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कृष्णाच्या अांतःकरणातील सद्गरुूमतूी 

 अशा तऱ्हनेे कृष्णाच्या प्रेममाहात्म्याच्या वविंाराांमध्ये सुदाम्यािें मन 

पूणफपणे िुडालेले होते. त्याला कृष्णावशवाय दसुरे काही ददसत नव्हते आवण 

कृष्णप्रेमावशवाय अन्य काहीही जाणवत नव्हते. अशा अवस्थेतिं काही काळ 

गेडयावर सुदाम्याच्या अिंानक एक गोष्ट लक्षात आली, की कृष्ण अजूनही 

आकाशाकडेिं एकाग्र विंत्ताने पाहत रावहला आह.े सुदाम्याच्या मनातील कुतूहल 

जागे झाले. त्याने कृष्णाला हलकेिं प्रेमाने हाक मारून भानावर आणले आवण तो 

म्हणाला,  

 “अरे कृष्णा, मगािंपासून मी तुझ्याकडे पाहतो आह ेआवण तू आपला 

वरती आकाशाकडे नजर लावून िसला आहसे. आकाशातील िंांद्र, तारे व 

िंाांदण्याांिंा प्रकाश याांिें सौंदयफ मलाही जाणवत आह.े परांतु त्यापेक्षाही त्या 

िंाांदण्याने न्हाऊन वनघालेला हा पररसर माझ्या मनाला अवधक आकर्षित करीत 

आह.े परांतु तुझे त्याकडे लक्षिं नाही ह े माझ्या लक्षात आले आवण मला त्यािेंिं 

नवल वाटत आह.े तेव्हा आकाशाकडे पाहून तुला काहीतरी वेगळे व ववशेि वाटत 

आह ेह ेनक्की. सवफ पररसर मला सुखवीत आह,े पण तू मात्र अत्यांत आनांददत ददसत 

आहसे. तू काहीतरी वेगळ्यािं आनांदािंा अनुभव घेत आहसे ह े तुझ्या मुखाकडे 

पावहडयावर लगेिंिं लक्षात येते. तेिं मला जाणून घ्यायिें आह.े तेव्हा हा तुझा 

आनांद काय व कसा आह ेआवण कशामुळे आह ेह ेमला त्वररत साांग. तुझ्या आनांदात 

वनदान सहभागी होण्यािंी तरी सांधी मला देशील की नाही? तेवढा माझा हक्क 

तुझ्यावरती तुझा परमस्नेही म्हणून आहिें ना? मग मला सवफ काही साांग िघू.” 

 सुदाम्याच्या प्रेमाच्या आजफवी व आग्रही विंनाांनी कृष्णाला सांतोि 

झाला आवण त्याने सुदाम्याकडे अत्यांत प्रेमाच्या नजरेने पावहले. कृष्णाच्या 

अांतःकरणातील अरूप व अमूतफ अनुभवाला सुदाम्याच्या प्रेमभावािंा स्पशफ झाला 

आवण कृष्णाच्या अांतःकरणातील अनुभव शब्दरूप होऊन साकार होऊ लागला, 

 “अरे सुदाम्या, परमेश्वरािें सृष्टीरूप अत्यांत मनोहारी, िुद्धी कुां रठत 

करणारे, विंत्ताकिफक व हृदयांगम आह ेह े तर सत्यिं आह.े त्यातूनही पृथ्वी, आप, 

तेज, वायू व आकाश ही सृष्टीतील पांिंमहाभूते ववशेि रूपात पाहताना ववशेि आनांद 

होतो हहेी खरे आह.े अनेक ववशाल पवफत, दथुडी भरून वाहणाऱ्या सररता, 

वनरवनराळ्या सुगांवधत रु्लाांनी व र्ळाांनी िहरलेले वृक्ष, ही त्या सदासवफकाळ सवफ 

जीवमात्राांना आधार दणेाऱ्या अशा पृथ्वीतत्वािंीिं रूपे आहते. अथाांग व व्यापक 

असा सागर ककवा दाटून िरसणारा विाफव ही त्या आप तत्वािंी म्हणजेिं जलािंी 

रूपे आहते. सूयफ ककवा अग्नी ही त्या तेज तत्वािंी रूपे आहते. सुखद स्पशफ करणारी 



             

 

वाऱ्यािंी मांद झुळूक ककवा वेळप्रसांगी वेगवान होऊन वाहणारा वारा ही त्या वायू 

तत्वािंी रूपे आहते. सवफ सृष्टीला व्यापून असणारे आवण वनत्य नवीन रूपात व 

रांगात ददसणारे असे आकाश तत्व आह.े पांिंमहाभूताांच्या या ववववध रूपाांद्वारे जेव्हा 

त्यामागील परमेश्वरी सत्तेिंीिं जाणीव होते तेव्हा पांिंमहाभूताांच्या त्या रूपातील 

खुललेले परमेश्वरािें सौंदयफिं मनाला जाणवते आवण अांतःकरणािंीही आत्यांवतक 

आनांदािंी अवस्था होऊन राहते. कारण त्या वेळेस परमेश्वरी माहात्म्याने व 

परमेश्वरी प्रेमाने अांतःकरण एकवटलेले असते.  

 अरे सुदाम्या, पण हा अनुभव त्या परमेश्वराच्या जडसृष्टीरूपापुरतािं 

मयाफददत असतो आवण तोही तेवढ्या काळापुरतािं मयाफददतही राहतो. परांतु ज्याला 

परमेश्वराच्या िैंतन्यरूपामध्येही असा अनुभव पहाण्यािंी व घेण्यािंी सांधी 

वमळाली तो खरोखरीिं अत्यांत भाग्यवानिं होय. आपडयालाही अशी सांधी 

परमभाग्यानेिं लाभली होती आवण ती आपले सद्गुरू व अत्यांत थोर अशा 

साांददपनी ऋिी याांच्या रूपानेिं! परमेश्वराला पाहण्यािंी व अनुभवण्यािंी 

ज्ञानदषृ्टी आपडया सद्गुरूां नीिं आपडयाला ददली. त्या दषृ्टीने जेव्हा आपण पाहू 

लागलो तेव्हा ते परमेश्वरस्वरूप आपडयाला सद्गुरूां च्यािं रठकाणी ददसले आवण 

त्याांच्यािंठायी अनुभवाला आले.  

 सदा सवफकाळ सवफिं जीवाांना आधार देणारे व वनत्य क्षमाशील असे 

आपडया सद्गुरूां िें रूप आठवले की ‘पृथ्वी’ तत्वािेंिं स्मरण होते. प्रेमजलाने वनत्य 

दाटून असलेले आवण काहीवेळेला अनावर होऊन वाहणारे असे आपडया सद्गुरूां िें 

प्रेमळ नेत्र व नजर आठवली की ‘आप’ म्हणजे जल तत्वािेंिं स्मरण होते. 

यज्ञयागादद कमाफच्या वेळी आवण स्वानुभवािें सत्यज्ञान प्रगट करताना आत्मतेजाने 

युक्त होणारे असे आपडया सद्गुरूां िें मुखकमल आठवले की ‘तेज’ तत्वािेंिं स्मरण 

होते. ओजस्वी वाणीने सत्य ज्ञानविंने प्रगटवणारी आवण प्रेमळ व मधुर सुराांद्वारे 

परमेश्वरािें गुणगान करणारी अशी सद्गुरूां िंी मूती आठवली की ‘वायू’ तत्वािें 

स्मरण होते. त्यािंप्रमाणे आपडया सद्गुरूां च्या स्वानुभवािंी व्यापकता व सखोलता 

याांिंी आठवण आपडयाला झाली की ‘आकाश’ तत्वािें स्मरण होते. हा अनुभव 

एवढा अन्योन्य आहे की जसे सद्गुरूां िें स्मरण झाले की पांिंमहाभूताांिंी आठवण 

होते, अगदी तसेिं पांिंमहाभूताांिें आववष्कार पावहले की सद्गुरूां च्या मूतीिें व 

त्याांच्या माहात्म्यािें सहजिं स्मरण होते. सद्गुरूां च्या ठायीिं सवफ सृष्टी पावहली व 

अनुभवली, की स्वानुभवाने सवफ सृष्टीच्या रठकाणीही सद्गुरूां िेंिं माहात्म्य जाणवते 

व अनुभवालाही येते. अशा तऱ्हनेे आत व िाहरे एकािं अनुभवािंी प्रविंती येते 



 

 

आवण त्या अनुभवात आत व िाहरे ह ेद्वतैही पूणफपणे लयाला जाते. मग तेथे उरते ती 

एकीएक व्यापक परमेश्वराच्या अवस्तत्वािंी आनांददायी अनुभूती.” 

 कृष्णाच्या िोलण्यातील वाक्यावाक्यातून, शब्दाशब्दातून एवढेिं नव्ह,े 

तर दोन शब्दाांतील वनःशब्द अांतरामधूनही कृष्णािें अांतःकरणिं पूणफपणे मोकळे 

होत होते. सुदामा मात्र कृष्णाकडे केवळ पहातिं रावहला होता. कृष्णाच्या 

साांगण्यातील भावाथफ हा सुदाम्याच्या अनुभवािंा नसडयामुळे सुदामा हा आनांददत 

होण्यापेक्षा आियफिंदकतिं जास्त झाला होता. त्यािंी ही अवस्था कृष्णाला 

जाणवली आवण तो सुदाम्याकडे पाहून अत्यांत मोकळेपणाने हसला. क्षणाधाफत 

सुदाम्यािें मनही मोकळे झाले खरे, पण त्याच्या मनावर कृष्णाच्या िोलण्यािंा 

झालेला प्रभाव मात्र अजूनही कायमिं होता. त्यािं भरात सुदाम्याने आपले दोन्ही 

हात कृष्णासमोर जोडले आवण अत्यांत नम्रभावाने कृष्णाशी िोलू लागला, 

 “अरे कृष्णा, तुझे सवफिं िोलणे मला समजले असे नाही. पण तरीही 

माझ्या मनािंा गोंधळ मात्र मुळीिं झालेला नाही. कारण एक महत्वािंी गोष्ट 

माझ्या लक्षात आलेली आह ेकी तुझा ईश्वरी अनुभव हा अत्यांत व्यापक आह.े खरे तर 

असे म्हणणेही िरोिरिं नाही. कारण ईश्वरी अनुभव हा व्यापकिं असतो हेिं खरे 

आह े आवण तसा अनुभव हा सद्गुरूकृपेमुळेिं येतो हिें सत्य आह.े आपडया 

सद्गुरूां िंी पूणफ कृपा तुझ्यावर झालेली आह ेह ेमला पूणफपणे माहीत आह ेआवण ती 

कृपा तुला तुझ्याकडून घडलेडया सद्गुरूभक्तीमुळेिं प्राप्त झालेली आह े हहेी मी 

जाणून आह.े परांतु तुझ्या एका गोष्टीिें मात्र मला राहून राहून नवल वाटते, की 

एरव्ही तुझ्या िोलण्यामध्ये सद्गुरू साांददपनींच्या माहात्म्यािंा कधीिं उडलेख येत 

नाही. ककिहुना तसे त्याांिें नावही तुझ्या मुखातून आलेले कधी ऐकू येत नाही. पण 

ज्या ज्या वेळेस ईश्वरी अनुभवाववियीिें िोलणे येते तेव्हा मात्र तुला अवजिात 

राहवतिं नाही. तू एकदम भावपूणफ होतोस आवण तुझ्या अांतःकरणातील 

साांददपनींिंी प्रेममूती व त्याांिें माहात्म्य अगदी भरभरून प्रगट होते. एवढे 

साांददपनींिें रूप व स्वरूप तुझ्या अांतःकरणात अगदी खोलवर ठसलेले आह.े आता 

साांददपनींिंा व तुझा प्रत्यक्ष सहवास व सांवाद नाही आवण तुला त्यािंी तशी काही 

आवश्यकता वाटत आह े असेही ददसत नाही. तरीही तुझ्या रठकाणी साांददपनींिें 

माहात्म्य व थोरवी वनत्य केवळ जागृतिं आह े असे नाही, तर ती कायमपणे 

स्रु्रतिं असते आवण योग्य सांधी वमळाली रे वमळाली की ते माहात्म्य अगदी 

ठामपणे प्रगटही होते. ह ेकसे काय घडते िरे?” 

   सुदाम्यािें िोलणे ऐकून कृष्ण एकदम अांतमुफख व गांभीर झाला. 

क्षणभरिं त्याने आपले नेत्र वमटून घेतले आवण पुन्हा उघडले तर ते अश्रूांनी पूणफपणे 

भरलेले होते. पण त्या अश्रूांच्या थेंिाांना िाहेर पडण्यािंा अवसर वमळण्याच्या आतिं 

कृष्णाच्या मुखातून भावपूणफ शब्दाांिंा ओघ िाहरे पडू लागला.  



             

 

 “अरे सुदाम्या, तुझ्या िोलण्याने तर तू माझ्या अगदी अांतःकरणालािं 

हात घातला आहसे, जेथे माझ्या सद्गुरू साांददपनींिंी मूती अवधवष्ठत आह.े तेिं 

माझ्या आत्मशक्तीिें व भवक्तभावािें मूळ आह.े त्या शक्तीच्या िळावरिं 

माझ्याकडून अनेक पराक्रम घडत आले आवण आजही घडत आहते. पण त्या 

भक्तीमुळेिं मी वनत्य स्वानांदात रममाण असतो आवण आनांदाने जीवन जगत असतो. 

त्या स्वानांदािें मूळ जे आत्मप्रेम ते म्हणजे माझ्याठायीिें सद्गुरूप्रेम होय आवण त्या 

सद्गुरूप्रेमािंे मूळ म्हणजे सद्गुरूां िंी मूती होय. त्या सद्गुरूमूतीच्या ठायीिं 

त्याांच्या ईश्वरी प्रेमरूपािें व ईश्वरी स्वरूपािें ऐक्य आहे. म्हणूनिं माझ्या 

अांतःकरणात सद्गुरूां च्या मूतीच्या अवस्तत्वामुळे ईश्वरी प्रेम व ईश्वरीस्वरूप वनत्य 

स्रु्रत असते आवण त्याच्या ऐक्यािंा आनांद मी वनत्य अनुभवीत असतो.  

 सुदाम्या, तुला एक मी माझ्या जीवनातील महत्वािें गुज साांगतो. 

अगदी िालपणापासूनिं माझ्या रठकाणच्या ईश्वरी आत्मशक्तीिंी जाणीव 

माझ्याठायी अगदी सहजपणे होती. त्या आत्मशक्तीमुळे एक जिरदस्त आत्मववश्वास 

माझ्याठायी वनत्यपणे होता. त्यामुळेिं गोकुळात असताना माझ्याकडून अनेक 

िंमत्कारसदशृ असे अमानवी वाटणारे पराक्रम अत्यांत सहजपणे घडत रावहले. त्यािें 

सवाांनािं नेहमीिं आियफ व कौतुकही वाटत असे. पण मला मात्र त्यािें कधी 

नवलही वाटले नाही. माझ्या जीवनािंा तो जणू एक सहज भागिं आह ेअसेिं मला 

जाणवत असे. त्यािंप्रमाणे माझ्या रठकाणी सवाांववियी प्रेम व आपलेपणाही अगदी 

िालपणापासूनिं होता आवण त्यािं आपलेपणापोटी मी अनेकाांच्या सुखदःुखाच्या 

प्रसांगात सहभाग घेऊन मी त्याांना सहकायफही करीत असे. त्यामुळे अनेकाांच्या 

मनातील भाववनक जगात मी प्रेमाने प्रवेश केला आवण त्याांच्या मनात प्रेमािें 

स्थानही वमळाले. त्या प्रेमीजनाांच्या सहवासात प्रेमािंी देवघेव करून प्रेमािंा 

अनुभव घेण्यािंा छांद मलाही लागला आवण तोिं छांद माझ्यामुळे त्याांनाही लागला. 

 अरे सुदाम्या, त्या प्रेमीजनाांपैकी काहीजणाांनी तर मलािं त्याांिंा ‘दवे’ 

मानले. त्याांच्या रठकाणी माझ्यािं प्रेमािंा ध्यास जडला आवण त्याांच्याकडून 

माझीिं भक्ती घडू लागली. त्याांच्या मनात भरलेली माझी प्रेमप्रवतमा 

भवक्तभावामुळे त्याांच्या अांतःकरणात मूतफ रूपाला आली आवण त्याांच्या अांतरात 

माझीिं मूती ठसली. त्यामुळे त्याांच्या अांतरात माझे प्रेम वनत्य स्रु्रत रावहले आवण 

त्यािंा आनांद ते अनुभवीत रावहले. मग त्यािं आनांदाच्या अनुभवाने जगले जाणारे 

त्याांिें जीवन हहेी सहजपणे आनांदािेंिं झाले. एवढेिं नव्ह,े तर त्याांच्यासाठी त्याांिें 

जीवन ह ेआनांदािंा अनुभव घेण्यािें साधनिं होऊन रावहले. 

 सुदाम्या, पण खरे गुज तर वेगळेिं आह.े माझ्या रठकाणी असलेडया 

ईश्वरी शक्तीिंी व ईश्वरी प्रेमािंी जाणीव मला असूनही दकत्येक वेळा िाहरेिंी 

पररवस्थती मला अांतमुफख व्हायला भाग पाडीत असे. कारण िऱ्यािं वेळेला मला 



 

 

असाही अनुभव येई की लोकाांना त्याांच्या सांकटकाळी मदत करून व त्याांना त्या 

सांकटातून सोडवूनही त्याांच्या रठकाणी मात्र त्यािंी कदर नसे. सवाांशी अत्यांत प्रेमाने 

वागूनही दकत्येक जणाांच्या रठकाणी काही वेळेला त्यािंी जाणीव काय, त्यािें 

स्मरणही नसे. जर एखादी गोष्ट इतराांच्या मनाप्रमाणे वा अपेक्षेप्रमाणे माझ्याकडून 

िाह्यपररवस्थतीमुळे घडू शकली नाही, तर त्यािं लोकाांना सवफ पूवफ गोष्टींिें 

ववस्मरणही तेवढ्यािं सहजतेने घडत असे आवण माझ्याववियी त्याांच्या मनात शांका 

व ववकडप वनमाफण होऊन त्यािें रूपाांतर रागातही होत असे. काही वेळेला तर साधी 

कृतज्ञताही न िाळगता दकत्येकजण कृतघ्नही होत असत. अशा वेळेला माझ्या 

मनाला वनवितिं थोडीशी वविण्णता ककवा नाराजी वाटत असे. कारण दकतीही 

वनरपेक्षपणे आपण वागलो तरी नकारात्मक प्रवतदक्रयेिंी अपेक्षा आपडयाला 

वनवितिं नसते.  

 असे प्रसांग मग मला अांतमुफख करीत असत आवण त्यामुळे माझी 

उदासीनता अवधकिं वाढत असे. कारण माझ्या अांतःकरणात आत्मशक्ती असली 

तरी माझ्या मनाला साांभाळणारी, माझे साांत्वन करणारी आवण माझ्या मनाला 

आधार दऊेन परत उभारी दणेारी अशी कोणतीही सगुण व्यक्ती मूतीरूपाने माझ्या 

अांतःकरणात वसलेली नव्हती. पण अशा वेळी सुदवैाने माझे खरे प्रेमीजन माझ्या 

उपयोगाला व कामाला येत असत. माझी मनोव्यथा जाणून ते माझ्यावर त्याांच्या 

प्रेमािंा विाफविं करीत. त्याांच्या सहवासात माझे मन शाांत होई. खऱ्या प्रेमाच्या 

त्या थोड्याशा अनुभवानेही माझे मन सिळ होऊन पुन्हा प्रेमगुणाने युक्त होई आवण 

प्रेमभावािंा माझा सहज स्वभाव पुन्हा जागा होऊन खेळू लागे. सवाांशी म्हणजे 

अगदी सवाांशी, माझ्या प्रेमाला न जागलेडयाांशीही माझे आपलेपणाने व प्रेमाने 

वागणे िोलणे घडू लागे आवण माझे मनातील प्रेम पुन्हा मोकळेपणाने वाहू लागे.  

 अशा प्रेमीजनाांमध्ये माझ्या अत्यांत प्रेमािंा असलेला माझा परमवमत्र 

पेंद्या आवण माझी वप्रय सखी राधा ह ेअग्रेसर होते. तसे पहायला गेले तर नांद व 

यशोदा ह े नेहमीिं माझ्या पाठीशी असत आवण िलरामदादाही मला त्याच्या 

मयाफदते पूणफ साथ दते असे. परांतु आपडया वनरागस व भािड्या प्रेमाने मलािं ‘दवे’ 

म्हणणारा पेंद्या हा त्याच्या प्रेमळ वागण्या-िोलण्याने माझ्या मनाला पुन्हा 

खुलवीत असे आवण उत्सावहत करीत असे. राधेिंी तर गोष्टिं वेगळी होती. माझ्या 

व्यवक्तगत प्रेमाच्या अनुभवातून माझ्या रठकाणी असलेडया ईश्वरी अवस्तत्वािंी 

जाणीव राधेच्या रठकाणी पूणफपणे झालेली होती. माझ्या पराक्रमािें व प्रेमरूप 

अवस्थेिंे मूळही राधेने पके्कपणाने ओळखले होते. म्हणूनिं वतच्या रठकाणी 

माझ्याववियी आत्यांवतक प्रेम व पराकोटीिंा भवक्तभाविं होता. त्या भवक्तभावाने 

राधा जेव्हा माझ्या जवळ येई, तेव्हा वतच्या रठकाणी माझ्याववियी असलेली अढळ 

श्रद्धा व ववश्वास पाहून माझ्या रठकाणिंा िाह्यकारणाने थोड्या वेळासाठी 



             

 

झाकोळला गेलेला आत्मववश्वास पुन्हा जागृत होत असे आवण माझी प्रेमस्वरूप 

अवस्थाही पुन्हा प्रगट होत असे. 

 अरे सुदाम्या, पुढे मथुरेत असताना ककवा आता द्वारकेत आडयानांतरही 

मनाला उवद्वग्नता आणणारे िाह्यप्रसांग दकतीतरी आले आवण अजूनही येतात. पण 

त्या वनवमत्ताने त्यावेळेस माझे मन आता जेव्हा जेव्हा अांतमुफख होते, तेव्हा तेव्हा 

माझ्या मनाला माझ्या अांतःकरणात कायमच्या अवधवष्ठत होऊन रावहलेडया 

सद्गुरूमूतीिेंिं दशफन होते. त्याांिें प्रसन्न मुखकमल, त्याांच्या मुखावर ववलसणारे 

आत्मतेज आवण त्याहीपेक्षा त्याांच्या नेत्रातून ओसांडणारा प्रेमळपणा या सवाांिें 

सहजिं स्मरण होते. त्यामुळे माझे मनही त्याांच्या प्रेमाने पुन्हा युक्त होते. 

सद्गुरूां च्या प्रेमळ स्पशाफिंा पुन्हा प्रत्यय येतो आवण शरीरािें सवफ कष्ट ववसरले 

जाऊन त्याला ववसावा वमळतो. मनािें सवफ क्लेश नाहीसे होऊन मनही पूणफ शाांत 

होते. एवढेिं नव्ह,े तर सद्गुरूां च्या दषृ्टीतील माझ्याववियी असलेला पूणफ ववश्वास 

पाहून माझाही आत्मववश्वास पुन्हा जागा होतो आवण सद्गुरूां िंा माझ्याववियी 

असलेला सांकडप पूणफ करण्याच्या एकमेव ध्यासाने मी पुन्हा युक्त होतो. त्यामुळे 

अधमाफिंा त्याच्या मुळासकट नाश करून सवाांच्या रठकाणी सद्धमाफिें व ईश्वरी 

प्रेमभक्तीिें राज्य स्थापन करण्यािें माझे जीवनकायफ पुन्हा जोमाने व उत्साहाने घडू 

लागते.  

 सुदाम्या, माझ्यासाठी आणखीन एक भाग्यािंी गोष्ट म्हणजे जसा 

माझ्या अांतःकरणात मला माझ्या सद्गुरूमूतीिंा आधार आह ेतसािं िाह्यजीवनात 

मला माझ्या वप्रय पत्नीिंा, रुवक्मणीिंािं आधार वाटतो. माझे माहात्म्य आधी 

जाणून मग रूवक्मणीने माझ्या जीवनात माझी धमफपत्नी म्हणून प्रवेश केला आवण 

वतच्या पत्नीधमाफला ती अगदी पुरेपूर जागत आह.े ‘पत्नी म्हणजे अधाांवगनी’ या 

विंनािें सत्यत्व प्रगट करणारे मूर्षतमांत उदाहरण म्हणजेिं रूवक्मणी होय. ती तर 

माझी ‘आत्मसखीिं’ आह.े वतच्यावशवाय माझे जीवन ह ेमला नेहमीिं अपुरे व अधुरे 

जाणवते. परस्पराांना पूरक असेिं आमिें उभयताांिें जीवन आह े आवण त्यािें सवफ 

श्रेय केवळ रूवक्मणीकडेिं जाते ह ेसत्यिं आह.े  

 माझे माहात्म्य जरी रूवक्मणी जाणून असली तरी प्रत्यक्ष माझ्या 

सहवासात तसा अनुभव घेता येणे ही साधी गोष्टिं नाही ह े मीही जाणून आह.े 

कारण अनुभव व्यापकपणे घेण्यािंी माझी वृत्ती आह.े त्यामुळे काही वेळेला िरािं 

व्यापही माझ्याकडून केला जातो. परांतु रूवक्मणी मात्र त्यािंा जराही ताप करून न 

घेता नेहमी शाांतिं राहते. एवढेिं नव्ह,े तर अनेक प्रसांगाांत माझ्या िरोिरीने उभी 

राहून मला सदक्रय साहाय्यही करते. माझ्या कामाच्या व्यापामुळे प्रत्यक्ष वतच्या 

वाट्याला मी कमीिं येतो. परांतु त्यासांिांधी केव्हाही तक्रारीिंा सूर जराही न लावता 

रूवक्मणी मला नेहमीिं समजून घेत असते. ककिहुना हा समजूतदारपणा हािं 



 

 

रूवक्मणीिंा मोठा व महत्वािंा गुण आह.े अथाफत् क्वविंत प्रसांगी रूवक्मणी 

रागावतेही. पण तो रुसवा लटका व प्रेमवधफक असतो. व्यवक्तगत प्रेमािेंिं ते लक्षण 

असते आवण ते मला ठाऊक असडयामुळे रूवक्मणीच्या रागािें मला कौतुकिं वाटते. 

ती रुसली असताना वतिंा तो रुसवा दरू करण्याच्या प्रयत्नासारखी दसुरी कोणतीही 

मजेशीर व आनांददायी गोष्ट नाही ह े अगदी खरे आह.े एका क्षणात रूवक्मणीिंा 

लटका रुसवा व त्यातून वनमाफण झालेला दरुावा दरू पळतो आवण रूवक्मणीच्या 

ठायीिंा वनरागस व वनमफळ प्रेमािंा झरा पुन्हा झुळूझुळू वाहू लागतो. त्यावेळी मग 

आनांदािंा जो अनुभव आम्ही दोघेही अनुभवतो त्याला तर साऱ्या वत्रभुवनातही 

दसुरी कोणतीिं तोड नाही.”  

 रूवक्मणीच्या प्रेमाने युक्त होऊन िोलत असलेडया कृष्णाला पाहून व 

ऐकून सुदामा अत्यांत िंदकत मुद्रनेे कृष्णाकडे केवळ पाहतिं रावहला होता. तेवढ्यात 

प्रत्यक्ष रूवक्मणीिें तेथे आगमन झाले. अत्यांत प्रसन्न व सुहास्य मुद्रनेे आलेडया 

रूवक्मणीने सोन्याच्या सुरेख तिकातून गरम दधुाने भरलेली सोन्यािंी दोन सुिक 

पात्रे आणलेली होती. त्यातील एक पात्र वतने कृष्णाच्या हातात ददले आवण दसुरे 

पात्र सुदाम्याच्या हातात दऊेन रूवक्मणी कृष्णाच्या जवळ िसून रावहली. केशर व 

शकफ रा वमवश्रत त्या दधुािें सेवन करून त्यािंा आस्वाद घेत असताना कृष्ण व 

सुदामा उभयता िोलण्यातही पूणफपणे रमले होते. तेवढ्यात कृष्णाने आपडया 

हातातील दधुािें पात्र रूवक्मणीच्या समोर धरले आवण तक्रारीच्या लटक्या सुरात 

तो रूवक्मणीला म्हणाला, 

 “अगां, या दधुात साखर घातली आहसे की नाही? मला तर ह े दधू 

मुळीिं गोड लागत नाही. तसेिं त्यािंा गरमपणाही कमी झालेला आह.े अशा 

रात्रीच्या गारव्यामध्ये थांडगार दधू वपणे मला मुळीिं जमणार नाही. तू स्वतःिं ह े

दधू वपऊन िघ पाहू.”  

 रूवक्मणीच्या मुखावरती थोडेसे नवलाईिें भाव आडयासारखे ददसले. 

वतने ते दगु्धपात्र आपडया हातात घेतले आवण वतने त्या दधुािें काही घोट घेतले. 

वतला लगेिंिं कृष्णाने केलेली गांमत लक्षात आली आवण कृष्णाकडे पाहून वमवश्कल 

हास्य करीत रूवक्मणी म्हणाली,  

 “कृष्णा, या दधुात साखर वगैरे सवफकाही अगदी व्यववस्थत आह ेआवण 

दधू िंाांगलेिं गरमही आह.े ह ेदधू आह,े खीर नाही. तेव्हा त्यामध्ये साखरेिें प्रमाण 

मार्किं असणार आवण जास्त साखर खाणे ह ेतब्येतीस अपायकारकही आह.े तुला 

ना, जास्त गोड खाण्यािंी सवयिं लागलेली आह.े पदाथफ दकतीही गोड केला तरी 

त्यामध्ये अजून साखर हवी होती असेिं तुझे नेहमी म्हणणे असते. आता दधुाच्या 



             

 

गरमपणाववियी म्हणशील तर जेव्हा मी दधू आणले तेव्हा ते िंाांगलेिं गरम होते. 

परांतु तू तुझ्या नेहमीच्या सवयीनुसार एकीकडे िोलत िोलतिं दधू वपत होतास. 

त्यातही तुझे िोलण्याकडेिं लक्ष अवधक होते आवण मग दधू वपण्याकडे साहवजकिं 

दलुफक्ष झाडयामुळे दधू थांड होऊन रावहले. िरे, दधू दकतीही वेळा जरी तुला गरम 

करून ददले तरी वारांवार तसेिं होणार. तेव्हा जे दधू मी आणलेले आह ेते प्राशन 

करावे आवण आता स्वारीने ववश्राांतीसाठी आपडया महालात िंलावे अशी 

आपडयाला नम्र प्राथफना आह.े 

 अहो सुदामदवेा, तुमच्या ववश्राांतीिंीही व्यवस्था दसुऱ्या महालात 

केलेली आह.े तेथे जाऊन शाांतपणे नीट ववश्राांती घ्या. कारण या कृष्णािें व तुमिें 

िोलणे कधी सांपेल असे मला तरी वाटत नाही. तुम्ही तर आणखीन िरेिं ददवस येथे 

राहणार आहात ना? मग कशाला उगािंिं एवढी घाई गडिड हवी िरे? तेव्हा 

आधी तुम्हीिं ववश्राांतीसाठी वनघण्यािें करावे. कारण तुम्ही वनघाडयावशवाय कृष्ण 

येथून हलणेसुद्धा शक्य नाही.”  

 रूवक्मणीच्या िोलण्यावर कृष्णाने आपले दोन्ही हात जोडून 

वतच्यासमोर धरले आवण थोड्याशा नाटकी सुरात व आववभाफवात म्हणाला, 

  “जो हुकूम राणीसाहेिाांिंा ! आपले साांगणे आम्हाला वशरसावांद्य आह.े 

एवढेिं नव्ह,े तर आम्हाला ती आज्ञािं आह े आवण आपली आज्ञा मोडण्यािंी 

कोणािंी प्राज्ञा आह ेिरे ? आमिंी तर वनवितिं नाही.”  

 असे म्हणून कृष्णाने हसत हसत रूवक्मणीच्या हातातले दगु्धपात्र 

आपडया हातात घेतले आवण शाांतपणे व सावकाशीने दगु्ध प्राशन करू लागला खरे, 

पण स्वस्थ िसेल तर तो कृष्ण कसला? त्याला पुन्हा िोलडयावशवाय राहवलेिं 

नाही. गांभीरतेिंा भाव मुखावर आणून कृष्ण रूवक्मणीला पुन्हा म्हणाला,  

 “पण रूवक्मणी, तू अशी काय जाद ूकेलीस िरे? कारण हे दधू तर आता 

अवतशय गोड व अत्यांत गरम असेिं लागत आह.े तू स्वतः ते दधू सेवन केडयािंा तर 

हा पररणाम नव्हे?”  

 असे म्हणून कृष्ण मोठमोठ्याने हसू लागला आवण लाजेने िूंर झालेडया 

रूवक्मणीला त्याने अत्यांत प्रेमाने आपडयाजवळ घेतले. कृष्ण व रूवक्मणी 

याांच्यातील ती प्रेमयुक्त अवस्था व तो प्रेमरांग पाहून सुदाम्याला मनात अत्यांत 

कौतुकिं वाटले. परांतु एकां दरीत पररवस्थतीिंा इशारा ओळखून सुदामा मात्र तेथून 

वनघाला आवण ववश्राांतीसाठी त्याच्या दालनाकडे िंालू लागला.      



 

 

 

  



             

 

सदुाम्यािंा कृष्णभक्तीिंा वनिय 

 ह ेलक्ष्मी, सुदामा ववश्राांतीसाठी मांिंकावर पहुडला होता खरा, परांतु तो 

वनद्रचे्या अधीन मात्र होऊ शकत नव्हता. मांद वाऱ्याने हलणाऱ्या वाळ्याच्या 

पडद्याांमुळे वातावरण सौम्य सुगांधाने भरून गेलेले होते. दालनातील ददवे ववझवले 

गेले असले तरी गवाक्षातून आत येणाऱ्या िंांद्रदकरणाांच्या रम्य प्रकाशात सवफ दालन 

उजळून वनघाले होते. िाहरेील वातावरणाप्रमाणेिं सुदाम्यािें मनही अत्यांत शाांत व 

प्रसन्न होते. कृष्णाच्या सहवासात अनुभवलेडया प्रेमािंी तृप्तता सुदाम्याच्या मुखावर 

अगदी सहजपणे ददसत होती. परांतु तरीही त्यािें मन मात्र कृष्णाच्या माहात्म्याच्या 

वविंारात पूणफपणे गढून गेलेले होते. कृष्णािें िाह्याांगाने प्रगटणारे नानाववध रांगाांिें 

मनमोकळे जीवन पाहतानािं, कृष्णाच्या अांतरांगातील सद्गुरू साांददपनींिंी 

ठसलेली मूतीिं सुदाम्याला जाणवत होती, जी त्याच्या वागण्या-िोलण्यातून 

सहजपणे प्रगटत होती. कृष्णाच्या आनांदी व सहज जीवनािें मूळ त्याच्या ठायीच्या 

सद्गुरूां च्या प्रेममूतीमध्ये होते आवण म्हणूनिं कृष्णािें अांतःकरण जेव्हा जेव्हा प्रगट 

होत होते, तेव्हा तेव्हा त्याच्याकडून सद्गुरूां िंी महतीिं सहजपणे व प्रकिाफने प्रगट 

होत होती हहेी सुदाम्याच्या लक्षात आले. सद्गुरूां च्या सगुणभक्तीिेंिं ह ेर्ळ आह ेह े

सुदाम्याने ओळखले. ककिहुना, सगुणभक्तीिंी पररणतीिं आनांदाच्या सहजावस्थेत 

होते ह ेगुजिं सुदाम्याने जाणले.  

 ‘आपडया मनामध्ये सांसारािें वैराग्य नसडयामुळे आपडयाकडून 

सद्गुरुांिंी भक्ती घडू शकली नाही. आपण त्याांिें माहात्म्य केवळ शब्दाांनीिं समजून 

होतो. पण भाग्यानेिं आपडयाला कृष्णािें प्रेम अनुभवायला वमळाले, तरी तेही 

त्याच्या रूपापुरतेिं मयाफददत रावहले. पण त्यािें माहात्म्य जाणत नसडयामुळे त्या 

कृष्णप्रेमािें रूपाांतर कृष्णभक्तीत होऊ शकले नाही. त्यामुळे कृष्णाच्या रुपािें व 

प्रेमािंे स्मरण असूनही आपण मनाने मात्र सांसारातिं िुडून रावहलो आवण 

सुखदःुखाच्या द्वांद्वात अडकलो. त्यामुळे मनाला क्लेश होऊन जे सांसारािें वैराग्य येत 

असे तेही तात्पुरतेिं असे. कारण मनातील वासनेिें मूळ कायम होते, ज्यातून पुन्हा 

ववकाराांिंी वनर्षमती होऊन मन त्याला सहज िळी पडत असे. 

 पण भाग्याने आपडयाला पुन्हा कृष्णािंा सहवास घडला आवण त्यािें 

सहज जीवन अगदी जवळून पहायला वमळाले. त्यातून एक महत्वािंी गोष्ट लक्षात 

आली की वैराग्य म्हणजे केवळ िाह्यकृतीिें नाही ककवा ववराग म्हणजे 

कोणावरतीही राग नाही. तर खऱ्या वैराग्यािें लक्षण म्हणजे मनािंा मोकळेपणा 

आवण सवाांववियी आपलेपणा. दया, क्षमा, शाांती जेथे आह ेतेिं वैराग्य खरे आवण हे 

वैराग्य केवळ सगुण भक्तीमुळेिं शक्य आह.े कारण भक्ती म्हणजे मनाठायी सगुण 

प्रेमािंा अखांड भाव, त्या प्रेमािंािं वनिय आवण त्या प्रेमािंािं ध्यास. त्या 



 

 

आतफतेमुळेिं मन नेहमीिं वनमफळ राहते आवण सगुण प्रेमािें मूळ मनात खोलवर व 

पके्कपणाने रूजून वासनेिंे समूळ वनमूफलन होते.  

 तेव्हा कृष्णािें स्वरूप जाणून त्याच्या रूपािें केवळ स्मरणिं नव्ह,े तर 

ध्यासिं माझ्या मनाच्या ठायी जडला तरिं माझ्या मनािंी शुद्धी होईल आवण 

सांसाराववियीिंी अनासक्ती वनमाफण होईल. कृष्णाच्या सगुण प्रेमािंा हा पररणाम 

असडयामुळे मनाच्या रठकाणी कोणत्याही प्रकारिंी नकारात्मक भावना वनमाफण न 

होता मनािंी वृत्ती नेहमी होकारात्मकिं राहील. त्यामुळे मनाच्या रठकाणी 

असलेली सांसाराववियीिंी काडपवनक भीतीही नाहीशी होईल आवण मनाच्या ठायी 

खरा मोकळेपणा वनमाफण होईल. िाह्याांगाने सांसारात राहूनही मी मनाने त्याच्यातून 

पूणफपणे मुक्त असेन आवण मन सदवै कृष्णप्रेमाने युक्त राहून भक्तीिंा आनांद मी 

स्वच्छांदपणे उपभोगीत राहीन. पण मला हा अनुभव येथे कृष्णाच्या सहवासात 

राहून येणार नाही, तर तो अनुभव मला माझ्या घरी सांसारात राहूनिं येईल. 

कारण तेथेिं माझ्या कृष्णप्रेमािंी वनत्य कसोटी लागेल. तेव्हा त्या परीक्षेला 

घािरून मी येथे कृष्णाच्या सहवासात रावहलो तर कृष्णप्रेमािंे केवळ सुखिं 

अनुभवीत राहीन आवण भक्तीच्या खऱ्या आनांदाला मुकेन. तेव्हा आपडया-आपडया 

ठायीिं राहून कृष्णप्रेमाने एकविंत्त करणे हीिं खरी माझ्यासाठी तपियाफ आहे 

आवण आता जराही वेळ न दवडता ती मला त्वररतिं करावयास हवी.’ 

 अशा तऱ्हनेे ल्िंतनात मग्न असलेला सुदामा रात्रभर जागािं होता. 

पहाट होऊन हळूहळू उजाडू लागले आवण राजवाड्यात सनई िंौघडयािें सूर 

मांदपणे घुमू लागले. त्या मधुर व मांजूळ नादाने सुदामा भानावर आला तेव्हा 

त्याच्या मुखावर पूणफ प्रसन्नता होती. रात्रीच्या जागरणािंा काहीही त्रास वा ताण 

त्याच्या रठकाणी अवजिात ददसतिं नव्हता. कारण त्यािें मन अवतशय उडहवसत व 

उत्सावहत झालेले होते. सुदाम्याने सवफ प्रातर्षवधी लगिगीने उरकले. आपले 

सामानािें छोटेसे गाठोडे िरोिर घेऊन तो कृष्णाच्या महालापयांत आला मात्र, 

कृष्ण सुस्नात होऊन स्वतः त्याच्या महालाच्या िाहरे आला. जणू काही कृष्ण 

सुदाम्यािें येणे अपेवक्षतिं करीत होता. कृष्णाने सहतेुक नजरेने सुदाम्याच्या 

हातातील गाठोड्याकडे पाहून वस्मतहास्य केले आवण तो सुदाम्याला हात धरून 

आपडया महालात घेऊन गेला. महालात कृष्ण सुदाम्यासह मांिंकावर िसला असता 

तेवढ्यातिं तेथे रूवक्मणीिंे आगमन झाले. सुदाम्याला पाहून रूवक्मणीनेही 

मांदवस्मत केले. त्यानांतर प्रथम वतने कृष्णािंी िोडिोपिंारे पूजा करून आरती 

ओवाळली. नांतर रूवक्मणीने नैवेद्यािंी िंाांदीिंी दधुािंी वाटी कृष्णाच्या हातात 

ददली आवण अत्यांत भवक्तभावाने त्याला प्रवणपात केला. कृष्णाने थोडेसे दधू सेवन 

केले आवण िाकीिें दधू रूवक्मणीलािं ददले. रूवक्मणीने आनांदाने त्यािंा प्रसाद 

म्हणून स्वीकार केला आवण त्या दधुािें सेवन केले.  



             

 

 रूवक्मणीने अशा तऱ्हेने कृष्णािें केलेले पूजन पाहून सुदाम्याला अत्यांत 

सांतोि झाला आवण कृष्णपूजनािंा आनांद स्वतः अनुभवण्यासाठी तो पुढे आला. 

रूवक्मणीने आणलेडया तिकातील सुगांवधत रु्ले सुदाम्याने आपडया ओंजळीत 

घेतली आवण कृष्णाच्या िंरणाांवर वावहली. सुदाम्याने कृष्णाच्या िंरणी मस्तक 

ठेवून त्याला साष्टाांग प्रवणपात केला आवण आपले दोन्ही हात जोडून कृष्णाला 

म्हणाला,  

 “माझ्या अत्यांत वप्रय कृष्णा, तुला दकतीदाही वांदन केले तरीही ते 

कमीिं आह,े एवढे तुझे माहात्म्य थोर आह.े मला सहजतेने तुझ्या प्रेमािंा लाभ 

झाला ह े तर माझे भाग्यिं आह.े तुझ्या प्रेमसहवासापुढे तर वत्रभुवनातील सवफ 

सुखेही वनरथफकिं आहते. पण त्याहीपलीकडे जीवनातील तुझी आनांदािंी वृत्ती 

पावहली की मन अगदी थक्क होते. एवढेिं नव्ह,े तर ती वृत्ती प्राप्त करून घेण्यािंा 

ध्यासिं विंत्ताच्या रठकाणी लागून राहतो. तुझ्या आनांदाच्या वृत्तीिें मूळ तुझ्या 

अांतःकरणातील प्रेमस्वरूप अवस्थेमध्ये आह ेहहेी मला वनवितपणे जाणवते. अशी 

तुझी अांतःकरणािंी अवस्था तुझ्या अांतःकरणात ठसलेडया सद्गुरूां च्या प्रेमस्वरूप 

मूतीमुळे आह,े ह े तुझ्या अांतरीिें गुजही तूिं कृपावांत होऊन माझ्यासाठी प्रगट 

केलेस. त्यासाठी मी तुझा जन्मभरािंा ऋणी होऊन राहणार आह.े पण त्यािंिरोिर 

मलाही आनांदाच्या प्राप्तीिंा मागफ तू दाखवलास ह े माझ्यासाठी अवधक महत्त्वािें 

आह ेआवण आता त्यािं मागाफने जाण्यािंा माझा कृतवनिय झालेला आह.े  

 अरे कृष्णा, तुझा प्रेमळ सहवास करून प्रेमसुखािंा अनुभव दकतीही 

घेतला तरी कमीिं आह.े परांतु त्यामुळे माझी मनःवस्थती जरी आनांदािंी झाली तरी 

ती तेवढा वेळिं असणार ह ेमात्र नक्की. कारण माझ्या अांतःकरणािंी अवस्था काही 

प्रेमस्वरूप झालेली नाही. त्यामुळे मी जेव्हा परत माझ्या स्वतःच्या घरी जाईन 

तेव्हा माझी मनःवस्थती िाह्य सांसारामुळे पुन्हा विघडण्यािंी शक्यतािं अवधक 

आह.े तुझ्या प्रेमािें केवळ स्मरणिं राहणार आवण आनांदािंा अनुभव काही माझ्या 

अांतःकरणात नसणार, त्यामुळे प्राप्त जीवन आनांदाच्या वृत्तीने जगणे शक्यिं होणार 

नाही. पण म्हणूनिं माझी खरी कसोटी ही माझ्या सांसारातिं लागणार आह ेहहेी 

खरेिं आह े आवण त्यासाठी मला माझ्या सांसारातिं राहणे आवश्यक आह े हहेी 

तेवढेिं खरे आह.े आपडया दोघाांिंी िाह्यजीवने वेगवेगळी आहते आवण ती नेहमीिं 

तशी राहणार आहते. म्हणून तुझ्या िाह्य जीवनात तुझ्याशी एकरूप होणे मला 

शक्य नाही आवण तू म्हणतोस त्याप्रमाणे ते आवश्यकही नाही.  

 कृष्णा, तुझी प्रेमप्रवतमा मात्र वनवितपणे माझ्या मनात भरलेली आह े

आवण वतिंािं ध्यास माझ्या विंत्तात आता वनमाफण झालेला आह.े त्या ध्यासानेिं 

तुझी प्रेमस्वरूप मूती माझ्या अांतःकरणात एक ददवस साकार होईल आवण त्यामुळे 



 

 

माझे अांतःकरणही प्रेमस्वरूप होऊन राहील अशी माझी पक्की खात्री आह.े िाह्याांगाने 

तुझा प्रेमसहवास यापुढे जरी घडणार नसला, तरी माझ्या मनाला जडलेला तुझा 

प्रेमसांग मात्र कायमिंािं असेल. त्यात कधीही अांतर पडूिं शकणार नाही. त्या 

तुझ्या प्रेमाने सदवै युक्त होऊन राहण्यािंािं ध्यास माझ्याठायी असेल आवण तुझ्या 

प्रेमािंािं अनुभव अांतरात घेण्यािंा माझा अखांड प्रयत्न असेल. त्या प्रयत्नात कधी 

जरी मी िाह्याांगाने कमी पडलो तरी तुझ्या प्रेमामुळे माझ्या मनािंा उत्साह व जोम 

मात्र रटकून असेल. माझ्या मनािंी तीिं अवस्था माझे मन नेहमी मोकळे ठेवील 

आवण पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करायला मला उदु्यक्त करीत राहील. त्यामुळेिं माझ्या 

विंत्ताच्या रठकाणिंा प्रेमध्यासही कायमिंा असेल आवण एक ददवस तुझ्या 

प्रेमस्वरूप अवस्थेिंी प्रविंती मलाही माझ्या अांतःकरणात वनवितपणे येऊन राहील 

असा माझा पूणफ आत्मववश्वास आह.े  

 माझ्या वप्रय कृष्णा, आता मला तुझ्याकडे दसुरे काहीिं मागायिें नाही. 

तुझे प्रेम तर माझ्या मनात नक्कीिं भरलेले आह.े त्यात शांकेला जराही वाविं नाही. 

तुझ्या रूपाने प्रगट असलेडया ईश्वरी अनुभवािें माहात्म्यही मला पूणफपणे जाणवत 

आह ेआवण त्याच्यािं सत्यत्वािंा वनियही माझ्या रठकाणी झालेला आह.े त्यािंा 

स्वानुभव घेण्यािंािं एकीएक ध्यास मला लागला आह.े आता र्क्त मला माझ्या 

घरी माझ्या सांसारात परत जाण्यािंी परवानगी तू मला अत्यांत प्रेमाने द्यावीस 

एवढीिं प्राथफना मी तुझ्यापाशी करतो. कारण माझे जीवन मलािं समथफपणाने 

जगायिें आह ेह ेमाझ्या पूणफपणे लक्षात आले आह ेआवण तसे ते मी जगूही शकेन 

असा आत्मववश्वास आता माझ्या रठकाणी वनवितपणे वनमाफण झालेला आह.े माझ्या 

ठायीच्या ईश्वरी अवस्तत्वािंा व सामथ्याफिंा अनुभव मला घ्यायिंा आह.े ते ईश्वरी 

सामथ्यफ आत्मशक्ती व आत्मप्रेम याांच्या सांयोगातूनिं प्रगट होते हे गुजही मला तुझ्या 

या थोड्यावेळच्या सहवासात तुझ्यािं कृपेने कळले. या तुझ्या कृपेिें मला वनत्य 

स्मरण राहील आवण तेिं माझे कायमिें प्रेरणास्थान होऊन राहील. कृष्णा, आता 

तुझा वनरोप घेऊन येथून वनघण्याच्यािं तयारीने मी आलेलो आह.े तेव्हा कृपा करून 

मला वनघण्यािंी अनुज्ञा द्यावीस”  

 असे म्हणून सुदामा आपले दोन्ही हात जोडून कृष्णासमोर उभा 

राहीला. 

 सुदाम्याच्या या िोलण्याने रूवक्मणीला वनवितिं नवल वाटले. 

‘कालिं कृष्णाच्या सहवासात अवधक काळ राहण्यासाठी ववनांती करणारा सुदामा 

आज अिंानक असा घरी जाण्यासाठी परवानगी कसा काय मागतो आहे? एवढे 

एका रात्रीत असे काय ववशेि घडले िरे, की ज्यामुळे या सुदाम्यािंा वविंार असा 



             

 

एकदम िदलला’ या वविंाराने रूवक्मणी िंदकत झाली नसती तरिं नवल होते. 

रूवक्मणीने सहतेुक नजरेने कृष्णाकडे पावहले तर कृष्णाच्या नेत्रातील 

सुदाम्याववियीिंा कौतुकािंा व समाधानािंा भाव वतच्या लक्षात आला. तेव्हा वतने 

लगेिंिं व वनवितपणे ओळखले की हा सवफ कृष्णाच्या कालच्या रात्रीच्या 

िोलण्यािंािं पररणाम सुदाम्यावर झालेला आह.े म्हणून रूवक्मणीही आता 

कृष्णािंी प्रत्यक्ष प्रवतदक्रया काय होते ह ेपाहण्यासाठी आतुर होऊन रावहली. 

 कृष्णानेही सुवस्मत मुद्रनेे सुदाम्यािें दोन्ही हात आपडया हातात अत्यांत 

प्रेमाने घेतले आवण त्याला प्रेमािंे दढृाल्लगन ददले. कृष्णाच्या सवाांगीण प्रेमळ 

स्पशाफने सुदाम्यािें सवाांगिं रोमाांविंत झाले आवण त्याला खऱ्या अथाफने कृतकृत्य 

झाडयासारखे वाटले. कृष्णापासून स्वतःला ककविंतसे अलग करीत कृष्णाच्या 

मुखाकडे अपेवक्षत नजरेने पाहणाऱ्या सुदाम्याला उदे्दशून कृष्ण एवढेिं म्हणाला,  

 “अरे सुदाम्या, तुझे म्हणणे अगदी यथाथफिं आह.े तुझ्या रठकाणच्या 

मनन ल्िंतनातून तुझी जी ही भूवमका तयार झालेली आह ेती अत्यांत योग्यिं आह े

आवण तीिं तुला स्वानुभवाच्या अवस्थेकडे नेणारी आह.े एवढे ददवस मी तुझ्या 

रठकाणी स्मरणात होतो, तुझ्या व्यवधानात होतो आवण तुझ्या ध्यासातही होतो. 

पण आता मी तुझ्या हृदयात आह ेअसािं अनुभव तुला येईल आवण हृदय हेिं तर 

ईश्वराच्या अवस्तत्वािंा अनुभव घेण्यािें मूळ स्थान आह.े ईश्वरािें प्रेम अनुभवण्यािें 

तेिं स्थान आह े आवण प्रेम उिंांिळून आडयावर येणाऱ्या आनांदािंा अनुभव 

घेण्यािेंही हृदय हिें स्थान आह.े तेव्हा आता मी केवळ तुझ्या पाठीशीिं आह ेअसे 

नाही, तर मी तुझ्या ठायीिं तुझ्या हृदयात वनत्य तुझ्या सांगे आह.े त्यािंािं सदवै 

अनुभव घे म्हणजे आनांदािंी सहजवस्थती तुला सहजपणे प्राप्त होईल ”  

 असे म्हणत कृष्णाने रूवक्मणीकडे सहतेुक नजरेने पावहले. त्यातील खूण 

रूवक्मणीच्या लगेिंिं लक्षात आली आवण ती तािडतोि आतडया दालनात वनघून 

गेली. 

 थोड्यािं वेळात रूवक्मणी जेव्हा परत आली तेव्हा वतच्या िरोिर 

वतच्या दासीही हातामध्ये रेशमी वस्त्ाांनी झाकलेली सुवणाफिंी ताटे घेऊन आडया. 

रूवक्मणीने ती सवफ ताटे सुदाम्याच्या समोर ठेवली आवण नम्रतापूवफक म्हणाली,  

 “अहो सुदामदवेा, तुम्ही कृष्णािें गुरूिांधू आहात त्याहीपेक्षा त्यािें 

परमवमत्र आहात. तुमच्या उभयताांतील स्नेहािें व प्रेमािंे जे मला दशफन घडले 

त्यामुळे मी तर अगदी भारावून गेले आह.े मी तुम्हाला खरेिं साांगते की आज 

दकतीतरी ददवसाांनी मी कृष्णाला एवढया मोकळेपणाने िोलताना व वागताना 



 

 

पावहले. िऱ्यािं ददवसाांनी कृष्णाला त्यािें अांतःकरण मोकळे करण्यािंी सांधी 

तुमच्यामुळे वमळाली आवण त्या सांधीिंा कृष्णाने अगदी पूणफपणे उपयोग करून 

घेतला. त्या दषृ्टीने तुमिें येथे आणखी काही ददवस राहणे घडले असते तर अवधक 

िरे झाले असते. कारण त्यािंा केवढातरी आनांद कृष्णाला व मलाही झाला असता. 

पण ज्याअथी तुम्ही आता घरी परत जाण्यािंा वनणफय घेतला आहात, तर तो 

योग्यिं असणार आवण मुख्य म्हणजे त्याला कृष्णािंीही सांमती ददसत आह.े मग 

माझ्या अनुमतीिंा तर प्रश्निं वनमाफण होत नाही. पण आता माझी तुम्हाला एकिं 

ववनांती आह.े माझ्या व कृष्णाच्या वतीने तुमच्यासाठी व तुमच्या कुटुांवियाांसाठी ही 

प्रेमािंी अडपशी भेट दते आहोत त्यािंा स्वीकार करावा.”  

 असे म्हणून रूवक्मणीने ती सोन्यािंी ताटे सुदाम्यापुढे सरकवली. 

थोड्याशा उत्सुकतेने सुदाम्याने त्या ताटाांवरिंी रेशमी वस्त्े िाजूला केली मात्र, तो 

अत्यांत िंदकतिं झाला. एका ताटामध्ये अनेक रेशमी भरजरी वस्त्े होती, तर एका 

ताटामध्ये सुवणाफिंी व िंाांदीिंी अनेक गृहोपयोगी भाांडी ठेवलेली होती. एक ताट 

तर सुवणाफलांकाराांनी पूणफपणे भरलेले होते. दसुऱ्या ताटामध्ये र्ळर्ळावळ व 

मेवावमठाई ठेवलेली होती. सुदाम्याने क्षणभरिं त्या सवफ ताटाांकडे एक दवृष्टक्षेप 

टाकला आवण ती सवफ ताटे त्या रेशमी वस्त्ाांनी पुन्हा झाकून ठेवली. सुदाम्याने 

कृष्णाकडे वळून पावहले तर कृष्ण सुवस्मत मुखाने सुदाम्याकडे पाहत होता. 

सुदाम्याने पुन्हा एकदा ववनम्र भावाने दोन्ही हात जोडून कृष्णाला वांदन केले आवण 

रूवक्मणीला उदे्दशून िोलू लागला,  

 “ अहो रूवक्मणीदवेी, तुम्ही अत्यांत प्रेमाने मला केवढातरी अहेर दऊे 

करीत आहात. त्यामागील तुमिें माझ्यावरील प्रेमिं प्रगट होत आह ेह ेमी जाणून 

आह.े तुमच्या प्रेमािंा अव्हरे करणे मला कधीिं शक्य होणार नाही. परांतु ते प्रेम 

ज्या रूपात साकार होत आह े त्यािंा स्वीकार करणे मात्र मला जमणार नाही. 

कारण मला ते योग्य वाटत नाही. या िाह्य ऐश्वयाफच्या सुखािंी माझ्या रठकाणी 

जराही आसक्ती रावहलेली नाही आवण माझ्या कुटुांवियाांनाही त्यािंा लाभ करून 

द्यावा असेही आता मला अवजिात वाटत नाही. परमेश्वराच्या वनयतीत स्वप्रयत्नाने 

व प्रारब्धानुसार जेवढे काही धन मला वमळेल त्यातिं माझा व माझ्या कुटुांवियाांिंा 

िंररताथफ िंालवणे हिें माझे कतफव्यकमफ आह.े त्यातिं आम्हाला सुखाने व 

समाधानाने रहायिें आह.े प्राप्त पररवस्थतीत आनांदाने जीवन जगता येणे यातिं 

खरा पराक्रम आह.े ईश्वराच्या भक्तीिंा आनांद अनुभवण्यासाठी सांसार हहेी एक 

साधनिं आह.े आनांदािंा अनुभव हािं खरा महत्वािंा!  

 रूवक्मणीदवेी, कृष्णाच्या कृपेने मला कृष्णाच्या प्रेमािें अमाप धन 

वमळालेले आह े आवण त्या प्रेमधनािंा उपयोग करूनिं कृष्णाच्या भक्तीिें वैभव 



             

 

मला प्राप्त होईल हे वनवित! तेिं भक्तीिें वैभव मी माझ्या कुटुांवियाांनाही उपलब्ध 

करून दईेन. तेिं माझे कुटुांवियाांसाठीिें खरे कतफव्यकमफ आह ेआवण त्यामुळेिं मला 

माझ्या कतफव्यपूतीिें खरे समाधान लाभणार आह.े खरे तर, सांसारात प्रयत्न करून 

काही सुख वमळवावे असे मला व्यवक्तशः केव्हािं वाटले नाही. परांतु मुलािाळाांकडे 

पावहडयावर मात्र त्याांच्या सुखासाठी तरी काही प्रयत्न करावेत असे माझ्या मनात 

पूवी वारांवार येत असे. परांतु आता माझा वनियिं झाला आह े की माझ्या 

कुटुांवियाांना त्याांच्या प्रारब्धानुसार जे काही सुखभोग वमळणार आहते ते त्याांना 

वमळतीलिं. परांतु ह ेईश्वरी प्रेमािें धन जे मला भाग्याने लाभलेले आहे ते माझ्या 

कुटुांवियाांसाठी कमीतकमी उपलब्ध तरी करून ठेवणे, हिें माझे खरे व आद्य 

कतफव्यकमफ आह.े त्यातून मग जर त्याांना त्या ईश्वरीप्रेमािंी गोडी लागली तर 

ईश्वराच्या भक्तीमागाफकडे ते आपसूकिं व सहजतेने वळतीलिं. पण त्याांना 

ईश्वरीप्रेमािंा अनुभव दणे्यािंा जो माझा धमफ आह े त्याला मात्र मी वनवितिं 

जागेन. कारण त्या धमाफनेिं आता यापुढिें माझे जीवन जगणे होत राहणार आहे 

आवण म्हणूनिं ते आनांदािेंही होणार आह.े  

 अहो रूवक्मणीदवेी, तुमच्याकडे माझी आता एकिं ववनांती आह े की 

तुम्ही मला तुमच्या व या कृष्णाच्या प्रेमािंे प्रतीक म्हणून जरूर काही तरी भेट द्या, 

पण ती अशी द्या की ज्यामुळे मला कृष्णप्रेमाच्या गोडीिंी आठवण कायमिंी 

राहील. ती काय व कोणत्या रूपात द्यावी ह े तुम्हाला साांगण्यािंी काहीिं 

आवश्यकता नाही ह ेमला ठाऊक आह.े कारण माझा कृष्णाववियी असलेला भाव 

तुम्ही स्वानुभवाने वनवितिं जाणून आहात आवण त्याहीपेक्षा कृष्णाच्या 

अांतःकरणालाही माझ्यापेक्षा तुम्हीिं जास्त योग्य प्रकारे जाणत आहात. तेव्हा 

कृष्णाच्या अांतःकरणाला सांतुष्ट करणारा व माझ्याही मनाला तोि देणारा असा 

काहीतरी मागफ तुम्हीिं शोधून काढा आवण मला प्रेमािंी सुांदर व आनांददायी भेट 

द्या. ती भेट अगदी प्रेमपूवफक व आनांदाने स्वीकारीन अशी खात्री मी तुम्हा 

उभयताांना दतेो.”  

 सुदाम्यािें िोलणे ऐकून कृष्णाच्या मुखावर अत्यांत प्रसन्नतेिंे भाव 

उमटून आले, तर रूवक्मणीिंे मुख सुदाम्याच्या कौतुकभावाने पूणफपणे भरून रावहले. 

कृष्णाने सहतेुक नजरेने रूवक्मणीकडे पाहून सुवस्मत केले असता रूवक्मणीने 

कृष्णािंी प्रेमखूण ओळखली आवण ती लगेिं महालाच्या आतडया दालनात वनघून 

गेली. रूवक्मणी जेवढ्या त्वरेने गेली होती तेवढ्यािं त्वरेने पुन्हा परतही आली. 

त्यावेळेस वतच्या हातात एका पाांढऱ्या शुभ्र व अत्यांत स्वच्छ अशा रूमालात 

िाांधलेले एक मडके होते. रूवक्मणीने ते अत्यांत प्रेमाने सुदाम्याच्या हातात ददले 

आवण ते उघडून िघण्यािंी खूण हाताच्या इशाऱ्याने सुदाम्याला केली. सुदाम्याने ते 



 

 

मडके तर लगेिंिं ओळखले. त्यातूनिं तर त्याने कृष्णासाठी प्रेमभेट म्हणून स्वतः 

हाताने तयार केलेले दहीपोह ेआणलेले होते. पण त्या मडक्यात आता काय असेल 

िरे? असे कुतूहल सुदाम्याच्या मनात वनमाफण झाले आवण तो कृष्णाकडे पाहू 

लागला. कृष्णाच्या नजरेतही तेव्हा तेवढीिं उत्सुकता सुदाम्याला ददसली. नवल 

वाटून सुदाम्याने त्या मडक्यावरील झाकण दरू केले, तर त्यात भरून ठेवलेले 

दहीपोह ेत्याच्या दषृ्टोत्पत्तीस आले. सुदाम्यािंा िेंहरा प्रेम व हिफ या दोन्ही भावाांनी 

रु्लून आला आवण त्यािें नेत्रही पाणावले. सुदामा एकदा रूवक्मणीकडे तर एकदा 

कृष्णाकडे असा पाहतिं रावहला. काय व कसे िोलावे ह े त्याला मुळीिं सुिेंना. 

त्यािंी ही भाववनभफर अवस्था पाहून रूवक्मणीनेिं त्याच्याशी िोलावयास सुरूवात 

केली. 

 “ अहो सुदामदवेा, तुम्हाला योग्य अशी प्रेमभेट वमळाली ना? तुम्हाला 

ती आवडली ना? त्यातील कृष्णप्रेमािंा भाव तर नक्कीिं तुम्हाला जाणवला 

असणार. कारण त्या कृष्णप्रेमाला तुमच्यावशवाय दसुरे कोण ओळखू शकेल िरे? 

यािं मडक्यातून तुम्ही कृष्णासाठी अत्यांत प्रेमाने स्वाददष्ट व रूिंकर असे दहीपोहे 

आणले होतेत. तुमच्या लक्षात आह ेना? तेिं तुम्ही आणलेले ह ेमडके आह.े परांतु 

त्यातील दहीपोह े मात्र मी स्वतः माझ्या हाताने तयार केलेले आहते. तुम्ही ज्या 

कृष्णप्रेमाने तेव्हा दहीपोह ेआणले होतेत, त्यािं कृष्णप्रेमाने आज मीही ह ेदहीपोह े

िनवले आहते. पण दोन्ही दहीपोह्याांना असलेली कृष्णप्रेमािंी गोडी मात्र एकिं 

आह.े कारण आपडया उभयताांच्या रठकाणी असलेले कृष्णप्रेमही एकिं आह ेआवण 

कृष्णप्रेमािंी गोडी तर सदवै एकीएकिं आह.े मग ते कुठडयाही पदाथाफत घाला. त्या 

कृष्णप्रेमाच्या गोडीिंा गुण त्या रठकाणी प्रगट होणारिं. मूळ पदाथाफिें वेगळेपण 

कायम ठेवूनही त्या पदाथाफला अवधक रूिंकर व स्वाददष्ट िनवण्यािंा या 

कृष्णप्रेमािंा गुण खरोखरीिं अलौदकक आहे.  

 अहो, पदाथाफलािं काय सामान्य जीवालाही अत्यांत गोड करून त्यािें 

सवफ जीवनिं अत्यांत रोिंक व मधुर िनवण्यािें ईश्वरी सामथ्यफ या कृष्णप्रेमात आह.े 

तोिं तर या कृष्णप्रेमािंा गुणधमफ आह.े कुठडयाही वस्थतीत व पररवस्थतीत ह े

कृष्णप्रेम त्याच्या गुणधमाफनेिं प्रगट असते आवण जेथे प्रगट होते तेथे आपला गुण 

वनमाफण करतेिं करते. हिें तर या कृष्णप्रेमािें वैवशष्ट्य आह.े मी तरी या 

कृष्णप्रमेाच्या गुणधमाफिंा अगदी पुरेपूर अनुभव घेतलेला आह.े” 

 रूवक्मणीिंे िोलणे ऐकून सुदामा तर अवधकिं भावपूणफ झाला. 

रूवक्मणीच्या हातातील दहीपोह्यािें मडके घेताना तर त्याला आणखीनिं भरून 

येत होते. पाणावलेडया नेत्राांनी कृष्णाकडे पाहत सुदामा म्हणाला, 



             

 

 “अरे कृष्णा, रूवक्मणीदवेींनी ददलेली ही प्रेमािंी भेट म्हणजे तर 

माझ्यासाठी हा तुझा प्रसादिं आह.े यापेक्षा अवधक सुांदर व सुयोग्य भेट दसुरी 

कोणतीही असणे शक्यिं नाही. िघ ना! एका मवलन व जीणफ र्डक्यात िाांधलेडया 

मडक्यातून मी प्रेमाने तुझ्यासाठी दहीपोहे आणले होते. तूही त्यािंा अत्यांत प्रेमाने 

स्वीकार व सेवन करून रसास्वाद घेतलास. जणू काही दहीपोह े नव्हते तर माझे 

प्रेमिं तू सेवन केलेस आवण केवळ गोड मानून नव्ह,े तर गोड करून घेतलेस. आता 

रूवक्मणीदवेींनी तुझ्या प्रेमाने केलेले दहीपोह े पुन्हा मी आणलेडया मडक्यातूनिं 

मला ददले आवण माझे र्डके स्वच्छ धुवून त्यात पुन्हा ते मडके िाांधले. म्हणजे मडके 

माझेिं आवण र्डकेही माझेिं! पण त्यातील दहीपोह ेमात्र तुझ्यािं प्रेमाने ददलेडया 

रूवक्मणीदवेींिें. मी आणलेले दहीपोह े हे तुझ्यासाठी नैवेद्य म्हणून आणले होते 

आवण आता ह े दहीपोह े मी तुझ्या प्रेमािंा कृपाप्रसाद म्हणून घेऊन जात आह.े 

त्यातील प्रेमरसािें सेवन करून मी स्वतः तर आनांदािंा अनुभव घेईनिं, परांतु 

माझ्या कुटुांवियाांनाही त्या प्रेमरसािंा स्वाद िंाखायला वनवितपणे दईेन.  

 कृष्णा, आता काही मागणेिं उरलेले नाही. पण एकिं शेवटिें साांगणे 

आह.े तुझ्यावरील प्रेमभवक्तभावामुळे माझ्या सवफ जीवनािेंिं सोने होऊन रावहले 

आह ेआवण माझा दहे हीिं एक सुवणफनगरी झालेली आह.े या सुवणफनगरीत माझ्या 

हृदयल्सहासनावर तू कायमिंािं अवधवष्ठत होऊन िसलेला आहसे. त्यामुळे या 

सुवणफनगरीत यापुढे सदवै तुझ्यािं प्रेमािंा जागर व तुझ्यािं नामािंा गजर होत 

राहील आवण त्या प्रेमभक्तीच्या राज्यामध्ये मी आनांदाने तुझ्यासह वनत्य नाांदत 

राहीन. आता तर मी केवळ तुझािं आह ेआवण तुझ्यासाठीिं आहे. त्यामुळे यापुढील 

माझे सवफ जीवनही केवळ तुझ्यासाठीिं जगणे तर होईलिं, परांतु दहेत्यागानांतरही 

ही सुदामरूपी इवलीशी लहर कृष्णरूपी सागरात अगदी सहजपणे ववलीन होईल 

यािंी मला पूणफपणे खात्री आह.े कारण कृष्णा, मुळात ही लहर तुझ्यािं 

अांतःकरणातून वनमाफण झालेली आह.े तेव्हा ती तुझ्यािं अांतःकरणात ववलीन होणार 

ह ेतर वनवितिं आह.े”  

 सुदाम्यािें िोलणे थाांिले तरी त्याच्या रठकाणिंी भावपूणफता मात्र 

कायमिं होती. त्यािं भावपूणफ अवस्थेत सुदाम्याने रूवक्मणीने ददलेडया 

दहीपोह्याच्या मडक्यातील थोडे दहीपोह ेआपडया हाताने काढले आवण कृष्णाच्या 

जवळ जाऊन त्याच्या मुखात भरवले. सुदाम्याच्या प्रेमभावाने तृप्त झालेडया 

कृष्णानेही तेवढ्यािं उत्स्रू्तफपणे त्या मडक्यातून थोडे दहीपोह े आपडया हाताने 

काढले आवण त्यािंा घास सुदाम्याच्या मुखात भरवला. त्या प्रेमरसाच्या स्वादात 

िुडालेडया सुदाम्याला तर क्षणभर समाधीिंािं अनुभव आला. मग रूवक्मणीही 

स्वस्थ िसूिं शकली नाही. वतनेही त्या मडक्यातील थोडे दहीपोह ेआपडया हातात 



 

 

घेतले आवण थोडेसे कृष्णाला भरवले. त्यातील उरलेले दहीपोह े कृष्णाने आपडया 

हातात घेऊन तेवढ्यािं प्रेमाने रूवक्मणीला भरवले. सवफ वातावरणिं एकीएक 

प्रेमरसाने भरून व भारून रावहले. मग रूवक्मणीने लगेिंिं ते दहीपोह्यािें मडके 

त्यािं र्डक्यात पुन्हा व्यववस्थत िाांधले आवण सुदाम्याकडे सूपूदफ केले.  

 सुदाम्याने कृष्णाच्या िंरणाांवर मस्तक ठेवले असता कृष्णाने तर 

सुदाम्याला प्रेमाने दढृाल्लगनिं ददले. सुदाम्याने रूवक्मणीलाही वाकून नमस्कार 

केला असता रूवक्मणीनेही आपले दोन्ही हात जोडून त्यािंा स्वीकार केला. 

सुदाम्यासह रूवक्मणीिेंही नेत्र पाणावले होते यात काहीिं नवल नाही. परांतु 

कृष्णाच्या नेत्रातूनही त्याच्या नकळत प्रेमधारा वाहू लागडया होत्या. सुदाम्याने 

कृष्णािंी ही भावपूणफ मूती पुन्हा एकदा डोळे भरून पावहली आवण आपडया हृदयात 

साठवून ठेवली. पुढच्यािं क्षणाला सुदामा कृष्णाच्या महालातून िाहरे पडला, 

राजवाड्यातूनही िाहरे पडला, द्वारकानगरीतूनही िाहरे पडला आवण आपडया 

घराच्या ददशेने मांद पण वनियात्मक पावले टाकीत िंालू लागला. त्याच्या 

पाठमोऱ्या मूतीकडे कृष्ण व रूवक्मणी भावपूणफ दषृ्टीने पाहत दकतीतरी वेळ तेथेिं 

स्तब्धपणे उभे रावहले होते.” 

 

 

 नारदािें प्रदीघफ काळ िंाललेले िोलणे थाांिले तरी नाद अजूनही 

वातावरणात भरून रावहलेत असे लक्ष्मीला जाणवत होते. भारलेले वातावरण व 

प्रेमभावाने भरलेले मन अशा वस्थतीत व अवस्थेत लक्ष्मीही भावपूणफिं झालेली 

होती. नारदही आपले नेत्र वमटून शाांतपणे स्वस्थिं िसून रावहलेला होता. पण ती 

थोडावेळिंी नीरव शाांतता व स्तब्धताही लक्ष्मीच्या मनाला मानवेना आवण सहनही 

होईना. नारदािें अांतःकरण शब्दरूपाने प्रगट होणे लक्ष्मीच्या दषृ्टीने अत्यांत 

महत्त्वािें व आवश्यकही होते. कारण त्यावशवाय लक्ष्मीच्या श्रवणभक्तीिंी पूतफता 

होणे शक्य होणार नव्हते. वतिंीिं भावपूणफ अवस्था शब्दाांच्या माध्यमाने प्रगट होऊ 

लागली आवण शब्दाांनाही मग साकार होणे भागिं पडू लागले, 

 “ह ेनारदा, सुदाम्यािंी कथा साांगण्याच्या वनवमत्ताने सगुण प्रेमभक्तीिें 

माहात्म्य तू पुन्हा एकदा कळसावर नेऊन ठेवलेस. त्यामुळे कृष्णाच्या माहात्म्यािें 

आणखीन एक वेगळे अांग एका आगळ्या व आकिफक रांगाने प्रगट झाले. हेिं तर 

ईश्वराच्या सगुण प्रेमािें व भक्तीिें वैवशष्ट्य आह े ह े माझ्या पूणफपणे लक्षात आले 

आह.े कारण प्रेम म्हटले म्हणजे ते मुळात एकाांगी असूिं शकत नाही. म्हणूनिं तर 

अनेक वेगवेगळ्या अांगाांनी या प्रेमािंा अनुभव घेऊनही त्या प्रेमािें रूपाांतर एकािं 



             

 

भक्तीभावात होऊ शकते आवण ईश्वरी अनुभवाशी ऐक्य पावता येते. सुदाम्याच्या 

रूपाने सगुण प्रेमभक्तीमागाफतील हािं मूलभूत वसद्धाांत पुन्हा एकदा प्रकिाफने वसद्ध 

झाला आवण त्यािंािं मला अवतशय आनांद झाला. परांतु या सगुण प्रेमािंी अनेक 

अांगे व रांग प्रगट होऊ शकले ते मात्र केवळ कृष्णाच्या अांतरांगातील प्रेमस्वरूप 

अवस्थेमुळेिं, हे मात्र सत्य आह,े होय ना? कारण प्रेमस्वरूप अवस्थेच्या ठायीिं 

प्रेमािंी ववववध अांगे व रांग सांभवतात आवण त्याद्वारे ती प्रेमस्वरूप अवस्था काहीशी 

प्रगट होऊ शकते. पण जी काही अवस्था प्रगट होते ती जाणकाराला त्या अवस्थेिंी 

खूण पटवणारी व सांकेत दशफवणारी असते. मग त्या खुणेच्या आधाराने 

भक्तीमागाफिंी वाटिंाल करून ईश्वरी ऐक्यािंा आनांददायी अनुभव घेण्यािंा प्रयत्न 

मात्र ज्यािंा त्यािंािं आह.े एवढेिं नव्ह,े तर तो जीवनातील एक केवढातरी मोठा 

पराक्रमिं आह.े  

 असा पराक्रम सुदाम्याकडून वनवितपणे घडला असणार यािंी मला 

पूणफ खात्री आह.े कारण कृष्णािंी सगुण प्रेममूती सुदाम्याच्या अांतःकरणात पूणफपणे 

ठसलेली होतीिं आवण आता तर त्याच्याठायी कृष्णाच्या प्रेमस्वरूप अवस्थेिंा 

ध्यासही लागलेलािं होता. त्यामुळे त्या अखांड ध्यासाने स्वानुभवाच्या प्रेमस्वरूप 

अवस्थेकडे सुदाम्याने हळूहळू पण वनवितपणे वाटिंाल केलीिं असणार आवण 

सुदामा त्या अवस्थेच्या िाह्य लक्षणाांनीही युक्त होत रावहला असणारिं. सांसारािंी 

अनासक्ती असूनही सुदामा आपडया कुटुांवियाांशी अत्यांत प्रेमाने वागत असणार आवण 

त्याांना त्याांिें जीवन वनदान सुसह्य होण्यासाठी तरी वनवितिं सहाय्यभूत झाला 

असणार. प्रेमामुळे सुदाम्याच्या मनाठायी मोकळेपणा व मुख्य म्हणजे रवसकता 

वनवितिं आली असणार. त्यामुळेिं सुदाम्याकडून कुटुांवियाांिें योग्य कौतुक घडून 

त्याांच्या प्रेमािंाही अनुभव वनवितिं घेतला गेला असणार. कारण ही तर मन 

ईश्वरी प्रेमाने युक्त झाले असडयािंीिं सुलक्षणे आहते आवण ती सवफ सुदाम्याच्या 

ठायी अगदी सहजपणे असणारिं अशी माझ्या ठायी अगदी वनविती आह.े  

 ह े नारदा, पण सुदाम्यािंी कथा ऐकताना त्यामध्ये जो रूवक्मणीिंा 

उडलेख वारांवार येत होता तो ऐकून वतच्याववियीिंी माझी उत्सुकता मात्र 

कमालीिंी वाढून रावहलेली आह.े कारण तुझ्या साांगण्यातून व त्याहीपेक्षा कृष्णाच्या 

िोलण्यातून जे काही रूवक्मणीववियी प्रगट होत होते, त्यावरून एक गोष्ट अगदी 

स्पष्टपणे ददसत होती की रूवक्मणी ही कृष्णाशी ऐक्य पावलेलीिं होती आवण 

त्यािेंिं मला राहून राहून अत्यांत नवल वाटत आह.े कृष्णाने तर सुदाम्याशी 

िोलताना रूवक्मणीिंा उडलेख ‘माझी आत्मसखी’ असािं केला होता. माझ्यासाठी 

तेवढे सूत्रिं अवतशय महत्त्वािें व मोलािें आह.े कारण कृष्णाकडून त्याच्या 

स्वानुभवातून ते अगदी सहजपणे व उत्स्रू्तफपणे प्रगट झालेले आहे.  



 

 

 कृष्णाच्या अांतःकरणात तो रूवक्मणीिें त्याच्याशी असलेले ऐक्य 

अनुभवत होता ह े तर अगदी उघड आह.े पण रूवक्मणी वतच्या रठकाणी वतिें 

कृष्णाशी असलेले ऐक्य कशी अनुभवत होती आवण मुळात रूवक्मणी कृष्णाशी ऐक्य 

पावली कशी, ह ेसवफ जाणून घेण्यािंी माझी आतुरता अगदी पराकोटीिंी वाढलेली 

आह.े माझ्या मनािंी तर ती अत्यांत जरूरीिं होऊन रावहलेली आह.े माझ्या दषृ्टीने 

तर हा वविय ववशेि महत्त्वािंा आह.े कारण रूवक्मणीिें कृष्णाशी असलेले नाते 

मुळात पत्नीिें, म्हणजे अत्यांत नाजूक व म्हणूनिं जरा कठीणिं! ते नाते आड येऊ न 

दतेा रूवक्मणी कृष्णाशी कशी ऐक्य पावली ह ेजाणून घेणे माझ्यासाठी तर अत्यांत 

आवश्यकिं आह.े कारण माझेही असेिं पत्नीिें नाते या नारायणाशी आह े आवण 

काही काही वेळेला ते माझ्या व नारायणाच्या आड येते ह ेमाझ्या लक्षात येते. मग 

माझी गाडीिं थोडावेळ अडून रावहडयासारखी होते आवण त्यातून काय व कसा 

मागफ काढावा हे मला तर सुिेंनासेिं होते. तेव्हा रूवक्मणीिंा अनुभव मला नक्कीिं 

उपयोगाला येईल यािंी मला अगदी खात्री आह.े तेव्हा नारदा, या रूवक्मणीच्या 

कृष्णाशी ऐक्य पावण्यािें रहस्य मला लवकरात लवकर उलगडून सववस्तरपणे साांग 

िरे! माझी तुला तशी प्रेमािंी प्राथफनािं आहे. आता अवजिात वेळ लावू नकोस.” 

 लक्ष्मीिें िोलणे ऐकून नारदाला अत्यांत सांतोि वाटला आवण 

समाधानही झाले. यािंी जणू पावती म्हणूनिं की काय नारदाच्या वाणीिंा ओघ 

पुन्हा वाहू लागला,  

 “ह े लक्ष्मी, तुझे खरोखरीिं अत्यांत कौतुकिं मला वाटते. कारण 

श्रवणभक्तीिंा अनुभव तू खऱ्या अथाफने घेत आहसे. श्रवण केलेडया सुदाम्याच्या 

कथेतून तू त्यातील नेमका भावाथफ जाणलास आवण त्यामध्ये असलेले 

सगुणप्रेमभक्तीिें नेमके सूत्र तू ओळखलेस. सुदाम्याने त्याच्या कुटुांिात प्रेमाने 

राहूनिं कृष्णाच्या प्रेमस्वरूप अवस्थेिंा ध्यास कसा घेतला असणार आवण त्या 

ध्यासानेिं सुदाम्यािंा भवक्तभाव वाढत जाऊन त्याने कृष्णाशी ऐक्य कसे साधले 

असणार, ह ेतू अगदी योग्य प्रकारे जाणलेस. त्यामुळे एक मात्र िरे झाले, की आता 

सुदाम्याच्या पुढील जीवनाववियी तुला काही साांगण्यािंी आवश्यकता मला रावहली 

नाही. त्यािंीिं पररणती म्हणजे कृष्णाच्या पुढील जीवनातील मुख्य 

प्रवाहािरोिरिं आता आपडयाला पुढे पुढे जाता येईल.  

 ह े लक्ष्मी, त्याहीपेक्षा मला ववशेि आनांद या गोष्टीिंा झाला की 

कृष्णाच्या जीवनातील रूवक्मणीिें ववशेि स्थान व महत्त्व तुझ्या लक्षात आले. 

त्यामुळेिं ‘रूवक्मणी’ हा तुझ्यासाठी एक खास कौतुकािंा वविय होऊन रावहला 

आह.े अथाफत तेही साहवजकिं आह ेम्हणा. पण मला काही त्यािें तेवढेसे नवल वाटत 



             

 

नाही. कारण रूवक्मणीसांिांधातील एक ववशेि रहस्यािंी गोष्ट मला माहीत आह,े जी 

तुला ठाऊक नाही. त्यात तुझी काहीिं िूंक नाही. कारण ती गोष्ट मी तुला 

अजूनपयांत मुद्दामिं साांवगतलेली नाही.  

 अगां लक्ष्मी, त्या रूवक्मणीच्या रूपाने तूिं तर भूतलावर जन्म घेतला 

होतास. या नारायणािंी सहधमफिंाररणी म्हणून त्यानेिं त्याच्या कृष्णावतारात 

त्यािंी अधाांवगनी होण्यािंा आग्रह तुझ्याकडे, तुझ्यावरील प्रेमाने धरला होता आवण 

तूही तुझा तो िहुमान समजून मोठ्या आनांदाने नारायणािंा प्रेमळ आग्रह 

स्वीकारलाही होतास. परांतु ह े सवफ त्यानांतर तुझ्यारठकाणी वनमाफण झालेडया 

ववस्मरणाने िावधत झालेले आह.े म्हणूनिं त्यातील काहीही तुला आता आठवत 

नाही. परांतु त्यावेळी रुवक्मणीठायी असलेला भवक्तभाव आता तुझ्याठायी पुन्हा 

जागृत झालेला आह े आवण म्हणूनिं तुझ्या रठकाणी रूवक्मणीववियीच्या 

आपलेपणाच्या भावातून, वतच्याववियी एक ववशेि प्रकारिंी ओढ वनमाफण झालेली 

आह.े त्या भावािंी पूती करण्यामध्ये मलाही वनवितिं आनांद लाभणार आह.े”  

 नारदाच्या िोलण्याने आियफिंदकत झालेली लक्ष्मी क्षणभर स्तब्धिं 

झाली, पण क्षणभरिं! कारण वतच्या रठकाणी वनमाफण झालेली अस्वस्थता वतला 

स्वस्थ िसू द्यायला तयारिं नव्हती आवण तीिं अस्वस्थता वतला िोलायला भाग 

पाडू लागली. साहवजकिं वतच्या िोलण्यात वेग व आवेग या दोन्हीिंा सांयोग होत 

होता.  

 “ अरे नारदा, तुझ्या िोलण्याने मला तर सुखद का होईना, पण एक 

अनपेवक्षत असा धक्कािं िसला आह.े खरे तर, कृष्णिंररत्र ऐकत असतानािं माझ्या 

मनात हा वविंार वारांवार येत असे, की त्या िंररत्रामध्ये माझा काही सहभाग होता 

की नाही? या नारायणाच्या स्वभावानुसार त्याने भूतलावर जाताना मला व या 

शेिालाही वनवितिं स्वतःच्या िरोिर घेतले असणार. पण आम्ही तेथे केव्हा गेलो 

व कसे गेलो ते आम्हा उभयताांच्याही अवजिात लक्षात रावहलेले नाही आवण त्यात 

काहीिं नवल नाही. कारण खुद्द नारायणालाही त्याववियी काहीही आठवत नाही. 

ते सवफ आम्हाला केवळ तुझ्याकडूनिं ऐकायला वमळते व कळतेही. आताही तुझ्यािं 

मुखातून हा माझ्याववियीिंा उडलेख आवण तोही िोलण्याच्या ओघातिं आला. 

त्यातही कृष्णिंररत्रात मी त्यािंी पत्नी रूवक्मणी म्हणूनिं स्थान घेतले होते, हे 

ऐकून तर माझ्या आनांदाला पारावारिं रावहलेला नाही. रूवक्मणीववियी माझ्या 

ठायी एवढी ओढ व आपलेपणा का होता यािें कोडे आता मला उलगडले.  

 पण ह ेनारदा, केवळ तेवढ्यानेिं माझे समाधान झालेले नाही. कारण 

रूवक्मणीच्या रठकाणी असलेला कृष्णाववियीिंा एवढा भवक्तभाव कसा व केव्हा 



 

 

वनमाफण झाला आवण मुख्य म्हणजे त्या भावािंी पूती रूवक्मणी कशी करून घेत असे, 

ह े सवफ समजून व जाणून घेणे माझ्यासाठी अत्यांत आवश्यक आह.े कारण तरिं 

मलाही रूवक्मणीपासून काहीतरी प्रेरणा घेऊन, आता माझ्या भावािंी पूती 

करण्यािंा मागफ वनवितपणे सापडेल यािंी मला अगदी खात्री आह.े 

   ह े नारदा, रूवक्मणीिंा कृष्णाशी कसा सांिांध आला, त्याांिंा वववाह 

कसा झाला आवण मुख्य म्हणजे वतने कृष्णािें मन कसे ल्जकले, की ज्याच्यामुळे 

कृष्णाने वतला वरले ह े सवफ सववस्तरपणे ऐकण्यािंी माझी आतुरता तर आता 

अवतशय वाढून रावहलेली आह.े मला नक्कीिं ठाऊक आह,े की हा शेिही 

कृष्णिंररत्रातील त्याच्या सहभागाववियी ऐकण्यासाठी अवतशय उत्सुक झालेला 

असणारिं. तेव्हा आमच्या दोघाांच्याही या सहज भावािंी पूती आता तूिं अगदी 

लवकरात लवकर कर िघू. पण त्यासाठी आधी तू कोणािंा क्रमाांक लावणार 

आहसे? माझा की या शेिािंा?”  

 शेवटिें वाक्य उच्चारीत असताना लक्ष्मी थोड्याशा वमश्कीलपणेिं 

हसत होती आवण त्यामध्ये शेिही हसून सामील झाला. नारदानेही मग हसून त्याांना 

साथ ददली आवण तो िोलू लागला, 

 “ अगां लक्ष्मी, तू तर माझ्यापुढे एक पेिंप्रसांगिं वनमाफण केला आहसे. 

तुमच्यामध्य ेआधी कोणािंा क्रमाांक लावायिंा हा एक मोठा प्रश्निं आह.े अथाफत मी 

कोणािंाही क्रमाांक आधी लावला तरी त्यामुळे तुमच्यापैकी कोणीही नाराज होणार 

नाही यािंी मला पूणफ खात्री आह.े कारण तुमच्या या नारायणावरील प्रेमामुळे 

तुमच्यामध्ये आपापसाांतही एक प्रकारिंा आपलेपणा व मनािंा मोकळेपणा आहे 

आवण तेिं तर तुमच्या नारायणप्रेमािंे लक्षण आह.े  

 पण लक्ष्मी, मला असे अगदी मनापासून वाटत आह ेकी या शेिािंािं 

क्रमाांक आधी लावणे आवश्यक आह.े कारण दकतीतरी वेळ हा शेि आपडया दोघाांिंा 

सांवाद मध्येमध्ये काहीही न िोलता शाांतपणे श्रवण करीत आह.े त्यािंा होणारा 

आनांद त्याच्या मुखावरून आपडयाला अगदी स्पष्टपणे ददसतो आहे खरा, परांतु 

त्याला होणारा आनांद कसा व दकती आह,े ह ेमात्र त्याच्या काहीिं न िोलण्यामुळे 

आपडयाला समजू शकत नाही. तेव्हा आता थोडा वेळ आपण प्रत्यक्ष शेिाशीिं व 

तेही त्याच्याववियीिं िोलूया आवण त्यालाही िोलते करूया. म्हणजे त्यालाही जरा 

मोकळे व िरे वाटेल आवण आपडयालाही िरे वाटेल. कारण शेि आपडयाशी 

स्वतःहून काहीिं िोलणार नाही. हिें तर शेिािें ववशेि आह.े होय की नाही, 

शेिा?” 



             

 

 नारदाच्या या िोलण्यावरही शेिाने काहीही न िोलता र्क्त हसून 

आपली मान सांमतीदशफक हलवली. नारदाच्या िोलण्यािंी व त्यावरील शेिाच्या 

प्रवतदक्रयेिंी लक्ष्मीला मात्र र्ार मौज वाटली आवण वतने मोकळेपणाने हसून दाद 

ददली. पण तरीही नारद व लक्ष्मी ह े दोघेही शेिाच्या िोलण्यािंी वाट पाहत 

स्वस्थिं िसून रावहले. शेिही नारदाच्या िोलण्यािंी वाट पाहत स्वस्थ िसून 

रावहला होता. त्यामुळे थोडा वेळ कोणीिं िोलत नव्हते. शेवटी शेिाच्या लक्षात 

आले की तो िोलडयावशवाय आता नारद पुढे काहीिं िोलणार नाही. तेव्हा मात्र 

शेिाला िोलणे भागिं पडले आवण ककविंत हसून त्याने िोलावयास सुरूवात केली, 

 “ अहो नारदऋिी, परमभाग्याने मला या नारायणाच्या सगुण 

िंररत्राांिें श्रवण करण्यािंी सांधी लाभली आह े आवण तीही तुमच्या मुखातून 

प्रगटणाऱ्या भवक्तगायनामुळे, ह ेखरेिं आह.े त्या श्रवणामध्ये माझे मन पूणफपणे दांग 

झालेले असते. अनेक वेळा श्रवण करताना माझी िुद्धी तर अगदी गुांगिं होऊन 

राहते. पण त्यातूनही तुमिंा व या लक्ष्मीमातेिंा जेव्हा जेव्हा सांवाद होतो आवण 

त्या सगुणिंररत्रातील रहस्य उलगडले जाते, तेव्हा मात्र माझे मन नारायणाच्या 

सगुण प्रेमाने रांगूनिं राहते. ववशेितः कृष्णप्रेमाच्या व कृष्णभक्तीच्या कथा ऐकताना 

व त्यातील गुज जाणताना होणारा आनांद हा केवळ आगळा वेगळािं नाही, तर तो 

आनांद अत्यांत श्रेष्ठ आह े असे वनवितपणे जाणवते आवण त्यािंी थोरवीही माझ्या 

लक्षात येते. त्या कृष्णिंररत्रात माझाही सहभाग होता हे जे तुम्ही मला साांगत 

आहात, त्यामुळे त्याववियी जाणून घेण्यािंी उत्सुकता माझ्यारठकाणी वनवितिं 

आह.े खरे तर, कृष्णिंररत्रातील त्या माझ्या सहभागापेक्षा या नारायणािंा प्रत्यक्ष 

घडणारा आत्तािंा सहवास मला अवधक महत्त्वािंा वाटतो. कारण कृष्णिंररत्र हा 

एक अभूतपूवफ, पण घडून गेलेला इवतहास आह,े तर या वैकुां ठातील नारायणािें 

अवस्तत्व ही खरी व प्रत्यक्ष वस्तुवस्थती आहे. खरे ना? 

 अहो नारदऋिी, परांतु वस्तुवस्थती अशी आह,े की प्रत्यक्ष सहवास 

घडूनही आम्ही या नारायणािें व्यवक्तगत प्रेमही अनुभवू शकत नाही ककवा त्यािें 

माहात्म्यही यथाथफतेने जाणू शकत नाही. त्यािें व्यवक्तगत प्रेम आम्हाला उपलब्ध 

असूनही वमळत नाही आवण म्हणून त्यािें महत्त्व कळत नाही. परांतु या नारायणािें 

कृष्णावतारातील समग्र िंररत्र ऐकताना त्याच्या अांतःकरणािंी व्यापकता मात्र 

वनवितिं जाणवते आवण त्यािें माहात्म्य जाणण्यासाठी ते कारणीभूत व 

साहाय्यभूतही होते. त्यािं जावणवेने जर आमच्याकडून या नारायणाच्या 

सहवासात राहणे घडले, तरिं आमच्याकडून त्यािंी काहीतरी भक्ती घडणे शक्य 

आह ेह ेआम्ही जाणून आहोत. म्हणूनिं या नारायणािें माहात्म्य यथाथफतेने प्रगट 



 

 

करणारे त्यािें सगुणिंररत्र, जे तुम्ही अत्यांत प्रेमाने वणफन करून साांगत आहात, ते 

श्रवण करण्यािंी वमळालेली ही सांधी म्हणजे आम्हासाठी एक अमृतयोगिं आह.े  

 तेव्हा कृष्णिंररत्रात माझाही सहभाग होता ह ेऐकून मला काही जास्त 

नवल वाटले नाही. कारण या नारायणािंा तो स्वभाविं आह.े त्यािंा 

आमच्यावरती एवढा प्रेमलोभ आह े की त्याला आमच्यावशवाय जणू िैंनिं पडत 

नाही. अथाफत आम्हीसुद्धा त्याच्या सहवासाला अत्यांत लािंावलेले आहोतिं आवण 

आम्हीही या नारायणावशवाय िेिैंनिं असतो ह े अगदी खरेिं आह.े आमिंी ही 

अवस्था नारायण जाणत असडयामुळेिं तो आम्हाला सदवै त्याच्या सांगे ठेवून त्यािंा 

अांगसांग करण्यािंी अमूडय सांधी उपलब्ध करून दतेो. त्यामुळेिं नारायणािंी वनत्य 

सेवा करण्याच्या माझ्या भावािंीही मला पूती करता येते.  

 तेव्हा कृष्णिंररत्रातील माझा सहभाग काय होता आवण माझ्याकडून 

कृष्णाने कशी सेवा करून घेतली ह े जाणून घेण्यािंी उत्सुकता माझ्याही रठकाणी 

वनवितिं आह.े परांतु त्याहीपेक्षा कृष्णािें व्यापक िंररत्र समजून घेण्यािंी आतुरता 

माझ्यारठकाणी जास्त आह.े कारण त्यामुळेिं मला कृष्णािें व्यापक अांतःकरण व 

माहात्म्य तर जाणता येईलिं, पण मुख्य म्हणजे माझ्याकडून जी काही थोडीर्ार 

सेवा घडली असेल त्याच्या अहांकाराला वाविं राहणार नाही. कृष्णिंररत्रातील 

माझा सहभाग हा त्यातील केवळ एक लहानसा भागिं असणार ह े मी ओळखून 

आहिें. पण तरीही या सवाफिें श्रवण प्रत्यक्ष तुमच्या मुखातूनिं करण्यािंी सांधी मला 

वमळत आह ेह ेतर माझे केवढेतरी भाग्यिं आह.े कारण या नारायणािें अांतःकरण व 

माझ्यासारख्या भक्ताांच्या मनातील भाव याांना जोडणारा असा एकमेव दवुा तुम्हीिं 

आहात. कारण या दोहोंिें ऐक्य तुमच्या रठकाणी तुम्ही वनत्य अनुभवीत असता हे 

मी जाणून आह.े  

 तेव्हा नारदमहिी, आता जराही ववलांि न करता कृष्णाच्या िंररत्रात 

मी सहभागी दकती होतो आवण त्याहीपेक्षा समरस दकती होतो ह ेसाांगण्यािें करावे. 

त्यासाठी आवश्यक वाटणारी क्रमवारी तुमिंी तुम्हीिं ठरवावी. कारण तुमच्याकडून 

ते उत्स्रू्तफपणे व सहजपणे घडेल यािंी मला पूणफ खात्री आह.े”  

 शेिािें िोलणे ऐकून झालेले समाधान नारदाने हसून व्यक्त केले आवण 

सावभप्राय नजरेने लक्ष्मीकडे पावहले. लक्ष्मीनेही नारदाला वस्मतहास्यपूवफक 

प्रवतसाद ददला असता नारदानेही मग िोलावयास सुरूवात केली,  

 “ह े शेिा, तुझे िोलणे अगदी सयुवक्तक असेिं आहे. या नारायणाच्या 

सगुणिंररत्रात सहभागी होण्यािंी जी सांधी आपडयाला वमळते ती केवळ त्याच्या 

आपडयावरील प्रेमामुळे ह ेखरेिं आह.े परांतु त्याच्या सगुणिंररत्रात आपण समरस 



             

 

होऊ शकतो ते मात्र र्क्त त्याच्यावरील आपडया प्रेमामुळेिं होय. 

नारायणाच्याववियीिें प्रेम जसे जसे आपडया अांगाअांगात मुरत जाते तशी तशी 

आपडयालाही नारायणाच्या सगुणरूपातील अवधकावधक अांगे ददसू लागतात, जाणवू 

लागतात आवण त्याहीपेक्षा मुख्य म्हणजे आवडू लागतात. सगुण प्रेमरसाने भरलेले 

आपले मनिं आपडयाला नारायणाशी समरस करून ठेवते. तेथूनिं तर नारायणाशी 

एकरूप होण्याच्या अनुभवाला सुरूवात होते आवण एके ददवशी, एके क्षणी आपलेही 

अांतःकरण नारायणाच्या प्रेमाने भरून वाहत राहते. सगुण प्रेमभवक्तभावाने 

साधलेला हा ऐक्यत्वािंा स्वानुभव हा सवफश्रेष्ठिं आह ेह ेसत्यिं आह.े असो. 

 ह े शेिा, तुझ्या वनत्याच्या सेवाभावाने सांतुष्ट असलेडया नारायणाने 

त्याच्या रामावतारातही त्यािंा लहान िांधू ‘लक्ष्मण’ म्हणून तुला त्याच्यासांगे नेले 

होते. एवढेिं नव्ह,े तर जणू काही तुझ्या सेवाभावाला सांधी वमळावी म्हणूनिं की 

काय, तुला सतत त्याच्या सहवासातही ठेवले होते आवण तूही तुझ्या उत्कट 

सेवाभावाने रामाला सांतुष्ट केले होतेस. रामही तुला त्याच्या अांतःकरणाच्या अत्यांत 

जवळ पाहत असे आवण तसा अनुभवही तो वनत्य घेत असे. शेिा, भाग्यवशात तुला 

रामािंे माहात्म्यही कळले आवण त्याच्या अवतारािें रहस्यही तू जाणलेस. 

त्यामुळेिं रामाशी एकरूप झाडयािंा अनुभव तू रामाच्या प्रत्यक्ष जीवनिंररत्रातिं 

घेऊ शकलास आवण शेवटी तर तुझ्या रामावरील प्रेमभवक्तभावािंी पररसीमािं 

झाली. केवळ रामािें विंन खरे करण्यासाठी तू आनांदाने दहेत्याग केलास आवण 

रामाच्या अांतःकरणात पूणफपणे सामावला जाऊन एकरूप होऊन रावहलास.  

 ह े शेिा, परांतु कृष्णावतारात मात्र या नारायणाने एक गांमतिं केली 

आवण त्यामुळे त्यािंी आणखीन एक नवलीलािं प्रगट झाली. नारायणाने प्रत्यक्ष 

कृष्णावतार घेण्याआधीिं तुला भूतलावर पाठवले आवण िलरामाच्या रूपाने तुला 

जन्म घ्यावयास लावला. त्यामुळे कृष्णािंा ज्येष्ठ िांधू ही भूवमका करणे तुला भागिं 

पडले. या वनवमत्ताने रामावतारात रामािंा कवनष्ठ िांधू म्हणून जे काही तुला 

करावयास लागले असेल, त्यािंी भरपाईिं नारायणाने जणू काही कृष्णावतारात 

केली असेिं तुला एखादवेेळेस वाटेल. कारण ज्येष्ठ िांधू असडयामुळे िलरामाने 

कृष्णािंी काही सेवा करण्यािंा प्रश्निं वनमाफण होत नव्हता, तर कृष्णानेिं 

िलरामािंी सेवा करणे कृष्णाकडून अपेवक्षत होते. कृष्णही त्याच्या स्वभावानुसार 

त्याच्या कतफव्यकमाफला अगदी सहजपणे जागत होता आवण िलरामािंा योग्य आदर 

करून त्याच्या ज्येष्ठत्वािंा मानही राखीत होता.  

 िलरामािंा स्वभाव हा कृष्णाच्या स्वभावापेक्षा अगदी वेगळा होता. 

नेहमीिं शाांत व गांभीर असणारा िलराम कृष्णािें माहात्म्य अगदी त्याच्या 

लहानपणापासून जाणून होता. कृष्णािंी आत्मशक्ती व परोपकारी वृत्ती यािंी पूणफ 



 

 

जाणीव िलरामाच्या रठकाणी पवहडयापासूनिं होती. त्यामुळे िलराम जरी ज्येष्ठ 

असला तरी कृष्णिं श्रेष्ठ आह े ह े िलरामाने पूणफपणे लक्षात ठेवले होते. परांतु 

कृष्णाच्या सद्हतेूववियी पूणफ खात्री असूनही कृष्णािंी कायफपद्धती ही िलरामाला 

नेहमीिं मानवत असे वा मान्य होतिं असे, असे मात्र नाही. पण वेळप्रसांगी िाह्य 

साधनापेक्षा साध्याला नेहमीिं महत्त्व व अग्रक्रम दणे्यािंी कृष्णािंी वृत्ती 

असडयामुळे, कृष्ण त्यािेंिं म्हणणे व करणे त्याच्या पद्धतीनुसार शेवटी खरे करीत 

असे. िलरामाला त्यािंा त्या त्या वेळी त्रासही होत असे आवण म्हणून कृष्णािंा 

िाह्याांगाने रागही येत असे. िलरामाकडून त्यािंा कृष्णावरील राग काहीवेळा 

व्यक्तही होत असे. परांतु िलराम शाांतही लगेिंिं होत असे आवण कृष्णािें भरभरून 

कौतुकही करीत असे. अशा तऱ्हनेे भावा-भावामधील प्रेमभावािंीिं नेहमी मात 

होत असे आवण सद्भावािंािं सदा ववजय होत असे. कृष्णाच्या वागण्या-

िोलण्यामुळे जर कधी अडिंणीिंा प्रसांग वनमाफण झाला तर मात्र िलराम सवफ 

शक्तीवनशी कृष्णाच्या मदतीला धावून जात असे आवण त्याच्यािं पाठीशी उभा 

राहत असे. असा हा िलरामािंा आगळा वेगळा असणारा स्वभाव व भाव कृष्णिं 

ओळखून होता आवण त्यािंा खरा आनांदही कृष्णिं अनुभवत होता. 

 तेव्हा शेिा, कृष्णावतारात कृष्णाला आनांदािंा अनुभव दणे्यासाठी तू 

वनवितिं कारणीभूत झालास. मग त्यािें जास्त कारण तुझ्या भावापेक्षा कृष्णािंा 

स्वभाव ह े जरी असले, तरी तुझ्या स्वभावाने व भावाने तू कृष्णाला सहाय्यभूत 

झालास ह े मात्र वनवितिं आवण सहाय्यभूत होणे हीसुद्धा एक प्रकारिंी सेवािं 

आह.े त्या अथाफने तुझ्याकडून कृष्णावतारात कृष्णािंी सेवा घडली ह े खरेिं आह.े 

परांतु कृष्णािंी व्यापक अनुभव घेण्यािंी वृत्ती व परी ह ेतुझ्या स्वभावानुसार तुला 

न मानवडयामुळे तू िाह्याांगाने कृष्णाच्या जवळ असूनही त्याच्या अांतःकरणापासून 

तसा थोडासा दरूिं रावहलास. त्यामुळे कृष्णाशी ऐक्य पावडयािंा आनांद तुला 

अनुभवता आला नाही ही वस्तुवस्थती आह.े”  

 नारदािें िोलणे ऐकता ऐकता गांभीर होत रावहलेला शेि नारदािें 

िोलणे थाांिले तेव्हा िाह्याांगाने स्वस्थिं िसलेला ददसत होता, तरी त्यािें मन मात्र 

अस्वस्थिं होते. थोड्यावेळाने काहीशा हळुवार व काहीशा अस्पष्ट आवाजात जणू 

काही स्वतः स्वतःशीिं िोलडयासारखे शेि िोलू लागला, 

 “ह े नारद महिे, तीिं तर माझी मुख्य अडिंण आह े आवण ती 

माझ्याठायी मूलभूतिं आह.े माझ्या मनामध्ये एक प्रकारिंा सांकुविंतपणा आहे ह े

खरेिं आह.े त्यामुळे एखादी गोष्ट अनेक अांगाने घडू लागली की माझ्या मनाच्या 

एकाांगी स्वभावाला ते मानवत नाही. कोणत्याही प्रसांगात व गोष्टीत जास्त खोलवर 

जाण्यािंी माझ्या मनाला सवयिं नाही. त्यािें मनावर एक प्रकारिंे दडपण येऊन 



             

 

मनात थोडीशी भीतीिं वनमाफण होते. मनामध्ये मोकळेपणा नाही म्हणून मन 

व्यापक होत नाही आवण ते व्यापकतेिंा अनुभव घेऊ शकत नाही. ह ेजेवढे खरे आह े

तेवढेिं हहेी खरे आह े की व्यापकतेिंा अनुभव मन घेत नाही, म्हणून मग मन 

व्यापकही होऊ शकत नाही. नारायणािें अांतःकरण अत्यांत सखोल व व्यापक आह ेह े

मी जाणून आह.े परांतु नारायणाकडून त्याच्या स्वभावानुसार येथे या वैकुां ठात त्यािें 

अांतःकरण प्रगटिं होत नसडयामुळे त्यािंा अनुभव घेण्यािंी आम्हाला कधी सांधीिं 

वमळत नाही. सांधी नाही म्हणून अनुभव नाही आवण अनुभव नाही म्हणून अवस्था 

नाही, अशी आमिंी मोठी ववविंत्र वस्थती होऊन रावहलेली आह.े यातून िाहरे 

येण्यािंा मागफ र्क्त तुमच्यापाशीिं आह.े नव्ह,े तुमच्या रूपानेिं तर आमच्यासाठी 

तो मागफ आह.े वैकुां ठात होणाऱ्या तुमच्या आगमनामुळेिं आम्हाला आमिंा मागफ 

वमळण्यािंी काहीतरी शक्यता आह.े  

 ह े नारद महिे, या नारायणाच्या सगुणलीला व व्यापक िंररत्र 

भूतलावरतीिं प्रगट होते ह ेखरेिं आह.े त्या वेळेस आमच्या अत्यांत भाग्याने व या 

नारायणाच्या कृपेने जरी आम्हाला त्या िंररत्रात सहभागी होण्यािंी सांधी वमळाली, 

तरी त्या िंररत्रािें व्यापकत्व जाणणे मात्र वनदान मला तरी शक्य होत नाही. मग 

त्या िंररत्रातील नारायणािें सखोल असे अांतःकरण जाणवणे ह े तर माझ्यासाठी 

तरी र्ारिं दरू रावहले. पण तुम्ही आमच्यावरती कृपावांत होऊन नारायणाच्या त्या 

सगुण िंररत्राांिें गायन, नारायणावरील आत्यांवतक प्रेमाने व त्याच्या माहात्म्याच्या 

पूणफ जावणवेने करता, तेव्हा मात्र या नारायणाच्या िंररत्राकडे आवण त्याद्वारे 

त्याच्या अांतःकरणाकडे पाहण्यािंी थोडी थोडी दषृ्टी हळूहळू येऊ लागते. त्यामुळेिं 

नारायणाववियीच्या प्रेमािंे रूपाांतर भवक्तभावात होऊ लागते आवण आनांदाच्या 

अनुभवािंी सुरूवातही होते. अथाफत, आनांदािंा अनुभव पूणफपणे घेणे ही अवस्था व 

त्या ददशेने होणारी मनािंी वाटिंाल हा सवफ पुढिंा व अत्यांत महत्त्वािंा भाग 

वशडलक राहतोिं. त्यािंीही मला वनवितिं जाणीव आह.े पण म्हणूनिं त्यासाठी 

तुमच्या मुखातून या नारायणािंी सगुणिंररत्रे श्रवण करणे ह े माझ्यासाठी अत्यांत 

आवश्यक आह.े त्या िंररत्रातील केवळ माझा सहभाग दकती व कसा होता ह े

समजून घेण्यािरोिरिं, ते िंररत्र सवाांगाने कसे प्रगटले ते श्रवण करणे माझ्यासाठी 

अत्यांत महत्त्वािें आहे. तेव्हा त्यािेंिं समग्र वणफन तुम्ही आमच्यासाठी प्रगट करावे 

अशी मी तुम्हाला अगदी मनःपूवफक प्राथफना करतो.” 

 शेिाच्या योग्य भावाच्या यथाथफ िोलण्याने नारदाला अत्यांत सांतोि 

झाला आवण तो त्याच्या मुखावरील वस्मतहास्याने व्यक्तही झाला. नारदाने 

लक्ष्मीकडे पावहले असता वतच्या मुखावरील श्रवणोत्सुक भाव त्याच्याही लक्षात 

आला आवण जणू काही त्या भावािंी प्रवतदक्रया म्हणूनिं की काय, नारदाच्या 

मुखातून अगदी सहजपणे शब्दाांिंा प्रवाह वाहू लागला, 



 

 

 “ह े शेिा, तुझ्या मानवसक अवस्थेिें प्रगटीकरण तुझ्याकडून अगदी 

योग्य प्रकारे व योग्य शब्दाांद्वारे घडलेले आह.े पण मला तुला एकिं महत्त्वािंी गोष्ट 

प्रामुख्याने साांगायिंी आह,े की जशी तुझ्या रठकाणच्या कमतरतेिंी जाण तुला आहे 

तशीिं तुझ्याठायीच्या गुणवत्तेिंी जाणीवही तू जागृत ठेव. म्हणजे मग तुझे मन 

वनराशेकडे अवजिात झुकणारिं नाही आवण त्या मनातील जोम, जोश व उत्साह 

कायम राहून मनाला पुढील वाटिंालीला अखांड प्रेरणा वमळत राहील.  

 अरे शेिा, यािाित तू या लक्ष्मीिंािं आदशफ समोर ठेव ना! पूवी 

वतच्याही रठकाणी वतला एक प्रकारिंी कमतरता जाणवत असे. कारण 

वतच्याठायीिें न्यून वतला ठाऊक होते. िाह्याांगाने या नारायणाच्या अत्यांत जवळ 

असूनही आपण त्याच्या अांतःकरणापासून मात्र दरूिं आहोत ह ेलक्ष्मीला अनुभवाने 

कळलेले हतेे. त्यामुळेिं वतच्या रठकाणी एक प्रकारिंा दरुावािं वनमाफण झालेला 

होता. त्यािेंिं रूपाांतर थोड्याशा नैराश्यतेतही झाले होते. परांतु नारायणाच्या 

सगुण अवतारिंररत्र कथा श्रवण करता करता लक्ष्मीने स्वतःच्या मनाला सावरले. 

नारायणाच्या सगुण प्रेमाने सदवै युक्तिं होऊन राहण्यािंा वनिय लक्ष्मीने केला 

आवण त्या प्रेमामुळे वतच्या मनाने पुन्हा उभारी घेतली. लक्ष्मीने नारायणािें 

माहात्म्य अांतःकरणात पूणफपणे व कायमिें ठसवून घेतले आवण मनातील दरुाव्याला 

वतने प्रयत्नपूवफक दरू केले. त्यामुळेिं लक्ष्मीला नारायणाच्या सगुण भक्तीच्या 

आनांदािंा अनुभव येण्यास सुरूवात झाली आवण आता तर वतला तो आनांद 

अनुभवण्यािंा एकीएक ध्यासिं लागलेला असून, तोिं छांदही वतच्याठायी जडलेला 

आह.े तेव्हा आता कृष्णावतारातील रूवक्मणीच्या रूपाने असलेडया अशा लक्ष्मीिंीिं 

कथा आपण ऐकू या.” 

 असे म्हणून नारदाने लक्ष्मीकडे व शेिाकडे सावभप्राय नजरेने पावहले. 

उभयताांनी मांदवस्मत करीत आपली सांमती दशफवली मात्र, नारदािंा विंनौघ पुन्हा 

वेगाने वाहू लागला.   

 

  

  



             

 

रुवक्मणीिंी कृष्णप्रीती 

  

“ह े लक्ष्मी, कुां डीनपुरिंा राजा भीष्मक व त्यािंी पत्नी शुद्धमती याांिंी 

कन्या म्हणून रूवक्मणीिंा जन्म झाला. भीष्मक हा स्वतः अत्यांत नीवतमान व 

सदािंारी होता. सदवै प्रजावहतदक्ष असलेडया भीष्मकाच्या ठायी आपडया 

प्रजाजनाांच्या सुखािंी व स्वास्थ्यािंी वनत्य काळजी असे. प्रजेच्या कडयाणािंे वनणफय 

घेण्यासाठी व त्याांिंी कायफवाही करण्यासाठी भीष्मक नेहमीिं सावध व तत्पर असे. 

स्वतःच्या व्यवक्तगत जीवनातही धमाफिंरण, व्रतवैकडये व यज्ञयागादी पुण्यकमे याांिें 

पालन भीष्मकाकडून अत्यांत वनष्ठापूवफक होत असे. यामध्ये त्याच्या पत्नीिें, 

शुद्धमतीिें त्याला पूणफ सहकायफ प्रत्यक्ष कृतीने होते. सवाफत महत्त्वािंी गोष्ट म्हणजे 

भीष्मक हा कृष्णािें मोठेपण व थोरवी जाणून होता. िंाररत्र्यवान व नीवतवान 

राजाांना एकत्र आणून त्याांिंा एक सांघ वनमाफण करण्याच्या कृष्णाच्या प्रयत्नाांिें 

भीष्मकाला केवळ कौतुकिं नव्हते, तर त्यािंा कृष्णाला सदक्रय पाठठिाही होता. 

त्यामुळे भीष्मकाच्या मुखातून कृष्णािंा उडलेख वारांवार व अगदी सहजपणाने येत 

असे.  

 अशा पुण्यशील व सत्शील मातावपत्याांच्या पोटी जन्म घेण्यािें जणू 

भाग्यिं रूवक्मणीला लाभले होते. अगदी लहानपणापासूनिं रूवक्मणीच्या मनावर 

सुसांस्कार सहजपणे होत रावहले. व्रतवैकडयादी धार्षमक कृत्याांतील घडलेला सहभाग 

व वपत्याकडून घडणाऱ्या यज्ञयागादी कमाांिें प्रत्यक्ष अवलोकन रूवक्मणीला लहान 

वयातिं करता आले. त्या वनवमत्ताने अनेक ऋिीमुनींिें आगमन भीष्मकाच्या 

राजवाड्यात होत असे. त्यावेळेस त्या ऋिीमुनींिें पूजन व आदरसत्कार 

भीष्मकाकडून होत असताना रूवक्मणीही आपडया मातावपत्याांना साहाय्य करीत 

असे. अनेक थोर ऋिीमुनींिंी सेवा करण्यािंी सांधीही रूवक्मणीला वमळत असे 

आवण तीही अगदी मनःपूवफक व श्रद्धनेे त्या सवाांिंी सेवा करून त्याांच्या 

आशीवाफदाांना पात्र होत असे. एवढ्या लहान वयातील रूवक्मणीिंी समज व नम्रतेिें 

वागणे िोलणे पाहून सवाांनािं सांतोि होई आवण त्याांना रूवक्मणीिें अत्यांत कौतुकही 

वाटत असे. रूवक्मणीकडे पाहून वतच्या मातावपत्याांनाही अवतशय समाधान होई 

आवण त्याांिें अांतःकरण रूवक्मणीच्या प्रेमाने भरूनिं येई. रूवक्मणी वतच्या 

स्वभावामुळे व गुणाांमुळे साहवजकिं वतच्या मातावपत्याांिंी अत्यांत लाडकी झालेली 

होती. त्यातूनही ती वपत्यािंी अवधक आवडती होती आवण वतलाही वतच्या 

वपत्यािंा म्हणजे भीष्मकािंा लळा जास्त होता. त्यामुळे रूवक्मणी नेहमीिं 

भीष्मकािरोिरिं असे आवण भीष्मकाच्या सहवासात सवफ गोष्टींिें श्रवण व 

अवलोकन अगदी सूक्ष्मपणे करीत असे.  



 

 

 ह े लक्ष्मी, रूवक्मणीच्या जीवनाच्या दषृ्टीने आणखीन एक महत्त्वािंी 

गोष्ट घडत होती. भीष्मकाला भेटायला येणाऱ्या अनेकाांच्या िोलण्यात िऱ्यािंदा 

कृष्णासांिांधी काहीनाकाहीतरी वविय हा येतिं असे. कृष्णािें पूवफिंररत्र व 

त्याच्याकडून घडलेले अनेक दवैीसदशृ पराक्रम याांच्या उडलेखािरोिरिं, मथुरेत 

आडयापासूनच्या कृष्णाच्या जीवनासांिांधीही अनेक जण िोलत असत. ह े सवफ 

ऐकण्यािंी सांधी व भाग्य रूवक्मणीला लाभले होते आवण तीही त्या सांधीिंा पुरेपूर 

उपयोग करून घेत असे. साहवजकिं रूवक्मणीच्या मनात कृष्णाववियीिें एक 

ववशेि आकिफण वनमाफण झालेले होते. एवढेिं नव्ह,े तर कृष्णाच्या रूपाववियीिें व 

गुणाांववियीिें वणफन अनेकाांच्या मुखातून ऐकता ऐकता रूवक्मणीच्या ठायी 

कृष्णाववियी प्रीतीभाविं वनमाफण झालेला होता. कृष्णाच्या थोरवीिंा तर 

वतच्यारठकाणी आधीिं वनिय झालेला होता. अशा तऱ्हनेे रूवक्मणीने वतच्या मनात 

अगदी खोलवर असे प्रेमािंे अग्रस्थान कृष्णाला ददले होते आवण त्यातूनिं प्रत्यक्ष 

जीवनातही कृष्णालािं एकमेव स्थान द्यावे असा ध्यासिं रूवक्मणीच्याठायी जडून 

रावहलेला होता. वतच्या ध्यानी मनी केवळ कृष्ण आवण कृष्णिं होता. 

 ह ेलक्ष्मी, ज्यावेळेस रूवक्मणी उपवर झाली तेव्हा साहवजकिं वतच्या 

वववाहाववियीिें वविंार वतच्या मातावपत्याांच्या मनात येऊ लागले आवण तसे 

त्याांनी रूवक्मणीला िोलूनही दाखववले. त्यावर रूवक्मणी त्याांना लागलीिं पण 

एवढेिं म्हणाली की ‘माझ्या मनाला पसांत पडेल व भावेल अशा व्यक्तीलािं मी 

वरेन आवण पती म्हणून त्यािंा स्वीकार करेन.’ रूवक्मणीच्या िोलण्याने िंदकत 

झालेडया व थोड्याशा िावरलेडया वतच्या मातेने रूवक्मणीला अत्यांत काळजीच्या 

स्वरात म्हटले,  

 “अगां मुली, आपणा वस्त्याांना असा पती वनवडीिंा हक्क असतोिं कुठे? 

तसा तर तो नसतोिं मुळी. आपले मातावपता हिें आपले खरे वहत जाणतात यािंी 

खात्री िाळगून, त्याांनीिं आपडयासाठी पसांत केलेडया वराला आपण वरायिें हिें 

आपडया वस्त्याांच्या दषृ्टीने योग्य असते. ह ेमी तुला माझ्या स्वानुभवाने साांगत आह.े 

त्यावर ववश्वास ठेव आवण वरसांशोधनािंी सवफ जिािदारी आमच्यावर सोपवून तू 

मोकळी हो िघू!” 

 रूवक्मणीने वतच्या मातेिंे सवफ िोलणे शाांतपणे ऐकून घेतले खरे, पण 

वतिंा वनिय मात्र जराही हलला नाही, तर तो कायमिं रावहला आवण वतने तो 

तसा िोलूनही दाखवला. त्यामुळे रूवक्मणीिंी माता मात्र सल्िंत झाली आवण 

वतच्या पतीकडे पाहू लागली. पण भीष्मकाच्या मुखावर मात्र रूवक्मणीच्या 



             

 

कौतुकािंािं भाव पसरून रावहला होता. त्याला रूवक्मणीिंी स्वतांत्र वृत्ती व िाणा 

पाहून आनांदिं झाला. रूवक्मणीकडे हसून पाहत भीष्मक वतच्याशी िोलू लागला,  

 “अगां रूवक्मणी, आमिंा तुझ्यावर पूणफ ववश्वास आह.े आत्तापयांत 

तुझ्यावर जे सांस्कार झाले त्या सांस्काराांना अनुरूप अशीिं तुझी वनवड असेल 

यािंीही आम्हाला पूणफ खात्री आह.े परांतु तरीही त्यासांिांधी तू आमच्याशीही 

वविंारवववनमय करावास असे मला अगदी मनापासून वाटत आह.े तसा आमिंा 

तुझ्यावर थोडार्ार हक्क आहिें ना! अथाफत हा हक्क केवळ मातावपता या नात्यािंा 

नसून तो हक्क प्रेमािंा आह ेएवढे मात्र लक्षात ठेव आवण तुझ्या मनात वनवित काय 

आह ेते आम्हाला अगदी मोकळेपणाने साांग िघू. पण पती वरण्यासांिांधीिंा तुझािं 

वनणफय अांवतम असेल यािंी मी तुला खात्री दतेो.” 

 वपता भीष्मकािंी विंने ऐकताना रूवक्मणीला त्या विंनातील 

प्रेमळता आवण त्याहीपेक्षा वपत्याच्या रठकाणी वतच्याववियीिंा असलेला ववश्वास व 

खात्री अवधक जाणवली. साहवजकिं रूवक्मणीिंे मन वपत्याववियीच्या प्रेमादराने 

भरून आले आवण वतिें मन अत्यांत मोकळेपणाने ती प्रगट करू लागली,  

 “अहो तात, हा तुमिंा माझ्यावरील ववश्वास हिें माझे िलस्थान आह.े 

या तुमच्या ववश्वासाला पात्र होण्याच्या प्रयत्नातिं माझा आत्मववश्वास वाढत 

असतो आवण माझ्या मनाला तो सिळ करीत राहतो. तुम्ही व माझी माता या 

उभयताांनी माझ्यावर केलेले सांस्कार आवण एरव्ही तुमच्या सहवासात वनत्य 

रावहडयामुळे माझ्या मनािंी होत असलेली जडणघडण, याांच्या पररणतीतूनिं 

माझी एक वनवित भूवमका तयार झालेली आह.े त्याप्रमाणेिं पुढील जीवन 

जगण्यािंा माझा अगदी वनियिं झालेला आह.े आता मातावपता व नांतर पुढे 

पतीिंी व मुलाांिंी सेवा करणे हे जरी आम्हा वस्त्याांसाठीिें प्रथम कतफव्यकमफ असले 

तरी तेिं आमिें अांवतम कतफव्य आह े असे नाही, ह े माझ्या पूणफपणे लक्षात आलेले 

आह.े एक मनुष्य म्हणून ‘ईश्वरािंी सेवा व भक्ती करणे’ ह े माझ्यासाठीही अत्यांत 

आवश्यकिं आह.े तोिं माझा खरा धमफ आह ेआवण त्यानेिं माझ्या मानवजन्मािंी 

साथफकता होणार आहे ह ेसत्य मला पूणफपणे आकलन झालेले आह.े  

 ह ेतात, माझ्या या भूवमकेने जीवन जगण्यािें पूणफ स्वातांत्र्य तुम्ही मला 

द्याल यािंी मला पक्की खात्री आह.े परांतु माझ्या पुढील जीवनात माझ्या 

भूवमकेनुसार जीवन जगण्यासाठी, मला मनःपूवफक साथ देणारा साथीदारिं मला 

हवा आह.े त्यालािं ‘मी पती म्हणून वरेन’ असािं माझा वनिय होऊन रावहलेला 

आह.े त्या दषृ्टीनेिं मी नेहमी वविंार करीत असते आवण असा वविंार करतानािं 



 

 

मला जाणवले की माझ्यासाठी कृष्ण हािं एकीएक योग्य असा वर आह.े पती 

म्हणून मी केवळ त्यालािं वरू शकते आवण पत्नीिें नाते र्क्त त्याच्याशीिं जोडू 

शकते.  

 त्या कृष्णाववियी मी तुमच्या व तुमच्या भेटीला येणाऱ्या अनेक 

ऋिीमुनींच्या मुखातून, त्याच्या रूपािें, गुणाांिें, पराक्रमािें आवण ववशेितः त्याच्या 

थोरवीिें वणफन ऐकलेले आह.े त्यािंीिं पररणती म्हणजे माझ्या मनात कृष्णाववियी 

अत्यांत आदरािंा व पूज्यतेिंा भाविं वनमाफण झालेला आह.े कोणासाठी जर माझे 

तन, मन वझजवायिंे असेल आवण कोणासाठी जर माझे सवफ आयुष्य वेिंायिें असेल 

तर ते र्क्त कृष्णासाठीिं, अशी माझ्या मनािंी अगदी वनवित धारणा झालेली 

आह.े तोिं माझा ध्यास झालेला आहे आवण कशाही प्रकारे त्या ध्यासािंी पूती 

करायिंीिं असा माझा दढृ वनिय आह.े पण तात, त्यासाठी मला तुम्हा 

उभयताांच्या प्रेमळ आशीवाफदािंी आवण पूणफ सदक्रय सहकायाफिंी वनताांत आवश्यकता 

आह.े एकमेव तुमिंािं भरवसा मी धरून आह ेआवण तो भरवसा अगदी योग्य आहे 

असा माझा अत्यांत दढृ ववश्वास आह.े” 

 रूवक्मणीच्या िोलण्याने भीष्मकाला अत्यांत सांतोि झाला आवण तो 

त्याच्या मखुावरती अगदी स्पष्टपणे ददसतही होता. परांतु शुद्धमतीच्या मुखावरील 

काळजीच्या भावािंी थोडीशी छटा अजूनही कायमिं होती. ती भीष्मकाच्याही 

लक्षात आडयावशवाय रावहली नाही. वतच्या मनािंी ती अस्वस्थता ओळखून 

भीष्मकाने िोलण्यास सुरूवात केली,  

 “अगां शुद्धमती, तू कसलीही व कोणत्याही प्रकारिंी काळजी करूिं 

नकोस. आपली कन्या ही इतर सवफसाधारण मुलींसारखी सामान्य वविंाराांिंी मुलगी 

नाही, ह ेतर आपण वतच्या अगदी लहानपणापासूनिं पाहत आलेलो आहोत. आपण 

वतच्यावर जे सांस्कार केले आवण पवहडयापासून वतला जे वविंारस्वातांत्र्य ददले 

त्यािंािं हा पररपाक आह.े वविंाराने स्वतांत्र असूनही आपली रूवक्मणी आपण 

केलेडया सांस्काराांशी एकवनष्ठ आह ेह ेखरेिं कौतुकास्पद नाही का? स्त्ीजीवनाच्या 

मयाफदा तर रूवक्मणी जाणून आहेिं पण त्यािंिरोिर मानवीजन्मािें महत्त्वही 

रूवक्मणीच्या लक्षात आलेले आह.े म्हणूनिं वतिंे पुढील आयुष्य वतने कशाप्रकारे 

जगावे यासांिांधीिंी वतिंी काही वनवित वविंारसरणी झालेली आह े आवण ती 

सवाफथाफने योग्यिं आह.े त्यासाठी रूवक्मणीने आपडया सहाय्यािंी जी अपेक्षा 

ठेवलेली आह ेतीही अगदी रास्तिं आह.े वतने वतच्या मातावपत्याांिंा भरवसा नाही 

धरायिंा तर दसुऱ्या कोणािंा धरायिंा िरे?  



             

 

 ह े शुद्धमती, दसुरी गोष्ट म्हणजे रूवक्मणीने पती म्हणून कृष्णालािं 

वरायिंा जो वनिय केलेला आह े तो तर अगदी केवळ योग्यिं नव्ह े तर सरसही 

आह.े कारण साांप्रतकाळी कृष्णासारखा सवफ कलागुणसांपन्न, पराक्रमी योद्धा, कुशल 

राजकारणी आवण अत्यांत सुांदर व्यवक्तमत्व असलेला पुरूि सांपूणफ भारतविाफत नाही 

ह े तर खरेिं आह.े पण त्याहीपेक्षा सवाफत महत्त्वािंी गोष्ट म्हणजे कृष्णाने सवफ 

सत्त्वशील व सदािंारी राजाांिंी एकजूट साधून त्याांिंा एक सांघ िाांधण्याच्या 

कायाफला स्वतःला जुांपून घेतलेले आह.े कृष्णाने त्याच्या जीवनािें तेिं ध्येय ठरवलेले 

आह ेआवण कुठडयाही पररवस्थतीत व कोणत्याही प्रकाराने ते ध्येय गाठायिेंिं, हा 

तर त्या कृष्णािंा अगदी ठाम वनियिं झालेला आह.े माझ्या दषृ्टीने कृष्णािें हे 

वनयोवजत कायफ अत्यांत अमोवलक असेिं आह ेआवण त्यातून प्रगट होणारे कृष्णािें 

कतृफत्व व कायफपटुत्व तर अगदी वाखाणण्यासारखेिं आह.े 

 ह े शुद्धमती, तेव्हा सवाांगानी वविंार केला असता रूवक्मणीने पती 

म्हणून कृष्णािंी केलेली वनवड ही अत्यांत उत्कृष्टिं आह े यात जराही शांका नाही. 

आता कृष्ण हा आपडया रूवक्मणीला पसांत करील की नाही असािं व एवढािं प्रश्न 

जर तुझ्याठायी असेल तर माझ्या मनात अगदी पक्की खात्री आह,े की आपडया अत्यांत 

सुांदर, सुशील, सुस्वभावी व सुसांस्काररत रूवक्मणीला कृष्ण अगदी नक्की पसांत करील 

आवण पत्नी म्हणून वतिंा मनःपूवफक व अत्यांत आनांदाने स्वीकार करील. आपली 

कन्या आहिें मुळी तशी सुलक्षणी! यात जराही शांकािं नाही आवण दमुतही नाही. 

कृष्ण व रूवक्मणी याांिंी जोडी ही नक्कीिं एकमेकाला साजेशी असेल आवण अत्यांत 

शोभूनही ददसेल ह ेमी तुला अत्यांत खात्रीपूवफक साांगतो. आता, रूवक्मणीला आपण 

पूणफपणे साहाय्यभूत होणे ह ेतर आपले कतफव्यकमफिं आह ेआवण ते मी कोणत्याही 

पररवस्थतीत पार पाडणारिं असा माझा वनियिं आह.े रूवक्मणीच्या वहतासाठी व 

कडयाणासाठी मी अत्यांत प्रयत्नपूवफक झटेन आवण वतिंी व आपलीही इच्छा पूणफत्वास 

नेईनिं नेईन. मग त्यासाठी मला कोणीही व दकतीही ववरोध केला तरी हरकत 

नाही. सवफ अडथळे पार करून अथवा िाजूला करून ककवा वेळप्रसांगी ते मोडूनही 

काढून, मी रूवक्मणीिंा वववाह हा कृष्णाशी करून दईेनिं दईेन. ही तर आता माझी 

प्रवतज्ञािं आह.े” 

 भीष्मकाच्या िोलण्याने राणी शुद्धमतीला धीर आला आवण वतच्या 

मनावरिंा ताण िरािंसा कमी झाला. तरीही वतच्या मनातील थोडीशी शांका ही 

वशडलक रावहलीिं होती. पण ती शांका व्यक्त करण्यािंा मोकळेपणा वतच्या मनाला 

आता लाभला होता. म्हणून वतने भीष्मकाशी िोलण्यास सुरूवात केली, 

 “अहो महाराज, तुमिें िोलणे सयुवक्तकिं आह े यात काहीिं सांदहे 

नाही. तुमच्या रठकाणी आपडया कन्येववियी असलेली खात्रीही अगदी योग्यिं आह.े 



 

 

रूवक्मणीसारखी पत्नी एखाद्याला लाभणे ह े त्यािें भाग्यिं म्हणावे लागेल. पण 

तुमच्या िोलण्यावरून मला तर असेिं जाणवू लागले आह ेकी कृष्णासारखा पती 

प्राप्त होणे ह ेतर परमभाग्यािेंिं आह.े एकां दरीत कृष्ण व रूवक्मणी ही एकमेकाांना 

अत्यांत अनुरूप आहते असेिं ददसते आवण मलाही अगदी तसेिं वाटते. तेव्हा त्या 

दषृ्टीने त्या दोघाांिंा वववाह होणे ह े श्रेयस्करिं आह.े आता त्यासाठी पुढाकारही 

आपणिं घेतला पावहजे ह ेखरे आह ेआवण त्यािंी सवफ जिािदारी तुमच्यावरिं आह.े 

त्यासांिांधीिंा साांगावा तुम्हीिं कृष्णाकडे व त्याच्या मातावपत्याांकडे पाठवायिंा आहे 

आवण त्याांिंी अनुमती या वववाहासाठी वमळवायिंी आह.े  

 अहो नाथ, पण त्याआधी तुम्ही आपला पुत्र रूक्मी याच्याशी िोलणे, 

मला तरी अत्यांत आवश्यक वाटते. माझ्याठायी त्यािंीिं थोडीशी शांका व भीती 

आह.े आपडया पुत्रािंा स्वभाव तुम्ही जाणून आहातिं. त्यािंी स्वतःिंी काही मते 

आहते आवण आपडया मताांिें वेगळेपण तो अगदी पवहडयापासून राखून आह.े एवढेिं 

नव्ह ेतर, रूक्मी हा स्वतःच्या मताांववियी दरुाग्रही व हट्टीिं आह.े दसुऱ्याांिंी मते 

समजून घेणेही त्याला जेथे आवश्यक वाटत नाही, तेथे तो ती मते जाणून घेऊन 

स्वतःिंी मते कधी िदलेल ह े तर शक्यिं नाही. परांतु तरीही आपडया मुलाला 

डावलून आपण काही वनणफय घेणे ह ेयोग्यिं नाही. कारण मग त्याला कळडयावर तो 

अत्यांत रागावेल आवण केवढातरी विंडेलही. तो स्वतःला मनस्ताप करून घेईल 

आवण आपडयालाही मनस्ताप दईेल. त्यामुळे आपले मनःस्वास्थ्य तर विघडेलिं, 

पण आपडया कुटुांिातील सवफ स्वास्थ्यही नाहीसे होईल यात मला वतळमात्रही शांका 

वाटत नाही. तेव्हा या सवफ पुढील सांभाव्य गोष्टींिंा वविंार करूनिं तुम्ही काय तो 

वनणफय घ्यावा एवढीिं माझी तुम्हाला ववनांती आह.े” 

 शुद्धमतीिें िोलणे ऐकून घेऊन भीष्मकाने क्षणभर स्वतःिंे नेत्र वमटून 

घेतले. कोणत्यातरी वविंारात तो मग्न झाडयािेंिं ते लक्षण होते. त्यािंा िेंहराही 

अत्यांत गांभीरिं झालेला अगदी स्पष्टपणे ददसत होता. भीष्मकाच्या मनातील भाव 

रूवक्मणीच्या लक्षात यायला जराही वेळ लागला नाही. वतच्याही मनात थोडीशी 

काळजी वनमाफण झालीिं. म्हणून तीही भीष्मकािंी प्रवतदक्रया ऐकण्यासाठी अगदी 

आतुर होऊन रावहली होती. थोड्यािं वेळात भीष्मकाने आपले नेत्र उघडले आवण 

अत्यांत गांभीरपणे धीम्या पण वनियात्मक सुरात त्याने िोलण्यास सुरूवात केली, 

 "ह ेशुद्धमती, तुझे म्हणणे िरोिर आह ेआवण तुला काळजी वाटणे हहेी 

अगदी साहवजकिं आह.े कारण आपडया रूक्मीिंा स्वभाव खरोखरीिं तसा 

ववविंत्रिं आह.े त्याच्या मनाप्रमाणे व मताप्रमाणेिं सवाांनी वागले पावहजे असा 

त्यािंा नेहमीिं हट्ट असतो. काही वेळा तर तो तशी िळजिरीिं करतो. मतवभन्नता 

मुळी त्याच्या मनाला सहनिं होत नाही. त्यामुळे खरे तर मला त्यािंीिं काळजी 



             

 

जास्त वाटत असते. अशा त्याच्या मनस्वी स्वभावामुळे कधीतरी रुक्मी स्वतःिं 

सांकटात सापडण्यािंी शक्यता माझ्या मनाला सदवै जाणवत असते. ती सल माझ्या 

मनाला तर दःुखीिं करते. 

 ह ेशुद्धमती, आपडया दोन्ही मुलाांवर त्याांच्या लहानपणापासूनिं आपण 

सुसांस्कार करीत रावहलो. त्यािंिरोिर त्याांिें योग्य ते लाडही वेळोवेळी पुरवीत 

आलो. पण त्यािें र्ळ आपडयाला र्क्त रूवक्मणीच्या ठायीिं पहायला व 

अनुभवायला वमळाले. रूक्मीने मात्र आपली पूणफ वनराशा केली. मुळात सद्गुणी व 

पराक्रमी असूनही मनाच्या दिुफलतेमुळे तो दजुफनाांच्या सांगतीकडे आकर्षित झाला 

आवण दरुािंारी लोकाांिंािं सहवासही त्याला आवडू लागला. मी वारांवार त्याला 

सावध करूनही त्याने माझे कधी ऐकलेिं नाही. स्वतःिंी िुद्धीही शुद्ध नसडयामुळे 

वववेकाच्या अभावाने स्वतःला सावरू शकला नाही आवण स्वतःिंी होणारी 

अधोगतीही थाांिवू शकला नाही. आता या गोष्टीिें आपडयाला जरी दकतीही वाईट 

वाटले, तरी आपडयाकडे त्याच्यावर काहीही इलाज नाही ही तर वस्तुवस्थतीिं 

आह.े नाईलाजाने का होईना, पण आपडयाला ती जरी मानवत नसली तरी मान्य 

करायलािं हवी.  

 ह ेशुद्धमती, रूवक्मणीच्या वववाहासांिांधी आपण घेतलेला वनणफय आपण 

रूक्मीला तर साांगूिं, परांतु त्यािंी त्यावर होणारी प्रवतदक्रया मात्र आपडयाला सहन 

करता यायला हवी. त्यासाठी आपडयाला आपडया मनािंी तयारी आधीिं करून 

ठेवायला हवी आवण आपडया मनािें िळही आधीिं घेऊन ठेवायला हवे. कुठडयाही 

पररवस्थतीत आपला वनणफय व वनिय कायम ठेवून रूवक्मणीच्या पाठीशी सदक्रय 

साहाय्य करून आपण उभे रहायिंे आह ेह ेमात्र नक्की!” 

 भीष्मकािें िोलणे ऐकून शुद्धमतीच्या मनािें थोडेसे समाधान झाले 

खरे, आवण वतच्या मनावरील ताण जरासा सैलही झाला खरा, पण तो ताण काही 

पूणफपणे गेला नव्हता. तसा तो जाणेही तेवढेसे सोपे नव्हतेिं. मात्र शुद्धमतीने 

स्वतःच्या मनािंी समजूत घातली आवण ती प्रयत्नपूवफक शाांत व स्वस्थ िसून 

रावहली. 

 ह े लक्ष्मी, भीष्मकाला जसा आपडया मुलािंा, रूक्मीिंा स्वभाव 

माहीत होता तसािं तो रूक्मीिंी मतेही जाणून होता. राजकारणामध्ये तो 

उघडपणे कृष्णाच्या ववरूद्ध पक्षातील जरासांध, वशशुपाल इत्यादी दरुािंारी 

राजाांच्या िाजूिंा होता. कृष्णािंा सदवै द्विे व मत्सर करणाऱ्या या राजाांना, कृष्ण 

सज्जन वृत्तीच्या राजाांिंा एक सांघ वनमाफण करण्यािंा जो प्रयत्न करीत आह े तो 

अवजिात मानवणारा नव्हता. त्या वनवमत्ताने कृष्णािेंिं विंफस्व प्रस्थावपत होईल 

आवण त्याांिंी सवफ दषु्कृत्ये उघड होतील या भीतीपोटी, जरासांध व वशशुपाल याांिंा 



 

 

कृष्णाला प्रथमपासूनिं ववरोध होता आवण त्याांिंा ववरोध त्याांनी जाणूनिुजून नेहमी 

वाढवतिं ठेवला होता. त्यािेंिं रूपाांतर त्याांच्या रठकाणी कृष्णाववियीिंा वैरभाव 

वनमाफण होण्यात झाले होते आवण कृष्ण हा त्याांिंा प्रथम क्रमाांकािंा शत्रू होऊन 

रावहला होता.  

 या सवफ गोष्टींिंी भीष्मकाला पूणफ कडपना होतीिं. पण तरीही 

रूवक्मणीच्या वववाहासांिांधीिंा वविय रूक्मीजवळ काढणे तर आवश्यकिं होते. 

त्यासाठी भीष्मक योग्य वेळेिंी व सांधीिंी वाट पाहत रावहला. पण तशी सांधी 

लवकर वमळण्यािंी काहीिं विंन्ह े जेव्हा ददसेनात, तेव्हा मात्र भीष्मकाने स्वतःिं 

पुढाकार घेतला आवण रूवक्मला भेटावयास िोलावून घेतले. तरीही रूवक्मने 

तािडतोि न येता त्याच्या स्वभावानुसार भीष्मकाला िरािं वेळ वाट पहावयास 

लावलेिं. शेवटी अगदी नाईलाजानेिं यावे लागत आह ेअसा िेंहरा करून रूक्मी 

भीष्मकाला भेटण्यासाठी त्याच्या महालात गेला. गेडयागेडया त्याने प्रथम 

भीष्मकाला व त्याच्यािं शेजारी िसलेडया माता शुद्धमतीला वाकून प्रणाम केला 

खरा, पण त्याच्या त्या कृतीत नम्रतेपेक्षा औपिंाररकपणािं जास्त जाणवत होता. 

भीष्मकाने मात्र आपडया पुत्रािें हसून मनःपूवफक स्वागत केले आवण प्रेमाने 

रूवक्मच्या मस्तकावर आपला हात ठेवून थोडेसे थोपटडयासारखे केले. भीष्मकाने 

रूवक्मिंा हात आपडया हातात धरून त्याला आपडया शेजारीिं िसवून घेतले. पण 

रूवक्मने लागलीिं आपला हात भीष्मकाच्या हातातून सोडवून घेतला आवण 

काहीशा नाराजीच्या सुरातिं आपडया वपत्याशी िोलण्यास सुरूवात केली,  

 “अहो तात, एवढे काय तातडीिें काम वनघाले, की तुम्ही मला वारांवार 

वनरोप पाठवून भेटीस िोलावून घेतलेत? मी राज्यकारभाराच्या कामकाजात दकती 

व्यस्त असतो ह े तुम्हाला ठाऊक आहेिं ना? त्या कामापेक्षा दसुरे महत्त्वािें काम 

माझ्यासाठी तरी काहीिं असू शकत नाही. अहो, या राज्यकारभाराच्या सांिांधीच्या 

राजकारणात मी एवढा व्यग्र असतो की मला स्वतःला जेवणाखाण्याला सुद्धा वेळ 

वमळत नाही. सध्या तर एकां दरीत गोष्टी एवढ्या गुांतागुांतीच्या झाडया आहते, की मी 

तर नेहमीिं एक प्रकारच्या मानवसक दिावाखाली असतो. मनािंी शाांती म्हणून 

मला कधीिं लाभत नाही. त्यातूनिं तुमिें ह ेमला सारखे वनरोपावरती वनरोप. मी 

तुम्हाला वनक्षून साांगतो की दकरकोळ व क्षुडलक गोष्टींसाठी मला खरेिं वेळ नाही 

आवण असला तरी तो मला उगािंिं रु्कट दवडायिंा नाही. तेव्हा मला तुम्ही 

कशासाठी िोलावलेत ते तािडतोि साांगा िघू. मला लवकरात लवकर येथून 

वनघावयािें आह.े मला वनष्कारण थाांिायला मुळीिं वेळ नाही.” 



             

 

 रूवक्मच्या मनातील ताणतणाव त्याच्या िोलण्याच्या स्वरातून, 

िेंहऱ्यावरील भावातून आवण हावभावातूनही अगदी स्पष्टपणे ददसत होता. त्यािंी 

ती अवस्था पाहून भीष्मकाला रूवक्मिंी दयािं आली. त्यामुळेिं रूवक्मच्या 

रागावण्याकडे दलुफक्ष करीत भीष्मक शाांत स्वरात रूवक्मशी िोलू लागला, 

 “अरे रूक्मी, तू एवढा विंडतोस का? राज्यकारभार करताना आलेले 

ताण आपण तेथडया तेथेिं व लगेिंिं ववसरले पावहजेत. ते ओझे आपडया मनावरती 

आपण ठेवून घ्यायिेंिं नाही. तरिं कुठडयाही पररवस्थतीत मन शाांत ठेवून त्यातील 

अडिंणीतून सुटण्यािंा योग्य मागफ काढणे आपडयाला शक्य होईल. खरे तर, 

राज्यािंा कारभार िंालववण्यासाठी मी तुझी मदत मुद्दामहूनिं घेतली. त्या 

वनवमत्ताने राज्यकारभारािंी नानाववध अांगे तुला जाणता यावीत हािं माझा 

त्यामागील एकमेव हतेू होता. राज्यािंा कारभार िंोख व उत्कृष्ट व्यवहाराने करून 

त्याद्वारे प्रजेिें वहत व कडयाण कसे साधावे, यािें प्रवशक्षण तुला वमळावे हािं 

त्यातील एकीएक उदे्दशही होता. परांतु उत्साहाच्या भरात तू तर उगािंिं सवफ 

जिािदारी स्वतःच्यािं वशरावर घेतलीस आवण आता तुला त्यािंा ताप होत आह.े 

तेव्हा तू वृथा स्वतःच्या दहेाला व मनाला शीण दऊे नकोस. राज्यकारभारािंी सवफ 

सूत्रे व जिािदारी अजूनही माझ्याकडेिं आह.े तू सध्या मला र्क्त साहाय्यभूत हो 

आवण त्याद्वारे अनेक गोष्टींिंी मावहती करून घेऊन त्या वशकून घे. म्हणजे त्या गोष्टी 

तुला तुझ्या पुढील आयुष्यात, जेव्हा तुझ्यावर काळाच्या ओघात खरेिं प्रत्यक्ष 

जिािदारी येईल तेव्हा वनवितपणे उपयोगाला येतील. तोपयांत तू काहीही काळजी 

न करता अगदी वनल्ित रहा आवण मनमोकळेपणाने जीवनात सवफ सुखे आनांदाने 

भोगीत रहा.  

 अरे रूक्मी, आणखीन एक महत्त्वािंी गोष्ट मी तुला साांगतो ती तू 

लक्षपूवफक ऐकून घे आवण त्याच्यावर नीटपणे वविंार कर. आपली रूवक्मणी ही 

आता वयात आलेली असून वववाहास योग्य झालेली आह.े वतला सुयोग्य असा पती 

वमळावा अशी आपडया सवाांिंीिं इच्छा आह.े पण त्याआधी रूवक्मणीिंे मत व 

वतिंी अपेक्षा काय आह े ह े जाणून घ्यावे असे मला वाटले आवण म्हणून त्यािं 

उदे्दशाने मी रूवक्मणीशी िोलणे केले. तेव्हा वतने स्वतःिें मन अगदी मोकळेपणाने 

माझ्यापाशी प्रगट केले. त्यावेळेस तुझी मातासुद्धा तेथे उपवस्थत होती. रूवक्मणीने 

आम्हाला अगदी स्पष्टपणे साांवगतले की वतिें मन पूणफपणे कृष्णाच्याठायीिं जडलेले 

आह ेआवण वतने केवळ कृष्णालािं अगदी मनापासून वरलेले आह.े रूवक्मणीवरती 

आत्तापयांत आपण जे काही उत्तम सांस्कार केलेले आहते, त्या सांस्काराांना साजेसा व 

योग्य असा र्क्त कृष्णिं आह े अशी वतिंी पक्की खात्री आह.े म्हणूनिं कृष्णालािं 

पती म्हणून स्वीकारण्यािंा आवण त्याच्याशीिं वववाहिद्ध होण्यािंा रूवक्मणीिंा 



 

 

पूणफपणे वनिय झालेला आह.े अथाफतिं यासांिांधीिंा अांवतम वनणफय वतने 

आपडयावरती सोपवलेला आह.े 

 रूक्मी, मी जेव्हा रूवक्मणीच्या भावनेिंा आवण वतने केलेडया पतीच्या 

वनवडीिंा नीट वविंार केला तेव्हा मलाही वतिंी वविंारसरणी व वनवड अत्यांत 

योग्य आह े यािंी खात्री पटली. कारण साांप्रतकाळी कृष्णासारखा पराक्रमी व 

मुत्सद्दी राजकारणी असा दसुरा कोणताही पुरूि या भारतविाफत नाही ह े अगदी 

खरे आह.े एवढेिं नव्ह,े तर स्वतःच्या देखण्या व राजल्िड्या व्यवक्तमत्त्वाने, प्रेमळ व 

परोपकारी स्वभावाने आवण त्याहीपेक्षा त्याच्या सद्गुणाांनी कृष्ण हा सवफत्रिं 

ख्यातनाम झालेला आह.े वशवाय कृष्णािें यादवकुळही अत्यांत थोर व प्रख्यात असून 

आपडयाला अगदी साजेसे व आपडया तोलामोलािेंही आह.े तेव्हा अशा कुळाशी 

आपली सोयरीक जुळली तर ते आपडयासाठीही भाग्यािेंिं आह.े अशा तऱ्हनेे सवफ 

िाजूांनी वविंार केला असता रूवक्मणीिंा वववाह कृष्णाशीिं करून दणेे हिें योग्य 

ठरेल, असे मला अत्यांत मनापासून वाटते आवण तसािं माझा वनणफयही झालेला 

आह.े आता यावर तुझे काय म्हणणे आह ेते मला साांग िघू.” 

 एवढावेळ जरी भीष्मकािें िोलणे रूक्मी काहीही न िोलता ऐकताना 

ददसत होता खरा, तरी त्याच्या मनातील अस्वस्थता त्याच्या िेंहऱ्यावर अत्यांत 

स्पष्टपणे ददसत होती. भीष्मकाच्या वाक्या-वाक्यागवणक रूवक्मच्या रागािंा पारा 

अवधकावधक वर िंढत होता आवण त्यािंा िेंहरा लालिुांद होत होता. भीष्मकािें 

िोलणे थाांिण्याआधीिं डोळे मोठे करून व हातवारे करून रूक्मी त्यािंा वनिेध 

व्यक्त करून दाखवीतिं होता. शेवटी न राहवून रूवक्मच्या मनातील रागािंा स्र्ोट 

झालािं. आपला आवाज एकदम वर िंढवूनिं रूवक्मने िोलावयास सुरूवात केली 

मात्र, त्याच्या तोंडाद्वारे शब्द जणू रु्टूनिं िाहरे पडू लागले,  

 “अहो तात, त्या कृष्णािें नावसुद्धा माझ्यासमोर काढू नका. एवढे 

त्यािें कौतुक करण्यासारखे त्याच्यामध्ये काही आह ेअसे मला तरी मुळीिं वाटत 

नाही. केवळ तुमच्यासारख्या िुरसट वृत्तीच्या लोकाांनािं त्यािंी भुरळ पडते. पण 

ज्याला थोडी तरी िुद्धी व समज आह े तो कृष्णाच्या िाह्य रूपरांगाला अवजिात 

भुलणार नाही. तुमच्यासारखे स्वतःला ज्ञानी समजणारेसुद्धा जर स्वतःिंी िुद्धी 

गहाण ठेवत असतील, तर मग रूवक्मणीसारखी नादान व नासमज असलेली मुलगी 

कृष्णाला भुलली यात नवल ते काय? त्या कृष्णािें जे काही िंररत्र सवाांनािं ठाऊक 

आह े त्यावरून त्या कृष्णाला एक सभ्य गृहस्थ म्हणणेही कठीण आह.े वस्त्याांच्या 

िाितीतील त्यािंी दषृ्टी व त्यािंा स्त्ीलांपटपणा तर जगजाहीरिं आह.े त्याच्या या 

वृत्तीिंा सवफत्रिं गवगवा झालेला आह.े पण कृष्णाला त्यािंी अवजिात पवाफ नाही. 



             

 

स्वतःच्या मूळ स्वभावाला जागून वस्त्याांना र्सवून आपडया मोहपाशात िाांधण्यािें 

त्यािें उद्योग अजूनही राजरोसपणे िंालू आहते. 

 अहो तात, रूवक्मणीच्या मनाला मोह झाला हे एक वेळ मी समजू 

शकतो. परांतु तुमिंीही िुद्धी भ्रष्ट व्हावी? अथाफत, यािेंही मला नवल वाटत नाही. 

कारण वयपरत्वे तुमिंी िुद्धी क्षीण होत िंालली आह े हेिं खरे. नाहीतर, 

रूवक्मणीिंी योग्य समजूत काढण्याच्या ऐवजी तुम्ही अवविंाराने वतच्या 

म्हणण्याला सांमती ददलीिं नसती. परांतु माझी िुद्धी अजून शािूत आह ेह ेलक्षात 

ठेवा. मी अशी भलतीसलती िूंक रूवक्मणीला कधीिं करू दणेार नाही. वतिें वहत 

ती जाणूिं शकत नाही ह े आपण जाणले पावहजे आवण वतिें अनवहत होऊ न 

दणे्यािंी जिािदारी आपली आह ेह ेलक्षात घ्या. रूवक्मणीिंा ज्येष्ठ िांधू या नात्याने 

ती जिािदारी आता माझीिं आह ेह ेलक्षात ठेवा. तुम्ही त्यामध्ये काहीही लुडिुड 

करू नका. तशी ती मी कधीही मान्य करणार नाही आवण खपवूनही घेणार नाही. 

 अहो तात, या वनवमत्ताने मला तुम्हाला आणखीन एक गोष्ट वनक्षून 

साांगावयािंी आह.े या कृष्णाने आता राजकारणात प्रवेश केलेला आह.े स्वतःला 

िुवद्धवान समजणारा हा कृष्ण जादािं शहाणपण दाखवीत आह.े काही दिुफल व 

वभडस्त राजाांना एकत्र आणून त्याांिंा एक सांघ िाांधायिंा प्रयत्न हा कृष्ण गेले 

दकत्येक ददवस करीत आह.े खरे तर, त्या वनवमत्ताने त्या िांढ राजाांिंा नेता होऊन 

स्वतःिंा मोठेपणा वाढवायिंा हािं कृष्णािंा यामागील हतेू अगदी स्पष्ट आह.े पण 

त्यासाठी कृष्णाने ‘धमफ व अधमफ’ अशी मोठी मोठी नावे आपडया कुटील िेताला 

ददलेली आहते. त्यामागे केवळ सवाांच्या डोळ्यात धूळरे्क करण्यािंािं कृष्णािंा 

छुपा डाव आह.े पण तो आमच्या केव्हािं लक्षात आलेला आह ेआवण आम्ही त्याला 

तो कधीिं साधू दणेार नाही. 

 कृष्णाच्या या डावपेिंाांना जशास तसे व अगदी तोडीस तोड उत्तर 

आम्हीही वनवितिं दऊे. त्यासाठी मी व माझा परमवमत्र वशशुपाल वमळून 

राजावधराज जरासांध महाराज याांच्या अवधपत्याखाली, राजकुलोत्पन्न व खऱ्या 

राजधमाफिें पालन करणाऱ्या राजाांना एकत्र आणीत आहोत. राजकुळातिं जे 

जन्माला आले, राजघराण्यातिं जे वाढले आवण लहानािें मोठे झाले त्याांना राजधमफ 

म्हणून वेगळा काही वशकण्यािंी आवश्यकतािं नाही. ते वागतील तोिं खरा 

राजधमफ आह े आवण ते करतील तेिं खरे राजकारण आह.े खरे तर, ज्यािें सवफ 

लहानपण गोकुळासारख्या एका क्षुडलक गावामध्ये आवण ते देखील तेथील अडाणी 

लोकाांच्या सहवासामध्ये गेले, त्याने राजकारणासारख्या मोठ्या गोष्टींववियी 

िोलण्यािें धाडसिं करता कामा नये. कारण हा तर लहान तोंडी मोठा घास 

घेण्यािंािं प्रकार आह.े कृष्णाला ह ेमाहीत नाही असे नाही. परांतु जाणूनिुजूनिं तो 



 

 

ह े सवफ प्रकार करीत आह.े कारण ‘आपडयालािं सवफ काही कळते आवण आपणिं 

सवाांिें कडयाण करणार’ अशा अहांगांडानेिं कृष्णाला पछाडलेले आह.े अथाफत हळूहळू 

कृष्णािें मायावी रूप लोकाांना कळायला लागले आह.े त्यामुळे गोकुळात जरी 

कृष्णाने अनेकाांना त्याच्या नादी लावून र्सवले तरी यापुढे तो कोणालाही र्सवू 

शकणार नाही. लोकाांिें डोळेही आता उघडू लागलेले आहते. काही लोकाांना काही 

काळ र्सवता येईल पण सवाांनािं सवफकाळ कोणी र्सवू शकत नाही ह े आता 

कृष्णाच्याही लक्षात येईल.   

 अहो तात, कृष्णाच्या मोहाने तुम्हाला एवढे अांधत्व आलेले आह,े की 

कृष्णाच्या िंाररत्र्यािंाही तुम्ही वविंारिं करू शकत नाही, की तुम्ही त्याकडे 

मुद्दामहूनिं दलुफक्ष करीत आहात हिें मला कळत नाही. कृष्णािें िंाररत्र्य हा तर 

सवाांच्यािं िंिेंिंा वविय होऊन रावहलेला आह.े त्यािंा स्त्ीलांपटपणा तर सवफश्रुतिं 

आह.े त्या ववियी तर काही िोलणेिं नको. गोकुळात कृष्णाने केलेले थेर तर आता 

सवाांनािं ठाऊक झालेले आहते. काहीजणाांनी तर त्याला कृष्णलीलािं म्हटले, तर 

काही जणाांनी ‘त्यावेळी कृष्ण लहान होता’ अशी मनािंी समजूत करून घेऊन त्या 

गोष्टींकडे कानाडोळा केला. पण, आता कृष्णािें काय िंाललेले आहे? तर मागील 

तीिं आवृत्ती पुन्हा अजूनही पुढे िंालूिं आह.े कारण कृष्णािंी वृत्ती व त्यािंा 

िंालूपणा अवजिात िदललेला नाही आवण तो कधीही िदलणे शक्य नाही. पण 

ददुवैाने व अज्ञानाने कृष्णािें र्सवे रूप लक्षात न आडयामुळे अनेकजण त्याच्या 

िाह्यरूपाला भुलत आहते आवण स्वतःिंीिं र्सवणूक करून घेत आहते. त्यामध्ये 

मोठ्या मोठ्या राजघराण्यातील काही वस्त्याांिंाही समावेश आता होत आह ेही खरे 

तर शरमेिंीिं गोष्ट आह.े त्याांच्या मनात कृष्णाववियी, काहीही कारण नसताना 

आकिफण वनमाफण होत आह.े अशा पररवस्थतीिंा र्ायदा कृष्णाने आपडया 

राजकारणासाठी उठवला नसता तरिं ते नवल ठरले असते. पण कृष्ण हा पक्का 

राजकारणी व मतलिी आह.े त्यामुळे त्याने अशा राजकन्याांना या ना त्या प्रकारे 

वश करून त्याांच्याशी वववाहिं केला आवण त्या राजाांशी व्यवक्तगत नातेसांिांध 

वनमाफण केले. अशा तऱ्हनेे कृष्णाने लग्नासारख्या पववत्र गोष्टीिंासुद्धा स्वतःच्या 

राजकारणासाठी व स्वाथाफसाठी उपयोग करून घेतला आवण ही गोष्ट तर केव्हाही 

वनिेधाहफिं आह ेना?  

 अहो तात, अशा पररवस्थतीत रूवक्मणीनेही कृष्णाकडे आकर्षित व्हावे 

आवण तेही त्याला प्रत्यक्ष न िघतािं, यासारखी दसुरी लावजरवाणी गोष्ट नाही. 

रूवक्मणी एवढी कमकुवत मनािंी असेल आवण कृष्णाववियीच्या केवळ काहीतरी 

कपोलकवडपत ऐकीव मावहतीच्या आधारे वतच्या मनात कृष्णाववियी काही खुळिंट 



             

 

वविंार येतील, असे मला तरी कधी वाटले नव्हते. िंाांगडया सांस्कारातील व सुजाण 

म्हणून रूवक्मणीकडे आपण पाहत असताना, आता वतच्या डोक्यात एकदम 

काहीतरी ह ेववविंत्र वारे वशरलेले ददसते आवण म्हणूनिं ह ेनसते शहाणपण वतला 

सुिंत आह.े पण म्हणून आपण काही वतच्यािरोिर वाहत जायिंे नाही. आपण 

वस्थरिं रहायिंे. रूवक्मणीच्या मनािंा तोल गेला तर आपणिं वतला सावरायला 

हवे. 

 तात, रूवक्मणीिंा वेडेपणा एक वेळ मी समजू शकतो. परांतु मला नवल 

वाटत आह ेते तुमिें आवण राग येतो आह ेतो तुमिंा. कारण तुम्हीही रूवक्मणीिंीिं 

तरर्दारी करताना ददसत आहात. तुमच्या िोलण्यातून तुमिंा कृष्णाकडे असलेला 

कल मला तर स्पष्टपणे जाणवत आह.े तेिं मी सहन करू शकत नाही आवण 

करणारही नाही ह े लक्षात ठेवा. मला तर असे अगदी खात्रीपूवफक वाटते की 

वयोमानापरत्वे तुमिंीही िुद्धी ढळली आह े आवण मनही िंळले आह.े म्हणूनिं 

कृष्णाच्या राजकारणाला तुम्ही िळी पडत आहात. एवढेिं नव्ह े तर कृष्णािें 

तथाकवथत गुणवणफन ऐकून तुम्हालाही िहुतेक इतराांप्रमाणेिं कृष्ण हा एक दवैी 

पुरूि वगैरे काहीतरी आह े असे वाटत असावे. अशा भाकड कथाांवरती तुमिंा 

ववश्वास तरी कसा िसतो हिें मला समजत नाही. तुम्ही तर तुमिंी िुद्धी गहाणिं 

ठेवलेली ददसते. पण लक्षात ठेवा की माझी िुद्धी अजून शािूत आह ेआवण जागृतही 

आह.े त्यामुळे रूवक्मणीच्या जीवनािें नुकसान मी कधीही होऊ दणेार नाही. वतिंा 

ज्येष्ठ िांधू या नात्याने वतिंी काळजी घेणे ही माझी जिािदारी आह ेआवण ती मी 

नक्कीिं पार पाडीन. 

 तात, आता एक गोष्ट नीटपणे लक्षात ठेवा. यापुढे रूवक्मणीच्या 

िाितीतील सवफ वनणफय मी म्हणजे र्क्त मीिं घेणार. एवढेिं काय, 

राज्यकारभारािंीही सवफ सूत्रे माझ्यािं हातात घेण्यािंी वेळही आता आलेली आह.े 

नाहीतरी वृद्धत्वामुळे तुमिें तन व मन दोन्ही थकलेली आहते आवण त्याांिंी 

कायफक्षमता अत्यांत क्षीण झालेली आह.े तेव्हा वेळीिं तुम्ही सवफ सूत्रे आपणहून 

माझ्याकडे सुपूदफ करा. त्यामुळे तुमिंा मान तरी राखला जाईल. नाहीतर जेव्हा एक 

ददवस मी सवफ कारभार जिरदस्तीने माझ्या हातात घेईन तेव्हा तुमिंी वस्थती 

अवधक करूणास्पद होईल. 

 खरे तर, एक गोष्ट मी एवढ्यातिं तुमच्याकडे िोलणार नव्हतो. परांतु 

रूवक्मणीच्या लग्नािंा वविय तुम्हीिं आपणहून आता माझ्याकडे काढला आहात 

म्हणूनिं मी तुम्हाला साांगतो. रूवक्मणीसाठी वतच्या योग्यतेिंा वर मी आधीिं 

पाहून ठेवलेला आह.े माझा परमवमत्र वशशुपाल हािं रूवक्मणीिंा पती म्हणून 

सवाफथाफने योग्य आह ेयाववियी माझी पक्की खात्री आह.े त्यासांिांधी मी वशशुपालाशी 



 

 

प्राथवमक िोलणे आधीिं केलेले आह ेआवण त्यालाही आपली रूवक्मणी सवफतोपरीने 

अगदी मनापासून पसांत आह.े तुमिंी व रूवक्मणीिंी सांमती गृहीत धरून मी तसा 

शब्दही वशशुपालाला ददलेला आह.े आता केवळ तुमिें व रूवक्मणीिंे त्याला 

अनुमोदन एक उपिंार म्हणून मला हवे आह.े तुमच्याशी मी आता िोललोिं आह.े 

रूवक्मणीकडे जाऊन वतच्याशीही हा वविय मी िोलतो आवण वतिंीही सांमती 

वमळवतो. पण एक गोष्ट मी तुम्हाला आतािं अगदी वनक्षून साांगतो की कोणत्याही 

पररवस्थतीत रूवक्मणीिंा वववाह हा वशशुपालाशीिं होणार, ही काळ्या 

दगडावरिंी रेघ आह.े त्यामध्ये कोणीही, मग तो अगदी कोणीही असो, जर 

आडकाठी आणण्यािंा प्रयत्न केला तर त्यािें पररणाम अत्यांत भयांकर होतील. मग 

सवाांनािं त्याला तोंड द्यावे लागेल हे पूणफपणे लक्षात ठेवा आवण मगिं काय करायिें 

ते ठरवा. ककिहुना, वेगळे काही ठरवूिं नका. ते साहस करू नका असािं माझा 

तुम्हाला सडला आह.े कारण, ते साहस तुम्हा सवाांनािं महाग पडेल यािंी खात्री 

िाळगा.” 

 अशा तऱ्हनेे भीष्मकाला जणू धमकीिं देऊन रागाने लालिुांद झालेला 

रूक्मी दाणदाण पावले टाकीत तेथून जो वनघाला, तो तडक रूवक्मणीकडे जाऊन 

पोहोिंला. रूवक्मच्या िोलण्याने भीष्मक व शुद्धमती ह े दोघेही अगदी हतिुद्ध 

होऊन रावहले होते. रूवक्मच्या िरळण्यातून त्याच्या मनातील सवफ गरळिं जणू 

िाहरे पडले होते. कृष्णाववियीच्या द्विेमत्सराने पूणफपणे पछाडलेडया रूवक्मच्या 

मनात सािंलेडया मळािें कुजून ववििं झालेले होते. तेिं त्याच्या सवफ अांगात 

वभनलेले होते आवण तोिं ववखार त्याच्या शब्दाशब्दाांतून प्रगट होत होता. 

रूवक्मच्या िोलण्यातील दाहाने भीष्मक व शुद्धमती याांिें मन वनवितिं पोळून 

वनघाले. ते दोघेही िाह्याांगाने तरी मोठ्या प्रयत्नाने शाांत रावहले खरे, परांतु त्याांच्या 

मनाला मात्र अत्यांत उवद्वग्नता आलेली होती. त्या उभयताांनी व्यवथत नजरेने 

एकमेकाांकडे पावहले आवण परस्पराांिंी व्यथा जाणून ते स्वस्थ िसले. तरीही आपडया 

भूवमकेशी ठाम राहण्यािंा भीष्मकािंा वनिय आवण आपडया पतीला कोणत्याही 

पररवस्थतीत साथ देण्यािंा शुद्धमतीिंा वनिय कायम होता, ह े त्या उभयताांच्या 

मुखावर अगदी स्पष्टपणे ददसत होते. 

 इकडे रूक्मीही जो तरातरा रूवक्मणीकडे गेला होता, तो वतच्याशी 

िरािं वेळ तावातावाने िोलला आवण त्याने त्यािंी सवफ िंीड व सांताप मोकळा 

केला. परांतु तरीही त्यािंा राग शमला नाही तो नाहीिं. रूवक्मणीने मात्र रूवक्मिें 

सवफ िोलणे शाांतपणे ऐकून घेतले. वतने रूवक्मशी अवजिात वाद घातला नाही. 

रूवक्मने रूवक्मणीला नाना प्रकारिंी दिूणे ददली आवण रागाच्या भरात त्याने 

रूवक्मणीला उदे्दशून अनेक अपशब्दही वापरले. रूवक्मणीच्या मनाला टोिूंन क्लेश 

दतेील अशी लागट विंनेही रूक्मी जाणूनिुजून िोलला. रूवक्मणीच्या 



             

 

सहनशीलतेिंी पूणफ कसोटीिं लागली आवण ती त्या कसोटीला पूणफपणे उतरलीही. 

रूवक्मणीने वतिंी मनःशाांती जराही ढळू न दतेा प्रयत्नपूवफक राखली. रूक्मीिंा 

अवमान होईल असा एकही शब्द वा अक्षरही वतच्या मुखातून िाहरे आलेिं नाही. 

रूवक्मणीच्या ठायी असलेडया वववेकािेंिं ते सुविंन्ह होते. ती पूणफपणे जाणून होती 

की रूवक्मशी सांवाद करणे तर शक्यिं नव्हते आवण त्याच्याशी वाद घालण्यातही 

काही अथफिं नव्हता. म्हणूनिं रूवक्मणी शाांत व स्तब्ध रावहली. िरािं वेळ त्रागा व 

आगपाखड केडयानांतर रूक्मी जसा तरातरा आला होता तसािं तरातरा वनघून 

गेला. पण रूवक्मच्या वागण्यािोलण्यािंा जरासाही पररणाम रूवक्मणीच्या मनावर 

होऊिं शकला नाही. कारण वतिंे मन कृष्णप्रेमाने व कृष्णाच्या माहात्म्याच्या 

जावणवेने पूणफपणे भरलेले होते आवण केवळ कृष्णाच्यािंठायी ते कायमिें जडलेले 

होते. ‘कृष्ण’ हािं वतिंा वनिय झालेला होता आवण ‘कृष्ण’ हािं वतिंा ध्यासही 

होऊन रावहलेला होता. त्यामुळे आता जगातील कोणतीही शक्ती रूवक्मणीला 

वतच्या कृष्णप्राप्तीच्या ध्येयापासून दरू करूिं शकली नसती. 

 

 भीष्मकाला रूवक्मिंी प्रवतदक्रया जरी अपेवक्षत असली तरी त्याच्या 

रागािंा उद्रके पाहून तोही थोडासा हादरलािं. मुळात कमकुवत मनािंी असलेली 

शुद्धमतीही नांतर एवढी घािरून गेली की रूवक्मला ववरोध करून उगािंिं 

भाांडणतांटा वाढवू नका असािं आग्रह ती भीष्मकापाशी धरून िसली. भीष्मकािंी 

मनःवस्थती मोठी ववविंत्रिं झाली. परांतु रूवक्मणीिंा दढृवनिय पाहून त्यानेही 

मनोिळ घेतले आवण रूवक्मच्या ववरोधाकडे लक्ष न दतेा तो स्वतःच्या भूवमकेशी 

ठाम रावहला. तरीही या विकट पररवस्थतीतून कसा मागफ काढावा आवण वनवित 

काय कृती करून आपला हतेू साध्य करावा, या वविंाराने भीष्मक अत्यांत वववांिंनेत 

पडला.  

 तोिं एक ददवस अिंानकपणे थोर महात्मा गगफ मुनी याांिें भीष्मकाच्या 

राजवाड्यात आगमन झाले. हा जणू शुभशकुनिं झाला आह े असेिं भीष्मकाला 

जाणवले आवण धावतिं जाऊन त्याने गगफ मुनींिें आदरपूवफक स्वागत केले. स्वकराने 

गगफ मुनींिंा हात धरून भीष्मकाने त्याांना आपडया महालात आणले. गगफ मुनींना 

उच्चासनावर िसवून भीष्मकाने त्याांना साष्टाांग नमस्कार केला आवण हात जोडून 

त्याांच्या िंरणाांशी िसून रावहला. शुद्धमतीनेही गगफमुनींिंी पूजा करून त्याांना वांदन 

केले आवण तीही हात जोडून तेथेिं िसून रावहली. गगफ मुनींनी प्रसन्न मुखाने आपले 

हात उांिंावून त्याांना आशीवाफद ददले. िरािं वेळ झाला तरी भीष्मक काहीिं िोलत 

नाही ह ेपाहून गगफ मुनींनी मांदवस्मत केले आवण स्वतःिं िोलावयास सुरूवात केली, 



 

 

 “अरे भीष्मका, तुला व तुझ्या पत्नीला माझे पूणफ आशीवाफद आहतेिं. 

परांतु ‘तुमिें कडयाण होवो, तुमिें शुभ होवो, तुमिें सवफ मांगल होवो’ अशा केवळ 

आशीवफिंनाने कोणािेंही कडयाण वा शुभ ककवा मांगल होत नाही ह े सत्य आह.े 

कारण कडयाण म्हणजे काय, शुभ म्हणजे काय ककवा मांगल म्हणजे काय व ते कशात 

आह े ह े जाणून घेतडयावरिं आवण मग त्याच्या प्राप्तीसाठी योग्य ते प्रयत्न 

केडयावरिं, ते आशीवाफद र्लद्रपू होतात. त्यासाठीिं आशीवाफदािरोिरिं 

मागफदशफनािंीही आवश्यकता असते आवण मागफदशफन घेण्यासाठी आपले मन मोकळे 

करून आपडया जीवनातील अडिंणी मोकळेपणाने साांवगतडया पावहजेत. कारण 

त्यामुळेिं त्या अडिंणींतून योग्य मागफ काढणे शक्य होते. त्यावशवाय सांसारात 

गुांतलेडया मनािंी सुटका होणार नाही आवण ते ईश्वरापदी येणार नाही. एकदा का 

ते मन ईश्वराच्या िंरणी आले की मगिं त्या मनाला वस्थरता व शाांती लाभेल आवण 

ईश्वराच्या माहात्म्यािें वविंार त्या मनात जागे होतील. त्यािं वविंाराांमुळे 

ईश्वराववियीच्या प्रेमभावाने मन व्याप्त होईल आवण तृप्त होऊन राहील. अशी ही 

मनािंी परमशाांतीिंी व परमतृप्तीिंी अवस्था सवफ अांतःकरणािंीिं होऊन रावहली 

असता येणारी आनांदािंी अनुभूती हीिं परमानांदािंी परमावस्था होय. या 

परमानांदािंी प्राप्ती हीिं अत्यांत कडयाणकारक, शुभकारक व मांगलकारक आह.े”  

 भीष्मकाशी िोलण्यािें वनवमत्त झाले आवण गगफ मुनींच्या 

अांतःकरणािंीिं अवस्था जणू साकार होऊ लागली. भीष्मकाला जरी ती पूणफपणे 

आकलन होऊ शकली नाही तरी त्याला गगफ मुनींच्या िोलण्यातील भावाथफ मात्र 

नक्कीिं कळला आवण त्याने गगफ मुनींपाशी स्वतःिें मन हळूहळू मोकऴे करण्यास 

सुरूवात केली, 

 “अहो मुवनराज, आपडया आशीवाफदाांिंी व मागफदशफनािंीही आम्हाला 

अत्यांत जरूरी आह.े आमिें भाग्य थोर म्हणूनिं आज आपले येथे आगमन झालेले 

आह.े आमिंी मनःवस्थती ठीक नाही ह े अगदी खरेिं आह े आवण आपण ही गोष्ट 

तािडतोि जाणलीत हीिं आपली थोरवी आह.े आमच्या मनातील सूक्ष्म 

सुखदःुखाच्या भावनाही आपडया अांतःकरणाला जाणवतात. आपले अांतःकरण 

अत्यांत सांवेदनाक्षम असडयािेंिं ह ेलक्षण आह.े आपडया अांतःकरणाच्या या अत्यांत 

तरल अवस्थेमुळेिं आमच्यासारख्या सामान्य प्रापांविंकाांना केवढातरी आधार व 

सांधी वमळत असते. त्यािंा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्यािंी जिािदारी मात्र 

सवफतोपरी आमिंीिं आह.े 

 ह ेमुवनवयफ, आपण जाणूनिं आहात की आमिंी सुकन्या रूवक्मणी ही 

उपवर झालेली आह.े त्यामुळे आम्ही वतच्यासाठी योग्य अशा वराच्या सांशोधनात 



             

 

आहोत. यासांिांधी आम्ही खुद्द रूवक्मणीपाशीिं हा वविय काढला असता वतने 

आम्हाला अगदी स्पष्ट व वनःसांददग्धपणे साांवगतले, की वतने अगदी मनापासून प्रत्यक्ष 

कृष्णालािं पती म्हणून वरलेले आह ेआवण कृष्णाशीिं वववाह करण्यािंा वतिंा पूणफ 

वनिय झालेला आह.े रूवक्मणीिंी ही पसांती पाहून आम्हा उभयताांना तर अत्यांत 

आनांदिं झाला. कारण कृष्णासारखा रूपवान, सवफगुणसांपन्न व पराक्रमी असा दसुरा 

कोणीही पुरूि या भूतलावर नाही ह े आपणही जाणून आहात. त्यामुळे आम्ही 

रूवक्मणीच्या पसांतीला अत्यांत आनांदाने तात्काळ अनुमोदन ददले. पण रूवक्मणीच्या 

या वनणफयासांिांधी जेव्हा मी माझा पुत्र रूक्मी याच्याशी िोललो तेव्हा त्याने मात्र 

त्याला अगदी कडाडून ववरोध केला. एवढेिं नव्ह,े तर त्याने दषु्ट व खलप्रवृत्तीच्या 

वशशुपालाशी रूवक्मणीिंा वववाह करण्यािंा वनिय केला आहे. नव्ह,े तसा त्यािंा 

दरुाग्रहिं आह ेआवण कोणत्याही पररवस्थतीत त्यािंा हट्ट तो पुरा करणारिं असा 

त्याने िंांगिं िाांधला आह.े यासांिांधी रूक्मीिंी भूवमका अत्यांत अटीतटीिंी अशीिं 

आह.े त्यासाठी तो कोणत्याही टोकाला जाईल यािंी मला पक्की खात्री आह.े कारण 

त्यािंा दषु्ट स्वभाव मी जाणून आह.े  

 मुवनवयफ, रूक्मीसारखा दरुािंारी पुत्र माझ्या पोटी जन्माला यावा या 

गोष्टीिंी खांत सतत माझ्या मनाला सलत असते. खरे तर रूक्मी व रूवक्मणी या 

आमच्या दोन्ही अपत्याांवर आम्ही सारखेिं सांस्कार केले. अगदी लहानपणापासूनिं 

त्याांना सदािंार, नम्रता, वववेक इत्यादी गोष्टींिें महत्त्व आम्ही साांगत आलो आवण 

त्या गोष्टींिंा आग्रहही धरीत आलो. त्यािंा योग्य तो पररणाम रूवक्मणीवरती झाला 

यािें आम्हाला नेहमीिं कौतुक वाटत आलेले आह.े रूवक्मणीिंा सुशील व शाांत 

स्वभाव, वतिंी शालीनता व सेवाभाव आवण त्याहीपेक्षा सवाफत महत्त्वािें म्हणजे, 

वतच्या रठकाणी असलेली ईश्वरावरिंी वनताांत श्रद्धा व ववश्वास पावहला की 

आम्हाला ववशेि आनांद होतो. रूवक्मणीच्या ठायीिें सद्गुण व वतिंी सत्प्रवृत्ती 

पाहून तर आमिें मन अगदी भरून येते. पण त्यािं वेळी रूक्मीकडे पावहले की मात्र 

अत्यांत वाईट वाटते आवण मनाला उवद्वग्नताही येते. आपले काय िुंकले या वविंाराने 

मनािंा गोंधळ होतो. पण काही इलाजिं िंालत नाही. दकतीही वेळा समजावून 

साांगण्यािंा प्रयत्न केला तरी रूक्मीिंी काही समजूत पटतिं नाही. ककिहुना तो 

काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःवस्थतीतिं नसतो. त्यामुळे त्याच्याशी सांवाद असा 

कधी होतिं नाही. झाला तर केवळ वादिं होतो ज्यातून र्क्त मनस्तापिं होतो. 

शेवटी आपले नशीििं खोटे असे म्हणून आम्ही स्वस्थ िसतो खरे, पण मनािंी 

अस्वस्थता मात्र विलकूल कमीिं होत नाही. आज आपले िंरण मोठ्या भाग्याने 

आमच्या घरी लागले आवण माझे मन आपडया िंरणी पूणफपणे मोकळे झाले. तरी 

आपण माझ्या मनाला शाांत करा आवण प्राप्त पररवस्थतीतून सुटण्यािंा योग्य मागफ 

दाखवा अशी आपडया िंरणी नम्रपणे प्राथफना करीत आह.े” 



 

 

 असे म्हणत म्हणतिं भीष्मकाने आपले मस्तक गगफ मुनींच्या िंरणाांवर 

ठेवले आवण आपडया अश्रूांनी त्याांिें िंरण पूणफपणे वभजवले. गगफ मुनींनी अत्यांत 

प्रेमाने भीष्मकाच्या मस्तकावरून व पाठीवरून हात दर्रवला आवण त्यािें साांत्वन 

केले. नांतर गगफ मुनींनी आपडया दोन्ही हाताांनी भीष्मकाला उठवून आपडया सन्मुख 

िसवले आवण त्याच्याशी िोलण्यास सुरूवात केली, 

 “ अरे भीष्मका, तुझे दःुख व व्यथा मी वनवितिं समजू शकतो. परांतु 

तुझ्या शोकाला आता आवर घालून तुझ्या मनाला सावर िघू. म्हणजे आता मी जे 

काही तुला साांगणार आह ेते ऐकण्यासाठी तुझे मन सावध व तत्पर होईल. एक गोष्ट 

लक्षात ठेव की ईश्वराला स्मरून आपले कतफव्यकमफ जास्तीत जास्त योग्य प्रकारे पार 

पाडणे, एवढेिं आपडयाला शक्य आह.े कारण तेवढेिं आपडया हातात आह.े पण 

त्यािंिरोिर ते कतफव्यकमफ सांपवून त्यातून मनानेही पार पडणे हहेी तेवढेिं 

आवश्यक आह.े नाहीतर कतफव्यकमाफच्या अपेवक्षत र्ळाच्या इच्छेने आपले मन 

त्याच्यात गुांतून राहील आवण अपेक्षाभांगाच्या दःुखाला आपडयाला सामोरे जावे 

लागेल. त्यासाठी ईश्वरावरिं आत्यांवतक श्रद्धा हवी. कारण प्रयत्न जरी आपण करीत 

असलो तरी त्यािें र्ळ मात्र ईश्वराच्या वनयतीनुसारिं वमळत असते. ज्याच्या 

त्याच्या प्रारब्ध भोगाप्रमाणे ज्याच्या त्याच्या वाट्याला तसे तसे र्ळ येते. आपण 

केवळ वनवमत्तमात्रिं असतो. पण आपडया कतफव्यकमाफतिं जीवनािंी सवफ 

इवतकतफव्यता आह ेअसे मात्र मुळीिं नाही. 

 केवळ कतफव्य करून कतफव्यपूतीिें थोडेसे व काडपवनक समाधान थोडा 

वेळ वमळू शकेल, पण त्यातून मनािंी शाांती व आनांद मात्र कधीिं वमळणार नाही 

आवण ईश्वरी सत्तेत मानवी जीवन तर आनांदािंा अनुभव घेण्यासाठीिं वमळालेले 

आह.े त्यासाठी ईश्वरािंी भक्तीिं घडावयास हवी आवण त्याआधी त्या ईश्वरावरती 

अत्यांत मनापासून आत्यांवतक प्रेमिं जडावयास हवे. अशा ईश्वरी प्रेमािंा अनुभव 

ईश्वरी स्वरूपाशी ऐक्य पावून, प्रेमस्वरूप होऊन रावहलेडया ईश्वरी भक्ताांच्या 

रूपानेिं वमळतो. असे महात्मे ईश्वराच्या वनयतीलाही जाणत असतात आवण 

त्यािंिरोिर सवफसामान्याांच्या मनोव्यथाही त्याांना जाणवत असतात. त्यातूनिं 

त्याांच्या प्रेमळ अांतःकरणाच्या ठायी दयािं वनमाफण होते आवण अज्ञानाने 

कतफव्यकमाफच्या गुांत्यात अडकलेडया मनािंी सुटका, ते मनाला सुिोध दऊेन मोठ्या 

कौशडयाने करतात. सामान्याांववियी असलेडया आत्यांवतक आपलेपणातूनिं त्या 

महात्म्याांकडून असे कडयाणकारी कायफ घडत असते. 

 अरे भीष्मका, तू व तुझ्या पत्नीने तुमच्या दोन्ही मुलाांवरती सारखेिं 

सुसांस्कार केलेत आवण आपले कतफव्यकमफ अगदी योग्य प्रकारे पार पाडलेत. तरीही 

त्यािें पररणाम मात्र अगदीिं वभन्न झालेले तुमच्या अनुभवास आले. त्यात तुमिंा 



             

 

तर काहीिं दोिही नाही आवण तुम्हाला त्यािें काही श्रेयही नाही. कारण सांस्कार ह े

िीजासारखे असतात. ज्याप्रमाणे िीज र्लरूप होण्यासाठी योग्य भूमी, अनुकूल 

हवामान आवण त्यािंी योग्य मशागत ही आवश्यक असते, अगदी त्यािंप्रमाणे 

सांस्कार र्लरूप होण्यासाठी मनािंी सावत्वक वृत्ती, सत्सांगती, आवण सन्मागफदशफन ह े

अत्यांत आवश्यक असते. या पूरक व पोिक गोष्टींच्या अभावी िंाांगले सांस्कारही 

रु्कट जाऊ शकतात. नेमके हिें रूवक्मच्या िाितीत घडलेले आहे.  

 रूवक्मणीिंी मूळिंी सावत्वक मनोभूमी ही सुसांस्काराांसाठी 

पवहडयापासूनिं अनुकूल होती. त्यातून वतला तुमच्या वनत्य सहवासािंी व 

मागफदशफनािंी जोड वमळाली. त्यामुळे ते सांस्कार रूवक्मणीच्या रठकाणी खोलवर तर 

रूजलेिं, पण वतच्या आिंार वविंारातूनही अगदी सहजपणे साकार होत रावहले 

आवण वतच्या ठायीच्या सावत्वक भावािें योग्य सांवधफन होऊन तो भाव धष्टपुष्ट 

होऊन रावहला. या सावत्वक भावाच्या िळावरतीिं योग्यायोग्यतेिें यथाथफ 

मूडयमापन रूवक्मणीकडून जाणले जात आह ेआवण वतच्याकडून सावत्वक मूडयाांना 

जीवनामध्ये प्राधान्य ददले जात आह.े या िाितीत रूवक्मणीच्या मनािंा पूणफपणे 

वनिय झालेला आह ेआवण वतिंी सद्िुद्धीसुद्धा तोिं वनणफय घेते. म्हणूनिं रूवक्मणी 

वतच्या वनियावर व वतच्या वनणफयावर नेहमीिं ठाम राहते. तेव्हा या सवफ दषृ्टीनेिं 

वविंार करता रूवक्मणीिंा कृष्णाशीिं वववाह करण्यािंा वनिय व वनणफय 

सवफतोपरीने योग्यिं आह ेयात वतळमात्रही सांदहेाला ककवा शांकेला जागािं नाही.  

 भीष्मका, आता रूवक्मच्या ववियी वविंार केला तर एक गोष्ट तुझ्याही 

लक्षात येईल की रूक्मीिंा मूळ स्वभाव हा रजोगुणी आह.े सुखासीन वृत्तीमुळे सदवै 

सुखोपभोगाकडेिं त्याच्या मनािंा सहजपणे कल असतो. ववियसुखाच्या 

वविंारातिं त्यािें मन वनत्य रमलेले असते आवण हर एक प्रकारे ववववध ववियसुख 

अनुभवण्याच्या प्रयत्नाांतिं तो असतो. या ववियलोलुपतेतूनिं रूवक्मला 

ववियाांधपण आलेले आह े आवण त्यािंा स्वाथीपणा व हट्टीपणा अगदी टोकाला 

गेलेला आह.े त्यामुळेिं त्याच्या स्वाथाफला जरा जरी धक्का लागला ककवा त्याच्या 

स्वाथाफच्या आड जरा जरी काही आले की त्यािंी पररणती रूक्मीिंा तमोगुण 

िळावण्यात होते. मग एकदा का तो या तमोगुणाच्या आहारी गेला की त्यािंी 

वनष्पत्ती त्याच्याकडून रागावण्यात व विंडण्यात होते. त्या भरात त्याच्या मनािंा 

तोल पूणफपणे जातो आवण त्याच्याकडून अद्वातद्वा िोलणे घडते. त्यावेळेस रूवक्मच्या 

ठायीिंा वववेक तर पूणफपणेिं नष्ट झालेला असतो आवण त्याच्या मनािंी पूणफ 

अधोगतीिं झालेली असते.  

 ह े राजन्, अशा वेळेस मनािंी ती अधोगती थाांिवून त्याला सावरून 

धरण्यासाठीिं सत्सांगतीिंी व सन्मागफदशफकािंी आवश्यकता असते. पण रूवक्मच्या 



 

 

िाितीत नेमके उलटेिं घडते. त्याच्या स्वभावानुसार त्याला िाहरेिंी सांगती सुद्धा 

रजोगुणी व तमोगुणी लोकाांिंी लाभलेली आह.े वशशुपालासारखा दरुािंारी, 

रूवक्मिंा अत्यांत जवळिंा वमत्र आहे आवण जरासांधासारख्या दजुफनाला तो आदशफ 

मानत आह.े त्यामुळे तुझ्याकडून काहीही मागफदशफन न घेता तो वशशुपाल व जरासांध 

याांच्याशीिं सवफ वविंारवववनमय करतो आवण त्याांच्या साांगण्यानुसार सवफ वनणफय 

घेतो. ते दोघेही दषु्ट व राक्षसीवृत्तीिें असडयामुळे त्याांच्याकडून रूवक्मच्या मनात 

ववििं भरले जाते आवण त्यामुळे रूवक्मच्या रठकाणच्या खलप्रवृत्तीला आणखीन 

खतपाणीिं वमळाडयासारखे होते. एक गोष्ट लक्षात ठेव की सद्गुणाांना वाढायला 

िरािं वेळ लागतो पण दगुुफण व दषु्प्रवृत्ती मात्र अत्यांत झपाट्याने वाढतात आवण 

क्षणाधाफत सवफ अांतराला व्यापून टाकतात. त्याांिें सवाांगातिं जणू ववि 

वभनडयासारखे होते आवण वागण्यािोलण्यातून केवळ तेिं प्रगट होत राहते. अशा 

अधोगतीमधून त्या लोकाांिंी सुटका केवळ मृत्यूिं करू शकतो. पण ती सुटका सुद्धा 

र्क्त तात्पुरतीिं असते. कारण जन्ममृत्यूच्या रे्ऱ्याांमधून काही त्याांिंी सुटका होऊ 

शकत नाही आवण पुढील जन्मातही त्याांिंी अधोगती िंालूिं राहते. 

 ह े भीष्मका, अशा दषु्ट व राक्षसी वृत्तीच्या लोकाांिंा पराभव करून 

त्याांच्यावर जय वमळवणे अत्यांत कठीण असते. ते सामान्याांच्या आवाक्यािाहरेीलिं 

आह े ह े खरे आह.े त्यासाठी कृष्णासारखी पराक्रमी व दवैी गुणाांनी युक्त असलेली 

व्यक्तीिं हवी. पण म्हणून सामान्याांनी अशा लोकाांपुढे स्वतःिंी हार मानून त्याांिंी 

मात होऊ दणेे हहेी योग्यिं नव्ह.े स्वकतृफत्वाने व स्वप्रयत्नाने सज्जनाांनी अशा 

दजुफनाांना एक तर दरू केले पावहजे, नाही तर त्याांच्यापासून स्वतः तरी स्वतःला दरू 

केले पावहजे. त्यासाठी शक्तीपेक्षा युक्तीला प्राधान्य ददले तर ती गोष्ट साधणे सहज 

शक्य आह.े येथे तर एका िाजूला स्वतः कृष्णिं आह.े त्यामुळे कृष्णावरतीिं पूणफ 

भरवसा ठेवून जर युक्तीने प्रयत्न केले तर यशािंी खात्रीही वनवितिं आह.े 

 ह े राजन्, तू आता एक गोष्ट कर की पुन्हा एकदा रूवक्मशी िोल. 

त्याच्याशी जास्त वाद न घालता त्याला एकिं गोष्ट साांग की ‘रूक्मी व रूवक्मणी या 

उभयताांिें म्हणणे ऐकून पूणफ वविंाराांती तू रूवक्मणीिंे ‘स्वयांवर’ करण्यािंा वनणफय 

घेतलेला आहसे.’ त्या स्वयांवराला सवफ राजाांना व राजपुत्राांना आमांत्रण पाठवले 

जाईल. प्रत्यक्ष स्वयांवर मांडपात रूवक्मणी स्वतः सवफ राजाांना पाहून त्याांच्या 

ववियीिंी सवफ मावहती जाणून घेईल आवण मग ती स्वतः वरवनवडीिंा वतिंा वनणफय 

सवाांसमक्ष तेथडया तेथे जाहीर करील. रूवक्मणीिंा तो वनणफय सवाांना सांमत असेल 

आवण त्या वनणफयािंा आदर करण्यािें िांधन सवाांवर राहील. त्यानांतर रूवक्मणीिंा 

वववाहही त्यािंवेळी, त्यािं मांडपात सन्मानपूवफक साजरा केला जाईल. कोणत्याही 

पररवस्थतीत रूवक्मणीिंा वववाह होणे अत्यांत आवश्यक आह े आवण त्यासाठी हा 



             

 

एकीएक उपलब्ध असलेला वतच्या स्वयांवरािंािं पयाफय योग्य आह.े तेव्हा आता 

मनािंी दोलायमान वस्थती िाजूला करून आधी तुझे मन वस्थर कर आवण माझ्या 

साांगण्यानुसार कृती करायला त्वररत सुरूवात कर. परमेश्वराच्या सत्तेत सवफ काही 

व्यववस्थत व ठीकिं होईल अशी श्रध्दा ठेव. माझे तुला पूणफ आशीवाफद आहतेिं. 

‘तुमिें कतफव्यकमफ योग्य प्रकारे पार पाडण्यािें मनोिळ तुम्हा सवाांनािं वमळो आवण 

तुम्हा सवाांना सद्िुध्दीिंा लाभ होऊन रक्षण प्राप्त होवो’ हीिं व एवढीिं माझी 

तुम्हाला हार्ददक सददच्छा. शुभां भवतु! कडयाणमस्तु!!”  

 असे म्हणत गगफ मुनींनी स्वतःिें दोन्ही हात वर करून सवाांसाठीिं शुभ 

ल्िंवतले आवण स्वतःिें नेत्र वमटून घेवून ते स्वस्थ िसले. राजा भीष्मकाने राणी 

शुद्धमतीसह गगफमुनींना साष्टाांग वांदन केले.  

 तेवढ्यात तेथे रूवक्मणीिेंही आगमन झाले. गगफ मुनींना पाहून ती 

लागलीिं पुढे झाली आवण वतने त्याांच्या िंरणाांना स्पशफ करून वांदन केले. 

रूवक्मणीच्या स्पशाफतील भाव गगफ मुनींच्या अांतःकरणालाही स्पर्षशत करता झाला 

आवण दहेभानावर येऊन त्याांनी आपले नेत्र अलगदपणे उघडले. समोर रूवक्मणीिंी 

भावपूणफ मुद्रा पाहून गगफ मुनींिें विंत्त प्रसन्न झाले. त्याांनी नेत्रखुणेनेिं भीष्मक व 

शुद्धमती याांना तेथून वनघण्यािंी खूण केली असता गगफ मुनींिंा सांकेत ओळखून त्या 

उभयताांनी तेथून वनघण्यािें केले. गगफ मुनींनी रूवक्मणीला प्रेमाने आपडया जवळ 

िसवून घेतले आवण वतच्या मस्तकािें अवघ्राण करून ते प्रेमाने कुरवाळले. गगफ 

मुनींच्या प्रेमवात्सडयाने रूवक्मणीही सुखावली आवण वतिंे मन व नेत्र दोन्ही भरून 

आले. थोड्यावेळाने गगफ मुनी स्वतःहूनिं अत्यांत मृद ुविंनाांनी रूवक्मणीशी हळुवार 

स्वरात िोलू लागले,  

 “अगां रूवक्मणी, माझे आशीवाफद तर तुला आहतेिं पण माझ्यारठकाणी 

तुझ्याववियी अत्यांत कौतुकही आह.े मी आता तुझ्या वववाहाववियीिं तुझ्या 

वपत्याशी िोलत होतो. तुझे मन कृष्णाच्या रठकाणी गेलेले आह ेआवण त्याच्याशीिं 

वववाह करण्यािंा तुझ्या मनािंा वनिय झालेला आह ेहे जेव्हा मला भीष्मकाकडून 

कळले, तेव्हा मला तर अवतशय आनांद झाला. कारण ह ेसवफ ईश्वरी सांकेतानुसारिं 

घडत आह ेअशी माझी मनोमन खात्री आह.े माझे अांतःकरणही मला तीिं ग्वाही दते 

आह.े अथाफत हा वववाह होण्यामध्ये अनेक अडिंणी ददसत आहेत आवण एखादवेळेस 

पुढे अनेक अडथळेही येतील. परांतु कोणत्याही पररवस्थतीत सवफ सांकटाांवर मात 

होऊन तुझा कृष्णाशी वववाह होणारिं होणार यािंी तू खात्री िाळग. त्यामुळे 

वववाह होईपयांत तुझी कसोटीिं लागणार आह े आवण त्यात तू पूणफपणे यशस्वी 

होणार आहसे ह ेसत्य आह,े कारण ईश्वरािंी वनयतीिं तशी आह.े  



 

 

 ह ेरूवक्मणी, मला तुला आणखीन एक महत्त्वािंी गोष्ट साांगायिंी आह.े 

ज्या कृष्णावर तुझे मन गेले आह ेआवण ज्या कृष्णािंी गुणकीती केवळ श्रवण करूनिं 

तू त्याला मनातून आधीिं वरले आहसे, तो कृष्ण हा साक्षात् नारायणािंािं अवतार 

आह.े सद्धमाफिें उत्थापन करून अधमाफिें उच्चाटन करण्याच्या हतेूनेिं हा कृष्ण 

मानवदहेाने येऊन कायफ करीत आह.े हे धमफकायफ हिें त्यािें जीवन आह ेआवण त्यािें 

जीवन हेिं एक धमफकायफ आह.े ककिहुना कृष्णािें जीवन व त्यािें कायफ या दोन गोष्टी 

वेगवेगळ्या करतािं येणार नाहीत. अशा कृष्णाच्या जीवनात तू त्यािंी पत्नी या 

नात्याने, त्यािंी सहधमफिंाररणी म्हणून प्रवेश करणार आहसे आवण ही साधी गोष्ट 

नाही आह.े कारण कृष्णाच्या कायाफप्रमाणेिं त्यािें जीवनही अत्यांत व्यापक आहे 

आवण पुढेही ते अवधकावधक व्यापक होत जाणार आह.े 

 कृष्णाच्या जीवनात त्यािंा अनेक वभन्न वभन्न स्वभावाच्या विंत्रववविंत्र 

व्यक्तींशी सांिांध येत असतो. त्याांच्यात काही सत्त्व, काही रज व काही तम अशा 

गुणाांिें लोक असतात आवण या सवाांशी तसे तसे वागून कृष्णाला त्या लोकाांना कधी 

िाजूला करावे लागते, कधी त्याांिें साहाय्यही घ्यावे लागते तर कधी त्याांिंा 

वनःपातही करावा लागतो. त्यािें सूत्र कृष्णाच्या अांतःकरणात असते. परांतु 

सामान्याांच्या ते लक्षात न आडयामुळे त्याांना काही वेळा कृष्णािेंिं वागणे िोलणे 

ववविंत्र वाटते आवण कृष्ण त्याांच्या टीकेिें लक्ष्य ठरतो. असे अनेक लोकापवाद 

अनेकवेळा कृष्णाला सहन करावे लागले आहते. परांतु कृष्णािें अांतःकरण ववशुद्ध 

असडयामुळे त्याच्या रठकाणी मात्र कधीिं जराही कां प वनमाफण होत नाही आवण 

आपडया कायफवनष्ठपेासून तो कधीही वविंवलत होत नाही. 

 ह े रूवक्मणी, याहीपेक्षा ववशेि महत्त्वािंी गोष्ट म्हणजे कृष्णाच्या 

अांतःकरणािंी असलेली प्रेमस्वरूप अवस्था होय. ईश्वरी प्रेमाने भरून वाहणाऱ्या 

कृष्णाच्या सखोल अांतःकरणात सतत प्रेमऊमी वनमाफण होत असतात आवण त्याच्या 

मनालाही व्यापून ठेवीत राहतात. त्यामुळेिं आपडयाठायीच्या त्या ईश्वरी प्रेमािंा 

िाह्याांगानेही अनुभव घ्यावा अशी ऊमी कृष्णाच्या मनात सतत उठत राहते. तसा 

अनुभव घेण्यासाठी कृष्ण मग नेहमीिं योग्य व्यक्तीच्या शोधात राहतो आवण 

भाग्याने त्याच्या सहवासात येणारी व्यक्ती ही योग्यिं आह ेअसे मानून, कृष्ण त्या 

प्रत्येकाच्या सहवासात आपडया प्रेमािंा अनुभव घेऊ पाहतो.  

 परांतु सवाांनािं कृष्णाच्या अांतरीिें ह ेप्रेम पाहता येते ककवा कळते असे 

नाही. प्रत्येकजण त्याच्या त्याच्या भावनेनुसार व कडपनेनुसार कृष्णाच्या प्रेमािंे 

वगीकरण करतात आवण तसा तसा अनुभव घेण्यािंा प्रयत्न करतात. त्यामुळे होते 

काय? तर कृष्णप्रेम कुणाला कुठडया तरी नात्यािें आह ेअसे वाटते, तर कुणाला ते 

प्रेम नात्यापरते आह ेअसे जाणवते. कुणाला तेिं प्रेम वमत्रािें आह ेअसे लक्षात येते, 



             

 

तर कुणाला तेिं प्रेम केवळ प्रेमासाठीिें प्रेमिं आह ेअसेही अनुभवाला येते. परांतु या 

सवफ प्रकारच्या प्रेमाला अांतिाफह्य मयाफदा पडतात आवण त्यामुळे कृष्णप्रेमासांिांधी 

काही समजुती व गैरसमजुतीही वनमाफण होतात. त्यािंीिं पररणती काहीजणाांकडून 

कृष्णालािं िोल लावण्यात अथवा त्याच्या प्रेमाववियी शांका घेऊन त्यालािं दिूणे 

दणे्यात होते आवण रूवक्मणी, यािंवेळी तुझी भूवमका महत्त्वािंी ठरणार आह.े 

 अगां रूवक्मणी, या सवफ प्रकारच्या व्यावहाररक पातळीवरती ददसणाऱ्या 

पण तरीही त्याच्या वरती असणाऱ्या कृष्णाच्या अांतःकरणातील ववशुद्ध ईश्वरी 

प्रेमािंी जाणीव ज्याला राहील, तोिं कृष्णािें अांतःकरण जाणू शकेल. तोिं 

कृष्णाच्या वनत्य जवळ राहून त्याच्या अांतःकरणाशी जवळीकता राखू शकेल आवण 

कृष्णाला खऱ्या अथाफने वप्रय होऊन राहील. अशी कृष्णािंी हृदयवप्रय सखी होऊन 

तुला रहायिें आह ेआवण तूिं तशी होऊ शकशील. कृष्णािंी परमवप्रय आत्मसखी 

होऊन राहणे ह ेकेवळ तुलािं शक्य आह ेआवण तूिं तशी होऊनही राहणार आहसे 

यािंी मला पूणफ खात्री आह.े माझे तसे तुला पूणफ आशीवाफदही आहेत.” 

 गगफ मुनींिें िोलणे थाांिण्याच्या आधीिं रूवक्मणीने त्याांच्या 

िंरणाांवरती मस्तक ठेवून त्याांना वांदन केले. प्रेमाने भरलेडया अांतःकरणाने व अश्रूांनी 

भरलेडया नेत्राांनी रूवक्मणी आपले दोन्ही हात जोडून गगफ मुनींच्या सन्मुख उभी 

रावहली. काही काळ कोणीिं काही िोलले नाही पण शेवटी न राहवून रूवक्मणीच्या 

मुखातून शब्द प्रवावहत होऊ लागलेिं. 

 “ह ेमहामुनी, खरेिं आपण अत्यांत थोर आहात. आपली थोरवी जाणणे 

वा वतिें वणफन करणे ह ेमाझ्यासारख्या एका पामर स्त्ीला कदावपही शक्य नाही ह े

मी पूणफपणे समजून आह.े आपण आपले अांतःकरण मोकळे केलेत आवण त्या आपडया 

अांतःकरणात माझ्याववियी केवढे तरी व्यवधान आह ेह ेतर माझे परमभाग्यिं आह.े 

म्हणूनिं आपण मला आशीवाफद दऊेन त्यािंिरोिर केवढे तरी िहुमोल मागफदशफन 

केलेत, त्यािेंिं महत्त्व माझ्यासाठी अवधक आह.े  

 आपण मला कृष्णािें माहात्म्य व त्याच्या जीवनिंररत्रािें जे गुज 

साांवगतलेत ते तर माझ्यावर अत्यांत उपकारिं आहते. कारण त्यामुळे माझी 

कृष्णाकडे पाहण्यािंी दषृ्टी अवधक व्यापक झाली. कृष्ण त्यािें रूप, गुण व कीती 

यामुळे आधीिं माझ्या मनात पूणफपणाने भरलेला होता. माझ्यासाठी तो माझ्या 

अत्यांत प्रेमभावािंा होता. पण आता जे कृष्णािें ईश्वरी माहात्म्य आपण मला 

साांवगतलेत, त्यामुळे तर कृष्ण माझ्यासाठी भवक्तभावािंा झालेला आह े आवण 

कृष्णािंी भक्ती करून त्याला सदवै प्रसन्न राखणे हिें एकीएक प्राप्तव्य माझ्यासाठी 

उरलेले आह.े कृष्णाच्या अांतःकरणाशी ऐक्य पावणे हेिं माझ्या जीवनािें एकमेव 



 

 

ध्येय होऊन रावहलेले आह.े तेव्हािं मला खऱ्या अथाफने कृष्णािंी प्राप्ती झाली असे 

म्हणता येईल आवण कृष्णप्राप्तीमध्येिं माझ्या जीवनािंी र्लरूपता आह ेयािंी मला 

पूणफ खात्री आह.े आपले आशीवाफद व मागफदशफन दोन्ही मला लाभलेले आहेिं. आता 

कृष्णप्राप्तीिंा ध्यास मी धरायिंा आह ेआवण त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्नही मीिं 

करायिंे आहते. सुदैवाने मला माझ्या वपत्यािें साहाय्य लाभत आह.े त्याांच्या 

पाठठब्याने मी इतराांिंा ववरोध िाजूला करू शकेन आवण माझ्या प्रयत्नाांत यशस्वी 

होईनिं होईन असा माझा पूणफ ववश्वास आह.े” 

 रूवक्मणीच्या शब्दाशब्दाांतून वतच्या रठकाणिंा वनियिं प्रतीत होत 

होता आवण त्यािेंिं गगफमुनींना अत्यांत कौतुक वाटले. त्याांच्या वस्मतहास्यातूनही 

तेिं कौतुक व्यक्त झाले आवण शब्दरूपानेही तेिं प्रगट होऊ लागले, 

 “ शाब्िास! रूवक्मणी, शाब्िास!! तुझा हा वनियिं तुझे मनोिळ 

कायम वाढवील. परांतु एक महत्त्वािंी गोष्ट लक्षात ठेव, की ध्येय वसद्धीस 

जाण्यासाठी केवळ प्रयत्निं पुरेसे नाहीत, तर त्या प्रयत्नाांना कौशडयािंीही जोड 

हवी. त्यासाठी युवक्तयुवक्तनेिं वागणे व िोलणे घडावयास हवे. सवाफत प्रथम म्हणजे 

आपडया मनातील इच्छा प्रगट न करणे. जे काही आपण करायिंे ठरवले असेल 

त्यािंी मुळीिं वाच्यता करायिंी नाही. कारण त्यामुळे आपले ववरोधक आधीिं 

सावध होतात आवण आपडया मागाफत अडिंणी आणण्यास लगेिंिं सुरूवात 

करतात. त्यािंी पररणती म्हणजे आपडया वनयोवजत योजना कोसळायला लागतात 

आवण आपडया प्रयत्नाांना खीळ िसू लागते. त्यामुळे आपले मनही वनराश होऊन 

मनःस्वास्थ्यही विघडते. मनाला काहीिं सुिेंनासे होते आवण प्रयत्नाांिंा मागफही 

खुांटून राहतो. शेवटी आपणिं आपडया अपयशािें कारण व धनी होऊन राहतो.  

 ह े रूवक्मणी, म्हणूनिं माझे तुला साांगणे आह े की यापुढे कृष्णाशी 

वववाह करण्यािंा तुझा वनिय िाह्याांगाने िोलून न दाखवता तुझ्या मनातिं दढृपणे 

धरून ठेव. त्यासाठी कोणाच्याही नकळत तुझा ध्यास मनात धरून ठेव आवण 

पररवस्थतीिंी अनुकूलता प्रयत्नपूवफक राख. कायफ वसद्धीस नेण्यासाठी स्वतः कृष्णिं 

समथफ असडयामुळे तुझ्या ध्यासािंी पूती त्याच्याकडूनिं होईल आवण तशी ती 

होणारिं आह.े कारण तीिं व तशीिं त्या ईश्वरािंी वनयती आह.े त्यामुळे 

कोणत्याही पररवस्थतीत हा वववाह होणार आहिें. त्या ईश्वरावरतीिं तू पूणफ 

ववश्वास ठेव आवण तू स्वतः आत्मववश्वासाने रहा. यासांिांधी मी तुझ्या वपत्याशी 

िोललोिं आह ेआवण त्याला तुझ्या स्वयांवरािंी योजना आखण्यास साांवगतले आह.े 

त्या स्वयांवरात सवफ दशेाांच्या राजाांना आमांवत्रत केले जाईल. तेथे जमलेडया सवफ 

राजाांिंी ओळख व पारख करून घेऊन, तुझ्या मनपसांत राजािंी वर म्हणून तूिं 

वनवड करावयािंी आहसे. तू केलेडया वनवडीला सांमती दणे्यािें िांधन सवाांवरतीिं 



             

 

राहील आवण त्यािं सभामांडपात तुझा वववाहसोहळा सवाांसमक्ष साजरा केला 

जाईल.  

 ह ेरूवक्मणी, या योजनेतील सांभाव्य अडिंणी तुझ्याही लक्षात आडया 

असतीलिं. पण ते गृहीत धरूनही हीिं योजना कायाफवन्वत करणे आवश्यक आह.े 

कारण त्यामध्ये तुझ्यािं मनाप्रमाणे होण्यािंी शक्यतािं अवधक आह.े र्क्त तुला 

सवाांसमक्ष कृष्णािंी वनवड करावी लागेल आवण तेवढे मनोिळ तुझ्यारठकाणी 

वनवितपणे आह,े यािंी मला पूणफ खात्री आह.े मात्र तोपयांत तू तुझ्या मनातील 

वनणफय कोणाही समोर व्यक्त तर करू नकोसिं, पण उलट ‘ या ववियासांिांधी तुझे 

मन पूणफपणे मोकळे आह ेआवण सवफ िाजूांनी नीट वविंार करूनिं तू योग्य वेळी योग्य 

तो वनणफय घेशील ’ असेिं सवाांना, अथाफत ववशेितः रूवक्मला भासवीत रहा. म्हणजे 

मग आत्तापासूनिं उगािंिं ववतांडवाद होणार नाहीत आवण तुझे मन वस्थर राहील. 

त्यािं िरोिर तुमच्या कुटुांिातीलही वातावरण, अगदी िाह्याांगाने का होईना, पण 

शाांततेिें राहील. तुझा वववाह प्रत्यक्ष सांपन्न होईपयांत ती गोष्ट अत्यांत आवश्यक व 

महत्त्वािंी आह े ह े लक्षात ठेव. तूही मनावर कोणतेही दडपण न घेता अगदी 

मनमोकळी रहा. शेवटी तुझ्या मनाप्रमाणेिं सवफ काही होणार आह े यािंी खात्री 

िाळग. मात्र तोपयांत सावध, पण स्वस्थविंत्त रहा. माझे तुला पूणफ शुभाशीवाफद 

आहतेिं.” 

 गगफ मुनींिें िोलणे ऐकताना रूवक्मणीला त्याांिें माहात्म्य तर 

अवधकावधक जाणवत होतेिं, परांतु त्यािंिरोिर त्याांच्या रठकाणी वतच्याववियीिंा 

असलेला आत्यांवतक आपलेपणा पाहून रूवक्मणीिंे अांतःकरण अगदी भरूनिं आले. 

गगफ मुनींच्या विंनाने रूवक्मणीिें मन आता पूणफपणे वनःशांक व मोकळे झाले होते. 

नजरेतील कृतज्ञभावाने रूवक्मणी गगफ मुनींकडे िघत रावहली होती. तेवढ्यात गगफ 

मुनी आपडया आसनावरून त्वरेने ऊठून जाण्यास वनघालेसुद्धा! भानावर येऊन 

रूवक्मणीही लगिगीने पुढे आली आवण वतने गगफ मुनींच्या िंरणाांना वाकून नमस्कार 

केला. गगफ मुनींनी प्रेमाने रूवक्मणीच्या मस्तकावर थोपटले आवण पाठीवरून हात 

दर्रवला. पुढच्यािं क्षणाला गगफ मुनी राजवाड्याच्या िाहरे पडलेही. त्याांच्या 

पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहून रूवक्मणीने आदराने आपले दोन्ही हात जोडले आवण 

दर्रून महालाच्या आतमध्ये जाण्यासाठी ती वळली, तो वतिें वपता भीष्मक तेथे 

दारातिं उभे होते. दोघाांिंी नजरानजर झाली. दषृ्टीभेटीतिं उभयताांिंी मनेही 

परस्पराांना कळली. शब्दाांच्या उच्चारािंीही आवश्यकता कोणालािं वाटली नाही. 

ककविंतशी वस्मतरेिा उभयताांच्या मुखावर क्षणात िंमकून गेली आवण भीष्मक व 

रूवक्मणी आपापडया ददशेने वनघून गेले.”  



 

 

 

 एवढा वेळ श्रवणभक्तीच्या आनांदात रममाण झालेले लक्ष्मीिें मन 

अवविंतपणे भानावर आले. कारण लक्ष्मीच्या मनािंी श्रवणातील समरसता कमी 

होऊ लागडयामुळे वतिंी श्रवणािंी एकाग्रताही ढळू लागली होती. मुख्य म्हणजे 

लक्ष्मीच्या ह े लगेिंिं लक्षात आले. लक्ष्मीने पूवाफनुभवावरून ओळखले की वतच्या 

सुप्त मनात कोठेतरी काहीतरी वविंार उद्भवले असणार. लक्ष्मी थोडीशी अांतमुफख 

होऊन मनन करू लागली आवण वतच्या मनातील सुप्त वविंार साकार होऊ लागले. 

मग त्या वविंाराांना शब्दरूप होण्यासाठी जराही वेळ लागला नाही. लक्ष्मीिें 

श्रवणाकडे पूणफपणे लक्ष लागत नाही ह ेनारदाच्याही लक्षात आले होते आवण तोही 

थोडावेळ िोलायिंा थाांिलािं होता. लक्ष्मीकडे पाहून मांदवस्मत करणाऱ्या 

नारदाकडे पाहून लक्ष्मीही थोडीशी हसली. लक्ष्मीच्या मनािंी अवस्था नारदाने 

ओळखली आह,े यािंी लक्ष्मीने कौतुकाने दाद ददली आवण नारदाशी िोलावयास 

प्रारांभ केला, 

 “ ह ेनारदा, माझ्या श्रवणभक्तीला थोडीशी जरी िाधा आली तरी ते 

माझ्यापेक्षा तुझ्यािं आधी लक्षात येते. एवढे तुझे अांतःकरण सांवेदनशील आह.े तुझ्या 

मनात माझ्या मनाच्या अवस्थेिें वविंार येऊ लागतात. त्यामुळेिं तू दहेभानावर 

येतोस आवण मुद्दाम माझ्याशी म्हणून िोलायला सुरूवात करतोस. तेव्हा मग 

माझ्याही लक्षात येते की माझे तुझ्या िोलण्याकडे पूणफ लक्ष देणे होऊ शकत नाही 

आह ेआवण मी अांतमुफख होऊन त्याच्या कारणािंा शोध घेऊ लागते. तेव्हािं माझ्या 

लक्षात येते की माझ्या मनात तू साांगत असलेडया ववियासांिांधी काहीतरी वेगळ्यािं 

अांगाने वविंार सुरू झालेले आहते. तुझे वनरूपण त्या अांगाांना स्पशफ करून पुढे गेलेले 

असते. पण माझ्या मनातील ती अांगे मात्र जागी होऊन उत्तेवजत झालेली असतात. 

त्यामुळे त्या अांगाांिें शमन व समाधान झाडयावशवाय माझे मन पुन्हा श्रवणात 

रमणार नाही ह े खरेिं आह.े त्यासाठी आधी मी माझे मन तुझ्यासमोर पूणफपणे 

मोकळे करते. कारण तसे करणे ह ेआपडया दोघाांसाठीही अत्यांत आवश्यक आह.े 

 ह े नारदा, आता मला वनवित कारण माहीत आह,े की ज्यामुळे 

रूवक्मणीिंी व्यवक्तरेखा ही मला माझ्या अांतरात अत्यांत जवळिंी वाटत आह.े 

त्यामुळेिं तू जे व जेवढे रूवक्मणीच्या भावािें व स्वभावािें वणफन परोपरीने करून 

साांगत आहसे, ते व तेवढे माझ्या मनाला अवधकावधक भावत आह.े रूवक्मणीिें 

प्रेमाने कृष्णावर गेलेले मन, कृष्णाशीिं वववाह करण्यािंा वतिंा वनिय, 

वतच्याठायी तोिं लागून रावहलेला एकमेव ध्यास या सवफ गोष्टी अत्यांत कौतुकास्पद 

आहतेिं. परांतु मला रूवक्मणीिंे जरा जास्तिं कौतुक वाटत आह ेहे मात्र खरेिं आहे 

आवण मला त्यािंीिं काळजी वाटत आहे. रूवक्मणीववियीिंी ही भावनात्मकता 



             

 

म्हणजे माझ्या मनािंी दिुफलता तर नाही ना, अशा वविंाराने माझ्या मनाला मग 

थोडासा त्रासिं जाणवू लागला आह.े मनाच्या अशा वद्वधा वस्थतीमुळेिं माझे मन 

श्रवणाकडे पूणफपणे लागू शकत नव्हते आवण माझा श्रवणानांद ओसरू लागला होता. 

तेव्हा नारदा, आता तूिं सवफकाही पुन्हा एकदा स्पष्टपणे साांगून माझ्या मनािंा हा 

भ्रम दरू कर आवण माझ्या मनाला श्रवणासाठी पूणफपणे मोकळे कर.” 

 लक्ष्मीच्या िोलण्यावर क्षणभरिं थाांिून नारद अत्यांत मोकळेपणाने 

हसला आवण म्हणाला,  

 “अगां लक्ष्मी, तुझ्या मनाला जे वाटत आह े ते उगीिंिं नाही, तर ते 

अगदी खरेिं आह.े कारण या नारायणाच्या सांकडपानुसार तूिं रूवक्मणीच्या रूपाने 

भूतलावर जन्म घेतला होतास ह े तर सत्यिं आह.े म्हणूनिं तर रूवक्मणीच्या 

रठकाणी कृष्णाववियी एवढी आांतररक ओढ होती, जी तुझ्याठायी या 

नारायणाववियी वनत्यिं व अगदी सहजपणे असते. त्यामुळेिं साहवजकिं तुलाही 

रूवक्मणीच्या ववियी एवढा आपलेपणा व जवळीकता जाणवत आह.े त्यािें गुजही 

हिें आह ेआवण ह ेगुज तर मी तुला या आधीिं साांवगतलेले आह.े तेव्हा ह ेगुज आता 

मात्र तू अांतरात कायमिें धरून ठेव आवण रूवक्मणीच्या भावाशी तू पूणफपणे समरस 

होऊन वतच्या अनुभवाशीही पूणफ एकरूप हो.” 

 नारदािें िोलणे ऐकता ऐकतािं लक्ष्मीिें मन भरून येत होते आवण 

वतच्या नेत्राांद्वारे वाहतही होते. त्या प्रेमाश्रुपूणफ नेत्राांनी लक्ष्मी दकतीतरी वेळ 

नारायणाकडे पाहतिं रावहली. नारायण मात्र स्वतःच्या अांतःकरणात पूणफपणे 

रममाण झालेला होता. त्याच्या मुखावर ववलसत असलेली प्रसन्नता ही कोणत्याही 

िाह्य कारणाांमुळे नव्हती, तर त्या नारायणाच्या अांतःकरणात वनत्य व सहजतेने 

स्रु्रणाऱ्या प्रेमिैंतन्यािंा तो सुांदर व रमणीय विंवद्वलास होता. नारायणाच्या त्या 

अांतमुफख अवस्थेशी ऐक्य पावणे तर शक्यिं नाही ह ेलक्ष्मी पूणफपणे जाणून होती. 

त्यामुळे नारायणािें अगम्य स्वरूप प्रगट करणारे सुरम्य रूप नेत्राांद्वारे अांतरात 

साठवीत लक्ष्मी स्वस्थिं िसून रावहली होती. परांतु वतच्या ठायी एक वेगळ्यािं 

प्रकारिंी अस्वस्थता वनमाफण झाली होती. त्यामुळे लक्ष्मीला स्वस्थही राहवेिं ना. 

वतच्याही नकळतिं वतच्या मुखातून शब्दप्रवाह िाहरे पडूिं लागला,  

 “ह ेनारदा, या नारायणािंी लीला खरोखरीिं अत्यांत अद्भुतिं आह.े 

वतिंा व त्यािंा दोघाांिंाही अांतपार लागणे अशक्यिं आह.े त्याच्या प्रेमलीलाांमध्ये 

सहभागी होऊन, प्रेमरसािें सेवन करून नारायणाशी समरस होणे, हािं त्याच्याशी 

ऐक्य पावण्यािंा एकमेव मागफ उपलब्ध आह े आवण तोही त्याच्यािं कृपेने. 



 

 

नारायणाने त्याच्या सगुणिंररत्रात आपडयाला अत्यांत प्रेमाने सहभाग ददला 

म्हणूनिं केवळ ते शक्य आह.े त्यािंिरोिर मला एक गोष्ट खात्रीपूवफक उमजली 

आह,े की नारायणाच्या या रमणीय ध्यानािंा ध्यास जर विंत्ताच्या ठायी वनत्य 

जडला, तरिं या नारायणािें आपडया ठायीिें स्वरूप जागे होऊन स्रु्रू लागेल 

आवण त्याच्या स्वरूपािंा अनुभव आपडया रोमरोमात सांिंारू लागेल. त्यासाठी 

आपडयाठायीिंी इतर सवफ व्यवधाने आधी िाजूला करून एकीएक नारायणािेंिं 

व्यवधान घेणे अत्यांत आवश्यक आह.े कारण तरिं त्यािें ध्यान आपडया मनात 

जडेल. नांतर जेव्हा नारायणाच्या सवफ व्यवधानाांिंी पूती आपडयाकडून होईल 

तेव्हािं त्या नारायणाच्या स्वरूपािंा ध्यास आपडया विंत्ताठायी लागणे घडेल. पण 

नारायणािें व्यवधान घेण्यासाठी व त्यािें ध्यान धरण्यासाठीही त्यािें िंररत्ररूपाने 

प्रगट होणे अत्यांत आवश्यक आह.े तशी सांधी मला या वैकुां ठात वमळू शकत नाही हे 

खरे आह.े या रठकाणी तसे नानाववध अांगािें व रांगािें नारायणािें िंररत्र प्रगटिं 

होत नाही कारण ते या वैकुां ठात आवश्यक नसते. परांतु तशी सांधी मला या 

नारायणाच्या कृष्णावतारातील अद्भुत िंररत्रात लाभली होती ह े माझे 

परमभाग्यिं म्हणावे लागेल.  

 ह े नारदा, तू म्हणतोस ते खरेिं आह े की जेव्हा जेव्हा तू 

रूवक्मणीववियी िोलतोस ककवा नुसता रूवक्मणी हा शब्द दखेील उच्चारतोस तेव्हा 

माझ्या अांतरात कुठेतरी एक तार छेडडयासारखे मला जाणवते आवण त्याच्या मधुर 

नादाने माझे सवफ अांतःकरणिं भरून राहते. त्यािें तू साांवगतलेले गुज मी आता मात्र 

माझ्या अांतरात कायमिें धरून ठेवीन. माझा जो भाव वैकुां ठात पररवस्थतीमुळे 

अपुरा राहतो, त्यािं भावािंी पूती करण्यासाठी ही सुवणफसांधी मला केवळ या 

नारायणाच्या सांकडपाने व त्याच्यािं ध्यासाने लाभली होती. तेव्हा रूवक्मणीच्या 

रूपाने मी तो ध्यास कसा घेतला आवण कृष्णरूपातील या नारायणाशी ऐक्य 

पावडयािंा आनांद मी स्वतः कसा अनुभवला आवण नारायणालाही तो आनांद 

अनुभवायला आणून दणे्यासाठी मी कशी कारणीभूत झाले, हेिं आता मला जाणून 

घ्यायिें आह.े  

 अरे नारदा, मला आणखीन एका गोष्टीववियी कुतूहल वाटत आह.े जसे 

तू मला ह ेगुज साांवगतलेस तसे ते गगफ मुनींनीही त्या वेळेस रूवक्मणीला साांवगतले 

असणारिं. मग त्यावर रूवक्मणीिंी प्रवतदक्रया काय व कशी झाली िरे? मला खात्री 

आह े की रूवक्मणीलाही त्यावेळेस माझ्याप्रमाणेिं आियाफिंा सुखद धक्का िसला 

असणार. पण ही गोष्ट कळडयावर मात्र वनवितिं रूवक्मणीिें मनोिळ व धैयफिळही 

वाढले असणार. कारण वतिंा वववाह आता कोणत्याही पररवस्थतीत कृष्णाशी 

होणारिं, याववियी रूवक्मणीिंी वनविती झाली असणार आवण वतच्या मनावरील 



             

 

सवफ ताणही दरू झाला असणार. होय ना? तेव्हा कृष्ण व रूवक्मणी याांच्या 

वववाहापयांतिंे सवफ कथाप्रसांग आता मला सलगतेने व सववस्तरपणे साांग िघू. तो 

सवफ इवतहास अत्यांत रोमाांिंकारी व श्रवणीय असणार यािंी मला अगदी खात्री 

आह.े” 

 लक्ष्मीच्या िोलण्यावर नारदाने ककविंतसे वस्मतहास्य केले आवण तो 

म्हणाला,  

 “अगां लक्ष्मी, ते तर आणखीन एक वेगळेिं गुज आह े आवण ते तुला 

एखादवेेळेस अवतशय गमतीशीरही वाटेल. कारण खरी गोष्ट अशी आह े की गगफ 

मुनींनी रूवक्मणीला ‘वतच्या रूपाने तूिं म्हणजे लक्ष्मीिं भूतलावरती आलेली आहे’ 

असे मुळी साांवगतलेिं नाही. अथाफत, ज्याअथी गगफ मुनींकडून तसे रूवक्मणीला 

साांगणे घडले नाही त्याअथी ते तसे साांगणे ह ेअनावश्यकिं होते ह ेतर अगदी सहज 

आह.े गगफ मुनींच्या ठायीिंा वविंार हा सम्यकिं असणार आवण म्हणूनिं 

त्याांच्याकडून तसे घडले असणार. गगफ मुनींिें अांतःकरण जाणडयावरतीिं त्या 

गोष्टींिंा आपडयाला उलगडा होणार आह.े  

 ह े लक्ष्मी, गगफ मुनी त्याांच्या स्वानुभवाने वनवितपणे जाणून होते की 

रूवक्मणीला वतच्या भावानुसार व स्वभावाप्रमाणेिं अनुभव घेऊ दणेे आवश्यक 

होते. कारण तरिं रूवक्मणीला स्वानुभव घेणे शक्य झाले असते. स्वानुभवापयांत 

जाण्यािंा तोिं खरा मागफ आह.े ध्येयािंी वनविती झाडयानांतर त्या ध्येयपूतीिंा 

मागफ ज्याने त्यानेिं िंोखाळला पावहजे. म्हणजेिं ज्याला त्याला येणाऱ्या मागाफतील 

अडिंणीतून ज्यािंा तोिं उपाय शोधून काढतो आवण त्यातून आलेडया 

अनुभवातूनिं त्यािंी मागाफमध्ये पुढे पुढे वाटिंाल होत राहते. अथाफत त्यासाठी 

सुयोग्य व अवधकारी अशा महात्म्याांना अनन्य भावाने शरण जाऊन, त्याच्याकडून 

आपडया आत्मकडयाणाच्या मागाफिें मागफदशफन मात्र वनवित करून घेतले पावहजे. या 

मागाफने जाऊन ज्या भाग्यवांताांनी आपले आत्मकडयाण साधले त्याांिें अनुभव व 

त्याांिें जीवन सवाांनािं वनवितिं प्रेरणादायी व स्रू्तीदायक असते, परांतु दसुऱ्या 

कोणासाठी ते आदशफवत असू शकत नाही. ही सवाफत महत्त्वािंी गोष्ट लक्षात ठेवणे 

अत्यांत आवश्यक आह.े कारण ती ती जीवनिंररत्रे त्या त्या वेळच्या प्राप्त िाह्य 

पररवस्थतीनुसार व आवश्यकतेनुसार घडलेली असतात. त्यामुळे ती आत्ताच्या 

प्रत्यक्ष पररवस्थतीत अनुकरणीय नसतात. ककिहुना तसे अनुकरण करण्यािंा 

झालेला मोह हा िुंकीिंािं आह.े तसा केलेला प्रयत्न हा िऱ्यािंदा घातकिं ठरतो 

हहेी इवतहासात वारांवार वसद्ध झालेले आह.े  



 

 

 ह े लक्ष्मी, सवाफत महत्त्वािंी गोष्ट म्हणजे जर गगफ मुनींनी ह े गुज 

रूवक्मणीसाठी प्रगट केले असते, तर वतच्या मनावरती उगािंिं एक प्रकारिंा 

दिावही वनमाफण होण्यािंी शक्यता होती. रूवक्मणीच्या रठकाणी तुझ्याववियी 

काहीतरी कडपनाही तयार झाली असती आवण एखाद े वेळेस तुझ्याववियीिंी 

काहीतरी काडपवनक प्रवतमा रूवक्मणी मनात धरून िसली असती. ‘आपण लक्ष्मी 

आहोत आवण म्हणून आपडयाला काहीतरी वेगळे वागायिंे आह’े अशा वविंाराांिें 

एक वृथा दडपणही रूवक्मणीच्या अांतमफनावर, वतच्या नकळतपणे कायमिें रावहले 

असते.  

 या सवफ सांभवनीय व अनावश्यक गोष्टी टाळण्याच्या अांतस्थ हतेूमुळेिं 

गगफ मुनींच्याकडून ते गुज प्रगट झालेिं नाही. त्याांच्या अांतःकरणात तसा वविंार 

ककवा तशी उमीसुद्धा वनमाफण झालीिं नाही. ह ेनवल नव्ह ेपण ववशेि मात्र आह.े 

अशा ववशुद्ध अांतःकरणाच्या अवस्थेतील गगफ मुनींसारख्या महात्म्याांच्याकडूनिं 

आत्मकडयाणािंा मागफ खऱ्या अथाफने प्रगट होत असतो ह ेमात्र खरे आह.े त्याांच्यािं 

मागफदशफनानुसार त्या मागाफने जाऊन स्वानुभवािें ध्येय गाठण्यािंा पराक्रम हा मात्र 

ज्यािंा त्यालािं करावा लागतो. तसा पराक्रम रूवक्मणीकडून वतच्या पुढील 

जीवनात घडला म्हणून तर वतिंे कौतुक आह.े एवढेिं नव्ह,े तर रूवक्मणीिंी कथा 

ही भवक्तमागाफिंी वाटिंाल करणाऱ्याांसाठी प्रेरणादायी तर ठरलीिं, परांतु 

त्याांच्यासाठी ती एक अभ्यासािंा ववियही होऊन रावहली.”  

 नारदाच्या िोलण्यावर लक्ष्मी गांमतीने हसून म्हणाली, “अरे नारदा, तू 

जेवढे रूवक्मणीिें कौतुक करशील तेवढे ते ऐकून मला तर अवधकिं आनांद होणे 

साहवजकिं आह.े हो की नाही? परांतु त्याहीपेक्षा मला जे माहात्म्य जाणवत आह ेते 

गगफ मुनींिेंिं! त्याांच्या अांतःकरणाच्या अवस्थेववियीिें माझे कुतूहल अवधकावधक 

वाढतिं आह.े एक तर त्याांिें अिंानक भीष्मकाकडे जाणे; दसुरे म्हणजे त्याांिें 

भीष्मकाशी व रूवक्मणीशी झालेले िोलणे. त्यातूनही गगफ मुनींनी भीष्मकाशी 

िोलताना त्याला र्क्त त्याच्या अडिंणींववियी योग्य मागफदशफन केले आवण 

भीष्मकाच्या मनािंी समजूत घालून त्याच्या दःुखी मनाला शाांतवले. परांतु गगफ 

मुनींनी भीष्मकाला कृष्णाच्या अवतारािें गुह्य व माहात्म्य काही साांवगतले नाहीिं. 

अथाफत् गगफ मुनींनी भीष्मकाला महात्म्याांच्या सांगतीिें व त्याांच्याकडून वमळणाऱ्या 

मागफदशफनािेंही महत्त्व साांवगतलेिं. ते सवफ भीष्मकाला कळले खरे, परांतु ‘गगफ मुनी 

हिें तसे महात्मे आहते, त्याांिें माहात्म्य ह े केवळ तात्पुरते मागफदशफन घेण्याएवढे 



             

 

मयाफददत नसून, त्याांनािं अनन्यभावाने शरण जाऊन त्याांच्याकडून सत्यज्ञान प्राप्त 

करून घ्यावे आवण जीवनािें कोडे कायमिें सोडवून घ्याव’े असे काही त्या 

भीष्मकाला वाटले नाही. िरे, गगफ मुनींनीही भीष्मकाशी िोलताना प्रत्यक्ष स्वतःकडे 

असा वनदशे केला नाहीिं. तसा सांकेत जर त्याांनी केला असता, तर भीष्मकाच्या 

नक्कीिं तो लक्षात आला असता आवण तो एखादवेेळेस गगफ मुनींना शरणही गेला 

असता, नाही का?  

 ह े नारदा, गगफ मुनींनी रूवक्मणीला मात्र कृष्णािें ईश्वरी माहात्म्य 

आवण त्यािें अवतारिंररत्र व कायफ या दोन्ही ववियी अगदी सववस्तर मावहती 

ददली. एवढेिं नव्ह े तर, कृष्णािंीिं भक्ती करून त्याच्याशीिं ऐक्य पावण्यािंा 

भक्तीमागफ त्याांनी रूवक्मणीला अगदी आवजूफन साांगून वतच्या रठकाणी पूणफपणे 

ठसववला आवण स्वतः मात्र पुन्हा त्यातून मोकळेिं झाले. रूवक्मणीिंी कृष्णभेट 

होण्यापयांतिंी जिािदारी काही त्याांनी घेतली नाही आवण तोपयांत गगफ मुनी तेथे 

थाांिलेही नाहीतिं.  

 आणखीन एक गोष्ट म्हणजे रूक्मीशी काही िोलण्यािंा व त्यािंी 

समजूत घालण्यािंा गगफ मुनींनी तर अवजिात प्रयत्न केला नाही. एखाद ेवेळेस गगफ 

मुनी जर रूवक्मशी िोलले असते तर त्याच्या वविंारसरणीत काहीतरी र्रक 

पडलाही असता. काही साांगता येत नाही, हो ना? परांतु तसा थोडासाही प्रयत्न गगफ 

मुनींनी केलािं नाही, असे म्हणण्यापेक्षा त्याांच्याकडून तो घडलािं नाही. यािें मात्र 

मला नवल वाटते आवण जरासे वाईटही वाटते. रूवक्मला एखादी तरी सांधी गगफ 

मुनींकडून वमळाली असती तर िरे झाले असते, नाही का? अथाफत असे घडले नाही 

आवण ते का घडले नसावे ह ेजाणून घ्यावे असे मात्र मला राहून राहून वाटत आह.े 

कारण गगफ मुनींसारख्या महात्म्यािें ववशुद्ध अांतःकरण जाणून घेण्यासाठी मला या 

सवफ गोष्टी समजून घेणे अत्यांत आवश्यक वाटते. नारदा, माझे हे वाटणे योग्यिं आहे 

ना? तसे असडयास मला सवफकाही नीट समजावून साांगण्यािें तू करावेस अशी 

ववनांतीिं मी तुला करते.” 

 लक्ष्मीने वविंारपूवफक वविंारलेले प्रश्न ऐकून नारदाला लक्ष्मीिें कौतुक 

तर वाटलेिं, पण वतच्यावर श्रवणािंा होत असलेला अपेवक्षत पररणाम पाहून 

नारदाला समाधानही झाले. त्या दोन्ही गोष्टी नारदाच्या िोलण्यातून अगदी 

सहजपणे प्रगट होऊ लागडया.  



 

 

 “अगां लक्ष्मी, तुझ्याकडून घडणारे श्रवण तुला वविंाराला उदु्यक्त करीत 

आह ेह ेतर िंाांगलेिं लक्षण आह.े त्यामुळेिं तू वविंारलेले प्रश्न योग्यही आहते आवण 

सखोलही आहते. त्या प्रश्नाांना केवळ वरवरिंी उत्तरे साांगून तुझ्या मनािें समाधान 

होणे शक्यिं नाही. कारण मुळातिं ह ेप्रश्न महात्म्याांच्या अांतःकरणाववियी आहते 

आवण तो अांतःकरणािंा वविय हा तर सखोलिं आह.े खरे तर, महात्म्याांच्या सखोल 

व गूढ अांतःकरणािंा थाांगपत्ताही लागणे जेथे अशक्य आह,े तेथे त्याांिें अांतःकरण 

जाणण्यािंा तर प्रश्निं वनमाफण होऊ शकत नाही. कारण त्याांच्या अांतःकरणािंी 

अवस्था ही मनाच्या कडपनेच्या, तसेिं िुद्धीच्या तकाफच्या व अभ्यासाच्याही 

पलीकडिंीिं आह.े पण तरीही ती अांतःकरणािंी अगम्य अवस्था त्या महात्म्याांच्या 

वृत्तीनुसार काहीशी साकार होते आवण त्याांच्या स्वभावानुसार जराशी प्रगट होत 

असते. म्हणून तर त्या महात्म्याांच्या अांतःकरणाववियी काहीतरी िोलता येते आवण 

साांगता येते. 

 ह े लक्ष्मी, तुझा पवहला प्रश्न आह े तो गगफ मुनींिें जे भीष्मकाच्या 

भेटीसाठी अवविंत जाणे झाले त्यासांिांधीिंा आह.े त्याववियी एवढेिं म्हणता येईल 

की गगफ मुनींच्या अांतःकरणामध्ये अकवडपत व अकारण उठलेली ती एक ऊमी होती 

आवण त्या आांतररक प्रेरणेला प्रमाण मानूनिं गगफ मुनींनी भीष्मकाच्या भेटीस 

जाण्यािें केले. कारण गगफ मुनी स्वानुभवाने जाणून होते, की अशा ऊमी जरी 

पूवफवनयोवजत नसडया तरी ईश्वराच्या वनयतीतील सांकेतानुसारिं वनमाफण होत 

असतात. त्या ऊमीच्या मुळाशी कोणत्याही प्रकारिें व कोणाववियीिेंही वैयवक्तक 

कारण नसते. परांतु ईश्वरी वनयतीत घडणाऱ्या पुढील घटनाांसाठी त्या ऊमी सूिंक व 

पूरक असतात. त्यामुळेिं गगफ मुनी जाणून होते की त्या प्रेरणेतून होणाऱ्या कृतीला 

ते केवळ वनवमत्तमात्रिं होते आवण त्या कृतीतून वनमाफण होणाऱ्या र्ळाशीही त्याांिंा 

काहीिं सांिांधही नव्हता. ईश्वरी वनयतीत घडणारी ती एक लीला म्हणूनिं गगफ मुनी 

त्या गोष्टीकडे िघत होते आवण त्यािंा आनांद ते अगदी सहजतेने अनुभवत होते.  

 ह े लक्ष्मी, दसुरी महत्त्वािंी गोष्ट म्हणजे जरी गगफ मुनींसारख्या 

महात्म्याांच्या अांतःकरणाठायी ईश्वरी स्वानुभवािंी पूणाफवस्था असली, तरी ती 

अवस्था िाह्याांगाने नेहमीिं पूणफपणे प्रगट होतेिं असेही नाही. िाह्य पररवस्थती, 

प्रसांग, व्यक्ती व त्या व्यक्तीिंा भाव या गोष्टीही त्या प्रगटीकरणासाठी कारणीभूत व 

साहाय्यभूतही ठरत असतात. त्याही आधी त्या महात्म्याांिंी वृत्ती व स्वभाव ही 

मुख्य व मूळ कारणे असतातिं. गगफ मुनी व भीष्मक याांच्यातही नेमके तसेिं घडले 

ह े नीट वविंार केडयावर तुझ्याही लक्षात येईलिं. गगफ मुनी त्याांच्या ठायीच्या 

आांतररक प्रेरणेनुसार भीष्मकाला जेव्हा भेटायला गेले तेव्हा पुढे काय घडणार आहे 

ह ेत्याांनाही ठाऊक नव्हतेिं. परांतु पररवस्थतीच्या किंाट्यात अडकून मनािें स्वास्थ्य 



             

 

पूणफपणे हरवून िसलेडया भीष्मकाला मात्र गगफ मुनींच्या रूपाने आधार 

वमळाडयासारखेिं वाटले. त्याने आपडया सवफ अडिंणी गगफ मुनींना साांवगतडया 

आवण त्यािें मन मोकळे झाले. गगफ मुनींनीही त्याला धीर देऊन योग्य मागफदशफन 

केले आवण त्याला पेिंप्रसांगातून सोडवले. भीष्मकािेंही मन शाांत झाले आवण गगफ 

मुनींवरती दढृ श्रद्धा ठेवून त्याांच्या साांगण्याप्रमाणे वागण्यािंा त्यािंा वनिय झाला.  

 ह े लक्ष्मी, परांतु भीष्मकाच्या अडिंणी या केवळ प्रापांविंकिं होत्या. 

त्यामुळे गगफ मुनींिें मागफदशफनही तेवढ्यापुरतेिं व मयाफददतिं रावहले. प्रापांविंकाांना 

र्क्त दःुखातून तात्कावलक सुटका व सुखािंी प्राप्ती हवी असते. त्यामुळे जरी 

भाग्याने त्याांिंी कोणा महात्म्याांशी भेट झाली, तरी ते त्या महात्म्याांकडून 

दखुःमुक्तीसाठी व सुखप्राप्तीसाठीिं आशीवाफद मागतात. भीष्मकािंीही गगफ 

मुनींकडून तेवढीिं अपेक्षा होती आवण तेिं त्याने मावगतले. गगफ मुनींिें कोमल 

अांतःकरण कळवळले. त्याांनी भीष्मकाच्या मनाला आधार दऊेन शाांतवले आवण 

वनवित असे मागफदशफनही केले.  

 खरे तर, गगफ मुनींनी त्यािंवेळी भीष्मकाला ‘ईश्वरी सत्ता, मानवी 

जीवनािें महत्त्व, ईश्वरी भक्तीच्या आनांदानेिं जीवनािंी होणारी साथफकता आवण 

त्यासाठी आवश्यक असलेले महात्म्याांिें मागफदशफन’ या गोष्टीही िोलण्याच्या ओघात 

सूिंकतेने साांवगतडया होत्यािं. परांतु त्यावेळी भीष्मकािंी मनःवस्थती ठीक 

नसडयामुळे, ते सवफ ऐकूनही त्यािें मन मात्र त्या गोष्टींिंा स्वीकार करू शकले 

नव्हते. म्हणूनिं त्याने त्यासांिांधी गगफ मुनींना आणखी काही वविंारून जाणून 

घेण्यािंा प्रयत्नही केला नाही. प्राप्त पररवस्थतीतून सुटका कशी व कधी होईल या 

एकािं वववांिंनेने भीष्मकाच्या मनाला ग्रासलेले होते. त्यािंी ही अवस्था गगफ 

मुनींनी लगेिंिं ओळखली आवण म्हणून त्याांनीही तो वविय पुढे वाढवला नाही. 

कारण त्यामुळे भीष्मकाच्या मनावरील दडपण अवधकिं वाढले असते आवण त्या 

ताणामुळे त्यािंी मनःवस्थतीही अवधकिं विघडली असती. मनोभूमी सुयोग्य 

नसताना सुसांस्कारािें िीज जरी पेरले, तरी सत्सांगती व ईश्वरी प्रेमाच्या 

अनुभवाच्या अभावी ते िीज मूळ न धरता सुकूनिं जाते. भीष्मकाच्या रठकाणीही 

गगफ मुनींिें साांगणे ववस्मरणाच्या ओघात वाहूनिं गेले. गगफ मुनी मात्र त्याांच्या 

धमाफला जागले आवण स्वतःच्या आनांदानुभवात वनमग्न होऊन शाांत व स्वस्थ रावहले.  

 ह ेलक्ष्मी, रूवक्मणीिंी गोष्ट मात्र अत्यांत वेगळीिं होती. कारण वतच्या 

मनात रूपगुणाांच्या आकिफणाने व प्रेमाने सुद्धा, खुद्द कृष्णिं भरला होता आवण 

कृष्णािंी प्राप्ती हािं एकमेव ध्यास रूवक्मणीच्या रठकाणी जडून रावहलेला होता. 

या वतच्या वनियािें गगफ मुनींना अत्यांत कौतुक व अप्रूप वाटले. पण त्यािंिरोिर 

कृष्णप्राप्ती साधण्यामध्ये दकतीतरी अडिंणी आहते हसेुद्धा गगफ मुनी समजून होते. 



 

 

म्हणूनिं त्याांनी कृपावांत होऊन रूवक्मणीला त्यासांिांधी योग्य ते मागफदशफन तर 

केलेिं, पण त्यािंिरोिर वतच्या मनािें धैयफिळही वाढवले.  

 गगफ मुनींनी आणखीन एक सवाफत महत्त्वािंी गोष्ट केली आवण ती 

म्हणजे त्याांनी रूवक्मणीला कृष्णािें ईश्वरी माहात्म्य साांगून त्याच्या अवतार 

िंररत्रािें रहस्यही प्रगट केले. कारण गगफ मुनी जाणून होते की जरी रूवक्मणीला 

िाह्याांगाने कृष्णािंी प्राप्ती झाली, तरी रूवक्मणी खऱ्या अथाफने कृष्णािंी 

झाडयावरिं वतला कृष्णप्राप्तीिंा खरा आनांद वमळणार होता. त्यासाठी रूवक्मणीने 

कृष्णाशी ऐक्य पावणेिं आवश्यक होते आवण ते ऐक्य केवळ कृष्णाच्या भक्तीनेिं 

शक्य झाले असते.  

 कृष्णािें ईश्वरी माहात्म्य गगफ मुनींच्या मुखातून श्रवण केडयावरिं 

रूवक्मणीच्या रठकाणी असलेडया कृष्णाववियीच्या प्रेमािें रूपाांतर कृष्णाच्या 

भवक्तभावात झाले. रूवक्मणीच्या मनात असलेडया शुद्ध कृष्णप्रेमाठायी कृष्णभेटीिंी 

आवण कृष्णाशी ऐक्य पावण्यािंी आतफता वनमाफण झाली. कृष्णाच्या अांतःकरणाला 

प्रमाण मानून केवळ कृष्णासाठीिं समर्षपत भावाने जीवन जगण्यािंा रूवक्मणीिंा 

वनियही, गगफ मुनींच्या सद्विंनाांनीिं झाला आवण गगफ मुनींकडून ईश्वरी वनयतीत 

घडणाऱ्या ईश्वरी कायाफतील त्याांिंा सहभाग व सहयोग सहजपणे घडला. तेवढ्यािं 

सहजपणे गगफ मुनींना त्याांिंा कायफभाग पुरा झाडयािें जाणवले. रूवक्मणीला आता 

कोणत्याही प्रकारच्या प्रत्यक्ष मागफदशफनािंी ककवा मदतीिंी जरूरी नाही हे गगफ 

मुनींच्या लगेिंिं लक्षात आले होते. कारण रूवक्मणीच्या ठायी झालेला कृष्णप्रेमािंा 

वनिय व वतला जडलेला कृष्णप्राप्तीिंा ध्यास गगफ मुनींनी ओळखला होता. 

त्यामुळेिं रूवक्मणी वतच्या ध्येयाप्रत जाण्यामध्ये वनवितिं यशस्वी होणार यािंी 

पूणफ खात्री गगफ मुनींच्याठायी होती. म्हणूनिं गगफ मुनींकडून तेथे पुढे थाांिणे घडले 

नाही, तर घडलेडया ईश्वरी लीलेिंा आनांद गगफ मुनींनी अनुभवला आवण पुन्हा 

आत्मानांदात रमून राहण्यासाठी ते मोकळे झाले. 

 ह ेलक्ष्मी, रूवक्मिंा तर प्रश्निं वनमाफण होत नव्हता. त्याच्या मनािंी 

तर एवढी अधोगती झाली होती की त्याच्या रठकाणिंा तमोगुण अगदी पराकोटीला 

पोहोिंला होता. अथाफत् तत्वतः सत्वगुणािंी थोडीशी धुगधुगी त्याच्या रठकाणी 

असणारिं. परांतु त्या सत्वगुणापयांत पोिूंन त्याला धरणे व वाढवणे ह े शक्यिं 

नव्हते. कारण त्यासाठी रूवक्मिें स्वतःिें सहकायफ आवश्यक होते. परांतु तसे 

रूवक्मला स्वतःला वाटडयावशवाय ते घडणे शक्यिं नव्हते आवण रूवक्मला तसे 

वाटण्यािंी शक्यता मुळीिं नव्हती. रूवक्मला स्वतःच्या वागण्या-िोलण्यात मुळी 

काही िुंकीिें वा गैर आह े असे वाटतिं नसडयामुळे त्याला पिात्ताप होण्यािंी 

ककवा तो कोणाला शरणागती देऊन मागफदशफन करून घेण्यािंी शक्यता सुतरामही 



             

 

नव्हती. त्यातूनही जर गगफ मुनींनी आपणहून रूवक्मला िोलावून घेतले असते आवण 

त्याला काही साांगण्यािंा प्रयत्न केला असता, तर त्यािंा पररणाम उलटािं झाला 

असता. रूवक्मिंा राग आगीत पडलेडया तेलाप्रमाणे अवधकिं उर्ाळून आला असता 

आवण त्या भरात त्याने गगफ मुनींिंा अवमान करण्यासही कमी केले नसते. त्यामुळे 

गगफ मुनींच्या शाांत वृत्तीला जरी िाधा आली नसती, तरी रूवक्मच्या पापकमाफत 

मात्र आणखीनिं भर पडली असती आवण त्यािंी दषु्र्ळे पुन्हा रूवक्मलािं 

भोगावयास लागली असती. पुढे त्याला तशी ती भोगावी लागलीिं हा भाग वेगळा! 

रूवक्मिंी अशी दरुावस्था गगफ मुनी जाणून होते. त्याांच्या रठकाणी त्याच्याववियी 

दया व कळवळाही होता. परांतु गगफ मुनी सुज्ञपणाने व वववेक िाळगून स्वस्थिं 

रावहले आवण रूवक्मिें भववतव्य त्याांनी ईश्वरी वनयतीवर सोपवले.” 

 नारदािें िोलणे ऐकून लक्ष्मीच्या मनाला झालेले समाधान वतच्या 

मुखावर स्पष्टपणे ददसत होते आवण ते पाहून नारदालाही होणारा सांतोि त्याच्या 

मुखावर तेवढ्यािं स्पष्टपणे ददसत होता. लक्ष्मीिें मन पुढील कथाभाग श्रवण 

करण्याच्या अवस्थेप्रत आलेले असून, वतच्या रठकाणिंी आतुरता वाढलेली आह ेह े

लक्षात यायला नारदाला जराही वेळ लागला नाही. त्यामुळे क्षणभरही वाया न 

दवडता नारदाने िोलावयास सुरूवातिं केली, 

 “ ह े लक्ष्मी, मला खात्री आह े की तुझे मन मोकळे होऊन कृष्णाच्या 

प्रेमाने व माहात्म्याने पूणफपणे युक्त झालेले आह े आवण कृष्ण व रूवक्मणी याांच्या 

वववाहािंी कथा ऐकण्यासाठीिंी तुझी उत्सुकता अगदी वशगेला पोहोिंलेली आह.े 

माझ्या अांतःकरणातही तोिं प्रसांग साकार होऊ लागलेला आहे आवण त्या कथेत 

भरलेला प्रेमरस शब्दरूपाने प्रगट होण्यासाठी अत्यांत अधीर झालेला आह.े कारण 

िुद्धीने दकतीही गोष्टी समजून घेतडया, तरी सगुणिंररत्रातील अत्यांत मधुर अशा 

प्रेमरसािें प्रत्यक्ष सेवन केडयाखेरीज मनािें समाधान व तृप्ती होणार नाही ती 

नाहीिं आवण प्रेमाच्या अनुभवामध्येिं आनांदािंा अनुभव सामावलेला आह,े ह ेतर 

वत्रकालािावधत सत्य आह.े तेव्हा आता त्या सुमधुर प्रेमरसािें सेवन करण्यासाटी 

आपण उभयता सादर होऊया. 

 ह ेलक्ष्मी, गगफ मुनींशी िोलणे झाडयावर भीष्मकािें मन पुष्कळसे वस्थर 

झाले आवण गगफ मुनींनी केलेडया मागफदशफनानुसार वागण्यािंा त्यािंा वनियही 

झाला. रूवक्मणीिंा तर आधीिं वनिय झालेला होता. परांतु गगफ मुनींकडून कृष्णािें 

माहात्म्य ऐकडयापासून रूवक्मणीच्या रठकाणी एकीएक कृष्णप्राप्तीिंािं ध्यास 

लागलेला होता. तरीही वतिें मन मात्र अत्यांत शाांत व वस्थर होते. कारण गगफ 

मुनींच्या साांगण्यातील िोध रूवक्मणीच्याठायी पूणफपणे ठसलेला होता. गगफ मुनींच्या 



 

 

साांगण्यानुसार भीष्मकाने रूवक्मला आपडया महालात िोलवून घेतले आवण तेथे 

उपवस्थत असलेडया राणी शुद्धमती व रूवक्मणी याांच्या दखेतिं रूवक्मणीच्या 

स्वयांवरािंा घेतलेला वनणफय रूवक्मला कळीत केला.  

 अपेक्षेप्रमाणे रूवक्मिंी प्रवतदक्रया साहवजकिं तीव्र सांतापािंीिं होती. 

परांतु भीष्मक स्वतःच्या वनणफयाशी खांिीर रावहला. त्याने रूवक्मला समजावून 

साांवगतले की, “रूवक्मणीने कोणाशी वववाह करावा हा वनणफय अजून घेतलेला नाही. 

मग तो कृष्ण असो वा वशशुपाल असो. वतिंे मन याववियी खुले व मोकळे आहे 

आवण रूवक्मणी वतिंा वनणफय प्रत्यक्ष स्वयांवराच्या मांडपातिं, त्या वेळीिं घेईल. 

तेव्हा राजपुरोवहताांकडून शुभमुहूतफ वनवित करून घेऊन शुभददन ठरवूया आवण 

त्याप्रमाणे सवफ म्हणजे सवफ राजाांना व राजपुत्राांना रूवक्मणीच्या स्वयांवरािें वनमांत्रण 

पाठवण्यािंी व्यवस्था करू या.” 

 भीष्मकािें असे वनियात्मक िोलणे ऐकून रूवक्मही थोडासा िंदकतिं 

झाला. एरव्ही रूवक्मला थोडासा वभऊन व दिून वागणारा भीष्मक एकदम एवढा 

स्पष्टपणे व वनःसांददग्धपणे कसा काय िोलू लागला, अशा वविंाराने रूवक्मलाही 

ववस्मयिं वाटला. सुरूवातीला रूवक्मच्या मनातील रागािंा जरी भडका उडाला 

तरी नांतर त्याने धोरणीपणा दाखवला. आत्तापासूनिं ववरोध न करता, मुख्य म्हणजे 

रूवक्मणी वववाहाला तयार झाली आह े या गोष्टीिंा उपयोग करून घ्यावा असा 

वविंार रूवक्मच्या मनाने केला आवण त्याने िाह्यकरणी तरी सामोपिंाराने 

वागण्यािें ठरवले. ‘प्रत्यक्ष स्वयांवराच्या वेळी रूवक्मणीला वशशुपालाशीिं वववाह 

करायला भाग पाडायिंे’ असा मनोमनी वनिय कायम ठेवून रूक्मी स्वस्थ िसला. 

रूवक्मच्या मनातील हा कावा भीष्मकाच्याही लक्षात आडयावशवाय रावहला नाही. 

परांतु ‘त्यावेळिें त्यावेळेस पाहून घेऊ. त्यावेळेस त्यातून काहीतरी मागफ वनवितिं 

वनघेल’ अशी खात्री मनात िाळगून आवण ईश्वरावरती पूणफ भरवसा ठेवून भीष्मकही 

शाांतिं रावहला. त्यानेही उगािंिं वविय न वाढवता सांभाव्य कठीण प्रसांग टाळला 

म्हणण्यापेक्षा, त्याने तो धोरणीपणाने पुढे ढकलला असेिं म्हणावे लागेल. 

रूवक्मणीही िाह्याांगाने शाांत ददसत होती. परांतु अांतःकरणाच्या ठायी कृष्णाच्या 

प्रेमरूपािें स्मरण कायम ठेवून कृष्णप्राप्तीिंा वनधाफर व ध्यास मात्र रूवक्मणीच्या 

ठायी पूणफपणे होता. 

 ह े लक्ष्मी, रूवक्मशी िोलणे झाडयावर भीष्मकािें मनोधैयफ अवधकिं 

वाढले. ‘रूवक्मशी स्पष्टपणे िोलून आपण त्याला आपले म्हणणे मोकळेपणाने साांगू 



             

 

शकलो’ यािेंिं भीष्मकाला आधी नवल वाटले. पण त्यािंिरोिर त्यािें मनोिळही 

वाढले आवण पुढील कृती करण्यासाठी तो सज्ज झाला. भीष्मकाने तािडतोि 

आपडया मांवत्रमांडळािंी िैठक िोलावली आवण त्याांना रूवक्मणीच्या स्वयांवरािंी 

िातमी साांवगतली. सवाांनािं आनांद झाला आवण सवफिं जण मोठ्या उत्साहाने 

भीष्मकाच्या साांगण्यानुसार तयारीला लागले. राजपुरोवहताांना वविंारून शुभददन 

व शुभमुहूतफही वनवित ठरला. दशेोदेशींच्या राजाांना व राजपुत्राांना आमांत्रणे 

पाठवण्यासही सुरूवात झाली. सवफसाधारणपणे ती आमांत्रणे जरी दतूाांमार्फ त 

पवत्रका पाठवून करण्यात आली, तरी मान्यवर राजाांना व सम्राटाांना मात्र ही 

आमांत्रणे भीष्मकाने व्यवक्तगत सांदशे पाठवून केली. रूवक्मने जरासांध व वशशुपाल 

इत्यादी त्याच्या खास सांिांवधताांना व्यवक्तशः भेटून रूवक्मणीच्या स्वयांवरािें आमांत्रण 

ददले. त्यािंवेळी ‘ह े स्वयांवर हा तर एक िाह्य देखावा असून रूवक्मणीिंा प्रत्यक्ष 

वववाह वशशुपालाशीिं होणार आहे’ अशी खात्री रूक्मी सवाांनािं खाजगीत दते 

होता.  

 भीष्मक जाणून होता की रूक्मी यादवाांकडे आमांत्रणासाठी जाणे 

कधीिं शक्य नाही. म्हणून त्याने मथुरावधपती िलराम व कृष्ण याांना व्यवक्तगत 

आग्रहािें पत्र व आमांत्रण पाठवून ‘त्याांनी अगत्याने येण्यािें करावे’ अशी प्रेमािंी 

ववनांतीही केली. िलरामाला या गोष्टीिें थोडेसे नवल वाटलेिं. परांतु कृष्णाला मात्र 

त्या पत्रामागील हतेू लगेिंिं लक्षात आला. भीष्मकाच्या मनातून रूवक्मणी 

आपडयालािं दणे्यािें नक्की आह े ह े कृष्णानेही ओळखले आवण त्यािें मनही प्रसन्न 

झाले. कारण रूवक्मणीववियीच्या अनेक गोष्टी कृष्णाच्याही कानावर आडया 

होत्यािं. रूवक्मणीिंी सुांदरता, सोज्वळता, शालीनता व मुख्य म्हणजे सावत्त्वकता 

या गुणाांिंी कीती सवफत्रिं पसरली होती. अनेक राजाांच्या व राजपुत्राांच्या मनात 

रूवक्मणीच्या प्राप्तीिंी तीव्र इच्छा वनमाफण झालेली होती. परांतु रूवक्मणीच्या मनात 

काय आह े यािंा थाांगपत्ता मात्र कोणालािं लागलेला नव्हता. रूवक्मणीच्या 

स्वयांवरािंी घोिणा झाडयावर अनेकाांच्या मनातील आशा पडलववत झाडया आवण 

रूवक्मणीच्या प्राप्तीिें मनातील माांडे खाण्यास त्याांनी सुरूवात सुद्धा केली.  

 ह ेलक्ष्मी, भीष्मकाच्या भेटीस जाऊन आलेली काही मांडळी कृष्णाच्या 

भेटीसही काही राजकीय कारणाांमुळे येत असत. तेव्हा अनेकाांच्या िोलण्यात 

भीष्मकाच्या सज्जनत्वािंा व सत्प्रवृत्तीिंा उडलेख जसा येत असे, तसा अगदी 

सहजपणे रूवक्मणीिंा ववियही वनघत असे. भीष्मकाच्या वनत्य जवळ राहून 

अनेकाांशी अनेक वविय िोलण्यामध्ये सहभागी होणारी रूवक्मणी, अशी वतिंी 

प्रवतमा सवाांच्यािं साांगण्यातून कृष्णाला जाणवत असे. त्यामुळे कृष्णाठायीही 



 

 

रूवक्मणीववियी एक प्रकारिें कुतूहल व आकिफण वनमाफण झालेले होतेिं. पण जेव्हा 

सवाांच्या िोलण्यातून रूवक्मणीच्या सद्गुणाांिंी ववशेि प्रशांसा प्रगट होत असे तेव्हा 

मात्र ‘अशीिं सहधमफिंाररणी आपडयाला हवी’ असे कृष्णालाही मनोमनी वाटू 

लागले होते. एवढेिं नव्ह ेतर, ‘आपण व रूवक्मणी ह ेएकमेकाांसाठीिं आहोत’ अशी 

खात्रीिं कृष्णाला त्याच्या आांतररक प्रेरणेतून जाणवू लागली होती. त्यामुळेिं जेव्हा 

भीष्मकाकडून रूवक्मणीच्या स्वयांवरािें आग्रहपूवफक आमांत्रण आले तेव्हा त्या 

स्वयांवराला जाण्यािंी तयारी कृष्णाने लागलीिं सुरू केली सुद्धा! कारण त्यािंा 

तसा वनिय आधीपासूनिं झालेला होता. िलरामाला मात्र कृष्णािंा हा उत्साह 

अनाकलनीय व जरा जास्तिं वाटला. परांतु ‘कृष्णाने जे ठरवले ते ठरवलेिं’ हा 

कृष्णािंा स्वभाव जाणून असलेला िलराम मग स्वस्थ िसून ‘आता काय होते’ ते 

र्क्त पहात रावहला.  

 

  



             

 

रुवक्मणीिं ेकृष्णाला प्रेमपत्र 

  

ह ेलक्ष्मी, परांतु रूवक्मणीच्या मनातील तगमग मात्र हळूहळू वाढत होती. 

‘मी कृष्णाला मनातून आधीिं वरले आहे आवण भर स्वयांवरातही मी कृष्णाच्यािं 

कां ठी वरमाला घालणार आह ेहा तर माझा वनिय झालेलािं आह.े परांतु कृष्णािंी 

मनपसांती मला लाभेल का? कृष्ण स्वतः स्वयांवरासाठी वनवितपणे येईल ना? असे 

माझ्यात काय आह ेकी कृष्णाने त्यािंी सवफ कामे िाजूला टाकावीत आवण माझ्या 

स्वयांवराला येण्यासाठी प्राधान्य द्यावे? जर कृष्ण प्रत्यक्ष स्वयांवराला उपवस्थतिं 

रावहला नाही तर मग माझे काय होणार? रूवक्मच्या जिरदस्तीपुढे मला माझी 

मान तुकवणे भाग पडेल काय? माझे तात त्यावेळेस काय भूवमका घेतील? 

त्याांिंाही मग काही इलाजिं िंालला नाही तर?’  

 अशा अनेक वविंाराांनी रूवक्मणीच्या मनात अगदी काहूर माजले आवण 

वतच्या मनािंी अस्वस्थता वाढतिं रावहली. शेवटी रूवक्मणीने प्रयत्नपूवफक वतच्या 

मनाला सावरले. कृष्णाच्या प्रेमािंे स्मरण करून गगफ मुनींिें साांगणेही रूवक्मणीने 

वतच्या ठायी जागे केले. तेव्हा रूवक्मणीिंे मन पुष्कळसे शाांत व वस्थर झाले आवण 

प्राप्त पररवस्थतीतील अडिंणींवरिंा उपाय वतला वतच्या दषृ्टीसमोर ददसू लागला. 

प्रत्यक्ष कृष्णाशीिं स्वतः सांपकफ  साधण्यािंा रूवक्मणीने वनिय केला आवण त्यासाठी 

वतने एक अवभनव मागफ शोधून काढला. कृष्णाला एक व्यवक्तगत खाजगी पत्र गुप्तपणे 

पाठवण्यािें रूवक्मणीने ठरवले. 

 ह ेलक्ष्मी, तसे पहायला गेले तर रूवक्मणीिंा हा वनणफय धाडसािंािं 

होता. कारण एक कुमाररका व तीही राजकन्या, एका अपररविंत पुरुिाला वतिंी 

प्रेमभावना व्यक्त करण्यासाठी एक खाजगी पत्र वलवहते, ही गोष्ट तर त्या वेळच्या 

जनरीतीच्या ववरुद्धिं होती. एवढेिं नव्ह,े तर त्या कृतीिंी सांभावना एक दषु्कृत्य 

म्हणूनिं केली गेली असती. सामान्य जनतेच्या दषृ्टीने तर तो एक व्यवभिंारिं 

ठरला असता. त्यातूनही या गोष्टीिंा जर गौप्यस्र्ोट झाला असता तर सवफत्र 

हलकडलोळिं झाला असता. सवफ राजकुळालािं दिूण लागले गेले असते. स्वतः 

भीष्मकही या कृत्यािें समथफन तर कधीिं करू शकला नसता. त्यालाही त्या वेळच्या 

प्रिंवलत सामावजक धमाफनुसार रूवक्मणीववरुद्ध कडक कारवाई करणे भागिं पडले 

असते. रूवक्मच्या स्वभावानुसार तर रागाच्या भरात त्याच्याकडून काहीतरी 



 

 

आततायी कृत्य वनवितिं घडले असते. रूवक्मणीच्याही रठकाणी या सवफ सांभाव्य 

अडिंणींिंा सम्यक वविंार होतािं. परांतु तरीही वतने केवढातरी धोका पत्करला 

यािें कौतुकिं करावयास हवे. होय की नाही?” 

 िोलता िोलता नारदाच्या मुखातून रूवक्मणीववियीिें कौतुक त्या 

प्रश्नोद्गारातूनिं सहजपणे प्रगट झाले खरे, परांतु लक्ष्मीच्या मनािंी झालेली 

अस्वस्थता काही लपून राहू शकली नाही. न राहवून लक्ष्मीच्या मुखातूनही वतच्या 

मनातील िंलवििंल व्यक्त होऊ लागलीिं, 

 “अरे नारदा, ही केवळ कौतुकािंी गोष्ट नाही तर अत्यांत काळजीिंीिं 

िाि आह.े एवढा मोठा धोका पत्करण्यािंा रूवक्मणीिंा वनणफय हा मला तरी 

अनावश्यकिं वाटतो. वतच्या मनािंी अगवतकता मी समजू शकते. परांतु तरीही 

एवढी जोखीम स्वीकारणे खरेिं जरूरीिें होते का? कारण रूवक्मणीिें एखादे 

पाऊलही जरी िुंकून इकडे वतकडे झाले असते, तरी वतिंी सवफिं योजना कोसळली 

असती आवण सवफिं मुसळ केरात गेले असते. मग वतला कोणीिं वािंवू शकले नसते, 

म्हणजे मला वाटते अगदी कृष्णही! त्यापेक्षा कृष्णावर श्रद्धा ठेवून व त्यािंािं 

भरवसा धरून जर रूवक्मणी शाांतपणे वाट पाहत रावहली असती, तर मला वाटते 

कृष्णाने वतिंी इच्छापूती वनवितपणे केली असती. थोडासा धीर धरून रूवक्मणीने 

कृष्णाला त्यािंा पराक्रम दाखवण्यािंी सांधी तरी द्यायला हवी होती. होय की 

नाही?” 

 नारदािें आधीिें िोलणे ज्या प्रश्नोद्गाराने थाांिले होते त्यािं 

प्रश्नोद्गाराने लक्ष्मीिेंही िोलणे थाांिले. या योगायोगातील गांमत नारद व लक्ष्मी या 

उभयताांच्या लक्षात आली आवण ते थोडेसे हसले खरे, परांतु अगदी थोडा वेळिं. 

दोघेही लगेिंिं गांभीरही झाले. कारण ते िोलत असलेला वविय हा गांभीरिं होता 

आवण त्याववियी गांभीरपणेिं िोलणे आवश्यक होते. नारदानेही लागलीिं 

गांभीरतेने िोलावयास सुरूवात केलीिं, 

 “ह े लक्ष्मी, सगुण भवक्तमागाफिें हिें तर ववशेित्व आह.े त्यामध्ये 

भक्तािंािं पराक्रम प्रगट होत असतो. कारण ईश्वरप्राप्तीिंी आत्यांवतक तळमळ ही 

मुळात भक्ताच्या रठकाणीिं असते. ईश्वराच्या अनुभवलेडया सगुण प्रेमातूनिं असा 

भवक्तभाव भक्ताच्या ठायी वनमाफण झालेला असतो आवण त्यािंी पररणती व पूती 

केवळ ईश्वराच्या प्रत्यक्ष प्राप्तीमध्येिं होत असते. त्यामुळे भवक्तभावामध्ये असलेली 

प्रेमािंी उत्कटतािं असा पराक्रम करायला भाग पाडते. कारण केवळ साध्या जुजिी 



             

 

प्रयत्नाने ईश्वरािंी प्राप्ती होणे शक्यिं नाही. त्यासाठी असाधारण प्रयत्निं घडावे 

लागतात ह ेसत्यिं आह.े परांतु भवक्तमागाफतील प्रत्येक कृती ही जशी मनातील उत्कट 

प्रेमभावामुळे घडते, तसेिं ती कृती कशी करावी यािंा सुिोधही भक्ताच्या रठकाणी 

जागृत असतो ही सवाफत महत्त्वािंी गोष्ट आह.े या सुिोधामुळेिं योग्य वेळी, योग्य 

कृती, योग्य प्रकारे घडते आवण भक्ताांकडून पराक्रम घडतो. भक्ताांिंा असा पराक्रम 

पाहूनिं ईश्वर भक्ताांवर प्रसन्न होतो आवण स्वतःहूनिं भक्ताांच्या स्वाधीन होतो. 

कारण ईश्वर हा पराक्रमािंा भोक्ता आह ेआवण ईश्वराच्या भक्तीने ईश्वरािंी प्राप्ती 

हािं मानव जन्मातील एकमेव पराक्रम आह.े 

 ह े लक्ष्मी, कृष्णावरील भवक्तभावामुळे नेमका हािं पराक्रमािंा भाव 

रूवक्मणीच्या रठकाणी जागृत झाला आवण ती त्या दषृ्टीने प्रयत्न करायला उदु्यक्त 

झाली. रूवक्मणीच्या भवक्तभावािंी पूती प्रत्यक्ष कृष्णिं करू शकत होता ह े तर 

सत्यिं आह.े परांतु त्यासाठी व त्याआधी रूवक्मणीिंा भाव कृष्णापयांत पोहोिंणे 

अत्यांत आवश्यक होते. कृष्णािंी प्रत्यक्ष भेट घेणे ह े तर रूवक्मणीसाठी अशक्यिं 

होते. म्हणूनिं वतने मग पत्रभेटीिंा मागफ स्वीकारला. अथाफत्, त्यामध्ये जोखीम 

होती ह े तर खरेिं आह.े परांतु दसुरा काहीही पयाफय उपलब्धिं नसडयामुळे 

रूवक्मणीिंाही नाईलाजिं झाला. म्हणूनिं वतने प्रत्यक्ष कृती मात्र पूणफ 

आत्मववश्वासाने आवण मुख्यतः पूणफ वववेकानेिं केली.  

 रूवक्मणीने प्रथम राजवाड्यामध्ये वनत्यनेम पूजाअिंाफ करण्यासाठी 

येणाऱ्या सुदवे नावाच्या एका पुरोवहताला स्वतःच्या ववश्वासात घेतले आवण त्याला 

आपडया मनातील योजलेला िेत साांवगतला. तो पुरोवहतही रूवक्मणीच्या मनातील 

भाव ओळखून होता आवण मुख्य म्हणजे कृष्णािंी थोरवी जाणून होता. त्यामुळेिं 

तो पुरोवहत रूवक्मणीिंी मदत करण्यास लागलीिं तयार झाला. रूवक्मणीच्या 

कामामध्ये पूणफ धोका आह ेह ेकळूनही तो पुरोवहत ती जोखीम स्वीकारण्यास तयार 

झाला. कारण त्याच्या मनािंी वनवित खात्री होती की त्याच्याकडून एक सत्कमफिं 

घडत आह ेआवण तो एका सत्कायाफलािं साहाय्यभूत होत आह.े 

 ह ेलक्ष्मी, अशा तऱ्हनेे कृष्णाला पत्र पाठववण्यािंी तजवीज केडयावरती 

रूवक्मणी प्रत्यक्ष पत्र वलवहण्यासाठी सज्ज झाली. त्यासाठी वतने प्रथम आपडया एका 

रेशमी वस्त्ािंा एक भाग कापून वेगळा केला आवण स्वतःच्या हाताने नीट धुऊन 

पूणफ स्वच्छ केला. नांतर त्या वस्त्भागावरती वारांवार हात दर्रवून रूवक्मणीने तो 

अत्यांत मुलायमही केला. रूवक्मणी रोज वतच्या कपाळी कुां कुमवतलक लावण्यासाठी 

म्हणून ज्या ताांिड्या कुां कुमािंा उपयोग करीत असे तेिं वतने पत्र वलवहण्यासाठी 

घेतले. रूवक्मणीने वतिें अत्यांत आवडते असलेले मोरपीस पत्रवलखाण करण्यासाठी 

म्हणून हातात घेतले मात्र, वतला वतच्या अत्यांत वप्रय अशा कृष्णािें स्मरण झाले 



 

 

आवण वतिें अांतःकरण कृष्णप्रेमाने एकदम भरूनिं आले. खरे तर, रूवक्मणीने ना 

कधी कृष्णाला प्रत्यक्ष पावहले होते, ना कधी ती त्याला प्रत्यक्ष भेटली होती. पण 

तरीही कृष्णाच्या रूपािें गुणवणफन अनेकाांच्याकडून वारांवार केवळ ऐकूनिं 

रूवक्मणीच्या मनात कृष्णािंी प्रेमप्रवतमा पूणफपणे भरून रावहली होती आवण वतिें 

मन तर कृष्णप्रेमातिं सदवै िुडूनिं रावहलेले असे. त्यामुळेिं कृष्णप्रेमािंा उिंांिळून 

आलेला रूवक्मणीिंा भाव शब्दरूप होण्यास जराही वेळ लागला नाही आवण वतिंा 

प्रेमभाव व्यक्त करण्यासाठी योग्य व अनुरूप शब्दाांिंा शोध घेण्यािंीही वेळ 

रूवक्मणीवर आली नाही. रूवक्मणीिें कृष्णप्रेम व्यक्त करण्यासाठी शब्द जणू 

धावूनिं आले आवण कृष्णप्रेमाने सजून साकार होऊ लागले. 

 “अहो कृष्णदवेा, माझ्या प्राणनाथा, कुां डीनपुरिंी राजकन्या रूवक्मणी 

ही आपणाला सवफप्रथम मनोभावे वांदनिं करते आवण आपणाला पत्र वलवहण्यािें 

असे धाडस केडयािद्दल आपली मनःपूवफक क्षमािं मागते. परांतु माझाही नाईलाजिं 

झाला म्हणूनिं केवळ हा मागफ मी अांगीकारला आह.े तरी मला आपण समजून घ्यावे 

अशी ववनांती मी मनोमनी तशी खात्री पूणफपणे िाळगूनिं करीत आह.े मला 

आपडयाला एवढेिं साांगायिें आह े आवण एकिं ववनांती करायिंी आह े की ‘मी 

आपणाला मनाने पूणफतः वरले आह,े तरी आपण माझा पत्नी म्हणून स्वीकार करून 

मला उपकृत करावे’ एवढीिं प्राथफना आह.े  

 अहो कृष्णदवेा, माझी ही ववनांती आपणाला एखदवेेळेस ववविंत्र ककवा 

गांमतीिंीही वाटेल. कारण माझी व आपली प्रत्यक्ष काहीही ओळख नसतानाही मी 

ह ेसाहस करीत आह.े परांतु त्यामागिें प्रेरणास्थान तर केवळ आपण स्वतःिं आहात. 

आपले रूप, गुण व सवफ िंररत्र यािंी कीतीिं अशी आह े की कोणािेंही मन 

आपडयाठायी अगदी सहजपणे लुब्ध होईल आवण त्यािंा त्याला दोिही दतेा येणार 

नाही. आपण अनेकाांसाठी आहात हे मी जाणून आह.े पण माझ्यासाठी मात्र आपण 

एकीएकिं आहात.  

 ह े प्राणनाथ, कदाविंत आपडयाला ही माझी केवळ भावनात्मकतािं 

आह ेअसे वाटेल. भावनेच्या भरातिं ह ेपत्र मी वलहीत आह ेअसेही आपडयाला वाटू 

शकेल. परांतु एका गोष्टीिंी वनवित खात्री िाळगा की हा वनणफय मी अत्यांत 

वविंारपूवफक घेतलेला आह,े पण हा वविंार मात्र मी आपणाला योग्य आह ेकी नाही 

यािं गोष्टीिंा होता. कारण आपली योग्यता व श्रेष्ठता ही तर वनर्षववादिं आह ेआवण 

ते ठरवण्यािंी माझी अवजिात लायकी नाही हहेी मी जाणून आह.े भीष्मक राजािंी 

कन्या या नात्याने अनेक थोर थोर अशा ऋिीमुनींच्या मुखातून आपले जीवनिंररत्र 

व गुणकीती श्रवण करण्यािंी सांधी मला मोठ्या भाग्यानेिं लाभली. तेव्हािं 



             

 

तनमनाने ज्याांिंी सेवा जन्मभर करावी असे केवळ आपणिं एकीएक आहात असा 

माझा दढृवनिय झाला. तसािं ध्यासही माझ्याठायी जडून रावहलेला आह े आवण 

त्यािंी पूती केवळ आपणिं, माझा पत्नी म्हणून स्वीकार करून करू शकता.  

 अहो कृष्णदवेा, पण जेव्हा प्रत्यक्ष गगफ मुनींच्या मुखातून आपले 

माहात्म्य मी श्रवण केले, तेव्हापासून तर माझ्याठायी आपडयाववियी एकीएक 

भवक्तभाविं वनमाफण होऊन रावहलेला आह.े माझ्या ध्यानी, मनी व व्यवधानीही 

केवळ आपणिं असता. आता माझ्याकडून र्क्त आपलीिं पूजा व भक्ती घडावी 

आवण आपली माझ्यावरील प्रसन्नता मी अनुभवावी एवढािं ध्यास माझ्याठायी 

जडून रावहलेला आहे. कारण त्यामध्येिं माझ्या जीवनािंी साथफकता व धन्यता आह े

अशी माझी दढृ श्रद्धा आह.े तरीही आपण प्रत्यक्ष माझ्या स्वयांवराच्या वेळी 

उपवस्थत राहण्यािंी कृपा करावी आवण आपडयाववियीिंा भाव सवाांसमक्ष 

जाहीरपणे प्रगट करून आपणास वरण्यािंी सांधी मला आपण द्यावी, अशी मी 

आपडयाकडे ववनम्रपणे प्राथफना करीत आहे. माझ्या स्वयांवरािें ह ेव्यवक्तगत आमांत्रण 

मी आत्यांवतक प्रेमाने करीत आह ेत्यािंा स्वीकार करावा ही ववनांती. माझी प्रेमािंी 

अजी मी आपडया िंरणी सादर केली आह ेआवण आपली मजी माझ्यावर वनवितपणे 

होईल असा माझा पूणफ ववश्वास आह.े आपडया पदी माझे पुन्हा पुन्हा सप्रेम साष्टाांग 

नमस्कार. सदवै आपले क्षेम व कुशल ल्िंवतते.” 

 ह ेलक्ष्मी, खरे तर रूवक्मणीने कृष्णाला थोडक्यात पत्र वलहून वतच्या 

मनीिें भाव कृष्णाला कळववण्यािें ठरवले होते. परांतु पत्र वलखाणाच्या वनवमत्ताने 

जेव्हा वतला कृष्णाच्या माहात्म्यािें स्मरण झाले तेव्हा वतच्या रठकाणिें प्रेम 

अनावरिं झाले. त्यातूनिं शब्दप्रवाह वनमाफण झाला आवण त्याद्वारे कृष्णप्रेम अखांड 

ओघाने वाहूिं लागले. परांतु थोड्या वेळाने वतिंी तीिं भानावर आली. एवढे दीघफ 

वलखाण वतच्याकडून कसे घडले यािें वतिें वतलािं नवल वाटले. पण मग वतच्या 

मनात लगेिंिं आणखीनही एक वविंार आला की एवढे लाांिलिंक पत्र कृष्णाला 

पाठवावे की नाही? कारण कृष्णािंी व रूवक्मणीिंी प्रत्यक्ष भेटिं काय, तर 

ओळखही नव्हती. परांतु या गोष्टीवर जास्त वविंार करीत न िसता रूवक्मणीने 

मनािंा एकिं वनिय केला की पत्राद्वारे मोकळे झालेले आपडया मनातील भाव 

आपण कृष्णाला प्रेमाने अपफण करावेत आवण िाकी सवफ त्या कृष्णावरिं सोपवावे. 

भलेिुरे व योग्यायोग्य यािंा वनवाडा कृष्णिं करील आवण काय तो वनणफयही कृष्णिं 

घेईल. परांतु वतच्या भावािंा कृष्ण नक्कीिं स्वीकार करील यािंी पूणफ खात्री 

रूवक्मणीच्या ठायी होती. म्हणूनिं अगदी वनःशांक मनाने रूवक्मणीने ते पत्र एका 

रेशमी वस्त्ात िाांधून आधीिं योवजडयाप्रमाणे त्या पुरोवहताच्या स्वाधीन केले आवण 

त्यािंी मथुरेकडे जाण्यासाठी त्वररत रवानगी केली.  



 

 

 ह े लक्ष्मी, रूवक्मणीच्या साांगण्याप्रमाणे वनघालेला तो पुरोवहत 

अवतशय गुप्तपणे व सावधानतेने प्रवास करीत करीत, त्वरेने मथुरेस जाऊन 

पोहोिंला. त्याने तािडतोि कृष्णाशी सांपकफ  साधून त्याला वनरोप कळवला, की तो 

कुां डीनपुराहून एक अत्यांत महत्त्वािंा व खाजगी सांदशे घेऊन आलेला आह े आवण 

त्याला कृष्णािंी भेट त्वररत व एकाांतात हवी आह.े ‘कुां डीनपूर’ ह े नाव ऐकतािं 

कृष्ण लगिगीने िाहरे आला आवण त्याने त्या पुरोवहतािंी भेट घेऊन त्याला त्याच्या 

येण्यािें कारण वविंारले. पुरोवहताने आधी आजूिाजूला पाहून कोणी नसडयािंी 

खात्री करून घेतली आवण कृष्णाला ववनम्रभावाने अवभवादन करून तो म्हणाला, 

“मी कुां डीनपूरच्या राजवाड्यातील एक पुरोवहत असून मला आपडयाकडे राजकन्या 

रूवक्मणीने एक खास पत्र घेऊन पाठवले आह.े पत्र अत्यांत खाजगी आह ेआवण ते 

केवळ आपडयासाठीिं आह.े पत्रािें उत्तरही आपण माझ्यािरोिरिं त्वररत पाठवावे 

अशी ववनांतीही राजकन्येने आपणास केली आह.े”  

 त्या पुरोवहतािें िोलणे ऐकताक्षणीिं कृष्णाच्या मुखावर प्रसन्नता 

झळकली. त्याने त्वरेने ते पत्र आपडया हातात घेतले आवण आतुरतेने वािंावयास 

सुरूवातही केली. कृष्ण जसे जसे पत्र वािंत होता तसे तसे त्याच्या मुखावरील भाव 

िदलत होते. रूवक्मणीच्या सुांदर व वळणदार अक्षरातील वलखाणातून पाझरणारा 

कृष्णाववियीिंा प्रेमभवक्तभाव कृष्णाच्या अांतःकरणापयांत पोहोिंण्यास जराही वेळ 

लागत नव्हता. कारण रूवक्मणीच्या त्या भावात जेवढा आवेग होता, तेवढीिं तो 

भाव स्वीकारण्यािंी आतुरता कृष्णाच्या ठायी होती. त्यामुळेिं कृष्णािें अांतःकरण 

सांतोि पावता पावता अवधकावधक आनांददत होत होते. रूवक्मणीिंे पत्र वािूंन 

झाडयावरती कृष्णाने आपले पाणावलेले नेत्र क्षणभर वमटून घेतले आवण पुढच्यािं 

क्षणी त्याने त्या पुरोवहतािें हात प्रेमाने आपडया हातात घेतले. एवढेिं नव्ह,े तर 

त्याने त्या पुरोवहतालािं प्रेमाने दढृाल्लगन ददले. कृष्णाच्या या अिंानक घडलेडया 

उत्स्रू्तफ कृतीने तो पुरोवहत जेवढा िंदकत झाला, तेवढािं सुखावलाही. त्याने 

कृष्णाला आपले दोन्ही हात जोडून ववनम्रभावाने वांदन केले आवण म्हणाला, 

 “अहो, ह े तर माझे परमभाग्यिं आह.े आपणासारख्या थोर पुरुिािंा 

अांग सांग मला लाभला आवण माझी काया कृताथफ झाली. यामध्ये माझ्या पात्रतेिंा 

काहीही भाग नसून ह ेतर आपले रूवक्मणीवरील प्रेमिं प्रगट झाले ह ेमी पूणफपणे 

जाणून आह.े आपणा उभयताांिें परस्पराांवरील असलेले उत्कट प्रेम आपडयापयांत 

पोहोिंवण्यासाठी मी केवळ माध्यम ठरलो. परांतु मला मात्र त्यािंा अवतशय 

आनांदही होत आह.े त्या तुमच्या प्रेमािंी देवाण घेवाण करीत असताना त्या प्रेमािंा 

स्पशफ माझ्याही मनाला वनवितिं झाला आवण त्या प्रेमातील काही अांश का होईना, 



             

 

पण माझ्या मनाला नक्कीिं लागून रावहलेला आह ेयािंी मला पक्की खात्री आह.े तेवढे 

प्रेम मला माझ्या जीवनभर पुरेल असा माझा दढृ ववश्वास आह.े  

 अहो, खरे तर आपण व रूवक्मणी याांिंी भेटिं काय, पण आपण तर 

एकमेकाांना पावहलेलेही नाही. परांतु तरीही आपले ह ेपरस्पराांवरील एवढे उत्कट प्रेम 

पावहले की मला तर अत्यांत नवलिं वाटते. कुां डीनपुरला मला रूवक्मणीिंी अवस्था 

पहायला वमळाली होती. वतच्या रठकाणी तर आपले माहात्म्य एवढे ठसलेले आह े

आवण ती आपडया प्रेमस्मरणात वनत्य एवढी रमलेली असते, की वतला वतच्या दहेािें 

व आजूिाजूच्या पररवस्थतीिेंही भान नसते. वतिंी ही अवस्था जेव्हा वतने मला 

ववश्वासात घेऊन माझ्याकडे प्रगट केली तेव्हा मला तर वतिंी काळजीिं वाटू 

लागली. कारण असे एकतर्ी भाववनक प्रेम आवण तेही प्रत्यक्ष भेट न होता, म्हणजे 

तर ते काडपवनकिं होय. त्यामुळे त्या प्रेमाच्या भावनेला जर प्रत्यक्ष प्रवतसाद 

वमळालािं नाही तर ते मन वनराशेच्या गतेत एवढ्या खोलवर जाईल, की मग त्या 

मनाला त्यातून वर काढणे अत्यांत कठीणिं होऊन राहील. परांतु रूवक्मणीच्या ठायी 

वतच्या प्रेमाववियी एवढा जिरदस्त आत्मववश्वास होता की त्यामुळे मी तर अगदी 

िंदकतिं झालो होतो. त्यािंिरोिर रूवक्मणीच्या प्रेमातील प्रामावणकपणा मला 

अत्यांत भावला आवण वतिंी व्याकुळता पाहून तर माझे मन द्रवलेिं. म्हणूनिं तर 

मीसुद्धा एवढ्या साहसाला तयार झालो. 

 अहो, पण प्रत्यक्ष जेव्हा आपली भेट झाली तेव्हा आपडयाठायीसुद्धा 

रूवक्मणीववियी तेवढािं उत्कट प्रेमभाव आह े ह े पाहून तर मी अवाकिं झालो. 

प्रत्यक्ष भेट न होताही तुम्हा उभयताांच्या रठकाणी परस्पराांववियी एवढे जिरदस्त 

प्रेमाकिफण आह े आवण एकमेकाांठायी असलेडया प्रेमािंी परस्पराांना एवढी खात्री 

आह,े की ह े तर तुम्हा उभयताांिंी मने एकमेकाांशी प्रेमाने पूणफपणे जुळली 

असडयािेंिं लक्षण आह.े मला वाटते यापेक्षा मोठा िंमत्कार सवफ सृष्टीत दसुरा 

कोणताही असणे शक्यिं नाही. आता तर माझी खात्रीिं झाली आह ेकी तुम्ही दोघे 

परस्पराांना केवळ अनुरूपिं आहात असे नाही, तर तुम्ही र्क्त एकमेकाांसाठीिं 

आहात. तुमच्या जोडीिंी तुलना केवळ लक्ष्मीनारायणाच्या जोडीशीिं करता येणे 

शक्य आह.े तुमच्या वववाहािंी गाठ ब्रम्हदवेाने आधीिं िाांधून ठेवलेली आह े हे 

नक्की. त्यासाठी मी केवळ वनवमत्तमात्र व थोड्यार्ार प्रमाणात सहाय्यभूत होत आह े

ही माझ्यावरती त्या परमेश्वरािंीिं कृपा आह े असेिं म्हणावे लागेल. तेव्हा मला 

आता वनरोप घेण्यािंी अनुज्ञा द्यावी एवढीिं प्राथफना आह.े रूवक्मणीला तुम्ही काही 

वेगळा वनरोप देण्यािंी आवश्यकता आह ेअसे मला तरी वाटत नाही.” 

 त्या पुरोवहतािें िोलणे ऐकून कृष्णाला अत्यांत सांतोि झाला. त्याने 

आपडया सेवकाांना िोलावून घेतले आवण त्या पुरोवहतािंा यथोविंत सत्कार व 



 

 

पाहुणिंारही केला. कृष्णाने दऊे केलेले धन घेण्यािें मात्र त्या पुरोवहताने अत्यांत 

नम्रतेने नाकारले. कृष्णाला वांदन करून व जास्त वेळ ववश्राांतीही न घेता वनघणाऱ्या 

त्या पुरोवहताला कृष्णाने क्षणभर थाांिवले. कृष्णाने रूवक्मणीिें पत्र स्वतःकडे ठेवून 

घेतले आवण ज्या रेशमी वस्त्ात ते पत्र िाांधून आणले होते, त्यािं वस्त्ात एक 

तुळशीिंी माळ ठेवली आवण पुन्हा ते वस्त् िाांधून त्या पुरोवहताच्या स्वाधीन केले. 

पुरोवहताकडे िघून कृष्णाने र्क्त सूिंक वस्मत केले. पुरोवहताला तो सांकेत लक्षात 

आला. त्याने पुन्हा कृष्णाला वांदन केले आवण तो त्वरेने कुां डीनपुराला जाण्यासाठी 

वनघाला.  

 ह े लक्ष्मी, कुां डीनपुरात रूवक्मणी मात्र डोळ्यात प्राण आणून त्या 

पुरोवहतािंी वाट पाहत होती. ‘एव्हाना पत्र कृष्णापयांत पोहोिंले असेल आवण 

त्याने ते वािंलेही असेल. कृष्णािंी प्रवतदक्रया काय व कशी असेल िरे?’ या 

सततच्या वविंाराने रूवक्मणीिंे मन अत्यांत व्याकूळ झालेले होते. रूवक्मणीला तर 

जाणारा प्रत्येक क्षण एका ददवसासारखा आवण प्रत्येक ददवस एका विाफसारखा 

जाणवत होता. परांतु रूवक्मणीच्या मनािंी ही अवस्था ती िाह्याांगाने दाखवू शकत 

नव्हती. कोणाच्याही ती लक्षात येणार नाही यािंी अत्यांत काळजी रूवक्मणी घेत 

होती. सुदवैाने रूवक्मणीला र्ार काळ प्रतीक्षा करावी लागली नाही. रूवक्मणीच्या 

मनािंी तगमग अवधक तीव्र होण्याच्या आतिं वतने कृष्णाकडे पाठवलेडया 

पुरोवहतािें परत येणे झाले. रूवक्मणीकडे पाहून आधी त्याने मांदवस्मत केले मात्र, 

रूवक्मणीच्या मनावरिंा ताण एकदम हलका झाडयासारखा झाला. अजून तो ताण 

पूणफपणे गेला नव्हतािं. परांतु त्या पुरोवहताच्या नजरेतील सूिंक भाव रूवक्मणीच्या 

लगेिंिं लक्षात आला आवण वतच्या मनाला िरािंसा ददलासा वमळाला. परांतु 

अजूनही पुरोवहताच्या मुखातून प्रत्यक्ष ऐकणे वशडलक रावहलेले होतेिं. त्यािंीही 

पूती लगेिंिं झाली.  

 ह े लक्ष्मी, योग्य सांधी िघून रूवक्मणीने त्या पुरोवहताला तािडतोि 

आपडया महालात िोलावून घेतले. त्या रठकाणी आडयावर पुरोवहताने पवहली गोष्ट 

कोणती केली असेल, तर काहीही न िोलता कृष्णाने ददलेली व आपडयािरोिर 

आणलेली त्या रेशमी वस्त्ािंी गुांडाळी रूवक्मणीच्या हातात सुपुदफ केली. त्या रेशमी 

वस्त्ाच्या स्पशाफनेिं रूवक्मणीिंे सवाांग मोहरून आले. वतने लागलीिं ते रेशमी वस्त् 

उलगडले असता त्यातील तुळशीिंी माळ वतच्या नजरेस आली आवण कृष्णाच्या 

प्रेमस्मरणाने रूवक्मणीिें अांतःकरण भरूनिं आले. त्या माळेच्या सुगांधाने 

रूवक्मणीिंे मन तर अत्यांत सुखावलेिं परांतु ती अत्यांत भावपूणफही झाली. 

रूवक्मणीने ती माळ पुन्हा पुन्हा आपडया नेत्राांना लावली आवण नांतर त्या माळेला 

आपडया हृद्याशी धरून रूवक्मणीने आपले नेत्र वमटून घेतले. परांतु त्या नेत्राांतून 



             

 

वाहणाऱ्या प्रेमाश्रूांना थाांिवणे मात्र रूवक्मणीला शक्य झाले नाही आवण तसे करणे 

वतला आवश्यकही वाटले नाही. रूवक्मणीिंी ती भावपूणफ अवस्था पाहून तो 

पुरोवहतही भावनावववश झाला आवण त्यािें डोळेही पाणावलेिं. काहीही न िोलता 

व काही िंाहूलही लागू न दतेा तो पुरोवहत तेथून हळूिं वनघून गेला.  

 ह ेलक्ष्मी, थोड्यािं वेळात रूवक्मणी भानावर आली खरी, परांतु वतिें 

मन मात्र कृष्णाववियीच्या प्रेमाने व त्याहीपेक्षा अवधक कृतज्ञभावाने भरून रावहले 

होते. वतच्या प्रेमभावािंा आवण मुख्य म्हणजे वतिंा स्वीकार कृष्णाने अत्यांत कृपावांत 

होऊन केला यातिं रूवक्मणीला सवफ पावले होते. िाह्याांगाने जरी ती अजून 

कृष्णािंी झाली नव्हती, तरी अांतःकरणात मात्र रूवक्मणी सवफस्वी कृष्णािंी आवण 

कृष्णािंीिं होऊन रावहली होती. परांतु प्रत्यक्षपणे कृष्णािंी होणे ह ेरूवक्मणीसाठी 

अजून वशडलक रावहले होते. तोिं एकमेव ध्यास रूवक्मणीला लागला होता. 

कृष्णप्राप्तीिंी वनविती मात्र आता वतच्यारठकाणी पूणफपणे होती आवण त्यासाठीच्या 

प्रयत्नाांसाठी रूवक्मणी आता पूणफपणे सज्ज झाली होती.” 

 नारदािें िोलणे ऐकण्यात तन्मय झालेडया लक्ष्मीच्या मुखातून 

सहजोद्गार वनघाले, “शाब्िास रूवक्मणीिंी! वतिंी खरेिं कमालिं आहे!!” 

लक्ष्मीच्याकडून अत्यांत सहजपणे प्रगटलेले रूवक्मणीववियीिें प्रशांसापर विंन ऐकून 

नारदालाही सांतोििं झाला आवण आपले िोलणे थोडावेळ थाांिवून तो लक्ष्मीिें 

िोलणे ऐकण्यासाठी आतुरतेने वतच्याकडे प्रेमळ नजरेने पाहत रावहला. नारदाच्या 

दषृ्टीतील सांकेत लक्ष्मीने लागलीिं ओळखला आवण वतने पुढे िोलावयास सुरूवात 

केली,  

 “अरे नारदा, आता मात्र मला रूवक्मणीच्या भावािें केवळ कौतुकिं 

वाटत नसून वतिंा साथफ अवभमानही वाटतो. ‘दवै ह ेशूराला अनुकूल होते आवण प्रेम 

हिें सवाांना शूर िनवते’ ह े तर रूवक्मणीने स्वतःच्या पराक्रमानेिं वसद्ध करून 

दाखवले आह.े असा पराक्रम प्रेमाच्या आतफतेतून वनमाफण झालेडया भवक्तभावामुळेिं 

रूवक्मणीकडून घडला, हहेी सत्यिं आह.े पराक्रम हिें भवक्तभावािें प्रमुख लक्षण 

आह ेकी ज्यामुळे तो दवे प्रसन्न होतो आवण स्वतःहून स्वतःला भक्ताच्या स्वाधीन 

करतो. म्हणूनिं कृष्णही रूवक्मणीवरती असािं प्रसन्न झाला. आता त्यानांतर 

कृष्णाने काय व कशी लीला केली आवण रूवक्मणीसाठी तो कसा धावून गेला हे 

श्रवण करण्यािंी माझी उत्सुकता अगदी वशगेला पोहोिंलेली आह.े तेव्हा ते सवफ 

मला समग्रपणे व त्वररत साांगण्यािें कर िघू. कारण ते ऐकडयावशवाय माझ्या 

मनाला अवजिात स्वस्थता लाभणार नाही.” 



 

 

 लक्ष्मीच्या िोलण्यातून प्रगट झालेली रूवक्मणीववियीिंी योग्य दाद 

नारदाला सांतोि दतेी झाली आवण अवधक उत्सावहत व उत्तेवजत होऊन त्याने पुन्हा 

िोलावयास सुरूवात केली. 

 “अगां लक्ष्मी, तुला रूवक्मणीववियी जे वाटत आह ेते अगदी यथाथफिं 

आह.े परांतु एक गोष्ट लक्षात ठेव की अजूनही रूवक्मणीला कृष्णािंी प्राप्ती प्रत्यक्षपणे 

झालेली नव्हतीिं. कारण त्याांिें स्वयांवर होण्यासाठी अजूनही अवकाश होता आवण 

गोष्टी प्रत्यक्ष होई होईपयांत दकतीतरी अडिंणी येणे अगदी सांभवनीय असते. मुख्य 

म्हणजे रूवक्मणीसुद्धा ह ेसमजून होती आवण म्हणून ती सावधही होती. िाह्याांगाने 

जरी रूवक्मणी सवाांशी मोकळेपणाने वागताना ददसत असली तरी कोणाशीही ती 

जास्त जवळीकता राखत नव्हती. अगदी वतच्या माता-वपत्याांनाही रूवक्मणीने 

कशािंा थाांगपत्ता लागून ददलेला नव्हता. खरे तर, रूक्मी हा रूवक्मणीवर नजर व 

पाळत ठेवून होता. परांतु त्यालाही रूवक्मणीच्या मनातील िेत मुळीिं कळू शकला 

नाही. एवढी रूवक्मणीने दक्षता राखलेली होती. 

 भीष्मकाने मात्र रूवक्मणीच्या स्वयांवरािंी तयारी अगदी जोरात सुरू 

केलेली होती आवण रूक्मी स्वतः जातीने सवाांवरती लक्ष ठेवून होता. वनरवनराळे 

राजे, महाराजे व राजपुत्र याांच्यासाठी त्याांच्या त्याांच्या मानाला व लौदककाला 

साजेसे असे वेगवेगळे शावमयाने उभारले जात होते. त्यामध्ये सवफ सुखसोयी व 

ववियभोगाांिंी साधने याांच्या सुववधा पुरवडया होत्या. भीष्मकाच्या व 

कुां डीनपुरच्या ऐश्वयाफिंीिं उधळण सवफत्र नजरेला येत होती आवण रूवक्मला त्यािंा 

ववशेि अवभमान वाटत होता. रूवक्मने एक गोष्ट मात्र हतेुपुरस्सरिं केली होती 

आवण ती म्हणजे त्याने जरासांध व वशशुपालादी अशा त्याच्या गोटातील राजाांसाठी, 

सवाांपासून वेगळी पण एकवत्रत अशी व्यवस्था केली होती. वशशुपालािंा शावमयाना 

तर रूवक्मने अत्यांत ववशेित्वाने सजवला होता. कारण कोणत्याही पररवस्थतीत 

रूवक्मणी व वशशुपाल याांिंािं वववाह होणार यािंी पक्की खात्री रूवक्मला वाटत 

होती. त्याच्या दषृ्टीने त्यातिं रूवक्मणीिें वहत होते आवण तेिं त्यालाही पुढे 

लाभदायक ठरणार होते.  

 ह े लक्ष्मी, जसा जसा स्वयांवरािंा ददवस व वेळ जवळ येऊ लागली 

तसा तसा िाह्य वातावरणातील उत्साह व जडलोि वाढतिं होता. परांतु भीष्मक व 

त्यािंी राणी शुद्धमती याांच्या मनातील सुप्त ताण मात्र वाढत होता. त्यािंी जाणीव 

त्या उभयताांना होती. तरीही ते एकमेकाांना िाह्याांगाने तसे दशफवू दते नव्हते. 

उभयता जेव्हा समोरासमोर येत तेव्हा केवळ मांदवस्मत करीत. परांतु काहीही 

िोलायिंे मात्र टाळतिं असत. रूवक्मच्या रठकाणिंी अस्वस्थता तर अगदी 

कमालीिंी वाढली होती आवण ती त्याच्या वागण्या-िोलण्यातून अत्यांत स्पष्टपणे 



             

 

प्रगट होत होती. स्वतः रूवक्मणी मात्र अत्यांत शाांत मनाने व स्वस्थ विंत्ताने सवफ 

गोष्टी अगदी मोकळेपणाने व व्यववस्थतपणे करीत होती खरी, परांतु तीही तेवढ्या 

आनांदात नव्हती हहेी खरेिं होते. 

 ह ेलक्ष्मी, हळूहळू एकेक करून सवफ आमांवत्रत राजामहाराजाांिें आगमन 

होऊ लागले आवण कुां डीनपुरातील गदी व वदफळ वाढू लागली. प्रत्येकािें यथोविंत 

स्वागत व आदरसत्कार राजा भीष्मक स्वतः जातीने करीत होता. रूवक्मही त्यामध्ये 

सहभागी होत होता. परांतु त्यातही तो जाणूनिुजून डावे उजवे करीत होतािं. 

त्यामुळेिं जेव्हा कृष्णािें काही यादववीराांना साथीला घेऊन कुां डीनपुरी आगमन 

झाले, तेव्हा रूक्मी त्यावेळेस मुद्दामहून हजर रावहला नाही. साध्या औपिंाररकतेिें 

व वशष्टािंारािेंही िांधन पाळण्यास रूक्मी तयार नव्हता, एवढा कृष्णाववियीिंा 

राग व द्विेमत्सर त्याच्यारठकाणी भरून रावहलेला होता. 

 

  



 

 

कृष्ण-रुवक्मणी प्रथम भटे 

 कृष्णाला पाहतािं भीष्मकाला मात्र अत्यानांद झाला. कृष्णािंी थोरवी 

व ववशेित्व भीष्मक जाणून होता. पण कृष्णाला तो प्रथमिं भेटत होता आवण 

कृष्णाच्या प्रथम भेटीतिं भीष्मकािेंही मन कृष्णाने ल्जकून घेतले. भीष्मकाने 

कृष्णािंा सत्कार करण्याच्याआधीिं कृष्णाने त्याला वाकून नमस्कार केला आवण 

वस्मतहास्य करून त्यािें क्षेमकुशल वविंारले. कृष्णाच्या मोहक व्यवक्तमत्त्वाने 

भीष्मक एवढा प्रभाववत झाला की त्याने प्रेमाने कृष्णाला आपडया वमठीतिं घेतले. 

एवढेिं नव्ह,े तर भीष्मकाने कृष्णािंा हात आपडया हातात घेऊन त्याला आपडया 

स्वतःच्या राजवाड्यात नेले. त्यारठकाणी गेडयावर भीष्मकाने राणी शुद्धमतीला 

कृष्णािंी आरती ओवाळण्यास साांवगतले. कृष्णाला पाहताक्षणीिं शुद्धमतीलाही 

प्रेमाने एकदम भरून आले आवण वतनेही पांिंारती ओवाळून कृष्णािें स्वागत करून 

त्यािें अवभष्टल्िंतन केले. त्यानांतर भीष्मकाने कृष्णािंी राहण्यािंी व्यवस्था आपडया 

राजवाड्यातील एका खास महालात केली. कृष्णािरोिर आलेडया िाकी सवफ 

यादवाांिंी उतरण्यािंी व्यवस्था मात्र, आधी योजडयाप्रमाणेिं वेगळ्या रठकाणी 

करण्यात आली. कृष्णाच्या रूपाने रूवक्मणीला सुयोग्य पती वमळत आह े यािंी 

खात्री भीष्मकाच्या रठकाणी आधीपासूनिं होती. कृष्णाच्या प्रत्यक्ष भेटीने ती खात्री 

आणखीनिं पक्की झाली एवढेिं. 

 ह े लक्ष्मी, रूक्मी मात्र अपेक्षेनुसार सांतापलािं. भीष्मकाने कृष्णाला 

आधीपासूनिं असे झुकते माप ददडयािद्दल रूवक्मने त्याच्यावर दोिारोप करून 

ववरोध करण्यािंा प्रयत्न केला. परांतु कृष्णािें आगमन झाडयापासून धैयफिळ घेतलेला 

भीष्मक त्याच्या वनणफयापासून अवजिात हललाही नाही. मग रूवक्मनेही कधी नाही 

तो धोरणीपणाने थोडासा सांयम दाखवला. ‘प्रत्यक्ष स्वयांवराच्या वेळीिं काय ते 

िघून घेऊ’ असा वविंार मनात ठेवून रूक्मी िाह्याांगाने तरी प्रयत्नपूवफक स्वस्थिं 

रावहला. 

 ह े लक्ष्मी, कृष्णािंी राहण्यािंी व्यवस्था राजवाड्यातील एका 

महालातिं केलेली आह े ह े कळडयावर रूवक्मणीच्या मनािंी काय अवस्था झाली 

असेल, ते मला वाटते तूिं अवधक जाणू शकशील. ज्या कृष्णाच्या भेटीसाठी 

रूवक्मणी डोळ्यात प्राण आणून व्याकुळतेने वाट पाहत होती तो वतिंा कृष्णनाथ, 

िाह्याांगाने का होईना पण वतच्या अगदी जवळ वास्तव्य करून रावहला होता. 

साहवजकिं रूवक्मणीला स्वस्थ िसवेिं ना. रीतीररवाजाप्रमाणे वतला िाहरे 

जाण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळे रूवक्मणीच्या मनात सारखी घालमेल सुरू 

होती. परांतु रूवक्मणीने शाांत मनाने व मोठ्या िंतुराईने त्यातून मागफ हा काढलािं. 

प्रातःकाळी लवकरिं उठून रूवक्मणीने स्नानाददक सवफ आवन्हक पूणफ केले आवण 



             

 

राजवाड्याच्या आवारातिं असलेडया एका दवेालयात दवेदशफनाला जाण्याच्या 

वनवमत्ताने ती वतच्या महालाच्या िाहरे पडली. पूजेिें सावहत्य असलेले िंाांदीिें 

तिक दोन्ही हातात धरून एकेक पाऊल मांद मांद गतीने टाकीत रूवक्मणी िंालत 

होती, पण त्यावेळेस वतिंी नजर मात्र शोधक दषृ्टीने आजूिाजूला पाहत होती. 

 ह े लक्ष्मी, रूवक्मणीच्या रठकाणिंी ही कृष्णभेटीिंी व्याकुळता 

कृष्णावशवाय दसुऱ्या कोणाला िरे कळणे शक्य होते? कारण कृष्णही रूवक्मणीच्या 

भेटीसाठी तेवढािं आतुर होता. त्यामुळे कृष्णही जणू त्याच्या आांतररक प्रेरणेनुसार 

त्यािंवेळी सहजपणे त्याच्या महालातून िाहरे आला. राजवाड्याच्या आवारात 

असलेले दवेालय पाहून कृष्णाच्या रठकाणिंी उत्सुकता जागृत झाली आवण त्यािंी 

पावले त्या ददशेने वळली. कृष्ण थोडासा त्या दवेळाच्या जवळ येतो न येतो, तोिं 

अिंानक व अनाहूतपणे कृष्ण व रूवक्मणी एकमेकाांसमोर येऊन उभे ठाकले. एका 

क्षणातिं त्या दोघाांिें नेत्र नेत्रासी वमळाले आवण दोघाांच्याही अांतरीिंी खूण 

उभयताांना एकदमिं पटली. कृष्ण व रूवक्मणी उभयताांनी एकमेकाांना लगेिंिं 

ओळखले की ‘हािं तो कृष्ण आवण हीिं ती रूवक्मणी’ आवण परस्पराांकडे ते एकटक 

दषृ्टीने पाहतिं रावहले. रूवक्मणीच्या हृदयातील प्रेमनगरीिंा राजा असलेला कृष्ण 

आवण कृष्णाच्या हृदयात त्याच्या वप्रय सखीिंे स्थान आधीिं प्राप्त झालेली 

रूवक्मणी याांना, त्याांिें भाव व्यक्त करण्यासाठी शब्दाांिंी आवश्यकता जणू 

जाणवलीिं नाही. शब्दावीणही भाव व्यक्त करणाऱ्या नेत्राांच्या प्रेमिोलीने कृष्ण व 

रूवक्मणी एकमेकाांशी दकतीतरी वेळ िोलत होते. एकमेकाांना प्रेमाने परस्पराांिें 

कुशल वविंारीत होते, भेटीिंा झालेला आनांद साांगत होते आवण प्रेमाने एकमेकाांना 

‘साांभाळून रहा, काळजी करू नकोस, पण काळजी घे’ असेही साांगत होते. काय 

साांगत होते आवण दकती साांगत होते ह ेखरे तर त्याांिें त्याांनािं ठाऊक. दसुऱ्याला 

जेथे प्रवेशिं नाही तेथे कोण आवण काय िोलणार? 

 ह े लक्ष्मी, परांतु कृष्णाला पररवस्थतीिें भान व जाण अवधक होती. 

रूवक्मणीिंे पाणावलेले नेत्र सहजपणे वमटले गेले होते. कृष्णाने एका दषृ्टीक्षेपात 

आजूिाजूच्या पररवस्थतीिंा अांदाज घेतला आवण रूवक्मणीच्या हातात असलेडया 

तिकातील एक सुगांवधत तुळसीदल हातात घेऊन, त्यािंा हळुवार स्पशफ 

रूवक्मणीच्या नेत्राांना केला. त्या प्रेमळ स्पशाफने रूवक्मणीिें नेत्रिं काय, वतिंी सवफ 

कायािं मोहरून रावहली. अधोन्मीवलत नेत्राांनी कृष्णािें मनमोहक मुखकमल व 

त्यावरील अत्यांत वमवश्कल असे सुहास्य याांिें होणारे दशफन रूवक्मणीच्या नेत्रातून 

वतच्या हृदयात अगदी सहजपणे पोहोिंले आवण ठसलेही. कृष्णाने ते तुळसीदल 

रूवक्मणीच्या हातात ददले. थोड्याशा भानावर आलेडया रूवक्मणीने तशािं 



 

 

अवस्थेत तिकातील प्रसादािंी दधुािंी िंाांदीिंी वाटी कृष्णाच्या हातात ठेवली. 

कृष्णाने त्या वाटीतील दधू आनांदाने प्राशन करण्यास सुरूवात केली. त्यावेळेस 

त्याच्या मुखातून साांडणाऱ्या दधुाच्या िारीकशा धारेकडे रूवक्मणी अवनवमि 

नेत्राांनी पाहत होती. कृष्णािें ते वनरागस व गोड रूप अांतरात साठवून ठेवण्यासाठी 

रूवक्मणीने क्षणभर आपले नेत्र वमटून घेतले आवण पुन्हा उघडले तर कृष्ण वतच्या 

समोरून आधीिं वनघून गेलेला होता.  

 ह े लक्ष्मी, कृष्ण व रूवक्मणी याांच्या पवहडयािं भेटीिंा तो भावपूणफ 

प्रसांग खरेिं अत्यांत हृदयांगम होता. कारण खऱ्या अथाफने ती कृष्ण व रूवक्मणी 

याांच्या हृदयाांिंीिं भेट झालेली होती आवण असा अनुभव त्या उभयताांनी एकदमिं 

घेतला होता. परस्पराांच्या हृदयातील एकमेकाांना असलेले स्थान त्याांना एका 

दषृ्टीभेटीतिं कळाले आवण त्याांिें परस्पराांवरील प्रेमिं एकमेकाांना त्या भेटीत 

वमळाले. प्रेमाला प्रेम वमळाले आवण म्हणूनिं हृदयाला हृदय वमळाले, असा अनुभव 

कृष्ण व रूवक्मणी या दोघाांनाही एकािं वेळी आला हिें त्या भेटीिें ववशेित्व होय. 

ककिहुना दवे व भक्त याांच्या आत्यांवतक प्रेमातून घडणाऱ्या भवक्तभावाच्या भेटीिेंिं 

ते वैवशष्ट्यपूणफ लक्षण आह ेहिें खरे.  

 ह ेलक्ष्मी, भारावलेडया अवस्थेतील रूवक्मणी काही काळ तेथेिं स्तब्ध 

होऊन उभी रावहली. थोड्या वेळाने वतिंी तीिं सावरली गेली आवण वतने 

आजूिाजूला पुन्हा पुन्हा वळून पावहले. परांतु कृष्ण कोठेिं वतच्या नजरेस आला 

नाही. तेवढ्यात रूवक्मणीिंी नजर वतच्या हातातील पूजेच्या तिकाकडे गेली आवण 

वतच्या एकदम लक्षात आले, की कृष्णाने प्राशन केलेडया दधुातील काही दधू त्या 

िंाांदीच्या वाटीत तसेिं रावहलेले होते. रूवक्मणीच्या मुखावर मांदवस्मत झळकले. 

कृष्णािंी प्रेमखूण रूवक्मणीने लगेिंिं ओळखली. वतच्या िंटकन् लक्षात आले की 

त्या िंाांदीच्या वाटीतील दधू ह े िुंकून रावहलेले नाही, तर कृष्णाने ते मुद्दामहूनिं 

ठेवलेले आह.े रूवक्मणीने कृष्णािंा प्रेमप्रसाद म्हणून ते दधू लागलीिं प्राशन केले 

आवण आता दवेालयात न जातािं रूवक्मणी मांद पावले टाकीत वतच्या महालाच्या 

ददशेने परत िंालू लागली. दवेदशफन झाडयािंा व दवेािंा प्रसादही सेवन केडयािंा 

तृप्तीिंा आनांद रूवक्मणीच्या मुखावर ववलसून रावहला होता आवण मुखावरील 

प्रसन्नतेने रूवक्मणीिें मुखकमल अत्यांत शोवभवांत ददसत होते.  

 ह ेलक्ष्मी, मनाच्या तशा हरवलेडया व हरखलेडया वस्थतीतिं रूवक्मणी 

वतच्या महालात केव्हा व कशी येऊन पोहोिंली ह े वतिें वतलाही कळलेिं नाही. 

परांतु महालातील इतर वस्त्याांनी रूवक्मणीिंी अवस्था पावहली आवण त्या िंदकत 

मुद्रनेे वतच्याकडे पाहतिं रावहडया. कारण वतच्या हातातील िंाांदीच्या तिकात 

पूजेिें सवफ सावहत्य जसेच्या तसेिं ददसत होते. रूवक्मणीच्या काही जवळच्या 



             

 

दासींनी वतला वविंारण्यािंा प्रयत्न केला खरा, परांतु कोणाशीही काहीही न िोलता 

रूवक्मणीने आपडया हातातील तिक एका दासीच्या हाती ददले आवण आपडया 

हातात र्क्त कृष्णाने ददलेले तुळसीदल घेऊन रूवक्मणी स्वतःच्या शयनगृहात गेली 

सुद्धा! 

 रूवक्मणी वतच्या शयनगृहातील एका मखमली मांिंकावर आपले नेत्र 

वमटून पहुडली होती आवण हातातील तुळसीदल स्वतःच्या मुखावर सवफ िाजूांनी 

एखाद्या मोरवपसाप्रमाणे हळुवारपणे दर्रवीत होती. होणाऱ्या सुखद स्पशाफने 

रूवक्मणीिंे केवळ तनिं नव्ह,े तर मनही मोहरून येत होते आवण त्या रठकाणी 

सतत कृष्णप्रेमाच्या लहरी वरती लहरी उठत होत्या. कृष्णभेटीच्या प्रेमप्रसांगातून 

रूवक्मणी िाह्याांगाने जरी िाहरे आडयासारखी ददसत होती, तरी वतिें मन मात्र 

कृष्णप्रेमात पूणफपणे िुडालेले होते. कृष्णरूपािें प्रत्यक्ष घडलेले दशफन वतच्या 

मनःिंक्षूांपुढे अजूनही तसेच्या तसेिं होते आवण कृष्णप्रेमािंा मनाला जडलेला सांग 

कायम होता. कृष्णाच्या नेत्रातील वनःशब्दपणे िोलणारे प्रेम, कृष्णाच्या मुखावरील 

प्रेमळ व वमवश्कल हास्य आवण अांतःकरणािंा ठाव घेणारी कृष्णािंी शोधक नजर, ह े

सवफ रूवक्मणीच्या रठकाणी अजूनही स्मृतीरूप झाले नव्हते. कारण तो कधीही न 

सांपणारा अनुभव अजूनही ती जसाच्या तसािं अनुभवीतिं होती. 

 कृष्णाच्या व्यवक्तमत्त्वाने सांमोवहत व प्रभाववत झालेली रूवक्मणी 

कृष्णाववियीच्या वविंारात पूणफपणे गढून गेलेली होती. कृष्णािें एकटक पाहणे, 

कृष्णािें िंालणे, कृष्णािें हसणे इत्यादी कृष्णाच्या व्यवक्तमत्त्वाच्या अनेक अांगाांिंा 

वविंार करता करतािं रूवक्मणीला जाणवू लागले की कृष्णािें ते व्यवक्तमत्त्व 

सामान्य नसून असाधारणिं आह.े गगफ मुनींनी साांवगतलेडया कृष्णाच्या ईश्वरी 

माहात्म्यािंी सवफ सुलक्षणे कृष्णाठायी अगदी स्पष्टपणे व पुरेपूर ददसत होती. 

कृष्णाठायीिंा आत्मववश्वास, कृष्णाच्या वागण्यातील सहजता व मोकळेपणा आवण 

मुख्य म्हणजे कृष्णाच्या ठायी असलेला आत्यांवतक आपलेपणा या सवाफतून कृष्णाच्या 

ईश्वरी अनुभवािंी प्रविंतीिं रूवक्मणीला आली होती. अशा कृष्णािंी सवफ भावाने व 

कायमिंी होऊन राहण्यािंी सुवणफसांधी आपडयाला वमळाली आह े या जावणवेने 

स्वतःला अत्यांत भाग्यवान समजणारी रूवक्मणी मनातून मात्र सावधिं होती. 

कारण पुढे काय व कसे घडणार आह ेयािंी वनविती नव्हती. पण पुढे काय करायिंे 

आह े यािंी खात्री मात्र रूवक्मणीच्या ठायी पूणफपणे होती. त्याहीपेक्षा वतच्या 

भावािंी पूती कृष्णिं करणार आह,े कारण रूवक्मणीच्या ववनांतीनुसार त्यासाठीिं 

तो येथे स्वतःहून आलेला आह ेअसा पूणफ ववश्वास रूवक्मणीच्या ठायी आता झालेला 

होता. 



 

 

 अकवडपत व अवविंत घडलेडया रूवक्मणीच्या प्रेमभेटीनांतर कृष्ण जेव्हा 

त्याच्या महालात परत आला तेव्हा तोही अत्यांत प्ररु्वडलत व आनांददत झालेला 

होता. रूवक्मणीच्या व्यवक्तमत्त्वातील सुांदरतेने कृष्णाच्या मनालाही वनवितिं 

आकर्षित केले होते. पण त्याहीपेक्षा रूवक्मणीच्या ठायीिंी शालीनता व सोज्वळता 

याने कृष्ण अवधक प्रभाववत झालेला होता. रूवक्मणीच्या मुखावरील सावत्वक 

भावािें व आत्मववश्वासािें झळकणारे तेज कृष्णाला अजूनही स्मरत होते. 

अांतःकरणातील कृष्णप्रेमाला पूणफपणे प्रगट करणारे रूवक्मणीिें नेत्र व नजर 

कृष्णाच्या मनःिंक्षूांना अजूनही ददसत होती. आपली आत्मसखीिं भेटडयािंी पूणफ 

खात्री व खूण कृष्णाच्या मनाला पूणफपणे पटली होती. आपले व रूवक्मणीिें नाते 

अतूट असून ह ेऋणानुिांध केवळ यािं जन्मीिंे नसून ते जन्मोजन्मीिें आहते, यािंी 

जाणीव कृष्णाला अगदी सहजपणे झाली. ईश्वरी वनयतीतील हा सांकेत कृष्णानेही 

पूणफपणे ओळखला आवण आता पुढे काय व कशी लीला प्रगट होणार आह े ती 

पाहण्यासाठी, कृष्णही आतुर होऊन आपडया शयनमांिंकावर शाांतपणे व स्वस्थपणे 

पहुडला होता. 

 ह े लक्ष्मी, कृष्ण व रूवक्मणी याांिंी प्रथम भेट जेव्हा झाली त्यािंा 

दसुरािं ददवस हा रूवक्मणीच्या स्वयांवरािंा होता. भडया पहाटेपासूनिं केवळ 

भीष्मकाच्या राजवाड्यातिं नव्ह,े तर सवफ कुां डीनपुरातिं गडिड व धामधूम सुरू 

झाली होती. प्रत्यक्ष स्वयांवरािंा सोहळा पाहण्यासाठी समस्त नागररकाांच्या 

झुांडीच्या झुांडी एका खास उभारलेडया सुशोवभत मांडपाकडे वनघाडया होत्या. 

नगरीतील सवफ रस्ते सडासांमाजफन करून ववववधरांगी राांगोळ्याांनी सजववलेले होते. 

िंौका िंौकामध्ये गुढ्या व तोरणे उभारडयामुळे सवफिं वातावरण अत्यांत मांगलमय 

झालेले होते. सवफ पररसरात नानाववध मांगल वाद्याांिें सुर वननादनू रावहले होते. 

 प्रत्यक्ष राजवाड्यामध्ये अथाफतिं ववशेि घाई व धावपळ होती. 

स्नानाददक सवफ कमे उरकून सूयोदयाच्या समयी भीष्मक व शुद्धमती याांनी प्रथम 

दवेालयात जाऊन कुलदवेतेिंी यथाववधी िोडिोपिंारे पूजाअिंाफ केली आवण 

कुलदवेतेकडे ‘सवफ सुखरूप व आनांददायी घडो’ अशी प्राथफना केली. त्या 

राजवाड्यातील एका प्रशस्त दालनात राजपुरोवहताच्या अवधपत्याखाली सवफ 

ग्रहशाांतीसाठी एक यज्ञ भीष्मक व शुद्धमती याांच्याकडून करण्यात आला. त्यािंवेळी 

रूवक्मणीनेही सुस्नात होऊन दवेालयात कुलदवेतेिंी यथासाांग पूजा केली आवण 

मनोकामना पूणफ करण्यासाठी कुलदवेतेकडे मनोिळ मागून घेतले. महालात 

परतडयावर रूवक्मणीने नवीन भरजरी वस्त्े पररधान केली व सवफ अलांकाराांसवहत 

सजून ती तयार झाली. माता, वपता व पुरोवहत याांना नमस्कार करून रूवक्मणीने 

त्याांिें आशीवाफद घेतले. पुरोवहताांनी मांत्र म्हणून वतिंे अवभष्टल्िंतन केले. 



             

 

मातावपत्याांनी रूवक्मणीला प्रेमाने जवळ घेऊन वतिंे मुखकमल कुरवाळले. 

उभयताांिें नेत्र पाणावले. पण तशािं गवहवरलेडया अवस्थेत भीष्मक व शुद्धमती 

रूवक्मणीला घेऊन स्वयांवर मांडपाकडे जाण्यासाठी वनघाले. 

 रूवक्मणीिंा हात धरून भीष्मक व शुद्धमती त्याांच्या महालाच्या िाहरे 

आले मात्र, तो रूक्मी तेथे आधीपासूनिं उभा होता. रूवक्मणीने आपडया ज्येष्ठ 

भ्रात्यािंा मान राखण्यासाठी म्हणून दोन्ही हात जोडून रूवक्मला नमस्कार केला. 

रूवक्मने वतला प्रवतसाद ददला न ददडयासारखे केले. रूवक्मिंा िेंहरा गांभीरिं होता 

आवण त्याच्या भूवमकेशी तो खांिीर होता ह े त्याच्या भावमुद्रवेरून अगदी स्पष्टपणे 

ददसत होते. काहीही न िोलता रूक्मी पुढे जाऊन रथामध्ये िसला. भीष्मक व 

शुद्धमती याांच्या मनाला थोडासा ताण आलािं. परांतु रूवक्मणी मात्र शाांत तर 

होतीिं आवण वनियीही होती. वतने मातावपत्याांना केवळ नजरेनेिं खूण करून 

स्वस्थ राहण्यास साांवगतले आवण मातावपत्याांसह रूवक्मणी रथामध्ये जाऊन िसली. 

रूवक्मने सारथ्याला इशारा केला असता रथ स्वयांवर मांडपाकडे सावकाशपणे िंालू 

लागला. रस्त्यावर दतुर्ाफ नागररकजन जमून रथावरती रु्ले उधळीत होते आवण 

रूवक्मणीला शुभेच्छा दते होते.  

 स्वयांवर मांडप सवफ ऐश्वयाफने युक्त असा सुशोवभत केला होता. भरजरी 

वस्त्े, नानाववध रु्लाांच्या माळा व गुच्छ, तोरणे, पताका व अनेक गुढ्या याांनी 

सजवलेडया त्या मांडपातील वातावरण अत्यांत माांगडयािें झाले होते. अनेक 

मांगलवाद्याांिें सूर वातावरणात भरून रावहले होते. भीष्मक व शुद्धमती 

रूवक्मणीसह आपापडया आसनावर स्थानापन्न झाले. हळूहळू एकेका राजाांिें 

आगमन तुतारी व नौितीच्या झडणाऱ्या आवाजात होऊ लागले. येणाऱ्या प्रत्येक 

राजािंा नावावनशी उडलेख करून जयघोि होत असे आवण रूक्मी स्वतः प्रत्येकािें 

जातीने स्वागत करून त्याांना त्याांच्या त्याांच्या आसनावर नेऊन िसवीत असे. 

तेवढ्यात कृष्णािेंही आगमन झाले. त्याच्या प्रसन्न व तेजस्वी व्यवक्तमत्त्वाने 

मांडपातील सवफजण एवढे प्रभाववत झाले, की त्याांनी उत्स्रू्तफपणे व उत्साहाने उभे 

राहून कृष्णाला उत्थापन ददले. कृष्णािें ते झालेले उत्स्रू्तफ स्वागत पाहून रूवक्मिंा 

कृष्णाववियीिंा राग अवधकिं उर्ाळला आवण कृष्णाच्या स्वागतासाठी पुढे न 

जाता, ककिहुना कृष्णाकडे न पाहतािं त्याने कृष्णाकडे जाणूनिुजून दलुफक्षिं केले. 

रूवक्मने केलेला हा अवमान कृष्णाने मुळीिं मनाला लावून घेतला नाही. परांतु 

भीष्मकाला मात्र अत्यांत वाईट वाटले. स्वतः पुढे होऊन त्याने कृष्णािंा आदर-

सत्कार केला आवण कृष्णाला उच्चासनावर स्थानापन्न केले. त्यामुळे तर रूक्मी 

अवधकिं विंडला. पण स्वतःला कसेिसे आवरून तो मनातडया मनात िंरर्डत 

जागच्या जागीिं िसून रावहला.  



 

 

 ह े लक्ष्मी, आता रूवक्मणीस्वयांवराच्या प्रसांगातील महत्त्वािंा क्षण 

जवळ येऊन ठेपला होता. सवफ आमांवत्रत राजे, महाराजे आसनस्थ झाडयािंी खात्री 

भीष्मकाने करून घेतली आवण आपडया आसनावरून उठून तो उभा रावहला. सवफ 

सभेकडे त्याने एकदा िंौरे्र नजर वळवून दषृ्टीक्षेप टाकला आवण भीष्मकाने 

आपडया धीर गांभीर वाणीने िोलावयास सुरूवात केली. 

 “सवफप्रथम मी स्वयांवर मांडपात असलेडया सवफ राजे, महाराजे आवण 

इतर आदरणीय व माननीय उपवस्थताांिें मनःपूवफक स्वागत करून त्या सवाांिें 

अभीष्टल्िंतन करतो. माझ्या आमांत्रणािंा मान ठेवून आपण सवफजण माझी सुकन्या 

रूवक्मणी वहच्या स्वयांवरासाठी अगत्याने आलात यािद्दल सवाांिेंिं आभार मानून 

कृतज्ञता व्यक्त करतो. आपण सवफ जाणूनिं आहात की एका स्त्ीच्या दषृ्टीने वतच्या 

वववाहािंा प्रसांग हा अत्यांत माांगडयािंा व आनांदािंा क्षण असतो. आपले माता-

वपता व माहरेच्या मांडळींना कायमिें सोडून आपडया पतीिरोिर पुढील सवफ 

जीवनािंी वाटिंाल जोडीने करण्यासाठी वनघायिंे असते. माझ्या कन्येच्या 

जीवनातील तो महत्त्वािंा क्षण आता अत्यांत जवळ येऊन रावहला आह.े अशावेळी 

माझे मन साहवजकिं सुख व दःुख या दोन्ही वमवश्रत भावनाांनी भरून आलेले आह.े  

 प्रिंवलत धमफ व रूढी परांपरेला अनुसरून एका कन्येला वमळणारा 

स्वयांवरािंा हक्क व अवधकार रूवक्मणीने घ्यायिंा ठरववलेले आह.े प्रथम रूवक्मणी 

स्वतः जातीने स्वयांवर मांडपात दर्रून, सवफ वववाहेच्छुक राजे व महाराजे याांना 

भेटून त्याांिंी सवफ मावहती जाणून घेईल. त्यानांतर सवफ गोष्टींिंा योग्य तो वविंार 

करून रूवक्मणी वनणफय घेईल आवण स्वकराने वतच्या पसांतीच्या पुरुिाच्या कां ठात 

वरमाला घालेल. रूवक्मणीिंा वनणफय हा अांवतम व सवाांनािं िांधनकारक असेल. 

त्यानांतर यािं रठकाणी रूवक्मणीच्या वववाहािंा धार्षमक ववधी व आनांदसोहळा 

सवाांच्या उपवस्थतीतिं साजरा करण्यात येईल. माझी सवाांना एकिं ववनांती आह े

की सवाांनीिं मला त्यासाठी पूणफ सहकायफ करावे आवण ह े स्वयांवर यशवस्वतेने 

पूणफतेस न्यावे.” 

 भीष्मकािें िोलणे थाांिडयावरती स्वयांवर मांडपात करतालीिंा एकिं 

नाद घुमला. सवाांच्या सांमतीिेंिं ते दशफक होते. आता पुढे काय घडणार ते 

पाहण्याच्या उत्सुकतेने सवफ सभा पुन्हा शाांत व स्तब्ध झाली. भीष्मकाने शुद्धमतीला 

नजरेने खूण केली असता ती रूवक्मणीच्या जवळ गेली आवण वतने रूवक्मणीला 

आपडया हाताने उठवून भीष्मकाच्या जवळ आणले. भीष्मकाने राजपुरोवहताांना 

आदराने ववनांती केली असता, त्याांनी मांत्रोच्चाराच्या उद्घोिात सवफ दवेताांना आवाहन 

केले आवण रूवक्मणीला उत्तमोत्तम आशीवाफद ददले. रूवक्मणीने राजपुरोवहताांना 

वाकून आदरपूवफक नमस्कार केला. मातावपत्याांनाही वतने प्रेमाने नमस्कार केला 



             

 

आवण आपले दोन्ही हात जोडून मांडपातील सवफिं सभाजनाांना नम्रपणे अवभवादन 

केले. राजपुरोवहताांनी नानाववध सुगांवधत रु्लाांनी एकत्र गुांर्लेली माळ 

रूवक्मणीच्या हातात ददली. रूवक्मणीने क्षणभरिं आपले नेत्र वमटून घेतले आवण 

नांतर कृष्णाच्या ददशेने पाहून हळूिं प्रेमािंा एक कटाक्ष टाकला आवण भीष्मकाच्या 

मागोमाग एकेक पाऊल टाकीत ती िंालू लागली. रूवक्मणीच्या सोित वतिंी अत्यांत 

वप्रय अशी सखीही योग्य अांतर ठेवून िंालत होती.  

 सभामांडपात आसनस्थ असलेडया एकेका पराक्रमी, गुणवान व नामवांत 

राजाांच्याजवळ भीष्मक रूवक्मणीला क्रमाक्रमाने घेवून जाऊ लागला. प्रत्येक 

राजाच्या जवळ गेडयानांतर थाांिून रूवक्मणी त्या प्रत्येकाला नम्रभावाने मान लववून 

अवभवादन करी आवण अधोवदन करून उभी राही. त्यावेळी रूवक्मणीिंी सखी त्या 

त्या राजाववियीिंी सवफ मावहती रूवक्मणीला साांगत असे. रूवक्मणी ते सवफ ऐकून 

घेई आवण शाांतपणे काहीही न िोलता पुढे जाऊ लागे. िंालता िंालता भीष्मक व 

रूवक्मणी वशशुपाल व जरासांध याांच्याजवळ आले. रूवक्मणीने त्याांच्याकडे केवळ 

औपिंाररकतेने पावहले आवण वतच्या सखीने त्याांच्याववियी काही साांगावयास 

सुरुवात करण्याच्या आधीिं रूवक्मणीने पुढे िंालावयास सुरुवातसुद्धा केली. 

 रूवक्मणीच्या या अकवडपत कृतीने रूवक्मला अत्यांत राग आला आवण 

तो आपडया आसनावरून उठून रूवक्मणीच्या जवळ आला. आपला राग व वनिेध 

काही िोलून रूक्मी व्यक्त करणार, त्याच्या आधीिं भीष्मकाने रूवक्मला हाताच्या 

खुणेने शाांत राहण्यास साांवगतले आवण त्याच्या आसनावर परत जाऊन िसण्यािंा 

त्याला इशारा केला. भर सभेत झालेडया या अवमानाने रूवक्मच्या रागािंा पारा 

अवधकिं िंढला. परांतु रूवक्मकडून काही ववपरीत घडण्याच्या आधीिं 

समयसूिंकता दाखवून स्वतः जरासांधाने रूवक्मला शाांत केले आवण सांभाव्य अनथफ 

त्यावेळेपुरता तरी टाळला. काहीतरी वनवमत्त होऊन स्वयांवरािंा िेतिं पुढे ढकलला 

जाणे ह े जरासांधाच्या कूटनीतीच्या दषृ्टीने अत्यांत अयोग्य ठरले असते. कारण 

त्यामुळे सभामांडपातील वातावरण आधीिं विघडून ते रूक्मी व वशशुपाल याांच्या 

ववरुद्ध गेले असते आवण सवाांिंी सहानुभूती रूवक्मणीकडे वळली असती. म्हणूनिं 

िंाांगुलपणािंा आववभाफव दाखवून जरासांधाने मोठेपणा वमळवण्यािंा प्रयत्न केला. 

 ह े लक्ष्मी, पण खरी गांमत तर पुढेिं घडली. आपडया वपत्याच्या 

मागोमाग सखीसह िंालणारी रूवक्मणी जेव्हा प्रत्यक्ष कृष्णाच्या आसनासमोर 

येऊन उभी रावहली, तेव्हा मात्र वतने कृष्णाला दोन्ही हात जोडून नमस्कार केला. 

कृष्णानेही त्या नमस्कारािंा स्वीकार केला आवण हसून त्याला प्रवतसादही ददला. 

कृष्ण व रूवक्मणी याांच्या दषृ्टीभेटीतिं त्याांिें जणू न िोलतािं िोलणे झाले आवण 

त्यािंा भावाथफही त्या दोघाांनािं समजला. रूवक्मणीच्या ठायीिंा कृष्णाववियीिंा 



 

 

असलेला प्रेमभाव व श्रद्धाभाव आवण त्यातूनिं वनमाफण झालेला आत्मववश्वास 

कृष्णाने ओळखला, तर कृष्णाठायी असलेला रूवक्मणीच्या भवक्तभावाववियीिंा 

ववश्वास रूवक्मणीने जाणला. तेवढ्यातिं रूवक्मणीिंी सखी पुढे झाली. परांतु ती 

सखी कृष्णाववियी मावहती साांगण्यास सुरुवात करण्याच्या आधीिं रूवक्मणीने 

आपला उजवा हात त्या सखीच्या मुखावर ठेवला आवण काहीही न िोलण्यािंी 

नेत्रखूण केली. पुढच्यािं क्षणाला रूवक्मणीने पुढे िंालण्यास सुरुवात केली सुद्धा!  

 ह े लक्ष्मी, तसे पहायला गेले तर कृष्ण व वशशुपाल या दोघाांच्याही 

िाितीतील रूवक्मणीकडून घडलेली कृती एकिं व अगदी उत्स्रू्तफ होती. परांतु त्या 

कृतीमागील भावात मात्र कमालीिंा ववरोधाभास अत्यांत स्पष्टपणे ददसत होता. 

अथाफत सवाांच्यािं तो लक्षात आला असेल असे नाही आवण लक्षात आलेडयाांनाही 

त्यातील र्रक कळला असेलिं असेही नक्की नाही. वशशुपालासारख्या दजुफनाठायीिें 

धन, दौलत, सत्ता इत्यादी िाह्य लौदकक गुण ऐकणे ह ेरूवक्मणीच्या मनालािं काय, 

पण वतच्या कानालाही सुखावह झाले नसते. म्हणूनिं वशशुपालासमोर रूवक्मणीिें 

तन व मन एक क्षणभरही उभे राहू शकले नाही.  

 कृष्णािें रूप व गुण रूवक्मणीच्या मनात आधीिं पूणफपणे भरलेले होते 

आवण कृष्णािें माहात्म्यही वतच्याठायी एवढे ठसलेले होते, की त्यािें यथाथफ 

शब्दाांकन होणे अशक्यिं आह े ह े रूवक्मणी स्वानुभवाने जाणून होती. त्यामुळेिं 

रूवक्मणीच्या सखीने कृष्णाववियी काहीही िोलण्यािंा केलेला प्रयत्न हा कमीिं 

पडला असता आवण मग ते अपुरे िोलणेही रूवक्मणीच्या मनाला सुखावह झाले 

नसतेिं. वतच्या मनाला पूणफ समाधानही झाले नसते ते नसतेिं. तेव्हा 

रूवक्मणीसाठी वशशुपालाववियी काहीही ऐकणे वतला नकोसेिं होते तर 

कृष्णाववियी काही ऐकणे वतला अनावश्यकिं वाटत होते.  

 ह ेलक्ष्मी, परांतु रूवक्मणीच्या या वागण्याने रूवक्मला मात्र थोडेसे िरे 

वाटले. त्याच्या दषृ्टीने वशशुपाल व कृष्ण याांना रूवक्मणीने समान वागणूक ददलेली 

होती आवण त्यातिं रूवक्मने त्याच्या मनािें समाधान करून घेतले. तरीही 

रूवक्मणीच्या मनात काहीतरी कपट असू शकेल या शांकेने रूक्मी अवधकिं सावध 

झाला. भीष्मकालाही रूवक्मणीच्या अशा वागण्यािंा उलगडा झाला नाहीिं आवण 

तोही थोडासा िुिंकळ्यातिं पडला. परांतु भीष्मकाच्या रठकाणी 

रूवक्मणीववियीिंा पूणफ ववश्वास असडयामुळे तो रूवक्मणीिंी खात्री िाळगून पुढे 

काय होते यािंी वाट पाहत स्वस्थ रावहला.  

 स्वयांवर मांडपातील उपवस्थत असलेडया सवफ राजामहाराजाांिंी ओळख 

व मावहती करून घेऊन रूवक्मणी पुन्हा आपडया आसनाजवळ येऊन उभी रावहली. 

मांडपात सवफत्र नीरव शाांतता पसरून रावहली होती. सवाांिंीिं उत्सुकता वशगेला 



             

 

पोहोिंली होती आवण त्यािंािं पररणाम म्हणून सवाांच्यािं मनातील एक प्रकारिंा 

सुप्त ताण सवफ वातावरणातिं जाणवत होता. परांतु रूवक्मणी मात्र अवविंल व शाांत 

होती. वतच्या मुखावरील वनियात्मकतेिंा भाव अगदी स्पष्टपणे ददसत होता. 

रूवक्मणीने क्षणभरिं आपले नेत्र वमटून घेतले व पुन्हा हळुवारपणे उघडले आवण 

सौम्य व धीरगांभीर वाणीने वतच्या मुखातून एकेक शब्द ओघाने िाहरे पडू लागले, 

 “सवफप्रथम मी महनीय राजगुरू, वांदनीय मातावपता आवण आदरणीय 

मान्यवर याांना मनःपूवफक नमस्कार करते आवण त्याांिें आशीवाफद मागते. त्यािंप्रमाणे 

माझ्या स्वयांवरासाठी जमलेडया सवफ राजे, महाराजे याांिेंही मनःपूवफक आभार 

मानते. आपण सवफ जाणूनिं आहात, की एका स्त्ीच्या दषृ्टीने वतिंा वववाह हा 

वतच्या जीवनातील एक अत्यांत महत्त्वािंा क्षण आह.े वतच्या जीवनातील ते एक 

अत्यांत महत्त्वािें वळण आह.े मातावपत्याांच्या पोटी जन्माला येऊन व त्याांच्यािं 

कृपाछत्राखाली लहानािें मोठे झाडयावर, पतीिंा हात धरून परस्पराांच्या 

जीवनािंी कायमिंी जन्मगाठ िाांधण्यािंा हा क्षण आह.े पतीला सवफप्रकारे सहकायफ 

करून आवण पतीिें साहाय्य स्वीकारून सवफ जीवन एकवत्रतपणे, एकोप्याने व 

आनांदाने जगण्यासाठीच्या प्रवासािंी सुरूवात करायिंा हा क्षण आहे. 

एकमेकाांवरील ववश्वासाने व श्रद्धनेे स्वधमाफिंरणािें पालन करून स्वतःच्या 

जीवनािें कडयाण साधण्यासाठी परस्पराांशी विंनिद्ध होऊन, तसा वनिय 

करण्यािंा हा क्षण आह.े म्हणूनिं अशा क्षणी वववेकाने व जिािदारीने वनणफय घेण े

अत्यांत आवश्यक आह.े  

 खरे तर, आपडया धमाफने स्त्ीला पती म्हणून वतच्या जन्मािंा जोडीदार 

वनवडण्यािंा पूणफ हक्क प्रथमपासूनिं ददलेला आह.े परांतु पुढे काळाच्या ओघात 

स्त्ीच्या या मूलभूत हक्कावर गदा येऊ लागली. कधी मातावपता व कुटुांिातील इतर 

नातेवाईक याांच्या दडपणाखाली वतला मान झुकवावी लागली, तर दकत्येक वेळा 

स्त्ीकडे वासनात्मक नजरेने केवळ भोगवस्तू म्हणून पाहणाऱ्या मदाांध 

सत्ताधाऱ्याांच्या िळजिरीपुढे वतला शरणागती पत्करावी लागली. परांतु मला 

साांगायला आनांद वाटतो की माझ्या सुसांस्कृत मातावपत्याांनी खरा धमफ व त्यातील 

सद्हतेू जाणला आवण मला माझा पती वनवडण्यािें पूणफ स्वातांत्र्य ददले. माझ्या इतर 

कुटुांवियाांनीही त्याांिंी सांमती ददली आवण म्हणूनिं या स्वयांवरािंी योजना त्याांनी 

माझ्यासाठी माझ्यावरील प्रेमामुळे केलेली आह.े माझ्या मातावपत्याांिंा मला साथफ 

अवभमान वाटतो आवण त्यासाठी मी त्याांिंी कायमिंी ऋणी आह.े  

 माझ्या जीवनािंा जोडीदार म्हणून पतीिंी वनवड करताना मी माझ्या 

मनाशी िरािं वविंार करून त्यािें वनकि आधीपासूनिं वनवित केलेले आहते. 

माझ्या मातावपत्याांिें सांस्कार आवण गुरुजनाांिंी सेवा करण्यािंी मला भाग्याने 



 

 

वमळालेली सांधी यािंीिं ही पररणती आह.े एक स्त्ी म्हणून मला िाह्य जीवनात 

रक्षणािंी व आधारािंी नेहमीिं जरुरी लागणार आह.े पण मला असा जोडीदार 

हवा आह,े की जो माझे रक्षण तर करीलिं, पण मला मनाने दिुफल म्हणून अिला न 

ठेवता मलाही मनाने सिळ करील. मलाही माझ्यावरती अत्यांत प्रेम करणारािं पती 

हवा आह.े परांतु त्याच्या प्रेमामध्ये माझ्याववियीिंा मोह व आसक्ती नसावी, तर 

सुखानांद दणेारी अशी प्रेमािंी रवसकता असावी. मलाही अत्यांत सुांदर व रूपवान 

असािं पती हवा आह.े परांतु त्यािें सौंदयफ ह ेमनाला शाांती व आडहाद दणेारे आवण 

त्यािें रूप दषु्टाांतील दषु्टाांनाही मोहवून, त्याांच्या रठकाणिंा सुष्टभाव जागृत करणारे 

असे असावे. मलाही ऐश्वयफवान पतीिं हवा आहे; परांतु ऐश्वयाफने धुांद न होता आपले 

सवफ वैभव ह े ईश्वरदत्त आह े ह े ओळखून, ते सवाांना उपभोगू दणेारा असा तो 

परमउदार असावा. मलाही पराक्रमी पतीिं हवा आह,े परांतु तो दजुफनाांिें वनदाफलन 

करून सज्जनाांिें रक्षण करणारा आवण त्याांनाही पराक्रमाला उदु्यक्त करणारा असा 

असावा. मलाही सवाांच्या गुणाांिंी कदर व आदर करणारा असािं सद्गुणी पती हवा 

आह,े की ज्याच्यामुळे सवाांच्या रठकाणिंा मांगलदायी व पववत्र असा सद्भाविं जागा 

होईल आवण आनांदाने जीवन जगण्यािंी स्रू्ती त्याच्यापासूनिं सवाांनािं सवफकाळ 

वमळत राहील.  

 ह े सज्जन हो, माझ्यारठकाणी ज्या पतीववियीच्या अपेक्षा आहेत त्या 

ऐकून, असा पुरुि या भूतलावर असणे शक्य तरी आह ेका, असािं प्रश्न कोणाच्याही 

मनात येणे अगदी साहवजकिं आह.े परांतु मला साांगायला अत्यांत आनांद होत आहे 

की असा सवफ ईश्वरीगुणाांनी युक्त असलेला दवैी पुरुि ईश्वराच्या कृपेने भूतलावर 

वनवितिं आह.े एवढेिं नव्ह,े तर माझ्या परमभाग्याने तो पुरुिोत्तम या क्षणाला, 

येथे या स्वयांवरमांडपातिं आसनावर ववराजमान झालेला आह.े त्याला तर मी 

मनाने वरलेलेिं आह.े पण प्रश्न असा आह े की त्याच्यासाठी मी योग्य आह े की 

नाही? मी त्याला साजेशी आह े की नाही ह े मला माहीत नाही, पण मी त्या 

महापुरुिाला एवढे एकिं विंन दतेे की मी त्याला जन्मभर अनुसरेन आवण 

भवक्तभावाने त्यािंीिं सेवा करीत राहीन. त्याने कृपावांत होऊन माझा स्वीकार 

करावा आवण मला त्याच्यासाठी अनुरूप करून घ्यावे.”  
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AmXe© Ë¶m§À¶m OrdZmÛmao àË¶j gmH$ma 

Pmbobm Amho. 

Ë¶m§Zr àXrK© H$mi, AI§S>nUo d ào‘^mdmZo Ë¶m§Mo nyÁ¶ {nVm d gX²Jwé 
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