
श्रीकृष्णलीलामतृ 

       (भाग-१) 
 

श्रीकृष्णलीलामतृ (भाग-१) 
 

श्रीश्रीमद्भक्ततवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजजीींच्या मखुननिःसतृ अमतृमय 
वाणीने सींकललत 

 

 

 

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

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

 

 

।। श्री श्री गुरु–गौराींगौ-जयतिः।। 
श्रीकृष्णलीलामतृ  (भाग १) 

 

श्रीगौडीय वेदान्त सलमती तसेच तदन्तगगत भारतव्यापी श्रीगौडीय मठाच े
प्रनतष्ठाता श्रीकृष्णचततन्या्नाय दममासस्तनवर श्रीगौडीयाचायग केसरी 
ननत्यलीला प्रववष्ट ऊँ ववष्णुपाद अष्टोत्तरमत 

 

 

श्रीश्रीमद्भक्ततप्रज्ञान केमव गोस्वामी महाराजजीींच्या अनगु्रहाने 

त्रत्रदींक्डडस्वामी 
श्रीश्रीमद्भक्ततवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजजीींच्या श्रीमखुाननिःसतृ 
अमतृमयवाणीने सींकललत 

प्रकामक  



श्री गोकुलचींद्रदास 

गौडीय वेदान्त पक्ललकेमन 

प्रथम सींस्करण – 
रासाष्टमी 
१ सप्टेंबर, सन २००६ 

मदु्रक 

राइज एडवटागइक्जन्स प्रा. लल. 
ओखला नवी ददल्ली 
प्राप्ती स्थान 

 

प्रकाशकीय वक्तव्य 

श्रीकृष्णलीलामतृ ग्रींथाच्या पदहल्या भागाच ेप्रकामन माझ्या वप्रय वाचकाींसमोर 
सादर करताना मला अपार आनींद होत आहे. श्रील गुरुदेव ऊँ अष्टात्तरमत 
श्रीश्रीभक्ततवेदान्त गोस्वामी महाराजाींच्या प्रवचनावर आसाररत छोट्या 
आकाराच्या ग्रींथाच्या माललकेत हा दसुरा ग्रींथ आहे. प्रथम ग्रींथ “श्रीमद्भगवत ्
गीता सार” वाचकाींना खूप आवडला आणण थोड्या ददवसातच या ग्रींथाच ेदोन 
सींस्करण (आवतृ्ती) छापल्या गेल्या.  

श्रीकृष्णलीला ग्रींथाच्या प्रथम भागात श्रीकृष्ण जन्मलीला आणण पतूना 
उद्धारलीलाच ेसववस्तर वणगन केले आहे. श्रील गुरुदेवाींनी ववलभन्न 
मास्त्रग्रींथातून ह्या लललाींची मादहती ददली आहे. ही मादहती कोणत्या एका 
ग्रींथात लमळणे फार दलुगभ आहे.  

भगवान श्रीकृष्णाच्या मसरुानतमसरू लीलाींच ेवाचन करुन रलसक भतताींच्या 
हृदयात ह्या लीलाींमध्ये प्रवेम करडयाची लालसा जागतृ व्हावी अमी माझी 
श्रीश्री गुरु-गौराींग-गाींसववगका गगररसारीजीींच्या चरणी प्राथगना आहे.  

ग्रींथात छपाईत काही चकुा ननघाल्यास सज्जन वाचकवृींद ददलदारपणे क्षमा 
करतील आणण सींमोसन करुन ग्रींथाच ेसार ग्रहण करतील.  

 

                                        श्रीश्रीगुरुकृपालेमपाथी  



                                        दीन-हीन गोकुलचींद्र दास   

 

मराठी सींस्करण (अनवुाद) 
श्री मकुदेव खींडरेाव बनकर  

 

 

प्रस्तावना 
सासारणतिः जगात ही गोष्ट प्रचललत आहे की परमेश्वर दषु्टाींचा नाम आणण 
सासुींच्या (भतताींच्या) रक्षणासाठी जगात अवतीणग होतो. ननिःसींदेह परमेश्वर 
ह्या जगात अवतररत होवनू हे कायग अवश्य करतात, परींत ुपरमेश्वराच े
आणणखन एक दसुरे कारण आहे की, आपले मळू नररुप प्रगट करुन अद्भतू 
लीलाींचा प्रकाम करणे.  

श्रील कृष्णदास कववराज गोस्वामीींनी श्रीमद्भागवताच्या (१०/३३/३६) श्लोकातून 
नमदू करुन हा ववषय स्पष्ट कररत आहेत.  

अनगु्रहाय भतताींनाीं मानषुीं देहमागश्रतिः। 
भजेत तादृमीिः क्रीडायािः श्रतु्वा तत्परोभवेत।्। 

अथागत भगवान श्रीकृष्ण भतत आणण सवग जीवाींवर कृपा करडयासाठीच 
आपल्या नररुपात प्रगट होवनू अमी लीला करतात. ज्या ऐकून जीव भगवत ्
परायण होईल. 
इथे श्रील कृष्णदास कववराज गोस्वामीींनी वरील मळू श्लोकात उक्ल्लखीत 
‘भवेत’ क्रक्रयाींना ववगसललींड़ साींगून त्याचा असा अथग लाींगगतला आहे की, 
परमेश्वराींच्या अमा लललाींच ेश्रवण करणे जीवाच ेअननवायग कतगव्य आहे.  

भवेत ्क्रक्रया ववगसललींड़ सेई इहा कय। 
कतगव्य अवश्य एइ, अन्यथा प्रत्यवाय।।  

                                      (चत.च.आ. ४/३५) 
अथागत भगवान श्रीकृष्ण नराकार रुपात स्वयीं प्रगट होवनू भतताींवर अनगु्रह 
करडयासाठीच ववववस प्रकारच्या क्रक्रडा (लीला) करतात. ्हणून श्रीकृष्ण 
आप्तकाम असनूही भतताींप्रनत जी कृपा करतात ती उपयतुतच आहे. ववमषेतिः 



ववमदु्धसत्वाचा हाच स्वभाव आहे. भगवान भतताींच्या भजनाला अनरुुप फल 
प्रदान करडयासाठी सदतव तत्पर असतात.  

रहूगण राजाच्या प्रनत श्रीजडभरतचा क्रकीं वा माझ्या (मकुदेव) प्रनत परमेश्वराचा 
अनगु्रह (प्रेम) हाच याचा दृष्टाींत आहे. इथे भतताींवर अनगु्रह (कृपा) 
करडयासाठी जे साींगगतले यात ‘भतत’ मलदाने व्रजदेवव व्रजवासी तसेच भतूिः 
भववष्य आणण वतगमान- ह्या नतन्ही काळातील अनन्य सवग वतष्णवाींवर कृपा 
केली आहे. पवूगरागादीद्वारा व्रजदेवव ींवर जन्मादद ववववस लीलाींद्वारा ननणखल 
व्रजवालस तसेच पवूोतत लीलाकथेद्वारा भतू भववष्य आणण वतगमान काळातील 
भतताींप्रनत देणखल अनगु्रह करडयासाठी स्वतिः भगवान श्रीकृष्ण तमा क्रक्रडा 
प्रीनतपवूगक सींपादन कररत आहेत. अथागत भतताींसाठी श्रीकृष्ण अमा लीलाींचा 
ववस्तार करतात की ह्या लीलाींवरुन सासारण लीलाींचे श्रवण करुन 
भतताव्यनतररतत अनन्य सासारण व्यक्तत देखील श्रीभगवत परायण होतात.  

याचा दसुरा अथग असा होऊ मकतो की ज्या जीवाींनी मनषु्य देहाचा आश्रय 
घेतला आहे, ते सासारण जीव ह्या लीलाकथा ऐकून (श्रवण करुन) भगवत 
परायण होतील कारण मत्यगलोकात (पथृ्वीवर) याींच ेभजन उन्नत होईल.  

यासाठी मत्यगलोकात राहणाऱ्या जीव मनषु्याींसाठी परमेश्वराच्या ह्या 
लीलाकथाींच ेश्रवण अनायास सींपन्न होईल. ह्या श्लोकात “भतताींना” हा मलद 
आहे. काही श्लोकाींमध्ये “भतूाना” हा मलद देणखल आला आहे. यावरुन त्याचा 
अथग असा होईल. परमेश्वर भतताींसाठीच अवनतणग होतात. परींत ुआपल्या 
अवताराच ेमळू कारण भतताींच ेसींबींस-मतुत, ममुकुु्ष, ववषयी आणण ननणखल 
प्राणीमात्राींवर दया करडयासाठी स्वयींरुप नरदेह प्रकट करतात. याद्वारा 
श्रीपरमेश्वराची दयाच या प्रागट्याच ेकारण दाखववत आहे. तसेच भतताींच्या 
कृपावरुन अनन्य जीवाींप्रनत त्याींचा अनगु्रह समजायला हवा. 
श्रीसर स्वामीींनी देणखल आपल्या भावाथगदीवपका ग्रींथात असे नमदू केले की 
भततच काय परींत ुपरमेश्वराींच्या लीलाकथाींच ेश्रवण करुन बदहमुगख व्यततीची 
(अज्ञानी) बदहमुगख वकृ्त्त (अज्ञान) दरू होत ेतसेच ते मदु्ध भतत होतात.  



श्रील ववश्वनाथ चक्रवनतग ठाकुराींनी या श्लोकाच्या साराथगदलमगनी टीकेत असे 
नमदू केले की, - भगवान भतताींप्रनत अनगु्रह (दया) प्रकाम करडयासाठीच 
तमा ववववस प्रकारच्या लीला प्रकालमत करतात. जे लोक या लीला कथाींच े
श्रवण करतात, त ेमनषु्य देहसारी जीव भगवतपरायण  अथागत लीलाकथाींच्या 
श्रवणान ेत ेश्रद्धावान होतात. या लीला कथाींच्या श्रवणाचा मदहमा अगसक 
काय साींग?ू 

भगवानाींची अनन्य क्रीडादेणखल अत्यींत ववलक्षण मसरू-रसमयी या रासक्रक्रडचेी 
मणण-मींत्र आणण महौषसी (गुणवान) प्रमाणे एक आश्चयगजनक अततयग मक्तत 
आहे. ज्याद्वारे मनषु्यदेहसारी सवग जीव याींच ेश्रवण करुन भगवतपरायण 
होतील. ्हणून सवग प्रकारच ेभतत या लीलाकथाींच ेश्रवण करुन परमानींद 
प्राप्त करुन कृताथग होतील यात नतळमात्र मींका नाही.  

ग्रींथाच्या ननलमगतीसाठी प्रवचनाींच्या सींग्रहकायागत बेटी जानकी दासी, 
प्रवचनाच्या सींग्रहासाठी कॉ्प्यटुरवर क्पोक्जींग तसेच लेआऊटसाठी श्रीमान 
गोकुलचींद्रदास, टायवपींग कामासाठी श्रीमान सींजय, प्रफू सींमोसन तसेच 
सींपादन कामासाठी श्री भक्ततवेदान्त मासव महाराींजाींची सेवाचषे्टा कौतकुास्पद 
आहे. ग्रींथाच ेमखुपषृ्ठ करडयासाठी श्रीयतुा श्यामाराणी दासीची सेवाचषे्टा 
अप्रनतम आहे. श्रीश्रीगरुु- गौराींग- गाींसववगका गगररसारी या सवाांवर प्रचरू 
कृपालमवागद करतील.  

मवेटी भगवत ्करुणाच ेघनववग्रह परमाराध्यत्म श्रीगुरुपादपद्म ननत्यलीला 
प्रववष्ट ऊँ ववष्णुपाद अष्टोत्तरमत श्रीश्रीमत्भक्ततप्रज्ञान केमव गोस्वामी 
महाराज माझ्यावर प्रचरू कृपामीवागद वषगण करोत ज्यामळेु मी दीन-हीन सेवक 
त्याींच्या मनोsभीष्ट सेवेत अगसकागसक अगसकार प्राप्त करतील हीच त्याींच्या 
चरणी माझी सकातर प्राथगना आहे.  

 

 

                                           श्रीहरी-गुरु-वतष्णव 

                                           कृपालेम-पाथी 
                                           दीन-हीन त्रत्रदींडीलभकु्ष 



                                           श्रीभक्ततवदेान्त 
नारायण  

 

श्री गगरीसारी गौडीय मठ 

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

 

 

 

 

 

श्री कृष्ण जन्मलीला  

श्रीकृष्णावतार पाश्वगभूमी (पान २-३) 
कालप्रवाहानसुार द्वापार यगुाचा अींत जवळ आला होता. तेंव्हा अगसकागसक 
लोकाींमध्ये सत्व गणु कमी होवनू रज आणण तम गुणाचा प्रभाव ददस ू
लागला. कीं स, जरासींस, पौड्रिक वासदेुव, कालयवन आदद दतत्य, दानव तसेच 
आसरुी स्वभावाची माणसे राज्यकत ेबननू अनेक राज्याींवर मासन करु लागले 
होत.े असे दषु्ट राजे क्रकत्येक औक्षोदहणी सतननक एकत्र करुन आपल्या दषु्ट 
प्रवतृ्तीने प्रजेच ेमोषण करु लागले. पथृ्वीवर जण ूअसमागचचे राज्य ददसत 
होत.े पथृ्वीवर एवढे पाप वाढले की त्या वजनाने पथृ्वीमाता आकाींत करु 
लागली. पापी राजाींपासनू सटुका करडयासाठी पथृ्वीमाता गायीच ेरुप सारण 
करुन देवताींकड ेगेली. दिुःखाने नतच ेअींग थरथरत होते, आणण डोळ्यातून अश्र ू
वाहत ती आपले दिुःख देवताींना साींग ूलागली, “मी या पापाचारी दानवाींना भार 
सहन करु मकत नाही. याींना आपल ेस्वरुप, समग, आत्म-समागच ेज्ञान नाही. 
अहींकारामध्ये मत्त होऊन ते केवळ दरुाचाराींनी वेढून गेले. ह्या अनतनतक 
असमींच ेअनकुरण करुन सासारण जनता देणखल पापी झाली आहे.” देवता 
पथृ्वीच्या दिुःखावर काही उपाय मोस ूमकले नाही. त ेसवग लमळून ब्रह्मदेव 
आणण मींकराकड ेगेले. पथृ्वीदेवीच ेभयावह दिुःख पाहून सींतप्त झालेले ब्रह्मदेव 



सवाांना घेवनू आपले आराध्यदेव गभोदमायी ववष्णुकड ेक्षीरसाराच्या काठी 
आले आणण त्याींची स्तुती करु लागले, स्ततुी करता करता त ेसमागसस्त 
झाले आणण समासी अवस्थेतच त्याींनी ऐकले आणण देवता आणण पथृ्वीला 
साींगगतले की “परमेश्वराला पथृ्वीच्या कष्टाची जाणीव आहे. गभोदयमायी 
ववष्णुने आपले प्रभ ूश्रीकृष्णाींना जे देवागसदेव आहे त्याींना  ननवेदन केले, 
अनतमीघ्र सवग कष्टाींच ेननवारण करडयासाठी स्वतिः श्रीकृष्ण सरणीवर अवतीणग 
होतील. तसेच असरुाींचा आणण जे परमेश्वराच्या भतती व सत्तेवर ववश्वास 
ठेवत नाही त्याींचा नाम करतील.  

ते त्वररत यदु्धकाळात अवतार घेतील. सवग देवता यदु्धकाळात जन्म घेवनू 
त्याींच्या लीलेत सहभागी होतील. भगवान श्रीकृष्म आणण त्याींची प्रीयतमा 
श्रीमती रासाराणीींच्या सेवेसाठी देवाींगना ब्रजमध्ये जन्म घेतील. आता तु्ही 
सवगजण आपापल्या स्थानी परत जा.  

हे ऐकून पथृ्वी देवी आणण अन्य देवता आपल्या कष्टाचा अींत जवळ आला हे 
जाणून अस्वस्थ मनाने आपल्या आपल्या स्थानी परतले.  

यदा यदा दह समगस्य ग्लाननभगवनत भारत। 
अभ्यतु्थानमसमगस्य तदात्मानीं सजृा्यहम।्। 
पररत्राणाय सासनुाीं ववनामाय च दषु्कृताम।्। 
समगसींस्थापनाथागय सीं्भवालम यगेु यगेु।। 

                                             (गीता ४/ ७-८) 
भगवान श्रीकृष्णाने अजुगनाला साींगगतले- 
माझ्या आववभागवाच ेहेच कारण आहे की मी स्वेच्छामयी आहे. माझ्या 
इच्छेनेच मी अवतीणग होतो. जेंव्हा जेंव्हा समागला ग्लानी येत ेआणण असमग 
पसरु लागतो, तेंव्हा तेंव्हा स्वेच्छापवूगक मी अवतीणग होतो. मी आपल्या मदु्ध 
भतताींसाठी, दषु्टाींचा नाम करडयासाठी आणण समागची स्थापना करडयासाठी 
यगुानयुगेु अवतररत होतो.  

 

 

 



 

श्रीकृष्णावताराचे प्रयोजन   
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भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्म घेडयाच ेकारण याप्रमाणे आहे. 
 

१. पथृ्वी आणण सतुपाची इच्छापतूी-  

स्वाय्भवुमन्वन्तरात सतुपा नावाच ेएक प्रजापनत होत ेआणण त्याींची 
पत्नी होती पथृ्वी. पथृ्वी आणण सतुपाला ब्रह्मदेवाने प्रजासकृ्ष्टची आज्ञा 
ददली होती. ते सवग इींदद्रय सींयत करुन कठोर तपस्या करु लागले. वषाग, 
वाय,ू सदी तसेच गमी सहन करुन प्राणायामाद्वारे आपले गचत्त मदु्ध 
केले. केवळ झाडाींची पडलेली पाने आणण वायुींच ेसेवन करुन माींतगचत्ताने 
आपल्या अलभष्ट फळाच्या प्राप्तीसाठी परमेश्वराची आरासना करत, करत 
बाराहजार देववष ेतपश्चयाग केली. त्याींच्या तपस्येने प्रसन्न होवनू भगवान 
श्रीकृष्ण त्याींच्यासमोर प्रगट झाले आणण वर मागडयास साींगगतले. त्याींनी 
परमेश्वराकड ेत्याींच्यासारखाच ववलक्षण पतु्र व्हावा असा वर मागगतला. 
भगवान श्रीकृष्णाींनी ववचार केला की मी वर तर ददला आहे, परींतु मी तो 
पणूग करु मकत नाही. कारण माझ्यासारखा दसुरा कोणी नाहीच. कोणाला 
कोणती वस्त ूद्यायची प्रनतज्ञा करुन ती पणूग करता आली नाही तर 
त्यासारखी नतप्पट वस्तू द्यावी लागेल. माझ्यासारखा तर केवळ मीच 
आहे. ्हणून मी तीन वेळा याींचा पतु्र होईल. यासाठी भगवान श्रीकृष्ण 
स्वयीं त्याींच ेपतु्र रुपात प्रगट झाले आणण पथृ्वीगभग नावाने प्रलसद्ध झाले. 
दसुऱ्या जन्मात पथृ्वी आणण सतुपा, आददती आणण कश्यप नावाने द्पती 
झाल.े तेंव्हा श्रीकृष्ण त्याींच ेपतु्र उपेंद्र झाले. मरीर छोटे असल्यामळेु त्याींना 
वामनावतार देणखल ्हणतात. द्वापरयगुाच्या अींती नतसऱ्या जन्मात पथृ्वी 
आणण सतुपा 
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देवकी आणण वसदेुव झाले आणण आपण ददलेले वर पणूग करडयासाठी 
श्रीकृष्ण देवकी आणण वसदेुवाच्या पतु्ररुपाने अवतररत झाले.  

२. द्रोण और सराको ब्रह्माजीका वर- 
 

    द्रोण नावाच ेएक वस ूहोत ेआणण त्याींच्या पत्नी नाव होत ेसरा. दोघाींनी 
ब्रह्माजीींची आरासना केली आणण वर मागगतला- 
“प्रभो जेंव्हा आ्ही पथृ्वीवर जन्म घेव ूतेंव्हा आमची जगदीश्वर भगवान 
श्रीकृष्णाींवर वात्सल्यमय भतती होव ूदे. ब्रह्माजी ्हणाले- असेच होईल”  
द्वापर यगुाच्या अींती द्रोण आणण सरा भगवान श्रीकृष्णाींच ेननत्य वपता-माता 
नींद आणण यमोदेच्या पतु्ररुपात जन्म घेतला.  
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३. रामावतारात वानराींच्या ऋणातून मतुतता – 
राम अवतारात सीता मातेच्या मोसासाठी आणण रावणाला यदु्धात 
मारडयासाठी वानराींनी भगवान श्रीरामाला खूप मदत केली होती. 
सासारणतिः असा ननयम आहे की, सेनापती आपल्या सतननकाींना कपड,े 
अस्त्र-मस्त्रादद, भोजन, तसेच वेतन देतो. परींतु भगवान श्रीरामचींद्र 
त्यावेळी वनवासी होत.े त्याींच्याजवळ काही सन नव्हत.े वानराींनी स्वतिः 
आपले भरण-पोषण केले, आणण अस्त्रमस्त्राची व्यवस्था देणखल स्वतिःच 
केली. त्याींच्या ह्या ऋणाची परतफेड (मतुततिः) करडयासाठी भगवान 
श्रीकृष्णाींनी अवतररत होवनू चोरुन-चोरुन पोटभर लोणी (माखन) चारल.े  

 

४. मपूगणखेची इच्छापतूी- श्रीरामचींद्र वनवास काळात जेंव्हा सीताजी आणण 
लक्ष्मणाबरोबर पींचवटीत वास्तव्याला होत ेतेंव्हा रावणाची बहीण 
मपूगणखा त्याींच्या रुपावर मोदहत झाली. कामभावनेने आववष्ट होऊन 
एका सुींदर क्स्त्रचा वेम घेऊन त्याींच्याजवळ आली. आणण ्हणाली- 
तुमच्या प्रथम दमगनानेच माझ ेमन तुमच्यावर मोदहत झाले. 



आतापयांत देवताींमध्ये देणखल असे अपवूग रुप पादहले नाही. या 
कारणामळेु तुमच्यासारख्या परुुषोत्तमाप्रती पतीची भावना ठेवनू 
आपल्याकड ेआले. मी सवगगणुसींपन्न आहे. ्हणून आपण 
दीघगकाळपयांत तु्ही माझ ेपती व्हा. ह्या ववकारयतुत कुरुप अबला 
क्स्त्रचा तु्हाला काय उपयोग? हे मलद ऐकून वातचतरुलमरोमणण 
श्रीरामचींद्र मसरूवाणीने मींद-मींद हास्य कररत ्हणाले हे ‘आदरणीय 
देवी! माझा वववाह झालेला आहे, आणण माझी पत्नी माझ्याबरोबर 
आहे. हे माझ ेलहान भाऊ लक्ष्मण मोठे मीलवान, बलवान पराक्रमी 
सवगगुणसींपन्न आहेत याींच ेरुप देणखल खूप सुींदर आहे. त्याच्या बरोबर 
पत्नी देणखल नाही. तरी जर त्याींना पत्नीची अपेक्षा असेल तर हाच 
तुझ्या सुींदर रुपाला योग्य पती मोभेल. तु माझा लहान भाऊ 
लक्ष्मणाला पतीच्या रुपात स्वीकारुन सवतीच्या भयाने रदहत होवनू 
त्याींची सेवा कर’ श्रीरामचींद्रजीींच ेहे मलद ऐकून कामना मोदहत झालेली 
मपूगणखा लक्ष्मणाजवळ गेली आणण ्हणाली- ‘ लक्ष्मणा! तुझ्या या 
सुींदर रुपाला साजेमी मीच योग्य आहे. ्हणून माझा अींगगकार करुन 
सींपणूग दींडकारडयात सखुपवूगक ववहार करु मकमील’ - त्या राक्षसीच े
असे वचन ऐकून लक्ष्मण हसनू ्हणाला- ‘ हे सुींदरी! मी तर माझ्या 
मोठ्या भावाचा सेवक आहे. त ुमाझी पत्नी बननू दासी का होव ू
इक्च्छत?े माझा भाऊ सींपणूग ऐश्वयाांनी सींपन्न आहे, माझ्यामी वववाह 
केलास तर वदहनीची सेववका व्हाव ेलागेल. ्हणून तु माझ्या भावाची 
लहान स्त्री हो. यामळेु तुझ ेसवग मनोरथ पणूग होईल. हे ऐकून कामवती 
मपूगणखा सीतामातेजवळ बसलेल्या श्रीरामचींद्राींकड ेपरत आली आणण 
बोलली- ह्या सासारण स्त्रीसाठी माझा आदर कररत नाही, ्हणनू मी 
ह्या तुझ्या पत्नीला खाऊन टाकत े्हणजे सवत नसल्यामळेु मी 
तुमच्याबरोबर सखुपवूगक ववहार करेल! सीतामातेवर भयींकर सींकट 
आलेले पाहून श्रीरामचींद्राींनी लक्ष्मणाला आदेम ददला की ह्या 
राक्षलसणीला ववद्रपु करुन टाक. श्रीरामचींद्राींनी अमाप्रकारे आदेम 



ददल्यावर महाबली लक्ष्मणाने क्रोसाने पाहता पाहता ्यानातून तलवार 
काढली आणण मपूगणखेच ेनाक-कान छाटून टाकले. आपल्या प्राचीन 
आचायगगणाींनी ह्या लीलाींची व्याख्या अमा प्रकारे केली आहे- 
भगवान सवाांची इच्छा पणूग करतात. जेंव्हा मपूगणखेने श्रीरामचींद्राजवळ 
प्रणय व्यतत केला तेंव्हा परमेश्वराने तो भाव मनोमन स्वीकारला 
आणण ती दसुऱ्या कोणाची होव ूनये यासाठी 
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मपूगणखेच ेनाक-कान कापनू टाकले आणण नतला कुरुप बनववले. द्वापर 
यगुाच्या अींतसमयी ती मथरेुत कुलजाच्या रुपात जन्माला आली. नतच े
रुप अत्यींत सुींदर होत ेपरींत ुती कुबडी होती ्हणून नतचा वववाह होत 
नव्हता. भगवान श्रीकृष्ण कीं सवसापवूी कुलजाला भेटले आणण नतचा 
पाय आपल्या पायाने दाबनू उजव्या हाताने नतची हनवुटी वर केली 
त्याबरोबर कुलजाची कीं बर एकदम सरळ झाली. ती अनतमय सुींदर 
रमणी झाली. श्रीकृष्णाच्या स्पमागने नतच्या हृदयातील कामभाव नाहीसा 
झाला आणण भगवत ्पे्रम उत्पन्न झाले.  

 

५. स्वणग सीतामाताींची वाच्छापतूी- 
 श्रीरामचींद्राींनी एका सोलयामळेु सीतामातेच्या पाववत्र्यावर सींदेह झाल्यावर 
लोकापवादामळेु राजाच्या मयागदेच ेपालन करताना सीतामातेला वनवास 
ददला. सीतामातेच्या अनपुक्स्थतीत जेंव्हा श्रीरामाींनी अश्वमेस यज्ञ 
करडयाचा ननणगय घेतला तेंव्हा वलमष्ठाींनी साींगगतले की, पत्नीलमवाय यज्ञ 
सींभव नाही. यासाठी सीतामातेला परत घेवनू या अथवा दसुरा वववाह 
करा. श्रीरामचींद्राींनी दोन्ही प्रस्ताव मानले नाही तेंव्हा वलमष्ठजीींनी हा 
उपाय सचुववला की पत्नी नसेल तर पत्नीची स्वणग प्रनतमा बनवनू नतच्या 
स्थानावर आसन ददल्यावर हा यज्ञ सींपन्न होईल. श्रीरामचींद्राींनी दहा हजार 

वषाांपयांत अनके अश्वमेस यज्ञ आणण त्याच्या दपु्पट राजसयू यज्ञाींच े
अनषु्ठान केले. प्रत्येक यज्ञाच्या वळेी एक-एक स्वणग प्रनतमा तयार केली. 



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

 

६. जनकपरूच्या राजकन्या- 
सीतामातेच्या स्वयींवरासाठी आलेल्या श्रीरामचींद्राींच्या रुपावर भाळून  

जनकपरुीच्या इतर राजकन्याींना देणखल त्याींना पतीच्या रुपात प्राप्त 
करडयाची तीव्र इच्छा जागतृ झाली. या सवग राजकन्याींनी द्वापरयगुाच्या 
अींती वृींदावनात जन्म घेतला. श्रीकृष्णाींनी त्याींची इच्छा पणूग केली.  

 

७. दींडकारडयातील ऋषी- 
दींडकारडयात अनेक ऋषी खूप वषाांपासनू तपस्या कररत होत ेआणण 
गोपालमींत्राचा जप करत होते, त्याींच ेहृदय मदु्ध तसेच ननमगळ झाले. 
श्रीरामचींद्रजी वनवासकाळात दींडकारडयात पोहोचले तेंव्हा त्याींच्या रुपाच े
दमगन करुन त्या ऋषीींच्या हृदयात आपले इष्टदेव श्रीमदनमोहनाची स्फूती 
झाली. त्याींच्या बरोबर प्रेयसी रुपात रमण करडयाची लालसा उत्पन्न 
झाली. परींतु या ऋषीींच ेबाह्य मरीर परुुषाींच ेहोते. परींत ुगोपालमींत्राच्या 
प्रभावाने प्रगदटत झालेल्या आत्मस्वरुपामळेु त्याींनी स्वतिःला पे्रयसी आणण 
परमेश्वराला ननज वप्रय रुपात पादहले. ह्या ऋषीमनुीींनी देणखल 
द्वापरयगुात ब्रजमध्ये गोपीरुपात जन्म घेतला. आणण भगवान श्रीकृष्णाने 
त्याींची अलभलाषा पणूग केली.  

 

८. लक्ष्मणाची मोठे भाऊ होडयाची इच्छा- 
 भगवान श्रीरामचींद्राींच्या लीलेत लक्ष्मण त्याींचा लहान भाऊ झाला. आणण 
श्रीरामचींद्राींची सवग आज्ञा पाळडयास बद्ध झाले. लक्ष्मण ्हणाला- जे काही 
ननींदीत काम असते त ेसवग मला करावे लागते. जसे 

पान ८-९ 



सीतामातेच्या अक्ग्नपरीके्षसाठी गचता तयार करणे, त्याींना वनवासात एकटे 
सोडून येणे. आपल्या पढुच्या लीलेत मी मोठा भाऊ होईल, ज्यामळेु अमा 
कामासाठी तु्ही मला आज्ञा देणार नाही. लक्ष्मणाच्या या इच्छेची पतूगता 
करडयासाठी श्रीकृष्ण त्याींचा छोटा भाऊ झाले आणण लक्ष्मणजी   

बलराम रुपात अवतररत झाले.  

९. बळीराजाची मलुगी रत्नमालाची इच्छापतूी- 
भगवान श्री वामन अवतारात ब्राह्मण बालकाच्या रुपात राजा बळीकड े
दान मागडयासाठी त्याींच्या यज्ञस्थळी पोहोचले. त्याींच ेत ेअद्भतू रुप पाहून 
बळीची मलुगी रत्नमालाच्या हृदयात असे भाव आले की जर हा माझा 
पतु्र असता तर याला माींडीवर घेऊन दसू पाजले असत.े  
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परींतु भगवान श्रीवामनदेवाींनी कपटाने तीन-पद भमूी दान मागगतली आणण 
श्रीवामन देवाने बळीच ेसवग राज्य घेवनू बळीला पामबद्ध केले, तेंव्हा 
रत्नमालाला अनतमय राग आला आणण नतने मनात ववचार केला की, जर 
माझा असा पतु्र असता तर त्याला दसुाऐवजी ववष पाजले असत.े 
रत्नमाला पतुनेच्या रुपात जन्मली आणण भगवान श्रीकृष्णाींनी नतच्या 
दोन्ही इच्छा पणूग करुन नतचा उद्धार केला.  

 

१०. जय-ववजयचा उद्धार- 
वतकुीं ठात परमेश्वराच्या दरबारात जय आणण ववजय दोघे द्वारपाल होत.े 
एक ददवस ब्रह्माजीींच ेचार मानस पतु्र सनक, सनींदन, सनातन आणण 
सनत्कुमार नतन्ही लोकात स्वच्छींद ववचरण कररत भगवान ववष्णुच्या 
दमगनासाठी वतकुठाींत पोहचले. हे चारही कुमार 
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ननत्य कुमारावस्थेत ्हणजेच पाच वषीय बालकरुपात असत आणण 
ननवगस्त्र होवनू ववचारणा कररत. जेंव्हा ते प्रवेमद्वारात येवनू उभे रादहले 
तेंव्हा जय आणण ववजय या द्वारपालाींनी त्याींना रोखले. हे पाहून त ेकुमार 



रागवले आणण त्याींनी दोन्ही द्वारपालाींना अलभमाप ददला की, मखूाांनो 
भगवान ववष्णुींच ेचरण तर रज आणण तम गणुाींनी रदहत असतात. तु्ही 
दोघे याींच्याजवळ राहडयास योग्य नाही. यासाठी तु्ही त्वररत पापमयी 
असरू योनीत जा. त्याींनी अमा प्रकारे माप ददल्यावर त ेवतकुीं ठावरुन खाली 
येव ूलागले तेंव्हा त्या कृपाळू महात्माींनी साींगगतले- ‘तीन जन्म माप 
भोगून तु्ही परत वतकुीं ठ लोकात याल’ ते दोन्ही ददतीच ेपतु्र झाले- 
दहरडयकश्यप ूआणण दहरडयाक्ष. परमेश्वराने पथृ्वीचा उद्धार करताींना  
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श्रीवराहावतार घेवनू दहरडयाक्ष आणण नलृसींहदेवाच ेरुप घेवनू 
दहरडयकश्यपचूा वस केला. पनु्हा हे दोघे ववश्रवा मनुीद्वारे केलमनीच्या 
गभागत राक्षसाींच्या रुपात जन्मले. त्यावेळी देणखल प्रभरूामचींद्राींनी त्याींना 
मापमतुत करडयासाठी त्याींचा वस केला. नतसऱ्या जन्मात त ेलममपुाल 
आणण दींतवक्र झाले. भगवान श्रीकृष्णाींनी आपल्या सदुमगन चक्राने त्याींचा 
वस केला आणण मापमतुत करुन पनु्हा वतकुीं ठसाम प्रदान केले.  

 

११. पररत्राणाय सासनूाीं-  

दास्य, सख्य, वात्सल्य तसेच श्रुींगार आदद ववववस रसाींद्वारे आपल्या पे्रमी 
भतताींना आनींददत करणे, ववमदु्ध पे्रम 
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रसास्वादनाद्वारे स्वतिः सखुी होवनू भतताींनादेणखल आपल्या पे्रम 
रसास्वादनाद्वारे सखुी करणे. अमा प्रकारे अनतमय ववरह कातर भतताींची 
वेदना माींत करडयासाठी अवतररत होणे. 
 

१२. ववनामायच दषु्कृताम-् 



भतताींसाठी सासदु्रोही कीं सादी असरुाींचा ववनाम करणे, ददुाांत दतत्याींच्या 
ददुगमनीय सेनेच्या भाराने दिुःखी झालेल्या पथृ्वीला भाररदहत करडयासाठी 
अवतार घेतला. 
 

१३. अनगु्रहाय भततानाीं- 
आपल्या मसरू लीलाचररत्राींद्वारे आत्माराम मनुीींना आपल्या पे्रमभततीकड े
आकवषगत करडयासाठी अवतररत झाले.  

श्रीकृष्णाींनी अवतररत होवनू भगवत ्गीतेद्वारे आत्मसमागची स्थापना केली. 
श्रीमद्भागवतामध्ये उद्धव सींवादाद्वारे प्रेम-समागची स्थापना केली गेली. 
वास्तववक श्रीकृष्ण पे्रम-समागच्या स्थापनेसाठी पथृ्वीवर अवतररत झाले 
होत.े अमाप्रकारे त्याींनी आपला उदे्दम अपवूग रुपाने मदहमा मींड्रडत केला.  

त्याींच्या अवतार ग्रहण करडयाच्या कारणात मखु्यानतमखु्य अींतरींग कारण 
आहे. त्याींचा हा गणु जो श्रीचततन्यचररतामतृ ग्रींथात कृष्णदास कववराज 
गोस्वामीींनी ददली आहे. रलसक मखेर परम करुण। 
श्रीकृष्ण रलसक मखेर आहेत अथागत सवग रसाींच ेआस्वादक आहेत, स्वयीं 
रसस्वरुप आहेत. जसे श्रतुीमध्ये साींगगतले रसौवतसिः। श्रीकृष्ण अद्ववतीय 
तत्व आहे. त ेआपल्या ननत्य अप्राकृत (गचन्मय) गोलोकसामात ववहार 
करतात आणण अनेकानेक मसरू लीला करुन आपल्या भतताींना आनींद 
देवनू स्वतिः त्या सगळ्या लीलाींच ेआस्वादन करतात.  

इथे प्रश्न असा उठतो की, त ेआपल्या अप्राकृत (गचन्मय) गोलोक सामात 
ववहार करतात. मग ह्या प्राकृत (पथृ्वीवर) मत्यग जगात आपल्या 
पररकराींसदहत, गोप-गोपीींसदहत प्रगट होवनू जन्म, माखनचोरी, रासलीला 
आदी लीला प्रकालमत करतात? वास्तवात या सरासामावर आपल्या लीला 
प्रगट करुन आपल्यासारख्या बद्धजीवाींवर करुणेचा प्रकाम करणे हा उद्देम 
आहे. जे ह्या लीला पाहतात त ेसकृुतीवान जीव पे्रम प्राप्त करुन 
भगवतसामात प्रवेम करतात. त ेपरत पथृ्वीवर जन्मग्रहण कररत नाही. 
भववष्यात जे जीव ह्या लीलाींच ेश्रवण-कीतगन करतील त्याींच्या हृदयात 



श्रीकृष्ण लीलाींद्वारे प्रवेम करुन, गचत्त मवुद्धद्वारे आपली सेवा वासना 
जागवनू, त्याींना आपले पे्रम प्रदान करुन कृताथग करतात. याच ेउदाहरण 
आहे श्रतुी, रासलीला श्रवण करुन ज्याींच्या 
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मनात श्रीरासा आदी गोपीींसारखी श्रीकृष्ण सेवेची कामना उत्पन्न झाली. 
दींडकारडय ननवासी मनुीजन श्रीरामचींद्राींच्या रुपावर मगु्स झाले. भगवान 
रामचींद्र मयागदेमध्ये होते ्हणून त्याींनी मनुीींच ेमनोरथ श्रीरामरुपात नाही 
तर कृष्णावताराच्या वेळी श्रीयमोदानींदन रुपात पणूग केले.  

अनगु्रहाय भततानाीं मानषुीं देहमागश्रतिः। 
भजत ेतादृमीिः क्रीडायािः श्रतु्वा तत्परो भवेत।। 
                          (श्रीमतभागवत १०/३३/३६) 
भगवान भततावर कृपा करडयासाठीच आपली नरलीला ह्या अलौक्रकक 
जगात प्रकट करतात आणण अमी लीला करतात ज्या ऐकून जीव 
भगवतपरायण होतो.   
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त्याींच्या कृपा-अनगु्रहाची व्याख्या करणे असींभव आहे. त ेस्वतिः गोपीींच्या 
पे्रमाच ेऋणी होवनू ्हणतात- 
न पारयेsहीं ननरवद्यसींयजुाीं स्वसासकृुत्यीं ववबसुायषुावप विः। 
या माभजन ्दजुगरगेह श्रृींखलािः सींवशृ्यिः तद्विः प्रनतयात ुसासनुा।। 
                                  (श्रीमतभागवत १०/३२/२२) 

मी ब्रह्मदेवाच ेआयषु्य लमळवनू देणखल तमुच्या ननमगळ आणण ननदोष 
सेवेच ेऋण चकुव ूमकणार नाही कारण तु् ही माझ्या भजनासाठी दजुगर 
गहृ श्रृींखला तोडल्या (गहृत्याग केला) मी तमुचा जन्म-जन्माचा ऋणी 
आहे. तु्ही आपल्या सौ्य स्वभावाने, प्रेमाने मला ऋणकरुण केले आहे. 
परींतु मी तर तुमचा ऋणीच आहे.  

्हणून भगवान श्रीकृष्णाने पवूोतत साींगगतलेल्या कारणाींनी अवतार 
घेडयाच्या इच्छेने लौक्रकक लीलाींचा अवलींब करुन अप्राकृत गोलोकसाम 



आणण पररकर-वदृाींना मानयक प्रपींचाींतगगत (सींसारात) भलूोकात प्रकालमत 
केले.  

 

 

श्रीकृष्ण जन्माची पाश्वगभमूी 
यदवुींमात देवमीढ नावाच ेएक सम्राट मथरेुत ननवास कररत होत.े त्या 
क्षत्रत्रय लमरोमणण राज्याच्या दोन भायाग होत्या. एक क्षत्राणी आणण दसुरी 
गोपकुळातील. क्षत्राणी पत्नीपासनू मरूसेन आणण गोप पत्नीपासनू 
पजगन्यजीींचा जन्म झाला. मरूसेनाला वासदेुव पतु्र झाला. पजगन्यजीींनी 
गोपकुळानसुार गवळ्याींच ेअगसपत्य स्वीकारले. त्याींना पाच पतु्र झाले. 
उपनींद, अलभनींद, नींद, सन्नद आणण नदींन आणण दोन मलुी सनुींदा आणण 
नींददनी. यामध्ये श्रीनींदजी समस्त पररवाराच्या प्रेमाच्या सींपत्तीच ेआसार 
होवनू सवाांच्या मसले होते. गोपाींमध्ये प्रसान समुखु नानाच्या गोपाने 
नींदजीींना परमसन्या आपली कन्या यमोदेचा वववाह केला. पजगन्यजीींनी 
आपला मोठा मलुगा उपनींदला गोकुळचा राजा केले. त्यानींतर उपनींदजीींनी 
आपल्या मसल्या भावाला जे सवगगणुसींपन्न तसेच सवाांच्या वप्रय नींदजीींना 
राजनतलक करुन राज्यभार त्याींच्यावर सोपववला.  

राजा श्रीदेवमीढने मरूसेनवर राज्यभार सोपववला. त्यावेळी मथरुा नगरी 
राजा मरूसेन आणण राजा उग्रसेन या दोघाींची राजसानी होती. मरूसेनाचा 
पतु्र वासदेुवाचा वववाह उग्रसेनच ेसाकटे बींस ूदेवक याची मलुगी देवकी 
बरोबर झाला. उग्रसेनचा पतु्र कीं स याची बहीण देवकीचा वववाह सींपन्न 
झाला. या वववाहाने कीं स खूप आनींददत झाला. नववववादहत दाींपत्याला 
स्वणगरथावर बसवनू त्याींना घेऊन जाडयाकररता त्याने स्वतिः सारथ्य केले. 
त्याच्या कमरेला ्यानात तलवार होती. त्याच्या डाव्या हातात घोड्याींचा 
लगाम आणण उजव्या हातात चाबकु होता. रस्त्याने जाता जाता अचानक 

आकामवाणी झाली, “असे मखूग कीं सा! ज्याींना तु रथात बसवनू घेऊन 
चाललायस त्याींचाच आठवा पतु्र तुझा कदगनकाळ बनेल!”  



हे ऐकताच कीं स चवताळून रथावरुन खाली उतरला, त्याने एका हाताने 
्यानातून तलवार काढली आणण दसुऱ्या हाताने देवकीच ेकेस पकडून 
नतचा लमरच्छेद करायला सरसावला. त्यान ेववचार केला की जर देवकीच 
नाही रादहली तर नतला अपत्य होडयाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. मला 
मारणारा जन्मालाच येणार नाही. तेंव्हा देवकीचा वस करणेच उगचत आहे. 
              हे एका नाक्स्तक व्यक्ततच ेलक्षण आहे. कीं साला वाटल े
की ही आकामवाणी लमथ्या नाही, सत्य आहे, परींत ुदेवकीचा वस करुन 
मी ती असत्य करीन. त्याला हे अनमुान लावता आले नाही की जर 
आकामवाणी सत्य आहे तर मी ती कमी थाींबव ूमकतो? परींतु तो काहीच 
करु मकला नाही. आपल्या मतृ्यचू्या भीतीने, तथा आकामवाणी असत्य 
करडयाकररता त्या नाक्स्तक, पापी, दषु्ट आणण भोजवींमाला कलींक 
असणाऱ्या कीं साने ्यानातून तलवार उपसनू देवकीचा वस करडयाचा 
ननश्चय केला. त्याच ेहे कू्रर कमग पाहून वसदेुवजी कीं साला माींत कररत 
्हणाले- “तु्ही तुमच्या नवपररणणत बदहणीचा वस का करताय? एक 
्हणजे ती स्त्री आहे आणण दसुरे ्हणजे ती तुमची बदहण आहे. लमवाय 
ही वववाहाचा मभुप्रसींग आहे. कुठलाही वीर परुुष स्त्रीवर हात उचलत 
नाही. परींत ुतु्ही मात्र एका स्त्रीचा वस कररतच आहात लमवाय आपल्या 
अत्यींत लाडतया अमा छोट्या बदहणीचा वस करणार आहात. तु् ही असे 
कदापी करु नये. मरूवीराींच्या सभेत तुमच्या बळाचा, तुमच्या वीरतेचा 
अत्यींत सन्मान केला जातो. एका स्त्रीचा वस करुन तु्ही तुमच्या 
यमाला, कलींक्रकत करु नका!” 
वसदेुवाींना दृढ ववश्वास होता की आकामवाणी सत्य होणारच. देवकीच े
आठवे आपत्य कीं साचा ननक्श्चतच वस करणार. परींत ुआता येऊ घातलेल्या 
मतृ्यलूा टाळणेच योग्य ठरणार आहे. त ेकीं साला ्हणाले- “राजकुमार! जो 
जन्माला येतो त्याचा मतृ्यहूी त्याच्याबरोबरच उत्पन्न होतो. आज असो 
क्रकीं वा मतकानींतर मरण येणारच. हा तर सषृ्टीचा ननयमच आहे. मग 
तु्हाला मतृ्यचुीं इतकीं  भय का असावीं? त्याचप्रमाणे आकामवाणीनसुार 



तु्हाला देवकीपासनू काहीच सोका नाही. सोका तर नतच्या पतु्रापासनू 
आहे. तेंव्हा नतच्या पतु्राींना जन्मतिःच मी आपल्या हाती आणून सोपवीन, 
आता मात्र तु्ही देवकीचा वस करु नका.” 
कीं साचा वसदेुवजीींच्या बोलडयावर ववश्वास होता. तो परुता जाणून होता 
की वसदेुवजी सालमगक आणण परम सत्यवादी आहेत. ्हणून मग त्याने 
देवकीला जीवे मारडयाचा ववचार सोडून ददला. त्या जोडप्याला स्वगहृी 
जाऊ ददले. परींत ुनींतर त्याने वसदेुवजीींच्या घराभोवती समस्त्र सतननकाींचा 
कडक पहारा ठेवनू त्याींना त्याींच्या घरातच नजरकत देत ठेवले, जेणेकरुन 
वसदेुवजी कुठे पळून जाऊ नयेत.  

योग्य वेळी देवकीचा पदहला पतु्र जन्मला. वसदेुवजीींनी देवकीला त्या 
वचनाची आठवण करुन ददली आणण उद्गारल,े “मी तुझ्या प्राणाींच्या 
रक्षणाकररता कीं साला वचन ददले होते की तुझ्या पतु्राींना जन्मतिःच त्याच्या 
हाती सपुदूग करीन, तेंव्हा तुझा हा पतु्र माझ्याकड ेदे.” वसदेुवजीींच ेहे 
बोलणे ऐकताच देवकी ओतसबोतमी रडू लागली आणण प्राथगना कररत 
्हणाली- “माझा भाऊ कीं स याला माझ्या आठव्या पतु्रापासनू भय आहे, 
या पदहल्या पतु्रापासनू नव्हे, तेंव्हा याला माझ्याजवलच राहू द्या.” 
वसदेुवजी त्यावर उत्तरले, “मला मी ददलेलीं वचन पाळलींच पादहजे, आणण 
मी जर तसीं केलीं नाही तर याला बलपवूगक घेऊन जाईल. ्हणून ्हणतो 
की याला कीं साच्या स्वासीन करणेच दहतावह आहे.” असीं ्हणून 
वसदेुवजीींनी देवकीच्या माींडीवरुन ते नवजात अभगक आपल्या हाती घेतलीं 
आणण आींक्रदणाऱ्या देवकीला तसींच मागे ठेवनू त ेकीं साच्या हाती सोपववलीं.  

कीं स जोरजोरात अट्टाहास कररत ्हणाला, “वसदेुवजी! तु्ही खरोखरीच 
परम सत्यवादी आहात. मला तुमच्या बालकापासनू कुठल्याही प्रकारच ेबय 
नाही, कारण आकामवाणीने तर आठव्या गभागतून उत्पन्न होणाऱ्या पतु्राला 
माझा काळ साींगगतलाय. मी या सकुुमार बालकाची उगीचच हत्या करुन 
पापाचा भागगदार होऊ इक्च्छत नाही. तेंव्हा तु्ही त्याला घेऊन जा.” 
वसदेुवजीींना ठाऊक होतीं की कीं स महादषु्ट आहे, कुठल्याही क्षणी तो 



आपले ववचार, आपलीं मत बदल ूमकतो, ्हणून त्याींनी त्याच्यावर 
ववश्वास ठेवला नाही.  

इथे श्री नारदमनुी भ्रमण करता-करता कीं साकड ेआले. कीं साने आदर 
सत्कार करुन त्याींना यथोगचत आसन ददलीं, कारण कीं स नारदजीींना 
आपला गुरु मानत होता. नारदजीींनी त्याला के्षमकुमल ववचारले असता 
कीं सान ेत्याींना घडलेली सगळी कहाणी साींगगतली. हे ऐकून नारदजी 
कीं साची भत्सगना कररत ्हणाले- “अरे ननबुगद्ध कीं सा! तुला कसे कळत नाही 
की जोपयांत देवकीचा आठवा पतु्र जन्म घेईल तोपयांत त्याच ेपदहले सात 
भाऊ मोठे झालेले असतील आणण मग त ेत्या आठव्या पतु्राबरोबर एकत्र 
येऊन तुझा वस करतील. सात वळेा चक्रार मोजणी झाल्यानींतरही सगळे 
अींक आठच ठरतात! देवता अत्यींत चतरु असतात. त्या कुणाला आठवा 
आणण कुणाला प्रथम बनवतील हे तुझ्या लक्षात देखील यायच ेनाही. 
तुझ्या घातकाच्या सींख्येप्रमाणे मोजायचचे झाले तर प्रथम बालक सदु्धा 
आठवे अस ूमकत,े कारण देवताींची तर ‘वामतोगती’ आहे. सगळ्या देवता 
तुझ्याववरुद्ध षड्यींत्र करु पहातायत. सगळे यादव वास्तववकपणे देवताच 
आहेत आणण त्याींच्या पत्नीींनीसदु्धा यदवुींमात जन्म ग्रहण केलाय. ही 
सगळी जणीं लमळून तझु्या वसाची तयारी कररत आहेत आणण या कामी त े
श्रीववष्णुींची सहाय्यता कररत आहेत.” 
नारदजीींनी असा दबुुगवद्धपणूग सल्ला कीं साला ददला त ेआठव्या पतु्राची 
स्वाभाववक रुपाने जन्म घेडयाची प्रनतक्षा करु मकले नादहत. त्यात बराच 
वेळ जाणार होता. त्यादर्यान कीं सान ेसमस्त ववश्वाचा सींहार केला 
असता. ्हणून कीं साचा अनतमीघ्र वस होणीं अत्यावश्यकच होतीं. जर त्यान े
नवजात अभगकाींची हत्या केली तर त्याच्या पापाींमध्ये वदृ्धी होईल आणण 
भगवींताींचा अवतार मीघ्र होईल.  

नारदजीींचीं ्हणणीं ऐकून कीं स क्रोसाने उन्मत्त झाला. त्याचा नारदजीींच्या 
बोलडयावर ववश्वास होता. त्याने तत्क्षणीच यादवाींचा सींहार करडयाचा 
ननश्चय केला. वसदेुव आणण देवकीला मजबतू बेड्याींनी बाींसनू कारागहृात 



बाींसनू ठेवले आणण देवकीच्या प्रथम गभागतनू उत्पन्न झालेल्या त्या 
नवजात बालकाला लमळेवर आपटून मारुन टाकले. त्याचीं हे कुकृत्य पाहून 
यदकुुल नरेम उग्रसेन अत्यींत कृद्ध झाले. जेंव्हा त्याींनी कीं साला अत्याचार 
करडयापासनू थाींबववडयाचा प्रयत्न केला तेंव्हा दषु्ट आणण मदमत्त कीं सान े
आपल्या वपत्याला बींदी बनवनू स्वतिः राज्यपद बळकावले. त्याने मथरुा 
आणण मरूसेनाच्या राज्याची सगळी सींपत्ती हडपनू त्यावर बळजबरीने 
आपला अगसकार लसद्ध केला. कीं स स्वतिः अत्यींत बलमाली होता, तसींच 
प्रलींबासरू, बकासरू, अघासरू, चाणूर, मकु्ष्टक, केमी, अररष्टासरू, सेनकु, 
द्ववववद आणण पतूना हे सगळे त्याच ेसाथीदार होत.े कीं साच ेबळ आणण 
पौरुषये पाहून मगस नरेम जरासींसाने आपल्या दोन मलुी अक्स्त आणण 
प्राप्ती याींचा वववाह कीं सामी करववला होता. जावई असल्यामळेु कीं साला 
जरासींसाची बरीच मदत होत होती. बाणासरू तथा भौमासरुासारखे दतत्य 
त्याच ेसहाय्यक होते. या सगळ्याींबरोबर तो यदवुींमीींचा सींहार करु लागला.  

ते सगळे भयभीत होऊन वेगवगेळ्या देमात पलायन करु लागले. काहीजण 
इच्छा नसताींना वरवर त्याची मजी साींभाळत त्याची सेवा करु लागले. 
एक-एक कररत कीं साने देवकीच्या सहाही पतु्राींची हत्या केली. त्यानींतर 
देवकी पनु्हा गभगवती झाली. यावळेी सामतत्व प्रकामक स्वयीं बलदेवजी 
आपल्या अींम रुपात सप्तम ्गभागत स्थानापन्न झाले. वसदेुवजीींच्या अन्य 
पत्नीींपतकी जमेल तेंव्हा कारागहृात देवकी आणण वसदेुव याींची सेवा 
करडयाकररता येत असे. देवकीने जेंव्हा सातवा गभग सारण केला त्यावेळेस 
रोदहणीसदु्धा गभगवती झाली. बलदेव प्रभ ूआपल्या पणूग रुपात 
रोदहणीदेवीींच्या गभागत प्रववष्ट झाले. दोन तीन मदहन्याींनींतर वसदेुव 
महाराजाींनी ववचार केला की जर रोदहणीदेवी इथेच मथरेुत राहून बालकाला 
जन्म देणार असतील तर तो दषु्ट कीं स त्यालाही जीवे मारेल ्हणून 
त्याींनी रोदहणीदेवीला गुप्तरुपाने गोकुळात पाठववडयाची योजना आखली. 
योगमायेच्या पे्ररणेने वसदेुवजीींनी असे केले. रोदहणीदेवी नींतर गोकुळी 
गेल्या क्जथे त्याींनी अनेक वष ेवास केला. 



इथे श्रीकृष्णाने आपली परामतती असलेल्या योगमायेला आदेम ददला- 
“देवी! तु व्रजसामी जा, नतथला प्रदेम गाई आणण गवळ्याींनी समुोलभत 
आहे. नतथे नींद गोकुळात वसदेुवजीींची पत्नी रोदहणी ननवास कररत आहे. 
त्याींच्या अन्य पत्नी देणखल कीं साच्या भीतीने ननरननराळ्या दठकाणी 
गुप्तरुपाने रहात आहेत. यावळेी सींकषगण नामक माझीं ववमषे तजे 
देवकीच्या उदरात सप्तम ्गभागच्या रुपात वाढत आहे, त्याला नतथनू 
ववस्थावपत करुन रोदहणीच्या गभागत स्थावपत कर. मी अींमरुपान ेदेवकीचा 
पतु्र होईन आणण त ुगोकुळात यमोदेच्या गभागत जन्म ग्रहण कर. माझ्या 
कृपेने तु सगळ्याींना त्याींचीं मनोवाींनछत फल प्रदान करडयास सक्षम होमील. 
पथृ्वीवरील लोक तुझ्या पजेूकररता अनेक के्षत्र बनवतील आणण दगुाग, 
भद्रकाली, ववजया, वतष्णवी, कुमदुा, चक्डडका, कृष्णा, मासवी, कन्या, 
माया, नारायणी, ईमानी, मारदा आणण अींत्रबका अमा अनेक नावाींनी तुला 
सींबोसतील. अमाप्रकारे योगमायेच्या प्रभावाने देवकीच्या गभागत क्स्थत 
असलेले सींकषगण बलदेव रोदहणीच्या गभागत क्स्थत असलेल्या पणूग बलदेव 
प्रभुींबरोबर लमळून एकाकार झाले. जेंव्हा योगमायेने देवकीचा गभग 
रोदहणीच्या गभागत स्थावपत केला तेंव्हा मथरुावासी मोठे दिुःखीकष्टी होऊन 
आपापसात ्हणाले, “हाय हाय! त्रबचाऱ्या देवकीचा हा गभग देणखल नष्ट 
झाला.”  

दर्यान गोकुळात श्रीनींद आणण यमोदा याींच्या वववाहास अनेक वष े
लोटल्यानींतरही त्याींना अपत्य प्राप्त झाल ेनव्हते. प्रौढावस्था आल्या 
कारणाने सींतान प्राप्तीची आमासदु्धा सींपषु्टात आली होती. नींदबाबाींना 
सींसारातून ववरतती आली होती. एक ददवस नींदबाबाींना अमी अींतिःस्फूती 
झाली. जणकुाही एक श्यामवणागच,े कमलनयन, अपवूग ददव्य सुींदर बालक 
यमोदेच्या माींडीवर खेळत आहे. त्याींनी जेंव्हा याववषयी एकाींतात यमोदेला 
साींगगतले तेंव्हा यमोदा ्हणाली, “हल्ली मलाही स्वप्नात अगदी असेच 
परमसुींदर बालक माझ्या माींडीवर खेळताींना ददसत.े” 



त्यानींतर असा अलौक्रकक पतु्र प्राप्त करडयाची अलभलाषा अत्यींत तीव्र 
झाल्यानींतर एकदा भगवान ्श्रीनारायण दोघाींच्याही स्वप्नात प्रकट होऊन 
्हणाले, “अहो!  जे परमसुींदर बालक तु्हाला अींतिःस्फूती देत आहे ते 
साक्षात ्श्रीकृष्ण तुमच ेननत्यपतु्र आहेत. प्रत्येक कल्पात आपल्या 
भततीच्या प्रचाराथग त ेतु्हा दोघाींच्याद्वारेच जन्म ग्रहण करतात. ज्या 
द्रोण आणण सराने ठरोर तपस्या करुन ब्रह्माींजीींकडून श्रीकृष्णाींप्रनत 
वात्सल्य प्रेम मागगतले, त ेतु्हा दोघाींच ेअींम वा कलास्वरुप आहेत. 
तु्हा दोघाींची ही समुसरू इच्छा मीघ्र पणूग होईल.” 
हे ऐकून श्रीनींद आणण यमोदेच ेहृदय आनींदानतमयाने भरुन गेले. 
त्याचवेळेस गोकुळात एक तपक्स्वनी एका स्नातक ब्रह्मचाऱ्यासोबत येऊन 
पोहोचली. नतच्या लक्षणाींवरुन ती महाप्रभावमाललनी वाटत होती ्हणून 
सगळ्याींनी नतचा यथोगचत आदर सत्कार केला. तपक्स्वनी ्हणाली- “माझीं 
नाव पौणगमासी आहे, मी बालब्रह्मचाररणी आहे तथा सदतव असगवदृ्धा 
अवस्थेत असत:े या ब्रह्मचाऱ्याच ेनाव मसमुींगल आहे. ब्रजराज श्रीनींदाींच्या 
घरी लवकरच एका पतु्राचा जन्म होणार आहे.” हे ऐकून समस्त 
ब्रजवासीगण अत्यींत आनींददत आणण अश्रपूणूग झाले. त्याींनी भगवती 
पौणगमासीकररता यमनेुच्या काठावरती एक पणगकुटी बाींसली. तेंव्हापासनू 
त्या व्रजसामी वास करु लागल्या. माघ मासातील कृष्णपक्षीय प्रनतपदा 
नतथीच्या एका रात्री यमोदाजी ब्रजराजाींची सेवा कररत असताींना त्याींना 
स्वप्नवत ्साक्षात्कार झाला की तेच बालक एका कुमाररकेच्या (योगमाया) 
द्वारा आपल्या अींगाला आच्छाददत करुन श्रीब्रजराजाींच्या हृदयातून ननघनू 
त्याींच्या हृदयातून ननघनू त्याींच्या हृदयात प्रवेलमत होत आहे. 
श्रीब्रजराजाींनासदु्धा आपल्या अींतरात त्याींच्या होणाऱ्या प्रवेमाची क्जवींत 
अनभुनूत झाली, परींत ुभावववभोर झाल्याकारणाने ते काहीच बोल ूमकले 
नादहत. त्यानींतर यमोदेच्या ठायी गभगलक्षणे जाणवल्यानींतर सगळ्या गोपी 
माींगललक पदाथग घेऊन त्याींच्याकड ेआल्या तथा सगळे ब्रजासीगण 
आनींदसागरात ननमग्न झाले.  



नतकड ेमथरेुत अींमस्वरुपात भगवान वसदेुवाींच्या मनात आपल्या 
अींमकलाींसदहत प्रववष्ट झाले. साक्षात भगवान हृदयात प्रववष्ट झाल्यामळेु 
त्याींना सारण करणारे वसदेुवजी सयूागसमान तजेस्वी झाले आणण त्याींना 
बघताींना लोकाींच ेडोळे ददपनू जात होत.े ज्याप्रमाणे पवूग ददमा चींद्रदेवास 
ग्रहण करत ेत्याचप्रमाणे मदु्ध सत्वाने सींपन्न देवकीने भगवींताला 
वसदेुवाींच्या हृदयातून आपल्या हृदयात सारण केले. भगवान देवकीच्या 
हृदयातून येऊन नतच्या गभागत ववराजमान झाले.  

बद्धजीवाींना आपल्या कमगफळाप्रमाणे ववलभन्न योनीींमध्ये तमाच माता-
वपत्याींच्या पोटी जन्म ग्रहण करावा लागतो. आणण त्याींचा जन्म 
वपत्याद्वारे आपले मकु्राण ूमातेच्या गभागत स्थावपत करडयाच्या फलस्वरुप 
होत असतो. परींत ुभगवान परम स्वतींत्र आहेत. ्हणून त ेस्वेच्छेने 
आपल्या मात्या-वपत्याची ननवड कररत असतात आणण इतर यिःकक्श्चत 
बद्ध जीवाींप्रमाणे त्याींचा ‘मौक्रजन्म’ होत नाही. कारण भगवींताचीं मरीर 
गचन्मय आहे अथागत त्याींच्यात आणण त्याींच्या मरररात कुठलाही भेद 
असतो. (येथे ‘नसतो’ असाव ेअसे वाटत ेवदहत नजरचकुीने ‘असतो’ ललहीले 
असाव ेकृपया पडताळून पाहणे)  
देवकीच्या गभागत भगवान जेंव्हा ववराजमान झाले तेंव्हा नतच्या मररराच्या 
ददव्य तजेामळेु सगळे कारागहृ झगमग ूलागले. कीं साने हे पादहल्यानींतर 
ववचार केला,“यावेळेस मात्र माझ्या प्राणाींचा सींहारक ववष्णुने दहच्या गभागत 
अवश्य प्रवेम केला आहे. आता मला लवकरच स्वसींरक्षणाचा उपाय 
करायला हवा. परींत ुमी दहचा वसही करु मकत नाही कारण ती एक स्त्री 
आहे, माझी बदहण आहे, त्याचबरोबर ती गभगवतीही आहे. दहचा वस 
केल्यास माझी कीती यम आणण आयषु्य नष्ट होईल. ्हणून मला दहच े
अपत्य जन्माला येईपयांत प्रनतक्षा करायलाच हवी.” कीं स आपल्या हृदयात 
भगवींताच्या प्रनत दृढ वतर-भाव ठेऊन झोपेत, जागेपणी, खाता-वपता, उठता-
बसता, चालता-क्रफरता, सदासवगदा श्रीकृष्णाचचे गचींतन करु लागला. क्जथे 
त्याची दृष्टी पड,े थोडी जरी चाहूल लागे, नतथे सवगत्र त्याला श्रीकृष्णाचचे 



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

भगवान ्श्रीकृष्ण गीतचेा सवगशे्रष्ठ उपदेम देताींना ्हणतात- ‘मन्मना भव’ 
अथागत ्आपल्या मनाला पणूग रुपाने माझ्यात ननवेलमत करा. सासक-भतत 
कठोर सासना करुन आपल्या मनाला सवगदा भगवींताींच्या गचींतनात ननमग्न 
ठेवडयाचा प्रयत्न करतात. परींत ुत्यातले काही ववरळेच असे करु मकतात. 
परींतु इथे मात्र आपण पहातो की कीं साचीं मन तर सदा-सवगदा श्रीकृष्णाच्या 
गचींतनात रत होते, मग कीं स अमा सासक भतताींपेक्षाही शे्रष्ठ ठरतो का? 

याचीं उत्तर श्रीलरुपगोस्वामीपाद आपल्या भक्ततरसामतृलसींस ूग्रींथात 
भक्ततची व्याख्या करताींना देतात- 
“अन्यालभलावषता मनू्यीं ज्ञान-कमागद्यनावतृम।् 
आनकुुल्येण कृष्णानमुीलनीं भक्ततरुत्तमा।।” 
श्रीकृष्णाचीं अनकूुल भावनाींनी केलेलीं गचींतनच खऱ्या अथागने भतती आहे. 
कीं साचा भाव श्रीकृष्णाप्रनत प्रनतकूल आहे, तो मत्रभूावान ेत्याच ेगचींतन 
करतो, त्यामळेु याला भतती ्हणता येत नाही.  

भगवान श्रीकृष्ण देवकीच्या गभागत ववराजमान झालेत हे कळल्यानींतर 
मींकरजी ब्रह्माजी आपल्या अनचुराींसोबत, देवताींसोबत, नारदादी, 
ऋवषींसोबत कीं साच्या कारागहृात आले. हे सगळेच समुसरू वचनाींनी 
श्रीहररची याप्रमाणे स्तुती करु लागले.  

सत्यव्रतीं सत्यपरीं त्रत्रसत्यीं सत्यस्य योननीं ननहीतीं च सत्ये। 
सत्यस्य सत्यमतृसत्यनेत्रीं सत्यात्मकीं  त्वाीं मरणीं 
प्रपन्नािः।।(श्रीम.भा.१०.२.२६) 
“प्रभो! आपण सत्यसींकल्प आहात. सत्यच आपल्या प्राक्प्तच ेशे्रष्ठ सासन 
आहे. पाखींडीींना आपण प्राप्त होऊ मकत नाही. सषृ्टीच्याही पवूी, 
प्रलयाच्याही पश्चात ्आणण सींसाराच्या क्स्थतीसमयी सदु्धा आपण 
ननत्यववद्यमान असता, ्हणूनच भगवन ्आपण परमसत्य आहात. 
आपणच सषृ्टीच ेसक्रक्रय मलू-तत्व आहात तथा पथृ्वी, जल, तजे, वाय ू



आणण आकामाच ेसत्य कारण आहात, तसींच त्याींच्यात अींतयागमी रुपात 
ववराजमान आहात. आपण समदमी आहात तसींच आपला आदेम 
सवाांकररता 
पान २१ 

पालनीय आहे. आपण सत्यस्वरुप आहात ्हणून आ्ही सगळे आपल्या 
मरणागत आहोत.” 
“आपण ज्याप्रमाणे मत्स्य, ह्यग्रीव, कच्छप, नलृसींह, वराह, हींस, राम, 
परमरुाम, वामन आदद अवतार सारण करुन आमची आणण या नतन्ही 
लोकाींची रक्षा केली, त्याचप्रमाणे यावेळीसदु्धा पथृ्वीचा भार हरण करा.” 
तदनींतर देवकीजीींना सींबोगसत सगळे ्हणाले- “साक्षात भगवींत आपल्या 
गभागत ववराजमान झाले आहेत. ्हणून आता आपण कीं सापासनू थोडींही 
भयभीत होऊ नका कारण आपले हे पतु्र लवकरच त्याचा वस करणार 
आहेत.” 
अमाप्रकारे स्तुती करुन समस्त देवतागण ननघनू गेले.  

पान २२ 

श्रीबलराम आववभागव (प्रगटीकरण) 
 

इकड ेगोकुळात रोदहणी मय्याच्या गभागत श्रीबलराम प्रभ ूददसामासाने वाढू 
लागले. त ेचौदा मदहने गभागत रादहले आणण मभु नतथी दमायतुत श्रावण 
मासात श्रवण नक्षत्रात पौणणगमासेत नींदभवनात, भगवान श्रीकृष्णाच े
अलभन्न स्वरुप, त्याींच ेप्रथम ववस्तार, अखींड गुरुतत्व गौर-वणगमाली 
श्रीबलराम रोदहणीच्या पोटी जन्म घेतला. त्याींच ेमखु ननष्कलींक पणूग 
चींद्रमासारखे, नेत्र कमलासारखे, नवजलसरसमान केस-कलाप आणण 
मरत्कालीन मेघासारखे मभु्रवणागच ेअसे रुप प्रगट झाले. सयूागसारखे 
तेजस्वी श्रीबलराम जन्मापासनूच मींद बालकासारखे ददसत होते. त्याींनी 
आपले डोळे देणखल खोलले नादहत कारण त ेसवगप्रथम आपला साकटा 



भाऊ श्रीकृष्णाच ेदमगन करणार होते. ज्याींचा जन्म आठ ददवसान ेहोणार 
होता.  

पान २२ 

काही ब्रजवालसींच े्हणणे होत ेकी बलदेव प्रभूींचा जन्म भाद्रपद मतुल 
षष्टीला झाला. त ेबलदेव षष्टी साजरी करतात. श्रील रुपगोस्वामी श्रील 
सनातन गोस्वामी, श्रीलजीव गोस्वामी तसचे गोस्वामीींच ेमत आहे की जर 
असे मानले तर बलदेव प्रभ ूश्रीकृष्णापेक्षा छोटे आहेत, जर असा ववचार 
केला की बलदेव प्रभ ूमोठे आहेत तर त्याींचा जन्म श्रीकृष्णापेक्षा जवळ- 
जवळ एका वषागने मोठा असेल. श्रीमद् भागवतात असे वणगन आहे की 
दोघे एकत्र नींदभवनात गुडघ्यावर चालायला लमकले. राींग ूलागले. दोन्ही 
बालकाींचा नामकरण सींस्कार एकत्र झाला. दोघाींचा अन्नप्रामन सींस्कार 
देणखल एकत्र झाला. श्रीकृष्णजन्मानींतर जेंव्हा यमोदा आणण रोदहमी मातेने 
त्या दोन्ही मलुाींना (लममुींना) एकाच पाळडयात झोपववले तेंव्हा बलदेव 
प्रभूींनी प्रथम डोळे उघडून सवगप्रथम श्रीकृष्णाच ेदमगन घेतले. यासवग 
गोष्टीींवरुन हे लसद्ध होते  

पान २३ 

की, बलदेव प्रभूींचा जन्म श्रावण पौणणगमेला झाला होता.  

 

 

श्रीकृष्णजन्म 

सवग गणुाींनी यतुत वतवस्वत मनवन्तराच्या अठ्ठाववसाव्या चतुयगुागच्या 
भाद्रपद मदहन्याच्या कृष्णपक्षाच्या अष्टमी नतथी बसुवारी अथग-रात्री हषगण 
योगात दोष स्पमग रदहत रोदहणी नक्षत्र होते. आकामात सवग नक्षत्र तारे 
ग्रह माींत होते. सवग ददमा प्रसन्न होत्या. पथृ्वीवर सगळीकड ेमींगलमय 
वातावरम होत.े खाणीींमध्ये दहरे आणण प्रदान कररत होती. सरोवर आणण 
नद्याींच ेपाणी पावसामळेु गढूळ झाले होत ेत ेननमगळ झाले होत.े रात्रीच्या 
वेळी देणखल कमळ फुलले होत.े वनातील वकृ्षवेली भरगच्च रींगीबेरींगी 
फुलाींनी लगडलेल्या होत्या. कुठे पक्षाींचा गचवगचवाट होत होता. भुींगे 



फुलाींवर गुींजारव कररत होत.े पववत्र आणण लमतल वाय ूफुलाींच्या गींसाींनी 
यतुत होवनू लोकाींना आपल्या स्पमागने आनींददत कररत मींद-मींद गतीने 
वाहत होते. असे वाटत होत ेकी जण ूसगळीकड ेवसींत ऋतुींच ेसाम्राज्य 
पसरले आहे. दरू प्रवासाला गेलेल्या पनतच ेखूप वषाांनी आगमन होणार ही 
बातमी ऐकून पत्नी जमी सुींदर मृींगार करुन त्याच्या येडयाची वाट पाहत े
तसे पथृ्वी (भदेूवी) ने देणखल आपले पती भगवान श्रीकृष्णाींच्या 
स्वागतासाठी आपल्या सौंदयागचा ववस्तार केला.  

ब्राह्मणाींच्या अक्ग्नहोत्राींचा न ववझणारा अग्नी जो कीं साच्या अत्याचाराने 
ववझला होता तो स्वतिः प्रज्वललत झाला. सासुींच ेहृदय प्रसन्नतेने फुलनू 
गेले. परमेश्वराच्या प्रगटवेळी देवताींनी दुींदभुी वाजववली. क्रकन्नर आणण 
गींसवग मसरू स्वराने गाऊ लागले. लसद्ध आणण चारण परमेश्वराच्या 
मींगलमय गणुाींची स्ततुी करु लागले. स्वगागत अप्सरा नतृ्य करु लागल्या. 
देवता आणण ऋषीमनुी आनींदाने पषु्पाींचा वषागव करु लागले. जलसर मेघ 
सागराजवळ जावनू मींद-मींद गजगना करु लागले. अष्टमीचा चींद्रमा पवूग 
ददमलेा उददत होताना मध्यरात्री अींसकाराच्या साम्राज्यामध्ये पणूग 
चींद्रासमान समस्त अवताराच ेअवतारी भगवान श्रीकृष्ण कीं साच्या 
कारागहृात अवतीणग झाले.  

ठीक त्याचवेळी श्रीकृष्णाने आपले अनादी काळाच ेलसद्ध माता-वपता श्रीनींद 
आणण यमोदेच्या महालात यमोदा मातेच्या पोटी आपल्या पररपणूगतम 
श्रीगोवव ींद रुपात सासारण बालकाच्या रुपात सनूतकागहृात जन्म घेतला. 
श्रीकृष्ण जन्माबरोबरच योगमायेने देणखल कन्येच्या रुपात श्रीकृष्णा 
पाठोपाठ यमोदेच्या पोटी जन्म घेतला. जळुी मलेु (यमज) जन्मल्यामळेु 
प्रसव वेदनेमळेु यमोदा मतय्या मदु्धीवर नव्हती. ववमदु्ध वात्सल्य भावाचा 
उदय अत्यींत प्रगाढ ममतायतुत भक्ततच्या अगसतयामळेु होतो. असा 
ववमदु्ध वात्सल्यभाव श्रीनींद आणण यमोदा मातेत आहेच. त ेश्रीकृष्णाला 
आपल्या पतु्राच्या रुपातच पाहतात. त्याींच्या वात्सल्य भावात लेममात्र 
देणखल भगवद्बदु्धी नाही. याच ववमदु्ध वात्सल्य भावाच ेआस्वादन 



करडयासाठी श्रीकृष्णाींनी आपल्या पररपणूगतम रुपात नींद बाबा आणण 
यमोदेच्या पतु्ररुपात जन्म घेतला.  

वसदेुवाींकड ेत ेकाही कारणाींमळेु अवतररत झाले त्याच ेमखु्य प्रयोजन आहे 
असरुाींचा सींहार. कीं साच्या कारागहृात वसदेुव तसेच देवकीने पादहले की 
एक अद्बतु बालक त्याींच्यासमोर आहे. मखुमींडलाची अपवूग मोभा समस्त 
लोकाींच्या सौंदयागला पराभतू कररत होती. पणूग ववकलसत कमळासारखे 
ववमाल नते्र, उन्नत नालसका, आणण असरावर (ओठाींवर) मसरू-मसरू मींद 
हास्य नतृ्य कररत होते. अवस्था न क्रकमोर, चतुभुगज रुप, सगळे अींग 
आभषूणाींद्वारे समुोलभत होत.े चारी भजुाींमध्ये मींख, चक्र, गदा आणण पद्म 
होत.े वक्षिःस्थळावर श्रीवत्साच ेगचन्ह, तसेच कौस्तुभमणण झळकत होत.े 
भाळावर बहुमलू्य वतदयूगमणणचा मकुुट मोभत होता. नवजलसरसमान 
परमसुींदर मामल मरीरावर मनोहर वपताींबर झळकत होता. कमरेला 
झळकणारी करसनी, दींडात बाजुींबद आणण मनगटात कीं कण मोभत होत.े 
प्रत्यींगातून अद्भतू छटा झळकत होती. त्याींच्या अींगकाींतीने बींदीगहृ झळकू 
लागले. त ेदोघे आश्चयगचक्रकत झाले.  

वसदेुवाींनी पादहले की माझ्या पतु्राच्या रुपाने तर स्वयीं भगवान ्आले 
आहेत, आणण ्हणून ते आश्चयगचक्रकत झाले व त्याींच ेमरीर 
आनींदानतमयाने पलुक्रकत झाले. श्रीकृष्णाींचा जन्मोत्सव साजरा 
करडयाकररता त्याींनी मनोमन ब्राह्मणाींना दहा गाई दान करडयाचा सींकल्प 
केला. भगवींताींच्या साक्षात दमगनाने त्याींच्या मनातील सवग भय दरू झाले. 
दोघेही भगवींताींच्या चरणी नतमस्तक झाले तथा ते भगवींताची स्तुती करु 
लागले.  

वसदेुवची ्हणाले- “आपण प्रकृनतच्याही पललकडले साक्षात परुुषोत्तम 
आहात. आपलीं स्वरुप केवळ प्रेम आणण आनींद आहे. आपणच सषृ्टीच े
आदद आहात. आपल्या प्रकृनतद्वारे या त्रत्रगणुमयी जगताची सषृ्टी 
करतात. परींत ुप्रकृनतच ेहे तीन गणु आपल्याला स्पमग करु मकत नादहत 
कारण आपण सगळ्याींच्या अींतयागमी आहात, परमसत्य आहात, तसेच 



आत्मस्वरुप आहात. हे प्रभो! आपण सवगमक्ततमान आणण सवाांच ेस्वामी 
आहात. या समस्त ववश्वाच्या रक्षणाकररता आपण माझ्या घरी अवतार 
घेतला आहे.” देवकी ्हणाली- “प्रभो! मास्त्राींनी आपल्या ज्या रुपाला 
अव्यतत, ननववगकार, ननगुगणब्रह्म, ज्योनतिःस्वरुप वणणगले आहे तेच आपलीं 
स्वरुप साक्षात ववष्णरुुपाचीच अींगकाींती आहे. आपण सवगमक्ततमान आणण 
परम कल्याणाच ेआश्रय आहात. ्हणूनच मी आपल्याला मरण आली 
आहे. हे भततभयहारी! आ्ही या दषु्ट कीं सापासनू भयभीत आहोत. तेंव्हा 
आपण आमच ेरक्षण करा. आपण आपल ेहे अलौक्रकक रुप सासारण 
देहालभमानी व्यक्ततींसमक्ष कृपया प्रकदटत करु नका. ्हणून या ददव्य 
स्वरुपाला आपण लपवनू ठेवा. आपण परमपरुुष भगवान आहात आणण 
माझ ेगभगवासी झाल ेआहात. आपली ही मनषु्यलीला अद्भतुच नाही तर 
काय?” 
आपल्या मात्या-वपत्याने केलेली ही स्तुती ऐकून त्याींच्यात वात्सल्य भाव 
उददत करडयाकरता भगवान ्हणाले- “सायींभवु मन्वींतरात आपण दोघे 
पकृ्श्न आणण सतुपा होतात. आपण दोघाींनी बारा हजार वष ेघोर-दषु्कर तप 
केले. मग मी प्रसन्न होऊन तु्हाींस वर मागायला लावले. तु्ही 
माझ्यासारखा पतु्र मागगतला. मी ्हटले माझ्यासारखा तर केवळ मीच 
आहे ्हणून मीच तमुच्या पतु्राच्या रुपात अवतररत होईन त्यावेळी मीच 
पकृ्श्नगभगत नावाने तमुचा पतु्र झालो. मग दसुऱ्या जन्मी तु्ही आददती 
आणण कश्यप झालात, त्यावेळीसदु्धा मी उपेंद्र नावाने तुमचा पतु्र होतो. 
मरीर छोटे असल्याकारणाने लोक मला वामन सींबोस ूलागले. आता 
तुमच्या या नतसऱ्या जन्मी सदु्धा मीच तुमचा पतु्र होऊन आलोय. मी 
तु्हाला माझीं हे स्वरुप याकररता दाखवतोय की तु्हाला माझ्या पवूग 
अवताराींच ेस्मरण व्हावे. केवळ मनषु्य मरीराने माझ्या अवताराींची ओळख 
होऊ मकत नाही. तु्ही माझ्याठायी पतु्रभाव ठेवा आणण ननरींतर ब्रह्मभाव 
ठेवा आणण ननरींतर ब्रह्मभाव राखा. अमाप्रकारे वात्सल्य-स्नेह तथा 
गचींतनाद्वारे तु्हाींस माझ्या परमपदाची प्राप्ती होईल.” 



“सद्यो बभवू प्राकृतिः लममिुः।” (श्रीम. भा. 10/3/46) भगवींताने आपल्या 
योगमायेच्या प्रभावान ेपाहता-पाहता एका सासारण लममचु ेरुप सारण केले 
आणण वसदेुवजीींना साींगगतले की मला गोकुळात नींदमहाराींच्या भवनी 
नेऊन, यमोदेच्या नवजात कन्येला इथे घेऊन यावे.  

श्रीकृष्ण मथरेुत कीं साच्या कारागहृात चतुभुगज वासदेुव रुपात प्रकदटत झाले 
कारण वसदेुव तथा देवकीच्या हृदयात श्रीकृष्णाच ेजे चतुभुगज रुप स्फुररत 
झाले तेच रुप बाहेरही अववभुगत झाल.े श्रीवसदेुव- देवकीचा वात्सल्य भाव 
ऐश्वयग लमगश्रत असल्याकारणान ेलमगथल आहे.  

तेंव्हा वसदेुवजीींनी भगवींताींच्या पे्ररणेने आपल्या पतु्राच्या रक्षणाकररता 
त्याला कारागहृाबाहेर नेडयाची इच्छा व्यतत केली. यद्यवप वसदेुवजीींनी 
कीं साला वचन ददले होते की मी आपल्या पतु्राींना तुझ्या स्वासीन करीन, 
परींतु श्रीकृष्णाची आज्ञा ऐकून त्याींनी आपल्या वचनाचा भींग केला. इथे 
असा प्रश्न उद्भव ूमकतो की समागत्मा वस  देवजीींनी समागच ेउल्लींघन करु  
पाप का केले? मक्न्नलमतींकृतीं पापमवप समागय पररकल्पत!े (महाभारत) 
अथागत श्रीकृष्णाकररता केलेले पाप देणखल समग आहे. श्रीकृष्णाच्या 
आदेमाींच ेपालन करणे ्हणजेच यथाथग समग होय.  

त्याच दर्यान योगमायेने द्वारपालाींना आणण परूवालसयाींना गींभीर ननदे्रत 
अचते केले. मजबतू बेड्या तथा कारागहृातील सगळी कुलपेु आपोआप 
उघडली गेली. वसदेुवजी श्रीकृष्णाला कवेत घेऊन बाहेर आले. बाहेर 
घनघोर वषाग होत होती. घनघोर बरसणाऱ्या पावसापासनू वसदेुव आणण 
श्रीकृष्णाच ेरक्षण करडयाकररता बलदेव प्रभुींनी आपल्या अनींतदेव ववराट 
रुपात तथा सहस्त्र फडयाींनी त्याींना झाकून टाकले. ते अलक्षक्षत रुपाने 
वसदेुवजीींच्या मागोमाग चाल ूलागले. गोकुळी जाडयाकररता ते यमनेुच्या 
तीरी येऊन पोहोचले. घनघोर वषृ्टीमळेु यमनेुचा जलस्तर वाढला होता, 
आणण नतच ेपात्र खोल होऊन प्रवाहान ेप्रचींड गती सारण केली होती. 
फेसाळलेल्या लाटाींमळेु यमनेुच्या पात्रात दठकदठकाणी भोवरे ननमागण झाले 
होत.े त्या जन्मजात बालकाला घेऊन नदीच ेअसे पात्र पार करुन जाणे 



अमतयप्रायच होते. वसदेुवजी मनोमन ववचार करु लागले- “आता काय 
करु?”, त्याचवेळी योगमाया देवी एका श्रगृालाच्या रुपात दवुवसेत 
सापडलेल्या वसदेुवजीींच्या समोरुन यमनुा पार करु लागली. त ेपाहून 
त्याींनी ववचार केला, अरे! पाणी इतके खोल नाही. जर श्रगृाल पात्र करुन 
जाऊ मकते तर मी का नाही? वसदेुवजी जेंव्हा पाडयात उतरल,े पाडयाचा 
स्तर वाढून त ेअगसक खोल होव ूलागले, कारण यमनुाजी आपल्या प्रभचू े
चरण स्पमग करु पाहत होती. जेंव्हा वसदेुवजी पाडयात बडूु लागले तेंव्हा 
श्रीकृष्णाने ववचार केला- माझ्या वड्रडलाींना फारच त्रास होत आहे. ्हणून 
मग त्याींनी आपले चरण उचलनू यमनेुच्या पात्रात सोडले आणण यमनेुला 
आपल्या पावलाींचा स्पमग होऊ ददला. यमनुा सींतुष्ट झाली व जलस्तर 
कमी झाला आण नतने वसदेुवजीींना मागग करुन ददला. वसदेुवजी गोकुळात 
येऊन पोहोचले. श्रीकृष्णाींच्या इच्छेने नींदजीींच्या घरापासनू गोकुळापयांत 
सगळी स्थाने येडयाजाडयाच्या सवुवसेने पररपणूग झाली. नींदभवनातील 
सगळेच गहृवासी अचते ननदे्रत ननमग्न होत.े सनूतका गहृात यमोदेच्या 
मागे पहुडलेल्या यमोदानींदनाला वसदेुवजीींनी पादहलेच नाही. त्याींनी स्यक 
रुपात वाढलेल्या मोहाला त्यागून ठेवीच्या रुपात ठेवलेल्या रत्नासमान 
श्रीकृष्णाला यमोदेच्या मागे सोपववले, तत्क्षणी वसदेुवनींदन पहुडलेल्या 
यमोदानींदनात वेगाने आत्मसात ्झाले. हे सगळे कायग इततया मीघ्रतेने 
झाले की वसदेुवजीींना काहीच समजले नाही. त्याींनी नवजात कन्येला 
(योगमाया) उचलले आणण मथरेुकड ेपरतले. जेंव्हा श्रीयमोदानींदन 
श्रीवसदेुवनींदनात एकाकार होऊन नींदनींदन स्वरुपात एकाकार झाले तेंव्हा 
मींख, चक्र, गदा, पद्मादद, भगवदावतार प्रकामक गचन्हे श्रीनींदनींदनाच्या 
कराींवर तसेच चरणाींवर गचन्ह रुपात क्स्थत झाली. कौस्तुभमणण, बींमी, 
वनमाला आदी सगळे श्रीकृष्णाबरोबर अवतीणग झाले परींत ु
भगवद्सेवेकररता योग्य वेळेची प्रनतक्षा कररत अलक्षक्षत रुपाने प्रभचु्या 
आसपास क्स्थत होते.  



वसदेुवजी जेंव्हा मथरेुत कीं साच्या बींददगहृात कन्येला घेऊन परतले, तेंव्हा 
नगराच ेआणण कारागहृाच ेसवग दरवाजे आपोआप बींद झाले आणण त्याींच्या 
हातापायाींतल्या बेड्या पवूगवत ्बाींसल्या गेल्या. नवजात लममचु्या रडडयाचा 
आवाज ऐकून पहारा देणाऱ्याींची ननद्रा भींग पावली आणण त्याींनी त्वररत 
जाऊन कीं साला याची सचूना ददली. तो भराभर बींददगहृाकड ेआला. देवकीन े
रडता-रडता कीं साला आपल्या कन्येस सोडून देडयाची ववनींतीपवूगक प्राथगना 
केली. परींत ुत्या दषु्टाने त्या नवजात बाललकेच्या पायाला सरुन नतला 
लमळेवर आपटले. त्याच्या हातातून ननसटून कीं साच्या डोतयावर लथ्थाप्रहार 
कररत ती कन्या आकामी गेली आणण नतने अष्टभजुा देवी, महामायेच ेरुप 
सारण केले. ती देवी कीं सास ्हणाली, “अरे मखूाग! मला मारुन तलुा काय 
लमळणार, तुला मारणारा तर दसुऱ्या दठकाणी जन्माला सदु्धा आलाय.” 
देवीच ेहे बोल ऐकून कीं साला असीम आश्चयग झाले. त्यान ेतत्क्षणी देवकी 
आणण वसदेुवास कारागहृातून मतुत केले. जोपयांत ती कन्या वसदेुवजीींच्या 
सोबत होती तोपयांत ती योगमाया होती, कीं साच्या हातून गेल्याबरोबर ती 
महामाया बनली. योगमाया जीवाींना श्रीकृष्णसेवेत ननयतुत करते, परींतु 
महामाया श्रीकृष्ण ववमखु जीवाींना दींड प्रदान करते.  

 

 

श्रीनींदनींदन रहस्य 

श्रीकृष्ण ब्रजसामी मसरू लीलाींचा प्रकाम करतात, तथा त ेब्रजसामी 
आपल्या पररपणूगतम स्वरुपात ववराजमान आहेत, जन्माच्या समयापासनू 
त्याींच्या ऐश्वयगलीला पाहता येऊ मकतात. ते एकाचवळेी गोकुळात 
यमोदानींदनाच्या रुपात जन्म घेतात तसेच मथरेुत कीं साच्या कारागहृात 
वसदेुव-देवकीच्यासमोर चतुबुगज रुपात प्रकदटत होतात. ते दोघोही 
भगवींताला सन्मखु पाहून आश्चयगचक्रकत झाले तथा स्तवन-स्तुती करु 
लागले. भगवान श्रीकृष्णाींनी पनु्हा लममरुुप सारण केले कारण त्याींना 



वसदेुव-देवकीच्या हृदयात वात्सल्यभाव जागतृ करायचा होता. त े
वसदेुवजीींना ्हणाले की मला गोकुळात घेऊन चला. 
आपले आचायगगण नींदनींदन रहस्याववषयी तीन प्रकारच ेववचार प्रस्तुत 
करतात-  

प्रथम ववचार:- श्रीकृष्णाच्या अपवूग द्ववभजु लमम ुरुपाने आसीच 
योगमायेसदहत यमोदेच्या पोटी जन्म ग्रहण केला होता. तेज द्ववभजु रुप 
देवकीच्या मय्येवर प्रकट झाले तथा चतुभुगज रुपाला स्वतिःमध्ये अींतभुगतत 
केले. वसदेुवजी श्री नींदनींदनालाच गोकुळी घेऊन आले तथा यमोदेजवळ 
त्याला झोपवनू कन्येला घेऊन मथरेुस परतले.  

दसुरा ववचार:- जेंव्हा वसदेुवजी बाळकृष्णाला घेऊन चालले होत ेतेंव्हा 
त्याींच्या मागागत दथुडी भरुन वाहणाऱ्या यमनेुच्या मध्यप्रवाहातून ब्रजसामी 
जाताींना देवकीनींदन यमोदानींदनात आत्मसात ्झाले. परींत ुवसदेुवजी 
काहीसदु्धा समज ूमकले नादहत.  

नतसरा ववचार:- काही काही कल्पाींमध्ये जेंव्हा वसदेुवजी गोकुळात 
नींदभवनात बाळाला हातात घेऊन पोहोचतात तेंव्हा यमोदेच्या मागे 
पहुडलेले बाळ देवकीनींदनाला अनतमय मीघ्रतेने आत्मसात ्करुन घेते. 
इतके की यमोदामाई आणण वसदेुवजी हे रहस्य जाणू मकले नादहत.  

                         आता प्रश्न असा उद्भवतो की जेंव्हा 
वसदेुवजी बाळकृष्णाला घेऊन गोकुळातल्या नींदभवनी पोहोचले तेंव्हा 
त्याींनी यमोदेचा पतु्र पादहला नाही, केवळ कन्येलाच पादहले. गोकुळातल्या 
नींदभवनी दोन्ही बाळे एकमेकाींत इततया मीघ्रपणे आत्मसात ्झाली की 
वसदेुवजी काही समजचु मकले नादहत. तथा योगमायेच्या प्रभावामळेु 
मनुछगतप्राय यमोदाजी देणखल हे रहस्य जाण ूमकल्या नादहत.  

वेगवेगळ्या कल्पाींतगगत अमा वगेवेगळ्या पररक्स्थती योगमायेद्वारा 
सींपाददत होतात. “कल्पभेद हरर कथा सहुावा।।” साराींम हाच की यमोदेच्या 
सनुतकागहृाला समुोलभत करणारा त्याींचा गभगजात पतु्र कन्हतयाच आहे तसेच 
त्याचचे लालन-पालन करताींना वात्सल्य रसाच्या चरम अवस्थेचीं 



आस्वादन यमोदाजी कररतात. श्रीमद्भागवतातवणणगल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण 
नींदबाबाींचचे आत्मज आहेत- नींदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामनिः। 
(श्रीमभा.10/5/1) श्रीकृष्णाच ेपररपणूगस्वरुप ब्रजसामी, पणूगतर मथरेुत तर 
पणूग स्वरुप द्वारकेत ववराक्जत आहे. श्रीकृष्ण तर एकच आहेत परींतु 
त्याींच्या पणूग, पणूगतर आणण पणूगतम स्वरुपाचा प्रकाम त्या स्थानातील 
पररकराींच्या सेवावतृ्तीनसुार ठरते. तत्वतिः नतन्ही रुपे एकच आहेत. केवळ 
अलभमानमात्र अथवा भावनाींच ेअींतर असते. “मी नींदपतु्र आहे” असा 
अलभमान झाल्यावर गोपवेम, गोपालभमान असतो आणण नींदनींदन 
असल्याचा अलभमान स्वाभाववक होतो. “मी नींद-यमोदेचा पतु्र, सखाींचाही 
सखा तसेच गोपीींचा प्राणवल्लभ आहे” ही भावना आल्यानींतर त्याींच े
बासरी, मोरमकुुट, ससुक्ज्जत गोपवेम असे स्वरुप असत.े  

वसदेुवपतु्र असल्याचा अलभमान असल्यानींतर मात्र गोपवेम रहात नाही, 
क्षत्रत्रयवेम क्षत्रत्रय भावना होऊन जातात, त्यामळेु तेंव्हा त ेयदवुींमी वीर 
होतात. चारी बाजूींना हत्ती, घोड,े रथध्वनी इ. असतात. समस्त पररकरवृींद 
श्रीकृष्णाला राजराजेश्वर द्वारकासीम रुपात ओळखतात. श्रीकृष्ण एकच 
आहेत परींतु भावना पथृक्-पथृक् आहेत.  

 

गोकुळाींत श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 

योगमाया ननघनू गेल्यानींतर यमोदाजीींची बेमदु्धावस्था जेंव्हा दरू झाली 
तेंव्हा त्याींनी आपल्या नकुत्याच जन्मलेल्या पतु्राच ेप्रथम दमगन घेतले. 
नीलोत्पल दलासमान श्यामवणग देह, पणूगचींद्राच्या मोभेलाही पराभतू करणारे 
मखुमींडळ, कमळासारखे नेत्र, कल्पवकृ्षाच्या कोवळ्या पालवीलाही लक्ज्जत 
करणारे कर तथा चरण, हे असे परमसुींदर रुपड ेपाहून त्याींच्या हृदयात 
आनींदसागरलहरी उसळू लागल्या. आपले छोटे-छोटे नाजकु हातपाय 
हलववत त्या नवजात बाळाच ेअत्यींत मसरू रुदन यमोदेच्या कणगपटुाींमध्ये 
अमतृलसींचन कररत होते. अमा परमसुींदर पतु्राच ेदमगन करताच यमोदाची 
ववचार करु लागल्या, “हे बालक श्यामवणग काींनतच ेसाम्राज्य आहे, की 



नानाववस रुपाींचा सागर आहे, की लावडयाच ेसाक्षात ्स्वरुप आहे की 
माझ्या अींगाींचचे पररपतव फलस्वरुप आहे?” नवजात बालकाच ेदमगन 
करताच यमोदाराणीच्या मरररात स्तींभ, अश्र,ू पलुकादी, अष्ट साक्त्वक 
ववकार प्रकट झाले. त्या आपल्या सखीींनादेणखल बोलाववडयास असमथग 
होत्या. या पतु्राच्या लालनपालनाच्या लालसेने त्याींचा आत्मादेणखल 
व्याकुळ झाला. त्याचवेळी बाळाच ेरडणे ऐकून अन्यान्य गोपीसदु्धा सावत 
आल्या आणण त्या परमसुींदर बालकाच ेदमगन घेत ्हणाल्या- “ही काय 
नतून नीळकमळाींची माळा आहे की महान इींद्रनीलमणण आहे? अहाहा! या 
बालकाने तर आमच्या देहाचा समस्त व्यापार स्थगगत करुन केवळ 
नेत्राींनाच आपल्याकड ेआकवषगत केलींय!” त्याींनी पादहले की बाळाच ेमरीर 
अनतकोमल आहे त्याच ेपणूग चींद्रासमान मखु काळ्या अलकावलीने 
समुोलभत आहे. दोन्ही हाताींच्या मठुी बींद आहेत आणण यमनेुच्या मदृ ु
तरींगाींप्रमाणे त ेबालक करकमलाींच्या तथा चरणकमलाींच्या मींद हालचाली 
कररत आहे. माता यमोदा आनींदानतमयाने आपल्या पतु्राला सारखे सारखे 
पाहूनसदु्धा तपृ्त पावत नव्हती. त्याींच्या स्तनयगुुलाींतून दगु्ससारा तथा 
नेत्राींतून अश्रसुारा प्रवादहत होत होत्या. रोदहणीदेवीींना असे झाले होत ेकी 
कसी एकदाची पतु्रजन्माची गोड बातमी नींदराजजीींना देतेय. त्याींनी एका 
वदृ्ध ब्राह्मणीला गोठ्यात पाठववले. पतु्रजन्माला मभुसमाचार अनतमीघ्र 
नींदराजजीींपयांत पोहोचववडयाच्या लालसेने त्याींना जवळच ेअींतरदेणखल खूप 
लाींबच ेवाटू लागले. हातातल्या फळे-पषु्पादद माींगललक वस्तू घेऊन ती 
सावतपळतच नतथे पोहोचली. नींद महाराज- उपनींद आदद आपल्या 
भावाींसोबत गोदोहनाकररता गोठ्यात बसले होते. अत्यागसक आनींदामळेु 
ब्राह्मणीच्या मखुाींतून मलदच फुटत नव्हते. परींत ुनतच्या मखुावरील 
हषगयतुत भावाींनी नतथल्या गोपाींना नींदबाबाींच्या पतु्रजन्माची जण ूसचूनाच 
देऊन टाकली. कसातरी प्रयत्न कररत ब्राह्मणी नींदबाबाींना ्हणाली- 
“आपल्या पतु्रासदहत आपले मींगल होवो!” अमा अपवूग सखुपवूगक 
वचनाींसदहत हळद-कुीं कू आणण चींदनाने ललप्त दवुाांकूर, श्रीफळ आदद 



मींगलमय फळे नतने श्रीब्रजराजजीींच्या मींगल कराींत अपगण केली. 
नींदमहाराींच ेसमस्त अींग रोमाींगचत झाल ेतथा त ेआनींदसागरात ननमग्न 
झाल,े परींत ुकाही बोल ूमात्र मकले नादहत. नींदबाबाींच्या पतु्र जन्माची 
मभुवाताग ऐकताच सगळे गोपगण आनींदाने ओरडू लागले. तत्क्षणीच 
आनींदजीींनी आदेम ददला- “आता इथे गोदोहनाकररता क्जततया गाई 
एकत्रत्रत केलेल्या आहेत त्या सगळ्या गाई या ब्राह्मणीच्या स्वामीकड े
पोहोचववडयाची व्यवस्था करडयात  यावी.” तेथे बसलेल्या अन्य गोपाींनी 
आनींदवगगयतुत होऊन ्हटले- “आणखी जे काही या ब्राह्मणीला हवे आहे 
ते सवग नतला देडयात याव.े” 
तदनींतर नींद महाराजाींनी असींख्य गाई दान करडयाचा सींकल्प केला आणण 
उपनींद आदद गोपाींसमवेत सुींदर वेम सारण करुन ते घराकड ेगेले. 
श्रीरोदहणीजीींच्या आदेमानसुार महापरुाच्या द्वारी ढोल-नगारे-चौघड े
वाजडयासी सरुुवात झाली होती. ती दुींदलुभवाद्ये जण ूगात होती, “नींदाघरी 
आनींद झाला, नींदाघरी आनींद झाला.” अत्यींत हषागमळेु श्रीब्रजराज 
एकसारखे स्तींभवत ्होत होत.े कसेतरी त ेआपल्या भवनापयांत पोहोचले 
आणण अींतिःपरुातील पणूग कुीं भ तथा अन्य माींगललक द्रव्याींनी ससुक्ज्जत 
सनूतकागहृात त्याींनी प्रवेम केला. नींदमहाराजाींच्या आगमनाची सचूना 
लमळताच रोदहणीजीींनी नवजात लममलुा सुींदर वस्त्रात झाकले आणण त्या 
सनूतगहृाच्या उीं बरठ्यापयांत त्याला घेऊन आल्या. तेथे नींदबाबाींनी आपल्या 
पतु्राने अवलोकन केले. त्या परमानींदाच ेबीज असलेल्या आपल्या पतु्राच े
दमगन कररताच नींदबाबा सकलमनोरथयतुत झाले. श्रीनींद महाराजाींनी 
पादहले की त्याींचा पतु्र तर समग्र सौंदयागचा जण ूननसीच आहे. अनतमय 
दतददप्यमान काींतीने यतुत अमा या बालकाच्या मोभेला काही अींतच 
नव्हता. 
दमगनानींदाने त ेजडवत ्ननश्चल झाले. उपनींदाच्या पत्नीन ेबाळाला त्याींच्या 
हाती सोपववले. त्यावळेी नींदबाबाींच ेमरीर या ववमाल सखुामळेु पलुक्रकत 
झाले आणण आनींदाश्रुींनी लभजून गचींब झाल.े  



त्यानींतर वेदज्ञ ब्राह्मणाींना बोलावनू त्याींनी स्वक्स्तवचन आणण आपल्या 
पतु्राचा जातकमग-सींस्कार करववला. त्यावळेी नींदबाबाींनी आपल्या पतु्राच्या 
मींगलकामनेकररता ब्राह्मणाींना प्रचरू दान देडयास सरुुवात केली. स्वणागन े
मढवलेली लमींग असलेल्या चाींदीने मढवलेली खरेु असलेल्या, मणणमय 
माळाींनी समुोलभत अमा असींख्य गाई त्याींनी दान केल्या. नींतर चार-चार  
मण नतळाींच ेसात पवगत बनवनू त ेदान केले. त ेनतळाच ेपवगत सोन्यान े
आणण रत्नाींनी आववक्ष्टत होत.े नींदबाबाींनी नींदोत्सवात ददलेल्या दानाच े
काही मोजमापच नव्हते.  

त्यावेळेस नींदभवनात ब्राह्मण, सतू, मागस आणण वींदीजन मींगलम 
आमीवागद देत स्तुती करु लागले. गायक अलभनींदनपर मींगलगीताींच ेगायन 
करु लागले. सनई, चौघड,े नगारे, ढोल, तारो, दुींदभुी ही सगळी वाद्ये 
वाज ूलागली. समस्त व्रजवालसयाींनी आपापल्या घराींना, दाराींना, अींगणाींना, 
लभींतीींना, स्वच्छ करुन, ललींपनू, सगुींसी पाडयाचा लमडकावा केला आणण 
गचत्र-ववगचत्र ध्वजा, पताका, फुलाींच्या माळा, रींगीबेरींगी वस्त्र आणण नव 
पल्लवाींनी यतुत तोरणाींनी सजववले. गोपाींनी गाय, बतल आणण वासराींना 
हळद तथा तेलाच्या लेपाने रींगववले. त्याींना ववगचत्र रींगगत सातुींनी, 
मोरपींखाींनी, फुलाींच्या माळाींनी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुींदर वस्त्राींनी, तसेच 
सोन्याच्या साखळ्याींनी सजववले. सगळे गोपगण सुींदर वस्त्र, आभषूण, 
अींगरखे आणण पगड्या घालनू नटून थटून बऱ्याचमा भेटवस्त ूघेऊन 
नींदभवनी येऊ लागले.  

यमोदेला पतु्र झालाय हे ऐकून गोपीींनादेणखल खूप आनींद झाला. त्याींनी 
सुींदर-सुींदर वस्त्र सारण केले, कानात मणणमय कुीं डल, गळ्यात रत्नजड्रडत 
सोन्याच ेहार, हातात जडाऊ बाींगड्या, कमरेला कीं बरपटे्ट, पायात पैंजण, 
डोळ्याींत काजळ तसेच कपाळाला कुीं कू लावनू साजश्रृींगार केला. त्याींच े
पयोसर आणण ननतींब मोठे तर कीं बर नाजकु होती. हाताींत भेटवस्तू घेऊन 
त्या लगबगीने यमोदेकड ेपोहोचल्या. घाईघाईने चालल्यान ेत्याींच्या 
कानाींतली कुीं डले, पयोसर आणण हार हलत होत ेतथा मागाांत केसाींत 



माळलेली फुले बरसत होती. अमाप्रकारे नींदभवनी जाताींना त्याींची अपवूग 
मोभा ददसत होती. नींदभवनात पोहोचल्यावर सगळ्याींनी यमोदेच्या 
नवजात बाळाला अनेकानेक मभु आमीवागद ददले. “यमोदे, तुझा पतु्र 
गचरींजीवी होवो, देवा! त्याच ेरक्षण कर.” हळद आणण तेलाने लमगश्रत जल 
सगळ्याींवर लमींपड्रडत उच्चस्वरात मींगलगायने कररत त्या नतृ्य करु 
लागल्या. ववगचत्र वस्त्राींनी ससुक्ज्जत त्या गोपीींच्या कीं बरपट्टय्ाींतील नपुरू 
आणण पायातील समसुरू ध्वनीने वातावरण सींगीतमय झाले.  

                   श्रीउपनींद आणण गोपगण गींभीर प्रकृनतच ेअसनूही 
चींचल व्यक्ततींप्रमाणे तेही नतृ्य-गायन करु लागले. आनींदाने मस्त होऊन 
गोपगण एकमेकाींवर दही, दसू, तूप आणण जल उडव ूलागले. एक 
दसुऱ्याींच्या तोंडाला लोणी माख ूलागले आणण लोणी उडवनू आनींदोत्सव 
साजरा करु लागले. सगळ्या गोपगणाींनी दसू, दही उडववल्यामळेु ते स्थान 
मभु्रवणग क्षीरसागरासमान ददस ूलागले. नींदबाबा मनस्वी आणण उदार होते. 
त्याींनी गोपाींना खूप वस्त्र, आभषूणे आणण गाई भेट ्हणून ददल्या. सतू-
मागस-वींदीजन-नतृ्य-वाद्य आदद ववद्येद्वाम आपले पोट भरणारे 
कलाकार- इतर गणुीजन, ववद्वान, पींड्रडत, या सगळ्याींना नींदबाबाींनी 
त्याींना हवे असेल ते देऊन त्याींचा यथोगचत सत्कार केला. हे सगळे ववसी 
करडयामागचा त्याींचा हेतू हाच होता की त्यामळेु भगवान नारायण प्रसन्न 
होवोत आणण माझ्या या नवजात बाळाला मींगल आमीवागद देवोत. 
श्रीकृष्णाच्या जन्मोत्सवाच्या ननलमत्ताने नींदबाबाींनी क्जतके दान केले ते 
कुबेराकररताही अमतयप्राय होत.े  

ब्रजभमूी श्रीकृष्णाच्या अववभागवामळेु त्या ददवसापासनूच प्रचरू समदृ्धी 
माललनी झाली तसेच लाखो गोपी रुप लक्ष्मीींनी, मोभा सींपत्तीयतुत होऊन, 
मोभा सींपत्तीयतुत होऊन ववलक्षण चमत्कारमयी झाली.  

ततआरभ्य नींदस्यव्रजिः सवगसमवृद्धमान।् 
हरेननगवासात्मगणुत रमाक्रीडमभनूपृ।। (श्रीम भा. 10/5/18)  

श्रीमकुदेवजी ्हणाले- हे राजन ्पररक्षक्षत! श्रीकृष्णाच्या जन्मसमयापासनूच 



ही श्रीनींदजीींची व्रजभमूी समस्त समवृद्धींनी यतुत झाली आणण श्रीहररींच े
ननवासस्थान असल्याकारणाने, आपल्या गणुाींच्या योगे श्रीलक्ष्मी देवीींचीही 
क्रीडाभमूी ठरली.  

नींदमहोत्सव खूपवेळपयांत चालला. समस्त गोकुळ आनींदात ननमग्न झाले 
होत.े नींतर समस्त गोपाींनी सगुींसी गोपाींनी सगुींसी तेलाींनी मदगन करुन 
स्नान केले आणण ददव्य वस्त्र सारण करुन कपूगरचींदनादद नतलक मस्तकी 
लावले. मग सगळेजण पौणगमासीदेवी पणगमाळेत आले आणण त्याींना प्रणाम 
केला.  

पौणगमासीदेवीींकडून आमीवागद घेऊन वींदीजनाींच ेख्यानतपणूग यमोगान ऐकून 
समस्त व्रजवासी राजभवनी पोहोचले. त्यानींतर रोदहणीदेवीींनी 
सगळ्याव्रजवासीींनी भोजनाकररता ननमींत्रण ददले आणण सगळ्याींना 
आनींदपवूगक सगळी रात्र नतृ्य-गीत-हास-पररहास कररत जागरण केले.  

श्रीकृष्णाींनी जन्म ग्रहण केल्यामळेु रोदहणीजीींना क्रकती सखु प्राप्त झाले 
याच ेवणगन कोण बरे करु मकेल? त्याींच ेपनत कीं साच्या कारागहृात बींदी 
आहेत आणण त्याींच्यापासनू दरू परदेमी आहेत तररसदु्धा त्याींनी या 
महोत्सवात नानाववस वेषरचना केली. श्रीकृष्ण जन्मोत्सवाच्या अत्यागसक 
आनींदात त्या प्राचीन प्रथासदु्धा ववसरुन गेल्या.  
 

 

 

 

 

 

पूतना उद्धार लीला 
श्रीनींदोत्सवाच्या ददवमीच श्रीवसदेुवाींचा एक दतू गुप्त रुपाने नींद म हाराजाींकड े
आला. नींद महाराजाींनी श्रीवसदेुवाींचा समाचार ववचारला असता तो 
आश्चयगलमगश्रत वाणीने ्हणाला की काल रात्री श्रीदेवकीजीींनी कुडया एका 
कन्येला जन्म ददला. कीं साने जेंव्हा त्या कन्येला मीळेवर आपटून मारडयाचा 
प्रयत्न केला तेंव्हा त्या कन्येच ेएक अस्त्रसारी अष्टभजुा देवीच ेरुप सारण 



केले आणण ती आकामी उडाली. जाता जाता कीं साचा उपहास कररत ्हणाली, 
“अरे मखूग कीं सा! मला मारुन तुला काय लमळणार? जो तुझा पवूग मत्र ूआणण 
ववनामक आहे तो अन्यत्र जन्माला सदु्धा आला आहे. ्हणून आता तु 
ननरथगपणे ननदोष लममुींची हत्या करु नकोस.”  असे ्हणताच ती देवी अींतसागन 
पावली. त्या देवीच ेत ेवचन ऐकल्यानींतर कीं सान ेश्री देवकी आणण 
श्रीवसदेुवजीींना बींसनमतुत केले, तसेच पवूगकृत्य अत्याचाराींची क्षमा मागगतली. 
कीं स ्हणाला, “हाय हाय! केवळ मनषु्यच लमथ्यावचन नाही बोलत तर देवता 
सदु्धा खोटे बोल ूलागल्यात. ्या पापात््यान ेत्या देववाणी ववश्वास आपल्या 
बदहणीच्या पतु्राींचा वस केला.” तत्पश्चात कीं साने त्याींना कारागहृातून मतुत 
केले.  

                          परींतु माझ्या स्वामीींना कीं सावर जराही 
ववश्वास नाही. कारण सकाळीच त्या कुलाींगार कीं साने आपल्या वप्रय दतत्याींना 
मींत्रणेकररता बोलवनू त्याींना रात्रीचा सवग वतृ्ताींत साींगगतला. दृष्ट मींत्र्याींनी 
चाटुकाररता कररत कीं साच्या मौयागची प्रमींसा केली. त े्हणाले, “आपल्या बळ-
प्रतापाने तर समस्त देवता थर-थर कापतात. ्हणून तर आपल्याला 
त्याींच्यापासनू कुठलेच भय नाही. लमवजीींपासनूही घाबरायच ेकारण नाही 
कारण त ेतर वनाींत ववचरण कररत आहेत आणण ब्रह्माजी तर तपस्येत रत 
आहेत. ववष्णुजी सगळ्याींच्या अींतिःकरणात वास करतात. आपल्याला 
घाबरायच ेकाही कारण नाही हे जरी खरे असले तरी मत्रचुी उपेक्षाही कसी 
करु नये. ्हणून आ्ही सगळ्या नगरातील, ग्रामातील तथा जनपदातील दहा 
ददवस क्रकीं वा दहा ददवसाींपेक्षा कमी वय असलेल्या सगळ्या नवजात लममुींचा 
वस करु. देवता सदा-सवगदा आपल्या रके्षकररता ववष्णुच्या मरणी जातात. 
क्जथे वेदाींद्वारा अनमुोददत सनातन समगचा वास आहे, श्री ववष्ण ूतेथेच 
ववद्यमान असतात. वेद, गाय, ब्राह्मण तथा दक्षक्षणायतुत यज्ञ सनातन 
समागच ेमळू आहेत आणण हे सगळे ववष्णुच ेमरीर आहे. सवाांतयागमी ववष्णू 
दतत्याींच ेमत्र ूतसेच देवताींच ेप्रसान नायक आहेत. ्हणूनच सींपणूग रुपाने वेदज्ञ 
ब्राह्मणाींचा याक्षज्ञक तपस्वीींचा तथा यज्ञात हवव प्रदान करणाऱ्या गाईंचा 



ववनाम करणे हाच ववष्णुच्या वसाचा उपाय आहे.” मींत्र्याींच्या अमा प्रकारच्या 
कुमींत्रणेला दमुगती कीं साने अनमुोदन ददले. स्वेच्छामय रुप सारण करणाऱ्या 
दानवाींना त्याने सवगत्र गो-ब्राह्मणाची दहींसा करडयाकररता पाठववले.  

या अदहतकर वचनाींना ऐकून क्रोसयतुत कीं साला घाबरुन नींदमहाराज ्हणाले- 
“श्रीमान ्भ्राता वसदेुवजीींनी माझ्याकररता काही मभुसींदेम पाठववला आहे 
काय?” 
दतू ्हणाला- “होय, त्याींनी साींगगतल ेआहे की आपण राजवेमात राक्षसरुप 
सारण केलेल्या कीं साला वावषगक कर ददल्यानींतर मला एकाींतात येऊन भेटा 
आणण हा सींदेमही साडला आहे की आपल्या पतु्रजन्माच्या मींगलमय बातमीने 
आ्हीही आनींद पावलो आहोत. तथा आपल्या पतु्रासमान त्या 
रोदहणीनींदनाववषयीही आ्हाला सचूना द्या.” 
श्री नींदमहाराींनी दतूाच्या भोजनाची तथा रात्रीच्या ववश्रामाची व्यवस्था केली. 
त्याींनी आपल्या बाींसवाींसमवेत या ववषयावर चचाग केली आणण हा ननष्कषग 
काढला की वसदेुवजीींचा सींदेम समयानकूुल आहे तेंव्हा लवकरात लवकर 
कीं साला कर देऊन राजारुप त्या ववषसराच ेतोंड बींद करणेच योग्य आहे. 
तदनींतर श्रीनींदमहाराींनी प्रातिःकाळी त्या दतूाला आदेम ददला की- “हे सौ्य! तु 
पढेु जा! त्याींच्या बालकाच्या सींपणूग मींगलयतुत गोष्टी तसेच त्या वसदेुवजीींना 
वाींनछत अन्य आनींददायक वतृ्ताींत ववस्तारपवूगक साींग. आ्हीसदु्धा वसदेुव 
दादाींच्या आज्ञेनसुार राजासाठी कर एकत्र करुन ननिःसींदेह पाच ददवसाींनींतर 
येत आहोत.” 
त्यानींतर गोकुळराज श्रीनींदजीींनी मथरेुला जाडयाची तयारी केली तथा आपला 
मोठा भाऊ आददींना बाळकृष्णाच्या देखरेखीकररता ननयतुत करुन जाता जाता 
मनात ववचार केला की – “मत्र ूआणण लमत्राववषयी समान भाव असनूही माझ े
अींतिःकरण या नवजात लममकुररता इतके आसतत होत आहे. यावेळेस मी 
दषु्टाकड ेचाललो आहे, काय होईल साींगता येत नाही, ्हणून मग व्याकुळता 
दरू करडयाकररता या बालकाला वारींवार डोळ्याींत साठवनूच मथरेुला जातो.” 



नींदबाबाींची सनसींपत्तीमध्ये कुठल्याही प्रकारची आसतती नव्हती, त ेववरतत 
सास ूपरुुष होते, परींत ुप्रौढावस्थेत पतु्र प्राप्ती झाल्याकारणाने त्याच्या लालन 
पालनाच्या इच्छेन-ेलालसेन,े त्याींच्यात सन-सींपत्ती आणण आपला पतु्र श्रीकृष्ण 
याींत अत्यागसक आसतती उत्पन्न झाली. अमाच प्रकारे भजनातसदु्धा आसतती 
होणे आवश्यक आहे. “श्रीकृष्ण माझ ेआहेत” “मी श्रीकृष्णाींची आहे” अमी 
भावना असावी लागते. जर श्रीकृष्णाींमी सींबींस नाही तर भजनात प्रवेम होणे 
अमतयप्राय असते.  

नींतर ननघताींना नींदबाबाींनी आपल्या माींडीवर असलेल्या बालमकुुीं दाच्या 
मखुारवव ींदाकड ेपनु्हा पनु्हा पादहले आणण गचरस्थायी हषग प्राप्त केला. 
ललाटापासनू हनवुटीपयांत यथेष्ट चुींबन केले. बाळाला पनु्हा पनु्हा आललींगन 
ददले, तररससदु्धा तपृ्ती होत नव्हती. वारींवार त्याला पाहडयाची इच्छा होतच 
होती. आपल्या पतु्राचा थोड्या वेळाकररता सदु्धा ववयोग त्याींना असहनीय 
वाटत होता. परींत ुकसेतरी सतयग सारण कररत त्याींनी ववचार केला की कीं साला 
योग्य वळेी कर देणीं तथा त्याचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. अन्यथा तो 
कुवपत होऊन यमोदेला आणण मला कारागहृात बींदी बनवनू टाकेल. तसेच 
माझ्या पतु्राच ेअननष्ट करेल. असा ववचार करुन ते आणखीनच व्याकूळ 
झाल.े काही वेळानींतर गचत्त क्स्थर झाल्यावर त्याींनी पनु्हा ववचार केला की 
माझ ेमथरेुला जाणे माझ्या पतु्राच्या मींगलाकररताच आहे. तेंव्हा नींदबाबाींनी 
मथरेुकड ेप्रस्थान केले.  

मथरेुला पोहोचल्यावर, कोषाध्यक्ष आदी कमगचाऱ्याींना कर देऊन श्रीनींद 
महाराज श्रीवसदेुवजीींच्या घरी न जाता आपल्या मतुकामीच परतले जेणेकरुन 
कीं साच्या मनात कसल्याही प्रकारची मींका उत्पन्न होऊ नये. मतुकामी 
आल्यानींतर त ेगचींतनच कररत होत ेकी कमाप्रकारे वसदेुवजीींना एकाींतात 
भेटता येईल, तेवढ्यात श्री वसदेुवजी स्वतिःच केवळ एका ववमषे सेवकासदहत 
नतथे पोहोचले. नींदबाबाींनी अचानक आलेल्या आपल्या छोट्या भावाला, 
वसदेुवजीींना आनींददत होऊन अनरुागपवूगक लमठी मारली तथा वसदेुवजीींनी 
सदु्धा त्याींना आललींगन ददले. परींतु कुणीच कुणाला प्रणाममात्र केला नाही. 



कारण, वसदेुवजी क्षत्रत्रय असल्यामळेु जातीने शे्रष्ठ होत,े तर नींदबाबा वयान े
ज्येष्ठ होते. परस्पर प्रणाम न करडयाच ेहे एवढेच एक कारण नव्हते, तर 
परस्पराींवरच ेननरनतमय प्रेमदेणखल होते. जेथे प्रेमाच ेआगसतय असते तेथ े
प्रणाम आदद गौरव सचूक ररतीररवाजाींचा आदर न होऊनसदु्धा मयागदाींच े
उल्लींघनही होत नाही.  

नींदबाबाींनी अमा प्रकारे आदर सत्कार केल्यानींतर वसदेुवजीींनी आसन ग्रहण 
केले आणण आपल्या दोन्ही पतु्राींच्या प्रनत स्नेहासतत होऊन याप्रमाणे वदले- 
“हे भ्रातिः! इतका वळेपयांत अपत्यहीन रादहल्याने आपली सींतानप्राप्तीची आमा 
जवळजवळ सींपलीच होती. अमावेळी आपल्याकड ेपतु्राचा जन्म होणे ्हणजे 
महासौभाग्याचा ववषय आहे. भाग्यक्रमाने आज आपल्याला भेटून असे वाटले 
जण ूमाझा पनुजगन्मच झालाय. कारण सींसार चक्रात क्रफरताींना आपल्या 
वप्रयजनाींच ेदमगन अनतदलुगभ असत.े ज्याप्रकारे नदीच्या प्रवाहात वाहत जाणारे 
तणृ, काष्ठ आदद अगसक काळापयांत एकाच स्थानी नाही राहू मकत 
त्याचप्रमाणे ववलभन्न कमगफलाींनी आबद्ध बींसगूण या कालचक्रात अगसक 
काळापयांत एकत्र राहू मकत नाही.” 
अमा प्रकारे वसदेुवजी नींदबाबाींच्या दमगनाने आनींददत होत होत त्याींच े
के्षमकुमल ववचारु लागले- “आजकाल आपण आपल्या स्वजनाींसदहत 
ज्यादठकाणी वास कररत आहात, त ेस्थान आपल्या गाई आणण 
पमसुनाकररता दहतकारी आहे का? तेथे कुठल्याही प्रकारचा रोग वगतरे तर नाही 
नाही ना? तेथे पाणी, गवत वगतरे भरपरू तर आहे ना?” 
आपला पतु्र बलराम याच्या जन्माचा वतृ्ताींत ऐकडयाकररता श्रीवसदेुवजी 
उत्कीं दठत होत.े त्या उत्कीं ठेपोटी त्याींनी ववचारले, “यमोदाजी तथा 
आपल्याद्वारा लाललत माझा पतु्र आपली माता रोदहणीसदहत कुमलपवूगक तर 
आहे ना? पररवार आणण सहुृदाींच्या प्रनत समग, अथग, काम- या त्रत्रवगाांच ेसींपादन 
परुुषाींकररता मास्त्राींत ननदेलमत आहेत. सहुृद जर दिुःखी कष्टी असतील तर हे 
त्रत्रवगग सखुप्रद नसतात. आपल्या स्त्री-पतु्रापासनू ववरह तसेच पतु्र पालनाच्या 



सखुापासनू वींगचत होणीं ्हणजेच माझा गहृस्थसमग ववफल असल्याप्रमाणेच 
आहे. ” 
श्रीवसदेुवजीींची व्यथा योग्यप्रकारे जाणत असल्याने त्याींची साींत्वना कररत 
श्रीनींदमहाराज उद्गारले- “हाय! कीं साने देवकीजीींच्या गभागतून उत्पन्न आपल्या 
बऱ्याचमा पतु्राींची हत्या केली आहे. त्यानींतर आपली एक कन्या वाचली होती. 
ती सदु्धा आकामाींत अींतसागन पावली. मनषु्य ननक्श्चतच अदृश्यात ननष्ठ आहे. 
अदृष्ट कमगफळाींत जर पतु्रसखु नाही तर त्या मनषु्याला पतु्र प्राक्प्त होऊ 
मकत नाही. कमगफळात पतु्र सखु असेल तर आता पतु्रापासनू ववयोग असला 
तरी भववष्यात पनुलमगलन अवश्य होईल. जी व्यतती हे जाणत ेती मोहाला 
बळी कसीच पडत नाही.” असे ्हणत नींदबाबाींनी वसदेुवजीींना थोडी साींत्वना 
ददली.  

                          तेंव्हा श्रीवसदेुवजी ्हणाले- “तु्ही आता 
कीं साचा करही भरला आहे आणण माझ्यामी देणखल तुमची भेट झाली आहे. 
आता आपले मथरेुत अगसक थाींबणे उगचत नाही कारण मत्र ूकीं साद्वारे 
गोकुळात उत्पात घडवनू आणडयाची आमींका ददसते. तेंव्हा आपण अनतमीघ्र 
गोकुळी प्रस्थान करावे.” 
                  श्रीवसदेुवजीींच्या वचनावर पणूग ववश्वास ठेववत 
श्रीनींदजीींनी त्याींची अनमुती घेतली आणण आपल्या सोबत आलेल्या गोपाींना 
बरोबर घेऊन आपल्या बतलगाडीतून ते गोकुळी रवाना झाले. मनाने तर त े
कें व्हाच गोकुळी पोहोचले देणखल होते. मागागने जाताींना कुठल्याही अननष्टाच्या 
गचींतेने भयभीत होऊन त ेमनोमनी आपले इष्टदेव श्रीहररींच्या मरणापन्न होत 
गचींतन कररत होते.  

            इकड ेकीं साने ददलेल्या आज्ञनेसुार जे दतत्य गाई, ब्राह्मण तथा 
नवजात बालकाींच्या हत्येच्या अलभयानी ननघाले होत ेत्याींत भीषण स्वभाव 
असणारी बालघानतनी पतूना नामक एक राक्षसीणी होती. एका कीं स आपल्या 
ददक्ग्वजयी यात्रकेरता ननघाला होता. त्यान ेअनेक पराक्रमी राक्षसाींना परास्त 
करुन आपले साथीदार बनवनू घेतले होत.े त्याींत बकासरू नावाचा नावाच्या 



एका महाबली दतत्यासोबत कीं साच ेभीषण यदु्ध झाले होते. यदु्धात आपल्या 
भावाचा ववजय व्हावा या अलभलाषनेे बकासरुाची बदहण पतूना देणखल 
यदु्धाकररता उद्यत झाली. कीं स हसतच ्हणाला- “पतूने! तू एक स्त्री आहेस, 
तेंव्हा मी काही तुझ्याबरोबर यदु्ध करणार नाही.” मग कीं सान ेएक सींसीचा 
प्रस्ताव ठेवला की आता बकासरू माझा भाऊ आणण त ूमाझी बदहण होऊन 
रहा. आपला भाऊ कीं साची सहाय्यता करडयाकररता पतूना आकाममागागने, 
नगर, गाव,े गोठे इ. भ्रमण कररत अस ेआणण दहा ददवसाींखालील सवग लममुींची 
हत्या करुन त्याींच ेमाींस खाऊन त्याींच ेरतपानही करु लागली. पतूना मलदाचा 
अथग आहे पतू + ना = पतूना, अथागत पतु्ररदहत क्रकीं वा जो पववत्र नाही तो, 
अपववत्र. नतच ेडोके दाट जटाींनी अच्छाददत असल्यामळेु नतच ेमखु भयींकर 
ववकट वाटत असे. मोठमोठ्या सळु्याींना भक्षण केलेल्या बालकाींच ेरतमाींस 
लगडले असल्यान ेनतचा चहेरा अत्यींत भयानक वाटत होता. नतच्या नेत्राींच्या 
भल्यामोठ्या खड्ड्याींच्यावर असणाऱ्या पापडया ्हणजे जणू काही एकएक 
लाींब फणीवाले सपगच भासत होते. ज्याींना पाहून सवाांचचे सतयग च्यतू होत होते. 
तसेच नतच्या नालसका वववरातून बाहेर डोकावणारे मोठे मोठे केस भयींकर 
सपाांप्रमाणे ददसत असत ज्यामळेु सारे ब्रह्माींडच भीतीने थरथर कापत असे. 
नतच्या दोन मोठमोठ्या स्तनाींमसनू दसुाच्या ऐवजी ववष वाहत असे ज्याची 
ववषमज्वाला असह्य मक्ततसम होती. नतचा प्रत्येक अवयव हा प्राणीमात्राींसाठी 
प्रनतकूलच होता. बालकाींना तर ती गाजर-मळु्याप्रमाणे चावनू खात असे.  

                मनषु्य क्जथे भगवींताींच्या पववत्र नामाच ेसींकीतगन करतो 
तेथे आसरुी मक्ततींचा प्रभाव नसतो. जेथे भगवींताच ेनाम-कीतगन अथवा कथा 
श्रवणादी होत नाही तथेे आसरुी मतती आपला प्रभाव दाखव ूलागतात. 
पतूनेने सदु्धा केवळ नाक्स्तक आणण आसरुी प्रवतृ्ती असणाऱ्या व्यक्ततींच्या 
लममुींचाच वस केला, श्रद्धावान क्रकीं वा भतताींच्या लममुींचा नाही.  

                अमा प्रकारे आकामाींत ववचरण करता-करता ती 
नींदबाबाींच्या गोकुळी आली. त्या नगरीच ेरक्षण करणारे सनसुागरी नारायणास्त्र 
आदी ववद्येत पारींगत होते व ब्रजराजजीींद्वारे रक्षक्षत होते. त्याींच्या भीतीन े



पतूनेने आपले दषु्ट रुप त्यामनू, आपल्य आसरुी मायेद्वारे एक अनत मनोहर 
रुप सारण केले. नतच्या केसाींमध्ये मक्ल्लका पषु्प गुींफलेले होत.े नतच ेननतींब 
मोठे मोठे आणण स्तनाींच्या भारामळेु जण ूकाही नतची कीं बींर क्षीण झाली 
होती. नतने अत्यींत सुींदर वस्त्र सारण केले होत.े नतच्या कानातल्या कुीं डलाींची 
अनोखी प्रभा तसेच चकाकणाऱ्या केसाींनी आवतृ्त मखुमींडल अपवूग मोभा प्राप्त 
कररत होते. आपल्या मनोहर हास्यान ेआणण कटाक्षाींद्वारे नतन ेसमस्त 
ब्रजवासीींच ेमन मोहून घेतले. नतला पाहून गोपी मनोमन ववचार करु 
लागल्या, की असे वाटते जण ूस्वतिः वतकुीं ठातून लक्ष्मीजी आपल्या हातात 
लीलाकमळ घेऊन आपल्या पनतराजाींच्या (ब्रजवासीींच ेआराध्य श्रीनारायण) 
दमगनालभलाषने ेयेथे आली आहे.  

                                                “अहो! काय रुप! काय अनरुाग!” असा भाव 
ब्रजवासीींच्या हृदयात जागतृ झाला. नतने नींदभवनातील अींतिःपरुात प्रवेमदेणखल 
केला. मात्र नतच ेरुप आणण नतच्या भावभींगगमाींनी मोदहक झालेल्या कुठल्याही 
ब्रजवासीने नतला अडववलेसदु्धा नाही. वास्तववक पाहता पतूनेने ब्रजवासीींना 
मोदहत करणे योगमायेच्या प्ररेणनेच सींभव होऊ मकले. यद्यवप श्रीभगवींताची 
जगद्मोदहनी माया लसद्ध भतताींनादेणखल मोदहत करडयाच ेसाहस करु मकत 
नाही, तरी देणखल श्रीकृष्णलीलेच्या लसद्धीकररता इींद्रजाललक मायेसमान 
असणाऱ्या पतूना-मायेने ब्रजवासीींना मोदहत केले, याला श्रीभगवींताचीच इच्छा 
समजावी लागेल.   

       इथे एक प्रश्न ननमागण होऊ मकतो की अनेकानेक लसद्ध परुुष 
जन्मजन्माींतरापयांत कठोर सासन तपस्या करुनही ब्रजभमूीत प्रवेम करु 
मकत नादहत. येथे प्रवेम केवळ ब्रजवालसयाींच्या आनगुत्यात राहून भजन 
करणाऱ्यासच प्राप्त होतो. मग पतूनेसारखी राक्षसी ब्रजभलूमत कमी प्रवेम 
लमळव ूमकली? वास्तववक हे कायग योगमायेद्वारेच होऊ मकले. नवकुमार 
लममुींवर कुठलीही ववपत्ती येऊ नये ्हणून सगळ्याींच ब्रजवालसींच ेपे्रम अत्यींत 
प्रबळ झाले. याच पे्रमात प्रगाढता आणडयाकररता योगमायेने पतूनेचा 
व्रजभलूमत प्रवेम करववला.  



         नींदभवनातल्या अींतिःपरुात प्रवेम केल्यानींतर पतूनेने मय्येवर 
पहुडलेल्या बालकरुपी श्रीकृष्णाला पादहले. ज्याप्रमाणे राखेच्या दढगाऱ्यात 
असणारा अींगार पींतींगाला ददस ून मकल्याने त्याच्याजवळ जाताच तो जळून 
जातो, त्याचप्रमाणे आपली भगवत्ता झाकून ठेववत, लपवनू ठेववत श्रीकृष्ण 
एका सामान्य नवजात बालकाप्रमाणे पहुडलेले होत ेआणण हे न जाणणारी 
पतूना आपल्या काळाच्या ननकट जात होती. समस्त जीवाींच ेआत्मस्वरुप 
असलेल्या श्रीकृष्णाने त्या पतूनेला बालघानतनी रुपात पाहून आपले डोळे बींद 
करुन घेतले.  

       पतूनेला पाहून श्रीकृष्णाने आपले डोळे का बींद केले असतील 
यासींबींसी आपल ेआचायगगण पाच कारणे साींगतात. 

१. प्रथम कारण श्रीकृष्णाच ेबाल मासयुग आहे. लमम ुअगसकाींम वेळ 
झोपलेलेच असतात. आता जागे आहेत तर दसुऱ्याच क्षणी ननद्रावम 
डोळेबींद करुन झोपी जातात, हा लममुींचा स्वभाव असतो. आणण 
आपल्या आईजवळ असल्यावर ते हसतखेळत असत ेमात्र कुणी 
अपररगचत समोर आले की भयभीत होऊन जात ेआणण आपले डोळे 
झाकून होते. श्रीकृष्ण आपल्या मातेला पाहून हसतखेळत होत ेपण 
अवपररगचत पतूनेला पाहताच भीतीने त्याींनी डोळे झाकून घेतले.  

२. दसुरे कारण ्हणजे अमींगल अथागत दषु्टाच्या दमगनाची अननच्छा. 
पतूना आपल्या हृदयात बालकाींची हत्या करडयाची भावना घेऊन 
व्रजभलूमत आली होती. श्रीभगवींताींच्या लीलामक्ततची प्रभावामळेु ती 
दसुरीकड ेकुठेही न जाता सवगप्रथम नींदनींदन श्रीकृष्णाकड ेआली. जो 
भतताच ेअननष्ट करतो अथवा अननष्ट करडयाचा सींकल्प करतो तो 
अमींगल स्वरुप दषु्टच आहे. दषु्ट पतूनेने दषु्ट सींकल्प केला होता, 
्हणून ती अमींगल स्वरुप दषु्टच होती. दषु्ट पतूनेचा सींकल्पही दषु्ट 
असल्याकारणाने भगवींताने नतच्या मखुाच ेदमगन घेतले नाही. 

३. श्रीभगवींताींसमोर कपटता थाींब ूमकत नाही. पतूना येथे छद्मवेमात आली 
होती. जर श्रीकृष्णाने नतच्याकड ेपादहले असते तर नतच ेवास्तववक रुप 



तेथे प्रकट झाले असते आणण यमोदामाई घाबरली असती. ्हणनू 
श्रीकृष्णाने पतूनेच्या ददमनेे न पाहता आपले नेत्र बींद करुन घेतले.  

४. पतूनेने नींदभवनात मात-ृभावनेचा प्रकाम केला होता ्हणून 
मातवेृमसाररणी एका क्स्त्रचा वस कसा करायचा या कारणाने लक्ज्जत 
होऊन भगवींतान ेआपले डोळे बींद केले.  

५. पतूनेची मरणकालीन यींत्रणा आपल्या डोळ्याींनी पाहडयाची अननच्छा. 
यद्यवप भगवान स्वयीं दींडदाता आहेत. परींत ुत्याचबरोबर त ेअत्यींत 
स्नेहमयी सदु्धा आहेत. अन्याय करणाऱ्याला मासन करडयाच्या उद्देमाने 
त्याचा वस त ननक्श्चतच करतात. परींत ुत्याच्या मरणकालीन 
कुकृत्याींना त ेपाहू मकत नादहत. ्हणून श्रीकृष्णाींनी आपल ेडोळे बींद 
केले. पतूना कपट वात्सल्य भाव प्रकालमत कररत यमोदा आणण रोदहणी 
देवीींना ्हणाली- “तुमच ेहृदय अनतकठोरच ददसते. अमा सुींदर सकुुमार 
पतु्राला मतय्येवर झोपवनू त्याच्याकड ेमनापासनू ववमषे लक्ष न देता 
अमाच गप्प बसनू रादहल्यात? आपल्या बाळाला, हृदयामी कवटाळलेले 
नाही. बघा! प्राण तर हृदयातच ठेवावा ना, मग प्राणाींहूनही अनतवप्रय 
अमा पतु्राववषयी तर काय बोलाव?े या बालकाला पाहून तर माझ ेनेत्र 
आनींदान ेभरुन गेलेत आणण माझ ेदोन्ही स्तन जे सगळ्याींकररता 
ववस्तारक आहेत, तसेच ननत्य अमतृाची बरसात करणारे आहेत. त े
अमतृतुल्य दसू वपडयाने हे बालक ननक्श्चतच लसद्ध देह प्राप्त करेल 
आणण मी याची सवगसखुववसान करणारी दाई बनेन.” असे ्हणून 
पतूनेने श्रीभगवींताला आपल्या माींडीवर घेतले आणण आपले स्तनपान 
करव ूलागली. ज्याप्रकारे कुणी अज्ञानी व्यतती मखूगतावम झोपलेल्या 
सापाला दोरखींड समजनू उचलनू जवळ घेत,े त्याचप्रमाणे पतूनेने 
भगवींताला एक सासारण बालक समजून आपल्या माींडीवर घेतले. 
पतूनेच ेअनतमनोहर बाह्यरुप तसेच मातवृत वात्सल्य पाहून  यमोदा 
आणण रोदहणी देवी मनोमन ववचार करु लागल्या की आपल्या पतु्राच्या 
माींगल्याकररता ही अींत्रबका देवी क्रकीं वा इींद्राणी प्रत्यक्ष इथे आली नसेल 



ना? क्रकीं वा मग साक्षात लक्ष्मीदेवी वात्सल्य भावनेने आपल्या पतु्राला 
स्वतिःच ेस्तनपान करववत आहे. असा ववचार करता करता त्या फतत 
एकटक पहात रादहल्या आणण पतूना श्रीकृष्णाला आपल्या माींडीवर 
घेताींना अडव ूमकल्या नादहत.  

                  श्रीकृष्णाला आपल्या माींडीवर घेऊन पतूनेने 
कालकूट-लेवपत आपले स्तन कृष्णाचया मखुात ददले. माझ्या ब्रजबालकाींना 
ही कू्रर राक्षसी मारडयाच्या उदे्दमाने आली आहे. ्हणून भगवान श्रीकृष्ण 
क्रोगसत होऊन दोन्ही हाताींनी बलपवूगक नतच ेस्तन पकडून नतच्या 
दसुाबरोबर नतच ेप्राणही प्रामन करु लागले. श्रीकृष्णाने आपल्या बालसलुभ 
स्वभावाने ही सचूना ददली की स्तनपानच नवजात लममचुी जीववका क्रकीं वा 
स्वभाव आहे. “अगीं पतूने! हे स्तन त ुमाझ्या मखु्यात ददलेस आणण मी 
त्याच ेपान केले त्यानींतर जर त ूमेलीस तरी त्यात माझा काय दोष 
आहे?”  
                                 भगवान श्रीकृष्ण स्तनपान कररत असताींना पतूना 
राक्षसीच्या स्तनाींमध्ये असह्य वेदना होऊ लागल्या आणण ती 
मोठमोठ्याने ओरडू लागली, “मला सोड, सोड मला, खूप दसू प्यायलास 
आता तरी मला सोड.” परींत ुदहा हजार हत्तीींच ेबळ असणारी पतूना खूप 
प्रयत्न करुनसदु्धा छोटे छोटे नाजकू हस्तकमल असणाऱ्या बाळकृष्णाला 
आपल्या स्तनाींपासनू दरू करु मकली नाही. नतचा समस्त देह घामाने 
लभजून गचींब झाला, वदेनेने डोळे ववस्फारले आणण इथे नतथे हातपाय 
आपदटत तो जोरजोरात रुदन करु लागली. नतच्या मखुातून असा भयींकर 
आवाज ननघ ूलागला, ज्यामळेु पवगताींसदहत पथृ्वी तथा ग्रहाींसदहत 
आकामही हल ूलागले. त्या भयींकर आवाजाचा प्रनतध्वनी सगळ्या ददमाींतून 
झाल्यान ेमानवगण वज्रपाताच्या भीतीने जलमनीवर पडले. स्तनाींमध्ये 
अनतभीषण वेदना होत असल्याकारणाने नतच ेमखु उघडले, नतच ेकेस 
ववस्कटले आणण आपले हातपाय आपटीत स्वतिःच्या प्राणाींच्या 



रक्षणाकररता पतूना आपल्या वक्षिःस्थळावर श्रीकृष्णाला लटकववत 
नींदभवनाबाहेर येऊन आकाममागागन ेभ्राता कीं स याकड ेजाऊ लागली.  

                 बाळकृष्णाला पतूनेसोबत जाताींना पाहून दोन्ही 
माताींच ेपींचप्राण मगूचगत झाले. अन्यथा अमा असहनीय वेदनेला त्या 
कदावपही सहन करु मकल्या नसत्या.  

               पतूना ववचार कररत होती की मी आपल्या समस्त 
मक्तत पणाला लावनूही काही करु मकले नाही. आता माझा भाऊ कीं सच 
माझ ेरक्षण करु मकतो, दसुरा तरणोपाय नाही. आकाममागागने उडताींना 
ती श्रीकृष्णाचा नाही तर कीं साचा ववचार कररत होती. परींत ुश्रीकृष्ण मात्र 
ववचार कररत होते की त ुमाझ्याकड ेमातेच्या वेमात आलीस तर मी तुला 
कसा सोडू मकेन?  

                         पतूनेच ेवास्तववक (घबुडासारखे) भयींकर रुप पनु्हा प्रकट 
झाले आणण आणण व्रजभलूमच्या बाहेर प्राणत्याग केल्यानींतर नतच े
ववमालकाय मरीर सहा कोसापयांत वकृ्षाींना चणूग-ववचणुग कररत पथृ्वीवर 
येऊन पडले. पतूनेने आपल्या जीववतकाळात अनेक प्राणयाींचा वस तर 
केलाच होता, मरताींना सदु्धा अनेक जीवाींचा नतने प्राणनाम केला. नतच्या 
प्रचींड मरीराच्या आघातान ेववमाल महावन (व्रजभमूी) नगरीच ेकाहीच 
अननष्ट होऊ मकले नाही. पडलेले आींबा आददींच ेवकृ्ष कीं साच्याच बागेतले 
होत.े  

            नतच ेमरीर वास्तवात खूप ववमाल आणण आश्चयगकारक 
होत.े क्जथे नतच ेहात पडले त्या नगरीच ेनाव ‘हाथरस’ पडले, क्जथे नतच े
मस्तक पडले ते स्थान ‘मरुसान’ नावान ेओळखले जाऊ लागले. नतच्या 
मखु्यात टोकेरी असे तीक्ष्ण दात होते. नालसकाींच ेखड्ड ेपवगताच्या 
गुहेप्रमाणे खोल होत.े दोन्ही स्तन पवगत लमखराींप्रमाणे ववमाल होते. नतच्या 
जटा पसरलेल्या आणण ताींलयाच्या रींगाप्रमाणे होत्या. डोळे खोल अींसाऱ्या 
ववहीरीींप्रमाणे होते, जाींघा नदी तटासमान भीषण होत्या. नतच ेहात आणण 
पाय पलुासमान होत ेआणण नतच ेपोट सकुलेल्या, जलहीन जलामयाप्रमाणे 



होत.े आसीच नतच्या भीषण आवाजान ेगोप-गोपीींने हृदय, कणग आणण 
मस्तक ववदीणग झाल ेहोते. त्याींतच नतचा तो भयींकर देह पाहून ते सगळे 
आणखीच घाबरले.  

            परींतु त्या मतृदेहाच्या वक्षिःस्थळावर ननभगय बाळकृष्णाला 
खेळताींना पाहून त ेसगळे अत्यींत हवषगत झाले. त्याींनी मीघ्रतापवूगक त्या 
मतृदेहाजवळ जाऊन बाळकृष्णाींला कडवेर घेतले. गोपी श्रीकृष्णाला घेऊन 
अनतव वेगाने नींदभवनी आल्या क्जथे यमोदा आणण रोदहणी मनूछगत होऊन 
पडल्या होत्या. त्याींची मछूाग इतकी गहन होती की गोपीींद्वारे अनेक उपाय 
करुनही ती दरू झाली नाही. मग एका बवुद्धमती गोपीने बाळकृष्णालाच 
त्या मनूछगत माताींच्या माींडीवर ठेवले. पतु्र माींडीवर येताच पतु्र-लाभरुपी 
अमतृामळेु त्याींच्या प्राणाींची रक्षा झाली, आणण त्याींची मछूाग भींग होऊन 
त्या मदु्धीवर आल्या. चतेना आल्यानींतर, मतृ्यचू्या मखुातून परत आलेल्या 
आपल्या बाळकृष्णाला डोळे भरुन पाहता पाहता पनु्हा आनींदजननत दसुऱ्या 
प्रकारच्या मछेुस प्राप्त झाल्या. वारींवार केलेल्या जललमडकाव्याने 
ज्याप्रमाणे ग्रीष्मऋतनेु सींतप्त भमूी मीतल होऊन जात,े त्याच प्रमाणे 
वारींवार बाळकृष्णाचा स्पमग होऊन माताींच ेहृदय समुीतल होत होते.  

               दोन्ही माताींनी वारींवार श्रीकृष्णाच ेआललींगन केले, पनु्हा 
पनु्हा त्याच ेश्रीमखुचुींबन केले. मस्तक उरामी सरले आणण आनींदाश्रुींच्या 
प्रवाहान ेत ेअलभवषतत केले. थोड्यावेळाने जेंव्हा त्याींचा मनोवेग थोडा माींत 
झाला. तेंव्हा त्याींना ववश्वास झाला की त्याींचा पतु्र ननिःसींदेह कुमलपवूगक 
परतलाय, तेंव्हा त्याच्या रके्षकररता एक काळी गाय तेथे आणववली गेली 
आणण रक्षामींत्राींच ेवाचन कररत कररत नतची मपेटी बाळकृष्णावर क्रफरववली. 
त्यानींतर गोमतू्र आणण गोमयाने बालकाला स्नान घालडयात आले. आणण 
मग मणेान ेकेमव, नारायण, मासव, आदद नाम उच्चारण कररत ललाटादद 
अींगावर द्वादम नतलक रचना कररत बालकाच्या रक्षेचा ववसी करडयात 
आला.  



                 असे करुन बाळाच्या सरुके्षववषयी थोड ेआश्वस्त 
झाल्यावर गोपीींनी आचमन केले. मास्त्रववगसींनसुार आसी आचमन करायच े
त्यानींतर मींत्राींचा जप करावा, परींत ुइततया मोठ्या सींकटाींच ेननवारण 
झाल्यामळेु यमोदा आणण सगळ्या गोपी थोड्यावेळेकररता ववसी-ववसान 
ववसरुन गेल्या. गोपीींनी आचमन करुन पनु्हा रक्षामींत्र ्हणायला सरुुवात 
केली- “अज तुझ्या चरणाींची, मणणमान ्जानूींची, यज्ञ जाघाींची, अच्यतु 
कदटची, हयग्रीव उदराची, केमव हृदयाची, ईम वक्षस्थळाची, सयूग कीं ठाची, 
ववष्ण ुभजुाींची, उरुक्रम मखुमींडळाची, ईश्वर मस्तकाची चक्री समोरुन, 
गदासरी श्रीहरी मागून, सनसुागरी मसरुरप ुतथा अलससारी कोनाींमसनू, उपेंद्र 
वरुन, गरुड वरुन तथा हलसर परुुष चारी ददमाींनी तुझी रक्षण करोत. 
हृवषकेम समस्त इींदद्रयाींची, नारायण प्राणाींची, श्वेतद्ववतगसपती गचत्ताची 
तथा योगेश्वर तुझ्या मनाची रक्षा करोत. पकृ्श्नगभग बदु्धी तथा परमेश्वर 
तुझ्या आत््याची रक्षा करोत. गोवव ींद खेळताींना, मासव झोपताींना, वतकुीं ठ 
चालताींना, श्रीपती बसताींना तसेच सवगग्रह ववनामक यज्ञभक्ु भोजन करता 
करता तुझी रक्षा करोत.” 
                 डाक्रकनी, यातुसानी आणण कुष्माींड नामक 
लममवुवघ्नजनक ग्रहगण, भतू, प्रेत, वपमाच्य, यक्ष रक्ष, ववनायक, कोटरा, 
रेवती, ज्योष्ठा, पतूना, मातकृा, इ. देह, प्राण आणण इींदद्रयाींच ेदहींसकगण, 
अपस्मार तसेच उन्माद रोग, स्वप्नात पादहलेले सगळे उत्पात, वदृ्धग्रह 
तथआ बालग्रह हे सगळे भगवान ववष्णुींच्या मात्र नामग्रहणानेच भयभीत 
होऊन ववनष्ट होऊन जातात.  

                 यमोदा आणण नतच्या वप्रयसख्या गोपीींद्वारा 
अमाप्रकारे रक्षाक्रक्रया सींपादन केल्यानींतर यमोदाजीींने आपल्या पतु्राला, 
श्रीकृष्णाला स्तनपान करवनू मय्येवर झोपववले.  

               नतकड ेमथरेुहून व्रजसामी परताताींना नींद महाराजाींनी 
पतूनेचा ववमालकाय देह पादहला आणण त्याींना अत्यींत आश्चयग झाले. 
पतूनेच्या देहाच ेननरीक्षण करताींना ते ववचार करु लागले- 



“देवराज इींद्राद्वारे नछन्नलभन्न केलेला कुठला पवगत नभोमींडळातनू इथे 
वकृ्षाींना भईुसपाट कररत तर नाहीना येऊन पडला? क्रकीं वा मी योगगनीच्या 
मायेने चकूुन दसुऱ्या देमात आलोय. थवा हे कोणाचतेरी इींद्रजाल तर नाही? 

तेंव्हा त्याींना वसदेुवजीींच ेव्रजाींत उत्पात होडयाच्या आमींकेववषयीच ेवचन 
आठवले, आणण मनोमन ते ववचार करु लागले की वसदेुवजी ननक्श्चतच 
तपस्वी आहेत. नाहीतर नतकीच योगी असावेत जे उत्तम भववष्य 
जाणतात.” 
         तवे्हा उपनींदाददींच्या ननदेमानसुार नन्न जातीच्या व्रजवालसींनी 
त्या मतृ राक्षसीच ेववमाल मरीर कापनू त्याच ेअनेक खींड केले आणण त्या 
प्रत्येक खींडाकररता एक एक गचता करुन त्याींना या आमींकेसह जाळून 
टाकले की ती पनु्हा क्जवींत तर नाही होणार! श्रीकृष्णाींनी त्या राक्षसीच े
स्तनपान केले होते ्हणून नतच ेसगळे पाप तत्क्षणात भस्म झाले. 
्हणून जळणाऱ्या पतूनेच्या मररराला अगुरुसारखा सगुींगसत सरू येऊ 
लागला ज्याचा सगुींस मतलन ्मतल लाबींपयांत पसरला.  

पतूना लोकबालघ्नी राक्षसी रुगसरामना। 
क्जसाींसयावप हरये स्तनीं दत्त्वाssप सद्गनतम।्। 
क्रकीं  पनुिः श्रध्दया भततया कृष्णाय परमात्मने। 
यच्छन ्वप्रयतमीं क्रकन्नरुततास्तन्मातरो यसा।। 
                                    (श्रीम भा. 10/6/35-36) 

रततपान करणारी आणण बालघानतनी पतूना भगवान ्श्रीकृष्णाला 
मारडयाच्या उद्देमान आली होती. परींत ुभगवींताींच्या चरणस्पमागने तथा 
त्याींनी केलेल्या स्तनपानामळेु देहत्याग केल्यावर तीला भगवींताींच्या ननत्य 
साम गोलोकात सात्रीसमान सद्गनत प्राप्त झाली.  

                वस करडयाच्या इच्छेने आलेल्या पतूनेने सदगनत 
प्राप्त केली, तर जो उदासीन भावनेन ेअथवा त्याहीपेक्षा अगसक जो श्रद्धा-
ववश्वासपवूगक आणण त्याहीपेक्षा जो श्रद्धा तथा भक्ततसदहत प्रीतीपवूगक 
भगवींताींच ेभजन करतो त्याच्या गतीववषयी काय बोलावे?  



                              ववषातत स्तनापेक्षा त्या ववषाअनतररतत वस्तू, 
त्याहीपेक्षा जर कोणी आपली वप्रय वस्त ूप्रदान कररत असल आणण कोणी 
आपली वप्रयतर वस्त ूप्रदान कररत असेल अथवा कोणी आपली वप्रयतम 
वस्तू प्रीतीपवूगक प्रदान कररत असेल तर ती व्यतती सद्गती प्राप्त करेल 
यात कुठलाच सींमय अस ूमकत नाही, अथागतच ननिःसींदेह प्राप्त करते.  

               भगवान ्श्रीकृष्ण समस्त भततगणाींच्या हृदयात वास 
करतात आणण लमव ब्रह्मादद लोकपजूनीय महाजन त्याींच्या चरणाींची 
वींदना करतात. परींत ुत्याींच्या चरणाींची साक्षात ्सेवा त्याींना प्राप्त होत 
नाही. असे चरण पतूनेकररता वींदनीयही नव्हते आणण अवींदनीयही नव्हते. 
नतन तर प्राण त्यागताींना मात्र त्या चरणाींना आपल्या वक्षस्थळावर सारण 
केले होत ेआणण याच कारणास्तव नतला सद्गती प्राप्त झाली. ्हणूनच 
उद्धवजी ्हणतात- 

अहो बकी यीं स्तनकालकूटीं 
क्जघाींसयापाययप्यासाध्वी। 

लेभे गनतीं सात्र्यगुचताीं तत्तोsन्यीं 
कीं  वा दयालूीं मरणीं व्रजेम।। (श्रीम भा. 3/2/23) 

अहो काय आश्चयग! बकासरुाची दषु्ट बदहण पतूना दहने श्रीकृष्णाला 
मारडयाच्या हेतूने कालकूटलेवपत स्तनाच ेपान करववले आणण श्रीकृष्णाच्या 
ननत्यसामी गोलोकात सात्रीसमान गती प्राप्त केली. ्हणूनच श्रीकृष्णा 
अनतररतत इतके दयाळू कोण अस ूमकत?े अतिः मी त्याींची मरण ग्रहण 
करतो.  

          पतूना पवूगजन्मी महाराज बळीींची कन्या रत्नमाला होती. 
भगृुवींमी ब्राह्मणाींनी महाराजबळीींना आपले तजे प्रदान करुन त्याींना 
अत्यींत बलमाली बनववले होते. त ेब्राह्मणाींना मतुतहस्ते दान दत होत े
आणण त्याींच्या सभेतनू कुणीही ररका्या हाताींनी परत ूमकत नव्हते. 
त्याींचा वाढता प्रभाव पाहून बहृस्पतीजीींनी ओळखले की यावळेी देवताींचा 
त्याींच्यासमोर यदु्धात ननभाव लागणे मतय नाही, ्हणून मग त्याींनी 



देवताींमी पराममग करुन त्याींना मनमान्या रुपाींना सारण करुन स्वगग सोडून 
अन्यत्र जाडयाचा सल्ला ददला. अमा प्रकारे राजा बळीने इींद्राच्या 
स्वगागसदहत नतन्ही लोकाींवर अगसकार लमळववला. देवताींची माता आददती 
दहने आपल्या पतु्राींना पनु्हा स्वगगप्राप्ती व्हावी या कररता ‘पयोव्रत’ सींपन्न 
करुन भगवींताला प्रसन्न केले. भगवींताने नतच्या वाींछापतूीकररता नतच्या 
पतु्र रुपात जन्म ग्रहण केला आणण नतच्या समक्ष मींख, चक्र, गदा तथा 
पद्म सारण करुन चतभुुगज रुपात प्रकट झाले. आददतीने भगवींताींची स्ततुी 
केली आणण भगवींताने एका बटुक ब्राह्मणाचा वेम सारण केला. त्याींनी 
हातात छत्र, दींड तथा कमींडल ूसारण करुन राजा बळीच्या यज्ञमाळेत 
प्रवेम केला, नतथे भगृवुींमी ब्राह्मण बळीकररता अश्वमेस यज्ञ कररत होत.े 
श्रीवामन भगवानाींच्या तजेान ेऋक्त्वज, यजमान आणण सगळे सदस्य 
ननिःस्तजे झाल.े सगळ्याींनी उठून त्याींच ेस्वागत केले आणण त्याींना आसन 
देऊन त्याींच ेचरण प्रक्षालन केले. राजा बळीने त ेचरणामतृ मोठ्या 
प्रेमभावनेने आपल्या मस्तकावर ठेववले. भगवींताींच ेते बालकरुप इतके 
मनोहर होत ेज्याला पाहून रत्नमालेच्या हृदयात प्रबल वात्सल्यभाव जागतृ 
झाला. ती मनोमन ववचार करु लागली की क्रकती बरे झाल ेअसते जर हे 
बालक माझा पतु्र असता तर मी त्याला हृदयामी घट्ट सरुन स्तनपान 
करववले असते, ज्याने माझ ेजीवन सफल झाले असते.  

राजा बळी ्हणाले- “हे ब्राह्मणकुमार! असे वाटते की आपणाींस काहीतरी 
हवे आहे. आपल्याला कुठल्याही गोष्टीची गरज असेल तर ननिःसींकोच 
मागा-” भगवान श्रीवामनदेव ्हणाले- “दतव्येंद्र! आपण मनोवाींनछत वस्तू 
देणाऱ्याींत सवगशे्रष्ठ आहात. ्हणूनच मी आपल्याकडून थोडीमी जमीन- 
केवळ आपल्या पायाींनी तीन पावले भमूी मागतो आहे. आपण साऱ्या 
जगताच ेस्वामी आहात, परींत ुववद्वान परुुषाने केवळ आपल्या 
आवश्यकतेनसुारच दान स्वीकारायला हवे.” बळीन ेइक्च्छत दान देडयाचा 
सींकल्प करताच भगवींताने आपले मरीर ववृद्धींगत करडयास प्रारींभ केला. 
आणण ते इतके ववमाल झाले की त्याींनी एका पावलात सारी पथृ्वी 



मोजली, मरररान ेसमस्त आकाम व्यापले आणण दसुऱ्या पावलाने स्वगागदद 
सवग लोक मोजले.  

              जेंव्हा नतसऱ्या पावलाकररता बळीच्या राज्याच ेकुठलेही 
स्थान रादहले नाही तेंव्हा वचन पणूग न केल्या कारणाने श्रीवामनदेवाींनी 
बळीला वरुणपामबद्ध केले. वपत्याला पमसुमान बाींसलेले पाहताच 
रत्नमालेला अत्यींत क्रोस आला आणण ती मनोमन ववचार करु लागली की, 
जर असा छल करणारा माझा पतु्र असता तर मी याला दसुाच्या जागी 
ववष पाजले असते. सवग प्राडयाींच्या हृदयात क्स्थत भगवींताने नतच्या या 
दोन्ही इच्छा जाणून त्या श्रीकृष्ण लीलेत अमा प्रकारे पणूग केल्या. परम 
करुणामय श्रीकृष्णाने नतच्या प्रनतकूल भावाचा नतरस्कार करुन अनकूुल 
भावच ग्रहण केला आणण नतला आपल्या ननत्यसाम गोलोकात सदाकररता 
सात्रीसमान गती प्रदान केली. 
              पतूना कपटतेची मतूी होती. बाहेरुन ममतेची मतूी आणण 
आतून मतृ्य.ू श्रीकृष्णाने सवगप्रथम पतूनेचा वस केला. सासकाच्या हृदयात 
जोपयांत कपटता राहते तोपयांत भगवद्-भजनात प्रवेम होऊ मकत नाही. 
्हणून भगवान आपल्या भतताच्या हृदयातील कपटतारुपी पतूनेचा नाम 
करतात.  

           ‘पतू’ मलदाचा एक अथग होतो ‘पववत्रता’ श्रीकृष्णाला 
लमळववडयाकररता सवगप्रथम हृदय पववत्र करायची गरज असते. जोपयांत 
हृदय ‘पतू’ नाही, ‘अपतू’ राहते तोपयांत भगवींताींची प्राप्ती होऊ मकत 
नाही.  

 

श्रीकृष्णलीला रहस्य 

श्रीकृष्णलीला प्रकट आणण अप्रकट भेदात दोन प्रकारची असते, तत्वतिः 
दोघाींमध्ये काहीच अींतर नाही. अप्रकट लीला ननत्यकाळ अप्रकट व्रजसामी 
सरुु असत.े याींत प्रनतददन अष्टकालीय लीलेच्या अनसुार लीला सींपाददत 
होत असतात. येथे श्रीकृष्ण ननक्त्यक्रकमोर वयीन ववलमष्ट आहेत. श्रीकृष्ण 



समस्त अवताराींचहेी अवतारी आहेत, समस्त रलसक मींडळीींच ेमखेर स्वरुप 
आहेत. ते रसास्वादनाच्या आींकाींके्षने आपल्या पररकरवृींदाला पथृ्वीवर 
अवतररत करवनू स्वयीं अवतीणग होत असतात. ब्रजभमूीच परमलीला कें द्र 
आहे. पथृ्वीवर ही लीला प्रकटलीलेच्या नावाने ओळखली जाते. प्रकट 
ब्रजलीला ननत्य आणण नतलमक्त्तक दोन प्रकारची असते, ब्रजची अष्टकालीय 
लीला येथेसदु्धा अववरत चालत राहते आणण हीच ननत्य लीला आहे. 
जन्मलीला, असरुमारन तथा दरूप्रवास नतलमक्त्तक लीला आहेत. अप्रकट 
ब्रजसामी यमोदाजी हा अलभमान ठेवत ेकी श्रीकृष्ण माझा गभगजात पतु्र 
आहे, आणण जन्माच ेनक्षत्र, नतथी आददींनसुार जन्मोत्सव साजरा करत.े 
नींदबाबा आणण अन्य सगळे व्रजवासीही हीच भावना ठेवतात, कीं साच्या 
वसाकररता श्रीकृष्ण मथरेुला गेलेत आणण परत आलेत. तेथे गोचारण 
गमन हीच दरूप्रवास लीला आहे. याच सवग लीला पथृ्वीवर स्थलूरुपात 
ददसनू येतात, अप्रकट ब्रजसामी याींचा केवळ अलभमान मात्रच आहे.  

  

  


