
कन्मागत भशाऩलवकार 

कन्मागतातीर श्री गुरूं च ेस्नान ळुक्र ततथथ 
नलग्रशाूंऩैकी सानी, वाभर्थमथ वूंऩन्न आणण बल बमाच्मा व्मथाूंच ेशयण कयणाया ग्रश म्शणजे गुरु. शे गशृयाज गुरु प्रतत 

फाया लऴाांनी कन्मा याळीरा मेतात आणण लऴथबय याशतात मा लऴथबयाच्मा काऱारा  कन्मागत ऩलथकाऱ अवे वूंफोधधरे 

जात.े भशाफऱेश्लय मेथे उगभ ऩालरेरी कृष्णा १२८० कक. भी. प्रलाव कयीत वलळाखाऩट्टणभ मेथे ऩूलथ वागयारा 
मभऱत.े मा दयम्मान ५९ उऩनद्मा मभऱतात. श्रीषेत्र भाशुरी मेथे कृष्णेरा लेण्णा नदी मेऊन मभऱत.े इथनूऩुढे ततरा 
कृष्णालेणी अवे म्शणण्माचा प्रघात आशे. ऩुढे कऱ्शाड मेथे कोमनेळी वूंगभ झाल्मानूंतय ती श्रीषेत्र नयमवूंश लाडी मेथे 

दत्तषेत्री मेत.े कृष्णा म्शणजे बगलान वलष्णुच ेजररऩ तय लेण्णा म्शणजे बगलान ळूंकयाच ेजररऩ आणण कोमना 
म्शणजे ब्राम्शदेलाच ेजररऩ अव ेकृष्णा भशात्मम्मात लणणथरेरे आशे. माप्रभाणे कृष्णा, लेण्णा ल कोमना माूंचा एकबाल 

म्शणजे बगलान दत्तात्रमेाूंच ेजररऩ आशे. 

कृष्णा नदी भाशात्म्म 

ऩ.ऩ. लावुदेलानूंद वयस्लती कृष्णा रशयी ग्रूंथात म्शणतात 

बगलती  कृष्णा । वह्माद्री वुकन्मा । जगी वलवभान्मा । जाशरी गा ।।१।। 
लाई ब्रा्शलृृंद । जजच ेअव ेभुख । नाभब स्थान देख । कुरृंगड्डी ।।२।। 
नभृवृंश लाटीका । वगुण ऩादकुा । हृदम त ेदेखा। श्रीकृष्णेच े।।३।।   
वभुद्र वृंगभी । दोन त ेचयण । करयती ऩालन । वलव जगा  ।।४।।                
वाजजयी गोजजयी । वगुण शी भूती । वजभरव ेककती । भनोशय  ।।५।।           
लावुदेलानृंद। वयस्लती मतत । स्तुती स्तोत्र ेगाती। तनत्मम नेभ े ।।६।।                 

वह्माद्री ऩलथतालय श्री षेत्र लाई मेथे कृष्णा उगभ ऩालत.े लाई षेत्री जे ब्रम्श लृूंद लाव करन आशेत त ेमा कृष्णेच ेवभुख 

म्शणून ओऱखरे जात.े श्रीषेत्र नमृवशलाडी  मेथे अवरेल्मा भनोशय ऩादकुा शेच कृष्णा नदीच ेहृदमस्थान शोम. आूंध्र 

प्रदेळातीर कुयगड्डी शे नामबस्थान ल फूंगारच्मा उऩवागयाव दोन प्रलाशान ेमभऱणायी कृष्णा शे ततच ेदोन चयण शोम. 

बगलती कृष्णा । वलष्णू स्लरूवऩणी । गृंगा त ेचयणी । तनत्मम लाशे।।७।। 
वदा वलव काऱ । गृंगा ती ऩवलत्र । जगा भाजी शे्रष्ठ अव ेजयी ।।८।।               
तयी एक  न्मून । अवे ततच ेठामी । याशातव ेऩामी । श्री  वलष्णूच्मा  ।।९।।       
जगी ऩाऩताऩ । धलुोनी टाकत े। आऩुभरमा घेते। भाथा वलव ।।१०।।             
शोतव ेभाभरन । मेतव ेधालून । व्शा लमा ऩालन । कृष्णे ऩावी ।।११।।           
लऴ ेफाया ऩाशी । लाट ती फाऩुडी । कृष्णेभाजी फुडी । द्मालमावी ।।१२।।         
कन्मागताच ेत े। करतन तनभभत्त । कृष्णे अृंगी मेत । यशालमा ।।१३।। 



गूंगा बागीयथी वलथ रोकाूंची ऩाऩ ेधऊुन टाकत ेभात्र स्लत् भामरन शोत.े अळी भामरन झारेरी बागीयथी स्लत्ची 
भामरनता धऊुन टाकण्मावाठी, अधभर शायक अतील वुबगा अळा श्री कृष्णेजलऱ  मेत.े ऩाऩताऩ ्मातून तनभथर 

शोऊन ऩुन्शा ऩयत जात.े मावाठी ततरा १२ लऴ ेलाट ऩाशाली रागत.े ळलेटी कन्मागताच ेतनमभत्तान ेआऩल्मा जेष्ठ 

बधगनीकड ेम्शणजे कृष्णेकड ेमेत.े गूंगा नदीचूं काम ऩण जूंफुद्लीऩतीर वलथ तीथे कृष्णेजलऱ  मेतात. आणण खऱ्मा 
अथाथन ेऩालन शोऊन ऩुन्शा आऩाऩल्मा ठठकाणी जातात. ऩण कृष्णा ठश अळी एकभेल आशे की जी आऩरे स्थान वोडून 

अन्म कोठेशी जात नाशी. वाध ुवूंत, मतत, ऋळी, भुनी, देलादीक, आदी वलथ श्रीकृष्णेच्मा अश्रमारा मेतात ल तेथेच 

आश्रभ थाटून लास्तव्म कयतात. अततळम ळुद्ध बक्क्तबालान ेएकलेऱ स्नान ल जरऩान जय एखाद्मान ेकेरे तय तो 
कातमक लाधचक ल भानामवकद्रीष्ट्मा ऩवलत्र ल ळुद्ध शोऊन जातो. इतकेच काम ऩण एखाद्मान ेदयूलय याशून 

तेलढ्माच ळुद्ध बालनेन ेकृष्णेच ेस्भयण केरेतयी जन्भाूंतयीच ेदोऴ जातात. ब्राम्शण, षत्रत्रम, लैश्म, ळूद्र कोणीशी माल.े 

ती कुणाराच ऩयत कयत नाशी. गाईंची तळृा बागलत ेआणण व्माघ्रा ठदकाूंना भायत ेअवे कधीशी घडत नाशी. कन्मागत 

ऩलथकाऱात जे रोक कृष्णेकाठी श्राद्ध, दानाठदक कभे कयतात तेव्शा जे ऩुण्म जोडरे जात,े त्ममाची  ब्रह्भदेलारा वुद्धा 
गणना कयता मेत नाशी. भग  इतयाूंची काम कथा! जे ऩातकी नयकात वऩचत ऩडरेरे अवतात त्ममाूंना मा 
कृष्णातीयालय लऴृोत्मवगथ वलधी ककूं ला त्रत्रवऩूंडी नायामण नागफरी मावायखे वलधी त्ममाच्मा लूंळातीर कोणी एखाद्मान े

केरातय अश्मा ऩातक्माना वुद्धा भोषप्राप्ती राबत.े एखाद्मा तनऩुत्रत्रक स्त्रीन ेभनोबाल ेश्री कृष्णेची वेला केल्माव 

ततरा ऩुत्रप्राप्ती शोऊन लूंध्मत्मलाचा दोऴ जातो. श्री कृष्णा ठश बगलान दत्तात्रम श्री नमृवूंश वयस्लती स्लाभी भशायाजाूंची 
आलडती ल त्ममाूंचा लय प्राप्त झारेरी वप्रमदमळथनी आशे अवे कृष्णा रशायीत नभूद केरेरे आशे. 

कन्मागतऩलथ  काऱाभध्मे कृष्णेच्मा उबम तटालयीर ततथथषेत्राूंना भोठे भशत्त्ल मेत.े ऩण श्री षेत्र नमृवशलाडी मेथे शा 
ऩलथकाऱ वाभान्म न याशता तो भशाऩलथकाऱ भानण्मात मेतो.माच ेकायण म्शणजे श्री नमृवूंशलाडी म्शणजे कृष्णालेणी 
भातेच ेहृदमस्थान अवल्माच ेऩ. ऩ. श्री लावुदेलानूंद वयस्लती स्लाभी भशायाजाूंनी नभूद केरेरे आशे. मा ह्रदम षेत्रात 

वाषात श्री नमृवशवयस्लती दत्त स्लाभी भशायाज शे भनोशय ऩादकुाूंच्मा रऩान ेअधधक्ष्ठत आशेत. कन्मा याळीव गुरु 

मेण्माच्मा वभमी श्री दत्तभशायाजाूंच्मा स्लायीच ेमा षेत्रात अवरेल्मा ळुक्र तीथाथत भशास्नान घडत.े मा भशूंनभूंगर 

घठटकेची फाया लऴ ेप्रतीषा कयणायी ऩुण्मवरीरा गूंगा कृष्णेभध्मे प्रलेळ कयत.े भशाफऱेश्लय मेथीर कृष्णेच्मा 
उगभकुूं डाजलऱीर कुूं डातून गूंगेचा प्रलाश वुरु शोतो आणण लऴथबय लाशत याशतो. अळा मा भशाऩलथ काऱात लाडीषेत्र 

 कृष्णास्थान, तीथथवलधी वऩतशृ्राद्ध अळा धभथकृत्ममाच ेपऱ अनूंत ऩटीन ेमभऱत.े मा ऩलथकाऱाव भशायाष्र ल 

कनाथटकात कन्मागत भशाऩलथकाऱ तय आूंध्र प्रदेळ, तेरूंगणा याज्मात माव कृष्णा ऩुष्कय अवे म्शणतात. 

कृष्णा नदीचे भाशात्म्म आणण कन्मागतातीर अनुबूती 
कृष्णा नदीच ेदळथन अत्ममूंत नमन भनोशय आणण भूंगरदामी आशे. ठदलवाच्मा प्रत्ममेक प्रशयाभध्मे ततच ेस्लरऩ खरुत 

जात ेआणण त ेअतील आनूंददामी आशे. वाध,ू वूंत, ऋऴी, भुनी, मोगीजन, इतकेच नव्शे तय प्रत्ममष देलताूंनाशी कृष्णेच े

वाक्न्नध्म म्शणजे भुक्तीच ेभशाद्लाय लाटत.े   

बगलान लेदव्मावाूंनी, लाक्ल्भकी, अगस्ती, ऩयाळय, अत्री, बगृ,ू भयीची इ. ऋऴीूंनी कृष्णा नदीच ेशे स्लरऩ ओऱखरे 

शोत.े कृष्णेच्मा तीयालयीर वलवलध तीथथषेत्राूंची अनुबूती त्ममाूंनी घेतरी शोती. अगदी अलाथचीन काऱातशी ळूंकयाचामथ, 
एकनाथ भशायाज, वभथथ याभदाव स्लाभी, तुकायाभ भशायाज, ऩ. ऩ. लावुदेलानूंद वयस्लती स्लाभी भशायाज, गुऱलणी 



भशायाज, श्रीधयस्लाभी भशायाज इ. अधधकायी व्मक्तीूंनी कृष्णा नदीच ेभाशात्मम्म जाणरे शोत.े कृष्णा नदीच्मा 
भाशात्मम्मावूंफूंधीच ेलणथन ऩद्भऩुयाण, ब्रह्भऩुयाण आणण स्कूं दऩुयाणाभध्मे वाूंधगतरे आशे. ऩाूंडलाूंच्मा लनलावाच्मा 
ळलेटच्मा टप्प्माभध्मे कन्मागत भशाऩलथकार वुर शोता. त्ममालेऱी मुधधक्ष्ठयान ेकृष्णातीयी वलथ प्रकायच ेधामभथक वलधी 
केरे शोत.े वलजमलाड्माजलऱ अजुथनान ेबगलान ळूंकयाची उऩावना करन ठदव्म अस्त्र मभऱवलरे शोत.े बगलान 

ऩयळुयाभाूंनी २१ लेऱा ऩरृ्थली तन्षत्रत्रम केरी. त्ममा ऩातकाऩावून त्ममाूंना कृष्णातीयीच भुक्ती मभऱारी. कृष्णेची कृऩा 
म्शणजे वाषात वलष्णूची आणण श्रीदत्तप्रबूूंचीच कृऩा अळी अनुबूती सानी आणण बावलक बक्ताूंना आरेरी आशे. 

श्रीभद् ळूंकयाचामाांनी कृष्णा नदी म्शणजे वाषात बगलान वलष्णूच अवल्माची अनुबूती घेतरी शोती. ळूंख, चक्र, गदा 
आणण ऩद्भ शाती धायण कयणायी, वऩताूंफय नेवरेरी, कऩाऱालय कस्तुयी गूंध रालरेरी, वुशास्म प्रवन्न लदनी अळा 
कृष्णा नदीभध्मे त्ममाूंना बगलान वलष्णूच ेदळथन झारे. ऩ. ऩ. लावुदेलानूंद वयस्लती स्लाभीूंनी कृष्णा नदीच ेशे 

वलष्णुरऩ जाणरे शोत.े याभदाव स्लाभीूंनीशी कृष्णालेणी म्शणजे वलष्णू आणण ळूंकय, शरय आणण शय मा स्लरऩाभध्मे 

एकत्मल अनुबवलरे शोत.े 

कृष्णा नदीभध्मे दत्तात्रमेाूंची त्रत्रगुणात्मभकता व्माऩून याठशरी आशे. ऩ. ऩ. लावुदेलानूंद वयस्लती स्लाभीूंनी 
श्रीकृष्णारशयी मा कृष्णा नदीच्मा काव्माची यचना कयताना ऩठशल्माच चयणाभध्मे कृष्णेच्मा ठदव्म स्लरऩाच ेलणथन 

केरे आशे. त्ममाभध्मे चाय फाशू, तेजस्ली काूंती, ऩाण्मान ेबयरेल्मा ढगावायखा वालऱा यूंग, वुशास्म प्रवन्न अवे भुख, 

नषत्रावायखे टऩोये डोऱे, कऩाऱालयीर आकऴथक कुूं कुभततरक आणण वलथ प्रकायचा उत्मकऴथ वाधनू देणायी कृष्णा नदी 
अवे ततच ेलणथन केरे आशे. ततच्मा उगभस्थऱी म्शणजे वह्माद्री ऩलथतालय भशाफऱेश्लय षेत्री ततच ेभुख आशे. 

नमृवूंशलाडी शे ततच ेहृदम आशे. कुयलऩूय मा ठठकाणी ततच ेनामबस्थान आशे आणण क्जथे ती वागयारा मभऱत ेत े

ठठकाण म्शणजे ततच ेदोन चयण आशेत. वलळऴे उल्रेखनीम गोष्ट म्शणजे वागयारा मभऱताना कृष्णा नदीच ेदोन 

प्रलाश तमाय शोतात. त्ममाभध्मे कोयोभूंडरचा त्रत्रबुज प्रदेळ आशे. तेथनू ऩुढे ती दोन भुखाूंनी वागयारा मभऱत.े दोन 

चयणाूंची अत्ममूंत वभऩथक उऩभा अळाप्रकाये मवद्ध शोत.े 

कृष्णा नदीच ेभाशात्मम्म आणण गुणगान ककतीशी केरे तयी त ेअऩुयेच आशे. वलथ प्रकायच्मा इच्छा, आकाूंषा ऩूणथ 
कयणायी, वलाांच ेऩारनऩोऴण कयणायी, बुक्ती आणण भुक्ती प्रदान कयणायी, वलथ प्रकायच्मा ऩाऩाूंच ेआणण वूंकटाूंच े

शयण कयणायी, आयोग्म आणण वूंऩत्ती प्रदान कयणायी, वलथ दु् खाूंच ेतनलायण कयणायी, कमरमुगातीर एकभेल 

तायणशाय भशाऩुण्मदातमनी अळा श्रीकृष्णाभातेरा लूंदन कर 

 मा आणण ततची कृऩा आऩल्मा प्रत्ममेकालय व्शाली म्शणून ळयणागत शोऊन ततच्मा चयणी रीन शोऊ मा कन्मागत 

भशाऩलथकाराभध्मे कृष्णा नदीची अनुबूती वलरषण आणण अद्बुत अवत.े फाया लऴाथतून एकदा मेणाया कन्मागत 

भशाऩलथकार शा वोशऱा प्रत्ममेकान ेआऩल्मा आमुष्माभध्मे एकदातयी नक़्कीच अनुबलरा ऩाठशजे ! 

कृष्णा स्नानाचे पऱ 

एक भठशनाबय योज तनममभतऩणे  स्नान केल्माव' 'ऩयाक 'व्रत केल्माच ेपऱ मभऱत.े थूंडीच्मा भठशन्माभध्मे कृष्णेत 

स्नान केल्माव वशा ऩयाक व्रत ेकेल्माच ेऩुण्म प्राप्त शोत.े पक्त भाघ भठशन्मात वुमोदमा ऩूली कृष्णेत स्नान केल्माव 



दोन ऩयाक व्रत ेकेल्माच ेपऱ मभऱते. एक लऴथबय इूंठद्रमाूंलय वूंमभ ठेऊन योज कृष्णा नदीत स्नान केल्माव वलथ 
प्रकायच्मा काभना ऩूणथ शोऊन भुक्ती प्राप्त शोत.े आता कोणत्ममा वलळऴे अळा ऩलथकारी स्नानाची परश्रतुी ऩाशू. 

भूंगऱलायी जय कृष्ण ऩषातीर चतुदथळी ततथी अवेर तय, त्ममा ठदलळी श्रलण नषत्र अवेर त्ममा ठदलळी, द्लादळी, 
यवललायी कृष्णा स्नान केल्माव इष्ट काभना मवद्धीव जातात. तवेच ऩौणणथभा, वूंक्राूंतत, अष्टभी, चूंद्र वूमथ ग्राशणाच े

ठदलळी स्नान केल्माव १००मस केल्माच ेपऱ मभऱत.े श्रलण नषत्र, अक्श्लनी नषत्र, अवताना, व्मततऩात ल लैधतृी शे 

मोग अवताना, अभालास्मेरा कृष्णेत स्नान कयणे. ल  कृष्णेच्मा तीयालय दान इत्ममादी कयणे अनूंत ऩुण्म प्रदान 

कयणाये आशे. तवेच अमन ठदलव (दक्षषणामन-उत्तयामण वुरु शोत ेत ेठदलव) वलऴलठदन (वूमाथच ेभेऴ ल तूऱ याळीतरे 

वूंक्रभण ठदलव) भनलादी ल मुगादी ततथी अवताना कृष्णेत स्नान करन कृष्णेच्मा ऩवलत्र जरान ेतऩथण श्राद्ध इ 

वलधी केल्माव कल्ऩ काऱ ऩमांत वऩतयाूंची तपृ्ती शोत.े तवेच लाईट स्लप्न ऩडल्माव, काशी अळुब घटना घडरी 
अवल्माव अक्ग्नऩीडा, ग्राशऩीडा इ. नष्ट शोतात. कृष्णातीयालय जन्भ शे भशतबाग्मच!   

'रब्ध।ऩी बयत े जन्भ कृष्णलेण्म। च मे नयः भज्जनती न च ऩष्मनृंती ळोच्मास्तेऩी च ऩावऩन्श।। 

कृष्णेच ेऩाणी  प्राळन  केल्माव भनुष्माची ऩाऩफुद्धी नाशीळी शोत.े ल ऩुण्मप्राप्ती शोत.े कन्मा याळीत गुर अवताना 
पक्त एकदा कृष्णालेणीत स्नान केल्माव बधगयथीत ६०००० लऴ ेस्नान केल्माच ेपऱ प्राप्त शोत,े अवा उल्रेख 

 स्कूं दऩुयाणात आढऱतो. कन्मेव गुरु अवताना वोभलायी, द्लादळीव तीन लेऱा वभूंत्रक स्नान केल्माव कोटी ऩाऩ े

नाशीळी शोतात. तवेच लैधतृी मोग श्रलण नषत्र वोभलाय मा ठदलळी कृष्णा स्नान केल्माव वात जन्भातीर 

कोट्मलधी ऩाऩ ेनाशीळी शोतात. त्ममाचप्रभाणे आईलडीर ल गुरु माूंच्मा ऋण।तून अळी भुक्ती शोत.े कृष्णेत स्नान 

कयताना ऩुढीर भूंत्र म्शणाल,े 

वह्मऩादोद्बला देली श्रीळैल्मे तुृंगगाभीनी । कृष्णलेणीती वलख्माता वलवऩाऩ प्रण।भळनी ।। 
वह्म ऩादोदबला देली कृष्ण लेणीती वलश्रतुा । वलवऩऩवलऴुध्मथव स्नास्मे देवल तला भबभव ।। 

कन्मागत भशाऩालवकर ल नभृवृंश लाडी 
कृष्णा तीयालयीर वलथत्र षेत्र ेऩयभ ऩवलत्र आशेत. तथाऩी कृष्णा ऩूंचगूंगेच्मा वूंगभालय श्रीनमृवूंश वयस्लती स्लाभी 
भशायाज फाया लऴाथऩमांत मेऊन याठशरे. प्रभुख शेत ूदोन - 

१) तऩाचयण 

२) बक्तोद्धाय. 

भशायाजाूंच्मा एक तऩाच्मा लास्तव्मान ेभुऱातच ऩवलत्र स्थान अवरेरे शे स्थान भशायाजाूंच्मा तऩाचयणाूंन,े शी 
तऩोबूभी अधधक तऩ:ऩूत झारी. नमृवूंश वयस्लतीूंच्मा मा तनलावाभुऱे नमृवूंशलाडी स्लनाभधन्म झारी. अनेकाूंच ेशे 

कुरदैलत तय अवूंखमाूंच ेशे आयाध्म दैलताच ेस्थान झारे. मा ठठकाणी केलऱ भशायाष्रातूनच नव्शे तय कनाथटक, आूंध्र, 

तेरूंगणा, गोला इत्ममाठद दक्षषणात्मम बागातून तवेच गुजयात, उत्तय प्रदेळ इ. बागातून वुद्धा अवूंखम देळबक्त मेऊ 

रागरे. दत्तभशायाजाूंना भनोकाभना वाूंग ूरागरे आणण ती भनोकाभना भशायाज ऩूणथ कर रागरे. श्रीकृष्णाभाता ल 

श्री गूंगाभाता माूंच्मा बेटीच्मा आणण त्ममा नूंतयच्मा एक लऴाथच्मा कारखूंडारा कन्मागत भशाऩलथ अवे म्शणतात. 



मा भशाऩलथकाऱात ऩाऩवलनाळाथथ आणण वऩतयाूंच्मा उद्धायाथथ स्नानवलधी, तीथथश्राद्ध, गूंगाऩूजन, श्रीूंची भशाऩूजा, 
भशानैलेद्म इ. कयण्माची ऩूलाथऩाय ऩयूंऩया श्रीषेत्र नमृवूंशलाडी मेथे चारत आरी आशे.  

ऩ. ऩ.ू लावुदेलानूंद वयस्लती टेंफे स्लाभी वाूंगतात – 

गत ेजील कन्माृं जगतत फशुभान्माृं भळखरयणी । 
श वह्मे त्मलाृं धन्मा जनतन बगगनीलाभयवरयत ्॥ 

वभागत्ममाप्मद्लृं ऩयभतनमभा ततष्ठतत भुदा । 
नभ: श्री कृष्णेत ेजम ळभभत तषृ्णे गुरभत े॥ 

अथाथत,् शे कृष्णालेणी ! जगन्भात े! बगलान दत्तगुरुूं ना भान्म अवरेल्मा आणण बक्तगणाूंच्मा तषृ्णेच े(तशानेच)े 

ळभन कयणाऱ्मा तुरा नभस्काय अवो. (कायण) कन्मा याळीव गुरु (जीले) गेरा अवरा वह्म ऩलथतालय उगभ तुरा (त ू

ज्मेष्ठ बधगनी अवल्मान)े गूंगा नदी एक लऴाथऩमांत तुझ्मा बेटीवाठी मेऊन आनूंदान ेयाशत.े ग्रशयाज गुर प्रत्ममेक 

याळीत एक लऴथ म्शणजे अन्म वगळ्मा याळीूंची आलतथन ेकरन गुररा कन्मा याळीत आगभन कयण्माव फाया लऴाथचा 
कारालधी रागतो. वूसाना शे वाूंगामरा नको. शे ज्मोततऴळास्त्रीम तर्थम अवरे तयी बक्क्त बालयवाभुऱे शे आणखी 
बालऩूणथ फनत.े 

वह्म ऩलथतालय गूंगानदीच ेएक कुूं ड आशे. अकया लऴ ेत ेऩूणथ कोयडचे अवत.े आणण कन्मायाळीत गुरुयाजाच ेआगभन 

शोताच त ेकुूं ड ओतप्रोत बरन लाशू रागत.े आणण त ेऩाणी कृष्णेच्मा प्रलाशात एकरऩ शोऊन जात.े बूगोर ळास्त्र 

आणण बक्क्तबालना माूंचा शा वूंगभ नव्शे काम ?  

कन्मागत – ऩुयाणोक्त भाशात्म्म  

काळी षेत्रात एक याजा याज्म कयीत शोता. त्ममाच ेनाल ठदलोदाव. त्ममालऱेी वलथ देलाठदकाूंनी ल ऋवऴभुनीूंनी काळी 
षेत्राचा ऩरयत्ममाग केरा ल त ेअन्मत्र गेरे. तेव्शा काशी ऋऴीभुनी आणण स्लत: बगलान दत्तात्रमे इत्ममादी मोगी तीथथमात्रा 
कयीत वह्मधगयीलय आरे. तेव्शा त्ममाूंना श्री बगलती कृष्णेच ेदळथन झारे. आनूंद झारा. कृष्णेप्रभाणेच गूंगाभातने े

वुद्धा ऩरृ्थलीलय अवाल ेमा शेतून ेवलाांनी तऩाचयण करन बगलान नायामणाूंना प्रवन्न करन घेतरे. नायामणान े‘लयूं 
ब्रूठश’ म्शटल्माफयोफय वलथजण म्शणारे.  

गूंगाभातेरा बूभूंडऱालय चयाचयाूंच्मा काभनाऩूतीवाठी आणण जगदोद्धायावाठी ऩाठला. तात्मकाऱ बगलूंताच्मा 
चयणाूंगुष्ठाऩावनू गूंगेची उत्मऩत्ती झारी. आणण ती कृष्णेरा मभऱारी. वूंमोग आनूंदभम झारा आणण ऩुढीर एक 

लऴथबय याशण्माचा तनमभ गूंगाभातेन ेकेरा.  

 


