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अजुवन—सुभद्रा वर्र्ाह 

  

 

सुरूर्ािीिा मागवदशवनपर िोिण्यािें नाटक करीि असिेिा अजुवन 

िोििा िोििा खरोखरीिं भार्पूणव झािा. वर्शेषिः जेव्हा अजुवन खऱ्या 

प्रेमावर्षयी िोिू िागिा िेव्हा िर िोही त्या प्रेमभार्नेने युक्तिं झािा आवण 

प्रेमािंे गुणगान त्याच्याकिूंन सहजिेने र् उत्स्फूिवपणे घिूं िागिे. सुभद्ररे्रीि प्रेम 

अजुवनाच्या रठकाणी एर्ढे भरून आिे की, स्र्िःच्या भार्नाुंना आर्र घािणे 

अजुवनािा िर कठीणिं होऊ िागिे. परुंिु अजुवनाने प्रयत्नपूर्वक सुंयम राखिा आवण 

स्र्िःिा सार्रिे. अजुवनाने िोिि असिाना त्यािें िंोळे त्याने जाणूनिुजूनिं 

वमटर्ून ठेर्िे होिे खरे, परुंिु त्या िंोळ्यािून र्ाहणाऱ्या अश्रुधाराुंना मात्र अजुवन 

थाुंिर्ू शकिा नाही. ‘यिी महाराज’ असे एकदम भार्पूणव झािेिे पाहून सर्ाांनािं 

भरून आिे. सुभद्रिेा िर वििंा भार्नार्ेग एर्ढा अनार्र झािा की विच्याही 

नेत्रािून अश्रुधारा र् मुखािून अस्फुट असे हुंदके िाहरे येऊ िागिे. सुभद्रनेे िशािं 

अर्स्थेि पुढे येऊन यिीिा दोन्ही कर जोिूंन र्ुंदन केिे आवण िी रूवममणीच्या 

जर्ळ जाऊन उभी रावहिी. रूवममणी सुभद्रचे्या िंोमयार्र आपडया हािाने हिके 

हिके थोपटि वििें साुंत्र्न करीि रावहिी. 

 यिीच्या िोिण्याने सर्ावि जास्ि प्रभावर्ि झािा होिा िो ििराम. 

परुंिु िो प्रभार् त्याच्या केर्ळ िुद्धीर्रिं झािा नव्हिा, िर त्याच्या मनार्रिं िो 

जास्ि झािेिा होिा. यिीिें साुंगणे िर ििरामािा पूणवपणे पटिे होिेिं परुंिु 

त्यािें मन अवधक भार्पूणव झािे होिे. ििरामािाही मग रहार्िे नाहीिं. त्यानेही 

पुढे होऊन यिीच्या िंरणाुंना स्पशव केिा आवण मनोभार्े हाि जोिूंन र्ुंदन केिे. 

ििरामाच्या मुखािून हळुर्ार आर्ाजाि फक्त एर्ढेिं शब्द िाहरे आिे. “यिी 

महाराज, आपिे सत्य र्िंन माझ्यासाठी आज्ञािं आह े आवण मिा िी वशरोधाहव 

आह.े” त्यार्र यिीच्या मुखािून सहजपणे शब्द िाहरे आिे, “िथास्िु!”  

ििरामाने सुभद्रकेिंे पावहिे असिा त्यािा विच्यावर्षयीच्या प्रेमािें 

भरिेिं आिे. िशािं गवहर्रिेडया अर्स्थेि ििराम सुभद्रचे्या जर्ळ आिा आवण 

त्याने विच्या पाठीर्र प्रेमाने थोपटिे. ििरामाच्या प्रेमळ स्पशावने सुभद्रेिा 
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अवधकिं भरून आिे आवण विने ििरामाकिंे र्ळून पावहिे. ििरामाने आश्वासक 

नजरेने सुभद्रकेिंे पाहि फक्त स्र्िःिंी मान सुंमिीदशवक ककविंिशी हिर्िी आवण 

सूिंक असे मुंदवस्मि केिे. ििरामािंी खूण सुभद्रिेा कळिी आवण विने स्र्िःिा 

ििरामाच्या कुशीि झोकूनिं ददिे. रेर्िीिें नेत्रही पाणार्िेिं. परुंिु खरा आनुंद 

झािा होिा िो मात्र रूवममणीिािं! नेत्रािून अश्रू र्ाहि असिेडया अर्स्थेिीि 

रूवममणीने समाधानाने आपिे नेत्र वमटून घेििे, िर वििा विच्या अुंिराि प्रसन्न 

मुद्रनेे र् मनमोकळेपणाने हसि असिेडया कृष्णमूिीिें दशवन झािे. कृष्णदशवनाने 

आवण कृष्णाच्या माहात््याच्या जाणीर्ेने, रूवममणी अविशय सद्गददि झािी. 

रूवममणीठायीिंा कृष्णभक्तीिंा भार् अविशय उत्कट झािा आवण रूवममणी स्र्िःिं 

कृष्णरूप होऊन आनुंदाच्या अनुभर्ाि पूणवपणे िुिूंनही रावहिी. 

 रूवममणी अशा अर्स्थेि असिानािं ििराम, रेर्िी र् सुभद्रा 

याुंच्यासह िेथून सार्काशपणे वनघून गेिा. िे गेडयािंी िंाहूि िागडयार्र अजुवनही 

भानार्र आिा. त्याने आपिे नेत्र उघिंिे िेव्हा त्यािा जाणर्िे की त्यािें नेत्र 

अश्रूुंनी दाटून रावहिे होिे. समोर एकट्यािं उभ्या असिेडया रूवममणीकिंे अजुवनाने 

पावहिे, िेव्हा त्याच्या िक्षाि आिे की रूवममणीिंा िेंहरा हा अविशय प्रसन्न आवण 

वर्शेष िेजाने उजळिेिा ददसि होिा. मग अजुवनािा राहर्िेिं नाही. र्ेगाने पुढे 

येऊन अजुवनाने रूवममणीच्या पदाुंना स्पशव केिा आवण वर्नम्रभार्ाने हाि जोिूंन 

र्ुंदन केिे. अजुवनाच्या हस्िस्पशावने रुवममणी भानार्र आिी. अजुवनािा समोर उभा 

असिेिा पाहून रूवममणी प्रसन्निेने हसिी आवण ्हणािी, 

 “शाब्िास! अजुवना, शाब्िास!! िुझे मनःपूर्वक अवभनुंदन. आपिा वर्जय 

झािा. िुझ्या र् सुभद्रचे्या वर्र्ाहासाठी ििरामदादाुंिें मन अनुकूि करण्याि 

आपडयािा यश आिे. िुझ्या िोिण्यािंा त्याुंच्यार्र खरेिं एर्ढा प्रभार् झािा, की 

त्याुंिंा मूळ वनिय पूणवपणे ढळिा आवण त्याुंच्या मनािीि घट्टपणाही पूणवपणे 

वर्रघळिा. अजुवना, हा सर्व िू साुंवगििेडया प्रेमपुराणािंा पररणाम होिा. मिा िर 

अगदी नर्ििं र्ाटिे. परुंिु िू अगदी कमाििं केिीस. खऱ्या प्रेमािंी थोरर्ी र्णवन 

करिाना िू िर त्यामध्ये एर्ढा रुंगून गेिा होिास आवण िोिि असिाना िुझ्या 

मुखािून एकेक र्िंने अशी काही प्रगट होि होिी, की िी ऐकिाना मीही अक्षरशः 

िंदकििं होि होिे. एर्ढे ित्त्र्ज्ञान िुझ्याठायी आिे िरी कोठून? हािं प्रश्न मिा 

सारखा पिंि होिा. अजुवना, मी िुिा खरे साुंगिे की त्यार्ेळेस िू काहीही अवभनय 



 

 

करीि नसून जणू िू िुझा अनुभर्िं साुंगि आहसे असेिं मिा सारखे राहून राहून 

र्ाटि होिे. आिा िू मिा खरे साुंग की त्यार्ेळेस िुिा झािे होिे िरी काय?”  

 रूवममणीच्या िोिण्यार्र अजुवनाने क्षणभर वर्िंार केिा आवण िो 

्हणािा,  

“अहो रुवममणीदरे्ी, मी िु्हािा खरेिं साुंगिो की नेमका हािं प्रश्न 

मिाही पिंिेिा आहे. मिा सुद्धा त्यािें अत्युंि नर्ि र्ाटि आह.े मिा िरी असेिं 

र्ाटिे की मी माझ्या नकळि अिंानक र् एकदम कसडयािरी प्रभार्ाखािी आिो 

आवण माझे मन पूणवपणे भाररि झाडयासारखे झािे. सुरुर्ािीिा खरे िर, मी 

ििरामदादाुंना केर्ळ प्रभावर्ि करण्यासाठी ्हणून काही िंमकदार र्ामये आठर्ून 

आठर्ून र् जुळर्ून जुळर्ून िोिि होिो. परुंिु िोििा िोििा हळूहळू मिा त्या 

प्रेमािंी महिी खरीिं एर्ढी जाणर्ायिा िागिी, की मी त्या प्रेमभार्ाने खरेिं 

युक्त होऊन िोिार्यास िागिो. त्यामुळेिं मी अत्युंि मोकळेपणाने िोिू िागिो 

आवण माझ्या िोिण्यािंा मिािं आनुंद व्हायिा िागिा. नाहीिर असे िोिार्यास 

िागणारे ित्त्र्ज्ञानही मिा मुळीिं मावहि नाही आवण त्यासाठी आर्श्यक असणारे 

कौशडयही माझ्यापाशी मुळाििं नाही. 

 अहो रुवममणीदरे्ी, आणखीन एक महत्त्र्ािंी गोष्ट मिा जाणर्िी. 

प्रथम मी जेव्हा प्रेमािंे महत्त्र् साुंगि होिो िेव्हा माझ्या मनाि फक्त सुभद्रिेेंिं प्रेम 

होिे. परुंिु नुंिर मात्र माझ्याकिूंन त्या प्रेमावर्षयी वनरपेक्षपणे िोििे जाऊ िागिे. 

आधी माझ्याही िे िक्षाि आिे नाही, परुंिु जेव्हा िे माझ्या िक्षाि आिे िेव्हा मिा 

माझ्यारठकाणी काहीिरी र्ेगळेिं जाणर्ू िागिे. माझ्या दषृ्टीिा सर्वकिंे एकीएक 

प्रेमिं ददसू िागिे. एर्ढेिं नव्हे, िर सर्व अुंििावह्य सृष्टी एकमेर् प्रेमानेिं भरून 

रावहिी आह ेअसािं अनुभर् येऊ िागिा. अथावि् ह ेसर्व त्या क्षणापुरिेिं होिे ह े

खरे आह.े परुंिु िो अनुभर् वनविििं काहीिरी वर्िक्षण होिा हहेी खरे आह.े त्या 

अनुभर्ाच्या स्मरणाने अजूनही माझे शरीर रोमाुंविंि होि आह.े अशी ही दकमया 

कशामुळे झािी हिें मिा अजून कळि नाही. मिा िर असेिं र्ाटिे की त्यार्ेळेस 

जरी मी िोिि होिो, िरी िोिणारा जणू दसुरािं कोणीिरी होिा. ह े कोिंे 

उिगिंणे मिा िरी शमय होि नाही.” 

 अजुवनाच्या िोिण्यार्र रुवममणीने मुंदवस्मि केिे आवण िी ्हणािी,  
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“अरे अजुवना, िुिा आिेिा अनुभर् खरोखरीिं आगळा र्ेगळा असािं 

आह.े परुंिु असा अनुभर् येऊ शकिो हहेी खरेिं आह.े कारण असे वनरपेक्ष प्रेम या 

जगाि दरु्ममळ असेि, पण खरोखरीिं आह.े जेथे कुठिेही व्यार्हाररक र्ा िौदकक 

नािेसुंिुंध नाहीि, िरीही वजव्हाळा आहे, आपुिकी आहे, खऱ्या वहिािंी खरी 

काळजी आहे, एर्ढेिं नव्हे, िर सर्व प्रसुंगाि प्रत्यक्ष साथ देऊन उभे राहणे आहे, 

असे अिौदकक प्रेम ह ेिर ईश्वरी प्रेमिं होय. असे प्रेम अनुभर्ायिा वमळणे हहेी त्या 

परमभाग्यािेंिं िक्षण आह.े फक्त िे प्रेम वमळूनही त्या प्रेमािा जाणणे घिंणे ह े

महत्त्र्ािें आह.े 

 अरे अजुवना, अशा प्रेमानेिं िू थोिंार्ेळ युक्त होऊन रावहिास ्हणूनिं 

िर िुिा िो वर्िक्षण अनुभर् आिा. पण त्या आधी िू स्र्िः िशा प्रेमािंा अनुभर् 

घेििा होिास ह े िुिा कळिे का? अरे, अशािं ईश्वरी प्रेमािंा अनुभर् िर िुिा 

कृष्णाकिूंन नेहमीिं वमळि असिो ह ेिुझ्या िक्षाि आिे का? नीट वर्िंार करून 

िघ, ्हणजे िुझे िुिािं सर्व काही समजेि. कृष्णािें िुझ्यार्र दकिी पराकोटीिें 

प्रेम आह ेयािंी आठर्ण कर. िुझ्या सुखदःुखाच्या सर्व प्रसुंगाि केर्ळ िाह्य सहभाग 

घेऊन नव्हे, िर पूणवपणे समरस होऊन िुझी सदरै् पाठराखण करणाऱ्या कृष्णािें 

जरा स्मरण िर करून िघ, ्हणजे िुझ्या सर्वकाही िक्षाि येईि. कृष्णािें असे प्रेम 

िर अगदी सर्ाांर्र आह.े कारण िो िर त्यािंा सहज स्र्भार्िं आह.े कृष्णाच्या 

सुंपकावि र् सहर्ासाि आिेडया सर्ाांनािं त्या प्रेमािंा िाभ होि असिो. परुंिु त्यािें 

महत्त्र् मात्र फारिं थोड्या िोकाुंना कळिे. जयाुंना िे कळिे त्याुंना मग कृष्णाच्या 

प्रेमावशर्ाय िैंनिं पिंि नाही आवण त्याुंिें कृष्णाशी प्रेमसुंिुंधिं वनमावण होिाि. 

त्या सुंिुंधािून जयाुंच्याठायी त्या कृष्णावर्षयीिं प्रेम वनमावण होिे िे सदासर्वकाळ 

कृष्णाच्यािं स्मरणाि राहून कृष्णाच्या प्रत्यक्ष भेटीसाठी आिव होऊन राहिाि. 

त्यामुळे त्याुंच्या मनािा या सुंसारािें मायामोहादी वर्कार स्पशविं करू शकि 

नाहीि. सुंसाराच्या सर्व ल्िंिा र् भय यापासून िे मुक्त होिाि आवण कृष्णाच्या 

प्रेमाने युक्त होऊन त्यािेंिं भक्त होऊन राहिाि. अशािं त्याच्या भक्ताुंकिूंन 

पराक्रमािें जीर्न जगिे जािे. त्याुंच्या हृदयी सदरै् कृष्णप्रेम र् मुखी कृष्णािें 

गुणगायन असिे. ्हणूनिं िे भक्त वनत्य आनुंदाच्या अनुभर्ाि रममाण होऊन 

राहाि असिाि.” 



 

 

 रुवममणीिें िोिणे ऐकून अजुवन अत्युंि िंदकि होि होिा. परुंि ु

त्यािंिरोिर िो थोिंासा भाुंिार्िाही. रुवममणीिंे साुंगणे त्यािा आकिन होईना. 

त्यामुळे जरी थोिंार्ेळ िो काहीिं िोििा नाही िरी त्यािा स्र्स्थही िसर्े ना. 

शेर्टी न राहर्ून त्याने िोिायिा सुरुर्ाि केिीिं,  

 “अहो रुवममणीदरे्ी, िुमिें िोिणे मिा थोिंेसे िंमत्कृिीपूणविं र्ाटि 

आह.े त्यािून मिा नीटसा अथविोधही होि नाहीए. कृष्णाच्या माझ्यार्रीि 

प्रेमावर्षयी िु्ही जे साुंवगििेि िे मात्र िुंिोिुंि खरे आह.े त्याच्या या प्रेमािंा मी 

पुरेपूर अनुभर् घेि आिेिो आह.े त्यािें कारणही मिा कळिेिे नाही आवण िे 

जाणून घेण्यािंा मी जास्ि प्रयत्नही केिेिा नाही. परुंिु एर्ढे मात्र मिा वनवििपणे 

कळिे की कृष्णासारखा वमत्र मिा माझ्या अत्युंि भाग्याने िाभिेिा आह.े िो मिा 

त्यािंा परमवमत्र र्गैरे ्हणिो खरा, पण खरी मैत्री िोिं करिो आवण राखिोही. 

खऱ्या मैत्रीिा जागणे ्हणजे काय ह ेत्याच्याकिंे पावहडयार्रिं कळिे. त्यािंी मैत्री 

आत्तापयांि त्याने र्ारुंर्ार वसद्ध करून दाखर्िी आह.े खरे िर, त्यािंा वमत्र 

होण्यािंी माझी काहीिं गुणर्त्ता नाही. परुंिु माझ्यार्रीि वनरविशय प्रेमापोटीिं 

कृष्ण मिा त्याच्या मैत्रीसाठी िायक समजिो ह ेमात्र अगदी शुंभर टके्क खरे आह.े 

आत्तािंािं प्रसुंग पाहा ना!  

कृष्णानेिं पुढाकार घेऊन माझी र् सुभद्रिेंी भेट घिंर्ून आणिी. 

आ्हािा एकमेकाुंिंा सहर्ास करण्यासाठी त्यानेिं प्रोत्साहन ददिे आवण आमच्या 

मनाि वनमावण झािेिी प्रेमभार्नाही कृष्णिं वनत्य फुिर्ि रावहिा. एर्ढेिं नव्हे, 

िर प्रत्यक्ष ििरामदादाुंिंा वर्रोध र् रोष पत्करून आमच्या वर्र्ाहािा पूणव 

पाठठिाही कृष्णानेिं ददिा. आमच्या वर्र्ाहािंी योजनाही कृष्णानेिं आखिी होिी. 

परुंिु त्या योजनेि धोका िर जास्ि होिािं, पण त्याहीपेक्षा त्यामुळे ििरामदादाुंशी 

र् सर्व यादर्ाुंशीिं माझे र् सर्व पाुंिंर्ाुंिें कायमिें र्ैर होण्यािंीिं शमयिा अवधक 

होिी. पण रुवममणीदरे्ी, िु्ही सूत्रे हािाि घेििीि आवण सर्विं विंत्र एकदम 

पािटिे. थोिंीशी जोखीम असूनही िु्ही ठरर्िेडया योजनेनुसार सर्व काही 

अिगदपणे र् सुरळीि पार पिंिे. त्याहीपेक्षा िुमिंी प्रत्यक्ष प्रसुंगािीि उपवस्थिी र् 

सदक्रय साहाय्य यानेिं मिा केर्ढी िरी प्रेरणा र् धैयविळ वमळि रावहिे. खरेिं 

िुमिें उपकार मी जन्मोजन्मी वर्सरू शकणार नाही. 

  अहो रुवममणीदरे्ी, कृष्णािंा िर मी कायमिंािं कृिज्ञ होऊन 

राहणार ह े िर वनविििं. त्याच्या माझ्यार्रीि प्रेमािेंही मिा वनत्य स्मरण 
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राहणारिं. परुंिु मगाशी िु्ही जो काही ‘ईश्वरी प्रेम’ असा कृष्णाच्या प्रेमािंा 

उडिेख केिाि िो मात्र मिा काहीिं कळिा नाही. ‘ईश्वर’ या सुंकडपनेवर्षयी जरी 

मिा थोिंीफार ऐकून र् र्ािूंन मावहिी असिी िरी ईश्वराच्या अवस्ित्र्ावर्षयी 

मात्र मी पूणवपणे अनवभज्ञिं आह.े ईश्वराच्या सत्तेर्र माझी पूणव श्रद्धा आहे. परुंिु 

ईश्वरीप्रेम र् त्यािंा अनुभर् या गोष्टी मात्र माझ्या आकिनशक्तीच्या पिीकिंच्यािं 

आहिे. त्यािूनही िु्ही कृष्णप्रेम, कृष्णप्रेमाने युक्त होऊन राहणे, कृष्णािंी भक्ती र् 

त्यािंा होणारा आनुंद यावर्षयी जे काही िोििाि, िे िर माझ्यासाठी नर्ीनिं र् 

नर्िाईिेंही आह.े मिा िर िो वर्षय पूणवपणे अनाकिनीय जाणर्िो. िेव्हा िु्ही 

त्यासुंिुंधी जरा अवधक स्पष्टपणे िोिून माझी योग्य िी समज करून द्याि िर िरे 

होईि.” 

 अजुवनाच्या िोिण्यार्र रूवममणीने मुंदवस्मि केिे आवण िी ्हणािी,  

“अरे अजुवना, असा भाुंिार्ून जाऊ नकोस. माझ्या साुंगण्यािंा उदे्दश 

एर्ढािं आह ेकी िू कृष्णाकिंे एक सामान्य व्यक्ती ्हणून पाहू नकोस. िुिा कृष्णािें 

र्ेगळेपण जाणर्िे आवण त्याच्या िुझ्यार्रीि प्रेमािें आगळेपणही िुझ्या िक्षाि 

येिे. कृष्णाच्या या र्ेगळेपणािें र् आगळेपणािें कारणिं मी िुिा साुंगि होिे. 

ईश्वरावर्षयी िुिा एर्ढीिरी वनविििं मावहिी असेि, की ईश्वर ्हणजे अत्युंि 

वर्शुद्ध अशी परमशक्ती आह ेजी सर्ाांठायी आह.े त्यािंप्रमाणे ईश्वरािें प्रेम ह ेसुद्धा 

अत्युंि शुद्ध, पवर्त्र, वनमोही र् वनमवळ असेिं असिे आवण ईश्वरािें ह े प्रेम सर्व 

जीर्मात्राुंर्र असिे. कृष्णाच्या रूपाने िोिं ईश्वर साकार झािेिा आह ेआवण िेिं 

ईश्वरी प्रेम कृष्णाच्या रूपाने प्रगट आह.े अजुवना, िाकी िुिा सध्या काही कळिे 

नाही िरी एर्ढीिं गोष्ट िक्षाि ठेर्. िशीिं दढृ श्रद्धा धर आवण त्यािं दषृ्टीने 

कृष्णाकिंे पाहि रहा ्हणजे मी कृष्णावर्षयी साुंवगििेडया इिर सर्व गोष्टी िुिा 

यथार्काश कळिीि. 

 अजुवना, या यशस्र्ी झािेडया योजनेिंे सर्व श्रेय िू जरी मिा दिे 

असिास िरी मी िुिा खरेिं साुंगिे, की त्यामागीि प्रेरणा एकीएक त्या कृष्णािंीिं 

आह.े प्रत्यक्ष कृिी करि असिाना जरी मी ददसि असिे िरी त्यामागीि सूत्रधार 

मात्र कृष्णिं आह.े िुझ्यार्रीि र् सुभद्ररे्रीि प्रेमामुळे र् मुख्य ्हणजे िुमच्या 

वहिासाठीिं कृष्णाने िुमच्या वर्र्ाहािंा सुंकडप धरिा होिा. त्यािंा ध्यासही 



 

 

कृष्णानेिं धरिा होिा आवण त्यािंी योजनाही त्यानेिं ठरर्िी होिी. माझ्या हािी 

सूत्रे दऊेन कृष्ण िाह्याुंगाने मुद्दामिं थोिंा र्ेळ दरू झािा खरा, पण हाही त्याच्या 

योजनेिंािं एक भाग होिा. त्या योजनेि ऐन र्ेळी मी काही िदि केिे, िरी 

त्यामागीि प्रेरणा ही माझ्या अुंिःकरणािीि कृष्णािंीिं होिी. माझ्या त्या अुंिःस्थ 

कृष्णािा कौि िार्ून आवण त्यािंी अनुमिी घेऊनिं मी वनणवय घेि होिे. त्या 

वनणवयािा कृष्णािंी सुंमिी होिी ्हणूनिं िे वनणवय योग्य होिे ह े वसद्ध झािे. 

आपिी योजना यशस्र्ी झािी हहेी त्यािेंिं िक्षण आह.े  

अजुवना, माझ्या ्हणण्यािंा अथव िुिा पूणवपणे आत्ता कळणार नाही. परुंिु 

ह े सर्व िू ऐकून ठेर्. पुढे िुझे कृष्णार्रीि प्रेम जसे जसे र्ाढेि आवण िुझी 

कृष्णार्रीि श्रद्धाही जशी जशी अवधकावधक दढृ होईि, िशा या सर्व गोष्टी िुिा 

िुझ्या अनुभर्ानेिं कळिीि. आिा मात्र जास्ि वर्िंार करीि िसू नकोस. नाहीिर 

आिा जे िू करायिा हर्े आह े त्याकिंे िुझे दिुवक्ष होईि. आिा िुिा एकिं गोष्ट 

करायिंी आह े आवण िी ्हणजे येथून िर्कराि िर्कर वनघून जाणे. येथे जास्ि 

र्ेळ थाुंिणे ह ेकदाविंि धोमयािें ठरू शकेि आवण मग सर्विं मुसळ केराि जाईि.”  

 रूवममणीिंे िोिणे ऐकून खरे िर अजुवन वर्िंारमग्न होि होिा. परुंिु 

विच्या िोिण्यािीि शेर्टिंा भाग ऐकून अजुवन एकदम सार्ध झािा. त्याने झटकन 

पुन्हा एकदा रूवममणीिा आदराने नमस्कार केिा. आपिे मृगाजीन, झोळी र् 

कमुंिंिू अजुवनाने हािाि घेििे आवण िो त्र्ररि त्या महािाच्या र् 

राजर्ाड्याच्याही िाहरे पिंिा. ििरामाच्या कानार्र ही िािमी सेर्काुंनी घाििी 

असिा िो धार्ि धार्ििं ‘यिी’ च्या जर्ळ आिा. हाि जोिूंन समोर उभ्या 

असिेडया ििरामाकिंे अजुवनाने एक दवृष्टक्षेप टाकिा आवण िो एर्ढेिं ्हणािा, “ह े

राजन्, ईश्वरी प्रेरणेनुसार आ्ही येथे आिो. आिा आमिें येथीि कायव सुंपिे आह.े 

आ्ही वनघिो. ईश्वरार्र श्रद्धा ठेर्ून योग्य प्रकारे जीर्न जगण्यािें िळ घ्या. 

ईश्वरािें िु्हािा आशीर्ावद आहिेिं. िे िु्ही खरे करा.” क्षणभरही िेथे न थाुंििा 

र् पुन्हा मागेही र्ळून न िघिा झपाझप पाऊिे टाकीि जाणारा अजुवन क्षणाधावि 

ददसेनासाही झािा.” 
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 एर्ढा र्ेळ मध्ये जराही न थाुंििा सिि िोिि असिेिा नारद 

अिंानक िोिायिंा थाुंििा. नेत्र वमटून श्रर्णाि पूणवपणे िडिीन झािेडया िक्ष्मीन े

हिकेिं आपिे नेत्र उघिूंन पावहिे, िर वििा समोर नेत्र वमटून िसिेिी नारदािंी 

प्रसन्न मिूी ददसिी. नारदािें असे थाुंिणे िक्ष्मीिा िर अनपेवक्षििं होिे. नारद 

िोिायिंा थाुंिण्यािें वनविि कारण काय असेि यािंा िक्ष्मीिा अुंदाजही करिा 

येईना. िेव्हा अुंदाज करीि िसण्यापेक्षा नारदाशी प्रत्यक्ष िोिूनिं त्यािें मन जाणून 

घ्यार्े, या हिेूने िक्ष्मीने प्रथम नारदाच्या िंरणाुंना स्पशव करून त्यािा र्ुंदन केिे 

आवण त्याच्यासमोर हाि जोिूंन िी उभी रावहिी. थोिंा र्ेळ िसािं गेिा. पण 

िक्ष्मीच्या त्या भवक्तभार्ािंा स्पशवही नारदािा वनविििं झािा असणार. कारण 

नारदािें अुंिमुवख झािेिे मन हळूहळू िाहरे येऊ िागिे आवण त्याच्या मनािा 

िक्ष्मीिें अवस्ित्र् जाणर्ू िागिे. अुंिमुवख अर्स्थेिून िाहरे येिा येिा नारदािें 

नेत्रही हळूहळू उघिूं िागिे. भवक्तभार्ाने युक्त असिेिी िक्ष्मी पाहून नारदाच्या 

मनािा सुंिोष झािा. िक्ष्मीकिंे पाहून नारदाने वस्मिहास्य केिे आवण प्रश्नाथवक 

नजरेने िो विच्याकिंे पाहि रावहिा. नारदाच्या नजरेिीि भार्ाथव िक्ष्मीच्या 

िक्षाि आिा आवण विने हळूहळू िोिार्यास सुरूर्ाि केिी, 

 “अरे नारदा, िू र्णवन करून साुंगि असिेडया नारायणाच्या 

सगुणकथाुंमधून प्रेमरस एर्ढा ओसुंिूंन र्ाहि होिा, की त्याच्या सेर्नाने मी िर 

अगदी िृप्त होऊन रावहिे आह.े अमृिाहूनी गोिं असिेडया त्या प्रेमरसाने माझे िर 

सर्व दहेभानिं हरपिे होिे. मुळाि हा प्रेमरस िुझ्या अुंिःकरणािून स्त्रर्ि होिा हे 

मी जाणून आह.े िुझ्या त्या अुंिःकरणािंी अर्स्था काय असेि यािंा िर मी 

वर्िंारही करू शकि नाही. कारण िी अर्स्था मनाच्या सर्व वर्िंाराुंच्या र् 

िुद्धीच्या सर्व िकाांच्याही पिीकिंिंी आह े ह े मिा नक्कीिं ठाऊक आह.े नारदा, 

िरीही िू प्रेमभार्ाच्यािं पूणव अर्स्थेमध्ये असणार यािंीही मिा खात्री आह.े कारण 

िेिं िर उत्कट भवक्तभार्ािें िक्षण आह.े अुंिःकरणाच्या त्यािं अर्स्थेमधून 

िुझ्याकिूंन कृष्णकथाुंिें गुणगायन अखुंिंपणे घिंि आह.े त्यामध्ये दकिी काळर्ेळ 

गेिा यािंा वहशोि करणे अशमयिं आहे, कारण िेर्ढा र्ेळ जणू काळ थाुंििािं 

होिा. 

 नारदा, अशा िुझ्या सगुण प्रेमाि पूणवपणे रमिेडया आवण सगुण 

भवक्तगायनाि पूणवपणे रुंगिेडया अर्स्थेिें मिा नर्ि र्ाटि नाही. कारण िुझी िी 

सहजार्स्था आह ेह ेमी जाणून आह.े पण त्यािंिरोिर िुझा र्िंनौघ असा अिंानक 



 

 

र् अकवडपिपणे थाुंििा यािेंही मिा आियव र्ाटि नाही. कारण िुझ्या 

भवक्तभार्पूणव अर्स्थेमध्ये भवक्तभार्ािें जे एक वर्शेष अुंग आह े आवण िे ्हणजे 

सुंर्ादभक्ती, िे अुंगिं जागे झािे असणार यािंी मिा पूर्ावनुभर्ामुळे खात्री आहे 

आवण त्यािं अुंगािंी पूिी व्हार्ी ्हणूनिं िुझा र्िंनप्रर्ाह असा थाुंििा ह ेअगदी 

वनविि. आिा त्या भार्ािंी पूिी करण्यािंी जिािदारी माझ्यार्रिी आह े हहेी 

मिा ठाऊक आह.े 

 नारदा, काय आह े ना, कृष्णार्िारािीि अजुवन र् सुभद्रा याुंच्या 

वर्र्ाहािंा जो प्रसुंग िू अगदी रुंगर्ून रुंगर्ून साुंगि आहसे ना, त्यामध्ये खरे िर, 

कुठिाही प्रश्न वनमावण होण्यासाठी काही र्ार्िं नाही. कारण मुळाि िो प्रसुंग 

िाह्याुंगाने अत्युंि गुंमिीिंा आह े आवण िो ऐकिाना िर मनािा एक प्रकारिंी 

मौजिं र्ाटि आह.े िुझ्या खुमासदार शैिीने िू र्णवन करि असिाना त्या प्रसुंगािंी 

रुंगि िर अगदी वशगेिा पोहोिंिी आहे, याि मुळीिं सुंशय नाही. पण 

त्यािंिरोिर भवक्तभार्ािंी िक्षणे जी रुवममणीच्या रूपाने प्रगट होऊन रावहिी 

आहिे िी मात्र प्रशुंसनीय र् अभ्यसनीय आहिे. त्यािंािं सखोि वर्िंार घिंिा 

पावहजे आवण त्यासाठी त्यावर्षयीिें िोिणे र् सुंर्ाद घिंणे आर्श्यक आह ेमाझ्या 

िक्षाि आिे. ्हणूनिं िहधा िुझे िोिणे थाुंििे असार्े, की जयामुळे मिा 

िोिण्यािंी सुंधी वमळेि. कारण या भवक्तभार्ाििं आनुंद आह ेआवण िोिं र्ाढर्िा 

पावहजे. या भवक्तनेिं प्रेम रूपािा येिे आवण आनुंदािंा अनुभर् दऊेन राहिे ह ेिर 

खरेिं आह ेना? 

 नारदा, कृष्णमाहात््यािा िू जी रुवममणीच्या भवक्तभार्ािंी जोिं दिे 

आहसे ना, िी िर अजोिंिं आह.े ककिहना दरे् र् भक्त याुंिंी जोिंिं आह ेआवण 

िीिं या प्रसुंगािून प्रगट र् वसद्ध होि आह.े अजुवन र् सुभद्रा याुंना कृष्णािें प्रेम 

भाग्याने िाभिे आवण कृष्ण त्याच्या प्रेमािा जागण्याच्या स्र्भार्ानुसार त्या 

उभयिाुंच्या पाठीशी उभा रावहिा खरा, परुंिु प्रत्यक्ष प्रसुंगाि रूवममणीिं त्याुंना 

साथ दणे्यासाठी त्याुंच्या िरोिरीने उभी रावहिी, यािें कौिुक मिा वर्शेषत्र्ाने 

र्ाटिे. अथावि् रूवममणी ह ेसर्व कृष्णार्रीि भवक्तभार्ामुळेिं करू शकिी. ्हणून 

शेर्टी रूवममणीच्याद्वारे कृष्णािेंिं माहात््य प्रगट झािे हहेी खरेिं आह.े परुंिु िे 

माहात््य जया भक्ताुंच्या रूपाने प्रगट होिे त्या भक्ताुंिें वर्शेषत्र् ह ेराहिेिं आवण 



 कृष्णपरमात्मा 

 

िेिं मिा जाणर्ि आह.े िेव्हा जयािें माहात््य आह े त्यािें माहात््य र्णवन केिेिं 

पावहजे आवण जयािें कौिुक आह ेत्यािें कौिुकही केिेिं पावहजे. होय ना?  

 नारदा, अजुवन र् सुभद्रा ह े कृष्णािें ईश्वरी माहात््य जाणि नव्हिे, 

त्यामुळे त्याुंच्या कृष्णार्रीि प्रेमािाही साहवजकिं मयावदा आिेिी होिी. त्याुंच्या 

प्रेमाि कृिज्ञिेिंा भार् अवधक होिा. परुंिु रूवममणीिंी गोष्ट अविशय र्ेगळी होिी. 

िी कृष्णािें ईश्वरी माहात््य जाणि होिी आवण त्यामुळे वििें कृष्णार्रीि प्रेम हे 

भवक्तभार्ािें होिे. कृष्णाच्या अुंिःकरणािा जाणून त्याच्या अुंिःकरणािा प्रसन्न 

करण,े हा विच्या मनािंा स्थायीभार्िं झािा होिा. त्यािूनही कृष्णाच्या 

अुंिःकरणािीि भार् पूणवपणे जाणि असडयामुळे र्ेळप्रसुंगी त्या भार्ािंी पूिी 

करण्यासाठी, अगदी कृष्णाने ठरर्िेडया योजनेिही िाह्याुंगाने योग्य िदि 

करण्यािंी िर्विंकिा रूवममणीच्या रठकाणी होिी. त्यामध्ये वििंी कडपकिा र् 

वििंे धैयविळ ह ेदोन्ही वर्शेषत्र्ाने प्रगट झािे. मिा र्ाटिे खऱ्या भवक्तभार्ािेंिं ह े

िक्षण आह.े कारण असा िदि करण्यािंा वनणवय रूवममणीिा कृष्णाच्या 

अनुपवस्थिीि घ्यायिंा होिा. पण रूवममणी विच्या भार्िळाने त्या कसोटीि अगदी 

पूणवपणे यशस्र्ी झािी. यशवस्र्िा ह ेिर भवक्तभार्ािें प्रमुख िक्षण आह.े खरे ना?  

 नारदा, पण या प्रसुंगाि रूवममणीकिूंन प्रगट झािेडया एका वर्शेष 

अुंगािें मिा खास कौिुक करार्ेसे र्ाटिे. कृष्णाने योजिेिे कायव यशस्र्ी करून 

दाखर्िाना विने सर्व कुटुुंिािंी साुंगिं कायम राखिी आवण कुटुुंिािीि समिोिही 

कायम राखिा ह ेअत्युंि महत्त्र्ािें आह.े ििरामािंा अर्मान र्ा नािंक्की होऊ नये 

यािा रूवममणीने प्राधान्य ददिे. ििरामािंा योग्य मानही राखिा गेिा आवण 

कोठेही कसडयािं प्रकारिंी कटुिा वनमावण होऊ न दिेा, सर्ाांमध्ये प्रेमािंी गोिंी र् 

आपुिकी विने कायम राखिी. या सर्ाांिून रूवममणीने िी खरी सुगृवहणी होिी हहेी 

वसद्ध केिे. मिा अगदी खात्री आह े की कृष्णािाही या गोष्टीिें अत्युंि कौिुक 

र्ाटिेिं असणार. अथावि् कृष्णाने िसे कौिुक केिे की नाही आवण केिे असडयास 

कसे केिे असेि, ही कृष्णाच्या स्र्भार्ािंी गुंमि आह.े िी िुझ्या मुखािून 

ऐकण्यािंी उत्सुकिा िर मिाही आहिें. िेव्हा आिा पुढीि कथाभाग साुंगार्यास 

त्र्ररि सुरूर्ाि कर िघू. त्यािंी आिुरिा िुझ्याही मुखार्र मिा अगदी स्पष्टपणे 

ददसि आह.े”  



 

 

 िक्ष्मीच्या िोिण्यािंा झािेिा आनुंद नारदाच्या मुखार्र पूणवपणे 

पसरून रावहिेिा होिा. िक्ष्मीच्या रठकाणी वनमावण झािेिा भवक्तभार् नारदािा 

जाणर्िा. कारण ्हणूनिं िर िक्ष्मी रूवममणीिंा भवक्तभार् यथाथवपणे जाणू र् 

र्णूव शकिी होिी. ह े भवक्तभार्ािें िक्षण नारदाने अिूंक ओळखिे. आनुंदाच्या 

अनुभर्ािा आणून दणेाऱ्या अशा भवक्तभार्ाने नारद िर नेहमीिं युक्त होिा. 

त्याििं त्यािा िक्ष्मीच्या भवक्तभार्ािंा स्पशव झािा आवण नारदािंा आनुंद 

शब्दरूपाने साकार होऊ िागिा. 

 “ह ेिक्ष्मी, िुझी खरेिं धन्य आह.े सगुण िंररत्रामधीि प्रेमभार् जसा 

िुझ्या िक्षाि येिो, िसािं भवक्तभार्ही िू नेमका ओळखिेस. त्यामुळेिं 

भार्नात्मक प्रेम र् भवक्तभार्ािें प्रेम यािीि फरकही िुिा योग्य प्रकारे कळिो. 

्हणूनिं कोणाच्या कृष्णार्रीि प्रेमािें जरी कौिुक िुिा र्ाटिे, िरी कृष्णाठायी 

जिंिेडया भवक्तभार्ािें माहात््य िू यथाथवपणे जाणून आहसे आवण िुझ्या मनािाही 

त्या भवक्तभार्ािेंिं आकषवण िागून राहिे. एर्ढेिं नव्हे, िर िुझ्याठायी िोिं ध्यास 

जिूंन राहिो. त्यािेंिं िक्षण ्हणजे िुिा रुवममणी ही अवधकावधक जर्ळिंी र्ाटू 

िागिी आह ेआवण विच्या भवक्तभार्ािें वर्शेषत्र्ही िुिा जाणर्ू िागिे आह.े त्या 

भवक्तभार्ािंीिं पररणिी ईश्वर प्रसन्न होण्यामध्ये होिे आवण त्यामुळे आनुंदािंा 

अनुभर् हा भक्तािंा होिो. भवक्तभार्ामध्ये ही पूिी हीिं महत्त्र्ािंी र् मुख्य असिे. 

कारण भवक्तभार्ािें िेिं साध्य असिे. त्यासाठी आर्श्यक असडयास साधन 

िदिण्यासाठी िागणारी मनािंी िर्विंकिा हर्ी. नाहीिर, मन जर त्या 

साधनािािं घट्टपणे विंकटून राहीि, िर िे मन आह ेत्या अर्स्थेििं अिंकून राहीि 

आवण मनािंी भवक्तमागावमध्ये र्ाटिंाििं घिंणार नाही. मग भवक्तमागाविंी पूिी 

होऊन ईश्वराशी ऐमय पार्णे आवण त्यािंा आनुंद वनत्य अनुभर्णे ह े िर दरूिं 

रावहिे. असािं भवक्तभार् रुवममणीकिूंन प्रगट झािा. िो कृष्णाच्या अुंिःकरणािा 

पार्िा आवण त्यािा प्रसन्न करिा झािा. त्यािंी पार्िी पुढे कृष्णाकिूंन 

रुवममणीिा वमळािीिं आवण रुवममणीिा आनुंदाच्या अनुभर्ािंी प्रविंिी आिी. 

  ह ेिक्ष्मी, अजुवनािें गमन झाडयानुंिर ििरामाने सर्व प्रथम कामाच्या 

वनवमत्ताने मथुरेिाहरे गेिेडया कृष्णािा िोिार्ून घेििे. कृष्णाच्या मनाि आिे की 

िहिेक त्याने आधी ठरर्िेडया योजनेनुसार, अजुवनाने सुभद्रिेा पळर्ून नेऊन 

विच्याशी गाुंधर्व वर्र्ाह केिा असणार आवण त्यामुळेिं ििराम दादा सल्िंि र् 

क्रोधग्रस्िही झािे असणार. त्यासाठीिं हे एर्ढ्या िाििंीिें िोिार्णे आिे आह.े 
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्हणून कृष्णही िाििंिोि मथुरेिा येऊन पोहोिंिा. िेथे येऊन कृष्ण पाहिो िो 

काय? सगळीकिंे अत्युंि उत्साहािेंिं र्ािार्रण पसरिेिे ददसि होिे. भेटायिा 

सामोरा आिेिा ििराम िर अत्युंि खुशीििं ददसि होिा. िेर्ढ्याि सुभद्राही िेथे 

धार्ि धार्ि आिी. विने कृष्णािा हषवभराने वमठीिं मारिी. कृष्णािाही त्या 

सर्ाविंा काहीिं अथव िागेना. कृष्णाने िेथेिं उभ्या असिेडया रूवममणीकिंे प्रश्नाथवक 

नजरेने पावहिे असिा विने कृष्णाकिंे पाहून फक्त मुंदवस्मि केिे. कृष्णही िंदकि र् 

अिंुंविि झािा आवण ििरामाकिंे हिेुपूणव नजरेने पाहििं रावहिा. कृष्णाकिंे 

पाहून मनमोकळेपणाने हसि ििराम त्यािा ्हणािा, 

 “अरे कृष्णा, असा िंदकि मुद्रनेे पाहि काय रावहिास? अरे, जे िुिा 

नर्ि र्ाटि आह ेना िे येथे खरेिं घिंिे आह ेआवण ही सारी दकमया त्या यिीमुळे 

घिंिी आह ेह ेआधी िक्षाि ठेर्. मी त्या यिीिा या राजर्ाड्याि जेव्हा घेऊन आिो 

होिो, िेव्हा िू माझ्यार्र केर्ढा िरी नाराजिं झािेिा होिास. ‘सुभद्रनेे त्या 

यिीिंा सहर्ास र् सेर्ा करून काही पुण्यकमव जोिंार्े’ या माझ्या सूिंनेिंा िर िुिा 

रागिं आिा होिा. अथावि् िुझ्या स्र्भार्ानुसार िू िो राग िाह्याुंगाने दाखर्िा 

नाहीस. परुंिु माझ्या िे िक्षाि आडयावशर्ाय रावहिे नाही. पण मग मीही माझ्या 

िक्षाि आडयासारखे मुद्दामिं दशववर्िे नाही. त्यािंर्ेळी िू काहीिरी कामािें 

वनवमत्त काढून मुद्दाम येथून दरू वनघून गिेास ह ेिर मी िगेिंिं ओळखिे. कारण 

िुिा येथे घिंणाऱ्या गोष्टींि प्रत्यक्ष सहभागी व्हायिें नव्हिे. होय ना? मिा िे 

कळिे. पण मीही जाणूनिुजूनिं िुझ्या जाण्यािा वर्रोध केिा नाही. मनाि ्हटिे 

‘एका अथी िू येथे नाहीस ह ेिरेिं आह.े त्यामुळे सर्वकाही व्यर्वस्थि र् वनर्मर्घ्नपणे 

पार पिंेि.’  

 अरे कृष्णा, िुिा काय साुंगू, सर्व काही अगदी िसेिं झािे. सुभद्रा त्या 

यिीिंी भेट घेण्यािा ियार झािी आवण प्रथम भेटीििं वििंी त्या यिीर्र पूणव 

श्रद्धा िसिी. परुंिु खरी थोरर्ी त्या यिीिंीिं आह.े त्या वर्शुद्ध र् वर्शाि 

अुंिःकरणाच्या महात््याने सुभद्रेिें मन मोकळे केिे आवण वििंे मनोगि जाणून 

घेििे. सुभद्रचे्या मनाि असिेडया प्रेमभार्नेिीि खरेपणही त्या यिीने ओळखिे. 

एर्ढेिं नव्हे, िर त्या प्रेमािें महत्त्र् त्या यिीनेिं मिा समजार्ून साुंवगििे आवण 

‘सुभद्रचे्या मनािीि प्रेमभार्नेिंा आदर करून त्यािंी पूिी करा’ असे मागवदशवनही 



 

 

त्या यिीनेिं मिा केिे. त्याच्या साुंगण्यामुळे मी एर्ढा प्रभावर्ि झािो, की माझे 

पूणवपणे मिपररर्िवन झािे आवण मी त्यािंा शब्द प्रमाणिं नव्हे िर िी माझ्यासाठी 

वशरसार्ुंद्य आज्ञािं मानिी. 

 कृष्णा, पण एक महत्त्र्ािंी गोष्ट िक्षाि ठेर्, की या सर्ाविें श्रेय केर्ळ 

एका व्यवक्तिािं आह े आवण िी व्यक्ती ्हणजे ही रूवममणी होय. या प्रसुंगाि 

रूवममणीने जो समजूिदारपणा दाखर्िा ना, िो आपण सर्ाांनीिं आवण वर्शेषिः 

िूिं, वशकून घेण्यासारखा आह.े दसुऱ्यािा आधी समजून घेणे आवण नुंिर त्यािा 

समजार्ून साुंगणे, या दोन्ही गोष्टी रूवममणीकिूंन अगदी सहज स्र्भार्ाने घिंिाि. 

विच्या र्ागण्यािोिण्याि अवजिाि कृवत्रमिा नसिे िर सर्ाांवर्षयी आपिेपणा 

असिो. सर्ाांच्या भडयािंािं नेहमी वर्िंार असिो आवण त्यासाठीिें प्रयत्नही 

रूवममणीकिूंन सहजिेने घिंि असिाि. त्यासाठी िी आधी प्रेमाने दसुऱ्यािें मन 

र्श करिे आवण मग कुशििेने त्या मनािा योग्य मागावकिंे र्ळर्िे. हहेी सर्व िी 

एर्ढ्या हळुर्ारपणे करिे की त्यामुळे कोणाच्याही मनािा कसिाही त्रास असा 

जाणर्िसुद्धा नाही. ह े सर्व रूवममणीिा कसे जमिे यािें मिा सुद्धा एक कोिंेिं 

र्ाटिे.  

 सुभद्रचे्या जीर्नािीि र् आपडया कुटुुंिािीिही हा नाजूक प्रश्न 

रूवममणीने जया पद्धिीने हािाळिा र् सोिंर्िा त्यािा िर िोिंिं नाही. प्रथम 

रूवममणीने त्या यिीिंी व्यवक्तशः भेट घेििी आवण त्याच्या माहात््यावर्षयी खात्री 

करून घेििी. स्र्िःिंी श्रद्धा िसडयार्र मग रूवममणीने त्या यिीिंी भेट 

घेण्यावर्षयी सुभद्रेिें मन र्ळर्िे आवण सुभद्रिेा स्र्िः त्या यिीच्या दशवनािा 

घेऊन गेिी. िेथेही रूवममणीनेिं सुभद्रिेा वििें मन मोकळे करून त्या यिीिंी 

सुंर्ाद करण्यास उदु्यक्त केिे. यिीच्या वर्षयी सुभद्रचे्याठायी वर्श्वास वनमावण झािा 

आह ेयािंी खात्री पटडयार्र रूवममणी माझ्याकिंे आिी. सुभद्रेच्या वर्र्ाहासुंिुंधी 

त्या यिीिें मागवदशवन घेण्यासाठी रूवममणीने माझेही मन र्ळर्ण्याि जे यश 

वमळर्िे ना, िी िर वििंी कमाििं आह.े कारण कृष्णा, िू ह ेजाणूनिं आहसे की 

माझ्या भूवमकेपासून मिा र्ळर्णे ह ेदकिी कठीण आह.े जे िुिाही जमू शकिे नाही 

िे या रूवममणीने करून दाखवर्िे ह ेिक्षाि ठेर् आवण ्हणूनिं मिा रूवममणीिें 

जास्ि कौिुक र्ाटिे. वर्शेषिः विने ह े सर्व जया पद्धिीने केिे त्यािा िर दसुऱ्या 

कशािंीिं सर नाही. िरे, त्याि िुझ्यासारखे काहीही कारस्थान नाही. ना त्याि 

काही कपट, ना त्याि कसिी ििािंी. सर्व कारभार कसा अगदी स्र्च्छ र् अगदी 
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स्पष्ट. रूवममणीच्या वनष्कपट र् वनमवळ मनािेंिं ह े िक्षण आह.े त्यामुळेिं या 

सर्ाविंी पररणिी सर्ाांच्यािं आनुंदाि झािी ह ेमुख्य र् महत्त्र्ािें आह.े कळिे ना?  

  कृष्णा, त्यािंिरोिर त्या यिीिेंही मिा र्ारुंर्ार स्मरण होि आह.े 

काय त्यािें िे र्ैराग्य! काय िे त्याच्या मुखार्रीि ज्ञानिेज! आवण त्याहीपेक्षा काय 

त्यािंी िी मधुर र्ाणी! सर्विं खरोखरी अत्युंि अद्भूि होिे एर्ढे मात्र खरे. 

त्याहीपेक्षा जेव्हा िो यिी खऱ्या प्रेमािें माहात््य साुंगि होिा, िेव्हा िे ऐकिाना 

मी िर अगदी मुंत्रमुग्धिं होऊन रावहिो होिो. त्यार्ेळेस त्या यिीच्या ठायीिें 

असिेिे प्रेमिं जणू त्याच्या शब्दािून प्रगट होि होिे असेिं मिा जाणर्िे. अरे 

कृष्णा, त्यार्ेळेस िू िेथे हजर असार्यास हर्ा होिास. ्हणजे त्या यिीवर्षयी 

शुंका घेिडयािद्दि िुिाही िुझी िूंक कळून आिी असिी. आिा यापुढे िरी काळजी 

घे आवण योग्य िो धिंा घे. कोणावर्षयीही उगािंिं शुंका कुशुंका घेण्याआधी नीट 

खात्री करून घेि जा. माझ्याशी नाही िरी वनदान आधी रुवममणीशी िरी 

िोिण्यािें करून, मगिं काय िे मि िनर्ायिें अशी सर्य िुझी िूिं िुिा िार्ून 

घे. ्हणजे अशी पिात्ताप करण्यािंी र्ेळ िुझ्यार्र येणार नाही. समजिे ना?” 

 ििरामािें असे िोिणे िंािू असिाना कृष्ण रुवममणीकिंे हळूिं िघि 

होिा, िेव्हा रुवममणी कृष्णाकिंे िघून वमश्कीि हास्य करीि होिी. कृष्ण काय िे 

मनािडया मनाि सर्व समजिा. हा सर्व खेळ रुवममणीिंा आह ेह ेकृष्णाने ओळखिे 

आवण त्यािा रुवममणीिें अत्युंि कौिुक र्ाटिे. परुंिु त्या र्ेळेस त्या रठकाणी िसे 

काहीही न दशवर्िा कृष्ण स्र्स्थिं रावहिा. मात्र ििरामािा उदे्दशून कृष्ण 

्हणािा, 

 “दादा, िुमिें ्हणणे िरोिर आह.े यापुढे मी वनविििं काळजी घेईन. 

कोणावर्षयीही असे आधीिं एकदम िरेर्ाईट मि िनर्ण्यािंी िूंक माझ्याकिूंन 

यापुढे होणार नाही. त्याआधी मी वनविििं रुवममणीशी िोिणे करीन. माझी पत्नी 

एर्ढी समजूिदार र् िंिुर आह ेह ेिर मी वर्सरूनिं गेिो होिो. पण विच्या या 

गुणाुंिंा आिा मी नेहमीिं उपयोग करून घेईन यािंी िु्ही खात्री िाळगा. िु्हािा 

माझ्यामुळे जो मनस्िाप झािा त्यािद्दि मात्र मी िुमिंी क्षमा मागिो.” 

 असे ्हणून कृष्णाने आपिे दोन्ही हाि जोिूंन र् कमरेि थोिंेसे र्ाकून 

ििरामािा नमस्कार केिा. र्ाकिेडया वस्थिीिूनिं कृष्णाने रूवममणीकिंे हळूिं 



 

 

विरमया दषृ्टीने पाहून आपिे िंोळे वमिंकार्िे आवण ककविंि हास्य केिे. कृष्णािंा 

िो खट्याळपणा पाहून रूवममणीिाही हसू आिे पण विने स्र्िःिा सार्रिे आवण 

वििंा गुंभीर िेंहरा कायम ठेर्िा. ििरामािाही कृष्णाच्या त्या नमस्काराच्या 

कृिीिंी मनापासून गुंमि र्ाटिी. त्याने पुढे येऊन कृष्णािें दोन्ही हाि आपडया 

हािाि घेििे आवण त्याच्या पाठीर्र मुद्दामहूनिं जरा जोराने थोपटिे. त्यार्र 

कृष्णासह सर्विं जण मोकळेपणाने हसिे. िेव्हा कृष्णािा उदे्दशून ििराम ्हणािा,  

 “अरे कृष्णा, ही युक्ती मात्र िुिा िंाुंगिीिं जमिेिी आह.े आधी 

जाणूनिुजून िूंक करायिंी आवण िुझी िी िूंक पकिंिी गेिी ककर्ा अुंगाशी आिी 

की क्षमा मागून िगेिं मोकळेही व्हायिें. पण िुझ्या या युक्तीिा मी मुळीिं फसि 

नाही ह े मात्र िक्षाि ठेर्. शेर्टी मोठा भाऊ या नात्याने िुझ्यासारख्या िहान 

भार्ािा साुंभाळून घेणे ह ेमाझे किवव्यकमविं आह.े िसा माझा स्र्भार्ही आहे, ह ेि ू

जाणून आहसे आवण माझ्या स्र्भार्ािंा िू नेहमीिं पुरेपूर फायदाही उठर्ीि 

असिोस हहेी मिा ठाऊक आह.े असे ह े िंािायिेंिं. पण घिंिेडया प्रसुंगािून िू 

वशकून मात्र घे ्हणजे झािे. असो.  

 कृष्णा, काही र्ेळा र्ाईटािून िंाुंगिेही वनघिे असे जे ्हणिाि िे 

खरेिं आह.े कारण या सर्ाविून एक सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट घिंिी आवण िी ्हणजे 

आपडया सुभद्रिेंा वर्र्ाह ठरिा. वििा मनपसुंि पिी वमळािा आवण आपडयािाही 

एक सद्गुणी, सत्त्र्शीि र् पराक्रमी असा जामाि वमळािा. िेव्हा आिा आपण 

सुभद्रचे्या वर्र्ाहाच्या ियारीिा त्र्ररि सुरूर्ाि करूया. िू प्रथम अजुवनाशी सुंपकव  

साध आवण त्यािा ही सुर्ािाव कळर्. त्यानुंिर मी स्र्िः धमवराजािंी र् कुुं िीिंी भेट 

घेईन आवण सुभद्रा र् अजुवन याुंच्या वर्र्ाहािंा प्रस्िार् त्याुंच्यासमोर ठेर्ीन. मिा 

दयुोधनािंीही समजूि घािार्ी िागणार आहिें. अथावि दयुोधन अत्युंि नाराज 

होईि ह ेमिा ठाऊक आह ेआवण िेही साहवजकिं आहे ्हणा. परुंिु दयुोधन माझ्या 

शब्दािाहरे जाणार नाही यािंीही मिा खात्री आह.े कारण शेर्टी िो माझा वशष्य 

आह.े असो. आिा जयाने त्याने िाििंिोि आपापडया कामािा िागा.”  

 ििरमाच्या िोिण्यािीि उत्साहाने सर्ाांनािं जोर आिा. सर्ाांनी 

हसून ििरामाच्या िोिण्यािा दजुोरा ददिा आवण सर्वजण आपापडया महािाकिंे 

वनघून गेिे. कृष्णही रूवममणीसह त्याच्या महािाि आिा आवण एका मुंिंकार्र 

शाुंिपणे िसिा. त्याने रूवममणीिाही स्र्िःच्या शेजारी िसर्ून घेििे आवण वििंा 

हाि आपडया हािाि हळूिं धरून ठेर्िा. खरे िर, िोिण्यासारखे भरपूर होिे. पण 
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काही िोिण्यािंी आर्श्यकिा त्या उभयिाुंनाही र्ाटििं नव्हिी. त्याुंच्यािीि 

हस्िस्पशाविूनिं सर्व काही त्याुंना जाणर्ि होिे, जे शब्दाुंच्याही पिीकिंिें होिे. 

कृष्णाच्या नजरेिून ओसुंिंणाऱ्या प्रेमकौिुकाि रूवममणी मनसोक्त नहाि होिी 

आवण रूवममणीच्या नजरेिून भरून र्ाहणाऱ्या भवक्तभार्ाने कृष्ण प्रसन्नविंत्त होि 

होिा. क्षणाधावि् कृष्ण र् रूवममणी याुंच्या मुखार्र मोकळे हास्य वर्िसिे आवण िी 

उभयिा आनुंदाच्या एकािं अनुभर्ाि एकरूप होऊन रावहिे.  

 ह े िक्ष्मी, पुढे यथार्काश सर्व गोष्टी घिंि गेडया. कृष्णाने अजुवनािंी 

भेट घेििी असिा अजुवनाने घिंिेिी सर्व घटना आवण त्यािीि रूवममणीिंी योजना 

यावर्षयी कृष्णािा अगदी भरभरून र्णवन करून साुंवगििे. रूवममणीवर्षयी 

िोििाना िर अजुवनािा दकिी िोिू र् कसे िोिू असेिं झािे होिे. 

रूवममणीवर्षयीिंा अत्युंि कृिज्ञिेिंा भार् अजुवनाच्या शब्दाशब्दािून र् त्याच्या 

मुखार्रीि भार्ािून प्रगट होऊन र्ाहि होिा. िे ऐकिाना कृष्णािाही अगदी 

‘धन्य, धन्य’ असेिं र्ाटि होिे. परुंिु त्यावर्षयी जास्ि काहीही न िोििा कृष्णाने 

अजुवनािंी मात्र भरपूर प्रशुंसा केिी आवण त्यािंी कौिुकाने पाठ थोपटिी.  

 ििरामाने स्र्िः कुुं िी र् धमवराज याुंिंी भेट घेऊन ‘सुभद्रिेंा अजुवनािंी 

पत्नी ्हणून स्र्ीकार करार्ा’ अशी वर्नुंिी केिी. जुळणाऱ्या सोयररकीिंा अत्युंि 

आनुंद धमवराज र् कुुं िी याुंनाही झािा आवण त्याुंनीही वर्र्ाहािा िात्काळ अनुमिी 

ददिी. ििरामाने दयुोधनािाही भेटून त्यािा सर्व र्स्िुवस्थिी समजार्ून साुंवगििी. 

दयुोधन केर्ळ नाराजिं झािा असे नाही िर त्याच्या मनािंा अत्युंि जळफळाटही 

झािा. परुंिु स्र्स्थ िसण्यापिीकिंे काही करणे दयुोधनािाही शमयिं नव्हिे. परुंिु 

त्याच्या मनािीि दकवडमष मात्र िसेिं रावहिे आवण दयुोधनाने त्याच्या 

स्र्भार्ानुसार त्या गोष्टीिंा मनाि कायमिंा िूंक धरून ठेर्िा. 

 प्रत्यक्ष सुभद्रा र् अजुवन याुंच्या वर्र्ाहािंा अविशय र्ैभर्शािी असा 

सोहळा मथुरेमध्ये मोठ्या धूमधिंामयाने पार पिंिा. यादर्कुळािीि र् 

कुरूकुळािीि सर्व थोर थोर मुंिंळींनी र्धू-र्राुंना उत्तमोत्तम आशीर्ावद ददिे. अनेक 

नामर्ुंि राजेही त्या वर्र्ाहािा स्र्िः जािीने उपवस्थि होिे. समस्ि राजाुंनी अनेक 

प्रकारिें भारी भारी नजराणे र्धूर्राुंना दऊेन शुभेच्छा ददडया. सर्व सोहळ्याि 

कृष्ण र् रूवममणी ह े स्र्िः सर्व व्यर्स्था जािीने पाहि होिे. त्यामुळे कुठेही 

कसिीही कमिरिा पिंण्यािंी सुिराम शमयिा नव्हिीिं. सर्व राजे मुंिंळी, पाहणे 

मुंिंळी र् व्याही मुंिंळी िृप्त र् सुंिुष्ट झािी. त्या सर्ाांनाही यथायोग्य आहरे ििराम 

र् रेर्िी याुंच्यािं हस्िे दणे्याि आिा. जामाि ्हणून अजुवनािाही केर्ढे िरी आुंदण 



 

 

दणे्याि आिे आवण सुभद्रिेेंही अगदी सािुंकृि कन्यादान करण्याि आिे. सुभद्रिेा 

िरोिर घेऊन अजुवन आपिी मािा र् सर्व िुंधू याुंच्यासह हवस्िनापूरिा परििा. 

मथुरेिही सर्वजण राजर्ाड्याि परि आिे. कृष्ण र् रूवममणी ह े दोघेही त्याुंच्या 

महािाि परि आिे आवण शयनमुंिंकार्र शाुंिपणे पहिंिे. अत्युंि दमिेिे र् 

भागिेिे असूनही त्या उभयिाुंच्या िेंहऱ्यार्र अत्युंि समाधानािंा र् कृिकृत्यिेिंा 

भार् होिा.”  

 िोििा िोििा नारदािें िोिणे थाुंििे आवण त्यच्याही मुखार्र अत्युंि 

समाधानािंा भार् पूणवपणे पसरून रावहिा. नारदािें मुख एका वर्शेष आनुंदाने 

भरून रावहिेिे ददसि होिे. िक्ष्मीिंी अर्स्थाही काही नारदापेक्षा र्ेगळी नव्हिी. 

त्य अर्स्थेिंीिं पररणिी िक्ष्मीकिूंन वििंा आनुंद व्यक्त होण्यामध्ये झािी.  

 “अरे नारदा, िुझ्या भवक्तगायनामुळे पुन्हा एकदा भवक्तभार्ाने 

आनुंदािंा कळसिं गाठिा. आत्युंविक अशा सगुण प्रेमामुळेिं भक्तीिंा र्ेिु गगनार्र 

जािो आवण आनुंदाच्या रूपाने फळिो ह ेिर खरेिं आह.े परुंिु त्या फळाि भरभरून 

रावहिेडया प्रेमरसािें जेव्हा सेर्न होिे, िेव्हा कृिाथविेिंा अनुभर् िर येिोिं, पण 

त्यािंिरोिर अत्युंि खोिर्र असिेडया प्रेममुळािेंही स्मरण कृिज्ञभार्ाने िेर्ढ्यािं 

सहजिेने होिे. िरीही ऐमयभार्ािंा अनुभर् आणून दणेाऱ्या भवक्तभार्ािंी थोरर्ी 

मात्र वनत्य जाणर्ि राहिे. कारण प्रेममूळ ह ेजरी अप्रगट असिे िरी भवक्तरूपाने 

िेिं प्रेम प्रगट होि राहिे आवण ्हणूनिं ईश्वराशी ऐमय पार्ू शकिे. ईश्वर हा 

मूििः र् स्र्भार्िः आनुंदस्र्रूपिं असडयामुळे त्याच्याशी एकरूप झािेिा भक्तही 

त्यािं आनुंदािंा अनुभर् घेिो. ह े एक अत्युंि अद्भुि असे गुह्यिं आह ेआवण िेिं 

गुह्य िुझ्यासारख्या हरीभक्ताुंच्या रूपाने साकार झािेिे असिे. त्या गुह्य अनुभर्ािें 

गुजिं िुझ्याकिूंन घिंणाऱ्या भवक्तगायनाद्वारे प्रगट होि असिे. िे गुज मनािा 

भार्िे खरे, िरी िे गुह्य प्रत्यक्ष अनुभर्डयानेिं आनुंदािंा अनुभर् येणार आह े ह े

सत्य आह.े 

 ह ेनारदा, सुभद्रा र् अजुवन याुंच्या वर्र्ाहाच्या वनवमत्ताने रुवममणीच्या 

भवक्तभार्ािें आवण कृष्ण र् रुवममणी याुंच्या एकरूपिेिेंिं प्रगटीकरण झािे. 

त्यानेिं माझ्या अुंिरािंा ठार् घेििा आह.े त्या प्रसुंगाि िर रुवममणीच्या 

भवक्तभार्ािें अनेकवर्ध पैिू प्रगट झािे. प्रसुंगार्धान राखून आवण िुद्धीकौशडय र् 

िंिुरिा दाखर्ून, रुवममणीने कृष्णाच्या अनुपवस्थिीिही कृष्णाने योजिेिे कायव 

त्याच्या मूळ हिेूसह यशस्र्ीपणे पूणवत्र्ास नेिे. हिें िर भवक्तभार्ािें खरे िक्षण 

आह.े त्या भवक्तभार्ाने कृष्णािें अुंिःकरण प्रसन्न झािे याि काहीिं नर्ि नाही. 
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कारण रुवममणीिंा भवक्तभार् हाही त्यािं गुणर्त्तेिंा होिा. परुंिु त्या भवक्तभार्ािें 

मूळ जे कृष्णप्रेम, िे रुवममणीच्या अुंिःकरणाि अत्युंि खोिर्र होिे आवण त्यािंी 

जाणीर् रुवममणीच्याठायी पूणवपणे होिी. त्यामुळे किृवत्र्ाच्या अहुंकारािा 

रुवममणीच्या रठकाणी जरासुद्धा र्ार्िं नव्हिा. 

  ह े नारदा, रुवममणीच्या या यशार्रिंी कृष्णािंी प्रविदक्रया मात्र 

अत्युंि िोिकी अशीिं होिी. कृष्ण त्यार्र काहीिं िोििा नाही हीिं त्यािंी 

प्रविदक्रया अगदी सहज र् ्हणून खरी होिी. ििरामाने केिेिे रुवममणीिें कौिुक 

ऐकून कृष्णाने रुवममणीकिंे पाहून फक्त एक वस्मिहास्य केिे आवण त्याििं 

रुवममणीिा कृष्णाकिूंन सर्व सर्व वमळािे. सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे, कृष्णाने 

घिंिेडया प्रसुंगािंा िपशीिही रुवममणीकिूंन जाणून घेण्यािंा जराही प्रयत्न केिा 

नाही आवण रुवममणीनेही िो िपशीि कृष्णािा साुंगण्यािंा प्रयत्न केिा नाही. िशी 

आर्श्यकिा त्या उभयिाुंना मुळीिं र्ाटिी नाही याििं सर्व काही आिे. 

रुवममणीिंा भवक्तभार् कृष्णािा पार्िा आवण कृष्णािंा आनुंद रुवममणीिा पार्िा 

यािेंिं िे िक्षण होय. रुवममणी ही कृष्णािंी ‘आत्मसखी’ असडयािंा अनुभर् 

कृष्णािा आिा. कृष्ण हा रुवममणीिंा ‘वप्रय सखा’ आह े यािंी प्रविंिी िर 

रुवममणीच्याठायी वनत्यिं होिी.  

 ह ेनारदा, परुंिु या प्रसुंगािा वनवमत्त झािेिे अजुवन र् सुभद्रा याुंिंाही 

वर्िंार माझ्या मनाि येि आहिें. या प्रसुंगाि त्या दोघाुंना वनविि काय वमळािे 

आवण त्याुंना काय कळिे, हा सुद्धा एक वर्िंार करण्यािंा प्रश्न वशडिक राहिोिं. 

त्या उभयिाुंच्या परस्पराुंर्रीि प्रेमािंी पूिी झािी आवण त्याुंना एकमेकाुंच्या 

रूपाने मनपसुंि असा जीर्नािंा जोिंीदार वमळािा. परुंिु त्यासाठी रुवममणीने 

केिेिे प्रयत्न आवण त्यामागीि असिेिी कृष्णािंी प्रेरणा यािें महत्त्र् त्याुंनी 

ओळखिे की नाही? कृष्णािंा सुंकडप आवण त्यािंा ध्यास धरून रुवममणीने केिेिी 

त्यािंी पूिी, ही सुभद्रा र् अजुवन याुंच्या िक्षाि आिी की नाही? रुवममणी र् कृष्ण 

याुंच्याकिंे िघण्यािंी त्या दोघाुंिंी दषृ्टी िरी िदििी का? वर्शेषिः कृष्णािें 

थोिंेिरी माहात््य त्याुंना जाणर्िे का? का केर्ळ कृष्णावर्षयीिंी कृिज्ञिािं 

त्याुंच्यारठकाणी वशडिक रावहिी? कृष्णािें ईश्वरी माहात््य र् रुवममणीिंा 

भवक्तभार् प्रगट होण्यासाठी अजुवन र् सुभद्रा केर्ळ वनवमत्तमात्रिं ठरिे, की 



 

 

त्याुंनाही त्याुंच्या पुढीि जीर्नाि कृष्णािंी खरी थोरर्ी र् त्याच्या भक्तीिें 

माहात््य अनुभर्ण्यािंी सुंधी वमळािी आवण िसा अनुभर्ही त्याुंनी घेििा? 

नारदा, माझ्या मनाि एर्ढे प्रश्न वनमावण होण्यािें एकिं कारण आहे, की मिा असे 

अगदी मनापासून र्ाटिे की जयाुंना जीर्नाि कृष्णािें प्रेम र् मागवदशवन याुंिंा िाभ 

अत्युंि भाग्याने झािा, त्याुंना कृष्णािें माहात््य जाणून त्यािंी भक्ती करण्यािंी 

केर्ढीिरी सुर्णवसुंधीही वमळािेिी होिी. त्या सुंधीिंा िाभ उठर्ून जर कोणाकिूंन 

कृष्णािंी भक्ती घिंिी असेि आवण कोणी कृष्णाशी ऐमय पार्िा असेि िर त्यािा 

केर्ढा िरी आनुंदािंा अनुभर् वमळािा असेि, या वर्िंाराने मिािं अविशय आनुंद 

होि आह.े” 

 िक्ष्मीच्या िोिण्यार्र नारदाने आपिे नेत्र वमटून घेििे आवण िो 

काही काळ िसािं शाुंि िसून रावहिा. थोड्यार्ेळाने नारदाने आपिे नेत्र 

अिगदपणे उगिंिे. त्याच्या नेत्राि र् मुखार्रही एक प्रकारच्या गाुंभीयाविंािं भार् 

ददसि होिा. िीिं गुंभीरिा नारदाच्या िोिण्यािून र् र्ाणीिून प्रकषावने प्रगट होऊ 

िागिी,  

 “ह े िक्ष्मी, िुझ्या मनाि वनमावण होणारे प्रश्न ह े अत्युंि काळजीपोटी 

आिेिे आहिे ह ेमिा पूणवपणे ठाऊक आह ेआवण िुिा र्ाटणारी काळजी हीसुद्धा 

योग्यिं र् साहवजकिं आह.े कृष्णासारख्या व्यापक अर्िारिंररत्राुंमुळे अनेकाुंना 

कृष्णािंा सहर्ास, मागवदशवन र् प्रेम यािंा िाभ होिो ह ेखरेिं आह.े परुंिु त्यािून 

कृष्णावर्षयी प्रेम वनमावण होणे आवण िेही भवक्तभार्ािें प्रेम ही गोष्ट मात्र दरु्ममळिं 

आह.े िेर्ढ्या सहजासहजी िे प्रेममूळ वनमावण होऊ शकि नाही हे खरेिं आह.े 

कृष्णाच्या सहर्ासाि िाभिेडया प्रेमाने आवण जीर्नाि वमळािेडया त्याच्या 

मागवदशवनाने थोिंार्ेळ कृष्णावर्षयी प्रेम वनमावण होिे खरे, परुंिु िे प्रेम अुंिराि 

खोिर्र जाऊन िेथे त्या प्रेमाने मूळ धरणे ही गोष्ट मात्र र्ाटिे िेर्ढी सोपी नाही. 

खरे िर, िी गोष्ट अत्युंि कठीणिं आह.े अथावि् अशमयही नाही, कारण िी ित्त्र्िः 

सत्य आह.े पण सर्वसामान्य जीर्ाच्यारठकाणी त्यािें मन आवण त्यािें अुंिर 

यामधीि मागव अत्युंि विकट आह.े मनाठायी र्ासनेिें मूळ आह ेआवण िे िंुंिंिही 

आह.े िुद्धीच्याठायी अज्ञान आह ेआवण वििा स्र्िःच्या अधवर्ट ज्ञानािंा अहुंकारही 

आह.े विंत्ताच्याठायी सुंसारािीि अनेक गोष्टींिें सुप्त ध्यास आहिे आवण विंत्त 

असद्र्ृत्तीने ग्रस्ि आह.े अशा पररवस्थिीि सगुण प्रेमािंा थोिंार्ेळ अनुभर् येऊनही 
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िे प्रेम जास्ि र्ेळ रटकार् धरू शकि नाही. मग अुंिराि खोिर्र जाऊन िे मूळ 

धरणे ह ेिर दरूिं रावहिे. िऱ्यािं जणाुंच्या िाििीि असेही घिंिे, की प्रसुंग घिूंन 

गेडयानुंिर काळाच्या ओघाि त्याुंना त्या प्रसुंगािेंही वर्स्मरण होिे. कारण त्याुंच्या 

मनार्र सुंसारािंा जिरदस्ि प्रभार् असिो. पुढे सुंसारभार्ाच्या र्िंवस्र्ामुळे 

सहर्ासही िेर्ढासा घिूं शकि नाही आवण जरी सहर्ास झािा िरी प्रापुंविंक 

दषृ्टीमुळे माहात््यािंा वर्सर पिूंन िे जाणर्ेनासे होिे. अशार्ेळी खरे िर व्यवक्तगि 

प्रेमािंीिं कसोटी िागिे. पण त्या व्यवक्तगि प्रेमािंे मूळही खोिर्र नसडयामुळे िे 

प्रेम प्रसुंगी कमीिं पिंिे. काहीर्ेळा िर साधा कृिज्ञभार्ही राहू शकि नाही, एर्ढा 

स्र्िःच्या मनािीि वर्िंाराुंिंा र् वर्काराुंिंा जोर असिो. 

 ह े िक्ष्मी, या दषृ्टीने पावहिे िर सुभद्रा र् अजुवन याुंना कृष्णप्रेमािंा 

िाभ दकिी र् कसा झािा, हा एक वनविििं अभ्यासािंा वर्षय आह.े त्यामध्ये 

सुभद्रिेंा भार् हा िर अत्युंििं मयावददि होिा. कृष्णािंी भवगनी या नात्याने वििा 

कृष्णािें प्रेम अगदी िहानपणापासूनिं अत्युंि सहजपणे वमळि रावहिे. त्यािा 

दोनिं गोष्टी कारणीभूि होत्या. एक ्हणजे सुभद्रेिें भाग्य आवण दसुरे ्हणजे 

कृष्णािंा स्र्भार्. त्यामुळे सुभद्रिेा कृष्णािें नात्याििे प्रेम पुढेही आपसूकिं वमळि 

रावहिे. अजुवनासारखा कृष्णािंा परमवमत्र हा सुभद्रिेा पिी ्हणून वमळाडयार्र 

वििंे भाग्य दणुार्िेिं आवण कृष्णािें मागवदशवन, रक्षण, आधार र् प्रत्यक्ष मदि 

यासारख्या गोष्टींिंा िाभ पुढीि जीर्नाि अजुवनािरोिर सुभद्रिेाही सहजपणे 

वमळि रावहिा. परुंिु त्या कृष्णािें खरे माहात््य मात्र सुभद्रेिा कधीिं जाणिा आिे 

नाही. खरे िर, सुभद्रिेा िे जाणून घेण्यािें कारणिं पिंिे नाही. कारण सुभद्रिेा 

िसा कधी प्रश्निं आिा नाही. कृष्णाकिंे केर्ळ िाह्याुंगानेिं िघि रहाण्याच्या 

सर्यीमुळे कृष्णािें अुंिरुंग सुभद्रचे्या कधी दषृ्टीसिं आिे नाही. ककिहना असे काही 

अुंिरुंग ककर्ा अुंिःकरण ्हणून असिे ह ेसुभद्रचे्या गार्ीही नव्हिे. अजुवनािा पिी 

्हणून वनत्य अनुसरणे हीिं भूवमका सुभद्रिेंी वनविि झािेिी होिी. सुभद्रेिंा 

कृष्णाशी सुंिुंधसुध्दा अजुवनाच्या द्वारा र् अजुवनाच्यामुळे जेर्ढा येि होिा, 

िेर्ढ्यापुरिािं मयावददि झािेिा होिा. ही गोष्ट जेर्ढी िाह्य पररवस्थिीमुळे घिंि 

होिी त्याहीपेक्षा जास्ि सुभद्रचे्या मनःवस्थिीमुळे घिंि होिी. कारण कृष्णाशी 

काही स्र्िःिें र्ेगळे प्रेमािंे सुंिुंध वनमावण करार्ेि अशी आर्श्यकिा कधी सुभद्रेिा 

जाणर्िीिं नाही. मुळाि वििंी िशी मानवसकिाही नव्हिीिं. सुभद्रा विच्या 

सुंसाराि पूणवपणे रमिेिी होिी आवण विच्यापरीने िी सुखीही होिी. कृष्णािंा 

आधार र् रक्षण ह े िर सुभद्रनेे कायमिें गृहीििं धरिेिे होिे. त्यामुळे सुभद्रेिा 



 

 

कशािंीही र् कसिीही काळजी करण्यािें कारणिं नव्हिे. खरे िर, सुभद्रा 

स्र्ास््यािें सुख पूणवपणे अनुभर्ीि होिी. 

 ह ेिक्ष्मी, अजुवनािंी गोष्ट सुभद्रपेासून अत्युंि र्ेगळी होिी. कृष्णािें र् 

त्यािें िऱ्यािं काळापासूनिें प्रेमािें सुंिुंध होिे. अत्युंि दीघव काळािंी अशी त्याुंिंी 

मैत्री होिी. त्यामध्ये अजुवनाच्या वर्र्ाहानुंिर िाधा येण्यािें काहीिं कारण नव्हिे. 

उिट, अजुवनािा िर नर्ीन नािेसुंिुंधामुळे अवधकिं िाभ झािा. अनेक कौटुुंविक 

प्रसुंगाुंमुळे र् कारणाुंमुळे अजुवन र् कृष्ण याुंना एकमेकाुंना भेटण्यासाठी अवधकिं 

सुंधी उपिब्ध होऊ िागिी आवण त्याुंनीही त्या सुंधीिंा पुरेपूर िाभ उठर्िा. परुंिु 

कृष्णािें माहात््य न जाणडयामुळे अजुवनाठायी कृष्णावर्षयी व्यवक्तगि प्रेम असूनही 

िे प्रेम उुंिंी गाठू शकिे नाही. िे प्रेम केर्ळ व्यवक्तगि पािळीर्रिं रावहिे. अजुवनाने 

कृष्णप्रेमािें सुख भरपूर अनुभर्िे खरे, परुंिु कृष्णाच्या भक्तीिंा आनुंद मात्र 

अजुवनािा अनुभर्िा आिा नाही. अथावि् त्यामध्ये अजुवनािंा काहीिं दोष नव्हिा. 

कारण वनरवनराळ्या प्रसुंगािून प्रगटणारे कृष्णािें ईश्वरी माहात््य पाहण्यािंी दषृ्टी 

अजुवनामध्ये नव्हिी, त्यािा अजुवन िरी काय करणार? िशी दषृ्टी मुळापासूनिं 

कोणािाही असणे शमयिं नसिे. िी दषृ्टी कोणािरी द्यार्ी िागिे. िरे, कृष्ण 

स्र्िःहून त्यासुंिुंधी अजुवनाशी काही िोिेि ्हणार्े िर िशीही सुंधी नव्हिी. कारण 

कृष्णािंा िो स्र्भार् नव्हिा. त्यामुळे कृष्णाच्या माहात््यावर्षयी अजुवन अनवभज्ञिं 

रावहिा.  

 ह ेिक्ष्मी, या व्यवक्तगि प्रेमािंी सुद्धा एक मोठी गुंमि असिे. जोपयांि 

आपडया मनासारख्या गोष्टी घिंि असिाि ना, िोपयांि या प्रेमािंी िंििी असिे. 

त्यामध्येही व्यवक्तगि प्रेम ह े ‘दसुऱ्यािें आपडयार्रीि प्रेम’ या पािळीपुरिेिं 

मयावददि असिे, िेव्हा िर जास्िीि जास्ि अपेक्षा दसुऱ्याकिूंनिं राहिाि. 

‘दसुऱ्यानेिं आपडया मनासाखे करार्े, दसुऱ्यानेिं आपिी काळजी घ्यार्ी आवण 

त्यानेिं आपडयािा नेहमी सुखर्ार्े’ यािंीिं एखाद्यािा एर्ढी सर्य होिे, की 

‘आपणही दसुऱ्यासाठी कधीिरी काहीिरी करार्े’ यािेंही त्यािा वर्स्मरणिं होिे. 

त्यािूनही जर दसुऱ्याकिूंन यदा कदाविंि आपडया अपेक्षाुंिंी पूिी काही कारणामुळे 

होऊ शकिी नाही, िर मन नाराजिं होिे आवण काही र्ेळेिा रागार्िेसुद्धा. 
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दसुऱ्याच्या अिंिंणी समजून घेण्यािा मन ियारिं नसिे. िेव्हा या व्यवक्तगि 

प्रेमािा स्र्ाथी प्रेमिं ्हणार्े िागेि. 

 ह े िक्ष्मी, परुंिु ‘व्यवक्तगि प्रेम’ जेव्हा ‘आपिे दसुऱ्यार्रीि प्रेम’ या 

स्िरार्रीि असिे िेव्हा त्या प्रेमािंी अुंगुं र् रुंग अत्युंि र्गेळेिं असिाि. त्या 

प्रेमामध्ये दसुऱ्यािा जसे सुखर्णे असिे, िसेिं दसुऱ्याच्या वहिािंीही अत्युंि 

काळजी असिे. दसुऱ्यािा अिंिंणीच्यार्ेळी जसे मागवदशवन करणे असिे, िसेिं 

त्यािा प्रत्यक्ष मदि र् साथ देणेही असिे. दसुऱ्याच्या सुखदःुखाच्या प्रसुंगाि जसे 

िाह्याुंगाने सहभागी होणे असिे, िसेिं त्यामध्ये मनापासून समरस होणेही असिे. 

असे दसुऱ्यार्र स्र्िःसारखे र् स्र्िःएर्ढे व्यवक्तगि प्रेम असणे हिें प्रेम खरे होय 

आवण असे प्रेम ह ेईश्वरीिं असिे हहेी खरेिं आह.े िेव्हा कृष्ण र् अजुवन याुंिें जरी 

परस्पराुंर्र व्यवक्तगि प्रेम असिे िरी त्यामध्ये मूिभूििं फरक होिा. कृष्णािें प्रेम 

ह ेसाहवजकिं ईश्वरी प्रेम होिे आवण त्यािें िसे प्रेम खरे िर सर्ाांर्रिीिं होिे. मग 

िे कोणािा कळो, न कळो. कारण कृष्ण हा िर प्रेमस्र्रूपिं होिा. अजुवनािें 

कृष्णार्रीि प्रेम ह े मैत्रीच्या पािळीर्रीि होिे. परुंिु कृष्णािें ईश्वरी माहात््य 

जाणि नसडयामुळे अजुवनाच्या प्रेमािंी पािळी उुंिंार्ि नव्हिी. मैत्रीच्या प्रेमामध्ये 

िरोिरीिें नािे असडयामुळे त्यामध्ये र्ेळप्रसुंगी नाराजी, रूसर्े फुगर्े ककर्ा 

मिभेदही सुंभर्िाि. परुंिु प्रेमािंी जागृिी असडयामुळे त्या गोष्टी टोकािा जाि 

नाहीि आवण शेर्टी सर्व गोिंीगुिािी होिे. परुंिु या मिभेदाुंिंी सीमारेषा जर 

यदाकदाविंि् ओिाुंिंिी गेिी, िर मात्र मनाठायी एक प्रकारिंा हट्टीपणा वनमावण 

होिो आवण मग गोष्टी अविशय कठीण होऊन िसिाि. 

*** 

 

 ह ेिक्ष्मी, िुिा ह ेऐकून नक्कीिं नर्ि र्ाटेि की असािं प्रसुंग एकदा 

कृष्ण र् अजुवन याुंच्यामध्ये घिंिा. अनपेवक्षिपणे िे दोघे एकमेकाुंच्या वर्रूद्ध पक्षाि 

उभे रावहिे. कृष्ण अथावििं नेहमीप्रमाणे धमावच्या र् सद्भार्ाच्या िाजूने उभा 

रावहिा होिा. कारण िोिं िर कृष्णािंा स्र्धमव होिा आवण िेिं िर त्यािें कायव 

होिे. सद्धमाविंी स्थापना र् अधमाविें उच्चाटन या ईश्वरीकायावसाठीिं िर कृष्णािें 

सारे जीर्न होिे. अजुवन नकळिपणे वर्रूद्ध पक्षाच्या िाजूने उभा रावहिा. 

त्याच्याकिूंन िे अज्ञानाने घिंिे ह े खरे आह.े परुंिु त्याने घेििेिा पक्ष अधमाविंा 



 

 

आह े ह े कळून िुंकडयार्रही अजुवन त्यािंा पवर्त्रा िदिायिा ियारिं होईना. 

कृष्णाने अजुवनािा सर्व समजार्ून साुंगून त्यािंी समजूि काढण्यािंा आटोकाट प्रयत्न 

केिा. परुंिु अजुवन काही मानायिा ियारिं होईना एर्ढा िो हट्टािा पेटिा होिा. 

मग कृष्णािंाही काही इिाजिं िंािेना. त्याने घेििेिा धमाविंा पक्ष सोिंण्यािंा 

प्रश्निं वनमावण होि नव्हिा आवण अजुवन त्याने घेििेिा पक्ष सोिंायिा ियार 

नव्हिा. शेर्टी त्यािंी पररणिी कृष्ण र् अजुवन याुंच्याि युद्ध होण्यामध्ये झािी.”  

 कृष्णिंररत्रािीि हा प्रसुंग ऐकिाना िक्ष्मी आधीपासूनिं जरा सिकव  

झािी होिीिं. सुरूर्ािीिा जेव्हा नारद सामान्य व्यवक्तगि प्रेम र् ईश्वरी व्यवक्तगि 

प्रेम यावर्षयी िोिि होिा आवण त्यािीि फरक दाखर्ि होिा िेव्हािं िक्ष्मीच्या 

मनािा काहीिरी कुणकुण िागू िागिी होिी. ‘पुढे काहीिरी कठीण प्रसुंग घिंिा 

असार्ा आवण त्यािंीिं पाश्ववभूमी नारदाच्या िोिण्यािून ियार होि आहे’ ह े

िक्ष्मीच्या िगेिंिं िक्षाि आिे होिे आवण िेव्हािं विच्या मनािंी थोिंीशी 

िंिवििंिही सुरू झािेिी होिी. काहीिरी मोठ्या सुंकटािंा प्रसुंग आिा असणार 

असा कयास िक्ष्मी मनाि िाुंधीि होिी. पण जेव्हा नारदाच्या मुखािून ‘कृष्ण र् 

अजुवन याुंच्याि युद्ध’ असे शब्द िाहरे आिे िेव्हा िक्ष्मीच्या मनािा अगदी जोरदार 

धक्कािं िसिा. त्यािंी पररणिी ्हणजे िक्ष्मीने नारदािा हािानेिं खूण करून 

‘थाुंि, थाुंि’ असे साुंवगििे आवण आपिे दोन्ही हाि आपडया कानार्र ठेर्िे. 

िक्ष्मीिंी वर्िंारशक्तीही एकदम कुुं रठििं झािी. ‘कृष्ण र् अजुवन याुंच्याि युद्ध’ 

यािंी िर वििा कडपनािं करर्ेना. असा वर्िंार विच्या मनाि वशरूिं शकि 

नव्हिा आवण वशरिा िरी िक्ष्मी त्या वर्िंारािा िगेिंिं मनािून झटकून टाकि 

होिी. िक्ष्मीने नारदाकिंे िघून त्यािा जणू नजरेनेिं वर्िंारिे की ‘खरेिं असे काही 

घिंिे का?’ आवण जेव्हा नारदानेही आपिी मान हिर्ून होकाराथी उत्तर ददिे, 

िेव्हा मात्र िक्ष्मीिें मुख एकदम ्िान झािे. जया गोष्टीिंा विच्या कानार्रही 

वर्श्वास िसि नव्हिा, िी गोष्ट नजरेसमोरही येऊ नये ्हणून िक्ष्मीने वििंे िंोळे 

अगदी घट्टपणे वमटून घेििे, िर विच्या मनःिंक्षूुंसमोर कृष्ण र् अजुवन याुंिें युद्धिं 

ददसू िागिे. ्हणून मग िक्ष्मीने भीिीने आपिे िंोळे िगेिंिं उघिंिे. िक्ष्मीिंी ही 

केवर्िर्ाणी अर्स्था पाहून नारदािा अथावििं वििंी दयािं आिी. पण िरीही 

थोिंार्ेळ िो िसािं शाुंिपणे स्र्स्थ िसून रावहिा.  
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 आर्श्यक िो थोिंा र्ेळ जाऊ ददडयानुंिर नारदाने िक्ष्मीिा खूण करून 

काहीिरी िोिण्यािंी सूिंना केिी. कारण िक्ष्मीिा िसिेडया मानवसक धममयािून 

िाहरे येण्यािंा िोिं एकमेर् मागव होिा हे नारदािा ठाऊक होिे. िक्ष्मीच्याही िे 

िक्षाि आिे होिेिं आवण िसा वििंा प्रयत्नही िंािू होिा. परुंिु िक्ष्मीिा िे शमय 

होि नव्हिे आवण काही न िोििा स्र्स्थ िसणे ह ेिर वििा त्याहून अशमय होि 

होिे. शेर्टी िक्ष्मीच्या मनािीि िाुंध एकदािंा फुटिा आवण विच्या मुखािून 

शब्दप्रर्ाह िाहरे पिूं िागिािं, 

 “अरे नारदा, िू िर मिा केर्ढा िरी प्रिंुंिं मानवसक धक्कािं ददिा 

आहसे आवण त्यािून मी अजूनही पूणवपणे सार्रिेिे नाही ह ेखरे आह.े परुंिु आिा 

मी िोिडयावशर्ाय माझे मन मोकळे होणे शमय नाही हहेी मिा कळून िंुकिे आह.े  

 नारदा,एर्ढा र्ेळ जेव्हा िू कृष्ण र् अजुवन याुंच्या वमत्रप्रेमावर्षयी 

केर्ढे िरी साुंगि होिास िेव्हा माझे मन त्यामध्ये एर्ढे िुिूंन रावहिे होिे, की त्या 

प्रेमािंा अनुभर् जणू मीिं घेि आह ेअसेिं मिा र्ाटि होिे. त्या पाश्ववभूमीर्र िू 

अपेक्षा नसिानािं काय, अगदी कडपनाही नसिाना जेव्हा ‘कृष्ण र् अजुवन याुंच्याि 

प्रत्यक्ष युद्धिं घिंिे’ असे ्हणािास िेव्हा िर मी अगदी मुळापासूनिं हादरिे. 

कारण व्यवक्तगि प्रेमािें मूळ जेथे खोि र् दढृ आह े िेथे गोष्टी या थरािा जाणे 

सुंभर्ििं नाही. फार िर काहीर्ेळा मिभेद होऊ शकिाि ककर्ा थोड्यार्ेळिंा 

रागही असू शकिो. परुंिु युद्ध होणे ्हणजे िर फारिं झािे. कारण िेथे व्यवक्तगि 

प्रेमािंेही मूळ उन्मळूनिं पिंिे असािं त्यािंा अथव होिो आवण नेमका हािं वर्िंार 

मिा सहन होि नाही. माझ्या मनािा त्यािंा फारिं त्रास होि आह.े 

 नारदा, कृष्ण र् अजुवन याुंच्या व्यवक्तगि प्रेमािीि फरकही जो िू 

साुंवगििास, िोही माझ्या िक्षाि आिा आवण िो साहवजकिं आह.े कृष्णािें प्रेम ह े

ईश्वरी प्रेम आह े्हणूनिं िे अथावििं उच्च पािळीर्रिें आह ेह ेसत्यिं आह.े अजुवनािें 

प्रेम ह ेमानर्ी पािळीर्रिें आह े ्हणून व्यार्हाररक आह े हहेी खरे आह.े त्यामुळे 

कृष्णािें अजुवनार्रीि प्रेम ह े ‘अजुवन हा एक जीर् आहे’ या मूिभूि पािळीपासूनिें 

िर आहिें, पण त्यािंिरोिर िे व्यापकही आह.े ‘अजुवन जीर् ्हणून ईश्वरािंा 

्हणजेिं माझाही अुंश आहे’ हा सर्वश्रेष्ठ भार् कृष्णप्रेमामध्ये आह ेह ेमी जाणून आह.े 

अजुवनािा िे कळणे कठीण होिे हहेी मी मान्य करिे. पण ्हणून अजुवन त्याच्या 



 

 

वमत्रप्रेमािाही कसा काय वर्सरिा? जया वमत्रप्रेमािा कृष्ण वनरुंिर जागिा आवण 

त्याने वनत्य अजुवनाच्या वहिािंीिं काळजी र्ावहिी, त्या कृष्णाकिंे अजुवन शत्रू 

्हणून पाहूिं कसा शकिा हिें मिा कळू शकि नाही. अजुवनािें प्रेम व्यार्हाररक 

पािळीर्रिें होिे ह ेमान्य केिे िरी त्या व्यर्हारामध्ये कृिज्ञिा ्हणून काही भाग 

असिो की नाही? मिा िर अजुवनाच्या रठकाणी िी कृिज्ञिासुद्धा ददसि नाही. 

अजुवन हा कृष्णाशी कृिघ्निं झािा असेिं ्हणार्े िागेि आवण कृिघ्निेिा कुठिीही 

क्षमा नाही. 

 नारदा, या गोष्टीिंा जेर्ढा ्हणून वर्िंार करार्ा िेर्ढा त्यािंा 

मनािीि गुुंिा अवधकिं र्ाढिो आह ेआवण िो गुुंिा सोिंर्ण्यािंा जेर्ढा प्रयत्न मी 

माझ्या िुद्धीने करिे आह,े िेर्ढी त्यािंी गुुंिागुुंि उिट जास्ििं र्ाढि आह.े पण 

मिा वनवििपणे ठाऊक आह ेकी हा गुुंिा सुटणे माझ्यासाठी अत्युंि आर्श्यक आहे 

आवण िो फक्त िूिं सोिंर्ू शकिोस हहेी खरेिं आह.े अथावििं त्यासाठी आिा िू जो 

प्रत्यक्ष घिंिेिा प्रसुंग साुंगशीि िोिं माझ्याकिूंन श्रर्ण होणे अत्युंि आर्श्यक 

आह.े पण त्या श्रर्णासाठी माझे मन अजून पूणवपणे ियार झािे आह ेअसे मिा िरी 

र्ाटि नाही. कारण हा वर्षय मुळाििं माझ्या मनािा रूिंि नाही, िेथे िो वर्षय 

माझ्या मनािा पिंणे िर शमयिं नाही. पण िो वर्षय सेर्न करणे िर आर्श्यकिं 

आह.े िो िर टाळिाही येि नाही. कारण जर मी िुिा असे ्हटिे, की िो वर्षय 

माझ्या मनािा मानर्ि नाही आवण िो वर्षय माझ्या िुद्धीिाही मान्य होि नाही 

्हणून िो िू मिा साुंगूिं नकोस, िो प्रसुंग आपण िसािं सोिूंन दऊेया आवण 

त्याच्या पुढीि कथाभागाकिंे र्ळूया, िर िे िसे िुिा मानर्णार नाही आवण 

मान्यही होणार नाही. अथावि िसे करणे ह े माझ्यासाठीही योग्य नाहीिं. कारण 

त्यामुळेिं माझ्या मनािंा एक दिुवि भाग जरी थोिंा र्ेळ झाकिा गेिा, िरी िी 

दिुवििा मात्र िशीिं कायम राहीि आवण कधीिरी अिंानक िी दिुवििा प्रगट 

होऊन माझ्या मनािें स्र्ास््य पुरिे विघिंर्ून टाकेि. त्यापेक्षा र्ेळीिं त्या मनािंी 

दिुवििा र् त्या दिुवििेिंे मूळ असिेिे दोष काढून टाकणे हिें अत्युंि योग्य र् 

आर्श्यक आह.े मग त्यासाठी माझ्या मनािा थोिंार्ेळ थोिंा त्रास सहन करार्ा 

िागिा िरी िंािेि. त्याििं माझे वहि आह ेयािंी मिा पूणव खात्री आह.े त्यामुळेिं 

माझे मन हळूहळू सार्रेि आवण श्रर्णािंा खरा र् पूणव आनुंद अनुभर्ण्याच्या 
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वस्थिीमध्ये िे वनवििपणे येईि. िेव्हा नारदा, िू आिा माझ्या मनःवस्थिीिंा जास्ि 

वर्िंार न करिा प्रत्यक्ष घिंिेिा प्रसुंग साुंगण्यास त्र्ररि सुरूर्ाि कर िघू.”  

 िोििा िोििा िक्ष्मीिंा सूर िदिि रावहिा आवण िो विच्या 

सुरािीि िदि ह ेविच्या िदििेडया मनोभार्ािें द्योिक होिे. सुरूर्ािीिा विच्या 

मनािा अकवडपिपणे िसिेडया धममयािून िक्ष्मी अजूनही पूणवपणे सार्रिी 

नव्हिी ह ेखरेिं होिे. परुंिु त्यािंिरोिर स्र्िःच्या मनािंी दिुवििा झटकून टाकून 

र्स्िुवस्थिीिा सामोरे जाण्यासाठी त्या मनािंी ियारी करणे ह े अत्युंि आर्श्यक 

आह,े ही महत्त्र्ािंी गोष्ट िक्ष्मीच्या िक्षाि आिी होिी आवण त्यािेंिं कौिुक 

नारदािा र्ाटि होिे. कारण त्यामुळेिं कृष्णिंररत्राि प्रगट झािेडया नानावर्ध 

िीिाुंिंा आनुंद अनुभर्णे िक्ष्मीिा शमय झािे असिे, ही गोष्ट नारद पूणवपणे 

जाणून होिा. पण त्यािंिरोिर नारदािा िक्ष्मीच्या मानवसक अर्स्थेवर्षयीही 

अत्युंि सहानुभूिी होिी. त्यामुळे नारदाने अत्युंि हळुर्ार र् समजार्णीच्या सुराि 

िक्ष्मीशी िोिण्यास सुरूर्ाि केिी,  

 “अगुं िक्ष्मी, िुझ्या मनाि झािेिी िंिवििंि ही अत्युंि साहवजक 

आह.े कोणाही सामान्याच्या मनािंी वस्थिी अगदी अशीिं होईि. परुंिु त्या 

वस्थिीिून र्र येऊन िू श्रर्णासाठी ियार र् सादर होि आहसे, ही गोष्ट मात्र 

नक्कीिं सामान्य नाही िर िी वर्शेषिं आह.े िुिा नुसिी कृष्णकथा श्रर्णािंी 

गोिंीिं िागिेिी नाही, िर त्या कथेिीि गुज जाणून घेण्यािंी आर्श्यकिाही िुिा 

िेर्ढीिं महत्त्र्ािंी र्ाटि असडयािेंिं ह ेिक्षण आह.े मिाही खरे समाधान त्यािेंिं 

होि आह.े कारण श्रर्णभक्तीिें िे एक मूिभूि र् मुख्य िक्षण आह.े कुठडयाही 

पररवस्थिीि िुझ्या मनःवस्थिीिंी माि िू िुझ्या श्रर्णार्र होऊ दणेार नाहीस यािंी 

मिा पूणव खात्री आहे. परुंिु िरीही मनार्रिंा सुप्त दिार् मात्र मनामध्ये िसािं 

कायम राहणार आह.े त्यामुळे मनािंा श्रर्णािीि सहभाग हा केर्ळ िाह्याुंगािंािं 

राहीि आवण मन त्या श्रर्णािीि वर्षयाि समरस होऊ शकणार नाही िे नाहीिं. 

िेव्हा त्या मनािा आधी श्रर्णासाठी पूणवपणे अनुकूि करणेही िेर्ढेिं आर्श्यक 

आह.े िुझे मन िर आधीिं वनष्कषव काढून िसिेिे आह.े त्यामुळे मोकळेपणाने श्रर्ण 

करणे त्या मनािा शमय होणार नाही. िुझ्या मनािा जो अकवडपिपणे धक्का िसिा 

आह ेत्याच्या आघािाने मन अवधकिं हळर्े झािेिे आह.े  



 

 

 ह ेिक्ष्मी, िुझ्या या मनःवस्थिीिंा पूणव वर्िंार माझ्या रठकाणी आहे 

आवण त्यानुसारिं मिा िुझ्याशी िोििे पावहजे. िुझी जी काही मनःवस्थिी आह ेिी 

र्स्िुवस्थिी आह ेआवण िी िंार्िून िंािणार नाहीिं. िेव्हा िुझी मनःवस्थिी िक्षाि 

ठेर्ूनिं मी िुिा कृष्णिंररत्रािीि हा कथाप्रसुंग साुंगणार आह.े िूही शाुंिपणे र् 

वर्षय नीट समजून घेऊनिं श्रर्ण कर. त्यामुळे िुिा प्रसुंगाि घिंि गेिेडया सर्व 

गोष्टींमागीि कायवकारणभार् िक्षाि येईि. प्रत्येक कारणािंी दोन अुंगुं असिाि. 

एक िाह्याुंगािें वनवमत्त कारण आवण दसुरे महत्त्र्ािें ्हणजे मनािीि मूिभूि 

कारण. या दोन्ही कारणाुंच्या सुंयोगािूनिं कायव घिंि असिे. परुंिु त्या एकािं 

कायाविें पररणाम मात्र वभन्न वभन्न होि असिाि. या वभन्न वभन्न पररणामािा 

कारणीभूि होि असिे िे मूळ कारण, ्हणजे मनािें वभन्न वभन्न स्र्भार् र् वभन्न 

र्ृत्ती. ्हणूनिं वभन्न पररणामािंा दोष हा िाह्य वनवमत्त कारणाकिंे जाि नाही, िर 

त्यािंी जिािदारी मूळ कारणार्रिी येिे. आिा एखाद्याच्या स्र्भार्ाच्या 

गुणदोषाुंमध्ये आमूिाग्र िदि होणे ही साधी र् सहसा घिंणारी गोष्टिं नाही. केर्ळ 

सगुण प्रेमभक्तीमुळेिं िे घिूं शकिे ह ेिर िू जाणूनिं आहसे आवण असा भवक्तभार् 

हा मुळाि दरु्ममळिं आह ेहहेी िुिा मावहि आह.े िेव्हा अशा भवक्तभार्ािंी अपेक्षा 

एकदम अजुवनाकिूंन ककर्ा दसुऱ्या कोणाकिूंनही करणे हिें मुळाि अयोग्य आह.े 

भवक्तभार्ािंी कसोटी ही भक्ताने स्र्िःसाठीिं िार्ायिंी असिे आवण त्यािून 

िार्ून सुिाखून वनघून, िेजवस्र्िा स्र्िः प्राप्त करून घ्यायिंी असिे. परुंिु 

त्यािंिरोिर इिर अज्ञानी र् स्र्भार्ाने िाुंधडया गेिेडया सामान्य जीर्ाुंवर्षयी 

मात्र भक्ताच्या ठायी सहृदयिािं असिे. त्याुंच्यावर्षयी दया र् सहानुभूिीिं असिे. 

कारण िेिं िर खऱ्या भवक्तभार्ािें िक्षण आह.े 

 िक्ष्मी, या दषृ्टीने जर िू अजुवनाकिंे पाहशीि िर िुिाही त्यािंी दयािं 

येईि. अगुं, अजुवनही काही खुशीने कृष्णावर्रूद्ध िढाईिा उभा रावहिा नसणारिं 

ना? त्यािें कृष्णार्रीि व्यवक्तगि प्रेम कमी पिंिे, ह े िर खरेिं आह.े पण 

त्यािंिरोिर त्यार्ेळी अजुवनाच्या मनािही केर्ढा िरी सुंघषव हा झािा असणारिं 

ना? त्याच्या मनािा अत्युंि मिेश र् यािना या झाडया असणारिं. ्हणून िक्ष्मी, 

या प्रसुंगािंी सर्व अुंगे र् सर्व दषृ्टीकोन नीट िक्षाि घे. ्हणजे िुझ्या मनार्रीि िाण 

हिका होईि आवण िे मन कथाप्रसुंग र् त्यािीि अुंििावह्य अशा दोन्ही अुंगािीि 

गुज जाणू शकेि. मुळाि असा युद्धािंा प्रसुंग कोणािािं घिंार्यास नको होिा. 

िरीही िो नाईिाजाने का होईना, पण का र् कसा कसा घिंि गेिा िे मी िुिा 
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अगदी सुरूर्ािीपासून र् सवर्स्िरपणे समजार्ून साुंगिो. िो िू अत्युंि िक्षपूर्वक 

श्रर्ण कर. 

 

  



 

 

महात्मा गािर्-कृष्ण भेट 

 ह ेिक्ष्मी, त्यािें असे झािे. गािर् नार्ािें एक थोर ऋषी ह ेत्याुंच्या 

अनेक वशष्याुंसह आश्रमाि राहि असि. गािर् ऋषी ह े ईश्वरी ज्ञानामुळे पूणव 

र्ैराग्यशीि, ईश्वरप्राप्तीच्या अनुभर्ामुळे परमशाुंिीस पार्िेिे आवण ईश्वराच्या 

अखुंिं भक्तीमुळे वनत्य आनुंदाि रममाण राहणारे, अशा मानर्दहेािीि सर्वश्रेष्ठ 

अर्स्थेि होिे. अुंिःकरणािीि ईश्वरी अनुभर्ािें सावत्त्र्क िेज गािर् ऋषींच्या 

मुखार्र वनत्य वर्िसि असे आवण त्यािंिरोिर सर्व जीर्मात्राुंवर्षयीिंी असिेिी 

करूणा त्याुंच्या नेत्राुंिून सदरै् पाझरि असे. सर्ाांिें आत्मकडयाण व्हार्े आवण 

सर्ाांच्या जीर्नािें साथवक व्हार्े हा एकिं भार् त्याुंच्या प्रेमळ दषृ्टीिून नेहमी प्रगट 

होि असे. ईश्वरप्राप्तीिंी एकमेर् िळमळ असिेिे सवत्शष्य भेटार्ेि हा एकिं ध्यास 

गािर् ऋषींच्या विंत्ताठायी होिा. त्यासाठीिं दयाद्रव होऊन त्याुंनी आश्रमािंी 

वनर्ममिी केिी होिी. त्या आश्रमाि सुंसारािून मुक्तिा वमळार्ी यासाठी आिव 

असिेडया मुमुक्षूुंना गािर् ऋषींनी आश्रय ददिा होिा. योग्य साधना त्या 

मुमुकू्षुंकिूंन करर्ून घेऊन त्याुंच्याठायी सवत्शष्यभार् वनमावण व्हार्ा हीिं कळकळ 

गािर् ऋषींच्या ठायी होिी.  

 ह ेिक्ष्मी, सर्ावि महत्त्र्ािंी र् मुख्य गोष्ट ्हणजे गािर् ऋषी ह ेस्र्िः 

ईश्वरभक्तीच्या िाह्य आिंरणानेही युक्त होिे. अुंिःकरणाि वनत्य घिंणाऱ्या 

ईश्वरभक्तीिें िे िाह्य िक्षण होिे. त्यामुळे त्यामध्ये अत्युंि सहजिा होिी, सरििा 

होिी आवण सुुंदरिा होिी. स्र्िःसाठी वनत्य ध्यानधारणा र् ईश्वरी उपासना 

यामध्ये गािर् ऋषी जेर्ढे वनमग्न असि, िेर्ढेिं आपडया वशष्याुंना त्याुंच्या 

आत्मकडयाणासाठी वनत्य साहाय्यभूि होि असि. त्यासाठी वशष्याुंशी सुंर्ाद 

साधणे, योग्य साधना घिंण्यासाठी वशष्याुंना मागवदशवन करणे यासाठी िे सदरै् 

ित्पर असि. सर्विं वशष्याुंकिंे िे आपिा अुंश या भार्ानेिं पाहि असि आवण 

त्याुंिंी कृपादषृ्टी र् प्रेमळ नजर सर्व वशष्याुंर्र नेहमीिं असे. सद्गुरूुं च्या अशा 

कृपेिा सत्पात्र होणारा सवत्शष्य हा दरु्ममळ र् वर्रळािं असिो ह ेजरी खरे आहे, 

िरी असा एखादा का होईना पण भाग्यर्ान वशष्य असिो हहेी खरेिं आह.े वनत्य 

उपासना र् साधना याुंिंािं पररपाक होऊन जया वशष्यािा सद्गुरूुं च्या 

अुंिःकरणािीि ईश्वरी अनुभर्ािंी खात्री पटिे आवण िोिं त्यािंा वनिय होऊन 

िोिं अनुभर् घेण्यािंा ध्यासही जयािा िागिो, त्या सवत्शष्यासाठी त्यािें सद्गुरू 
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हिें त्यािें दरै्ि होऊन राहिाि. मग सद्गुरू सहर्ास र् सद्गुरूसेर्ा ही त्या 

सवत्शष्याकिूंन अगदी सहजपणे घिूं िागिे. सद्गुरूुं साठी जीर्न जगिा जगिा 

सद्गुरूुं िें जीर्न हिें त्या सवत्शष्याुंिेंही जीर्न होऊन राहिे. त्यामुळेिं िो सवत्शष्य 

िन, मनाने वनत्य सद्गुरूुं च्या ईश्वरी अनुभर्ाच्या जर्ळ राहिो. या जर्ळीकिेिूनिं 

िो सवत्शष्य भवक्तभार्ाने सद्गुरूुं च्या अुंिःकरणाच्या अवधकावधक समीप येि 

राहिो आवण एक ददर्स या सद्गुरूभक्तीिें फळ त्यािा सहजपणे प्राप्त होिे. िो 

सवत्शष्य र् त्यािें सद्गुरू याुंच्यािीि सर्व वर्भक्तिा ियािा जािे आवण िो 

सवत्शष्य कायमिंा सद्गुरूभक्त होऊन राहिो. सद्गुरूुं िंा ईश्वरी अनुभर् हा त्या 

सद्भक्तािंा होिो आवण सद्गुरूुं िंा ईश्वरी आनुंद हा त्या सद्भक्ताच्या स्र्ानुभर्ािंा 

होिो. 

 ह े िक्ष्मी, असािं एक भाग्यर्ान सवत्शष्य गािर् ऋषींना िाभिा 

होिा. त्यािें नार् कौवशक असे होिे. सद्गुरूुं िें माहात््य र् थोरर्ी त्याच्या 

िर्करिं िक्षाि आिी आवण त्यािा जणू त्याने केिेडया सर्व साधनाुंिें फळिं 

वमळािे. सद्गुरूुं नी ददिेडया ज्ञानदषृ्टीने कौवशकािा सद्गुरूुं च्या ठायीिं िो ईश्वरी 

अनुभर् आह ेह ेगुह्य कळिे आवण मग त्याच्यासाठी दसुरे कुठिेही साधन र् दसुरा 

कुठिाही मागव उरिािं नाही. िाह्याुंगाने एकीएक सद्गुरूुं िें व्यर्धान, मनामध्ये 

केर्ळ सद्गुरूुं िेंिं ध्यान आवण विंत्ताठायी एकमेर् सद्गुरूुं च्या स्र्रूपािंािं ध्यास 

अशीिं अर्स्था त्या कौवशकािंी होऊन रावहिेिी होिी. ‘सद्गुरूपरिा दसुरा 

परमेश्वर नाही’ हीिं खात्री कौवशकािंी झािेिी होिी आवण परमात्मस्र्रूप अशा 

सद्गुरूुं साठीिं आपिे सर्व जीर्न आह े असा त्यािंा दढृ वनिय झािेिा होिा. 

कौवशकािंी ही अर्स्था गािर् ऋषींनाही जाणर्ि होिी आवण त्याुंच्याही रठकाणी 

कौवशकावर्षयी कौिुकिं होिे. कौवशकाच्या भवक्तभार्ाने गािर् ऋषी आनुंददि 

होि असि आवण त्याुंिेंही अुंिःकरण प्रेमाने भरून येि असे.  

 एक ददर्स वनत्याप्रमाणेिं भडया पहाटे गािर् ऋषी नदीर्र 

स्नानासाठी गेिे होिे. साहवजकिं कौवशक हा सुद्धा त्याुंच्यािरोिर सेर्ाभार्ान े

होिािं. गािर् ऋषींिंी स्नानाददक सर्व कमे होईपयांि सूयोदयही होि होिा. 

नदीच्या प्रर्ाहाि उभे राहून गािर् ऋषींनी सूयाविा अघ्यवदान केिे. त्यानुंिर 

नदीच्या काठाजर्ळ येऊन आवण आपिे दोन्ही नेत्र वमटून घेऊन गािर्ाुंनी आपिे 

कर जुळर्ून त्याुंिंी ओंजळ केिी आवण सूयावच्या ददशेने उुंिं करून धरिी. 

सूयोपासनेसाठी गायत्री मुंत्रािंा जप करण्यास त्याुंनी सुरूर्ाि केिी. त्याुंच्या त्या 

िेजस्र्ी ध्यानमुद्रकेिंे कौवशक एकटक नजरेने पाहि होिा.  



 

 

 त्यािं र्ेळी विंत्रसेन नार्ािंा एक गुंधर्व त्याच्या काही वमत्राुंसमर्ेि 

वर्मानाि िसून मद्यप्राशन करीि आकाशाि वर्हार करीि होिा. मुळाि अत्युंि 

वर्िासी र्ृत्तीिंा असिेिा िो विंत्रसेन नाना िऱ्हेिें वर्षयभोग उपभोगण्यामध्येिं 

नेहमी दुंग असे. सुखासीन र्ृत्तीमुळे त्याच्या िनमनाच्या होणाऱ्या हानीिंी ना 

त्यािा जाणीर् होिी, ना काळजी र्ाटि होिी. रजोगुणािून वनमावण झािेडया 

िमोगुणाने त्या विंत्रसेनािा पूणवपणे ग्रासून टाकिे होिे. त्यामुळे कुठडयाही 

नीविमत्तेिंी िंािं त्याच्यारठकाणी अवजिाि रावहिेिी नव्हिी. मदाने उन्मत्त र् 

मद्याने धुुंद झािेडया त्या विंत्रसेनाने त्याच्या िोंिंािीि मद्यािंी िूंळ िेपर्ावईने 

वर्मानािून खािी टाकिी आवण िी नेमकी गािर्ाुंच्या ओंजळीि पिंिी. 

दहेभानवर्रवहि अर्स्थेमध्ये असिेडया गािर्ाुंच्या िर िी गोष्ट िक्षाििं आिी 

नाही, परुंिु गािर्ाुंच्या ओंजळीमध्ये आकाशािून काहीिरी पिंिे आहे, ह े सिकव  

असिेडया कौवशकाच्या िाििंिोि िक्षाि आिेिं. त्याने पुढे होऊन पावहिे असिा 

घिंिेिा प्रकार त्याच्या िक्षाि आिा. कौवशकाने झटकन मान र्र करून 

आकाशाच्या ददशेने पावहिे िर त्यािा र्रिी वर्मानाि िसून मद्याच्या नशेि 

असिेडया काही व्यक्ती ददसडया. 

 ह ेिक्ष्मी, आपडया सद्गुरूुं च्या माहात््याच्या जावणर्ेने युक्त असिेडया 

त्या कौवशकािा त्याच्या सद्गुरूुं िंा झािेिा अर्मान सहन होईना. त्याने मोठ्याने 

हाका मारून वर्मानािीि त्या व्यक्तींना खािी जवमनीर्र उिरण्यास साुंवगििे. 

वर्मानाि विंत्रसेनािरोिर असिेिे त्यािें काही वमत्र अधवर्ट शुद्धीि होिे. 

कौवशकािंा आर्ाज ऐकून त्याुंनी खािी र्ाकून पावहिे. एक ऋषीकुमार आपडयािा 

खािी िोिार्ि आहे ह े पाहून त्या धुुंद अर्स्थेिही िे आधी िंपापिे आवण नुंिर 

घािरिेही. कारण कौवशकाच्या आर्ाजािीि सुंिाप त्याुंच्या िक्षाि आिा. 

ऋषीकुमाराुंच्या ठायी असिेडया िेजािंी त्याुंना ऐकून मावहिी होिी. त्या िेजाने िे 

ऋषीकुमार काहीही शापही दऊे शकिाि हहेी त्याुंना ठाऊक होिे. ्हणून त्याुंनी 

िाििंिोि विंत्रसेनािा सार्ध केिे आवण त्यािें िक्ष कौवशकाकिंे र्ेधिे. विंत्रसेनही 

ऋषीमुनींिें साम्यव जाणून होिा. त्यामुळे जराही र्ेळ न दर्िंिा विंत्रसेनाने त्यािें 

वर्मान जवमनीर्र उिरर्ण्यास साुंवगििे. वर्मान खािी आडयार्र विंत्रसेन 

िगिगीने कौवशकासमोर येऊन हाि जोिूंन उभा रावहिा. कौवशकाच्या नजरेिीि 

राग ्हणजे जणू आगीिें िोळ होिे. त्याच्या नजरेिा नजर दणे्यािें धाररष्ट्य 

विंत्रसेनाकिंे असणे िर शमयिं नव्हिे. विंत्रसेनाच्या िोंिूंन शब्दही फुटि नव्हिा. 

पण त्याच्याकिूंन काय िूंक झािी आह ेहहेी त्याच्या िक्षाि आिेिे नव्हिे. शेर्टी 

सर्व धैयव कसेिसे एकर्टून विंत्रसेनाच्या मुखािून काही अधवर्ट शब्द जेमिेम िाहरे 

येऊ िागिे. 
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 “अहो, मुवनर्यव, मी प्रथम आपिी क्षमािं मागिो. आपडयासारख्या 

नेहमीिं शाुंि र् गुंभीर र्ृत्तीच्या असणाऱ्या मुवनर्राुंना जया अथी एर्ढा राग 

आिेिा आहे, त्या अथी त्यािें कारण साधे असणे शमयिं नाही ह ेमी जाणून आह.े 

परुंिु माझ्याकिूंन वनविि काय िूंक झािी आह ेह ेमाझ्या अजूनही िक्षाि आिेिे 

नाही. परुंिु त्यािूनही माझ्याकिूंन कळि नकळि काही आगळीक घिंिी असेि िर 

मी आपिी मनःपूर्वक क्षमायािंना करिो. िसेिं आपण असे क्रोधावर्ष्ट होऊ नका 

अशी मी आपडया िंरणी नम्रभार्े प्राथवना करिो”  

असे ्हणि ्हणििं विंत्रसेन पुढे येऊन कौवशकाच्या पायाुंना स्पशव 

करण्यासाठी खािी र्ाकिा. त्यािरोिर कौवशक रागाने मागे सरकिा आवण 

विंत्रसेनाकिंे अवधकिं जळजळीि नजरेने पाहू िागिा. शेर्टी कौवशकाच्या रागािंा 

स्फोट झािािं आवण त्याच्या मुखािून शब्द जणू फुटूनिं िाहरे येऊ िागिे, 

  “अरे नीिंा, आधी दरू हो. माझ्या पायाुंना िुझे अपवर्त्र हाि िार्ून िे 

मविन करू नकोस. माझ्या सद्गुरूुं िंा अर्मान करून पुन्हा र्र िोंिं करून 

माझ्याकिूंन काय िूंक झािी असे वर्िंारिोस? काही िाज िज्जा आह ेकी नाही 

िुिा? वर्षयसुखाने धुुंद झािेडया िुिा िर अुंधत्र्िं आिेिे आह.े ्हणूनिं 

िुझ्याकिूंन घिंिेिा घोर अपराध िुझ्या दषृ्टीसही येईनासा झािा. िुझी वस्थिी िर 

‘आधीिं मकव ट िशाि मद्य प्यािा’ अशीिं झािेिी आह.े िुझे मन िर र्ासनेने 

पूणवपणे मळिेिे आहेिं पण िुझी िुद्धीही िंळिेिी आह.े त्यामुळेिं िुझे मन मोकाट 

सुटिेिे आह ेआवण घाणेरिंे िंाळे करीि आह.े आिंार र् वर्िंार या दोहोंनी िू पूणव 

भ्रष्ट झािेिा आहसे. ्हणूनिं िर िू र्रून वर्मानािून िेदरकारपणे मद्यािंी िूंळ 

खािी फेकिीस आवण िी सूयोपासना करीि असिेडया माझ्या सद्गुरूुं च्या, अत्युंि 

थोर असिेडया या गािर् ऋषींच्या ओंजळीि पिंिी. दहेभान वर्रवहि असिेडया 

त्याुंच्या िक्षाि ही गोष्ट अजून आिेिी नाही. परुंिु माझ्या िे िगेिंिं िक्षाि आिे 

आवण ्हणूनिं मी िुिा िाििंिोि येथे खािी िोिार्िे. आिा आपडया दषु्कमाविंी 

फळे भोगायिा ियार हो.”  

 कौवशकाच्या शब्दाशब्दािून त्यािंा रागिं नव्ह ेिर जणू आगिं िाहरे 

येि होिी. त्यािंा िेंहराही रागाने िािीिाि झािा होिा आवण त्यािें नेत्रही 

िाििुुंद झािेिे होिे. कौवशकािें िोिणे थाुंििे िरी त्यािें ओठ अजूनही रागाने 

थरथरि होिे. त्यािंी िी कोपायमान मूिी पाहून विंत्रसेनािंी धुुंदी पूणवपणे उिरिी. 



 

 

त्याच्याकिूंन घिंिेडया दषु्कृत्यािंी जाणीर् िर त्यािा झािीिं, पण त्याहीपेक्षा 

पुढीि सुंभाव्य पररणामाुंच्या कडपनेने त्याच्या अुंगािंा थरकाप होऊ िागिा. 

ऋषीकुमार कुठडयाही क्षणी शापर्ाणीिंा उच्चार करून आपडयािा दहेदुंिं दईेि या 

भीिीने विंत्रसेन िर अगदी गभवगळीििं झािा आवण त्याने धार्ििं पुढे होऊन 

कौवशकािें पाय धरिे. भेदरिेडया अर्स्थेिीि विंत्रसेनािा काही िोिणेही शमयिं 

होि नव्हिे. अिंखळत्या शब्दाि िो एर्ढेिं ्हणू शकिा, 

  “मुवनर्यव, मिा क्षमा करा. मी आपिा घोर अपराधी आह.े 

माझ्याकिूंन पापािंरणिं घिंिेिे आह.े त्यासाठी आपण साुंगाि िी कुठिीही वशक्षा 

भोगायिा मी ियार आह.े पण कृपा करून मिा दहेदुंिंािंी वशक्षा दऊे नका. माझ्या 

जीवर्िािें रक्षण करा. मी आपडया िंरणी शरण आह.े” 

 विंत्रसेनाच्या या िोिण्यािंा कौवशकार्र जराही पररणाम झािा 

नाही. उिट त्याने विंत्रसेनािा आपडया पायापासून दरू केिे आवण िो त्याच्याकिंे 

जळजळीि दषृ्टीने िघि रावहिा. कौवशकािंा सुंिाप जराही कमी झािेिा नव्हिा. 

विंत्रसेनाच्या िोिण्याने िो अवधकिं र्ाढिा आवण त्याच्या र्ाणीिून पुन्हा 

उफाळून िाहरे येऊ िागिा.  

 “अरे पाप्या, िुझ्यासारख्या दरुािंाऱ्यािा क्षमा मागण्यािंाही अवधकार 

नाही. िुझ्यासारखा नािायक हा केव्हाही क्षमेिा पात्र ठरू शकि नाही. 

िुझ्यासारखे पापािंरणी भूििार्र वजर्ुंि असणे ्हणजे िो या पृ्र्ीमािेर्रीि 

र्ृथा भारिं होय. स्र्िःच्या दषु्कृत्याुंिंी खुंि िर िुिा नाहीिं, परुंिु गािर् 

ऋषींसारख्या महान िपस्व्याुंवर्षयी िुझ्या रठकाणी साधा आदरही नाही आवण 

हीिं गोष्ट मी कधीही सहन करू शकणार नाही. माझ्या सद्गुरूुं िंा अर्मान 

करणाऱ्याने माझ्याकिूंन दयेिंी अपेक्षा केव्हाही करू नये. माझ्या मुखािून जेव्हा 

शापर्ाणी प्रगट होईि िेव्हा िुझ्या मृत्यूिंी वनवििी झािेिी असेि एर्ढे मात्र 

िक्षाि ठेर्. परुंिु माझ्या सद्गुरूुं च्या अनुमिीवशर्ाय मी िुिा शापही दऊे शकि 

नाही. जया र्ेळेस माझ्या सद्गुरूुं िंी ध्यानधारणा पूणव होईि त्यार्ेळेसिं मी त्याुंना 

घिंिेिी सर्व हकीगि साुंगेन आवण त्याुंच्याकिूंन िुिा शाप दणे्यािंी अनुज्ञा मागेन. 

पण कोणत्याही पररस्थिीि मी िुझी गय करणार नाही ह ेिक्षाि ठेर्.”  

 कौवशकाच्या प्रखर र्िंनाुंमुळे विंत्रसेन अवधकिं भयभीि झािा. 

स्र्िःिंा जीर् र्ािंर्ण्यासाठी काय करार्े ह े त्यािा कळेिं ना. परुंिु मरणाच्या 

कडपनेने भयग्रस्ि झािेिा विंत्रसेन अत्युंि असहाय्य झािा होिा. मदिीच्या आशेने 
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आजूिाजूिा पहाि असिाना विंत्रसेनािंी नजर गािर् ऋषींच्याकिंे गेिी. 

गािर्ाुंच्या शाुंि र् िेजस्र्ी अशा ध्यानस्थ मुद्रकेिंे पाहून विंत्रसेनािा एकमेर् 

आशेिंा दकरण ददसू िागिा. त्याने धार्ििं पुढे जाऊन गािर् ऋषींिंे िंरण अत्युंि 

घट्टपणे धरिे. विंत्रसेनाच्या अशा अिंानक कृिीने कौवशक िंदकि झािा 

्हणण्यापेक्षा, िो अवधकिं विंिंिा आवण विंत्रसेनािा आर्रण्यासाठी त्याच्या 

मागोमाग धार्िािं. परुंिु कौवशकिा उशीरिं झािा होिा. कारण त्या आधीिं 

गािर् ऋषी दहेभानार्र आिे होिे. त्याुंच्या िंरणाुंपाशी असिेडया विंत्रसेनाच्या 

िंोमयार्र गािर्ाुंनी अत्युंि सहजपणे आपिा हाि ठेर्िा आवण त्याुंच्या मुखािून 

सहजोद्गार वनघािे, “शुभुं भर्िु! कडयाणमस्िु!!” 

 गािर्ाुंच्या मुखािीि त्या मधुर शब्दाुंनी विंत्रसेनािा थोिंासा धीर 

आिा आवण आपिे दोन्ही हाि जोिूंन त्याने गािर्ाुंना र्ुंदन केिे आवण ्हणािा, 

“ऋषीर्यव, मी आपिा अनुंि अपराधी आह.े परुंिु आपण मिा क्षमा करून 

अभयदान द्यार्े अशी आपडया िंरणाुंपाशी प्राथवना आह.े” विंत्रसेनािें िोिणे पूणव 

होिाक्षणीिं गािर्ाुंच्या मुखािूनही अत्युंि उत्स्फूिवपणे शब्द वनघािे, ‘िथास्िु!’ 

विंत्रसेनाच्या ्िान िेंहऱे्यार्र थोिंीशी िकाकी आिी. परुंिु िेर्ढ्याििं कौवशक 

पुढे सरसार्िा आवण त्याने गािर्ाुंना हािाच्या खुणेनेिं थाुंिण्यािंी वर्नुंिी केिी. 

कौवशकानेही गािर्ाुंना नम्रिापूर्वक र्ुंदन केिे आवण िो ्हणािा, 

 “गुरूर्यव, माझी आपडयािा एकिं वर्नुंिी आह े की या विंत्रसेनािा 

क्षमा करण्याआधी आपण त्यािंा अपराध काय आह ेिो जाणून घ्यार्ा आवण मगिं 

िो क्षमेिा पात्र आहे की नाही यािंा वनणवय घ्यार्ा. कारण या विंत्रसेनाने एर्ढा 

घोर आपराध केिेिा आह ेकी िो आपडयािं काय, पण कोणाच्याही क्षमेिा पात्र 

ठरेि असे मिा िरी अवजिाि र्ाटि नाही.” 

 कौवशकाच्या िोिण्यार्र गािर्ाुंनी मुंदवस्मि केिे आवण ्हणािे, “अरे 

कौवशक िाळा, क्षमेसाठी दसुऱ्याच्या कोणत्याही पात्रिेिंी मुळी आर्श्यकिािं 

नाही. कारण अशी पात्रिा जयािा क्षमा करायिंी त्यािंी नसिे, िर िी पात्रिा जो 

क्षमा करिो त्यािंी असिे आवण िी पात्रिा ्हणजे सहृदयिा होय. जयाच्या 

अुंिःकरणाि ईश्वराच्या अवस्ित्र्ािंी जाणीर् वनत्य स्फुरि असिे, त्यािें अुंिःकरण 



 

 

ईश्वरी प्रेमाने नेहमीिं पूणवपणे भरिेिे असिे आवण दया, क्षमा र् शाुंिी ह ेिर त्या 

ईश्वरी प्रेमािें सहज गुणधमव आहिे. त्यामुळे कोणाच्याही अपराधाच्या कमी जास्ि 

िीव्रिेर्र िी क्षमा अर्िुंिून नसिेिं मुळी! ककिहना कोणी आपिा काही अपराध 

केिा आह ेअसे र्ाटििं नाही. जो िो जयाच्या त्याच्या स्र्भार्ानुसार कमे करीि 

असिो आवण ईश्वरी वनयिीनुसार त्यािंी फळेही भोगीि असिो. त्यामुळे खरे िर 

आपण कोणािाही क्षमा करण्यािंा प्रश्निं वनमावण होि नाही. एखाद्याने अगदी जरी 

क्षमा मावगििीिं नाही, िरीही आपडयासाठी काहीिं फरक पिंि नाही. परुंिु क्षमा 

मागणाऱ्यासाठी मात्र फरक पिूं शकिो. कारण त्यामुळे त्याच्या कृत्यािंा पिात्ताप 

होण्यािंी सुंधी त्यािा वमळिे. ्हणूनिं आपिी क्षमा कोणी मागो ककर्ा न मागो, 

आपडयासाठी िरी त्यािंी आपडयािा काहीिं जरूरी नाही. पण आपडयाठायी 

सर्ाांवर्षयी दया र् प्रेम मात्र जरूर असार्े आवण दसुऱ्याच्या मनाच्या 

समाधानासाठी िरी आपण त्यािा उदारपणे क्षमा करार्ी.”  

 गािर्ाुंच्या िोिण्याने कौवशक जरी थोिंासा नरमिा िरी त्याच्या 

मनािें पूणव समाधान झािेिे नव्हिे, ह े िर त्याच्या िेंहऱ्यार्रून अगदी स्पष्टपणे 

ददसि होिे. एकीकिंे विंत्रसेनावर्षयीिंा उफाळून येणारा राग कौवशक 

महत्प्रयासाने दािून ठेर्ि होिा िर दसुरीकिंे गािर्ाुंवर्षयीच्या अिोट 

सद्गुरूप्रेमाने र् त्याुंच्यार्रीि अिंि श्रद्धनेे कौवशक स्र्िःच्या मनािंी समजूि 

घािण्यािंा प्रयत्न करीि होिा. परुंिु त्याच्या मनािंी समजूि काही पटि नव्हिी 

हहेी खरेिं होिे. त्यामुळेिं कौवशकािा स्र्स्थ राहणेही कठीणिं जाि होिे. शेर्टी 

त्याने त्याच्या मनािा मोकळे करण्यािें ठरर्िे. आपडया सद्गुरूुं वर्षयीच्या पूणव 

आदराने र् नम्रभार्ाने त्याने गािर्ाुंशी िोिार्यास सुरूर्ाि केिी, 

 “अहो गुरूर्यव, आपडया अुंिःकरणािंी अर्स्था ही अत्युंि वर्शुद्ध र् 

पवर्त्र आह.े त्याठायी कोणिेही वर्कार ह े सुंभर्ििं नाहीि. आपिी ही 

अुंिःकरणािंी अर्स्थािं माझ्यासाठी वनत्य आदशवर्ि् र् मिा प्रेरणादायी आह.े 

माझे मन नेहमीिं आपडया या सहजार्स्थेिंा वर्िंार करीि असिे आवण त्यािंािं 

ध्यास धरण्याच्या प्रयत्नाि असिे. मी जाणून आह ेकी माझ्याकिूंन घिंणाऱ्या सर्व 

साधनाुंिंी पररणिी ही या ध्यासामध्येिं व्हार्यास हर्ी आवण त्यासाठीिं माझ्या 

ठायी आपिे प्रेम र् आपिे माहात््य याुंिंी वनत्य जागृिी असणे आर्श्यक आह.े 

त्यामुळेिं आपडया माहात््यािा न जाणिा जर कोणाकिूंन आपिा अर्मान घिंिा, 

िर आपडयार्रीि प्रेमामुळे मिा िे अवजिाि सहन होणार नाही.  
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 अहो गुरूनाथ, या दरुािंारी विंत्रसेनाने त्याच्या िोंिंािीि मद्यािंी 

िूंळ प्रत्यक्ष आपडया ओंजळीमध्ये टाकिी आवण आपडया हािािीि शुद्ध जिािा 

भ्रष्ट केिे. एर्ढा माज त्यािा िंढिेिा आहे. त्याच्या ठायी मद्यािंी नशा िर होिीिं 

पण त्याहीपेक्षा त्यािा त्याच्या सुंपत्तीिंी र् सत्तेिंी धुुंदी िंढिेिी आह.े वर्मानाि 

िसून वर्षयसुखािें िंाळे करीि असिाना अत्युंि िेदफकीरपणाने त्याने ही मद्यािंी 

िूंळ खािी टाकिी. त्यार्ेळेस िी िूंळ खािी कोठे र् कोणार्रिी पिंि आह ेयािेंही 

त्यािा भान नव्हिे. िी नेमकी आपडया ओंजळीि पिंिी. त्यार्ेळेस आपण 

दहेभानार्र नसडयामुळे िी गोष्ट आपडया िक्षाि आिी नाही. परुंिु माझ्या मात्र िे 

िाििंिोि िक्षाि आिे. आपिा अर्मान मी कधीही सहन करणे शमय नाही. 

त्याच्या अपराधािंी वशक्षा मी त्यािा देणारिं. पण त्यासाठी आपण मिा अनुज्ञा 

द्यार्ी. आपडया आज्ञेनेिं मी या विंत्रसेनािा शाप दऊेन त्यािा मृत्यूच्या स्र्ाधीन 

करीन.”  

 कौवशकाच्या िोिण्यािून प्रगटणारे गािर्ाुंर्रीि प्रेम पाहून गािर्ाुंना 

त्यािें कौिुकिं र्ाटिे. परुंिु त्यािंिरोिर कौवशकाच्या िोिण्यािून 

विंत्रसेनावर्षयी जो राग र् सुंिाप प्रगट होि होिा त्यािंी मात्र गािर्ाुंना काळजी 

र्ाटू िागिी. त्या काळजीपोटीिं कौवशकािा शाुंिर्णारी अशी प्रेमळ र्िंने 

गािर्ाुंच्या मुखािून प्रगट होऊ िागिी, 

 “अरे कौवशक िाळा, असा रागार्ून र् विंिूंन स्र्िःच्या मनािंी शाुंिी 

ढळू दऊे नकोस. कोणािंाही र् कसडयाही कारणाने आिा, िरी राग हा रागिं आहे 

आवण िो मनािें स्र्ास््य विघिंर्िोिं. राग हा एक अत्युंि घािक वर्कार आहे 

आवण एकदा का त्या वर्काराच्या आहारी मन गेिे की मनाच्या ठायीिंा वर्र्ेकही 

नष्ट होिो. िेव्हा र्ेळीिं िुझ्या रागािा आर्र घाि. दसुऱ्याकिूंन िूंक घिंिी ्हणून 

त्यािा वशक्षा करण्यािंी दसुरी िूंक आपण करू नये. ‘दसुरा िुंकिा’ असे ्हणिाना 

आपडया िुंकीिें समथवन करणे िर त्याहून िुंकीिें आह.े त्याहूनही सर्ावि महत्त्र्ािंी 

गोष्ट ्हणजे एखाद्याकिूंन िूंक घिंिी आह ेअसे आपण एकर्ेळ जरी गृहीि धरिे, 

िरी त्यािा वशक्षा करण्यािंा अवधकार आपडयािा कोणी ददिा? ईश्वराच्या 

वनयिीप्रमाणे जयाच्या त्याच्या कमावनुसार िरी र्ाईट फळे जयािा त्यािा 

वमळणारिं आहिे. पण एक गोष्ट िक्षाि ठेर्, की सर्ाांना िंाुंगिी फळे दणे्यासाठी 

ईश्वराने खास आपिी योजना केिेिी आह.े कारण आपण त्या ईश्वरािें अत्युंि 

भाग्यर्ान असे उपासक र् भक्त आहोि. िोकाुंना िंाुंगिी फळे दणे्यासाठी वनवमत्त 



 

 

होिाना त्यािंा आनुंद आपडयािाही िाभि असिो आवण हीिं त्या ईश्वरािंी 

आपडयार्रीि कृपा आह.े सामान्याुंना त्याुंच्या दषु्कृत्यािंी फळे दणे्यासाठी 

ईश्वराच्या वनयिीि अनेक जण वनवमत्त होि असिीि. त्यावर्षयी आपडयािा 

वर्िंार र्ा काळजी करण्यािें काहीिं कारण नाही. आपण फक्त ईश्वरी सुंकेिानुसार 

आपिे किवव्यकमव ईश्वरािंी सेर्ा ्हणून करायिंे आवण त्यािें फळ ्हणून ईश्वराच्या 

भक्तीिंा आनुंद सेर्न करीि रहायिंे. 

 अरे कौवशका, सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे आपण जी ईश्वरोपासना 

करीि असिो ककर्ा आपडयाकिूंन जे िपािंरण घिंि असिे, त्यामुळे आपडयािा 

वनविििं एक प्रकारिें िपोिळ प्राप्त होि असिे आवण या िपोिळानेिं ईश्वरािंी 

प्राप्ती होि असिे. पण त्यािंर्ेळी या िपोिळािंा अपव्यय होणार नाही यािंी 

काळजी घेणे अत्युंि आर्श्यक असिे. या िपोिळाने दसुऱ्यािें मनोगि जाणणे ककर्ा 

आपिे िोिणे खरे होणे, अशासारख्या काही वसद्धीही प्राप्त होऊ शकिाि हहेी खरे 

आह.े पण त्यािं र्ेळी आपण अत्युंि सार्ध रावहिे पावहजे. कारण अशा वसद्धीच्या 

र्ापराने िपोिळ कमी होिे आवण मग ईश्वरप्राप्तीच्या मागावि अिंिंणी वनमावण 

होिाि. िेव्हा आपिे िपोिळ केर्ळ ईश्वरप्राप्तीच्या मागावने प्रगिी करण्यासाठीिं 

राखून ठेर्ार्े आवण त्यासाठीिं उपयोगाि आणार्े. ्हणूनिं या वसद्धींच्या मागे 

िागून त्याुंच्या मोहाि न पिंिा, आपिे िक्ष केर्ळ ईश्वरप्राप्तीच्या ध्येयाकिंेिं 

कें दद्रि करार्े. िोिं ध्यास सदरै् घेऊन असार्े. मनािा नेहमी ईश्वरी प्रेमाि रमर्ार्े. 

्हणजे मनाि इिर वर्िंार र् वर्कार वनमावण होणारिं नाहीि. िुद्धीच्या ठायी 

वनत्य ईश्वरी िोधािंी वनवििी ठेर्ार्ी ्हणजे िुद्धी केव्हाही िंळणार नाही आवण 

वििंा वनिय हा कधीही ढळणार नाही.”  

 

 गािर् ऋषींच्या िोिण्यािंा पररणाम हळूहळू कौवशकार्र होिा होिा 

त्यािें मन िरेिंसे शाुंिही झािे. गािर्ाुंच्या अुंिःकरणािीि सहृदयिा त्यािा जशी 

जाणर्िी िसािं त्याुंच्याठायी असिेिा कौवशकावर्षयीिंा कळर्ळाही 

कौवशकाच्या िक्षाि आिा. आपडया वशष्यािा आपडया अुंिःकरणािंा एक 

अुंशात्मक भागिं ्हणून वनत्य अनुभर्णाऱ्या गािर्ाुंिें ह े माहात््य कौवशकािा 

जाणर्िे आवण आपडया सद्गुरूुं च्या माहात््याच्या जावणर्ेने कौवशकाठायीिें 

सद्गुरूप्रेम दाटून आिे. त्यािंा कुं ठ दाटून आिा आवण त्याने गािर्ाुंिें िंरण दढृ 

धरून त्यार्र आपिे मस्िक ठेर्िे. गािर्ाुंनी त्यािा आपडया हािाुंनी उठर्िे आवण 

त्यािें मस्िक प्रेमाने थोपटून कुरर्ाळिे. कौवशकाच्या मुखाकिंे पाहिाना त्याुंच्या 
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एक गोष्ट िक्षाि आडयावशर्ाय रावहिी नाही, की कौवशकािंी नाराजी अजूनही 

कमी झािेिी नाही. कारण विंत्रसेनाकिंे पुन्हा पुन्हा कौवशक रागािंा दवृष्टक्षेप 

टाकीििं होिा. कौवशकाच्या मनािंी ही वस्थिी ओळखून गािर्ाुंनी त्याच्याशी 

पुन्हा िोिण्यास सुरूर्ाि केिी, 

 “अरे कौवशका, िुझा राग र् िुझी नाराजी मी समजू शकिो. 

माझ्यार्रीि आत्युंविक प्रेमापोटीिं िुझा हा राग आह ेहहेी मिा ठाऊक आह.े परुंिु 

एक गोष्ट िर वनविि आह ेना की या विंत्रसेनाने माझा अपराध केिेिा आह.े मग 

त्यािंा वनर्ािंाही मिािं करू द.े मी त्यािा उदार अुंिःकरणाने क्षमा केिीिं आहे 

आवण िूही आिा मोठ्या मनाने त्यािा क्षमा कर. ईश्वराच्या वनयिीि त्याच्या 

कमाविंी जी काही फळे त्यािा वमळायिंी िी वमळिीििं. िेव्हा आपण त्यािा 

मोकळा करून त्या ईश्वरी वनयिीच्या हर्ािी करूया. हिें योग्य र् उविंि आह.े” 

 गािर्ाुंच्या या िोिण्यार्र कौवशकाने आपिी मान खािी िर्र्िी 

आवण ‘आपिी आज्ञा मिा प्रमाण आहे’ एर्ढेिं र्िंन त्याच्या मुखािून अत्युंि 

अस्पष्ट शब्दाि िाहरे आिे. गािर्ाुंनी विंत्रसेनाकिंे पाहून त्यािा िेथून वनघून 

जाण्यािंी खूण केिी. विंत्रसेनाने मनािडया मनाि सुटकेिंा मोठा वनःश्वास टाकिा. 

त्र्ररि पुढे येऊन त्याने कृिज्ञिेने गािर्ाुंना र्ाकून नमस्कार केिा आवण क्षणािंाही 

अर्धी न जाऊ दिेा िो िेथून िाििंिोि वनघािा. वनघण्यापूर्ी कौवशकाकिं े

िघण्यािें धैयवही त्या विंत्रसेनािा झािे नाही. वनस्िेज र् मनाने अत्युंि दिुवि 

असिेिा विंत्रसेन, िपस्र्ी र् िेजस्र्ी अशा कौवशकाच्या नजरेिा नजर दऊेिं 

शकिा नसिा. अजूनही खािी मान घािून उभ्या असिेडया कौवशकाच्या मनािीि 

नाराजी गािर्ाुंनी ओळखिी. त्याुंनी पुढे होऊन कौवशकाच्या मस्िकार्र र् पाठीर्र 

अत्युंि प्रेमाने थोपटिे आवण त्यािंा हाि आपडया हािाि घेऊन िे आश्रमाच्या 

ददशेने मागवक्रमण करू िागिे. त्याुंच्यािरोिर श्रद्धनेे र्ाटिंाि करणाऱ्या कौवशकािें 

मन मात्र त्यािा साथ दऊे शकि नव्हिे, कारण िे िर मागेिं रावहिे होिे.” 

 

 िोििा िोििा नारद क्षणभर थाुंििा आवण िक्षपूर्वक श्रर्ण 

करणाऱ्या िक्ष्मीकिंे सहिेुक नजरेने पाहू िागिा. िक्ष्मीनेही नारदाच्या नजरेिीि 

भार् ओळखिा आवण विच्या मनािीि भार् विच्याकिूंन अत्युंि सहजपणे व्यक्तही 

होऊ िागिा,  



 

 

 “अरे नारदा, िुझी िर अगदी कमाििं आह.े अरे िू कृष्णाजुवन युद्धािंा 

प्रसुंग साुंगणार ्हणून मी माझ्या मनािंी केर्ढी िरी ियारी केिी होिी. कारण 

भार्नात्मक दषृ्ट्या पावहिे असिा िो प्रसुंग श्रर्ण करणे मिा कठीणिं जाणार 

होिे. पण त्या प्रसुंगािंी पाश्ववभूमी साुंगिाना िू जो आधीिंा घिंिेिा प्रसुंग 

साुंवगििास िो िर माझ्या मनािा अवधकिं अस्र्स्थ करीि आह.े कारण त्यामध्ये 

पुन्हा धमव-अधमाविंा अत्युंि नाजूक र् गुुंिागुुंिीिंा असणारा असा प्रश्न वनमावण 

होिोिं आह.े हा मुळािीि मुद्दािं पुढे अत्युंि र्रिें टोक गाठून वशगेिा पोहोिंिा 

असणार आवण त्यािंीिं पररणिी कृष्ण र् अजुवन याुंच्यािीि युद्धामध्ये झािी 

असणार ह ेनक्की. िेव्हा कृष्ण र् अजुवन याुंच्यािीि युद्धही धमव-अधमाविेंिं होिे ह ेजे 

िू सूविंि करीि आहसे िे माझ्या आिा िक्षाि आिे. त्यामुळे आिा पुढीि भाग 

श्रर्ण करीि असिाना माझी दषृ्टी हळूहळू सुधारि जाईि आवण प्रत्यक्ष कृष्णाजुवन 

युद्धाकिंे मी योग्य नजरेने पाहू शकेन ह े वनविि. िोिं िुझाही हिेू आह े आवण 

त्यािंी मिाही पूणव खात्री आह.े  

 अरे नारदा, परुंिु कौवशकािें त्याच्या सद्गुरूुं र्रीि प्रेम र् त्याुंच्या 

थोरर्ीिंी त्याच्यारठकाणी असिेिी जाणीर् हीसुद्धा योग्यिं होिी ना? त्याच्या 

सद्गुरूुं ठायीच्या भवक्तभार्ािें िे िर सहज िक्षण होिे. कोणिाही सवत्शष्य हा 

त्याच्या सद्गुरूुं िंा अर्मान कसा िरे सहन करू शकेि? त्यामुळे कौवशकािंी 

झािेिी िीव्र प्रविदक्रया हीदेखीि अत्युंि साहवजकिं होिी. अथावि् गािर् ऋषींनी 

केिेिे कौवशकािें साुंत्र्न आवण त्याुंनी त्यािंी करून ददिेिी समजूि ही अवधक 

योग्य होिी. कारण गािर्ाुंिें साुंगणे ह ेमूिभूि सत्याकिंे ्हणजे ईश्वरी अनुभर्ाकिंे 

वनदशे करणारे होिे. ्हणूनिं त्याुंनी त्या सत्याच्या ददशेने र्ाटिंाि करणाऱ्या 

साधकार्स्थेिीि कौवशकािा र्ेळीिं सार्ध केिे. कौवशकही त्याच्या वशष्यभार्ािा 

जागिा आवण िसािं र्ागिाही, ह े महत्त्र्ािें. खरे िर, गािर्ाुंिें साुंगणे 

कौवशकाच्या मनािा रूिंिही नव्हिे आवण मानर्िही नव्हिे. परुंिु िरीही त्याने 

सद्गुरूुं र्रीि श्रद्धनेे र् वर्नम्रभार्ाने सद्गुरूुं च्या साुंगण्यािंा स्र्ीकार केिा. ही गोष्ट 

िर अगदी कठीणिं आह े आवण ्हणूनिं अत्युंि कौिुकास्पदही आह.े गािर्ाुंच्या 

साुंगण्याप्रमाणे कौवशकाने कृिी केिी खरी, पण त्या कृिीि त्यािें मन नव्हिेिं हहेी 

खरे आह.े अथावििं गािर्ाुंनी पुढे कौवशकािें मन मोकळे करून त्याठायी सद्भार्ािंी 

जागृिी केिी असणारिं यािंी मिा पूणव खात्री आह.े िे सर्व िुझ्या मुखािून 

ऐकण्यासाठी मी अत्युंि आिुर झािेिी आहे. 
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 ह ेनारदा, माझ्या मनाि आणखीन एक वर्िंार प्रािडयाने घर करून 

िसिा आह े आवण िो वर्िंार विंत्रसेनाकिूंन घिंिेडया दषु्कृत्याुंिंा आह.े 

गािर्ऋषींिें अुंिःकरण अत्युंि वर्शुद्ध होिे आवण त्याुंनी थोर मनाने विंत्रसेनािा 

त्याच्या अपराधािंी क्षमा केिी, ह ेसर्व िरोिर आह.े पण मग विंत्रसेनािें पुढे काय 

झािे? गािर्ाुंनी त्यािा मोकळा सोिंिा ह े ठीक आह.े पण मग त्याने केिेडया 

दषु्कृत्याुंिंा जाि त्यािा कोण वर्िंारणार? त्यािंा न्याय वनर्ािंा कोण करणार? 

िोही होणे अत्युंि आर्श्यकिं होिे ना? कारण विंत्रसेनाने जरी गािर्ाुंिंी क्षमा 

मावगििी होिी, िरी त्याने िसे केर्ळ मृत्यूच्या भयाने केिे होिे ही गोष्ट िर अगदी 

स्पष्टिं आह.े त्यामुळे त्याने मावगििेिी क्षमा ही केर्ळ र्रर्रिंीिं होिी. िी 

अुंिःकरणापासूनिंी असणे िर शमयिं नाही. मग त्यार्रिी उपाय काय? मोकळा 

सोिंिेिा विंत्रसेन पुढे जर मोकाट सुटिा असिा िर मग त्यािा जिािदार कोण? 

त्यािा आर्र कोण घािणार आवण त्यािा योग्य िे शासन कोण करणार? िी 

जिािदारी कोणािंी िरे? माझ्या दषृ्टीने हा मुद्दाही अत्युंि महत्त्र्ािंा र् कळीिंा 

आह.े िेव्हा नारदा, ह े सर्व मिा नीट खुिासेर्ार वर्शद करून साुंग. त्यावशर्ाय 

माझ्या मनािें समाधान होणे शमयिं नाही.”  

 िक्ष्मीिें िोिणे ऐकि असिानािं नारद कौिुकाने मान िंोिर्ीि होिा 

आवण िेिं कौिुक त्याच्याकिूंन शब्दरूपानेही प्रगट होऊ िागिे. 

 “िक्ष्मी, िुझे िोिणे अत्युंि सयुवक्तक आह े आवण त्यामागीि िुझी 

वर्िंारसरणीही अत्युंि योग्य अशीिं आह.े मुळाि िुझ्यारठकाणी असिेडया 

सद्भार्ािेंिं िे िक्षण आह.े त्यामुळेिं िुझ्याठायी सिि सवद्विंारिं असिाि. 

असद्भार् िुझ्या िगेिंिं िक्षाि येिो आवण त्या भार्ािंीिं िुिा नेहमी काळजी 

र्ाटि असिे. िुझ्या सुंर्ेदनशीि मनािा कौवशकाच्या सवत्शष्यभार्ािें अत्युंि 

कौिुकही आह े आवण त्यािंिरोिर िुझ्याठायी त्याच्यावर्षयी अत्युंि काळजीही 

आह.े मग िक्ष्मी, वर्िंार कर की जयाुंिें अुंिःकरण अत्युंि कोमि र् अविशय 

सुंर्ेदनाक्षम आह ेअशा गािर् ऋषींच्या ठायी कौवशकावर्षयी दकिी काळजी असेि 

िरे? अगुं, कौवशकाकिंे िर गािर् ऋषी त्याुंिंा एक अुंश ्हणूनिं पाहि होिे आवण 

त्याुंिंा ईश्वरी अनुभर् कौवशकािंा व्हार्ा ्हणून जास्ि आिविाही त्याुंच्यारठकाणीिं 



 

 

होिी. परुंिु एक गोष्ट सत्य होिी की गािर् ह े स्र्ानुभर्वसद्ध अर्स्थेि होिे िर 

कौवशक हा साधकार्स्थेि होिा. परुंिु िो खरा साधक असडयामुळे 

कौवशकाच्याठायी एका गोष्टीिंा पूणव वनिय होिा की त्यािें साध्य ्हणजे त्याच्या 

सद्गुरूुं िें अुंिःकरण हिें होिे. िेिं त्यािा गाठायिंे होिे आवण िेथेिं त्यािा 

एकरूपिा साधायिंी होिी. गािर्ाुंच्या अुंिःकरणाशी असिेिी त्यािंी वर्भक्तिा 

कौवशकािा जाणर्ि होिी आवण िीिं त्यािा सहनही होि नव्हिी. त्या आिविेिून 

वनमावण झािेिा भवक्तभार् कौवशकािा स्र्स्थ राहूिं दिे नव्हिा. घिंिेडया 

प्रसुंगामुळे कौवशक हा अस्र्स्थिं होऊन रावहिा होिा. त्यािंी ही अस्र्स्थिा 

गािर्ाुंच्याही िक्षाि आडयावशर्ाय रावहिी नाही. परुंिु िरीही िे स्र्स्थिं रावहिे 

आवण त्याुंनी मुद्दामहूनिं थोिंा कािार्धी जाऊ ददिा. परुंिु अुंिःकरणाि मात्र िे 

कौवशकाने जर्ळीकिा साधण्यािंी र्ाट पाहििं होिे.  

 ह े िक्ष्मी, कौवशकािाही असे गािर्ाुंपासून फार काळ दरू राहणे 

शमयिं होि नव्हिे. कारण सर्व साधने करि असिाना जर वशष्यािंी त्याच्या 

सद्गुरूुं शी जर्ळीकिा साधि नसेि िर त्या साधनािा काहीिं अथव नाही. 

अशार्ेळी िे साधन केर्ळ िाह्याुंगाने करीि राहणे ्हणजे वनव्र्ळ ओझी र्ाहणेिं 

आह े ह े कौवशक जाणून होिा. त्यामुळे त्याने जास्ि र्ेळ र्ाया जाऊ न दिेा 

गािर्ाुंिंी एकाुंिाि भेट घेििीिं. वर्नम्रभार्ाने गािर्ाुंच्या िंरणाुंर्र आपिे 

मस्िक ठेर्ून कौवशकाने त्याुंना साष्टाुंग प्रवणपाि केिा आवण हाि जोिूंन िो िेथेिं 

िसून रावहिा. 

 गािर्ाुंनी कौवशकाकिंे पाहून अथवपूणव असे मुंदवस्मि केिे. कौवशकािंी 

मनःवस्थिी पूणवपणे जाणून असिेडया गािर्ाुंना हहेी ठाऊक होिे, की कौवशकािें 

मन ह ेत्याच्याकिूंन िोिणे घिंडयार्रिं मोकळे होणार आह.े त्यासाठी कौवशकािा 

प्रोत्सावहि करणे जरूरीिें होिे आवण नेमके िेिं गािर्ाुंच्या प्रेमळ दवृष्टक्षेपाने 

घिंिे. गािर्ाुंच्या दषृ्टीिीि हा भार् कौवशकानेही ओळखिा. त्यािेंही मन थोिंे 

थोिंे खुिू िागिे आवण िो हळूहळू िोिूही िागिा,  

 “अहो गुरूर्यव, िुमिें माहात््य खरोखरीिं अगाध आह.े िे पूणवपणे 

जाणण्यािंी माझ्यासारख्या सामान्यािंी कुर्ििं नाही. माझे मन एर्ढे कोिे आह ेर् 

िुद्धी एर्ढी मयावददि आह ेकी िुमच्या थोरर्ीिंा पार मिा कधीही िागणे शमयिं 

नाही. परुंिु िरीही िु्ही मिा िुमच्या िंरणाुंिंा आश्रय ददिा आह े ही िुमिंी 

माझ्यार्रीि कृपािं आह.े त्यामुळे मिा िुमच्या अुंिःकरणािंी अर्स्था नेहमी 

पहायिा वमळिे ह े माझे खरोखरीिें भाग्यिं आह.े अथावि् िुमिें अुंिःकरण मी 

पूणवपणे जाणू शकि नाही ककर्ा ओळखूही शकि नाही हे खरे आह.े परुंिु िुमिें 
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अुंिःकरण जाणून घ्यार्े हा ध्यास मात्र माझ्याठायी वनत्य असिो आवण यािा 

एकमेर् कारण ्हणजे िुमिें माझ्यार्रीि असिेिे प्रेम हिें होय. या िुमच्या 

प्रेमापोटीिं मिा िुमच्यावशर्ाय िैंन पिंि नाही आवण िुमच्या अुंिःकरणाशी 

जर्ळीकिा साधण्यािंा प्रयत्न मी पुन्हा पुन्हा करीििं राहिो. परुंिु ही जर्ळीकिा 

साधण्यासाठी मी जेव्हा माझ्या मनाने र् िुद्धीने कमी पिंिो, िेव्हा मात्र माझ्या 

मनाि खुंि वनमावण होिे आवण िुमच्याि र् माझ्याि मिा अत्युंि दरुार्ा जाणर्िो, 

जो मिा मुळीिं सहन होि नाही. िेव्हा यार्र उपाय काय? अशा र्ेळी मी काय 

करार्े ह ेमिा कृपा करून साुंगार्े अशी मी िुमच्या िंरणी वर्नम्र प्राथवना करिो.”  

 कौवशकाच्या िोिण्यािीि सरळपणा र् प्राुंजळपणा गािर्ाुंच्या िक्षाि 

आिा आवण िोिं त्याुंना अविशय भार्िा. वशष्यभार्ािें िे एक महत्त्र्ािें िक्षण 

आह.े वशष्याने स्र्िःच्या मनािंी खरीखुरी अर्स्था मोकळेपणाने सद्गुरूुं ना वर्ददि 

करणे अत्युंि आर्श्यक असिे. कारण िरिं सद्गुरूुं ना त्या वशष्यािा योग्य 

मागवदशवन करून त्यािें समाधान करणे शमय होिे. परुंिु त्यानुंिर सद्गुरूुं च्या 

र्िंनाुंर्र श्रद्धा ठेर्ून त्यािीि िोधाठायी मन वस्थर करणे आवण त्या िोधािंा 

िुद्धीठायी वनिय करून िसा अनुभर् घेणे, ही अत्युंि महत्त्र्ािंी गोष्ट मात्र त्या 

वशष्याकिूंनिं अपेवक्षि असिे. त्यार्ेळेसिं त्या वशष्याच्या सद्गुरूुं र्रीि श्रद्धिेंी र् 

वनष्ठिेंी कसोटी िागि असिे. अशा कसोटीमुळेिं वशष्यािंा कस िागि असिो 

आवण र्ाढिही असिो. अशा कसदार वशष्याकिूंनिं सद्गुरूुं िंी प्रत्यक्ष भक्ती घिूं 

शकिे. िोिं वशष्य सर्व वर्भक्तिा सुंपर्ून आपडया सद्गुरूुं शी ऐमय पार्िो आवण 

सद्भक्त होऊन राहिो ह ेसत्य आह.े 

ह ेिक्ष्मी, कौवशक हा खऱ्या अथावने सवत्शष्य होिा आवण मुख्य ्हणजे ही 

गोष्ट गािर् जाणून होिे. त्यािंिरोिर कौवशकाच्या ठायी उदयािा येि असिेिा 

भवक्तभार्ही गािर्ाुंना जाणर्ि होिा. त्या भवक्तभार्ािा प्रोत्साहन दऊेन र् सिळ 

करून र्र उठर्णे आर्श्यक होिे आवण नेमके िेिं गािर्ाुंच्या िक्षाि आिेिे होिे. 

त्यासाठी कौवशकाच्या मनाि स्र्िःवर्षयीिंा वर्श्वास र् उत्साह वनमावण होण्यािंी 

जरूरी आह ेह ेगािर्ाुंनी िरोिर ओळखिे. ्हणूनिं कौवशकार्रीि प्रेमाने त्याुंच्या 

मुखािून स्र्ानुभर्ािंी सखोि सत्य र्िंने प्रगट होऊ िागिी, 

 “अरे कौवशका, िुझ्या मनािंी होि असिेिी िगमग मी समजू शकिो. 

त्यािें कारण ्हणजे िुिा वर्भक्तिा जाणर्िेही आवण िी िुिा सहनही होि नाही, 



 

 

िर िी िुिा अवधकिं आिव करिे. साधकार्स्थेमध्ये असे घिंणे हे अत्युंि सुंभर्नीयिं 

आह.े भवक्तमागावच्या र्ाटिंािीि आि र् िाहरे दोन्ही रठकाणी अिंिंणी र् अिंथळे 

ह े येििं असिाि. अशार्ेळी धीर न सोिंिा र् वनरूत्साही न होिा, त्या मनािा 

मोठ्या कौशडयाने हािाळार्े र् साुंभाळार्े िागिे आवण त्यािा योग्य मागावर्र 

आणून प्रगिी करण्यासाठी उदु्यक्त करार्े िागिे. त्यासाठी सुंर्ाद करणे हा एक 

अत्युंि महत्त्र्ािंा र् आर्श्यक उपाय आहे. स्र्िःिंे मन पूणवपणे मोकळे करून त्या 

मनािंी योग्य िी समजूि करून दणेे हा त्या सुंर्ादािंा मूिभूि हिेू आह.े त्यानुंिर 

सुंर्ादािून प्रगटिेडया िोधािंा वनिय करून त्याप्रमाणे अनुभर् घेण्यासाठी मनािा 

प्रेररि करणे ही दसुरी पायरी आह.े कारण शेर्टी सर्ाविंा अनुभर् घेणारे असे िे 

मनिं आह ेह ेपूणवपणे िक्षाि ठेर्. एकदा का मनाने स्र्िः िसा अनुभर् घेििा की 

त्या मनािा त्या अनुभर्ािें वनत्य स्मरण दणेे, ही त्या पुढिंी पायरी आह ेआवण मग 

त्या मनािा िो अनुभर् घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रर्ृत्त करणेही घिंायिा हर्े. 

स्र्ानुभर्ाने मनािंा िो स्र्भार्िं होऊन रावहिा, की मुद्दामहून अनुभर् घेण्यािंी 

आर्श्यकिा राहाििं नाही, िर िो अनुभर् येििं राहिो आवण िी त्या मनािंी 

सहजार्स्था होऊन राहिे. मग त्या अनुभर्ािंी एकीएक आनुंददायी जाणीर् मात्र 

उरिे आवण िीिं जाणीर् वनत्य स्फुरिही राहिे. 

 अरे कौवशका, पण असे ह े वनरपेक्ष ज्ञान मनािा दकिीही समजार्ून 

साुंवगििे िरी त्या मनािंी योग्य िी समज होणे शमय होि नाही. मनािा िे कठीण 

र्ाटिे कारण वनरपेक्ष ज्ञान श्रर्ण करिाना मनाच्या दषृ्टीसमोर एकिर काहीिं येि 

नाही ककर्ा दसुरे ्हणजे काहीिरी कडपनािं मनाच्या समोर येि राहिाि. िेव्हा 

मनािंी यथाथव समजूि व्हार्ी ्हणून िे वनरपेक्ष ज्ञान सापेक्षिेने र्णवन करून 

साुंगार्े िागिे. त्यासाठी काही िाह्याुंगािें दषृ्टाुंि ककर्ा कथाप्रसुंग याुंिंा माध्यम 

्हणून उपयोग करार्ा िागिो. पण त्यािंिरोिर मन त्या िाह्य दषृ्टाुंिाच्या ककर्ा 

कथाप्रसुंगाच्या िपवशिामध्येिं गुुंिून राहण्यािंी आवण त्याििं अिंकून राहण्यािंी 

शमयिाही वनमावण होिेिं. त्यार्ेळी मग मनािा सार्ध करून त्या प्रसुंगािून िाहरे 

काढून पुन्हा वनरपेक्ष ज्ञानाकिंे, ्हणजे अनुभर्ाकिंे वनदेश करार्ा िागिो. 

त्यासाठी मग त्यािं प्रसुंगािंा आधार घेऊन िो प्रसुंग र्ेगर्ेगळ्या दषृ्टीकोनािून र् 

र्ेगर्ेगळ्या अुंगाने र्णवन करून साुंगार्ा िागिो. एकािं प्रसुंगाि सामान्यािंा 

अनुभर् हा त्याच्या अर्स्थेनुसार र् भार्ानुसार ्हणूनिं एकाुंगी र् मयावददििं 

राहिो. िर त्यािं प्रसुंगामध्ये अनुभर्ी व्यक्तीिंा अनुभर् हा सर्ाांगीण, व्यापक र् 
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अत्युंि सखोि असा असिो. त्यामुळे अनुभर्ी व्यक्तीिं त्या प्रसुंगािीि सर्व अुंगे जाणू 

शकिे आवण िी र्ेगर्ेगळी करून दाखर्ूही शकिे.  

 कौवशका, मी जाणून आह े की जरी िू त्या विंत्रसेनाच्या प्रसुंगािून 

िाह्याुंगाने िाहरे आिा असिास, िरी िो प्रसुंग िुझ्यािून अजून िाहरे आिेिा 

नाही. िुझे मन त्या प्रसुंगाििं गुुंिून अिंकिेिे आह ेआवण हे मिा ठाऊक आह.े िेव्हा 

त्या प्रसुंगािून िुझ्या मनािा िाहरे काढण्यासाठी त्या प्रसुंगािंािं आधार आपण 

घेऊया आवण त्याच्यावर्षयी पुन्हा िोिूया. िो प्रसुंग िुझ्या दषृ्टीने िू पावहिास र् 

अनुभर्िास आवण िुझ्या मनार्र त्याप्रमाणे त्यािंा पररणाम झािा. आिा िो प्रसुंग 

माझ्या दषृ्टीने कसा घिंिा ह ेपाहू या. त्यासाठी िो प्रसुंग मिा आिा पुन्हा माझ्या 

मनःिंक्षूुंसमोर प्रयत्नपूर्वक आणार्ा िागेि. त्यािीि िपवशिापेक्षा ककर्ा त्याच्या 

क्रमर्ारीपेक्षा मिा िो प्रसुंग कसा जाणर्िा आवण मी त्या प्रसुंगाि काय अनुभर् 

घेििा हिें र् एर्ढेिं आिा मी साुंगू शकेन. 

 कौवशका, जया र्ेळेस मी सूयाविा अघ्यव देण्यासाठी माझ्या ओंजळीि 

जि घेऊन र् नेत्र वमटून नदीच्या काठाजर्ळ उभा होिो त्यार्ेळेस साहवजकिं मी 

ध्यानमग्न अर्स्थेि होिो आवण माझे दहेभान िर हरर्िेिेिं होिे. त्यामुळे माझ्या 

ओंजळीि दसुरी काही गोष्ट पिंडयािें त्यार्ेळेस माझ्या िक्षाि येणे िर शमयिं 

नव्हिे. कोणत्याही िाह्य कारणाने माझे मन वर्िंविि होणे घिंिेिं नसिे. कारण 

खरे िर माझे मन माझ्या दहेभार्ाि नव्हिेिं, िर माझ्या अुंिरीच्या स्र्ानुभर्ाि 

पूणवपणे िादात््य पार्िेिे होिे. दसुरी अत्युंि महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे माझ्या 

ओंजळीिीि जि ह ेअत्युंि पवर्त्र झािेिे होिे. कारण माझ्या अुंिराि सर्ावि पवर्त्र 

असा ईश्वरीभार् होिा. त्यामुळे त्या जिाि दसुरी कोणिीही ्हणजे अगदी अपवर्त्र 

अशी र्स्िू जरी पिंिी, िरी िे जि अपवर्त्र होणे शमयिं नव्हिे. कारण खरी पवर्त्र 

र्स्िू कोणत्याही िाह्य कारणाने अपवर्त्र िर होऊिं शकि नाही, उिट िी त्या 

अपवर्त्र र्स्िूिािं पवर्त्र करून ठेर्िे. एर्ढे साम्यव अत्युंि पवर्त्र अशा ईश्वरी 

भार्ामध्ये आह.े त्यािूनही मी जेव्हा माझी सर्व ओंजळिं सूयाविा अघ्यव ्हणून 

समपवण केिी, िेव्हा िर माझ्याठायी ना काही पवर्त्र ्हणून रावहिे, ना काही 

अपवर्त्र ्हणून र्ेगळे रावहिे. माझ्याठायी िर केर्ळ ‘त्यािें त्यासी केिे सर्व 

समपवण’ हािं एक कृिज्ञिाभार् वशडिक रावहिा. हा कृिज्ञभार् हिें िर 

कृिाथविेच्या अनुभर्ािें मूळ आह.े 



 

 

 कौवशका, त्यानुंिर जेव्हा मी दहेभानार्र आिो िेव्हा माझ्या िक्षाि 

आिे की कोणीिरी माझे पाय धरून माझ्याकिंे अभयदान मागि आह.े त्यार्ेळेस 

माझ्या अुंिःकरणाच्या अर्स्थेनुसार माझ्या मुखािून उत्स्फूिवपणे ‘िथास्िु’ असे 

सहजोद्गार वनघािे. त्यानुंिर िी व्यक्ती ्हणजे विंत्रसेन आह ेह ेमिा कळिे आवण 

त्याच्याकिूंन काय आगळीक घिंिी हे मिा िुझ्याकिूंन मग समजिे. मी माझ्या 

र्ृत्तीनुसार शाुंििं रावहिो. िुझ्या दषृ्टीने विंत्रसेनाने माझा अर्मान केिा असे िुिा 

र्ाटिे आवण िुिा साहवजकिं राग आिा. एर्ढेिं नव्हे, िर त्यामुळे िुझ्या मनािंा 

समिोिही विघिंिा आवण िू वर्कारािा र्श होऊ िागिास. परुंिु माझ्यार्रीि 

श्रद्धनेे िुझा वर्र्ेक जागृि झािा आवण िू स्र्िःिा सार्रिेस. त्याने मिा अत्युंि 

सुंिोष झािा. िुझ्या रठकाणिंा हा मूिभूि वशष्यभार् हिें िुझे ििस्थान आह ेआवण 

त्यािं भार्िळाने िुिा ईश्वरी अनुभर् अगदी वनवििपणे येईि यािंी मिा पूणव 

खात्री आह.े 

 कौवशका, आणखीन एक गोष्ट नीटपणे िक्षाि घे की विंत्रसेनाने काही 

जाणूनिुजून िी िूंळ माझ्या ओंजळीि टाकिेिी नव्हिी. िर िी गोष्ट त्याच्याकिूंन 

अनर्धानानेिं घिंिी होिी हे खरेिं आह.े कारण वर्मानाि असिाना एर्ढ्या 

उुंिंार्रून त्यािा जवमनीर्रीि व्यक्ती र्ा र्स्िू स्पष्टपणे ददसणे शमयिं नव्हिे. 

्हणूनिं त्या गोष्टीिंा एर्ढा िागुििुर्ा करण्यािें काहीिं कारण नाही. त्यािंी 

काही एर्ढी दखि घ्यार्ी एर्ढी महत्त्र्ािंी मुळी िी गोष्टिं नाही. अथावि् अशा 

िऱ्हनेे धुुंद र् मदाुंध अर्स्थेि र्ागणे हे त्या विंत्रसेनाच्या दषृ्टीने वनविििं िुंकीिें 

आह.े कारण िे त्याच्यासाठी घािक आह ेआवण त्यािा अधोगिीिा नेणारे आह.े पण 

्हणून त्याच्यार्र दया करण्यापिीकिंे आपण दसुरे काहीिं करू शकि नाही. 

त्यािा काही समजार्ून साुंगायिंीही सोय नाही. त्यािािं काही पिात्ताप झािा 

आवण त्यािािं काही सुिुद्धी झािी िरिं िे शमय आह.े िेव्हा आपडया दषृ्टीने त्या 

विंत्रसेनािंा प्रसुंग र् प्रश्न पूणवपणे सुंपिेिा आह.े खरे की नाही?” 

 गािर्ाुंच्या शाुंिीपूणव र् िोधपर िोिण्याने कौवशकािें मनही िरेिंसे 

वस्थर झािे आवण त्याच्या रठकाणिंा वर्र्ेकही हळूहळू जागृि होऊ िागिा. त्याने 

गािर्ाुंना दोन्ही कर जोिूंन र्ुंदन केिे आवण नम्रभार्ाने िोिण्यास सुरूर्ाि केिी, 

 “गुरुर्यव, िुमिें साुंगणे पूणवपणे सत्य आह े याि विळमात्रही शुंका 

सुंभर्ििं नाही. ईश्वरी अनुभर्ाने व्यापक र् सखोि असिेडया िुमच्या 

अुंिःकरणाच्या ठायीिं असा सद्भार् र् असे सवद्विंार सहजिेने वनमावण होिाि. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

कारण िुमच्या अुंिःकरणािंा िो स्थावयभार्िं आह.े परुंिु माझ्या अुंिःकरणािंीिं 

काय, माझ्या मनािंी वस्थिीसुद्धा िेर्ढी वर्शाि र् सखोि नाही. िुमच्या 

माहात््यािंी जाणीर् माझ्याठायी वनविििं आह.े पण िुमच्यार्रीि व्यवक्तगि 

प्रेमामध्येिं माझे मन पूणवपणे गुुंििेिे आह े ह े जास्ि खरे आह.े त्यामुळेिं िुमिंा 

कळि र् नकळिही झािेिा अर्मान सहन करणे मिा शमय होि नाही. माझी ही 

प्रेमार्स्था िु्ही वनविििं जाणून आहाि आवण त्या प्रेमािंेिं फळ मिा वमळार्े, 

्हणजे माझ्याही अुंिःकरणािंी अर्स्था िुमच्या अुंिःकरणासारखीिं व्हार्ी असे 

िु्हािा िुमच्या अुंिःकरणापासून सिि र् सहजपणे र्ाटि असिे. कारण िु्ही 

मिा िुमच्या अुंिःकरणािंा एक अुंश ्हणूनिं पाहिा आवण िसे अनुभर्िाही. िोिं 

अनुभर् मी घ्यार्ा असा िुमिंा सत्यसुंकडप आह.े िसा ध्यासही िुमच्याठायी वनत्य 

असिो आवण मिाही त्या ध्यासाििं िु्ही नेहमी ठेर्ीि असिा. त्यासाठी िु्हीिं 

माझ्याशी सुंर्ाद साधून िुमच्या अुंिःकरणािंी वर्शुद्ध र् िेजस्र्ी अर्स्था प्रगट 

करीि राहिा, जयामुळे माझ्याठायी शुंका र् वर्कडप वनमावण झािे िरी िे मूळ धरू 

शकि नाहीि. ही िुमिंी माझ्यार्रीि केर्ढी िरी कृपािं आहे, जी मिा वनत्य 

प्रेरणा दिेे आवण माझ्यारठकाणी िुमच्या वर्षयीिंा भवक्तभार् अवधकावधक र्ाढर्ीि 

राहिे. 

 अहो गुरूनाथ, आिा माझे मन खरेिं शाुंि झािे आह ेआवण िुमच्या 

प्रेमाने िे पूणव युक्त झािेिे आह.े परुंिु अजून अवधक जाणून घेण्याच्या दषृ्टीनेिं केर्ळ 

मिा िु्हािा काही प्रश्न वर्िंारार्ेि असे र्ाटि आह.े विंत्रसेनाकिूंन अनर्धानाने 

गोष्ट घिंिी ककर्ा िुमिें माहात््य जाणि नसडयामुळे त्याच्याकिूंन अज्ञानापोटी 

िुमिंा अर्मान घिंिा ह ेिुमिें ्हणणे योग्यिं आह.े कारण िुमच्या शुद्ध दषृ्टीिा 

िेिं ददसिे र् िसेिं जाणर्िे. परुंिु एखाद्याकिूंन घिंिेडया दषु्कृत्यािें अज्ञान ह े

कारण असिे, िरी िे त्यािें समथवन होऊ शकणार नाही. त्याच्या कमाविंी फळे 

त्याच्या प्रारब्धानुसार ईश्वरी वनयिीि त्यािा वमळिीििं हहेी खरेिं आह.े पण त्या 

दषु्कमीयाुंच्या दषु्कृत्यािंा त्रास अनेक सामान्य जनाुंना र् सज्जनाुंना सहन करार्ा 

िागेि आवण मग त्याच्यार्रिी उपाय काय? र् िो कोण करणार? अशा पापी 

िोकाुंना शासन करून त्याुंच्यापासून सज्जनाुंना सुंरक्षण दणे्यािंी जिािदारी 

कोणािंी? आवण िी कोण स्र्ीकारणार? ईश्वराच्या वनयिीिही त्यासाठी कोणीिरी 

वनवमत्त हा होणारिं ना? नाहीिर अशा दजुवनाुंिंी दषु्कृत्ये र्ाढििं राहिीि आवण 

त्यािंी झळ र् िाप सामान्याुंना अकारण होि राहीि. िेव्हा अशा दजुवनाुंना आळा 



 

 

िसण्यासाठी ईश्वराच्या वनयिीि काय योजना असिे, िे िु्ही कृपा करून मिा 

साुंगार्े आवण माझ्या मनािें समाधान करार्े अशी मी िु्हािा वर्नुंिी करिो.”  

 कौवशकाच्या िोिण्यािीि मनमोकळेपणािें गािर्ाुंना समाधान झािे. 

त्याुंनी कौवशकाकिंे पाहून मुंदवस्मि केिे आवण शाुंिपणे र् सार्काशपणे िोिण्यास 

सुरूर्ाि केिी, 

 “कौवशका, िुझा प्रश्न अगदी योग्यिं आह.े या प्रश्नामागीि जे वर्िंार 

िुझ्या मनाि आिे त्याुंिेंिं मिा कौिुक र्ाटि आह.े कारण हे प्रश्न िुझ्याठायी केर्ळ 

वजज्ञासू र्ृत्तीिून वनमावण झािेिे नाहीि, िर िे प्रश्न िुझ्या श्रर्णािून र् त्यािीि 

मननािून िाहरे आिेिे आहिे आवण त्यामध्ये वर्षयाच्या अगदी मुळाशी जाऊन 

पूणव सत्य जाणून घेण्यािंी िीव्र िळमळ आह.े ्हणूनिं त्या प्रश्नाुंना महत्त्र् आह.े 

ईश्वराच्या जया सृष्टीि आपण जन्मािा आिो र् जीर्न जगि आहोि त्या 

सृष्टीकायाविंीही योग्य िी जाण आपडयािा असणे हहेी िेर्ढेिं आर्श्यक आह.े 

कारण या िाह्य सृष्टीिंाही आपडया जीर्नार्र थोिंा फार पररणाम होि असिोिं 

आवण त्या िाह्य पररणामाुंिंा आपडया मनािाही स्पशव होिोिं. 

 कौवशका, िुझे ्हणणे योग्यिं आह.े अशा दषु्ट र् दरुािंारी िोकाुंपासून 

सज्जनाुंिें रक्षण करणे अत्युंि आर्श्यक आहिें. पण त्यासाठी प्रथम त्या सज्जनाुंनीिं 

सिळ होणे जरूरीिें आह.े केर्ळ िाह्याुंगािें सद्विवन करून मनािा सिििा प्राप्त 

होि नाही. त्यासाठी मन, िुद्धी र् मुख्यिः विंत्त याुंिंी पूणवपणे शुद्धी व्हार्ी िागिे. 

मनािंी शुद्धी ईश्वरी प्रेमाने, िुद्धीिंी शुद्धी ईश्वरी ज्ञानाने र् विंत्तािंी शुद्धी ईश्वरी 

भक्तीच्या ध्यासाने होि असिे. रजोगुण र् िमोगुण याुंिंा समूळ नाश करून 

एकीएक सत्त्र्गुणिं जेव्हा र्ृल्द्धगि होिो िेव्हािं खरी सिळिा र् िेजवस्र्िा प्राप्त 

होिे. परुंिु या सत्त्र्गुणािंाही अहुंकार वशडिक राहिो आवण िो केर्ळ 

ईश्वराठायीच्या शरण्यभार्ाने नाहीसा होिो. अशा वनरहुंकारीत्र्ानेिं शुद्ध 

सत्त्र्गुणािंी प्राप्ती होिे आवण त्यामुळेिं पराक्रमही घिंिो. मग दसुऱ्या कोणाच्याही 

रक्षणािंी र् आधारािंी आर्श्यकिािं राहाि नाही.  

 कौवशका, पण या सृष्टीि असे अनेक सामान्यजन आहिे की 

जयाुंच्याठायी अजूनही रजोगुण र् िमोगुण आहिे, िरीही िे सत्त्र्गुणप्रधान आहिे. 

त्याुंच्या ठायी सत्त्र्गुण हा प्रामुख्याने आह े पण रजोिमाच्या दोषामुळे िे मनाने 
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दिुवि आहिे. अशा जनाुंच्याठायीिंा सत्त्र्गुण राखणे र् त्यािें रक्षण करणे अत्युंि 

आर्श्यक आह.े कारण िरिं एक ददर्स िे सिळ होण्यािंी शमयिा आह.े ्हणूनिं 

जेव्हा जेव्हा दजुवन हे वशरजोर होऊन माजिाि आवण सज्जनाुंिंा प्रत्यक्ष छळ करू 

िागिाि, िेव्हा सर्वशवक्तमान असा परमेश्वर, अुंश रूपाने या सृष्टीि अर्िरिो. 

आपडया ददव्य पराक्रमाने दजुवनाुंिें वनदाविन करून सज्जनाुंच्या सत्प्रर्ृत्तीिें सुंरक्षण 

करणे ह े सत्कायव या अर्िार िंररत्राुंद्वारे घिंि असिे. परमेश्वराच्या वनयिीि 

त्याच्यािं सुंकडपानुसार उत्स्फूिवपणे घिंणारी ही एक अद्भुिर्य अशीिं गोष्ट 

आह.े”  

 गािर्ाुंिें िोिणे एकाग्र मनाने ऐकणारा कौवशक हा अवधकिं 

वर्िंाराि पिंिा. केर्ळ आपडया सद्गुरूुं च्या ठायीिं परमेश्वरािें सर्व माहात््य 

प्रगट आह,े या दषृ्टीने र् श्रद्धनेे पाहणाऱ्या कौवशकािा हा अर्िार िंररत्राुंिंा वर्षय 

नर्ीनिं होिा. त्याहीपेक्षा जास्ि िो अनाकिनीय होिा. आपडया सद्गुरूुं च्या 

कायावपेक्षा दसुरे काही ईश्वरी कायव असू शकिे ही कडपनासुद्धा करणे कौवशकािा 

शमय होि नव्हिे. पण अशा कायाविंा उडिेख खुद्द गािर्ाुंच्यािं मुखािून होिाना 

ऐकडयार्र त्यार्र श्रद्धा ठेर्णे कौवशकािा भागिं पिंि होिे. परुंिु िो वर्षय 

अवधक वर्स्िारपूर्वक र् सखोििेने समजून घेिडयावशर्ाय त्या श्रद्धिेा िळकटी 

येणार नाही ह े मात्र कौवशक जाणून होिा. ्हणून थोिंेसे थाुंिून त्याने पुन्हा 

वर्िंारपूर्वक र् नम्रभार्ाने गािर्ाुंशी िोिण्यास सुरूर्ाि केिी, 

 “अहो गुरूनाथ, हा अर्िार िंररत्राुंिंा वर्षय िुमच्या मुखािून मी 

पवहडयाप्रथमिं श्रर्ण करीि आह.े या अर्िार िंररत्राुंिें जे र्ेगळेपण र् वर्शेषत्र् 

िु्ही साुंवगििेि िे ऐकून मिा थोिंेसे नर्िही र्ाटि आह.े माझ्या भार्ाने 

माझ्यासाठी िर िु्हीिं माझे दरै्ि र् सर्वस्र् आहाि. कारण िु्ही मिा केर्ळ 

रक्षण र् आधारिं ददिा असे नाही, िर मिा माझ्या आत्मकडयाणािंा असा 

ईश्वरप्राप्तीिंा मागवही दाखर्िा आहिे आवण िुमच्या सेर्ेने र् भक्तीने िो मागव 

वनवििपणे पूणव होईि असा माझा दढृ वर्श्वास आह.े िेव्हा अशी ही अर्िार िंररत्रे 

या सृवष्टकायावि प्रगट होि असिीिही, परुंिु िी माझ्या सद्गुरूुं च्या 

जीर्निंररत्रापेक्षा श्रेष्ठ असू शकिीि असे मिा मुळीिं र्ाटि नाही.”  

 कौवशकाच्या िोिण्यार्र गािर् ऋषी थोिंेसे गुंभीर झािे आवण थोिंा 

र्ेळ काहीिं न िोििा िे नेत्र वमटून स्र्स्थिं िसून रावहिे. काही र्ेळाने गािर्ाुंनी 

आपिे नेत्र उघिंिे आवण कौवशकाकिंे कृपाकटाक्ष टाकिा. कौवशकाच्या नजरेिीि 



 

 

अपार श्रद्धा र् भवक्तभार् पाहून गािर्ाुंना त्यािें कौिुक र्ाटिे. त्याुंच्या ठायीिंा 

प्रेमा दाटून आिा आवण त्याुंच्या मुखािून कौवशकासाठी प्रेमळ सत्य र्िंने प्रगट होऊ 

िागिी, 

 “अरे कौवशका, एक अत्युंि महत्त्र्ािंी गोष्ट िक्षाि ठेर् की या सृष्टीमध्ये 

वभन्न वभन्न कायावसाठी ईश्वरािंी र्ेगर्ेगळी रूपे प्रगट होि असिाि. परुंिु ईश्वर 

मात्र एकीएकिं आहे आवण िोिं सर्वश्रेष्ठ आह.े त्यािें एकत्र् हे सर्व रूपाि र् सर्व 

कायावि अिावधििं असिे आवण ्हणूनिं त्यामध्ये श्रेष्ठ र्ा कवनष्ठ असा भेदभार् 

अवजिाि सुंभर्ििं नाही. गुरूवशष्य परुंपरेद्वारे आत्मप्राप्तीिंा मागव प्रगट ठेर्ण्यािें 

कायव जसे घिंिे, िसे अर्िारकायावद्वारे सर्वसामान्याुंच्या भावर्किेिंे रक्षण केिे 

जािे. या सृष्टीि गुरूवशष्य परुंपरा ही अखुंिंपणे र् अव्याहि िंािू असिे, िर 

अर्िार िंररत्रे ही काही वर्वशष्ट कारणाुंनी र् वर्वशष्ट काळापुरिी प्रगट होि 

असिाि. गुरूवशष्य परुंपरेिंा आश्रय घेण्यासाठी जया सुंसाराच्या र्ैराग्यािंी वनिाुंि 

आर्श्यकिा आह,े िे कािमानानुसार सर्व सामान्याुंच्याठायी िेर्ढ्या सहजिेने असू 

शकि नाही. परुंिु ईश्वरािंी वर्शेष अर्िार िंररत्रे ही सामान्य भावर्काुंच्याठायी 

ईश्वरप्राप्तीच्या मागाविंी गोिंी र् आर्श्यकिा वनमावण करण्यास कारणीभूि र् 

सहाय्यभूि होि असिाि. सर्ावि मुख्य गोष्ट ्हणजे असे अर्िारकायव जया 

महात््याुंकिूंन प्रगट होि असिे त्याुंनी आधी स्र्िः गुरूवशष्य परुंपरेिंा आश्रय 

घेििेिा असिो. असे महात्मे सद्गुरूुं ना अनन्य अशा वशष्यभार्ाने शरण जाऊन 

सद्गुरूभक्तीने आत्मज्ञानप्राप्ती करून घेिाि आवण मगिं त्याुंच्याकिूंन अर्िारकायव 

घिंि असिे. त्याुंच्यामुळेिं गुरूवशष्य परुंपरा वर्शेषत्र्ाने उजळून वनघिे आवण 

गुरूवशष्य परुंपरेिें र् सद्गुरूभक्तीिें माहात््य प्रकषावने प्रगट होिे. त्यामुळे काही 

भावर्क उदु्यक्त होऊन या परुंपरेिंा आश्रय घेिाि आवण साधकार्स्थेिा प्राप्त 

होिाि. िेव्हा अर्िार िंररत्रे र् गुरूवशष्य परुंपरा ही एकमेकाुंना पूरकिं आहिे ही 

गोष्ट कायमिंी िक्षाि ठेर्. त्या सुंिुंधी केव्हाही मनािंी वद्वधा वस्थिी होऊ दऊे 

नकोस.  

 कौवशका, िुिा एक आनुंदािंी गोष्ट साुंगिो जी ऐकून िुिाही नर्ि 

र्ाटेि, की असे अर्िार िंररत्र साुंप्रि काळी कृष्णरूपाने प्रगट आह.े द्वारका नगरीि 

सध्या र्ास्िव्य करून असिेडया त्या कृष्णाच्या अद्भुि र् ददव्य िंररत्राद्वारे त्या 

परमेश्वरािें सर्व दरै्ी गुणिं साकार झािेिे आहिे. आपडया ददव्य पराक्रमाने अनेक 

दषु्ट र् दजुवनाुंिें वनदाविन करून त्याने सज्जनाुंना आधार ददिा. एर्ढेिं नव्हे, िर 
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त्याच्या दरै्ी प्रेमाने अनेक सामान्य प्रापुंविंकाुंना कृष्णाने सुंसाराच्या िुंधनािून मुक्त 

केिे आवण त्याुंिंी जीर्ने स्र्ास््यािंी, सुखािंी र् समाधानािंी करून ठेर्िी. 

आपडया ठायीच्या ईश्वरी प्रेमाच्या गोिंीिंा अनुभर् सर्ाांना आणून दिेाना, कृष्णाने 

अनेकाुंच्या ठायी ईश्वरी प्रेमािंी वनर्ममिी केिी आवण ईश्वरी भक्तीिें माहात््य 

ठसवर्िे आहे, ही कृष्णिंररत्रािीि सर्ावि वर्शेष महत्त्र्ािंी गोष्ट आह.े िेव्हा 

कृष्णरूपाने असे अर्िारकायव घिंि असिाना आपडयािा काळजी करण्यािें काहीिं 

कारण नाही. दरुािंारािा र् अधमाविा आळा घािण्यािें काम कृष्णािें आह ेआवण 

त्यािंी जिािदारी िो उत्कृष्टपणे पार पािंि असणार याि विळमात्रही शुंका नाही.”  

 गािर्ाुंिें िोिणे ऐकि असिाना कौवशकािा नर्ि िर र्ाटि होिेिं 

पण त्यािंिरोिर त्याच्या रठकाणिंी उत्सुकिाही र्ाढि होिी. त्यामुळे न राहर्ून 

कौवशक िागिीिं उद्गारिा,  

 “अहो गुरूनाथ, एर्ढे जर त्या कृष्णाच्या कायाविें माहात््य आह े िर 

मग अजूनही या विंत्रसेनासारखे दरुािंारी वजर्ुंि कसे? आवण अशी दषु्कृत्ये 

करण्यािें धािंस िे कसे काय करू शकिाि? कृष्णािें धमवकायव व्यर्वस्थि घिंि 

असेि िर मग विंत्रसेनािा कृष्णािंा र्िंक िरी हर्ा की नाही? ह े प्रश्न माझ्या 

मनाि वनमावण होि आहिे खरे, परुंिु त्यामागे कृष्णावर्षयी कोणिीही शुंका र्ा 

अनादर मात्र माझ्यारठकाणी अवजिाि नाही. िर कृष्णािें कायव र् माहात््य 

अवधकावधक जाणून घ्यार्े हािं एकमेर् हिेू माझ्याठायी आहे, आवण ह े िु्हीही 

जाणून आहाििं यािंी मिा पूणव खात्री आह.े पण माझा प्रश्न िरोिर आह ेना?”  

 कौवशकाच्या प्रश्नार्र गािर्ाुंनी हिकेिं मान िंोिर्िी आवण िे 

्हणािे, 

“कौवशका, िुझ्या मनाि असे प्रश्न येणे साहवजकिं आह.े परुंिु त्यािीि 

गुह्यही नीट समजून घे. अरे, अर्िार कायव ह ेपरमेश्वरी शक्तीच्या अवधष्ठानार्र र् 

प्रकृिीनुसार घिंि असिे ह े खरे आह.े पण त्या कायाविा मानर्ी जीर्नाच्या सर्व 

मयावदाही असिाि हे पण खरे आह.े या भूििार्रीि सर्व दरुािंारी र् दषु्ट िोकाुंना 

शोधून काढून त्याुंिंा नाश करणे ह े कृष्णािाही शमय नाही. मुळाि त्यािें कायव 



 

 

सद्धमाविंी स्थापना करणे ह े आह े आवण ्हणून त्या कायावच्या आिं येणाऱ्या 

अधमीयाुंिें वनदाविन करणे कृष्णािा क्रमप्राप्त होिे. त्यािूनही कृष्णाच्या कायाविा 

वर्रोध करून कोणी आपणहूनिं अहुंकाराने कृष्णाच्या समोर उभे राहण्यािें साहस 

दाखर्िेिं, िर त्यािंाही वनःपाि करणे ह े िर कृष्णािें किवव्यकमविं ठरिे. िेव्हा 

विंत्रसेनासारखे दरुािंारी जोपयांि कृष्णाच्या वनदशवनास येि नाहीि, िोपयांि 

कृष्णही त्याुंच्यावर्रूद्ध काहीही कारर्ाई करू शकणार नाहीिं ह े खरे आह े ना? 

त्यार्र कृष्णािंाही काही इिाज नाही. पण एखाद्यािा जर असे र्ाटि असेि की 

कृष्णाने अशा दरुािंाऱ्याुंना शासन करार्े, िर त्याने िी गोष्ट कृष्णािा प्रत्यक्षपणे 

कळीि करार्यास हर्ी. कृष्ण त्यार्र वर्नावर्िुंि उपाय योजना करेि या वर्षयी 

शुंकेिा जराही र्ार्िं नाही. कौवशका, िूिं यािंा अनुभर् का घेि नाहीस? िू स्र्िः 

कृष्णािा भेटून त्यािा विंत्रसेनािंी मावहिी द ेआवण मग कृष्ण त्यार्र काय करिो 

िे िू स्र्िःिं िघ ्हणजे झािे.”  

 गािर्ाुंच्या िोिण्यार्र आपिी मान नकाराथी हिर्ीि कौवशक 

िागिीिं ्हणािा,  

“नाही, नाही, गुरूनाथ, माझ्या मनाि िशी कोणिीही इच्छा मुळीिं 

नाही. िु्ही अर्िार िंररत्राुंिंी महिी र् मावहिी साुंगि होिाि ्हणूनिं केर्ळ 

माझ्या मनाि उत्सुकिेपोटी काही प्रश्न वनमावण झािे एर्ढेिं. पण एक गोष्ट मी 

िु्हािा वर्नम्रभार्ाने पण वनियात्मकिेने साुंगिो, की माझ्याठायी िुमच्यावशर्ाय 

दसुऱ्या कोणािेंही माहात््य नाही. माझ्यासाठी िु्हीिं माझे सर्वस्र् आहाि. मािा, 

वपिा, गुरू र् ईश्वर या सर्ाांिंा अनुभर् मी िुमच्या ठायीिं घेि असिो. िुमच्या 

पिीकिंिंा दसुरा कोणी परमेश्वर वनदान माझ्यासाठी िरी नाही. परमेश्वरािें 

अवस्ित्र्, त्यािें ज्ञान र् त्यािंी सत्ता सर्वव्यापक आहे ह ेसत्यज्ञान मी जाणून आह.े 

परुंिु िु्हीिं माझे सर्व अुंििावह्य जीर्न व्यापून रावहिेिा आहाि हिें माझ्यासाठी 

सत्य आह.े ्हणूनिं दसुरे कोणिेही कायव अनुभर्ण्यािंी र् पाहण्यािंी मिा 

अवजिाि इच्छा नाही. िुमच्या िंरणीिं मी अनन्य आह े आवण त्याििं मी धन्य 

आह.े माझ्या हृदयाि केर्ळ आपिीिं प्रेमळ र् िेजस्र्ी मूिी स्थावपि झािेिी आह े

आवण माझ्या मनाि दसुऱ्या कोणािाही जागािं नाही.”  
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 कौवशकाच्या िोिण्यािंा झािेिा सुंिोष गािर्ाुंच्या मुखार्र अगदी 

स्पष्टपणे ददसि होिा. परुंिु अुंिःकरणाि कौवशकावर्षयी असिेडया अिीर् 

प्रेमापोटी गािर्ाुंना त्याच्याशी पुन्हा िोिडयावशर्ाय राहर्िे नाही. 

 “अरे कौवशका, िुझी माझ्यार्रीि श्रद्धा र् वनष्ठा मी पूणवपणे जाणून 

आह.े त्यामुळेिं िुिा िुझ्याठायी आत्मज्ञानािंा अनुभर् वनवििपणे घेिा येणार 

आह.े परुंिु एक महत्त्र्ािंी गोष्ट िक्षाि ठेर् की आपडया हृदयाि जसे आत््याच्या 

रूपाने ईश्वरािें अवस्ित्र् आह ेिसेिं िो ईश्वर सर्व रूपाने र् सर्वत्र आह.े त्यािही त्या 

ईश्वरािें प्रगटणारे अर्िाररूप ह ेवर्शेष आह ेहहेी खरेिं आह.े त्यामुळे त्या रूपािा 

पाहणे, ऐकणे र् भेटणे यािंा होणारा आनुंद हाही एक वर्शेषिं असिो. या 

सृष्टीमध्ये असे अर्िाररूप र्ारुंर्ार प्रगट होि नसिे. त्यामुळे आत्मानुभर्ी 

महात््याुंच्या ठायीसुद्धा असे प्रगटिेिे अर्िाररूप पाहण्यािंी एक उत्सुकिा 

असिेिं. आत्मस्र्रूपाच्या आत्मानुंदाि रममाण असणाऱ्याुंनाही अशा अर्िारी 

रूपाने साकार झािेिा परमानुंद अनुभर्ण्यािंी उत्कुं ठा असिे. एर्ढे माहात््य 

व्यापक परमेश्वराच्या सगुण रूपािीि अर्िारिीिाुंिें आहे, ही महत्त्र्ािंी गोष्ट 

िक्षाि ठेर्. िेव्हा या प्रसुंगािें वनवमत्त करून कौवशका, िू कृष्णािंी प्रत्यक्षिं भेट का 

घेि नाहीस? ्हणजे िुिा िुझ्या अनुभर्ानेिं कृष्णािें वर्शेषत्र् काय आह ेह ेकळेि. 

ककिहना आपण असे करूया, की आपण दोघेही त्या कृष्णाच्या भेटीिा जाऊया. खरे 

िर, माझ्याही रठकाणी या सृष्टीि प्रगटिेडया ईश्वरी िीिेिें िे कौिुक पाहण्यािंी 

ऊमी वनमावण झािेिी आह.े”  

 

 गािर्ाुंच्या िोिण्यािें कौवशकािा सुरूर्ािीिा जरी नर्ि र्ाटि होिे 

िरी नुंिर मात्र कौवशक थोिंासा गुंभीरिं झािा आवण मनािडया मनाि वर्िंारही 

करू िागिा. परुंिु काही केडया त्याच्या मनािंा उिगिंा होईना. कौवशकाच्याही िे 

िक्षाि आिेिं. शेर्टी त्याने मनािंा एकिं वनिय केिा की केर्ळ वर्िंार करीि 

राहण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृिीनेिं अनुभर् घेऊ या. कारण त्यानेिं योग्य िो वनर्ािंा 

होईि. त्याच्या दषृ्टीने सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट हीिं होिी की स्र्िः गािर्ाुंच्या 

ठायीिं कृष्णभेटीिंी ऊमी वनमावण झािेिी होिी. िेव्हा त्या ऊमीिंी पूिी 

करण्यासाठी गािर्ाुंच्या िरोिर राहणे िर कौवशकाकिूंन सहजिं घिंणार होिे. 

कारण िेिं िर त्याच्या वशष्यभार्ािें र् सद्गुरूभक्तीिें िक्षण होिे. त्यामुळे 

कौवशकाने गािर्ाुंच्याकिंे पाहून होकारात्मक मान िंोिर्िी. परुंिु त्याच्या 



 

 

मुखार्रीि गुंभीरिा मात्र गािर्ाुंच्या दषृ्टीस आिीिं. मग गािर्ही काही िोििे 

नाहीि आवण िे स्र्स्थिं रावहिे. परुंिु दसुऱ्या ददर्शी सकाळिंी सर्व आवन्हके 

झाडयानुंिर गािर् र् कौवशक ह ेउभयिा द्वारकेच्या ददशेने मागवक्रमण करू िागिे 

एर्ढे मात्र खरे!  

 गािर्ाुंच्या िरोिर प्रर्ास करीि असिाना सेर्ाभार्ाने असिेिा 

कौवशक हा अत्युंि सार्ध र् दक्ष होिा. अत्युंि शाुंि र् प्रसन्न मुद्रेने िंािि असिेडया 

गािर्ाुंना कौवशकाकिूंन योग्य अशी साथ अगदी सहजिेने ददिी जाि होिी. कधी 

गािर्ाुंिंा हाि धरून त्याुंच्या िरोिर, िर कधी गािर्ाुंच्या पाठोपाठ योग्य िे 

अुंिर ठेर्ून िंाििाना कौवशकाच्या रठकाणी फक्त एकिं व्यर्धान होिे आवण िे 

्हणजे गािर्ाुंच्या अुंिःकरणािें. गािर्ाुंच्या अुंिःकरणािंी अनुभर्ार्स्था जाणिा 

येणे जरी कौवशकािा शमय नव्हिे, िरी त्याुंच्या मुद्ररे्रून र् नेत्रािून ककर्ा 

त्याुंच्याकिूंन सहजिेने घिंणाऱ्या हाििंािींमधून जे भार् वनदशे होि असि िे 

कौवशकािा नेमके कळि असि. त्यािें मन गािर्ाुंच्या मनाशी जुळडयािेंिं िे िक्षण 

होिे. त्यामुळे कौवशकाकिूंनही योग्य िो प्रविसाद प्रत्यक्ष कृिीने िगेिंिं ददिा जाई. 

कारण गािर्ाुंच्या शारीररक र् मानवसक स्र्ास््यािंािं एकीएक वर्िंार 

कौवशकाच्या मनाि जागृि होिा. काही र्ेळा कौवशक स्र्िःहूनही गािर्ाुंना मध्ये 

थाुंिून वर्श्राुंिी घेण्यासाठी ककर्ा जिप्राशनासाठी वर्नुंिीपूर्वक वर्िंारणा करीि 

असे. त्यािा काहीर्ेळा गािर् मान्यिा देि असि ककर्ा दिे नसिही. पण कौवशक 

मात्र गािर्ाुंर्रीि अिीर् प्रेमापोटी त्याच्या सेर्ाभार्ाने वनत्य युक्तिं रावहिा. 

परुंिु एक गोष्ट कौवशकाच्या वनवििपणे िक्षाि आिी की गािर्ाुंिें मन िेथे 

नव्हिेिं. िे मन िहधा आधीिं द्वारकेिा जाऊन पोहोिंिे असार्े ह ेकौवशकाच्या 

िक्षाि आिे. त्यािें मन मात्र केर्ळ गािर्ाुंच्या रठकाणीिं होिे आवण िो एकमेर् 

गािर्ाुंच्यािं वर्िंाराि होिा. 

 गािर् र् कौवशक या उभयिाुंनी जेव्हा द्वारका नगरीि प्रर्ेश केिा 

िेव्हा सूयव अजून माध्यान्हीिा आिा नव्हिा खरा, परुंिु पूर्व ददशेिा िरािंसा र्रिी 

आिा होिा. आपडया िेजस्र्ी दकरणाुंनी त्याने सर्व द्वारका पूणवपणे उजळर्ून ठेर्िी 

होिी आवण द्वारकेिें सोनेरीपण अवधकिं झळाळून रावहिे होिे. द्वारकेिीि 

प्रगटिेिे र्ैभर् पाहिा पाहिा कौवशकािें िंोळे िर साहवजकिं ददपून गेिे. कारण िे 

सर्व िो प्रथमिं पाहि होिा. परुंिु गािर्ाुंच्या वर्शुद्ध अुंिःकरणािा मात्र त्या िाह्य 

र्ैभर्ािून प्रगटिेिे कृष्णािें षड्गुणैश्वयव जाणर्िे आवण परमेश्वरी प्रेमाने त्याुंिें 

अुंिःकरण भरून आिे. वनगुवण वनराकार परमेश्वरािें सगुण साकार झािेिे िे 

अवभजाि सौंदयव पाहाि असिाना गािर्ाुंिें नेत्र अविशय आनुंदिे. समरस होऊन 



 कृष्णपरमात्मा 

 

त्या सौंदयाविंा रसास्र्ाद गािर् स्र्िः घेि होिे आवण कौवशकािा अत्युंि रवसकिेने 

त्याुंिंा आनुंद पुन्हा पुन्हा र्णवन करून साुंगि होिे. गािर्ाुंिें िे रूप कौवशक प्रथमिं 

पाहि होिा आवण मनािडया मनाि िंदकिही होि होिा. एरव्ही पूणवपणे 

र्ैराग्यशीि असिेडया गािर्ाुंच्या िाह्यरूपाच्या त्या आगळ्या र्ेगळ्या दशवनाने 

कौवशक जरी थोिंासा िार्रिा, िरी िाह्याुंगाने गािर्ाुंच्या आनुंदाि सहभागी 

होण्यािंा प्रयत्न मात्र कौवशकाकिूंन अगदी मनापासून घिंि होिा.  

 अशा िऱ्हनेे द्वारकेिीि ईश्वरी ऐश्वयावच्या आवर्ष्कारािें सर्व सौंदयव 

न्याहाळीि, पण कुठेही न रमिा र्ा न रेंगाळिा गािर् ऋषी कौवशकासह त्र्रेने 

िंािि कृष्णाच्या महािाच्या िाहरे येऊन पोहोिंिे. गािर्ाुंिंी िेजस्र्ी मूिी 

पाहूनिं द्वारपािाुंना त्याुंिें वर्शेषत्र् िक्षाि आिे आवण त्याुंनीही िगिगीने 

महािाि जाऊन कृष्णािा कळीि केिे. कृष्ण जर्ळ जर्ळ धार्ििं िाहरे आिा 

आवण गािर्ाुंना पाहिािं कृष्णाने त्याुंना एकदम साष्टाुंग प्रवणपाििं केिा. 

गािर्ाुंनी हषवभराने कृष्णािा आपडया दोन्ही हािाुंनी र्र उठर्िे आवण अत्युंि 

प्रेमभराने त्यािा दढृाल्िगन ददिे. िे दशृ्य पाहिाना कौवशकािें भान मात्र पूणवपणे 

हरर्ून गेिे. त्यािा काहीिं अथविोध होईना. कृष्णाने जेव्हा गािर्ाुंना साष्टाुंग 

प्रवणपाि केिा िेव्हा आपडया सद्गुरूुं िें माहात््य जाणर्ून कौवशकािेंही अुंिःकरण 

भरूनिं आिे होिे. पण त्यानुंिर गािर्ाुंनी जया प्रेमाने कृष्णािा दढृाल्िगन ददिे 

आवण कृष्णभेटीिंा जो आनुंद गािर्ाुंच्या मुखार्रून ओसुंिूंन र्ाहि होिा, िो 

पाहून मात्र कौवशक जरासा भाुंिार्डयासारखा झािा. कारण गािर्ाुंच्या िाह्य 

िक्षणाुंर्रून िरी कौवशकािा असेिं ददसि होिे की गािर्ाुंना जणू परमात््याच्या 

भेटीिंािं परमानुंद झािेिा आह.े गािर्ाुंच्या ईश्वरी अनुभर्ाच्या परिे असे 

कृष्णाठायी काय आह े की जयािंा एर्ढा आनुंद गािर्ाुंना व्हार्ा, असे कोिंेिं 

कौवशकाच्या मनािा पिंिे. परुंिु िरीही कौवशक मात्र शाुंि र् स्र्स्थिं रावहिा. 

 एक गोष्ट मात्र वनविििं खरी होिी की कृष्णािें रूप र् व्यवक्तमत्र् 

पाहून कौवशकाच्या रठकाणीही कृष्णावर्षयी एक जिरदस्ि आकषवण वनमावण झािेिे 

होिे. कृष्णािें प्रसन्न मुख र् त्यार्रीि मोहक र् मधुर हास्य पाहून कौवशकािें मनही 

हरखून गेिेिं. कृष्णाच्या र्ागण्यािोिण्यािीि अकृवत्रम सहजिा र् वर्नम्रिा याुंिंा 

कौवशकाच्या मनार्र केर्ढा िरी प्रभार् पिंिा होिा. िेर्ढ्याििं जेव्हा कृष्णाने 

कौवशकाच्या जर्ळ येऊन र् आपिे दोन्ही कर जोिूंन कौवशकािें स्र्ागि केिे िेव्हा 

िर कौवशक अगदी िंदकििं झािा आवण पूणवपणे िार्रिािं. कृष्णािा प्रविसाद 

दणे्यािेंही भान कौवशकािा थोिंार्ेळ रावहिे नाही. त्यािंी ही अर्स्था गािर्ाुंच्या 

िक्षाि आिी आवण त्याुंनी पुढे होऊन कौवशकाच्या मस्िकािा हळूिं स्पशव केिा. 



 

 

कौवशकाने स्र्िःिा िागिीिं सार्रिे आवण त्यानेही कृष्णािा हाि जोिूंन र्ुंदन 

केिे. नुंिर कृष्णाने अत्युंि आदरपूर्वक गािर्ाुंिंा हाि धरिा आवण त्याुंना आपडया 

महािाि हळूहळू नेऊ िागिा. कौवशकही मनाि अत्युंि उत्सुकिा िाळगून त्याुंच्या 

मागोमाग पार्िे टाकीि िंािि रावहिा.  

 कृष्णाने गािर्ाुंना महािािीि स्र्िःच्या खास दािनाि नेिे आवण 

त्याुंना एका उच्चासनार्र िसर्ून स्र्िः त्याुंच्या िंरणाशी नम्रभार्ाने िसून रावहिा. 

िेर्ढ्याि रूवममणीही िेथे येऊन उभी रावहिी. कोणीिरी ऋषी कृष्णाच्या िरोिर 

महािाि येि असडयािंी िािमी रूवममणीिा सेर्काुंकरर्ी कळिीिं होिी. त्यामुळे 

िरोिर येिाना पूजेिें सर्व सावहत्य घेऊनिं रूवममणी िेथे आिी होिी. िे सर्व 

सावहत्य खािी ठेर्ून रूवममणीही कृष्णाच्या शेजारी िसून रावहिी. त्यानुंिर कृष्ण 

र् रूवममणी या उभयिाुंनी गािर्ाुंिें पादप्रक्षािन करून त्याुंच्या िंरणाुंिें िीथव 

प्राशन केिे. कृष्णाने गािर्ाुंच्या गळ्यामध्ये सुगुंवधि पुष्पाुंिंी माळ अपवण करून 

त्याुंना र्ुंदन केिे. रूवममणीने गािर्ाुंना पुंिंारिीने ओर्ाळून त्याुंिें औक्षण केिे. 

त्यानुंिर कृष्ण र् रूवममणी पुन्हा गािर्ाुंच्या िंरणाशी हाि जोिूंन िसून रावहिे. 

गािर्ाुंच्या िेजस्र्ी मुखार्रीि प्रसन्निा पाहून कौवशकािा अत्युंि आनुंद झािा. 

त्यािं िरोिर गािर्ाुंवर्षयी कृष्णाठायी असिेिा पूजयभार् पाहून कौवशकािा 

कृष्णािें वर्शेष कौिुक र्ाटिे. आपिे सद्गुरू हिें सर्ावि थोर आहिे या जावणर्ेने 

कौवशकाच्या ठायीिंा वशष्यभार् अत्युंि सुखार्िा. पण िेर्ढ्याि गािर्ाुंनी 

आपडया गळ्यािीि पुष्पमाळा काढून कृष्णाच्या गळ्याि घाििी आवण 

रूवममणीच्या हािी एक सुगुंवधि फूि ददिे. गािर्ाुंनी केिेडया गौरर्ाने कृष्णही 

आनुंददि झािा आवण त्याने गािर्ाुंच्या िंरणाुंर्र मस्िक ठेर्ून वर्नम्रभार्े त्याुंना 

पुन्हा र्ुंदन केिे. रुवममणीही िेर्ढ्यािं सहजिेने कृष्णािा अनुसरिी झािी आवण 

विनेही नमस्कार करून गािर्ाुंिें दशवन घेििे. ह ेसर्व पाहून कौवशक मात्र अत्युंि 

अिंुंविि झािा आवण िो गािर् र् कृष्ण याुंच्याकिंे अवनवमष नेत्राुंनी फक्त पाहाििं 

रावहिा.  

 थोिंा र्ेळ अशािं शाुंििेि गेिा असिा कृष्णानेिं आपिे दोन्ही हाि 

जोिूंन गािर्ाुंना उदे्दशून िोिार्यास सुरुर्ाि केिी, 

 “अहो ऋवषर्यव, आज अत्युंि भाग्याने आपिे पवर्त्र िंरण आमच्या 

गृहािा िागिे आवण आ्ही धन्यिं झािो. आपडयासारख्या थोर महात््याुंनी 

आ्हािा आपडया दशवनास पात्र समजार्े ही आपिी आमच्यार्रीि मोठी कृपािं 

आह.े खरे िर, आपण सर्वसुंगपररत्याग करून आपडया आश्रमाििं वनत्य र्ास करून 

असिा आवण केर्ळ आत्मानुंदाि रममाण असिा. आत्मज्ञानदानािें धमवकायव 
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आपडयाकिूंन आपडया सहजधमावने घिंि असिे आवण आपडयासारख्या 

महात््याुंच्या जीर्नकायावमुळेिं आत्मज्ञानप्राप्तीसाठी अत्युंि आर्श्यक असिेिी 

सद्गुरू सवत्शष्य परुंपरा अखुंिंपणे िंािू राहि असिे. पण आज आपण आपिा 

आश्रम सोिूंन मुद्दामहून आमच्या भेटीसाठी एर्ढे कष्ट घेऊन आिाि त्याअथी 

आपडया येण्यामागे काहीिरी वर्शेष हिेू वनविििं आह.े खरे िर, आपण मिा 

नुसिे जरी कळीि केिे असिे िरी मी स्र्िः िागिीिं आपडया भेटीसाठी धार्ि 

आिो असिो. आपिा िेर्ढा हक्क माझ्यार्र वनविििं आह.े िेव्हा आपण आपडया 

येथे येण्यािीि हिेू प्रगट करार्ा आवण माझ्याकिूंन आपिी काही सेर्ा घिंणे शमय 

असडयास िसे जरूर साुंगार्े. मी आपडया सेर्ेसाठी वनत्य ित्पर आह.े”  

 कृष्णाच्या िोिण्यािीि नम्रभार् र् मादवर्िा यामुळे गािर् अत्युंि 

प्रसन्न झािे. त्याुंनी मुंदवस्मि करून कौवशकाकिंे एक नेत्रकटाक्ष टाकिा. कृष्णाच्या 

िोिण्याने कौवशकही अत्युंि प्रभावर्ि झािेिा होिा. गािर्ाुंच्या नजरेिीि भार् 

कौवशकाने ओळखिा. कृष्णाच्या अर्िार िंररत्रािें जे र्ेगळेपण र् वर्शेषपण 

गािर्ाुंनी कौवशकािा साुंवगििे होिे िे हळूहळू त्यािा कृष्णाच्या ठायी जाणर्ू 

िागिे. पण िरीही कृष्णाच्या िोिण्यार्र गािर्ाुंच्याकिूंन काय र् कसा प्रविसाद 

प्रगट होिो ह ेपाहण्यािंी उत्कुं ठा मात्र कौवशकाच्या रठकाणी िागून रावहिी होिी. 

्हणून िो गािर्ाुंच्याकिंे अपेवक्षि नजरेने पाहि रावहिा. गािर् मात्र कृष्णाकिंे 

अत्युंि कौिुकाने र् प्रेमळ नजरेने िरािं र्ेळ पाहि रावहिे होिे. थोड्या र्ेळाने 

त्याुंच्या मुखािून त्याुंच्या अुंिःकरणािीि भार् शब्दरूपाने साकार होऊ िागिे, 

 “अरे कृष्णा, िुझे हिें अत्युंि मनमोहक र् िाघर्ी रूप पाहण्यासाठीिं 

िर मी येथे आिो आह.े िुझ्या अद्भुि िंररत्राद्वारे िू सद्गुरू र् सवत्शष्य या 

परुंपरेिा िर उजळर्ून ठेर्िेसिं, पण त्यािं िरोिर सामान्य जनाुंिंाही उद्धार 

करून त्याुंच्या रठकाणच्या सद्भार्ािा सुंजीर्न ददिेस. एर्ढेिं नव्हे, िर िुझ्या 

सगुण प्रेमभवक्तच्या द्वारे ईश्वरप्राप्तीिंा मागव त्याुंच्यासाठी खुिा केिास. िुझ्या 

पराक्रमामुळेिं ग्िानी आिेडया सद्धमाविा पुन्हा जाग आिी आह े आवण अधमाविा 

आळा िसिा आह.े िुझ्यामुळेिं उन्मत्त झािेडया अधमीयाुंना जरि िसिी आह े

आवण त्याुंच्यारठकाणी िुझा र्िंक वनमावण झािेिा आह.े िुझ्या भीिीपोटी असे 

असुर दिून असिाि ह ेजरी खरे असिे, िरी सुंधी वमळिािं त्याुंिें दषु्टत्र् पुन्हा िंोके 

र्र काढिे आवण मग िे सामान्यजनाुंसाठी त्रासदायक ठरू िागिाि. स्र्िःिंा स्र्ाथव 

साधण्यासाठी र् स्र्िःिंी वर्षयभोगािंी िािसा पुरी करण्यासाठी ह े दषु्ट दजुवन 



 

 

कोणत्याही थरािा जािाि आवण त्यासाठी सामान्याुंिंा अर्मान र्ा छळ 

करण्यासही कमी करि नाहीि.  

 कृष्णा, मी पूणवपणे जाणून आह े की या अधमीयाुंिें समूळ उच्चाटन 

करण्यासाठी िुझ्याकिूंन िू सर्विोपरीने प्रयत्न करीि आहसे. पण एक गोष्ट 

माझ्याप्रमाणेिं िूही जाणून आहसे की काळाच्या गिीनुसार अधमव हािं र्ाढणार 

आवण वशरजोर होि राहणार. कारण िीिं ईश्वरािंी वनयिी आह.े परुंिु िरीही िुझ े

अर्िारकायवसुद्धा असेिं अखुंिंपणे घिंि राहणार आह े ही गोष्टही सत्यिं आह.े 

्हणूनिं मी िुझी खास भेट घेण्यासाठी आिो आह.े कारण असािं एक प्रसुंग 

नुकिािं माझ्या िाििीि कोणा विंत्रसेन नामक गुंधर्ावच्या वनवमत्ताने घिंिा आह.े 

अथावि त्यािंा माझ्यार्र वििकूि पररणाम झािेिा नाही. परुंिु माझा हा सवत्शष्य 

कौवशक मात्र त्यामुळे अत्युंि दखुार्िा गेिा आह.े माझा झािेिा अर्मान त्यािा 

सहन होणे शमयिं नव्हिे. साहवजकिं त्याच्या मनािंा िोिही थोिंासा गेिा होिा. 

परुंिु माझ्या साुंगण्यार्रून कौवशकाने स्र्िःिा सार्रिे. मी त्यािा समजार्ून 

साुंवगििे की ‘अशा दजुवनाुंना वशक्षा करणे ही आपिी र्ृत्ती नाही आवण िे आपिे 

कायवही नाही. िसे कायव केर्ळ कृष्णाकिूंनिं घिूं शकिे. त्यािंािं िो अवधकार 

आह.े’ माझ्या र्िंनाुंर्र श्रद्धा ठेर्ून कौवशक जरी त्यार्ेळी शाुंि झािा असिा िरी 

साहवजकिं त्याच्या मनािीि राग अजून पूणवपणे गेिेिा नाही. ्हणूनिं मी 

कौवशकािा िुझ्या भेटीसाठी घेऊन आिेिो आह.े िेव्हा त्यािंा राग नाहीसा 

करण्यािंी जिािदारी कृष्णा, आिा िुझीिं आह.े”  

 गािर्ाुंिें िोिणे ऐकि असिाना कृष्ण अवधकावधक गुंभीर र् 

वर्िंारमग्न होि होिा. त्यािंिरोिर त्याच्या मुखार्रीि आरक्तिाही र्ाढि होिी. 

गािर्ाुंिें िोिणे थाुंिडयािरोिर कृष्णाने िागिीिं िोिार्यास सुरूर्ाि केिी. 

 “अहो ऋवषर्यव, आपिे ्हणणे अत्युंि योग्य र् यथाथविं आह.े ईश्वरािंी 

वनयिी आपण पूणवपणे जाणून आहाििं आवण िरीही आपण आपिा आत्मानुभर् या 

कौवशकासारख्या सत्पात्र सवत्शष्याुंच्या स्र्ानुभर्ािंा व्हार्ा ्हणून आश्रमािंी 

स्थापना करून िेथे र्ास्िव्य करीि असिा. त्यारठकाणी अनेक खऱ्या साधकाुंना 

आश्रय दऊेन आपण त्याुंना आत्मधमाविें सत्यज्ञान दिेा आवण वनत्य मागवदशवन करून 

सवत्शष्य घिंर्ीि असिा, ही आपिी थोरर्ी र् माहात््य मी पूणवपणे जाणून आह.े 

अशा आपडयासारख्या महात््याुंिंा जर कोणी अर्मान केिा असेि, िर या 

कौवशकािािं काय मिाही त्यािंा रागिं येणार ह े अगदी सहज आह.े अधमव र् 
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अनीिी र्ाढि आह ेआवण ह ेपुढे येऊ घाििेडया कवियुगािेंिं िक्षण आह.े अथावि् ह े

जरी खरे असिे िरी अजूनही सद्धमाविें अवस्ित्र् केर्ळ आपडयासारख्या 

महात््याुंमुळे रटकून आह े हहेी खरेिं आह.े त्या सद्धमाविा सुंरक्षण दणेे ह े माझे 

किवव्यकमविं आह.े त्या सद्धमाविा मी केव्हाही अनाथ ककर्ा पोरका होऊ दणेार नाही 

ह े माझे ब्रीद आह े आवण आपडया आशीर्ावदाच्या िळार्रिं मी माझे ब्रीद प्रत्यक्ष 

आिंरणाने राखीन असा माझा दढृ वर्श्वास आह.े ऋवषर्यव, मी आपडया साक्षीने या 

कौवशकािा असे र्िंन दिेो की जयाने आपिा अर्मान केिा आहे, त्या विंत्रसेनािा 

मी मृत्युदुंिंािें शासन करीनिं, ही माझी प्रविज्ञा आह.े”  

 कृष्णाच्या या िोिण्यार्र गािर् काहीिं िोििे नाहीि. शाुंिपणे 

त्याुंनी त्याुंिें नेत्र वमटून घेििे आवण त्याुंच्या मुखािून हळुर्ार ‘जशी ईश्वरािंी 

इच्छा’ एर्ढेिं शब्द िाहरे आिे. परुंिु कौवशक मात्र जरी आधी िंदकि झािा िरी 

नुंिर मात्र िो थोिंासा सुखार्िाही. सद्गुरूुं च्या झािेडया अर्मानामुळे आिेडया 

रागािंी मनािीि आग अजूनही कौवशकाच्या मनाि कुठेिरी थोिंीशी का होईना 

पण धुमसि होिीिं. कृष्णाच्या त्या प्रविज्ञापूर्वक र्िंनाने त्या मनार्र जिािंा 

वशिंकार्ा झाडयासारखे झािे आवण कौवशकािें मन िरेिंसे वनर्ळून शाुंि झािे. 

कृष्णावर्षयीच्या आदराने कौवशकािें मन भरून रावहिे. पण त्यािा माहात््य मात्र 

एकीएक त्याच्या सद्गुरूुं िें ्हणजे गािर्ाुंिेंिं जाणर्ि होिे. मनाच्या त्यािं 

वस्थिीि कौवशक कृष्णाच्याजर्ळ आिा आवण त्याने कृष्णािा अत्युंि आदरपूर्वक 

दोन्ही हाि जोिूंन र्ुंदन केिे. कृष्णाने पुढे होऊन कौवशकािें हाि आपडया हािाि 

घेििे आवण अत्युंि प्रेमाने कौवशकाच्या पाठीर्र थोपटिे. कौवशकािंी सद्गुरूुं र्रीि 

वनष्ठा र् भक्ती पाहून कौवशकावर्षयीिें कौिुक कृष्णाच्या नेत्रािून भरभरून र्ाहि 

होिे.  

 कौवशक िागिीिं गािर्ाुंच्या जर्ळ गेिा आवण त्याने त्याुंच्या 

िंरणाुंर्र मस्िक ठेर्ून त्याुंना साष्टाुंग प्रवणपाि केिा. गािर्ाुंनी सुद्धा कौवशकािें 

मस्िकार्र त्याुंिंा कृपाहस्ि ठेर्िा आवण त्यािें मस्िक हळुर्ारपणे कुरर्ाळिे. 

पुढच्यािं क्षणी गािर् त्याुंच्या आसनार्रून उठून उभ े रावहिे. त्याुंनी सहिेुक 

नजरेने कृष्णाकिंे पावहिे आवण जणू असेिं सुिंवर्िे की ‘आिा आमिें येथीि कायव 

पूणव झािे आह.े’ गािर्ाुंिंी खूण कृष्णाच्या िगेिंिं िक्षाि आिी आवण रुवममणीसह 

कृष्ण गािर्ाुंच्या सन्मुख येऊन उभा रावहिा. त्या उभयिाुंनी गािर्ाुंच्या िंरणाुंर्र 

मस्िक ठेर्ून त्याुंिें दशवन घेििे. गािर्ाुंनी आपिे दोन्ही हाि र्र करून त्या 

उभयिाुंना शुभाशीर्ावद ददिे आवण िेथून वनघण्यास िे सज्ज झािे. िेर्ढ्याि 



 

 

अिंानक गािर् पुन्हा मागे र्ळिे आवण त्याुंनी कृष्णाच्या जर्ळ येऊन कृष्णािा 

प्रेमाल्िगन ददिे. त्याुंच्या रठकाणिंा वनगुवण आनुंदिं जणू कृष्णरूपाने सगुण झािा 

होिा. वनगुवण आनुंद सगुण आनुंदािा भेटिा आवण त्या मीिनाि परमानुंदिं प्रगट 

होऊन रावहिा. पुढच्यािं क्षणािा गािर्ाुंनी स्र्िःिा कृष्णापासून अगदी सहजपणे 

दरू केिे आवण िे महािाच्या िाहरे पिूंन मागवस्थ झािे सुद्धा! 

 घिंिेडया प्रसुंगाने आियविंदकि झािेिा आवण मनािडया मनाि 

थोिंासा िुिंकळ्याििं पिंिेिा कौवशक शाुंिपणे पार्िे टाकीि गािर्ाुंच्या 

मागोमाग िंािि रावहिा. आिा जरी त्याच्या मनाि गोंधळ नसिा िरी घिंिेडया 

गोष्टींिंी योग्य साुंगिं िार्णे त्याच्या मनािा अजूनही शमय होि नव्हिे. 

कौवशकाच्या ठायी असिेिी सद्गुरूवनष्ठा ह ेिर त्यािें िळ होिे. परुंिु सद्गुरूुं च्या 

अुंिःकरणािंी अर्स्था त्यािा पूणवपणे कळू शकि नव्हिी. त्याच्या मनाच्या 

कडपनेपिीकिंे र् िुद्धीच्या िकावपिीकिंे असिेिे सद्गुरूुं िें अुंिःकरण जाणून 

घेण्यािंा ध्यास मात्र कौवशकाच्या विंत्ताच्या रठकाणी आिा वनवििपणे वनमावण 

झािेिा होिा. र्ाटेि िंािि असिाना कौवशक सिि गािर्ाुंच्या मुखाकिंे पाहून 

त्यार्रीि भार् वनरखण्यािंा प्रयत्न करीि होिा. परुंिु त्याुंच्या मुखार्रून िे पूणवपणे 

वनर्मर्कार र् गुंभीरिं ददसि होिे. त्यामुळे जरी त्याुंच्या अुंिःकरणािंा काहीिं ठार् 

िागि नव्हिा, िरी िे स्र्िः स्र्िःमध्येिं पूणवपणे रममाण झािेिे आहिे एर्ढे मात्र 

कौवशकाने वनवििपणे ओळखिे. थोड्यािं र्ेळापूर्ी कृष्णाच्या भेटीिंा आनुंद 

पूणवपणे अनुभर्णारे गािर् आिा अुंिमुवख होऊन अुंिःकरणाच्याठायी त्यािं 

आनुंदािंा अनुभर् घेि आहिे, ह ेकौवशकाने जाणिे आवण गािर्ाुंिंी ही गूढ अर्स्था 

काय र् कशी िरे असेि, या एकािं वर्िंाराि कौवशक पूणवपणे गढून गेिा. अशा 

िऱ्हनेे गािर् त्याुंच्या अुंिमुवख अर्स्थेि, िर कौवशक सद्गुरूमाहात््याने भारिेडया 

अर्स्थेि िंािि रावहिे आवण आश्रमामध्ये केव्हा येऊन पोहोिंिे ह ेत्याुंनाही कळिे 

नाही. गािर् जणू काही घिंिेिं नाही इिमया सहजपणे त्याुंच्या वनत्यक्रमाने जीर्न 

जगू िागिे. परुंिु कौवशक मात्र घिंिेडया प्रसुंगाच्या स्मरणाने अवधक अुंिमुवख 

होऊन वर्िंार करू िागिा होिा.  
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कृष्णाजुवन यदु्ध 

  

 

इकिंे विंत्रसेनाच्या कानार्र जेव्हा कृष्णाने केिेडया प्रविज्ञेिंी िािमी 

आिी िेव्हा िो अत्युंि भयभीििं झािा. मृत्यूच्या भीिीिंा त्याच्या मनािा घोरिं 

िागिा. त्यािंी िी अर्स्था पाहून त्यािंी पत्नीही अत्युंि घािरीघुिरी झािी. 

कृष्णाच्या प्रविज्ञेपासून विंत्रसेनािा र्ािंवर्णे कोणािाही शमय नव्हिे ह े िे 

उभयिा जाणून होिे. िेर्ढ्याि विंत्रसेनाच्या पत्नीिा अजुवनािें स्मरण झािे, जो 

विंत्रसेनािंा अत्युंि जर्ळिंा असा वमत्र होिा. परुंिु कृष्ण र् अजुवन याुंिें सख्यही िी 

जाणून होिी. अशा पररवस्थिीि जाणूनिुजून अजुवन विंत्रसेनािंी मदि करणे शमयिं 

नाही ह े वििा मावहि होिे. परुंिु काहीिरी प्रयत्न करणे िर भागिं होिे. कारण 

विंत्रसेनाच्या पत्नीच्या सौभाग्यािंा िो प्रश्न होिा. विच्या मनािंी अस्र्स्थिा सिि 

र्ाढििं होिी. शेर्टी विने एक धािंसी वनणवय घेििा. आपडया मनािंा वहय्या 

करून विंत्रसेनािंी पत्नी त्र्ररि अजुवनाच्या भेटीस गेिी. अजुवनािंी भेट होिािं विने 

आपडया गळ्यािीि सौभाग्यमणी काढिा आवण अजुवनाच्या पायाुंर्र ठेर्िा. 

अजुवनािें पाय धरून र् धाय मोकिून रिंि रिंि विंत्रसेनािंी पत्नी पुन्हा पुन्हा 

‘माझ्या पिीिा अभयदान द्या आवण त्याुंिें प्राण र्ािंर्ा’ अशा एकािं र्ामयािंा 

उच्चार करू िागिी. वनविि काय झािे आह े ह े अजुवनािाही कळेना. परुंिु 

विंत्रसेनाच्या पत्नीिंा िो आक्रोश ऐकून त्यािें मन द्रर्िे आवण त्यािा दया आिी. 

अजुवनाने विंत्रसेनाच्या पत्नीिा िाजूिा करण्यािंा पुष्कळ प्रयत्न केिा. परुंिु िी 

काही केडया अजुवनािें िंरण सोिंेिं ना. िेव्हा अजुवनाच्या मुखािून धीरगुंभीर शब्द 

िाहरे पिंिे, “काही काळजी करू नकोस. कोणत्याही पररवस्थिीि मी विंत्रसेनािें 

प्राण र्ािंर्ीनिं. मग त्यासाठी मिा प्राणापवण करार्े िागिे िरी हरकि नाही. ह े

एका क्षवत्रयाने ददिेिे र्िंन आह े आवण िे मी खरे करीनिं, ही माझी प्रविज्ञािं 

आह.े” 

 अजुवनाच्या आश्वासक र्िंनाुंनी विंत्रसेनाच्या पत्नीच्या मनािा केर्ढा 

िरी धीर वमळािा. िरीही मुसमुसििं र् आपिे िंोळे दोन्ही हािाुंनी पुसण्यािंा 

प्रयत्न करीििं िी जेमिेम उभी रावहिी खरी, परुंिु अजूनही वििंे शरीर भीिीने 

कापििं होिे. िेर्ढ्याि सुभद्राही िेथे आिी. विने आधी विंत्रसेनाच्या पत्नीिा 



 

 

आपडया जर्ळ घेििे. दासीच्या करर्ी जि मागर्ून घेऊन सुभद्रनेे वििा जिप्राशन 

करवर्िे. र्ारुंर्ार विच्या पाठीर्र र् मस्िकार्र थोपटून सुभद्रनेे विंत्रसेनाच्या 

पत्नीिें साुंत्र्न केिे असिा िऱ्यािं र्ेळानुंिर विंत्रसेनािंी पत्नी थोिंीशी शाुंि 

झािी. अजुवनाने वििा ‘वनविि काय घिंिे आहे’ असे र्ारुंर्ार वर्िंारिे. पण 

विंत्रसेनाच्या पत्नीच्या मुखािून काही केडया शब्दिं िाहरे येईना. शेर्टी सुभद्रनेे 

वििंी समजूि काढिी आवण वििा िोिण्यास उदु्यक्त केिे असिा विंत्रसेनाच्या 

पत्नीने घिंिेिी सर्व घटना क्रमर्ारीने अजुवनािा वर्ददि केिी. िे ऐकिाक्षणीिं 

अजुवन एकदम गुंभीर झािा आवण काही न िोििा स्र्स्थ िसून रावहिा. 

अजुवनाकिूंन अभयदान वमळाडयामुळे वनधावस्ि र् वनल्िि झािेिी विंत्रसेनािंी पत्नी 

मग िेथे न थाुंििा परि गेिी. विच्या मुखािून जेव्हा विंत्रसेनाने ऐकिे की अजुवनाने 

त्यािा रक्षण दणे्यािंी प्रविज्ञािं केिी आह ेिेव्हा विंत्रसेनािंी ल्िंिा थोिंीशी कमी 

झािी खरी, पण िरीही िो काही पूणवपणे वनःशुंक झािा नाही. त्याच्या मनािीि 

धाकधूक कायमिं रावहिी. आिा पुढे काय होणार या वर्िंाराच्या काळजीने 

विंत्रसेनाच्या मनािा एक प्रकारिंा िणार्िं जाणर्ि होिा ह े मात्र खरे, कारण 

कृष्ण र् अजुवन याुंिें वर्शेष सख्य िो जाणून होिा.  

 अजुवनाच्या मनािीि वर्िंारिंक्रही जोराि िंािू होिेिं. विंत्रसेनािंा 

र्ध करण्यािंा वनिय खुद्द कृष्णानेिं केिेिा आह े ह े कळिािं िर अजुवनाच्या 

काळजािंा एक ठोकािं िुंकिा. ‘अनर्धानाने का होईना मी विंत्रसेनाच्या पत्नीिा 

र्िंन दऊेन िसिो आह ेआवण त्या र्िंनािें पािन कोणत्याही पररवस्थिीि करणे ह े

िर माझ्या क्षवत्रय धमावनुसार माझे ब्रीदिं आह.े परुंिु कृष्ण जो माझा अगदी जीर्ि 

कुं ठि असा वमत्र आहे, त्याच्यावर्रूद्ध भूवमका घेणे मिा कसे िरे शमय होणार? ि े

िर शमयिं नाही. माझ्या धमाविाही मिा सोिंिा येि नाही. कारण र्िंनभुंगािें 

पाप माझ्या माथी येईि आवण त्यापेक्षा मी प्राणत्याग करणेिं अवधक पसुंि करीन. 

िेव्हा मी माझ्या र्िंनािा जागायिें की माझ्या वमत्रप्रेमािा जागायिें?’ मनाच्या 

अशा वद्वधा वस्थिीि असिेडया अजुवनािा काही सुिेंिंना. शेर्टी त्याने प्रत्यक्ष 

कृष्णािंीिं भेट घेण्यािंा वनिय केिा आवण त्याप्रमाणे अजुवन िाििंिोि कृष्णाच्या 

भेटीसाठी द्वारकेिा रर्ाना झािा. 

 अजुवनाने द्वारकेिा गेडया गेडया िाििंिोि प्रथम कृष्णािंी एकाुंिाि 

भेट घेििी आवण त्यािा झािेिा सर्व प्रकार साुंवगििा. कृष्णानेही अजुवनािें सर्व 

िोिणे शाुंिपणे ऐकून घेििे. त्यार्र थोिंा र्ेळ वर्िंार करून कृष्ण अजुवनाशी िोिू 

िागिा, 
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 “अरे अजुवना, ह े सर्व कारस्थान त्या नीिं विंत्रसेनािें आह.े स्र्िःिंे 

प्राण र्ािंवर्ण्यासाठी धिंपिं करीि असिेडया त्या विंत्रसेनाने त्याच्या पत्नीिा पुढे 

करून हा िंार् टाकिा आह.े पण िो िंार् कधीिं साधिा जाणार नाही ह ेवनविि 

आह.े विंत्रसेनाने त्याच्या पत्नीिा मुद्दामहूनिं िुझ्याकिंे पाठर्िे आवण िुझ्याकिूंन 

अभयदान मागून घेििे. परुंिु माझा उडिेख िुझ्याकिंे करण्यािें मात्र विने 

जाणूनिुजून टाळिे. त्यािा मृत्युदुंिं दणे्यािंी प्रविज्ञा मी केिी आह े हहेी विने 

िपर्ून ठेर्िे. त्यािंिरोिर विंत्रसेनाने गािर् ऋषींसारख्या थोर महात््याुंिंा 

अर्मान केिा आवण ्हणूनिं मी त्यािंा र्ध करण्यािंी प्रविज्ञा केिी आह े ही 

गोष्टही विने उघिं केिी नाही. अशा विच्या ििािं र्ागण्यामुळे विंत्रसेनाच्या 

अपराधािें गाुंभीयव अवधकिं र्ाढिे आह.े कारण या वनवमत्ताने िो आपडया दोघाुंि 

किागि िार्ू पाहि आह.े पण त्यामध्ये त्यािािं काय दसुऱ्याही कोणािािं कधीिं 

यश वमळणार नाही हे सत्य आह.े असो.  

 अजुवना, आिा यासुंिुंधी जास्ि काही िोिण्यािंी आर्श्यकिा नाही. 

िूही सर्व नीट जाणून न घेिािं भार्नेच्या भराि त्या विंत्रसेनाच्या पत्नीिा शब्द 

दऊेन िसिास. पण आिा िुिा सर्व िपशीि कळिा आहे आवण िुझी योग्य समजही 

झािेिी आह.े िेव्हा िूही आिा कोणिाही प्रविष्ठिेंा प्रश्न न करिा, त्या विंत्रसेनाच्या 

पाठीशी उभा राहू नकोस. कारण जया कारणासाठी मी विंत्रसेनािंा र्ध करण्यािंा 

पण केिा आह ेिे माझे केर्ळ किवव्यिं नाही, िर िे माझे कायविं आह.े धमाविंरण 

करणाऱ्याुंना सुंरक्षण दऊेऩ त्याुंिंा सन्मान करणे आवण अधमीयाुंना शासन करून 

त्याुंिें उच्चाटन करणे यासाठीिं माझे सर्व जीर्न आह.े िेिं माझे एकमेर् 

जीवर्िकायव आहे, ही गोष्ट िुिाही पूणवपणे ठाऊक आह.े िेव्हा िुझ्याकिूंन 

नकळिपणे जी िूंक झािेिी आह ेिी आिा िूिं सुधार आवण त्याप्रमाणे िसे आधी 

त्या विंत्रसेनािा त्र्ररि कळीि कर िघू.” 

 कृष्णाच्या या िोिण्यार्र अजुवन काहीही न िोििा िरािं र्ेळ 

स्र्स्थिं िसून रावहिा. कृष्णािें िोिणे त्यािा कळि होिे वनविि, पण िे त्यािा 

मानर्ि नव्हिे आवण ही गोष्ट त्याच्या मुखार्रून स्पष्टपणे ददसि होिीिं. अजुवन 

कृष्णाकिंे िघिही नव्हिा मग त्याच्या नजरेिा नजर दणेे िर दरूिं रावहिे. 

अजुवनाच्या मनािीि ही िंिवििंि कृष्णाच्याही िक्षाि आडयावशर्ाय रावहिी 

नाही. कृष्ण थोिंासा अवधक अजुवनाच्या जर्ळ आिा आवण आपिा हाि अजुवनाच्या 

खाुंद्यार्र ठेर्ून कृष्णाने हिकेिं थोपटिे. अजुवनाने मान र्र करून कृष्णाकिंे 



 

 

पाहण्यािंा प्रयत्न केिा खरा, परुंिु कृष्णाकिंे जास्ि र्ेळ पाहणे त्यािा शमय होििं 

नव्हिे. शेर्टी अजुवनाने आपिे सर्व धैयव एकर्टिे आवण त्याच्या मुखािून हळूहळू का 

होईना पण एकेक शब्द िाहरे येऊ िागिा.  

 “अरे कृष्णा, माझ्या अनर्धानाने मोठािं घोटाळा झािेिा आह े ही 

गोष्ट खरीिं आह.े या गोंधळाच्या पररवस्थिीिा मीिं सर्वस्र्ी जिािदार आह.े पण 

िू मिा साुंभाळून घेशीि आवण योग्य िो मागव काढशीि यािंी मिा पूणव खात्री 

आह.े आत्तापयांि प्रत्येक प्रसुंगाि िू माझ्या पाठीशी उभा रावहिेिा आहसे आवण 

्हणूनिं मी त्या सर्व प्रसुंगािून वनभार्ून गेिेिो आह े यािंी मिा जाणीर् आह.े 

्हणूनिं या प्रसुंगािही िू मिा साथ दशेीि असा वर्श्वास माझ्याठायी आह.े िेव्हा 

कृष्णा, माझ्यार्र कृपा कर आवण मी ददिेिा शब्द पाळण्यासाठी मिा साहाय्यभूि 

हो. त्यासाठी विंत्रसेनािंा र्ध करण्यािंा िुझा वनणवय िू माझ्या शब्दासाठी िरी 

मागे घ्यार्ास अशी माझी िुिा प्रेमािंी वर्नुंिी आह.े” 

 अजुवनािें िोिणे ऐकून कृष्ण िर आधी िंदकििं झािा. पण नुंिर मात्र 

िो अत्युंि गुंभीरिं झािा. कृष्णाकिंे अत्युंि खात्रीपूर्वक नजरेने पाहणाऱ्या 

अजुवनाकिंे कृष्णाने थोिंेसे रोखून पावहिे. त्याच्या नजरेिीि वनियात्मकिा कायम 

होिी आवण िी अजुवनािा जाणर्डयावशर्ाय रावहिी नाही. अजुवन थोिंासा 

र्रमिािं. कृष्णाशी िोिण्यासाठी अजुवन सुरुर्ाि करणार िेर्ढ्याििं कृष्णाने 

त्यािा हािाच्या खुणेने थाुंिर्िे आवण िो अत्युंि ठाम सुराि अजुवनािा ्हणािा, 

 “अजुवना, िे केव्हाही शमय नाही. िसे मी अवजिाि करणार नाही हे 

िक्षाि ठेर्. असा भार्नेच्या आहारी जाऊ नकोस. मनाशी वर्र्ेक िाळग आवण त्या 

वर्र्ेकाने वर्िंार कर. अरे, प्रश्न िुझ्या शब्दािंा ककर्ा माझ्या शब्दािंा असा मुळीिं 

नाही. शाुंि मनाने हा वर्षय नीट समजून घे. येथे वनर्ािंा धमव र् अधमव, सत्य र् 

असत्य आवण सज्जन र् दजुवन या मधीि आह.े आपण कोणत्याही पररवस्थिीि दषु्ट 

प्रर्ृत्तीच्या मागे उभे राहूिं शकि नाही. िर आपण दषु्टाुंना समोरासमोर 

नेस्िनािूििं करार्यास हर्े. आपण िुंकून जरी अधमाविा प्रोत्साहन ददिे िरी 

त्यािंा दोष आपडयािा िागेि. कारण अधमाविा कळि नकळिही साहाय्यभूि होणे 

हाही अधमविं आह े आवण मग त्यािें फळही अटळ आह े ह े िक्षाि घे. िेव्हा 

अधमावच्या िाजूने उभा राहण्यािंा वर्िंारही मनाि आणू नकोस. या रठकाणी 

गािर् ऋषी र् विंत्रसेन याुंच्यामध्ये कोणािंी िाजू सत्य र् योग्य आह ेअसा प्रश्निं 

वनमावण होऊ शकि नाही. िेव्हा कोणत्याही पररवस्थिीि विंत्रसेनािा मृत्युदुंिं 



 कृष्णपरमात्मा 

 

वमळणारिं आह ेह ेिू समजून रहा. र्ेळीिं िुझ्या मनािंा हा र्ेिंेपणा सोिं आवण 

मनािा योग्य मागावने वर्िंार करार्यास उदु्यक्त कर.” 

 कृष्णाच्या खुंिीर िोिण्यामुळे अजुवन गुंभीर झािा. कृष्णािें एर्ढे स्पष्ट 

िोिणे त्यािा अनपेवक्षििं होिे. एरव्ही अजुवनािें मन राखणारा आवण अजुवनाच्या 

प्रेमासाठी काहीही करण्यास ियार असिेिा कृष्ण या र्ेळेस मात्र त्यािंी भूवमका 

जराही िदिण्यास ियार नव्हिा. असा कृष्ण अजुवन प्रथमिं पाहि होिा आवण 

त्यामुळे िो जरासा भाुंिार्िािं. पण िरीही अजुवनािा मात्र मनािून पक्की खात्री 

र्ाटि होिी की शेर्टी कृष्ण हा नेहमीप्रमाणेिं अजुवनाच्या मनासारखे करार्यास 

ियार होईििं. ्हणूनिं अजुवनाने त्यािें ्हणणे कृष्णािा पटर्ून दणे्यािंा प्रयत्न 

मुळीिं सोिंिा नाही. कृष्णाकिंे अत्युंि अपेक्षेने पाहि अजुवनाने पुन्हा कृष्णाशी 

िोिार्यास सुरुर्ाि केिी, 

 “अरे कृष्णा, माझ्याकिूंन िूंक झािेिी आहे, ह ेमी पुन्हा पुन्हा किूि 

करिो. त्या अपराधासाठी िू मिा काहीही वशक्षा द.े िी भोगण्यास मी ियार आह.े 

परुंिु कृपा करून मी ददिेिा शब्द खािी पिूं दऊे नकोस. नेहमीप्रमाणे िुझ्या सर्व 

शक्तीवनशी माझ्या पाठीशी उभा रहा. नाहीिर काहीिरी युक्तीिंा मागव काढ आवण 

माझा शब्द खरा करण्यासाठी मिा मदि कर. मी केर्ळ िुझािं भरर्सा धरून आह.े 

मिा असा नाउमेद करू नकोस. मी ददिेिे र्िंन जर मी पाळू शकिो नाही िर 

माझी सर्वत्र नािंक्की होईि आवण मग माझे ह ेिोंिं कोणािाही दाखर्णे मिा शमय 

होणार नाही. हा माझा अर्मान माझ्या मनाि अगदी जीर्नभर कायमिंा सिि 

राहीि आवण अशा जीर्नापेक्षा मग मी मृत्यू पत्करणेिं योग्य मानेन. माझ्यासाठी 

केर्ळ िोिं एक मागव वशडिक राहीि. िेव्हा माझ्यार्र आिा िू दयािं कर आवण 

माझी प्रविज्ञा पूणव करण्यासाठी मिा साहाय्यभूि हो.” 

 अजुवनािें िोिणे सुंपि असिानािं कृष्ण िागिीिं अत्युंि वनियात्मक 

सुराि उद्गारिा.  

“अजुवना, िसे होणे शमयिं नाही. एर्ढे ददर्स मी िुझे कौिुकाने अनेक हट्ट 

पुरर्ीि आिो खरा, पण त्यामुळे िुझे मन दिुवििं रावहिे आहे. िुझ्या मनाप्रमाणे 

मी नेहमीिं करार्े अशी िुझी कायमिंीिं अपेक्षा असिे. कारण िुझ्या मनािा िशी 

सर्यिं जिंिी आह.े परुंिु िुझ्या मनािंा हा दिुळेपणा झटकून टाकण्यािंी आिा 

र्ेळ आिी आह.े धमव र् अधमव यािीि फरक िुझ्या िक्षाि आिािं पावहजे आवण सर्व 

शक्तीवनशी धमावच्या िाजूने उभे राहण्यािें िळ िुिा आिा िरी घेििेिं पावहजे. 



 

 

कारण या र्ेळेस माझी भूवमका जराही हिण्यािंा सुद्धा प्रश्निं वनमावण होि नाही. 

त्यािूनही समजा िुिा धमव र् अधमव यामधीि फरक कळि नसेि ककर्ा धमाविंी 

िाजू घेण्यािें िळ िुिा घेिा येि नसेि िर फक्त माझ्या िुझ्यार्रीि प्रेमािंा वर्िंार 

कर. ्हणजे मग िुिा धमावच्या ्हणजे माझ्यािं िाजूने उभे राहण्यािें धैयविळ 

वनविि येईि यािंी मिा पूणव खात्री आह.े” 

 कृष्णाच्या िोिण्याि थोिंीशी अवजजीिं होिी. परुंिु अजुवनाच्या मनाि 

मात्र थोिंीशी नाराजीिं वनमावण झािेिी होिी आवण िी त्याच्या मुखार्र अगदी 

स्पष्टपणे ददसि होिी. मग त्याच्या िोिण्यािूनही िी नाराजी प्रगट झाडयावशर्ाय 

रावहिी नाहीिं. जरासा विंिूंनिं र् थोड्याशा उच्च स्र्राििं अजुवन िोिू िागिा, 

 “अरे कृष्णा, मगापासून िू सारखा ‘माझा धमव, माझा धमव’ असे 

्हणिो आहसे. पण त्यािंा वनविि अथव मात्र मिा मुळीिं कळि नाहीये. मुख्य 

्हणजे जसा िुझा धमव ्हणून काही आहे, िसािं माझाही धमव ्हणून काही आहिें 

की नाही? अरे, मी क्षवत्रय आह े आवण माझ्यासाठी क्षवत्रय धमव हािं श्रेष्ठ आह.े 

माझ्यासाठी िर िो माझे सर्वस्र् आह.े कारण त्या धमाववशर्ाय माझे जीर्न शून्यर्ि् 

आह.े िो क्षवत्रय धमव जर मी िाजूिा केिा िर माझ्या अवस्ित्र्ािा काही अथविं 

राहणार नाही. त्या धमाववशर्ाय जगण्यापेक्षा मी मरणिं पत्करेन. िेिं मिा अवधक 

श्रेयस्कर आह.े या क्षवत्रय धमावच्या आिंरणािंा मुख्य भाग ्हणजे दसुऱ्यािा ददिेिे 

र्िंन पाळणे हा आह.े त्यानुसारिं मी विंत्रसेनािा जे त्यािें सुंरक्षण करण्यािें र्िंन 

ददिे आह ेिे पाळणे हे माझे प्रथम किवव्यकमव आह.े त्यासाठी मिा प्राणत्याग करार्ा 

िागिा िरी मी मृत्यूनुंिर वनवििपणे स्र्गाविा जाईन आवण मी जर िसे करू 

शकिो नाही िर मग माझ्यासाठी फक्त नरकािंीिं र्ाट वशडिक राहीि. कृष्णा, 

खरे िर िूही हा क्षवत्रय धमव जाणून आहेस. असे असिानाही िू मिा जाणूनिुजून 

नरकाच्या र्ाटेिा का ढकिि आहसे हिें मिा कळि नाही. माझी अशी अधोगिी 

िुिा पाहर्ेि िरी कशी? ह ेमिा िरी समजि नाही. एर्ढा का मी िुिा नकोसा 

झािो आहे? िसे असडयास मिा िसे स्पष्टपणे साुंग ना!” 

 अजुवनाच्या मनािंी होणारी विंिंविंिं कृष्णाच्या िक्षाि आिी आवण 

त्यािें त्यािा र्ाईटिं र्ाटिे. परुंिु कृष्णािंाही नाइिाजिं झािा होिा. अजुवनािंी 

मनःवस्थिी पाहून कृष्णािा त्यािंी दयािं आिी. कृष्णाठायी अजुवनावर्षयी खरे प्रेम 

होिे आवण ्हणूनिं कृष्ण अजुवनािंी समजूि घािण्यािंा प्रयत्न पुन्हा करू िागिा,  
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 “अरे अजुवना, असे काहीिरी र्ेड्यासारखे िोिू नकोस. िू िर मिा 

अत्युंि वप्रय आहसे आवण ्हणूनिं िुझ्या अधोगिीिंा वर्िंारही माझ्या मनािा 

वशर्ू शकि नाही हे कायमिें िक्षाि ठेर्. त्यािें कधीही ्हणजे अगदी स्र्प्नािही 

वर्स्मरण होऊ दऊे नकोस. अरे, खरेिं िुझी अधोगिी होऊ नये ्हणूनिं िर माझा 

हा सर्व प्रयत्न आह.े फक्त खरी अधोगिी कशाि आह ेह ेिुिा मावहि नाही, ्हणूनिं 

मिा िुझी अत्युंि काळजी र्ाटि आह.े पण खरी अधोगिी कशामध्ये आह ेह ेमिा 

ठाऊक आहे आवण ्हणूनिं मी िुिा त्या अधोगिीपासून र्ािंवर्ण्यािंा आटोकाट 

प्रयत्न करीि आह.े कारण खरा धमव ्हणजे काय ह े मी जाणून आह.े जो धमव 

ईश्वराच्या अवस्ित्र्ािंी जाणीर् करून दिेो आवण जया धमाविंरणाने ईश्वरािंी प्राप्ती 

होिे िोिं खरा धमव होय. या ईश्वरी धमावमध्ये भूिदयेिा र् मानर्िेिा वनविििं 

प्राधान्य आह.े परुंिु पशुर्ृत्तीिा र्ा राक्षसी कृत्यािा जराही स्थान नाही. एखादा 

जेव्हा या ईश्वरािा वर्सरिो आवण जयािा मानर्िेिेंही भान राहि नाही िेव्हा िो 

पशुर्ृत्तीिंािं होिो आवण मग त्यािें अवस्ित्र् सर्ाांनािं धोकादायक ठरिे. अशी 

पशुर्ृत्ती त्या विंत्रसेनाच्या र्ागण्यािून प्रगट झािी. ्हणूनिं त्यािंा र्ध करणे हिें 

त्या ईश्वरी धमाविें पािन करण्यासारखे आह ेआवण िेिं मी करणार आह.े अजुवना, 

त्यासाठी िूही मिा साथ दणेार आहसे. हिें आिा अुंविम र् नक्की ठरिे. कळिे ना?”  

 कृष्णािें साुंगणे एर्ढे वनक्षून होिे की िोििा िोििा त्यािंाही सूर 

थोिंासा िंढा िागिािं. अजुवनही थोिंासा कार्रािार्रा झािा आवण काहीही न 

िोििा स्र्स्थिं िसून रावहिा खरा, परुंिु त्यािाही स्र्स्थ िसर्ेिं ना. अजुवन त्यािें 

्हणणे कृष्णािा पटर्ण्यािंा पुन्हा प्रयत्न करू िागिा. 

 

 “अरे कृष्णा, िू जया ईश्वरी धमाववर्षयी साुंगि आहसे िे जरी मिा 

पूणवपणे आकिन होि नसिे, िरी मिा एर्ढे मात्र वनविि मावहि आह ेकी जयाने 

त्याने आपापडया धमाविें पािन करणे हिें धमाविंरण ईश्वरािा अपेवक्षि आह.े 

स्र्धमाविंरणानेिं ईश्वर सुंिुष्ट होिो आवण त्यािंी प्राप्ती होिे असेही धमवशास्त्राि 

साुंवगििेिे आहिें ना? िेव्हा माझ्या धमाविें पािन मिा करू दे आवण िुझ्या धमाविें 

काय करायिें िे िू िघ. आिा र्ादवर्र्ाद र्ाढर्ि िसण्याि काहीिं अथव नाही. 

कारण आपणा उभयिाुंिंी मने र् मिे आिा आपडयािा पूणवपणे कळिेिी आहिे. 

पण मिा पक्की खात्री आह ेकी शेर्टी िुझ्याठायी जे माझ्यार्रीि प्रेम आह ेत्यािंीिं 



 

 

माि होणार. प्रत्यक्ष जर खरोखरीिं आपण दोघे समोरा समोर उभे ठाकिो, िर 

मिा नाही र्ाटि की आपण एकमेकाुंर्र शस्त्र उगारू शकू. त्यामुळे आपडया दोघाुंि 

कधीही युद्ध होणे शमयिं नाही ह े मिाही ठाऊक आह े आवण कृष्णा, िुिाही िे 

ठाऊक आह.े होय की नाही?”  

असे ्हणून अजुवन हसि हसि कृष्णाच्या जर्ळ आिा. त्याने कृष्णािें 

दोन्ही हाि आपडया हािाि घेििे आवण हिकेिं दाििे. कृष्ण काहीिं िोििा 

नाही. त्याच्या मुखार्र गाुंभीयव पूणवपणे पसरिेिे होिे. अजुवनाच्याही िे िक्षाि 

आिे. परुंिु िरीही काहीही न िोििा अजुवनाने कृष्णािंा नजरेनेिं वनरोप घेििा 

आवण िो िेथून वनघून ििंक विंत्रसेनाकिंे गेिा. 

 अजुवनाच्या पाठमोऱ्या आकृिीकिंे पाहि कृष्ण दकिीिरी र्ेळ िेथेिं 

उभा हिेा. त्याच्या जीर्नीिीि अत्युंि गुंभीर र् कठीण प्रसुंग पुढे येऊन उभा 

रावहिा होिा. परुंिु त्यािंा कोणत्याही प्रकारिंा िणार् कृष्णाच्या रठकाणी जराही 

नव्हिा. त्याच्या आत्मिळाने िो युक्त होिा. त्यामुळेिं िो वनभवय र् वनमोही होिा 

आवण त्याच्या आत्मधमाविें पािन करण्यासाठी िो समथव होिा. त्यािंिरोिर 

अजुवनार्रीि प्रेमामुळे कृष्णािा अजुवनाच्या अज्ञानािंी कीर् येि होिी आवण दयाही 

र्ाटि होिी. त्याने अजुवनािा समजार्ण्यािंा पुरेपूर प्रयत्न केिा होिा. पण 

अजुवनािंी समजूि काही पटू शकिी नव्हिी. कृष्णािा त्यािें अत्युंि र्ाईटही र्ाटि 

होिे. पण त्यािंाही नाईिाजिं होिा. आिा परमेश्वरी वनयिीि पुढे गोष्टी कशा र् 

काय घिंिीि िे पाहण्यासाठी कृष्ण सज्ज होऊन रावहिा होिा. कृष्णानेही 

विंत्रसेनाच्या नगरीकिंे जाण्यासाठी त्र्ररि प्रयाण केिे.”  

 कृष्ण र् अजुवन याुंच्यािीि िणार्पूणव प्रसुंगािें र्णवन करीि असिाना 

नारदाच्या मुखािून िाहरे पिंणाऱ्या शब्दप्रर्ाहािंा र्ेगही त्याच्या नकळिपणे 

अत्युंि र्ाढिेिा होिा. साहवजकिं र्ेगािरोिर शब्दाुंना िेजही प्राप्त झािे होिे. 

िक्ष्मीिाही ऐकिाना िे जाणर्डयावशर्ाय रावहिे नाही. खरे िर, िक्ष्मीच्या 

मनािाही त्या शब्दप्रर्ाहाच्या र्ेगामागीि िाण जाणर्ि होिािं. परुंिु िीही सर्व 

अधीरिेने श्रर्ण करीि होिी. ्हणूनिं िक्ष्मीिाही नारदािें िोिणे थाुंिर्ण्यािंी 

आर्श्यकिा र्ाटि नव्हिी. कारण िक्ष्मीच्याठायी पुढीि रोमहषवक कथाभाग श्रर्ण 

करण्यािंी उत्सुकिा कमािीिंी र्ाढिी होिी. त्यामुळे जेव्हा नारदाच्या िोिण्यािंा 

र्ेग थोिंासा मुंदार्िा िेव्हािं िक्ष्मी जरा िेिंैन झािी. िक्ष्मीिंी ही अर्स्था 

नारदाच्या िगेिंिं िक्षाि आिी कारण िोही मनाच्या त्यािं अर्स्थेि होिा. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

कथाभाग सुंपूणव साुंवगिडयावशर्ाय नारदाच्याही मनािा िैंन पिंणे शमयिं नव्हिे. 

त्यामुळे नारदाने त्यािें िोिणे त्यािं र्ेगाने र् त्यािं आर्ेगाने पुढे सुरूिं ठेर्िे,  

 “ह ेिक्ष्मी, अशा िऱ्हेने कृष्ण र् अजुवन हे दोघेही आपापडया भूवमकेशी 

जरी ठाम रावहिेिे ददसि असिे िरी त्याुंच्या मानवसक अर्स्थेमध्ये मात्र वनिाुंि 

फरक होिा. आत्मधमावच्या जावणर्ेने सहज युक्त असिेडया कृष्णाठायी साहवजकिं 

पूणव आत्मवर्श्वास होिा. त्यामुळे त्यािें मनही िणार्मुक्त र् अगदी मोकळे होिे. 

अजुवनाच्या रठकाणी मात्र त्याच्या क्षात्रधमाविंी िाुंवधिकी होिी. स्र्िःच्या 

पराक्रमार्रही अजुवनािंा पूणव भरर्सा होिा. पण िरीसुद्धा अजुवनािें मन मात्र 

पूणवपणे वनःशुंक नव्हिे. िो िुंकीच्या र् अयोग्य पक्षाच्या िाजूने उभा आह ेह ेिर 

अजुवनािा आिा कळून िुंकिेिं होिे. त्यामुळे त्यािें मन आिून त्यािा खाििं होिे. 

पण िरीही क्षात्रधमाविें िुंधन प्रमाण मानून, हट्टाने खुद्द कृष्णावर्रुद्धिं युद्धािा उभा 

राहण्यास ियार झािेडया अजुवनाच्या मनाि मात्र िंिवििंििं होिी. कृष्णावर्रुद्ध 

शस्त्र उगारणे त्यािा शमय होणार नाही हे अजुवन पूणवपणे जाणून होिा. कृष्णप्रेम हा 

अजुवनाच्या मनािंा एक मुख्य दिुवि घटक आह े ह े अजुवनािाही ठाऊक होिे. पण 

िरीही िाह्याुंगाने िसे न दाखर्िा अजुवन धैयाविंा आवर्भावर् आणि होिा. कारण 

काही झािे िरी कृष्ण त्याच्यार्र शस्त्र उिंिणे कधीही शमयिं नाही, एर्ढी एकिं 

खात्री अजुवनाच्या रठकाणी होिी. त्या गोष्टीिंािं त्यािा जिरदस्ि आधार र्ाटि 

होिा. 

 ह े िक्ष्मी, पण जेव्हा प्रत्यक्षाि कृष्ण खरोखरीिं विंत्रसेनाच्या 

नगरीच्या िाहरे येऊन दाखि झािा िेव्हा मात्र अजुवन थोिंासा गाुंगरिािं. कृष्णाने 

प्रथम मोठ्याने ििकारी दऊेन विंत्रसेनािा नगरीच्या िाहरे येऊन वनमूटपणे 

कृष्णाच्या स्र्ाधीन होण्यास साुंवगििे. कारण कृष्णािाही नाहक युद्ध र् रक्तपाि 

नकोिं होिा. कृष्णाच्या त्या आर्ेशयुक्त गजवनेने विंत्रसेन िर गभवगळीििं झािा. 

परुंिु अजुवनाने त्यािा धीर ददिा आवण विंत्रसेनािा िरोिर घेऊन अजुवन स्र्िः 

एकटािं नगराच्या िाहरे आिा. कृष्णािा पाहिािं अजुवनाने मुंदवस्मि करून त्यािा 

अवभर्ादन केिे. पण कृष्णाने अजुवनाकिंे िक्षिं ददिे नाही आवण िो विंत्रसेनाच्या 

ददशेने पुढे धार्िा. कृष्णाच्या या अनपेवक्षि कृिीने आधी िेसार्ध असिेिा 

अजुवनही एकदम सार्ध झािा आवण िो कृष्ण र् विंत्रसेन याुंच्यामध्ये येऊन उभा 

रावहिा. अजुवनाच्या या कृिीने कृष्णािा अजुवनािंा अत्युंि राग आिा आवण त्याने 

अजुवनािा हािाने िाजूिा हटर्ण्यास सुरुर्ाि केिी. परुंिु अजुवन काही केडया िेथून 

हटेना आवण िेथेिं घट्ट पाय रोर्ून उभा रावहिा. आिा मात्र कृष्णािंा सुंिाप 

अनार्र झािा. त्याने क्षणाधावि कमरेिंी ििर्ार िाहरे काढिी आवण िो 



 

 

विंत्रसेनाच्या अुंगार्र धार्ून जाऊ िागिा. िेव्हा मात्र अजुवनाच्या िक्षाि आिे की 

कृष्णािंा हिेू अगदी स्पष्ट र् ठाम आह.े कृष्णािा िर विंत्रसेनाव्यविररक्त दसुरे 

काहीिं दषृ्टीिा येि नव्हिे. ही गोष्ट अजुवनाने ओळखिी. िोही एकदम गुंभीर झािा. 

दसुऱ्यािं क्षणािा अजुवनािंीही ििर्ार विंत्रसेनाच्या रक्षणासाठी िाहरे वनघािी. 

त्यािरोिर कृष्णाने आपिी ििर्ार अजुवनाच्या ििर्ारीिा वभिंर्िी आवण मग 

ििर्ारींच्या आर्ाजािंा एकिं खणखणाट सुरु झािा. 

 ह े िक्ष्मी, अजुवनािंा अिंथळा दरू करण्याच्या प्रयत्नाि कृष्णाच्या 

रठकाणिंा त्र्ेष अवधकावधक र्ाढििं रावहिा. रागाने िाििुुंद झािेडया कृष्णाच्या 

नेत्रािून िर जणू रागािंी आगिं िाहरे येि आह े की काय असेिं जाणर्ि होिे. 

कृष्णािंा असा आर्ेश अजुवनाने आत्तापयांि कधीिं पावहिा नव्हिा. परुंिु िरीही 

अजुवनािा मात्र कृष्णािंा राग येििं नव्हिा आवण त्यामुळेिं त्यािंा पराक्रमही 

पूणवपणे प्रगट होऊ शकि नव्हिा. अजुवनािाही ह े जाणर्ि होिेिं. पण िरीही 

अजुवनाने हट्टाने कृष्णाशी सामना करणे िंािूिं ठेर्िे. अखेरीस कृष्णािंा प्रविकार 

करण्यामध्ये अजुवन हळूहळू कमी पिूं िागिा. कृष्णाच्या ब्रह्मिेजापुढे अजुवनािें 

क्षात्रिेज दफके पिूं िागिे आवण अजुवन वनस्िेज होऊ िागिा. एका वनणावयक क्षणी 

अजुवनाच्या हािािीि ििर्ार उिूंन जवमनीर्र पिंिी आवण कृष्णाच्या ििर्ारीिंा 

र्ार अजुवनाच्या छािीर्र िसिा. त्या र्मी िसिेडया घार्ाने अजुवनािंी शुद्ध हरपिी 

आवण िो मूर्मच्छि होऊन जवमनीर्र कोसळिा.  

 ह े िक्ष्मी, अजुवन जवमनीर्र पिंि आह े ह े पाहिाक्षणीिं कृष्णाने 

त्याच्या हािािीि ििर्ार खािी टाकिी आवण पुढे धार्ून त्याने अजुवनािा धरून 

सार्रिे. अजुवनािा घेऊन कृष्ण जवमनीर्र िसिा आवण त्याने अजुवनािें मस्िक 

स्र्िःच्या माुंिंीर्र ठेर्िे. अजुवनािा त्या अर्स्थेि पाहून कृष्णािें अुंिःकरण भरून 

आिे आवण त्याच्या नेत्रािून अश्रुधारािं र्ाहू िागडया. अजुवनािें मस्िक आपडया 

हािाुंनी कुरर्ाळीि कृष्ण अजुवनािा हाका मारीि सार्ध करण्यािंा प्रयत्न करू 

िागिा. कृष्ण आपडया शेडयाने अजुवनाच्या जखमाुंिून र्ाहणारे रक्त हिकेिं पुसि 

होिा. िेर्ढ्याि विंत्रसेनाच्या सेर्काुंनी िेथे जि आणिे आवण कृष्ण िे जि 

अजुवनाच्या मुखार्र हिमया हािाने ल्शपिूं िागिा. िऱ्यािं र्ेळाने अजुवन हळूहळू 

सार्ध होऊ िागिा. त्याच्या मुखािून थोिंासा कण्हण्यािंाही आर्ाज येऊ िागिा. 

त्यािंी िी अर्स्था पाहून कृष्ण अवधकिं कासार्ीस झािा. त्याने अजुवनािा थोिंेसे 

जि प्राशन करवर्िे आवण हळुर्ार आर्ाजाि व्याकुळिेने अजुवनािा हाका मारीि 

रावहिा. कृष्णाच्या अुंिःकरणािीि िी आिविािं िहधा अजुवनापयांि पोहोिंिी 

असार्ी. अजुवनाने आपिे िंोळे ककविंिसे उघिंिे. प्रथम त्याच्या िंोळ्याुंसमोर 

कृष्णािंी अुंधुकशी मूिी ददसू िागिी आवण अजुवनािें िंोळे अवधकावधक उघिूं 
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िागिे. कृष्णाकिंे पाहिािं अजुवन भानार्र आिा. कृष्णाच्या माुंिंीर्र आपिे 

मस्िक आह े हे अजुवनािा जाणर्िे आवण त्याच्या िंोळ्याि पाणी िरारून आिे. 

क्षणाि अजुवनािा घिंिेडया प्रसुंगािें स्मरण झािे आवण त्यािा गवहर्रूनिं आिे. 

िशािं अर्स्थेि कसािसा उठून अजुवन कृष्णाच्या कुशीि वशरिा आवण मुसमुसून रिूं 

िागिा. 

 ह े िक्ष्मी, अजुवनािंी िी अर्स्था पाहून कृष्णािेंही मन गििििेिं. 

त्यािेंही अुंिःकरण भरून आिे. अजुवनािें परोपरीने साुंत्र्न करून कृष्ण अजुवनािा 

शाुंि करण्यािंा प्रयत्न करू िागिा. पण अजुवनाच्या भार्नेिें फुटिेिे िाुंध दकिीिरी 

र्ेळ िसेिं र्ाहि रावहिे. अजुवनािें मन जसे जसे मोकळे झािे िसा िसा िो 

स्र्िःहूनिं सार्रू िागिा आवण थोड्या र्ेळाने पूणवपणे शाुंि झािा. घिंिेडया 

प्रसुंगािें स्मरण अजुवनाच्या रठकाणी पुन्हा जागे झािे आवण अजुवनाने स्र्िःिा 

कृष्णापासून दरू केिे. अजुवन उठून उभा रावहिा असिा कृष्णही उठून उभा रावहिा 

आवण अजुवनाच्या जर्ळ आिा. अजुवनाने आपिी मान खािी घाििी आवण दोन्ही 

हाि जोिूंन कृष्णािा ्हणािा, 

 “अरे कृष्णा, मी िुझा अनुंि अपराधी आह.े मी िुझ्या क्षमेिाही पात्र 

नाही ह ेमी जाणून आह.े खरे िर िुझी क्षमा मागण्यािेंही धैयव माझ्यापाशी नाही 

आवण िूही मिा क्षमा करू नकोस. कारण मी िुझ्या वमत्रप्रेमािा वर्सरून िुझ्याशी 

वमत्रद्रोहिं केिेिा आह.े त्यासाठी िू मिा कोणिीही वशक्षा दे, िी भोगण्यास मी 

ियार आह.े अशी वशक्षा भोगून प्रायवित्त केडयावशर्ाय माझ्या मनािा कधीही 

शाुंिी िाभणार नाही. माझे मन मिा कायमिें खाि राहीि आवण ही 

अपराधभार्ना जीर्नभर मिा सिि राहीि. िेव्हा िू माझी मुळीिं गय करू 

नकोस आवण मिा जास्िीि जास्ि किंक शासन कर. या विंत्रसेनािा मी आिा 

िुझ्या हर्ािी करीि आह.े त्यािें काय करायिंे िे करायिा िू पूणवपणे मोकळा 

आहसे. पण त्याच्यािरोिर मिाही वशक्षा करायिा वर्सरू नकोस. कुसुंगिीिें फळ 

मिाही वमळायिािं हर्े. कारण िरिं माझ्याकिूंन घिंिेडया अपराधािें काही 

प्रमाणाि िरी पररमाजवन होईि. िेव्हा आिा अवजिाि र्ेळ न दर्िंिा त्र्ररि 

वनणवय घेऊन त्यािंी िगेिं अुंमििजार्णी कर.” 

 अजुवनाच्या अशा िोिण्याने कृष्णािें अुंिःकरण अवधकिं भरून आिे. 

त्याने अत्युंि कौिुकाने अजुवनािें मस्िक थोपटिे आवण एक कटाक्ष विंत्रसेनाकिंे 

टाकिा. अत्युंि भयग्रस्ि अर्स्थेि असिेिा विंत्रसेन एर्ढा र्ेळ िेथे उभा होिा 

खरा, परुंिु त्यािें सर्व अुंगिं भीिीने थरथरि होिे. अजुवनाच्या िोिण्याने 



 

 

विंत्रसेनाठायीिें उरिे सुरिे अर्सानही गळािे आवण िो मटकन खािीिं िसिा. 

जीर् र्ािंर्ण्यािंा शेर्टिंा उपाय ्हणून विंत्रसेनाने कृष्णापुढेिं आपिे हाि जोिंिे 

आवण गयार्या करून स्र्िःच्या प्राणाुंिंी भीक मागू िागिा. कृष्णही क्षणभर 

वर्िंाराि पिंिा. धमव-अधमाविंा वनणवय करण्यािंी पुन्हा र्ेळ आिी होिी. एकीकिंे 

अधमाविंा नाश करण्यािंी कृष्णािंी प्रविज्ञा आवण दसुरीकिंे शरणागिािा अभय 

दऊेन त्याच्यार्र दया करणे हा धमव. या दोहोिीि कशािंी वनर्िं करार्ी आवण 

मुख्य ्हणजे कोणत्या वनकषाुंर्र करार्ी? त्याहूनही सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट ही 

होिी की ‘विंत्रसेनािंा र्ध करीन’ असे र्िंन कृष्णाने प्रत्यक्ष गािर् महषींना 

ददिेिे होिे. िेव्हा िो ददिेिा शब्द पाळणे ह े कृष्णाच्या दषृ्टीने अत्युंि आर्श्यक 

होिे. नाहीिर िो एक प्रकारे गािर्ाुंिंा अर्मानिं केडयासारखे झािे असिे.  

 

 थोिंार्ेळ त्यारठकाणी वनःशब्द शाुंििा होिी खरी, पण िी सर्ाांनािं 

अस्र्स्थ करीि होिी. र्ािार्रणाि थोिंासा िाणही जाणर्ू िागिा होिा. पण 

िेर्ढ्याििं एक नर्ि घिंिे. त्यारठकाणी अिंानक र् अकवडपिपणे खुद्द गािर् 

ऋषींिंेिं कौवशकासह आगमन झािे. कृष्णाने पुढे होऊन गािर्ाुंिें स्र्ागि केिे 

आवण त्याुंना वर्नम्रपणे नमस्कार करून कृष्ण िेथेिं उभा रावहिा. ‘ह ेगािर् ऋषी 

आहिे’ ह े कळडयार्र अजुवनाने त्याही वस्थिीि गािर्ाुंच्या िंरणाुंना स्पशव करून 

नमस्कार केिा. विंत्रसेन िर धार्ििं पुढे आिा आवण त्याने गािर्ाुंच्या 

िंरणाुंर्रिी िोळणिं घेििी. गािर्ाुंनी विंत्रसेनाच्या मस्िकार्र त्याुंिंा हाि 

आश्वासनपूर्वक ठेर्िा आवण त्यािा उठर्ून िाजूिा केिे. सर्ाांच्या ठायीिंी अधीरिा 

गािर्ाुंनी ओळखिी आवण त्याुंनी त्याुंच्या धीरगुंभीर र्ाणीने िोिार्यास सुरुर्ाि 

केिी,  

 “माझ्या येथीि आगमनामुळे सर्ाांना आियव र्ाटणे अगदी साहवजकिं 

आह.े परुंिु कृष्ण र् अजुवन याुंच्यािीि सुंभाव्य सुंघषाविंी िािमी जेव्हा माझ्यापयांि 

येऊन पोहोिंिी िेव्हा मी िाििंिोि येथे येण्यािें केिे आवण मिा र्ाटिे मी अगदी 

र्ेळेर्र येऊन पोहोिंिो आह.े ही त्या सर्वसत्ताधीश परमेश्वरािंीिं इच्छा र् कृपा 

आह ेह े वनविि. कारण काही झािे िरी कृष्ण र् अजुवन याुंच्याि युद्ध व्हार्े आवण 

िेही या विंत्रसेनासारख्या व्यक्तीमुळे ह ेयोग्यिं नाही. माझ्या अर्मानािें वनवमत्त िे 

काय व्हार्े आवण कृष्णाने विंत्रसेनािा देहदुंिं दणे्यािंी प्रविज्ञा िी काय करार्ी, 
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त्यािून अजुवनाने अजाणिेपणाने विंत्रसेनािा अभयदान िे काय द्यार्े, खरोखरीिं 

ही सर्व त्या परमेश्वरािंीिं माया आह.े परुंिु अज्ञानामुळे जेव्हा त्या मायेिा जाणणे 

घिंि नाही, िेव्हा त्या मायेमध्ये अवधकावधक गुुंिणे होिे. त्यामुळे मग त्रास, मिेश 

र् दःुख याुंिंािं अनुभर् येिो. पण जे त्या परमेश्वरी सत्तेिा जाणिाि िेिं त्याच्या 

मायेिाही ओळखून असिाि आवण त्या मायेच्या िुंधनाि न अिंकिा पण त्या 

मायेच्या मयावदिे राहूनिं परमेश्वरी अवस्ित्र्ािंा िे वनत्य अनुभर् घेि राहिाि. 

एर्ढेिं नव्हे, िर र्ेळ प्रसुंगी त्या मायेि खेळून परमेश्वरी िीिेिंा आनुंद 

अनुभर्िाि. 

 अरे कृष्णा, िू िर वनत्यिं या मायेि िीिया खेळून िुझे िीिािाघर् 

प्रगट करीि असिोस. परुंिु या िुझ्या खेळाच्या मुळाशी असिेडया िुझ्या 

आत्मधमाविंी जाणीर् िुझ्याठायी आह.े ्हणूनिं िुझा खेळ िर रुंगिोिं परुंिु त्या 

खेळािून ईश्वरी सत्यधमवही प्रगट होि असिो. जे कोणी िो सत्यधमव जाणिाि 

त्याुंनािं िुझ्या खेळािंा आनुंद होिो. परुंिु या अजुवनासारखे, जयाुंना िो धमव कळि 

नाही िे मात्र त्या खेळाच्या मायेि गुुंिून अिंकिाि आवण मग त्याुंच्या पदरी फक्त 

दःुख र् मिेश एर्ढेिं पिंिे. परुंिु अशा अज्ञानी जनाुंिंी दया येऊन आपण त्याुंिंी 

कीर्िं करार्ी. त्याुंिंी अर्स्था आपण प्रेमाने समजून घ्यार्ी आवण त्याुंना आपडया 

अनुभर्ाि सामार्ून घ्यार्े. त्यािंर्ेळी आपडया अनुभर्ािें सत्य त्याुंना समजार्ून 

साुंगून, त्याुंिंी समजूि घािण्यािंा प्रयत्न मात्र आपण करीि रहार्े. िेिं आपडया 

हािाि आह ेआवण िेिं वनत्य आपडया हृदयाि असार्े, ्हणजे सर्व काही आपडयािा 

पार्िे. 

 िरे कृष्णा, आिा आपण मुख्य मुद्द्याकिंे र्ळूया आवण प्रत्यक्ष 

प्रसुंगावर्षयी िोिू या. या विंत्रसेनाकिूंन माझा नकळिपणे अर्मान घिंिा आवण 

त्या गोष्टीिंा या माझ्या कौवशकािा साहवजकिं रागही आिा. मग त्यािा घेऊन मी 

िुझ्याकिंे आिो आवण विंत्रसेनािा दहेदुंिं दणे्यािंी िू प्रविज्ञा केिीस. अजुवनानेही 

अजाणिेपणाने विंत्रसेनािा अभय ददिे. ह ेसर्व खरे आह.े इथपयांि सर्व ठीक आह.े 

पण त्यािंी पररणिी कृष्ण र् अजुवन या दोन परम वमत्राुंमध्येिं सुंघषव होण्याि व्हार्ी 

ह ेमात्र योग्य नाही आवण यामध्ये कोणिािं धमव नाही. अथावि् कृष्णा, िुझी भूवमका 

हीिं सत्यािंी र् धमाविंी आह े हे वनविि. कारण ह े सर्व िू सत्यधमावच्या 

रक्षणासाठीिं करीि आहसे ह े सत्य आह.े परुंिु िो िुझा धमव अजुवन जाणि 



 

 

नसडयामुळे िो अज्ञानाने त्याच्या क्षवत्रय धमाविािं विंकटून रावहिा. एर्ढेिं नव्हे, 

िर िो त्यािा हट्टाने धरूनिं रावहिा. हा त्यािंा हट्टिं त्यािा निंिा आवण प्रत्यक्ष 

युद्धाि िो असा मूर्मच्छि होऊन पिंिा. परुंिु आिा िे सर्व काही िाजूिा करून 

आपण यािून योग्य असा मागव काढिा पावहजे, की जयामध्ये सर्ाांिेंिं वहि साधिे 

जाईि.  

 सर्व दषृ्टीने वर्िंार केिा असिा आिा या विंत्रसेनािा मृत्युदुंिं दणे्याि 

काहीिं अथव उरिेिा नाही. कारण त्यािंी वस्थिी िर मेडयाहून मेडयासारखीिं 

झािेिी आह.े मिा र्ाटिे मरणाच्या भीिीनेिं आत्तापयांि िो शेकिंो मरणे मेिेिा 

आह.े िेव्हा आधीिं मेिेडयािा पुन्हा मारण्याि काहीिं अथव नाही. मुळामध्ये या 

विंत्रसेनाकिूंन जी काही आगळीक घिंिी िी माझ्या वनसिि होिी आवण मी िर 

त्यािा िेव्हािं क्षमा केिेिी आह.े मिा खात्री र्ाटिे की आिा या कौवशकािंाही 

राग मुळासकट वनमािेिा असेि. िेव्हा या विंत्रसेनािा मोकळा करणे हिें योग्य 

होईि. 

  अरे विंत्रसेना, पण घिंिेडया प्रसुंगामधून िू आिा िरी काही धिंा घे 

आवण शहाणा हो. स्र्िःिंे आिंरण सुधार आवण िुझे पुढीि जीर्न नीिीिें, शाुंिीिें 

र् समाधानािें जग. वर्षयभोगाच्या आसक्तीने िन र् मन या दोहोंिंा कसा ऱ्हास 

होिो आवण जीर्नािंी दकिी अधोगिी होिे ह ेिू प्रत्यक्ष अनुभर्िेिं आहसे. िू िर 

प्रत्यक्ष मृत्यूच्या दारापयांििं पोहोिंिा होिास. परुंिु केर्ळ परमेश्वराच्या कृपेनेिं 

िू र्ािंिा आहसे ह ेिक्षाि ठेर् आवण सार्ध होऊन पुढीि जीर्न िरी र्ृथा जाणार 

नाही यािंी काळजी घे. कुसुंगिी र् कुकमे याुंिंा त्याग कर आवण सत्सुंगिीने 

मनोिळ प्राप्त करून घेऊन सत्कमावने जीर्न जग. पुन्हा नर्ीन जीर्न जगण्यािंी 

सुंधी िुिा परमेश्वरी कृपेने िाभिी आह े ह े िक्षाि ठेर् आवण त्यािें साथवक कर 

्हणजे झािे.” 

 गािर्ाुंच्या वर्शुद्ध अुंिःकरणािीि सद्भार्ािा प्रगट करणारे त्याुंिें 

िोिणे ऐकून सर्वजण स्िब्धिं झािे. विंत्रसेनािंा िर त्याच्या कानाुंर्र वर्श्वासिं 

िसेना. अजुवनही अत्युंि िंदकििं झािा आवण िो आळीपाळीने एकदा कृष्णाकिंे र् 

एकदा गािर्ाुंकिंे पाहू िागिा. कृष्णाच्या गुंभीर मुखार्र मात्र अत्युंि मुंद असे 

वस्मि आिे. थोड्यािं र्ेळाि विंत्रसेन भानार्र आिा आवण त्याने धार्ििं पुढे 

होऊन गािर्ाुंिें िंरण दढृिेने धरिे. विंत्रसेनाच्या िंोळ्यािून पिात्तापािें अश्रू 

र्ाहि होिे. गािर्ाुंनी त्याच्या मस्िकार्र हाि ठेर्ून त्यािा उठर्िे आवण त्यािा 

िेथून वनघण्यािंी खूण केिी. विंत्रसेनाने पुन्हा एकदा दोन्ही हाि जोिूंन गािर्ाुंना 
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र्ुंदन केिे आवण िो अजुवनाच्या जर्ळ गेिा. अजुवनापुढे हाि जोिूंन विंत्रसेनाने त्यािें 

आभार मानिे. पण अजुवन काहीिं िोििा नाही. एर्ढेिं नव्ह े िर त्याने 

विंत्रसेनाकिंे पावहिेही नाही. विंत्रसेन मनाि काय समजायिें िे समजिा. त्यािा 

िर कृष्णाच्या समोर जाण्यािें धािंसही झािे नाही. विंत्रसेनाने कृष्णािा दरुूनिं 

हाि जोिूंन नमस्कार केिा आवण िो त्र्रेने िेथून वनघून गेिा.  

 गािर्ाुंच्या र्ागण्याने आवण त्याहीपेक्षा त्याुंनी जया िऱ्हनेे विंत्रसेनाशी 

िोिणे केिे, त्याने अजुवन िर पुरिा भाुंिार्िािं होिा. त्यािा कशािंीिं कशाशी 

साुंगिं िागेना आवण काहीिं उिगिंा होईना. त्यािंी िी अर्स्था गािर्ाुंनी 

ओळखिी आवण त्याुंना त्यािंी दयािं आिी. गािर्ाुंनी प्रेमाने अजुवनािा आपडया 

जर्ळ िोिार्िे. अजुवन अत्युंि नम्रभार्ाने गािर्ाुंच्या जर्ळ आिा आवण त्याने 

गािर्ाुंना र्ाकून नमस्कार केिा. गािर्ाुंनी प्रेमाने अजुवनािें मस्िक हिकेिं थोपटिे 

आवण िे त्याच्याशी िोिू िागिे,  

 “अरे अजुवना, िू िर अत्युंि भाग्यर्ान आहेस. कारण कृष्णासारखा वमत्र 

िुिा वमळािा. कृष्णािें प्रेम िुिा अगदी सहजपणे वमळािेिे आह.े परुंिु त्यािें 

यथाथव मूडय मात्र जाणून घे, िरिं िुिा कृष्णप्रेमािंा योग्य िाभ करून घेिा येईि. 

जया कृष्णािंी मैत्री िुिा वमळािी आह ेर् जयािें सख्यत्र्ही िुिा िाभिे आहे, िो 

कृष्ण ही सर्वसाधारण व्यक्ती नाही ह ेिक्षाि ठेर्. त्यािें माहात््य केर्ढे िरी मोठे र् 

व्यापक आह.े सद्धमाविंी स्थापना करून अधमाविंा समूळ नाश करणे ह ेत्यािें कायव 

आह े आवण िोिं त्यािंा धमव आह.े त्यासाठीिं त्या कृष्णािें सर्व जीर्न आह.े या 

सद्धमाविंी स्थापना ही सर्ाांच्या अुंिःकरणाििं होऊ शकिे. पण त्यासाठी 

अुंिःकरणामध्ये सद्भार् वनमावण होणे आर्श्यक असिे आवण त्यासाठीिं हा कृष्ण 

सर्ाांना जर्ळ करून त्यािें प्रेम त्याुंना दिे असिो. त्यािें प्रेम अत्युंि वनरपेक्ष, 

वनःस्र्ाथी र् वर्शुद्ध आह.े कारण िे प्रेम ईश्वरी आह.े ्हणूनिं त्या शुद्ध 

कृष्णप्रेमामुळे सामान्याुंच्या मनािीि अशुद्ध भार् नाहीसा होिो. त्या प्रेमाने मन 

िृप्त होऊन वनमवळ होिे. एर्ढेिं नव्हे, िर मनािीि सर्व र्ासनाुंिें मूळिं नाहीसे 

होिे आवण िेथे सद्भार्ािें मूळ धरिे जािे. 

 अजुवना, एक महत्त्र्ािंी गोष्ट िक्षाि ठेर् की त्या सद्धमावपुढे िाकी सर्व 

धमव ह ेगौणिं आहिे. खरे िर, त्या सद्धमाविंी प्राप्ती व्हार्ी ्हणूनिं इिर सर्व धमव 

आहिे आवण त्या सद्धमावसाठी िाकी सर्व धमाांिंा त्यागिं घिंार्ा िागिो. ्हणजे िो 



 

 

त्याग प्रयत्नपूर्वकिं करार्ा िागिो आवण िसा त्याग करणे हािं सर्वश्रेष्ठ पराक्रम 

आह.े परुंिु िुिा त्या सद्धमाविें ज्ञान नसडयामुळे िू िुझ्या धमावमध्ये अिंकून िसिास 

आवण कृष्णाशी युद्ध करायिाही ियार झािास. िरे, िुिा ज्ञान नव्हिे हे एकर्ेळ 

मी समजू शकिो. परुंिु िू कृष्णाच्या प्रेमािाही कसा काय वर्सरिास? त्या 

प्रेमासाठी िरी िुझ्याकिूंन िुझ्या धमाविंा त्याग घिंार्यास हर्ा होिा. कारण जेथे 

खरे प्रेम आह ेिेथे त्याग करणे अगदी सहजपणे घिंिे.  

 अजुवना, मिा िुिा एकिं गोष्ट वनक्षून साुंगार्यािंी आहे की या 

कृष्णािें माहात््य नीट समजून घे आवण त्यािें केव्हाही र् कधीही वर्स्मरण होऊ 

दऊे नकोस. कृष्णाकिंे एक सामान्य व्यक्ती या दषृ्टीने पाहू नकोस. त्याच्या 

सहर्ासाि राहिा राहिा त्यािें र्ेगळेपण जाणून घेण्यािंा प्रयत्न करीि रहा. ्हणजे 

कृष्णािें असामान्यत्र् िुझ्या हळूहळू िक्षाि येईि आवण त्यािें माहात््यही िुिा 

जाणर्ू िागेि. कृष्णाशी सुंर्ाद साधून त्याच्या अुंिःकरणािंा र्ेध घेि रहा. ्हणजे 

मग त्याच्या र्ागण्या िोिण्यामागीि त्यािंी भूवमका िुिा कळू िागेि. कृष्णािंी 

भूवमका हीिं सत्यािंी र् धमाविंी आह ेअशी पूणव श्रद्धा ठेर् आवण कृष्णािा त्याच्या 

धमवकायावि पूणवपणे सहकायव करीि रहा. कृष्णािंी र् िुझी जोिंी अशीिं कायम 

राहो आवण िुमिंी मैत्री खऱ्या अथावने फिरूप होर्ो असे माझे िु्हािा आशीर्ावद 

आहिे. अथावि् िसे घिंणार आहिें. कारण परमेश्वराच्या वनयिीिाही िेिं अपेवक्षि 

आह ेअशी ग्र्ाही माझे अुंिःकरण मिा देि आह.े” 

 गािर्ाुंच्या िोिण्याने अजुवन अत्युंि प्रभावर्ि झािा. त्याने गािर्ाुंच्या 

िंरणाुंर्र मस्िक ठेर्ून त्याुंना नमस्कार केिा आवण आपिे दोन्ही हाि जोिूंन 

वर्नम्रभार्ाने गािर्ाुंशी िोिू िागिा, 

 “अहो ऋवषर्यव, खरोखरीिं आपिे माझ्यार्र अनुंि उपकार आहिे. 

आपण केर्ळ मिा माझ्या होणाऱ्या अधोगिीपासून र्ािंर्िेि एर्ढेिं नव्हे, िर 

आपण मिा माझ्या कडयाणािंा मागवही दाखर्ि आहाि. आपण ्हणिा त्याप्रमाणे 

या कृष्णािें मोठेपण मी जाणि नाही ह ेखरेिं आह.े त्यािा जसा कृष्णािंा स्र्भार् 

कारणीभूि आह े िसािं माझाही स्र्भार् कारणीभूि आह.े कृष्ण त्याच्या 

स्र्भार्ानुसार माझ्याशी अत्युंि प्रेमाने र् मोकळेपणाने र्ागि िोिि असिो. परुंिु 

त्यामागीि त्यािंी असिेिी भूवमका ककर्ा त्यािंी अर्स्था या वर्षयी कधीिं 

आपणहून सवर्स्िरपणे िोिि नाही. त्यािें पूर्व जीर्न वर्शेषिः गोकुळािीि जीर्न 

ह े वर्शेष पराक्रमािंे र् अद्भुि होिे ह े मीही ऐकून आह.े परुंिु त्यावर्षयी कृष्ण 
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स्र्िःहून िरी गुंभीरिेने असे कधी काहीिं िोिि नाही आवण मीही कधी काही 

वर्िंारिे िर जेर्ढ्यास िेर्ढे िोिून िो मग दसुरा काही िरी गुंमिीिंा र् 

खेळीमेळीिंा वर्षय काढिो. मीही माझ्या स्र्भार्ानुसार कृष्णाच्या खेळकर 

स्र्भार्ािा भुििो र् प्रविसाद दिेो आवण वर्िंारिेडया गोष्टींिंा पाठपुरार्ा न 

करिा मग सर्व काही वर्सरून जािो.  

 ह ेऋवषर्यव, मिा िरी असे खात्रीपूर्वक र्ाटिे की कृष्णाच्या सििच्या 

र् अत्युंि जर्ळीकिेच्या सहर्ासामुळेिं मी कृष्णािा पूणवपणे ओळखू शकि नाही. 

एर्ढेिं नव्हे, िर माझ्या नकळि का होईना पण माझ्याकिूंन त्यािें अर्मूडयनिं 

होिे. यार्ेळेस िर माझ्याकिूंन कृष्णािें एर्ढे अर्मूडयन झािे की मी िर त्यािंा 

अर्मानिं केिा. त्याच्या मैत्रीिा, त्याच्या उपकारािा र् मुख्य ्हणजे त्याच्या 

प्रेमािाही वर्सरिो. या गोष्टीिंा सि माझ्या मनािा नेहमीिं टोिंि राहीि आवण 

आयुष्यभर त्यािें वर्स्मरण मिा होणार नाही. आिा िर मिा कृष्णाच्या जर्ळ 

जाण्यािंीही िाज र्ाटि आह.े त्याच्या सार्िीि सुद्धा उभे राहण्यािंी माझी 

िायकी नाही. मी कृष्णािा नेहमीिं गृहीि धरीि आिो आवण त्याच्या प्रेमािें 

फायद ेिेर्ढे िुटीि आिो. पण जेव्हा कृष्णाने माझा भरर्सा धरिा िेव्हा मात्र मी 

केर्ळ कमीिं पिंिो असे नव्हे, िर त्याच्या वर्रोधाििं उभा रावहिो. ही अपराध 

भार्ना माझ्या मनािा वनत्य सिार्ीि राहणार. ही माझ्या मनािीि खुंि कधीिं 

जाणे शमय नाही. ह े ऋषीर्यव, आपण माझ्यार्र एर्ढीिं कृपा करा आवण मिा 

असा आशीर्ावद द्या, की जेणेकरून माझ्या जीर्नािीि ही अत्युंि दःुखदायी घटना 

मी कायमिंी वर्सरून जाईन. िरिं माझे मन मोकळे होऊन हिके होईि असे मिा 

िरी र्ाटिे. िेव्हा माझ्यार्र आपण एर्ढी कृपा िरी करािं करा. आपडया िंरणी 

माझी पुन्हा पुन्हा हीिं प्राथवना आह.े”  

 िोििा िोििा अजुवन अत्युंि भार्नावर्र्श झािा होिा. त्यािें मुखही 

अत्युंि ्िान झािे होिे आवण त्याच्या नेत्राुंिीि अश्रुधारा िर थाुंिायिािं ियार 

नव्हत्या. अजुवनािंी िी केवर्िर्ाणी अर्स्था पाहून गािर्ाुंना त्यािंी कीर्िं आिी. 

त्याुंिें दयाद्रव अुंिःकरण अवधकिं द्रर्िे. गािर्ाुंनी पुढे होऊन अजुवनाच्या मस्िकार्र 

हाि ठेर्ून हिकेिं थोपटिे आवण त्याच्याशी िे प्रेमळ सुराि िोिू िागिे,  

 “अरे अजुवना, असा वनराश र् अगविक होऊ नकोस. सध्या िुझी 

मनःवस्थिी अत्युंि खािार्िी आह ेह ेमी जाणून आह.े िुझ्या मनािंी अशी अर्स्था 



 

 

होणेही साहवजकिं आह.े परुंिु िुझी काही पूणव अधोगिी झािेिी नाही. िुझे मन 

थोिंार्ेळ थोिंेसे घसरिे होिे ह ेखरे आह.े परुंिु परमेश्वरी कृपेने िू र्ेळीिं सार्ध 

झािास आवण सार्रिास. आिा या मनाच्या अर्स्थेिून िुझे िूिं वनियपूर्वक िाहरे 

पिंायिें आहसे. सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे िुिा एक अत्युंि मोठी अनुकूििा 

आह े आवण िी ्हणजे स्र्िः कृष्ण िुझ्या सुंगिीिा र् साथीिा आह.े कृष्णािें 

िुझ्यार्रीि प्रेम िसेिं र् िेर्ढेिं कायम आहे, िे केव्हाही र् कधीही कमी होणे 

शमयिं नाही. कारण िे कृष्णप्रेम आह.े कृष्ण हा िर प्रेमस्र्रूपिं आह.े िू फक्त 

त्यािा प्रेमाने प्रविसाद र् साथ दिे रहा. ्हणजे मग िुझे मन वनवििपणे पुन्हा 

उभारी घेईि यािंी पूणव खात्री िाळग.  

 अजुवना, घिंिेडया प्रसुंगािें वर्स्मरण व्हार्े असे जे मागणे िू माझ्याकिंे 

मावगििेस िेही अनार्श्यक आह.े खरे िर, मी िुिा असेिं साुंगेन की घिंिेिा प्रसुंग 

कधीिं वर्सरू नकोस, िर िो कायमिंा िक्षाि ठेर्. त्या प्रसुंगामागीि मूळ कारण 

जाणून घे आवण त्यािून सार्ध हो. त्या प्रसुंगािीिही काय िक्षाि ठेर्ायिें, एर्ढे 

मात्र िक्षाि घे. त्या प्रसुंगािीि कृष्णािंी भूवमका, कृष्णािंी धमवकायववनष्ठा र् 

त्यासाठी प्रगटिेिी त्यािंी िेजवस्र्िा ही िर एक आदशव ्हणून िुझ्या दषृ्टीसमोर 

वनत्य ठेर्िं, पण त्याहीिरोिर िू मूर्मच्छि झाडयार्र कृष्णािंी प्रगटिेिी प्रेमळिा 

आवण िुझ्यासाठीच्या शोकाने त्यािंी झािेिी व्याकुळिा ही कायमिंी स्मरणाि 

ठेर्. कृष्णािंी िी प्रेमळ मूिी वनत्य िुझ्या मनःिंक्षुुंसमोर राहू दे, ्हणजे त्या 

कृष्णािें प्रेम अनुभर्ण्यासाठी आवण त्या प्रेमािा पात्र होण्यासाठी िुझे मन सदरै् 

आिव राहीि. मग ही आिविािं िुझ्याठायी िेज वनमावण करीि आवण िुझ्याकिूंन 

पराक्रमही घिंर्ीि. िेव्हा कृष्णप्रेमाच्या गोिंीमुळे घिंिेडया प्रसुंगाििी कटुिा 

िुझ्याठायी वनविििं राहणार नाही. फक्त त्यासाठी िू प्रसुंगािीि नकारात्मक 

गोष्टींकिंे दिुवक्ष करून फक्त होकारात्मक गोष्टींर्रिीिं िुझे िक्ष कें दद्रि कर ्हणजे 

झािे.”  

 गािर्ाुंच्या िोिण्यािंा योग्य िो पररणाम अजुवनार्र झािा आवण 

त्याच्या रठकाणी वनमावण झािेडया नैराश्यािंा जोर िरािंसा कमी झािा. त्याच्या 

्िान मुखार्रीि मरगळही ओसरिी. त्याने हळूिं मान र्ळर्ून कृष्णाकिंे प्रथमिं 

पावहिे. कृष्णाच्या नेत्रािीि प्रेमळ हास्य अजुवनािा जर्ळ येण्यासाठी खुणार्ीििं 

होिे. कृष्णािंी प्रेमािंी साद अजुवनािा िाििंिोि कळिी. मग प्रविसाद दणे्यासाठी 

जराही र्ेळ न दर्िंिा अजुवन धार्ििं कृष्णाच्या जर्ळ आिा आवण कृष्णाच्या 
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पसरिेडया िाहूुंमध्ये त्याने स्र्िःिा झोकूनिं ददिे. कृष्ण अत्युंि प्रेमाने अजुवनािें 

मस्िक कुरर्ाळीि होिा आवण अजुवन त्याच्या अश्रुधाराुंनी कृष्णािंी छािी वभजर्ून 

ओिील्िंि करीि होिा. मग कृष्णाच्या नेत्राुंिूनही अश्रुधारा र्हार्यास मुळीिं र्ेळ 

िागिा नाही. अजुवनाच्या मस्िकार्र होणारा त्या प्रेमाश्रूुंिंा र्षावर् अजुवनािें मन 

अवधकावधक शाुंि करीि होिा.  

 कृष्णाजुवन प्रेमािंा कळस गाठणारे िे भार्पूणव दशृ्य पाहून कौवशक िर 

त्यािें दहेभानिं वर्सरिा आवण िोही अत्युंि भार्पूणविं झािा. गािर्ाुंच्या प्रेमाने 

त्यािेंही अुंिःकरण भरून आिे. कौवशक अत्युंि सहजिेने गािर्ाुंच्या जर्ळ आिा 

आवण त्याने गािर्ाुंच्या िंरणाुंना र्ुंदन करून त्याुंिें दशवन घेण्यासाठी त्याुंच्याकिंे 

पावहिे, िो त्याच्या िक्षाि आिे की अत्युंि आनुंददि झािेडया गािर्ाुंिें मुखही 

त्याुंच्या नेत्राुंिीि अश्रूुंनी न्हाऊन वनघि आह.े 

 अशा त्या भार्पूणव र्ािार्रणािही गािर् मनाने शाुंि र् वस्थर होिे 

आवण त्याुंच्या रठकाणिें भानही कायम होिे. त्याुंनी कौवशकािें मस्िक हळुर्ारपणे 

थोपटिे आवण त्यािा िेथून वनघण्यािंी खूण केिी. गािर्ाुंनी स्र्िः कौवशकािंा 

हाि आपडया हािाि घेििा आवण िे जाण्यासाठी सज्ज झािे. कृष्ण र् अजुवन 

याुंच्याही जेव्हा िे िक्षाि आिे िेव्हा िे धार्ििं गािर्ाुंच्या जर्ळ आिे. अजुवनाने 

पुन्हा एकदा गािर्ाुंच्या िंरणाुंना र्ुंदन केिे असिा त्याुंनी त्याच्या मस्िकािा 

आशीर्ावदपर स्पशव केिा. कृष्णही र्ाकून गािर्ाुंना नमस्कार करीि असिा 

गािर्ाुंनी त्यािा प्रेमाने उठर्िे आवण दढृ आल्िगन ददिे. एका क्षणाि जणू 

आनुंदािें आनुंदाशीिं मीिन झािे आवण परमानुंद साकार झािा. दसुऱ्या क्षणािा 

गािर्ाुंनी कौवशकासह िेथून गमन केिे. अजूनही भार्पूणव अर्स्थेििं असिेडया 

कृष्ण र् अजुवन याुंनी एकमेकाुंिंा हाि धरिा आवण िेही एकािं रथाि िसून 

द्वारकेच्या ददशेने वनघािे.” 

 िोििा िोििा नारदाुंनी त्याुंिें िोिणे हिेूपुरस्सर थाुंिर्िे आवण िे 

िक्ष्मीकिंे अपेवक्षि नजरेने पाहि रावहिे. िक्ष्मीच्या मुखार्रीि आनुंद अगदी 

स्पष्टपणे ददसि होिा. विच्या मनार्र आिा कोणत्याही प्रकारिंा िाणिणार् 

अवजिाि रावहिा नव्हिा यािेंिं िे िक्षण होिे. नारदाुंच्या नजरेिीि भार् 

िक्ष्मीिाही कळिा आवण विने हसिमुखाने िोिार्यास सुरुर्ाि केिी, 

 “अरे नारदा, जयािंा शेर्ट गोिं िे सर्विं गोिं असे जे ्हणिाि िे 

अगदी खरे आह.े कृष्ण र् अजुवन याुंिंी मैत्री शेर्टी रटकून रावहिी आवण त्याुंच्याि 

पुन्हा प्रेमािंी गोिंीही वनमावण झािी यािंािं मिा अविशय आनुंद होि आह.े खरे 



 

 

िर, प्रसुंगाि सर्ाांिंीिं कसोटी िागिी होिी. परुंिु खरे माहात््य प्रगट झािे िे 

मात्र कृष्णािेंिं! त्यािूनही िे कृष्णािें माहात््य गािर् ऋषींकिूंन प्रगट झािे ह ेया 

प्रसुंगािीि वर्शेषत्र् आह ेअसे मिा िरी जाणर्िे. त्यािून गािर्ाुंिंीिं थोरर्ी प्रगट 

झािी असेिं ्हणार्े िागेि. प्रत्यक्ष कृष्णाजुवन युद्धाच्या र्ेळिंा भार्नात्मक दषृ्ट्या 

अत्युंि नाजूक र् कठीण असिेिा प्रसुंग गािर्ाुंनी जया पद्धिीने सोिंर्िा त्यािा िर 

िोिंिं नाही. त्यार्ेळी गािर्ाुंिें अत्युंि व्यापक र् वर्शुद्ध असे जे अुंिःकरण प्रगट 

झािे, िे पाहून िर माझे िंोळे ददपूनिं गेिे आवण माझी िुद्धीही अगदी कुुं रठििं 

झािी. माझ्या समजुिीच्या र् िकावच्याही पिीकिंच्या अशा या गोष्टी आहिे. पण 

मिा सर्ावि नर्ि र्ाटिे िे ्हणजे गािर्ाुंनी त्या विंत्रसेनार्रही दयािं केिी आवण 

त्यािा जीर्नदान ददिे या गोष्टीिें. ही िर दयेिंी पररसीमािं झािी. केर्ळ 

गािर्ाुंच्या अुंिःकरणाििं अशी र् एर्ढी दया वनमावण होऊ शकिे ह ेमात्र खरे आह.े 

सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे गािर्ाुंच्या शब्दापुढे कृष्णाने सुद्धा आपिी प्रविज्ञा 

मागे घेििी. त्यासाठी त्याने जराही अनमान केिा नाही ही गोष्ट मिा केर्ळ 

कौिुकािंीिं नव्ह े िर अभ्यसनीयही र्ाटिे. परुंिु त्यार्र वर्िंार करूनही मिा 

समाधानकारक असे उत्तर सापिंििं नाही.”  

 िक्ष्मीच्या िोिण्यार्र नारदाने ककविंिसे वस्मि केिे आवण कौिुकाने 

मान िंोिार्िी. िक्ष्मीच्या िोिण्यािंा झािेिा आनुंद नारदाकिूंन सहजपणे व्यक्त 

झािा आवण त्याने स्र्िः िोिार्यास सुरूर्ाि केिी, 

 “अगुं िक्ष्मी, िुझ्या मनािीि वर्िंार र् िुिा पिंिेिा प्रश्न अगदी 

िरोिर आह.े गािर्ाुंनी विंत्रसेनार्र मुद्दामहून काही दया केिी असे ्हणणेही 

योग्यिं नाही. कारण गािर्ाुंच्या अुंिःकरणािीि ईश्वरी प्रेमिं विंत्रसेनासाठी 

दयेच्या रूपाने प्रगट झािे असेिं ्हणार्े िागेि आवण िेिं खरे आह.े पण 

त्यािंिरोिर गािर्ाुंनी विंत्रसेनािा जे मागवदशवन केिे िी गोष्ट अत्युंि महत्त्र्ािंी 

आह.े कारण त्यामुळे झािेडया दषु्कृत्याुंिंा पिात्ताप करून स्र्िःच्या आिंरणाि 

सुधारणा करण्यािंी केर्ढीिरी सुंधी विंत्रसेनािा वमळािी. ‘विंत्रसेनािें वनदान 

पुढीि आयुष्य िरी सदािंरणािें जार्े’ केर्ळ यािं सद्भार्नेने गािर्ाुंनी 

विंत्रसेनािा त्याच्या कडयाणािंा मागव दाखर्िा. त्याुंनी विंत्रसेनाच्या मनार्र 

सत्सुंगिी र् सत्कमव यािें महत्त्र् पटर्ण्यािंा त्याुंच्याकिूंन पुरेपूर प्रयत्न केिा आवण 

गािर् मोकळे झािे. अथावि पुढे विंत्रसेनाने प्रत्यक्ष काय केिे? त्याच्या मनार्र 

घिंिेडया प्रसुंगािंा काय पररणाम वशडिक रावहिा? गािर्ाुंकिूंन प्रेरणा घेऊन 
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विंत्रसेनाने खरेिं त्यािें पुढीि जीर्न प्रयत्नपूर्वक िदििे का? ह ेप्रश्न आपडयासाठी 

अभ्यसनीय नाहीि आवण ्हणून र्णवनीयही नाहीि. 

 ह े िक्ष्मी, आणखीन एक महत्त्र्ािंी गोष्ट िक्षाि घे. विंत्रसेन हा 

वर्षयासक्त र् वर्षयभोगी होिा ्हणजे िो रजोगुणी होिा हे खरे आह.े पण िो 

काही िमोगुणी र् राक्षसर्ृत्तीिंा नव्हिा. त्यामुळे त्याच्याकिूंन इिराुंना कोणत्याही 

प्रकारिंा त्रास देणे ककर्ा कोणािंा छळ र्गैरे करणे अशा गोष्टी घिंि नव्हत्या. 

अथावि वर्षय सेर्नामुळे मदाुंध होऊन त्याच्याकिूंन गैरर्िवन घिंि असिे िरी 

मुळाि त्यािंी स्र्िःिंीिं अधोगिी होि होिी. िेव्हा पूणव अधोगिी होऊन वर्नाश 

होण्याच्या आधीिं विंत्रसेनािा स्र्िःिंी अधोगिी थाुंिर्ण्यािंी जी काही 

थोिंीफार सुंधी वशडिक रावहिी होिी, िी त्यािा गािर्ाुंच्या कृपेमुळे उपिब्ध 

झािी. िक्ष्मी, एक गोष्ट िक्षाि ठेर् की गािर्ाुंनी सुद्धा विंत्रसेनािा त्याच्या 

कडयाणािंा फक्त मागविं दाखर्िा. पण त्यािंी जिािदारी काही स्र्ीकारिी नाही 

हहेी िेर्ढेिं खरे आह.े  

 िक्ष्मी, अजुवनािंी गोष्ट र्ेगळी होिी. िो जरी सावत्र्क र्ृत्तीिंा होिा 

िरी त्याच्या क्षवत्रय धमावनुसार रजोगुणी स्र्भार्ािंा होिा. त्यामुळे त्याच्या दषृ्टीने 

धमाविीि कमाविा जास्ि महत्त्र् होिे. धमाविें आुंिररक स्र्रूप जाणून घेण्यापेक्षा 

धमावच्या िाह्य आिंरणािा अजुवन जास्ि महत्त्र् दिे होिा. धमावच्या मूळ हिेूिा 

जाणि नसडयामुळे अजुवनाच्या िाह्य आिंरणाि एक प्रकारिंा अहुंकार र् त्यामुळे 

आिेिे कारठण्य होिे. धमाविंा मूळ हिेू साधण्यासाठी िाह्य आिंरणाि र्ेळप्रसुंगी 

आर्श्यक असिेिी िर्विंकिा अजुवनाच्या रठकाणी नव्हिी. त्यामुळेिं विंत्रसेनािें 

दषु्कृत्य िक्षाि आडयार्रही विंत्रसेनािा ददिेिे र्िंन खरे करण्यािंा हट्टिं अजुवनाने 

िंािू ठेर्िा आवण त्यासाठी खुद्द कृष्णाच्या वर्रोधािही उभे राहण्यापयांि अजुवनािंी 

मजि गेिी. अजुवनाने ना धमाविंरणािंा हिेू जाणिा, ना कृष्णािें प्रेम जाणिे. 

कृष्णािें माहात््य िर त्यािा माहीििं नव्हिे. पण गािर्ाुंनी कृपार्ुंि होऊन खरा 

धमव जाणणाऱ्या र् धमाविें खरे आिंरण करणाऱ्या कृष्णािें माहात््य अजुवनािा 

साुंवगििे. गािर्ाुंच्या र्िंनार्र श्रद्धा ठेर्ून कृष्णािें माहात््य जाणून घेण्यािंी 

जिािदारी मग अजुवनािंी होिी. गािर्ाुंनी फक्त कृष्णाकिंे वनदशे केिा होिा. आिा 

त्यािंा अनुभर् घ्यायिंा होिा अजुवनाने!  

 ह ेिक्ष्मी, खरे िर विंत्रसेन असो ककर्ा अगदी अजुवनही असो, त्याुंिंी 

कृष्णाशी िुिना कधीिं होऊ शकि नाही. िशी िुिना करणेही योग्यिं नाही. 



 

 

कारण कृष्ण हा स्र्युंभू होिा आवण त्यािें सर्व र्ागणे त्याच्या स्र्युंप्रेरणेनुसार 

अगदी सहजिेने घिंि असे. त्यामध्ये कोणिीही कृवत्रमिा र्ा अवभवनर्ेश नसे. 

कोणासाठी ककर्ा कोणावर्रुद्ध असे वनणवय न घेिा कृष्ण त्याच्याठायीच्या 

आत्मधमाविा प्रमाण मानि असे आवण त्यानुसारिं सर्व आिंरण कृष्णाकिूंन घिंि 

असे. त्यामुळेिं आत्मधमावच्या ठायी असिेिी वनरपेक्षिा, वनभवयिा र् वनरहुंकारीत्र् 

कृष्णाच्या प्रत्येक कृिीिून सहजिेने प्रगट होि असे. कृष्णािें अगदी हिें र्ेगळेपण र् 

वर्शेषत्र् याही प्रसुंगाि प्रकषावने ददसिेिं. िसे िघायिा गेिे, िर कृष्ण र् अजुवन या 

दोघाुंनीही प्रविज्ञा केिी होिी. परुंिु अजुवन कृष्णप्रेमािा िर वर्सरिािं आवण र्र 

धमाविंरणाच्या अहुंकाराने पछािंिाही गेिा. त्यामुळेिं अजुवन त्यािंी प्रविज्ञा 

सोिंायिा ियार होईना. ‘प्रविज्ञाभुंगामुळे पाप िागेि’ यािंी काडपवनक भीिीही 

अजुवनाच्या मनािा सिार्ीि होिीिं. 

 िक्ष्मी, पण गािर्ाुंनी जेव्हा विंत्रसेनािा अभयदान दऊेन त्यािा मुक्त 

केिे, िेव्हा कृष्णाने मात्र गािर्ाुंिंा शब्द ही आज्ञािं समजून प्रमाण मानिा आवण 

अत्युंि सहजिेने स्र्िः केिेिी प्रविज्ञा िाजूिा ठेर्िी. हेिं िे वनरहुंकारीत्र्. 

प्रविज्ञाभुंगािें पाप र्गैरे वर्िंार िर कृष्णाच्या मनािा स्पशवही करू शकिे नाहीि, 

हीिं िी वनभवयिा. विंत्रसेनार्रच्या व्यवक्तगि रागािोभापेक्षा गािर्ाुंसारख्या 

महात््यािा अपेवक्षि असे र्ागण्यासाठी स्र्िःिंा वनणवय र् र्ागणे कृष्णाने एका 

क्षणाि िदििे, हीिं िी वनरपेक्षिा. आत्मधमावच्या जावणर्ेने युक्त असिेडया 

कृष्णाने त्यािं आत्मधमाविंा अनुभर् घेणाऱ्या गािर्ाुंच्या अुंिःकरणाि सहजिेने 

स्फुरिेडया सददच्छेिंा िेर्ढ्यािं सहजिेने मान ठेर्ून सन्मान केिा. ्हणूनिं 

कृष्णािंी ही कृिी गािर्ाुंना अत्युंि आनुंददि करिी झािी आवण त्याुंनी कृष्णािा 

प्रेमाल्िगन दऊेन त्यािंा गौरर्िं केिा. कृष्ण जसा त्या गौरर्ािा पात्र होिा, 

िशीिं कृष्णािंा गौरर् करण्यािंी पात्रिाही फक्त गािर्ाुंच्या रठकाणीिं होिी. 

एकािं आत्मस्र्रूपािें दोन र्ेगळे र्ेगळे, पण एकमेकाुंना पूरक असे आवर्ष्कार 

्हणजेिं अर्िारी कृष्ण र् महात्मा गािर् होि. त्याुंच्यािीि ही एकरूपिा जयािा 

कळिी त्यािािं त्याुंच्या वभन्नत्र्ािीि एकत्र् जाणर्ेि आवण िोिं त्या उभयिाुंना 

झािेडया एकािं आनुंदािंा अनुभर् घेऊ शकेि, ह ेमात्र सत्य आह.े”  

 नारदाच्या िोिण्याने आनुंददि झािेडया िक्ष्मीच्या मुखािून एकदम 

सहजोद्गार वनघािे,  
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“अगदी िरोिर, आवण िो आनुंद अनुभर्णारा आवण त्यािें र्णवनही करून 

साुंगणारा एकमेर् असा िूिं आहसे यािंी प्रविंिी िर मी प्रत्यक्ष घेििं आह.े सर्व 

द्विैािें मूळ असिेडया या नारायणाशीिं िू ऐमय पार्िेिा आहसे. ्हणूनिं 

द्विैािीि एकत्र् िू जाणिोस आवण द्विैाच्या खेळािंा आनुंद अनुभर्ाने र्णवन करून 

साुंगिोस. त्या वनःशब्द अनुभर्ािीि आनुंदािें र्णवन करिाना िुझ्या 

अुंिःकरणािीि दाटिेिे सगुण प्रेम िर दथुिंी भरून र्ाहि असिेिं, परुंिु 

त्यािंिरोिर प्रेमस्र्रूप ईश्वराशी एकरूप करून ठेर्णाऱ्या सगुणभक्तीिें 

माहात््यही िुझ्याकिूंन िेर्ढ्यािं प्रकषावने प्रगट होि असिे. िेिं मिा अवधक 

आकर्मषि करीि राहिे. कारण त्यामुळेिं मिा या नारायणाशी एकरूप करणारा 

भक्तीमागव माझ्या दवृष्टक्षेपाि येऊ िागिो. या नारायणार्रीि प्रेमाने त्याच्या 

अुंिःकरणापयांि जाऊन िेथेिं एकरूप होऊन राहण्यािंी र्ाटिंाि मात्र मिािं 

प्रयत्नपूर्वक करार्यािंी आह ेह ेमी जाणून आह.े माझ्या रठकाणिें िे व्यर्धान केर्ळ 

वनत्य जागृि राहण्यासाठीिं नव्हे, िर माझ्याठायी त्यािंा ध्यासिं वनमावण 

होण्यासाठी, नारायणाच्या या सगुण कथाुंिें श्रर्ण मिा अत्यार्श्यकिं आह.े कारण 

त्याद्वारे नारायणािें प्रेम र् माहात््य प्रगट होऊन साकार होि असिे. त्यािूनही या 

कृष्णिंररत्रािंी गोिंी िर अर्ीटिं आह.े प्रेमरसाने भरभरिेडया कृष्णकथा, 

श्रर्णािंी गोिंी अवधकावधक र्ाढर्ीि राहिाि हे िर खरेिं आह.े पण त्यािंिरोिर 

त्यािं कथेच्या वनवमत्ताने सखोि वर्िंार करून कृष्णाच्या अुंिरािीि ईश्वरी 

माहात््यही जाणून घेणे अत्युंि महत्त्र्ािें आह ेही गोष्टही मी पूणवपणे िक्षाि ठेर्िी 

आह ेआवण माझा नेहमी िसािं प्रयत्नही िंािू असिो. 

 ह ेनारदा, कृष्णाजुवन युद्धाच्या वनवमत्ताने घिंिेडया अभूिपूर्व र् अत्युंि 

रोमहषवक प्रसुंगािें र्णवन करून झाडयार्र िू जी गािर्ाुंच्या अुंिःकरणािंी अर्स्था 

प्रगट करून दाखर्िीस िी िर अत्युंि हृदयुंगमिं होिी. त्यावर्षयी मी आणखीन िे 

काय िोिणार? मी िर िेथे फक्त निमस्िकिं होऊ शकिे. मी िरी दसुरे काय 

करणार? परुंिु नारदा, त्यानुंिर िू विंत्रसेन, अजुवन र् प्रत्यक्ष कृष्ण याुंच्यावर्षयी जे 

वर्र्ेिंन केिेस िे मात्र माझ्यासाठी अत्युंि ल्िंिनीय आह.े त्या विघाुंशी गािर् कसे 

र्ेगर्ेगळ्या ररिीने प्रगट झािे आवण त्या विघाुंनी गािर्ाुंना कसा र्ेगर्ेगळ्या 

भार्ाने प्रविसाद ददिा यािें िू केिेिे र्णवन अजूनही माझ्या मनाि घर करून आह.े 

त्यामध्ये विंत्रसेनािा गािर्ाुंनी उद्धारािंी सुंधी ददिी ह ेिर त्याच्या पूर्वपुण्याईिेंिं 

फळ ्हणार्े िागेि, एर्ढेिं! त्याच्या पुढीि जीर्नािंा वर्िंार करण्यािें 



 

 

आपडयािा कारण नाही असे जे िू ्हणािास िेही अगदी खरेिं आह.े त्यािंप्रमाणे 

कृष्णािें पुढीि िंररत्र कसे कसे प्रगट झािे यािंी केर्ढी िरी आिुरिा माझ्या 

रठकाणी िागून रावहिेिी आहेिं. परुंिु अजुवनावर्षयीिें वर्िंार मात्र माझ्या मनाि 

अगदी ठाण माुंिूंन िसिेिे आहिे. अजुवनािंी अर्स्था मिा त्यािंा वर्िंार करायिा 

भागिं पािंि आह.े 

 अरे नारदा, कृष्ण र् अजुवन याुंच्याि पुन्हा गोिंी झािी आवण त्याुंिंी 

पूर्वर्ि जोिंी जमिी ही गोष्ट िर अत्युंि िंाुंगिीिं झािी, याि विळमात्रही शुंका 

नाही. परुंिु राहून राहून माझ्या मनाि एक वर्िंार पुन्हा पुन्हा येि आह ेकी पुढे त्या 

अजुवनाने कृष्णािें माहात््य खऱ्या अथावने कधी जाणिे की नाही? ्हणजे िशी काही 

माझ्या मनाि शुंका र्गैरे नाही. पण िे जाणून घेण्यािंी केर्ळ उत्सुकिािं नव्ह ेिर 

अत्युंि आिुरिा मात्र माझ्या मनाठायी िीव्रिेने आह े एर्ढे मात्र नक्की. कारण 

गािर्ाुंनी नेममया यािं गोष्टीकिंे वनदशे केिा होिा आवण कृपार्ुंि होऊन त्याुंनी 

कृष्णािें र्ेगळेपण र् वर्शेषत्र् अजुवनािा आर्जूवन साुंवगििेही होिे. िे ध्यानाि 

ठेर्ून अजुवनाने त्या गोष्टीिंा पाठपुरार्ा केिा की नाही? आवण अजुवनाने स्र्िः 

पुढाकार घेऊन कृष्णाशी सुंर्ाद साधून त्यािें माहात््य जाणून घेििे की नाही? 

कारण िरिं अजुवनाकिूंन कृष्णािंी भक्ती घिंणे शमय झािे असिे. केर्ळ व्यवक्तगि 

प्रेमािंा भरर्सा धरिा येि नाही आवण त्या प्रेमािंे वर्स्मरण केव्हा घिंेि ह ेसाुंगिा 

येि नाही, ही गोष्ट िर स्र्ानुभर्ाने अजुवनाच्या िक्षाि आिेिीिं होिी. िेव्हा पुढे 

िरी त्या अजुवनाकिूंन कृष्णािंी भक्ती घिूंन िो खऱ्या अथावने कृष्णभक्त झािा की 

नाही?”  

 िक्ष्मीच्या िोिण्यार्रिी नारदाच्या मुद्ररे्र थोिंा र्ेळ गुंभीरिा 

पसरिी. नारदाने त्यािें नेत्र क्षणभर वमटून घेििे आवण िो वर्िंारमग्न झािा. परुंिु 

थोड्यािं र्ेळाि नारदािें नेत्र सहजपणे उघिंिे गेिे. िक्ष्मीकिंे थोिंेसे रोखून िघि 

नारदाने िक्ष्मीशी िोिार्यास सुरूर्ाि केिी, 

 “िक्ष्मी, िुझ्या मनािीि वर्िंार र् आिुरिा अगदी योग्यिं आह.े 

वमळािेडया सुंधीिंा उपयोग करून अजुवनािा कृष्णािें माहात््य खरेिं जाणिा आिे 

का आवण िो कृष्णािंा भक्त होऊ शकिा की नाही, ही जाणून घेण्याच्या दषृ्टीने 

अत्युंि महत्त्र्ािंी अशी गोष्ट आहिें. त्याि मुळीिं शुंका नाही. कारण त्याद्वारेिं या 
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मानर्ी मनािंा अभ्यास करणे शमय होिे. शेर्टी प्रेमभार् असो, भवक्तभार् असो, 

नाहीिर ऐमयभार् असो, हा सर्व अनुभर् घेणारे िर िे मनिं आह.े त्या मनािा 

एखादी गोष्ट शब्दाने कळडयानुंिरही आधी त्याठायी मन वस्थर होणे आर्श्यक आह.े 

िरिं त्या गोष्टीिंा प्रत्यक्ष अनुभर् घेण्यािंा मनािंा वनिय होणे शमय आह.े 

त्यानुंिर मनाने िसा ध्यास धरून िो अनुभर् घेण्यासाठी प्रयत्नाुंिंी पराकाष्ठा करणे 

हा सर्ावि महत्त्र्ािंा भाग िर पुढिंािं आह.े पण एखाद्या गोष्टीठायी अशी मनािंी 

वस्थरिा होणे हिें मुळाि कठीण आह.े कारण मन ह े मुळाििं अत्युंि िंुंिंि असे 

ित्त्र् आह.े मनािा अनेक इिर गोष्टीही आर्िंि असिाि आवण त्याही िक्षाि 

ठेर्ण्यािें मनािें प्रयत्न एकीकिंे िंािूिं असिाि आवण मग मनाच्या वहिाच्या 

असिेडया गोष्टी हळूहळू वर्स्मरणाि जाि िाजूिा पिूं िागिाि. ्हणूनिं त्या 

मनािा त्याच्या वहिािें वनत्य स्मरण राहण्यासाठी कोणीिरी पुन्हा पुन्हा आठर्ण 

करून दणेे आर्श्यक असिे. अशा व्यक्तींच्या सहर्ासाि र् सुंगिीििं मनाच्या ठायी 

त्याच्या वहिकारक गोष्टींवर्षयी जागृिी राहू शकिे आवण िी गोष्ट प्राप्त करून 

घेण्यािंी स्फूिीही त्या मनािा वमळि राहिे.  

 ह ेिक्ष्मी, अजुवनािें इिर िुंधू र्ा खुद्द त्यािंी आई हे सर्वजण कृष्णािा 

मानि असि आवण त्यािंा प्रेमादरही करीि असि. परुंिु कृष्णाच्या ईश्वरी 

माहात््यावर्षयी मात्र िे सगळेिं जण पूणवपणे अनवभज्ञ होिे. त्यामुळे त्याुंच्याकिूंन 

कृष्णाच्या माहात््यावर्षयी काही िोिणे घिंेि अशी अपेक्षा करणे हिें मुळी 

िुंकीिें होिे. िरे, ‘स्र्िःिें माहात््य स्र्िःिं प्रगट करणे’ ही अपेक्षाही कृष्णाकिूंन 

करणे शमय नव्हिे. कारण कृष्णािंा िो स्र्भार् नव्हिा आवण कृष्णमाहात््य 

स्र्िःहून जाणून घेण्यासाठी अजुवन फारिं कमी पिंि होिा. त्यािाही िे शमय होि 

नव्हिे. कारण त्यािंाही िो स्र्भार् नव्हिा.  

 ह ेिक्ष्मी, पण मिा ही गोष्ट साुंगार्यास अत्युंि आनुंद होि आह ेआवण 

मिा पूणव खात्री आह ेकी िी गोष्ट ऐकून िुिाही माझ्यासारखािं र् माझ्या एर्ढािं 

आनुंद होईि की, अजुवनाच्या जीर्नाि असा िंमत्कार खरोखरीिं घिंिा होिा. 

कृष्णािें माहात््य जाणून असिेिी आवण कृष्णार्र वनिाुंि प्रेम र् श्रद्धा असिेिी 

अशी एक व्यक्ती अजुवनाच्या जीर्नाि आधीिं आिी होिी. िी व्यक्ती नुसिी आिीिं 

होिी असे नाही िर अजुवनािंी पत्नी ्हणून, त्यािंी जीर्नभरािंी जोिंीदार र् 

साथीदार होऊन रावहिी होिी. विच्या सहर्ासामुळे र् सुंगिीमुळे अजुवनाच्या ठायी 

कृष्णप्रेम हळूहळू जागे राहू िागिे होिे. विच्या वनत्य िोिण्यािून सहजिेने 



 

 

प्रगटणारे कृष्णमाहात््य ऐकून ऐकून, कृष्णाकिंे पाहण्यािंी अजुवनािंी दषृ्टी थोिंी 

थोिंी िदिि होिी आवण त्याच्याठायी कृष्णमाहात््यािंी जाण हळूहळू वनमावण 

होऊ िागिी होिी. अजुवनाठायीिंा कृष्णावर्षयीिंा आदरही र्ाढू िागिा होिा 

आवण कृष्ण र् अजुवन याुंच्यािीि मैत्रीिाही एक र्ेगळा पण योग्य असा अथव िाभू 

िागिा होिा.  

 ह ेिक्ष्मी, िुिा ह ेऐकून वनविििं नर्ि र्ाटेि की अज्ञानाने स्र्िःच्या 

क्षवत्रय धमाविंा हट्ट धरून प्रत्यक्ष कृष्णाच्या वर्रोधाि युद्धासाठी उभा रावहिेिा 

अजुवन, पुढे एका प्रसुंगी स्र्कीयाुंच्या मोहाि पिूंन त्या क्षवत्रय धमाविंरणािा स्र्िःिं 

वर्सरिा आवण आर्श्यक असिेिे धमवयुद्ध करार्यास ियारिं होईना. अशार्ेळी 

कृष्ण त्याच्या मैत्रीिा र् धमाविा वनत्याप्रमाणे जागिा आवण त्याने अजुवनािा सार्ध 

केिे. एर्ढेिं नव्हे, िर मोह नाहीसा होण्यासाठी आत्मज्ञान प्राप्त करून घ्यार्े 

यासाठी कृष्णाने अजुवनािा उदु्यक्त केिे. त्यार्ेळी अजुवनाठायी कृष्णािें प्रेम र् 

माहात््य दोन्ही जागे झािे आवण िो अनन्य अशा वशष्यभार्ाने कृष्णािा शरण 

गेिा. कृष्णाकिूंनही अजुवनार्रीि प्रेमापोटी िे आत्मज्ञान सुंर्ादरूपाने केर्ढ्यािरी 

शब्दाुंनी प्रगट झािे. त्यािंीिं पररणिी ्हणजे अजुवनािंा मोह समूळ नष्ट झािा 

आवण आत्मधमावच्या जावणर्ेने अजुवन त्याच्या क्षवत्रयधमाविें आिंरण करण्यासाठी 

पुन्हा प्रर्ृत्त झािा. कृष्णाच्या प्रत्यक्ष मागवदशवनानुसार अधमीयाुंिंा नाश करून 

अजुवनाने धमाविें रक्षण केिे आवण वर्जयश्री प्राप्त करून घेििी.”  

 नारदािें िोिणे ऐकून नारदािा अपेवक्षि असा आियाविंा धक्का 

िक्ष्मीिा वनविििं िसिा. वििें नेत्र वर्स्फारिे गेिे आवण विने आपिे दोन्ही हाि 

उत्स्फूिवपणे उिंिून स्र्िःच्या िोंिंार्र ठेर्िे. िक्ष्मीिंा िर िरािं र्ेळ विच्या 

कानाुंर्र वर्श्वासिं िसि नव्हिा. िक्ष्मीिंी िी अर्स्था पाहून नारदािा मात्र जशी 

मौज र्ाटि होिी िसेिं समाधानही होि होिे. कारण िक्ष्मीिंी प्रविदक्रया ही 

विच्याठायी पुढीि श्रर्णासाठी वनमावण होि असिेडया पाश्ववभूमीिंी सूिंक अशी 

सुरूर्ाि होिी. ्हणूनिं िक्ष्मीने िोिार्यास सुरूर्ाि करेपयांि नारद मुद्दामहूनिं 

स्र्स्थ िसून रावहिा.  

 अखेर िक्ष्मी त्या सुखद धममयािून थोड्यार्ेळाने स्र्िःहूनिं सार्रिी 

आवण विने थोिंेसे प्रयत्नपूर्वकिं का होईना पण िोिार्यास सुरूर्ाि केिी. 

 “अरे नारदा, िू िर अगदी कमाििं केिीस. िुझ्या छोट्याशा 

र्क्तव्यानेिं िू कृष्ण र् अजुवन याुंच्या सुंिुंधािा केर्ळ र्ेगळेिं र्ळण ददिे आहसे 
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असे नाही, िर िू ि े सुंिुंध अगदी कळसार्रिं नेऊन ठेर्िेस. अजुवन कधीकाळी 

कृष्णािें माहात््य जाणून कृष्णािा शरण गेिा असेि ही गोष्ट िर माझ्या 

कडपनाशक्तीच्या दकिीिरी पिीकिंिंी आह.े परुंिु अजुवनाच्या जीर्नाि आिेडया 

त्याच्या पत्नीिंा जो िू ओझरिा उडिेख केिास त्याने िर िुझ्या िोिण्यािीि गूढ 

अवधकिं र्ाढिे आह े आवण माझ्या उत्कुं ठेने िर अगदी वशगिं गाठिी आह.े 

कृष्णार्र प्रेम र् श्रद्धा असिेिी पण वजिंा वर्र्ाह मात्र अजुवनाशी आधीिं झािा 

होिा अशी िी स्त्री कोण िरे? िू िर ्हणिो आहसे की अजुवनािा कृष्णाकिंे 

पाहण्यािंी दषृ्टी िी दिे होिी आवण विच्यामुळे अजुवनािा कृष्णािें माहात््य थोिंे 

थोिंे कळू िागिे होिे. खरेिं नारदा, मिा आिा राहर्ििं नाही. िुझ्या मुखािून ह े

सर्व गुज मी केव्हा एकदा ऐकिे असेिं मिा झािे आह.े पण हे गुज िू मिा आधीिं 

का साुंवगििे नाहीस िरे? 

 नारदा, िू मिा थोिंमयाि साररूपाने पुढीि वर्षय साुंवगििास खरा. 

परुंिु त्यामुळे िुिा अपेवक्षि असािं पररणाम माझ्यार्र झािेिा आह.े माझी 

श्रर्णािंी भूक अवधकिं िीव्रिेने र्ाढिेिी आह.े िेव्हा आिा माझ्यासाठी 

कृष्णकथारूपी भोजनािंी त्र्ररि व्यर्स्था कर िघू. िे भोजन जरी षड़्साने युक्त 

असिे त्यािीि कृष्णप्रेमािंा मधुर रस हीिं खरी मेजर्ानी आह े ह े मी पूणवपणे 

जाणून आह.े ्हणून आिा मुळीिं र्ेळ र्ाया न घािर्िा कृष्णिंररत्रािीि हा सुरस 

र् सुर्य कथाभाग अगदी सवर्स्िरपणे आवण िुझ्या रसपूणव र्ाणीने गाऊन 

माझ्यासाठी प्रगट कर.” 

 िक्ष्मीिें िोिणे ऐकून नारद अिीर् सुखार्िा आवण त्याच्या 

अुंिःकरणाि सगुणप्रेमाच्या िहरींर्रिी िहरीिं उठू िागडया. त्या प्रेमाच्या 

जावणर्ेच्या सुखद आनुंदाि सर्वभार्ाने रममाण झािेिा नारद पूणवपणे अुंिमुवख 

होऊन रावहिा. काही र्ेळाने िर त्याच्या हृदयािीि आनुंदसागरािा पूणव भरिी 

येऊन िे उिंुंिळू िागिे आवण नारद त्यामध्ये सुंपूणविः वर्िय पार्िा. दहेािीि िी 

दहेािीि स्र्ानुंदािंी अर्स्था ्हणजे िर परमानुंदािंी परमार्धीिं होिी. नारदािंी 

िी अर्स्था जरी िक्ष्मीच्या अनुभर्ािंी नव्हिी िरी विच्यासाठी िी अनाकिनीयही 

नव्हिी. नारद हा पूणवपणे त्याच्या हृदयस्थ नारायणाशी ऐमय पार्िेिा आह े ह े

त्याच्या मुखार्रीि भार् पाहून िक्ष्मीिा वनवििपणे जाणर्िे. परुंिु िक्ष्मीच्या 

ठायी खात्रीही होिी की त्यािं नारायणाच्या स्र्ेच्छेने नारदाच्या अुंिःकरणाि पुन्हा 

द्विै स्फुरून येईि आवण िेथे नारायणाशी वनत्य एकरूप असिेिा असा त्यािंा भक्त 

नारद पुन्हा प्रगट होईि. नारायण र् नारद याुंच्यािीि प्रेमभवक्तभार्ािंा सुंयुक्त 



 

 

खेळ नारदाच्या अुंिरुंगाि पुन्हा सुरू होऊन रुंगि राहीि आवण त्या रुंगाच्या 

अनेकवर्ध छटा नारदाच्या मुखािून कृष्णाच्या सगुण िंररत्राच्या द्वारे प्रगट होि 

राहिीि. त्यािं क्षणािंी र्ाट पाहि िक्ष्मी िेथेिं शाुंिपणे िसून रावहिी. 

नारायणाशी पूणवपणे ऐमय पार्िेडया नारदाच्या मूिीकिंे पाहून िक्ष्मीने 

भवक्तभार्ाने आपिे हाि जोिूंन नारदािा र्ुंदन केिे आवण स्र्िःिें नेत्र वमटून घेििे 

मात्र िीही दहेभान वर्रहीि अर्स्थेमध्ये गेिी. 

   

 नारद र् िक्ष्मी याुंिंी अर्स्था िाह्याुंगाने जरी एक सारखीिं ददसि 

होिी िरी त्याुंच्या अुंिःकरणाच्या अर्स्थेमध्ये मात्र वनविििं फरक होिा. 

िक्ष्मीच्या मनामध्ये सगुण प्रेमभार्ािंा उगम झािा होिा, िर नारद त्याच्या 

अुंिरािीि सगुण प्रेमभवक्तच्या सुंगमाि नाहिा नाहिा िुिूंन गेिा होिा. त्यामुळे 

साहवजकिं थोड्या र्ेळाने िक्ष्मीच्या मनामध्ये प्रेमािंी आिविा वनमावण होऊन 

भवक्तभार्ािंी भूक वििा िागिी आवण िी व्याकूळ झािी. विच्याठायी 

श्रर्णभक्तीिंी वनिाुंि जरूरी वनमावण झािी. सगुण प्रेमभवक्तभार्ाच्या कथा श्रर्ण 

केडयावशर्ाय विच्या मनािा शाुंिी र् समाधान िाभणारिं नव्हिे. मनाच्या अशा 

उत्कट िेिंैनीमुळेिं िक्ष्मी िर्करिं पुन्हा दहेभानार्र आिी. नारदाकिंे दषृ्टीक्षेप 

होिािं िक्ष्मीच्या िक्षाि आिे की नारद मात्र अजूनही दहेभान वर्रवहि अशा 

भार्पूणव अर्स्थेििं आह.े नारदािंी िी भार्पूणव मूिी पाहून िक्ष्मीिा नारदािें 

माहात््य िर वनविििं जाणर्ि होिे. परुंिु त्यािंिरोिर िी हेही जाणून होिी की 

त्या माहात््यािंा अनुभर् वििा येण्यासाठी िे माहात््य विने नारदाच्या मुखािून 

प्रत्यक्ष श्रर्ण करणे अत्यार्श्यक होिे. िक्ष्मीच्याठायीिंी ही जाणीर्िं अत्युंि 

महत्त्र्ािंी होिी. कारण िेिं विच्याठायीच्या भवक्तभार्ािें िक्षण होिे. ्हणूनिं 

िक्ष्मीिें िे वर्शेषत्र्ही होिे आवण वििें ह ेर्ेगळेपण उठूनही ददसि होिे.  

 िक्ष्मीने िरीही सुंयम राखिा आवण थोिंा र्ेळ िसािं जाऊ ददिा. 

परुंिु शेर्टी वििंाही नाईिाजिं झािा. मनाच्या त्या व्याकूळ अर्स्थेि न राहर्ून 

िक्ष्मी पुढे झािी. विने नारदाच्या िंरणाुंना आपडया हािाि दढृ धरिे आवण त्या 

िंरणाुंर्र आपिे मस्िक ठेर्ून नारदािा नमस्कार केिा. िक्ष्मीच्या मनािीि 

आिविा विच्या स्पशाविून नारदाच्या अुंिःकरणाि प्रर्ेश करिी झािी आवण त्यािंीिं 

पररणिी ्हणजे नारदाच्या अुंिरािही आिवभार् हळूहळू वनमावण होऊ िागिा. एक 

प्रकारिंी अनावमक हरहर नारदाच्याठायी वनमावण झािी. एर्ढा र्ेळ शाुंि र् 

वनिि असिेडया नारदाच्या अुंिःकरणाि त्याच्याही नकळिपणे एकामागून एक 

अशा िहरी वनमावण होऊ िागडया आवण हळूहळू नारदािें देहभान येऊ िागिे. 

ककविंि काळाने नारदािें नेत्रही अिगद र् सार्काशपणे उघिंिे गेिे. पण िरीही 
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त्यािें नेत्र मात्र अजूनही भार्वर्रवहििं ददसि होिे. िक्ष्मी मात्र नारदाकिंे एकटक 

नजरेने पाहि िेथेिं उभी रावहिी होिी आवण अिंानकपणे नारदािें नेत्र िक्ष्मीकिंे 

र्ळिे. िक्ष्मीर्र दषृ्टीक्षेप होिािं मात्र नारदाच्या नजरेि आपिेपणािंा भार् िरळू 

िागिा आवण त्याने िक्ष्मीकिंे पाहून मुंद वस्मि केिे. िरीही नारदािा पररवस्थिीिें 

भान अजूनही येि नव्हिे. नारद दकिीिरी र्ेळ िक्ष्मीकिंे िसािं पाहि रावहिा. 

क्षणाधावि त्यािंा िेंहरा एकदम उजळिा आवण त्याच्या मुखार्रिी प्रसन्निेिंा भार् 

झळकिा. नारद िक्ष्मीकिंे पाहून अत्युंि मोकळेपणाने हसिा आवण त्याने िक्ष्मीिा 

हािाने खूण करून खािी िसण्यािंी सूिंना केिी. िक्ष्मीिाही एकदम मोकळे 

झाडयासारखे र्ाटिे आवण अत्युंि नम्रिापूर्वक िी नारदाच्या सन्मुख िसिी.  

 नारदाशी िोिार्यास सुरुर्ाि करार्ी की न करार्ी अशा मनाच्या 

वद्वधा वस्थिीि िक्ष्मी होिी खरी, पण शेर्टी मनािंा वनिय करून विने नारदाशी 

िोिार्यास सुरुर्ाि केिीिं.  

 “ह े नारद महषे, या नारायणािंा परमभक्त ्हणून िुझी जी ख्यािी 

आह े िी अगदी सर्ावथावने खरी आह.े या नारायणािें खरे माहात््य सर्ाांगाने िू 

जाणिोस, एर्ढेिं नव्ह,े िर िे माहात््य िुझ्या अुंिःकरणाि िू वनत्य अनुभर्ीि 

असिोस. खरे िर, िुझ्या रूपाने या नारायणािें माहात््यिं पूणवपणे साकार झािेिे 

आह.े जसे नारायण र् त्यािें माहात््य हे र्ेगळे र्ेगळे नाही िसेिं नारायण र् िूही 

र्ेगर्ेगळे नाहीििं. नारायण ्हणजे जसे त्यािें अुंिःकरणिं आह े िसे िुझे 

अुंिःकरण ्हणजे नारायणिं आह.े नारायणाशी पूणवपणे एकरूप असिेिा िू त्या 

नारायणाच्या ऐमयिेिंा अनुभर् कसा घेिोस हेिं िर िुझ्या अुंिःकरणािीि एक 

मोठे गुज आह.े त्यािंा थाुंग िर कोणािाही, केव्हाही र् कधीही िागणे कठीणिं 

नव्ह ेिर अशमयिं आह.े परुंिु त्या ऐमयािंा आनुंद अनुभर्ण्यािंी उमी िुझ्याठायीिं 

अिंानक र् अकारण अशी वनमावण होिे ्हणूनिं िो आनुंद अुंशमात्र का होईना पण 

साकार होिो. ह े माझ्यासारख्याुंिें अत्युंि भाग्य आह े असे वनवििपणे ्हणार्े 

िागेि. 

 नारदा, िुझ्या मुखािून मी या नारायणािें रामार्िारािीि िंररत्र 

परमभाग्याने श्रर्ण केिेिे आह े आवण आिा िुझ्या मुखािून नारायणािें 

कृष्णार्िारािीि िंररत्रही मी त्यािं भाग्याने श्रर्ण करीि आह.े दोन्ही िंररत्रे र्णवन 

करीि असिाना िी िू सारखीिं रुंगर्ून साुंगि आहसे यावर्षयी जराही प्रश्निं नाही. 

कारण मूििः िो रुंग िुझ्या अुंिरुंगािीि आह ेह ेमी पूणवपणे जाणून आह.े पण िरीही 



 

 

िू कृष्णिंररत्र र्णवन करीि असिाना मात्र जरा अवधकिं रुंगिेिा ददसिो आहसे, 

हहेी खरेिं आह.े ही गोष्ट अगदी सहजपणे िक्षाि येिे. खरे िर, िुझ्या अुंिरुंगाि 

असा काही फरक असणे शमयिं नाही, ह ेमिा ठाऊक आह.े मग असा हा िाह्याुंगाने 

जो फरक ददसिो िो केर्ळ िसा ददसिोिं, की िाह्याुंगाने िसा फरक थोिंासा 

पिंिोिं? नारदा, मिा मावहि आह े की माझा प्रश्न िुिा अुंिमुवख करायिा 

िार्णारा आह.े पण त्यािंिरोिर मिा अशीही वनविि खात्री आहे, की िुझ्या त्या 

अुंिमुवखिेमधून या नारायणािें सगुण माहात््यिं पुन्हा एका अनोख्या अुंगाने र् 

रुंगाने प्रगट होणार आह.े त्यािंी केर्ढी िरी उत्सुकिा र् आिुरिािं माझ्याठायी 

िागून रावहिेिी आह.े िेव्हा आिा िुझ्या अुंिरािीि ह े गुज माझ्यासाठी त्र्रीि 

उघिं करून साुंग िरे.” 

 िक्ष्मीच्या प्रश्नािें नारदािाही थोिंेसे नर्ििं र्ाटडयासारखे ददसिे. 

त्याने थोिंार्ेळ नेत्र वमटून घेििे आवण िो स्िब्धिं रावहिा. ककविंि काळाने जेव्हा 

नारदाने त्यािें नेत्र उघिंिे िेव्हा त्याच्या नेत्राि जरासा गमिीिंािं भार् ददसि 

होिा. नारदाने िक्ष्मीकिंे पाहून मुंदवस्मि केिे आवण िो सार्काशपणे एकेक शब्द 

उच्चारीि िोिू िागिा. 

 “ह े िक्ष्मी, िुझ्या प्रश्नािें खरेिं मिा नर्ि र्ाटिे आवण गुंमिही 

र्ाटिी. कारण या दषृ्टीने मी कधी वर्िंारिं केिा नव्हिा आवण िसा वर्िंार 

करण्यािें मिा कारणही नव्हिे. त्यािंिरोिर िसा वर्िंार करणे मिा शमयही 

नव्हिे. कारण मी मिा माझ्या िाह्याुंगाने िसा पाहूिं शकि नाही ह ेिर खरेिं आह े

ना? पण िे माझे िाह्याुंग नेमकेपणाने केर्ळ िुिािं ददसणे शमय आह.े पण आिा 

िुझ्या िोिण्यािंा जेव्हा मी वर्िंार करायिा सुरुर्ाि केिी िेव्हा मिा जाणर्ू 

िागिे की िशी शमयिा नाकारिा येि नाही. िसा फरक िाह्याुंगाने पिंणे ककर्ा 

ददसणे अगदी शमय आह.े अथावि् एक गोष्ट अगदी वनविििं आहे की माझ्या 

अुंिरुंगाि मात्र एकीएक या नारायणािंीिं मूिी स्थावपि आह े आवण त्या 

अुंिरुंगाििं या नारायणािें माहात््य वनरपेक्षपणे, वनत्यपणे र् सहजपणे असिे. त्या 

स्र्ानुंदाििं मी नेहमी पूणवपणे रमिेिा असिो. ककिहना त्यारठकाणी माझे 

मीपणही पूणवत्र्ाने ियािा जािे आवण एकीएक नारायणािंीिं अत्युंि सूक्ष्म जाणीर् 

त्याठायी स्फुरि राहिे. माझ्या मीपणािा िर िेथे ठार्िं राहि नाही आवण 



 कृष्णपरमात्मा 

 

शब्दािीि असा केर्ळ या नारायणाच्यािं अवस्ित्र्ािंा अनुभर् वशडिक राहिो. 

त्यामुळे िी अर्स्था िर अर्णवनीयिं आह.े  

 ह ेिक्ष्मी, परुंिु माझ्या अुंिरुंगािीि वनगुवण, वनराकार र् वनरपेक्ष आनुंद 

जेव्हा सगुण साकार होऊन सापेक्षिेने प्रगट होऊ िागिो िेव्हा मात्र त्या आनुंदािें 

अनेक रुंग र् त्या रुंगाुंच्या नानावर्ध छटा उत्स्फूिवपणे दशृ्यमान होिाि आवण त्या 

आनुंदािीि अुंिभूवि सौंदयाविािं साकार करिाि. या सौंदयाविें मूळ कारण त्या 

आनुंदाििं सुप्तपणे सामार्िेिे असिे आवण वर्षयािें माध्यम ह ेिाह्यरूपािें वनवमत्त 

कारण ठरिे. जसा सूयाविंा प्रकाश हा अत्युंि शुभ्र असिो र् िसािं ददसिोही, परुंिु 

त्यामध्ये सप्तरुंग अदशृ्यरूपाने सहजपणे सामार्िेिे असिाि. सूयवप्रकाश जेव्हा 

एखाद्या र्स्िूमात्रार्र पिंिो िेव्हा त्या प्रकाशािीि रुंगाुंिें आपसूक वर्घटन होऊन 

त्यािीि एक रुंगछटा परार्िीि होिे आवण िाकी सर्व रुंगछटा त्या पदाथावमध्ये 

शोषडया जािाि. जया रुंगािंी छटा परार्िीि होिे िो रुंग आपडया नजरेिा त्या 

र्स्िूच्या ठायी ददसिो आवण आपण िी र्स्िू त्या रुंगािंी आह े असे ्हणिो. 

सगुणिंररत्र गायन घिंि असिानाही नेमके असेिं घिंि असिे. काही र्ेळेिा 

नारायणाच्या सगुण रूपािीि अर्िारिंररत्राि त्या त्या र्ेळेस एखादािं गुण 

वर्शेषत्र्ाने र् प्रकषावने प्रगट होिो आवण त्यािें र्णवन करिाना र् ऐकिाना िे िंररत्र 

त्या वर्वशष्ट गुणािेंिं आह ेअसे जाणर्िे. परुंिु त्या अर्िारी पुरुषाुंच्या अुंिरुंगाि 

मात्र नारायणािें वनगुवण स्र्रूपािीि अवस्ित्र् असडयामुळे त्याठायी इिर अनेक 

गुण अप्रगट रूपाि असिाििं, ह े मात्र सत्य आह.े रामार्िारामध्ये नेमके असेिं 

घिंिे. रामाच्या जीर्नाि रामाकिूंन त्याच्या अुंिःकरणािीि शुद्ध सावत्र्क असे 

आत्मिेजिं प्रकषावने प्रगट झािे. त्यामुळेिं रामिंररत्रािें र्णवन करीि असिाना 

माझ्याकिूंनही माझ्या अुंिरुंगािीि शुद्ध सावत्र्क भार्ािंािं रुंग वर्शेषत्र्ाने प्रगट 

झािा आवण िुिाही िोिं जाणर्िा ह ेखरेिं आह.े 

 ह े िक्ष्मी, मगाशी मी िुिा सूयवप्रकाश र् त्यामध्ये सुप्तपणे समावर्ष्ट 

असिेिे सप्तरुंग याुंिंा दषृ्टाुंि साुंवगििा. त्यािं सूयवप्रकाशािंी आणखीन एक 

आगळीिं गुंमि आहे. त्यािं सूयवप्रकाशािें दकरण जेव्हा िरसणाऱ्या पार्साच्या 

जिािून पविकिंे जािाि त्यार्ेळी त्या प्रकाशािें िीिया वर्घटन होिे आवण िे 

प्रकाशदकरण सप्तरुंगाुंमध्ये वर्खुरिे जािाि. त्यार्ेळेस अत्युंि नयनमनोहर असे दशृ्य 

पहार्यास वमळिे. कृष्णार्िारामध्येही नेमकी अशीिं मौज घिंिी. कृष्णाच्या 

जीर्नामध्ये नानावर्ध व्यक्ती र् प्रसुंग याुंच्या वनवमत्ताने कृष्णाच्या अुंिरुंगािीि 

अनेक रुंग र् त्याुंच्या वर्वर्ध छटा प्रगट झाडया. त्यामुळेिं कृष्णिंररत्रािें गायन 

करीि असिाना माझ्याही अुंिरुंगािीि त्या त्या भार्ाच्या वर्वर्ध रुंगछटा सहजपणे 



 

 

दशृ्यमान होि असिाि. साहवजकिं मीही कृष्णिंररत्रािें र्णवन करीि असिाना 

िाह्याुंगाने अवधक रुंगिेिा ददसिो आवण िुिाही िे िसे वनवििपणे जाणर्िे. 

एर्ढेिं नव्ह,े िर श्रर्ण करीि असिाना िूही िेर्ढीिं र् िशीिं रुंगिेिी असिेस 

हहेी अगदी खरे आह.े” 

 अुंिरुंग र् िाह्यरुंग याुंिंी साुंगिं यावर्षयी नारद जे वर्र्ेिंन करीि 

होिा िे ऐकून िक्ष्मी अत्युंि िंदकि झािेिी आह े ह े विच्या मुखार्रीि भार् 

पाहिाना अगदी स्पष्टपणे जाणर्ि होिे. िोिं भार् िक्ष्मीच्या शब्दािूनही सहजपणे 

व्यक्त होऊ िागिा. 

 “अरे नारदा, िुझी िर अगदी कमाििं आह.े िुझे साुंगणे एर्ढे 

शास्त्रोक्त र् मुदे्दसूद होिे की िे ऐकिानाही मिा अगदी िक्षपूर्वक र् ध्यान दऊेन 

ऐकार्े िागि होिे. अथावि् त्यामुळे माझ्या मनािा थोिंासा िाण जाणर्िा ह ेखरे 

आह.े त्यािीि सर्व काही मिा समजिे असा मी दार्ा करीि नाही. पण जे काही 

मिा थोिंेफार कळिे असे मिा र्ाटिे त्याने मिा थोिंेसे का होईना पण िौवद्धक 

सुख मात्र वनविििं वमळािे ह ेमात्र मी किूि करिे. िुझ्या साुंगण्यािीि एर्ढािं 

भार्ाथव माझ्या िक्षाि आिा की एकािं ईश्वरी अनुभर्ािंी वनगुवण र् सगुण ही दोन 

अुंगे आहिे. वनगुवण वनराकार हिें सगुण साकार होिे. सगुणरूप ह े काही कुठून 

िाहरेून वनमावण होि नाही आवण िसे िे होऊिं शकणार नाही. कारण ईश्वराच्या 

त्या एकीएक ईश्वरी स्र्रूपावशर्ाय दसुरे काही र्ेगळे ्हणून असे अवस्ित्र्ाििं 

नाही. त्यामुळेिं ईश्वरािें प्रगटिेिे सगुणरूप ह े वनगुवणाठायी अप्रगटरूपाने 

आधीपासूनिं असणार हा अगदी िकव शुद्ध वनष्कषव आह.े आिा त्या सगुणरूपामध्येही 

अनेक रूपे र् वर्वर्ध रुंग प्रगटिेिे ददसिाि, त्यािेंही अप्रगट असे मूळ कारण 

वनगुवणाठायीिं असणार हहेी अगदी िकव शास्त्रािा धरूनिं आह.े िेव्हा खरे िर ही 

एकािं ईश्वरी स्र्रूपाठायी अप्रगट र् प्रगट आवण पुन्हा अप्रगट अशी घिंणारी 

िीिािं आह े आवण त्या ईश्वरी स्र्रूपािंा अनुभर् हाही असािं अप्रगट र् प्रगट 

यामधून रुंगणारा खेळ आह.े हा खेळ अत्युंि रुंगिदार र् मनोहारी आहे याि जराही 

शुंका नाही. परुंिु त्या खेळािंा खरा आनुंद मात्र िेव्हािं होऊ शकेि जेव्हा अप्रगट 

वनगुवणस्र्रूप र् प्रगट सगुणरूप याुंिंी असिेिी मूिभूि साुंगिं िक्षाि येईि. होय 

ना?” 

  िक्ष्मीिें िकव शुद्ध र् मुदे्दसूद िोिणे ऐकिाना नारद विच्याकिंे अत्युंि 

कौिुकाने र् एकटक नजरेने पाहि होिा. िक्ष्मीने शेर्टी उच्चारिेडया प्रश्नाथवक 

शब्दाुंनी नारद भानार्र आिा आवण कौिुकवमवश्रि हास्य करून ्हणािा, 
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 “िक्ष्मी, खरे िर आिा िंदकि होण्यािंी पाळी माझ्यार्र आिेिी आह.े 

िुझे िोिणे ऐकिाना मिा िर क्षणभर असािं भास झािा की वर्षय िुिा 

समजिेिा आह े आवण िो िू मिा समजार्ून साुंगि आहसे. अथावि् हा वर्षय 

कोणािा समजिा आवण िो कोण कोणािा समजार्ून साुंगि आह े यापेक्षा त्या 

वर्षयािीि जे मूिभूि सत्यत्र् आह ेना, त्यािेंिं महत्त्र् आह.े ्हणूनिं िुझ्याकिूंन 

प्रगटणाऱ्या त्या वर्षयािें श्रर्ण करीि असिाना मिा अविशय आनुंद होि होिा. 

पण मिा एक गोष्ट वर्शेषत्र्ाने जाणर्िी की िुझे िोिणे केर्ळ श्रर्णार्र आधारीि 

नव्हिे ककर्ा िे िोिणे नुसिे िौवद्धकही नव्हिे, िर िुझ्याठायी श्रर्णानुंिरच्या 

घिंिेडया मननल्िंिनािून झािेिा िो पररपाक होिा. श्रर्ण केिेडया वर्षयािंा 

नेमका गाभा िुिा गर्सिा आह ेहिें िुझ्या िोिण्यार्रून िगेिंिं िक्षाि येि होिे 

आवण ्हणूनिं िुझे िोिणे मिा अत्युंि पररणामकारकही जाणर्ि होिे. िुझ्याकिूंन 

घिंि असिेडया श्रर्णभवक्तिेंिं िे सहज िक्षण आह े आवण त्यािेंिं मिा अत्युंि 

कौिुक र् समाधान र्ाटि आह.े” 

 नारदाच्या िोिण्यार्रिी िक्ष्मीने मुंदवस्मि केिे आवण िी ्हणािी,  

“नारदा, िू जे माझे कौिुक करीि आहसे त्यािंा मी अत्युंि नम्रभार्ाने 

स्र्ीकार करिे. पण माझ्या मननल्िंिनािें मूळ जसे माझे श्रर्ण आहे, िसे माझ्या 

श्रर्णािें मूळ ह ेिुझ्याकिूंन उत्स्फूिवपणे घिंि असिेिे भवक्तगायन र् वनरूपण हिें 

आह े ही गोष्ट मात्र वर्सरिा येणारिं नाही. िुझ्याकिूंन घिंणाऱ्या भवक्तगायनािें 

मूळ कारण िुझ्याठायी अत्युंि खोिर्र असिेिे या नारायणािें सगुणप्रेम र् त्यािें 

माहात््य हेिं आहे, ह ेिर आिा अगदी उघिं असे गुवपि आह.े परुंिु असे भवक्तगायन 

घिंण्यासाठी या नारायणािंी प्रगटणारी सगुण अर्िारिंररत्रे ह े िाह्याुंगािें 

कारणही िेर्ढेिं महत्त्र्ािें आह.े होय ना? या अर्िारिंररत्राुंमुळे जसे या 

नारायणािें स्र्रूप रूपािा येिे अगदी िसेिं िुझ्याकिूंन त्या अर्िारिंररत्राुंिें 

गायन घिंि असिाना, िुझ्या अुंिरािीि नारायणािें अमूिव प्रेमस्र्रूप 

भवक्तभार्ाच्या रूपाने मूिव होिे आवण िुझा स्र्ानुंदही साकार होिो ह ेअगदी सत्य 

आह.े ्हणूनिं िुझ्याकिूंन घिंणाऱ्या भवक्तगायनािें श्रर्ण करीि असिाना माझे 

मन जेव्हा त्यामध्ये पूणवपणे िडिीन होिे, िेव्हा माझ्याही मनाठायीिें या 

नारायणावर्षयीिें प्रेम एकदम जागे होिे आवण रुंगून खेळू िागिे. मनाच्या या 

प्रेमभार्पूणव अर्स्थेमधूनिं भवक्तभार्ािंा उदय होिो आवण आनुंदाच्या अनुभर्ािंी 



 

 

सुरूर्ाि होिे. हा एक आगळार्ेगळा र् अिौदकक आनुंद अनुभर्ण्यािंी सुंधी मिा 

िुझ्यामुळेिं र् िुझ्या रूपानेिं िाभिेिी आह ेयािंी मिा पूणव जाणीर् आह.े 

 ह ेनारदा, पण काही काही र्ेळा अिंानक गुंमििं घिंिे. िुझ्याकिूंन 

िुझ्या आुंिररक अर्स्थेिून सगुण िंररत्रािें भवक्तगायन घिंि असिाना र्णवनािीि 

एखाद्या वर्षयामुळे ्हणा ककर्ा त्या वर्षयाच्या अुंिरुंगामुळे ्हणा, पण िू एकदम 

अुंिमुवख होिोस आवण िुझ्याकिूंन िाह्याुंगािें गायन घिंेनासे होिे. िुझ्या अुंिरािीि 

भार् ह े शब्दरूप होऊिं शकि नाहीयेि ह े मिा त्यार्ेळेस िगेिंिं जाणर्िे. 

िुझ्याठायीिंी अुंििावह्य साुंगिं थोिंार्ेळ सुटडयासारखी र्ाटिे आवण मग मात्र माझे 

मन िुिंकळ्याि पिंडयासारखे होिे. िरे, िुझी आुंिररक अर्स्था जाणण्यासाठी 

िाह्याुंगािें असे काहीिं सूत्र माझ्या हािी नसिे. त्यामुळे माझे मन िेिंैन होिे आवण 

काय करार्े िे काहीिं सुिेंनासे होिे. त्यार्र काही उपायिं सापिंि नाही. त्यािून 

िुझ्या या अर्स्थेिंा काही कायवकारण भार्िं नसडयामुळे त्यार्रिी वनविि असा 

काही उपायिं नाही. अशार्ेळी केर्ळ ही नारायणािंी अिमयव िीिा असे ्हणून 

फक्त स्र्स्थ िसणे एर्ढेिं माझ्या हािी असिे आवण िेिं मी अगदी प्रामावणकपणे 

करीि असिे. 

 पण नारदा, खरी गुंमि िर िू जेव्हा पुन्हा भानार्र येऊन िाह्याुंगाने 

प्रगट होऊ िागिोस ना, िेव्हािं असिे. अुंिमुवख होण्याच्या आधीिंी िुझी अर्स्था 

आवण अुंिमुवखिा सुंपडयानुंिरिंी िुझी िाह्याुंगािंी अर्स्था यामध्ये काही साुंगिं र्ा 

सुसूत्रिा आह ेअसे जाणर्ि नाही. िू िर एकदम एर्ढा िाजािर्ाना र् नर्नर्ीन 

ददसिोस की जणू िुझ्याठायी आिा पूर्ीच्या स्मृिी काहीिं रावहिेडया नाहीि असेिं 

जाणर्िे. काही र्ेळा िर िू माझ्याकिंेही अशा नजरेने िघिोस की जणू काही िू 

मिा प्रथमिं पाहि आहसे. िुझ्या दषृ्टीिीि माझ्यावर्षयीच्या नर्खेपणािंी मिा 

जरी गुंमि र्ाटिी, िरी काऴजीही र्ाटिे, की आिा िू िंररत्रािीि पुढीि 

कथाप्रसुंग साुंगू शकशीि की नाही? कारण आत्तापयांि िू जो कथाभाग र्णवन करून 

साुंवगििास त्यािें पूर्वसूत्र िुझ्याठायी अजूनही जागृि आह े असे मिा िाह्यदशवनी 

िरी र्ाटि नाही. अशार्ेळी िुिा िू साुंगि असिेडया कथाप्रसुंगाच्या सूत्रािें स्मरण 

करून द्यार्े की नाही हेिं मिा समजि नाही. िेव्हा िूिं आिा मिा साुंग की मी 

काय िरे करार्े?"  

 िक्ष्मीच्या िोिण्यार्रिी नारद दकिीिरी र्ेळ अत्युंि मनमोकळेपणाने 

हसि होिा. नारदािें हसणे िघून िक्ष्मी साहवजकिं थोिंीशी गोंधळिी. प्रश्न 
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वर्िंारण्याि आपिी काहीिरी िूंक झािी की काय असेिं वििा र्ाटिे. िक्ष्मीिंी 

िी अर्स्था पाहून नारदाने त्यािें हसणे आर्रिे आवण िो िक्ष्मीिा ्हणािा, 

 “अगुं िक्ष्मी, िू िर अगदी कमाििं केिीस. एर्ढ्या सूक्ष्म दषृ्टीने िू 

माझ्याकिंे पाहि असशीि आवण माझ्या अुंििावह्य अर्स्थेिंा एर्ढा सूक्ष्म अभ्यास 

करीि असशीि अशी मिा िर कडपनािं नव्हिी. परुंिु श्रर्णभक्तीमुळे िुझे मन 

अत्युंि िरि र् िुद्धीही अत्युंि सूक्ष्म झािी असडयािेंिं ह े एक िंाुंगिे र् योग्य 

िक्षण आह.े ्हणूनिं मिा िुझ्या वर्िंारण्यािें अत्युंि कौिुकिं र्ाटि आह.े परुंिु 

िुिा मी एक खरी गोष्ट साुंगिो की माझ्या या अर्स्थेिंा िुिािं काय, पण माझा 

मिाही काही अभ्यास करिा येणे मुळीिं शमय नाही. कारण अुंिःकरणािंी ही 

अर्स्था िर िरि मनाच्या िरििेहनही िरि र् सूक्ष्म िुद्धीच्या सुक्ष्मिेहनही सूक्ष्म 

अशीिं असिे. त्यामुळे िी आुंिररक अर्स्था साकार झािी आह ेअसे जाणर्ेपयांिच्या 

काळाच्या आधीिं सहजपणे ियािाही जािे आवण ियािा गेिी आह ेअसे िक्षाि 

येईपयांि पुन्हा िेर्ढ्यािं सहजिेने साकारही होिे. अुंििावह्य अर्स्थेिंे असे साकार 

होणे र् परि वनराकार होणे ह े प्रत्येक श्वास र् उच््र्ासािरोिर साित्याने र् 

एर्ढ्या सहजिेने घिंि असिे की िे िक्षाि येण्याएर्ढाही काळािंा क्षण सापिंििं 

नाही, मग िो क्षण पकिंिा िरी येणे कसे शमय आहे? समाधीच्या अर्स्थेि मात्र 

प्रगट र् अप्रगट यािीि िे सूक्ष्म अुंिर जाणर्ून त्याठायी सर्व र्ृत्ती वस्थर करिा 

येिाि. पण त्या अर्स्थेमध्ये दहे, मन र् िुद्धी या सर्ाांिेंिं र्ेगळे अवस्ित्र्िं िय 

पार्िेिे असिे. त्यामुळे त्या अर्स्थेिंा आनुंद अनुभर्णे शमय होि नाही. कारण 

आनुंद अनुभर्ण्यासाठी िागणारे द्विैही त्या अर्स्थेमध्ये पूणवपणे वर्िय पार्िेिे 

असिे. 

 िक्ष्मी, पण सगुण भक्तीमध्ये मात्र एकरूप अर्स्थेिीि द्विै वनमावण 

होिे आवण ्हणूनिं आनुंद अनुभर्णे शमय होिे. परुंिु ह ेद्विै जिार्र पुन्हा पुन्हा 

वनमावण होऊन पुन्हा पुन्हा ियािा जाणाऱ्या िहरींप्रमाणे असिे. जिािंी प्रत्येक 

नर्ीन िहर ही जिस्र्रूपिं असिे परुंिु िरीही प्रत्येक िहर ही नर्ीनिं ददसिे. 

िीिं िहर पुन्हा आिी असे वसद्ध करून दाखर्िा येणार नाही आवण िीिं िहर 

आिी नाही हहेी वसद्ध करून दाखर्िा येणार नाहीिं. िेव्हा िहरींर्रिी िहरी हा 

जिार्रीि िाह्याुंगािंा नयनर्य खेळ आह ेआवण िरीही त्या प्रत्येक िहरींठायीिें 

जित्र् ह े एकीएकिं आह.े सगुण भक्तीमध्येही हािं मनोहारी खेळ घिंि असिो. 

प्रेमस्र्रूप अुंिःकरणाठायी सगुण प्रेमाच्या िैंिन्यामुळे प्रेमाच्या िहरींर्रिी िहरी 



 

 

वनमावण होि असिाििं. त्यािीि काही िहरी कृिीरूपाने प्रगट होिाि र् िेर्ढ्यािं 

िक्षाि येिाि. परुंिु प्रगट र्ा अप्रगट िहरींठायीिें प्रेमत्र् एकीएकिं असिे.  

 िक्ष्मी, या नारायणािें सगुणभवक्तगायन घिंि असिानाही 

अुंिःकरणािंी नेमकी हीिं अर्स्था असिे. मुळाि अुंिःकरणािीि प्रेमिं एर्ढे दाटून 

येि असिे की त्याठायी प्रेमाच्या अगवणि अशा िहरीर्रिी िहरी सिि उठििं 

असिाि आवण त्यािूनिं एक अनाहूि अुंिनावद सिि घुमि असिो. त्यािीि काही 

िहरींना प्रेमािंा सूर वमळिो आवण त्या प्रेमाच्या एकािं नादािें अनेक स्र्राुंमधून 

वननाद घुमू िागिाि. त्या स्र्राुंमधून प्रेमािें वर्वर्ध सुप्त भार् जागे होऊन साकार 

होऊ िागिाि आवण त्या भार्ाुंना शब्दही सापिंिाि. मग शब्दाुंिंा अखुंिं प्रर्ाह 

िाह्याुंगाने सुरू होिो. काही कारणामुळे ककर्ा अगदी अकारणही हा शब्दप्रर्ाह 

िाह्याुंगाने जरी थोिंार्ेळ थाुंििा िरी अुंिरािीि िो प्रेमनाद वनत्य घुमििं असिो 

आवण त्यामुळेिं िो प्रेमसूरही नेहमी िागिेिािं राहिो. त्यानुंिर जर पुन्हा त्या 

शब्द प्रर्ाहािा सुंधी र् कारण वमळून िो प्रगट होऊ िागिा िर आधीिंा प्रेमभार्िं 

साकार होणार ह े वनविि. िसे वसद्ध करणे केव्हाही शमयिं नसिे िरी िे 

आर्श्यकही नसिे. कारण िे भार् अुंिराि सुप्तरूपाने असिाििं. त्यामुळे त्यािंी 

साुंगिं जरी िाह्याुंगाने ददसिी नाही ककर्ा वसद्ध करून दाखर्िा आिी नाही िरी 

िी साुंगिं असिेिं, ह ेत्यािंा अनुभर् घेणारे मात्र वनविििं जाणून असिाि. सर्ावि 

मुख्य र् महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे सगुणभवक्तगायनामध्ये अशी िाह्याुंगािंी साुंगिं र्ा 

सुसूत्रिा आर्श्यक असिेिं असे नाही. कारण प्रेमभार्ािें वनत्य, नर्ीन र् 

आनुंददायी प्रगटणे हिें िर भवक्तभार्ािें मुख्य र् मूिभूि िक्षण आह.े िेव्हा 

प्रेमस्र्रूप ह ेएकीएकिं असिे आवण त्यािें आवर्ष्कार मात्र अनेकवर्ध सुुंदर रूपाने 

प्रगट होिाि. िी सुुंदरिा हीिं अत्युंि मनोर्ेधक र् विंत्ताकषवक असिे आवण 

आनुंदािें िाह्य कारण ठरिे.” 

 नारदािें िोिणे ऐकून िक्ष्मी िर एकदम िंदकि र् स्िब्धिं झािी. 

काही िोिार्े असे वििा र्ाटेिंना आवण जेव्हा िोिार्ेसारखे थोिंेसे र्ाटू िागिे 

िेव्हा वििा काय िोिार्े िे सुिेंिंना. परुंिु काहीिरी िोिडयावशर्ायही राहर्ेना. 

मनाच्या िशा थोड्याशा गोंधळिेडया वस्थिीििं शेर्टी विने िोिण्यािंा प्रयत्न 

करण्यास सुरूर्ाि केिी. 

 “अरे नारदा, खरे िर िुझ्या िोिण्याने माझ्या मनािंा गोंधळ थोिंासा 

र्ाढिोिं आह.े पण त्यािंी जिािदारी िुझी नसून िी माझीिं आह.े कारण िुझ्या 

परीने िू िुझी आुंिररक अप्रगट अर्स्था र् िाह्य प्रगटणारे आवर्ष्कार याुंिंी साुंगिं 



 कृष्णपरमात्मा 

 

शब्दाने साुंगण्यािंा आटोकाट प्रयत्न करीि आहसे. पण शब्दाुंच्याही पविकिंे 

असिेिी िी अर्स्था माझ्या िुद्धीिा शब्दरूपाने पूणवपणे कळि नाही आवण िशी िी 

कळणारही नाही ह ेखरेिं आह.े शब्दािीि अनुभर् व्यक्त करण्यासाठी शब्दाुंिंी मार् 

ही िर नेहमीिं कमीिं पिंणार ह े सत्य आिा मिाही अनुभर्ाने थोिंे थोिंे कळू 

िागिे आह.े पण जेव्हा िुझ्या स्र्ानुभर्ािून असे उत्स्फूिवपणे प्रगटिे, की अशी 

अुंििावह्य साुंगिं आह ेकी नाही ह ेिुिाही वसद्ध करिा येणे शमय नाही, िेव्हा मी िो 

वर्षय माझ्या िुद्धीने जाणून घेण्यािंा प्रयत्निं सोिूंन ददिा. त्यािूनही जेव्हा िू 

्हणािास की अशी अुंििावह्य साुंगिं ककर्ा सुसूत्रिा असण्यािंी आर्श्यकिािं नाही, 

िेव्हा िर माझ्या मनािीि सर्व प्रश्नाुंिें अवस्ित्र्िं पूणवपणे िाजूिा झािे. अथावि् त्या 

प्रश्नाुंिें मूळ माझ्या मनाि रावहिे असण्यािंी शमयिा नाकारिा येि नाही ह ेखरे 

आह.े परुंिु त्यािंा जास्ि वर्िंार करीि न िसिा माझे मन मी श्रर्णासाठी पुन्हा 

सज्ज करीि आह.े कारण माझ्या रठकाणी अशी पूणव श्रद्धा आह ेकी सगुणिंररत्राच्या 

श्रर्णानेिं माझ्या मनीिें सर्व प्रश्न र् शुंका समूळ नष्ट होिीि.  

 नारदा, त्याहीपेक्षा िू एक सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट साुंवगििीस, की 

भवक्तगायनाि सुसूत्रिेपेक्षाही त्यािीि सुुंदरिा हीिं अत्युंि महत्त्र्ािंी आह.े कारण 

ह ेसौंदयविं अुंििावह्य वमळून आह ेआवण ्हणून एकीएकिं आह.े ह ेिुझे साुंगणे मात्र 

मिा अत्युंि भार्िे र् पटिेही. अुंिःकरणािीि मूळ ईश्वरी अनुभर्ािें सत्य हिें 

परमसुुंदर आहे आवण ्हणून त्या सत्य अनुभर्ािें उत्स्फूिवपणे प्रगटणारे अनेकवर्ध 

आवर्ष्कारही त्या मूळ सौंदयाविा सहजपणे घेऊन र् िेर्ूनिं प्रगट होिाि. असे 

सौंदयावने सजिेिे आवर्ष्कार पाहिाना र् ऐकिाना आपिे मनही सुुंदर होऊन राहिे 

असा अनुभर् मी श्रर्ण करीि असिाना वनत्यिं घेि असिे. हे सौंदयविं सत्य आहे 

कारण मुळाि सत्य हेिं अिीर् सुुंदर आह.े होय ना?”  

 िक्ष्मीच्या िोिण्यार्रिी नारदाने अत्युंि उत्स्फूिवपणे ‘अगदी िरोिर’ 

असे ्हणून दाद ददिी आवण त्यािंा िेंहराही अत्युंि खुििा आवण समाधानाने 

भरून रावहिा. अत्युंि उत्साहाने नारद िक्ष्मीशी िोिू िागिा. 

 “अगुं िक्ष्मी, िू िर गायनािीि समेप्रमाणे नेमका मुद्दा पकिंिास. 

खरेिं शाब्िास आह ेिुझी! जयाप्रमाणे गायनाि ‘सम’ ही मुख्य र् महत्त्र्ािंी असिे 

त्यािंप्रमाणे भवक्तवनरूपणािीि मूळ मुद्दा हा महत्त्र्ािंा असिो. जसे त्या एका 

समेच्या भोर्िी, समेकिंे िक्ष ठेर्ून र् िी सम गाठण्यासाठी सर्व गायन घिंि असिे 



 

 

आवण जेव्हा िे गायन समेर्र येिे िेव्हािं त्या गायनािीि सौंदयव उठून ददसिे. 

त्यार्ेळी गायक र् रवसक आवण एकरूप श्रोिे ह ेदोघेही त्या गायनािंा एकिं आनुंद 

अनुभर्िाि. अगदी त्यािंप्रमाणे भवक्तगायनही ईश्वरी माहात््याच्या गाभ्याकिंे 

िक्ष ठेर्ून वर्स्िार पार्ि असिे आवण रुंगून रुंगून प्रगट होि असिे, िे िो मूळ मुद्दा 

अवधकावधक खुिर्ण्यासाठी. त्यामुळे जेव्हा त्या गायनाशी पूणवपणे एकरूप झािेिा 

र्क्ता र् श्रोिा या उभयिाुंकिूंन िो मूळ मुद्दािं प्रकषावने जाणिा जािो आवण 

प्रगटही होिो, िेव्हा त्याुंनाही एकािं आनुंदािंा अनुभर् येिो हे अगदी खरे आह.े ह े

मूिभूि सत्य िूिं आिा िुझ्या िोिण्याने वसद्ध केिे आहसे आवण त्यािंािं मिा 

अिी अविशय आनुंद होि आह.े त्यािंािं पररणाम ्हणून मी आिा पुन्हा 

भवक्तगायन करण्यासाठी अुंििावह्य अशा दोन्ही अुंगाुंनी ियार झािो आह.े साुंग, 

िुिा आिा माझ्याकिूंन काय श्रर्ण करण्यािंी इच्छा आहे? कृष्णिंररत्रािीि 

कोणिा भाग श्रर्ण करण्यासाठी िू आिूर झािेिी आहेस ह े मिा अगदी त्र्ररि 

साुंग िघू. आिा मुळीिं र्ेळ दर्िूं नकोस.” 

 नारदाच्या िोिण्याने िक्ष्मीही उत्तेवजि झािी आवण िीही उत्साहाने 

िोिू िागिी,  

“अरे नारदा, भवक्तगायनासाठी िू ियार नसिोस कधी? जसे एखादे 

आम्रफळ रसाने पररपक्व होऊन ियार होिे िसा िू िर या नारायणाच्या 

सगुणप्रेमरसाने पररपूणव भरून अुंिराि नेहमीिं एर्ढा ियार असिोस, की 

िाह्याुंगाच्या केर्ळ स्पशावनेही िुझ्या अुंिःकरणािीि िो प्रेमरस भरभरून र्ाहू 

िागिो आवण माझ्यासाठी िी एक रसपूणव मेजर्ानीिं ठरिे. या प्रेमरसापुढे 

सुधारसािंी गोिंीही अगदी दफकीिं पिंिे ह े मात्र सत्य आह.े िेव्हा आिा ि ू

्हणिोस त्याप्रमाणे या गोिंीिेंही र्णवन करीि र्ेळ र्ाया घािर्ण्यापेक्षा आिेिी 

पर्वणी साधून सगुणकथाुंिें प्रत्यक्ष भोजन करणे आवण अनेक प्रकार करून त्या 

प्रेमरसािंी गोिंी पूणवपणे सेर्न करार्यास सुरुर्ाि करणेिं अवधक श्रेयस्कर र् 

वप्रयकर होईि. होय की नाही? 

 ह े सगुणकथावप्रय नारदा, मागच्या र्ेळेस िू कृष्णिंररत्रािीि दोन 

महत्त्र्ािें प्रसुंग साुंवगििे होिेस. त्यापैकी एक प्रसुंग होिा अजुवन र् सुभद्रा याुंच्या 

वर्र्ाहािंा आवण दसुरा प्रसुंग होिा कृष्ण र् अजुवन याुंच्यािीि युद्धािंा. या दोन 

अत्युंि वर्रूद्ध असिेडया प्रसुंगाि एक सामाईक गोष्ट होिी आवण िी ्हणजे कृष्ण र् 
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अजुवन याुंच्यािीि मैत्री र् वमत्रप्रेम. पवहिा प्रसुंग वमत्रप्रेमािून घिंिा िर दसुऱ्या 

प्रसुंगाि यािं वमत्रप्रेमािंी अत्युंि कठीण अशी कसोटी िागिी. सुदरै्ाने कृष्ण र् 

अजुवन याुंच्या वमत्रप्रेमािंा वर्जय झािा. अथावििं त्यािें सर्व श्रेय एकीएक 

कृष्णाकिंेिं होिे हहेी खरेिं आह.े या प्रसुंगािें सुुंदर र् सुयोग्य वर्र्ेिंन करीि 

असिाना िू एक महत्त्र्ािंा मुद्दा माुंिंिा होिास की अजुवनाच्याठायी कृष्णािें 

व्यवक्तगि प्रेम असूनही, कृष्णािें ईश्वरी माहात््य जाणि नसडयामुळे िो कृष्णािें 

अुंिःकरण जाणू शकिा नाही. एर्ढेिं नव्हे, िर िो कृष्णािें व्यवक्तगि प्रेमही 

वर्सरिा आवण त्यािंीिं पररणिी ्हणजे अजुवनाच्या कृष्णार्रीि व्यवक्तगि प्रेमाि 

खुंिं िर पिंिािं परुंिु िो कृष्णाच्या वर्रूद्धही उभा राहू शकिा. अथावि पुढे गािर् 

ऋषींच्या र्ेळीिं झािेडया आगमनामुळे आवण त्याुंच्या सहृदयिेमुळे त्या प्रसुंगािून 

सर्ाांिंीिं सुरळीिपणे सुटका झािी आवण सुदरै्ाने अजुवनाठायीिें कृष्णावर्षयीिें 

वमत्रप्रेम पुन्हा जागृि झािे. 

 नारदा, या वर्षयार्र वनरूपण करीि असिाना िू आणखीन एक 

महत्त्र्ािंा मुद्दा माुंिंिास की जयामुळे माझ्या मनािीि वर्िंाराुंना पुन्हा िंािना 

वमळािी. िू असे ्हणािास की अजुवनाठायीिें व्यवक्तगि कृष्णप्रेम ्हणजे त्यािें जे 

प्रेम कृष्णार्र होिे िे नव्हे, िर कृष्णािें जे प्रेम अजुवनार्र होिे िे होय. त्यामुळेिं 

अजुवन त्याच्यार्रीि कृष्णािें प्रेमही वर्सरिा आवण अजुवनािें कृष्णार्रीि प्रेम त्या 

प्रसुंगाि फारिं कमी पिंिे ्हणजे कुिंकामीिं ठरिे. अथावि ह े िुझे सर्व साुंगणे 

िकव सुंगि असडयामुळे मिा पटि होिे खरे, पण िरीही माझ्या मनािा िे पूणवपणे 

मानर्िही नव्हिे. त्यामुळे माझ्या मनािा एक प्रकारिंी हरहर िागून रावहिी 

होिी. अजुवनािंी मनःवस्थिी नव्हिी ह ेखरे आह ेपण त्यािा पररवस्थिीिंी अनुकूििा 

थोिंी िरी होिी की नाही, की जयािंी त्यािा वनिाुंि आर्श्यकिा होिी?  

 नारदा, माझ्या मनीिंी ही व्यथा िुझ्यापयांि वनविििं पोहोिंिी 

असार्ी. कारण िुझ्या मुखािून सहजोद्गार वनघािे होिे की ‘कृष्णमाहात््य जाणून 

त्याच्यार्र प्रेम करणारी अशी व्यक्ती अजुवनािा नुसिी भेटिीिं नव्हिी िर त्या 

व्यक्तीने पत्नी ्हणून अजुवनाच्या जीर्नािीि त्यािंी कायमिंी जोिंीदार ्हणूनिं 

त्याच्या जीर्नाि आधीिं प्रर्ेश केिेिा होिा. परुंिु वििंी जोिं घेण्यासाठी 

अजुवनािािं र्ेळ िागिा. त्यासाठी िोिं कमी पिंि होिा.’ या वर्शेष गोष्टीिें मिा 

अत्युंि अप्रूप र्ाटिे आवण त्या कथाभागािें श्रर्ण करण्यािंी माझी उत्कुं ठा अगदी 



 

 

पराकोटीिा गेिी. िेर्ढ्याििं नारदा, या नारायणािंी एक िीिािं घिंिी आवण िू 

अकवडपिपणे र् अिंानक अुंिमुवख अर्स्थेििं गेिास. त्यानुंिर माझेही थोिंार्ेळ 

दहेभानिं गेडयासारखे झािे असार्े. कारण मिाही आिा त्यार्ेळिें वनविि अस े

काही आठर्ििं नाही. परुंिु त्यािंी कारण मीमाुंसा करीि िसण्यापेक्षा ककर्ा 

त्यािंी िकव सुंगिी िार्ि िसण्यापेक्षा, या नारायणाच्या कृपेने िू पुन्हा 

नारायणाच्या सगुण कथाुंिें गायन करण्यासाठी अगदी ियार होऊन रावहिेिा 

आहसे आवण मीही त्याच्या श्रर्णासाठी आिुर होऊन सादर झािेिी आहे, ही 

गोष्टिं माझ्यासाठी आिा अत्युंि महत्त्र्ािंी र् भाग्यािंीिं आह.े िेव्हा कथेिें सूत्र मी 

आिा िुझ्या हािाि देिे, त्या सूत्राद्वारे िुझ्या अुंिःकरणािीि सगुणभक्तीिें सौंदयव िू 

आिा िर्कराि िर्कर प्रगट करार्ेस हिें योग्य होईि. 
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कृष्ण-द्रौपदी सख्य 

 

 िक्ष्मीच्या िोिण्याने नारद अत्युंि सुंिुष्ट झािा आवण क्षणभरिं त्याने 

त्यािें नेत्र वमटून घेििे. िेर्ढा एकिं क्षण नारदािा पुरेसा होिा. कारण त्यािें 

अुंिःकरण सगुण प्रेमरसाने पूणवपणे भरून अगदी र्ाहण्याच्यािं अर्स्थेपयांि आधीिं 

आिेिे होिे. त्यामुळे िक्ष्मीच्या भवक्तभार्ािंा स्पशव नारदाच्या अुंिःकरणािा 

होण्यासाठी जराही र्ेळ िागिा नाही. पुढच्यािं क्षणी िो सगुण प्रेमरस नारदाच्या 

र्ाणीिून स्त्रर्ू िागिािं. 

 “िक्ष्मी, िुझे ्हणणे अगदी िरोिर आह.े असा जोिंीदार अजुवनािा 

त्याच्या जीर्नाि वमळणे ही साधी गोष्ट नव्हिीिं. िी जशी एक वनविििं वर्शेष 

गोष्ट होिी त्यािंप्रमाणे िी व्यक्तीही अथावििं िशीिं वर्शेष असणार हहेी नक्कीिं 

आह.े िी व्यक्ती खरोखरीिं िशी वर्शेष होिी आवण िी होिी पाुंिंाि देशािंा राजा 

द्रपुद यािंी सुकन्या द्रौपदी! यज्ञयागादी मागावने अवग्नदरे्िेिा प्रसन्न केडयानुंिर 

अवग्नदरे्िेच्या कृपाप्रसादाने या कन्येिंा द्रपुदािा िाभ झािा होिा. श्यामि 

र्णाविंी असूनही अत्युंि िेजस्र्ी काुंिी असिेडया या कन्येिंे खरे िर ‘कृष्णा’ असे 

नामकरण करण्याि आिेिे होिे. परुंिु द्रपुदािंी कन्या ्हणून ‘द्रौपदी’ यािं नार्ाने 

िी पुढे ओळखिी जाऊ िागिी. परुंिु वििंी मूळ ओळख जया ‘कृष्णा’ या नार्ाने 

होिी िी मात्र वििंा पुढे प्रत्यक्ष कृष्णाशी अत्युंि वजव्हाळ्यािंा र् जर्ळीकिेिंा 

सुंिुंध आडयार्रिीिं साथव ठरिी. 

 द्रपुद राजा हा अत्युंि सावत्र्क र्ृत्तीिंा र् धमाविंरणी असडयामुळे 

कृष्णािंा त्याच्याशी सुंपकव  अत्युंि सहजपणे आिा. त्यािूनिं त्याुंिें प्रेमािंे सुंिुंध 

एर्ढे र्ाढिे र् जर्ळीकिेिें झािे की कृष्ण हा द्रपुदाच्या कुटुुंिािीि र् जीर्नािीि 

एक अवर्भाजय घटक होऊन रावहिा. द्रपुदािंा िर कृष्णार्र एर्ढा िोभ जिंिा की 

कृष्णार्ािूंन त्यािें पानही हिि नसे. प्रसुंग सुखािंे असोि र्ा दःुखािें असोि, 

अिंिंणी राजयकारभारािीि असोि ककर्ा कौटुुंविक असोि, कृष्णाशी 

वर्िंारवर्वनमय केडयावशर्ाय द्रपुदाकिूंन कोणिािं वनणवय घेििा जाि नसे. एर्ढेिं 

नव्ह,े िर त्याच्यासाठी कृष्णािें साुंगणे र्ा त्यािंा वनणवय हािं अुंविम असे. 

द्रपुदाच्या धार्ममक र्ृत्तीमुळे त्याच्याकिंे अनेक ऋषीमुनींिें कारणाकारणाने आगमन 

होि असे. त्याप्रसुंगी अथावििं कृष्णही स्र्िः जािीने हजर राहून त्या धार्ममक 



 

 

कृत्याि पूणव सहभागी होऊन सर्व सहकायवही करीि असे. त्यार्ेळेस िे जाणकार 

ऋषीमुनी कृष्णािंी महिी जाणून असडयामुळे कृष्णािंा आदर करून त्यािंा वर्शेष 

मानही ठेर्ीि असि. ऋषीमुनींच्या अशा र्ागण्यामुळे र् त्याुंच्या मुखािून प्रत्यक्ष 

ऐकडयामुळे द्रपुदािाही कृष्णािंी थोरर्ी कळिी होिी आवण कृष्णािें वर्शेषत्र्ही 

त्याच्या िक्षाि आिेिे होिे. 

  ह ेिक्ष्मी, द्रपुदािंी एकुििी एक कन्या ्हणून द्रौपदी अथावििं त्यािंी 

अत्युंि िािंकी होिी. द्रपुदािा जसे द्रौपदीर्ािूंन िैंन पिंि नसे िसेिं द्रौपदीिाही 

सिि विच्या वपत्यािरोिर रहायिा आर्िंि असे. िहानपणापासूनिं द्रौपदीठायीिें 

अनेक गुण प्रगट होऊन िंमकू िागिे होिे. विच्या अवभजाि सौंदयाविा िेजस्र्ी 

िुद्धीमत्तेिंीही जोिं होिी. अशी जोिं ही खरे िर अत्युंि दरु्ममळ समजिी जािे. परुंिु 

द्रौपदीच्याठायी सुुंदरिा र् िुद्धीमत्ता याुंिंा अत्युंि अनोखा सुंगम झािेिा होिा. 

एर्ढेिं नव्हे, िर द्रौपदीच्या मूळ व्यवक्तमत्त्र्ािीि िाणेदारपणा र् स्र्िुंत्र र्ृत्ती ह े

गुणही हळूहळू र्ाढून प्रकषावने प्रगट होऊ िागिे होिे. िशी द्रौपदी मूििःिं अत्युंि 

स्र्ावभमानीिं होिी. परुंिु अहुंकारािंा र्ारा मात्र वििा स्पशव करू शकिा नाही. 

िाह्याुंगाने वििें र्ागणे िोिणे वनियात्मक असिे िरी अत्युंि नम्रपणािें होिे. 

सर्ाांच्याि कधीही द्रौपदी जास्ि वमळून वमसळून र्ागिाना ददसि नसे. वििें ह े

र्ेगळेपणही कधीिं झाकोळिे जाऊ शकि नसे, िर िे र्ेगळेपण नेहमीिं 

वर्शेषत्र्ाने प्रगट झाडयावशर्ाय राहििं नसे.  

 ह ेिक्ष्मी, सर्वसाधारणपणे गौर र्णाविंी व्यक्ती ही नजरेि पटकन भरि े

आवण दषृ्टीिाही िी िगेिंिं सुुंदर जाणर्ूही िागिे. परुंिु श्यामि र्णाविंी व्यक्ती ही 

िेव्हािं िक्ष र्ेधून घेिे, जेव्हा विच्याठायी काही वर्शेष आकषवकिा असिे. 

द्रौपदीिंा सुिंौि र् कमनीय िाुंधा आवण वििा िाभिेिे सुरेख शरीर सौष्ठर् ही 

काही द्रौपदीिा वमळािेिी केर्ळ वनसगाविंीिं दणेगी नव्हिी िर िे दरै्ी र्रदानिं 

होिे. स्र्िःच्या या र्ेगळेपणािंी जाणीर् द्रौपदीच्याठायी वनविििं होिी. परुंिु 

विच्याठायी कोणत्याही प्रकारिंा िाठा नव्हिा, पण िेजवस्र्िा होिी. सर्वजण 

विच्या व्यवक्तमत्त्र्ामुळे विच्याकिंे आकर्मषि होि असि. द्रौपदीच्याही िे अगदी 

सहजपणे िक्षाि येि असे. पण िी मात्र कोणािाही दाद र्ा प्रविसाद दिे नसे. 

द्रौपदीिंा विच्या मनोिळार्र पूणव वर्श्वास होिा आवण त्यामुळे कोणाच्याही 

मानवसक आधारािंी जरूरी वििा कधी र्ाटििं नसे. द्रौपदीिंा हा आत्मवर्श्वासिं 

काहीजणाुंना वििंा वशष्टपणा र्ाटि असे आवण त्यामुळे सर्वजण द्रौपदीिा थोिंेसे 

र्िंकूनिं असि. वििंी थट्टा र्ा मस्करी करण्यािें धािंस कोणी करीि नसे आवण 
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िसे साहस जर यदाकदाविंि कोणी दाखर्िेिं िर द्रौपदीही त्यािा जशास िसे 

उत्तर दऊेन त्यािंी िेथडया िेथे िगेिंिं िोळर्ण करीि असे. द्रौपदीच्या या 

स्र्भार्ािें, द्रपुदािा एकीकिंे जेर्ढे कौिुक र्ाटि असे िेर्ढीिं दसुरीकिंे त्यािा 

वििंी काळजीही र्ाटि असे.  

 ह े िक्ष्मी, द्रपुदाठायीिंी ही द्रौपदीवर्षयीिंी काळजी अत्युंि 

साहवजकिं होिी. कारण एक वपिा या नात्याने िो द्रौपदीच्या भार्ी जीर्नािंा 

वनत्य वर्िंार करीि असे. द्रौपदीसाठी योग्य पिीिंी वनर्िं करून वििंे जीर्न नीट 

मागाविा िार्ण्यािंी जिािदारी द्रपुदार्रिीिं होिी. परुंिु द्रपुदािंी ही काळजीही 

कृष्णामुळेिं दरू झािी. कृष्णािें र् द्रौपदीिें जेव्हा सूि जमिे आवण त्याच्यािीि 

मैत्री जेव्हा र्ाढू िागिी िेव्हा द्रपुदाच्या मनार्रीि िाण िरािंसा कमी झािा 

आवण त्यािें मन वनःशुंक झािे. द्रपुदाच्या मनाि द्रौपदीच्या भवर्िव्यावर्षयीिंी 

ल्िंिा अवजिाि वशडिक रावहिी नाही. कृष्ण हा द्रौपदीिा योग्य मागवदशवन करून 

योग्य र्ेळी विच्यावर्षयी योग्य िो वनणवय घेईि यािंी पक्की खात्री द्रपुदािा होिी. 

 ह े िक्ष्मी, कृष्णािें मोहक र् आकषवक व्यवक्तमत्त्र् िर द्रौपदीच्या 

मनािा िगेिंिं भार्िे. अनेक वर्षयाुंर्र िोििाना प्रगटणारी कृष्णािंी िुवद्धमत्ता 

र् त्यािें र्ामिंािुयव याने िर द्रौपदी िागिीिं र् िंाुंगिीिं प्रभावर्ि झािी. 

त्याहीपेक्षा कृष्णािें वनमवळ र् कोमि असे प्रेमळ अुंिःकरण जसे जसे द्रौपदीिा 

जाणर्ू िागिे, िसे िसे द्रौपदीिा कृष्णािें माहात््य अवधकावधक जाणर्ू िागिे. 

द्रौपदीिंी पक्की खात्री झािी की कृष्णािें ‘ईश्वरी माहात््य’ ्हणून जे ्हटिे जािे िे 

्हणजे कृष्णाच्या अुंिःकरणािंी र्ारुंर्ार प्रगट होणारी ही अर्स्था हेिं असिे 

पावहजे. साहवजकिं द्रौपदी कृष्णाकिंे अवधकावधक आकर्मषि होऊ िागिी. 

कृष्णार्रीि अिोट प्रेम र् कृष्णार्रीि अिोट श्रद्धा याुंिंा सुयोग्य सुंगम द्रौपदीच्या 

ठायी वनमावण झािा आवण कृष्णासारखा साथीदार विच्या जीर्नाि कायमिंा 

असार्ा, असे द्रौपदीिा प्रकषावने र्ाटू िागिे. 

 ह े िक्ष्मी, द्रौपदीिें र्ेगळेपण कृष्णाच्याही िक्षाि येण्यास अवजिाि 

र्ेळ िागिा नाही आवण िोही द्रौपदीकिंे िागिीिं आकर्मषि झािा. कृष्णािाही 

द्रौपदीिंा सहर्ास अविशय वप्रय होऊ िागिा. द्रौपदीशी अनेक गोष्टींर्रिी 

िोिण्यािंा कृष्णािा एक प्रकारिंा र्ेगळािं आनुंद िाभि असे. ‘कोणिाही वर्षय 

िंौकस िुद्धीने नीट समजून घेणे आवण त्यार्रिी स्र्िःिंी मिेही मोकळेपणाने 



 

 

माुंिंणे’ ह े द्रौपदीिें स्र्भार्र्ैवशष्ट्य कृष्णािा अगदी मनापासून आर्िंि असे. 

त्यामुळे द्रौपदीशी अनेक वर्षयाुंर्रिी र्ेगर्ेगळ्या अुंगाने िोििाना कृष्णही अगदी 

रुंगून जाई आवण त्याच्याकिूंन त्याच्या अुंिरािीि स्र्ानुभर्ािंी अनेक गुजुं प्रगट 

होि असि. कृष्ण त्याच्या जीर्नाि घिूंन गेिेिे अनेक प्रसुंग, त्या प्रसुंगािीि त्यािंी 

भूवमका आवण त्यार्ेळी त्यािा प्रत्यक्ष आिेिा अनुभर्, अगदी मोकळेपणाने 

द्रौपदीिा साुंगि असे. त्यािून जीर्नाकिंे पाहण्यािंी एक र्ेगळीिं र् योग्य दषृ्टी 

द्रौपदीिा वमळू िागिी. जीर्नािीि किवव्यकमे काय र् दकिी करार्ीि आवण 

जीर्नािें खरे ध्येय काय यावर्षयीिंा उिगिंा कृष्णाच्या िोिण्यािून द्रौपदीिा 

होऊ िागिा. ईश्वरािंी सेर्ा र् ईश्वरािंी भक्ती यामुळेिं जीर्नािा खरा अथव प्राप्त 

होिो आवण जीर्न कृिकृत्य होिे ह ेजीर्नािीि खरे रहस्यही कृष्णामुळेिं द्रौपदीिा 

कळिे. कृष्णाच्या भेटीि कृष्णाशी घिंिेडया अशा अनेक प्रकारच्या सुंर्ादाने खरे 

िर द्रौपदीिा आधी कृष्णाकिंे पाहण्यािंी दषृ्टीिं प्राप्त झािी. एक गोष्ट द्रौपदीच्या 

वनवििपणे िक्षाि आिी की कृष्ण जे काही िोििो र्ा साुंगिो िे केर्ळ िावत्र्क 

ज्ञान नसिे, िर िे सर्व कृष्णाच्या स्र्ानुभर्ािून आिेिे असिे. कृष्ण िसे जीर्न 

प्रत्यक्षपणे जगिा आह ेआवण आिाही जीर्नाि िसा अनुभर् घेि आह.े त्यामुळेिं 

कृष्णाच्या साुंगण्यािीि स्र्ानुभर्ािंी सखोििा द्रौपदीच्याही अुंिरािंा ठार् घेि 

असे आवण त्यािूनिं केर्ळ सामान्य जीर्ासारखे जीर्न न जगिा वर्शेषत्र्ािें 

जीर्न जगण्यािंा द्रौपदीिंा वनिय होि रावहिा. 

 ह े िक्ष्मी, परुंिु द्रौपदी केर्ळ मनािीि भार्नेच्या आहारी जाणारी 

नव्हिी. िी एक गोष्ट वनवििपणे जाणून होिी, की र्ेगळेपणाने जीर्न जगण्यािंा 

वर्िंार आवण िसा प्रत्यक्ष आिंार यामध्ये महदुंिर असिे. िसे जीर्न प्रत्यक्षपणे 

जगणे ह ेर्ाटिे िेर्ढे सोपे नसिे. कारण त्यामध्ये अनेक अिंिंणी सुंभर्िाि आवण 

त्यार्ेळेस मनािंी दिुवििा हीिं आिंकाठी ठरून त्यािून अनेक अिंिंणी उद्भर्ू 

शकिाि. अशा र्ेळेस विच्यासारख्या एकट्या दकुट्या जीर्ािंा वनभार् िागणे 

शमयिं नाही. त्यासाठी कृष्णासारख्यािंीिं साथ र् सुंगि आर्श्यक आह े आवण 

कृष्णासारखा दसुरा कोणी असणे िर शमयिं नाही. कृष्णासारखा एकमेर् ्हणजे 

कृष्णिं ह े अगदी सत्य आह े आवण त्यािंीिं जाणीर् द्रौपदीच्या ठायी अगदी 

पके्कपणाने होिी. परुंिु विच्या मनािीि ह े वर्िंार िोिून दाखवर्ण्यासाठी द्रौपदी 

योग्य र्ेळ येण्यािंी र्ाट पाहि रावहिी. 

 ह ेिक्ष्मी, कृष्ण हा द्रौपदीसाठी केर्ळ वििंा मागवदशवकिं नव्हिा िर 

िो वििंा अत्युंि प्रेमािंा असा खास सखा होऊन रावहिा होिा आवण द्रौपदीही 
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कृष्णािंी वप्रय सखी होऊन रावहिी होिी. त्याुंच्यामध्ये एक अत्युंि जर्ळिें र् अिूट 

असे भार्वनक नािे जुळून आिे आवण अत्युंि शुद्ध अशा प्रेमािंे सुंिुंध त्याुंच्याि 

वनमावण झािे होिे. परस्पराुंच्या हृदयाुंमध्ये परस्पराुंना महत्त्र्ािें स्थान आह ेयािंी 

जाणीर् त्या उभयिाुंना होिी. द्रौपदीच्या हृदयामध्ये िर कृष्णािा केर्ळ मुख्यिं 

नव्ह ेिर एकमेर् स्थान होिे. िसे एकमेर् स्थान द्रौपदीिा कृष्णाच्या हृदयाि असणे 

शमय नाही ह ेद्रौपदी जाणून होिी. कारण एक गोष्ट विच्या पूणवपणे िक्षाि आिी 

होिी की कृष्णाच्या हृदयाि मुख्य स्थान कृष्णाच्या हृदयािािं होिे, जयािंा उडिेख 

कृष्ण मात्र र्ारुंर्ार ‘माझा हृदयस्थ ईश्वर र् त्या ईश्वरािंी प्रेरणाशक्ती’ असा करीि 

असे. कृष्णािें ह ेईश्वरी हृदय ्हणजे ‘सर्व जीर्ाुंवर्षयीिंािं आत्युंविक आपिेपणा 

अत्युंि सहजिेने र् वनत्यपणे जेथे स्फुरि असिो असे स्थान होय’ ह ेद्रौपदी जाणून 

होिी. पण त्यािंिरोिर कृष्णाच्या त्या प्रेमळ हृदयाि वििाही स्थान आह ेयािंी 

पूणव खात्रीही द्रौपदीच्याठायी वनवििपणे होिी. परुंिु द्रौपदीच्या मनािंा एक 

वनिय मात्र पूणवपणे झािा होिा की कोणत्याही पररवस्थिीि कृष्ण हा िाह्याुंगानेही 

विच्या जीर्नाि प्रत्यक्षपणे विच्यािरोिर नेहमीिं असार्यास हर्ा. मग त्यासाठी 

कोणिाही त्याग करार्यास िागिा िरी त्यासाठी द्रौपदीच्या मनािंी पूणव ियारी 

झािेिी होिी. कारण वििंे मन कृष्णाच्या प्रेमाने पूणवपणे भरिेिे होिे.  

 ह ेिक्ष्मी, द्रौपदी ही अत्युंि वर्िंारी असडयामुळे िी विच्या जीर्नािंा 

र् भार्ी आयुष्यािंाही सिि वर्िंार करीि असे. परुंिु विच्या स्र्भार्ािें र्ैवशष्ट्य 

ह ेहोिे की केर्ळ स्र्िःच्यािं वर्िंाराि गढून र् अिंकून न राहिा द्रौपदी सर्व काही 

कृष्णािा वर्िंारीि असे आवण कृष्णाशी वर्िंारवर्वनमय झाडयार्रिी त्याच्या 

मागवदशवनानुसारिं िी वनणवय घेि असे. एकदा अशीिं एकाुंिाि कृष्णाशी भेट 

झाडयार्रिी द्रौपदी कृष्णािें हाि आपडया हािाि घेऊन त्याच्याजर्ळ िसिी 

होिी. द्रौपदी कृष्णाकिंे प्रेमाच्या नजरेने िरािं र्ेळ एकटक पाहि रावहिी 

असिाना अिंानक विच्या नेत्राि अश्रू दाटून आिे आवण ओघळून गािार्रिी येऊ 

िागिे. द्रौपदीिंी िी भार्पूणव अर्स्था पाहून कृष्णही थोिंासा िंदकििं झािा. 

त्याने आपडया शेडयाने द्रौपदीिें अश्रू हळुर्ारपणे पुसिे. परुंिु द्रौपदीच्या नेत्रािीि 

अश्रुधारा काही केडया थाुंिायिा ियारिं होईनाि. कृष्णाने प्रेमाने द्रौपदीिा 

आपडया अवधक जर्ळ घेििे असिा वििा अवधकिं गवहर्र आिा आवण िी स्फुुं दनू 

स्फुुं दनू रिूं िागिी. एका हािाने द्रौपदीिें मस्िक हळुर्ारपणे थोपटीि थोपटीि 

कृष्ण विच्याशी साुंत्र्नपर िोिू िागिा.  



 

 

 “अगुं द्रौपदी, आधी शाुंि हो िघू. स्र्िःच्या भार्नार्ेगािा आर्र घाि 

आवण िुझे दःुख माझ्याशी िोिून मोकळे कर. अशी कोणिी गोष्ट िुझ्या मनाि आह े

की जी िुझ्या मनािा एर्ढी सिि आहे? कोणी िुझ्या भार्ना जाणिा अजाणिा 

दखुार्डया आहिे का की जयामुळे िुझ्या मनािा एर्ढा त्रास होि आहे? का 

नकळिपणे िुझ्याकिूंन कोणी दखुार्िे गेिे आह ेका की जयािंा िुझ्या मनािा आिा 

त्रास होि आहे? खरेिं असे काही प्रत्यक्ष घिंिे आह ेका की जयामुळे िुझे मन एर्ढे 

िेिंैन झािे आहे? का िुझ्या भार्ी आयुष्याि काहीिरी घिंेि यािंीिं काळजी 

िुझ्या मनािा सिार्ीि आहे? िुझ्या मनािीि सर्व काही मिा मोकळेपणाने साुंग. 

िुझे दःुख िू माझ्यासारख्या िुझ्या वमत्रािा नाही साुंगणार िर मग दसुऱ्या कोणािा 

साुंगणार िरे? आवण माझ्यावशर्ाय िुिा दसुरा कोणी आहेिं कोण? होय ना? 

िेव्हा सर्व ्हणजे अगदी सर्व काही मिा साुंग िघू.” 

 कृष्णाच्या प्रेमळ र्िंनाुंनी द्रौपदीिें मन हळूहळू शाुंि झािे आवण विने 

विच्या भार्नार्ेगािा प्रयत्नपूर्वक आर्र घाििा. पण िरीही विच्या मुखार्रीि 

गाुंभीयव मात्र अजूनही िसेिं कायम होिे. त्यािं गाुंभीयावने द्रौपदी कृष्णाशी अत्युंि 

हळुर्ार स्र्राने िोिू िागिी. 

 “अरे कृष्णा, माझे भाग्य एर्ढे आह ेकी एक राजकन्या ्हणून माझा 

राजघराण्याििं जन्म झािेिा आह.े त्यामुळे सर्व सुखोपभोग माझ्यासमोर नेहमीिं 

हाि जोिूंन उभे असिाि. माझ्या सर्व सुखेच्छा पूणव करण्यािंी सर्व साधने 

माझ्यासाठी सदरै् उपिब्ध आहिे. फक्त माझ्या रठकाणी सुखाच्या इच्छािं वनमावण 

होि नाहीि एर्ढेिं. िाह्य सुखािें र्ा वर्षयोपभोगाुंिें आकषवण माझ्या ठायी 

पवहडयापासूनिं कमी आह.े त्यामुळे मिा सुख नसडयािें दःुख कधीिं होऊ शकि 

नाही. दसुरे ्हणजे, माझे मािावपिा र् िुंधू या सर्ाांकिूंनिं मिा माया, ममिा र् 

प्रेम नेहमीिं वमळि आिेिे आह.े माझे सर्व िािं र् कौिुक मी न मागिाही नेहमीिं 

पुरर्िे जािाि. मिा िर िक्रार करायिा काही जागा र् सुंधीिं नाही, हीिं खरे िर 

माझी एकमेर् िक्रार वशडिक आह.े पण या सर्ाांपेक्षाही माझ्या परमभाग्यािंी गोष्ट 

्हणजे कृष्णा, माझ्या जीर्नािीि असिेिे िुझे अवस्ित्र् र् िुझे स्थान. माझ्या 

खऱ्या प्रेमािंा, माझ्या वहिािंी सदरै् काळजी र्ाहणारा आवण मिा सदक्रय साहाय्य 



 कृष्णपरमात्मा 

 

करण्यासाठी सदरै् ित्पर असिेिा असा िुझ्यासारखा जीर्िग सखा मिा िाभिा, 

ही िर माझी जन्मोजन्मीिंीिं पुण्याई आहे ह ेसत्यिं आह.े 

 कृष्णा, मी पूणवपणे जाणून आह े की िुझ्या ठायी असिेिे गुण हे 

सामान्य नसून िे दैर्ीिं आहिे. िुझ्या अुंिःकरणािंी अर्स्था ही िर ईश्वरी 

भार्ािेंिं िक्षण आह ेयावर्षयी माझी पूणव खात्री आह.े त्यामुळेिं िुझ्या सहर्ासाि 

असिाना, िुझ्याकिंे पाहिाना, िुझे िोिणे ऐकिाना मिा एक आगळार्ेगळािं 

अनुभर् येि असिो. िुझ्या प्रेमाने माझे मन मोकळे होिे आवण िुझ्या िोिण्याने 

माझा माझ्यार्रीि वर्श्वासही र्ाढि असिो. िुझ्या रठकाणी माझ्यावर्षयी 

आत्युंविक आपिेपणा र् अकारण प्रेम आहे ह ेिर मी वनत्य अनुभर्ििं असिे आवण 

िुझ्याठायी माझ्यावर्षयीिें व्यर्धान र् काळजी असिे हहेी मी अनुभर्ाने जाणून 

आह.े माझ्या भार्वर्श्वाि केर्ळ िुिा आवण िुिािं स्थान आह.े त्यारठकाणी दसुऱ्या 

कोणािा ्हणजे कोणािाही, अगदी माझ्या मािावपत्याुंनाही जागा नाही ह ेअगदी 

खरे आह.े  

 कृष्णा, िुझ्यावशर्ाय असिेडया माझ्या जीर्नािंा मी वर्िंारही करू 

शकि नसिाना माझ्या मनाि एखाद ेर्ेळेस अिंानक वर्िंार येिो की माझ्या पुढीि 

जीर्नािही मिा िुझी अशीिं प्रत्यक्ष साथ िाभेि ना? माझ्या जीर्नािीि सर्व 

प्रसुंगाि िू माझ्यािरोिर असािं नेहमी राहशीि ना? िाह्य पररवस्थिीमुळे 

िुझ्यापासून दरू जाण्यािंी र्ेळ िर माझ्यार्र येणार नाही ना? कारण माझ्या 

पुढीि जीर्नावर्षयी माझ्या नवशिाि काय विहून ठेर्िे आह ेयािंी मिा काहीिं 

कडपना नाही. अशा वर्िंारानेिं माझे मन कार्रे िार्रे होिे आवण मी अगदी 

रिंकुुं िंीिा येिे. िू माझ्या जीर्नाि माझ्यािरोिर प्रत्यक्ष नसशीि िर माझे काय र् 

कसे होईि या वनव्र्ळ कडपनेनेिं मी अत्युंि हर्ािददि होिे आवण माझ्या मनार्र 

उदासीनिेिें सार्ट पसरिे. अथावि् माझ्या मनाि, आिमध्ये कोठेिरी असा 

वर्श्वासही जागा असिो की कोणत्याही पररवस्थिीि िू मिा सोिूंन जाणार 

नाहीसिं आवण माझ्यािरोिर नेहमी राहशीििं राहशीि. यािं वर्श्वासाने मी मिा 

सार्रिे खरी, पण िरीही मी मनािून कमजोर आह े हहेी मिा जाणर्ि असिे. 

कृष्णा, िुझािं भरर्सा मी वनत्य धरून असिे, िेव्हा िूिं माझ्या मनािंी एकदा 

खात्री पटर्ून दे, ्हणजे मग माझे मन पुन्हा जोर धरीि.” 



 

 

 द्रौपदीच्या भार्पूणव िोिण्याने कृष्णही भार्पूणव र् गुंभीर झािा. 

कृष्णाकिंे आशेने र् अपेक्षने पाहि असिेडया द्रौपदीकिंे कृष्णही िरािं र्ेळ पाहि 

रावहिा. द्रौपदीच्या भार्ािें र् विच्या वर्िंारसरणीिें कृष्णािा वनविििं अत्युंि 

कौिुक र्ाटिे. परुंिु ्हणूनिं द्रौपदीिंी समजूि घािून वििंी योग्य समज करून 

दणेेही आर्श्यक होिे ह े कृष्णही समजून होिा. द्रौपदीशी कसे र् कोणत्या शब्दाि 

िोिार्े यािंा वर्िंार कृष्णाच्या मनाि क्षणभराििं झािा आवण त्यानेही जरा 

गुंभीर स्र्राििं िोिार्यास सुरुर्ाि केिी.  

 “अगुं द्रौपदी, िुझ्याठायी माझ्यावर्षयी असिेिे प्रेम र् श्रद्धा यािें 

मिा अत्युंि कौिुकिं र्ाटि आह ेआवण माझ्या मनािा अविशय िोषही होि आह.े 

कारण माझ्याठायीही िुझ्यावर्षयी अत्युंि प्रेम र् वर्श्वास आह.े ्हणूनिं सर्व 

नात्याुंपरिे असिेिे आपिे ह े उभयिाुंिें प्रेमािंे सुंिुंध अन्योन्य आहिे. िे सुंिुंध 

िसेिं जन्मभर असार्ेि असे आपडयािा र्ाटणे हहेी अत्युंि साहवजकिं आह.े पण 

त्यासाठी केर्ळ अशी इच्छा मनाि असून ककर्ा नवशिािंी साथ िाभेि अशी फक्त 

अपेक्षा ठेर्ून िंािणार नाही हहेी िक्षाि ठेर्. नवशिािंी साथही पराक्रम 

करणाऱ्याुंनािं वमळिे आवण असा पराक्रम हाही अत्युंि प्रेमािून र् वर्र्ेकानेिं 

घिंिो, ह ेिर पूर्ववसद्ध असेिं सत्य आह.े  

 द्रौपदी, कोणत्याही पररवस्थिीि मी िुझ्यापासून दरू जाणार नाही 

आवण सिि िुझी साथ करीन असा जो माझ्यावर्षयीिंा वर्श्वास िुझ्यारठकाणी 

आह,े िो अत्युंि योग्यिं आह े आवण िो वर्श्वास मी साथव करीनिं यावर्षयी 

कोणत्याही शुंकेिा र्ार्िं नाही. परुंिु खरा प्रश्न आह े िो िुझ्या जीर्नाि येऊ 

घाििेडया पररवस्थिीिीि िदिािंा. ‘वर्र्ाह’ या जीर्नािीि अत्युंि महत्त्र्ाच्या 

टप्प्यापाशी िू आिा येऊन उभी रावहिेिी आहसे. त्यानुंिरिं िर िुझ्या खऱ्या 

जीर्नािा सुरुर्ाि होणार आह.े एका पुरुषािा पिी ्हणून स्र्ीकारून िू त्याच्या 

जीर्नाि प्रर्ेश करणार आहसे आवण सर्व पररवस्थिीि िुिा त्यािा जन्मभर साथ 

द्यायिंी आह.े अशा र्ेळेस िुझ्या प्रत्यक्ष जीर्नाि माझा िाह्याुंगाने सहभाग 

असण्यार्रिी वनविििं मयावदा येिीि. िुझ्या भार्ी पिीिंीही जर माझ्यार्र 

िुझ्याएर्ढीिं श्रद्धा र् प्रेम असेि, िरिं िुझ्या जीर्नाि नेहमी िुझ्यािरोिर राहणे 

मिा शमय होईि. त्या व्यक्तीिें जर माझ्यार्र प्रेम असेि िरिं मिा िुझ्या 

जीर्नाि येण्यािंा मोकळेपणा घेिा येईि आवण त्यािंी जर माझ्यार्र श्रद्धा असेि, 

िरिं मी िुिा मागवदशवन करू शकेन. कराण िुझे वर्र्ाहोत्तर जीर्न ह ेिुझे एकटीिें 
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असणार नाही, िर िे िुमिें दोघाुंिें वमळून सहजीर्न असणार आह.े त्या जीर्नाि 

मी स्र्िःहून अकारण प्रर्ेश करणे ही माझी िुमच्या खाजगी जीर्नािीि र्ृथा 

िुिंिुिंिं ठरेि. त्यािून मग अवधकिं भार्नात्मक गुुंिा वनमावण होईि आवण मग 

त्यािंा मानवसक त्रास सर्ाांनािं होईि. िेव्हा आपिे सुंिुंध ह ेपुढीि पररवस्थिीर्रिं 

पूणविः अर्िुंिून राहणार आहिे ह ेिर नक्कीिं आह.े”  

 कृष्णािें िोिणे अत्युंि िक्षपूर्वक ऐकि असिानािं द्रौपदी अत्युंि 

गुंभीर होि होिी. खािी मान घािून अत्युंि वर्िंारमग्न िेंहऱ्याने द्रौपदी िरािं र्ेळ 

काहीिं न िोििा अगदी स्र्स्थ िसून रावहिी होिी. परुंिु थोड्या र्ेळाने 

द्रौपदीच्या मुखार्रीि भार् हळूहळू िदििाना ददसू िागिे आवण िेथे एक प्रकारिंी 

वनियात्मकिा आडयािें जाणर्ू िागिे. द्रौपदीने वििंी मान र्र केिी आवण िी 

कृष्णाकिंे एकटक नजरेने रोखून पाहू िागिी. कृष्णार्रीि प्रेमाने द्रौपदीिें नेत्र 

भरून आिे आवण विच्या मुखािून वनियात्मक शब्द सहजपणे प्रगट झािे. 

 “अरे कृष्णा, असे मी कधीिं होऊ देणार नाही. कोणत्याही पररवस्थिीि 

माझ्या जीर्नािीि िुझे स्थान कायमिं राहीि. वर्र्ाहानुंिर माझ्या जीर्नाि 

िाह्याुंगाने िदि होणार आहिे ह ेिुझे ्हणणे िरोिरिं आह.े मीही िी गोष्ट पूणवपणे 

ओळखून आह.े परुंिु वर्र्ाहानुंिरही मी माझे जीर्न कधीिं परस्र्ाधीन होऊ दणेार 

नाही. त्यासाठी मी कोणिीही ििंजोिं करणारिं नाही. काही झािे िरी माझी 

स्र्िुंत्र र्ृत्ती मी कधीिं सोिंणार नाही. माझा स्र्िुंत्र िाणा हा िर माझ्या 

जीर्नािंा कणा आह े आवण िो मी कायम राखीनिं राखीन. कृष्णा, माझ्या 

जीर्नािीि िुझे स्थान अढळ आह े आवण िसे िे नेहमीिं राहणार आह.े मग 

त्यासाठी मिा काहीही र् कशािंाही त्याग करार्ा िागिा िरी िंािेि. िशीिं र्ेळ 

आिी िर एक र्ेळ मी वर्र्ाहही करणार नाही. परुंिु माझ्या जीर्नािीि िुझे प्रथम 

स्थान र् िुझा प्रत्यक्ष सहभाग यािा दसुरा पयावय नाही ्हणजे नाही, ह े िूही 

िक्षाि ठेर्. वर्र्ाह झािा ्हणजे त्यािंा अथव असा होि नाही की मी माझे स्र्त्र् 

गमार्ून िसार्े. माझे स्र्त्र् मी कायम राखणारिं. त्या स्र्त्र्ानेिं माझे सर्व जीर्न 

जगणार आवण माझे स्र्त्र् ह ेकृष्णा, िुझ्या रूपानेिं आह.े िेव्हा मी िुिा गमार्णे 

्हणजे माझे स्र्त्र्िं गमार्ण्यासारखे आह े आवण स्र्त्र्हीन जीर्न जगणे ह े िर 

वनरथवकिं आह.े नाही का?”  

   



 

 

 द्रौपदीच्या आर्ेशपूणव िोिण्यािीि भार्पूणविा हीिं कृष्णािा अत्युंि 

कौिुकास्पद र्ाटि होिी. कृष्णाच्या मुखार्र एक वस्मिरेषाही थोिंार्ेळ झळकिी 

खरी, परुंिु कृष्ण िगेिंिं गुंभीरही झािा आवण त्यािं गुंभीरिेने िो द्रौपदीशी िोिू 

िागिा. 

 “अगुं द्रौपदी, िुझा माझ्यावर्षयीिंा हा भार् मिा अत्युंि वप्रय िर 

आहिें. आवण िुझी वर्िंारसरणीही ित्र्िः योग्यिं आह.े ‘स्र्िःिंे स्र्त्र् राखून 

स्र्िःिंे जीर्न जगण्यासाठी स्र्ािुंत्र्य असार्े’ ही िुझी भूवमकाही िरोिरिं आह.े 

परुंिु या ित्र्ािंा प्रत्यक्ष जीर्नाि अनुभर् घेिाना मात्र मनाठायी वर्र्ेक हर्ा आवण 

त्या वर्र्ेकानेिं सर्व वनणवय घेऊन त्याप्रमाणे र्ागण्यािें मनोिळही हर्े. एक गोष्ट 

िक्षाि ठेर् की मनािें िळ ह े त्याच्या िाठर भूवमकेि नसिे िर िे मनाच्या 

िर्विंकिेमध्ये असिे. ्हणूनिं मनाि िावत्र्क भूवमका कायम राखून, िाह्याुंगाने 

योग्य र्ेळी योग्य प्रकारे आिंरण करण्यािें धोरण आखिा आिे पावहजे. िरिं 

स्र्िःच्या भूवमकेने जीर्न जगणे शमय होईि आवण मुख्य ्हणजे िे जीर्न 

सुखार्हही होईि. 

 द्रौपदी, एक मुख्य गोष्ट िक्षाि ठेर् की स्र्ािुंत्र्य ह ेमनािें असिे. कारण 

िाह्याुंगािें िुंधन हे सर्ाांनािं काहीना काही प्रमाणाि अटळिं आह.े अशी िुंधने िर 

कोणािाही कधीही िुंकिेिीिं नाहीि. मानर्ी जीर्नािंा िर िो एक स्थायीभार्िं 

आह.े मुळाि िे ईश्वरी ित्त्र् जेव्हा मानर्ी रूपाद्वारे प्रगट झािे िेव्हा िे ित्त्र्ही 

िाह्याुंगाने दहेाच्या िुंधनाििं आिे. अथावि आत्मित्त्र् ्हणून िे दहेाच्या िुंधनािही 

खरे िर स्र्िुंत्रिं आह.े या दहेाच्या िुंधनाि केव्हाही पिंण्यािें र् त्यािून केव्हाही 

सुटण्यािें स्र्ािुंत्र्य त्या आत्मित्त्र्ाठायी मूििःिं अगदी सहजपणे आह.े त्या 

आत्मित्त्र्ािा जे अज्ञानाने जाणि नाहीि िे जीर् मात्र या दहेाच्या िुंधनाि पिूंन 

िेथे कायमिेंिं जखिूंन राहिाि. परुंिु जया जीर्ाुंच्याठायी या आत्मित्त्र्ािंी 

जाणीर् वनमावण होिे, िे मात्र िाह्याुंगाने या दहेाच्या िुंधनाि राहूनही अुंिरामध्ये 

पूणवपणे स्र्िुंत्र असिाि. त्यािेंिं िक्षण ्हणजे िे सदासर्वदा मोकळ्या र्ृत्तीने राहून 

त्याुंिें जीर्न वनत्य आनुंदाने जगिाि. 

 द्रौपदी, मानर्ी दहेािीि स्र्िुंत्रिा ही िाह्याुंगाने मयावददििं आह.े 

मुळामध्ये स्र्िः स्र्िःहून कोणीही स्र्िुंत्रपणे मानर्ी जन्मािा येऊ शकििं नाही. 

हीिं िर परमेश्वराच्या या सृष्टीिीि मुख्य गोम आह.े मानर्ी जन्म हा 

मािावपत्याुंच्या सुंयोगािूनिं प्राप्त होिो. हा जन्म कोणत्या कुळाि र् कोणत्या 
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मािावपत्याुंच्यापोटी यार्ा यािेंही स्र्ािुंत्र्य कोणािा नाही. एर्ढेिं काय जन्म 

स्त्रीिंा असार्ा की पुरूषािंा असार्ा हहेी कोणािा स्र्िःिािं ठरर्िा येणे शमयिं 

नाही. त्यामध्येही स्र्िुंत्रिा नाहीिं. जन्मािा आडयार्र आपिे कुटुुंविय र् नाििग 

कोण असार्े ह ेठरर्ण्यािें मिही कोणािा नाही. िेव्हा िाह्याुंगाने मानर्ी जीर्न 

िर परार्िुंिीिं आह.े मािावपिा पािन पोषण करिाि ्हणून मुिे िहानािंी मोठी 

होिाि. वशक्षक वशक्षण दिेाि ्हणून िर जगािें ज्ञान होिे र् मनार्रिी िंाुंगिे 

सुंस्कार होिाि. अनेकाुंच्या मदिीने मानर्ी दहेािंी र्ाढ होि असिे आवण मानर्ी 

मनािंी जिंणघिंण होि असिे, ह े िर खरेिं आह.े िेव्हा मानर्ी जीर्न 

जगण्यासाठी अनेकजण वनवमत्तमात्र, कारणीभूि र् साहाय्यभूि होि असिाि ह े

सत्य आह.े त्यामुळेिं ‘माझे जीर्न जगण्यासाठी माझा मी स्र्िुंत्र आहे’ असा 

अहुंकार िाळगायिा कोणािाही जराही र्ार्िं नाही. 

 द्रौपदी, मानर्ानेही स्र्िःिंे जीर्न स्र्ास््याने र् सुखाने जगिा यार्े 

्हणून स्र्िः स्र्िःहूनिं जाणूनिुजून काही िुंधने स्र्ीकारिी. त्यामध्ये कौटुुंविक 

िुंधने र् सामावजक िुंधने ही जशी आहिे, िसेिं एक अत्युंि महत्त्र्ािें र् व्यवक्तशः 

अत्युंि आर्श्यक असिेिे असे ह े र्ैर्ावहक िुंधन आह.े प्रजोत्पादनासाठी 

स्त्रीपुरूषाुंिंा सुंयोग हा वनसगवधमावनुसार िर आर्श्यकिं आह.े परुंिु जेव्हा त्यािूनिं 

स्त्री र् पुरूष याुंच्यामध्ये वर्षयसुखािंी र्ासना वनमावण होऊ िागिी, िेव्हा या 

र्ासनेिंी मयावददि पूिी व्हार्ी आवण त्या मागे केर्ळ र्ासना न राहिा काहीिरी 

प्रेमािंी भार्नाही असार्ी, केर्ळ या सद्हिेूनेिं ह ेवर्र्ाहािें िुंधन वनमावण केिेिे 

आह.े अत्युंि शुद्ध अुंिःकरणाच्या महात््याुंच्याकिूंनिं मानर्ाुंच्या कडयाणाच्या 

हिेूने ह े वर्र्ाहािें पवर्त्र िुंधन वनमावण झािेिे आह.े कारण केर्ळ र्ासनेच्या 

सुंिुंधािून र्ासनेिंी पूिी न होिा िी र्ाढििं राहीि. त्यामुळे होणारी मानर्ाुंिंी 

अधोगिी टाळिा यार्ी या हिेूनेिं त्या महात््याुंनी हा मागव शोधून काढिा. िेव्हा िे 

वर्र्ाहािें िुंधन सर्ाांनािं अत्युंि आर्श्यक आह.े त्या िुंधनािंा जर कोणी त्याग 

केिा िर प्रिळ र्ासनेच्या जोरापुढे पापािंरणािा प्रर्ृत्त व्हायिा मुळीिं र्ेळ 

िागायिंा नाही आवण त्याच्यासाठी केर्ळ अधोगिीिंािं मागव वशडिक राहीि. 

िेव्हा सध्याच्या काळाि र्ैर्ावहक िुंधन ह े सर्ाांसाठीिं आर्श्यक आह े ह े पूणवपणे 

िक्षाि ठेर्.”  

 द्रौपदी कृष्णािें िोिणे अत्युंि िक्षपूर्वक ऐकि होिी आवण विच्या 

स्र्भार्ानुसार त्यािं र्ेळी विच्याकिूंन कृष्णाच्या िोिण्यार्रिी वर्िंारही घिंि 



 

 

होिा. त्यािंमुळे द्रौपदीच्या रठकाणी साहवजकिं काही प्रश्नही वनमावण होि होिे 

आवण िे प्रश्न कृष्णािा वर्िंारण्यािंा मोकळेपणाही द्रौपदीच्या ठायी कृष्णप्रेमामुळे 

होिा. परुंिु सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे या प्रश्न वर्िंारण्याच्या मागे द्रौपदीिंी 

भूवमका विंदकत्सक नव्हिी, िर कृष्णाकिूंन अवधकावधक स्पष्टपणे जाणून घ्यार्े 

असािं हिेू द्रौपदीच्या ठायी होिा. त्याच्या मुळाशी एकमेर्िं कारण होिे आवण िे 

्हणजे द्रौपदीठायी कृष्णावर्षयी असिेिी अिोट श्रद्धा. द्रौपदीसाठी कृष्णािें 

साुंगणे अुंविम होिे आवण कृष्णािें र्िंन विच्यासाठी प्रमाणभूि होिे. द्रौपदीच्या 

मनाि काहीिरी वर्िंारायिें ककर्ा साुंगायिें आहे ही गोष्ट कृष्णािा कळडयावशर्ाय 

राहूिं शकिी नाही. द्रौपदीच्याकिंे पावहडयार्रिी िागिीिं िे कृष्णाच्या िक्षाि 

आिे. त्यामुळे कृष्णही द्रौपदीकिंे िी िोिण्याच्या अपेक्षेने पाहि रावहिा होिा. 

िेर्ढ्याििं द्रौपदीनेही कृष्णाशी िोिायिा सुरूर्ाि केिी.  

 “अरे कृष्णा, िुझे साुंगणे ह ेस्यक र् सर्ाांगीण असेिं असिे. त्यामध्ये 

दमुिािा कोणिीही जागा वशडिकिं रावहिेिी नसिे. त्यामुळेिं वर्र्ाहाच्या 

आर्श्यकिेिें कारण जे िू साुंवगििेिे आहसे, िे अगदी सुंयुवक्तक आह ेअसे वनविििं 

जाणर्िे. वर्र्ाहामागीि जो हिेू िू वर्शद करून साुंवगििास, िोही अगदी रास्ि 

आह ेआवण मनािाही अगदी सहजिेने पटणारा असािं आह.े त्या हिेूवर्षयी शुंका 

घ्यायिा काही कारणिं नाही. कारण या सर्व गोष्टी सद्हिेूनेिं ठरर्िेडया आहिे ह े

नक्कीिं. पण िरीही एक महत्त्र्ािंा प्रश्न वशडिक राहिोिं की हा हिेू प्रत्यक्ष साध्य 

होिो की नाही? की हा हिेू केर्ळ ित्त्र्ापुरिािं मयावददि राहिो? या वर्िंारानेिं 

माझे मन साशुंक होि आह.े  

 कृष्णा, वर्र्ाहिुंधनािंी आर्श्यकिा िू साुंवगििीस खरी, पण ह ेिुंधन 

स्त्री र् पुरूष या उभयपक्षी मानिे गेिे पावहजे र् पाळिे गेिे पावहजे, िरिं त्या 

िुंधनािा अथव आह े आवण िरिं त्या िुंधनािंा हिेू साध्य होईि. या वर्र्ाहामुळे 

केर्ळ स्त्री हीिं िुंधनाि पिंणार असेि आवण पुरूष मात्र मोकळािं राहणार असेि 

िर िे िुंधन स्त्रीसाठी फक्त एकिफीिं होईि. मग िे िुंधन ्हणजे स्त्रीसाठी 

जन्मभरािंी गुिामवगरीिं ठरेि. कारण पुरूष हा जर स्त्रीकिंे नेहमीिं एक 

उपभोगािंी र्स्िू ्हणूनिं पाहणार असेि, िर मग स्त्रीसाठी र्ेगळे असे जीर्न 

काही उरणारिं नाही. स्त्रीने सदरै् पुरूषािंी सेर्ा करून त्यािा सुखर्ायिंे, 

सदासर्वकाळ त्यािेंिं मन राखायिंे, पुरूषािा खूष करण्यासाठीिं सर्व र्स्त्रािुंकार 
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र् साजशृुंगार करायिंा, हिें पुरूषािा त्याच्या पत्नीकिूंन नेहमी अपेवक्षि असिे 

आवण त्यािं दषृ्टीने पुरूष वनत्य पत्नीकिंे िघि असिो. आजूिाजूिंी सर्व पररवस्थिी 

प्रत्यक्ष पावहडयार्रिी ह ेसर्व माझ्या िरी िक्षाि आिेिे आह.े परुंिु मिा मात्र ह े

सर्व स्र्ीकारणे कधीिं शमय होणार नाही. अशा एकिफी िुंधनाि मी केव्हािं 

पिंणार नाही की जयामुळे मिा माझे स्र्ािुंत्र्य पूणवपणे गमर्ार्े िागेि. एकदा का 

मी माझ्या हक्काुंर्र पाणी सोिंिे की मग कृष्णा, िुिा िरी माझ्या जीर्नाि 

िाह्याुंगाने स्थान दणेे मिा कसे काय जमणार? आवण िू नसशीि असे जीर्न मी 

कधीही जाणूनिुजून पत्करणारिं नाही. एर्ढी एकिं गोष्ट मात्र शुंभर टके्क खरी 

आह.े”  

 द्रौपदीच्या िोिण्यामागे वििंी काहीिरी वनविि वर्िंारसरणी आह ेहे 

कृष्णाच्या िक्षाि आिे. पण त्यािंिरोिर िी वर्िंारसरणी एकिफी आह े हहेी 

कृष्णािा जाणर्िे. ्हणूनिं द्रौपदीच्या वर्िंाराुंना योग्य ददशा र् िंािना वमळार्ी 

या उद्देशाने कृष्णाने द्रौपदीशी िोिार्यास सुरूर्ाि केिी. 

 “द्रौपदी, िुझे वर्िंार एकिफी आहिे आवण ्हणूनिं िे अपुरे आहिे. 

पिीपत्नी या नात्यावर्षयी िुझ्या मनाि जी काही शुंका आह ेिी एक शमयिा ्हणून 

जरी खरी र्ाटि असिी िरी िसा काही वनयम नाही. िसे घिूं शकेि ककर्ा 

घिंणारही नाही आवण घिंण्यािंी शमयिा ही पिी र् पत्नी या दोन्ही िाजूुंनी आह.े 

कारण पिीिा जसे पत्नीकिूंन वर्षयसुख वमळि असिे िसे पत्नीिाही पिीकिूंन 

वर्षयसुख वमळि असिे हहेी वििकेिं खरे आह.े पण ह े नािे जर सुखाच्या 

अपेक्षेपुरिेिं मयावददि रावहिे िर नािे असूनही मने जुळि नाहीि आवण मग 

सुंिुंधही विघिंिाि. िेव्हा सुखाच्यापिीकिंे जर परस्पराुंवर्षयी प्रेमािंी 

भार्नात्मकिा वनमावण झािी िरिं ह ेपिीपत्नी सुंिुंध रटकून राहिाि. त्यामुळेिं िे 

नािेही सुखार्ह होिे आवण त्या नात्यािें िुंधनही वप्रय होिे ह ेखरे आह.े 

 अगुं द्रौपदी, िू असेही ्हणािीस की पुरूष स्त्रीकिंे केर्ळ एक 

वर्षयोपभोगािंी र्स्िू या दषृ्टीनेिं पाहिाि. परुंिु हहेी वििकेिं खरे आह ेकी अनेक 

वस्त्रयाही स्र्िःकिंे त्यािं दषृ्टीने पाहिाि. पुरूषाुंच्या नजरेि भरून त्याुंच्याकिूंन 

दाद वमळार्ी यासाठीही वस्त्रयाुंिें प्रयत्न िंािूिं असिाि. र्स्त्रािुंकारादी भूषणे 

िेर्ून र् अनेक प्रकारिंा साजशृुंगार करून पुरूषाुंना आकर्मषि करण्यािंा प्रयत्नही 

अशा वस्त्रयाुंकिूंन होििं असिो. पुरूष त्याुंच्याकिंे आकर्मषि झाडयावशर्ाय त्याुंना 

िैंनिं पिंि नाही आवण पुरूषाुंना िोषवर्ण्यामध्येिं त्याुंना कृिकृत्यिा र्ाटि असिे. 

टाळी कधीही एका हािाने र्ाजि नाही ह े िक्षाि घे. िेव्हा वस्त्रयाुंनी सर्वप्रथम 



 

 

पुरूषाुंच्या दषृ्टीने स्र्िःकिंे पाहण्यािें थाुंिर्िे पावहजे. पुरूषाुंप्रमाणे त्याही एक 

जीर्िं आहिे एर्ढेिं नव्हे, िर जीर् ्हणून त्याही ईश्वराच्या अुंशिं आहिे ह ेआधी 

वस्त्रयाुंच्या िक्षाि आिे पावहजे आवण मग त्याुंनी िसा वनियिं केिा पावहजे. 

ईश्वरािंा अुंश ्हणून असिेिे प्रत्येकािें अवस्ित्र् हिें िे खरे ‘स्र्त्र्’ आह ेह ेआधी 

जाणिे पावहजे आवण मगिं िे ‘स्र्त्र्’ जयाने त्याने प्रयत्नपूर्वक राखिे पावहजे. पण हे 

ईश्वरी अुंशािें ‘स्र्त्र्’ सर्ाांच्यािं रठकाणी आह ेयािेंही स्मरण मात्र वनत्य असार्े. 

्हणजे मग त्या स्र्त्र्ािा अहुंकारािंा स्पशवही होणे शमय नाही.” 

 कृष्णािें िोिणे ऐकिाना द्रौपदी अवधकावधक गुंभीरिं होि होिी 

आवण िेही अत्युंि साहवजकिं होिे. कारण र्रकरणी साध्या र् सरळ असणाऱ्या 

कृष्णाच्या िोिण्यामध्ये केर्ढािरी गर्मभिाथव भरिेिा होिा आवण नेमका िोिं 

द्रौपदीिा जाणर्िा होिा. द्रौपदी अवधकिं वर्िंारमग्न झािी आवण थोिंार्ेळ 

थाुंिून विने पुन्हा िोिार्यास सुरुर्ाि केिी. 

 “अरे कृष्णा, िुझ्या साध्या िोिण्यािही केर्ढा िरी सखोि अथव आह ेह े

मिा वनविििं जाणर्िे. अथावि िेर्ढ्या खोिर्र जाऊन वर्िंार करणे ह ेजरी मिा 

शमय नसिे िरी िुझ्या साुंगण्यािंा पररणाम मात्र माझ्यार्र अत्युंि खोिर्र असािं 

होि आह ेह ेमात्र वनविि. स्र्त्र् र् अहुंकार यािीि जो सूक्ष्म फरक िू साुंवगििास 

िोिं अत्युंि महत्त्र्ािंा आवण वर्िंार करायिा िार्णारा आह.े पण हा फरक िू 

्हणिोस त्याप्रमाणे अत्युंि सूक्ष्म असडयामुळे सामान्याच्या िक्षाि येणे कठीणिं 

आह.े पण त्याहीपेक्षा िो िक्षाि आडयार्रिी िसे किूि करणे ह े िर त्याहूनही 

कठीण आह.े कारण एर्ढा प्रामावणकपणा एखाद्याच्या रठकाणी सहसा असििं 

नाही. मिाही काही काही र्ेळा असे र्ाटिे की माझी माझ्या स्र्त्र्ावर्षयीिंी 

असिेिी जाणीर् अहुंकाराकिंे झुकिे की काय? माझ्या वर्शेष रूपािंी, गुणाुंिंी र् 

िुद्धीमत्तेिंी खात्री माझ्याठायी वनविििं आह.े पण त्या खात्रीिा थोिंासा 

गर्ाविंाही र्ास येि असार्ा असे माझे मिािं र्ाटिे. अनेकजण िर ‘गर्मर्िा’ 

्हणूनिं माझ्या पाठीमागे माझा उडिेख करीि असिाि, हहेी मिा ठाऊक आह.े 

त्याुंच्या ्हणण्याि थोिंेफार ि्य असू शकेिही. मी नाही ्हणि नाही.  

कृष्णा, परुंिु एक गोष्ट मात्र अगदी वनविि आह ेकी िुझ्यापुढे माझा गर्व 

हा रटकूिं शकि नाही. िुझे आकषवक व्यवक्तमत्त्र्, िुझे अिौदकक गुण, िुझी अफाट 
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िुद्धीमत्ता आवण या सर्ाांहूनही िुझी वनगर्मर्िा र् सहजिा यापुढे िर कोणािाही 

अहुंकारािा जराही र्ार्िं नाही. ्हणूनिं िू मिा माझ्या जीर्नाि वनत्य र् प्रत्यक्ष 

हर्ा असिोस. कारण त्यामुळेिं माझा स्र्भार् कधीही अहुंकाराकिंे न झुकिा िो 

सदरै् िुझ्याकिंेिं झुकिेिा राहीि यािंी मिा पूणव खात्री आह.े िेव्हा िू जे ईश्वरी 

स्र्त्र् ्हणिोस िे जरी मिा आकिन होऊ शकि नसिे िरी माझ्याठायी कृष्णा, 

िुझ्या रूपानेिं िे ‘स्र्त्र्’ सदा सर्वकाळ असार्े, एर्ढे मात्र मिा वनवििपणे कळिे. 

 कृष्णा, एक गोष्ट खरी आह ेकी माझ्या मनाि िू आहसे ्हणूनिं माझ्या 

िाह्य जीर्नाि िू प्रत्यक्ष असिोस आवण िाह्याुंगाने असिोस ्हणूनिं माझ्या 

मनािही नेहमी असिोस. हािं अनुभर् मिा माझ्या पूणव जीर्नभर घ्यायिंा आहे 

आवण त्यासाठी मग माझा जीर्नािीि जोिंीदारही िसािं असार्ा िागणार आह.े 

कारण िरिं िे शमय आह.े माझ्याप्रमाणेिं त्यािंाही भार् िुझ्याठायी असणे 

आर्श्यक आह ेआवण त्यािंीिं मिा थोिंीशी काळजी र्ाटिे. पण त्यािंिरोिर मिा 

अशी खात्रीही र्ाटिे की माझ्या भार्ी जोिंीदाराच्या रठकाणी मी िुझ्यावर्षयी 

माझ्यासारखािं भार् वनमावण करीनिं. त्यािेंही मन मी िुझ्याकिंे र्ळर्ीन आवण 

त्यािाही माझ्यासारखीिं िुझी साथ घ्यायिा िार्ीन. अशी अनुकूििा प्राप्त 

झाडयार्र मग माझ्या जीर्नािीि िुझा प्रत्यक्ष सहभाग कायम राहीि याि जराही 

शुंका नाही.”  

  द्रौपदीच्या िोिण्यार्रिी क्षणभर थाुंिून नुंिर कृष्ण वर्िंारपूर्वक िोिू 

िागिा.  

“द्रौपदी, िुझे वर्िंार जरी योग्य असिे, िरी िसे प्रत्यक्ष घिंणे मात्र िुिा 

र्ाटिे िेर्ढे सोपे नाही. त्यामध्ये अनेक अिंिंणी सुंभर्िाि हे िू िक्षाि ठेर्. मुख्य 

्हणजे आधी एक िक्षाि घे की िुझा र् माझा दीघवकाळिंा सहर्ास आह.े आपिे 

अत्युंि मोकळेपणािें र्ागणे र् िोिणे आह ेआवण त्यामुळेिं र् त्यािूनिं आपिे एर्ढे 

प्रेमािंे र् जर्ळीकिेिें सुंिुंध वनमावण झािेिे आहिे, ही सर्ावि महत्त्र्ािंी गोष्ट आह.े 

एखाद्या नर्पररविंि व्यक्तीकिूंन अशा सुंिुंधािंी अपेक्षा करणे हे अयोग्यिं नव्ह ेिर 

िुंकीिेंिं ठरेि. माझ्यावर्षयी िुझ्यासारखे प्रेम र् िशी श्रद्धा वनमावण होणे, ही िुिा 

र्ाटिे िेर्ढी सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी दीघवकाळिंा र् सिििंा सहर्ास आर्श्यक 

आह.े मुख्य ्हणजे मनािंा मोकळेपणा अपेवक्षि आह ेआवण नेमकी हीिं गोष्ट कठीण 

असिे. कारण िे पूणवपणे जयाच्या त्याच्या स्र्भार्ार्रिं अर्िुंिून आह.े ही पुन्हा 

जयािंी त्यािंी आर्श्यकिा आह े आवण ही जयािंी त्यािंी जरूरी आह.े त्यासाठी 



 

 

कोणार्रिी दिार् आणिा येणार नाही, ह ेखरेिं आह.े कारण िसा दिार् आणिा 

िर एखाद ेर्ेळेस वर्पररि पररणाम होण्यािंी शमयिािं जास्ि असिे. त्यािंप्रमाणे 

आणखीन एक गोष्ट आह ेकी जो िो जयाच्या त्याच्या समजुिीप्रमाणे वनणवय घेऊन 

जीर्नाि र्ागि असिो. मागवदशवनािंी जरूरीही प्रत्येकािा र्ाटि असिेिं असे 

नाही. काहीजणाुंना िर असे दसुऱ्यािें मागवदशवन घेणे ह ेकेर्ळ अनार्श्यकिं र्ाटिे 

असे नाही, िर त्याुंना िो कमीपणाही र्ाटिो.  

 द्रौपदी, जेव्हा पिीपत्नींच्या जीर्नाि एखादा प्रसुंग येिो िेव्हा जर 

त्याुंना मागवदशवन करार्यािें असेि ककर्ा प्रत्यक्ष सहभाग घ्यायिंा असेि िर त्या 

उभयिाुंिें माझ्याशी सारख्यािं प्रेमािंे र् श्रद्धिेें सुंिुंध असिीि िरिं िे मिा शमय 

होईि. कारण केर्ळ एकासाठी माझे सहभागी होणे झािे िर िे दसुऱ्यािा 

आर्िंेििं ककर्ा मानर्ेििं असे नाही. िशी शमयिा कमीिं असिे, वनदान मयावदा 

िरी पिंिाििं पिंिाि. मग त्या मयावदमेुळे मोकळेपणा िाधीि होिो आवण 

उभयपक्षी मनािंी कुिंुंिणा होऊन राहिे. वर्शेषिः फक्त पत्नीिंीिं श्रद्धा र् प्रेम 

असेि िर असे घिंण्यािंी शमयिा अवधकिं असिे. कारण पिीच्या मनामध्ये 

कुठेिरी पत्नीर्र नात्यािंा अवधकार गाजवर्ण्यािंी भार्ना सुप्तरूपाने असिेिं आवण 

िी भार्ना काहीर्ेळा उघिं झाडयावशर्ायही राहि नाही. पत्नीच्या मनाि र् 

जीर्नािही पिीपेक्षा दसुऱ्या कोणािरी व्यक्तीिा आवण िेही एका परपुरूषािा 

प्राधान्य आहे ही गोष्ट सर्वसाधारणपणे कोणत्याही सामान्य पिीिा न मानर्णारीिं 

आह.े काहीजण िसे िाह्याुंगाने एखादरे्ेळेस दाखर्णार नाहीि, पण िी गोष्ट 

त्याुंच्या मनामध्ये कुठेिरी दिून राहणारिं आवण मग सुंधी वमळािी की त्या 

नाराजीच्या भार्नेिंा केव्हािरी एकदम स्फोटिं होणार. मनाििा खदखदि 

असिेिा राग र् अशाुंििा उफाळून िाहरे येणार आवण मग जीर्नािडया सर्व िाह्य 

सुखशाुंिीर्र पाणीिं दफरवर्डयासारखे होणार. 

 द्रौपदी, िऱ्यािं र्ेळा वस्त्रयाुंनाही पिीवशर्ाय दसुऱ्या कोणािें 

मागवदशवन घेण्यािंी आर्श्यकिा र्ाटििं नाही. एकिर त्याुंच्यार्र झािेडया 

सुंस्कारामुळे त्याुंच्या भार्वर्श्वाि दसुऱ्या कोणा पुरूषािंा सहभाग हा त्याुंना गैरिं 

र्ाटिो ककर्ा जर एखाद े र्ेळेस त्याुंना िशी जरूरी र्ाटिी िरी सामावजक, 

कौटुुंविक आवण वर्शेषिः मनािीि भार्वनक िुंधने िोिंण्यािें धैयव त्याुंना होि 

नाही. त्याुंच्या पिीवनष्ठिेा िाधा येईि अशी त्याुंना मनािून सिि भीिी र्ाटि 

असिे. जीर् ्हणून असिेडया स्र्िःच्या स्र्िुंत्र अवस्ित्र्ािंी जाणीर् वस्त्रयाुंना 

क्वविंििं असिे. त्याुंच्याठायी एकिर टोकािंा न्यूनगुंिं असिो ककर्ा कमािीिंा 
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अहुंकार असिो. ्हणूनिं आपण केर्ळ स्त्रीिं आहोि अशीिं र् एर्ढीिं िुंकीिंी 

भवूमका कायमिंी घेऊन न िसिा, मीही एक सर्वसाधारण जीर्िं आह ेअशी योग्य, 

स्यक भूवमका आधी वस्त्रयाुंनी त्याुंच्या रठकाणी प्रयत्नपूर्वक जोपासिी पावहजे. मग 

जीर् ्हणून त्याही ईश्वराच्यािं अुंशमात्र आहिे या जावणर्ेिंा भाग नुंिर सुंभर्िो. 

या जावणर्ेपोटीिं जीर् ्हणून असिेिे स्र्ािुंत्र्य र् मयावदा हे दोन्ही िक्षाि येिे 

आवण त्यािंी योग्य िी साुंगिंही घािणे शमय होिे.”  

 कृष्णािें िोिणे अत्युंि गुंभीरपणे ऐकणारी द्रौपदी िेर्ढ्यािं गुंभीरिेने 

कृष्णाशी िोिू िागिी.  

“कृष्णा, िुझे िोिणे नुसिे सयुवक्तकिं नाही िर िे अत्युंि अभ्यासपूणवही 

आह ेअसेिं मिा जाणर्िे. मिा मावहि आह ेकी हा एर्ढा र् असा अभ्यास िू काही 

मुद्दामहून केिेिा नाहीस िर िुझ्याठायी असिेडया अभ्यासक दषृ्टीमुळे िुझ्याकिूंन 

हा अभ्यास अगदी सहजपणे घिंिेिा आह.े िुझी िी सहज र्ृत्तीिं आह.े अनेक 

व्यक्तींच्या सहर्ासािून िुझ्याकिूंन जे वनररक्षण घिंिे आवण जो मानर्ी स्र्भार्ािंा 

सूक्ष्म अभ्यास िुझ्याकिूंन घिंिा त्यािंािं हा पररपाक आह.े िू ्हणिोस त्याप्रमाणे 

स्त्री र् पुरूष ह े दोघेही मूििः जीर्िं आहिे, या समभार्ाच्या दषृ्टीने त्या 

दोघाुंच्याकिंेही पाहणे ह े सामान्य व्यक्तीिा शमयिं नाही. कारण कोणिीही 

सामान्य व्यक्ती, मग िी स्त्री असो र्ा पुरूष असो, वििंी दषृ्टीही मयावददििं आहे 

आवण त्यामुळेिं त्याुंिंी र्ृत्तीही सुंकुविंििं आह.े असा सर्व जीर्ाुंकिंे समभार्ाने 

पाहणारा फक्त ईश्वरिं असू शकिो हहेी सत्यिं आह.े पण अशा ईश्वरािा पाहण्यािंी 

र् ओळखण्यािंी दषृ्टी सर्वसामान्याुंना कशी काय असणार िरे? िे िर शमयिं नाही.  

कृष्णा, परुंिु या दषृ्टीने वर्िंार केिा असिा मी मात्र अत्युंि भाग्यर्ानिं 

आह.े कारण असा सर्ाांकिंे समभार्ाच्या दषृ्टीने पाहणारा माझ्या दषृ्टीसमोर िरी 

प्रत्यक्ष िूिं आहसे. िू सर्ाांकिंेिं समभार्ानेही पाहिोस आवण त्याुंच्यािीि 

िाह्याुंगािंा फरकही जाणून त्याुंच्याशी प्रत्यक्ष र्ागिाना िसा फरकही िू करिोस. 

ही िुझी दषृ्टी र् र्ृत्ती हीिं त्या ईश्वरीभार्ािंी आह ेह ेमी पूणवपणे जाणून आह.े िेव्हा 

माझ्यासाठी िरी िुझ्यावशर्ाय दसुरा कोणीही ईश्वर नाही अशीिं माझी दढृ श्रद्धा 

आह.े 

 कृष्णा, सर्ावि मुख्य र् महत्त्र्ािंी गोष्ट ्हणजे मिा िू माझ्या सर्विं 

जीर्नाि प्रत्यक्षपणे माझ्यािरोिर हर्ा आहसे. िे माझे स्र्ािुंत्र्य मी घेणारिं असा 



 

 

माझा वनिय अगदी पक्का आह.े मग त्यासाठी मिा काहीही र् दकिीही ककमि 

मोजार्ी िागिी िरी त्यािा माझी पूणव ियारी आह.े पण त्यािंिरोिर िुझे साुंगणे 

हहेी माझ्या िक्षाि आिेिे आह.े वर्र्ाहोत्तर जीर्नाि थोिंीशी परार्िुंवििा मिा 

येणारिं आह ेह ेिुझे ्हणणे खरेिं आह.े केर्ळ एकिफी वनणवय घेणे मिा नेहमीिं 

शमय होईि असे नाही आवण जर मी माझ्या हट्टाने िसे वनणवय घेििे िर त्यािून 

अवधक अिंिंणीिं वनमावण होिीि ककर्ा र्ेळप्रसुंगी सुंघषवही घिूं शकेि. अशार्ेळी 

मग माझ्या र्ैर्ावहक नात्यार्रिीिं अवधक िाण वनमावण होईि आवण मनािंी शाुंिी 

र् स्र्ास्थही विघिूंन जाईि. केर्ळ िाह्याुंगाने मी माझ्या मनासारखे र्ागण्यािें 

स्र्ािुंत्र्य घेििे, एर्ढेिं समाधान माझ्या मनािा वमळेि पण िे खोटेिं असेि. 

कारण त्यामुळे माझ्या मनािा खरी शाुंिी र् समाधान िर िाभणार नाहीिं, परुंिु 

माझ्या जीर्नाि प्रत्यक्ष सहभागी होऊनही िुिाही सुंिोष र् आनुंद वमळणार नाही 

िो नाहीिं. अशा िऱ्हनेे वनव्र्ळ भार्वनक गुुंिागुुंि मात्र र्ाढेि आवण त्यािंिरोिर 

मनािें असमाधान र् अस्र्स्थिाही र्ाढि राहीि. 

 कृष्णा, माझ्या दषृ्टीसमोर िू पुढीि अिंीअिंिंणींिें सुंभाव्य विंत्र 

वनमावण केिेस िे योग्यिं केिेस. कारण त्यामुळे मी र्ेळीिं सार्ध झािे आवण माझे 

स्र्त्र् र् माझा हट्टीपणा यािीि िू साुंवगििेिा फरकही माझ्या नीटपणे िक्षाि 

आिा. परुंिु िरीही िू माझ्या जीर्नाि मिा प्रत्यक्षपणे हर्ा आहसेिं. माझा हा 

वनिय अगदी कायम आह.े आिा या सर्व अिंिंणींिून योग्य मागव काढण्यािंी 

जिािदारी मात्र िुझी आह.े मी िर केर्ळ िुझािं भरर्सा धरून आह.े मिा काय 

हर्े आह ेह ेमी िुिा साुंवगििेिे आह.े आिा िे कसे वमळर्ायिें िे िू ठरर्ायिें आहसे 

आवण िू मिा िे साुंगायिंे आहसे. िू जसे मिा र्ागायिा साुंगशीि ककर्ा जे काही 

मिा करायिा साुंगशीि िसे र्ागण्यािंी र् करण्यािंी माझी पूणव ियारी आह.े 

काहीही झािे िरी मी मागे हटणार नाही. माझी िुझ्यार्र पूणव श्रद्धा आह.े आिा िू 

माझ्यार्र पूणव वर्श्वास ठेर् आवण मिा योग्य िे मागवदशवन र् प्रत्यक्ष साहाय्य असे 

दोन्ही कर. कारण मिा िुझ्याकिूंन या दोन्हीिंी वनिाुंि जरूरी आह.े कृष्णा, 

मुळाििं, िू माझ्या जीर्नाि प्रत्यक्षपणे र् वनत्य असार्ास हा माझा भार् योग्यिं 

आह ेना? की नाही?” 

 द्रौपदीच्या िोिण्यािीि आिविा ही कृष्णाच्या अत्युंि सुंर्ेदनाक्षम 

अुंिःकरणापयांि जाऊन पोहोिंायिा मुळीिं र्ेळ िागिा नाही. द्रौपदीच्या 

भार्ािीि सचे्चपणा कृष्णािा ठाऊक होिािं आवण कृष्णाच्या ठायीही िोिं भार् 

होिा. सुंभाव्य अिंिंणी िक्षाि येऊनही द्रौपदीिंा वनधावर कायमिं होिा आवण 
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त्यािेंिं कृष्णािा अत्युंि कौिुक र्ाटिे. त्यामुळे द्रौपदीच्या वर्श्वासािा न्याय दऊेन 

वििंी जिािदारी स्र्ीकारडयार्ािूंन कृष्णािाही दसुरा पयावयिं रावहिा नव्हिा 

आवण कृष्णानेही द्रौपदीर्रीि आत्युंविक प्रेमामुळे वििंी जिािदारी पूणवपणे र् 

अुंिःकरणापासून स्र्ीकारिी. थोिंा र्ेळ गुंभीरिेने वर्िंार केडयानुंिर कृष्णाने 

द्रौपदीशी िोिण्यास सुरूर्ाि केिी. 

 “अगुं द्रौपदी, िुझ्यारठकाणी जो माझ्यावर्षयीिंा भार् र् श्रद्धा आह े

त्यािंी मिा जाणीर् आह े आवण मिा त्यािें अत्युंि कौिुकही आह.े िुझ्या 

माझ्यार्रीि श्रद्धाभार्ािें फळ दणे्यािंी जिािदारी आिा माझीिं आह े आवण िे 

फळ मी िुिा वनवििपणे दईेन यािंी िू खात्री िाळग. पण िुिा आधीिं 

साुंवगिडयाप्रमाणे मी केर्ळ िाह्याुंगाने िुझ्या प्रत्यक्ष जीर्नाि राहूनही त्यािें 

अपेवक्षि फळ जे मनािंी शाुंिी र् समाधान, िे वमळण्यािंी खात्री दिेा येि नाहीिं. 

कारण िे फळ मुळाििं आुंिररक आह.े त्यासाठी िुझ्याही जीर्नाि िुिा अुंििावह्य 

अशी दोन्ही अनुकूििा असणेही िेर्ढेिं आर्श्यक आह े ह े िुझ्याही आिा िक्षाि 

आिेिे आहिें. ्हणूनिं जशी मानवसकिा िुझी आह ेिशीिं मानवसकिा असिेिी 

व्यक्ती िुझ्या जीर्नाि िुिा पिी ्हणून वमळािी, िरिं िुिा आर्श्यक िी 

अनुकूििा वनवििपणे िाभू शकेि. िुझी माझ्यार्र जशी श्रद्धा र् प्रेम आह ेिशीिं 

श्रद्धा र् प्रेम जयाच्याठायी माझ्यावर्षयी आह ेअसािं पुरूष िुिा साहाय्यभूि होऊ 

शकेि. कारण माझ्यार्रीि प्रेमापोटी र् श्रद्धमेुळे त्यािाही त्याच्या जीर्नाि मी 

प्रत्यक्ष सहभागी असार्े असेिं र्ाटि असणार. त्यामुळे िुझे माझ्यार्रीि प्रेम र् 

श्रद्धा िो पुरूषही वनवििपणे समजू शकेि, एर्ढेिं नव्हे, िर िुझ्या माझ्याठायीच्या 

भार्ािें त्यािाही अत्युंि कौिुक राहीि आवण त्यासाठी िो िुिा वनत्य प्रोत्साहनही 

दिे राहीि. िु्हा उभयिाुंनाही मी अगदी मनापासून प्रत्यक्ष हर्ा असेन. त्यामुळेिं 

माझा सहभाग र् माझे मागवदशवन ह े िु्हािा र् मिाही सुखार्ह होईि आवण 

कोणत्याही प्रकारिंा मानवसक िाण कोणार्रही कधीही असणारिं नाही. प्रेमामुळे 

सर्ाांिंीिं मने मोकळी असिीि आवण त्यामुळे मनमोकळेपणािंा आनुंद सर्ाांनािं 

प्रत्यक्ष अनुभर्िा येईि.” 

 कृष्णाच्या िोिण्यार्र द्रौपदी थोिंार्ेळ शाुंिपणे वर्िंार करीि 

रावहिी. कृष्णाच्या िोिण्यािीि मुद्दा वििा अगदी स्पष्टपणे जाणर्िा होिा आवण 

पटिाही होिा ह ेद्रौपदीच्या मुखार्रीि भार् पाहिािं िक्षाि येि होिे. द्रौपदीने 

कृष्णाकिंे अत्युंि प्रेमाने पाहून वस्मिहास्य केिे. वििंा िेंहराही एकदम उजळिा 

आवण िी अत्युंि उत्स्फूिवपणे कृष्णािा ्हणािी, 



 

 

 “कृष्णा, िुझे ्हणणे अगदी शुंभर टके्क िरोिर आह.े िुझ्या िोिण्यामुळे 

मिा माझ्या गोंधळिेडया मनःवस्थिीिून िाहरे पिंण्यािंा वनविि मागव ददसू 

िागिा आह ेआवण माझ्या मनािीि वर्श्वास पुन्हा जागा होऊ िागिा आह.े मी र् 

माझे पिी या उभयिाुंिंी श्रद्धा र् प्रेम एकीएक िुझ्याठायीिं असेि िरिं माझ्या 

जीर्नाि िुझी प्राप्ती मिा होऊ शकेि आवण माझे जीर्न खऱ्या अथावने 

सुखासमाधानािें होईि, ह े आिा माझ्या पुरेपूर िक्षाि आिेिे आह.े पण िसा 

कोणीही पुरूष माझ्या िरी दषृ्टीसमोर नाही. आवण मी िरी त्यािा कुठे र् कसा 

शोधणार? िेव्हा आिा िीही जिािदारी िुझ्यार्रिीिं आह.े मुख्य ्हणजे, 

िुझ्यार्रिी कोणािंी श्रद्धा र् प्रेम आह े ह े िुझ्यावशर्ाय दसुऱ्या कोणािा कसे 

कळणार आवण कोण साुंगणार? कारण िो िसा अनुभर् िुझा हर्ा. िशी खात्री 

िुझी व्हार्यास हर्ी. खरे ना?”  

 द्रौपदीच्या िोिण्यार्रिी कृष्णाने ककविंि हसून मान िंोिर्िी आवण 

िो पुन्हा गुंभीर झािा. पुढे होऊन कृष्णाने द्रौपदीिें दोन्ही हाि आपडया हािाि 

घेऊन हिकेिं दाििे आवण वििा प्रेमाने जर्ळ घेऊन विच्या मस्िकार्र हळुर्ार 

थोपटिे. कृष्णाच्या त्या उत्स्फूिव कृिीिून त्याच्या मनीिें सर्व भार् न िोििािं 

द्रौपदीच्या मनािून विच्या अुंिराि प्रर्ेश करिे झािे आवण कृष्णाच्या त्या 

आश्वासक स्पशावमुळे द्रौपदीिा एकदम हिके हिके र् मोकळे मोकळे र्ाटू िागिे. 

कृष्ण िेथून वनघून गेडयार्रिीही कृष्णािंी मूिी द्रौपदीच्या मनाि अजूनही िशीिं 

कायम होिी आवण विच्या मनािा सुखार्ून शाुंि करीि होिी.”  

   

 

 नारदाने त्यािें िोिणे क्षणभर थाुंिर्िे आवण िो अपेवक्षि नजरेने 

िक्ष्मीकिंे पाहि रावहिा. िक्ष्मीच्या मनािही काहीिरी वर्िंार िंािू आहिे ह े

विच्या मुखार्रून िगेिंिं िक्षाि येि होिे. िक्ष्मीिंी ही अर्स्था नारदाने जाणिी 

आह े ही गोष्ट िक्ष्मीनेही ओळखिी. विने नारदाकिंे पाहून मुंदवस्मि केिे आवण 

त्याच्याशी िोिार्यास सुरूर्ाि केिी. 

 “अरे नारदा, कृष्णिंररत्रािीि कृष्णािें माहात््य एका र्ेगळ्यािं 

अुंगाने प्रगट करून िू दाखर्ीि आहसे. त्यामुळे साहवजकिं माझ्यारठकाणीही त्या 

अुंगाने वर्िंार करणे सुरू झािेिे आह.े िे वर्िंार र्ेळीिं िोिून प्रगट करणे माझ्या 
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दषृ्टीने अत्युंि आर्श्यक आह.े ्हणजे नुंिर त्या वर्िंाराुंिंा गोंधळ होणार नाही. 

त्यािीि सुसूत्रिाही कायम राखिी जाईि आवण त्या वर्िंाराुंिंा योग्य मेळही जमून 

राहीि. िरोिर ना? 

 नारदा, द्रौपदीच्या रठकाणी कृष्णावर्षयी अिोट श्रद्धा र् प्रेमही आहे, 

ह ेिर अगदी सहजपणे िक्षाि येिे आवण त्यािें वनविििं केर्ढे िरी महत्त्र् आह.े 

कारण कृष्णािें र्ेगळेपण आधी िक्षाि येणे आवण मग त्यािें वर्शेषत्र्ही अनुभर्ाने 

कळून त्यािंी खात्री पटणे ही गोष्टही साधी नाहीिं. ‘कृष्णािें िे वर्शेषत्र् ्हणजेिं 

ईश्वरत्र् आहे’ एर्ढी जाण यार्यास िरािं कािार्धी हा जार्ा िागणारिं. िी 

काही एर्ढी सहजासहजी घिंणारी गोष्ट नाहीिं मुळी, ह ेमी जाणून आह.े परुंिु त्या 

अनुभर्ाकिंे नेणारा भरभक्कम पाया द्रौपदीच्या रठकाणी वनमावण झािेिा होिा, 

हीिं गोष्ट मुख्य आह ेआवण िी अत्युंि कौिुकािंीही आह.े द्रौपदीिा जीर्नाि कृष्ण 

प्रत्यक्ष हर्ा आह े ्हणजेिं वििा कृष्णािें प्रेम वनत्य हर्े आहे. त्या प्रेमािंी सर्व 

्हणजे आधार, रक्षण, मागवदशवन, आपिेपणा, सहर्ास इत्यादी सर्व अुंगे द्रौपदीिा 

वप्रय आहिे आवण िे कृष्णप्रेम द्रौपदीिा पूणव जीर्नभरािें हर्े आह.े ही गोष्ट अत्युंि 

महत्त्र्ािंी आह.े कारण कृष्णप्रेमािंी केर्ळ गोिंीिं द्रौपदीिा िागिी आह ेअसे नव्हे 

िर त्या कृष्णप्रेमािें माहात््यही विने अनुभर्ाने जाणिे असडयािेंिं ह ेिक्षण आह.े  

 नारदा, पण द्रौपदी ही वनव्र्ळ भार्नाप्रधानही नाही. कृष्णािें प्रेम 

वनत्य हर्े िर प्रत्यक्ष कृष्णिं जीर्नाि वनत्य हर्ा ही मुख्य गोष्ट द्रौपदीच्या िक्षाि 

आिेिी होिी. िोिं द्रौपदीच्या ठायीिंा पूणव वनिय होिा आवण िोिं ध्यास वििा 

पूणवपणे िागिेिा होिा. त्यािं दषृ्टीने द्रौपदीच्या मनाि वर्िंारिंक्र सिि िंािू 

असार्े ह ेविच्या िोिण्यािून िाििंिोि जाणर्िे. त्या वर्िंारिंक्रािंा कें द्रल्िद ूकृष्ण 

र् त्यािें प्रेम होिे ह े महत्त्र्ािें! त्यामुळेिं स्र्िःच्यािं वर्िंारिंक्राि अिंकून न 

राहिा द्रौपदी कृष्णािें मागवदशवन घेिे आवण त्यािेंिं साहाय्यही मागिे. पुढीि 

जीर्नािीि सुंभाव्य अिंिंणी कृष्णाने िक्षाि आणून ददडयार्रिी स्र्िःच्या 

वर्िंारसरणीिंा हट्ट न धरिा खरी र्स्िुवस्थिी िक्षाि घेऊन स्र्िःच्या वर्िंाराुंिंी 

ददशा िदिण्यािंा मनािंा मोकळेपणा र् िर्विंकिाही द्रौपदीच्या रठकाणी आह.े 

कारण काय साधायिें आह े ह े साध्य विच्या नजरेसमोर वनवििपणे आह े आवण 

त्यासाठी आधी ठरर्िेिा मागव िदिून योग्य ददशेने र्ाटिंाि करण्यािें मनोिळही 

द्रौपदीच्या ठायी आहे. याहीपेक्षा र्रकिंी ्हणजे द्रौपदीिंी कृष्णार्रिी पराकोटीिंी 

श्रद्धा आह े आवण त्यािें साुंगणे हिें विच्यासाठी अुंविम आहे. वििंे वहि केर्ळ 



 

 

कृष्णिं जाणिो आवण करूही शकिो यार्रिी वििंा दढृ वर्श्वास आह.े द्रौपदीच्या 

या श्रद्धाभार्ािा मी पूणव गुण दिेे. कारण व्यवक्तगि प्रेमािा श्रद्धिेंी जोिं नसेि िर 

िे प्रेम केर्ळ भार्नात्मकिं राहिे आवण ्हणून दिुविही ठरिे. होय ना? 

 नारदा, द्रौपदीने जे मागणे कृष्णाकिंे मावगििे िेही आगळे र्ेगळेिं 

आह.े विने कृष्णाच्या व्यवक्तगि जीर्नाि कायमिें स्थान मावगििेिे नाही, िर 

द्रौपदीिा विच्या व्यवक्तगि जीर्नाि कृष्ण कायमिंा हर्ा आह े आवण त्यासाठीिं 

वििा विच्या जीर्नाि योग्य िी अनुकूििा हर्ी आह.े द्रौपदीिें ह ेमागणे कृष्णाने 

केर्ळ मान्यिं केिे असे नव्ह ेिर िे अगदी आनुंदाने दऊे केिे. कारण कृष्णािंाही 

द्रौपदीवर्षयी िोिं भार् होिा. खरे िर यामध्येिं द्रौपदीच्या भार्ािें वर्शेषत्र् 

कळिे. विच्या ठायी असिेडया कृष्णप्रेमािंीिं जणू िी पार्िी होिी. पण िरीही 

एक प्रश्न माझ्या मनाि वशडिक राहिोिं की मग द्रौपदीच्या रठकाणी एर्ढे कृष्णप्रेम 

असूनही विच्या मनाि कृष्णाशीिं वर्र्ाह करण्यािंा वर्िंार कसा आिा नाही? 

िसा वर्िंार येणे अगदी साहवजकिं होिे ना? ्हणजे मग द्रौपदीच्या जीर्नाि 

कृष्ण प्रत्यक्षपणे अगदी सहजिं रावहिा असिा आवण द्रौपदीच्या मनाििी 

इच्छापूिीही झािी असिी. अथावि् माझ्या मनािीि या प्रश्नािा जास्ि महत्त्र् नाही 

ह ेमिा ठाऊक आह.े परुंिु िरीही िो प्रश्न माझ्या मनाि कोठेिरी थोिंासा रेंगाळिो 

आह ेह ेमात्र खरे आह.े ्हणूनिं िो प्रश्न िुिा मी अगदी मोकळेपणाने वर्िंारिे आहे. 

्हणजे त्यामुळे माझे मन मोकळे होईि.”  

 िक्ष्मीिें िोिणे ऐकून नारद थोिंा र्ेळ स्र्स्थिं रावहिा. त्यामुळे 

‘आपण वर्िंारिेिा प्रश्न िुंकीिंा िर नाही ना’ अशी शुंका िक्ष्मीच्या मनाि येऊ 

िागिी आवण वििा थोिंेसे िेिंैनही र्ाटू िागिे. पण विच्या मनािीि िी शुंका 

विने व्यक्त करण्याच्या आधीिं नारदाने िोिार्यास सुरूर्ाि केिी. 

 “अगुं िक्ष्मी, िसे ्हटिे िर िू वर्िंारिेिा प्रश्न र्रकरणी िरी अगदी 

साधा र्ाटिो. परुंिु िो प्रश्न िेर्ढािं महत्त्र्ािंाही आह.े कारण त्यामुळेिं व्यवक्तगि 

प्रेम र् भवक्तभार्ािें प्रेम यामधीि मूिभूि फरक िुिा जाणून घेिा येणे शमय 

होईि. व्यवक्तगि प्रेमामध्ये िी व्यक्ती िाह्याुंगानेही आपिी व्हार्ी आवण आपणही 

वििंे व्हार्े असे र्ाटि असिे. नव्हे, मनामध्ये िसा भार्वनक हट्टिं असिो. 

त्यामध्येिं आपडया प्रेमािंी मूिी आह ेअशी समजूि पक्की असिे. त्यामुळे जर िसे 

िाह्याुंगाने घिूं शकिे नाही िर िो आपडया प्रेमािंा पराभर् आह ेअशा समजुिीने 
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मनािा कायमिें नैराश्य येिे. जीर्नािीि सर्व रसिं जणू वनघून गेिा, अशा 

कडपनेने सर्व जीर्न नीरसिं झाडयासारखे र्ाटिे आवण जीर्नाि केर्ळ औदावसन्य 

वशडिक राहिे. 

 िक्ष्मी, पण भवक्तभार्ािें मूळ असिेिे प्रेम ह े मात्र अत्युंि र्ेगळ्या 

स्िरार्रिेंिं असिे. त्यामध्ये िाह्याुंगाने कायमिें एकमेकाुंिें होऊन राहणे शमय 

नसिे ह ेठाऊक असिे आवण मुळाििं िे आर्श्यकही नसिे. भवक्तभार्ािें प्रेम ह ेदरे् 

र् भक्त यामधीि ईश्वरभार्ािें प्रेम असिे आवण त्याुंच्यामध्ये घिंणारे ऐमय ह े

उभयिाुंच्या अुंिःकरणाच्या ठायीिं घिंि असिे. त्यासाठी अनेक िाह्य गोष्टी अनेक 

अुंगाने साहाय्यभूि र् कारणीभूि होि असिाि हे जरी खरे असिे िरी एकरूपिेिंा 

अुंविम अनुभर् हा अुंिराििं येि असिो ह े मात्र सत्य आह.े काहीर्ेळा िाह्य 

अनुकूििा प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करून घेिा येिे ह ेजरी खरे असिे, िरी िसा वनयम असू 

शकि नाही. कारण त्यािाही मयावदा या असिाििं आवण केव्हा ना केव्हा िरी त्या 

समोर येऊन उभ्या ठाकिाििं. त्या मयावदाुंना ओिाुंिंणे ककर्ा िंार्िणे नेहमीिं 

शमय होिे असे नाही. अशा र्ेळी त्या िाह्याुंगाच्या मयावदिे राहूनिं अुंिरािीि 

अमयावद प्रेमािंा अनुभर् घेणे आर्श्यक ठरिे. िसा अनुभर् जो घेिो त्याच्यािं 

प्रेमािंा कस िागिो आवण िोिं भवक्तभार्ाच्या कसोटीिा उिरिो. ्हणूनिं 

कृष्णाशी ऐमय पार्ायिंे िर त्यासाठी द्रौपदीने कृष्णाशी वर्र्ाहिं करणे आर्श्यक 

होिे असे मुळीिं नाही. कृष्णाशी ऐमय पार्ण्यासाठी एखाद्या स्त्रीने कृष्णाशी िग्निं 

करणे जरूरीिें आह े असा वनयमिं जर झािा असिा िर कठीणिं झािे असिे. 

कारण मग िशी सुंधी सर्ाांनािं उपिब्ध होणे शमय नव्हिे. कळि नकळि िसा 

िुंकीिंा सुंकेि जर वनमावण झािा असिा, िर िो सर्ाांनािं ्हणजे अगदी 

कृष्णािासुद्धा त्रासदायकिं झािा असिा. भवक्तभार्ासाठी िाह्य िग्नापेक्षा मनािंी 

सुंिग्निा हीिं आर्श्यक र् महत्त्र्ािंी आह.े त्यासाठी आधी कृष्णाशी सख्य घिंणे 

आर्श्यक होिे आवण कृष्णिंररत्राि िी सुंधी मात्र स्त्री असो र्ा पुरूष असो, 

सर्ाांनािं सारखी उपिब्ध होिी. हिें िर त्या कृष्णिंररत्रािें वर्शेषत्र् होिे. 

 िक्ष्मी, मिा असे र्ाटिे की िुझ्या मनाि एखाद े र्ेळेस रूवममणीिंे 

उदाहरण असण्यािंी शमयिा आह.े िसे असडयास त्याि िुझी काही िूंक नाही. खरे 

िर, दोन व्यक्तींिंी र्ा त्याुंच्या भार्ािंी िुिना करणे ह ेयोग्यिं नव्ह.े कारण जो िो 

जयाच्या त्याच्या भार्ाने असिो आवण जयाच्या त्याच्या स्र्भार्ानुसार प्रगट होि 

असिो. त्यािून वनमावण झािेिा भवक्तभार् र् साधिे गेिेिे ऐमय हिें सर्ावि 

महत्त्र्ािें असिे. िेव्हा िाह्याुंगािें मागव अनेक असू शकिाि आवण िसे िे 



 

 

असिािही. परुंिु त्या मागावने गाठिेिे एकरूपिेिें ध्येय ह ेमात्र एकीएकिं असिे. 

िरीही वभन्न मागावने गाठिेिे एकिं ध्येय यािंा अभ्यास मात्र जसा िोधदायी 

असिो िसािं िो आनुंददायी असिो. त्यासाठीिं रूवममणी र् द्रौपदी या वभन्न 

व्यवक्तरेखा आपण उदाहरण ्हणून हािाशी घेऊन त्या अनुषुंगाने िोिणे करणे 

वनविििं योग्य ठरेि. त्या वनवमत्ताने भवक्तभार्ािीि प्रेमरुंगाच्या अनेकवर्ध छटा 

प्रगट होिीि. त्यािंाही एक आगळार्ेगळा आनुंद आपडयािा अनुभर्िा येईि. 

 ह े िक्ष्मी, रूवममणीच्या ठायी कृष्णाप्रेमापोटी ध्यास िागिेिा होिा 

िो कृष्णाच्या जीर्नाि पूणवपणे सहभागी होऊन राहण्यािंा, िर द्रौपदीच्या ठायी 

त्यािं कृष्णप्रेमापोटी ध्यास िागिेिा होिा िो विच्या जीर्नाि कृष्णािा पूणवपणे 

सहभागी करून घेण्यािंा. ्हणजे त्या दोघींच्या ठायीही कृष्णाशी सुंिग्न होऊन 

राहणे ह ेध्येय र् हा ध्यास एकीएकिं होिा. ही गोष्ट मूिभूि र् अत्युंि महत्त्र्ािंी 

आह ेह ेिक्षाि ठेर्. दधुाि साखर घाििी काय ककर्ा साखरेि दधू ओििे काय, या 

िाह्याुंगाने दोन वभन्न कृिींनी सुरू झािेडया प्रदक्रयेिंी पररणिी, साखर दधुामध्ये 

पूणवपणे वर्रघळून दधुाशी एकरूप होऊन राहण्यामध्येिं होिे. मग दधुामध्ये साखर 

कोणी जाणूनिुजून घािो ककर्ा िी साखर दधुामध्ये नकळि पिंो. साखर 

वर्रघळण्यािंी प्रदक्रया ही िागिीिं सुरू होिे आवण िी शेर्टी पूिीिा जािेिं जािे. 

िसे िाह्याुंगाने कृष्णाच्या जीर्नाि पूणवपणे सहभागी होणे काय ककर्ा स्र्िःच्या 

जीर्नाि कृष्णािा पूणवपणे सहभागी करून घेणे काय, या दोन्ही िाह्याुंगाने वभन्न 

ददसणाऱ्या दक्रयाुंिंी पररणिी, स्र्िःिंा मीपणा पूणवपणे वर्रघळून कृष्णाशी एकरूप 

होऊन राहण्यामध्येिं होणार यािंी वनवििी असिे. 

 ह ेिक्ष्मी, जेव्हा दोन व्यक्तींिंा परस्पराुंच्या जीर्नाि पूणवपणे सहभाग 

असे ्हटिे जािे िेव्हा त्या सहभागािाही िाह्य मयावदा या असिाििं ना? कोणीही 

दसुऱ्याच्या सहर्ासाि सिि राहू शकि नाही र्ा प्रत्येक िहान सहान प्रसुंगाि 

सहभागीही होऊ शकि नाही ही गोष्ट िर सर्ाांच्यािं िाििीि खरीिं आह े ना? 

परुंिु दरे् र् भक्त याुंना मात्र एकमेकाुंच्या जीर्नािीि सुखदःुखाच्या भार्नेशी 

समरस होिा येणे शमय होिे. कारण त्याुंिंी मने ही एकमेकाुंशी प्रेमाच्या भार्नेने 

कायमिंी जोिूंन रावहिेिी असिाि. सुखदःुखािें प्रसुंग येिािही आवण काळाच्या 

ओघाि िे सरिािही. परुंिु परस्पराुंशी प्रेमाने जिंिेडया मनािीि प्रेम मात्र 

घिंिेडया प्रसुंगामुळे कायमिें र्ाढि राहिे. ्हणजेिं प्रेमािंी ओढ र् ध्यास र्ाढि 
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राहिो. प्रेमािीि आिविा र्ाढि राहिे, प्रेमाच्या भेटीगाठी र्ाढि राहिाि, 

प्रेमपूिीिंा भार् र्ाढि राहिो आवण त्यािून होणारा आनुंदािंा अनुभर्ही र्ाढि 

राहिो. या आनुंदाच्या वनत्य अनुभर्ाििं ऐमयभार्ही र्ाढि राहिो आवण 

एकरूपिेिंा अनुभर् सहजपणे होऊन राहिो. या एकरूपिेमध्ये ‘मी’पण र् ‘िू’पण ह े

दोन्ही वर्रघळिाि आवण एकीएक ‘आपिेपण’ वशडिक राहिे. 

 ह े िक्ष्मी, रुवममणीने कृष्णाच्या जीर्नाि त्यािंी पत्नी या नात्याने 

प्रर्ेश करून कृष्णाच्या अुंिःकरणाशी भवक्तभार्ाने ऐमय साधिे. खरे िघायिा गेिे 

िर, रुवममणीिंा िाह्याुंगाने कृष्णाच्या जीर्नािीि सहभागही अत्युंि मयावदीि 

असािं होिा. परुंिु िरीही नाराज र्ा उदासीन न होिा आवण त्याि स्र्िःिंा 

कोणिाही कमीपणा न मानिा रुवममणी कृष्णाच्या प्रेमाने र् त्याच्या माहात््याच्या 

जाणीर्ेने प्रयत्नपूर्वक युक्त होऊन राहि असे. या भवक्तभार्ाििं रुवममणीिें ‘मी’पण 

कृष्णप्रेमाि वर्रघळि गेिे आवण वििें सर्व अुंिःकरणिं कृष्णमय होऊन रावहिे. 

त्यािंीिं पररणिी ्हणजे कृष्णािा अपेवक्षि अशी अुंििावह्य साथसुंगि 

रुवममणीकिूंन कृष्णािा वनत्य वमळि रावहिी. त्यामुळेिं कृष्ण रुवममणीर्रिी 

नेहमीिं प्रसन्न असे आवण त्याििं िर रुवममणीच्या भवक्तभार्ािंी पूिी आवण आनुंद 

होिा. 

 ह ेिक्ष्मी, द्रौपदीने विच्या िाह्य जीर्नाि ‘कृष्ण वनत्य र् प्रत्यक्ष हर्ा’ 

असा ध्यास धरिा आवण अथावििं त्यािंी पूिीही कृष्णाने अत्युंि कृपार्ुंि होऊन 

केिी. परुंिु द्रौपदीच्या कृष्णप्रेमािंी र् कृष्णार्रीि श्रद्धिेंी कसोटी ही सुद्धा 

िागणार होिीिं. कारण कृष्णाच्या मागवदशवनानुसार कृष्णािा अपेवक्षि असे िाह्य 

वनणवय घेऊन त्याप्रमाणे वििािं जीर्न जगायिें होिे. त्यार्ेळेस स्र्िःच्या मनािा 

िाजूिा करून प्रसुंगी स्र्िःच्या स्र्भार्ाच्या वर्रूद्ध र्ागण्यािंी र्ेळ ही 

द्रौपदीर्रही आिी असणारिं ह े नक्कीिं! त्यार्ेळेस द्रौपदीच्या मनािा मिेशही 

वनविििं झािे असणार. पण िरीही कृष्णार्रीि भार्ािें िळ एकर्टून घेऊन, 

द्रौपदी कृष्णािा अपेवक्षि असे जीर्न जगून त्यािा सुंिुष्ट करीि रावहिी हिें 

महत्त्र्ािें. ्हणूनिं द्रौपदीच्या ठायीिें ‘मी’पणही वर्रघळि रावहिे आवण द्रौपदीही 

अवधकावधक कृष्णाच्या प्रेमाने र् माहात््याने युक्त होऊन रावहिी. त्यािंीिं 

पररणिी ्हणजे द्रौपदीनेही कृष्णािा स्र्िःच्या अुंिःकरणाि कायमिें आपिेसे 

करून ठेर्िे.”  



 

 

 नारदािें िोिणे िक्षपूर्वक ऐकि असिाना िक्ष्मीिंी नजर नारदाच्या 

मुखार्र अगदी वखळून रावहिी होिी. नारदािें मुदे्दसूद िोिणे श्रर्ण करीि 

असिाना िर िक्ष्मीिंी िुंद्रीिं िागडयासारखे झािे होिे. नारदािें िोिणे 

थाुंिडयार्रिी नारद िक्ष्मीकिंे सहिेुक नजरेने पाहि िसािं स्िब्ध िसून रावहिा 

होिा. नारदािें शब्द ऐकू येईनासे झाडयार्रिी थोड्या र्ेळाने िक्ष्मीिंी िुंद्री भुंग 

पार्िी आवण िी भानार्र आिी. विच्याकिंे टक िार्ून पाहणाऱ्या नारदाकिंे 

पाहून िक्ष्मीने ककविंिसे हास्य केिे आवण विने िोिार्यास सुरुर्ाि केिी. 

 “अरे नारदा, िुझे सुस्पष्ट र् िकव शुद्ध िोिणे ऐकून माझी िुद्धी केर्ळ 

गुुंग होऊन न राहिा वििंी जाणून घेण्यािंी क्षमिा अवधकावधक र्ाढिे आवण माझ्या 

मनािीि वर्िंाराुंना योग्य िी ददशा प्राप्त होिे. िुद्धीच्या पिीकिंे असिेिा वर्षय िू 

माझ्या िुद्धीपयांि वनवििपणे आणून पोहोिंर्िोस आवण माझ्या मनािीि भार्ािा 

अवधक पुष्ट करिोस. त्यामुळेिं माझ्या मनािंी अर्स्थाही अवधकावधक भार्पूणव होि 

राहिे आवण िे श्रर्णभक्तीिंा आनुंद अनुभर्ण्यासाठी पात्र र् सज्ज होऊन राहिे. या 

भवक्तभार्ािें श्रेष्ठत्र्िं िू पुन्हा पुन्हा वसद्ध करून दाखर्िोस. शब्दाने दकिीही कळिे 

िरी शब्दज्ञान ्हणजे काही िो अनुभर् नव्हे, िर त्यासाठी भवक्तभार्िं हर्ा. 

त्यािंप्रमाणे व्यवक्तगि प्रेम ्हणून जरी दकिीही असिे, िरी त्यािून भवक्तभार् 

वनमावण झाडयावशर्ाय खऱ्या आनुंदािंा अनुभर् येि नाही आवण भवक्तभार् ्हणजे 

स्र्िःिंे ‘मी’ पण ईश्वरी प्रेमाि पूणवपणे वर्रघळणे, ह े िुझे प्रविपादन अगदी 

यथाथविं आह.े 

 नारदा, या दषृ्टीनेिं िू रुवममणी र् द्रौपदी याुंिंी िुिना न करिा 

त्याुंच्यािीि िाह्य फरक र् र्ेगळेपण जे वर्शद करून साुंवगििेस िे िर अत्युंि योग्य 

र् समपवक होिे. त्याुंच्याि िाह्य र्ेगळेपण जरी ददसिे आवण िे िसे असिेही िरी 

त्याुंच्याठायी वनमावण झािेिा कृष्णावर्षयीिंा भवक्तभार् हा एकिं होिा आवण 

्हणूनिं त्याुंनी कृष्णाशी साधिेिे ऐमयही एकीएकिं होिे. िसे िे असणारिं याि 

कोणिीही शुंकािं नाही. कारण ऐमयत्र्ािंा अनुभर् हा एकीएकिं असिो ह े िर 

सत्यिं आह.े परुंिु िरीही एक गोष्ट वशडिक राहिेिं. रुवममणीने कृष्णाशी साधिेिे 

ऐमय वसद्ध झािेिे आह े आवण द्रौपदीिें कृष्णाशी ऐमय अजून वसद्ध व्हायिें आह े

आवण िेिं कसे झािे ह ेश्रर्ण करण्यािंी माझी आिुरिा िर आिा अवधकिं र्ाढून 

रावहिेिी आह.े कारण कोणत्याही मागावने गेिे िरी त्या मागावि अिंिंणी िर 

येणारिं ना? त्यार्ेळेस द्रौपदीिंी मनःवस्थिी कशी झािी आवण विने कृष्णार्रीि 
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प्रेमाने र् श्रद्धनेे पररवस्थिीर्र कशी माि केिी ह ेसर्व जाणून घेण्यािंी माझी उत्कुं ठा 

अगदी वशगेिा पोहोिंिेिी आह.े 

 अरे नारदा, पण एक गोष्ट माझ्या पूणवपणे िक्षाि आह े की मुळाििं 

द्रौपदीिंा वर्षय या कृष्णिंररत्राि िेव्हािं आिा होिा जेव्हा िू उडिेख केिास की 

अजुवनाच्या जीर्नाि त्यािंी पत्नी ्हणून एक अशी व्यक्ती आधीिं आिी होिी, की 

वजच्याठायी कृष्णावर्षयी अविशय श्रद्धा र् प्रेम होिे. ्हणजेिं अजुवन र् द्रौपदी 

याुंिंािं वर्र्ाह झािा ह े िर स्पष्ट आहे आवण िो वर्र्ाह कृष्णाच्या प्रेरणेने र् 

सहकायावनेिं झािा असणार हहेी नक्कीिं. मग अजुवन र् द्रौपदी या उभयिाुंच्या 

मनाि कृष्णािें श्रद्धास्थान ही सामाईक गोष्ट असिाना द्रौपदीिा भार्वनक 

पािळीर्रिी काही अिंिंणी येण्यािंी शमयिा मिा िरी ददसि नाही. अथावि् 

त्याुंच्या िाह्य जीर्नाि अिंिंणी आडया असणारिं. मग त्यार्ेळिंी अजुवनािंी 

मानवसकिा र् द्रौपदीिंी मानवसकिा एकिं असे की र्ेगर्ेगळी असे? िसा थोिंासा 

फरक हा असणारिं ना? मग त्यामुळे थोिंासा मानवसक गुुंिा र् सुंघषवही 

सुंभर्िोिं, हो ना? अशार्ेळी कृष्णािंी भूवमका काय र् कशी असे? नारदा, ह ेसर्व 

प्रश्न माझ्या मनाि एकदम उभे राहून माझ्या मनािा थोिंेसे अस्र्स्थही करीि 

आहिे.” 

      



 

 

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 ¶m 

{d^mJmV Vo XrK©H$mi godm H$ê$Z {Zd¥Îm 

Pmbo AmhoV. 

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‘mZŵ 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 ŷam‘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. 
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