
श्रीमद्भगवद्गीता सार।। 
 
 
 

आपल्या परमकल्याणाकररता सदैव जप करा: 
महामंत्र- 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।। 

श्रील गुरुदेवांच ेप्राणधन श्री श्रीराधारमण ववहारीजी आपले ततरके कटाक्ष 
आणण मंदमनोहर हास्य घेऊन श्रीरमणववहारी गौड़ीयमठ, ब्लॉक बी 3A, 
संगीतमय कारंजी- पाकक  जवळ, जनकपरुी, नवी ददल्ली, येथे ववहाररत होऊन 
आपली अहैतकुी कृपावर्कण करण्याकररता उद्यत आहेत.  
आपण याव ेआणण आमच्या कायकक्रमांचा लाभ घ्यावा.  
दैतनक कायकक्रम:- प्रातः मंगल आरती:- 4.30 (ग्रीष्मकाल); 5.00 (शीतकाल) 
संध्या आरती- प्रवचन:- 7.00 त े8.30 पयतं 
साप्तादहक कायकक्रम (प्रत्येक रवववारी) :- भजन, कीतकन, प्रवचन, प्रसाद, 
11.30 त े2.00 वाजेपयतं  
जजज्ञासा तथा प्रशनांच्या समाधाकररता संपकक :- श्री रामचंद्र दास  
                             दरूभार्:- 9810192540 
 
 
 

।।श्रीगुरु- गौरांगौ- जयतः।। 
श्रीमद्भगवद्गीता सार 

 



श्री गौडीय वेदातं सममती एवं तदंतगकत भारतव्यापींच े 
श्रीगौडीय मठांच ेप्रततष्ठाता श्रीकृष्णचतैन्यन्माय 

दशमाधस्तनवर श्रीगौडीयाचायककेशरी 
तनत्यलीलाप्रववष्ट 

ऊँ ववष्णुपाद अष्टोत्तरशत 
श्री श्रीमद्भजततप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराजजींच ेअनगुदृहत 

त्रत्रदजण्डस्वामी 
श्रीश्रीमद्भजततवेदांत नारायण गोस्वामी महाराजजी 

यांच्याद्वारा श्रीमखुतनःसतृ अमतृमयवाणीद्वारा संकमलत 
 
 
 

प्रकाशकीय वततव्य 
‘श्रीमद्भगवद्गीता सार’ नामक या गं्रथाला माझ्या वप्रय वाचकांसमोर प्रस्तुत 
करतांना मला अपार हर्क होत आहे. हा गं्रथाला माझ्या वप्रय वाचकांसमोर 
प्रस्तुत करतांना मला अपार हर्क होत आहे. हा गं्रथ परमआराध्यतम गुरुदेव 
ऊँ ववष्णुपाद परमहंस पररव्राजकाचायक अष्टोत्तरशत श्रीश्रीमद्भजततवेदांत 
नारायण गोस्वामी महाराजजीद्वारा श्रीश्रीमद्भजततवेदातं नारायण गोस्वामी 
महाराजजींद्वारा श्रीश्रीमद्भगवद्गीतेवर ददलेल्य प्रवचनांवर आधाररत आहे. 
श्रील गुरुदेवांनी शदु्धभतती मागकप्रदशकक रुप बंगला तथा संस्कृत भार्तेल्या 
अनेकानेक गं्रथांच ेदहदंी भार्ते अनवुाद आणण टीका प्रकामशत केलेल्या आहेत. 
अधधकांश गं्रथ आकाराने मोठे तथा ववर्याने अत्यंत गंभीर असल्याने 
सामान्य जनांना या गं्रथांना ग्रहण करणे सहज शतय नाही. सामान्य जनांवर 
कृपा करण्याकररता श्रील गुरुदेवांनी आपल्य ववमभन्न ववर्यांवर ददलेल्या 
प्रवचनांना आधार बनवनू छोट्या आकाराच ेसलुभ गं्रथ प्रकामशत करण्याची 
अनमुती प्रदान केली आहे. या श्रृखंलेतील ‘श्रीमद्भगवद्गीतासार’ प्रथम गं्रथ 
आहे. गीतेच ेममक सवकसाधारण जनतेला सरळ आणण सहजसोप्या रुपात 



बोधगम्य बनववण्याकररता हा गं्रथ प्रकामशत करण्याची आवशयकता अनभुवली 
गेली. श्रील गुरुदेवांच्या चरणसरोजी ववनम्र तनवेदन आहे की त्यानंी या दीन-
हीनावर आपली अहैतकुी कृपा ववर्कत करावी जेणेकरुन अधधकाधधक गं्रथांच े
प्रकाशन संभव होऊ शकेल.  
मदु्रणकायाकतील शीघ्रतमेळेु गं्रथात जर काही त्रटुी-ववच्यतुत तनदशकनास आल्या 
तर सज्जन वाचकांनी तनजगुणांनी क्षमा करावी आणण संशोधन करुन गं्रथांच े
सार ग्रहण करावे. 
                                   श्रीश्रीगुरुकृपलेश- प्राथी 
                                   दीन-हीन  
                                   गोकुलचंद्र दास 
 

 
 
 
 

प्रस्तावना 
 

श्रीमद्भगवद्गीतेला गीतोपतनर्द् म्हटलं गेलंय. हे समग्र वदैदक ज्ञानाच ेसार 
आहे, तसेच वदैदक सादहत्यातील महत्वपणूक उपतनर्द् आहे. जे लोक साध-ू 
गुरु- वषै्णवांच ेचरणाश्रय श्रद्धापवूकक ग्रहण करुन या गं्रथाच ेअनशुीलन 
करतील, त ेववनसायास यथाथक तात्पयक ग्रहण करतील तसेच ते सहज-सरळ 
रुपाने भवसागर पार करुन श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांची पराभतती प्राप्त करुन 
कृष्णपे्रमाच ेअधधकारी बनतील यात शंकाच नाही.  
                    आजकाल भारतातील मोठे-मोठे मतनवर्गण तसेच 
प्रवीण व्यजतत या गं्रथाचा आदर करतांना ददसतात. इतकेच काय की 
सवकसंप्रदायातील लोक या गं्रथराजाप्रती आदर आणण श्रद्धाभाव ठेवतात. खूपशा 



प्रमसद्ध राजनतैतक व्यजततंनी या गं्रथाप्रतत श्रद्धा प्रकामशत केली आहे. 
जगातल्या सगळ्या देशांतील मतनर्ींनीसदु्धा या गं्रथाची भरपरू प्रशंसा केली 
आहे. 
                 श्रीगीताशास्त्राच्या वाचकांना दोन भागांत ववभतत केले 
जाऊ शकते, स्थलूदशी आणण सकू्ष्मदशी. स्थलूदशी पाठक केवळ वातयांच े
बाह्याथक ग्रहण करुन मसद्धांत तनमाकण करतात. परंत ुसकू्ष्मदशी पाठकगण 
शास्त्राच्या बाह्याथाकने संतुष्ट न होता गंभीर ताजत्वक अथाकच ेअनसंुधान 
करतात. स्थलूदशी वाचकग आददपासनू अंतापयतं गीतेच ेपठण करुन हा 
मसद्धांत ग्रहण करतात की कमकच गीतेचा प्रततपाद्य ववर्य आहे, कारण 
अजुकनाने संपणूक गीता ऐकून शवेटी यदु्ध करणेच शे्रयस्कर समजले.  
               सकू्ष्मदशी वाचकगण तसे स्थलू मसद्धांतांनी संतुष्ट 
नसतात. ते एकतर ब्रह्मज्ञानाला अथवा पराभजततलाच गीतेच ेतात्पयक 
मानतात. त्यांच ेम्हणणे असे की अजुकनाच ेयदु्ध अंधगकारणे हे अधधकारतनष्ठेच े
उदाहरण मात्र आहे, ते गीतेच ेचरम तात्पयक नाही. 
              श्रीमद्भगवद्गीतेच ेतात्पयक अथाकत ्ततच्या चरम प्रततपाद्य 
ववर्याला समजण्याकररता ततच्या वततव्याद्वारे ददलेल्य तनदेशांना ग्रहण 
करायला हवे. गीतेच ेवतता स्वयं भगवान ्श्रीकृष्ण आहेत. गीतेच्या प्रत्येक 
पषृ्ठात त्याचा उल्लेख भगवान ्या स्वरुपात आलाय. श्रीकृष्णाने स्वयं 
अहैतकुी कृपावशतः खुपशा स्थळी स्वतःला परत्वर तत्व भगवान ्संबोधले 
आहे-  

‘अहं सवकस्य प्रभवो मत्तः सवक प्रवत्तकत।े 
इतत मत्व भजंते मां बधुा भावसमजन्वताः।।’ (गीता १०/८) 

‘मत्तः परतरं नान्यत ्ककंधचदजस्त धनंजय। 
मतय सवकममदं प्रातं सतु्र ेमणणगणा इव।।’ (गीता ७/७) 

‘अहं दह सवकयज्ञांना भोतता च प्रभरेुवच। 
न त ुमाममभजानंतततत्वेनात च्यवंतत त।े।’ (गीता ९/२४) 

 



अन्यान्य भगवदअवतारांनी आपल्या भगवत्तेचा पररचय स्पष्टरुपान े स्वतः 
ददला नाही. परंतु गीतेत भगवान ्श्रीकृष्ण स्वतःच ससु्पष्ट रुपाने आपल्या 
भगवत्तेच े पररचय देऊन आपली शरणागती आणण भतती हीच जीवाकंररता 
सवोत्तम साधन असल्याच े तनददकष्ट करतात. भजतत हाच गीतेचा चरम 
प्रततपाद्य ववर्य आहे. आणण याला स्वयं श्रीकृष्णानेच प्रततपाददत केले आहे.  
          भगवान ् श्रीकृष्णाने परतत्व तनणकयासंबंधात ब्रह्मज्ञानाला गुघ्य, 
परमात्मज्ञानाला गुह्यतर आणण पराभजततला सवकगुह्यतम साधंगतले आहे. हेच 
गीताशास्त्राच ेयथाथक समन्वय आहे.  
          गं्रथाच्या अनवुाद तथा प्रफू संशोधनाच्या कामी कन्या जानकी 
दासी, कंप्यटूरवर कंपोजजंग तथा आऊटलेट कररता श्रीमान ् गोकुलचंद्रदास, 
प्रफू संशोधनाकररता श्रीओमप्रकाश ब्रजवासी तसेच संपादन कामाकररता श्री 
भजततवेदातं माधव महाराज यांची सेवाचषे्टा प्रशंसनीय आहे. गं्रथाकररता धचत्र े
प्रस्तुतकरण्याकररता श्रीयतु शयामारानीदासी यांची सेवाचषे्टा प्रशंसनीय आहे. 
ववशरे्तः गं्रथ प्रकाशनाच्या संपणूक आधथकक सेवानकुुल्याकररता श्रीमान ् संजय 
जैन आंतररक धन्यवादाच ेपात्र आहेत. श्रीश्रीगुरु-गौरागं-गांधववकका गररधारी या 
सवांवर प्रचरू कृपमशवाकद करोत.  
          अंततः भगवत ्करुणेच ेघनववग्रह परमआराध्यतम श्रीगुरुपादपद्म 
तनत्यलीला प्रववष्ट ऊँ ववष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीश्रीमद्भजततप्रज्ञान केशव 
गोस्वामी महाराज माझ्या प्रतत प्रचरू कृपामशवाकद वर्कण करोत, जेणेकरुन मी 
दीन-हीन सेवक त्यांच्या मनोमभष्ट सेवेत अधधकाधधक अधधकार प्राप्त करु 
शकेल, हीच त्यांच्या चरणी सकातर प्राथकना आहे.  
 
श्री धगरीधारी गौडीयमठ                   श्रीहररगुरु वषै्ण कृपालेशप्राथी 
गोवधकन, जजल्हा मथरुा (उ.प्र.)              दीन-हीन 
अन्नकूट महोत्सव                        त्रत्रदण्डीमभकु्ष 
२ नोव्हेंबर २००५.                         श्रीभजततवेदांत नारायण 
 



 
प्रथम पररच्छेद 

शास्त्रांमध्ये अनके धामांच ेवणकन आहे, परंतु समग्र ब्रह्मांडात वृदंावनसारखे 
दसुरे धाम नाही. वृंदावनाच्या मदहमेस केवळ वृंदावनाची कृपा प्राप्त व्यजततच 
समजू शकत.े श्रीकृष्ण आपल्या तनत्य पररकरांसोबत येथे ददव्य लीला 
ववलासादद करतात. भतताच्या जीवनाची चरममसद्धी हीच आहे की श्रीकृष्णच्य 
लीलांच ेसदा स्मरण रहावे तथा श्रीराधाकृष्ण यगुल आणण त्यांच ेतनत्य 
पररकरांची पे्रम सेवा पररपाटीच्या भावनेत मन आणण हृदय पणूकतया आववष्ट 
होऊन जाव.े  
         हे भाव तथा लीला- ववलासादद श्रीमद्भागवतात ववशद रुपाने वणणकत 
केले गेले आहे जे सवोपरर धचन्मय (ददव्य) शास्त्र आहे. या सवक प्रसंगांना 
समजण्याकररता श्रीमद्भवद्गीतेची उपदेशावली पाया प्रस्ततु करत.े याच 
पायावर श्रीमद्भगवतरुपी द्वादशमाळे (स्कंध) असलेला प्रासाद तनममकत आहे. 
नऊ माळे वा स्कंध खाली आहेत आणण दोन माळे वर आहेत, मध्यभागी 
आहे दहावा माळा अथवा दशम स्कंध. या दहाव्या स्कंधात नव्वद कंुज 
आहेत, जे अध्याय समहू आहेत. या कंुजाच्या कें द्रस्थानी शसपंचाध्यायीरुपी 
पाच ववशरे् प्रकोष्ठ आहेत. जेथे श्रीराधाकृष्णयगुुल ववलासरत आहेत. असे 
वाटत ेकी त ेश्रीमती राधधका आणण श्रीकृष्णाची सेवा कररत आहेत. परंत ु
वास्तववक रुपात श्रीकृष्ण त्यांची सेवा कररत आहेत. जोपयतं 
श्रीमद्भवद्गीतेच्या उपदेशांचा पाया आपल्य हृदयात स्थावपत होत नाही 
तोपयतं आपण या ददव्य लीलांसंबंधीची जड धारणा करुन घेतो, जी आपल्या 
सवकनाशाकररता कारणीभतू ठरत.े गीतेत (१८/६५) आपण पाहतो-  
                  मन्मनाभव मद्भततो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
                मामवैषै्यमस सत्यं त ेप्रततजाने वप्रयोsमस मे।। 
“आपल्या मनाला आणण हृदयाला माझ्यात आववष्ट करा, माझ ेभतत बना, 
माझी पजूा करा, मला प्रणाम करा, अशा प्रकारे तनजशचतरुपाने तमु्ही मला 



प्राप्त करु शकता. मी तुझ्या तनकट ही प्रततज्ञा करतो, कारण त ू(अजुकन) 
माझा सवाकधधक वप्रय आहेस.”  
                     हाच भगवद्गीतचेा सवकशे्रष्ठ शलोक आहे. हा शलोक 
आपल्या परवती शलोकाच्याहीपेक्षा (१८/६६) उत्तम आहे ज्यात श्रीकृष्ण 
वदतात- 

सवक-धमाकन ्पररत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वां सवक-पापेभ्यो मोक्षतयष्यामम मा शचुः।। 

“समस्त प्रकारच ेजागततक धमक, शारीररक वा मानमसक, वणाकश्रम-धमक, अन्य 
देवदेवातांची पजूा देणखल त्यागून केवळ माझ्या शरणागत हो, भय वाटून देऊ 
नकोस कारण मी तुझ्या समस्त पापांना नष्ट करुन टाकीन.” परंतु 
“मन्मनाभव” शलोक याहीपेक्षा अधधक महत्वपणूक आहे. ‘सवकधमाकन ्पररत्यज्य’ 
शलोक शरणागतीचा उपदेश देतो, तर ‘मन्मना भव’ शलोक त्याच शरणागतीच े
फळ ‘प्रेमभतती’ प्रदान करत,े ज्यामळेु या शलोकाची मदहमा अधधक आहे.  
जेंव्हा आपण गीतेच ेअध्ययन करतो, ववशरे्तः जेंव्हा आपण आचायांची टीका 
पाहतो, तेंव्हा त्यात गीतेच ेपाच प्रकारच ेउपदेश प्राप्त होतात.  

१. सवांकररता साधारण उपदेश 
२. गुह्य (गूढ) 
३. गुह्यतर (अधधक गूढ) 
४. गुह्यतम 
५. सवक-गुह्यतम (सवक गढुांत देणखल अत्याधधक गूढ) 
हे उपदेश ववस्ततृ रुपांत नाही ददले गेलेत, अवपतु सतू्ररुपांत आहे.  
 
 

साधारण उपदेश 
साधारण व्यजततंकरता भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात- 

यतुताहारववहारस्य यतुतचषे्टस्य कमकस।ु 
यतुतस्वप्नावबोधस्य योगो भवतत दःुखहा।। (गीता६/१७) 



अधधक आहार करु नये तथा अधधक झोप ूनये. जगातील कायक आणण 
इंदद्रयततृ्पीवर तनयंत्रण ठेवावे, अन्यथा तू त्या दलुकभ योगास प्राप्त करु 
शकत नाही, ज्यातं एक आत्मा आपल्या सषृ्टीकत्याकसमवेत यतुत असते. 
आहारववहारात संयम न ठेवल्यान ेनाना प्रकारच्या व्याधी उत्पन्न होतात. 
त्यामळेु साधनेत ववघ्न पडत.े त्याचप्रमाणे ववववध धचतंांनी उद्ववग्न चंचल 
मनाने देणखल साधनमसद्धी होऊ शकत नाही. साधारण रुपात श्रीकृष्णाने हे  
ज्ञान प्रदान केले की आपण हे शरीर नाही. शारीररक कामनांपासनू पथृक् 
रहा, त्यांच्या तजृत्पकरता प्रयत्नशील राहू नका.  

जातस्य दह ध्रवृो मतृ्यधु्रृकव जन्म मतृस्यच। (गीता २/२७)  
ज्याने जन्मग्रहण केलाय, त्याचा मतृ्य ूअटळ आहे. तथा परवती अवस्थेत 
त्याचा पनुजकन्म तनजशचत आहे. अजुकन सवाकंररता शोक कररत आहे- 
पतु्राकररता, पत्नीकररता, आप्तस्वकीयाकंररता, बंधबुांधवाकंररता, आपणही 
या सवांकररता शोक कररत असतो.  

अशोच्यानानशुोचतस्वा ंप्रज्ञावादांशच भार्से। 
गतासनूगतासूंशच नानशुोचंतत पंडडतः।। (गीता २/२७) 

ववज्ञव्यजतत जीववत अथवा मतृ व्यजततंकररता शोक कररत नाही. 
सगळ्यांनाच देहत्याग करावा लागतो. जे आज नाही गेलेत, त्यांना उद्या 
वा परवा जावेच लागते, त्यांच्याकररता दःुख करु नये. शरररातील अजर, 
अमर, आत्म्यास तनत्य जाणून स्थलू शररराच्या ववनाशान ेववचमलत होऊ 
नका.  

ननैं तछंदंतत शस्त्राणण ननैं दहतत पावकः। 
न चनैं तलेदयन्त्यापो न शोर्यतत मारुतः।। (गीता २/२३) 

आत्म्यास कुठल्याही शस्त्राद्वारे छेदन करता येत नाही, अजग्नद्वारे 
जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे आद्रक वा पवनाद्वारे शषु्क करता येत नाही. 
आत्मा तनत्य आहे, ककंत ुशरीराचा मतृ्य ूअवशय आहे. म्हणून शररराची 
अधधक धचतंा करु नका.  



      हो, एक व्यजतत या संदभाकत असा ववचार करु शकते- भगवंताने 
या शरीररुपी मंददराला त्याच ेभजन करण्याकररता प्रदान केले आहे, असा 
अनभुव केल्यानंतर ती व्यतती शरीर रक्षणाकररता यत्न करु शकतो. 
आपल्याला या शरीराला स्वच्छ ठेवायला हवे, आवशयकतेनसुार धचककत्सा 
आदी करायला हवी, अन्यथा आपण भजन करु शकत नाही. या उद्देशान े
शररराकररता यत्न करणे ठीक आहे परंतु हे सवक वरैाग्यपणूक भावनेने 
करायला हवे. अंततः भगवंत यांस परत मागणार आणण त्यावळेीसच 
आपण त ेपरत करणे अतनवायक आहे. भगवतं ववचारतील- “मी तलुा हा 
दलुकभ मलू्यवान मानव शरीर ददले आहे, त ुत्याचा कसा काय उपयोग 
करुन घेतलास?” म्हणून त्यांनी अशा प्रकारच ेशलोक म्हटले आहे- 

या तनशा सवकभतूानां तस्या ंजागजत्तक संयमी। 
यस्यां जाग्रतत भतूातन सा तनशा पशयतो मनेुः।। (गीता २/६९) 

जेंव्हा साधारण लोक झोपलेले असतात तेंव्हा साध ूआत्मानभुतूीमध्ये 
जागतृ रहातात तसेच जेंव्हा साध ूतनदद्रत असतात तेंव्हा साधारण लोक 
आपल्या इंदद्रय तजृत्पमध्ये जागतृ रहातात. म्हणून त ुसरलतापवूकक भगवद् 
भजनात तनमग्न रहा आणण सखु-दःुखाला समसमान माननू आपले कतकव्य 
कमक कररत रहा.  

कमकण्येवाधधकारस्ते मा फलेर् ुकदाचन। (गीता २/४७) 
आपले कमक कररत जा तथा आपल्या श्रमाच्या फळाची इच्छा धरु नकोस. 
येथपयतं हा साधारण उपदेश आहे.  
 

गुह्यं (गूढं) उपदेश 
 

यानंतर गहु्य (गूढ) उपदेश येतो, ज्याला ब्रह्मज्ञान म्हणतात. आत्मा 
धचद्ववस्त ूआहे तथा परब्रह्माचा अंश आहे. 

जस्थतप्रज्ञस्य का भार्ा समाधधस्थस्य केशव। 



जस्ततधीः ककं प्रभार्ते ककमासीत व्रजेत कीम।्। (गीता २/५४)  
अजुकन पचृ्छा करतो- “हे केशव! समाधधमध्ये जस्थत असणाऱ्या जस्थरबदु्धी 
व्यजततंची काय लक्षणे आहेत? त्या कशाप्रकारे बोलतात, कशाप्रकारे 
बसतात आणण कशाप्रकारे चालतात?” 
अष्टादश अध्यायात हा मसद्धातं आहे की-  

ब्रह्मभतूः प्रसन्नात्मा न शोचतत न काङक्षतत।  
समःसवेर् ुभतूेर् ुसद्भजततं लभत ेपराम।्। (गीता १८/५४) 

ब्रह्म अवजस्थत प्रसन्नधचत्त व्यजतत न शोक करतात न ही आकांक्षा 
करतात. त ेसवक भतूामंध्ये समदशी होऊन पे्रमलक्षणयतुत माझी भतती 
प्राप्त करतात.  
ब्रह्मभतू शब्दाच ेतात्पयक जीवाच ेआपल्या स्वरुपगत तनत्य जस्थतीत 
प्रततजष्ठत होणे आहे. ब्रह्मभतू अवस्था प्राप्त जीवांची लक्षणे येथे ददली 
आहेत- 
(क) प्रसन्नात्मा- प्राकृत गणुमय सकू्ष्म शरीर दरू झाल्यामळेु सदा-सवकदा 

प्रसन्न रहाणे हे प्रथम लक्षण आहे. 
(ख) न शोचतत – नष्ट झालेल्या ववर्याकंररता त्यांना कधीच शोक रहात  

नाही. 
(ग) न कांक्षतत- भगवत ्प्रीततच्या कामने अततररतत कुठल्याही सांसाररक 

ववर्यांची आकांक्षा न करणे अथाकत ्दैदहक अमभमान रादहल्याने 
ववर्यभोगाची लालसाही लोप पावत.े  

(घ) समःसवेर्भुतूेर्-ु भद्र-अभद्र समस्त प्राण्यांप्रती बालकाप्रमाणे समदशी 
असणे. 

(ङ) मद्भजतत पराम-् माझ्या पराभजततची अमभलार्ा असणारे.  
 
ही त्यांची लक्षणे आहेत. अशी लक्षणेयतुत ब्रह्मभतू महात्मा, साधसंुगत 
भगवंताची परा-प्रेमाभतती प्राप्त करतात.  

द्वाववमौ परुुर्ौ लोके क्षरशचाक्षर एव च। 



क्षरः सवाकणण भतूातन कूटस्थेsक्षरउच्यते।।(गीता १५/१६) 
  क्षर आणण अक्षर- ही दोन परुुर् तत्वे आहेत. यातील आपल्या स्वरुपातून 
ववच्यतु होणारा क्षर जीव आहे तथा जो आपल्या स्वरुपातून कधीच ववच्यतु 
होऊ शकत नाही, तो स्वांश तत्वच ‘अक्षर परुुर्’ आहे. अक्षर परुुर्ाच ेदसुरे 
नाव कूटस्थ परुुर् देखील आहे. जो एकरुपाने सवककालव्यापी आहे, तोच 
कूटस्थ आहे.  
         त्या कूटस्थ अक्षर परुुर्ाच ेतीन प्रकाश आहेत- ब्रह्म, परमात्मा 
तथा भगवान! जगत ्सषृ्टी झाल्यानंतर जगतात सवकव्यापी सत्तास्वरुपात 
तसेच जगतातल्या समस्त धमांच्या ववपररत अवस्थेत जे अक्षर परुुर् लक्षक्षत 
होतात, तेच ज्ञानीजनांच ेउपास्य ब्रह्म आहे. म्हणूनच ब्रह्म जगत्संबंधी तत्व 
ववशरे् आहे, स्वतंत्र तत्व नाही. साधारण रुपात हेच ब्रह्मज्ञान होय.  
 
 
 

गुह्यतर (अधधक गूढ) उपदेश 
 

यानंतर येत ेगहु्यतर (अधधक गूढ), जे परमात्म-ज्ञान आहे.  
उत्तमः परुुर्स्त्वन्यः परमात्मेत्यदुाहृतः। 

यो लोकत्रयमाववशय त्रबभत्यकव्यय ईशवरः।। (गीता १५/१७) 
परंतु पवूोतत क्षर आणण अक्षर तत्वाने मभन्न एक अन्य उत्तम परुुर् 
परमात्मा म्हणवला जातो. जो ईशवर आणण तनववककार आहे तथा ततन्ही 
लोकांमध्ये प्रववष्ट होऊन त्याच ेपालन करतो.  
ज्ञातनजनांच ेउपास्य असणाऱ्या ‘ब्रह्म’ तत्वाववर्यी सांधगतल्यानतंर ‘उत्तमः’ 
इत्यादी द्वारे योगींच ेउपास्य असणाऱ्या परमात्म्याववर्यी श्रीकृष्ण सांगत 
आहेत. ‘त’ु शब्द पदहल्यापेक्षा ववशरे् असण्याच ेद्योतक आहे. गीता (६/४६) 
मध्ये म्हटलय- ‘ज्ञातनभ्यशचाधधको योगी’ अथाकत ्योगी ज्ञानीजनापेंक्षाही शे्रष्ठ 



आहेत. या वातयान ेहेच जाणता येत ेकी उपासकाच ेवमैशष्ट्य असल्या 
कारणाने उपास्याच ेदेखील वमैशष्ट्य असते. परमात्मतत्व अशापकारे ववशद 
केले आहे- जो ईशवर अथाकत ्तनयामक आहे, ‘अव्ययः’ अथाकत ्तनववककार 
भावात समग त्रत्रलोकात प्रववष्ट होऊन त्यास धारण करतो आणण त्याच े
पालन करतो, तोच परमात्मा होय.  
‘ततृीय एवं सवोत्कृष्ट अक्षर परुुर्ाच ेनाव’ भगवान ्आहे। श्रीकृष्ण तेच 
भगवत-्तत्त्व आहे. त ेक्षर परुुर् ‘जीव’ याच्याही पमलकडले आणण अक्षर परुुर् 
‘ब्रह्म’ आणण ‘परमात्म्यापेक्षाही’ उत्तम आहेत. म्हणूनच जगतात तथा 
वेदांमध्ये त्यांना परुुर्ोत्तम म्हटलं गेलंय.  
ब्रह्म, परमात्मा आणण भगवान यांच्या उपासकांकररता त्यांच्या प्राजप्तच े
साधन क्रमशः ज्ञान, योग, तथा भजतत आहे. ज्ञान आणण योगाच ेफल मोक्ष 
आहे परंत ुभजततच्या सहाय्यतेमशवाय ज्ञान आणण योग यांद्वारे मोक्ष प्राप्त 
होत नाही. भगवतंाचं्या उपासकांना आपल्या साध्यमसद्धीकरता ब्रह्म अथवा 
परमात्म्याची उपासना करावी लागत नाही.  

तलेशोsधधकतरस्तेर्ामव्यततासततचतेसाम।्  
                                     (गीता १२/५) 
तनववकशरे् ब्रह्मस्वरुपात आसततधचत्त व्यजततंनाअधधकतर तलेश होतात 
कारण इंदद्रयांचा ववरोध करुनच अव्यतत ब्रह्माववर्यी जाणल ेजाऊ 
शकते. ज्याची गती व्यतत होत नाही त्याला प्राप्त करणे अत्यतं 
कष्टप्रद असते. म्हणनूच तनराकार ब्रह्माकड ेजाण्याचा प्रयत्न करु नका. 
सावधान! कुण्या आकारहीनाच ेध्यान करण्यात अत्याधधक कष्ट आहेत. 
त्याबदल्यात परमात्म्याच ेआपल्या हृदयात ध्यान करावे. परमात्मा 
प्रत्येक जीवाच्या हृदयात अंष्ठ आकारात तनवामसत आहे. त्याच ेध्यान 
करुन जर त्याच्या तनकट पोहोच ूशकत नाही तर पनुवाकर चषे्टा करा. 
हेच योधगजनांच ेपरमात्म-ज्ञान आहे. परंतु वास्तववक योगी तेच असतात 
जे धचत्त आणण देहाला संयत करुन, ववर्याचंा अस्वीकार करुन 
योगाद्वारे परमात्मायतुत होतात.  



स संन्यासी च योगी च न तनरजग्ननक चाकक्रयः। (गीता ६/१) 
अजग्नहोत्रादी कमांचा त्याग करणारा संन्यासी नाही आणण देहसंबंधी 
कमाकचा पररत्याग करणारा योगी नाही. हेच ज्ञान गुह्यतर आहे.  
 

गुह्यतम उपदेश 
गुह्यतम उपदेश नवव्या अध्यायात ददला गेलाय. हे शदु्ध भजततच्या 
लक्षणांनी यतुत ज्ञान आहे जे गुह्यतम आहे. या गुह्यतम ज्ञानाद्वारेच 
या संसाररुप अशभुातनू मजुतत प्राप्त होते. 
श्रीभगवानवुाच- 

इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयूवे। 
ज्ञान ंववज्ञानसदहतं यञ्ज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेsशभुात।्।(गीता ९/१) 

श्री भगवान म्हणाले- हे अजुकन! मी दोर्यतुत तुला ववज्ञानयतुत, केवळ 
शदु्धभजतत- लक्षणांनी यतुत हे ज्ञान सांगेन, जे जाणून त ुया दःुखमय 
संसारातून मतुत होऊन जाशील.  
या अध्यायात केवला भजततची सवकशे्रष्ठता वणणकली गेली आहे, ज्यात 
अंतःकरणाच्या शदु्धीची अपेक्षा नसते. अत्यंत दरुाचारी अनथकग्रस्त 
व्यजततंच्या हृदयातही भजततकृपापवूकक प्रवेश कृपापवूकक प्रवेश करुन 
त्याला परमपववत्र आणण ववशव वंदनीय सवकशे्रष्ठ महाभागवत बनववते.  
गुह्यतम शदु्धाभजतत संबंधी हे ज्ञान परम ववज्ञानमय आहे. ईशवर 
ववर्यक ज्ञानाला अनभूतूतसदहत ववशरे् रुपात जाणणेच ववज्ञान होय. 
येथे वणकन शदु्धभजततवर्यक आहे परंतु येथे भगवंतांच्या रसपणूक 
पररचयेववर्यी नाही सांधगतले गेले आहे. यद्यवप ही शदु्धभजतत आहे, 
तरीसदु्धा रसमय नाही.  
 

सवकगुह्यतम उपदेश 
अष्टादश अध्यायाच्या शवेटी सवकगुह्यतम उपदेश प्रदत्त आहे. 



सवकगुह्यतमं भयूः श्रणृु मे परमं वचः। 
इष्टोsमस मे दृढममतत ततो वक्ष्यामम ते दहतम।्। (गीता १८/६४) 

अतत गंभीर अथाकने पररपणूक असे गीताशास्त्र श्रवण करुन अजुकन 
तनस्तब्ध झाला, हे पाहून नवनीतासमान धचत्त असणारे भगवान ्
श्रीकृष्णाच ेहृदय द्रवीभतू झाले आणण ते म्हणाले- “हे वप्रय ममत्र अजुकन! 
आता जे मी सागंणार आहे ती वचने ‘परमम’् आहेत, अथाकत ्गीताशास्त्र 
जे सवक शास्त्रांच ेसार आहे, त्याचदेेखील सार आहे. ‘गुह्यतमम’्- या 
वचनांपेक्षा अधधक गुह्य आणखी काहीच नाही, कुठेच नाही आणण कुठे 
कशाप्रकारे असहुी शकत नाही, हे अखंड आहे. या वचनांना पनु्हा 
सांगण्याच ेकारण हे आहे की तु माझा अततवप्रय सखा आहेस, म्हणून 
तुझ्या मंगलाकररता मी हे सागंणार आहे. का नाही! कारण कुठलीही 
व्यजतत आपल्या वप्रय सख्याव्यततररतत अन्य कोणालाही अततरहस्यपणूक 
गोष्ट सांगत नाही.” 
“मी तुला ‘गुह्य ब्रह्म-ज्ञान’ आणण ‘गुह्यतर ईशवर-ज्ञान’ या ववर्यी 
सांधगतल.े आता ‘गुह्यतम’ ‘भगवत-्ज्ञानाचा’ उपदेश देत आहे, श्रवण 
कर. या गीताशास्त्रात मी जजतके उपदेश केले आहेत, त्या सवापंेक्षा हा 
उपदेश शे्रष्ठ आहे. त ुमाझा अत्यंत वप्रय आहेस, तेंव्हा तुझ्या 
दहताकररता हे मी सागंत आहे.” 

मन्मनाभव मद्भततो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवषै्यसी सत्यं त ेप्रततजान ेवप्रयोsमस मे।। (गीता १८/६५) 

तू मला तुझ ेधचत्त समपकण कर, माझ ेनाम-रुप-लीला आददचं ेश्रवण-
कीत्तकन परायण होऊन माझा भतत हो, माझी पजूा करणारा हो आणण 
मला नमस्कार कर. अशा प्रकारे तू मलाच प्राप्त होशील. मी तझु्याकड े
ही सत्य प्रततज्ञा करतो, कारण त ूमाझा वप्रय आहेस.  
हाच भगवद्गीतेचा सवकशे्रष्ठ शलोक आहे. हा रसमय आहे तथा भजततची 
चरम सीमा आहे. येथे भगवान ्सवकगुह्यतम उपदेश कररत आहेत. तो 
उपदेश काय आहे? या आधी, श्रीकृष्णाने नारायणाची पजूा 



करण्यापयतंच ेवणकन केले होते, जी भगवंताचंी ऐशवयकबदु्धीने केलेली पजूा 
आहे. परंतु या शलोकात चार ववशरे् कक्रयांच ेवणकन आहे. पदहल ेआहे- 
‘मन्मना भव’, सवकदा माझ ेधचतंन करा, दसुरे आहे- मा ंनमस्कुरु, मला 
प्रणाम करा.  
जर तुम्ही पदहले नाही करु शकत तर दसुरे करा. जर तहेी नाही करु 
शकत तर ततसरे करा. जर तेही जमत नसेल तर केवल प्रणाम करा, 
त्यानेच सवक काही होऊ शकेल.  

द्ववतीय पररच्छेद 
या अध्यायात ‘मन्मना भव’- ‘आपले मन आणण हृदय माझ्यात आववष्ट 
करा’- याची आलोचना करु या। असे करणे सहज नाही. जर कुणी 
व्यजतत कुण्या एका वस्तूत मन आववष्ट करु पहात असेल तर त्याच े
नेत्र, कान आदद समस्त इंदद्रय केवळ त्याच वस्तूवर कें दद्रत असायला 
हवीत. जर मन कुठल्या वस्तूवर कें दद्रत नाही होऊ शकत तर त े
अतनयंत्रत्रत मन आहे. आपले मन कधी ववर्यांमध्ये गुरफटत ेतर कधी 
कुणाववर्यी धचतंा करते. हीच आपली बद्ध अवस्था आहे. परंत ुजर 
कुणाच ेमन श्रीभगवंतांच्या चरणकमलातं पणूक तनववष्ट रहाते, तर तीच 
सवोत्तम प्रकारची पजूा आहे. कुण्या साधकाकररता असे कें व्हा शतय 
असत?े श्रद्धा रुपी प्रारंमभक अवस्थेत हे संभव नसते. क्रमशः रुधचची 
अवस्था आल्यानंतरही हे संभव नसते. रुधचच्या अवस्थेनंतर आपण 
यथाथाकने आपले हृदय भगवतंाला देऊ लागतो. आसजततच्या अवस्थेत 
आपण आपल्या हृदयाचा अधाक अंशच भगवतंाला समवपकत करु शकतो, 
भाव अवस्थेत तीन-चतुथांश अंश समवपकत करु शकतो, परंत ूपे्रम-
अवस्था प्राप्त केल्यावरच आप आपले हृदय पणूक रुपाने श्रीकृष्णाला 
समवपकत करु शकतो.  
जेंव्हा श्रीकृष्ण, उद्धवाला वृंदावनात गोवपकंड ेपाठवत होत,े त्यावळेेस 
त्यांनी अत्यंत चतुरतापवूकक आणण वातय-भंगी द्वारा म्हटले, 



“हे उद्धवा! माझ ेमाता-वपता माझ्या ववरहात फार दःुखी आहेत. त ू
वृंदावनात जाऊन माझ्या संदेशाद्वारे त्यांना सांत्वना देऊन ये.” 
हे ऐकून उद्धव श्रीकृष्णाजवळ काही क्षण थांबले आणण मग म्हणाले- “या 
अततररतत आणखी काही कायक आहे काय?” 
श्रीकृष्णाने ववचार केला, “यांना काय सागं ूआणण काय न सागं?ू” ते थोड े
धचतंतत झाले. थोड्या वेळान ेववचार करुन त्यांनी तनणकय घेतला, “जर 
मी यांना आत्ता नाही साधंगतले तर मग कधी सागंणार?” 
श्रीकृष्ण वदले, “हो, एक कायक आणखी आहे. त्या वृंदावनात गोपी आहेत 
ज्या माझ्या वप्रयतमा आहेत. त्यांनी आपले संपणूक हृदय मला समवपकत 
केले आहे, तथा माझ्यामशवाय त्या कुणालाच जाणत नाही. माझ्याकररता 
त्यांनी आपल्या समस्त दैदहक कक्रया आणण दैदहक आवशयकता 
त्यागल्या आहेत. जी व्यजतत आपल्या समस्त दैदहक आवशयकता 
ववसरुन गेलीय ततची दशा कशी असेल बरे? त्या खाणे-वपणे, स्नान 
आददकृत्ये, वस्त्र आणण अलंकारांनी स्वतःला सजववणे तथा आपल्या 
केसांना सावरणे ववसरुन गेल्यात. त्यांच ेदेह खूप क्षीण झालेत आणण तू 
बघ की कशाप्रकारे त्यांनी माझ्याकररता समस्त बंध-ूबांधव, गहृ-धन 
आददचंा पररत्याग केला आहे. त्या केवळ माझ्यावरच प्रेम करतात तथा 
ददवस-रात्र माझ्या तीव्र स्मरणात तनमग्न असतात. उद्धवा!या जगात 
आपल्या हृदयाला अशा प्रकारे दसुऱ्याला देण्याच ेउदाहरण तू पादहलेच 
नसशील. कसतरी त्यानंी आपल्या प्राणाला धारण केले आहे. त्याचंा 
प्राणवाय ूत्यांच्या कंठाशी आला आहे, तेंव्हा अशा अवस्थेत त्या ककती 
वेळ जजवंत राहू शकतील? मला मादहत नाही त्या जजवंत राहू शकतील 
अथवा नाही. म्हणून शीघ्र वृंदावनी जा आणण त्याचं्या प्राणांची रक्षा कर. 
तेथे जाऊन त्यांना माझा संदेश दे की मी तनजशचतच उद्या ककंवा परवा 
परत येईन. माझ्या प्रततक्षेत त्यांनी प्राण धारण केलेले आहेत. त्या 
ववचार कररत असतील, “ कृष्णाने सांधगतले की त ेयेणार आहेत, त े



खोटे नाही बोल ूशकत.” याच आशवेर त्यांच ेप्राण जणू शाखेवर टांगलेले 
आहेत, ती तुटल्यावर त्यांच ेप्राण तनघनू जातील, तेंव्हा शीघ्र जा.  
हे ‘मन्मनाभव’ च ेसवोत्तम उदाहरण आहे. ही तर कृष्ण ववरहात 
व्याकूळ गोवपचंी गोष्ट आहे. 
आता एका दृष्टातंाद्वारे ऐक, कशा प्रकारे श्रीकृष्ण कोणाच्या हृदयाच े
हरण करतात, आपण जाणतो की कुणाला आपले हृद देणे ककती कठीण 
असते, परंतु जर कुणी आपले हृदय घेतले तर हे अतत सहज होऊन 
जाते. अन्यथा आपण आपल्या हृदयाला देणे असमथक होऊन जाते. कठ-
उपतनर्दे (१.२.२३) मध्ये कधथत आहे. 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतुेन। 
यमवरै् वणृुत ेतेन लभस्तस्यवै आत्मा वववणृुत ेतन ुस्वाम।्। 

श्रीकृष्ण त्याच हृदयाला हरण करतील जे त्याला वप्रय आहे. जर आपण 
खरोखरीच त्यांना आपले हृदय समवपकत करण्याची इच्छा करु, तरीसदु्धा 
ते अततकठीण आहे, परंतु जर श्रीकृष्ण आपल्या हृदयाला हरण 
करण्याची इच्छा करतील तरच ते संभव होईल. परंतु आपल्याला आपले 
हृदय असे घडवायला हवे की जेंव्हा कृष्ण त्याला बघतील तेंव्हा त्यांना 
ते हरण करण्याचा लोभ उत्पन्न व्हावा. हृदय समस्त प्रकारे स्वच्छ 
आणण शदु्ध असायला हवे. जर त्यात थोडी जरी अशदु्धता रादहली तर 
कृष्ण त्याचा स्वीकरा करणार नाहीत. परंत ुकेवळ हृदयाची शदु्धताच 
पयाप्त नाही कारण ज्ञानींच ेहृदय देणखल शदु्ध असत.े त्या शदु्धतेत 
आपल्याला काही ववशरे् सगंुध ममधश्रत करावयास हवेत; जेणेकरुन जेव्हा 
कृष्ण त्याचा सगंुध घेतील तेव्हा त्याकड ेआकवर्कत होतील. तो सगंुध 
आहे भजततरसाचा, अथाकत ्जेव्हा भजतत रस हृदयात प्रवादहत होऊ 
लागतो तेव्हा कृष्ण आवशयकही आकवर्कत होतील. कृष्ण कशाप्रकारे हृदय 
हरण करतात, खालील कथेद्वारे याच ेवणकन केले गेले आहे- हा 
पवूकरागातील गोपीचं्या तन्मयतेचा प्रसंग आहे- 



श्रीकृष्ण रोजच्या प्रमाणे त्याच्या सखांसोबत बंशीवादन करीत 
गोचारणाकररता जात होत.े त्यांचा वणक घनमेघाच्या वणाकसमान होता, 
त्यांच ेकुरळे केस त्याचं्या मखुमंडलावर रुळत होत,े त्यावेळच ेत्याचं े
सखा चारी बाजूंनी “साध!ू साध!ू!” म्हणत कृष्णाच्या मदहमेच ेगान कररत 
होत ेतथा आपापली बंशी आणण श्रुंग वाजवत होत.े जेंव्हा अशा प्रकारे 
क्रीडा करीत वनात गमन करीत होते, तेंव्हा समस्त व्रजवासी त्यांच्या 
दशकनाकररता त्यांच्या मागाकच्या दोन्ही बाजसू एकत्रत्रत होत असे. माता 
यशोदा आणण नंद बाबा कृष्णाच्या मागे-मागे चालतांना सागंत होते- 
“पतु्रा लवकर परत ये, जास्त दरू जाऊ नकोस.” कृष्ण पनुः पनुः त्यांना 
लवकर परतून येण्याच ेआशवासन देत होत,े शवेटी जेव्हा कृष्णाने 
प्रततज्ञापवूकक सांधगतले की मी अवशय लवकरच परतीन, तेव्हा नदं-यशोदा 
हळू-हळू आपल्या घरी परतले.  
व्रजमध्ये ककत्येक नव-वववादहता गोपी आल्या होत्या. त्य सवक कृष्णाची 
एक झलक पहाण्याकररता आपापल्या घरांच्या द्वारी येत. कुणी-कुणी 
गोपी णखडतयातून डोकावनू पाही, कुणी गच्चीवर येऊन पहात असे. 
कृष्णसदु्धा आपल्या नेत्रांच्या कोन्यातून त्यानंा पहात असे. एक गोपी 
दोन-तीन ददवस आधी वववादहत होऊन आली होती. ततने आधीच 
गोचारणाला जाणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या अततमधरू रुपाववर्यी ऐकले होत.े 
तेंव्हा ततने कृष्णाची वंशी ध्वनी ऐकली तेंव्हा ततच ेहृदय कृष्णाच्या 
दशकनाकररता व्याकूळ आणण उत्कंदठत झाले. जेंव्हा ती गोपी दारातून 
बाहेर आली तेंव्हा ततची सास ूआणण नणंद दाराबाहेरच उभी होती. त्यांनी 
ततला कृष्णाच ेदशकन घेण्यापासनू थांबववले आणण म्हटले- “त ूततथे जाऊ 
नकोस. तेथे एक काळा साप आहे, जर त्याने तुला दंश केला तर मात्र 
तू जीवनभर त्याच ेववर् उतरव ूशकणार नाही, तेंव्हा त ूघरातच रहा, 
आम्ही आत्ता आलो.” 
त्या गोपीने सांधगतल-े “तुम्ही दोघी जाणार आणण मी काय इथेच 
रहाणार? मी सदु्धा येणार.” 



“नाही. तुझ्याकररता धोका आहे. तुझ ेहृदय अजून अपतव (कोमल) आहे. 
तू त्याच्या ववर्ाला उतरव ूशकत नाही, तेंव्हा तू येथेच थांब.” 
व्रजच्या समस्त जस्त्रया, वदृ्ध, बालक, बामलका, पक्षी, कीटक, पतंग 
सगळेच कृष्णाच्या दशकनाकररता जात होत.े कृष्णाला समीप येतानंा 
पाहून त्या गोपीची सास ूआणण नणंद धावतच कृष्णाकड ेगेल्या. जेंव्हा 
त्या दोघी तनघनू गेल्या तेंव्हा ती गोपी दवाखान्याच्या तछद्रातूनच 
कृष्णाला पाहू लागली. त्यावळेेस ततची जस्थती अशी होती की ती बाहेर 
कृष्णाला पाहू शकत होती परंत ुततला मात्र कुमीच पाहू शकत नव्हते. 
कृष्णाची वंशी त्याच्या अधरावर होती, आणण तो इततया मधरुतनेे त्याच े
वादन करीत होती की त्याच्या हृदयातील अमतृ त्या वंशीच्या तछद्रातून 
तनघनू समस्त व्रजभमूीला आप्लाववत करीत होत.े ज्या नेत्रांनी या रुप 
माधरुीच ेदशकन नाही घेतले त्या नेत्रांची आवशयकताच काय? ज्या नेत्रांनी 
या मधरू लीलांच ेदशकन केले आहे केवळ तचे कृताथक आहेत. गोपी 
कृष्णांची आरती करीत होत्या, दीपांनी नव्हे तर आपल्या नेत्रांनी. कशा 
प्रकारे? त्यांच ेनेत्र दीपकाप्रमाणे होत ेतथा त्यांच्या हृदयात जस्थर 
असलेले पे्रम घतृसमान होते. त्यांच ेप्रेम-प्रज्ज्वमलत नेत्र कृष्णाच्या चारी 
बाजूंना कफरत होत ेतथा पे्रमपणूक कटाक्षांद्वारे कृष्णाची आरती करीत 
होत.े अतत आनंदपवूकक, काहीशा लज्जेने कृष्णाने त्या सगळ्याचं्या 
प्रेमाचा स्वीकार केला. एवढे सगळे घडत असतांनादेखील कृष्ण त्या 
नववध ूगोपीच्या घराकड ेदाराकड ेपहात होते. कृष्ण कुणाला दशकन देऊही 
शकतात आणण नाहीसदु्धा, कारण त ेस्वतंत्र भगवान आहेत, परंतू जर 
कुणी वास्तवात त्याचं्या दशकनाकररता उत्कंदठत असेल, तर कृष्ण अवशय 
त्याला दशकन देतात. त्या ददवशी कृष्ण त्या नववववादहत गोपीला दशकन 
देऊ इजच्छत होते. म्हणून ते सगळ्यांना सोडून तत्क्षणी ततच्याकड ेजाऊ 
पहात होते. तेंव्हा कृष्णाने यजुततपवूकक एका बछड्याची शपेटू अशा प्रकारे 
धरुन ओढली की त ेधावत-उड्या मारीत सरळ त्या गोपीच्या घराच्या 



द्वाराशी जाऊन पोहोचले, जण ूकाही त्याला याच कामाकररता प्रमशक्षक्षत 
केले गेले होत.े  
कृष्णदेखील बछड्याच्या मागोमाग तेथे पोहोचला, काही क्षणांपरुती 
कृष्णाने तेथे आफली वंशी आपल्या अधरावंर ठेवली आणण ततला 
आपल्या परम मनोहर त्रत्रभंग रुपाच ेदशकन घडववले. मग काय! त्या 
गोपीच ेहृदय आता ततच ेरादहलेच कुठे! ते तर कृष्णाने हरण केले आणण 
तो पनुः आपल्या सखांसोबत ममसळून गेला. कृष्णाच्या जगत ्ववमोहक 
रुपाच्या दशकनान ेती गोपी बाह्य-ज्ञान रदहत होऊन तेथेच जस्थर झाली. 
यालाच कृष्णाद्वारे हृदय हरण करणे अथवा ‘मन्मना भव’ होणे 
म्हणतात.  
जर कृष्णाची कुणावर ववशरे् कृपा होत ेतेंव्हाच ते त्याच ेहृदय हरण 
करतात. जर आपण अत्यंत उत्कंदठत होऊन आपल्या मनात सदैव धचतंा 
करु की “कधी मी श्रीकृष्णाच्या रुप-माधरुीच ेदशकन प्राप्त करु शकेन?” 
यामळेु श्रीकृष्ण अततप्रसन्न होऊन आपल्या धचत्ताच-ेहृदयाच ेहरण 
करतील. त्या गोपीने या सौभाग्याला प्राप्त करण्याकररताच लाखो वर् े
तपस्या केली होती आणण त्याददवशी ती पणूकरुपाने कृताथक झाली.   
खूप वेळ लोटला. कृष्ण आपल्या सखांसोबत वनात पोहोचले होते तथा 
गाईंच्या खरुांमळेु उडणारी धळू देखील आता बसली होती. परंत ुती गोपी 
मात्र अजूनही त्याच स्थानी तनशचल पतुळा होऊन उभी होती. कारण 
ततच ेहृदय आणण मन ततच्यापाशी रादहले नव्हते, ती असहाय झाली 
होती. तेवढ्यात ततची सास ूततच्याकड ेआली आणण ततला गदागदा 
हलववत म्हणाली- “शवेटी तेच झाले ना ज्याची मला भीती होती! त्या 
काळ्या सापाने तुला दंश केलाच तर. आता त्याच्या ववर्ाला तू कधीच 
उतरव ूशकणार नाही.” सास ूततला आपल्याबरोबर घरात घेऊन आली 
आणण ततला दही मंथन करण्यास लावले, जेणेकरुन काही दैदहक कक्रया 
केल्याने ती पनु्हा बाह्य ज्ञान प्राप्त करेल. परंतू त्या गोपीने दह्याच्या 
मडतयाऐवजी तेलाच ेमडके उचलले आणण ते घेऊन ती मंथन करु 



लागली, ज्यामळेु ककक श ध्वनी होऊ लागला. पणूक बाह्य-ज्ञान नसल्या 
कारणाने कधी ती तलेाच ेमंथन करी तर कधी थांब.े ततच ेमन आणण 
हृदय दठकाण्यावर होते कुठे? कृष्णाने त्याच ेहरण केले होत.े तो ककक श 
ध्वनी ऐकून ततची सास ूतेथे आली आणण म्हणाली, “अग! हे काय 
करतेस?” तेंव्हा मग सासनेू ततच ेमंथन करणे थांबववले आणण एकावर 
एक अस ेतीन हंड ेततच्या डोतयावर ठेवले. ततच्या एका हातात पाणी 
भरण्याकररता दोर आणण दसुऱ्या हातात एक लहान पोर ददले आणण 
ततला ववदहरीतून पाणी शेंदनू आणायला साधंगतले. ती नववध ूववहीरीवर 
पोहोचली आणण पाणी भरण्याकरीता मडतयाला दोर बांध ूलागली, परंत ू
ततच ेधचत्त ततच्यापाशी नसल्या कारणाने ती मडतयाच्या जागी त्या 
पोराच्या गळ्याला दोर बांध ूलागली. हे पाहून जवळच उभ्या असलेल्या 
अन्य गोपी म्हणाल्या, “हाय रे देवा! ही काय करीत आहे?” आणण असे 
म्हणून त्यांनी ततचा हात पकडला आणण पोराला वाचववले. एक गोपी 
म्हणाली, “असे झालये तरी काय? असे वाटते की कदाधचत दहला 
भतूबाधा झाली असावी.” दसुरी गोपी जी सवक जाणत होती ती म्हणाली, 
“भतू नाही काही! दहला नंदाचा पतू लागलाय.” हेच आहे “मन्मना भव” 
च ेउदाहरण.  
वृंदावन केवळ त्या लोकाकंररता आहे जे आपले मन आणण हृदय 
आपल्या घर-पररवाराला देण्यास असमथक आहेत. ते या सवांना रडत 
सोडून अनाधश्रतासमान वृंदावनात येतात आणण केवळ श्रीकृष्णाकरीता 
कं्रदन करतात. एवढेच काय पण राजा-महाराजा आणण ऐशवयकयतुत 
धनवान लोकांच ेसकुुमार पतु्र आणण पतु्री देखील वृंदावनात येऊन 
श्रीकृष्णाला आपले मन आणण हृदय अपकण करुन भजन करतात.  
श्रीकृष्ण अजुकनाला म्हणाले- “मन्मना भव” अथाकत आपल्या धचत्ताला 
गोपींप्रमाणे माझ्याचरणी अपकण कर.”  
अजुकनाने उत्तर ददले- “प्रभो! या रणके्षत्री माझ्या धचत्ताला तुमच्यात 
तनववष्ट करणे कशा प्रकारे संभव आहे? आपण मला वपतामह भीष्म, 



द्रोणाचायक आणण कणाकववरुद्ध यदु्ध करण्यास सांधगतले आहे. तेंव्हा 
माझ्याकररता ‘मन्मना भव’ शतय नाही.” तेंव्हा श्रीकृष्ण म्हणाले- 
“मद्भतता” – माझा भतत बन 
 
 

 
ततृीय पररच्छेद 

आत्तापयतं श्रीमद्भगवत्गीतेचा सवोत्कृष्ट आणण सवकगुह्यत्तम शलोक 
‘मन्मना भव’ ची व्याख्या आरंभ करुन उदाहरणांसदहत हे सांधगतले 
गेलेय कक ‘मन्मना भव’ काय आहे? ज्या प्रकारे यदु्धके्षत्रात अजुकनाला 
भगवान ्श्रीकृष्णाद्वारे हा उपदेश ददला गेला. त्याचप्रमाणे आपण सारे 
देखील यदु्धाच्या मदैानात उभे आहोत. आपली लढाई आहे, स्वभावतः 
चंचल मनाच्या वतृ्तीशंी त्यावेळेस कुरुके्षत्रात कौरव आणण पांडवामंध्ये 
यदु्ध सरुु होत.े म्हणून ज्याप्रमाणे हे ‘मन्मनाभव’ अजुकनाकररता दषु्कर 
होत,े त्याचप्रमाणे आपल्याकररतासदु्धा दषु्कर आहे.  
पांडवांची सेना सप्त अक्षौदहणी आणण कौरव सेना एकादश अक्षौदहणी 
होती. आपल्यासमोर सदु्धा आज एकादश इंदद्रय स्वरुप एकादश 
अक्षौदहणी सेना आहे आणण आपण सवकथा एकटे आहोत. भगवान ्
श्रीकृष्ण अजुकनाच ेरथवाहक होत,े परंत ुआपण मात्र आपल्या ववकृत 
बदु्धीद्वारे प्रचमलत आहोत. अजुकनाकड ेअजग्नदेवाद्वारे प्रदत्त रथ होता, 
जो जाळता येणं ककंवा नष्ट करणं शतय नव्हतं, परंतु आपल्याकड े
कोणता रथ आहे? मात्र हे भौततक शरीर, जे व्याधधग्रस्त तथा नशवर 
आहे. अजुकनाकड ेयदु्धाकररता गाण्डीव नामक धनषु्य होत,े परं 
आपल्याकड ेकाय आहे? आपण सवकथा असाहाय आहोत तथा एका 
दयनीय अवस्थेत आहोत. अजुकनाच्या रथध्वजावर कोण ववराजमान होत?े 
श्री हनमुानजी यद्यवप अजुकनाला सवक प्रकारची सहाय्यता उपलब्ध होती, 



तरीसदु्धा त्याच ेमन ववचमलत झाले आणण ते म्हणाले, “हे प्रभो! मी 
मन्मना भव होण्यास असमथक आहे.” 
हे शरीर म्हणजे रथ आहे; आत्मा रथी आहे आणण मन रथवाहक 
(स्वरुप) आहे. पण मनाचा स्वभाव काय आहे? चंचलता. त्यान े
आपल्याला कुठलीच मदत ममळत नाही. याच्या तनदेशनामळेु आपण 
पततत वा पथभ्रममत होऊन जातो. सवकप्रथम अजुकनाने करबद्ध होऊन 
सांधगतल-े 

मशष्यस्तsेहं शाधध मा ंत्वा ंप्रपन्नम.्...... (गीता २/७) 
“हे प्रभो! सवक प्रकारे मी आपली शरण ग्रहण करतो. आपण जसा आदेश 
द्याल, मी तेच करीन.” अजुकनाने भगवान श्रीकृष्णाने ददलेले सवक तनदेश 
ऐकले आणण मग म्हटले कक हे ‘मन्मना भव’ माझ्याकररता संभव नाही. 
कारण माझ्यासमोर भीष्म, द्रोण, कणक, कृपाचायक, दयुोधन आणण 
दःुशासन सदहत अनेक महारथी यदु्धाकररता एकत्रत्रत आलेत.  
अशा प्रकारे आपल्या समोर सहा महारथी उभे आहेत. त ेकोण आहेत? 
वाणीचा वगे, जजव्हावगे, उदरवगे, उपस्थवगे, मनाचा वगे आणण 
क्रोधवगे. आपण यापकैी कुठलाही परास्त करण्यास अत्यंत असमथक 
आहोत. ववशवाममत्र तथा नारदासारख्या महान व्यजततसदु्धा यापकैी एक 
वेग, उपस्थवेग (कामवासना) द्वारे प्रभाववत झाले होते. एकदा नारदजी 
दहमालय पवकतावरील गंगेच्या ककनारी एका अत्यंत मनोरम स्थानी 
पोहोचले. त्या रमणीय स्थळी थांबल्यानतंर ते आपल्या स्वाभाववक 
तनमकळ मनाने श्रीहररच ेस्मरण करु लागताच त्यांची समाधी लागली. 
नारदमनुींची ही तपोमयी जस्थती पादहल्यावर इंद्र घाबरला कक आपल्या 
तपस्येच्या बळावर हा माझ ेअमरावतीच ेराज्य तर नाही ना बळकावणार? 
त्याने कामदेवाला बोलावनू साधंगतले, “तु आपल्या मदतनीसांसदहत जा 
आणण नारदजींची समाधी भंग कर.” आश्रमात गेल्यावर कामदेवाने 
आपल्या मायेने वसंत ऋतू उत्पन्न करुन कामाजग्न भडकेल असे 
वातावरण सषृ्ट केले. कामकलेत तनपणु नवयवुती खूप प्रकारे शास्त्रीय 



रागदारीवर आधाररत ताना घेत गाऊ लागल्या तथा हातात चेंडू घेऊन 
ववमभन्न प्रकारच ेखेळ खेळू लागल्या. परंत ूकामदेवांची कुठलीही कला 
मनुींवर प्रभाव पाडू शकली नाही. मग मात्र कामदेव आपल्या ववनाशाच्या 
भीतीने घाबरला आणण मनुींच्या चरणावर पडून क्षमा माग ूलागला. 
नारदजींना क्रोध आला नाही. आणण ते वप्रय वचन बोलनू कामदेवाला 
समाधान देऊ लागले. परंत ूनारदजींच्या मनात कामदेवाला जजंकण्याचा 
अमभमान झाला आणण त्यांनी गवकयतुत होऊन ही गोष्ट मशवजींना 
जाऊन साधंगतली. मशवजी म्हणाले, तुम्ही मला साधंगतले ते ठीक आहे 
परंतू श्रीहरींना याववर्यी काहीसदु्धा सागं ूनका, ववर्य तनघाला तरी ही 
गोष्ट मात्र लपवा. नारदजींच्या मशवजींचा सल्ला पटला नाही. हातात 
वीणा घेऊन हररगणु गात ते वकंुैठात श्रीनारायणाकड ेपोहोचले आणण 
घडला प्रसंग भगवंताकंड ेववददत केला. करुणातनधान भगवंतान ेमनात 
ववचार करुन पादहला की याचं्या मनात गवाकच्या ववशाल वकृ्षाचा अंकूर 
फुटला आहे. मी तो उपटून टाकीन कारण सेवकांच ेदहत करणे हा माझा 
प्राण आहे. हृदयातं अमभमान ववृद्धगंत करुन नारदजी ततथनू तनघाले.  
तेव्हा मग लक्ष्मीपती भगवंतान ेआपल्या मायेला प्रेररत केले. त्या 
हररमायेने रस्त्यात एक अत्यंत सुंदर नगर रधचले ज्यातं शीलतनधी 
नामक राजा होता. त्याच ेववलास-वभैव शभंर इंद्रासमान होते. त्याची 
ववशवमोदहनी नामक एक रुपवती कन्या होती जजच ेस्वयंवर होणार होते. 
नारदजी त्या नगरातील राजाच्या महाली पोहोचले. राजान ेआपल्या 
रुपवती कन्येला बोलाववले तथा ततच्या स्वयंवराच्या आयोजनाची गोष्ट 
नारदजींना सांधगतली. त्या राजकुमारीच ेसौंदयक पाहून मनुी आपले वरैाग्य 
ववसरुन बराच वळे त्या कन्येकड ेपहात रादहले. मनोमन ववचार करु 
लागले कक असा कोणता उपाय जेणे करुन ही कन्या माझ ेवरण करेन, 
अशावळेी जप-तपाने काहीच होऊ शकत नाही. मला तर आता बरेच 
वभैव आणण अत्यंत सुंदर रुप हवे आहे जेणेकरुन ही राजकुमारी 
माझ्यावर भाळेल आणण माझ्याच गळ्यात जयमाळा घालेन. असा 



ववचार कररत-कररत ते तेथनू तनघाले. त्यावेळेस नारदजींनी भगवान ्
नारायणाची अनके प्रकारे ववनंती केली. लीलामय-कृपाळू प्रभ ूप्रकट 
झाल.े नारदजींनी अततदीन होत सवक वतृ्तातं ऐकववला आणण बोलले, “हे 
प्रभो! आपण आपले रुप मला प्रदान करा, कारण अन्य कुठल्याही प्रकारे 
मी राजकन्येला प्राप्त करु शकत नाही.” 

जोदह ववधध नाथ होइ दहत मोरा। 
करहु सो बेधग दास मैं तोरा।। 

आपल्या मायेच ेववशाल बळ पाहून प्रभ ूहसतच म्हणाले- हे नारदजी! 
ऐका, ज्यामळेु आपले परमदहत होईल मी तेच करीन. हे मनुी! रोगान े
व्याकुळ रोगी जर कुपथ्य मागू लागला तर वदै्य त ेदेऊ शकत नाही. 
मी देखील तुझ ेदहत करण्याचा तनशचय केला आहे. असे म्हणून भगवान 
अंतधाकन पावले.  
मायेने वशीभतू झालेले मनुीवर इतके मढू बनलो की भगवंतांची तनगूढ 
वाणी ते समजूच शकले नाहीत. ते लगोलग स्वयंवरभमूीकड ेतनघाले. 
राजे-महाराज खऊप नटून-थटून आपल्या गोतावळ्यासदहत आपापल्या 
आसनांवर बसलेले होते. नारदजी मनोन प्रसन्न होत होते- कक माझ े
सुंदर रुप पाहून राजकन्या चकूुनसदु्धा दसुऱ्या कोणाच ेवरण करणार 
नाही. कृपातनधान भगवंताने मनुींच्या कल्याणाकररता त्यांना माकडाचा 
कुरुप चहेरा ददला होता. राजकुमारीने जेंव्हा सभेत प्रवेश केला तेंव्हा 
नारदजी ततच्या अगदी समोर उभे होते. त्यांच ेत ेमाकडासारखे मखु 
आणण भयंकर शरीर पाहून ती तोंड कफरवनू राजहंमसणीच्या चालीने पढेु 
चालत गेली. नारदमनुींनी येन केन प्रकारेण ततच ेलक्ष वेधण्याचा प्रयत्न 
केला, मात्र राजकुमारीने त्यांच्याकड ेपादहलेसदु्धा नाही. त्याचवेळी 
श्रीनारायण देखील राजाच ेशरीर धारण करुन तेथे आले. राजकुमारीने 
हवर्कत होऊन त्यांच्या गळ्यांत जयमाला घातली आण भगवान ्आपली 
वध ूघेऊन तनघनू गेले. मोहकारणाने मनुींची बदु्धी नष्ट झाली होती. 
राजकुमारीला अशी जातांना पाहून त ेअत्यंत ववकल झाले. तेथेच 



मशवजींच ेदोन गण ब्राह्मण वेशात बसले होते, त ेहसनू म्हणाले- जरा 
जाऊन आरामात आपले तोंड तरी बघ! मनुींनी जळांत आपला चहेरा 
पादहला. माकडाचा चहेरा पाहून त ेअत्यंत क्रोधधत झाले तथा भगवान ्
श्रीहररनंा अनके खरेखोटे वचन सनुववले, अगदी शाप सदु्धा ददला! प्रभूंनी 
लगेचच आपली माया हटववली. तेंव्हा मग मनुींची चतेना परतली कक मी 
काय केले आणण त्यानंी अत्यंत भयभीत होऊन श्रीहरीच ेचरण पकडले.  
या महारथींच्या ही अततररतत आपल्याला अनेक प्रकारच्या अनथांचा 
सामना करावयास लागतो. म्हणून भगवान ्म्हणतात, “मद्भततो- त ू
माझा भतत बन.” अजुकनाने ववचार केला आणण म्हणाला कक मी भतत 
होईन असे म्हणणे फार सोप ेआहे, परंत ूवास्तवात असे करणे अत्यंत 
कदठण आहे. 
भतत बनण्याकररता हे ववशरे्तः आवशयक आहे की- 

अन्यामभलावर्ता शनू्यं ज्ञानकमाकद्यनावतृ्तम।् 
आनकुुल्येन कृष्णानशुीलनं भजततरुत्तमा।। (भ.र.मस.ं १.१.११) 

साधकाच्या मनात कुठल्याही प्रकारची भौततक इच्छा नसावी. भगवान ्
श्रीकृष्ण वा त्यांच्या शदु्ध भततांची सेवा तथा भजतत लाभा करण्या 
अततररतत हृदयांत कुठल्या अन्य अमभलार्चेा गंधमात्रही नसावा. 
अन्यामभलार्चेी बातच काय पण ततचा गंधमात्र देखील असणे वजजकत 
आहे. या ववचारांना ध्यानपवूकक ऐका आणण अशा आचरणाचा प्रयत्न करा 
तेव्हाच भजतत तत्व समजू शकाल. अन्यथा हे खूप कठीण आहे. हृदय, 
ज्ञान आणण कमाकच्या प्रवतृ्तींपासनू शनू्य (रदहत) व्हायला हव.े  
कोणतीही व्यजतत कमाकमशवाय जीववत राहू शकत नाही. ती काही ना 
काही कमक तर करतच असते. इतकेच काय पण झोपल्यानंतरही आपण 
कमकरत असतो. जसे शवास घेणे, कुस बदलणे, व स्वप्न पहाणे, हे सवक 
काही कमाक अंतगकतच मोडते. तवे्हा कमक अपररहायक आहे, कमाकमशवाय 
आपण एक क्षणसदु्धा जीववत राहू शकत नाही. जर कुणी असे म्हणत 
असेल की तो कुठलेही कमक केल्यामशवाय जजवंत आहे, तर तो पाखंडी 



आहे. कमक तर आपल्याला करावेच लागते. आपल्याला भोजन करावे 
लागत,े तथा स्वतःला थंडीपासनू वाचववण्याकररता कपड ेघालावेच 
लागतात. पण आपण आपल्या भजततला कमाकने आवतृ्त होण्यापासनू 
कसे वाचव ूशकतो? जर कायक करतांना आपण भगवंताच ेस्मरण ठेव ू
शकलो, म्हणजेच जर आपण भगवद सेवेच्या अमभलार्केररता भोजन 
ग्रहण  
करु शकलो तर हे कायक भजततला आच्छाददत करु शकणार नाही.  
आपल्या वतकमान जस्थतीत आपण ज्ञानाववना जीववत राहणे देखील 
अशतय आहे. ज्ञानही आवशयकच आहे कारण ज्ञानामशवाय आपण हे 
देखील जाणू शकणार नाही की चालतांना पाय कोठे ठेवायला हवेत, 
अन्यथा आपण खाली पडू शकतो.  
परंतू या गोष्टी (ज्ञान आणण कमक) भजततला कशाप्रकारे आच्छाददत करु 
शकतात? पहा, (भरत महाराजांचा वतृ्तातं प्रस्तुत आहे) दसुऱ्याची मदत 
करण्याची चषे्टा करता करता भरत महाराजांकडून एक चकू झाली तथा 
ते भजतत मागाकतून (च्यतू) पततत झाल.े साधन-भतती करता करता 
त्यांनी भजततची एक उच्च दशा, भावदशा प्राप्त केली होती. त्यानंी एका 
मशश ूहरणाची मसहंापासनू रक्षा केली तथा त्याला नदीत बडुण्यापासनू 
वाचववल.े नंतर दधू आदद पाजून त्याच ेपालन-पोर्ण केले. हे सगळे 
त्यांनी एका असहाय जीवाच्या मदतीकररता केले. परंत ूहळू हळू त्यांची 
त्या हररणांत इतकी आसजतत तनमाकण झाली की त ेभगवद्जन ववसरुन 
गेले. या कमाककररता त्यांना आणखी तीन वेळा जन्म ग्रहण करावा 
लागला.  
म्हणून ज्ञान व कमक सवकदा वतकमान असनूसदु्धा त्यांना नेहमी भजततच्या 
अधीन ठेवावयास हव.े अन्यथा आपली भजतत त्यांच्या योगे आजच्छददत 
होऊन जाईल. तेंव्हा ज्ञान आणण कमाकचा व्यवहारात कसा उपयोग करावा? 
(उदाहरणतः) ववग्रह सेवेकररता, बाजारात जाऊन आपल्याला उत्तम फळे 
आणण भाज्या आणायला हव्यात. भगवान (ववग्रहरुपात) भोग-नवैेद्य 



ग्रहण करतात. मग सवांना प्रसाद ववतरण करावयास हवा. यामळेु 
भजतत आजच्छददत न होता वधधकतच होईल. 
याच्या ववपररत एखादा उत्तम पदाथक संग्रदहत करुन जर आपण आपल्या 
इंदद्रयतपृ्तीकररता एखादे स्वाददष्ट व्यंजन तयार करतो, तर ते व्यथक 
आहे तथा हे कायक आपली भजतत आच्छाददत करणारे आहे. म्हणनू 
आपल्याला अत्यंत सावधान रहायला हवे.  
जर एखादे व्यजंन असा ववचार करुन मसद्ध केले जाते की हे मी बनववले 
आहे, मीच याची आवशयक सामग्री एकत्रत्रत केली, धन सगं्रदहत केले, 
आणण मीच याचा भोग करीन आणण मग ते भगवंतास अवपकत केले गेले, 
तर ते पणूकतः योग्य नाही. केवळ बनववल्यानंतरच नाही तर 
पाकमसद्धीच्या प्रारंमभक कक्रयेपासनू आपण त ेभगवंतास अवपकत करावे.  
यथा- यज्ञाथाकत ्कमकणोsन्यत्र......... (गीता ३.९) 
तुमच ेप्रत्येक कायक भगवंताच्या सेवेकररता (यज्ञाथक) असावयास हवे. हा 
सवक भगवद्गीतेचा उपदेश आहे. तुम्ही जे खाता अथवा वपता, त ेसवक 
यज्ञाथकच असायला हव.े  

यततरोवर् यदशनामस यज्जुहोवर् ददामसयत।् 
यत्तपस्यामस कौंतेय तत्कुरुर् मदपकणम।्। (गीता ९.२७) 

तुम्ही जे काही करता, भोजन बनववता, यज्ञ करता, तपस्या करता, दान 
करता, ते सवक काही ववग्रह सेवकेररताच व्हायला हवे. साधारणतः 
ववशवभरातले धाममकक व्यजततगण याच प्रकारे कमकरत असतात. परंतू 
श्रीचतैन्य महाप्रभ ूआणण गौडीय आचायांनी मशकववले आहे की आपण 
कशा प्रकारे कमक करु नये. त्यामळेु आपण बंधनातच पडू. प्रथम   
नस्वतःला भगवद्चरणी समवपकत करावयास हवे. नंतर आपण जे काही 
खाऊ ककंवा करु, ते भगवद् सेवाथकच असेल.  

श्रवणं कीतकनं ववष्णोः स्मरणं पादसेवनं 
अचकनं वंदनं दास्यं सख्यम ्आत्मतनवेदनम।् 
इतत पुंसावपकता ववष्णौ भजततशचने्नवलक्षणा 



कक्रयेत भगवत्यद्धा तन्मन्येsधीतमतु्तमम।्। (श्री भा. ७.५.२३.२४) 
भगवान ्श्रीकृष्णाच्या ददव्य नामाच,े गुणांच,े रुपाच,े लीलांच ेश्रवण आणण 
ककतकन करणे, त्यांच ेस्मरण करणे, त्यांच्या चरणांची सेवा करणे, त्यांची 
पजूा करणे, त्यांची वदंना करणे, दास भावाने त्यांची सेवा करणे, त्यांच े
वप्रय ममत्र होणे व संपणूक रुपात स्वतःला त्यांच्या चरणी समवपकत करणे. 
ही नवववधा भजतत आहे. साधारणतः या जगातले लोक यापासनू 
अनमभज्ञ आहेत. ते केवळ हा ववचार करतात कक त्यांनी भगवतंाला 
काही वस्त ूभेट करायला हव्यात, परंत ूशदु्ध भतत या कक्रयेच्या 
असंपणूकतेने पररधचत आहेत. म्हणून सवकप्रथम आपल्याला स्वतःलाच 
समवपकत करावयास हवे, केवळ आपल्या कमकफळालाच नाही. कमकयोगाच े
पालन करणारेच असे (कमकफळाच ेसमपकण) करु शकतात. हे असेच आहे 
जसे एक छोटे बाळ आपल्या वपत्याच्या मांडीवर बसनू काहीतरी खात 
आहे. कोणती खाद्यवस्तू ददसताच (ममळताच) ते ती आपल्या तोंडात 
घालते तथा आपल्या वपत्याच्या तोंडातही घालते. वपता बालकाच्या या 
व्यवहाराने रागववत नाही, परंत ूप्रसन्नच होतो. का? कारण बालक 
सवकथा वपत्यावरच आधश्रत आहे. वपता पतु्राला मशक्षा देखील करतो, परंत ू
तरीही पतु्रवपत्याला सोडत नाही.  
भगवंताबरोबर अशाप्रकारे संबंधयतुत होण्याकररता सवकप्रथम आपल्याला 
आपल्या गुरुदेवांना सवकस्व समवपकत करावयास हव.े वतकमान जस्थतीत 
तेच आपल्याकररता भगवंतासमान आहेत. जेव्हा आपण भगवंताशी 
साक्षात ्संबंधयतुत होऊन जाऊ तेव्हा औपचाररकतांची आवशयकताच 
भासणार नाही. (उदाहरणस्वरुप) गोपी स्वतः भोजन करतात तथा 
स्वतःला ससुजज्जतदेखील करतात, परंत ूऔपचाररकतावश (भगवान)् 
श्रीकृष्णाला काही भेट देत नाहीत (तनवेदन करीत नाहीत) वा त्यांची 
पजूा करीत नाहीत. सुदंर वेशभरू्ा धारण करतांना त्या अनेक प्रकारची 
आभरू्णे घालतात, परंतू हे सगळे कुणाकररता? हे सगळे त्या 
श्रीकृष्णाच्या प्रसन्नेकररता करतात. त्यांच ेसवकस्वच स्वभावतः 



श्रीकृष्णाच्या सेवेकररता आहे. अशाप्रकारे आपल्याला सवक काही एकमात्र 
श्रीकृष्णाच्या प्रसन्नेकररताच करावयास हवे. अशी भजतत दषु्प्राप्य आहे 
तथा याकररता पवूकजन्माची सकृुतत असणे आवशयक आहे. परंत ूया 
जन्मातसदु्धा जर भगवंताच्या कृपेने आपल्याला शदु्ध वषै्णवांचा संग 
प्राप्त करण्याच ेसौभाग्य ममळाले तर शदु्ध भजतत तनजशचतच उददत 
होईल.  
श्री त्रबल्वमंगल ठाकूर यांची कथा याच ेएक उपयतुत उदाहरण आहे. 
त्यांचा जन्म दक्षक्षण भारतात कृष्णा-वेण्णा नदीच्या तटावरील एका गावी 
झाला. त ेवेद-वेदांत इत्यादीच ेप्रकांड पडंडत होते, तथावप धचतंामणी 
नामक एका वेशयेवर अत्याधधक आसतत होते. एकदा काय झाले, रात्रीची 
वेळ होती, घनघोर वर्ाक होत होती. परंतू धचतंामणीला भेटण्याकररता त े
इतके अधीर झाले की कुठल्याही गोष्टीची पवाक न करता ततला 
भेटण्याकररता तनघाले. रस्त्यात एक नदी आडवी येत असे. परुामळेु त्या 
भयानक रात्री उफाळत्या नदीने काळस्वरुप धारण केले होते. नदी पार 
करण्याच ेअशावेळेस कुठलेच साधन नव्हत.े त्रबल्वमंगल नदीच्या 
ककनाऱ्याने वाहत चालले असता एका प्रेताचा आधार घेत ते नदीच्या 
पात्रात तरंगत दसुऱ्या ककनारी पोहोचले. जेव्हा त ेधचतंामणीच्या घरी 
पोहोचले तेंव्हा ततच ेघर बंद होते. छप्पराला लटकणाऱ्या सापाला दोर 
समजून, त्याच्याच मदतीने वर चढले परंत ूपाय घसरल्याने णखडकीतून 
आत पडून अचते झाले. काहीतरी पडण्याच्या आवाजाने आपल्या 
सखींबरोबर धचतंामणी बाहेर आली आणण ववद्यतुप्रकाशात त्रबल्वमंगलला 
पादहल्याबरोबर ततला सारा प्रकार समजला. धचतंामणणने स्वतःला 
धधतकाररत त्रबल्वमंगलला देखील फटकारले. ती म्हणाली तुझी जजतकी 
आसतती माझ्यात आहे, जर इतकी आसतती श्रीकृष्णाच्या चरणी असती 
तर तनजशचतच तुझ ेकल्याण झाले असते. धचतंामणणच ेते हृदयस्पशी 
बोल ऐकून त्रबल्वमंगलच ेडोळे उघडले आणण ते तेथनू थेट वृंदावनाच्या 
ददशनेे तनघाले.  



रस्त्यात त्यांना तहान लागली. जेव्हा त ेएका गावातून चालले होते, 
तेव्हा एका स्त्रीला ववहीरीतून पाणी शेंदतांना पादहले. ते पाणी 
वपण्याकररता तेथे गेले, परंत ूत्या स्त्रीच्या रुपावर मगु्ध झाले. त्या 
स्त्रीच्या मागे-मागे ततच्या घरापयतं जाऊन पोहोचले. स्त्रीच्या पतीन े
साध ूसमजून सन्मान देत त्यांना आत बोलावनू बसावयास आसन ददले. 
त्रबल्वमंगलने त्यास आपल्या स्त्रीला बोलाववण्याचा आग्रह केला. पततच्या 
बोलावण्यावरुन ती स्त्री बाहेर आली. त्यांनी ततच्याकड ेततच्या केसांत 
खोवलेल्या सयुा माधगतल्या. स्त्री आणण ततच्या पततन ेववचार केला, 
भ्रमणशील साध ूआहे, कदाधचत त्यांच्या पायात काटा रुतला असावा जो 
काढण्याकररता ते सईु मागत असावेत. त्यानंी सयुा ददल्या. 
त्रबल्वमंगलना काटा तर अवशय काढायचा होता. ज्यापयतं ते पोहच ू
शकत नव्हत.े म्हणून त्यांनी सयुा घेऊन आपले दोन्ही डोळे फोडून 
घेतल.े ‘बासच नाही रादहला तर बासरी तरी कशी वाजेल?’ हे नेत्र या 
जड जगतात आपल्या आसजततच ेमळू कारण आहे, कारण स्त्रीच ेरुप 
परुुर्ाला तथा परुुर्ाच ेरुप स्त्रीला आकवर्कत करीत असत.े हे दोन्ही 
मायेच ेमतूतकमान स्वरुप आहेत. म्हणून श्रीमद्भागवत न अन्य शास्त्र 
याववर्यी ववशरे् सावधान रहाण्याकररता आपल्याला तनदेश देतात.  
डोळ्यातून अववरत रतत प्रवादहत होत होत.े तेथनू नेत्रहीन होऊन त े
वृंदावनाकरीता पनुः चाल ूलागले, परंतू आता त्यांच ेहृदय पववत्र झाले 
होत.े थोड ेदरू गेल्यानंतर त्यांच्याजवळ एक बालक आले. त्या बालकान े
अत्यंत मधरू स्वरात ववचारल,े “बाबा! आपण कोठे चाललात?” 
त्रबल्वमंगलने उत्तर ददले, “मी वृंदावनात चाललोय.” बालक म्हणाले, “मी 
सदु्धा वृंदावनात चाललोय. आपण माझी ही काठी पकडा.” ते बालक 
दसुरे कुणी नसनू स्वयं मरुली नोहर श्रीकृष्ण होत.े  
ते दोघेही एकत्र चाल ूलागले आणण चालता-चालता वृंदावनात येऊन 
पोहोचले. मागाकत काय झाल?े त्रबल्वमंगलन ेआपल्या हृदयात भगवान 



श्रीकृष्णांसंबंधी अनेक तत्वांची अनभुतूी (स्फूती) केली. जी अमतृतुल्य 
होती. त्याच ेनाव साधना आहे. त्रबल्वमंगल ठाकूर एक साधक होते.   
याआधी गोपीवंवर्यी जे वणणकत केले गेले आहे ती मसद्धावस्था आहे. 
ज्याप्रकारे दहमालयातनू उददत होऊन गंगा कुठल्याही ववशरे् 
प्रयत्नांमशवाय स्वभावतःच समदु्राकड ेप्रवादहत होत,े त्याचप्रमाणे गोपींची 
हृदयगती (प्रवजृत्त) न थांबता श्रीकृष्णाच्या चरणाकंड ेप्रवादहत होते. हा 
मसवद्धचा स्तर आहे, परंतू येथे आपण साधनेची आलोचना कररत आहोत. 
भजततरसामतृमसधं ूतथआ अन्य गं्रथांच ेहेच मत आहे की त्रबल्वमंगल 
ठाकूर एक साधक होते, केवळ प्रथम सोपानावर उभे राहून आपण 
स्वतःला वास्तववक साधक म्हणून घेण्याचा अमभमान करु शकू काय? 
श्रवण, कीतकन, ववष्ण-ूस्मरण, पादसेवन, दास्य, अचकन, वंदना, सख्य, 
आत्मतनवेदन रुपी नवववधा भजतत दोन प्रकारची असते. एक आहे- वधैी 
भजतत दसुरी रागानगुा भतती. भतती अशा तऱ्हेन ेदोन प्रकारची असत े
तसेच आपल्याला दोहोंच ेपालन करावयास हवे. असे नाही की 
आपल्याला वधैी भतती सोडून द्यायला हवी, परंत ूआपल्याला आंतररक 
भावना बदलतील. बाह्यतः आपले स्वरुप तेच राहील परंतू हृदयात 
तनष्ठा प्रबळ होईल. अशा प्रकारच्या तनष्ठावान साधकांना वास्तववक 
साधक म्हणता येऊ शकते. ते साधना कशी करतात? अश्रपूणूक नेत्रांद्वारे 
आपल्या हृदयाला एका पषु्पाप्रमाणे श्रीकृष्णाचरणी समवपकत करतात. 
परंतू काही करण्याआधीच श्रीकृष्ण स्वयं येऊन ते पषु्प ग्रहण करतात. 
जसे त्रबल्वमंगलसोबत घडले. त ेएक साधक होते आणण शवेटी काय 
झाल?े भगवान ्कृष्ण स्वतः आले आणण त्यांच ेहात पकडून त्यानंा 
वृंदावनात घेऊन गेले. त ेअशा प्रकारे साधनेत रत होत ेकी ददवसरात्र 
भगवंताच्या ध्यानातच तनमग्न होते. त ेसख्यभावात आववष्ट होऊन 
श्रवण, ककतकन, स्मरण व पादसेवन कररत होत.े आपणासही अशाप्रकारे 
साधना करावयास हवी, ज्यात ज्ञान आणण कमाकचा लेशमात्रदेखील स्पशक 
नसावा. तेंव्हा क्रमशः तनज धचद्स्वरुप उददत होऊन आपण श्रीकृष्णाची 



साक्षात ्सेवा करु शकू. एका रागानगुा भतताला अशाप्रकारे साधना 
करावयास हवी. 
श्रील रघनुाथदास गोस्वामी देखील एक उदाहरण आहेत. यद्यवप 
आंतररक रुपात त ेमसद्ध होते, परंतू बाह्य रुपात त्यांनी एका 
साधकासमान आचरण केले.  

संख्यापवूकक-नामगाननततमभः कालवसानीकृतौ 
तनद्राहार-ववहारादद-ववजजतौ चात्यन्त-दीनौच यौ। 
राधाकृष्ण-गुणस्मतृेमकधरुरमानन्देन सम्मोदहतौ 
वंदे रुप-सनातनौ रघयुगुौ श्रीजीव-गोपालकौ।। 

(श्रीर्ड्गोस्वामी अष्टक-६) 
प्रततददन तनयममत रुपाने एक लाख हररनाम संख्या पणूक झाल्यानंतरच 
ते जल ग्रहण कररत असत. तनयममत वषै्णवांना, धाम तथा 
श्रीकृष्णलीलास्थळांना एक हजार वेळा दंडवत प्रणाम कररत असत. 
त्यांच्या स्वभावात मदृतुा आणण दीनता होती आणण ददवारात्र त े
कृष्णाच्या धचतंनात तनमग्न असत.  
लहानपणीच त्यांनी आपले पाररवाररक गुरु यदनंुदन आचायक याचं्याकडून 
दीक्षा ग्रहण केली होती; तसेच हररदास ठाकूर यांचा संग प्राप्त केला 
होता. हररदास ठाकूराचं्या संग प्रभावामळेु त्यांनी हररनाम करण्यास 
आरंभ केला. श्रीदास गोस्वामी एक तनत्यमसद्ध पररकर आहेत. परंतू 
प्रत्यक्ष रुपात त्यांनी एका साधकासमान आचरण करुन आपल्या सवांना 
मशक्षा प्रदान केली आहे. 
कालांतराने श्रील रघनुाथदास यांचा स्वगाकतील अप्सरेसमान सुंदर 
कन्येबरोबर वववाह झाला. त ेस्वयं एखाद्या राजकुमारासमान होते तथा 
त्यांच ेशरीर देखील अत्यंत सुंदर व सकुोमल होत.े सोळा वर्ांच्या 
अल्पायमुध्येच त ेकृष्ण ववरहात उन्मत्त होऊन गेले. ककत्येकदा त्यांनी 
घर सोडण्याचा प्रयत्न केला परंत ूत्यांच ेघरच ेसदस्य त्यांना पनु्हा 
पकडून माघारी घेऊन येत. तनत्यानंद प्रभूचंी सेवा करुन त्यांना 



तनत्यानंद प्रभूंची कृपा प्राप्त झाली. तपपशचात ्कसेतरी त ेधरुन पळून 
जाण्यात यशस्वी ठरले. रात्री ते जंगलाच्या रस्त्यान ेपळाले जेणेकरुन 
कुणी त्यांना पकडू नये. सातत्यान ेसात ददवस त ेन खाता-वपता चालत 
रादहले, सातव्या ददवशी एका गवळ्याने त्यांना थोड ेदधू आणण कुरमरेु 
खाऊ घातले. इततया लहान वयात त ेरात्रंददवस चालत-चालत अंततः 
जगन्नाथपरुीला येऊन पोहोचले. 
आजच्या आधतुनक काळात आपण धामयात्रा करण्याआधी रेल्वेगाडीत 
आरक्षण करतो तसेच हजार-दोन हजार रुपये बरोबर घेऊन जातो. परंत ू
धामयात्रचेी ही पद्धत नाही. रघनुाथदासाने आपल्या रहाण्याची, खाण्याची, 
झोपण्याची धचतंा न करता आपल्या घर पररवाराच्या पणूक रुपाने 
पररत्याग केला तथा कृष्णममलनाच्या उत्कंठेने त ेसतत रडत असते. 
परुीला गेल्यानंतर श्रीचतैन्य महाप्रभूंनी त्याचं ेआमलगंन केले आणण 
म्हटले, “तू येथे येण्याकररता ववष्णुरुपी कूपाचा (अथाकत-्संसारगहृ) 
पररत्याग करुन आला आहेस,” महाप्रभनेू पनुः त्यांना आमलगंन ददले. 
जवळच स्वरुप दामोदर बसले होते, महाप्रभनेू पनुः रघनुाथ दासला 
त्यांच्या सपुदुक कररत ते म्हणाले, “आजपासनू स्वरुप दामोदरच तझु े
वपता, माता, भ्राता, गरुु सवक काही आहेत. आज मी तुला यांच्या हाती 
सोपववत आहे. त ुकुठल्या गोष्टीची धचतंा करु नकोस.” अशा प्रकारे 
भगवंताने स्वतः श्रील रघनुाथदासला अशा उन्नत गुरुच्या हाती 
सोपववले.  
श्रील रघनुाथदास परुीत अत्यंत वरैाग्यपवूकक राहू लागले. त्यांच ेधनी 
वपता-त्यांच्या रहाण्या-खाण्याची व्यवस्था करु पहात होते, परंत ूत्यांनी त े
स्वीकार केले नाही. त ेजगन्नाथजींच्या स्वयंपाकघरातून फेकले गेलेले 
सडके तांदळू जे गायदेखील खात नसे, त ेघेऊन येत पाण्याने धवुत 
आणण मीठ घालनू खात असत तथा त्यावरच आपला उदरतनवाकह करीत 
असत. त्यांची एकमात्र संपत्ती एक मातीच ेजलपात्र होते; त्यांच्याकड े
कुठली थाळी अथवा घोंगडदेेखील नव्हते. परुी समदु्र तटावर जस्थत आहे, 



म्हणून तेथे जास्त गरम अथवा थंडी नसत.े म्हणून कसेतरी त ेआपल्या 
झोपण्याची व्यवस्था करीत असत. लोकांनी टाकलेल्या वस्त्रांपासनू दोन 
कौपीन बनवनू त्या धारण करुन भजन करीत असत. परंत ूआपण 
आपल्याकड ेपादहले का की आपण कसे रहातो आणण काय घालतो ते? 
आपल्या अठे्ठचाळीसाव्या वर्ी महाप्रभूंनी हे जग सोडून आपली लीला 
संगोपन केली. त्यांच्या ववरहात श्रील रघनुाथदासने खाणेवपणे त्यागले, 
ददवसरात्र रडत बसत यालाच साधन म्हणतात. आणण जे असे जीवन 
व्यततत करतात ते साधक आहेत. तत्पशचात ्महाप्रभूंच्या ववरहात स्वरुप 
दामोदरांनीसदु्धा आपला देह सोडून गोलोक व्रजधामी प्रवेश केला. 
त्यानंतर तर श्रील रघनुाथदासने पाणी वपणे देखील त्यागले व त े
रात्रदंदवस केवळ रुदन करीत बसत. त ेनंतर परुीत राहू शकले नाहीत 
कारण त्यांची दशा अशी होती जशी कृष्ण मथरेुला गेल्यानंतर 
नंदबाबांची झाली होती. आपल्या घरातील प्रत्येक वस्त ू(कृष्णाच े
वपतांबर, कृष्णाची बासरी, कृष्णाच ेमोरपंख) नंदबाबांना कृष्णाची 
आठवण करुन देत होती. अशी तीव्र ववरहाची अनभुतूी झाल्यानंतर ते 
घराबाहेर पडत असत. यमनेुतटी गेल्यानंतर तेथे कृष्णाच ेपदधचन्ह 
पाहून पनु्हा ववरहकातर होत. ते तो वकृ्ष पहात ज्यावर चढून कामलया 
दमन करण्याकररता कृष्णाने यमनेुत झपे घेतली होती. यामळेु 
नंदबाबांना आणखीच तीव्रतेने कृष्णाची आठवण होत असे; मग ते 
आपले नेत्र बंद करुन घेत असत. मग त ेगोवधकनाकड ेजात, तथेे त्यांना 
वाटे जणू सगळे वकृ्ष ववरहात एकमेकावंर झकूुन रडत आहेत आणण 
ववचाररत आहेत, “कृष्ण कोठे गेले?” राधाकंुड, शयामकंुड, कुसमु सरोवर 
तथा मानसीगंगा त्याचंा ववरहताप अधधकच तीव्र करीत असत. शवेटी ते 
पनु्हा घरी परतून येत.  
अशाचप्रकारे श्रील रघनुाथदास परुीत जे काही पहात त्यामळेु त्यानंा 
श्रीचतैन्य महाप्रभ ूतथा स्वरुप दामोदरांची स्मतृी होत असे. म्हणून 
परुीमध्ये रहाण्यास सवकदा असमथक होऊन त ेपायी चालत वृंदावनात 



पोहोचले. तेथ ेजाऊन त्यांनी स्वतःला श्रील रुप गोस्वामी तथा श्रील 
सनातन गोस्वामीचं्या चरणी समवपकत केले. त्यांनी ववचारल-े “तू येथे का 
आला आहेस?” दास गोस्वामी उत्तरल-े “श्रीचतैन्य महाप्रभ ूआणण स्वरुप 
दामोदर या जगातून तनघनू गेलेत तवे्हा मी सदु्धा त्यांच्यामशवाय येथे 
नाही राहू शकत. मी गोवधकनावरुन उडी मारुन अथवा अध्याकरात्री 
राधाकंुडात बडूुन देहत्याग कररत तथा श्री राधाजींच्या चरणांस प्राप्त 
करीन, मी येथे याकररता आल आहे.” ददव्य ववरह असाच असतो.  
श्रील रुप तथा श्रील सनातन यांनी राधाकंुडाजवळ आत्महत्या 
करण्यापासनू परावतृ्त केले तथा त्यांना राधाकंुडाजवळ वासस्थान ददले. 
येथे राहूनच त ेआपली सेवा- साधन-भजन करीत. कालांतरान े
महाप्रभूंच्या ववरहाने श्रील रुप-सनातन देखील हे जग सोडून गेले. दास 
गोस्वामींनी ववचार केला आता मी कोणाचा आश्रय आधार घेऊ? श्रील 
रुप-सनातनांच्या ववरहात धगररराज गोवधकन त्यांना एखाद्या 
अजगरासमान भासत, जण ूकाही त्यांना धगळून टाकतील, राधाकंुड 
एखाद्या वातघणीसमान भासे. नंदग्राम, बरसाना तथा अन्य लीलास्थळे 
शनू्यासमान अथाकत ्ररतत वाटत होती. श्रील रुप गोस्वामींच्या ववरहात 
त्यांनी पाणी वपणेसदु्धा सोडून ददले, आपला जीव धारण करण्याकररता 
कधी-कधी ताकाच ेथोड ेथेंब ते ग्रहण करीत असत. राधाकंुडाच्या तटी 
ववरहकातर होत रडत रडत म्हणत- 

हे राधे! ब्रजदेववके! च लमलत!े हे नंदसनूो! कुतः 
श्रीगोवधकन- कल्पपादप-तले कामलदंदवन्ये कुतः 
घोरं्ताववतत सवकतो व्रजपरेु खैदेमकहाववव्हल।ै 

वंदे रुप-सनातनौ रघयुगुौ श्री जीव-गोपलकौ।। 
(श्रीर्ड् गोस्वामी अष्टकम-्८) 

“हे व्रजच्या पजूनीय देवते! राधधके! आपण कुठे आहात? हे लमलते! 
आपण कुठे आहात? हे ब्रजकुमार! आपण कुठे आहात? श्रीगोवधकनाच्या 



कलावकृ्षांखाली बसलेले आहात अथवा कामलदंीच्या कमनीय तटावर 
ववराजमान वन समहुामंध्ये भ्रमण कररत आहात?” 
अशाप्रकारे पकुारत-पकुारत रघनुाथदास गोस्वामी ववरहात भावाकुल 
होऊन व्रजच्या चारी ददशांना ववचरण करीत होते. त ेअशा प्रकारे भजन 
करीत होते. त्यावेळी ते आपल्या हृदयस्थ भावपषु्पांची माळा बनवनू 
श्रीमती राधधकेच्या पदनखज्योततस अपकण करीत तथा म्हणत- राधे- 
राधे- राधे....! श्री राधाकृष्णास प्राप्त करण्याच ेहेच साधन आहे. 
कमकयोगाच्या साधनेद्वारे सहजच स्वगाकची प्राप्ती केली जाऊ शकते. 
तपस्येद्वारे ध्रवुाने सशरीर वकंुैठ गमन केले होत.े परंत ूज्या 
कृष्णभजततच ेआपण वणकन करीत आहोत ती अत्यंत दलुकभ आणण 
सहजसलुभ प्राप्त होणारी नाही. श्रील रघनुाथदासगोस्वामींनी आपल्या 
हृदगत ववरह ववलासरुपी कुसमुांच्या अंजलीस श्रीराधाजीचं्या चरणी भेट 
केले, ज्यास “ववलाप- कुसमुांजली” नावान ेजाणले जाते. ते आपल्या 
मसद्ध स्वरुपात श्रीराधधकेच्या चरण सेवेची प्राथकना करतांना म्हणतात- “हे 
राधे! मी कधी तुमच ेगहृमाजकन करण्याच्या सेवेची ससंुधी प्राप्त करु 
शकेन?” त्यांच्या अशा प्राथकना होत्या. असेच भतत वास्तववक साधक 
आहेत. 
श्रवणं, ककत्तकन,ं ववष्णसु्मरणं- येथे आपल्याकररता ववष्णुस्मरणाचा काय 
अथक आहे? राधाजींच ेस्मरण, श्रीराधाकृष्णाच्या लीला हेच माझ ेएकमात्र 
भरू्ण आहे. मी त्यांच्याअततररतत आणखी काहीच ऐकू शकत नाही. 
मला वकंुैठी जाण्याचीदेखील अमभलार्ा नाही. आपल्या जीवन 
तनवाकहाकरीता भाकरीचा एक तकुडा ग्रहण करीत मी सदैव, वृंदावन, 
राधाकंुड येथे वास करीन. माझ ेकेवळ शरीर हे स्थान सोडने, पण माझ े
प्राण नाही! त्यांची धामतनष्ठा अशी होती.  
भगवंताच्या सेवेच्या प्राजप्तची तीव्र उत्कंठा साधनकेरीता अत्यंत 
आवशयक असत.े ज्याचं्यात अशी उततंठा आहे असे भतत वास्तववक 
साधक आहेत. ककंत ुआपण कुठे आहोत, काय आहोत? आपण 



भजततच्या प्रथम सोपानावरच श्रवण तथा कीत्तकन करत आहोत. 
तनष्ठेनसुार भजतत दोन प्रकारची असत,े तनजष्ठता भजतत आणण 
अतनजष्ठता भजतत. सध्या आपले साधन अतनजष्ठता भजततअंतगकत होत 
आहे. कारण अजून आपल्या बवुद्धत जस्थरता आलेली नाही. काहीजण 
ववचार करतात “मी घरातच राहून भजन करीत आपल्या वदृ्ध मात्या-
वपत्यांची देखरेख व सेवा करीत राहीन. कुणी ववचार करत-े मी असे 
ऐकले आहे की गहृस्थ जीवन एका नरककुपाप्रमाणे असत ेम्हणून मी हे 
सोडून एका आश्रमात जाऊन राहीन. ककंत ूअजुकन, श्रीवास आचायक आणण 
गोपी हे सगळेच उच्च भतत होते तथा त ेगहृस्थ होत ेम्हणून मलासदु्धा 
गहृस्थच रहावयास हवे. परंत ूनारदजी, शकुदेवजी, गोस्वामीवगक तथा श्री 
चतैन्यमहाप्रभ ूया सगळ्यांनी गहृस्थ जीवनाला अंधकुप समजून सोडून 
ददले. ते घरात भजन नाही करु शकले. मग मी काय करु? बरे मी 
काही ददवस येथे राहून मग याचा त्याग करीन. नको, नको मला 
लगेचच तनघनू जायला हवे.” अशा प्रकारे अतनजशचत अवस्थेतल्या 
दवुवधेत आपण सतत असतो. आपली भजतत अतनजष्ठता आहे. 
आपल्याला आपल्या बवुद्धस तनशचल करुन तनष्ठेच्या जस्थतीपयतं यायला 
हव,े पोहोचायला हवे.  
तनष्कपट रुपाने हररनाम करता-करता, तसचे हररकथा श्रवण करता 
करता साधकास प्रततष्ठा प्राप्त होऊ लागते, तथा मतुती हात जोडून 
मागे उभी राहून ववनंती करत ेकी- 

मजुतत स्वयं मकुुमलताजंमल.......(कृष्ण-कणाकमतृ-१०८) 
“हे प्रभो! काय मी आपली कुठल्याप्रकारे सेवा करु शकते का?” आठ 
प्रकारच्या मसद्धी-योग मसद्धी आपापल्या सेवा प्रदान करण्यास उत्सकु 
असतात; प्रस्तुत असतात.  
तनष्ठा प्राप्त केल्यानंतरच आपण आपले मन कृष्णांत लाव ूशकतो; परंतू 
काही-काही अनथक तरीसदु्धा राहून जातात. आपले पवूक-पवूक कमक मग त े
पाप असो वा पणु्य, त्यांच्या प्रततकक्रया तर होतच असतात. आपण 



कमकममश्रा भजततसदु्धा करु शकतो, ज्यांत अनेक कामनांच्या पतूतकची 
इच्छा असते, त्याच ेफळदेखील प्राप्त होते. या संसारातील व्यतती ज्या 
अलभ्य वस्तुंच्या कामनापतूी कररता कदठण प्रयत्न कररत असतात त्या 
आपल्याला सहजसलुभपणे उपलब्ध होतात. प्रचरू प्रततष्ठा प्राप्त होते 
आणण आपण ततच्या सखुात सगुमतेने डुबंनु जातो. म्हणून यापासनू 
सावधान रहा.  
अनथक चार प्रकारच ेअसतात- भजतत उत्थ अनथक, पवूक पापांतून उददत 
होणारे दषु्कृतत उत्य अनथक, पवूक पणु्यांतून उददत होणारे सकृुतत उत्थ 
अनथक आणण अपराधातंून उदय पावणारे अनथक.  
अथवा जर आपण कुणा वषै्णवाच्या चरणी अपराध करुन बसलो तर 
त्याची देखील प्रततक्रीया अवशय होणारच. 
याचारही प्रकारच्या अनथांना दरू साररत आपण आपल्या साधनेत पढेु 
सरकायला हव.े क्रमशः आपली तनष्ठा रुधचत तथा आसजततत पररवततकत 
होऊन जाईल. आसजततच्या दशते आपणास आपल्या भजनात पणूक 
आसजतत तनमाकण होईल.  

गुरौ गोष्ठे गोष्ठालतयर् ुसजुने भसरुगणे 
स्वमंत्र ेश्रीनाजम्न व्रजनवयवुद्वन्द्वशरणे। 
सदा दम्भं दहत्वा कुरु रततमपवूकमततवरा- 

मये स्वान्तभ्राकतशचदमुभरयाच ेध्रतृपदः।। (मनःमशक्षा-१) 
हे माझ्या अबोध अंतःकरणा! मजत्प्रय भ्राता मना! मी तुझ्या चरणांना 
पकडून नम्रतापवूकक वप्रय वचनांद्वारे ही प्राथकना करतो की त ु
सवकतोभावेन दंभाचा पररत्याग करुन आपल्या श्रीगुरुदेवांच्या, 
श्रीव्रजधामाच्या, श्रीव्रजवासीजनांच्या, श्रीवषै्णवजनांच्या, भसुरु (ब्राह्मण) 
जनांच्या, श्रीभगवन्नामाच्या तथा व्रजच्या तनत्य नवीन ककशोर-ककशोरी 
श्रीश्रीराधा-कृष्ण यगुल शरणी शीघ्रपणे नरैन्तयकमयी लोकोत्तर रतत प्राप्त 
करो.  



आपणास भजन आणण भजनीय दोघांमध्येही तनष्ठा आणण आसजतत 
असावयास हवी. श्रवणं-ककत्तकनं आदद भजन आहे तथा श्रीराधाकृष्ण 
आपले भजनीय आहेत. जेंव्हा आपली रुधच या दोहोंकरता पररपतव होते 
तेव्हा आसजततची जस्थती उत्पन्न होते. त्यानंतर भगवतंाच्या दयेने हृदय 
जस्थर होत.े या अवस्था मद्-भततांच्या अंतगकत आहेत.  
श्रीभगवान ्कशा प्रकारे आपल्या भततांच ेयोगके्षम वहन कररतात 
याबद्दलची एक सत्यघटना पढेु ववददत आहे: - 
अजुकन ममश्र नामक एक दररद्र ब्राह्मण होत,े परंत ूत ेपरम भगवद्भतत 
होत.े त्यांनी श्रीमद्भवद्गीतेची टीका मलहायला घेतली होती. ते तनत्यप्रती 
प्रातःकाळी भजनकायक उरकून एक प्रहर ददवस चढेपयतं श्रीगीतचेी टीका 
मलहीत असत. त्यानतंर त ेमभके्षकरीता बाहेर जात असत. मभके्षमध्ये जे 
काही प्राप्त होत असे त ेपत्नीसमोर आणनू ठेववत असत. 
ती मोठ्या प्रेमाने रंधन करीत अस;े भगवंताला नवैेद्य अपकण करुन 
स्वामीस महाप्रसाद भोजन करवीत असे आणण जे काही उरत असे त े
संतुष्ट धचत्तान ेस्वतः ग्रहण करीत असे. त्यांच ेसगळेच वस्त्र जनेु-जीणक 
आणण फाटके होत.े केवळ एक धोतरच थोड्या चांगल्या अवस्थेत होते 
जे बाहेर घालण्यास उपयतुत होत.े जेव्हा ब्राह्मण त ेघालनू मभके्षकरीता 
बाहेर जात असत, त्यावेळी ब्राह्मणी धचधं्यानंी आपले अंग झाकून 
लज्जा तनवारण करीत असे. स्वामी जेव्हा मभके्षहून परतत, तेव्हा 
ब्राह्मणी ते धोतर पररधान करुन बाहेर येत असे आणण गहृकायक संपन्न 
करीत असे. तरीदेखील दाररद्र्याला भगवंताची देणगी समजून दोघेही 
सवकदा संतषु्ट रहात असत. ‘गहृदेवता श्रीगोपीनाथजी कृपाकरुन जी काही 
मभक्षा देतात, त्या मभके्षस त्यांनाच तनवेदन करुन महाप्रसाद घ्यावा’- 
सवकदा त्यांची अशीच भावना होती. अशाप्रकारे त्यांच ेददवस आनदंात 
चालले होते. सांसाररक दःुख-कष्टांनी ते जरादेखील ववचमलत होत नसत. 
अशाप्रकारे तनत्यनेमाने गीतेची टीका मलहीली जात होती. एक ददवस 
ब्राह्मण भजनातून तनवतृ्त होऊन टीका मलहीण्यास बसले. 



‘अनन्याजशचतंयतो मां........... तनत्यामभयतुताना ंयोगके्षमं वहाम्यहम’् 
(गीता ९/२२) या शलोकाची टीका मलहावयाची होती. शलोक वाचतांना एक 
जटील समस्या उत्पन्न झाली. त ेकुठल्याही प्रकारे त्याच ेसमाधान करु 
शकले नाही. जे स्वय ंभगवान ्आहेत, जे संपणूक ववशव-ब्रह्मांडाच ेएकमात्र 
अधीशवर आहेत, त ेस्वतः आपल ेअनन्य भावान ेभजन करणाऱ्या 
व्यजततंच ेयोग-के्षम स्वतः कसे काय वहन करतील? नाही, हे कदावप 
संभव नाही. जर हे सत्य असेल तर माझी ही अशी अवस्था का बरे 
आहे? मी तर अनन्य भावनेन ेकेवळ त्यांचाच भरवसा करतो, मी माझ े
यथासवकस्व त्यांच्याच चरणी अपकण केले आहे तरीसदु्धा मला असे दःुख-
दाररद्र्य का भोगावे लागत आहे? तेव्हा ‘तनत्यामभयतुतांना योगके्षमं 
वहाम्यहम’् भगवंताच्या मखुारववदंातून तनघालेले वातय नाही, तर 
प्रक्षक्षप्त (नंतर कुणीतरी जोडलेले) असावे. ते आपल्या बदु्धीने हा गुंता 
सोडवण्याचा जजतका प्रयत्न करीत तततके अधधक त्यांत गुंतून जात. 
हळू-हळू त्यांचा संदेह वाढू लागला. शवेटी त्यांनी त्या ओळीवंर लाल 
शाईने तीन रेखांनी काट मारुन गं्रथ मलहीणे थांबववले आणण त े
मभके्षकरीता तनघाले.  
येथे करुणामय प्रणतपाल भगवंतान ेपादहले की माझ्या भतताच्या मनात 
माझ्या वचनांप्रती संदेह उत्पन्न झाला आहे. तेव्हा त्यांनी अतत मनोहर 
सकुुमार शयाम वणाकच्या बालकाचा वेश धारण केला. दोन टोपल्यांमध्ये 
प्रचरू तांदळु, डाळ, भाज्या, तूप, इत्यादी सामान भरुन ते स्वतःच्या 
खांद्यावर वहन करीत ममश्रजींच्या द्वारी पोहोचले. दरवाजा आतनू बंद 
होता. आधी त्यांनी दरवाजा जोरजोरात वाजववला आणण मग जोरजोरात 
पकुारु लागले- “मात!े मात!े” त्रबचाऱ्या ब्राह्मणीकड ेपररधान करायला 
वस्त्रच नव्हत.े धचधंड्या लपेटून कुणासमोर जाणार तरी कसे? 
लज्जावशतः ती शांत बसनू रादहली. परंतू, दरवाज्याच्या खटखटवण्याचा 
आणण बोलावण्याचा आवाज क्रमशः वाढतच गेला. शवेटी लाचार होत 
ततन ेदरवाजा उघडला. बालक ओझ ेघेऊन आत आल ेआणण ते अंगणात 



उतरवनू बाजूला जाऊन उभे रादहले. ब्राह्मणी लाडनेे मखु खाली करीत 
घरात तनघनू गेली. बालक वेशधारी भगवान ्ब्राह्मणीला म्हणाले- “मात!े 
पंडडतजींनी (ममश्रजी) मला ही मशधा (भोजनाची कच्ची सामगु्री) घेऊन 
पाठववले आहे. आपण हे सवक घेऊन जा.” 
ब्राह्मणी आत्तापयतं घरात शरमेने मान खाली घालनू उभी होती. 
बालकाच ेमधरू शब्द ऐकून ततने अंगणात पादहले तर मोठ्या मोठ्या 
दोन टोपल्या भरुन खाद्य-द्रव्यें भरली होती. इतकी भोजन सामगु्री 
त्यांनी आपल्या जीवनकाळात कधीच पादहली नव्हती. मलुाने वारंवार 
सांधगतल्यानतंर ती एक-एक करुन वस्तू घरांत नेवनू ठेवतांना 
एकसारखी ततची नजर बालकाच्या मखुारववदंाला न्याहाळत होती.  
बालकाच ेसुंदर मखुमंडळ पाहून ती थतक झाली. अहाहा! ककती सुंदर 
मखु आहे! शयाम वणाकत इतके अलौककक सौंदयक अस ूशकत-े याची 
जीवनात कधी कल्पनाच केली नव्हती! ती मंतरल्यागत- बघतच रादहली. 
बघता- बघता ततची दृष्टी बालकाच्या वक्षस्थळावर पडली. ततने पादहले 
की त्याच्या छातीवर तीन मोठे-मोठे डाग पडले आहेत; जसे काही 
आत्ताच कुणीतरी धारदार शस्त्रान ेवार केलाय आणण रतत तनघालेय. ती 
आतूर होऊन म्हणाली, “बेटा! तुझ ेवक्षस्थळ असे तनमकमपणए कुणी 
धचरल?े हाय हाय! इततया सकुोमल अंगावर आघात करतांना पार्ण 
हृदय देखील ववरघळून जाईल.” बालक वेशधारी श्रीकृष्ण म्हणाले- “मात!े 
मला शीधा आणण्यास थोडा वळे लागला, म्हणून ममश्रजींनी स्वतः 
माझ्या छातीवर वार केलेत.” 
“हाय हाय! त्यांनी तुझ्या छातीवर वार केले?” ब्राह्मणीच ेडोळे भरुन 
आल-े “अच्छा, घरी तर येऊ दे त्यांना मग ववचारते की तुझ्या सकुोमल 
अंगावर त्यांनी ककती तनष्ठूर होऊन हात उचललाय त?े बेटा! दःुख करु 
नकोस. थोडा वळे थाबं, मी आत्ता स्वंयंपाक करते. त ूठाकुरजीचंा प्रसाद 
घेऊनच जा.” 



ब्राह्मणीने बालकाला अंगणात बसववले आणण ती स्वयंपाक घरात जाऊन 
आपल्या कामात व्यस्त झाली. इकड ेभगवतंान ेववचार केला, “ज्या 
उदे्दशाकरीता मी या सवक वस्तूंच ेस्वयं वहन करीत इथपयतं घेऊन आलो, 
ते कायक पणूक झाले. ब्राह्मण आता घरी आल्यावर हातोहात माझ्या 
वचनांतील सत्यतेच ेप्रमाण प्राप्त करतीलच. त्यांना पनु्हा कधी माझ्या 
वचनांवर अववशवास वा संदेह होणार नाही.” अशा प्रकारे भतताचा संदेह 
दरू करण्याची व्यवस्था करुन त ेतत्क्षण अंतधाकन पावले.  
इकड ेब्राह्मणाला आज खूप यत्न करुनही काहीच मभक्षा ममळाली नाही. 
ते तनराश होऊन घरी परतले. ववचार केला- “ठाकुरजींची अशीच इच्छा 
ददसतेय.” दरवाजा ठोठवल्याबरोबर ब्राह्मणीने दरवाजा उघडला. घरात 
प्रवेश करताच पत्नीला रंधन करतांना पाहून म्हणाले- “स्वयंपाकाची 
तयारी तर करतेस पण आज काही मभक्षाच नाही ममळाली. काय 
बनवणार आहेस?” 
“का? थोड्यावेळापवूीच तर आपण त्या बालकाच्या हाती इतकी सगळी 
पाठववलीत ती! आपण दोघे ती सहा मदहने सदु्धा संपव ूशकणार नाही. 
मग ‘स्वयंपाक काय करतेस’- असे का ववचारताय?- ब्राह्मणीला थोड े
आशचयक वाटले.” परंत ूआपले हृदय पार्णासारखे इतके कठोर असेल असे 
मला कधीच वाटले नव्हते. या तनष्पाप बालकाच्या सकुोमल अंगावर 
आपण ककती तनमकमपणे आघात केलेत? थोडीसदु्धा दया नाही आली? 
त्याची छाती धचरल्याने लाल-लाल असे तीन डाग झालेत, वाटत ेआत्ता 
रतत वाहू लागेल.” 
ममश्राजींना आशचयाकचा धतकाच बसला. त्यानंी ववचारल-े “असे झालेय 
तरी काय? सरळ सरळ सांग तरी! मी कुठलेच सामानही पाठववले नाही 
की कुठल्याही बालकाला मारलेलेही नाही. मला तर काही कळेनासेच 
झालेय.” 
ब्राह्मणीने पततदेवांच ेबोलणे ऐकून त्यांना घरात ठेवलेले, तांदळु, डाळ, 
पीठ, आदद वस्त ूदाखववल्या आणण अंगणात बसलेल्या बालकाच्या 



वक्षस्थळावर धचरलेल्या डागांच्या खणुा दाखववण्याकरीता त्यांना बरोबर 
घेऊन अंगणात आली. बघत ेतर तेथ ेबालकच नव्हते. कुठे गेला? इकड-े
ततकड ेशोधले, बाहेरचा दरवाजा तर पवूकवत ्बंद होता. दोघेही 
आशचयकचककत होऊन एकमेकाकंड ेपाहू लागले. ममश्रजींना आता काहीच 
समजणे बाकी रादहले नाही. त्याचं्या डोळ्यातंून अववरत अश्रधूारा 
प्रवादहत होऊ लागल्या. तरीसदु्धा उरलासरुला संदेह दरू करण्याकरता 
हात-पा धवुनू ठाकुरजींच्या घरात गेले आणण गीता-गं्रथ उघडून पादहला- 
आज सकाळी त्यांनी लाल शाईन ेज्या तीन रेखांनी “तनत्यामभयतुतांना ं
योगके्षमं वहाम्यहम”् या वातयाला काट मारली होती, आता त्या ततन्हीही 
रेखा तेथे नव्हत्या. त ेआनंदाने गदगद होऊन देवघरातून बाहेर पडले 
आणण रडत-रडत पत्नीला म्हणाले- “वप्रये! तू धन्य आहेस, आज तुला 
गोपीनाथजींच ेसाक्षात ्दशकन घडले. हे सगळे सामान त ेस्वतः घेऊन 
आल.े मला इतकी मशधा कोण देणार? आज सकाळी गीतेची टीका 
मलहीतांना मला भगवतंाच्या वाणीवर संदेह झाला होता. मी संदेहयतुत 
अंशाला लाल शाईने तीन रेखांनी काट मारली होती. त्यामळेुच आपल्या 
गोपीनाथजींच ेसकुोमल वक्षःस्थळ धचरले. ते परम करुणामय आहेत. 
त्यांनी आपल्या वाणीची सत्यता प्रमाणणत करुन माझ्यासारख्या 
नाजस्तकाचा संदेह दरू करण्याकरीता ककती कष्ट घेतलेत.” 
ते पढेु बोलचू शकले नाहीत, गळा अवरुद्ध झाला. त ेप्रेमववभोर होत ‘हा 
गोपीनाथ! हा गोपीनाथ!!’ म्हणत कोसळले. ब्राह्मणी गोपीनाथासमोर 
शदु्ध हरववल्यागत स्तब्ध उभी रादहली. ततच ेदेखील डोळे भरुन आले. 
थोड्यावळेान ेब्राह्मणाला चतेना आली. त्यानंी स्नानादद तनत्य कक्रया 
संपन्न करुन गोपीनाथजींना भोग लावला आणण परमवप्रतीन ेदोघांनी 
महाप्रसाद घेतला. मग त ेतनयममत रुपाने गीतेची टीका मलहू लागले. 
त्यांच ेजीवन अत्यंत प्रेममय होऊन गेले.  
हीच भतती आहे तथा त्या साधनेच ेउदाहरण आहे ज्याद्वारे भजतत 
उददत होते. अजुकन म्हणाला- “प्रभो! येथे या रणभमूमत असे करणे 



अत्यंत कठीण आहे. मी मन्मना भव नाही होऊ शकत तथा मद्भततो 
सदु्धा नाही करु शकत. आपण कृपा करुन मला तो उपाय सागंा जो 
साधा असेल, सरळ असेल.” 
श्रीभगवान ्म्हणाले- “मद् याजज”- माझी पजूा करा.  
 
 

 
चतुर्थ पररच्छेद 

सवकगुह्यतमं भयूः श्रणृु मे परमं वचः। 
इष्टोsमस मे दृढममतत ततो वक्ष्यामम ते दहतम।्। 
मन्मना भव मद्भततो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मामेवषै्यमस सत्यं ते प्रततजान ेवप्रयोsमस मे।। (गीता १८/६४,६५) 
“सवांपेक्षा अत्यंत गोपनीय असे माझ ेपरमवातय पनुः श्रवण करा. त ुमाझा 
अत्यंत वप्रय आहेस, तेव्हा असे जाणून तझु्या दहताकररताच सागंत आहे.” 
तु माझ्यांत तुझ्या धचत्ताच ेसमपकण कर, माझ्या नाम-रुप-लीला आददचं े
श्रवण-कीत्तकन परायण होऊन माझा भतत बन आणण मला नमस्कार कर. 
अशाप्रकारे त ुमलाच प्राप्त करशील. मी तझु्याकड ेअशी सत्य प्रततज्ञा करतो, 
कारण त ूमाझा वप्रय आहेस. 
येथे ‘परमं’ शब्दाचा काय अथक आहे? ‘परमं’ अथाकत ्अत्यंत गोपनीय परम 
वातय, सवक शास्त्रांच ेसवोपरर सार आहे. या परम वातयाला तेव्हाच जाणल े
जाऊ शकते, जेव्हा व्यजतत काय, मनो, वातयाद्वारे गुरु तथा भगवंताच्या 
शरणी जाते, अन्यथा या सत्यास कृष्ण प्रकामशत करीत नादहत. गुरुच्या 
तनकट शरणागत होण्याची ववधी भगव्दगीतेत सांधगतली आहे.  

तद्वववद्ध प्रणणपातेन पररप्रशनेन सेवया। 
उपदेक्ष्यंतत त ेज्ञान ंज्ञातननस्तत्वदमशकनः।। (गीता ४/३४) 

ज्ञानाचा उपदेश देणाऱ्या गुरुकड ेदंडवत प्रणाम कर, संगत प्रशनाद्वारे आणण 
सेवेद्वारे त्या ज्ञानाला समजावनू घ्या. तत्त्वदशी ज्ञानीगण तुला उपदेश 



देतील. जो आपल्या गुरुला तनष्कपट रुपाने प्रणणपात, पररप्रशन तथा सेवेद्वारे 
प्रसन्न करोत, तोच या ज्ञानाला समजण्याचा अधधकारी असतो. जर कुणी 
गुरुच्या तनकट जाऊन आपल्या प्रशनांच्या उत्तरांची पचृ्छा करतो अथवा 
उत्तराला ध्यानपवूकक नाही ऐकत, पनुः ववचारतात तेव्हा गुरु त्याला केवळ 
बाह्य उपदेश देतील ककंत ूसवकगुह्यतम उपदेश नाही देणार. याचाच ववचार 
करुन कृष्णाने प्रततज्ञा केली की ज्याच ेहृदय तपस्येद्वारे शदु्ध झालेले नाही, 
त्याला गीतेचा उपदेश देऊ नये. गुरु वषै्णवांची सेवा केलेली नाही, त्याला 
गीतेचा उपदेश देऊ नये. सवकप्रथम कृष्णाने अजुकनाला तनष्काम कमाकचा उपदेश 
ददला- 

यज्ञाथाकत्कमकणोsन्यत्र लोकोsयं कमकबंधनः। 
तदथ ंकमक कौंतेय मतुतसंग समाचर।। (गीता ३/९) 

हे कंुतीनंदन! श्रीववष्णलुा अवपकत तनष्काम कमाक अततररतत अन्य कमांद्वारे 
मनषु्यास कमकबंधन प्राप्त होते. तवे्हा त ूफलाकांक्षारदहत होऊन भगवान ्
ववष्णुंच्या उदे्दशाने कमाकच ेयोग्य ते आचरण कर.  
आत्तापयतं कृष्णाने आपले चरम स्वरुप प्रकामशत केले नव्हते. ते 
परमात्म्याकडचे प्रवतृ्त होण्याचा सल्ला देत आहेत. मग गीतेच्या शवेटी ते 
मन्मना भव शलोकाची अवतारणा करीत आहेत. जेव्हा त ेम्हणतात, सवकदा 
माझचे ध्यान करा तवे्हा त ेआपल्या शयामसुंदर स्वरुपास रंधगत करतात. 
ज्यांच ेकाळे कुरळे केस खूप सुंदर ददसतात, तसेच ज्यांनी आपल्या 
मस्तकावर मोरपखं धारण केले आहे, जे वृदंावनात कदंब वकृ्षाखाली बनलेल्या 
कंुजात आपल्या त्रत्रभंग लमलत मदेु्रत उभे आहेत, त्याचं्या सुंदर अधरावंर वंशी 
ववरोजजत आहे तथा ततच्या तछद्रांतून आपल्या हृदयातील अमतृ बरसते आहे. 
आपणांस कृष्णाच्या याच रुपाच ेध्यान करावयास हवे. या शलोकापवूी कृष्णाने 
आपल्या या रुपास गीतेत प्रकामशत केलेले नाही. ‘मन्मना भव’ ची व्याख्या 
आपण गोपींच्या उदाहरणाद्वारे केली आहे.  



‘मद्भततो’ च्या संबंधात श्रवण, ककत्तकन तथा स्मरणाववर्यी साधंगतले तथा हे 
पादहले की उच्चकोटीच्या काही भततांनी गोस्वामी शास्त्रांच्या अनशुीलनाद्वारे 
आपले साधन करीत भगवत ्प्राप्ती केली. 
भाव दशते ‘मन्मना भव’ आंमशक रुपाने संभव आहे, केवळ प्रमे दशतेच 
कृष्णाच ेतनरंतर स्मरण होत.े भतत बनण्याच्या प्रकक्रयेत (मद्भततो) सवकप्रथम 
श्रद्धेने क्रमशः तनष्ठा, रुधच, आसजतत तथा अंततः भाव उदय होतो. या 
जस्थतीतच साधक भतत बनतो तथा कृष्णाववर्यी धचतंन करतो.  
यानंतर कृष्ण म्हणतात ‘मद्याजज’ याजज चा अथक आहे यज्ञ. जर कुणाला 
भगवंताशी प्रेम झाले नाही, केवळ अल्प श्रद्धा मात्र आहे तर त्यास यज्ञ 
करावयास हवा, कारण यज्ञ सांसाररक बंधनाची धचककत्सा आहे. या ववर्यीचा 
संबंधधत शलोक श्री चतैन्य महाप्रभ ूतथा राय-रामानंद संवादात सापडतो. 
(च.ैच.मध्य.८.६९). श्री ववग्रह पजूा र्ोडशोपचारांद्वारे वा द्वादशोपचारांद्वारे 
करता येते, परंत ूजर पजेूत पे्रम नाही तर भघवान संतुष्ट होत नादहत. जेव्हा 
तहान आणण भकू लागत ेतेव्हाच भोजन आणण जल स्वाददष्ट लागतात, भकू 
नसेल तर कुणी स्वाददष्ट भोजन प्रस्तुत केले तरी ते रुचकर लागत नाही; 
त्यात मीठ कमी अधधक असेल, तथा अनके दोर् दृजष्टगत होतात. परंत ूजर 
भकू असेल तर मशळी भाकरी सदु्धा पाणी आणण मीठासोबत गोड लागेल. 
अशाप्रकारे जर साधकात पे्रम नसेल तर भगवंतालाही भकू लागत नाही तथा 
ते त्या व्यजततच्या अचकनेने प्रसन्न होत नाही. भतताच्या पे्रमाने भकू 
लागल्यावर भगवान ्हा ववचार करीत नाहीत की माझी पजूा र्ोडशोपचारांद्वारे 
होतेय वा केवळ एकाद्वारे. भतताच्या हृदयातील पे्रमच भगवंतात भकू 
उत्पन्न करत ेतथा त ेम्हणतात-  

पतं्र पषु्पं फलं तोयं यो मे भतत्या प्रयच्छतत। 
तदहं भतत्यपुहृतमशनामम प्रयतात्मनः।। (गीता- ९.२६) 

जो भजततपवूकक मला पत्र, पषु्प, फलादद प्रदान करतो, मी त्या शदु्धधचत्त 
भततांच्याद्वारे भजततपवूकक प्रदत्त त्या समस्त वस्तुंच ेग्रहण करतो.  



येथे एक गोष्ट समजनू घेणे आवशयक आहे, आपण असा ववचार करता 
कामा नये की हे तनवदेन भगवंताच्या प्रसन्नतेकररता का आहे? अंततः तर हे 
सगळे आपल्याकररताच, आपल्या सखुाकररताच आहे.  

स व ैपुंसां परो धमो यतो भजततरधोक्षजे। 
अहैतुतयप्रततहता ययाssत्मा संम्प्रसीदतत।। (श्रीभा.१२.६) 

इंद्रीय ज्ञानाच्याही पमलकड ेमनषु्याकररता सवकशे्रष्ठ धमक तोच आहे, ज्यायोगे 
श्रीकृष्णाची भजतत होते- भजततही अशी, ज्यात कुठल्याही प्रकारची वासना 
नसते आणण जी तनत्यतनरंतर दटकून रहात.े अशा भजततमळेु हृदय आनंद 
स्वरुप भगवतंाची उपलजब्ध करुन, कृतकृत्य होऊन जात.े अशा भजततच्या 
योगे अनथक दरू होतात आणण आत्मा प्रसन्न होतो.  
या शलोकाच ेअंततम चरण आहे ‘ययात्मा सम्प्रसीदतत’- याचा अथक हा लावता 
कामा नये की त ेआपल्या सखु आणण संतोर्ास रंधगत करीत आहे. त्या 
वेळेस ते आपल्या उपभोगाची इच्छा वा ‘काम’ बननू जाते. येथे आत्म्याच े
तात्पयक स्वतःशी नाही तर अधोक्षज भगवंताची भतती करण्याशी आहे. 
भगवान ्श्रीकृष्णाची प्रसन्नताच प्रधान आहे. जर त ेसंतुष्ट झाले तर आपली 
पजूा साथक आहे. जर कुठले कमक आपल्या प्रसन्नतेकररता केले जात असेल 
तर समजायला हव ेकी हे आपल्या कामना-वासना पतूतककररता केले जात 
आहे. जर भगवान प्रसन्न झाले तर जीवाला स्वतःलासदु्धा ही प्रसन्नता प्राप्त 
होत.े ककंत ूजर आपण आपल्या स्वाथाककररता पजूा करता तर ती सकाम 
भतती आहे. हे जाणून घेणे अततआवशयक आहे की आपल्या सखुाच्या 
अमभलार्नेे यतुत अचकन ववशदु्ध अचकन नाही. अधधकांश गहृस्थ पजूाअचकना 
करतांना म्हणतात- “प्रभ,ू मी आपल्या समस्त कमांची फळे आपल्या चरणी 
अपकण करतो.” परंतू वास्तवात त ेत्यांच्या पररवाराच्या सखुशांती कररता 
असते. आपणांस या कामनांसदहत पजूाअचकना करणे वज्यक करावयास हवे. 
श्रीमद्भागवतात पथृ ुमहाराजांची कथा उधचत रुपान ेअचकन करण्याची ववधी 
सांगत.े  



मद्याजीच ेताप्तयक आहे- माझ ेअचकन करा. अचकन करणाऱ्याची तनष्ठा कशी 
असायला हवी, याकररता मी आपल्या अनभुवाची गोष्ट सागंतो, जी या 
मथरेुचीच घटना आहे. यद्यवप अचकनेची तनष्ठासदु्धा साधारणतया संभव नाही, 
परंतू ‘मद्भततो भव’ च्या तनष्ठेपेक्षा थोडी तनम्न स्तरावरील आहे. म्हणून 
भगवान ्म्हणतात- जर त्रबल्वमंगलप्रमाणे माझ ेभतत नाही बन ूशकत, तर 
माझ ेअचकन करा. घटना अशी आहे :- मथरेुत एक बाबा रहात होते, जे 
शामळग्राम शीळेच ेतनष्ठापवूकक अचकन करीत असत. अचकनववधधच्या ववमभन्न 
अंगाच ेत्यांना पणूकज्ञान नव्हत,े परंत ूजे काही करीत, तनष्ठापवूकक करीत 
असत. त्यांनी प्रततज्ञा केली होती की ब्राह्ममहूुताकला उठून यमनेुत स्नान 
करुन यमनुाजळानेच मी शाळीग्राम शीळेच ेअचकन करीन.  
एकदा काय झाल,े माघ मदहन्याच्या अमावस्येची रात्र होती, घनघओर अंधार 
दाटला होता, त्यातच रात्रभर पाऊस पडत होता, आणण सोसाट्याचा वारा 
सटुला होता. आकाशात चांदणं नसल्यामळेु त्यांना वेळ काय झाली असावी 
याचा अंदाज नाही आला आणण ब्राह्ममहूुताकआधीच उठून यमनुास्नानाकरीता 
तनघाले. यमनेुच ेपाणी बफाकसारखे थंड होते. अततथंडीमळेु त्यांच ेहाल होत 
होत,े तररसदु्धा आपल्या तनयमाच्या रके्षकरीता ते यमनेुत स्नान करुन 
ठाकुरजीकंरीता जळ घेऊन तनघाले. जेव्हा ते परतत होत ेतेव्हा दाट काळोख, 
पाऊस आणण शारीररक अस्वास्थ्यामळेु त्यानंा खूप त्रास होत होता. त्यांना 
खूप धचतंा वाटू लागली की मी आता घरी जाऊन ठाकुरजींची सेवा कशी 
करणार? इततयात त्यांनी पादहले की समोरुन कुणीतरी कंदील घेऊन येत 
आहे. जेव्हा ते जवळ गेले तवे्हा पादहले की त ेएक बालक होते. मलुाने 
पावसापासनू बचाव होण्यासाठी डोतयावरुन घोंगड ेपांघरले होत.े अगदी जवळ 
गेल्यावर बालकाने ववचारले, “बाबा! आपण कोठे जाणार?” बाबांनी पत्ता 
सांधगतला, तसे बालक म्हणाले, “मी सदु्धा ततकडचे चाललोय, तुम्ही 
माझ्याबरोबर चला मी तुम्हाला तुमच्या घरापयतं सोडतो.” बाबा त्या 
बालकाबरोबर चाल ूलागले. चालता चालता कधी घरी आले त्यांना कळलेच 
नाही. जेव्हा त ेघरातं जाऊ लागले तवे्हा त्यांच्या मनात ववचार आला की 



मलुाच ेनाव तरी ववचारायला हवे. परंतू हे काय! लांबपयतं तो मलुगा कुठेच 
ददसत नव्हता! ते ततथेच जस्थतप्रज्ञासारखे जडवत ्उभे रादहले आणण ववचार 
करु लागले, “अरेरे! माझ्या वचनाच्या रक्षणाकरीता स्वयं छमलयाच 
बालकाच्या रुपात आला आणण मला चकवनू तनघनू देखील गेला.” 
हे आहे अचकन, आपला तनशचय देखील असाच दृढ असायला हवा. आपल्या 
सखु-दःुखाचा ववचार भगवंताच्या सेवेआड येता कामा नये. हीच वास्तववक 
तषृ्णा आहे आणण जर आपण अशा प्रकारे सतषृ्ण होऊन अशा पे्रमाने पजूा-
अचकना केली तर भगवान ्आपला अवशय स्वीकार करतील. म्हणून कृष्ण 
म्हणतात- ‘प्रयतात्मनः’ (गीता ९.२६). जर कुणी श्रद्धा-पे्रमपवूकक भगवंताला 
तनष्कपट रुपाने काही अपकण करीत असेल तर ते त्याचा अवशय स्वीकार 
करतील. अशाच प्रकारे गुरुसेवेत जर श्रीगुरुदेव आपणांस कुठल्याही 
चकुीकरीता ओरडत असतील तर आपण त्या गोष्टीचा पराचा कावळा करीत 
ववचार करतो, “गुरुजी तर माझ्याशी अत्यंत स्नेहशील होते, पण आता 
माझ्याशी ककत्ती कठोर वागतात! मी आता त्यांना सोडून जाईन.” आपला 
असा ववचार करणे अत्यंत चकुीच ेआहे, तथा आपण असा ववचार करुच नये. 
गुरुसेवा करतांना आपल्या समक्ष अनेक बाधा आपली परीक्षा घेण्यासाठी 
येतील-येतात; परंतू आपला तनशचय दृढ असावयास हवा की जन्म-
जन्मातंरपयतं मी माझ्या गुरंुना ककंवा प्रभलूा सोडणार नाही. 
पजूा अजकनेववर्यी आणखी एक कथा आहे. एक ब्राह्मण होता, जो ववग्रहसेवा 
कररत असे तथा पजेूनंतर प्रततददन नवेैद्य लावीत असे. या कायककररता 
त्याला वतेन ममळत असे. वेतन नाही ममळाले तर तो पजूाही कररत नसे. 
अशा अवस्थेत त्याच ेभगवंतावर यथाथक प्रेम होतेच कोठे? त्रबहार आणण 
बंगालमध्ये असे अनेक व्यवसातयक पजुारी आहेत, जे घरोघरी जातात. जे 
पजेूच्या बदल्यात शीधा घेतात, जसे तांदळु, पीठ, डाळ, भाज्या, कपड ेइ. ही 
सगळी शीधा त ेववग्रहांना दाखववतात आणण मग सगळे सामान बांधनू 
आपल्या घरी घेऊन जातात. रोज त ेपजूाअचकना करण्यासाठी बऱ्याच घरी 
जातात आणण ददवस संपतांना आपली कमाई मोजत घरी परततात. 



बा ब्राह्मणसदु्धा वेतन प्राप्त झाल्यावरच पजूा कररत असे. एकदा काही 
ददवसाकंररता तो नगराबाहेर जाणार होता. त्याने अत्यंत स्नेहपवूकक आपल्या 
पतु्रास जवळ बोलाववले आणण म्हटले, “माझ्या वप्रय पतु्रा! ठाकुरजींना स्नान 
करववल्यानंतर प्रततददन भोग (नवैेद्य) लाववत जा.” त्या पतु्राने पजेूववर्यी 
काहीच ज्ञान अजजकत केलेले नव्हते, परंत ुतरीही तो म्हणाला, “ठीक आहे, 
तुम्ही जसे सागंत आहात, मी तसेच करीन.” दसुऱ्या ददवशी त्याची आई 
भाजी, चपाती इ. बनववत होती, बालकाने ठाकुरजींना गंगाजळाने स्नान 
करववले, तुलसीदल अपकण केले आणण मसहंासनावर आसनस्थ केले. नंतर 
तुलसीपत्र ठेववत भाजी-चपातीचा भोग लावतांना म्हटले, “ठाकुरजी, आपण 
आपले भोजन ग्रहण करा, तुम्ही खा, तोपयतं मी इथेच थांबतो.” तो थोडावळे 
थांबला. मग उत्सकु होत म्हणाला, “ठाकुरजी, मी जवळ-जवळ अध्याक 
तासांपासनू ताटकळत उभा आहे आणण तुमच्या ताटाकड ेपहातो आहे. परंतू 
आपण काहीच खात नाही आहात. माझ ेवपता येथे नाहीत, म्हणून आपण 
उपाशी रहाणार का? जोपयतं आपण खाणार नाही, तोपयतं मी ही मळुीच 
खाणार नाही.” तो अत्यंत प्रेमान ेआणण तनष्कपटतेन ेहे बोलत होता. जर 
हररनाम जप करतांना अशी भावना आपल्या हृदयात नसेल तर मंत्राचा प्रभाव 
होत नाही. जर आपण ठाकुरजींची सेवा अशा भावनेने केली नाही तर ते 
आपली सेवा का स्वीकार करतील? काही वेळ वाट पादहल्यानतंर बालक 
म्हणाला, “प्रभ ूआपण नाही खाणार? ठीक आहे, मी ही काही न खाता-वपता 
झोपी जातो.” 
त्यानंतर मात्र भगवान स्वतःला थांबव ूशकले नाहीत, आणण त ेआपल्या 
मसहंासनावरुन उतरुन खाली येऊन बसले आणण दोन्ही हातांनी जेव ूलागले. 
त्यांनी ताटात काहीच उरववले नाही तसेच ते अत्यंत प्रसन्न होत.े बालक 
ररकामी थाळी घेऊन स्वयंपाक घरात परत घेऊन आला आणण आईला 
म्हणाला, “आई, भगवतंान ेभोजन केले! खपू त्रास झाला मला त्यांना जेवण 
भरवतांना.” 



बालकाची आई म्हणाली, “त्यांनी खाल्ले, म्हणायच ेकाय तुला? चपात्या कुठे 
आहेत? भाजी कुठे आहे?” आईन ेववचारले. बालक उत्तरल-े “त्यांनी खाल्ले.” 
आईने पनु्हा ववचारले- “त्यांनी खाल्ले! कसे काय शतय आहे?” दसुऱ्या ददवशी 
बालकाने भगवंताला पनु्हा त्याच प्रकारे भोजन करववले. त्यानंतरच्या ददवशी 
ब्राह्मण घरी परतला. त्याच्या पत्नीन ेत्याला साधंगतले, “गेल्या दोन 
रात्रींपासनू आम्ही काही न खाता-वपताच झोपतोय.” “का?” ब्राह्मणान े
ववचारल.े “ठाकुरजींना जे काही अपकण केले गेले, ते सगळे त्यांनी ग्रहण केले.” 
“ठाकुरजींनी खाल्ले? कसे काय? ब्राह्मणाने ववचारले.” थोडा ववचार 
केल्यानंतर ब्राह्मणाने आपल्या पतु्रास बोलावनू म्हटले. “माझ्या वप्रय पतु्रा! 
मला असे वाटत ेकी एखादा उंदीर येऊन सगळा नवैेद्य खात असणार. उंदीर 
भगवंताच्या जनु्या मसहंासनाखालीच आपले बीळ बनवनू तेथे आरामात 
रहातात. त्यांना भोजनही सहजासहजी ममळते, त्याचबरोबर दीपकातले 
तूपसदु्धा प्यायला ममळत.े” बालक हट्ट करीतच म्हणाले, “नाही! ठाकुरजींनी 
सगळे जेवण ग्रहण केले.” ब्राह्मण म्हणाला, “ अच्छा अच्छा आज रात्री सदु्धा 
तूच भोग लाव बरं!” 
त्या रात्री जेव्हा बालक भोग लावत होते तेव्हा ब्राह्मण जवळच लपनू पहात 
होता की ठाकुरजी खरोखरीच जेवतात की नाही. बालक म्हणाले, “प्रभो आपण 
उशीर का करताय? लवकर या आणण नवैेद्य ग्रहण करा.” परंतू ठाकुरजी 
मात्र आपल्या स्थानावर जस्थतप्रज्ञासारखे बसले होते. तेव्हा बालक म्हणाले, 
“ प्रभो, आपण जेवत का नाही? आपण का लाजताय? असे काय झाल?े” 
तेवढ्यात एक कोमल-मदृ ुआवाज आला- “आज तुझ ेवपता लपनू बघत 
आहेत, म्हणून मी येणार नाही.” बालक म्हणाले- “का? आपण अवशय या 
आणण भोग ग्रहण करा. जर आपण जेवला नाहीत तर मी दःुखी – कष्टी 
होईन” ठाकुरजी म्हणाले “जा आणण आपल्या वडडलांना स्पशक करुन ये.” 
बालकाने तसेच केले. त्याचवेळी बालकाच ेकाही भाव वपत्यामध्ये प्रकामशत 
झाल.े नंतर ब्राह्मणाने पादहले की ठाकुरजी खरोखरीच भोग ग्रहण कररत 
आहेत. पजूा करण्यासाठी अशी भावना असणे आवशयक आहे. जर अशी 



भावना आणण श्रद्धा नसेल तर पजूा करण्याचा अधधकार येत नाही. म्हणून 
कृष्ण म्हणतात-  

पतं्र पषु्पं फलं तोयं यो मे भतत्या प्रयच्छतत। 
तदहं भतत्यपुहृतमशनामम प्रयतात्मनः।। (गीता ९/२६) 

जो भजततपवूकक मला पत्र, पषु्प, फल आदद प्रदान करतात, मी त्या शदु्धधचत्त 
भततांद्वारे भजततपवूकक प्रदत्त त्या समस्त वस्तुंना ग्रहण करतो. अजुकन 
म्हणाला- “येथे या यदु्धभमूीमध्ये अशा प्रकारच ेअचकन करणे मला संभव 
होणार नाही. कृपया आपण एखादा साधासरळ उपाय सागंा.” 
कृष्ण म्हणाले- “जर तुला साधासरळ मागक हवा असेल, तर ‘मां नमस्कुरु’- 
मला केवळ प्रणाम कर.” 
केवळ प्रणाम नाही, नमस्काराचा अथक आहे आपल्या अहंकाराचा पररत्याग 
करुन प्रणाम तनवेदन करणे. सवक धमाकन ्पररत्यज्य मामेकं शरणंव्रज!  
“समस्त धमांचा पररत्याग करुन केवळ माझ्या शरणी या.” 
या उपदेशाला हृदयात धारण करुन आपणास कृष्णाला प्रणाम करायला हवा. 
केवळ मात्र एकदाच अशा प्रकारे प्रणाम करुन आपण एका झपेेतच हा अथागं 
भवसागर पार करुन जाऊ शकतो. यमराजजी यमदतूांना उपदेश देतात-  

जजव्हा न वजतत भगवद्गुणनामधेयं 
चतेशच न स्मरतत तच्चरणारववन्दम।् 
कृष्णाय नो नमतत यजच्छर एकदावप 

तानानयध्वमसतोsकृतववष्णकृुत्यान।्। (श्रीम. भा. ६/३/२९) 
अथाकत,् हे दतूगण! ज्याची जजव्हा कृष्णनामाच ेकीत्तकन कररत नाही, ज्याच े
धचत्त श्रीकृष्णाच्या पादपद्माच ेस्मरण नाही कररत, ज्याच ेमस्त एकदाही 
श्रीकृष्णास नमन कररत नाही, अशा असत ्लोकांनाच माझ्याकड ेघेऊन या, 
कारण त ेकुठल्याही प्रकारच ेभजततमय कायक कररत नाहीत. 

दशाशवेधध पनुरेतत जन्म कृष्ण प्रणामी न पनुभकवाय। 
“ज्यांनी दहा अशवमेध यज्ञ केले आहेत, त्यांचा पनुजकन्म होतो, मात्र ज्यांनी 
केवळ एकदाच कृष्णास प्रणाम केलाय, त्याचंा पनुजकन्म होत नाही.” 



‘सकृत प्रणामी कृष्णस्य मातुस्तन्यम ्वपवेन्नदह।’ 
अथाकत,् जो कृष्णाला प्रणाम करतो, त्यास पनु्हा मातेच ेस्तनपान करावे 
लागत नाही.  
ज्याने केवळ एकदाच संपणूक शरणागतीने कृष्णास प्रणाम केला आहे, तो 
जन्ममतृ्यचू्या चक्रातनू मतुत होतो. तो मातेच्या गभाकत प्रवेश कररत नाही. 
हेच ‘मां नमस्कुरु’ च ेतात्पयक आहे. 
अजुकन म्हणाला, “प्रभो, मी आपल्याला केवळ एकदाच नाही, तर शत-शत 
वेळा प्रणाम केला आहे.” 
या शलोकात कृष्ण म्हणतात, “मद्भततो- माझ ेभतत बना. मन्मनाभव 
आपल्या मन तथा हृदयाला माझ्यात तल्लीन करा, माझ्या भजनी लीन व्हा. 
त्या भजनानंतर मद्याजी- माझी पजूा करा तथा पजूा केल्यानंतर मला 
प्रणाम तनवेदन करा.” 
या शलोकात वणणकलेल्या चार कक्रया एक होऊन जातात. सखोल श्रद्धा, हाददकक 
भावना तथा पे्रमपवूकक भजततच्या सवक अंगाचं ेयाजन कररत भगवान ्
श्रीकृष्णाला नमस्कार करा. हीच सवकगुह्यतम संपत्ती, ‘परमं वचः’ अथाकत ्
गीतेचा सवोपरर उपदेश आहे. जर कुणी केवळ याच शलोकाच ेउत्साहाने आणण 
गांभीयाकने अनशुीलन केले, तर तो तनजशचतच भवसागर पार करुन 
श्रीकृष्णाच्या चरणकमलांत पे्रम प्राप्त करु शकेल. 
या शलोकात सतू्र रुपाने ब्रजभजततच्या प्राजप्तचा उपाय साधंगतला गेला आहे, 
जेथे कृष्णाच्या भगवत्तेच ेईशवरी ज्ञान ब्रजवासींच्या माधयुकमयी सेवासागरात 
तनमजज्जत होऊन जाते. ब्रजची भतती अनपुम आहे, केवळ येथेच श्रीकृष्ण 
आपल्या भततांच्या प्रमेबंधनात बांधले जातात. श्रीमद्भागवतात याच ेववस्ततृ 
रुपाने वणकन केले गेले आहे.  
गीता एक प्रारंमभक गं्रथ आहे तथा आपण या गं्रथाचा कुठल्याही प्रकारे 
अनादर करता कामा नये. यातील उपदेश भजततरुपी महालाचा सदुृढ पाया 
तनमाकण करतात. 
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