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स्वयांवम स्थवगती

रूवमाणीिंे िोलणे एवढ्यत उ्स्र्ू तफपरणे आवण वतच्यत अांतःकमणतपरतसून घडत
होते की ते ऐकततनत सवफजण अगदी ाांत्राुग्ध होऊन मतवहले होते. सवफ ाांडपरतत
एकीएक शतांतततिं परसरून मतवहलेली होती. कोणतलतही कतही िोलण्यतिंे व कतही
कमण्यतिंे भतनिं उमलेले नव्हते. परण सभेतील कतही जतणकतमतांच्यत लक्षतत आले, की
रूवमाणीच्यत िोलण्यतने के वळ एकतिं व्यवक्तकडे वनदेश होत होतत आवण ती व्यवक्त
म्हणजे ‘कृ ष्णिं’ यतववषयी ्यतांच्यत रठकतणी ाुळीिं सांदह
े नव्हतत. ्यतांिंी ती खतत्री
खमीिं ठमली. कतमण परुढच्यतिं क्षणतलत सवतांच्यत साक्ष रूवमाणी आपरडयत हतततत
वमातलत घेऊन कृ ष्णतच्यत ददशेने वेगतने परतवले टतकीत वनघतली सुद्धत होती.
रूवमाणीिंत भतव कृ ष्णतच्यत अांतःकमणतत आधीिं परोहोिंलेलत होतत. ्यताुळे
रूवमाणीच्यत िोलण्यततील सांकेतही कृ ष्णतने आधीिं ओळखलत होतत. ्यतिंीिं
पररमणती म्हणून कृ ष्णही रूवमाणीिंे स्वतगत कमण्यतसतठी प्रसन्न ाुखकालतने
आपरडयत आसनतवरून उठू न उभत मतवहलत. आतत रूवमाणी व कृ ष्ण यतांच्यतत के वळ
कतही परतवलतांिंेिं अांतम मतवहले होते. तेवढ्यततिं रूवमािंत भयांकम आवतज
सभताांडपरतत गमजलत. ्वेषतने व ाोठ्यत आवतजतत रूमाी जवळ जवळ ओमडलतिं,

“थतांि. रूवमाणी, थतांि. एक परतऊलही परुढे टतकू नकोस नतहीतम येथे ाोठत अनथफ
ओढवेल” असे म्हणत आवण मतगतने दणतदण परतवले टतकीत रूमाी रूवमाणीच्यत
जवळ येऊन उभत मतवहलत. ्यतने रूवमाणीिंत हतत धरून वतलत के वळ थतांिववलेिं
नतही, तम थोडेसे ातगेही खेिंले आवण मतगतमतगतने जवळजवळ ककिंतळू निं िोलू
लतगलत,

“रूवमाणी, ाी तुलत वनक्षून सतांगतो की कोठडयतही पररमवस्थतीत ाी तुझे लग्न
यत कृ ष्णतशी होऊ देणतम नतही. जतणून िुजून ाी तुलत दुःखतच्यत खतईत कधीिं
लोटणतम नतही. कृ ष्णतच्यत यत ातयतवी व्यवक्तात्त्वतलत भुलून तुझे ान दुिफल झतलेले
आहे आवण तुझी िुद्धीही िंतलेनतशी झतलेली आहे. ाुळतत तुम्हत वियतांिंी िुद्धी ही
कोतीिं असते आवण ्यततून तुझ्यत िुद्धीलतही कृ ष्णतिंत ाोहिं परडलेलत ददसतो.
्यताुळेिं तुझ्यत दृष्टीलत अांध्व आलेले आहे आवण खमे व खोटे यततील र्मक
ओळखण्यतिंी तुझ्यत िुद्धीिंी कु वतिं मतवहलेली नतही. म्हणूनिं यत कृ ष्णतच्यत
ातयतजतलतत तू र्सून मतवहली आहेस. परमां तु यत तुझ्यत अधोगतीपरतसून तुलत वतिंवणे
हे ातझे कतफव्यकाफ आहे आवण कोण्यतही पररमवस्थतीत ते ाी परूणफ कमणतमिं.
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हे रूवमाणी, एक गोष्ट लक्षतत ठे व की यत मतज्यतिंी मतजकन्यत म्हणून तुझेही
जे कतफव्यकाफ आहे ते तुलत सवतफत आधी परतम परतडतवयतिंे आहे. ्यतिंप्रातणे
तुझ्यतकडू न कु टुांितिंतही वविंतम घडणे जरूमीिंे आहे. म्हणूनिं कोणततही वनणफय
घेततनत तो मतज्यतच्यत वहततिंत व कु टुांितच्यत स्वतस््यतिंत आहे नत, यतिं वविंतमतलत
तू प्रतधतन्य द्यतवयतस हवे हे लक्षतत ठे व. तुलत वनणफय घ्यतयलत स्वततांत्र्य ददले यतिंत
अथफ असत नव्हे, की तू वतटेल तशी ानातनी कमतवीस आवण स्वतःच्यत स्वतथतफसतठी
मतज्यतच्यत व कु टुांितच्यत वहततकडे दुलफक्ष कमतवेस. परण तमीही हट्टतने जम तू असत
कतही आतततयी वनणफय घेतलतस तम तो ालत कधीही ातन्य तम होणतम नतहीिं
आवण ाी ्यतलत कडतडू न ववमोधिं कमे न, हे परूणफपरणे लक्षतत ठे व.
हे रूवमाणी, मतज्यतच्यत, आपरडयत कु टुांितच्यत आवण तुझ्यतही वहततच्यत दृष्टीने
आम्ही तुझ्यतसतठी ‘वम’ म्हणून वशशुपरतलतिंीिं वनवड के लेली आहे आवण ते सवफथैव
योग्यिं आहे. रूपर, गुण, ऐश्वयफ, परमतक्रा इ्यतदी अांगतने परतवहले असतत
वशशुपरतलतसतमखत कोणीही परुरुष यत ाांडपरतत नतही. ्यतिंी िमोिमी कोणतशीिं होऊ
शकत नतही. कृ ष्णतसतमख्यत यःकवित ानुष्यतिंी वशशुपरतलतशी तुलनत कमणे, म्हणजे
तम एखतद्यत ातकडतिंी तुलनत ल्सहतशी कमण्यतसतमखे आहे. खमे तम यत कृ ष्णतिंे
नतव घेऊन ातझी जीभ ववटतळतयिंी नतही असेिं ाी ठमवले होते. परमां तु तुझ्यत यत
हट्टताुळे ालत आतत ्यतच्यतववषयी िोलणे नतइलतजतने भतग परडत आहे.
अगां, कृ ष्ण, कृ ष्ण म्हणून ज्यतच्यत नतवतिंत तू एवढत डतांगोमत वपरटत आहेस
्यतिंी यत ाांडपरतत िसण्यतिंी कतय, उभे मतहण्यतिंी सुद्धत लतयकी नतही. यत
ाांडपरतत के वळ कु लीन व शीलवतन मतजतांनतिं स्थतन आहे आवण यत कृ ष्णतच्यत तम
कु ळतिंतिं परत्तत नतही. ्यतिंे वनवित आईितपर कोण हेही कोणतलतिं कतय, खुद्द
्यतलतही ठतऊक नतही. अशत पररमवस्थतीत खमे तम कृ ष्णतसतमख्यतलत येथे
िोलवतयिंेिं कतमण नव्हते. ्यततूनही के वळ औपरिंतरमकतत म्हणून ितितांनी ्यतलत
िोलतवणे परतठवले असेल, तम कृ ष्णतने स्वतःिं थोडेसे तमी शहतणपरण दतखवून येथे न
येण्यतिंे कमतयलत हवे होते. परण एवढीही अक्कल स्वतःलत ज्ञतनी साजणतऱ्यत तुाच्यत
यत कृ ष्णतलत नतही. म्हणूनिं एखतद्यत आगांतुकतसतमखत तो यत स्वयांवमाांडपरतत
घुसलतिं. एवढेिं नव्हे तम तो रूवमाणीशी वववतह कमण्यतिंे स्वप्नही परतहत आहे.
परमां तु ते तसे कधीही होणे शमय नतही. कतमण ाी तसे होऊ देणतम नतही. ्यतिंत
प्र्यक्ष सोक्षाोक्ष यतिं क्षणी व यतिं रठकतणी ाी आतत लतवून दतखवतो.”
रूवमाच्यत रठकतणी कृ ष्णतववषयीिंत द्वेष, ा्सम एवढत खोलवम होतत, की
्यतच्यत तोंडततून शब्दन् शब्द जणू र्ु टू निं ितहेम येत होते की कतय असेिं वतटत
होते. परमां तु तमीही रूवमािंत मतग कतही शात नव्हतत तो नव्हततिं. मतगतिंी
परमतकोटीिं रूवमाच्यत ठतयी झतली आवण ्यत भमततिं ्यतने आपरडयत कामे िंी

तलवतम उपरसून ितहेम कतढली आवण वतमीवामीने तो कृ ष्णतवम िंतलून गेलत. सतवध
असलेडयत कृ ष्णतनेही क्षणतधतफत आपरले खड्ग ितहेम कतढले आवण परुढे होऊन
रूवमाच्यत तलवतमीलत वभडवले. सभताांडपरतत एकिं गोंधळ उडतलत. परण
तेवढ्यततही वशशुपरतल, जमतसांध व ्यतांिंे सतथीदतम रूवमाच्यत ातगे येऊन उभे
मतवहले. ्यतिंिमोिम कृ ष्णतच्यत िमोिम असलेले ्यतिंे जोडीदतम यदुवीमही
कृ ष्णतच्यत परतठीशी उभे मतवहले. भीष्ाकही स्वतः धतवतिं परुढे आलत आवण रूमाी व
कृ ष्ण यतांच्यतजवळ येऊन ्यतांनत आवमण्यतिंत प्रयत्न करू लतगलत. परमां तु कृ ष्ण व
रूमाी यतांिंी परमस्परमतांनत वभडलेली शिे कतही ातगे हटलीिं नतहीत. कतमण कृ ष्ण व
रूमाी स्वतःिंी परूणफ ततकद परणतलत लतवून व परतय ठतापरणे मोवून जतगच्यत जतगीिं
उभे मतवहले होते. ्यत दोघतांच्यत ततकदीिंीिं ककवत िळतिंीिं जणू कसोटी लतगत
होती. अथतफत कृ ष्णतपरुढे जतस्त वेळ रटकू न मतहणे रूवमालत शमय झतलेिं नसते.
तेवढ्यतत एवढत वेळ स्तब्धपरणे व थोडीशी ददङाूढ होऊन उभी मतवहलेली
रूवमाणी परुढे समसतवली आवण रूवमालत उद्देशून ाोठ्यतने म्हणतली, “अमे रूमाी,
आधी आपरली तलवतम ातगे घे. नतहीतम ाी यतिं रठकतणी व आत्ततिं ातझ्यत जीवतिंे
िमे वतईट करून घेण्यतस काी कमणतम नतही. ही ातझी के वळ परोकळ धाकी नसून
तो ातझत वनियिं आहे हे लक्षतत ठे व.” एवढे िोलून रूवमाणी लगेिंिं कृ ष्णतकडे
वळली आवण हळु वतम व ाृदु स्वमतत म्हणतली, “नतथ, आपरण आपरले शि ातगे
घेण्यतिंी कृ परत कमतवी. ातझी तुम्हतलत तशी नम्र प्रतथफनत आहे.”
रूवमाणीिंे रूवमाशी झतलेले उच्च मवततील िोलणे व कृ ष्णतशी झतलेले
ातदफवतिंे िोलणे, यतिंत अपरेवक्षत पररमणता ्यत उभयततांवम झतलत आवण ते दोघे
परुन्हत आपरतपरडयत आसनतवम जतऊन िसले. रूवमािंत िंेहमत अजूनही लतलिुांदिं
होतत, तम कृ ष्णतच्यत ाुखतवमील वस्ातहतस्य ातत्र कतया होते. भीष्ाकतने
रूवमाणीिंत हतत धमलत आवण वतलत घेऊन परुन्हत ाांिंतवम जतऊन िसलत. आतत परुढे
कतय कमतवे व कतय िोलतवे हे भीष्ाकतलत सुिंतिं नव्हते आवण म्हणून तो आपरले
ास्तक दोन्ही हतततांनी धरून तसतिं सुन्न होऊन िसून मतवहलत.
हे लक्ष्ाी, ्यतवेळेस सभताांडपरततील नीमव शतांततत ही सवतांच्यत ानततील
तणतव अवधक वतढवण्यतसिं कतमणीभूत व सतहतय्यभूत होत होती. ती शतांततत
वतदळ सांपरडयतिंी खूण होती, की परुढे येणतऱ्यत प्रिंांड वतदळतिंत तो इशतमत होतत,
यतिंत अांदतज कोणतच्यतिं ानतलत घेतत येईनत. िहुतेकतांच्यत ानतलत तम भीतीनेिं
व्यतपरले होते आवण ते सवफजण असहतय्य होऊन स्वस्थ िसून मतवहले होते.
सभताांडपरततील ती थोड्यत कतळिंी स्तब्धततही दीघफ कतळतिंी जतणवत होती आवण
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वतततवमणततील ततण वतढवत होती. तेवढयतत रूवमाणीिं आपरडयत आसनतवरून
उठू न ाांिंतच्यत ाध्यभतगी आली. सवतांच्यतिं नजमत िंदकत होऊन, परण अपरेक्षेने
रूवमाणीकडे लतगून मतवहडयत असततनतिं रूवमाणीने शतांत स्वमतत व स्परष्ट शब्दतत
िोलतवयतस सुरूवतत के ली.

“ाांडपरतत उपरवस्थत असलेडयत सवफ वांदनीय गुरूजन व आदमणीय प्रजतजन
यतांिंी सवफप्रथा ाी ानःपरूवफक क्षात ातगते. घडलेलत प्रसांग हत अनुविंत तम होततिं,
परमां तु ्यतहीपरेक्षत उपरवस्थत असलेडयत थोमताोठ्यतांिंत अवातनिं कमणतमत तो प्रसांग
ठमलत यतिंे ालत अ्यांत वतईट वतटत आहे. हे सवफ ातझ्यत स्वयांवमतच्यत वनवात्ततने
घडले म्हणून ाीिं यत प्रसांगतलत जितिदतम आहे अशी ातझी भतवनत आहे आवण
म्हणून ्यतिंीिं ालत जतस्त खांत वतटत आहे. ातझ्यत स्वयांवमताुळे जम कोणतच्यत
ानततील मतग व द्वेषा्समतदी ववकतम उर्तळू न येत असतील आवण ्यतिंी पररमणती
जम एकाेकतांाध्ये युद्ध होण्यतत होत असेल, तम ्यतसतठी ाी ातझतिं वधक्कतम कमते.
ातझ्यत वनवात्ततने जम येथे कोणतिंेही मक्त सतांडणतम असेल तम ातझे अवस्त्वही
ालत नकोसेिं होईल. ातझे जगणेही ाग ातझ्यतसतठी वनमथफकिं आहे. परमां तु
ईश्वमतच्यत कृ परेने ालत लतभलेले हे ातनवी जीवन ालत व्यथफ घतलवतयिंे नसून ालत
्यतिंे सतथफक कमतवयतिंे आहे.
हे सुजनहो, ातझत वववतह हत ातझ्यत जीवनततील अ्यांत ाहत्त्वतिंत क्षण आहे
हे ाी जतणून आहे आवण म्हणूनिं ्यतसांिांधीिंत वनणफय ाी कोण्यतही तणतवपरूणफ
ानःवस्थतीत व घतईगडिडीने घेणतम नतही. अ्यांत शतांत व वस्थम ानतनेिं तो वनणफय
ालत घ्यतयिंत आहे. परमां तु ्यतसतठी लतगणतमे अनुकूल वतततवमण आतत यत क्षणतलत
येथे नतही, ही गोष्टही खमीिं आहे. ककिहुनत ते वतततवमण जतणून िुजून
विघडवण्यतिंत प्रयत्न कतही सांिांवधत व्यक्ततींककडू न घडत आहे, हे आपरणत सवतांनतिं
आतत अगदी स्परष्टपरणे ददसले आहे. एकीकडे ालत स्वयांवमतिंे स्वततांत्र्य ददडयतसतमखे
दतखवून आपरण उदतमातवतदी आहोत असे दतखवतयिंे, परमां तु दुसमीकडे ातत्र
स्वतःच्यत ानतसतमखे झतले नतही तम मतगतने आक्रस्ततळे परणत कमतयिंत आवण
स्वतःिंी ाते दुसऱ्यतवम लतदण्यतिंत प्रयत्न कमतयिंत. ‘तुझी ानातनी अवजितत िंतलू
देणतम नतही’ असे ालत सतांगतयिंे आवण स्वतःिंी ानातनी िंतलवतयिंी, असत
ानतिंत अहांान्यपरणत व दुटप्परीपरणत आपरण सवतांनीिं परतवहलेलत आहे. परमां तु ाीही
ानतिंी तेवढीिं खांिीम आहे. ाी कतही युद्ध करून वाळवतवी अशी वस्तू ककवत
ातलात्तत नव्हे. ातझत स्वयांवमतिंत वनिय कतया आहे. कतहीजणतांच्यत ानतिंत तोल
सुटून ते िेततल झतले असतील, परण ातझ्यत रठकतणिंत वववेक व सांया जतगृत आहे.

सभताांडपरततील सवफ ातन्यवमतांनत व वववतहेच्छु क वमतांनत ाी एवढेिं सतांगते,
की सध्यतच्यत पररमवस्थतीत योग्य वमतिंी वनवड कमणे ालत शमय नतही. गढू ळ
झतलेले वतततवमण वनवळडयतवमतीिं ाी शतांत ानतने व सवतांगतने वविंतम करूनिं
वनणफय घेऊ शके न. ्यतसतठी कतही कतळ जतऊ देणे हे के वळ ातझ्यतसतठीिं नव्हे, तम
सवतांसतठीिं आवश्यक आहे. ्यताुळेिं आज, आतत यत क्षणतलत ातझे स्वयांवम
कोणततही वनणफय न होतत स्थवगत कमण्यतत येत आहे. स्वयांवमतिंत परुढील ददवस व
वेळ ही गुरूजनतांच्यत ातगफदशफनतनुसतम व सवफ ातन्यवमतांशी वविंतमवववनाय करून
ठमवण्यतत येईल आवण ्यतवेळेस ्यतिंे आाांत्रण परुन्हत सवतांनत परतठवण्यतत येईल.
्यतिंत आदम व ातन मतखून सवतांनी अग्य येण्यतिंे कमतवे अशी नम्र ववनांती ाी
सवतांनतिं कमते. आजच्यत यत दुदव
ै ी प्रसांगताुळे अनेकतांच्यत ानतलत मलेश झतले
असतील यतिंी ालत जतणीव आहे. ्यत सवतांिंी ाी परुन्हत क्षात ातगते आवण
ानताध्ये कोणतीही कटु तत न ितळगतत, परुन्हत परमत येण्यतसतठी शतांत ानतने आपरण
सवतांनी आपरतपरडयत मतज्यतांकडे प्रस्थतन कमतवे अशी परुन्हत ववनांती कमते.”
रूवमाणीिंे वनियत्ाक िोलणे आवण वतने साजूतदतमपरणत दतखवून घेतलेलत
वनणफय ऐकू न ाांडपरततील सूज्ञ व ातन्यवम जनतांनत रूवमाणीिंे अगदी ानतपरतसून
कौतुक वतटले. ्यत सवतांनी कौतुकतने ातन डोलवली आवण ‘योग्य, योग्य’ असे
सहजोद्गतम ्यतांच्यत ाुखततून ितहेम परडले. एवढत वेळ असहतय्य व अगवतक होऊन
आपरडयत आसनतवमती िसून मतवहलेडयत भीष्ाकतच्यत ानतलतही धीम आलत आवण
्यतलत एकदा हलके वतटू लतगले. ्यतांने स्वतःलत सतवमले आवण वधम्यत गतीने
एके क परतऊल टतकीत तो रूवमाणीच्यत जवळ येऊन उभत मतवहलत. ्यतने
रूवमाणीच्यत परतठीवम आपरलत हतत ठे वून कौतुकतने हलके िं थोपरटले आवण वतिंे
ास्तकही अ्यांत प्रेातने कु मवतळले. वपर्यतच्यत नेत्रततील अश्रू परतहून रूवमाणीिंे
ानही भरूनिं आले. ाांिंतवमील ते भतवपरूणफ दृश्य परतहून ाांडपरततील स्प्रवृत्तीच्यत
सज्जनतांिंे नेत्रही परतणतवले. परमां तु दुष्ट प्रवृत्तीिंे वशशुपरतल व जमतसांधतसतमखे दुजफन
ातत्र कोमडेपरणतने तटस्थिं मतवहले. एकीकडे ्यतांिंत अहांकतम तम दुखतवलत गेलत
होततिं. तमीही ्यतांच्यत दृष्टीने दुःखततील एकाेव सुख एवढेिं होते, की रूवमाणीने
दुसऱ्यत कोणतलतही म्हणजे अगदी कृ ष्णतलतही प्र्यक्ष वमले असे नव्हते िं. ्यतांच्यत
ानततील हत आसुमी आनांद शेवटी न मतहवून रूवमाच्यत ाुखततून प्रगट झतलतिं. तो
ाोठ्यत आवतजतत जवळ जवळ ओमडलतिं, “रूवमाणीिंे स्वयांवम ाोडले. आािंतिं
ववजय झतलत.” असे िोलून वशशुपरतल, जमतसांध व ्यतांिंे परतठीमतखे मतजे यतांच्यतसह
रूमाी िंमर्डतिं ्यत ाांडपरतच्यत ितहेम िंतलतत झतलत.
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अशत तऱ्हेने सवफ सभेच्यत साक्ष रूवमाने आपरडयत मतगतिंत व द्वेषा्समतिंत
के लेलत देखतवत परतहून सवफिं जण िंदकत तम झतलेिं, परण अनेकतांनत ्यतिंे अ्यांत
वतईट वतटले. तशी हळहळ कतही जणतांच्यत ाुखतद्वतमे सहजपरणे प्रगटही झतली. परण
थोड्यतिं वेळतत सभताांडपरतत परुन्हत शतांततत परसमली. झतडयत प्रकतमतने भीष्ाकही
वखन्निं झतलत. ्यतच्यत ानतलतही अ्यांत खेद झतलतिं. परण ्यतने ्यत प्रकतमतकडे
प्रयत्नपरूवफक दुलफक्ष के ले आवण तो शतांतपरणतने सभेलत उद्देशून िोलू लतगलत.

“ाांडपरततील सवफ सज्जनहो, झतडयत प्रकतमतिद्दल प्रथा ाी सवतांिंीिं
क्षातयतिंनत कमतो. मतज्यतिंत मतजत म्हणून यत सवफ सातमां भतिंत ाी ाुख्य असूनही,
ालत घडलेडयत प्रसांगतवम वनयांत्रण ठे वतत आले नतही. हत ातझ्यत ानतिंत
काकु वतपरणत आहे हे वनवितिं. परमां तु अनपरेवक्षतपरणे आवण तेही कु टुांिततील अगदी
जवळच्यत व भमवशतच्यत व्यक्ततींककडू निं असे अवविंतमतिंे वतगणे अिंतनक
घडडयताुळे ाी ददङाूढ झतलो आवण ातझे ान ितवमलेही. प्रसांगतत ाी काी परडलो
हे तम खमे िं आहे. ्यतिंे ालत कतहीही साथफन कमतत येणतमिं नतही. परमां तु ्यत
प्रसांगतत ातझी लतडकी कन्यत रूवमाणी न घतिमतत खांिीमपरणे उभी मतवहली यतिंत
ातत्र ालत वनवितिं अवभातन वतटत आहे. आपरडयत वनवात्ततने आपरडयत कु ळतलत
कोणतेही दूषण लतगले जतऊ नये आवण आपरडयत ातततवपर्यतांवम लज्जेने ातन खतली
घतलण्यतिंी वेळ येऊ नये, एवढत खोलवम वविंतम करून वववेकतने योग्य तो वनणफय
घेणतमी आािंी सुकन्यत रूवमाणी, ही खमे तम आाच्यत कु ळतिंे व यत मतज्यतिंे
भूषणिं आहे. अशी सुकन्यतिं सुगृवहणी होऊ शकते हे स्यिं आहे.
कन्यत हे परममयतिंे धन आहे असे म्हणततत आवण ातझत दृढ ववश्वतस आहे, की
हे आािंे धन सुयोग्य अशत व्यक्तीच्यतिं स्वतधीन होणतम आहे. ईश्वमी इच्छेनुसतम
जेव्हत ती योग्य वेळ येईल तेव्हतिं सवफ कतही व्यववस्थत घडेलिं यतिंी ालत खतत्री
आहे. परण तशी वेळ यत क्षणतलत आलेली नतही हे आपरण सवतांनीिं परतवहले व जतणले
आहे. तेव्हत रूवमाणीने घेतलेलत वनणफय योग्यिं आहे हे जतणून आवण ्यतलतिं
प्रातण ातनून आपरण ्यत योग्य वेळेिंी वतट परतहूयत. सवतांनी प्रेातने आािंत वनमोपर
घ्यतवत व आपरतपरडयत मतज्यतकडे प्रस्थतन कमतवे अशी नम्र ववनांती ाी सवतांनतिं कमीत
आहे. रूवमाणीच्यत स्वयांवमतिंत परुढील ददवस व वेळ परुन्हत सवतांनत कळववण्यतत
येईल. ्यतसतठी आत्ततिं सवतांनत प्र्यक्ष आाांत्रण कमतो. ्यतिंत सवतांनी प्रेातने
स्वीकतम कमतवत आवण ्यतवेळी सवतांनी स्वयांवमतसतठी उपरवस्थत महतवे एवढीिं
सवतांनत परुन्हत प्रेातिंी ववनांती आहे.”
भीष्ाकतिंे िोलणे हे स्वयांवम सांपरडयतिंीिं सूिंनत आहे हे ओळखून सवफ
उपरवस्थत मतजे, ाहतमतजे आपरतपरडयत आसनतवरून उठू न उभे मतवहले आवण
सभताांडपरतितहेम जतऊ लतगले. घडडयत प्रसांगतितितिंी िंिंतफ व ववश्लेषण कमीत

्यतांिंी आपरतपरसतत कु जिुज एवढ्यत ाोठ्यतने होत होती, की ्यतिंत गलिलतट
वतढतिं मतवहलत. कतहीजण तम एवढ्यत ततवतततवतने एकाेकतांशी िोलत होते, की
िंिंेिंे रूपरतांतम वतदतत आवण ाुद्यतिंे रूपरतांतम गुद्यतांत होऊ लतगले होते. कोणी
रूवमाणीच्यत साांजसपरणतिंे कौतुक कमीत होते, तम कतहीजणतांनत ते रूवमाणीिंे

‘शहतणपरण’ वतटू न ते वतच्यतवम प्रखम टीकतिं कमीत होते. कतहीजणतांनत भीष्ाकतिंी
दुिफलतत व असहतय्यतत परतहून ्यतिंी दयत वतटत होती, तम अनेकजणतांनत रूवमािंे
वतगणे व िोलणे हे अ्यांत ल्नदनीय आहे असे जतणवून ते ्यतलत अनेक दूषणे देत
होते. परमां तु अशत अनेक तऱ्हेच्यत प्रवतदक्रयत के वळ िोलूनिं प्रगट कमण्यतपरवलकडे
कोणीिं कतही करू शकत नव्हते. हळू हळू सवफिंजण ाांडपरतितहेम गेले आवण ाांडपर
जवळ जवळ रमकतातिं झतलत. अशत वेळी सतवकतश परतवले टतकीत, जेथे भीष्ाक व
रूवमाणी उभे होते तेथे कृ ष्ण आलत आवण ्यतने भीष्ाकतलत आदमतने वतकू न
अवभवतदन के ले. भीष्ाकतने परुढे होऊन कृ ष्णतिंे हतत आपरडयत हतततत घेतले आवण
्यतच्यतशी जड अांतःकमणतने िोलू लतगलत.

“हे कृ ष्णत, कोण्यत शब्दतत तुझी क्षात ातगतवी हेिं ालत सुिंत नतही. ाी
तुझत शतशः अपरमतधी आहे. तुझ्यत रूपरतने ातझ्यत दतमी आपरणहून िंतलत आलेले
ातझे व ातझ्यत रूवमाणीिंे भतग्य, के वळ ातझ्यत नतकतेपरणताुळे ाी आपरणहूनिं दूम
लोटले आहे. एवढेिं नव्हे, तम भम सभेत तुझत अवातन होत असततनतही ाी के वळ
स्वस्थ िसण्यतपरवलकडे कतहीिं करू शकलो नतही, यतसतठी तम ातझी ालतिं लतज
वतटत आहे. परमां तु यत ातझ्यत वप्रय रूवमाणीने ातत्र ातझी लतज मतखली आवण ातझी
सुकन्यत हे नतातवभधतन वतने सतथफ के ले. वतने वववेकतने व िंततुयतफने जो वनणफय
घेतलत ्यताुळे जमी आजच्यत प्रसांगततून ाी वनभतवून गेलो आहे, तमी ते तत्परुमतेिं
आहे. कतमण आजिंे ामण परुढे ढकलडयतसतमखे झतले एवढेिं. परुन्हत के व्हततमी
स्वयांवमतिंत प्रसांग येणतमिं आहे आवण ालत ्यतलत तोंड हे द्यतवे लतगणतमिं आहे.
्यततून ातझी सुटकत नतहीिं. परण ्यतवेळेस तमी ालत योग्य ते धैयफिळ घेतत यतवे
अशी प्रतथफनत ाी ्यत ईश्वमतकडे कमतो. कृ ष्णत, तुझ्यत क्षाेलत ाी परतत्र नतही हे ालत
ठतऊक आहे. तमीही कृ परतवांत होऊन तू ालत क्षात कमतवीस एवढीिं ववनांती ाी तुलत
कमतो.”
भीष्ाकतच्यत िोलण्यतवमती कृ ष्णतने ्यतलत दोन्ही हतत जोडू न नास्कतम
के लत आवण सतां्वनपरम शब्दतांनी तो ्यतच्यतशी िोलू लतगलत,

“अहो ाहतमतज, आपरण यत कुां डीनपरूम नगमीिंे मतजतवधमतज तम आहततिं, परण
ातझ्यतसतठी ातझ्यत वपर्यतसातन आदमणीय व वांदनीय आहतत. तेव्हत ातझी क्षात
ातगून आपरण ालत लतजवू नये. खमे तम, घडडयत प्रसांगतत कोणीिं कोणतिंी क्षात
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ातगण्यतिंे कतमण नतही. कतमण जतणूनिुजून कोणीिं िंुकीिंे वतगलेले नतही.
परमाेश्वमतच्यत वनयतीत प्र्येकजण ्यतच्यत ्यतच्यत स्वभतवतनुसतम वतगलत आहे.
्यताुळेिं कोणतही एकत व्यक्तीलत दोष देतत येणतम नतही. ानतच्यत दुिफलतेाुळे
प्र्येकजण के व्हत नत के व्हत तमी आवण कु ठे नत कु ठे तमी काी परडतिं असतो. अशत
वेळी भतवनेच्यत भमतत वतहून न जततत आवण ानतठतयी वनातफण झतलेडयत नैमतश्यतत
अडकू न न मतहतत शतांत व स्वस्थ मतहणे हेिं उविंत असते. थोडत वेळ वनातफण झतलेले
प्रवतकू लतेिंे वतततवमण परमाेश्वमतच्यत वनयतीतील कतलिंक्रतनुसतम परुन्हत िदलेल
आवण पररमवस्थतीिंी अनुकूलतत वनवितपरणे प्रतप्त होईल. परण ्यतवेळेस जम ानतिंी
वस्थती अनुकूल नसेल तम योग्य कृ ती आपरडयतकडू न घडणतम नतही आवण ाग
सुदव
ै तने प्रतप्त झतलेली सांधीही वतयत जतईल. ्यतसतठी ानतिंत दुिळे परणत प्रयत्नपरूवफक
झटकू निं टतकलत परतवहजे आवण ानतिंे िळ प्रयत्नपरूवफक मतखले परतवहजे.
अहो ाहतमतज, परमां तु घडलेडयत प्रसांगततील एक ाहत्त्वतिंत भतग लक्षतत घ्यत.
्यतच्यतकडे ाुळीिं दुलफक्ष होऊ देऊ नकत. ्यत कठीण प्रसांगतत व ववमोधी
वतततवमणततही रुवमाणी ज्यत धैयफिळतने मतवहली आवण ज्यत वववेकतने वतगली
्यतलत तम तोडिं नतही. आपरण वतच्यतवम के लेडयत सुसांस्कतमतांिंेिं हे र्ळ आहे हे
वनवित. रुवमाणीकडू न प्रगटलेली तेजवस्वतत व वनभफयतत हे तम वतच्यत शुध्द व
परववत्र अांतःकमणतिंेिं द्योतक आहे. स्वतःिंी भूवाकत व वनणफय यतांिंत ानतत परूणफ
वनिय असूनही ्यतिंत हट्ट न धमतत, रूवमाणीने मतजकु ळतिंत व सवफ मतज्यतच्यतिं
वहततिंत वविंतम करून ्यतलत प्रतधतन्य ददले. म्हणूनिं स्वतःसतठी दोष पर्करूनही
रूवमाणीने वतच्यत जीवनततील स्वयांवमतसतमखत अ्यांत ाहत्त्वतिंत प्रसांगही वववेकतने
थोपरवून धमलत आवण योग्य वेळ येततिं परुन्हत स्वयांवमतिंी घोषणत कमण्यतिंत
वनणफयही रूवमाणी घेऊ शकली. एवढेिं नव्हे, तम घडलेडयत सवफ गोष्टीिंत दोष
स्वतःकडे घेऊन सवतांिंी जतहीम क्षात ातगण्यतिंे धैयफिळही रूवमाणीकडू न अगदी
सहजपरणे प्रगट झतले. खमोखमीिं रूवमाणीिंे जेवढे म्हणून कौतुक कमतवे तेवढे ते
काीिं आहे.”
असे म्हणून कृ ष्ण रूवमाणीच्यत जवळ गेलत आवण वतिंे दोन्ही हतत आपरडयत
हतततत घेऊन कृ ष्णतने अ्यांत प्रेातने रूवमाणीिंे अवभनांदन के ले. कृ ष्णतच्यत यत
प्रेातच्यत उ्स्र्ू तफ कृ तीने रूवमाणी लतजेने अगदी िंूम झतली आवण अधोवदन करून
उभी मतवहली. रूवमाणी कृ ष्णप्रेातत स्वतःलत एवढी ववसमली, की वतथे वतिंे
ातततवपरतत आहेत यतिंे भतनही रूवमाणीलत तेवढत वेळ मतवहले नतही. परण थोड्यत
वेळतने लक्षतत आडयतवमती रूवमाणी आपरले हतत कृ ष्णतच्यत हततततून सोडवून
घेण्यतिंत प्रयत्न करू लतगली. परण कृ ष्णतने कतही वतिंत तो प्रयत्न यशस्वी होऊ ददलत
नतही. रूवमाणीलत कतय कमतवे हे कळे िंनत. शेवटी वतने जे व्हत लटमयत मतगतिंत एक

नेत्रकटतक्ष कृ ष्णतकडे टतकलत, तेव्हतिं कृ ष्णतने अ्यांत ानाोकळे परणतने हसून
रूवमाणीिंे धमलेले हतत अलगदपरणे सोडू न ददले. नांतमही कृ ष्ण दकतीतमी वेळ
रूवमाणीकडे वावश्कलपरणे परतहत तसतिं उभत मतवहलत. परण रूवमाणीने ातत्र
स्वतःलत प्रयत्नपरूवफक सतवमले आवण ती कृ ष्णतपरतसून ककविंतशी दूम झतली. थोडतवेळ
तसेिं थतांिून ाग रूवमाणीने कृ ष्णतकडे परतहून आपरले दोन्ही हतत जोडले आवण
्यतलत ववनम्रपरणे नास्कतम के लत. रूवमाणीने ाांद व ाांजूळ स्वमतत कृ ष्णतशी
िोलण्यतस सुरूवतत के ली,

“अहो नतथ, ातझ्यत वतगण्यतिंत व िोलण्यतिंत आपरणतलत सांतोष झतलत यततिं
ालत सवफ कतही लतभले. ातझे ानोगत आपरण परूणफपरणे जतणून आहतत. परण
्यतिंिमोिम ातझ्यतसतठी असलेडयत ितह्य पररमवस्थतीच्यत ायतफदतही आपरण साजून
आहतत. ातझ्यत ातततवपर्यतांिंी अगवतकततही आपरडयत लक्षतत आलेली आहे.
्यतांिंतही नतईलतजिं होत आहे. एकीकडे ातझ्यत वनणफयतिंी स्यततही ्यतांनत
जतणवत आहे, परण दुसमीकडे ातझ्यत परतठीशी उभे मतहणेही ्यतांनत शमय होत नतही.
अशी ्यतांिंी वद्वधत ानःवस्थती परतहून ालत ्यतांिंी दयतिं येते. ्यतांच्यत ानस्ततपरतलत
ाीिं कतमणीभूत होत आहे यत वविंतमतने ातझेही ान थोडतवेळ भतवनतवववश झतले
होतेिं. परमां तु ातततवपरतत व ाुख्य म्हणजे गगफ ाुनी यतांनी ातझ्यतवम के ले सांस्कतमिं
ातझे ानोिळ मतखून ते वतढवीत असततत आवण ातझे धैयफिळ रटकवून ठे वततत.
तेव्हत आपरडयतलत जमी ातझे कौतुक वतटत असले तमी खमी थोमवी ातझ्यतवम हे
सांस्कतम कमणतऱ्यतांिंीिं आहे.
अहो नतथ, आपरण जतणूनिं आहतत की ाघतशी ाी ाांडपरतत जतहीम के लेलत
ातझत वनणफय म्हणजे आािंे सांकट हे थोडतकतळ परुढे ढकलडयतसतमखेिं आहे. कतमण
ाूळ सांघषफ हत अजूनही कतयािं आहे आवण तो अटळिं आहे. परुढे के व्हतही वनणफय
घेततनत हीिं पररमवस्थती परुन्हत अशीिं वनातफण होणतम आहे आवण सांघषफही तसतिं
असणतम आहे. कतमण ातझत वनणफय व वनियही तोिं मतहणतम आहे. तेव्हत यत
सांकटतलत तोंड हे द्यतवे लतगणतमिं आहे. ्यतसतठी ाी आपरलतिं परूणफ भमवसत
धमलेलत आहे. आपरडयतवमील ातझी वनष्ठत व श्रद्धत अढळ आहे आवण ्यतिंे र्ळ
आपरण ालत नक्की द्यतलिं, असत ातझत दृढ ववश्वतस आहे.
खमे तम, ाी वनभफयपरणतने ाघतशी भम सभताांडपरततिं आपरडयत कां ठतत
वमातलत घतलून आपरडयतलत वमतयलत हवे होते. ककवत अजूनही ाी आपरडयतिमोिम
येथून वनघून जतणे कमतवयतस हवे आहे. परमां तु भतवनेच्यत भमतत म्हणत ककवत कन्यत
म्हणून असलेडयत ातझ्यत कतफव्यकातफच्यत कडपरनेने म्हणत, ाी ्यत प्रसांगतत थोडीशी
काीिं परडले असे ालत तमी वतटते. आतत आपरडयत िमोिम येण्यतिंी पररमणती,
आपरलीिं ल्नदत नतलस्ती होण्यताध्ये होणतम आहे आवण तेिं ालत नको आहे.
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म्हणूनिं ाी आतत आपरडयत िमोिम येऊ शकत नतही आवण आपरणही ालत तशी
नेणतम नतही यतिंी ालत खतत्री आहे. तेव्हत योग्य वेळेिंी व योग्य सांधीिंी ाी
आतुमतेने वतट परतहत मतहणतम आहे. तेिं व तेवढेिं ातझ्यत हतततत आहे. ातझी
ानोव्यथत व ातझी अडिंण आपरण साजून घ्यतलिं असत ातझत परूणफ ववश्वतस आहे.
तोपरयांत आपरण ालत सतांभतळू न घ्यतवे हीिं एक प्रतथफनत आहे.”
असे िोलत िोलतिं रूवमाणीने परुन्हत आपरले दोन्ही हतत जोडू न कृ ष्णतलत
नास्कतम के लत असतत, कृ ष्णतने परुढे होऊन रूवमाणीिंे दोन्ही हतत आपरडयत हतततत
घेतले आवण ते प्रेातने हलके िं दतिून रूवमाणीलत आश्वतवसत के ले. कृ ष्णतने ाग
भीष्ाक व शुद्धाती यत उभयततांनतही आदमपरूवफक नास्कतम के लत आवण ्यतच्यत
स्वतभतववक

वेगतने

्यत

ाांडपरतितहेम

वनघून

गेलत.

रूवमाणीही

वतच्यत

ातततवपर्यतांच्यत जवळ परुन्हत येऊन उभी मतवहली. ्यतवेळी भीष्ाकतने रूवमाणीच्यत
ास्तकतवम हळु वतम थोपरटू न वतलत धीम ददलत, तम शुद्धातीने रूवमाणीलत कौतुकतने
आपरडयत कु शीतिं घेतले. थोड्यत वेळतने भीष्ाकही शुद्धाती व रूवमाणी यतांच्यतसह
सभताांडपरतच्यत ितहेम परडू न ्यतच्यत ाहतलतकडे वनघतलत.”


रूवमाणी स्वयांवमतिंत कथतप्रसांग वणफन करून सतांगत असततनत नतमद ्यताध्ये
एवढत तन्ाय व भतवपरूणफ झतलत होतत, की ्यतच्यत िोलण्यतिंत वेग के व्हत वतढलत हे
्यतच्यत लक्षततिं आले नतही. अथतफत श्रवणभक्तीच्यत आनांदतत परूणफपरणे माातण
झतलेली लक्ष्ाीही वतिंे देहभतन के व्हतिं हमवून िसलेली होती. परमां तु प्रसांगततील
वशगेलत परोहोिंलेलत सांघषफ जसत अिंतनक थोडत वेळ थतांिडयतसतमखत झतलत, तसत
नतमदतच्यत िोलण्यतिंत वेगही सहजपरणे ाांदतवडयतसतमखत झतलत आवण तशी
लक्ष्ाीही आधी ानतने व ाग देहतने भतनतवम येऊ लतगली. श्रवण कमीत असततनत
्यतिं वेळी लक्ष्ाीिंे ाननही अ्यांत सहजतेने घडत होतेिं. तेिं तम श्रवणभक्तीिंे
लक्षण आहे. ्यताुळे ्यत ाननततून लक्ष्ाीच्यत ानतत वनातफण झतलेलत भतव
वतच्यतकडू न प्रगट होण्यतसतठी ाुळीिं वेळ लतगलत नतही. लक्ष्ाीने जेव्हत नतमदतच्यत
ाुखतकडे परतवहले तेव्हत ्यत ाुखतवमील भतव परतहून लक्ष्ाीने लगेिंिं जतणले, की
लक्ष्ाीने िोलतवे यतसतठीिंी आतुमततिं नतमदतच्यत रठकतणी आहे. ही नतमदतिंी
आतुमतत लक्षतत आडयतवम ातत्र क्षणतिंतही ववलांि न लतवतत लक्ष्ाीने िोलण्यतस
सुरूवतत के लीिं,

“हे नतमदत, रूवमाणीच्यत जीवनततील खमे तम हत अ्यांत कठीण अशत
कसोटीिंतिं प्रसांग होतत. ्यताध्ये रूवमाणीच्यत भवक्तभतवतिंतिं कस लतगलत आवण
रूवमाणी परूणफपरणे व यशस्वीपरणे ्यत कसोटीलत उतमली, हतिं ातझ्यत दृष्टीने के वळ

अ्यांत कौतुकतिंत नव्हे, तम अभ्यतसतिंतही ववषय आहे. कृ ष्णतवमील भवक्तभतवताुळे
रूवमाणीच्यत ठतयी तेजवस्वतत तम होतीिं, परण सवतफत ाहत्त्वतिंी गोष्ट म्हणजे
वतच्यत रठकतणी असलेलत वववेक. कृ ष्णप्रतप्तीिंत ठता वनिय व कतया ध्यतस तम
रूवमाणीच्यत ठतयी अववमतपरणे होततिं. परण ्यत ातगतफत अिंतनकपरणे उद्भवलेडयत
अनेक अडिंणींनत रूवमाणीने अ्यांत कौशडयतने व साथफपरणे तोंड ददले हेिं वतिंे
ववशेष होय. ानतिंी शतांती ाुळीिं ढळू न देतत रूवमाणी वनिल तम मतवहलीिं, परण
आपरली भूवाकत व वविंतम अ्यांत स्परष्टपरणे प्रगट कमण्यतसही ती सांकोिंली वत
किंमली नतही. शेवटी तम रूमाी व कृ ष्ण यतांच्यततील सामप्रसांग रूवमाणीने ज्यत
धैयतफने थोपरवून धमलत, ्यत वतच्यत धैयतफलत आवण ्यतवेळी वतने दतखवलेडयत
प्रसांगतवधतनतलत तम तोडिं नतही. ्यतनांतमही स्वयांवम स्थवगत कमण्यतिंत वनणफय
घेऊन रूवमाणीने तो ज्यत परद्धतीने जतहीम के लत आवण ्यतवेळी वतच्यतकडू न वतिंे
ातततवपरतत, वतिंे कु टुांि व वतिंे मतजकु ळ यतांच्यतववषयीिंी जी कतळजी व जो
कळवळत प्रगट झतलत, तो तम ातझ्यतसतठी अ्यांत हृदयस्परशी असतिं आहे.
हे नतमदत, एवढे असूनही रूवमाणी जेव्हत कृ ष्णतलत ‘ती प्रसांगतत काीिं
परडली’ असे म्हणते, तेव्हत ातत्र ालत वतिंे नवलिं वतटते. वतिंे म्हणणे दकतपरत खमे
आहे? कत ती रूवमाणीच्यत ठतयीिंी नम्रतत होती? कतमण ालत तमी असेिं वतटते,
की रूवमाणीने जे व जेवढे के ले ते व तेवढे कोण्यतही िीलतिं कतय परुरूषतलतही
जाणे शमय नतही. होय नत, नतमदत?”
लक्ष्ाीिंे िोलणे ऐकत असततनत वतच्यत िोलण्यततून जो रूवमाणीववषयीिंत
कौतुकभतव अगदी सहजपरणे प्रगटत होतत, तो परतहून नतमदतलत तम लक्ष्ाीिंेिं कौतुक
अवधक जतणवत होते. िोलण्यतच्यत शेवटी लक्ष्ाीने जो प्रश्न वविंतमलत तो ऐकू न
नतमदतने ाांद हतस्य के ले आवण लक्ष्ाीच्यत ानतिंे परूणफ सातधतन कमण्यतसतठी नतमदतने
िोलण्यतस सुरूवतत के ली,

“हे लक्ष्ाी, भवक्तभतवतिंी परूती ही ईश्वमतच्यत प्रतप्तीाध्ये होते हे स्यिं आहे.
्यताुळे ईश्वमतिंी प्रतप्ती होईपरयांत ्यत भवक्तभतवताध्ये अपरूणफतत ही मतहतेिं. ्यत
अवस्थेलतिं ववभक्ती असे म्हणततत. भवक्तभतव परूणफ झतलत असततिं ही ववभक्ततत
लयतलत जतते हेही खमे िं आहे. हत अपरुमेपरणत ज्यतलत जतणवतो ्यतलत स्वतःतील
कातमततही लक्षतत येतेिं. ही जतणीविं ्यतलत सतवध कमते व त्परम ठे वते.
भवक्तभतवतिंी परूती कमततनत वववेक हत हवतिं, परमां तु तो वववेक हत भवक्तभतवतिंी
परूतफतत कमण्यतसतठीिं आहे, हेही लक्षतत ठे वतवयतस हवेिं नत! कतमण वववेकतने प्रतप्त
झतलेली दृष्टी ही नेहाी होकतमत्ाकिं असते. ्यताध्ये नकतमत्ाकतत ही के व्हतही

कृ ष्णपरमात्ात

असूिं शकत नतही. ्यताुळे वववेक हत अडिंणीतून ातगफ कतढू न परुढे सतध्यतपरयांत कसे
जतयिंे यतिंे ातगफदशफन कमतो आवण ्यतसतठी लतगणतमे धैयफिळही ानतलत देतो.
एखतदी गोष्ट कमतत येणतम नतही एवढतिं नकतमत्ाक वनष्कषफ जम वनघत असेल, तम
तो वववेक नतही असेिं म्हणतवे लतगेल. खमे तम, ईश्वमी प्रेातिंी व िोधतिंी जतगृती
म्हणजेिं वववेक होय. यत वववेकताुळेिं भवक्तातगतफत एके क परतऊल वनियतने व
ठतापरणे परुढे परुढे टतकले जतते आवण ्यतिंी पररमणती ईश्वमतच्यत भेटीत होतेिं होते.
हे लक्ष्ाी, खमे तम भवक्तातगतफाध्ये भक्ततलत ईश्वमतच्यत िंमणी आणेपरयांतिं
वववेक सतहतय्यभूत होत असतो. परण एकदत कत भक्त ईश्वमतच्यत िंमणी आलत, की
वववेकतिंे कता सांपरले आहे हे ्यत भक्ततच्यत लक्षतत येणे अ्यांत आवश्यक व
ाहत्त्वतिंे आहे. कतमण ाग तेथे र्क्त भवक्तभतविं वशडलक मतहतो, जेथे ातझेपरण
परूणफपरणे सांपरलेले असते आवण सवफ सापरफण भतवतने ‘ाी’परण सांपरवतयिंे असते. परण हत
एकरूपरतेिंत अनुभव येण्यतसतठी भक्ततलत ऐमयरूपर असलेडयत ईश्वमतकडेिं स्वतःलत
सांपरूणफपरणे सोपरवतवे लतगते. ाग एकरूपर करून घेण्यतिंी जितिदतमी के वळ
ईश्वमतवमिं मतहते. एकरूपर परतवण्यतिंत भक्ततिंत वेगळत ध्यतसही उमतिं नतही, तम
तो ्यतिंत ध्यतस ईश्वमतठतयीच्यत ऐमयरूपर सांकडपरताध्ये परूणफपरणे ववलय परतवतो.
हे लक्ष्ाी, यत दृष्टीने परतवहले तम रूवमाणीलत वतच्यत भवक्तभतवताध्ये जी
कातमतत म्हणण्यतपरेक्षत जी कासमसतत जतणवली, ती योग्यिं होती असेिं म्हणतवे
लतगेल आवण ते लक्षण रूवमाणीठतयी असलेडयत प्रतातवणकपरणतिंेिं आहे. परण हत
स्वतःिंत प्रतातवणकपरणत जेव्हत ईश्वमतववषयीच्यत एकवनष्ठ भतवतशी जोडलत जततो,
तेव्हतिं भवक्तभतव हत पररमपरूणफ अवस्थेप्रत येतो. ्यतरठकतणी ‘ईश्वमतशी एकवनष्ठ’ हत
भतव प्राुख असतो आवण स्वतःिंत प्रतातवणकपरणत हत ्यतलत परूमक म्हणून असतो.
रूवमाणीच्यत भवक्तभतवतसतठी कृ ष्ण हतिं वतिंत ईश्वम म्हणून होतत. ्यतिंी भेटी
होण्यतसतठी रूवमाणीने के वढततमी परमतक्रा तम के लतिं होतत. अ्यांत वववेकतने व
हमतऱ्हेिंे प्रयत्न करून रूवमाणी कृ ष्णतपरयांत येऊन परोहोिंली होती. ्यतनांतम वतच्यत
भवक्तभतवतिंे र्ळ देण्यतिंी जितिदतमी आतत कृ ष्णतिंी होती आवण कु ठडयतही व
कशतही पररमवस्थतीत ती परतम परतडण्यतिंे सता्यफ कृ ष्णतच्यतठतयीिं वनवितिं होते.
वेळप्रसांगी युद्ध करूनही आवण ववमोधकतांिंत सवफ ववमोध व प्रवतकतम परूणफपरणे ाोडू न
कतढू न, कृ ष्ण रूवमाणीलत भम सभताांडपरततून घेऊन गेलतही असतत.
हे कृ ष्णतिंे सता्यफ रुवमाणीही जतणून होतीिं. परण रूवमाणीच्यतिं ानतिंी
तयतमी ्यत वेळी झतली नतही हेही खमे िं आहे. ्यताुळे ाग कृ ष्णतिंतही नतईलतजिं
झतलत. कतमण रूवमाणीच्यत सांातीवशवतय कृ ष्ण कतहीिं करु शकत नव्हतत. स्वयांवम
स्थवगत कमण्यतिंत वनणफय र्क्त रूवमाणीिंतिं होतत. कृ ष्णतने तसे रूवमाणीलत
प्र्यक्ष वत अप्र्यक्षपरणे कतहीिं सूविंत के ले नव्हते. रूवमाणीने तो वनणफय जम

सवफस्वी कृ ष्णतवमतीिं सोपरवलत असतत आवण सवफ जितिदतमी एकीएक कृ ष्णतवमिं
ठे वली असती, तम वतलत कृ ष्णतिंी प्रतप्ती ततिडतोििं झतली असती. कतमण
सवफकतही वनभतवून नेण्यतस कृ ष्ण साथफ होततिं. कृ ष्ण रूवमाणीलत वतच्यत
भवक्तभतवतिंे र्ळ देण्यतसतठी त्परम असूनही, ते र्ळ स्वीकतमण्यतिंी तयतमी
्यतवेळी तमी रूवमाणीच्यत ानतिंी झतली नतही, ही गोष्ट नतकिूल कमतत येतिं
नतही.
हे लक्ष्ाी, भक्ततच्यत भवक्तभतवतिंे र्ळ देण्यतसतठी ईश्वमतलत कधीिं व कतहीिं
वेळ लतगत नतही. परमां तु ते र्ळ स्वीकतमण्यतसतठी ातत्र कतही वेळत व कधी कधी ्यत
भक्ततलतिं वेळ लतगतो. कतमण तेवढत वेऴ तमी कत होईनत ्यतिंत ध्यतस काीिं
परडतो हे खमे िं आहे. आतत ध्यतस काी परडतो यतिंतिं अथफ, ्यतवेळेस ानततील इतम
सुप्त व्यवधतने जतगृत होततत. म्हणजेिं ान परूणफपरणे ईश्वमतठतयी जडलेले नसते.
रूवमाणीच्यत ितितीतही नेाके तसेिं घडले. खमे तम, वतिंे ान कृ ष्णतठतयी परूणफपरणे
होते. परण वतिंे ान कृ ष्णप्रेातने परूणफपरणे व्यतपरलेले नव्हते हेही खमे िं आहे. ईश्वमी
प्रेातने ान तृप्त तम असतेिं, परण ्यत प्रेातने ान सदतसवफकतळ व्यतप्त असणे हे
ाहत्त्वतिंे आहे. कतमण तेिं तम भवक्तभतवतिंे लक्षण आहे. रूवमाणीच्यत रठकतणिंे
वतच्यत ातततवपर्यतांववषयीिंे, ्यतांच्यत कौटुांविक स्वतस््यतिंे व मतजकु ळतिंतमतिंे सुप्त
व्यवधतन जतगे झतले. ्यत सवतांिंत जेव्हत रूवमाणी सम्यक वविंतम करू लतगली,
तेव्हतिं वतच्यतठतयी असलेलत कृ ष्णतववषयीिंत एकीएक भतव अगदी सहजपरणे
ितधीत झतलत. ्यताुळे रूवमाणीिंे ानही थोडेसे वविंवलतिं झतले आवण प्र्यक्ष
कृ ती कमण्यतिंत वनिय जमी ढळलत नतही, तमी थोडतसत हललतिं हे तम किूल
कमतवयतसिं हवे.
अथतफत रूवमाणीने वववेकतने स्वतःलत सतवमले आवण ानतच्यत ठतयीिंत भतव
परुन्हत एकीएक होण्यतसतठी ानतलत सांधी वाळतवी म्हणून थोडत कतलतवधी वतने
ातगून घेतलत. यत गोष्टीकरमतत ातत्र रूवमाणी अ्यांत कौतुकतलतिं परतत्र आहे. कतमण
ककविंतशी व थोड्यत वेळेसतठी कत होईनत, परण वतच्यत ानतिंी झतलेली थोडीशी
िंलवििंलही, रूवमाणीच्यत स्वतःच्यतिं लक्षतत आली होती. स्वतःच्यत ानतिंी ही
सूक्ष्ा दुिफलतत रूवमाणीने जतणली होती आवण ती दूम करून ानतलत परुन्हत परूणफपरणे
सिळ कमण्यतिंत वतने िंांगिं ितांधलत होतत. ्यतसतठीिं वतलत कतही अवधी हवत
होतत. ्यत वतच्यत वनियततिं रूवमाणीिंे वेगळे परण व ववशेष्व होते.”
रूवमाणीच्यत भवक्तभतवतिंे यथतथफ सातलोिंन व वववेिंन नतमदतच्यत ाुखततून
श्रवण कमततनत लक्ष्ाी िंदकत तम झतली होतीिं, परण ्यतहीपरेक्षत ती भतरमतिं
अवधक झतली होती. वतिंी ती अवस्थत वतच्यत शब्दतांतून अगदी सहजपरणे प्रगट होऊ
लतगली.
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“अमे नतमदत, तुलत भक्तीिंे आिंतयफ असे जे सांिोधले जतते ते अगदी यथतथफ
आहे. भवक्तभतवततील तमलतत व सूक्ष्ातत ही तुझ्यत आिंमणतने तू स्वतः परूणफपरणे
अनुभवत असतोस. म्हणूनिं तुझ्यतकडू न ्यत भतवतिंी सवफ सूक्ष्ा अांगे अ्यांत
सहजतेने प्रगट होत असततत. रुवमाणीच्यत भवक्तभतवततील समसतत व कासमसतत
यत दोन्हींिंे तू के लेले वववमण हे समळ, सुलभ व एवढे स्परष्ट आहे की वतथे कु ठडयतही
कडपरनेलत वत शांकेलत थतमतिं मतहत नतही. परण तमीही ातझ्यत ानतत एक प्रश्न
वनातफण होतिं आहे. रुवमाणी वतच्यत भवक्तभतवतत थोडतवेळ कत होईनत, परण
थोडीशी काी परडलीिं हे ालतही ातन्य आहे. परमां तु वतच्यत भतवतिंी खतत्री कृ ष्णतलत
तमी वनवितिं होती नत? ाग कृ ष्णतने स्वतःिं परुढतकतम घेऊन रुवमाणीलत सतवरून
घेतले असते आवण वतच्यत भतवतिंी परूती के ली असती तम िंतांगले नसते कत झतले ?
्यतत कतय िमे गैम ठमले असते? ‘ातझ्यतिमोिम आत्ततिं िंल’ असे म्हणून जम कृ ष्ण
रुवमाणीलत ्यतच्यतिमोिम घेऊन गेलत असतत, तम रुवमाणी ्यतच्यतसांगे नक्की गेली
असती यतिंी ालत अगदी परक्की खतत्री आहे. ाग ्यताध्ये कृ ष्णतलत कतय अडिंण
होती हे ातझ्यततमी लक्षतत येत नतही. ्यतवेळी कृ ष्णतने र्क्त स्वस्थ व शतांत
मतहण्यतिंीिं भूवाकत कत िमे घेतली? अमे नतमदत, हे सवफ सवफ ालत नीटपरणे
साजतवून सतांग िमे . कतमण ातझे ान अस्वस्थ होण्यतस सुरुवतत झतलेली आहे. तेव्हत
तू वेळीिं ातझ्यत ानतलत शतांत कम िघू.”
लक्ष्ाी िोलतत िोलतत एवढी अधीम व उत्तेवजत झतली की नतमदतने प्रथा
वतलत हतततने खूण करून शतांत होण्यतस सतांवगतले. नांतम ककविंतसे हसून नतमदतने
शतांत सुमतत िोलतवयतस सुरूवतत के ली.

“अगां लक्ष्ाी, तुझी अधीमतत ाी साजू शकतो. परमां तु अशी उत्तेवजत होऊ
नकोस. प्रथा ानतने शतांत हो. तमिं आवण ागिं ातझ्यत सतांगण्यतिंत तुझ्यत
ानतकडू न स्वीकतम के लत जतईल. एक ाहत्त्वतिंी गोष्ट नीटपरणे लक्षतत घे की
भवक्तातगतफत भक्ततकडू निं परमतक्रा व्हतवत अशीिं ईश्वमतिंी इच्छत असते. ईश्वम
भक्ततलत र्क्त सतहतय्यभूतिं होत असतो, कतमण भवक्तभतवततून घडलेडयत
परमतक्रातने झतलेली ईश्वमप्रतप्ती हीिं ्यत भक्ततलत खऱ्यत आनांदतिंत अनुभव आणून
देत असते. भक्ततकडू न घडणतमत परमतक्रा हत ्यतच्यतठतयी असलेडयत भवक्तभतवतच्यत
िळततून घडत असतो. कतही वेळेलत भक्ततिंे भतविळ कतही कतमणतने काी परडते हे
खमे आहे. अशत वेळी ईश्वमतलत दयत येऊन तो ्यत भक्ततच्यत भतवतिंी ितह्यतांगतने
परूती स्वतःहून करून देईल, तम ्यत भक्ततच्यतठतयीिंी आांतरमक दुिफलतत तशीिं
कतया मतहील. ितह्य परूतीच्यत सातधतनतत भक्ततच्यत ानततील दुिफलतत तेवढत वेळ

लपरली जतईल, परण ती नतहीशी ातत्र होऊ शकणतम नतही. एवढेिं कतय, परण ती
दुिफलतत झतकोळली गेडयताुळे कळणतमही नतही.
हे लक्ष्ाी, परण जेव्हत ईश्वम भक्ततवम दयत न दतखवतत ्यतच्यतवम कृ परत कमतो,
तेव्हत तो भक्ततच्यत भतवतिंी परूती स्वतः न कमतत, भक्ततलतिं ्यतच्यत भतवतिंी परूती
कमण्यतसतठी उद्युक्त व प्रेरमत कमतो. ्यतसतठी ईश्वम भक्ततिंत भतव सिळ होण्यतिंी
आतुमतेने वतट परहतत महततो. ईश्वमतच्यत यत कृ परेाुळेिं भक्त अांताुफख होतो आवण
स्वतःच्यत अवस्थेिंे स्वतःिं वनमीक्षण करू लतगतो. परण हे वनमीक्षण ्यत भक्ततकडू न
परमीक्षक यत भूवाके तून न घडतत अभ्यतसकतच्यत भूवाके ने घडते आवण ती दृष्टी ्यत
भक्ततलत ईश्वमतच्यत कृ परेनेिं प्रतप्त झतलेली असते. ्यताुळे ्यत अभ्यतसतत
नकतमत्ाक दृष्टी नसते, तम होकतमत्ाक दृष्टी असते. ानतठतयी आतफतत जरूम असते
परण नैमतश्य ाुळीिं नसते. स्वतःच्यत रठकतणिंे गुणदोष ्यत भक्ततच्यत सहज लक्षतत
येततत आवण ्यतांनत वेगवेगळे करून परहतण्यतिंे कौशडयही ्यत भक्ततलत अवगत
असते.
ईश्वमतच्यत जो जवळ नेतो तो गुण आवण जो दूम नेतो तो दोष, ही गुणदोषतांिंी
यथतथफ जतण ्यत भक्ततच्यत ठतयी वन्य जतगृत असते. ्यताुळेिं स्वतःच्यत गुणतांिंी
गुणवत्तत जतणून ती वतढवण्यतसतठी आवण स्वतःच्यत दोषतांिंी दोषतस्परदतत ओळखून
ती परूणफ नतहीशी कमण्यतसतठी ्यत भक्ततकडू न लतगलीिं प्रयत्नतांनत सुरुवतत होते. हे
प्रयत्न प्रताुख्यतने आांतरमकिं असडयताुळे ानतच्यत अशत नतजूक अवस्थेत तो भक्त
अवधकतवधक अांताुफख होत असतो. ्यतसतठी वेळप्रसांगी कतही ितह्यसतधनतांिंी जोडही
्यत भक्ततकडू न घेतली जतते. अशतवेळी ववशेषतः स्सांगती, स्परुरुषतांिंे ातगफदशफन
आवण ्यतहूनही ्यतांच्यतशी घडलेलत ानाोकळे परणतिंत सांवतद यत गोष्टी परुष्कळिं
सतहतय्यभूत होततत हे वनवित. परमां तु ाुळतत व ाुख्यतः हे प्रयत्न आांतरमकिं असततत.
अांतःकमणतत परुन्हत ईश्वमतलत व ्यतच्यतववषयीच्यत भवक्तभतवतलत एकाेव स्थतन प्रतप्त
करून देण्यतिंत परमतक्रा घडलत, की ाग ्यत भक्ततांकडू न ितह्य अांगतने परमतक्रा
घडतवयतस जमतही वेळ लतगत नतही. असे अनेक ितह्य परमतक्रा अशत भक्ततांकडू न
अगदी सहज व लीलयत घडततत.
हे लक्ष्ाी, यत दृष्टीने परतवहले असतत कृ ष्णतने स्वतःहून रुवमाणीलत
्यतच्यतिमोिम नेले नतही, ही ्यतिंी रुवमाणीवमील खमी कृ परतिं म्हणतवयतस हवी.
कतमण ्युाळे िं रुवमाणीलत वतच्यत ानतिंे वनमीक्षण कमण्यतिंी सांधी वाळतली.
प्रसांग घडू न गेडयतनांतम रुवमाणी अ्यांत अांताुफख होऊन मतवहली होती. ती
कतमणतवशवतय जतस्त कोणतशी िोलत नसे. कोणतशी तेवढी वाळू न वासळू नही
वतगत नसे. जतस्तीत जतस्त वेळ स्वतःच्यत ाहतलतत एकतांततत िसून मतही आवण
नेहाी खोल वविंतमतत गढलेली असे. रुवमाणी ितह्यतांगतने जमी ्यत प्रसांगततून ितहेम
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आलेली होती, तमी ्यत प्रसांगतच्यत पररमणताततून ातत्र वतिंे ान अजूनही ितहेम
आलेले नव्हते. रुवमाणीकडू न जसे जसे अवधकतवधक ानन घडू लतगले, तशी तशी
वतलत वतच्यत रठकतणच्यत कातमतेिंी जतणीव होऊ लतगली.

‘ाी सवफ सोडू न कृ ष्णतिंी होण्यतसतठी वनघतले होते खमी, परमां तु ातझ्यत
रठकतणच्यत सवफ गोष्टी कतही अजून सुटलेडयत नतहीत हेिं खमे . ातततवपर्यतांववषयीिंे
ातझे कतफव्यकाफ, ्यतांनत कोणततही दोष लतगून ्यतांिंी िदनताी होऊ नये यतसतठी
उगतिंिं ातनलेली ातझी जितिदतमी, मतजकु ळतिंे वशष्टतिंतम परतळण्यतिंे ातझ्यत
ानतवम वृथत ितळगत असलेले ओझे, यत सवफ गोष्टींिंी पररमणती ातझे ान ाोहतने
आतून कच्चे व दुिफल मतहण्यतत झतली आवण म्हणूनिं ्यत ानतने ऐनवेळी किं
खतडली हे खमे िं आहे’ हे रुवमाणीच्यत लक्षतत आले आवण स्वतःच्यत ानतिंी ही
आांतरमक काजोमी व ्यत काजोमीिंे कतमण कळडयतवम रुवमाणी ानततून अवधक
सतवध झतली. परण वनमतश ातत्र ाुळीिं झतली नतही.

‘ातझ्यत ानतच्यत सवफ अडिंणींतून ाुक्त कमण्यतिंे सता्यफ कृ ष्णतठतयी
असततनत, ाी प्र्यक्ष कृ ष्णतिंी ादत न ातगतत स्वतःवमतीिं अवलांिून मतवहले,
म्हणून कृ ष्णतच्यत प्रतप्तीलत दुमतवले. कृ ष्ण ्यतिंवेळी ालत वमतयलत त्परम होततिं,
परण ातझ्यत ानतिंी तयतमी नसडयताुळे ाीिं वेळ ातगून घेतलत आवण कृ ष्णप्रतप्तीिंी
सांधी ववनतकतमण परुढेिं ढकलली. ातझ्यताुळे कृ ष्णतलत ववनतकतमण दोष लतगू नये यत
कृ ष्णतववषयीच्यत कतळजीने ाी कृ ष्णतलतही, ालत ्यतच्यतिमोिम घेऊन जतण्यतिंी
ववनांतीसुद्धत के ली नतही. परण कृ ष्णतिंे सता्यफ व ातहत्म्य जतणून असततनत ाी
कृ ष्णतिंी अशी कतळजी घेणे अयोग्य व वृथतिं होते. परमां तु हमकत नतही, अजूनही
सांधी िंुकलेली नतही आवण आतत हम प्रयत्नतने ती सांधी ाी सतधणतमिं सतधणतम.
आतत कोणततही कतडपरवनक कतफव्यरूपरी ाोह ातझ्यत ध्यतसतच्यत आड ाी येऊ देणतम
नतही. एकीएक कृ ष्णप्रेातने युक्त होऊन ाी ्यतच्यतिं प्रतप्तीिंत ध्यतस धमीन आवण
प्र्यक्ष प्रयत्नतने कृ ष्णतिंी प्रतप्ती करून घेईनिं घेईन.’
अशत तऱ्हेिंे ानन रुवमाणीच्यतठतयी सतत घडत होते आवण एक ददवस वतिंे
ान वनणतफयक व वनियत्ाक अवस्थेत आले. रुवमाणीने आपरडयत ातततवपर्यतांिंी भेट
घेतली आवण ती वतच्यत ानततील वविंतम ्यतांच्यतसाोम प्रगट करू लतगली,
“हे ततत, हे ातते, सवफ प्रथा ाी आपरली ानःपरूवफक क्षात ातगते. ातझ्यताुळे
तुाच्यत ानतलत अवतशय मलेश सहन कमतवे लतगले हे ाी जतणून आहे. परण ातझ्यत
ानतलत झतलेले मलेशही तुम्ही जतणून आहतत यतिंी ालत खतत्री आहे. पररमवस्थतीत
अिंतनक वनातफण झतलेडयत प्रवतकू लतेाुळे जमी ाी घतिमले नतही, तमी ्यत वेळेस ाी

थोडीशी ितवमले हे ातत्र खमे आहे. परण तमीही पररमवस्थती अवधक विंघळू न
देण्यतिंी जतस्तीत जतस्त खिमदतमी ाी घेतली आवण ्यततडयत ्यतत सवतांनत सांात
होणतमत वनणफय ाी ातझ्यत साजुतीनुसतम घेतलत. ्यताुळे आलेले सांकट जमी
तत्परुमते टळले, तमी ते सांकट अजूनही कतया आहे हे ाी जतणून आहे. ्यत सांकटतलत
प्र्यक्ष सताोमे जतऊनिं ्यत सांकटततून ाुक्त होतत येईल हे वनवित. ्यतसतठी ातझ्यत
ानतिंी आतत परूणफ तयतमी झतली आहे.
हे ततत, ातगच्यतवेळी ातझे स्वयांवम स्थवगत कमततनतिं ‘ते स्वयांवम परुन्हत
होईल’ अशी घोषणत आपरण जतहीमपरणे के ली होती. ालत वतटते की ती वेळ आतत
आलेली आहे. ातझ्यत स्वयांवमतिंत वनणफय अवनवितपरणे लतांिणीवम टतकू न तुाच्यत
ानतवमील ततण अवधक वतढवणे उविंत नतही. कतमण तुाच्यत दृष्टीने तुािंे
ातझ्यतववषयीिंे कतफव्यकाफ जोपरयांत परूणफ होत नतही, तोपरयांत तुाच्यत ानतलत
स्वस्थतत लतभणे शमयिं नतही हे ाी जतणून आहे. परण ाध्ये थोडत कतळ जतऊ देणे हे
सवतांच्यतिं दृष्टीने अ्यांत आवश्यकिं होते. ्यताुळे ालतही घडू न गेलेडयत प्रसांगतिंे
परुन्हत अवलोकन कमतत येणे शमय झतले. ाी ्यतवेळेस वनवितपरणे कु ठे व कत काी
परडले हे ालतही आतत कळले आहे आवण ्यतवम दीघफकतळ ानन व ल्िंतन करून ाी
ातगफ शोधून कतढलेलत आहे. ातगच्यत प्रसांगतिंी परुनमतवृत्ती होणतम नतही यतिंे
आश्वतसन ाी तुम्हतलत देते. तुम्ही अगदी वनःशांक ानतने ातझे स्वयांवम परुन्हत जतहीम
कमतवे. ्यतसतठी योग्य तो ददवस व वेळ यतसांिांधीिंत वनणफयही तुम्हीिं ठमवत आवण
्यतच्यत तयतमीलत सुरुवतत कमत.”
हे लक्ष्ाी, रुवमाणीिंे िोलणे ऐकू न भीष्ाक व शुद्धाती यतांनत िमे वतटले खमे ,
परण ्यतांच्यत ानततील कतळजी ातत्र अजूनही कतया होती. परूवीच्यत अनुभवतने
धतस्ततवलेले ्यतांिंे ान अजूनही थोडेसे सतशांक होतेिं आवण तेही सतहवजकिं होते.
्यतत ्यतांिंत कतहीही दोष नव्हततिं. र्तम कतळ स्वस्थ िसणे हे ्यतांनतही
िंतलण्यतसतमखे नव्हतेिं. रुवमाणीच्यत स्वयांवमतववषयीिंत वनणफय लवकमतत लवकम
घेणे आवश्यकिं होते. परमां तु रुवमाणीच्यत ानतिंी तयतमी होण्यतिंी वतट परतहत
िसण्यतपरलीकडे वतिंे ातततवपरतत दुसमे कतही करू शकत नव्हते. ्यताुळे जेव्हत
रुवमाणीने स्वतःहूनिं वतच्यत वववतहतिंत ववषय कतढलत आवण वतिंत झतलेलत
वनियही सतांवगतलत, तेव्हत भीष्ाक व शुद्धाती यतांच्यत ानतवमील ओझे िमे िंसे
काी झतडयतसतमखेिं ्यतांनत वतटले. कतमण हत ववषय आपरणहून रुवमाणीकडे कतढणे
्यतांनत शमयिं झतले नसते. परण तमीही प्र्यक्ष प्रसांग अजूनही परुढेिं आहे हे जतणून
असडयताुळे रुवमाणीिंे ातततवपरतत ानताध्ये सतवध व सतकफ होतेिं.
हे लक्ष्ाी, भीष्ाकतच्यत ानतिंत वनिय झतडयतवमती ्यतनेही ततिडतोि
परुढतकतम घेऊन हतलिंतली सुरू के डयत. मतजपरुमोवहततांशी वविंतमवववनाय करून आधी
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स्वयांवमतिंत ददवस व वेळ वनवित के ली आवण ्यतनांतमिं ाग रुवमाशी तो ववषय
कतढलत. रुवमािंी सुरुवततीिंी प्रवतदक्रयत सतहवजकिं अ्यांत टोकतच्यत ववमोधतिंी
होती. परमां तु ‘ही रुवमाणीिंत इच्छत आहे’ आवण परुन्हत स्वयांवम घडवून आणण्यतिंे
आश्वतसन आपरण ातगच्यत वेळेसिं सवफ उपरवस्थत मतजे ाहतमतजतांनत ददले होते.
्यतिंी परूती कमण्यिंी जितिदतमी सवफस्वी ातझीिं आहे असे रुवमालत िजतवून
सतांगून भीष्ाक स्वतःच्यत भूवाके शी अगदी ठता मतवहलत. रुवमािंतही ाग
नतईलतजिं झतलत. ‘हमकत नतही. कृ ष्णतलत परुन्हत सवतांसाक्षिं ्यतिंी योग्य ती
जतगत दतखवून देऊ आवण ातगच्यत वेळी अपरुमी मतवहलेली कृ ष्णतववरुद्धिंी कतमवतई
आतत वनवितपरणे परूणफ करू’ असत ानततडयत ानतत वविंतम करून रुवमाही ाग
्यतच्यत तयतमीलत लतगलत. ‘कृ ष्णतलत परूणफपरणे सांपरवण्यताध्ये यत वेळेस जमतही कसूम
कमतयिंी नतही’ असत वनिय रुवमाने ्यतच्यत ानतत अगदी परक्केपरणतने के लत.
भीष्ाकतनेही ाग जमतही वेळ र्ु कट न घतलवतत देशोदेशीच्यत ाहतमतजतांनत
रुवमाणीच्यत स्वयांवमतिंे वनाांत्रण परुन्हत परतठवले. प्र्येक वनाांत्रणतिमोिमिं
भीष्ाकतने एक व्यवक्तगत परत्र जोडले होते. ्यताध्ये ्यतने ातगच्यतवेळी घडलेडयत
दुदव
ै ी प्रसांगतववषयी ददलवगमी व्यक्त करून क्षात यतिंनत के ली होती आवण ‘झतले
गेले सवफ ववसरून परुन्हत सवतांनी अग्यतने येण्यतिंे कमतवे’ अशी ानःपरूवफक ववनांतीही
के ली होती. आपरडयत वनाांत्रणतलत दकतीजण प्रवतसतद देतील यतिंी शांकतही
भीष्ाकतच्यत ानतत होतीिं. वनाांत्रण वाळतडयतवमती अनेक मतजत-ाहतमतजतांच्यत
ानततही अनेक तऱ्हेिंे वविंतम आलेिं. कोणी वविंतम के लत की ‘रुवमाणीने तम परती
म्हणून कृ ष्णतलतिं वमण्यतिंे ठमववले असडयतिंत सूिंक इशतमत अगदी स्परष्टपरणे
ददलेलत आहे. अशत पररमवस्थतीत आपरडयतलत कतहीिं सांधी नसततनत तेथे एवढे कष्ट
करून जतण्यतत कतहीिं हशील नतही.’ परण कतहींनी असत वविंतम के लत की ‘रुवमाणी
आपरडयतलत वमणे शमय नतही हे तम वनवित झतलेलेिं आहे. परण कृ ष्ण व वशशुपरतल
यतपरैकी वनवित कोणतलत रुवमाणी वमणतम, हे प्र्यक्ष परतहणे वनवितिं ाौजेिंे
ठमणतम आहे. तेव्हत ्यतसतठी तमी रुवमाणीच्यत स्वयांवमतलत हजम मतहणे आवश्यक
आहे.’ तम अनेकतांनी असतही वविंतम के लत की ‘स्वयांवमतच्यत वेळी वनवितिं
कतहीतमी साम प्रसांग घडणतम आहे. तेव्हत तेथे आपरली उपरवस्थती ही अ्यांत
आवश्यकिं आहे.’ ्यत मतजतांाध्येही कतहीजण कृ ष्णतिंे परतठीमतखे होते, तम कतहीजण
वशशुपरतलतिंे. ्यतांनी तम प्र्यक्ष प्रसांगतत आपरली ादत व्हतवी यत हेतूने रुवमाणीच्यत
स्वयांवमतलत हजम मतहण्यतिंे वनवितिं के ले होते. अनेकतांच्यत ठतयी भीष्ाकतववषयी
आदम असडयताुळे ्यत स्वयांवमतलत उपरवस्थत मतहणे हे ्यतांिंे कतफव्यिं आहे अशीिं

्यतांिंी धतमणत होती. ्यताुळे एकां दमीत वविंतम के लत असतत स्वयांवमतलत िहुतेक
जण परुन्हत येणतमिं होते हे वनवित झतले होते. तसे सवतांनी भीष्ाकतलत कळवलेही
होते.

हे लक्ष्ाी, रुवमाणीच्यत स्वयांवमतिंी जय्यत तयतमी परुन्हत जोातने सुरू झतली
होती. तम रुवमाणीच्यत ानतिंी तयतमी आधीिं झतलेली होती. परण अवतशय़
सतवधपरणे वतच्यत ानततील वविंतम सुरूिं होते. ातगच्यत प्रसांगतिंी परुनमतवृत्ती
होणतम नतही यतिंी कतळजी आधीपरतसूनिं घेणे अ्यांत आवश्यक होते. रुवमाणी
जतणून होते की ातगच्यत वेळच्यत योजनेप्रातणेिं जम सवफ कतही यतवेळेसही के ले, तम
परुन्हत सवफ गोष्टी ातगच्यत सतमख्यतिं घडणतम. तेव्हत यत वेळेस कतहीतमी वेगळीिं
योजनत आखतवयतस हवी हे रुवमाणीच्यतही लक्षतत आलेले होतेिं. ्यतिंतिं वविंतम
रुवमाणी ानतत सतत कमत होती. तोिं एक ध्यतस रुवमाणीच्यतठतयी लतगलेलत
होतत. शेवटी िऱ्यतिं वविंतमतअांती रुवमाणीच्यत ानतिंत वनिय झतलत आवण वतने
कृ ष्णतलत परुन्हत परत्र परतठवण्यतिंे ठमवले. वलखतणतिंे सवफ सतवह्य जवळ घेऊन
रुवमाणी परत्र वलवहण्यतस िसली ातत्र, कृ ष्णतच्यत प्रेास्ामणतने वतिंे ान भरून आले
आवण कां ठ दतटू न आलत. नेत्रतांतून वतहणतऱ्यत अश्रूांनत रुवमाणीने प्रयत्नपरूवफक आवमले
आवण परत्र वलवहण्यतस सुरूवतत के ली.
“प्रतणवप्रय कृ ष्णतस रुवमाणीिंत अ्यांत प्रेापरूवफक व अांतःकमणपरूवफक सतष्टतांग
नास्कतम. ातझ्यत वपर्यतने परतठवलेले ातझ्यत स्वयांवमतिंे वनाांत्रण आपरडयतलत
वाळतले असेलिं. ते परतहून आपरली प्रवतदक्रयत कतय झतली असेल हे ालत ठतऊक
नतही. कदतविंत आपरण ातझ्यतवम नतमतजही झतलत असतल ककवत आपरडयतलत
गांातही वतटली असेल. ातगच्यत प्रसांगतच्यत स्ामणतने ‘आतत यत वेळेस आणखीन
वेगळे ते कतय घडणतम आहे’ असतही वविंतम आपरडयत ानतत आलत असेल आवण
आपरण ्यत आाांत्रणतकडे एखतदेवेळेस दुलफक्षही के ले असेल. परण ालत आपरडयतकडे
एकिं ववनांती कमतवयतिंी आहे की आपरण ातझ्यतकडे व ातझ्यतठतयी असलेडयत
आपरणतववषयीच्यत भतवतकडे दुलफक्ष करू नये. ातझत आपरडयतववषयीिंत प्रेाभतव दृढ
आहे आवण आपरलीिं अधतांवगनी होऊन आपरलीिं भक्ती जन्ाभम कमीत मतहण्यतिंत
ातझत वनिय कतया आहे.
हे नतथ, स्वयांवमतच्यत ातगील प्रसांगी ाी आपरडयतववषयीिंत ातझत भतव, परण
आपरले नतव न घेतत, अ्यांत स्परष्टपरणे प्रगट के लत होतत. परमां तु ऐनवेळेस
कतफव्यकातफच्यत भतवनेच्यत जमत जतस्त भमतत, ाी व्यवक्तशः काी परडले हे खमे िं
आहे. तेव्हतपरतसूनिं ातझ्यत ानतलत खांत लतगून मतवहली आहे आवण ानही अगदी
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िेिंैन आहे. परमां तु तमीही वनमतश न होतत ाी ातझ्यत ानतलत प्रयत्नपरूवफक सतवमले
आहे. ्यतनांतमही ाी सतत आपरलतिं वविंतम कमीत असते. अनेक वविंतमतांती आतत
ातझ्यत परूणफपरणे लक्षतत आलेले आहे की ाी के वळ ातझ्यतिं प्रयत्नतवम अवलांिून
मतहणे योग्यिं नतही. जेथे व जेव्हत ातझ्यत प्रयत्नतलत ायतफदत येततत आवण ाी काी
परडते, तेथे व तेव्हत ालत आपरलीिं ादत घेणे आवश्यक आहे. कतमण तमिं ालत
आपरली प्रतप्ती होणे शमय आहे. तोिं ातझत वनमां तमिंत ध्यतस आहे आवण तेिं ातझे
ध्येय आहे. ाी के वळ ातझ्यतिं भतविळतवम अवलांिून मतहीन, तम ातझे सतध्य ालत
कधीिं सतधतत येणतम नतही हे ालत आतत परूणफपरणे कळले आहे. ्यतसतठी ालत के वळ
आपरलीिं ादत हवी आहे आवण प्रेातच्यत हक्कतने ती ादत ाी आपरडयतकडे ातगत
आहे. आपरणिं ालत सतहतय्यभूत होऊ शकतत यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे.
अहो नतथ, ातझ्यतप्रातणे आपरणही हे जतणून आहततिं, की स्वयांवमतिंी
योजनत जमी परुन्हत के ली असली तमी प्र्यक्ष पररमवस्थतीत कतहीिं िदल झतलेलत
नतही. ्यताुळे प्र्यक्ष स्वयांवमतच्यतवेळी ाांडपरतत परुन्हत ातगच्यत वेळेसतमखतिं प्रसांग
वनातफण होणतम आहे. एवढेिं नव्हे तम सांिांवधत ाांडळी आतत अवधक सतवध
झतडयताुळे जतस्तिं दक्ष झतलेली आहेत आवण ्यतांिंे ईवप्सत सतध्य होण्यतसतठी
कोण्यतही टोकतलत जतण्यतएवढी ्यतांच्यत ानतिंी तयतमी झतलेली आहे. ्यतसतठी
यतवेळेस आपरडयतलत कतहीतमी युक्तीनेिं, परण वेगळत ातगफ कतढतवत लतगेल. येथील
पररमवस्थती ाी परूणफपरणे जतणून असडयताुळे तो ातगफ कतढण्यतिंी जितिदतमी ातझीिं
आहे हेही ाी जतणून आहे. ्यत दृष्टीनेिं वविंतम के लत असतत ाी एक योजनत ठमवली
असून तीिं आपरडयतलत ववददत कमीत आहे.
सवफ ाांडळी स्वयांवमतच्यत वनवात्ततने आधीपरतसूनिं जाणतम आहेत. परमां तु
आपरण ातत्र के वळ आदडयत ददवशीिं आवण तेही सांध्यतकतळीिं येण्यतिंे कमतवे.
कुां डीनपरूम नगमीच्यत ितहेम आाच्यत कु लदेवतेिंे ाांददम आहे. स्वयांवमतच्यत आदडयत
ददवशी ाी कु लदेवतेिंी परूजत करून आशीवतफद घेण्यतच्यत वनवात्ततने ्यत ाांददमतत
येण्यतिंे कमीन. आपरणही प्र्यक्ष नगमीत प्रवेश न कमतत, ्यत ाांददमतच्यत जवळिं
ातझ्यतसतठी थतांिून महतवे. कु लदेवतेिंी परूजत झतडयतवम ाी देवळतच्यत ितहेमील
सभताांडपरतत एकत ातगील खतांितच्यत ातगे उभी मतहीन. आपरणही ्यतिं वेळी
कु लदेवतेिंे दशफन घेण्यतिंे वनवात्त करून ्यत ाांददमतत सहजतेने प्रवेश कमतवत.
आपरडयतलत परतहततिं ाी ्वमे ने परुढे येईन आवण कु लदेवतेच्यत सतक्षीने आपरडयत
कां ठतत परुष्परातळत अपरफण करून आपरडयतलत वमीन. परत्नी म्हणून आपरण ातझत स्वीकतम
के डयतनांतम परुढे कतय व कसे कमतयिंे हे आपरणिं ठमवणतम आहतत आवण आपरण ते
यशस्वीपरणे कमणतमही आहतत यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे. आपरडयत परमतक्रातिंी व
ातहत्म्यतिंी ालत परूणफ जतणीव आहे. एकाेव आपरलतिं भमवसत ाी धमलत आहे.

आपरडयतवशवतय ातझे दुसमे कोणीही नतही आवण ाीही के वळ आपरडयतसतठीिं आहे.
हतिं ातझत ववश्वतस आहे आवण तोिं ातझत आ्ाववश्वतसही आहे.”
आपरले ानोगत व आपरली योजनत थोडमयतत वलहून कळवतवी यत हेतूने खमे
तम रूवमाणीने कृ ष्णतलत परत्र वलवहण्यतस सुरूवतत के ली होती. परमां तु वलवहतत
वलवहतत रूवमाणीिंे भतवपरूणफ ान जे ाोकळे व्हतयलत लतगले ते लतगलेिं. ्यताुळे
वतिंे वलखतण कतही थतांिेिं नत! शेवटी रूवमाणीने वलखतण प्रयत्नपरूवफक थतांिवले.
रूवमाणीने ्यत प्रदीघफ परत्रतकडे परतवहले आवण वतिंे वतलतिं हसू आले. रूवमाणीच्यत
ानतत वविंतम आलत की, ‘अमे , एवढे दीघफ परत्र परतहून कृ ष्णतलत कतय िमे वतटेल?
ालत नक्की खतत्री आहे की हे परत्र वतिंून तो ालत हसेलिं. ाी तमी एवढी वेडी कशी?
ाी कतहीिं कसत वविंतम के लत नतही. एवढे लतांिलिंक परत्र वतिंतयलत कृ ष्णतलत वेळ
तमी वाळे ल कत? परण जतऊ दे नत, ाी तमी यतिंत जतस्त वविंतम कत कमतवत िमे ?
ातझे ान तम ाोकळे झतले. आतत हे परत्र कृ ष्णतलत अपरफण के डयतनांतम ्यतिंे परुढे कतय
कमतयिंे हे कृ ष्णिं परतहील. ्यतिंत वविंतम ाी कमीत िसणतम नतही. भले िुमे
जतणणतमत व ठमवणतमत एक कृ ष्णिं असततनत ्यतिंी कतळजी ाी तमी कशतलत
कमतवी?’
अशत वविंतमतने रूवमाणी स्वतःशीिं खुदकन हसली. वतच्यत ानतवमील सवफ
ततण आतत परूणफपरणे नतहीसत झतलेलत आहे, हे वतच्यत प्रसन्न ाुखतवरून अगदी
स्परष्टपरणे ददसत होते. रूवमाणीने ते परत्र व्यववस्थत व नीटपरणे िांद के ले आवण सुदव
े
परुमोवहततलत ्वरमत िोलतवून घेऊन ते परत्र ्यतच्यत स्वतधीन के ले. हततततील परत्र
परतहततिं सुदव
े सवफकतही साजलत. ्यतलत कतहीही सतांगण्यतिंी आवश्यकततिं
मतवहली नव्हती. रूवमाणीकडे परतहत ्यतने हसून ातन डोलववली आवण
रूवमाणीकडे आश्वतसक नजमे िंत एकिं दृवष्टक्षेपर टतकू न सुदव
े तेथून ्वरमत ितहेम
परडलतही.”
िोलतत िोलतत नतमद नकळतपरणे थोडतसत थतांिलत आवण लक्ष्ाीने लगेिंिं
िोलण्यतिंी सांधी सतधलीिं. खमे तम, वतलतही न िोलतत जतस्त वेळ स्वस्थ िसणे
कठीणिं होऊ लतगले होते. कतमण रूवमाणीच्यत भतवतिंे व स्वभतवतिंे वेगळे परण व
ववशेषपरण जसे जसे नतमदतकडू न प्रगट होत होते, तशी तशी लक्ष्ाी अवधकतवधक
प्रभतववत होत होती. ्यताुळे जमतशी सांधी वाळततिं लक्ष्ाीने िोलतवयतस सुरूवतत
के ली म्हणजे कतय, के लीिं!
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“अमे नतमदत, तुझ्यतकडू न प्रगट होत असलेले हे रूवमाणीिंे व्यवक्तात्त्व ातझ्यत
ानतलत ाोवहत तम कमीत आहेिं, परण ्यतिंिमोिम वतच्यतववषयीिंत कौतुकभतवही
ातझ्यतठतयी अ्यांत वशगेलत परोहोिंलेलत आहे. ाुळतत कृ ष्णतशी एकवनष्ठ, दुसमे
म्हणजे स्वतःशी अ्यांत प्रतातवणक आवण यत सवतफलत वविंतमपरूवफक के लेडयत प्रयत्नतांिंी
असलेली जोड ही रूवमाणीच्यत स्वभतवतिंी वत्रसूत्री ातझ्यत ानतिंत अ्यांत खोल
ठतव घेऊन मतवहलेली आहे. म्हणूनिं रूवमाणीिंे व्यवक्तात्त्व ालत अ्यांत
लोभसवतणे असेिं जतणवत आहे. वतच्यत व्यवक्तात्त्वतत हळु वतमपरणत परण
वनियत्ाकतत आवण ाृदपर
ु णत परण कमतमीपरणत यत सकृ तदशफनी ववरूद्ध वतटणतऱ्यत
गुणतांिंत सुमेख सांगा झतलेलत ालत अगदी स्परष्टपरणे ददसत आहे. रूवमाणीिंी
िुद्धीात्तत व िंततुयफ तम ालत ववशेष्वतनेिं जतणवत आहे.
कृ ष्णतनेिं येऊन वतलत घेऊन जतयिंे हे तम आतत रुवमाणीच्यत दृष्टीने नक्की
झतलेलेिं होते. परमां तु कृ ष्णतिंे तसे एकट्यतनेिं येणे हे शमय झतले नसते हेही
रुवमाणी जतणून होती. जणू ्यतसतठीिं वतने परुन्हत स्वयांवमतिंी योजनत आखली
आवण ्यताुळे सतहवजकिं इतम सवफ जणतांिमोिम कृ ष्णतलतही आाांत्रण आपरसूकिं
वाळतले. िमे , स्वयांवमतसतठी सवफजण आधीपरतसूनिं जाणतम असडयताुळे कृ ष्णतिंे
आदडयत ददवशीिंे येणेही सवतांनत स्वतभतववकिं वतटले असणतम. कोणतलतही कु ठे ही
सांशयतलत जमतही जतगतिं नव्हती. खमे

तम, रुमाी जतणून होतत की

स्वयांवमतच्यतवेळी साम प्रसांग होणतमिं होतत. परमां तु तसत प्रसांग प्र्यक्ष स्वयांवमतच्यत
ददवशीिं येणतम असे गृहीत धरून असडयताुळे रुवमाही िेसतवधिं असणतम. हे सवफ
ओळखूनिं रुवमाणीने प्र्यक्ष कृ ष्णतिमोिम जतण्यतिंत ददवस व वेळ आदडयत
ददवशीिंी व सांध्यतकतळिंीिं ठमवली. खमे िं नतमदत, यत रुवमाणीच्यत धैयतफिंे व
कु शतग्र िुद्धीिंे कौतुक कमतवे तेवढे काीिं आहे. आतत तू ालत एवढेिं सतांग की
रुवमाणीने आखलेली ही योजनत कशी परूतीस गेली? कतमण ती योजनत यशस्वी
झतली असणतम यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे. र्क्त ते सवफ कसे घडले ते ालत
लवकमतत लवकम सतांग िघू.”
लक्ष्ाीिंे िोलणे ऐकू न सांतुष्ट झतलेडयत नतमदतने हसून ातन डोलवली आवण
म्हणतलत, “हे लक्ष्ाी, रुवमाणीिंी जी प्रवतात तुझ्यतठतयी वनातफण झतलेली आहे ती
अगदी यथतयोग्य आहे. रुवमाणी म्हणजे खऱ्यत भवक्तभतवतिंे जणू ाूर्तताांत प्रतीकिं
होती. भगवांततच्यत प्रतप्तीसतठी ानतठतयी के वळ प्रेातिंी भतवनत्ाकतत असून िंतलत
नतही, तम िुद्धीच्यत िंततुयतफिंी व युक्तीच्यत प्रयत्नतांिंीही ्यतलत जोड असणे अ्यांत
आवश्यक असते. ्यतांच्यत युतीनेिं भक्त हत भतविळतने युक्त होतो आवण भगवांततच्यत
िंमणी प्र्यक्ष येऊन सतदम होतो. ागिं ्यत भक्ततलत अ्यांत प्रेातने उिंलून आपरडयत
हृद्यतशी घेणे हे भगवांततकडू न ्यतच्यत सहजधातफने उ्स्र्ू तफपरणे घडते आवण

भगवांततशी ऐमय परतवडयतिंत आनांद स्वतः भगवांत व भक्त हे दोघेही अनुभवततत.
म्हणूनिं भगवांततलतही भवक्तभतवतने ्यतच्यतशी ऐमय परतवणतमत भक्तिं अ्यांत वप्रय
असतो हे अगदी खमे आहे. भगवांत अशत भक्ततांिंी सदैव वतट परतहत असतो. सगुण
प्रेाभवक्तातगतफिंे हे गुजिं रुवमाणीच्यत भतवतच्यत रूपरतने सतकतम होत होते.
हे लक्ष्ाी, सुदव
े परुमोवहततिमोिम कृ ष्णतलत परत्र परतठवडयतनांतम रुवमाणीच्यत
ानतवमील सवफ ततण नतहीसत झतलत आवण वतिंे ान एकदा ाोकळे झतले. वतच्यत
परत्रतलत कृ ष्णतिंे उत्तम कतय असेल यतिंी रुवमाणीलत अवजितत कतळजी नव्हती.
कृ ष्णतिंे उत्तम वतलत ठतऊकिं होते. कतमण रुवमाणीच्यत ठतयी स्वतःच्यत
भवक्तभतवतिंी खतत्री आवण कृ ष्णतववषयीिंत ववश्वतस परूणफपरणे होतत. ्यताुळेिं कृ ष्ण
ठमलेडयत वेळी, ठमलेडयत रठकतणी वनवितपरणे येणतम यतिंी वनल्िती रुवमाणीठतयी
होती. र्क्त ्यतवेळी रुवमाणीने ातत्र ्यतरठकतणी हजम मतहणे कमतयिंे होते. तेव्हत
आतत सवफ जितिदतमी के वळ कृ ष्णतवमतीिं सोपरवून रुवमाणी कतही स्वस्थ िसून मतहू
शकत नव्हती आवण तशी ती स्वस्थ मतवहलीही नतही. कोणतच्यतही नकळत
रुवमाणीने गुप्तपरणे हतलिंतली सुरू के डयत खऱ्यत, परण ाुख्य म्हणजे वतने वतच्यत
योजनेिंी कोठे ही वतच्यतत के ली नतही. अगदी ातततवपर्यतांनतही रुवमाणीने अवजितत
ववश्वतसतत घेतले नतही. कतमण स्वतनुभवतने रुवमाणी जतणून होती की जेथे
स्वतःच्यत ानतिंत सुद्धत भमवसत धमतत येत नतही, तेथे दुसऱ्यत कोणतिंत कसत
भमवसत धमतवत? स्वतःच्यत ानतलत कृ ष्णप्रेातत वस्थम ठे वून आवण िुद्धीच्यत ठतयी
कृ ष्णप्रतप्तीिंत दृढ वनिय कतया ठे वून रुवमाणी एकीएक ्यतिं ध्यतसतत सदैव
मतवहली. ्यताुळेिं ानतवम कतहीिं ततण न घेतत वतच्यतकडू न योग्य ते प्रयत्न
सहजपरणे घडत मतवहले.
हे लक्ष्ाी, सुदव
े परुमोवहततलतही प्रसांगतिंे ाहत्त्व व ्यततील तततडीिंी जतणीव
झतली होती. रुवमाणीच्यत भतवतनेिं युक्त झतडयतसतमखत, वतटेत कोठे ही ाुक्कतातलत
न थतांितत तो सुदव
े ्वमे ने ाथुमेस परोहोिंलत आवण थेट कृ ष्णतलत जतऊन भेटलत.
थकडयत भतगडयत सुदेवतलत परतहततिं कृ ष्णतलत सवफ कतही कळले. सुदव
े तने
्यतच्यतिमोिम आणलेलत रुवमाणीिंत भतव तम कृ ष्णतलत लगेिंिं परतवलत आवण
्यतने सवफप्रथा सुदव
े तलतिं प्रेातल्लगन देऊन ्यतिंे यथतथफ कौतुक के ले. सुदव
े तने
ददलेले रुवमाणीिंे ददघफ परत्र कृ ष्णतने थोडमयततिं वतिंडयतवम स्वतःकडे ठे वून घेतले
आवण ्यतच्यतकडे परतहून र्क्त ाांदवस्ात के ले. सुदव
े तलत रुवमाणीच्यत परत्रतिंे उत्तम
वाळतले आवण कळलेही, जे रुवमाणीलत आधीपरतसूनिं कळले व वाळतले होते.
सुदव
े तच्यत ववश्रतांतीिंी व्यवस्थत कृ ष्णतने स्वतः जततीने के ली आवण तो स्वतःच्यत
ाहतलतत वनघून गेलत.
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स्वतःच्यत ाहतलतत गेडयतनांतम कृ ष्ण ाांिंकतवम शतांतपरणे परहुडलत आवण
रुवमाणीिंे परत्र आपरडयत हतततत धरून परुन्हत परुन्हत वतिंत मतवहलत. ते परत्र दकतीही
वेळत वतिंले तमी कृ ष्णतच्यत ानतिंे सातधतन कतही होत नव्हते. रुवमाणीच्यत सुमेख
व सुस्परष्ट हस्ततक्षमततील वलखतणततून प्रगटलेली वतच्यत ानतिंी प्रतांजळतत, वनाफळतत
व प्रेाळतत जतणवून कृ ष्णतिंे ानही वतमां वतम भरून येत होते. रुवमाणीिंे परत्र
स्वतःच्यत हृदयतशी धरून कृ ष्णतने आपरले नेत्र वाटू न घेतले ातत्र, ्यतच्यत
ानःिंक्षूांसाोम रुवमाणीिंी ाूती उभी मतवहली. रुवमाणीच्यत सौंदयतफतील सोज्वळतत
स्ामततनतिं कृ ष्णतलत रुवमाणीच्यत स्वभतवततील ातदफवतत व तेजवस्वतत यतांच्यत
अनोख्यत वाश्रणतिंीही आठवण झतली. रुवमाणीच्यत ाुखतवमील प्रसन्न हतस्य आवण
गांभीमतत यतांिंत सांगा आठवून कृ ष्णतिंे ान सुखतवले. परमां तु ्यतिंिमोिम स्वयांवम
ाांडपरतत प्रगटलेली रुवमाणीिंी वनियत्ाकतत व वनभफयतत आवण पररमवस्थतीने
अगवतक झतडयतवम रुवमाणीने वववेकतने घेतलेलत वनणफय, ्यतहीपरेक्षत वतने कृ ष्णतशी
के लेले आजफवी िोलणे, हे सवफ विंत्र कृ ष्णतच्यत ानःपरटलतवम परुन्हत अगदी जसेच्यत
तसेिं उभे मतवहले आवण कृ ष्णतिंे हृदय रुवमाणीच्यत प्रेातने भरून वतहू लतगले.
हे लक्ष्ाी, रुवमाणीच्यत ानीिंे भतव कृ ष्ण के वळ यथतथफपरणे जतणतिं नव्हतत,
तम वतच्यत प्रेाभवक्तभतवतिंत आनांदही कृ ष्ण अनुभवत होतत. रुवमाणीच्यत ठतयी
असलेली कृ ष्णप्रतप्तीिंी तळाळ जतणवून जेवढे कृ ष्णतिंे ान व्यतकू ळ होत होते,
तेवढेिं कौतुक कृ ष्णतलत वतिंे िुद्धीिंततुयफ परतहून वतटत होते. ातगील अनुभवतनांतम
वनमतश न होतत परण सतवध झतलेडयत रुवमाणीने परुन्हत ठमववलेले स्वयांवम आवण
्यततूनही कृ ष्णतशीिं वववतह कमण्यतिंी आखलेली विनिंूक योजनत वतिंून तम
कृ ष्णतच्यतठतयी रुवमाणीववषयी एक प्रकतमिंत आदमिं वनातफण झतलत. रुवमाणीच्यत
व्यवक्तात्त्वततील अनेक अांग व मां ग आठवून कृ ष्णतलत अवतशय आनांद झतलत आवण तो
स्वतःशीिं अ्यांत ाोकळे परणतने हसलत.
ाथुमेत उगतिंिं जतस्त वेळ थतांिून जमतही वेळ वतयत न दवडतत, सुदव
े
परुमोवहत कृ ष्णतिंी परमवतनगी घेऊन ्वरमत कुां वडनपरुमतस परमतलत. ्यतच्यतिमोिम
कृ ष्णतने रुवमाणीसतठी कतहीही वनमोपर परतठवलत नव्हतत. जशी ती आवश्यकतत
कृ ष्णतलत वतटली नतही तशीिं ती जरुमी रुवमाणीलतही जतणवली नतही. ्यताुळे
सुदव
े तने रुवमाणीिंी के वळ भेट घेऊन तो ाथुमेहून परमत आडयतिंेिं र्क्त
रुवमाणीलत कळवले आवण ्यतने ितकी आणखीन कतहीही न सतांगततिं रुवमाणीलत
सवफ कतही कळले. रुवमाणीिंे कृ ष्णतशी ानोानी प्रेासूम जुळडयतिंेिं ते लक्षण होते.
परमां तु तमीही अजून भवक्तगतयन घडतयिंे मतवहलेले होतेिं आवण ्यताुळेिं प्रेातिंी
परूती होऊन आनांदतिंत प्र्यक्ष अनुभव घेणे शमय झतले असते हेही खमे िं होते.
रुवमाणी हे जतणून होतीिं. म्हणूनिं ती सतवधपरणे, परण ानतत कोणततही ततण न
घेतत वनल्ितपरणे परुढील तयतमीलत लतगली.

हे लक्ष्ाी, म्हणतत म्हणतत रुवमाणीच्यत स्वयांवमतिंत ददवस जवळ येऊन
ठे परलतसुद्धत! कुां डीनपरुम नगमीाध्ये व ववशेषतः मतडवतड्यताध्ये एकिं धतांदल व
गडिड सुरू झतली होती. ातगच्यत स्वयांवमतच्यत वेळच्यत सवफ स्ाृती ानततून परुसून
टतकू न सवफिं जण अ्यांत उ्सतहतत वतवमततनत ददसत होते. एके क करून येऊ
लतगलेडयत सवफ मतजे व ाहतमतजे यतांिंे यथोविंत स्वतगत करून ्यतांिंी व्यवस्थत
लतवण्यतत भीष्ाक व रुमाी ्यतांच्यत अनेक सहकतऱ्यतांसह ाग्न होते. स्वतः मतणी
शुद्धाती इतम अनेक वियतांच्यत सहकतयतफने ाुदपरतकखतन्यतकडे लक्ष देत होती.
दतगदतवगने, भमजमी विे यतांिंी वनवड तम शुद्धाती स्वतः जततीने कमीत होती.
परमां तु वतलत ाुख्य कतळजी होती ती रुवमाणीच्यत ानःवस्थतीिंी. ्यताुळे रुवमाणीिंे
ान उडहवसत ठे वण्यतसतठी शुद्धाती सवफ तऱ्हेिंे आटोकतट प्रयत्न कमीत होती.
रुवमाणीसुद्धत आपरडयत ाततेिंे ान जतणून ितह्यतांगतिंत उ्सतह मतखून तसत
दतखवीतही होती. ्यताुळे शुद्धातीलतही रुवमाणीच्यत ानततील वविंतमतांिंत ाुळीिं
थतांगपरत्तत लतगलत नतही आवण तीही अ्यांत खुशीने सवफत्र वतवमत होती. नगमीत व
मतजवतड्यतत घडणतऱ्यत सवफ गोष्टींिंी वित्तांितताी रुवमाणीलत वतच्यत दतसींकडू न
कळत असे. कोण कोण मतजे आले आहेत आवण ्यतांिंी मतहण्यतिंी वगैमे सवफ व्यवस्थत
कोठे कमण्यतत आली आहे, यतिंी सवफ ातवहती रुवमाणीलत अगदी तांतोतांत व
वेळच्यतवेळी वाळत असे. ्यताुळे रुवमाणी अ्यांत सतवध व दक्ष होती आवण योग्य
वेळेिंी वतट परतहत शतांत व स्वस्थ मतवहली होती.
हे लक्ष्ाी, स्वयांवमतच्यत िमोिम आदडयत ददवशी रुवमाणी स्वतःिंे सवफ
आवन्हक उमकू न सुस्नतत झतली आवण वतच्यत ाततेच्यत भेटीसतठी ाततेच्यत ाहतलतत
आली. ाततेलत नास्कतम करून रुवमाणी म्हणतली,
“हे ातते, स्वयांवमतिंी तम सवफ जय्यत तयतमी होतिं आहे. सवफकतही व्यववस्थत
व वनर्तवघ्नपरणे परतम परडेल असत ातझत ववश्वतस आहे. ्यतसतठी आपरडयत
मतजवतड्यततील ाांददमतत जतऊन ाी देवीिंी परूजत कमणतमिं आहे आवण देवीिंी
करुणत भतकणतम आहे. परमां तु आज सांध्यतकतळी आपरडयत नगमतच्यत ितहेम असलेडयत
कु लदेवतेच्यत ाांददमतत स्वतः एकटीने जतऊन वतिंी ाहतपरूजत कमतवी आवण प्रतथफनत
करून देवतेिंे आशीवतफद ातगून घ्यतवेत असत ातझत ातनस आहे. ातगच्यत वेळेस
आडयत तशत अडिंणी यत वेळेस येऊ नयेत हीिं ातझी तीव्र इच्छत आहे आवण तोिं
ातझत यतातगील हेतू आहे. ्यतसतठी तुझी अनुाती ातगण्यतसतठीिं ाी आतत
तुझ्यतकडे आलेली आहे.”
रुवमाणीिंे िोलणे ऐकू न शुध्दातीने आधी थोडतवेळ वविंतम के लत आवण ाग
ती म्हणतली, “अगां रुवमाणी, तुझत वविंतम ालतही योग्यिं वतटत आहे. ातगच्यत

कृ ष्णपरमात्ात

वेळेिंत प्रसांग आठवलत की ातझ्यत ानतिंत अजूनही थमकतपरिं होतो. आपरण दकतीही
गोष्टी ठमवडयत तमी ्यताध्ये दकती सांकटे आवण तीही अगदी अिंतनकपरणे के व्हत
उद्भवतील यतिंत कतहीिं भमवसत नतही. आपरण दकतीही कतळजी घेतली तमी
एकदा कतहीतमी अडिंणी वनातफण होततत आवण आपरडयतलत अगवतक करुन
ठे वततत. ातगच्यत वेळेस आपरण यत सवतफिंत परुमेपरूम अनुभव घेतलेलत आहेिं. म्हणून
यतवेळेस आपरण अवधक सतवध मतवहले परतवहजे. सवफ धतर्ताक ववधी तम आपरण
कमतोिं, तमीही दैवी सता्यफ म्हणून जे कतही आहे, ्यतिंेही मक्षण घेणे
आपरडयतलतही अ्यांत आवश्यकिं आहे असे ालतही वतटत आहे. ्यत दृष्टीने आपरडयत
कु लदेवतेिंी परूजत करून वतिंे मक्षण प्रतप्त करुन घेण्यतिंत तुझत वविंतम ातझ्यत
ानतलत वनवितिं परटतो. परमां तु हे सवफ ाी आधी तुझ्यत वपर्यतच्यतही कतनतवम घतलते
आवण ्यतांिंीही सांाती वाळवते.”
रुवमाणी व वतच्यत ाततेिंे असे िोलणे होत असततनतिं ्यतरठकतणी
भीष्ाकतिंे आगान झतले. शुद्धातीने रुवमाणीिंे सवफ िोलणे भीष्ाकतलत सतांवगतले
तेव्हत ्यतलतही ते सयुवक्तकिं वतटले. परण ्यतलत कतळजी रुवमाणीच्यत सुमवक्षतते िंी
वतटली आवण ्यतसतठी ्यतने ‘रुवमाणीने िमोिम कतही सैन्यदल घेऊन जतवे’ असत
आग्रह धमलत. रुवमाणीने ्यतवम वविंतम के लत असतत वतच्यत लगेिंिं लक्षतत आले
की िमोिम थोडेसे जमी सैन्य घेतले तमी परुढील प्रसांगततील गुांततगुांत वतढेल आवण
वतने आखलेडयत योजनेलत ितधतिं येईल. ानततून सतवध असलेली रुवमाणी वतच्यत
वपर्यतलत म्हणतली,
“अहो ततत, ाी कु लदेवतेच्यत दशफनतलत जतत असततनत ातझ्यत सांगे कोणततही
ितह्यतांगतिंत िडेजतव घेणे ालत आवश्यक वतटत नतही. खमे तम, ते अयोग्यिं आहे.
के वळ देवतेवमच्यत श्रद्धतभतवतने आपरण सवफ भमवसत वतच्यतवमतीिं ठे वलत असतत
ातझ्यत सुमवक्षततेिंत प्रश्न येतिं नतही. ्यतसतठी कोणततही ितह्य समां जता व देखतवत
ाुळतत हवतिं कशतलत? अथतफत तुम्हतलत ातझी कतळजी वतटत आहे ते योग्यिं आहे.
म्हणून ाी एक गोष्ट कमीन. ातझ्यतिमोिम सैवनकतांनत न नेतत, ाी सतध्यत
परोशतखततील ातझ्यत वैयवक्तक अांगमक्षकतांनत ातझ्यतसांगे घेऊन जतईन. म्हणजेिं ते
दुसऱ्यत कोणतच्यतही लक्षतत येणतम नतही आवण ातझ्यतपरतसून योग्य अांतम मतखून,
ातझ्यत सूिंनेप्रातणे जेव्हत ालत आवश्यक असेल तेव्हत ते ालत सतहतय्यभूत
होतील.”
रुवमाणीिंत विनतोड युवक्तवतद ऐकू न भीष्ाकतलत सांतोष झतलत. ्यतलत
रुवमाणीिंे कौतुकही वतटले आवण ्यतने शुद्धातीकडे सहेतुक परतहून सांातीदशफक
ातन डोलवली. शुद्धातीनेही रुवमाणीच्यत ास्तकतवम आपरडयत हतततने हलके िं

थोपरटले. रुवमाणीववषयी असलेलत सवफ कौतुकभतव शुद्धातीच्यत नेत्रतांतून ओसांडून
वतहत होतत. रुवमाणीही ानततून सुखतवली होती. वतने ाोठ्यत कौशडयतने
पररमवस्थती हतततळली होती. रुवमाणी जतणून होती, की देवीदशफनतलत जतततनत तेथे
उगतिंिं अनतवश्यक लोकतांिंी गदी जावणे जोखाीिंे होते. ्यततूनही रुवमाणीच्यत
सांमक्षणतसतठी जम सैवनक वतच्यतिमोिम गेले असते, तम वतच्यत सुमवक्षततेच्यत दृष्टीने
्यतांनी आधीपरतसूनिं देवळतच्यत सवफ पररमसमतलतिं गमतडत घततलत असतत. ्यताुळे
तेथील सवफ वतततवमणततीलिं ततण वतढलत असतत आवण तेथे कोणतलतिं
ाोकळे परणतने वतवमणे शमय झतले नसते. रुवमाणीिंी तम परांिंतईत झतली असतीिं,
परण कृ ष्णतसतठीही अडिंणिं वनातफण झतली असती. कृ ष्णतलत तेथे परतवहडयतवम
सैवनक लगेिंिं सतवध झतले असते आवण ते सैवनक रुवमाशी एकवनष्ठ असडयताुळे
्यतांनी ‘कृ ष्ण आडयतिंे’ रुवमालत लगेिंिं कळीत के ले असते. एवढेिं नव्हे, तम
रुवमाणीलत सांमक्षण देण्यतच्यत वनवात्ततने ्यत सैवनकतांनी कृ ष्णतशी सांघषफ के लत
असतत आवण तेथेिं युद्धतलतही तोंड र्ु टले असते. ्यताुळे परुढील सवफ योजनतही
ितमगळली असती. परण रुवमाणीने सतवधतनतत मतखून व सायसूिंकतत दतखवून
परुढील सांभतव्य धोकत आधीिं टतळलत.
हे लक्ष्ाी, अशत तऱ्हेने रुवमाणीने स्वतः सतवध मतहून आपरडयत योजनेववषयी
जवळच्यतांनत िेसतवध ठे वले आवण ितकी इतमतांनत तम दूमिं ठे वले. रुवमाणीने प्र्यक्ष
रुवमालतही वतच्यत देवीदशफनतच्यत योजनेववषयी जतणूनिुजूनिं अांधतमतत ठे वले.
्यतसतठी वतने वतच्यत ाततेलतिं ववश्वतसतत घेतले. ‘रुमाी हत ाुळततिं नतवस्तक आहे
आवण देवतधातफवम तम ्यतिंत ाुळीिं ववश्वतस नतही. तेव्हत ्यतिंत अकतमण ववमोध
ओढवून घेण्यतपरेक्षत ्यतलत हे कतही न सतांवगतलेलेिं िमे ’ हत रुवमाणीिंत ाुद्दत
शुद्धातीलतही परटलत आवण तीही ाग स्वस्थिं मतवहली. रुवमासुद्धत प्र्यक्ष
स्वयांवमतच्यतवेळी कतय डतवपरेिं आखतयिंे हे ठमवण्यतत ाग्न असडयताुळे िेसतवधिं
मतवहलत आवण ्यताुळे रुवमाणीलत वतिंी योजनत परूणफ्वतस नेण्यतसतठी
पररमवस्थतीिंी अवधकिं अनुकूलतत प्रतप्त झतली.
हे लक्ष्ाी, अशत तऱ्हेने रुवमाणीने अ्यांत प्रयत्नपरूवफक पररमवस्थतीिंी जतस्तीत
जतस्त अनुकूलतत प्रतप्त करून घेतली. हे सवफ वतच्यत रठकतणी असलेडयत
कृ ष्णप्रतप्तीच्यत ध्यतसततून अगदी सहजपरणे घडले होते. आतत रुवमाणीच्यत रठकतणी
एकीएक व्यवधतन लतगून मतवहले होते आवण ते म्हणजे सांध्यतकतळी देवीच्यत ाांददमतत
होणतऱ्यत कृ ष्णभेटीिंे. ्यत ध्यतसतत व ्यत नतदततिं वतच्यतकडू न सवफ आवश्यक ती
काे वतच्यत नकळत, परण अगदी सहजतेने घडत होती. सांध्यतकतळिंी वेळ जशी जशी
जवळ येऊ लतगली तशी तशी रुवमाणीच्यत रठकतणिंी अधीमतत अवधकतवधक
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वतढतिं मतवहली. परमां तु ितह्यतांगतने ातत्र रुवमाणी सवतांनतिं शतांत ददसत होती.
वतच्यत अांतमततील गोष्टींिंत कोणतलतही थतांगपरत्तत लतगणे शमयिं नव्हते.


कृ ष्ण-रुवमाणी वववतह

रुवमाणीने प्रथा लगिगीने स्नतन करून घेतले आवण स्वतःच्यत हतततने एकत
िंतांदीच्यत तिकतत परूजेिंे सवफ सतवह्य ठे वले. सुांदम व सुवतवसक र्ु लतांच्यत ातळत वतने
आठवणीने िमोिम घेतडयत आवण आपरडयत ववश्वतसततील वनवडक दतसींनत िमोिम
घेऊन नगमी ितहेमील देवीच्यत ाांददमतकडे वनघण्यतसतठी रुवमाणी सज्ज झतली.
वनघण्यतपरूवी रुवमाणीने आपरडयत ातततवपर्यतांनत वतकू न नास्कम के लत आवण
अिंतनकपरणे रुवमाणीिंे अांतःकमण भरूनिं आले आवण ती आईच्यत कु शीतिं
वशमली. रुवमाणीिंी अवस्थत परतहून शुद्धातीलतही भरून आले आवण भीष्ाकतिंे
नेत्रही परतणतवलेिं. परमां तु रुवमाणीने स्वतःलत क्षणतधतफत सतवमले आवण ाग ातगेही
वळू न न परतहतत ती ्यतांच्यत ाहतलतच्यत ितहेम आली. थोडेसे िंदकत झतलेले भीष्ाक
व शुद्धाती ातत्र रुवमाणीकडे परतहत िमतिं वेळ तेथेिं थतांिून मतवहले.
हे लक्ष्ाी, रुवमाणीच्यतठतयी क्षवणक वनातफण झतलेली भतवनतप्रधतनतत म्हणजे
कतही वतच्यत ानतिंी दुिफलतत नव्हती, तम ते वतच्यत ानतच्यत सांवेदनतक्षातेिंे लक्षण
होते. रुवमाणीच्यत ठतयी असलेडयत सतवत्त्वक भतवतिंतिं तो पररमपरतक होतत.
रुवमाणी जतणून होती की जमी ती वतच्यत ातततवपर्यतांिंत वनमोपर देवळतत
जतण्यतच्यत वनवात्ततने घेत होती, तमी रुवमाणीसतठी तो ातततवपर्यतांिंत वनमोपर
कन्यत यत नत्यतने शेवटिंतिं होतत. खमे तम, रुवमाणी वतिंे ातहेम सोडू न वतच्यत
परतीच्यत घमी कतयािंीिं वनघतलेली होती. र्क्त ्यतिंी जतणीव रुवमाणीलतिं होती
आवण

वतच्यत

ातततवपर्यतांनत

नव्हती.

सतहवजकिं

ातततवपर्यतांववषयीच्यत

कृ तज्ञभतवतने रुवमाणीलत भरून आले. परमां तु भतववववश न होतत रुवमाणी ानतने
वनियी व खांिीमिं मतवहली आवण वतच्यत ध्येयतच्यत ददशेने एके क परतऊल परुढे टतकीत
वनघतली. भतवनत व ध्येयपरूतीिंत ध्यतस यतांिंत रुवमाणीच्यत ठतयी असलेलत हत
अनोखत सांगा हेिं वतच्यत व्यवक्तात्त्वतिंे ववशेष्व होते.
हे लक्ष्ाी, आपरडयत सखीसतमख्यत असलेडयत दतसींसह रुवमाणी देवळतकडे
मथततून वनघतली. ववश्वतसततील वनवडक अांगमक्षक वतच्यत आजूितजूने योग्य अांतम
ठे वून िंतलत होते. नगमीतील नतगरमकतांनत अिंतनकपरणे रुवमाणीिंे सुखद दशफन
झतले आवण ्यतांिंे नेत्र तृप्त झतले. ्यत सवतांनत हतत जोडू न अवभवतदन करून
रुवमाणी जणू ्यतांिंतही अखेमिंत वनमोपरिं घेत होती. कु लस्वतवानीच्यत देवळतच्यत
जवळ आडयतवम रुवमाणी मथततून खतली उतमली. वतने अांगमक्षकतांनत तेथेिं
थतांितवयतस सतांवगतले. ‘जेव्हत जरूम लतगेल तेव्हत सतांगेन’ अशत सूिंनतही वतने ्यतांनत
ददडयत आवण आपरडयत दतसींसावेत ती ाांददमतच्यत परतयऱ्यत िंढू लतगली. एके क
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परतयमी िंढू न आधी सभताांडपरतत आवण ्यतनांतम ाांददमतच्यत गतभतऱ्यतत रुवमाणीने
प्रवेश के लत.
रुवमाणीने िमोिम आणलेले परूजेिंे सवफ सतवह्य देवीच्यत ाूतीसाोम ठे वले
आवण तेथील परुजतऱ्यतच्यत सतांगण्यतप्रातणे ्यत ाूतीिंी यथतसतांग षोडषोपरिंतमे परूजत
अ्यांत ानःपरूवफक के ली. देवीच्यत ाूतीच्यत कां ठतत स्वहस्ते परुष्परातळ अपरफण करून
रुवमाणीने आपरले दोन्ही हतत जोडले व नेत्र वाटू न घेतले. थोड्यत वेळतने रुवमाणीने
नेत्र उघडले आवण आपरली दृष्टी ाूतीच्यत दृष्टीलत वाळवली. ्यतवेळी ्यत ाूतीच्यत
नजमे त के वढे तमी ववशेष तेज भमलेले आहे असे रुवमाणीलत जतणवले. वतने अ्यांत
नम्रततपरूवफक वतिंे ास्तक ाूतीच्यत िंमणतांवम ठे वले ातत्र, क्षणतधतफत आवण अगदी
अकवडपरतपरणे रुवमाणीने अपरफण के लेली देवीच्यत ाूतीच्यत कां ठततील परुष्परातळ
रुवमाणीच्यत ास्तकतवम अगदी अलगदपरणे परडली. ्यत ातळे च्यत स्परशतफने रुवमाणी
एकदा भतनतवम आली. कु लस्वतवानीने जणू शुभसांकेत व शुभशकु निं ददलत आहे
असतिं रुवमाणीिंत भतव झतलत. अ्यांत हषफभमतने वतने ती परुप्षातळ आपरडयत
हतततत घेऊन आधी कपरतळतलत व नेत्रतांनत लतवली आवण नांतम ती ातळ अ्यांत प्रेातने
आपरडयत हृदयतशी धरून ठे वली. तशतिं भतवपरूणफ अवस्थेत रुवमाणी थोडतवेळ
मतवहली खमी, परमां तु रुवमाणी ानताध्ये अ्यांत सतवध होती. वेळेिंे भतनही
वतच्यतरठकतणी जतगृत होते. ्यताुळे ्यत परुष्परातळे लत हृदयतशी धमलेडयत अवस्थेतिं
रुवमाणी गतभतऱ्यतितहेमील सभताांडपरतत आली.
हे लक्ष्ाी, जशी जशी सांध्यतकतळ वतढत होती आवण सूयतफस्ततिंी वेळ जवळ
येत होती, तशी तशी रुवमाणीच्यत ानततील हुमहुम वतढत होती. कृ ष्णतच्यत
आगानतिंी परूणफपरणे खतत्री असूनही, प्र्यक्ष कृ ष्णतिंे येणे होईपरयांतिंत प्रवतक्षेिंत
कतळ रुवमाणीलत अवतशय प्रदीघफ जतणवत होतत. ठमवलेडयत योजनेप्रातणे
रुवमाणीने आणखीन एक गोष्ट के ली. ती म्हणजे वतने आपरडयत सवफ दतसींनत
थोडतवेळ

आजूितजूलत

ाोकळे परणतने

दर्मण्यतसतठी

परतठवले

आवण

स्वतः

सभताांडपरततील आधीपरतसूनिं ठमवलेडयत एकत खतांितच्यतपरतठी जतऊन उभी मतवहली.
कृ ष्णतच्यत वतटेकडे रुवमाणीिंी नजम लतगून मतवहली होती. वतच्यत योजनेप्रातणे
कृ ष्णतिंे आगान ाांददमतच्यत परतठच्यत ितजूच्यत प्रवेशद्वतमततून होणतम होते आवण
म्हणून रुवमाणीिंी दृष्टीही ्यतिं ददशेलत वखळू न मतवहली होती.
हे लक्ष्ाी, रुवमाणीच्यत योजनेिंत ध्यतस कृ ष्णतच्यतही रठकतणी अगदी तेवढतिं
होतत, जेवढत रुवमाणीच्यत ठतयी होतत. खमे तम, कृ ष्णतच्यत दृष्टीने हत अनुभव
आगळत वेगळत आवण परवहडयतांदतिं होतत. कतमण आत्ततपरयांत कृ ष्ण स्वतः योजनत
आखत असे आवण ाग ्यतप्रातणे वतगून ती परूतीस नेत असे, ककवत कृ ष्णतने
आखलेडयत योजनेप्रातणे इतमतांनत वतगतयलत भतग परतडू न कृ ष्ण ्यतिंी योजनत

वसद्धीस नेत असे. दुसऱ्यत कोणी योजनत योजतवी आवण ्यतप्रातणे कृ ष्णतने वतगतवे
असे आत्ततपरयांत कधी घडलेिं नव्हते. तसे म्हटले तम कृ ष्णतलत तशी कधी सवयिं
नव्हती. परमां तु यतवेळेस ातत्र सवफ योजनत रुवमाणीने आखलेली होती. ्यतिंी परूती
कमण्यतिंी जितिदतमी कृ ष्णतवम होती आवण ्यसतठी कृ ष्ण त्परम झतलेलत होतत.
्यतनेही कतहीही वतच्यतत न कमतत िलमतातलत एवढेिं सतांवगतले होते की ‘ाी
रुवमाणीच्यत स्वयांवमतलत जतत आहे.’ कृ ष्णतने जतणून िुजूनिं स्वतःच्यत िमोिम
जतस्त लवतजात ककवत सैन्य घेतले नतही आवण स्वयांवमतच्यत आदडयत ददवशी
सांध्यतकतळच्यत सुातमतस रुवमाणीने ठमवलेडयत वेळेच्यत आधीिं कृ ष्ण कुां डीनपरुम
नगमीच्यत ितहेम येऊन हजम झतलत. ‘नगमीत प्रवेश कमण्यतपरूवी ाी आधी देवीिंे
दशफन घेऊन येतो’ असे िमोिमच्यत ाांडळींनत सतांगून कृ ष्णतने ्यत सवतांनत तेथेिं
थतांिवले आवण स्वतः ाांददमतच्यत ातगील ितजूच्यत द्वतमततून प्रवेश करून
सभताांडपरतत दतखल झतलत.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतच्यत वतटेकडे टक लतवून परतहत खतांितच्यत ातगे उभ्यत
असलेडयत रुवमाणीने कृ ष्णतलत परतवहले ातत्र, वतिंत िंेहमत एकदािं र्ु ललत आवण
कृ ष्णप्रेातने वतिंे अांतःकमण एकदा भरून आले. कृ ष्णतनेही रुवमाणीने ्यतलत
आधीिं कळवलेडयत खतांितकडे दृष्टीक्षेपर टतकलत आवण तेथे रुवमाणीलत उभी
असलेली परतहततिं कृ ष्णतच्यत ाुखतवमतीही प्रसन्न हतस्य झळकले. ्यतवेळेस देवळतत
जतस्त गदी नव्हतीिं. कतमण सवफजण रुवमाणीच्यत स्वयांवमतच्यत धताधुाीतिं
गुांतलेले होते. जे कतही थोडेसे तुमळक लोक देवळतच्यत आवतमतत इकडे वतकडे दर्मत
होते, ्यतांिंे कु ठे िं लक्ष नसडयताुळे रुवमाणीिंे देवळततील येणे ककवत कृ ष्णतिंे तेथे
झतलेले आगान कोणतच्यतही लक्षततिं आले नतही. रुवमाणीने नेत्रपरडलवीने
कृ ष्णतलत खूण के ली असतत कृ ष्ण हळू िं परुढे आलत आवण देवीिंे दशफन घेण्यतसतठी
गतभतऱ्यतत ाूतीच्यतसाोम जतऊन उभत मतवहलत. कृ ष्णतने ाग दोन्ही कम जोडू न व
नेत्र वाटू न देवीच्यत ाूतीिंे ानोभतवे दशफन घेतले. थोड्यत वेळतने कृ ष्णतने आपरले नेत्र
उघडले, तम रुवमाणी ्यतच्यत शेजतमी येऊन उभी मतवहलेली होती. कृ ष्णतने वळू न
रुवमाणीकडे परतहून वस्ातहतस्य के ले. क्षणतधतफत रुवमाणीने एवढत वेळ स्वतःच्यत
जवळ ितळगलेली देवीच्यत प्रसतदतिंी परुष्परातळ कृ ष्णतच्यत कां ठतत अपरफण के ली आवण
कृ ष्णतच्यत िंमणतांवम ास्तक ठे वून ्यतलत नास्कतम के लत. कृ ष्णतने लतगलीिं
रुवमाणीलत आपरडयत दोन्ही हतततांनी उिंलून उठवले आवण आपरडयत कां ठततील
परुष्परातळ रुवमाणीच्यत गळ्यतत घततली. कृ ष्णतकडे अवनवाष नेत्रतांनी परतहणतऱ्यत
रुवमाणीलत कृ ष्णतने आपरडयत जवळ घेऊन हृदयतशी धमले. कृ ष्णतच्यत हृदयतशी
रुवमाणीिंे हृदय वाळतले आवण परुष्परातळे च्यत सुगांधतलतही लतजववणतमत असत
एकीएक भवक्तभतवतिंत सुगांधिं सवफत्र दमवळू न मतवहलत. देवीच्यत ाूतीच्यत सतक्षीने
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कृ ष्ण व रुवमाणी यतांिंे के वळ लग्निं लतगले नव्हते, तम ते एकाेकतांशी सांलग्नही
होऊन ऐमयिं परतवले होते. देव व भक्त यतांिंे ते अपरूवफ ाीलन परतहून ्यत देवीिंी
जडाूतीही िंैतन्याय झतडयतसतमखी ददसत होती. ्यत ाूतीिंे नेत्र अवधकिं तेजस्वी
व प्रेाळ आवण वतिंे ाुखही अवधकिं प्रसन्न झतडयतसतमखे जतणवत होते. ”
कृ ष्ण व रुवमाणी यतांच्यत सांलग्न सोहळ्यतिंे वणफन कमीत असततनत नतमदतिंी
अवस्थत परमतकोटीच्यत भतवपरूणफतेिंी झतली होती यतत नवल ते कतय? ाग
लक्ष्ाीिंीही अवस्थत वेगळी मतहणे शमयिं नव्हते. वतच्यतठतयीच्यत भतवपरूणफ
अवस्थेाधूनिं वतच्यत ाुखततून सहजोद्गतम वनघतले, “धन्य! धन्य!! खमे िं धन्य आहे
्यत रुवमाणीिंी! कृ ष्णतिंे ातहत्म्य तम स्वयांवसद्धिं आहे. परमां तु ते ातहत्म्य प्रवसद्ध
ातत्र रुवमाणीच्यत उ्कट भवक्तभतवताुळेिं झतले हेही खमे िं आहे. कृ ष्णतववषयी
ानतत अवतशय प्रेा, कृ ष्णतच्यत ातहत्म्यतववषयीिंत िुद्धीच्यत ठतयीिंत दृढ वनिय
आवण विंत्ततच्यतठतयी एकीएक कृ ष्णप्रतप्तीिंत ध्यतस! म्हणूनिं रुवमाणीच्यत
कृ ष्णभक्तीने उां िंी गतठली आवण ती भक्ती कृ ष्णप्रतप्तीने आनांदतच्यत कळसतवम जतऊन
परोहोिंली. कृ ष्णतच्यत ातहत्म्यतच्यत जतवणवेनेिं ्यतच्यतवम ज्यतिंे एवढे प्रेा जडले,
की प्रयत्नतांिंी परमतकतष्ठत करून आवण ातगतफतील सवफ अडिंणींनत दूम करून ्यतने
परमतक्रातने कृ ष्णतिंी प्रतप्ती करून घेतली, असत रुवमाणीसतमखत भक्तिं यत सगुण
प्रेाभवक्तातगतफिंे स्य्व खऱ्यत अथतफने प्रगट कमतो. ्यतहीपरेक्षत ाहत्त्वतिंे म्हणजे
नतमदत, तुझ्यतसतमखत नतमतयणतशी ऐमय परतवलेलत सद्भक्त जेव्हत ्यत भक्ततांच्यत
भवक्तभतवतिंे ाांगल व गोड गतयन कमतो, तेव्हतिं सगुण प्रेा भक्तीिंत आनांददतयी
ातगफ सवतफथतफने व सवतांगतने प्रगट होऊन प्रवसद्ध होतो. ्यताुळेिं अनेक भतववकतांनत
ातगफदशफन तम वाळतेिं, परण स्वतः ्यत भवक्तातगतफने प्र्यक्ष जतण्यतिंी प्रेमणत
वाळते.
हे नतमदत, परमां तु ातझ्यतरठकतणी आतत एकिं उ्सुकतत व आतुमतत लतगून
मतवहलेली आहे आवण ती म्हणजे परुढे कतय झतले? कतमण परुढील सवफ जितिदतमी
आतत कृ ष्णतिंी होती. परुढे के वढ्यततमी अडिंणी अगदी ‘आ’ वतसून उभ्यत हो्यत.
्यततून कृ ष्ण रुवमाणीसह कसत वनभतवून गेलत हे तम वनवितिं अ्यांत मोातांिंकतमी
असणतम आहे, यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे. कतमण आतत सांकटतांिंी ातवलकतिं सुरू
होणतम अशी स्परष्ट विंन्हे ालत तमी ददसत आहेत. कृ ष्ण व रुवमाणी ्यततून
वनवितिं सुखरूपरपरणे परतम परडले असणतम. परमां तु ते सवफ कसे घडले हे जतणून
घेण्यतिंी तीव्र इच्छत सतहवजकिं ातझ्यत ानतत वनातफण झतलेली आहे. तुझ्यत
ाुखततून सवफकतही श्रवण के डयतवशवतय ातझ्यत ानतिंी हुमहुम शाणे शमयिं नतही.
तेव्हत तू परुढील कथतभतग ्वरमत सतांगण्यतिंे कम िघू.”

लक्ष्ाीच्यत िोलण्यतने नतमदतच्यत ानतलत तोष झतलत. कतमण कृ ष्णिंरमत्रतिंे
गतयन कमण्यतसतठी नतमदतिंीही आतफतत वतढलीिं होती. ्यताुळे लक्ष्ाीच्यत
भतवतिंी परूतफतत कमण्यतच्यत वनवात्ततने खमे तम नतमदतच्यतही भतवतिंी परूतफतत होणतम
होती. ्यताुळे जमतही वेळ न दवडतत नतमदतने परुढील कथतभतगतिंे सूत्र उलगडण्यतस
सुरुवतत के ली,
“हे लक्ष्ाी, कृ ष्ण व रुवमाणी ्यतांच्यत ाीलनतिंत आनांद अनुभवीत असततनत
सतहवजकिं ्यतांिंी अवस्थत अ्यांत भतवपरूणफ झतलेली होती. परमां तु ्यतिंिमोिम
भतवनेच्यत भमतत प्रसांगताध्ये वतहूनही न जततत, ते दोघेही अ्यांत सतवध होते आवण
कृ ष्ण तम अवधकिं सतवध होतत. कतमण आतत परुढील सवफ जितिदतमी र्क्त
्यतच्यतवमिं होती. स्वतःच्यत सता्यतफवमती परूणफ ववश्वतस असलेलत कृ ष्ण हेही
जतणून होतत, की ्यत प्रसांगतत कौशडयतिंी जरुमीिं जतस्त होती. ्यताु ळे कृ ष्णतने
प्रथा कोणती गोष्ट ्वरमत के ली असेल, तम ती म्हणजे ्यतने रुवमाणीिंत हतत धरून
वतलत लगिगीने देवळतच्यत ातगील ितजूच्यत प्रवेशद्वतमततून, देवळतच्यत आवतमतच्यत
ितहेम नेले. ्यतरठकतणी आधीपरतसूनिं थतांिवून ठे वलेडयत मथताध्ये कृ ष्णतने
रुवमाणीलत आपरडयत शेजतमी, अगदी जवळ िसवून घेतले आवण सतम्यतलत मथ
वेगतने हतकण्यतिंत हतततनेिं इशतमत के लत. सतम्यतलत कृ ष्णतिंी खूण साजली.
प्रसांगततील गतांभीयफ व तततडी ्यत सतम्यतच्यतही लक्षतत आली आवण ्यतने ्वमे ने
मथ िंतलवण्यतस सुरुवतत के ली. अ्यांत कु शल व िंतुम असलेडयत अशत ्यत
सतम्यतने हामस््यतने न जततत, मथ आडातगतफने नेऊन नगमीच्यत ितहेम कतढलत
आवण तो ाथुमेच्यत ददशेने वेगतने मथ नेऊ लतगलत. मथ नगमीच्यत ितहेम आडयतवमती
कृ ष्णतने ्यतलत प्रेातने विलगून िसलेडयत रुवमाणीकडे परतहून प्रेातिंत कटतक्ष टतकलत
आवण रुवमाणीनेही तेवढ्यतिं प्रेातने कृ ष्णतकडे परतहून वस्ातहतस्य के ले. कृ ष्णतच्यत
सवन्नध असडयताुळे रुवमाणीच्यत रठकतणी कतहीिं ततणतणतव ककवत कोण्यतही
प्रकतमच्यत भीतीिंत लवलेशही नव्हतत. परमां तु कृ ष्ण ातत्र जतणून होतत की अजूनही
सांकट कतही परुमेपरूम टळलेले नतही. ्यताुळे कृ ष्ण अ्यांत सतवध होतत आवण वतमां वतम
ातगे वळू न िघून कतनोसत घेत होतत.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतलत वतटणतमी कतळजी अ्यांत सतहवजक व योग्यिं होती आवण
्यतिंत अांदतजही खमतिं ठमलत. कतमण थोड्यतिं वेळतत मथतच्यत ातगच्यत ितजूने दूम
अांतमतवरून धुळीिंे लोट हवेत उडततनत ददसू लतगले. कृ ष्णतच्यत परतठलतगतवम रुमाी
व वशशुपरतल ्यतांच्यत सैन्यतसह येत होते आवण ते अगदी सतहवजकिं होते.
कृ ष्णतलतही ते अपरेवक्षतिं होते. कतमण कृ ष्ण व रुवमाणी यतांच्यत परलतयनतिंी ितताी
जतस्त वेळ गुप्त मतहणे शमयिं नव्हते. रुवमाच्यत कतनतवम ती गोष्ट लवकमतत लवकम
जतणतमिं होती आवण ाग रुमाी स्वस्थ िसून मतहणे शमयिं नव्हते. तो ्वरमत
कृ ष्णतच्यत ातगोातग धतवून येणतम हे कृ ष्णही जतणूनिं होतत. म्हणूनिं कृ ष्णतिंे लक्ष
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सतत मथतच्यत ातगच्यत ददशेलत होते. थोड्यतिं वेळतत रुमाी ्यतच्यत सैन्यतसह
कृ ष्णतच्यत मथतच्यत परतठीातगे अगदी जवळ येऊन ठे परलत. तेवढ्यतत, कृ ष्णतने येततनत
जी कतही थोडी िहुत यतदव सेनत ्यतच्यतिमोिम आणली होती आवण जी ्यतने ातगे
कुां डीनपरूम नगमीच्यत ितहेम ठे वली होती, ती सेनतही कृ ष्णतने आधीिं ददलेडयत
सूिंनेनुसतम ्यतलत येऊन वाळतली होती. सवफ पररमवस्थती परतहून आतत युद्ध अटळ
आहे हे कृ ष्णतने ओळखले आवण सतम्यतलत मथ थतांिववण्यतस सतांवगतले. उभयततांिंे
सैन्य शेवटी एकाेकतांनत वभडलेिं.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्ण जेव्हत कुां डीनपरुमतलत जतण्यतसतठी ाथुमेहून वनघतलत होतत
तेव्हत ्यतने वनघण्यतआधी िलमतातिंी भेट घेतली होती. भेटीत ्यतने िलमतातलत
एवढेिं सतांवगतले होते की, “दतदत, ाी रुवमाणीच्यत स्वयांवमतसतठी कुां डीनपरुमतलत
जतत आहे. यतवेळेस ातत्र परमत येततनत रुवमाणीलत ातझ्यतिमोिम घेऊन येणतम
आहे.” कृ ष्णतिंे िोलणे ऐकू न िलमता ानततडयत ानतत कतय साजतयिंे ते साजलत.
कृ ष्ण जमी कतही स्परष्टपरणे िोललत नव्हतत, तमी कृ ष्णतिंत स्वभतव जतणून
असडयताुळे िलमतातने लगेिंिं ओळखले, की कतहीतमी गुप्त िेत कृ ष्णतच्यत ानतत
वनवितपरणे आहे. परमां तु ्यतनेही कृ ष्णतलत ाुद्दताहून कतहीिं वविंतमले नतही. कृ ष्ण
कुां डीनपरुमतलत गेडयतवम जेव्हत िलमतातने वविंतम के लत, तेव्हत ्यतच्यत लक्षतत आले
की कृ ष्णतने जतस्त सैन्यही िमोिम घेतलेले नव्हते. अथतफत कृ ष्णतने हे सवफ
जतणूनिुजूनिं के लेले होते हे वनवित. कृ ष्णतच्यत योजनेाध्ये वनवितिं कतहीतमी
गांभीम जोखीा असणतम हे िलमतातच्यत लक्षतत आले. कृ ष्णतवमील आ्यांवतक
प्रेातपरोटी ्यतिंी वन्य कतळजी वतहणतऱ्यत िलमतातलत ाग कतही स्वस्थ िसवले
नतही. ‘वेळप्रसांग आडयतस आपरण कृ ष्णतच्यत ादतीसतठी उपरवस्थत असतवयतसिं हवे’
अशत एकतिं वनियतने युक्त होऊन ाग िलमतातनेही आपरली सवफ यतदवसेनत
आपरडयतिमोिम घेतली आवण कृ ष्णतच्यत परतठोपरतठिं कुां डीनपरुमतकडे कू िं के ले.
हे लक्ष्ाी, युद्धतलत तोंड र्ु टडयतवमती रुवमािंत सतहवजकिं प्रयत्न कृ ष्णतवमती
प्रतणघततक हडलत करून रुवमाणीलत ततब्यतत घेण्यतिंत होतत. ्यतच्यत दृष्टीने
्यतच्यतसतठी तो ्यतच्यत प्रवतष्ठेिंत प्रश्न झतलेलत होतत. ्यतलत जतणूनिुजून गतर्ील
ठे वून रुवमाणीने स्वखुषीने कृ ष्णतिमोिम जतणे, हे रुवमासतठी तम अ्यांत
अवातनकतमकिं होते. ्यत अपरातनतिंत सूड घेण्यतच्यत एकीएक ईषेनेिं रुमाी
अगदी परेटून उठलत होतत आवण म्हणूनिं कृ ष्णतच्यत जवळ जतण्यतिंत ्यतिंत सतत
आटतवपरटत िंतलू होतत, परण यतदव सैन्य ायतफददत असले तमी रुवमािंत िेत ते परुन्हत
परुन्हत हतणून परतडत होते. तेवढ्यततिं िलमता ्यतच्यत सवफ सैन्यतसह येऊन तेथे
दतखल झतलत आवण सवफ यतदव सेनेलत अवधकिं जोम व उ्सतह आलत. िलमतातने
सवफप्रथा आपरलत मथ कृ ष्णतच्यत मथतजवळ आणलत आवण कृ ष्णतलत ्यतच्यत

आगानतिंी जतणीव करून ददली. िलमतातलत परतहततिं, ्यतिंे कृ ष्णप्रेा परतहून
कृ ष्णतिंेिं अांतःकमण भरून आले. कृ ष्णतने कतही िोलण्यतच्यत आतिं िलमतातने
कृ ष्णतशी िोलण्यतस सुरूवतत के ली,
“अमे कृ ष्णत, ाी आलो आहे. तू कतहीही कतळजी करू नकोस. आतत ाी सवफ
कतही िघून घेतो. तू वनल्ित महत. परण तू येथे थतांिून उगतिंिं युद्ध कमीत आपरलत
वेळ र्ु कट दवडू नकोस. कतमण आतत रुवमाणीच्यत सुमवक्षततेिंत प्रश्न हत सवतफत
ाहत्त्वतिंत आहे. तेव्हत तू रुवमाणीलत घेऊन ्वरमत ाथुमेलत जतण्यतिंे कम. हे युद्ध
वनभतवून नेण्यतस ाी साथफ आहे. ्यतिंी तू अवजितत कतळजी करू नकोस. तुझी
आवण ाुख्यतः रुवमाणीिंी कतळजी घे. कृ ष्णत, तुझत ज्येष्ठ िांधू म्हणून म्हण ककवत
तुलत आवश्यकतत वतटत असडयतस ाथुमेिंत अवधपरती म्हणून साज, परमां तु ातझे
सतांगणे ही ातझी तुलत आज्ञतिं आहे. तेव्हत आतत तुम्ही दोघे येथे क्षणभमही थतांिू
नकत, तम ततिडतोि वनघण्यतिंे कमत.”
िलमतातच्यत िोलण्यततून कृ ष्णतिंी प्रेातिंी कतळजी आवण ्यतच्यत
वनणफयततील वनियत्ाकतत एवढी सहजपरणे प्रगट होत होती, की कृ ष्णतपरुढे दुसमत
परयतफयिं उमलत नतही. िलमतातिंे कृ ष्णतवमती दकती गतढ प्रेा आहे हे कृ ष्ण स्वतः
जतणून होतत आवण वशवतय रुवमाणीिंी कतळजी घेणे अ्यांत आवश्यकिं होते.
्यताुळे कृ ष्णतने र्क्त एकदतिं िलमतातकडे प्रेातिंत कटतक्ष टतकलत आवण तो परुढे
ाथुमेच्यत ददशेने अ्यांत ्वमे ने व वेगतने वनघतलत. िलमतातने युद्धतिंी सवफ सूत्रे
्यतच्यत हतततत घेतली आवण ्यतने रुवमाच्यत सेनेशी लढण्यतस सुरूवतत के ली.
िलमतातिंत ाुख्य हेतू हतिं होतत की रुवमालत व ्यतच्यत सैन्यतलत कृ ष्णतच्यत
परतठीातगे जतण्यतपरतसून मोखणे. ्यताुळे िलमतातिंत प्रयत्न एवढतिं होतत की
प्रवतपरक्षतिंी प्र्यक्ष हतनी न कमतत, के वळ ्यतांनत थोपरवून धमणे. परमां तु रुवमाने जेव्हत
कृ ष्णतलत रुवमाणीसह परुढे वनसटू न जतततनत परतवहले, तेव्हत ्यतलत अवधकिं ्वेष
आलत आवण ्यतने वनकमतिंे युद्ध सुरू के ले. रुवमाच्यत यत आक्राकतेलत कसे तोंड
द्यतवे अशत वविंतमतत परडलेडयत िलमतातच्यत ानतिंी वद्वधत वस्थती होऊ लतगली.
नेाकत यत दढलतईिंतिं र्तयदत रुवमाने घेतलत. िलमतातलत गुांगतमत देऊन रुवमाने
्यतिंत मथ परुढे कतढलत आवण सुसतट वेगतने ्यतने कृ ष्णतिंत परतठलतग सुरू के लत.
अिंांवित झतलेडयत िलमतातलतही थोडत वेळ कतय झतले हे कळलेिं नतही. ्यतच्यत
लक्षतत येईपरयांत रुमाी दकतीतमी परुढे वनघून सुद्धत गेलत होतत. परमां तु िलमतातने
लगेिंिं स्वतःलत सतवमले आवण रुवमाच्यत परतठोपरतठ ्वमे ने आपरलत मथ नेण्यतिंी
आज्ञत ्यतने ्यतच्यत सतम्यतलत के ली.
हे लक्ष्ाी, रुवमाच्यत रठकतणी एवढत ्वेष होतत आवण ्यतलत एवढत िंेव आलत
होतत, की थोड्यतिं वेळतत ्यतने कृ ष्णतच्यत मथतलत गतठले सुद्धत. कृ ष्णतिंत मथ
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दृष्टीक्षेपरतत आडयतवमती रुमाी कृ ष्णतलत जोम जोमतत हतकत ातरून ओमडू न िोलू
लतगलत.
“अमे कृ ष्णत, ए परळपरुट्यत, ल्हात असेल तम आधी ातझ्यतशी युद्ध कम. ाी
तुझ्यतसतमख्यत िंोमतलत अशी िंोमी करून परळू न जतण्यतिंी सांधी अवजितत देणतम
नतही हे लक्षतत ठे व. अमे , आाच्यत परोमीितळी म्हणजे कतय तुलत ितजतमिंत ातल
वतटतो कतय? की तो िळजिमीने उिंलून घेऊन जतवत. परण यतद मतख, गतठ
ातझ्यतशी आहे. ाी कतही हतततत ितांगड्यत भमलेडयत नतहीत. ातझ्यत िवहणीच्यत
अब्रूिंे असे ल्धडवडे ाी जोपरयांत वजवांत आहे तोपरयांत कधीिं होऊ देणतम नतही.
ातझ्यत दुिफल भवगनीलत तुझ्यतसतमख्यत लतांडग्यतच्यत हततून वतिंववण्यतसतठी ाी
ातझ्यत प्रतणतांिंी शथफ कमीन. अमे नतादतफ, तुझ्यताध्ये जम कतही थोडतसत जमी
ादफपरणत िंुकूनातकू न वशडलक मतवहलत असेल, तम ातझ्यतसतमख्यत जतवतवांत ादतफशी
आधी युद्ध कम. ्यततून तुझ्यत सुदव
ै तने तू जम जगलत वतिंलतस तमिं ाग परुढिंी
भतषत कम. खमे तम, आतत तुझत अांतकतळिं जवळ आलेलत आहे हे तूही जतणून
आहेस. तेव्हत आतत उसन्यत अवसतनतिंत आव न आणतत स्वतःच्यत ाृ्यूलत
ाुकतट्यतने सताोमत जत.”
अशत तऱ्हेने रुमाी कृ ष्णतलत ाुद्दता लतगट विंने िोलून ्यतलत िंेतववण्यतिंत
प्रयत्न कमीत होतत. परमां तु कृ ष्ण ातत्र रुवमािंे िोलणे ानतलत ाुळीिं लतवून न घेतत
शतांतपरणतने परण वेगतने परुढे परुढे जततिं होतत. आपरडयत िोलण्यतलत कृ ष्ण अवजितत
दतद देत नतही हे परतवहडयतवम रुवमािंत मतग अवधकिं खवळलत आवण ्यतने
कृ ष्णतच्यत ददशेने ितणतांिंत वषतफव कमण्यतस सुरुवतत के ली. कृ ष्णतच्यत मथतच्यत
घोड्यतांनत तम रुवमाने ्यतच्यत ितणतांनी ववद्ध के लेिं, परमां तु ्यतने रुवमाणीवमतीही
ितण सोडण्यतस काी के ले नतही. कृ ष्णतिंत नतइलतजिं कमण्यतिंत ्यतिंत हेतू होतत.
कृ ष्णतच्यत वातफवमिं रुमाी जतणूनिुजून आघतत कमीत होतत. ्यतातगे कृ ष्णतलत
प्रक्षुब्ध कमण्यतिंतिं रुवमािंत डतव होतत आवण तसत तो सतधलत गेलतही. कृ ष्णतनेही
रुवमाणीच्यत सुमवक्षततेलतिं अवधक प्रतधतन्य ददले आवण आपरलत मथ थतांिवून कृ ष्ण
्यततून उडी ातरूनिं खतली उतमलत. क्षणतिंतही वेळ वतयत न घतलवतत कृ ष्ण
ातगच्यत ितजूच्यत ददशेने धतवतिं गेलत आवण ातगून प्रिंांड वेगतने येणतऱ्यत
रुवमाच्यत मथतसाोम जतऊन उभत मतवहलत. कृ ष्णतलत आपरडयत मथतखतलीिं तुडवून
ठतम ातमण्यतच्यत ईष्येने रुमाी मथ भमधतव परुढे आणीत होतत. कृ ष्णतने अ्यांत
िंपरळतईने मथतच्यत घोड्यतांिंे लगता परुढील ितजूने आपरडयत हतततत धमले आवण एक
जोमदतम वहसकत देऊन ्यत घोड्यतांनत भूाीवमती आडवे परतडले. क्षणतधतफत सवफ मथिं
कोलाडू न खतली परडलत आवण सतम्यतसह रुवमाही जवानीवमती कोसळलत.

परमां तु रुवमाही कतही असत सहजतसहजी हतम ातनणतऱ्यततलत नव्हततिं.
घडडयत प्रकतमतने रुमाी उलट अवधकिं िंवततळलत. ्वरमत उभे मतहून रुवमाने
्यतच्यत कामे िंी तलवतम ितहेम कतढली आवण तो ्वेषतने व वेगतने कृ ष्णतवम िंतलून
गेलत. कृ ष्ण आधीपरतसूनिं सतवध होतत. ्यतनेही ्यतिंी तलवतम ितहेम उपरसून
कतढली आवण ्यतने रुवमावम जोमदतम प्रवतहडलत िंढवलत. तलवतमीलत तलवतम
वभडली आवण तलवतमींिंत एकिं खणखणतट सुरू झतलत. कृ ष्ण जतणून होतत की
जतस्त वेळ युद्ध िंतलू मतहणे योग्य ठमले नसते. कतमण दुरून येणतऱ्यत सैन्यतिंी हवेत
उडणतमी धूळही एकीकडे कृ ष्णतलत स्परष्टपरणे ददसत होती. रुवमािंे सैन्य ्यतच्यत
ादतीलत येण्यतच्यत आधीिं युद्ध सांपरवणे आवश्यक होते. ाग क्षणभमही र्ु कट जतऊ
न देतत कृ ष्णतने ाोठ्यत कौशडयतने आपरडयत खड्गतने रुवमाच्यत हततततील खड्ग
उडवून लतवले. रुवमाने आणखी कतही हतलिंतल कमण्यतच्यत आतिं कृ ष्णतने ्यतलत
जवानीवम खतली आडवे परतडले आवण आपरली तलवतम रुवमाच्यत गळ्यतवम टेकवून
धमली. रुमाी परूणफपरणे हतिल व वनष्प्रभ झतलत होतत खमत, परमां तु ्यतच्यत ठतयीिंी
मग ातत्र अजूनही कतया होती. ्यतही अवस्थेत रुवमाने कृ ष्णतिंी ल्नदतनतलस्ती
कमणे िंतलूिं ठे वले होते. एवढेिं नव्हे, तम रुवमाने रुवमाणीलतही दुरुत्तमे कमण्यतस
सुरुवतत के ली. तेव्हत ातत्र कृ ष्णतिंतही मतग अनतवम झतलत आवण आपरले खड्ग
उगतरून तो रुवमािंत वशमच्छेद कमण्यतसतठी सज्ज झतलत.
हे लक्ष्ाी, रुवमाणीच्यत दृष्टीने प्रसांग खमे िं कठीण होतत. युद्ध वतिंे परती व
वतिंत िांधू यतांच्यताध्ये घडत होते आवण वतिंे परती वतच्यत िांधूिंत वध कमण्यतसतठी
सज्ज झतले होते. परमां तु तमीही भतवनेच्यत आहतमी जतऊन रुवमाणीच्यत ानतिंी
जमतही िंलवििंल झतली नतही. वतिंे ान शतांत व वस्थमिं होते. कृ ष्णतने र्क्त एकिं
कटतक्ष रुवमाणीकडे टतकलत असतत ्यतच्यत लक्षतत आले की रुवमाणी जमतही
घतिमलेली वत ितवमलेली तम नतहीिं, परण वतच्यत वनिल नजमे त के वळ
कृ ष्णतववषयीिंतिं प्रेाभतव दतटलेलत होतत. रुवमाववषयी वतच्यत रठकतणी ाुळीिं
ाोह नव्हतत. अथतफत वतच्यतठतयी ्यतच्यतववषयी दयत जरूम होती, परण कृ ष्ण जो
कतही वनणफय घेईल तोिं रुवमाणीलत प्रातण होतत आवण ातन्यही होतत. ्यतही
पररमवस्थतीत कृ ष्णतलत रुवमाणीिंे ानोानी अ्यांत कौतुक वतटले. रुवमाणीच्यत परूणफ
परतठठब्यतिंे िळ घेऊन कृ ष्ण रुवमािंत वध कमणतम एवढ्यततिं ातगून शब्द आले
“थतांि कृ ष्णत, थतांि.” िलमतातिंत आवतज कृ ष्णतने लगेिं ओळखलत आवण ्यतने ातगे
वळू न परतवहले, तम िलमता ्यतच्यत मथततून उतरून कृ ष्णतच्यत जवळ धतवतिं येत
होतत. िलमतातने परुढे येऊन कृ ष्णतिंत खड्ग धमलेलत हतत रुवमाच्यत गळ्यतपरतसून
दूम के लत आवण कृ ष्णतलत आवम घततलत. ्यतनांतम कृ ष्णतलत उद्देशून िलमता िोलू
लतगलत.
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“अमे कृ ष्णत, मतगतच्यत भमतत असत अवविंतम करू नकोस. तुझ्यतकडू न तसे
वनवितिं अपरेवक्षत नतही. रुवमािंी दुष्ट वृत्ती व ्यतच्यतरठकतणी तुझ्यतववषयीिंत
असलेलत मतग व द्वेष ालत परूणफपरणे ठतऊक आहे. तुझत व रुवमाणीिंत वववतह होऊ
नये यतसतठी तम रुवमाने जांग जांग परछतडले. एवढेिं नव्हे, तम ्यतने प्र्यक्ष स्वतःच्यत
भवगनीिंत, रुवमाणीिंत अ्यांत ातनवसक छळ करून वतलत के वढे तमी ातनवसक
मलेश ददलेले आहेत. ्यतसतठी ्यतलत वशक्षत होणेही अ्यांत आवश्यकिं आहे यतत
जमतही शांकत नतही. परमां तु आतत पररमवस्थतीत जो िदल झतलेलत आहे तोही आपरण
लक्षतत घ्यतयलतिं हवत नत? कतमण तुझत व रुवमाणीिंत वववतह जमी अजून प्र्यक्ष
वववधयुक्त झतलेलत नसलत, तमी तुम्ही उभयततांनी एकाेकतांनत वमलेले आहे हे वनवित
आहे. तेव्हत रुवमाणी जमी तुझ्यत व वतच्यताध्ये वतच्यत िांधूच्यत नत्यतलत व ाोहतलत
आड येऊ देत नसली, तमी रुमाी हत रुवमाणीिंत िांधू आवण आतत तुझत सोयमत आहे
हे तू लक्षतत ठे वतवयतस हवे. ्यतिंिमोिम रुमाी हत मतजत भीष्ाकतिंत, म्हणजे आतत
तुझ्यत श्र्वशुमतांिंत परुत्र आहे हेही ववसरू नकोस. रुवमाच्यत वधतने भीष्ाकतलत व
्यतच्यत परत्नीलत जे कतही दुःख होईल आवण ्यतांनत जो शोक होईल ्यतिंतही वविंतम
आपरणिं कमतवयतस हवत. आपरण ्यतांनत कसे सताोमे जतऊ आवण ्यतांिंे सतां्वन कसे
िमे करू शकू ? तेव्हत कृ ष्णत, वववेकतने वविंतम कम. रुवमावम दयत करून तू ्यतलत
जीवदतन द्यतवेस असे ालत अगदी ानतपरतसून वतटते.”
िलमतातच्यत शतांत सुमततील परण खांिीम िोलण्यतने कृ ष्णही शतांत झतलत आवण
्यतने स्वतःलत सतवमले. िलमतातच्यत सतांगण्यततील त्य कृ ष्णतच्यत लक्षतत आले
आवण ते ्यतलत भतवलेही. तेवढ्यतत मथततून उतरून रुवमाणीही तेथे येऊन नम्रतेने
उभी मतवहली होती. वतनेही िलमतातिंे सवफ िोलणे ऐकले होते. कृ ष्णतने
रुवमाणीकडे परतवहले आवण ्यतने वतच्यत ानतिंत अांदतज घेण्यतिंत प्रयत्न के लत. परमां तु
रुवमाणी अ्यांत शतांत व स्तब्ध उभी मतवहली होती. वतने कृ ष्णतकडे र्क्त एकदतिं
नजम वम करून परतवहले आवण कृ ष्णतलत सूविंत के ले, की ‘ती वतच्यत भतवतने परूणफपरणे
कृ ष्णतच्यत िमोिमिं आहे. कृ ष्ण जो कतही वनणफय घेईल ्यतच्यतशीिं ती परूणफ सहात
आहे.’ रुवमाणीच्यत यत भतवतिंे कृ ष्णतलत ानततून अ्यांत कौतुक वतटले. ्यतने
एकवतम परुन्हत रुवमाकडे परतवहले असतत कृ ष्णतिंे ानही आतत थोडेसे द्रवले आवण
्यतच्यतही ानतत रुवमाववषयी दयत वनातफण झतली. परमां तु तमीही रुवमाववषयीिंत
ानततील मतग ातत्र कृ ष्णतच्यत ठतयी अजूनही कतया होतत. म्हणून थोड्यतशत वमच्यत
आवतजततिं कृ ष्ण रुवमालत उद्देशून िोलू लतगलत,
“रुमाी, अमे नीिंत, तुझे दुष्ट्व एवढे परमतकोटीिंे आहे आवण तुझत अपरमतधही
एवढत टोकतिंत आहे, की खमे तम तू कोणतच्यतही दयेलत परतत्र होणे कधीही शमयिं

नतही.

परण

तुझी

ातगील

जन्ाीिंी

कतहीतमी

परुण्यतई

म्हणूनिं

तू

भीष्ाकाहतमतजतांच्यत परोटी जन्ातलत आलतस. परण ्यतांनी तुझ्यतवम के लेले सुसांस्कतम
तू वतईट सांगतीने वतयत घतलवलेस आवण दुष्कातफलत प्रवृत्त होऊन दुमतिंतमी झतलतस.
आतत के वळ तुझ्यत ातततवपर्यतांच्यत भतवनेिंत वविंतम करूनिं तुझ्यतवम दयत कमणे
आम्हतलत भतग परडत आहे. तुझ्यत सुशील व सुस्वभतवी भवगनीच्यत िंतांगुलपरणतिंतही
तू गैमर्तयदत घेतलतस आवण तू वतिंत अतोनतत ातनवसक छळही के लतस. सख्खत िांधू
असूनही रुवमाणीिंत वैमी झतलतस आवण आतत तम वतच्यत वजवतवमिं उठतयलतही
काी के ले नतहीस. यत तुझ्यत अपरमतधतलत ाी के व्हतिं क्षात करू शकणतम नतही. परण
तुझे नशीि साज की तुझ्यतसतठी आाच्यत िलमतादतदतांिंे ान कळवळले आवण
्यतांच्यत स्वभतवतनुसतम ्यतांनी तुझे सवफ अपरमतध ववसरून तुलत जीवदतन देण्यतिंत
वनणफय घेतलत. ातझ्यतसतठी दतदतांिंत शब्द हत अखेमिंत आहे. ातझ्यतसतठी जणू कतही
ती आज्ञतिं आहे. म्हणूनिं के वळ तुझे प्रतण वतिंले आहेत हे लक्षतत ठे व. परमां तु तुलत
तसत ाी वशक्षेववनत सोडणतम नतही. अपरमतध्यतलत दांड हत झतलतिं परतवहजे आवण तसत
तो ाी तुलत कमणतमिं आहे. ज्यत स्वतःच्यत परमतक्रातिंत व परुरुष्वतिंत तुलत अहांकतम
आहे ते तुझे परुरुष्व ाी आतत वनस्तेज करून ठे वणतम आहे. ज्यताुळे तुलतही स्वतःलत
परुरुष म्हणवून घेण्यतिंी लतज वतटेल.”
असे म्हणून कृ ष्णतने आपरडयत तलवतमीने रुवमाच्यत डोमयतवमिंे सवफ के स,
्यतच्यत दतढीवाशत एवढेिं नव्हे तम ्यतच्यत डोळ्यतच्यत भुवयतांवमीलही सवफ के स
कतढू न टतकले आवण ्यतलत सोडू न ददले. ववद्रुपर व तेजोहीन झतलेडयत रुवमालत तम
वम ातन करून कोणतकडे िघण्यतिंीही ल्हात होत नव्हती. तशतिं अवस्थेत तो
तेथून वनघतलत. परमां तु आपरडयत मतज्यतत परमत जतण्यतिंे ककवत ातततवपर्यतांनत तशत
वस्थतीत तोंड दतखववण्यतिंे अवसतनही रुवमाच्यत ठतयी आतत वशडलक मतवहलेले
नव्हते. ्यताुळे रुमाी तेथूनिं परमस्परम कोणतलतही न सतांगतत कु ठे तमी अज्ञतत स्थळी
परमतगांदत झतलत. तेवढ्यतत रुमाी व वशशुपरतल यतांच्यत सैन्यतिंत परमतभव करून
यतदवसेनत तेथे येऊन परोहोिंली. वशशुपरतल तम वजवतवनशी परळू न जतऊन कसतिसत
्यतच्यत मतज्यतत परोहोिंलत होतत. यतदव सैन्यतकडू न घडलेडयत अपरेवक्षत परमतक्रातने
िलमतातलत सातधतन वतटले आवण ्यतने ्यत सैन्यतिंे भमभरून कौतुकही के ले. परमां तु
िलमता वेळेच्यत दृष्टीने ातत्र ानततून अ्यांत सतवध होतत. म्हणूनिं तो अ्यांत
त्परमतेने कृ ष्णतलत म्हणतलत,
“अमे कृ ष्णत, आतत सवफकतही व्यववस्थत झतलेले आहे. तमीही कतही ाहत्त्वतच्यत
गोष्टी वशडलक मतवहलेडयत आहेत. ्यत ्वरमत कमणे अ्यांत आवश्यक आहे. सवतफत
प्रथा म्हणजे तू आतत रूवमाणीलत घेऊन कुां डीनपरूमतलत जत आवण मतजत भीष्ाक व
्यतिंी परत्नी शुद्धातीदेवी यतांिंी भेट घे. म्हणजे ्यतांच्यत ानततील ल्िंतत व कतळजी
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दूम होईल. ्यतांच्यत ानतलत के वढततमी घोम नक्कीिं लतगून मतवहलेलत असणतम. तेव्हत
आधी ्यतांच्यत ानतलत स्वस्थतत लतभणे अ्यांत जरूमीिंे आहे. तुम्ही उभयततांनी
एकाेकतांनत वमलेले आहे हे ठीकिं आहे. परमां तु भीष्ाक व शुद्धाती यतांनतही ्यतांच्यत
कन्येिंत वववतह वववधयुक्त व्हतवत आवण ्यतिंत सोहळतही सतजमत कमतवत असे
वनवितिं वतटत असणतम. ातततवपरतत यत नत्यतने ्यतांच्यत कन्येववषयीिंी ही ्यतांिंी
भतवनत योग्यिं आहे आवण ्यत भतवनेिंत आदम कमणे हे आपरलेही कतफव्यिं आहे.
कृ ष्णत, म्हणूनिं तू रूवमाणीसह कुां डीनपरूमलत ्वरमत जतण्यतिंे कमतवेस. ाी ाथुमेलत
जतऊन येथील सवफ वतफातन वसुदव
े ाहतमतजतांनत व देवकी ाततेलत कळवतो आवण
्यत सवतांनत घेऊन परुन्हत कुां डीनपरुमतस परमत येतो. ्यतनांतम ाग रूवमाणीच्यत
ातततवपर्यतांच्यत इच्छेनुसतम तुाच्यत वववतहतिंत वववधयुक्त सोहळत आपरण सतजमत
करू यत.”
िलमतातिंे िोलणे व ्यतिंत वनणफय अ्यांत सांयुवक्तक होतत. ्यताध्ये सवतांच्यत
भतवनत व वस्तुवनष्ठतत यतांिंी योग्य सतांगड सहजपरणे होती. ्यतवम ाग कृ ष्णतिंेही
वेगळे ात असणे शमय नव्हते. िलमतातच्यत िोलण्यतशी आपरली सहाती व्यक्त
करून कृ ष्णतने रूवमाणीकडे वळू न परतवहले असतत वतनेही के वळ नजमे नेिं वतिंी
सांाती दशफवली. िलमतातिंी अनुज्ञत घेऊन कृ ष्ण रूवमाणीसह कुां डीनपरुमतकडे
वनघतलत आवण िलमतातने ाथुमेच्यत ददशेने प्रयतण के ले.

कृ ष्ण व रूवमाणी यतांच्यत भेटीने भीष्ाक व मतणी शुद्धाती यतांनत अवतशय
आनांद झतलत आवण ्यतांिंी अांतःकमणे अ्यांत प्रेातने भरून नेत्रतांद्वतमे वतहूिं लतगली.
रूमाीिंी हकीकत ऐकू न ्यत उभयततांनत वतईट वनवितिं वतटले. परमां तु हत रूवमािंत
काफभोग व दैवयोग आहे असे जतणून ्यतांनी वववेकतने आपरले दुःख ितजूलत सतमले
आवण ते दोघे रूवमाणीच्यत वववतहतच्यत तयतमीलत ाोठ्यत उ्सतहतने लतगले.
यथतयोग्य वेळी वसुदव
े , देवकी व िलमता यतांच्यतसह यतदव कु ळततील अनेकतांिंे
आगान कुां डीनपरूम नगमीस झतले. ्यतनांतम कृ ष्ण व रूवमाणी यतांिंत अ्यांत शुभदतयी
व ाांगलदतयी वववतह सोहळत अवतशय आनांदतच्यत व जडलोषतच्यत वतततवमणतत
सतजमत झतलत. कुां डीनपरुमतस कतही कतळ मतवहडयतनांतम कृ ष्ण व रूवमाणी यत
नवपररमणीत वधूवमतांसह सवफजण ाथुमेलत परमत आले. सवफ ाथुमतवतसीयतांनीही कृ ष्ण
व रूवमाणी यतांिंे ाोठ्यत उ्सतहतने स्वतगत के ले. वसुदव
े तनेही ाथुमतवतसी जनतांसतठी
ाोठत सातमां भ आयोवजत करून ्यतांनत सुग्रतस भोजनतिंी ाेजवतनी ददली. अशत
तऱ्हेने कृ ष्ण व रूवमाणी यतांच्यत वववतहतिंत आनांद दक्येक ददवस सवफत्र एखतद्यत
ददव्य सुगांधतप्रातणे परसरून दमवळत मतवहलत होतत.”

नतमदतच्यत वतणीतूनही तोिं सुगांध दमवळत होतत, ज्यतिंे वणफन कमण्यतत
्यतिंी वतणी परूणफपरणे मां गलेली होती. एवढेिं नव्हे, तम लक्ष्ाीही ्यत ददव्य सुगांधतिंत
अनुभव घेत होती. नतमद व लक्ष्ाी दकती तमी वेळ ्यत ददव्य सुगांधतच्यत धुांदीतिं
होते. ्यतांिंे सवफ भतनिं हमपरडयतसतमखे ददसत होते. नतमदतच्यत वतणीिंत ओघ जमी
थतांिडयतसतमखत ददसत होतत, तमी ्यतच्यत िोलण्यतने वनातफण झतलेली भतवपरूणफतत
सवफ वतततवमणततिं भरून मतवहलेली असडयतिंेिं जतणवत होते. परमां तु आनांदतच्यत
अनुभवतिंी अवस्थत ही िंैतन्याय असडयताुळे तेथे वनःशब्द अवस्थत जतस्त कतळ
रटकू शकत नतही हेिं खमे . ्यत आनांदतच्यत पररमपरूणफ अवस्थेच्यत ठतयी परुन्हत अ्यांत
सहजपरणे शब्द स्र्ु रू लतगले आवण लक्ष्ाीच्यत ठतयीिंत भतव प्रवतही होऊन ाोकळत
होऊ लतगलत,
“हे नतमदत, ‘धन्य, धन्य ्यत रुवमाणीिंी!’ एवढेिं ाी वतच्यतववषयी म्हणू
शकते आवण ते अगदी यथतथफही आहे. कतमण सवफ अडिंणींवम ातत करून आवण सवफ
सांकटतांनत परतम करून रुवमाणीने वतिंे ध्येय गतठलेिं. प्रयत्नतांिंी परमतकतष्ठत करून
रुवमाणीने शेवटी कृ ष्णतिंी प्रतप्ती करून घेतलीिं घेतली. अथतफत कृ ष्णतच्यत कृ परेनेिं
ते शमय झतले हे खमे िं आहे. परण ती कृ ष्णतिंी कृ परतही रुवमाणीलत वतच्यत
कृ ष्णभक्तीिंे र्ळ म्हणूनिं लतभली हेही लक्षतत ठे वतवयतस हवे. रुवमाणीच्यत सवफ
सद्गुणतांिंे िंीज झतले आवण वतच्यत सद्भतवतिंत ववजय झतलत. रुवमाणीच्यत
जीवनततील तम तो आनांदतिंत कळसिं होतत असेिं म्हणणे अ्यांत उविंत ठमे ल.
अथतफत रुवमाणीिंे परुढील सवफ जीवन कृ ष्णतिंी प्र्यक्ष भक्ती कमण्यताध्येिं गेले
असणतम यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे. र्क्त ते सवफ तुझ्यत ाुखततून ऐकण्यतिंत आनांद
घ्यतवत, एवढीिं एकाेव आस आतत ातझ्यत ानताध्ये उमलेली आहे. तेवढी ती
परुमवण्यतिंी तू कृ परत कमतवीस अशीिं ववनांती ाी तुलत कमते.”
लक्ष्ाीच्यत िोलण्यततील भतवपरूणफतत व ्यतिंिमोिम असलेली श्रवणतिंी
आतफतत हे दोन्ही परतहून नतमदतलत सातधतन वतटले. ्यतिंी ातनही लक्ष्ाीच्यत
कौतुकतने सहजपरणे हलली. लक्ष्ाीच्यत ानीिंी आस परूणफ कमण्यतसतठी नतमद जमत
समसतवून िसलत आवण ्यतने शतांत व सांथ सुमतत िोलतवयतस सुरूवतत के ली,
“हे लक्ष्ाी, तुझे म्हणणे अगदी िमोिम आहे. परती म्हणून कृ ष्णतिंी प्रतप्ती
झतडयताुळे रुवमाणीलत कृ ष्णतिंी प्र्यक्ष भक्ती कमण्यतिंी सांधी वाळतली. परण प्र्यक्ष
म्हणजे कतय? हतिं ाहत्त्वतिंत ाुद्दत आहे आवण तोिं जतणून घेणे अ्यांत आवश्यक
आहे. ‘प्र्यक्ष कृ ष्ण’ म्हणजे ्यतिंे शमीमतिंे अवस्त्व असतिं जम अथफ कतढलत तम तो
अ्यांत िंुकीिंतिं ठमे ल. कतमण कृ ष्णतिंत ितह्यतांगतिंत प्र्यक्ष सहवतस सतत वाळणे
तम रुवमाणीलतही कठीणिं होते. मतज्यकतमभतमताध्ये वन्य गकफ असलेलत आवण
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अनेकतांिंी व्यवक्तगत व्यवधतने घेऊन मतवहलेलत कृ ष्ण, तसे िघतयलत गेले तम
रुवमाणीच्यतही वतट्यतलत अ्यांत काीिं येत असे. उलट परत्नी यत नत्यतने कृ ष्ण
रुवमाणीलत जतस्तिं गृहीत धमीत असे. ्यताुळे कृ ष्णतच्यत ठतयी रुवमाणीलत
भेटण्यतसतठी प्रतधतन्य असेिं, असे नतही. अशतवेळी रुवमाणीलत कृ ष्णतिंी प्र्यक्ष
भेटही काीिं वाळे . परण ्यतिंवेळी वतच्यत कृ ष्णतवमील प्रेातिंी कसोटीिं लतगत
असे. रुवमाणीसुद्धत जमतही नतमतज न होतत वाळतलेडयत सांधीिंत जतस्तीत जतस्त
लतभ उठवीत असे. रुवमाणी कृ ष्णतिंे शतमीरमक स्वतस््य सेवेने व कृ ष्णतिंे ातनवसक
स्वतस््य प्रेातने सतांभतळू न मतखीत असे आवण कृ ष्णतलत सदैव प्रसन्न ठे वीत असे. हेिं
्यत भवक्तभतवतिंे लक्षण आहे आवण ्यतिं भवक्तभतवतने आनांददत होऊन कृ ष्ण
रुवमाणीवम सांतुष्ट होत असे.
हे लक्ष्ाी, तेव्हत ‘कृ ष्णतिंे प्र्यक्ष अवस्त्व म्हणजे ्यतिंे ानिं आवण ्यतच्यत
ानतशी आपरले ान जुळणे म्हणजेिं कृ ष्णतिंी प्र्यक्ष भेट घेणे होय’ असे म्हणतवे, तम
ते म्हणणेही तेवढेसे सयुवक्तक नतही. कतमण कृ ष्णतच्यत ानतत येणतमे वविंतम व तेथे
असणतमी व्यवधतने ही सतपरेक्षिं असणतम आवण सतपरेक्षतत ही तम ईश्वमतच्यत खऱ्यत
अवस्त्वतिंी अवस्थत नतहीिं. ईश्वमी अवस्त्वतिंत अनुभव हत तम परूणफपरणे वनमपरेक्षिं
आहे. म्हणजे कृ ष्णतिंत तो ईश्वमी अनुभव हेिं ्यतिंे खमे अवस्त्व होते. तो अनुभव
तम कृ ष्णतच्यत हृदयततिं वन्य स्र्ु मणतमत होतत आवण ्यतच्यत सवफ अांतःकमणतलतिं
व्यतपरून मतहणतमत होतत. कृ ष्णतच्यत ्यत अांतःकमणतत परोहोिंडयतवमतीिं ्यत
कृ ष्णतिंी खऱ्यत अथतफने प्र्यक्ष भेट होणतम हेिं स्य होते आवण हे स्य रुवमाणी
परूणफपरणे जतणून होती, हीिं सवतफत ाुख्य व ाहत्त्वतिंी गोष्ट होती. रुवमाणीकडू न
वतच्यत भवक्तभतवतपरोटी तसतिं प्रयत्न वन्य घडत असे.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतिंे प्र्यक्ष अवस्त्व हे ्यतच्यत अांतःकमणतच्यत वनमपरेक्ष
अवस्थेाध्येिं होते हे जमी स्य असले, तमी ्यतिंी ती अवस्थत ्यतच्यत तन व ान
यतद्वतमे िं प्रगट होत होती हेही खमे िं आहे. र्क्त ते प्रगटीकमण सतपरेक्ष व
तेवढ्यतपरुमतेिं असे एवढेिं. परण म्हणून कतही कृ ष्णतिंे ते अवस्त्व डतवलून
कृ ष्णतच्यत अांतःकमणतपरयांत परोहोिंतत येणे कधीिं शमय झतले नसते आवण सवतफत
ववशेष्वतिंी गोष्ट म्हणजे रुवमाणी हे परूणफपरणे जतणून होती. रुवमाणीच्यत
भवक्तभतवतिंेिं ते लक्षण होते. ्यताुळेिं कृ ष्णतिंी प्र्यक्ष सेवत करून ्यतिंे स्वतस््य
सतांभतळणे आवण ्यतिंिमोिम कृ ष्णतिंी अनेक व्यवधतने साजून घेऊन ्यतिंे ान
मतखणे हे रुवमाणीकडू न अगदी सहजपरणे घडत होते. एवढेिं नव्हे, तम दक्येक वेळत
कृ ष्ण रुवमाणीलत स्वतःहूनिं ्यतिंी व्यवधतने ाोकळे परणतने सतांगत असे आवण
्यतसांिांधी वतच्यतशी वविंतमवववनाय व सडलतासलत कमीत असे. कतहीवेळेस कृ ष्ण
्यतच्यत कतही व्यवधतनतांिंी परूतीही रुवमाणीलत सतांगून वतच्यतकडू न करून घेत असे.

रुवमाणीसुद्धत कृ ष्णतिंी व्यवधतने यशस्वी करून दतखवीत असे. परमां तु ाुख्य म्हणजे
रुवमाणी ्यताध्ये कधी ानतने गुांतली वत अडकली नतही. यत गोष्टींवमती वतने वतिंत
भतव ककवत वतच्यत भतवतिंी परूती अवलांिून ठे वली नतही. रुवमाणी कृ ष्णतलत सहसत
स्वतःहून ्यतच्यत व्यवधतनतांसांिांधी वविंतमीत नसे आवण ्यततूनही कधी वतच्यतकडू न
सहजपरणे वविंतमणे घडलेिं, तम ्यतवमील कृ ष्णतच्यत उ्स्र्ू तफ प्रवतदक्रयतांिंत ती
ाोकळे परणतने स्वीकतम कमी. कतमण कृ ष्णतच्यत प्रवतदक्रयतांिंत कतही नेा वत वनया
नसे. कधी तो ्यतिंी व्यवधतने रुवमाणीलत सतांगत असे, तम क्वविंत प्रसांगी
कृ ष्णतकडू न ्यतववषयी िोलण्यतिंे घडतही नसे. परमां तु ्यतवरून कोणततही वनवित
वनष्कषफ न कतढतत रुवमाणी कृ ष्णतच्यत प्रेाभतवतने युक्त होऊन नेहाी ाोकळी
सोकळी मतहत असे आवण वतच्यत भवक्तभतवतने कृ ष्णतच्यत अांतःकमणतलत वन्य प्रसन्न
कमण्यतिंत ध्यतस रुवमाणीच्यत ठतयी सतत असे.
हे लक्ष्ाी, एक ाहत्त्वतिंी गोष्ट लक्षतत ठे व की रुवमाणीलत परती यत नत्यतने
कृ ष्णतिंी प्रतप्ती ितह्यतांगतनेही झतली आवण वतलत कृ ष्णतच्यत जीवनतत सहभतगही
वाळतलत, हे वतिंे परमाभतग्यिं होते. परमां तु ही अ्यांत अपरवतदतने घडणतमी गोष्ट
होती. तसत कतही वनया नतही आवण भवक्तभतवतसतठीही तसे घडणे आवश्यकिं
असते असेही नतही. ्यतवमती भवक्तभतव हत अवजितत अवलांिून नतही. कतमण
नतहीतम ाग सवतांनतिं ्यत भवक्तभतवतिंत अनुभव घेणे शमय होणतम नतही.
ाुळताध्ये भवक्तभतव हत सगुण रूपरततील ईश्वमतिंे अांतःकमण व भक्ततिंे अांतःकमण
यतांनत जोडणतमत आवण ्यतांनत एकरूपर कमणतमत असतिं भतव आहे. ्यत भतवतत सगुण
प्रेातिंी परमतकोटी झतलेली असते. परमस्परमतांिंी अांतःकमणे जतणून ती मतखणे हतिं
उ्कट भतव परमस्परमतांच्यत रठकतणी अ्यांत सखोलपरणे असतो. ्यतसतठी परमस्परमतांच्यत
ितह्य जीवनतिंी जोड वाळतली तम ्यतिंत जरूम उपरयोग करून घेतलत जततो, परमां तु
्यतवतिंून अडत नतही. कतमण भवक्तभतवतच्यत सांिांधतांाध्ये अांतःकमणतिंी जवळीकतत
व एकरूपरतत हीिं ाुख्य असते. तेिं एकाेव सतध्य असते आवण भक्त ्यतच्यत
भवक्तभतवतने ते सतधीत असतो. परमां तु हेही खमे आहे की ती एकरूपरतत प्र्यक्ष ितह्य
जीवनततही प्रगट होतिं असते. एकाेकतांच्यत सहवतसतिंी आतुमतत व भेटीिंी ओढ
नेहाीिं असते आवण ितह्यतांगतने तसे प्रयत्नही जरूम घडतततिं. प्रवतकू ल पररमवस्थतीत
अडकू न न मतहतत प्रयत्नपरूवफक अनुकूलतत वनातफण के ली जतते आवण अडिंणींतूनही
सुटण्यतिंत ातगफ कतढलत जततोिं जततो. तमीही भेट घडू शकली नतही तम ानतच्यत
रठकतणी आतफतत ही कतया असते. परमां तु जेव्हत के व्हत भेट घडते तेव्हत ातत्र ती भेट
अांतःकमणतपरतसून अांतःकमणतपरयांतिंी असते आवण म्हणूनिं ती भेट परूणफ ाीलनतिंत
आनांददतयी अनुभव ठमते.”
नतमदतिंे िोलणे लक्षपरूवफक श्रवण कमणतमी लक्ष्ाी न मतहवून ाध्येिं म्हणतली,
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“अमे नतमदत, परमां तु प्र्यक्ष नत्यताुळे कतहीतमी र्मक परडत असणतमिं नत?
एक तम सहवतसतिंी सांधी वाळण्यतिंी शमयतत अवधक वतढणतम आवण दुसमे म्हणजे
नत्यताुळे एकाेकतांाध्ये व्यवधतनेही अवधक वनातफण होणतम, तेव्हत नत्यतिंत
कतहीतमी र्तयदत वनवितिं वाळणतम. नतही कत?”
लक्ष्ाीच्यत िोलण्यतवम नतमदतने क्षणभम वविंतम के लत आवण लक्ष्ाीलत उद्देशून
तो िोलू लतगलत.
“हे लक्ष्ाी, तुझे म्हणणे खमे आहे, परण परूणफपरणे खमे नतही. कतमण पररमवस्थतीिंी
अनुकूलतत कतही प्रातणतत उपरयोगतलत येत असली, तमी ाुळतत ानतच्यत रठकतणी
भवक्तभतव असेल तमिं ्यत अनुकूल पररमवस्थतीिंत उपरयोग होणतम नत? जसे
भूाीाध्ये िीज परेमलेले असेल तमिं अनुकूल हवतातन व परतवसतिंे परडणतमे परतणी
उपरयोगतलत येईल आवण ्यत िीजताधून र्लर्ु लधतमी असत के वढततमी प्रिंांड वृक्षही
वनातफण होऊ शके ल. अगदी तसेिं येथेही आहे. एखतदत परूवफपरुण्यतईने ाहतपरुरूषतांच्यत
कु टुांितत ककवत कु ळतत जन्ातलत आलत तम ्यतलत ्यत ाहतपरुरूषतांिंत सहवतस
सहजतेने लतभेलही, एवढेिं कतय, प्रेाळ व दयतळू अांतःकमणतच्यत ्यत
ाहत्म्यतांकडू न ्यत भतग्यवांततिंे व्यवधतनही घेतले जतईल. ते ाहत्ाे ्यतांच्यत सहज
स्वभतवतनुसतम ्यतलत मक्षण व आधतम देतील, ्यतलत जीवनतत ातगफदशफन व प्र्यक्ष
ादतही देतील. अगदी ्यतलत ईश्वमतिंे ातहत्म्य सतांगून ईश्वमतवम श्रद्धत ठे वण्यतसही
ते ाहत्ाे सतांगतील. परमां तु ्यत ाहत्म्यतांिंे ातहत्म्य जम ती व्यक्ती जतणत नसेल,
तम ्यतच्यत रठकतणी ातत्र ्यत ाहत्म्यतांववषयी कधीिं भवक्तभतव वनातफण होणतम
नतही. ्यत व्यवक्तसतठी ते ाहत्ाे के वळ आदमणीय ककवत र्तमतम वांदनीय मतहतील,
परण भजनीय ातत्र के व्हतिं होणतम नतहीत. कतमण ्यतसतठी ्यत ाहत्म्यतांच्यत ईश्वमी
अनुभवतिंी जतणीव वनातफण होऊन ्यतांच्यतवमतीिं वनततांत श्रद्धत व प्रेा वनातफण
होणे अ्यतवश्यक आहे. ्यतांिंी थोमवी यथतथफपरणे जतणून ्यतांनत परूणफ शमणतगती देणे
घडतवयतस हवे आवण ्यतांच्यतिं ातगफदशफनतनुसतम स्वतःिंे जीवन जगण्यतिंत व
घडवण्यतिंत दृढ वनिय हवत. ्यततूनिं ्यत ाहत्म्यतांववषयीिंत कृ तज्ञतत भतव व सवफ
सापरफणतिंत भवक्तभतव वनातफण होईल आवण भतग्यतने वाळतलेली ितह्यतांगतिंी
अनुकूलतत खऱ्यत अथतफने र्ळतलत येईल.
हे लक्ष्ाी, परण एखतदे वेळेस अती पररमिंयतने व सहवतसतने ाहत्म्यतांिंत
अनतदम ककवत अवाूडयन होण्यतिंीही शमयतत असते. ्यतांच्यतकडू न भतग्यतने व
ववनतसतयतस वाळत असलेलत लतभ हत आपरलत हक्किं आहे, असत िंुकीिंत साजही
होऊ शकतो. एवढेिं नव्हे, तम तो लतभ जम तसत वाळतलत नतही तम ्यत
ाहत्म्यतांववषयी नतमतजी अथवत क्वविंतप्रसांगी मतगही वनातफण होऊ शकतो. कतही

वेळेलत तम ्यतांच्यत उपरकतमतिंे ववस्ामण होऊन कृ तघ्नततिं वनातफण झतडयतच्यत
घटनतही इवतहतसतत अनेकदत घडलेडयत आहेत. अथतफत ते ाहत्ाे ातत्र सवफिं
प्रसांगतत ्यतांच्यत सहज वस्थतप्रज्ञ वृत्तीने, शतांत व वस्थम मतहून ्यतांच्यत स्वधातफने
युक्तिं मतहततत आवण ्यतांच्यत स्वभतवतनुसतम सवतांच्यतिं कडयतणतसतठी त्परम
असततत. ्यतांच्यत ठतयीिंे दयत, क्षात व शतांती हे गुण सवतांसतठी नेहाीिं प्रगट होत
असततत.”

नतमदतच्यत िोलण्यतने लक्ष्ाीच्यत ानतलत सातधतन झतले खमे , परण ते परूणफपरणे
झतले नतही हेही खमे िं होते. वतिंी ती अवस्थत वतच्यत शब्दतांतून व वतच्यत सुमततूनही
व्यक्त होऊ लतगली,
“हे नतमदत, तुझे म्हणणे िमोिमिं आहे. एखतद्यत ववषयतिंत सवफ ितजूांनी
वविंतम घडू न ाग ्यतवमती सम्यक िोलणे हेिं तम तुझे वैवशष्ट्य आहे आवण ते ालत
नेहाीिं जतणवत असते. परण श्रवण कमततनत एक गोष्ट ालत वनवितपरणे जतणवत
आहे की जमी तुझे हे सवफ िोलणे सकृ तदशफनी वनमपरेक्ष ददसत असले, तमी ्यतातगे
कु ठे तमी तुझ्यत ानतत कतहीतमी सतपरेक्ष घटनत प्रसांगही असलेिं परतवहजेत. तसे ते
अगदी सहजपरणे असणतमिं. कतमण वनमपरेक्ष िोलणे जेव्हत सतपरेक्षतेने प्रगट होते
तेव्हतिं ्यत वनमपरेक्ष िोलण्यततील स्य्व सतकतम होते आवण ते अांतःकमणतत
परूणफपरणे व कतयािंे ठसून मतहते. ‘स्वयांवसद्ध असलेले स्यही जेव्हत सोदतहमण प्रगट
होते तेव्हतिं ते वसद्ध होते’ असे ाी तुझ्यत िोलण्यततून नेहाीिं अनुभवत आलेले
आहे आवण ातझ्यतसतमख्यत ायतफददत िुद्धी असलेडयतांसतठी तसे होणे हे अ्यांत
आवश्यकिं असते.
तेव्हत नतमदत, तू तुझ्यत ानततील यत सवफ गोष्टी अगदी ाोकळे परणतने व
स्परष्टपरणे ालत सतांग िघू. ्यत कृ ष्णतच्यत प्रेाळ स्वभतवतिंत लतभ ्यतांच्यत कु टुांिततील
व कु ळततील अनेकजणतांनत वनवितिं झतलत असणतम. कृ ष्णतकडू न मक्षण, आधतम व
ातगफदशफनही ्यतांनत आगदी सहजपरणे वाळतले असणतमिं. ाग कृ ष्णतच्यत
नततलगतांपरैकी कोणतलत कृ ष्णतिंे वेगळे परण लक्षतत आले कत? ्यतांच्यतपरैकी कोणीतमी
कृ ष्णतिंे ातहत्म्य जतणून ्यतच्यतवम ववशेष्वतने प्रेा के ले कत? कोणतच्यत रठकतणी
तमी कृ ष्णतववषयीिंत भवक्तभतव वनातफण झतलत कत? एखतद्यतने तमी कृ ष्णतच्यत
भक्तीिंत आनांद अनुभवून ्यत कृ ष्णतलत आनांददत के ले कत मे ?”

कृ ष्णपरमात्ात

लक्ष्ाीच्यत प्रश्न वविंतमण्यततून उ्सुकतेपरेक्षत आतफततिं जतस्त प्रगट होत होती
आवण नतमदतलत ती लगेिंिं जतणवली. लक्ष्ाीच्यत ्यत भतवतिंे नतमदतलत कौतुक तम
वतटलेिं परण ्यतलत सातधतनही झतले. कतमण लक्ष्ाीच्यत रठकतणी वनातफण झतलेडयत
ईश्वमतच्यत सगुण प्रेातिंे ते लक्षण होते. ज्यतच्यतठतयी यत ईश्वमी सगुण प्रेातिंी गोडी
वनातफण झतली, ्यतलत ते प्रेा सवतांनतिं अनुभवतवयतस वाळतवे असे अगदी
ानतपरतसून वतटत असते. ्यताुळे असे सगुण प्रेा कोणतलत वाळतले आवण ्यतलत ्यत
प्रेातिंे ातहत्म्यही कळतले असे कतनतवम जमी आले, तमी ्यत ऐकणतऱ्यतलतिं ्यतिंत
अ्यतनांद होतो, एवढी ्यत ईश्वमतच्यत सगुण प्रेातिंी थोमवी आहे. ही थोमवी नतमद
स्वतनुभवतने जतणून असडयताुळे ्यतलत झतलेलत आनांदही ववशेषिं होतत. ्यताुळे
सतहवजकिं कृ ष्णकथत सतांगण्यतिंत नतमदतच्यत रठकतणिंत उ्सतहही शतगुवणत झतलत
आवण ्यतच्यतकडू न अ्यांत ाधुम व ाांगल अशत कृ ष्णिंरमत्रतिंे गतयन घडू लतगले,
“हे लक्ष्ाी, तुझ्यत ानततली ही आतफतत ाी स्वतनुभवतने साजू शकतो. सगुण
रूपरतने प्रगट असलेले व उपरलब्ध झतलेले ईश्वमी प्रेा सवतांनतिं अनुभवण्यतस वाळतवे
असे आपरडयतलत वतटणे अगदी सतहवजकिं आहे. कतमण ्यत प्रेातिंे ातहत्म्य व ्यत
प्रेातिंी सवतांनतिं असणतमी वनततांत आवश्यकतत, यत दोन्ही गोष्टींिंी आपरडयतलत
वनवित जतणीव आहे. परमां तु सवफसतातन्यतांनत ातत्र यत दोन्ही गोष्टींिंी जतणीव
असतेिं असे नतही. िहुधत नसतेिं आवण असलीिं तम ती अ्यांत ायतफददत असते.
्यताुळे ज्यतच्यत ्यतच्यत भतवतनुसतम यत ईश्वमी प्रेातिंत, ज्यतलत ्यतलत तसत तसत
लतभ वनवितिं होतो. परमां तु ्यत प्रेातच्यत अनुभवततून सगुण रूपरधतमी ईश्वमतववषयी
प्रेा वनातफण होणे घडत नतही. ाग प्रेाततून सांभवणतमत भवक्तभतव तम ्यतरठकतणी
अशमयिं असतो. परमां तु यत भतग्यवतन व्यक्ततींकच्यत वनवात्ततने व रूपरतने ाहत्म्यतांच्यत
अांतःकमणततील प्रेास्वरूपर अवस्थत ातत्र प्रगट होते आवण ्यत ाहत्म्यतांनत
स्वतःठतयीच्यत ईश्वमी प्रेातिंत ितह्यतांगतने अनुभव घेण्यतसतठी, ्यत व्यक्ती कतमणीभूत
व सतहतय्यकतमी ठमततत.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णिंरमत्रततही ्यतच्यत जवळच्यत नततलगतांनत कृ ष्णतच्यत
प्रेास्वरूपर अांतःकमणतिंत लतभ वाळतलतिं. अांतमततील प्रेास्वरूपर अवस्थेलत
कृ ष्णतच्यत ानाोकळ्यत स्वभतवतिंी जोड वाळतली. ्यताुळे कृ ष्णतलत ्यतच्यत
पररमवतमततील अनेकतांशी जवळीकतत सतधतत आली. कोणतलतही कतही अडिंणी
आडयतस ्यत ाोकळे परणतने आधी कृ ष्णतलतिं वविंतमतव्यतत अशी अनेकतांिंी भतवनत
असे. सांकटकतळीही ्यतांनत कृ ष्णतिंीिं खतत्री वतटत असडयताुळे सवफजण प्रथा
कृ ष्णतलतिं हतक ातमीत. कृ ष्णही स्वतः परुढतकतम घेऊन ्यतांनत सवफ अडिंणी व सांकटे
यततून ाोकळे कमीत असे आवण ्यतांनत वेळोवेळी ातगफदशफनही आपरणहूनिं कमीत
असे. कृ ष्ण अनेकतांिंे लतड व कोडकौतुकही कमीत असे आवण ्यततून ्यतांनत ्यतच्यत
प्रेासुखतिंत लतभही करून देत असे. ्यताुळे दक्येकतांच्यत रठकतणी कृ ष्णतववषयी

आपरुलकी वनातफण झतली आवण ्यतांच्यतत व कृ ष्णताध्ये एक वात्र्वतिंे नतते तयतम
झतले. ्यत ाैत्रीच्यत नत्यततील प्रेाताुळे कतहीजणतांच्यत ानतत व जीवनतत कृ ष्णतने
ववशेष स्थतन घेतले होते.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतिंे अशत तऱ्हेिंे ववशेष प्रेातिंे सांिांध ्यतिंी आ्यत, म्हणजे
वसुदव
े तिंी भवगनी असलेली जी कुां ती, वतच्यतशी व वतच्यत परुत्रतांशी वनातफण झतलेले
होते. कुां तीिंत वववतह हत कु रू कु ळततील परांडूशी झतलेलत होतत आवण परांडूिंत जन्ा हत
ाहषी व्यतसतांपरतसून झतलेलत होतत. कुां तीलत युवधवष्ठम म्हणजेिं धाफमतज, भीा व
अजुफन असे परुत्र होते. परांडूिंी वव्दतीय परत्नी ातद्री वहलत नकु ल व सहदेव असे परुत्र
होते. परांडूिंे हे परतिंही परुत्र ‘परतांडव’ म्हणून सांिोधले जतत. ते परतिंही जण सत्त्वशील
वृत्तीिंे व सतवत्त्वक सांस्कतमतांिंे होते. सवतफत ाहत्त्वतिंी गोष्ट म्हणजे ्यतांच्यताध्ये
अभेद्य युती होती. वडील िांधू धाफमतज हत ्यतच्यत धातफिंमणतने सवफ लोकततिं
आदमणीय झतलेलत होतत. ्यतिंे इतम िंतम िांधूही ्यतिंत योग्य ातन ठे वीत आवण
्यतिंतिं शब्द प्रातण व अांवता ातनून ्यतलतिं वन्य अनुसमत असत. यत परांडूिंत
ज्येष्ठ िांधू, ज्यतिंे नतव धृतमतष्ट्र होते हतही व्यतसतांपरतसूनिं जन्ातलत आलेलत होतत.
परमां तु दैववशतत तो जन्ातांध होतत. यत धृतमतष्ट्रतिंे परुत्र ‘कौमव’ म्हणून ओळखले जतत.
यत कु रू कु ळतिंे मतज्य हवस्तनतपरूमलत होते आवण तेथेिं ्यत सवतांिंे वतस्तव्य होते.
हे लक्ष्ाी, धृतमतष्ट्र व परांडू यतांिंत नत्यतने असलेलत वपरतत ववविंत्रवीयफ यतच्यत
अकतली ाृ्यूनांतम, ्यतिंे ज्येष्ठ िांधू भीष्ा यतांनी प्र्यक्ष मतज्यतसन न स्वीकतमतत सवफ
मतज्यकतमभतम साथफपरणे सतांभतळलत. भीष्ा हे नतमतयणतिंत जो सहतवत अवततम ्यत
सतक्षतत् परमशुमतातिंे वशष्य होते. भीष्ा हे आ्ाज्ञतनी होते आवण आजन्ा
ब्रम्हिंयफव्रततिंे परतलन कमण्यतिंी प्रवतज्ञत ्यतांनी के ली होती. के वळ हवस्तनतपरूमच्यत
मतज्यतिंीिं अखांड सेवत कमण्यतिंे व्रत भीष्ातांनी स्वेच्छेने व स्वखुशीने अांगीकतमले
होते. म्हणूनिं जेव्हत धृतमतष्ट्र व परांडू हे योग्य वयतत आले, तेव्हत ्यतांच्यत हवतली सवफ
मतज्यकतमभतम करून स्वतः के वळ मतज्यतिंे सेवक म्हणून मतहण्यतिंे भीष्ातांनी
ठमवले. परमां तु ‘ाी अांध असडयताुळे मतजत म्हणून मतज्यकतमभतम कमणे ालत शमय
नतही आवण ते योग्यही नतही’ अशी मतस्त भूवाकत धृतमतष्ट्रतने घेतली. ्यताुळे
भीष्ातांनी सवफ सांातीने परांडूलत मतजत म्हणून ल्सहतसनतवम िसवले. परांडूही भीष्ातांच्यत
ातगफदशफनतनुसतम आवण धृतमतष्ट्रतिंत योग्य तो ातन ठे वून सवफ मतज्यकतमभतम कमीत
असे.
हे लक्ष्ाी, परुढे कतही कतमणतांाुळे परांडूने मतज्यतिंत ्यतग के लत आवण तो कुां ती व
ातद्री यत ्यतच्यत परत्नींसह वनवतसतत जतऊन मतवहलत. खमे तम, कुां ती व ातद्री यतांनत
अपर्य प्रतप्तीही वनवतसतत असततनतिं झतली. परांडू हत अपर्यप्रतप्ती करून देण्यतसतठी
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असाथफ आहे हे लक्षतत आडयतवम, परांडूच्यतिं अनुातीनुसतम कुां तीने वतलत वाळतलेडयत
वमतनुसतम ाांत्रतच्यतद्वतमे देवततांनत प्रसन्न करून घेतले आवण ्यतांच्यतपरतसून धाफ, भीा
व अजुफन यत तीन परुत्रतांिंी प्रतप्ती करून घेतली. एवढेिं नव्हे, तम कुां तीने ातद्रीच्यत
रठकतणी असलेली परुत्रप्रतप्तीिंी िीसुलभ भतवनत व इच्छत जतणून, वतलतही ाांत्रतिंत
उपरयोग करून देवततांच्यतद्वतमे नकु ल व सहदेव यत परुत्रतांिंी प्रतप्ती करून ददली. परुढे
कतही कतमणतने वनवतसतत असततनतिं परांडूिंत ाृ्यू ओढवलत. ्यतवेळच्यत प्रिंवलत
प्रथेनुसतम ातद्रीने वतिंे दोन्ही परुत्र अ्यांत ववश्वतसतने कुां तीच्यत स्वतधीन के ले आवण
परांडूच्यत परतर्तथवतच्यत दहनतिमोिमिं स्वतःच्यतही देहतिंत ्यतग के लत. कुां तीने
स्वतःच्यत व ातद्रीच्यत वाळू न परतिंही परुत्रतांसह हवस्तनतपरूमलत परमत येण्यतिंे के ले.
कुां तीने घडलेलत सवफ इवतहतस घटनतक्रातनुसतम भीष्ातांनत ववददत के लत. परांडूच्यत
ाृ्यूिंी ितताी ऐकू न भीष्ातांनत अवतशय दुःख झतले. ्यतांनी कुां तीसह परतिंही
परतांडवतांनत हवस्तनतपरूमततिं ठे वून घेतले.
परांडू वनवतसतत गेडयतवम भीष्ातांनी नतइलतजतने ाग धृतमतष्ट्रतलतिं मतजत
म्हणून ल्सहतसनतवम िसवले होते आवण प्र्यक्ष मतज्यकतमभतमतिंी सवफ सूत्रे स्वतःच्यत
हतती घेतली होती. धृतमतष्ट्रतच्यत परुत्रतांाध्ये दुयोधन हत ज्येष्ठ होतत. ्यताुळे तो
वयतत आडयतवमती ्यतलतिं ज्येष्ठ युवमतजपरद वाळणतम आवण धृतमतष्ट्रतच्यत नांतम
्यतलतिं मतज्य वाळणतम हे गृहीतिं होते. परमां तु परतांडवतांिंे आगान झतडयतवम सवफिं
विंत्र परतलटडयतसतमखे ददसू लतगले. ज्येष्ठततक्रातनुसतम परांडूपरुत्र धाफमतजतलतिं
युवमतजपरद वाळणतम हे नक्की झतले. ाुळततिं दुष्प्रवृत्तीिंत असणतऱ्यत दुयोधनतच्यत
रठकतणी परतांडवतांववषयीच्यत द्वेषतिंे व ा्समतिंे िीज ्यतिंवेळी परेमले गेले. परुढे इतम
िांधूांच्यत सांगतीाुळे व कतही ववघ्नसांतोषी लोकतांच्यत दुष्ट व स्वतथी स्वभतवताुळे ्यत
िीजतलत जतणूनिुजून खतपरतणी घततले गेले. ्यतिंीिं पररमणती म्हणजे दुयोधनतच्यत
रठकतणिंत तो ववषवृक्ष झपरतट्यतने वतढू न के वढततमी ाोठत झतलत. ‘हे परतांडव म्हणजे
आपरडयत यशतच्यत वतटेवमील कतटेिं आहेत’ यतिं कडपरनेने दुयोधन परछतडलत गेलत
आवण ्यत कतट्यतांिंत वेळीिं नतयनतट कमणे अ्यतवश्यक आहे असत दुयोधनतिंत
वनियिं झतलत. एकाेव तोिं ध्यतस दुयोधनतठतयी असे आवण ्यतसतठी ्यतने
जोमदतम प्रयत्नही सुरू के ले.”
नतमदतिंे िोलणे सुरू असततनतिं लक्ष्ाीने आपरले दोन्ही हतत जोडले आवण
नतमदतलत क्षणभम थतांिण्यतिंी खूण के ली. नतमदतलत थोडतसत ववस्ाय वतटलत खमत,
परमां तु आपरले िोलणे थतांिवून तो लक्ष्ाीकडे प्रश्नतथफक ाुद्रन
े े परतहत मतवहलत. लक्ष्ाीने
ाग स्वतःलत सतवमले आवण ककविंत हसून ती नतमदतशी िोलू लतगली,

“अमे नतमदत, तू तम अनेक गोष्टी एकतिं वेळी आवण ्यतही इतमयत वेगतने
सतांगत आहेस की ालत तम कतही कळे नतसेिं झतले आहे. ्यततूनही कौमव व परतांडव
यतांच्यत नततेसांिांधतांववषयी तू जे कतही सतांवगतलेस ते ऐकू न तम ातझ्यत ानतिंत अगदी
गोंधळिं उडू न गेलेलत आहे. कोणतिंे नतते कोणतशी वनवित कतय व कसे हे तम
ातझ्यत कतहीिं लक्षतत आलेले नतही. भीष्ा, धृतमतष्ट्र, परांडू व कुां ती यतांिंे परमस्परमतांशी
असलेले नतते कतय, परतांडवतांिंत जन्ा कतय, ्यतांिंत वपरतत परांडू, परण जन्ा कोणत
देवततांपरतसून झतलेलत, म्हणजे कतय? खमे िं यत सवफ गोष्टी ातझ्यत िुद्धीच्यत
आकलनशक्तीितहेमच्यत आहेत. यत सवतांिंी सतांगड साजून घेणे आवण ते सवफ लक्षतत
ठे वणे यतिंत तम ातझ्यत ानतलत ततणिं जतणवत आहे. तेव्हत कृ परत करून ते सवफ ालत
परुन्हत एकदत नीट साजतवून सतांग परतहू.”
लक्ष्ाीिंे िोलणे ऐकू न व वतिंी गोंधळलेली ाुद्रत परतहून नतमदतलत लक्ष्ाीिंी
गांातिं वतटली आवण तो दकतीतमी वेळ अगदी ाोकळे परणतने हसतिं मतवहलत.
नतमदतिंे हसणे िघून लक्ष्ाी अवधकिं गोंधळतत परडली. वतलत नतमदतच्यत हसण्यतिंे
कतहीिं कतमण कळे नत. ‘ातझ्यत प्रश्न वविंतमण्यतत कतही िंूक घडली कत?’ असत
प्रश्नतथफक भतव लक्ष्ाीच्यत ाुखतवम उाटलत. लक्ष्ाीिंी ती अवस्थत परतहून नतमदतने
आपरले हसू आवरून धमले आवण लक्ष्ाीलत उद्देशून तो म्हणतलत,
“अगां लक्ष्ाी, तुझ्यत ानतिंत उडतलेलत गोंधळ िघून जमी ालत हसणे अनतवम
झतले असले तमी ्यताध्ये तुझी कतहीिं िंूक नतही. खमोखमीिं ते कौमव व परतांडव व
्यतांिंी इतम नततेाांडळी म्हणजे एक गोंधळिं होतत यतत जमतही शांकत नतही.
्यतांच्यततील सतटेलोटे एवढे ववविंत्र होते, की ्यतांिंी योग्य साज होणे भडयत भडयत
िुवद्धवांततांनतही कठीणिं आहे. अगदी ाीसुद्धत ते सवफ तुलत साजतवून सतांगण्यतिंत
प्रयत्न के लत तमी ालतही ते नीटपरणे सतांगतत येणे कठीणिं आहे आवण तुलतही ते
परूणफपरणे आकलन होणे अशमयिं आहे. परुढे तम कौमवतांिंत परतांडवतांववषयीिंत
व्देषा्सम एवढ्यत परमतकोटीलत गेलत की ्यतांनी परतांडवतांिंत अतोनतत छळ करून
्यतांनत वनवतसतत जतण्यतस भतग परतडले. ्यततूनिं कौमव व परतांडव यतांच्यतत के वढे
तमी ाोठे धाफयुद्धिं झतले. अथतफत् कृ ष्णताुळे ्यतत शेवटी परतांडवतांिंतिं ववजय झतलत
हे जमी खमे असले, तमी तो इवतहतस अ्यांत दीघफ कतळतिंत व गुांततगुांतीिंत आहे. खमे
तम, ते एक ाोठे ाहतभतमतिं घडले.
हे लक्ष्ाी तुलत एक गांात सतांगतो की ातझत सव्शष्य असलेडयत व्यतसतने तो
इवतहतस वलहूनही ठे वलत आहे. परमां तु तो ‘जय’ नतवतिंत इवतहतस वलहूनही व्यतसतच्यत
ानतलत जमतही सातधतन लतभले नतही, उलट ्यत इवतहतसततील अनेक प्रसांगतांिंे
वणफन कमततनत व ्यतांिंी योग्य ती तकफ सांगती लतवततनत व्यतसतच्यत ानतलतही
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शीणिं झतलत. अनेक नततेसांिांधततील कतफव्यकाे व धाफ-अधाफ यतांिंत वनवतडत
कमततनत व्यतसतच्यतही िुद्धीलत एक प्रकतमिंत थकवतिं आलत. एवढे करूनही
व्यतसतलत ्यततील अपरूणफततिं लक्षतत आली. ्यताुळे प्रिंांड वलखतण करूनही
व्यतसतच्यत ानतलत शतांती सातधतन वाळतले नतही ते नतहीिं. ानतच्यत अशत ववषण्ण
व उदतस अवस्थेत व्यतस असततनतिं ातझे ्यतच्यतकडे जतणे घडले. ्यतवेळेस
व्यतसतने ्यतिंी सवफ ानःवस्थती ातझ्यतकडे ाोकळी के ली आवण ‘्यतवमील उपरतय
कतय?’ असत प्रश्न अ्यांत नम्रतेने ालत वविंतमलत.
हे लक्ष्ाी, ातझत वप्रय वशष्य व्यतस यतिंी ती भ्तांत वस्थती परतहून ालत ्यतिंी
अ्यांत दयतिं आली आवण ्यतिंे सतां्वन कमण्यतच्यत हेतूने ाी ्यतलत
वहतोपरदेशतच्यत गोष्टी सतांवगतडयत. ाी व्यतसतलत म्हणतलो,
“अमे व्यतसत, तुझी ानःवस्थती ातझ्यत परूणफपरणे लक्षतत आलेली आहे. यत जगतत
व्यतवहतरमक नततेसांिांधतांाध्ये प्र्यक्ष कोणतलतही कधीही सातधतन वाळतलेले नतही,
तम ्यतच्यत वणफनतने ते कसे कतय लतभू शके ल? ते शमयिं नतही. कतमण ्यतरठकतणी
एकतम व्यवक्तगत प्रेातिंत अभतव असडयताुळे के वळ कोमडी कतफव्यकाे असततत
ककवत स्वतथतफपरोटी वनातफण झतलेलत व्देषा्सम व वेळप्रसांगी वैमभतविं असतो. कतही
नत्यतांाध्ये भतवनत्ाक प्रेा असतेही, परण ते प्रेा ानतलत दुिफल कमीत असडयताुळे
ती नतती अवधकिं गुांततगुांतीिंी होऊन ्यतिंत ातनवसक त्रतस उभयपरक्षी होत मतहतो.
तेव्हत अशत प्रतपरांविंक नीमस गोष्टी दकतीही िंघळू न सेवन के डयत तमी ्यततून
मसवनष्परत्ती होणे कधीही शमय नतहीिं, परण र्क्त िंघळण्यतिंे कष्ट तेवढे वशडलक
मतहतील.
हे व्यतसत, तू आणखीन एक ाहत्त्वतिंी गोष्ट नीटपरणे व कतयािंी लक्षतत ठे व,
की आ्ाधातफच्यत अवधष्ठतनतवम घडणतमे स्वधातफिंमण हेिं योग्य व यथतथफ असते.
कतमण ्यतरठकतणी कोणतेही वहतसांिांध गुांतलेले नसडयताुळे वनःस्वतथीपरणत असतो.
अांतःकमणतच्यत ववशुद्ध अवस्थेाुळे ान वनाोही असते व िुद्धी वववेकी असते. एवढेिं
नव्हे तम आ्ादृष्टीाुळे सवतांववषयी दयत व आपरलेपरणत असतो. परण अशी
आ्ाधातफिंी जतगृती जेथे नतही ्यत रठकतणी कतफव्यकातफिंत घोळिं होतो आवण
ानतिंी के वळ तळाळ होत मतहते. ानतलत शतांती व सातधतन के व्हतिं लतभू शकत
नतही. ज्यतरठकतणी के वळ शब्दज्ञतन आहे परण भतवनत नतही, ्यतरठकतणी कतफव्य
कठोमततही वनातफण होऊ शकते आवण ्यतिंे मलेश सवफिं सांिांवधततांनत होऊन
मतहततत.
हे व्यतसत, परण तुझ्यत एक गोष्ट लक्षतत आली आहे कत? नसडयतस ाी तुलत
्यतिंी आठवण करून देतो, की तू वलवहलेडयत ाहतभतमततत ज्यत ज्यत वेळेस
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सवफ ततण थोडतवेळ कत होईनत, परण नतहीसे झतलेले आहेत आवण तुझ्यत ानतने एकत
वेगळ्यतिं स्तमतवमिंी शतांती व सातधतन यतांिंी अनुभूती घेतलेली आहे. ती दकायत
कृ ष्णतच्यत सगुण अवततमिंरमत्रताुळेिं घडलेली आहे. कतमण कृ ष्णतच्यत रूपरतने
ईश्वमतिंे दयत, प्रेा व आनांद हे दैवी गुणिं सतकतम झतलेले होते. ्यतांिंत लतभ ज्यत
्यतच्यत प्रेाीजनतांनत वाळतलत ते खमे िं भतग्यवतन ठमले. ्यताध्ये परतांडव हे अग्रेसम
होते आवण कृ ष्णतच्यत ते अगदी जवळ होते. म्हणूनिं जेव्हत जेव्हत कृ ष्ण व परतांडव
यतांच्यत परमस्परम प्रेातच्यत व ाैत्रीच्यत सांिांधततील प्रसांगतांिंे वणफन तुझ्यतकडू न ्यत
ाहतभतमततत घडले, ्यतवेळेस तुझेही अांतःकमण अ्यांत भतवपरूणफ झतलेले होते आवण
ववशेष आनांदतिंत अनुभव घेत होते हे वनवित! ्यतिं तुझ्यत भतवपरूणफ अवस्थेिंे वन्य
स्ामण ठे व, म्हणजे तुझ्यत ानतलत शीण होणतम नतही आवण कधीिं ववषण्णतत येणतम
नतही.
अमे व्यतसत, ्यत नतमतयणतने कृ ष्णतवततमतसतमखे अनेक अवततम घेऊन ्यतिंे
सगुण िंरमत्र प्रगट के लेले आहे. ्यत अवततमततील कतयतफिंत लतभही अनेकतांनत
वाळतलेलत आहे आवण ्यततूनिं ज्यतांच्यत रठकतणी ्यत सगुण अवततमतांववषयी प्रेा
वनातफण झतले असे अनेक भक्तही वनातफण झतलेले आहेत. सगुण प्रेाभवक्तने ्यत
भक्ततांिंे सवफ जीवनिं आनांददतयी झतले, कतमण ्यतांच्यत जीवनतत प्रेामस वन्य
भमभरून वतहत मतवहलत. हे भक्त व ्यतांिंत तो सगुण भगवांत यतांिंी ाने एकाेकतांशी
प्रेातने सामस झतली आवण ्यतांिंी अांतःकमणे एकरूपर झतली. अशत भगवांततिंी व
्यतच्यत भक्ततांिंी जीवने व िंरमत्रे यतांिंे के वळ स्ामणही ानतलत वन्य उडहवसत
करून उ्सतवहतही कमते. ्यतांिंीिं वणफने ही ानतलत आनांददत कमततत आवण सगुण
प्रेाभक्तीिंत आनांददतयी ातगफही दतखवततत. एवढेिं नव्हे, तम ्यत स्य व शतश्वत
ातगतफने जतण्यतसतठी ानतलत प्रेमणत देऊन उद्युक्त कमततत. तेव्हत व्यतसत, तू अशतिं
भगवद्भक्ततांच्यत जीवन िंरमत्रतांिंे वणफन करून गतयन कम, म्हणजेिं तुझे ानही
ईश्वमतच्यत सगुणप्रेातने भरून ाोकळे होत मतहील आवण तुलत वन्य व अववनतशी
परमातनांदतिंत अनुभव येत मतहील.”
हे लक्ष्ाी, ातझ्यत िोलण्यतने व्यतसतिंे ान ाोकळे होऊन ्यतलत एकदा हलके
वतटू लतगले. एवढेिं नव्हे, तम आनांदतिंत वन्य अनुभव देणतमत असत अखांड
भवक्तगतयनतिंत ातगफही ्यतलत ्यतच्यतिं रठकतणी गवसलत आवण ्यत ातगतफिंे
अवलांिन के डयतनांतम ्यतिंीिं पररमणती म्हणजे व्यतसतकडू न ‘भतगवत’ नतवतिंत एक
अद्भूत ग्रांथिं प्रगट झतलत. ्यत ग्रांथताध्ये भगवांत व ्यतिंे भक्त यतांच्यत प्रेासांिांधततून
घडलेले अनेक प्रसांग व्यतसतने कथेच्यत रूपरतत गुांर्ले. ्यततून वनातफण झतलेली सुांदम
व भवक्तगांधतने युक्त अशी सुानातळ व्यतसतने ्यतच्यत हृदयस्थ नतमतयणतलत अपरफण
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के ली, तेव्हत तो नतमतयण सवतफथतफने प्रसन्न झतलत आवण व्यतसतलतही खऱ्यत अथतफने
शतांती सातधतन लतभले.
हे लक्ष्ाी, ाी व्यतसतलत के लेले ातगफदशफन हे ातझ्यत स्वतनुभवततूनिं घडलेले
होते. ातझ्यत अांतःकमणततही सगुण भवक्तिंेिं गतयन वन्य घडत असते. कतमण ्यत
रठकतणी नतमतयणतिंे प्रेास्वरूपर सतत व सहज स्र्ु मत असते. म्हणूनिं आत्ततही
ातझ्यतकडू न कृ ष्णिंरमत्र सतकतम होततनत कृ ष्ण व ्यतच्यतशी प्रेासांिांधतने वनगडीत
असलेडयत व्यक्ती, यतांच्यताधील घडलेले प्रसांग यतांिंेिं वणफन घडणतम. ाग ्यत
व्यक्ततींकाधून कोणकोण कृ ष्णतिंे भक्त होऊन मतवहले हत भतग ्यत ्यत वेळी येईलिं.
ाुळतत कृ ष्णतिंे सवतांवम जमी सतमखे प्रेा असले, तमी सवतांनतिं ्यतिंत सतमखत लतभ
झतलत नतही हे खमे िं आहे. परण ज्यतांनत जसत व जेवढत लतभ वाळतलत ते वनवितिं
भतग्यवतन ठमले. परण ्यतिंिमोिम ्यतांच्यत जीवनतद्वतमे ्यतांच्यत ानतत वशमण्यतिंी
सांधी कृ ष्णतलत वाळतली. ्यतांच्यत ानतत कृ ष्णप्रेातिंत प्रवेश झतलत आवण
्यतरठकतणी कृ ष्णप्रेातने प्रथा स्थतन घेतले. ्यत प्रेातने सुखतवतत सुखतवतत ते ान
कृ ष्णप्रेातलत लतिंतवले आवण कृ ष्णप्रेा अनुभवण्यतसतठी वन्य आतफ होऊन मतवहले.
्यतसतठी ्यतांनत ाग कृ ष्णतिंत सहवतस आवण कृ ष्णतिंी प्र्यक्ष जीवनततील सतथ
आवश्यक वतटू लतगली. प्र्यक्ष कृ ष्णतवशवतय सवफ जीवन व्यथफिं आहे आवण
कृ ष्णताुळेिं जीवनतलत खमत अथफ आहे असत ्यतांिंत दृढ वनिय स्वतनुभवतने झतलत.
्यतांिंी ाने कृ ष्णतवम परूणफपरणे जडली आवण जुळलीही. ाग ्यतांच्यतशीिं कृ ष्णतिंे सूत
जुळले आवण ्यत प्रेासूत्रतने ते व कृ ष्ण एकाेकतांशी ितांधले गेले. ही प्रेातिंी
ितांधीलकी उभयपरक्षी होती आवण ती उभयततांनतही सतमखीिं वप्रय होती.
हे लक्ष्ाी, यत दृष्टीने कृ ष्णतिंी परतांडवतांशी ववशेष जवळीकतत होती आवण
ातझ्यत दृष्टीने हीिं गोष्ट ववस्ततम कमण्यतस योग्य आहे. ितकी ्यतांच्यत जन्ातिंे
कतमण व ्यतातगील महस्य, ्यतांिंे कौमवतांशी असलेले नतते व सांिांध, ्यतातगील
इवतहतस वत घटनतक्रा इ्यतदी गोष्टी नगण्यिं आहेत. के वळ सांदभफ म्हणूनिं ्यतांिंत
उडलेख ातझ्यतकडू न झतलत. परण जम आपरण ्यतांच्यत तपरवशलतत जतस्त वशमलो, तम
आपरडयत ानतिंत तोिं गोंधळ होईल जो व्यतसतच्यतही ानतिंत झतलत होतत आवण
आपरडयतही ानतलत वृथत कष्ट व ततणिं होईल. तेव्हत घडलेडयत ‘ाहतभतमततिंत’ भतग
आपरण गतळू न घेऊ आवण ्यततून उमलेलत र्क्त प्रेामसिं आपरण सेवन करू. तो
प्रेामस अ्यांत स्वतददष्ट व परौवष्टक आहे. ्यतनेिं आपरली सगुणप्रेातिंी भूक वतढेल
आवण आपरण भवक्तभतवतने िंतांगले धष्टपरुष्ट होऊन आपरले भतविळही वतढेल.”
नतमदतच्यत िोलण्यततील ाुख्य ाुद्दत लक्ष्ाीच्यत लक्षतत आलत आवण वतच्यत
ानततील गोंधळतिंत परूणफ वनमतस झतलत. लक्ष्ाीच्यत ानतवम आलेलत सुप्त ततणही
हलके िं सुटलत आवण वतच्यत ानतलत एकदा ाोकऴे ाोकळे से वतटू लतगले.

कृ ष्णिंरमत्रततील कृ ष्णप्रेातच्यत कथत श्रवण कमण्यतसतठी लक्ष्ाी आतत परूणफपरणे सज्ज
झतलेली आहे, हे वतच्यत ाुखतवमील भतव परतहून नतमदतने लगेिंिं ओळखले आवण
जमतही वेळ न दवडतत नतमदतने कृ ष्णिंरमत्रतिंे गतयन कमण्यतस सुरूवतत के ली,
“हे लक्ष्ाी, परतांडवतांिंी स्प्रवृत्ती व कौमवतांिंी दुष्प्रवृत्ती कृ ष्ण प्रथा परतसूनिं
परूणफपरणे जतणून होतत. ्यताुळेिं सज्जनतांिंत कै वतमी असलेडयत कृ ष्णतिंत कल व ओढत
सतहवजकिं परतांडवतांकडेिं होतत आवण तो परतांडवतांशी स्वतःहूनिं जवळीक सतधून
होतत. कतमणत कतमणतने जतणे येणे घडतत घडतत, कृ ष्णतिंे परतांडवतांशी असलेले सांिांध
अवधकतवधक वतढू न वनकट होऊ लतगले आवण ाग हळू हळू ्यतांच्यत सांिांधततील
औपरिंतरमकतत गळू न परडू न ते सांिांध के वळ वनखतलस प्रेातिंेिं होऊन मतवहले.
परतांडवतांच्यत अडिंणींच्यत वत सांकटतांच्यत प्रसांगी कृ ष्णतलत ाुद्दताहून सतांगतवे लतगतिं
नसे. तो आपरणहूनिं धतवून जतत असे आवण आपरडयत िुद्धी कौशडयतने व वेळप्रसांगी
प्र्यक्ष ादत करूनही परतांडवतांनत सांकटाुक्त कमीत असे. अशत तऱ्हेने कृ ष्णतिंत
परतांडवतांशी घमोित एवढत वतढलत की ्यतांिंे अ्यांत घवनष्ठ असे प्रेातिंे सांिांध वनातफण
झतले. कृ ष्ण हत परतांडवतांसतठी एक अ्यांत प्रेातिंी व्यक्ती, ातगफदशफक व ्यतांच्यत
जीवनतिंत एक अववभतज्य घटक होऊन मतवहलत.
हे लक्ष्ाी, सवफ परतांडवतांतही कृ ष्णतिंे अजुफनतशी अ्यांत ाैत्रीिंे सांिांध जुळले. एक
तम ते दोघे सावयस्क होते आवण दुसमे म्हणजे ते परमस्परमतांिंे अ्यांत िंतहते होते.
कृ ष्णतलत अजुफनतच्यत परमतक्रातिंे अ्यांत कौतुक होते, तम अजुफनतलत कृ ष्णतिंे सवफ
व्यवक्तात्त्विं अ्यांत वप्रय होते. धाफमतज हत वयतने ाोठत असडयताुळे, ्यतच्यतवमील
आदमतपरोटी ्यतच्यतशी जवळीकतत सतधणे कृ ष्णतलत तेवढे शमय होत नसे आवण
कृ ष्णही धाफमतजतिंत योग्य ातन मतखूनिं ्यतच्यतशी वतगत असे. धाफमतजतलतही
कृ ष्णतच्यत वेगळे परणतिंी व ववशेष्वतिंी जतणीव होती आवण म्हणून तोही कृ ष्णतशी
अ्यांत आदमतनेिं वतगत असे. भीा हत अ्यांत िलवतन असडयताुळे ्यतलत सवफ
कु टुांितच्यत मक्षणतिंी कतळजी व जितिदतमी वतटत असे. ्यतसतठी तो सदैव सतवध व
दक्ष असे. ्यताुळे कोणततही जतस्त वासळण्यतिंत भीातिंत स्वभतव नव्हतत. परमां तु
कृ ष्णतलत ातत्र तो अ्यांत ातनत असे आवण कृ ष्णतिंतही भीातवम अ्यां त लोभ असे.
नकु ल व सहदेव वयतने लहतन असडयताुळे ते सवतांिंतिं ातन ठे वून वतगत असत.
कृ ष्णतिंे ववशेष्व ्यतांच्यतही लक्षतत आलेले होते. ्यताुळे कृ ष्णतकडे ते ववशेष दृष्टीने
िघत असत. कृ ष्णही ्यतांच्यतशी अ्यांत ाोकळे परणतने वतगत असे आवण ्यतांिंे
नेहाीिं लतड व कोड परुमवीत असे.
हे लक्ष्ाी, यत सवतफत कुां तीलत ातत्र कृ ष्णतिंत नेहाीिं आधतम व खतत्री वतटत
असे. जीवनतत अनुभवलेडयत अनेक दुःखद प्रसांगतांाुळे व कष्टकम जीवनताुळे कुां ती ही
अ्यांत भतवनतशील झतलेली होती. वतिंी ही व्यथत व अवस्थत के वळ कृ ष्णिं जतणून
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होतत आवण तीही र्क्त कृ ष्णतकडेिं आपरले ान ाोकळे करू शकत असे. ाततत म्हणून
ती वतच्यत परतिंही परुत्रतांिंी नीट कतळजी घेत असे. ्यतांच्यत लहतनपरणतपरतसून ्यतांनत
वतढवण्यतिंी व ्यतांच्यतवम योग्य ते सांस्कतम कमण्यतिंी सवफ जितिदतमी कुां तीवमिं
आलेली होती आवण वतने ती योग्य प्रकतमे परतमही परतडलेली होती. अकतली आलेडयत
यत जितिदतमीाुळे कुां तीच्यत सवफ भतवनत ातत्र कोाेजलेडयत व दिलेडयतिं मतवहडयत
आवण वतच्यत ानतिंत एक प्रकतमे कोंडातमतिं झतलेलत होतत. ्यताुळे कुां तीिंत सवफ
भमवसत व भतम कृ ष्णतवमतीिं होतत. कृ ष्णतवम तम वतिंे वजवतपरतड प्रेा होते. कृ ष्ण
वतच्यतसतठी के वळ जीवनतधतम नव्हतत, तम सवफस्व होतत. सवफ परतांडवतांिंी एकजूट
महतवी यतिंीिं एकाेव कतळजी कुां तीलत होती आवण ते के वळ कृ ष्णताुळेिं शमय
होत आहे हे कुां ती जतणून होती. म्हणूनिं कृ ष्ण कुां तीच्यत व सवफ परतांडवतांच्यतिं
जीवनतिंत सूत्रधतम होऊन मतवहलेलत होतत.
हे लक्ष्ाी, आधी सतांवगतडयतप्रातणे कृ ष्ण व अजुफन यतांच्यतत अवधक सख्य्व
होते आवण ्यतसतठी परुढतकतम अथतफतिं कृ ष्णतिंतिं होतत. ्यतांच्यतत सतत भेटीगतठी
होत मतहत. कतमण ्यत दोघतांनतही एकाेकतांिंत सहवतस अ्यांत वप्रय होतत. कु ठलेही
कतमण कतढू न ्यतांच्यत अकतमण प्रेातिंत अनुभव ते घेत असत. कृ ष्ण ाथुमेच्यत
मतज्यकतमभतमतत व्यस्त असततनतही वेळतत वेळ कतढू न आवण वेळप्रसांगी कतहीतमी
मतजकीय कतातिंे वनवात्त करून हवस्तनतपरूमलत जतत असे. ्यतवेळेस ्यतिंत ाुक्कता
परतांडवतांच्यत मतजवतड्यततिं असे. सवफ परतांडवतांिंी व ववशेषतः कुां तीिंी ख्यतलीखुशतली
जतणून घेतडयतवम ाग कृ ष्ण व अजुफन यतांच्यततील गुफ्तगू सुरू होई. सांध्यतकतळी
ककवत मतत्रीिंे जेवण झतडयतवमती कृ ष्ण व अजुफन मथततून नगमतितहेम दूमवम कु ठे तमी
दर्मतवयतस जतत असत. ्यतवेळेस कोणीही वतसमी व्यक्ती ्यतांच्यत िमोिम नको,
म्हणून कृ ष्ण व अजुफन स्वतःिं सतम्य करून मथ िंतलवीत असत आवण कृ ष्ण
अजुफनतच्यत व अजुफन कृ ष्णतच्यत सतम्य कौशडयतिंे कौतुक कमीत मतहत. ्यतनांतम
िंतांदण्यत मतत्रीत कु ठे तमी एखतद्यत उपरवनतत वत परुष्परवतरटके त िसून कृ ष्ण व अजुफन हे
प्रहम न् प्रहम िोलतिं मतहत. ्यतवेळेस िहुतेक करून अजुफनिं कृ ष्णतपरुढे ्यतिंे सगळे
ान ाोकळे कमीत असे. ्यतच्यत ानतत दिून मतवहलेली अनेक दुःखे ककवत ्यतने
सहन के लेडयत अनेक व्यथत यत सतमख्यत अनेक भडयतिुऱ्यत गोष्टी अजुफन प्रतांजळपरणे
कृ ष्णतलत सतांगत असे. ाग ्यतवम कृ ष्ण अजुफनतिंे प्रेातने सतां्वन करून ्यतलत
ददलतसत व ातनवसक आधतम देत असे. कृ ष्णही अनेकदत ्यतच्यत जीवनततील अनेक
प्रसांगतांिंे उदतहमण देऊन ्यतिंत अनुभव अजुफनतलत सतांगत असे आवण अजुफनतच्यत
ानतिंत उ्सतह मतखून ्यतिंी उाेद वतढवीत असे.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्ण व अजुफन यतांिंे हे सख्य व प्रेा हे परुढे परुढे एवढे वतढत गेले, की
्यतांनत एकाेकतांवतिंून िंैनिं परडत नसे. ्यतवम ्यतांनी एक नताी युक्ती शोधून
कतढली. कृ ष्ण हवस्तनतपरूमतहून ाथुमेलत परमत जतण्यतस वनघतलत, की ्यतलत

परोिंवण्यतिंे कतमण सतांगून अजुफन कृ ष्णतच्यत सोित ाथुमेपरयांत जतत असे. तेथे
गेडयतवम ाग कृ ष्ण अजुफनतलत आग्रहतने ठे वून घेत असे. कृ ष्णतिंत प्रेातिंत आग्रह व
अजुफनतिंत ाथुमेतील ाुक्कता वतढतिं मतही. शेवटी जेव्हत हवस्तनतपरुमतहून अजुफनतसतठी
वनमोपरतांवम वनमोपर येऊ लतगत, तेव्हत ाग कृ ष्ण अजुफनतलत अ्यांत नतईलतजतने
वनघण्यतिंी परमवतनगी देत असे. ्यतवेळी अजुफन कृ ष्णतलत ्यतच्यतिमोिम िंलण्यतिंत
आग्रह कमी. कृ ष्णतलतही ानततून तेिं हवे असे. ्यताुळे ्यतलतही ितह्य वनवात्त वाळे
आवण कृ ष्णही अजुफनतिमोिम जतण्यतिंे कमीत असे. कृ ष्ण हवस्तनतपरूमलत गेडयतवम
सवफ परतांडवतांनतिं अ्यांत आनांद होई आवण ते आग्रहतने कृ ष्णतलत मतहण्यतसतठी ठे वून
घेत असत.
कृ ष्ण व अजुफन यतांिंे हे ववशेष ाैत्रीिंे सांिांध हत एक सवतांच्यतिं िंिंेिंत व
कौतुकतिंत ववषय होऊन मतवहलत होतत आवण ते अगदी सतहवजकही होते. कतमण
वनाफळ व वनखळ ाैत्रीिंे सांिांध हे अ्यांत दुाीळ असततत. ्यत रठकतणी नत कोणतीही
उपरकतमतिंी भतषत असते, नत कसली औपरिंतरमक कृ ती असते. परमस्परमतांिंी ाने नेहाी
एकतिं ददशेने वविंतम कमीत असततत आवण ती जुळून एकतिं वनष्कषतफवमही आलेली
असततत. ्यताुळेिं परमस्परमतांनी घेतलेले वनणफय एकाेकतांशी परूणफपरणे वाळतेजुळते
असततत. ्यतिंे ाुख्य कतमण म्हणजे वनणफय घेततनत उभयततांच्यत ानतत परमस्परमतांिंेिं
वविंतम प्रताुख्यतने असततत. ाने जुळडयताुळेिं ्यतांिंी ातेही जुळततत आवण ्यतांिंे
वनणफयही उभयततांनत सांात असततत. सवतफत ाहत्त्वतिंी गोष्ट म्हणजे यत ाैत्रीत कोणी
ाोठत वत कोणी छोटत असत नतही. उभयततांिंे सतमखेिं कौतुक व ाहत्त्व असते.
कृ ष्णतसतमखत सखत वाळणे हे जसे अजुफनतिंे भतग्य होते, तसेिं अजुफनतसतमखत सखत
वाळतडयताुळे कृ ष्णतच्यत अांतमतत असलेली खऱ्यत सख्य्वतिंी भूक परूणफ भतगत होती
हेही वततके िं खमे आहे.
*****

कृ ष्णपरमात्ात

अजुफन-सुभद्रत ानोाीलन

हे लक्ष्ाी, कृ ष्ण व िलमता यतांनत ‘सुभद्रत’ नतवतिंी एक िहीण होती. ती वयतने
लहतन

असडयताुळे

सतहवजकिं

सवतांच्यत

अ्यांत

प्रेातिंी

होती

आवण

लहतनपरणतपरतसूनिं अ्यांत कौतुकतत वतढलेली होती. िलमता हत स्वभतवतने
वशस्तवप्रय होतत आवण म्हणूनिं सवतांनत ्यतच्यतववषयी एक प्रकतमिंत आदमयुक्त
दमतमत वतटत असे. सुभद्रतही िलमतातसाोम थोडीशी दिूनिं असे. परमां तु कृ ष्णतशी
वतगततनत ातत्र सुभद्रत अ्यांत ाोकळे परणतने वतगण्यतिंे स्वततांत्र्य घेऊ शकत असे
आवण तसे ती अ्यांत प्रेातने घेतही असे. कृ ष्णतिंीसुद्धत सुभद्रत अ्यांत आवडती होती
आवण तो वतिंे सवफ लतडकोड वन्य परुमवीत असे. सुभद्रेिंी थट्टत ास्कमी कमणे हत तम
कृ ष्णतिंत एक आवडतत छांदिं होतत. कृ ष्णतने के लेली गांात न कळडयताुळे रुसणतऱ्यत
सुभद्रेिंी, कृ ष्णतलत ाग अवधकिं ाौज वतटत असे आवण ्यतनांतम सुभद्रेिंत रुसवत व
र्ु गवत दूम कमण्यतसतठी कृ ष्णतलत दकतीतमी प्रकतम कमतवे लतगत. सुभद्रेलत ्यतिंी
ाौज वतटे आवण वतिंत मतग कु ठच्यत कु ठे परळू न जतत असे. परण कृ ष्ण सुभद्रेिंी अ्यांत
कतळजीही घेत असे. सुभद्रेच्यत तब्येतीववषयी व वतच्यत स्वतस््यतववषयी कृ ष्ण
अ्यांत दक्ष असे. सुभद्रेिंे स्वतस््य जम कतही कतमणतने विघडले तम कृ ष्ण अ्यांत
िेिंैन होत असे. ्वरमत उपरतय योजनत करून सुभद्रेलत स्वतस््य प्रतप्त करून
ददडयतवमिं कृ ष्णतलत स्वस्थतत लतभत असे, एवढत कृ ष्णतिंत सुभद्रेवमती जीव
जडलेलत होतत.
हे लक्ष्ाी, अशी ही सुभद्रत जेव्हत वयतत आली तेव्हत सतहवजकिं वतच्यत
रठकतणच्यत िीसुलभ भतवनत हळू हळू ववकवसत होऊ लतगडयत आवण वतच्यताध्ये
वनसगफवनयातांनुसतम शतमीरमक व ातनवसक असे िदल होऊ लतगले. अशत नतजूक
अवस्थेाध्ये

असततनतिं

सुभद्रेिंी

ओळख

वन्य

कृ ष्णतिमोिम

असलेडयत

अजुफनतिमोिम सहजपरणे झतली. परवहडयतिं नजमभेटीत ्यत दोघतांच्यत ानततील ततम
्यतांच्यतही नकळतपरणे छेडली गेली आवण ्यततून प्रेातिंत एकिं झांकतम ्यतांच्यत
ानतत वननतदलत. ्यत प्रेातच्यत सुमततूनिं ्यतांिंे एकाेकतांकडे परतहणे व हळू हळू
िोलणेही घडू लतगले. उभयततांच्यत ानतत प्रेातिंत एकिं सूम घुाू लतगलत. प्रेातिंी
एकिं नजम ्यतांच्यत दृष्टीतून ददसू लतगली आवण उभयततांिंी ाने परमस्परमतांकडे
परूणफपरणे आकषूफन मतवहली. हे प्रेातिंे आकषफण लपरून मतहणे वत लपरवून ठे वणे ्यतांनतही
शमय होईनतसे झतले. अजुफन व सुभद्रत यतांच्यत ानतिंी ही अवस्थत कृ ष्णतच्यत लक्षतत
आडयतवशवतय मतवहली नतही. ्यतच्यत नजमे तून ती गोष्ट सुटणे तम शमयिं नव्हते.
अजुफन व सुभद्रत हे एकाेकतांनत परूणफपरणे अनुरूपर आहेत यतिंी कृ ष्णतलत परूणफ खतत्री

होती. एकीकडे ्यतिंत आवडतत वात्र अजुफन आवण दुसमीकडे ्यतिंी आवडती
भवगनी सुभद्रत हे दोघेही जम एकाेकतांशी वववतहतच्यत नत्यतने ितांधले गेले असते,
तम कृ ष्णतसतठी ्यतहून आनांदतिंी अशी दुसमी कोणतीही गोष्ट नव्हती.
हे लक्ष्ाी, परण कृ ष्ण अ्यांत सतवध होतत. म्हणून ्यतने स्वतःहून कतहीिं
हतलिंतली ्वरमत सुरू के डयत नतहीत. योग्य वेळेिंी वतट परतहत कृ ष्ण स्वस्थ िसून
मतवहलत, तमी रूवमाणीच्यत दृष्टीस ातत्र ती गोष्ट लक्षतत आडयतवशवतय मतवहली
नतही. वतने एकदत एकतांततत असततनत कृ ष्णतशी हत ववषय कतढलत. कृ ष्णतने प्रथा
्यतच्यत स्वभतवतनुसतम आियफ वतटडयतसतमखे दतखवून जणू कतही तो ही गोष्ट
परवहडयतांदतिं ऐकत आहे असे भतसवण्यतिंत प्रयत्न के लत. परण रूवमाणी ही कृ ष्णतलत
परूणफपरणे ओळखून होती आवण अथतफत कृ ष्णही हे जतणून होतत. ्यताुळे अजुफन व
सुभद्रत यतांच्यत ानतत प्रेातिंी भतवनत वनातफण झतडयतिंे कृ ष्णतच्यतही लक्षतत आलेले
आहे हे कृ ष्णतलत किूल कमतवेिं लतगले. अथतफत कृ ष्णतने तसे िोलून न दतखवतत र्क्त
वस्ातहतस्य करूनिं सूविंत के ले. रूवमाणीसतठी तेवढत धतगतही परुमेसत होतत. तेिं
सूत्र परकडू न वतने कृ ष्णतलत ्यतसांिांधी कतहीतमी कृ ती कमण्यतिंत आग्रह सुरू के लत.
रूवमाणीिंत हत प्रेाळ आग्रह हत वतच्यत सुभद्रेवमच्यत प्रेातपरोटीिं होतत. कतमण
सुभद्रत ही कृ ष्णतप्रातणेिं रूवमाणीिंीही अ्यांत लतडतिंी होती आवण कृ ष्णतलत ते
ातहीत होते. शेवटी ‘नतईलतज होतो आहे’ असत आववभतफव दतखवून कृ ष्णतने
्यतसांिांधी जातील तसे कतही प्रयत्न कमण्यतिंे आश्वतसन रूवमाणीलत ददले.
्यतसतठी आधी ‘रूवमाणीने सुभद्रेशी िोलणे करून वतिंे ान जतणून घ्यतवे आवण
कृ ष्णतने अजुफनतशी िोलून ्यतच्यत ानततील वविंतरून घ्यतवे ’ असे कृ ष्ण व रूवमाणी
यतांनी आपरतपरसतांत ठमवले आवण ्यतप्रातणे ती दोघेही कतातलत लतगली.
हे लक्ष्ाी, सुभद्रेिंे ान जतणून घेण्यतसतठी रूवमाणीलत कतहीिं प्रयत्न कमतवे
लतगले नतहीत. रूवमाणीने सुभद्रेशी एकतांततत अजुफनतिंत ववषय कतढलत ातत्र, सुभद्रत
लतजून लतजून अगदी िंूम झतली आवण एकदा रूवमाणीच्यत कु शीतिं वशमली.
रूवमाणीने सुभद्रेिंे ाुख प्रयत्नपरूवफक वम उिंलून वतच्यतशी िोलण्यतिंत परुष्कळ प्रयत्न
के लत. परण सुभद्रत लतजेने ातन वम कमे नतिं आवण कतहीही िोलतयलत तयतमही
होईनतिं. खमे तम, सुभद्रेच्यत ानतत कतय आहे हे रूवमाणीच्यत लगेिंिं लक्षतत आले
होते. परण ती थोड्यतशत िंेष्टन
े े सुभद्रेलत म्हणतली, “ठीक आहे. तुझ्यत ानतत तसे
कतही नसेल तम ाग नकोिं, आािंत कतहीिं आग्रह नतही. तसे ाी कृ ष्णतलत कळीत
कमते म्हणजे ाग ्यतच्यतही ानततील शांकत दूम होऊन तोही स्वस्थ मतहील.”
रूवमाणीच्यत िोलण्यततील िंेष्टत सुभद्रेलत कळली परण ती ातनवली नतही. वतने
आपरलत हतत परटकन रूवमाणीच्यत ाुखतवम ठे वलत आवण म्हणतली, “ववहनी, असे
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कतही िोलू नकोस. तुलत ातझी शपरथ आहे.” एवढेिं जेातेा िोलून सुभद्रत परुन्हत
रूवमाणीच्यत कु शीत वशमली आवण ाुसाुसून मडू लतगली. रूवमाणीने हसत हसत
सुभद्रेच्यत ास्तकतवम थोपरटले आवण आश्वतसनपरूवफक हतत दर्मवलत.
कृ ष्णतने जेव्हत अजुफनतशी िोलणे के ले तेव्हत अजुफनतने ्यतच्यत रठकतणी
सुभद्रेववषयी जी प्रेातिंी भतवनत होती, ती अगदी ाोकळे परणतने कृ ष्णतलत सतांवगतली.
कृ ष्णतपरतसून कोणतीही गोष्ट लपरवून ठे वणे हे अजुफनतलत कधीिं ातनवले नसते आवण
तसे कमणे ्यतलत जालेही नसते. कृ ष्णतलत सवफकतही सतांवगतडयतनांतम ‘परुढे कतय व
कसे कमतवे’ यतिंी सवफ जितिदतमी अजुफनतने कृ ष्णतवमिं सोपरवली. कृ ष्ण आपरडयत
वात्रतिंे नेहाीिं वहत व कडयतण के वळ ल्िंवतणतमतिं नव्हतत, तम ्यतलत प्र्यक्ष
ादत कमण्यतसतठीही तो सदैव त्परम असे. म्हणून कृ ष्ण अजुफनतलत आश्वतसन देत
म्हणतलत,
“अजुफनत, तू के लेली सुभद्रेिंी वनवड अ्यांत योग्यिं आहे. सुभद्रत के वळ ातझी
भवगनी आहे म्हणून ाी हे म्हणत नतही, तम तुम्ही दोघे एकाेकतांनतही खमे िं अगदी
अनुरूपर आहतत. सुभद्रेिंे ान जमी ाी अजून वविंतरून घेतले नसले, तमी वतच्यत
ानततही तुझ्यतववषयी प्रेातिंी भतवनत आहे यतिंी ालत खतत्री आहे. रूवमाणीिंे
ातही अगदी ातझ्यतसतमखेिं आहे. तेव्हत तू आतत कतहीही कतळजी करू नकोस.
सवफकतही ातझ्यतवम सोपरवून तू वनल्ित महत. आतत योग्य वेळ व सांधी सतधून ाी हत
ववषय िलमता दतदतांकडे कतढतो आवण ्यतांिंी सांाती वाळवतो. एकदत कत ्यतां िंी
सांाती वाळतली की ाग परुढील सवफ गोष्टी परटतपरट घडतील आवण परूतीलत जततील.”
कृ ष्णतच्यत िोलण्यतने अजुफनतिंे ान शतांत व एकदा हलके झतले. कु ठडयतही
पररमवस्थतीत कृ ष्ण ्यतने ददलेलत शब्द खमत कमणतम, यतिंी खतत्री अजुफनतलत
असडयताुळे तो वनल्ित झतलत. ्यतनांतम जेव्हत कृ ष्ण व रूवमाणी यतांिंी भेट झतली
तेव्हत ्यतांिंे एकाेकतांशी परुन्हत िोलणे झतले. सुभद्रत व अजुफन यत उभयततांच्यत
रठकतणी परमस्परमतांववषयी असलेडयत प्रेाभतवनेिंी खतत्री कृ ष्ण व रूवमाणी यतांनत
झतली. आतत िलमतादतदतांपरतशी हत ववषय कतढणे एवढीिं एक, परण सवतांत
ाहत्त्वतिंी गोष्ट वशडलक मतवहलेली होती. िलमतातच्यत स्वभतवतिंत वविंतम के लत
असतत, म्हटले तम ती गोष्ट सोपरी होती आवण म्हटले तम ती गोष्ट कठीणही होती.
परण एक गोष्ट वनवित होती की िलमतातपरतशी हत ववषय कतढणे कृ ष्णतवशवतय
दुसऱ्यत कोणतलतही शमयिं झतले नसते. अथतफत कृ ष्णही हे जतणून होतत. परण तोही
योग्य सांधीिंी वतटिं परतहत मतवहलत.
हे लक्ष्ाी, परण ्यतिं वेळी योगतयोगतने एक ववविंत्र गोष्ट घडत होती. दुयोधन
हत िलमतातकडे गदतयुद्धतिंे वशक्षण घेत होतत. िलमतातच्यत ददलदतम स्वभतवतनुसतम

तो हे गदतयुद्धतिंे वशक्षण सवतांनतिं ाुक्तपरणे देत असे. ्यतत तो कोणततही भेदभतव
कमीतिं नसे. ्यताुळे एकतिं वेळी तो परतांडवतांपरैकी जसे भीातलत वशकवीत होतत,
तसेिं कौमवतांपरैकी दुयोधनतलतही तो वशकवीत होतत. ाुख्य म्हणजे िलमतातलत
्यतत कतहीिं गैम वत अयोग्य वतटत नव्हते. ्यतच्यत दृष्टीने कौमव व परतांडव हे दोघेही
्यतिंे आप्त होते आवण भीा व दुयोधन हे दोघेही ्यतिंे ववद्यतथी होते. ‘सवफ
ववद्यत्यतांकडे सादृष्टीने परतहणे आवण ्यतांनत साभतवतने वतगवून सतमखेिं वशक्षण
देणे’ हे वशक्षकतिंे आद्य कतफव्य आहे, अशी िलमतातिंी मतस्त धतमणत होती. परण
तमीही दुयोधनतिंे गदतकौशडय िलमतातलत अवधक भतवत असे आवण ्यताुळे ्यतिंत
कलही दुयोधनतकडेिं जतस्त होतत. सुभद्रत उपरवम झतलेली आहे असे िलमतातच्यतही
दृष्टो्परत्तीस जेव्हत आले, तेव्हत वतच्यतसतठी वम म्हणून िलमतातच्यत ानतत प्रथा
कोणतिंत वविंतम आलत असेल तम तो नेाकत दुयोधनतिंतिं होतत. सवफ दृष्टीने वविंतम
के लत असतत सुभद्रेसतठी दुयोधन हतिं योग्य वम आहे यतिंी परूणफ खतत्री िलमतातलत
परटली होती आवण सुभद्रेिंत वववतह दुयोधनतशीिं कमण्यतिंत ्यतिंत परक्कत वनियही
झतलेलत होतत. हत ववषय कृ ष्णतपरतशी कसत कतढतवत यत वविंतमतत िलमताही
परडलेलत होतत.
हे लक्ष्ाी, अशत पररमवस्थतीत एकदत अिंतनक कृ ष्ण व िलमता यतांिंी एकतांततत
भेट झतली. दोघेही एकाेकतांशी सुभद्रेच्यत वववतहतिंत ववषय कतढण्यतसतठी अ्यांत
आतुम होते. परण कोणीिं िोलतयलत सुरूवतत कमीत नव्हते. शेवटी कृ ष्णतनेिं सांधी
सतधली आवण ्यतने िलमतातशी िोलतवयतस सुरूवतत के ली.
“अहो दतदत, एक गोष्ट ातझ्यतप्रातणेिं तुाच्यतही लक्षतत आलीिं असेल, की
आपरली लहतन भवगनी सुभद्रत ही आतत वयतत आली असून उपरवम झतलेली आहे.
तेव्हत आपरडयतलतही वतच्यत वववतहतिंत वविंतम आतत कमतयलत हवत. सुभद्रेसतठी
योग्य वम शोधून कतढण्यतच्यत प्रयत्नतलत आपरडयतलत वेळीिं सुरुवतत कमतवयतस
हवत. आपरली सुभद्रत ही अ्यांत सुांदम तम आहेिं, परण सुशीलही आहे आवण तमीही
स्वभतवतने अजून अडलडिं आहे. तेव्हत वतिंी योग्य ती कतळजी प्रेातने घेणतमत
असतिं परती सुभद्रेसतठी हवत. ्यतच्यतकडे परमतक्रा व ऐश्वयफ तम हवेिं, परमां तु ाुख्य
म्हणजे सुभद्रेिंत भतवी परती हत प्रेाळ स्वभतवतिंत व िंतरमत्र्यवतन हवत. यत दृष्ठतने
वविंतम के लत असतत ालत कुां तीपरुत्र परतांडवतांपरैकी अजुफन हत सुभद्रेसतठी सवतफथतफने योग्य
वतटतो. के वळ तो ातझत वात्र आहे म्हणून ाी असे म्हणतो आहे असे नव्हे, तम
अजुफनतलत ाी नेहाीिं अ्यांत जवळू न परतहत आलेलो आहे. म्हणून ातझ्यत रठकतणी
अजुफनतच्यत परमतक्रातिंी व सुस्वभतवतिंी परूणफ खतत्री आहे. आपरडयत सुभद्रेलत अजुफन
सवफ सुखे तम देईलिं, परण अ्यांत प्रेातने वतिंे ानही तो मतखील असत ातझत दृढ
ववश्वतस आहे.”
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एवढत वेळ कृ ष्णतिंे िोलणे ऐकणतऱ्यत िलमतातने हतततच्यत खुणेने कृ ष्णतिंे
िोलणे ाध्येिं थतांिवले आवण तो कृ ष्णतकडे एकटक नजमे ने िमतिं वेळ परतहत
मतवहलत. थोड्यत वेळतने िलमतातने अ्यांत गांभीम सुमतत कृ ष्णतशी िोलण्यतस
सुरुवतत के ली.
“अमे कृ ष्णत, सुभद्रेच्यत वववतहतिंत ववषय तू कतढलतस हे िमे के लेस. सुभद्रत
वववतहतलत योग्य झतली आहे हे खमे िं आहे. ातझ्यत रठकतणीसुद्धत तोिं वविंतम िंतलू
आहे. परमां तु वववतह म्हणजे कतही लहतन ाुलतांिंत परोमखेळ नतही. ्यतसतठी अनेक
गोष्टींिंत सवतांगतने वविंतम कमणे आवश्यक असते. के वढत तमी वविंतमवववनाय
कमतवत लतगतो. के वढीतमी िंिंतफ कमतवी लतगते. कोणततही वनणफय आतततयीपरणतने
ककवत वघसतडघतईने घेणे तम अ्यांत अयोग्यिं आहे. कतमण हत सुभद्रेच्यत सांपरूणफ
जीवनतिंत प्रश्न आहे. उगतिं कोणीतमी आपरडयतसाोम आहे, म्हणून लगेिं तो
सुभद्रेसतठी योग्य वम आहे असे होत नतही. असे कतही वतटणे हत तम के वळ ानतिंत
उथळपरणत झतलत. असे वववतहतसतमखे ाहत्त्वतिंे वनणफय के वळ ानतने घ्यतयिंे
नसततत तम ्यतसतठी िुद्धीिंतही वतपरम कमणे अ्यांत आवश्यक असते हे लक्षतत ठे व.
हे कृ ष्णत, यत दृष्टीने ाी सवफ वविंतम के व्हतपरतसूनिं करून ठे वलत आहे आवण
ातझ्यत दृष्टीसाोम तमी र्क्त दुयोधन हतिं येतो. एकतम तो ातझत गदतयुद्ध ववद्येतील
ववद्यतथी आहे. परण के वळ म्हणूनिं ाी ्यतलत परसांत कमतो असे नव्हे, तम ्यत
वनवात्ततने ालत ्यतलत अ्यांत जवळू न परतहतत आले म्हणून ाी असे म्हणत आहे.
ववद्यतथी म्हणून तो अ्यांत वनपरुण व खमत अभ्यतसकही आहे. अ्यांत एकतग्रतेने व
प्रयत्नपरूवफक तो ातझ्यतपरतसून गदतववद्यत वशकत असतो. एवढेिं नव्हे, तम ्यतने
के लेली प्रगती सुद्धत अ्यांत कौतुकतस्परद आहे. ्यताुळे दुयोधन हत ातझत अ्यांत
आवडतत ववद्यतथी आहे हे अगदी खमे आहे. ्यतिंप्रातणे दुयोधनतच्यत रठकतणी
ातझ्यतववषयी अ्यांत आदम आवण िोलण्यतत नम्रततही आहे. तेव्हत दुयोधनतसतमखत
असत गुणवतन व परमतक्राी तरुणिं सुभद्रेसतठी परती म्हणून योग्य आहे असत ातझत
ठता ववश्वतस आहे. तसत वनणफयही ाी जवळ जवळ घेतलेलतिं आहे. ्यतसांिांधी ाी
तुझ्यतशी िोलणतमिं होतो. आतत सुभद्रेलत ातझत वनणफय सतांगतो. म्हणजे ाग
्यतनांतम आपरडयतलत परुढील प्रयत्नतांनत सुरुवतत कमतत येईल.”
हे लक्ष्ाी, िलमतातिंे िोलणे ऐकू न कृ ष्ण अ्यांत िंदकतिं झतलत. खमे तम.
िलमतातिंे िोलणे एवढे वनियत्ाक होते, की ्यतिंत तसत वनणफय झतलेलत आहे हे
अगदी स्परष्टपरणे जतणवत होते. ्यताुळे कतहीही िोलण्यतलत व िंिंतफ कमण्यतलत ाुळी
वतविं नव्हतत. ्यताुळे कृ ष्णही थोडतवेळ स्वस्थिं िसून मतवहलत. परमां तु िोलणे तम
आवश्यकिं आहे हे कृ ष्ण जतणून होतत. ्यततूनही कृ ष्ण हत सुभद्रत व अजुफन यतांच्यत
ानततील भतवनत जतणून असडयताुळे जतस्त वेळ स्वस्थ िसणे कृ ष्णतलतही शमय

झतलेिं नसते. ्यताुळे कृ ष्णतिंी सांाती िलमतातने गृहीत धमण्यतच्यत आधीिं
कृ ष्णतने िोलतवयतस सुरुवतत के लीिं.
“अहो दतदत, तुािंे म्हणणे अगदी खमे िं आहे. वववतह हत कतही लहतन ाुलतांिंत
खेळ तम नतहीिं. परमां तु तो ज्यतच्यत ्यतच्यत जीवनततील एक अ्यांत ाहत्त्वतिंत क्षण
आहे. ्यत क्षणी जीवनतलत वाळतलेले वळण हे परुढील जीवनतच्यत सवफ सुखतच्यत व
स्वतस््यतच्यत अनुभवतलत परतयतभूत ठमते. ्यताुळे ज्यतांिंत वववतह आहे ्यतांिंे ानही
जतणून घेणे अ्यांत आवश्यक असते. कतमण वववतह म्हणजे कतही र्क्त शमीम सांिांधिं
नसतो, तम तेथे उभयततांिंे ान जुळणेही तेवढेिं ाहत्त्वतिंे आहे. यत दृष्टीने ाी
सुभद्रेशी वतच्यत वववतहतिंत ववषय रुवमाणीच्यत ातर्फ त कतढलत होतत. ्यतवेळेस
वतच्यत ानतत अजुफनिं भमलेलत आहे असे वतने रुवमाणीलत अ्यांत ाोकळे परणतने व
स्परष्टपरणे सतांवगतले. ाग ाी सुद्धत अजुफनतशीही िोललो असतत ्यतनेही
्यतच्यतरठकतणी असलेली सुभद्रेववषयीिंी भतवनत ालत ाोकळे परणतने सतांवगतली.
तेव्हत अशत तऱ्हेने सुभद्रत व अजुफन यतांिंी ाने परमस्परमतांशी प्रेातने आधीिं जुळलेली
असततनत आपरण ्यतांिंतिं वववतह जुळवणे हे अवधक योग्य होईल. ्यताुळे आपरली
सुभद्रत व अजुफन यतांिंे परुढील सवफ जीवन सुखतिंे, सातधतनतिंे व आनांदतिंे होईल
यतिंी ालत परक्की खतत्री आहे.”
कृ ष्णतिंे िोलणे ऐकत असततनतिं िलमतातिंी ाुद्रत गांभीम झतलेली ददसत
होती. ्यतच्यत ानततील नतमतजी ्यतच्यत िंेहऱ्यतवम स्परष्टपरणे प्रगट झतलेली होती.
परण तमीही िंेहऱ्यतवमती थोडेसे हतस्य िळे िळे आणून िलमता कृ ष्णतलत म्हणतलत,
“अमे कृ ष्णत, यत ानतिंे कतही खमे नसते. एकतम ते ान स्वतःच्यत लहमीनुसतम
िंतलते ककवत जम ्यतिंी लहम दर्मली, तम एखतदे वेळेस दुसऱ्यतच्यत
लहमीप्रातणेसुद्धत िंतलू लतगते. ्यतिंत कतहीिं भमवसत धमतत येत नतही हेिं एक
खमे . ्यततून सुभद्रेसतमख्यत दकशोमवयततून ततरूण्यतत परदतपरफण कमीत असलेडयत
ितवलकतांिंे ान तम अ्यांत िंांिंलिं असते. एवढेिं नव्हे, तम ्यतांिंे ान कु ठडयतही
ितह्य आकषफणतलत लगेिंिं िळी परडण्यतिंी शमयतत जतस्तिं असते. स्वतःिंे वहत व
अवहत जतणण्यतएवढी दूमदृष्टीही ्यतांनत नसते आवण ते साजण्यतिंी तम ्यतांच्यत
िुद्धीिंी कु वतही नसते. अशत वेळी आपरडयतसतमख्यत अनुभवी व्यक्ततींकनी ्यतांिंी योग्य
साजूत घतलणे आवश्यक आहे. ती जितिदतमी सवफस्वी आपरली आहे. तेव्हत सुभद्रेिंे
ान भतवनेच्यत भमतत थोडेसे भमकटणे शमय आहे. परण आपरण वतच्यत भतवनेिमोिम
वतहून न जततत, सांया मतखून वतलत सतवमले परतवहजे.
कृ ष्णत, येथे तम ालत असे ददसत आहे की तूही सुभद्रेच्यत भतवनेिमोिम वतहत
जतत आहेस. यत गोष्टीिंे ालत नवल तम वतटतेिं परण ्यतहीपरेक्षत वतईट जतस्त वतटत
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आहे. ालत वतटते अजुफनतिंी व तुझी ाैत्री असडयताुळे तूही अजुफनतच्यत ितजूने
थोडतसत झुकलेलत आहेसिं. अशत परक्षपरततीपरणतिंी तुझ्यतकडू न अपरेक्षत नतही आवण
सुभद्रेच्यत वववतहतसतमख्यत ाहत्त्वपरूणफ वनणफयताध्ये तम असे घडणे अ्यांत िंुकीिंेिं
आहे. परतांडवतांववषयी ातझ्यतही ानतत आपरलेपरणत आहे. ्यतांच्यतववषयी ातझ्यत ानतत
सहतनुभूतीही आहे. कतमण ्यत वििंतऱ्यतांनत अगदी जन्ातपरतसूनिं अ्यांत कष्टतिंे
जीवन जगतवे लतगले आहे हे ाी जतणून आहे. आतत ते परुन्हत भीष्ा व धृतमतष्ट्र
यतांच्यतकडे परमत आले आहेत आवण ्यतांनीही उदतम ानतने परतांडवतांनत आश्रय ददलत
आहे. परमां तु सध्यत कु रू कु ळतिंत अवधपरती धृतमतष्ट्र आहे हे खमे आहे आवण दुयोधन हत
युवमतजपरदतवम आहे हेही खमे आहे. ्यताुळे परुढे परमां परमे ने सवफ मतजसत्तत व मतजवैभव
दुयोधनतकडेिं येणतम आहे हेही समळ व स्परष्ट आहे. तेव्हत सुभद्रेिंत वववतह
दुयोधनतशी झतडयतवमती वतलतही ते वैभव सहज वाळणतम आहे आवण सवफ सुखे
वतच्यतसाोम नुसती हतत जोडू न उभी मतहणतम आहेत. वशवतय कु रूकु ळतसतमख्यत
परमतक्राी व वैभवशतली कु ळतशी यदुकुळतिंत सांिांध जुळणतम आहे आवण ्यतिंत
के वढत तमी लतभ आपरडयत यदुकुळतलतिं वाळणतम आहे. तेव्हत सवफ दृष्टीने वविंतम
के लत असतत सुभद्रत व दुयोधन यतांिंतिं वववतह होणे योग्य आहे. तेव्हत तूही आतत
इतम कोण्यतही ितजूने वविंतम न कमतत ाी सतांवगतलेडयत दृष्टीनेिं वविंतम कम,
म्हणजे तूही ातझ्यतिं वनणफयतप्रत येशील यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे.”
िलमतातच्यत िोलण्यतवम कृ ष्ण थोडत वेळ स्वस्थ िसून मतवहलत. िलमतातशी
परुढे कतही िोलतवे की न िोलतवे अशत वविंतमततिं कृ ष्ण परडलत होतत. परमां तु
िलमतातशी िोलणे आवश्यकिं आहे असत वनिय करून, कृ ष्णतने िलमतातशी
िोलण्यतस सुरूवतत के ली,
“अहो दतदत, तुाच्यत िोलण्यतातगे एकीएक सुभद्रेच्यत वहततिंतिं वविंतम आहे
यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे. परमां तु ्यताध्ये सुभद्रेच्यत भतवनेपरेक्षत यदुकुळतच्यत
वहततच्यत वविंतमतलत जतस्त प्रतधतन्य आहे असे ालत तमी जतणवते. आपरडयत
मतजकतमणतसतठी सुभद्रेच्यत भतवनतांनत डतवलणे हे ालत तमी योग्य वतटत नतही.
अशी दोन्हींिंी गडलत कमणे खविंतिं उविंत नतही. कतमण व्यवक्तगत भतवनत यत
भतवनत आहेत आवण मतजकतमण हे मतजकतमण आहे. मतजकतमणतत जसे भतवनेलत
स्थतन नतही, तसेिं भतवनेाध्येही मतजकतमण आणू नये असे ालत अगदी ानतपरतसून
वतटते. सुभद्रत वतच्यत भतवनत ितजूलत करून आपरडयत वनणफयतलत ातन्यतत देईलही.
आपरडयत शब्दतसतठी ती वतच्यत प्रेातिंतही ्यतग कमतयलत तयतम होईल. परण
म्हणूनिं आपरली जितिदतमी अवधकिं वतढत आहे, हे आपरण लक्षतत ठे वले परतवहजे.
कतमण तसे कमण्यतातगे सुभद्रेलत के वढततमी ातनवसक त्रतस सहन कमतवत लतगणतम
आहे आवण ्यतिंी कतळजी आपरण नतही घेणतम तम दुसमे कोण घेणतम?

आपरडयतवशवतय वतलत एवढे प्रेातिंे व हक्कतिंे दुसमे कोण आहेत िमे ? तेव्हत आपरले
वविंतम वतच्यतवम लतदून वतलत दुःखी कमणे हे िमोिमिं नतही. ितह्यतांगतने सवफ वैभव
व सुखतिंी सतधने वाळू नही जम सुभद्रत ानततून कतयािंी दुःखीिं मतहणतम असेल,
तम ाग ्यताध्ये आपरडयतलत तमी कोणते सुख लतभणतम आहे? आपरडयत वतच्यतवमील
प्रेातिंे हे लक्षणिं नतही. आपरण जम सुभद्रेच्यत ानतिंत कौल घेतलत तम तीही मतज्य
वैभवतच्यत सवफ सुखतत लोळत मतहण्यतपरेक्षत, वतच्यत आवड्यत व्यवक्तच्यत प्रेातत
खेळत मतहणेिं अवधक परसांत कमे ल यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे आवण वतिंी ही
भूवाकत योग्यिं आहे. कतमण धन, दौलत व ातनामतति हे सवफ एखतद्यतलत ्यतच्यत
दैवतत वलवहले असेल ्यतप्रातणे व तेवढे वाळणतमिं आहे. ्यतत जमतही जतस्त वत
काी होऊिं शकणतम नतही. ईश्वमतिंी तशी वनयतीिं आहे. परमां तु जीवनतत खमे प्रेा
ातत्र भतग्यतनेिं वाळते हेही स्यिं आहे.
अहो दतदत, सुभद्रेच्यत यौवनतवस्थेाुळे वतिंे ान अशत प्रेातकडे आकर्तषत होणे
हे वनसगफसुलभिं आहे. परमां तु सुदव
ै तिंी गोष्ट ही आहे, की वतिंे ान कु ठे तमी न
भमकटतत ते अजुफनतसतमख्यत योग्य व्यक्तीकडे आकर्तषले गेले आहे. अजुफन हत अ्यांत
परमतक्राी तम आहेिं. म्हणूनिं तम तो गुरू द्रोणतिंतयतांिंत अ्यांत आवडतत वशष्य
आहे. द्रोणतिंतयतांनतही अजुफनतसतमखत वशष्य वाळतडयतिंी धन्यतत वतटली. ्यताुळेिं
्यतांनी ्यतांिंी सवफ धनुर्तवद्यत अजुफनतलत देऊ के ली आवण अजुफनतनेही ती सवफ ववद्यत
परूणफपरणे आ्ासतत के ली, हेही तेवढेिं ाहत्त्वतिंे आहे. आजच्यत घडीलत यत
भूतलतवमील सवफश्रेष्ठ धनुधफम अजुफनिं आहे, यतववषयी अगदी ्यतच्यत शत्रूांच्यत
रठकतणीही दुात असणे शमय नतही. म्हणूनिं तम ्यतिंे शत्रूही जमी ानततून ्यतिंत
द्वेष ा्सम कमीत असले, तमी ितह्यतांगतने ते अजुफनतिंत आदम करून ्यतिंत ातन
मतखततत.
दतदत, अजुफनतच्यत ितितीतील सवतफत ाहत्त्वतिंी गोष्ट म्हणजे ्यतिंे िंतरमत्र्य,
्यतिंी स्प्रवृत्ती व ्यतिंी नीवतात्तत. ्यतिंे ाोल यत जगताध्ये के वढेतमी ाोठे आहे.
तो एक अाूडय धनतिंत ठे वत आहे. ्यतच्यतपरुढे ितकी सवफ धन व वैभव तुच्छ आहे.
्यताुळे आज परतांडवतांकडे कौमवतांसतमखे मतज्यवैभव कदतविंत नसेलही. परमां तु
स्वतःच्यत स्प्रवृत्तीच्यत िळतवम व परमतक्रातच्यत जोमतवम ते वैभव परतांडव प्रतप्त करून
घेतील यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे. खमे तम, परांडूिंे परुत्र म्हणून परतांडवतांिंतिं हक्क
हवस्तनतपरूमच्यत ल्सहतसनतवम आहे. परमां तु जमी कतही अटळ पररमवस्थतीाुळे परतांडवतांनत
्यतांच्यत यत हक्कतपरतसून वांविंत व्हतवे लतगले असले, तमी एक नत एक ददवस
परतांडवतांनत ्यतांिंत हत न्यतय्य हक्क वाळे लिं वाळे ल असत ातझत परूणफ ववश्वतस आहे.
अहो दतदत, यत सवतांपरेक्षत एक अ्यांत ाहत्त्वतिंत ाुद्दत आहे आवण तो म्हणजे
स्वच्छ व वनाफळ िंतरमत्र्यतिंत, नीवतात्तेिंत व स्प्रवृत्तीिंत. यत जीवनाूडयतांाुळेिं
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जीवनततील खमी प्रतधतन्ये ठमत असततत. परतांडव हे ्यतांच्यत सदतिंमणताुळे सवतांनतिं
वप्रय आहेत. परण दुयोधनतववषयी ातत्र आपरण तसे म्हणू शकत नतही.
परतांडवतांववषयीच्यत व्देषा्समतने तो परूणफपरणे व कतयािंत परछतडलेलत आहे आवण
परतांडवतांनत जतस्तीत जतस्त त्रतस देऊन ्यतांिंत ातनवसक छळ कमण्यतिंतिं दुयोधनतिंत
सततिंत प्रयत्न असतो. ्यतवशवतय ्यतलत जणू िंैनिं परडत नतही. परतांडवतांिंत
दुःस्वतस कमण्यतपरवलकडे दुयोधनतने आजवम दुसमी कोणतीही गोष्ट के लेली नतही.
एवढेिं नव्हे, तम ्यतसतठी दुयोधन नेहाी धृतमतष्ट्रतच्यतही ातगे लतगत असतो.
धृतमतष्ट्रतवम कतयािं दडपरण आणून, दुयोधन धृतमतष्ट्रतलत परतांडवतांववरुद्धिंे वनणफय
घ्यतयलत भतग परतडत असतो. धृतमतष्ट्रतने जम दुयोधनतच्यत ानतप्रातणे के ले नतही तम
दुयोधनतिंत अवधकिं जळर्ळतट होतो आवण ्यतिंत मतग तो परतांडवतांवमती कतढतो.
्यतांनत सतत घतलून परतडू न िोलणे आवण ्यतांिंत सवतांसाक्ष नेहाी अवातन कमणे
यतत दुयोधनतलत ाोठत परुरुषतथफ वतटत असतो. ्यतलत एक प्रकतमिंत आसुमी आनांदिं
्यताधून वाळत असतो. दुयोधनतिंत हत स्वभतव आतत सवतांच्यतिं ातवहतीिंत
झतलेलत आहे. दुयोधनही हे सवफ ाुळीिं लपरवून ठे वत नतही. उलट ्यतलत ्यत
गोष्टींिंत अवभातनिं वतटत असतो. यताध्ये आणखीन एक वतईट गोष्ट म्हणजे,
दुयोधनतलत ्यतच्यत सवफ िांधूांिंी सदक्रय सतथ व सतहतय्य आहे आवण धृतमतष्ट्रही
परुत्राोहताुळे अांध होऊन अगवतकपरणे यत सवफ गोष्टींनत ाूक सांाती देत आहे.
अहो दतदत, ही सवफ पररमवस्थती तुम्हतलतही वनवितिं ठतऊक आहे. असे
असततनत आपरण जतणूनिुजून सुभद्रेलत अशत क्षुद्र व ववकृ त ानतच्यत लोकतांाध्ये
परतठवणे, म्हणजे वतलत जणू जळ्यत घमताध्येिं लोटण्यतसतमखे आहे. कतमण ्यततून
उद्भवणतऱ्यत सवफ पररमणतातांिंी झळ सुभद्रेलत अगदी सहजपरणे लतगणतम आवण ती
वििंतमी नतहक ्यताध्ये होमपरळू न वनघणतम. वतलत ितह्यतांगतने सवफ सुखे
वाळतीलही. परण वतलत जीवनतत जम खमे प्रेा वाळतले नतही, तम वतच्यत ानतलत
सातधतन व शतांती कधीिं वाळणतम नतही. उलट वतिंे ान नेहाीिं अस्वस्थ व
ततणतणतवतखतली मतहील. ाग आपरणही वतलत कतहीिं ादत करू शकणतम नतही.
आपरडयतलत के वळ िघ्यतिंी भूवाकत घेत स्वस्थिं िसून मतहतवे लतगेल आवण शेवटी
परितत्ततपरतिंी परतळी आपरडयतवमतीिं येईल.”
कृ ष्णतच्यत िोलण्यततून सुभद्रेववषयीिंी कतळजी प्रगट होत असडयताुळे ्यतिंे
िोलणे अ्यांत तळाळीने घडत होते. सुभद्रेववषयीच्यत प्रेाताुळे कृ ष्ण ्यतिंे म्हणणे
िलमतातलत परटवून देण्यतिंत अगदी आटोकतट प्रयत्न कमीत होतत. परण शतांतपरणे
ऐकणतऱ्यत िलमतातवमती ्यतिंत कतही होकतमत्ाक पररमणता होत आहे असे
्यतच्यत ाुखतवरून तमी ाुळीिं जतणवत नव्हते. उलटपरक्षी थोड्यतवेळतने
िलमतातच्यत ाुखतवमती हळू हळू नतमतजीिंत भतविं परसमत मतवहलत आवण तो भतव

शेवटी शब्दततून प्रगट झतडयतवशवतय मतहूिं शकलत नतही. कतहीशत उद्वेगतनेिं
िलमता िोलू लतगलत.
“अमे कृ ष्णत, तुझ्यत िोलण्यतिंे ालत नवल वतटत नतही. परण वतईट ातत्र
वनवितिं वतटते. खमे तम, तुझ्यतठतयी परवहडयतपरतसूनिं परतांडवतांिद्दलिंत आपरलेपरणत
आहे हे ालत ठतऊक आहे. परमां तु यतवेळेलत तुझत तो आपरलेपरणत एवढत वतढलेलत आहे
की तू तम उघड उघड परक्षपरततीिं िनलत आहेस. अजुफनतवमील तुझ्यत लोभताुळे तुझे
सवफ िोलणेिं ाुळी अगदी सहजग्यत एकतर्ीिं होत आहे. तुझ्यत रठकतणी परतांडवतांिंे
व ववशेषतः अजुफनतिंे एवढे कौतुक आहे हे ाी साजू शकतो. परमां तु म्हणून कतही
कौमवतांववषयी व ्यततूनही दुयोधनतववषयी तुझे एवढे अगदी टोकतिंे ववमोधी ात
असणे हे योग्य नतही. आपरले ान कोणतववषयीही परूवफग्रह दूवषत नसतवे आवण
कोणतववषयी आपरले ातही अधफवट ातवहतीवम आधतमीत नसतवे. आपरडयतसतठी
कौमव व परतांडव हे सवफिंजण सतमखेिं आहे हे लक्षतत ठे व. कतमण आपरडयत यदुकुळतिंे
व कु रूकु ळतिंे आधीपरतसूनिंे घवनष्ठ सांिांध आहेत. ्यताुळे कौमव व परतांडव यतांच्यतकडे
आपरण सतमख्यतिं वनःपरक्षपरतती दृष्टीने परतवहले परतवहजे. ्यतांच्यताध्ये कोणततही
भेदभतव कमण्यतिंे आपरणतलत कतही कतमणिं नतही.
कृ ष्णत, दुसमी ाहत्त्वतिंी गोष्ट म्हणजे कु रूकु ळतत युवमतजपरद दुयोधन व
धाफमतज यतांच्यतपरैकी कोणतलत वाळतवे, ही ्यतांिंी ्यतांच्यततील खतजगी िति आहे.
्यताध्ये कतही दखल घेण्यतिंी ककवत कोणतिंी ितजू घेण्यतिंे आपरडयतलत ाुळी
कतमणिं नतही. ्यतांच्यताध्ये उगतिंिं लुडिुड कमण्यतिंत आपरडयतलत अवधकतमिं
नतही. म्हणूनिं ्यतांच्यतपरैकी िंूक कोण ककवत िमोिम कोण यत ववषयीिंे आपरले
कतहीही ात करून न घेतत आपरण ्यत सवतांववषयी आपरले ान ाोकळे िं ठे वले
परतवहजे. आधी ज्येष्ठ िांधू यत नत्यतने धृतमतष्ट्रतिंतिं मतज्यतवम हक्क होतत. परमां तु
्यतच्यत अांध्वताुळे तो स्वतःहून ितजूलत झतलत आवण ्यतने ्यतिंत कवनष्ठ िांधू परांडू
यतच्यतकडे मतज्यकतमभतम सोपरवलत. परांडूच्यत मतज्य्यतगतनांतम धृतमतष्ट्र परुन्हत
मतज्यतवम िसलत आवण भीष्ातांच्यत ातगफदशफनतनुसतम तो मतज्यकतमभतम कमीत होतत.
दुयोधन ्यतिंत ज्येष्ठ परुत्र असडयताुळे सतहवजकिं तो ्यतच्यत वपर्यतलत सतहतय्यभूत
होत होतत. ्यतनांतम परांडूिंत वनतत अकतली ाृ्यू झतलत आवण परतांडव परुन्हत
हवस्तनतपरुमलत परमत आले. हत सवफ इवतहतस आपरडयतलत ातहीत आहेिं.
्यतनांतम आतत परुढे कतय कमतयिंे यतिंे ातगफदशफन कौमव व परतांडव यत
उभयततांनत कमतयलत भीष्ा स्वतः साथफ असततनत आपरडयतलत कतळजी कमतयिंे
कतमण नतही आवण ्यतसांिांधीच्यत वतदततही आपरडयतलत परडतयिंी आवश्यकतत नतही.
योग्य-अयोग्य, धाफ-अधाफ यत सवतांिंे यथतथफ ज्ञतन भीष्ातांनत वनवितिं आहे आवण
्यतिंत वनणफय ते कमतीलिं. परमां तु कृ ष्णत, तू ातत्र हत वनणफय आधीिं करून ठे वलेलत
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आहेस असे ददसत आहे. परतांडव म्हणजेिं धाी व कौमव हेिं अधाी असे तम तू
ठमवलेलेिं आहेस. दुयोधनतिंत स्वभतव हत जमत वेगळत असेलही. ्यततूनही
्यतच्यतरठकतणी युवमतजपरद वाळवण्यतिंी ईषतफ व िंुमस असली तम तीही
सतहवजकिं आहे. ्यतच्यतत िंूक वत गैम असे कतहीिं नतही. अनुभव नसडयताुळे
दुयोधनतिंे वतगणे कतहीवेळत आतततयीपरणतिंेही होत असेल. परण म्हणून ्यतिंत
जतस्त ितऊ कमणे हे िमोिम नतही. ्यतसतठी लगेिंिं दुयोधनतलत व्देषी, ा्समी वत
कपरटी, कतमस्थतनी म्हणून सांिोधणे आवण तेही अपरुऱ्यत ातवहतीच्यत आधतमतवम, हे
तम अ्यांत िंुकीिंेिं आहे. एवढेिं नव्हे, तम ते दुयोधनतवम समळ समळ अन्यतय
कमणतमे िं आहे.
कृ ष्णत, तेव्हत तू असे दुयोधनतकडे कलुवषत ानतने न परतहतत खुडयत व
ाोकळ्यत ानतने परतहत. सुभद्रेच्यत भतवी आयुष्यतिंत व वतच्यत सुखतिंत व्यतपरक
दृष्टीने वविंतम कम. म्हणजे ातझे म्हणणे तुझ्यत लक्षतत येईल. ाी तो सवफ वविंतम
आधीिं के लेलत आहे आवण सुभद्रेसतठी दुयोधन हतिं परती म्हणून सवफस्वी योग्य आहे
अशी ातझी परक्की खतत्री आहे. आतत आपरण िंिंेाध्ये जतस्त वेळ वतयत न दवडतत
परुढील कतयफवतही कमण्यतस सुरुवतत करूयत. ्यतसतठी ाी स्वतः हवस्तनतपरुमलत
जतऊन भीष्ा व धृतमतष्ट्र यतांिंी भेट घेऊन, ्यांनत सुभद्रेिंत स्नुषत म्हणून स्वीकतम
कमण्यतिंी ववनांती कमीन. ्यतआधी आपरण दोघे वाळू न सुभद्रेिंी भेट घेऊ आवण
सुभद्रेलतही आपरलत झतलेलत वनणफय कळवू. रुवमाणी व मे वती यत दोघींशीही आपरण
िोलून घेऊ, म्हणजे ्यतांिंीही योग्य ती नीट साज होईल. परण ाी तुलत एक सतांगतो
की सुभद्रेच्यत अडलड व अजतण ानतलत तू प्र्यक्ष वत अप्र्यक्षपरणे कोणतेही
प्रो्सतहन देऊ नकोस. तू वतच्यत भतवनेलत थोडीशी जमी सहतनुभूती दतखवलीस,
तमी ती भतवनत वतच्यत ानतत खोलवम ाूळ धमे ल आवण ाग सुभद्रेच्यत डोमयततील
ते खूळ ितहेम कतढणे आपरडयतलत कठीण होऊन िसेल. तेव्हत आततिं आपरण दोघे
ातझ्यत ाहतलतकडे जतऊ आवण तेथे रुवमाणी व सुभद्रत यतांनत िोलतवून घेऊ. िंल
तम.”
िलमतातच्यत एकां दम िोलण्यतच्यत सुमतवरूनिं कृ ष्णतने ्यतिंत नूम ओळखलत.
्यतच्यत लतगलीिं लक्षतत आले की िलमतातच्यत ानतिंत परूणफ वनियिं झतलेलत आहे.
सुभद्रेसतठी दुयोधनतवशवतय दुसऱ्यत कोणतिंतही वविंतमसुद्धत कमण्यतिंी िलमतातिंी
आतत ानःवस्थती नतही. तेव्हत िलमतातशी सध्यत कतहीही िोलणे शमयिं नतही.
्यतने उगीिंिं वतद वतढणतम आवण िलमता ्यतच्यत भूवाके शी आणखीनिं विंकटू न
मतहणतम. म्हणूनिं कृ ष्णतने कतहीही न िोलतत स्वस्थ मतहण्यतिंत वनणफय घेतलत
आवण तो ाुकतटपरणे िलमतातच्यत ातगोातग िलमतातच्यत ाहतलतत गेलत.

िलमतातने परतठवलेडयत वनमोपरतनुसतम रुवमाणी व सुभद्रत यत ्यतच्यत ाहतलतत
येऊन दतखल झतडयत. िलमतातिंी परत्नी मे वती तेथे हजम होतीिं. िलमतातने
कशतसतठी िोलतवले आहे यतिंी कोणतलतिं कतहीही कडपरनत नव्हती. कृ ष्णतच्यत तेथे
हजम असण्यताुळेही ्यत सवतांिंी उ्सुकतत अवधकिं वतढली होती. परमां तु िमतिं वेळ
कोणीिं ाुद्द्यतिंे िोलत नव्हते. नुसतेिं व्यवक्तगत ख्यतली खुशतली व जमत इकडिंे
वतकडिंे िोलणे होत होते. ्यताुळे सवतांच्यतिं ानतत थोडतसत ततण वनातफण झतलत
होतत आवण तो तेथील वतततवमणतत जतणवतही होतत. सवफजण आपरतपरसतत थोडेसे
िोलत होते आवण हसतही होते. परमां तु ्यताध्ये ानतिंत ाोकळे परणत नतही हे
सवतांच्यतिं लक्षतत येत होते. शेवटी िलमतातनेिं ाुख्य ववषयतलत हतत घततलत आवण
िोलतवयतस सुरुवतत के ली,
“तुम्हतलत सवतांनतिं थोडेसे आियफ वतटत असणतमिं आवण येथे सवतांनत कत व
कशतसतठी िोलतवले आहे, असत वविंतमही तुाच्यत ानतत येत असेलिं. परण कतळजी
कमण्यतिंे तसे कतहीिं कतमण नतही. एक सुखद व शुभद गोष्ट सतांगण्यतसतठीिं ाी
तुम्हत सवतांनत येथे िोलतवलेले आहे. आपरली सुभद्रत उपरवम झतलेली आहे हे तुाच्यत
सवतांच्यतिं लक्षतत आलेले असेलिं. तेव्हत वतच्यतसतठी योग्य असत वम शोधणे आतत
आवश्यक आहे. अथतफत वतिंत वनयोवजत वम हत आपरडयत यदुकुळतलत सतजेसत आवण
सुभद्रेलत शोभेसत असत कु लवतन, गुणवतन व धनवतन असतवत हे तम वनवितिं.
सुभद्रेलत जन्ाभम ऐश्वयफ व सवफ सुखे प्रतप्त व्हतवीत अशीिं आपरडयत सवतांिंी
ानतपरतसूनिंी इच्छत आहे. सुदव
ै तने तसत सुयोग्य वम आाच्यत नजमे साोम आहे.
ागतशीिं ाी व कृ ष्ण यत दोघतांनी वाळू न यत गोष्टीवम परुष्कळशी िंिंतफ अगदी
ानाोकळे परणतने के ली. कृ ष्णतने ्यतच्यत ानततील वविंतम ातझ्यतसाोम ातांडले
आवण ाीही ातझे वविंतम ्यतलत परटवून ददले. सुभद्रेच्यतही भतवनतांिंत आम्ही वविंतम
के लत. परण वतिंे ान अपररमपरक्व असडयताुळे वतिंे वहत ती जतणू शकत नतही. म्हणूनिं
ती जितिदतमी आािंी आहे. एखतदे वेळेस भतवनेच्यत भमतत सुभद्रेच्यत ानतिंत तोल
जतणे शमय आहे. परण अशतिं वेळी वतलत वेळीिं सतवरून वतच्यत वहततिंत ातगफ
दतखवणे अ्यांत आवश्यक आहे. तेव्हत ाी व कृ ष्ण यत दोघतांनी परूणफ वविंतम करून
सुभद्रेसतठी परती म्हणून दुयोधनतिंी वनवड के लेली आहे. कु ल, शील व सांस्कतम यत
सवफिं दृष्टीने कु रूकु ळतशी आपरडयत यदुकुळतिंे सांिांध येणे हे अ्यांत योग्य व उविंत
आहे यत ववषयी आम्हत दोघतांिंी परक्की खतत्री झतलेली आहे. रूपर, गुण व परमतक्रा
इ्यतदी सवफिं अांगतांनी दुयोधन हतिं सुभद्रेलत शोभेसत आहे असे आम्हतलत परूणफ
वविंतमतांती परटलेले आहे. तेव्हत आपरण सवतांनी वाळू न सुभद्रेच्यत जीवनतत घडत
असलेडयत यत शुभ व आनांददतयी घटनेिंे स्वतगत करून वतिंे अवभनांदन करू यत.”
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असे म्हणून िलमता सुभद्रेच्यत जवळ गेलत आवण ्यतने वतिंत हतत हतततत
घेऊन वतच्यत ास्तकतवम हलके िं थोपरटले. खमे तम, िलमतातच्यत अशत अनपरेवक्षत
िोलण्यतने सवतांनतिं आिययफ वतटले आवण धक्कतही िसलत. कृ ष्णही िंदकतिं झतलत.
कतमण िलमता एकदा असे वनणतफयक िोलेल असे कृ ष्णतलतही वतटले नव्हते.
िलमतातने तम आतत िोलतयलत कतही जतगत ककवत कतही वतविं ठे वलत नव्हतत.
रूवमाणीही एकदा अवतक् होऊन कृ ष्णतकडे परतहत मतवहली. परण कृ ष्ण कतहीही न
िोलतत स्वस्थिं मतवहलत होतत. ्यतच्यत ाुखतवरून ्यतच्यत ानततील वविंतमतांिंत
कतहीिं थतांगपरत्तत लतगत नव्हतत. परण सवतांत के ववलवतणी अवस्थत झतली होती ती
सुभद्रेिंी. वििंतमी खतली ातन घतलून कतवऱ्यतितवऱ्यत नजमे ने इकडे वतकडे परतहत
होती आवण डोळ्यतत आलेले परतणी लपरवण्यतिंत अयशस्वी प्रयत्न कमीत होती.
शेवटी न मतहवून वतने रूवमाणीच्यत कु शीत वशरून वतिंे तोंड लपरवले. मे वती ातत्र
एकदा उ्सतवहत झतली आवण वतने सुभद्रेच्यत जवळ जतऊन कौतुकतने वतिंी परतठ
थोपरटली. एकां दम पररमवस्थतीिंत अांदतज घेऊन कृ ष्णतने सूिंक नजमे ने रूवमाणीकडे
परतवहले. रूवमाणीनेही कृ ष्णतिंी सूिंनत ओळखली आवण सुभद्रेलत िमोिम घेऊन ती
वतच्यत ाहतलतकडे वनघतली. कृ ष्ण िलमतातशी िोलण्यतिंत कतही प्रयत्न कमणतम
तेवढ्यतत िलमतातने कृ ष्णतलत ‘आतत नको’ असे हतततच्यत खुणेने सतांवगतले. ाग
कृ ष्ण कतहीही न िोलतत हळू हळू ्यतच्यत ाहतलतच्यत ददशेने िंतलू लतगलत.
कृ ष्ण जेव्हत ्यतच्यत ाहतलतत वशमलत तेव्हत तेथील दृश्य परतहून ्यतिंेही ान
कळवळलेिं. सुभद्रत रूवमाणीच्यत कु शीत स्र्ुां दून स्र्ुां दून मडत होती आवण सुभद्रत
वतिंी साजूत घतलण्यतिंत प्रयत्न रूवमाणी परमोपरमीने कमीत होती. परमां तु सुभद्रेिंे
मडणे कतही थतांितिं नव्हते. तेवढ्यतत कृ ष्ण आडयतिंे लक्षतत आडयतवम सुभद्रत
धतवतिं कृ ष्णतकडे गेली आवण ्यतच्यत खतांद्यतवम आपरले डोके ठे वून परुन्हत मडू
लतगली. एकत हतततने सुभद्रेिंे डोळे परुसत आवण दुसऱ्यत हतततने वतच्यत ास्तकतवम
थोपरटीत कृ ष्णही वतिंे सतां्वन कमण्यतिंत प्रयत्न कमीत मतवहलत. परण ानततून कृ ष्ण हे
जतणून होतत की सुभद्रेिंी साजूत घतलणे के वळ कठीण नतही तम अशमयिं आहे.
कतमण दुसऱ्यत कशतनेही सुभद्रेच्यत ानतिंी साजूत परटणे शमयिं नव्हते. परण तमीही
सुभद्रेशी िोलणे आवश्यक आहे हे कृ ष्ण साजून होतत. म्हणून ाग ्यतने हळु वतम
शब्दतने सुभद्रेशी िोलतवयतस सुरूवतत के ली,
“अगां सुभद्रे, आतत तुझत शोक आवम िघू. असे दकती वेळ तू दुःख कमीत
िसणतम आहेस? मडू न मडू न तुझे डोळे िघ कसे अगदी लतल लतल झतले आहेत.
तुझ्यत ानतच्यत वेदनत ालत कळत कत नतहीत? परमां तु ातझतही अगदी नतईलतजिं
होत आहे. तुझ्यत ानततील अजुफनतववषयीिंी प्रेाभतवनत ाी दतदतांपरयांत वनवितिं
परोिंवली. परमां तु ते ्यतसांिांधी कतहीही वविंतम कमतयलत ाुळी तयतमिं नतहीत. कतमण

्यतांच्यत ानतत दुयोधनतववषयीिंत वविंतम अगदी परक्कत झतलेलत आहे आवण
्यतसांिांधी कतहीही िदल कमण्यतिंी ्यतांिंी ानःवस्थती अवजितत नतही. तुझ्यत
ानततील प्रेाभतवनेलत ‘तरूण वयततील एक अडलडपरणत’ असे म्हणून ्यतांनी लगेिंिं
वझडकतरून लतवले. तुझ्यत वहत-अवहततिंी कतळजी के वळ ्यतांनतिं आहे आवण तुझे
वहतही र्क्त तेिं जतणततत असत ्यतांिंत ठता ववश्वतस आहे. तेव्हत ्यतांच्यत ्यत
वनियतपरतसून दतदतांनत दूम कमतत येणे आतत कोणतलतिं शमय होणतम नतही. अगदी
ालत सुद्धत! दतदतांच्यत ानतत अजुफनतववषयी कोणततही नकतमत्ाक वविंतम ककवत मतग
अगदी जमतही नतही. परण दुयोधनतववषयी ्यतांनत अवधक आपरलेपरणत वतटत आहे हे
उघडिं आहे. म्हणून सुभद्रे, ातझे तुलत एकिं सतांगणे आहे की प्रतप्त पररमवस्थतीत
आपरण सवतांनीिं दतदतांनी घेतलेडयत वनणफयतलत ानतपरतसून स्वीकतमलेिं परतवहजे.
कतमण ्यतलत दुसमत कोणततही परयतफयिं उपरलब्ध नतही.”
कृ ष्णतच्यत अशत सतां्वनपरम िोलण्यतने सुभद्रेिंे मडणे थतांिले तम नतहीिं, उलट
वतलत मडण्यतिंे अवधकतवधक उातळे येऊ लतगले आवण कृ ष्णतपरतसून दूम जतऊन ती
रुवमाणीच्यत कु शीत वशरून स्वतःिंे तोंड लपरवून िसली. सुभद्रेिंी ती अवस्थत
रुवमाणीलतही सहन होईनत आवण न मतहवून ती कृ ष्णतलत म्हणतली,
“अहो, तुम्ही असे कसे कमतत? तुम्हीिं जम असे म्हणतयलत लतगलतत तम ाग
सुभद्रेने आशेने परहतयिंे तमी कोणतकडे? वतलत तुािंत के वढत भमवसत व आधतम
वतटत होतत. आतत जम तुम्हीिं अशी नतईलतजतिंी भतषत िोलतयलत लतगलतत तम
वतने ाग जतयिंे तमी कोणतकडे? तुम्ही वतच्यतसतठी कतहीतमी वनवित कमतलिं
अशी तुाच्यतववषयीिंी परूणफ खतत्री सुभद्रेने ितळगली होती, यतत वतिंी कतय िंूक
आहे िमे ? तुम्ही जम ानतत आणलेत तम तुम्ही अजूनही सुभद्रेिंी कोण्यत नत
कोण्यत प्रकतमे ादत नक्कीिं करू शकतत असत ववश्वतस ातझ्यतही रठकतणी आहे. प्रश्न
र्क्त तुम्ही ानतवम घेण्यतिंत आहे आवण तुम्ही आतत ानतवम घेतलेिं परतवहजे. कतमण
कोण्यतही पररमवस्थतीत आपरण सुभद्रेलत एकटे सोडू शकत नतही. वतलत ददलेलत शब्द
व आश्वतसन आपरण कतही झतले तमी परतळलेिं परतवहजे. कतमण हत सुभद्रेच्यत परुऱ्यत
आयुष्यतिंत प्रश्न आहे हे लक्षतत ठे वत.”
रूवमाणी असे िोलून थतांिली आवण कृ ष्णतच्यत िोलण्यतिंी वतट परतहत
्यतच्यतकडे अपरेवक्षत नजमे ने परतहत मतवहली. सुभद्रतही कृ ष्णतकडे ाोठ्यत आशेने
िघत होती. परमां तु कृ ष्ण ातत्र कतहीही न िोलतत िमतिं वेळ स्वस्थिं मतवहलत. जसत
जसत वेळ जतऊ लतगलत तशी तशी सुभद्रत अवधकतवधक ाोठ्यतने स्र्ुां दू लतगली.
सुभद्रेिंी ती के ववलवतणी अवस्थत परतहून कृ ष्णतिंेही ान द्रवले आवण सुभद्रेशी िोलणे
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्यतलत भतगिं परडले. कृ ष्णतने सुभद्रेशी साजतवणीच्यत शब्दतत िोलण्यतस सुरूवतत
के ली,
“अगां सुभद्रे, अशी वनमतश व हवतलददल होऊ नकोस. तुझी अशी ही दयनीय
अवस्थत परतहून ालत अ्यांत वतईट तम वनवितिं वतटते. परमां तु ाीही अगवतक
असडयताुळे तुझी कतहीिं ादत करू शकत नतही हेही खमे िं आहे. कतही झतले तमी
दतदत हे आपरले ज्येष्ठ िांधू आहेत. ्यताुळे ्यतांिंे सतांगणे हेिं आपरडयतसतठी अांवता
आहे. ्यतांच्यत शब्दतिंत ातन मतखणे हे आपरणत सवतांिंेिं कतफव्य आहे. ्यतांिंत शब्द
डतवलणे म्हणजे प्र्यक्ष दतदतांिंतिं अवातन कमण्यतसतमखे आहे आवण ते ातझ्यतकडू न
कधीही घडणे शमयिं नतही. तेव्हत आतत तूिं तुझ्यत ानतिंी साजूत घतलून ्यत
ानतलत सतवम आवण ानतिंी तयतमी कम. आम्ही सवफजण तुझ्यत के वळ परतठीशीिं
नव्हे, तम तुझ्यत सोितही आहोत यतिंी परूणफ खतत्री ितळग. सुभद्रे, तुलत एकिं
सतांगतो की ्यत परमाेश्वमतवम श्रद्धत ठे व आवण ्यतिंतिं भमवसत धम. ्यतच्यतिं कृ परेने
सवफकतही अगदी व्यववस्थत व नीट होईल. ्यत परमाेश्वमतच्यत सत्तेत जे कतही घडे ल
ते सवफ योग्य व िंतांगलेिं असेल आवण तुझ्यत वहततिंेही असेल, असत दृढ ववश्वतस
ानतत ितळगून महत. आतत ान शतांत ठे व आवण तुझ्यत परूवीच्यत उ्सतहतने जीवन
जगण्यतस सुरूवतत कम िघू.”
कृ ष्णतिंे िोलणे ऐकू न सुभद्रत शतांत तम झतली नतहीिं, उलट अवधकिं व्यतकू ळ
झतली. परण आतत ातत्र वतच्यत अगवतकतेिंे रूपरतांतम मतगतवण्यततिं झतले आवण
थोडीशी विंडू निं ती कृ ष्णतलत म्हणतली,
“अमे कृ ष्णत, तुम्ही ातझी साजूत घतलण्यतिंत दकतीही प्रयत्न के लतत तमी ती
तशी कधीही परटतयिंी नतही हे लक्षतत ठे वत. आधी तू व रूवमाणी ववहनीनेिं ातझे
ान जतणून घेतलेत. ्यतनांतम ातझ्यत ानततील भतवनतही तुम्हीिं जोपरतसलीत.
एवढेिं नव्हे, तम ातझी भतवनत योग्यिं आहे असे ालत सतांगून ती तुम्ही
वतढवलीतही. ातझ्यत ानततील भतवनेिंी परूती कमण्यतिंे आश्वतसनही तुम्हीिं ालत
ददलेत आवण आतत ्यत प्रेाभतवनत ाी ववसरून जतव्यतत असे तुम्हीिं ालत खुशतल
सतांगत आहतत. कृ परत करून असे ातझ्यत भतवनतांशी खेळू नकत. ालत ते अवजितत
सहन होत नतही. ातझ्यत ानतच्यत झतलेडयत कोंडातऱ्यताुळे ातझत जीव अगदी
गुदारून गेलत आहे आवण ातझे ास्तकही नुसते भणभणून मतवहले आहे. ाी तुािंत व
ववशेषतः कृ ष्णत, तुझत भमवसत धमलत होतत ही ातझी िंूकिं होती हे आतत ातझ्यत
लक्षतत आलेले आहे. तेव्हत तुम्हतलत ातझी ादत कमतत येणे शमय नसेल तम करू
नकत. परमां तु ालत ‘ईश्वमतवम भमवसत ठे व’ असत उपरदेशही करू नकत. ्यतने ातझ्यत
ानतलत अवधकिं त्रतस होत आहे.

कृ ष्णत, दुसऱ्यतलत उपरदेश कमणे ही अ्यांत सोपरी गोष्ट आहे. परण जेव्हत गोष्टी
स्वतःवम येततत नत, तेव्हत ातत्र यत सवफ ववषयतांिंत सोयीस्कमपरणे ववसम परडतो. कतय
तम म्हणे, ‘सुभद्रे, दतदतांिंत ातन व आदम ठे वून ्यतांच्यत वनणफयतलत सांाती दे.
्यतांच्यतही रठकतणी तुझ्यत वहततिंतिं वविंतम आहे हे लक्षतत ठे व.’ ाग कृ ष्णत, ाी
तुलत वविंतमते की असतिं सडलत तू रूवमाणीववहनीलत कत िमे ददलत नव्हततस?
वतच्यत ज्येष्ठ िांधूांनी म्हणजे वतच्यत दतदतांनीही वतच्यतसतठी ्यतांच्यत दृष्टीने योग्य असत
वम वनवडलत होततिं की! िंतांगलत रूपरवतन होतत, धनवतनही होतत की! कतय काी
होते ्यतच्यताध्ये? हतां, ्यतिंे िंतरमत्र्य वगैमे थोडेसे खमति होते एवढेिं. परण तेवढे
िंतलतयिंेिं. ्यतच्यतकडे कतनतडोळत करून रूवमाणी ववहनीनेही वतच्यत ज्येष्ठ
िांधूिंत वनणफय ातनतयलत नको होतत कत? तसत उपरदेश तू ववहनीलत के लत होततस
कत? नतही नत? कत हत कटू उपरदेश र्क्त खतस ातझ्यतसतठीिं मतखून ठे वलत होततस?
कृ ष्णत, लहतन तोंडी ाी ाोठत घतस घेत आहे यतिंी ालत कडपरनत आहे.
्यतिद्दल ालत क्षात कम. परण ालत ाोकळे परणतने िोलू दे. आतत स्वस्थ िसणे ालत
शमय नतही. तुाच्यत वववतहतिंत सतद्यांत इवतहतस ालत एकदत रूवमाणीववहनीनेिं
सतांवगतलत होतत. वतिंे ान कसे तुझ्यत ठतयी जडले, वतच्यत ानततील प्रेाभतवनत
वतने के वढीतमी जोखीा पर्करून परत्ररूपरतने तुलत कशी कळवली, हे सवफ सवफ ालत
ववहनीने सतांवगतले आहे. ्यत वेळेस कृ ष्णत, तू वतलत ववमोध तम के लत नतहीसिं.
उलट वतच्यत प्रेातिंत स्वीकतम करून वतलतही परत्ररूपरतने तसे कळवलेस. एवढेिं
नव्हे, तम परुढे ववहनीने आखलेडयत योजनेनुसतम तू स्वतः कुां डीनपरुमतलत गेलतस आवण
वतलत तेथून परळवून आणलेस. ्यतसतठी तू वतच्यत ज्येष्ठ िांधूिंत प्रवतकतमही ाोडू न
कतढू न ्यतलत नताोहमा कमतयलतही काी के ले नतहीस. हे सवफ खमे आहे नत? ाग
के वळ ातझ्यतसतठीिं वेगळे वनया कत िमे लतवले जतत आहेत? असे दुटप्परी धोमण व
वतगणे असलेडयतांकडू न ालत कु ठडयतही न्यतयतिंी वत ादतीिंी जमतही अपरेक्षत ाुळीिं
नतही. तुाच्यत कोणतच्यतही कोमड्यत उपरदेशतिंी वत सडडयतिंी ालत अवजितत
जरूमी नतही. आतत कतय व कसे कमतयिंे हे ातझे ाी परतहीन, नतहीतम जम सवफ
असह्यिं झतले तम ाी ातझत जीवही द्यतयलत काी कमणतम नतही हे ाी तुम्हतलत
आत्ततिं वनक्षून सतांगून ठे वते.”
असे मतगतमतगतने िोलत व डोळ्यततून ओघळणतऱ्यत अश्रूांनत आपरडयत हतततने
परुशीत परुशीत सुभद्रत कृ ष्णतच्यत ाहतलततून वनघून गेली. वतच्यत ातगे धतवणतऱ्यत
रूवमाणीलत कृ ष्णतने हतततच्यत खुणेनेिं थतांिवले.
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ातगे परमतून रूवमाणी कृ ष्णतकडे परतहत उभी मतवहली. परण कृ ष्ण हत स्वस्थिं
होतत. कृ ष्णतलत कतही वविंतमण्यतिंत प्रयत्नही रूवमाणीने के लत नतही. कृ ष्णतिंे
अांतःकमण जतणून असलेली रूवमाणी ओळखून होती, की कृ ष्ण जमी ितह्यतांगतने
स्वस्थ ददसत असलत तमी ्यतच्यत रठकतणी अांतमतत वनवितिं अस्वस्थतत आहे.
सुभद्रेिंी आतफतत ही कृ ष्णतच्यत ठतयीही असणतमिं आवण सुभद्रेलत व अजुफनतलत
ददलेलत शब्द कोण्यतही पररमवस्थतीत तो परूतफतेलत नेणतमिं, यतिंी खतत्री
रूवमाणीच्यत ठतयी परक्केपरणतने होती. ्यतच्यत स्वभतवतनुसतम, ्यतच्यत परद्धतीने कृ ष्ण
यत सवतफतून नक्कीिं ातगफ कतढेल यतिंत परूणफ ववश्वतस रूवमाणीलत होतत. ‘योग्य वेळी
कृ ष्ण आपरडयतलत ववश्वतसतत घेऊन सवफकतही सतांगेलिं’ हे परूवतफनुभवतने रूवमाणीलत
ातवहत होते. ्यताुळे रूवमाणीही ्यत वेळेिंी वतट परतहत स्वस्थ मतवहली. परमां तु
वतच्यत रठकतणी सुभद्रेववषयीिंी अ्यांत कतळजी ातत्र वनवितिं लतगून मतवहली
होती हेही खमे िं होते.”
ओघव्यत वतणीने अखांडपरणे िोलत असणतमत नतमद ाुद्दताहूनिं थोडत वेळ
थतांिलत. लक्ष्ाी एवढत वेळ श्रवण कमीत होती खमी, परमां तु िमतिं वेळ झतलत तमी
वतच्यतकडू न कोण्यतही प्रकतमिंी कतहीिं प्रवतदक्रयत प्रगट झतली नतही, यतिंे
नतमदतलतही थोडेसे नवलिं वतटले. म्हणूनिं नतमदतने जतणूनिुजूनिं ्यतिंे िोलणे
थतांिवले आवण तो लक्ष्ाीकडे अपरेवक्षत नजमे ने परतहत मतवहलत. नतमदतच्यत परतहण्यतिंत
अथफ लक्ष्ाीच्यतही लगेिंिं लक्षतत आलत. नतमदतकडे परतहून वस्ातहतस्य कमीत ाग
लक्ष्ाीने िोलतवयतस सुरुवतत के ली,
“अमे नतमदत, तू िोलतयिंत कत थतांिलतस हे ालत ातवहत आहे. िमतिं वेळ
श्रवण कमीत असूनही ाी तुलत कतहीिं प्रश्न कसत वविंतमलत नतही, यत गोष्टीिंेिं
तुलत नवल वतटत असणतम, होय नत? अमे , ातझ्यत ानतत प्रश्न येत नतहीत असे नतही.
परमां तु कतही प्रश्नतांिंी उत्तमे ातझी ालतिं वाळततत तम कतही प्रश्नतांिंी उत्तमे तुझ्यत
िोलण्यततूनिं लगेिं वाळततत. परण तमीही ्यत वनवात्ततने ातझ्यतकडू न कतहीतमी
िोलणे घडतवे आवण तुझ्यत सतांगण्यतत ातझतही सहभतग व्हतवत ही तुझी अपरेक्षत
अगदी मतस्तिं आहे. कतमण अशत सांवतदततूनिं तुझ्यत िोलण्यतच्यत ाुळतशी
असलेडयत भतवतशी ातझे सामस होणे घडेल. ्यताुळेिं तुझ्यत आनांदतिंत अनुभव
ालत जतणतत येईल आवण िंतखततही येईल. तुझ्यत अनुभवतिंत आनांद ालत सेवन
कमतवयतस वाळत आहे हे ातझे परमा भतग्यिं आहे. परमां तु ातझ्यत अनुभवतिंत आनांद
प्रतप्त करून घेणे ातझ्यतसतठी वशडलक मतहतेिं. ती आतफतत ातझ्यत ठतयी असतवी
अशी आतफतत तुझ्यत रठकतणी आहे. नतहीतम, श्रवणसुखतच्यत नतदतत ातझ्यत ानतलत
सुस्ती येईल अशी कतळजी तुझ्यतठतयी आहे हे ाी जतणून आहे. म्हणूनिं तू ालत

सांवतदतलत उद्युक्त कमीत आहेस, होय नत? खमोखमीिं हे तुझे ातझ्यतवम अनांत
उपरकतम आहेत.
नतमदत, कतय आहे नत, जेव्हत कृ ष्णप्रेातच्यत कथत व प्रसांग सवफ सुमळीतपरणे
घडत असततत तेव्हत ातझे ान वनवितिं सुखतवते हे खमे िं आहे. परण जेव्हत जेव्हत
प्रसांगतत कतही अडिंणी व अडथळे वनातफण होततत तेव्हत ातत्र ाी लगेिंिं सतवध
होते आवण ाग ातझ्यत ानतलत वविंतम कमणे भतगिं परडते. परमां तु एक गोष्ट वनवित
आहे की आतत ्यत वविंतमतांिंत ानतत गुांतत होत नतही. कतमण वविंतम कमण्यतिंी
वनवित ददशत ातझ्यत ानतलत ातवहत आहे आवण ्यतसतठी ातझे ान कृ ष्णतकडेिं
परतहू लतगते. परण ते परतहणे रूवमाणीच्यत दृष्टीने घडते आवण म्हणून ाग ातझ्यत
ानततील प्रश्नतांिंे उत्तमही लगेिंिं वाळते.
नतमदत, एक गोष्ट वनवितिं आहे की ज्यत अथी कृ ष्णतने सुभद्रत व अजुफन
यतांच्यत ितितीत स्वतःहून परुढतकतम घेतलत होतत, ्यत अथी तो ्यतिंी परूती हम
तऱ्हेने व हम प्रयत्नतने कमणतमिं. कु ठडयतही अडिंणी येवोत व कतहीही अडथळे
येवोत, सुभद्रत व अजुफन यतांिंी परतठमतखण कृ ष्ण शेवटपरयांत कमीत मतहणतम यतिंी तम
ालत परूणफ खतत्री आहे. म्हणूनिं जेव्हत िलमतािं सुभद्रत व अजुफन यतांच्यत वववतहतलत
ववमोध करू लतगलत, तेव्हत कृ ष्णतने स्वस्थ मतहून िलमतातलत परतठठित दतखवलत असे
जमी सकृ ्दशफनी ददसले, तमी कृ ष्णतिंत तो वनणफय धोमणत्ाक होतत हे ातझ्यत
लगेिंिं लक्षतत आले. कतमण कृ ष्ण आपरडयत प्रेाीजनतांिंी सतथ कधीिं सोडत नतही हे
ाी परूणफपरणे जतणून आहे. कृ ष्ण प्रतप्त पररमवस्थतीतून वनवितिं कतहीतमी ातगफ
कतढणतम यतिंी ालत परूणफ वनविती आहे. अशीिं वनविती रुवमाणीच्यत रठकतणीही
होती. म्हणूनिं वतलत जमी सतहवजकिं कतळजी वतटत होती, तमी ानततून ातत्र
रुवमाणी परूणफपरणे वनल्ित होती. रुवमाणीच्यत ठतयी असलेलत हत कृ ष्णतववषयीिंत
भमवसत वतच्यत स्वतनुभवततून वनातफण झतलेलत होतत. परमां तु सवतफत ाहत्त्वतिंी एक
गोष्ट ालत जतणवली आवण ती म्हणजे कृ ष्णतिंे ानोगत जतणून घेण्यतिंत जमतही
प्रयत्न न कमतत रुवमाणी स्वस्थ मतवहली. कृ ष्ण ्यतिंे ान स्वतःहून ाोकळे
कमण्यतिंी रुवमाणी वतट परतहत मतवहली, हेिं रुवमाणीच्यत कृ ष्णतवमील
भवक्तभतवतिंे लक्षण होते आवण ्यतिंेिं ाहत्त्व ालत ववशेष्वतने जतणवते.
हे नतमदत, सुभद्रेिंतही कृ ष्णतवमती अ्यांत ववश्वतस होतत आवण सतहवजकिं
वतलत र्क्त कृ ष्णतिंतिं आधतम वतटत होतत. वतिंेही कृ ष्णतवम प्रेा होते, परण ्यत
प्रेातत कृ ष्णतकडू न अपरेक्षतही हो्यत. ्यताुळे अपरेक्षतभांगतिंे दुःख वतलत एवढे झतले
की ते वतच्यत काकु वत ानतच्यत सहनशक्तीच्यत परलीकडे गेले. सुभद्रेच्यत ानतच्यत
रठकतणी मतगतपरेक्षत असहतय्यतत अवधक वनातफण झतली आवण ्यतिंेिं रूपरतांतम
सतहवजकिं वतच्यत विंडविंडीत झतले. परण ्यत भमततही वतने कृ ष्ण व रुवमाणी
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यतांच्यत वववतहतिंत जो उडलेख के लत तो ातत्र योग्यिं होतत. ्यत गांभीम
पररमवस्थतीतही ालत तम ते सवफ ऐकततनत गांातिं वतटत होती. थोडतवेळ कृ ष्णही
वनरुत्तमिं झतडयतसतमखत ददसलत नत? ालत अगदी खतत्री आहे की कृ ष्ण व रुवमाणी
यत दोघतांनतही सुभद्रेच्यत ्यत विनतोड ाुद्दयतिंी ाौजिं वतटली असणतम. परमां तु
प्रसांगततील गतांभीयफ ओळखून तेही शतांत व गांभीम मतवहले असतील इतके िं. ते असू दे!
नतमदत, कृ ष्णतने परुढे प्र्यक्ष कतय व कसे के ले, की जेणेकरून सुभद्रत व अजुफन यतांिंत
वववतह झतलत? कृ ष्णतने ज्यतांनत आपरले ातनले ्यतांच्यत सुखतसतठी कृ ष्णतने कतहीही
के ले असेल, यतिंी ालत परक्की खतत्री आहेिं. परण ्यत सवतांिंत इवतहतस तुझ्यत
ाुखततून, प्रेामसतने भमलेडयत वतणीद्वतमे प्रगट व्हतवत आवण ्यताध्ये ाी ानसोक्त
डु ांितवे यतिंीिं उ्कां ठत ातझ्यतठतयी वतढू न मतवहली आहे. तेव्हत तू आतत ्वरमत तुझ्यत
वतणीिंत ओघ प्रगट कमतवतस अशी ाी तुलत प्रेापरूवफक प्रतथफनत कमते.”
लक्ष्ाीच्यत िोलण्यतवम नतमदतने सांतोषतने ातन डोलतवली आवण क्षणतधतफत्
्यतच्यत वतणीतून कृ ष्णकथेाधील परूणफपरणे भरून मतवहलेले सगुण प्रेा वतहू लतगले,
“हे लक्ष्ाी, तुझे म्हणणे अगदी िमोिमिं आहे. सुभद्रेने जो कृ ष्णतिंत भमवसत
धमलत होतत तो योग्यिं होतत. परमां तु ती कृ ष्णतिंे ातहत्म्य जतणत नसडयताुळे
वतच्यतठतयी कृ ष्णतववषयी परूणफ ववश्वतस नव्हतत. जेव्हत वतने धमलेडयत भमवशतलतिं
धक्कत लतगलत तेव्हत सतहवजकिं वतिंे ान डळाळले आवण वतच्यत ्यत असहतय्य
अवस्थेतून वतच्यत ानतिंत प्रक्षोभ झतलत. परमां तु रूवमाणी कृ ष्णतिंे ातहत्म्य जतणून
असडयताुळे वतच्यत ठतयी कृ ष्णतववषयीिंत ववश्वतस परूणफपरणे होतत. म्हणून ती
कृ ष्णतिंत परुढील खेळ व िंतल यतिंी आतुमतेने वतट परतहत मतवहली. कृ ष्णतलत
अपरेवक्षत अशत योग्य वेळेस ्यत खेळतत सहभतगी होण्यतसतठी रूवमाणी तयतम
होऊन मतवहली ही गोष्ट ाहत्त्वतिंी आहे. कतमण तेिं तम वतच्यत ठतयीच्यत
भवक्तभतवतिंे लक्षण होते. परण तूही ्यत प्रसांगतत कृ ष्णतकडे रूवमाणीच्यतिं दृष्टीने
परतहत आहेस यतिंे ालत अ्यांत अप्रूपर वतटते. कतमण तुझ्यत ठतयी वनातफण झतलेडयत
भवक्तभतवतिंेिं ते लक्षण आहे. ाहत्म्यतांच्यत अांतःकमणतच्यत अवस्थेलतिं एकीएक
प्रातण ातनून ्यतिंतिं ध्यतस धमणे आवण तेिं व्यवधतन स्वतःठतयी वन्य जतगृत
ठे वून मतहणे हेिं तम सगुणभक्तीिंे सहज लक्षण आहे.
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हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतववषयी जी खतत्री व ववश्वतस रूवमाणीलत वतटत होतत तो योग्यिं
होतत. कतमण कृ ष्णतच्यत अांतःकमणतत तसे वविंतम खमोखमीिं िंतलू होते. सुभद्रत व
अजुफन यतांिंत वववतह कोण्यतही पररमवस्थतीत लतवून तम द्यतयिंत होततिं. र्क्त ते के
कमतवे यतिं खोल वविंतमतत कृ ष्ण गढू न गेलत होतत. एकत ितजूलत ज्येष्ठ िांधू म्हणून
िलमतादतदत यतांिंत हट्ट, तम दुसऱ्यत ितजूलत आवडती िहीण सुभद्रत वहलत ददलेलत
शब्द. अशत दुववधत पररमवस्थतीतून कृ ष्ण ातगफ शोधून कतढण्यतिंत प्रयत्न कमीत होतत.
नत्यतपरेक्षतही सुभद्रेिंी ितजू योग्य व न्यतय्य आहे यतिंी खतत्री कृ ष्णतलत होती आवण
म्हणूनिं कृ ष्ण सुभद्रेच्यत ितजूने ठतापरणे उभत मतवहलत होतत. परण ्यतिंिमोिम
सुभद्रत व अजुफन यतांनत प्र्यक्ष ादत कमणेही अ्यांत आवश्यकिं होते. कतमण के वळ
्यताुळेिं सुभद्रत व अजुफन यतांिंत वववतह शमय झतलत असतत. हत परेिं सोडवण्यतसतठी
कतहीतमी डतवपरेिं लढवणे जरूमीिंे होते आवण ्यतसांिांधीिंे वविंतम कृ ष्णतच्यत
ानतत प्रकषतफने िंतलू होते.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतसाोमील प्रश्न अ्यांत नतजूक होतत हे खमे िं आहे. कतमण
िलमता हत कतही शत्रू नव्हतत, की ्यतलत कतहीही करून नताोहमा कमतयिंे होते.
िलमतातलत हमवतयिंेही नव्हते. परण कतयफ सतधतयिंे होते तेही अगदी हळु वतम
परद्धतीने आवण कोणतच्यतही नकळत, हे अ्यांत ाहत्त्वतिंे होते. कतयफ सतधण्यतसतठी
सता, दता, दांड व भेद असे उपरिंतम सतांवगतले आहेत. परण यत रठकतणी कतहीतमी
युक्तीिं कमतवयतस हवी आहे हे कृ ष्णतच्यत लक्षतत आले होते आवण ्यतिं वविंतमतत
कृ ष्णतिंे ान परूणफपरणे िुडून गेले होते.
हे लक्ष्ाी, वविंतम कमतत कमतत कृ ष्णतच्यत ानतत हळू हळू एक योजनत सतकतम
होऊ लतगली होती. ्यतसतठी ्यतने प्रथा अजुफनतलतिं ववश्वतसतत घेतले. कृ ष्णतने
आधी अजुफनतलत सवफ पररमवस्थती नीट साजतवून सतांवगतली आवण म्हणतलत,
“अमे अजुफनत, आततिं खमी तुझ्यत सुभद्रेवमील प्रेातिंी कसोटी आहे. सुभद्रेिंे व
तुझे ान एकाेकतांवम परूणफपरणे जडले आहे. परण प्रयत्नतिंत भतग ातत्र परूणफपरणे के वळ
तुझ्यतकडू निं घडतवयतस हवत. ्यतितितीत सुभद्रत ही हतिलिं आहे. कतमण ती
कौटुांविक व सतातवजक िांधनतच्यत िंौकटीत परूणफपरणे जखडली गेली आहे. ्यततून
वतलत सोडवून वतच्यतशी तुलत वववतह कमण्यतसतठी आतत के वळ एकिं ातगफ ाोकळत
आहे आवण तो म्हणजे सुभद्रेलत परळवूनिं नेऊन वतच्यतशी वववतहिद्ध होणे. ्यतसतठी
ातझ्यत ानताध्ये ाी एक योजनतही वनवित के ली आहे. परमां तु ्यतिंी अांालिजतवणी
ातत्र तुलत एकट्यतलतिं कमतवी लतगेल. ्यताध्ये ातझत कोण्यतही प्रकतमे प्र्यक्ष
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सहभतग असणतम नतही. कतमण तुम्हतलत उघडपरणे परतठठित देणे म्हणजे दतदतांनत
ववमोध कमणे आवण ते जतहीमपरणे कमणे ालत शमय होणतम नतही आवण तसे कमणे
योग्यही ठमणतम नतही. परमां तु एक आश्वतसन ातत्र ाी तुलत नक्की देतो की ाी
परडद्यतातगूनिंी सवफ सूत्रे हलवीन आवण तुझ्यतसतठी सवफ अनुकूल पररमवस्थती वनातफण
कमीन. िोल, तयतमी आहे कत तुझी?”
कृ ष्णतच्यत यत िोलण्यतने अजुफन अगदी अिंांवितिं झतलत. ्यतिंत ्यतच्यत
कतनतांवम ववश्वतसिं िसेनत. कृ ष्ण ्यतलत असे कतही कमतयलत सतांगेल असे ्यतलत
कधी स्वप्नततही वतटले नव्हते. अजुफनतिंी आत्ततपरयांतिंी जी परमतक्रातांववषयीिंी
कडपरनत होती ती र्क्त युद्धतपरुमतीिं ायतफददत होती. परण कृ ष्ण ्यतलत आतत जे ददव्य
कमतयलत सतांगत होतत ते जतस्त कठीण होते. कतमण ्यतसतठी सवतांनत र्सवतवे व
दुखवतवे लतगणतम होते आवण ्यत सवतांाध्ये अगदी िलमतातपरतसून ते ्यतिंी ाततत
व िांधू यतांच्यतपरयांतिंे अ्यांत प्रेातिंे व जवळिंे असे सवफ सांिांवधत होते. अजुफनतिंे ान
सतहवजकिं दोलतयातन होऊ लतगले. परण ्यतच्यतसाोम सुभद्रेिंत दुःखी व
के ववलवतणत असत िंेहमत येऊ लतगलत. वतच्यत रठकतणी असलेले अजुफनतवमील वनततांत
प्रेा आवण वतने अजुफनतच्यत वतच्यतवमील प्रेातिंत धमलेलत भमवसत यतिंे स्ामण
अजुफनतलत झतले. अजुफनतिंी वववजगीषु वृत्ती जतगी झतली आवण ्यतच्यत ानतिंत परुन्हत
वनिय झतलत. परण ्यतहीपरेक्षत ्यतलत आधतम व खतत्री कृ ष्णतिंी वतटत होती. ्यतिं
आधतमे तो कृ ष्णतशी िोलू लतगलत,
“खमोखमीिं हत ातझ्यत सुभद्रेवमील प्रेातच्यत कसोटीिंत क्षण आहे आवण
्यतसतठी ाी परूणफपरणे तयतम आहे. कतहीही कतमण सतांगून ाी ातझ्यत प्रेातिंत ्यतग
कमणे हे िंुकीिंे व सुभद्रेसतठी अन्यतयतिंे होईल. तेव्हत आतत ाी ्यतग कमीन तो
ातझ्यत प्रेातिंत नव्हे, तम तो ्यतग ातझ्यत प्रेातसतठी असेल आवण तोही सवफस्वी तू
आाच्यत परतठीशी उभत आहेस म्हणूनिं घडेल हे शतप्रवतशत स्य आहे. परमां तु कृ ष्णत,
प्रश्न असत आहे की, सुभद्रेलत ाी कसे परळवून नेणतम आवण के व्हत? अमे , तू व
िलमतादतदत यतांच्यतसह सुभद्रत प्र्यक्ष येथे तुाच्यत मतजवतड्यततिं मतहतत असततनत,
आािंी जेथे भेट होण्यतिंीही सुतमता शमयतत नतही तेथे ाी सुभद्रेलत परळवून कशी
नेणतम? ाुख्य म्हणजे ्यतसतठी ालत िलमतादतदतांनत ववमोध कमतवत लतगेल आवण
यतदवसेनेशी युद्धही कमतवे लतगेल. ्यताुळे ालत ातझे िांधू व ाततेसह अनेकतांिंत
मोषही ओढवून घ्यतवत लतगेल. ही कडपरनतही ालत सहन होऊ शकत नतही आवण
तसत वविंतमही ातझ्यत ानतलत स्परशफ करू शकत नतही. तेव्हत कृ ष्णत, दुसमत कतहीतमी
सोपरत व समळ ातगफ शोधून कतढ. परण कतहीही करून ातझे व सुभद्रेिंे ाीलन ातत्र
वनवितपरणे करून दे आवण आपरडयत ाैत्रीलत जतगण्यतिंे कम.”

अजुफनतच्यत िोलण्यतवम कृ ष्णतने वस्ातहतस्य के ले. ्यतने अजुफनतच्यत जवळ
जतऊन ्यतच्यत खतांद्यतवम हतत ठे वून प्रेातने आश्वतसनपरूवफक थोपरटले आवण कृ ष्ण
्यतच्यतशी िोलू लतगलत,
“अमे वात्रत, अजुफनत, ाी आपरडयत ाैत्रीलत वनवितपरणे जतगेन मे ! तू तुझ्यत
सुभद्रेवमील प्रेातलत जतगण्यतिंे कम म्हणजे झतले. कतमण सुभद्रत ही परूणफपरणे
तुझ्यतवमतीिं अवलांिून आहे हे लक्षतत ठे व. ती वििंतमी दुिफल आहे आवण स्वतः
कतहीिं करू शकत नतही. एवढेिं नव्हे, तम ाीही वतलत प्र्यक्षपरणे कतहीिं ादत
करू शकत नतही हेही स्यिं आहे. तेव्हत प्र्यक्ष कृ ती कमण्यतिंी सवफ जितिदतमी
तुझ्यतवमतीिं आहे आवण ्यतत ातत्र तू जमतही काी परडू नकोस. सवफ कतही अ्यांत
कतळजीपरूवफक कम. आतत ्यतसतठी ाी जी कतही योजनत ठमवली आहे ती तुलत
सतांगतो. तू ती नीट लक्षपरूवफक ऐकू न घे.
अजुफनत, ्यतसतठी प्रथा तू एक गोष्ट कम. ‘परुण्यकाफ घडतवे यत हेतूने
तीथतफटनतसतठी जतत आहे’ असे तुझ्यत घमी सतांगून तू घमतितहेम परड. ्यतनांतम दतढी,
वाशत वतढवून आवण सांन्यतशतसतमखत ितह्य परोषतख करून यती िनडयतिंे सोंग
धतमण कम. ाग कतही ददवसतांनी ाथुमेितहेमील परवफतताध्ये असलेडयत एखतद्यत
गुहा
े ध्ये वतस्तव्यतसतठी म्हणून ये. परुढे तुलत लोकतांाध्ये योग्य ती प्रवसद्धी वाळवून
देण्यतिंी व्यवस्थत ाीिं कमवून घेईन. एवढेिं नव्हे, तम तुलत खुद्द आाच्यत
मतजवतड्यताध्येिं ाी आणून िसवीन. ्यतनांतम परुढे गोष्टी कतय व कशत घडतील हे तू
नुसते िघत महत. ाी तुलत कोणतच्यततमी ातर्फ त अप्र्यक्षपरणे वेळोवेळी सूिंनत
कमीत मतहीनिं. ्यतप्रातणे तू र्क्त कमीत महत म्हणजे झतले. ाग योग्य वेळ येततिं
सवतांच्यत नकळत तू सुभद्रेलत येथून घेऊन जत. सुभद्रेच्यत इच्छेनुसतमिं सवफ घडत
असडयताुळे तुलत कोणततही दोष लतगणतम नतही. अथतफत दतदतांिंत ववमोध आहे हे
खमे असले तमी गोष्टी प्र्यक्ष युद्धतच्यत थमतपरयांत जतणतम नतहीत यतिंी कतळजी ाी
घेईन. ती परूणफ जितिदतमी के वळ ातझीिं मतहील. तू अवजितत कतळजी करू नकोस.
अजुफनत, ाी कतय सतांगतो आहे हे तुझ्यत सगळे नीट ध्यतनतत आले नत? आतत जमतही
वेळ न दवडतत परुढील हतलिंतली ्वरमत सुरू कम िघू.”
कृ ष्णतिंे िोलणे एवढ्यत वेगतने घडत होते, की अजुफनतलत वविंतम कमतयलतही
वेळ वाळत नव्हतत. परण कृ ष्णतिंी योजनत ऐकू न अजुफनही थोडतसत गतांगमलतिं.
‘यतीिंे सोंग आणून खुद्द मतजवतड्यतत आवण तेही सवफ पररमिंयतच्यत ाांडळींसाोम
वतवमतयिंे’ यत कडपरनेनेिं अजुफनतच्यत ानतवम ततण वनातफण झतलत. ‘िंुकूनातकू न जम
ल्िग र्ु टले तम के वळ र्वजतीिं होईल असे नव्हे, तम के वढततमी नताुष्कीिंत प्रसांग
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गुदमे ल’ यत वविंतमतनेिं अजुफन धतस्ततवलत. असत धोकत पर्कमतयलत ्यतिंे ान
तयतमिं होईनत. आपरडयत ानततील वविंतम प्रगट कमण्यतसतठी म्हणून अजुफन
कृ ष्णतशी कतही िोलणतम, ्यत आधीिं कृ ष्णतने हतततने खूण करून अजुफनतलत परुढे
कतहीही न िोलण्यतस सतांवगतले. कृ ष्णतने स्वतःच्यत छततीवम आ्ाववश्वतसतने हतत
ठे वलत आवण अजुफनतलत एवढेिं सुिंवले की ‘कतहीही कतळजी करू नकोस. सवफ
जितिदतमी ातझी आहे. तू आतत र्क्त तुझ्यत प्रयत्नतलत लतग.’ कृ ष्णतच्यत यत सूिंक
कृ तीतील भतवतथफ अजुफनतलत जतणवलत आवण ्यतच्यत ानतलत थोडसत धीम आलत.
अजुफनतने ्यतच्यत ठतयीिंे सवफ धैयफ एकवटले आवण कृ ष्णतिंत हतत आपरडयत हतततत
घेऊन हलके िं दतिलत. ्यततून कृ ष्णतवमील परूणफ ववश्वतसिं अजुफनतकडू न प्रगट झतलत.
कृ ष्णतलत ्यतिंे अ्यांत सातधतन वतटले आवण अजुफनतकडे परतहून कृ ष्णतनेही
आश्वतसनपरूवफक वस्ातहतस्य के ले. अजुफनतने कृ ष्णतिंत वनमोपर घेतलत आवण तो ्यतच्यत
ातगतफने वनघतलत.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतच्यत सतांगण्यतवम वविंतम कमीत कमीतिं अजुफन हवस्तनतपरूमलत
परमत गेलत खमत, परमां तु ्यतच्यत ानतिंत ठता वनिय कतही होत नव्हतत. अजुफनतिंे ान
परुन्हत परुन्हत किंमत होते आवण ते सतहवजकिं होते. ्यतत अजुफनतिंत कतहीिं दोष
नव्हतत. ्यतच्यत ानतिंी वतमां वतम वव्दधत वस्थती होत होती. एकीकडे सुभद्रेच्यत
प्रेातलत व वतने अजुफनतवम ठे वलेडयत भमवशतलत ्यतलत जतगतयिंे होते, तम दुसमीकडे
स्वकीय ाांडळींनत अांधतमतत ठे वून कृ ष्णतच्यत गुप्त योजनेत सताील व्हतयिंे होते.
‘दोन्ही ितजूच्यत कु टुांवियतांनत असे र्सवणे दकतपरत योग्य आहे’ यत वविंतमतनेही
अजुफनतिंे ान ग्रस्त होत होते. ‘सुभद्रेच्यत प्रेातत भतवनतवश होऊन आपरले ान
भलतीकडेिं वतहत जतत नतही नत, की ज्यताुळे आपरण आपरडयत कु टुांवियतांपरतसूनही
दूम जतत आहोत’ हत वविंतम अजुफनतच्यत ानतलत सतमखत सततवीत होतत.
हे लक्ष्ाी, परमां तु जेव्हत ्यतच्यत ानतत कृ ष्णतिंी ाूती आली आवण कृ ष्णतच्यत
प्रेाळ नजमे िंे ्यतलत स्ामण झतले, तेव्हत ातत्र अजुफनतिंे ान शतांत व वस्थम झतले.
ज्यत अथी ही योजनत कृ ष्णतने ठमवली आहे ्यत अथी ती योग्यिं असणतम आवण
्यतिंी पररमणती शेवटी सवतांनतिं सुखदतयी ठमे ल असत परूणफ ववश्वतस अजुफनतच्यत ठतयी
होतत. अजुफनतच्यत ानतत कृ ष्णतिंे स्थतन नेहाीिं अग्रेसम होते. एक अ्यांत प्रेातिंी
व्यक्ती म्हणून, एक ातगफदशफक म्हणून, एक वहतल्िंतक म्हणून आवण ्यतहीपरेक्षत एक
परमावात्र म्हणून अजुफनतच्यत जीवनतत एकीएक कृ ष्णतिंेिं स्थतन होते. ते स्थतन दुसमे
कोणीही घेणे कधीिं शमय नव्हते. कृ ष्ण हत अजुफनतिंे एकाेव प्रेास्थतन होते आवण
िलस्थतनही होते. कृ ष्णतच्यत यत अवस्त्वतिंे अजुफनतलत प्रकषतफने स्ामण झतले ातत्र,
्यतच्यत ानतिंत परूणफ वनिय झतलत. सुभद्रेवमील प्रेातपरेक्षतही कु टुांवियतांच्यत प्रेातलत

थोडतवेळ कत होईनत, अजुफनतकडू न झुकते ातपर ददले जतत होते खमे , परमां तु कृ ष्णप्रेातिंे
ातपर जेव्हत सुभद्रेवमील प्रेातच्यत परतमड्यतत परडले तेव्हत ातत्र अजुफनतच्यत ानततील
सुभद्रेच्यत प्रेातिंे वविंतम भतमी झतले. हत ववजय अथतफतिं अजुफनतच्यत ठतयी
असलेडयत कृ ष्णप्रेातिंतिं होतत एवढे ातत्र वनवित!
हे लक्ष्ाी, अशत तऱ्हेने स्वकीयतांववषयीच्यत आपरलेपरणतच्यत भतवनेिंे रूपरतांतम
ाोहताध्ये होत असततनतिं, अजुफन कृ ष्णप्रेाताुळे वेळीिं सतवमलत आवण परुन्हत
कृ ष्णप्रेातने युक्त झतलत. ाग परुढील गोष्टी कमतयलत ्यतलत ाुळीिं वेळ लतगलत
नतही. सवफ प्रथा ्यतने तीथतफटनतलत जतण्यतिंत ्यतिंत ानोदय धाफमतजतकडे व्यक्त
के लत. तो ऐकू न धतर्ताक वृत्तीच्यत धाफमतजतलत सांतोषिं झतलत. ्यत वनवात्ततने
अजुफनतकडू न कतहीतमी परुण्यकाफ घडत आहे यत वविंतमतने धाफमतजतने अजुफनतलत
खुशीने लतगलीिं सांाती ददली. अजुफनतने नांतम कुां तीशी िोलून वतिंीही साजूत
घततली आवण सुरूवततीलत वतिंी असलेली नतमतजी कौशडयतने ितजूलत के ली.
अजुफनतने इतम सवफ िांधूांिंीही योग्य ती साज करून ददली आवण सवतांिंत वनमोपर
घेऊन तो हवस्तनतपरुमतच्यत ितहेम परडलत. ्यतनांतम ाजल दमाजल कमीत आवण
एखतद्यत यतीसतमखत वेष धतमण करून अजुफन ाथुमेच्यत ितहेम असलेडयत एकत
परवफततवमील गुहा
े ध्ये येऊन मतवहलत.
हळू हळू यतीवेषततील ्यत अजुफनतिंत सवफत्र िोलितलत होऊ लतगलत आवण ाग
्यतिंी ख्यतती ाथुमेपरयांत जतऊन परोहोिंतयलत जमतही वेळ लतगलत नतही. ‘एक
तेजस्वी व अवधकतमी यती ाथुमेच्यत ितहेमील परवफतताधील गुहा
े ध्ये मतहत असून
्यतच्यत दशफनतने व आशीवतफदतने सवफ आधी, व्यतधी व परीडत नतहीशत होततत आवण
सवफ ानोकतानतही परूणफ होततत’ अशी ितताी सवफत्र परसमली. सतहवजकिं अनेक
प्रतपरांविंक व लतभतथी लोकतांिंी ्यत यतीच्यत दशफनतसतठी मीघच्यत मीघ लतगली.
कृ ष्णतनेही ्यत यतीिंत गतजतवतजत एवढत कमववलत की ्यत सवफ गोष्टी
िलमतातच्यतही कतनतवम सहजपरणे आडयत. िलमतातिंी उ्सुकततही एवढी वतढली
की तो स्वतः परत्नी मे वतीसह ्यत यतीच्यत दशफनतलत गेलत. िलमतातलत असे
अिंतनकपरणे साोम आलेले परतहून अजुफनही सुरूवततीलत एकदा गतांगमलतिं. परमां तु
धैयफ धरून अजुफनतने यतीिंे आणलेले सोंग एवढे उ्कृ ष्ट वठवले, की िलमताही अ्यांत
प्रभतववत झतलत आवण ्यतने तम अजुफनतलत सतष्टतांग प्रवणपरततिं के लत. मे वतीच्यतही
कतहीिं लक्षतत आले नतही. वतनेही ्यतिंे ानोभतवे दशफन घेतले. िलमता व मे वती
यतांनत अजुफनतिंत जमतही सांशय आलत नतही खमत, परमां तु अजुफनतलत ातत्र आतून
िंतांगलतिं दमदरून घता र्ु टलत होतत. ानततडयत ानतत कृ ष्णतिंे वतमां वतम स्ामण
कमीत आवण उसने अवसतन आणून, अजुफन वमकमणी ातत्र शतांत मतहण्यतिंत आटोकतट
प्रयत्न कमीत होतत.
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हे लक्ष्ाी, ्यत ‘यतीिंे’ दशफन घेऊन िलमता जेव्हत ाथुमत नगमीलत परमतत होतत
तेव्हत ्यतच्यत ानतत कतही वेगळतिं वविंतम सुरू झतलत होतत आवण मतजवतड्यतत
परमतेपरयांत िलमतातच्यत रठकतणी ्यत वविंतमतिंत वनियही झतलत होतत. ्यतने
्यतच्यत ाहतलतत गेडयतिमोिम कृ ष्ण, रुवमाणी व सुभद्रत यतांनत िोलतवून घेतले.
मे वती तम तेथे हजम होतीिं. िलमतातने ्यत सवतांकडे एकवतम परतवहले. ्यत
सवतांच्यतिं ाुखतवमील उ्सुकतेिंत भतव ्यतने ओळखलत आवण म्हणूनिं जमतही
ववलांि न कमतत ्यतने िोलतवयतस सुरुवतत के ली.
“ाी तुम्हत सवतांनत असे अिंतनक भेटतवयतस िोलतवले म्हणून तुम्हतलत नवल
वतटणे अगदी सतहवजकिं आहे. परमां तु ्यतलत कतमणही तसेिं ाहत्त्वतिंे घडलेले आहे.
आपरण सवफिं जण एक गोष्ट परतहत आहोत, की सुभद्रेच्यत वववतहतिंत वनणफय आपरण
घेतडयतपरतसून ती अगदी वनरु्सतहीिं आहे आवण तेही थोडेसे सतहवजकिं आहे
म्हणत. कतमण हत वनणफय परूणफपरणे वतच्यत ानतसतमखत नसडयताुळे ती जमतशी
नतमतजिं आहे. वतिंे ानःस्वतस््यही हमवडयतसतमखे झतले आहे. ्यताुळेिं वतिंे
शमीमस्वतस््यही वतमां वतम विघडत आहे. तेव्हत आधी सुभद्रेिंे ानःस्वतस््य परमत
आणणे ाहत्त्वतिंे व आवश्यक आहे. म्हणजे ाग वतिंे शमीमस्वतस््यही सुधतमे ल आवण
वतिंे ानही परुन्हत उ्सतवहत होईल यतिंी ालत खतत्री आहे.
खमे सतांगतयिंे तम यत दृष्टीने ाी िमतिं कतळ वविंतम कमीत होतो. परण ालत
योग्य तो ातगफ कतही सतपरडत नव्हतत. ईश्वमतच्यत कृ परेने आतत ालत यत अडिंणीतून
सुटण्यतिंी ददशत ददसू लतगली आहे. आपरडयत ाथुमत नगमीच्यत ितहेम असलेडयत
परवफततवमील एकत गुहत
े एक थोम ाहत्ात गेले दक्येक ददवस वतस्तव्य करून
मतवहलेलत आहे. ्यतिंी कीती सवफत्र परसमलेली असून दक्येक भतववकतांनी ्यतच्यत
थोमवीिंत अनुभव घेतलेलत आहे. र्क्त आपरडयतलतिं ्यतिंी ातवहती नव्हती हे
नवलिं आहे. परण जेव्हत ही ितताी ातझ्यत कतनतवम आली तेव्हत ाी मे वतीसह
प्र्यक्ष ्यत ाहत्म्यतच्यत दशफनतलत गेलो आवण ातझी तम लगेिंिं खतत्री परटली, की
हत ाहत्ात म्हणजे कोणीतमी एक असतातन्य व्यवक्तात्त्व आहे. ्यतच्यत के वळ
दशफनतनेिं ाी प्रभतववत झतलो आवण ातझ्यत ानतलत के वढेतमी शतांत वतटले. एक
वेगळ्यतिं प्रकतमिंे सातधतनही ालत लतभले. ्यताुळे ालत अगदी वनियपरूवफक
वतटत आहे की सुभद्रेलतही ्यतिं ाहत्म्यतच्यत दशफनतने िमे वतटेल. एवढेिं नव्हे, तम
सुभद्रेकडू न ्यत ाहत्म्यतिंी जम कतही प्र्यक्ष सेवत घडली तम ्यतिंे शुभर्ळही
सुभद्रेलत वनवितपरणे वाळे ल. सुभद्रेच्यत सध्यतच्यत ानःवस्थतीिंत वविंतम के लत तम
वतलत अशतिं प्रकतमच्यत परुण्यकातफिंी वनततांत जरुमी आहे, हे आपरडयत सवतांच्यतिं
लक्षतत येईल. ्यताुळेिं वतिंे ान शतांत व वस्थम होईल आवण परुन्हत ाूळ वस्थतीलत
येईल. ्यतसतठी ‘्यत यती ाहतमतजतांनत सन्ातनपरूवफक आपरडयत मतजवतड्यतत आणून

येथे अांतःपरुमततिं वतस्तव्य कमण्यतववषयी ्यतांनत ववनांती कमतवी’ असे ाी ठमवले
आहे. तुम्हत सवतांनतही ातझी ही योजनत ातन्य व परसांत होईल असत ालत परूणफ
ववश्वतस वतटतो.”
िलमतातिंे िोलणे थतांिले तेव्हत सवतांच्यतिं िंेहऱ्यतवम आियतफिंे भतव परसमले
होते. िंदकत झतडयताुळे कोणतलतिं कतय िोलतवे हे सुिंेनतसे झतले होते. सुभद्रेच्यत
ानतलत तम आणखीन एक धक्कतिं िसडयतसतमखे झतले होते. यत नव्यत सांकटतच्यत
जतवणवेने वतिंे ाुख अवधकिं म्लतन झतले आवण ती अगदी मडवेली झतली. वतिंी ती
के ववलवतणी अवस्थत परतहून रूवमाणीलत वतिंी दयत आली आवण वतने सुभद्रेच्यत
खतांद्यतवम अलगद थोपरटले. तेव्हत ातत्र आपरडयत अश्रूांनत आवमणे सुभद्रेलत कठीण
झतले आवण वतने रूवमाणीच्यत कु शीत आश्रय घेतलत. रूवमाणी ातत्र ाोठ्यत आशेने
व अपरेक्षेने कृ ष्णतकडे एक टक नजमे ने परतहून कृ ष्णतच्यत ानतिंत अांदतज घेत कतहीही
न िोलतत स्वस्थ मतवहली होती. कृ ष्णतच्यत ाुखतवरून ्यतच्यत ानतिंत कतही अांदतज
लतगणे कठीणिं ददसत होते. ्यतच्यत योजनेतील परवहली खेळी तम यशस्वी झतली
होती हे जतणून ्यतच्यत ानतलत नक्कीिं हषफ झतलत असणतम. परण तसे कतहीही न
दशफववतत कृ ष्णतिंे ाुख अवधकिं गांभीम ददसू लतगले आवण ्यतने तेवढ्यतिं गांभीमतेने
िोलण्यतस सुरुवतत के ली.
“अहो दतदत, तुाच्यतरठकतणी सुभद्रेववषयीिंी असलेली एवढी कतळजी परतहून
ातझे ान तम भरूनिं येत आहे. वतच्यत स्वतस््यतिंत व वहततिंतिं वविंतम तुाच्यत
ानतत सतत असतो यतिंे ालत ाुळीिं नवल वतटत नतही. कतमण तुािंे ान दकती
सांवेदनशील आहे हे ाी ातझ्यत अनुभवतने जतणून आहे. आम्हत सवतांिंीिं कतळजी
तुम्ही नेहाी कमीत असतत आवण आाच्यत स्वतस््यतसतठीिं तुम्ही सतत प्रयत्नशील
असतत हे आम्ही जतणून आहोत. म्हणूनिं सुभद्रेसतठी तुािंे ान तीळ तीळ तुटत
आहे. सुभद्रेने वतच्यत ानतच्यत यत अवस्थेतून लवकमतत लवकम ितहेम येणे तम अ्यांत
आवश्यकिं आहे. ्यतसतठी वतच्यत ानतलत कतही वेगळ्यत वतततवमणतत नेणे आवण
कतही वेगळ्यत ववषयतांिंत वविंतम कमतयलत लतवणे हेही जरुमीिंे आहे. एखतद्यत
स्परुरुषतिंत सहवतस व ातगफदशफन सुभद्रेलत लतभले तम ्यतिंत लतभ वतलत वनवितिं
होईल यतत जमतही शांकत नतही. परण दतदत, एखतद्यत अनोळख्यत व्यक्तीलत, अगदी
जमी ती व्यक्ती यती असली तमी, असे एकदा आपरडयत मतजवतड्यतत आवण तेही
अगदी थेट अांतःपरुमततिं आणून ठे वणे हे ालत तमी प्रशस्त वतटत नतही.
दतदत, ालत क्षात कमत. परण ाी थोडेसे स्परष्टिं िोलतो. ज्यत यती ाहतमतजतांिंी
आपरडयतलत कतहीिं ातवहती नतही ्यतांच्यतवम एकदा एवढत ववश्वतस ठे वणे ालत
तमी मतस्त वतटत नतही. ही एक प्रकतमिंी अांधश्रद्धतिं होत नतही कत? आपरडयत
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रठकतणी ्यत यतीववषयी अववश्वतस असण्यतिंे जसे कतमण नतही, तसे ववश्वतस
ठे वण्यतसतठी कतहीतमी कतमण असतवयतस हवे नत? की नतही? आपरण सुभद्रेच्यत
दृष्टीकोनततून वविंतम कमतवयतस हवत. आधीिं वतिंी ानःवस्थती ठीक नतही. अशत
वेळी एखतद्यत परममयत व्यक्तीिंत सहवतस वतलत कमतवयतस सतांगण्यतने वििंतऱ्यत
वतच्यत ानतवमील ततण उगतिंिं आणखी वतढवडयतसतमखे होणतम नतही कत?
्यततूनही तो यती तरूण आहे असेही ाी ऐकू न आहे. तेव्हत ्यतिंत कतय भमवसत
सतांगतवत? ातझ्यत ानततील हे प्रश्न ाी अगदी ाोकळ्यत ानतने तुाच्यतसाोम ातांडत
आहे. आतत ्यतवम तुम्हीिं कतय तो वविंतम कमत.”
कृ ष्णतच्यत यत िोलण्यतिंत जो पररमणता िलमतातवम होत होतत, अगदी तोिं
कृ ष्णतलत अपरेवक्षत होतत. िलमतातिंे ान ्यतने घेतलेडयत वनणफयतशी अवधकिं ठता
होऊ लतगले. ्यतिंे लक्षण म्हणजे िलमतातच्यत िोलण्यततील सूम थोडतसत उां िंतवलत
आवण तीव्रही झतलत. कृ ष्णतववषयीिंी नतमतजी प्रयत्नपरूवफक लपरवून ठे वीत िलमता
कृ ष्णतलत म्हणतलत.
“अमे कृ ष्णत, सुभद्रेिंी कतळजी के वळ तुलतिं आहे असे साजून िंतलू नकोस.
ाीही वतिंत िांधूिं आहे आवण तोही ज्येष्ठ िांधू आहे हे तू ववसरू नकोस. परण ातझ्यत
रठकतणी तुझ्यतसतमखी सुभद्रेिंी वनव्वळ कतळजीिं नतही तम जितिदतमीही आहे हेही
तू लक्षतत ठे व. तसे म्हटले तम आपरडयतलत सुभद्रेलत मोजिं ्यत यती ाहतमतजतांच्यत
दशफनतस परतठवतत येईल. परण तसे ते योग्य नतही. कतमण सुभद्रेिंे तसे जतणे हे िमे
ददसणतम नतही. वशवतय ्यत रठकतणी सुभद्रेलत ्यत यतीिंी कतहीही सेवत कमतयिंी
सांधीही वाळणतम नतही. अमे , अशत ाहतपरुरूषतांच्यत के वळ दशफनतपरेक्षत ्यत जोडीलत
जम ्यतांिंी कतही सेवतही घडली तमिं ्यतांिंी कृ परत प्रतप्त होऊ शकते आवण ्यताुळेिं
्यतांिंे आशीवतफदही र्लरूपरतलत येततत. म्हणूनिं ालत असे अगदी ानतपरतसून वतटत
आहे की सुभद्रेकडू न ्यत यतीिंी सेवत घडतवयतस हवी. ्यताुळेिं वतच्यत ानतलत
शतांती व सातधतन तम लतभेलिं, परण वतच्यत ानतिंत हमवलेलत उ्सतहही वतलत
परमत वाळे ल. ्यतसतठीिं आपरण स्वतः जतऊन ्यत यती ाहतमतजतांनत ववनांतीपरूवफक व
आग्रह करून यत रठकतणी मतजवतड्यततिं िोलतवले परतवहजे. कतमण सुभद्रेकडू न असे
कतहीतमी परुण्यकाफ घडणे हे वतच्यत वहततच्यत दृष्टीने अ्यांत आवश्यक आहे अशी
ातझी परक्की धतमणत आहे.
कृ ष्णत, परमां तु तुझ्यत ानतत ्यत यतीववषयी असलेली शांकत परतहून ातत्र ालत
वतईट तम वतटतेिं, परण ्यतहीपरेक्षत जतस्त तुझी कीविं येते. अमे , अशत
स्परुरुषतांिद्दल ानतत परुसटशीसुद्धत शांकत घेणे म्हणजे ातझ्यत दृष्टीने तमी ते परतपरिं
आहे. ्यतांिंत अवधकतम ओळखण्यतिंी सुद्धत आपरडयतसतमख्यत सतातन्यतांिंी जेथे

परतत्रततही असत नतही, तेथे आपरण ्यतांिंी अवस्थत कशी जतणणतम िमे ? तू जम
्यतांच्यतकडे नकतमत्ाक व सांशयी दृष्टीने परतहशील तम तुलत ्यतांच्यतरठकतणी दोषिं
ददसतील. परण हत दोष ्यतांच्यतठतयी नसून तो दोष तुझ्यत दृष्टीिंत आहे हे लक्षतत घे.
तेिं जम तू ्यतांच्यतकडे श्रद्धेने परतहशील तम तुलत ्यतांिंे के वळ वय न ददसतत
्यतांच्यतठतयीिंे ज्ञतन, वैमतग्य व तेज जतणवेल आवण ्यतांिंी थोमवी जतणून तू
्यतांच्यतपरुढे नतास्तकिं होऊन मतहशील. तेव्हत हत ज्यतच्यत ्यतच्यत दृष्टीतील र्मक
आहे आवण कृ ष्णत, तुझ्यतकडू न अथतफतिं सतवत्त्वक दृष्टीिंी अपरेक्षत आहे. अमे , असे
स्परुरुष खमे तम अगदी वनरमच्छ व वनःस्वतथी असततत. ्यतांनत ितह्य ातनामतति
ककवत लौदककतिंी ाुळीिं अपरेक्षत नसते. कोणतिंी सेवतही स्वीकतमणे ्यतांच्यतसतठी
अनतवश्यकिं असते. परण के वळ सतातन्य जनतांिंे कडयतण व्हतवे असत दयतद्रफ भतव
्यतांच्यत रठकतणी असडयताुळेिं कृ परतवांत होऊन ते सवफसतातन्यतांनत सेवेिंी सांधी देत
असततत एवढेिं! तेव्हत हे लक्षतत घेऊनिं आपरण अशी सांधी ्यतांच्यतकडे ववनांतीपरूवफक
ातगून घ्यतवयतस हवी. ्यतत सुभद्रेिंेिं कडयतण आहे आवण आपरणत सवतांनतही ्यत
यतीच्यत सहवतसतिंत लतभ वाळणतम आहे हे आपरले भतग्य आहे. तेव्हत कृ ष्णत, आतत
उगीिंिं ानतत नस्यत शांकत घेत िसू नकोस. आपरण ्वरमत ्यत यतीकडे जतऊ
आवण ्यतलत सन्ातनपरूवफक मतजाहतलतत आणण्यतिंे करू.”
िलमतातिंे िोलणे ऐकू न कृ ष्ण खमे तम ानततून अ्यांत सुखतवलत होतत. परण
ितह्यतांगतने तसे जमतही न दशफववतत आवण उलट ाुखतवमती अवधकिं गांभीमतत आणून
कृ ष्णतने िलमतातशी िोलण्यतस सुरुवतत के ली.
“अहो दतदत, सुभद्रेच्यत सुखतसतठी व स्वतस््यतसतठी असलेलत तुािंत कळवळत
आवण िंतललेले तुािंे प्रयत्न ालत कळत कत नतहीत? परण ्यतसतठी तुम्ही कमीत
असलेडयत उपरतययोजनेशी ातत्र ाी सहात होऊ शकत नतही, यतिद्दल ाी तुािंी
क्षात ातगतो. परमां तु ातझी भूवाकत वेळीिं स्परष्ट कमणे ालत अ्यांत आवश्यक वतटते.
यततून परुढे कतही ववविंत्र पररमवस्थती वत घोटतळत वनातफण होण्यतिंी शमयतत ालत
तमी जतणवते. ती ाोकळे परणतने व वेळीिं सतांगून तुम्हतलत सतवध कमणे हे तम ातझे
कतफव्यकाफ आहेिं नत! ्यततूनही तुम्ही घेतलेलत वनणफय ालत ातन्य आहेिं आवण
्यतसांिांधी ातझ्यतकडू न तुम्हतलत सांपरूणफ सहकतयफ वाळे ल हेही नक्कीिं! खमे तम, हे
ालत तुम्हतलत वेगळे परणतने सतांगण्यतिंीही आवश्यकतत नतही. होय नत?”
कृ ष्णतच्यत िोलण्यतवम िलमतातने डोळे वाटू न क्षणभम वविंतम के लत. परण
लगेिंिं ्यतने कृ ष्णतच्यत जवळ जतऊन ्यतच्यत खतांद्यतवम हलके िं थोपरटले आवण
ककविंत हसून म्हणतलत,
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“कृ ष्णत, तुझ्यत िोलण्यततील ाुद्दतालत कळलत आवण तो ाी वनवितिं लक्षतत
ठे वीन. परमां तु आपरण सवफिं जण सुभद्रेच्यत िमोिम आहोतिं. तेव्हत तशी कतही
कतळजी कमण्यतिंे कतमण आहे असे ालत तमी वतटत नतही. र्क्त सुभद्रेने ानतवम
कतहीही दडपरण न ठे वतत व सांकोिं न ितळगतत यती ाहतमतजतांिंत सहवतस व सेवत
कमतवी, यतसतठी वतिंी ातनवसकतत तयतम कमणे अ्यांत आवश्यक आहे. ती
जितिदतमी ाी तुझ्यतवम व रुवमाणीवम सोपरवीत आहे. तुम्ही सुभद्रेशी िोलून
वतच्यत ानततील गैमसाज दूम कमत आवण वतलत वाळणतऱ्यत यत सांधीिंे ाहत्त्व वतलत
परटवून द्यत. ्यत यती ाहतमतजतांनत येथे सन्ातनपरूवफक आणण्यतच्यत व्यवस्थेलत ाी
लतगतो. ईश्वमतच्यत कृ परेने सवफ कतही व्यववस्थत होईल आवण आपरली लतडकी भवगनी
सुभद्रत वहच्यत जीवनतत परुन्हत उ्सतहतिंे व आनांदतिंे क्षण परमत येतील यतिंी ालत
परूणफ खतत्री आहे.”
िलमतातच्यत यत िोलण्यतवम कोणीिं कतही िोलले नतही. कतमण कोणीही
कतहीही िोलणे शमयिं नव्हते. िलमतातने एखतदी गोष्ट ठमवली म्हणजे ठमवली.
कोण्यतही पररमवस्थतीत ्यतने ठमवलेली गोष्ट तो कमणतमिं हे सवतांनतिं ातगील
अनुभवतने ातवहत होते. ्यताुळेिं कु णीही कतहीही न िोलतत स्वस्थिं मतवहले.
एवढत वेळ ातन खतली घतलूनिं उभी असलेडयत सुभद्रेिंत हतत आपरडयत हतततत
घेऊन रुवमाणी वतच्यतसह िलमतातच्यत ाहतलतच्यत ितहेम परडली. जतततनत वतने एक
अथफपरूणफ कटतक्ष कृ ष्णतकडे टतकलत. ्यतिंत अथफ साजून कृ ष्णही ्यतांच्यत ातगोातग
सतवकतश परतवले टतकीत वनघतलत.”
नतमदतिंे िोलणे ऐकतत ऐकतत लक्ष्ाीलत हसू अनतवमिं होऊ लतगले.
ाोकळे परणतने ती दकतीतमी वेळ हसतिं मतवहली. ्यताुळे नतमदतलतही ्यतिंे िोलणे
थतांिवतवे लतगले. नेत्रतत वाश्कीलतेिंत भतव आणून ाग नतमदही लक्ष्ाीकडे र्क्त
परतहत स्वस्थिं िसून मतवहलत. थोड्यतवेळतने लक्ष्ाीने वतिंे हसणे कसेिसे आवरून
घेतले आवण नतमदतलत म्हणतली.
“अमे नतमदत, यत प्रसांगतच्यत वनवात्ततने कृ ष्णतिंे एक असे वेगळे अांग तू प्रगट
कमीत आहेस की ज्यतिंी ाी कधीही कडपरनतिं करू शकले नसते. हत प्रसांग गांभीम
म्हणतवत की ववनोदी म्हणतवत हेिं ालत कळे नतसे झतले आहे. ्यतहीपरेक्षत कृ ष्ण
्यतिंी भूवाकत एवढी िेातलूापरणे वठवीत आहे की ्यतच्यत अवभनयतलतही तोडिं
नतही. परमां तु िलमतातलत असे र्सवततनत कृ ष्णतच्यतसुद्धत अगदी जीवतवमिं आले
असणतम यतिंी ालत अगदी खतत्री आहे. परण कृ ष्णतिंतही नतईलतजिं झतलेलत होतत.
तो तमी वििंतमत कतय कमणतम? एकीकडे भवगनीप्रेा व वात्रप्रेा आवण दुसमीकडे
िांधुप्रेा. अशत ववविंत्र पररमवस्थतीतिं कृ ष्ण सतपरडलेलत होतत. परमां तु एकीकडे ातझ्यत

ानतलत ाौज वतटत असततनत दुसमीकडे ातझ्यत ानतत आताध्ये कु ठे तमी ालत
ततणही जतणवत आहे. कतमण कधीतमी यत सवफ गोष्टी िलमतातलत कळडयतिं
असणतम. ्यतवेळेस ्यतिंी प्रवतदक्रयत कतय झतली असेल यत के वळ कडपरनेनेिं ातझ्यत
अांगतवम भीतीिंे शहतमे उठत आहेत. कृ ष्णतिंे हे कतमस्थतन ्यतने हम एक प्रकतमे
यशस्वी के लेिं असणतम यतिंी ालत परक्की खतत्री आहे. परमां तु ते सवफ कसे कसे झतले हे
जतणून घेण्यतिंी ातझी आतुमतत आतत अगदी वशगेलत परोहोिंलेली आहे. कतमण तो
सवफ इवतहतस मोातांिंकतमी असेलिं परण ्यतहीपरेक्षत अ्यांत आनांददतयी असणतम आहे
हेही ाी परूणफपरणे जतणून आहे. तेव्हत नतमदत, आतत जमतही ववलांि न कमतत ालत सवफ
सवफ अगदी सववस्तमपरणे सतांग िघू.”

लक्ष्ाीिंी आतुमतत परतहून नतमदतलत अवधकिं उ्सतह आलत. कतमण तोही ्यत
आनांदतिंत अनुभव घेण्यतसतठी तेवढतिं अधीम झतलेलत होतत. ्यताुळे नतमदतनेही
्वरमत िोलतवयतस सुरुवतत के लीिं.
“हे लक्ष्ाी, तो इवतहतस आनांददतयी असणतम यतिद्दल तुझ्यतठतयी जी खतत्री
आहे ती अगदी यथतथफ आहे. कतमण आनांदतच्यत अनुभवतसतठी अ्यतवश्यक असलेलत
यत नतमतयणतच्यत सगुण प्रेातिंत मस यत कृ ष्णिंरमत्रततून भमभरून वतहत आहे.
कृ ष्णतच्यत प्रेास्वरूपर अांतःकमणततील प्रेा सतकतम होण्यतसतठी कृ ष्णतच्यत प्रेातच्यत
व्यक्ती यत वनवात्तकतमण होत आहेत आवण कृ ष्णप्रेा अनेकववध अांगतने प्रगट होत
आहे. वनवात्त झतलेडयत व्यक्ततींकनत ्यतांच्यत ्यतांच्यत भतवतप्रातणे होणतमत लतभ हत
ायतफददत व तत्कतवलकिं होतत. परमां तु ्यत कृ ष्णतच्यत भक्ततांनत ातत्र ्यतांच्यत
भवक्तभतवताुळे होणतमत आनांद हत अायतफददत व विंमकतलतिंत असतो. म्हणूनिं तसे
परतवहले तम प्र्यक्ष ितह्यतांगतिंे कृ ष्णिंरमत्र घडू न गेले ्यतलत दकतीतमी कतळ लोटलत.
परण ्यतच्यत िंरमत्रगतयनतिंत आनांद आततही आपरडयतलत तसतिं व तेवढतिं होतो.
कतमण यत नतमतयणतिंे सगुण प्रेा आपरडयतठतयी वन्य वतहत असते आवण म्हणूनिं ते
अगदी ततजे ततजे असते. कृ ष्णिंरमत्रतच्यत वनवात्ततने आपरडयत अांतःकमणततील ्यतिं
नतमतयणतच्यत सगुण प्रेातिंत आपरण अनुभव घेतो आवण म्हणूनिं आनांददत होतो.
कतमण ्यत प्रेातिंे स्य्व व ातहत्म्य आपरण परूणफपरणे जतणून आहोत आवण ्यतिंत
अनुभव घेण्यतसतठी आपरण वन्य आतफही असतो.
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतकडू न प्रगटणतऱ्यत ितह्य अांगतिंे व मां गतिंे ाूळ ्यतच्यत
अांतमां गताध्ये होते. ्यतिंे ितह्य मां ग अनेकवेळत कतमणतकतमणतने िदलत मतवहले. ते
सवतांनतिं कळले वत सवतांनतिं ातनवले असेही नतही. परण कृ ष्णतिंे अांतमां ग जतणून
असलेडयत ्यतच्यत प्रेाीभक्ततांनतिं कृ ष्णतिंे प्रगटलेले सवफ ितह्यमां ग सुखतवततत आवण
्यतांनत कृ ष्णतिंे कौतुकही वतटतेिं. परमां तु ्यतिंिमोिम कृ ष्णतच्यत अांतमां गतिंेही

कृ ष्णपरमात्ात

ातहत्म्य ्यतांनत अवधकिं जतणवते आवण ्यतिंाुळे ्यतांच्यत रठकतणिंत भवक्तभतवही
अवधकतवधक वतढत मतहतो.
हे लक्ष्ाी, यत दृष्टीने कृ ष्णिंरमत्रततील यत प्रसांगतकडे आपरण परतवहले, तम तो
प्रसांग गांभीम होतत की गातीिंत होतत यतिंे उत्तम अगदी सहज वाळते. ितह्यतांगतने
तो प्रसांग खमे िं अ्यांत ाौजेिंतही ददसत होतत. परमां तु कृ ष्ण ातत्र नेहाीप्रातणेिं
्यतच्यत अांतमां गतत गांभीमिं होतत. तीिं तम कृ ष्णतिंी सहजवस्थती होती. ्यताुळे
कृ ष्णतच्यत रठकतणी ाुळतत भवगनीप्रेा वत िांधूप्रेा ककवत वात्रप्रेा असत प्रश्न
नव्हततिं, तम योग्य-अयोग्य व धाफ-अधाफ यतिंतिं वविंतम कृ ष्णतच्यत अांतमतत अ्यांत
खोलवम होतत. ्यतसतठीिं ्यतच्यत दृष्टीने सुभद्रत, अजुफन व अगदी दुयोधनही
प्रतवतवनवधक रूपरेिं होती. अजुफनतच्यत रूपरतने स्प्रवृत्ती प्रगट होत होती तम दुयोधन
म्हणजे सतक्षतत दुष्प्रवृत्तीिंेिं रूपर होते. अशतवेळी स्प्रवृत्तीच्यत िमोिम परूणफपरणे उभे
मतहून दुष्प्रवृत्तीिंत वनःपरतत कमणे ककवत वेळप्रसांगी ्यत दुष्प्रवृत्तीलत काीत काी
परमतभूत तमी करून नताोहमा कमणे, हतिं कृ ष्णतिंत स्वभतव होतत आवण तेिं तम
्यतिंे जीवनकतयफ होते.
साजत, ‘यदतकदतविंत सुभद्रेिंे ान जम दुयोधनतवमिं गेले असते आवण
िलमतातने वतिंत परती म्हणून अजुफनतिंी वनवड के ली असती’ असत अगदी कतडपरवनक
म्हणूयत, परण प्रसांग घडलत असतत तमी कृ ष्ण अजुफनतच्यतिं ितजूने उभत मतवहलत
असतत. िलमतातलत कृ ष्णतने परूणफ परतठठित ददलत असतत आवण सुभद्रेिंे ान
हमप्रयत्नतने व युक्तीप्रयुक्तीने वळवून वतलतिं अजुफनतशी वववतह कमतयलत मतजी के ले
असते हे नक्की. तेव्हत कृ ष्णतच्यत ठतयी व्यवक्तप्रेातपरेक्षत सद्भतव व स्प्रवृत्ती यतांिंेिं
प्रेा व ातहत्म्य होते. ्यताुळेिं कृ ष्णतने ्यतच्यत प्रेातच्यत व्यक्ततींकनत सद्भतवतकडे
वळवले आवण वेळप्रसांगी ्यतांच्यत सद्भतवतच्यत परतठीशी आपरली सवफ शक्ती व युक्ती
यतांच्यतसह कृ ष्ण खांिीमपरणे उभत मतवहलत. एवढेिं नव्हे, तम प्र्यक्ष ादत करून
कृ ष्णतने ्यतांनत यशही प्रतप्त करून ददले. ्यताुळेिं सुभद्रत जी ्यतच्यत अ्यांत प्रेातिंी
होती, वतिंत वववतह स्प्रवृत्तीच्यत व परमतक्राी अशत अजुफनतशीिं करून देणे हे तम
कृ ष्णतिंे कतफव्यकाफिं ठमत होते. ्यतिंी परूती कशी कमतयिंी हेिं एक व्यवधतन
कृ ष्णतच्यत ठतयी होते आवण ्यत ध्यतसताुळे आवश्यकतेनुसतम ितह्यतांगतिंे वतगणे
कृ ष्णतकडू न अगदी सहजतेने घडत होते. ्यत वतगण्यतत ाुद्दताहून के लेलत कतही
अवभनयही नव्हतत ककवत कोण्यतही प्रकतमिंत अवभवनवेशही नव्हतत.
हे लक्ष्ाी, सुभद्रत व अजुफन यतांिंत वववतह व्हतवत म्हणून कृ ष्ण कतही कतमस्थतन
कमीत होतत असे म्हणणे के वळ िंूकिं आहे असे नतही, तम असत वविंतम कमणेही
कृ ष्णतच्यत ातहत्म्यतलत काी लेखण्यतसतमखे आहे. अथतफत कोणी काी लेखडयताुळे
कृ ष्णतिंे ातहत्म्य कधीिं ितवधत वत वविंवलत होऊ शकत नतही हत भतग वेगळत.

परण अितवधत व अिंल मतहतो तोिं भवक्तभतव आवण तोिं खमत भक्त. होय नत? परण
जे के वळ भतववक ककवत िौवद्धक असततत ्यतांच्यत भतवनत ितवधत होततत ककवत
्यतांिंी िुद्धीही िंतलेनतशी होते आवण ्यताुळे ्यतांिंे शब्दज्ञतन अपरुमे परडू लतगते.
परमां तु खमत भक्त हत प्रेाताुळे शुद्ध ानतिंत आवण वववेकताुळे शुद्ध िुद्धीिंत झतलेलत
असतो. ्यताुळे ्यतच्यत रठकतणी ाहत्म्यतांच्यत ातहत्म्यतिंी जतगृती आधी व
सदोददत असते आवण नांतम तो ्यतांच्यत सगुण िंरमत्रतकडे परतहतो. ्यताुळे ्यत
भक्ततच्यत ठतयी ्यत िंरमत्रतिंी योग्य सतांगड असते आवण तो ्यत िंरमत्रतिंत परूणफ व
खमत आनांद अनुभवतो.
लक्ष्ाी, एक गोष्ट लक्षतत ठे व की कतमस्थतन हे शत्रूववरूद्ध के ले जतते आवण येथे
तम कृ ष्णतिंे शत्रू असे कोणीिं नव्हते. ्यताुळे कट वत कतमस्थतन असे शब्द येथे
गैमलतगूिं नव्हे तम िंुकीिंेिं ठमततत. िलमता हत तम कृ ष्णतिंत ज्येष्ठ िांधूिं होतत
आवण ्यतांिंे सांिांधही अ्यांत प्रेातिंेिं होते. ाुख्य म्हणजे िलमता हतही ाूळिंत
सद्भतवतिंत आवण स्प्रवृत्तीिंतिं होतत. र्क्त थोडतवेळ ्यतच्यत ानतवम परटल
आडयतसतमखे झतले होते आवण ्यतच्यत ठतयीिंत वववेक झतकोळलत गेलत होतत.
्यताुळे

सद्-असद् ाधील

र्मकिं

िलमतातलत

कळे नतसत

झतलत

होतत.

पररमवस्थतीकडे के वळ ितह्यतांगतनेिं परतहणे घडू लतगडयताुळेिं व्यक्ततींकिंी योग्य परतमख
कमण्यताध्ये िलमतातकडू न गडलत व गर्लत होत होती. ाुख्य म्हणजे, िलमतातिंी
ही अवस्थत कृ ष्ण परूणफपरणे जतणून होतत. िलमतातच्यत ानतत वनातफण झतलेली ही
भ्तांती प्र्यक्ष अनुभवतने नक्की दूम होणतम यतिंी परूणफ खतत्री कृ ष्णतच्यतठतयी होती.
परमां तु ्यतसतठी दकती कतळ जतवत लतगलत असतत यतिंे कतही गवणत नव्हते. परण
कृ ष्णतकडे तेवढत वेळिं नव्हतत. म्हणून कृ ष्णतने ही युक्ती योवजली होती. ्यताध्ये
िलमतातलत र्सवण्यतपरेक्षत थोडेसे िंकवणे होते. परुढे प्र्यक्ष गोष्टी घडडयतनांतम
योग्यवेळी िलमतातिंी साजूत आपरण घतलू शकू , यतिंत परूणफ आ्ाववश्वतस
कृ ष्णतच्यतठतयी होतत. हत आ्ाववश्वतस हेिं तम कृ ष्णतिंे िलस्थतन होते नत!”
नतमदतिंे िोलणे लक्षपरूवफक ऐकत असततनत लक्ष्ाी अ्यांत गांभीमिं झतली.
थोडतवेळ वतने आपरले नेत्र वाटू न घेतले आवण ती स्वस्थ िसून मतवहली खमी, परमां तु
वतिंे ान ातत्र कतवमे ितवमे झतले. लक्ष्ाीच्यत नकळत कत होईनत परण वतच्यतकडू न
कृ ष्णतच्यत ातहत्म्यतलत िोल लतवडयतसतमखे झतले होते. नतमदतच्यत िोलण्यताुळे ती
गोष्ट वतच्यत लक्षतत आली ातत्र, वतिंे ान एकदा अस्वस्थिं झतले आवण अपरमतध
भतवनेने ग्रतसले गेले. लक्ष्ाीिंे नेत्रही अश्रूांनी डिडिले आवण वतच्यत ाुखतवम
उदतसीनतत परसमली. लक्ष्ाीिंी ही अवस्थत लक्षतत येण्यतसतठी नतमदतलत जमतही वेळ
लतगलत नतही. ‘अशतवेळी कतही िोलणे हे अप्रस्तुत व अशमयिं आहे’ हे नतमद
जतणून होतत. ्यतवम असलेलत एकिं उपरतय नतमदतलत ठतऊक होतत आवण तो म्हणजे
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लक्ष्ाीने िोलूनिं वतिंे ान ाोकळे कमणे. अथतफत लक्ष्ाीलतही तो उपरतय ातवहत
होततिं. ्यताुळे जमी ती थोडतवेळ स्वस्थ होती तमी तसे स्वस्थ िसणे वतिंे वतलतिं
अशमय होऊ लतगले आवण शेवटी लक्ष्ाीलत िोलणे भतगिं परडले. स्वतःच्यत ानतच्यत
अवस्थेलत लक्ष्ाीने प्रयत्नपरूवफक सतवमले आवण वतने नतमदतशी हळू हळू िोलतयलत
सुरुवतत के ली,
“हे नतमदत, प्रथा ाी तुझी अ्यांत ानःपरूवफक क्षात ातगते. नकळतपरणे ककवत
अनवधतनतने कत होईनत, परण ातझ्यतकडू न कृ ष्णतच्यत ातहत्म्यतलत िोल लतवलत
गेलत, ही ातझी िंूक तम अक्षम्यिं आहे. ्यतिंे ाी कोणतेही कतमण देणे म्हणजे
ातझ्यत िंुकीिंे एक प्रकतमे साथफनिं कमण्यतसतमखे होईल आवण तो अपरमतध जतस्तिं
ाोठत ठमे ल. कृ ष्णतच्यत सगुण रूपरततील व्यवक्तात्त्वतने ानतलत आकर्तषत कमतत कमतत
ालत एवढे भुलवले, की थोडतवेळ ्यतच्यत स्वरूपरतिंे ववस्ामण होऊन ्यतिंे ईश्वमी
ातहत्म्यही झतकोळडयतसतमखे झतले. तेवढत वेळ कृ ष्णतिंे असतातन्य्वही दुलफवक्षले
गेले. ्यतच्यतकडे एक सतातन्य व्यक्ती म्हणून परतवहले गेले आवण ाग सतहवजकिं
्यतच्यत वतगण्यत िोलण्यतलतही सतातन्यतांिंेिं वनकष लतवले गेले. िमे , हे सवफ
एवढ्यत सहजतेने घडले की आपरडयतकडू न कृ ष्णतच्यत ातहत्म्यतलत अवलेवखले जतत
आहे हे लक्षतत सुद्धत आले नतही.
परमां तु नतमदत, कृ ष्णतिंे ईश्वमी स्वरूपर जतणून ्यतच्यत रूपरतिंे व िंरमत्रतिंे वणफन
कमणतमत यत नतमतयणतिंत तुझ्यतसतमखत ाहतन भक्तिं ातझ्यतसतमख्यत सतातन्यतांनत
यत भ्तांतीतून ितहेम कतढू शकतो आवण भतनतवम आणतो. म्हणूनिं आाच्यतसतठी
ईश्वमप्रतप्तीिंत असलेलत सगुण प्रेाभक्तीिंत एकाेव ातगफ परुन्हत परुन्हत ाोकळत होतो.
नतही तम आम्ही आाच्यत ानतच्यत कडपरनेाुळे सगुणप्रेातलत के व्हत परतमखे झतलो
असतो आवण आाच्यत िुद्धीच्यत साजुतीाुळे ईश्वमी ातहत्म्यतलतही कधी ववन्ाुख
झतलो असतो हे आािंे आम्हतलतही कळले नसते. आािंत भवक्तातगफिं खुांटलत असतत
आवण आम्ही ातगतफतिं कु ठे तमी अडू न िसलो असतो. परण नतमदत, तुलत ातझी दयत
आली आवण अ्यांत कृ परतवांत होऊन तू ालत वेळीिं सतवध के लेस. तुझ्यत कृ परतदृष्टीने
तू ातझ्यत दृष्टीवम आलेली झतपरड दूम के लीस. आतत ातझ्यत दृष्टीलत कृ ष्णतिंे ईश्वमी
ातहत्म्य अगदी स्परष्टपरणे व स्वच्छ ददसू लतगले आहे आवण ्यतच्यत अांतःकमणतिंी
प्रेास्वरूपर अवस्थतही ालत आतत जतणवू लतगली आहे. ्यताुळे कृ ष्णकथेिंे प्रेाताृत
सेवन कमण्यतिंी आतफतत ातझ्यतठतयी परुन्हत अ्यांत प्रकषतफने जतगृत झतलेली आहे.
तमी नतमदत, तू कृ परत कम आवण तुझ्यत ाधुम वतणीतून िवणतमत सगुण प्रेामस
प्रतशन कमण्यतिंी सांधी ालत परुन्हत एकदत दे. ्यत सांधीिंत ाी परुमेपरूम व योग्य तो
उपरयोग कमीन. प्रेामससेवनतने के वळ धुांद न होतत ाी सतवध मतहीन आवण
कृ ष्णतच्यत ईश्वमी ातहत्म्यतिंत वनिय ानतत कतया मतखीन असे ाी तुलत अ्यांत

ानःपरूवफक आश्वतसन देते. परण आतत ालत यत श्रवणभक्तीच्यत आनांदतपरतसून वांविंत
ठे वू नकोस हीिं प्रतथफनत.”
लक्ष्ाीिंी व्यतकु ळतत नतमदतच्यत ानतलत जतणवली आवण ्यतिंेही ान
कळवळलेिं. ानतत एकदत कत अपरमतध भतवनत वनातफण झतली की ती ानतलत कशी
परूणफपरणे ग्रतसून टतकते आवण सतत कु मतडत मतहते हे नतमद जतणून होतत. परमां तु
लक्ष्ाीने ानतच्यत ्यत अवस्थेतूनही वतच्यत ानतलत वववेकतने ितहेम कतढले, यतिंत
नतमदतलत आनांद अवधक झतलत. आतत जमतही वेळ जतऊ न देतत लक्ष्ाीच्यत ानतवम
लतगलीिं सगुण प्रेाताृततिंत वषतफविं कमतयलत हवत हे नतमदतच्यत लक्षतत आले
आवण ्यतने ्वरमत िोलतवयतस सुरूवतत के ली,
“हे लक्ष्ाी, तुझ्यतकडू न अनवधतनतने घडलेली िंूक तुझ्यत लक्षतत आली आवण
्यतहीपरेक्षत तू तुझ्यत ानतलत ततिडतोि सतवमलेस यतिंे ालत वतटणतमे कौतुक ववशेष
आहे. कतमण भवक्तातगतफत असे येणतमे क्षण हेिं ाोठे नतजूक असततत. आपरडयत अ्यांत
प्रेातच्यत अशत ईश्वमतिंे ातहत्म्य आपरण कधी ववसरून जततो, तम के व्हत ज्यतच्यत
ातहत्म्यतिंत आपरलत वनिय झतलेलत आहे अशत ईश्वमतवमील आपरले प्रेा वेळप्रसांगी
काी परडते. परण ्यत दोन्हीिंी पररमणती ातत्र एकिं, म्हणजे आपरडयतिं ानतच्यत
रठकतणी दुमतवत वनातफण होण्यतत होते. सवतफत ाहत्त्वतिंी गोष्ट म्हणजे वनातफण
झतलेलत दुमतवत आपरडयतिं लक्षतत येतो आवण आपरडयतलत सहनही होईनतसत होतो.
ती ईश्वमतपरतसूनिंी ववभक्ततत आपरडयतलत अवधकिं आतफ कमते. कतमण ्यत
ईश्वमतच्यत सगुणरूपरतिंी भक्ती आपरडयतकडू न कधीतमी कतहीतमी घडलेली असते.
्यत सगुणरूपरतिंे प्रेा व जवळीकतत आपरण अनुभवलेली असते आवण आपरडयतलत
्यतिंत आनांदही झतलेलत असतो. ही प्रेातिंी आतफततिं आपरडयत ानतलत आिं लतवते
आवण ाग परितत्ततपरतने आपरले ान शुद्ध होते. ्यत ानताध्ये सतठलेले प्रेा परुन्हत
हळू हळू व झुळूझुळू वतहू लतगते. ्यत प्रेातिंे उगास्थतन असलेले जे ईश्वमतिंे
अांतःकमण ्यतिंेिं एकीएक ातहत्म्य परुन्हत जतणवू लतगते आवण ाग ती प्रेाधतमत
्यत ाुळतलत लक्ष्य करून वेगतने धतवूिं लतगते. वतहतत वतहतत भवक्तभतव एवढत
उ्कटतेलत परोहोिंतो की आनांदतच्यत अनुभवतलत के व्हत सुरूवतत होते हे कळतसुद्धत
नतही. भवक्तभतवतिंी अशी उ्कटतत अनुभवण्यतसतठी सगुणकथतांिंे गतयन करून
्यततील प्रेामसतिंे सेवन कमणे हेिं आवश्यक आहे. यत नतमतयणतच्यत कृ परेनेिं
आपरडयतलत ते आतत शमयही होत आहे. तेव्हत कृ ष्णप्रेा कथतांिंेिं गतयन आपरण
करूयत आवण नतमतयणतच्यत कृ परेिंत अनुभव घेऊयत. तेिं खमे आवण तेिं िमे !
हे लक्ष्ाी, कृ ष्णतच्यत अपरेक्षेनुसतम ्यतच्यत योजनेतील प्रथा भतग तम अगदी
सुमळीतपरणे परतम परडलत होतत आवण नांतमच्यत गोष्टीही क्रातक्रातने व्यववस्थत घडत
गेडयत. िलमतातने एकदत एखतदी गोष्ट ठमवडयतवमती ्यताध्ये कोणतीही अडिंण
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वनातफण होण्यतिंी शमयततिं नव्हती. ्यतने स्वतः ्यत यती ाहतमतजतांिंी भेट घेऊन
्यतांनत मतजवतड्यतत येण्यतववषयी कळकळीिंी ववनांती के ली. यती वेषततील अजुफनतने
अथतफतिं सुरूवततीलत जतणूनिुजूनिं आढेवेढे घेतले. यतीिंी ती वनःस्परृहतत व वैमतग्य
परतहून िलमता अवधकिं प्रभतववत झतलत. िलमतातलत ्यतिंी िमीिं ानधमणी
कमतवी लतगली तेव्हत कु ठे तो यती र्क्त तीन ददवसतांपरुमततिं महतवयतस येण्यतच्यत
अटीवमती तयतम झतलत. िलमतातलत तेिं भतग्य वतटले आवण ्यतने ्वरमत अ्यांत
सन्ातनपरूवफक ्यत यतीलत आपरडयत मतजवतड्यतत आणले. एवढेिं नव्हे, तम अ्यांत
प्रेातने व श्रद्धेने मतजवतड्यतच्यत अांतभतफगततील एकत खतस ाहतलतत ्यतच्यत
वतस्तव्यतिंी व्यवस्थत के ली. कृ ष्णतने आधीिं ददलेडयत सूिंनेनुसतम जेव्हत यतीने
तेथील सवफ सुखसोयींिंत स्वीकतम न कमतत ्यत ाहतलततही अ्यांत वैमतग्यतनेिं
महतवयतस सुरूवतत के ली, तेव्हत तम िलमतातच्यत ठतयीिंत ्यत यतीववषयीिंत आदम
व श्रद्धत वद्वगुवणतिं झतली. ्यतने लगेिंिं सुभद्रेलत आपरडयतिमोिम ्यत यतीच्यत
दशफनतलत नेले. सुभद्रेलत परतवहडयतवमती लगेिंिं अजुफनतच्यत ानततील वतिंे प्रेा
अनतवम झतले. ्यतच्यत नेत्रतत एक वेगळीिं िंाक ददसू लतगली. परण ्यतने
प्रयत्नपरूवफक स्वतःलत सतवमले आवण ्यतने नेत्र घट्ट वाटू न घेतले. सुदव
ै तने अजुफनतच्यत
ानततील ही िंलवििंल िलमतातच्यत ाुळीिं लक्षतत आली नतही. ्यतने यतीिंे
दशफन घेऊन आपरले दोन्ही हतत जोडले आवण ्यत यतीशी ववनम्रभतवतने िोलतवयतस
सुरूवतत के ली,
“अहो

यतीमतज,

ाी

प्रथा

आपरणतलत

नम्रततपरूवफक

वांदन

कमतो.

आपरडयतसतमख्यत अवधकतमी व थोम अशत ाहतपरुरूषतिंी िंमणधूळ आाच्यत
वनवतसस्थतनी लतगली हे आािंे के वढे तमी भतग्यिं आहे. ्यत वनवात्ततने आपरण
आम्हतलत आपरली सेवत कमण्यतिंी सांधीिं ददली आहे. ्यतिद्दल आम्ही आपरले कधीही
उतमतई होणे शमयिं नतही. आम्हतलत जशी जाेल तशी सेवत आाच्यतकडू न जमी
घडत असली, तमीही आाच्यत नकळत जम आाच्यतकडू न कतही काी महतत असेल
ककवत कतही िंुकत असेल तम आम्हतलत क्षात कमतवी आवण आािंी सेवत ातन्य करून
घ्यतवी अशी प्रतथफनत आहे.
अहो योवगमतज, ालत आपरडयत िंमणी आणखीन एक ववनांती कमतयिंी आहे.
ातझी कवनष्ठ भवगनी सुभद्रत वहिंी ातनवसक वस्थती सध्यत तेवढीशी ठीक नतही.
कतही कतमणताुळे वतच्यत ानतिंी दोलतयातन अवस्थत झतलेली आहे. वतिंे वहत
कशतत आहे हे आम्ही वतलत सतांगूनही वतिंे ान ्यतिंत स्वीकतम करू शकत नतही.
्यतिंीिं पररमणती म्हणजे वतच्यत ानतवम एक प्रकतमिंत ततण आलेलत आहे आवण ती
नेहाी ्यतिं तणतवतखतली असते. आम्ही कु टुांवियतांनी वतिंी अनेक प्रकतमतने साजूत
घतलण्यतिंत प्रयत्न के लत. परमां तु वतच्यत ानतिंी साजूत कतही परटत नतही. अशत
ानःवस्थतीाुळे आािंी सुभद्रत ही नेहाीिं गांभीम व उदतसीन असते. ती कोणतशीिं

ाोकळे परणतने िोलत वत वतगत नतही. वतिंे हसणे तम ती परूणफ परणे ववसरूनिं गेली
आहे असे ालत वतटते. तेव्हत आपरण वतच्यतशी िोलून वतलत िंतम साजुतीच्यत गोष्टी
सतांगतव्यतत आवण वतिंे ान ाोकळे करून वतलत ानोिळ देण्यतिंे कमतवे. ्यतसतठी
सुभद्रेकडू न आपरलत वन्य सहवतस व आपरली कतही सेवत घडणे वतलत आवश्यक आहे,
असे आम्हतलत अगदी ानतपरतसून वतटत आहे. तमी आपरण तशी परमवतनगी ददलीत तम
आाच्यतवम आपरले के वढे तमी उपरकतमिं होतील.”
िलमतातिंे िोलणे ऐकू न खमे तम अजुफन ानततून अ्यांत सुखतवलतिं. परमां तु
्यतने अ्यांत प्रयत्नपरूवफक ाुखतवम गतांभीयतफिंत आववभतफव आणलत आवण आपरले डोळे
वाटू न घेतले. थोडत वेळ वविंतम के डयतसतमखे दतखवून अजुफनतने आपरले डोळे परुन्हत
उघडले आवण गांभीम सूम लतवून िोलतवयतस सुरूवतत के ली,
“हे मतजन्, खमे तम आम्ही यत मतजवतड्यतत महतवयतस आलो तेही के वळ एक
अपरवतद म्हणूनिं. नतहीतम आाच्यतसतमख्यत यतींनत हे ऐश्वयफभोग व हे सुखववलतस
हे वज्यफ व ्यतज्यिं आहेत. तुािंी आाच्यतवमील श्रध्दत व भतव परतवहलत आवण असत
अपरवतद कमतवत अशी आम्हतलत अांतःप्रेमणत झतली हतही एक दैवयोगिं असतवत.
तमीही आािंे येथील वतस्तव्य हे तीन ददवसतांपरेक्षत जतस्त असणतम नतही हे वनवित
आहे. आािंत तसत वनयािं आहे. ्यतत ातत्र कतहीही िदल होऊ शकणतम नतही हे
लक्षतत ठे वत. आतत तुािंी भवगनी सुभद्रत वहिंी सेवत स्वीकतमणे हे तम आम्हतलत
शमयिं होणतम नतही. कतमण वियतांकडू न सेवतिं कतय परण ्यतांिंत सहवतसही कमणे
हत आाच्यत व्रततिंत भांगिं होईल. परमां तु सुभद्रत ही तुािंी भवगनी आहे आवण तीही
एकत ववविंत्र ानःवस्थतीत आहे म्हणूनिं के वळ आम्ही वतिंत अपरवतद कमतवयतस
परमवतनगी देत आहोत. सुभद्रेने आािंी भेट घेऊन जरूम सहवतस कमतवत आवण वतिंे
ान ाोकळे कमतवे. आम्हीही वतिंे ान जतणून घेऊ आवण वतलत वतच्यत वहततच्यत
िंतम गोष्टी सतांगून वतिंे ानोिळ वतढवू. म्हणजे जीवनतत योग्य ते वनणफय घेऊन
्यतच्यत पररमणतातलत सताोमे जतण्यतिंे धैयफिळ वतलत प्रतप्त होईल. तुम्ही आतत
वनल्ित महत. सुभद्रेिंी सवफ जितिदतमी आतत आम्ही स्वीकतमली आहे. तुम्ही ाुळीिं
कतळजी करू नकत. आाच्यतवम श्रद्धत ठे वत. सवफ कतही नीट व व्यववस्थत होईल
यतिंी खतत्री ितळगत.”
खमे तम, अजुफन िोलतत िोलतत जमत जतस्तिं िोलू लतगलत होतत. ्यतच्यत
भूवाके शी अजुफन एवढत एकरूपर झतलत होतत की ्यतलत स्वतःिंेिं भतन मतवहले नतही.
खमी गोष्ट अशी होती की सुभद्रेलत परतवहडयतवमिं अजुफनतिंे देहभतन हमवले होते.
्यतच्यत अ्यांत वप्रय अशत सुभद्रेलत अजुफन िऱ्यतिं ददवसतांनी परतहत होतत. सुभद्रेच्यत
ानःवस्थतीिंी अजुफनतलत परूणफ कडपरनत होतीिं. परण ्यतहीपरेक्षत सुभद्रेच्यत अगवतक
पररमवस्थतीिंी जतणीव अजुफनतलत होती आवण ्यतिंेिं ्यतलत अ्यांत वतईट वतटत
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होते. ्यततून कृ ष्णतच्यत ादतीने योग्य तो ातगफ वनघेल आवण सुभद्रत व ्यतिंे ाीलन
वनवितपरणे होईल असत परूणफ ववश्वतस अजुफनतच्यत ठतयी होतत. परमां तु ्यताुळे
अजुफनतिंी नजम वतमां वतम सुभद्रेच्यत ाुखतवम जतऊन वखळत होती आवण ाोठ्यत
प्रयत्नतने ्यतलत ती ितजूलत वळवतवी लतगत होती. ्यत कसमतीाध्ये अजुफनतिंी
वतमां वतम ततमतांिळ व थोडीशी धतांदलिं उडत होती. परण ती गोष्ट अजुफनतच्यत लगेिंिं
लक्षतत आली. ्यतने स्वतःलत झटकन सतवमले आवण तो परुन्हत ाौन धतमण करून व
डोळे वाटू न घेऊन स्वस्थ िसून मतवहलत.
यतीच्यत रूपरततील अजुफनतच्यत िोलण्यतने िलमता अ्यांत प्रभतववत झतलत.
्यतने सुभद्रेलत तेथेिं यतीपरतशी थतांिण्यतिंी खूण हतततने के ली आवण यती
ाहतमतजतांनत वांदन करून तो ्यतच्यत ाहतलतकडे वनघून गेलत. सुभद्रत ातत्र अ्यांत
कतवमी ितवमी झतली होती. कतहीही न िोलतत ातन खतली घतलून सुभद्रत तेथेिं
कशीिशी उभी मतवहली होती. खमे तम, सुभद्रेलत तेथे क्षणभमसुद्धत थतांिणे शमय होत
नव्हते. परमां तु िलमतादतदतांच्यत इच्छेपरुढे वतिंत नतइलतजिं झतलत होतत. सुभद्रेने ाधून
ाधून नजम वम करून ्यत यतीकडे परतहण्यतिंत प्रयत्न के लत खमत, परमां तु तो यती ज्यत
वावश्कल नजमे ने सुभद्रेकडे एकटक परतहत होतत ्यताुळे ्यत यतीच्यत नजमे लत नजम
देणेसुद्धत सुभद्रेलत शमय होत नव्हते. यतीरूपरततील अजुफनतने सुभद्रेलत खतली
िसण्यतिंी खूण करूनही सुभद्रेलत तेथे िसण्यतिंे धतडस होत नव्हते. ्यत यतीलत
जेातेा नास्कतम के डयतसतमखे करून सुभद्रेने तेथून जो परळ कतढलत, तो ती धतवत
परळत कशीिशी कृ ष्णतच्यत ाहतलतत जतऊन परोहोिंली. ्यतरठकतणी रुवमाणीलत
परतवहडयतवम ातत्र सुभद्रेिंत भतवनतवेग अनतवम झतलत आवण ती रुवमाणीच्यत कु शीत
वशरून ाुसाुसून ाुसाुसून मडू लतगली.
सुभद्रेच्यत अशत अिंतनक धतवत धतवत येण्यतने व मडण्यतने आधी रुवमाणीही
जमतशी गोंधळलीिं व घतिमलीही. ‘असे एकदा कतय घडले असतवे की ज्यताुळे
सुभद्रत एवढी भयभीत झतलेली आहे’ यत वविंतमतने रुवमाणीही कतळजीत परडली.
वतने िमतिं वेळ प्रयत्न करून प्रथा सुभद्रेलत शतांत के ले आवण ाग वतच्यतशी िोलून
वतच्यत दुःखतिंे कतमण जतणून घेण्यतिंत प्रयत्न रुवमाणी करू लतगली. सुरुवततीलत
सुभद्रेच्यत ाुखततून कतही शब्दिं र्ु टत नव्हतत. परण हळू हळू वतने घडलेली सवफ
हदकगत रुवमाणीलत सतांवगतली. सुभद्रेिंी अगवतकतत परतहून रुवमाणीलतही अ्यांत
वतईट वतटले. परमां तु कतय कमतवे हे वतलतही सुिंेनत. एक गोष्ट वतलत वनवितपरणे
ठतऊक होती की ‘सुभद्रेलत यत पररमवस्थतीतून वतिंवणतमत के वळ एकिं आहे आवण तो
म्हणजे कृ ष्णिं! परण तो तम अगदी शतांतपरणे व अवलप्तपरणे सवफ गोष्टींकडे परतहततनत
ददसत आहे. कृ ष्णतने सुभद्रेववषयीिंे सवफ व्यवधतन जणू सोडू निं ददले आहे असेिं

दृष्टीलत ददसत होते.’ रुवमाणी अशी वविंतमतत खोलवम गढू न गेलेली असततनतिं
्यतरठकतणी कृ ष्णतिंे आगान झतले. रुवमाणी व सुभद्रत यतांनत अशत तऱ्हेने गांभीम
अवस्थेत परतहून ‘कतय घडले असतवे’ यतिंत अांदतज कृ ष्णतलत लगेिंिं आलत. परमां तु
ाुखतवम तसे जमतही न दशफववतत कृ ष्णतने रुवमाणीकडे प्रश्नतथफक नजमे ने परतवहले
आवण तो रुवमाणीलत म्हणतलत,
“अगां रुवमाणी, कतय झतले आहे तमी कतय? तुम्ही दोघी अशत येथे एवढ्यत
गांभीमपरणे िसून कतय कमीत आहतत आवण आाच्यत यत भवगनीच्यत डोळ्यततून यत
जलधतमत कत िमे िमसत आहेत? आतत कतय िमे विनसले स्वतमीिंे! एवढ्यत तेवढ्यत
कतमणतवरून उगतिंिं सुभद्रेिंे ान नतमतज होते आवण ती खट्टू होऊन िसते. ितमीक
सतमीक गोष्टींिंत ितऊ कमण्यतिंत हत सुभद्रेिंत स्वभतव ालत लहतनपरणतपरतसूनिं
ातवहत आहे. कतहीतमी क्षुडलक गोष्टींिंत ततण स्वतः करून घ्यतयिंत आवण
्यतिंिमोिम तो दुसऱ्यतलतही द्यतयिंत ही अ्यांत वतईट सवय यत सुभद्रेलत आहे.”
कृ ष्णतिंे िोलणे ाध्येिं थतांिवून रूवमाणी कृ ष्णतलत उद्देशून म्हणतली,
“अहो, उगतिंिं सुभद्रेिंी गांात कमण्यतिंत प्रयत्न करू नकत. ती वििंतमी दकती
दुःखी व कष्टी आहे हे तुाच्यत लक्षतत येत नतही कत? ाग वतलत उगतिंिं विंडवून
मडवतत कशतसतठी? सुभद्रेच्यत दुखऱ्यत ानतवम र्ुां कम घतलतयिंी सोडू न ते ान
अवधकिं कत दुखवतत? वतच्यत ानःवस्थतीिंत वविंतम कमत आवण ्यतवम कतहीतमी
तोडगत शोधून कतढत. आपरणिं तम आधी सुभद्रत व अजुफन यतांच्यत प्रेातलत प्रो्सतहन
ददले होते आवण आतत वतलत अशी एकतकी सोडणे ाुळीिं योग्य नतही. अजुफनतशी
वववतह न होतत दुयोधनतशी वववतह कमतवत लतगणतम यत कडपरनेनेिं सुभद्रेिंे ान परतम
कोलाडू न गेले होते. ्यततूनिं दतदतांनी यत यतीलत खुद्द मतजवतड्यततिं आणून ्यतिंे
प्रस्थ वतढवले आहे. एवढेिं नव्हे, तम ‘सुभद्रेने ्यत यतीिंी सेवत कमतवी’ असे एक
नवीनिं खूळ आतत दतदतांच्यत डोमयतत वशमले आहे. ्यताुळे तम सुभद्रेिंी ानःवस्थती
परूणफपरणे ढतसळली आहे. आतत वतलत आपरडयत आधतमतिंी जरूमी आहे आवण तो
आपरण वतलत ददलतिं परतवहजे. कतमण ्यतसतठी ती आपरडयतकडे आशेने नतही परतहणतम
तम दुसऱ्यत कोणतकडे िघणतम? सुभद्रेने जो आपरडयतवम जो भमवसत धमलत आहे
्यतलत आपरण जतगतयलतिं परतवहजे. तेव्हत तुम्ही आतत क्षणतिंतही ववलांि न कमतत
लगेिंिं दतदतांिंी भेट घ्यत आवण ्यतांनत ्यतांच्यत वनणफयतपरतसून परमतवृत्त कमत. काीत
काी ्यत यतीिंी सेवत कमण्यतच्यत सांकटततून तमी सुभद्रेिंी सुटकत तुम्ही के लीिं
परतवहजे. हे आतत ाी तुम्हतलत वनवतफणीिंे सतांगत आहे.”
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रूवमाणीिंे िोलणे आवेगतने घडत असडयताुळे ्यताध्ये थोडतसत आवेशही
आलत होततिं. परमां तु वतिंे िोलणे ऐकू नही कृ ष्ण स्तब्धिं मतवहलत. रूवमाणी
कृ ष्णतकडे अ्यांत अपरेक्षेने तम सुभद्रत ्यतच्यतकडे ाोठ्यत आशेने परतहत आहे हे
कृ ष्णतच्यत लक्षतत आले. कृ ष्णतलत ्यत दोघींिंी दयत आली आवण अ्यांत शतांत सुमतत
तो िोलू लतगलत,
“अगां रूवमाणी, सुभद्रेिंी ानःवस्थती ाी परूणफपरणे जतणून आहे. ातझ्यत रठकतणी
वतच्यतववषयी परूणफ सहतनुभूती आहे. परमां तु दतदतांच्यतपरुढे ातझतही कसत नतईलतज होत
आहे हे तुम्हीही परतहततिं आहतत नत? आतत ाी तमी यत पररमवस्थतीत आणखी कतय
प्रयत्न कमणतम हे तुम्हीिं सतांगत. कतमण दतदतांशी यत ववषयतवमती कतही िोलणे
म्हणजे भतांडणिं कमण्यतसतमखे आहे आवण ते ातत्र ाी कदतवपरही कमणतम नतही.
दतदतांच्यत दृष्टीने सुभद्रेच्यत वववतहतिंत ववषय सांपरलेलतिं आहे. ्यताध्ये आतत
कोण्यतही िंिंेलत वत सूिंनेलत ्यतांनी वतविं ठे वलेलत नतही. तेव्हत ्यत
वववतहतसतठी सुभद्रेने वतच्यत ानतिंी तयतमी कमणे आवश्यक आहे. सध्यतच्यत
पररमवस्थतीत तेवढेिं कमणे वतलत शमय आहे. ्यततून परुढे वववतहतनांतम खमे िं कतही
प्र्यक्ष अडिंण वनातफण झतलीिं तम आपरण सवफजण वतच्यत परतठीशी वनवितपरणे असू
असे ाी वतलत आश्वतसन देतो. ्यतवेळेस आपरले दतदतसुद्धत सुभद्रेच्यत ादतीलत धतवून
जततील यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे.
रूवमाणी, आतत प्रश्न मतवहलत तो यती सांिांधीिंत. ्यतववषयीिंी ातझी भूवाकत
आधीपरतसूनिं अगदी स्परष्ट आहे आवण ्यतसांिांधी ाी दतदतांशी िोललेलोही आहे. परमां तु
दतदतांिंी ाते अ्यांत ठता आहेत आवण ्यतत कतही िदल होण्यतिंी जमतही शमयतत
नतही हे तुम्हतलतही ठतऊकिं आहे. तेव्हत दतदतांच्यत ानतप्रातणेिं कमणे आपरणत
सवतांनत भतगिं आहे. परमां तु एक गोष्ट ातत्र ाी दतदतांनत वनक्षून सतांवगतली आहे की यत
सवतांाध्ये ातझत सहभतग असणतम नतही. ालतही मतज्यकतमभतमतच्यत कतही
कतातच्यत वनवात्ततने ितहेम जतवे लतगणतमिं आहे. ते जतणे ाी आत्ततिं कमीन.
म्हणजे ाग ातझ्यत अनुपरवस्थतीत जे कतही होईल ्यतिंी जितिदतमी ातझ्यतवम
ाुळीिं असणतम नतही.”

कृ ष्णतच्यत अशत िोलण्यतने आधीिं नतमतज असलेली सुभद्रत अवधकिं रूष्ट तम
झतलीिं, परण ्यतहीपरेक्षत अवधक के वलवतणी झतली. वतने आपरडयत डोळ्यततील अश्रू
िळे िळे परुसले. रूवमाणीकडे असहतय्यपरणे िघून, परण कृ ष्णतकडे जमतही न िघतत,
सुभद्रत तेथून वनघून गेली. जतणतऱ्यत सुभद्रेकडे परतहून रूवमाणीलत अवतशय वतईट

वतिंले. वतच्यत ानतत सुभद्रेववषयी अ्यांत दयत वनातफण झतली. रूवमाणी कृ ष्णतच्यत
सन्ाुख येऊन उभी मतवहली आवण कृ ष्णतलत उद्देशून िोलू लतगली,
“अहो नतथ, आतत तमी तुाच्यत रठकतणी सुभद्रेववषयी दयत येऊ द्यत. वतिंत
जतस्त अांत परतहू नकत. ानतने ती आधीिं एवढे खिंली आहे. ्यतत वतच्यत ानतवमती
आणखीन भतम टतकू नकत. ालत तम अशी नेहाी कतळजी वतटते की सुभद्रत वतच्यत
जीवतिंे कतही िमे वतईट तम करून घेणतम नतही नत? एकीकडे सवफजण सुभद्रेच्यत
वहततववषयी तम परुष्कळ िोलत असततत परण वतच्यत ानःवस्थतीिंत कोणीही
वविंतमिं कमीत नतही. ती र्क्त आपरडयतकडेिं आवण ्यततूनही तुाच्यतकडे
के वढ्यततमी आशेने परतहत आहे. वतलत अशी वनमतश करू नकत. तुाच्यत ानताध्ये
वनवित कतय आहे ते ातझ्यतशी तमी ाोकळे परणतने िोलतल की नतही? ालत तमी
ववश्वतसतत घेऊन सवफ सतांगतल की नतही? तुम्हतलत कतय वतटते? तुाच्यत यत स्वस्थ
िसण्यतिंत आवण सवफ गोष्टी अांगतितहेम झटकू न टतकण्यतिंत अथफ ालत कळत कत
नतही? अहो, तुािंां अांतःकमण ाी परूणफपरणे ओळखून आहे. अथतफत् हे ाी अहांकतमतने
िोलत नतही तम अ्यांत नम्रतेने म्हणत आहे. कतमण तुािंे अांतःकमण जतणण्यतिंी
सांधी तुम्हीिं ालत कृ परतवांत होऊन देत आलतत म्हणूनिं ालत ते कतही प्रातणतत
जतणणे शमय झतले हे स्य आहे.
अहो, तुम्ही जी यत सुभद्रेववषयीिंी भूवाकत अगदी परवहडयतपरतसूनिं घेतली
आहे तीिं तुाच्यत अांतःकमणतत अ्यांत खोलवम आहे हे ालत ातवहत आहे. ्यत
वतच्यतववषयीच्यत प्रेातत ककवत तुाच्यत ठतयी असलेडयत अजुफनतववषयीच्यत
आपरलेपरणतत जमतही िदल झतलेलत नतही आवण तसत कधी होणेही शमय नतही,
यतिंी ालत परक्की खतत्री आहे. प्रेातखततम वत ाैत्रीखततम ददलेलत शब्द तुम्ही
परतळणतमिं आवण तो खमतही करून दतखवणतमिं, हत तम तुािंत स्वभतव आहे. तेिं
तम तुािंे ब्रीद आहे हे ाी परूणफपरणे जतणून आहे. अजुफन व सुभद्रत यतांिंत वववतह व्हतवत
हत तुािंत सांकडपर आहे आवण तो तुम्ही कोण्यतही पररमवस्थतीत परूणफ कमणतम म्हणजे
कमणतमिं, हे ालत ठतऊक आहे. ्यतसांिांधीिंी तुािंी योजनतही ठमलेली असणतमिं
हे वनवित. ालत तुम्हतलत र्क्त एकिं ववनांती कमतयिंी आहे की आतत जतस्त वेळ
लतवू नकत आवण सुभद्रेच्यत सहनशीलतेवम आतत जतस्त ततण देऊ नकत. वििंतमी
के व्हत कोलाडू न परडेल हे सतांगतत येत नतही.
अहो नतथ, ालत खतत्री आहे की योग्य वेळ येततिं तुम्ही तुाच्यत ानततील
योजनत नक्की सतांगतल. एवढेिं नव्हे, तम ातझ्यतवमील प्रेातच्यत हक्कतने तुम्ही तुाच्यत
योजनेत ालत सहभतगीही करून घ्यतल हेही ालत ातवहत आहे. ती वेळ आतत आली
आहे असे ालत तमी वनवितिं वतटते. तेव्हत ालत तुािंी सवफ योजनत नीट साजतवून

कृ ष्णपरमात्ात

सतांगत िमे . सवतफत आधी ्यत यतीच्यत वेषततील अजुफनतिंे कतय महस्य आहे ते ालत
सतांगत. ्यत वििंतऱ्यत अजुफनतलत असत यतीिंत नतटकी वेष देऊन, थेट आपरडयत
मतजवतड्यततील अांताफहतलतत आणून िसवण्यताध्ये आपरलत कतय हेतू आहे िमे ?
अहो, ्यत अजुफनतिंी कशी त्रेधतवतमपरीट उडते आहे हे परतहण्यतसतमखे आहे. ाी
ाुद्दतािं ्यतलत भेटतयलत गेले होते. कतमण ातझ्यत ानतत थोडीशी शांकत येऊ
लतगलीिं होती. ालत परतवहडयतिमोिम अजुफनतिंत िंेहमत एवढत गोमताोमत झतलत
आवण ातझ्यत नजमे लत नजम न देतत जेव्हत तो ातन खतली घतलून िसलत, तेव्हतिं
तेथे कतहीतमी परतणी ाुमतांय यतिंी ातझी खतत्रीिं झतली. ाीही ाुद्दताहूनिं परुढे
होऊन व खतली वतकू न ्यतलत नास्कतम कमण्यतिंत प्रयत्न के लत तेव्हत तम तो वििंतमत
ओशतळलतिं. ्यतने िंटकन ्यतिंे परतय ातगे घेतले आवण हतततच्यत इशतऱ्यतनेिं
‘नको, नको’ अशी खूण के ली. ाी लगेिंिं ्यतच्यतकडे एकटक नजमे ने वनमखून
परतवहले ातत्र, एकत क्षणततिं ‘तो अजुफन आहे’ हे ाी ओळखले. आतत िोलत!
अहो नतथ, ातझ्यत हतततत एक सूत्र सतपरडडयतिमोिम ालत सवफ उलगडत
आपरसूकिं होऊ लतगलत आवण तुाच्यत ातगील सवफ वतगण्यत िोलण्यतिंी सतांगड
लगेिंिं लतगली. हत यती अिंतनकपरणे आपरडयत नगमतितहेमील परवफततवम कसत कतय
उपरटलत असेल, ्यतिंत एवढत गवगवत कसत झतलत असेल, ्यतिंी ितताी
िलमतादतदतांच्यत कतनतवम अगदी व्यववस्थतपरणे कशी परोहोिंली असेल हे सवफ
ातझ्यत डोळ्यतसाोम अगदी स्परष्टपरणे ददसू लतगले. ्यत ातगील सूत्रधतम, जो सवफ
कतही करून नतातवनमतळत मतवहलत आहे तो कोण आहे हे तम अगदी उघड आहे.
अथतफत ालतही हे सवफ परूणफपरणे कळण्यतसतठी जमतसत वेळ लतगलतिं. सुरूवततीलत
तुािंत हत खेळ ातझ्यतही लक्षतत आलत नतहीिं. परमां तु ज्यत वेळेस दतदत ्यत
यतीववषयी श्रद्धेने िोलत असततनत, तुम्ही ्यत यतीववरूद्ध भूवाकत घेऊन जेव्हत
जमत जतस्तिं िोलतयलत लतगलतत, तेव्हत ालत परवहडयतांदत शांकत आली आवण ाी
सतकफ झतले. ्यतनांतम जसत जसत दतदतांिंत ्यत यतीववषयीिंत आग्रह वतढत िंतललत
तसत तसत तुािंत ववमोधही अवधक वतढू लतगलत. तेव्हत ाी ानतत वविंतम करू
लतगले की ‘दतदतांनी ्यत यतीिंी भेट तमी घेतलेली आहे. ्यताुळे ्यतांच्यत श्रद्धेलत
कतही तमी कतमण आहे. परण तुम्ही तम ्यत यतीलत परतवहलेलेही नतही. तमी तुािंत
्यत यतीलत एवढत अकतमण ववमोध कशतसतठी?’ यत वविंतमतने ाग ालत ्यत
यतीपरेक्षत तुािंीिं शांकत जतस्त येऊ लतगली आवण ाी तुाच्यत हतलिंतली व वतगण्यत
िोलण्यतिंे नीट वनमीक्षण करू लतगले. तुाच्यत ववमोधताुळे जेव्हत दतदतांिंत ्यत
यतीलत येथे आणण्यतिंत वनिय अवधकतवधक दृढ होऊ लतगलत तेव्हत ातत्र तुािंत
डतव, जो यशस्वी झतलत होतत तो हळू हळू ातझ्यत लक्षतत येऊ लतगलत. आतत
यतीवेषधतमी अजुफनतिंी भेट घेतडयतनांतम तम ातझी परक्की खतत्रीिं झतली.

अहो नतथ, तुािंे हे के वळ िुद्धीिंततुयफ नतही तम ्यत ातगे तुािंत
प्रेाीजनतांववषयी जो कळवळत आहे नत, तोिं ातझ्यत दृष्टीने अ्यांत लक्षणीय व
ाहत्त्वतिंत आहे. ्यतांच्यत के वळ प्रेातपरोटी व वहततसतठी तुम्ही के वढीतमी जोखीा
पर्करून वेळप्रसांगी खुद्द दतदतांिंत मोषही ओढवून घ्यतयलत तयतम झतलतत, हे तुािंे
सतहस म्हणजे तुाच्यत प्रेाीजनतांवमील तुाच्यत असतधतमण प्रेातिंेिं द्योतक आहे. ही
तुािंी प्रेास्वरूपर अवस्थत म्हणजे ‘जेथे तुम्हीही तुाच्यत स्वतधीन नसतत’ ती परतहून
ातझे अांतःकमण तुाच्यतवमील प्रेातने व ातहत्म्यतने भरून येते आवण ाी तुाच्यतपरुढे
अगदी नतास्तक होते. आतत तुाच्यत िंमणी एकिं ववनांती आहे की आपरडयत यत
खेळतत ालतही सताील करून घेऊन तुािंी कतही सेवत कमण्यतिंी सांधी ालत द्यत
आवण तुाच्यत प्रेाभक्तीिंत आनांद अनुभवण्यतच्यत ातझ्यत भतवतिंी परूती कमत.”
रूवमाणी िोलतत िोतलत एकदा एवढी भतवपरूणफ झतली की वतच्यत नकळतिं
वतिंे हतत जोडले गेले. वतिंी ती भतवपरूणफ अवस्थत परतहून कृ ष्णतलतही भरून आले
आवण तो लगिगीने रूवमाणीच्यत जवळ गेलत. कृ ष्णतने रूवमाणीिंे दोन्ही हतत
आपरडयत हतततत घेतले आवण तो वतच्यत अश्रूांनी दतटलेडयत नेत्रतांकडे एकटक परतहत
मतवहलत. रूवमाणीववषयीिंे परूणफ कौतुक व आ्ाीयतत कृ ष्णतच्यत नजमे तून अगदी
ओसांडत होती. कृ ष्णतच्यत दृष्टीतील प्रेावषतफवतत परूणफपरणे न्हतऊन वनघतलेडयत
रूवमाणीने परुढे होऊन कृ ष्णतच्यत छततीवम आपरले ास्तक ठे वले असतत, कृ ष्णतने
वतलत आपरडयत अवधक जवळ घेऊन दृढ प्रेातल्लगन ददले. परमस्परमतांच्यत वाठीत
ववसतवलेले आवण परमस्परमतांच्यत प्रेातने अ्यांत सुखतवलेले असे कृ ष्ण व रूवमाणी यतांिंे
ते प्रेााीलन म्हणजे आनांदतनुभवतिंी परमतकोटीिं होती. परमां तु ्यत अवस्थेतही
स्वतःिंी परूणफ जतणीव असलेडयत कृ ष्णतच्यतठतयीिंे पररमवस्थतीिंे अवधतन व
प्रसांगततील परुढील व्यवधतन अगदी तेवढ्यतिं उ्स्र्ू तफपरणे जतगृत झतले आवण ्यतच्यत
कृ तीतूनही अगदी तेवढ्यतिं सहजतेने प्रगट झतले. कृ ष्णतने अ्यांत अलगदपरणे व
हळु वतमतेने रूवमाणीलत आपरडयतपरतसून थोडेसे अलग के ले आवण वतच्यत खतांद्यतवमील
आपरलत हतत तसतिं ठे वून कृ ष्ण रूवमाणीसह ाांिंकतवम येऊन िसलत. कृ ष्णतने
रूवमाणीिंे दोन्ही हतत परुन्हत आपरडयत हतततत घेतले आवण वतच्यतशी ाृदु व ाधुम
स्वमतत िोलण्यतस सुरूवतत के ली,
“अगां रूवमाणी, तुझ्यतकडे ाी नेहाीिं ातझी ‘आ्ासखी’ म्हणून परतहत
असतो. ातझ्यतरठकतणी तुझ्यतववषयी तोिं भतव कतया असतो आवण तू ालत तुझ्यत
ातझ्यतवमील भवक्तभतवतने तसत अनुभवही आणून देतेस. ्यताुळे ातझे अांतःकमण
अ्यांत प्रसन्न होते. ातझ्यत अांतःकमणतिंी अवस्थत तू परूणफपरणे जतणतेस. ्यताुळेिं
ातझ्यत सवफ कमण्यतातगील शुद्ध हेतूिंी तुझ्यतठतयी परूणफ खतत्री असते. ातझे अांतःकमण
प्रातण ातनूनिं तू नेहाी ातझ्यत जीवनतकडे परतहत असतेस. ्यताुळेिं ातझे ानही
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ओळखतयलत तुलत ाुळीिं वेळ लतगत नतही. ातझ्यत प्रेाीजनतांसतठी ातझत नेह ाीिं
आधतम, मक्षण व प्र्यक्ष ादतही असते. स्य व सद्भतवतिंे मक्षण आवण अस्य व
अधातफिंे उच्चतटन हे ातझे ब्रीदही तू जतणून आहेस. ्यताुळे ातझ्यत वतगण्यतिोलण्यतातगील भतवतथफ तुलत िमोिम आकलन होतो. एवढेिं नव्हे, तम तुझ्यतठतयी
असलेडयत सद्भतवताुळे तुझ्यतकडू न ालत परूणफ व प्र्यक्ष सतथ वाळत असते आवण
्यतिंी जतणीव व कौतुक ातझ्यत ठतयी सदोददत असते. एखतदे वेळेस ातझ्यतकडू न ते
व्यक्त होत नसेलही, परमां तु ातझ्यतठतयी असलेलत तुझ्यतववषयीिंत भतव तू जतणतेस
आवण अनुभवतेसही यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे. यत खतत्रीपरोटीिं तम ातझ्यत
कु ठडयतही कतयतफत ाी तुझत परूणफ भमवसत धमलेलत असतो आवण तुझे प्र्यक्ष सहकतयफ
ालत अगदी ानतपरतसून वाळणतम असत ालत परूणफ ववश्वतस असतो.
हे रूवमाणी, सुभद्रत व अजुफन यतांिंत वववतह व्हतवत म्हणून आखलेली योजनत
तुझ्यत लक्षतत आली यतिद्दल ालत तम तुझे अ्यांत कौतुकिं वतटत आहे. परमां तु
्यतहीपरेक्षत यतीवेषधतमी अजुफनतलत ज्यत परद्धतीने तू ओळखलेस नत, ती ातत्र तुझी
अगदी कातलिं झतली. ्यतिद्दल तुलत शत प्रवतशत गुण ददले तमी सुद्धत काीिं
आहेत. खमे तम, हे सवफ ाी तुलत आतत सतांगणतमिं होतो. कतमण यत खेळतत तुझत
सहभतग होण्यतिंी वेळ आलेलीिं आहे. परण तुझ्यत िंतुमतईने ्यतआधीिं तू
ातझ्यतवम ातत के लीस ्यतिंी दतद द्यतवयतसिं हवी. ्यतिद्दल तुझे प्रथा अ्यांत
ानःपरूवफक अवभनांदन! आतत यत खेळतिंत हत अांवता भतग आहे आवण ्यतिंी सवफ सूत्रे
ाी तुझ्यतिं हतती सोपरवणतम आहे. ागतशी तुलत सतांवगतडयतप्रातणे ाी कतहीतमी
कतातिंे वनवात्त कतढू न ाथुमत नगमीच्यत ितहेमिं जतणतम आहे. कतमण अजुफन जेव्हत
सुभद्रेिंे येथून प्र्यक्ष हमण कमील तेव्हत ाी येथे हजम नसणे हेिं िमे होईल, म्हणजे
ाग दतदतांनत ातझ्यतववषयी शांकत घेण्यतस अवजितत वतविं मतहणतम नतही. खमे की
नतही?
हे रूवमाणी, प्रथा तू अजुफनतलत ववश्वतसतत घे. तू ्यतलत ओळखले आहेस हे
्यतच्यत लक्षतत आणून दे. म्हणजे ्यतच्यत ानतवमील िमतिंसत ततण काी होईल.
अजुफनतिंे दशफन घेण्यतिंे वनवात्त करून ्यतच्यत सांपरकतफत महत. ्यताुळे परुढील गोष्टी
ठमवणे तुलत सहज शमय होईल. परमां तु एकत गोष्टीिंी कतळजी घे. सुभद्रेलत ातत्र यत
कशतिंी ातवहती देऊ नकोस. कतमण ्यताुळे वतच्यत ानतवमील ततण अवधकिं
वतढेल आवण दतदतांच्यत ाुळे येणतऱ्यत ानतवमील दडपरणतखतली वतच्यत ानतिंे ितांध
के व्हत र्ु टतील हे सतांगतत येणतम नतही. ाग सवफिं खेळ सांपरेल. तेव्हत सुभद्रेिंी जमी
आपरडयतलत दयत येत असली तमी आपरण सुभद्रेलत सध्यत ववश्वतसतत घे णे हे योग्य
ठमणतम नतही. कतमण ते धोमयतिंेिं ठरू शके ल. योग्य वेळ येततिं वतलत सवफ गोष्टी
आपरसूकिं कळतील. परमां तु सुभद्रेच्यत रठकतणी ्यत यतीववषयी ववश्वतस वनातफण कमणे

ातत्र अ्यांत आवश्यक आहे आवण ही ाहत्त्वतिंी कतावगमी रूवमाणी, तुलतिं कमतवी
लतगणतम आहे. कतमण सुभद्रेिंत के वळ तुझ्यतवमिं ववश्वतस आहे. सध्यत तम वतच्यत
रठकतणी ातझ्यतववषयीसुद्धत ववश्वतस मतवहलेलत नतही. तेव्हत सुभद्रेिंे ्यत यतीववषयी
ान तयतम कमणे आवण वतच्यतठतयी यतीववषयी श्रद्धत वनातफण कमणे ही जितिदतमी
आतत तुझ्यतवमतीिं आहे. तुझ्यत िुद्धीिंततुयतफाुळे व लतघवी स्वभतवताुळे आवण
्यतहीपरेक्षत तुझ्यत सुभद्रेवमील प्रेातपरोटी ही जितिदतमी तू वनवितिं यशस्वीरम्यत
परतम परतडशील यतिंी ालत परूणफ खतत्री आहे.
हे रुवमाणी, आपरडयतसतठी तसत थोडतिं वेळ आहे. कतमण अजुफन यतीधातफच्यत
वनयातनुसतम र्क्त तीनिं ददवस येथे मतहणतम आहे. तेवढ्यत वेळततिं सुभद्रेलत ्यत
यतीवेषततील अजुफनतच्यत सहवतसतत आणून वतिंे ान अजुफनतशी जुळणे अ्यांत
आवश्यक आहे. ्यतनांतम योग्य वेळ येततिं अजुफनतने सुभद्रेलत घेऊन के व्हत व कसे
जतयिंे हे ठमवतत येईल. खमे तम, ही सवफ ातझी योजनत तुलत एवढ्यत तपरशीलवतम
सतांगण्यतिंी आवश्यकततिं नतही. तू सवफ कतही व्यववस्थत व ठीकठतक कमशील यतिंत
ालत ववश्वतस आहे. नतही म्हटले तमी तुलतही अशत योजनत आखून ्यत यशस्वीमी्यत
कतयतफवन्वत कमण्यतिंत स्वतनुभव आहेिं. ्यतसतठी कतय युम्यत प्रयुम्यत कमतव्यत
लतगततत, शेवटपरयांत कशी गुप्ततत परतळतवी लतगते आवण सवफ करूनही नतातवनमतळे
कसे महतयिंे हे सवफ तू जतणून आहेसिं. आतत ्यत सवतांिंत परुनःप्र्यय घ्यतयिंी सांधी
तुलत वाळत आहे. ्यतवेळेस प्रश्न तुझ्यत लग्नतिंत होतत, आतत प्रश्न आपरडयत सुभद्रेच्यत
लग्नतिंत आहे. स्वतःसतठी स्वतः कमणे, दुसऱ्यतसतठी स्वतः कमणे आवण दुसऱ्यतकडू न
्यतच्यतसतठीिं कमवून घेणे यततील र्मक व अांतम आतत तुझ्यत लक्षतत येईल.
आपरडयतलत अपरेवक्षत असे दुसऱ्यतकडू न करून घेणे, अगदी ते जमी ्यतच्यतिं वहततिंे
असले तमी, हे अवधक कठीण असते. परण तू ्यताध्ये यशस्वी होशील असत ातझत दृढ
ववश्वतस आहे. आतत र्क्त तू ते कसे परूतीलत नेतेस हेिं ालत परहतयिंे आहे.”
असे म्हणून कृ ष्ण हसत हसत व वावश्कल नजमे ने रुवमाणीकडे परतहत मतवहलत.
कृ ष्णतच्यत िोलण्यतने रुवमाणी प्राुददत झतली आवण वतच्यत ाुखतवमही प्रसन्न हतस्य
परसमले. आपरले दोन्ही हतत जोडू न रुवमाणीने कृ ष्णतलत वांदन के ले आवण ती
म्हणतली,
“हे नतथ, तुािंत ातझ्यतवमील असलेलत हत ववश्वतसिं ातझत आ्ाववश्वतस
जतगृत कमीत आहे. तुािंत ातझ्यतवमील भमवसत ही ातझत भतव तुाच्यतपरयांत येऊन
परतवडयतिंी परतवतीिं आहे असे ाी साजते. तुम्ही ातझ्यत िुद्धीिंततुयतफिंे जे कौतुक
के लेत ते जमी जमत जतस्तिं असले तमी ाी नम्रतेने ्यतिंत स्वीकतम कमते. परमां तु ाी
हेही जतणून आहे की के वळ ही िंतुमतत ालत यश प्रतप्त करून देणतम नतही. तुाच्यत
ानतत सुभद्रत व अजुफन यतांच्यतववषयी ज्यत प्रकतमिंत प्रेाभतव आहे आवण ज्यतच्यताुळे
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तुम्ही सद्भतवतलत उिंलून धरून ्यतलत आधतम देत आहतत, तोिं प्रेाभतव जम
ातझ्यत ानतत ्यतांच्यतववषयी वनातफण झतलत तमिं ालत खऱ्यत अथतफने यश वाळे ल.
्यतिं यशतिंत ालतही खमत आनांद वाळे ल आवण तुम्हीही आनांददत व्हतल हे ाी
जतणून आहे. कतमण आनांददतयी यशवस्वतत ही के वळ ठमतववक ितह्य कृ तीत नसून
्यतातगील भतवतिंी परूती होण्यताध्ये आहे. असत आनांद ाी तुम्हतलत वनवितपरणे
देईन असे आश्वतसन ाी तुम्हतलत देते. तुम्ही अगदी वनल्ित महत आवण तुाच्यत
कतावगमीवम ाोकळे परणतने जत.”


रूवमाणीने के ली परूती

रुवमाणीच्यत िोलण्यतने कृ ष्णतलत झतलेलत परमासांतोष ्यतच्यत ाुखतवम परूणफपरणे
प्रगटलत आवण ्यतिंे ाुखकाल ्यतवमील प्रसन्न हतस्यतने अ्यांत शोभतयातन झतले .
कृ ष्णतने परुन्हत एकदत रुवमाणीिंे दोन्ही हतत ्यतच्यत हतततत घेऊन ्यतिंत आनांद
व्यक्त के लत आवण रुवमाणीच्यत डोमयतवम कौतुकतने हलके िं एक टपरली ातरून कृ ष्ण
तेथून वनघून गेलत. रुवमाणी थोडतवेळ तेथेिं वविंतम कमीत िसली. ानतत वविंतम
करून वतने कतहीतमी ठमवले आवण तेथून वनघून ती ‘यतीच्यत’ ाहतलतत जतऊन
दतखल झतली. रुवमाणीलत परतहततिं यतीने ातन खतली घततली. सुदव
ै तने ्यतवेळेस
तेथे दुसमे कोणीही नव्हते. रुवमाणीने आजूितजूलत परतहत कतनोसत घेतलत आवण
हलमयत आवतजतत परुटपरुटली. “अमे अजुफनत, कसत आहेस तू?” ते शब्द कतनतवम
परडततिं अजुफन तम आधी एकदा ितवमलतिं. परण लगेिंिं आसनतवरून उठू न
अजुफनतने रुवमाणीलतिं वतकू न नास्कतम के लत आवण आपरले दोन्ही हतत जोडू न तो
रुवमाणीच्यत साोम उभत मतवहलत. अजुफनतच्यत ाुखतवम वमाडयतिंे भतव होते.
अजुफनतिंी ती के ववलवतणी वस्थती परतहून रुवमाणीलत ्यतिंी दयत आली.
ाोकळे परणतने हसत ती अजुफनतलत म्हणतली,
“अमे अजुफनत, असत कतवमत ितवमत होऊ नकोस आवण घतिरू तम ाुळीिं
नकोस. हे तुझे महस्य ातझ्यतवशवतय दुसऱ्यत कोणतलतही ातवहत नतही आवण ालत ते
ठतऊक आहे हे कृ ष्णतलतही कळलेले आहे. कृ ष्ण ाुद्दतािं कतहीतमी कतातिंे वनवात्त
कतढू न ितहेमगतवी गेलेलत आहे आवण परुढील सवफ योजनत ्यतने ालत सतांवगतलेली
असून ्यतिंी कतयफवतही कमण्यतिंी जितिदतमी ातझ्यतवम सोपरवलेली आहे. आतत तू
कतहीही कतळजी करू नकोस. र्क्त ाी जेव्हत जे कमतवयतस सतांगेन तेवढेिं तू तेव्हत
कमतयिंे आहेस ही गोष्ट लक्षतत ठे व. ाुख्य म्हणजे वनल्ित ानतने कोणततही ततण न
ठे वतत अ्यांत ाोकळत महत. सवफ वतगणे व िोलणे अगदी सहजपरणतिंे ठे व. ्यताध्ये
कोणतीही कृ वत्रातत येऊ देऊ नकोस. अथतफत तुझी खमी कसोटी सुभद्रत येथे
असततनतिं लतगणतम आहे. सुभद्रेलत तम ाी येथे तुझ्यत सेवेसतठी आणणतमिं आहे. ते
कमणे अ्यांत आवश्यकिं आहे. कतमण वतच्यत ानतत तुझ्यतववषयी आदम व श्रद्धत
वनातफण होणे अ्यांत आवश्यक आहे. परमां तु वतच्यत सहवतसतत असततनत भतवनेच्यत
भमतत वतहून ातत्र जतऊ नकोस. िंुकून जमी तुझ्यतकडू न कतहीतमी गैम वतगणे वत
िोलणे घडले आवण सुभद्रेिंे ान विथमले तम सवफिं खेळ तेथेिं सांपरलत म्हणून साज.
तेव्हत कतळजीपरूवफक तुझ्यत ानतिंत सातोल व सांया कतया मतख. सुभद्रेिंे ान व
वतिंी व्यथत साजून घे. ्यतववषयी वतच्यतशी िोलून वतिंे ान हलके कम आवण
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दुिफल झतलेडयत सुभद्रेच्यत ानतलत सतवम. वतिंी ानोकतानत परूणफ होईल असत
ववश्वतस सुभद्रेच्यत ानताध्ये वनातफण करून वतिंी उाेद वतढव. ्यताुळे तुझ्यत
सहवतसतिंी जरुमी व आवड सुभद्रेच्यत ानतत वनातफण होईल.
अजुफनत, परमां तु सवतफत ाहत्त्वतिंी आणखीन एक गोष्ट लक्षतत ठे व. कोण्यतही
पररमवस्थतीत तुझी खमी ओळख सुभद्रेच्यत साोम उघड करू नकोस. कतमण एकतम
वतच्यत ानतलत एकदा धक्कतिं िसेल आवण दुसमे म्हणजे हे महस्य ती वतच्यत ानतत
मतखूिं शकणतम नतही. िलमतादतदतांच्यत भीतीिंे आवण आपरण ्यतांिंी र्सवणूक
कमीत आहोत यत वविंतमतिंे ओझे सुभद्रेच्यत ानतलत तम झेपरणतमिं नतही. ्यताुळे
ानतवमील तो भतम ती के व्हत झुगतरून देईल आवण वतिंे ान ती के व्हत ाोकळे कमील
हे सतांगतत येणतम नतही. यतितितीत सुभद्रेिंत कतहीिं भमवसत धमतत येत नतही.
कतमण ती परटकन भतवनतवववश होते आवण ाग वतिंत वतच्यत ानतवम ाुळीिं ततित
मतहत नतही. तेव्हत यत सवफ गोष्टी तुलतिं लक्षतत ठे वतवयतस हव्यतत आवण सवफ कतही
अ्यांत कतळजीपरूवफक परमां तु ्यतिंिमोिम अ्यांत सहजतेने कमतवयतस हवे. कतळ
थोडतिं आहे. कतमण ठमलेडयत योजनेप्रातणे तुझे येथील वतस्तव्य र्क्त तीन
ददवसतांपरुमतेिं ायतफददत आहे. यतीधातफच्यत वनयातनुसतम ते योग्यिं आहे आवण तुझी
भूवाकतही तशीिं असतवयतस हवी. तोपरयांत गोष्टी कशत कशत आकतम घेत आहेत ते
आपरण परतहू आवण ्यतनांतम परुढे कतय कमतयिंे ते ठमवू. कळले?”
रुवमाणीिंे िोलणे अवतक् होऊन ऐकणतऱ्यत अजुफनतकडे परतहून रुवमाणीने एक
वस्ातहतस्य के ले आवण रुवमाणी वतकडू न वनघण्यतसतठी झटकन वळलीसुद्धत!
तेवढ्यतत रुवमाणीलत कोणीतमी तेथे येत असडयतिंी िंतहूल लतगली. म्हणून ती
परुन्हत ातगे वळली आवण अजुफनतच्यत जवळ आली. वतने अजुफनतलत वतकू न नास्कतम
के लत आवण ाोठ्यतने म्हणतली, ‘यती ाहतमतजतांिंत जयजयकतम असो.’
तेवढ्यतत वतथे प्रवेश कमणतऱ्यत िलमतातने ते दृश्य परतवहले आवण ्यतच्यत
ानतलत सातधतन वतटले. ्यतने कौतुकतच्यत नजमे ने रुवमाणीकडे परतहून ातन
डोलतवली. अजुफनतनेही रुवमाणीच्यत हतततवम ्यतने नुक्यतिं के लेडयत परूजेिंे तीथफ
ठे वले. रुवमाणीने डोळे वाटू न ते तीथफ प्रतशन के ले आवण अजुफनतने ददलेले प्रसतदतिंे
आम्रर्ळही आपरडयत हतततत घेतले. रुवमाणी वळू न परहतते तम खुद्द िलमतािं
वतच्यतसाोम उभत होतत. ्यतच्यत हतस्यतलत रुवमाणीने आदमपरूवफक प्रवतसतद ददलत.
िलमतातनेही परुढे होऊन अजुफनतिंे दशफन घेतले असतत अजुफनतने ्यतलतही तीथफप्रसतद
ददलत. िलमतातने श्रध्दतपरूवफक ्यतिंत स्वीकतम करून ्यतिंे सेवन के ले. रुवमाणीने
अजुफनतकडे गांातीने परतहून हळू िं डोळे वािंकतवून खूण के ली. अजुफन प्रयत्नपरूवफक
शतांतिं मतवहलत आवण ्यतने आपरले नेत्र वाटू न घेतले. रुवमाणी ानततडयत ानतत
हसली आवण परटकन् तेथून ितहेम गेली.

अजुफनतच्यत येथून रुवमाणी जी वनघतली ती थेट सुभद्रेच्यत ाहतलतत जतऊन
परोहोिंली. अिंतनक आलेडयत रूवमाणीलत परतहून सुभद्रत थोडीशी ितवमली. परमां तु
अजूनही ानःवस्थती ठीक नसडयताुळे सुभद्रत कतहीही न िोलततिं स्वस्थ िसून
मतवहली. ती रूवमाणीकडे परहतवयतस सुद्धत तयतम नव्हती. रूवमाणीिं सुभद्रेच्यत
जवळ गेली आवण वतने सुभद्रेच्यत खतांद्यतवम हतत ठे वून वतच्यतशी िोलतवयतस
सुरूवतत के ली,
“अगां सुभद्रे, अशी दकती वेळ नतमतज होऊन िसणतम आहेस ? तुझे ाुख दकती
म्लतन झतले आहे िघ. उगतिं कतळजी करून प्रश्न कतही सुटतील कत? थोडे धीमतने
घे. सवफकतही ठीक व व्यववस्थत होईल. कोणीिं तुझ्यत ादतीलत नतही असत साज
करून घेऊ नकोस. ाी तुझ्यतिमोिम आहे यतिंी खतत्री ितळग. नतउाेद होण्यतिंे
कतहीिं कतमण नतही. अजूनही वेळ गेलेली नतही. जोपरयांत तुझत वववतह प्र्यक्ष
कोणतशीही होत नतही तोपरयांत, म्हणजे अगदी शेवटच्यत क्षणतपरयांत प्रयत्नतलत वतव
आहे हे लक्षतत ठे व. परमां तु तसत प्रयत्न कमण्यतसतठी ानतिंी तयतमी तम हवी की
नतही? ्यतसतठी आधी ानःवस्थती तम ठीक परतवहजे नत? सध्यत पररमवस्थती
ितह्यतांगतने प्रवतकू ल आहे हे नक्की. तेव्हत यत पररमवस्थतीशी झगडू न ानःवस्थती
आणखीनिं विघडवून घेण्यतपरेक्षत थोडेसे नाते घेणेिं योग्य ठमे ल. वनदतन तसे
ितह्यतांगतने दतखवले तमी परतवहजे. ्यताुळेिं ितह्य वतततवमणही वनवळण्यतस ादत
होईल आवण ाग ्यततूनिं अनुकूलतेिंत कतही तमी ातगफ आपरडयतलत शोधतत येईल.
तसत ातगफ ाी नक्की शोधून कतढीन यतिंी ालत खतत्री आहे. तू र्क्त ातझ्यतवम
ववश्वतस ठे व.”
रूवमाणीच्यत साजुतीच्यत िोलण्यतिंत थोडतसत पररमणता सुभद्रेवम नक्कीिं
झतलेलत ददसत होतत. वतिंत िंेहमत थोडतसत शतांत झतलत आवण वतच्यत डोळ्यतत
आशेिंत दकमण िंाकू लतगलत. वतलत रूवमाणीिंत भमवसत वतटू लतगलत. सुभद्रेने
रूवमाणीकडे ातन वम करून परतवहले आवण ती एकदा रूवमाणीच्यत कु शीत वशमली.
ाुसाुसून मडणतऱ्यत सुभद्रेच्यत ास्तकतवम हतत दर्मवून रूवमाणीने वतिंे सतां्वन
के ले. थोड्यत वेळतत शतांत झतलेडयत सुभद्रेिंे ास्तक रूवमाणीने आपरडयत हतततने
हलके िं वम उिंलले आवण वतच्यत डोळ्यततील अश्रू आपरडयत परदमतने हळु वतम परुसले.
सुभद्रेच्यत नजमे त नजम वाळवून रूवमाणी परुन्हत वतच्यतशी िोलू लतगली.
“सुभद्रे, ाी आतत तुलत कतय सतांगते ते नीट लक्षपरूवफक ऐक. सध्यत थोडत वेळ
तमी आपरण दतदतांच्यत ानतसतमखे वतगणे अ्यांत आवश्यक आहे. कतमण तसे आपरण
नतही के ले तम आपरडयतलत ्यतांिंत मतग तम ओढवून घ्यतवत लतगेलिं, परण
्यतिंिमोिम ्यतांनी तुझ्यतसांिांधी जो कतही वनणफय घेतलत आहे ्यतववषयीिंत ्यतांिंत
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वनिय अवधकिं ठता व परक्कत होईल आवण ाग परुढे आपरडयतलतही कतही कमणे
अशमय होऊन िसेल. तेव्हत ्यतांच्यत इच्छेनुसतम तू ्यत यतीाहतमतजतांिंी सेवत
कमतवीस असे ालत अगदी ानतपरतसून वतटते. ्यताुळे दतदतांच्यत ानतिंे सातधतन
होईल आवण ्यतांिंत तुझ्यतकडे परतहण्यतिंत दृष्टीकोनही थोडतसत होकतमत्ाक होईल.
म्हणूनिं दतदतांनत खूश कमण्यतसतठी तमी हत धोमणत्ाक वनणफय घेणे अ्यांत जरूमीिंे
आहे. ्यतसतठी तू एकदत तुझ्यत ानतिंी तयतमी के लीस नत की ाग हळू हळू सवफकतही
व्यववस्थत होत मतहील. ाुख्य म्हणजे दतदतांच्यत ानोवृत्तीत िदल होईल आवण
्यताुळे आपरडयतलत ्यतांच्यतशी तुझ्यत लग्नतच्यत ववषयतवम कतहीतमी िोलणे शमय
होईल. दतदत आपरले म्हणणे ऐकू न घेण्यतिंी शमयतत अवधक वतढेल. ाी कतय म्हणते
आहे ते तुझ्यत लक्षतत येतांय नत?
सुभद्रे, तुलत आणखीन एक ाहत्त्वतिंी गोष्ट सतांगते. आत्ततिं ाी ्यत यती
ाहतमतजतांिंी प्र्यक्ष भेट घेऊन आले. एवढे ्यतांच्यतववषयी िोलले जतत आहे आवण
आपरण ऐकलेही आहे. तेव्हत ाी असत वविंतम के लत की ‘स्वतःिं जतऊन ्यतांनत भेटतवे
आवण ्यतांच्यतशी िोलतवे. म्हणजे ाग खमे कतय ते कळे ल’ आवण सुभद्रे, तुलत ाी
अगदी खमे िं सतांगते की ते यती ाहतमतज अ्यांत सतव्वक वृत्तीिंे आहेत. एवढे
तपरियेिंे तेज व ज्ञतनतिंी अवस्थत असूनही ते अ्यांत वनगवी व वनःस्परृह आहेत.
एवढेिं नव्हे, तम ते स्वभतवतने अ्यांत प्रेाळ व ानाोकळे ही आहेत. ालत तम असे
खतत्रीपरूवफक वतटते की ्यतांच्यत सहवतसतत तुझेही ान ाोकळे होईल आवण तुझे
दुःखही हलके होईल. खमे तम, ते कोणतिंी सेवत स्वीकतमीतिं नतहीत. परमां तु के वळ
दतदतांच्यत आग्रहतखततमिं तशी सांधी तुलत देण्यतिंे ्यतांनी ातन्य के ले आहे. तेव्हत ही
सांधी तू सोडू नकोस. ्यत वनवात्ततने तुझ्यत ानततील व्यथत ्यतांनत सतांग. ते तुलत
योग्य ते ातगफदशफन वनवितिं कमतील आवण तुझ्यत ातनवसक त्रतसततून तुझी सुटकत
कमतील यतिंी ालत अगदी खतत्री आहे. ाी कतय सतांगते आहे ते तुलत कळतांय नत?”
रूवमाणीच्यत िोलण्यततील आपरलेपरणत जसत सुभद्रेच्यत ानतलत स्परशफ कमीत
होतत, तसतिं रूवमाणीच्यत सतांगण्यतातगील वतिंत आ्ाववशतवसही सुभद्रेलत
जतणवत होतत. ्यताुळेिं सुभद्रेलतही रूवमाणीववषयी अ्यांत ववश्वतस वतटू लतगलत.
रूवमाणीच्यत हेतूिंी सुभद्रेलत खतत्री होतीिं. परमां तु ्यतिंिमोिम ‘रूवमाणी
आपरडयतलत प्र्यक्ष ादतही करू शके ल’ असतही ववश्वतस सुभद्रेच्यत ानतत वनातफण
झतलत आवण वतच्यत ानतत परुन्हत आशेिंी परतलवी र्ु लली. िलमतातच्यत भूवाके ाुळे
वनष्प्रभ झतलेली आवण कृ ष्णतने घेतलेडयत परववत्र्यताुळे वनमतश झतलेली सुभद्रत
रूवमाणीच्यत आपरलेपरणताुळे परुन्हत उडहवसत झतली. सुभद्रेच्यत ानतत वनातफण
झतलेली नकतमत्ाक वृत्ती परतलटली आवण वतच्यत ठतयीिंी होकतमत्ाक वृत्ती परुन्हत

वम आली. सुभद्रेच्यत ानतवमील ततण काी झतडयतसतमखे वतिंे वतलतिं जतणवले.
वतिंी म्लतन ाुद्रत आतत शतांत व सतेज ददसू लतगली. एवढेिं नव्हे, तम वतच्यत
ाुखतवम एक अस्परष्ट अशी वस्ातमे षतही िंाकली. सुभद्रत प्रेातने रूवमाणीच्यत अवधक
जवळ गेली आवण रूवमाणीिंे हतत आपरडयत हतततत घेऊन सुभद्रेने आपरली ातन
सांातीदशफक अशी ककविंतशी हलवली.
सुभद्रेिंी ती होकतमत्ाक अवस्थत परतहून रूवमाणीलत अवतशय आनांद झतलत
आवण वतिंत उ्सतहही एकदा वद्वगुवणत झतलत. कतमण आतत परुढील गोष्टींिंत ातगफ
खुलत झतलत होतत. रूवमाणीच्यत नेत्रतत एक वेगळीिं िंाक ददसू लतगली होती.
वतने क्षणभमिं आपरले नेत्र वाटू न घेतले आवण आपरडयत अांतःकमणततील कृ ष्णाूतीिंे
ानोभतवे दशफन घेतले. क्षणतत रूवमाणीिंे नेत्र भरून आले. परण वतने लगेिंिं
भतवनतवेग आवमलत आवण स्वतःलत सतवमले. रूवमाणीने सुभद्रेच्यत खतांद्यतवम व
ास्तकतवम ककविंतसे थोपरटले आवण वतिंत हतत धरून वतलत घेऊन रूवमाणी तेथून
जी वनघतली ती थेट ‘यतीच्यत’ ाहतलततिं आली. सुभद्रेलत िमोिम घेऊन आलेडयत
रूवमाणीलत परतहून अजुफन आधी ानततून थोडतसत ितवमलतिं. परमां तु लगेिंिं
वनियपरूवफक स्वस्थ मतवहलत. आतत अजुफनतच्यत ानतच्यत वनियतिंी खमी कसोटी
होती आवण अजुफन ते जतणून होतत. ्यताुळे भतवनेच्यत आहतमी अवजितत न जततत
अजुफन ानततून प्रयत्नपरूवफक वनिल मतवहलत आवण ाोकळे परणतने ्यतने रूवमाणीिंे
स्वतगत के ले. रूवमाणीने आधी स्वतः अजुफनतलत वतकू न नास्कतम के लत आवण ाग
सुभद्रेलत सतांगून वतच्यतकडू नही अजुफनतलत नास्कतम कमवून घेतलत. अजुफनतनेही
आपरले दोन्ही हतत जोडू न ्यतांच्यत नास्कतमतिंत स्वीकतम के लत आवण रूवमाणीकडे
प्रश्नतथफक नजमे ने परतहत मतवहलत. अजुफनतच्यत नजमे तील हेतू जतणून रूवमाणीने
िोलतवयतस सुरूवतत के ली.
“अहो यती ाहतमतज, ही िलमता व कृ ष्ण यतांिंी धतकटी िहीण सुभद्रत आहे.
कतही कमतणताुळे वहिंी ातनवसक अवस्थत र्तमिं विघडली आहे. वतच्यत ानतववरूद्ध
कतही गोष्टी कमण्यतिंी वेळ वतच्यतवम आलेली आहे आवण ्यतिंेिं वतलत अ्यांत
ातनवसक मलेश होत आहेत. सुभद्रेिंे ान वतलत एक गोष्ट कमतवयतस सतांगत आहे, तम
वतिंे िांधू वेगळीिं गोष्ट कमण्यतिंी अपरेक्षत वतच्यतकडू न कमीत आहेत. ानतच्यत अशत
वद्वधत अवस्थेत वििंतऱ्यत सुभद्रेच्यत जीवतिंत अगदी कोंडातमत झतलेलत आहे. म्हणून
ाी ाुद्दतािं वतलत तुाच्यत िंमणतपरतशी घेऊन आलेली आहे. तुम्ही वतलत साजुतीिंे
िंतम शब्द सतांगतवेत आवण वतच्यत ानतिंी योग्य ती साजूत घतलतवीत अशी ाी
तुम्हतलत ववनांती कमते. तुाच्यतशी िोलण्यतनेिं सुभद्रेिंे ान ाोकळे होईल आवण
योग्य ्यत गोष्टींिंत वनणफय घेण्यतिंे व ्यत कमण्यतिंे ानोिळ वतलत प्रतप्त होईल
यतिंत ालत ववश्वतस आहे. तुाच्यतसतमख्यत ज्ञतनी परुरूषतांच्यत स्वतनुभवतिंे िोलिं
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सुभद्रेच्यत ानतलत धीम देऊन परुन्हत उभतमी देतील यतिंी ालत खतत्री आहे. तमी तुम्ही
सुभद्रेलत यत रठकतणी तुािंत सहवतस व सेवत कमण्यतिंी सांधी द्यतवी अशी ाी अगदी
ानःपरूवफक प्रतथफनत कमते.”
रूवमाणीच्यत िोलण्यतने खमे तम अजुफनतलत ानततून अ्यांत हषफिं झतलत
होतत. परमां तु ितह्यतांगतने तसे ाुळीिं न दशफववतत अजुफनतने डोळे वाटले आवण शतांतपरणे
थोडतसत वविंतम के डयतसतमखे दतखवले आवण थोड्यत वेळतने म्हणतलत,
“अहो रूवमाणीदेवी, खमे तम आम्ही एकतांतवप्रय आहोत. आम्हतलत कशतिंतही
व कोणतिंतही सांपरकफ हत नकोिं असतो. म्हणून तम आम्ही सतत मतनतवनतत ककवत
गुहा
े ध्येिं वतस्तव्य कमीत असतो. ्यताुळे आािंी ध्यतनधतमणत, जपरजतप्य व
परूजतअिंतफ इ्यतदी वन्यक्रा विनववमोध होत मतहतो. मतजवतड्यततील अशत
मतजभोगतिंत तम आम्हतलत ववमतगिं आहे. परमां तु िलमतामतजतांिंी ववनांती स्वीकतरून
आवण तेही के वळ अपरवतद म्हणूनिं आम्ही येथे येणे के ले. आािंे ान ातत्र यत
रठकतणी ाुळीिं मात नतही ही गोष्ट स्यिं आहे. के व्हत येथून वनघून परुन्हत आाच्यत
गुहत
े ील एकतांत स्थळी जततो असेिं आम्हतलत झतले आहे. परण आम्ही ददलेलत शब्द
परतळू हे नक्की. तमीही तीन ददवस झतडयतनांतम एक क्षणभमही आम्ही येथे मतहणतम
नतही हेही तेवढेिं खमे आहे.
अहो देवी, ्यतिंिमोिम दुसऱ्यत कोणतिंीही व्यवक्तगत सेवत स्वीकतमतयिंी
नतही हत तम आािंत वनयािं आहे. ्यततूनही वियतांकडू न सेवत करून घेणे हे तम
सवफथत वज्यफिं आहे. तसत प्रश्निं वनातफण होऊ शकत नतही. परमां तु यत मतजकन्येिंी
ातत्र आम्हतलत दयत येत आहे. एवढ्यत तरूण वयतत जम वतलत वनमतशेने ग्रस्त के ले
असेल आवण वतलत जीवनतत जगण्यतसतठी कतही उ्सतहिं मतवहलत नसेल, तम ही
गोष्ट खमे िं अ्यांत गांभीमिं आहे. ्यतिंत वविंतमही गांभीमपरणे कमतवयतस हवत हेही
खमे िं आहे. ्यत दृष्टीने आम्ही मतजकन्येशी जरूम िोलणे करू आवण वतिंे ान ाोकळे
कमण्यतिंत प्रयत्न करू. वतलत िंतम साजुतीच्यत गोष्टी सतांगून वतिंे ानोिळही वतढवू.
आाच्यतकडू न जेवढे होईल तेवढे आम्ही जतस्तीत जतस्त करू, एवढे आश्वतसनही
आम्ही तुम्हतलत देतो. मतजकन्येकडू न योग्य वेळी योग्य वनणफय घेतलत जतऊन, ्यत
वनणफयतप्रातणे प्र्यक्ष वतगण्यतिंे धैयफिळही वतलत प्रतप्त होईल यतिंी खतत्री आम्हतलत
परूणफपरणे आहे. आतत तुम्ही कतळजी न कमतत वनल्ित महत आवण सवफ कतही
आाच्यतवम सोपरवत. परमाेश्वमतच्यत इच्छेनुसतम सवफ कतही व्यववस्थत व ठीक
होणतमिं आहे हे तुम्ही जतणतत आवण आम्हीही जतणून आहोत.”
असे म्हणून अजुफनतने रुवमाणीकडे िघून अथफपरूणफ वस्ातहतस्य के ले. ्यतिंत अथफ
रुवमाणीलतही लगेिं कळलत आवण वतनेही ाांदवस्ात करून ्यतलत प्रवतसतद ददलत.

रुवमाणीने सुभद्रेकडे वळू न परतवहले असतत वतलत सुभद्रेिंत िंेहमत िमतिंसत
तणतवाुक्त ददसलत. एवढेिं नव्हे, तम सुभद्रेच्यत ानतत ्यत यतीववषयी श्रद्धत व
ववश्वतस वनातफण झतलत आहे असेही रुवमाणीलत जतणवले. रुवमाणीने सुभद्रेिंे हतत
आपरडयत हतततत घेतले आवण ती हळू िं हसली. सुभद्रेकडू नही अडपरसत कत होईनत,
परण होकतमत्ाक प्रवतसतद वाळतलत आवण वतने आपरली ातन हलके िं डोलवली. ाग
ातत्र तेथे क्षणभमही न थतांितत रुवमाणी तेथून लगेिंिं वनघून गेली.
सुभद्रत वतथेिं उभी मतवहली होती. ‘कतय कमतवे’ यत वविंतमतने वतच्यत ानतत
थोडतसत गोंधळिं वनातफण झतलत होतत. सुभद्रेलत ्यत गोंधळलेडयत वस्थतीत परतहून
अजुफनतने वतलत खतली िसण्यतिंी खूण के ली. ‘यती’ ाहतमतजतांिंी आज्ञत प्रातण ातनून
सुभद्रत नम्रतेने तेथेिं खतली ातन घतलून िसली. अजुफनतने प्रथा वतच्यतकडे अ्यांत
प्रेातने व डोळे भरून परतहून घेतले. िऱ्यतिं ददवसतांनी तो वतलत एकतांततत परतहत
होतत. प्रवतकू ल पररमवस्थतीतही सुभद्रेिंे ्यतच्यतवमील प्रेा ठता व कतया आहे हे
परतहून अजुफनतलत वतिंे कौतुक तम वतटलेिं, परण ्यतिंेही ान भरून आले. परमां तु
स्वतःच्यत भतवनतवेगतलत अजुफनतने लगेिंिं आवमले. सुभद्रेकडे परतहून अजुफनतने
वस्ातहतस्य के ले आवण तो वतलत उद्देशून वतच्यतशी िोलू लतगलत.
“अगां मतजकन्ये, तुझे कडयतण असो. तुझ्यत सवफ ानोकतानत परूणफ होवोत.
परमाेश्वमतवम श्रद्धत ठे व. ्यतिंतिं भमवसत धम. सवफ कतही व्यववस्थत होईलिं.
अवजितत कतळजी करू नकोस. परमां तु तोपरयांत ानतत धीम धरून महतवयतस हवे आवण
्यतसतठीिं ानोिळतिंी आवश्यकतत असते. असे ानोिळ प्रतप्त होण्यतसतठी आधी
आपरले ान ाोकळे कमतवयतस हवे. ्यताुळेिं ानततील ततण काी होऊन तो
नतहीसतही होतो. असे ान ाोकळे कमण्यतसतठी कोणीतमी आपरली व्यक्ती असतवी
लतगते, की वजच्यतपरतशी आपरडयतलत हक्कतने आपरले ान ाोकळे कमतत येईल. परण
्यतिंिमोिम ती व्यक्ती सिळ असणेही तेवढेिं अ्यतवश्यक असते. कतमण तमिं ती
व्यक्ती आपरडयतलत आपरडयत ानःवस्थतीतून तम ितहेम कतढू शके लिं, परण प्र्यक्ष ादत
करून पररमवस्थतीतूनही ितहेम कतढू शके ल. एखतदेवेळेस तुलत तशी व्यक्ती अजूनही
वाळतली नसेल. कतहीजणतांच्यत रठकतणी तुझ्यतववषयी आपरलेपरणत असेलही. परमां तु ते
जम तुलत प्र्यक्ष ादत करू शकत नसतील तम तुलत ्यतांिंत कतहीिं उपरयोग नतही.
खमे की नतही?
हे मतजकन्ये, आम्ही ातत्र तुलत परूणफ आश्वतसन देतो की आम्ही तुलत के वळ
साजुतीच्यत गोष्टी सतांगून तुझ्यत ानतलत खोटत ददलतसत न देतत, तुलत तुझी
ानःवस्थती व पररमवस्थती यततून ितहेम येण्यतसतठी प्र्यक्ष ादत करू. तशी जरूमी
वतटडयतस आम्ही प्र्यक्ष िलमता मतजतांशीही िोलू आवण ्यतांच्यत ानतिंी योग्य ती
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साजूतही घतलू. तू आाच्यतवम ववश्वतस ठे व आवण तुझ्यत ानततील सवफ कतही
आम्हतलत अगदी ाोकळे परणतने सतांग. आम्हतलत तमी असे खतत्रीपरूवफक वतटते, की
तुझ्यत ानततील अडिंण ही तुझ्यत वववतहतसांिांधीिंी असतवी. तुझ्यत ानतत एक
वेगळे िं असतवे आवण दुसमे िं कतहीतमी कमण्यतसतठी तुझ्यतवम कु टुांवियतांकडू न दडपरण
येत असतवे. ्यताुळेिं तुझ्यत ानतिंी कु िंांिणत हतऊन ानतवमील ततण वतढत
असतवत. होय नत?”
अजुफनतच्यत िोलण्यततील आपरलेपरणत सुभद्रेलत जतणवत होतत. ्यततूनही
अजुफनतने जेव्हत सुभद्रेच्यत ानततील नेामयत व्यथेलतिं स्परशफ के लत, तेव्हत वतिंे ान
भरून आले आवण वतच्यत नेत्रतांत अश्रू दतटू न आले. आपरली ातन हळू िं हलवून
सुभद्रेने अजुफनतिंे िोलणे खमे असडयतिंे दशफववले. सुभद्रेने कतहीतमी िोलतवे यत
अपरेक्षेने अजुफन वतच्यतकडे परतहत मतवहलत होतत. अजुफनतिंी ही अपरेक्षत सुभद्रेलत कळत
होतीिं, परमां तु कतही िोलण्यतिंे धतडस ातत्र वतलत होत नव्हते. असत थोडत वेळ
गेलत, परण ्यत उभयततांनत तो कतळ िमतिं जतणवलत. शेवटी सुभद्रेिंत धीम िंेपरलत
आवण ानतिंत वहय्यत करून वतने िोलतवयतस सुरुवतत के ली.
“अहो ाहतमतज, आपरण ातझ्यतशी एवढ्यत आपरलेपरणतने िोलत आहतत, की
्यताुळे ातझे ान अवधकिं भरून येत आहे आवण कतही िोलणे ालत शमयिं होत
नतही. आपरडयतठतयी असलेडयत ातझ्यतववषयीच्यत आपरलेपरणतलत प्रवतसतद देणेही
ातझ्यतकडू न घडत नतही यतिंे तम ालत अवधकिं वतईट वतटते. परमां तु आपरडयतलत ाी
एक गोष्ट वनवितपरणे सतांगू इवच्छते, की आपरडयत आश्वतसक िोलण्यताुळे ातझ्यत
ानतलत के वढत तमी धीम प्रतप्त झतलेलत आहे. ाुख्य म्हणजे ातझ्यत ानततील
नैमतश्येिंत कतळोख िमतिंसत दूम झतलेलत आहे आवण ानताध्ये आशेिंे दकमण परुन्हत
िंाकू लतगले आहेत. ्यतिंिमोिम आपरडयतवमील श्रद्धेाुळे, ातझ्यत ानततील
सवफकतही आपरडयतलत सतांगण्यतिंी थोडी र्तम ल्हातही आतत ातझ्यत ानतत वनातफण
झतलेली आहे. एवढेिं नव्हे, तम आपरण ालत योग्य ते ातगफदशफन करून आवण प्र्यक्ष
ादतही करून ातझ्यतवमील सांकटततून ालत वतिंवतल, यतिंी ालत परूणफ खतत्री वतटत
आहे. म्हणूनिं ाी आपरणतशी ातझे ान ाोकळे कमण्यतिंत प्रयत्न कमीत आहे.
अहो ाहतमतज, आपरण ातझ्यत अडिंणीिंे कतमण अगदी िमोिम ओळखलेले
आहे. ातझ्यत ातनवसक दुःखतिंे वनदतनही आपरण अ्यांत अिंूक के लेले आहे यतवरूनिं
आपरडयतठतयीच्यत सता्यतफिंी ालत प्रविंती आली आवण ातझी आपरडयतवमील श्रद्धत
अवधकिं वतढली. आपरण म्हणतत ते अगदी खमे िं आहे. ातझत होऊ घततलेलत वववतह
हेिं ातझ्यतवमील ाोठे सांकट ठमले आहे. खमे तम, वववतह हत जीवनततील अ्यांत
ातांगडयतिंत व आनांदतिंत प्रसांग. परण ातझ्यतसतठी ातत्र तोिं प्रसांग अ्यांत दुःखतिंत व
मलेशतिंत होत आहे. कतमण ातझत वववतह ठमवततनत ातझ्यत ानतिंत कोणीिं वविंतम

कमीत नसून, ्यतांिंत वनणफय ातझ्यतवम अक्षमशः लतदलत जतत आहे. ‘तू अजतण
आहेस, तू अज्ञतनी आहेस, तुलत तुझे वहत ाुळीिं कळत नतही’ असे ालत वतमां वतम
सतांगून ातझ्यत ानततील भतवनत दडपरडयत जतत आहेत. अशत पररमवस्थतीत ातझ्यत
ानतववरूद्ध वववतह झतडयतस ाी जन्ाभम दुःखी होऊन मतहीन. असे जीवन
जगण्यतपरेक्षत ामण पर्कमणे हेिं ालत सुखतिंे वतटते. कतमण ्यताुळे सवफ दुःखततून
ातझी कतयािंी सुटकत होईल.”
सुभद्रेिंे िोलणे ऐकततनत वतच्यत दुःखतने अजुफनतच्यत ानतलतही अ्यांत मलेश
होत होतत. परमां तु आपरडयत ानतिंे ितांध र्ु टू न देतत अजुफनतने अ्यांत वनधतफमपरूवफक
्यतिंे ान शतांत मतखले आवण ्यतिं शतांत स्वमतत तो सुभद्रेलत म्हणतलत.
“अगां मतजकन्ये, तुझ्यत िोलण्यतवरून एक गोष्ट तम आम्हतलत स्परष्टपरणे
जतणवत आहे, की तुझे ान एकत परुरुषतवम परूणफपरणे जडले आहे आवण तुझत वववतह
तुझ्यत वडीलधतऱ्यतांनी कोणत दुसऱ्यतिं परुरुषतिमोिम जुळवलत आहे. होय नत? अशत
पररमवस्थतीत तुझ्यत ानतिंी झतलेली वव्दधत वस्थती अगदी सतहवजकिं आहे. एकत
ितजूलत तुझे प्रेा आवण दुसऱ्यत ितजूलत तुझे कतफव्यकाफ यतांच्यततीलिं हत सांघषफ आहे
्यत दोन्हीाध्ये कशतलत प्रतधतन्य द्यतवे हतिं परेिं तुझ्यत ानतलत त्रतस देत आहे हे
नक्की. ्यत परेिंततून के वळ वववेकतच्यत िळतवमिं सुटकत होणे शमय आहे आवण असत
वववेकतने वविंतम के लत असतत खमे प्रतधतन्य आपरडयत जीवनतलतिं द्यतयलत हवे. प्रेा
व कतफव्यकाे यतांिंी योग्य सतांगड हीिं जीवन खऱ्यत शतांतीसातधतनतिंे व आनांदतिंे
कमते. परमां तु हे प्रेा योग्य व्यक्तीववषयी असेल तमिं योग्य ठमते आवण कतफव्यकाफही
सदतिंतमतिंे असेल तमिं योग्य ठमते. के वळ एखतदी व्यक्ती ानतलत भतवली आवण ती
व्यक्ती दुमतिंतमी व दुजफन असेल, तम ती प्रेातिंी भतवनत िंुकीिंीिं व म्हणून
्यतज्यही आहे. ्यतिंप्रातणे कतफव्य म्हणून कमीत असततनत जम दुष्काफ कमणे घडत
असेल ककवत प्र्यक्ष वत अप्र्यक्षपरणे दुष्कातफलत सतहतय्यभूत होणे घडत असेल तम ते
कतफव्य ल्नदनीय व म्हणूनिं वज्यफही आहे.
तेव्हत हे मतजकन्ये, प्रश्न के वळ तुझे प्रेा व तुझे कतफव्यकाफ हत नसून, तुझे ते प्रेा
कोणतवमती आहे आवण कतफव्य म्हणून तुलत कोणतशी वववतह कमतवत लतगत आहे हत
प्रश्न ाुख्य व अ्यांत ाहत्त्वतिंत आहे. कतमण ्यतवरूनिं कतय योग्य व कतय अयोग्य
यतिंत वनवतडत होऊ शके ल.”
अजुफनतच्यत सुस्परष्ट व वविंतमी िोलण्यतने सुभद्रत तम प्रभतववत झतलीिं, परण
खुद्द अजुफनतलतही ्यतच्यत िोलण्यतिंे जमत नवलिं वतटले. ‘एवढे ाुद्देसूद, अभ्यतसपरूणफ
व ततव्वक िोलणे आपरडयतकडू न कसे कतय घडले’ यत वविंतमतने अजुफनही जमत

कृ ष्णपरमात्ात

िुिंकळ्यतत परडडयतसतमखत झतलत. परमां तु अजुफनतच्यत लगेिंिं लक्षतत आले, की तो
कृ ष्णतच्यत सहवतसतिंत अजुफनतवम परडलेलत प्रभतव आहे आवण कृ ष्णतच्यत िोलण्यतिंत
अजुफनतच्यत ानतवम खोलवम झतलेलत तो पररमणता आहे. अजुफनतलत सतहवजकिं
कृ ष्णतिंे स्ामण तीव्रतेने झतले आवण कृ ष्णतच्यत प्रेातने ्यतिंे ान भरून आले. परमां तु
आपरडयत ानततील भतवनतांनत प्रयत्नपरूवफक आवरून धरून अजुफन ितह्यतांगतने अ्यांत
शतांतिं मतवहलत आवण सुभद्रेकडे, ती कतहीतमी िोलेल यत अपरेक्षेने परतहत मतवहलत.
अजुफनतिंे िोलणे ऐकू न सुभद्रेच्यत ठतयीिंत ्यतच्यतवमील ववश्वतस व श्रद्धत
अवधकिं वतढली आवण वतिंे ानही िमे िंसे ाोकळे झतले. ानतवमील ततण व दितव
दूम झतलत. ्यताुळे अजुफनतशी ाोकळे परणतने िोलतवे असे वतलत अगदी ानतपरतसून
वतटू लतगले. सुभद्रेच्यत रठकतणिंत सांकोिंही नतवहसत झतलत आवण वतलत तो ‘यती’
ही आपरली व्यक्ती आहे असे जतणवू लतगले. ्यताुळेिं ानतत कु ठलतही आडपरडदत न
ठे वतत सुभद्रेने िोलण्यतस सुरुवतत के ली.
“अहो यतीाहतमतज, आपरडयत िोलण्यततील शब्द न् शब्द खमत आहे. परमां तु
ातझ्यत ानतच्यतरठकतणी ातत्र ातझे प्रेा व ातझे कतफव्य यत सांिांधी अवजितत गोंधळ
नतही. कतमण ातझ्यत प्रेातिंी व्यक्ती ही कोणी सतधीसुधी व्यक्ती नतहीिं ाुळी! ती
व्यक्ती म्हणजे अ्यांत परमतक्राी, रूपरसुांदम व सवतफत ाहत्त्वतिंे म्हणजे स्प्रवृत्तीसतठी
प्रवसद्ध असलेडयत परतांडवतांपरैकी ाध्या परतांडव असलेलत प्र्यक्ष अजुफनिं आहे.
्यतच्यतठतयीिं प्रेातने ातझे ान परूणफपरणे जडलेले आहे आवण ानतने ाी एकीएक
्यतलतिं वमलेले आहे. ातझ्यत ानतत कोण्यतही परमपरुरुषतच्यत वविंतमतलतसुद्धत
जमतही वतविं नतही. ाुख्य म्हणजे ातझे हे प्रेा के वळ भतवनत्ाक नतही, तम
अजुफनतशी घडलेडयत प्र्यक्ष सहवतसततून व वतगण्यत-िोलण्यततून वनातफण झतलेले
आहे. अजुफनतच्यत ानततही ातझ्यतववषयी तेवढेिं व तसेिं प्रेा आहे यतिंी ालत परूणफ
खतत्री आहे. अशी आािंी ाने एकाेकतांशी परूणफपरणे जुळलेली असततनत, दुसऱ्यत
कोणत परममयत व्यक्तीशी वववतह कमण्यतिंत कठीण प्रसांग ातझ्यतवम यतवत हे तम ातझे
के वळ दुभतफग्यिं म्हणतवे लतगेल.
अहो यतीाहतमतज, िलमतादतदतांनी ातझत वववतह कु रूकु ळततील मतजपरुत्र
दुयोधन यतच्यतशी कमण्यतिंे ठमवले आहे. ातझ्यत ानतत कतय आहे ते ातझत दुसमत
िांधू कृ ष्ण व ्यतिंी परत्नी रूवमाणी यतांनी दतदतलत परमोपरमीने साजतवून सतांवगतले.
परमां तु एक नतही की दोन नतही. दतदत दुसऱ्यत कोणतिंेिं ऐकू न घ्यतयलत तयतमिं
नतहीत. ्यतांच्यत दृष्टीने प्रेा वगैमे भतवनतांपरेक्षत ऐश्वयफ, ातन ामतति, धनदौलत यत
गोष्टींनत जतस्त ाहत्त्व आहे. ातझ्यत भतवनत तम ्यतांनत परोमकटिं वतटततत. दतदतांनत
ातझ्यत भतवनतांिंी कतहीिं कदम वत ककात नतही. कृ ष्ण व रूवमाणी ववहनी यतांिंत
ालत सुरूवततीलत परूणफ परतठठित होतत. परमां तु दतदतांिंत हट्ट परतहून कृ ष्णतने तम ातघतमिं

घेतली. ालत कृ ष्णतिंत के वढततमी भमवसत वतटत होतत. तो ातझ्यतसतठी कतहीतमी
वनवितपरणे कमे ल यतिंत ातझ्यतठतयी के वढततमी ववश्वतस होतत. परमां तु कसले कतय वन
कसले कतय? ाी ातत्र र्सले. कृ ष्णतने एकदा भूवाकत िदलली आवण सवफकतही
दतदतांवम सोपरवले. ालतही कृ ष्णतिंत हतिं सडलत आहे की ाी दतदतांच्यत
म्हणण्यतनुसतमिं वतगतवे आवण ्यतांिंत ातन मतखतवत. ते म्हणे ातझे कतफव्यिं आहे.
यत कतफव्यतच्यत ओझ्यतखतली ातझ्यत भतवनतांिंत परतम िंुमतडत होत आहे, हे
कोणतच्यतिं लक्षतत येत नतही ककवत आले तमी कोणीही कतही करू शकत नतही.
कतमण तसे कमण्यतिंे धतडसिं कोणतपरतशी नतही.
अहो यतीाहतमतज, र्क्त एकतिं व्यक्तीिंी सहतनुभूती ालत आहे आवण ती
म्हणजे ातझ्यत रूवमाणीववहनीिंी. परमां तु वतच्यत के वळ सहतनुभूतीने कतय होणतम?
कतमण ती ालत प्र्यक्ष अशी कतहीिं ादत करू शकणतम नतही. वतने कृ ष्णतशी िोलून
ातझ्यतसतठी शब्द टतकलत. परमां तु कृ ष्णतने तम अगदी वनमतशतिं के ली. ्यतने वतच्यत
सतांगण्यतलत कतहीिं दतद न देतत परूणफ दुलफक्ष के ले. आतत रूवमाणीववहनी प्र्यक्ष
िलमतादतदतांशी िोलली तमी कतहीिं उपरयोग होणतम नतही यतिंी ालत परक्की खतत्री
आहे आवण कृ ष्णतिंी जी प्रवतदक्रयत असेल ्यतहून कतही वेगळी अशी प्रवतदक्रयत
दतदतांिंी असेल, अशी तम अवजितत शमयततिं नतही. तेव्हत अशत परूणफपरणे वनमतधतम
झतलेडयत ालत आतत कोणतिंत आधतम आहे हे आपरणिं सतांगत. ालत तम ातझत
जीवही नकोसत झतलत आहे. अशत जगण्यतत व प्र्यक्ष ामण्यतत ातझ्यत दृष्टीने तमी
कतहीिं र्मक नतही.
अहो, रूवमाणीववहनीच्यत सतांगण्यतनुसतम वतच्यत शब्दतवम ववश्वतस ठे वून ाी
आपरडयतकडे आले आहे. आपरडयत िोलण्यततून ालत आपरडयतठतयी असलेलत वजव्हतळत
व आपरलेपरणत जतणवलत आवण म्हणूनिं ाी एवढ्यत ाोकळे परणतने िोलले. खमे तम,
ाी एवढ्यत ाोकळे परणतने िऱ्यतिं ददवसतांनी िोलले. कतमण िोलून कतही उपरयोगिं
नव्हतत. आतत तमी िोलून कतय उपरयोग होणतम आहे हे ालत ातवहत नतही. परमां तु
ातझे ान ातत्र एकदा हलके झतले एवढे ातत्र खमे आहे. आतत आपरणिं कतय ते ालत
ातगफदशफन कमत. आपरण सवफज्ञ आहतत. ातझे वहत-अवहत के वळ आपरणिं जतणतत.
ातझ्यतसतठी योग्य कतय व अयोग्य कतय ते आपरणिं ालत सतांगतवे आवण योग्य ते
कमण्यतसतठी लतगणतमे ानोिळही आपरणिं ालत द्यतवे, अशी ाी आपरडयतलत
ानःपरूवफक ववनांती कमते.

सुभद्रेच्यत िोलण्यततून प्रगटलेले अजुफनतववषयीिंे आ्यांवतक प्रेा व वनष्ठत
जतणवून अजुफनतिंे सुभद्रेवमील प्रेा अवधकिं दतटू न आले. ्यतिं िमोिम सुभद्रेिंी
हतिलतत व वतिंी झतलेली के ववलवतणी वस्थतीही अजुफनतच्यत लक्षतत आली आवण
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अजुफनतलत सुभद्रेिंी दयतिं आली. कोण्यतही पररमवस्थतीत सुभद्रेशीिं वववतह
कमण्यतिंत अजुफनतिंत वनिय अवधकिं दृढ झतलत. कृ ष्णतिंी योजनत व रूवमाणीिंी
प्र्यक्ष ादत यताुळे हत वववतह होणतमिं यतिंी खतत्री अजुफनतलत होतीिं. परमां तु तशी
खतत्री सुभद्रेच्यत ानतत वनातफण कमणे अ्यांत आवश्यक होते. ्यतसतठी सुभद्रेिंे
सतां्वन कमण्यतच्यत हेतूने अजुफनतने वतच्यतशी िोलण्यतस सुरूवतत के ली.
“अगां मतजकन्ये, शतांत हो. ानतने अशी वनमतश तम विलकु ल होऊ नकोस.
परमाेश्वमतच्यत कृ परेने सवफकतही व्यववस्थत होईल. तुझे प्रेा खमे आहे आवण ते योग्य
व्यवक्तवमती आहे. तेव्हत शेवटी ्यत खऱ्यत प्रेातिंतिं ववजय होईल यतिंी खतत्री
ितळग. योग्य वेळ येततिं सवफ गोष्टी सहजपरणे घडतील. तोपरयांत ानतलत आवरून
धम आवण योग्य वेळ येण्यतिंी वतट परतहत महत. ाुख्य म्हणजे आतत रूवमाणीदेवींनी
परुढतकतम घेऊन सवफ सूत्रे हतततत घेतली आहेत. ्यताुळे तुझ्यत ानतप्रातणे होण्यतिंी
शमयतत अवधकिं वतढली आहे. तुझत कवनष्ठ िांधू कृ ष्ण यतने जमी वमकमणी तटस्थ
भूवाकत घेतली असली तमी आम्हतलत खतत्री आहे, की रूवमाणीच्यत परतठीातगे तोिं
उभत असणतम आवण योग्य वेळ येततिं तो प्र्यक्षपरणेही तुझ्यत परतठीशी उभत
मतहीलिं. आम्हतलत तम असे वनवितपरणे वतटते की एक ददवस िलमता ाहतमतजतांिंे
ातपररमवतफन होईल. ्यतांच्यत रठकतणिंत वववेक परुन्हत जतगृत होईल आवण सत् व
असत् यततील र्मक ्यतांच्यत लक्षतत येईल. एवढेिं नव्हे, तम सद्भतवतिंे साथफन
करून ्यतलत सतहतय्यभूत होण्यतिंे ानोिळही ्यतांनत प्रतप्त होईल. आािंे तुलत परूणफ
आशीवतफद तम आहेतिं, परण आाच्यत शुभेच्छतही नेहाीिं तुझ्यत परतठीशी आहेत.
परमां तु जोपरयांत आम्ही येथे आहोत तोपरयांत आािंत सहवतस ातत्र तू अवश्य कमीत
महत आवण आाच्यतशी िोलून तुझे ान ाोकळे कमीत महत. म्हणजे ाग तुझ्यत
ानतलत कोणततही ततण येण्यतिंी जमतही भीती तम मतहणतम नतहीिं, परण तुझे ानही
सदैव ततजेतवतने व उडहवसत मतहील.”
अजुफनतच्यत िोलण्यतने सुभद्रेिंे ान खमे िं उडहवसत झतले आवण वतच्यत
ाुखतवम टवटवी ददसू लतगली. वतने अजुफनतकडे परतहून हलके िं प्रसन्न हतस्य के ले. ते
परतहून अजुफनतिंे ानही आतून अगदी हमखून गेले. परण वमकमणी प्रयत्नपरूवफक गांभीम
मतहून अजुफनतने नेत्र वाटू न घेतले आवण हळु वतम आवतजतत ‘नतमतयण, नतमतयण’ असत
उच्चतम के लत. सुभद्रेने परुढे येऊन अजुफनतलत वतकू न नास्कतम के लत आवण ती प्रसन्न
ानतने तेथून वनघतली ती थेट रूवमाणीच्यत ाहतलतत जवळ जवळ धतवतिं जतऊन
परोहोिंली. ्यत रठकतणी रूवमाणी जणू वतिंी वतटिं परतहत होती. सुभद्रेिंत हसमत
िंेहमत परतहून रूवमाणीलतही आनांद झतलत आवण वतने वतच्यतजवळ धतवत येणतऱ्यत
सुभद्रेलत आपरडयत वाठीतिं घेतले. थोड्यत वेळतने सुभद्रत स्वतःहून रूवमाणीपरतसून
थोडीशी दूम झतली. प्रश्नतथफक नजमे ने परतहणतऱ्यत रूवमाणीलत उद्देशून ‘ववहनी, तू

दकती छतन आहेस गां!’ एवढेिं सुभद्रत म्हणतली आवण परुन्हत रूवमाणीच्यत कु शीत
वशमली. सुभद्रेलत असे िऱ्यतिं ददवसतांनी ाोकळे परणतने हसतत िोलततनत परतहून
रूवमाणीिंे ानही सुखतवले. हत सवफ ्यत ‘यतीाहतमतजतांच्यत’ भेटीिंत पररमणता आहे
हे ओळखतयलत रूवमाणीलत जमतही वेळ लतगलत नतही आवण वतच्यत ानतत
अजुफनतववषयी कौतुकतिंत भतव वनातफण झतलत. अजुफन ्यतिंी कतावगमी अगदी
व्यववस्थतरम्यत परतम परतडत असडयतिंेिं ते द्योतक होते. सुभद्रेच्यत ानःवस्थतीत
झतलेडयत अनुकूल िदलतिंत जतस्तीत जतस्त उपरयोग करून घ्यतवत यत हेतूने
रूवमाणीने सुभद्रेशी िोलतवयतस सुरूवतत के ली,
“अगां सुभद्रे, तुलत झतले आहे तमी कतय? स्वतमी एकदा एवढ्यत खुशीत
येण्यतएवढे घडले आहे तमी कतय? िऱ्यतिं ददवसतांनी तुलत अशी ाोकळीसोकळी
वतगततनत परतहून खमे तम ालतिं के वढत तमी आनांद झतलत आहे. ही ्यत यती
ाहतमतजतांिंीिं कृ परत असतवी यतिंी ालत खतत्री आहे. तुझे व ्यतांिंे कतही िोलणे
वगैमे झतले कत? ्यतांनी तुलत कतही ववशेष असे सतांवगतले कत, की ज्यताुळे तू एवढी
ाोकळी झतलीस? तसे झतले असेल तम ती िंतांगलीिं गोष्ट म्हणतवी लतगेल. परण तुलत
तुझी ववहनी एवढी छतन के व्हतपरतसून ददसतयलत लतगली?”
असे म्हणून रुवमाणी सुभद्रेकडे परतहून वावश्कलतेने हसली. रुवमाणीच्यत
गांातीशीम िोलण्यतलत सुभद्रेनेही तेवढ्यतिं वावश्कलतेने हसून प्रवतसतद ददलत आवण
वतने अ्यांत उ्सतहतने रुवमाणीशी िोलतवयतस सुरुवतत के ली,
“अगां ववहनी, कतय ्यत यतीाहतमतजतांिंी थोमवी तुलत सतांगू? कतय ते ्यतांिंे
ज्ञतन आवण कतय ती ्यतांिंी ववद्वत्तत! कतय ते ्यतांच्यत ाुखतवमील तेज! ्यतहीपरेक्षत
्यतांच्यत नजमे त जी प्रेाळतत आहे नत ्यतलत तम तोडिं नतही. ातझ्यतकडे दकती
प्रेातने ते परतहत होते. जणू कतही ्यतांिंी वन ातझी अगदी िऱ्यतिं कतळतपरतसूनिंी
ओळख आहे. ्यतांच्यत रठकतणी ातझ्यतववषयी आपरलेपरणतही दकती आहे म्हणून सतांगू ?
अगां ववहनी, ातझ्यतशी तम ते एवढ्यत आपरलेपरणतने िोलले की ालतही ्यतांनी िोलते
के लेिं. ातझ्यत ानततील अगदी सवफ सवफ ाी ्यतांनत अ्यांत ाोकळे परणतने सतांवगतले.
्यतांनीही ातझे सवफ म्हणणे ऐकू न घेतले आवण ालत धीम ददलत. एवढेिं नव्हे, तम
ातझ्यत खऱ्यत प्रेातिंतिं शेवटी ववजय होईल असे आशीवतफदही ्यतांनी ालत ददले
आहेत. ्यतांिंे आशीवतफद परूणफ कमण्यतिंे सता्यफ ्यतांच्यतठतयी आहे यतिंी ालत खतत्री
आहे. तशी ातझी दृढ श्रद्धत आहे. आतत ातझ्यत ानतवम कोणततही ततण नतही. ातझे
प्रेा सच्चे आहे आवण ्यतिंी परूती वनवितपरणे होणतमिं असत आ्ाववश्वतस
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ातझ्यतठतयी वनातफण झतलेलत आहे. अथतफत् यतिंे सवफ श्रेय के वळ ्यत
यतीाहतमतजतांच्यतकडेिं जतते. आतत जोपरयांत ते येथे आहेत तोपरयांत ाी ्यतांिंत
जतस्तीत जतस्त सहवतस कमण्यतिंत आवण ्यतांिंी सेवत कमण्यतिंत ठता वनिय के लत
आहे. ्यताुळेिं ातझ्यत ानतलत शतांती व सातधतन लतभेल असे ालत खतत्रीपरूवफक
वतटते. ववहनी, अशत ाहत्म्यतांच्यत िंमणी तू ालत घेऊन गेलीस यतिद्दल ाी तुझे
अ्यांत ानःपरूवफक आवण परुन्हत परुन्हत आभतम ातनते. म्हणूनिं तम ाी तुलत ‘ातझी
छतन छतन ववहनी’ असे म्हणते. कळलां?”
असे म्हणून सुभद्रत परुन्हत एकदत अ्यांत ाोकळे परणतने हसली आवण तेथून
अक्षमशः धतवत धतवतिं वनघून गेलीसुद्धत.
सुभद्रेच्यत परतठाोऱ्यत आकृ तीकडे रूवमाणी हसताुखतने परतहत तेथेिं उभी
मतवहली. परण परुढच्यतिं क्षणी अ्यांत गांभीम होऊन रूवमाणी स्वतःच्यत ानतशी
वविंतम करू लतगली.
‘योजडयतप्रातणे सवफ गोष्टी आत्ततपरयांत अगदी व्यववस्थत घडत मतवहलेडयत
आहेत खऱ्यत, परमां तु खमत कसोटीिंत कतळ परुढेिं येणतम आहे. सुभद्रेिंे ान परूणफपरणे
वनवळले आहे आवण वतिंी ानःवस्थती अवधक होकतमत्ाक झतलेली आहे. परण
वतच्यत रठकतणी तो यती कोण आहे, यतववषयी गैमसाजूत कतयािं आहे आवण ती
तशीिं मतखणे हे आवश्यकही आहे. कतमण खमे कतय हे जम सुभद्रेलत कळले, तम
वतलत जो सुखद धक्कत िसेल तोही सहन कमणे वतलत शमय होणतम नतही आवण
्यताुळे एखतदे वेळेस सवफिं योजनत ितमगळे ल. तेव्हत सुभद्रेलत सध्यत तमी कतहीही
कळू न देणे हेिं उविंत आहे. अजुफनतिंे ान तम आतत एकदा उ्सतवहत झतलेले आहे.
्यतच्यत रठकतणिंत आ्ाववश्वतसही वतढलेलत ददसत आहे. परण ्यतिंिमोिम
्यतच्यतठतयीच्यत अपरेक्षतही अवधक उां िंतवडयत आहेत आवण ्यतांिंी परूती जम
यदतकदतविंत होऊ शकली नतही, तम ातत्र ाग अजुफनतिंे ान परूणफपरणे कोसळे लिं
आवण ्यत ानतलत परुन्हत उभतमी घेणे अ्यांत कठीण होऊन िसेल.
परण खमत ाहत्त्वतिंत प्रश्न िलमता दतदतांिंतिं आहे. ्यतांच्यत ानतववरूद्ध व
्यतांच्यत नकळत गोष्टी कमतव्यतत, तम ्यतांिंत मतग ओढवून घेणे आले आवण ्यतांनत
सतांगून सवरून कमतवे, तम ्यतांिंी साजूत परटणे कधीही शमय नतही. िमे , कृ ष्णतच्यत
योजनेप्रातणे अजुफनतलत सुभद्रेिंे हमण करून येथून न्यतवयतस सतांगतवे, तम ते
कळडयतवम िलमता दतदतांिंत मतग के वढततमी अनतवम होणतम आवण ्यत मतगतच्यत
भमतत दतदत कतय कमतील यतिंत भमवसत नतही. परण सवतफत वतईट गोष्ट म्हणजे
्यतनांतम दतदतांिंी के वढी तमी नतिंक्की होईल आवण यदुकुळतिंीही परत काी होईल.
कोण्यतही पररमवस्थतीत दतदतांिंत असत अवातन होणे वत ्यतांिंे असे हसे होणे हे

योग्यिं नतही. आम्हत सवतांनतिं ्यताुळे ातनवसक मलेश होतील हे वनवित. दतदतांिंत
झतलेलत काीपरणत हत ालतिं कतय परण कृ ष्णतलतही सहन होणे शमयिं नतही. कतमण
दकतीही झतले तमी दतदत हे आािंे अ्यांत प्रेातिंे आहेत. ्यतांनत दुखवून आम्हतलत
के व्हतही आनांद होणे शमय नतही. अशत पररमवस्थतीत आतत कतय व कसे कमतवे िमे ?
हत एक ाोठतिं परण ्यतिंिमोिम अ्यांत नतजूक असत प्रश्न आहे.’
अशत तऱ्हेने िमतिं वेळ वविंतम के लत तमीसुद्धत कतही के डयत वनवित असत
ातगफ रूवमाणीलत सुिंेिंनत. तेव्हत वतने प्रथा एक गोष्ट के ली की ्यत प्रश्नतिंत व
अडिंणीिंत वविंतम कमण्यतिंे प्रयत्नपरूवफक थतांिवले आवण जतणीवपरूवफक कृ ष्णतिंे
स्ामण कमण्यतस सुरूवतत के ली. ककिहुनत, रूवमाणीलत कृ ष्णतिंे स्ामण कमण्यतसतठी
ववशेष असे कतही कमतवेिं लतगले नतही. इतम सवफ वविंतमतांनत ानततून दूम
के डयतिमोिमिं अांतमतत वन्य भरून मतवहलेले कृ ष्णतिंे अवस्त्व अगदी सहजतेने
प्रगट झतलेिं आवण ाग वतच्यतठतयीिंे कृ ष्णतिंे सवफ गुणधाफही जतगृत झतले. प्रथा
म्हणजे रूवमाणीिंे ान एकदा ाोकळे झतले आवण वतच्यत ानततील सवफ ततण दूम
झतलत. वतलत एकदा हलके वतटू लतगले आवण वतिंे ान एकदा शतांत व वस्थम झतले.
रूवमाणीच्यत रठकतणी ाग सवफ प्रसांग, ्यततील व्यवक्तमे खत आवण ्यतांिंे स्वभतव
सहजपरणे खेळू लतगले. वभन्न व्यक्ती, वभन्न व्यवक्तात्त्व व वभन्न स्वभतव यतांिंी
रूवमाणीलत ाौज वतटू लतगली आवण वतच्यतकडू न ्यत सवतांिंत अगदी वेगळे परणतने
अभ्यतस होऊ लतगलत. परमां तु ्यत अभ्यतसतिंत कोणततही ततण न जतणवतत
रूवमाणीलत ्यतिंी गांातिं वतटू लतगली. ्यतिमोिम रूवमाणीलत कृ ष्णतिंी आठवण
अ्यांत प्रकषतफने होऊ लतगली. कृ ष्णतठतयी ्यतच्यत प्रेाीजनतांववषयी असलेलत
आ्यांवतक आपरलेपरणत, ्यतांच्यत वहततिंी असलेली कळकळ व ध्यतस आवण
्यतिंिमोिम ्यतांनत सतहतय्यभूत होण्यतसतठी कृ ष्णतकडू न घडणतमे अथक प्रयत्न, यत
सवतफ सवतांिंे स्ामण रूवमाणीलत झतले. वतिंे अांतःकमण कृ ष्णातहत्म्यतच्यत
जतणीवेने

भरून

आले

आवण

ती

्यताध्ये

स्वतःलत

परूणफपरणे

ववसमली.

रूवमाणीठतयीिंे वेगळे परण परूणफपरणे लयतलत गेले आवण ती अांतमतत कृ ष्णतशी परूणफपरणे
एकरूपर होऊन मतवहली.
कतही कतळ असतिं गेलत आवण रूवमाणीच्यत ठतयी वतिंे भतन हळू हळू जतगे
होऊ लतगले. परण आतत एक वेगळीिं रूवमाणी वतिंी वतलतिं जतणवू लतगली होती.
ही रूवमाणी कृ ष्णतिंी होती. कृ ष्णतिंत उ्सतह, कृ ष्णतठतयीिंत कळवळत आवण
कृ ष्णतठतयीिंी वववजगीषु वृत्ती यतांनी रूवमाणी युक्त झतली आवण वतिंे वतलतिं
एकदा ततजेतवतने वतटू लतगले. वतच्यत ानततील वविंतमतांनत ददशत वाळतली आवण
एक अस्परष्टसत ातगफही वतच्यत ानःिंक्षुांनत ददसू लतगलत. रूवमाणीच्यत ानततील
वविंतमतांनत परुन्हत िंतलनत वाळतली आवण ते वविंतम आकतमतलत येऊ लतगले.
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‘आपरडयतलत िलमता दतदतांववषयी आपरलेपरणत व आदमही एकीकडे मतखतयिंत
आहे आवण दुसमीकडे ्यतांच्यतकडू न अजुफन व सुभद्रत यतांच्यत वववतहतलत सांातीही
वाळवतयिंी आहे. िमे , दतदतांनी जम सांाती ददली नतही तम ्यतांच्यत अपरमोक्ष कतही
करून आपरडयतलत ्यतांिंत अवातनही कमतवयतिंत नतही आवण दतदत यत वववतहतलत
सांाती देतील अशी सुतमता शमयतत नतही. ालत वतटते दतदतांशी ्यतसांिांधी परुन्हत
कोणीतमी एकदत िोलून ्यतांिंे ातपररमवतफन कमण्यतिंत प्रयत्न कमतवयतस हवत. परण
दतदतांशी कोण िोलणतम आवण ते कोणतिंे ऐकणतम? अशी कोण व्यक्ती आहे, की दतदत
वजिंे िोलणे वनदतन ऐकू न तमी घेतील? ाीिं ्यतांच्यतशी िोलण्यतिंत प्रयत्न करून
िघतवत कत? ालत वतटते ते एखतदे वेळेस ातझे म्हणणे ऐकू न घेतीलही. परमां तु ते
्यतांिंे ात व वनणफय िदलतील अशी जमतही शमयतत नतही. तेव्हत अशीिं एखतदी
व्यक्ती हवी, की वजच्यतववषयी दतदतांच्यत ठतयी आदम व श्रद्धत आहे. परण अशी व्यक्ती
कोण आहे िमे ?’
असत वविंतम कमीत असततनत रूवमाणीने वतिंे ान थोडत वेळ वस्थम के ले
ातत्र, वतच्यत ानतसाोम ्यत यतीाहतमतजतांिंी ाूती आली आवण रूवमाणी
स्वतःशीिं खुदकन हसली. वतलत वतच्यत प्रश्नतिंे उत्तम अिंतनकपरणे सतपरडले होते.
रूवमाणीच्यत ानतवमील ततण एकदा सैल झतलत.
‘दतदत सध्यत र्क्त ्यत यतीाहतमतजतांिंेिं ऐकू न घेण्यतच्यत ानःवस्थतीत
आहेत. दतदतांिंी ्यत यतीवमतीिं के वढी तमी श्रध्दत िसलेली आहे. यत गोष्टीिंतिं
योग्य उपरयोग करून घ्यतवयतस हवत. कतमण दतदतांिंे ान िदलण्यतिंी तीिं एकाेव
शमयतत आहे. परमां तु ्यतसतठी दतदतांशी प्र्यक्ष िोलून ्यतांनत ्यत यतीशी
िोलण्यतववषयी परटवतवे लतगेल. अथतफत् ्यतआधी ालत अजुफनतशी िोलून ्यतने
दतदतांशी कतय व कसे िोलतवे हे ्यतलत परढवतवे लतगणतम आहे. अजुफनतने सुभद्रेशी
िोलून वतलत प्रभववत के ले असेल. परमां तु दतदतांशी िोलणे ही सतधी गोष्ट नतही.
दतदतांच्यत परुढे अजुफनतच्यत गप्परत रटकू शकणतम नतहीत आवण िंुकून जमी अजुफन उघडत
परडलत की ाग ातत्र सवफिं खेळ सांपरेल.’
रूवमाणी वतलत सुिंलेडयत कडपरनेिंी शमयतशमयतत परुन्हत परुन्हत आजातवून
परतहत होती.
‘यत योजनेत जोखीा आहे खमी. परमां तु जोखीा तम सुभद्रेलत परळवून
नेण्यताध्येही आहेिं नत? दोन्ही योजनेत अांवता जितिदतमी अजुफनतवमिं आहे. एके
रठकतणी ्यतलत दतदतांशी िोलून साजतवतयिंे आहे, तम दुसऱ्यत रठकतणी ्यतलत

दतदतांनत र्सवून ्यतांच्यत नकळत सुभद्रेलत परळवून न्यतयिंे आहे. परमां तु एक गोष्ट ातत्र
अगदी स्परष्ट आहे, की परवहली योजनत अवधक सुमवक्षत आहे तम दुसमी योजनत अवधक
धोकतदतयक आहे. कतमण परवहडयत योजनेनुसतम अजुफनतिंे सतांगणे दतदतांनत परटले वत
ातनवले नतही तमी कतहीिं कतळजी नतही. र्तम तम कतय पररमवस्थती जशी आहे
तशीिं मतहील. परण साजत दुसमी योजनत अजुफनतच्यत िंुकीाुळे यदतकदतविंत
र्सली, तम ातत्र के वढत तमी अनथफिं ातजेल. दतदतांच्यत क्रोधतलत कोणीिं आवम
घतलू शकणतम नतही. अगदी कृ ष्णसुध्दत कतहीही करू शकणतम नतही आवण दतदत
मतगतच्यत भमतत कतय कमतील यतिंत कतहीिं भमवसत नतही. तेव्हत परवहली योजनतिं
आधी प्र्यक्षतत आणण्यतिंत प्रयत्न करून परहतवत हेिं अवधक योग्य आहे.
यदतकदतविंत ्यत योजनेत जम यश नतहीिं वाळतले, तम दुसऱ्यत योजनेिंत वविंतम
कमतयलत आपरण ाोकळे आहोतिं की!’
अशत तऱ्हेने सवफ गोष्टींिंत सवफ दृष्टीकोनततून सतधक ितधक वविंतम करून
रूवमाणीिंत वनणफय परक्कत झतलत आवण वतने ठमवलेडयत योजनेप्रातणेिं परुढे परतऊल
टतकण्यतिंत वतच्यत ानतिंत वनिय झतलत. वनणफय झतडयतवमती ातत्र जमतही वेळ न
दवडतत रूवमाणी तडक िलमतातच्यत ाहतलतत जतऊन परोहोिंली. रूवमाणीने प्रथा
िलमतातलत नम्रतेने वतकू न नास्कतम के लत आवण ्यतिंे क्षेाकु शल वविंतमले.
रूवमाणीलत असे अिंतनक आलेले परतहून िलमतातलत आियफिं वतटले आवण ते
्यतच्यत ाुखतवमती प्रगटही झतले. रूवमाणीकडे परतहून ककविंतसे हसून िलमता
प्रश्नतथफक ाुद्रन
े े परहतत मतवहलत. रूवमाणीनेही िलमतातच्यत हसण्यतलत ाोकळे परणतने
प्रवतसतद ददलत आवण वतने िोलतवयतस सुरुवतत के ली,
“अहो दतदत, तुम्हतलत एक आनांदतिंी ितताी सतांगण्यतसतठी म्हणून ाी
ाुद्दताहून येथे आले आहे. तुम्ही सुभद्रेलत ्यत यतीाहतमतजतांिंत सहवतस व सेवत
कमण्यतस सतांवगतले होते. परण ्यतसतठी सुभद्रत वतिंी ानःवस्थती ठीक नसडयताुळे
ाुळीिं मतजी नव्हती हे तुम्हीही जतणून होततत. सुभद्रेलत वतच्यत ानतववरूद्ध
िळे िळे ्यत यतीाहतमतजतांकडे परतठवणेही कठीण होत होते. म्हणून ाग ाी एक गोष्ट
के ली की आधी ्यत यतीाहतमतजतांिंीिं ाी प्र्यक्ष भेट घेतली. ्यतांच्यतशी
िोलडयतवम ालत ्यतांिंी थोमवी लगेिं जतणवली आवण ातझे ान परूणफपरणे वनःशांक
झतले.

्यतनांतम

ाी

लगेिंिं

सुभद्रेलत

जतऊन

भेटले

आवण

्यत

यतीाहतमतजतांववषयीिंत ातझत अनुभव वतलत सतांवगतलत. सुभद्रेशी िमतिं वेळ िोलून
ाी वतिंी योग्य साजूत घततली आवण वतलत ्यत यतीाहतमतजतांिंी एकदततमी प्र्यक्ष
भेट घेऊन ्यतांच्यतशी स्वतः िोलतवयतस सतांवगतले. ाोठ्यत वानतवतमीने ती तयतम
झतली आवण वतने खमे िं ्यत यतीाहतमतजतांिंी एकटीने भेट घेतली.

कृ ष्णपरमात्ात

दतदत,

तुम्हतलत

आियतफिंी कतय

गोष्ट

सतांगू?

कतही

वेळतने

्यत

यतीाहतमतजतांनत भेटून सुभद्रत जी ातझ्यतकडे आली तीिं ाुळी अगदी धतवत धतवत
आवण ाुख्य म्हणजे हसत हसत! ्यत यतीाहतमतजतांिंत एवढत प्रभतव सुभद्रेवम परडलत
होतत, की दकतीतमी वेळ ती ालत ्यतांिंीिं थोमवी सतांगत होती आवण ्यतांिंे
गोडवेही गतत होती. ालतही अ्यांत नवलिं वतटले आवण धक्कतही िसलत, परण तो
अ्यांत सुखदही होतत. सुभद्रेने अवतशय ाोकळे परणतने यतीाहतमतजतांशी िोलणे के ले
होते आवण ्यतांनीही वतलत योग्य ते ातगफदशफन के ले. ाुख्य म्हणजे, ्यतांनी सुभद्रेलत
‘ाोठ्यतांिंत आदम आवण ्यतांच्यत ाततांिंत ातन’ ठे वतवयतस सतांवगतले. ्यतांच्यतशी
िोलून सुभद्रेिंी योग्य ती सवफ साजूत परटली आवण वतच्यत ानतवमील ततणही
िमतिंसत हलकत झतलत. वतलत एकदा ाोकळे ाोकळे वतटू लतगले. सुभद्रेने स्वतःिं हे
सवफ ालत सतांवगतले. एवढेिं नव्हे, तम जोपरयांत यतीाहतमतज येथे आहेत तोपरयांत
्यतांिंत सहवतस कमतयिंत आवण ्यतांच्यतशी सांवतद करून ्यतांिंे ातगफदशफन घ्यतयिंे
असत वनियिं सुभद्रेने के लत आहे. सुभद्रेत झतलेलत हत िदल परतहून ातझ्यतही
ानतवमील दडपरण काी झतले आवण हे सवफ तुम्हतलत सतांगण्यतसतठी ाी ततिडतोि
येथे तुाच्यतकडे आले. दतदत, आतत ालत तुम्हीिं सतांगत, आहे की नतही ही अ्यांत
आनांदतिंी ितताी?”
रूवमाणीिंे िोलणे ऐकत असततनतिं िलमतातलत अ्यांत खुशी होत होती.
रूवमाणीने िोलणे सांपरवततनत उ्स्र्ू तफपरणे वविंतमलेडयत सहेतुक प्रश्नतलत िलमतातने
तेवढ्यतिं ाोकळे परणतने हसून प्रवतसतद ददलत आवण अ्यांत उ्स्र्ू तफपरणे िलमता
उद्गतमलत,
“शतब्ितस! रूवमाणी शतब्ितस!! तू तम अगदी कातलिं के लीस. तुझे जेवढे
कौतुक कमतवे तेवढे ते काीिं आहे. ातझ्यत ानतवमिंत िोजत तू के वढत तमी हलकत
के लत आहेस. सुभद्रेच्यत ानतववरूध्द कतही कमीत असततनत ातझ्यत ानतलतही त्रतस
होतिं असतो. परण तेव्हत ातझतही नतइलतजिं झतलेलत असतो. तो ातत्र कोणतच्यतिं
लक्षतत येत नतही. ्यत यतीाहतमतजतांिंी थोमवी ातझ्यत लक्षतत आली आवण ्यतांच्यत
सहवतसतने व ातगफदशफनतने वतिंे ान वनवळे ल आवण वतलत वतच्यत वहततिंी जतणीव
होईल अशी ातझी श्रध्दत होती. के वळ तोिं हेतू ानतत ितळगून ाी सुभद्रेलत ्यत
यतीाहतमतजतांकडे जतवयतस सतांगत होतो. परमां तु ्यतसतठीही सुभद्रत नतमतजिं होती.
परण रूवमाणी, तू स्वतः परुढतकतम घेऊन सुभद्रेिंे ान वळवलेस यतिंत ालत ववषेश
आनांद होत आहे.
अगां रूवमाणी, तुझी समळ वविंतमसमणी व तुझे िुध्दीिंततुयफ यतिंे ालत
नेहाीिं अप्रूपर वतटत आलेले आहे. हे तुझे गुण अगदी तुझ्यत वववतहतपरतसूनिं प्रगट

झतलेले ाी परतहत आलेलो आहे. सवतफत ाुख्य गोष्ट म्हणजे तू स्वतः ्यत
यतीाहतमतजतांिंी भेट घेऊन तुझ्यत ानतिंी खतत्री करून घेतलीस हे िंतांगले के लेस.
्यतिंे ालत ववशेष कौतुक जतणवते. हतिं तुझ्यत व कृ ष्णतच्यत स्वभतवततील र्मक
आहे. कृ ष्णतिंे असे आहे की एकदत ्यतिंे एखतद्यत गोष्टीववषयी कतही ात झतले की
झतले. ाग ्यताध्ये िदल कमतवयतस तो तयतमिं नसतो. कतही वेळत ितह्यतांगतने
िदलडयतसतमखे कृ ष्ण दतखवतो खमत, परण ते ्यतच्यत ानतपरतसून नसते. तो ्यतच्यत
एखतद्यत खेळीिंत भतग असतो. कृ ष्णतच्यत ानतत ातत्र कतहीतमी वेगळे िं वशजत
असते. अथतफत कृ ष्ण हत ाु्सद्दी असडयताुळे तो ितह्यतांगतने ्यत गोष्टीिंत कोणतलतही
थतांगपरत्तत लतगू देत नतही. परण ातझ्यत ते लक्षतत आडयतवशवतय महतत नतही. कतमण
्यतिंे ाुख्य लक्षण म्हणजे कृ ष्ण एकदा अवलप्तपरणे वतवमततनत ददसतो. आत्ततिंीिं
गोष्ट िघ नत! कृ ष्णतिंत येथे परत्तत तमी आहे कत? कतहीतमी कतातिंे वनवात्त ाुद्दताहून
कतढू न तो जतणूनिुजून येथून दूम गेलेलत आहे आवण ्यतलत वतटते की हे ातझ्यत
लक्षततिं आलेले नतही. एवढे ालत कळत नतही की कतय? ालत सवफ कतही कळते
आवण ातझ्यत लक्षततही सवफकतही येते. परण ाी स्वस्थ िसून महततो. ाी तमी दुसमे
कतय कमणतम म्हणत? रूवमाणी, म्हणूनिं तुझ्यत ानतिंत हत ाोकळे परणत व
होकतमत्ाक वविंतम कमण्यतिंी तुझी ही परध्दत ालत अवतशय आवडते. ्यतसतठी
तुझी जेवढी ततमीर् कमतवी तेवढी ती काीिं आहे.”
िलमतातच्यत कौतुकवावश्रत िोलण्यतिंत रूवमाणीलत अ्यांत आनांद झतलत.
कतमण वतच्यत वतगण्यत-िोलण्यतिंत वतलत अपरेवक्षत असत पररमणता िलमतातवम
झतलेलत होतत. योजनेतील परुढिंे परतऊल टतकण्यतिंी हीिं सुयोग्य सांधी आहे हे
रूवमाणीने आळखले आवण वतने िलमतातशी परुन्हत िोलण्यतस सुरुवतत के ली,
“अहो दतदत, तुम्ही के लेडयत ातझ्यत कौतुकतने ातझत उ्सतह दुणतवलतिं आहे
आवण म्हणूनिं तुाच्यतशी अवधक िोलण्यतिंे ाी स्वततांत्र्य घेत आहे. ालत असे
अगदी ानतपरतसून वतटत आहे की सुभद्रेच्यत ानतिंी आतत जी थोडीशी अनुकूल
अवस्थत झतलेली आहे वतिंत आपरण योग्य तो उपरयोग करून घ्यतवत. वतच्यतरठकतणी
यतीाहतमतजतांववषयी अ्यांत श्रध्दत व ववश्वतस वनातफण झतलेलत आहे. तेव्हत आपरण
्यतांच्यतकडू निं सुभद्रेलत सतांगण्यतिंे कमतवे आवण वतलत वववतहतलत मतजी करून
घ्यतवे. ालत अगदी परूणफ खतत्री आहे की सुभद्रत यतीाहतमतजतांच्यत शब्दतितहेम ाुळीिं
जतणतम नतही आवण वववतहतसतठी नक्कीिं सांाती देईल. सुभद्रेिंत होकतम
वाळतडयतवमती आपरडयत सवतांच्यतिं ानतवमील ततण नतहीसत होईल आवण
पररमवस्थतीत जो एक वतढत वनातफण झतलेलत आहे तोही एकदा सुटून जतईल.

कृ ष्णपरमात्ात

सवतांच्यत ानतत परुन्हत उ्सतहतिंे वतमे खेळू लतगतील आवण आपरलत हमवलेलत आनांद
आपरडयतलत परुन्हत प्रतप्त होईल.”
रुवमाणीिंे िोलणे िलमता अ्यांत लक्षपरूवफक ऐकत होतत. ऐकत असततनतिं
िलमतातच्यत ाुखतवमती आियतफिंत भतव झळकू लतगलत होतत आवण रुवमाणीिंे
िोलणे सांपरततक्षणीिं िलमता अगदी ाोकळे परणतने हसलत आवण म्हणतलत,
“अगां रुवमाणी, तू तम ालत अगदी आियफिंदकतिं के ले आहेस. खमे म्हणजे,
ालत वतटते तूिं एक आियफ आहेस. तुझ्यत रठकतणिंत एवढत साजूतदतमपरणत व
सखोल वविंतम कमण्यतिंी तुझी वृत्ती परतवहली, की तुझे योग्य कौतुक कमण्यतसतठीही
ालत योग्य शब्द सतपरडतिं नतहीत. ्यतहीपरेक्षत तुझ्यतरठकतणी जो आपरडयत सवफ
कु टुांिीयतांववषयीिंत आपरलेपरणत आहे नत, तोिं ालत जतस्त ाहत्त्वतिंत वतटतो.
आपरडयत सवफ कु टुांितच्यत स्वतस््यतिंत व वहततिंतिं तू नेहाी वविंतत कमत असतेस
हेिं तुझ्यत िोलण्यतने वसद्ध होत आहे. म्हणूनिं आपरडयतपरुढे असलेडयत यत नतजूक
प्रश्नतिंत तू अ्यांत सम्यकपरणे वविंतम के लतस आवण ्यतवमील योग्य उपरतयही शोधून
कतढलतस. खमे िं तुझ्यतरठकतणी आपरलेपरणत, प्रेा व िुद्धीिंततुयफ यतांिंत एवढत सुमेख
सांगा झतलेलत आहे की ्यतलत दुसमी तोडिं नतही. तू के लेली सूिंनत एवढी योग्य व
यथतथफ आहे की ्यतलत दुसमत परयतफयिं नतही. तोिं आपरडयत सवतांच्यत सुखतिंत व
वहततिंत एकाेव ातगफ आहे यतववषयी ातझी तम परूणफ खतत्री आहे. आतत तूिं परुढील
सवफ कतही ते ठमव. तूिं परुढतकतम घेणे अवधक योग्य होईल. ालत तमी वतटते की
आतत जमतही वेळ र्ु कट घतलवण्यतिंे कतमण नतही. आपरण सवतांनीिं ्यत
यतीाहतमतजतांिंी ्वरमत भेट घेऊन ्यतांिंेिं ातगफदशफन घेऊयत. एकत अथी कृ ष्ण येथे
नतही ते िमे िं आहे. कतमण ्यतिंी प्रवतदक्रयत नेहाीप्रातणेिं नकतमत्ाक ककवत
कतहीतमी ववविंत्र झतली असती. ्यतिंत कतहीिं भमवसत धमतत येत नतही. परमां तु ाी
ठमवलेडयत योजनेलत एकदत कत ्यत यतीाहतमतजतांिंे आशीवतफद वाळतले, की ालतही
ानोिळ वाळे ल आवण ाग ालतही जोम येईल. तेव्हत रुवमाणी, तू ततिडतोि परुढील
व्यवस्थेलत लतग िघू.”
िलमतातच्यत िोलण्यताुळे झतलेलत ानततील हषफ रुवमाणीने ाह्प्रयतसतने
लपरवलत आवण अगदी शतांतपरणे तेथून ती जी वनघतली, ती लगिगीने यतीरूपरी
अजुफनतच्यत ाहतलतत जतऊन परोहोिंली. कोणीतमी आडयतिंी िंतहूल लतगततक्षणीिं
अजुफनतने आपरले डोळे वाटू न घेतले आवण तो आपरण ध्यतनाग्न असडयतिंत आववभतफव
करून िसलत. अजुफनतिंे ते ‘ध्यतन’ परतहून रुवमाणीलत खुदकन हसू र्ु टले. वाश्कील
भतवतने रुवमाणीने परुढे येऊन ्यत ‘यतीलत’ नास्कतम के लत आवण ाोठ्यत आवतजतत
‘यतीाहतमतजतांिंत जयजयकतम असो’ असत जयघोष के लत. रूवमाणीिंत पररमविंत

आवतज ऐकततिं अजुफनतने िंाकू न आपरले डोळे उघडले. साोम एकटीिं उभी
असलेली रूवमाणी अजुफनतकडे परतहून खट्यतळपरणे हसत होती. अजुफनतनेही अ्यांत
ाोकळे परणतने हसून रूवमाणीलत प्रवतसतद ददलत आवण आपरडयत आसनतवरून उठू न
रूवमाणीलत नास्कतम कमण्यतसतठी तो परुढे वतकलत. परण ्यतआधीिं रूवमाणीने
अजुफनतलत हतततच्यत खुणेने व आपरले डोळे ककविंत ाोठे करून दटतवले आवण ्यतलत
्यतच्यत आसनतवम ्वरमत िसतवयतस सतांवगतले. रूवमाणी अजुफनतशी कतही
िोलणतम ्यतआधीिं अजुफनतने रूवमाणीशी िोलतवयतस सुरूवतत के ली,
“अहो रूवमाणीदेवी, आतत ातझत अवजितत अांत परतहू नकत. हत खेळ ्वरमत
एकदतिंत सांपरवत आवण ातझी यत सांकटततून ततिडतोि सुटकत कमत. हे यतीिंे सोंग
कतया मतखतत मतखतत ाी अगदी ाेटतकु टीलत आलेलो आहे. ातझ्यत ानतवमील भतम
एवढत वतढलेलत आहे की ्यतिंत ततण ालत ाुळीिं सहन होऊ शकत नतही. ही
यतीिंी भूवाकत ाी ाह्प्रयतसतने धरून ठे वली आहे खमी, परमां तु ती के व्हतही
कोलाडू न परडेल यतिंी ालत सतमखी भीती वतटत आहे. हे नतटक यतपरुढे िंतलू ठे वणे
शमय होईल असे ालत तमी वतटत नतही. कतमण ातझ्यत सहनशक्तीने आतत खमे िं
अगदी कातल ायतफदत गतठलेली आहे. ‘ते सवतांनत के वळ दतखवण्यतसतठी म्हणून
सतमखे ध्यतन धरून िसणे, सवतांच्यतकडू न सतत परतयत परडू न घेणे, लोकतांच्यत इच्छत
परुऱ्यत व्हतव्यतत म्हणून, परण ातझत तसत कतही अवधकतम नसततनतही ्यतांनत
आशीवतफद देणे’ यत सवफ गोष्टींिंत ालत अगदी उिग आलेलत आहे. हे सवफ कधी एकदत
सांपरते असे ालत झतलेले आहे. अथतफत यत सवतफाध्ये जेव्हत सुभद्रेिंे येथे येणे होते
तेवढेिं सुखतिंे कतही क्षण ालत लतभततत. परमां तु ्यत वेळेसही ालत ातझी
सुभद्रेवमील प्रेाभतवनत व्यक्त कमतत येतिं नतही. ालत अ्यांत प्रयत्नपरूवफक सांयातने
वतगतवे लतगते. तमीही ातझत सांया सुटेल की कतय अशी भीती ानततून सतमखी
वतटत असतेिं. तेव्हत कृ परत करून हे सवफ लवकमतत लवकम थतांिवत आवण ालत यततून
्वरमत ाोकळे कमत.”
अजुफनतिंे िोलणे ऐकत असततनत रूवमाणीलत एकीकडे ाोठी गांात वतटत
होती खमी, परमां तु ्यतिंिमोिम अजुफनतिंी अगवतकतत परतहून वतलत ्यतिंी दयतिं
आली. ्यताुळे अजुफनतिंी साजतवणी कमण्यतसतठी म्हणून रूवमाणीने ्यतच्यतशी
िोलण्यतस सुरूवतत के ली,
“अमे अजुफनत, असे वनमतश होऊन कसे िंतलेल? असे हतत परतय गतळू न िसलतस
तम कसे होईल? सुभद्रेवम जम तुझे खमे िं प्रेा असेल तम ते आतत वनभतवून दतखव.
एकवेळ प्रेा कमणे सोपरे आहे परमां तु आपरले प्रेा प्रतप्त करून घेणे हे अ्यांत कठीण व
म्हणूनिं परमतक्रातिंे आहे. हे ाी तुलत ातझ्यत स्वतनुभवतने सतांगत आहे. खऱ्यत
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प्रेाताध्ये ते वाळवण्यतसतठी लतगणतमे सवफ शतमीरमक कष्ट व ातनवसक मलेश सहन
कमण्यतिंी ततकद असते हे लक्षतत ठे व. म्हणूनिं आततपरयांत जसे हे नतटक नेटतने िंतलू
ठे वलेस तसेिं आणखीन कतही कतळ ते िंतलू ठे व. ्यतसतठी थोडी कळ तुलत सोसतवी
लतगेल खमी, परण अगदी थोडत कतळिं. कतमण आतत यत नतटकतच्यत अांवता भतगतलत
सुरुवतत होणतम आहे. तो यशस्वीमी्यत परतम परडलत की ववजय तुझतिं आहे. तेव्हत यत
शेवटच्यत परमीक्षेसतठी ातनवसक तयतमी करून वसद्ध हो.
अजुफनत, प्रथा तुलत एक आनांदतिंी गोष्ट सतांगते, ज्यताुळे तुझ्यत ानततील
नैमतश्य नतहीसे होईल आवण ्यत ानतलत परुन्हत उाेद वाळे ल. िलमतादतदतांनत ही
गोष्ट ाी ्यतांिंी ाुद्दता भेट घेऊन सतांवगतली की ‘ातझ्यत सतांगण्यतवरून सुभद्रेने
‘यतीाहतमतजतांिंी’ भेट घेतली आवण वतिंी ्यत यतीाहतमतजतांवम दृढ श्रद्धत िसली
आहे. एवढेिं नव्हे, तम सुभद्रेिंे ानही एकदा ाोकळे होऊन वतिंी वृत्तीही उडहवसत
झतली आहे.’ हे ऐकू न िलमतादतदत अ्यांत हषफभरमत झतले आवण ्यतांिंत ‘यती’
म्हणून तुझ्यतवमील ववश्वतस अवधकिं वतढलत. तुझी थोमवीही ्यतांनत अवधक जतणवू
लतगली. ्यतांच्यत यत अनुकूल ानःवस्थतीिंत ाी लतगलीिं लतभ उठवलत. ‘यती
ाहतमतजतांनत सतांगून आपरण ्यतांच्यतकमवी सुभद्रेलत ठमवलेडयत वववतहतसतठी मतजी
करून घेऊयत. ती ्यतांिंे सतांगणे वनवितिं ऐके ल’ असे दतदतांच्यत ानतवम
ल्ििवण्यतिंी ालत सांधी वाळतली. ती सांधी ाी सतधली आवण कतय सतांगू ! ्यतत ालत
यशही वाळतले. दतदतांनी तसत ततिडतोि वनणफयिं घेतलत आवण आम्ही आतत
सवफजण ‘ आपरडयत’ दशफनतलत येऊन ‘आपरले’ ातगफदशफन घेणतम आहोत. ‘आपरले’
सतांगणे आाच्यतसतठी वनणफयत्ाक असणतम आहे.
तेव्हत अजुफनत, आतत सवफ जितिदतमी तुझ्यतवम आहे. तुझ्यत खेळीवमिं खेळतिंे
परतमडे परूणफपरणे आपरडयत ितजूलत झुकणतम आहे हे लक्षतत ठे व. प्रेातिंी ाहती दतदतांनत
परटवून देण्यतिंी कतावगमी तुझ्यतवमती आहे. आतत िघू यत, आाच्यत दतदतांनत कसत
परटवतोस ते!” असे म्हणून रुवमाणी अजुफनतकडे िघून वावश्कलपरणे हसत मतवहली.
रूवमाणीिंे िोलणे सांपरतत सांपरतत अजुफन अ्यांत कतवमत ितवमत झतलत.
थोडतवेळ कतय िोलतवे हे ्यतलत सुिंेिंनत. ्यतच्यत कसोटीच्यत अांवता टप्प्यतत
्यतिंे ान अवधकिं तणतवपरूणफ झतले आवण तो ततण ्यतच्यत ानतलत झेपरेनतसतिं
झतलत. के ववलवतण्यत नजमे ने तो रूवमाणीकडे परतहत दकतीतमी वेळ स्तब्धिं मतवहलत
होतत. शेवटी िऱ्यतिं वेळतने व िऱ्यतिं प्रयत्नतने अजुफनतच्यत ाुखततून अस्परष्टपरणे शब्द
र्ु टू लतगले,

“अहो रूवमाणीदेवी, ते कसे शमय आहे? ालत तम असे िोलणे ाुळीिं शमय
होणतम नतही. दतदतांच्यतसाोम असे िोलणे ातझ्यतकडू न घडू िं शकणतम नतही. ालत ते
जाणतमिं नतही. आत्ततपरयांत इतम लोकतांशी कतही तमी थततुमाततुम िोलून ाी वेळ
ातरून नेत असे. एवढेिं कतय, सुभद्रेशीही जमत इकडच्यत वतकडच्यत ऐकलेडयत कतही
गोष्टी िोलून ाी वतलत प्रभतववत करू शकलो. परण दतदतांसाोम िोलणेिं कतय परण
उभे मतहततनतही ातझी त्रेधतवतमपरीट उडेल आवण ातझे सवफ सोंग उघडे परडेल यतिंी
ालत परक्की खतत्री आहे. दतदत ातझ्यतपरेक्षत वयतने व ज्ञतनतनेही दकतीतमी ाोठे . अहो,
प्र्यक्ष सतांददपरनींच्यत आश्रातत व ्यतांच्यत सहवतसतत ्यतांनी अध्ययन के लेले आहे.
तेव्हत ातझ्यतसतमख्यत यःकवित परतामतिंत ्यतांच्यतपरुढे कतय रटकतव लतगणतम?
्यतांनी जम ालत कतही प्रश्न वविंतमले तम ातझी तम परूणफ िोिडीिं वळे ल हे वनवित.
तेव्हत असे कोणतेही सतहस ातझ्यतकडू न घडणतम नतही. तेवढे धतडस ातझ्यताध्ये
अवजितत नतही. एकवेळ युद्धताध्ये मणभूाीवम ाी परतवहजे तेवढत परमतक्रा गतजवू
शके न. परमां तु यत वनःशि युद्धतत ातझत परमतभव ालत आधीिं ददसतो आहे. ज्ञतन
ककवत ्यतिंी िंिंतफ हे ववषय ातझ्यतसतठी नतहीतिं. तेव्हत ्यतांच्यत वतटेलत न गेलेलेिं
िमे . ्यतपरेक्षत ातझे िंांिूगितळे घेऊन येथून परलतयन कमणे हेिं ाी पर्कमे न. ाुख्य
म्हणजे दतदतांिंी साजूत कतढण्यतिंी जी गोष्ट रूवमाणीदेवी, प्र्यक्ष तुम्हतलत ककवत
सतक्षतत कृ ष्णतलतही जाू शकली नतही ती ालत जाणे कधीतमी शमय आहे कत?
तेव्हत ालत क्षात कमत. कृ परत करून हत खेळ आपरण येथेिं मतजीखुशीने थतांिवू यत
आवण ालत येथून सन्ातनपरूवफक जतण्यतिंी अनुज्ञत द्यत, म्हणजे ाीही सहीसलतात
सुटलो आवण तुम्हीही सवफ कतळजीतून ाुक्त झतलतत.”
घतिमलेडयत अवस्थेतील अजुफन असे िमे िं कतही िमतिं वेळ िोलतिं मतवहलत.
्यतलत िंतांगलतिं दमदरून घताही र्ु टलत होतत. िलमतातच्यत साोम उभे मतहून
कतही िोलण्यतच्यत के वळ कडपरनेनेिं ्यत वििंतऱ्यतिंी एवढी घतिमगुांडी उडतलेली
होती. ्यतिंी ती के ववलवतणी अवस्थत परतहून रूवमाणीिंी ातत्र हसतत हसतत अगदी
ाुमकुां डी वळली होती. परमां तु वतलत ानततून अजुफनतिंी दयतही आली. म्हणून अ्यांत
प्रयत्नपरूवफक रूवमाणीने आपरले हसू आवमले आवण साजतवणीच्यत सुमतत ती अदुफनतशी
िोलू लतगली. परुढील अ्यांत ाहत्त्वतच्यत प्रसांगतसतठी अजुफनतच्यत ानतिंी के वढी तमी
तयतमी कमतवी लतगणतम होती आवण ्यतसतठी रूवमाणीच्यत ानतिंी परूणफ तयतमी
झतलेली होती.
“अमे अजुफनत, असे घतिमण्यतिंे कतहीिं कतमण नतही. तू ानतवम उगीिंिं ततण
घेऊ नकोस. ्यताुळे पररमस्थीतीतील गुांततगुांतही ववनतकतमण वतढत मतहते आवण
दकमकोळ अडिंणही ाोठ्यत डोंगमतसतमखी ददसू लतगते. आधी तुझत तुझ्यतवमील
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ववश्वतस जतगृत कम. ाग सुभद्रेने जो तुझत ववश्वतस धमलत आहे ्यतिंी आठवण कम.
सवतफत ाह्त्तत्त्वतिंे म्हणजे कृ ष्णतने जो तुझ्यतवम ववश्वतस टतकलत आहे ्यतिंे स्ामण
कम. ्यताुळे तुझ्यतठतयी परुन्हत आ्ाववश्वतस वनातफण होईल आवण ानतिंत दुिळे परणत
झटकू न तुलत तुझी जितिदतमी परतम परतडण्यतिंे धैयफिळ प्रतप्त होईल. सवफ गोष्टी
आपरडयत योजनेनुसतम जाून येत असततनत तू ऐनवेळी अशी किं खतऊन ाैदतन
सोडू न जतण्यतिंत परळपरुटेपरणत करू नकोस. दैवतिंी अनुकूलतत होत असततनत तू
प्रयत्नताध्ये काी परडू नकोस. नतहीतम ाग जन्ाभम दुःख व परितत्ततपर कमण्यतिंी
परतळी तुझ्यतवम येईल. ्यतपरेक्षत आत्ततिं प्रयत्नतांिंी परमतकतष्ठत कम आवण अनुकूल
पररमवस्थतीिंत परूणफ र्तयदत उठव.”


रूवमाणी थोडेसे प्रखम िोलून अजुफनतलत िंेतववण्यतिंत प्रयत्न कमीत होती.
्यतिंत योग्य तो पररमणता अजुफनतवम होत आहे हे रूवमाणीच्यत लक्षतत आले. आधी
ितवमलेलत अजुफन हळू हळू सतवमलत आवण ्यतच्यत ाुखतवम थोडीशी वनियत्ाकतत
येत असलेली रूवमाणीलत जतणवली. अजुफनतच्यत यत िदलत असलेडयत वृत्तीलत
अवधक परुष्टी देण्यतसतठी रूवमाणीने जमतही वेळ र्ु कट जतऊ न देतत लतगलीिं परुन्हत
िोलतयलत सुरूवतत के ली,
“अजुफनत, शतब्ितस! तुलत परुन्हत तुझ्यत ानतच्यत ाूळ अवस्थेकडे येततनत परतहून
ालत िमे वतटत आहे. ्यताुळे ातझ्यत ानतवम येत असलेलत ततण नतहीसत झतलत.
ालत तुझ्यतववषयी आतत खतत्री वतटू लतगली आहे. आपरली योजनत तू वनवितिं
यशस्वीपरणे शेवटतलत नेशील यतिंी ालत वनविती वतटते. प्रथा तू एक गोष्ट कम.
िलमतादतदतांिंत वृथत ततण ानतवम घेऊ नकोस. ्यतांिंी भीती ितळगण्यतिंे कतहीिं
कतमण नतही. ्यतांिंी तुझ्यतवम एक यती म्हणून परूणफ श्रद्धत िसलेली आहे आवण तुझे
सतांगणे हेिं ते अांवता व प्रातण ातनणतम आहेत. ्यताुळे तुझे कता सोपरे झतलेले आहे.
वनम्ाे यश तम आधीिं आपरडयत परदमतत परडलेले आहे. आतत तू र्क्त दतदतांनत खऱ्यत
प्रेातिंी ाहती परटवून ददलीस की आपरले उमलेले कताही परूणफपरणे र्त्ते होणतम आहे.
अमे , एकदत कत तू खऱ्यत प्रेातिंी ाहती स्वतनुभवतने सतांगतयलत लतगलतस नत की ाग
िघ, तुझ्यतकडू न आपरसूकिं सवफ िोलणे होऊ लतगेल. हतिं तम ्यत प्रेातिंत गुणधाफ
आहे. तू अवजितत कतळजी करू नकोस. सवफ कतही व्यववस्थत होईल. सुभद्रेच्यत
ानततील प्रेाभतवनेलतिं तुलत उिंलून धमतयिंे आहे आवण ्यत भतवनेलतिं परतठठित
द्यतयिंत आहे, हे तुझ्यत लक्षतत मतवहले की ाग सवफ अगदी सुमळीतपरणे परतम परडेल.

अजुफनत, परण ाी तुलत कतही ाहत्त्वतच्यत सूिंनत कमते ्यत ातत्र नीट लक्षतत
ठे व. परवहली गोष्ट म्हणजे तू िोलततनत दतदतांकडे परतहून िोलूिं नकोस. म्हणजे
्यतांच्यत नजमे लत नजम देण्यतिंत प्रश्निं येणतम नतही. ्यताुळे तुझ्यत ानततील भीती
काी होईल. दुसमे म्हणजे िोलततनत तू सुभद्रेकडेही ाुळीिं परतहू नकोस. नतहीतम
वतलत परतहून तुझे ान के व्हत िंळे ल हे सतांगतत येणतम नतही आवण ाग तू िोलतत
िोलतत के व्हत व कोठे वहतत जतशील हे तुलतही कळणतम नतही. वतसमी गोष्ट म्हणजे
तू िोलत असततनत ातझ्यतकडेही अवजितत लक्ष देऊ नकोस. ातझ्यत उपरवस्थतीाुळे
तुझ्यत ानतवमील दितव थोडतसत वतढणतमिं आहे आवण तुझे िोलणे योग्य प्रकतमे
घडत आहे की नतही यतिंत अांदतज तू ातझ्यतकडे परतहून घेत महतशील. ्यताुळे तुझ्यत
ानतिंत गोंधळिं होईल आवण तू तुझ्यत िोलण्यततील सुसूत्रतत हमवून िसशील.
अजुफनत, तू आतत ालत वविंतमशील की ‘ाग ाी िघू तमी कु ठे व कोणतकडे?’
तम तू एकिं गोष्ट कम आवण ती म्हणजे कोणतकडेही न िघतत तू तुझे डोळे वाटू निं
ठे व म्हणजे झतले. ्यताुळे दोन गोष्टी सतधडयत जततील. एक म्हणजे तुलत कोणीिं
ददसत नसडयताुळे दुसऱ्यत कोणतिंतही दितव तुझ्यतवम येऊ शकणतम नतही आवण
दुसमे म्हणजे तू ध्यतनाग्न अवस्थेतून िोलत आहेस असतिं सवतांिंत साज होऊन
मतहील. तुझे िोलणे तुझ्यतकडू न आांतरमक प्रेमणेतून घडत आहे असतिं सवतांिंत भतव
होईल आवण ्यताुळे तुझ्यत िोलण्यतिंत होणतमत प्रभतव अवधकिं वतढेल. तुझ्यत
सतांगण्यतवम दतदतांिंीही लगेिंिं श्रद्धतही िसेल आवण तुझ्यत विंनतिंत ातन
ठे वण्यतसतठी दतदत ्यतांिंत वनणफयही िदलू शकतील हे तू लक्षतत घे. तेव्हत आतत
जतस्त वविंतम कमीत िसू नकोस. ववजयश्री अगदी आपरडयत दृष्टीक्षेपरतत आलेली आहे.
अशतवेळी शेवटिंत जोमदतम प्रयत्न करून वतलत प्रतप्त करून घ्यतयलतिं हवे. अशी
उ्कृ ष्ट सांधी परुन्हत येणतम नतही. तेव्हत शतांत ानतने व दृढ वनियतने प्रसांगतलत
सताोमत जत. तुलत यश वाळणतमिं वाळणतम यतिंी खतत्री ितळग. र्क्त एक गोष्ट
लक्षतत ठे व की ्यत प्रसांगतत, ्यतवेळेस दुसमे कोणीही तुझ्यत ादतीलत येऊ शकणतम
नतही. अगदी ाी सुद्धत, कळलां नत? खमे तम, तुलत कोणतच्यतही ादतीिंी
आवश्यकततिं लतगणतम नतही. सवफ कतही योग्य प्रकतमे तुझत तूिं वनभतवून नेशील.
ातझत तुझ्यतवम परूणफ ववश्वतस आहे.”
रुवमाणीिंे िोलणे एवढे वनःसांददग्ध व स्परष्ट होते की अजुफनतलत दुसमत कतही
वविंतम कमतयलत वतविं नव्हतत आवण तशी ्यतलत जरुमीही जतणवली नतही.
रुवमाणीच्यत िोलण्यतने अजुफनतच्यत ानतवमील ामगळ नतहीशी झतली आवण
्यतच्यत ानतलत परुन्हत उ्सतह आलत. रुवमाणीकडू न अजुफनतलत प्रेमणतिं वाळतली
आवण ‘ आपरण वनवितपरणे यशस्वी होणतम’ असत आ्ाववश्वतस ्यतच्यतरठकतणी
वनातफण झतलत. अजुफन झटकन आपरडयत आसनतवरून उठलत आवण ्यतने रुवमाणीलत
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लवून नास्कतम के लत. तेवढ्यतत कोणीतमी आडयतिंी िंतहूल लतगली आवण अजुफन
लगिगीने परुन्हत आपरडयत आसनतवम िसून ‘ध्यतनस्थ’ झतलत. अजुफनतिंी शांकत खमीिं
ठमली. स्वतः िलमतातिंेिं मे वती व सुभद्रत यतांच्यतसह तेथे आगान झतलेले होते.
रुवमाणीही तेथेिं हजम असलेली परतहून िलमतातलत िमे िं वतटले आवण तसे ्यतने
िोलूनही दतखवले.
“अगां रुवमाणी, तूही येथेिं आहेस हे िमे झतले. तुलत येथे येण्यतववषयीिंत
वनमोपर ाी तुझ्यत ाहतलतकडे परतठवलतिं होतत. ्यतिंे कतय आहे, तू ालत के लेली
सूिंनत ालत एवढी आवडली व परसांत परडली की ्यतिंी अांालिजतवणीही लगेिंिं
कमण्यतिंत ाी वनणफयही घेतलत आवण यत सवतांनत घेऊन ाी येथे यतीाहतमतजतांच्यत
दशफनतसतठी आलो. आतत के वळ यतीाहतमतजतांच्यत ातगफदशफनतनुसतमिं परुढील सवफ
गोष्टी कमतयच्यत असत ातझत ठता वनिय झतलेलत आहे. तेव्हत आतत
यतीाहतमतजतांनत आपरण सुभद्रेववषयी सवफ कतही सतांगू आवण ्यतांिंे ातगफदशफन घेऊ.
्यतनुसतम वतगण्यततिं सुभद्रेिंे कडयतण आहे अशी ातझी परूणफ श्रद्धत आहे. परण
ाहतमतज तम ध्यतनतत ाग्न ददसत आहेत. आपरण ्यतांच्यत सतधनेत व्य्यय तम आणत
नतही आहोत नत? ालत वतटते नतहीतम आपरण परुन्हत थोड्यत वेळतने येण्यतिंे कमतवे.”
अजुन
फ तने जमी डोळे वाटले असले तमी ्यतिंे कतन ातत्र उघडे असडयताुळे
िलमतातिंे सवफ िोलणे तो ऐकत होततिं. ्यताुळे जेव्हत िलमतातिंे शेवटिंे वतमय
अजुफनतच्यत कतनतवम परडले तेव्हत तो एकदा सतवध झतलत. ‘िलमता जम आतत येथून
वनघून गेले तम ही हततिंी सांधी र्ु कट जतईल. अशी सांधी वतयत घतलवणे योग्य
नतही. एकदत जो कतही सोक्षाोक्ष लतवतयिंत आहे तो आत्ततिं लतवून टतकलेलत िमत’
असत वविंतम अजुफनतच्यत ानतत आलत आवण ्यतने सहजपरणतिंत आववभतफव आणून
स्वतःिंे डोळे अधफवट उघडले. तशतिं अधोन्ाीवलत नजमे ने िलमतातकडे परतहून
अजुफनतने ाांदवस्ात के ले आवण आपरलत उजवत हतत वम करून ्यतलत आशीवतफद ददलत.
िलमतातने परुढे होऊन आपरले दोन्ही हतत जोडले आवण आपरली ातन ककविंत लववून
‘यती’ लत नास्कतम के लत. अजुफन शतांत ाुद्रन
े े तसतिं स्तब्ध मतवहलत असतत िलमतातने
नम्रतेने िोलण्यतस सुरुवतत के ली.
“अहो यतीाहतमतज, प्रथा ाी आपरली ानःपरूवफक क्षात यतिंनत कमतो.
आपरडयतलत कतहीही आगतऊ सूिंनत न देतत असे अिंतनक आािंे येणे झतले, हे खमे
तम िंूकिं आहे. ्यतसतठी आपरली आधी परमवतनगी घेणे हे आवश्यकिं होते. परमां तु
तसेिं कतही तततडीिंे व खतजगी िोलतवयतिंे असडयताुळे असे येण्यतिंे धतडस
आाच्यतकडू न झतले. आाच्यत कु टुांितत कतही वनवात्ततने भतववनक गुांततगुांत वनातफण

झतलेली आहे. ्यताुळे आाच्यत कु टुांितत थोडतसत सांघषफही वनातफण झतलेलत आहे.
तेव्हत ्यतसांिांधी आपरले ातगफदशफन लतभतवे अशी आम्हत सवतांिंीिं ानतपरतसून इच्छत
आहे. परमां तु आाच्यत येण्यताुळे आपरडयत ध्यतनधतमणेत जम व्य्यय येत असेल तम
आम्ही परुन्हत आपरण सतांगतल ्यत वेळेस येण्यतिंे करू. आतत आपरण आम्हतलत
वनघण्यतिंी आज्ञत के लीत तमी ती आम्हतलत वशमसतवांद्य आहे.”
िलमतातच्यत िोलण्यतवमती अजुफनतने जतणूनिुजून आपरले डोळे परुन्हत वाटू न
घेतले आवण वविंतमाग्न झतडयतसतमखे दतखवले. थोड्यतवेळतने आपरले डोळे तसेिं
वाटलेडयत अवस्थेत ठे वूनिं अजुफनतने गांभीम वतणीने िोलतवयतस सुरुवतत के ली.
“हे मतजन्, आत्ततिंी आािंी ही वेळ ध्यतनधतमणेिंी आहे, ही गोष्ट खमी आहे.
परमां तु तुाच्यत येण्यताुळे आाच्यत ध्यतनतवस्थेाध्ये कोणततही व्य्यय आलेलत नतही.
कतमण ाुळतत ही ध्यतनतवस्थत अांतमततील असते आवण म्हणूनिं अखांड असते.
्यताुळेिं ्यताध्ये कोण्यतही ितह्य कतमणताुळे ितधत येऊिं शकत नतही. कतही
वेळत तम ्यत ध्यतनतवस्थेाध्ये असततनतिं आाच्यत ठतयी अिंतनक एखतदे
व्यवधतनही वनातफण होते आवण ्यतिंी ितह्यतांगतने लगेिं परूतीही होते. आजिंेिं परहत
नत! आज सकतळपरतसूनिं आाच्यतठतयी तुािंेिं व्यवधतन वनातफण झतलेले होते.
तुम्हतलत कतहीतमी ातनवसक अडिंण आलेली आहे. ानतवमती कतहीतमी ततणही
आलेलत आहे आवण तो ततणही सुभद्रेाुळेिं आलेलत आहे असे आािंी ानोदेवतत
आम्हतलत सतांगत आहे. तुम्ही ातगफदशफन घेण्यतसतठी आाच्यतकडे आज येणतम यतिंी
आम्हतलत खतत्रीिं होती. खमे तम, आम्ही तुािंीिं वतट परतहत होतो आवण ईश्वमी
सांकेततनुसतम तुािंे तसे येथे येणेही झतले. ही तम ्यत ईश्वमतिंीिं वनयती आहे.
हे मतजन्, तुाच्यत ानतत जी भतवनतांिंी गुांततगुांत झतलेली आहे ्यतिंे कतमण
सुभद्रेिंत वववतह आहे हेही आम्ही परूणफपरणे जतणून आहोत. ्यतसांिांधीिं तु म्हतलत
आािंे ातगफदशफन हवे आहे हे परण आम्हतलत ठतऊक आहे. खमे तम, आम्ही सांन्यतसी.
्यताुळे प्रपरांिंतलत तम आम्ही असतम व वनमथफकिं ातनतो आवण प्रतपरांविंकतांशी
कोणततही सांिांध वत सांपरकफ ही ठे वत नतही. ाग जेथे ्यतांच्यत प्रतपरांविंक गोष्टींववषयी
दखल घेणेही आम्हतलत आवश्यक वतटत नतही, तेथे ्यतांनत ्यतांच्यत प्रतपरांविंक
अडिंणींववषयी कतही ातगफदशफन कमणे तम दूमिं मतवहले. परमां तु वनयातलत अपरवतद
करून कत होईनत, आम्ही तुाच्यतकडे गेले दोन ददवस मतवहलो आहोत आवण आज
आम्ही येथून प्रस्थतनही कमणतम आहोत. परमां तु वनघण्यतपरूवी एक गोष्ट आम्हतस
कमतयिंी आहे. आाच्यत येथील वतस्तव्यतत तुम्हत सवतांकडू न आवण ववशेषतः यत
सुभद्रेकडू न जी कतही आािंी सेवत घडली ्यतिंे र्ळ देण्यतस आम्ही ितांधलेले
आहोत. म्हणूनिं आम्ही तुम्हतलत तुाच्यत अडिंणींतून सुटण्यतसतठी वनवितिं
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ातगफदशफन करू. परण ्यतआधी आाच्यत ातगफदशफनतनुसतम वतगण्यतिंे विंन तुम्ही
आम्हतलत द्यतवयतस हवे. तमिं आाच्यत सतांगण्यतलत कतहीतमी अथफ प्रतप्त होईल.
नतही तम, आम्ही येथून वनघण्यतसतठी ाोकळे आहोत. आवण तसे तयतमही झतलेलो
आहोत. आतत तुम्ही कतय तो वनणफय घ्यत.”
अजुफनतच्यत िोलण्यतने िलमता अ्यांत प्रभतववत झतलत आवण ्यतच्यतठतयी
असलेली ्यत यतीववषयीिंी श्रद्धत अवधकिं दृढ झतली. यतीच्यत ातगफदशफनतनुसतमिं
वतगण्यतिंत िलमतातिंत वनिय झतलत. ्यतने दोन्ही कम जोडू न ववनम्र भतवतने
यतीलत अवभवतदन के ले आवण िोलण्यतस सुरूवतत के ली,
“अहो यतीाहतमतज, आपरण खमोखमिं अांतज्ञतफनी आहतत यतसांिांधी तम आतत
ातझी खतत्रीिं परटली. आाच्यत ानततील अडिंणी व ्यतांिंे कतमण तुम्ही अगदी
िमोिम ओळखलेत. तुाच्यत दृष्टीने ही अगदी सहज घडणतमी गोष्ट आहे हे ाी जतणून
आहे. परमां तु आाच्यतसतठी ातत्र तो खमोखमीिं एक िंा्कतम आहे. आपरले ववशुद्ध
अांतःकमणिं आाच्यतसतमख्यत प्रतपरांविंकतांच्यत अडिंणी साजून घेऊ शकते आवण
्यतांिंे वनमतकमणही करू शकते हे ालत ठतऊक आहे. ्यताुळेिं ातझी आपरडयतवमती
अ्यांत दृढ श्रद्धत आहे आवण आपरले ातगफदशफन हे ातझ्यतसतठी अांवतािं आहे. एवढेिं
नव्हे, तम ातझ्यतसतठी ती आपरली आज्ञतिं आहे. आपरलत शब्द हतिं ालत प्रातण आहे
असे ाी आपरडयतलत विंनिं देतो.
अहो यतीाहतमतज, आपरण जे आाच्यत दुःखतिंे वनदतन के लेत तेही अ्यांत
अिंूकिं आहे. आािंी भवगनी ही वयतत आडयताुळे आम्ही वतच्यत वववतहतसांिांधी
वविंतम सुरू के डयतनांतम कु रूकु ळततील मतजपरुत्र दुयोधन हत सुभद्रेसतठी योग्य आहे
अशत वनष्कषतफप्रत आम्ही आलो. रूपर, गुण, परमतक्रा, प्रवतष्ठत, ऐश्वयफ यत सवफिं अांगतांनी
दुयोधन सुभद्रेलत अनुरूपर आहे असे आािंे सवतांिंेिं ात आहे. परण तसत प्रस्ततव
जेव्हत आम्ही सुभद्रेसाोम ातांडलत तेव्हत वतने अनुकूलतत दशफववली नतही.
्यतिंिमोिम वतच्यत ानतत अजुफनतववषयी प्रेातिंी भतवनत आहे आवण वतने ानतने
अजुफनतलतिं परती म्हणून वमले आहे असे सुभद्रेने आम्हतलत स्परष्टपरणे सतांवगतले.
एवढेिं नव्हे, तम अजुफनतच्यत ानततही सुभद्रेववषयी तशीिं प्रेाभतवनत आहे आवण
्यतनेही सुभद्रेशीिं वववतह कमण्यतिंत वनिय के लेलत आहे हेही आम्हतलत कळले
आहे. ्यताुळे सुभद्रेने तम दुयोधनतशी वववतह कमण्यतस स्परष्टपरणे नकतमिं ददलत
होतत. सतहवजकिं ातझीही प्रवतदक्रयत थोडीशी नतमतजीिंी आवण नांतम थोडेसे
मतगतवण्यततही झतली हे खमे आहे. परमां तु ातझतही नतईलतजिं होत होतत. कतमण
सवफिं दृष्टीने दुयोधन हत समस आहे हे ालत तम अगदी स्परष्टपरणे ददसत होते आवण
सुभद्रेच्यत भववतव्यतच्यत सुखतिंत वविंतम करून, वतच्यत वहततिंत वनणफय घेण्यतिंी
जितिदतमी के वळ ातझ्यतवमतीिं होती.

अहो ाहतमतज, ातझत अजुफनतववषयी कोणततही मतग नतही. ्यतिंे गुण व
परमतक्रा ाीही जतणून आहे. ातझ्यतही तो अ्यांत आवडीिंत व कौतुकतिंत आहेिं.
परमां तु ्यत परतांडवतांकडे मतजसत्तत व मतजवैभव नतही ही वस्तुवस्थती आहे. ती
आपरडयतलत ववसमतत येत नतही. ातझ्यत वप्रय भवगनीलत कोणतेही कष्टतिंे व दुःखतिंे
जीवन जगतवयतस लतगू नये हत ातझत वविंतम योग्यिं आहे नत? एकवेळ सुभद्रेिंे ान
भतवनेच्यत भमतत वतहून जतऊ शके ल परण ातझे तसे होणतम नतही. ाी भतवनेपरेक्षत
िुद्धीलत जतस्त ाहत्त्व देतो आवण ्यत िुद्धीनेिं ददलेलत वनणफय ाी प्रातण ातनतो.
म्हणूनिं ाी ातझ्यत वनणफयतशी आग्रही मतवहलो आवण ्यतिं दृष्टीने सुभद्रेिंी साजूत
घतलण्यतिंत प्रयत्नही कमीत मतवहलो. ्यतिंी पररमणती म्हणजे तेव्हतपरतसून सुभद्रत
अ्यांत गांभीम व अांताुफख होऊन मतवहलेली होती. वतच्यत ानतवम अ्यांत दडपरण
आडयतिंेिं हे लक्षण होते हे वनवित. ्यताुळे ती कोणतशीिं ाोकळे परणतने िोलत व
वतगत नव्हती. वतिंी अशी वस्थती परतहून ालतही अ्यांत वतईटिं वतटत होते.
‘वतच्यत वहततच्यत नतवतवम आपरण आपरलत वनणफय सुभद्रेवम लतदत तम नतही नत?’
अशी शांकतही ातझ्यत ानतलत हडली सतमखी सततवीत होती.
अहो यतीाहतमतज, परण भतग्यतने आपरली भेट झतली आवण ातझ्यत ानतलत
आधतम वाळतलत. आपरण कृ परतवांत होऊन आाच्यत मतजवतड्यतत वतस्तव्यतसतठी
आलतत आवण आम्हतलत सहवतसतिंी व सेवेिंी ाोठी सांधीही ददलीत. ्यतने तम
एकदा िंा्कतमिं घडलत. आाच्यत मतजवतड्यततील वतततवमणततही आाूलतग्र
िदल झतलत. सवतफत ाहत्त्वतिंी गोष्ट म्हणजे आपरण सुभद्रेवम तम कतहीतमी जतदूिं
के डयतसतमखे झतले आहे. आपरडयत सहवतसतत व आपरडयतशी िोलण्यतने सुभद्रेिंे ान
एकदा ाोकळे झतले आवण वतिंत परूवीिंत उ्सतहही वतच्यतठतयी हळू हळू परुन्हत येऊ
लतगलत आहे, हे शुभ वतफातन ालत रुवमाणीकडू न कळले ातत्र, ाी तम अगदी
हमखूनिं गेलो. सुभद्रेच्यत ानतच्यत यत अनुकूल अवस्थेिंत आपरण आतत वेळीिं योग्य
उपरयोग करून घेणे आवश्यक आहे असे ालत वतटते. तेव्हत आपरणिं आतत सुभद्रेिंी
साजूत घतलतवी आवण वतिंे ान वळवून यत वववतहतलत मतजी कमतवे अशी ाी
आपरडयतलत ववनम्र ववनांती कमतो. आपरली आज्ञत आम्हत सवतांनतिं वशमसतवांद्य आहे”
असे िोलून िलमतातने इतम सवतांकडे वळू न परतवहले असतत सवतांच्यतिं
ाुखतवमती सांातीदशफक भतव ददसलत. सुभद्रतसुद्धत ववशेष भतवपरूणफ झतली होती
आवण वतनेही आपरले दोन्ही हतत जोडू न यतीलत श्रद्धतपरूवफक वांदन के ले.
िलमतातिंे िोलणे सांपरडयतवमती अजुफनतने आपरले डोळे अधफवट उघडले आवण
सवतांकडे एकदत नजम दर्मवून परुन्हत ते वाटू न घेतले. िमतिं वेळ ध्यतनाग्न अवस्थेत
मतवहडयतसतमखे दतखवून अखेम अजुफनतने तशतिं वस्थतीत शतांत व धीमगांभीम सुमतत
िोलतवयतस सुरुवतत के ली.
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“हे मतजन्, तुझे िोलणे व ्यततील भतवतथफही आाच्यत परूणफ लक्षतत आलत आहे.
भतववनक गुांततगुांतीिंे प्रश्न सोडवणे ही अ्यांत कठीण गोष्ट आहे. कतमण भतवनत यत
नतजूक असततत आवण म्हणूनिं ्यत दुिफलही असततत. गुांतत सोडवणे तम आवश्यकिं
असते. परण भतवनतांनत जपरणेही तेवढेिं आवश्यक असते. दकतीही कतळजीपरूवफक गुांतत
सोडवततनत भतवनत यत थोड्यतर्तम दुखतवडयत जतततत हेही खमे आहे. परण ्यताध्ये
सवतफत ाहत्त्वतिंी गोष्ट अशी आहे, की ्यत भतवनत आपरडयत दुखवतयच्यत की
दुसऱ्यतच्यत दुखवतयच्यत हतिं ाोठत प्रश्न आहे. इथेिं तम आपरडयत दुसऱ्यतवमच्यत
प्रेातिंी कसोटी लतगते आवण आपरडयत भतवनत दकती सिळ आहेत हेही वसद्ध होते.
दुसऱ्यतच्यत भतवनत आपरण ्यतच्यत वहततसतठीिं दुखवीत आहोत असे म्हणततनत
आपरण अांताुफख होऊन हतही वविंतम के लत परतवहजे, की के वळ आपरडयत अहांकतमतने तम
दुसऱ्यतच्यत भतवनत दुखतवडयत जतत नतहीत नत? ‘दुसऱ्यतिंे वहत’ असे म्हणततनत
आपरण आपरडयतलतिं प्रतातवणकपरणे वविंतमले परतवहजे, की वहत म्हणजे कतय हे
आपरडयतलत तमी खमे िं कळले आहे कत? आवण दुसऱ्यतिंे वहत कमण्यतआधी आपरण
आपरले वहत तमी खमे िं सतधले आहे कत? खमे तम, िऱ्यतिं वेळत असेिं होते की
दुसऱ्यतच्यत भतवनतांिंत वविंतमही न कमतत ककवत ्यतांनत ाहत्त्वही न देतत, आपरण
आपरडयत वहततच्यत कडपरनतांिंे ओझे दुसऱ्यतवमती लतदतिं असतो.
हे मतजन्, वहततिंत वविंतम कमीत असततनत प्रतधतन्य कशतलत द्यतवे, हतिं
सवतफत ाहत्त्वतिंत ाुद्दत आहे. अशत वेळेसिं आपरडयतवमील सांस्कतमतांिंी खमी कसोटी
लतगत असते. यत जगतत ानुष्यतलत धनदौलत, ऐश्वयफ, सुखभोग, ातन ामतति हे सवफ
प्रतमब्धतनुसतमिं वाळत असते. दकतीही खटतटोपर के लत तमी यत वाळणतऱ्यत
गोष्टींाध्ये अवधक वतढ होणतम नतही ककवत कतही काीही होऊ शकणतम नतही. परमां तु
सदतिंमण, परमोपरकतमवृत्ती, नम्रतत इ्यतदी सद्गुण ातत्र ानुष्यतलत भतग्यतनेिं
वाळततत आवण ते गुण ्यतलत प्रयत्नपरूवफक वतढवतवे लतगततत. यत सद्गुणतांपरेक्षतही
खमे प्रेा वाळणे वत दुसऱ्यतववषयी प्रेा वनातफण होणे ही तम परमाभतग्यतिंीिं गोष्ट
आहे. प्रेा हे तम ्यत परमाेश्वमतिंे वमदतनिं आहे. ्यत प्रेातसतमखी दुसमी कोणतीही
गोष्ट यत जगताध्ये अवस्त्वततिं नतही. प्रेा हेिं सवफश्रेष्ठ आहे. कतमण ्यताध्ये ईश्वमी
भतवनत सतातवलेली आहे. तेव्हत एकत ितजूलत प्रेा आहे आवण दुसऱ्यत ितजूलत यत
जगततील सवफ ऐश्वयफ जमी उभे के ले, तमी ते ्यत प्रेातपरुढे कःपरदतथफ आहे. ्यतांिंी
तुलनत व स्परधतफ होऊिं शकत नतही. कतमण ितकी सवफ प्रतमब्धतनुसतम प्रयत्नपरूवफक प्रतप्त
होऊ शके ल. परमां तु खमे प्रेा वाळणे हे अ्यांत दुर्ताळ आहे. असे असततनत भतग्यतने
वाळतलेले प्रेा नतकतमण्यतिंत वत वझडकतमण्यतिंत प्रयत्न कमणे हे तम ाूखफपरणतिंेिं
आहे. ्यताुळे कोणतिंे व कसले वहत सतधले जतणतम आहे िमे ?

हे मतजन्, आाच्यत अांतःकमणततून प्रगटणतमे हे िोल वनमपरेक्ष आहेत. तेथे
कोणततही व्यक्तीसतपरेक्ष वविंतम अवजितत नतही. परमां तु सुभद्रेच्यत सतठी सतपरेक्षतेने
सतांगतयिंे तम जेथे वतिंे ान गेले आहे तेथेिं वतिंत वववतह होणे योग्य आहे.
्यताध्येिं सवतांनत सुख आहे आवण सवतांिंे वहतही आहे. कतमण ानतववरूद्ध
स्वीकतमलेडयत नत्यताध्ये कोणतलतिं स्वतस््य व ानःशतांती लतभणतम नतही. नत
दुयोधनतलत, नत अजुफनतलत आवण सुभद्रेलत तम के व्हतही नतहीिं नतही. अथतफत सुभद्रेिंे
ान ज्यतच्यतवम गेले आहे ्यत अजुफनतच्यत सुस्वभतवतिंी व स्िंतरमत्र्यतिंी खतत्री
तुम्हतलत हवी. तशी ती असडयतस ाग दुसमत कतही प्रश्न व परयतफय वशडलकिं उमत
नतही. परण आािंे अांतःकमण आम्हतलत वनवितपरणे सतांगते की यत सुभद्रेिंे ान
कोण्यतही अयोग्य वत भल्यतसल्यत परुरूषतवम जतणे शमयिं नतही. कतमण तुम्ही
लहतनपरणतपरतसून वतच्यतवम जे सांस्कतम के लेले आहेत, ्यताुळेिं वतच्यत
ानतच्यतठतयी योग्यतयोग्यतेिंी जतण अगदी सहजपरणे आहे. सुभद्रेशी आािंे जे कतही
थोडेर्तम िोलणे झतले ्यतवरून एक गोष्ट आम्हतलत लतगलीिं व वनवितपरणे
जतणवली, की सुभद्रत ही ानतने अ्यांत वनाफळ व कोाल आहे. तशीिं ती अ्यांत
हळवीही आहे. वतच्यत भतवनतांनत दुखतवणे हे अयोग्यिं आहे. तेव्हत सुभद्रेवम परूणफ
ववश्वतस ठे वत आवण वतच्यत परतठीशी सदैव भक्कापरणे उभे महत. सुभद्रेच्यत आनांदतच्यत
भतवी जीवनतिंी सुरूवतत तुम्ही तुाच्यत हस्तेिं करून द्यत आवण ्यततून वाळणतऱ्यत
परुण्यकातफिंे धनी व्हत. असो. सवतांिंे शुभ होवो. सवतांिंे कडयतण होवो. सवफजण वन्य
सुखी असोत. हेिं आािंे सवतांनत शुभतशीवतफद.


कृ ष्णपरमात्ात

boIH n[aM¶ - lrna‘mZ§Xñdm‘r
lrna‘mZ§Xñdm‘r - lr.A{dZme
‘moaoída {b‘¶o ¶m§Zr ‘w§~B© {dÚmnrR>mVyZ
M.Sc. with Research hr nXdr
KoVbr. Am¶.Am¶.Q>r. ndB©, ‘w§~B© ¶m
gwà{gÕ g§ñWoV ‘oQ>°b{O©H$b B§{O{ZA[a¨J
{d^mJmV Vo XrK©H$mi godm H$ê$Z {Zd¥Îm
Pmbo AmhoV.

¶m

J¥hñWml‘mV amhÿZM ^p³V‘mJ©
H$gm gmYVm ¶oVmo d gX²Jwé H¥$noZo
B©ídaàmár H$er H$ê$Z KoVm ¶oVo ¶mMm
AmXe© Ë¶m§À¶m OrdZmÛmao àË¶j gmH$ma
Pmbobm Amho.
Ë¶m§Zr àXrK© H$mi, AI§S>nUo d ào‘^mdmZo Ë¶m§Mo nyÁ¶ {nVm d gX²Jwé
lrAdYyVñdm‘r ¶m§Mr godm, ^³Vr d Ë¶m§Mo H$m¶© H$ê$Z VgoM ñdV…Mr gmYZm H$ê$Z
gd©loîR> Agm AmË‘mZw^d KoVbm.
lrAdYyVñdm‘r ¶m§À¶m ‘hm{Z¶m©UmZ§Va lrna‘mZ§Xñdm‘r ¶m§Zr VéU d¶mVM ¶m
XÎmna§naoÀ¶m H$m¶m©Mr Ywam AË¶§V g‘W©nUo gm§^mibr Am{U gd©gm‘mÝ¶m§Zm d ^³Vm§Zm
AMyH$ ‘mJ©Xe©Z Ho$bo d AmOhr H$arV AmhoV.
lrna‘mZ§Xñdm‘r ¶m§Zr {b{hbobm à^yam‘mÀ¶m A§V…H$aUmÀ¶m AdñWoMo Xe©Z
KS>{dUmam AZw^d{gÕ J«§W "hm am‘ ‘mPm' 2000 gmbr d H¥$îU d amYm ¶m§À¶m
^p³VEo³¶mMo ñdmZw^yVrVyZ ‘Zmohmar Xe©Z KS>{dUmam J«§W "H¥$îU gIm ‘mPm' 2004
gmbr àH$m{eV Pmbm. VgoM ZmaX d bú‘r ¶m§À¶m g§dmXmVyZ CbJS>bobo H¥$îUmÀ¶m
A§Va§JmVrb JyO àH$Q>{dUmam J«§W "H¥$îU na‘mË‘m' 2008 ‘Ü¶o àH$m{eV Pmbm. ¶m
J«§Wmg ‘amR>r gm{hË¶ n[afX, nwUo ¶m§Mm "‘¥Ë¶w§O¶' nwañH$ma àmá Pmbm Amho. VgoM
XÎmmÌo¶m§À¶m AdVma ‘m{bHo$Vrb M[aÌm§Mo ahñ¶ àH$Q> H$aUmam J«§W "XÎm hm{M AdYyV'
2010 gmbr àH$m{eV Pmbm AgyZ, lrna‘mZ§Xñdm‘r ¶m§À¶m ^p³VH$mì¶m§Mm g§J«h
"AmZ§XmMo S>mohr' 2011 ‘Ü¶o àH$m{eV Pmbm Amho. "XÎmmÌo¶ dm‘Z {^S>o - EH$ emoY
AmZ§XmMm' hr AmÜ¶mpË‘H$ H$mX§~ar 2014 gmbr àH$m{eV Pmbr, Va Ë¶mM AmÜ¶mpË‘H$
H$mX§~arMm nwT>rb ^mJ åhUOo "XÎmmÌo¶ dm‘Z {^S>o - EH$ àdmg AmZ§XmMm' hm 2015
‘Ü¶o àH$m{eV Pmbm Amho. Ë¶mnwT>rb ^mJmMo boIZ lrna‘mZ§Xñdm‘r ¶m§MoH$Sy>Z KS>VM
Amho.

ई सतवह्य प्रवतष्ठतन

ामतठी परुस्तक वतिंतयलत कु ठे जतयिंी गमज नतहीतुाच्यत ाोितईलवम .
आतत हजतम ामतठी ईपरुस्तके आहेत.
ामतठी ई परुस्तकां तुम्ही www. esahity. com वरून डतऊनलोड कमत. ककवत
esahity@gmail.com

लत कळवून ाेल ने वाळवत. ककवत 7720810172 हत नांिम सेव्ह

करून यत नांिम लत तुािंे नतांव व गतांव Whatsapp करून परुस्तके whatsapp ातगे
वाळवत. ककवत ई सतवह्यिंे app.
https://play. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. www. esahitybooks

यत ल्लकवम उपरलब्ध आहे. ते download कमत.
हे सवफ ाोफ़त आहे. No terms. No Conditions.
आतत ठमवलांय. ामतठी परुस्तकतांनी अवघां ववश्व व्यतपरून टतकू . प्र्येक ामतठी
सुवशवक्षततच्यत ाोितईलाध्ये दकातन परन्नतस ामतठी परुस्तकां असलीिं परतवहजेत.
प्र्येक ामतठी ातणसतच्यत!
तुािंी सतथ असेल तम सहज शमय आहे हे… कृ परयत जतस्तीत जतस्त
लोकतांनत यतत सतवाल करून घ्यत.
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