात्म 

क्षववेकाने ह्या भवसागराच्या स्वप्नातून जागा हो. जीवासाठी शरीर, इंकद्रये व त्यांची काये मनामुळे उत्पन्न 

होतात. मनाची उत्पत्ती मायमुेळे होते. मनाच्या दहेोपाधीमुळे संसार भासमान होतो. तेच जागेपणीचे स्वप्न 

असते. दहेोपाधीपासून अक्षलप्त राहून सािीरूपाने सवड पहाणारा व जाणणारा वेगळाच असतो. तो 

अक्षवनाशी, सवडगामी, सवडसािी, सवडव्यापी व सवांतरयामी असतो. त्याच्याशी तादात्म्यता साधल्यावर 

तुला तिक दशं करू शकणार नाही. तुझ्या दहेाला दशं करील पण दहे तुझा नसल्याच्या जाणीवतेून तू ं

आधीच त्याचा त्याग केलेला असशील. व दहेातीत होऊन तूं स्वत:च तुझा नसललेा पण आजवर तुझा 

समजत असलेला दहे भस्म होताना पहाशील. शुकमहाराजांचा हा ब्रम्होपदशे आत्मसात करून राजा 

परीक्षित कृताथड झाला. शुकमहाराजांना साष्टांग नमस्कार करून म्हणाला, " प्रभो! आतां मी तिकापासनू 

येणाऱ्या मृत्यूभयातून पूणड मुक्त झालो आह.े आपण मला पूणड क्षनभडय केले असून परमात्म्याशी तद्रपू केले 

आह.े आतां आपल्याच अनुज्ञेने मी दहेमुक्त होऊ इक्षच्छत आह.े त्यामुळे मला अनुज्ञा द्या!" असे म्हणून राजा 
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परीक्षितान े शुकमुनीचे यथा योग्य पूजन केल.े राजाची पूजा स्वीकारून भगवान शुकमुनी राजाला अनुज्ञा 

दऊेन स्वस्थानी क्षनघून गेले. राजा परीक्षितने क्षनश्चलतनेे प्राणांचे संचालन थांबवले. दहेममतेचा त्याग करून 

मुक्त झाला. इकड े शक्षमकऋषींच्या पुत्राच्या शापामुळे पे्ररणा क्षमळालेला तिक परीक्षित राजाला दशं 

करण्यास क्षनघाला. त्याचवळेी कश्यप नावाचा एक क्षवष उतरवणारा क्षनष्णात पंक्षडत राजा पटरक्षिताला  

वाचवण्यास क्षनघाला होता. त्याची व तिकाची वािेतच गाठ पडली. तिकाने ब्राम्हणाचे रुप घेऊन त्याला 

अमाप द्रव्य दऊेन वािेतूनच परत पाठवला. पण तिक येण्यापुवीच परीक्षित राजाने दहेत्याग केलेला होता. 

त्यामुळे तिकाच्या दशंामुळे राजाचा दहे भस्म झाला खरा पण राजाला अक्षतउत्तम गती क्षमळालेली पाहून 

स्वगाडतल्या दवेानी दुदंभुी वाजवल्या. पुढे परीक्षित पुत्र जनमेजय राज्यावर आला. आपल्या क्षपत्याला 

तिकाने दशं केल्याचे समजल्यावर जनमेजयाने तिकाचा बळी दणे्यासाठी सपडसत्र सुरु केले. त्यावेळी 

आपल्या वंशाचा भयानक संहार होऊन आपलाही संहार होणार ह्या भयाने तिक इंद्राला शरण गेला. तेंव्हा 

जनमेजयाने इंद्रासह तिकाची आहुती दणे्याची ऋक्षत्वजांना प्राथडना केली. ऋक्षत्वजानंी त्याप्रमाणे मंत्रोच्चार 

करताच इंद्र व तिक जागचे ढळले. त े पाहून इंद्रगुरु बृहस्पती जनमेजयाच्या यज्ञस्थानी आले. त्यांनी 

जनमेजयाला उपदशे करून सपडसत्र थांबवले. इंद्र व तिक यांचे प्राण वाचवले." इतके सवड सांगून सूतमुनी 

पुढे म्हणाले, " ह ेशौनकमुने! भगवान क्षवष्णंुची अतमयड माया अशी कीं बृहस्पतीच्या उपदशेाने जनमेजयान े

सपडसत्र थांबवले. मनुष्य याच मायेमुळे मोक्षहत होतो. सपड सत्र सुरु करणे हाही मोहच व थांबवणे हाही 

मोहच. फक्त आत्मज्ञानी या मायेपासून मुक्त असतात. मुनीहो! 'मी व माझे' असे मोहमय क्षवचार आत्मज्ञानी 

पुरुषाच्या अंत:करणात नसतात. म्हणून तर आत्मज्ञानी कृष्णद्वपैायन व्यासाचं्या भागवताच्या श्रवणाने 

कोणत्याही जीवाला ज्ञान प्राप्ती होऊ शकते. त्यांना माझा वारंवार नमस्कार असो. ह ेऐकून शौनक म्हणाले, 

"ह े सूता! भगवान श्रीवेदव्यासांनी वेदांच े चार भाग कसे केल?े व ते कोणत्या ख्यातनाम क्षशष्यांना कस े

कदल?े" सूतमुनी सांगू लागले, "ह ेशौनकमुने! 'अ,उ,म,' ह ेओंकाराचे तीन वणड! ह्या तीन वणांचे सत्व, रज व 

तम ह ेतीन गुण, ऋक, यजु:, साम ह ेतीन वेद, भू:, भुव:, स्व: ह्या तीन व्याहृती. जागतृी, स्वप्न, सुषुप्ती ह्या 

तीन अवस्था अथवा वृत्ती. ह्या सवांना ह ेतीन वणड धारण करतात. त्यामुळेच वेद अनंत आहते. ते सगळे 

क्षशकणे अशमय आह.े तथाक्षप ब्रम्हवेत्या ब्रम्हदवेांनी आपल्या पुत्रांना त्यातील काही वेद क्षशकवला. मग 

परंपरेने चालत आलेले ते वेद कृष्णद्वपैायन व्यासांना द्वापार युगात प्राप्त झाले. व्यासांना अंतयाडमी 

क्षमळालेल्या पे्ररणेतून कक्षलयुगातल्या अल्पायुषी प्रजेच्या कल्याणासाठी त्यांनी ऋक, यजु, साम या वेदांच्या 

राशीतून क्षवक्षवक्षित मंत्र वेगळे केले. मग त्यांच्या ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद व अथवडवेद अशा चार संक्षहता 

तयार केल्या. त्या अनकु्रमे पैल, वैशंपायन, जैक्षमनी व समुन्तू यांना क्षशकक्षवल्या. त े त्या त्या वेदांचे पक्षहल े

आचायड. पुढे जसे जस ेया आचायांचे क्षशष्य प्रक्षशष्य होत गेले तस ेतसे त्यांनी वेदाभ्यासाचे जतन व्हावे या 

उद्दशे्याने क्षवक्षवध शाखा केल्या व आपल्या क्षशष्यांना क्षशकक्षवल्या. तसेंच यजुवेद संक्षहतेचा पक्षहला आचायड 

वैशम्पायन यालाही बरेच क्षशष्य होते. त्यात याज्ञवल्मय नावाचा एक तेजस्वी क्षशष्य होता. तो गुरुसेवा 

परायण होता. त्याने आपल्या गुरंूचे ब्रम्हहत्यचे्या पातकाचे प्रायक्षश्चत्त गुरुसेवेच्या भावनेने घेण्याची व 

गुरंूना पापमुक्त करण्याची तयारी दशडवली. पण वैशंपायन यांना ते औध्दत्य वािले. 

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

वैशंपायनांनी याज्ञवल्मयाला आपण क्षशकवलेल्या क्षवद्येचा त्याग करण्यास सांक्षगतला. याज्ञवल्मयांनी 

योगमागाडने ती क्षतथेच ओकून िाकली. ती प्रभावी क्षवद्या पाहून तेथे उपक्षस्थत असलेल्या इतर क्षशष्यांना ती 

क्षवद्या घेण्याचा मोह झाला. व त्यांनी क्षततर पिाच्या रूपाने त्या क्षवद्येचे ग्रहण केले. त्यामुळे ती तैत्तरीय 

संक्षहता म्हणून मान्यता पावली. पण याज्ञवल्मयांनी मानवीगुरूचा अश्याप्रकारचा उपद्रव नको म्हणून 

अंत:प्रेरणेने भगवान श्रीसूयडनारायणांची उपासना केली. याज्ञवल्मयांची प्रामाक्षणक आत्मापडणाची व क्षवद्या-

प्राप्तीची तळमळ जाणून भगवान श्रीसूयडनारायण प्रसन्न झाले. भगवान श्रीसूयडनारायणांनी वाजीच े रुप 

धारण केल ेव याज्ञवल्मयांना शुमलयजुवेद प्रदान केला. त्यामुळे याज्ञवल्मय सामथ्यडशाली ऋषी झाल.े त्यानंी 

शुमलयजुवेदाच्या पंधरा शाखा केल्या. त्या वाजसनी शुमलयजुवेदाच्या शाखा म्हणून प्रक्षसध्द झाल्या. 

सामवेदाचे पक्षहले आचायड जैक्षमनी. त्यांनी आपल्या सामवेदाच्या एकहजार शाखा केल्या व त्या क्षवक्षवध 

क्षशष्यांना क्षशकवल्या. अथवड वेदाचा आचायड सुमन्तु! त्याने आपल्या वेदाच्या दोन शाखा करून त्या दोघांना 

क्षशकक्षवल्या. 

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।    
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-बारावा स्कंध 

पुष्प २०४ वे (अध्याय ७, ८ व ९) 

 

१८ पुराणे व माकंडेय पुराण 

 

 ह े शौनक मुने ! माझा क्षपता रोमहषडण ह े पक्षहले पुराणवेत्ते. त्यांनी सहा क्षशष्य तयार केले. मी 

त्यांच्या कडूनच या संक्षहता क्षशकून त्यांचा सखोल अभ्यास केला. तज्ञांनी पुराणाची दहा क्षवशेष लिणे 

ठरक्षवली आहते. सगड, क्षवसगड, वृत्ती, रिा, मन्वंतरे, वंश, वंशानुचटरत,े संस्था, हते,ू आश्रय या दहा लिणांनी 

युक्त असलेल्या वाङ्मयाला 'पुराण' अशी संज्ञा आह.े या दहा लिणांचा थोडमयात अथड असा. १. सगड म्हणज े

क्षत्रगुणात क्षवषमावस्थाने उत्पन्न होणारे महत्तत्त्व. आक्षण त्यापासून उत्पन्न होणारी सूक्ष्म सृष्टी. २. क्षवसगड 

म्हणजे सगोत्पत्तीवर ईश्वरी कृपा होऊन वासना समूह उत्पन्न होऊन क्षवश्वरचना होते. ३. वृत्ती म्हणज े

उपजीक्षवकेसाठी क्षनमाडण झालेली कमे. ४. रिा म्हणज ेक्षवश्वाच्या क्षस्थरतेसाठी अव्यक्तातून होणारे ईश्वरीय 

कायड. ५. मन्वंतर म्हणजे एका मनूच्या भोगण्याचा कालावधी. ६. वंश म्हणज े ब्रम्हदवेापासून उत्पन्न 

होणारी संतती. ७. वंशानुचटरते अथवा ईशानुचटरते म्हणजे या संततीतल्या ईश्वरी अवतार चटरत्र कथा. ८. 

ससं्था म्हणज े क्षनत्य, नैक्षमक्षत्तक, प्राकृक्षतक व आत्यंक्षतक प्रलय. ९. हतेू म्हणजे आत्मबोध, आत्मशोध, 

आत्मज्ञान इत्यादींसाठी वेदा-धारे केलेले क्षववेचन. १०. आश्रय म्हणज े आत्म-ज्ञानाच्या क्षववेचनातनू 

ब्रम्हसािात्कार होऊन ईश्वराचा आश्रय क्षमळणे. अशा दहा लिणांनी युक्त अशी १८ पुराणे आहते. १. 

ब्रम्हपुराण, २. पद्मपुराण, ३. क्षवष्णुपुराण, ४. क्षशवपुराण, ५. चलगपुराण, ६. गरुडपुराण, ७. नारदपुराण, 

८. भागवतपुराण, ९. अग्नीपुराण, १०. वराहपुराण, ११. स्कंधपुराण, १२. मत्स्यपुराण, १३. कूमडपुराण, 

१४. वामनपुराण, १५. माकंडयेपुराण, १६. भक्षवष्यपुराण, १७. ब्रम्हवैवतडपुराण, १८. ब्रम्हांडपुराण.  

माकंडये पुराण असल्याचे ऐकून शौनक म्हणाले, "ह ेसूतमुने! माकंडयेमुनी ह ेआमचे पूवडज असून त े

याच कल्पातले आहते. ते क्षचरंजीव असल्याचेही आम्हास ज्ञात आह.े माझा प्रश्न असा कीं या कल्पात अद्याप 

प्रलय झालेला नाही. असे असताना माकंडयेमुनींना जलप्रलयात विपत्रावर बालमुकंुदाचे दशडन झाले असे 

सांगतात तर ते कस?े ह े सतूमुने आपणास सवड पुराणाचंे परतत्त्वस्पशी ज्ञान आह.े त्यामुळे ह्या माकंडये 

पुराणातील ह ेरहस्य आम्हास सांगून आमचे अज्ञान दरू करा!" सूतमुनी सांगू लागले, " ह ेशौनका! माकंडये ह े

http://www.esahity.com/


श्रीमद्भागवत  अक्षवनाश नगरकर 

 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  www.esahity.com  

 

 

 

अत्यंत शे्रष्ठ तपस्वी होते. त्यांची क्षनस्पृहता, क्षनरपेिता, क्षनवैरता, शांती, समदशडन इत्यादी पाहून 

ब्रम्हदवेादी दवेांनाही आश्चयड वािू लागले. त्यांना दीघाडयुष्य इतके लाभले कीं सहा मन्वंतरे क्षनघनू गेली. तरी 

त्यांचे तप सुरूच होत.े सातव्या मन्वंतरातल्या इंद्राला त्यांच्या तपाचे भय वािून त्याने मदनाला अप्सरांच्या 

समुहासह माकंडयेमुनीच्या तपाचा भंग करण्यास पाठवले.  

पण माकंडयेांच्या तपाच्या तेजाला घाबरून मदन अप्सरासंह पळून गेला. यातले वैक्षशष्ट्य असे कीं 

माकंडयेमुनी इतके क्षनस्पृह व क्षनरहकंारी झाले होते कीं आपण शांत राक्षहलो ककवा मदनाचा पराभव केला 

इत्यादी कोणत्याच भावना त्यांच्या मनात आल्या नाहीत. पटरणामी सािात् भगवंतालाच त्यांच्यावर कृपा 

करण्याची इच्छा झाली व भगवंत नर-नारायणाच्या रुपात त्यांच्या समोर प्रकि झाला. शौनका! सहा 

मन्वंतरा इतमया वयोवृध्द माकंडयेमुचननी तत्काळ त्यानंा साष्टांग नमस्कार केला.  क्षवनयाने उभ े राहून 

त्यांची हात जोडून स्तुती केली. व स्तुतीच्या समारोपात म्हणाले, " आपले स्वरूप जाणण्याच्या प्रयत्नात 

ब्रम्हदवेां सारखे ज्ञानीही दहेादी उपाधींनी मोह पावतात. अशा आपल्या या महापुरुष स्वरूपाला माझे 

क्षत्रवार वंदन असो." तेंव्हा भगवान नारायण सतंुष्ट होऊन म्हणाले, " ब्रम्हषीशे्रष्ठ माकंडयेा! तुझ्या 

आत्मचचतनरुपी अनन्यभक्तीने आम्ही तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहोत. वरदात्यांमध्ये आम्ही अग्रणी आहोत. 

त्यामुळे तूं कोणताही संकोच न करता हवा तो वर मागून घे!" तेंव्हा पराकोिीचे क्षनरपेि झालेल्या 

माकंडयेमुचननी त्यावेळी भगवंता जवळ भगवंताची माया म्हणजे काय? ह ेअनुभवण्याची इच्छा व्यक्त केली. 

भगवान नारायण संतुष्टतनेे "तथास्तु" म्हणून अंतधाडन पावले. माकंडयेमुनी पुन्हा आपल्या आत्मचचतनात दगं 

झाले. बराच काळ गेला. आक्षण एक कदवस प्रचंड वारा सुिला. आकाशात ढग भरून आले. मुसळधार पाऊस 

सुरु झाला. आकाश कदसेना. सवडत्र अंधार पसरला. पायाखाली जमीन नसताना माकंडये पाण्यात उभे. 

त्यांना जलचर खायला यते तेंव्हा त ेबेशुद्ध होत व परत शुद्धीवर आल्यावर सुखरूप असाल्याच्या आनंदात 

पाण्यावर येत. ककती कालावधी गेला ते ही समजेना. कारण कदसत तर काहीच नव्हते. भूकही लागलेली 

होती. पण खाणार काय? काहीच करता यते नव्हते. शरीरस्वास्थ्य मात्र व्यवक्षस्थत होते. तरी पण ते त्रस्त 

झाले होते. पण करू काहीच शकत नव्हते. इतमयात त्यांना एक सुंदर विवृि कदसला. त्या विवृिाच्या एका 

विपत्रावर उजव्या पायाचा अंगठा मुखात घालून पहुडलेल्या तेजस्वी बालमुकंुदाच े दशडन झाले. ते त्या 

बालकाच्या जवळ आले. आक्षण काय घडते ह ेकळण्याच्या आतच त्या बालकाच्या श्वासा वािे त्याच्या पोिात 

गेले. पहातात तो काय? त्या बालकाच्या पोिात सवड क्षवश्व कदस ूलागले. स्वत:चा आश्रमही कदसू लागला. 

त्यांनी आश्रमात जाण्यचा सकंल्प करताच त्या बालकाच्या श्वासावािे बाहरे फेकल ेगेले. परत जलप्रलयाच्या 

पाण्यात विपत्रावर क्षनजलेल्या मोहक बालका जवळ आले. त्यावेळी त्या बालमुकंुदाने आपल्या अमृतमय 

पे्रमहास्याने माकंडयेांच्या कड ेदषृ्टीिेप िाकला. त्यावेळी सवड श्रमपटरहार होऊन माकंडये शांत झाले. शांत 

होऊन त्या बालकास घ्यावयाला गेले. इतमयात सवड नाहीसे होऊन माकंडयेमुनी पूवी क्षजथे बसल ेहोत ेक्षतथ े

त्या क्षस्थतीत परत आले. परत पूवीसारखे आपल्या आश्रमाचे स्वरूप पाहून आश्चयाडने स्तंक्षभत झाले.  

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:। 
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॥श्रीगुरु:शरणं॥ 

श्रीमद्भागवत-बारावा स्कंध 

पुष्प २०५ वे (अध्याय १०,११,१२ व १३) 

 

माकंडेयांची क्षशवस्तुती, भागवत महात्म्य व समारोप 

 

 भगवंताच्या माया दशडनान ेस्तंक्षभत झालेले माकंडये भगवंताचे स्मरण करीत क्षनर्मवकल्प समाधीत 

शांत झाले. त्यावेळी आकाश मागाडने मृडानीसह चालेल्या भगवान क्षशवांना माकंडयेानंा भेिण्याची इच्छा 

झाली. तेंव्हा मृडानी म्हणाली, " ह ेभगवन्! ह्या ब्रम्हक्षनष्ठ ब्राम्हणाला त्याच्या तपाचे फळ आपण आवश्य 

द्यावे असे मला वािते!" तेंव्हा भगवान क्षशव म्हणाले, "दवेी ! हा ब्रम्हषी पूणड क्षनटरच्छ आह!े आक्षण अशा 

परम क्षनरपेि भक्ताशी दोन शब्द बोलावेस े वाितात म्हणून मला त्याच्या कड े जावेसे वाित आह!े" अस े

म्हणून भगवान क्षशव माकंडयेांच्या समोर उभ े राक्षहले. आक्षण माकंडये ह े क्षनर्मवकल्प समाधीत असल्याच े

जाणून योगमागाडने माकंडयेाचं्या हृदयाकाशात प्रकि झाले. आपल्या हृदयात प्रकि झालेल्या क्षशवांना पाहून 

माकंडयेांनी डोळे उघडले. आक्षण समोर भगवान क्षशव-पावडतीला पाहून लगेच नतमस्तक झाले. माकंडयेांनी 

त्या दोघांची षोडशोपचार पूजा केली. व क्षवनयाने म्हणाले, "ह े क्षनत्यतृप्त भगवंता मी आपणास काय दऊे 

शकणार? म्हणून फक्त अंत:करण  पूवडक नमस्कार करतो!" भगवान क्षशव म्हणाले. " तुला हवा तो वर तू ं

मागून घे!" 

माकंडये म्हणाले, " ह ेप्रभो! आपली क्रीडा दहेधाऱ्यांना समजणे अशमयच आह.े तथाक्षप आपल्या 

अनाकलनीय क्षवश्वव्यापक गुरुतत्त्वरुपी परब्रम्हाला नमस्कार करून असा वर मागतो कीं आपल्या टठकाणी व 

आपल्या भक्तांच्या टठकाणी माझे क्षनश्चल पे्रम व भक्ती राहो!" भगवान क्षशव अत्यंत प्रसन्न होऊन म्हणाले, " 

ते तर राक्षहलच. पण तुझी पक्षवत्र कीती सवडत्र पसरेल व तुला कल्पांता पयंत कसलाही उपद्रव होणार नाही. 

भूत, भक्षवष्य व वतडमान अस ेक्षत्रकाळ ज्ञानासह वरैाग्ययकु्त ब्रम्हज्ञानाने पुराणांचा आचायड म्हणून ख्यातनाम 

पावशील.”  

ह े सवड क्षववेचन ऐकून शौनकांनी तंत्रपूजेचे रहस्य क्षवचारले. सूतमुनी म्हणाले, "प्रकृतीच्या नऊ 

तत्त्वांपासून क्षवरािपुरुषाची उत्पत्ती झाल्याचे प्रक्षतपादन वेदांनी केल ेआह.े त्या क्षवराि पुरुषाच्या टठकाणी 
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सप्त भुवने व सप्त पाताळे यांची कल्पना केलेली आह.े त्या अतुलनीय रूपाशी तादात्म्यता साधता यावी या 

हतेूने सगुण तंत्र पूजेची योजना क्षशष्ट लोकांनी करून कदली आह.े भगवान श्रीकृष्ण अथवा भगवान 

श्रीक्षवष्णंुच्या गळ्यातला कौस्तुभमणी म्हणज े आत्मतेज समजावे. श्रीवत्स म्हणजे आत्मतेजाची सवडगामी 

व्याप्ती. वनमाला ही क्षत्रगुणी माया. क्षपतांबर म्हणज े वेद. यज्ञोपवीत म्हणजे क्षत्रवणाडत्मक ओंकार. मकर 

कंुडले म्हणजे सा ं ख्यशास्त्र समजावे. मुकुि म्हणजे शाश्वत ब्रम्हपद. अशा धारणा कराव्यात. गुरुपदशे म्हणज े

तंत्र पूजनाचा अक्षधकार. वासुदवे, संकषडण, प्रद्युम्न व अक्षनरुध्द ही त्या सगुण मूतीची चार रूपे म्हणज े

चतुव्युडह उपासना. क्षचत्ताच्या टठकाणी 'वासुदवे', सवड प्रकारच्या अहकंाराचं्या  टठकाणी 'संकषडण', बुद्धीचे 

अक्षधदवैत 'प्रद्युम्न' व  मनाचा अध्ष्ठाता 'अक्षनरुद्ध'. (ह ेसवड पुष्प ३५ मध्ये कक्षपल मुनींनी दवेहुक्षतला सक्षवस्तर 

सांक्षगतलेले आह.े) ह्या चतवु्युडह उपासननेे भगवंताच्या क्षवश्व तैजस, प्राज्ञ व तुरीय या अवस्थांमधून अथड , 

इंकद्रय, क्षवषय व ज्ञान यांच्या योगाने ईश्वराचे सवड-व्याक्षपत्व जाणता येते. थोडमयांत म्हणजे अंगे, उपांगे, 

आयुधे व भूषणे यांच्यासह चतुभुडजरूप ध्यानासाठी स्मरत जावे. वेदांचे उत्पत्ती स्थान असलेले परब्रम्ह 

क्षवष्णू, रुद्र, व ब्रम्हा या नावांनी त्या त्या कायाडसाठी संबोधले जातात. सवाडन्तयाडमी परब्रम्हाच्या प्राथक्षमक 

उपासने साठी या क्षवक्षवध नामाचा उपयोग केला जातो. भक्तांना त्यांचे संरिण क्षमळत रहाते. त्यानतंर भक्त 

हळू हळू परब्रम्ह भावनते येऊ लागतो. भगवान श्रीक्षवष्णंुच्या अनादी मायेने क्षनर्ममलेला सवड प्राण्यांचा आत्मा 

भगवान श्रीसूयडनारायण हा सवांचे क्षनयमन करीत असतो. लोक व्यवहार सुरळीत चालण्यासाठी कालाचे 

ज्ञान त्याच्या मुळेच प्राप्त होते. सूयाड समोर त्याच्या रथात बसलेले साठ हजार वालक्षखल्य ऋषी वेदाधारे 

सूयडस्तुक्षत करीत असतात. त्या सवांसह माझा भगवान श्रीसूयडनारायणांना नमस्कार असो. शौनकादी 

मुनींनो! अश्या ह्या थोर भक्तीरूप धमाडला माझे पुन्हां पुन्हां वंदन असो. श्रीमद्भागवतात पातकांचा नाश 

करणाऱ्या भक्त कैवारी नारायण, श्रीहरी, श्रीकृष्ण, यांचे प्रत्यि गुणवणडन केलेले आह.े त्या लीलांच ेस्मरण 

मोि दायक आह.े परमेश्वराच्या नामस्मरणाचे सामथ्यड अक्षतशय अद्भुत आह.े नुसते 'हरये नाम:' असे म्हिल े

तरी मनुष्य पाप मुक्त होतो. कलीच्या अनके दोषाचंा नाश करणाऱ्या क्षवश्वकत्याड श्रीहरीच ेनामस्मरण व 

गुणवणडन करून भागवत सकं्षहता  सांगणाऱ्या व्यासपुत्र श्रीशुकमुनींना माझा वारंवार नमस्कार असो. 

सूतमुनी पुढे म्हणाल,े " सामवेदाच्या माध्यमातून ब्रम्हदवेाकद दवे त्याची स्तुती करतात त्या भगवंताला 

माझा नमस्कार असो. मंदराचलपवडत पाठीवर कफरत असताना शांत झोप घेत असलेल्या कुमाडवतारी 

भगवंताच्या श्वासोच््वासा मुळे  समुद्राला त्या काळापासून सुरु झालेली भरती ओहोिी आज तागायत 

तशीच अनुभवास येते. ते भगवंताचे श्वासोच््वास आपले रिण करोत. माझा त्यांना नमस्कार असो. 

शौनकादीमुनीहो! मी आता पुराणांची नावे, श्लोकसंख्या, हते,ू दानपध्दती, दानफल, महात्म्य इत्यादी कथन 

करतो. १. ब्रम्हपुराण श्लोक दहाहजार, २.पद्मपुराण श्लोक पंचावन हजार, ३. क्षवष्णूपुराण श्लोक तेवीस 

हजार, ४.क्षशवपुराण श्लोक चोवीसहजार, ५. श्रीमद्भागवतपुराण श्लोक अठराहजार, ६. नारदपुराण श्लोक 

पंचवीसहजार, ७. माकंडयेपुराण श्लोक नऊहजार, ८. अग्नीपुराण श्लोक पंधराहजार चारशे, ९. भक्षवष्यपुराण 

श्लोक चौदाहजारपांचशे, १०. ब्रम्हवैवतडपुराण श्लोक अठराहजार, ११. चलगपुराण श्लोक अकराहजार, १२. 

वराहपुराण श्लोक चोवीसहजार, १३. स्कंदपुराण श्लोक एमयाऐंशी हजार एकशे, १४. वामनपुराण श्लोक दहा 
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हजार, १५. कूमडपुराण श्लोक सतरा हजार, १६. मत्स्यपुराण श्लोक चावदा हजार, १७. गरुडपुराण श्लोक 

एकोणीस हजार, १८. ब्रम्हांडपुराण श्लोक बारा हजार, अशी त्या त्या पुराणांची श्लोकसंख्या आह.े सवड 

पुराणांची क्षमळून चारलि श्लोक संख्या आह.े श्रीमद्भागवतात आदी, मध्य, अंत व वैराग्य यांच्या ज्ञानाची 

आख्यानात सुरेख गुंफण करून भगवंताने त ेप्रथम ब्रम्हदवेाला सांक्षगतले. भागवतात ब्रम्ह व आत्मा याचं े

एकत्वाचे वैकदक रहस्य मोि प्राप्ती साठी प्रक्षतपादन केले आह.े श्रीमद्भागवत ह े सवड पुरणाचा मुकुिमणी 

आह.े श्रीमद्भागवत कथामृताचे  एकदा सेवन केले कीं मग इतर कोणत्याच कथामृतात रस वाित नाही. 

श्रीमद्भागवत पुराण ह ेसवड पुराणांमध्ये शे्रष्ठ असून ते अत्यंत क्षनदोष आह.े वैष्णवांना क्षप्रय असलेल्या ह्या 

पुराणात मायेपासून अक्षलप्त असलेल्या परमहसंांच्या अक्षद्वतीय ज्ञानाच ेवणडन आह.े ज्ञान, भक्ती व वैराग्य 

यांच्या सह नैष्कम्यड होण्याचा मागड यांत दाखवला आह.े श्रीमद्भागवताचे श्रवण, पठाण, मनन करणारा 

मनुष्य खात्रीने मुक्त होतो. प्रथम ब्रम्हदवेांसाठी मग ब्रम्हदवेांच्या रूपाने नारद, नारदांच्या रूपाने व्यास, 

व्यासांच्यारूपाने शुकमहाराज, शुकमहाराजांच्या रूपाने राजा परीक्षित यांच्यासाठी श्रीमद्भागवतरुपी 

कदव्य ज्ञान प्रकाक्षशत करणाऱ्या परमशुध्द, परमसत्य अक्षवनाशी भगवंताचे आपण ध्यान करू या! 

मोिाक्षभलाषी ब्रम्हदवेांना उपदशे करणाऱ्या सवडसािी वासुदवेाला आमचा सदवै नमस्कार असो. 

संसारसपाडने दशं केलेल्या राजा परीक्षिताला श्रीमद्भागवत ऐकवून मुक्त करणाऱ्या महाभागवत 

श्रीशुकमुनींना आमचा नमस्कार असो. नामसंकींतडन व चरण स्मरण करताच सवड पाप व द:ुखे नाहीशी 

करणाऱ्या श्रीहटरला आमचा क्षत्रवार नमस्कार असो. 

इथे श्रीमद्भागवतातला बारावा स्कंध पूणड झाला. या स्कंधात एकूण १३ अध्याय 

 व ५६६ श्लोक आहते. त्या सवांचा पुष्प २०२  ते  पुष्प २०५ हा साररूप अनुवाद आह े

हरये नम:। हरय ेनम:। हरये नम:।  
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त्वदीयं वस्तु गोचवद तुभ्यमेव समपडये | 

तेन त्वदक्षर्ङिकमले रचत मे यच्छ शाश्वतीम् || 

 

श्रीमद्भागवतकथा इथे सपंूणड होते. 

इंिरनेिवर क्षवनामूल्य ई बुकच्या स्वरूपात श्रीमद्भागवत वाचताना आपल्याला काय 

वािल े ते आम्हाला जाणून घ्यायला आवडले. अशा उपक्रमांसाठी काही सूचना असल्यास 

कृपया कळवा. हा उपक्रम अक्षधकाक्षधक उत्तम होण्यासाठी आपल्या सहकायाडची गरज आह.े 

क्षलहा : esahity@gmail.com 

ककवा भेि द्या : www.esahity.com  
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ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

 

वाचन हा एक चांगला िाईमपास आह.े त्यात चांगला वेळ जातो. पण वाचन हा केवळ िाईमपास 

नाही. आक्षण “वेळ” हा “घालवण्या”साठी नाही. आपण वाचत असतो तेव्हा आपण घडतही असतो. 

पुस्तकांतले शब्द आपले क्षछन्नी हतोड्याचे काम चोख बजावत असतात. मनावर संस्कार होत असतात. 

त्यामुळे वाचन करणारा समाज आक्षण क्षनव्वळ पोिाथी समाज यांच्यात फ़रक असतो. कदसतो. जाणवतो.  

त्यातूनही शब्द जर मातृभाषतेून असतील तर त्या क्षछन्नीला धार येत.े हातोडी जोमदार होते. आक्षण 

मातृभाषा जर मराठीसारखी भरजरी, वैभवशाली आक्षण धारदार असेल तर मनावर होणारा पटरणाम 

आक्षण संस्कार अक्षधकच गडद असतात. म्हणून मराठीत वाचन संस्कृती रुजवायची आह.े वाचनाची आवड 

जोपासायची आह.े वाचनाची वृत्ती, वाचनाचा छंद फ़ुलवायचा आह.े एकट्यादकुट्या व्यक्तीत नाही. 

मराठीच्या कोट्यवधी सािरांत मराठी वाचनाची गोडी क्षनमाडण करणं आक्षण त्याचं छंदात रुपांतर करणं ह े

आमचं ध्येय आह.े आक्षण त्यासाठी माध्यम आह ेइंिरनेि. 

एक गोष्ट सत्य आह.े अगदी रुस्तमातला रुस्तम वाचक आपलं पक्षहलं पुस्तक क्षवनामूल्य क्षमळवतो. 

कधी घरात पडलेलं. कधी शॆजारून. कधी वाचनालयातून. मग जसजशी गोडी लागत जाईल तसतस ं

ककमतीची पवाड न करता पुस्तक क्षमळवून वाचायला लागतो. पण ही गोडी पेरावी, रुजवावी, जोपासावी 

लागते. म्हणून आम्ही क्षवनामूल्य पुस्तकं दर आठवड्याला क्षनमाडण करून पाठवत असतो. या अक्षभयानात 

आम्हाला लेखकाचंं खुप पाठबळ आह.े अनेक चांगले चागंले लेखक आपली उत्तम दजाडची पुस्तकं आम्हाला 

क्षवनामूल्य उपलब्ध करून दतेात. म्हणून तर आम्ही आपल्याला उत्कृष्ट पुस्तकं क्षवनामूल्य दऊे शकतो. 

क्षवनामूल्य आह े म्हणून काक्षहही साधंसुधं दते नाही. बाजारात पैसे दऊेनही क्षमळणार नाहीत अशी भारी 

पुस्तकं आम्ही क्षवनामूल्य दऊे शकतो ती केवळ आमच्या लखेकांच्या कृपेने. 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान ह ेव्यासपीठ नवीन साक्षहक्षत्यकांसाठी आक्षण वाचकांसाठी ई पुस्तकांचे दालन 

घेऊन उभे ठाकले आह.े लाखो वाचकांपयंत ही पुस्तके क्षवनामूल्य क्षवतरीत करायला सुरूवात केली आहे. 

चार वषांपुवी स्थापन झालेल्या ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानने आजवर आपल्या वाचकांना सुमारे चारशे, दजेदार, 

मराठी ई पुस्तके क्षवनामूल्य कदली आहते. चारशे नवीन साक्षहक्षत्यकानंा या व्यासपीठावरून सादर केल.े 

इंिरनेिवर मराठी भाषेतील साक्षहत्य लोकक्षप्रय करण्याची चळवळ क्षहटररीने पुढे नेली. कक्षवता, कथा 

कादबंऱ्या आक्षण गंभीर क्षवषयांवरची पुस्तके प्रकाक्षशत केली. दोन लाख रक्षसकांपयंत ह े दजेदार साक्षहत्य 

क्षवनामूल्य पोचवले. चारशे गुक्षणले दोन लाख म्हणजे आठ कोिी पुस्तके ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान तफ़े क्षवतटरत 

झाली असे म्हणता येईल. तसे पाक्षहल ेतर ह ेएक भव्य काम सरुू आह.े नव्या प्रक्षतभा, नवे लेखक, नवीन 

क्षनर्ममती. मराठीत एक नवा अध्याय क्षलक्षहला जात आह.े 
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आता आम्हाला वाचकांचं पाठबळ हवंय. ज्यांना पुस्तकं वाचायला आवडतात त्याचंे ई मेल पत्ते 

पाठवाच. पण जे सािर असनू, 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 आह.े म्हणून ही कळकळीची क्षवनंती आह े की आपल्या 

आजूबाजूच्या दहा ककवा अक्षधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्हाला द्या. या पत्त्यांचा वापर फ़क्त आक्षण 

फ़क्त मराठी पुस्तके पाठवण्यासाठी केला जाईल. त्याचबरोबर दहा ककवा अक्षधक पत्ते पाठवणार् यांना ई 

साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानचे VIP सभासद म्हणून नडदले जाईल. ही सेवा पूणडपणे क्षनःशुल्क आह.े 

आपल्या पत्राची वाि पहात आहोत. 

 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 
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