
बगलान श्री वलकट 

नानाबेदभमी भामा तत्रात्भा बेदलर्जित:! 

अतो वलकट वसंो मभात्भाकायो गजानन:!   माभाsत्भाकायो     

                          श्रीभदुगरऩयुाण ६/४३/३९   

      नतून वलंत्वयातीर मा प्रथभ चतथुीच्मा वभस्त गणेळ बकतांना वादय लदंन ऩलूिक शार्दिक 
ळबुकाभना नतुनलऴािभबनदंन भागीर रेखात आऩण श्रीवलकट चरयत्राचा कथाबाग ऩार्शरा आता 
त्माभागीर गढुाथि वभजून घेण्माचा प्रमाव करू. 

     वलकट ळब्दाचा नेभका ळास्त्रीम अथि श्रीभदुगर ऩयुाणकायांनी लयीर ळब्दात व्मकत केरा आशे. 
नानावलध बेदांनी मकुत अवरेल्मा भामेरा ळास्त्रात 'कट' अवे म्शणतात. कट म्शणजेच भामा, कट 
म्शणजे लाकडऩेणा, कट म्शणजे अळदु्धता. त्माळब्दाव  'वल' उऩवगि रागतो. वल उऩवगािचा एक अथि 
वलरग शोणे, वलरीन शोणे अवा आशे. अथाित ज्मा ळदु्ध रूऩाऩावनू भामा वलरग अवत ेत्माव वलकट 
म्शणतात. ज्मा ऩयभळदु्ध रुऩात भामा वलरीन शोत ेत्मा ऩयब्रह्भाव वलकट म्शणतात. 

       भामेरा बेदभमी म्शणतात. आत्भा शा बेदलर्जित अवतो. अत: मा आत्भरूऩ गजाननाव वलकट 
म्शणतात. 

      बगलान श्री गणेळांच्मा मा वलकट अलतायाचे प्रगटीकयण कायण आशे 'काभावयू'. लास्तवलक 
बायतीम वसं्कृती शी एकभेल अळी वुदंय तभ वसं्कृती की जी 'काभारा' वदु्धा ऩयभाथि भानत.े चतवुलिध 
ऩयभाथाित अथि आणण काभ मांनाशी आऩरी वसं्कृती वन्भानाने स्थान देत.े पकत त्मा ऩलूी धभि आणण 
नतंय भोष अवे कोंदण ठेलत.े मा कोंदणात अवरेरे अथि आणण काभ यत्नांचे वौंदमि धायण कयतात. 

     काभ शा ऩयुऴाथि  आशे. एक अत्मतं नवैर्गिक बालना आशे. पकत ततचे प्रगटीकयण वललेकऩणूि 
शल.े माच कायणाने श्रीभद बगलद गीतते बगलान श्रीकृष्ण लणिन कयतात. ' धभािवलरुदं्ध बतूेंऴ ुकाभोस्भी 
बयतऴिब !' शे अजुिना धभािरा वलरुद्ध नवरेरा 'काभ' म्शणजेच भीच आशे.  

      काभ शी बगलतंाची वलबतूी आशे. पकत तो धभािच्मा वलरुद्ध नवाला. तो धभिवभंत अवरा. 
ळास्त्रवभंत अवरा की तो ऩरुुऴाथि ठयतो. ऩण धभि वलरुद्ध झारा की अवयु ठयतो. कथा नेभके शेच 
वांगत आशे. 

     मोगामोग ऩशा काम अद्भतु आशे. काभाचे वलबतूी भत्ल वांगणाये बगलान श्रीवलष्णूच मेथे काभावयू 
प्रगटणाचे कायण आशेत. देली लृदेंच्मा वलयशात काभातयु झारेल्मा श्रीवलष्णुंच्मा काभवलव्शरतचेा ऩरयणाभ 
आशे काभावयू. 



      श्रीशयींची प्रेभबालना देली रक्ष्भीरा अर्धष्ठान करून प्रगटरी तय ती धभिवभंत आशे. भात्र त्मा 
प्रगटीकयणाचे भाध्मभ जय जरधंयऩत्नी लृदंा ठयत अवेर तय त ेऩाऩ आशे. देली लृदेंच्मा ऩतीव्रत्म 
भ्रष्टतवेाठी देलतांनीच श्रीशयींना प्रोत्वार्शत केरे अवरे तयी त्माभागीर उद्देळ जगत्कल्माणाचा शोता. 
श्रीशयींना लृदेंच्मा पे्रभात ऩडामरा कोणी वांर्गतरे नव्शत.े कतिव्म आणण बालना मांच्मा वयभभवऱीने वलि 
गडफड केरी आशे. 

       त्मातशी लृदंा ऩतीवश वती गेरी. वलऴम ततथेशी वऩंरा अवता. ऩण तवेशी घडरे नाशी. श्रीशयी 
ततच्मा र्चतास्थानी ळोकग्रह्त शोऊन रुदन कयीत फवरे. तथेे ततच्मा वभागभाची आठलण काढत 
व्मर्थत शोत फवरे. शी व्मथा तनरुऩमोगी शोती. आता लृदेंच्मा प्राप्तीची कोणतीच वबंालना नव्शती. 
अवबंाव्म अप्राप्त अळा काभनेच्मा ऩतुीची ऩरयणती काभावयुातच शोणाय. अवा काभ आवयुीच ठयणाय. 
आयंबी त्मा काभग्रस्तारा आणण नतंय त्माच्माद्लाये इतयांनाशी त्रावदामकच ठयणाय. कथेत श्रीवलष्णूंचे 
स्थान इतके व्माऩक आशे की त्मांच्मा व्माऩकत्लाने त्माच्मा काभजन्म वलकृतीची व्माप्ती त्रत्रबलुनग्राशी 
ठयरी आशे. 

       वाभान्माचा अमोग्म,अळास्त्रीम काभ त्माच्मा फामको, भरेु, नातलेाईक, वगेवोमये मांच्मावाठी 
करेळदामी ठरू ळकेर. श्रीशयींच्मा अमोग्म काभाने अणखर जगताराच लेठीरा धयरे. तो वगळ्मा 
ब्रह्भांडाच्मा करेळाचे कायण ठयरा. 

     वगळ्मा देलता त्मा काभावभोय ऩयार्जत शोतात. फयोफयच आशे. काभावयुावभोय अनतैतक 
चायीत्र्मावभोय व्मर्कतभत्लाचे अन्म वकर देदीप्मभान गणुशी काऱलडूंनच जात अवतात. त्मा वगळ्मा 
गणुांचे कौतकु तोलयच अवत ेजोलय तभुचे चारयत्र्म वऩंन्न अवत.े चायीत्र्मशीनता अन्म गणुांचा 
भतृ्मऩुथंच ठयतो. वगळ्मा 'दैली' फाफी काभावयुावभोय शतप्रब ठयतात. 

       भग उऩाम काम? उऩाम एकच. श्रीगरुू ळयणता श्रीगरुुशी कोण बेटरे तय भशागाणऩत्म बगलान 
श्रीभदुगर भशायाज. त्मांचे नालच ककती वुदंय? 'भदु्गर' भदु म्शणजे आनदं. ज्माच्मा प्रत्मेक कृतीतनू शा 
आनदं गऱतो, ओवडूंन लाशतो त ेभदुगर. 

       भदु ळब्दाचा नेभका अथि आशे 'जे आशे त्मात वभाधान भानन्माने तनभािण शोणायी प्रवन्नता.' 
भदु  'आशे'. त्माचा वलचाय कयतो तय काभ 'नाशी' त्माचा. जे भभऱारे नाशी, जे भभऱत नाशी, जे 
भभऱण्माची ळकमता नाशी त्माचीच तय काभना अवत.े अऩेषा, शाल मा अप्राप्तीचीच अवत.े उरट भदुचा 
वफंधंच प्राप्तीळी आशे. 'प्राप्त शा ऩमािप्त शे!' शी बभूभकाच भदुाचा आधाय आशे. 

       जगतातीर कळाचीशी प्राप्ती नवतचे. त ेपायतय एकत्रीकयण अवत.े आज आऩल्मा जलऱ 
अवणाया ऩदाथि शा कारऩमतं आऩल्मा जलऱ नव्शता आणण कधीतयी आऩल्मा जलऱ नवणाय आशे. 
लेगळ्मा ळब्दात त्मा ऩदाथािच्मा आजच्मा प्राप्तीरा नेभका अथि ककती? आजशी प्राप्तीशी भमािर्दतच आशे. 
लेगळ्मा ळब्दात शी प्राप्ती कधीशी कधी अप्राप्तीतच ऩरयलतत ित शोणाय आशे. भग प्राप्ती कळाची शली? 



प्राप्ती शली तनत्मप्राप्तीचीच आणण तनत्मप्राप्त काम आशे तय एकभेलाद्वलतीम श्रीगणयाज प्रब.ू कायण त े
एकच तनत्म आशेत. त्मांची प्राप्तीच तनत्मप्राप्ती आशे. शी तनत्मप्राप्तीच भोदाचे कायण आशे. शी 
तनत्मप्राप्ती घडलनू देतात त े'भदुगर'. 

      अतनत्म प्राप्तीचा शव्माव काभावयू तनभािण कयतो तय तनत्मप्राप्तीच्मा उऩावनेने वलकट प्रादबुािल 
शोतो. श्रीशयी बस्भीबतू झारेल्मा लृदेंच्मा आवकतीत काभातयु शोतात आणण ऩरयणाभ शोतो काभावयू 
प्रगटीकयणात. भग तो वगळ्मा वलश्लाचे शार कयतो. त्मा काभाव तचे तनमतं्रत्रत करू ळकतात जे  
'वलकट' अवतात. 

      वकर अतनत्म फाफी मा भामेच्मा षेत्रात भोडतात. तीच अतनत्म आशे. ततचा वलऴमच अतनत्म 
आशे. ततची प्राप्तीशी अतनत्मच अत: ततच्मा ऩरयणाभातनू तनत्मत्लाची वबंालनाच नाशी. ती 'कट' ऩणूिच 
आशे. ततचा वलरम ज्मा ऩयब्रह्भाठामी शोतो त्मांना श्रीवलकट म्शणतात. 

            नभो श्री वलकट वलनामकाम!                               जम गणेळ!  

                   


