श्रीकृष्णलीलामत
ृ

(भाग-१)

श्रीकृष्णलीलामत
ृ (भाग-१)
श्रीश्रीमद्भक्ततवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजजीींच्या मख
ु ननिःसत
ृ अमत
ृ मय
वाणीने सींकललत

आपल्या परम कल्याणासाठी ननयलमत जप करा:
।। महामींत्र ।।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
हरे राम हरे राम राम रा हरे हरे ।।
।। श्री श्री गुरु–गौराींगौ-जयतिः।।
श्रीकृष्णलीलामत
ृ

(भाग १)

श्रीगौडीय वेदान्त सलमती तसेच तदन्तगगत भारतव्यापी श्रीगौडीय मठाचे
प्रनतष्ठाता श्रीकृष्णचततन्या्नाय दममासस्तनवर श्रीगौडीयाचायग केसरी
ननत्यलीला प्रववष्ट ऊँ ववष्णप
ु ाद अष्टोत्तरमत

श्रीश्रीमद्भक्ततप्रज्ञान केमव गोस्वामी महाराजजीींच्या अनग्र
ु हाने
त्रत्रदीं क्डडस्वामी

श्रीश्रीमद्भक्ततवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजजीींच्या श्रीमख
ु ाननिःसत
ृ
अमत
ृ मयवाणीने सींकललत
प्रकामक

श्री गोकुलचींद्रदास

गौडीय वेदान्त पक्ललकेमन
प्रथम सींस्करण –
रासाष्टमी

१ सप्टें बर, सन २००६
मद्र
ु क

राइज एडवटागइक्जन्स प्रा. लल.
ओखला नवी ददल्ली
प्राप्ती स्थान

प्रकाशकीय वक्तव्य

श्रीकृष्णलीलामत
ृ ग्रींथाच्या पदहल्या भागाचे प्रकामन माझ्या वप्रय वाचकाींसमोर
सादर करताना मला अपार आनींद होत आहे . श्रील गरु
ु दे व ऊँ अष्टात्तरमत
श्रीश्रीभक्ततवेदान्त गोस्वामी महाराजाींच्या प्रवचनावर आसाररत छोट्या

आकाराच्या ग्रींथाच्या माललकेत हा दस
ु रा ग्रींथ आहे . प्रथम ग्रींथ “श्रीमद्भगवत ्

गीता सार” वाचकाींना खूप आवडला आणण थोड्या ददवसातच या ग्रींथाचे दोन
सींस्करण (आवत्ृ ती) छापल्या गेल्या.

श्रीकृष्णलीला ग्रींथाच्या प्रथम भागात श्रीकृष्ण जन्मलीला आणण पत
ू ना
उद्धारलीलाचे सववस्तर वणगन केले आहे . श्रील गुरुदे वाींनी ववलभन्न

मास्त्रग्रींथातन
ू ह्या लललाींची मादहती ददली आहे . ही मादहती कोणत्या एका
ग्रींथात लमळणे फार दल
ग आहे .
ु भ

भगवान श्रीकृष्णाच्या मसरु ानतमसरू लीलाींचे वाचन करुन रलसक भतताींच्या

हृदयात ह्या लीलाींमध्ये प्रवेम करडयाची लालसा जागत
ृ व्हावी अमी माझी
श्रीश्री गुरु-गौराींग-गाींसववगका गगररसारीजीींच्या चरणी प्राथगना आहे .

ग्रींथात छपाईत काही चक
ु ा ननघाल्यास सज्जन वाचकवींद
ृ ददलदारपणे क्षमा
करतील आणण सींमोसन करुन ग्रींथाचे सार ग्रहण करतील.

श्रीश्रीगुरुकृपालेमपाथी

दीन-हीन गोकुलचींद्र दास
मराठी सींस्करण (अनव
ु ाद)

श्री मक
ु दे व खींडरे ाव बनकर
प्रस्तावना

सासारणतिः जगात ही गोष्ट प्रचललत आहे की परमेश्वर दष्ु टाींचा नाम आणण
सासींच्
ु या (भतताींच्या) रक्षणासाठी जगात अवतीणग होतो. ननिःसींदेह परमेश्वर
ह्या जगात अवतररत होवन
ू हे कायग अवश्य करतात, परीं तु परमेश्वराचे

आणणखन एक दस
ु रे कारण आहे की, आपले मळ
ू नररुप प्रगट करुन अद्भत
ू
लीलाींचा प्रकाम करणे.

श्रील कृष्णदास कववराज गोस्वामीींनी श्रीमद्भागवताच्या (१०/३३/३६) श्लोकातून
नमद
ू करुन हा ववषय स्पष्ट कररत आहे त.

अनग्र
ु हाय भतताींनाीं मानष
ु ीं दे हमागश्रतिः।

भजेत तादृमीिः क्रीडायािः श्रत्ु वा तत्परोभवेत ्।।

अथागत भगवान श्रीकृष्ण भतत आणण सवग जीवाींवर कृपा करडयासाठीच

आपल्या नररुपात प्रगट होवन
ू अमी लीला करतात. ज्या ऐकून जीव भगवत ्
परायण होईल.

इथे श्रील कृष्णदास कववराज गोस्वामीींनी वरील मळ
ू श्लोकात उक्ल्लखीत
‘भवेत’ क्रक्रयाींना ववगसललींड़ साींगून त्याचा असा अथग लाींगगतला आहे की,

परमेश्वराींच्या अमा लललाींचे श्रवण करणे जीवाचे अननवायग कतगव्य आहे .
भवेत ् क्रक्रया ववगसललींड़ सेई इहा कय।

कतगव्य अवश्य एइ, अन्यथा प्रत्यवाय।।

(चत.च.आ. ४/३५)

अथागत भगवान श्रीकृष्ण नराकार रुपात स्वयीं प्रगट होवन
ू भतताींवर अनग्र
ु ह
करडयासाठीच ववववस प्रकारच्या क्रक्रडा (लीला) करतात. ्हणून श्रीकृष्ण

आप्तकाम असन
ू ही भतताींप्रनत जी कृपा करतात ती उपयत
ु तच आहे . ववमेषतिः

ववमद्ध
ु सत्वाचा हाच स्वभाव आहे . भगवान भतताींच्या भजनाला अनरु
ु प फल
प्रदान करडयासाठी सदत व तत्पर असतात.

रहूगण राजाच्या प्रनत श्रीजडभरतचा क्रकींवा माझ्या (मक
ु दे व) प्रनत परमेश्वराचा
अनग्र
ु ह (प्रेम) हाच याचा दृष्टाींत आहे . इथे भतताींवर अनग्र
ु ह (कृपा)
करडयासाठी जे साींगगतले यात ‘भतत’ मलदाने व्रजदे वव व्रजवासी तसेच भत
ू िः
भववष्य आणण वतगमान- ह्या नतन्ही काळातील अनन्य सवग वतष्णवाींवर कृपा

केली आहे . पव
ू रग ागादीद्वारा व्रजदे ववींवर जन्मादद ववववस लीलाींद्वारा ननणखल

व्रजवालस तसेच पव
ू ोतत लीलाकथेद्वारा भत
ू भववष्य आणण वतगमान काळातील
भतताींप्रनत दे णखल अनग्र
ु ह करडयासाठी स्वतिः भगवान श्रीकृष्ण तमा क्रक्रडा

प्रीनतपव
ग सींपादन कररत आहे त. अथागत भतताींसाठी श्रीकृष्ण अमा लीलाींचा
ू क
ववस्तार करतात की ह्या लीलाींवरुन सासारण लीलाींचे श्रवण करुन

भतताव्यनतररतत अनन्य सासारण व्यक्तत दे खील श्रीभगवत परायण होतात.
याचा दस
ु रा अथग असा होऊ मकतो की ज्या जीवाींनी मनष्ु य दे हाचा आश्रय

घेतला आहे , ते सासारण जीव ह्या लीलाकथा ऐकून (श्रवण करुन) भगवत
परायण होतील कारण मत्यगलोकात (पथ्
ृ वीवर) याींचे भजन उन्नत होईल.
यासाठी मत्यगलोकात राहणाऱ्या जीव मनष्ु याींसाठी परमेश्वराच्या ह्या

लीलाकथाींचे श्रवण अनायास सींपन्न होईल. ह्या श्लोकात “भतताींना” हा मलद

आहे . काही श्लोकाींमध्ये “भत
ू ाना” हा मलद दे णखल आला आहे . यावरुन त्याचा
अथग असा होईल. परमेश्वर भतताींसाठीच अवनतणग होतात. परीं तु आपल्या

अवताराचे मळ
ू कारण भतताींचे सींबींस-मत
ु त, मम
ु क्ष
ु ु, ववषयी आणण ननणखल
प्राणीमात्राींवर दया करडयासाठी स्वयींरुप नरदे ह प्रकट करतात. याद्वारा

श्रीपरमेश्वराची दयाच या प्रागट्याचे कारण दाखववत आहे . तसेच भतताींच्या
कृपावरुन अनन्य जीवाींप्रनत त्याींचा अनग्र
ु ह समजायला हवा.

श्रीसर स्वामीींनी दे णखल आपल्या भावाथगदीवपका ग्रींथात असे नमद
ू केले की

भततच काय परीं तु परमेश्वराींच्या लीलाकथाींचे श्रवण करुन बदहमख
ुग व्यततीची
(अज्ञानी) बदहमख
ुग वक्ृ त्त (अज्ञान) दरू होते तसेच ते मद्ध
ु भतत होतात.

श्रील ववश्वनाथ चक्रवनतग ठाकुराींनी या श्लोकाच्या साराथगदलमगनी टीकेत असे
नमद
ू केले की, - भगवान भतताींप्रनत अनग्र
ु ह (दया) प्रकाम करडयासाठीच

तमा ववववस प्रकारच्या लीला प्रकालमत करतात. जे लोक या लीला कथाींचे

श्रवण करतात, ते मनष्ु य दे हसारी जीव भगवतपरायण अथागत लीलाकथाींच्या
श्रवणाने ते श्रद्धावान होतात. या लीला कथाींच्या श्रवणाचा मदहमा अगसक
काय साींग?ू

भगवानाींची अनन्य क्रीडादे णखल अत्यींत ववलक्षण मसरू -रसमयी या रासक्रक्रडेची
मणण-मींत्र आणण महौषसी (गुणवान) प्रमाणे एक आश्चयगजनक अततयग मक्तत
आहे . ज्याद्वारे मनष्ु यदे हसारी सवग जीव याींचे श्रवण करुन भगवतपरायण
होतील. ्हणून सवग प्रकारचे भतत या लीलाकथाींचे श्रवण करुन परमानींद
प्राप्त करुन कृताथग होतील यात नतळमात्र मींका नाही.

ग्रींथाच्या ननलमगतीसाठी प्रवचनाींच्या सींग्रहकायागत बेटी जानकी दासी,

प्रवचनाच्या सींग्रहासाठी कॉ्प्यट
ु रवर क्पोक्जींग तसेच लेआऊटसाठी श्रीमान
गोकुलचींद्रदास, टायवपींग कामासाठी श्रीमान सींजय, प्रफ
ू सींमोसन तसेच

सींपादन कामासाठी श्री भक्ततवेदान्त मासव महाराींजाींची सेवाचेष्टा कौतक
ु ास्पद
आहे . ग्रींथाचे मख
ु पष्ृ ठ करडयासाठी श्रीयत
ु ा श्यामाराणी दासीची सेवाचेष्टा
अप्रनतम आहे . श्रीश्रीगरु
ु - गौराींग- गाींसववगका गगररसारी या सवाांवर प्रचरू
कृपालमवागद करतील.

मेवटी भगवत ् करुणाचे घनववग्रह परमाराध्यत्म श्रीगरु
ु पादपद्म ननत्यलीला
प्रववष्ट ऊँ ववष्णप
ु ाद अष्टोत्तरमत श्रीश्रीमत्भक्ततप्रज्ञान केमव गोस्वामी

महाराज माझ्यावर प्रचरू कृपामीवागद वषगण करोत ज्यामळ
ु े मी दीन-हीन सेवक
त्याींच्या मनोsभीष्ट सेवेत अगसकागसक अगसकार प्राप्त करतील हीच त्याींच्या
चरणी माझी सकातर प्राथगना आहे .

श्रीहरी-गुरु-वतष्णव

कृपालेम-पाथी

दीन-हीन त्रत्रदीं डीलभक्षु

श्रीभक्ततवेदान्त

नारायण
श्री गगरीसारी गौडीय मठ

गोवसगन, क्जल्हा मथरु ा (उ.प्र.)
२७ ऑगस्ट २००६

श्री कृष्ण जन्मलीला

श्रीकृष्णावतार पाश्वगभूमी (पान २-३)

कालप्रवाहानस
ु ार द्वापार यग
ु ाचा अींत जवळ आला होता. तें व्हा अगसकागसक
लोकाींमध्ये सत्व गण
ु कमी होवन
ू रज आणण तम गुणाचा प्रभाव ददसू

लागला. कींस, जरासींस, पौड्रिक वासद
ु े व, कालयवन आदद दत त्य, दानव तसेच

आसरु ी स्वभावाची माणसे राज्यकते बनन
ू अनेक राज्याींवर मासन करु लागले
होते. असे दष्ु ट राजे क्रकत्येक औक्षोदहणी सतननक एकत्र करुन आपल्या दष्ु ट
प्रवत्ृ तीने प्रजेचे मोषण करु लागले. पथ्
े राज्य ददसत
ृ वीवर जणू असमागचच
होते. पथ्
ृ वीवर एवढे पाप वाढले की त्या वजनाने पथ्
ृ वीमाता आकाींत करु

लागली. पापी राजाींपासन
ू सट
ु का करडयासाठी पथ्
ृ वीमाता गायीचे रुप सारण

करुन दे वताींकडे गेली. दिःु खाने नतचे अींग थरथरत होते, आणण डोळ्यातन
ू अश्रू

वाहत ती आपले दिःु ख दे वताींना साींगू लागली, “मी या पापाचारी दानवाींना भार
सहन करु मकत नाही. याींना आपले स्वरुप, समग, आत्म-समागचे ज्ञान नाही.
अहीं कारामध्ये मत्त होऊन ते केवळ दरु ाचाराींनी वेढून गेल.े ह्या अनतनतक

असमींचे अनक
ु रण करुन सासारण जनता दे णखल पापी झाली आहे .” दे वता
पथ्
ृ वीच्या दिःु खावर काही उपाय मोसू मकले नाही. ते सवग लमळून ब्रह्मदे व

आणण मींकराकडे गेले. पथ्
ृ वीदे वीचे भयावह दिःु ख पाहून सींतप्त झालेले ब्रह्मदे व

सवाांना घेवन
ू आपले आराध्यदे व गभोदमायी ववष्णुकडे क्षीरसाराच्या काठी
आले आणण त्याींची स्तत
ु ी करु लागले, स्तत
ु ी करता करता ते समागसस्त

झाले आणण समासी अवस्थेतच त्याींनी ऐकले आणण दे वता आणण पथ्
ृ वीला
साींगगतले की “परमेश्वराला पथ्
ृ वीच्या कष्टाची जाणीव आहे . गभोदयमायी
ववष्णुने आपले प्रभू श्रीकृष्णाींना जे दे वागसदे व आहे त्याींना ननवेदन केले,

अनतमीघ्र सवग कष्टाींचे ननवारण करडयासाठी स्वतिः श्रीकृष्ण सरणीवर अवतीणग
होतील. तसेच असरु ाींचा आणण जे परमेश्वराच्या भतती व सत्तेवर ववश्वास
ठे वत नाही त्याींचा नाम करतील.

ते त्वररत यद्ध
ु काळात अवतार घेतील. सवग दे वता यद्ध
ु काळात जन्म घेवन
ू

त्याींच्या लीलेत सहभागी होतील. भगवान श्रीकृष्म आणण त्याींची प्रीयतमा

श्रीमती रासाराणीींच्या सेवेसाठी दे वाींगना ब्रजमध्ये जन्म घेतील. आता त्
ु ही
सवगजण आपापल्या स्थानी परत जा.

हे ऐकून पथ्
ृ वी दे वी आणण अन्य दे वता आपल्या कष्टाचा अींत जवळ आला हे
जाणून अस्वस्थ मनाने आपल्या आपल्या स्थानी परतले.

यदा यदा दह समगस्य ग्लाननभगवनत भारत।

अभ्यत्ु थानमसमगस्य तदात्मानीं सज
ृ ा्यहम ्।।
पररत्राणाय सासन
ु ाीं ववनामाय च दष्ु कृताम ्।।
समगसींस्थापनाथागय सीं्भवालम यग
ु े यग
ु े।।

भगवान श्रीकृष्णाने अजन
ुग ाला साींगगतले-

(गीता ४/ ७-८)

माझ्या आववभागवाचे हे च कारण आहे की मी स्वेच्छामयी आहे . माझ्या

इच्छे नेच मी अवतीणग होतो. जेंव्हा जेंव्हा समागला ग्लानी येते आणण असमग

पसरु लागतो, तें व्हा तें व्हा स्वेच्छापव
ग मी अवतीणग होतो. मी आपल्या मद्ध
ू क
ु
भतताींसाठी, दष्ु टाींचा नाम करडयासाठी आणण समागची स्थापना करडयासाठी
यग
ु ानय
ु ग
ु े अवतररत होतो.

श्रीकृष्णावताराचे प्रयोजन

पान ४

भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्म घेडयाचे कारण याप्रमाणे आहे .
१. पथ्
ु पाची इच्छापत
ू ीृ वी आणण सत

स्वाय्भव
ु मन्वन्तरात सत
ु पा नावाचे एक प्रजापनत होते आणण त्याींची

पत्नी होती पथ्
ु पाला ब्रह्मदे वाने प्रजासक्ृ ष्टची आज्ञा
ृ वी. पथ्
ृ वी आणण सत

ददली होती. ते सवग इींदद्रय सींयत करुन कठोर तपस्या करु लागले. वषाग,
वाय,ू सदी तसेच गमी सहन करुन प्राणायामाद्वारे आपले गचत्त मद्ध
ु

केले. केवळ झाडाींची पडलेली पाने आणण वायींच
ु े सेवन करुन माींतगचत्ताने

आपल्या अलभष्ट फळाच्या प्राप्तीसाठी परमेश्वराची आरासना करत, करत

बाराहजार दे ववषे तपश्चयाग केली. त्याींच्या तपस्येने प्रसन्न होवन
ू भगवान
श्रीकृष्ण त्याींच्यासमोर प्रगट झाले आणण वर मागडयास साींगगतले. त्याींनी
परमेश्वराकडे त्याींच्यासारखाच ववलक्षण पत्र
ु व्हावा असा वर मागगतला.

भगवान श्रीकृष्णाींनी ववचार केला की मी वर तर ददला आहे , परीं तु मी तो
पण
ू ग करु मकत नाही. कारण माझ्यासारखा दस
ु रा कोणी नाहीच. कोणाला
कोणती वस्तू द्यायची प्रनतज्ञा करुन ती पण
ू ग करता आली नाही तर

त्यासारखी नतप्पट वस्तू द्यावी लागेल. माझ्यासारखा तर केवळ मीच

आहे . ्हणन
ू मी तीन वेळा याींचा पत्र
ु होईल. यासाठी भगवान श्रीकृष्ण

स्वयीं त्याींचे पत्र
ु रुपात प्रगट झाले आणण पथ्ृ वीगभग नावाने प्रलसद्ध झाले.

दस
ु ऱ्या जन्मात पथ्
ु पा, आददती आणण कश्यप नावाने द्पती
ृ वी आणण सत

झाले. तें व्हा श्रीकृष्ण त्याींचे पत्र
ु उपें द्र झाले. मरीर छोटे असल्यामळ
ु े त्याींना
वामनावतार दे णखल ्हणतात. द्वापरयग
ु ाच्या अींती नतसऱ्या जन्मात पथ्ृ वी
आणण सत
ु पा
पान- ५

दे वकी आणण वसद
ु े व झाले आणण आपण ददलेले वर पण
ू ग करडयासाठी
श्रीकृष्ण दे वकी आणण वसद
ु े वाच्या पत्र
ु रुपाने अवतररत झाले.
२. द्रोण और सराको ब्रह्माजीका वर-

द्रोण नावाचे एक वसू होते आणण त्याींच्या पत्नी नाव होते सरा. दोघाींनी

ब्रह्माजीींची आरासना केली आणण वर मागगतला-

“प्रभो जेंव्हा आ्ही पथ्ृ वीवर जन्म घेवू तें व्हा आमची जगदीश्वर भगवान
श्रीकृष्णाींवर वात्सल्यमय भतती होवू दे . ब्रह्माजी ्हणाले- असेच होईल”

द्वापर यग
ु ाच्या अींती द्रोण आणण सरा भगवान श्रीकृष्णाींचे ननत्य वपता-माता
नींद आणण यमोदे च्या पत्र
ु रुपात जन्म घेतला.
पान- ५
३. रामावतारात वानराींच्या ऋणातन
ू मत
ु तता –

राम अवतारात सीता मातेच्या मोसासाठी आणण रावणाला यद्ध
ु ात
मारडयासाठी वानराींनी भगवान श्रीरामाला खप
ू मदत केली होती.

सासारणतिः असा ननयम आहे की, सेनापती आपल्या सतननकाींना कपडे,
अस्त्र-मस्त्रादद, भोजन, तसेच वेतन दे तो. परीं तु भगवान श्रीरामचींद्र

त्यावेळी वनवासी होते. त्याींच्याजवळ काही सन नव्हते. वानराींनी स्वतिः
आपले भरण-पोषण केले, आणण अस्त्रमस्त्राची व्यवस्था दे णखल स्वतिःच
केली. त्याींच्या ह्या ऋणाची परतफेड (मत
ु ततिः) करडयासाठी भगवान

श्रीकृष्णाींनी अवतररत होवन
ू चोरुन-चोरुन पोटभर लोणी (माखन) चारले.
४. मप
ग खेची इच्छापत
ू ण
ू ी- श्रीरामचींद्र वनवास काळात जेंव्हा सीताजी आणण
लक्ष्मणाबरोबर पींचवटीत वास्तव्याला होते तें व्हा रावणाची बहीण

मप
ग खा त्याींच्या रुपावर मोदहत झाली. कामभावनेने आववष्ट होऊन
ू ण
एका सींद
ु र क्स्त्रचा वेम घेऊन त्याींच्याजवळ आली. आणण ्हणालीतुमच्या प्रथम दमगनानेच माझे मन तुमच्यावर मोदहत झाले.

आतापयांत दे वताींमध्ये दे णखल असे अपव
ू ग रुप पादहले नाही. या

कारणामळ
ु े तम
ु च्यासारख्या परु
ु षोत्तमाप्रती पतीची भावना ठे वन
ू
आपल्याकडे आले. मी सवगगण
ु सींपन्न आहे . ्हणन
ू आपण

दीघगकाळपयांत त्
ु ही माझे पती व्हा. ह्या ववकारयत
ु त कुरुप अबला
क्स्त्रचा तु्हाला काय उपयोग? हे मलद ऐकून वातचतरु लमरोमणण

श्रीरामचींद्र मसरू वाणीने मींद-मींद हास्य कररत ्हणाले हे ‘आदरणीय
दे वी! माझा वववाह झालेला आहे , आणण माझी पत्नी माझ्याबरोबर

आहे . हे माझे लहान भाऊ लक्ष्मण मोठे मीलवान, बलवान पराक्रमी

सवगगुणसींपन्न आहे त याींचे रुप दे णखल खूप सींद
ु र आहे . त्याच्या बरोबर
पत्नी दे णखल नाही. तरी जर त्याींना पत्नीची अपेक्षा असेल तर हाच
तझ्
ु या सींद
ु र रुपाला योग्य पती मोभेल. तु माझा लहान भाऊ

लक्ष्मणाला पतीच्या रुपात स्वीकारुन सवतीच्या भयाने रदहत होवन
ू

त्याींची सेवा कर’ श्रीरामचींद्रजीींचे हे मलद ऐकून कामना मोदहत झालेली
मप
ग खा लक्ष्मणाजवळ गेली आणण ्हणाली- ‘ लक्ष्मणा! तुझ्या या
ू ण

सींद
ु र रुपाला साजेमी मीच योग्य आहे . ्हणून माझा अींगगकार करुन
सींपण
ग ववहार करु मकमील’ - त्या राक्षसीचे
ू ग दीं डकारडयात सख
ु पव
ू क

असे वचन ऐकून लक्ष्मण हसन
ू ्हणाला- ‘ हे सींद
ु री! मी तर माझ्या
मोठ्या भावाचा सेवक आहे . तु माझी पत्नी बनन
ू दासी का होवू

इक्च्छते? माझा भाऊ सींपण
ू ग ऐश्वयाांनी सींपन्न आहे , माझ्यामी वववाह

केलास तर वदहनीची सेववका व्हावे लागेल. ्हणन
ू तु माझ्या भावाची

लहान स्त्री हो. यामळ
ु े तुझे सवग मनोरथ पण
ू ग होईल. हे ऐकून कामवती
मप
ग खा सीतामातेजवळ बसलेल्या श्रीरामचींद्राींकडे परत आली आणण
ू ण

बोलली- ह्या सासारण स्त्रीसाठी माझा आदर कररत नाही, ्हणन
ू मी
ह्या तुझ्या पत्नीला खाऊन टाकते ्हणजे सवत नसल्यामळ
ु े मी
तम
ग ववहार करे ल! सीतामातेवर भयींकर सींकट
ु च्याबरोबर सख
ु पव
ू क
आलेले पाहून श्रीरामचींद्राींनी लक्ष्मणाला आदे म ददला की ह्या
राक्षलसणीला ववद्रप
ु करुन टाक. श्रीरामचींद्राींनी अमाप्रकारे आदे म

ददल्यावर महाबली लक्ष्मणाने क्रोसाने पाहता पाहता ्यानातून तलवार
काढली आणण मप
ग खेचे नाक-कान छाटून टाकले. आपल्या प्राचीन
ू ण
आचायगगणाींनी ह्या लीलाींची व्याख्या अमा प्रकारे केली आहे -

भगवान सवाांची इच्छा पण
ग खेने श्रीरामचींद्राजवळ
ू ग करतात. जेंव्हा मप
ू ण
प्रणय व्यतत केला तें व्हा परमेश्वराने तो भाव मनोमन स्वीकारला
आणण ती दस
ु ऱ्या कोणाची होवू नये यासाठी
पान ७

मप
ग खेचे नाक-कान कापन
ू ण
ू टाकले आणण नतला कुरुप बनववले. द्वापर
यग
ु ाच्या अींतसमयी ती मथरु े त कुलजाच्या रुपात जन्माला आली. नतचे

रुप अत्यींत सींद
ु र होते परीं तु ती कुबडी होती ्हणून नतचा वववाह होत
नव्हता. भगवान श्रीकृष्ण कींसवसापव
ू ी कुलजाला भेटले आणण नतचा

पाय आपल्या पायाने दाबन
ू उजव्या हाताने नतची हनव
ु टी वर केली
त्याबरोबर कुलजाची कींबर एकदम सरळ झाली. ती अनतमय सद
ींु र

रमणी झाली. श्रीकृष्णाच्या स्पमागने नतच्या हृदयातील कामभाव नाहीसा
झाला आणण भगवत ् प्रेम उत्पन्न झाले.
५. स्वणग सीतामाताींची वाच्छापत
ू ी-

श्रीरामचींद्राींनी एका सोलयामळ
ु े सीतामातेच्या पाववत्र्यावर सींदेह झाल्यावर

लोकापवादामळ
ु े राजाच्या मयागदेचे पालन करताना सीतामातेला वनवास
ददला. सीतामातेच्या अनप
ु क्स्थतीत जेंव्हा श्रीरामाींनी अश्वमेस यज्ञ

करडयाचा ननणगय घेतला तें व्हा वलमष्ठाींनी साींगगतले की, पत्नीलमवाय यज्ञ
सींभव नाही. यासाठी सीतामातेला परत घेवन
ू या अथवा दस
ु रा वववाह
करा. श्रीरामचींद्राींनी दोन्ही प्रस्ताव मानले नाही तें व्हा वलमष्ठजीींनी हा

उपाय सच
ु ववला की पत्नी नसेल तर पत्नीची स्वणग प्रनतमा बनवन
ू नतच्या

स्थानावर आसन ददल्यावर हा यज्ञ सींपन्न होईल. श्रीरामचींद्राींनी दहा हजार
वषाांपयांत अनेक अश्वमेस यज्ञ आणण त्याच्या दप्ु पट राजसय
ू यज्ञाींचे

अनष्ु ठान केले. प्रत्येक यज्ञाच्या वेळी एक-एक स्वणग प्रनतमा तयार केली.

प्रत्येक स्वणग सीतेचा श्रीरामचींद्राींबरोबर मसरू भावात रमम करडयाचा भाव
होता. यासाठी त्या सवग प्रनतमा द्वापरच्या अींती ब्रजमध्ये गोपीींच्या रुपाने
जन्म घेतला आणण त्याींची रमणची इच्छा पनू तगननलमत्त भगवान
श्रीकृष्णाने अवतार घेतला.

६. जनकपरू च्या राजकन्या-

सीतामातेच्या स्वयींवरासाठी आलेल्या श्रीरामचींद्राींच्या रुपावर भाळून

जनकपरु ीच्या इतर राजकन्याींना दे णखल त्याींना पतीच्या रुपात प्राप्त

करडयाची तीव्र इच्छा जागत
ु ाच्या
ृ झाली. या सवग राजकन्याींनी द्वापरयग
अींती वींद
ू ग केली.
ृ ावनात जन्म घेतला. श्रीकृष्णाींनी त्याींची इच्छा पण
७. दीं डकारडयातील ऋषी-

दीं डकारडयात अनेक ऋषी खप
ू वषाांपासन
ू तपस्या कररत होते आणण

गोपालमींत्राचा जप करत होते, त्याींचे हृदय मद्ध
ु तसेच ननमगळ झाले.

श्रीरामचींद्रजी वनवासकाळात दीं डकारडयात पोहोचले तें व्हा त्याींच्या रुपाचे

दमगन करुन त्या ऋषीींच्या हृदयात आपले इष्टदे व श्रीमदनमोहनाची स्फूती
झाली. त्याींच्या बरोबर प्रेयसी रुपात रमण करडयाची लालसा उत्पन्न

झाली. परीं तु या ऋषीींचे बाह्य मरीर परु
ु षाींचे होते. परीं तु गोपालमींत्राच्या

प्रभावाने प्रगदटत झालेल्या आत्मस्वरुपामळ
ु े त्याींनी स्वतिःला प्रेयसी आणण
परमेश्वराला ननज वप्रय रुपात पादहले. ह्या ऋषीमन
ु ीींनी दे णखल

द्वापरयग
ु ात ब्रजमध्ये गोपीरुपात जन्म घेतला. आणण भगवान श्रीकृष्णाने
त्याींची अलभलाषा पण
ू ग केली.

८. लक्ष्मणाची मोठे भाऊ होडयाची इच्छा-

भगवान श्रीरामचींद्राींच्या लीलेत लक्ष्मण त्याींचा लहान भाऊ झाला. आणण

श्रीरामचींद्राींची सवग आज्ञा पाळडयास बद्ध झाले. लक्ष्मण ्हणाला- जे काही
ननींदीत काम असते ते सवग मला करावे लागते. जसे
पान ८-९

सीतामातेच्या अक्ग्नपरीक्षेसाठी गचता तयार करणे, त्याींना वनवासात एकटे
सोडून येणे. आपल्या पढ
ु च्या लीलेत मी मोठा भाऊ होईल, ज्यामळ
ु े अमा
कामासाठी त्
ग ा
ु ही मला आज्ञा दे णार नाही. लक्ष्मणाच्या या इच्छे ची पत
ू त
करडयासाठी श्रीकृष्ण त्याींचा छोटा भाऊ झाले आणण लक्ष्मणजी
बलराम रुपात अवतररत झाले.

९. बळीराजाची मल
ु गी रत्नमालाची इच्छापत
ू ी-

भगवान श्री वामन अवतारात ब्राह्मण बालकाच्या रुपात राजा बळीकडे

दान मागडयासाठी त्याींच्या यज्ञस्थळी पोहोचले. त्याींचे ते अद्भत
ू रुप पाहून
बळीची मल
ु गी रत्नमालाच्या हृदयात असे भाव आले की जर हा माझा
पत्र
ु असता तर याला माींडीवर घेऊन दस
ू पाजले असते.
पान- ९

परीं तु भगवान श्रीवामनदे वाींनी कपटाने तीन-पद भम
ू ी दान मागगतली आणण
श्रीवामन दे वाने बळीचे सवग राज्य घेवन
ू बळीला पामबद्ध केले, तें व्हा

रत्नमालाला अनतमय राग आला आणण नतने मनात ववचार केला की, जर
माझा असा पत्र
ु असता तर त्याला दस
ु ाऐवजी ववष पाजले असते.

रत्नमाला पत
ु नेच्या रुपात जन्मली आणण भगवान श्रीकृष्णाींनी नतच्या
दोन्ही इच्छा पण
ू ग करुन नतचा उद्धार केला.
१०. जय-ववजयचा उद्धार-

वतकींु ठात परमेश्वराच्या दरबारात जय आणण ववजय दोघे द्वारपाल होते.
एक ददवस ब्रह्माजीींचे चार मानस पत्र
ु सनक, सनींदन, सनातन आणण
सनत्कुमार नतन्ही लोकात स्वच्छीं द ववचरण कररत भगवान ववष्णच्
ु या
दमगनासाठी वतकुठाींत पोहचले. हे चारही कुमार
पान- ९

ननत्य कुमारावस्थेत ्हणजेच पाच वषीय बालकरुपात असत आणण

ननवगस्त्र होवन
ू ववचारणा कररत. जेंव्हा ते प्रवेमद्वारात येवन
ू उभे रादहले

तें व्हा जय आणण ववजय या द्वारपालाींनी त्याींना रोखले. हे पाहून ते कुमार

रागवले आणण त्याींनी दोन्ही द्वारपालाींना अलभमाप ददला की, मख
ू ाांनो

भगवान ववष्णींच
ु े चरण तर रज आणण तम गण
ु ाींनी रदहत असतात. त्
ु ही
दोघे याींच्याजवळ राहडयास योग्य नाही. यासाठी त्
ु ही त्वररत पापमयी

असरू योनीत जा. त्याींनी अमा प्रकारे माप ददल्यावर ते वतकींु ठावरुन खाली
येवू लागले तें व्हा त्या कृपाळू महात्माींनी साींगगतले- ‘तीन जन्म माप
भोगून तु्ही परत वतकींु ठ लोकात याल’ ते दोन्ही ददतीचे पत्र
ु झालेदहरडयकश्यपू आणण दहरडयाक्ष. परमेश्वराने पथ्
ृ वीचा उद्धार करताींना
पान- १०

श्रीवराहावतार घेवन
ू दहरडयाक्ष आणण नलृ सींहदे वाचे रुप घेवन
ू

दहरडयकश्यपच
ू ा वस केला. पन्
ु हा हे दोघे ववश्रवा मन
ु ीद्वारे केलमनीच्या

गभागत राक्षसाींच्या रुपात जन्मले. त्यावेळी दे णखल प्रभरू ामचींद्राींनी त्याींना
मापमत
ु त करडयासाठी त्याींचा वस केला. नतसऱ्या जन्मात ते लममप
ु ाल

आणण दीं तवक्र झाले. भगवान श्रीकृष्णाींनी आपल्या सद
ु मगन चक्राने त्याींचा
वस केला आणण मापमत
ु त करुन पन्
ु हा वतकींु ठसाम प्रदान केले.
११. पररत्राणाय सासन
ू ाीं-

दास्य, सख्य, वात्सल्य तसेच श्रग
ींु ार आदद ववववस रसाींद्वारे आपल्या प्रेमी
भतताींना आनींददत करणे, ववमद्ध
ु प्रेम
पान- १०

रसास्वादनाद्वारे स्वतिः सख
ु ी होवन
ू भतताींनादे णखल आपल्या प्रेम

रसास्वादनाद्वारे सख
ु ी करणे. अमा प्रकारे अनतमय ववरह कातर भतताींची
वेदना माींत करडयासाठी अवतररत होणे.
१२. ववनामायच दष्ु कृताम ्-

भतताींसाठी सासद्र
ु ोही कींसादी असरु ाींचा ववनाम करणे, दद
ु ाांत दत त्याींच्या

दद
ु ग मनीय सेनेच्या भाराने दिःु खी झालेल्या पथ्
ृ वीला भाररदहत करडयासाठी
अवतार घेतला.

१३. अनग्र
ु हाय भततानाीं-

आपल्या मसरू लीलाचररत्राींद्वारे आत्माराम मन
ु ीींना आपल्या प्रेमभततीकडे
आकवषगत करडयासाठी अवतररत झाले.

श्रीकृष्णाींनी अवतररत होवन
ू भगवत ् गीतेद्वारे आत्मसमागची स्थापना केली.
श्रीमद्भागवतामध्ये उद्धव सींवादाद्वारे प्रेम-समागची स्थापना केली गेली.

वास्तववक श्रीकृष्ण प्रेम-समागच्या स्थापनेसाठी पथ्
ृ वीवर अवतररत झाले

होते. अमाप्रकारे त्याींनी आपला उद्देम अपव
ू ग रुपाने मदहमा मींड्रडत केला.

त्याींच्या अवतार ग्रहण करडयाच्या कारणात मख्
ु यानतमख्
ु य अींतरीं ग कारण
आहे . त्याींचा हा गण
ु जो श्रीचततन्यचररतामत
ृ ग्रींथात कृष्णदास कववराज
गोस्वामीींनी ददली आहे . रलसक मेखर परम करुण।

श्रीकृष्ण रलसक मेखर आहे त अथागत सवग रसाींचे आस्वादक आहे त, स्वयीं

रसस्वरुप आहे त. जसे श्रत
ु ीमध्ये साींगगतले रसौवतसिः। श्रीकृष्ण अद्ववतीय
तत्व आहे . ते आपल्या ननत्य अप्राकृत (गचन्मय) गोलोकसामात ववहार
करतात आणण अनेकानेक मसरू लीला करुन आपल्या भतताींना आनींद
दे वन
ू स्वतिः त्या सगळ्या लीलाींचे आस्वादन करतात.

इथे प्रश्न असा उठतो की, ते आपल्या अप्राकृत (गचन्मय) गोलोक सामात
ववहार करतात. मग ह्या प्राकृत (पथ्
ृ वीवर) मत्यग जगात आपल्या

पररकराींसदहत, गोप-गोपीींसदहत प्रगट होवन
ू जन्म, माखनचोरी, रासलीला
आदी लीला प्रकालमत करतात? वास्तवात या सरासामावर आपल्या लीला

प्रगट करुन आपल्यासारख्या बद्धजीवाींवर करुणेचा प्रकाम करणे हा उद्देम
आहे . जे ह्या लीला पाहतात ते सक
ु ृ तीवान जीव प्रेम प्राप्त करुन

भगवतसामात प्रवेम करतात. ते परत पथ्
ृ वीवर जन्मग्रहण कररत नाही.
भववष्यात जे जीव ह्या लीलाींचे श्रवण-कीतगन करतील त्याींच्या हृदयात

श्रीकृष्ण लीलाींद्वारे प्रवेम करुन, गचत्त मवु द्धद्वारे आपली सेवा वासना

जागवन
ू , त्याींना आपले प्रेम प्रदान करुन कृताथग करतात. याचे उदाहरण
आहे श्रत
ु ी, रासलीला श्रवण करुन ज्याींच्या
पान- ११

मनात श्रीरासा आदी गोपीींसारखी श्रीकृष्ण सेवेची कामना उत्पन्न झाली.
दीं डकारडय ननवासी मन
ु ीजन श्रीरामचींद्राींच्या रुपावर मग्ु स झाले. भगवान

रामचींद्र मयागदेमध्ये होते ्हणून त्याींनी मन
ु ीींचे मनोरथ श्रीरामरुपात नाही
तर कृष्णावताराच्या वेळी श्रीयमोदानींदन रुपात पण
ू ग केले.
अनग्र
ु हाय भततानाीं मानष
ु ीं दे हमागश्रतिः।

भजते तादृमीिः क्रीडायािः श्रत्ु वा तत्परो भवेत।।

(श्रीमतभागवत १०/३३/३६)

भगवान भततावर कृपा करडयासाठीच आपली नरलीला ह्या अलौक्रकक
जगात प्रकट करतात आणण अमी लीला करतात ज्या ऐकून जीव
भगवतपरायण होतो.
पान- १२

त्याींच्या कृपा-अनग्र
ु हाची व्याख्या करणे असींभव आहे . ते स्वतिः गोपीींच्या
प्रेमाचे ऋणी होवन
ू ्हणतात-

न पारयेsहीं ननरवद्यसींयज
ु ाीं स्वसासक
ु ृ त्यीं ववबस
ु ायष
ु ावप विः।

या माभजन ् दज
ु रग गेह श्रींख
ु ा।।
ृ लािः सींवश्ृ यिः तद्विः प्रनतयातु सासन

(श्रीमतभागवत १०/३२/२२)

मी ब्रह्मदे वाचे आयष्ु य लमळवन
ू दे णखल तम
ु च्या ननमगळ आणण ननदोष

सेवेचे ऋण चक
ु वू मकणार नाही कारण त्
ु ही माझ्या भजनासाठी दज
ु रग
गह
ीं ृ ला तोडल्या (गह
ु चा जन्म-जन्माचा ऋणी
ृ श्रख
ृ त्याग केला) मी तम

आहे . तु्ही आपल्या सौ्य स्वभावाने, प्रेमाने मला ऋणकरुण केले आहे .
परीं तु मी तर तुमचा ऋणीच आहे .

्हणून भगवान श्रीकृष्णाने पव
ू ोतत साींगगतलेल्या कारणाींनी अवतार

घेडयाच्या इच्छे ने लौक्रकक लीलाींचा अवलींब करुन अप्राकृत गोलोकसाम

आणण पररकर-वद
ू ोकात प्रकालमत
ृ ाींना मानयक प्रपींचाींतगगत (सींसारात) भल
केले.

श्रीकृष्ण जन्माची पाश्वगभम
ू ी

यदव
ु ींमात दे वमीढ नावाचे एक सम्राट मथरु े त ननवास कररत होते. त्या

क्षत्रत्रय लमरोमणण राज्याच्या दोन भायाग होत्या. एक क्षत्राणी आणण दस
ु री
गोपकुळातील. क्षत्राणी पत्नीपासन
ू मरू सेन आणण गोप पत्नीपासन
ू

पजगन्यजीींचा जन्म झाला. मरू सेनाला वासद
ु े व पत्र
ु झाला. पजगन्यजीींनी

गोपकुळानस
ु ार गवळ्याींचे अगसपत्य स्वीकारले. त्याींना पाच पत्र
ु झाले.

उपनींद, अलभनींद, नींद, सन्नद आणण नदीं न आणण दोन मल
ीं ा आणण
ु ी सन
ु द
नींददनी. यामध्ये श्रीनींदजी समस्त पररवाराच्या प्रेमाच्या सींपत्तीचे आसार
होवन
ू सवाांच्या मसले होते. गोपाींमध्ये प्रसान सम
ु ख
ु नानाच्या गोपाने

नींदजीींना परमसन्या आपली कन्या यमोदे चा वववाह केला. पजगन्यजीींनी

आपला मोठा मल
ु गा उपनींदला गोकुळचा राजा केले. त्यानींतर उपनींदजीींनी

आपल्या मसल्या भावाला जे सवगगण
ु सींपन्न तसेच सवाांच्या वप्रय नींदजीींना
राजनतलक करुन राज्यभार त्याींच्यावर सोपववला.

राजा श्रीदे वमीढने मरू सेनवर राज्यभार सोपववला. त्यावेळी मथरु ा नगरी

राजा मरू सेन आणण राजा उग्रसेन या दोघाींची राजसानी होती. मरू सेनाचा
पत्र
ु वासद
ु े वाचा वववाह उग्रसेनचे साकटे बींसू दे वक याची मल
ु गी दे वकी

बरोबर झाला. उग्रसेनचा पत्र
ु कींस याची बहीण दे वकीचा वववाह सींपन्न
झाला. या वववाहाने कींस खप
ू आनींददत झाला. नववववादहत दाींपत्याला

स्वणगरथावर बसवन
ू त्याींना घेऊन जाडयाकररता त्याने स्वतिः सारथ्य केले.
त्याच्या कमरे ला ्यानात तलवार होती. त्याच्या डाव्या हातात घोड्याींचा

लगाम आणण उजव्या हातात चाबक
ु होता. रस्त्याने जाता जाता अचानक
आकामवाणी झाली, “असे मख
ू ग कींसा! ज्याींना तु रथात बसवन
ू घेऊन
चाललायस त्याींचाच आठवा पत्र
ु तुझा कदगनकाळ बनेल!”

हे ऐकताच कींस चवताळून रथावरुन खाली उतरला, त्याने एका हाताने
्यानातन
ू तलवार काढली आणण दस
ु ऱ्या हाताने दे वकीचे केस पकडून

नतचा लमरच्छे द करायला सरसावला. त्याने ववचार केला की जर दे वकीच
नाही रादहली तर नतला अपत्य होडयाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. मला

मारणारा जन्मालाच येणार नाही. तें व्हा दे वकीचा वस करणेच उगचत आहे .
हे एका नाक्स्तक व्यक्ततचे लक्षण आहे . कींसाला वाटले

की ही आकामवाणी लमथ्या नाही, सत्य आहे , परीं तु दे वकीचा वस करुन
मी ती असत्य करीन. त्याला हे अनम
ु ान लावता आले नाही की जर

आकामवाणी सत्य आहे तर मी ती कमी थाींबवू मकतो? परीं तु तो काहीच
करु मकला नाही. आपल्या मत्ृ यच्
ू या भीतीने, तथा आकामवाणी असत्य
करडयाकररता त्या नाक्स्तक, पापी, दष्ु ट आणण भोजवींमाला कलींक

असणाऱ्या कींसाने ्यानातन
ू तलवार उपसन
ू दे वकीचा वस करडयाचा

ननश्चय केला. त्याचे हे क्रूर कमग पाहून वसद
ु े वजी कींसाला माींत कररत
्हणाले- “तु्ही तुमच्या नवपररणणत बदहणीचा वस का करताय? एक

्हणजे ती स्त्री आहे आणण दस
ु रे ्हणजे ती तुमची बदहण आहे . लमवाय
ही वववाहाचा मभ
ु प्रसींग आहे . कुठलाही वीर परु
ु ष स्त्रीवर हात उचलत

नाही. परीं तु तु्ही मात्र एका स्त्रीचा वस कररतच आहात लमवाय आपल्या
अत्यींत लाडतया अमा छोट्या बदहणीचा वस करणार आहात. त्
ु ही असे
कदापी करु नये. मरू वीराींच्या सभेत तम
ु च्या बळाचा, तम
ु च्या वीरतेचा
अत्यींत सन्मान केला जातो. एका स्त्रीचा वस करुन त्
ु ही तम
ु च्या
यमाला, कलींक्रकत करु नका!”

वसद
ु े वाींना दृढ ववश्वास होता की आकामवाणी सत्य होणारच. दे वकीचे

आठवे आपत्य कींसाचा ननक्श्चतच वस करणार. परीं तु आता येऊ घातलेल्या
मत्ृ यल
ू ा टाळणेच योग्य ठरणार आहे . ते कींसाला ्हणाले- “राजकुमार! जो
जन्माला येतो त्याचा मत्ृ यह
ू ी त्याच्याबरोबरच उत्पन्न होतो. आज असो
क्रकींवा मतकानींतर मरण येणारच. हा तर सष्ृ टीचा ननयमच आहे . मग

त्
ु हाला मत्ृ यच
ु ीं इतकीं भय का असावीं? त्याचप्रमाणे आकामवाणीनस
ु ार

तु्हाला दे वकीपासन
ू काहीच सोका नाही. सोका तर नतच्या पत्र
ु ापासन
ू

आहे . तें व्हा नतच्या पत्र
ु ाींना जन्मतिःच मी आपल्या हाती आणन
ू सोपवीन,
आता मात्र त्
ु ही दे वकीचा वस करु नका.”

कींसाचा वसद
ु े वजीींच्या बोलडयावर ववश्वास होता. तो परु ता जाणन
ू होता
की वसद
ु े वजी सालमगक आणण परम सत्यवादी आहे त. ्हणून मग त्याने
दे वकीला जीवे मारडयाचा ववचार सोडून ददला. त्या जोडप्याला स्वगह
ृ ी

जाऊ ददले. परीं तु नींतर त्याने वसद
ु े वजीींच्या घराभोवती समस्त्र सतननकाींचा
कडक पहारा ठे वन
ू त्याींना त्याींच्या घरातच नजरकतदे त ठे वले, जेणेकरुन
वसद
ु े वजी कुठे पळून जाऊ नयेत.

योग्य वेळी दे वकीचा पदहला पत्र
ु जन्मला. वसद
ु े वजीींनी दे वकीला त्या

वचनाची आठवण करुन ददली आणण उद्गारले, “मी तझ्
ु या प्राणाींच्या

रक्षणाकररता कींसाला वचन ददले होते की तझ्
ु या पत्र
ु ाींना जन्मतिःच त्याच्या
हाती सप
ु द
ू ग करीन, तें व्हा तुझा हा पत्र
ु माझ्याकडे दे .” वसद
ु े वजीींचे हे

बोलणे ऐकताच दे वकी ओतसबोतमी रडू लागली आणण प्राथगना कररत

्हणाली- “माझा भाऊ कींस याला माझ्या आठव्या पत्र
ु ापासन
ू भय आहे ,

या पदहल्या पत्र
ु ापासन
ू नव्हे , तें व्हा याला माझ्याजवलच राहू द्या.”
वसद
ु े वजी त्यावर उत्तरले, “मला मी ददलेलीं वचन पाळलींच पादहजे, आणण
मी जर तसीं केलीं नाही तर याला बलपव
ग घेऊन जाईल. ्हणून ्हणतो
ू क
की याला कींसाच्या स्वासीन करणेच दहतावह आहे .” असीं ्हणन
ू

वसद
ु े वजीींनी दे वकीच्या माींडीवरुन ते नवजात अभगक आपल्या हाती घेतलीं

आणण आींक्रदणाऱ्या दे वकीला तसींच मागे ठे वन
ू ते कींसाच्या हाती सोपववलीं.
कींस जोरजोरात अट्टाहास कररत ्हणाला, “वसद
ु े वजी! तु्ही खरोखरीच

परम सत्यवादी आहात. मला तुमच्या बालकापासन
ू कुठल्याही प्रकारचे बय
नाही, कारण आकामवाणीने तर आठव्या गभागतून उत्पन्न होणाऱ्या पत्र
ु ाला
माझा काळ साींगगतलाय. मी या सक
ु ु मार बालकाची उगीचच हत्या करुन
पापाचा भागगदार होऊ इक्च्छत नाही. तें व्हा तु्ही त्याला घेऊन जा.”
वसद
ु े वजीींना ठाऊक होतीं की कींस महादष्ु ट आहे , कुठल्याही क्षणी तो

आपले ववचार, आपलीं मत बदलू मकतो, ्हणून त्याींनी त्याच्यावर
ववश्वास ठे वला नाही.

इथे श्री नारदमन
ु ी भ्रमण करता-करता कींसाकडे आले. कींसाने आदर
सत्कार करुन त्याींना यथोगचत आसन ददलीं, कारण कींस नारदजीींना

आपला गुरु मानत होता. नारदजीींनी त्याला क्षेमकुमल ववचारले असता
कींसाने त्याींना घडलेली सगळी कहाणी साींगगतली. हे ऐकून नारदजी

कींसाची भत्सगना कररत ्हणाले- “अरे ननबद्ध
ुग कींसा! तुला कसे कळत नाही
की जोपयांत दे वकीचा आठवा पत्र
ु जन्म घेईल तोपयांत त्याचे पदहले सात
भाऊ मोठे झालेले असतील आणण मग ते त्या आठव्या पत्र
ु ाबरोबर एकत्र

येऊन तुझा वस करतील. सात वेळा चक्रार मोजणी झाल्यानींतरही सगळे
अींक आठच ठरतात! दे वता अत्यींत चतरु असतात. त्या कुणाला आठवा
आणण कुणाला प्रथम बनवतील हे तझ्
ु या लक्षात दे खील यायचे नाही.

तुझ्या घातकाच्या सींख्येप्रमाणे मोजायचेच झाले तर प्रथम बालक सद्ध
ु ा

आठवे असू मकते, कारण दे वताींची तर ‘वामतोगती’ आहे . सगळ्या दे वता
तुझ्याववरुद्ध षड्यींत्र करु पहातायत. सगळे यादव वास्तववकपणे दे वताच
आहे त आणण त्याींच्या पत्नीींनीसद्ध
ु ा यदव
ु ींमात जन्म ग्रहण केलाय. ही

सगळी जणीं लमळून तझ्
ु या वसाची तयारी कररत आहे त आणण या कामी ते
श्रीववष्णींच
ु ी सहाय्यता कररत आहे त.”

नारदजीींनी असा दब
ु वुग द्धपण
ू ग सल्ला कींसाला ददला ते आठव्या पत्र
ु ाची

स्वाभाववक रुपाने जन्म घेडयाची प्रनतक्षा करु मकले नादहत. त्यात बराच
वेळ जाणार होता. त्यादर्यान कींसाने समस्त ववश्वाचा सींहार केला

असता. ्हणून कींसाचा अनतमीघ्र वस होणीं अत्यावश्यकच होतीं. जर त्याने
नवजात अभगकाींची हत्या केली तर त्याच्या पापाींमध्ये वद्ध
ृ ी होईल आणण
भगवींताींचा अवतार मीघ्र होईल.

नारदजीींचीं ्हणणीं ऐकून कींस क्रोसाने उन्मत्त झाला. त्याचा नारदजीींच्या
बोलडयावर ववश्वास होता. त्याने तत्क्षणीच यादवाींचा सींहार करडयाचा

ननश्चय केला. वसद
ु े व आणण दे वकीला मजबत
ू बेड्याींनी बाींसन
ू कारागह
ृ ात

बाींसन
ू ठे वले आणण दे वकीच्या प्रथम गभागतन
ू उत्पन्न झालेल्या त्या

नवजात बालकाला लमळे वर आपटून मारुन टाकले. त्याचीं हे कुकृत्य पाहून
यदक
ु ु ल नरे म उग्रसेन अत्यींत कृद्ध झाले. जेंव्हा त्याींनी कींसाला अत्याचार

करडयापासन
ू थाींबववडयाचा प्रयत्न केला तें व्हा दष्ु ट आणण मदमत्त कींसाने
आपल्या वपत्याला बींदी बनवन
ू स्वतिः राज्यपद बळकावले. त्याने मथरु ा
आणण मरू सेनाच्या राज्याची सगळी सींपत्ती हडपन
ू त्यावर बळजबरीने

आपला अगसकार लसद्ध केला. कींस स्वतिः अत्यींत बलमाली होता, तसींच

प्रलींबासरू , बकासरू , अघासरू , चाणूर, मक्ु ष्टक, केमी, अररष्टासरू , सेनक
ु ,

द्ववववद आणण पत
ू ना हे सगळे त्याचे साथीदार होते. कींसाचे बळ आणण
पौरुषेय पाहून मगस नरे म जरासींसाने आपल्या दोन मल
ु ी अक्स्त आणण
प्राप्ती याींचा वववाह कींसामी करववला होता. जावई असल्यामळ
ु े कींसाला
जरासींसाची बरीच मदत होत होती. बाणासरू तथा भौमासरु ासारखे दत त्य

त्याचे सहाय्यक होते. या सगळ्याींबरोबर तो यदव
ु ींमीींचा सींहार करु लागला.

ते सगळे भयभीत होऊन वेगवेगळ्या दे मात पलायन करु लागले. काहीजण
इच्छा नसताींना वरवर त्याची मजी साींभाळत त्याची सेवा करु लागले.
एक-एक कररत कींसाने दे वकीच्या सहाही पत्र
ु ाींची हत्या केली. त्यानींतर

दे वकी पन्
ु हा गभगवती झाली. यावेळी सामतत्व प्रकामक स्वयीं बलदे वजी

आपल्या अींम रुपात सप्तम ् गभागत स्थानापन्न झाले. वसद
ु े वजीींच्या अन्य
पत्नीींपक
त ी जमेल तें व्हा कारागह
ु े व याींची सेवा
ृ ात दे वकी आणण वसद

करडयाकररता येत असे. दे वकीने जेंव्हा सातवा गभग सारण केला त्यावेळेस
रोदहणीसद्ध
ु ा गभगवती झाली. बलदे व प्रभू आपल्या पण
ू ग रुपात

रोदहणीदे वीींच्या गभागत प्रववष्ट झाले. दोन तीन मदहन्याींनींतर वसद
ु ेव

महाराजाींनी ववचार केला की जर रोदहणीदे वी इथेच मथरु े त राहून बालकाला
जन्म दे णार असतील तर तो दष्ु ट कींस त्यालाही जीवे मारे ल ्हणून
त्याींनी रोदहणीदे वीला गुप्तरुपाने गोकुळात पाठववडयाची योजना आखली.
योगमायेच्या प्रेरणेने वसद
ु े वजीींनी असे केले. रोदहणीदे वी नींतर गोकुळी
गेल्या क्जथे त्याींनी अनेक वषे वास केला.

इथे श्रीकृष्णाने आपली परामतती असलेल्या योगमायेला आदे म ददला“दे वी! तु व्रजसामी जा, नतथला प्रदे म गाई आणण गवळ्याींनी सम
ु ोलभत

आहे . नतथे नींद गोकुळात वसद
ु े वजीींची पत्नी रोदहणी ननवास कररत आहे .
त्याींच्या अन्य पत्नी दे णखल कींसाच्या भीतीने ननरननराळ्या दठकाणी
गुप्तरुपाने रहात आहे त. यावेळी सींकषगण नामक माझीं ववमेष तेज

दे वकीच्या उदरात सप्तम ् गभागच्या रुपात वाढत आहे , त्याला नतथन
ू

ववस्थावपत करुन रोदहणीच्या गभागत स्थावपत कर. मी अींमरुपाने दे वकीचा
पत्र
ु होईन आणण तु गोकुळात यमोदे च्या गभागत जन्म ग्रहण कर. माझ्या

कृपेने तु सगळ्याींना त्याींचीं मनोवाींनछत फल प्रदान करडयास सक्षम होमील.
पथ्
ू ेकररता अनेक क्षेत्र बनवतील आणण दग
ु ाग,
ृ वीवरील लोक तुझ्या पज
भद्रकाली, ववजया, वतष्णवी, कुमद
ु ा, चक्डडका, कृष्णा, मासवी, कन्या,

माया, नारायणी, ईमानी, मारदा आणण अींत्रबका अमा अनेक नावाींनी तल
ु ा
सींबोसतील. अमाप्रकारे योगमायेच्या प्रभावाने दे वकीच्या गभागत क्स्थत

असलेले सींकषगण बलदे व रोदहणीच्या गभागत क्स्थत असलेल्या पण
ू ग बलदे व
प्रभींब
ु रोबर लमळून एकाकार झाले. जेंव्हा योगमायेने दे वकीचा गभग

रोदहणीच्या गभागत स्थावपत केला तें व्हा मथरु ावासी मोठे दिःु खीकष्टी होऊन
आपापसात ्हणाले, “हाय हाय! त्रबचाऱ्या दे वकीचा हा गभग दे णखल नष्ट
झाला.”

दर्यान गोकुळात श्रीनींद आणण यमोदा याींच्या वववाहास अनेक वषे

लोटल्यानींतरही त्याींना अपत्य प्राप्त झाले नव्हते. प्रौढावस्था आल्या

कारणाने सींतान प्राप्तीची आमासद्ध
ु ा सींपष्ु टात आली होती. नींदबाबाींना

सींसारातून ववरतती आली होती. एक ददवस नींदबाबाींना अमी अींतिःस्फूती

झाली. जणक
ु ाही एक श्यामवणागच,े कमलनयन, अपव
ू ग ददव्य सींद
ु र बालक

यमोदे च्या माींडीवर खेळत आहे . त्याींनी जेंव्हा याववषयी एकाींतात यमोदे ला
साींगगतले तें व्हा यमोदा ्हणाली, “हल्ली मलाही स्वप्नात अगदी असेच
परमसींद
ु र बालक माझ्या माींडीवर खेळताींना ददसते.”

त्यानींतर असा अलौक्रकक पत्र
ु प्राप्त करडयाची अलभलाषा अत्यींत तीव्र

झाल्यानींतर एकदा भगवान ् श्रीनारायण दोघाींच्याही स्वप्नात प्रकट होऊन
्हणाले, “अहो! जे परमसींद
ु र बालक त्
ु हाला अींतिःस्फूती दे त आहे ते
साक्षात ् श्रीकृष्ण तम
ु चे ननत्यपत्र
ु आहे त. प्रत्येक कल्पात आपल्या

भततीच्या प्रचाराथग ते तु्हा दोघाींच्याद्वारे च जन्म ग्रहण करतात. ज्या
द्रोण आणण सराने ठरोर तपस्या करुन ब्रह्माींजीींकडून श्रीकृष्णाींप्रनत

वात्सल्य प्रेम मागगतले, ते तु्हा दोघाींचे अींम वा कलास्वरुप आहे त.
तु्हा दोघाींची ही सम
ु सरू इच्छा मीघ्र पण
ू ग होईल.”

हे ऐकून श्रीनींद आणण यमोदे चे हृदय आनींदानतमयाने भरुन गेले.

त्याचवेळेस गोकुळात एक तपक्स्वनी एका स्नातक ब्रह्मचाऱ्यासोबत येऊन
पोहोचली. नतच्या लक्षणाींवरुन ती महाप्रभावमाललनी वाटत होती ्हणन
ू

सगळ्याींनी नतचा यथोगचत आदर सत्कार केला. तपक्स्वनी ्हणाली- “माझीं
नाव पौणगमासी आहे , मी बालब्रह्मचाररणी आहे तथा सदत व असगवद्ध
ृ ा

अवस्थेत असते: या ब्रह्मचाऱ्याचे नाव मसम
ु ींगल आहे . ब्रजराज श्रीनींदाींच्या
घरी लवकरच एका पत्र
ु ाचा जन्म होणार आहे .” हे ऐकून समस्त

ब्रजवासीगण अत्यींत आनींददत आणण अश्रप
ू ण
ू ग झाले. त्याींनी भगवती

पौणगमासीकररता यमन
े या काठावरती एक पणगकुटी बाींसली. तें व्हापासन
ु च्
ू
त्या व्रजसामी वास करु लागल्या. माघ मासातील कृष्णपक्षीय प्रनतपदा
नतथीच्या एका रात्री यमोदाजी ब्रजराजाींची सेवा कररत असताींना त्याींना

स्वप्नवत ् साक्षात्कार झाला की तेच बालक एका कुमाररकेच्या (योगमाया)

द्वारा आपल्या अींगाला आच्छाददत करुन श्रीब्रजराजाींच्या हृदयातून ननघन
ू
त्याींच्या हृदयातून ननघन
ू त्याींच्या हृदयात प्रवेलमत होत आहे .

श्रीब्रजराजाींनासद्ध
ु ा आपल्या अींतरात त्याींच्या होणाऱ्या प्रवेमाची क्जवींत

अनभ
ु नू त झाली, परीं तु भावववभोर झाल्याकारणाने ते काहीच बोलू मकले

नादहत. त्यानींतर यमोदे च्या ठायी गभगलक्षणे जाणवल्यानींतर सगळ्या गोपी
माींगललक पदाथग घेऊन त्याींच्याकडे आल्या तथा सगळे ब्रजासीगण
आनींदसागरात ननमग्न झाले.

नतकडे मथरु े त अींमस्वरुपात भगवान वसद
ु े वाींच्या मनात आपल्या

अींमकलाींसदहत प्रववष्ट झाले. साक्षात भगवान हृदयात प्रववष्ट झाल्यामळ
ु े
त्याींना सारण करणारे वसद
ु े वजी सय
ू ागसमान तेजस्वी झाले आणण त्याींना
बघताींना लोकाींचे डोळे ददपन
ू जात होते. ज्याप्रमाणे पव
ू ग ददमा चींद्रदे वास
ग्रहण करते त्याचप्रमाणे मद्ध
ु सत्वाने सींपन्न दे वकीने भगवींताला

वसद
ु े वाींच्या हृदयातून आपल्या हृदयात सारण केले. भगवान दे वकीच्या
हृदयातून येऊन नतच्या गभागत ववराजमान झाले.

बद्धजीवाींना आपल्या कमगफळाप्रमाणे ववलभन्न योनीींमध्ये तमाच मातावपत्याींच्या पोटी जन्म ग्रहण करावा लागतो. आणण त्याींचा जन्म

वपत्याद्वारे आपले मक्र
ु ाणू मातेच्या गभागत स्थावपत करडयाच्या फलस्वरुप
होत असतो. परीं तु भगवान परम स्वतींत्र आहे त. ्हणन
ू ते स्वेच्छे ने

आपल्या मात्या-वपत्याची ननवड कररत असतात आणण इतर यिःकक्श्चत
बद्ध जीवाींप्रमाणे त्याींचा ‘मौक्रजन्म’ होत नाही. कारण भगवींताचीं मरीर
गचन्मय आहे अथागत त्याींच्यात आणण त्याींच्या मरररात कुठलाही भेद

असतो. (येथे ‘नसतो’ असावे असे वाटते वदहत नजरचक
ु ीने ‘असतो’ ललहीले
असावे कृपया पडताळून पाहणे)

दे वकीच्या गभागत भगवान जेंव्हा ववराजमान झाले तें व्हा नतच्या मररराच्या
ददव्य तेजामळ
ु े सगळे कारागह
ृ झगमगू लागले. कींसाने हे पादहल्यानींतर

ववचार केला,“यावेळेस मात्र माझ्या प्राणाींचा सींहारक ववष्णन
ु े दहच्या गभागत
अवश्य प्रवेम केला आहे . आता मला लवकरच स्वसींरक्षणाचा उपाय

करायला हवा. परीं तु मी दहचा वसही करु मकत नाही कारण ती एक स्त्री
आहे , माझी बदहण आहे , त्याचबरोबर ती गभगवतीही आहे . दहचा वस

केल्यास माझी कीती यम आणण आयष्ु य नष्ट होईल. ्हणून मला दहचे

अपत्य जन्माला येईपयांत प्रनतक्षा करायलाच हवी.” कींस आपल्या हृदयात

भगवींताच्या प्रनत दृढ वतर-भाव ठे ऊन झोपेत, जागेपणी, खाता-वपता, उठताबसता, चालता-क्रफरता, सदासवगदा श्रीकृष्णाचेच गचींतन करु लागला. क्जथे

त्याची दृष्टी पडे, थोडी जरी चाहूल लागे, नतथे सवगत्र त्याला श्रीकृष्णाचेच

दमगन होऊ लागले. अमाप्रकारे त्याला समस्त जगत ् श्रीकृष्णमय ददसू
लागले.

भगवान ् श्रीकृष्ण गीतेचा सवगश्रेष्ठ उपदे म दे ताींना ्हणतात- ‘मन्मना भव’
अथागत ् आपल्या मनाला पण
ू ग रुपाने माझ्यात ननवेलमत करा. सासक-भतत

कठोर सासना करुन आपल्या मनाला सवगदा भगवींताींच्या गचींतनात ननमग्न
ठे वडयाचा प्रयत्न करतात. परीं तु त्यातले काही ववरळे च असे करु मकतात.

परीं तु इथे मात्र आपण पहातो की कींसाचीं मन तर सदा-सवगदा श्रीकृष्णाच्या
गचींतनात रत होते, मग कींस अमा सासक भतताींपेक्षाही श्रेष्ठ ठरतो का?
याचीं उत्तर श्रीलरुपगोस्वामीपाद आपल्या भक्ततरसामत
ृ लसींसू ग्रींथात
भक्ततची व्याख्या करताींना दे तात-

“अन्यालभलावषता मन्
ू यीं ज्ञान-कमागद्यनावत
ृ म ्।
आनक
ु ु ल्येण कृष्णानम
ु ीलनीं भक्ततरुत्तमा।।”

श्रीकृष्णाचीं अनक
ु ू ल भावनाींनी केलेलीं गचींतनच खऱ्या अथागने भतती आहे .
कींसाचा भाव श्रीकृष्णाप्रनत प्रनतकूल आहे , तो मत्रभ
ू ावाने त्याचे गचींतन
करतो, त्यामळ
ु े याला भतती ्हणता येत नाही.

भगवान श्रीकृष्ण दे वकीच्या गभागत ववराजमान झालेत हे कळल्यानींतर
मींकरजी ब्रह्माजी आपल्या अनच
ु राींसोबत, दे वताींसोबत, नारदादी,

ऋवषींसोबत कींसाच्या कारागह
ु सरू वचनाींनी
ृ ात आले. हे सगळे च सम
श्रीहररची याप्रमाणे स्तत
ु ी करु लागले.

सत्यव्रतीं सत्यपरीं त्रत्रसत्यीं सत्यस्य योननीं ननहीतीं च सत्ये।
सत्यस्य सत्यमत
ृ सत्यनेत्रीं सत्यात्मकीं त्वाीं मरणीं
प्रपन्नािः।।(श्रीम.भा.१०.२.२६)

“प्रभो! आपण सत्यसींकल्प आहात. सत्यच आपल्या प्राक्प्तचे श्रेष्ठ सासन
आहे . पाखींडीींना आपण प्राप्त होऊ मकत नाही. सष्ृ टीच्याही पव
ू ी,
प्रलयाच्याही पश्चात ् आणण सींसाराच्या क्स्थतीसमयी सद्ध
ु ा आपण

ननत्यववद्यमान असता, ्हणूनच भगवन ् आपण परमसत्य आहात.

आपणच सष्ृ टीचे सक्रक्रय मल
ू -तत्व आहात तथा पथ्
ृ वी, जल, तेज, वायू

आणण आकामाचे सत्य कारण आहात, तसींच त्याींच्यात अींतयागमी रुपात
ववराजमान आहात. आपण समदमी आहात तसींच आपला आदे म
सवाांकररता
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पालनीय आहे . आपण सत्यस्वरुप आहात ्हणून आ्ही सगळे आपल्या
मरणागत आहोत.”

“आपण ज्याप्रमाणे मत्स्य, ह्यग्रीव, कच्छप, नलृ सींह, वराह, हीं स, राम,
परमरु ाम, वामन आदद अवतार सारण करुन आमची आणण या नतन्ही

लोकाींची रक्षा केली, त्याचप्रमाणे यावेळीसद्ध
ु ा पथ्
ृ वीचा भार हरण करा.”

तदनींतर दे वकीजीींना सींबोगसत सगळे ्हणाले- “साक्षात भगवींत आपल्या
गभागत ववराजमान झाले आहे त. ्हणन
ू आता आपण कींसापासन
ू थोडींही
भयभीत होऊ नका कारण आपले हे पत्र
ु लवकरच त्याचा वस करणार
आहे त.”

अमाप्रकारे स्तुती करुन समस्त दे वतागण ननघन
ू गेले.
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श्रीबलराम आववभागव (प्रगटीकरण)
इकडे गोकुळात रोदहणी मय्याच्या गभागत श्रीबलराम प्रभू ददसामासाने वाढू
लागले. ते चौदा मदहने गभागत रादहले आणण मभ
ु नतथी दमायत
ु त श्रावण
मासात श्रवण नक्षत्रात पौणणगमासेत नींदभवनात, भगवान श्रीकृष्णाचे

अलभन्न स्वरुप, त्याींचे प्रथम ववस्तार, अखींड गरु
ु तत्व गौर-वणगमाली

श्रीबलराम रोदहणीच्या पोटी जन्म घेतला. त्याींचे मख
ु ननष्कलींक पण
ू ग
चींद्रमासारखे, नेत्र कमलासारखे, नवजलसरसमान केस-कलाप आणण
मरत्कालीन मेघासारखे मभ्र
ु वणागचे असे रुप प्रगट झाले. सय
ू ागसारखे

तेजस्वी श्रीबलराम जन्मापासन
ू च मींद बालकासारखे ददसत होते. त्याींनी
आपले डोळे दे णखल खोलले नादहत कारण ते सवगप्रथम आपला साकटा

भाऊ श्रीकृष्णाचे दमगन करणार होते. ज्याींचा जन्म आठ ददवसाने होणार
होता.
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काही ब्रजवालसींचे ्हणणे होते की बलदे व प्रभींच
ू ा जन्म भाद्रपद मत
ु ल

षष्टीला झाला. ते बलदे व षष्टी साजरी करतात. श्रील रुपगोस्वामी श्रील

सनातन गोस्वामी, श्रीलजीव गोस्वामी तसेच गोस्वामीींचे मत आहे की जर
असे मानले तर बलदे व प्रभू श्रीकृष्णापेक्षा छोटे आहे त, जर असा ववचार

केला की बलदे व प्रभू मोठे आहे त तर त्याींचा जन्म श्रीकृष्णापेक्षा जवळजवळ एका वषागने मोठा असेल. श्रीमद् भागवतात असे वणगन आहे की

दोघे एकत्र नींदभवनात गुडघ्यावर चालायला लमकले. राींगू लागले. दोन्ही
बालकाींचा नामकरण सींस्कार एकत्र झाला. दोघाींचा अन्नप्रामन सींस्कार

दे णखल एकत्र झाला. श्रीकृष्णजन्मानींतर जेंव्हा यमोदा आणण रोदहमी मातेने
त्या दोन्ही मल
ु ाींना (लममींन
ु ा) एकाच पाळडयात झोपववले तें व्हा बलदे व
प्रभींन
ू ी प्रथम डोळे उघडून सवगप्रथम श्रीकृष्णाचे दमगन घेतले. यासवग
गोष्टीींवरुन हे लसद्ध होते
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की, बलदे व प्रभींच
ू ा जन्म श्रावण पौणणगमेला झाला होता.
श्रीकृष्णजन्म

सवग गण
ु ाींनी यत
ु त वतवस्वत मनवन्तराच्या अठ्ठाववसाव्या चतुयग
ु ागच्या

भाद्रपद मदहन्याच्या कृष्णपक्षाच्या अष्टमी नतथी बस
ु वारी अथग-रात्री हषगण
योगात दोष स्पमग रदहत रोदहणी नक्षत्र होते. आकामात सवग नक्षत्र तारे
ग्रह माींत होते. सवग ददमा प्रसन्न होत्या. पथ्ृ वीवर सगळीकडे मींगलमय

वातावरम होते. खाणीींमध्ये दहरे आणण प्रदान कररत होती. सरोवर आणण

नद्याींचे पाणी पावसामळ
ु े गढूळ झाले होते ते ननमगळ झाले होते. रात्रीच्या
वेळी दे णखल कमळ फुलले होते. वनातील वक्ष
ृ वेली भरगच्च रीं गीबेरींगी
फुलाींनी लगडलेल्या होत्या. कुठे पक्षाींचा गचवगचवाट होत होता. भींग
ु े

फुलाींवर गींज
ु ारव कररत होते. पववत्र आणण लमतल वायू फुलाींच्या गींसाींनी
यत
ु त होवन
ू लोकाींना आपल्या स्पमागने आनींददत कररत मींद-मींद गतीने

वाहत होते. असे वाटत होते की जणू सगळीकडे वसींत ऋतींच
ु े साम्राज्य

पसरले आहे . दरू प्रवासाला गेलेल्या पनतचे खप
ू वषाांनी आगमन होणार ही
बातमी ऐकून पत्नी जमी सींद
ु र मींग
ृ ार करुन त्याच्या येडयाची वाट पाहते
तसे पथ्
ू े वी) ने दे णखल आपले पती भगवान श्रीकृष्णाींच्या
ृ वी (भद
स्वागतासाठी आपल्या सौंदयागचा ववस्तार केला.

ब्राह्मणाींच्या अक्ग्नहोत्राींचा न ववझणारा अग्नी जो कींसाच्या अत्याचाराने
ववझला होता तो स्वतिः प्रज्वललत झाला. सासींच
ु े हृदय प्रसन्नतेने फुलन
ू
गेले. परमेश्वराच्या प्रगटवेळी दे वताींनी दीं द
ु भ
ु ी वाजववली. क्रकन्नर आणण
गींसवग मसरू स्वराने गाऊ लागले. लसद्ध आणण चारण परमेश्वराच्या

मींगलमय गण
ु ाींची स्तत
ु ी करु लागले. स्वगागत अप्सरा नत्ृ य करु लागल्या.
दे वता आणण ऋषीमन
ु ी आनींदाने पष्ु पाींचा वषागव करु लागले. जलसर मेघ
सागराजवळ जावन
ू मींद-मींद गजगना करु लागले. अष्टमीचा चींद्रमा पव
ू ग
ददमेला उददत होताना मध्यरात्री अींसकाराच्या साम्राज्यामध्ये पण
ू ग

चींद्रासमान समस्त अवताराचे अवतारी भगवान श्रीकृष्ण कींसाच्या
कारागह
ृ ात अवतीणग झाले.

ठीक त्याचवेळी श्रीकृष्णाने आपले अनादी काळाचे लसद्ध माता-वपता श्रीनींद
आणण यमोदे च्या महालात यमोदा मातेच्या पोटी आपल्या पररपण
ग म
ू त

श्रीगोववींद रुपात सासारण बालकाच्या रुपात सनू तकागह
ृ ात जन्म घेतला.
श्रीकृष्ण जन्माबरोबरच योगमायेने दे णखल कन्येच्या रुपात श्रीकृष्णा

पाठोपाठ यमोदे च्या पोटी जन्म घेतला. जळ
ु ी मल
ु े (यमज) जन्मल्यामळ
ु े
प्रसव वेदनेमळ
ु े यमोदा मतय्या मद्ध
ु ीवर नव्हती. ववमद्ध
ु वात्सल्य भावाचा
उदय अत्यींत प्रगाढ ममतायत
ु त भक्ततच्या अगसतयामळ
ु े होतो. असा

ववमद्ध
ु वात्सल्यभाव श्रीनींद आणण यमोदा मातेत आहे च. ते श्रीकृष्णाला
आपल्या पत्र
ु ाच्या रुपातच पाहतात. त्याींच्या वात्सल्य भावात लेममात्र
दे णखल भगवद्बद्ध
ु ी नाही. याच ववमद्ध
ु वात्सल्य भावाचे आस्वादन

करडयासाठी श्रीकृष्णाींनी आपल्या पररपण
ग म रुपात नींद बाबा आणण
ू त
यमोदे च्या पत्र
ु रुपात जन्म घेतला.

वसद
ु े वाींकडे ते काही कारणाींमळ
ु े अवतररत झाले त्याचे मख्
ु य प्रयोजन आहे
असरु ाींचा सींहार. कींसाच्या कारागह
ु े व तसेच दे वकीने पादहले की
ृ ात वसद

एक अद्बत
ु बालक त्याींच्यासमोर आहे . मख
ु मींडलाची अपव
ू ग मोभा समस्त
लोकाींच्या सौंदयागला पराभत
ू कररत होती. पण
ू ग ववकलसत कमळासारखे

ववमाल नेत्र, उन्नत नालसका, आणण असरावर (ओठाींवर) मसरू -मसरू मींद
हास्य नत्ृ य कररत होते. अवस्था न क्रकमोर, चतुभज
ुग रुप, सगळे अींग

आभष
ू णाींद्वारे सम
ु ोलभत होते. चारी भज
ु ाींमध्ये मींख, चक्र, गदा आणण पद्म
होते. वक्षिःस्थळावर श्रीवत्साचे गचन्ह, तसेच कौस्तुभमणण झळकत होते.
भाळावर बहुमल्
ग णणचा मक
ू य वतदय
ू म
ु ु ट मोभत होता. नवजलसरसमान
परमसींद
ु र मामल मरीरावर मनोहर वपताींबर झळकत होता. कमरे ला

झळकणारी करसनी, दीं डात बाजींब
ु द आणण मनगटात कींकण मोभत होते.

प्रत्यींगातून अद्भत
ृ झळकू
ू छटा झळकत होती. त्याींच्या अींगकाींतीने बींदीगह
लागले. ते दोघे आश्चयगचक्रकत झाले.
वसद
ु े वाींनी पादहले की माझ्या पत्र
ु ाच्या रुपाने तर स्वयीं भगवान ् आले
आहे त, आणण ्हणून ते आश्चयगचक्रकत झाले व त्याींचे मरीर

आनींदानतमयाने पल
ु क्रकत झाले. श्रीकृष्णाींचा जन्मोत्सव साजरा

करडयाकररता त्याींनी मनोमन ब्राह्मणाींना दहा गाई दान करडयाचा सींकल्प
केला. भगवींताींच्या साक्षात दमगनाने त्याींच्या मनातील सवग भय दरू झाले.

दोघेही भगवींताींच्या चरणी नतमस्तक झाले तथा ते भगवींताची स्तुती करु
लागले.

वसद
ु े वची ्हणाले- “आपण प्रकृनतच्याही पललकडले साक्षात परु
ु षोत्तम

आहात. आपलीं स्वरुप केवळ प्रेम आणण आनींद आहे . आपणच सष्ृ टीचे
आदद आहात. आपल्या प्रकृनतद्वारे या त्रत्रगण
ु मयी जगताची सष्ृ टी

करतात. परीं तु प्रकृनतचे हे तीन गण
ु आपल्याला स्पमग करु मकत नादहत
कारण आपण सगळ्याींच्या अींतयागमी आहात, परमसत्य आहात, तसेच

आत्मस्वरुप आहात. हे प्रभो! आपण सवगमक्ततमान आणण सवाांचे स्वामी
आहात. या समस्त ववश्वाच्या रक्षणाकररता आपण माझ्या घरी अवतार
घेतला आहे .” दे वकी ्हणाली- “प्रभो! मास्त्राींनी आपल्या ज्या रुपाला

अव्यतत, ननववगकार, ननगण
ुग ब्रह्म, ज्योनतिःस्वरुप वणणगले आहे तेच आपलीं

स्वरुप साक्षात ववष्णरु
ु पाचीच अींगकाींती आहे . आपण सवगमक्ततमान आणण
परम कल्याणाचे आश्रय आहात. ्हणूनच मी आपल्याला मरण आली

आहे . हे भततभयहारी! आ्ही या दष्ु ट कींसापासन
ू भयभीत आहोत. तें व्हा
आपण आमचे रक्षण करा. आपण आपले हे अलौक्रकक रुप सासारण

दे हालभमानी व्यक्ततींसमक्ष कृपया प्रकदटत करु नका. ्हणून या ददव्य

स्वरुपाला आपण लपवन
ू ठे वा. आपण परमपरु
ु ष भगवान आहात आणण
माझे गभगवासी झाले आहात. आपली ही मनष्ु यलीला अद्भत
ु च नाही तर
काय?”

आपल्या मात्या-वपत्याने केलेली ही स्तुती ऐकून त्याींच्यात वात्सल्य भाव
उददत करडयाकरता भगवान ्हणाले- “सायींभव
ु मन्वींतरात आपण दोघे

पक्ृ श्न आणण सत
ु पा होतात. आपण दोघाींनी बारा हजार वषे घोर-दष्ु कर तप
केले. मग मी प्रसन्न होऊन तु्हाींस वर मागायला लावले. तु्ही

माझ्यासारखा पत्र
ु मागगतला. मी ्हटले माझ्यासारखा तर केवळ मीच

आहे ्हणून मीच तम
ु च्या पत्र
ु ाच्या रुपात अवतररत होईन त्यावेळी मीच
पक्ृ श्नगभगत नावाने तम
ु चा पत्र
ु झालो. मग दस
ु ऱ्या जन्मी त्
ु ही आददती
आणण कश्यप झालात, त्यावेळीसद्ध
ु ा मी उपेंद्र नावाने तम
ु चा पत्र
ु होतो.
मरीर छोटे असल्याकारणाने लोक मला वामन सींबोसू लागले. आता

तुमच्या या नतसऱ्या जन्मी सद्ध
ु ा मीच तुमचा पत्र
ु होऊन आलोय. मी

तु्हाला माझीं हे स्वरुप याकररता दाखवतोय की तु्हाला माझ्या पव
ू ग

अवताराींचे स्मरण व्हावे. केवळ मनष्ु य मरीराने माझ्या अवताराींची ओळख
होऊ मकत नाही. तु्ही माझ्याठायी पत्र
ु भाव ठे वा आणण ननरीं तर ब्रह्मभाव
ठे वा आणण ननरीं तर ब्रह्मभाव राखा. अमाप्रकारे वात्सल्य-स्नेह तथा
गचींतनाद्वारे त्
ु हाींस माझ्या परमपदाची प्राप्ती होईल.”

“सद्यो बभव
ू प्राकृतिः लममिःु ।” (श्रीम. भा. 10/3/46) भगवींताने आपल्या

योगमायेच्या प्रभावाने पाहता-पाहता एका सासारण लममच
ु े रुप सारण केले
आणण वसद
ु े वजीींना साींगगतले की मला गोकुळात नींदमहाराींच्या भवनी
नेऊन, यमोदे च्या नवजात कन्येला इथे घेऊन यावे.

श्रीकृष्ण मथरु े त कींसाच्या कारागह
ुग वासद
ु े व रुपात प्रकदटत झाले
ृ ात चतुभज
कारण वसद
ु े व तथा दे वकीच्या हृदयात श्रीकृष्णाचे जे चतुभज
ुग रुप स्फुररत
झाले तेच रुप बाहे रही अववभत
ुग झाले. श्रीवसद
ु े व- दे वकीचा वात्सल्य भाव
ऐश्वयग लमगश्रत असल्याकारणाने लमगथल आहे .

तें व्हा वसद
ु े वजीींनी भगवींताींच्या प्रेरणेने आपल्या पत्र
ु ाच्या रक्षणाकररता

त्याला कारागह
ु े वजीींनी
ृ ाबाहे र नेडयाची इच्छा व्यतत केली. यद्यवप वसद

कींसाला वचन ददले होते की मी आपल्या पत्र
ु ाींना तझ्
ु या स्वासीन करीन,
परीं तु श्रीकृष्णाची आज्ञा ऐकून त्याींनी आपल्या वचनाचा भींग केला. इथे

असा प्रश्न उद्भवू मकतो की समागत्मा वस दे वजीींनी समागचे उल्लींघन करु
पाप का केले? मक्न्नलमतींकृतीं पापमवप समागय पररकल्पते! (महाभारत)
अथागत श्रीकृष्णाकररता केलेले पाप दे णखल समग आहे . श्रीकृष्णाच्या
आदे माींचे पालन करणे ्हणजेच यथाथग समग होय.

त्याच दर्यान योगमायेने द्वारपालाींना आणण परू वालसयाींना गींभीर ननद्रे त
अचेत केले. मजबत
ू बेड्या तथा कारागह
ु े आपोआप
ृ ातील सगळी कुलप
उघडली गेली. वसद
ु े वजी श्रीकृष्णाला कवेत घेऊन बाहे र आले. बाहे र

घनघोर वषाग होत होती. घनघोर बरसणाऱ्या पावसापासन
ू वसद
ु े व आणण

श्रीकृष्णाचे रक्षण करडयाकररता बलदे व प्रभींन
ु ी आपल्या अनींतदे व ववराट
रुपात तथा सहस्त्र फडयाींनी त्याींना झाकून टाकले. ते अलक्षक्षत रुपाने

वसद
ु े वजीींच्या मागोमाग चालू लागले. गोकुळी जाडयाकररता ते यमन
ु ेच्या
तीरी येऊन पोहोचले. घनघोर वष्ृ टीमळ
ु े यमन
ु ेचा जलस्तर वाढला होता,
आणण नतचे पात्र खोल होऊन प्रवाहाने प्रचींड गती सारण केली होती.

फेसाळलेल्या लाटाींमळ
ु े यमन
ु ेच्या पात्रात दठकदठकाणी भोवरे ननमागण झाले
होते. त्या जन्मजात बालकाला घेऊन नदीचे असे पात्र पार करुन जाणे

अमतयप्रायच होते. वसद
ु े वजी मनोमन ववचार करु लागले- “आता काय
करु?”, त्याचवेळी योगमाया दे वी एका श्रग
ृ ालाच्या रुपात दवु वसेत

सापडलेल्या वसद
ु े वजीींच्या समोरुन यमन
ु ा पार करु लागली. ते पाहून
त्याींनी ववचार केला, अरे ! पाणी इतके खोल नाही. जर श्रग
ृ ाल पात्र करुन

जाऊ मकते तर मी का नाही? वसद
ु े वजी जेंव्हा पाडयात उतरले, पाडयाचा

स्तर वाढून ते अगसक खोल होवू लागले, कारण यमन
ु ाजी आपल्या प्रभच
ू े
चरण स्पमग करु पाहत होती. जेंव्हा वसद
ु े वजी पाडयात बड
ु ू लागले तें व्हा

श्रीकृष्णाने ववचार केला- माझ्या वड्रडलाींना फारच त्रास होत आहे . ्हणून

मग त्याींनी आपले चरण उचलन
ू यमन
ु ेच्या पात्रात सोडले आणण यमन
ु ेला
आपल्या पावलाींचा स्पमग होऊ ददला. यमन
ु ा सींतुष्ट झाली व जलस्तर

कमी झाला आण नतने वसद
ु े वजीींना मागग करुन ददला. वसद
ु े वजी गोकुळात
येऊन पोहोचले. श्रीकृष्णाींच्या इच्छे ने नींदजीींच्या घरापासन
ू गोकुळापयांत
सगळी स्थाने येडयाजाडयाच्या सवु वसेने पररपण
ू ग झाली. नींदभवनातील

सगळे च गह
ृ वासी अचेत ननद्रे त ननमग्न होते. सनू तका गह
ृ ात यमोदे च्या

मागे पहुडलेल्या यमोदानींदनाला वसद
ु े वजीींनी पादहलेच नाही. त्याींनी स्यक
रुपात वाढलेल्या मोहाला त्यागून ठे वीच्या रुपात ठे वलेल्या रत्नासमान
श्रीकृष्णाला यमोदे च्या मागे सोपववले, तत्क्षणी वसद
ु े वनींदन पहुडलेल्या
यमोदानींदनात वेगाने आत्मसात ् झाले. हे सगळे कायग इततया मीघ्रतेने
झाले की वसद
ु े वजीींना काहीच समजले नाही. त्याींनी नवजात कन्येला
(योगमाया) उचलले आणण मथरु े कडे परतले. जेंव्हा श्रीयमोदानींदन

श्रीवसद
ु े वनींदनात एकाकार होऊन नींदनींदन स्वरुपात एकाकार झाले तें व्हा
मींख, चक्र, गदा, पद्मादद, भगवदावतार प्रकामक गचन्हे श्रीनींदनींदनाच्या

कराींवर तसेच चरणाींवर गचन्ह रुपात क्स्थत झाली. कौस्तुभमणण, बींमी,
वनमाला आदी सगळे श्रीकृष्णाबरोबर अवतीणग झाले परीं तु

भगवद्सेवेकररता योग्य वेळेची प्रनतक्षा कररत अलक्षक्षत रुपाने प्रभच्
ु या
आसपास क्स्थत होते.

वसद
ु े वजी जेंव्हा मथरु े त कींसाच्या बींददगह
ृ ात कन्येला घेऊन परतले, तें व्हा

नगराचे आणण कारागह
ृ ाचे सवग दरवाजे आपोआप बींद झाले आणण त्याींच्या
हातापायाींतल्या बेड्या पव
ग त ् बाींसल्या गेल्या. नवजात लममच्
ू व
ु या रडडयाचा
आवाज ऐकून पहारा दे णाऱ्याींची ननद्रा भींग पावली आणण त्याींनी त्वररत

जाऊन कींसाला याची सच
ू ना ददली. तो भराभर बींददगह
ृ ाकडे आला. दे वकीने
रडता-रडता कींसाला आपल्या कन्येस सोडून दे डयाची ववनींतीपव
ग प्राथगना
ू क
केली. परीं तु त्या दष्ु टाने त्या नवजात बाललकेच्या पायाला सरुन नतला

लमळे वर आपटले. त्याच्या हातातून ननसटून कींसाच्या डोतयावर लथ्थाप्रहार
कररत ती कन्या आकामी गेली आणण नतने अष्टभज
ु ा दे वी, महामायेचे रुप
सारण केले. ती दे वी कींसास ्हणाली, “अरे मख
ू ाग! मला मारुन तल
ु ा काय
लमळणार, तल
ु ा मारणारा तर दस
ु ऱ्या दठकाणी जन्माला सद्ध
ु ा आलाय.”

दे वीचे हे बोल ऐकून कींसाला असीम आश्चयग झाले. त्याने तत्क्षणी दे वकी

आणण वसद
ु े वास कारागह
ु त केले. जोपयांत ती कन्या वसद
ु े वजीींच्या
ृ ातून मत
सोबत होती तोपयांत ती योगमाया होती, कींसाच्या हातून गेल्याबरोबर ती
महामाया बनली. योगमाया जीवाींना श्रीकृष्णसेवेत ननयत
ु त करते, परीं तु
महामाया श्रीकृष्ण ववमख
ु जीवाींना दीं ड प्रदान करते.

श्रीनींदनींदन रहस्य
श्रीकृष्ण ब्रजसामी मसरू लीलाींचा प्रकाम करतात, तथा ते ब्रजसामी

आपल्या पररपण
ग म स्वरुपात ववराजमान आहे त, जन्माच्या समयापासन
ू त
ू
त्याींच्या ऐश्वयगलीला पाहता येऊ मकतात. ते एकाचवेळी गोकुळात

यमोदानींदनाच्या रुपात जन्म घेतात तसेच मथरु े त कींसाच्या कारागह
ृ ात
वसद
ु े व-दे वकीच्यासमोर चतुबज
ुग रुपात प्रकदटत होतात. ते दोघोही

भगवींताला सन्मख
ु पाहून आश्चयगचक्रकत झाले तथा स्तवन-स्तुती करु
लागले. भगवान श्रीकृष्णाींनी पन्
ु हा लममरु
ु प सारण केले कारण त्याींना

वसद
ु े व-दे वकीच्या हृदयात वात्सल्यभाव जागत
ृ करायचा होता. ते
वसद
ु े वजीींना ्हणाले की मला गोकुळात घेऊन चला.

आपले आचायगगण नींदनींदन रहस्याववषयी तीन प्रकारचे ववचार प्रस्तत
ु
करतात-

प्रथम ववचार:- श्रीकृष्णाच्या अपव
ू ग द्ववभज
ु लममु रुपाने आसीच

योगमायेसदहत यमोदे च्या पोटी जन्म ग्रहण केला होता. तेज द्ववभज
ु रुप
दे वकीच्या मय्येवर प्रकट झाले तथा चतुभज
ुग रुपाला स्वतिःमध्ये अींतभत
ुग त
केले. वसद
ु े वजी श्री नींदनींदनालाच गोकुळी घेऊन आले तथा यमोदे जवळ
त्याला झोपवन
ू कन्येला घेऊन मथरु े स परतले.

दस
ु रा ववचार:- जेंव्हा वसद
ु े वजी बाळकृष्णाला घेऊन चालले होते तें व्हा

त्याींच्या मागागत दथ
ु डी भरुन वाहणाऱ्या यमन
ु ेच्या मध्यप्रवाहातन
ू ब्रजसामी
जाताींना दे वकीनींदन यमोदानींदनात आत्मसात ् झाले. परीं तु वसद
ु े वजी
काहीसद्ध
ु ा समजू मकले नादहत.

नतसरा ववचार:- काही काही कल्पाींमध्ये जेंव्हा वसद
ु े वजी गोकुळात

नींदभवनात बाळाला हातात घेऊन पोहोचतात तें व्हा यमोदे च्या मागे

पहुडलेले बाळ दे वकीनींदनाला अनतमय मीघ्रतेने आत्मसात ् करुन घेते.
इतके की यमोदामाई आणण वसद
ु े वजी हे रहस्य जाणू मकले नादहत.
आता प्रश्न असा उद्भवतो की जेंव्हा

वसद
ु े वजी बाळकृष्णाला घेऊन गोकुळातल्या नींदभवनी पोहोचले तें व्हा

त्याींनी यमोदे चा पत्र
ु पादहला नाही, केवळ कन्येलाच पादहले. गोकुळातल्या
नींदभवनी दोन्ही बाळे एकमेकाींत इततया मीघ्रपणे आत्मसात ् झाली की
वसद
ु े वजी काही समजच
ु मकले नादहत. तथा योगमायेच्या प्रभावामळ
ु े
मनु छग तप्राय यमोदाजी दे णखल हे रहस्य जाणू मकल्या नादहत.

वेगवेगळ्या कल्पाींतगगत अमा वेगवेगळ्या पररक्स्थती योगमायेद्वारा

सींपाददत होतात. “कल्पभेद हरर कथा सह
ु ावा।।” साराींम हाच की यमोदे च्या

सनु तकागह
ु ोलभत करणारा त्याींचा गभगजात पत्र
ु कन्हत याच आहे तसेच
ृ ाला सम
त्याचेच लालन-पालन करताींना वात्सल्य रसाच्या चरम अवस्थेचीं

आस्वादन यमोदाजी कररतात. श्रीमद्भागवतातवणणगल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण

नींदबाबाींचच
े आत्मज आहे त- नींदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामनिः।
(श्रीमभा.10/5/1) श्रीकृष्णाचे पररपण
ग वरुप ब्रजसामी, पण
ग र मथरु े त तर
ू स्
ू त
पण
ू ग स्वरुप द्वारकेत ववराक्जत आहे . श्रीकृष्ण तर एकच आहे त परीं तु

त्याींच्या पण
ग र आणण पण
ग म स्वरुपाचा प्रकाम त्या स्थानातील
ू ,ग पण
ू त
ू त

पररकराींच्या सेवावत्ृ तीनस
ु ार ठरते. तत्वतिः नतन्ही रुपे एकच आहे त. केवळ
अलभमानमात्र अथवा भावनाींचे अींतर असते. “मी नींदपत्र
ु आहे ” असा
अलभमान झाल्यावर गोपवेम, गोपालभमान असतो आणण नींदनींदन

असल्याचा अलभमान स्वाभाववक होतो. “मी नींद-यमोदे चा पत्र
ु , सखाींचाही
सखा तसेच गोपीींचा प्राणवल्लभ आहे ” ही भावना आल्यानींतर त्याींचे
बासरी, मोरमक
ु ु ट, सस
ु क्ज्जत गोपवेम असे स्वरुप असते.

वसद
ु े वपत्र
ु असल्याचा अलभमान असल्यानींतर मात्र गोपवेम रहात नाही,
क्षत्रत्रयवेम क्षत्रत्रय भावना होऊन जातात, त्यामळ
ु े तें व्हा ते यदव
ु ींमी वीर

होतात. चारी बाजींन
ू ा हत्ती, घोडे, रथध्वनी इ. असतात. समस्त पररकरवींद
ृ
श्रीकृष्णाला राजराजेश्वर द्वारकासीम रुपात ओळखतात. श्रीकृष्ण एकच
आहे त परीं तु भावना पथ
ृ क् -पथ
ृ क् आहे त.

गोकुळाींत श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

योगमाया ननघन
ू गेल्यानींतर यमोदाजीींची बेमद्ध
ु ावस्था जेंव्हा दरू झाली

तें व्हा त्याींनी आपल्या नक
ु त्याच जन्मलेल्या पत्र
ु ाचे प्रथम दमगन घेतले.

नीलोत्पल दलासमान श्यामवणग दे ह, पण
ग ींद्राच्या मोभेलाही पराभत
ू च
ू करणारे
मख
ु मींडळ, कमळासारखे नेत्र, कल्पवक्ष
ृ ाच्या कोवळ्या पालवीलाही लक्ज्जत
करणारे कर तथा चरण, हे असे परमसींद
ु र रुपडे पाहून त्याींच्या हृदयात
आनींदसागरलहरी उसळू लागल्या. आपले छोटे -छोटे नाजक
ु हातपाय

हलववत त्या नवजात बाळाचे अत्यींत मसरू रुदन यमोदे च्या कणगपट
ु ाींमध्ये
अमत
ु र पत्र
ु ाचे दमगन करताच यमोदाची
ृ लसींचन कररत होते. अमा परमसींद
ववचार करु लागल्या, “हे बालक श्यामवणग काींनतचे साम्राज्य आहे , की

नानाववस रुपाींचा सागर आहे , की लावडयाचे साक्षात ् स्वरुप आहे की
माझ्या अींगाींचच
े पररपतव फलस्वरुप आहे ?” नवजात बालकाचे दमगन

करताच यमोदाराणीच्या मरररात स्तींभ, अश्र,ू पल
ु कादी, अष्ट साक्त्वक

ववकार प्रकट झाले. त्या आपल्या सखीींनादे णखल बोलाववडयास असमथग
होत्या. या पत्र
ु ाच्या लालनपालनाच्या लालसेने त्याींचा आत्मादे णखल

व्याकुळ झाला. त्याचवेळी बाळाचे रडणे ऐकून अन्यान्य गोपीसद्ध
ु ा सावत
आल्या आणण त्या परमसींद
ु र बालकाचे दमगन घेत ्हणाल्या- “ही काय

नत
ू न नीळकमळाींची माळा आहे की महान इींद्रनीलमणण आहे ? अहाहा! या
बालकाने तर आमच्या दे हाचा समस्त व्यापार स्थगगत करुन केवळ

नेत्राींनाच आपल्याकडे आकवषगत केलींय!” त्याींनी पादहले की बाळाचे मरीर
अनतकोमल आहे त्याचे पण
ू ग चींद्रासमान मख
ु काळ्या अलकावलीने

सम
ु ोलभत आहे . दोन्ही हाताींच्या मठ
ु ी बींद आहे त आणण यमन
ु ेच्या मद
ृ ु

तरीं गाींप्रमाणे ते बालक करकमलाींच्या तथा चरणकमलाींच्या मींद हालचाली
कररत आहे . माता यमोदा आनींदानतमयाने आपल्या पत्र
ु ाला सारखे सारखे
पाहूनसद्ध
ु ा तप्ृ त पावत नव्हती. त्याींच्या स्तनयग
ु ुलाींतून दग्ु ससारा तथा
नेत्राींतून अश्रस
ु ारा प्रवादहत होत होत्या. रोदहणीदे वीींना असे झाले होते की
कसी एकदाची पत्र
ु जन्माची गोड बातमी नींदराजजीींना दे तेय. त्याींनी एका
वद्ध
ु जन्माला मभ
ु समाचार अनतमीघ्र
ृ ब्राह्मणीला गोठ्यात पाठववले. पत्र

नींदराजजीींपयांत पोहोचववडयाच्या लालसेने त्याींना जवळचे अींतरदे णखल खप
ू
लाींबचे वाटू लागले. हातातल्या फळे -पष्ु पादद माींगललक वस्तू घेऊन ती
सावतपळतच नतथे पोहोचली. नींद महाराज- उपनींद आदद आपल्या

भावाींसोबत गोदोहनाकररता गोठ्यात बसले होते. अत्यागसक आनींदामळ
ु े
ब्राह्मणीच्या मख
ु ाींतून मलदच फुटत नव्हते. परीं तु नतच्या मख
ु ावरील

हषगयत
ु त भावाींनी नतथल्या गोपाींना नींदबाबाींच्या पत्र
ु जन्माची जणू सच
ू नाच
दे ऊन टाकली. कसातरी प्रयत्न कररत ब्राह्मणी नींदबाबाींना ्हणाली“आपल्या पत्र
ग
ु ासदहत आपले मींगल होवो!” अमा अपव
ू ग सख
ु पव
ू क

वचनाींसदहत हळद-कींु कू आणण चींदनाने ललप्त दव
ु ाांकूर, श्रीफळ आदद

मींगलमय फळे नतने श्रीब्रजराजजीींच्या मींगल कराींत अपगण केली.

नींदमहाराींचे समस्त अींग रोमाींगचत झाले तथा ते आनींदसागरात ननमग्न
झाले, परीं तु काही बोलू मात्र मकले नादहत. नींदबाबाींच्या पत्र
ु जन्माची
मभ
ु वाताग ऐकताच सगळे गोपगण आनींदाने ओरडू लागले. तत्क्षणीच
आनींदजीींनी आदे म ददला- “आता इथे गोदोहनाकररता क्जततया गाई

एकत्रत्रत केलेल्या आहे त त्या सगळ्या गाई या ब्राह्मणीच्या स्वामीकडे

पोहोचववडयाची व्यवस्था करडयात यावी.” तेथे बसलेल्या अन्य गोपाींनी

आनींदवगगयत
ु त होऊन ्हटले- “आणखी जे काही या ब्राह्मणीला हवे आहे
ते सवग नतला दे डयात यावे.”

तदनींतर नींद महाराजाींनी असींख्य गाई दान करडयाचा सींकल्प केला आणण
उपनींद आदद गोपाींसमवेत सींद
ु र वेम सारण करुन ते घराकडे गेल.े

श्रीरोदहणीजीींच्या आदे मानस
ु ार महापरु ाच्या द्वारी ढोल-नगारे -चौघडे

वाजडयासी सरु
ु वात झाली होती. ती दीं द
ु लु भवाद्ये जणू गात होती, “नींदाघरी
आनींद झाला, नींदाघरी आनींद झाला.” अत्यींत हषागमळ
ु े श्रीब्रजराज

एकसारखे स्तींभवत ् होत होते. कसेतरी ते आपल्या भवनापयांत पोहोचले
आणण अींतिःपरु ातील पण
ू ग कींु भ तथा अन्य माींगललक द्रव्याींनी सस
ु क्ज्जत
सनू तकागह
ू ना
ृ ात त्याींनी प्रवेम केला. नींदमहाराजाींच्या आगमनाची सच

लमळताच रोदहणीजीींनी नवजात लममल
ु ा सींद
ु र वस्त्रात झाकले आणण त्या

सनू तगह
ृ ाच्या उीं बरठ्यापयांत त्याला घेऊन आल्या. तेथे नींदबाबाींनी आपल्या
पत्र
ु ाने अवलोकन केले. त्या परमानींदाचे बीज असलेल्या आपल्या पत्र
ु ाचे
दमगन कररताच नींदबाबा सकलमनोरथयत
ु त झाले. श्रीनींद महाराजाींनी

पादहले की त्याींचा पत्र
ु तर समग्र सौंदयागचा जणू ननसीच आहे . अनतमय
दत ददप्यमान काींतीने यत
ु त अमा या बालकाच्या मोभेला काही अींतच
नव्हता.

दमगनानींदाने ते जडवत ् ननश्चल झाले. उपनींदाच्या पत्नीने बाळाला त्याींच्या
हाती सोपववले. त्यावेळी नींदबाबाींचे मरीर या ववमाल सख
ु ामळ
ु े पल
ु क्रकत
झाले आणण आनींदाश्रन
ींु ी लभजन
ू गचींब झाले.

त्यानींतर वेदज्ञ ब्राह्मणाींना बोलावन
ू त्याींनी स्वक्स्तवचन आणण आपल्या
पत्र
ु ाचा जातकमग-सींस्कार करववला. त्यावेळी नींदबाबाींनी आपल्या पत्र
ु ाच्या

मींगलकामनेकररता ब्राह्मणाींना प्रचरू दान दे डयास सरु
ु वात केली. स्वणागने
ीं असलेल्या चाींदीने मढवलेली खरु े असलेल्या, मणणमय
मढवलेली लमग

माळाींनी सम
ु ोलभत अमा असींख्य गाई त्याींनी दान केल्या. नींतर चार-चार
मण नतळाींचे सात पवगत बनवन
ू ते दान केले. ते नतळाचे पवगत सोन्याने
आणण रत्नाींनी आववक्ष्टत होते. नींदबाबाींनी नींदोत्सवात ददलेल्या दानाचे
काही मोजमापच नव्हते.

त्यावेळेस नींदभवनात ब्राह्मण, सत
ू , मागस आणण वींदीजन मींगलम

आमीवागद दे त स्तुती करु लागले. गायक अलभनींदनपर मींगलगीताींचे गायन
करु लागले. सनई, चौघडे, नगारे , ढोल, तारो, दीं द
ु भ
ु ी ही सगळी वाद्ये

वाजू लागली. समस्त व्रजवालसयाींनी आपापल्या घराींना, दाराींना, अींगणाींना,
लभींतीींना, स्वच्छ करुन, ललींपन
ू , सग
ु ींसी पाडयाचा लमडकावा केला आणण

गचत्र-ववगचत्र ध्वजा, पताका, फुलाींच्या माळा, रीं गीबेरींगी वस्त्र आणण नव
पल्लवाींनी यत
ु त तोरणाींनी सजववले. गोपाींनी गाय, बतल आणण वासराींना
हळद तथा तेलाच्या लेपाने रीं गववले. त्याींना ववगचत्र रीं गगत सातींन
ु ी,

मोरपींखाींनी, फुलाींच्या माळाींनी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सींद
ु र वस्त्राींनी, तसेच
सोन्याच्या साखळ्याींनी सजववले. सगळे गोपगण सींद
ु र वस्त्र, आभष
ू ण,
अींगरखे आणण पगड्या घालन
ू नटून थटून बऱ्याचमा भेटवस्तू घेऊन
नींदभवनी येऊ लागले.

यमोदे ला पत्र
ु झालाय हे ऐकून गोपीींनादे णखल खूप आनींद झाला. त्याींनी

सींद
ु र-सींद
ु र वस्त्र सारण केले, कानात मणणमय कींु डल, गळ्यात रत्नजड्रडत
सोन्याचे हार, हातात जडाऊ बाींगड्या, कमरे ला कींबरपट्टे , पायात पैंजण,
डोळ्याींत काजळ तसेच कपाळाला कींु कू लावन
ू साजश्रींग
ृ ार केला. त्याींचे

पयोसर आणण ननतींब मोठे तर कींबर नाजक
ु होती. हाताींत भेटवस्तू घेऊन
त्या लगबगीने यमोदे कडे पोहोचल्या. घाईघाईने चालल्याने त्याींच्या

कानाींतली कींु डले, पयोसर आणण हार हलत होते तथा मागाांत केसाींत

माळलेली फुले बरसत होती. अमाप्रकारे नींदभवनी जाताींना त्याींची अपव
ू ग
मोभा ददसत होती. नींदभवनात पोहोचल्यावर सगळ्याींनी यमोदे च्या

नवजात बाळाला अनेकानेक मभ
ु आमीवागद ददले. “यमोदे , तझ
ु ा पत्र
ु

गचरीं जीवी होवो, दे वा! त्याचे रक्षण कर.” हळद आणण तेलाने लमगश्रत जल
ीं ड्रडत उच्चस्वरात मींगलगायने कररत त्या नत्ृ य करु
सगळ्याींवर लमप

लागल्या. ववगचत्र वस्त्राींनी सस
ु क्ज्जत त्या गोपीींच्या कींबरपट्टय
ु रू
् ाींतील नप
आणण पायातील समस
ु रू ध्वनीने वातावरण सींगीतमय झाले.

श्रीउपनींद आणण गोपगण गींभीर प्रकृनतचे असन
ू ही

चींचल व्यक्ततींप्रमाणे तेही नत्ृ य-गायन करु लागले. आनींदाने मस्त होऊन
गोपगण एकमेकाींवर दही, दस
ू , तूप आणण जल उडवू लागले. एक

दस
ु ऱ्याींच्या तोंडाला लोणी माखू लागले आणण लोणी उडवन
ू आनींदोत्सव

साजरा करु लागले. सगळ्या गोपगणाींनी दस
ू , दही उडववल्यामळ
ु े ते स्थान
मभ्र
ु वणग क्षीरसागरासमान ददसू लागले. नींदबाबा मनस्वी आणण उदार होते.
त्याींनी गोपाींना खूप वस्त्र, आभष
ू णे आणण गाई भेट ्हणून ददल्या. सत
ू मागस-वींदीजन-नत्ृ य-वाद्य आदद ववद्येद्वाम आपले पोट भरणारे

कलाकार- इतर गण
ु ीजन, ववद्वान, पींड्रडत, या सगळ्याींना नींदबाबाींनी

त्याींना हवे असेल ते दे ऊन त्याींचा यथोगचत सत्कार केला. हे सगळे ववसी

करडयामागचा त्याींचा हे तू हाच होता की त्यामळ
ु े भगवान नारायण प्रसन्न
होवोत आणण माझ्या या नवजात बाळाला मींगल आमीवागद दे वोत.

श्रीकृष्णाच्या जन्मोत्सवाच्या ननलमत्ताने नींदबाबाींनी क्जतके दान केले ते
कुबेराकररताही अमतयप्राय होते.

ब्रजभम
ू ी श्रीकृष्णाच्या अववभागवामळ
ु े त्या ददवसापासन
ू च प्रचरू समद्ध
ृ ी

माललनी झाली तसेच लाखो गोपी रुप लक्ष्मीींनी, मोभा सींपत्तीयत
ु त होऊन,
मोभा सींपत्तीयत
ु त होऊन ववलक्षण चमत्कारमयी झाली.
ततआरभ्य नींदस्यव्रजिः सवगसमवृ द्धमान ्।

हरे ननगवासात्मगण
ु त रमाक्रीडमभन
ू प
ृ ।। (श्रीम भा. 10/5/18)

श्रीमक
ु दे वजी ्हणाले- हे राजन ् पररक्षक्षत! श्रीकृष्णाच्या जन्मसमयापासन
ू च

ही श्रीनींदजीींची व्रजभम
ू ी समस्त समवृ द्धींनी यत
ु त झाली आणण श्रीहररींचे

ननवासस्थान असल्याकारणाने, आपल्या गण
ु ाींच्या योगे श्रीलक्ष्मी दे वीींचीही
क्रीडाभम
ू ी ठरली.

नींदमहोत्सव खप
ू वेळपयांत चालला. समस्त गोकुळ आनींदात ननमग्न झाले
होते. नींतर समस्त गोपाींनी सग
ु ींसी गोपाींनी सग
ु ींसी तेलाींनी मदग न करुन

स्नान केले आणण ददव्य वस्त्र सारण करुन कपरूग चींदनादद नतलक मस्तकी

लावले. मग सगळे जण पौणगमासीदे वी पणगमाळे त आले आणण त्याींना प्रणाम
केला.

पौणगमासीदे वीींकडून आमीवागद घेऊन वींदीजनाींचे ख्यानतपण
ू ग यमोगान ऐकून
समस्त व्रजवासी राजभवनी पोहोचले. त्यानींतर रोदहणीदे वीींनी

सगळ्याव्रजवासीींनी भोजनाकररता ननमींत्रण ददले आणण सगळ्याींना

आनींदपव
ग सगळी रात्र नत्ृ य-गीत-हास-पररहास कररत जागरण केले.
ू क

श्रीकृष्णाींनी जन्म ग्रहण केल्यामळ
ु े रोदहणीजीींना क्रकती सख
ु प्राप्त झाले
याचे वणगन कोण बरे करु मकेल? त्याींचे पनत कींसाच्या कारागह
ृ ात बींदी
आहे त आणण त्याींच्यापासन
ू दरू परदे मी आहे त तररसद्ध
ु ा त्याींनी या

महोत्सवात नानाववस वेषरचना केली. श्रीकृष्ण जन्मोत्सवाच्या अत्यागसक
आनींदात त्या प्राचीन प्रथासद्ध
ु ा ववसरुन गेल्या.

पूतना उद्धार लीला

श्रीनींदोत्सवाच्या ददवमीच श्रीवसद
ु े वाींचा एक दत
ू गप्ु त रुपाने नींद म हाराजाींकडे
आला. नींद महाराजाींनी श्रीवसद
ु े वाींचा समाचार ववचारला असता तो

आश्चयगलमगश्रत वाणीने ्हणाला की काल रात्री श्रीदे वकीजीींनी कुडया एका

कन्येला जन्म ददला. कींसाने जेंव्हा त्या कन्येला मीळे वर आपटून मारडयाचा
प्रयत्न केला तें व्हा त्या कन्येचे एक अस्त्रसारी अष्टभज
ु ा दे वीचे रुप सारण

केले आणण ती आकामी उडाली. जाता जाता कींसाचा उपहास कररत ्हणाली,
“अरे मख
ू ग कींसा! मला मारुन तल
ु ा काय लमळणार? जो तझ
ु ा पव
ू ग मत्रू आणण
ववनामक आहे तो अन्यत्र जन्माला सद्ध
ु ा आला आहे . ्हणन
ू आता तु

ननरथगपणे ननदोष लममच
ींु ी हत्या करु नकोस.” असे ्हणताच ती दे वी अींतसागन
पावली. त्या दे वीचे ते वचन ऐकल्यानींतर कींसाने श्री दे वकी आणण

श्रीवसद
ग ृ त्य अत्याचाराींची क्षमा मागगतली.
ु े वजीींना बींसनमत
ु त केले, तसेच पव
ू क

कींस ्हणाला, “हाय हाय! केवळ मनष्ु यच लमथ्यावचन नाही बोलत तर दे वता
सद्ध
ु ा खोटे बोलू लागल्यात. ्या पापात््याने त्या दे ववाणी ववश्वास आपल्या
बदहणीच्या पत्र
ु ाींचा वस केला.” तत्पश्चात कींसाने त्याींना कारागह
ु त
ृ ातून मत
केले.

परीं तु माझ्या स्वामीींना कींसावर जराही

ववश्वास नाही. कारण सकाळीच त्या कुलाींगार कींसाने आपल्या वप्रय दत त्याींना
मींत्रणेकररता बोलवन
ू त्याींना रात्रीचा सवग वत्ृ ताींत साींगगतला. दृष्ट मींत्र्याींनी

चाटुकाररता कररत कींसाच्या मौयागची प्रमींसा केली. ते ्हणाले, “आपल्या बळप्रतापाने तर समस्त दे वता थर-थर कापतात. ्हणून तर आपल्याला

त्याींच्यापासन
ू कुठलेच भय नाही. लमवजीींपासन
ू ही घाबरायचे कारण नाही

कारण ते तर वनाींत ववचरण कररत आहे त आणण ब्रह्माजी तर तपस्येत रत
आहे त. ववष्णुजी सगळ्याींच्या अींतिःकरणात वास करतात. आपल्याला

घाबरायचे काही कारण नाही हे जरी खरे असले तरी मत्रच
ु ी उपेक्षाही कसी

करु नये. ्हणन
ू आ्ही सगळ्या नगरातील, ग्रामातील तथा जनपदातील दहा
ददवस क्रकींवा दहा ददवसाींपेक्षा कमी वय असलेल्या सगळ्या नवजात लममींच
ु ा
वस करु. दे वता सदा-सवगदा आपल्या रक्षेकररता ववष्णुच्या मरणी जातात.
क्जथे वेदाींद्वारा अनम
ु ोददत सनातन समगचा वास आहे , श्री ववष्णू तेथेच

ववद्यमान असतात. वेद, गाय, ब्राह्मण तथा दक्षक्षणायत
ु त यज्ञ सनातन

समागचे मळ
ू आहे त आणण हे सगळे ववष्णुचे मरीर आहे . सवाांतयागमी ववष्णू

दत त्याींचे मत्रू तसेच दे वताींचे प्रसान नायक आहे त. ्हणूनच सींपण
ू ग रुपाने वेदज्ञ
ब्राह्मणाींचा याक्षज्ञक तपस्वीींचा तथा यज्ञात हवव प्रदान करणाऱ्या गाईंचा

ववनाम करणे हाच ववष्णुच्या वसाचा उपाय आहे .” मींत्र्याींच्या अमा प्रकारच्या
कुमींत्रणेला दम
ग ी कींसाने अनम
ु त
ु ोदन ददले. स्वेच्छामय रुप सारण करणाऱ्या
दानवाींना त्याने सवगत्र गो-ब्राह्मणाची दहींसा करडयाकररता पाठववले.

या अदहतकर वचनाींना ऐकून क्रोसयत
ु त कींसाला घाबरुन नींदमहाराज ्हणाले“श्रीमान ् भ्राता वसद
ु े वजीींनी माझ्याकररता काही मभ
ु सींदेम पाठववला आहे
काय?”

दत
ू ्हणाला- “होय, त्याींनी साींगगतले आहे की आपण राजवेमात राक्षसरुप
सारण केलेल्या कींसाला वावषगक कर ददल्यानींतर मला एकाींतात येऊन भेटा

आणण हा सींदेमही साडला आहे की आपल्या पत्र
ु जन्माच्या मींगलमय बातमीने
आ्हीही आनींद पावलो आहोत. तथा आपल्या पत्र
ु ासमान त्या
रोदहणीनींदनाववषयीही आ्हाला सच
ू ना द्या.”

श्री नींदमहाराींनी दत
ू ाच्या भोजनाची तथा रात्रीच्या ववश्रामाची व्यवस्था केली.
त्याींनी आपल्या बाींसवाींसमवेत या ववषयावर चचाग केली आणण हा ननष्कषग
काढला की वसद
ु े वजीींचा सींदेम समयानक
ु ू ल आहे तें व्हा लवकरात लवकर
कींसाला कर दे ऊन राजारुप त्या ववषसराचे तोंड बींद करणेच योग्य आहे .

तदनींतर श्रीनींदमहाराींनी प्रातिःकाळी त्या दत
ू ाला आदे म ददला की- “हे सौ्य! तु
पढ
ु े जा! त्याींच्या बालकाच्या सींपण
ू ग मींगलयत
ु त गोष्टी तसेच त्या वसद
ु े वजीींना
वाींनछत अन्य आनींददायक वत्ृ ताींत ववस्तारपव
ग साींग. आ्हीसद्ध
ू क
ु ा वसद
ु ेव

दादाींच्या आज्ञेनस
ु ार राजासाठी कर एकत्र करुन ननिःसींदेह पाच ददवसाींनींतर
येत आहोत.”

त्यानींतर गोकुळराज श्रीनींदजीींनी मथरु े ला जाडयाची तयारी केली तथा आपला

मोठा भाऊ आददींना बाळकृष्णाच्या दे खरे खीकररता ननयत
ु त करुन जाता जाता
मनात ववचार केला की – “मत्रू आणण लमत्राववषयी समान भाव असन
ू ही माझे
अींतिःकरण या नवजात लममक
ु ररता इतके आसतत होत आहे . यावेळेस मी

दष्ु टाकडे चाललो आहे , काय होईल साींगता येत नाही, ्हणून मग व्याकुळता
दरू करडयाकररता या बालकाला वारीं वार डोळ्याींत साठवन
ू च मथरु े ला जातो.”

नींदबाबाींची सनसींपत्तीमध्ये कुठल्याही प्रकारची आसतती नव्हती, ते ववरतत

सासू परु
ु ष होते, परीं तु प्रौढावस्थेत पत्र
ु प्राप्ती झाल्याकारणाने त्याच्या लालन

पालनाच्या इच्छे ने-लालसेन,े त्याींच्यात सन-सींपत्ती आणण आपला पत्र
ु श्रीकृष्ण

याींत अत्यागसक आसतती उत्पन्न झाली. अमाच प्रकारे भजनातसद्ध
ु ा आसतती
होणे आवश्यक आहे . “श्रीकृष्ण माझे आहे त” “मी श्रीकृष्णाींची आहे ” अमी

भावना असावी लागते. जर श्रीकृष्णाींमी सींबींस नाही तर भजनात प्रवेम होणे
अमतयप्राय असते.

नींतर ननघताींना नींदबाबाींनी आपल्या माींडीवर असलेल्या बालमक
ु ींु दाच्या
मख
ु ारववींदाकडे पन्
ु हा पन्
ु हा पादहले आणण गचरस्थायी हषग प्राप्त केला.

ललाटापासन
ू हनव
ु टीपयांत यथेष्ट चींब
ु न केले. बाळाला पन्
ु हा पन्
ु हा आललींगन
ददले, तररससद्ध
ु ा तप्ृ ती होत नव्हती. वारीं वार त्याला पाहडयाची इच्छा होतच
होती. आपल्या पत्र
ु ाचा थोड्या वेळाकररता सद्ध
ु ा ववयोग त्याींना असहनीय

वाटत होता. परीं तु कसेतरी सतयग सारण कररत त्याींनी ववचार केला की कींसाला
योग्य वेळी कर दे णीं तथा त्याचा सन्मान करणे आवश्यक आहे . अन्यथा तो
कुवपत होऊन यमोदे ला आणण मला कारागह
ू टाकेल. तसेच
ृ ात बींदी बनवन
माझ्या पत्र
ु ाचे अननष्ट करे ल. असा ववचार करुन ते आणखीनच व्याकूळ

झाले. काही वेळानींतर गचत्त क्स्थर झाल्यावर त्याींनी पन्
ु हा ववचार केला की
माझे मथरु े ला जाणे माझ्या पत्र
ु ाच्या मींगलाकररताच आहे . तें व्हा नींदबाबाींनी
मथरु े कडे प्रस्थान केले.

मथरु े ला पोहोचल्यावर, कोषाध्यक्ष आदी कमगचाऱ्याींना कर दे ऊन श्रीनींद

महाराज श्रीवसद
ु े वजीींच्या घरी न जाता आपल्या मत
ु कामीच परतले जेणेकरुन
कींसाच्या मनात कसल्याही प्रकारची मींका उत्पन्न होऊ नये . मत
ु कामी

आल्यानींतर ते गचींतनच कररत होते की कमाप्रकारे वसद
ु े वजीींना एकाींतात

भेटता येईल, तेवढ्यात श्री वसद
ु े वजी स्वतिःच केवळ एका ववमेष सेवकासदहत
नतथे पोहोचले. नींदबाबाींनी अचानक आलेल्या आपल्या छोट्या भावाला,

वसद
ग लमठी मारली तथा वसद
ु े वजीींना आनींददत होऊन अनरु ागपव
ू क
ु े वजीींनी
सद्ध
ु ा त्याींना आललींगन ददले. परीं तु कुणीच कुणाला प्रणाममात्र केला नाही.

कारण, वसद
ु े वजी क्षत्रत्रय असल्यामळ
ु े जातीने श्रेष्ठ होते, तर नींदबाबा वयाने
ज्येष्ठ होते. परस्पर प्रणाम न करडयाचे हे एवढे च एक कारण नव्हते, तर
परस्पराींवरचे ननरनतमय प्रेमदे णखल होते. जेथे प्रेमाचे आगसतय असते तेथे
प्रणाम आदद गौरव सच
ू क ररतीररवाजाींचा आदर न होऊनसद्ध
ु ा मयागदाींचे
उल्लींघनही होत नाही.

नींदबाबाींनी अमा प्रकारे आदर सत्कार केल्यानींतर वसद
ु े वजीींनी आसन ग्रहण

केले आणण आपल्या दोन्ही पत्र
ु ाींच्या प्रनत स्नेहासतत होऊन याप्रमाणे वदले-

“हे भ्रातिः! इतका वेळपयांत अपत्यहीन रादहल्याने आपली सींतानप्राप्तीची आमा
जवळजवळ सींपलीच होती. अमावेळी आपल्याकडे पत्र
ु ाचा जन्म होणे ्हणजे

महासौभाग्याचा ववषय आहे . भाग्यक्रमाने आज आपल्याला भेटून असे वाटले
जणू माझा पन
ु जगन्मच झालाय. कारण सींसार चक्रात क्रफरताींना आपल्या

वप्रयजनाींचे दमगन अनतदल
ग असते. ज्याप्रकारे नदीच्या प्रवाहात वाहत जाणारे
ु भ
तण
ृ , काष्ठ आदद अगसक काळापयांत एकाच स्थानी नाही राहू मकत
त्याचप्रमाणे ववलभन्न कमगफलाींनी आबद्ध बींसग
ू ण या कालचक्रात अगसक
काळापयांत एकत्र राहू मकत नाही.”
अमा प्रकारे वसद
ु े वजी नींदबाबाींच्या दमगनाने आनींददत होत होत त्याींचे
क्षेमकुमल ववचारु लागले- “आजकाल आपण आपल्या स्वजनाींसदहत
ज्यादठकाणी वास कररत आहात, ते स्थान आपल्या गाई आणण

पमस
ु नाकररता दहतकारी आहे का? तेथे कुठल्याही प्रकारचा रोग वगतरे तर नाही
नाही ना? तेथे पाणी, गवत वगतरे भरपरू तर आहे ना?”

आपला पत्र
ु बलराम याच्या जन्माचा वत्ृ ताींत ऐकडयाकररता श्रीवसद
ु े वजी
उत्कींदठत होते. त्या उत्कींठे पोटी त्याींनी ववचारले, “यमोदाजी तथा

आपल्याद्वारा लाललत माझा पत्र
ग तर
ु आपली माता रोदहणीसदहत कुमलपव
ू क

आहे ना? पररवार आणण सहृ
ु दाींच्या प्रनत समग, अथग, काम- या त्रत्रवगाांचे सींपादन
परु
ु षाींकररता मास्त्राींत ननदे लमत आहे त. सहृ
ु द जर दिःु खी कष्टी असतील तर हे
त्रत्रवगग सख
ु प्रद नसतात. आपल्या स्त्री-पत्र
ु ापासन
ू ववरह तसेच पत्र
ु पालनाच्या

सख
ु ापासन
ू वींगचत होणीं ्हणजेच माझा गह
ृ स्थसमग ववफल असल्याप्रमाणेच
आहे . ”

श्रीवसद
ु े वजीींची व्यथा योग्यप्रकारे जाणत असल्याने त्याींची साींत्वना कररत

श्रीनींदमहाराज उद्गारले- “हाय! कींसाने दे वकीजीींच्या गभागतन
ू उत्पन्न आपल्या

बऱ्याचमा पत्र
ु ाींची हत्या केली आहे . त्यानींतर आपली एक कन्या वाचली होती.
ती सद्ध
ु ा आकामाींत अींतसागन पावली. मनष्ु य ननक्श्चतच अदृश्यात ननष्ठ आहे .
अदृष्ट कमगफळाींत जर पत्र
ु सख
ु नाही तर त्या मनष्ु याला पत्र
ु प्राक्प्त होऊ

मकत नाही. कमगफळात पत्र
ु सख
ु असेल तर आता पत्र
ु ापासन
ू ववयोग असला
तरी भववष्यात पन
ु लमगलन अवश्य होईल. जी व्यतती हे जाणते ती मोहाला

बळी कसीच पडत नाही.” असे ्हणत नींदबाबाींनी वसद
ु े वजीींना थोडी साींत्वना
ददली.

तें व्हा श्रीवसद
ु े वजी ्हणाले- “त्
ु ही आता

कींसाचा करही भरला आहे आणण माझ्यामी दे णखल तुमची भेट झाली आहे .
आता आपले मथरु े त अगसक थाींबणे उगचत नाही कारण मत्रू कींसाद्वारे

गोकुळात उत्पात घडवन
ू आणडयाची आमींका ददसते. तें व्हा आपण अनतमीघ्र
गोकुळी प्रस्थान करावे.”

श्रीवसद
ु े वजीींच्या वचनावर पण
ू ग ववश्वास ठे ववत

श्रीनींदजीींनी त्याींची अनम
ु ती घेतली आणण आपल्या सोबत आलेल्या गोपाींना
बरोबर घेऊन आपल्या बतलगाडीतन
ू ते गोकुळी रवाना झाले. मनाने तर ते

केंव्हाच गोकुळी पोहोचले दे णखल होते. मागागने जाताींना कुठल्याही अननष्टाच्या
गचींतेने भयभीत होऊन ते मनोमनी आपले इष्टदे व श्रीहररींच्या मरणापन्न होत
गचींतन कररत होते.

इकडे कींसाने ददलेल्या आज्ञेनस
ु ार जे दत त्य गाई, ब्राह्मण तथा

नवजात बालकाींच्या हत्येच्या अलभयानी ननघाले होते त्याींत भीषण स्वभाव

असणारी बालघानतनी पत
ू ना नामक एक राक्षसीणी होती. एका कींस आपल्या
ददक्ग्वजयी यात्रेकरता ननघाला होता. त्याने अनेक पराक्रमी राक्षसाींना परास्त
करुन आपले साथीदार बनवन
ू घेतले होते. त्याींत बकासरू नावाचा नावाच्या

एका महाबली दत त्यासोबत कींसाचे भीषण यद्ध
ु झाले होते. यद्ध
ु ात आपल्या
भावाचा ववजय व्हावा या अलभलाषेने बकासरु ाची बदहण पत
ू ना दे णखल

यद्ध
ु ाकररता उद्यत झाली. कींस हसतच ्हणाला- “पत
ू ने! तू एक स्त्री आहे स,
तें व्हा मी काही तझ्
ु याबरोबर यद्ध
ु करणार नाही.” मग कींसाने एक सींसीचा

प्रस्ताव ठे वला की आता बकासरू माझा भाऊ आणण तू माझी बदहण होऊन
रहा. आपला भाऊ कींसाची सहाय्यता करडयाकररता पत
ू ना आकाममागागन,े

नगर, गावे, गोठे इ. भ्रमण कररत असे आणण दहा ददवसाींखालील सवग लममींच
ु ी
हत्या करुन त्याींचे माींस खाऊन त्याींचे रतपानही करु लागली. पत
ू ना मलदाचा
अथग आहे पत
ू + ना = पत
ू ना, अथागत पत्र
ु रदहत क्रकींवा जो पववत्र नाही तो,

अपववत्र. नतचे डोके दाट जटाींनी अच्छाददत असल्यामळ
ु े नतचे मख
ु भयींकर
ववकट वाटत असे. मोठमोठ्या सळ्
ु याींना भक्षण केलेल्या बालकाींचे रतमाींस

लगडले असल्याने नतचा चेहरा अत्यींत भयानक वाटत होता. नतच्या नेत्राींच्या
भल्यामोठ्या खड्ड्याींच्यावर असणाऱ्या पापडया ्हणजे जणू काही एकएक

लाींब फणीवाले सपगच भासत होते. ज्याींना पाहून सवाांचच
े सतयग च्यत
ू होत होते.
तसेच नतच्या नालसका वववरातून बाहे र डोकावणारे मोठे मोठे केस भयींकर
सपाांप्रमाणे ददसत असत ज्यामळ
ु े सारे ब्रह्माींडच भीतीने थरथर कापत असे.
नतच्या दोन मोठमोठ्या स्तनाींमसन
ू दस
ु ाच्या ऐवजी ववष वाहत असे ज्याची

ववषमज्वाला असह्य मक्ततसम होती. नतचा प्रत्येक अवयव हा प्राणीमात्राींसाठी
प्रनतकूलच होता. बालकाींना तर ती गाजर-मळ्
ु याप्रमाणे चावन
ू खात असे.

मनष्ु य क्जथे भगवींताींच्या पववत्र नामाचे सींकीतगन करतो

तेथे आसरु ी मक्ततींचा प्रभाव नसतो. जेथे भगवींताचे नाम-कीतगन अथवा कथा
श्रवणादी होत नाही तेथे आसरु ी मतती आपला प्रभाव दाखवू लागतात.

पत
ू नेने सद्ध
ु ा केवळ नाक्स्तक आणण आसरु ी प्रवत्ृ ती असणाऱ्या व्यक्ततींच्या
लममींच
ु ाच वस केला, श्रद्धावान क्रकींवा भतताींच्या लममींच
ु ा नाही.

अमा प्रकारे आकामाींत ववचरण करता-करता ती

नींदबाबाींच्या गोकुळी आली. त्या नगरीचे रक्षण करणारे सनस
ु ागरी नारायणास्त्र
आदी ववद्येत पारीं गत होते व ब्रजराजजीींद्वारे रक्षक्षत होते. त्याींच्या भीतीने

पत
ू नेने आपले दष्ु ट रुप त्यामन
ू , आपल्य आसरु ी मायेद्वारे एक अनत मनोहर
रुप सारण केले. नतच्या केसाींमध्ये मक्ल्लका पष्ु प गींफ
ु लेले होते. नतचे ननतींब
मोठे मोठे आणण स्तनाींच्या भारामळ
ु े जणू काही नतची कींबींर क्षीण झाली

होती. नतने अत्यींत सद
ींु र वस्त्र सारण केले होते. नतच्या कानातल्या कींु डलाींची

अनोखी प्रभा तसेच चकाकणाऱ्या केसाींनी आवत्ृ त मख
ु मींडल अपव
ू ग मोभा प्राप्त
कररत होते. आपल्या मनोहर हास्याने आणण कटाक्षाींद्वारे नतने समस्त

ब्रजवासीींचे मन मोहून घेतले. नतला पाहून गोपी मनोमन ववचार करु
लागल्या, की असे वाटते जणू स्वतिः वतकींु ठातून लक्ष्मीजी आपल्या हातात

लीलाकमळ घेऊन आपल्या पनतराजाींच्या (ब्रजवासीींचे आराध्य श्रीनारायण)
दमगनालभलाषेने येथे आली आहे .

“अहो! काय रुप! काय अनरु ाग!” असा भाव

ब्रजवासीींच्या हृदयात जागत
ृ झाला. नतने नींदभवनातील अींतिःपरु ात प्रवेमदे णखल
केला. मात्र नतचे रुप आणण नतच्या भावभींगगमाींनी मोदहक झालेल्या कुठल्याही
ब्रजवासीने नतला अडववलेसद्ध
ु ा नाही. वास्तववक पाहता पत
ू नेने ब्रजवासीींना

मोदहत करणे योगमायेच्या प्रेरणनेच सींभव होऊ मकले. यद्यवप श्रीभगवींताची
जगद्मोदहनी माया लसद्ध भतताींनादे णखल मोदहत करडयाचे साहस करु मकत
नाही, तरी दे णखल श्रीकृष्णलीलेच्या लसद्धीकररता इींद्रजाललक मायेसमान

असणाऱ्या पत
ू ना-मायेने ब्रजवासीींना मोदहत केले, याला श्रीभगवींताचीच इच्छा
समजावी लागेल.

इथे एक प्रश्न ननमागण होऊ मकतो की अनेकानेक लसद्ध परु
ु ष

जन्मजन्माींतरापयांत कठोर सासन तपस्या करुनही ब्रजभम
ू ीत प्रवेम करु

मकत नादहत. येथे प्रवेम केवळ ब्रजवालसयाींच्या आनग
ु त्यात राहून भजन
करणाऱ्यासच प्राप्त होतो. मग पत
ू नेसारखी राक्षसी ब्रजभलू मत कमी प्रवेम
लमळवू मकली? वास्तववक हे कायग योगमायेद्वारे च होऊ मकले. नवकुमार

लममींव
ु र कुठलीही ववपत्ती येऊ नये ्हणून सगळ्याींच ब्रजवालसींचे प्रेम अत्यींत
प्रबळ झाले. याच प्रेमात प्रगाढता आणडयाकररता योगमायेने पत
ू नेचा
व्रजभलू मत प्रवेम करववला.

नींदभवनातल्या अींतिःपरु ात प्रवेम केल्यानींतर पत
ू नेने मय्येवर

पहुडलेल्या बालकरुपी श्रीकृष्णाला पादहले. ज्याप्रमाणे राखेच्या दढगाऱ्यात
असणारा अींगार पींतींगाला ददसू न मकल्याने त्याच्याजवळ जाताच तो जळून
जातो, त्याचप्रमाणे आपली भगवत्ता झाकून ठे ववत, लपवन
ू ठे ववत श्रीकृष्ण
एका सामान्य नवजात बालकाप्रमाणे पहुडलेले होते आणण हे न जाणणारी
पत
ू ना आपल्या काळाच्या ननकट जात होती. समस्त जीवाींचे आत्मस्वरुप

असलेल्या श्रीकृष्णाने त्या पत
ू नेला बालघानतनी रुपात पाहून आपले डोळे बींद
करुन घेतले.
पत
ू नेला पाहून श्रीकृष्णाने आपले डोळे का बींद केले असतील
यासींबींसी आपले आचायगगण पाच कारणे साींगतात.

१. प्रथम कारण श्रीकृष्णाचे बाल मासय
ु ग आहे . लममु अगसकाींम वेळ

झोपलेलेच असतात. आता जागे आहे त तर दस
ु ऱ्याच क्षणी ननद्रावम
डोळे बींद करुन झोपी जातात, हा लममींच
ु ा स्वभाव असतो. आणण

आपल्या आईजवळ असल्यावर ते हसतखेळत असते मात्र कुणी

अपररगचत समोर आले की भयभीत होऊन जाते आणण आपले डोळे
झाकून होते. श्रीकृष्ण आपल्या मातेला पाहून हसतखेळत होते पण
अवपररगचत पत
ू नेला पाहताच भीतीने त्याींनी डोळे झाकून घेतले.

२. दस
ु रे कारण ्हणजे अमींगल अथागत दष्ु टाच्या दमगनाची अननच्छा.
पत
ू ना आपल्या हृदयात बालकाींची हत्या करडयाची भावना घेऊन

व्रजभलू मत आली होती. श्रीभगवींताींच्या लीलामक्ततची प्रभावामळ
ु े ती

दस
ु रीकडे कुठे ही न जाता सवगप्रथम नींदनींदन श्रीकृष्णाकडे आली. जो
भतताचे अननष्ट करतो अथवा अननष्ट करडयाचा सींकल्प करतो तो
अमींगल स्वरुप दष्ु टच आहे . दष्ु ट पत
ू नेने दष्ु ट सींकल्प केला होता,

्हणून ती अमींगल स्वरुप दष्ु टच होती. दष्ु ट पत
ू नेचा सींकल्पही दष्ु ट
असल्याकारणाने भगवींताने नतच्या मख
ु ाचे दमगन घेतले नाही.

३. श्रीभगवींताींसमोर कपटता थाींबू मकत नाही. पत
ू ना येथे छद्मवेमात आली
होती. जर श्रीकृष्णाने नतच्याकडे पादहले असते तर नतचे वास्तववक रुप

तेथे प्रकट झाले असते आणण यमोदामाई घाबरली असती. ्हणन
ू

श्रीकृष्णाने पत
ू नेच्या ददमेने न पाहता आपले नेत्र बींद करुन घेतले.

४. पत
ू नेने नींदभवनात मात-ृ भावनेचा प्रकाम केला होता ्हणन
ू

मातव
ृ ेमसाररणी एका क्स्त्रचा वस कसा करायचा या कारणाने लक्ज्जत
होऊन भगवींताने आपले डोळे बींद केले.

५. पत
ू नेची मरणकालीन यींत्रणा आपल्या डोळ्याींनी पाहडयाची अननच्छा.
यद्यवप भगवान स्वयीं दीं डदाता आहे त. परीं तु त्याचबरोबर ते अत्यींत

स्नेहमयी सद्ध
ु ा आहे त. अन्याय करणाऱ्याला मासन करडयाच्या उद्देमाने
त्याचा वस त ननक्श्चतच करतात. परीं तु त्याच्या मरणकालीन

कुकृत्याींना ते पाहू मकत नादहत. ्हणून श्रीकृष्णाींनी आपले डोळे बींद
केले. पत
ू ना कपट वात्सल्य भाव प्रकालमत कररत यमोदा आणण रोदहणी
दे वीींना ्हणाली- “तम
ु चे हृदय अनतकठोरच ददसते. अमा सींद
ु र सक
ु ु मार
पत्र
ु ाला मतय्येवर झोपवन
ू त्याच्याकडे मनापासन
ू ववमेष लक्ष न दे ता

अमाच गप्प बसन
ू रादहल्यात? आपल्या बाळाला, हृदयामी कवटाळलेले
नाही. बघा! प्राण तर हृदयातच ठे वावा ना, मग प्राणाींहूनही अनतवप्रय
अमा पत्र
ु ाववषयी तर काय बोलावे? या बालकाला पाहून तर माझे नेत्र
आनींदाने भरुन गेलेत आणण माझे दोन्ही स्तन जे सगळ्याींकररता

ववस्तारक आहे त, तसेच ननत्य अमत
ृ ाची बरसात करणारे आहे त. ते
अमत
ु य दस
ू वपडयाने हे बालक ननक्श्चतच लसद्ध दे ह प्राप्त करे ल
ृ तल्
आणण मी याची सवगसख
ु ववसान करणारी दाई बनेन.” असे ्हणन
ू

पत
ू नेने श्रीभगवींताला आपल्या माींडीवर घेतले आणण आपले स्तनपान
करवू लागली. ज्याप्रकारे कुणी अज्ञानी व्यतती मख
ग ावम झोपलेल्या
ू त
सापाला दोरखींड समजन
ू उचलन
ू जवळ घेत,े त्याचप्रमाणे पत
ू नेने

भगवींताला एक सासारण बालक समजून आपल्या माींडीवर घेतले.

पत
ू नेचे अनतमनोहर बाह्यरुप तसेच मातव
ृ त वात्सल्य पाहून यमोदा
आणण रोदहणी दे वी मनोमन ववचार करु लागल्या की आपल्या पत्र
ु ाच्या
माींगल्याकररता ही अींत्रबका दे वी क्रकींवा इींद्राणी प्रत्यक्ष इथे आली नसेल

ना? क्रकींवा मग साक्षात लक्ष्मीदे वी वात्सल्य भावनेने आपल्या पत्र
ु ाला

स्वतिःचे स्तनपान करववत आहे . असा ववचार करता करता त्या फतत
एकटक पहात रादहल्या आणण पत
ू ना श्रीकृष्णाला आपल्या माींडीवर
घेताींना अडवू मकल्या नादहत.

श्रीकृष्णाला आपल्या माींडीवर घेऊन पत
ू नेने

कालकूट-लेवपत आपले स्तन कृष्णाचया मख
ु ात ददले. माझ्या ब्रजबालकाींना
ही क्रूर राक्षसी मारडयाच्या उद्देमाने आली आहे . ्हणून भगवान श्रीकृष्ण
क्रोगसत होऊन दोन्ही हाताींनी बलपव
ग नतचे स्तन पकडून नतच्या
ू क

दस
ु ाबरोबर नतचे प्राणही प्रामन करु लागले. श्रीकृष्णाने आपल्या बालसल
ु भ
स्वभावाने ही सच
ू ना ददली की स्तनपानच नवजात लममच
ु ी जीववका क्रकींवा
स्वभाव आहे . “अगीं पत
ू ने! हे स्तन तु माझ्या मख्
ु यात ददलेस आणण मी
त्याचे पान केले त्यानींतर जर तू मेलीस तरी त्यात माझा काय दोष
आहे ?”

भगवान श्रीकृष्ण स्तनपान कररत असताींना पत
ू ना

राक्षसीच्या स्तनाींमध्ये असह्य वेदना होऊ लागल्या आणण ती

मोठमोठ्याने ओरडू लागली, “मला सोड, सोड मला, खूप दस
ू प्यायलास

आता तरी मला सोड.” परीं तु दहा हजार हत्तीींचे बळ असणारी पत
ू ना खूप
प्रयत्न करुनसद्ध
ु ा छोटे छोटे नाजक
ू हस्तकमल असणाऱ्या बाळकृष्णाला
आपल्या स्तनाींपासन
ू दरू करु मकली नाही. नतचा समस्त दे ह घामाने
लभजन
ू गचींब झाला, वेदनेने डोळे ववस्फारले आणण इथे नतथे हातपाय

आपदटत तो जोरजोरात रुदन करु लागली. नतच्या मख
ु ातून असा भयींकर
आवाज ननघू लागला, ज्यामळ
ु े पवगताींसदहत पथ्
ृ वी तथा ग्रहाींसदहत

आकामही हलू लागले. त्या भयींकर आवाजाचा प्रनतध्वनी सगळ्या ददमाींतून
झाल्याने मानवगण वज्रपाताच्या भीतीने जलमनीवर पडले. स्तनाींमध्ये
अनतभीषण वेदना होत असल्याकारणाने नतचे मख
ु उघडले, नतचे केस
ववस्कटले आणण आपले हातपाय आपटीत स्वतिःच्या प्राणाींच्या

रक्षणाकररता पत
ू ना आपल्या वक्षिःस्थळावर श्रीकृष्णाला लटकववत

नींदभवनाबाहे र येऊन आकाममागागने भ्राता कींस याकडे जाऊ लागली.
बाळकृष्णाला पत
ू नेसोबत जाताींना पाहून दोन्ही
माताींचे पींचप्राण मगू चगत झाले. अन्यथा अमा असहनीय वेदनेला त्या
कदावपही सहन करु मकल्या नसत्या.

पत
ू ना ववचार कररत होती की मी आपल्या समस्त

मक्तत पणाला लावन
ू ही काही करु मकले नाही. आता माझा भाऊ कींसच
माझे रक्षण करु मकतो, दस
ु रा तरणोपाय नाही. आकाममागागने उडताींना

ती श्रीकृष्णाचा नाही तर कींसाचा ववचार कररत होती. परीं तु श्रीकृष्ण मात्र

ववचार कररत होते की तु माझ्याकडे मातेच्या वेमात आलीस तर मी तुला
कसा सोडू मकेन?

पत
ू नेचे वास्तववक (घब
ु डासारखे) भयींकर रुप पन्
ु हा प्रकट

झाले आणण आणण व्रजभलू मच्या बाहे र प्राणत्याग केल्यानींतर नतचे

ववमालकाय मरीर सहा कोसापयांत वक्ष
ू -ग ववचण
ु ग कररत पथ्
ृ ाींना चण
ृ वीवर

येऊन पडले. पत
ू नेने आपल्या जीववतकाळात अनेक प्राणयाींचा वस तर

केलाच होता, मरताींना सद्ध
ु ा अनेक जीवाींचा नतने प्राणनाम केला. नतच्या
प्रचींड मरीराच्या आघाताने ववमाल महावन (व्रजभम
ू ी) नगरीचे काहीच

अननष्ट होऊ मकले नाही. पडलेले आींबा आददींचे वक्ष
ृ कींसाच्याच बागेतले
होते.

नतचे मरीर वास्तवात खप
ू ववमाल आणण आश्चयगकारक

होते. क्जथे नतचे हात पडले त्या नगरीचे नाव ‘हाथरस’ पडले, क्जथे नतचे
मस्तक पडले ते स्थान ‘मरु सान’ नावाने ओळखले जाऊ लागले. नतच्या
मख्
ु यात टोकेरी असे तीक्ष्ण दात होते. नालसकाींचे खड्डे पवगताच्या

गुहेप्रमाणे खोल होते. दोन्ही स्तन पवगत लमखराींप्रमाणे ववमाल होते. नतच्या
जटा पसरलेल्या आणण ताींलयाच्या रीं गाप्रमाणे होत्या. डोळे खोल अींसाऱ्या

ववहीरीींप्रमाणे होते, जाींघा नदी तटासमान भीषण होत्या. नतचे हात आणण

पाय पल
ु ासमान होते आणण नतचे पोट सक
ु लेल्या, जलहीन जलामयाप्रमाणे

होते. आसीच नतच्या भीषण आवाजाने गोप-गोपीींने हृदय, कणग आणण

मस्तक ववदीणग झाले होते. त्याींतच नतचा तो भयींकर दे ह पाहून ते सगळे
आणखीच घाबरले.
परीं तु त्या मत
ृ दे हाच्या वक्षिःस्थळावर ननभगय बाळकृष्णाला

खेळताींना पाहून ते सगळे अत्यींत हवषगत झाले. त्याींनी मीघ्रतापव
ग त्या
ू क
मत
ृ दे हाजवळ जाऊन बाळकृष्णाींला कडेवर घेतले. गोपी श्रीकृष्णाला घेऊन

अनतव वेगाने नींदभवनी आल्या क्जथे यमोदा आणण रोदहणी मनू छग त होऊन

पडल्या होत्या. त्याींची मछ
ू ाग इतकी गहन होती की गोपीींद्वारे अनेक उपाय
करुनही ती दरू झाली नाही. मग एका बवु द्धमती गोपीने बाळकृष्णालाच
त्या मनू छग त माताींच्या माींडीवर ठे वले. पत्र
ु माींडीवर येताच पत्र
ु -लाभरुपी

अमत
ु े त्याींच्या प्राणाींची रक्षा झाली, आणण त्याींची मछ
ू ाग भींग होऊन
ृ ामळ

त्या मद्ध
ु ीवर आल्या. चेतना आल्यानींतर, मत्ृ यच्
ू या मख
ु ातन
ू परत आलेल्या

आपल्या बाळकृष्णाला डोळे भरुन पाहता पाहता पन्
ु हा आनींदजननत दस
ु ऱ्या
प्रकारच्या मछ
ु े स प्राप्त झाल्या. वारीं वार केलेल्या जललमडकाव्याने

ज्याप्रमाणे ग्रीष्मऋतन
ु े सींतप्त भम
ू ी मीतल होऊन जाते, त्याच प्रमाणे
वारीं वार बाळकृष्णाचा स्पमग होऊन माताींचे हृदय सम
ु ीतल होत होते.

दोन्ही माताींनी वारीं वार श्रीकृष्णाचे आललींगन केले, पन्
ु हा

पन्
ींु न केले. मस्तक उरामी सरले आणण आनींदाश्रींच्
ु हा त्याचे श्रीमख
ु चब
ु या

प्रवाहाने ते अलभवषतत केले. थोड्यावेळाने जेंव्हा त्याींचा मनोवेग थोडा माींत
झाला. तें व्हा त्याींना ववश्वास झाला की त्याींचा पत्र
ग
ु ननिःसींदेह कुमलपव
ू क

परतलाय, तें व्हा त्याच्या रक्षेकररता एक काळी गाय तेथे आणववली गेली

आणण रक्षामींत्राींचे वाचन कररत कररत नतची मेपटी बाळकृष्णावर क्रफरववली.
त्यानींतर गोमत्र
ू आणण गोमयाने बालकाला स्नान घालडयात आले. आणण

मग मेणाने केमव, नारायण, मासव, आदद नाम उच्चारण कररत ललाटादद
अींगावर द्वादम नतलक रचना कररत बालकाच्या रक्षेचा ववसी करडयात
आला.

असे करुन बाळाच्या सरु क्षेववषयी थोडे आश्वस्त

झाल्यावर गोपीींनी आचमन केले. मास्त्रववगसींनस
ु ार आसी आचमन करायचे
त्यानींतर मींत्राींचा जप करावा, परीं तु इततया मोठ्या सींकटाींचे ननवारण

झाल्यामळ
ु े यमोदा आणण सगळ्या गोपी थोड्यावेळेकररता ववसी-ववसान

ववसरुन गेल्या. गोपीींनी आचमन करुन पन्
ु हा रक्षामींत्र ्हणायला सरु
ु वात
केली- “अज तुझ्या चरणाींची, मणणमान ् जानींच
ू ी, यज्ञ जाघाींची, अच्यत
ु

कदटची, हयग्रीव उदराची, केमव हृदयाची, ईम वक्षस्थळाची, सय
ू ग कींठाची,
ववष्णु भज
ु ाींची, उरुक्रम मख
ु मींडळाची, ईश्वर मस्तकाची चक्री समोरुन,

गदासरी श्रीहरी मागून, सनस
ु ागरी मसरु रपु तथा अलससारी कोनाींमसन
ू , उपें द्र
वरुन, गरुड वरुन तथा हलसर परु
ु ष चारी ददमाींनी तुझी रक्षण करोत.

हृवषकेम समस्त इींदद्रयाींची, नारायण प्राणाींची, श्वेतद्ववतगसपती गचत्ताची
तथा योगेश्वर तझ्
ु या मनाची रक्षा करोत. पक्ृ श्नगभग बद्ध
ु ी तथा परमेश्वर

तुझ्या आत््याची रक्षा करोत. गोववींद खेळताींना, मासव झोपताींना, वतकींु ठ

चालताींना, श्रीपती बसताींना तसेच सवगग्रह ववनामक यज्ञभक
ु ् भोजन करता
करता तुझी रक्षा करोत.”

डाक्रकनी, यातुसानी आणण कुष्माींड नामक

लममवु वघ्नजनक ग्रहगण, भत
ू , प्रेत, वपमाच्य, यक्ष रक्ष, ववनायक, कोटरा,
रे वती, ज्योष्ठा, पत
ू ना, मातक
ृ ा, इ. दे ह, प्राण आणण इींदद्रयाींचे दहींसकगण,
अपस्मार तसेच उन्माद रोग, स्वप्नात पादहलेले सगळे उत्पात, वद्ध
ृ ग्रह

तथआ बालग्रह हे सगळे भगवान ववष्णींच्
ु या मात्र नामग्रहणानेच भयभीत
होऊन ववनष्ट होऊन जातात.

यमोदा आणण नतच्या वप्रयसख्या गोपीींद्वारा

अमाप्रकारे रक्षाक्रक्रया सींपादन केल्यानींतर यमोदाजीींने आपल्या पत्र
ु ाला,
श्रीकृष्णाला स्तनपान करवन
ू मय्येवर झोपववले.

नतकडे मथरु े हून व्रजसामी परताताींना नींद महाराजाींनी

पत
ू नेचा ववमालकाय दे ह पादहला आणण त्याींना अत्यींत आश्चयग झाले.
पत
ू नेच्या दे हाचे ननरीक्षण करताींना ते ववचार करु लागले-

“दे वराज इींद्राद्वारे नछन्नलभन्न केलेला कुठला पवगत नभोमींडळातन
ू इथे

वक्ष
ु सपाट कररत तर नाहीना येऊन पडला? क्रकींवा मी योगगनीच्या
ृ ाींना भई

मायेने चक
ु ू न दस
ु ऱ्या दे मात आलोय. थवा हे कोणाचेतरी इींद्रजाल तर नाही?
तें व्हा त्याींना वसद
ु े वजीींचे व्रजाींत उत्पात होडयाच्या आमींकेववषयीचे वचन
आठवले, आणण मनोमन ते ववचार करु लागले की वसद
ु े वजी ननक्श्चतच
तपस्वी आहे त. नाहीतर नतकीच योगी असावेत जे उत्तम भववष्य
जाणतात.”

तेव्हा उपनींदाददींच्या ननदे मानस
ु ार नन्न जातीच्या व्रजवालसींनी

त्या मत
ू त्याचे अनेक खींड केले आणण त्या
ृ राक्षसीचे ववमाल मरीर कापन
प्रत्येक खींडाकररता एक एक गचता करुन त्याींना या आमींकेसह जाळून

टाकले की ती पन्
ु हा क्जवींत तर नाही होणार! श्रीकृष्णाींनी त्या राक्षसीचे
स्तनपान केले होते ्हणन
ू नतचे सगळे पाप तत्क्षणात भस्म झाले.

्हणून जळणाऱ्या पत
ू नेच्या मररराला अगुरुसारखा सग
ु ींगसत सरू येऊ
लागला ज्याचा सग
ु ींस मतलन ् मतल लाबींपयांत पसरला.

पत
ू ना लोकबालघ्नी राक्षसी रुगसरामना।

क्जसाींसयावप हरये स्तनीं दत्त्वाssप सद्गनतम ्।।
क्रकीं पन
ु िः श्रध्दया भततया कृष्णाय परमात्मने।
यच्छन ् वप्रयतमीं क्रकन्नरु ततास्तन्मातरो यसा।।
(श्रीम भा. 10/6/35-36)

रततपान करणारी आणण बालघानतनी पत
ू ना भगवान ् श्रीकृष्णाला

मारडयाच्या उद्देमान आली होती. परीं तु भगवींताींच्या चरणस्पमागने तथा

त्याींनी केलेल्या स्तनपानामळ
ु े दे हत्याग केल्यावर तीला भगवींताींच्या ननत्य
साम गोलोकात सात्रीसमान सद्गनत प्राप्त झाली.

वस करडयाच्या इच्छे ने आलेल्या पत
ू नेने सदगनत

प्राप्त केली, तर जो उदासीन भावनेने अथवा त्याहीपेक्षा अगसक जो श्रद्धाववश्वासपव
ग आणण त्याहीपेक्षा जो श्रद्धा तथा भक्ततसदहत प्रीतीपव
ग
ू क
ू क
भगवींताींचे भजन करतो त्याच्या गतीववषयी काय बोलावे?

ववषातत स्तनापेक्षा त्या ववषाअनतररतत वस्तू,

त्याहीपेक्षा जर कोणी आपली वप्रय वस्तू प्रदान कररत असल आणण कोणी
आपली वप्रयतर वस्तू प्रदान कररत असेल अथवा कोणी आपली वप्रयतम

वस्तू प्रीतीपव
ग प्रदान कररत असेल तर ती व्यतती सद्गती प्राप्त करे ल
ू क
यात कुठलाच सींमय असू मकत नाही, अथागतच ननिःसींदेह प्राप्त करते.

भगवान ् श्रीकृष्ण समस्त भततगणाींच्या हृदयात वास

करतात आणण लमव ब्रह्मादद लोकपज
ू नीय महाजन त्याींच्या चरणाींची

वींदना करतात. परीं तु त्याींच्या चरणाींची साक्षात ् सेवा त्याींना प्राप्त होत

नाही. असे चरण पत
ू नेकररता वींदनीयही नव्हते आणण अवींदनीयही नव्हते.

नतन तर प्राण त्यागताींना मात्र त्या चरणाींना आपल्या वक्षस्थळावर सारण
केले होते आणण याच कारणास्तव नतला सद्गती प्राप्त झाली. ्हणन
ू च
उद्धवजी ्हणतात-

अहो बकी यीं स्तनकालकूटीं
क्जघाींसयापाययप्यासाध्वी।

लेभे गनतीं सात्र्यगु चताीं तत्तोsन्यीं

कीं वा दयालींू मरणीं व्रजेम।। (श्रीम भा. 3/2/23)

अहो काय आश्चयग! बकासरु ाची दष्ु ट बदहण पत
ू ना दहने श्रीकृष्णाला

मारडयाच्या हे तूने कालकूटलेवपत स्तनाचे पान करववले आणण श्रीकृष्णाच्या
ननत्यसामी गोलोकात सात्रीसमान गती प्राप्त केली. ्हणन
ू च श्रीकृष्णा

अनतररतत इतके दयाळू कोण असू मकते? अतिः मी त्याींची मरण ग्रहण
करतो.

पत
ग न्मी महाराज बळीींची कन्या रत्नमाला होती.
ू ना पव
ू ज

भग
ृ ुवींमी ब्राह्मणाींनी महाराजबळीींना आपले तेज प्रदान करुन त्याींना

अत्यींत बलमाली बनववले होते. ते ब्राह्मणाींना मत
ु तहस्ते दान दत होते
आणण त्याींच्या सभेतन
ू कुणीही ररका्या हाताींनी परतू मकत नव्हते.

त्याींचा वाढता प्रभाव पाहून बह
ृ स्पतीजीींनी ओळखले की यावेळी दे वताींचा
त्याींच्यासमोर यद्ध
ु ात ननभाव लागणे मतय नाही, ्हणन
ू मग त्याींनी

दे वताींमी पराममग करुन त्याींना मनमान्या रुपाींना सारण करुन स्वगग सोडून
अन्यत्र जाडयाचा सल्ला ददला. अमा प्रकारे राजा बळीने इींद्राच्या

स्वगागसदहत नतन्ही लोकाींवर अगसकार लमळववला. दे वताींची माता आददती

दहने आपल्या पत्र
ु ाींना पन्
ु हा स्वगगप्राप्ती व्हावी या कररता ‘पयोव्रत’ सींपन्न
करुन भगवींताला प्रसन्न केले. भगवींताने नतच्या वाींछापत
ू ीकररता नतच्या
पत्र
ु रुपात जन्म ग्रहण केला आणण नतच्या समक्ष मींख, चक्र, गदा तथा

पद्म सारण करुन चतभ
ु ज
ुग रुपात प्रकट झाले. आददतीने भगवींताींची स्तत
ु ी
केली आणण भगवींताने एका बटुक ब्राह्मणाचा वेम सारण केला. त्याींनी
हातात छत्र, दीं ड तथा कमींडलू सारण करुन राजा बळीच्या यज्ञमाळे त

प्रवेम केला, नतथे भग
ु ींमी ब्राह्मण बळीकररता अश्वमेस यज्ञ कररत होते.
ृ व
श्रीवामन भगवानाींच्या तेजाने ऋक्त्वज, यजमान आणण सगळे सदस्य

ननिःस्तेज झाले. सगळ्याींनी उठून त्याींचे स्वागत केले आणण त्याींना आसन
दे ऊन त्याींचे चरण प्रक्षालन केले. राजा बळीने ते चरणामत
ृ मोठ्या

प्रेमभावनेने आपल्या मस्तकावर ठे ववले. भगवींताींचे ते बालकरुप इतके

मनोहर होते ज्याला पाहून रत्नमालेच्या हृदयात प्रबल वात्सल्यभाव जागत
ृ
झाला. ती मनोमन ववचार करु लागली की क्रकती बरे झाले असते जर हे
बालक माझा पत्र
ु असता तर मी त्याला हृदयामी घट्ट सरुन स्तनपान
करववले असते, ज्याने माझे जीवन सफल झाले असते.

राजा बळी ्हणाले- “हे ब्राह्मणकुमार! असे वाटते की आपणाींस काहीतरी
हवे आहे . आपल्याला कुठल्याही गोष्टीची गरज असेल तर ननिःसींकोच

मागा-” भगवान श्रीवामनदे व ्हणाले- “दत व्येंद्र! आपण मनोवाींनछत वस्तू
दे णाऱ्याींत सवगश्रेष्ठ आहात. ्हणूनच मी आपल्याकडून थोडीमी जमीनकेवळ आपल्या पायाींनी तीन पावले भम
ू ी मागतो आहे . आपण साऱ्या
जगताचे स्वामी आहात, परीं तु ववद्वान परु
ु षाने केवळ आपल्या

आवश्यकतेनस
ु ारच दान स्वीकारायला हवे.” बळीने इक्च्छत दान दे डयाचा
सींकल्प करताच भगवींताने आपले मरीर ववृ द्धींगत करडयास प्रारीं भ केला.
आणण ते इतके ववमाल झाले की त्याींनी एका पावलात सारी पथ्
ृ वी

मोजली, मररराने समस्त आकाम व्यापले आणण दस
ु ऱ्या पावलाने स्वगागदद
सवग लोक मोजले.

जेंव्हा नतसऱ्या पावलाकररता बळीच्या राज्याचे कुठलेही

स्थान रादहले नाही तें व्हा वचन पण
ू ग न केल्या कारणाने श्रीवामनदे वाींनी
बळीला वरुणपामबद्ध केले. वपत्याला पमस
ु मान बाींसलेले पाहताच

रत्नमालेला अत्यींत क्रोस आला आणण ती मनोमन ववचार करु लागली की,
जर असा छल करणारा माझा पत्र
ु असता तर मी याला दस
ु ाच्या जागी

ववष पाजले असते. सवग प्राडयाींच्या हृदयात क्स्थत भगवींताने नतच्या या

दोन्ही इच्छा जाणून त्या श्रीकृष्ण लीलेत अमा प्रकारे पण
ू ग केल्या. परम
करुणामय श्रीकृष्णाने नतच्या प्रनतकूल भावाचा नतरस्कार करुन अनक
ु ूल

भावच ग्रहण केला आणण नतला आपल्या ननत्यसाम गोलोकात सदाकररता
सात्रीसमान गती प्रदान केली.

पत
ू ना कपटतेची मत
ू ी होती. बाहे रुन ममतेची मत
ू ी आणण

आतून मत्ृ य.ू श्रीकृष्णाने सवगप्रथम पत
ू नेचा वस केला. सासकाच्या हृदयात
जोपयांत कपटता राहते तोपयांत भगवद्-भजनात प्रवेम होऊ मकत नाही.

्हणून भगवान आपल्या भतताच्या हृदयातील कपटतारुपी पत
ू नेचा नाम
करतात.

‘पत
ू ’ मलदाचा एक अथग होतो ‘पववत्रता’ श्रीकृष्णाला

लमळववडयाकररता सवगप्रथम हृदय पववत्र करायची गरज असते. जोपयांत
हृदय ‘पत
ू ’ नाही, ‘अपत
ू ’ राहते तोपयांत भगवींताींची प्राप्ती होऊ मकत
नाही.

श्रीकृष्णलीला रहस्य

श्रीकृष्णलीला प्रकट आणण अप्रकट भेदात दोन प्रकारची असते, तत्वतिः

दोघाींमध्ये काहीच अींतर नाही. अप्रकट लीला ननत्यकाळ अप्रकट व्रजसामी
सरु
ु असते. याींत प्रनतददन अष्टकालीय लीलेच्या अनस
ु ार लीला सींपाददत

होत असतात. येथे श्रीकृष्ण ननक्त्यक्रकमोर वयीन ववलमष्ट आहे त. श्रीकृष्ण

समस्त अवताराींचह
े ी अवतारी आहे त, समस्त रलसक मींडळीींचे मेखर स्वरुप
आहे त. ते रसास्वादनाच्या आींकाींक्षेने आपल्या पररकरवींद
ृ ाला पथ्
ृ वीवर

अवतररत करवन
ू स्वयीं अवतीणग होत असतात. ब्रजभम
ू ीच परमलीला केंद्र
आहे . पथ्
ृ वीवर ही लीला प्रकटलीलेच्या नावाने ओळखली जाते. प्रकट

ब्रजलीला ननत्य आणण नतलमक्त्तक दोन प्रकारची असते, ब्रजची अष्टकालीय
लीला येथेसद्ध
ु ा अववरत चालत राहते आणण हीच ननत्य लीला आहे .

जन्मलीला, असरु मारन तथा दरू प्रवास नतलमक्त्तक लीला आहे त. अप्रकट

ब्रजसामी यमोदाजी हा अलभमान ठे वते की श्रीकृष्ण माझा गभगजात पत्र
ु

आहे , आणण जन्माचे नक्षत्र, नतथी आददींनस
ु ार जन्मोत्सव साजरा करते.
नींदबाबा आणण अन्य सगळे व्रजवासीही हीच भावना ठे वतात, कींसाच्या
वसाकररता श्रीकृष्ण मथरु े ला गेलेत आणण परत आलेत. तेथे गोचारण

गमन हीच दरू प्रवास लीला आहे . याच सवग लीला पथ्
ू रुपात
ृ वीवर स्थल
ददसन
ू येतात, अप्रकट ब्रजसामी याींचा केवळ अलभमान मात्रच आहे .

