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लक्ष्मीच्या

िोलण्यावर

नारदाने

मांदलस्मत

केले

आणण

त्याने

िोलावयास सुरूवात केली.

“अगां लक्ष्मी, मनःलस्िती मोकळी व सिळ असेल तर िाह्य
पररलस्ितीत प्रततकूलता तनमाुण झाली तरी त्या ा मनावरती जराही
पररणाम न होता मन तनच ल व सांयमी अवस्िेत राहू शकते. परां तु मन
जर कमकुवत अवस्िेत असेल तर िाह्य पररलस्ितीत तनमाुण झालेली
िोडीशी प्रततकूलताही मनावरती िरा

पररणाम करू शकते आणण त्यामुळे

मन तनराश व हतिल होऊ शकते. अशा वेळेला

श्रद्धा व प्रेम या दोन्ही

तनष््ाां ी कसोटी लागते. त्या दोन्ही ा सांयोग झाला तर
पररलस्ितीत

मनःलस्िती

ही

सांतलु लत

पररलस्ितीतून पार पडणे घडते एवढे
अचधक

रहाते.

त्यामुळे

केवळ

प्राप्त

नव्हे , तर ईचवरावरील प्रेम व श्रद्धा

वाढून ईचवराववषयी ा भलक्तभाव अचधक

भलक्तभावातील ही

कोणत्याही

उत्कट होतो आणण

आतुता त्या ईचवरा ी प्राप्ती हमखास करून दे ते

दे ते. अजन
ु व द्रौपदी याांच्या वववाहाच्या व त्याांच्या पढ
ु ील जीवनाच्या
तनलमत्ताने या

गोष्टीांकडे प्रकषाुने तनदे श होतो.

हे लक्ष्मी, तझ्
किे े सत्र
ु या ठ्काणी मळ
ू
ू कायम आहे आणण
त्या े

मला अत्यांत कौतुक आहे . कारण तनरूपणाच्या ओघात किासूत्र

हरवण्या ी शक्यता

जास्त असते. सगुणकिा ही व्यक्ती व प्रसांग

याांच्या रूपाने साकार होत असते, तर त्या किेवरील तनरूपण हे व्यक्ती
व प्रसांग याांच्यामधील अरूप भावाांना प्रगट करून दाखवीत असते. अरूप
भाव त्या सगुणकिेतील

ैतन्यस्वरूप आहे , तर सगुणकिा ही त्या

ैतन्या े रूपसौंदयु आहे . परां तु
मल
ू भूत सत्य आहे तेवढे

ैतन्यामुळे

सौंदयु हे त्या

सौंदयु आहे हे जेवढे

ैतन्या ा

आववष्कार आहे
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हे ही सत्य

आहे . त्या दोन्हीच्या सांयोगातन
ू

अांतःकरणातील आनांदा ा

अनभ
ु व प्रगट होतो हे मात्र खरे आहे . असो. द्रौपदीशी ततच्या भावी
पतीववषयी व पुढील जीवनासांिांधी िोलत असताना कृष्णाच्या मनात
अजुना ा

वव ार असणार हा तुझा कयास तर िरोिर

कृष्णा्ायी तसा वव ार आधीपासन
ू
येणार नाही. एखादे

आहे . परां तु

होता असे अगदी ्ामपणे म्हणता

वेळेस द्रौपदीशी िोलता िोलता

वव ारसरणी जाणून घेता घेता

आणण तत ी

कृष्णाच्या मनासमोर अजुना ी मूती

हळूहळू येऊ लागली असेल. द्रौपदीला अपेक्षित असलेले प्रेम व श्रद्धा
कृष्णावरती असणारा आणण कृष्णाच्या जास्तीत जास्त जवळ ा असलेला
असा अजुन

होता. त्यामुळे

द्रौपदीला पती म्हणून अनुरूप असलेली

व्यक्ती शोधताना कृष्णाला अलजिात दरू वर जावे लागले
मनात अगदी प्रिम व अांततम वव ार अजन
ु ा ा

नाही. त्याच्या

आला आणण तो

वव ार कृष्णा्ायी दृढ झाला. परां तु तो वव ार द्रौपदीला साांगण्याच्या
आधी कृष्णाने द्रौपदीशी िोलून तत ी मनोभूमी व पाचवुभूमी तयार केली.
हे लक्ष्मी तसे िघायला गेले तर सकृत ् दशुनी असे
तनणुय घेताना कृष्णाने केवळ द्रौपदीच्या

ठदसेल की

ठहताला व ततच्या जरूरीला

प्राधान्य ठदले होते. कृष्णाच्या प्रेमभावाने अजन
ु ही कृष्णाच्या जवळ ा
झालेला होता . परां तु द्रौपदी ही मनाने कृष्णाच्या अत्यांत जवळ ी
झालेली होती आणण म्हणून

िाह्य जवळीकते ी तनताांत आवचयकताही

ततला जाणवत होती. त्यामुळे

अजुनाशी वववाह के्या ा जास्तीत

जास्त लाभ द्रौपदीला

लमळणार होता हे तर अगदी स्पष्ट

होते. पण

त्या िरोिर

खरे

द्रौपदीच्या

कृष्णा े

माहात्म्य

जाणन
ू

घेण्यासा्ी

सहवासा ा उपयोग अजुनालाही होणार होता हे ही खरे
कृष्णा े माहात्म्य द्रौपदी केवळ जाणून
पण
ू ु तनच य होता. म्हणन
ू

होते. कारण

नव्हती, तर ततच्या्ायी त्या ा

तर ततला कृष्णा े साांगणे हे अगदी

अांतःकरणापासून प्रमाण असे. द्रौपदीच्या या दृष्टी ा व भूलमके ा लाभ
अजुनालाही होणार

होता. सवाुत महत्त्वा े म्हणजे कृष्ण हे सवु जाणून

होता. कृष्णाला त्याच्या पढ
ु ा े साहाय्य आवजन
ु ील धमुकायाुत अजन
ूु
घ्याय े होते. कृष्णाच्या अांतरात तसा ्ाम पण सप्ु त तनच य
होते

आणण

म्हणून

होता. ते

व्यवधानही

कृष्णा्ायी

कृष्णा्ायी

अगदी

हे तूपुरस्सर

अजुन व द्रौपदी याांच्या वववाहा ी योजना हळूहळू आकाराला

येत होती. धमुकायाु े कांकण हातात िाांधले्या कृष्णा े अांतःकरण
अत्यांत तनमुल व सिळ होते आणण त्यामुळे

त्या ा तनच यही अगदी

दृढ होता. त्या धमुकायाुसा्ी अजुना ी साि लमळे ल या ी खात्री कृष्णाला
होती आणण त्यासा्ी

कृष्णा े प्रयत्न

ालू होते. अजन
ु ा ा वववाह

द्रौपदीशी करून दे ण्यामागेही कृष्णा ा जरी हा

हे तू होता तरीही तो

वववाह अजुन व द्रौपदी या दोघाांच्याही ठहता ा

होता ही गोष्ट अत्यांत

महत्त्वा ी आहे . खरे

तर, कृष्णासा्ी त्या े धमुकायु व त्याच्या

प्रेमीजनाां े ठहत या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या नव्हत्या . कारण त्या तशा
असू
हा

शकत नाहीत. प्रेमीजनाां े क्याण करणे व त्याां े ठहत साधणे
कृष्णा ा धमु होता आणण ते

त्या े कायु होते. हे लक्ष्मी, एवढे

तनरूपण झा्यानांतर आता मुख्य किेकडे वळणे आवचयक आहे . कारण
त्या किेतील मळ
ू व मख्
ु य सूत्र तुला आता कळलेले आहे . ते नीट धरून
मात्र ्े व.
हे लक्ष्मी, कृष्णा े द्रौपदीशी ततच्या वववाहातनलमत्त सववस्तर िोलणे
झा्यावर कृष्णाने मुद्दामहून

काही काळ जाऊ ठदला आणण द्रौपदीला

सवु गोष्टीां ा शाांतपणे वव ार करण्यासा्ी वेळ ठदला. त्या सांधी ा
द्रौपदीनेही

लाभ

होकारात्मक

उ्वला.

अिाुत ् द्रौपदी ी

भलू मका

व

वव ारसरणी

अस्यामळ
ु े ततच्या मना ा तनच य होण्यासा्ी मळ
ु ी

वेळ

लागला नाही. ककांिहुना ततच्या्ायी तर कृष्णाच्या साांगण्याववषयी ा
तनच य लागली
होते. त्यामळ
ु े

झालेला होता. कृष्णावरील श्रद्धे े व प्रेमा े

ते लिण

द्रौपदी कृष्णाच्या पढ
ु ील भेटी ी व त्याच्या िोलण्या ी

आतुरतेने वाट पहात राठहली होती. ततच्याठ्काणी कोणत्याही प्रकार ा
मानलसक ताण व तणाव नव्हता.
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िोडा काळ जाऊ ठद्यानांतर कृष्ण स्वतःहून द्रौपदीच्या भेटीसा्ी
आला. कृष्णाला पहाता

द्रौपदी धावत

कृष्णाजवळ आली असता

कृष्णाने ततला प्रेमाने आप्याजवळ घेतले. कृष्णाच्या प्रेमळ स्पशाुने
द्रौपदी अत्यांत सुखावली आणण ततनेही कृष्णाच्या प्रेमाला प्रेमाने प्रततसाद
ठदला. द्रौपदीने कृष्णाला एका मां कावर िसवले आणण स्वतः जाऊन
कृष्णासा्ी जल व फळफळावळ घेऊन आली. द्रौपदीने स्वतःच्या हाताने
काही फळाां े तुकडे करून कृष्णाच्या मुखात घातले. परां तु कृष्णाने मात्र
फळे सेवन करण्या ी जास्त उत्सुकता दाखवली नाही. फक्त िोडेसे जल
प्राशन करून कृष्ण काही न िोलता तसा

स्वस्ि िसन
राठहला.
ू

कृष्णाच्या न िोलण्यामाग ा हे तू द्रौपदीच्या लिात यायला वेळ लागला
नाही. कृष्णाला िरे

काही िोलाय े आहे हे द्रौपदीने ओळखले आणण

कृष्णाला िोलते करण्याच्या हे तूने ततने

कृष्णाशी िोलावयास सरु
ु वात

केली.

“कृष्णा, मी पण
ु णे जाणन
आहे की तझ्
ू प
ू
ु याठ्काणी माझे
व्यवधान आहे . माझ्या स्वास््या ी व माझ्या ठहता ी सदै व काळजी
वाहणारा असा माझ्यासा्ी तरी तू

एकीएक आहे स. तुझ्यावरील श्रद्धेने

व प्रेमाने माझ्या जीवना ा सवु भार मी तुझ्यावरती

सोपवला आहे

आणण तह
ू ी तो माझ्यावरील अत्यांत प्रेमाने लस्वकारला आहे स ही तझ
ु ी
माझ्यावरील अत्यांत कृपा

आहे . आता तू माझ्या पुढील जीवनासांिांधी

जो काही तनणुय घेतलेला आहे स तो मला साांग. तुझे व न हे

मला

पण
ु णे प्रमाण आहे या ी खात्री तर तल
ू प
ु ा आहे .”
द्रौपदीच्या िोलण्याने कृष्ण सांतुष्ट झाला आणण त्याने ततच्याशी
िोलावयास सरु
ु वात केली.

“द्रौपदी, तुझी माझ्यावरील श्रद्धा व प्रेम हे जसे तुझे िळ आहे
तसे

ते माझेही िळ आहे . त्या िळाच्या जोरावरती

मी तझ्
ु या ठहताच्या

गोष्टी तुला मोकळे पणाने व हक्काने साांगू शकतो आणण त्याांच्याववषयी
आग्रहही धरू शकतो ही गोष्ट अगदी खरी आहे . तू माझ्यावरती ्े वले्या

पण
ू ु भरवशामळ
ु े
आणण त्या े

माझ्या्ायी तुझ्या जीवना े सतत व्यवधान असते

फळ तल
ु ा लमळत असते. परां तु एक गोष्ट नीट लिात ्े व

की माझ्यावर अवलांिून रहाताना तुझे मन दि
ु
होता कामा नये.
ु ल
परावलांबित्व मनाला कायम े दि
ु
करून ्े वते तर स्वावलांिन हे
ु ल
मनाला सिळ करीत असते. कारण िाह्याांगाने माझा सहवास, मागुदशुन
व प्रत्यि सहभाग जरी तुला ककतीही लाभला तरी त्याला मयाुदा या
येणार

आहे त आणण प्रत्यि प्रसांगात अनुभव घेणार आहे ते तुझे मन !

त्या मना्ायी मोकळे पणा असेल तर

मन कोणत्याही व्यक्ती, प्रसांगात

गांत
ु न
ू राहणार नाही. मनावर झाले्या सख
ु दःु खा े पररणाम हे तात्काललक
व वरवर े
नाही. त्यामुळे

असतील आणण त्या पररणामाां ी मनावरती मात होणार
मन नेहमी

ताजेतवाने व उत्साही राहील आणण शाांती,

समाधान व आनांद याां ा अनभ
ु व घेत राहील.
द्रौपदी, एखादे वेळेस तुझ्या मनात असेही येत असेल, की मी तो
तो

ववषय तल
ु ा पन्
ु हा पन्
ु हा का साांगत आहे ? माझ्या्ायी तझ्
ु याववषयी

भरवसा नाही की काय? तर तसे काहीही नाही. माझ्या्ायी तुझ्याववषयी
पूणु ववचवास व खात्री आहे . परां तु मी तुला सावध करीत आहे एवढे !
कारण ककतीही नाही म्हटले तरी मनाच्या ठ्काणी अपेिा या असतात
आणण ते अगदी साहलजक

आहे . पण जर अपेिापूती झाली नाही ककांवा

होऊ शकली नाही तर मात्र त्या ा मनावर पररणाम हा होतो . रजोगुणी
मनोवत्ृ ती े लोक दःु खी व तनराश होतात तर तमोगुणी वत्ृ ती े लोक
रागावतात व च डतात. पण सत्त्वगुणी वत्ृ ती े लोक मात्र ईचवरा ी इच्छा
मानन
ू घडले्या गोष्टी ा स्वीकार करतात आणण ईचवरावरती श्रद्धा ्े वन
ू
पुन्हा उत्साहाने प्रयत्नाला लागतात. परां तु कोणत्याही पररलस्ितीत मना ी
शाांती व समाधान कायम ्े वतात आणण ही

गोष्ट जीवनात सवाु त

महत्त्वा ी आहे एवढे मात्र तू कायम े लिात ्े व. असो.
द्रौपदी, तुझ्या जीवनातील जोडीदाराववषयी वव ार करीत असताना
खरे

तर मला जास्त वव ार करावा लागला

नाही. तझ्
ु याएवढे

कृ ष्णपरमात्मा

व्यलक्तगत प्रेम व श्रद्धा ज्या ी माझ्यावर आहे असा माझा परमलमत्र
अजन
ु हा

एकीएक माझ्या दृष्टीसमोर येतो. सगुगण
ु ाांनी यक्
ु त असलेला

व अत्यांत पराक्रमी असलेला अजुन हा पा

पाांडवातील मध्यम पाांडव

आहे . माझा व त्या ा एकमेकाांववषयी अत्यांत स्नेह व लोभ आहे .
आमच्या दोघाांमध्ये अशी कोणतीही गोष्ट नाही की जी एकमेकाांना ्ाऊक
नाही. एवढी आम ी मने एकमेकाांशी जुळलेली आहे त. परस्पराां ा सहवास
हा आम्हाला अत्यांत वप्रय व हवाहवासा वाटतो आणण म्हणून

एकमेकाांना

भेटण्या ी ओढ तनत्य आमच्या्ायी असते. पररलस्ितीमुळे वा काही
कारणाांमळ
ु े जर आम ी भेट होऊ शकली नाही तर आम्ही उभयताां
सारखे
सवाुत

िे ैन होतो आणण हर प्रयत्नाने एकमेकाां ी भेट घेतो
महत्त्वा ी

गोष्ट

म्हणजे

अगदी

तुझ्याप्रमाणे

घे तो.

अजुनालाही

त्याच्या जीवनात माझे मागुदशुन व प्रत्यि सहभाग हवा असतो. तम
ु च्या
दोघाांमध्ये हा एक सामाईक व महत्त्वा ा दव
ु ा आहे आणण त्या दृष्टीने
तुम ी दोघाां ी जोड मला अत्यांत योग्य वाटते. कारण तुम्ही दोघेही
स्वतांत्रपणे माझ्याशी जोडलेले आहात
व भलू मकाही एक

आणण त्यामागील तुम ी भावना

आहे . तेव्हा तुम्ही जर एकमेकाांना जीवनात साि

ठदलीत तर तुमच्या उभयताांच्या जीवनातील माझे स्िान कायम राहील,
जे तुम्हा दोघाांना व मलाही अपेक्षित आहे आणण ते अत्यांत आनांदा ेही
होईल.”
कृष्णा े िोलणे द्रौपदी अत्यांत लिपूवक
ु व शाांतपणे ऐकत होती.
ऐकत असताना जरी ततच्या मनाला अिाुत िरे

वाटत होते, तरीही

ततला िोडेसे नवलही वाटत होते. द्रौपदीने कृष्णाकडे पाठहले असता
ततच्या लिात आले की कृष्ण ततच्याकडून ततच्या प्रततकक्रये ी वाट पहात
आहे . एक िणभर

िाांिून द्रौपदीने कृष्णाशी िोलावयास सुरुवात केली.

“कृष्णा, तू हा तनणुय अत्यांत वव ारपूवक
ु घेतलेला असणार या ी
मला पूणु खात्री आहे . त्यामुळे मला वेगळा असा वव ार करण्या ी
गरज

नाही आणण मी वेगळा वव ार केला तरी तो वव ार होकारात्मक

असणार. त्यामळ
ु े

माझ्या वव ाराां ा तनष्कषुही होकारात्मक

हे तर तह
ू ी जाणन
ू

असणार,

आहे स. मी व अजन
ु हे दोघेही तल
ु ा वप्रय आहोत

आणण आम्हा दोघाांनाही तू आपलेपणाने तुझ्या अत्यांत जवळ े म्हणून
पहातोस. तसे

आमच्या दोघाांच्या्ायीही तुझ्याववषयी काय भाव आहे

हे ही तू

ओळखन
ू आहे स. त्यामळ
ु े तझ
ु ा तनणुय हा आमच्या दोघाांच्याही

ठहता ा

असणार हे तर नक्की

दम
ु त असण्या े काही

आहे . तेव्हा या तझ्
ु या तनणुयाववषयी

कारण नाही असे मला तरी अगदी तनलच तपणे

वाटते. माझ्या दृष्टीने तुझ्या अत्यांत जवळच्या सांिांधातील असणारी
व्यक्ती, ही माझ्या जीवनात माझ्यासा्ी अत्यांत योग्य
त्यामुळे
अनुकूलता

आहे . कारण

तुझ्या व माझ्यातील जवळीकते े सांिांध कायम राहण्यासा्ी
तनमाुण होणार आहे आणण माझ्यासा्ी तरी ती

गोष्ट

सवाुत महत्त्वा ी आहे .
कृष्णा, परां तु मला एका गोष्टी े मात्र अत्यांत नवल वाटत आहे की
हा तनणुय घेण्यासा्ी तल
ु ा एवढा वेळ का लागावा िरे ? त्याच्यासा्ी तल
ु ा
िरा

वव ार करावा लागला का? तुझ्या मनात काही शांका होती का, की

ज्याच्यामुळे तुला एवढा वव ार करावा लागला आणण तशी अस्यास ती
शांका माझ्या सांिांधी ी होती, की अजन
ु ाच्या सांिांधी ी होती? मला अजन
ु
अनरू
ु ाला अनुरूप आहे की नाही, याववषयी तर
ु प आहे , पण मी अजन
तुझ्याठ्काणी काही शांका नाही ना? का अजन
ु ा ी या वववाहाला सांमती
लमळे ल या ी तुला खात्री नाही? परां तु एक गोष्ट मात्र मी तुला स्पष्टपणे
साांगते, की माझ्यादृष्टीने तरी माझ्यासा्ी काही अड ण

नाही. अजन
ु

व पाांडव याांच्याववषयी मला तशी काही सववस्तर माठहती नाही. मी
त्याांच्याववषयी केवळ ऐकून

आहे . परां तु तुझ्या्ायी अजन
ु व मी दोघाां ी

पूणु माठहती आहे . आम ी िाह्य पररलस्िती, आम े व्यलक्तमत्त्व,
आम ा स्वभाव या सवाां ी माठहती तल
ु ा
तनणुय हा सवाांगाने योग्य

आहे आणण म्हणन
ू

तझ
ु ा

असणार अशी माझी पूणु श्रद्धा आहे . तरीही

तू तुझ्या मनातील वव ार मला अगदी मोकळे पणाने साांगण्या े कर.”

कृ ष्णपरमात्मा

द्रौपदीच्या
मख
ु ावरील

िोलण्याने

भावावरून

कृष्णाला

लिात

तोष

येत

झाला

होते.

आहे

आपली

हे

मान

त्याच्या
कौतक
ु ाने

ककांच तशी हलवून कृष्ण शाांत व गांभीर सुरात िोलू लागला.

“अगां द्रौपदी, तुझे िोलणे हे अगदी तुला साजेसे
िोलण्यातून

जी

माझ्याववषयी ी

पूणु

श्रद्धा

तुझ्या्ायी ी तनच यात्मकता प्रगट होते त्या े

व

आहे . तुझ्या

ववचवास

आणण

मला अत्यांत कौतुक

आहे . तझ्
ु यासारखी रूपवान, गण
ु वान आणण तेजस्वी स्त्री ज्याला पत्नी
म्हणून लाभेल तो पुरूष तर अत्यांत भाग्यवान
तसे भाग्य त्या अजुना े तनलच त
प्रचन

म्हणावा लागेल आणण

आहे . त्याने तुला नापसांत करण्या ा

तनमाुण होत नाही. त्याच्यासा्ी तर तझ्
ु यासारखी स्त्री पत्नी

म्हणन
लाभणे हे भष
ू
ू णावह
िहुमान

आहे . त्याच्यासा्ी तर

आहे . तो तुझा आनांदाने

त्या ा तो

स्वीकार करील याववषयी माझ्या

मनात कोणतीही शांका नाही आणण तुझ्याववषयी काही शांका माझ्या
मनात तनमाुण होण्या ा तर प्रचन

नाही. तुझ्या श्रद्धे ी व तझ्
ु या

तनच या ी

आहे ,

जेवढी

खात्री

तुझ्या्ायी

माझ्या्ायी आहे हे तू नेहमी

त्याच्यापेिा

जास्त

ती

लिात ्े व. अिाुत ् काही िाह्य अड णी

जरूर आहे त. परां तु त्या पररलस्ितीच्या आहे त आणण त्याच्यावरती उपाय
योजना करता येणे अगदी शक्य आहे . माझ्या्ायी तशी पण
ू ु खात्री आहे .
फक्त

त्या

अड णीांतून

काही

लागणार आहे आणण त्या

युलक्तप्रयुक्ती

वव ारात माझा िरा

करून

मागु

काढावा

वेळ गेला, हे मात्र खरे

आहे .”
कृष्णा े िोलणे सांपता सांपता

द्रौपदीने िोलावयास सुरूवात केली.

“अरे कृष्णा, ज्या अिी तुला सांभाव्य अड णीां ी क्पना आहे त्या
अिी तुला त्याांच्यावरील उपायही तनलच त
तरी

पण
ू ु

खात्री

आहे .

कारण

माठहत असणार, या ी मला

तझ्
ु याठ्काणी

नेहमी

प्रत्येक

अड णीवरती उपाय असतो आणण प्रत्येक शांकेलाही उत्तर असते हे मला
आत्तापयांतच्या अनुभवावरून पूणप
ु णे ्ाऊक आहे . पण तरीही ज्या अिी

तू वव ार करायला एवढा वेळ घेतलास त्या अिी ती अड ण केवळ
िाह्याांगा ी नसन
ू जास्त करून भावतनक

असणार, ही गोष्ट माझ्या

लिात आलेली आहे . एकतर ती भावतनक अड ण माझी होण्या ी
शक्यता असणार ककांवा माझ्यामुळे दस
ु ऱ्या कोणा ी तरी होत असणार.
परां तु माझ्या िाजन
ू े एका गोष्टी ी मी तल
ु ा अगदी पण
ू ु खात्री दे त,े की
माझी कोणतीही भावतनक अड ण होणार नाही, मी होऊ दे णार नाही
आणण तरीही तशी ती झाली , तर मी त्याच्यावरती तनलच त

मात

करीन. तेवढे मनोिळ मला तुझ्यावरील प्रेमामुळे व श्रद्धेमुळे नक्की
प्राप्त

झालेले

आहे

आणण

माझ्या

जीवनात

तुला

कायम े

स्िान

दे ण्यासा्ी तेवढी ककांमत जर मला मोजावी लागणार असेल, तर त्यासा्ी
माझ्या मना ी पण
ू ु तयारी आहे . परां तु माझ्या जीवनात तू िाह्याांगानेही
प्रत्यि हवास म्हणजे हवास . हा माझा तनणुय व तनच य कायम आहे .
त्यात कधीही िदल होणे शक्य

नाही आणण तह
ु णे ओळखन
ू ी हे पण
ू प
ू

आहे स. कृष्णा, आता माझ्यामुळे दस
ु ऱ्या कोणा ी काही भावतनक अड ण
होणार असेल ककांवा कोणी काही अड णीमध्ये येणार असेल, तर मात्र
माझा इलाज नाही. ती गोष्ट तू
तू

्रवाय ी आहे स. त्यावरील उपायही

काढावया ा आहे स आणण तनणुयही तू

घ्याय ा आहे स.

अरे कृष्णा, या िाितीतील माझ्या भावना मात्र अगदी स्पष्ट आहे त
आणण माझी भूलमकाही अगदी पठह्यापासून

तनःसांठदग्ध आहे . त्यात

ततळमात्रही िदल झालेला नाही. अजुनाशी वववाह हे माझे साध्य नसून ते
माझे साधन आहे आणण कृष्णा, तझ
ु े माझ्या व्यलक्तगत जीवनातील
कायम े स्िान हे माझे ध्येय आहे . त्यासा्ी मी जीवनात कोणतीही
तडजोड करायला तयार आहे . मला िाह्य लौककक, धनदौलत, ऐषआराम
वा मानसन्मान याां ी अलजिात आवड नाही. तर मला एकीएक तू

हवा

आहे स. त्याकरीता कोणताही त्याग करायला मी मागेपढ
ु े पहाणार नाही हे
अगदी तनलच त आहे . कृष्णा, मी तुला हे ही स्पष्टपणे साांगते की
अजुनाच्या जीवनात मला प्रिम व मुख्य स्िान नाही लमळाले तरी

कृ ष्णपरमात्मा

ालेल. त्याला माझी मळ
ु ी
कायम तझ
ु े

हरकत नाही. पण माझ्या जीवनात मात्र

प्रिम व मख्
ु य स्िान असेल ही गोष्ट तनववुवाद आहे . मला

तर एका गोष्टी ी पूणु खात्री वाटते की ‘काय कराय े आहे ’ या ा तनणुय
तुझा झालेला

आहे . फक्त ‘कसे कराय े’ याववषयी तुझ्या मनात वव ार

ालू असणार. तेव्हा आता जराही अनमान न करता मला सवु काही
तनःसांठदग्धपणे साांगण्या े कर िघू.
कृष्णा, योग्य तो तनणुय घेण्या े िळ तझ्
ु यापाशी आहे या ी मला
पूणु खात्री आहे . कारण तू भावनेिरोिर
दे तोस आणण त्याां ा योग्य तो मेळही तू
तझ
ु ा

ववचवास धरून आहे आणण तझ
ु ा

सवाांच्या ठहतालाही महत्त्व
घालू शकतोस. त्यामुळे

मी

तनणुय हा माझ्यासा्ी अांततम

आहे . तेव्हा तू काहीही अनमान न करता अगदी मोकळे पणाने काय ते
्रव आणण एकदा का तू एखादी गोष्ट कराय ी ्रवलीस, की मग ती
गोष्ट कशी कराय ी हे तुला कोणीही साांगण्या ी गरज

नाही, ही गोष्ट

मला तनलच तपणे ्ाऊक आहे . तेव्हा कृष्णा, आता काय कराय े व कसे
कराय े हे तू

्रव.”

द्रौपदीच्या वव ारपण
ू ु व तनच यात्मक िोलण्या े कृष्णाला अत्यांत
कौतुक वाटले हे त्याच्या मुखावरील भावातून अगदी स्पष्टपणे प्रगट होत
होते. ते

कौतुक कृष्णाच्या िोलण्यातूनही व्यक्त होऊ लागले.

“अगां द्रौपदी, तुझी वव ारसरणी अत्यांत स्पष्ट व स्वच्छ आहे आणण
तुझा मनोतनग्रहही अत्यांत कौतुकास्पद आहे . तुझा तनणुय व तनच य हा
कशानेही िदलत काय जराही हलतसध्
ु दा नाही आणण म्हणन
ू

तल
ु ा

सवाांगाने साहाय्य करण्या े िळ मला प्राप्त होते. तझ्
ु या या ्ाम
भूलमकेमुळे

माझ्या्ायी े तुझ्याववषयी े व्यवधान तनत्य जागत
ृ असते

आणण म्हणून

माझ्याकडूनही तुझ्या जीवना ा वव ार सतत घडत

असतो. मख्
ु य अड ण ही िाह्याांगा ी आहे आणण ती आहे प्रत्यि
अजुनाच्या जीवनासांिांधी ी. तुझ्याठ्काणी अजन
ु ाववषयी काय व ककती
माठहती आहे हे मला माठहत नाही. परां तु अजुन व त्या े इतर सवु पाांडव

िांधू हे सध्या अततशय क्ीण पररलस्ितीतन
जात आहे त. जन्माने
ू
राजपत्र
ु असन
ू ही पाांडवाांना त्याांच्या हक्का ा मानसन्मान लमळू शकत
नाही. एवढे

नव्हे , तर ते त्याां ा

ुलत िांधू असलेला दय
ु ोधन याच्या

गुवेषमत्सरा े लक्ष्य ्रलेले आहे त. दय
ु ोधनाच्या दृष्टीने पाांडव हे त्याच्या
यशोमागाुतील

काटा

आहे त

आणण

प्रयत्नाने नेस्तनािूत करण्या ा
पुण्यशील आहे त तसे

म्हणन
ू

ांग

दय
ु ोधनाने

त्याांना

हरे क

िाांधला आहे . अिाुत ् पाांडव हे

पराक्रमीही आहे त. त्यामुळे दय
ु ोधनाच्या मनातील

कुटील हे तू साध्य होण्या ी शक्यता सुतरामही नाही. परां तु सध्या तरी
पाांडवाां ा ववपत्काळ

ालू आहे ही गोष्ट खरी

आहे . माझ्याठ्काणी पण
ू ु

खात्री आहे की पा ही पाांडव हे या दष्ु ट क्रातून सुखरूपपणे सुटतील
आणण त्याांना त्याांच्या हक्का े सवु वैभव व सवु ऐचवयु तनलच तपणे
प्राप्त होईल. पण

सध्यातरी

पाांडवाां े

जीवन सख
ु ा े

काय, पण

स्वास््या ेही नाही ही वस्तलु स्िती आहे . ते प्राप्त होण्यासा्ी आणखी
ककती काळ जावा लागेल या ी काही

शाचवती नाही आणण तनलच तीही

नाही. अशा पररलस्ितीत तुला अजन
ु ाशी वववाह करायला साांगणे हे मलाही
अवघड

होत आहे . कारण तझ्
ु या भावी जीवनात तू कमीत कमी सख
ु ा ी

व स्वास््या ी अपेिा करणे अगदी साहलजक
आहे असे म्हणता

येणार नाही. म्हणून

आहे . त्यात काही

ुकी े

अशा पररलस्ितीत तुझ्यासमोर

अजुनाशी वववाह करण्या ा प्रस्ताव माांडणे हे मला तरी प्रशस्त वाटत
नाही आणण ते मळ
ु ात योग्यही नाही. तझ्
ु या मातावपत्या ी तर याला
कधी

सांमती लमळणे शक्य नाही, हे तर अगदी उघड आहे .”
कृष्णाच्या िोलण्यावर द्रौपदी िोडावेळ काही िोलली नाही. त्या न

िोलण्यातून द्रौपदीच्या्ायी ी वव ारमग्नता लिात येत होती आणण ते
ततच्या स्वभावाला अगदी धरून
तत ा स्वभाव

होते. उतावीळपणा वा उिळपणा हा

नव्हता. प्रत्येक गोष्ट वव ारपव
ु करणे व िोलणे हा
ू क

जणू तत ा मूळ वपांड

होता. म्हणून

ततच्या वागण्या-िोलण्यात नेहमी

कृ ष्णपरमात्मा

एक प्रकार ी तनच यात्मकता असे. त्या

तनच यात्मकतेने द्रौपदीने

कृष्णाशी िोलावयास सरु
ु वात केली.

“कृष्णा, तझ्
ु याठ्काणी माझ्याववषयी ककती सवाांगीण व्यवधान आहे
या जाणीवेने माझे मन तर तुझ्या प्रेमाने व माहात्म्याने अगदी भरून
येत.े तुझ्या्ायी माझ्या जीवना ा व ठहता ा अत्यांत खोलवर वव ार आहे
आणण

म्हणून

माझ्याववषयी

काहीही

तनणुय

घेताना

तू

सवु

शक्याशक्यते ा शांभर वेळा वव ार करीत असतोस हे माझ्याही लिात
येत.े माझ्याववषयी एवढा व असा वव ार करीत असताना नाही म्हटले
तरी तुझ्याही मनाला केवढा तरी ताण येत असणार हे अगदी साहलजक
आहे . परां तु माझ्यावरील आत्यांततक प्रेमापोटी

तू हे सवु तनभावन
ू नेतोस

हे ही मी जाणन
ू आहे . खरोखरी मी तझ
ु ी शतशः ऋणी आहे एवढे
तुला अत्यांत कृतज्ञतापूवक
ु साांगू शकते. त्या ऋणात
इलच्छते. माझ्याकडे यापेिा जास्त दस
ु रे शब्द

मी

मी जन्मभर राहू

नाहीत.

साांचगत्याप्रमाणे अजुन ककांवा पाांडव

कृष्णा, मी तुला मागे

याांच्याववषयी मला जास्त ककांवा तपशीलवार माठहती नाही आणण जी काही
माठहती आहे तीही केवळ ऐकून

आहे . मख्
ु य म्हणजे मी पाांडवाांकडे

आणण ववशेषतः अजुनाकडे पहाते ते केवळ तुझ्या दृष्टीतून. त्यामुळे तू
त्याांच्याकडे ज्या दृष्टीने पहातोस ती

दृष्टी मला प्रमाणभूत आहे .

व्यक्ती े व पररलस्िती े तू करीत असलेले मू्यमापन हे
आधारभत
ू आहे . माझ्यासा्ी तरी दस
ु रे कोणते

मला

पररमाण नाही. एक

गोष्ट मी तनलच तपणे जाणून आहे की धनदौलत ककांवा सवु सुखोपभोग
या िाह्य गोष्टी केवळ दै वाधीन आहे त. ज्याच्या त्याच्या प्रारब्धानुसार
ज्याला त्याला या सवु गोष्टी जेव्हा व जेवढ्या लमळायच्या आहे त त्या
तेव्हा व तेवढ्या लमळणार

आहे त. त्या गोष्टीांवर कदाच त िाह्याांगा े

सुखदःु ख अवलांिून असेलही, परां तु मना ी शाांती व समाधान, या
जीवनातील सवाुत महत्त्वाच्या गोष्टी मात्र अत्यांत वेगळ्या आहे त आणण
त्या मात्र कोणत्याही िाह्य गोष्टीांवरती मळ
ु ी

अवलांिून नाहीत.

कृष्णा, सदा ारी व सत्प्रवत्ृ तीच्या व्यक्ती या तर अततशय दलु मुळ
आहे त आणण म्हणन
ू
तरी तुझ्या

त्या अत्यांत म्
ू यवानही आहे त. त्याां े म्
ू य मला

साांगण्यावरून कळले आहे आणण अगदी पटलेही आहे .

माझ्या दृष्टीने त्याहूनही सवाुत महत्त्वा ी गोष्ट म्हणजे, ज्याांनी त्याांच्या
जीवनात कृष्णा, तल
ु ा प्रमख
ु स्िान व प्रमख
ु भलू मका ठदली आहे त्याां े
मू्य तर अमू्य

आहे . कारण यापेिा कोणतीही भाग्या ी गोष्ट या

जगात असणे शक्य नाही या ी मला पूणु खात्री आहे . तुझे सख्यत्व
एकीकडे आणण िाकी सवु जग दस
ु रीकडे, तर तुझ्या सख्यत्वा े

पारडे

भारी व जड आहे हे मी स्वानभ
ु वाने साांगते. माझी ही भलू मका अत्यांत
तनःसांठदग्ध व तनच यात्मक आहे . त्यासा्ी मग मी कोणाच्याही म्हणजे
अगदी माझ्या मातावपत्याांच्या ववरोधालाही जुमानणार नाही हे तनलच त.
परां तु तशी वेळ येणार नाही या ीही मला खात्री आहे . कारण मी तझ
ु ा
भरवसा धरलेला आहे आणण तू माझ्यावर तशी वेळ येऊ दे णार नाहीस,
हे ही तेवढे

खरे आहे . तेव्हा आता तू पुन्हा पुन्हा नवीन नवीन प्रचन

तनमाुण करून माझी कसोटी घेण्या ा प्रयत्न करू नकोस. माझा जो काही
कस लागाय ा असेल तो माझ्या पढ
ु ील जीवनात लागेल

आणण तेव्हा

तुझ्यावरील प्रेमाने व श्रद्धेने मी सवु प्रसांगातून तुला माझ्या जवळ
तनत्य ्े वीन असा माझा पूणु ववचवास आहे .”
द्रौपदीच्या

िोलण्याने

कृष्णही

अगदी

तनरूत्तर

ठदसला आणण कृष्णाला त्या ा अत्यांत आनांद

झा्यासारखा

झाला. कारण कृष्ण

द्रौपदीला जेवढ्या जेवढ्या सांभाव्य व प्रत्यि अड णी दाखवत होता,
तेवढा तेवढा द्रौपदी ा तनच य अचधकाचधक दृढ

होत होता. त्याला एक

कारण होते की द्रौपदी एकीएक ततच्या ध्येयाला

मह्त्त्व दे त होती

आणण तत े ध्येय होते, ततच्या जीवनात सदासवुकाळ कृष्णा े प्रत्यि
अलस्तत्व असणे. पण त्या ध्येयाच्या साध्यासा्ी आवचयक असणाऱ्या
साधनाां ी सवु जिािदारी द्रौपदीने कृष्णावर पूणत
ु ः सोपवली होती. ही
तत ी कृष्णावरील अलोट श्रद्धा व कृष्णावरील तत े अपार प्रेम ही

कृ ष्णपरमात्मा

द्रौपदी ी िलस्िाने होती आणण त्या िळा ी

कसोटी द्रौपदीच्या पढ
ु ील

जीवनात लागणार होती. त्या ी ही तर नस
ु ती सरू
ु वात होत होती.”

  
एवढा वेळ स्वस्ि च त्ताने श्रवण करीत असले्या लक्ष्मीला शेवटी
राहवले

नाही. ततने हाताच्या खुणेने

नारदाला िाांिण्या ी ववनांती केली.

अिाुत

भलक्तगायनात तन्मय झाले्या नारदाला ती खूण कळावयास

जरासा वेळ लागला . परां तु शेवटी त्या े लि वेधन
ू घेण्यात लक्ष्मीला
यश लमळाले . नारदाने त्या ा व नौघ आवरून धरला आणण तो
लक्ष्मीकडे प्रचनािुक नजरे ने पहात राठहला. लक्ष्मीनेही तत े नेत्र िणभर
लमटून घेतले. िहुधा लक्ष्मी ततच्या मनातील वव ाराां ी योग्य प्रकारे
जळ
ु वाजळ
ु व

करीत असावी, असे

जाणवत होते. पण लक्ष्मीने लगे

ततच्या

मख
ु ाकडे

पहात असताना

िोलावयासही सुरूवात केली.

“अरे नारदा, तझ्
ु या िोलण्याने माझ्या मनातील वव ार क्राला गती
तर नक्की

लमळते. परां तु काहीवेळा त्या वव ाराां ी योग्य ठदशा राखणे

मला क्ीण होऊ लागते. कारण तू साांगत असलेला ववषय हा िाह्याांगाने
वाटतो तेवढा सरळ व सोपा नाही हे माझ्या लिात आलेले आहे . कारण
नाही म्हटले तरी हा ववषय भावतनक आहे आणण भावना म्हटले की मन
हे आले . त्या मनाला डावलून तर काही करता

येत नाही आणण

मना ी योग्य समज करून दे णे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. पण त्या
मना ी समजूत घालणे हे तर आवचयक

आहे . म्हणून

श्रवण करीत

असताना िोडा वेळ िाांिणे माझ्यासा्ी अत्यांत जरूरी े झाले. तू साांगत
असलेला प्रसांग व त्यातनलमत्त प्रगटणारा ववषय जसा महत्त्वा ा आहे
तसा

तो अत्यांत सूक्ष्म आहे . त्यासांिांधी ककतीही ऐकले तरी आणखीन

ऐकावेसे वाटते आणण ककतीही िोलले तरी अचधक िोलावेसे वाटते. परां तु
त्यातून मना्ायी अचधक गुांता होणार नाही या ीही काळजी घेणे अत्यांत
महत्त्वा े व आवचयक आहे .

नारदा, साध्य व साधन हा ववषयही तसा

अत्यांत सक्ष्
ू म आहे .

लसद्धाांत म्हणन
ू गोष्टी ऐकायला िऱ्या वाटतात व पटतातही. परां तु प्रत्यि
तसा कोणी खरे
उडते.

कारण

अनुभव घ्यायला लागतो तेव्हा मात्र मना ी ताराांिळ
येिे

साधन

म्हणून

केवळ

जड

वस्तू

नसतात

तर

हाडामासाच्या व्यक्ती असतात आणण व्यक्ती म्हटले की मन आले. मन
म्हटले की भावना आ्या आणण भावना म्हट्या की भावनाां ा गुांता हाही
आला . त्यामुळे

मग मना ी

लबि लही सुरू होते . अजन
ु ाशी वववाह

करायला तयार होण्यामागे द्रौपदी ी जी भूलमका आहे त्या ा वव ार
करताना, माझे मनही िोडेसे साशांक होऊन जरासे हललेही आहे . कारण
येिे तर द्रौपदी उघड उघडपणे मान्य करीत आहे की केवळ कृष्णाला
जीवनात प्रिम स्िान दे ण्यासा्ी , ती अजुनाशी वववाह करायला तयार
होत आहे . प्रत्यि अजन
ु ाला तर ततने पाठहलेलेही नाही. म्हणजे द्रौपदी
तर फक्त स्वतः ी
कृष्णाला काही

सोय पहात आहे . समजा, अजन
ु ाच्या जीवनात

स्िान नसते तर मला असे तनलच त वाटते की द्रौपदीने

अजुनाशी वववाह करायला कधी

सांमती ठदली नसती. त्यामुळे

हा तनणुय अजन
ु ावर िोडासा अन्याय

द्रौपदी ा

करणारा आहे असे मला तरी

जाणवते. व्यक्ती म्हणून अजुना ीही काही गुणवत्ता ही असणार

ना?

द्रौपदीच्या दृष्टीने त्याला काही ककांमत होती की नाही? कारण शेवटी
द्रौपदीला प्रत्यि जीवन अजुनाच्या िरोिर जगाय े होते, ही वस्तुलस्िती
आहे . तेव्हा द्रौपदीला अजन
ु पसांत असणे हे ही तेवढे
नाहीतर तो अजुनावरही अन्याय

आवचयक होते ना?

्रला असता. कारण कृष्णप्रेम जरी

असले तरी त्या प्रेमामुळे मनपसांत नसले्या पतीिरोिर जीवन जगणे हे
द्रौपदीला आणण अजन
ु ालाही ककतपत सख
ु ावह होणार होते, हाही एक
महत्त्वा ा मद्द
ु ा आहे

ना? की नाही?”

लक्ष्मी े िोलणे नारदही अत्यांत लिपूवक
ु व गांभीरपणे ऐकत होता.
लक्ष्मीच्या भावनात्मक िोलण्यामागील असलेली एक प्रकार ी तळमळ
नारदाला तनलच त

जाणवत होती. लक्ष्मीच्या मना ी अस्वस्िताही

कृ ष्णपरमात्मा

नारदाच्या लिात आलेली होती. पण नारद मात्र स्वस्िच त्त होता.
त्यामळ
ु े

अततशय शाांतपणे त्याने लक्ष्मीशी िोलावयास सरु
ु वात केली.

“हे लक्ष्मी, तझ
ु े िोलणे सकृत ् दशुनी जरी िरोिर ठदसत असले तरी
ते पूणप
ु णे मात्र खरे नाही. कोणीही पती वा पत्नी म्हणून जेव्हा आपला
जोडीदार तनवडतो तेव्हा स्वतःच्या आवडी व अपेिा प्रमाण मानून
जोडीदार ्रवत असतो, हे तर खरे

तो

आहे ना? आणण ते तर अगदी

योग्य

आहे . परां तु सवाांच्या

सवु अपेिा पऱ्ु या होणे हे तर कधीही

शक्य

नसते. मग तनवड करताना प्राधान्य ्रवावे लागते आणण मग

त्यासा्ी काही ना काहीतरी तडजोड करणे हे ही आवचयक

व अटळ

्रते ना? सवुसाधारणपणे जोडीदार ्रवताना रूप, गण
ु , धन व सत्ता
याां ा तनकष लावला जातो. पण त्या तनकषाला कोणीही शांभर टक्के उतरू
शकत नाही आणण अिाुत तसा कोणी उतरू शकणारही नाही. मग
जोडीदारा ी तनवड करताना या अपेिाां ी जास्तीत जास्त पूती करणाऱ्या
जोडीदाराला पसांती ठदली जाते आणण त्या ा पती वा पत्नी म्हणन
ू
स्वीकार केला जातो. सवाुत महत्त्वा ी गोष्ट म्हणजे ही तडजोड
उभयपिी असते. त्यामुळे कोणीही कोणावर उपकार करण्या ा वा अन्याय
करण्या ा प्रचन
मनात

तनमाुण होत नाही. अिाुत ् अशी तडजोड ही मनात्या

्े वन
ू आणण त्या ी अलजिात वाच्यता न करता

प्रत्येक जण

एकमेकाां ा स्वीकार करीत असतो, ही गोष्ट महत्त्वा ी आहे .
लक्ष्मी, द्रौपदीने पती ी तनवड करताना रूप, गण
ु , धन व सत्ता
याांच्यािरोिर

त्याच्या जीवनात कृष्णा े स्िान काय व ककती आहे या

गोष्टीला प्रिम प्राधान्य ठदले होते. त्यासा्ी ती इतर कोणतीही तडजोड
करायला तयार होती , पण त्याववषयी मात्र कोणतीही तडजोड करायला
ती तयार

नव्हती. हा तत ा वैयलक्तक तनकष व तनणुय होता. त्यातन
ू ही

त्या व्यक्तीच्या जीवनातील कृष्णा े प्रत्यि स्िान काय आहे हा अनुभव
कृष्णा ा हवा, ही गोष्ट द्रौपदीच्या दृष्टीने सवाुत महत्त्वा ी होती.
त्यामळ
ु े

अजन
ु ाच्या जीवनात तसे स्िान कृष्णा े आहे असे खद्द
ु

कृष्णाने

म्हट्यावरती ती गोष्ट द्रौपदीसा्ी अजन
ु ा ी सवाुत मो्ी

गण
ु ा े रूप, गण
ु वत्ता ्रली होती. िाकी अजन
ु , धन व सत्ता या
गोष्टीही ततच्यासा्ी महत्त्वाच्या होत्या . त्याांना ती डावलत नव्हती .
परां तु द्रौपदीने त्यासांिांधी ा सवु भार व तनणुय कृष्णावरील अलोट श्रद्धेने
कृष्णावरती

पण
ु णे सोपवला होता आणण कृष्णाच्या ्ायीही या सवु
ू प

गोष्टीांववषयी योग्य तो वव ार होता . कृष्णाने कोणतीही भलतीसलती
व्यक्ती द्रौपदीसा्ी पती म्हणून तनवडली तर नसती , पण त्या े नावही
सु वले

नसते.

तेव्हा,

अजुनाच्या

जीवनातील

अजन
ु ाच्या जीवना ाही अववभाज्य असा
वेगळा मानणे वा करता येणे शक्य
प्राधान्य

ठदले

हे

योग्य

केले.

कृष्णा े

स्िान

हा

भाग होता. त्यापासन
ु ाला
ू अजन
नव्हते आणण त्याला

सवाुत

महत्त्वा ी

गोष्ट

द्रौपदीने
म्हणजे

द्रौपदीसारखी, कृष्णावरती अत्यांत प्रेम व श्रद्धा असलेली पत्नी अजन
ु ाला
जोडीदार म्हणन
ू लमळा्यावरती त्याच्याही कृष्णावरील प्रेमाला व श्रद्धेला
जोड व िळकटी

लमळणार होती आणण कृष्णही ते जाणून होता.

अजुनासा्ी ती केवळ भाग्या ी
वरदान
हे
तेवढी

गोष्ट नव्हती तर त्याला ते एक

्रणार होते. होय की नाही?
लक्ष्मी, कृष्णाच्या ्ायी द्रौपदीववषयी जेवढी काळजी होती
काळजी अजन
ु ाववषयीही होती ही गोष्ट नीटपणे व कायम ी

लिात ्े व. कारण अजुन हा कृष्णा ा परमलमत्र होता आणण खरे
साांगाय े झाले तर कृष्णाच्या दृष्टीने अजन
ु हा त्या ा अत्यांत आवडता
असा, पण एक जीव

होता. त्यामळ
ु ाच्या खऱ्या
ु े कृष्णा्ायी अजन

क्याणा ी खरी काळजी होती. अजन
ु ाच्या जीवनात त्याला केवळ
पत्नी ी नव्हे तर त्या िरोिर एका सहधमु ाररणी ी जरूरी होती आणण
त्या ी

पूती द्रौपदीच्या रूपाने तनलच तपणे होत होती या ी कृष्णाला

पण
ु णे खात्री होती. म्हणन
ू प
ू
होता.”

अजन
ु व द्रौपदी याां ी साांगड कृष्ण जळ
ु वत

कृ ष्णपरमात्मा

नारदाच्या िोलण्या ा अपेक्षित व योग्य तो पररणाम लक्ष्मीवरती
झाला होता. तत े मनही एकदम लस्िर झाले होते. लक्ष्मीच्या मनात
आत्तापयांत जे काही वै ाररक मांिन

ालू होते ते आता िाांिले होते

आणण त्यातून तनघाले्या सम्यक िोधाने लक्ष्मी े मन शाांत होऊन
सख
ु ावलेही होते. परां तु त्या सख
ु ात

रमन
ू न राहता लक्ष्मी सावधही होती.

किा व तनरूपण याां ी असलेली परस्पर साांगड लक्ष्मी जाणत होती.
त्यामुळे

नारदा े

समाधान झाले तसे

किेवरील

तनरूपण

ऐकून

जसे

लक्ष्मीच्या

मना े

पुढील किाभाग श्रवण करण्या ी तत ी उत्सुकताही

अत्यांत वाढून राठहली होती. मनाच्या अशा समतोल अवस्िेमधन
ू
लक्ष्मीने नारदाला उद्देशून िोलावयास सुरूवात केली.

“अरे नारदा, सगुण
अद्भत
ु अशी साांगड सगुण

ररत्रकिा व त्यावरील तनरूपण याां ी अत्यांत
ररत्रामध्ये असते आणण अशी

ररत्रे ही तर

तुझ्या अांतःकरणा्ायी स्फुरून प्रगट होत असतात. म्हणजे त्यागुवारे खरे
तर तझ्
ु या

अांतःकरणा ी अवस्िा प्रगट होत असते ही गोष्ट मी पण
ु णे
ू प

जाणून आहे . किाप्रसांग वणुन करून साांगत असताना तुझ्या अांतरां गातील
सगुणप्रेमा े अनेक नानाववध मनोहारी रां ग उत्स्फूतुपणे प्रगट होऊन जेवढे
मनाला सुखवीत व आकवषुत करीत असतात, तेवढे

त्यावरील तुझे

तनरूपणही तझ्
ु या अांतःकरणातील अत्यांत तरल व सक्ष्
ू म अवस्िा प्रगट
करून तुझ्या अनुभवाच्या सखोल अवस्िेकडे तनदे श करीत असते. माझ्या
दृष्टीने ती

सवाुत महत्त्वा ी गोष्ट आहे . कारण त्यामुळे

माझेही मन

सगण
ु प्रेमाने भरून हलके होते आणण माझी मळ
ु ातील जडिद्ध
ु ी हळूहळू
सक्ष्
ू मिद्ध
ु ी होऊ लागते. त्यामळ
ु े

ईचवरी अनभ
ु वाने पररपण
ू ु असलेले तझ
ु े

अांतःकरण जाणण्या ी माझ्या िुद्धी ी िमताही वाढत रहाते आणण तसा
अनुभव घेण्या ा ध्यासही माझ्या च त्ता्ायी जडून रहातो.
नारदा, तुझ्या मुद्देसूद ववषय माांडणीमुळे माझ्या्ायीच्या सांदेहा े
मूळ

नाहीसे झाले आहे आणण तेिे कोणत्याही प्रकारच्या शांकेला मुळी

वाव

उरलेला नाही. कृष्णालशवाय अजन
ु ा े जीवन

नव्हते आणण

द्रौपदीला कृष्णालशवाय े जीवन

नको होते. तेव्हा अजन
ु व द्रौपदी याांनी

वववाह करून एकबत्रतपणे सहजीवन जगणे हे अगदी योग्य

होते. कारण

तसे ते अजुन व द्रौपदी या दोघाांनाही अत्यांत आवचयक होते आणण
त्याांच्या कृष्णाववषयीच्या भावाला साजेसेही होते. त्यामुळे अजन
ु व द्रौपदी
या दोघाांनाही कृष्णा ा सहवास व प्रेमसांग करण्या ी सांधी व अनक
ु ू लता
लाभणार होती, हे ही खरे

आहे . परां तु आता एक सवाुत महत्त्वा ा प्रचन

लश्लक रहातो की हे सवु घडले कसे आणण कृष्णाने हे सवु साधले कसे?
त्यासा्ी कृष्णाला अनेक गोष्टी जुळवून आणाव्या लाग्या असणार
आणण अनेकाांच्या मना ी समजत
ू ही घालावी लागली असणार, हे तर
नक्की

आहे . कारण अजुन व द्रौपदी याांच्या वववाहा ा प्रस्ताव सवाांना

मानवला असणे तर शक्य

नाही. खुद्द अजुनालाही ही वववाहा ी सू ना

ककतपत मान्य झाली असती? केवळ कृष्ण साांगतो म्हणन
द्रौपदीशी
ू
वववाह करण्यासा्ी अजन
ु मनापासन
ू तयार झाला असता का? कारण
अजुना्ायी जर द्रौपदीववषयी काही स्वतांत्र भावना नसती आणण तरीही
तनव्वळ कृष्णाच्या शब्दासा्ी जर त्याने द्रौपदीशी वववाह केला असता तर
त्याला व अगदी द्रौपदीलाही त्याांच्या वैवाठहक जीवनात ककती व कसे
काय सुख लाभले असते? असे अनेक प्रचन जर माझ्या मनात येत आहे त
तर ते कृष्णा्ायीसुद्धा तनलच त

आले असणार. पण कृष्णाने या सवु

प्रचनाां ी उत्तरे कशी शोधून काढली आणण या सवु अड णीांतून कसा मागु
काढला ही सवु किा श्रवण करण्या ी माझी उत्कां्ा, आता अततशय
वाढून राठहलेली आहे . तरी तू त्या ी त्वररत पूती करण्या ी कृपा करावीस
अशी मी तुला अत्यांत प्रेमपूवक
ु ववनांती
लक्ष्मीच्या
पुढच्या

िोलण्यावरती

नारद

करते.”
िणभर

स्तब्ध

राठहला.

पण

िणी त्याच्या भावपूणु अांतःकरणाला व्यक्त होण्यासा्ी माध्यम

होणारा शब्दप्रवाह वेगाने वाहू लागला.

“लक्ष्मी, तुझे म्हणणे अगदी खरे आहे . कृष्णाने जरी ्रवले तरी
अजन
ु व द्रौपदी याां ा वववाह होण्यात प्रत्यिात अनेक अड णी होत्या .
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द्रौपदीच्या

मातावपत्याां ी

समजत
ू

घालणे

जसे

क्ीण

होते,

तसे

अजन
ु ा ी सांमती लमळवणेही जरी सोपे नव्हते तरी ते तेवढे से क्ीणही
नव्हते. अजुन हा कृष्णा े माहात्म्य जाणत नस्यामुळे द्रौपदीच्या
सहवासामुळे त्याला होणाऱ्या लाभा े महत्त्वही त्याच्या लिात आले
नसते. तसे

पत्नी व सहधमु ाररणी यातील फरकही अजन
ु ाला यिािुपणे

कळणे क्ीण होते. परां तु कृष्णाच्या मैत्रीखातर व कृष्णाच्या प्रेमाग्रहासा्ी
अजुन द्रौपदीशी वववाह करायला नक्की

तयार झाला असता आणण

कृष्णही हे जाणून हे ता. पण कृष्णाला तसे कराय े नव्हते. त्याला सवु
गोष्टी अगदी सहजपणे घडून यायला हव्या होत्या. तनदान िाह्याांगाने
तरी तसे ठदसायला हवे होते. कारण अजुनाच्या कुटुांबियाां ाही प्रचन
कृष्णाच्या नजरे समोर होता . अशा तऱ्हे ने सवाां ी काळजी कृष्णाच्या
्ायी होती. कोणाच्याही भावना न दख
ु ावता सवाांच्या भावनाां ा योग्य
आदर ्े वन
ू , कृष्णाला या सवाुतन
ू मागु काढाय ा होता आणण कृष्ण
तो, त्याने तसा मागु काढला !” असे म्हणून नारदाने लक्ष्मीकडे नजरे ा
कटाि टाकला.



द्रौपदी स्ियंिराची योर्ना

लक्ष्मी ी उत्कां्ा अगदी लशगेला पोहो लेली आहे आणण आता तत ी
उत्सुकता जास्त ताणणे योग्य नाही हे ओळखन
ू नारदाने त्या ा आवरून
धरलेला शब्दप्रवाह पुन्हा मोकळा केला.

“लक्ष्मी, कृष्णाने मनाशी काही वव ार करून तनलच त योजना
्रवली आणण त्याने द्रौपदी ा वपता द्रप
ु द या ी भेट घेतली. कृष्ण
आलेला पहाता

द्रप
ु व प्रेमाने त्या े स्वागत केले
ु दाने अत्यांत आदरपूवक

आणण त्याला स्वतःच्याजवळ मां कावर िसवले. कृष्णाने काही िोलणे
करायच्या आत

द्रप
ु वात केली.
ु दाने कृष्णाशी िोलायला सरु

“अरे कृष्णा, तुझे आगमन श्रावणात वषुणाऱ्या जलधाराांप्रमाणे
मनाला सख
ु द गारवा व आनांदा ा लशडकावा दे णारे असते. मनात काही
काळजी असेल तर ती तुला पाठह्यािरोिर एकदम नाहीशी
रूपाने सवु अड णीांवर ा जणू उपाय

होते. तुझ्या

हाताशी आला आहे असे वाटते.

ज्याच्यापाशी मन मोकळे करावे अशी अत्यांत प्रेमा ी व्यक्ती
तुझ्या रूपाने भेटली आहे

जणू

या ी अगदी खात्री पटते. तुझे प्रसन्न

व्यलक्तमत्त्व पाहून सवु मनोवत्ृ ती अत्यांत उ्हलसत होतात आणण
मनाच्याठ्काणी एकप्रकार ा उत्साह

तनमाुण होतो. आज िरे

ठदवसाांनी

तझ
ु ी भेट होत आहे आणण त्यामळ
ु े खरे तर, मला माझ्या मनातील
अनेक

गोष्टी

तुझ्याशी

मोकळे पणाने

िोलायच्या

आहे त.

परां तु

राज्यकारभार वा राजकारण या सवु गोष्टी सध्या िाजूला ्े वूया. अिाुत ्
त्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहे त . परां तु त्यासांिांधी एरव्ही केव्हातरी
सावकाशपणे व सववस्तरपणे िोलता येईल. आज मला तझ्
ु याशी काही
व्यलक्तगत व कौटुांबिक गोष्टीांववषयी िोलावया े आहे . त्या सवु गोष्टी मी
केवळ तुझ्याशी

िोलू शकतो. त्याला कारण आहे तुझे आमच्या कुटुांिात

कृ ष्णपरमात्मा

असलेले प्रेमा े स्िान. आम्ही सवु
समजतो

आणण

तसे

तझ्
ु याशी

कुटुांबिय तल
ु ा आमच्यापैकी
वागतोही.

तझ्
ु याववषयी

एक

कोणत्याही

प्रकार ी परकेपणा ी भावना आमच्या मनात उद्भवणे हे केव्हाही सांभवत
नाही. आमच्या कुटुांिा ा तू केवळ अववभाज्य घटक
तर तू आमच्या कुटुांिा ा मागुदशुक
कुटुांिप्रमुखही तू

आहे स असे नाही,

आहे स आणण खऱ्या अिाुने

आहे स. आमच्या सवाांच्या प्रेमा ी, श्रद्धे ी व खात्री ी

अशी सामाईक व्यक्ती एक

आहे आणण ती म्हणजे कृष्णा, तू

आहे स

हे अगदी सत्य आहे .
कृष्णा, आज मला तुझ्याशी ववशेषत्वाने माझ्या कन्येववषयी म्हणजे
अिाुत

द्रौपदीववषयी िोलावया े आहे . द्रौपदी ी तुझ्यावर असलेली

पराकोटी ी श्रद्धा व तम
ु े दोघाां े असलेले अत्यांत प्रेमा े व जवळीकते े
सांिांध या ी मला जाणीव आहे आणण मला त्या ा अततशय आनांद आहे .
द्रौपदीच्या मनात तुझ्याववषयी काय भाव आहे आणण ततच्या अांतःकरणात
तल
ु ा काय स्िान आहे , हे ही मी जाणन
ू आहे . तझ
ु े खरे माहात्म्यही
द्रौपदी

जाणून आहे . त्याववषयी आम्ही िरे से अनलभज्ञ

द्रौपदीसांिांधी आता काय तनणुय घ्यावा, हा

आहोत. अशा

माझ्यापुढील सध्या ा मो्ा

प्रचन आहे .
कृष्णा, एक गोष्ट तुझ्याही लिात आली

असेल की द्रौपदी ही

आता उपवर झालेली असून ततच्या वववाहाच्या दृष्टीने वव ार करण्या ी
वेळ आलेली आहे . द्रौपदीसा्ी पती म्हणन
योग्य वर शोधण्या ी
ू
जिािदारी

तशी

िोडीशी

क्ीण

आहे .

द्रौपदी े

गुणवत्ता या दोहोंना साजेसा पुरूष लमळणे, हे

व्यलक्तमत्त्व

व

मुळात वाटते तेवढे सोपे

नाही. त्यातूनही द्रौपदीच्या स्वभावात असलेला िाणेदारपणा व तेजलस्वता
तह
ू ी जाणन
ू आहे स. त्यामळ
ु े

ततच्या स्वभावाशी लमळती जळ
ु ती असलेली

आणण द्रौपदीला साांभाळून घेणारी अशी

व्यक्ती ततच्या जीवनात पती

म्हणून येणे अत्यांत आवचयक आहे . तर

तत े व ततच्या पती ेही सवु

जीवन सख
ु ावह व स्वास््या े होईल. कृष्णा, या

िाितीत मला तझ्
ु याशी

िोलन
ू वव ारववतनमय कराय ा होता आणण तझ
ु े मागुदशुनही घ्याय े
होते. द्रौपदीला आमच्यापेिा तू
तत े मनोगतही तुला
काही तुला

जास्त जवळून ओळखतोस. त्यामुळे

अचधक ्ाऊक आहे . द्रौपदी ततच्या मनातील सवु

मोकळे पणाने साांगत असणार या ी मला पूणु खात्री आहे .

तेव्हा द्रौपदीच्या वववाहासांिांधी आपण आता काय व कसे करावे हे तू
साांग.”
द्रप
ु दाच्या िोलण्यावरती कृष्णाने मांदलस्मत करून प्रततसाद ठदला
आणण िोलावयास सुरुवात केली.

“अहो द्रपु द महाराज, द्रौपदीववषयी तम
ु च्या मनातील वव ार अगदी
योग्य

आहे आणण तो वव ार योग्य वेळी

आलेला आहे . तुम ी कन्या

म्हणून तुम्हाला द्रौपदी ी काळजी वाटणे जरी साहलजक असले, तरी
तम्
ु ही तत ी अलजिात काळजी न करता अगदी तनलच ांत रहा. द्रौपदी ही
एक अत्यांत वेगळ्या प्रकार ी मल
ु गी आहे हे खरे
अगदी पठह्यापासून

जाणून आहे . परां तु तुम्हीही एक गोष्ट लिात

्े वा, या ततच्या वेगळे पणामुळे
वेगळे

आहे . मीही ती गोष्ट

द्रौपदी े पुढील सवु जीवनही केवळ

नाही, तर ववशेषही होणार आहे . द्रौपदी ही सामान्य स्त्री नाही

आणण त्यामुळे तत े जीवनही सामान्य असणार

नाही. द्रौपदीच्या पुढील

आयुष्यात एखादे वेळेस ततला अनेक क्ीण प्रसांगाांना तोंड गुयावे लागेल
आणण क्वच त प्रसांगी सांघषुही करावा लागेल. परां तु त्या सवाांतून द्रौपदी े
जीवन तावन
सल
तनघेल आणण सव
ू
ु ाखन
ू
ु णाुप्रमाणे अचधक

उजळून

झळाळे ल या ी तुम्ही पूणु खात्री िाळगा.
अहो

महाराज,

खरे

तर

आता

मी

तम
ु च्याशी

द्रौपदीच्या

वववाहासांिांधी

िोलण्यासा्ी आलो होतो. यासांिांधी द्रौपदीशी झाले्या

िोलण्यामधून

तत े

मनोगत

मला

कळलेले

आहे .

ततच्या

्ायी

माझ्याववषयी पण
ू ु श्रद्धा आहे हे तम्
ु हीही जाणन
ू आहात . द्रौपदीने ततच्या
वववाहासांिांधी ा तनणुय पूणत
ु ः माझ्यावर

सोपवलेला आहे . त्याववषयी

वव ार करीत असताना माझ्या लिात आले, की द्रौपदी ा भावी पती हा

कृ ष्णपरमात्मा

जसा रूपगण
ु ाने यक्
ु त व ऐचवयुसांपन्न असावा तसा
पराक्रमीही असावा. कारण पराक्रम हा
एवढे

नव्हे , तर त्यात

तो अत्यांत

परू
ु षाां ा खरा दाचगना आहे .

त्याां े खरे पुरूषत्व आहे . पराक्रमाने

पुरूष म्हणून शोभतो आणण पराक्रम हा

पुरूष हा

खरा पुरूषािु आहे . िाकी रूप,

गण
ु वा धन या सवु दै वाधीन असले्या गोष्टी आहे त. पण पराक्रम हा
ईचवरदत्त आहे . ती ईचवरा ी दे णगी आहे जी सवाांना
काही

भाग्यवांताांना

ईचवरी

कृपेमुळे

त्या ा

लमळते असे नाही.

लाभ

होत

असतो.

एखागुयापाशी जगातील सवु सुखे आहे त पण पराक्रम नाही, तर ती सुखे
म्हणजे जणू एखागुया कलेवराला सजवण्यासारखे

आहे . पण पराक्रम

असेल तर मात्र जगातील सवु सुखे प्राप्त करून घेणे सहज शक्य आहे हे
अगदी सत्य आहे . तेव्हा असा

पराक्रमी शूरवीर आप्या द्रौपदीला पती

म्हणन
ू लाभावा असे मला अत्यांत मनापासन
ू वाटत आहे . यावर तुम ा
काय वव ार आहे तो तम्
ु ही मला अगदी मोकळ्या मनाने साांगण्या े
करावे.”
कृष्णाच्या

िोलण्यावरती

द्रप
ु द

अत्यांत

मोकळे पणाने

हसला

व

म्हणाला,

“अरे कृष्णा, द्रौपदीच्या वववाहासांिध
ां ी तू तर केवढातरी वव ार
केलेला आहे स, हे तर अगदी स्पष्टपणे ठदसत आहे . त्यामुळे खरे तर,
मला दस
ु रा काही वेगळा वव ार करण्या े कारणही नाही आणण तशी
जरूरीही नाही. तझ
ु ा वव ार हा सवाांगीण असतो आणण त्यामध्ये

सवाां े

ठहत असते या ी मला पूणु खात्री आहे . मला वाटते तुझे यासांिांधी
द्रौपदीशीही नक्की

िोलणे झालेले असणार आणण ततने तुला तत ी

सांमतीही तनलच त

ठदलेली असणार. धोरण म्हणन
ू तम्
ु ही घेतलेला हा

तनणुय मलाही योग्य

वाटतो आणण माझी त्याला पण
ु णे अनम
ू प
ु ती आहे .

परां तु प्रचन असा आहे की असा पराक्रमी पुरूष कसा व कु्े शोधून
काढाय ा? असे काही पराक्रमी पुरूष नजरे समोर येतात खरे , परां तु ते
द्रौपदीसा्ी अनरू
ु प आहे त की नाहीत याववषयीही प्रचन

आहे . कारण

एखादा परू
ु ष केवळ पराक्रमी असेल पण नीततमान, सदा रणी व
कुलशीलवान नसेल, तर तो द्रौपदीसा्ी पती म्हणून योग्य ्रणार
नाही. अिाुत हे तूही जाणून आहे स

आणण या ाही वव ार तुझ्या

ठ्काणी असणार . पण कृष्णा, तुझ्या नजरे समोर असा कोणी पराक्रमी
व

द्रौपदीच्या

योग्यते ा

परू
ु ष

असेल,

तर

तू

तसे

मला

अत्यांत

मोकळे पणाने साांग. तसे जर असेल आणण त्याच्याववषयी तुझी जर खात्री
असेल, तर मग काही प्रचन

उरत नाही. तुझी तनवड ही सुयोग्य

असणार आणण आम्हा सवाांनाही ती तनवड मान्य असणार .”
द्रप
ु दाच्या िोलण्यावरती कृष्ण िोडावेळ स्वस्ि राठहला. िहुधा
त्याच्या मनातील सवु वव ार कृष्ण योग्य प्रकारे जुळवीत असावा असे
त्याच्या मख
ु ाकडे पाठहले असता जाणवत होते. कारण िोड्या वेळात
कृष्णाने पुन्हा िोलावयास सुरुवात केली.

“अहो महाराज, असा कोणताही वववक्षित परू
ु ष सध्या तरी माझ्या
दृष्टीसमोर नाही. मला असे वाटते की असा पराक्रमी पुरूष शोधण्यासा्ी
आपण द्रौपदी े स्वयांवर ्रवूया आणण त्यामध्ये असा एक ‘पण’ लावूया,
की जो ‘पण’ केवळ एखादा अगुववतीय पराक्रमी परू
ु ष

लजांकू शकेल. तसे

पाहायला गेले तर पराक्रमा ी अनेक िेत्रे उपलब्ध आहे त. जसे की
तलवारयुद्ध, गदायुद्ध, िाणयुद्ध वगैरे. परां तु या सवाांमध्ये िाणयुद्धातील
पराक्रम हा क्ीण व म्हणून

श्रेष्् समजला जातो. कारण यामध्ये

अत्यांत दरू च्या अांतरावरून लक्ष्या ा वेध घ्यावा लागतो. त्यासा्ी केवळ
हस्तकौश्य असून उपयोग होत नाही. त्या जोडीला लक्ष्यावर नजर
एकाग्र करता येणे अत्यांत आवचयक असते. नजर एकाग्र होण्यासा्ी
मना ी एकाग्रता हवी आणण त्यासा्ी च त्ता ी लस्िरता असणे अत्यांत
महत्त्वा े असते. म्हणन
ू

सवु वीराांमध्ये धनव
ु ीर हा सरस व उत्कृष्ट

गणला जातो. तेव्हा द्रौपदीच्या स्वयांवरासा्ी ‘पण’ लावताना आपण
असा

‘पण’ लावूया की ज्यामुळे या प्ृ वीतलावरील सवुश्रेष्् धनुवीर

कृ ष्णपरमात्मा

कोण या ी

जणू ती कसोटी लागेल. मला तरी असे

वाटते. याउपर

आपण आपला वव ार काय आहे तो साांगावा.”
कृष्णा े िोलणे सांपत असताना

द्रप
ु ाने मान
ु द राजाने कौतक

डोलवावयास सुरुवात केली होती . कृष्णा े िोलणे िाांि्यावरती मात्र
द्रप
ु दाला राहवले

नाही आणण त्याने लागली

िोलावयास सुरुवात केली.

“अरे कृष्णा, तू एकदा िोलायला लागलास ना की तुझे िोलणे
ऐकत

रहावे असे

वाटते. तू जेव्हा एखागुया ववषया ी अत्यांत मुद्देसूद

माांडणी करतोस तेव्हा त्यामागील तुझी सखोल वव ारपूवक
ु ता जाणवते
आणण तझ
ु ा मद्द
ु ा लागली

मनाला पटतोही. मी स्वतः एक राजा

अस्यामुळे योद्धाही आहे आणण त्यामुळे

सवु प्रकारच्या युद्धाां ी माठहती

व युद्धवीराां ी महती मी जाणून आहे . सवु वीराांमध्ये धनुवीर हा
आहे हे तझ
ु े म्हणणे अगदी योग्य

सरस

आहे . आप्या िाणाने दरू वरून

एखागुया लक्ष्या ा वेध घेणे ही साधी व सोपी गोष्ट नाही. त्यासा्ी
केवढा तरी िाह्याांगा ा सराव हा जसा करावा लागतो, तशी

मना ी

एकाग्रता होण्यासा्ी केवढा तरी अभ्यासही करावा लागतो. धनुववुगुया
प्राप्त करून घेणे ही एक मो्ी तपच याु

आहे . त्यामध्ये तन व मन या

दोन्हीां ाही कस लागतो. म्हणून असा धनुवीर हा

खरा पराक्रमी असतो.

पण त्या िरोिर तो अत्यांत ववरळाही असतो हे ही खरे आहे . तेव्हा अशा
वीराला शोधून काढण्या ी जिािदारी ही आता तुझी
काय व कोणता ‘पण’ लावाय ा या ी योजना तू

आहे . त्यासा्ी
्रव आणण मला

कळव. मग त्याप्रमाणे पुढील सवु व्यवस्िा मला करता येईल.”
द्रप
ु दाच्या

िोलण्याने

कृष्णा े

समाधान

झाले

आणण

त्या ा

आदरपूवक
ु तनरोप घेऊन कृष्ण त्वरीत तेिून तनघाला. पुन्हा द्रौपदी ी भेट
घेऊन कृष्णाने त्या े द्रप
ु दाशी झालेले िोलणे ततला साांचगतले. द्रौपदीच्या
प्रचनािुक मद्र
ु े कडे पाहून कृष्णाने ततला समजावन
ू साांगावयास सरु
ु वात
केली.

“अगां द्रौपदी, तुझ्या स्वयांवरासा्ी ा ‘पण’ हा धनव
ु ीराांसा्ी
्रवण्यामागील माझा हे तू अगदी स्पष्ट आहे . सध्या भत
ु
ू लावरती अजन
हा

एकमेव असा श्रेष्् धनुधरु आहे ही गोष्ट सत्य आहे . अजन
ु ाच्या

तोडी ा कोणीही धनुधरु नाही. परां तु तुला सावध करण्यासा्ी म्हणून एक
गोष्ट साांगन
ु ाच्या जवळपास येणारा असा एक दस
ू ्े वतो, की अजन
ु रा
तनष्णात धनुवीर आहे आणण तो म्हणजे कणु होय. मूळ ा सूतपुत्र
असलेला कणु हा दय
ु ोधनाच्या आश्रयाला गेला आहे आणण दय
ु ोधनाच्या
मजीने राजाही झालेला आहे . पण तो अजुना ा अत्यांत गुवेष्टा आहे . कणु
हा स्वतः पराक्रमी आहे . परां तु अजन
ु ाशी तनरां तर स्पधाु व

रु स

करण्याच्या लमषाने त्याच्या्ायी अजुनाववषयी एक प्रकार ा गुवेष-मत्सर
तनमाुण झालेला आहे . तो नेहमी

अजुनाला पाण्यात पहात असतो आणण

दय
ु ाशी कायम े वैरही धरलेले आहे .
ु ोधनावरील तनष््े ने कणाुने अजन
हे सवु तुला साांगाय े कारण म्हणजे तुझ्या स्वयांवराच्यावेळी हा
कणु तनलच त उपलस्ित राहील या ी मला अगदी खात्री आहे . जेिे
त्याच्या धनुववुगुयेला आव्हान आहे आणण जेिे त्या ा पराक्रम व कौश्य
प्रगट होण्या ी सांधी आहे , अशा तुझ्या स्वयांवराच्यावेळी कणु हजर
राठह्यालशवाय

रहाणे

शक्य

नाही.

क्ीणातील

क्ीण

लजांकण्या ी िमता कणाुच्या्ायी आहे . त्यामळ
ु े त्याने

‘पण’ ही

जर तो ‘पण’

लजांकला तर मात्र पां ाईत होईल. त्यावेळेस त्याच्या कुलशीला ा एकीएक
मुद्दा

आप्या कामाला येऊ शकेल. हे सवु मी तुला आधी

्े वत आहे . कारण प्रत्यि स्वयांवराच्यावेळी तल
ु ा

साांगून

हे सवु तनणुय घ्याय े

आहे त, हे तू पण
ु णे लिात ्े व.”
ू प
कृष्णा े िोलणे एवढा वेळ लिपव
ु व शाांतपणे ऐकत असले्या
ू क
द्रौपदीने मांदहास्य केले आणण ती म्हणाली,

“अरे कृष्णा, माझे प्रत्यि स्वयांवर पार पडेपयांत तू काहीना काही
सू ना मला सतत दे त
आहे . सवु तनणुय मी

रहाणार आहे स हे आता माझ्या लिात आलेले
घ्याय े आहे त असे तू म्हणत रहाणार; फक्त ते

कृ ष्णपरमात्मा

तनणुय काय घ्याय े हे मात्र तू

मला साांगणार आहे स, होय ना?” असे

म्हणन
द्रौपदी अगदी मोकळे पणाने हसली. त्यामध्ये कृष्णही हसन
ू
ू
सामील झाला. कृष्णाने द्रौपदीच्या मस्तकावर अत्यांत प्रेमाने हळुवार
िोपटले आणण तो तेिून नेहमीप्रमाणे त्वरे ने तनघाला.
हे

लक्ष्मी,

त्यानांतर

कृष्णाने

पाां ाळ

दे शातील

उत्तमोत्तम

कारागीराांना िोलावून घेतले आणण त्याांच्याकडून त्याला हवी होती तशी
एक आगळी वेगळी यांत्रर ना िनवन
ू घेतली. त्यानांतर कृष्णाने द्रप
ु द
राजाला व त्याच्या दरिारातील तनवडक प्रधान मांडळीांना िोलावून घेतले
आणण त्याांना ती िनवलेली यांत्रर ना दाखवून त्यामागील हे तूही ववशद
करून साांचगतला.

“अहो द्रपु द महाराज, द्रौपदीच्या स्वयांवरातील लाव्या जाणाऱ्या
‘पणा’ ा एक भाग म्हणन
ू मी ही ववलशष्ट यांत्रर ना तयार करवून घेतली
आहे . यामध्ये एक कफरते लोखांडी
िसवले

असून,

त्या

ाकावरती

ाक एका खाांिाला वरच्या भागात
एक लाकडी

मासा

िसवला

आहे .

स्वयांवराच्या वेळी एका मोठ्या घांगाळात स्वच्छ जल भरून ते घांगाळे
त्या

ाकाखाली िरोिर मध्यावरती ्े वण्यात येईल. ते

ाक सतत कफरते

्े वण्या ी व्यवस्िा करण्यात आली आहे . स्वयांवरा ा ‘पण’ लजांकण्यासा्ी
कोणत्याही धनुवीराला एक

गोष्ट करावी लागेल आणण ती म्हणजे

घांगाळातील जलात वरती कफरणाऱ्या माशा े केवळ प्रततबिांि पाहून प्रत्यि
माशाच्या डाव्या डोळ्या ा वेध िाणाने घ्यावा लागेल. त्यात जो वीर
यशस्वी होईल तो
आणण त्याला

द्रौपदीसा्ी योग्य पती आहे असे तनलच त होईल

द्रौपदी पती म्हणून स्वीकारे ल.”

कृष्णा ी योजना ऐकून सवाां ी पठहली प्रततकक्रया ही
गोष्ट तर केवळ अशक्य

आहे . कफरत्या

होती की ‘ही

ाकावर िसवले्या माशाच्या

एका डोळ्या ा आणण तोही त्या माशा े फक्त पाण्यातील प्रततबिांि पाहून
िाणाने वेध घ्याय ा? छे , छे ! हे कोणालाही कदावपही शक्य

होणार

नाही.’ द्रप
ु द राजा मात्र काही न िोलता िोडावेळ स्वस्ि राठहला. त्या ी

मद्र
ां
ु ा मात्र जराशी सच त

ठदसत होती. शेवटी न राहवन
ू तो कृष्णाला

म्हणाला .

“अरे कृष्णा, ही गोष्ट तर मला जवळ जवळ अशक्य

ठदसत आहे .

मुळात एवढा क्ीण ‘पण’ द्रौपदीच्या स्वयांवरासा्ी लावण्या ी खरे
आवचयकता आहे का? मला नाही वाटत की एवढ्या कुवती ा व िमते ा
कोणी धनुवीर सध्या तरी या भूतलावर असेल. असे असताना जर प्रत्यि
स्वयांवराच्या वेळी कोणाला

हा ‘पण’ लजांकता आला नाही तर स्वयांवरा ा

केलेला हा सवु खटाटोप व्यिु

जाईल ना? मग द्रौपदीही अिाुत नाराज

व िोडीशी तनराशही होईल आणण आपणा सवाां ा

ववरस होऊन आपण

तनरूत्साही होऊन राहू, असे मला तरी अगदी खात्रीपव
ु वाटते.”
ू क
द्रप
ु दाच्या िोलण्यावरती कृष्णाने िोडा वेळ वव ार केला आणण त्याने
द्रप
ु वात केली.
ु दाशी िोलण्यास सरु

“अहो द्रपु द महाराज, तुम्हाला काळजी वाटणे अगदी साहलजक
आहे . परां तु माझ्याठ्काणीही द्रौपदीववषयी तेवढी

काळजी आहे , हे

तुम्हीही जाणून आहात . परां तु एक गोष्ट लिात ्े वा की आपली द्रौपदी
ही

सामान्य

नाही,

तर

एक

असामान्य

स्वयांवरा ी अटही सामान्य असणे शक्य

स्त्री

आहे .

तेव्हा

ततच्या

नाही. तो ‘पण’ ही असामान्य

असणे अगदी साहलजक नाही का? कारण आपली द्रौपदी ही कोणाही
सामान्य व्यक्तीच्या गळ्यात वरमाला घालणे शक्य
सामान्याला सहजासहजी लमळू शकणार
लमळणे हे योग्य

नाही. ती कोणाही

नाही आणण तशी ती कोणाला

होणार नाही. द्रौपदी ा तर तो एक मो्ा अवमान

्रे ल. पण तरीही तम्
ु ही एका गोष्टी ी पण
ू ु खात्री िाळगा की द्रौपदीसा्ी
ततच्या योग्यते ा असा वीरपुरूष या भूतलावरती तनलच त

आहे आणण

तो स्वतःच्या पराक्रमाने हा अत्यांत क्ीण वाटणारा, पण अशक्य
नसणारा
सोपवलेला

‘पण’

लजांकेल

लजांकेल.

तम्
ु ही

सवु

भार

आहे . तेव्हा तुम्ही अगदी पूणप
ु णे तनलच ांत राहा.”

माझ्यावरती

कृ ष्णपरमात्मा

कृष्णाच्या िोलण्यावरती द्रप
ु द राजा े मन शाांत व तनःशांक झाले.
पण तरीही त्याच्या मनात िोडीशी काळजी मात्र लश्लक राठहली
तेही अगदी साहलजक

आणण

होते म्हणा. परां तु कृष्णावरील श्रद्धेने व भरवशाने

द्रप
ु द राजाने द्रौपदीच्या स्वयांवरासा्ी ी तयारी सुरू केली. त्याआधी त्याने
द्रौपदीशी िोलन
ततलाही त्या लावले्या ‘पणा’ ी क्पना ठदली. ही
ू
योजना कृष्णा ी आहे असे म्हट्यावरती द्रौपदीला त्यावर आणखीन
काही वव ार करण्या ी जरूरी

वाटली नाही. ततने केवळ ककांच त हसून

मान डोलवली आणण शाांतपणे पुन्हा ततच्या महालात तनघून गेली.
कृष्णावरील श्रद्धेने व प्रेमाने द्रौपदी अांतिाुह्य अत्यांत शाांत होती. अिाुत
पुढे काय काय व कसे कसे कृष्ण घडवील या ी आतुरता मात्र
द्रौपदीच्या्ायी साहलजकपणे होती .
हे

लक्ष्मी,

कृष्णाच्या

साांगण्यानुसार

द्रप
ु द

राजाने

द्रौपदीच्या

स्वयांवरा ी मो्ी जय्यत तयारी सुरू केली. प्रिम राजपुरोठहताांच्या
स््यानस
ु ार शभ
ु ठदन व शभ
ु मह
ु ू ताु ी वेळ तनलच त केली. त्यानांतर
दे शोदे शीच्या राजाांना व राजपुत्राांना खास आमांत्रणपबत्रका व व्यलक्तगत
आमांत्रणे पा्ववण्यात आली. फक्त स्वयांवरा ा ‘पण’ काय आहे हे मात्र
त्याांना कळववण्यात आले नव्हते. त्याववषयी मुद्दाम

गुप्तता राखण्यात

आली होती. त्या प्रमाणे स्वयांवरासा्ी एक खास, अत्यांत सश
ु ोलभत असा
मांडप

उभारण्यात

आला

आणण

सवु

आमांबत्रत

पाहुण्याांसा्ी

सवु

सुखसोयीांनी युक्त, असे शालमयानेही उभारण्यात आले.
हे लक्ष्मी, अशा तऱ्हे ने द्रौपदीच्या स्वयांवरा े वातावरण एकीकडे
तनमाुण होत असताना, कृष्णाच्या ठ्काणी मात्र एक वेगळे

व्यवधान

होते. स्वयांवरा े रीतसर आमांत्रण हलस्तनापरु ला पा्वलेले होते . परां तु ते
पाांडवाांना लमळण्या ी सत
ु रामही शक्यता नव्हती. कारण कमुधमुसांयोगाने
पाांडव त्यावेळेस हलस्तनापुरला नव्हते . खरे साांगाय े तर, पाांडव एका
मोठ्या प्राणसांकटातून
होते.”

वा ले होते आणण ते अज्ञातवासात

राठहलेले

  
िोलत असताना नारदाने लक्ष्मीकडे जाणन
ू िज
ु न
ू
त्याच्या अपेिेप्रमाणे

पाठहले आणण

त्याला लक्ष्मीच्या मुखावर कमाली ी उत्सुकता

ठदसून आली. नारदाने लक्ष्मीकडे सहे तूक नजरे ने पाहून लस्मतहास्य केले
आणण त्यावरती लक्ष्मीनेही हलके
मनात काय आहे हे नारदाने लागली

हसन
प्रततसाद ठदला. लक्ष्मीच्या
ू
ओळखले आणण नारदाने ततच्या

मनातील ओळखले आहे , हे लक्ष्मीच्याही लगे
नारदाकडे अपेिेने पहात

लिात आले. लक्ष्मी

राठहली. तेव्हा लक्ष्मी ी अपेिापूती करण्याच्या

हे तन
ू े नारदाने पन्
ु हा िोलावयास सरु
ु वात केली.

“हे लक्ष्मी, तुझ्या मनात आलेले वव ार माझ्या लिात आलेले
आहे त. पाांडवाांवरील गद
ु रले्या प्राणसांकटा ा मी उ्लेख जरी िोडक्यात
केला, तरी तो तुझी उत्सुकता वाढववण्यासा्ी पुरेसा होता. पाांडवाांवर
सांकट आणण तेही प्राणसांकट कोणी व कसे आणले आणण त्यातून
पाांडवाांना कोणी व कसे वा वले, हे प्रचन तुझ्या्ायी तनमाुण होणे अगदी
साहलजक

आहे . त्या ा

सववस्तर तपशील

साांगणे

जरी शक्य व

आवचयक नसले तरी िोडक्यात तुला तो प्रसांग साांगून, मी तुझी
उत्सुकता काही प्रमाणात तरी पूणु करण्या ा प्रयत्न करतो. कारण
त्यालशवाय तझ
ु णे श्रवणात लागणार नाही हे मी पव
ु े लि पण
ू प
ू ाुनभ
ु वाने
जाणून आहे .
हे लक्ष्मी, मागे मी तल
ु ा साांचगतलेली एक गोष्ट तझ्
ु या लिात
असेल
अततशय

आणण ती म्हणजे कौरवाांतील ज्येष्् कौरव दय
ु ोधन हा पाांडवाां ा
गुवेष

व

होण्यामध्ये हे पाांडव

मत्सर

करीत

असे.

पुढेमागे

राज्यासन

मो्ा अडसर आहे त असा दय
ु ोधनाने अगदी पक्का

समज करून घेतला होता. अिाुत त्या ी भीतीही तशी साधार
कारण सवु

प्राप्त
होती.

पाांडव, आणण ववशेषतः त्याांच्यातील ज्ये ष्् िांधू धमुराज हे

त्याांच्या सगुगुणाांमुळे, सज्जन स्वभावामुळे व सत्प्रवत्ृ तीमुळे सवुसामान्य
जनमानसात अत्यांत आदरा े व कौतक
ु ा े स्िान प्राप्त करून राठहले

कृ ष्णपरमात्मा

होते. एवढे

नव्हे , तर राज्यातील व राजदरिारातील सवु

जाणकार व

आदरणीय व्यक्तीही धमुराजाकडे राज्या ा भावी वारसदार या दृष्टीने
पहात असत. या सवाां ा

पररणाम असा झाला की पाांडवाां े अलस्तत्व

दय
ु ोधनाच्या मनात कायम े सलत राठहले. आप्या मागाुतील हे काटे
कायम े नष्ट करावेत असा एकीएक वव ार दय
ु ोधनाच्या्ायी प्रिळ
होऊन राठहला होता. त्या

वव ाराने पछाडले्या अवस्िेतील दय
ु ोधन

पाांडवाांच्या अगदी जीवावर

उ्ला होता आणण त्यासा्ी ी कटकारस्िाने

र ण्यात
कधी

तो नेहमी गढलेला असे. परां तु ईचवरी कृपेने दय
ु ोधनाला त्यात
यश लमळत नसे. कारण पाांडवाांच्या ठहता ी काळजी सतत

वहाणारा कृष्ण हा सदै व दि व जागरूक असे.
लक्ष्मी, आप्या मागाुतन
ू पाांडवाांना कायम े हटवण्यामध्ये येणाऱ्या
अपयशामुळे दय
ु ोधनाच्या ठ्काण ी
शेवटी दय
ु ोधन अगदी हट्टाला
करण्याच्या

एकीएक

हे तूने

ीड अचधक

वाढत राठहली आणण

पेटला. त्याने पाांडवाांना कायम े नष्ट
आणखीन

एक

गप्ु त

कारस्िान

र ले.

हलस्तनापुरापासून अत्यांत दरू अशा एका ठ्काणी त्याने एक मो्ा
राजवाडा िाांधून घेतला आणण त्याच्या लभांतीांमध्ये लाख व कापूर यासारखे
ज्वालाग्राही पदािु भरून ्े वण्या ी व्यवस्िा केली. त्यानांतर दय
ु ोधनाने
िाह्याांगाने प्रेमा ा मो्ा आव आणन
पाांडवाांनी कांु तीसह त्या नवीन
ू
राजवाड्यामध्ये ववश्राांतीसा्ी जाऊन रहावे, असा आग्रह सुरू केला. नांतर
त्या राजवाड्याला आग लावून पाांडवाांना जाळून मारण्या ा दय
ु ोधना ा
डाव होता. धमुराजा हा त्याच्या साध्या-सरळ स्वभावानुसार दय
ु ोधनाच्या
काव्याला िळी पडला आणण त्याने त्या राजवाड्यामध्ये जाऊन रहाण्या ा
तनणुयही घेतला. परां तु दय
ु ोधना ी ही योजना कृष्णप्रेमी ववदरु ाकडून
कृष्णाच्या कानापयांत पोहो ली. पाांडवाांच्या रिणासा्ी सदै व सावध व
दि असले्या कृष्णाने तािडतोि त्याठ्काणी त्याच्या ववचवासातील
माणसे पा्वली आणण त्या राजवाड्यातून िाहे र पडण्या ा एक गुप्त
भुयारी मागु तातडीने तयार करवून घेतला.

पाांडव प्रत्यि त्या राजवाड्यात जाण्यास तनघण्याआधी अजन
ु ाने
अिाुत ,

ही

गोष्ट

कृष्णाला

कळीत

केली.

कारण

महत्त्वा ी गोष्ट कृष्णाला कळवव्यालशवाय कधी
अजुनाला

तािडतोि

सावध

केले

आणण

अजन
ु ाच्या कानावर घातले. परां तु कृष्णाच्या

अजन
ु

प्रत्येक

करीत नसे. कृष्णाने

दय
ु ोधनाने

र लेले

कपट

साांगण्यानस
ु ाने
ु ार अजन

त्याच्या िांधूांना ही गोष्ट न कळवता त्या राजवाड्यात जाण्या ा िेत
कायम ्े वला आणण त्याप्रमाणे सवु पाांडवाांनी त्या राजवाड्याकडे प्रस्िान
केले. पाांडव िोडे ठदवस राजवाड्यात रहातात न रहातात तो

एका रात्री

सवु पाांडव पण
ु णे तनद्राधीन झाले असता, दय
ू प
ु ोधनाच्या गप्ु त राांनी त्या
राजवाड्याला

आग लावून ठदली आणण इतर मांडळीांसह ते ततिून पळून

गेले. आगी ी जाणीव होता
ज्वालाग्राही पदािु आधी

पाांडवाांना जाग आली. राजवाड्यामध्ये

्ासन
ू भरलेले अस्यामळ
ु े , िणाधाुत ती आग

सगळीकडे पसरली आणण त्या आगीने सवु राजवाड्याला आतन
ू व िाहे रून
घेरून टाकले. परां तु कृष्णाच्या साांगण्यावरून अजन
ु ाला राजवाड्यातील
गुप्त भुयारी मागाु ी माठहती होती. त्या गुप्त मागाुने सवु पाांडव त्याांच्या
कांु तीमातेसह त्या राजवाड्यातन
ू िाहे र पडले आणण त्या नगरीपासन
ू िरे
दरू

गेले.

त्यानांतर

कृष्णाच्या

सू नेनुसार

पाांडवाांनी

अज्ञातवासात

रहाण्या े ्रवले आणण ब्राम्हण वेष धारण करून ते कांु तीसह कोणत्याही
एका जागी जास्त वेळ न िाांिता कफरत राठहले. ही घटना व प्रसांग
कृष्णाने फक्त द्रौपदीला

साांचगतली. त्यामळ
ु णे तनःशांक
ु े द्रौपदी पण
ू प

होती.
हे लक्ष्मी, पाांडव आगीमध्ये जळून मेले ही िातमी हलस्तनापूरला
पोहो ली आणण सवुत्र शोका े वातावरण तनमाुण झाले. प्रिम तर त्यावर
कोणा ाही ववचवास

िसेना. परां तु त्या िातमी ी खातरजमा झा्यावरती

सवु नागरीकजन व नातलग अत्यांत दःु खी झाले आणण वारां वार पाांडवाां ी
आ्वण काढून शोक करू लागले. दय
ु ोधन तर मनातून अत्यांत खूश
झाला होता. परां तु िाह्याांगाने दःु खी अस्या ा आव आणण्यात मात्र तो
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ाांगला

यशस्वी

झाला

होता.

आधी

यव
ु राजपद

व

नांतर

प्रत्यि

राज्यासन लमळवण्याच्या दय
ु ोधनाच्या मागाुतील अडिळा आता कायम ा
दरू झाला होता आणण दय
ु ोधन त्या

खुशीत मग्न होऊन राठहला होता.

पाांडवाांच्या मत्ृ युच्या िातमीने धत
ृ राष्रानेही िाह्याांगाने दःु ख व्यक्त केले
खरे , पण ते नक्राश्रू

होते. त्यानेही काही ठदवस रीतसर दख
ु वटा पाळला.

परां तु ती सवु औप ाररकता

होती. काही काळानांतर पुन्हा सवाां ी जीवने

सुरळीतपणे व व्यवलस्ितपणे सुरू झाली. पाांडवाांववषयी खऱ्या प्रेमा े
असलेले जन मात्र पाांडवाांना ववसरू शकत नव्हते आणण म्हणून त्याांच्या
आ्वणी पन्
ु हा पन्
ु हा काढून दःु खी होत होते. काहीतरी

मत्कार घडेल

आणण पाांडव पुन्हा परत येतील अशी वेडी आशा मनात ्े वून पाांडव परत
येण्या ी ते वाट पहात होते.”
नारदाच्या िोलण्या ा वेग िोडासा मांदाव्यासारखा झाला आहे हे
लक्ष्मीच्या लिात आले आणण ती

सांधी साधून लक्ष्मीने मध्ये

िोलावयास सरू
ु वात केली.

“अरे नारदा, दय
ु ोधना ा गुवेष व त्यामुळे पाांडवाांवर वारां वार येणारी
सांकटे या े वणुन ऐकून माझे मन तर अगदी सन्
ु न
मला तर काही सु ेनासे

होऊन राठहले आहे .

झाले आहे . एखागुयाच्या ठ्काणी एवढा

पराकोटी ा गुवेष व मत्सर असू शकतो यावर माझा ववचवास

िसत

नाही. परां तु दय
ु णे पछाडलेला
ु ोधन तर पाांडवाांच्या गुवेषाने अगदी पूणप
होता. पाांडवाांना मरण आ्यालशवाय दय
ु ोधनाच्या मनाला
शक्य

ैन पडणे

नव्हते. परां तु पाांडवाां ा खरा रिणकताु व पा्ीराखा असले्या

कृष्णामुळे

पाांडव एवढ्या घोर सांकटातून सुखरूपपणे ि ावले. प्रेमाला व

मैत्रीला जागण्याच्या कृष्णाच्या या ब्रीदाला व स्वभावाला तोड

नाही हे

खरे !
अरे नारदा, परां तु पाांडव जरी वा ले तरी त्याांच्यावरील सांकट तर
अजूनही कायम

होते. कारण जोपयांत दय
ु ोधन आहे तोपयांत पाांडवाांच्या

जीवाला शाांती व स्वस्िता लाभणे शक्य

नव्हते, हे तर अगदी उघडपणे

ठदसत होते. असे असतानाही द्रौपदी े अजन
ु ाशी लग्न होणे म्हणजे
ततच्यासा्ी तर जीवनभर अनेक सांकटाांच्या माललकेला आपणहून आणण
तेही जाणूनिुजून आमांत्रण ठद्यासारखे

होत होते. नाही का? हा मूलभूत

प्रचन माझ्या मनाला आत कु्े तरी सतावत आहे . त्यातून पुन्हा
द्रौपदीच्या प्रत्यि स्वयांवराच्या वेळी पाांडव तर अज्ञातवासात

होते. मग

त्याांच्यापयांत त्या स्वयांवरा ी िातमी व तनमांत्रण पोहो णार तरी कसे
आणण ते स्वयांवराला प्रत्यिपणे हजर रहाणार तरी कसे? आणण मग
द्रौपदी े स्वयांवर पार पडून तत ी मनोइच्छा पुरी होणार तरी कशी?
खरोखरी माझ्या मनात अ ानक या प्रचनाां े काहूर
आहे . त्या े कारण म्हणजे माझ्या मनात
आणण ती

माज्यासारखे झाले

कु्े तरी शांका लपलेली आहे

शांका अशी वेगळ्या वेगळ्या प्रचनाांच्या रूपाने अ ानक वर

येत आहे . माझे मन शांककत झा्यामळ
ु े िोडेसे दवू षतही होते. माझ्या
मनाच्या दि
ु ते े
ु ल

हे लिण आहे हे मी जाणन
ू आहे . त्यामळ
ु े

तू जो

द्रौपदीच्या कृष्णावरील श्रद्धे ा व प्रेमा ा ववषय साांगत आहे स त्यावर मी
श्रद्धा ्े वून तो श्रवण करते खरी, पण काही वेळा माझे मन मात्र त्या
ववषया ा पण
ु णे स्वीकार करीत नाही, हे ही माझ्या लिात येते . परां तु
ू प
मला एका गोष्टी े अजूनही राहून राहून नवल वाटते की द्रौपदीला
सवुकाही माठहत असूनही काही

मानलसक अड ण कशी आली नाही?

तत े मन एवढे सिळ कसे काय झाले होते? द्रौपदी ी ही कृष्णावरील
अांधश्रद्धा तर नव्हती ना? का कृष्णावरील प्रेमासा्ी तत े मन एकप्रकारे
दि
ु
ु ल

झालेले होते? सवु पररलस्िती ी पूणु क्पना द्रौपदीला खरोखरी

होती ना?”
िोलता िोलता लक्ष्मीच्या लिात आले, की तत े मन फार
नकारात्मक ठदशेने वव ार करू लागलेले आहे . त्यामुळे ती सावध झाली.
ततने तत े िोलणे प्रयत्नपव
ु
िाांिवले आणण ती नारदाकडे अगततक
ू क
नजरे ने पहात राठहली. लक्ष्मी ी ही दयनीय अवस्िा पाहून नारदाला तत ी
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कणव

आली आणण तत े मन स्वच्छ व तनमुळ करण्यासा्ी नारदाच्या

मख
ु ातन
ू प्रेमळ पण सत्यव ने पन्
ु हा प्रगट होऊ लागली.

“हे लक्ष्मी, तुझ्या मना ी पन्ु हा

लबि ल होते आहे हे ठदसत

आहे आणण तूही तुझ्या मना ी अवस्िा लपवून न ्े वता मोकळे पणाने
प्रगट करीत आहे स, ही गोष्ट मात्र

ाांगली व योग्य

यासांिांधी जोपयांत तुझ्या ्ायी व्यावहाररक

दृष्टी व मयाुठदत

आहे , तोपयांत तुझ्या मना ा कोतेपणा तसा
मना ी

लबि ल पुन्हा पुन्हा तशी

आहे . प्रेम व श्रद्धा
व्याख्या

कायम रहाणार आणण

होत रहाणार. द्रौपदी ी श्रद्धा व प्रेम

हे कोणा सामान्य प्रापांच क पुरूषाच्या ्ायी नव्हते, तर तत े मन व िुद्धी
हे दोन्ही कृष्णा्ायी जडलेले होते ही महत्त्वा ी व मल
ू भूत गोष्ट तू
आधी लिात घे आणण अत्यांत दृढपणे मनात धरून ्े व. त्यामळ
ु े
मना ा वव ार करण्या ा दृष्टीकोन

तझ्
ु या

कायम ा िदलेल आणण कृष्णाकडे

व त्याच्यामुळे द्रौपदीकडे पहाण्या ी योग्य दृष्टी तुला लाभेल. त्या दृष्टीने
पहाता पहाता

तल
ु ा आधी कृष्णा े अांतःकरण आणण मग द्रौपदी े मन

जाणता येणे शक्य होईल.
हे लक्ष्मी, कृष्णाच्या ईचवर स्वरूपाववषयी जरी द्रौपदीला पण
ू ु जाण
नसली, तरी कृष्णा े असामान्यत्व मात्र ततला नक्की

आकलन झालेले

होते आणण त्याववषयी ा तत ा तनच य अगदी ्ाम होता. मुख्य म्हणजे
द्रौपदी ा हा तनच य ततच्या स्वानुभवातून झालेला होता. त्यामुळे
ततच्या कृष्णावरील श्रद्धेत अलजिात अांधत्व नव्हते. कृष्णा े सतत
मागुदशुन घेऊन त्याप्रमाणे जीवन जगताना त्या तनलमत्ताने द्रौपदीला
कृष्णा े प्रेमही अनुभवावयास लमळाले आणण तत े कृष्णाशी एक प्रेमा े
भावतनक नाते तनमाुण झाले. प्रेमाच्या भावनेमध्ये सरु
ु ता व
ु वातीला दि
ु ल
िोडेसे अांधत्वही असू शकते, ही गोष्टही खरी

आहे . परां तु याठ्काणी

एक गोष्ट अत्यांत महत्त्वा ी आहे , की ज्या कृष्णावरती द्रौपदी े प्रेमाने
मन जडले होते तो कृष्ण हा अत्यांत सिळ होता आणण दि
ु ाांनाही सिळ
ु ल
करण्या े साम्यु त्याच्या्ायी होते. त्या प्रमाणे कृष्ण हा आत्मज्ञानी

अस्यामळ
ु े त्या े सवु मागुदशुन व तनणुय हे योग्य त्या वववेकाने व
डोळसपणे घडत असत.
लक्ष्मी, द्रौपदीला कृष्णाच्या प्रेमळ सहवासा ी व त्याच्या प्रत्यि
सहभागा ी एवढी सवय झालेली होती की ती तत ी तनताांत गरज

होऊन

राठहली होती. त्यालशवाय जीवन जगण्या ी वेळ जर द्रौपदीवर आली
असती, तर तत ी अत्यांत मानलसक कु ांिणा

झाली असती. एकवेळ

शारीररक कष्ट परवडले पण मानलसक क्लेश सहन करणे हे त्याहूनही
क्ीण असते. नेमकी ही

गोष्ट कृष्ण जाणून होता. म्हणून

त्याने

द्रौपदीच्या मानलसक गरजेला अचधक प्राधान्य व महत्त्व ठदले आणण
तत ा वववाह कृष्णाने त्या ा परमलमत्र व अत्यांत प्रेमा ा असले्या, अशा
अजन
ु ाशी करण्या ी योजना आखली. त्याआधी कृष्णाने कोणतीही गोष्ट
द्रौपदीपासून

लपवून

न

्े वता

सवु

पररलस्िती

स्पष्टपणे

द्रौपदीला

समजावून साांचगतलेली होती आणण अांततम तनणुय खुद्द द्रौपदीवरती
सोपवला होता. कृष्णाने द्रौपदीला फक्त एक

‘द्रौपदी, तुझा तू
तरी मी नेहमी

गोष्ट साांचगतली होती की

वव ार करून तनणुय घे. तू काहीही तनणुय घेतलास
तुला साि दे ईन या ी खात्री िाळग. फक्त एक

गोष्ट

कर, वव ार होकारात्मक ठदशेने कर.’
लक्ष्मी, कृष्णाच्या िोलण्यातील मतततािु व भावािु हे
द्रौपदीने

लगे

ओळखले

आणण

हे

तर

तत े

वैलशष््य

दोन्ही
होते.

कृष्णप्रेमाने द्रौपदी े मन व कृष्णावरील श्रद्धेने द्रौपदी ी िद्ध
ु ी हे दोन्ही
अत्यांत स्वच्छ अस्यामुळे तत ी भूलमकाही अत्यांत स्पष्ट होती. त्यामुळे

‘कृष्ण ज्या िाजूला आहे ती
द्रौपदीला मळ
ु ी

ठदशा होकारात्मक आहे ’ हे कळायला

वेळ लागला नाही. त्या होकारात्मक ठदशेने वव ार

के्यावरती िणाधाुत

द्रौपदी ा तनणुय ‘हो’ असा

तो तनणुय कृष्णाला तािडतोि तति्या ततिे

झाला आणण ततने

साांगूनही टाकला. द्रौपदी ा

हा तनणुय ना भावनेच्या भरातील होता, ना कृष्णावरील अांधश्रद्धेमुळे
होता. सवु पररलस्िती ी पण
ू ु क्पना असन
ू ही कृष्णाच्या प्रेमाच्या

कृ ष्णपरमात्मा

भरवशाने व कृष्णावरील श्रद्धेच्या िळाने द्रौपदीने घेतलेला तनणुय हा
जेवढा वस्ततु नष्् होता, तेवढा

तो भावपण
ु ी होता.”
ू ह

नारद जसे जसे स्पष्टपणे व सववस्तरपणे त्या े म्हणणे माांडीत
होता तसा तसा लक्ष्मीच्या मनावरील ताण हळूहळू कमी होत होता, हे
ततच्या मुखाकडे पाठहले असता अगदी सहजपणे लिात येत होते. त्यामुळे
नारदा े िोलणे िाांि्यावरती लक्ष्मीला तत े मन मोकळे करण्यासा्ी
जराही वेळ लागला नाही.

“अरे नारदा, माझ्या मना े पूणु समाधान करण्यासा्ी तुला िरे
व ते

ते

िोलणे वारां वार करावे लागत आहे हे माझ्याही लिात येते

खरे , पण माझाही नाईलाज

होत आहे . तुझे तकुशुद्ध िोलणे िुद्धीला

पटायला जराही वेळ लागत नाही. परां तु िोडेसे मागे मागे रहाते ते माझे
मन . पण आता मात्र ते तनलच तपणे सावरले आहे . द्रौपदीच्या्ायी
कृष्णाववषयी असलेली श्रद्धा आणण त्याां े अत्यांत आगळे वेगळे असलेले
प्रेमा े नातेसांिांध आता माझ्या तनलच तपणे लिात आलेले आहे त.
द्रौपदीने कृष्णावरती अगदी पूणप
ु णे भरवसा ्े वलेला आहे आणण तो
भरवसा कृष्णावरती अस्यामळ
ु े त्या े पण
ू ु फळ द्रौपदीला लमळणार
होते. िरे , द्रौपदीला तरी दस
ु रे काय हवे होते? तर प्रत्यि कृष्णालशवाय
ततला आणखीन काही

नको होते. ततला फक्त कृष्ण

हवा होता.

द्रौपदी े ध्येय ततच्यासा्ी अगदी स्पष्ट होते. त्या ध्येयाप्रत द्रौपदीला
नेण्या ी जिािदारी ततने कृष्णावरती

पण
ु णे सोपवली होती आणण
ू प

मुख्य म्हणजे ती जिािदारी कृष्णाने स्वीकारली होती. ही एक

गोष्ट

सत्य आहे आणण अांततम आहे . तेव्हा आपण इतर आजूिाजूला िघाय े
ककांवा दस
ु रा काही वव ार कराय े काही कारण

नाही, हे

खरे . होय

ना?
नारदा, मला अगदी मनापासन
ू असे वाटते की आपण द्रौपदीच्या या
तनणुयाववषयी ककतीही िोललो ककांवा केवळ तालत्त्वक

ाु केली तरी

माझ्या मना े समाधान पूणप
ु णे होणे शक्य नाही. कारण प्रचन व त्याां ी

उत्तरे आणण त्या उत्तरातून आणखीन नवीन प्रचन, असे हे
राहील आणण तेही जागच्या जागी

क्र

ालू

कफरत राहील. त्यापेिा द्रौपदीने हा

िाह्याांगा ा क्ीण व गूढही वाटणारा तनणुय प्रत्यिात कसा तनभावून
नेला हे पहाणे व जाणून घेणे हे

अचधक योग्य होईल. प्रत्यि प्रसांगात

द्रौपदी ी कृष्णप्रेमतनष््ा कशी कायम राठहली आणण कृष्णावरील श्रद्धेने
ततने काय व कसा अनुभव घेतला हे

महत्त्वा े आहे आणण ते

ऐकण्यासा्ी मी आता अत्यांत आतुर झालेली आहे . तेव्हा तू द्रौपदीच्या
स्वयांवरा ी व ततच्या पुढील जीवनासांिांधी ी किा व मुख्य म्हणजे
त्यावरील तनरूपण साांगावयास सरू
ु करणे हे

अत्यांत योग्य होईल.”

लक्ष्मी े िोलणे ऐकून नारदाने मांदलस्मत केले आणण सांमतीदशुक
मान डोलवली. नारदाने िणभर त्या े नेत्र लमटून घेतले मात्र, त्याच्या
अांतःकरणातील दाटलेला भलक्तभाव त्याच्या मुखकमलावरती पूणप
ु णे
पसरला आणण त्याच्या मुखातून शब्दरूपाने वाहू लागला.

“हे लक्ष्मी, द्रौपदीच्या स्वयांवरा ी जय्यत तयारी द्रपु दाकडून अत्यांत
हौसेने व उत्साहाने

ालू

होती. परां तु त्याच्या मनात मात्र िोडीशी

धाकधक
ु होती . द्रौपदीच्या स्वयांवरासा्ी लावलेला एवढा क्ीण ‘पण’
खरे

कोणी लजांकेल की नाही या ी काळजी, नाही म्हटले तरी द्रप
ु दाच्या

मनात को्े तरी सुप्तपणे होती . फक्त तो कोणाशी तसे िोलून दाखवत
नव्हता एवढे ! कारण द्रप
ु दाने जर त्याच्या मनातली शांका प्रगट केली
असती, तर मग सगळीकडे
आणण

द्रप
ु दाला

प्रयत्नपव
ु
ू क

तसे

होऊ

साशांकते े वातावरण तनमाुण झाले असते
गुयाय े

नव्हते.

द्रौपदी

तो

अत्यांत

मनातून शाांत व िाहे रून स्वस्ि राठहला. कृष्णावरती

द्रप
ू ु भरवसा होता आणण त्या ी
ु दा ा पण
होता.

म्हणून

मात्र

मनातन
ू

पण
ु णे
ू प

खात्री द्रप
ु द धरून राठहला

तनःशांक

मोकळे पणाने वावरत होती. ततच्याकडे पाहून
पत्नी ीही उमेद वाढत होती, हे मात्र खरे .

होती

आणण

अत्यांत

द्रप
ु दा ी व त्याच्या

कृ ष्णपरमात्मा

लक्ष्मी, पाांडवाां ी तनत्य काळजी वहाणाऱ्या कृष्णाच्या मनातही

‘आता पाांडवाांनी पुन्हा जनात प्रगट होण्या ी वेळ आलेली आहे ’ असे
वव ार येऊ लागले होते . त्यासा्ी द्रौपदी स्वयांवरा ी वेळ ही
योग्य आहे हे ही कृष्णाने आधीपासून

अत्यांत

्रवले होते. कृष्ण पाांडवाांशी सांपकु

्े वन
ू होता . त्यामळ
ु े कृष्णाने पाांडवाांना सांदेश पा्ववला की द्रौपदीच्या
स्वयांवराला त्याांनी उपलस्ित रहाय े आहे आणण स्वयांवराकरीता लावलेला

‘पण’ लजांकण्या ा पराक्रम हा अजन
ु ाला कराय ा आहे . कृष्णावरती
तनताांत श्रद्धा व ववचवास असले्या पाांडवाांसा्ी कृष्णा ा शब्द हा अांततम
होता. त्यामुळे ब्राह्मणवेष धारण करून गप्ु तपणे रहात असलेले पाांडव हे
तािडतोि पाां ाल दे शी येऊन दाखल झाले आणण स्वयांवर मांडपात
गुप्तपणे िसून राठहले.
हे

लक्ष्मी,

प्रत्यि

स्वयांवराच्यावेळी

द्रप
ु दराजाने

सभामांडपात

जमले्या मान्यवर राजामहाराजाां े प्रिम स्वागत केले आणण त्यानांतर
स्वयांवरासा्ी लावलेला तो ‘पण’ सवाांना नीट समजावन
साांचगतला.
ू
त्या िरोिर ‘तो ‘पण’ लजांकण्याच्या स्पधेत उतरणारा पुरूष हा कुलवान
असणे अत्यांत आवचयक आहे ’ अशी पुस्तीही द्रप
ु दाने जोडली. तो ‘पण’
ऐक्यािरोिर
तनराशे ा एक

सवुत्र एक

हलक्लोळ माजला आणण सवाांच्या मुखातून

सरू प्रगट होऊ लागला. प्रत्यि पढ
ु े येऊन तो ‘पण’

लजांकण्या ा प्रयत्न करायलाही कोणी धजावत

नव्हते. ज्याांना स्वतःच्या

पराक्रमाववषयी फाजील गवु होता असे काही राजे पुढे सरसावले आणण
त्याांनी त्या कफरत्या

क्रावरील मत्स्या े पाण्यातील प्रततबिांि पाहून

त्याच्या एका डोळ्या ा वेध घेण्या ा प्रयत्न केला खरा, परां तु त्याां ा तो
खटाटोप अत्यांत हास्यास्पद

्रला. द्रौपदीच्या सौंदयाुला भुलूनही काही

जणाांनी खोटा आवेश आणून प्रयत्न केला. पण मुळात आडात

नाही तर

पोहोऱ्यात कु्ून येणार? त्यामळ
ु े त्या राजाां ा खोटे पणा ऐनवेळी उघडा
पडला आणण ते सवाांच्या

ेष्टे ा

एक ववषय झाले.

    

किाफचा प्रयत्न – द्रौपदीची स्पष्टोक्ती
हे लक्ष्मी, सुरूवातीला असलेला सवाां ा उत्साह हळूहळू जसा जसा
ओसरू

लागला,

तसे

तसे

स्वयांवरमांडपात

एक

प्रकार े

वातावरण पसरू लागले आणण द्रप
ां े े
ु दाच्या मुखावर तर च त
लागले. त्याने हळू

नैराचया े
भाव ठदसू

एक दृष्टीिेप कृष्णाकडे टाकला. पण कृष्णा ी मुद्रा

मात्र शाांत व गांभीर

होती. िरा

वेळ गेला तरी कोणीही प्रयत्न

करण्यासा्ी पढ
ु े येण्या ेही धाडस करे ना. तेवढ्यात , अ ानक महारिी
व धनुवीर म्हणून भूतलावरती ववख्यात असलेला कणु पुढे आला.
दय
ु ोधनाच्या

साांगण्यावरून

व

दय
ु ोधना ा

प्रतततनधी

म्हणून

तो

स्वयांवरासा्ी उपलस्ित राठहलेला होता. कणाुने प्रिम द्रप
ु द राजाला
नम्रतापव
ु वांदन केले आणण द्रौपदीकडे एक दृष्टीिेप टाकला. द्रौपदी े
ू क
ऐकून असलेले सौंदयु प्रत्यि पाहून कणाु ेही दे हभान िोडावेळ हरवले
आणण तो ततच्याकडे अतनलमष नेत्राांनी पहात

राठहला. पण लगे

कणाुने स्वतःला सावरले आणण द्रप
ु ा घेऊन कणु एकेक पाऊल
ु दा ी अनज्ञ
सावकाश पण ्ामपणे टाकीत धनुष्य िाण हाती घेण्यासा्ी पुढे जाऊ
लागला.
हे लक्ष्मी, कणाु ी धनुववुगुयेतील पारां गतता सवुश्रुत

होती. त्यामुळे

‘पण’ लजांकण्यासा्ी पुढे आले्या कणाुला पाहून स्वयांवर मांडपातील सवु
उपलस्िताां ी

उत्सुकता

अततशय

वाढली

आणण

कणाु ा

पराक्रम

पहाण्यासा्ी सवुजण अत्यांत आतरु होऊन राठहले. ‘पण’ लजांकण्या ा पण
ू ु
आत्मववचवास जसा व जेवढा कणाुच्या ्ायी होता तसा व तेवढा
ववचवास व खात्री तेिील सवाांच्या
ेहऱ्यावर
आधीपासून

अगदी

स्पष्टपणाने

ठ्काणी होती आणण ती सवाांच्या
ठदसत

होती.

परां तु

द्रौपदी

मात्र

सावध होती, कारण कृष्णाने ततला कणाुसांिांधी आधी

साांचगतले होते. कणाुने ‘पण’ लजांकण्या ी शक्यता नव्हे तर खात्री
आणण मग काहीही तनणुय घेणे वा िदलणे शक्य
ओळखन
ू होती. ततने एक

होती

झाले नसते हे द्रौपदी

दृष्टीिेप कृष्णाकडे टाकला असता कृष्णाने

कृ ष्णपरमात्मा

केवळ सू कतेने व हलके
लगे

मान डोलवली. कृष्णा ा इशारा द्रौपदीच्या

लिात आला. िणाधाुत द्रौपदी पढ
ु े सरसावन
ू उभी राठहली आणण

ततने कणाुला हाक मारून िाांिवले.

“अहो कणुराज, तुम्ही जरा िाांिण्या े करावे. तुम्ही हा ‘पण’
लजांकण्या ा प्रयत्न करण्याआधी मला तुमच्याशी काही िोलावया े आहे .”
द्रौपदीच्या या िोलण्याने कणाुसह सवु उपलस्ित जन
स्तब्ध झाले. कणुही जागच्या जागी

ििकून उभा राठहला आणण त्याने

आधी द्रप
ु दाकडे व नांतर द्रौपदीकडे वळून पाठहले. कणाुला काही
होईना. द्रप
ु दालाही काही

ककत व
उलगडा

कळे ना. तोही द्रौपदीकडे आच याुने व अपेिेने

पहात राठहला. कृष्ण मात्र अत्यांत शाांतपणे द्रौपदीकडे पहात होता. त्याच्या
नेत्रात एक ववशेष

मक ठदसत होती. द्रौपदीने पुन्हा एकदा कृष्णाकडे

पाठहले आणण त्याच्या नेत्रातील सांमतीदशुक भाव पाहून ततला िळ आले.
सवु धैयु एकवटून द्रौपदीने िोलावयास सरू
ु वात केली. तत ा सरू अत्यांत
शाांत पण तनच यी होता आणण तत े िोलणेही अत्यांत तनःसांठदग्ध व
स्पष्ट होते.

“अहो कणुराज, प्रिम मी तुम ी मनःपूवक
ु िमा मागते. तुम ा
कोणत्याही प्रकारे अवमान करण्या ा माझा मुळी
गोष्टी वेळी

हे तू नाही. परां तु काही

स्पष्ट करणे हे माझ्या दृष्टीने अत्यांत आवचयक आहे .

कारण हा माझ्या पुढील सवु जीवना ा प्रचन आहे . माझ्या स्वयांवरासा्ी
धनुववुगुये ी कसोटी घेणारा असा ‘पण’ लावलेला आहे ही गोष्ट खरी
आहे . पण त्याआधी माझीही एक अट आहे . हा ‘पण’ लजांकण्यासा्ी
प्रयत्न करणारा परू
ु ष हा कुलवान असणे अत्यांत आवचयक आहे .
त्यालशवाय कोणताही पुरूष प्रयत्न करण्यासा्ीही पात्र ्रणार नाही आणण
ही गोष्ट माझ्या वपत्याने आधी

स्पष्ट केलेली आहे .

कणुराज, तुम्ही एक वीरपुरूष म्हणून प्रख्यात आहात, हे मीही
जाणून आहे . पण त्या िरोिर तुमच्या खऱ्या कुळा ा ्ावठ्काणा नाही

असेही मी ऐकून आहे . एका सार्याला तम्
ु ही अभुकावस्िेत गांगेच्या
प्रवाहात सापडलात व त्याने

तम
ु े सवु सांगोपन केले अशीही वदां ता

आहे . तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे ठहणवण्या ा माझा अलजिात हे तू नाही
आणण तसे करण्या ा मला कोणता अचधकारही नाही. परां तु माझ्या
तनणुयाशी मात्र मी ्ाम आहे . हा तनणुय माझा अत्यांत व्यलक्तगत आहे
आणण त्या ा मला पूणु हक्कही आहे . तरी तुम्ही प्रिम तुमच्या
कुळासांिांधी साांगणे करावे आणण नांतर

‘पण’ लजांकण्यासा्ी पुढे व्हावे

अशी मी तुम्हाला ववनांती करते.”
द्रौपदी े िोलणे ऐकून स्वयांवर मांडपात सवुत्र तनःशब्द शाांतता
पसरली.

काही

जणाां ा

तर

त्याांच्या

द्रौपदीकडून अशा वक्तव्या ी कोणी

कानावरती

ववचवास

िसेना.

अपेिा केली नव्हती. स्वयांवर

प्रसांगी कोणी राजकन्या एवढे स्पष्टपणे िोलू शकेल अशी कोणी क्पना
करणेही शक्य नव्हते. अगदी द्रप
ु दालाही अशी क्पना नव्हती. त्यामुळे
तोही द्रौपदीकडे एकटक पहात

राठहला. परां तु द्रौपदीच्या िोलण्यातील

मुद्दा त्यालाही पटला होता आणण मान्य होता. त्यामुळे द्रप
ु द जरी काही
िोलला नाही तरी त्याने द्रौपदीकडे पाहून सांमतीदशुक मान हलवली आणण
द्रौपदीच्या िोलण्याला दज
ु ोरा
अिाुत

ठदला. परां तु सवाुत हतिुद्ध झाला तो

कणु! द्रौपदीच्या त्या अनपेक्षित िोलण्याने कणु जेवढा अ ांबित

झाला, त्याहीपेिा जास्त तो अवमातनत

झाला. द्रौपदी े िोलणे त्याच्या

अांतःकरणाला अत्यांत वेदनादायी झाले. तरीही कणाुने मना ा सांयम
कायम राखला आणण स्वतःला सावरून धरले. पढ
ु े गेलेला कणु, जो
जागच्या जागी
त्या

पावली

ििकून उभा राठहला होता, तो द्रौपदी े िोलणे ऐकून
मागे

कफरला

आणण

मान

आसनाच्या ठदशेने सावकाश पावले टाकीत

खाली

घालून

स्वतःच्या

ालू लागला. परां तु कणु जेव्हा

द्रौपदीच्या समोर आला तेव्हा मात्र तो पन्
ु हा िाांिला आणण द्रौपदीकडे
रागाने जळजळीत कटाि टाकीत िोलू लागला. खरे म्हणजे कणाुच्या
मुखातून शब्दाां ा स्फोट

होऊ लागला.
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“अगां द्रौपदी, अशा तऱ्हे ने माझा सवाांसमि अवमान करून तू
तझ्
ु या कोत्या व िुद्र मनोवत्ृ ती े

प्रदशुन केले आहे स, ज्याच्यासा्ी

तुम्ही लस्त्रया प्रलसद्ध आहात. खरे तर, कोणत्याही माणसा े श्रेष््त्व हे
त्याच्या

जन्मकुळावरून

्रत

नसते

तर

ते

त्याच्यावर

झाले्या

सांस्कारावरून तनलच त होत असते. त्या प्रमाणे कोणत्याही परू
ु षा े
पुरूषत्व हे त्याच्या पराक्रमाने

लसद्ध होत असते. कारण कोणा ा जन्म

कोणत्या कुळात व्हावा हे कोणाच्या

हातात नाही. परां तु प्रयत्नाने

मो्े पण प्राप्त करून घेणे मात्र प्रत्येकाला शक्य आहे आणण ते
महत्त्वा े आहे . तरीही तझ्
ु यासारखी स्वतःला िद्ध
ु ीमान समजणारी स्त्री
जेव्हा जाणूनिुजून असा कुळा ा खोटा मुद्दा उपलस्ित करते तेव्हा तत े
अती शहाणपण व ततच्या्ायी ा अहां कार
स्वतःच्या रूपगण
ु ाववषयी केवढा गवु आहे हे

प्रगट होतो. तुझ्या्ायी
लसद्ध होते.

हे द्रप
ु द महाराज, अशा तऱ्हे ने स्वयांवराला सवाांना आधी आमांबत्रत
कराय े

आणण

कराय ा, हे
खच त

मग

माझ्यासारख्या

एखागुया ा

जाहीरपणे

अपमान

तुमच्यासारख्या वयोवद्ध
ृ , अनुभवी व ज्ञानी व्यक्तीला

शोभा दे णारे नाही. हे तर सभ्यपणा े ककांवा सुसांस्कृतपणा ेही

लिण नाही. खरे तर, हे सवु मी तुम्हाला समजावून साांगण्या ी काहीही
आवचयकता

नाही. पण द्रौपदी े िोलणे ऐकून तम्
ु ही त्यावर एक

कार

शब्दही न िोलता ज्याअिी स्वस्ि िसून राठहला आहात, त्याअिी
द्रौपदीच्या िोलण्याला तुम ी पूणु सांमती आहे असा

अिु त्यातून तनघत

आहे . मला तरी यामागे कोणा े तरी काहीतरी राजकारण असावे या ी
खात्री
तनलच त

वाटते.

मला

येिे

िोलावन
ू

मद्द
ु ाम

अपमातनत

करण्यामागे

कोणा ा तरी डाव आहे . पण त्या ी फळे तुम्हाला भोगावी

लागतील आणण त्यासा्ी फार मो्ी ककांमत तुम्हाला मोजावी

लागेल

या ी पण
ू ु खात्री िाळगा. माझा परमलमत्र असलेला कुरूकुळा ा यव
ु राज
दय
ु ोधन माझा झालेला हा अवमान सहन करणे कधी

शक्य नाही.

द्रौपदी,

तह
ू ी

जाणन
ू िज
ु न
ू

एक

केलेला

गोष्ट

अवमान

पण
ु णे
ू प
तल
ु ा

लिात

अत्यांत

्े व.

महागात

तू

माझा

पडणार

हा

आहे .

जन्मभर तुला त्यासा्ी रडावे लागेल आणण अनलन्वत कष्ट व क्लेशही
भोगावे लागतील. माझ्या कुळा ी व माझ्या मातावपत्याां ी माठहती जरी
मला नसली, तरी ज्या मातावपत्याांनी माझा साांभाळ केला आणण माझे
पालन-पोषण करून मला वाढववले त्याांच्याववषयी मला सािु अलभमान
आहे . ववशेषतः माझी माता राधा ही तर माझ्यासा्ी सवुस्व आहे आणण
ती तर माझे अत्यांत पूजनीय असे दै वत

आहे . तुझ्याकडून कळत

नकळत त्या माझ्या माते ी

अवहे लना घडलेली आहे . एवढे

ज्या

सुसांस्कार

मातेने

मातत्ृ वा ा
या

माझ्यावरती

केले

त्या

नव्हे , तर

माझ्या

मातेच्या

जणू तू अवमान केलेला आहे स आणण त्या पापा ी फळे तुला

जन्मात भोगावी लागतील, हे तू तनलच तपणे समजन
ू रहा.”
कणाुने त्या े िोलणे महत ् प्रयासाने आवरून घेतले खरे , पण

त्या ा झालेला प्रिोभ काही कमी झालेला नव्हता, हे त्याच्या क्रुद्ध
ेहऱ्यावरून स्पष्टपणे ठदसत होते. रागाच्या त्या भरात , झालेला
अवमान कसािसा चगळून कणु स्वतःच्या आसनावर जाऊन िसला.
स्वयांवरमांडपात पसरून राठहले्या शाांततेतही एक प्रकार ा सुप्त तणाव
सवाांना

जाणवत होता आणण सवु जण चवास रोखन
ू पढ
ु े काय घडणार

या ी वाट पहात स्वस्ि िसून राठहले.”
नारदा े
िसवले

िोलणे

नाही.

लिपव
ु
ू क

तत ाही

अत्यांत

ऐकणाऱ्या
नाईलाज

लमळण्या ा अवकाश, ततने ती सांधी साधली

लक्ष्मीला
झाला.

शेवटी

स्वस्ि

िोडीशी

सांधी

आणण िोलावयास सुरुवात

केली.

“अरे नारदा वववाह म्हटला की अगदी सुरुवातीपासून
काही अड णी येणार

असा जणू तनयम

काहीना

आहे की काय अशी मला तरी

शांका वाटते. कारण आतापयांत कृष्ण ररत्रामधील ‘कृष्ण व रुलक्मणी
याां ा वववाह’ आणण ‘अजन
ु व सुभद्रा याां ा वववाह’ असे दोन प्रसांग तू
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साांचगतलेस आणण त्या प्रत्येक प्रसांगात अगदी पठह्यापासन
ू

अनेक

अड णी व सांघषाु ी पररलस्िती तनमाुण होत राठहली. आता द्रौपदीच्या
स्वयांवरा ी सुरुवातही अशा सांघषाुत्मक प्रसांगातून होत असताना ठदसत
आहे . हा तनव्वळ योगायोग म्हणावा, की ही
आहे असे समजावे, हे आता तू
स्वयांवरासा्ी
तेिपासून

लावलेला ‘पण’

कृष्ण ररत्रा ी खालसयत

मला साांग. मुळामध्ये द्रौपदीच्या

हा

मुळी

एवढा

क्ीण

आहे ,

की

अड णीांना सुरुवात होते. अिाुत तो ‘पण’ केवळ अजुनाला

लजांकणे शक्य व्हावे हा त्यामागील कृष्णा ा गुप्त हे तू जरी िरोिर
असला,

तरी

त्यामळ
ु े

स्वयांवरमांडपामध्ये

वातावरण तनमाुण झाले
मान्य करावयास
आधी

एक

प्रकारच्या

नैराचया े

आणण िोडीशी तणावपूणत
ु ाही पसरून राठहली हे

हवे. मला वाटते स्वयांवरा ा हा ‘पण’ जर लोकाांना

कळववला असता तर फार

िोडे राजे ककांवा राजपत्र
ु त्या

स्वयांवराला उपलस्ित राठहले असते. अिाुत िरे

जण कुतह
ू लाने ककांवा

औप ाररकता म्हणून हजर झाले असते ती गोष्ट वेगळी.
नारदा, मला सवाुत नवल वाटते म्हणण्यापेिा वाईट
ते कणाुच्या प्रसांगा े. तो प्रसांग तनलच त
अजुना ा

प्रततस्पधी

आहे

द्रौपदीलाही तसे आधी

कृष्णाला

टाळता आला असता. कणु हा
माठहत

होते

आणण

त्याने

साांचगतले होते. िरे , कणाुच्या जन्माववषयी व

कुळाववषयीही सवाांना आधी
आमांत्रण

हे

जास्त वाटते

माठहती होती. तेव्हा कणाुला जर स्वयांवरा े

पा्वले नसते तर ते जास्त िरे झाले नसते का? म्हणजे असा

अनावस्िा प्रसांग गद
ु रला

नसता. पण एखागुयाला आमांत्रण दे ऊन

िोलवाय े आणण मग सवाांसमि जाहीरपणे त्याच्या कुळाववषयी प्रचन व
शांका उपलस्ित करून त्याला नामोहरम व अवमातनत कराय े हे माझ्या
तरी िुद्धीला पटत नाही. ‘पण’ लजांकण्यासा्ी केवळ अजुना ा मागु खुला
करण्यासा्ी ा

तो एक

क
ु ीच्या पद्धतीने केलेला प्रयत्न होता, असे

सकृत ् दशुनी तरी ठदसते. मला तरी तसे
प्रसांगी

एखागुया ा

जाणूनिुजून

ककांवा

वाटते. वववाहासारख्या मांगल
कळत

नकळतही

अवमान

झा्यामळ
ु े तेिील एकांदरीत वातावरणही गढूळ झाले

असणार, नाही

का? त्यातन
ू ही कणाुच्या मनामध्ये द्रौपदीववषयी गुवेष, मत्सरा े ककांवा
सूडभावने े िीज पेरले गेले ते वेगळे . त्या ा पुढे प्रत्यि त्रास हाही
द्रौपदीला

झाला असणार ना? यामध्ये कोणा े तरी, को्े तरी, काही

तरी तनलच त

क
ु ले असावे असे मला तरी वाटते. पण कोणा े काय

ुकले हे मात्र मला तनलच तपणे कळत नाहीये. तरी नारदा, तू

हा

माझ्या मना ा गत
ुां ा लवकरात लवकर सोडवून माझ्या मनाला मोकळे
कर िघू.”
***
लक्ष्मीच्या िोलण्याने नारदही गांभीर

झाला. लक्ष्मीच्या मना ी

झालेली अगततक अवस्िा पाहून नारदाला तत ी दया

आली आणण त्याने

गांभीरपणे लक्ष्मीशी िोलावयास सुरुवात केली.

“अगां लक्ष्मी, तुला कणाुिद्दल सहानुभूती वाटणे साहलजक
त्यात तझ
ु ा काही

आहे .

दोष नाही. पण त्यासा्ी तल
ु ा एवढे व्यचित होण्या े

कारण नाही. केवळ भावनेच्या भरात वस्तुलस्ितीपासून दरू जाण्या े करू
नकोस. कारण मग तू सत्याच्या जवळ

काय सत्याच्या ठदशेलाही येऊ

शकणार नाहीस. तेव्हा तुला आधी प्रयत्नपूवक
ु आणण वेळी

सत्याच्या

ठदशेकडे तनदान वळावयास तरी हवे. मळ
ु ामध्ये जेव्हा द्रप
ु द राजाने
स्वयांवरा ा ‘पण’ घोवषत केला तेव्हा
होती, की ‘कुलशीलवान पुरूष

त्याने एक गोष्ट स्पष्ट केली

या स्वयांवरात भाग घेण्यासा्ी पात्र

आहे त.’ कारण केवळ धनवु वुगुयेत तनष्णात आहे एवढ्या
द्रौपदी कोणाही सोम्यागोम्याला वरणे शक्य
नसते. तो द्रौपदीच्या सांपूणु जीवना ा

गण
ु वत्तेवर

नव्हते, ते योग्य

्रले

प्रचन होता. ततला त्या पुरूषाशी

सांसार करून सवु जीवन त्याच्यािरोिर व्यतीत करावया े होते. या
दृष्टीने पाठहले असता द्रप
ु दाने घातलेली अट अगदी िरोिर

होती. हे

माठहत असूनही कणु हा जाणूनिुजून ‘पण’ लजांकण्यासा्ी पुढे सरसावला.
तेव्हा मग त्याच्या जन्मासांिांधी ा उ्लेख हा अटळ

्रला. नव्हे ,

कृ ष्णपरमात्मा

कणाुने

तो उ्लेख करणे जणू भाग

स्वतःहून मागन
ू घेतले ते

पाडले आणण कणाुने

त्याला लमळाले. कणु जर स्वतः

जे

समजन
ू

उमजून आपणहून दरू राठहला असता, तर पुढे घडलेला अनावस्िा प्रसांग
कणाुवर ओढवला

नसता. हे तर खरे आहे ना?

लक्ष्मी, आता तू वव ारशील की मग कणाुला िोलावले
वस्तुलस्िती अशी होती की औप ाररक आमांत्रण सवु

का? तर

राजामहाराजाांना

रीतसर पा्वलेले होते. कणु हा दय
ु ोधनाच्या साांगण्यावरून, त्या ा
प्रतततनधी म्हणून त्या स्वयांवराला हजर होता. त्या
असता तर ते ्ीक
प्रशन

नव्हता.

होते. त्याला कोणा ी

परां तु

स्वयांवरासा्ी

मयाुदेत तो राठहला

काही हरकत असण्या ा

लावलेला

‘पण’

ऐक्यानांतर

कणाु्ायी ी िबत्रयवत्ृ ती जागत
ृ झाली आणण त्याच्या पराक्रमाला आव्हान
दे णारा तो ‘पण’ लजांकण्यासा्ी त्याच्या्ायी एकप्रकार ी ईषाु
झाली. आधी

तनमाुण

कणाु्ायी स्वतःच्या पराक्रमाववषयी जरी रास्त असला,

तरी अलभमान होता

आणण त्यात

त्या े मन द्रौपदीच्या सौंदयाुनेही

अत्यांत आकवषुत झाले. या दोन्ही गोष्टीां ी पररणती कणाु े मन िोडेसे
ळण्यामध्ये झाली आणण त्याच्या्ायी ा वववेक

तेवढावेळ तरी नष्ट

झाला. द्रौपदी आप्या पराक्रमावर व व्यलक्तमत्त्वावर नक्की

आकृष्ट

होईल अशी त्याला पक्की खात्री होती. परां तु कृष्णा्ायी लस्िर असलेले
द्रौपदी े मन अलजिात ढळले नाही आणण कृष्णाला ठदले्या शब्दाशी
द्रौपदी ्ाम राठहली. तत ा दृढ तनच य कायम

राठहला.

हे लक्ष्मी, असा प्रसांग तनमाुण होऊ शकेल या ी कृष्णाला क्पना
होती

आणण म्हणून

त्याने द्रौपदीला आधी

तशी पूवस
ु ू नाही दे ऊन

्े वली होती . द्रौपदीही अत्यांत जागरूक व दि होती. त्यामळ
ु े

ज्या

वेळेस ‘पण’

लजांकण्यासा्ी अकल्पतपणे कणु पढ
ु े आला, त्यावेळेस

द्रौपदी लगे

सावध झाली. खरे तर, कणु हा सूतपुत्र आहे ही गोष्ट

द्रप
ु दालाही
द्रप
ु दावरती

माठहत

होती .

त्यामुळे

कणाुला

आवरण्या ी

जिािदारी

होती. परां तु कणाुला िाांिवण्यासा्ी द्रप
ु दाला एकदम धैयु

झाले नाही. त्या े धैयि
ु ळ प्रयत्नपव
ु एकवटण्यासा्ी द्रप
ू क
ु दाला िोडासा
वेळ लागत होता. परां तु तो िोडा वेळ दे खील द्रौपदीला िरा
आणण तोही ततला असह्य

जाणवला

झाला. द्रौपदी ाही मग नाइलाज

झाला

आणण ततने स्वतः पुढे होऊन कणाुला रोखले. द्रौपदीने कणाुला तत े
म्हणणे जसे ्ामपणे साांचगतले होते, तसे

ते अत्यांत नम्रतेनेही साांचगतले

होते, ही गोष्टही लिात घ्यायला हवी. द्रौपदीने कणाुला उद्देशून कोणतेही
अवमानकारक शब्द वापरलेले नव्हते . परां तु कणाुला मात्र द्रौपदी े
िोलणे अगदी लजव्हारी झोंिले. कारण द्रौपदीकडून नेमके कणाुच्या
वमाुवरती

िोट ्े वले गेले होते आणण कणु सवाांसमि

होता. त्यामुळे साहलजक

उघडा पडला

कणाु ा अहां कार दख
ु ावला गेला आणण त्या ी

पररणती कणाुच्या च डण्यात झाली. मग कणाुच्या मना ाही तोल गेला
आणण द्रौपदीने वव ारले्या मळ
ू प्रचना े उत्तर न दे ता , त्याने उलट
द्रौपदीला
द्रौपदीशी

दरू
ु त्तरे करण्यास सुरुवात केली. एवढे
आव्हानात्मक

भाषेतही

नव्हे , तर कणाुने

िोलण्यास

सुरुवात

केली.

सुसांस्कृतपणा ा आव आणून लमरवणाऱ्या कणाुच्या सभ्यते ा मुखवटाही
शेवटी गळून पडला.
हे

लक्ष्मी,

हा

प्रसांग

टाळता

आला

टाळावयासही हवा होता हे तझ
ु े म्हणणे िरोिर

असता

आणण

तसा

तो

आहे . परां तु प्रचन असा

आहे की तो प्रसांग टाळण्या ा प्रयत्न कोणी करावयास हवा होता आणण
तसे करण्या ी जिािदारी तनलच तपणे कोणा ी होती? यासांिांधी प्रसांग
घडून गे्यावरती पष्ु कळ िोलता येणे अगदी सहज शक्य आहे . परां तु
त्या ा फारसा काही उपयोग त्या प्रसांगातील सांिांचधताांना तर होणे शक्य
नाही. तरीसुद्धा प्रसांगा ा तनरपेिपणे अभ्यास करावया ा झाला, तर
ईचवरा ी तनयती असे म्हणता येईल खरे , पण ते तर सवु
उत्तर आहे आणण तनयती ा अभ्यास करणे तर शक्य
तनयती ही अशी अशी आहे ’ एवढे
दस
ु रे

कारण

म्हणजे

त्या

प्रचनाां े

नाही. ‘ईचवरी

फक्त ततच्याववषयी म्हणता येईल.

प्रसांगात

प्रत्येक

जण

त्याच्या

त्याच्या

कृ ष्णपरमात्मा

स्वभावानस
ु ार

वागला

आणण

स्वभावाच्या

िांधनापढ
ु े

तर

कोणा ा

कसलाही इलाज नाही. कारण स्वभावाला औषध नाही असे जे म्हणतात,
ते सांसारात तरी अगदी खरे

आहे . परां तु स्वभावाला खरे तर उपाय आहे

आणण तो म्हणजे वववेक! या वववेकाने स्वभावावरती तनलच त

मात होऊ

शकते आणण स्वतः े व इतराां ेही जीवन सस
ु ह्य व स्वास््या े नक्की
करता येत.े
हे लक्ष्मी, हा वववेक भलक्तमागाुने

प्राप्त होऊ शकतो. वववेक हे

तर भलक्तभावा े प्रमुख लिण आहे . तो केवळ शालब्दक ज्ञानाने मात्र
तनमाुण होऊ शकत नाही. कारण शालब्दक ज्ञानाने केवळ अहां कार
तनमाुण होतो आणण अहां काराच्या ठ्काणी वववेक हा सांभवत
हा जसा पराक्रमी होता तसा

नाही. कणु

तो अत्यांत िवु द्धमान व ज्ञानीही होता. परां तु

हे ज्ञान त्याला गुरूकृपेमुळे ककांवा गुरूसेवेतून प्राप्त झालेले नव्हते.
त्यामुळे कणाुच्या च त्ता ी शुद्धी झालेली

नव्हती आणण वववेक हा तर

शद्ध
ु मन व शद्ध
ु िद्ध
ु ी याांच्या सांयोगाने शद्ध
ु च त्ताच्या ्ायी

तनमाुण

होतो. त्यामुळे कणाुने आधी अहां काराच्या भरात स्वतः ी सीमारे षा जाणून
िुजून ओलाांडली आणण जेव्हा द्रौपदीने त्याला रोखले तेव्हा कणाुला ते
सहन झाले नाही. कणाुच्या अशुद्ध मना ा तोल गेला
स्वतः

आणण त्याने

स्वतः ा अवमान करून घेतला. डोळ्यासमोर ठदसत असतानाही

अग्नीवरती जाणूनिुजून पाय ्े वाय ा आणण नांतर पाय पोळला म्हणून
आरडाओरडा करावया ा. एवढे

नव्हे , तर त्या ठ्काणी अग्नी कोणी

्े वला असे म्हणन
ू त्याच्या नावाने शांख करून, उगा
करण्यातला

हा प्रकार झाला असे

आकाांड ताांडव

म्हणावे लागेल.

हे लक्ष्मी, गांगेच्या प्रवाहात लमळाले्या अभुकावस्िेतील कणाु े
पालनपोषण व सांगोपन एका सार्याने व त्याच्या पत्नीने त्याला
स्वतः ा मुलगा समजून, अत्यांत प्रेमाने केले होते ही गोष्ट खरी

होती.

त्यामुळे कणु त्याच्या मातावपत्याांसांिांधी, ववशेषतः मातेववषयी अत्यांत
भावनाशील होता आणण तेही अगदी साहलजक

होते. पण कणाुला त्या

गोष्टी े भाांडवल करण्या ी काही

जरूरी नव्हती. परां तु भावनेच्या भरात

कणु त्याच्या झाले्या अवमानाला त्याच्या माते ा

अवमान मानू

लागला आणण त्याने तसा आरोपही द्रौपदीवरती केला. खरे तर, कणाुच्या
मातेच्या

उ्लेखा ा

मुद्दा

अप्रस्तुत

व

गैरलागू

होता.

मातेच्या वात्स्यभावाववषयी शांका घेण्या े कोणाला

कणाुच्या

काहीही कारण

नव्हते. त्याववषयी तर काहीही प्रचन

तनमाुण होत नव्हता. पण तरीही

कणु भावनावववश होऊन ववनाकारण

त्याच्या मातेला त्या वादात ओढू

पहात होता. त्या तनलमत्ताने जणू लोकाां ी सहानुभूती लमळवण्या ा
कणाु ा तो प्रयत्न त्याच्या मना ी दि
ु ता
ु ल

व्यक्त करीत होता. त्या

दि
ु तेपोटी
ु ल

शोधण्या ा

काहीतरी

भावतनक

केववलवाणा प्रयत्न होता. अिाुत
लमळाले.

स्वयांवरमांडपामध्ये

आधार

कणाु ा

तो

त्याला त्या प्रयत्नामध्ये यश नक्की

एकदम

कणाुच्या

ववषयी

सहानभ
ु त
ू ी े

वातावरण तनमाुण झाले खरे , परां तु कणाुला त्या ा प्रत्यि असा काही
लाभ होऊ शकला नाही. कारण द्रौपदी ही ततच्या तनच याशी व तनणुयाशी
अढळ

राठहली

आणण

तनयमानस
ु ार कणाुला

लावले्या

‘पणा’च्या

आधी

्रवले्या

रफडत का होईना पण तेिन
िाजल
ू
ू ा व्हावे

लागले.
हे लक्ष्मी, कणाुववषयी सहानभ
ु ूती तुला
वाटणे अगदी साहलजक

काय, अगदी कोणालाही

आहे . त्याच्या जन्मा े रहस्य व त्याच्या पुढील

जीवना ा इततहास जर तुला कळला तर तुला तनलच त
वाईट वाटे ल. पण जर मी तुला हे आता

व अचधक

सवु साांगत िसलो तर

ववषयाांतर होईल आणण मग मूळ किाप्रसांग िाजल
ू ा

राहील. कारण

कणाुच्या किेतून पुन्हा आणखीन नवीन प्रचन तनमाुण होतील. कणु हा
दद
ु ै वी होता, एवढे

फार तर म्हणता येईल. अत्यांत पराक्रमािरोिर

परोपकार व दानशरू ता या दै वी गण
ु ाां ा लाभही त्याला झालेला होता.
सूयाुसारखी

अत्यांत

तेजस्वी

अशी

कव कांु डले

त्याला

जन्मजात

लाभलेली होती. एवढे असूनही कणाुच्या ्ायी अगदी लहानपणापासून
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एक प्रकार ा न्यन
ू गांड

तनमाुण झालेला होता. िालवयामध्ये सूतपत्र
ु

म्हणन
ू सतत ठहणवले गे्यामळ
ु े कणाुला कधी

योग्य सांधी लमळाली

नाही आणण त्याच्या गुणाां ी योग्य कदरही झाली नाही. कणाुच्या
गुणवत्तेलाही िोरामोठ्याांकडून कधी

मान्यताही लमळाली

नाही. अशा

न्यन
ू गांडाने पछाडले्या कणाु ा दय
ु ोधनाने त्याच्या स्वािाुसा्ी उपयोग
करून घेतला. दय
ु णा दाखवून कणाुला राजमान्यता लमळवून
ु ोधनाने धूतप
ठदली आणण त्याला पूणप
ु णे वश करून घेतले. दय
ु ोधनाच्या उपकाराांच्या
ओझ्याखाली दिले्या कणाुने त्या ी तनष््ा पण
ु णे दय
ू प
ु ोधनाच्या ्ायी
वाठहली आणण स्वतः े सवु जीवन
येिे

जणू त्याने दय
ु ोधनाला समपुण केले.

कणाुच्या मानलसक अधोगतीला सुरूवात झाली.
हे लक्ष्मी, समपुण हे तर खरे भलक्तभावा े लिण आहे आणण असा

भलक्तभाव

फक्त

दय
ु ोधनाला

ईचवरासा्ी

सांभवतो.

असे

त्या े दै वत मानले आणण दय
ु ोधनासा्ी

जगण्या ा तनच य केला. कणाुने तसे व न
त्याने

ते

करतील.

असतानाही

शेवटपयांत
परां तु

पाळलेही.

यामध्ये

यासा्ी

कणाुच्या

सवु जीवन

दय
ु ोधनाला ठदले आणण

काहीजण

मना ी

कणाुने

कणाु े

दि
ु ता
ु ल

कौतुकही

उघडी

पडली.

दय
ु ोधना ी दष्ु प्रवत्ृ ती व त्या ी कुठटल नीती या ी पूणु माठहती असूनही
कणु दय
ु ोधना ी
कमकुवतपणा

साि करीत राठहला, ही गोष्ट कणाुच्या मना ा
लसद्ध करते. पुढे दय
ु ोधनाने पाांडवाांववरूद्ध केले्या सवु

कपट कारस्िानाांमध्ये कणु कळत नकळत व प्रत्यि अप्रत्यिपणे
सहभागी

झाला

दय
ु ोधनाला

ववरोध

साांगण्या ी ठहांमत
लमांधा

ककांवा

वेळप्रसांगी

करण्या ी

वा

जाणन
ू िज
ु न
ू ही
त्याला

योग्य

स्वस्ि

राठहला.

गोष्टी

समजावन
ू

कधी कणाुला झाली नाही. कारण तो दय
ु ोधना ा

होऊन राठहला होता. त्यामुळे

खड्याप्रमाणे कणाु े सवु जीवन

दध
ु ात टाकले्या एका लम्ाच्या
नासन
गेले आणण त्याच्या सवु
ू

गुणाांवरती पाणी

कफरव्यासारखे झाले. कणाुच्या या अधोगतीला व

त्यातून

्रले्या

अटळ

त्याच्या

नाशाला

केवळ

एकमेव

कणु

जिािदार आहे . त्यासा्ी दस
ु ऱ्या कोणालाही जिािदार धरता येणार
नाही, हे अगदी पक्केपणाने लिात ्े व.
हे लक्ष्मी, जीवनामध्ये सवु
नेहमी होतात

गोष्टी काही सवाांच्या

असे नाही. पण त्यावेळेस

तुमच्या सगुगुणाां ा कस

लागतो. जेव्हा गोष्टी मनाववरूद्ध घडतात, तेव्हा
आवचयक असते आणण त्यासा्ी
सत्सांगतीने

मनासारख्या

सद्भाव ठटकवून ्े वणे

वववेका ी जरूरी असते. असा वववेक

प्राप्त होऊ शकतो. मानलसक अड णीांच्या वेळी सत्परू
ु षाां े

मागुदशुन घेतले तर ते

हा वववेक जागत
ृ करतात आणण सद्भावाला

सिळ करतात. सत्पुरूष जन्म व कुळा ा वव ार न करता सवाांना
आश्रय दे त असतात. नेमके हे

कणाुने केले नाही. त्याने सज्जनाां ा

आधार तर घेतला नाही , उलट दय
ु ाां ा आश्रय घेऊन
ु ोधनासारख्या दज
ु न
कणाुने

त्या ी

जीवनमू्ये
लमळाली

िुद्धी,

त्या ा

पराक्रम,

दय
ु ोधनाकडे जणू गहाण

नाहीत.

उपकाराांच्या ऋणात

कारण

कणु

पढ
ु ील

एवढे

काय,

त्या ी

टाकली, जी त्याला कधी
सवु

जीवनभर

सवु
परत

दय
ु ोधनाच्या

जखडून राठहला.

लक्ष्मी, माझ्या िोलण्यातन
ू नाही म्हटले तरी िोडेसे ववषयाांतर होत
आहे असे तुला एखादे वेळेस वाटे ल. पण हे केवळ ववषयाांतर नसून मी
साांगत

असले्या

ववषयाांतील

अांतर,

म्हणजे

त्या

ववषया ा

अचधकाचधक स्पष्ट करून साांगत आहे आणण हे मी जाणूनिुजून
आहे . कारण सामान्याांच्या अांतरात फक्त साांसाररक ववषय
असतात. त्यामुळे

त्याां े अांतःकरण हे नेहमी

गाभा
करीत
भरलेले

अशुद्ध व मलीन असते.

परां तु ईचवरी अनुभवामुळे ववशुद्ध व तनमुळ असले्या अांतरात जेव्हा
भलक्तभाव स्फुरून येतो, तेव्हा त्यातन
ू ही अनेक व ववववध ववषय प्रगट
होत रहातात. मात्र त्या ववषयाांच्या गुवारा ईचवरी प्रेमभक्ती े

माहात्म्य

लसद्ध होत असते, ही महत्त्वा ी गोष्ट लिात ्े व. अगां, या कणाुने
धनुववुगुया प्राप्त करून घेतली होती, ती सुद्धा त्या े गुरू परशुराम
याांच्याशी असत्य िोलन
ू ! ब्राह्मण कुलोत्पन्न असन
ू ही वत्ृ तीने िबत्रय
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असलेले परशुराम याां ा तनयम होता, की ते केवळ ब्राह्मण कुळातील
व्यक्तीांना

धनवु वुगुया लशकवतील. पण कणाुने त्याच्या जन्मा ी गोष्ट

परशुरामाांपासून जाणूनिुजून लपवून ्े वली. एक ठदवस ती गोष्ट काही
कारणामुळे परशुरामाांना कळली . कणाु ा हा खोटे पणा परशुरामाांना सहन
झाला नाही
नाही. त्या ा

आणण त्याां े आशीवाुद व त्याां ी कृपा कणाुला लाभू शकली
पररणाम म्हणून कणाुला प्राप्त झालेली धनुववुगुया त्याला

पूणप
ु णे फळू शकली नाही .
हे लक्ष्मी, हे सवु तुला एवढ्या सववस्तरपणे साांगण्यामागील माझा
उद्देश केवळ एवढा

आहे की एखागुयाला जीवनात अनलन्वत दःु खे व

क्लेश भोगावयास लागले म्हणन
ू त्याच्याववषयी सहानभ
ु ूती व दया जरूर
असावी, पण म्हणन
ु ाांकडे दल
ु करू नये ककांवा त्याच्या
ू त्याच्या दग
ु ण
ु ि
दव
ु न
ु ा े समिुन करू नये. कारण अशा व्यक्तीांना शेवटी त्याांच्या कमाु े
ु त
व त्याांच्या भावा े फळ हे भोगावे

लागणार आहे . त्यावेळेस मात्र

कोणीही तक्रार करू नये ककांवा दस
ु ऱ्या कोणालाही दोष दे ऊ नये आणण
स्वतःवर अन्याय झाला अशी ओरड करू नये.
लक्ष्मी,
अनुभवायला

परां तु

जीवनामध्ये

लमळाली

असता,

ववनाकारण
ज्याांनी

अवमान

एकमेव

व

अवहे लना

ईचवराला

आतुतेने

आळवले आणण महापुरूषाां ा आश्रय घेऊन त्याां े मागुदशुन घेतले, त्याांनी
मात्र प्रयत्नपूवक
ु त्याां ा सद्भाव व सत्यतनष््ा कायम राखली. त्याांच्या
सदा रणा े फळ त्याांना तनलच तपणे लमळाले आणण त्याां ी जीवने सख
ु ,
शाांती व आनांद याांनी भरून राठहली. लक्ष्मी, या े तुला एक

उदाहरण

दे तो, म्हणजे माझे साांगणे तुझ्या लिात येईल. या दय
ु ोधना ा
ववदरु , हा तर दासीपत्र
ु

होता. खरे तर महषी व्यास हे

ुलता

त्या े वपता

होते. परां तु त्या ा जन्म मात्र एका दासीच्या पोटी झालेला होता. त्या ा
तपशील मी तुला येिे साांगत िसत नाही. कारण तो येिे अनावचयक
आहे . पण त्यातील मुद्दा एवढा

आहे की या ववदरु ालाही जन्मापासून

नेहमी अवमान व अवहे लना सहन करावी लागली. एवढे

काय, खद्द
ु

दय
ु ोधनही ववदरु ाला वारां वार व सवाांसमि अपमातनत करून त्या ा
पाणउताराही करीत असे. परां तु मळ
ु ात

सत्प्रवत्ृ ती ा व सज्जन असलेला

ववदरु , त्याच्या सद्भावाला प्रयत्नपूवक
ु
धरून राठहला आणण दय
ु ोधना ा
ववरोध पत्करूनही पाांडवाांच्या न्याय्य भूलमकेला तो उघडपणे पाठ्ां िा दे त
राठहला. त्या ी

पररणती म्हणन
ू दय
ु ोधनाने तर ववदरु ाला राज्यािाहे रही

काढले. परां तु तरीही ववदरु ाने त्या ी सत्यतनष््ा, सालत्त्वकता व सद्भाव
सोडला नाही. तर पयुत्नपूवक
ु तो सगुगुणाांना धरून राठहला.
आता एवढे धैयि
ु ळ त्या ववदरु ाकडे कु्ून आले म्हणशील तर त्या े
एकमेव कारण म्हणजे त्याच्या्ायी असलेले कृष्णाववषयी े तनताांत प्रेम
व अलोट श्रद्धा. कृष्णा े माहात्म्य पण
ु णे जाणन
असलेला ववदरु ,
ू प
ू
अांतरात मनोभावे व प्रेमभावे तनत्य कृष्णाला
तनमुळ व प्रेमळ झाले्या अांतःकरणामुळे

भजत असे. कृष्णप्रेमामळ
ु े
ववदरु ाला क्ीण प्रसांगातही

उभे राहून उ्ून ठदसण्या े भाविळ प्राप्त झाले होते. त्याहीपेिा सवाुत
महत्त्वा ी गोष्ट म्हणजे ववदरु ाला त्याच्या कृष्णभक्ती े आनांददायी
फळही लमळाले. कृष्णाने एक ठदवस प्रत्यि स्वतः ववदरु ाच्या घरी जाऊन
त्या ी भेट घेतली आणण ववदरु ाच्या भलक्तभावा ी पूती केली. अशा तऱ्हे ने
ववदरु ाने अांतरात कृष्णा ी कृपा व प्रसन्नता कायम ी प्राप्त करून
घेतली.”
नारदाच्या िोलण्या ा वेग एवढा प्र ांड होता की ऐकत असताना
लक्ष्मी खरे तर नुसती अवाक

होऊन राठहली होती. परां तु त्या िरोिर

लक्ष्मीला नारदाच्या साांगण्यातील गांभीरताही तनलच त

जाणवत होती.

ववषया े प्रततपादन करताना नारद केवळ ववषयाच्या

अांतरात लशरला

नव्हता, तर तो त्याच्याही अांतरात अत्यांत सखोल गेला होता. त्यामळ
ु े
त्याच्या स्वानभ
ु ाही हळूहळू ववलय पावत राठहली
ु वात त्या ी भावपण
ू त
आणण नारद अ ानक तनःशब्द

झाला. नारदा ा शब्दप्रवाह िाांिला आहे

हे कळायलाही लक्ष्मीला जरासा वेळ

लागला. कारण त्या शब्दातील नाद

लक्ष्मीच्या कानात ककतीतरी वेळ घम
ु त

होता आणण त्या नादातील भाव

कृ ष्णपरमात्मा

तर लक्ष्मीच्या मनात परु े परू भरून

राठहला होता. परां तु िोड्या वेळाने

लक्ष्मी भानावर आली आणण ततने नारदाकडे पाठहले तर नेत्र लमटून
स्वस्ि िसलेली नारदा ी शाांत व प्रसन्न मूती लक्ष्मीच्या दृष्टोत्पत्तीस
आली. मनाच्या त्या भावपूणु अवस्िेत
उ्ली आणण ततने नारदाच्या

लक्ष्मी स्वतःच्या जागेवरून

रणाांना स्पशु करून त्याला प्रेमादरपव
ु
ू क

वांदन केले. त्या िोड्याशा स्पशाुतील हळुवार प्रेमभावाने आनांदाच्या पूणु
अवस्िेत असले्या नारदा े अांतःकरण अत्यांत सुखावले. तेवढ्याशा
तनलमत्तानेही नारद दे हभानावर आला आणण त्याने नेत्र उघडून समोर
िसले्या लक्ष्मीकडे पाठहले. परां तु नारदाच्या मख
ु ावर लस्मत नव्हते आणण
त्याच्या नजरे तही गांभीरता
तत े मन व्याकूळ

होती. लक्ष्मीला हे तािडतोि जाणवले आणण

झाले. आपले दोन्ही कर जोडून ततने नारदाला पुन्हा

नमस्कार केला आणण ततने गांभीर सरु ात िोलावयास सरू
ु वात केली.

“अरे नारदा, हे मन मो्े ववच त्र आहे , ही गोष्ट अगदी खरी
आहे . िाह्य अांगाला व रां गाला भल
ु न
ू ते केव्हा व कु्े वहात जाईल या ा
खरां

भरवसा नाही. काही वेळा िाह्याांगाच्या आकषुणाने मन मोठहत

होते आणण मग गोष्टीांच्या अांतरां गाकडे त्या मना े दल
ु
ु ि

होते. िाह्य

गुणाांमुळे जरी अांतरातील दग
व दवू षतता िोडावेळ झाकोळली जात
ु
ु ण
असली, तरी अांतरातील दोष व घाण ही केव्हाना केव्हा तरी वरती
उफाळून येणार

आणण त्यावेळेस मग सवु

जाणार, हे तुझे साांगणे अगदी योग्य

ाांग्या गोष्टी व्यिु

आहे . मनाला वेळी

सावध करून

त्या ा वववेक जागत
ु ा हा प्रयत्न म्हणजे माझ्यावरील
ृ करण्या ा तझ
केवढे तरी उपकार

आहे त. अशा िाह्य दे खाव्याला भल
खऱ्याला
ु न
ू

ववसरणे ही मना ी दि
ु ता
ु ल

आहे , हे आता स्वानुभवाने माझ्याही लिात

आलेले आहे . आता मी अगदी सावध रहाण्या ा जास्तीत जास्त प्रयत्न
करीन, असे मी तल
ु ा व न दे त.े कारण माझे मन जेव्हा जेव्हा असे
मोहाला िळी पडून सत्यापासून दरू जाते तेव्हा मला जेवढा त्रास होतो,

त्यापेिा जास्त त्रास तुला होतो हे मला जाणवते आणण मग त्या ा मला
अचधक

त्रास होतो.

नारदा, ‘ईचवराच्या सेवेला लागतात ते
भलक्तभाव तनमाुण करतो तो

सगुगण
ु आणण ईचवराववषयी

सद्भाव होय’ हे तुझे साांगणे एवढे सरळ व

स्पष्ट आहे की खरे तर मनाला दस
ु रा ततसरा वव ार करण्या े कारण
नाही

आणण

मनाला

आजूिाजूला

जायलाही

ववशेषतः जेव्हा कृष्णावतारासारखी ववशेष

वाव

नाही. त्यातूनही

ररत्रे प्रगट होतात तेव्हा तर

योग्य-अयोग्य व धमु-अधमु याां ा तनवाडा अगदी स्पष्ट असतो. ते
अवतार ररत्राां े माहात्म्य व ववशेषत्व आहे . त्याां े तनणुय हे
आणण त्याां े आ रण हा

तर

ते योग्य

तो धमु होय अशी दृष्टी हवी आणण तसा

तनच यही हवा, नाही का? तेव्हा द्रौपदी ा तनणुय व तत े वागणे हे
कृष्णाला सांमत असताना, त्याववषयी शांका घेण्याला मनात जागा
नसावी.
भरकटले
अचधक

पण

कणाुववषयीच्या

सहानुभूतीने

माझे

मन

एक

प्रकारे

आणण कणाुवरती अन्याय झाला आहे या क्पनेने, माझे मन
व्यचित झाले. त्या भरात न्याय व अन्याय या ा तनवाडा

करणारा प्रत्यि कृष्ण

तेिे हजर आहे या गोष्टी ाही मला ववसर

पडला. परां तु तू मात्र तुझ्या ब्रीदाला जागलास आणण स्पष्ट व तनःसांठदग्ध
शब्दात सत्य प्रगट केलेस. त्या सत्यातील प्रखरतेमळ
ु े माझ्या डोळ्याांवर
आलेली झापड आता पूणप
ु णे िाजूला झालेली आहे आणण सवु काही मला
पुन्हा स्वच्छ व स्पष्ट ठदसू लागले आहे . आता माझ्या ठ्काण ा
नकारात्मक भाव पण
ु णे लयाला गेलेला आहे आणण होकारात्मक भाव
ू प
पन्
ु हा उदयाला आलेला आहे . तेव्हा हे नारदा, तू वेळी

कृष्ण ररत्रातील

प्रेमरसाने भरले्या भलक्तभावाच्या किा साांगण्यास पुन्हा सुरूवात कर.
त्यामुळे माझे मन पुन्हा प्रेमभावाने युक्त होईल.
कृष्णाला प्रमाण मानून सवु तनणुय कृष्णावरील प्रेमाने व श्रद्धेने
घेणाऱ्या द्रौपदीने ततच्या मागाुत कणाुच्या रूपाने आलेली अड ण, वेळी
व मोठ्या धैयाुने दरू केली. मख्
ु य म्हणजे, ततने त्यावेळेस दस
ु ऱ्या

कृ ष्णपरमात्मा

कोणाच्याही प्रततकक्रयेला महत्त्व न दे ता त्याकडे दल
ु
ु ि

केले आणण

केवळ कृष्णाकडे लि ्े वन
ू कृष्णाला सांमत असलेला तनणुय घेतला. पण
अजूनही पुढील अत्यांत महत्त्वा ा किाभाग प्रगट व्हाय ा
अजुनाने तो ‘पण’ लजांकला असणार हे तर तनलच त

आहे .

आहे . त्या ी मला

अगदी पण
ू ु खात्री आहे . परां तु ते सवु नीट व्यवलस्ितपणे व सरु ळीतपणे
घडले, की पुन्हा काही िाह्य अड णी आ्या? माझे मन जरा जास्त
सांवेदनािम झालेले आहे आणण त्यामुळे माझ्या मनावरती िोडासा ताणही
येत आहे . कारण अजुन व इतर पाांडव जनात प्रगट झा्यावरती पुन्हा
काही अड णी व क्ीण प्रसांग अगदी सहजपणे सांभवतात . तेव्हा सवु
काही अगदी सावकाशपणे व सखोलपणे मला समजावून साांगण्या े कर
पाहू.”
लक्ष्मी े िोलणे ऐकून नारदाला सांतोष झाला खरा, पण त्या ी
गांभीरता मात्र अजूनही कायम असलेली स्पष्टपणे ठदसत होती. त्या
गांभीरतेने नारदाने िोलावयास सरू
ु वात केली.

“अगां लक्ष्मी, कणाु ी दया येऊन त्याच्याववषयीच्या तनरिुक व वि
ृ ा
सहानभ
ु ूतीमळ
ु े िोडेसे का होईना, पण गढूळ झालेले तझ
ु े मन तनवळले
आणण पुन्हा मूळ पदावर आले या े मला तनलच त

समाधान झाले.

परां तु काही मूलभूत गोष्टी तू नीट समजून व जाणून घे आणण त्या ा
तुझ्या्ायी कायम ा तनच य कर. म्हणजे तुझ्या मना्ायी पुन्हा अशा
तऱ्हे ी दि
ु ता तनमाुण होणार नाही आणण तझ
ु े मन मोहजालात पन्
ु हा
ु ल
फसणार नाही. कारण कृष्ण ररत्रामध्ये पुढेही असे अनेक प्रसांग वारां वार
येत रहाणार, ज्यामध्ये योग्य-अयोग्य व धमु-अधमु याां ा तनवाडा
करण्या ी

वेळ

पन्
ु हा

पन्
ु हा

येणार.

अशा

वेळी

कोणाहीववषयीच्या

व्यलक्तगत भावनेला ककांवा स्वतःच्या िौवद्धक ज्ञानाला महत्त्व न दे ता
कृष्णाच्या अांतःकरणाला
कायम ी

लिात

प्रमाण मानाय े आहे , ही गोष्ट न ववसरता

्े व. कारण

केवळ

न्याय

व

अन्याय

ही

गोष्ट

महत्त्वा ी नसन
ू मख्
ु य प्रचन सत्य व असत्य या ा आहे . न्याय हा

सत्याला

लमळाला पाठहजे आणण ईचवर हा

लसद्धाांत आहे . त्या

सत्य आहे हा तर मल
ू भत
ू

सत्याला कृष्ण अनभ
ु वीत होता आणण त्या

सत्याला

प्रगट करणे हा कृष्णा ा धमु होता. त्या धमाुला रिण दे णे हा
कृष्ण करीत होता. तेव्हा सत्य ईचवराला प्रगट करणे हा
त्या धमाुला रिण दे ऊन न्याय लमळवन
ू दे णे हे
मूलभूत लसद्धाांता ा

न्याय

सद्धमु आणण

सत्कमु होय. या

आधी तू कायम ा तनच य करून ्े व. तर

तुला

सवु कृष्ण ररत्र समजेल, उमजेल व आवडेलही. मग तुला कृष्ण अचधक
वप्रय होऊन राहील आणण तुझ्या हृदयात कायम े स्िान घेऊन राहील.
लक्ष्मी, आणखीन एक गोष्टही समजून घे. द्रौपदी े कृष्णावर
अत्यांत प्रेम व श्रद्धा होती म्हणजे त्या ा असा काही अिु होत नाही, की
द्रौपदी े मन अगदी पण
ु णे शद्ध
होते ककांवा तत े वागणे िोलणेही
ू प
ु
नेहमी

अत्यांत योग्य असे. कारण द्रौपदी अजूनही खऱ्या अिाुने

कृष्णा ी पूणु भक्त झालेली नव्हती. त्यामुळे साहलजक
िद्ध
ु ी याांच्या्ायी े काही दोष अजन
ू ही तसे
द्रौपदीलाही या ी जाणीव होती
जाणीव

करून

दे त

असे .

तत े मन व

कायम होते. अिाुत

आणण कृष्णही ततला वेळप्रसांगी त्या ी
त्यामुळे

काही

वेळेला

या

दोषाांमुळे

द्रौपदीकडूनही अयोग्य वागणे वा िोलणे पुढेही घडलेले आहे आणण मग
त्या ी फळे ही ततला भोगावी लागलेली आहे त . पण प्रत्येक वेळेस
कृष्णाने त्याच्या ब्रीदाला जागून द्रौपदीच्या मदतीसा्ी प्रत्यिपणे धावून
येणे

केले

आणण

द्रौपदीला

आधार

व

प्रेम

अांतःकरणा ी पण
ू ु शद्ध
ु ी होण्यास वेळ हा लागतो

ठदले .

भलक्तभावाने

आणण तो वेळ ककती

कमीजास्त लागेल या ा तनलच त असा तनयमही नाही ककांवा गणणतही
नाही. परां तु एक गोष्ट तनलच तपणे खरी आहे की तेवढा वेळ ईचवर
त्याच्या

रणी एकतनष््े ने राठहले्या त्याच्या भक्ताला साांभाळत असतो

व साांभाळूनही घेतो. परां तु जेव्हा भक्ता े अांतःकरण ईचवरी प्रेमाने पण
ु णे
ू प
भरून तनमुळ व प्रेमळ होते तेव्हा

त्या भक्ताांकडून भक्ती े आ रण
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अत्यांत सहजपणे घडते आणण भलक्तभावा े खरे िळ व फळ त्या
भक्ताला पण
ु णे प्राप्त होते.
ू प
हे लक्ष्मी, यावेळेस किेवरील तनरूपणा ा भाग जरा जास्त

झाला

असे एखादे वेळेस तुला वाटे ल, पण त्या तनलमत्ताने आपला केवढा तरी
सांवाद झाला, ही गोष्ट महत्त्वा ी आहे . खरे तर, सांवाद व्हावा या हे तूने
किाप्रसांग

साांचगतलेले

असतात.

पण

काही

वेळेला

होते

काय

की

श्रोत्याच्या मनाला प्रततपागुय ववषयातील आशया ा गाभा ठदसेनासा होतो,
कारण त्या े मन ववषयाच्या िाह्य अांगात
रां गाला

अडकते ककांवा िाह्य

भुलते. अशावेळी श्रोत्याच्या मना ी सांवादी अवस्िा नस्यामुळे

वक्ता व श्रोता यामध्ये सांवाद होईनासा होतो आणण मग साहलजक
किेवरील तनरूपण वाढत रहाते. ववषयातील सक्ष्
ू म व तरल धागे वक्ता
त्याच्या अनुभवलसद्ध वाणीने अत्यांत हळुवारपणे व कुशलतेने उलगडत
रहातो आणण श्रोत्याच्या मनातील स्वतःच्या

वव ाराां ा झालेला गुांताही

हळूहळू सट
ु त जातो. श्रोत्या े मनही पन्
ु हा वक्त्याच्या साांगण्याशी जळ
ु ू
लागून सांवादी होते आणण वक्ता ज्याच्याकडे तनदे श करून दाखववत आहे ,
ते श्रोत्याला पुन्हा ठदसू लागते. सगुण प्रेमभक्तीच्या किाांगुवारे ईचवरा े
अांतःकरण
त्याला

दाखवाय े असते आणण त्या अांतःकरणाला प्रमाण मानून व

ध्येय ्े वन
ू भलक्तआ रण करणाऱ्या भक्ताकडे तनदे श करावया ा

असतो. कारण त्या दोन्हीमधून

ईचवराशी ऐक्य पावणारा तो भलक्तभाव

साकार होत असतो जो आनांदाच्या अनुभवा े मूळ आहे . असो. आता
आपण पन्
ु हा किेकडे वळूया आणण त्यातून भरून वहाणाऱ्या प्रेमरसा े
सेवन करून सगण
ु भक्ती ा आनांद अनभ
ु वू या.

    

अर्न
ुफ ाने केिा मत्स्यभेद

लक्ष्मी, घडले्या प्रसांगाने सवु

जण अवाक् होऊन स्वस्ि िसन
ू

राठहले होते आणण त्याठ्काणी िोडेसे तनराशे े

‘पण’ लजांकण्यासा्ी पुढे येण्या े कोणाला

वातावरण पसरले होते.

धैयु होत नव्हते. आता हे

स्वयांवर तरी रठहत करावयास हवे ककांवा त्यासा्ी लावलेला ‘पण’ तरी
िदलन
िोडासा
ू

सल
ु भ करावयास हवा असे

द्रप
ु दाच्या मनातही तसा

सवाांना वाटत होते.

काहीतरी वव ार आला असावा, असे त्याच्या

ेहऱ्यावरील अस्वस्ि भावावरून जाणवत होते. द्रौपदी मात्र अत्यांत
ववचवासाने एकटक नजरे ने कृष्णाकडे पहात शाांतपणे िसली होती. ततने
सवु सूत्रे आधी

कृष्णाच्या हाती सुपूदु केलेली होती आणण कृष्णाच्या

कृती ी ती आतुरतेने वाट पहात होती. कृष्णाच्या कृपेने व प्रत्यि
साहाय्याने सवु काही व्यवलस्ित

होणार आहे या ी असलेली खात्री,

द्रौपदीच्या मख
ु णे ठदसत होती.
ु ावर पण
ू प
लक्ष्मी, प्रसांगा े भान व अवधान असले्या कृष्णाने ओळखले, की
आता त्याने सूत्रे हलववण्या ी वेळ येऊन ्े पलेली आहे आणण हातात
प्रत्यि वेळ तर कमी
सवु

पाांडव

स्वयांवरमांडपात

आहे . कृष्णाने पा्वले्या तनरोपानुसार अजुनासह

ब्राह्मणवेष
आधी

धारण

करून

व

कोणाच्याही

येऊन िसलेले होते आणण

नकळत

एवढावेळ घडत

असलेला प्रसांग पहात होते. ‘पण’ लजांकण्याच्या ईषेने पुढे सरसावलेला
कणु आणण त्याला वेळी

रोखणारी द्रौपदी हे सवु पाहून, पाांडव ठदग्मूढ

तर

त्या िरोिर

झाले

होते

पण

द्रौपदीकडून

प्रगटलेली

सांयलमत

तेजलस्वता पाहून पाांडव अचधक प्रभाववतही झाले होते. तत े ववशेष
व्यलक्तमत्त्व सवु

पाांडवाांच्या मनात ववशेषत्वाने भरलेले होते आणण

ततच्याकडे ते सवुजणही अगदी एकटक नजरे ने न्याहाळून पहात होते.
द्रौपदीच्या आकषुक व सुरेख व्यलक्तमत्वाने अजन
ु ही भारून गेला होता .
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परां तु

तरीही

मनातन
ू

मात्र

तो

िोलण्याने स्वतः ा अवमान
कणु जेव्हा

रफडत

भानावर

होता .

द्रौपदीच्या

स्पष्ट

झाला आहे म्हणन
ू नाराज व रागावलेला

त्याच्या आसनावर जाऊन िसला, तेव्हा अजुन

अचधक सावध झाला. कणु पुढे आलेला पाहून अजन
ु ाच्या मनावरही ताण
आलेला होता . कणाुला माघारी परतावे लागलेले पाहून अजन
ु ाच्या
मनावरील ताण एकदम सैल झाला. पण त्या िरोिर तो अचधक
सतकुही झाला आणण अपेिेने कृष्णाकडे पहात राठहला. अजन
ु ाने आता
पुढे

येण्या ी

वेळ

आलेली

आहे

हे

कृष्णानेही

ओळखले.

त्याने

नेत्रप्लवीने अजन
ु ाला खण
केली आणण िणा ाही ववलांि न लावता
ू
ब्राह्मणवेषातील अजुन तािडतोि पुढे आला.
हे लक्ष्मी, ब्राह्मणवेषधारी अजन
ु
एकेक पाऊल सावकाश पण
दमदारपणे टाकीत जसा जसा पुढे येऊ लागला, तशी तशी सवु

सभा

अचधकाचधक ववस्मय ककत होऊ लागली. ब्राह्मण असूनही तो धनुववुगुया
कशी जाणत आहे या वव ाराने सवाांना

नवल वाटले. ‘या ब्राह्मणाला

िोडीफार धनुववुगुया एखादे वेळेस येत असेलही. पण जी गोष्ट कोणाही
िबत्रयाला जमू शकली नाही, ती या तरूण ब्राह्मणकुमाराला कशी काय
जमेल िरे ? कदावपही शक्य

नाही’ या

नजरे ने व त्या

खात्रीने

सवुजण अजन
ु ाकडे पहात होते. काहीांच्या पहाण्यात उपहास होता, तर
काहीांच्या

पहाण्यात

कुतूहल

होते,

तर

काहीांच्या

पहाण्यात

िोडीशी

लमलचकलताही होती. जनमनावर झालेला पररणाम अजुनाच्याही लिात
आ्यावा न
राठहला नाही. पण कोणाकडेही अलजिात लि न दे ता
ू
अजन
ु ाने पुढे होऊन द्रप
ु ाकडे पाहून द्रप
ु दाला वांदन केले. अजन
ु दालाही
नवल
तनमाुण

वाटले.
होत

िबत्रयाांकडून

ब्राह्मण
नव्हता.

कुळातील
परां तु

अस्यामुळे

कुलशीला ा

प्रचन

‘जी कृती व जो पराक्रम केवळ

अपेक्षित आहे , तो या ब्राह्मण यव
ु काला कसा काय

जमणार?’ हा प्रचन अिाुत

द्रप
ु दाच्या मनालाही पडला . त्याने मान

वळवून द्रौपदीकडे पाठहले, तर द्रौपदी आधी

कृष्णाकडे पहात होती.

कृष्णाने त्या ी मान सू कतेने हलके
ब्राह्मणवेषधारी म्हणजे अजन
ु
ततनेही ततच्या नजरे ने

डोलवन
ू द्रौपदीला खण
ू केली. हा

आहे या ी खात्री द्रौपदीला पटली आणण

तत ी सांमती द्रप
ु दाला कळवली. त्यावर द्रप
ु दही

तनलच ांत झाला आणण त्यानेही हाताच्या इशाऱ्याने अजुनाला ‘पण’
लजांकण्या ा प्रयत्न करण्यासा्ी अनुमती ठदली.
सवु सभा कुतूहलाने पहात असताना अजन
ु त्या
ु आत्मववचवासपूवक
खास िनवले्या यांत्रणेच्या जवळ आला. तेिे ्े वलेले धनष्ु य अजन
ु ाने
त्याच्या हातात उ लून घेतले आणण आदरपूवक
ु मस्तकाला लावून त्याला
वांदन केले. धनुष्यावर िाण लावण्यापूवी एक िणभर

अजुनाने त्या ी

नजर ज्याठ्काणी कृष्ण िसला होता त्या ठदशेला वळवली. कृष्णाच्या
दृष्टीला

अजन
ु ा ी

दृष्टी

लभडली

मात्र,

कृष्णाच्या

नजरे तील

अजुनाववषयी ा आत्यांततक आपलेपणा व ववचवास अजन
ु ाच्या नजरे तून
त्याच्या हृदयापयांत जाऊन पोहो ला. त्या ा

पररणाम म्हणून अजुना े

हृदय भरून आले आणण त्या ी सवु गात्रे फुरफरू लागली. अजन
ु ाने
पुढच्या

िणी धनुष्याला िाण लावला आणण तो जलाने भरले्या

घांगाळाजवळ येऊन उभा राठहला. त्या स्वच्छ जलात वरती कफरणाऱ्या
क्रा े व त्यावरती िसववले्या लाकडी माशा े प्रततबिांि अगदी स्पष्टपणे
ठदसत होते. त्या प्रततबिांिाकडे पहात अजन
ु ाने धनष्ु यिाणा ी ठदशा प्रत्यि
लाकडी माशाच्या ठदशेने वरती केली आणण त्या कफरत्या

क्राच्या वेगा ा

अांदाज तो घेऊ लागला. अजुनाने मन लस्िर करून त्या े सवु लि
एकवटले. सवु सभा चवास रोखन
ू स्तब्ध राठहली होती. कधी नव्हे ती
द्रौपदीच्या हृदया ी धडधडही िोडीशी का होईना, वाढली होती
तेही अगदी साहलजक

आणण

होते. कृष्ण मात्र शाांत च त्ताने व अत्यांत खात्रीने

अजुनाकडे प्रेमळ दृष्टीने पहात होता. काही िणा ा

तो काळ सवाांना

अत्यांत प्रदीघु जाणवत होता. अनेकजणाांनी तर उत्सक
ु ते ा ताण सहन न
झा्यामुळे आपले डोळे लमटून

घेतले होते. तेवढ्यात

अजुनाने त्या

कफरणाऱ्या लाकडी माशाच्या प्रततबिांिाकडे पहात, त्याच्या प्रत्यि डाव्या
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डोळ्या ा वेध घेऊन, धनष्ु याला लावलेला िाण अत्यांत वेगाने सोडला.
िणाधाुत त्या अमोघ िाणाने त्या े लक्ष्य गा्ून माशाच्या डाव्या
डोळ्या ा छे द घेतला आणण तो िाण त्या लाकडी माशासह भूमीवर
अजुनाच्या पायाजवळ येऊन पडला. िणभर काय झाले हे कोणाला
कळले नाही आणण कळले तेव्हा कोणा ाही त्यावर ववचवास

िसेना. पण

अजुनाने द्रौपदीच्या स्वयांवरासा्ी लावलेला ‘पण’ लीलया लजांकला होता,
ही मात्र वस्तुलस्िती होती.
हे लक्ष्मी, पण जेव्हा िोड्या वेळाने वस्तुलस्िती सवाांच्या लिात
आली, तेव्हा मात्र सवुजण जागेवरून उ्ून उभे राठहले आणण त्याांनी
करताली ा प्र ांड कडकडाट केला. उत्साठहत झालेला द्रप
ु द आप्या
आसनावरून उ्ून पढ
ु े धावत

अजन
ु ाच्या जवळ जाण्यास तनघाला.

नेत्राांतून भरून वहाणाऱ्या अश्रूांना आवर घालीत द्रौपदीने कृष्णाकडे वळून
पाठहले, तर अत्यांत आनांठदत झालेला कृष्ण, प्रसन्न मुद्रेने अजन
ु ाकडे
जवळ जवळ धावत

आधी

तनघाला होता. अजन
ु ाच्या जवळ आ्यावर

कृष्णाने आधी अजन
ु ाला प्रेमाने आललांगन ठदले आणण मग ककतीतरी वेळ
तो अजुना ी पा् कौतुकाने िोपटीत राठहला. तेवढ्यात द्रप
ु दही तेिे येऊन
पोहो ला असता, अजुनाने त्याला आदराने वाकून व त्याच्या पायाांना
स्पशु करून वांदन केले. द्रप
ु ा े दोन्ही हात आप्या हातात
ु दानेही अजन
घेऊन त्या े अलभनांदन केले आणण प्रचनािुक नजरे ने अजुनाकडे पहात
राठहला. द्रप
ु द अजुना ी माठहती व ओऴख करून घेण्यास साहलजक
अत्यांत आतरु झालेला होता आणण हे अजन
ु ाच्याही लिात आले .
अजन
ु ाने फक्त कृष्णाकडे पाठहले. अजन
ु ाच्या पहाण्या ा अिु कृष्णाच्याही
लिात आला

आणण त्याने पुढे होऊन द्रप
ु दाशी िोलण्यास सुरुवात केली.

“अहो द्रपु द महाराज, द्रौपदीच्या स्वयांवराच्या ‘पणा’ ी यशस्वी
पूती झाली ही खरे

अत्यांत आनांदा ी

गोष्ट आहे . लजांकण्यास अत्यांत

क्ीण असलेला हा ‘पण’ लजांकून या शूरवीराने, खरे

मो्ा

पराक्रम

केलेला आहे हे तनलच त. द्रौपदीसा्ी हा वीर अनरू
ु प आहे या ी खात्री

त्याने त्याच्या दष्ु कर पराक्रमाने ठदली

आहे . पण तरीही या परू
ु षा ी

माठहती आणण ववशेषतः त्या े कुळ व शील जाणन
ू घेण्यासा्ी तम्
ु ही
सारे

जण साहलजक

या वीर पुरूषाला मी
तनलच त

अत्यांत आतुर असणार, ही गोष्ट उच त
ाांगले

आहे .

ओळखतो असे जर मी म्हटले तर तुम्हाला

आच यु वाटे ल. पण ती गोष्ट अगदी खरी आहे . हा वीर परू
ु ष

म्हणजे दस
ु रा ततसरा कोणीही नसून, हा कुरूकुळातील राजकुमार व
मध्यम पाांडव असलेला सािात अजुन

आहे , ही गोष्ट ऐक्यावर

तुम्हाला सुखद का होईना पण धक्का नक्की

िसेल खरा. पण ही खरे

वस्तलु स्िती आहे . त्याने धारण केले्या त्याच्या िाह्य पोशाखामळ
ु े
तुम ा एखादे वेळेस ववचवास िसणार नाही, परां तु त्या वेषामुळे जरी तो
ब्राह्मण ठदसत असला तरी तो िबत्रयकुलोत्पन्न असा अजन
ु
गोष्ट सत्य

आहे . त्या े इतर

ारही िांध,ू हे सद्ध
ु ा तशा

आहे , ही
वेषात या

स्वयांवरमांडपात हजर आहे त.
अहो द्रप
ु द महाराज, अ ानकपणे ओढवले्या व अगदी प्राणाांवर
िेतले्या सांकटामुळे

या पाांडवाांवर अशा तऱ्हे ने, वेष पालटून अज्ञातपणे

जीवन जगण्या ी वेळ आलेली होती. पाांडवाांवरील व्दे ष, मत्सरामुळे व
स्वािाुने अांध झाले्या काही स्वकीयाांकडून

पाांडवाांना आगीत जाळून

जीवे मारण्या े कारस्िान र ले गेले होते. परां तु ईचवरी कृपेने सवु पाांडव
त्याांच्या कांु तीमातेसह त्या सांकटातून लजवातनशी सुखरूपपणे ि ावले.
माझ्या साांगण्यानुसार

सवु प्रततकूल वातावरण तनवळे पयांत गुप्तपणे

वावरण्या ा त्याांनी तनणुय घेतला होता आणण आज अगदी योग्य वेळी व
शभ
समयी पाांडव या इिे प्रगट होत आहे त या ा मलाही अततशय
ु
आनांद

होत आहे , ही गोष्ट अत्यांत खरी

आहे . कारण पाांडवाां े व माझे

सांिांध अत्यांत लजव्हाळ्या े व घरगुती स्वरूपा े आहे त. मी त्याांच्या
कुटुांिा ा जणू एक घटक
मला

त्याांच्या

जीवनात

आहे . एवढे व असे प्रेमा े स्िान पाांडवाांनी
ठदलेले

आहे .

अशा

पराक्रमी

व

सुसांस्कृत

कुळामध्ये द्रौपदी जाणार आहे आणण तीही अजन
ु ा ी पत्नी म्हणून, हे

कृ ष्णपरमात्मा

तत े केवढे तरी मो्े भाग्य

आहे . तेव्हा आपण अगदी तनःशांक मनाने

द्रौपदी ा वववाह अजन
ु ाशी करून गुयावा अशी मी ववनांती करतो.”
कृष्णा े िोलणे

ालू असताना

सभामांडपामध्ये िोडीशी खळिळ

माजायला सुरूवात झाली

होती. ‘पण’ लजांकलेला ब्राम्हण वेषातील

धनुवीर हा सािात अजन
ु

आहे आणण त्या े इतर सवु पाांडव िांधूही

स्वयांवरमांडपात हजर आहे त हे कळ्यावर अनेकाांच्या सांलमश्र प्रततकक्रया
हळू आवाजात, पण उघडपणे व्यक्त होण्यास सरू
ु वात
अजूनही लजवांत आहे त’ हे कळता

सवाांना

झाली. ‘पाांडव

त्या त्या परीने धक्का

िसला होता. कोणाला सुखा ा, कोणाला नवलाई ा तर कोणाला िोडासा
भीती ाही! पण सवाुत जास्त धक्का िसला तो कणाुला . पाांडवाांववषयी व
ववशेषतः अजन
ु ाववषयी नेहमी
जागी

मत्सरभावाने असलेला कणु जागच्या

उभा राहून िोलू लागला.

“अरे कृष्णा, हा सवु तझ
ु ा आधीपासन
ू

्रवलेला डाव आहे , ही

गोष्ट आता स्पष्ट होत आहे . तू पाांडवाां ा पिपाती आहे स हे तर
सवाांना

्ाऊक आहे . द्रौपदी ा वववाह अजुनाशी व्हावा हे तर तू आधी

नक्की केलेले असणार. म्हणन
ू
पुरूषाांसा्ी

असलेला, एवढा क्ीण ‘पण’ लावला गेला. त्यामागील

योजनाही तुझी
मी

तर या स्वयांवरामध्ये केवळ धनध
ु ाुरी

असणार या ीही मला पूणु खात्री आहे . अजुना ा केवळ

एकमेव प्रततस्पधी आहे , हे ही फक्त तू

जाणून आहे स. त्यामुळे या

स्पधेतन
मला ज्या पद्धतीने डावलले गेले, त्यामागेही तझ
ू
ु ा

हात

असणार, हे ही अगदी उघड आहे . कृष्णा, खरे तर तुझे ज्ञान, तुझे

ातुयु

व तुझा मुत्सद्दीपणा याववषयी मला अत्यांत आदर आहे . परां तु तुझा हे तू
तडीस नेण्यासा्ी तह
ू ी कुठटल राजकारण

करावेस, या े मला वाईट

वाटते. त्यामागील कारणही माझ्या लिात येत नाही. माझा झालेला
अवमान व माझी झालेली अवहे लना याला तुझाही छुपा पाठ्ां िा असावा
ना? तुझ्यासारख्या न्यायिुद्धीच्या पुरूषाला असे वागणे मुळी
नाही.

शोभा दे त

कृष्णा, त्या आगीच्या अपघातातन
ू पाांडव सख
ु रूपपणे वा ले, या ा
मलाही तनलच त

आनांद आहे . मला खात्री आहे की धत
ृ राष्र, भीष्म व

दय
ु ोधन याांच्यासह सवु कुरूकूळ पाांडवाां ा स्वीकार व स्वागत
अजुनाने स्वयांवरा ा ‘पण’ लजांकला या ेही मला कौतुक
मीही सवाांप्रमाणे

त्या े अलभनांदन

करील.

आहे आणण

करतो. परां तु हे सवु ज्या पद्धतीने

घडत आहे , त्या े मात्र मला वाईट वाटते आणण काळजीही वाटते. कारण
यामुळे परस्पराांमधील गैरसमज व गुवेष-मत्सर वाढण्यास

अचधक मदत

होणार आहे . अिाुत हे सवु तू जाणत नाहीस असे नाही. परां तु तरीही तू
जाणन
ू िज
ु न
ू

हे सवु करीत आहे स. यामागे तझ
ु ा काय हे तू आहे आणण

त्याने काय साध्य होणार आहे हे माझ्या तरी लिात येत नाही.”
कणाुच्या िोलण्यावर कृष्णाने मांदलस्मत केले आणण तो म्हणाला,

“अरे कणाु, माझ्या न्यायिुद्धीवर तुझा ववचवास आहे ही गोष्ट
आहे . परां तु मी सज्जनाांना व सत्प्रवत्ृ तीच्या जनाांना

ाांगली

न्याय दे त असतो,

ही गोष्ट िहुधा तल
ु ा माहीत नसावी. कारण अन्याय त्याांच्यावरती

होत

असतो आणण तोही दष्ु प्रवत्ृ तीच्या पण सिळ व दाांडगट असले्या
दज
ु ाांकडून. केवळ त्याांच्या हाती िळ व सत्ता असते म्हणून ते सत्ताांध
ु न
होतात आणण दि
ु सज्जनाां ा दःु स्वास करून त्याांना नामोहरम करू
ु ल
पहातात. त्याांना िळजिरीने अांककत करतात ककांवा धन व सत्ता याां ी
आलमषे

दाखवून

स्वतः े

लमांधे

करून

्े वतात.

अशा

वेळी

तनःपिपातीपणा ा आव आणून स्वस्ि िसणे, हा माझा स्वभावही नाही
आणण तो माझा धमुही नाही. मी सज्जनाांच्या पा्ीशी माझ्या सवु
शक्तीतनशी उभा रहातो आणण त्याांना आधार व रिण तर दे तो , पण
त्याांना मनाने सिळही करतो. सज्जनत्वामुळे

सद्धमु ठटकून रहाण्या ी

काहीतरी आशा आहे हे ववसरू नकोस.
अरे कणाु, आणखीन एक गोष्ट लिात ्े व. मी माझ्या प्रेमाच्या
व्यक्तीांना कधी

अांतर दे त नाही. ज्याांनी माझ्यावरती श्रद्धा ्े वून माझा

भरवसा धरला त्याांच्या भरवशाला मी नेहमी

जागतो. त्याांच्या सख
ु ासा्ी

कृ ष्णपरमात्मा

व ठहतासा्ी मी हरतऱ्हे ने प्रयत्न करतो आणण त्याां ी िाजू उघडपणे
घेऊन त्याांना यश हे लमळवन
ू दे तो

दे तो. मग त्यासा्ी माझ्यावरती

कोणी पिपातीपणा ी टीका केली तरी मला त्या ी पवाु नाही. अशा
लोकाां ी मी जराही तमा िाळगत नाही. त्यासांिांधी जर कोणी मला
दष
ू णे
ू णेही ठदली तर मी तरी ती भष
कणाु,

तुझ्या

असण्या े काही
कोणाच्या
सत्य

जन्माववषयी

समजतो.
व

कुळाववषयी

कोणा ी

कारण नाही. कारण कसा व कु्े जन्म घ्यावा हे

अधीन नाही. ती गोष्ट केवळ ईचवराधीन

आहे .

तक्रार

परां तु

द्रौपदीसा्ी

तो

मुद्दा

हा

ततच्या

आहे ही गोष्ट
स्वयांवरासा्ी

लावले्या ‘पणा’ ा एक आवचयक भाग होता आणण तो सवाांना
िांधनकारक होता. तेव्हा त्यासांिांधी
जरूरी

ाु करण्या ी ककांवा वाद घालण्या ी

नाही. जन्माने श्रेष््त्व ककांवा कतनष््त्व ्रत नाही ही गोष्ट

अगदी िरोिर आहे . पण मग असा महत्त्वा ा प्रचन उपलस्ित होतो की
श्रेष््त्व व कतनष््त्व हे कोणत्या आधारावर ्रवाय े? त्यासा्ी काय
प्रमाणभूत मानाय े? केवळ एखादी व्यक्ती पराक्रमी, परोपकारी ककांवा
दानशूर आहे म्हणून ततला श्रेष््त्व प्राप्त होऊ शकेल का? जर त्या
व्यक्ती े मन शुद्ध नसेल आणण ततच्या मनात वासना व गुवेषमत्सरादी
ववकार भरलेले असतील तर त्या व्यक्ती ी िाह्याांगा ी सत्कमे व िाह्य
सदा रण हे शुद्ध दे खावा

्रे ल. कारण एकदा जर त्याच्या मनातील

मळ व अशुद्धत्व उफाळून वर आले की त्या े सवु गुण अयोग्य ठदशेने व
अयोग्य कायाुला लागतील आणण मग त्याच्याकडून घडणारी सवु कमे ही
अधमु

्रतील. म्हणन
ू

ततच्याठ्काणी
असत्या ी

सद्भाव

एखादी व्यक्ती िाह्याांगाने गण
ु वान असन
ू ही
नसेल

आणण

ततच्या्ायी

सत्या ी

ाड

व

ीड नसेल तर ती व्यक्ती असत्याला व अधमाुलाही साि दे ऊ

शकेल. अशावेळी तत ी सवु गण
ु वत्ता ही कु कामी

्रे ल.

तेव्हा मनुष्य हा जसा केवळ त्याच्या जन्माने नव्हे तर त्याच्या
सांस्काराने

घडतो

तसा

तो

कुसांगतीने

बिघडतो

हे ही खरे

आहे .

त्यासा्ी

कोणीही मनष्ु य हा त्याच्या जन्मापेिा त्याच्या सांगतीने

अचधक व खरा ओळखला जातो. कारण मळ
ू सांस्काराांना सत्सांगती ी जोड
लमळाली तर

ते सिळ होतात आणण सफळही होतात. तर कुसांगतीने

ाांगले सांस्कारही दि
ु होतात आणण फुकट जातात. सत्सांगतीमुळे मनुष्य
ु ल
सद्भावाला व धमाुला साि दे तो आणण सदा रणाला प्रवत्ृ त होतो. पण
कुसांगतीने

ाांग्या सांस्कारातील मनुष्यही असद्भावाने युक्त होतो आणण

अधमाुला साि दे ऊन वेळप्रसांगी पापा रण करण्यासा्ीही तो उगुयुक्त
होतो.
अरे कणाु, आजच्या तुझ्या दयनीय अवस्िेला तुझा तू

कारणीभूत

आहे स हे लिात ्े व. त्यासा्ी दस
ु ऱ्या कोणालाही दोष दे ऊ नकोस.
उपकाराच्या ओझ्याखाली दिन
ू , तू जाणन
ू िज
ु न
ू दय
ु ोधना ी साि दे त
आहे स. त्यामुळे त्या ी काय पररणती होणार आहे या ी तुलाही पूणु
क्पना आहे . पण तुझ्यािद्दलच्या आपलेपणापोटी मला तुला एवढे
साांगावेसे वाटते, की एकीएक ईचवरा े
करीत रहा. म्हणजे तो

उपकार मानन
ू त्या े

स्मरण

तुला सन्मागु दाखवील. सन्मागाुने गे्यावरती

सत्कमाांना अिु प्राप्त होतो आणण ती सफळ होतात. कारण ती सवु कमे
ईचवराला अपुण होतात. त्याने

ईचवर प्रसन्न होतो आणण मनाला खरे

सख
ु व शाांतीसमाधान प्राप्त होते. तझ्
ु या िद्ध
ु ीला सवु ज्ञान आहे आणण तू
सवुकाही जाणूनही आहे स. परां तु पररलस्ितीमुळे दख
ु ावले्या तुझ्या मनाला
सन्मागाुने जाण्या े िळ
नाही. वेळी

राठहलेले नाही. परां तु अजूनही वेळ गेलेली

सावध हो आणण सन्मागाुने जाण्या े धैयि
ु ळ प्राप्त करून

घे. नाहीतर कुसांगतीने एवढा वहात जाशील, की मग प्रयत्न करूनही
तुला सन्मागु सापडणार नाही आणण तो दाखवणाराही कोणी भेटणार
नाही. शेवटी जीवनात तनराश होऊन तुला पच ात्ताप

होईल. पण तेव्हा

परत कफरण्या ी वेळ मात्र टळून गेलेली असेल. तेव्हा स्वतःच्या
पावलाांनी स्वतः

अधोगतीच्या मागाुकडे जाऊ नकोस आणण स्वतः ा

कृ ष्णपरमात्मा

सवुनाश स्वतः

ओढवन
ू घेऊ नकोस, असे माझे तुला अत्यांत कळकळी े

साांगणे आहे .”
कणाुववषयीच्या कळवळ्याने एवढा वेळ िोलणारा कृष्ण िोलाय ा
जरी िाांिला, तरी कृष्णाच्या्ायी ी आतुता त्याच्या मुखावरील भावातून
स्पष्टपणे

जाणवत

जाणव्यालशवाय
स्वाभाववक

होती.

राठहली

तशी

नाही.

ती

मग

स्वयांवरमांडपातील
कणुही

प्रभाववत

सवाांना

होणे

अगदी

होते. कृष्णाच्या िोलण्यातील आपलेपणा कणाुच्या मनालाही

स्पशु करता झाला आणण तोही िोडावेळ भारावून

गेला. त्या भरात

कणु सावकाशपणे कृष्णाच्या जवळ आला. त्याने कृष्णा े हात स्वतःच्या
दोन्ही हातात प्रेमाने धरले आणण तो कृष्णाशी िोलू लागला.

“अरे कृष्णा, तुझ्याठ्काणी माझ्याववषयी आत्यांततक आपलेपणा
आहे हे मला तनलच त

जाणवते. त्या े कारण मला माहीत नाही. तरीही

मी तझ्
ु या माझ्याववषयीच्या भावने ा आदर करतो. माझ्यासा्ी तू
नेहमी

आदरणीय आहे स खरा, परां तु तुझ्या व्यलक्तमत्त्वा ा मला

केव्हा

िाांगपत्ता लागलेला नाही. तुझे जीवन ररत्र अत्यांत ववस्मयकारक

व एक गढ
ू

आहे . काहीजणाांना तझ्
ु या्ायी ईचवरत्वा े सवु गण
ु ठदसतात

हे ही

्ाऊक

मला

आहे .

पण

मी

मात्र

तुझ्याकडे

एक

पराक्रमी,

कुशल,मुत्सद्दी व अत्यांत िुद्धीमान असा, पण एक राजकारणी पुरूष
म्हणून

पहातो. ईचवर व ईचवरत्व म्हणजे काय याववषयी एखादे वेळेस

मी अनलभज्ञ असेनही. परां तु ईचवरी सत्तेवरती माझाही ववचवास आहे .
आपले प्राप्त कतुव्यकमु ईचवराला स्मरून करावे आणण त्या े फळ
ईचवराला अपुण करावे एवढे

मला समजते आणण मी तेवढे

अत्यांत

प्रामाणणकपणे करीत असतो.
कृष्णा, आता ईचवरी गुण म्हणशील तर माझ्या माठहतीप्रमाणे
ईचवरा ा सवाुत महत्त्वा ा व मख्
ु य गण
ु म्हणजे, त्या ी सवु जीवाांवरती
असलेली

समदृष्टी.

प्राणीमात्राांववषयी

ईचवर

समभाव

म्हटला
असणार

म्हणजे
आणण

तो

त्याच्या्ायी
त्याांच्याकडे

सवु
कधी

तरतमभावाने पहाणार नाही हे तर नक्की

ना? त्या ी

लेकुरे असले्या

जीवाांच्यामध्ये ईचवर कधीही व कोणताही पिपात करील, हे तर माझ्या
दृष्टीने

मुळी

सांभवत

नाही.

म्हणून

उघड

उघड

पिपातीपणाने

वागणाऱ्या तुझ्या्ायी ईचवरत्व पहाणे मला तरी शक्य होत नाही.
भावनात्मकतेपेिा मी माझ्या िद्ध
ु ीला
जो मागु मला दाखवील त्या
तो

प्रमाण मानतो आणण माझी िद्ध
ु ी

मागाुने मी जात असतो आणण माझा तरी

धमु आहे .
कृष्णा, मी कुसांगतीने सन्मागाुपासून च्युत होत आहे हे तुझे

साांगणेही मला पटत नाही. कारण ‘पाांडव म्हणजे

सज्जन व कौरव

म्हणजे दज
ु ’ अशी तू ककांवा तुझ्यासारखे इतर काही लोक करीत
ु न
असलेली वगुवारी, ही मळ
ु ात
नाही.

सामान्याांच्या

्ायी

क
ु ी ी आहे . त्यामळ
ु े मला ती मान्य
असलेले

सवु

सांभाव्य

गुणदोष

हे

उभयताांच्या्ायी आहे त. तेव्हा गुणाां े कौतुक व दोषाां ी तनांदा ही दोन्ही
करावयास

हवी आणण ती तशी मी नेहमी

करीत असतो. एक गोष्ट

मी तुला तनिून साांगतो की कोणाच्याही उपकारा े कोणतेही ओझे माझ्या
लशरावर नाही आणण मी कोणा ा लमांधाही नाही. पण ज्याांनी माझ्यावरती
उपकार केले त्याांच्याववषयी माझ्या्ायी कृतज्ञता मात्र नक्की
आणण माझी तनष््ाही त्याांच्या्ायी

आहे

आहे . हा माझा गण
ु आहे की दोष

आहे हे मला माठहत नाही, पण मी एकतनष्् आहे आणण माझी तनष््ा
पररलस्ितीनुसार ककांवा सोय व स्वािु याांच्यानुसार कधीही िदलत नाही.
हा माझा मळ
ू ा
शक्य

स्वभावधमु आहे आणण तो मात्र िदलणे कधीही

नाही. तेव्हा मला माझ्या स्वभावाप्रमाणे राहू दे आणण मला

माझ्या मागाुने जाऊ दे . त्यात

माझ्या मनाला समाधान लाभणार आहे .

मी माझ्या िुद्धीला प्रमाण मानून शक्यतो सत्कमाुने वागण्या ा नेहमी
प्रयत्न करीत रहाणार आणण त्या ी जी काही िरी वाईट फळे माझ्या
प्रारब्धानुसार

लमळतील

ती

ववनातक्रार

सेवन

करणार.

असो.

तू

माझ्याववषयी दाखवले्या आपलेपणािद्दल पुन्हा एकदा तुझे मनःपूवक
ु

कृ ष्णपरमात्मा

आभार मानतो. आता माझे येिे िाांिणे अनावचयक आहे आणण अयोग्यही
आहे ” असे म्हणन
ू कणु कोणाशीही न िोलता वेगाने व आवेगाने तनघन
ू
गेला.

त्याच्यािरोिर

आले्या

त्याच्या

सहकाऱ्याांनीही

तो

मागु

अवलांबिला आणण ते सवुजण कणाुच्या पा्ोपा् मांडपाच्या िाहे र पडले. ”


नारदा े िोलणे ज्या आवेगाने व आवेशाने घडत होते त्यावरून
लक्ष्मीच्या लगे

लिात आले, की नारदा े िोलणे िाांिले असले, तरी

त्या े साांगणे सांपलेले नाही. खरे तर, नारद द्रौपदी व अजुन याांच्या
वववाहा ी किा साांगत होता. पण मध्ये

अ ानक हे कणाु े उपकिानक

केव्हा व कसे सुरु झाले, हे नारद व लक्ष्मी या उभयताांनाही कळले
नाही. परां तु नारदाच्या िोलण्यामध्ये कणाुववषयी ा एवढा कळवळा होता
की लक्ष्मीच्या ठ्काणीही कणाुववषयी आपलेपणा तनमाुण झाला आणण
ततला कणाु ी कणव

आली. त्यामुळे नारद आता िोलणे िाांिवून पुन्हा

मूळ किेकडे प्रयत्नपूवक
ु वळत आहे असे जेव्हा लक्ष्मीच्या लिात आले,
तेव्हा मात्र ततला राहवले
लक्ष्मीने

नाही आणण नारद काही िोलायच्या आधी

िोलावयास सुरुवात केली.

“अरे नारदा, जरा िाांि. द्रौपदीच्या किेच्या ओघात अत्यांत
सहजपणे कणाु ा ववषय आला खरा. परां तु तो भाग तू ज्या कळकळीने
साांगत

होतास

त्यावरून

तुझ्याठ्काणी

त्या

आपलेपणा, अगदी स्पष्टपणे ठदसत होता. एवढे

कणाुववषयी ा

ववशेष

काय कणाुशी िोलताना

कृष्णाच्या्ायी असलेला कणाुववषयी ा कळवळाही उघडपणे प्रगट होत
होता. मला तरी कृष्णाच्या िोलण्यात एक ववशेष प्रकार ी आतुता
जाणवत होती आणण मला त्या े

गूढ वाटत आहे . त्यामुळे यामागील

कारण काय असावे हे जाणन
ू घेण्या ी माझी आतरु ता कमाली ी वाढली
आहे . त्या िरोिर आणखीन एक गोष्ट माझ्या लिात आली की कृष्ण
सुरुवातीला जरी कणाुशी आपलेपणाने िोलला तरी त्यानांतर कणाुने
केले्या िोलण्यावरती मात्र, कृष्णाने कोणता

प्रततवाद केला नाही.

कणाु े िोलणे जे सकृतदशुनी तरी तकाुला धरून योग्य वाटत होते ते
कृष्णाला पटले की काय? का कृष्णाने जाणन
ू िज
ु न
ू

ते िोलणे पढ
ु े

वाढवले नाही? ही उत्सुकताही माझ्या्ायी आहे . तेव्हा नारदा, आधी या
कणाुच्या उपकिानका ी पूती कर आणण मग

मूळ किेकडे वळ. मला

काही तनलच त असे कारण साांगता येणार नाही, पण ही कणाु ी
व्यलक्तरे खा माझ्याही मनाला िोडीशी लुभवीत आहे ही गोष्ट मात्र खरी
आहे .”
लक्ष्मीच्या िोलण्यावरती नारदाने त्या े नेत्र लमटून िोडावेळ वव ार
केला. तेवढा वेळ लक्ष्मीही नारदाकडे आतुरतेने पहात राठहली होती. काही
वेळाने त्याने नेत्र उघडले आणण तो एकटक नजरे ने लक्ष्मीकडे पहात
राठहला. लक्ष्मी ीही उत्सक
ु ता िोडीशी ताणली गेली. शेवटी नारदाने
िोलावयास सुरुवात केली.

“अगां लक्ष्मी, मनाच्या उत्सुकतेला ना अांत ना पार. एखादा ववषय
ककतीही साांचगतला तरी मना े पूणु समाधान कधी होत

नाही. पण

ववषया ी व्याप्ती जशी जशी वाढत जाते, तशी तशी त्या ववषया ा मूळ
हे तू झाकोळला जाण्या ी शक्यताही वाढत जाते आणण नेमके ते

आपण

टाळावयास हवे. कारण एका ववषयातून दस
ु रा व दस
ु ऱ्यातून ततसरा असे
ववषय तनघत रहातात आणण मग शेवटी मनात त्या सवाां ा एक गुांता
होऊन रहातो. तो गुांता सोडवण्यासा्ी मग पुन्हा आणखीन एक ववषय
साांगावा लागतो. म्हणन
ू
टाळायला

कणाुववषयी व्यलक्तगत िोलण्या ा मोह आपण

हवा. कारण मुळात आपण कृष्णाच्या सगुण प्रेमभक्ती े

तनरूपण व त्यासा्ी किा साांगत आहोत ही गोष्ट ववसरता कामा नये.
त्यासा्ी कृष्णा े प्रेमीजन व कृष्णा े माहात्म्य जाणणाऱ्या व्यक्ती
याांच्यावरती

आपण आपले लि प्रयत्नपव
ु
केंद्रीत करावयास हवे.
ू क

आपली दृष्टी को्े ही आजूिाजूला जाणार नाही या ी काळजीही आपण
घ्यावयास हवी. कृष्णाच्या ठ्काणी जो कणाुववषयी आपलेपणा होता
त्या े कारण साांचगतले तर लक्ष्मी, तू पन्
ु हा भावनावववश होशील या ी

कृ ष्णपरमात्मा

मला अगदी पक्की खात्री आहे आणण मग तझ
ु े मन पन्
ु हा मळ
ू पदावर
आणणे महा कमुक्ीण होऊन िसेल. त्यात केवढातरी वेळ वाया जाईल.
त्यापेिा कृष्णाच्या प्रेमाच्या रसपूणु किा गाण्यात व श्रवण करण्यात
अचधक वेळ गेला तर आप्याला आनांदा ा अनुभव अचधक काळ घेता
येईल हे तनलच त. होय की नाही? तेव्हा आपण आता कणाुच्या प्रसांगाला
वळसा घेऊन पुढे जाण्या े करावे हे

उत्तम!

लक्ष्मी, पण िोलता िोलता शेवटी तू एक असा मद्द
ु ा उपलस्ित
केलास, की कणाुच्या िोलण्यावरती कृष्ण काही
करता स्वस्ि

प्रततकक्रया व्यक्त न

राठहला आणण या े कारण तुला कळले नाही. तुला असे

वाटले असेल की कृष्णा्ायी ा कणाुववषयी ा आपलेपणा एकदम नाहीसा
झाला की काय? पण कृष्णाच्या िाितीत तसे घडणे शक्य

नव्हते.

कारण कणाुववषयी ा आपलेपणा हा कृष्णा ा व्यलक्तगत होता आणण तो
त्याच्या स्वभावानुसार त्याच्या्ायी कायम होता. पण कणाु ा समावेश
कृष्णाच्या प्रेमीजनाांमध्ये मात्र तनलच त

होत नव्हता हे खरे

आहे .

प्रेमीजनाांमध्ये प्रेम हे उभयपिी असते. तशी पररलस्िती कणाुच्या िाितीत
नव्हती ही वस्तुलस्िती

होती.

ती आपण मान्य करून

लिात

्े वावयास हवी. कणाुच्या्ायी कृष्णाववषयी केवळ िाह्याांगाने आदर होता
आणण ते कणाुच्या सभ्यते े लिण होते. परां तु कणाुच्या्ायी कृष्णाववषयी
प्रेम ककांवा श्रद्धाही नव्हती . त्यामुळे कणाुशी िोलणे वाढव्याने काही
साध्य होणार नव्हते, तर तो वेळे ा अपव्यय ्रला असता, हे कृष्ण
पण
ु णे जाणन
ू प
ू होता.
लक्ष्मी, एक गोष्ट तुझ्या लिात आली का? कृष्ण स्वतःहून कणाुशी
काही िोलला

नव्हता. परां तु कणाुने जेव्हा कृष्णावरती पिपातीपणा ा

हे त्वारोप केला, तेव्हा

कृष्णाने कणाुला प्रत्यत्ु तर ठदले. पण कणु त्याच्या

ुकीच्या भूलमकेशी ्ाम आहे आणण त्या े समिुन

करीत आहे ही

गोष्ट जेव्हा कणाुच्या िोलण्यातून स्पष्टपणे ठदसू लागली, तेव्हा मात्र
कृष्णाने काहीही प्रततवाद न करता स्वस्ि िसण्या ी

भलू मका घेतली.

कारण िद्ध
ु ीने व शब्दज्ञानाने स्वतःच्या वागण्यािोलण्या े नेहमी

समिुन

करता येते. त्यामुळे सामान्यजन एखादे वेळेस फसू शकतात. परां तु
अनुभवी जनाांना त्या शालब्दक ज्ञानातील पोकळपणा व फोलपणा हा
लगे

लिात येतो. परां तु ती गोष्ट जरी िुद्धीवागुयाांच्या लिात आणून

ठदली, तरी ते स्वतःच्या ज्ञानाच्या अहां कारामळ
ु े ती मान्य करून त्या ा
स्वीकार कधी

करणार नाहीत, ही गोष्टही ते अनुभवी जन जाणून

असतात. म्हणून

वाद न वाढवता तो टाळून ते स्वस्ि

रहाणे पसांत

करतात.
लक्ष्मी, आता ववषय आला

आहे म्हणून केवळ तुझ्या माठहतीसा्ी

कणाुच्या िोलण्यातील ववसांगती तझ्
ु या लिात आणन
ू दे तो. ‘ईचवर सवु
जीवाांकडे समभावाने पहातो. त्याांच्यात कधी
कणाु े ववधानही त्या े अधुवट ज्ञान
ज्ञान हे नेहमी

भेदभाव करीत नाही’ हे

प्रगट करणारे आहे आणण अधुवट

धोकादायक असते. कारण हे ववधान ईचवरा ा तत्वतः

वव ार केला असता जरी िरोिर असले, तरी तो

ईचवर जेव्हा मानवरूप

होतो, तेव्हा धमुरिणाच्या कायाुसा्ी त्याच्याकडून धमु व अधमु हा
फरक केला जातो . सज्जन-दज
ु , योग्य-अयोग्य, नीती-अनीती, धमुु न
अधमु असा फरक ठदस्याने
के्याने

आणण तसा फरक प्रत्यि कृतीगुवारे

धमुरिणा े कायु घडू शकते, हे खरे

आहे . असा फरक

करण्याला जर कोणी पिपात करणे म्हणू लागला, तर तो म्हणणारा एक
तर अज्ञानी तरी असावा ककांवा त्याला ज्ञान असूनही त्याच्या डोळ्याांवरती
मोहा े ककांवा गुवेषमत्सरा े झापड आलेले असावे. आता हे झापड कोणी
काढाय े व कसे काढाय े? कणाुच्या डोळ्याांवरती असे
होते म्हणून

झापड आलेले

त्याच्या दृष्टीला कृष्ण हा पिपाती ठदसत होता आणण

कृष्णा े ईचवरत्व कणाुच्या दृष्टीला जाणवतही नव्हते. ज्याला आप्या
अज्ञाना ी जाणीव झाली आणण खरे ज्ञान जाणन
ू घेण्यासा्ी जो आतु
झाला, त्याला

ज्ञान करून दे णे शक्य असते. परां तु ज्याला आप्या

अज्ञाना ी जाणीव

नाही आणण आप्या अज्ञानाला

जो ज्ञान समजतो,
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त्याला ज्ञान दे णे हे कोणालाही शक्य
नव्हते

नाही. अगदी कृष्णालाही ते शक्य

आणण हे ज्ञान कृष्णाला पण
ु णे अस्यामुळे , कणाुला काहीही
ू प

समजावून साांगण्याच्या फांदात न पडता, कृष्ण स्वस्ि राठहला. कृष्णाला
त्यावेळी करता येण्यासारखी जी एक

गोष्ट होती, ती

आणण ती म्हणजे कृष्णाने कणाुकडे पण
ु णे दल
ु
ू प
ु ि

त्याने केली

केले.

लक्ष्मी, कणाुने िोलताना अगदी सहजपणे असेही ववधान केले की ‘
गण
ु -दोष’ हे सवाांच्या

्ायी असतात आणण आपण सवाांच्या

गण
ु ाां े

कौतुक व दोषाां ा तनषेध करावा; ज्या े त्या े गुण-दोष ज्या े त्याला.
त्यामध्ये उगा

आपण डावे उजवे करत िसू नये. वरकरणी हे िोलणे

ाांगल
ु पणा े वाटते खरे , पण ते िोलणे केवळ मानभावीपणा े
कारण त्यामध्ये केवळ

ाांगल
ु पणा ा आव

आणलेला आहे . गण
ु ाां े

कौतुक जरूर असावे व प्रसांगी करावेही, हे खरे
दोषाांकडे दल
ु
करून
ु ि
अज्ञान हे

आहे .

आहे . पण सवु

ालणार नाही. कारण दोषाां े मूळ कारण जरी

असले, तरी दोषाां-दोषाांमध्ये सद्ध
ु ा फरक हा आहे . काही दोष

हे व्यलक्तगत पातळीवर े असतात. जसा एखागुयाच्या ्ायी अज्ञानामुळे
मोह आहे ककांवा लोभ आहे , तर त्या े

पररणाम व त्रासही त्या े त्याला

भोगावे लागतात. अिाुत त्याच्या नातेसांिांधातील लोकाांना त्या दोषाां ी
िोडीशी झळ लागते . कारण तो त्याांच्या नलशिा ा भाग असतो आणण
तो

त्याांना

सहनही

करावा

लागतो.

परां तु

काही

जणाांच्या्ायी

दस
ु ऱ्याववषयी व्दे ष, असूया व मत्सर असे दोष असतात. या दोघाां ा
उगम केवळ अज्ञानामध्ये

नसतो तर वासनेमुळे दवू षत झाले्या

अांतःकरणामध्ये असतो आणण म्हणन
ू

अत्यांत खोलवरही असतो. या

दोषाांनी पछाडलेले लोक सवाां ा नेहमी

दःु स्वास करतात आणण इतराांना

त्रास दे ण्यासा्ी तनत्य सज्ज असतात. काही ना काही कारण काढून
लोकाां ा मानलसक व प्रत्यिही छळ करण्या ा त्याां ा स्वभाव

असतो.

दस
ु ऱ्याांच्या सुखाने त्याांना दःु ख होते आणण दस
ु ऱ्याांना दःु खी पाहून वा
करूनही याांना एक प्रकार ा हषु होतो. अशा दज
ु ाांच्या दोषास्पद
ु न

स्वभावामळ
ु े सामान्य लोकाांवर नेहमी
आणण ते सदै व तणावाखाली

एक प्रकार े दडपण

येत असते

वावरत असतात.

लक्ष्मी, यापैकी ज्याांच्या्ायी व्यलक्तगत पातळीवर े दोष आहे त
त्याां ी ईचवरालाही दया

येत.े त्याांना जर भाग्याने सत्पुरूषाां ा आश्रय

लमळाला तर त्याांना त्या सत्पुरूषाांच्यागुवारे ईचवराच्या ववशुद्ध प्रेमा ा
लाभही लमळतो. त्यामुळे त्याांना त्याांच्या दोषाां ी जाणीव होते आणण त्या
दोषाांतन
मुक्त होण्यासा्ी त्याांच्या्ायी आतुता तनमाुण होते. असे
ू
भाग्यवान जीव त्या सत्पुरूषाां े माहात्म्य जाणून जर त्याांना

शरण गेले,

तर त्याांच्या प्रेमाने व िोधाने ते जीव सिळ होतात आणण स्वतःच्या
दोषाांतन
ू पराक्रमाने मक्
ु त होतात. मनाने तनमुळ व प्रेमळ झालेले हे जीव
खऱ्या शाांती व समाधाना ा अनभ
ु व स्वतः घेतात आणण दस
ु ऱ्याांनाही
दे तात.
लक्ष्मी,

पण

ईचवरा्ायी मुळी

सज्जनाां ा

छळ

करणाऱ्या

दयामाया असत नाही. त्यामुळे

मानव रूपाने अवतरणे होते तेव्हा त्याच्या अवतार
आधार व रिण दे णे जसे असते तसे
अवतारकायाु ा
तनषेध

दष्ु ट

महत्त्वा ा

भाग

न करता त्याां े तनमूल
ु न

दज
ु ाांववषयी
ु न
जेव्हा ईचवरा े

ररत्रामध्ये सज्जनाांना

दज
ु ाां ा तनःपात करणे, हाही त्या
ु न

असतो.

अशावेळी

दज
ु ाां ा
ु न

केवळ

करण्या े कायु अवतारी पुरूषाांकडून

घडत असते. त्या िरोिर अशा दज
ु ाां ी साि करणाऱ्याां ीही मग गय
ु न
केली जात नाही. िाह्याांगाने सज्जनत्वा ा टें भा लमरवणाऱ्याांनी ककतीही
आव आणला तरी दःु सांगती ी व त्यामुळे घडले्या दष्ु कमाु ी फळे त्याांना
भोगावी
काही

लागतात. अशा दज
ु ाांववषयी सहानुभूती िाळगण्या े आप्याला
ु न
कारण नाही. आप्याला सज्जनाां ा

मागोवा घेऊन त्याांना

अनस
ु राय े आहे आणण अशा सज्जनाांच्या पा्ीशी सवाांगाने व समिुपणे
उभ्या राठहले्या कृष्णा े
कृष्णा े

माहात्म्य आप्याला जाणून घ्याय े आहे .

प्रेमीजन होऊन त्या े

भक्त होऊन रहाय े आहे आणण
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आनांदा ा

अनभ
ु व

घ्याय ा

आहे .

त्यासा्ी

कृष्णा े

प्रेमीजन

हे

आप्याला आदशु व जवळ े आहे त हे पण
ु णे व कायम े लिात ्े व.”
ू प
नारदा े िोलणे िाांिले तरी लक्ष्मी िरा
असे म्हणण्यापेिा, ती काही िोलू

वेळ काही िोलली

शकत नव्हती हे

खरे होते. पण

िोल्यालशवाय राहूही शकत नव्हती. िोलण्यापेिा न िोलणे
अचधक

क्ीण

जात

होते.

लक्ष्मीच्या्ायी

िोडीशी

नाही

लक्ष्मीला

अपराधभावनाही

तनमाुण झालेली होती

आणण त्यातून िाहे र येणे तर अत्यांत आवचयक

होते. त्यासा्ी एक

मागु ततला उपलब्ध होता तो म्हणजे ततच्या

मना ी अवस्िा िोलून
सवु

धैयि
ु ळ

मोकळी करणे. शेवटी लक्ष्मीने ततच्या मनातील

एकवटले

आणण

िोलावयास

आवाजातील कांप हा ततच्या मनातील आतुते ा

सरु
ु वात

केली.

ततच्या

तनदे शक होता.

“अरे नारदा, सवाुत प्रिम मी तझ
ु ी अत्यांत व्यचित अांतःकरणाने
िमा

मागते. माझ्यामळ
ु े तझ्
ु या मनाला अत्यांत कष्ट झाले आहे त, या

गोष्टी ा मला स्वतःला

अत्यांत त्रास होत आहे . तुझ्या अांतःकरणाला

झालेली व्यिा तुझ्या िोलण्यातून अगदी स्पष्टपणे प्रगट होत असलेली
मला

जाणवत

होती.

माझ्या

मनात

कु्े तरी

कणाुववषयी

उगा

सहानुभूती तनमाुण झालेली होती आणण ती वारां वार वरती येत होती.
नेमका या ा

तुझ्या मनाला त्रास होत होता आणण ती

तुझी व्यिाही

होती. माझी कणाुववषयी ी सहानुभूती ही मला कृष्णाच्या माहात्म्या ा
ववसर पाडत होती आणण कृष्णाच्या अांतःकरणापासन
ू दरू नेत होती, ही
गोष्ट माझ्या लिात

येत नव्हती. पण तुला ती स्पष्टपणे ठदसत होती

आणण माझ्यावरील प्रेमापोटी सहनही होत नव्हती. माझ्यावरील त्या
प्रेमाने

तझ
ु े अांतःकरण कळवळले आणण तू ववषयाांतर करून कणाुच्या

तनलमत्ताने पष्ु कळ

िोललास. या जगात केवळ सष्ु ट व दष्ु ट असे दोन

वगु नसून, यामध्ये लमश्रवत्ृ ती ेही अनेकजण आहे त हे तू माझ्या लिात
आणून ठदलेस. त्याहीपेिा िाह्याांगाने सुष्ट ठदसणारे पण मनातून दष्ु ट
असणारे ककांवा दष्ु टाां ी साि-सांगत करणारे ही अनेकजण असतात आणण

त्याांच्यापासन
ू ही अचधक सावध राठहले पाठहजे, हे

तू अगदी स्पष्ट करून

साांचगतलेस. त्यामुळे अशा सष्ु ट म्हणन
ू केवळ ठदसणाऱ्या लोकाांववषयी
आप्या्ायी अलजिात सहानुभूती नसावी. नाहीतर ते

मग मोहा े मूळ

्रे ल आणण आप्याला ईचवराच्या प्रेमभक्तीपासून वांच त करे ल. मग
कु्ली आलीय ईचवरा ी प्राप्ती आणण कु्ला आलाय ईचवराच्या भेटी ा
आनांद?
नारदा, अशा मोहा े मळ
ू माझ्या मनात धरण्याच्या आधी

तू मला

सावध केलेस आणण तुझ्या प्रभावी व धारदार िोलण्याने माझ्या्ायी े
त्या मोहा े िीज
ऋणी आहे .

पूणप
ु णे काढून टाकलेस. यािद्दल मी तुझी सहस्त्रशः

ाांगल
ु पणाववषयी असले्या माझ्या का्पतनक समजत
ु ीतन
ू

माझे मन आता पण
ु णे िाहे र आलेले आहे . त्या मना्ायी आलेले शांके े
ू प
मळभही पूणत
ु ः दरू हटले आहे आणण माझे मन सगुणप्रेमा ा अनुभव
घेण्यासा्ी केवळ आतुर

नव्हे तर आतु

सगण
ु किा श्रवण करण्याववना

झालेले आहे . मध्ये िरा

वेळ

गेला. अिाुत तो वाया मात्र गेला नाही.

पण घडले्या या उपासामुळे माझ्या मना ी भूक मात्र अचधक तीव्र
झालेली आहे . तेव्हा तू आता कृष्णाच्या व त्याच्या प्रेमीजनाांच्या किा
साांगण्यास त्वररत सुरुवात कर िघू. त्या किाांमधील सगुण प्रेमरस हा
माझ्या मनाला रो क, पा क व पोषक आहे . त्यामळ
ु े

माझे मन धष्ट

व पुष्ट होईल आणण सगुणभलक्त ा आनांद अनुभवण्यासा्ी सज्ज होईल.
माझ्यासा्ी ते
लक्ष्मीच्या

श्रेय आहे आणण ते
िोलण्या ा

प्रेयही आहे . होय ना?”

नारदाला

सांतोष

झाला

आणण

त्याने

समाधानाने मान डोलवली. नारदा े मुखही पुन्हा नेहमीप्रमाणे प्रसन्न
ठदसू लागले आणण त्याने लक्ष्मीकडे पाहून लस्मतहास्य केले. नारदा ी
कळी खल
ु लेली पाहून लक्ष्मीलाही आनांद झाला आणण श्रवणातरु झालेली
लक्ष्मी नारदाकडे अपेिेने पहात राठहली. नारदानेही लक्ष्मी ी अपेिापूती
करण्यास ववलांि लावला नाही आणण नारदा ा व नौघ पुन्हा प्रगट होऊन
वाहू लागला.
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“लक्ष्मी, स्वयांवरमांडपातन
ू कणाुच्या तशा तडकाफडकी जाण्यामळ
ु े
मांडपात जरी िोडीशी

लबि ल झाली तरी ती लगे

अजुनाने ‘पण’ लजांक्या ा हषु

तनमालीही आणण

त्या वातावरणात भरून राठहला. िोडासा

ठदग्मूढ होऊन एवढा वेळ स्वस्ि राठहलेला द्रप
ु दही सावरला आणण त्वररत
पढ
ु ा े अलभनांदन केले. एवढे
ु े येऊन त्याने अजन

नव्हे , तर द्रप
ु द स्वतः

धमु, भीम व इतर पाांडव याांच्या जवळ गेला आणण त्याने त्याांना
सन्मानपूवक
ु मां कावर आणले. कृष्णाने द्रौपदीला नेत्रप्लवीने खूण केली
असता द्रौपदीही पुढे आली आणण कृष्णाच्या जवळ येऊन उभी राठहली.
कृष्णानेही द्रौपदी े प्रेमपव
ु अलभनांदन केले आणण तत ा हात स्वतःच्या
ू क
हातात घेऊन तो अजुनाच्या हातात ठदला. अजुनाच्या

ेहऱ्यावरून त्याला

झालेला आनांद अगदी ओसांडून जात होता, तर अजुनाच्या पराक्रमाने व
व्यलक्तमत्त्वाने

भाररत

झाले्या

द्रौपदीलाही

अगदी

कृतकृत्य

झा्यासारखे वाटत होते. ततने कृष्णाकडे डोळे भरून पाठहले आणण तत ा
कृतज्ञता भाव केवळ नजरे ने

व्यक्त केला. द्रप
ु दा े नेत्रही प्रेमाश्रूांनी

भरून आले. त्याने दोन्ही हात जोडून धमुराजाला वांदन केले आणण तो
त्याच्याशी आदरपव
ु िोलू लागला.
ू क

“अहो धमुराज, माझी कन्या ही खरे

भाग्यवान आहे . म्हणून

तत ा सांिांध तम
ु ासारख्या पराक्रमी वीराशी
ु च्यासारख्या कुळाशी व अजन
जुळून येत आहे . ततच्या सांमतीने

ततच्या स्वयांवरासा्ी लावलेला अत्यांत

क्ीण असा ‘पण’ लजांकून या अजुनाने माझ्यावर तर मो्े

उपकार

केलेले आहे त. आम ी द्रौपदीही सवु सल
ु िणाांनी यक्
ु त अशी एक आदशु
कन्या आहे आणण तम
ु च्या कुटुांिासा्ी व कुळासा्ी ती अत्यांत अनरू
ु प
आहे अशी माझी पूणु खात्री आहे . स्वतःच्या सुशील स्वभावाने व
सेवाभावाने ती अजुनाला तर प्रसन्न करील

पण सवु कुटुांिालाही

आनांठदत ्े वील, असा मला पण
ु ा ा
ू ु ववचवास आहे . तरी आपण अजन
ज्येष्् िांधू या नात्याने द्रौपदी ा अजुना ी पत्नी म्हणून स्वीकार करावा,
अशी मी आप्याला नम्रतापूवक
ु ववनांती करतो.”

द्रप
ु दाच्या

िोलण्यावर

धमुराजाने

द्रप
ु दाला

दोन्ही

कर

जोडून

नमस्कार केला आणण तो शाांत स्वरात िोलू लागला.

“अहो द्रपु द महाराज, तम
ु च्यासारख्या सत्वशील कुळाशी आम ी
सोयरीक जुळून येत आहे ही गोष्ट आमच्यासा्ीही गौरवास्पद

आहे .

आमच्या सांिांधी ी सवु माठहती कृष्णाकडून तुम्हाला कळली असेल .
कृष्ण हा मध्यस्ि आहे असे म्हट्यावर आप्याला कोणतीही काळजी
करण्या े कारण
एक घटक

नाही. आमच्यासा्ी तर कृष्ण हा आमच्या कुटुांिा ा

आहे . आम ी माता कांु ती ठह ा तर कृष्णावरती ववशेष

लोभ आहे आणण माझा कतनष्् िांधू अजुन व कृष्ण हे तर एकमेकाां े
अत्यांत जीवलग असे लमत्र

आहे त. आमच्या जीवनातील सवु

कृष्ण हा आम्हाला साि करीत असतो. त्याच्या

प्रसांगात

सावधानतेमळ
ु े आम्ही

सवुजण अग्नीच्या भक्ष्यस्िानी पडण्यापासून वा लो आणण त्याच्या
सू नेनुसार आम्ही आज येिे स्वयांवरासा्ी उपलस्ित राठहलो होतो.
अजन
ु ाने केले्या पराक्रमा े मलाही अत्यांत कौतक
व आनांद
ु
आणण त्या े त्याला लमळालेले फळही अत्यांत सुांदर

आहे . खरे

आहे
तुम ी

कन्या ही रूपवती व सौंदयुवती तर आहे , पण तुम्ही केले्या
सुसांस्कारा े तेजही ततच्या मुखावर शोभून ठदसत आहे . द्रौपदी े आमच्या
कुटुांिात होणारे आगमन ही तनलच त

आम्हा सवाांसा्ी

सख
ु कारक व

आनांददायी घटना आहे .
अहो महाराज, परां तु मला एक गोष्ट आप्याला नम्रतापव
ु
ू क
साांगावया ी आहे . आम्ही पा ही िांधू नेहमी

एकत्र व एकोप्याने रहात

असतो या े मूळ कारण म्हणजे आम ी माता कांु ती हे आहे . ततने आम्हा
पा ही भावांडाांना अगदी लहानपणापासन
स्वतः अत्यांत कष्ट सोसून
ू
वाढववले. आम्हा सवाांशी

नेहमी प्रेमभावाने व मख्
ु यतः समभावाने वागन
ू

आमच्या कांु ती मातेने आमच्यावर जे सदा रणा े सांस्कार केले, त्या े
फळ म्हणजे आज े आम्ही आहोत ही गोष्ट सत्य आहे . त्यामुळे आम्ही
सवु

िांधू आमच्या माते े

सदै व ऋण मानतो आणण नेहमी ततच्या
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व नात असतो. तत ी इच्छा ही

आमच्यासा्ी अांततम व प्रमाण असते.

आमच्या माते ा साधा शब्दही आम्ही आज्ञा म्हणन
ू
तत े आज्ञापालन हे आम े कतुव्यकमु

स्वीकारतो आणण

नव्हे , तर तो आम ा धमु

आहे . तेव्हा आमच्या मातेने आधी या द्रौपदी ा स्नुषा म्हणून स्वीकार
करणे हे आमच्यासा्ी अत्यांत आवचयक आहे . ततच्या अनज्ञ
ु ेलशवाय
आम्ही कोणतेही पाऊल पुढे टाकू शकणार नाही. आम्ही या नगरीत
आमच्या मातेसह एका लहान घरात तात्पुरते वास्तव्य करून आहोत
आणण दररोज लभिा मागून आम्ही आम ा उदरतनवाुह करीत होतो. तेव्हा
प्रिम या द्रौपदीला एकटीला

आमच्या मातेच्या भेटीला घेऊन जाण्या ी

आपण आम्हाला परवानगी गुयावी, अशी मी आपणाला ववनांती करतो.
कांु तीमातेच्या इच्छे नुसार व ततच्या तनणुयानुसार

पुढील सवु गोष्ट

घडतील आणण व्यवलस्ित घडतील या ी मी आपणाला खात्री दे तो.”
धमुराजा े िोलणे िाांि्यावरती िोडावेळ त्याठ्काणी शाांतता व
स्तब्धता

पसरली.

पण

सवाांच्या ्ायी

धमुराजाववषयी

अत्यांत

कौतुका ा

भाव होता. एवढ्या तरूण वयातही धमुराजाच्या ठ्काणी

असलेला सूज्ञपणा, त्या ी नम्रतेने िोलण्या ी वत्ृ ती आणण त्याहूनही
त्याच्याठ्काणी ठदसत असलेली मातभ
ृ क्ती या सवाां ा
सवाांवर

झाला. ववशेषतः द्रप
ु द तर जास्त

प्रभाव तेिील

प्रभाववत झाला आणण तो

धमुराजाकडे अत्यांत कौतुकाने पहात राठहला. द्रौपदीने हळू
अजुनाकडे टाकला तर अजुन वरकरणी तरी शाांत

एक कटाि

ठदसला. तो काही

िोलला नाही. त्याच्यासा्ी त्याच्या ज्येष्् िांधू े म्हणणे हे तर प्रमाण
होते . पण अजन
ु ाच्याही त्याच्या मातेववषयी त्या

भावना होत्या, ज्या

धमुराजाच्या होत्या. अजुनाच्या इतर िांधूां ेही वेगळे मत असण्या े काही
कारण

नव्हते आणण तसे त्याां े वेगळे मत असणे शक्यही नव्हते.

कारण त्याांनाही काही वेगळा वव ार करण्या े कारण नव्हते आणण तशी
त्याांना िहुधा सवयही नव्हती. अजन
ु ा ी अशी िांड प्रततकक्रया िघून
द्रौपदीला मात्र िोडेसे वेगळे वाटले आणण नवलही वाटले. ततने अपेिेने

कृष्णाकडे पाठहले. कृष्णा ी मद्र
ु ा अगदी शाांत होती. पण द्रौपदीच्या
ठ्काणी तनमाुण झालेली काळजी कृष्णाने ओळखली. त्याने केवळ
नजरे च्या खुणेने

द्रौपदीला आचवालसत केले आणण कृष्णावर पूणु भरवसा

्े वून असलेली द्रौपदी लगे

अगदी तनलच ांत झाली आणण मनात

मोकळीही झाली.
धमुराजा ी इच्छा जाणून द्रप
ु दाने स्वतःही त्याांच्यािरोिर जाण्या ा
मानस व्यक्त केला. परां तु धमुराजाने त्या गोष्टीस नम्रतेने नकार ठदला.
एवढे

नव्हे , तर द्रप
ु दाने दे ऊ केले्या इतरही सुववधा व मदत धमुराजाने

स्वीकारली नाही. कांु ती ी प्रिम भेट द्रौपदीने एकटीने

घ्यावी अशी

िहुधा धमुराजा ी इच्छा असावी. द्रप
ु दानेही मग जास्त आग्रह केला नाही.
मग त्या ी सांमती घेऊन धमुराज, अजन
ु , द्रौपदी व िाकी े सवु पाांडव
त्या स्वयांवरमांडपाच्या िाहे र पडले. तनघताना द्रौपदीने हळू

मागे वळून

कृष्णाकडे एक दृष्टीिेप टाकला. कृष्णालशवाय असे एक्याने जाणे
द्रौपदीलाही जरा क्ीण

वाटत होते. पण कृष्णावर श्रद्धा ्े वन
ू तीही

एकेक पाऊल सावकाशपणे टाकीत सांि गतीने

ालू लागली. पुढे धमुराज,

त्याच्यामागे भीम, त्याच्यामागे अजुन, अजुनाच्या मागे द्रौपदी आणण
सवाुत मागे नकुल व सहदे व या क्रमाने जात असलेली, ती जणू
द्रौपदीच्या वववाहा ी वरात

आहे असे वाटत होते. पण एक गोष्ट आज

ववशेषत्वाने घडत होती की पाांडवाांच्यामध्ये प्रिम

एक ततसरी व्यक्ती

आलेली होती आणण ती व्यक्तीही एक स्त्री होती. ती स्त्रीही सवुसाधारण
ककांवा साधी नव्हती

तर ततच्या रूपगण
ु ाने व प्रभावी व्यलक्तमत्त्वाने

प्रख्यात असलेली एक अत्यांत सांुदर व तेजस्वी अशी स्त्री होती. भावी
घटनाां े जणू ते सू क

होते.
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अर्न
ुफ -द्रौपदी वििाहातीि पेचप्रसंग

हे

लक्ष्मी, धमुराजासह इतर पाांडव व द्रौपदी जेव्हा त्याांच्या

तात्पुरत्या वसतीस्िानाजवळ आले, तेव्हा घरात प्रवेश करण्याच्या आधी
िांद दारािाहे र उभे राहून

धमुराजाने कांु तीमातेला हाक मारली आणण तो

िोड्याशा गमतीच्या सुरात म्हणाला,

“हे माते, आम्ही नेहमीप्रमाणे लभिा मागून परत आलो आहोत.
परां तु आज ी लमळालेली लभिा नेहमीसारखी नाही, तर अत्यांत आगळी
वेगळी अशी आहे . या अजुनाने दाखवले्या अतुलनीय पराक्रमामुळे
लाभलेली ही लभिा खरे

अततशय सांद
ु रही आहे . तेव्हा तू लवकर दार

उघड आणण आम्हाला घरात घे.”
धमुराजा े िोलणे ऐकून दार उघडण्यासा्ी लगिगीने येता येता
कांु तीच्या मुखातून सहजोगुगार तनघाले, “अरे , ही तर
की! खरे
तरी लभिा

आज एखादे वेळेस भाग्याने

ाांगली

गोष्ट आहे

ाांगली लभिा लमळाली असेलही,

ाांगली ककांवा वाईट या ा वव ार न करता, नेहमीप्रमाणे

ती

लभिा तुम्ही सवाांनी आपापसात सारखे भाग करून वाटून घ्या म्हणजे
झाले.”
असे िोलत िोलत

कांु तीने घरा ा दरवाजा उघडला तर समोर

ततच्या पा ही पुत्राांसह एक तरूण व सुांदर स्त्री तेिे मान लववून उभी
होती. द्रौपदीच्या प्रिम दशुनाने

कांु ती अत्यांत प्रभाववत तर झाली , पण

ततच्या्ायी द्रौपदीववषयी एक प्रकार ा आपलेपणाही तनमाुण झाला. त्या े
तनलच त कारण खरे तर कांु तीलाही कळले नाही. पण ती अनाहूतपणे पुढे
झाली आणण ततने द्रौपदी े दोन्ही हात स्वतःच्या हाताांमध्ये धरून तत े
अत्यांत प्रेमाने स्वागत केले. द्रौपदीनेही लगे

नम्रपणे वाकून कांु तीच्या

पायाांना स्वतःच्या हाताने स्पशु केला आणण ततला आदरपूवक
ु नमस्कार

केला. कांु तीने द्रौपदीच्या मस्तकावर प्रेमाने हात ्े वला आणण पुन्हा तत ा
हात धरून ततला घरात आणले. पा्ोपा् सवु पाांडवाांनीही घरात प्रवेश
केला. कांु ती धमुराजाकडे प्रचनािुक मुद्रेने पहात राठहली. तेव्हा धमुराजाने
ततला घडलेला सवु वत्ृ ताांत साांचगतला. तो ऐकून कांु तीला अततशय आनांद
झाला आणण हषुभराने तत े मख
ु ाच्या जवळ गेली
ु फुलन
ू आले. ती अजन
आणण ततने अत्यांत प्रेमाने अजुनाला जवळ घेतले. अजुना े कौतुक करीत
असताना कांु ती े नेत्रही पाणावले आणण ततच्या नकळत वाहूही लागले.
खरे तर, ततच्या मुखातून शब्दही फुटणे क्ीण होत होते. परां तु तरीही
कसेिसे स्वतःला सावरीत कांु ती एवढे

जेमतेम िोलू शकली.

“खरे , हा आप्या सवाांच्या

जीवनातील एक अत्यांत आनांदा ा

आणण अत्यांत दलु मुळ असा िण आहे . एवढे ठदवस मी एकटी

तुम्हाला

साांभाळीत होते. आता माझ्या जोडीला व मदतीला ही द्रौपदी आलेली
आहे . माझ्यासा्ी तरी यापेिा दस
ु री कोणतीही आनांदा ी गोष्ट असणे
शक्य

नाही. धमुराजा, आता तू जराही वेळ न दवडता त्वररत द्रप
ु द

महाराजाां ी भेट घे आणण अजुन व द्रौपदी याांच्या वववाहा ी योजना व
व्यवस्िा तािडतोि करावयास साांग. लागली
कांु ती े िोलणे ऐकून धमुराजा काही

तू तनघण्या े कर िघू.”
िोलला नाही आणण तेिून

तनघण्यासा्ी हललाही नाही. धमुराजा ी ती स्तब्धता पाहून कांु तीलाही
नवल

वाटले आणण ती धमुराजाकडे त्याच्या काहीतरी प्रततकक्रयेच्या

अपेिेने पहात राठहली. शेवटी धमुराजाने

या शाांतते ा भांग केला आणण

त्याने िोलावयास सुरुवात केली.

“हे कांु तीमाते, तू केवळ आम ी जन्मदाती

नसन
तू आम े
ू

पालन-पोषण करून आम्हाला लहाना े मो्े ही केले आहे स ही गोष्ट सत्य
आहे . तू केले्या सांस्काराांमुळे

आम ी खऱ्या अिाुने वाढ झालेली आहे .

त्यामळ
ु े तू आम ी केवळ माता

नसन
ू आमच्यासा्ी दे वता

आहे स.

‘मात ृ दे वो भव’ असे जे म्हटले जाते त्या व नावर आम ी पूणु श्रद्धा
आहे . म्हणन
ू

आम े सवु जीवन हे तुझ्या सेवेसा्ी

आहे असा
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आम ा

भाव

आहे .

या

लशरसावांगुय अशी आज्ञा

भावापोटी

तझ
ु े

सहजव नही

आम्हासा्ी

आहे आणण त्या आज्ञे ा भांग करण्या े पाप

आमच्याकडून कधीही घडणे शक्य

नाही.

हे माते, आम्ही घरात प्रवेश करीत असताना मी सहजपणे ‘आम्ही
एक आगळीवेगळी लभिा आणली आहे ’ असे म्हणालो आणण त्यावरती
तूही ‘ती लभिा सवाांनी सारखी वाटून घ्या’ असे उत्स्फूतु व न िोललीस.
परां तु आमच्यासा्ी, तनदान माझ्यासा्ी तरी ती आज्ञा
पालन करणे हे केवळ माझे कतुव्यकमु
माझा धमु

आहे आणण तत े

नाही, तर माझ्यासा्ी तरी तो

आहे . तुझ्या आज्ञे े उ्लांघन

ुकून व नकळत जरी

माझ्याकडून घडले तरी माझ्या्ायी एक प्रकार ी अपराधभावना तनमाुण
होईल आणण त्या पापा ा मी कायम ा धनी होऊन राहीन. अशा
पररलस्ितीत मी काय व कसा तनणुय घ्यावा हे

मला समजेनासे झाले

आहे . माझी वव ारशक्ती िाांिली आहे व िुध्दीही कांु ्ीत
तेव्हा मी काय करावे या े तू

झालेली आहे .

मला मागुदशुन करावेस अशी मी तल
ु ा

ववनांती करतो. कारण तुझ्या आज्ञेनुसार द्रौपदीने आम्हा सवु िांधूां ी पत्नी
होणे

आवचयक

आहे .”

धमुराजा े िोलणे ऐकून कांु ती एकदम

ककत

झाली. धमुराजा ी

धमुपालनाववषयी ी तनष््ा कांु ती जाणून होती. धमुराजा ी धमाु रणा ी
तनष््ा िदलणे काय, जरासुद्धा हलणेही शक्य नाही, या ीही खात्री कांु तीला
होती. त्यामळ
ु े कांु तीच्या समोर मो्ी ववच त्र पररलस्िती तनमाुण झाली.
कांु ती े सहज िोलणेही धमुराजा गांभीरपणे

घेणार या ीही क्पना

कांु तीला पूणप
ु णे होती. परां तु लभिा म्हणजे एखादी स्त्री असेल अशी
क्पनाही कांु तीच्या्ायी असणे शक्य
लस्ितीही गोंधळ्यासारखी

नव्हते. त्यामळ
ु े कांु तीच्या मना ी

झाली होती. ततच्या मनातील तो

गोंधळ

ततच्या िोलण्यातूनही प्रगट होऊ लागला.

“अरे धमुराजा, हा तर एक मो्ा क्ीण

प्रचन तनमाुण झालेला

आहे . तुम्ही आणलेली लभिा म्हणजे एक स्त्री अस्यामुळे ततला तुम्ही

आपापसात वाटून घ्या असे मी म्हणू शकत नाही. पण त्या िरोिर
मातआ
ु हाला प्रवत्ृ तही करू शकत नाही.
ृ ज्ञाभांगा े पाप करण्यासा्ी मी तम्
तेव्हा या प्रचनातून तुम्ही िांधूांनी

आपापसात

ाु करून एकमताने

तोडगा काढा. परां तु एक गोष्ट पक्केपणाने लिात ्े वा की काही झाले
तरी तुम्हा िांधांम
ू धील ऐक्य मात्र कायम ठटकून राठहले पाठहजे. त्यात
कोणत्याही कारणाने वा कस्याही तनलमत्ताने िाधा येऊ दे ऊ नका
म्हणजे झाले. तुमच्यातील एकी हे

तुम े िलस्िान आहे ही महत्त्वा ी

गोष्ट लिात ्े वा.”
एवढा वेळ स्वस्िपणे िसून सवु ऐकत असलेली द्रौपदी कांु ती े
िोलणे ऐकून अत्यांत ववस्मय पावली. तत ा ततच्या कानावरती ववचवास
िसेना आणण ततला एक वस्तू समजन
होत असलेले ततच्याववषयी े
ू
िोलणे तर द्रौपदीला मुळी ऐकवे

ना. द्रौपदीने मोठ्या ववचवासाने

अजुनाकडे पाठहले, तर तो मान खाली घालून स्वस्ि
पररलस्ितीत काय करावे हे

द्रौपदीलाही कळे

िसला होता. अशा
ना. द्रौपदी अत्यांत

हवालठदल झाली आणण त्या परलस्ितीत ततला कृष्णा ी अत्यांत तीव्रतेने
आ्वण येऊ लागली. कृष्णाच्या स्मरणाने द्रौपदीच्या नेत्रात अश्रू तरळून
आले. द्रौपदी ी ही अगततक अवस्िा पाहून कांु ती ेही मन कळवळले.
ततलाही द्रौपदी ी दया

आली. कांु ती द्रौपदीच्या जवळ गेली आणण ततने

द्रौपदीच्या मस्तकावरती हलके

िोपटले. त्या िणी द्रौपदीला कांु ती ा

केवढा तरी आधार वाटू लागला आणण ती कांु तीकडे अपेिेने पहात राठहली.
कांु तीनेही िोडावेळ परलस्िती ा वव ार केला आणण ती िोलू लागली.

“हे माझ्या पुत्राांनो, मी काय साांगते ते नीट ऐकून घ्या. धमुअधमाु ी भाषा मला अवगत नाही. मी भावनेला जास्त प्राधान्य दे त.े
सवाांच्या भावना जास्तीत जास्त साांभाळून त्याां ा मेळ घालण्या ा माझा
नेहमी

प्रयत्न असतो. आता ा हा प्रसांग तसा अत्यांत नाजूक

आहे .

त्यातून मागु काढताना अत्यांत काळजी घेतली पाठहजे आणण मुख्य
म्हणजे त्यासा्ी मना ा समतोल राखणेही तेवढे

अत्यांत आवचयक

कृ ष्णपरमात्मा

आहे . त्यासा्ी मी तम
ु च्याशी एकेक्याने व्यलक्तगत व खाजगी िोलू
इलच्छते. त्यानांतर मी अजन
ु ाशी िोलेन आणण द्रौपदीशी िोलेन आणण
त्याां ी मतनषा जाणून घेईन. कारण या प्रसांगात ते दोघे

मुख्य आहे त

ही गोष्ट लिात ्े वली पाठहजे.” असे िोलून कांु ती घराच्या आतील
भागात तनघन
ू गेली.
कांु तीच्या िोलण्यावरती कोणी

काही िोलले नाही. तसे काही

िोलण्या ी आवचयकताही नव्हती . कारण कांु ती े साांगणे हे सवाांना
प्रमाण

होते. कांु तीच्या साांगण्यानुसार प्रिम धमुराजाने कांु ती ी एकाांतात

भेट घेतली. त्या भेटीत धमुराजाने त्या ी भूलमका पुन्हा स्पष्टपणे
कांु तीसमोर माांडली. ‘माते े व न मोडण्या े पाप मला मळ
ु ी

कराय े

नाही, त्यापेिा मी मरण पत्करे न माते! त्यासा्ी, तझ
ु ी इच्छा अस्यास
आम्ही सवु िांधूांनी

द्रौपदीशी लग्न करावे असे मला तरी वाटते. तनदान

माझी तरी त्यासा्ी पूणु तयारी आहे ’ असे धमुराजाने कांु तीला अत्यांत
तनःसांठदग्धपणे साांचगतले.
त्यानांतर

भीम,

नकुल व

सहदे व

याांनीही

क्रमाक्रमाने

कांु ती ी

एकाांतात भेट घेऊन ततच्यासमोर त्याांच्या मनातील वव ार माांडले. ‘माते,
तुझी इच्छा अस्यास ती

आज्ञा मानून आम्ही द्रौपदीशी वववाह

करावयास तयार आहोत’ असे त्या सवाांनी

कांु तीला अगदी मोकळे पणाने

साांचगतले. त्यानांतर अजुन हा कांु तीस भेटावयास आला. पण िरा
तो काही िोलला

वेळ

नाही. फक्त मान खाली घालन
ू तो तेिे उभा राठहला.

अजुना ी मनःलस्िती कांु तीने ओळखली. ततने अजन
ु ाच्या जवळ जाऊन
त्याच्या खाांगुयावरती हलके

िोपटले आणण स्वतःच्या हाताने अजुना ी

हनव
ु ाच्या नजरे त असहाय्यता
ु टी धरून त्या ी मान वर केली. अजन
होती. कांु तीने नेत्रखण
ु ेने

अजन
ु ाला आचवालसत केले आणण मन मोकळे

करण्या ी सू ना केली. अजुनही प्रयत्नपूवक
ु
आणण िोड्याशा अस्पष्ट
सुरात िोलू लागला.

“हे माते, मी ओळखन
ू आहे की तुझ्यावरती हा एक क्ीण प्रसांग
आलेला आहे . मला माठहत आहे की तझ्
ु या दृष्टीने आम्हा िांधांू ी एकी ही
सवाुत महत्त्वा ी गोष्ट आहे . ती योग्य
आहे . मी माझ्या िाजूने तुला एवढे

आहे आणण मलाही ती प्रमाण

आचवासन दे तो की जरी मी ‘पण’

लजांकून द्रौपदीला प्राप्त करून घेतले असले तरीही केवळ माझा

हक्क

ततच्यावरती आहे असा दावा मी कधीही करणार नाही. पण मला एक
गोष्ट किूल करावयास

हवी की माझे मन द्रौपदीवर पूणप
ु णे जडले

आहे . तरीही आप्या सवु कुटुांिाच्या स्वास््यासा्ी व ठहतासा्ी द्रौपदी ा
वववाह आम्हा सवु िांधांश
ू ी व्हावा असा

तनणुय घेण्या ी वेळ जर

तुझ्यावर आली, तर तू जराही अनमान न करता तसा तनणुय अगदी
तनःसांको पणे घे. त्या तनणुयाला माझी पूणप
ु णे अनुमती व िाांचधलकी
असेल असे मी तुला व न दे तो. मला अशी तनलच तपणे खात्री आहे की
काहीही तनणुय घेण्याआधी तू द्रौपदीशीही नक्की

िोलणे करशील आणण

ततच्याही भावना जाणून घेशील.” असे म्हणून अजुनाने कांु तीला वाकून
नमस्कार केला आणण अश्रूांनी पाणावले्या नेत्राांनी तो तेिून तनघून गेला.
अजन
ु ाच्या पा्मोऱ्या आकृतीकडे पहात असताना कांु ती े नेत्रही भरून
आलेले होते.
अजन
ु ाच्या
येतािणी

पा्ोपा्

स्वतः

द्रौपदी

कांु तीच्या

भेटीसा्ी

आली.

द्रौपदीने प्रिम कांु तीला वाकून अत्यांत नम्रतापूवक
ु नमस्कार

केला आणण ती तेिे

उभी राठहली. कांु तीने द्रौपदीला प्रेमाने आप्याजवळ

िसवन
ू घेतले आणण तत ा हात आप्या हातात घेतला. द्रौपदीला एकदम
भरून

आले आणण ततने हलके

स्फांु दायला सुरुवात केली. कांु तीने

द्रौपदीच्या पा्ीवरून प्रेमाने हात कफरवून तत े साांत्वन करून ततला शाांत
केले. स्वतःला कशािशा सावरले्या द्रौपदीशी मग कांु तीने िोलावयास
सरु
ु वात केली.

“हे द्रौपदी, तुझी व्यिा मी जाणून आहे . कारण मीही एक स्त्री
आहे . पण मी एक माताही आहे . म्हणन
ू माझी व्यिा तह
ू ी समजन
ू
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घ्यावीस, एवढी

माझी इच्छा आहे व तझ्
ु याकडून अपेिाही आहे . मला

माझी पा ही मल
ु े सारखी

आहे त. त्याां े स्वभाव एकमेकाांहून अत्यांत

लभन्न असे

आहे त. पण मी मात्र त्याांच्याकडे केवळ मातेच्या प्रेमाने व

समभावाने

पहात असते. माझ्या पा ही पुत्राां ा भाव व तनष््ा केवळ

माझ्या्ायी
ते

आहे . त्याांच्यासा्ी मी

सवुस्व आहे आणण माझ्यासा्ीही

माझे सवुस्व आहे त. तुला एक महत्त्वा ी गोष्ट साांगते की केवळ

माझ्यावरील प्रेमामुळे
त्याां े हे ऐक्य हे

त्याां ी आपापसातील एकी ठटकून आहे आणण

त्याां े सवु िळ आहे . त्या ऐक्यामध्ये जर कोणत्याही

कारणामळ
ु े ककांवा कोणाही व्यक्तीमुळे िाधा आली तर त्याां े ऐक्य भांग
पावेल आणण मग ववखुरलेले माझे पुत्र हे िलोहीन व तेजोहीन होऊन
रहातील ही गोष्ट अगदी सत्य आहे . म्हणून माझा सवु प्रयत्नही नेहमी
त्याां े ऐक्य राखण्याकडे व साांभाळण्याकडे

असतो हे ही खरे

आहे .

द्रौपदी, मी आता तुला एक अत्यांत महत्त्वा ी व खाजगी गोष्ट
साांगते. माझ्या सवु पत्र
ु ाांशी वैयलक्तक िोलणे के्यावर माझ्या एक गोष्ट
लगे

लिात आली की त्या सवाां े

मन तुझ्यावरती आधी

आहे . माझ्या पुत्राां े मन खऱ्या अिाुने केवळ मी

गेलेले

जाणू शकते आणण

त्यासा्ी मला जराही वेळ लागत नाही. तेव्हा ही गोष्ट खरी

आहे , की

त्या सवाांच्या मनात तू पण
ु णे भरलेली आहे स आणण तझ्
ू प
ु या प्राप्ती ी
आकाांिा

त्याांच्या्ायी

तनमाुण

झालेली

आहे .

अजुना े

मन

तर

तुझ्यावरती पूणप
ु णे जडलेले आहे . त्या बि ाऱ्या ी अत्यांत भावतनक
कु ांिणा

होत आहे . ही गोष्ट प्रयत्न करूनही तो माझ्यापासन
ू लपवून

्े वू शकला नाही आणण ती गोष्ट माझ्याही लिात आ्यालशवाय रहाणे
शक्य

नव्हते. परां तु नावाप्रमाणे

सरळता आहे . त्यामुळे

अजुनाच्या स्वभावात ऋजुता व

अजुन स्वतःच्या भावना व्यक्त न करता सवु

कुटुांिाच्या ठहतासा्ी माझी आज्ञा प्रमाण मानणार आणण ज्येष्् िांधच्
ू या
शब्दा ाही मान राखणार. त्या ा हा स्वभाव मला पूणप
ु णे ्ाऊक आहे
आणण म्हणून

मला त्या ी काळजीही वाटते. अशा पररलस्ितीत माझ्या

मना ी गुववधा लस्िती झा्यामुळे कोणताही तनणुय घेणे मला क्ीण
होत आहे . माझे मन मी तुझ्याकडे पण
ु णे मोकळे केलेले आहे . तेव्हा
ू प
आता तूही तुझ्या मनातील भावना मोकळे पणाने माझ्याकडे प्रगट कर.
कोणतीही भीती अिवा सांको

अलजिात िाळगू नकोस.”

कांु ती े िोलणे शाांतपणे ऐकत असताना द्रौपदी ी मनःलस्िती मात्र
मुळी

शाांत नव्हती. ततच्या मनात केवढीतरी खळिळ माजलेली होती

आणण साहलजक
द्रौपदी िरा

मना ी अत्यांत

लबि लही झालेली होती. त्यामळ
ु े

वेळ काहीही न िोलता स्वस्ि

िसून राठहली होती. पण

ततच्या मनातील सवु अस्वस्िता ततच्या मुखावर पूणप
ु णे पसरली होती
आणण ती कांु तीच्या लिात आ्यालशवाय राठहली नाही. कांु तीने द्रौपदी ा
हात आप्या एका हातात घेतला आणण दस
ु ऱ्या हाताने ततने द्रौपदी े
मस्तक हळुवार िोपटले. कांु तीच्या मायेच्या स्पशाुने द्रौपदी ेही मन व
नेत्र

भरून

आले.

िोडावेळ

तसा

जाऊ

ठद्यानांतर

एकेक

शब्द

सावकाशपणे उच् ारीत द्रौपदी िोलू लागली.

“अहो कांु तीदे वी, आपण मला माझ्या मातेसमान

आहात. त्यामुळे

आप्या स्पशाुतील वात्स्यभावाने माझे मन भरून आले. माझ्यावरील
प्रेमाच्या हक्काने तुमच्या मनातील सवु काही मला साांगून तुम्ही तुम े
मन मोकळे केलेत. त्याने मला िरे वाटले. आता त्या

हक्काने मी माझे

मन तुमच्याकडे मोकळे करण्या ा प्रयत्न करीत आहे . माझ्या भावना
योग्य शब्दात व्यक्त करणे कदाच त मला जमणार नाही. तरी तुम्ही त्या
समजून

घ्याल

या ी

मला

खात्री

आहे .

तेवढा

माझ्यावरील आपलेपणामुळे माझ्या्ायी नक्की
म्हणन
ू

ववचवास

तुमच्या

तनमाुण झाला आहे .

माझे मन तम
ु च्यापढ
ु े मोकळे करण्या े साहस करण्यास मी

धजावत आहे ही गोष्ट अगदी खरी आहे .
अहो कांु तीदे वी, प्रिम

मी एक गोष्ट तम्
ु हाला अगदी मोकळे पणाने

साांगते की माझा व अजुना ा वववाह जुळवून आणण्यामागील प्रेरणा ही
केवळ

कृष्णा ी

आहे .

त्याच्या

योजनेनुसार

असा

‘पण’ माझ्या
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वववाहासा्ी लावला गेला जो फक्त अजन
ु

लजांकू शकेल. माझ्या

वववाहािाित कृष्णाने पढ
ु ाकार घेण्या े एकमेव कारण म्हणजे माझ्या
मनात असलेले कृष्णा े श्रद्धास्िान व प्रेमस्िान आणण म्हणून मी त्याला
ठदलेले माझ्या जीवनातील अग्रस्िान. कृष्ण हा माझ्या जीवनातील
एकमेव असा मागुदशुकही आहे . माझी कृष्णावरती तनताांत श्रद्धा आहे
आणण माझ्या ठहता ी सवु काळजी कृष्ण

वहात असतो. माझ्या

जीवनातील तनणुय घेण्या े सवु हक्क मी फक्त कृष्णाला

ठदले आहे त.

तो हक्क माझ्या मातावपत्याांना

काय, पण मलाही नाही. कृष्णा ा या

पाांडवाांवरती अत्यांत लोभ व प्रेम

आहे आणण तम
ु च्याववषयी तर त्याला

अततशय प्रेम व आदर आहे . त्यातूनही अजन
ु हा कृष्णाच्या अत्यांत
प्रेमा ा व त्या ा लजवलग लमत्र आहे . त्याां ी मैत्री तुम्हीही जाणून
असणार . तुमच्या सवाां ाही कृष्ण हा अत्यांत आवडता आहे हे मला
्ाऊक आहे . कृष्णाने

तसे मला साांचगतले. तेव्हा तुमच्या कुटुांिात व

अजुनाच्या जीवनात माझा ‘अजन
ु ा ी पत्नी म्हणून प्रवेश व्हावा’ ही मूळ
इच्छा कृष्णा ी

आहे . ती इच्छा मला तर प्रमाण आहे , पण तुम्हालाही

ती मान्य असेल या ीही मला पण
ू ु खात्री आहे .
अहो कांु तीदे वी, कृष्णाने माझ्या मनात अजन
ु ा ी प्रततमा आधी
भरलेली होती आणण प्रत्यि स्वयांवराच्यावेळी पाठहलेला अजन
ु ा ा पराक्रम
व त्या े व्यलक्तमत्त्व यामुळे तर माझे अजन
ु ावरती पती म्हणून जे मन
पूणप
ु णे जडले गेले आहे , ते आता कायम े ! त्यामध्ये जसा िदल होणे
कधीही शक्य नाही त्या प्रमाणे माझ्या्ायी तशी भावना दस
ु ऱ्या कोणा
परू
ु षाववषयी तनमाुण होणेही शक्य

नाही. तसा मी वव ारही करू

नाही. आपण लस्त्रया तनमनाने केवळ एका

शकत

पुरूषाला पती म्हणून वरतो,

हे तुम्हीही जाणून आहात . असे असताना मी अनेक पुरूषाांशी वववाह
करण्या ा प्रचन येऊ
हे मला तरी कळत

कसा शकतो आणण तम्
ु हीही तसे सु वू कसे शकता
नाही.

मला सवाुत नवल वाटते ते एका

गोष्टी े की एरवी पापपण्
ु या ी

व धमु-अधमाु ी भाषा करणारे तम
ु े पत्र
ु व ववशेषतः तम
ु े ज्येष्् पत्र
ु
याांना मी एकापेिा जास्त पुरूषाांना पती म्हणून स्वीकारण्यात काही
ुकी े ककांवा काही गैरही वाटत नाही. मला वाटते की धमाु रणाकडे ते
केवळ परू
ु षाांच्या

दृष्टीने पहातात. एवढे

आप्या कतुव्यकमाांकडे पुरूषाांच्या
सदा सांतुष्ट राखणे, यात
मी नक्की

नव्हे , तर आपण लस्त्रयाही

दृष्टीने पहातो आणण त्या पुरूषाांना

आपली इततकतुव्यताही समजत असतो. परां तु

त्या लस्त्रयाांपैकी एक नाही. मला माझे स्वतांत्र अलस्तत्व आहे

आणण माझे स्वत्वही माझ्या्ायी तनत्य जागत
ु ही मला
ृ असते. तेव्हा तम्
िमा करा. तुम ी अगततकता मी समजू शकते आणण मला त्याववषयी
पूणु सहानुभूतीही आहे . परां तु या िाितीत तुम्हाला माझ्याकडून काही
मदत लमळणे शक्य

होणार नाही. तम
ु च्या पत्र
ु ाांमध्ये ऐक्य राखण्या ी

एवढी मो्ी ककांमत मला झेपणारी नाही. खरे तर, त्याां े ऐक्य त्याांनी
वववेकाने वागून राखले पाठहजे, ती जिािदारी मुळात त्याां ी
त्या ी आवचयकता त्याांना
त्याांनी

आहे .

जाणवायला हवी आणण त्यासा्ी प्रयत्नही

करावयास हवेत. यािाित त्याांनी कृष्णा े मागुदशुन घेतले आणण

त्याच्याशी वव ारववतनमय केला तर ते अचधक योग्य ्रे ल असे मला तरी
अगदी मनापासून वाटते.”
द्रौपदी े िोलणे ऐकून कांु ती स्तब्ध
नाही असे म्हणण्यापेिा ती काही िोलू

राठहली. ती काही

िोलली

शकली नाही असे म्हणणे

अचधक योग्य ्रे ल. कारण द्रौपदी े िोलणे कांु तीला अगदी मनापासन
ू
पटले

होते.

कांु तीला

स्वतःलाही

अशा

तऱ्हे च्या

क्ीण

भावतनक

प्रसांगातून जावे लागले होते. पांडूराजाशी वववाहिद्ध झालेली असतानाही
त्याच्या

इच्छे नुसार, कांु तीला सांतती प्राप्त करून घेण्यासा्ी दै वी, पण

परपरू
ु षाां ी मदत घ्यावी लागली होती. ततला प्राप्त झाले्या वरानस
ु ार
ततने दै वी पुरूषाांना आवाहन करून िोलावले होते आणण त्याांच्याशी
घडले्या सांिांधातून

कांु तीला धमु, भीम व अजुन या पुत्राां ी प्राप्ती
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झाली होती. कांु तीला ततच्या जीवनातील इतर दस
ु ऱ्या कोणालाही माठहत
नसले्या या प्रसांगा ी आ्वण झाली. परां तु ततच्या अांतरात एवढी वषे
ततने

जपून

्े वलेले

आणण

ततला

सलत

असलेले

गुह्य

द्रौपदीला

साांगण्या ी ठहांमत मात्र कांु तीला झाली नाही. द्रौपदीला ती एवढे
म्हणाली,

“द्रौपदी, तुझी ही स्वतांत्र वव ारसरणी पाहून मला तुझे कौतुक
नक्की

वाटते. परां तु स्त्रीजीवनाच्या असले्या मयाुदा व त्याांच्यावर

ईचवराने

तनसगुतः

सोपवलेली जिािदारी या ी जाणीव तुला तुझ्या

अनुभवाने पुढील आयुष्यात जशी जशी होत राहील, तसे तसे तुझे मन व
वव ार करण्या ी दृष्टी अचधकाचधक व्यापक होत राहील हे मी तल
ु ा
माझ्या स्वानुभवाने साांगते त्यावर तू ववचवास ्े व. परां तु तुझ्या जीवनात
तू कृष्णाला अग्रस्िान दे तस
े आणण त्याच्यावरती

तुझी श्रद्धा आहे हे

ऐकून मात्र मला अततशय समाधान झाले. आमच्याही कुटुांिात कृष्णाला
ववशेष स्िान आहे ही गोष्ट खरी

आहे . ककांिहुना, ते स्िान कृष्णाने

आमच्यावरील प्रेमाने व लोभाने स्वतःहून

प्राप्त करून घेतले आहे असे

म्हणणे हे

जास्त योग्य ्रे ल. माझ्यासा्ी तर कृष्ण हा माझा मो्ा

आधारस्तांभ

आहे . त्या ी महानता मी जाणून आहे आणण माझे सवु

अांतिाुह्य जीवनही कृष्णाला पण
ु णे ्ाऊक आहे . त्याच्यापासन
ू प
ू कोणतीही
गोष्ट मी कधी

लपवून ्े वत नाही. माझी व्यिा फक्त कृष्ण

शकतो आणण मला साहाय्यही केवळ तो
कृष्ण
कृष्णाशी
त्याच्या

समजू

करू शकतो. याही प्रसांगातून

तनलच त व योग्य मागु काढे ल या ी मला पण
ू ु खात्री आहे . तह
ू ी
िोलन
त्याला सवु पररलस्िती समजावन
साांगशील आणण
ू
ू
साांगण्यानुसार

काय

माझ्या्ायी आहे . त्यामुळे

तो

तनणुय

मला मुळी

घेशील

असाही

ववचवास

काळजी नाही. धमु-अधमु व

व्यलक्तगत भावना याां ी योग्य ती साांगड घालण्या े साम्यु कृष्णा्ायी
आहे . तेव्हा मला असे वाटते की तू आता तुझ्या मातावपत्याां ी भेट घेऊन

त्याांनाही सवु पररलस्िती समजावून साांग आणण मख्
ु य म्हणजे कृष्णा े
मागुदशुन घेऊन योग्य तो तनणुय घे.”
असे म्हणन
ू कांु ती आप्या जागेवरून उ्ली आणण ततने प्रेमाने
द्रौपदीच्या मस्तकावर िोपटले. द्रौपदी ा हात आप्या हातात घेऊन
ततच्यासह कांु ती िाहे र आली. ततच्याकडे पहात असले्या ततच्या पुत्राांकडे
पाहून कांु ती मांदपणे हसली आणण म्हणाली,

“मी तुमच्या सवाांशी िोलून तुम े मन व मत जाणून घेतले आहे .
तुम्हीही अत्यांत मोकळे पणाने िोलून तुमच्या मनातील भावना व्यक्त
के्या आहे त. मुळात एक गोष्ट खरी आहे , की द्रौपदीच्या स्वयांवरा ा

‘पण’ हा अजन
ु ाने व्यलक्तगतररत्या लजांकलेला आहे आणण म्हणून
द्रौपदीनेही अजुनाला

मनापासून वरलेले आहे आणण त्या ा पती म्हणून

स्वीकार केला आहे . आता उद्भवलेली समस्या ही नांतर ी आहे . त्यावरती
काय उपाययोजना करावया ी ते सवु सांमतीने ्रववणे आवचयक आहे
आणण तसे

ते झाले पाठहजे. परां तु एक गोष्ट मी तनलच तपणे साांगते की

त्यासांिांधी ा अांततम तनणुय हा अजुन व द्रौपदी याां ा
वव ारववतनमय करून
तो त्याांच्या

असेल. परस्पराांशी

त्याांनी तो तनणुय घ्याय ा आहे . कारण मळ
ु ात

भावने ा प्रचन आहे . परां तु त्यासा्ी योग्य तो वेळ जाऊ

दे णे आवचयक आहे . घाईगडिडीने कोणताही तनणुय न घेता उभयताांनी
शाांत मनाने व लस्िरिुद्धीने

काय तो तनणुय घेणे अचधक उच त आहे .

त्याांना आवचयक वाट्यास त्याांनी त्यासांिांधी इतर कोणाशीही िोलणे
करावे आणण ज्याांच्यावर त्याां ी श्रद्धा असेल त्याां े मागुदशुनही घ्यावे.
यामध्ये द्रौपदी े मातावपता याांच्याही भावना गुांतले्या आहे त, ही गोष्टही
आपण लिात ्े वावयास हवी. तेव्हा अजन
ु ा, आता तू द्रौपदीला घेऊन
ततच्या

मातावपत्याांकडे

जाण्या े

कर

आणण

त्याांना

सवु पररलस्िती

समजावन
ू साांग. त्याांच्याशी िोल्यानांतर मग द्रौपदी तत ा काय तो
तनणुय घेण्यास मोकळी आहे . परां तु एक गोष्ट तनलच त आहे , की
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कोणत्याही पररलस्ितीत द्रौपदीच्या

मनाववरूद्ध ततच्यावरती कोणताही

तनणुय लादला जाणार नाही.”
कांु ती े िोलणे सांपले तरी त्याच्यावरती कोणीही िोलन
काही
ू
प्रततकक्रया व्यक्त केली नाही. धमुराजा मात्र अत्यांत गांभीर झालेला आहे
हे त्याच्या

ेहऱ्यावरून लगे

खाली घालून

लिात येत होते. इतर पाांडवही माना

िसून राठहले होते. अजन
ु ाने द्रौपदीकडे हळू

नेत्रकटाि टाकला तर द्रौपदी अजन
ु ाकडे
अपेिे ा भाव अजुनाच्या लगे
अजुन स्वस्ि

एक

पहात होती. ततच्या नजरे तील

लिात आला. परां तु काहीही न िोलता

राठहला. कांु तीने अजन
ु ाकडे व द्रौपदीकडे िघून त्याांना

नेत्राने खण
ु द्रौपदीसह तेिन
ू केली असता अजन
ू िाहे र पडला. ते दोघेही
तेिन
ू गे्यानांतर कांु तीने ततच्या पत्र
ु ाांकडे पन्
ु हा एकदा पाठहले आणण ती
त्याांच्याशी िोलू लागली.

“िाळाांनो, तम्
ु ही जरी काही िोलला नाहीत तरी तम
ु च्या मनातील
नाराजी मला जाणवते आहे . ववशेषतः धमुराजा, तुझे गाांभीयु हे

अचधक

िोलके आहे . तुझ्या मनातील एका ववलशष्ट भूलमकेला एकदा का तू धरून
िसलास, की मग त्या भलू मकेत तू सहजासहजी िदल करू शकत नाहीस.
त्यातूनही स्वधमाु रणाला प्राधान्य दे ण्या ी तुझी भूलमका तू सोडणे
कधी

शक्य नाही हे मी पूणप
ु णे जाणून आहे . पण या िाितीत

द्रौपदीच्या स्वधमाु रणालाही तेवढे

महत्त्व आहे , हे ही आपण ववसरता

कामा नये. एक स्त्री म्हणन
ू ती पा

परू
ु षाांशी कसा काय वववाह करणार

हाही प्रचन आहे

ना? ततच्यासा्ी ते अधमाु रण ्रणार नाही का?

लशवाय द्रौपदीच्या भावने ाही प्रचन आहे . ततच्या भावना डावलून ततच्या
मनाववरूद्ध ततच्यावरती कोणत्याही तनणुया ी िळजिरी करणे
अयोग्य

आहे आणण तोही एक प्रकार ा अधमु

सद्ध
ु ा

्रे ल. तेव्हा मला

वाटते की आपणही कोणातरी सुयोग्य व्यक्ती े मागुदशुन घेणे अत्यांत
आवचयक आहे . त्या दृष्टीने माझ्या नजरे समोर पठहले नाव कोणा े येत
असेल तर ते कृष्णा े

होय. आप्या कुटुांिा ा खरा ठहतच त
ां क,

मागुदशुक व खऱ्या प्रेमा ा असा कृष्ण
आतापयांत ा नेहमी ा

आहे , असा आप्या सवाां ा

अनभ
ु व आहे . तेव्हा आपण कृष्णाला

अड ण साांगावी, असे मला अगदी मनापासून वाटते. कृष्ण
व

क्ीण

अशा

भावतनक

प्रसांगातून

आप्याला

आपली
या नाजूक

मागुदशुन

करून

तनलच तपणे सख
ु रूप िाहे र काढील, या ी मला पण
ू ु खात्री आहे . धमुराजा,
यासांिांधी तुझा काय वव ार आहे तो तूही अगदी मोकळे पणाने साांग िरे .”
कांु तीच्या िोलण्यावरती धमुराजा िरा
स्वस्ि

वेळ काही न िोलता जरी

राठहला तरी त्याच्या मनात वव ाराां े

त्याच्या

ेहऱ्यावरून

लगे

लिात

येत

क्र

होते.

ालू
परां तु

अस्या े
कांु ती

मात्र

त्याच्याकडे िोलण्याच्या अपेिेने एकटक पहात होती. शेवटी धमुराजा ाही
नाइलाज

झाला आणण त्याने त्याच्या धीरगांभीर आवाजात िोलावयास

सुरूवात केली.

“हे माते, तझ
ु े म्हणणे खरे आहे . मी माझ्या भलू मकेशी तनष्् आहे ,
कारण तनष््ा हा

माझ्या जीवना ा पाया आहे आणण त्या िळावरती

मी माझे स्वधमाु रण करीत असतो. तो पाया

जर ढासळला तर माझे

जीवन कोसळायला जराही वेळ लागणार नाही. आम्ही सवाांनी आणलेली
लभिा आमच्यात वाटून घ्यावी असे उगुगार तू जरी सहजपणे म्हणाली
असलीस, तरी मी त्यावरती ‘तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे
िोललो ते मात्र अत्यांत गांभीरपणे

होईल’ असे जे

म्हणालेलो होतो. कारण गांभीरता हा

माझा स्वभाव आहे हे तह
ू ी जाणन
ू आहे स. माझ्यासा्ी मी तल
ु ा ठदलेले ते
व न

आहे आणण व नतनष््ता हा माझा धमु आहे . तेव्हा तुला ठदलेले

व न

मी

कोणत्याही

पररलस्ितीत

पाळणार ,

ही

अगदी

काळ्या

दगडावर ी रे घ आहे . त्यात कोणताही िदल होणार नाही. मग त्यासा्ी
मला प्राणापुण करावे लागले तरी

ालेल. मला त्या ी पवाु नाही.

माते, परां तु ही गोष्ट प्रत्यि कशा पद्धतीने अमलात आणावी हा
प्रचन आहे . कारण यामध्ये भावतनक अड णीही आहे त . भावना
सामान्याला दि
ु
करतात आणण त्याला त्याच्या स्वधमाु रणापासून
ु ल
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परावत्ृ त करतात. म्हणन
ू

भावनेच्या आहारी जाऊन आपण जर आप्या

स्वधमाुपासन
ू दरू वहात गेलो, तर ते अयोग्य

्रणार आहे . यासा्ी

एखागुया जाणकार व्यक्ती े मागुदशुन घेण्या ी आवचयकता आहे हे तुझे
म्हणणे मलाही पटते. परां तु त्यासा्ी कृष्ण ही ती योग्य व्यक्ती आहे
असे मात्र मला खरे
घतनष््

सांिांध

सवाांववषयी

वाटत नाही. कृष्णा े आप्या कुटुांिाशी अत्यांत

आहे त

ही

गोष्ट

खरी

आहे .

कृष्णा्ायी

आप्या

अत्यांत आपलेपणा आहे हे ही मी जाणून आहे . कृष्णा्ायी

िुद्धीकौश्य, वाक् ातुयु व व्यवहारज्ञानही आहे . परां तु आता ी पररलस्िती
ही वेगळी व अचधक गांुतागांत
ु ी ी आहे . कारण या प्रसांगात धमु-अधमाु ा
मूलभूत

प्रचन

तनमाुण

झालेला

आहे .

मुख्य

म्हणजे,

तू

म्हणतेस

त्याप्रमाणे द्रौपदीच्या स्वधमाु रणा ाही महत्त्वा ा प्रचन आता आलेला
आहे . त्या दृष्टीने धमुशास्त्रा ा अभ्यासक असले्या आणण धमु-अधमाु ा
योग्य तनवाडा करून साांगणाऱ्या अशा एखागुया अचधकारी व्यक्ती े
मागुदशुन

आपण

माझ्यासमोर एक

घ्यावयास

हवे.

त्यादृष्टीने

वव ार

केला

असता

व्यक्ती येते आणण ती म्हणजे सवुज्ञानी असलेले असे

व्यास महषी. त्याां ा धमुशास्त्रातील अचधकार महान तर आहे

आणण तो

सवुमान्यही आहे . महत्त्वा ी गोष्ट म्हणजे व्यास महषी हे नात्याने
आम े वपतामह आहे त. त्यामुळे त्याां े आप्या कुटुांिातील स्िान हे
साहलजक

अग्रगण्य आहे . त्याांच्याववषयी सवाांना

आहे . म्हणन
ू
ते

व्यास महषीं े

मागुदशुन घ्यावे असे

अततशय आदरही
मी ्रवले आहे .

योग्य तो तनवाडा व योग्य ते मागुदशुन करतील या ी मला पूणु

खात्री आहे .”



महात्मा व्यास-धमफरार् संिाद

धमाुच्या िोलण्यात महषी व्यासाां ा उ्लेख आ्यावरती कांु तीनेही
सांमतीदशुक मान डोलावली. कारण व्यासाां ा अचधकार कांु तीही जाणून
होती

आणण नाही म्हटले तरी त्यात

नातेसांिांधा ीही भर पडत होती .

कांु ती ी अनम
ु ती घेऊन धमु व्यासाांच्या भेटीसा्ी तािडतोि तनघालाही.
व्यासाांच्या आश्रमात पोहो ्यावर धमाुने सवुप्रिम व्यासाांना अत्यांत
आदरपूवक
ु
प्रणणपात केला. व्यासाांनीही धमाुला आशीवाुद दे ऊन त्या े
िेमकुशल च तां तले आणण येण्या े कारण वव ारले. धमुराजाने व्यासाांना
सवु हकीकत िोडक्यात ववशद करून साांचगतली आणण तो नम्रतापव
ु
ू क
त्याांच्याशी िोलू लागला.

“अहो व्यास महषे, आप्यासारख्या सवुज्ञानी महात्म्याांना आमच्या
प्रापांच क अड णी साांगणे म्हणजे आप्याला वि
ृ ा कष्टववण्यासारखे
आहे हे मी जाणून आहे . कारण आपण स्वतः या सांसारापासून पूणप
ु णे
ववरक्त आहात. पण म्हणून
अधमाु ा तनवाडा योग्य प्रकारे
त्यासा्ी

मी आप्या

आपण भावनेला िाजूला करून धमुकरू शकता ही गोष्ट सत्य आहे .

रणाांशी आलेलो आहे . कांु तीमाते े सहज व नही

आज्ञा मानून त्या े पालन करावे अशी आम्हा सवु
आहे . कारण पत्र
ु या नात्याने तो

पाांडवाां ी मनोधारणा

आम ा धमु आहे . त्यादृष्टीने आम्ही

सवु िांधू द्रौपदी ा पत्नी म्हणून स्वीकार करायला तयार आहोत. अिाुत
द्रौपदीच्या सांमतीने . परां तु आमच्या सवाांच्या ्ायी एक प्रचन तनमाुण
होत

आहे ,

की

द्रौपदीला

एक

स्त्री

म्हणून

पा

पती

असणे

हे

धमुशास्त्राला धरून आहे की नाही? परू
ु षाांना िहुपत्नीत्वा ा अचधकार
धमुशास्त्राने ठदलेला आहे . पण या िाितीत लस्त्रयाांसा्ी धमुशास्त्रा ी काय
आज्ञा आहे यासांिध
ां ी आम्ही पूणत
ु ः अनलभज्ञ आहोत. तरीही आपण
धमुशास्त्रानुसार आम्हाला योग्य ते मागुदशुन करण्या ी कृपा करावी.”
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धमुराजा े िोलणे ऐकून व्यासाां ी मद्र
ु ा अत्यांत गांभीर झाली आणण
त्याांनी आपले नेत्र लमटून घेतले. िरा

वेळ वव ारमग्न अवस्िेत

गे्यावर व्यासाांनी नेत्र उघडून धमुराजाकडे एक दृष्टीिेप टाकला. त्याांच्या
प्रेमळ

नजरे त

धमुराजाववषयी ा

िोडावेळ व्यास धमुराजाकडे तसे

आपलेपणा

पूणप
ु णे

भरलेला

होता.

पहात राठहले आणण मग त्याांच्या

मुखातून एकेक शब्द हळूहळू िाहे र येऊ लागला.

“अरे धमुराजा, तुझे क्याण असो. धमुशास्त्राला प्रमाणभत
ू मानन
ू
नेहमी

तसे आ रण करण्या ा तुझा तनच य, हा तनलच त

आहे . मला तुझ्याववषयी कौतुक

स्तुत्य

वाटते. परां तु एक गोष्ट लिात ्े व की

धमुशास्त्र हे मानवाच्या िाह्य आ रणाला मागुदशुन करण्यासा्ी तनमाुण
झालेले आहे . मानवा ी अधोगती टाळून त्या ी उन्नती व्हावी हा
एकमेव हे तू धमुशास्त्राच्या मागे आहे . या धमाु रणामुळे आवचयक
असणारी दे हशुद्धी तनलच त

होते. परां तु त्यामुळे मना ी शुद्धी मात्र होऊ

शकत नाही, ही महत्त्वा ी गोष्ट लिात ्े व. मानवा ी अधोगती म्हणजे
त्याच्या मना ी
मना ी

अधोगती आणण मानवा ी उन्नती म्हणजे त्याच्या

उन्नती होय. मना ी शुद्धी नसताना केलेले धमाु रण हा केवळ

िाह्याांगा ा दे खावा

्रे ल. धमाु रणाला भावने ी जोड असेल आणण

तीही केवळ स्वतःच्या मनातील भावनाां ी नव्हे तर दस
ु ऱ्याववषयीच्या
भावनाां ी, तर

त्या धमाु रणा े अपेक्षित फळ लमळे ल; मन वासनारठहत

होऊन स्वच्छ व तनमुळ होईल आणण ईचवरप्राप्तीच्या मागाुने स्वतः ी
प्रगती साधत राहील. धमाु रणा ी पररणती आत्मधमाु ी जागत
ृ ी होण्यात
व्हावयास हवी तर

त्या धमाु रणाला अिु प्राप्त होईल. नाहीतर, केवळ

िाह्याांगा े धमाु रण हे तनरिुक
धमुराजा,

आणखीन

एक

्रे ल.
महत्त्वा ी

गोष्ट

लिात

्े व,

की

धमुशास्त्र हे मानवाच्या िाह्या रणा े तनयम म्हणून केवळ मागुदशुक
तत्वे

म्हणून

आहे त. त्यात काठ्ण्य नसावे तर योग्य कारणासा्ी,

आवचयकतेनस
ु ार त्यामध्ये िदल करण्या ी लवच कता असावी. अिाुत

लवच कता या नावाखाली कोणीही त्या ा गैरफायदा घेऊ नये, हे
याठ्काणी अपेक्षित आहे . आता धमुशास्त्राने परू
ु षाांसा्ी िहुपत्नीत्वा ी
ठदलेली

परवानगी

पररलस्ितीत

या

गोष्टीकडे

व योग्य कारणासा्ी

पहा

ना! काही

अपवादात्मक

धमुशास्त्राने ठदलेली ही परवानगी

आहे . पण तसा तनयम मात्र अलजिात नाही आणण परवानगी म्हणजे
काही शास्त्रा ी आज्ञा नाही. पण कालमानानुसार अनेक पुरूष या
सवलती ा गैरफायदा घेऊ लागले आणण स्वतःच्या वासनापूतीसा्ी व
पुरूषी अहां कार जोपासण्यासा्ी

धमुशास्त्रातील या तनयमा ा गैरवापर

करू लागले. त्याांनी स्वतःच्या अधमाु रणाला

धमाु रणा े नाव ठदले

खरे , परां तु नाव िदल्याने भाव काही िदलत नाही. त्याांना त्याांच्या
अधमाुच्या भावा े

फळ लमळाले आणण त्याां ी नैततक अधोगती होऊन

शेवटी त्याां ा ऱ्हास

झाला. तेव्हा िाह्य आ रणाने धमुशास्त्रा े पालन

करीत असताना त्यासा्ी वववेक असणे अत्यांत आवचयक आहे आणण
वववेक हा शुद्ध मन व शुद्ध िुद्धी याांच्या सांयोगातून

जन्माला येत असतो

ही गोष्ट पूणप
ु णे लिात ्े वावयास हवी.
धमुराजा, द्रौपदीच्या तनलमत्ताने ‘लस्त्रयाांना िहुपतीत्वा ी परवानगी
धमुशास्त्राने ठदली आहे की नाही’ ही गोष्ट तुला जाणन
ू घ्याय ी आहे .
खरे म्हणशील तर धमुशास्त्रामध्ये या गोष्टी ा उ्लेख

नाही. कारण

असा प्रसांग आतापयांत तनमाुण

झालेला नाही. आताही हा जो प्रसांग

तनमाुण झालेला आहे तो प्रिम

व अपवादात्मकही आहे आणण कोणतेही

शास्त्र हे तनयम साांगते, अपवाद साांगत नाही. अपवाद हे परलस्ितीनस
ु ार
व आवचयकतेनस
ु ार होत असतात. असे अपवाद जर मुद्दामहून ्रवन
ू व
जाणूनिुजून केले तर हळूहळू तो

एक तनयम होऊन राहील आणण मग

त्या अपवादाला

शास्त्राधार प्राप्त झा्यासारखे होईल. असे घडणे मात्र

अत्यांत अयोग्य

होईल. कारण त्या अयोग्य अपवादाांच्या तनलमत्ताने

अधमाुला आधार व वाव लमळे ल. एवढे
लमळून तो

पोसला

जाईल आणण

नव्हे , तर अधमाुला खतपाणी

फोफावेलही. तेव्हा

धमुशास्त्रामुळे

कृ ष्णपरमात्मा

अधमाुला प्रोत्साहन लमळणार नाही या ी काळजी घेणे अत्यांत आवचयक
आहे .
धमुराजा, तत्त्वतः म्हणाय े झाले तर लस्त्रयाांच्या िहुपतीत्वाला
धमुशास्त्रा ी जशी परवानगी नाही तसा त्याला ववरोधही नाही. त्यामुळे ते
कृत्य अधमाु े

्रू शकेल असेही नाही. ती गोष्ट कोणत्या कारणासा्ी,

कोणत्या पररलस्ितीत व कोण करीत आहे यावर

सवु काही अवलांिून

राहील. केवळ वासनासख
ु ापोटी ककांवा स्वािाुसा्ी ककांवा भावनेच्या भरात
असे कृत्य कोणी करीत असेल, तर ते गैर

नव्हे तर तो अधमु

होईल.

परां तु कोणी जर तनःस्वािीपणे, सवाांच्या ठहतासा्ी आवचयक
म्हणन
ू

आहे

केवळ करीत असेल, तर मात्र त्या तनणुयाकडे व्यापक दृष्टीने

पहाणे करावे लागेल. मग जरी तो तनणुय धमुशास्त्राच्या

ौकटीत िसत

नसला तरी त्याला अधमु असे मात्र म्हणता येणार नाही. कारण
त्यामागील हे तू शुद्ध आहे आणण कृती ही केवळ अपवाद म्हणून

केली

जात आहे . परां तु या सवाां ी आधी खात्री करून घेणे हे अत्यांत आवचयक
आहे .
धमुराजा,
असताना

तुम्ही

तम
ु च्या

कुटुांिातील

स्वधमाु रणाला

या

महत्त्व

प्रसांगातही
गुया .

परां तु

तनणुय
तसे

घेत
करीत

असताना स्वधमाु रण हा व्यलक्तगत प्रततष््े ा प्रचन करू नका. नाहीतर,
स्वधमाु रणा ा

अहां कार तनमाुण होईल आणण िाह्याांगा े स्वधमाु रण

हा केवळ ढोंगीपणा ्रे ल. मळ
ु ात हा प्रसांग द्रौपदीच्या जीवनातील अत्यांत
महत्त्वा ा व भावतनक आहे ही गोष्ट लिात ्े वा. एखागुया स्त्रीने
एकापेिा जास्त पुरूषाां ा पती म्हणून स्वीकार करणे ही गोष्ट जरी
धमुशास्त्राच्या ववरूद्ध नसली तरी धमुशास्त्रा ी ती आज्ञाही नाही. त्यामळ
ु े
तशी सक्तीही करता येणार नाही. हा द्रौपदीच्या भावने ा व इच्छे ा प्रचन
आहे . तेव्हा त्या ा तनणुयही ततला
सवाांनी

मोकळे पणाने

स्वीकार

घेऊ गुया आणण ततच्या तनणुया ा
करा.

मुख्य

म्हणजे

प्रसांगात

व

प्रसांगानांतरही कुटुांिातील एकोपा कायम ्े वा आणण कांु ती ा आदर व मान

राखन
ू ततला तोष दे त रहा. ततने तम
ु च्यासा्ी घेतले्या कष्टाां ी जाणीव
्े वा आणण ततच्या मनाला कोणत्याही प्रकारे क्लेश होणार नाहीत या ी
काळजी घ्या.”
अशा तऱ्हे ने व्यासाांनी धमुराजाशी सववस्तर व सवु अांगाांनी िोलणे
केले

आणण

त्या

तनलमत्ताने

त्याांच्याकडून

धमुशास्त्रा े

पालन

करण्यामागील हे तू व कारण या े रहस्यही प्रगट झाले. मुळात धमुशास्त्र
हे

मानवा ी

अधोगती

टाळून

त्याला

त्याच्या

उन्नती ा

प्रगट झाले. परां तु अज्ञानाने ककांवा काही वेळा

दाखवण्याच्या हे तूने

अहां कारानेही सामान्य जन त्या शास्त्राच्या तनयमाच्या
अडकून

िसले

मागु

आणण

त्याांनी

इतराांनाही

त्यात

धमुशास्त्रा ा अज्ञानाने ककांवा जाणन
ू िज
ु न
ू

ौकटीत स्वतः

िळे िळे

अडकवले.

क
ककांवा
ु ी ा अिु लावन
ू

वेळप्रसांगी स्वतःच्या सोयीनुसार धमुशास्त्रा े तनयम वाकवूनही त्याांनी
केवळ स्वतः ा

हे तू साध्य केला ही गोष्ट खरी

आहे . स्वतः ा स्वािु

व वासनापत
ू ी साध्य करण्यासा्ी धमुशास्त्र हे अशा लोकाांच्या हातातील
एक शस्त्र
रहाणार

्रले. असो. लक्ष्मी, हा ववषय पुढेही कारणाकारणाने येत
आहे आणण तेव्हा त्याववषयी अचधक िोलणे घडणार

आहे .

कारण धमुशास्त्र हे धमाु ा आधार न रहाता जेव्हा ते अधमीयाां ी सोय
्रू

लागते,

तेव्हा

सत्यधमुरिणासा्ी

त्या

धमुशास्त्रा े

शद्ध
ु ीकरण

करण्या ी आवचयकता तनमाुण होत असते. ते धमुकायु, ज्याां े अांतःकरण
ववशुद्ध आहे अशा महात्म्याांच्याकडून

घडू शकते. कारण त्याांच्या अांतरात

सांवेदना, भावना व आत्मिळ याां ा सांद
ु र व सुयोग्य सांगम असतो.”


नारद िोलता िोलता िोडासा अांतमख
झा्यासारखा ठदसत होता.
ु
कारण त्या े िोलणे एकदम तनरपेितेने होऊ लागले होते. नारदाच्या
िोलण्या ा सूरही िदलला आहे आणण िोडासा अचधक तीव्र झाला आहे हे
लक्ष्मीच्याही

लिात

आले .

खरे

तर,

असतानाही लक्ष्मीला अस्वस्िता जाणवत

आधी ा

किाप्रसांग

ऐकत

होती. ततच्या मनात ततला

कृ ष्णपरमात्मा

िोडेसे घस
ु मट्यासारखे

वाटत होते. द्रौपदीच्या तनलमत्ताने प्रगट होत

असलेला ववषय लक्ष्मीच्या मनाला मानवत

नव्हता आणण रू त तर

नव्हता

नव्हता. तरीही ती श्रद्धापूवक
ु सवु ऐकत होती खरी, पण त्यामुळे

ततच्या

मनावरील

धमुशास्त्रा ी

ताणही

वाढलेला

होता.

त्यात

जेव्हा

नारद

ौकट, त्याच्या मयाुदा, त्या ा होत असणारा दरू
ु पयोग

याववषयी िोड्याशा पोटततडडकीने
स्वस्ि िसणे शक्य

िोलू लागला, तेव्हा मात्र लक्ष्मीला

झाले नाही. अगदी न राहवून ततने िोलावयास

सुरुवात केली .

“अरे नारदा, एकांदरीत जे काही घडत आहे आणण जे काही तू
साांगत आहे स, ते माझ्या तरी सहनशक्तीच्या पललकड े

आहे . एखागुया

गोष्टी ा एवढा घोळ का होत आहे हे मला तरी समजत नाही. मला तर
असा

सांशय येत आहे की हा घोळ जाणूनिुजून

केवळ

द्रौपदीच्या

भावने ा

प्रचन

मुख्य

स्वधमाु रण व योग्यायोग्य याांच्याववषयी नाहक
होती. द्रौपदीच्या स्त्रीत्वाववषयी कोणाला
स्वत्वाववषयी तर कोणाला

घातला असावा. येिे
असताना
कोरडी

धमु-अधमु,
ाु केली जात

आदरही ठदसत नव्हता. ततच्या

पवाुही नव्हती. द्रौपदीकडे माणूस म्हणून तरी

कोणी पहात होते की नाही, या ी मला तर शांका

येत.े द्रौपदीववषयी ी

साधी सहानभ
ु त
ू ीही कोणाच्या ठ्काणी नव्हती असे

मला तरी वाटते.

नारदा, परां तु मला राहून राहून एका

गोष्टी े नवल वाटते की

व्यासाांनीही धमुराजाशी धमुशास्त्रासांिांधी नस
ु ते तालत्त्वक

िोलणे केले.

तत्त्व

तरी

त्याांनी

नाही.

अिाुत

म्हणून

धमुराजाला

जरी

त्याां े

तनलच त

असे

सवु साांगणे
काही

योग्य

मागुदशुन

असले
केले

‘द्रौपदीच्याही भावने ा वव ार करावा’ असे त्याांनी साांचगतले ही गोष्ट खरी
आहे . पण त्याहीपेिा व्यासाांनी जर वडडलकीच्या नात्याने धमुराजाला
अगदी तनःसांठदग्धपणे साांचगतले असते की ‘द्रौपदीने सवु पाांडवाांशी वववाह
करण्या ा प्रस्ताव मुळात
करणारा

ुकी ा आहे आणण तो द्रौपदीवरही अन्याय

आहे ’ तर ते अचधक योग्य ्रले असते. म्हणजे सवु प्रचन

तेि्या तेिे

सांपला असता. पण व्यासाांनीही स्वतः ा असा तनणुय न

साांगता, धमुराजाला केवळ धमुशास्त्रा ी माठहती
तनणुय पाांडवाांवरती

परु वली आणण तो

सोपवला. म्हणजे पुन्हा सांठदग्धतेला वाव राठहला

आणण त्यामुळे स्वतःच्या मनातील सुप्त इच्छा पूणु करण्यासा्ी कोणाला
तरी सांधीही लश्लक राठहली . एवढे
याां ा मुळातील मुद्दा व गुांताही तसा

नव्हे , तर धमु-अधमु व भावना
कायम राठहला तो राठहला . हे सवु

माझ्या तरी आकलनशक्तीच्या पललकड े

आहे आणण त्या ा

ताणही

माझ्या मनावरती तनमाुण झालेला आहे . तेव्हा नारदा, मला केवळ तत्त्व
म्हणन
ू धमु न साांगता, प्रत्यि जो आ रणा ा धमु आहे तो
समजावून साांग. तर

नीट

माझे मन मोकळे होईल आणण पुढील श्रवणासा्ी

पुन्हा सादर होईल.”
लक्ष्मीच्या िोलण्यातील आतुता नारदाच्या अांतःकरणालाही स्पशु
करती झाली आणण त्या ेही अांतःकरण द्रवले असे म्हणावे, तर ते
आधीपासन
ू
परां तु

सतत स्त्रवत

नारदा्ायी ा

होते. तरीही नारदा े अांतःकरण कळवळले .

तो

कळवळा

केवळ

लक्ष्मीसा्ी

नव्हता

ककांवा

द्रौपदीसा्ीही नव्हता. तर धमुशास्त्रावर िोट ्े वून वागव्या जाणाऱ्या
असांख्य दि
ु व असहाय जीवाांच्या दि्या गेले्या भावनाांसा्ीही तो
ु ल
कळवळा होता. धमुशास्त्राच्या

ौकटीत जन्मभर अडकून पड्यामुळे

घुसमट अनभ
ु वत असले्या सवुसामान्य जीवाांसा्ी
कळवळत

होते.

त्या

कळवळ्यापोटी

नारदाने

नारदा े अांतःकरण
लक्ष्मीशी

िोलण्यास

सरू
ु वात केली.

“हे
तनलच त

लक्ष्मी,

तुझ्या

मना ी

होणारी

तळमळ

मी

स्वानुभवाने

समजू शकतो. परां त,ु काहीवेळा पररलस्ितीपढ
ु े कोणा ा इलाज

ालू शकत नाही. सवुसामान्य जीव तर पररलस्ितीला शरण

जातात

आणण पररलस्िती ी मात स्वतःवर ओढवून घेतात. पररलस्ितीतून मागु
काढण्या े धैयु व कौश्य

आधी कोणाकडे नसते आणण एखादे वेळेस

जरी असा मागु कोणी दाखवला तरी त्या मागाुने जाण्या ी ठहांमत होणे
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आवचयक असते . त्यातही सामान्य जीव हे कमी

पडत असतात. हे

तर स्वतःच्या िाितीत झाले. मग दस
ु ऱ्या जीवाांना मदत करून त्याांना
क्ीण पररलस्ितीतून िाहे र काढण्या ा तर प्रचन

तनमाुण होत नाही.

एकतर दस
ु ऱ्या ी असहाय्य पररलस्िती आधी कोणाला ठदसतही नाही
ककांवा क्वच त जाणवली तरी सामान्यजन त्याकडे दल
ु
ु ि

करतात.

कारण प्रत्येक जण हा स्वतःमध्ये

अडकलेला असतो आणण स्वतःच्या

दःु खामध्ये
कारणीभूत

ूर

असतो.

िरे दा

िाह्य

आणण

म्हणून

पररलस्ितीत

असते

मनःलस्ितीवर

पररलस्ितीला
सुधारणा

मनःलस्िती
होण्यासा्ी

इलाज करण्या ी आवचयकता असते. अिाुत ती

गोष्ट

अत्यांत क्ीण आहे . कारण त्या मनाला साांगणार कोण आणण ते मन
ऐकणार कोणा े, हा
मनासारखे

मुख्य व मूलभूत प्रचन आहे . प्रत्येकजण स्वतःच्या

करण्या ा प्रयत्न करीत असतो आणण दस
ु ऱ्याांनीही आप्या

मनासारखे वागावे म्हणन
ू त्याांच्यावर दडपण आणण्या ाही प्रयत्न करीत
असतो . त्यासा्ी मग नात्याच्या मो्े पणा ा ककांवा प्र ललत धमाुच्या
ौकटी ा स्वतःच्या सोयीसा्ी व स्वािाुसा्ी वापर करून घेतला जातो.
हे दडपण िाजल
ू ा करण्यासा्ी ककांवा वेळप्रसांगी झग
ु ारूनही दे ण्यासा्ी
केवढे तरी धैयि
ु ळ
मुळाशी आत्मिळ
हा

दाखवावे लागते आणण त्यासा्ी आधी त्याच्या
असावे लागते. ते आत्मिळ कसे प्राप्त करून घ्यावे

तर कळी ा मुद्दा आहे .
हे लक्ष्मी, पररलस्ितीत सापड्यामुळे द्रौपदी ी परवड होत होती, ही

गोष्ट खरी आहे . पण त्या पररलस्ितीला कांु ती, धमुराजा व अजन
ु याां ी
मनःलस्िती कारणीभत
ू होत होती हे तर उघड

आहे . पण त्या ततघाांच्या

मनःलस्ितीमागील कारणे मात्र वेगवेगळी होती हे तुझ्या लिात आले
का? कांु तीच्या ठ्काणी ततच्या पा ही पुत्राां े ऐक्य ही सवाुत मुख्य गोष्ट
होती. केवळ अजन
ु ा ी पत्नी म्हणन
ू जर द्रौपदी पाांडवाांच्या कुटुांिात आली
असती तर त्याांच्या ऐक्याला तनलच त
तेव्हा लगे

तडा गेला असता हे कांु तीच्या

लिात आले, जेव्हा ततने ततच्या सवु पुत्राां ी मने जाणून

घेतली.

त्यासा्ी

साहलजक

मग

कांु ती,

द्रौपदी े

साहाय्य

घेऊ

पहात

होती.

द्रौपदीच्या भावनाांना कांु ती नकळत का होईना, पण दय्ु यम

महत्त्व दे त होती. ककांिहुना कांु ती तर द्रौपदीकडून ततच्या भावना िाजूला
्े वण्या ी अपेिा करीत होती आणण कांु तीच्या दृष्टीने एक स्त्री म्हटली
की स्वत्व वगैरे प्रचन

तनमाुण होत नव्हता. परू
ु षाांच्या इच्छे प्रमाणे वागन
ू

‘सवु कुटुांिा े ऐक्य राखण्या ी जिािदारी केवळ कुटुांिात्या स्त्रीवरती
आहे ’ अशी कांु ती ी ्ाम धारणा होती. ते
साांगत होती आणण तत ी द्रौपदीकडूनही ती

ती द्रौपदीला ववनांतीपूवक
ु
अपेिा होती.

हे लक्ष्मी, खरी डळमळीत मनःलस्िती धमुराजा ी झाली होती ही
गोष्ट मात्र खरी

आहे . द्रौपदी े आकषुक व्यलक्तमत्त्व व आगळे वेगळे

सौंदयु पाहून धमाु े मन लागली

द्रौपदीवरती जडले होते आणण त्या ी

पररणती म्हणजे ततच्या प्राप्ती ी तीव्र इच्छा, म्हणजे खरे तर सुप्त
वासना

धमुराजाच्या मनातही लगे

तनमाुण झाली होती. धमुराजाने

अिाुत िाह्याांगाने तसे दाखवले नाही. कारण सांयम व सभ्यता हे
सज्जनत्वा े गुण त्याच्या्ायी होते. परां तु द्रौपदीववषयी ी ही आांतररक
सुप्त इच्छा

जणू धमुराजाच्या मुखातून प्रगट झाली. तो तनहे तुकपणे

म्हणाला की हे तूपुरस्सर म्हणाला हे कळावयास खरे तर काही

मागु

नाही. परां त,ु ‘हे माते, आम्ही आज एक आगळी वेगळी लभिा आणली
आहे ’ असे उगुगार धमुराजाकडून िाहे र पडले. धमुराजाने गांमत केली
ककांवा सहज ववनोद केला असे म्हणावे तर धमुराजा ा तसा स्वभाव
मळ
ु ात

नव्हता. त्या ा स्वभाव गांभीर

होता. त्यामुळे ती गांमत नव्हती

ही गोष्ट लपन
ू राहू शकली नाही. कारण ‘आणलेली लभिा तम्
ु ही सवाांनी
आपापसात वाटून घ्या’ हे कांु तीनेही केलेले सहज ववधान धमुराजाने
सोयीस्करपणे अत्यांत गांभीरतेने घेतले आणण तो मुद्दामहून त्याला

धरून

िसला. ती जर तनव्वळ गांमत असती तर खरी वस्तलु स्िती कळ्यानांतर
ती गांमत तेिे

सांपावयास हवी होती. परां तु धमुराजा कांु तीच्या सहज
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ववधानालाही ‘माते ी आज्ञा’ असे म्हणन
ू व मानन
ू मातआ
ृ ज्ञे े पालन
करण्या ा हट्ट

धरून िसला.

हे लक्ष्मी, एखादे वेळेस तुला धमुराजा ा रागही येण्या ी शक्यता
आहे . परां तु मला त्या ी दया

जास्त येत.े कारण त्या प्रसांगाच्या

तनलमत्ताने धमुराजाच्या मना ी कमजोरी

प्रगट झाली होती. केवळ

िाह्य धमाु रणाने मना ी शुद्धता होत नाही आणण मनातील वासने े
मळ
ू ही नाहीसे होत नाही ही गोष्ट खरी

आहे . नेमका हा

दोष

सज्जनाांच्या सज्जनत्वामध्ये आहे . त्याां े िाह्य आ रण एवढे योग्य व
व्यवलस्ित असते की त्यामध्ये नाव ्े वायला काही

जागा दाखवता येत

नाही. परां तु त्याां े मन तनमुळ व तनदोष नस्यामळ
ु े त्याांच्या्ायीच्या
सप्ु त वासना, काहीतरी िाह्य कारणाच्या तनलमत्ताने जाग्या होऊन
ाळव्या जातात आणण मग त्याांच्या मना े

ाळे सुरू होतात. अशावेळी

त्या मना ा तोल राखणे क्ीण होऊन िसते आणण त्याांच्या

मनाला

क्लेशही होऊ लागतात. परां तु मन दि
ु
अस्यामुळे त्या क्लेशाांवर
ु ल
काही

इलाज

ालू शकत नाही. मना े क्लेश सहन करीत रहाणे हा

एकमेव उपाय लश्लक रहातो. परां तु अशा सज्जनाां ा जर वववेक शािूत
असेल तर तो मात्र त्याांना अयोग्य कृती करण्यापासून परावत्ृ त करीत
रहातो. त्यामळ
ु े त्या सज्जनाांकडून प्रत्यि दष्ु कृत्य असे काही घडत नाही.
तरीही धमुशास्त्रा ा आधार घेऊन स्वतःच्या वासनाां ी पूती करण्या ा
त्याां ा प्रयत्न

ालू असतो. त्याां ी ही मानलसक अधोगती इतराांच्या

लिात येऊ शकत नाही. परां तु ते स्वतः मात्र जाणून असतात आणण
तरीही स्वतः ा नाइलाज झा्यामळ
ु े ते स्वस्ि

िसतात.

हे लक्ष्मी, परां तु जेव्हा मनाच्या दोषाला स्वभावाच्या अहां कारा ी जोड
लमळते, तेव्हा मात्र गोष्टी फार

क्ीण होऊन िसतात. कारण त्या

दोषाां ा त्रास इतराांनाही होऊ लागतो. पण सज्जनत्वा ाही अहां कार
अस्यामुळे इतराां ा त्रास एकतर त्याांच्या लिात

येत नाही ककांवा

लिात आला, तरी त्याांना त्या ी पवाु असत नाही. स्वतःच्या दष्ु कृत्याांना

धमुशास्त्राच्या

ौकटीत

िसवण्या ा

त्याां ा

शास्त्राच्या शालब्दक ज्ञानामळ
ु े त्याांना ते िऱ्या

प्रयत्न

असतो

आणण

वेळा शक्यही होते. परां तु

दस
ु ऱ्याच्या भावना जाणूनिुजून दख
ु वून त्याांच्या मनाला क्लेश दे णे हे ही
पापा रण

आहे या गोष्टी ा मात्र स्वतःला सज्जन समजणाऱ्याांना व

तसे म्हणवन
ू घेणाऱ्याांना पण
ू ु ववसर पडतो. ही मना ी अधोगती टाळणे
त्याांना स्वतःला शक्य होत नाही आणण त्यासा्ी कोणा अचधकारी
सत्पुरूषाांना शरण जाऊन त्याां े मागुदशुन घेणेही त्याांना जमत नाही.
कारण स्वतःच्या सज्जनत्वा ा अहां कार

त्याांच्या आड येत असतो. अशा

धमुराजासारख्या सज्जनाां ी पढ
ु े जीवनात एक प्रकार ी शोकाांततका
आणण त्याां ी अवस्िा दयनीय
कुणा ा
म्हणन
ू

होते

होऊऩ रहाते. पण त्यात दस
ु ऱ्या

दोष नसतो, तर त्याला त्याां े ते

जिािदार असतात.

आपणाला तरी त्याां ा राग न येता फक्त त्याां ी दया
हे लक्ष्मी, अजुना ी मनःलस्िती अिाुत

यावी.

या सवाुहून वेगळी

होती. त्या ा परमलमत्र असले्या कृष्णाच्या प्रेरणेनस
ु ार त्याने स्वतः
द्रौपदीच्या स्वयांवरा ा ‘पण’ लजांकलेला होता. त्यामुळे त्या ा व द्रौपदी ा
वववाह व्हावा ही इच्छा मुळात कृष्णा ी
तनलच त

आहे , ही गोष्ट अजुनाच्या

लिात आलेली होती. पण धमुराजाने घेतले्या भूलमकेमुळे

अजन
ु ही आधी

ककत व नांतर नाराज

झालेला होता. फक्त त्याच्या

स्वभावानुसार त्या ी नाराजी व्यक्त न करता तो स्वस्ि
त्या ेही मन द्रौपदीवरती लगे

जडले होते आणण ततला होणाऱ्या

मानलसक त्रासा ी क्पनाही अजन
ु ाला तनलच त
अड ण एक

राठहला.

होती. पण त्या ी

होती की तो उघडपणे द्रौपदीच्या िाजन
ू े िोलू शकत

नव्हता. अजुनाच्या्ायी द्रौपदीच्या भावनेपेिा त्याच्या कतुव्यकमाुला
प्राधान्य होते. माते े व न, ज्येष्् िांधू ी इच्छा आणण भावाभावाांमधील
ऐक्य या गोष्टीांना अजन
ु ाच्या दृष्टीने अचधक महत्त्व होते. िोडक्यात
काय, तर कांु तीसा्ी ततच्या पुत्राांमधील ऐक्य महत्त्वा े होते, तर
धमुराजासा्ी त्याच्या माते े व न महत्त्वा े होते आणण अजुनासा्ी
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त्याच्या ज्येष्् िांधू ी इच्छा महत्त्वा ी होती. इतर पाांडवाांसा्ीही माते ी
इच्छा प्रमाण होती आणण त्याांना त्याांच्या ज्येष्् िांधल
ू ा अनस
ु रणे
आवचयक

होते. त्याहूनही महत्त्वा ी गोष्ट म्हणजे, जर ववनासायास

द्रौपदी ी प्राप्ती झाली असती, तर ती मनातून त्याांनाही हवी होती .”
नारद िोडावेळ िोलाय ा िाांिला आणण लक्ष्मीकडे पहात राठहला.
त्याने साांचगतलेला ववषय लक्ष्मीच्या लिात आला की नाही हे त्याला
जाणन
ू घ्याय े होते. नारदाच्या पहाण्यातील हा हे तू लक्ष्मीच्याही लिात
आला . त्यामुळे ततनेही लागली

िोलावयास सुरुवात केली.

“नारदा, तझ्
ु या साांगण्यातील मख्
ु य मद्द
ु ा मला तनलच त

समजला

आहे . कांु ती, धमुराज, अजन
ु वगैरे अगदी प्रत्येकजण िाह्याांगाने त्याांच्या
त्याांच्या कतुव्यकमाुच्या समजुतीच्या
मनातूनही स्वतःच्या
येण्या े

धैयह
ु ी

आवचयकता

भावनेमध्ये गांत
ु न
ू राठहलेले होते. त्यातन
ू िाहे र

त्याांच्यापाशी

नव्हते

जाणवत नव्हती, हे

स्वतःच्या

ौकटीत अडकलेले होते आणण
आणण

मळ
ु ात

त्याांना

त्या ी

खरे आहे . कारण प्रत्येकजण केवळ

भावनेला प्राधान्य दे त होता आणण दस
ु ऱ्याच्या म्हणजे मुख्य

द्रौपदीच्या भावनेला त्याांच्या दृष्टीने ककांमत

नव्हती ककांवा अलस्तत्व

नव्हते. त्यातूनही कांु ती ी भूलमका मी िोडी तरी समजू शकते. ततच्या
पुत्राां े ऐक्य हे कांु तीच्यासा्ी सवाुत महत्त्वा े असणे तर िरोिर व
साहलजक

आहे . द्रौपदी ी भावना मात्र कांु ती नक्की

समजून आहे . पण

तरीही ती द्रौपदीने ततच्या पा ही पत्र
ु ाां ा पती म्हणन
ू स्वीकार करावा,
अशी

ववनांती करीत आहे . त्यामागील कांु ती ी असहाय्यता व अगततकता

जाणवून मलाही अत्यांत वाईट
नारदा,
आप्याला

तुझ्या
कोणा ाही

वाटते.

म्हणण्याप्रमाणे
राग

न

येता

सवाां ी
दया

धमुराजा ी दया येणे मात्र मला जरा क्ीण
यावा म्हणूनही मला जरा प्रयत्न

अगततकता
यावयास

जाणवून

हवी.

परां तु

होत आहे . त्या ा राग न

करावे लागतील. कारण धमुराजाकडून

जास्त जिािदारीने वागण्या ी अपेिा करणे

ुकी े आहे , असे मला तरी

वाटत नाही. ज्येष्् िांधू े नाते केवळ साांगण्यासा्ी ककांवा दाखवण्यासा्ी
नसन
ू त्या नात्याप्रमाणे वागणे आवचयक आहे ना? त्यासा्ी वेळप्रसांगी
इतराांच्या सुखासा्ी स्वतःच्या सुखा ाही त्याग घडला पाठहजे. तर
ज्येष््त्व

शोभून

ठदसेल.

नाही

तर,

ते

नात्या े

ज्येष््त्व

ते

नुसते

लमरवण्यात काय अिु आहे िरे ? ते तर केवळ स्वतः ओझे िाळगन
ू
दस
ु ऱ्यालाही भारभूत होण्यासारखे आहे . धमुराजाच्या िाितीत तर मला
उलटा

प्रकार पहावयास लमळाला. द्रौपदीच्या प्राप्ती ी त्या ी इच्छा

येनकेन प्रकारे पूणु करण्या ा
मातव
ृ न,

व नभांगा े

पाप,

त्या ा प्रयत्न आहे . त्यासा्ी मग
धमुशास्त्रा ा

आधार

इत्यादी

गोष्टीां े

साहाय्य तो स्वतःच्या सोयीनुसार घेत आहे , ही गोष्ट तर लपून रहात
नाही. अिाुत हे सवु तो िाह्याांगाने सभ्यतेने करीत आहे एवढे ! आता
या े

कौतक
ु कराय े असेल तर माझे काही

म्हणणे नाही. पण मला

ती गोष्ट मानवत नाही हे ही खरे आहे .
नारदा, तो धमुराजाही व्यासाांच्या भेटीला गेला तो एकटा

गेला.

खरे तर, त्याांनी सवाांनी लमळून, अगदी द्रौपदीलाही िरोिर घेऊन व्यासाां ी
भेट घेतली असती तर ते योग्य ्रले नसते का? व्यासाांनी सवाांशी िोलून
लगे

तनवाडाही केला असता. पण धमुराजाला तशी आवचयकता

जाणवली नाही. यात

खरे काय ते स्पष्ट ठदसते. िरे व्यासाांनाही प्रचन

वव ारताना धमुराजा ा भर केवळ ‘ द्रौपदीने आम्हा पा जणाांशी वववाह
करणे धमुशास्त्राला धरून नसले तरी ववरूद्ध नाही ना?’ या मुद्द्यावर
होता. ‘तसा वववाह द्रौपदीने करणे योग्य नाही

आणण माझ्याकडून

मातव
ृ न पालन करणे घडले नाही तर मला काय दोष लागेल आणण
त्याच्या पररमाजुनासा्ी काय करावे लागेल’ हे जाणून घेण्यासा्ी, तशी
साधी

वव ारणाही

धमुराजाकडून

घडली

नाही.

त्यातूनही

व्यासाांशी

झाले्या िोलण्यातन
ू धमुराजाला नक्की काय समजले आणण त्यातील
नेमके काय तो कांु तीला जाऊन साांगणार आहे हाही एक प्रचन

आहे .

कृ ष्णपरमात्मा

स्वतःच्या सोयी े व सोयीपरु ते

तो साांगणार हे तर उघड

आहे . मला

तरी त्या ी पण
ू ु खात्री आहे .
नारदा,

अजन
ु ाववषयी

मलाही

अनक
ु ां पा

जरूर

वाटते.

त्याच्याकडून काहीतरी तनलच त भूलमका घेण्या ी अपेिा करणे
आहे , असे मला तरी वाटत नाही. शेवटी िोलून
पुरूष आहे . द्रौपदीने त्याला

परां तु
ुकी े

ालून अजन
ु हा एक

वरलेले आहे , ही गोष्ट अगदी स्पष्ट

असताना अजन
ु ाने द्रौपदीच्या केवळ पा्ीशी

नव्हे तर ततच्या सािीने

उभे रहायला हवे होते. कारण द्रौपदीने अजुना ा भरवसा धराय ा नाही
तर दस
ु ऱ्या कोणा ा धराय ा? िरे , अजुनाला ही गोष्ट कळत नव्हती
असे नाही. परां तु तो केवळ स्वस्ि
कुटुांिाला प्राधान्य दे ण्याकडे

राठहला असे नाही, तर त्या ा कल

होता. द्रौपदी अजूनही अजन
ु ा ी पत्नी झाली

नव्हती ही गोष्ट जरी खरी असली, तरी त्याने द्रौपदीकडे एवढ्या
परकेपणाने िघणे योग्य

नव्हते. मला एका गोष्टी े मात्र राहून राहून

जेवढे नवल वाटते त्यापेिा जास्त वाईट वाटते की अजन
ु ा ा परमलमत्र
असले्या कृष्णाशी िोलून त्या े

मागुदशुन घ्यावे, असा वव ारही

अजुनाच्या मनात कसा आला नाही? अजन
ु एवढा ठदग्मूढ व असहाय्य
झाला होता की काय?

पण त्या ी पररणती द्रौपदीला अत्यांत मानलसक

त्रास होण्यात होत होती एवढे तरी अजन
ु ाच्या लिात यायला नको होते
का?

का अजुना्ायी एवढीही सांवेदनिमता राठहली नव्हती? मला तरी

या सवाां ा काही

अिु लागू शकत नाही. मुख्य म्हणजे कृष्ण का स्वस्ि

राठहला होता? त्या ी काही भलू मका होती की नाही? तसे म्हटले तर
कृष्णा ीही जिािदारी होती

ना?

हे नारदा, व्यासाांच्या भलू मकेववषयी कोणतीही शांका घेणे हे तर
अयोग्य

आहे . माझा काय कोणा ा

तो अचधकार नाही. परां तु त्याांनी

जर िोडीशी अचधक तनच यात्मक व तनणाुयक भूलमका घेतली असती तर
तो पररलस्िती ा व भावने ाही गुांता लागली

सुटला असता. व्यासाांनी

जर वडडलकीच्या नात्याच्या हक्काने धमुराजाशी स्पष्ट

िोलणे केले

असते

आणण

द्रौपदीसह

सवु

पाांडवाांना

धमुशास्त्रापेिा

द्रौपदीच्या

भावनेला

िोलावन
ू

आणण

मख्
ु य

घेऊन

त्याांना

म्हणजे

नैततक

आ रणाला

प्राधान्य गुयावयास साांचगतले असते, तर मग कोणाच्याही

मनात काही

प्रचन उरला नसता. अजुन व द्रौपदी याां ा वववाहही मग

अत्यांत सरु ळीतपणे पार पडला असता आणण सवाांना
तनलच त

सौख्या ा लाभ

झाला असता असे मला तरी अगदी मनापासून वाटते. अिाुत

याववषयी तू

अचधक समिुपणे िोलू शकशील. कारण केवळ तुझा

तो

अचधकार आहे हे मी पूणप
ु णे जाणून आहे .”


लक्ष्मी े िोलणे नारद अत्यांत लिपूवक
ु ऐकत होता. ततच्या मना ी
होणारी

िे ैनी

नाइलाज

नारदाच्या

होत होता. तो

लिात
तो

येत

खरी,

परां तु

त्या ाही

ववषय पुन्हा पुन्हा िोलूनही लक्ष्मीच्या

मना े समाधान होत नव्हते ते नव्हते
शक्य

होती

आणण ते तसे होणे कधीही

नव्हते. कारण कोणी कसे वागावयास हवे होते आणण कोणा ी

भलू मका काय असावयास हवी होती या ववषयी नांतर ककतीही िोलले तरी
ते कमी
अपूणु

असते. ते िोलणे कधीही न सांपणारे आणण त्यामुळे नेहमी
रहात असते. शेवटी असे असे घडले खरे आणण ही वस्तुलस्िती

आहे , एवढे

साांगणे लश्लक रहाते. केवळ िोलण्याने िोलणे वाढत रहाते

आणण वस्तुलस्िती मात्र न िदलता तशी

रहाते हे

खरे . पण त्यामुळे

किे ा प्रवाह अडून रहात होता ही वस्तुलस्िती मात्र खरी होती आणण
नारदाच्यासा्ी ती

मुख्य अड ण होत होती. परां तु नारदाला लक्ष्मीच्या

मनःलस्ितीकडे दल
ु करणेही शक्य होत नव्हते. कारण लक्ष्मीला पुढील
ु ि
श्रवणासा्ी तयार करणे हे ही नारदाच्या दृष्टीने तेवढे

आवचयक होते.

लक्ष्मी श्रवण करण्याच्या मनःलस्ितीत नसतानाही नारदाकडून त्याच्या
आांतररक अवस्िेनुसार सगुण

ररत्रकिा प्रगट होत राठहली असती, पण

ती किा रां गली नसती हे नारद जाणन
ू होता. वक्ता व श्रोता याांच्या
मनोमीलनातून व जुळले्या प्रेमसुरातून

सगुण प्रेमभलक्त े माहात्म्य

कृ ष्णपरमात्मा

भलक्तगायनागुवारे साकार होऊ शकते हे रहस्य नारदाला स्वानभ
ु वाने
माठहत होते. म्हणन
ू

नारदाने लक्ष्मीशी पन्
ु हा िोलन
ू ततच्या मनाशी

सांवाद साधण्याच्या प्रयत्नाला सुरुवात केली.

“हे लक्ष्मी, या ववषयावरती आपण जरी ककतीही िोलणे केले तरी
तुझ्या मना ी अस्वस्िता वाढत
तो

ववषयही

तसा

आहे .

आ रणात आणणे क्ीण

जाणार ही गोष्ट खरी

तत्त्वतः

सत्य

असलेली

आहे . कारण
गोष्ट

प्रत्यि

आहे . कारण तत्त्व हे तनरपेि असते आणण

प्रत्यि आ रण हे स्िळ, काळ, व्यक्ती व प्रसांग याांच्या सापेितेने करावे
लागते. त्या ा तनणुय होतानाही प्रत्येका े मन, िुद्धी व स्वभाव याां ा
सहभाग मख्
ु यत्वेकरून असतो. त्यामुळे ज्याच्या त्याच्या मना ी अवस्िा,
िद्ध
ु ी ी समज व स्वभावा ी सहजता याांच्या सांयोगातून

आ रण घडते

आणण हे तीनही घटक अनाकलनीय व कोणताही अांदाज करण्याच्या
पलीकड े आहे त. त्याां े तनलच त असे काही शास्त्र नाही आणण तनयमही
नाहीत. मख्
ु य म्हणजे सामान्याांसा्ी त्या गोष्टी अपररवतुनीय
त्यातही स्वतःहून स्वतःमध्ये िदल करणे कोणाला

आहे त.

शक्य होत नाही.

तसा िदल होण्यासा्ी कोणत्यातरी िाह्य िळा ी जरूरी असते. त्यासा्ी
दस
ु ऱ्या कोणा सिळ व्यलक्तवरती अपार प्रेम व अढळ श्रद्धा असणे
आवचयक असते. त्या दृष्टीने वव ार केला असता धमुराजामध्ये िदल
होणे

शक्य

नव्हते.

कारण

तो

धमुशास्त्राच्या

ौकटीमध्ये

व

धमाु रणाववषयीच्या स्वतःच्या समजुतीमध्ये पूणप
ु णे अडकलेला होता
आणण त्याच्या जीवनात अशी कोणतीही व्यक्ती िाह्याांगाने नव्हती की
लजच्यावरील श्रद्धेने व प्रेमाने धमुराजा स्वतःच्या मूलभत
ू दृष्टीमध्ये
काही िदल करू शकेल. कारण स्वतःच्या तिाकचित धमाु रणाववषयी
धमुराजाला जास्त प्रेम होते. स्वतःच्या
रमलेला धमुराजा म्हणन
ू

स्वभावाच्या प्रेमात अडकलेला व

मनाने अत्यांत दि
ु
ु ल

झालेला होता. त्याच्या

वत्ृ तीत व कृतीत िदल होण्या े तसे कारणही नव्हते आणण तशी सुतराम
शक्यताही नव्हती.

हे
पतीच्या

लक्ष्मी,
अकाली

कांु ती ी

अवस्िाही

तनधनानांतर

धमुराजासारखी

स्वतःच्या

समिुपणे साांभाळणारी कांु ती कुटुांिाच्या
यात काही

पा ही

ौकटीला

पत्र
ु ाां ी

होती.

जिािदारी

साांभाळून रहात होती,

नवल नाही. कारण ततच्यासा्ी तो

तर मूलभूत आधार

होता. त्यामुळे कांु तीच्या दृष्टीने कौटुांबिक ऐक्याला
असणेही अत्यांत साहलजक

झालेली

एकमेव प्राधान्य

होते. द्रौपदी ी होणारी भावनात्मक कु ांिणा

लिात येऊनही कांु ती ी द्रौपदीकडून ही

अपेिा होती की पाांडवाांमधील

ऐक्य राखण्यासा्ी द्रौपदीने त्याग करावा. पण त्यामुळे द्रौपदीला ककती
शारीररक व मानलसक त्रास होईल हे कांु तीला स्पष्ट ठदसत असन
ू ही, ती
त्याकडे डोळे झाक

करीत होती. पुत्रप्रेमा े रूपाांतर पुत्रमोहात झा्या े

ते लिण होते. परां तु त्यावरही कोणा ा काही
खरा इलाज कांु तीकडे

होता, पण ती स्वतः

इलाज नव्हता. त्या ा
असहाय्य झालेली होती.

िोडक्यात काय, कांु ती व धमुराज हे दोघेही त्याांच्या भावनेत, समजुतीत
व स्वभावात पूणप
ु णे अडकलेले होते ही

गोष्ट खरी आहे . ती आपण

मान्य करूया आणण त्यािद्दल त्याां ा राग न करता त्याांच्याववषयी मनात
फक्त दया व सहानभ
ु त
ू ी ्े वन
ू हा ववषय येिे

सांपवू या! ते

अत्यांत

योग्य ्रे ल.
लक्ष्मी, कांु ती व धमुराज याांच्यापेिा अजन
ु हा वेगळा होता हे तर
तनलच त , पण तो ककती वेगळा होता हे पुढे कळून येणार

आहे . अजुन

हा कृष्णाच्या प्रेमा ा व अत्यांत जवळ ा लमत्र अस्यामुळे

त्याच्याकडून

जास्त अपेिा असणे अगदी साहलजक

आहे . या नाजक
पररलस्ितीत
ू

कृष्णाशी वव ारववतनमय करणे आवचयक आहे हे अजन
ु ाच्याही लिात
आलेले होते . त्यालाही कृष्णाच्या मागुदशुना ी अत्यांत जरूरी वाटत
होती . परां तु तसे तो उघडपणे िोलत नव्हता इतके . पण त्या े मन
मोकळे करण्यासा्ी त्याला एकमेव कृष्णा ा

आधार होता. त्यालशवाय

अजुनाच्या मनावरील ताण हलका होणे शक्य

नव्हते आणण अजुनही हे

जाणून होता . पण धमुराजा ा स्वभाव ओळखून अस्यामुळे अजुन

कृ ष्णपरमात्मा

जाणन
ू िज
ु न
ू स्वस्ि

राठहला होता आणण कृष्णा ी भेट होण्या ी वाट

पहात होता. अजन
ु ाने कृष्णाशी कधी, कसे व काय िोलणे केले आणण
त्या ा अजुनावरती काय पररणाम झाला ककांवा त्याला त्या ा काय
उपयोग झाला, हे किेच्या ओघात पुढे येणार

आहे . मुख्य म्हणजे,

अजन
ु ा ा उपयोग द्रौपदीला काय व ककती झाला हा

प्रचन आहे .

हे लक्ष्मी, पण त्याआधी व्यासाांच्या अांतःकरणा ी अवस्िा जाणून
घेऊन त्याां ी भलू मका समजन
ू घेण्या ा प्रयत्न करूया. ‘प्रयत्न करूया’
असे मी मुद्दाम

म्हणत आहे . कारण व्यासाांसारख्या पूणु आत्मज्ञानी

अवस्िेतील महात्म्याां े अांतःकरण पूणप
ु णे जाणणे, हे केवळ अशक्य
आहे . कारण ती अवस्िा मनाच्या क्पनेच्या व िुद्धीच्या तकुज्ञानाच्याही
पललकड ी

आहे . जेिे ‘मी’पणा पण
ु णे लयाला गेला आहे अशा
ू प

महात्म्याांच्या अांतःकरणातील तनरहां कारी अवस्िेला मनाच्या ‘मी’पणामुळे
व िुद्धीच्या अहां पणामुळे कधी

जाणता येणार नाही. या महात्म्याांच्या

प्रसांगात प्रगट होणाऱ्या भलू मकेवरून त्याां ा स्वभाव व वत्ृ ती या ी
अांधुकशी क्पना येऊ शकते खरी, पण शेवटी ती क्पना
तोही एक अांदाज

अस्यामुळे

रहातो. िरे , भूलमका ही सापेितेने प्रगट होत असते

आणण त्याला अनेक िाह्य कारणेही असतात. त्यामुळे महात्म्याां ी
्राववक प्रसांगातील ्राववक भलू मका िोडीफार कळली, तरी त्यामुळे
त्याांच्या अांतःकरणा ी अवस्िा कळली असे मात्र होत नाही. त्यासा्ी
आपले अांतःकरण

तसे होणे हा

अांतःकरण तसे कसे होईल, हा

एकमेव मागु आहे आणण आपले

तर मख्
ु य प्रचन आहे .

हे लक्ष्मी, आत्मज्ञानी व्यक्तीांकडून त्याांच्या वत्ृ तीनुसार
असते, ही गोष्ट खरी
म्हणजे

आत्मप्रेमात

वत्ृ तीला ‘आत्मरती’ असे
अांतःसष्ृ टीत
सष्ृ टीत

कायु घडत

आहे . व्यासाांसारखे महापरू
ु ष हे ‘स्व’प्रेमात
सहजतेने रमत असतात. म्हणून

या त्याांच्या

सांिोधलेले आहे . व्यास जास्त करून स्वतःच्या

स्वानांदा ा अनुभव घेत असत. या त्याांच्या स्वानुभवाच्या

महाभारत, भगवगुगीता व श्रीमगु भागवत यासारखे ग्रांि आधी

प्रसवले आणण व्यासाांच्या अांतरातील त्या अद्भत
ू कक्रडे ा आनांद शब्दरूपाने
नांतर साकार झाला. व्यासाांच्या अशा अांतरातील अवस्िेमळ
ु े त्याां ा िाह्य
जगाशी व जगातील व्यवहाराशी अगदी क्वच त
आत्मज्ञानाच्या अनुभवामुळे व्यासाांना सवु

सांिांध येत असे.

शास्त्राां े

मूलभूत ज्ञान

यिािुतन
े े होते. परां तु त्यासांिांधी ते आपणहून कोणाला

काही साांगत

नसत. व्यास कोणा ी अपेिेने वाट पहात असतील तर ते सांसारा े
लम्यत्व व ईचवरा े सत्यत्व जाणून ज्याांना खरे वैराग्य आलेले आहे
आणण ज्याांना ईचवराच्या प्राप्तीसा्ी आत्मज्ञानाने आत्मधमु जाणून
घ्याय ा आहे , अशा शरण्य भावाने आले्या मम
ु ुिू जनाां ी! परां तु
कालमानानुसार नेमकी ती

गोष्ट दलु मुळ झालेली होती आणण सामान्य

जन िाह्यआ रणाच्या धमु-अधमाुमध्ये गुांतून प्रपां ात
होते. धमुराजाही खरे तर असा

अडकून राठहलेले

सामान्य जीव होता. परां तु व्यासाांवरील

आदराने व श्रद्धेने आणण िोड्याशा नातेसांिांधामुळेही धमुराजा व्यासाांकडे
केवळ प्रापांच क मागुदशुनासा्ी
धमुशास्त्रातील अचधकार

आलेला होता. धमुराजाला व्यासाां ा

फक्त ्ाऊक होता. परां तु त्याांच्या आत्मज्ञानी

अवस्िे ी धमुराजाला काही

माठहती नव्हती आणण मख्
ु य म्हणजे त्याला

तशी जरूरीही वाटत नव्हती.
हे लक्ष्मी, धमुराजा ी ही अवस्िा व भलू मका व्यासाांच्या तर लगे
लिात

आली.

धमुराजाला

त्यामुळे

साांगण्या े,

धमु-अधमाुपलीकडील
व्यासाांना

काही

आत्मधमाु े

प्रयोजन

धमुराजा ी तशी अनन्य शरणागती ी अवस्िा

नव्हते

ज्ञान
आणण

नस्यामळ
ु े तसे ज्ञान

प्रगट करूनही, धमुराजाला त्या ा काहीही उपयोग झाला नसता .
अनचधकारी व्यक्तीसा्ी सत्यज्ञान केव्हाही प्रगट होत नाही
प्रगट करूही नये, असा मुळी सांकेत

आणण तसे

आहे . त्यानुसार व्यासाांनीही

धमुराजािरोिर े िोलणे जास्त वाढवले नाही. परां तु तरीही व्यासाांच्या
अांतःकरणातील

ईचवरी

अनुभवा ी

सहज

प्रेमस्वरूप

अवस्िा

प्रगट

झा्यालशवाय राठहली नाही . ‘द्रौपदीच्या भावनेला अग्रक्रम गुया आणण

कृ ष्णपरमात्मा

तत ी इच्छा

प्रमाण माना’ असे उगुगार व्यासाांच्या मख
ु ातन
ू म्हणन
ू

सहजतेने िाहे र आले. ‘कांु ती ी काळजी घ्या आणण कु््याही पररलस्ितीत
सवु िांधूांनी एकोप्याने राहून कांु तीच्या मनाला तोष गुया’ या शब्दाांतूनही
व्यासाांच्या अांतरी े प्रेम व कळवळा
अगदी खरे

व्यक्त झाला. लक्ष्मी, तुझे म्हणणे

आहे की व्यासाांसारख्या महात्म्याांच्या अांतःकरणा ा अभ्यास

आप्याला कधी

करता येणार नाही. परां तु त्याांच्याकडून िाह्याांगाने

िोड्याफार प्रमाणात प्रगट होणाऱ्या त्याांच्या अांतःकरणाच्या अवस्िेमुळे
ती सवुश्रेष्् अनुभवा ी अवस्िा आपणही अनुभवावी असा ध्यास मात्र
आप्याला तनलच त

लागू शकतो. आप्यासा्ी ही

गोष्ट अत्यांत

आवचयक व म्हणून महत्त्वा ीही आहे .”
नारदा े िोलणे ऐकत असताना लक्ष्मीच्या मना ी िे ैन अवस्िा
कमी कमी होऊन ते शाांत व लस्िर होत आहे हे ततच्या मुखावरील
िदलले्या भावामुळे अगदी स्पष्टपणे तर ठदसत होते
शब्दातूनही तो

पण ततच्या

भाव व्यक्त होऊ लागला.

“अरे नारदा, तुझे म्हणणे अगदी खरे आहे . जी अवस्िा आप्याला
प्राप्त करून घ्याय ी आहे त्या ा

आपण ध्यास धरावा. त्यासा्ी त्या

अवस्िेववषयी िोलणे व वव ार आप्याकडून घडावयास हवा. म्हणजे
आपण तो प्रयत्नपूवक
ु

करावयास हवा. कारण तर

आपला तनच य होईल आणण मग
शक्यताही

तनमाुण

होईल.

पण

आधी त्यासांिांधी

त्या ा ध्यास आप्याला लागण्या ी
त्यासा्ी

आधी

इतर

आजि
ु ाजच्
ू या

गोष्टीांववषयी ा ककांवा इतर व्यक्तीांच्या भावा ा वव ार करणे, आपण
िाांिवले पाठहजे. त्यामुळे

आपले वव ार एकदे शीय होऊन आप्याला

तनच या े मनोिळ प्राप्त होईल, ही गोष्ट आता माझ्या पण
ु णे लिात
ू प
आलेली आहे आणण ती
म्हणून

गोष्ट मी प्रयत्नपव
ु
मनात धरून ्े वीन.
ू क

आता धमुराज व कांु ती याांच्यापा्ी न लागता, आपण अजन
ु व

द्रौपदी याांच्या पा्ोपा् जाऊया. कारण त्याांच्या पा्ीशी कृष्ण हा
तनलच तपणे उभा आहे . मला वाटते द्रौपदीला जरी कृष्णा ा आधार

असला तरी ततला प्रत्यि मदत फक्त अजन
ु ा ी
गोष्ट तर अगदी स्पष्ट

होऊ शकणार आहे , ही

आहे . द्रौपदीही अजन
ु ा ा

भरवसा धरून

असणार आणण ही गोष्ट अजुनही जाणत असणार . पण त्या भरवशाला
अजुन खरे

जागला का? त्या े कृष्णाशी िोलणे झाले का? कृष्णाने

अजन
ु ाला व ववशेषतः द्रौपदीला काय मागुदशुन केले? आणण मख्
ु य
म्हणजे तनमाुण झालेला सवु भावतनक गुांता सुटून त्यातून काही मागु
तनघाला की नाही? नारदा, हे सवु जाणून घेण्यासा्ी आपण किेच्या
मुख्य प्रवाहात येणे आवचयक आहे हे मला तरी जाणवते. कारण तर
आपण कृष्णापयांत पोह ू शकू या ी मला खात्री आहे आणण कृष्णाच्या
अांतःकरणापयांत पोहो ्यालशवाय काही
मना े समाधान होणेही शक्य
दरू

खरे नाही. त्यालशवाय माझ्या

नाही, मग आनांदा ा अनुभव येणे तर

राठहले. होय की नाही?”
लक्ष्मीच्या िोलण्याने नारदा े समाधान झाले आणण त्याने त्या ी

मान सांमतीदशुक डोलवली. नारदाकडे अपेिेने पहात असले्या लक्ष्मीच्या
भावा ी

पूती

करण्यासा्ी

करण्या ी काही आवचयकता
एखागुया

फळाप्रमाणे

वहाण्याच्या तयारीत
हा तनलमत्तमात्र

नारदाला

मुद्दामहून

अशी

वेगळी

तयारी

नव्हती. मधुर रसाने भरून तयार झाले्या

नारदा े

अांतःकरण

प्रेमरसाने

पूणप
ु णे

भरून

होते. त्या अांतःकरणाला लक्ष्मीच्या भावा ा स्पशु

्रला आणण नारदाच्या अांतःकरणातील प्रेमरस त्याच्या

मुखातून प्रगट होणाऱ्या शब्दप्रवाहामधून भरभरून वाहू

लागला.

“हे लक्ष्मी, तुझे म्हणणे अगदी खरे आहे . आप्याला शेवटी
कृष्णाच्या अांतःकरणापयांत

पोहो ाय े आहे , हे खरे

आहे . कारण

त्यालशवाय आप्याला आनांदा ा अनभ
ु व येणे शक्य नाही. त्यासा्ी
कृष्णाववषयी ा

भलक्तभाव

तनमाुण

कृष्णाववषयीच्या आत्यांततक प्रेमातून
उत्कट होण्यासा्ी त्याच्या

सगुण

होणे

आवचयक

आहे .

तो

तर

तनमाुण होणार आणण कृष्णप्रेम
ररत्रलीलाां े गायन घडावयास हवे.

कृष्णाकडून अशा लीला त्याच्या प्रेमीजनाांसा्ी

आणण त्याांच्याववषयीच्या

कृ ष्णपरमात्मा

आपलेपणातन
ू

प्रगट

झा्या

आपलेपणापोटी

कृष्णाने त्याच्या प्रेमीजनाां ी सख
ु दःु खे ही स्वतः ी

म्हणून केवळ मानली असे

ही

गोष्ट

तर

खरी

आहे .

या

नाही, तर त्याांच्या भावनेशी समरस होऊन

कृष्णाने ती सुखदःु खे त्याांच्या समवेत अनुभवलीही. एवढे

नव्हे , तर

कृष्ण त्याच्या सवु साम्याुतनशी सवु प्रसांगात त्या प्रेमीजनाांच्या िरोिरीने
उभाही राठहला. कृष्णावर श्रद्धा ्े वून त्याच्या मागुदशुनानुसार जे वागले
ते जीवनातील सवु प्रसांगात अगदी सहजतेने तरून तर गेले , पण
त्यापैकी काही जणाांच्या मनात कृष्णाववषयी प्रेमही तनमाुण होऊन राठहले
आणण त्याांना कृष्णप्रेमा ी गोडी

लागली. त्यातूनही ज्या भाग्यवांताांना

कृष्णप्रेमा े ववशेषत्व व यिािु म्
ू य कळले, त्याांना त्या कृष्णा े
माहात्म्यही जाणवले आणण त्याांना कृष्णभक्ती ा
कृष्णभक्तीने

छां द जडला. या

त्याां ी सवु ववभक्तता दरू होऊन त्याांनी कृष्णाशी ऐक्य

साधले आणण ते स्वतःच्या अांतःकरणात

कृष्णाशी एकरूप होऊन राठहले.

कृष्णा ा आनांद हा त्याच्या भक्ताां ा झाला आणण त्याच्या भक्ताां ा
आनांद हा कृष्णा ा झाला. आनांद आनांदाशी लमळाला आणण एकीएक
परमानांद

उरला. तो

वणुन करण्यासा्ी लश्लक राठहला आणण तो

परमानांद सवाांना व सवाुला पुरूनही उरला . लक्ष्मी, अशी

सांधी भाग्याने

अजुन व द्रौपदी यासारख्या कृष्णाच्या प्रेमीजनाांना लमळाली होती. त्या
सांधी ा त्याांनी कसा व ककती उपयोग करून घेतला हे
तर, आता या खेळाला सरु
ु वात
पुढे रां गाय ा

होता. तो

आता िघूया. खरे

झालेली होती. पण खरा खेळ अजन
ू ही

खेळ आता आपण पाहूया, गाऊया आणण

ऐकूया.
हे लक्ष्मी, कांु तीच्या साांगण्यानुसार अजन
द्रौपदीला घेऊन द्रप
ु
ु द
राजाकडे जाण्यासा्ी तनघाला. वाटे त आधी िरा
कोणी

वेळ त्या दोघाांपैकी

काही िोलत नव्हते. अजन
ु ाने काहीतरी िोलावे ककांवा वव ारावे

असे द्रौपदीला मनातून वाटत होते आणण द्रौपदीशी काहीतरी िोलावयास
हवे असे अजुनाच्याही मनात येत होते. परां तु प्रत्यि िोलणे मात्र

कोणाकडून

होत

नव्हते.

एकमेकाांकडे पहात
कोणाला

मधून

मधन
ू

अजन
ु

असत. परां तु िोलण्या ा

व

द्रौपदी

दोघेही

धीर मात्र त्याांच्यापैकी

होत नव्हता. शेवटी जेव्हा द्रप
ु द राजा ा राजवाडा जवळ येऊ

लागला, तेव्हा मात्र द्रौपदीला राहवले

नाही. ततने मनात्या मनात

कृष्णा े स्मरण करून धीर एकवटला आणण अजन
ु ाशी िोलण्या ा हळूहळू
प्रयत्न करू लागली.

“अहो नाि, मी तम
ु च्याशी काही िोलण्या े धाडस करीत आहे
यािद्दल प्रिम मी तुम ी िमा

मागते. आप्या वववाहासांिांधी जो काही

प्रचन तनमाुण झाला आहे , त्यासांिांधी प्रत्येक जण त्या े त्या े मत साांगत
आहे . परां तु तम
ु च्या मनात काय आहे ककांवा त्यासांिांधी तम
ु ी भलू मका
तनलच तपणे काय आहे हे मला कळलेले
केवळ उत्सुकता

नाही. ते जाणन
ू घेण्या ी मला

नाही, तर ती माझी अत्यांत आवचयकता

आहे . कारण

शेवटी हा आप्या दोघाांच्याही जीवना ा प्रचन आहे आणण त्यासा्ी
आपण एकमेकाां ी मने जाणन
ू घेणे अत्यांत जरूरी े आहे , असे मला तरी
वाटते. कारण आपली मने एकमेकाांना कळली व जुळली तर

या

नातेसांिांधाला अिु प्राप्त होणार आहे .
हे नाि, मी एक गोष्ट तुम्हाला अगदी स्पष्टपणे साांगते की
आप्या उभयताां ा हा वववाह केवळ कृष्णाच्या इच्छे नुसार व त्याच्या
प्रयत्नाने जुळून आलेला आहे . तुम े व कृष्णा े मैत्री े व प्रेमा े सांिध
ां
अस्यामळ
ु े माझ्यासा्ी तम्
ु ही
कृष्णाने

पती म्हणन
ू योग्य आहात, असा तनणुय

घेतला आणण त्यानांतर सवु योजना नीट आखून ती योजना

यशस्वीही केली. हे सवु कृष्णाने माझ्यावरील प्रेमापोटी

केले हे तर

तनलच त आहे . परां तु आता अ ानक ही जी ववच त्र पररलस्िती तनमाुण
झालेली

आहे

ती

मात्र

कृष्णाला

त्याच्यासा्ीही हे सवु अनपेक्षित

माठहती

असणे

शक्य

नाही.

असणार. परां तु यातून कृष्ण हा

तनलच त मागु काढू शकेल या ी मला पूणु खात्री आहे . त्यासा्ी त्या े
मागुदशुन घेणे अत्यांत आवचयक आहे .

कृ ष्णपरमात्मा

हे नाि, माझ्या्ायी कृष्णाववषयी ववशेष भावना आहे त आणण
माझ्या अांतरात कृष्णाला ववशेष स्िान आहे ही गोष्ट मला तम
ु च्यापासून
मुळी

लपवून ्े वाय ी नाही. कारण त्यात लपवण्यासारखे काही

कृष्णाला तसे

स्िान माझ्या जीवनातही असावे, एवढी

नाही.

माझी इच्छा

आहे . तम
ु च्या व कृष्णाच्या प्रेमसांिांधाववषयी मी जे काही कृष्णाकडून
ऐकले आहे त्यावरून माझी तर पूणप
ु णे खात्री
तुमच्याही मनात कृष्णाला तसे

व तेवढे

झालेली आहे की

स्िान आहे , जे माझ्या

मनात आहे . कृष्णा े स्िान आप्या जीवनात असावे असे तुम्हालाही
तनलच तपणे

वाटत असणार. म्हणन
ू

मला असे मनापासन
ू वाटते की

आपण उभयताांनी कृष्णा ी भेट घेऊन त्याच्याशी मोकळे पणे िोलावे
आणण त्या े मागुदशुन घ्यावे. कृष्णाला सवु धमुशास्त्रा े ज्ञान तर
आहे , परां तु कृष्ण मानवी मनाच्या भावनाही समजू शकतो हे त्या े
ववशेषत्व आहे . एवढे

नव्हे , तर योग्य भावना असतील तर त्याांना

शास्त्रापेिाही अचधक महत्त्व आहे , हे ही कृष्ण जाणून आहे आणण योग्य
भावना राखण्यासा्ी धमुशास्त्रा ाही उपयोग कसा करून घ्यावा, हे ही
फक्त

त्या

ववनांतीपूवक
ु

कृष्णाला
साांगते

माठहत
की

आपण

आहे .

म्हणन
ू

कृष्णाशी

िोलणे

उभयताांच्या ठहता ा कळवळा एकीएक कृष्णा्ायी
कृष्ण

मी

तम्
ु हाला
करूया.

पन्
ु हा

आप्या

आहे आणण केवळ

आप्याला या अड णीतून सुखरूपपणे िाहे र काढू शकेल या ा

मला पण
ू ु ववचवास आहे . तम्
ु हीही कृष्णावरती

ववचवास धरा म्हणजे सवु

काही व्यवलस्ित व सुरळीत होईल हे तनलच त.”
द्रौपदी े मोकळे पणा े व स्पष्ट िोलणे ऐकून अजन
ु ाला नवलही
वाटले आणण द्रौपदी े कौतुकही वाटले. अजन
ु िरा
द्रौपदीकडे पहात

वेळ अतनलमष नजरे ने

राठहला होता. अजुनाच्या एकटक नजरे तील भाव पाहून

द्रौपदी िोडीशी लाजली

आणण ततने तत ी मान खाली लववली. तरीही

नेत्र िोडेसे वर करून द्रौपदी अजुनाकडे अपेिेने हळू

पहातही होती.

द्रौपदीच्या नजरे तील भाव अजन
ु ानेही ओळखला आणण त्यानेही ततला
प्रततसाद दे ण्यासा्ी ततच्याशी िोलण्यास सरु
ु वात केली.

“हे द्रौपदी, तझ्
ु या मोकळे पणाने मला खरे

िरे

वाटले. असे

मोकळे पणा े िोलणे तू माझ्याशी करू शकलीस या े मला अचधक
अप्रूप वाटत आहे . तुझ्या्ायी कृष्णाववषयी असलेली श्रद्धा व भावना ही
तर मला अचधक

भावली. कृष्ण माझा अत्यांत जवळ ा असा एकमेव

लमत्र आहे ही गोष्ट अगदी खरी

आहे . एवढे

नव्हे , तर कृष्णा े व

माझे प्रेमा े व अत्यांत जवळीकते े सांिांधही आहे त. अिाुत या े सवु श्रेय
कृष्णाकडे

आहे ही गोष्टही तुला तुझ्या अनुभवाने ्ाऊक असेल .

पररलस्ितीत अ ानक जो भावतनक गांत
ु ा तनमाुण झालेला आहे , त्यासांिांधी
कृष्णाशी िोलण्या ा वव ार हा माझ्याही मनात होता . एकतर आप्या
वववाहा ा हा योग कृष्णाने

जुळवून आणलेला आहे आणण दस
ु रे म्हणजे

माझ्या मनातील व जीवनातील प्रत्येक गोष्ट कृष्णाला साांगाय ी

हा

माझा भाव नेहमी

असतो. कारण त्यालशवाय माझ्या मनाला

तर कधीही शक्य

होत नाही. त्यामुळे हा ववषय मी कृष्णाशी िोलणार

आहे . कृष्ण आप्याला नेहमीप्रमाणे

ैन पडणे

योग्य ते मागुदशुन करील या ी

मला पूणु खात्री आहे . मला वाटते आधी आपण तझ्
ु या वपत्या ी भेट
घेऊन त्याांना घडलेली सवु हकीकत साांगू आणण त्यानांतर लगे
कृष्णा ी भेट घेऊ. तो आपली अत्यांत आतुरतेने वाट पहात असणार हे
नक्की !”
अजुना े होकारात्मक िोलणे ऐकून द्रौपदीच्या मनाला िरा सा धीर
आला. अजुनाशी ती मोकळे पणाने िोलू शकते आणण ततच्या कृष्णाववषयी
असले्या भावना अजन
ु ाला केवळ मान्य
अजन
ु ाच्याही कृष्णाववषयी तशा

आहे त असे नव्हे , तर

भावना आहे त हे लिात आ्यावर तर

द्रौपदी े मन एकदम मोकळे झाले. ततच्या मनावरील ताणही िरा सा
कमी झाला आणण अजुन सवु प्रसांगात ततला नक्की

साि दे ईल या ी

खात्रीही द्रौपदीला वाटू लागली. द्रौपदी ी अजन
ु ाकडे िघण्या ी दृष्टीही
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अचधक होकारात्मक झाली आणण ततच्या्ायी अजन
ु ाववषयी आपलेपणा
तनमाुण झाला. अजन
ु ही िरा सा मोकळा झाला आहे असे त्याच्याकडे
ितघत्यावर जाणवत होते. नांतर मात्र एकमेकाांशी काहीही न िोलता
अजुन व द्रौपदी द्रप
ु द राजाच्या राजवाड्यात येऊन दाखल झाले.
द्रप
ु द राजा तर द्रौपदीच्या येण्याच्या वाटे कडे कधीपासून

डोळे

लावून िसला होता. जसा जसा वेळ जात होता तशी तशी द्रप
ु दाच्या
मना ी अचधकाचधक घालमेल होत होती. परां तु त्याच्या सोितीला कृष्ण
अस्यामुळे कृष्ण द्रप
ु द राजाच्या मनाला वारां वार धीर दे ऊन शाांत करीत
होता. अिाुत कृष्णही द्रौपदीच्या येण्या ी वाट पहात होता , परां तु अत्यांत
शाांत मनाने. तेवढ्यात अजन
ु ासह द्रौपदी े तेिे आगमन झाले. द्रप
ु दाने
जवळ जवळ धावत

पढ
ु े जाऊन त्या दोघाां े स्वागत केले आणण त्याांना

प्रेमाने आप्याजवळ िसवून घेतले. परां तु अजुन व द्रौपदी या दोघाांच्याही
ेहऱ्यावरील गांभीरता पाहून द्रप
ु दाच्या मनाला िोडीशी काळजी

वाटू

लागली. तो सच त
ां मद्र
ु े ने कृष्णाकडे पाहू लागला असता कृष्णाने हाताच्या
खुणेने

त्याला ‘सवु काही ्ीक होईल’ असे आचवालसत केले. परां तु जेव्हा

अजुनाने घडलेला सवु वत्ृ ताांत द्रप
ु दाला साांचगतला तेव्हा मात्र द्रप
ु दाला
वाटणारी काळजी खरी
ककत

्रली. एवढे

नव्हे , तर कृष्णही िोडासा

झाला. खरे साांगाय े तर, द्रप
ु दा ा धीर

मुखातून एकामागून एक शब्द िाहे र

सट
ु ला आणण त्याच्या

पडू लागले.

“असे कसे शक्य आहे ? असे कसे घडू शकेल? एका स्त्रीने अनेक
पुरूषाांशी वववाह करणे हा वव ार , मुळात केवळ
अनीती ा

आहे .

कोणतीही

कुलशीलवान

व

ुकी ा

सुसांस्कृत

नाही तर
स्त्री

असा

वव ारसद्ध
ु ा करू शकणार नाही. ही गोष्ट धमुशास्त्राला धरून असणे तर
शक्य

नाही आणण समजा एखादे वेळेस तशी असली तरी द्रौपदीसारखी

आम ी सुसांस्कारीत कन्या तशा गोष्टी ा वव ारही करणार नाही. वववाह
हे अत्यांत पववत्र असे िांधन आहे अशी आप्या धमुशास्त्रा ी
आहे आणण त्या े पाववत्र्य राखणे हे आप्या सवाां े

लशकवण

कतुव्यकमु आहे .

कोणत्याही पररलस्ितीत ते आपण िजावले

पाठहजे. मी फक्त एक

गोष्ट जाणतो की द्रौपदीच्या स्वयांवरा ा ‘पण’ हा केवळ अजन
ु ाने
लजांकलेला आहे आणण म्हणून

द्रौपदी केवळ अजुनाला

पती म्हणून वरू

शकते. त्याव्यततररक्त ततने दस
ु ऱ्या कोणाला वरण्या ा प्रचन
होत नाही आणण याववषयी काहीही
माझ्या दृष्टीने हा ववषय येिे
तेिून त्वरे ने तनघून

ाु करण्या े सुद्धा कारण

तनमाुण
नाही.

सांपलेला आहे ” असे म्हणून द्रप
ु द राजा

गेला.
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कृष्ि-अर्न
ुफ संिाद

द्रप
ू तनघून जाण्याने तेिील वातावरणातील
ु दाच्या िोलण्याने व तेिन
ताण अचधक

वाढला आणण तो अजुन, द्रौपदी व अगदी कृष्णाच्याही

मुखावरती स्पष्टपणे ठदसत होता. कोणी
कोणाला

काही िोलत नव्हते. कारण

काय िोलावे हे सु त नव्हते, हे

खरे . अजन
ु व द्रौपदी

एकमेकाांकडे पहात होते, पण त्याहीपेिा ते कृष्णाकडे
कारण त्याां ी अपेिा साहलजक
दोघाांकडे पहात होता

कृष्णाकडून

जास्त पहात होते.
होती. कृष्णही त्या

आणण त्यालाही अजुन व द्रौपदी याांच्या नजरे तील

अपेिा कळ्यालशवाय राठहली नाही. कृष्णही गांभीरपणे वव ार करीत
काही काळ स्वस्ि

िसून राठहला आणण नांतर अजन
ु ाच्या जवळ येऊन

कृष्णाने त्याच्याशी िोलण्यास सुरुवात केली.

“अरे अजन
ु ा, खरे तर तुझा व द्रौपदी ा वववाह हा अत्यांत
मांगलकारक व आनांददायी प्रसांग आहे . असे असतानाही त्यामध्ये अशी ही
अ ानक गुांतागुांत तनमाुण व्हावी, या े
प्रसांगात

अनेकाांच्या

भावना

गांत
ु ्या

मला अत्यांत वाईट वाटते. या
गे्यामळ
ु े

हा

प्रसांग

अचधक

गुांतागुांती ा होत आहे . पण हा प्रसांग, मुख्यत्वे करून तू व द्रौपदी
याांच्यामधील

आहे . ही मूलभूत गोष्ट जर लिात ्े वली तर

ही

गांत
ु ागांत
ु सट
ु ण्या ी शक्यता आहे . पण जर आपण अनेकाांच्या भावनाां ा
वव ार करून त्याांना महत्त्व दे त राठहलो तर मात्र ही गुांतागुांत कधी
सुटणार नाही, उलट ती अचधकाचधक

वाढत राहील ही गोष्ट तू आधी

तनलच तपणे लिात ्े व.
अजुना, धमुशास्त्रात अनेक मागुदशुनपर तत्वे व तनयम साांचगतलेले
असतात. परां तु कोणत्या प्रसांगात कोणता तनयम लावावा हे ्रवताना
केवळ शास्त्रा ा

वव ार करून

ालत नाही. स्िळ, काळ, प्रसांग व

व्यक्ती या अांगाां ाही वव ार करून त्याां ा शास्त्राशी मेळ घालणे हीसद्ध
ु ा
अत्यांत आवचयक व महत्त्वा ी गोष्ट आहे . असा मेळ घालणारी व्यक्ती
ही धमुशास्त्रातील अचधकारी तर हवी . पण त्या िरोिर ती व्यक्ती
तनरपेि, तनःस्वािी व तनस्पह
ृ असणे हे ही तेवढे
ववशद्ध
ु अांतःकरणाच्या महात्म्याां ी

जरूरी े आहे . केवळ

अशी अवस्िा असते. त्यामुळे ते

सवु गोष्टीां ा योग्य मेळ घालू शकतात. पण जर कोणा सामान्य जनाने
शास्त्रज्ञानाच्या कोरडेपणाने ककांवा भावनेच्या भरात काही तनणुय घेतला
तर तो तनणुय हा एकाांगी

असणार आणण म्हणून

गोष्ट तनःसांशय आहे . शास्त्रज्ञान हे मळ
ु ात

ुकी ा

असणार ही

अपरु े आहे . त्यात केवळ

मागुदशुक तत्वे असतात, पण प्रत्यि मागुदशुन मात्र असू शकत नाही.
त्यामुळे कोणीही स्वतःच्या तनणुयाला शास्त्राधार शोधून काढू शकतो
आणण

स्वतःच्या

वागण्या े

समिुनही

करू

शकतो. परां तु

क
ु ीच्या

वागण्याला शास्त्राधार लमळाला म्हणन
ू काही ते वागणे योग्य व शद्ध
ु आहे
असे मात्र मुळी

होत नाही.

अजुना, येिे प्रचन हा जसा द्रौपदीच्या भावने ा आहे तसा
ककांिहुना त्याहीपेिा जास्त ततच्यासा्ी नीतीमत्ते ा आहे हे तू ववसरू
नकोस. द्रौपदीसारखी एक कुलशीलवान व नीतीमान स्त्री तत े सवुस्व
केवळ ततच्या पतीला

अपुण करू शकते, असे शास्त्रव नही आहे . अशा

पररलस्ितीत काहीतरी धमु-अधमाुच्या
ककांवा

त्याां ा

कु ांिणा

सोयीस्करररत्या

वापर

ुकीच्या क्पनाां ा आधार घेऊन
करून

द्रौपदी ी

जाणूनिुजून

केली जात आहे . अशा वेळेस अजन
ु ा, द्रौपदीच्या भावना जाणन
ू

घेऊन व त्या योग्य

आहे त या ी खात्री िाळगन
ततच्या पा्ीशी
ू

खांिीरपणे उभे रहाणे आणण ततला साि दे णे, हे तुझे प्रिम कतुव्यकमु
आहे , एवढे
शास्त्राधार

नव्हे , तर तो तुझा धमु
शोधण्या ी

मळ
ु ी

गरज

आहे . त्यासा्ी कोणताही
नाही,

एवढी

ही

गोष्ट

सूयप्र
ु काशासारखी स्पष्ट आहे . द्रौपदी व अगदी मीसुद्धा तुझ्याकडे या
नजरे ने व अपेिेने पहात आहे . यात आम ी काही

ूक आहे का?”
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कृष्णा े िोलणे लिपव
ु ऐकत असताना अजन
ु ा ा
ू क
गांभीर

ेहरा अत्यांत

झाला होता. कृष्णा े िोलणे िाांिले तरी अजन
ु काही

नाही. ककांवा कृष्णाच्या बिनतोड िोलण्यापुढे अजन
ु काही िोलू

िोलला
शकत

नव्हता. परां तु कृष्ण व द्रौपदी अजन
ु ाकडे अपेिेच्या नजरे ने िघत होते
त्यामळ
ु ाला शेवटी िोलणे भाग
ु े अजन
सुरात

पडले. िोड्याशा नरमाईच्या

अजुनाने िोलावयास सुरूवात केली.

“अरे कृष्णा, तझ
ु े सवु साांगणे अगदी यिािु आहे याववषयी माझ्या
मनात तरी काही
शकतो. एवढे
अत्यांत

नव्हे , तर ततच्यावरती ओढवलेला प्रसांग पाहून मलाही

वाईट

सहानभ
ु ूती

शांका नाही. द्रौपदीच्या भावना मी पूणप
ु णे समजू
वाटत

आहे .

माझ्या्ायी

आहे . परां तु माझाही नाईलाज

द्रौपदीववषयी

पण
ु णे
ू प

होत आहे . ही गोष्ट कृष्णा,

तू तरी समजून घ्यावीस आणण द्रौपदीलाही समजावून साांगण्या े करावेस,
एवढी

माझी तुझ्याकडून माफक अपेिा आहे . माझ्या दृष्टीने माझे

कुटुांि व माझ्या कुटुांिा े स्वास््य अचधक महत्त्वा े आहे . माझ्या
कौटुांबिक जनाांच्या मानलसक स्वास््याला माझे प्रिम प्राधान्य आहे . माझे
सवु साम्यु व माझा पराक्रम हा माझ्या कुटुांिाच्या सुखासा्ी

आहे

आणण त्यासा्ी कौटुांबिक ऐक्य राखणे, ही माझी जिािदारी आहे .
आमच्या कौटुांबिक ऐक्याला जेणेकरून तडा जाईल अशी कोणतीही कृती
माझ्याकडून कधी

घडणार नाही. तसा वव ार जरी माझ्या मनात आला

तरी ते माझ्यासा्ी पाप

आहे , असे

मी नेहमी समजतो. माझ्या

कुटुांिाला सख
ु ात ्े वणे हे

माझ्यासा्ी कतुव्यकमुही आहे आणण ते

माझ्यासा्ी पण्
ु यकमुही आहे . वेळप्रसांगी माझ्या कुटुांिासा्ी जरी मला
कोणताही त्याग करावा लागला तरी त्यासा्ी माझी तयारी आहे . मग
भले त्यासा्ी मला काहीही ककांमत मोजावी लागो. मी कोणतीही तक्रारही
करणार नाही आणण माझ्या कतुव्यकमाुपासन
ू कधीही मागेही हटणार
नाही.

कृष्णा, मला माठहत आहे की माझा व द्रौपदी ा वववाह व्हावा ही
तझ
ु ी अगदी मनापासन
ू ी इच्छा आहे . त्यासा्ी तू स्वतः पढ
ु ाकार घेऊन
ही सवु योजना आखलीस हे मला द्रौपदीशी झाले्या िोलण्यातूनही
कळले आहे . त्यामुळे तुझ्या माझ्याकडून िऱ्या
तेही अगदी साहलजक

अपेिाही आहे त आणण

आहे . तसा तझ
ु ा तो माझ्यावरील हक्क

आहे .

तुझ्या साांगण्यावरून द्रौपदीच्या्ायीही माझ्याववषयी केवढ्या तरी क्पना
व अपेिाही तनमाुण झा्या असणार . त्या सवाुला मी अत्यांत कमी
पडत आहे ही गोष्ट माझ्याही लिात येत आहे . परां तु माझ्यापुढे दस
ु रा
मागु

उपलब्ध

नाही

आणण

असला

तरी

त्या

मागाुने

जाण्या े

माझ्या्ायी धैयह
ु ी नाही ही गोष्ट खरी

आहे , ते मी किूलही करतो.

मला

नाही.

त्या े

काही

मनापासन
ू िमा

समिुनही

कराय े

त्यासा्ी

मी

तुम ी

मागतो आणण तशी ती तम्
ु ही कराल अशी खात्रीही

िाळगतो.
कृष्णा, एक गोष्ट अत्यांत

ाांगली झालेली आहे की माझा व

द्रौपदी ा अजूनही प्रत्यि वववाह असा झालेला

नाही. ततच्या स्वयांवरा ा

‘पण’ मी लजांकलेला आहे . त्यामुळे ततच्याशी वववाह करण्या ा माझा हक्क
आहे हे मला माठहत आहे . परां तु तो हक्क मी स्वखुषीने सोडून दे तो
आणण द्रौपदीने माझ्याशी

वववाह करावा या िांधनातन
ु णे
ू ततला पण
ू प

मोकळे करतो. म्हणजे ततच्यावर आता कोणतेही दडपण असे रहाणार
नाही आणण तत ा तनणुय घेण्यासा्ी ततला पूणु स्वातांत्र्य लमळे ल. माझ्या
अड णी व मयाुदा द्रौपदीच्या लिात आले्या आहे त . आता तनणुय
ततने

घ्याय ा आहे . पण एक गोष्ट खरी आहे की माझा स्वीकार

कराय ा झा्यास द्रौपदीला तो माझ्या सवु कुटुांिासह व पररलस्ितीसह
करावा लागेल, ही गोष्ट आता स्पष्ट झालेली आहे . आता काय तो
तनणुय द्रौपदीने

घ्याय ा आहे . ततला

तुझ्याशी िोलणे करून
आणण म्हणून

तो घ्यावा लागेल. अिाुत कृष्णा,

द्रौपदी तनणुय घेईल या ी मला खात्री आहे

मला कोणतीही काळजी नाही.”
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अजन
ु ाने त्याच्या मनातील सवु साांगन
ू त्या े मन मोकळे केले.
परां तु त्याच्या िोलण्याने त्यालाही समाधान झालेले नव्हते, हे त्याच्या
अवनत मुखावरून

लिात येत होते. अजुन कृष्णाकडे हळू

मधून

मधून नेत्रकटाि टाकून िघण्या ा प्रयत्न करीत होता खरा, परां तु
कृष्णाच्या नजरे ला नजर दे ण्या े मात्र त्याला धाडस
द्रौपदीकडे

िघणे

तर

अजुनाला

शक्य

नव्हते.

होत नव्हते.
तशात

अजुन

कृष्णाजवळ आला आणण त्याने कृष्णाशी हस्ताांदोलन करून त्या ा
खुणेने

तनरोप माचगतला. कृष्ण काही

िोलला नाही. त्या ा अिु

अजन
ु ाला समजला आणण मोठ्या खेदाने मान खाली घालन
ु तेिून
ू अजन
तनघून गेला. तनघताना अजुनाने द्रौपदीकडे पहाण्या ा एकदा

प्रयत्न

केला. पण द्रौपदीच्या नजरे तील दःु खाच्या वेदना व अश्रूांनी भरून
आले्या नेत्राांकडे पहाणे अजन
ु ाला शक्य

झाले नाही. त्यामळ
ु े जराही न

िाांिता हळूहळू पावले टाकीत अजन
ु तेिन
ू िाहे र पडला.”
नारदा े िोलणे होत असताना त्यामधन
ू एक प्रकार ी णखन्नता
व्यक्त होत होती आणण त्या ा पररणाम साहलजकपणे लक्ष्मीवरतीही होत
होता . िोलण्या ा ओघात नारदाने सहजपणे जेव्हा लक्ष्मीकडे पाठहले
तेव्हा लक्ष्मीच्या मुखावर पसरलेली णखन्नता नारदाच्या लगे
आली आणण तो लागली

लिात

िोलाय ा िाांिला. कारण लक्ष्मीच्या मनातील

णखन्नता दरू झा्यालशवाय तत े मन श्रवणाकडे पूणु लागणे शक्य नव्हते
आणण लक्ष्मी े मन पुन्हा श्रवणलस्ितीला येण्यासा्ी ततने िोलून
मोकळे होणे आवचयक होते. नारद ही गोष्ट स्वानभ
ु णे जाणन
ु वाने पण
ू प
ू
होता. म्हणन
ू

नारद लक्ष्मीच्या िोलण्या ी वाट पहात स्वस्ि राठहला.

नारदा ी ही अपेिा लक्ष्मीच्याही लिात आली . अिाुत लक्ष्मी ीही ती
जरूरी होती . ततलाही िोलण्या ी आवचयकता जाणवत होती . त्यामुळे
लक्ष्मीनेही िोलन
ू तत े मन मोकळे करण्यास सरू
ु वात केली.

“अरे नारदा, मला तर आता द्रौपदी ी दया
‘करायला गेली काय आणण झाले काय?’ अशी

वाटत आहे . बिच् ारी,
तत ी मो्ी ववच त्र

लस्िती झालेली मला अगदी स्पष्टपणे ठदसत आहे . वववाहासारख्या
जीवनातील अत्यांत महत्त्वाच्या अशा मांगल व आनांदाच्या प्रसांगा ा तर
अगदी वव का

होताना पहाणे त्या द्रौपदीच्या नशीिात

ठदसते. मला तर तत ी झालेली दयनीय अवस्िा पाहवत
जशी मला काळजी वाटत आहे तशी व तेवढी

होते असे

नाही. द्रौपदी ी

ककांिहुना िोडीशी जास्त

काळजी मला कृष्णा ी वाटत आहे . त्याच्या मना ी लस्िती काय झाली
असेल या ी तर मला क्पनाही करवत नाही. कृष्णाने ककती ववचवासाने
अजुना े नाव द्रौपदीला पती म्हणून सु ववले होते? आणण त्या ा
अजन
ु ावर ककती भरवसा होता? परां तु अजन
ु मात्र कृष्णाच्या भरवशाला
पात्र ्रू शकला नाही. त्याने ऐनवेळी अशी माघार घ्यावी, या े कृष्णाला
ककती वाईट वाटले असेल िरे ? त्याच्या मनाला ककती क्लेश झाले
असतील या ी तर मला क्पनाही करवत नाही. अजन
ु ा े प्रेम कमी
पडले की श्रद्धा कमी पडली हे

समजत नाही. द्रौपदीच्या मना ी अवस्िा

पाहून कृष्णाच्या मनालाही यातना झा्या

असणार हे तर नक्की

आहे . कारण ती तर कृष्णाच्या अांतःकरणा ी सहजावस्िा
हे नारदा, मला द्रौपदीच्या अवस्िे ी िोडीशी भीती

होती.
वाटत आहे .

कृष्णाच्या प्रेमासा्ी कृष्णावरती पूणु श्रद्धा ्े वून स्वतःच्या जीवनातील
तनणुय घेणाऱ्या द्रौपदीच्या श्रद्धेवरही ताण आला
अगदी खात्री आहे . त्यात तत ी काही

असणार, या ी मला

ूक आहे असेही म्हणता येणार

नाही. अशा पररलस्ितीत कोणाही सामान्याच्या श्रद्धेला तडा गेला

असता.

अिाुत द्रौपदी सामान्य नव्हती हे जरी खरे असले तरी ततच्या सहन
करण्यालाही काहीतरी मयाुदा या असणार
येणार

आणण तशा त्या केव्हातरी

ना? पण द्रौपदी ी कृष्णावरील श्रद्धा कायम असणार अशी ग्वाही

माझे मन मला दे त आहे , कारण मी एक महत्त्वा ी गोष्ट जाणून आहे ,
की द्रौपदीच्या कृष्णावरील श्रद्धेला व्यलक्तगत प्रेमा ीही जोड होती आणण
त्यामुळे व त्यासा्ी काहीही सहन करण्या ी ततच्या मना ी तयारी होती.
या प्रेमासारखे दस
ु रे िळ नाही ही गोष्ट तर सत्य

आहे .
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हे नारदा, या सवु पे प्रसांगातन
ू कृष्णाने काय व कसा मागु काढला,
हा

आता महत्त्वा ा मद्द
ु ा आहे . कृष्णाने द्रौपदीला काय मागुदशुन केले

आणण कोणी कोणता मागु सु वला हे जाणून घेणे हे

आता माझ्या

दृष्टीने अत्यांत महत्त्वा े आहे . कारण द्रौपदीने अजुना ा पती म्हणून
स्वीकार कराय ा, तर ततला तो अजन
ु ाच्या सवु िांधांस
ू कट

करावा

लागणार होता आणण एका स्त्रीच्यासा्ी तर ती गोष्ट केवळ अशक्य
आहे . िरे , तसे न करावे तर अजुनाशी ्रलेला वववाह होणे हे ही अशक्य
होणार होते आणण अजुनाशी ्रलेला वववाह जर झाला नाही तर मग
द्रौपदीलाही दस
ु हा सामालजक व
ु रा पयाुय तरी काय होता? कारण पन्
शास्त्राच्या काहीतरी अड णी तनमाुण झा्या

नसत्या अशीही खात्री दे ता

येत नव्हती. ककांिहुना तशा अड णी कोणीतरी तनमाुण करण्या ी
शक्यता जास्त होती. त्यामुळे द्रौपदीला पन्
ु हा व्यलक्तगत तनांदेला तोंड
गुयावे लागले असते ते असते

आणण द्रप
ु द राजा ीही सवुत्र ना क्की

झाली असती ती असती . खरे , मला वाटते त्या प्रसांगात खरी कसोटी
कृष्णा ी

लागत होती. नारदा, आता माझी उत्सुकता जास्त ताणली

जाण्याच्या आधी

मला तू सवु काही सववस्तरपणे साांगण्या े कर िघ.ू

कारण या सवाुमध्ये कृष्णा े अांतःकरण कळ्यालशवाय माझ्या मना े
समाधान होणे शक्य

नाही, ही गोष्ट मीही जाणन
ू आहे आणण तूही

जाणून आहे स. होय ना?”
लक्ष्मीच्या

िोलण्यातून

जाणव्यालशवाय रहाणे शक्य
आतुता तेवढी

प्रगटणारा

कळवळा

नारदाला

नव्हते. कारण त्याच्याही अांतःकरणातील

वाढून राठहलेली होती. त्यामळ
ु े जराही वेळ न गमावता

नारदाच्या मुखातून शब्दप्रवाह िाहे र येऊ लागला .

“हे लक्ष्मी, तझ्
ु या ्ायी द्रौपदीववषयी जो कळवळा तनमाुण झालेला
आहे तो अत्यांत साहलजक व योग्य

आहे . परां तु तुझ्या ्ायी जी

कृष्णाववषयी काळजी तनमाुण झाली ती मला अचधक योग्य वाटते. कारण
अजन
ु व द्रौपदी याांच्यावर जो मानलसक ताण येत होता त्या दोघाां ाही

भार शेवटी कृष्णाच्या मनावरती

येत होता ही गोष्ट लिात येणे, हे

अचधक महत्त्वा े आहे . कारण कृष्णाला अजन
ु व द्रौपदी हे दोघेही
सारखे

जवळ े होते. त्यामुळे कृष्णाला त्या दोघाांववषयीही वाईट वाटणे

अगदी साहलजक

होते. पण कृष्णाला द्रौपदीववषयी अचधक वाईट वाटत

होते हे ही खरे

आहे . कारण अजन
ु व द्रौपदी याां ा वववाह जर झाला

नसता तर अजुनाच्यासा्ी काही फारसा फरक पडत नव्हता. परां तु खरी
क्ीण पररलस्िती मात्र द्रौपदीसा्ी

तनमाुण होत होती. कृष्ण हे जाणून

अस्यामुळे त्याच्याठ्काणी द्रौपदीववषयी अचधक काळजी व िोडीशी
च त
ां ाही तनमाुण झाली . कृष्णा े मनही िोडेसे अस्वस्ि झाले . परां तु
आत्मिळाने युक्त असलेला कृष्ण मनातून शाांत

राठहला आणण तनमाुण

झाले्या क्ीण प्रसांगातून मागु कसा काढावा यापेिा, त्यातून द्रौपदीला
कसे िाहे र काढावे या वव ारात मग्न होऊन राठहला.
हे लक्ष्मी, एक महत्त्वा ी गोष्ट लिात घे की जरी कृष्णाला अजन
ु
व द्रौपदी हे सारखे
कृष्ण सारखा

जवळ े होते, तरीही अजन
ु व द्रौपदी याांना मात्र

जवळ ा नव्हता. द्रौपदीसा्ी जसा कृष्ण अत्यांत जवळ ा

म्हणजे, एकमेव

होता तसा अजुनाला मात्र कृष्ण तेवढा जवळ ा नव्हता

आणण त्या े कारणही अगदी स्पष्ट व उघड होते. अजुनासा्ी त्या ी
माता व त्या े िांधू हे ही जवळ े होते. ककांिहुना, अचधक जवळ े होते.
त्यामुळे कौटुांबिक घडी बिघडवून कोणताही तनणुय घेण्यास अजन
ु ाच्या
मना ी तयारी नव्हती . भले अगदी तसा तनणुय कृष्णालाही अपेक्षित का
असेना,

तो

तनणुय

घेण्यास

अजन
ु

कधी

तयार

झाला

नसता.

अजन
ु ासा्ी कृष्णा े साांगणे हा केवळ स्ला होता. तसे िांधन मात्र
त्याच्यावर

मुळी

नव्हते.

कारण

कृष्णाच्या

माहात्म्या ी

जाणीव

अजुनाला नव्हती. अजन
ु ा ी ही मयाुदा कृष्ण जाणून होता. त्यामुळे
अजन
ु
त्याच्या या कौटुांबिक मयाुदे े उ्लांघन करील अशी अपेिा
करता

येत नव्हती आणण तशी अपेिा कृष्ण करीतही नव्हता. सवाुत

आच याु ी गोष्ट म्हणजे, एवढे होऊनही कृष्ण व अजन
ु याांच्यातील
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मैत्री े सांिांध तसे

कायम रहाणार होते. त्या सांिांधाला काही

येणार नव्हती. त्या े सवु श्रे य अिाुत

कृष्णाकडे

िाधा

जात होते कारण तो

कृष्णा ा स्वभाव होता.
हे लक्ष्मी, द्रौपदी ी अवस्िा मात्र अगदी वेगळी
असले्या

कृष्णप्रेमाला

कृष्णावरील

श्रद्धे ी

होती. ततच्या्ायी

जोड

होती.

ककांिहुना

द्रौपदीच्या्ायी असलेले कृष्णप्रेम हे ततच्या्ायी असले्या त्याच्यावरील
अढळ श्रद्धेतन
ू

तनमाुण झालेले होते. द्रौपदीला जरी कृष्णाच्या ईचवरी

माहात्म्यववषयी जाण नसली तरी ततने कृष्णा े ववशेषत्व अनुभवाने
पूणप
ु णे जाणले होते. कृष्णाच्या शुद्ध, प्रेमळ व सिळ अांतःकरणा ी
प्रच ती द्रौपदीला त्याच्या सहवासात वारां वार आलेली होती आणण म्हणन
ू
ततच्या जीवनात कृष्णाला कायमपणे घेण्या ा द्रौपदी ा तनच य
होता, नव्हे , तत ा तर तो ध्यास

झालेला

होता. द्रौपदीसा्ी कृष्ण केवळ एक

प्रेमा ी व्यक्ती वा लमत्र वा मागुदशुक नव्हता, तर ततच्यासा्ी कृष्ण हा
सवुस्व

होता. कृष्णावरील या प्रेमासा्ी व या श्रद्धेपोटी कृष्णा े साांगणे

हे द्रौपदीसा्ी अांततम

होते. मग त्यासा्ी ततने ततच्या मातावपत्याांच्या व

इतर कुटुांबियाांच्या भावनाही अगदी सहजपणे िाजूला सार्या असत्या.
द्रौपदी ा हा समपुणा ा भाव कृष्ण जाणून होता. द्रौपदीने तत ी सवु
जिािदारी

कृष्णावरती

सोपवली

होती

आणण

मख्
ु य

म्हणजे

ती

जिािदारी कृष्णाने स्वीकारलीही होती. कृष्ण त्याच्या धमाुला जागणार
होता आणण द्रौपदी ततच्या कृष्णावरील भावाने जगणार होती.

  
हे लक्ष्मी, द्रौपदीच्या्ायी जरी असे भाविळ असले तरी अजुनाने
घेतले्या भूलमकेमुळे तीही िोडीशी िावरली . कारण द्रौपदीला तशी
भलू मका अजन
ु ाकडून मळ
ु ी

अपेक्षित नव्हती. परां तु द्रौपदी घािरली मात्र

अलजिात नाही ककांवा तत ी कृष्णावरील श्रद्धासुद्धा जराही कांप पावली
नाही. हे

तर तत े ववशेषत्व होते. या पररलस्ितीत कृष्ण

मागुदशुन करील या ी ततला पण
ू ु खात्री होती आणण या

योग्य ते

भरवशाने ती

कृष्णाकडे अपेिेने पहात मनातन
ू शाांत होती. द्रौपदीच्या या कृष्णावरील
श्रद्धे ी

व

ववचवासा ी

जाणीव

कृष्णा्ायीही

पण
ु णाने
ू प

त्या िरोिर कृष्ण हे ही जाणून होता की शेवटी द्रौपदीला

होती.

पण

तत े प्रत्यि

जीवन जगाय े आहे . प्रत्यि जीवनात केवळ भावनात्मक ककांवा केवळ
िद्ध
ु ीवादी असन
ू

ालत नाही, तर वववेकाने त्या दोहों ा योग्य मेळ

घालावा लागतो. त्यासा्ी

द्रौपदी ी मनःलस्िती तयार करून ततला

उगुयुक्त करणे आवचयक होते. त्या

हे तूने कृष्णाने द्रौपदीशी िोलावयास

सुरुवात केली.

“हे द्रौपदी, तुझ्या मनःलस्िती ी मला पूणु क्पना आहे . पण
तरीही तू अत्यांत शाांत आहे स या े मला ववशेष कौतक
ु वाटते. अिाुत
तझ
ु े मन िोडेसे

लबि ल झाले असणार

आहे . त्यात तुझा काही

आणण तेही अगदी साहलजक

दोष नाही. कारण पररलस्िती

तशी ववच त्र

तनमाुण झालेली आहे . पण खरे साांगाय े तर आणण ते तुझ्याही लिात
येईल

की आता पररलस्िती े च त्र अचधक स्वच्छ व स्पष्ट झालेले आहे .

कारण सवाां ी

मनःलस्िती व त्याां ी त्याां ी भूलमकाही उघड झालेली

आहे . त्यामुळे तनणुय घेणे, म्हटले तर सोपेही आहे आणण म्हटले तर
क्ीणही आहे . सवाांच्या

भावना राखायच्या ही गोष्ट तर अत्यांत

क्ीण

आहे . कोणताही तनणुय घेतला तरी कोणाच्या

नव्हे तर अशक्य

ना कोणाच्या भावना या दख
ु ाव्या जाणार

आहे त. िरे , धमु-अधमाु ा

खरा तनवाडा करणे व लावणे हे ही अशक्य

आहे . कारण धमुशास्त्राच्या

केवळ िौवद्धक ज्ञानाने कोणताही तनणुय हा शास्त्राच्या

ौकटीत िसवणे

व न िसवणेही अगदी सहज साध्य आहे . पण या सवाांपेिा जर तू तुझ्या
स्वतःच्या

ठहताला व भावाला प्राधान्य व योग्य न्याय गुयाय े ्रवलेस,

तर मात्र सवु सरळ व सोपे आहे .
हे द्रौपदी, मला तुला एवढे

साांगाय े आहे की केवळ लौकककाच्या

दडपणाने ककांवा िदनामीच्या भीतीने कोणताही तनणुय घेण्या े करू
नकोस. कारण नांतर मग जर पच ात्तापा ी पाळी आली तर वेळ व
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हातातली सांधी केव्हा

तनघन
ू गेलेली असेल. मग केवळ ‘असे करावयास

हवे होते’ आणण ‘असे करावयास नको होते’ असे म्हणत रडत िसण्या ी
वेळ येईल. म्हणून

भावना व िुद्धी याां ा योग्य मेळ घालून वववेकाने

तनणुय घे. केवळ तात्काललक सुखदःु ख ककांवा योग्यायोग्य याां ा वव ार न
करता, तझ्
ु या पढ
ु ील सांपण
ू ु जीवना ा वव ार करून दीघुकालीन तनणुय घे.
एक गोष्ट नीटपणे लिात ्े व की तुझा वववाह अजन
ु ाशी झाला तरी
जशी तुझी िदनामी आहे तशी

िदनामी, अजुनाशी ्रलेला तुझा वववाह

मोडला म्हणूनही होणार आहे . पण तुझ्या भावा ी पत
ू ी होण्यासा्ी तू
जर तनणुय घेतलास तर मात्र होणाऱ्या तनांदेला घािरण्या े काही

कारण

नाही. कारण तुझे मन शुद्ध आहे व तुझा हे तू प्रामाणणक आहे . मग भीती
कशा ी व कुणा ी?
द्रौपदी, आपण अजूनही एका

गोष्टी ा भरवसा धरू शकतो आणण

तो म्हणजे सवाांच्या ्ायी कमीजास्त प्रमाणात असले्या सद्भावा ा. तो
भाव पररलस्ितीमळ
ु े व मनःलस्ितीमळ
ु े जरी झाकोळला गेलेला असला तरी
त्या भावाला प्रेमाने ककांवा िोडासा मो्े पणा दे ऊनही जर आवाहन केले,
तर तो सद्भाव वरती येऊ शकतो आणण त्या ा प्रभाव पाडू शकतो. ही
गोष्ट अत्यांत खरी आहे हे पूणप
ु णे लिात ्े व. कारण त्या सद्भावा ा
तो गण
ु धमु आहे . तेव्हा सद्भावाच्या या गण
ु ा ा
हवा

आणण

आपला

कायुभाग

साधावयास

उपयोग करून घ्यावयास
हवा.

काही

झाले

तरी

पररलस्ितीला पूणप
ु णे शरण जाण्या े कारण नाही. पण पररलस्ितीपुढे
धोरणाने िोडेसे नमते घेऊन ककांवा िाह्याांगाने घेत्यासारखे दाखवन
ू
आपला

हे तू

साध्य

करावया ा
स्वत्वही

आहे .
कायम

दस
ु ऱ्याच्या
राखावया े

भावना
आहे .

राखताना

त्या िरोिर

स्वतः े

पण

त्या

स्वत्वामुळे

तुझ्या भूलमकेत ता्रपणा न येता लवच कता राहील, तर

योग्य तनणुय घेणे तल
ु ा अगदी सहज साध्य होईल.
द्रौपदी, तुझी माझ्याकडून अशी अपेिा असेल की मी काय तो
तनणुय घ्यावा आणण तल
ु ा तो साांगावा. म्हणजे त्याप्रमाणे तझ
ु ाही तो

तनणुय होईल आणण तसे तू वागशील. पण तसे करणे योग्य नाही. कारण
हा प्रचन केवळ धोरणात्मक मागुदशुना ा नाही तर तो तझ्
ु या प्रत्यि
जीवनाशी तनगडीत आहे . हा तनणुय काही एका ठदवसासा्ी ा वा काही
काळापुरता मयाुठदत नाही, तर तो तुझ्या सांपूणु जीवना ा आहे . तू जे
जीवन स्वीकारशील ते तल
ु ा झेपवाय े आहे आणण तल
ु ा

तनभावन
ू ही

न्याय े आहे .
द्रौपदी, एक महत्त्वा ी गोष्ट लिात ्े व की आपण ककतीही गोष्टी
्रव्या आणण त्यासा्ी आटोकाट प्रयत्नही केले तरी ईचवरा ी तनयती
ही

सवुश्रेष्् आहे आणण सवु काही त्या तनयतीनुसार

घडत असते.

अिाुत त्या तनयतीमध्ये मानवी प्रयत्नाला अगदी शेवटपयांत म्हणजे
प्रत्यि गोष्टी घडेपयांत पण
ू ु वावही आहे . तेव्हा तझ्
ु या मना ा तनग्रह
करून व िुद्धी ा तनच य करून तू

तनणुय घ्याय ा आहे स. त्यासा्ी जे

प्रयत्न तुला करावे लागतील आणण त्या े जे पररणाम तुला भोगावे
लागतील त्यामध्ये माझी साि व माझे साहाय्य तल
ु ा अखांडपणे लाभेल,
हे माझे तुला व न आहे . हा मी माझ्या अांतःकरणापासून ठदलेला शब्द
आहे आणण कोणत्याही पररलस्ितीत मी माझा शब्द पाळीन

या ी ग्वाही

मी तुला दे तो. अिाुत असे तुला मुद्दाम वेगळे पणाने व न दे ण्या ी मुळी
जरूरी नाही हे मी जाणन
ू आहे आणण तह
ू ी जाणन
ू आहे स .
द्रौपदी, आता तू एक गोष्ट कर. सवु पररलस्िती तुला कळली
आहे . पण तरीही पन्
ु हा एकदा पाांडवाांच्या घरी जाऊन पररलस्िती ा पन्
ु हा
एकदा नीट अांदाज घे. आपले येिे झालेले िोलणे अजुन घरी गे्यावरती
सवाांना साांगणार आहे , हे तर गह
ृ ीत

आहे . मला एका गोष्टी ी पक्की

खात्री आहे की धमुराज हा कोणातरी अचधकारी व्यक्तीकडून धमुअधमाुसांिांधी ी माठहती करून घेणार . कारण त्या ा तो स्वभाव आहे हे
मी जाणून आहे . ती अचधकारी व्यक्ती म्हणजे दस
ु री ततसरी कोणी नसून
व्यास महषी

असणार, हे ही मला पक्केपणाने ्ाऊक आहे . धमुराजाच्या

दृष्टीने यािाितीत व्यासाांलशवाय दस
ु री कोणीही अचधकारी व्यक्ती नाही,
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एवढी त्या ी व्यासाांवरती श्रद्धा आहे . पण मला काळजी एका
वाटते

की

धमुराज

हा

व्यासाांना

प्रचनाच्या

सवु

िाजू

व्यवलस्ितपणे साांगेल की नाही? मला तरी ती शांका
धमुराजा हा त्याच्या स्वभावानुसार त्या ी

गोष्टी ी
नीटपणे

व

वाटते. िहुधा

अड ण व्यासाांना वव ारे ल

आणण त्याच्या शांके े समाधान करून घेईल. व्यास त्याांच्या स्वभावानुसार
जास्त काही न वव ारता व न िोलता फक्त वव ारले्या प्रचना े उत्तर
दे ऊन मोकळे

होतील. धमुराज मात्र व्यासाांच्या साांगण्या ा त्याच्या

मतीनुसार व िोडासा त्याच्या सोयीनुसारही अिु काढून िसेल आणण
मनात तो

अिु धरूनही िसेल. म्हणून

द्रौपदी तू पाांडवाांच्याकडे जाऊन

पुन्हा एकदा प्रत्यि िोलणे कर आणण मग

तुझा अांततम तनणुय घे.”

द्रौपदी कृष्णा े िोलणे अत्यांत लिपव
ु
ऐकत होती. कृष्णाच्या
ू क
साांगण्यातील
कृष्णा्ायी

कळवळा
द्रौपदीववषयी

जाणवत होता. त्याने
करीत

जसा

द्रौपदी

द्रौपदीच्या

असलेला

लिात

आत्यांततक

येत

होता

आपलेपणाही

तसा
द्रौपदीला

ती अचधक भारावली. कृष्णाच्या िोलण्या ा वव ार

िोडावेळ

तशी

स्वस्ि

िसून

राठहली.

कृष्णाच्या

साांगण्यातील मतततािु व भावािुही ततला कळला होता. कृष्णाच्या
िोलण्यातील मुख्य मुद्दाही द्रौपदीच्या लिात आला होता आणण ततला तो
पटलाही होता. फक्त आता काय करावे व कसे करावे हा

वव ार

द्रौपदीच्या मनात प्रिळ झाला होता. त्यावरती ततच्याकडे एक

उपाय

होता आणण तो म्हणजे पुन्हा कृष्णाशी

िोलणे. मग त्याप्रमाणे द्रौपदीने

कृष्णाशी िोलावयास सरु
ु वात केली.

“अरे कृष्णा, माझ्या व्यिेने तुझे अांतःकरण अत्यांत व्यचित झालेले
आहे हे तर मला जाणवत आहे . ते
तझ
ु े

तर तझ्
ु या अांतःकरणा े म्हणजे

ववशेषत्व आहे . तझ
ु े अांतःकरण अत्यांत सांवेदनशील आहे . स्वतः े

दःु ख सहन करण्या े जेवढे साम्यु तुझ्या अांतःकरणाच्या्ायी आहे ,
तेवढे

दस
ु ऱ्याच्या

दःु खाने

अांतःकरणाच्या्ायी आहे . म्हणन
ू

कळवळण्या ी

सांवेदनशीलताही

त्या

तू एक असामान्य दै वी परू
ु ष आहे स

असा माझा दृढ तनच य
तझ
ु ी

जाणवते तशी

झालेला आहे . माझी व्यिा ही जशी तल
ु ा

तझ
ु ी व्यिा ही माझीदे खील व्यिा आहे . तेव्हा

तुझी व्यिा दरू करणे म्हणजे

माझी

मी योग्य काळजी घेणे होय.

प्राप्त पररलस्ितीत योग्य असा तनणुय मी
तझ
ु ी माझ्याववषयी ी काळजी तर दरू होईल

घ्याय ा आहे जेणेकरून,
आणण तझ
ु े अांतःकरणही

प्रसन्न होईल. तेवढे भाविळ माझ्याठ्काणी तनलच त
आणण तेही केवळ तुझ्यामुळे

आलेले आहे ही गोष्टही सत्य

आलेले आहे
आहे .

परां तु कृष्णा, त्या िरोिर मला तुला एक ववनांती प्रेमाच्या हक्काने
करावया ी आहे . मी पाांडवाांच्याकडे जाताना तू माझ्यािरोिर हवास .
तझ
ु ी साि व सांगत ही मला अत्यांत आवचयक आहे . ही माझ्या मना ी
दि
ु अवस्िा नसन
ू केवळ आप्या प्रेमसांिांधामळ
ु े
ु ल

मला असे वाटत

आहे . माझ्या जीवनातील अशा महत्त्वाच्या प्रसांगी तू माझ्या सांगे असणे
हे अत्यांत आवचयक व सहजही आहे . जे काही घडाय े असेल ते तुझ्या
उपलस्ितीत व तझ्
ु या सािीने

घडावे ही

माझी इच्छा आहे . तू नेहमी

जे साांगतोस त्याप्रमाणे माझे नशीि तर माझ्यािरोिर असणार

आहे .

परां तु तुझ्या रूपाने असलेले माझे भाग्यही माझ्यािरोिर असावे असे मला
अगदी मनापासून वाटते. अिाुत त्यानांतर माझे प्रयत्न ही सवाुत
महत्त्वा ी गोष्ट आहे हे मी जाणन
ू आहे . पण योग्य तनणुय घेणे मलाही
तेव्हा

शक्य होईल जेव्हा मी तुझ्या प्रेमळ दृष्टीिेपात असेन. तुझ्या

नजरे तील माझ्याववषयी े प्रेम व ववचवास या गोष्टी

माझे सदै व

प्रेरणास्िान आहे त. कोणत्याही पररलस्ितीत तू माझ्या जीवनात मला
प्रत्यि हवा आहे स, हा

माझा तनच य व ध्यास आहे आणण त्यासा्ी

कोणतेही कष्ट सहन करण्या ी माझी तयारी आहे . तुझ्या प्रेमामुळे त्या े
माझ्या मनाला काहीही क्लेश होणार नाहीत, मग मला ककतीही त्याग
करावा लागला तरी

ालेल.”

द्रौपदी े मन िोलत असता असता

कृष्णप्रेमाने भरून आले. ततला

गठहवरून आले आणण तत ा कां्ही सगुगठदत झाला. तत े नेत्रही अश्रांन
ू ी
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भरून आले. द्रौपदी ी ती भावपण
ू ु अवस्िा पाहून मग कृष्णालाही राहवले
नाही. तो त्वरे ने द्रौपदीच्या जवळ गेला आणण त्याने प्रेमाने द्रौपदीला
जवळ घेतले. द्रौपदीनेही अत्यांत आतुतन
े े स्वतःला झोकून ठदले आणण ती
कृष्णामध्ये स्वतःला पूणप
ु णे हरवून िसली. कृष्ण अत्यांत प्रेमाने द्रौपदी े
मस्तक कुरवाळून िोपटीत तत े साांत्वन करीत राठहला. िऱ्या
द्रौपदीने स्वतःला सावरले आणण ती कृष्णापासून हलके

वेळानांतर
िोडीशी दरू

झाली. परां तु ततने कृष्णा े दोन्ही हात मात्र स्वतःच्या हातात धरून ्े वले
होते.

कृष्णाने

द्रौपदीकडे

पाहून

मांदलस्मत

करून

सांमतीदशुक

मान

डोलवली. द्रौपदीही समाधान पावली. ततनेही मान डोलवन
कृष्णाला
ू
प्रततसाद ठदला आणण लागली

कृष्ण व द्रौपदी हातात हात घेऊन तेिून

तनघाले.”
नारदा े िोलणे लक्ष्मी जरी अगदी तन्मयतेने ऐकत होती तरीही
श्रवणाच्या प्रततकक्रया ततच्या मनात अगदी सहजपणे तनलच त

उमटत

होत्या. त्यामुळे नारदाच्या िोलण्या ा वेग ककांच तसा मांदावला आहे असे
जेव्हा लक्ष्मीला जाणवले, तेव्हा ततने िोलण्या ी सांधी साधली .

“अरे नारदा, तू साांगत असलेला प्रसांग अचधक

गढ
ू होत

ालला

आहे आणण माझी आतुरताही अचधक वाढवत आहे . पण एका गोष्टी ा
उ्लेख के्यालशवाय मला राहवत

नाही. म्हणून

केवळ मी िोलत

आहे . कृष्णाने स्वतः काही तनणुय घेऊन तो द्रौपदीला न साांगता
द्रौपदीला

तनणुय घेण्यास साांचगतले ही गोष्ट मला अत्यांत महत्त्वा ी व

सू कही वाटते. त्याहीपेिा द्रौपदीने घेतले्या कोणत्याही तनणुयात ततला
मनःपूवक
ु व पूणप
ु णे साि दे ण्या े आचवासन कृष्णाने द्रौपदीला ठदले ही
गोष्ट अचधक

महत्त्वा ी आहे . यातन
ू

सहजतेने प्रगट झाले. त्यामुळे

कृष्णा े अांतःकरण अगदी

द्रौपदीलाही तत ा तनणुय ततने

घेण्या े

िळ घ्यावे लागले असणार आणण कृष्ण ततच्या सदै व पा्ीशी आहे या
ववचवासाने ते िळ द्रौपदीने तनलच त

घेतले असणार, या ी मला पूणु

खात्री आहे . अजन
ु ाने द्रौपदीला साि दे ण्याववषयी असमिुता व्यक्त

के्यावरती कृष्णानेही द्रौपदीला तत ा तनणुय ततने स्वतांत्रपणे घेण्यासा्ी
उगुयुक्त केले. द्रौपदीच्या ठ्काण ा आत्मववचवास जागत
ृ करण्या ा
कृष्णा ा हे तू होता हे माझ्या लिात आले आहे आणण म्हणून

मला

कृष्णा े माहात्म्यही ववशेषत्वाने जाणवत आहे . कृष्णाच्या प्रेमीजनाांनी
कृष्णावरतीही का होईना, पण कायम े अवलांिन
ु िनू नये,
ू राहून दि
ु ल
तर स्वतःच्या

जीवनात कृष्णावरील प्रेमिळाने

स्वावलांिी

व्हावे

कृष्णा्ायी ा कळवळा मला अगदी स्पष्टपणे ठदसत आहे . त्यात

हा
मला

कृष्णा ी िोरवी जाणवत आहे . मात्र ते भाविळ द्रौपदीने कसे घेतले
आणण स्वतः े स्वत्व राखन
ू ततने प्रत्यि तनणुय काय व कसा घेतला, हे
सवु जाणून घेण्या ी माझी आतुरता फार

ताणली गेलेली आहे . कारण

जरी अजुन कृष्णाच्या त्याच्यावरील भरवशाला जागू शकला नाही तरी
त्या भरवशाला द्रौपदी मात्र तनलच त

जागली असणार या ी मला पण
ू ु

खात्री आहे . तेव्हा पढ
माझ्या
ु ील किाभाग लवकरात लवकर साांगन
ू
आतुते ी पूती करण्या ी जिािदारी नारदा, आता तुझी
मुळी

आहे . आता

ववलांि लावू नकोस.”
लक्ष्मी ी आतुता नारदालाही लगे

जाणवली. कारण न िोलता

स्वस्ि रहाणे हे नारदालाही शक्य होत नव्हते . लक्ष्मीच्या आतुतेने
नारदा े अांतःकरण अचधक
अनावर होऊन वाहू

उ ांिळून आले आणण त्या ा व नौघ

लागला.

“हे लक्ष्मी, तझ्
ु या मनात तनमाुण झालेला कळवळा व तझ
ु ी झालेली
आतु अवस्िा अगदी योग्य

आहे . कारण तुला कृष्ण व द्रौपदी या

दोघाांच्याही अांतःकरणातील व्यिा यिािुपणे जाणवलेली आहे . ते दोघेही
परस्पराांच्या दःु खाने व्यचित झालेले होते. कृष्णाने ्रवले्या योजनेत
कृष्णाच्या भरवशा ा असलेला अजन
ु केवळ कमी

पडला नाही, तर तो

कृष्णा ी व द्रौपदी ी साि सोडून िाहे रही पडला होता. त्यामुळे व्यचित
झालेले कृष्णा े अांतःकरण द्रौपदीने ओळखले होते, तर द्रौपदीच्या मना ी
होत असलेली घालमेल कृष्णाला जाणवत होती. कृष्ण व द्रौपदी याां ी
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मने प्रेमाने एकमेकाांशी जळ
ु ली अस्या े

ते लिण होते. आता

द्रौपदी ा ववचवास धरून कृष्णाने ततला पढ
ु ील मागु दाखवला होता आणण
त्या मागाुने आत्मववचवासाने जाऊन द्रौपदीही कृष्णा ा ततच्यावरील
ववचवास लसद्ध करणार होती. मुख्य म्हणजे ती तसे करे ल आणण अगदी
यशस्वीपणे करे ल या ी त्या उभयताांना पण
ू ु खात्री होती.
हे लक्ष्मी, द्रौपदीने पाांडवाांच्या भेटीसा्ी त्याांच्या घरी जाण्याच्या
आधी तत ा वपता द्रप
ू घातली. हतिद्ध
ु व
ु द या ी योग्यप्रकारे समजत
ठदग्मूढ झालेला द्रप
ु द हा खरे तर काहीही ऐकून वा समजून घेण्याच्या
मनःलस्ितीतही नव्हता . अजुन व द्रौपदी याांच्या वववाहाववषयी काहीही
वव ार करण्या ी आवचयकताही द्रप
ु दाला वाटत नव्हती. द्रौपदीने पाांडवाांना
जाऊन भेटावे आणण त्याांच्याशी वववाहासांिांधी काही िोलणे करावे हे तर
द्रप
ु दाला मुळी

रू तही नव्हते आणण त्याला ते मान्यही नव्हते. त्याच्या

दृष्टीने त्यासांिांधी ा तनणुय झालेला होता आणण तो कायम होता. परां तु
द्रौपदी ा तनच यही ्ाम होता. त्यामुळे मग द्रप
ु द स्वस्ि राठहला एवढे ,
पण त्या ी नाराजी स्पष्टपणे ठदसत होती . त्याकडे दल
ु करण्यावा ून
ु ि
द्रौपदीलाही दस
ु रे गत्यांतर नव्हते.
त्यानांतर ्रव्याप्रमाणे कृष्णाला िरोिर घेऊन द्रौपदी पाांडवाांच्या
भेटीसा्ी त्याांच्या घरी जाऊन दाखल झाली. गे्यािरोिर ततने प्रिम
कांु तीला वाकून नमस्कार केला व अजन
ु ासह सवु पाांडवाांना हात जोडून
अलभवादन केले. िोडावेळ कोणी

काही िोलले नाही. कोणीतरी िोलेल

या ी प्रत्येकजण वाट पहात स्वस्ि राठहला होता. शेवटी कृष्णाने
सवाांना

त्या

असह्य होत असले्या शाांतते ा भांग केला आणण िोलावयास

सरु
ु वात केली.

“हे कांु ती, हे धमुराजा, तुमच्या कुटुांिात तुम्ही मला जे आपलेपणाने
स्िान ठदले आहे

त्यामळ
ु े

मी तम
ु च्याशी मोकळे पणाने िोलण्या े

स्वातांत्र्य घेऊ शकतो, ही गोष्ट अगदी खरी आहे . त्या िरोिर हा प्रचन
द्रौपदीशीही सांिांचधत अस्यामुळे

मी हा िोलण्या ा मोकळे पणा घेऊ

शकतो, ही गोष्टही तेवढी

खरी आहे . कारण मळ
ु माझा
ु ात जसा अजन

परमलमत्र आहे म्हणन
ू मला जवळ ा आहे तशी
तेवढी

द्रौपदीही माझ्यासा्ी

जवळ ी आहे . ते उभयताां एकमेकाांना अत्यांत अनुरूप आहे त

त्यामुळे त्या दोघाां ा वववाह व्हावा असे मला अगदी मनापासून वाटते.
द्रौपदीला अजन
ु ासारखा पती व असे तम
ु च्यासारखे कुटुांि लमळणे हे ततच्या
भाग्या े

लिण आहे . त्या प्रमाणे अजुनालाही द्रौपदीसारखी पत्नी

लाभणे हे त्याच्या दृष्टीनेही योग्य
तनलच त

आहे . तुमच्या सवु कुटुांिात द्रौपदी

सामावली जाईल या ी मला अगदी खात्री आहे . तेव्हा मला

तम्
ु हाला एक

गोष्ट मनापासन
साांगाय ी आहे की तम्
ू
ु ही सवाांनी

द्रौपदीला तुमच्या कुटुांिात सामावून घ्यावे आणण अजन
ु व द्रौपदी याां ा
वववाह लावून गुयावा. त्यासा्ी त्या वववाहासांिांधात ज्या काही भावतनक
व मानलसक अड णी तनमाुण झाले्या आहे त त्या वववेकाने प्रयत्नपव
ु
ू क
िाजल
ु व द्रौपदी याांनी एकमेकाांना आधीपासन
ू ा कराव्यात. कारण अजन
ू
मनाने वरलेले आहे . म्हणून

इतर दस
ु ऱ्या गोष्टीांना महत्त्व न दे ता

अजुन व द्रौपदी याांच्या भावनेला प्राधान्य गुयावे, असे मला अगदी
मनापासन
ू वाटते.”
कृष्णा े िोलणे िाांिले तरीही त्यावर िरा
िोलत

नव्हते.

कृष्णा े

िोलणे

ेहऱ्यावरील भाव पाठह्यावर लगे

कांु तीला

पटलेले

ेहरा मात्र अचधक

हे

काही
ततच्या
ेहराही

न िोलता स्वस्ि

गांभीर झाला. कृष्णा े िोलणे

त्याला मानवले नव्हते ही गोष्ट लपन
ू रहात
मात्र फक्त धमुराजाकडे

आहे

लिात येत होते. अजुना ा

िोडासा खुल्यासारखा ठदसला. पण तो काही
राठहला. धमुराजा ा

वेळ कोणी

नव्हती. अजन
ु ा े इतर िांधू

िघत होते आणण त्याच्या प्रततकक्रये ी वाट

पहात होते. सवुजण धमुराजाकडे

अपेिेने पहात आहे त ही गोष्ट

त्याच्याही लिात आली आणण मग त्यानेही िोलावयास सरू
ु वात केली.

“अरे

कृष्णा,

तू

आमच्या

सवाांच्याववषयीच्या

आपलेपणाने

आमच्याशी िोलत आहे स हे मला माठहत आहे . परां तु तझ्
ु या िोलण्याशी

कृ ष्णपरमात्मा

मात्र मी सहमत होऊ शकत नाही. द्रौपदी आमच्या कुटुांिात येऊन
सामावली जाणार असेल तर ती

ाांगली

गोष्ट आहे . आम्ही सवु

तत े

स्वागत करण्यास उत्सुक आहोत. परां तु आमच्या कुटुांिात सामावले
जाण्यासा्ी े प्रयत्न मात्र, द्रौपदीला

करावे लागतील. त्यासा्ी े जे

काही िदल करावे लागतील ते ततला

करावे लागणार आहे त. अिाुत

आम्ही सवुजण ततला आमच्या िाजूने पूणत
ु ः सहकायु करू , परां तु
त्यासा्ी आमच्या कुटुांिातील जे आम े ऐक्य आहे ते मात्र आम्ही
कोणत्याही पररलस्ितीत सोडू शकणार नाही आणण आम्ही सोडणारही
नाही. ‘आमच्या कुटुांिा े ऐक्य हे
आम ी भूलमका आम्ही कधी

आम े एकमेव प्राधान्य आहे ’ ही

िदलणार नाही. तो तर आमच्या कुटुांिा ा

पाया आहे . त्यामुळे द्रौपदीच्या आमच्या कुटुांिातील प्रवेशािरोिर
ऐक्य हे ही तततके

महत्त्वा े आहे आणण या ा

आम े

वव ार द्रौपदीने

करावया ा आहे . ततच्या आमच्या कुटुांिातील येण्याने आमच्या कौटुांबिक
ऐक्याला िाधा तर येणार नाही ना या ी काळजी द्रौपदीने घ्याय ी आहे .
माझे हे साांगणे म्हणजे अजुनासह आम्हा सवु िांधूांच्या

मनातील वव ार

आहे त या ी मला खात्री आहे . अिाुत त्याां े वव ार माांडण्यासा्ी त्याांना
पूणु मोकळीक आहे . त्यासा्ी माझ्या ककांवा अगदी कांु तीमातेच्याही
परवानगी ी अलजिात आवचयकता नाही.
हे कृष्णा, या प्रचनामध्ये मुख्यतः दोन अांगे आहे त असे मला तरी
वाटते. एक म्हणजे धमु-अधमाु ा वव ार आणण दस
ु रा अिाुत

द्रौपदीच्या

भावने ा वव ार. त्यातील जो धमु-अधमाु ा प्रचन आहे त्यासांिांधी मी
स्वतः व्यासमहषीं ी भेट घेऊन उलगडा करून घेतला आहे . त्याांनी मला
तनःसांठदग्धपणे साांचगतले की धमुशास्त्रानुसार ‘एका स्त्रीने एकापेिा जास्त
पुरूषाांना पती म्हणून वरावे’ यासांिांधी तनलच त असे काही

मागुदशुन

केलेले नसले, तरी त्या गोष्टी ा धमुशास्त्राने तनषेधही केलेला नाही.
त्यामुळे िहुपतीत्व ही गोष्ट अधमाु ी तर तनलच त

नाही. आता या

प्रचना े दस
ु रे अांग म्हणजे द्रौपदीच्या भावनाां े, जे ततच्या दृष्टीने

ततच्यासा्ी अिाुत

अचधक महत्त्वा े आहे आणण ही गोष्ट सवाांना

मान्य होण्यासारखी आहे . त्याववषयी दम
ु त
द्रौपदीने

नाही. परां तु तो वव ार आता

करावया ा आहे आणण तत ा तनणुयही ततने

घ्याय ा आहे .

त्यासांिांधी द्रौपदी े िहुधा तुझ्याशी िोलणे झालेही असेल आणण तूही
ततला योग्य ते मागुदशुन केले

असणार या ी मला खात्री आहे . परां तु

आम्हा सवु िांधूां ा पती म्हणून स्वीकार के्यावरती

द्रौपदी ा आमच्या

कुटुांिात प्रवेश होणे शक्य आहे असे मला तरी वाटते. कारण तर
प्रवेश सवाांना

तो

सुखावह होईल हे तनलच त. याववषयी माझ्या िांधूांना काही

िोलाय े असेल तर ते िोलतील . त्याउपरही द्रौपदी ा तनणुय हा
अांततम असेल हे मात्र नक्की आहे .”
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lrAdYyVñdm‘r ¶m§Mr godm, ^³Vr d Ë¶m§Mo H$m¶© H$ê$Z VgoM ñdV…Mr gmYZm H$ê$Z
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gmbr àH$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
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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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