
श्रीशिक्षाष्टक 
[श्रीचतैन्य चैतन्यमहाप्रभ ूंच्या श्रीमखुन िःसतृ] 

 
श्री गौडीय वेदाूंत सशमती 

 
श्रीगुरुगौराूंगौ जयतिः 

श्रीशिक्षाष्टक 
[श्री चतैन्य महाप्रभुूंच्या श्रीमखुन िःसतृ1] 

 
म ळ श्लोक, अन्वय, श्लोकार्थ (श्र्लोकाूंचा अर्थ), श्री सच्च्चदा ूंद भच्ततवव ोद 

ठाक रकृत सन्मोद -भाष्य, सन्मोद  भाष्याचा अ ुवाद, 
श्रीचैतन्यचररतामतृातील उद्धतृ2 पद्या ुवाद आणि श्रीलभच्ततवव ोद ठाकुरकृत 

कीतथ पद 
* * * 

श्री गौडीय वेदाूंत सशमती आणि तदूंतगथत भारतव्यापी 
श्री गौडीय मठाूंचे प्रनतष्ठाता, श्रीकृष्ि चैतन्याम् ाय 
दिमाधस्त वर श्रीगौडीयाचायथकेिरी ऊँववष्िपुाद 

अष्टोत्तरितश्री 
श्रीमद्भच्ततप्रज्ञा  केिव गोस्वामी चरिाूंचे अ ुगहृहत 
त्रिदच्डडस्वामी श्रीमद्भच्ततवेदाूंत  ारायि महाराज 

द्वारा अ ुवाहदत आणि सूंपाहदत 
* * * 

                                                

1 श्री मुखात   न घालेले/उद्गाररत  

2 Pleaऽe find an appropriate eaऽier Marathi word here. 



(सवाथधधकार सुरक्षक्षत) 
 
 

म ळ हहूंदी आवचृ्त्तची प्रस्ताव ा 
श्रीगौडीय वैष्िव साहहत्यातच  ाही तर, शु्रती, स्मतृी, पुराि आहद समग्र 
भारतीय वाङमयात श्रीचैतन्य महाप्रभुूंच्या श्रीमुख-ववगशलत ‘श्रीशिक्षाष्टक’ एक 
परमोज्जज्जवल हदव्यरत्  आहे. मदीय परमाराध्य श्रीश्रीगुरुदेव-न त्यलीलाप्रववष्ट 
ऊँ ववष्िुपाद अष्टोत्तरित श्री श्रीमद्भच्ततप्रज्ञा केिव  गोस्वामी महाराजाूंच्या 
अहैतुकी कृपेमुळे आणि पे्ररिे े आज या श्रीशिक्षाष्टकाचे ववशभन्  भाषाूंत   
अ ुवाद करु  त ेप्रर्मच वाचकाूंच्या समक्ष प्रस्तुत करताूं ा मला अपार हषथ 
होत आहे. कशलयुग पाव ावतारी श्रीचैतन्य महाप्रभ  स्वयूं-भगवा  ्श्रीकृष्िच 
आहेत. व्रजेद्र ूंद  श्रीकृष्िा ेच कुठल्यातरी वविषे अिा रसास्वाद ाच्या 
लोभा े आपली ल्हाहद ी ितती श्रीमती राधधकाजीूंचे3 हृद्गत4 भाव आणि 
अूंगकाूंती धारि करु  अ वपथतचर5 कृष्ि ाम आणि कृष्िप्रेमाची हदव्य भेट 
समग्र ववश्वास6 प्रदा  केली आहे. त्याूं ी आपल्या प्रगाढतम7 पाूंडडत्यप्रनतभ ेे, 
अ ुपम त्यागा े, वव म्र स्वभावा े, परम-उज्जज्जवल8 न मथळ चररिा े तर्ा 
सवोपरर9 अलौककक आणि अशु्रतप वथ10 भच्ततभावा े तजसे प्रख्यात हदच्ववजयी 
पूंडडताूं ा आणि ववद्वज्जज ाूं ा चमत्कृत केले होत,े तसेच धमथप्राि11 साधारि 

                                                

3 मराठीत आपल्याला "जी" वापराव लागेल का? 

4 हृ्दयातील??? 

5 जे बऱ्याच काळापास   हदले  व्हते,  
6 "ववश्वास" पेक्षा "ववश्वाला" बरे आणि सरळ वाटत?े?? 

7 अत्यूंत गूंभीर 

8 परमोज्जज्जवल?? 

9 . सवथशे्रष्ठ 

10  जे कधीही प वी ऎकले  ाही त े

11 धमथ ज्जयाूं ा प्रािा इतका वप्रय आहे असे धमथवप्रय ज  
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ज ता आणि भाव क12 भतताूं ा देखील प्रेमधमाथकड ेसहजरुपा 1े3 आकृष्ट 
केल ेहोत.े  
केवळ श्रीचैतन्य महाप्रभ च  ाही, तर त्याूंचे अ ुगामी श्रीस्वरुप दामोदर, 
रायरामा ूंद तर्ाआणि सहा गोस्वामीपास   वतथमा  आचायथ आणि 
भततज ाूंचेतदेखील उतत14 ववशिष्ट आणि महा  गुिाूं आढळतात. त्या 
गुिाूं मुळेच का ाकोपऱ्यात,  गरा गरात, तसेच गावागावाूंत भगवद्भच्ततचा 
प्रचार-प्रसार झाला आहे. सवथि मदृुूंग15 करतालयुतत16 हरर-सूंकीतथ ाचा 
आवाज घुमतो17 आहे.  आज श्रीगौडीय वैष्िवाूंच ेववश्वातल्या प्रधा  भाषाूंत18  
पसरललेे वविाल साहहत्य आणि प्रचार-प्रसार वास्तववक आपल्याकररता महा  
गौरवाचा आणि आ ूंदाचा ववषय आहे. परूंत  तरीही ही परम आश्चयाथची गोष्ट 
आहे की सवथसमर्थ अस  सुद्धा श्रीचैतन्यमहाप्रभ ूं ी अन्यतम- इतर मत प्रवतथ  
(प्रचल , प्रचार??) करडयाऱ्या प्रवत्तथक आचायाांप्रमािे स्वयूं कुठलेही ग्रूंर् 
आदी शलहीले  ाहीत, उलटपक्षी अ ुयायाूंद्वारेच शलहववल.े त्याूंच्याद्वारा 
स्वरधचत19 आठ श्लोकच प्रशसद्ध आहेत. आिखीदेखील काही श्लोक 
त्याूंच्याद्वारे रचले आहेत असे म्हटले जात,े परूंत  त ेअज  ही प्रमािसापेक्ष 
आहेत. 20 
हे शिक्षाष्टक सूंप िथ वेदाूंचे सारस्वरुप आहे. यातीलयाची सूंस्कृत-भाषा अत्यूंत 
सहज-सरलळ होऊ असलीसुद्धातरी यातीलयाचा आिय इतका गूंभीर आहे की 
आजीव  याच ेअ ुिील  करु सुद्धा याचा अूंत सापडत  ाही. वाच   आणि 
ववचार करु केल्यावर प्रत्येकवेळी  व वी  भावाूंची स्फ नत थ होत रहात.े 
                                                

12 जे भतत भाव अर्वा रनत अवस्र्ेत पोहोचल ेआहेत ते. 

13 सहजच 

 

14 वर साूंधगतलेले 

15  मृद्ूंग?  

16 टाळयुतत? करताल पेक्षा टाळ हा िब्द जास्ती प्रचशलत आहे. 

17 गुूंजतो  पि चालेल.. 

18 Thiऽ waऽ miऽऽing in Marathi tranऽlation, I added from Hindi. 

19 स्वत: रचलेले 

20 अर्ाथत ते शसध्द करडयासाठी सबळ प्रमािाूंची आवश्यकता आहे, अर्ाथत हे तथ्य प्रमािाूंवर अवलूंब   आहे. 
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म्हि  च हे न त्य वी  रहात.े अतिः हे शिक्षाष्टक गौडीय वैष्िवाूंकरीता 
कूं ठहारस्वरुप (गळ्यातील हारासारखे) आहे.  
 
श्रीचैतन्यमहाप्रभ ूंचे पररकर21, आधुन क युगात भच्ततभागीरर्ीस22 पु िः 
प्रवाहहत करु  ववश्वाला प्रेमप्लाववत23 करवविारे, बऱ्याच भच्ततग्रूंर्ाूंचे 
रचनयता श्रीभच्ततवव ोद ठाकुरजीूं ी24 या समस्त श्लोकाूंच ेएक 
सुशसद्धाूंतप िथ25 तसेच ममथस्पिी भाष्य26 शलहील ेआहे. हे भाष्य 
‘श्रीसन्मोद भाष्य’ या  ावा े प्रशसद्ध आहे. या भाष्याच्या अ ुिील ा (पाल ) 
केल्याशिवाय वी ा म ळ श्लोकातील न ग ढ तत्वे समजिे कहठिच  ाही तर 
दरुापास्त आणि ककूं वा असूंभव आहे. या हृदयग्राही27 भाष्याच्या आधारे या 
श्लोकातील लपलेल्या प्रेमावतार श्रीिधच ूंद  गौरहररूंच्या हृद्गत-् 
 परमोन् त, उज्जज्जवल प्रेमरसप िथ सवोच्च भावाूंचे अवलोक  केल्या ूंतर 
पदोपदी आश्चयथचककत व्हावे लागत;े हृदय अप्राकृत आ ूंदववभोर होऊ  जाते 
आणि श्रीकृष्ि ामाप्रनत अभ तप वथ श्रद्धा आणि भच्ततभावाचा सूंचार होतो. 
याूंचा महहमा अ ूंत आहे. हे स्वयूं महामहहम आहे. या ववषयावर स्वयूं 
भाष्यकारा े28 सूंक्षक्षप्तरुपात29 परूंत  महत्वप िथ असा प्रकाि टाकला आहे. 
अतिः म्हि    काही अधधक शलहीिे म्हिजे स याथला दीपक दाखववडयासारखे 
आहे.  
 

                                                

21 सार्ी (जवळचा सहायक व सेवक ) 

22 भच्ततरूपी गूंगा  दी 
23 पे्रमाद्वारे न मव  करिारे 

24 (ठाकुराूं ी) 
25  उत्तम शसद्धाूंताूं े पररप िथ 
26 टीका 
27 हृदय आकवषथत करिाऱ्या 
28  टीकाकारा ?े? 

29 र्ोडतयात 
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श्रीशिक्षाष्टकात सूंबूंध, अशभधेय (साध ) आणि प्रयोज  (साध्य) या तत्वाूंचा 
सुूंदर रुपा े समावेि केलेला आहे. तसूं बघायला गेलूं तर आठ श्लोकाूंत 
अशभधेय (साध ) तत्वाची शिक्षा (शिकवि) न हीत30 आहे. तरीही प्रर्म पाच 
श्लोकाूंमध्ये साध भतती, सहाव्या आणि सातव्या श्लोकाूंत भावभतती आणि 
सातव्या व आठव्या श्लोकात भावभच्तत आणि सातव्या व आठव्या श्लोकाूंत 
प्रेमा-भच्तत पररस्फुटीत31 आहे. वविषेतिः सातव्या आणि आठव्या श्लोकाूंत 
श्रीमती राधधकाजीूंच्या न जस्व32 अधधरुढ महाभावाूंच्या अूंतगथत ववप्रलूंभ 
(ववरहात्मक) भावात्मक े पररप िथ असलेल्या पे्रम-वैधचत्र्यत्याकाचे (हहूंदी 
आवतृ्ती में “प्रेमवैधचत्त्य” शलखा है?33) अत्त्युच्च्य न दिथ 34 पहावयास 
शमळते. 
जगद्गुरु न त्यलीलाप्रववष्ट ऊँ ववष्िुपाद श्रीश्रीमद्भच्ततशसद्धआूंध्दाूंत सरस्वती 
गोस्वामी ‘प्रभ पाद’ याूं ी ४४२ गौराब्द (स  १९२९ ई.) मध्ये बाूंवलाबूंगाली 
भाषेत श्रीश्रीमद्भच्ततवव ोद ठाक रकृत ‘सन्मोद भाष्य35’ तर्ा ‘गीनत36’ तसेच 
स्वरधचत37 ‘वववचृ्त्त’ (लघु-वववरि) सहहत श्रीश्रीशिक्षाष्टकास ‘साध -पर्’ 
 ामक ग्रूंर्ाूंतगथत सूंपाहदत आणि प्रकाशित केले आहेहोत.े परूंत  हहूंदी 
साहहत्यात याचा अभ्याव मला ख पच खटकत होता. परमाराध्य 
श्रीश्रीगुरुदेवाूंची हीच अशभलाषा होती की बाूंवलाबूंगाली भाषेतील या अ ुपम 
हहतकारीक भच्तत साहहत्याच ेहहूंदी भाषेत प्रकाि  व्हावे याकररता त्याूं ी 
मला अ ुग्रहप वथक पे्ररिा प्रदा  केली. 
 

                                                

30 न गडीत ?? 

31 उत्तम प्रकारे व्यतत झाली आहे 

32 न जी सूंपच्त्त असलेल्या 
33 पे्रम वैधचत्त्य ठीक आहे. 

34 उदाहरि,  म  ा, आदिथ ककूं वा प्रकार  

35 सज्जज  भतताूं ा आ ूंद देिारी टीका 
36 श्री शिक्षाष्टकातील सूंस्क्ृत श्लोकाूंचा बूंगाली भाषेतील पद्य अ ुवाद 

37 स्वत:च रचलेल्या 
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अूंततिः मी गौडीय वेदाूंत सशमनतचे भ तप वथवतथमा  सभापनत एवूंआणि आचायथ, 
माझे सतीर्थवर38 पररव्राजकाचायथवयथ39 श्रीश्रीमद्भच्ततवेदाूंत वाम  गोस्वामी 
महाराजाूंचा वविषे आभारी आहे. हे पराववद्या -अ ुरागी40  तसेच प्रभाविाली 
आचायथ होतआेहेत41,; अधधकत 42 अस्मदीय43 श्रीगुरुपादपद्म श्री आचायथ 
केिरीूंच4े4 परम वप्रयपाि होतेआहेत. ते  ेहमीचआता स्वतिः श्रीगोगौडीय 
भच्तत-साहहत्याच्या सजृ ात आणि सूंपाद ात (बाूंवलाबूंगाली भाषा) सूंलव  
राहहलेआहेत. तर्ा त्याूंच्या वविषे उत्साह प्रदा  करडयामुळे आणि 
प्रेरिेमुळेच45 या सशमतीच ेहे सूंस्करि (आवचृ्त्त) प्रकाशित िकलहेोत ेआहे 
(हहूंदी-सूंस्करि अर्वा आवचृ्त्त). त्याूं ी अ ुग्रहप वथक46 परमाराध्य 
श्रीगुरुदेवाूंच्या श्रीकरकमलाूंमध्येळी त्याूंच्या या वप्रय ‘शिक्षाष्टकास’ समवपथत 
करु  त्याूंचे म ोऽशभष्ट47 प िथ करावे – हीच त्याूंच्या श्रीचरिी कातर प्रार्थ ा 
आहे. 
या ग्रूंर्ातील सूंस्कृत अूंिाच्या अ ुवादात वविषे रुपा े सहयोग हदल्यामुळे 
त्रिदच्डडस्वामी श्रीभच्ततवेदाूंत उध्वथमन्र्ी महाराज वविेष धन्यवादास पाि 
आहेत आणि स् ेहास्पद श्रीमा  िुभा ूंद ब्रह्मचारी (त्रिदच्डडस्वामी 
श्रीभच्ततवेदाूंत तीर्थ महाराज याूंचे पुवाथश्रमीचे  ाव) आिीवाथदास पाि आहेत. 
याची पाडडुशलपी प्रस्तुत करडयाकररता आणि प्र फ सूंिोध  आहद ववववध 
कायाांत त्रिदच्डडस्वामी श्री भच्ततवेदाूंत पद्म ाभ महाराज, श्रीओमप्रकाि 

                                                

38  जेष्ठ गुरुभ्राता, गुरुभाऊ अर्वा गुरुबूंध ु(ज्जयाूं ी एकाच गुरुकड   स्वत:च्या आधी दीक्षा घेतली 
आहे त)े 
39 प्रचारासाठी भ्रमि करिारे शे्रष्ठ सन्यासी 
40 अध्यात्म्य-ववद्येबद्द्ल पे्रम बाळगिारे 

41 भ तकाळ करडयाची काही गरज  ाही, वतथमा  काळच ठीक आहे. 

42 त्या शिवाय 

43 आम्हचे 

44 केसरीूंचे ककूं वा शसूंहाच (शसूंहासमा  प्रराक्रमी आचायाांचे) 

45 त्याूं ी प्रदा  केलेल्या वविषे उत्साह आणि पे्ररिेमळेुच???? 

46 कृपया 
47 हृदयातील तीव्र आूंतररक ईच्छा 
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व्रजवासी (Mएम.ए.. Aएल.,L एल.L.B बी.), स् ेहास्पद श्रीश्यामसुूंदर व्रजवासी 
(बी.एस-सी, बी.एड.),स् ेहास्पद श्रीमा  ् ूंद ूंद  ब्रह्मचारी, श्रीमा  
 वी कृष्ि ब्रह्मचारी (त्रिडदच्डडस्वामी श्रीभच्ततवेदाूंत माधव महाराज याूंचे 
प वाथश्रमीचे  ाव) तर्ा श्री साूंहदप ी ब्रजवासी आहदूंची सवेा-प्रचेष्टा अत्यूंत 
सराहप्रिूंस ीय आहे. 
 श्रीगुरुपादपद्माूंचा या सवाांवर  
* कृपा कर शे्रय ामावली के  ाम वतथमा  सूंदभथ से जोड़कर यर्ायोवय 
पररवतथ  कर शलणखए (सूंन्यासदीक्षा आदी अ ुसार) 
कृपाशिवाथद असावा. या ग्रूंर्ाच्या प्रकाि ाकररता परम श्रद्धाळ  स् ेहास्पद 
श्रीयुत सुधाूंि  िखेर चौधरी याूं ी वविषे आधर्थक-आ ुक ल्याद्वारे श्रीिधच ूंद  
गौरहरीची सेवा केली आहे. श्रीश्रीगुरुगौराूंगदेव त्याूंच्यावर प्रच र कृपा करोत. ही 
त्याूंच्या श्रीचरिी प्रार्थ ा आहे. 
मला प िथ ववश्वास आहे की भच्ततवपपास  श्रद्धाळ  साधक आणि ववद् ा द्वा  
मूंमूंडळीूंमध्ये या ग्रूंर्ाचा अवश्य समादर48 होईल. या सगळ्याूं ी या ग्रूंर्ाच े
पठि करु  श्रीचैतन्य महाप्रभ ूंद्वारा प्रचाररत ववमल प्रेमधमाांत प्रवेि 
करोतकरावा, हीच अशभष्ट प्रार्थ ा आहे. परदिुःखकातर49 भगवत्कृपेची साक्षात 
म नत थ परमाराध्य श्रीगुरुपादपद्म आणि श्रीिधच ूंद  गौरहरर याूं ी प्रसन्  
होऊ  आम्हाला आपल्या म ोशभष्ट सेवेत अधधकार प्रदा  करावा- त्याूंच्या 
श्रीचरिकमली हीच एकमाि सकातर प्रार्थ ा आहे. 
अलमनत ववस्तरेि50। 
श्रीगौराववभाथव51 नतधर्                  श्रीगुरुवैष्िवकृपालेिप्रार्ी 
दोल52 (होळी) पौणिथमा                 त्रिदच्डडशभक्ष  श्रीभच्ततवेदाूंत 
 ारायि 

                                                

48 आदर वा प्रिूंसा 
49 जे दसुऱ्याूंचे द:ुख पाह   स्वत: द:ुख अ ुभव करतात ते 

50 अनत ववस्ताराच्या भया  ेयेरे्च माझ्या वततव्याला (लेखिीला) ववराम देतो. 
51 श्री चैतन्य महाप्रभ ूंची जन्मनतधर् 



१९०५ भारतीयाब्द 53                  श्रीकेिवजी- गौडीय मठ 
(१७ माचथ १९८४ई.)                   पो. मरु्रा (उ.त्तर प्र.देि) 
 

मराठी आवतृ्तिची प्रस्िावना 
 

कृपया येथे लिहावे. अनुवादक, प्रुफरीडर, ई. लिहाव.े 
 

 
 

श्रीचतैन्य महाप्रभ ूंसची वूंद ा 
 

अ वपथतचरीूं धचरात ्करुियाऽवतीिथिः कलौ 
समापाथनयतुमुन् तोज्जज्जवलरसाूं स्वभच्ततधश्रयम।् 

हररिः पुरटसुूंदरद्युनतकदम्बसन्दीवपतिः 
सदा हृदयकूं दरे स्फुरतु विः श्रीिधच ूंद िः।। 
 (श्रीरुपगोस्वामीकृतववदवधमाधव ाटके54) 

ज्जया सवोच्च उज्जज्जवल पे्रमरसाच ेदा  जगतास धचरकालपयांत हदले गेले 
 व्हत,े जे आपल्या त्याच न ग ढ भच्तत सूंपच्त्तचे दा  देडयाकररता परम 
करुिाप वथक कशलयुगात अवतीिथ झाले, सुविथकाूंनतसमुहा (श्रीमती-राधधकेची 
अूंगकाूंनत) द्वारे दैदीप्यमा  असे श्रीिधच ूंद 55 सदैव आपल्या हृदयाूंत 
स्फ नत थ प्राप्त करोत.  

                                                                                                                                            

52 श्रीश्रीराधाकृष्िाूंचे श्रीववग्रह पाळडयावर अर्वा झुल्यावर ठेव   त्याूंची बूंगाल मध्ये जी पुजा होत ेत्याला दोल 

प णिथमा म्हितात. 

53 भारतीय वषथ 
54  श्री रुप गोस्वामी द्वारा शलणखत श्री ववदवध-माधव  ामक  ाटकाच्या मूंगलाचरिात अर्वा  ाूंदीत 
हा श्लोक येतो. 
55 श्री चैतन्य महाप्रभुूंच्या आईचे  ाव श्री िधचदेवी होत,े म्हि   त्याूं ा श्रीिधच ूंद  या  ावा े सूंबोधल ेजाते. 



राधाकृष्ि प्रियववकृनतल्हाथहद ीिच्ततरस्मा- 
देकात्मा ाववप भुवव पुरा देहभेदूं गतौ तौ। 
चैतन्याख्यूं प्रकटमध  ा तदद्द्वयूं चैतयमाप्तूं 

राधाभावद्युनतसुवशलतूं  ौन शम कृष्िस्वरुपम।्। 
     (श्री रुप गोस्वामीकृतकSडचायाूं56) 

श्रीराधाकृष्िाच्या प्रिय-ववकृनतरुप ल्हाहद ी िच्ततद्वारे राधाकृष्िस्वरुपात 
एकात्म होऊ देणखल ववलासतत्वाच्या न त्यतचे्या हेत  े राधा आणि कृष्ि 
न त्यकाळापयांत दोन्हीही स्वरुपात ववराजमा  आहेत, हीच दो  तत्वे यावेळी 
एका स्वरुपात चैतन्य तत्त्व रुपात प्रकहटत झाली आहेत. अिा राधामाधव 
आणि काूंनतद्वारे आच्छाहदत त्या गोगौररुपधारी कृष्िस्वरुपास मी वूंद ा 
कररत आहे.  

*** 
 

ववषय-सूची 
 

प्रर्म श्लोक – चेतोदपथिमाजथ ूं ...........?-?? 
सवथशे्रष्ठ साध  काय आहे? 
द्ववतीय श्लोक –  ाम् ामकारर ........... ??-?? 
 ाम-साध  सुलभ का आहे? 
ततृीय श्लोक – तिृादवप ............... ??-?? 
 ाम-साध ाची पद्धत काय आहे? 
चतुर्थ श्लोक –   ध ूं   ज ूं ........ ??-?? 
साधकाूंची अशभलाषा किी असते? 
पञ्चम श्लोक – अनय न्दत ुज .........??-?? 
साधकाूंचे स्वरूप काय आहे? 
षष्ठ श्लोक –  य ूं ....................??-?? 
शसवद्धचे बाहेरचे लक्षि काय आहेत? 

                                                

56 कडचा म्हिजे हस्तशलणखत हटप्पिी 
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सप्तम श्लोक – युगानयतङ् ...............??-?? 
शसवद्धका अूंतलथक्षि काय आहेत? 
अष््म श्लोक – आच्श्लष्य ............. ??-?? 
शसवद्धची न ष्ठा 
 

*** 

श्रीश्रीकृष्िचतैन्यचन्द्रो ववजयतेतमाम5्7 
श्रीशिक्षाष्टक 
 ामतत्व 

सवथशे्रष्ठ साध  कोित?े 
चेतोदपथिमाजथ ूं भवमहादावाच्व न वाथपिम ्

शे्रयिःकैरवचच्न्द्रकाववतरिूं ववद्यावधुध जीव म।् 
आ न्दम्बुधधवध्दथ ूं प्रनतपदूं प िाथमतृास्वाद म ्

सवाथत्मस् प ूं परूं ववजयत ेश्रीकृष्िसूंकीतथ म।्।१।। 
 

अन्वय- चतेोदपथिमाजथ ूं (धचत्तरुपी दपथिाच5े8 िोध /माजथ  करिारे), 
भवमहादावाच्व -न वाथपिूं (सूंसारुपी महादाववा ल59 सूंप िथपिे ववझव   
टाकिारे), शे्रयिःकैरवचच्न्द्रका-ववतरिूं (जीवाूंच्या कल्यािरुपी कुमुहद ीच्या 
ववकासाकररता भाव-चूंहद्रके60चे -जीव स्वरुपववतरि करिारे), ववद्यावध जीव ूं 
(ववद्यारूप वध साठी जीव स्वरूप), आ ूंदाम्बुधधवधथ ूं (आ ूंदरुपी समुद्रास 
न रूंतर वच्ध्दथत करिारे), प्रनतपदूं प िाथमतृास्वाद ूं (पदोपदी प िथ अमतृाचे 
रसास्वाद  करवविारे), आणि सवाथत्मस् प ूं (देह, धनृत61, आत्मा आणि 

                                                

57  श्रीश्रीकृष्िचैतन्यरूपी चूंद्राचा ववजय असो. 
58  आरश्याचे 

59 व ाला लागलेली आग 

60 चूंहद्रका म्हिजे चूंद्र-प्रकाि  

61  धैयथ 
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स्वभावास सवथतोभावे  स् ा ाद्वारे अूंतबाथह्य62 न मथळ आणि सुिीतल 
करिारे) परूं (केवळ अर्ाथत ्एकमाि अर्वा सवोपरर63) श्रीकृष्िसूंकीतथ ूं 
ववजयते (श्रीकृष्ि सूंकीतथ च वविषे जययुतत होवो) 
 
अनुवाद- धचत्तरुपी दपथिाच ेिोध  करिारे, माजथ  करिारे सूंसाररुपी 
महादावा लास 64 सूंप िथपिे ववझविारे, जीवाूंच्या कल्यािरुपी कुमुहद ीस 
ववकशसत करडयाकररता भावरुपी चूंहद्रकेचे ववतरि करिारे, ववद्यारुपी वध चे 
जीव स्वरुप, आ ूंदरुपी समुद्रास न रूंतर वधधथत करिारे, पदोपदी प िथ 
अमतृाचे रसास्वाद  करवविारे, देह-धनृत-आत्मा आणि स्वभाव या सवाथ ा 
अूंतबाथह्य-सवथतोभावे  न मथळ आणि सुिोशभत करिारे केवळ श्रीकृष्ि-
सूंकीतथ  हेच वविषे रुपा े सवोपरर जययुतत होवो।।१।। 

सन्मोदनभाष्यम ्
[श्रीलसच्च्चदा ूंदभच्ततवव ोदठाक तकुरववरधचतम6्5] 

पूंचतत्वाूंच्न्वतूं न त्यूं प्रणिपत्य महाप्रभ म।् 
 ाम् ा सन्मोद ूं शिक्षाष्टकभाष्यूं प्रिीयत।े। 

“भगवा  ्ब्रह्म कात्सन्ये  त्रिरन्वीक्ष्य म ीषया...... 
.......ववजयते ववशिष्टतया सवोत्कषेि वत्तथत े।।१।।” 
                    (page 2 to page 7) 

सन्मोदनभाष्याचा अनवुाद 

 
 मिः ऊँ ववष्िुपादाय गौरपे्रष्ठाय भ तले। 
श्रीमद्भच्ततप्रज्ञा केिव इनत  ाशम े।। 

 मो भच्ततवव ोदाय सच्च्चदा न्द ाशम े। 

                                                

62 बाहेरू  आिी आत   सुद्धा 
63 सवाथत वरती अर्ाथत सवथशे्रष्ठ 

64 जूंगलात लागलेल्या भया क आगीस 

65 श्रील सच्च्चदा ूंद भच्ततवव ोद ठाक र याूंच्या द्वारे ववरधचत 
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गौरिच्ततस्वरुपाय रुपा ुगवराय त े।। 
 

 मो महावदान्याय कृष्िप्रेमप्रदाय त।े 
कृष्िाय कृष्िचैतन्य ाम् े गौरच्त्वष े मिः।। 

अत्यूंत दी ही  आणि सवथतोभावे  अयोवय अस  सुद्धा मदीय परमाराध्य 
न त्यशललाप्रववष्ट ऊँ ववष्िपुाद अष्टोत्तरित श्रीश्रीलभच्ततप्रज्ञा  केिव 
गोस्वामी, सन्मोद  -भाष्यकत्ताथ श्रीगोगौररसुूंदर याूंचे न त्यपररकर 
श्रीलभच्ततवव ोद ठाक र आणि “श्रीशिक्षाष्टक” चे म ळ रचनयता कशलयुग-
पाव ावतारी श्री ूंद ूंद  अशभन् ववग्रह श्रीकृष्िचैतन्य महाप्रभ ूंच्या 
सवाथशभष्टप्रद श्रीचरिकमलाूं ा हृदयाूंत धारि करु  त्याूंच्याच कृपे े 
त्याूंच्याच म ोऽशभष्ट प तीकररता “श्रीसन्मोद भाष्य” या ग्रूंर्ाचा भाषा ुवाद 
करडयास प्रवतृ्त होत आहे. - (अनुवादकाचे मंगिाचरण) 
 
सदासवथदा पूंचतत्वाूं ी युतत, श्री ामपे्रमप्रदाता स्वयूं भगवा  ्चैतन्य 
महाप्रभ ूंच्या श्रीचरिारववन्दात प्रिनतप वथक त्याूंच्याच श्रीमुखववलधगत 
“श्रीशिक्षाष्टका” चे “सन्मोद ”  ामक भाष्य शलहीत आहे. सूंसारचक्रात 
सापडलेल्या भागवद्ववमुख जीवाूंचे कल्याि कसे होईल? याकररता भगवत-्
तत्वाच ेज्ञाता असिारे श्रीब्रह्माजी अत्यूंत धचूंतीत झाल.े त्याूं ी एकाग्र धचत्त 
होऊ  समस्त वेदाूंचे ती  वेळा अ ुिील  केले आणि आपल्या बुद्धी े हा 
न श्चय केला की ज्जयायोगे सवाथत्मा भगवा  श्रीकृष्िाप्रनत अ न्य पे्रमप्राप्ती 
होत,े तोच सवथशे्रष्ठ धमथ आहे. श्रीमद्भागवताच्या या शसद्धाूंतामुळे हेच शसद्ध 
होत ेकी जीवाूंकररता एकमाि भगवद्भच्तत हीच परमार्थप्रद धमथ आहे. कमथ, 
ज्ञा , योग आणि तपस्या इत्याहद अन्य साध -सम ह परमार्थप्रद परमधमथ 
 ाहीत. परूंत  ही भच्तत सुदलुथभा आहे. केवळमाि पारमाधर्थकी श्रद्धेद्वारेच ही 
सुलभ आहे. पारमाधर्थकी श्रद्धा दो  प्रकारची असते- (१) िास्िाूंच्या 
िास युतत वच ाूं ी पे्रररत होऊ  भच्ततमागाथत प्रवतृ्त करवविारी 
“शास्राथाावधारणामयी”श्रद्धा श्रद्धा (२) भगवल्लीलामाधयुाथचे श्रवि आदीूंमुळे 
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कुठल्यातरी वविषे सौभावयवि उत्पन्  लोभामुळे भच्ततमध्ये प्रववृतृ्त 
करवविारी “भगवल्िीिामाधयुािोभमयी श्रद्धा”. या दोहोंपैकी कोितीही एक 
श्रद्धा उत्पन्  झाल्यावर न मथळ सत्सूंगात राह   न यशमतरुपा े हररकरे्चे 
सेव  केले तरच िुद्धाभच्तत उहदत होत.े यो  दोहोंपैकी कोितीही एक श्रद्धा 
उत्पन्  झाल्यावर न मथळजर सत्सूंगात राह   न यशमतरुपा े हररकर्ेचे सेव  
केले  ाही तर उतत श्रद्धा क्रमििः क्षीि होऊ   ष्ट होत.े  

श्रीमद्भागवतात भगवा  ्स्वयूं म्हितात-  सत्सूंगात माझ्या महहमेच्या 
प्रकािक - हृदय आणि का ाूं ा वप्रय वाटिाऱ्या ज्जया कर्ा असतात, त्याूंचे 
प्रीतीप वथक सेव  केल्या े िीघ्रच अववद्या द र होऊ लागत ेआणि माझ्या प्रनत 
क्रमििः श्रद्धा, रनत, आणि प्रेमाभच्तत उहदत होत.े अतिः सत्सूंगात भगवूंताचे 
 ाम, रुप, गुि आणि लीलाूंच ेश्रद्धाप वथक ,सेव  केल्या ेच िुद्ध सूंकीत्तथ  
सूंभव आहे, अन्यर्ा  ाही. 
श्रीचैतन्य महाप्रभ ूंच्या शिक्षेत (शिकविीत) सवथप्रर्म त्या िुद्ध सूंकीतथ ाचीच 
महहमा वणिथली आहे. श्रीकृष्िकीत्तथ  सवथमूंगलस्वरुप असल्यामुळे म ळ 
श्लोकाच्या चौथ्या चरिाूंत जो “प“परूं” िब्द उच्ल्लणखत आहे, त्याद्वारे 
सवथप्रर्म श्रद्धा तत्पश्चात सत्सूंग आणि त्या ूंतर भज कक्रयेअूंतगथत िुद्ध 
श्रीकृष्िसूंकीतथ ासच लक्ष्य ब ववले गेले आहे. येर्येा भज कक्रयेचा प्रनतत्रबूंब 
भतत्याभासाच्या अूंतगथत केल्या जाडयाऱ्या हररकीतथ ािी ताप्तयथ66  ाही. या 
शिक्षाष्टकात करुिावरुिालय श्रीचैतन्य महाप्रभ जी जीवाूं ा सूंबूंध, अशभधेय 
आणि प्रयोज  तत्वाूं ा बोध करववडयाकररता67 स्वयूं एका 
भच्ततसाधकाप्रमािे श्रीकृष्िस्वरुप श्रीकृष्िसूंकीतथ ाच्या महहमेचे गा  करीत 
आहेत. या भाष्याअूंतगथत त्याचा सूंबूंध, अशभधेय आणि प्रयोज  तत्त्वाूंववषयी 
सूंक्षक्षप्तरूपे (सूंक्षेपात) ववचार व्यतत केला जात आहे. 
िुद्ध वैष्िवाूंद्वारे ज्जयाूंच्या चरिकमलाूंची सवथतो भावे  न रूंतर सेवा केली 
जात ेत ेसवेिश्वरेश्वर श्रीचैतन्य महाप्रभ जी म्हितात- “परूं ववजयत े

                                                

66  सूंबध ्

67 समजाव   साूंगडयाकररता 
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श्रीकृष्िसूंकीतथ म”् अर्ाथत ्केवळ श्रीकृष्िकीतथ  हेच सवथतोभावे  सवोपरर 
जययुतत होवो. येरे् प्रश्  उद्भव  िकतो की मायािततीद्वारे रधचत या जड 
जगतामध्ये मायातीत-अप्राकृत श्रीकृष्िसूंकीतथ  कसे काय सवोपरर जययुतत 
होऊ िकत?े होय, या मानयक जड जगतात देखील श्रीकृष्िसूंकीतथ  सवोपरर 
जययुतत होऊ िकत.े ते किा प्रकारे जययुतत होऊ िकत,े याच ेश्रवि 
कराव.े “एकमेवाद्ववतीयम”्- या श्रनृतमूंिामािाूंमुळे परमतत्वाचे एकत्व; “ ेह 
 ा ाऽच्स्त ककूं च ” (केवळ अद्वय ब्रह्माअनतररतत- त्याूंच्यापास   सूंप िथ 
परृ्क् (शभन् ) असलेल े ा ारुप (वेगवेगळे रूप) काहीही (त्रबलक ल)  ाहीत.) 
- या शु्रतीमूंिाूंद्वारे त्याूंच ेन ववथिषेत्त्व आणि “सवां खच्ल्वदूं ब्रह्म” (हे सूंप िथ 
जगत ्ब्रह्मस्वरुप आहे)- या शु्रतीमूंिाद्वारे त्याूंचे न त्य सवविषेत्व 
प्रनतपाहदत होत.े. अतिः (म्हि  ) शु्रतीूंअ ुसार परमतत्त्व एकाचवेळी सवविषे 
आणि न ववथिषे दोन्हीही आहे. परूंत  असे अस  सुद्धा न ववथिषेतत्वाची कुठलीही 
उपलब्धी   झाल्या े- त्याचा अभाव राहहल्या े आणि केवळ 
सवविेषतत्वत्वाचीच सदासवथदा उपलब्धी झाल्या े सवविषेतत्वच प्रधा  आणि 
शे्रष्ठ आहे. आपले तत्वाचायथ आपल्या स्वाभाववकी अधचूंत्यिच्ततच्या प्रभावा े 
स्वरुप, तद्र पवैभव, जजीव आणि प्रधा  (प्रकृनत)- या चार रुपाूंमध्ये सदा 
सवथदा ववद्यमा  असतात, ठीक तसेच जसे स याथच्या अूंतगथत मूंडळच्स्र्त 
तेज, मडडळ, मूंडळाबहहगथत रच्श्मपरमाि   68आणि त्याची प्रनतत्रबूंबरश्मी- या 
चार रुपात एकच स यथ अवच्स्र्त आहे. उपरोतत तत्वास आिखी सुस्पष्ट केले 
जात आहे- षडैश्वयथिाली भगवा  ्श्रीकृष्ि हेच परम तत्व आहेत. ते सवथ- 
िच्ततमा  आहेत. “िच्तत-िच्ततमतोरभेदिः”- या ब्रह्मस िा ुसार ितती आणि 
िच्ततमा  अशभन्  आहेत अर्ाथत ्या दोन्हीूंमध्ये कुठलाही भेद  ाही. परूंत  
एकच पराितती ववववध रुपाूंत शु्रतीगोचर69 होत असत.े या वेदमूंिाूंद्वारे हेच 
शसद्ध होत ेकी ती अधचूंत्यितती अघटघट पटीयसी देखील आहे अर्ाथत 
(अितयालातय सुद्धा ितय करवविारी) देखील आहे. म्हि  च िच्तत आणि 

                                                

68 प्रकाि कि 

69 का ाद्वारे ऎकु येत ेअर्वा ऎकडयात आहे. 
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िच्ततमा  याूंच्यात न त्यभेद जेखील अन वायथ आहे. या शसद्धाूंताववषयी 
केवलाद्वैतवादी याूंचे हे मत आहे की, “ब्रह्म न ववथिषे, न िःिच्ततक, न राकार 
आहे”- जे अिास्िीय आणि युच्ततववरुद्ध आहे. उपयुथतत एक पराितती हीच 
अूंतरूंगा, तटस्र्ा आणि बहहरूंगा- अिा ती  स्वरुपाूंत प्रकाशित आहे. अूंतरूंगा 
स्वरुपिच्ततद्वारे ते परमतत्व आपल्या प िथस्वरुपात- सवथदोषवववच्जथत- परम 
मूंगलमय- न णखल अप्राकृत गुिाूंचे आधार असलेल्या भगवूंताूंच्या रुपात 
न त्य ववराजमा  असतातत.े त्याचबरोबर आपल्या लीला सूंपाहदत (सूंपन् ) 
करडयाकरीता आपल्या त्याच आ ुक ल्यमयी स्वरुपिततीद्वारे तद्र पवैभव 
अर्ाथत वैकुूं ठ आदी धाम, पररकर आणि  ारायि आदी भगवत ्स्वरुपाूंमध्ये 
न त्य अवच्स्र्त आहे. पुन्हा तेच परमतत्व केवळमाि तटस्र्ािच्ततयुतत 
आपल्या ववशभन् ाूंिस्वरुप असूंख्य धचत ्परमाि  आणि   अर्ाथत  जीवाूंच्या 
रुपात ववद्यमा  आहेत. ज्जयाप्रमािे स यथककरिात असूंख्य क्षुद्र-क्षदु्र परमाि  
णझलशमल करत (चमकत) असतात, त्याचप्रमािे भगवूंताूंच्या तटस्र्ा 
िच्ततरुपी ककरिाूंमध्ये (तटस्र्ा-िच्तत-पररित) असूंख्य- असूंख्य अिुधचत ्
जीवसम ह न त्य ववद्यमा  आहेत. जसे स यथककरिाूंतगथत सुक्ष्म परमािुूंचे 
स याथपास   वेगळे- ककूं वा  शभन्  असे कुठलेच अच्स्तत्व अस  िकत  ाही. 
तरीदेखीलआिी त ेपरमाि  स यथ कदावपहोऊ  अस  िकत  ाहीत;, तसेच 
अिुधचत ्जीवाूंचे देखील भगवूंतापास   परृ्क् असे कोतिेतचे अच्स्तत्व  ाही 
तरीसुद्धाआणि त ेकदावप भगवूंत म्हमिवले जाऊ िकत  ाहीत आणि ब   
िकत  ाहीत. पुन्हा परमतत्व भगवा  ्तदीया बहहरूंगा मायािच्ततद्वारे 
तदीय बहहरूंग वैभवरुप या सूंप िथ जड-जगतास प्रकहटत करतात. हे जड -
जगत ्मायािच्तत अर्ाथत ्प्रधा स्वरुपा ाीीचचीच पररिती आहे. जसे 
स यथककरि प्रनतत्रबूंत्रबत होऊ  रूंगीबेरूंगी इूंद्रध ुष्य न माथि करतात, ठीक 
तिाच प्रकारे मायाितती मायाितती अर्वा प्रधा  या ववधचि जड -जगताची 
न शमथती करत.े जडजगत ् हे अूंतरूंगा िच्ततद्वारे प्रकहटत धचद्जगताची छाया 
आहे. म्हि  च जड जगतदेखील परमतत्वापास   वेगळे  ाही. 
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अिाप्रकारे जीव, जड-जगत ्आणि वैकुूं ठगत तद्र प वैभवाचे याूंच ेभगवत-्
स्वरुपा ेिी  असलेला भेद आणि अभेद - अधचूंत्य भेदाभेद दोन्हीही शसद्ध 
आहेत. अिुधचत ्जीव भगवूंताच ेआधश्रत असल्या े त्याूंच ेववशभन् ाूंि आहेत. 
तसेच त ेभगवत-्ज्ञा ाच्या अभावामुळे बहहमुथख ब तात- हाच त्याूंच्यातील 
भेद आहे. 
जसे (ढगाूंच्या) सावलीमुळे स यथककरि आच्छाहदत होतात, त्याप्रमािे जीव-
सम ह देखील माया (अववद्या) द्वारे आच्छाहदत होऊ  जातात. अघट -घट -
पटीयसी भगवूंताूंच्या तटस्र्ा िच्ततद्वारे प्रकहटत अिुधचत ्जीव भगवूंताूंच्या 
लीलाूंचे उपकरि असल्याकारिा े जड-मायेद्वारा आच्छाहदत असतात 
होतात.; अन्यर्ा धचन्मय जीव जयमायेद्वारा कसे काय आवतृ्त होऊ 
िकतात? तटस्र्ा िच्ततद्वारे प्रकहटत झाल्यामुळे जीवाचा स्वभावसुद्धा 
तटस्र् होतो, अर्ाथत ् जीव सेवासुख प्राप्त करु िकतात आणि दसुरीकड े
मानयक-भोग-वास ाूंमुळे मायेद्वारे आच्छाहदत सुद्धा होऊ िकतात. परूंत  
स्वरुप िच्ततिी सूंबूंधयुतत झाल्या ूंतर अववद्या ामक मायािच्तत द र होत.े. 
फलस्वरुप सूंसार-दिते   मुतत होऊ  जीव आपल्या िुद्ध स्वरुपात अवच्स्र्त 
होतो. 
मायामुवध जीव साूंसाररक तलेिाूंमुळे पुन्हा--पुन्हा जजथररत होऊ  जातो. 
जेव्हा तो या तलेिाूं ा कूं टाळ   सौभावयवि सत्सूंगाचे सेव  करतो, तेव्हा 
त्याला िास्िाूंच ेएकमेव तात्पयथ -– (असलेल्या??) भगवद्- भच्ततप्रनत 
ववश्वास अर्वा भगवूंताूंच्या  माधुयाथप्रती लोभ उत्पन्  होतो. त्यावेळी त्यास 
स्वरुप- िच्ततची ह्लाहद ी-सारवतृ्ती-स्वरुप भच्ततमध्ये अधधकार प्राप्त होतो 
श्रद्धा उत्पन्  झाल्या ूंतर सवथप्रर्म श्रीगुरु-चरिाश्रय (हरर ाम-दीक्षाग्रहि) 
प्राप्त होतो,  ूंतर श्रीगुरुदेव आणि िुद्ध वैष्िवाूंच्या सत्सूंगात तत्व श्रविाचा 
सुयोग प्राप्त होतो, तत्पश्चात जेव्हा श्रीकृष्िाच्या  ाम, रुप, गुमि, लीला 
आहदूंचे ककतथ  होऊ लागते, तेव्हा माया-दम ाची प्रकक्रया सुरु होत.े अर्ाथत ्
अववद्या आणि अ र्थ द र होऊ लागतो (लागतात???), त्याचबरोबर जीवाचे 
िुद्ध-स्वरुपदेखील न मथळ होऊ लागत.े प्रापूंधचक जगतात हररककतथ ाच्या 
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ववजयाची हीच प्रकक्रया आहे. याच पद्धती े हररककतथ ाच ेया मानयक जगतात 
अवतरि होत.े या प्रिालीद्वारे केलेल्या हररककतथ ाद्वारेच जीवाूंस सात 
प्रकारची सुफले (उत्तम-फळे??) प्राप्त होतात. त्या सात प्रकारच्या फलाूंच े
(फळाूंच?े?) विथ  पहहल्या श्लोकात ‘चतेोदपथिमाजथ ूं’ इत्यादीूंद्वारे प्रनतपाहदत 
केले गेले आहे. त्याच े(त्या फळाूंच?े) परृ्क्-परृ्क (वेगवेगळ्या??) रुपाूंत 
वववेच  प्रस्तुत करीत आहे. 
 
‘चेतोदपथिमाजथ ूं’ इत्यादीद्वारे जीवाच्या स्वरुपतत्वाचा बोध करववला गेला 
आहे. याववषयी श्रीजीवगोस्वामीूंचा शसद्धाूंत हा आहे की, “जीव  ामक 
समच्ष्टिच्ततयुतत परमतत्वाचा एक कु्षद्र अूंि म्हिजेच जीव होय. स याथच्या 
अूंतगथत तेजिःपुूंजामुळे न माथि झालेले बहहगथत रच्श्मतील 
(स यथककरिाूंसमा िातील) परमाि समा  जीवसम ह अखूंड-धचन्मय-रसववग्रह, 
सवथदा स्वरुपच्स्र्त परमतत्वापास   बहहगथत धचत्परमाि  आहेत.” वेदाूंतस िाचे 
श्रीगोववूंदभाष्यकार श्रीबलदेव ववद्याभ षि याूं ीदेखील असा ववचार प्रकट केला 
आहे- ईश्वर ववभुचैतन्य आहे आणि जीव अिुचैतन्य आहे. ईश्वरात अणखल 
कल्यािकारी अ ूंत सद्गुि न त्य ववराजमा  असतात, त्याूंच्यात ‘मीपिाचा’ 
न मथळ अहूंकार असतो, ते ज्ञा स्वरुप आणि ज्ञातास्वरुप दोन्ही आहेत; 
त्याचप्रमािे जीवाूंमध्येसुद्धा आूंशिक गुिसम ह आणि िुद्ध अहूंकार असतो 
तर्ा हेसुद्धा ज्ञा स्वरुप आणि ज्ञातास्वरुप आहेत. असे असिे युच्ततववरुद्ध 
 ाही, कारि स याथत प्रकाि आणि तापदा  आदी जे गुि पाहहले जातात, स यथ 
ककरिात (परमाि ूंत) तेच गुिसम ह हदस   येतात. त्यात ईश्वर स्वतूंि आहे, 
एक आहे, स्वरुप-िच्ततमा  आहे. प्रकृनत आहदूंत अ ुप्रवेिप वथक याूंचे 
न यम  करीतच या ववश्वाची रच ा करतात, नतला धारि करतात, धचन्मय 
सुखाची घ म ती आहे, सदासवथदा स्वस्वरुपाूंत अवच्स्र्त रहािारे तर्ा 
भच्ततद्वारे प्रेमरसास प्रदा  करिारे- त्याच ेरसास्वाद  करवविारे आहेत. 
परूंत  जीव असूंख्य आहेत, ते बद्ध आणि मुतत अिा अ ेक अवस्र्ाूंमधील 
आहेत, परमेश्वरापास   ववमुख होताच बद्ध होतात, पुन्हा परमेश्वराप्रती 



उन्मुख झाल्या ूंतर जीवाूंच्या िुद्ध स्वरुपास आणि गुिाूंस आवतृ्त करिाऱ्या 
मायेचे आवरि न घ   जात.े त्या ूंतर अिा जीवाूं ा स्वस्वरुपाचा साक्षात्कार 
होतो. या शसद्धाूंतामुळे हे स्पष्ट होत ेकी जीव अिुधचत ्आहेत. त्याूंचे एक 
धचन्मय स्वरुप आहे आणि ते िुद्ध अहूंकार (मी-पिा), िुद्ध धचत्त आणि िुद्ध 
िरीरा े युतत आहेत. 
भगवत-्ववमुख झाल्या ूंतर बहहरूंग मानयक ववषयाूंप्रती भावाववष्ट झाल्या ूंतर 
त्याूंचा िुद्ध अहूंकार आणि िुद्ध धचत्त अववद्यारुपी मला े मली  होऊ  
जात.े येरे् धचत्ताची तुल ा दपथिािी केली गेली आहे. जसे धुळी े आच्छाहदत 
मली  दपथिात आपि आपले मुख बघ  िकत  ाही, तसेच अववद्यारुपी 
मलाद्वारे मली  झालेल्या धचत्तात स्वस्वरुपाचे यर्ार्थ दिथ  होऊ िकत 
 ाही. ह्लाहद ी सारवतृ्तीस्वरुप भच्ततचे साध  जेव्हा सुरु होत,े तेव्हा 
श्रविा ूंतर श्रीकृष्िसूंकीतथ  स्वयूं प्रादभु थत होऊ  अववद्यारुपी मलास 
सूंप िथपिे धुऊ  टाकत.े त्या वेळी जीवाच ेिुद्ध अहूंकारयुतत वविुद्ध धचत्त 
उहदत होत,े ज्जयामुळे तो आपल्या िुद्ध धचत्तरुपी दपथिात  ईश्वर, जीव , 
प्रकृती, काळ आणि कमथ या पाच तत्वाूंच ेयर्ार्थ रुपात दिथ  करु िकतो. 
धचत्त-दपथि न मथळ झाल्यामुळे यर्ार्थतिः स्वस्वरुपदिथ  आणि त्यामुळे 
स्वधमाथच ेदिथ  सूंभव होत.े भगवत-्दास्य अर्ाथत ्भगवत-्सेवा हाच जीवाचा 
स्वधमथ आहे. भगवत ्सेवेत तत्पर झाल्यामुळे सूंसार-प्रवतृ्ती कृष्ि-सेवा 
प्रवतृ्तीमध्ये पररित होऊ  जात.े “जीवाच”े या सूंसारात पुन्हा पुन्हा जन्म 
घेिे हेच “भव” िब्दाचे तात्पयथ आहे. पुन्हा पुन्हा जन्म आणि मरिच 
महादावाच्व स्वरुप आहे. हा महादावाच्व  श्रीकृष्ि-सूंकीतथ ा अनतररतत 
आिखी कुठल्याही उपाया े ववझ  िकत  ाही. येरे् प्रश्  उद्भव  िकतो- 
स्वधमथज्ञा ाची उपलब्धी झाल्या ूंतर श्रीकृष्िसूंकीतथ  बूंद होऊ  जात ेका? 
 ाही, असे कदावपही घडत  ाही. हरर-सूंकीतथ  जीवाचा न त्यधमथ आहे. येर् 
त्या स्वरुपगत न त्यधमाथच्या न त्यतेचा बोध करववडयाकररताच 
‘शे्रयिःकैरवचच्न्द्रकाववतरिकारी’ या वविषेि-पदाचा प्रयोग केला गेला आहे. 
मायाग्रस्त जीवाूंकररता मायाभोगच प्रेयिः (प्रार्थ ीय) असतात, यामुळेच त्याूं ा 



अन वायथ सूंसाररुपी जन्म आणि मतृ्य च्या चक्राचे तर्ा त्रितापाचे भोग भोगावे 
लागतात. याच्या ठीक ववपररत  मायेप्रती ववरतत राह  /होऊ  श्रीकृष्ि सेवेतच 
सदा-सवथदा तत्पर रहािेच शे्रयस्कर आहे अर्ाथत ्शे्रयिः आहे. हे ‘शे्रयिः’ 
म्हिजेच कुमुहद ी आहे. ज्जयाप्रमािे चूंद्र आपल्या च्स् वध चूंहद्रकेद्वारे 
(ज्जयोत्स् ा) कुमुहद ीस प्रस्फुहटत करीत असतो, त्याचप्रमािे श्रीकृष्ि-सूंकीतथ  
आपल्या भाव-रुवपिी चूंहद्रकेचे ववतरि करु  जीवाूंच्या कल्यािरुपी 
कुमुहद ीस ववकशसत करते. ‘भच्ततद्वारे भतती उत्पन्  होत’े- या 
शसद्धाूंतवच ा ुसार सुरुवातीला श्रवि-कीतथ  आदी आभास भच्ततचे पुन्हा 
पुन्हा साध  केल्यामुळे श्रद्धाळ  जीवाूंच्या हृदयात िुद्धा-भच्ततचा प्रादभुाथव 
होतो. येरे् श्रीकृष्ि सूंकीतथ ाची उपमा चूंद्राला हदली गेली आहे. जसे चूंद्राच्या 
अमतृस्वरुप ज्जयोत्स् ेमुळे कुमुहद ी पुष्प  ववकशसत होत,े तसेच श्रीकृष्ि-
सूंकीतथ ामुळे ह्लाहद ीसार-वचृ्त्त भाव वा रती जीवाूंच्या हृदयात उहदत होतो 
तर्ा त्यामुळे सवथ प्रकारच्या कल्यािाूंचा ववकास होतो. 
 
येरे् असा प्रश्  उपच्स्र्त होऊ िकतो की ज्जयाूं ा िुद्धाभच्तत प्राप्त झाली 
आहे, त्याूं ा आपल्या िुद्ध स्वरुपाची प्राप्ती केव्हा होत?े श्रीिची ूंद  गौरचूंद्र 
या प्रश् ाच ेउत्तर देताूं ा साूंगतात- “ववद्यावध जीव म”्. वास्तवात भगवूंताूंची 
एकच िच्तत आहे. नतच्या दो  वतृ्ती आहेत- ववद्या आणि अववद्या. 
योगमाया- स्वरुपिच्तत हीच ववद्या आहे आणि जडजगत-सषृ्टीकाररिी, 
जीवाचे स्वरुप आणि स्वरुप-सूंबूंधी गुिाूंवर आवरि टाकिारी महामाया हीच 
अववद्या आहे. श्रवि-कीतथ  करता करता ज्जयावेळी साधकाच्या हृदयात िुद्ध 
भच्ततचा उदय होतो, त्यावेळी भगवत ्सेवे अनतररतत अन्यान्य काम ा- 
वास ाूं ा द र करिारी भच्ततदेवी उतत अववद्येस द र सारू  ववद्यावतृ्तीद्वारे 
जीवाच्या स्र् ल आणि शलूंगमय अिा दोन्ही देहाूं ा (आवरि) वव ष्ट करु  
टाकत.े त्याचबरोबर जीवाच्या स्वरुपगत िुद्ध धचत्तमय िरीरास एवढेच  व्हे 
तर अधधकार भेदा े मध ररस आस्वाद  योवय िुद्ध धचन्मय गोपीदेहासही 
प्रकटीत करत.े म्हि  च श्रीकृष्ि-कीतथ  ववद्यारुवपिी वध चे जीव स्वरुप आहे 



हे शसद्ध झाले. श्रीकृष्िाच्या लीलाववलास-विथ  प्रसूंगात स्वरुपिच्ततचे 
श्रीकृष्ि-वधुत्व द्रष्टव्य आहे. 
 
स्र् ल-शलूंगमय मानयक देह सूंप िथ रुपा े वव ष्ट झाल्या ूंतर जीवाचे अिुत्व 
न मथळ होऊ  जात.े त्यावेळी जीवाचे स्वरुप अि  (क्षदु्र) असल्यामुळे त्याचे 
स्वरुपगत सुखसुद्धा क्षदु्रच असायला हव.े या आिूंकेस द र करडयाच्या उदे्दिा े 
श्रीचैतन्य महाप्रभ  शिक्षा (शिकवि) देतात- 
“आ ूंदाबुवद्धवधथ म”् अर्ाथत त्या अवस्रे्त श्रीकृष्ि-सूंकीतथ  
ह्लाहद ीसारवचृ्त्तद्वारे जीवाच्या स्वाभाववक आ ूंदास अ ूंत अपररसीमारुपात 
सूंवधधथत करतात- अर्ाथत ्िुद्ध स्वरुप प्राप्त जीव या दिते अपररसीम 
आ ूंदाचा लाभ घेतात. या दिेमध्ये जीव धचन्मय एकरस होऊ  अर्ाथत ्
दास्य, सख्य, वात्सल्य आणि मध र यापैकी कुठल्याही एका रसात 
न त्यच्स्र्त होऊ   व वायमा  अ ुरागाद्वारे पदोपदी प िाथमतृाचे रसास्वाद  
कररत असतात. भगवूंताची रुप-माधुरी, गुिमाधुरी आणि लीलामाधुरी आहद 
न त्य वी  असत.े प्रेमी जीव या माधुरीूंचे न रूंतर पा  करीत असतात 
तरीसुद्धा सदैव अतपृ्तच असतात. म्हि   ते न त्य वी  रूपाूंत त्या माधुरीूंचे 
न रूंतर पा  करतात. येरे् अिी आिूंका न माथि होत ेकी स्वसुखभोगाची 
चेष्टा अर्वा लालसा तर वविुद्ध पे्रमाच्या ववरोधी आहे, मग त्या अवस्रे्त 
जीव जेव्हा न त्य वी  प्रेमा ूंदास भोगत असतो, तेव्हा स्वसुखभोग 
असल्यामुळे त्यास न मथळ प्रेमा ूंद कसे का म्हटले जाऊ िकत?े जि  काही 
या आिूंकेस द र करडयाकररताच सूंन्यासी चुडामिी श्रीचैतन्य महाप्रभ ूं ी 
“सवाथत्मस् प कारी” या वविषेिपदाचा उपयोग केला आहे. त्या अवस्रे्मध्ये 
कृष्िा ूंद सूंप िथ न मथळ असल्या े स्वसुखभोग आदी काम ारहहत जीव 
स्वाभाववकरुपात ह्लाहद ी सार महाभावमयी श्रीमती राधधकेच्या 
पररचाररकेच्या रुपात युगुलववलास सूंबूंधी सूंप िथ आ ूंदाचा भोग-रसास्वाद  
करतात. म्हि  च त्याूंच्यात प्रेम-ववरोधी कामाचा गूंधदेखील रहडयाची 
सूंभाव ा  सत.े येर्े ‘सवाथत्म स् प म’् या दो  पदाूंच्या प्रयोगाद्वारे सायुज्जय 



मुच्तत अूंतगथत ब्रह्माूंत ववली  होडयाचा दोष तर्ा स्वसुख भोगाचा दोष 
यापास   सवथर्ा रहहत परम न मथळतेचा बोध होतो. अिा प्रकारे सप्तगुि 
ववशिष्ट सच्च्चदा ूंद-स्वरुप श्रीराधाकृष्ियुगल प्रेमववधचिलीलापर 
श्रीकृष्िसूंकीतथ  वविषेरुपा े सवोपरर जययुतत होवो।।१।। 

श्रीचैिन्यचररिामिृ 
 ामसूंकीतथ े हय सवाथर्थ ाि। 

सवथिुभोदय कृष्िप्रेमेर उल्लास।। 
सूंकीतथ  हैते पाप-सूंसार  ाि । 

धचत्तिुवद्ध, सवथभच्ततसाध -उद्गम।। 
कृष्िप्रेमोद्गम पे्रमामतृ-आस्वाद । 
कृष्िप्राच्प्त, सेवामतृसमुदे्र मज्जज ।। 

          (श्री चै.च.अ. २०/११,१३,१४) 
श्रीकृष्िसूंकीतथ ा े समस्त प्रकारच्या अ र्ाांचा  ाि होतो, धचत्त न मथळ 
ब त,े जन्मजन्माूंतरीचे पाप आणि त्यायोगे प्राप्त पुन्हा पुन्हा जन्म-मतृ्य रुप 
सूंसार  ष्ट होतो, सवथप्रकारचे कल्याि उदयास येत,े प्रेमाभच्ततच्या सवथ 
साध ाूंचा सूंचार होऊ लागतो, कृष्िप्रेमाचा उदय होतो, प्रेमामतृाचे रसास्वाद  
होऊ लागत,े श्रीकृष्िाची प्राप्ती होते आणि अूंततिः सेवामतृरुपी समुद्रात 
सूंप िथपिे अवगाह ाद्वारे सुिीलता आणि न मथळता प्राप्त होत.े 
 

श्रीलभच्ततवव ोद ठाकुरजीद्वारा शलणखत  
ककतिानपद 

 
पीतवरि कशलपाव  गोरा। 
गावई ऐछ  भाव-ववभोरा।। 

 
धचत्तदपथि-पररमाजथ कारी। 

कृष्िककत्तथ  जय धचत्तववहारी।। 



 
हेलाभवदाव- न वाथपिवचृ्त्त। 

कृष्िकीत्तथ  जय तलेिन वचृ्त्त।। 
 

शे्रय: कुमुदववधुज्जयोत्स् ा-प्रकाि। 
कृष्ि कीत्तथ  जय भच्ततववलास।। 

 
वविुद्ध ववद्या-वधु-जीव  रुप। 

कृष्ि कीत्तथ  जय शसद्ध स्वरुप।। 
 

आ ूंदपयोन धी वधथ ककनत थ। 
कृष्िककत्तथ  जय प्लाव म च्त्तथ।। 

 
पदे-पदे पीय षस्वाद प्रदाता। 

कृष्िकीत्तथ  जय पे्रम ववधाता।। 
 

भच्ततवव ोद- स्वात्मस् प  ववधा । 
कृष्िकीत्तथ  जय पे्रम न दा ।। 

- गीतावली 
 

* * * 
 

 

 ामसाध  सुलभ का आहे? 
 

नाम्नामकारर बहुधा ननजसवाशत्ति- 



स्िरावपािा ननयलमिः स्मरणे न कािः। 
एिादृषी िव कृपा भगवन्ममावप 

ददैुवमीदृशलमहाजानन नानुरागः।।२।। 
 
अन्वय- (हे) भगव !्  ाम् ाूं बहुधा अकारर (आपि अहैतुकी कृपापरवि 
होऊ  जीवाूंच्या कल्यािाकररता ‘कृष्ि’ ‘गोववूंद’ आहद अ ेक  ामाूंच्या 
रुपा े प्रकाशित आहात) ति (त्या सवथ  ामाूंमध्ये) न जसवथिच्ततिः आवपथता 
(आपल्या त्या त्या स्वरुपाूंच्या सवथिच्तत न हीत केलेल्या आहेत) स्मरिे 
काल अवप   न यशमतिः (अर्च  ामस्मरिात सूंध्या वूंद ा आहदूंप्रमािे 
न हदथष्टकाल आहदूंचा ववचार  ाही ठेवला गेलाय अर्ाथत हदवसा-रािी-
कुठल्याही समयी भगवन् ाम स्मरि-कीतथ  केले जाऊ िकत-े असे ववधा  
हदले आहे) तव एतादृिी कृपा (अिी तर आपली कृपा आहे) मम ईदृिूं 
ददैुवूं (परूंत  माझ े ामापराधरुपी ददैुव असे आहे की) इह (अिा सुलभ 
सवथफलप्रद हरर ामात) अ ुरागिः   अजन  (अ ुराग उत्पन्  होत  ाही) 
।।२।। 
 
अनुवाद- हे भगव ।् आपले  ामच जीवाूंकररता सवथमूंगलप्रद आहे, अतिः 
जीवाूंच्या कल्यािाकररता आपि आपल्या राम,  ारायि, कृष्ि, मुकुूं द, 
माधव, गोववूंद, दामोदर, आहद अ ेक  ामाूंच्या रुपा े न त्य प्रकाशित 
आहात. आपि त्या  ामाूंमध्ये त्या-त्या स्वरुपाूंच्या सवथिच्ततूं ा स्र्ावपत 
केलेले आहे. अहैतुकी कृपाहेत  आपि त्या  ामाूंच्या स्मरिात सूंध्या-वूंद ा 
आहदूंप्रमािे कुठल्याही न हदथष्टकाळ आहदूंचा ववचार देखील ठेवला  ाही, 
अर्ाथत हदवस-राि, अगदी कुठल्याही समयी भगवन् ामाचे स्मरि-ककतथ  
केले जाऊ िकत-े असे ववधा  देखील ब वले आहे. हे प्रभो! आपली तर 
जीवाूंवर इतकी अहैतुकी कृपा आहे, तर्ावप माझ ेतर  ामापराधरुपी असे 
ददैुव आहे की आपल्या अिा सवथफलप्रद सुलभ  ामाूंमध्येसुद्धा अ ुराग 
उत्पन्  होत  ाही ।।२।। 



 
सन्मोदभाष्यम-् ति  ाम-रुप-गुि......... 
तदा, तषेाूं सवाथर्थशसवद्धररत्युपहदष्टम ्।।2।। 
                        (pg- 24to pg-28) 
 

सन्मोद  भाष्याचा अ वुाद 
 

 ाम, रुप, गुि आणि लीलाूंच्या भेदा े उतत श्रीकृष्ि सूंकीत्तथ ाचे चार 
प्रकार आहेत. श्रीकृष्ि ाम सवथ प्रकारच्या आ ूंदाचे म ळ बीज-स्वरुप आहे, 
श्री ाम आणि श्री ामी एक, अशभन्  तत्व आहेत. श्रीकृष्ि ाम सूंकीत्तथ च 
सवाांकरीता सवथ प्रकारे सवाथधधक उपादेय आहे. म्हि  च स्वयूं-भगवा  ्
श्रीचैतन्य महाप्रभ  कृष्ि ाम सूंकीत्तथ ाची परम उपादेयता प्रदशिथत 
करताूं ा भगवन् ामाूंत जीवाूंची श्रद्धा उत्पन्  व्हावी याकररता म्हित 
आहेत- हे भगव ।् हे परम करुिामय। आपि मला सवथ प्रकारे न राश्रय 
पाह   अहैतुकी कृपापरवि होऊ  स्वतिःह   अशभन्  अिा आपल्या 
 ामाूं ा मुख्य आणि गौि भेदा े अ ेक प्रकारे प्रकाशित केले आहे. त्यात 
हरर, कृष्ि, गोववूंद, अच्युत, राम, अ ूंत आणि ववष्िु आहद मुख्य  ाव े
आहेत. ब्रह्म, परमात्मा, न यूंता, पाता, स्िष्टा, महेंद्र आणि गौि  ावे 
आहेत. पुन्हा आपि आपल्या स्वरुप- िच्ततच्या सगळ्या िच्तत आणि 
सूंप िथ सामथ्याथला आपल्या मुख्य  ामाूंत भरु  ठेवले आहे 

  ववववध िास्िाूंची वच े याच प्रमािे आहेत - 
(क) भगव ।् आपल्या केवळ दिथ ा ेच म ुष्याची सारी पापे क्षीि होऊ  
जातात, ही काही असूंभव गोष्ट  ाही; कारि आपले  ाव एकदाच श्रवि 
केल्या े माि  ीच चाूंडाळ सुद्धा सूंसारचक्रात   मुतत होतात. 

(ख, ग, घ) द्ववजाूंद्वारे (ब्राह्मिाूंद्वारे) च्जततया पररमािात वेदाक्षराूंच े
पठि होत,े नतततयाच पररमािात त्याूंच े(गौि रुपाूंत) हरर ामाच ेकीतथ  



आपोआप होत.े यात कुठलाही सूंिय  ाही. परूंत  ज्जयाूं ी ‘हरर’ या दो  
अक्षराूंच ेउच्चारि केले आहे तेव्हा त्याूंच्याद्वारे ऋववेद, यजुवेद, सामवेद 
आणि अर्वथवेद- या सगळ्याूंचे पठि आपोआप झाले असे समजले 
पाहहजे. म्हि  च ऋक्, यजुिः, साम आणि अर्वथ आहद काहहसुद्धा पठि 
करु  का, केवळमाि ‘गोववूंद’ या न त्य गेय हरर ामाचेच सदा-सवथदा 
ककतथ  करा. 
(ङ) जे लोक भगवत्कीत्तथ ाची अवज्ञा करतात त ेलोक त्या पाप-कमाथ े 
घोर  रकात पनतत होऊ  जातात. 
(च) हे राज !् जे लोक सूंसारात दिुःख भोग   त्यापास   ववरतत, ऐकाूंनतक 
भतत आहेत, जे स्वगथ आणि मोक्षाची काम ा बाळगतात, तसेच त े
आत्मराम योगी पुरुष आहेत, त्या सवाांकररता समस्त िास्िाूंच ेव 
प वाथचायाांचे हेच मत आहे कक त्याूं ी भगवन् ामाचे पे्रमा े सूंकीतथ  कराव.े 
(छ) हे ववष्िो! आपले  ाम धचत्स्वरुप आहे. म्हि  च ते स्वप्रकािरुप 
आहे. अतिः  ामोच्चरिाच्या महहमेचे यर्ायोवय ज्ञा   सले तरी जर र्ोडी 
सुद्धा महहमा जाि   आपि श्रीभगवन् ामाचे उच्चारि आणि सूंकीत्तथ  
केले तर आपि तद्ववषयक (त्या ववषयी) सूंप िथ ज्ञा  प्राप्त करु िकतो. 
‘ऊँ’ या  ामाचा उपदेि ब्रह्माजीूं ी केला होता. याच ेउच्चारिा ेच 
सूंसाराच ेभय  ष्ट होत.े म्हि  च ‘ऊँ’ या  ामास ‘तारक ब्रह्म’ म्हटले 
जात.े 
(ज) जो न रपराध होऊ  ‘हरर’ या दो  अक्षराूंचा केवळ एकदाच उच्चार 
करतो, तो भगवच्चरिारवव ूंदाूंची सेवा आणि मोक्ष प्राच्प्तकरीता कृतसूंकल्प 
होऊ  जातो. 
(झ) स तजी! ते हृदय  ाही, लोह आहे, जे भगवूंताच्या मूंगलमय  ामाचे 
श्रवि-कीत्तथ  करु सुद्धा ववरघळ   त्याूंच्याकडचे प्रवाहहत होत  ाही. 
ज्जयावेळी हृदय ववरघळते, त्यावेळी  ेिाूंत   अश्र धारा प्रवाहहत होऊ 
लागतात, आणि िरीराचे रोम-रोम पुलककत होतात. 



(ञ) हे भगुृवर! हे श्रीकृष्ि ाम मधुराह  ही सुमध र आहे. सवथ प्रकारच्या 
मूंगलाूंह  ही परममूंगलस्वरुप आहे तर्ा सूंप िथ वेदरुपी कल्पलतचेे वविुद्ध 
धचन्मय न त्य सत्फल-स्वरुप आहे. जर कुिी म ुष्य श्रद्धा अर्वा 
अवहेल ाप वथक कसेही असो, परूंत  न रपराध होऊ  याच ेएकदातरी ककतथ  
करतो, तर हे श्रीकृष्ि ाम त्याचवेळी कीतथ कारी म ुष्यमािाचा सूंसारात   
उद्धार करत े(अर्वा करू  टाकत)े. 
(ट) अजुथ ा! मी तुला हे सत्य साूंगतो आहे की जे लोक माझ्या  ामाचे 
ककतथ  करीत माझ्या समीप ववचरि करतात, ते न च्श्चत रुपा े मला 
ववकत घेतात. मी सूंप िथपिे त्याूंच्या अधी  होऊ  जातो. 
(ठ) श्रीकृष्ि ाम धचूंतामणि समा च सवाथर्थप्रदाता आहे, ते स्वयूं-कृष्ि, 
चैतन्य-रसववग्रह, प िथ, मायातीत, न त्यमुतत आहे, कारि श्रीकृष्ि ाम 
आणि श्रीकृष्ि-स्वरुप  ामी दोन्हीही अशभन्  तत्व आहे. 
(ड) म्हि  च श्रीकृष्िाचे  ाम, रुप, गुि आणि त्याूंची लीला प्राकृत चक्ष-ु
किथ आहद इूंहद्रयाूंद्वारे ग्राह्य  ाहीत. सेवोन्मुख च्जव्हा आहदमध्ये त े
स्वयूं स्फुरीत होत.े 
अिाप्रकारे श्रनृत, स्मनृत आणि तूंिाूंच्या वच ाूं ी हरर ामात सवथिच्ततूंची 
ववद्यमा ता प्रनतपाहदत होत.े कमथ, ज्ञा , योग आहदूंच्या साध ात देि, 
काल आणि पाि आहदूंचा ववचार अर्वा न यम प्रबळ असतात. परूंत  
आपि आपल्या  ामाूंच ेस्मरि आणि ककत्तथ  आहदूंमध्ये देि, काळ, 
आणि पाि आहदूंचा कुठलाही न यम  ाही ठेवलाय- हे आमच्या प्रनत 
आपल्या अपार कृपेच ेउदाहरि आहे. इतके अस  सुद्धा हे आमचे अत्यूंत 
दभुाथवय आहे कक आपल्या अिा परम उदार  ामाूंच्या प्रनत र्ोडासुद्धा 
अ ुराग  ाही होऊ िकत. येर् े‘दभुाथवय’ म्हिजे  ामापराध असे तात्पयथ 
आहे. खाली  ामापराधाववषयी सूंक्षपेात काही साूंधगतले जात आहे. 
 
भगवत-्ववमुख जीव मायारधचत जड-जगतात  ा ा प्रकारच्या ववषयाूंच्या 
आसच्ततूं ी बाूंधले गेले आहेत. ते कधी सुद्धा भगवूंताप्रनत उन्मुख 



होडयाची चेष्टा करीत  ाहीत. ते सवथ समयी दिुःखज क कमथ आणि ज्ञा  
आहद साध ाूंमध्येच तत्पर रहातात. परूंत  या साध ाूं ी जीवाचे 
न त्यकल्याि कदावप साधधत होऊ िकत  ाही- असा ववचार करु  अपार 
करुिामय श्रीकृष्िा े आपल्या स्वरुप-िच्ततच्या ल्हाहद ी-सारस्वरुप 
भच्ततचा जीवाूंच्या हृदयाूंत सूंचार करववडयाकरीता, त्याूं ा भच्तत-प्राच्प्तचा 
उपाय-स्वरुप आपल्या  ामाूं ा प्रकहटत करु  ठेवले आहे. परूंत  त्या 
 ामाूं ा श्रवि करु  अर्वा त्याूंचा जप करु सुद्धा  ामापराधामुळे जीवाूं ा 
 ामाप्रनत अ ुराग होत  ाही. म्हि   श्रद्धाळ  पुरुषाूं ी श्रीगुरुदेवाूंच्या 
मुखात   हरर ाम प्राप्त करु   ामापराध- रहहत होऊ  श्रद्धाप वथक 
यर्ासाध्य जप आणि  ाम-सूंकीत्तथ  करावयास हवे. 
 
 ामापराध दहा प्रकारच ेआहेत - (१) सूंताूंच्या न ूंदेमुळे श्री ामान कट घोर 
अपराध होतो; ज्जया  ामपरायि सूंत-महात्म्याूंद्वारे श्रीकृष्ि ामाच्या 
महहमेचा सूंसारात प्रचार होत असतो, त्याूंची न ूंदा श्री ामप्रभ  किी काय 
सह  करु िकतील? अतिः साधुसूंताूंची न ूंदा हा पहहला अपराध आहे. (२) 
या सूंसारात जे लोक बुवद्धद्वारे परम मूंगलमय श्रीववष्िुूंच्या  ाम, रुप, 
गुि आणि लीला आहदूंमध्ये भेद दिथ  करतात अर्ाथत ्भौनतक 
पदार्ाांप्रमािेच ववष्िचेु  ाम, रुप, गुि, आणि लीलाूं ा  ामी-ववष्िुपेक्षा 
वेगळे मा तात अर्वा शिव आहद देवताूं ा ववष्िपेुक्षा स्वतूंि ईश्वर ककूं वा 
ववष्िुसमा  मा तात, त्याूंचे ते हरर ाम ( ामापराध) न च्श्चतच अहहतकर 
आहे. (३)  ाम-तत्वववद् गुरुूं  ा मरििील आणि पूंचभौनतक िरीरयुतत 
साधारि म ुष्य मा    त्याूंची अवज्ञा करिे. (४) वेद आणि सात्वत 
पुराि आहद िास्िाूंची न ूंदा करिे. (५) हरर ामाच्या महहमेस अनतस्तुनत 
समजिे. (६) भगवन् मास काल्पन क समजिे अपराध आहे. (७) 
श्री ामाच्या बळावर पाप-कमथ करडयाची ज्जयाूंची प्रवचृ्त्त आहे, त्याूंची यम, 
न यम, ध्या , धारिा आहद ववववध कृत्रिम योग- प्रकक्रयाूंद्वारेसुद्धा िुद्धी 
होऊ िकत  ाही- हे न च्श्चत आहे (८) धमथ, व्रत, त्याग, होम आहद 



प्राकृत सत्कमाां ा अप्राकृत भगवन् ामासमा  अर्वा समतुल्य समजिे 
सुद्धा प्रमाद ककूं वा असावधा ता आहे (९) श्रद्धाही  आणि  ाम-श्रवि 
आहदूंपास   ववमुख म ुष्यास श्री ामाचा उपदेि करिेदेखील  ामापराध 
आहे. (१०) जे श्री ामाची अद्भतु महहमा ऐक   देखील जड िरीरात “मी” 
आणि साूंसाररक पदार्ाांत “माझे” ही बुवद्ध ठेवतो तर्ा  ामोच्चारिात प्रीनत 
ककूं वा आग्रह  ाही दाखवत, तो सुद्धा  ामापराधी आहे. 
या दहा प्रकारच्या  ामापराधाूंरहहत होऊ   ामसूंकीत्तथ  करिे आवश्यक 
आहे.  ामसूंकीत्तथ  करिाऱ्या े सत्कमींप्रमािे सत्कमाथद्वारे पाप द र 
करडयाची आणि पुडय-सूंचय करडयाची चेष्टा (प्रयत् ) करु  ये, कारि 
त्याूंच्या कमाथधधकार समाप्त झालेला असतो. परूंत  जर त्याूंच्याकड   
 ामापराध घडत असेल तर त्याूं ी मोठ्या व्याक ळ हृदया े न रूंतर 
कृष्ि ाम ग्रहि करायला हवे. असे न रूंतर हरर ाम ग्रहि केल्या े  ूंतर 
अपराध करडयाची कुठलीच ितयता रहात  ाही तर्ा प वथकृत 
अपराधसम हसुद्धा  ष्ट होऊ  जातात. जसे िास्िाूंमध्ये साूंधगतले गेले 
आहे की- ‘ ामापराधयुतत व्यच्ततूंच्या पापाूंचा  ाि केवळ श्री ामच 
करडयास समर्थ आहे.’ म्हि  च न रूंतर श्रीकृष्ि ाम सूंकीत्तथ  करावयास 
हवे. त्यामुळे  ामापराध द र होतो आणि परमार्थस्वरुप श्रीकृष्ि प्रेमाची 
प्राच्प्त होत.े 
अिा प्रकारे अपराध-ि न्य (अपराध-रहहत) झाल्यावर श्रीहरर ामाप्रनत 
अ ुराग उत्पन्  होतो आणि त्यावेळस सवाथर्ाथची शसवद्ध होत.े येर् ेसवाथर्ाथच े
तात्पयथ “श्रीकृष्ि-प्रेम” असे आहे. श्रीचैतन्य महाप्रभ ूंची हीच द्ववतीय 
शिकवि आहे।।२।। 
 

श्रीचैतन्यचररतामतृ 
अ ेक लोकेर वाूंछा अ ेक प्रकार। 
कृपाते कहहल अ ेक  ामेर प्रचार।। 

 



खाइते िुइते यर्ा तर्ा  ाम लय। 
काल-देि-न यम  ाहह सवथशसवद्ध हय।। 

 
सवथिच्तत- ामे हदल कररया ववभाग। 
आमार ददैुव  ामे  ाहह अ ुराग।। 

           - (चै. च. अ. २०/१७-१९) 
मायाबद्ध भगवत-्ववमुख लोकाूंच्या हृदयाूंत  ा ा प्रकारच्या काम ा 
असतात. म्हि   ते आपल्या स्वरुपधमथ भगवद्-भच्ततपास   वूंधचत 
असतात. भगवूंत दयाळ  आहेत, त्याूं ी दयेस विीभ त होऊ  आपल्या 
अ ेक  ामाूं ा प्रकहटत केले आहे, आणि त्या  ामाूंच्या उच्चारिात देि, 
काल आणि पाि आहदूंचा कुठलाही वविषे न यमसुद्धा ठेवडयात आलेला 
 ाही. खाता-वपता आणि झोपताूं ासुद्धा श्रीकृष्ि ाम केल्या े/घेतल्या े 
सवाथर्ाथची शसद्धी होत.े अहो, श्रीकृष्िा े आपल्या त्या  ामाूंमध्ये आपली 
सूंप िथ िच्तत भरली आहे परूंत  माझ ेदभुाथवय आहे की अिा श्रीकृष्ि 
 ामाूंत माझा र्ोडादेखील अ ुराग  ाही. 
 

कीत्तथ पद 
तुहँु दयासागर तारनयते प्रािी। 

 ाम अ ेक तुया शिखायशल आन ।। 
 

सकल िकनत देइ  ामे तो हारा। 
ग्रहिे राखशल  ाहह काल ववचारा।। 

 
श्री ाम धचूंतामणि तोहारर समा ा। 
ववश्व त्रबलाओशल करुिा-न दा ा।। 

 
तुया दया ऐछ  परम उदारा। 



अनतिय मूंद  ार् भाग हमारा।। 
 

 ाहह ज मल  ामे अ ुराग मोर। 
भच्ततवव ोद- धचत्त दिुःखे ववभोर।। 

- गीतावली 
* * * 

 



 



 

 ाम साध ाची पद्धत कोिती? 
 

िणृादवप सुनीचेन िरोरवप सहहष्णुना। 
अमाननना मानदेन कीतिानीयः सदा हररः।।३।। 

 
अन्वय- तिृादवप सु ीचे  (सवथपद-दशलत, तुच्छ तिृाह  ही स्वतिःस दी -ही , 
प्राकृत मयाथदारहहत समज  ) तरोरवप सहहष्िु ा (वकृ्षाह  ही अधधक सह िील 
ब   ) अमान  ा (स्वयूं अमा ी अर्ाथत ्मा रहहत ब   ) मा दे  (दसुऱ्याूं ा 
यर्ायोवय मा  देिारा ब   ) सदा हररिः कीत्तथ ीयिः (सदा-सवथदा न रूंतर 
श्रीहरर ाम-सूंकीत्तथ  करीत रहाव)े ।।३।। 
 
अनुवाद- सवथपद-दशलत अत्यूंत तुच्छ तिृाह  ही स्वतिःस दी -ही   ीच 
समज  , वकृ्षाह  ही अधधक सह िील ब   , स्वयूं अमा ी होऊ  अर्ाथत ्
मा रहहत होऊ , दसुऱ्याूं ा यर्ायोवय मा  देिारा ब    सदा सवथदा-न रूंतर 
श्रीहरर ाम-सूंकीत्तथ  करीत रहावे ।।३।। 
 
सन्मोदनभाष्यम-् न रपराधे  हरर ामकृतूं............ 
श्रीमन्महाप्रभ -पादे ोपहदष्टम।्।३।। 
                      (pg-36 to pg-38) 

 
सन्मोदनभाष्याचा अनुवाद 

न रपराध होऊ  श्रीकृष्ि- ामाचे सूंकीत्तथ  करिाऱ्या साधकाूंमध्ये चार 
प्रकारची लक्षिे हदस   येतात- ववषयाूंप्रनत ववरच्ततजन त स्वाभाववक दी ता, 
मत्सरताररहहत न मथल दया, जडीय शमथ्या अशभमा रहहत हृदयाची न मथळता 
आणि सवाांप्रनत यर्ायोवय सन्मा ाची भाव ा. साधकाच्या हृदयात अप्राकृत 



धचन्मय रसाचे म च्त्तथमा  ्ववग्रहस्वरुप श्रीहरर ामाचा अववभाथव झाल्या ूंतर 
साधकाच्या हृदयात अिा प्रकारचे भावोद्गार प्रकट होतात- अहो, मी स्वरुपतिः 
अिुचैतन्य श्रीकृष्ि-दास आहे. जडीय ववषयाूंप्रनत माझ ेकाहीच प्रयोज   ाही. 
हाय! हाय!! श्रीकृष्िापास   ववमुख झाल्यामुळेच माझी सध्या ही ददुथिा झाली 
आहे- जन्म मरिाूंच्या चक्रात सापड    ा ा प्रकारच्या तापाूं ी दवध झालो 
आहे. आता मी श्रीगुरु-वैष्िवाूंच्या कृपे े हे जािले आहे की भगवद्भच्ततच्या 
साध ेद्वारेच माझी ववमुखता द र होऊ िकत ेतर्ा पुन्हा स्वरुपात च्स्र्र 
होऊ  भगवत-्प्रेम प्राप्त करु िकतो. अतिः भगवत्कृपेद्वारे जोपयांत 
सूंसारात   सुटका होत  ाही, तोपयांत मला युतत वैरावयाचे अवलूंब  करु  
सूंबूंधज्ञा ासोबत जीव -न वाथहोपयोगी ववषयाूं ा ग्रहि करावयास हवे. अभाव, 
रोग, िोक, म्हातारपि आहदूंमुळे उत्पन्  दिुःख आणि अर्ाथहद प्राच्प्त, 
स्वास्थ्य, बल, ववद्या आहदूंमुळे प्राप्त सुख- ही प्रारब्धाची फळे आहेत; मला 
ती फळे अवश्य भोगावे लागतील. हा ी-लाभ, जीव -मरि, सुख-दिुःख - हे 
पारमाधर्थक  ाहीत. तेव्हा या जडववषयाूंिी माझा काहीच सूंबूंध  ाही- असा 
ववचार करु  मी अत्यूंत दी ताप वथक "हा कृष्ि! हा गौरचूंद्र! हा प्राि ार्! 
मला आपली िुद्ध सेवा कधी प्राप्त होईल? आपि माझ्यासारख्या दी ही ावर 
कृपा करावी, मला िीघ्र अूंगीकारावे”- असे म्हित म्हित घरात अर्वा व ात 
ये  के  प्रकारेि (कस-ेबसे) जीव  व्यतीत करी . तिृ यद्यवप जड वस्त  
आहे, तर्ावप त्याचा वस्तुगत अशभमा  (अहूंकार) स्वाभाववक आणि न्याय-
सूंगत आहे. परूंत  माझा वतथमा  स्र् ल-स क्ष्म िरीरगत अशभमा  (अहूंकार) 
िुद्धस्वरुपसूंबूंधी  सल्यामुळे वस्तुतिः योवय  ाही. तिृाचा अशभमा  
वास्तववक आहे, परूंत  माझा जडाशभमा  अवाच्स्तक आहे. तेव्हा माझ्याकरीता 
तिृाह  ही सु ीच होिे यर्ार्थच आहे. 
आता ‘तरोरवप सहहष्िु ा’- या वातयाचा अर्थ असा आहे की वकृ्ष इतके 
सह िील असतात की आपल्याला कापिाऱ्यालाही आपली सुिीतल सावली 
आणि सुमध र फळे देऊ  उपकार करडयास ववसरत  ाही. कृष्िभतत तर 
त्याह  ही दयाळ  असल्या े िि  वा शमि सगळ्याूंवरच उपकार करतात. ही 



‘न मथत्सरतायुतत दया’ हरर ामकीत्तथ कारी साध  पुरुषाूंच ेदसुरे लक्षि आहे. 
न रपराध होऊ  हरर ाम कीत्तथ  करिाऱ्याूंचे भावोद्गार असे असतात- ‘हे 
 ार्! माझे सूंगी-सार्ी हे जीवसम ह अत्यूंत अभागी आहेत. याची आपल्या 
मूंगलमय श्री ामात रनत किी होिार? हे तर मायाूंध होऊ  स्िी-पुि, ध -
सूंपच्त्त, जय-पराजय, हान -लाभ आणि जन्म-मतृ्युच्या सुख-दिुःखात शलप्त 
आहेत. याूं ा अ र्थयुतत जड-ववषयाूंप्रनत र्ोडीसुद्धा ववरच्तत होत  ाही. हे 
 ा ा प्रकारच्या भोग-वास ाूंच्या दृढ रज्जज ूं ी आबद्ध होत आहेत. सवथसमयी 
आपात-्रमिीय, परूंत  पररिाम दिुःखदायी कमथफल- लौककक आणि स्वगथ 
सुखभोग तसेच ज्ञा फल-मुच्ततच्या िोधात अत्यूंत व्यस्त असतात. या 
लोकाूंची आत्मस्वरुप-दिथ ात किी काय रुधच उत्पन्  होिार?” असे म्हित-
म्हित त ेसाधक जीव भाव-ववभोर होऊ  उच्च स्वरात पदगा  करतात- 
 

हरे ाथम हरे ाथम हरे ाथमैव केवलम।् 
कलौ  ास्त्येव  ास्त्येव  ास्त्येव गनतरन्यर्ा।। 

अर्ाथत ्कशलयुगात केवळ हररचे  ामच,  हररच े ामच, हररच े ामच एकमाि 
गनत आहे. याच्या अनतररतत अन्य कुठलीही गनत  ाही आणि न च्श्चत रुपा े 
गनत  ाही. 
‘अमा ी’- िब्दाद्वारे कीत्तथ कारी साधकाूंच्या शमथ्याशभमा -ि न्यतारुप 
नतसऱ्या लक्षिास स धचत केले गेले आहे. मायाबद्ध जीवाूंच ेस्र् ल आणि स क्ष्म 
िरीर-सूंबूंधी योगेश्वयथ, भोगैश्वयथ, ध -वैभव, रुप, जानत, विथ, बल, प्रनतष्ठा 
आणि अधधकारा े उत्पन्  होिारे च्जतके अहूंकार आहेत, ते सगळे स्वरुप-
ववरोधी आणि शमथ्या आहेत. या शमथ्या अहूंकाराूंपास   रहहत होिे म्हिजेच 
'शमथ्याशभमा ि न्यता' होय. अिा प्रकारे त्या अहूंकाराूंच्या अच्स्तत्वाचा हेत  
जरी ववद्यमा  असला तरी शमथ्याशभमा ि न्यता आणि सह िीलतारुपी 
गुिाूं ी अलूंकृत व्यच्ततच श्रीहरर ाम कीत्तथ  करडयास योवयतम अधधकारी 
आहेत. असे िुद्ध साधक भतत गहृस्र्ाश्रमात ब्राह्मि असडयाचा अशभमा  
तर्ा त्यागी असल्यावर (झाल्यावर??) सूंन्यासी आणि वैरागी असल्याचा 



अशभमा - या सवाांचा सवथर्ा पररत्याग करू  श्रीकृष्िाच्या चरिकमळीच 
अ न्य रुपा े धचत्तास लाव   श्रीकृष्िाचे  ामसूंकीत्तथ  करतात. 
 
तद ूंतर ‘मा द’ िब्द सगळ्याूं ा यर्ायोवय मा  देिेच सूंकीत्तथ कारी 
भच्तत-साधकाूंचे चौर् ेलक्षि असल्याचे स धचत करतो. ते जीवमािाूं ा 
कृष्िदास समज   कुिािीही द्वेष वा प्रनतहहूंसेची भाव ा ठेवत  ाही. ते 
आपल्या मध र वच ाूं ी आणि जगन्मूंगलकारी आचरिा े सवाां ाच सूंतुष्ट 
ठेवतात. या जगतात अधधकारी ब्राह्मि आहद योवयता-सूंपन्  म ुष्याूं ा, 
ब्रह्मा, रुद्र आहद देवताूं ा  म्रताप वथक यर्ायोवय सन्मा  देतात; त्याूंच्याकड े
भगवद्भच्ततची प्रार्थ ा करतात. वविेषतिः िुद्धभतताूंची सवथतोभावे  प्रीतीप वथक 
सेवा करतात. 
अिा प्रकारे उतत चार लक्षिाूं ी युतत होऊ  केले गेलेले 
श्रीकृष्ि ामसूंकीत्तथ च परम पुरुषार्ाथचे साध  आहे. कशलयुग पाव ावतारी 
श्रीचैतन्य महाप्रभुूंची हीच शिकवि आहे।।३।। 
 

श्रीचैतन्यचररतामतृ 
उत्तम हञा आप ाके मा े तिृाधम। 
दइु प्रकारे सहहष्िुका करे वकृ्षसम।। 

 
वकृ्ष जे  काहटलेह ककछु  ा बोलय। 

िुकाइया मैलेह कारे पा ी  ा मागय।। 
 

जेई जे मागये, तारे देय आप  ध । 
घमथ-वचृ्ष्ट सहे, आ ेर करये रक्षि।। 

 
उत्तम हइञा वैष्िव हबे न रशभमा । 

जीवे सम्मा  हदबे जान  कृष्ि-अधधष्ठा ।। 



 
एइ मत हइआ जेई कृष्ि ाम लय। 
श्रीकृष्िचरिे तारँ प्रेम उपजय।। 

      (चै. च. अ. २०/२२-२६) 
उत्तम अस  सुद्धा जो स्वतिःस तुच्छ तिृाह  ही अधधक ही -दी  क्षुद्र 
समजतो, जो वकृ्षासमा  दो  प्रकारे सह िील असतो- जसे वकृ्ष 
कापल्या ूंतरही काहीच बोलत  ाही, सुक   जाऊ  मरताूं ा देखील कुिाकड े
पािी मागत  ाही, मागिाऱ्याूं ा फळे, फुले, लाक ड, साल, रस आपले सवथस्व 
देतो. स्वतिः ऊ  आणि पाऊस झलेत दसुऱ्याूंची ऊ  आणि पावसापास   रक्षा 
करतो, तसेच हा सह िील भतत स्वतिः कसलीच अपेक्षा करीत  ाही आणि 
दसुऱ्याूं ा सवथस्व देऊ ही त्याूंची रक्षा करतो, एवढेच  ाही तर तो जीवाचा 
स्वरुपगत धमथ- कृष्िप्रेमासही प्रदा  करतो; जो उत्तम अस  ही न रशभमा ी 
रहातो आणि जीवमािाूंत कृष्िाचे अधधष्ठा  जाि   त्याूं ा यर्ायोवय सन्मा  
देतो, तोच श्रीकृष्ि ाम कीत्तथ ाचा यर्ार्थ अधधकारी आहे आणि अिाप्रकारे 
श्रीकृष्ि ामाचे कीत्तथ  करिाऱ्यासच श्रीकृष्िपे्रमाची प्राप्ती होत.े 

 

ककत्तथ पद 
श्रीकृष्ि कीत्तथ े यहद मा स तोहार। 
परम यत े तँहह लभ अधधकार।। 

 
तिृाधधक ही  दी  अककूं च  छार। 
आप े मा त्रब सदा छाडड अहूंकार।। 

 
वकृ्ष सम क्षमा गुि करत्रब साध । 

प्रनतहहूंसा त्यच्ज अन्ये करत्रब पाल ।। 
 

जीव -न वाथहे आ े उद्वेग  ा हदबे। 



पर-उपकारे न जसुख पासररबे।। 
 

हइलेओ सवथगुिे गुिी महािय। 
प्रनतष्ठािा छाडड कर अमा ी हृदय।। 

 
कृष्ि-अधधष्ठा  सवथजीवे जान  सदा। 
करत्रब सम्मा  सबे आदरे सवथदा।। 

 
दैन्य, दया, अन्ये मा , प्रनतष्ठा-वजथ । 
चारर गुिे गुिी हइ करइ कीत्तथ ।। 

 
भच्ततवव ोद काँहद बले प्रभु पाय। 
हे  अधधकार कबे हदबे हे आमाय।। 

-गीतावली 
 

जर तुम्हाला श्रीकृष्ि ाम कीत्तथ  करायची ईच्छा असेल, तर परम 
यत् ाूं ी त्यात अधधकार प्राप्त करावा. आपल्या जडीय अहूंकारास 
त्याग   स्वतिःस तिृाह  ही दी , ही  आणि क्षुद्र समजा. वकृ्षासमा  
सह िील ब ा. वकृ्षासमा  क्षमािीलतचेा गुि आपलासा करा 
(वकृ्षासमा  क्षमा गुि आपलासा करा???), प्रनतहहूंसा सोड   सगळ्याूंचे 
पाल -पोषि करा. आपल्या जीव  न वाथहाकररता कुिासही उद्वेग देऊ 
 ये. आपल्या सुखाूंचा पररत्याग करु ही परोपकार करा, सवथगुिाूंच े
आगार होऊ सुद्धा प्रनतष्ठा शमळवडयाची लालसा द र ठेवा आणि 
जीवमािाूंत श्रीकृष्िाचे अच्स्तत्व जाि   त्याूं ा आदरप वथक यर्ायोवय 
सन्मा  द्या. अिाप्रकारे दी ता, दया, मा  आणि प्रनतष्ठा-वजथ  या 
चार गुिाूं ी ववभ वषत होऊ  श्रीकृष्ि-सूंकीतथ  करा श्रीभच्ततवव ोद 



ठाक र क्रूं द  कररत-कररत प्रभ ूंच्या चरिकमळी ही प्रार्थ ा करीत 
आहेत- प्रभो! मला असा अधधकार कधी प्रदा  कराल?   
 

* * * 
 

साधकाूंची अशभलाषा किी असावी? 
न धनं न जनं न संुदरी ं

कवविा ंवा जगदीश कामये। 
मम जन्मन जन्मनीश्वरे 

भविाद्भत्तिरहैिुकी तवनय।।४।। 
 

अन्वय- हे जगदीि! अहूं ध ूं  , ज ूं  , सुूंदरीूं कववताूं वा   कामये 
(मी ध , ज  वा सुूंदरी कववता यापैकी कसलीच अपेक्षा करीत  ाही), 
मम (माझी), जन्मन  जन्मन  (केवळ हीच प्रार्थ ा कक 
जन्मजन्माूंतरी), ईश्वरे त्वनय अहैतुकी भच्ततिः भवतात ्(आपल्या 
श्रीचरिकमळी माझी अहैतुकी भच्तत राहो)।।४।। 
 
अनुवाद- हे जगदीि! मी   ध  मागतो,   ज ाूंची अपेक्षा करतो, 
सुूंदरी कववतेचीही मला अपेक्षा  ाही. ईच्छा केवळ इतकीच हे प्रािेश्वर, 
आपल्या श्रीचरिकमळाूंप्रनत माझी जन्म-जन्माूंतरी अहैतुकी भच्तत 
राहो।।४।। 
 
सन्मोद भाष्यम-् आदौश्रद्धधा ा ाूं............ 
ककमुपायववरोधधन्या तत्प्रार्थ या?।।४।। 
                   (pg.45 to pg.46) 
 



सन्मोद भाष्याचा अ वुाद 
श्रद्धाळ  साधकाूं ी सवथप्रर्म श्रीगुरुदेव मुखन िःसतृ श्रीहरर ामाचे श्रवि 
करावयास हवे. तद ूंतर न रपराध होऊ  श्रद्धाप वथक श्रीहरर ामाचे 
कीतथ  करावे. या प्रिाली े युतत होऊ  (प्रिालीद्वारे???) 
भगवन् ामाच ेकीतथ  केल्या े साधकाच्या हृदयात प वोतत चार 
प्रकारच्या लक्षिाूंचा प्रादभुाथव होतो. परूंत  अन्वय व्यच्ततरेकरुपामध्ये 
(व्यच्ततरेकरुपा ?े?? ) जडजगतात वैषनयक सुखाूंिी सूंबूंधरहहत 
झाल्याशिवाय साधकाच्या िुद्ध स्वरुपाचा उदय होत  ाही आणि िुद्ध 
स्वरुपाचा उदय झाल्याशिवाय ह्लाहद ीची सार-वचृ्त्तस्वरुपा भच्तत- 
भावभच्ततच्या रुपात पररित होत  ाही. असा ववचार करु  
श्री ामसूंकीत्तथ रुप साध भच्ततच्या िुद्धस्वरुपास व्यच्ततरेक 
लक्षिाद्वारे दो  श्लोकाूंमध्ये स्पष्ट केले जात आहे. ‘  ध ूं   ज ूं’ 
इत्यादी. येरे् अन्वयाचे तात्पयथ आ ुक ल्यमय कृष्िा ुिील  रुप मुख्य 
लक्षिािी आहे तर्ा व्यच्ततरेकाचे तात्पयथ भच्ततच्या अनतररतत 
अन्याशभलावषताि न्य आणि कमथज्ञा ाहदद्वारे अ ावतृ्त होिे - या दो  
गौि लक्षिाूंिी आहे. जोपयांत आ ुक ल्यमय कृष्िा ुिील - 
अन्याशभलावषताि न्य आणि कमथ, ज्ञा , योग आहदूंद्वारे अ ावतृ्त  ाही 
होत तोपयांत त ेकृष्िा ुिील  िुद्धा अर्वा उत्तमा भच्तत  सत.े 
अवपतु (परूंतु?) ते भच्ततचा आभास माि आहे. येर्े उतत आभासाला 
द र करडयाकररता शिकवि हदली जात आहे- “हे जगदीि! मी ध , 
ज  अर्वा सुूंदरी कववता आदी काहीदेखील मागत  ाही.” येर्े ‘ध ’ 
िब्दाचे विाथश्रमन ष्ठ धमथध , लौककक आणि पारलौककक जडीय सुख 
भोगाच्या समस्त प्रकारच्या काम ा तर्ा स्र् ल-शलूंग(सुक्ष्म)-इूंहद्रयाूंसाठी 
सुखकर अर्थ अर्ाथत ्ध सूंपच्त्त आणि भोग ववलासाच्या साध ाूंिी 
तात्पयथ आहे. ‘ज ’- पद स्िी, पुि, दास, दासी, प्रजा आणि बूंध -बाूंधव 
याूं ा लक्ष्य (इूंधगत) करत.े च्जच्यामुळे भगवूंताच्या चरिकमळी म नत 
होत ेनतला ‘ववद्या’ म्हितात. ‘सुूंदरी-कववता’- या पदाद्वारे माि 



भगवूंताच्या लीलाकर्ा, तत्व आणि कीत्तथ  सूंबूंधधत अप्राकृत काव्या 
अनतररतत दसुऱ्या काव्यासूंबूंधी असिाऱ्या साधारि ववद्येववषयी 
साूंधगतले गेले आहे. मी या समस्त वस्तुूंकररता तुमच्याकड ेप्रार्थ ा 
 ाही करीत, परूंत  जन्मजन्माूंतरी आपल्याप्रनत अर्ाथत ्प्रािेश्वर 
कृष्िाप्रनतच माझी अहैतुकी भच्तत राहो- केवळ हीच प्रार्थ ा आहे. इतर 
काम ा-वास ारहहत, धचन्मयस्वभावयुतत, श्रीकृष्िाला आ ूंद देिारी, 
िुद्धा, केवला, अककूंच ा आणि अशमश्रा भच्ततस अहैतुकी भच्तत 
म्हितात. जन्म-मरिरुप जड-यूंििेस (जड-द:ुखास??) द र करिे 
जीवाूंच्या प्रयत् ापशलकडची गोष्ट आहे - ते केवळ भगवहदच्छेच्या 
अधी  आहे. अन्यान्य दिुःखाची न वचृ्त्त तर आपोआपच होईल - अतिः  
भच्ततववरोधी अिा प्रार्थ ेची आवश्यकताच काय? म्हि  च 
भगवदच्च्छ े जोपयांत जन्म-मतृ्य चा प्रवाह बूंद होत  ाही, तोपयांत 
जन्मजन्माूंतरी जेरे् कोठेही, कुठल्याही स्वरुपात असे , 
भगवत्पदारववूंदाप्रनत माझी अहैतुकी भच्तत अढळ राहो- 
बस हीच माझी एकमाि प्रार्थ ा आहे ।।४।। 
 

श्रीचैतन्यचररतामतृ 
िुद्धभच्तत कृष्ि ठाँइ माधगत ेलाधगला।। 

 
प्रेमेर स्वभाव याँहा पे्रमेर सूंबूंध। 

सेइ मा े कृष्िे मोर  ाहह भच्ततगूंध।। 
 

ध  ज   ाहह माँगो कववता सुूंदरी। 
िुद्ध भच्तत देह मोरे कृष्ि कृपा करर।। 

 
अनत दैन्य पु िः माँगो दास्य भच्ततदा । 
आप ाके करे सूंसारी जीव अशभमा ।। 



            (चै.च.अ. २०/२७,२८-३०) 
 

स्वयूं भगवा  ्श्रीचैतन्य महाप्रभुजी स्वतिःला सूंसारी जीव मा त 
श्रीकृष्िाकड ेिुद्ध-भच्ततची प्रार्थ ा करीत आहेत. अहो, प्रेमाचा स्वभावच 
असा असतो कक ज्जयाूंचा या प्रेमािी सूंबूंध होऊ  जातो, ते असे 
समजतात कक माझ्यात कृष्िभच्ततचा गूंधदेखील  ाही. अतिः पे्रमाचे 
म नत थमा -ववग्रह श्रीमन्महाप्रभ जी म्हितात- मी ध , ज  वा सुूंदरी 
कववता काहीसुद्धा मागत  ाही. हे करुिामय श्रीकृष्ि! मला तर आपि 
अहैतुकी कृपा करु  केवळ आपली िुद्धा भच्ततच प्रदा  करा. मी पुन्हा 
पुन्हा दी ताप वथक श्रीचरिी दास्यभच्ततचे दा च मागतो आहे.।।४।। 
 

कीतथ पद 
प्रभ ! पद युगे मोर न वेद । 

 ाहह माँधग देहसुख-ववद्या ध  ज ।। 
 

 ाहह माँधग स्वगथ आर मोक्ष  ाहह माँधग। 
 ा करर प्रार्थ ा को  ववभ नतर लाधग।। 

 
न ज कमथगुि दोषे जे जे जन्म पाई। 
जन्मे जन्मे जे  तव  ाम गुि गाइ।। 

 
एइ माि आिा मम तोमार चरिे। 
अहैतुकी भच्तत हृदे जागे अ ुक्षिे।। 

 
ववषये जे प्रीनत एबे आछये आमार। 
सेइ मत प्रीनत हऊक चरिे तोमार।। 

 



सूंपदे ववपदे ताहा र्ाकुक समभावे। 
हद े हद े ववृद्ध हउक  ामेर प्रभावे।। 

 
 पिु पक्षी हये र्ाकक स्वगे या न रये। 
तव भच्तत रहु भच्ततवव ोद-हृदये।। 

 
- गीतावली 

दयामय प्रभो! आपल्या श्रीचरिकमळी माझ ेवविषे न वेद  आहे. मी दैहहक 
सुख, ववद्या, ध , ज , स्वगथ वा मोक्ष यापैकी काहीच मागत  ाही. मी 
आपल्याकड ेकुठली ववभ नत अर्वा शसवद्ध देखील मागत  ाही. आपल्या 
चाूंगल्या वाईट कमाथ ुसार त्याूंच्या फलस्वरुप मी ज्जया ज्जया योन ूंत जन्म 
ग्रहि करी , त्या-त्या जन्मी आपल्या मध र  ामाूंचे आणि गुिाूंचे गा  
करीत राही  आणि माझ्या हृदयात न रूंतर अहैतुकी भच्तत जागतृ रहावी- 
आपल्या श्रीचरिकमळी माझी हीच एकमाि प्रार्थ ा आहे. या समयी जड 
भोग ववषयाूंमध्ये माझी जिी प्रीनत आहे, अगदी तिीच ती आपल्या 
चरिकमलाूंच्या ठायी व्हावी. ही प्रीती सुखाूंत आणि दिुःखाूंत समसमा  राहो, 
उलट आपल्या श्री ामाूंच्या कीत्तथ ाच्या प्रभावामुळे अ ुहद -न रूंतर ववृद्ध ूंगत 
होत राहो. पिु-पक्षाूंच्या योन ूंमध्ये राहो, स्वगाथत अर्वा  रकात कुठेही जन्म 
ग्रहि करु देत, या भच्ततवव ोद दासाच्या हृदयात आपली अहैतुकी भच्तत 
सदासवथदा ववराजमा  राहो।।४।। 

भततसम्राट कुलिखेर देखील अिीच प्रार्थ ा करतात - 
 

 ास्र्ा धमे   वसुन चये  ैव कामोपभोग े
यद्यद् भव्यूं भवतु भगव  ्प वथकमाथ ुरुपम।् 
एतत्प्राथ्यां मम बहुमतूं जन्मजन्माूंतरेऽवप 

त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता न श्चला भच्ततरस्त।ु। 
 



 ाहूं वूंदे पदकमलयोद्थवन्द्वमद्वन्द्वहेतो 
कुूं भीपाकूं  गुरुमवप हरे  ारकूं   ाप ेतुम।् 
रम्यारामामदृतु ुलता ूंद े  ाशभरूंतुूं 

भावे भावे हृदयभव े भावयेयूं भवन्तम।्। 
* * * 

साधकाूंचे स्वरुप काय आहे? 
 

अनय न्दत ुज ककूंकरूं 
पनततूं माूं ववषमे भवाम्बुधौ। 

कृपया तव पादपूंकज- 
च्स्र्तध शलसदृिूं ववधचन्तय ।।५।। 

 
अन्वय- अनय  ूंदत ुज (हे  ूंद ूंद !) ववषमे भवाम्बुधौ (भयूंकर 
भवसागरात) पनततूं ककूंकरूं माूं कृपया (पडलेल्या आपल्या न त्यदासावर 
कृपा करु ) तव पादपूंकजच्स्र्तधुशलसदृिूं (आपल्या श्रीचरिकमलाूंिी 
सूंलव  रजिःकिाूंसमा  अर्ाथत ्सदा-सवथदा आपल्या क्रीतदासरुपात) 
ववधचूंतय (समजा) ।।५।। 
 
अनुवाद- हे  ूंद ूंद ! स्वतिःच्या कमथफळाूंमुळे भयूंकर भवसागरात 
पडलेल्या आपल्या या न त्यदासावर कृपा करु  आपल्या 
श्रीचरिकमळी सूंलव  रजिःकमाूंसमा  सदा-सवथदा आपल्या 
क्रीतदासरुपात ग्रहि करावे ।।५।। 
 
सन्मोदनभाष्यम-्   ु ककूं  सूंसारदिुःखूं............ 
पररत्यज्जयेनत ज्ञातव्यम।्।५।। 
                     (pg-52 to pg-53) 



 

सन्मोदनभाष्याचा अनवुाद 
हरर ाम-सूंकीत्तथ कारी साधकाूंकररता साूंसाररक दिुःखाूंची आलोच ा 
करिे काय उधचत आहे? अिा आिूंकेच्या समाधा ाकररता श्रीगौरसुूंदर 
उतत ‘अनय ूंदत ुज’ श्लोकाची अवतारिा करीत आहेत- हे  ूंद ूंद ! 
वस्तुतिः मी आपला न त्यककूंकर आहे, परूंत  आता आपल्या 
कमथदोषाूंमुळे या भीषि सूंसारसागरात पडलो आहे. काम, क्रोध, 
मत्सरता आहद ग्राह (मगरी) धगळूंकृत करडयाकररता तोंड उघड   उभ्या 
आहेत. दरुािा आणि दचु्श्चूंताूंच्या तरूंगावर यि-ति (ईकड-ेनतकड?े?) 
वहात ख पच पीडडत होत आहे. येरे् कुसूंगरुप प्रबळ वायुच्या वहाडया े 
मी अधधकच व्याक ळ होत आहे. अिा दिते आपल्याशिवाय मला 
कुिाचाच आश्रय  ाही. कमथ, ज्ञा , योग, तप आहद तिृ-गुच्छाूंसमा  
यि-ति तरूंगताूं ा तर हदसत आहेत, परूंत  त्याूंचा आश्रय/आधार घेऊ  
कुिी सूंसार-सागर पार करु िकतो का? हो, कधी-कधी असेही घडत े
कक सूंसार-सागरात बुडिारा माि स, त्याूं ा पकड  , आपल्याबरोबर 
त्याूं ाही घेऊ  बुडतो. आता आपल्या कृपेशिवाय अन्य कुठलाही 
आश्रय अस  िकत  ाही. केवळ आपले  ामच अिी एक दृढ  ौका 
आहे, च्जचा आधार घेऊ  जीव सूंसारशसूंध स सहजच पार करु िकतो. 
हा सगळा ववचार करु  मी श्रीगुरुूं च्या चरिकमलाूंच्या अहैतुकी कृपेमुळे 
आपल्या श्री ामरुपी सुदृढ  ौकेचा आश्रय ग्रहि केला आहे. आपि 
िरिागतवत्सल आहात; या (अर्वा माझ्यासारख्या??) न राधश्रताचे 
समस्त दोष क्षमा करु  मला आपल्या चरिकमलाूंिी सूंलव  
ध ळीकिाूंसमा  जािा. असे जािल्यास आपल्या चरिािी सूंलव  
ध ळीकिाूंप्रमािे मी आपल्या चरिकमलाूंपास   कधीसुद्धा ववलग होऊ 
िकिार  ाही- उतत श्लोकाचा हाच अर्थ आहे/ हेच तात्पयथ आहे. 
याद्वारे हेच सुववहदत होते कक भच्तत-साधकास भोग आणि मोक्षाच्या 
काम ेचा सूंप िथपिे त्याग करायला हवा ।।५।। 



 

श्रीचैतन्यचररतामतृ 
 

तोमार न त्यदास मँुइ तोमा पासररया। 
पडडयाछों भवािथवे मायाबद्ध हया।। 

 
कृपा करर कर मोरे पदध शल सम। 
तोमार सवेक करों तोमार सेव ।। 

 
पु िः अनत उत्कूं ठा दैन्य हैल उद्गम। 
कृष्ि ठाूंइ मागे पे्रम  ामसूंकीत्तथ ।। 

        (चै.च.अ. २०/२१,३३,३४) 
प्रभो! मी आपला न त्यदास आहे. दभुाथवयवि आपल्याला सोड   मायाबद्ध 
होऊ  या अर्ाूंग भवसागरात बुडतो आहे. आपि कृपा करु  मला 
श्रीचरिकमळाूंची ध ळ समज   ग्रहि करा. मी आपला सेवक ब    न त्यकाळ 
आपली सेवा करी . असे म्हिता-म्हिता श्रीचैतन्यमहाप्रभुूंच्या हृदयातील 
उत्कूं ठा अत्यूंत वाढली, ते दी ताप वथक पुन्हा श्रीकृष्िाकड े ाम-
सूंकीत्तथ ामधील प्रीती वाढावी म्हि   प्रार्थ ा करु लागले. 

 

कीत्तथ -पद 
अ ाहद करम फले, पडड भवािथव जल,े 

तररवारे  ा देणख उपाय। 
ए ववषय-हलाहले, हदवान शि हहया जल,े 

म  कभ  सुख  ाहह पाय।। 
 

आिा-पाि ित–ित, तलेि देय अववरत, 



प्रवचृ्त्त उशमथर ताहे खेला| 
काम क्रोध आहद छय, बाटपाड ेदेय भय, 

अवसा , हैल आशस बेला।। 
 

ज्ञा  कमथ ठग दइु, मोरे प्रताररया लइ, 
अविषेे फेले शसूंधुजले। 

ए हे  समये बूंधु, तुशम कृष्ि कृपाशसूंधु, 
कृपा करर तोल मोरे बले।। 

 
पनतत ककूंकरे धरर, पादपद्मध शल करर, 

देह भच्ततवव ोदे आश्रय। 
आशम तव न त्यदास, भुशलया मायार पाि, 

बद्ध ह'ये आनछ दयामय।। 
-गीतावली 

 
 परम करुिामय कृष्ि! मी आपल्या अ ाहद कमाांच्या फलस्वरुप अर्ाह 
(अर्ाूंग) भवशसूंधुत बुडत आहे. यात   पार होडयाचा कोिताच उपाय 
हदसत  ाही. ववषयरुप हलाहल ववषा े हृदय करप   चालले आहे, म  
अत्यूंत व्याकुळ होत आहे.  ा ा प्रकारच्या काम ाूंच्या रज्जजुूं ी जखडलेला 
मी न रूंतर कष्ट आणि यात ाच झेलतो आहे. प्रवचृ्त्तरुपी लाटाूंचा मार 
खात इरे्-नतर्े वहात चाललो आहे. इकड ेजीव काल सूंपत आला आहे, 
मतृ्युही अगदी न कट आहे, नतकड ेकाम, क्रोध, लोभ आहद षड्वेगरुपी 
दस्युूंिी झटापट होत आहे, कमथ आणि ज्ञा रुपी ठगाूं ी मला पुरत ेठगले 
आहे आणि िवेटी अगाध समुद्रात फेक   हदले आहे. हे करुिाशसूंधो! अिा 
घोर ववपच्त्तच्या समयी आपिच माझे एकमाि बूंध  आहात! कृष्ि! आपि 
कृपाप वथक माझा उद्धार करा, मी आपला न त्यदास आहे! आपल ेववस्मरि 
होऊ  मायेच्या बूंध ात जखडला गेलो आहे. म्या (या??) पनतत ककूंकर 



‘भच्ततवव ोदास’ आपल्या श्रीचरिकमळाूंच्या धुळीरुपाचा आश्रय कृपया 
प्रदा  करा. 
 

* * * 
 

शसवद्धची बाह्यलक्षिे काय आहेत? 
 

नयनं गिदशु्रधारया 
वदनं गद्गदरुद्धया गगरा। 
पुिकैननागचिं वपुः कदा 

िव नामग्रहणे भववष्यनि।।६।। 
 
अन्वय- (हे प्रभो!) तव  ाम ग्रहिे (आपल े ाम-सूंकीत्तथ  करत ेसमयी) 
मम  य ूं गलदशु्रधारया (माझे  य  अशु्रधाराूं ी) वद ूं गद्गद्रदु्धया धगरा 
(माझे मुख गद्गद वािी े) वपुिः पुलकैिः न धचतूं (आणि माझे िरीर-सवाांग 
पुलकावशलूं ी) कदा भववष्यनत (केव्हा व्याप्त होिार?)।।६।। 
 
अनुवाद - प्रभो! आपले  ाम ग्रहि करते वेळी माझे  य  अशु्रधाराूं ी, 
माझे मुख गद्गद वािी े आणि माझे िरीर पुलकावशलूं ी कधी बरे 
व्याप्त होईल?।।६।। 
 

सन्मोद भाष्याचा अ वुाद 
पुवोतत पाच श्लोकाूंमध्ये सवथप्रर्म श्रद्धा, त्यामुळे साधुसूंग, त्या ूंतर 
श्रवि, कीत्तथ , स्मरि, पादसेव , अचथ , वूंद , दास्य, सख्य, आणि 
आत्मन वेद रुप  वधाभच्ततचे साध , तत्पश्चात,् आत्म-स्वरुपाची 
उपलच्ब्ध आणि त्यामुळे अववद्यारुप अ र्ाथचा  ाि, त्या ूंतर क्रमििः 



न ष्ठा, रुधच, आसच्तत, आणि भाव याूंचा उदय - अिा प्रकारे ह्लाहद ी 
िच्ततची सारवचृ्त्त-स्वरुप भच्ततच्या सहाय्या े जीवाच्या स्वरुप-ववकासरुप 
परमधमाथचा क्रमववकास दाखववला गेला आहे. भावदिते भच्ततच्या 
िुद्धस्वरुपाचे अखूंडत्व शसद्ध होत.े ‘भाव’ या दिेस ‘रनत’ असे सुद्धा 
म्हितात. यास प िथववकशसत भच्ततरुप प्रेमाचा अूंक र मा ले गेले आहे. 
साध  दिेत साधधत होिाऱ्या श्रवि-कीत्तथ  आहद भच्ततच्या अूंगाूंमध्ये 
श्रीकृष्ि ाम-सूंकीत्तथ  भावावस्रे्त अत्यूंत प्रबळ रुप धारि करते. 
त्यावेळी साधकाचे धचत्त क्षुब्ध होडयाचे उपच्स्र्त होऊ ही अक्षुब्ध रहािे 
म्हिजेच (-??) क्षाच्न्त, भच्तत अ ुिील ाशिवाय वरृ्ा समय   जाऊ देिे 
- अव्यर्थ-कालत्व, ववषयाूंप्रनत ववरच्तत, मा ि न्यता, भगवत्प्राच्प्तची दृढ 
आिारुप आिाबूंध, भगवत्प्राच्प्तची तीव्र उत्कूं ठा,  ामकीत्तथ ात प्रबळ 
रुधच, भगवद्-गुिा ुवाद श्रवि-कीत्तथ ात आसच्तत, भगवल्लीला स्र्ळाूंच्या 
ठायी प्रीनत- हे  ऊ प्रकारचे अ ुभाव (लक्षि-सम ह) प्रकटीत होतात. पु िः 
पुवोतत साध -भच्तत, भगवत्प्राच्प्तची अशभलाषा (रुधच) या द्वारे धचत्त 
द्रवीभ त झाल्या ूंतर ‘भावभच्तत’ म्हिवली जात.े हा भाव- 
वविुद्धसत्ववविषेस्वरुप आणि पे्रमरुपी स याथच्या ककरितुल्य असतो. 
उपयुथतत दोन्ही शसद्धाूंत-वातयाूंमुळे भावभच्तत अर्वा रनतचे प्रेमाूंकुरत्व 
आणि प्रेम-परमािुत्व शसद्ध होत.े “प्रेमच प्रारूंशभक दिेत ‘भाव’ म्हिवला 
(म्हटला??) जातो आणि त्या दिते अश्र  पुलक आहद साच्त्वक 
ववकारसम ह स्वल्पमािते दृष्टीस पडतात. त्या दिते भगवूंताच्या 
चरिकमलाूंचे ध्या  करताूं ा हृदय द्रववत होऊ  जात,े तर्ा डोळ्यात   
अशु्रधारा प्रवाहहत होऊ लागतात.”- इत्यादी तूंि आणि पुरािाूंच्या 
वच ाूं ुसार प्रेमदिेत जे अ ुभाव आणि साच्त्वक ववकारसम ह प्रबळ रुपात 
प्रकहटत होतात, भावदिते ते अ ुभाव आणि साच्त्वक ववकारच स्वल्प 
मािते दृच्ष्टगोचर होतात. अूंतिःकरिातल्या भावाूं ा प्रकट करिाऱ्या 
बाह्यववकाराूं ा ‘अ ुभाव’ म्हितात, जसे  तृ्य, ववलुडठ  (भ मीवर 
लोळिे), गाय , जोरजोरात ओरडिे, अूंग मोडिे, हुूंकार भरिे, जाूंभई 



देिे, दीघथश्वास, लोकापेक्षा-त्याग, लाळ टपकिे, जोरजोरात हसिे, चतकर 
येिे आणि उचकी येिे. 
साच्त्वक ववकार आठ आहेत - स्तूंभ, स्वेद, रोमाूंच, स्वरभदे, कूं प, वैवडयथ, 
अश्र  आणि प्रलय. यापैकी  तृ्य, गीत, अश्र , पुलक आणि स्वरभेद- 
भावदिते वविषेरुपा े लक्षक्षत होतात. शिक्षक-च डामणि श्रीचैतन्य 
महाप्रभ जी या भावदिाूं ा लक्ष्य साध   साूंगत आहेत- हे कृष्ि! हे 
 ूंद ूंद ! आपले  ाम घेता घेता माझ्या  य ात   अश्र धारा कधी बरे 
प्रवाहहत होतील? स्वरभूंग झाल्यामुळे माझा कूं ठ कधी गद्गद वािीूं े रुद्ध 
होईल? आणि माझे िरीर पुलकावलीूं ी कधी व्याप्त होईल?  ार्! आपि 
माझ्यावर अिी कृपा करा की आपले  ाम ग्रहि करतेसमयी हे 
लक्षिसम ह यर्ािीघ्र माझ्यात उहदत होतील ।।६। 
 

श्रीचैतन्यचररतामतृ 
प्रेमध  त्रब ा व्यर्थ दररद्र जीव । 
‘दास’ करर वेत  मोर प्रेमध ।। 

             (चै.च.अ. २०/३७) 
 

प्रेमध ावव ा दररद्र जीव  व्यर्थ आहे. प्रभो! आपि मला सवेकरुपात ग्रहि 
करु  मला वेत  स्वरुपात आपले पे्रमध  प्रदा  करा ।।६।। 

 

कीत्तथ -पद 
अपराध फले मम, धचत्त भेल वज्रसम, 

तुया  ामे  ा लभे ववकार। 
 

हताि हइया हरर, तव  ाम उच्च करर, 
बड़ दिुःखे डाकक बार बार।। 



 
दी  दयामय करुिा न दा । 
भाव त्रबूंद ुदेइ राखह पराि।। 

 
कबे तव  ाम-उच्चारिे मोर। 
 य े झरब दर दर लोर।। 

 
गद्गद स्वर कूं ठ उपजब। 

मुखे बोल आध-आध बहहराब।। 
 

पुलके भरब िरीर हामार। 
स्वेद-कूं प-स्तूंभ हबे बारबार।। 

 
ववविथ िरीरे हारायब ज्ञा । 
 ाम समाश्रये धरब ँ पराि।। 

 
शमलब हमार ककये ऐछे हद । 
रोवये भच्ततवव ोद मनतही ।। 

                                       -गीतावली 
 

अपराधाूंमुळे माझे हृदय वज्रासमा  कठोर झाले आहे. म्हि   तर 
आपले  ाम ग्रहि करताूं ा त ेजरासुद्धा द्रववत होत  ाही. प्रभो! आता 
मी हताि होऊ  दिुःखा े अत्यूंत कातर होऊ  वारूंवार आपल्याला 
पुकाररत आहे. आपि करुिामय आहात, कृपा करु  मला भावाचा 
एकच र्ेंब प्रदा  करु  माझ्या व्याकुळ प्रािाूंची रक्षा करा. तो िुभहद  
मला कधी प्राप्त होईल, ज्जयावेळी आपले  ामोच्चारि करता-करता 
माझ्या दोन्ही (??) डोळ्याूंत   अश्र धारा प्रवाहहत होऊ लागतील? कूं ठ 



अवरुद्ध होऊ  मुखात   अस्फुट- अधेमुधे िब्द न घतील? माझ ेसारे 
िरीर पुलककत होऊ  जाईल? मी घामा े लडबड   जाई  आणि सवाांग 
काप  लागेल? प्रभो! माझे िरीर केव्हा स्तूंशभत होिार, ते केव्हा 
भावववव्हल होऊ  ववविथ होईल, आणि िवेटी मी म नछथत केव्हा 
होिार? पुन्हा सचेत झाल्यावर केवळ आपल्याच  ामाूंचा आधार घेऊ  
प्राि धारि करी . हा मनतही  भच्ततवव ोद अिा प्रकारे रुद  
(रोद ??) करीत-करीत म्हितो आहे की कधी या अभावयाचे असे 
हदवस येतील काय?  
 

* * * 
 

शसवद्धच ेअूंतलथक्षि काय आहे? 
 

युगानयिं ननमेषणे चक्षषुा प्रावषृानयिम।् 
शून्यानयिं जगि ्सवा गोववदंववरहेण मे ।।७।। 

अन्वय- गोववूंद-ववरहेि (व्रजेद्र ूंद  श्रीकृष्िाच्या ववरहात) मे (माझा) 
न मेषेि (न मेषमाि काळदेखील) युगानयतूं (युगासमा  प्रतीत होतो) 
चक्षुषा प्रावषृानयतूं (जिी  ढगाूंत   वषाथ व्हावी तद्वत ्माझ्या डोळ्याूंत   
अशु्रूंची वषाथ होऊ लागत)े सवां जगत ्ि न्यानयतूं (हा सगळा सूंसार मला 
ि न्याप्रमािे प्रतीत होतो)।।७।। 
 
अनुवाद - हे सखी! गोववूंदाूंच्या ववरहात मला न मेषमाि काळसुद्धा 
युगासमा  प्रतीत होतो, माझ्या  ेिात   मेघाूंत   पाऊस वषाथवा तद्वत ्
अशु्रूंची वषाथ होऊ लागत ेआणि हा सगळा सूंसार मला ि न्यासमा  
भासतो ।।७।। 
 



सन्मोद भाष्यम-् सा रनतरुपा भच्ततिः....................... 
एव सवथदा आस्वाद ीयिः ।।७।। 
                    (pg-64 to pg-66) 
 

सन्मोद भाष्याचा अ वुाद 
प वथ श्लोकाूंमध्ये वणिथलेली रनतरुपा भच्तत स्वयूं स्र्ायी भावाच ेरुप 
धारि करु  ववभाव, अ ुभाव, साच्त्वक आणि व्यशभचारी- या 
भावसामग्रीूंसमवेत शमळ   भच्ततरसात पररित होत.े त्या दिमेध्ये 
त्याचे अ ुभाव आणि साच्त्वक ववकारसम ह प िथरुपात लक्षक्षत होतात. 
श्रीरुपगोस्वामी भच्ततरसामतृशसूंधुमध्ये प्रेमाची पररभाषा न धाथररत 
करताूं ा साूंगतात- जी भावभच्तत आपल्या प्रारूंशभक दिपेेक्षाही 
अधधकतर रुपात धचत्तास द्रववत करु  सुच्स् वध ब ववत,े परमा ूंदाच्या 
उत्कषाथची प्राप्ती करववत ेतर्ा श्रीकृष्िात प्रगाढ ममता उत्पन्  
करववत.े त्या प्रगाढ भावासच ववद्वज्जज  “प्रेम” असे म्हितात. उतत 
शसद्धाूंत वच ा ुसार प्रबळ ममताजन त प्रगाढ भावमयी भच्ततलाच 
“प्रेम” समजावे. ववषय आणि आश्रय याूंच्या परस्पर पाच प्रकारच्या 
मुख्य सूंबूंधाूंच्या भेदा े िाूंत, दास्य, सख्य, वात्सल्य आणि मध र असे 
पाच मुख्य रस आणि गौि सूंबूंध भेदा े हास्य, अद्भतु, करुि, वीर, 
रौद्र, भया क आणि त्रबभत्स असे सात गौि रस होतात. मुख्य रसात 
मध र रसच सवोत्तम आहे. तोच मध ररस क्रमििः प्रगाढ मग प्रगाढतर 
होत होत पे्रम, प्रिय, मा , स् ेह, राग, अ ुराग, भाव आणि 
महाभावाच्या रुपाूंत पररित होत जातो. ज्जया प्रीनतमध्ये उल्हासाची 
मािा अधधक असत,े अिा प्रीनतयुतत रनतला िाूंत रस म्हितात. िाूंत 
रसात ब्रह्मन ष्ठा प्रधा , सवथि (अन्य रसाूंप्रनत) तुच्छबुवद्ध आणि 
न रपेक्षता असते. अनतिय ममतेच्या अववभाथवामुळे समदृ्ध प्रीनतरुप 
प्रेमालाच दास्यरस म्हितात. दास्य रस उहदत झाल्यावर प्रीनत-भूंग 
होडयाचे कुठलेही कारि उपच्स्र्त झाल्यावर देखील ही प्रगाढतर प्रीनत 



र्ोडीसुद्धा प्रभाववत होत  ाही. आराध्याप्रनत आिखी च प्रगाढ 
ववश्वासयुतत पे्रमास प्रिय म्हटले जात,े हा प्रिय सख्यरसाचा प्राि 
आहे. याचा प्रादभुाथव झाल्यावर सूंभ्रम आहद योवयततेदेखील त्याचा 
अभाव पहाता येतो. आपल्या पररपतवावस्र्ते प्रियच अनतिय वच्ध्दथत 
प्रीनतमुळे कुूं हटल रुप धारि करु  एक ववधचि भावास प्राप्त होऊ  
“मा ” म्हिववला जातो. मा  झाल्यावर श्रीभगवा सुद्धा भतताच्या 
प्रिय-कोपाच्या प्रीनतमय भावास्वाद ाकरीता भततास म ववडयास 
बाध्य होऊ  जातात. अत्यधधक रुपात धचत्ताला द्रववत करिाऱ्या प्रगाढ 
प्रेमास स् ेह म्हितात. स् ेह उत्पन्  झाल्यावर महाबाष्प आहद ववकार 
लक्षक्षत होतात. यात कृष्िदिथ ाची लालसा कधीच शमटत  ाही तर्ा 
कृष्ि सवथ-सामथ्यथवा  अस  ही "त्याचे काही अन ष्ट तर होिार  ाही 
 ा?”- अिी आिूंका होऊ लागत.े वात्सल्य रसात ही दो  लक्षिे 
पाहहली जातात. 
अशभलाषात्मक स् ेहास ‘राग’ म्हितात. ‘राग’ उत्पन्  झाल्यावर 
क्षणिक ववयोग देखील असह्य होतो. शमल ात अत्यधधक दिुःखसुद्धा 
सुखासमा  भासत.े ववयोगात याच्या अगदी ववरुद्ध च्स्र्ती होऊ  जात.े 
तोच राग आपल्या इष्ट ववषयास न त्य  वी  रुपात अ ुभाववत करीत 
आणि स्वयूं  व वायमा  होत-होत अ ुरागाच्या रुपात पररित होतो. 
अ ुराग उत्पन्  झाल्यावर परस्पर विीभ त होडयाचा भाव अत्यूंत 
अधधक रुपात ववृद्ध ूंगत होतो. कृष्िसूंबूंधी इतर प्राडयाूंच्या रुपातदेखील 
जन्म घेडयाच्या लालसारुपी ‘प्रेम-वैधचत्र्याचा’ प्रकाि होऊ लागतो, तर्ा 
ववयोगातही स्वववषय-स्वरुप कृष्िाची स्फुरिा वविषेरुपा े होऊ लागत.े 
तोच अ ुराग असमोध्वथ चमत्काररत ेे पररप िथ अिा उन्मादावस्रे्स 
प्राप्त करतो तेव्हा ‘महाभाव’ म्हिववला जातो. महाभाव उहदत 
झाल्यावर सूंयोगवि पापडयाूंची होिारी उघडझापही असह ीय होऊ  
जात ेतर्ा एका कल्पाचा काळसुद्धा क्षिभरासमा  प्रतीत होतो. या 
ववपररत ववयोगात क्षिभाराचा काळही कल्पासमा  भासतो. 



महाभावाच्या सूंचारी आणि ववयोग, अिा दोन्ही दिाूंमध्ये साच्त्त्वक 
आणि सूंचारी आहद सगळे ववकार आपल्या चरमसीमेत उद्भाशसत 
होतात. अिा प्रकारे श्रीचैतन्यमहाप्रभुजीूं ी प्रीनतसूंदभाथत प्रदशिथत प्रेमाचे, 
वविषेतिः उन् त-उज्जज्जवल मध र प्रेमरसाच्या क्रम-ववकासाच ेसार सूंक्षक्षप्त 
स्वरुपात या एकाच श्लोकात घागरीत सागर सामावल्याप्रमािे भरु  
ठेवले आहे. 
 ‘युगानयतम’्- हे पद्य सरल आणि सुगम आहे. ‘गोववूंद ववरहेि’- 
या वातयाद्वारे ववप्रलूंभ अर्ाथत ्ववयोगाचा भाव प्रकट होतो. रशसक 
ववद्वा ाूं ी ववप्रलूंभास प वथराग, मा  आणि प्रवास भेदाूंमुळे अ ेक 
प्रकारचा ववषद केलाय. तरीही श्रीचैतन्यमहाप्रभुूंच्या या श्लोकात हे गुढ 
रहस्य अूंतन थहहत आहे की प्रपूंचाूंतगथत साधक जीवाूंकररता केवळ 
प वथरागयुतत ववप्रलूंभाचेच आस्वाद  करिे उधचत आहे ।।७।। 
 ववरहावस्र्ेच्या या दहा दिा साूंधगतल्या गेल्या आहेत - धचूंता, 
जागरि, उद्वेग, त   क्षीि होिे, मशल ाूंगता, प्रलाप, व्याधी, उन्माद, 
मोह आणि मतृ्य  (म च्छाथ). 
 

श्रीचैतन्यचररतामतृ 
उद्वेग हदवस  ा जाय, क्षि हैल युगसम। 

वषाथर मेघप्राय अश्र  वषे  य ।। 
 

गोववूंद ववरहे ि न्य हइल त्रिभुव । 
तषृा ले पोड-ेजे   ा जाय जीव ।। 

        (चै. च. अ. २०/४०-४१) 
 

श्रीचैतन्यमहाप्रभ  महाभावात ववभोर होऊ  ववरहावस्रे्त म्हित आहेत- 
सखी श्री ूंद ूंद ावविा (वव ा??), उद्वेगामुळे माझे हदवस सरत  ाही;  
एक-एक क्षिाचा समयसुद्धा एकेका युगासमा  प्रतीत होतोय. जिी 



मेघाूंत   वषाथ होत,े तिी माझ्या  य ात   न रूंतर अशु्रूंची वषाथ होत ेआहे. 
गोववूंदाूंचा ववरह आता सह  होत  ाही. सारा सूंसार ि न्यासमा  
भासतोय, या तुषा ल रुपी ववरहाच्व मध्ये सदा-सवथदा िरीर पोळतय, परूंत  
तरीही प्राि काही जात  ाही. आता मी काय करु? 
(ककत्तथ पद (क) to कीत्तथ पद (घ) – pg-70 to pg-72) कीत्तथ पद 
(क)चा अ ुवाद- 

(क) 
 श्रीकृष्ि ाम कीत्तथ  करता करता माझी अत्यूंत अद्भतु दिा झाली आहे. 
माझ्या हृदयात हे स्फुररत होऊ लागले आहे कक मी कृष्िाचा न त्यदास 
आहे. मी कृष्िापास   ववमुख होऊ  मायेच्या ववकट बूंध ात जखड   
जाऊ  या जड जगतात  ा ा प्रकारचे दिुःखकष्ट झेलत आहे. आता मला 
हा सूंसार जरासुद्धा वप्रय वाटत  ाही. आता मी कुठे जाऊ, काय करु मला 
कृष्ि कुठे भेटतील? त्याूंच ेदिथ  झाल्याखेरीज चै  पडिार  ाही- ही एक 
वविाल धचूंता लाग   राहीली आहे, जसे काही श्राविात मघे बरसत आहेत. 
पापडयाूंची उघडझाप होडयाचा काळदेखील िकेडो युगाूंसमा  प्रतीत 
होतोय. सणख! आता माि हा गोववूंद ववरह सह  होत  ाही. 
 

 (ख) 
 
 आता तर हा समस्त सूंसार ि न्यसम भासतो, प्राि उदास होत आहेत; 
कुठे जाऊ? काय करु? काहीच न च्श्चत करु िकत  ाही. येर्े प्राि जाऊ 
पहात आहेत. व्रजवाशसूं ो! जरा श्रीराधा ार्ाचे दिथ  करव   माझ्या 
जीव ाची रक्षा करा. भच्ततवव ोदाची प्रार्थ ा ऐक   त्यालाही 
आपल्याबरोबर घ्या,  ाही तर आता कृष्िववरह अधधक सह    
झाल्यामुळे कदाधचत चार हदवसाूंतच माझे प्राि जातील. 

(ग) 



 अहा! जेव्हा मी श्रीगोवव ूंद  ामाचे उच्चस्वरा े कीत्तथ  करु लागलो, तेव्हा 
िरीरात  ा ा प्रकारच ेभाव उहदत होऊ लागले. सहसा पाहहले, यमु ेचे 
सुूंदर उपकुल (कक ाऱ्याजवळचा प्राूंत??), हहरवीकूं च म ोरम कुूं जव े, एका 
कदूंब वकृ्षाखाली श्रीवषृभा ु ूंहद ीसोबत (श्रीमती राधधकेसोबत)  टवर 
श्यामसुूंदर त्रिभूंग लशलत भावात बासरी वाजवत आहेत. त्या अप वथ युगल 
जोडीचे दिथ  करु  च्स्र्र राह  िकलो  ाही, म नछथत होऊ  भ तलावर 
पडलो. ककतीवेळ असाच पड   राहहलो कळले  ाही. सचेत  झाल्यावर 
यिति ख प िोधले, परूंत  ख प चेष्टा करु ही त्याूंचे दिथ  पुन्हा झाले 
 ाही. 

(घ) 
 आता तर सूंप िथ जगत ि न्यासमा  प्रतीत होत आहे;  य ाूंत   
श्राविाच्या वषाथधारेगत अशु्रधारा प्रवाहहत होऊ लागल्यात. सणख! माझे 
प्राि तडफडत आहेत. िवेटी प्राि धारि करु तरी कसे धारि करु? 
त्याूंच्या ववरहात क्षिमािसुद्धा िेकडो युगाूंसमा  वाट  लागलेत. अत्यूंत 
व्याकुळ होऊ  श्रीभच्ततवव ोद पुन्हा श्री ाकीत्तथ  करीत-करीत जोरजोरात 
पुकारत आहे- “हे राधा ार्! हे कृष्िप्रािवप्रये!! आपि दिथ  देऊ  माझ्या 
प्रािाूंची रक्षा करा. अन्यर्ा आता मी मरिारच आहे.” 
 

* * * 
 

शसवद्धची न ष्ठा 
आत्श्िष्य वा पादरिा ंवपनष्टु मा- 

मदाशानान्ममाहिां करोिु वा। 
यथा िथा वा ववदधािु िंपटोटाका 
मतप्राणनाथस्िु स एव नापरः ।।८।। 

 



अन्वय- सिः लूंपटिः (ते लूंपट) पादरताूं माम ्(आपल्या पादसेवेत अ ुरतत 
म्या (या??) दासीस) आच्श्लष्य (प्रगाढ आशलूंग ाद्वारे आल्हाहदत करोत) 
वा वप ष्टु (अर्वा पायाखाली तुडवोत ) वा अदिथ ात ्(ककूं वा दिथ    
देऊ  ववरहा े) ममथहताूं करोतु (ममाथहत करु  पीडा पोहचवोत) यर्ा तर्ा 
ववदधातु (वा जिी इच्छा होईल तसे करोत, इतकेच काय तर दसुऱ्या 
वप्रयाूंसोबत रमि करोत) तु एव (तरीदेखील तेच) मत्प्राि ार्िः (माझे 
प्राि ार् आहेत) अपरिः   (त्याूंच्याअनतररतत दसुरे कोिीच  ाही)।।८।। 
 
अनुवाद- ते (कृष्ि) लूंपट आपल्या सेवेत अ ुरतत या दासीला प्रगाढ 
आशलूंग ाद्वारे आल्हाहदत करोत वा पायातळी तुडव   टाकोत अर्वा 
आपले दिथ    देऊ  मला मामाांनतक पीडा प्रदा  करोत ककूं वा त्याूंची 
जिी इच्छा आहे तस ेकरोत- इतकेच काय दसुऱ्या वप्रयाूंसोबत माझ्या 
समोरच रमि करोत, तरीदेखील तेच माझ ेप्राि ार् आहेत. 
त्याूंच्याअनतररतत अन्य दसुरे कुिीही  ाही ।।८।। 
 
सन्मोदनभाष्यम-् प्रेमदिालब्धा ाूं...............  ाम भाष्यूं सूंप िथम ्।।८।। 
                                         (pg-75 to pg-78) 

सन्मोद भाष्याचा अ वुाद 
 प्रेमदिते पोहोचल्यावर, जीवाची म ोवचृ्त्त किी काय होत,े याचा 
पररचय या श्लोकात हदला गेला आहे. तो लूंपट-च डामणि आपल्या 
पदसेवेत अ ुरतत या दासीस प्रगाढ आशलूंग ाद्वारे आल्हाहदत करो, 
आपल्या पायतळी तुडव   टाकोत अर्वा आपले दिथ    देऊ  मला 
ममाांनतक पीडा प्रदा  करोत, ककूं वा त्याूंची जिी इच्छा असेल तसे करोत, 
इतकेच काय तर दसुऱ्या वप्रयाूंसोबत माझ्याच समोर रमिही करोत, 
तरीदेखीलतेच माझे प्राि ार् आहेत- त्याूंच्या अनतररतत दसुरे कुिीच 
 ाही. श्रीमद्भागवतातही अिाच कृष्िैकन ष्ठतेचे वैशिष््य दाखववले गेले 
आहे- “जेव्हा मरििील म ुष्य समस्त कमाांचा पररत्याग करु  मला 



आत्मसमपथि करतो, त्यावेळीस मीसुद्धा त्याचे काही वविषे कल्याि 
करडयाचा इच्छुक ब तो आणि मग मी त्याला अमतृ-स्वरुप आपल्या 
वप्रय पररकरत्वाची प्राच्प्त करव   देत असतो.” या लक्षिा े हेच ज्ञात होत े
की प्रेमदिेत श्रीकृष्िच भतताूंच े एकमाि जीव -ध  आणि प्राि-स्वरुप 
होऊ  जातात. त्या दिते भतत आणि भगवूंताचा परस्पर आकषथिरुप 
परमधमथ प िथरुपात प्रकाशित होऊ  जातो. श्रीमद्भागवतात श्रीप्रल्हाद 
महाराज म्हितात- "जसे चुूंबकाकड े लोखूंड स्वयूं खेचले जात,े तसेच 
चक्रपाणि भगवूंताच्या स्वच्छूंद इच्छािच्तत े माझे धचत्त देखील 
सूंसारात   ववरतत होऊ  त्याूंच्याकड े आपोआप आकवषथले जाते.” उतत 
वच ाूंद्वारे या ववचाराची पुच्ष्ट होत े कक अिु-चैतन्य जीव आणि ववभु-
चैतन्य श्रीकृष्ि याूंच्यात परस्पर सूंबूंधात्मक असा एक स्वाभाववक धमथ 
आहे. हा स्वाभाववक धमथ जीवाूंच्या बहहमुथख दिते लुप्तप्राय असतो. परूंत  
सौभावयवि जेव्हा जीवाचा स्वभाव न मथळ होतो, तेव्हा जीव आणि कृष्ि 
याूंच्यातील उभयन ष्ठ प वथशसद्ध स्वाभाववक धमथ पुन्हा प्रकहटत होऊ  
जातो, ठीक त्याचप्रमािे ज्जयाप्रमािे िुद्ध-न मथळ लोखूंड चुूंबकाकड े स्वतिः 
आकवषथत होत ेधमाथचे एकमाि प्रयोज  त्या प वथशसद्ध स्वाभाववक धमाथसच 
प्रकट करिे आहे. या अनतररतत त्याचे दसुरे कोितेच प्रयोज   सत.े 
अतिः िुद्ध जीवाूंच्या पे्रमरुप धमाथच्या साध ेत कुठल्याही दसुऱ्या फळाच्या 
काम ेचा अभाव समजावा. कारि श्रीमद्भागवतात स्वयूं कृष्िा े देखील 
असेच ववषद केले आहे- "माझ्या वप्रय गोपीूं ो! तुम्ही माझ्याकररता घर-
सूंसाराच्या त्या सगळ्या बेड्या तोड   टाकल्यात, ज्जयाूं ा मोठे-मोठे ज्ञा ी-
योगी देखील तोड  िकत  ाहीत. माझ्यािी तुमचे हे मील  सवथर्ा न मथळ 
आणि न दोष आहे. जर मी अमर िरीरा े- अमर जीव ा े 
अ ूंतकाळापयांत तुमचे पे्रम आणि त्यागाच्या उपकाराूं ा फेडायची इच्छा 
केली तरीसुद्धा फेड  िकत  ाही. मी जन्मजन्माूंतरापयांत तुमचा ऋिी 
रहािार आहे. तुम्ही आपल्या सौम्य स्वभावा े - प्रेमा े मला उऋि 
(ऋिमुतत??) करु िकता. परूंत  तरीही मी तर तुमचा ऋिीच राहील.” 



भगवूंताच्या या कर् ा े हे शसद्ध होते की कृष्ि-प्रीनतच भतत-प्रीनतचे फळ 
आहे अर्ाथत ्भततज ाूंमध्ये स्वसुखाच्या काम ेचा सवथर्ा अभाव असतो; 
ते स्वतिः कृष्िाूंची सेवा करतात, त्याच्यािी पे्रम करतात, त्याूं ा भेटतात 
अर्वा जे काहीही करतात- त्या सगळ्याूंचे उद्देि अर्वा फळ केवलमाि 
कृष्ि-प्रीनत हेच असत.े 
येरे् अदिथ  हेत  ‘ममाांनतक पीडा’ प्रदा  करडयाववषयी जे साूंधगतले गेले 
आहे, ते सुद्धा यर्ार्थतिः दिुःखज क  ाही, तर परम सुखज कच आहे. 
हेच साूंगडयाकररता श्रीकृष्ि म्हितात, “मच्त्प्रय गोवपूं ो! यात मुळीच 
सूंिय  ाही की तमु्ही माझ्याकररता लोकमयाथदा, वेदमागथ आणि आपल्या 
आत्प-स्वकीयाूं ाही सोड   हदले, त्याूंचा त्याग केला आहे. अिा च्स्र्तीत 
तुमची म ोवचृ्त्त आणि कोठे जाऊ  ये, आपल्या सौंदयाथची आणि 
सौभावयाची धचूंता करावी लाग   ये, ती म ोवतृ्ती माझ्या ठायीच रहावी- 
याकररता परोक्ष रुपात तुमच्यावर पे्रम करता करताच मी लप   बसलो 
होतो. म्हि   तुम्ही माझ्या प्रेमात दोष काढ   का. तुम्ही सगळ्या मला 
अत्यूंत वप्रय आहात आणि मी तुम्हाला वप्रय आहे.” दसुरी गोष्ट अिी कक 
या श्लोकात ‘आशलूंग ा’ द्वारे आल्हाहदत करडयाववषयी जे म्हटले गेले 
आहे, त्यातदेखील स्वसुखाच्या काम ेचा गूंधमािही  ाही; त्याच े
तात्पयथसुद्धा केवळ कृष्ि-प्रीतीिीच न गडडत आहे. अतिः हे कर् ही प्रेमास 
अ ुक ल, सवथर्ा सुूंदर आणि शसद्धाूंत-सूंगतच आहे. 
 
 आता या शिक्षाष्टकाच ेमहात्म्य सूंक्षक्षप्त स्वरुपात साूंगडयात येत आहे. 
स्वरुपिच्ततस्वरुपा श्रीमती राधधकेच्या अलौककक प्रियाची महहमा किी 
आहे? ती श्रीमती राधधका ज्जयाच ेआस्वाद  करत,े ती माझी अद्भतु 
मधुररमा किी आहे? आणि माझ्या मधुररमेच्या अ ुभ नत े नतला कुठले 
अन वथच ीय सुख प्राप्त होत?े या ती  लालसाूंच्या प नत थच्या अशभलाष ेे 
आपल्या न त्यलीला पीठस्वरुप वैकुूं ठाच्या एका वविषे प्रकोष्ठात गोलोक 
 ामक श्री वद्वीपधामात परमतत्व श्रीकृष्िच औदायथ-प्रच र 



भगवत्स्वरुपात- श्रीकृष्िचैतन्य महाप्रभुूंच्या रुपात त्या ती  भावाूंच्या 
रसास्वाद ाकररता न त्य ववशभन्  प्रकारच्या लीला करीत असतात. 
श्रीराधाभावद्युनत- सूंवशलत-त   - ते श्रीकृष्िचूंद्र श्रीकृष्िचैतन्य रुपात 
ब्रह्माच्या एका हदवसात केवळ एकदाच या ब्रह्माूंडात आववभ थत होतात. 
अगदी काही काळाप वी त्याूंचा अववभाथव पुडयतोया भगवती भागीरर्ीच्या 
पु ीत तटी पच्श्चम बूंगालच्या  दीया च्जल्ह्याूंतगथत श्रीवृूंदाव ापास   
अशभन्  श्री वद्वीप-श्रीमायापुरात सूंवत ्१५४२, स  ्१४८६ ई. मध्ये 
चूंद्रग्रहि आणि िन वारी येिाऱ्या फाल्गु ी पौणिथमेस सायूंकाळी झाला 
होता. ग्रहिकाळ असल्यामुळे त्या वेळेस सारे  गर हरर ामसूंकीतथ ाच्या 
मध र ध्वन  े दमुदमुु  गेले होत.े वपत्याचे  ाव पूंडडत जगन् ार् शमश्र 
आणि मातेच े ाव श्रीमती िचीदेवी होत.े बाल्यावस्रे्त बालसुलभ 
चपळत ेे आणि कधी-कधी परम चमत्कारप िथ अलौककक लीलाूं ी, 
पौगूंडावस्र्ेत ववद्याववलासा े तर्ा ककिोरावस्रे्त िास्ि-ववधधयुतत वववाह 
करु  आदिथ गहृस्र्-धमाथचे पाल  तसेच भच्तत-प्रचारा े गौडभ शमस 
परमा ूंदा े आप्लाववत केले होत.े तद ूंतर श्रीमध्वसूंप्रदायी पररव्राजक 
चुडामणि श्रीईश्वरपुरीूंकड   गय क्षेिी दिाक्षर गोपाळमूंिाची दीक्षा ग्रहि 
करु  जीवाूं ा िास्िोतत लक्षिसूंपन्  सद्गुरुच्या चरिाश्रय ग्रहिरुपी 
कत्तथव्याची शिक्षा हदली. गयेह   परतल्या ूंतर भततमूंडळीूंसोबत 
श्रीहरर ाम-सूंकीतथ ाद्वारे भच्तत-सररता प्रवाहहत करु  समस्त गौडभ शमस 
न मच्ज्जजत केले. २४ वषाथच्या अवस्रे्त िाूंकर-सूंन्यासी श्रीकेिवभारतीूंकड   
सूंन्यास ग्रहि करु   ेहमीसाठी गहृाचा त्याग केला. तद ूंतर सहा 
वषाांपयांत तीर्थ-भ्रमिाच्या न शमत्ता े बूंगाल, उडीिा, दक्षक्षि भारत, 
महाराष्र आणि उत्तरप्रदेि (मरु्रा, वृूंदाव , प्रयाग, कािी) आणि त्रबहार 
(कन्हाई  ा्यिाला, राजमहल) या प्राूंताूंची यािा करु  लाखो जीवाूं ा 
श्री ामपे्रम प्रदा  करु  कृतार्थ केल.े सवथि िुद्ध भच्ततचा प्रचार केला तर्ा 
 ा ा प्रकारच्या िास्ि-ववरुद्ध मतवाहदूंच्या कुमताूंचे खूंड  करु  चतुववथध 
वैष्िव-सूंप्रदायाूंच्या शसद्धाूंताच ेसार-स्वरुप अधचूंत्य भेदाभेद तत्वम लक 



स्वमताची स्र्ाप ा केली. त्या ूंतर १८ वषाांपयांत श्रीजगन् ार्पुरीमध्ये 
च्स्र्र न वास करु  स्वयूं आपल्या न त्य शसद्धपररकराूंसोबत आपल्या 
नतन्ही लालसाूंची प ती करडयाहेत  प्रेमास्वाद  केले आणि प्रभाविाली 
िुद्धभच्तत प्रचारकाूं ा पाठव   त्याूंच्याद्वारे आपल्या वविुद्ध मताचा प्रचार 
करववला. अिा प्रकारे श्रीकृष्िप्रेमाच्या प्रवाहा े सूंप िथ भारतास आप्लाववत 
केल.े दरम्या  त्याूं ी स्वरुप दामोदर, श्रीरायरामाूं ूंद, श्रीप्रबोधा ूंद 
सरस्वती, श्रीरुप, श्री स ात , श्रीरघु ार्दास, श्रीगोपालभट्ट, श्रीजीव, 
कववकिथप र आहद आपल्या शसद्ध पररकराूंच्या हृदयात िच्तत-सूंचार करु  
त्याूंच्याद्वारे स्वमत पोषक अ ेका ेक ग्रूंर्रत् ाूंची रच ा करववली. याच 
गौराूंगदेवाूं ी स्वयूं भच्ततच्या समस्त शसद्धाूंताूं ी पररप िथ “श्रीशिक्षाष्टकची” 
रच ा करु  सवथ प्रकारच्या अधधकाऱ्याूं ा त्याची शिक्षा हदली. कधी-कधी 
आपले परम अूंतरूंग पाषथद श्रीस्वरुप दामोदर आणि श्रीरायरामा ूंद याूंच्या 
समवेत एकाूंतात या “शिक्षाष्टकाचे” तात्पयाथमतृ रसास्वाद  करीत असत. 
हे प्रसूंग श्रीचैतन्यचररतामतृ आहद ग्रूंर्ात ववद्यमा  आहेत. 
 अिा प्रकारे स्वयूं भगवा  श्रीगौराूंगदेवाूं ी एकीकड ेआपल्या आदिथ 
भच्ततमय गहृस्र्-लीलाूंद्वारे स्वधमथ परायि गहृस्र्ाूं ा च्जरे् 
सद्गहृस्र्ाचरिाची शिकवि हदली आहे नतरे्च दसुरीकड ेआपल्या आदिथ 
त्यागमय परूंत  उच्चतम भच्तत-रसमय सूंन्यासलीलाूंद्वारे सूंप िथ पररव्राजक 
मूंडळीूंस (ववरततज ाूं ा) देखील शिकवि हदली आहे. या शिक्षाष्टकाचा 
महहमा अ ूंत आहे. 
जे श्रद्धाळ गि, श्रीगौराूंगदेवाूंच्या श्रीमुखपद्मववगशलत या शिक्षाष्टकाचे 
भच्ततप वथक पठि करतात, त ेश्रीगौरसुूंदरच्या श्रीचरिकमलाूंचे मध-ु
आस्वाद ाच्या लोभा े मुवध होऊ  मुरारर श्रीकृष्िचूंद्राच्या प्रेम-सरोवरात 
न मच्ज्जजत होतात. ४०१ गौराब्दात केदार ार् भच्ततवव ोद- माझ्याद्वारे 
श्रीशिक्षाष्टकाचे यह सन्मोद भाष्य प्रणित झाले।।८।। 
 



मधुररसाचे आस्वाद  करिाऱ्या िुद्ध रशसक वैष्िवाूंकररता हे शिक्षाष्टक 
सूंप िथ वेदाूंचे सार-स्वरुप आहे. हे स्वयूं श्रीभगवूंताच्या श्रीमुखारवव ूंदात   
ववगशलत झाल्या कारिा े महावातयस्वरुप देखील आहे. म्हि   सवथ 
भावयवा  ज ाूं ा या शिक्षाष्टकास कडठभ षि ब व   प्रनतहद  न यशमत 
रुपा े याचे पठ -पाठ  आणि प ज  करावयास हव.े 
श्रीश्री गौरपररकर महावदान्य श्रीमत्सच्च्चदा ूंद भच्ततवव ोद ठाक रकृत 
श्रीशिक्षाष्टकाच्या सन्मोद  भाष्याचा अ ुवाद समाप्त।। 
 
 

श्रीचैतन्यचररतामतृ 
(अ ुवाद) 

सणख! मी तर श्रीकृष्ि चरिाूंची दासी आहे. ते रशसकिेखर सुखाचे सागर 
आहेत. ते प्रगाढ आशलूंग ाद्वारे मला आल्हाहदत करोत अर्वा पायातळी 
तुडव   टाकोत, माझ्यावर कृपा करू  दिथ ाद्वारे सुखी करोत अर्वा दिथ  
  देऊ  ममाांनतक पीडा देवोत, माझ्या त ाम ाच्या भाव ा भले ही   
समजोत, तरीसुद्धा त ेमाझ ेप्राि ार्च आहेत. सणख! मी म ोम  हा न श्चय 
केलाय कक त्याूं ी माझ्यावर पे्रम करावे अर्वा मला सतवावे; माझे सौभावय 
प्रकट करु  अन्य रमणिूं ा सोड   माझ्या विीभ त व्हावे - त्या रमिीूंच्या 
समोरच माझ्यासोबत ववहार करु  त्याूं ा दिुःणखत करावे; ककूं वा वाटलेतर त े
िठ, धषृ्ट, कपटी आणि लूंपटच का   ब ोत , भले ते माझ्या समोरच मला 
धचडवडयाकरीता दसुऱ्या गोपरमणिूंसोबत ववहार करोत, तरीसुद्धा माझे 
प्राि ार् तचे आहेत. मला आपल्या कष्टाूंची जरासुद्धा पवाथ  ाही, सदासवथदा 
तरीही मी त्याूंच्या सुखाचीच काम ा करत ेआहे. त्याूं ा सवथप्रकारे सुखी ठेविे 
हाच माझ्या जीव ाचा म ळ उदे्दि आहे. जर मला दिुःख देडयात त्याूं ा आ ूंद 
लाभतो तर हे दिुःखच माझ्याकररता परम सुख आहे. 

 



कीतिान-पद 
भावाथा - वप्रय सखीूं ो! मी माझ्या अूंतरूंगातल्या भाव ा किा व्यतत करु? 
जेव्हा मी भावववभोर च्स्र्तीत असत,े तेव्हा हठात ् (अचा क??) मला 
धचत्तचोराचे दिथ  घडत;े ककूं तु (परूंतु) जिी मी सचेत  होऊ  पाह  लागत,े 
तसे ते लप   बसतात. िोध   सुद्धा कोठे हदसत  ाही. त्यावेळेस दिुःखाची 
सीमा  सत,े िरीर र्रर्र काप  लागत,े प्राि तडफड  लागतात. हाय! हाय! 
काय करु? ते जगद्बूंध  आहेत. त्याूं ी मला आपल्यासोबत घेवो (घ्याव?े?), 
  घेवो, च्जर्े-नतर्,े जस-ेतसे ठेवाव,े कसेही ठेवाव,े तेच माझ ेप्राि ार् 
आहेत. आपल्या दिथ ा े मला आ ूंहदत कराव,े सुखी करावे, आपल्या 
प्रियप िथ मला म वावे अर्वा दिथ    देऊ  माझ्या हृदयास दवध कराव;े 
मला आपल्या ववयोगा े भले मारु  टाकावे, त्याूं ा ज्जया प्रकारे सुख शमळेल 
तसेच करावे; मी सवथ काही सहज करी . माझ्यासाठी सुख-दिुःख समसमा  
आहे. बस, त्याूं ी सखुी रहाव.े सूंयोगात आणि ववयोगातही भच्ततवव ोदाच े
तेच एकमाि प्राि ार् आहेत, अन्य कोिीही  ाही. 

 
(ख) 

 
 हदव्य वृूंदाव ाच्या कदूंब-का  ी अष्ट सखीूं ी पररवेच्ष्टत होऊ  
योगपीठच्स्र्त रत् शसूंहास ावर ववश्वज ाूंच ेधचत्त-हरिकारी वूंिीधारी 
श्री ूंद ूंद  श्रीमती वषृभा ु ूंहद ी-समवेत ववराजमा  झालेले आहेत. या 
युगल जोडप्याचे श्रीचरिकमलच माझ्या जीव ाचे सवथस्व आहे. मी या 
श्रीचरिीच आपल्या प्रािाूं ा ओवाळ   टाकले आहे. मी त्याूंची पाल्यदासी 
आहे. त्याूंची चरिसवेा करत.े ते कधी माझ्या हाताूं ा पकड   मध र वािी े 
ताूंबुल माग   खातात, कधी तर कौतुहलप वथक माझ्याकड   पुष्पमाळा 
(माळा??) घेऊ  धारि करतात, कधी कधी कुठल्यातरी बहाडया े कुठेही 
लप   बसतात. त्याूंच्या शमल ातील आ ूंद आणि ववरहातील यात ा आहद 
सगळे काही मी समा च मा ते. जीव ी आणि मरिी- सवथ काळी 



श्रीराधाकृष्ि युगलच माझ ेप्राि आहेत. भच्ततवव ोद त्याूंच्याव्यनतररतत 
आिखी काहीही जाित  ाही. ते त्याूंच्या प्रािपे्रष्ठ सणखूंच्या श्रीचरिी पनतत 
होऊ , बस एकमाि हीच शभक्षा मागतात कक त्याूं ी मला श्रीमती 
राधधकाजीूंच्या न जगिाूंमध्ये ठेऊ  सदा-सवथदा श्रीयुगल चरिाूंच्या सेवेत 
न युतत कराव.े 
 आणि आता सरतिेवेटी श्रीराधापद-सेवा अशभलाषी हा अ ुवादक 
श्रीचक्रवती ठाकुराूंच्या एका श्लोकास उद्धतृ करु  श्रद्धाळ  पाठकाूंच्या श्रीचरिी 
प्रित होत आहे- 
 

आराध्योभगवा  ्व्रजेित यस्तद्धाम वृूंदाव  
रम्या काधचदपुास ा व्रजवधवुगेि या कच्ल्पता। 
श्रीमद्भागवतूं प्रमािममलूं प्रेमा पुमर्ो महा  ्
श्रीचैतन्यमहाप्रभोमथतशमदूं तिादरो  िः परािः।। 

 

समाप्ि 
* * * 


