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ह ेपसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई 

सावहत्यबद्दल साांगा. 

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, 

ववरोधी मत याांच ेस्वागत आह.े  प्ामावणक मत असावे.  

ज्यामुळे लेखकाला प्गती करण्यासाठी ददशा ठरवण्यात मदत होते.  

मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाव ेआवण त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा, आवण अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात 

रहावा. 
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द्रौपदीचा वनणणय 

  

धमणराजाचे बोलणे चालू असताना सवाांच्याचठायी एक प्कारची गांभीरता 

वनमाणण झालेली होती. त्यामुळे धमणराजाचे बोलणे सांपल्यावरही गाांभीयाणचेच 

वातावरण पसरून रावहले होते. अर्ाणत प्श्नही तसाच गांभीर होता ही गोष्ट जरी 

खरी असली, तरी धमणराजाच्या बोलण्याने पररवस्र्तीतील ताण अवधकच वाढला 

होता, एवढे मात्र खरे. धमणराजा सम्यक बोलण्याचा आव जरी आणत होता तरी तो 

वरपाांगीच होता ह ेस्पष्टपणे जाणवत होते. त्यामागील धमणराजाचा हतेूही स्पष्टपणे 

ददसतच होता. कळत नकळतपणे तो द्रौपदीवरती एक प्कारचा दबावच आणीत 

होता आवण सवण पाांडवाांशीच वववाह करण्याचा फक्त एकच मागण तो द्रौपदीसाठी 

मोकळा ठेवीत होता. ‘द्रौपदीच्या भावनेला महत्त्व आहे’ ह ेएकीकडे मानभावीपणाने 

मान्य करीत असताना त्या भावनेचा ववचार मात्र द्रौपदीने करावा असे जेव्हा 

धमणराजा म्हणत होता तेव्हा ‘आम्ही त्याचा ववचार करणार नाही’ असेच जणू 

त्याला सुचवायचे होते. ‘आमच्या कुटुांबात सामावले जाण्याची जबाबदारी 

द्रौपदीची आह.े पण वतला सामावून घेण्यासाठी आम्ही आमची चौकट मात्र 

बदलणार नाही’ हहेी धमणराजाने अगदी स्पष्टपणे वनदशे करून साांवगतले होते. 

पाांडवाांच्या कुटुांबाचे ऐक्य राखण्याच्या जबाबदारीचे ओझेही धमणराजा खुशाल 

द्रौपदीवरतीच टाकत होता. त्याच्या बोलण्यातील हा भावार्ण सवाांच्याच लक्षात 

आला. अर्ाणतच अजुणनाला तो मानवला नाही व कुां तीलाही तो तेवढासा आवडला 

नाही. पण धमणराजाच्या बोलण्याला प्वतवाद करण्याचे धैयणबळ काही त्याांनी 

दाखवले नाही. इतर पाांडवाांनी मात्र सोयीस्कररीत्या मौन पाळण्यालाच पसांती 

ददली.  

 द्रौपदीने अपेक्षेने आधी अजुणनाकडे पावहले. अजुणनाच्या नजरेतील अगवतकता 

द्रौपदीला जाणवली. नांतर वतने कुां तीकडे पावहले असता वतच्या नजरेतही ‘द्रौपदी 

आता तूच आमचे ह े कुटुांब वाचव’ असाच दयनीय भाव द्रौपदीला ददसला. शेवटी 

द्रौपदीने कृष्णाकडे पावहले असता वतच्या लक्षात आले की कृष्ण वतच्याकडे अत्यांत 

प्ेमभऱ्या दषृ्टीने पहात होता. कृष्णाच्या नजरेत द्रौपदीववषयी कोणत्याही प्कारच्या 

दयेचा वा सहानुभूतीचा भाव नव्हता, तर कृष्ण द्रौपदीकडे अत्यांत ववश्वासपूणण 

भावाने पहात होता. कृष्णाठायी द्रौपदीववषयी अत्यांत खात्री होती आवण तीच 

त्याच्या दषृ्टीत प्वतबबबीत होत होती. द्रौपदीही अत्यांत प्ेमभावाने कृष्णाकडे पहात 
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होती. दोघाांचीही नजर नजरेला वमळाली आवण त्याांची मनेही एकमेकाांना कळली. 

कृष्णाने हलकेच त्याची मान सांमतीदशणक अशी हलवली, जी फक्त द्रौपदीच्याच 

लक्षात आली. कृष्णाची ती प्ेमखूण द्रौपदीला मनोमनी समजली. वतने क्षणभरच 

वतचे नेत्र वमटून घेतले आवण वतच्याठायीचा कृष्णाववषयीचा प्ेमभाव व श्रद्धाभाव 

एकवटून आला. पुढच्याच क्षणाला वतने नेत्र उघडून सवाांवरती एक दषृ्टीक्षेप 

दफरवला आवण द्रौपदीच्या मुखातून धीरगांभीर व अत्यांत स्पष्ट असे शब्द बाहरे पडू 

लागले. 

 “सवणप्र्म मी कुां तीमातेला नम्रभावाने प्वणपात करून वतचे आशीवाणद मागून 

घेते. त्याचप्माणे धमणराज, भीम व अजुणन या ज्येष्ठ पाांडवाांना नमस्कार करून नकुल 

व सहदवे याांना अवभवादन करते. या सवाांच्या शुभेच्छा माझ्या पाठीशी सदवै 

असाव्यात हीच नम्र ववनांती. खरे तर, एका स्त्रीच्या दषृ्टीने वतचा वववाह हा सवाणत 

महत्त्वपूणण असा क्षण आह.े कारण स्वतःच्या मातावपत्याांचे घर सोडून ती वतच्या 

पतीचा हात धरून त्या पतीच्या कुटुांबात, म्हणजे वतच्या स्वतःच्याच हक्काच्या घरी 

कायमच्या वास्तव्यासाठी येत असते. वतच्यासाठी आता पतीचे कुटुांब हचे वतचेही 

कुटुांब असते आवण पतीची सेवा करून त्याच्या सवण कुटुांबाचे वहत व स्वास््य राखणे, 

ह ेतर वतचे कतणव्यकमणच असते. माझ्या भाग्यानेच मला अजुणनासारखा पती व असे 

कुटुांब लाभत आह ेकी ज्या कुटुांबामध्ये ऐक्य ह े ववशेषत्वाने स्र्ायीभाव आह.े त्या 

भाग्यापासून मी मुळीच वांवचत होऊ इवच्छत नाही. त्याचबरोबर या माझ्या 

कुटुांबाचे ऐक्यही माझ्यामुळे कायम राहील ह ेबघण्याची जबाबदारीही माझीच आह े

आवण वतचा मी स्वीकारही करते. आपल्या या कुटुांबात मी प्ेमाने अगदी सहजपणे 

सामावून जाईन असा मला पूणण ववश्वास आह.े परांतु त्यासाठी तुम्ही सवाांनी मला 

सहकायण करावे आवण मला प्ेमाने तुमच्यामध्ये सामावून घ्यावे अशी मी तुम्हा 

सवाांनाच नम्रभावाने ववनांती करते. 

 अहो धमणराज, तुमचे तुमच्या मातेवरील व बांधूांवरील असलेले प्ेम मी जाणून 

आह.े मातेचे मनःस्वास््य व कुटुांबाचे वहत याचाच तुम्ही नेहमी ववचार करीत 

असता आवण त्याचीच काळजी तुम्हाला सदासवणकाळ असते हेही मला ठाऊक आह.े 

म्हणूनच माझ्याठायी तुमच्याववषयी अत्यांत आदराची भावना आह.े 

स्वधमाणचरणातील तुमची तत्परता आवण आग्रह आवण त्यासाठी सवाणचा त्याग 

करण्याची असलेली तुमच्या मनाची तयारी, ही तर एक अनन्यसाधारण व अत्यांत 

दरु्ममळ अशी गोष्ट आह.े म्हणूनच तुमच्या सज्जनत्वाची सवणत्र ववशेष ख्याती आहे. 

तुमचे सवण बांधूही तुमच्याच सांस्कारात वाढलेले आहते आवण सवणच बाबतीत ते 

तुम्हालाच अनुसरणारे आहते, हहेी मी जाणून आह.े असे पती जर मला लाभणार 



 

 

असतील तर माझ्यासाठी त्याहून दसुरी कोणतीही भाग्याची गोष्ट असणे शक्यच 

नाही. 

 अहो धमणराज, पती हा तर आपल्या पत्नीचे रक्षण व पालनपोषण करणारा 

आवण वतला सतत आधार देणारा असतो ह े आपणही जाणूनच आहात. माझ्या 

आधारासाठी, रक्षणासाठी व पालनासाठी जर मला पाच पराक्रमी पुरूष लाभत 

असतील, तर मी तरी माझ्यासाठी ते वरदानच मानेन. त्यामुळे आपल्या पाचही 

जणाांना पती म्हणून स्वीकारण्यात मला आनांदच होईल आवण मला तो माझा 

गौरवच वाटेल. माझ्याठायी आणखीन एका गोष्टीची पूणण खात्री आह े की 

तुमच्यासारख्या सत्प्वृत्तीच्या जनाांचे मन ह े पूणणतः वनमणळ व स्वच्छ असते. 

त्यारठकाणी कोणतेही ववकार नसतात. त्यामुळे तुमच्या मनामध्ये माझ्याववषयी 

कोणतीही वासना असणे शक्यच नाही. माझ्याकडे तुम्ही वैषवयक नजरेने पहातच 

नसल्यामुळे माझ्याकडून तुम्ही ववषयसुखाची अपेक्षा करीत नसणारच, याचाही 

माझ्याठायी पूणणपणे ववश्वास आह.े केवळ मातेला अजाणतेपणाने ददलेला शब्द पूणण 

करण्याच्या हतेूनेच तुम्ही माझ्याशी वववाह करू इवच्छत आहात, हे नक्की! 

तुमच्याठायी दसुरा कोणताही ववचार ककवा हतेू नाही ह े मी वनवितपणे जाणून 

आह.े तुम्हाला माझ्याशी पतीपत्नीचे फक्त नाते जोडावयाचे आह े आवण केवळ 

मातेला ददलेल्या शब्दाची पूतीच करावयाची आह.े आपला हा शुद्ध व स्वच्छ हतेू मी 

ओळखून असल्यामुळेच माझे मनही वनःशांक आह.े त्यामुळे अजुणनासह तुम्हा सवण 

बांधूांशी पती म्हणून पत्नीचे नाते जोडण्यामध्ये मला कोणतीही मानवसक अडचण 

अशी नाहीच. माझ्यासाठी तो एक सन्मानच आह,े अशीच माझ्या मनाची धारणा 

आह.े 

 अहो धमणराज, तुम्ही धमाणचरण जाणत असल्यामुळे पत्नीधमाणची जाणही 

तुम्हाला असणारच. पतीची व कुटुांबाची सेवा करणे ह ेजसे पत्नीचे कतणव्यकमण आहे 

तसेच वतच्याठायी, पतीसाठी सवण समपणणाचा भावही असतो. तो भाव मात्र केवळ 

एकाच पुरूषाववषयी सांभवतो. नाहीतर, तो अधमणच ठरेल. परांतु तुमच्या स्वच्छ व 

स्पष्ट भूवमकेमुळे आवण त्यामागील शुद्ध हतेूमुळे आता माझ्यासाठी तीही अडचण 

अवजबात वशल्लक रावहलेली नाही. तुमच्या पत्नीकडून असे अधमाणचरण घडावे असा 

ववचारही तुमच्या मनात येणे कधीही शक्यच नाही. तुम्ही त्यापासून मला 

परावृत्तच कराल आवण माझ्या धमाणचरणासाठीच मला प्वृत्त करून सहाय्यभूतही 

व्हाल, याची मला पूणण खात्री आह.े तुमच्यावरच्या या ववश्वासानेच मी तुम्हा 

पाचही जणाांचा एकाचवेळी पती म्हणून स्वीकार करण्याचे धाडस करीत आह.े 

त्यामुळे माझी व कदावचत माझ्याबरोबर तुम्हा सवाांचीच जनामध्ये केवढी तरी 

अवहलेना होणार आह,े ह ेतुम्हीही जाणून असालच. कारण सामान्य जन आपल्या 
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या वनणणयामागील आपले शुद्ध मन व शुद्ध हतेू कधीच जाणू शकणार नाहीत. पण 

म्हणूनच त्याांची काहीही पवाण करण्याचे आपल्याला कारणच नाही. त्यातूनही 

लोकबनदा सहन करण्याचे मनोबळ माझ्याठायी आहेच आवण तसेच ते 

तुमच्याठायीही असेलच, असा मला पूणण ववश्वास आह.े माझा वनणणय व वनिय 

झालेलाच आह.े आता तुम्हीही तसाच वनणणय घ्यावा आवण मला तुमच्या कुटुांबात 

सामावून घ्यावे, अशी मी तुम्हाला ववनांती करते.” 

 द्रौपदीचे आजणवी व वनियात्मक बोलणे याांचा सवाांच्याच मनावर चाांगलाच 

प्भाव पडला आवण त्याांची मने र्ोडावेळ भारीत झाल्यासारखीच झाली. 

द्रौपदीच्या बोलण्यामध्ये भावना व बुद्धी याांचा सुांदर व अनोखा सांगम इतक्या 

सहजतेने झालेला होता की कोणालाही दसुरा काही ववचारच सुचेना. सवणचजण 

त्याांच्या नकळतपणे द्रौपदीच्या बोलण्याशी केव्हा व कसे सहमत झाले, ह ेत्याांच्याही 

लक्षातच आले नाही. द्रौपदीच्या स्वरामध्ये जेवढी मादणवता होती तेवढीच वतच्या 

बोलण्यामध्ये एक प्कारची आतणताही होती. सवाांववषयीचा आदर जसा 

द्रौपदीच्याठायी होता तशीच वतच्या स्वतःच्या भूवमकेशीही ती ठाम होती. 

द्रौपदीच्या सौंदयाणने पाांडव जेवढे आकर्मषत झाले होते त्यापेक्षा वतच्या प्गटलेल्या 

या व्यवक्तमत्त्वाने सवण पाांडव अवधक आकर्मषत झाले. कुां तीच्या नेत्रातून तर 

द्रौपदीववषयीचा केवढातरी कौतुकभावच वहाताना ददसत होता. परांतु खरा 

आनांददत झाला होता, तो अर्ाणतच कृष्णच!  द्रौपदीने वतचे बोलणे र्ाांबल्यावरती 

हळूच एकदाच कृष्णाकडे पावहले. वतला कृष्णाचे प्ेमाने भरून आलेले नेत्र ददसले 

आवण त्यातच द्रौपदीला सवण सवण पावले. परांतु खरा प्भाववत झाला होता तो 

धमणराजच! द्रौपदीच्या बोलण्याने त्याच्या रठकाणचा सद्भाव पुन्हा एकवटून वर 

आला होता. त्यामुळेच त्याला द्रौपदीच्या बोलण्यातील त्यही जाणवले. त्याचे मन 

वासनेकडे झुकत होते, ह े धमणराजाच्याही लक्षात आले होते. पण द्रौपदीच्या 

बोलण्याने जागे झालेल्या त्याच्या वववेकाने त्याच्या मनाला सावरून पुन्हा योग्य 

मागाणवर आणले होते आवण आता त्याचे मन योग्य ददशेने ववचार करायलाही 

लागलेच होते. धमणराजाच्या मनात द्रौपदीववषयी अत्यांत कौतुकाचा भाव वनमाणण 

झाला. द्रौपदीकडे पहाण्याची एक वेगळीच दषृ्टी त्याच्याठायी वनमाणण झाली होती. 

त्याच भावाने धमणराजाने बोलावयास सुरुवात केली.  

 “ह ेद्रौपदी, तुझ्या बोलण्यातून तुझ्यातील सुसांस्कारीत मनाचे जे दशणन झाले 

त्याचे मला अत्यांत कौतुक तर वाटत आहचे, पण माझ्याठायी तुझ्याववषयी एक 

प्कारची आदराची भावनाही वनमाणण झालेली आह.े तुझी सम्यक ववचारसरणी 

ऐकून मला खरेच अत्यांत तोष झाला आह.े एखाद्या गोष्टीचा सवण अांगाने योग्य तो 



 

 

ववचार करून वनणणय घेताना योग्य तो समतोल राखण्याची तुझी वृत्ती, अत्यांत 

प्शांसनीयच आह.े या तुझ्या स्वभावाने तू आमच्या सवाांचीच मने बजकली आहसे 

याववषयी माझ्या मनात जराही शांका नाही. कुां तीमातेलाही तुझ्या बोलण्याने ववशेष 

समाधान झालेले आहे, हहेी मला जाणवत आह.े  

 ह े द्रौपदी, माझ्या स्वधमाणचरणाववषयी जागृत असताना मी खरे तर तुझ्या 

स्वधमाणचरणाला ववसरतच होतो. परांतु तू मला त्याची आठवण करून ददलीस, ह े

बरे झाले. माझे स्वधमाणचरण राखत असताना तुझ्या स्वधमाणचरणासाठी तुला 

साहाय्यभूत होणे हहेी माझे कतणव्यकमणच आह.े नव्ह,े तो तर माझा स्वधमणच आह.े 

त्यामुळे तुझी माझ्याकडून असलेली अपेक्षाही अगदी योग्यच आह.े तुला तुझ्या 

स्वधमाणपासून च्युत करून तुझ्याकडून अधमाणचे आचरण घडणार नाही याची 

काळजीही मीच घेतली पावहजे, ह ेतुझे म्हणणेही अत्यांत रास्तच आह.े  

 द्रौपदी, मनाचा शाांतपणा व बुद्धीचा समतोल राखून तू घेतलेला हा वनणणय 

अत्यांत सम्यक आह.े त्यामुळे सवाांनाच त्याांचा त्याांचा स्वधमण राखता येणार आहे 

आवण योग्य ते आचरण करणे शक्य होणार आह.े तुझ्या वनणणयानुसारच सवण काही 

होईल असे मी तुला आम्हा सवाांच्याच वतीने आश्वासन दतेो. अजुणन हाच तुझा 

सांबांधाने पती राहील व आम्ही बांधू ह े केवळ तुझ्याशी नात्याने पती म्हणून राहू. 

अर्ाणत तुझे पालन व रक्षण करण्याची जबाबदारी आम्हा सवणच बांधूांची राहील, हे 

वनवित आवण ती जबाबदारी आम्ही कोणत्याही पररवस्र्तीत, वेळप्सांगी अगदी 

आमचे प्ाणही पणाला लावून पार पाडूच पाडू. ह े मी तुला आम्हा सवण बांधूांच्या 

वतीने व आमच्या मातेच्या साक्षीने वचन दते आह.े  

 ह ेद्रौपदी, मला तुझ्या बोलण्यातील एका गोष्टीचा मुद्दाम उल्लेख करावासा 

वाटतो तो म्हणजे, आमच्यारठकाणी तुझ्याववषयी कोणतीही वासनात्मक दषृ्टी नाही 

याचा तू धरलेला भरवसा. खरे साांगायचे झाले तर, आमच्यारठकाणी तुझ्याववषयी 

अवजबात वासनात्मक दषृ्टी नव्हतीच असे म्हणण्याचे धाडस, मी तरी करू शकणार 

नाही. तुझ्या सौंदयाणची व व्यवक्तमत्त्वाची भुरळ आमच्या मनाला पडली असण्याची 

शक्यता मी तरी नाकारू शकत नाही. परांतु एक गोष्ट मात्र तेवढीच खरी आह ेकी 

तुझ्या मधुर पण तेवढ्याच तेजस्वी वक्तव्यातून जे तुझ्या व्यवक्तमत्त्वाचे ववशेष अांग 

प्गट झाले, त्यामुळे माझे मन वनवितच स्वच्छ व वनमणळ झालेले आह.े आता माझे 

मन तुझ्याववषयीच्या फक्त आदराने व कौतुकानेच भरलेले आहे. आमच्या कुटुांबात 

यापुढे कें द्रस्र्ान तुलाच रावहल आवण त्यामुळेच आमच्या कुटुांबाचे ऐक्यही पूणणपणे 

रटकून रावहल अशी खात्री आम्हा सवाांचीच झालेली आह.े तसेच ते होवो व तसेच ते 

राहो एवढीच माझी प्ार्णना त्या परमेश्वराच्या चरणी आह.े” 
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 धमणराजाचे बोलणे सांपले आवण सगळीकडे फक्त शाांतताच पसरून रावहली. 

परांतु त्या शाांततेत आता कोणत्याही प्कारचा तणाव नव्हता, तर ती शाांतता अत्यांत 

सुखद जाणवत होती. अर्ाणतच सवाणत जास्त सुखावली ती कुां तीच! द्रौपदीच्या 

बोलण्याने कुां तीच्या ठायी आशा वनमाणण झालेली होती, पण धमणराजाच्या बोलण्याने 

कुां ती एकदम वनबित झाली. वतने वतच्या इतर पुत्राांकडे पावहले असता सवाांच्याच 

चेहऱ्यावरचे समाधान वतला ददसले. अजुणन हा अर्ाणतच अवधक आनांददत झालेला 

होता. कुां ती मग क्षणाचाही ववलांब न लावता द्रौपदीच्या जवळ आली आवण वतने 

द्रौपदीला जवळ घेऊन द्रौपदीच्या मस्तकाचे प्ेमाने अवघ्राण केले. द्रौपदीने कुां तीला 

वाकून नमस्कार केला आवण त्यानांतर एकेकाच्या जवळ जाऊन सवण पाांडवाांनाही 

अवभवादन केले. सवाांचे आशीवाणद घेऊन द्रौपदी जेव्हा कृष्णाच्या जवळ आली, 

तेव्हा कृष्णाने वतचे दोन्ही हात हातात घेऊन वतचे अवभनांदन केले. कृष्ण व द्रौपदी 

याांचे नेत्र क्षणभरच एकमेकाांना वमळाले खरे, पण तेवढ्या वेळातच कृष्णाच्या 

मुखावरून ओसांडून नेत्रातून वहाणारा आनांद द्रौपदीने पावहला आवण वतला अत्यांत 

कृतकृत्य वाटले. कृष्णाने जेव्हा द्रौपदीच्या नेत्रात पावहले तेव्हा त्याला तेर्े ददसले ते 

फक्त अश्रू, अश्रू आवण केवळ अश्रूच!” 

 सगुण प्ेमभक्तीचे गायन करीत असताना नारदाचे अांतःकरणही नारायणाच्या 

सगुणप्ेमाने भरून आले आवण त्याचे शब्दही अस्पष्ट होत होत अखेर र्ाांबलेच. 

नारदाच्या दाटून आलेल्या कां ठातून बाहरे पडणे जणू त्या शब्दाांना शक्यच होईना 

आवण मग ते शब्दही नारदाठायी दाटून रावहलेल्या सगुणप्ेमात जराही आवाज न 

करता अलगदपणे ववरघळूनच गेले. पण नारदाच्या भक्तीगायनाचे श्रवण करीत 

असलेल्या लक्ष्मीठायीच्या सगुण प्ेमभक्तीचा भाव मात्र एवढा दाटून आला की त्या 

भावाला शब्दरूपाने बाहरे येणे भागच पडले. 

 “अरे नारदा, या द्रौपदीने तर कमालच केली. कुां तीसह सवणच पाांडवाांची मने 

तर वतने राखलीच, पण मुख्य म्हणजे वतने कृष्णाच्या अांतःकरणाला प्सन्नता ददली 

ही माझ्या दषृ्टीने सवाणत महत्त्वाची गोष्ट आह.े ककबहुना ‘द्रौपदीने सवाांची मने राखून 

स्वतःचे ध्येय प्ाप्त करून घेतले आवण ते करीत असताना सवाांचा मान राखून 

स्वतःचे स्वत्वही कायम ठेवले’ याच गोष्टीने कृष्ण द्रौपदीवरती प्सन्न झाला 

असणार, याची मला तरी पूणण खात्री आह.े द्रौपदीने मुख्यतः धमणराजाला उदे्दशून जे 

बोलणे केले त्यातून तर वतच्याठायीचे केवढे तरी बुवद्धचातुयणच प्गट झाले. एवढेच 

नव्ह,े तर वतने जे धमणराजाच्याही सद्भावाला आवाहन करून जागृत केले, त्याला 

तर दसुरी तोडच नाही. त्यामुळे द्रौपदीने धमणराजासह सवाांचीच मने बजकली यात 



 

 

नवल ते काय? अर्ाणत धमणराजानेही स्वतःला वेळीच सावरले आवण त्याने द्रौपदीचे 

म्हणणे मान्य करून त्याला सांमती ददली, यासाठी मला धमणराजाचेही कौतुक वाटत 

आह.े अर्ाणत द्रौपदीच्या मुदे्दसूद बोलण्यापुढे धमणराजाचेही काही चालले नाही हे 

जरी खरे असले तरी सवण कळूनही धमणराजाने स्वतःच्या मनाचा हट्ट धरून न ठेवता 

तो सोडला ही गोष्टही साधी नाही, तर तीही ववशेषच आह.े कारण स्वतःची चूक 

कळून आल्यानांतरही ती त्वररत सुधारण्यासाठी जसे धैयणबळ लागते तसाच मुळात 

मनाचा चाांगुलपणाही असावा लागतो, ही गोष्टही वततकीच खरी आह.े 

धमणराजाच्या सज्जन वृत्तीमुळेच ह े घडले असे मला वनवितपणे वाटते. कारण 

सज्जनात जसे कमतरतेचे दोष आहते तसेच चाांगलेपणाचे गुणही आहतेच ना! आवण 

नेमके तेच गुण धमणराजाठायी अगदी योग्य वेळी वर आले म्हणूनच त्या सवण 

प्सांगाचा शेवट सवाांनाच सुखकर झाला, ही गोष्ट अगदी खरीच आह.े या सवाांमध्ये 

कोण हरले आवण कोण बजकले यापेक्षा द्रौपदीचा ववजय झाला ही गोष्ट मात्र नक्की! 

सवाणत महत्त्वाची गोष्ट द्रौपदीने हा ववजय एकटीनेच वमळवला. ना वतला अजुणनाचे 

साहाय्य झाले ना वतला धमणराजाची वा आणखीन कोणाची प्त्यक्ष मदत झाली. 

अगदी कृष्णही तेर्े केवळ साक्षीरूपानेच होता ह ेखरेच आह.े होय ना? 

 ह े नारदा, द्रौपदीने वतच्या मनातील भावबळाने व बुद्धीच्या कौशल्याने 

वतच्या वववाहासांबांधीचा केवढा तरी मोठा वतढा सोडवला, ही गोष्ट खरी आह.े पण 

त्यामुळे सवण काळजी दरू झाली असे मला तरी वाटत नाही. द्रौपदीचा वैयवक्तक 

पातळीवरचा प्श्न जरी सुटला तरी इतर काही महत्त्वाचे प्श्न वशल्लक रावहलेच होते 

आवण आणखीनही काही प्श्न पुढे उभे रहाणारच होते हहेी वनवितच होते. मुख्य 

म्हणजे, द्रौपदीचे मातावपता व इतर कुटुांबीय मांडळी याांना हा पाच पतींचा प्स्ताव 

मानवणे व त्याांनी तो स्वीकारणे ह ेकेवळ कठीणच नव्ह,े तर जवळ जवळ अशक्यच 

होते. त्याांची समजूत पटणेही अवघडच होते. त्याचप्माणे पाांडवाांच्या बाजूनेही 

अडचण होतीच. जरी काही कारणामुळे पाांडवाांनी हवस्तनापुर सोडले असले तरी 

मला वाटते पुन्हा त्याांना तेर्े परत जावे लागले असणारच आवण तेव्हा त्याांचीही 

पांचाईत झाली असणारच ना? कारण त्याांच्याही सांबांवधताांना ही जगावेगळी पाच 

पतींची गोष्ट कशी काय मान्य झाली असती? मला तरी ते अशक्यच वाटते. कारण 

नैवतकतेचा हा प्श्न नेहमीच पाांडवाांचा वपच्छा पुरवणार होता. तेव्हा या सवण 

अडचणींतून द्रौपदीने आवण आता वतच्यासांगे असलेल्या पाांडवाांनीही कसा व काय 

मागण काढला असणार हाच खरा प्श्न माझ्या मनाला सतावीत आह.े अर्ाणत स्वतः 

कृष्ण त्याांच्या बरोबर असल्यामुळे तसे काळजीचे काही कारण नव्हतेच.  



 कृष्णपरमात्मा 

 

 ह े नारदा, परांतु मला खरी काळजी वाटत आह े ती एकाच गोष्टीची की 

द्रौपदीने तरी ह े पाच पतींचे गवणत कसे सोडवले असणार आवण प्त्यक्षात कसे 

जमवले असणार याची. कारण अत्यांत जगावेगळी घडलेली ही गोष्ट योग्य प्कारे 

वनभावून नेता येणे, ही साधी गोष्टच नाही. त्यासाठी केवळ बुद्धीचे चातुयण कामाला 

येणे ह े शक्यच नाही. तेर्े केवढे तरी भावबळ व वववेकच हवा. कारण ‘नात्याचे 

पती’ व ‘सांबांधाचा पती’ असे म्हणणे सोपे आह,े पण प्त्यक्षात तसा फरक वागण्यात 

करता येणे फारच कठीण आह.े ती तर एक तारेवरील कसरतच होईल आवण मग 

योग्य तो समतोल राखता येणे अवघडच होईल. कारण नाते व सांबांध यातील फरक 

दशणवणारी ही सीमारेषा कोणी ठरवायची आवण कोणी काढायची? तो फरक तर 

अत्यांत सूक्ष्मच आह.े त्यामुळे त्या सीमारेषेचे उल्लांघन कळत नकळतपणे होण्याची 

शक्यता तर अवधकच आह.े बरे, इतर पाांडवाांची फक्त सेवा करण्याचे जरी द्रौपदीने 

ठरवले तरी त्यावेळी प्त्यक्ष शारीररक जवळीक ही होणारच आवण मग त्या 

सीमारेषेचे उल्लांघन होण्याची शक्यताही साहवजकपणे वाढणारच. खरेच, द्रौपदीने 

एक गुांता सोडवताना दसुरा गुांता वनमाणण केला असे तर झाले नाही ना? मला तर 

द्रौपदीची फारच काळजी वाटायला लागली आह ेआवण वतची दयाही येऊ लागली 

आह.े नारदा, कृपा करून माझ्या मनातील ही ववचाराांचा होऊ पहाणारा गुांता तो 

होण्याच्या आधीच तू माझ्या ववचाराांत योग्य ती सुसूत्रता आण बघू. त्यावशवाय 

माझ्याकडून श्रवणभक्ती घडण्याची जराही शक्यता नाही.” 

 लक्ष्मीच्या मनाची अवस्र्ा जरी र्ोडीशी केववलवाणी झाल्यासारखी ददसत 

असली तरीही तशी ती अवस्र्ा मुळातील द्रौपदीववषयीच्या कळवळ्यातून वनमाणण 

झालेली होती ही गोष्ट नारद जाणून होता. त्यामुळे लक्ष्मीच्या मनाची अस्वस्र्ता 

त्वररत दरू व्हावी या हतेूने नारदाने वतच्याशी लागलीच बोलण्यास सुरुवात केली. 

 “ह ेलक्ष्मी, तू द्रौपदीची व्यर्ा केवळ समजतच नाही आहसे तर ती व्यर्ा तू 

अनुभवीतही आहसे, आवण ते अगदी साहवजकही आह.े कारण तुझ्या अांतःकरणातील 

भावपूणण अवस्र्ेचेच ते लक्षण आह.े परांतु एक मूलभूत व महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेव 

की भवक्तभावातील व्यर्ा या मनाला अवधकच बलवान व धैयणवान करतात. त्या 

अवस्र्ेतही मन ह े पूणणपणे शाांत असते. त्याठायी कोणत्याही प्कारची चलवबचल 

नसते. बुद्धीठायीचा बोधही जागृत असतो. त्यामुळेच अडचणीतूनही मागण हा 

दषृ्टोत्पत्तीस येतोच आवण त्या मागाणने वववेकाने जाऊन मन पररवस्र्तीतून 

सुखरूपपणे बाहरे येतेच. एवढेच नव्ह,े तर प्सांगाच्या वनवमत्ताने ईश्वरी माहात्म्यच 

अवधक अनुभवाचे होते आवण शेवटी साांगायला एकीएक ईश्वराच्या भक्तीचा 



 

 

आनांदच वशल्लक रहातो. द्रौपदीनेही हाच अनुभव घेतला आवण वतला वतच्याठायी 

कृष्णाच्या अवस्तत्वाचीच जाणीव हळूहळू होऊन वाढू लागली. 

 ह ेलक्ष्मी, द्रौपदीला कृष्ण हा प्त्यक्षपणे वतच्या जीवनात हवा होता. पण पुढे 

जीवनातील प्त्यक्ष अनुभवाने वतच्या लक्षात आले की कृष्ण हा बाह्ाांगाने प्त्यक्ष 

जीवनात असणे, नेहमीच शक्य होईल असे नाही. अर्ाणत तसे व्हावे म्हणून 

द्रौपदीचा सततचा प्यत्न असेच. परांतु जर तसे घडू शकले नाही तर सुरुवातीला 

द्रौपदीला वनवितच वाईट वाटत असे ककवा ती वनराश व उदासीनही होत असे. 

काहीवेळा तर वतला कृष्णाचा रागही येत असे. पण जेव्हा द्रौपदीला वस्तुवस्र्ती 

हळूहळू लक्षात येऊ लागली तेव्हा मात्र, प्त्यक्ष पररवस्र्तीत स्वतःच बळ घेऊन 

त्यातून मागण काढणे ह े द्रौपदीला भागच पडू लागले आवण वतला त्यात हळूहळू 

यशही येऊ लागले. त्यामुळेच द्रौपदीलाही वतच्या मनात भरून रावहलेल्या व 

बुद्धीठायी वनियाने वस्र्र होऊन रावहलेल्या कृष्णाचे अवस्तत्व जाणवू लागले. 

द्रौपदीने वतच्या वववाहासांबांधीचा घेतलेला वनणणय हा जणू वतला पुढे येणाऱ्या 

अनुभवाची सुरुवातच ठरली. 

  ह े लक्ष्मी, कृष्णाने द्रौपदीच्या अजुणनाशी योजलेल्या वववाहात जेव्हा अशा 

अडचणी आल्या की त्यावर प्त्यक्ष कृष्णाचाही काही इलाज चालेना आवण 

बाह्ाांगाने द्रौपदीसाठी काही मदत करणेही त्याला शक्य होईना, तेव्हा द्रौपदी 

अवजबात डगमगली नाही ककवा वतने कोणालाच दोषही ददला नाही, म्हणजे अगदी 

कृष्णालाही ददला नाही. द्रौपदीच्या एक गोष्ट अचूकपणे लक्षात आली की आता 

वतचाच वनिय होणे आवण वतनेच वनणणय घेणे आवश्यक आह.े कृष्णाची योजना पूणण 

करण्याची जबाबदारी आता पूणणपणे वतचीच आह,े ह े द्रौपदीने बरोबर ओळखले 

आवण शाांतपणे व र्ोड्याशा चातुयाणने कृष्णाचा सांकल्प वसद्धीस नेला. खरेच, तू 

म्हटल्याप्माणे कोणालाही हरल्याची जाणीव होऊ न दतेा द्रौपदीने सवाांना 

बजकूनच घेतले. पण या ववजयाचे श्रेय मात्र वतने सवणस्वी कृष्णालाच ददले, ज्याच्या 

प्त्यक्ष साक्षीतच हे सवण घडले आवण म्हणून कृष्णालाही द्रौपदीच्या या 

भावबळाचाच अत्यांत आनांद झाला. कारण कृष्णाने द्रौपदीच्या मनाद्वारे वतच्या 

अांतःकरणात पदापणण केल्याचेच ते शुभलक्षण होते. अर्ाणतच कृष्णाच्या अवस्तत्वाने 

द्रौपदीचे सवण अांतःकरणच व्यापून रहाण्यासाठी आणखीन बराच काळ जाणे व 

जीवनातही अजून बऱ्याच पररवस्र्तीला सामोरे जाऊन अनुभव घेणे आवश्यक व 

बाकी रावहले होतेच. परांतु द्रौपदीने वतच्या पुढील जीवनात असा अनुभव घेतला ह े

मात्र नक्की! त्याचबरोबर कृष्णाला प्त्यक्ष जीवनात बाह्ाांगानेही ठेवण्याचे आटोकाट 

प्यत्नही द्रौपदीकडून अगदी सहजपणे घडत असत. द्रौपदीच्या कृष्णावरील 

व्यवक्तगत प्ेमाचे व भवक्तभावाचेच ते लक्षण होते. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

 ह े लक्ष्मी, तुला वाटते त्याप्माणे द्रौपदीचा वववाह प्त्यक्ष होण्यासाठी 

अजूनही काही अडचणी वशल्लक होत्या, ही गोष्ट खरीच आह.े परांतु मुख्य तावत्त्वक 

अडचण दरू झाल्यामुळे इतर अडचणी दरू करणे ह ेसहज शक्य होते. कारण मुळात 

द्रौपदीचा वववाहाचा वनिय हा ठाम झालेला होता. अर्ाणत त्याही अडचणी तशा 

साध्या नव्हत्याच. पवहली सवाणत मोठी अडचण म्हणजे द्रौपदीच्या मातावपत्याांची 

सांमती वमळवणे. कृष्णाने व द्रौपदीने त्याांच्याशी प्त्यक्ष बोलून त्याांची योग्य ती 

समज करून ददली. तशी त्याांची समजूत पटणे तर शक्यच नव्हते. परांतु द्रौपदीच्या 

वनियापुढे वतच्या मातावपत्याांचाही नाईलाजच झाला आवण त्याांनी मग द्रौपदीच्या 

पाठीशी उभे रहाण्याचा वनधाणर केला. त्याांच्या इतर नातेवाईक व सांबांवधताांचा 

ववरोध हा अपेवक्षत व साहवजकच होता. परांतु द्रपुदाला त्या सवाांकडे दलुणक्ष 

करण्यावाचून दसुरे गत्यांतरच नव्हते आवण तसेच त्याने वनियपूवणक केलेही. 

 ह ेलक्ष्मी, पाांडव तर वनदान त्यावेळी तरी त्याांच्या सवण आप्तमांडळींपासून दरूच 

झालेले होते आवण प्त्यक्ष व्यासाांची, अप्त्यक्ष सांमती त्याांनी प्ाप्त करून घेतलेली 

होती. त्यामुळे पाांडवाांसाठी तरी तशी काहीच अडचण नव्हती. मुख्य म्हणजे स्वतः 

कृष्ण जातीने पाांडवाांच्या बरोबर होता आवण त्याांना सदक्रय साहाय्य करीत होता. 

एवढेच नव्ह,े तर उभय पक्षाांमधील मध्यस्र्ाची भूवमकाही कृष्ण अत्यांत चोखपणे 

बजावीत होता. त्यामुळे द्रौपदीचा सवण पाांडवाांशी वववाह ववधीपूवणक व्यववस्र्त पार 

पडला. अर्ाणत प्त्यक्ष वववाह लावणाऱ्या ववप्ाांनाही वनवित काय ववधी करावा 

याचा सांभ्रम पडलाच. कारण अशा प्कारचा वववाह जगाच्या इवतहासातही प्र्मच 

होत होता. त्यामुळे त्या वववाहाला शास्त्राधार असा नव्हताच आवण म्हणून त्या 

ववप्ाांच्या मनाचा गोंधळ होणेही साहवजकच होते. परांतु त्यावेळीही कृष्णानेच 

पुढाकार घेऊन त्या ववप्ाांशी धमणशास्त्राववषयी सववस्तर चचाण केली आवण त्यातून 

योग्य तो मागण काढलाच. कृष्ण हा धमणशास्त्रातील गाभाच जाणत असल्यामुळे त्यान े

धमणशास्त्राचा लावलेला अर्ण त्या ववप्ाांना पटला आवण तो मान्य करणे त्याांनाही 

भागच पडले. 

 पाांडवाांनी वववाहानांतर कुठे जावे असा प्श्न होताच. परांतु कृष्णानेच पाांडवाांना 

हवस्तनापुरलाच परत जाण्याची आग्रहाची सूचना केली. बऱ्याच ववचाराांती 

धमणराजासह सवण पाांडवाांना ती सूचना मानवली आवण कुां ती आवण द्रौपदी याांच्यासह 

सवण पाांडव हवस्तनापुरला परत आले. पाांडवाच्या पुनरागमनाचा सवाणत अवधक 

आनांद कोणाला झाला असेल तर अर्ाणतच तो भीष्माांना झाला. पाांडवाांच्या 

सज्जनत्वाची पूणण जाणीव असलेल्या भीष्माांचा पाांडवाांवरती ववशेषच लोभ होता, 

ही गोष्ट खरीच होती. बाह्ाांगाने मात्र, तसे ते एरव्ही जरी दाखवत नसले तरीही 

त्याांचा आनांद लपून रावहला नाहीच. मग धृतराष्ट्रालाही वरकरणी का होईना पण 

आनांद झाल्यासारखे दाखवून पाांडवाांचे स्वागत करावेच लागले. पाांडवाांचा सदवै 



 

 

दःुस्वास व द्वषे करणारा दयुोधन मात्र केवळ नाराजच झाला असे नाही, तर तो 

मनातून अत्यांत वचडलाही. कारण पाांडव त्या लाक्षागृहात वनवितच जळून मरण 

पावले असणार याची खात्री बाळगून असणाऱ्या दयुोधनाचा कुटील डाव उधळला 

गेला होता आवण त्याने आखलेले सवण मनसुबेही धुळीला वमळाले होते. परांतु 

दयुोधनाच्या ठायीची सूडाची आग अजूनही तशीच धगधगत होती. पाांडवाांना 

पूणणपणे नेस्तनाबूत करण्याचा त्याचा वनिय कायम होता. फक्त त्यासाठीच्या 

कारणाची तो वाट पहात होता आवण त्याला नेमके ते कारण द्रौपदीच्या रूपाने 

वमळाले. 

 धृतराष्ट्राने पाांडवाांचे पुनरागमन झाल्याच्या वनवमत्ताने एक स्वागत समारांभ 

योजला होता. त्यावेळी दयुोधन नाईलाजानेच व केवळ एक औपचाररकता म्हणून 

हजर रावहला होता. त्यावेळेस जेव्हा त्याची नजर द्रौपदीवरती गेली तेव्हाच तो 

वतच्या सौंदयाणवर भाळला आवण मनातून घायाळ झाला. कणाणने त्याला आधीच 

तशा कल्पना ददलेली होतीच. दयुोधनाने मुद्दामहून पुढे होऊन द्रौपदीशी लघळपणा 

दाखवून र्ोडीशी लगट करण्याचा प्यत्न केला. परांतु द्रौपदीने तेजवस्वता दाखवून 

जेव्हा त्याची योग्य जागा दाखवून ददली तेव्हा त्याच्याठायीच्या रागाच्या अग्नीत 

तेलच पडल्यासारखे झाले आवण त्याचा राग भडकलाच. तेव्हाच दयुोधनाने 

द्रौपदीचा नक्षा व ताठा पूणणपणे उतरवण्याचा मनातल्या मनात जणू चांगच बाांधला. 

द्रौपदीने जणू नकळतपणे सापाच्या शेपटीवरतीच पाय ठेवला होता आवण सापाने 

फणा वर करून ववषारी फुत्कार टाकला होता. दयुोधनाला आता पाांडवाांचे 

वमणस्र्ान सापडले होते आवण पाांडवाांचा छळ करण्याचे आणखीन एक कारण 

त्याच्या हाती लागले होते. त्यासाठी लागणारे दवूषत मन व त्या जोडीला बुद्धीची 

हुषारी या दोनही गोष्टी तर दयुोधनाच्या ठायी आधीपासूनच होत्या. पाांडवाांवर पुढे 

येऊ घातलेल्या सांकटाांच्या मावलकेची ही जणू नाांदीच झालेली होती.” 

 नारदाचे बोलणे ऐकता ऐकता लक्ष्मीच्या मुखावर दःुखाची व एक प्कारच्या 

भीतीचीच छाया पसरत होती आवण ते नारदाच्याही लक्षात आल्यावाचून रावहले 

नाही. तेव्हा लागलीच नारदाने त्याचे बोलणे र्ोडेसे प्यत्नपूवणकच आवरते घेतले 

आवण तो लक्ष्मीकडे सावभप्ाय नजरेने पहात रावहला. नारदाचे ते पहाणे 

लक्ष्मीच्याही लक्षात आले. लक्ष्मीने बराच वेळ प्यत्न करूनही वतला काहीही बोलता 

येणे शक्य होत नव्हते. पण वतने शेवटी प्यत्नपूवणक बोलावयास सुरूवात केलीच, 

कारण न बोलणेही वतला शक्य होत नव्हतेच. 

 “अरे नारदा, द्रौपदी वतच्या जीवनातील अत्यांत सांघषणमय प्सांगातून 

सुखरूपपणे व यशस्वीररत्या बाहरे पडली याचा आनांद मला होतोय न होतोय तोच, 

तू द्रौपदीच्या पुढील जीवनातील सांकटाचे सूतोवाच केलेसच. त्यामुळे माझ्याठायी 



 कृष्णपरमात्मा 

 

एक प्कारची उदासीनता व र्ोडीशी भीतीही वनमाणण झालीच. अर्ाणत असे सांकटाचे 

प्सांग जेव्हा द्रौपदीच्या जीवनात आले असतील तेव्हा द्रौपदी कृष्णाच्या 

मागणदशणनाने व वतच्या भावबळाने त्या प्सांगातून तरून गेली असणारच, याची मला 

पूणण खात्री आह.े पण नारदा, माझी तुला एक नम्र ववनांती आह.े एकदम 

सांकटासारख्या कठीण व दःुखद प्सांगाचे वणणन करण्याच्या आधी तू मला काही 

सुखद व आनांदाचे प्सांग साांगण्याचे करशील की नाही? जीवन म्हणजे सुखदःुखाच्या 

प्सांगाांची एक मावलकाच आह ेआवण सुखानांतर दःुख व दःुखानांतर सुख अशीच जर 

क्रमवारी असेल तर मला वाटते, आता काही सुखाच्या प्सांगाांचा क्रम वनवितच 

आह.े होय की नाही? माझ्याठायी तर द्रौपदीचे वतच्या सवण पतींशी सांबांध, 

त्यातूनही अजुणनाशी वतचा असलेला ववशेष सांबांध, कुां तीचे व वतचे नातेसांबांध या 

सवाांववषयी ऐकण्याची उत्सुकता, अत्यांत वशगेला पोहोचलेली आह.े कारण द्रौपदीने 

वतच्या जीवनात घेतलेला हा ववशेष व र्ोडासा वववचत्रच असा वनणणय प्त्यक्ष 

अमलात आणताना वतचे केवढे तरी कौशल्यच पणाला लागलेले असणार, याची 

मला अगदी खात्री आह.े शाांत मनाने व कौशल्याने सवण करून द्रौपदीने सवाांनाच 

तोष ददला असणार हहेी नक्कीच आह.े पण मला ते अगदी सवण सवण जाणून घ्यायचे 

आह.े” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यावर नारद अगदी मोकळेपणाने हसला आवण त्याने 

कौतुकाने मान डोलावली. क्षणभरच नारदाने त्याचे नेत्र वमटून घेतले, पण फक्त 

क्षणभरच! त्याच्याठायीही द्रौपदीच्या कौतुकाचा भाव होताच आवण द्रौपदीचे 

कौतुक ह ेतर कृष्णाचेच माहात्म्य होते, ह ेजाणून असलेल्या नारदालाही मग स्वस्र् 

रहावलेच नाही आवण त्याच्या मधुर वाणीतून सगुण प्ेमभक्तीचे माहात्म्य प्गट 

होऊच लागले. 

 “ह े लक्ष्मी, कृष्णाच्या प्ेमळ सहवासामुळे व कृष्णाच्या साांगण्याच्या 

प्भावामुळे द्रौपदीच्या ठायी शाांतपणा व वनियात्मकता ह ेदोन्ही गुण उतरले होते. 

तेच वतच्या स्वभावाचे वैवशष्यही होऊन रावहले होते. द्रौपदीने वतच्या सौंदयाणने 

सवण पाांडवाांची मने आधीच वश करून घेतली होतीच. परांतु वतच्या या ववशेष 

स्वभावामुळे सवण पाांडवाांवरती द्रौपदीचाच प्भाव रहात असे. द्रौपदीने ठरवलेला 

वनणणय हाच अांवतम समजून सवणजण त्याप्माणेच वागत असत. द्रौपदीचे मन 

राखण्यातच सवण पाांडवाांना धन्यता वाटत असे. अर्ाणत तीही सवाांशीच वमळून 

वमसळून वागत असे आवण सवाांच्या अडचणीही समजून घेत असे. प्त्येकाच्या 

स्वभावाचा अभ्यास करावयास द्रौपदीला मुळीच वेळ लागला नाही. प्त्येकाच्या 

स्वभावाचे वेगळेपण वतने अगदी अचूक हरेलेले होते आवण त्या त्या प्माणे 



 

 

प्त्येकाशी वागून ती सवाांनाच तोष दते असे. सवण पाांडवाांशी एकदम पत्नी म्हणून न 

वागता एकावेळी एकाच पाांडवाशी सहवास करण्याचा वनणणयही वतनेच अत्यांत 

ववचारपूवणक घेतला. एवढेच नव्ह,े तर वषाणचा काळ पाच जणाांमध्ये समसमान 

वाटून दऊेन, प्त्येकाबरोबर साधारण सव्वादोन ते अडीच मवहने रहाण्याचे 

द्रौपदीनेच ठरवले. त्याचप्माणे द्रौपदी जेव्हा रजःस्वला असेल त्यावेळी ती 

स्वतांत्रपणे एकटीच रावहल असाही वनणणय द्रौपदीने स्वतःच घेतला. मुख्य म्हणजे 

सवण पाांडवाांनी द्रौपदीच्या वनणणयाला एकमुखाने व आनांदाने सांमती ददली. कुां तीलाही 

त्याचे अत्यांत समाधान झाले. कारण वतला जी नेहमी वतच्या पुत्राांच्या ऐक्याची 

काळजी वाटत होती, ती वतची काळजी द्रौपदीने मोठ्या कौशल्याने दरू केली होती. 

 ह ेलक्ष्मी, कुां तीशीही अत्यांत मोकळेपणाने सांबांध वनमाणण करण्यामध्ये द्रौपदी 

यशस्वी ठरली. अर्ाणत त्याचे तेवढेच श्रेय कुां तीलाही द्यावयास हवे. जसे कन्या 

परक्याचे धन आह ेअसे म्हटले जाते, तसेच आपल्या घरात आलेली सून ह ेआपले 

धन असते ही गोष्टही वततकीच खरी आह.े नेमकी हीच गोष्ट कुां ती जाणून होती. 

त्यामुळे वतने द्रौपदीकडे स्वतःची पोटची कन्या याच दषृ्टीने पावहले आवण तसेच 

वागवलेही. कुां तीने स्वतःच्या व्यवक्तगत जीवनात अत्यांत हालअपेष्टा सहन केल्या 

होत्या. परांतु त्याची झळ द्रौपदीला लागणार नाही ककवा तशी वेळ द्रौपदीवरती 

येणार नाही याची कुां ती अत्यांत काळजी घेत असे. द्रौपदीच्याही भावना जाणून 

घेऊन कुां ती वतला नेहमीच सामावून घेत असे. त्यासाठी वेळप्सांगी कुां ती 

स्वतःमध्येही बदल करण्यासाठी तयार असे. हे वतच्या स्वभावातील वेगळेपण 

वनवितच आगळे व दरु्ममळही होते. अर्ाणत द्रौपदीकडूनही कुां तीला तेवढाच योग्य 

प्वतसाद वमळत असे ही गोष्टही तेवढीच महत्त्वाची आह.े कुां तीचा योग्य आदर 

राखून व कुां तीने आत्तापयांत जीवनात अनुभवलेल्या कष्टाांची जाणीव ठेवून द्रौपदी 

कुां तीशी प्ेमाने व सेवाभावाने वागत असे. कुां तीच्या शारीररक व मानवसक 

स्वास््याला द्रौपदी नेहमीच अग्रक्रम देत असे व तशी काळजीही घेत असे. 

र्ोडक्यात म्हणजे, कुां ती व द्रौपदी याांते नाते ह ेसासू व सून यापेक्षा माता व कन्या 

असेच असल्याचे ददसत असे आवण याचे सवाांनाच अप्ूप वाटत असे. 
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अजुणन-द्रौपदी सहजीवन 

 ह ेलक्ष्मी, मला मावहत आह ेकी अजुणन व द्रौपदी याांचे सांबांध कसे असतील ह े

जाणून घेण्याची उत्सुकता तुझ्याठायी जास्तच असणार. कारण द्रौपदीच्या सवाांशी 

असलेल्या नात्यापेक्षा वतचे अजुणनाशी असलेले नाते अवधक जवळचे होते. अजुणनाचे 

मन प्र्मपासूनच द्रौपदीवरती जडलेले होते. द्रौपदीच्या व्यवक्तमत्त्वाचा 

त्याच्यावरती झालेला तो प्भाव होता. त्यातूनही द्रौपदीशी वववाह करण्याची 

सूचना व योजना खुद्द कृष्णाकडूनच आलेली असल्यामुळे अजुणनाची द्रौपदीकडे 

पहाण्याची दषृ्टी, अगदी पवहल्यापासूनच वेगळी होती. कृष्णाचे व द्रौपदीचे अगदी 

खास नातेसांबांध आहेत ह ेअजुणनाच्या लक्षात आलेले होतेच. ते सांबांध काय व कस े

आहते ह ेजाणून घेण्याची एक प्कारची उत्सुकताच अजुणनाच्याठायी होती. ववशेषतः 

द्रौपदीने वववाहासांबांधी जो व ज्याप्कारे वनणणय घेतला त्याचे अजुणनाला अत्यांत 

कौतुक वाटले. त्यावेळी द्रौपदीकडून जे बुद्धीकौशल्य प्गट झाले आवण तशाही 

पररवस्र्तीत द्रौपदीने जे स्वतःचे स्वत्व राखले, त्याने तर अजुणनाच्याठायी 

द्रौपदीववषयी एक प्कारचा आदरच वनमाणण झाला होता.  

 द्रौपदी मात्र अजुणनाकडे पवहल्यापासूनच कृष्णाच्या दषृ्टीतूनच पहात होती. 

कृष्ण व अजुणन याांच्या मैत्रीचे वतला ववशेष कौतुक वाटत होते. वतच्या दषृ्टीने तीच 

गोष्ट अवधक महत्त्वाची होती. अर्ाणत अजुणनाचा असाधारण पराक्रम व त्याचा सरळ 

साधा स्वभाव याचीही जाणीव व कौतुक द्रौपदीच्या ठायी होतेच. त्याचबरोबर 

कृष्णाचा वमत्र असला तरी अजुणन कृष्णाचे माहात्म्य जाणत नव्हता ह े द्रौपदीच्या 

लक्षात आले होते आवण अजुणनाच्या साठी त्याच्या कुटुांबाची चौकट व त्याांचे ऐक्य 

याचे महत्व अग्रक्रमाने होते, हहेी द्रौपदीला कळून चुकले होते. पण या सवण 

गुणदोषाांसह द्रौपदीने अजुणनाला आपला म्हटले होते आवण जीवनात सदवै त्याची 

सार् दणे्याचा वतचा वनधाणर कायम झालेला होता. त्याचबरोबर अजुणनाला कृष्णाचे 

माहात्म्य व खरे महत्त्व कळावे, असेही द्रौपदीला अगदी मनापासून वाटत होते. पण 

द्रौपदीने अजुणनाशी स्वतःहून तसा ववषय काढणे योग्य ठरले नसते ह ेद्रौपदी जाणून 

होती. म्हणून द्रौपदी तशी योग्य सांधी वमळण्याची वाट पहात र्ाांबली होती आवण 

तशी सांधी वतला एकदा वमळालीही. 

 एकदा एकाांतात अजुणन व द्रौपदी बसले असताना त्याांचा एकमेकाांशी प्ेमळ 

सुखसांवाद होत होता. द्रौपदी सेवाभावाने अजुणनाला सुखवीत होती तर अजुणन 

प्ेमभावाने द्रौपदीला खुलवीत होता. उभयताांच्या मनावरील सवण ताण बाजूला 

झालेला होता आवण त्याांची मने अगदी अगदी हलकी फुलकी झालेली होती. 

मनाच्या अशा अत्यांत मोकळ्या अवस्र्ेत असताना अजुणन अचानक द्रौपदीशी बोलू 

लागला. 



 

 

 “अगां द्रौपदी, माझ्या मनात एक प्श्न वारांवार येत असतो आवण दकत्येक 

ददवसाांपासून तो प्श्न तुला ववचारावा असे माझ्या मनात आह.े अर्ाणत तो प्श्न 

ववचारण्यामागे माझ्या मनात कोणताही खास हतेू नाही. वनहतेुकपणे का होईना, 

पण माझ्या मनात एक उत्सुकता मात्र जरूर आह े आवण मला वाटते की एखादा 

प्सांग घडून गेल्यानांतर त्याववषयी अवधक मोकळेपणे ववचारणे व बोलता येणे शक्य 

असते. प्सांग अर्ाणतच आपल्या वववाहाचाच आह ेह ेतू ओळखले असशीलच. कारण 

तू अत्यांत बुद्धीमान व चतुरही आहसे ह ेमी जाणून आह.े आपल्या वववाहाच्या वेळी 

एक क्षण तर असाच आला होता की हा वववाह होणे शक्यच ददसत नव्हते. मी तरी 

त्याची आशा जवळ जवळ सोडलीच होती. एवढेच नव्ह,े तर मी तुलाही माझ्याशी 

वववाह करण्याच्या बांधनातून मोकळे केले होते. तुझ्या पाठीशी सवणभावाने उभे 

रहाणे मला शक्य होत नव्हते आवण मी कुठेतरी कमी पडत होतो, ह ेमला जाणवत 

होते. परांतु तू मात्र धीर न सोडता तुझ्या भूवमकेशी ठामही रावहलीस आवण 

तेवढ्याच कुशलतेने सवाांची मने वळवून अनुकूलही करून घेतलीस. प्सांगामध्ये 

वनणाणयक क्षणी तू सवाांवर मात केलीस आवण सवणकाही तुझ्या मनाप्माणे करवून 

घेतलेस. तेही अगदी शाांतपणे व मनाचा समतोल कुठेही अवजबात ढळू न दतेा. खरे 

तर, तुझ्या वववाहाचा ‘पण’ बजकून मी तुला वरले होते. पण प्त्यक्ष आपला वववाह 

झाला तो मात्र केवळ तुझ्या प्यत्नाने, ही गोष्ट खरीच आह.े तुझ्याकडून तो एक 

पराक्रमच घडला असेच म्हणावे लागेल आवण त्याचे मला अत्यांत कौतुकच आह.े  

  द्रौपदी, परांतु त्या प्सांगात तू जे धमणराजाशी बोलणे केलेस आवण 

स्वधमाणचरणाववषयीचे तू जे वक्तव्य केलेस, ते तर अगदी वबनतोड होते. त्या तुझ्या 

भूवमकेचा मान राखणे धमणराजालाही भागच पडले आवण त्याने अगदी स्वखुशीने 

तुझ्या वनणणयाला त्याची सांमतीही ददली. मी तुला खरेच साांगतो की तो एक 

चमत्कारच घडला, असेच म्हणावे लागेल. कारण धमणराजा हा त्याच्या 

स्वधमाणचरणाववषयी नेहमीच एवढा आग्रही असतो की बऱ्याच वेळेला त्याचा तो 

हट्टच होऊन बसतो आवण ती सवाांचीच डोकेदखुी होऊन रहाते. परांतु तू मात्र 

धमणराजाला त्याचा आग्रह ककवा दरुाग्रहच म्हणा, पण तो सोडायला लावलास याचे 

मला राहून राहून अत्यांत आियणच वाटत आह.े ह ेसवण तुला कसे काय जमले हाच 

माझ्याठायी मोठा प्श्न आह.े शास्त्राचा एवढा अभ्यास तू केलेला आहसे की काय? 

आवण केलास तरी कधी? कोणी तुला एवढे वशकवले? 

 द्रौपदी मला एक गोष्ट वनवितपणे ठाऊक आह े की तुझ्यावरती कृष्णाचा 

अत्यांत प्भाव आह.े तुझ्या मनामध्ये त्याच्यासाठी एक वेगळेच स्र्ान आह.े तेव्हा तू 

जे धमणराजाशी अगदी एवढे शास्त्रशुद्ध बोलत होतीस त्या मागेही कृष्णच असावा 
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अशी दाट शक्यता मला तरी वाटते. कारण अशा तऱ्हचेे बोलणे करण्यात कृष्ण 

अगदी तरबेज आह.े खरे तर, कृष्ण कोणत्याही ववषयावर बोलण्यात पारांगत आह.े 

त्याला कोणत्याही ववषयाचे वावडे असे नाहीच. ववषय कोणताही असो, कृष्ण 

त्यावरती एवढ्या स्पष्टपणे व अवधकारवाणीने बोलतो की ऐकणाऱ्यावरती त्याचा 

तात्काळ प्भाव पडतो आवण त्याचे म्हणणे ऐकणारा मान्यही करून बसतो. असा 

अनुभव मी स्वतः अनेक वेळेला घेतलेला आह.े तुझे तेव्हाचे बोलणे ऐकत असताना 

मला म्हणूनच सारखी कृष्णाच्या बोलण्याचीच आठवण येत होती. तुझ्या 

बोलण्यावरती पडलेली कृष्णाची छाप मला अगदी स्पष्टपणे ददसत होती. तुझे 

बोलणे अगदी कृष्णाच्या तोडीचे होते. मला तरी असे वनवितपणे वाटते की 

धमणराजाशी बोलणे होण्याआधी तुझे नक्कीच कृष्णाशी बोलणे झालेले असावे आवण 

जे तुला कृष्णाने साांवगतले असेल तेच बोलणे तू धमणराजाशी केले असावेस. होय 

ना?” 

 अजुणनाचे बोलणे ऐकताना द्रौपदीला सुरूवातीला र्ोडीशी गांमतच वाटत 

होती. परांतु नांतर मात्र ती हळूहळू र्ोडीशी गांभीरच होत रावहली. त्यामागे 

अजुणनाच्या प्श्नापेक्षा वतला झालेले कृष्णस्मरण हचे कारण अवधक होते. 

त्याचबरोबर या प्श्नाच्या वनवमत्ताने अजुणनाशी कृष्णाच्या सांबांधाने बोलायला 

वमळणार या ववचारानेही द्रौपदीला मनातून बरे वाटले. कारण याच सांधीचीच तर 

ती एवढे ददवस वाट पहात होती. कृष्णासांबांधी ऐकण्यासाठी अजुणनाचे मनही 

अनुकूल अवस्र्ेत आह े ह े द्रौपदीने ओळखले आवण वमळालेल्या सांधीचा योग्य 

उपयोग करून घेण्याच्या उद्देशाने वतने अजुणनाशी बोलावयास सुरुवात केली.  

  “अहो नार्, माझ्यावरती कृष्णाचा प्भाव आह े ह े तुमचे म्हणणे अगदी 

बरोबर आह.े ककबहुना माझ्यावरती केवळ कृष्णाचाच प्भाव आह े असे म्हणणेच 

अवधक योग्य ठरेल. त्याचे मूळ कारण कृष्णाचा प्ेमळ व मोकळा स्वभाव ह ेजरी 

असले तरी माझ्यारठकाणी कृष्णाववषयी अत्यांत प्ेम व श्रद्धा आह,े ही गोष्ट खरी आह े

आवण तीच महत्त्वाची आह.े कृष्णाचे रूप व गुण आवण त्याचा ददलखुलास स्वभाव 

यामुळे त्याच्याववषयी प्ेम वनमाणण होणे ह े तरी अगदी सहजच आह.े परांतु त्याने 

मला त्याचे सख्यत्व दऊे केले ह ेमात्र माझे भाग्यच आह.े त्यामुळे मला कृष्णाला 

अगदी जवळून पहाण्याची सांधी वमळाली. माझ्या जीवनातील अनेक गोष्टींववषयी 

मी कृष्णाशी अगदी मोकळेपणाने व वनःसांकोचपणे बोलत असे आवण कृष्णही 

त्यावनवमत्ताने माझ्याशी केवढे तरी बोलणे करीत असे. त्यावरून माझ्या हळूहळू 

लक्षात येऊ लागले की कृष्णाच्या मनात सवाांववषयीच अत्यांत वनरपेक्ष असे प्ेम आहे 

आवण त्याच्या बुद्धीच्यारठकाणी योग्य व अयोग्य याची यर्ार्ण जाणीव आह.े 

सवाांच्या खऱ्या वहताचे तेच योग्य आह े आवण ते हर प्यत्नाने साध्य करणे हेच ते 



 

 

सत्कमण आह,े याववषयी कृष्णाची वनःसांशय खात्री आह े आवण याच वनियाने व 

खात्रीने तो त्याचे प्त्यक्ष जीवन जगत असतो. ही गोष्ट जेव्हा माझ्या लक्षात आली 

तेव्हा तर माझ्या अांतरात कृष्णाला एक अनन्यसाधारण स्र्ान प्ाप्त झाले. एवढेच 

नव्ह,े तर कृष्णाचे स्र्ान माझ्या जीवनातही प्त्यक्ष असावे असा माझा वनियच 

झाला आवण तसाच ध्यासही मला लागला. माझ्या या ध्यासाची वनविती व खात्री 

जेव्हा कृष्णाला पटली तेव्हा कृष्णाने माझ्यासाठी फक्त तुमचेच नाव सुचवले आवण 

त्यातूनच कृष्णाला तुमच्याववषयी वनवित काय वाटत आह े ह े माझ्या पूणणपणे 

ध्यानात आले. तुमच्याही व्यवक्तगत जीवनात कृष्णाला तसेच मुख्य स्र्ान 

असल्याचेच ते लक्षण आह,े ह े माझ्या लक्षात आले. मग माझ्याही मनात 

तुमच्याववषयी एकदम एक प्कारची आपलेपणाची भावना वनमाणण झाली आवण 

माझ्या जीवनात मला तुम्हीच जोडीदार हवेत, हा माझा वनियच होऊन रावहला. 

पुढील सवण योजना व व्यवस्र्ा कृष्णानेच केली आवण त्याने ती कशाप्कारे केली 

असेल, ह ेतुम्हीच ओळखू शकाल. कारण तुम्हीही कृष्णाच्या अत्यांत जवळचे आहात 

आवण कृष्णाचे व्यवक्तमत्त्व तुम्हीही जाणून आहात.” 

 द्रौपदीच्या या बोलण्यावरती अजुणनाने मोकळेपणाने हसून मान डोलवली. 

परांतु तो काही बोलला मात्र नाही. कारण द्रौपदीचे बोलणे ऐकण्यात तो अगदी 

तल्लीन झालेला होता. द्रौपदीकडून आणखीन बरेच काही ऐकण्याची त्याची 

उत्सुकता अवधकच वाढली होती. अजुणनाच्या या स्वस्र् बसण्यामागील हतेू 

द्रौपदीच्याही लक्षात आलाच आवण मग वतनेही वेळ न लावता पुढे बोलावयास 

सुरुवात केली. 

 “ह ेनार्, परांतु तुम्ही ‘पण’ बजकल्यानांतर आपला प्त्यक्ष वववाह होण्यामध्ये 

अचानकपणे अडचणी वनमाणण झाल्या आवण त्यामध्ये स्वधमाणचरणासारखा नाजूक 

व अत्यांत महत्त्वाचा प्श्न वनमाणण झाला आवण त्या प्श्नाचा अवधकावधक गुांता होऊन 

तो वाढतच रावहला. शेवटी वनणणय घेण्याची सवण जबाबदारी माझ्या एकटीवरतीच 

आली. तुम्हीही मला तुमच्या वचनातून मोकळे केले होतेत. त्यामुळे तर 

माझ्यावरील जबाबदारी अवधकच वाढली. अशावेळी मी कृष्णाशी बोलणे केले खरे, 

परांतु त्यानेही कोणतेही वनवित मागणदशणन न करता सवण वनणणय माझ्यावरतीच 

सोपवला. त्याने मला फक्त सांभाव्य पररवस्र्तीची जाणीव करून ददली आवण सवाणत 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कृष्णाने मला असे वनःसांददग्ध आश्वासन ददले की कोणत्याही 

पररवस्र्तीत माझ्याबरोबर प्त्यक्ष राहून तो मला जीवनात सार् दते रावहल. 

माझ्यादषृ्टीने कृष्णाचे ह े आश्वासन लाख मोलाचे आह.े कारण कृष्णववरहीत 

जीवनाची मी कल्पनाच करू शकत नाही ही गोष्ट खरी आह.े  
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 नार्, पण आता खरी कसोटी माझीच होती. मीही कृष्णाने मला ददलेल्या 

दषृ्टीने सवण गोष्टींचा सवाांगाने ववचार केला आवण माझ्या मनाचा हळूहळू वनिय 

होऊ लागला. त्यासाठी मी कृष्णाचे अांतःकरण प्माण मानले. त्याच्या 

अांतःकरणातील व्यर्ा माझ्या लक्षात आली. आपल्या दोघाांचा वववाह व्हावा असे 

कृष्णाला अगदी त्याच्या अांतःकरणापासून वाटत होते आवण त्यासाठी त्याने केवढे 

तरी प्यत्न केले होते. पण आता त्याच्या अांतःकरणातील उमीची पूती करण्याची 

जबाबदारी माझी आह ेआवण अशावेळी मी मुळीच कमी पडता कामा नये, याची 

जाणीव मला झाली. आपला वववाह जर झाला नसता तर कृष्णाला वाईट तर 

वनवितच वाटले असते. पण तो माझ्यावर मुळीच रागावला नसता ककवा जराही 

नाराज झाला नसता याची मला पूणण खात्री होती. पण आपला वववाह झाल्यानांतर 

जे समाधान कृष्णाला झाले असते आवण जो आनांद कृष्णाच्या मुखावरती ददसला 

असता, तोच पहाण्याची मला उत्कां ठा लागून रावहली. त्याच्यासाठीच मी आतण झाले 

आवण त्यातूनच मला भावबळ वमळाले. पण एक खरी गोष्ट मी तुम्हाला साांगते की 

प्त्यक्ष तुमच्या घरी तुमच्या भेटीसाठी येत असताना ‘काय बोलावे’ ककवा ‘कसे 

वागावे’ याववषयी मी काहीच ठरवले नव्हते ककवा त्यासांबांधी काही ववचारही 

केलेला नव्हता. कारण अशा प्सांगामध्ये तसा काही ववचार करणे ककवा त्यासांबांधी 

कोणाला काही ववचारणे शक्यही नव्हते आवण आवश्यकही नव्हते. त्यावेळेस सवण 

गोष्टी उत्स्फूतणपणेच घडल्या. अशा वेळेस आधीच ठरवलेले वागणे ककवा कोणीतरी 

साांगून पाठ केलेली वचने मुळीच कामाला येत नाहीत.  

  ह े नार्, ज्यावेळेस धमणराज त्याांच्या स्वधमाणचरणाचा आग्रह धमणशास्त्राचा 

आधार घेऊन धरू लागले त्या वेळेस, मला माझे  स्वधमाणचरणही ददसू लागले. एक 

स्त्री म्हणून आवण एक पत्नी म्हणून माझेही स्वधमाणचरण म्हणून आहचे, ह ेमाझ्या 

लक्षात आले. स्त्री असले तरी मीही एक मनुष्यच आह.े माझेही स्वत्व आहचे आवण ते 

मी राखलेच पावहजे ह े मला जाणवू लागले. ककबहुना दसुऱ्याच्या स्वत्वाचा मान 

राखताना स्वतःचे स्वत्वही आपणच राखले पावहजे आवण जो स्वतःच्या 

स्वधमाणचरणाववषयी आग्रही असतो, त्याने दसुऱ्याच्या स्वधमाणचरणाचा आदर 

राखलाच पावहजे. नार्, असे ववचार जेव्हा माझ्या मनात अचानकपणे येऊ लागले, 

तेव्हा मलाही त्याचे आियणच वाटू लागले आवण मी कृष्णाकडे एक दषृ्टीक्षेप टाकला. 

तेव्हा कृष्णही माझ्याकडेच एकटक नजरेने पहात होता असे मला आढळले आवण 

माझ्या एकदम लक्षात आले की माझ्या मनात अचानक उद्भवलेल्या या ववचाराांचे 

मूळ तर कृष्णाठायीच होते. आतापयांत माझा कृष्णाशी अनेक कारणाने व वनवमत्ताने 

जो वारांवार सांवाद घडला होता त्याचाच पररपाक म्हणून, या ववचाराांचे मूळ 



 

 

माझ्या अांतमणनात खोलवर रूजलेले होते आवण तेच ववचार तेव्हा माझ्या मनात 

बळावले होते. 

 अहो नार्, माझ्या मनाची ही अवस्र्ा कृष्णाला नक्कीच जाणवली असणार 

आवण माझ्यारठकाणी वनमाणण झालेल्या भावबळाची खात्रीसुद्धा त्यालाच वाटली 

असणार. कारण कृष्णाच्या नजरेत माझ्याववषयीचा पूणण ववश्वास मला ददसला 

आवण त्याने सांमतीदशणक अशी हलकेच मान हलवली. माझा आत्मववश्वास पूणणपणे 

जागा होण्यासाठी तेवढे एकच कारण आवश्यक व पुरेसे होत.े त्यानांतर मग मी 

धमणराजाशी कसे मुदे्दसूद बोलणे केले आवण त्याांना माझा मुद्दा कसा पटवून ददला, ह े

माझे मलाही ठाऊक नाही. कृष्णप्ेमाचे बळ माझ्याकडून बोलवून घेत होते आवण 

कृष्णाच्या सांवादातून प्ाप्त झालेला बोधच माझ्याकडून प्गट होत होता. त्यात माझे 

म्हणून म्हणवण्यासारखे काहीच नव्हते. माझ्या अहांकाराला तर तेर्े जराही वावच 

नव्हता. माझे त्यावेळचे बोलणे तुम्हाला जरी वबनतोड वाटत असले तरी ते 

कृष्णाच्या तोडीचे असणे कधीही शक्यच नाही. कारण कृष्णाला या सवण जगात 

तोडच नाही. त्याच्यासारखा एकमेव तोच, ह ेसत्यच आह.े फक्त आपण त्याची जोड 

जरी घेतली, तरी आपल्याकडूनच केवढा तरी पराक्रम घडू शकतो ही गोष्ट सत्य 

आह.े परांतु त्यामागील प्ेरणा व बलस्र्ान कृष्णाचेच असते. खरे माहात्म्य ह ेत्याचेच 

आह,े ही गोष्ट अगदी खरीच आह ेह ेमी माझ्या अनुभवाने तुम्हाला साांगते. तुम्ही 

त्यावर ववश्वास ठेवा आवण तुम्हीही कृष्णावरती तशी श्रद्धा ठेवून वागाल तर 

तुम्हालाही तसाच अनुभव येईल, याची तुम्ही खात्री बाळगा.”  

बोलता बोलता कृष्णस्मरणाने द्रौपदीचे अांतःकरण भरून आले आवण ती 

एकदम वनःशब्द झाली. द्रौपदीचे बोलणे ऐकता ऐकता अजुणन तर एवढा चदकत होत 

होता की द्रौपदीच्या बोलण्यावरती काहीही प्वतदक्रया व्यक्त करणे त्याला शक्यच 

होईना. परांतु र्ोड्यावेळाने तो भानावर आला तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की 

द्रौपदी त्याच्याकडे प्ेमाने व एकटक नजरेने पहात होती. अजुणनाने स्वतःला सावरले. 

अजुणनाने द्रौपदीचा एक हात प्ेमाने आपल्या हातात घेतला आवण दसुऱ्या हाताने 

वतचा तो हात प्ेमाने र्ोपटीत रावहला. द्रौपदीववषयीचा केवढातरी कौतुकाचा भाव 

अजुणनाच्या नेत्रातून वहात होता. मग त्यालाही स्वस्र् बसून रहाणे शक्य होईनासे 

झाले आवण अजुणनाने र्ोड्याशा औत्सुक्यानेच बोलावयास सुरूवात केली. 

 “अगां द्रौपदी, तू जेव्हा कृष्णाववषयी बोलतेस ना, तेव्हा ते ऐकताना मला 

नवल तर वनवितच वाटते. पण त्याचबरोबर एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आह े

की तुझी कृष्णाकडे पहाण्याची दषृ्टी काहीतरी वेगळीच आह.े खरे तर, कृष्ण हा 

माझाही अत्यांत जवळचा व वजवलग वमत्र आह.े तो इतर सामान्यजनाांपासून 

वनवितच वेगळा आह,े ही गोष्ट माझ्याही नक्कीच लक्षात येते. परांतु कृष्णाचे ह े
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वेगळेपण वनवित कशात आह ेह ेमलाही साांगता येणार नाही. त्याच्या सहवासात 

मनाला बरे वाटते आवण त्याच्याशी बोलले असता मन मोकळे होऊन हलकेही होते, 

ही गोष्ट तर माझ्या अनुभवाची व खरीच आह.े त्याचे ते साांगणे ह ेमाझ्या वहताचे 

असते हहेी मला कळते, परांतु त्याप्माणे मी नेहमी वागतोच असेही नाही. कारण 

काहीवेळा माझ्या कौटुांवबक मयाणदा येतात, तर काहीवेळा माझ्या स्वभावाच्या 

मयाणदा येतात आवण मग माझ्याकडून काहीतरी वेगळेच वागणे घडते. त्याचा मला 

मनस्तापही होतो आवण त्रासही होतो. अशावेळी कृष्णच मला मानवसक आधार व 

बळ दते असतो. प्त्येक प्सांगी मी अगदी हक्काने कृष्णाकडेच जातो आवण तोही मला 

अत्यांत प्ेमाने जवळ घेऊन माझ्या मनाच्या रठकाणी पुन्हा नवीन जोम व उत्साह 

वनमाणण करतो. कृष्णाच्या या माझ्यावरील प्ेमाचे मला नेहमीच अप्ूप व नवलही 

वाटत असते. परांतु माझी मजल त्यापुढे काही जात नाही.  

 अगां द्रौपदी, परांतु तुझे कृष्णाशी असलेले सांबांध अवधक जवळचे आहते ही गोष्ट 

मला जाणवते आवण त्याचेच फळ म्हणजे तुला प्ाप्त झालेले ह ेमनोबळ आह,े ही 

गोष्टही माझ्या वनवितपणे लक्षात आलेली आह.े तुझ्यासाठी तर कृष्ण हाच अांवतम 

आह ेही गोष्ट तर अगदी स्पष्टपणे ददसते. त्याच्या इच्छेसाठी व शब्दासाठी तू इतर 

कशाचीही पवाण करणार नाहीस आवण वेळप्सांगी इतर सवण नातीही तू बाजूला करू 

शकशील, याची तर मला खात्रीच वाटते. ही गोष्ट तर त ू आत्ताच आपल्या 

वववाहाच्या प्सांगी वसद्ध करून दाखवली आहसे. आपल्या वववाहाला असलेला 

प्त्यक्ष तुझ्या मातावपत्याांचा व इतर नातेवाईकाांचा ववरोधही तू बाजूला केलास 

आवण लोकबनदचेीही पवाण केली नाहीस. ही गोष्ट तुझ्याकडून, माझ्यावरील प्ेमापेक्षा 

कृष्णावरील प्ेम व श्रद्धा याांच्यापोटीच घडली आह,े ह े मला वाटते तूही मान्य 

करशील. अर्ाणत मला त्यात कमीपणा वाटत नाही तर तो मी माझा बहुमानच 

समजतो. कारण ज्या कृष्णावर तुझी श्रद्धा आह े त्या कृष्णानेच हा माझ्यावर 

दाखवलेला ववश्वास आह.े त्या ववश्वासाला पात्र ठरण्याचा मी नेहमीच प्यत्न करीन 

आवण त्यातूनच जर कधीकाळी मी कमी पडलो तर तू व कृष्ण मला वनवितच 

साांभाळून घ्याल, याची मला पूणण खात्री आह.े  

  द्रौपदी, तुझे जे कृष्णाशी काहीतरी आगळे वेगळे सांबांध आहते ना, तेच मला 

जाणून घ्यायचे आहेत. त्याववषयीच माझ्यारठकाणी अत्यांत कमालीची उत्सुकता 

आह.े या कृष्णाचे वेगळेपण मलाही कळावे, असे मला अगदी मनापासून वाटते. ते 

नीटपणे न कळल्यामुळेच काहीवेळा माझ्या मनाचा गोंधळ उडालेला आह े आवण 

त्यामुळे घडणाऱ्या माझ्या चुकीच्या वागण्यामुळे मी कृष्णापासून त्या त्या वेळी 

मनाने दरूही गेलो आह.े अर्ाणत तो दरुावा मला सहन न झाल्यामुळे ककवा खरे तर 

कृष्णालाच तो दरुावा सहन न झाल्यामुळे त्याने मला प्ेमाने पुन्हा पुन्हा जवळ 



 

 

घेतले आह.े पण हा ‘पुन्हा पुन्हा’ शब्दच धोकादायक आह.े कारण एकदा चूक 

घडूनही मला सुधारण्याची सांधी वमळाली तरी मन कृष्णापासून पुन्हा दरू जाण्याची 

शक्यता ही वशल्लक रहातेच आवण ती शक्यताच मला नको असून ती कायमची दरू 

करायची आह.े परांतु म्हणजे मी वनवित काय करायचे ह ेमात्र माझ्या लक्षातच येत 

नाही. तेव्हा तूच आता याच्यावर तुझ्या अनुभवाने प्काश टाक आवण मला ह े

कृष्णाचे ववशेषत्व म्हणा ककवा माहात्म्य म्हणा, पण समजेल अशा शब्दात साांगशील 

तर बरे होईल.  

 द्रौपदी, आणखीनही एक गोष्ट माझ्या मनात अजूनही घर करून आह ेआवण 

त्याचा सल माझ्या मनाला अधून मधून टोचत असतो. माझ्याशी वववाह करण्याचा 

वनणणय घेताना तू तुझ्या आप्तस्वकीयाांच्या मताांची व मनाांची पवाण केली नाहीस. 

परांतु मी मात्र माझ्या कुटुांवबयाांची मने साांभाळण्याला प्ाधान्य ददले. 

त्याांच्याववषयीच्या कतणव्यकमाणला अग्रक्रम दतेाना तुझ्या भावनाांचा काहीच ववचार 

केला नाही. त्याांच्यासाठी मी तुलाही सोडायला तयार झालो होतोच. ही वनवितच 

माझ्या मनाची कमकुवतता आह े आवण या नातेसांबांधाचे दडपण जोपयांत माझ्या 

मनावर आह,े तोपयांत माझे मन कायमचेच दबुणल रहाणार आह.े पण प्श्न असा आह े

की या नात्याांचे व त्याांच्याववषयीच्या कतणव्यकमाणचे मनावरील ओझे कमी तरी कसे 

करावे?  या प्श्नाचे योग्य उत्तर अजूनही मला सापडलेले नाही आवण प्श्न 

सोडवण्याची रीतही अजून मला कळलेली नाही. परांतु तुला मात्र या सवण गोष्टी 

अगदी सहजपणे जमलेल्या ददसत आहते. त्याचे रहस्य मला साांगण्याचे करशील 

का? नाहीतर, मी मनामध्ये कुठेतरी दबुणल राहीन आवण पुढे कधीतरी ऐनवेळी 

एखाद्या प्सांगात मी पुन्हा मनाने कमी पडेन आवण माझे स्वत्व गमावून बसेन.” 

  बोलता बोलता अजुणन एवढा भावूक झाला की त्याचे द्रौपदीलाही नवलच 

वाटले. अजुणनाचे असे रूप ती पवहल्याांदाच पहात होती. पण ते पाहून द्रौपदीच्या 

मनाला एक प्कारचे समाधानही वाटले. कारण त्या वनवमत्ताने वतला वतच्या अत्यांत 

वप्य असलेल्या कृष्णाववषयी अवधक बोलण्याची सांधी वमळाली होती आवण 

वतच्यासाठी तर त्यापेक्षा दसुरी अशी आनांदाची कोणतीही पवणणीच नव्हती. 

द्रौपदीच्याठायी कृष्णमाहात्म्याबरोबरच कृष्णप्ेमही दाटून आले आवण कृष्णप्ेमाने 

युक्त झालेल्या द्रौपदीने अत्यांत प्ेमाने अजुणनाचे मस्तक कुरवाळून हळुवारपणे ती 

त्याच्या केसातून हात दफरवत रावहली. द्रौपदीच्या त्या प्ेमळ स्पशाणने अजुणनाचे मन 

अवतशय सुखावले आवण तो द्रौपदीच्या अवधक जवळ आला. द्रौपदीनेही त्याला 

र्ोडावेळ तसेच राहू ददले. पण र्ोड्यावेळाने वतने अजुणनाला तेवढ्याच प्ेमाने दरू 

केले आवण त्याच्या नजरेशी नजर वमळवून ती त्याच्याकडे पहात रावहली. 
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द्रौपदीच्या प्ेमळ नजरेतील मादणवता व सावत्त्वकभाव अजुणनाला जाणवला. त्यामुळे 

द्रौपदीच्या प्ेमळ नजरेने व स्पशाणने उत्तेवजत न होता अजुणनाचे मन शाांत झाले. 

अजुणनाच्या मनाची ही अवस्र्ा द्रौपदीच्या लगेचच लक्षात आली आवण वतने 

अजुणनाशी वतच्या मधुर वाणीने हळूहळू बोलावयास सुरुवात केली.  

   “कृष्णाच्या सहवासात जे मी अनुभवले आवण जे मला जाणवत रावहले 

त्यामुळेच मला कृष्णाकडे पहाण्याची दषृ्टी प्ाप्त झाली, ही गोष्ट अगदी शांभर टके्क 

खरी आह.े त्याच अनुभवाने माझ्या लक्षात आले की कृष्णाचे वेगळेपण ह े त्याच्या 

अांतःकरणाच्या ववशुद्ध अवस्र्ेमुळे आह.े त्याच्या अांतःकरणाच्याठायी सवाांववषयी 

आपलेपणा व मुख्यतः समभाव आह.े कोणाशीही बोलताना व वागताना स्त्री-पुरूष, 

श्रीमांत-गरीब, उच्च-नीच असा कोणताही भेदभाव कृष्णाकडून कधीही होतच नाही. 

सवाांच्या दःुखाववषयी कृष्णाच्याठायी कळवळा आह ेआवण त्याांच्यावरील दयेपोटी 

त्याांना सवण तऱ्हचेी प्त्यक्ष मदत करण्यास कृष्ण सदवै तत्पर असतो. दीन-दबुळ्याांना 

रक्षण दऊेन आधार दणेे कृष्णाकडून अगदी सहजपणे घडते. मुख्य म्हणजे, ह ेसवण 

करण्यासाठी ज्या आत्मशक्तीची जरूरी असते ती कृष्णाठायी वनत्य जागृत असते, ही 

सवाणत महत्त्वाची गोष्ट आह.े कृष्णाचे ह ेआत्मबळ हचे त्याचे ववशेषत्व आह ेआवण 

या त्याच्या आत्मशक्तीलाच कृष्ण नेहमी ‘ईश्वराच्या अवस्तत्वाची जाणीव’ अस े

सांबोवधत असतो. अर्ाणत ‘ईश्वर व त्याच्या अवस्तत्वाची जाणीव’ हा अनुभवच काय, 

ह ेशब्दसुद्धा आपल्यासारख्या सामान्याांसाठी एक गूढच आह.े पण माझ्यापुरते मी ह े

कोडे सोडवले आह.े माझ्यासाठी ‘ईश्वर ककवा त्याचे अवस्तत्व’ म्हणजे फक्त कृष्णच 

आह.े कारण ही सांज्ञा जर अांतःकरणाच्या अनुभवाचे वणणन करणारी असेल तर 

माझ्या दषृ्टीसमोर तरी एकीएक कृष्णच उभा रहातो. ही माझी अांधश्रद्धा नसून 

माझ्या स्वानुभवातून झालेला हा माझा वनिय आह.े ईश्वरी तत्त्व म्हणजे काय ह े

मला मावहत नाही, परांतु त्या ईश्वरी तत्त्वाचा आववष्कार म्हणजे कृष्णच होय, अशी 

माझी दढृ श्रद्धा आह.े  

 ह े नार्, कृष्णाचे अांतःकरण तर प्ेमस्वरूपच आह.े त्याच्याठायी असलेल्या 

सवाांववषयीच्या अकारण प्ेमाचे तेच एकमेव मूळ कारण आहे. कृष्णाच्या ववशुद्ध 

अांतःकरणातील शुद्ध प्ेमाचा अनुभव घेताना एक गोष्ट वनवितपणे जाणवते की ह े

प्ेम सवण नात्याांच्या परते आह.े त्या प्ेमाला कोणत्याही व्यावहाररक नात्याचा 

स्पशणही नसल्यामुळेच ते प्ेम वनरपेक्ष असते आवण म्हणूनच शुद्धही असते. अशा त्या 

कृष्णप्ेमालाच ईश्वरीप्ेम म्हणणे अवधक योग्य ठरेल. कृष्णप्ेम अनुभवताना 

कृष्णाच्या रूपाने आपले जणू ईश्वराशीच नाते जोडलेले आहे आवण त्या ईश्वरी 

प्ेमाचाच अनुभव आपण घेत आहोत, असाच भाव आपल्या मनात वनमाणण होतो. 



 

 

त्या प्ेमाच्या केवळ स्मरणानेही आपले मनोबळ केवढेतरी वाढते याचा मी नेहमीच 

अनुभव घेत असते. या मनोबळामुळेच कोणत्याही प्सांगात त्या प्सांगाची 

आपल्यावर मात न होता आपण त्या प्सांगातून सहजपणे असे बाहरे पडतो, की त्या 

प्सांगाच्या पररणामाचा लवलेशही आपल्या मनात वशल्लक रहात नाही.  

 अहो नार्, कृष्णाच्या या ववशुद्ध अांतःकरणातून या सांसाराववषयीचे ज्ञानही 

अगदी यर्ार्णपणे प्गट होते. सांसारातील सवण नाती व सांबांध आवण त्यासांबांधीची 

कतणव्यकमे याांची जरूरी व मयाणदा याववषयीचे अत्यांत सुस्पष्ट असे वव्ेषण जेव्हा 

प्सांगा-प्सांगातून कृष्णाकडून घडते, तेव्हा तर या सांसाराकडे पहाण्याची आपली 

दषृ्टीच बदलते आवण योग्य ती दषृ्टी आपल्यालाही प्ाप्त होते. त्या दषृ्टीने सांसाराकडे 

पावहले असता सवण काही स्पष्ट ददसू लागते. त्यामुळेच कतणव्यकमाणचे रूपाांतर कधीच 

मोहात होत नाही आवण कतणव्यकमाणच्या मयाणदाही लक्षात आल्यावरती मन त्या 

कतणव्यकमाणत गुांतून न रहाता, लागलीच मोकळेही होते. मनावरती कतणव्यकमाणचे 

कोणत्याही प्कारचे ओझे असे रहातच नाही. अर्ाणत त्यासाठी केवळ बुद्धीबळ 

उपयोगाला येत नाही तर तेव्हा केवढे तरी मनोबळच आवश्यक असते आवण तेच 

बळ कृष्णप्ेमाने प्ाप्त होते, ह े मी माझ्या अनुभवाने अगदी खात्रीपूवणक साांगते. 

आपले खरे कतणव्यकमण काय व केवढे आह े आवण ते कोठपयांत करायचे आह े ह े

ठरवण्यासाठी आपण जेव्हा कृष्णाचे अांतःकरण प्माण मानतो, तेव्हा मग काहीच 

अडचण येत नाही. त्यावेळेस मग आपल्या अशुद्ध मनातील कोते ववचार व आपल्या 

अशुद्ध बुद्धीची अपुरी समज तेवढ्या वेळेपुरती तरी सहजपणे बाजूला होते आवण 

योग्य वनणणय घेऊऩ योग्य कृती करण्याचे धैयणबळ आपल्याला प्ाप्त होते. कृष्णाला 

अपेवक्षत अशा आपल्या आचरणाने कृष्णाला केवढातरी आनांद होणार आह े हा 

ववचारच एवढा सुखद असतो की मग त्यासाठी आपण इतराांच्या मताांची वा 

होणाऱ्या पररणामाांची कोणतीही तमा बाळगत नाही. कृष्णाच्या ववशुद्ध 

अांतःकरणाला तोषववणे आवण त्याच्या मुखावरील प्सन्नता पहाणे यातच 

आपल्याला सवण आनांद प्ाप्त होत असतो. 

 नार्, कृष्णाच्या बाबतीत आणखीन एक गोष्ट अत्यांत महत्त्वाची आह ेआवण 

ती म्हणजे, जरी कृष्ण सवाांवरती सारखेच प्ेम करीत असला तरी त्याच्या प्त्यक्ष 

प्ेमाच्या असलेल्या व्यक्तींना कृष्ण त्याच्या अवधक जवळ पहातो आवण साहवजकच 

तो त्याांच्याकडून अपेक्षाही अवधकच बाळगतो. कृष्ण स्वतः ज्या आत्मबळाने जीवन 

जगत असतो ते आत्मबळ त्याच्या प्ेमीजनाांनीही प्ाप्त करून घ्यावे, असेच कृष्णाला 

नेहमी वाटत असते. एवढेच नव्ह,े तर त्यासाठी तो वनत्य प्यत्नशीलही असतो. ते 

आत्मबळ प्ाप्त होण्यासाठी प्त्येकाठायीची आत्मशक्ती, जी तत्त्वतः प्त्येकाच्या 

रठकाणी आहेच, ती जागृत होऊन मनापयांत पोहोचणे अत्यांत आवश्यक असते ह े

कृष्ण जाणून आह े आवण म्हणून कृष्ण त्याचाच आग्रह धरीत असतो. कृष्ण जरी 
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आपल्याला प्त्येक प्सांगात सार् दते असला तरी त्यामुळे आपण परावलांबी तर होत 

नाही ना, याची कृष्णाला अत्यांत काळजी वाटत असते. त्याच्या प्ेमीजनाांनी 

स्वावलांबी व्हावे असेच कृष्णाला नेहमी वाटत असते आवण तसेच त्याचे साांगणेही 

असते. कृष्णाच्या आपल्यावरील असलेल्या खऱ्या प्ेमाचेच ह े लक्षण आह.े नाही 

का? 

 नार्, एक गोष्ट तुम्हाला स्पष्टपणे व मोकळेपणे साांगते की मी आता जे काही 

तुमच्याशी बोलते आह,े त्यात माझी बुद्धी ककवा माझे ज्ञान अवजबात नाही. कारणा 

कारणाने व प्सांगा प्सांगाने कृष्ण जे काही माझ्याशी आजपयांत बोलत आला आवण 

त्यातून जे काही मला जाणवले, तेच मी स्मरणाने तुम्हाला आता साांगत आह े

एवढेच! त्यातील ईश्वर, आत्मशक्ती, आत्मबळ इत्यादी शब्द मी कृष्णाच्या मुखातून 

वारांवार ऐकत असते आवण म्हणूनच त्या शब्दाांचा उच्चार माझ्याकडून बोलताना 

घडला. त्या शब्दाांचा वनवित अर्ण तुम्हाला साांगणे मलाही शक्य होणार नाही. तो 

तुम्हाला फक्त कृष्णच साांगू शकेल. परांतु त्या शब्दातील भावार्ण मात्र मला 

वनवितपणे जाणवतो आवण त्याच्या खरेपणाववषयीही माझी पूणण खात्री पटलेली 

आह.े माझ्यादषृ्टीने तो भावार्ण एवढाच आह ेकी आपल्या खऱ्या प्ेमाच्या नात्याची 

एकच व्यक्ती आह ेआवण ती म्हणजे कृष्ण! कृष्णच आपले खरे वहत जाणतो आवण 

तेच तो साांगतही असतो. तेव्हा कृष्णाला धरून रहाण्यातच आपले वहत आहे आवण 

त्याला केवळ प्ेमानेच धरणे शक्य आह.े पण त्यासाठी आपल्याला इतर सवण गोष्टी 

सोडणे आवश्यक आह े आवण त्याच्या प्ेमानेच ते शक्य होईल, असा माझा ठाम 

ववश्वास आह.े या सवाांमध्ये आपल्या भाग्याने आपल्याला एका गोष्टीची अत्यांत 

अनुकूलता आह ेकी मुळात कृष्णानेच आपल्याला अत्यांत प्ेमाने धरून ठेवलेले आह े

आवण कोणत्याही पररवस्र्तीत तो आपल्याला अांतर दणेार नाही, ही गोष्ट वत्रवार 

सत्य आह.े कारण कृष्ण आहेच तसा! तेच कृष्णाचे ब्रीद आह े आवण तोच त्याचा 

धमणही आह.े” 

  द्रौपदीचे बोलणे ऐकताना अजुणनाला सुरूवातीला जरी नवलाई वाटत होती 

तरी हळूहळू त्याच्याकडून ऐकणे मनःपूवणक घडू लागले होते. आपण काहीतरी 

वेगळेच ऐकत आहोत असे वाटत असतानाच द्रौपदीचे बोलणे खरे आह,े असेही 

त्याला कुठेतरी जाणवू लागले होते. त्याच्या मनाकडून ववचारही घडू लागले आवण 

तेच ववचार त्याच्या बोलण्यातून सहजपणे प्गट होऊ लागले. 

 “अगां द्रौपदी, तुझे म्हणणे अगदी बरोबरच आह.े तुझ्या साांगण्यातील त्य 

माझ्याही लक्षात येत आह.े कृष्ण आपल्या उभयताांनाही त्याच्या अत्यांत जवळ 



 

 

पहातो ही गोष्ट खरीच आह.े मलाही ते वनवितपणे जाणवतेच. परांतु तू कृष्णाच्या 

अवधक जवळची आहेस ह ेतर मला स्पष्टपणे ददसत आह.े कारण तू कृष्णाला तुझ्या 

अवधक जवळ पहातेस. कृष्ण केवळ तुझ्या मनातच आह ेअसे नव्ह,े तर तो तुझ्या 

अांतरात आह े ह े नक्की. म्हणूनच तू कृष्णाववषयी एवढ्या आपलेपणाने व 

आत्मववश्वासाने बोलू शकतेस. पण मला तसे शक्य होत नाही. कारण कृष्ण जरी 

माझ्या मनात वनवितपणे असला तरी तो केवळ मनातच आह ेही गोष्टही खरीच 

आह.े परांतु माझ्या मनात इतराांनाही स्र्ान आह.े तुझ्या मनात मात्र कृष्णच एकमेव 

आह.े त्यावशवाय दसुरे कोणीही तेर्े नाही आवण असलेच तरी प्त्यक्ष प्सांगात ते सवण 

अगदी सहजपणे बाजूला सरते आवण केवळ कृष्णप्ेमाचेच प्ाधान्य उरते. मला 

वाटते हाच तुझ्या व माझ्यातील अत्यांत मूलभूत असा व मोठाच फरक आह.े  

 द्रौपदी एक गोष्ट मला कबूल करायलाच हवी की माझ्या मनात माझ्या 

मातेला प्र्म स्र्ान आह ेआवण त्यानांतर माझा ज्येष्ठ बांधू धमणराज याला स्र्ान आह.े 

माझी माता कुां ती ही आमच्या कुटुांबातील कें द्रस्र्ान आह े आवण ते कोणत्याही 

पररवस्र्तीत तसेच अबावधत रहाणार आहे. त्याचप्माणे धमणराजा हा ज्येष्ठ बांधू या 

नात्याने आमच्या कुटुांबाचा प्मुख आह.े त्यामुळे आमचे सवण कौटुांवबक व वैयवक्तक 

वनणणयही धमणराजाच्या सांमतीनेच होत असतात. सवण कुटुांबाची, सवाांच्या व्यवक्तगत 

वहताची काळजी धमणराजाच घेत असतो आवण त्याच्यावरती आम्हा सवाांचाच 

ववश्वास आह.े त्याचे सवणच वनणणय, नेहमीच सवाांना मान्य होतातच असे नाही. परांतु 

तरीही आम्ही सवणच जण धमणराजाच्या मताचा व वनणणयाचा आदर करतो. तसेच 

सांस्कार आमच्या मातेने आमच्यावर केलेले आहते आवण आता तशीच आम्हाला 

सवयही जडलेली आह.े अशा पररवस्र्तीत जरी मी कृष्णाला माझ्या मनात प्र्म 

स्र्ान ददले तरी ते तसे स्र्ान प्त्यक्ष जीवनात कृष्णाला दतेा येणे मला शक्य होईल, 

असे मला तरी वाटत नाही. त्यामुळे तुझीही र्ोडीशी पांचाईतच होणार आह.े कारण 

माझ्या या भूवमकेमुळे कृष्णाला आपल्या प्त्यक्ष जीवनात प्र्म स्र्ान घेता येणे 

शक्य होणार नाही आवण त्याचे तर तुला वनवितच वाईट वाटणार, ह ेमी जाणून 

आह.े पण त्यासाठी माझाही नाईलाजच आह.े तरी तू माझ्यावर राग न धरता मला 

साांभाळून घेण्याचे मात्र कर, म्हणजे झाले.” 

 अजुणनाने मोकळेपणाने बोलून त्याची भूवमका स्पष्ट केली. अजुणनाच्या मनाची 

मयाणदा व त्याचे कारण या दोन्ही गोष्टी द्रौपदीच्या आधीच लक्षात आल्या होत्या. 

फक्त त्या अजुणनाच्या मुखातून वनःसांददग्धपणे प्गट झाल्या एवढेच! परांतु त्यामुळे 

द्रौपदी नाराज मात्र मुळीच झाली नाही. अजुनाची अगवतकता द्रौपदीच्या वनवितच 

लक्षात येत होती आवण त्यामुळे वतच्यारठकाणी अजुणनाववषयी सहानुभूतीच होती. 

अजुणनाच्या मनात कृष्णप्ेम असूनही केवळ पररवस्र्तीमुळे त्याचा नाईलाज होत 
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आह,े हहेी द्रौपदी जाणून होती. अजुणनाववषयी वतच्याठायी अत्यांत आपलेपणाच 

होता. अर्ाणत त्याचे मूळ वतच्याठायी असलेल्या कृष्णप्ेमात व कृष्णाने वतला 

ददलेल्या दषृ्टीत होते. त्याचीच पररणती म्हणजे द्रौपदी मनातून अत्यांत शाांत होती 

आवण तरीही अजुणनाशी बोलण्याची आतुरता वतच्याठायी होतीच. कारण अजुणनाची 

मनःवस्र्ती द्रौपदीला कळली होती आवण त्याच्याशी बोलणे अत्यांत आवश्यकच आह े

ह े वतने अचूक ओळखले होते. त्यामुळेच द्रौपदीने अजुणनाशी शाांतपणे बोलावयास 

सुरुवात केली.  

  “अहो नार्, तुम्ही मनावरती कोणत्याही प्कारचे दडपण मुळीच घेऊ नका. 

कृष्णामुळे खरे तर मनावरचे सवण ताण नाहीसे होऊन ते अत्यांत हलके फुलके होते. 

तसे पावहले तर, सांसारातील कतणव्यकमे हीच आपल्या मनावरील ताण वाढवीत 

असतात. कारण त्याांचे ओझेच आपण नेहमी आपल्या मनावरती बाळगीत असतो 

आवण त्या ओझ्याखालीच आपले स्वतःचे अवस्तत्वही दबले जाऊन ते हरवलेही जाते. 

आपण कोणाच्या तरी नात्याचे कोणीतरी आहोत, एवढेच आपल्याला वनत्य 

जाणवत रहाते आवण त्यामुळे आपण आपली खरी ओळखच ववसरून जातो. एक 

व्यक्ती म्हणून आपल्या प्त्येकाचे एक स्वतांत्र अवस्तत्व आहे ही गोष्टच आपल्या 

लक्षात येत नाही. पण ती गोष्ट हीच मूलभूत सत्य आह ेह ेअगदी खरेच आह ेआवण 

नेमकी त्याचीच जाणीव आपल्याला करून दणे्याचा, कृष्णाचा सततचा प्यत्न 

असतो. अर्ाणत ह ेत्याच्याकडून आपल्यावरील आत्यांवतक प्ेमापोटीच सहजतेने घडत 

असते, ही गोष्ट अत्यांत महत्त्वाची आह.े आपली खरी ओळख आपल्याला कळून 

आपल्याठायीचे स्वत्व जागे होईल आवण त्या स्वत्वाने जर आपण आपले जीवन जगू 

तरच आपले जीवन खऱ्या अर्ाणने आनांदाचे होऊन त्या जीवनाचे सार्णक होईल, ह े

फक्त केवळ कृष्णच त्याच्या स्वानुभवाने जाणून आह.े कृष्ण आपल्यासारख्याांना 

त्याचे मानतो एवढेच नव्ह,े तर आपल्याला त्याच्यासारखे करण्याचा प्यत्न करतो ह े

खरे तर, त्याचे आपल्यावरील उपकारच आहते. ही गोष्ट कायमची लक्षात ठेवा 

आवण केवळ त्याचदषृ्टीने कृष्णाकडे पहात रहा. त्यातूनही आपल्यावरील कृष्णाच्या 

प्ेमाचे स्मरण आपल्याला राहील तर आपल्या मनावर कोणताही ताण न येता ते 

सदा सवणदा मोकळे राहील आवण त्या प्ेमाची जाणीव आपल्याला आपले जीवन 

जगण्यासाठी वनत्य प्ेरणादायी ठरेल.  

 अहो नार्, जीवनातील एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे कृष्ण वारांवार वनदशे 

करीत असतो. त्याच्या स्वानुभवाने ह े तो नेहमीच साांगत असतो की जीवन ह े

बाह्ाांगाने नेहमीच बदलत रहाते. मनुष्यामध्ये शारीररक बदल होत असतात, तसेच 

सभोवतालच्या पररवस्र्तीतही सतत बदल घडतच असतात. पण त्या बदलाांनुसार 

जर मनाच्या अवस्र्ेत बदल झाला नाही तर मन एका जागीच अडकून बसते व 



 

 

अडूनही रहाते. मनाच्या या दबुणलतेमुळेच प्त्यक्ष वस्तुवस्र्तीशी जमवून घेणे त्या 

मनाला शक्यच होत नाही. त्याचीच पररणती म्हणून मन सदैव दःुखी व त्रासलेले 

रहाते. पण तेच मन, जर मागील जीवनात गुांतून न रहाता आताच्या 

पररवस्र्तीनुरूप राहील तर त्याच मनाला प्ाप्त पररवस्र्तीला मोकळेपणाने सामोरे 

जाणे सहज शक्य होईल. 

 नार्, जीवनातील नाती व त्यातील सांबांधही खरे तर असेच बदलत असतात. 

परांतु ती गोष्ट जर आपल्या लक्षात आली नाही तर त्याचे दषु्पररणाम आपल्यालाच 

भोगावे लागतात. एका स्त्रीच्या बाबतीत तर अशी नाती वतच्या वववाहानांतर 

सहजपणे बदलत रहातात आवण ती सवण सांबांवधताांना अगदी सहजपणे मान्यही 

होतात. ती स्त्री वतचे माता-वपता, बांधू-भवगनी ही सवण नाती मागे सारून पतीचा 

हात धरून पतीच्या जीवनात प्वेश करती होते आवण वतचे पुढील सवण जीवन 

एकमेव पतीशीच जोडलेले रहाते. एवढेच नव्ह,े तर पतीची असलेली सवण नाती ही 

त्या पत्नीचीही होऊन रहातात. असे असले तरी पती व पत्नी याांचेच नाते, ह ेत्याांच्या 

पुढील जीवनाचा पाया व आधारभूत असते. कारण ते नाते केवळ शारीररक नाही 

तर भाववनकही असते. त्याांच्या नात्यातील सामांजस्य, एकमेकाांवरचा भरवसा, 

परस्पराांच्या भावनेववषयी आदर व कदर आवण मुख्य म्हणजे सवण प्सांगात 

एकमेकाांना ददलेली मनःपूवणक सार् या सवाांमुळेच त्याांचे नाते यशस्वी ठरते आवण 

त्याांचे जीवन खऱ्या अर्ाणने आनांददायी होऊन रहाते.  

 नार्, परांतु वववाहानांतर स्त्रीप्माणे पुरूषाच्या जीवनातही त्याच्या 

नातेसांबांधाचे प्ाधान्य बदलले तरच वैवावहक जीवन, आत्ताच म्हटल्याप्माणे 

सुखासमाधानाचे होणे शक्य आह ेही गोष्ट सत्य आह.े पुरूषही त्याच्या जीवनातील 

मातावपता व बांधूभवगनी यासारख्या नात्यात भावनेने गुांतून न रहाता त्याच्या 

पत्नीशीच भावनेने पूणणपणे जोडला जाईल, तरच पती व पत्नी याांची खरी जोडी 

जमेल आवण त्याांच्या सांसारात गोडी वनमाणण होईल. नाहीतर ही इतर नाती, मग ती 

पतीची असोत नाहीतर पत्नीची असोत, पतीपत्नीच्या सांसारात नेहमीच बाधक 

होतील. परांतु कृष्णासारखी एखादी वनःस्वार्ी, वनरपेक्ष व उभयताांच्या सारखीच 

प्ेमाची व्यक्ती जर पतीपत्नी नात्यामध्ये असेल, तर मात्र पती व पत्नी याांची जोडी 

नक्कीच जमेल. कारण कृष्णप्ेमामुळे त्या उभयताांमध्येही वनःस्वार्ी व वनरपेक्ष असे 

खरे प्ेम वनमाणण होईल. त्या कृष्णप्ेमामुळेच त्या उभयताांची जोडी नुसती जमेलच 

असे नव्ह,े तर त्याांच्या ठायीच्या कृष्णप्ेमामुळे त्याांची जोडी त्या प्ेमाच्या गोडीमुळे 

रांगेलही. या दषृ्टीने ववचार केला असता आपल्या उभयताांमध्ये कृष्ण आह ेह ेआपले 

केवढे तरी भाग्यच आह,े असेच म्हणावे लागेल. अर्ाणत आपल्यामध्ये जेवढे कृष्णप्ेम 

वनमाणण होईल तेवढे आपण मनाने एकमेकाांच्या अवधक जवळ येऊ ही गोष्ट अगदी 

खरी आह.े पण आपण एकमेकाांच्या जवळ जसजसे येऊ तसतसे इतराांपासून दरू 



 कृष्णपरमात्मा 

 

होणार ही गोष्ट तर साहवजकच आह ेना? कारण हा तर सृष्टीचा वनयमच आह.े परांतु 

एक गोष्ट मात्र वनवित आह ेकी आपण खऱ्या अर्ाणने व प्ेमाने एकमेकाांच्या जवळ 

येण्यासाठी, आधी कृष्णाच्या अवधकावधक जवळ जाणे अत्यांत आवश्यक आह ेआवण 

ही जवळीकता आपणापैकी ज्याने त्याने व्यवक्तगतररत्याच साधली पावहजे ही गोष्ट 

खरीच आह.े आपल्या सुदवैाने आपणा उभयताांचा जेवढा कृष्ण आवडता आहे 

त्यापेक्षा जास्त आपण दोघेही कृष्णाला वप्य आहोत आवण नेमका याच गोष्टीचा 

आपण उपयोग करून घेणे अत्यांत आवश्यक आह,े असे मला तरी अगदी मनापासून 

वाटते. याववषयी तुमच्या मनाला काय वाटते ह ेतुम्हीही अगदी मोकळेपणाने मला 

साांगण्याचे करावे.” 

   

 द्रौपदीचे बोलणे गांभीरपणे ऐकत असताना अजुणनाचा चेहराही अत्यांत गांभीरच 

झाला होता. सुरूवातीला र्ोड्याशा चदकत मुद्रनेे द्रौपदीकडे पहाणारा अजुणन, नांतर 

मात्र वतच्याकडे अत्यांत कौतुकाने पहातच रावहला होता. त्यामुळे द्रौपदीचे बोलणे 

र्ाांबले तरीही त्यावर अजुणन काहीही बोललाच नाही. ककबहुना, काय बोलावे हचे 

अजुणनाला सुचत नव्हते असेच म्हणावे लागेल. द्रौपदीच्या बोलण्यात जशी भावना 

होती तसेच वतचे बोलणे तकण बुद्धीलाही अगदी धरून होते. मुख्य म्हणजे, द्रौपदीच्या 

बोलण्यामध्ये अजुणनाववषयीचा अत्यांत आपलेपणा व वजव्हाळा होता. त्याचाच स्पशण 

अजुणनाच्या मनाला झाला आवण त्याचेही मन र्ोडेसे भारावलेच. परांतु द्रौपदीच्या 

नजरेत अपेक्षेचा भावही अजुणनाला जाणवला आवण त्याने स्वतःला सावरले. 

द्रौपदीच्या बोलण्याने अजुणनाच्या मनातील ववचाराांनाही चालना वमळाली होतीच. 

त्याच ववचाराांना प्यत्नपूवणक शब्दरूप दऊेन अजुणन हळूहळू बोलू लागला. 

 “अगां द्रौपदी, तुझे बोलणे एवढे ववचारपूवणक व वनियात्मक असते की ते 

ऐकतच रहावे असेच वाटते. त्यातून तुझ्याठायीच्या ववचाराांची वनवितताच लक्षात 

येते. तुझे साांगणे एवढे सहज व सोपे असते की ते मला लागलीच पटतेही. तुझ्या 

बोलण्यात कोठेही ज्ञानाचा आववभाणव नसतो ककवा कोणाला काही समजावून 

साांगण्याचा अवभवनवेशही नसतो. परांतु तू ज्या आत्मववश्वासाने बोलतेस त्यामुळे 

तुझे बोलणे एवढे प्वाही व प्भावी होते की ऐकत असताना ते मनाचा ठावच घेते. 

मग तेर्े माझ्या मनाचे दमुत असूच शकत नाही. तुझे ववचार लागलीच माझ्या 

मनाचेही होऊन रहातात आवण तुझ्या साांगण्यातील खरेपणही लक्षात येते. परांतु 

त्यानांतर र्ोड्या वेळाने जेव्हा पुन्हा माझे ववचार माझ्या मनात वर येतात तेव्हा 

माझ्या मयाणदाही माझ्या लक्षात येतात. र्ोडा वेळ मनात एक प्कारची खांतही 

वनमाणण होते की तुझे म्हणणे खरे असूनही मी तुला सार् दऊे शकत नाही. मला एक 



 

 

गोष्ट वनवितच जाणवते की कृष्णाचा जेवढा व जसा प्भाव तुझ्यावरती झाला आह,े 

तेवढा व तसा प्भाव माझ्यावरती झालेला नाही. त्याचे मला वाईटही वाटते. पण 

त्याला माझाही नाईलाजच झालेला आहे असे म्हणण्यापेक्षा, तुझ्या रूपाने तो 

इलाज सापडला आह ेअसेच मी म्हणेन. 

 द्रौपदी, या ववषयावरती माझे व कृष्णाचे तेवढेसे बोलणे होत नाही ककवा 

होऊ शकत नाही ह ेमी तुला मागेच साांवगतलेले आह.े त्यामुळे कृष्णाची र्ोरवीही 

मी नीटपणे समजू शकत नाही ही गोष्ट खरीच आह.े पण तुझ्या बोलण्यात तर मला 

पूणणपणे कृष्णाचीच झाक ददसत आह.े तेव्हा तू माझ्याशी नेहमी असेच बोलण्याचे 

करीत रहा. त्यामुळेच माझ्या मनाला कृष्णाच्या साांगण्यातील खरेपण हळूहळू 

कळेल. मला र्ोडा वेळ लागेल खरा, परांतु एक ना एक ददवस मी कृष्णाची खरी 

र्ोरवी पूणणपणे जाणून घेईन असा मला पूणण ववश्वास वाटतो. तोपयांत मात्र, तू मला 

साांभाळून घेत रहा आवण मला सार् दते रहा. कृष्णाला भेटण्याचे व त्याच्याशी 

बोलण्याचे पूणण स्वातांत्र्य तुला आह े ह े तुला साांगण्याची आवश्यकताच नाही. तू 

कृष्णाला कधीही, कुठेही व केव्हाही खाजगीत भेटून तुझे मन मोकळेपणाने साांगत 

रहा आवण त्याचे व्यवक्तगत प्ेम व मागणदशणन घेत रहा. त्याचा जसा तुला उपयोग 

होईल तसाच त्याचा लाभ मलाही तुझ्याकडून वमळत राहील.” 

 अजुणनाच्या बोलण्याचा झालेला तोष द्रौपदीच्या मुखावर स्पष्टपणे ददसत 

होता. वतने मांदवस्मत केले व ती अजुणनाला म्हणाली,  

“ह ेनार्, तुमच्याकडून मला अगदी हचे बोलणे अपेवक्षत होते. तुमच्या सरळ 

व साध्या स्वभावाचेच ते लक्षण आहे. तुमच्या मनाचा चाांगुलपणा तुमच्या 

बोलण्यातून अगदी स्पष्टपणे प्गट होत आह े त्यामुळेच मला केवढा तरी ददलासा 

वमळालेला आह.े तुम्ही माझ्यावरती जो ववश्वास ठेवलेला आह ेत्याला मी नेहमीच व 

पूणणपणे जागेन, एवढेच आश्वासन मी तुम्हाला दतेे. कृष्णाची र्ोरवी तुम्हालाही 

हळूहळू कळेल आवण योग्यायोग्य जाणून त्याच्या साांगण्याप्माणे प्त्यक्ष वागण्याचे 

मनोबळही तुम्हाला वनवितपणे प्ाप्त होईल याची मला पूणण खात्री आह.े 

 नार्, मला तुम्हाला आणखीन एक गोष्ट साांगायची आह.े कौटुांवबक गोष्टींचा 

तुम्ही मनावरती अवजबात ताण घेऊ नका. तुम्ही प्सांगोपात्त ज्या ज्या वेळी जी जी 

भूवमका घ्याल वतला त्या त्या वेळी माझा पूणण पाठठबा असेल आवण माझ्याकडून 

तुम्हाला पूणण सहकायणही वमळेल याची तुम्ही खात्री बाळगा. मी तुमची पत्नी म्हणजे 

तुमची सहधमणचाररणी आह.े त्यामुळे जीवनातील  प्त्येक प्सांगात तुमची सार् देणे 

ह ेतर माझे कतणव्यकमणच आह ेआवण ते माझ्याकडून अत्यांत आपलेपणाने वनवितच 

पार पडेल. त्या बाबतीत तुम्ही अगदी वनबित रहा.” 
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 द्रौपदीच्या बोलण्यातील आपलेपणाचा अजुणनाच्या मनाला सुखद स्पशण झाला 

आवण त्याचे मन द्रौपदीच्या प्ेमाने भरून आले. त्याने पुढे होऊन द्रौपदीला अत्यांत 

प्ेमाने जवळ घेतले आवण द्रौपदीही त्याच प्ेमाने अजुणनाच्या वमठीत ववसावली 

आवण अवतशय सुखावलीही.” 

   

 बोलता बोलता नारदाचे लक्ष लक्ष्मीकडे गेले आवण लक्ष्मीच्या मुखावरील 

समाधान पाहून नारदालाही सांतोष झाला. लक्ष्मीचे मनही सुखावले आह ेह ेनारदाने 

ओळखले आवण र्ोडावेळ स्वतःचे बोलणे र्ाांबवून नारद लक्ष्मीकडे वमवश्कल नजरेने 

पहात रावहला. नारदाच्या नजरेतील वमवश्कलता लक्ष्मीच्याही लगेचच लक्षात 

आली. वतनेही नारदाकडे पाहून वस्मतहास्य केले आवण नारदाशी बोलावयास 

सुरुवात केली. 

 “अरे नारदा, तुझ्या नजरेतील भाव मला कळला. अजुणन व द्रौपदी याांच्यातील 

प्ेमभावाने माझे मन सुखावले आह ेअसे जे तुला जाणवले, ते अगदी बरोबर आह.े 

ती गोष्ट खरीच आह.े कारण त्यासांबांधी माझ्या मनात र्ोडासा काळजीचा भाव 

होता ही गोष्ट मला कबूल करावयासच हवी. केवढ्या तरी अडीअडचणी पार 

करूनच अजुणन व द्रौपदी याांचा वववाह झाला होता. तेव्हा त्याांचे वैवावहक जीवन 

सुखाचे होणे हचे अत्यांत महत्त्वाचे होते. त्यातून वववाहाचा वनणणय घेताना अजुणन 

कमी पडला होता. त्यामुळे ती गोष्ट द्रौपदीच्या मनात कुठेतरी रहाण्याची 

शक्यताही नाकारता येत नव्हती. परांतु द्रौपदी ही एखाद्या सामान्य स्त्रीसारखी 

वागली नाही याचे मला अत्यांत कौतुक वाटत आह.े अर्ाणत द्रौपदी ही सामान्य स्त्री 

नव्हतीच. त्यामुळेच वतने मनात कोणताही ककतु बाळगला नाही आवण वतने 

अजुणनाशी अत्यांत आपलेपणाने व प्ेमाने वागून अजुणनाचे मनही बजकलेच. याचे सवण 

श्रेय द्रौपदीवर झालेले कृष्णाच्या प्ेमाचे व साांगण्याचे सांस्कार याांनाच केवळ आह,े 

ही गोष्ट तर सत्यच आह.े ह े अजुणनाच्याही लक्षात आलेच आवण म्हणूनच त्याने 

द्रौपदीच्या कृष्णावरील प्ेमाचे व श्रद्धचेे तोंड भरून कौतुकच केले. एवढेच नव्ह,े तर 

अजुणनाने द्रौपदीला कृष्णाशी प्ेमाचे सांबांध ठेवण्यासाठी पूणणपणे मोकळीक ददली. 

त्याचा लाभ अजुणनालाही वमळणारच होता आवण त्याची जरूरी आता अजुणनाच्याही 

लक्षात आलेलीच होती. कृष्णाकडे बघण्याची दषृ्टी अजुणनाला द्रौपदीकडूनच 

वमळणार होती याची खात्री अजुणनाला पटली होती आवण मुख्य म्हणजे तशा दषृ्टीची 

आवश्यकता अजुणनाला जाणवू लागलेली होती. अजुणनाच्या या भूवमकेतून जसा 

त्याचा द्रौपदीवरचा भरवसा ददसतो तशीच त्याची कृष्णावरील श्रद्धाही ददसते. 

नाहीतर, कोणता पती त्याच्या पत्नीला दसुऱ्या पुरूषाशी असे प्ेमाचे सांबांध ठेवायला 



 

 

मोकळीक दईेल. एवढेच नव्ह,े तर त्यासाठी प्ोत्साहनही दईेल बरे? मला तरी ती 

गोष्ट अशक्यच जाणवते. असे होणे तर अत्यांत दरु्ममळच आह.े म्हणूनच मला अजुणनाचे 

खास कौतुक वाटते, ही गोष्ट मी प्ाांजळपणे कबूल करते. 

 ह े नारदा, परांतु द्रौपदीचे तर मला ववशेषच कौतुक वाटत आह.े कारण 

कृष्णवनष्ठा व पती म्हणून अजुणनावरील वनष्ठा या दोन्हीची वतने जराही गल्लत होऊ 

ददली नाही. या दोन्हीतील फरक व त्याांची एकमेकाांना असलेली पूरकता द्रौपदीने 

योग्यपणे ओळखली होती आवण तशी वतने साधलीही. कृष्णाच्या प्ेमाचा 

ईश्वरीभावाने अनुभव घेताना वतने अजुणनाच्या पतीप्ेमाचाही तेवढ्याच प्ेमाने 

स्वीकार केला आवण अजुणनालाही वतने प्ेमाने सुखावले. त्यासाठी द्रौपदीला 

कोणताही आववभाणव ककवा कसरत करावी लागली नाही. त्यासांबांधी वतच्या मनाची 

र्ोडावेळही व जराही दोलायमान अवस्र्ा झाली नाही. ही गोष्ट असाधारणच आह,े 

असेच म्हणावे लागेल. स्त्री असूनही स्त्रीत्वाच्या बांधनातूनच द्रौपदी मनाने मोकळी 

झालेली असल्याचेच ते लक्षण होते. अर्ाणत ही दकमया वतच्याठायीच्या 

कृष्णप्ेमामुळेच व कृष्णबोधामुळेच झालेली होती ह ेतर वनवितच आह.े पण तरीही 

मला द्रौपदीचे अप्ूप वाटते ते वाटतेच. कारण कृष्णाच्या प्ेमाचा गुण म्हणजे 

मोकळेपणा व कृष्णाच्या बोधाचा गुण म्हणजे वनियात्मकता, ह े दोन्ही गुण 

द्रौपदीच्याठायी पूणणपणे उतरले असल्याचेच ते द्योतक होते. होय ना? 

 ह ेनारदा, परांतु मला आणखीन एका गोष्टीचे मात्र जरूर नवल वाटत आह.े 

द्रौपदी अजुणनाला बराच वेळ अनेक गोष्टी समजावून साांगत होती आवण अजुणनही ते 

सवण तेवढा वेळ शाांतपणे ऐकून घेत होता ही गोष्ट माझ्या दषृ्टीने तरी साधी नाही. ते 

एक नवलच म्हणावे लागेल. कारण बहुतेक कोणाही पुरूषाला त्याच्यापेक्षा त्याच्या 

पत्नीला काही जास्त कळते ह,े मुळातच मान्य नसते. त्यातूनही जर त्या पत्नीने 

आपल्या पतीला काही साांगण्याचा प्यत्न केला तरी तो एवढा वेळ ते शाांतपणे ऐकून 

घेणे शक्यच नाही आवण ऐकल्यावरती तर तो पती त्याच्या पत्नीचे म्हणणे नीटपणे 

समजावून न घेताच वतच्याशी वादच घालणार, ही गोष्ट तर अगदी 

सूयणप्काशाएवढी स्वच्छ व स्पष्ट आह.े वनदान माझा तरी अनुभव असाच आह.े 

नारदा, याबाबतीत तुझा काही स्वतःचा अनुभव नाही ही गोष्ट जरी खरी असली, 

तरी तुझ्यागाठी सवण जगाचा अनुभव आह.े तेव्हा माझी शांका खरी की खोटी ह ेतूच 

ठरव आवण त्याचे वनरसनही तूच कर बघू.”  

 असे बोलून लक्ष्मी नारदाकडे वमश्कीलपणे हसून बघत रावहली. नारदालाही 

लक्ष्मीच्या बोलण्यातील गांमत लक्षात आली आवण त्यानेही मोकळेपणे, पण माफक 

हसून वतला दाद ददलीच. परांतु लक्ष्मीच्या बोलण्यातील गांमतीपेक्षाही त्यातील मुद्दा 
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नारदाला अवधक महत्त्वाचा वाटला आवण त्यानेही नेमका तोच मुद्दा पकडून 

बोलावयास सुरुवात केली. 

 “ह े लक्ष्मी, तू पती-पत्नी नात्यामधील जी गांमत तुझ्या स्वानुभवाने 

साांवगतलीस ती तर बरीचशी खरीच आह.े त्याबाबतीत जरी माझा स्वनुभव नसला 

तरी माझा या जगाववषयीचा आवण त्यातील सवणच नातेसांबांधाांववषयीचा अनुभव 

अवतशय दाांडगा आह,े ह े तुझे म्हणणेही अगदी बरोबरच आह.े पण अशा 

गमतीजमती या सवणच नातेसांबांधात र्ोड्याफार प्माणात घडतच असतात. त्याचे 

मूळ कारण म्हणजे अनेक नातेसांबांधाांतून प्गटणारा या जीवाचा स्वभावच मुळात 

अत्यांत गमतीशीर आह.े त्यामुळेच अशा गांमती व ववनोद या जगात नेहमीच घडत 

असतात. त्याचा केवढा तरी सांग्रह माझ्या अनुभवाच्या खवजन्यात साठवलेला आह.े 

त्यातील एकेक गोष्ट जर तुला मी साांगत रावहलो तर आपल्याला वेळ तर पुरायचा 

नाहीच पण आपल्याला या काळसत्तेत जो काही बहुमोल वेळ वमळालेला आह,े तो 

मात्र वाया जाईल आवण असा वेळ फुकट दवडणे ही गोष्ट आपल्याला मुळीच 

परवडण्यासारखी नाही. कारण आपल्याला या नारायणाच्या चररत्रातील 

सगुणकर्ाांचे गायन श्रवण करण्यातच अवधक रस आह.े केवळ त्या कर्ाांमध्येच 

प्ेमरस एवढा भरलेला आह ेकी जरा सांधी वमळायची खोटी, तो प्ेमरस भरभरून 

वहायला लागतो हचे खरे. पण तुझ्या गमतीशीर बोलण्यामध्येही एक मुद्दा दडलेला 

आहचे. त्याववषयी बोलणे मात्र अत्यांत आवश्यक आह ेअसे मला वनवितपणे वाटते 

आवण ते मात्र बोलल्यावशवाय मी रहाणार नाही. 

 अगां लक्ष्मी, अनेक नातेसांबांधाांमध्ये पती-पत्नीचे नाते व सांबांध ह ेववशेष आहते, 

ही गोष्ट खरीच आह.े कारण मुळात ते नाते एका वेगळ्याच स्तरावरचे आह.े बाकी 

सवण नाती, जशी माता-वपता, बांधु-भवगनी वगैरे ही प्त्येक जीवाला जन्मतःच प्ाप्त 

होतात आवण ती त्याला कायमची वचकटून रहातात. या नातेसांबांधातच तो जीव 

लहानाचा मोठा होऊन वाढत असतो आवण त्यामुळे या नात्याांववषयी एक प्कारची 

कृतज्ञता प्त्येक जीवाच्या ठायी अगदी सहजपणे असते. या नात्याांववषयी एक 

प्कारच्या आदराचीही भावना असते. ‘या नात्याांचे आपल्यावर काहीतरी ऋण आहे 

आवण आपण त्याांचे दणेे लागतो’ असाच भाव सवाांच्या रठकाणी असतो आवण ते 

चाांगल्या सांस्काराांचेच लक्षण आह.े त्यामुळे या नात्याांमध्ये ‘दसुरा आपल्या वहताचेच 

साांगत आहे’ अशी श्रद्धा असते आवण ‘त्याप्माणे वागणे ह ेआपले कतणव्यकमणच आहे’ 

अशीही धारणा असते. अर्ाणत ह े सवण त्या त्या नात्यातील व्यक्तींशी असलेल्या 

सांबांधाांवरही अवलांबून आह.े त्या व्यक्तींशी असलेले सांबांध जर काही कारणाने 

दरुावले ककवा वबघडले तर मग ते नातेही, असून नसल्यासारखेच होते. अशा वेळी 



 

 

त्या नात्याचे बांधनही गळून पडते. मुख्य म्हणजे, या सवण नात्याांमध्ये वयाचा 

मोठेपणा ककवा साांसाररक अनुभवाचे असलेले शहाणपण ह े सांबांवधताांवरती एक 

प्कारचे दडपणच आणत असते. बहुतेक जण या दडपणाखालीच वावरत असतात 

आवण स्वतःच्या इच्छा व भावना बाजूला सारून ककवा वेळप्सांगी मारूनही 

दसुऱ्याांचे मन जन्मभर राखत रहातात. अशा लोकाांचे स्वतःचे असे स्वतांत्र 

व्यवक्तमत्त्व कधी घडतच नाही. मग स्वतःच्या व्यवक्तमत्त्वाची ओळख होऊन त्याचा 

अनुभव घेणे अशासारख्या गोष्टी तर दरूच रावहल्या. 

 लक्ष्मी, काही वेळेला काही जणाांना त्याांच्याठायीचे स्वत्व जाणवते आवण ते 

त्या स्वत्वाने जगण्याचा प्यत्नही करू पहातात. परांतु पररवस्र्तीच्या दबावापुढे 

त्याांना शरणागती पत्करावी लागल्यामुळे त्याांचे स्वत्व ते गमावून बसतात. 

काहीजण मात्र त्याांच्या स्वत्वाववषयी आग्रही रहातात आवण नात्याचे दडपण 

झुगारून दऊेन कोणत्याही पररवस्र्तीत त्याांचे स्वत्व राखून त्याप्माणेच त्याांचे 

जीवन जगतात. अशावेळी साहवजकच त्याांना त्याांच्या नातेवाईकाांचा रोष पत्करावा 

लागतो आवण त्याांचे नात्यातील सांबांध दरुावतातही. परांतु त्या स्वत्वाचे रूपाांतर 

स्वावभमानात होण्याचा धोकाही असतो. कारण अवभमान हा कोणत्याही रूपातला 

असो तो केवळ दोषच आह े असे नव्ह,े तर तो घातकही आह.े कारण त्यामुळे 

स्वतःपेक्षा दसुऱ्याला कमी लेखले जाते आवण दसुऱ्याांच्या भावनाांना कःपदार्ण 

समजून त्याांचा ववचारही केला जात नाही. असा स्वावभमान हा अांती दरुावभमानच 

ठरतो आवण त्यातील कारठण्य दसुऱ्याांच्या प्माणे स्वतःलाही बोचत व टोचत रहाते. 

र्ोडक्यात म्हणजे कोणत्याही नात्यात जर प्ेमाचे सांबांध नसतील तर कोणीच 

कोणाचे ऐकतही नाही ककवा ऐकूनही घेत नाही. मग त्याप्माणे वागण्याचा तर 

प्श्नच वनमाणण होत नाही. तेच जर दोन व्यक्तींमध्ये आपलेपणाचे सांबांध असतील तर 

मग त्याांच्यात नाते असले वा नसले तरी चालते. त्याांच्यामध्येच बोलणे व ऐकणे हे 

दोन्ही घडून खऱ्या अर्ाणने ववचाराांची देवाण घेवाण घडते. त्यानांतरच्या प्त्यक्ष 

कृतीनेही त्याांच्यातील आपलेपणा केवळ रटकूनच रहातो असे नाही, तर तो 

आपलेपणा वनत्य वाढतच रहातो. 

 ह े लक्ष्मी, पण या सगळ्या नात्याांपेक्षा पती-पत्नी ह े नाते अत्यांत आगळे 

वेगळेच आह ेही गोष्ट तर खरीच आह.े एक तर ते नाते जन्मतःच आपसूक वनमाणण 

झालेले नसते तर ते ठरवून वनमाणण केलेले असते. उभयताांचे कूळ व सांस्कार याांची 

मावहती करून घेऊन व उभय पक्षाांच्या सांमतीने ह े नाते जुळवले जाते. त्यामध्ये 

काहीवेळा भावी पती-पत्नींची मनेही समजून घेतलेली असतात आवण वववाहानांतर 

त्या उभयताांची मने जुळून यावीत, अशी अपेक्षा असते. त्याची मुख्य जबाबदारी 

केवळ त्या पतीपत्नींवरतीच असते. त्याांचे नातेवाईक त्याांना केवळ साहाय्यभूतच 
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होऊ शकतात आवण तेही त्या उभयताांची तशी इच्छा असेल तरच! कारण शेवटी 

मागणदशणक व मदतनीस ह ेबाजूलाच रहातात आवण प्त्यक्ष जीवनात पती व पत्नी 

हचे एकमेकाांसाठी असतात. तेव्हा त्याांची मने एकमेकाांशी जुळणे हीच गोष्ट 

महत्त्वाची आह.े मने जुळायची तर त्यासाठी मनाठायी ववचाराांमध्ये व प्त्यक्ष 

आचारामध्येही लववचकताच हवी आवण अशी लववचकता परस्पराांववषयीच्या 

आपलेपणातूनच वनमाणण होऊ शकते. ‘आपण एकमेकाांचे जीवनातील जोडीदार 

आहोत आवण या जोडीनेच आपणा उभयताांना सवण जीवन जगायचे आह,े त्यासाठीच 

एकमेकाांना सार् द्यायची आह ेआवण तशीच ती घ्यायचीही आहे’ ही जाणीव जर 

उभयताांच्या मनामध्ये वनत्य जागृत असेल तरच पतीपत्नीची अशी जोडी जमू शकते. 

या जावणवेचे मूळ एकमेकाांवरील प्ेमाच्या गोडीमध्ये आह.े ‘प्ेमाची गोडी आह ेतरच 

जोडी आहे आवण जोडी आह ेतरच त्या प्ेमाची गोडी आहे’ ही मूलभूत गोष्ट जर पती 

व पत्नी या उभयताांच्या लक्षात आली आवण प्त्यक्ष प्सांगात ती गोष्ट त्याांच्या लक्षात 

रावहली, तरच त्याांचे जीवन एकमेकाांना पूरक व सुखकारक होते. 

 अगां लक्ष्मी, परांतु ह ेसवण जरी तत्त्व म्हणून खरे असले तरी पतीपत्नीची अशी 

आदशण जोडी सध्याच्या कवलयुगाच्या काळात प्त्यक्षात असणे ही गोष्ट केवळ 

कठीणच नव्ह े तर जवळ जवळ अशक्यच आह.े याला कारण, पती व पत्नी याांचे 

असलेले वभन्न स्वभाव आवण त्याांच्यावरील आधीपासूनचेच असलेले वभन्न सांस्कार. 

ह ेस्वभाव व ह ेसांस्कार जर अत्यांत घट्ट झालेले असले तर त्याांच्यात एक प्कारचा 

हट्टीपणाच वनमाणण होतो आवण त्याचेच रूपाांतर व्यवक्तगत अहांकारामध्ये होते. मग 

फक्त स्वतःचेच म्हणणे व वागणे हेच खरे असे प्त्येकजण समजून वागत रहातो 

आवण दसुऱ्याने आपल्या मनाप्माणे व मताप्माणे जमवून घ्यावे अशी अपेक्षा 

दसुऱ्याकडून करीत रहातो. भूवमकेच्या अशा ताठरपणामुळेच वभन्न स्वभावाांमध्य े

आधी घषणण होते आवण व्यवक्तगत प्ेमाचे वांगण नसल्यामुळे मग त्यातून सांघषणही 

घडतो. असा सांघषण टोकाला गेला तर एकमेकाांची मने आधी दरुावतात आवण मग 

कायमची वेगळीही होऊ शकतात. जगाच्या इवतहासात घडलेले असे अनेक प्सांग 

उदाहरणादाखल दाखववता येतील. परांतु तो आपल्या अभ्यासाचा ककवा 

बोलण्याचाही ववषय नव्हचे. केवळ तुझ्या मावहतीदाखल म्हणूनच मी त्याचा केवळ 

उल्लेख करीत आह.े  

 ह े लक्ष्मी, पण अजुणन व द्रौपदी याांची गोष्टच वेगळी होती. त्याांची जोडी 

प्त्यक्ष कृष्णाने जमवलेली होती आवण त्याची पूणण जाणीव त्या उभयताांच्या 

रठकाणी नेहमीच असे. कृष्णाच्या प्ेमाची व्यक्ती या दषृ्टीनेच अजुणन व द्रौपदी 

एकमेकाांकडे पहात असत आवण त्यामुळेच ते एकमेकाांना अत्यांत आवडत असत. 



 

 

कृष्णाने जो आपला भरवसा धरला आह ेत्याला जागण्याची जबाबदारी ही आपली 

आह ेयाची जाणीव उभयताांच्या रठकाणी होती, ही सवाणत महत्त्वाची गोष्ट होती. 

त्यामुळेच केवळ एकमेकाांकडून व्यवक्तगत अपेक्षा करीत न रहाता, त्याांच्याकडून 

कृष्णाची जी अपेक्षा होती त्याचीच पूती करण्यामध्ये ते उभयता सावध व तत्पर 

असत आवण एकमेकाांची अत्यांत काळजी घेत असत. त्यातूनही त्याांच्यापैकी जर 

कोणी एखादा वेळप्सांगी कमी पडला तर दसुरा त्याला लगेचच साांभाळून घेत असे 

आवण त्याची पूती स्वतःहून करीत असे. मुख्य म्हणजे, असे काही मुद्दामहून 

करण्याचा त्याांच्यारठकाणी कोणत्याही प्कारचा आववभाणव नसे तर त्याांच्याठायी 

असलेल्या कृष्णप्ेमाच्या जावणवेमुळे व जागृतीमुळे त्याांच्याकडून ह े सवण, अगदी 

सहजपणे घडत असे. याचीच पररणती म्हणजे अजुणन व द्रौपदी याांना परस्पराांचा 

सहवास व जवळीकता अत्यांत वप्य असे आवण त्याांचे सहजीवन ह ेअत्यांत सुखाचे व 

समाधानाचे होते.  

 ह ेलक्ष्मी, अजुणन व द्रौपदी याांच्यामधील कृष्णप्ेमाच्या या धाग्यानेच त्याांना 

आधी कृष्णाशी व म्हणून नांतर एकमेकाांशी बाांधून ठेवलेले होते आवण या प्ेमाच्या 

बांधनामुळेच त्याांच्यात अत्यांत मोकळेपणाचे सांबांध होते. कृष्णप्ेमाची आवडी हा 

त्याांच्यातील सामाईक दवुा असल्यामुळे, कृष्ण हा ववषय त्याांच्यामध्ये नेहमीच 

बोलला व चर्मचला जात असे. अजुणनही द्रौपदीला त्याच्या व कृष्णाच्या मैत्रीतील 

पूवी घडलेले अनेक प्सांग वारांवार आठवून आठवून, अगदी तपशीलवार साांगत असे. 

ते मौजेचे प्सांग ऐकून द्रौपदीच्या मनाची करमणूक तर होईच, परांतु त्याचबरोबर 

कृष्णाच्या व्यवक्तमत्त्वाचे अनेक वेगळे वेगळे पैलू वतच्या दषृ्टीसमोर येत असत आवण 

वतच्या मनाला कृष्णाची र्ोरवी अवधकावधक जाणवू लागे. अजुणनाच्या रठकाणी 

सुद्धा द्रौपदी व कृष्ण याांच्यातील घडलेल्या प्सांगाववषयी ऐकण्याची अत्यांत आतुरता 

असेच आवण तसे तो द्रौपदीला वारांवार ववचारीतही असे. त्यावर मग द्रौपदीही 

कृष्णाववषयी अगदी भरभरून बोलत असे. वतला तर कृष्णाववषयी दकती बोलू वन 

दकती नको असेच होऊन राही. परांतु द्रौपदीच्या साांगण्यात मात्र प्सांगाचा तपशील 

अगदी माफक म्हणजे आवश्यक तेवढाच असे. त्यापेक्षा प्सांगाच्या वनवमत्ताने 

कृष्णाशी झालेला सांवाद आवण त्यातून कृष्णाच्या साांगण्यातून वतला जाणवलेले 

कृष्णाचे अांतःकरण हचे द्रौपदीकडून जास्त प्गट होत असे. हा फरक जसा त्या 

दोघाांच्या स्वभावातील होता, तसाच तो त्याांच्या भावातीलही होता ही गोष्ट खरीच 

आह.े कृष्णाचे व्यवक्तगत प्ेम व मैत्री ही अजुणनाची मयाणदा होती तर द्रौपदीच्या 

दषृ्टीने कृष्णाचे साांगणे व त्याच्या भावार्ाणला महत्त्व अवधक होते. असे जरी असले 

तरी त्या दोघाांचे भाव व स्वभाव ह ेएकमेकाांना पूरक होते ह ेमात्र वनवित होते. 

कारण कृष्ण हा तर त्याचे व्यवक्तगत प्ेम व त्याचे माहात्म्य हे दोन्ही वमळून आह े

हचे सत्य आह.े अर्ाणत ही जाणीव जशी द्रौपदीच्या ठायी होती तशी ती अजुणनाच्या 
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ठायी नव्हती ही गोष्ट जरी खरी असली, तरी अजुणनाठायी असलेले कृष्णाववषयीचे 

व्यवक्तगत प्ेम ह ेद्रौपदीच्या उपयोगाला येत होते आवण द्रौपदीच्या ठायी असलेली 

कृष्णाच्या माहात्म्याची जाणीव, ही अजुणनाच्याही उपयोगाला येत होती. 

 ह े लक्ष्मी, अजुणनावरील प्ेमामुळे कृष्णाचे हवस्तनापूरला वारांवार येणे 

आधीपासूनच होत असे पण आता द्रौपदीमुळे कृष्णाच्या भेटी अवधकच वाढल्या. 

त्याचा लाभ द्रौपदीलाही आपसूकच होत असे. अजुणन व द्रौपदीही मुद्दाम कारण 

काढून द्वारकेला जात आवण कृष्णाला भेटत असत. कृष्ण व अजुणन याांच्या भेटीमध्ये 

बऱ्याच वेळा द्रौपदीचा सहभागही असे. त्यावेळी त्याांच्यामध्ये अनेक ववषयाांवर 

अगदी मोकळेपणाने बोलणे होत असे. एवढेच नव्ह,े तर द्रौपदीला कृष्णाची 

व्यवक्तगत भेट घेण्याची सांधीही वमळत असे. त्यासाठीची अनुकूलताही अजुणनामुळेच 

वतला प्ाप्त होत असे. दकत्येक वेळा अजुणनच द्रौपदीला कृष्णाची व्यवक्तगत भेट 

घेण्यासाठी उदु्यक्त करीत असे. एवढेच नव्ह,े तर त्यासाठी द्रौपदीला वनरवनराळे 

मागण सुचवून वतला प्त्यक्ष मदतही करीत असे. तर काहीवेळा अजुणनही कृष्णाची 

व्यवक्तगत भेट घेण्याचा त्याचा हक्क तेवढ्याच आग्रहपूवणक बजावून घेत असे. 

द्रौपदीलाही त्या गोष्टीचा राग न येता अत्यांत कौतुक वाटत असे. परांतु त्या दोघाांच्या 

भेटीत काय घडले ह े जाणून घेण्याचा प्यत्न मात्र द्रौपदी कधीच करीत नसे. 

त्याचप्माणे कृष्ण व द्रौपदी याांच्या भेटीत काय घडले याववषयी, अजुणनही द्रौपदीला 

काहीच ववचारीत नसे. कृष्णावरील प्ेम व श्रद्धा आवण एकमेकाांवरील पूणण ववश्वास 

यामुळेच कृष्णाचे अवस्तत्व हे अजुणन व द्रौपदी या उभयताांच्या जीवनातील, एकमेव 

आनांदाचा ववषय व कारण होऊन रावहले होते. कृष्णप्ेमाने जुळलेल्या त्याांच्या 

मनात एकमेकाांववषयी कोणताही आपपरभाव तर नव्हताच पण अत्यांत आपलेपणा 

होता. त्यामुळेच अजुणन व द्रौपदी याांच्यात कधीही ‘मी मी’ ककवा ‘तू तू’ असे होतच 

नसे. त्याांच्यात ‘मी’पणाची भाषा कधीच नसे, तर नेहमी ‘आपण असे करूया’ ककवा 

‘आपण जाऊया’ अर्वा ‘आपण असे ठरवूया’ अशी ‘आपण’भावाचीच भाषा त्याांच्या 

मुखातून व वागण्यातून अगदी सहजपणे येत असे. कृष्णप्ेमाचीच ती सारी दकमया 

होती ह ेवनवित!” 

 बोलता बोलता नारदाचे बोलणे सहजपणे र्ाांबले आवण तो लक्ष्मीकडे अर्णपूणण 

नजरेने पहात रावहला. लक्ष्मीलाही र्ोडावेळ काय बोलावे ते सुचेचना. म्हणून तीही 

र्ोडावेळ स्तब्ध रावहली खरी, परांतु तसे स्वस्र् बसणेही वतला कठीणच होऊ लागले 

आवण वतला शब्दाांची मदत घेणे भागच पडले.  



 

 

 “अरे नारदा, तू तर बोलता बोलता या जगातील केवढे तरी मूलभूत सत्यच 

प्गट करून रावहला आहसे. पती व पत्नी या अत्यांत आगळ्या वेगळ्या नात्यातील 

रहस्यच तू उलगडून साांवगतले आहसे. तुझे साांगणे एवढे यर्ार्ण आह ेकी तुला पती-

पत्नी या नात्याचा अनुभव नाही असे म्हणण्याचे कोणाला धाडसही होणे शक्यच 

नाही. ककबहुना प्त्यक्ष पतीपत्नींनाही जे कळणार नाही ककवा आकलन होणार नाही 

ते गुज, तू अगदी सहजपणे प्गट केले आहसे. कारण प्त्यक्ष सांसारात राहून सांसार 

करणाऱ्या पतापत्नींना जी दषृ्टी येऊ शकत नाही, ती तुझ्यासारख्या आत्मानुभवी 

महात्म्याांच्याठायी असते. ईश्वरीभावामुळे त्या महात्म्याांची दषृ्टी अत्यांत शुद्ध असते. 

त्यामध्ये जीवभावाची अशुद्धता अांशमात्रानेही नसते, जी सवण सामान्य 

जीवाांच्याठायी स्र्ायीभावाने असते. तू साांवगतलेली एक गोष्ट अगदी खरीच आह ेकी 

इतर सवण नात्याांमधील दोन व्यक्तींमध्ये एकरूपता होणे कधीच शक्य नाही. तशी 

अपेक्षा करणे ककवा तसा प्यत्न करणे म्हणजे वाळूचे कण रगडून त्यातून तेल 

काढण्याचा प्यत्न करणे अर्वा मृगजळ सेवन करून तहान भागवण्याचा प्यत्न 

करण्यासारखेच आह.े अशी एकरूपता केवळ पतीपत्नी या नात्यामध्येच शक्य आह े

ककबहुना, अशी एकरूपता अनुभवण्यासाठीच ह ेनाते वनमाणण झालेले आह ेअसे मला 

तरी वाटते. परांतु या नात्यामध्येही केवळ वासनापूती एवढीच अपेक्षा रावहली आवण 

त्याला स्वभावाच्या अहांकाराची जोड वमळाली तर मग त्या नात्यामध्येही अशी 

एकरूपता अनुभवणे अशक्यच होऊन बसेल. पण भाग्याने जर त्या नात्यामध्येही 

ईश्वरीभावाची दषृ्टी लाभली तर मात्र, पतीपत्नी या नात्यामध्ये एकरूपतेचा अनुभव 

घेणे शक्य आह,े ही गोष्ट खरी आह ेना? त्यामुळेच अशी सांधी अजुणन व द्रौपदी याांना 

परमभाग्याने कृष्णाच्या रूपाने वमळाली होती असेच म्हणावे लागेल. कारण 

कृष्णाचे ईश्वरी प्ेम त्या उभयताांनी व्यवक्तगतरीत्या स्वतांत्रपणे व दोघाांनी वमळून 

एकवत्रतपणे अनुभवले होते. यामध्ये कृष्णप्ेमाची महती तर आहचे पण त्यासाठी 

अजुणन व द्रौपदी ह ेउभयताही कौतुकास पूणणपणे पात्र आहते, हहेी तेवढेच खरे आह.े 

होय ना?” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यावर नारदाने सांमतीदशणक मान डोलावली आवण तो 

म्हणाला, “अगदी बरोबर! अजुणन व द्रौपदी ह ेवनवितच कौतुकास पूणण पात्र आहते. 

कारण त्याांनी त्याांना भाग्याने वमळालेल्या सांधीचा पुरेपूर लाभ उठवला. वस्तुतः 

कृष्णाच्या रूपाने अशी सांधी अनेकाांना उपलब्ध होती. परांतु त्याांना कृष्णाचे प्ेम 

सहजपणे वमळूनही त्या प्ेमातील ईश्वरीभाव लक्षात न आल्यामुळे त्याांना त्या प्ेमाचे 

व त्यामुळे अर्ाणतच, कृष्णाचेही माहात्म्य कळलेच नाही; एवढेच नव्ह,े तर त्याांना ते 

जाणवलेही नाही. काहीजणाांना कृष्णप्ेमाचे वेगळेपण र्ोडेसे लक्षात आले एवढेच! 
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पण त्यापलीकडे त्याांची मजल जाऊ शकली नाही. ही गोष्ट तशी स्पृहणीय नसली 

तरी ती वस्तुवस्र्ती आहचे. कारण त्यासाठी भाग्याने वमळालेल्या सांधीचे मूल्य 

आधी लक्षात येणे अत्यांत आवश्यक आह ेआवण मुख्य म्हणजे त्यानांतर प्यत्नाांची जोड 

दणेे ही गोष्टही तेवढीच महत्त्वाची आह.े या प्यत्नाांमध्ये जेवढा बाह्ाांगाचा भाग 

आह े तेवढाच ककवा त्याहीपेक्षा र्ोडा जास्तच भाग, हा आांतररक आह.े बाह् 

प्यत्नाांमध्ये प्त्यक्ष भेट, सहवास, प्ेम, सेवा व सांवाद या गोष्टींचा जसा समावेश आह े

तसा आांतररक प्यत्नाांमध्ये मनाठायी प्ेमस्मरण, बुद्धीचा वनिय व वचत्ताठायीचा 

ध्यास या गोष्टी सामावलेल्या आहते. या अांतबाणह् प्यत्नाांच्या पररपाकामुळेच 

सगुणरूपातील ईश्वराचे प्ेम व माहात्म्य या दोन्हींची जागृती रहाते आवण त्याचा 

प्त्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी उदु्यक्त होणेही घडते.  

 ह ेलक्ष्मी, कोणत्याही नात्याांमध्ये एकरूपतेचा अनुभव येणे शक्य नाही ह ेतुझे 

म्हणणे अगदी खरे आह.े त्याला अगदी पतीपत्नी ह े नातेही अपवाद नाही ही 

महत्त्वाची गोष्टही तू लक्षात ठेव. सवाांना केवळ ईश्वराशीच एकरूप होता येणे शक्य 

आह,े ह े सत्य आह.े कारण सवण जीव ह े तत्त्वतः त्या ईश्वराचेच अांश आहते आवण 

म्हणून प्त्येक जण त्या ईश्वराशीच एकरूप होऊ शकतो. नेमकी हीच गोष्ट अजुणन व 

द्रौपदी याांच्या लक्षात आलेली होती. त्यामुळे त्याांनी एकमेकाांशी एकरूप होण्याचा 

प्यत्न व हट्ट कधीच केला नाही आवण तशी अपेक्षाही धरली नाही. परांतु 

त्याांच्यामध्ये सामाईक असलेल्या कृष्णाच्या अवस्तत्त्वामुळे ते दोघे एकमेकाांना 

अनुरूप होत रावहले. खरे तर, त्याांनी कृष्णाशी एकरूप होण्याचा प्यत्नही 

जाणूनबुजून असा कधीच केला नाही. अजुणनाच्या बाबतीत तर तसा प्श्नच वनमाणण 

होत नव्हता कारण त्यासांबांधी तो पूणणपणे अनवभज्ञच होता. कृष्णाचे माहात्म्य 

जाणून असलेल्या द्रौपदीचा प्यत्नही कृष्णाला अनुरूप असे होण्याचाच होता आवण 

त्यासाठीही वतला कृष्णप्ेमाचेच साहाय्य होत असे. कृष्णाच्या अांतःकरणात जे 

द्रौपदीला स्र्ान होते व त्यारठकाणी जी द्रौपदीववषयीची प्वतमा होती, ती 

कृष्णाच्या द्रौपदीशी होणाऱ्या वागण्याबोलण्यातून अत्यांत स्पष्टपणे प्गट होत असे. 

त्यालाच प्माण मानून व त्याचाच आधार घेऊन द्रौपदी जीवन जगण्याचा 

मनापासून प्यत्न करीत असे. वतच्या त्या प्यत्नाांत प्ामावणकपणा व सचोटी होती. 

त्यामुळेच वतच्यामध्ये बाह्ाांगाने व आांतररकही सुधारणा होत रावहली आवण 

त्याचीच पररणती म्हणजे ती अांतबाणह् अशा दोन्ही अांगाांनी कृष्णाला अनुरूप होऊन 

रावहली. हा वतच्या अवस्र्ेत होत गेलेला बदल आवण त्यातूनच वतने कृष्णाच्या 

हृदयाशी साधलेली एकरूपता याववषयी पुढील कर्ाभागात उल्लेख येणारच आह.े 

त्यावेळेस तुला सवण काही कळेलच. 

   ह े लक्ष्मी, खरे तर कृष्णाच्यारठकाणी अजुणनाला सुद्धा स्र्ान होते. 

त्याच्याठायी अजुणनाववषयीचीही एक प्वतमा होतीच आवण ती कृष्णाच्या अजुणनाशी 



 

 

होणाऱ्या वागण्याबोलण्यातूनही प्गट होत असेच. परांतु अजुणनाच्या ते लक्षात येत 

नसे आवण कृष्णही त्याचा आग्रह धरत नसल्यामुळे, अजुणनाला तसे कधीही 

जाणवलेच नाही. परांतु अजुणनाच्या जीवनात द्रौपदीचा प्वेश झाल्यानांतर मात्र, ह े

वचत्र हळूहळू पण वनवितच पालटू लागले. द्रौपदी ही अजुणनाची पत्नी या नात्याने व 

वतच्या स्वभावानुसारही अजुणनाशी कृष्णाववषयी सांधी वमळेल तेव्हा बोलत रावहली 

आवण त्या उभयताांच्या कृष्णाशी असलेल्या ववशेष सांबांधाची आठवण व जाणीव ती 

अजुणनाला वनत्य करून दते रावहली. त्याचाच पररणाम म्हणजे ती गोष्ट अजुणनाच्याही 

लक्षात येऊ लागली आवण लक्षातही राहू लागली. अर्ाणत तसा प्त्यक्ष अनुभव 

घ्यायला अजुणनाला वेळ लागलाच. तो अनुभवही त्याने पूणणपणे घेतला की नाही ह े

त्याच्या पुढील जीवनात घडलेल्या अनेक वचत्रवववचत्र घटनाांवरून तुझ्या लक्षात 

येईलच. त्यासांबांधी आपण त्या त्या वेळीच बोलणे अवधक योग्य ठरेल.” 

 नारदाच्या बोलण्याचा झालेला प्भाव लक्ष्मीच्या मुखावरती अगदी स्पष्टपणे 

ददसत होता. लक्ष्मीच्या मनाचे झालेले समाधान वतच्या मुखावरती पूणणपणे पसरले 

होते. वतच्या मनाची झालेली योग्य समजही वतच्याकडे पहाताक्षणीच लक्षात येत 

होती आवण तीच वतच्या बोलण्यातूनही व्यक्त होऊ लागली. 

 “अरे नारदा, एकरूपतेववषयी तू माझी योग्य समज करून ददलीस ते बरे 

झाले. त्यामुळे माझ्या मनात आता कोणत्याही प्कारचा गोंधळ नाही आवण तसा तो 

पुन्हा होणार नाही याची योग्य ती काळजीही मी घेईनच. अगदी पतीपत्नीच्या 

नात्याला व त्यातील प्ेमाला मयाणदा ही आहचे आवण फक्त ईश्वराचेच प्ेम हे 

अमयाणद आह ेह ेतुझे साांगणे सत्यच आह.े ह ेसत्यच जो जाणेल आवण त्या ईश्वराच्या 

अमयाणद प्ेमाचा अनुभव घेईल, त्याला कोणत्याही नातेसांबांधात कधीही कोणतीच 

अडचण येणार नाही, ह ेवनवित. कारण त्याच्याकडून सवाांशीच आपलेपणाचे वागणे 

घडेल पण तो अडकणार मात्र कोणाच्यातही नाही. सवण रांगातही त्याचा रांग 

वेगळाच असेल आवण सवण करूनही तो त्यापासून नामावनराळाच राहील. तो 

सवाांचाच आह ेअसे ददसेल खरे, पण तो जावणवेने असेल मात्र केवळ ईश्वराचाच. 

ककबहुना, अांतरातून तो केवळ ईश्वराचाच असल्यामुळे तो सवाांशी आपलेपणाने पण 

योग्य त्या मयाणदेत वागू शकेल आवण राहू शकेल. ही मूलभूत गोष्ट आता माझ्या 

पूणणपणे लक्षात आलेली आह ेआवण मी ती कायमची लक्षात ठेवीनही. 

 ह े नारदा, परांतु एकरूपतेचा ववषय साांगत असताना तू जो अनुरूपतेचा 

उल्लेख केलास तो मात्र मला पटला आवण तो माझ्या चाांगलाच लक्षात रावहलेला 

आह.े पतीपत्नी दोघेही एकमेकाांना अनुरूप असणे ककवा होणे आवश्यकच आह.े परांतु 

ईश्वराशी मात्र एकरूप होऊन रहायचे आह ेह ेतू साांवगतलेले सूत्र अवतशय महत्त्वाचे 

आह.े ईश्वराशी एकरूप होण्यासाठीही, आधी त्याला अनुरूप होत रहायचे ह े तू 
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साांवगतलेले गुजही योग्यच आह.े प्यत्न हा ईश्वराला अनुरूप होण्यासाठीच करायचा 

आह.े तोच तर खरा पराक्रम आह.े हे रहस्य प्गट करून तर तू माझ्यावरती अनांत 

उपकारच केलेले आहेस. कारण अनुरूप होण्याच्या प्यत्नातूनच एकरूप होण्याचा 

ध्यास वनमाणण होईल आवण मगच त्या ध्यासाची पूती अगदी सहजपणे होऊन 

राहील, ह ेतू अगदी स्पष्ट करून साांवगतलेस. 

 नारदा, ह ेसवण अजुणन व द्रौपदी याांच्या बाबतीत कसे कसे घडत गेले ह ेजाणून 

घेण्याची अवतशय उत्सुकताच माझ्याठायी आता वनमाणण झालेली आह.े 

कृष्णप्ेमामुळे अजुणन व द्रौपदी ह ेएकमेकाांना अनुरूप होत रावहले ही गोष्ट जरी खरी 

असली, तरी त्यामध्ये त्याांना अडचणी या आल्या असणारच. त्यावर त्याांनी मात 

कशी केली असेल बरे? काही कौटुांवबक अडचणी या असणारच ना? कारण अजुणन व 

द्रौपदी ह ेमोठ्या व एकवत्रत कुटुांबात रहात होते. त्यामुळे अजुणन व द्रौपदी याांच्यात 

जरी काही प्श्न वनमाणण झाले नाहीत, तरी कौटुांवबक प्श्नाांची झळ त्याांना लागणारच. 

त्यातूनच काही मतभेदही वनमाणण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बरे, 

प्त्येक वेळेस काही कृष्णाला भेटणे ककवा त्याचे मागणदशणन घेणेही शक्य झालेच 

नसणार. अशा वेळी अजुणन व द्रौपदी याांनी त्याांचे ऐक्य कसे रटकवून ठेवले असेल 

बरे? या सवण अडचणी येणे अगदी सांभाव्य आह.े त्यापुढे माझ्या मनात त्यासांबांधी 

प्श्न वनमाणण होणे हेही तेवढेच साहवजक आह.े नाही का? अशा वेळी अजुणन व 

द्रौपदी याांची मानवसकता वनवित काय असेल आवण अशा प्सांगी कृष्णाचीही 

भूवमका नेमकी कशी असेल ह ेसवण श्रवण करण्याची माझी आतुरता, अवतशय वाढून 

रावहलेली आह.े त्याची पूती करणे ह ेआता तुझ्याच हातात आह.े म्हणजे खरे तर, ह े

सवण तुझ्या अांतरात दाटून रावहलेले आहचे, फक्त ते तुझ्या मनामध्ये आले की मग 

प्गट व्हायला क्षणाचाही अवधी लागणार नाही याची मला पूणण खात्री आह.े तेव्हा 

आता तुझ्या अांतमुणख झालेल्या मनाला बवहमुणख कर बघू.” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यातून वतची श्रवणाची आतुरता नारदाच्या मनाला स्पशण 

करती झाली मात्र, नारदाचे अांतमुणख झालेले मन बवहमुणख व्हायला मग जराही वेळ 

लागला नाही. नारदाचे मन जेव्हा अांतमुणख अवस्र्ेमध्ये होते तेव्हा त्याच्या 

अांतरातील प्ेमसागरात पूणणपणे बुडालेले होते. त्यामुळे त्याचे मन जरी बवहमुणख 

झाले तरी त्याच प्ेमपूणण अवस्र्ेमध्ये होते आवण प्ेमाने ओलेबचब झालेल्या मनातून 

एकीएक प्ेमजलच वनर्ळत होते. मनाच्या या आनांदी वस्र्तीमुळे नारदाकडून 

कृष्णचररत्राांतील सगुण प्ेमरसाने भरलेल्या आनांददायी कर्ाांचे गायन लागलीच सुरू 

झालेच. 



 

 

 “ह ेलक्ष्मी, तुझी आतुरता ही अगदी योग्यच आह.े कारण अांतरात कृष्णाचे प्ेम 

असणे वेगळे आवण त्या प्ेमाने प्त्यक्ष जीवन जगणे ह ेवेगळे. त्या दोन्हीमध्ये बरेच 

अांतर आह ेआवण ते अांतर भरून काढणे यातच त्या प्ेमाची यशवस्वता सामावलेली 

आह.े कारण जीवन ह ेअनेकाांच्यासह जगावे लागते आवण ते बाह्ाांगाने अनेकाांवर 

अवलांबूनही असते. मुख्य म्हणजे ही गोष्ट अटळ आह े ह े जाणून त्याचा मनाकडून 

पूणणपणे स्वीकार करणे घडावयास हवे. कृष्णप्ेमाने युक्त असलेले मन कोणत्याही 

पररवस्र्तीत शाांत रहाते आवण त्यातून कौशल्याने मागण काढून पुन्हा मोकळे रहाते, 

म्हणजेच पुन्हा कृष्णप्ेमाने युक्त होऊन रहाते. या कृष्णप्ेमामुळे दसुऱ्याला समजून 

घेणे, समजावून साांगण्याचा प्यत्न करणे आवण पररवस्र्तीनुसार तेवढा वेळ जुळवून 

घेणे अगदी सहजपणे घडते. त्याचा मनावर कोणताही ताण व दडपण नसते. त्या 

दषृ्टीने ववचार केला तर द्रौपदी ही अजुणनापेक्षा जास्त समजूतदार होती, ही गोष्ट 

खरीच आह.े नाही म्हटले तरी पत्नी म्हणून द्रौपदीनेच समजूतदारपणा दाखवावा, 

अशी अजुणनाची मनातून अपेक्षा होतीच. अजुणनाचे मन ओळखून असलेल्या द्रौपदीला 

त्या गोष्टीची पूणण जाणीव होती. त्यामुळे द्रौपदीही अनेक वेळा अजुणनाचे मन राखून 

वतची पत्नीची भूवमका चोख बजावीत असे आवण त्यामुळे अजुणनाला तक्रारीला 

जराही वाव वमळत नसे. 

 लक्ष्मी, कृष्णाचाही प्त्यक्ष सहभाग दकती व कसा असावा याववषयी सुद्धा 

र्ोडेसे मतभेद अजुणन व द्रौपदी याांच्यामध्ये होतेच आवण त्याला कारणही त्याांची 

स्वभाववभन्नता हचे होते. अजुणन व द्रौपदी याांच्यातील प्त्येक गोष्ट कृष्णाला 

साांगावयासच हवी असे अजुणनाला मनापासून वाटत नसे. पतीपत्नीमधील काही 

वैयवक्तक गोष्टी या खाजगीच रहावयास हव्यात, असे अजुणनाचे अगदी प्ामावणक मत 

होते आवण तसे तो उघडपणे बोलून वेळप्सांगी त्याचा आग्रहही धरीत असे. परांतु 

द्रौपदीच्या ठायी असलेल्या कृष्णावरील भवक्तभावामुळे वतला तर प्त्येक गोष्ट 

कृष्णाला साांगणे ह े अत्यांत आवश्यकच वाटत असे. कारण वतच्याठायी कृष्णाला 

अग्रस्र्ान होते. कृष्णावरील एकवनष्ठ भावामुळे वतचा तो स्वभावच होऊन रावहला 

होता. पण त्यामुळे होणारी अजुणनाची नाराजी जेव्हा द्रौपदीच्या लक्षात आली, 

तेव्हा मात्र द्रौपदी सावरली आवण वतने वतच्या स्वभावाचा हट्ट न धरता त्याला 

मुरडच घातली. अर्ाणत कृष्णाशी व्यवक्तगत बोलून द्रौपदी वतचे मन मोकळे करीत 

असे आवण कृष्णाचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्याने ददलेली दषृ्टी प्ाप्त करून घेण्याचा 

प्यत्न करीत असे. परांतु अजुणनाजवळ या गोष्टीची वाच्यता करण्याचा मोह मात्र ती 

टाळू लागली. त्यामुळे एकीकडे अजुणनाच्या मनाचेही समाधान होत असे आवण 

द्रौपदीच्या भावाचीही पूती होत असे. कृष्णप्ेमामुळे ह ेवागण्याचे कौशल्य द्रौपदीला 

साध्य झालेले होते, ह ेती स्वतः जाणून होती आवण त्यामुळे वतला कृष्णाचे माहात्म्य 

अवधकच जाणवू लागले होते. 
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 ह ेलक्ष्मी, सवाणत महत्त्वाचा प्श्न होता तो एकवत्रत कुटुांबाचा. सवण पाांडव एकत्र 

रहात होते आवण त्याांच्यामध्ये योग्य ते सामांजस्यही होते. अर्ाणत त्याचे मुख्य कारण 

होते ते म्हणजे सवण पाांडवाांचे त्याांच्या मातेवर असलेले आत्यांवतक प्ेम. त्यामुळेच 

त्याांच्यातील ऐक्य रटकून होते ही गोष्ट तर खरीच होती. कुां ती व द्रौपदी याांच्या 

सांबांधातही कोणतीही अडचण अशी नव्हतीच. कुां तीच्या ठायी द्रौपदीववषयी 

आत्यांवतक आपलेपणा होता आवण वतचे द्रौपदीवर स्वतःच्या पोटच्या मुलीसारखेच 

प्ेम होते. त्याप्माणेच द्रौपदीच्या ठायीसुद्धा कुां तीववषयी अत्यांत आदराची भावना 

होती. त्यामुळे कुां ती व द्रौपदी याांच्यामध्ये नेहमीच मोकळेपणा असे आवण त्याांच्यात 

कमालीचे सामांजस्य होते. वडीलबांधू या नात्याने धमणराज हा कुटुांबप्मुख होता आवण 

त्याच्या धोरणानुसार व त्याच्या वनणणयाप्माणेच कुटुांबातील सवण मुख्य व्यवहार होत 

असत. परांतु धमणराजा हा सज्जन वृत्तीचा असल्यामुळे कुटुांबात कलहाचे असे प्सांग 

वनमाणण होतच नसत. दकरकोळ मतभेद जरी क्ववचत प्सांगी झाले, तरी शेवटी 

धमणराजाच्या साांगण्यावरून सवण गोष्टी सामोपचारानेच घडत असत. अस े

असतानाही पुढे एकदा धमणराजाला दबुुणद्धी झाली आवण त्यामुळे सवण पाांडवाांवरतीच 

अनावस्र्ेचा प्सांग गुदरला आवण ते एका दषु्टचक्रातच सापडले. त्या दषु्टचक्रातून 

सुटून बाहरे पडण्यासाठीही बऱ्याच वषाांचा काळ जावा लागला. त्यातूनही 

वाईटातील अवधक वाईट गोष्ट म्हणजे, या सवाांमध्ये द्रौपदीलाच जास्त झळ 

सोसावी लागली. वतच्या शारीररक व मानवसक त्रासाांची अगदी पराकोटी झाली 

आवण कोणाही स्त्रीच्या आयुष्यात कधीही येऊ नये असा दधुणर प्सांग द्रौपदीवरती 

आला. त्यातून ती वबचारी केवळ कृष्णाच्या कृपेमुळेच व वतने दाखवलेल्या ववलक्षण 

धैयाणमुळे सुखरूपपणे पार पडू शकली. परांतु त्या काळात व त्या एका वववशष्ट 

प्सांगात पाांडवाांनी व ववशेषतः द्रौपदीने ज्या कष्टाांचा व क्लेशाांचा अनुभव घेतला 

त्याचे वणणन करता येणेही केवळ अशक्यच आह.े पाांडवाांच्या व द्रौपदीच्या 

जीवनातील तो अत्यांत कसोटीचा असाच काळ होता. तरीही कृष्णाच्या साहाय्याने 

व स्वपराक्रमाने पाांडव त्यातून तावून सुलाखून वनघाले आवण अांवतमतः यशस्वीही 

झाले.” 

     

  



 

 

इांद्रप्स्र् वनमाणण 

   नारदाचे बोलणे ऐकत असताना लक्ष्मीच्या मुखावर आलेले बचतेचे व 

काळजीचे भाव नारदाच्या लक्षात आल्यावशवाय रावहले नाहीत. परांतु लक्ष्मीची 

काही प्वतदक्रया उमटण्याच्या आतच नारदाने हाताच्या खुणेने वतला र्ाांबवले आवण 

त्याने पुढे बोलावयास सुरूवातच केली. 

  “ह े लक्ष्मी, तुला काळजी वाटणे आवण तीही ववशेष करून द्रौपदीची, हे 

अगदी साहवजकच आह.े कारण तो प्सांगही तसाच अत्यांत बचताकारक होता ही गोष्ट 

खरीच आह ेआवण तो प्सांग तुला तुझे मन घट्ट करूनच ऐकावा लागणार आह.े परांतु 

त्या प्सांगाच्या आधीची पाश्वणभूमीही मावहत असणे अत्यांत आवश्यक आह.े त्यामुळेच 

त्या प्सांगातील गाांभीयणही खऱ्या अर्ाणने तुला जाणता येईल आवण द्रौपदीची 

असहाय्यताही तुझ्या लक्षात येईल. अर्ाणत प्सांगाच्या मागची पाश्वणभूमी 

तपशीलवार व ववस्तारपूवणक न साांगता त्याचे वणणन मी अगदी र्ोडक्या शब्दात व 

आवश्यक तेवढेच करणार आह.े त्यामुळे होणारा काळाचा अपव्यय टाळणे 

आपल्याला शक्य होईल. कारण द्रौपदीवरती असा कठीण प्सांग का आला यापेक्षा 

त्यातून ती ज्या धैयणबळाने पार पडली, तो ववषय अवधक अभ्यसनीय व बचतनीय 

आह.े 

 लक्ष्मी, मी तुला मागे साांवगतल्याप्माणे दयुोधनाच्या ठायी पाांडवाांववषयी 

कमालीचा द्वषे व मत्सर होता. पाांडवाांचे होणारे कौतुक ऐकणे ही तर त्याच्या 

कानाांना एक जबरदस्त वशक्षा आहे, असेच त्याला वाटत असे. पाांडवाांना या जगातून 

कायमचे नष्ट करण्याचा त्याचा कुरटल डाव फसला त्यामुळे तो आधीच वचडला. 

त्यातच द्रौपदीने सवण पाांडवाांशी वववाह केल्यावर तर त्याच्याठायीच्या क्रोधाग्नीमध्ये 

तेलच पडल्यासारखे झाले आवण त्याचा राग अवधकच उफाळून वरती आला. 

पाांडवाच्या मागे ककवा काही वेळा प्त्यक्ष त्याांच्या समोरही दयुोधन त्याांची बनदा 

करत असे. परांतु पाांडव प्यत्नपूवणक शाांत रहात असत आवण इतर लोक दयुोधनाच्या 

बोलण्याला काडीचीही ककमत न दतेा, त्याकडे दलुणक्षच करीत असत. त्यामुळे 

दयुोधनाच्या मनाची अस्वस्र्ता अवधकच वाढली आवण युवराजपद 

वमळववण्यासाठी तो अवधकावधक हट्टालाच पेटला. त्याने त्याववषयी धृतराष्ट्राच्या 

मागे लकडाच लावला. पुत्रमोहाने अांध झालेल्या धृतराष्ट्रानेही मग पाांडवाांना 

कुठेतरी दरू पाठवण्याचे ठरवले. त्यासाठी स्वतःच्या मनातील खऱ्या मतलबी हतेूचा 

कुणालाही पत्ता लागू न दतेा त्याने एक खासी युक्ती योवजली. हवस्तनापूरहून दरू 

एक अत्यांत ओसाड वनजणन असा प्दशे होता. त्यारठकाणी पाांडवाांनी जाऊन त्या 

भागाचा ववकास घडवून आणावा अशी कामवगरी त्याने पाांडवाांवर सोपववली. 

धृतराष्ट्राच्या मनातील अांतस्र् हतेू जाणकाराांनी जसा ओळखला तसा तो 



 कृष्णपरमात्मा 

 

पाांडवाांच्याही लक्षात आलाच. पण धृतराष्ट्राशी नेहमीच आदराने वागणाऱ्या 

धमणराजाने धृतराष्ट्राच्या शब्दाचे पालन करणे ह े त्याचे प्र्म कतणव्यकमण आहे असे 

मानले. एवढेच नव्हे, तर त्याने धृतराष्ट्राला तसे वचनही ददले. इतर पाांडवाांना 

मनातल्या मनात धृतराष्ट्राचा व धमणराजाचाही रागच आला. परांतु त्याांनीही 

बाह्ाांगाने तसे काहीही न दशणववता वडीलबांधू या नात्याने धमणराजाचीच सार् 

दणे्याचे ठरवले. 

 ह े लक्ष्मी, धमणराजाला त्याच्या स्वभावानुसार म्हणा ककवा त्याच्या 

तत्वानुसार म्हणा, पण या गोष्टीसांबांधी कोणाशी चचाण करावी असे वाटलेच नाही. 

धृतराष्ट्राने भीष्म, द्रोण, ववदरू याांच्याशी ववचारवववनमय करूनच हा वनणणय घेतला 

असणार असे धमणराजाने गृहीतच धरले होते. त्याची खातरजमा करून घेण्याची 

जरूरीही त्याला वाटली नाही. त्याचप्माणे ही गोष्ट कृष्णाशी बोलावी अशी 

आवश्यकताही त्या धमणराजाला वाटली नाही. पण ही गोष्ट जेव्हा कृष्णाला अजुणन व 

द्रौपदी याांच्याकडून कळली तेव्हा तो स्वतःहून पाांडवाांच्या भेटीला आला. एवढेच 

नव्ह,े तर धमणराजाच्या वनणणयामुळे जराशा नाराजच असलेल्या इतर पाांडवाांची 

समजूत कृष्णानेच घातली आवण पाांडवाांच्यासाठी असलेली त्या गोष्टीची 

उपयुक्तताही कृष्णाने त्याांना समजावून साांवगतली. कृष्णाच्या दषृ्टीने पाांडवाांसाठी 

त्याांचे स्वतांत्र कतृणत्व दाखववण्याची ती एक सुवणणसांधी होती. त्यातून पाांडवाांचे 

कतृणत्व व स्वतांत्र वृत्तीच वसद्ध होणार होती आवण पाांडवाांच्या पराक्रमालाही 

केवढातरी वावच वमळणार होता. कृष्णाच्या साांगण्याने इतर सवण पाांडवाांची 

नाराजी तर नाहीशी झालीच, पण कृष्णाने धमणराजाला पाठठबा ददल्यामुळे 

धमणराजालाही समाधान वाटले. 

 ह ेलक्ष्मी, कृष्ण केवळ एवढेच करून र्ाांबला नाही तर त्याच्या स्वभावानुसार 

तो पाांडवाांच्या प्त्यक्ष सहकायाणसाठीही धावून गेला. स्वतः पुढाकार घेऊन कृष्णाने 

त्या भागाच्या ववकासाची वनवित अशी योजना तयार केली आवण त्याच्या 

मागणदशणनाखाली ती योजना पाांडवाांनी अत्यांत पररश्रमपूवणक कायाणवन्वत केली. 

र्ोड्याच काळात त्या ओसाड व वैराण प्देशाचे रूपाांतर एका सुांदर व सुवनयोवजत 

अशा रमणीय नगरीमध्ये झाले. प्शस्त रस्ते, प्ेक्षणीय असे अनेक महाल व प्ासाद, 

सुरम्य असे बागबवगचे याांनी सुशोवभत ददसणारी ती नगरी ‘इांद्रप्स्र्’ या नावाने 

नावारूपाला आली. त्या नगरीच्या दशणनाने सवाांच्याच नेत्राांचे पारणे दफटले. वतचा 

नावलौदकक धृतराष्ट्राच्याही कानावर गेला आवण त्याने पाांडवाांचे मनापासून कौतुक 

केले. एवढेच नव्ह,े तर धृतराष्ट्राने दरबारातील सवण ज्येष्ठ लोकाांच्या सांमतीने ती 

नगरी पाांडवाांच्या स्वाधीन करण्याचा वनणणय घेतला. त्यामागेही त्याचा धूतणपणाच 

होता. हवस्तनापूरापासून पाांडवाांना दरू करून कौरवाांना म्हणजेच दयुोधनाला पूणण 



 

 

हक्क दणे्याचाच त्याचा हतेू होता. लहानसा भूप्दशे पाांडवाांना दऊेन त्याांना वेगळे 

करण्यात आले आवण बाकीच्या मोठ्या राज्याचे चालकत्व दयुोधनाला दऊेन त्याला 

युवराजपदही दणे्यात आले. या एकाच खेळीत दोन गोष्टी साधल्या गेल्या. पाांडवही 

आपसूक दरू झाले आवण दयुोधनाचा ‘युवराज’ होण्याचा मनसुबाही पूणण झाला. 

 ह ेलक्ष्मी, पराक्रम हा ज्याांचा अांगीभूत बाणा आह ेआवण कृष्ण ज्याांचा केवळ 

पाठीराखा नव्ह ेतर सहकारीही आह,े अशा पाांडवाांच्या भरभराटीचा काळ येण्यास 

वेळ लागलाच नाही. धमणराजाच्या नीती व न्याय याांना पूणणपणे अनुसरून असलेल्या 

राज्यकारभाराचा नावलौदकक सवणकडे पसरला. आजूबाजूच्या प्दशेातील 

अनेकजणाांच्या रठकाणी इांद्रप्स्र् नगरीचे आकषणण वनमाणण झाले आवण ते सवणजण 

स्वतःची घरेदारे सोडून इांद्रप्स्र् नगरीतच कायम वास्तव्यासाठी आले. तेर्ेच राहून 

त्याांनी आपापला व्यवसाय व व्यापारउदीम सुरू केला आवण स्वतःसह त्या 

नगरीचीही भरभराट घडवून आणली. एवढेच नव्ह,े तर इांद्रप्स्र् नगरीच्या 

आजूबाजूच्या पररसरात वास्तव्य करून असलेल्या अनेक ऋषीमुनींचीही भेट जेव्हा 

धमणराजाने स्वतःहून त्याांच्या आश्रमात जाऊन घेतली, तेव्हा त्या सवाांनी 

धमणराजाला उत्तमोत्तम आशीवाणद ददले आवण त्याचे शुभबचतन केले. 

पाांडवाांववषयीच्या या सवण चाांगल्या गोष्टी दयुोधनाच्या कानावर त्याच्या 

दतूाांच्याद्वारे आल्या तेव्हा पाांडवाांववषयीच्या द्वषेमत्सराने त्याचा नुसता 

जळफळाटच झाला. परांतु जेव्हा कृष्णाच्या साांगण्यावरून धमणराजाने राजसूय यज्ञ 

केला, तेव्हा तर दयुोधनाठायीच्या असूयेने अगदी वरचे टोक गाठले. 

 ह ेलक्ष्मी, राज्यामध्ये जेव्हा सुबत्तेचा व सुखाचा काळ आला तेव्हा कृष्णाने 

ईश्वराववषयीची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी राजसूय यज्ञ करण्याचे सुचववले. 

ईश्वरावरती पूणण श्रद्धा असल्यामुळेच धमणराजाने कृष्णाच्या सूचनेचा लागलीच 

स्वीकार केला. एवढेच नव्ह,े तर त्यासांबांधीची सवण सूत्रेही त्याने कृष्णाकडेच 

सोपवली. कृष्णाच्या अवधपत्याखाली इतर सवण पाांडव उत्साहाने कामाला लागले. 

कृष्णाच्या साांगण्यावरून धमणराजाने अनेक ऋषीमुनींची स्वतः त्याांच्या आश्रमात 

जाऊन भेट घेतली आवण त्याांना राजसूय यज्ञामध्ये सहभागी होण्याची ववनांती केली. 

सदाचरणी व सत्प्वृत्तीच्या धमणराजाची ख्याती ऋषीमुनी जाणून होते आवण म्हणून 

त्याांनीही धमणराजाच्या ववनांतीचा लागलीच स्वीकार केला. देशोदशेींच्या राजाांनाही 

खास व्यवक्तगत आमांत्रण करून बोलावण्यात आले. कृष्णाच्या सूचनेनुसार धमणराजा 

हा स्वतः जातीने हवस्तनापूरला गेला आवण त्याने धृतराष्ट्र, गाांधारी, भीष्म, ववदरू व 

द्रोण अशा र्ोरामोठ्याांची भेट घेऊन त्याांना अत्यांत नम्रतापूवणक व प्ेमपूवणक वनमांत्रण 

ददले. धमणराजाच्या कतृणत्वाने भीष्म, ववदरू व द्रोण याांना अवतशय आनांद झाला. 

त्यामुळे पाांडवाांवरील प्ेमाने व कौतुकाने ते सवणजण राजसूय यज्ञाच्यावेळी आवजूणन 
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उपवस्र्त रावहले. मग धृतराष्ट्राचाही नाईलाजच झाला. त्याच्या मनात 

पाांडवाांववषयी असलेला आकस लपवून ठेवणे धृतराष्ट्रालाही भागच पडले आवण 

वरकरणी पाांडवप्ेमाचा आव दाखवीत तोही त्या यज्ञाच्या वेळी उपवस्र्त झाला. 

धमणराजाने त्याच्या सज्जन स्वभावानुसार खुद्द दयुोधनासह त्याच्या सवणच 

कौरवबांधूांनाही व्यवक्तगत आमांत्रण केले. एवढेच नव्ह,े तर त्याने कणाणलाही वेगळे न 

करता त्याला अत्यांत आपलेपणाने बोलावणे केले. धमणराजाच्या या सुस्वभावाचे 

कणाणलाही कौतुकच वाटले आवण त्याने जाण्यासाठी नाराज असलेल्या दयुोधनाची 

व्यवक्तशः समजूत घालून त्याला राजसूय यज्ञाच्या वनवमत्ताने घडणाऱ्या सोहळ्याला 

हजर रहाण्यासाठी उदु्यक्त केले. कणाणचे साांगणे आवण र्ोडेसे औपचाररकतेचे दडपण 

यामुळे मग नाईलाजाने का होईना, पण दयुोधनही त्याच्या सवण बांधूांसह इांद्रप्स्र् 

नगरीला जाऊन पोहोचला. 

 ह ेलक्ष्मी, राजसूय यज्ञाच्या वनवमत्ताने जणू पाांडवाांनी प्ाप्त करून घेतलेले सवण 

ऐश्वयणच प्गट झाले. त्यामुळे तर सवाांचे डोळे ददपूनच गेले. पाांडवाांकडूनही 

उत्साहाच्या भरात त्याांच्या वैभवाचे जरा जास्तच प्दशणन झाले, असेच म्हणावे 

लागेल. कृष्णाने सावधवगरीची सूचना देऊनही पाांडवाांना सांयम राखता आला नाही. 

त्यामुळे पाांडवाांचे ऐश्वयण जसे अनेकाांच्या नजरेत भरले तसेच ते काहीजणाांच्या 

नजरेत खुपलेही. त्याचा जो व्हायचा तो अवनष्ट पररणाम झालाच. अनेकाांच्या मनात 

पाांडवाांववषयीचा मत्सर वनमाणण होण्यास ते कारण झाले. मग दयुोधनाची अवस्र्ा 

ववचारण्याची तर सोयच नव्हती. पाांडवाांचा नेहमीच दसु्वास करणाऱ्या 

दयुोधनाच्या मनाची अस्वस्र्ता अवधकच वाढली. पाांडवाांचे ऐश्वयण व त्याांचा 

होणारा नावलौदकक सहन करणे दयुोधनाला केवळ अशक्यच झाले. काही झाले 

तरी व कोणत्याही भल्याबुऱ्या मागाणने पाांडवाांना त्याांच्या वैभवासह धुळीत 

वमळवण्याचा एकीएक वनिय करूनच दयुोधन हवस्तनापूरला परत आला होता.  

 ह ेलक्ष्मी, खरे तर चाांगल्या कामाला उशीर करू नये असे म्हटले जाते. परांतु 

दयुोधनाची मनोवृत्ती मुळातच उफराटी असल्यामुळे त्याला पाांडवाांचा नायनाट 

करण्याची इतकी घाई झाली की त्यासाठी त्याला अवजबात वेळ दवडायचा नव्हता. 

त्यामुळे त्याने कपटकारस्र्ानात तरबेज असलेला त्याचा मामा शकुनी याला 

ताबडतोब बोलावून घेतले आवण त्याच्यापाशी आपले मन मोकळे केले. शकुनीने 

दयुोधनाला चार समजुतीच्या गोष्टी साांगावयाच्या ऐवजी दयुोधनाच्या दषु्प्वृत्तीला 

प्ोत्साहनच ददले आवण जांगलात पेटलेल्या वणव्याला जोरदार वाऱ्याची सार् 

वमळाल्यासारखेच झाले. दयुोधनाच्या मनातील द्वषेाग्नी अवधकच भडकल्यासारखा 

झाला. त्याने तर शकुनीच्या मागे सारखा तगादाच लावला. शेवटी शकुनीने त्याची 

सवण दबुुणद्धी पणाला लावली आवण एक कपट योजना आखली. काहीतरी वनवमत्त 

काढून धमणराजाला हवस्तनापूरला दु्यत खेळण्यासाठी म्हणून बोलवायचे आवण 



 

 

त्याला दु्यतामध्ये हरवून त्याचे सवण ऐश्वयण व वैभव त्याच्यापासून वहरावून घ्यायचे. 

शकुनी कपट दु्यत खेळण्यात कुशल होताच. त्यामुळे धमणराजाला हरवण्यात काहीच 

अडचण आली नसती हे दयुोधनाच्या लक्षात आले. त्याचप्माणे धमणराजाला दु्यत 

खेळण्याची केवळ आवडच नव्हती तर त्याला त्याचा नादच होता ही गोष्टही 

दयुोधन जाणून होता. धमणराजा दु्यत खेळण्याचे आमांत्रण कोणत्याही पररवस्र्तीत 

नाकारणे शक्यच नाही याची खात्रीही दयुोधनाला होतीच. त्यामुळेच दयुोधनाने 

शकुनीच्या कपट कारस्र्ानाला तात्काळ सांमती ददली. 

 दयुोधनाने त्याच्या मनातील दषु्ट हतेू उघड न करता धृतराष्ट्राकरवी 

धमणराजाला दु्यत खेळण्याचे आमांत्रण पाठवले. त्याबरोबर धमणराजाने ते आमांत्रण 

स्वीकारण्याचा लागलीच वनणणय घेतला. आतापयांत धमणराजाने एखादी गोष्ट ठरवली 

की त्याववरूद्ध कोणीही काहीही बोलत नसे. सवाांनाच तशी जणू सवयच झालेली 

होती. परांतु या वेळेस प्र्मच द्रौपदीने धमणराजाशी बोलण्याचे र्ोडेसे धाडस केले. 

‘धमणराजासारख्या सज्जन वृत्तीच्या व्यक्तीने असे दु्यतासारखे बनद्य कमण करणे योग्य 

नाही’ ह ेद्रौपदीने धमणराजाला समजावून साांगण्याचा बराच प्यत्न केला. पण वतच्या 

बोलण्याला धमणराज काही बधला नाही. ‘दु्यत हा केवळ खेळ आहे; त्यामध्ये अयोग्य 

असे काही नाही. त्याच्याकडे जास्त गाांभीयाणने न पहाता केवळ एक मौज म्हणूनच 

पहाण्याचे करावे’ असे त्याचे म्हणणे होते. एवढेच नव्ह,े तर ‘दु्यत खेळणे ह े

क्षवत्रयाांना आवश्यकच आह ेआवण दु्यत खेळण्याचे आलेले आमांत्रण स्वीकारणे हा तर 

क्षवत्रयाांचा धमणच आहे’ असा कोणत्यातरी शास्त्राचा आधारही धमणराजाने साांगून 

त्यामध्ये गैर असे काहीच नसल्याचे सवाांना पटववण्याचा प्यत्न केला. त्यामुळे मग 

धमणराजापुढे कोणाचेच काही चालले नाही. कोणत्याही पररवस्र्तीत दु्यत खेळण्याचा 

धमणराजाच्या मनाचा हट्टच झालेला आह ेह ेद्रौपदीसह सवाांच्याच लक्षात आले आवण 

मग सवाांनाच धमणराजापुढे नाईलाजाने गप्प बसावे लागले. एवढेच नव्ह े तर, 

‘धृतराष्ट्राच्या आमांत्रणाचा आदर करणे ह े आपले सवाांचेच कतणव्यकमण आहे’ असे 

म्हणून धमणराज सवण बांधू व द्रौपदी याांच्यासह हवस्तनापूरला जाऊन पोहोचला. 
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धमणराजाची द्यतुात हार 

 पाांडवाांचे स्वागत व आदरावत्य करण्यामध्ये दयुोधानाने कोणतीही कसर 

ठेवली नाही. त्याने बाह्ाांगाच्या चाांगुलपणाचा दखेावा अत्यांत छानपणे र्ाटला 

होता. परांतु त्याच्या मनामध्ये त्याला होत असलेली खुशी मात्र, वेगळ्याच 

कारणास्तव होती. त्याच्या दषृ्टीने वशकारीचे सावज योग्य टप्प्यात आलेले होते 

आवण आता फक्त त्या सावजाचा नेम साधणे तेवढेच बाकी रावहलेले होते. परांतु 

वरकरणी तसे न दाखवता आवण कोणालाही कसलाही सांशय येणार नाही याची 

काळजी घेत दयुोधन योग्य वेळ येण्याची अत्यांत आतुरतेने वाट पहात, नाईलाजाने 

स्वस्र् बसून रावहला होता. मनातून मात्र दयुोधन अत्यांत उतावीळ व बेचैन झालेला 

होता आवण शकुनीमामाबरोबर त्याची सारखी खलबते चालू होती. पाांडव दु्यतात 

पूणणपणे हरून नामोहरम झालेच पावहजेत याची तो शकुनीला सारखी आठवण 

करून दते होता. दयुोधनाने त्याचा हा कुरटल डाव त्याच्या काही मोजक्याच अशा 

जवळच्या व अत्यांत ववश्वासाच्याच व्यक्तींच्या कानावर घातला होता. कणाणला मात्र 

त्याने जाणूनबुजून ववश्वासात घेतले नव्हते. कारण कणण हा त्याच्या असल्या 

दषु्कमाांना व कारस्र्ानाांना कधीच पाठठबा दणेार नाही, उलट ववरोधच करील 

याची खात्री दयुोधनाला होती. म्हणूनच त्याने कणाणला जाणूनबुजूनच या 

सवाांववषयी अांधारातच ठेवलेले होते. 

 ह ेलक्ष्मी, शेवटी दु्यत खेळण्याचा तो ददवस उजाडला आवण ती वेळही जवळ 

येऊन ठेपली. धृतराष्ट्र आसनस्र् झाल्यावरती भर दरबारात हा दु्यताचा खेळ सुरू 

झाला. त्यासाठी खास वनमाणण केलेले फासे वापरण्याचे ठरलेले होते. त्याप्सांगी 

भीष्म, द्रोण व ववदरू याांच्यासारखे मान्यवर तर उपवस्र्त होतेच, परांतु नगरीतील 

अनेक उत्साही जनही हा खास सामना पहाण्यासाठी हजर झालेले होते. दरबार 

पूणणपणे भरलेला होता आवण सवाांचीच उत्सुकता वशगेला पोहोचून ताणली गेली 

होती. प्त्यक्ष खेळ सुरू होण्यापूवी खेळाचे वनयम ठरवण्यात आले. एकेकाने 

आळीपाळीने काहीतरी ‘पणा’ला लावून दान बोलायचे आवण फासे टाकायचे. दान 

अनुकूल पडले तर तो बजकला नाहीतर तो हरला, असा साधा व सरळ वनयम 

ठरवण्यात आला. पाांडवाांच्या वतीने धमणराज खेळणार होता आवण कौरवाांच्या 

वतीने दयुोधन खेळणार होता. सवाणत महत्त्वाची असलेली फासे टाकण्यची 

कामवगरी दयुोधनाने शकुनीकडे जाणूनबुजून ददली आवण धमणराजाने त्याला काहीच 

ववरोध न करता सांमती ददली. त्याचा हा जादा चाांगुलपणाच पुढे पाांडवाांना नडला 

ही गोष्ट खरीच आह.े 

 प्त्यक्ष दु्यताच्या खेळाला जेव्हा सुरूवात झाली तेव्हा धमणराज पवहल्या 

डावापासून हरू लागला आवण दयुोधन प्त्येक डाव बजकतच गेला. शकुनीच्या 



 

 

कपटामुळे धमणराजाला एकही दान अनुकूल पडलेच नाही. सुरूवातीला धमणराज 

हत्ती, घोडे, रर् यासारख्या गोष्टी ‘पणा’ला लावून हरला. पुढे पुढे सोन्या-चाांदीचे 

दावगने, आभूषणे यासारख्या अवधक मौल्यवान वस्तू हरला. त्यानांतर राज्याच्या 

खवजन्यातील वहरे, मोती, माणके यासारखी अमूल्य रत्ने ‘पणा’ला लावून तीही 

हरता हरता धमणराजाने हट्टाला पेटून, शेवटी त्याचे सवण राज्यच पणाला लावले 

आवण त्याचा शेवट म्हणजे एका दानात व एका क्षणात तो सवणस्व गमावून बसला. 

 र्ोडावेळ काय झाले ह ेकोणालाच कळले नाही. पण जेव्हा लक्षात आले तेव्हा 

दरबारातील सवणजण सुन्नच झाले. खेळाची पररणती अशा तऱ्हनेे होईल याची 

कोणालाच कल्पना नव्हती. तसा ववचारही कोणाच्या मनाला वशवणे शक्यच 

नव्हते. भीष्म, द्रोण व ववदरू याांच्यासारखी र्ोर मांडळी तर मनातून अवतशय 

अस्वस्र्च झाली पण बसली मात्र स्वस्र्च. पाांडवाांववषयी असूया बाळगून असलेला 

धृतराष्ट्र मात्र मनातून अत्यांत सुखावला. परांतु त्याने बाह्ाांगाने तसे दशणवू ददले 

नाही. दयुोधनाला मात्र अगदी हषोन्माद झाला आवण त्याने तो अवजबात लपवला 

नाही. मोठमोठ्याने हास्याचा गडगडाट करीत दयुोधन धमणराजाला उदे्दशून 

कुवत्सतपणे म्हणाला, 

 “अरे धमणराजा, आम्हा कौरवाांचा ववजय झालेला आह े आवण तुम्ही पाांडव 

पूणणपणे हरलेले आहात. आता या राज्यामध्ये क्षणभरही र्ाांबण्याचे तुम्हाला काहीही 

कारणच नाही. तो हक्क तुम्ही पूणणतः गमावलेला आह.े तुमच्या राज्यातीलही 

कोणत्याही व्यक्तीवर वा वस्तूवर तुमचा आता काहीही अवधकार उरलेला नाही. 

तेव्हा आता क्षणाचाही ववलांब न लावता तुम्ही सवण पाांडवाांनी ह ेराज्य सोडून वनघणे, 

हचे आवश्यक आह.े तुमच्या नवशबी आता वनाचे राज्य आह ेअसेच ददसते. त्याचा 

वनमूटपणे स्वीकार करा आवण वनवासातील सवण सुखाांचा अगदी वनःसांकोचपणे 

अनुभव घ्या. त्यासाठी काहीही अनमान करू नका. अर्ाणत कुां तीदवेी या आम्हाला 

मातेसमान असल्यामुळे आम्ही त्याांना त्याांची इच्छा असल्यास आमच्या 

राजवाड्यात ठेवून घेऊ शकतो. तुमच्या ददुवैाचा त्रास कुां तीदवेींना व्हावा असे 

आम्हाला खरेच वाटत नाही. तुमची इच्छा असल्यास द्रौपदीही आमच्याकडे राहू 

शकेल. वतच्या नाजूक व कोमल दहेाला वनवासाचे कष्ट झेपणार नाहीत. द्रौपदीवर 

तसे कष्ट भोगण्याची वेळ यावी असे आम्हालाही खरेच अगदी मनापासून वाटतच 

नाही. नाहीतरी द्रौपदीचे सौंदयण त्या वनवासात वृर्ा कोमेजून जाणार आवण 

तुमच्यासारख्या कफल्लकाांच्या सांगतीत वतचे सवण जीवनच फुकट जाणार. तेव्हा 

द्रौपदीने आमच्यासह रहाण्यानेच वतच्या सौंदयाणचे व गुणाांचे चीज होणार आह.े 
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आम्हीही वतला उदार मनाने आमच्या दासीगृहात ठेवून घेऊ आवण वतच्याकडून 

योग्य ती सेवाही करून घेऊ.” 

 असे म्हणून दयुोधन छद्मीपणाने व मोठमोठ्याने हसू लागला. त्याच्या सवण 

कौरव बांधूांनीही करतालीचा मोठा आवाज करून व मोठ्याने हसून दयुोधनाला सार् 

व दाद ददली. धमणराजासह सवण पाांडव मात्र लाजेने मान खाली घालून स्वस्र् बसले 

होते. धमणराजाचा चेहरा अगदी म्लान झाला होता, तर भीमाचा चेहरा रागाने 

अगदी लालबुांद झाला होता. पण त्यालाही स्वस्र् बसण्यावाचून दसुरे गत्यांतरच 

नव्हते. अजुणनाचा चेहरा अत्यांत गांभीर झाला होता; काय करावे ह ेत्यालाही सुचतच 

नव्हते. अशा वेळी अजुणनाला कृष्णाचे तीव्रतेने स्मरण झाले खरे, परांतु 

नाईलाजास्तव स्वस्र् बसण्यावाचून तोही काहीच करू शकत नव्हता आवण ही 

अगवतकताच अजुणनाच्या मनाला जास्त सतावीत होती. नकुल व सहदवेही अत्यांत 

कावरेबावरे झाले होते आवण केववलवाण्या नजरेने त्याांच्या ज्येष्ठ बांधूकडे 

आळीपाळीने केवळ पहात रावहले होते. द्रौपदी मात्र शाांत ददसत होती. अचानक 

वनमाणण झालेल्या या सांकटाचा ताण वतच्याही मनावर वनवितच होता आवण अशा 

वेळी कृष्णाची अनुपवस्र्ती वतला अवधकच जाणवू लागली होती. अशा पररवस्र्तीत 

वतला एकच गोष्ट करता येणे शक्य होते आवण ती म्हणजे अत्यांत मनापासून व 

आतणतेने कृष्णाचा धावा करणे आवण द्रौपदी तीच गोष्ट करीत होती. 

 तेवढ्यात अचानक ववदरू त्याच्या आसनावरून उठून उभा रावहला आवण सवण 

दरबाराला उदे्दशून र्ोड्याशा उच्च रवाने बोलू लागला.  

“अहो सभाजनहो, या दरबारात धृतराष्ट्र, भीष्म व द्रोण याांच्यासारखे अनेक 

मान्यवर आवण तुमच्यासारखी सज्जन मांडळी उपवस्र्त असताना त्याांच्या साक्षीने 

हा जो प्कार येर्े घडत आह,े तो खरोखरीच लाांच्छनास्पदच आह.े त्याची आपल्या 

सवाांनाच लाज वाटली पावहजे. कौरव व पाांडव या भावाभावाांमध्ये केवळ मौज 

म्हणून सुरू झालेला हा दु्यताचा खेळ केवळ एक पोरखेळ न रहाता, तो एक कू्रर 

खेळच ठरावा ही या दरबाराच्या दषृ्टीने खवचतच भूषणास्पद गोष्ट नाही. कौरव 

पाांडव एकमेकाांचे बांधू आहते, एकमेकाांचे शत्रू वनवितच नाहीत. मला पूणण खात्री 

आह े की पाांडवाांववषयी सवाांच्याच मनात तीच आपलेपणाची भावना आह,े जी 

माझ्याही रठकाणी आह.े त्यामुळे त्याांच्यावर हा जो दधुणर प्सांग ओढवू घातला आह े

त्याची आपल्या सवाांनाच अत्यांत काळजी लागून रावहलेली आहे आवण त्यातून 

लवकरात लवकर योग्य तो मागण काढून पाांडवाांची या भावी सांकटातून सुटका 

व्हावी, असेच माझ्याप्माणे सवाांनाच वाटत असणार. 



 

 

 अहो धृतराष्ट्र महाराज, तुमच्याही मनात पाांडवाांववषयी अत्यांत प्ेमाची व 

आपलेपणाचीच भावना आहे याची मला पूणण खात्री आह.े आपला बांधू पांडू याच्या 

वनधनानांतर तुम्हीच या पाांडवाांना स्वतःच्या पुत्राांसारखेच प्ेमाने वाढवलेले आह.े 

यातून तुमच्या मनाचा मोठेपणाच व्यक्त झालेला आह.े त्यामुळे आताच्या 

पररवस्र्तीतही तुम्ही स्वस्र् बसून केवळ बघ्याची भूवमका घेणार नाही, याची मला 

पूणण खात्री आह.े तरीही या दरबारातील सवाांच्याच मनातील भावना मी तुम्हाला 

ववदीत करतो. तुम्हाला सवाांच्याच वतीने अशी ववनांतीही करतो की तुम्ही राजा या 

नात्याने हा चालू असलेला सवण गैर प्कार र्ाांबवावा आवण दु्यतामध्ये हरलेल्या सवण 

गोष्टी पाांडवाांना पुन्हा परत कराव्यात. एवढेच नव्ह,े तर त्याांना सन्मानाने त्याांच्या 

स्वगृही परत पाठवण्याची व्यवस्र्ा करावी.” 

 ववदरुाचे बोलणे सांपत असतानाच दरबारात उत्स्फूतणपणे उच्च करतालीनाद 

झाला आवण जवळ जवळ सवाांच्याच मुखातून ‘वाहवा, वाहवा’ असे शब्द वनघून, 

त्याचाच एकीएक आवाज बराच वेळ घुमत रावहला. भीष्म, द्रोणाचायण, कृपाचायण 

इत्यादी ज्येष्ठाांनीही मान डोलावून ववदरुाच्या बोलण्याला त्याांचे अनुमोदन दशणववले. 

सवाांनीच व्यक्त केलेल्या या प्वतदक्रयेमुळे खरा नाईलाज झाला, तो धृतराष्ट्राचाच. 

पाांडवाांच्या झालेल्या पराभवामुळे खरे तर धृतराष्ट्र मनातून अत्यांत खूष झाला होता. 

परांतु तसे तो बाह्ाांगाने दाखवू शकत नव्हता. त्यातूनच ववदरुाच्या बोलण्याने आवण 

त्याला सवाांकडूनच वमळालेल्या प्चांड प्वतसादामुळे तर धृतराष्ट्राची चाांगलीच 

पांचाईत झाली. शेवटी त्याला दयुोधनाचा राग व रोष पत्करण्याची मनाची तयारी 

करून चाांगुलपणाचा आव आणणे भागच पडले आवण धृतराष्ट्राने सवण दरबाराला 

उदे्दशून बोलण्यास सुरूवात केली. 

 “अहो सभाजनहो, माझा धाकटा बांधू ववदरू याच्या बोलण्याने माझ्या मनाला 

अत्यांत सांतोषच झालेला आह.े त्याने सवाांच्या मनातील सद्भावनेलाच शब्दरूप 

ददलेले आह ेयाची मला पूणण खात्री आह.े माझा बांधू पांडू याच्या वनधनानांतर मी सवण 

पाांडवाांकडे माझ्या पोटच्या मुलाांसारखेच पावहले आह ेआवण तसेच वाढवलेही आहे 

ह ेआपण सवणजण जाणून आहातच. पाांडवाांकडे पहाण्याची माझ्या मनाची ती दषृ्टी 

अजूनही तशीच कायम आह े आवण त्यामध्ये कधीही बदल होणे शक्यच नाही. 

दयुोधन हा हवस्तनापूरचा युवराज आह े आवण धमणराजाकडे मी इांद्रप्स्र् नगरीचे 

राज्य स्वाधीन केलेले आह ेही गोष्ट खरीच आह.े हीच व्यवस्र्ा यापुढेही तशीच चालू 

राहील. कौरव व पाांडव याांनी वेगळे राहून एकोप्याने रहावे, हीच आपल्या 

सवाांचीच इच्छा आह े आवण माझेही त्याांना तेच साांगणे आह.े तेव्हा धमणराजाने 
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दु्यतामध्ये हरलेले त्याचे सवण राज्य व वैभव त्याला परत ददले जावे असा आदशे, मी 

राजा या नात्याने आपणा सवाांच्या साक्षीने दते आह.े” 

 धृतराष्ट्राच्या या बोलण्याचे दरबारातील सवाांनीच करतालीचा प्चांड नाद 

करून स्वागत केले. एवढा वेळ अधोमुख करून बसलेला धमणराज त्याच्या जागेवरून 

उठून धृतराष्ट्राच्या जवळ आला आवण त्याने नम्रभावाने धृतराष्ट्राला पदस्पशण करून 

वांदन केले. धृतराष्ट्रानेही र्ोडेसे औपचाररकररत्या का होईना पण धमणराजाच्या 

मस्तकावर हात ठेवून धमणराजाने केलेले वांदन स्वीकारल्याचे सूवचत केले. त्यानांतर 

धमणराजाने भीष्म, द्रोण, कृप व ववदरू याांनाही अवभवादन करून त्याांचे आशीवाणद 

घेतले. धमणराजाच्या पाठोपाठ भीम, अजुणन, नकुल व सहदवे याांनीही त्याचे 

अनुकरण केले आवण सवण र्ोरामोठ्याांना अवभवादन केले. धमणराजाने हात जोडून 

दयुोधनालाही नमस्कार केला. एवढा वेळ कसाबसा सांयम धरून असलेल्या 

दयुोधनाच्या मनाचा तोल शेवटी सुटलाच आवण धमणराजाकडे न पहाताच रागान े

काहीतरी पुटपुटत आवण दणादण पावले टाकीत दयुोधन दरबारातून चालता झाला. 

त्याचे सवण बांधू व शकुनी मामा याांनीही त्याचेच अनुकरण केले.  

 अपमावनत व अवमावनत झालेले पाांडव अत्यांत दःुवखत अांतःकरणाने इांद्रप्स्र् 

नगरीला परत गेले. घडलेल्या प्सांगातून जो मानवसक धक्का त्याांना बसला होता तो 

एवढा जबरदस्त होता की त्यातून सावरण्यासाठी त्याांना बराच वेळ लागणे अगदी 

साहवजकच होते. परांतु घडलेला सवण साद्यांत वृत्ताांत जेव्हा कृष्णाच्या कानापयांत 

पोहोचला, तेव्हा तो त्वरेने धावतच इांद्रप्स्र् नगरीला जाऊन पोहोचला. कृष्णाच्या 

आगमनाने सवाांच्याच मनाला बरेचसे हलके वाटले. कृष्णाने सवाांशी बोलून त्याांचे 

साांत्वन केले. त्यानांतर कृष्णासह सवण पाांडव, कुां ती व द्रौपदी हे एकत्र बसले असता 

कृष्णाने सवाांना व ववशेषतः धमणराजाला उदे्दशून बोलावयास सुरुवात केली. 

 “खरोखरी त्या ईश्वराची कृपा म्हणूनच तुम्ही एवढ्या मोठ्या घोर सांकटातून 

बचावला आहात. त्याबद्दल जेवढी म्हणून त्या ईश्वराववषयी कृतज्ञता व्यक्त करावी 

तेवढी कमीच आह.े त्या ईश्वराची अशीच कृपा तुम्हा सवाांवरती वनत्यच असावी, 

हीच त्या ईश्वराचरणी माझी प्ार्णना आह.े परांतु या प्सांगातून केवढे तरी 

वशकण्यासारखेही आह े असे मला तरी वनवितपणे जाणवते. दयुोधनासारख्या 

दजुणनाांनी बाह्ाांगाने चाांगुलपणाचा दकतीही जरी आव आणला तरी त्याांची दषु्ट वृत्ती 

ही कायमच रहाते ही गोष्ट आपण नेहमीच लक्षात ठेवली पावहजे आवण 

त्याच्यापासून वनत्य सावध रावहले पावहजे. आपण कोणाचे वाईट बचतायचे नाही 

ककवा कोणाला फसवायचे नाही ह े योग्यच आह.े पण त्याचबरोबर आपले कोणी 

वाईट बचतीत नसतील असे गृहीत धरून रहाणे, हहेी तेवढेच चुकीचे आह.े कोणी 



 

 

आपल्याला फसवणार नाही याची काळजी घेऊन आपण वनत्य सावध रहाणे, हहेी 

अत्यांत आवश्यकच आह.े 

 ह ेधमणराजा, याबाबतीत तुझी जबाबदारी अवधक आह ेअसे मला वाटते आवण 

ही गोष्ट तूही मनातून वनवितपणे जाणून आहसे याची मला खात्री आह.े तुझ्या 

सज्जन स्वभावामुळे तुला या जगात काहीच व कोणीच वाईट ददसत नाही. परांतु 

तशी वस्तुवस्र्ती नाही ही गोष्ट खरी आह.े त्या दजुणन दयुोधनाची गोष्ट अगदी उलट 

आह.े त्याच्या दषृ्टीला या जगात काहीच व कोणीच चाांगले ददसत नाही. अर्ाणत 

वस्तुवस्र्ती तशीही नाही. कारण या जगात बरे-वाईट, गुण-दोष याांची सरवमसळच 

आह.े परांतु जे वृत्तीने तुझ्यासारखे सज्जन आहते त्याांच्या गुणाांची त्याांच्या दोषाांवर 

नेहमीच मात होते आवण ते या जगात नेहमीच चाांगुलपणाने प्गट होतात. 

दयुोधनासारखे जे वृत्तीनेच दजुणन आहते त्याांच्यारठकाणचे दोषच नेहमी उफाळून 

वरती येत असतात आवण त्याांच्याठायीचे गुण खाली राहून अप्गटच रहातात. परांतु 

जगामध्ये प्त्यक्ष प्गट गोष्टींचाच बरावाईट अनुभव येत असतो. म्हणूनच या सृष्टीचे 

यर्ार्ण ज्ञान असणे आवश्यक आह े आवण जगातील चाांगले व वाईट याांच्याकडे 

सम्यक दषृ्टीने पहाता आले पावहजे. एवढेच नव्ह ेतर, चाांगल्या गोष्टींना जवळ करीत 

असताना वाईट गोष्टींपासून प्यत्नपूवणक दरू रहाण्याचे ककवा वेळप्सांगी त्या वाईट 

गोष्टींना पराक्रमाने दरू करण्याचे मनोबळ आपल्या रठकाणी असावयासच हवे. तरच 

आपला या जगात वनभाव लागू शकेल आवण आपल्याला आपले जीवन तरी शाांतीने 

व सुखासमाधानाने जगता येईल. धमणराजा, मी जे काही तुला आता साांगत आह ेते 

सवण काही तू जाणून आहसेच. मी तुला काहीही मुद्दाम साांगण्याची आवश्यकताच 

नाही. केवळ तुझ्यावरील आपलेपणापोटीच मी तुला त्याचे फक्त स्मरण करून दते 

आह,े एवढेच!” 

 कृष्णाच्या बोलण्यातील यर्ार्णता सवाांनाच पटली आवण त्याांच्या मनाला ती 

भावलीही. परांतु त्यावर बोलले मात्र कोणीच नाही. इतर पाांडवाांची, कुां तीची व 

द्रौपदीचीही नजर धमणराजाकडेच होती. परांतु धमणराजानेही बोलून अशी काही 

प्वतदक्रया व्यक्त केलीच नाही. फक्त त्याने कृष्णाकडे पाहून मांदवस्मत केले आवण 

हलकेच मान डोलवली. त्यातून ‘कृष्णा, तुझे म्हणणे योग्यच आह.े मी त्याच्यावरती 

वनवितच ववचार करीन.’ एवढेच धमणराजाला सूवचत करायचे होते, ह ेसवाांच्याच 

लक्षात आले. त्यानांतर धमणराज सवाांचा नजरेनेच वनरोप घेऊन तेर्ून वनघून गेला. 

भीम, नकुल व सहदेवही तेर्ून अदबीने बाहरे पडले. मग कुां तीही तेर्े र्ाांबली नाही 

आवण तेर्े रावहले फक्त अजुणन, द्रौपदी व कृष्ण. र्ोडावेळ त्याांच्यापैकीही कोणी 

काहीच बोलले नाही. परांतु शेवटी न राहवून अजुणनाने बोलावयास सुरुवात केली. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

  “ह े कृष्णा, खरोखरीच तुझे बोलणे एवढे सरळ, स्पष्ट व सत्य होते की 

त्याववषयी काही दमुत होणे शक्यच नाही. मला नेहमी एकच कोडे पडत असते की 

ह े सवण बोलणे तुला जमते कसे आवण मुळात ते तुला सुचते कसे? मुख्य म्हणजे, 

तुझ्या साांगण्यात मला केवळ तुझी बुद्धीची चमक ककवा ज्ञान ददसत नाही, तर 

त्यामध्ये एक प्कारची आमच्याववषयीची असलेली कळकळ ददसते आवण त्यामागे 

असलेला आमच्याववषयीचा आपलेपणाही जाणवतो. माझ्या दषृ्टीने तीच गोष्ट 

अत्यांत महत्त्वाची आह.े कारण या जगात, न मागताही फुकटचा सल्ला दणेारे 

अनेकजण आहते. त्याांचा तो आपलेपणाचा आव तेवढाच व तेवढ्या पुरताच 

मयाणददत असतो. परांतु प्त्यक्ष प्सांगात मदतीला धावून येणे आवण सार् दणेे हाच 

खरा आपलेपणा आह.े असा खरा आपलेपणा मला तरी तुझ्यावशवाय दसुऱ्या 

कोणाच्याही ठायी अनुभवाला आलेला नाही. अर्ाणत द्रौपदीच्या रठकाणीही 

माझ्याववषयी आपलेपणा आहेच आवण तो तुझ्यामुळेच आह,े ह े मी जाणून आह.े 

तुझा माझ्याववषयीचा आपलेपणाच द्रौपदीच्याठायी प्वतबबवबत झालेला आह ेअसे 

मला जाणवत असते आवण ते अगदी खरेही आह.े 

 कृष्णा, पण माझी खरी अडचण वेगळीच आह.े तुझे साांगणे मला पटत 

असूनही त्याप्माणे वागणे मात्र मला जमत नाही. ववशेषतः जेव्हा आमच्या 

कौटुांवबक गोष्टी असतात तेव्हा तर तुझ्या साांगण्याप्माणे वनणणय घेणे मला शक्यच 

होत नाही आवण याच गोष्टीचे मला अत्यांत वाईट वाटते. परांतु माझाही नाईलाजच 

होत असतो. त्यामुळे द्रौपदीचीही कुचांबणा होत असते, ह ेमाझ्याही लक्षात येते. पण 

त्यावरती मला तरी काही इलाज सापडत नाही. कारण धमणराज हा ज्येष्ठ बांधू या 

नात्याने आमच्या कुटुांबाचा प्मुख असल्यामुळे, आम्हा सवाांना त्याचे म्हणणे 

बांधनकारक ठरते आवण त्याप्माणे वागावेही लागते. मग यावरती उपाय काय? ही 

पररवस्र्ती तर अशीच कायम रहाणार आह े आवण धमणराजाचा स्वभावही आह े

तसाच रहाणार आह.े तू म्हणतोस त्याप्माणे धमणराज सज्जन स्वभावाचा आह ेही 

गोष्ट खरीच आह.े परांतु काहीवेळा या सज्जनपणाचा अवतरेक होतो आवण स्वतःवर 

स्वतःहूनच सांकटे ओढवून घेतल्यासारखे होते. बरे, धमणराजाला कोणी काही 

साांगायची सोय नसतेच. अर्ाणत तो सवाांचे म्हणणे शाांतपणे ऐकून घेतो खरे, पण 

शेवटी त्याला जे करायचे तेच तो करतो. 

 कृष्णा, आताच तू धमणराजाशी दकती आपलेपणाने बोलून त्याला दकतीतरी 

गोष्टी योग्यप्कारे समजावून साांवगतल्यास. पण तू त्याची त्यावरील प्वतदक्रया 

पावहलीस ना?  काहीही न बोलता तो अगदी शाांतच रावहला. तुझा आपलेपणा व 

तुझे वेगळेपण त्यालाही वनवितच जाणवते. तुझे साांगणेही त्याला पटलेले आह.े 



 

 

परांतु म्हणून तुझ्या साांगण्याप्माणे तो त्याच्या वागण्यात काही बदल करेल अशी 

शक्यता मात्र मुळीच नाही. कारण त्याने त्याची एक ववचारसरणी वनवित करून 

ठेवलेली आह े आवण तीच ववचारसरणी आचरणात आणण्याचा तो प्यत्न करीत 

असतो. त्यातूनही त्याचे आराखडे जर यदाकदावचत चुकले तर सवाांची क्षमा 

मागण्याचा मानभावीपणाही त्याच्याठायी आह.े परांतु स्वतःची मुळातील 

ववचारसरणी मात्र तो कधीच बदलणार नाही. त्याची काही ठाम मते झालेली 

आहते आवण त्या मताांनाच तो नेहमी धरून रहातो. अशा पररवस्र्तीत मी व 

द्रौपदीनेही कसे वागावे व काय वनणणय घ्यावे, हचे मला कळत नाही. माझ्या मनाची 

तर नेहमी ओढाताणच होत असते. तेव्हा मी काय करावे व कसे वागावे याववषयी, 

आता तूच काय ते मला समजावून साांग बरे.” 

 कृष्णाशी बोलल्यावरती अजुणनाचे मन मोकळे झाले आवण त्याच्या मनावरील 

सुप्त ताणही बराचसा हलका झाला. अजुणनाची अगवतकता पाहून कृष्णालाही त्याची 

दयाच आली. त्याने अजुणनाच्या जवळ जाऊन त्याच्या खाांद्यावर हलकेच र्ोपटले 

आवण तो अजुणनाशी साांत्वनपर वचने बोलू लागला. 

 “अरे अजुणना, तुझ्या मनाची होणारी कुचांबणा मी समजू शकतो. परांतु त्याला 

जशी बाह् पररवस्र्ती कारणीभूत आह,े तशीच तुझी मनःवस्र्तीही वततकीच 

कारणीभूत आह.े तुमच्या कुटुांबाचा धमणराज हा ज्येष्ठ बांधू या नात्याने प्मुख आह ेही 

गोष्ट तर खरीच आहे आवण ती मान्य करावयासच हवी. परांतु तूही त्या कुटुांबाचा 

एक तेवढाच महत्त्वाचा घटक आहसे हहेी खरेच ना? त्याचप्माणे एखादा केवळ 

नात्याने व वयाने मोठा आह ेम्हणजे त्याचे सवणच वागणे व बोलणे ह ेनेहमी योग्यच 

असेल, असे कसे म्हणता येईल बरे? ज्ञानाचे मोठेपण हहेी खरेच नाही. अनुभवाने 

आलेले मोठेपण हेच खरे मोठेपण होय. व्यक्ती ही वतच्या अनुभवानेच मोठी होते, 

म्हणजे मोठे होते ते त्या व्यक्तीचे मन! मन मोठे होते म्हणजेही ते मन वनर्मवकार, 

वनमणळ व वनमोही होऊन शुद्ध होते. त्यामुळेच योग्य अयोग्य जाणण्याची पात्रता 

आवण त्याप्माणे वनणणय घेऊन जीवनात तसे वागण्याची सबळता प्ाप्त होते. त्या 

शुद्ध मनाचे हचे मुख्य लक्षण आह.े पण जेव्हा त्याच मनाला आतून व्यक्ती वा 

कतणव्यकमण याांच्याववषयीच्या मोहाची पुटे चढतात आवण अहांकाराने ती घट्ट होतात, 

तेव्हा ते मन अत्यांत सांकुवचत होते. अशावेळी त्या मनाची ववचारदषृ्टीसुद्धा अत्यांत 

कोती होते आवण म्हणूनच ते मनही दबुणलच होते. त्या दबुणलतेची फळे मग त्या 

मनाला भोगणे भागच पडते. मनाच्याठायी अत्यांत नैराश्य वा कमालीची उवद्वग्नता 

वनमाणण होऊन मनाला अत्यांत क्लेश होतात आवण दडपणाखाली मनाठायीचा 

मोकळेपणाच पूणणपणे हरवला जातो. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

 अजुणना, म्हणूनच मनावरील कतणव्यकमाणचे व नात्याचे असलेले वृर्ा दडपण 

बाजूला करणे शक्य व्हावयास हवे. त्यासाठी मनाच्या ठायी बहमतच असावी 

लागते. त्याकरीता सत्य-असत्य, योग्य-अयोग्य व आवश्यक-अनावश्यक याांचा 

वनवाडा करणारा वववेकच प्ाप्त करून घ्यावयास हवा आवण बुद्धीच्याठायी त्याचा 

कृतवनियच करावयास हवा, जो प्त्यक्ष कृती करण्यासाठी प्ेरणा दऊेन उदु्यक्त 

करतो. असा वववेक हा सत्पुरूषाांच्या सहवासात त्याांचे प्त्यक्ष जीवनात मागणदशणन 

घेऊन आवण त्याांच्याशी सांवाद केला असताच प्ाप्त होऊ शकतो. परांतु त्याांचा 

सहवास घडण्यासाठी त्याांच्यावर अलोट प्ेम हवे आवण त्याांच्या मागणदशणनाप्माणे 

प्त्यक्ष जीवनात वागण्यासाठी त्याांच्यावरती अतूट श्रद्धा ही हवीच. त्यावशवाय ते 

शक्य होणार नाही. त्याांच्यावरती पूणण श्रद्धा वनमाणण होण्यासाठी एखादेवेळी जरी 

वेळ लागला तरी त्याांच्या माहात्म्याची जाणीव दढृपणे अांतरात ठेवून, त्याांचे चरण 

मात्र कायमचे धरूनच ठेवले पावहजेत. 

 अजुणना, जेव्हा तुला तुझ्या स्वतांत्र अवस्तत्वाची जाणीव होईल, तेव्हाच तुला 

माझे साांगणे कळेल आवण पटेलही. एका कुटुांबात वनरवनराळ्या नात्याने व 

योगायोगाने एकत्र आलेल्या व्यक्ती या प्त्येक जीव म्हणून स्वतांत्रच असतात, ही 

महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेव. सवण कुटुांबाचे जसे आपण लागतो तसेच आपण आपलेही 

लागतो आवण त्याही आधी खरे तर आपण त्या ईश्वराचे लागतो ह ेसत्य आह.े त्या 

ईश्वराच्या कृपेने आपल्याला हा जन्म व ह ेजीवन लाभलेले आह ेआवण ते सवण आधी 

त्याचे व त्याच्यासाठी आह ेयाचे कधीही ववस्मरण होऊ दऊे नकोस. आता तर तू 

द्रौपदीचीही जबाबदारी स्वीकारलेली आहसे. पती-पत्नी या नात्याने तुम्ही 

एकमेकाांना मनापासून जोडीदार म्हणून वनवडलेले आह े आवण जीवनात तुमची 

जोडी जमायची आहे. एकमेकाांना साहाय्यभूत होऊन जीवनातील खरा आनांद 

प्त्येकाने अनुभवायचा आह.े हाच तर पती-पत्नी या नात्याचा खरा हतेू आह.े हेच 

नाते तुझ्या जीवनात मूलभूत आह ेयाची वनत्य जाणीव ठेव. इतर नाती ही दयु्यम व 

पूरक आहते. ती नाती जर तुमच्या पती-पत्नीच्या नात्याच्या आड येऊ लागली तर 

वेळप्सांगी, त्या नात्याांना बाजूला करण्याचे धैयणबळच तुझ्या मनाठायी हवे. 

त्यासाठी तुला क्ववचत प्सांगी वेगळी, पण योग्य अशी भूवमकाही घ्यावी लागेल. 

तेव्हा मात्र तुझे मन मुळीच कचरू दऊे नकोस म्हणजे झाले. योग्य कारणासाठी व 

योग्यवेळी तू जर द्रौपदीच्या पाठीशी ककवा वतच्या प्त्यक्ष सार्ीला उभा राहू 

शकलास तर त्यातच द्रौपदीला सवणकाही पावले असेच वतला वाटेल आवण मीही 

अत्यांत आनांदीतच होईन.” 

 बोलता बोलता कृष्णाचे मन प्ेमाने भरून आले आवण त्याचा पररणाम 

त्याच्या आवाजावरतीही झालाच. कृष्णाचाही कां ठ दाटून आला आवण त्यातून बाहरे 



 

 

येणारा शब्दप्वाह अत्यांत सहजगत्या र्ाांबलाच. कृष्णाची ती अवस्र्ा पाहून 

द्रौपदीला तर भरून आलेच, पण अजुणनाचेही मन जरासे हेलावलेच. कृष्णाने लगेचच 

स्वतःला सावरले आवण त्याने अजुणन व द्रौपदी याांच्या मस्तकावर र्ोपटले आवण 

त्याांच्या खाांद्यावर हात ठेवून प्ेमाने त्याांना आपल्याजवळ घेतले. कृष्णाच्या 

प्ेमस्पशाणने अजुणन व द्रौपदी या दोघाांचेही मन जसे सुखावले तसेच ते कृष्णप्ेमाने 

भरूनही रावहले आवण ते दोघेही कृष्णाच्या अवधक जवळ आले. क्षणभराने कृष्ण त्या 

दोघाांमधून सहजपणे बाजूला झाला आवण त्यामुळे साहवजकच एकमेकाांच्या अवधक 

जवळ आलेल्या अजुणन व द्रौपदी याांच्याकडे कृष्णाने अत्यांत कौतुकाने डोळे भरून 

पावहले. पुढच्याच क्षणाला तेवढ्याच सहजतेने तो तेर्ून वनघूनही गेला. 

कृष्णाच्याकडे प्ेमाने नेत्र भरून पहात असलेल्या अजुणन व द्रौपदी याांनी जेव्हा 

एकमेकाांकडे पावहले तेव्हा त्याांना परस्पराांच्याठायी एकीएक कृष्णप्ेमच ददसले 

आवण त्याच प्ेमाने त्या दोघाांनी एकमेकाांना जवळ घेतले.  

 अशाच अवस्र्ेत बराच वेळ कधी गेला हे अजुणन व द्रौपदी या दोघाांच्याही 

लक्षातच आले नाही. काही वेळाने ते दोघे एकमेकाांपासून शरीराने अलग झाले खरे, 

परांतु त्याांचे मन मात्र अजूनही पूवीच्या प्ेमावस्र्ेतच बुडालेले होते. दोघेही 

एकमेकाांकडे अत्यांत आपलेपणाने पहात होते आवण दोघाांनाही काहीतरी बोलावे असे 

वाटत होते. पण कोणीच बोलत नव्हते. प्त्येकाला वाटत होते की दसुरा काहीतरी 

बोलेल आवण म्हणून दोघेही स्वस्र्च रावहले होते. शेवटी न राहवून अजुणनाने 

बोलावयास सुरुवात केलीच.  

 “अगां द्रौपदी, या कृष्णाच्या प्ेमात काहीतरी जाद ूआह ेह े वनवित. बघ ना, 

त्याच्या र्ोड्यावेळच्या र्ोड्याशा प्ेमाच्या अनुभवाने मनाला दकती हलके व दकती 

बरे वाटत आह.े कृष्ण जरी आता येर्े नसला तरी माझ्या मनात त्याचे अनुभवलेले 

प्ेम अजूनही रेंगाळत आह े आवण माझ्या मनाला एकदम ताजेतवाने व अत्यांत 

उत्साही वाटत आह.े एवढेच नव्ह,े तर त्याच प्ेमाने तुझ्याकडे पहात असताना तूही 

दकतीतरी वेगळी व अवधकच आकषणक ददसत आहसे. हा माझ्या मनावर झालेल्या 

कृष्णप्ेमाचा पररणाम आह,े की ह े तुझ्यावर झालेल्या कृष्णप्ेमाच्या प्भावाचे 

द्योतक आह े हचे मला समजू शकत नाही आवण ते समजून घेण्याची मला 

आवश्यकताही वाटत नाही.”  

असे म्हणून अजुणन अत्यांत मोकळेपणाने हसला आवण द्रौपदीनेही तेवढ्याच 

मोकळेपणाने हसून त्याला दाद ददली. हास्याचा फुललेला फुलोरा र्ोडासा कमी 

झाल्यावरती अजुणनाने पुन्हा बोलावयास सुरुवात केली. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

 “पण द्रौपदी, कृष्ण जे काही मला गांभीरपणे साांगत होता त्याचा ववचार करणे 

मला तरी र्ोडेसे जडच जात आह.े अर्ाणतच कृष्णाचे साांगणे माझ्या बुद्धीला 

वनवितच पटते. परांतु ते माझ्या मनाला झेपणे मात्र कठीणच आह.े एकत्र कुटुांबात 

राहून पुन्हा काही वेगळी भूवमका घेणे, मला तरी शक्य होणार नाही. कुटुांबातील 

माझ्या इतर नात्याांपेक्षा माझे तुझ्याशी असलेले नाते ह े वेगळेच आह े ह े कृष्णाचे 

म्हणणेही अगदी बरोबरच आह.े परांतु आपले हे नाते इतर नात्याांपेक्षा वरचढ न 

ठरता ते त्या नात्याांना पूरक व पोषक ठरावे असेच मला वाटते. कारण ज्या कुटुांबात 

मी जन्मलो व लहानाचा मोठा झालो त्या कुटुांबापेक्षा काही मी वा आपले नाते मोठे 

असू शकत नाही, अशी माझ्या मनाची ठाम धारणा आहे. लहानपणापासून 

माझ्यावर असेच सांस्कार झालेले आहते की कुटुांब माझ्यासाठी नसून मी कुटुांबासाठी 

आह.े कारण आधी माझे कुटुांब होते आवण मग त्यानांतर मी आह,े ही तर 

वस्तुवस्र्तीच आह.े त्यामुळे सवण कुटुांबाच्याच वहताचा जेव्हा प्श्न वनमाणण होईल 

तेव्हा त्याग हा माझ्याकडूनच घडावयास हवा, ह े तर स्पष्टच आह.े त्यात जराही 

सांदहे नाही. मग कुटुांबात राहूनच आपले जीवन वेगळेपणाने जगणे माझ्यासाठी तरी 

अशक्यच आह.े पण कृष्णाच्या साांगण्याचा सूर व मवततार्ण असाच काहीसा होता 

असे मला तरी जाणवते. त्यामुळे कृष्णाच्या बोलण्याचे माझ्या मनावरती र्ोडेसे 

दडपण आलेले आह ेहे मला कबूल करावयास हवेच.  

 द्रौपदी, कृष्णाच्या बोलण्यातून आणखीन एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की 

तुझ्यासांबांधी कृष्णाच्या माझ्याकडून काही ववशेष अपेक्षा आहते. त्याने माझ्यावरील 

मोठ्या ववश्वासाने तुला माझ्याकडे सोपवले आह ेही गोष्ट मी जाणून आह.े अर्ाणत 

त्याचे माझ्या मनावरती मोठे दडपण आह े असे नाही. कारण माझ्यावरील त्या 

जबाबदारीची जाणीव मलाही आह.े माझे ते केवळ कतणव्यकमण आह ेम्हणूनच नव्ह,े 

तर तुझ्यावरील प्ेमापोटी माझ्याकडून तसे अगदी सहजपणे घडणारच. तुझ्या 

मनाची अवस्र्ा साांभाळण्याची काळजी मात्र मला मुळीच वाटत नाही. कारण तू 

तर मनाने माझ्यापेक्षा जास्तच सबळ आहेस आवण  तुझ्यावर असलेल्या कृष्णाच्या 

प्भावाचेच ह े फळ आह,े हहेी वनवितच आह.े काही वेळा, प्सांगी तूच माझ्याशी 

बोलून माझ्या मनाला बळ दते असतेस, ही गोष्टही खरीच आह.े परांतु 

कृष्णाच्यारठकाणी तुझ्या प्ेमापोटी तुझ्याववषयी अवतशय काळजी आह े आवण 

म्हणूनच त्याला माझी जास्त काळजी वाटत असावी. तो तसे वारांवार दशणवीतही 

असतो. अर्ाणत त्याचा माझ्यावरही पूणण ववश्वास आह.े परांतु काही वेळा प्त्यक्ष 

प्सांगात मी मनोबळाने कमी पडेन की काय अशी काळजी कृष्णाच्या मनात 

कोठेतरी असावी असे मला वाटते. परांतु जर यदा कदावचत तसा प्सांग खरेच आला 



 

 

तर मी कृष्णाचीच मदत घेईन आवण कृष्णही आपल्या मदतीला वनवित धावून 

येईल याची मला पूणण खात्री आह.े तुलाही तशी खात्री आह ेना? मग झाले तर!” 

 अजुणनाच्याठायी प्श्न ववचारण्यामागे कृष्णाववषयी अर्ाणतच कोणतीही शांका 

नव्हतीच, तर त्याच्याववषयीचा पूणण ववश्वास होता आवण तोच ववश्वास द्रौपदीच्या 

बोलण्यातूनही तेवढ्याच सहजतेने साकार होऊ लागला.  

 “अहो नार्, तुमच्याप्माणे माझ्याही रठकाणी त्याची पूणण खात्री आह.े तसा 

तर प्श्नच वनमाणण होऊ शकत नाही. परांतु मुख्य प्श्न असा आह ेकी खरोखरीच जर 

असा अनावस्र्ा प्सांग आपल्या जीवनात आला तर आपल्याला कृष्णाला हाक 

मारण्याची सांधी तरी वमळेल का? आवण कृष्णालाही असे बाह्ाांगाने नेहमीच धावून 

येणे खरेच शक्य होईल का? कारण बाह् अडचणी या आपल्याप्माणेच कृष्णालाही 

असू शकतात. सांकटे ककवा अडचणी या काही आधी साांगून येत नसतात. अर्ाणत हे 

आपणही जाणून असतो, पण आपण ते ववसरत असतो. नेमके त्याचेच स्मरण 

आपल्याला करून देऊन सावध करण्याचा प्यत्न कृष्ण करीत आह े आवण अशा 

प्सांगासाठी आवश्यक असणारे मनोबळ आपल्यालाच प्ाप्त व्हावे, हाच तर 

कृष्णाच्या सवण साांगण्यामागील हतेू आह.े ही गोष्ट तुमच्या लक्षात येत आह े ना? 

कृष्णाच्या प्ेमाने, त्याच्या भेटीत ककवा त्याच्या बोलण्यामुळे ह े बळ आपल्याला 

वनवितच वमळते. पण ते तेवढा वेळच असते. ते बळ आपल्या मनाचे कायमचे 

होऊन राहू शकत नाही. कारण मनाची मूळची दबुणलता कायम असते आवण 

त्याचीच पुन्हा मनावर मात होत असते. त्या मनाच्या दबुणलतेची जी मूळ कारणे 

आहते ती दरू केल्यावशवाय मन कायमचे सबळ होणार नाही ही गोष्ट आपल्या 

मनावर बबबवण्याचा कृष्ण प्यत्न करीत आह.े मनाच्या दबुणलतेची ही मूळे मनाठायी 

असलेल्या सुखाच्या वासनेत, मोहात आवण मन वृर्ा वहात असलेल्या 

कतणव्यकमाांच्या ओझ्यात आहते ह े कृष्ण जाणून आह े आवण त्याकडेच कृष्ण वनदशे 

करीत आह ेह ेलक्षात घ्या. कृष्णाचा हतेू आधी आपण जाणला की मग कृष्णाच्या 

बोलण्याचे कारण आपल्याला कळेल आवण ते कारण कळले की मग आपल्याला 

कृष्णाच्या बोलण्याचा अर्ण लागेल. त्यानांतरचा प्यत्न करण्याचा पुढील भाग हा 

आपल्यावरती अवलांबून आह.े  

   ह ेनार्, आपले वहत हाच कृष्णाच्या मनातील शुद्ध हतेू आह ेआवण त्याचे 

आपल्यावरील वनरपेक्ष व वनष्काम प्ेम हचे त्याच्या सवण बोलण्यामागील कारण 

आह.े खरे तर, कृष्णाचे प्ेम आपणा सवाांवरती सारखेच आह.े परांतु त्याच्या प्ेमाला 

प्त्येकाकडून वमळणारा प्वतसाद मात्र वेगवेगळा आह.े त्याला कृष्णाचाही 
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नाईलाजच आह.े परांतु आपणा दोघाांचे कृष्णाशी प्ेमाचे ववशेष सांबांध आहते ही गोष्ट 

खरीच आह.े कृष्णाच्यात व आपल्यात ववशेष सख्य आह े आवण त्याचा आनांद 

कृष्णालाच जास्त होत असतो. पण म्हणूनच कृष्ण आपल्याशी एवढ्या मोकळेपणाने 

बोलण्याचे स्वातांत्र्य घेत असतो आवण साहवजकच त्याला आपल्याकडून प्वतसाद 

वमळण्याची अपेक्षाही जास्त असते. त्यासाठीच तो आपल्याशी वारांवार सांवाद 

साधण्याचा प्यत्न करीत असतो. अर्ाणत आपण आपल्या मनाच्या दबुणलतेमुळे 

आपल्या आचरणाने त्याला तेवढा प्वतसाद दऊे शकलो नाही, तरी कृष्ण 

आपल्यावरती कधीच रागावणार नाही. पण त्याला वाईट मात्र वनवितच वाटेल 

आवण तेही आपल्यावरील आपलेपणापोटीच. परांतु कृष्ण त्याचे ब्रीद मात्र कधीच 

सोडणार नाही. त्याचे आपल्यावरील प्ेम जराही कमी न होता ते आपल्याला 

नेहमीच वमळत राहील आवण आपल्या वहतासाठी कृष्ण नेहमीच झटत राहील. 

 ह े नार्, भाग्याने आपल्याला वमळत असलेल्या कृष्णप्ेमाला पात्र होण्याची 

जबाबदारी मात्र आपलीच आह,े ह ेआपण लक्षात ठेवले पावहजे आवण त्यासाठीच 

आपल्या मनाची दबुणलता आधी गेली पावहजे. म्हणजे आपण ती प्यत्नपूवणक 

घालवली पावहजे. त्याचाच उपाय कृष्ण साांगत होता की जीवनात सत्पुरूषाांचे 

मागणदशणन घेऊऩ वववेक प्ाप्त करून घेणे आवश्यक आह.े परांतु एक महत्त्वाची गोष्ट 

तुमच्या लक्षात आली आह ेका, की कृष्णाच्या रूपानेच आपल्याला असा सत्पुरूषच 

नव्ह ेतर महापुरूषच भेटलेला आह.े व्यास व भीष्म याांच्यासारखी र्ोर मांडळीही, 

म्हणूनच कृष्णाची र्ोरवी जाणून त्याचा आदर करीत असतात. राजसूय यज्ञाच्या 

वेळी घडलेला एक प्सांग तुमच्या लक्षात आह ेना? यज्ञाच्या सुरुवातीला धमणराज 

अग्रपूजेचा मान व्यासमहषींना दते होते. परांतु स्वतः त्याांनीच, तो अग्रपूजेचा मान 

कृष्णाला द्यावा असे धमणराजाांना अत्यांत आग्रहपूवणक साांवगतले आवण भीष्माांनीही 

त्याला अनुमोदन ददले. तेव्हा मग धमणराजाांनी कृष्णाचीच अग्रपूजा केली. माझ्या 

दषृ्टीने तरी ही गोष्ट साधी नाही. कृष्णाला यर्ार्ण जाणणारे तर त्याला ‘पुरूषोत्तम’ 

असेच सांबोधीत असतात आवण ते अगदी सार्णच आह.े ह ेनाव कृष्णाला सवाांगाने व 

सवाणर्ाणने शोभून ददसते, हहेी खरेच आह.े असा हा कृष्ण आपला केवळ सखाच नव्हे 

तर गुरूही आह ेआवण आपल्यासाठी तोच ईश्वरही आह ेअशी माझी दढृ श्रद्धा आह.े 

तुम्हीही त्याच दषृ्टीने व तशाच भावाने कृष्णाकडे पहाल तर तुम्हालाही तशीच 

प्वचती येईल याची मला पूणण खात्री आह.े” 

 द्रौपदी वतचे बोलणे र्ाांबले तरी अजुणनाकडे एकटक नजरेने पहातच रावहली 

होती. वतच्या नजरेतील आपलेपणा व अपेक्षा या दोन्ही गोष्टी अजुणनाच्या लक्षात 

आल्या. आधी र्ोडावेळ तो काहीच बोलला नाही. परांतु नांतर अजुणनाने द्रौपदीच्या 



 

 

जवळ येऊन वतचे दोन्ही हात त्याच्या हातात घेतले आवण वतच्या नजरेत त्याची 

नजर वमळवली. द्रौपदीने लाजून वतची नजर खाली झुकवली असता अजुणनाने वतची 

हनुवटी धरून वतचे मुख हळुवारपणे वर उचलले आवण वतच्याशी बोलावयास 

सुरुवात केली. 

 “द्रौपदी, तुझ्याठायी भावनात्मकता व बुद्धीमत्ता याांचा अत्यांत सुरेख सांगम 

झालेला आह ेयात जराही शांका नाही. त्यामुळेच तुझे बोलणे जसे मनाला स्पर्मशत 

करून भावते, तसेच ते बुद्धीलाही पटते. माझ्यातील कमतरतेची जाणीव मला आहे 

आवण त्यातून बाहेर पडायचे असेल तर कृष्णाशी जवळीकता साधणे हाच 

त्याच्यावरील एकमेव उपाय आह,े हहेी माझ्या लक्षात येते. पण त्यासाठी माझी 

कृष्णाकडे पहाण्याची दषृ्टी बदलली पावहजे, हहेी मला जाणवत आह.े त्यासाठी 

कृष्णाची र्ोरवी खऱ्या अर्ाणने मी जाणून घेणे आवश्यक आह े आवण ती तुझ्या 

सहवासातच हळूहळू मला कळेल, याची मला खात्री आह.े कारण कृष्णाचे माहात्म्य 

तू यर्ार्णपणे जाणून आहसे ही गोष्ट तुझ्या शब्दाशब्दाांतून अगदी सहजपणे प्गट होत 

असते. कृष्णाला तुझ्या अांतरात तू नेहमीच अत्यांत जवळ पहातेस आवण तसा अनुभव 

घेण्याचा तुझा ध्यास व तसा प्यत्नही असतो असे मला अगदी स्पष्टपणे ददसत असते. 

माझ्यासाठी तीच अत्यांत जमेची बाजू आह.े कारण त्यामुळेच मला तुझ्याकडून 

कारणाकारणाने ककवा काहीवेळा अकारणही, पण कृष्णाववषयी ऐकण्याची सांधी 

वमळत असते. त्यावरती माझ्याकडून ववचारही वनवितपणे घडत असतो. त्या आड 

येणाऱ्या माझ्या कौटुांवबक अडचणी या मूलतः मानवसकच आहेत ह ेमलाही ठाऊक 

आह े आवण तसेच ते तुलाही ठाऊक आह.े एक ददवस मी माझ्या मनातील 

कतणव्यकमाणच्या भावनेच्या गुांत्यातून सुटेन असा माझा ववश्वास आह.े तोपयांत मात्र, 

तू मला अशीच सार् दते रहा आवण कृष्णाची र्ोरवी साांगत रहा म्हणजे झाले. 

अर्ाणत तुला ह े मी साांगण्याचीही अवजबात आवश्यकता नाही. तुझ्याकडून ते 

सहजपणे घडत रहाणारच याची, मला पूणण खात्री आह.े कारण कृष्ण व मी असे 

आम्ही दोघेही तुझ्या अत्यांत प्ेमाचे आहोत ही गोष्ट अगदी खरी आह.े होय ना?” 

     अजुणनाच्या बोलण्यावरती द्रौपदी अत्यांत मोकळेपणाने हसली व म्हणाली,  

“होय, अगदी बरोबर! परांतु कृष्णाचे जे प्ेम आपल्यावरती आह ेतेच खरे आह.े 

कारण त्याच्या प्ेमामध्ये आपले सवण जीवनच घडवण्याचा ववचार, प्ेरणा व साम्यण 

आह.े ही गोष्ट जशी जशी व जेवढी जेवढी आपल्या लक्षात येईल आवण जेव्हा तसा 

तसा व तेवढा तेवढा प्वतसाद आपल्याकडून कृष्णाला ददला जाईल, तेव्हाच त्याचे 

फळ आपल्याला वमळायला सुरुवात होईल. पूणण फळ वमळायला जरी वेळ लागला 

तरी कृष्णाप्ेमाचा जो काही अनुभव आपण घेत राहू त्यामुळे आपल्या मनाला 
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स्वस्र्ता, शाांतता व समाधान याांचा मात्र वनवितच लाभ होत राहील. पण 

त्यातूनच जर भाग्याने व योगायोगाने आपल्या मनात कृष्णाववषयीच प्ेम वनमाणण 

झाले तर आपल्या मनात कृष्णाववषयी ववचार येण्यास आधी सुरुवात होईल आवण 

मग ते वाढत रहातील. त्यामुळे आपल्याला हळूहळू कृष्णाचे मन व त्याच्या 

मनातील आपल्याववषयीचे व्यवधान कळू लागेल. त्या व्यवधानाांच्या आधारानेच 

आपल्याला कृष्णाचे मन जाणणे शक्य होईल. कृष्णाचे मन व त्याची 

आपल्याववषयीची व्यवधाने हीच प्माण मानून ती राखण्याचा प्यत्न आपल्याकडून 

कृष्णप्ेमामुळे सहजपणे घडत राहील. सुरुवातीला कधीतरी आपल्या प्ेमाचे बळ 

कमी पडून आपल्यावर इतराांच्या ववचाराांची मातही होऊ शकेल. परांतु अशावेळी 

आपल्याला सावरण्यासाठी सुदवैाने प्त्यक्ष कृष्णच आपल्याबरोबर असल्यामुळे 

आपल्याला काळजी करण्याचेही मुळीच कारण नाही. आपल्या प्ेमाने सदवै युक्त 

असलेला कृष्ण तत्परतेने आपल्या मदतीला धावून येईलच. परांतु अशी वेळ 

कृष्णावर वारांवार येऊ न दणे्याची जबाबदारी मात्र आपलीच आह.े कारण कृष्ण 

कधीच तक्रार करणार नाही ककवा तो नाराजही होणार नाही. परांतु प्सांगात आपण 

मनाच्या दबुणलतेमुळे कमी पडलो याचे मात्र कृष्णाला नक्कीच वाईट वाटेल आवण 

त्याच्या मनाला क्लेशही होतील. अशावेळी आपल्या मनाला सबळ करणारे 

कृष्णप्ेम आपल्या मनात जागवून ते वाढवणे आवण आपल्या मनाला दबुणल करणारी 

इतर अनावश्यक कतणव्यकमे व त्याांचे मोह ह ेझटकून बाजूला करणे, हाच एकमेव 

मागण आपल्यासाठी आह.े 

 अहो नार्, आपल्या मनातील ह े दोष पूणणपणे जायला वेळ हा लागणारच 

आह.े कधी आपल्या मनाठायीच्या कृष्णप्ेमाची मात होईल तर कधी आपल्या 

मनाठायीच्या दोषाांची मात होईल. परांतु वनराश न होता व कृष्णाच्या 

आपल्यावरील प्ेमाचा भरवसा धरून ठेवून आपण मनापासून प्यत्न करीत रावहले 

पावहजे. कृष्णप्ेम वाढण्यासाठी त्याचाच सहवास अवधकावधक करून त्याचे 

मागणदशणन घेत रावहले पावहजे. त्याचप्माणे इतर जनाांचा आपल्या मनावरील प्भाव 

कमी होऊन तो पूणणपणे दरू होण्यासाठी, एकतर त्याांचा सहवास आपण टाळला 

पावहजे ककवा त्याांच्या साांसाररक दषृ्टीतून घडणाऱ्या वागण्याबोलण्याकडे पूणणपणे 

दलुणक्ष करून आपण आपली स्वतांत्र, पण योग्य अशी भूवमका घेतली पावहजे. एवढेच 

नव्ह,े तर त्या भूवमकेनुसार वागण्याचे धैयणही आपणाठायी हवे. अशामुळेच आपल्या 

मनातील दोष समूळ नाहीसे होतील आवण मन एकीएक कृष्णप्ेमाने भरून राहील. 

मग त्या मनाला योग्य काय व अयोग्य काय ह े कोणीही समजावून साांगण्याची 

वेळच येणार नाही आवण त्या मनाकडून खऱ्या स्वधमाणचे आचरण अगदी सहजपणे 

घडेल. हाच आपल्या मनातील कृष्णप्ेमाचा झालेला खरा ववजय होय!” 



 

 

 द्रौपदीच्या बोलण्यावरती कौतुकाने मान डोलवीत अजुणन म्हणाला, “अगां 

द्रौपदी, एक गोष्ट मला कबूल करावयासच हवी की माझे भाग्य तुझ्यापेक्षा जास्त 

आह.े कारण मला जसा कृष्णासारखा खरा वमत्र वमळाला तशीच मला खऱ्या अर्ाणने 

जीवनाची जोडीदार म्हणून तुझ्यासारखी पत्नी वमळाली. मला तू प्सांगात केवळ 

सार्च दतेेस असे नव्ह े तर माझ्याशी मोकळेपणाने बोलून माझ्याशी सांवादही 

साधत असतेस. मुख्य म्हणजे, त्या तुझ्या साांगण्यामध्ये कोणताही अवभवनवेश 

नसतो, तर माझ्याववषयीचा आत्यांवतक आपलेपणाच असतो. त्यामुळे तुझे साांगणे 

माझ्या मनाला सुखववतेही आवण मला ववचारही करायला लावते. अर्ाणत तुझ्या 

बोलण्याची सुरुवातही कृष्णापासूनच होते आवण तुझे बोलणे अखेर कृष्णापयांतच 

येऊन र्ाांबते. एवढा कृष्ण तुझ्या ध्यानीमनी वसलेला व ठसलेला आह.े म्हणूनच 

तुझ्याकडून सतत व सहजपणे एकीएक कृष्णाची र्ोरवीच प्गट होत असते. त्याचा 

मला अवतशय उपयोग होत असतो. कृष्णाची र्ोरवी जरी मला अजून पूणणपणे 

कळली नसली तरी ती र्ोरवी आकलन होण्यासाठी त्याच्याकडे पहाण्याची जी दषृ्टी 

हवी, ती दषृ्टी मात्र तुझ्यामुळे मला हळूहळू प्ाप्त होत आह,े ह े मात्र वनवित. 

म्हणूनच माझ्याठायी तुझ्याववषयीचा भरवसा जास्त आह.े कारण तुझी व माझी 

सार् ही वनत्याची आह.े त्यामुळे तुझ्या सहवासात व सांगतीतच मला कृष्णाची 

र्ोरवी तुझ्या मुखातून नेहमीच ऐकता येईल, एवढेच नव्ह,े तर ती तुझ्याठायी मला 

वनत्य पहाताही येईल. मग तुझ्याद्वारे, त्या कृष्णाची र्ोरवी मलाही एक ददवस 

वनवितपणे जाणवेल, याची मला तरी पूणण खात्री आह.े म्हणून तू एकच गोष्ट 

माझ्यासाठी कर की तूही माझा भरवसा धर आवण मला अशीच साहाय्यभूत होत 

रहा, म्हणजे झाले.”  

 अजुणनाच्या बोलण्यावरती द्रौपदी अत्यांत समाधानपूवणक हसली आवण वतने 

अजुणनाचे हात प्ेमाने आपल्या हातात धरून ठेवले. परस्पराांकडे पहात असता 

एकमेकाांच्या नजरेतील परस्पराांववषयीचा ववश्वास त्या उभयताांना जाणवला आवण 

त्याांची मने व नेत्र प्ेमाने भरून आले.” 

   

 बराच काळ बोलत असलेल्या नारदाचे बोलणे जरी र्ाांबले, तरी ते लक्ष्मीच्या 

लक्षात येण्यास मात्र जरा वेळच लागला. कारण ती श्रवणामध्ये एवढी तल्लीन 

झाली होती की नारदाचा शब्दप्वाह र्ाांबला तरी त्याचा नाद लक्ष्मीच्या कानात व 

मनात घुमतच होता. पण जेव्हा तो नाद हळूहळू पूणणपणे ववरला, तेव्हा मात्र लक्ष्मी 

भानावर आली आवण आियाणने र्ोडीशी चमकून नारदाकडे पाहू लागली. तेव्हा 

वतच्या लक्षात आले की नारद वतच्याकडे सहतेूक नजरेने पहात होता. नारदाला 



 कृष्णपरमात्मा 

 

त्याच्या साांगण्यावर लक्ष्मीची नुसती प्वतदक्रया नको होती, तर लक्ष्मीच्याठायी 

श्रवणातून घडलेले मनन-बचतन जाणून घेण्यासाठी नारद अवधक उत्सुक होता. 

नारदाची तशी जरूरीही होती. कारण लक्ष्मीच्या मननाद्वारे प्गट झालेली 

लक्ष्मीच्या मनाची अवस्र्ा हीच नारदाच्या पुढील कर्नाला प्ेरणा दणेारी ठरणार 

होती. लक्ष्मीकडून श्रवण घडत असतानाच वतच्याकडून मनन व बचतन वतच्या 

नकळत सहजपणे घडत असणार याची खात्री नारदाला होती. कारण तेच 

श्रवणभक्तीचे सहज लक्षण आह,े ह े नारद स्वानुभवाने जाणून होता. त्याच्या 

अांतरातील स्वानुभवाठायीची भावपूणणता दाटून आल्यामुळे शब्दरूपाने त्याच्या 

मुखातून प्गट होत असे आवण त्याचे श्रवण सवाणत प्र्म नारदाकडूनच घडत असे. 

त्यातील प्ेमभाव मनाठायी, तर ज्ञान बुद्धीठायी वस्र्र राहून, भक्तीभाव वचत्ताठायी 

स्फुरत असे. अर्ाणत प्ेम, ज्ञान व भक्ती याांच्यातील ही वेगळेपणाची अवस्र्ा 

जाणवण्याच्या आधीच ते भाव सहजपणे व त्वररत एकरूप होऊन लय पावत असत 

आवण नारदाच्या अांतरात एकीएक स्वानांदाची अनुभूतीच रहात असे. सागराठायी 

स्वयांस्फूतीने सतत व एकापाठोपाठ एक अशा वनमाणण होऊन तेर्ेच ववलीन 

पावणाऱ्या असांख्य लहरींप्माणेच, नारदाच्या अांतरातील स्वानांद सागरात 

प्ेमलहरी वनमाणण होत असत आवण शब्दरूपाने प्गट होऊन काही काळ खेळून, 

पुन्हा त्याठायीच ववलीन होत असत. अशा स्वानांदात रमणाऱ्या नारदाठायी 

भवक्तगायनाचा छांद मात्र जडून रावहला होता आवण म्हणूनच त्याच्याठायीचा 

वनगुणण वनराकार आनांद हा सगुण साकार होत असे. या त्याच्या छांदासाठी आवश्यक 

असलेली लक्ष्मीच्या श्रवणभक्तीची अजोड सार् नारदाला वमळालेली होती आवण 

म्हणूनच नारद लक्ष्मीच्या श्रवणभवक्तभावाची जोड घेण्यासाठी अत्यांत आतुर 

झालेला होता. 

 नारदाची ही अांतःकरणाची अवस्र्ा लक्ष्मीला जाणवत होती. पण 

वतच्याठायी मात्र नारदाववषयी जसा आदर व श्रद्धा होती, तसाच कृतज्ञताभावही 

होता. कारण एक गोष्ट ती जाणून होती की नारदाच्या अांतरातील दाटून रावहलेले 

सगुण प्ेमच भवक्तगायनाच्या रूपाने प्गट होत आहे आवण म्हणूनच लक्ष्मीच्या 

श्रवणभक्तीला ते कारण व आधार आह.े त्या श्रवणभक्तीचे फळ म्हणजे जे 

नारायणाच्या सगुणप्ेमाचे व त्याच्या माहात्म्याचे स्मरण व मनन, ते नारदाला 

अपणण करणे अत्यांत आवश्यक आह.े त्यामुळेच नारदाचे मन सांतुष्ट होऊन उत्सावहत 

होईल आवण त्याच्याकडून सगुण प्ेमभक्तीचा आनांद कृष्णचररत्राच्या गायनाद्वारे 

प्गट होत राहील. तेव्हा क्षणाचाही ववलांब न लावता लक्ष्मीने नारदाच्या भावाचे 

वनवमत्त करून स्वतःचा भाव व्यक्त करण्यास सुरूवात केली. 



 

 

 “ह े नारदा, पाांडव केवढ्यातरी कठीण प्सांगातून वनभावून गेले हा तर एक 

चमत्कारच म्हणावा लागेल. सांकट जेवढ्या अचानकपणे आले होते, खरे तर ते 

धमणराजाने स्वतःहूनच ओढवून घेतले होते असेच म्हणावे लागेल, पण पाांडव 

त्यातूनही तेवढ्याच अकवल्पतपणे व अगदी सहजतेने सुटले ह े तर नवलच घडले, 

यात शांकाच नाही. पण त्या दोन्ही गोष्टींमागील कारणे हा वनवितच जाणण्याचा व 

अभ्यासाचाच ववषय आह.े धमणराज हा सज्जन वृत्तीचा असूनही दु्यत खेळण्याच्या 

क्षवणक मोहाला बळी पडला आवण त्याने स्वतःवरती आवण त्याच्याशी वनष्ठ 

असलेल्या त्याच्या बांधूांवरती व सवणच कुटुांबावरती दधुणर प्सांग ओढवून घेतला. पण 

बाह्ाांगाने धमणराजाला आकर्मषत करणारा मोह, हा त्याच्या मनातील दोषाांना व 

त्यामुळे आलेल्या मनाच्या दबुणलतेलाच उघड करणारा ठरला आवण ही वनवितच 

खरी काळजीची गोष्ट आह.े कृष्णालाही नेमकी तीच काळजी वाटली आवण त्याने 

त्याच्या परीने धमणराजाला सावध करण्याचा पुरेपूर प्यत्न केला. धमणराजावर त्याचा 

दकती पररणाम झाला, याची मला तरी शांकाच आह.े बहुधा धमणराजावरती त्याचा 

काहीच पररणाम झाला नसावा असा माझा केवळ कयासच नव्ह,े तर तशी माझी 

अगदी खात्रीच आह.े धमणराजाच्याठायी असलेला त्याच्या सज्जनत्वाचा अहांकार 

आवण त्याला असलेली लौदकक व मोठेपणाची चाड हचे त्याचे मूळ कारण आह,े ह े

अगदी स्पष्ट आह.े 

 नारदा, पाांडवाांना त्या सांकटातून सोडवायला कारणीभूत झालेला ववदरू याचे 

मला मात्र ववशेषच कौतुक वाटत आह.े ववदरू केवळ धमणराजासारखा सज्जन नव्हता 

तर त्याच्या रठकाणी सद्भाव होता आवण म्हणूनच त्याच्याकडून योग्यवेळी त्याचा 

स्पष्टवके्तपणा व त्याची तेजवस्वता प्गट झालीच. 

 ववदरुाठायी असलेल्या कृष्णभवक्तमुळेच त्याला ह े बळ प्ाप्त झाले असणार 

आवण त्याच्याकडून योग्य ती वचने प्गट झाली असणार ह ेतर नक्कीच आह.े कारण 

ते तर भवक्तभावाचेच लक्षण आह.े ववदरुाच्या बोलण्याचे योग्य ते दडपण 

धृतराष्ट्रावरती आले म्हणून बरे झाले आवण मुख्य म्हणजे, पाांडवाांची मोठ्या 

सांकटातून सुटका झाली ही गोष्ट महत्त्वाची आह.े पण तरीही ज्याांचा अभ्यास करावा 

अशा दकतीतरी गोष्टी, या प्सांगाच्या वनवमत्ताने प्गट झाल्या. त्यामध्ये धृतराष्ट्राच्या 

मनाचे प्गटलेले कोतेपण आवण पुत्रमोहामुळे पाांडवाांववषयीच्या द्वषेमत्सराने मलीन 

झालेले त्याचे मन, हा भाग तर पूणणपणे त्याज्यच आह.े त्याचा अभ्यास करणे म्हणजे 

केवळ वचखल वचवडीत बसण्यासारखेच आह.े त्यातून हाती तर काहीच लागणार 

नाही, फक्त हात मात्र वचखलाने बरबटून रहातील एवढेच! 



 कृष्णपरमात्मा 

 

  नारदा, धमणराजाच्या मनोवृत्तीचा अभ्यास करणे ही गोष्टही माझ्या दषृ्टीने 

काळाचा अपव्ययच आह.े त्याववषयी बोलून काही वनष्पन्न होणे शक्यच नाही याची 

मला अगदी खात्रीच आह.े कारण कुत्र्याचे शेपूट सरळ करण्याचा दकतीही जरी 

प्यत्न केला, तरी ते शेवटी वाकडे ते वाकडेच रहाणार. अर्ाणत कृष्णाची 

धमणराजाकडे पहाण्याची दषृ्टी वेगळी म्हणजे आपलेपणाची होती. म्हणून त्याने 

धमणराजाला सावध करण्याचा प्यत्न केला. त्याचा धमणराजावरती दकती व काय 

पररणाम झाला ह ेएक तर त्या ईश्वरालाच माहीत आवण दसुरे तुलाच माहीत. मला 

तर वाटते की ते फक्त तुलाच माहीत आह ेआवण ते तू मला पुढे साांगणार आहसेच. 

पण काही वेगळे ऐकायला वमळेल असे मला तरी वाटत नाही. असो. 

 पण नारदा, कृष्णाने अजुणनाची योग्य समज करून दणे्याचा जो प्यत्न केला तो 

आवण त्यानांतर अजुणन व द्रौपदी याांच्यात झालेले बोलणे, हा माझ्यासाठी अत्यांत 

मननीय व बचतनीय असा ववषय आह.े त्यातून जसा कृष्णाचा अजुणनाववषयीचा 

आत्यांवतक आपलेपणा व्यक्त झाला तसाच त्याद्वारे जो गहन ववषयही प्गट झाला तो 

अत्यांत महत्त्वाचा आह.े नात्यानात्यामधील नाजूक धागे व त्यातून मनाठायी वनमाणण 

होणारी गुांतागुांत, हा ववषय खरे तर सवाांसाठीच आह.े कारण तो तर सवाांचाच 

अनुभव आह.े एकीकडे नाती ही जीवनात आवश्यक आहते तर दसुरीकडे त्याांचे 

बांधनही पडते. नाती हवीत तर त्यामध्ये कतणव्यकमे ही आहतेच. पण त्यामध्ये मोह 

व आसक्ती याांचे बांधन नसावे, तर त्यासाठी त्या मनाला मोठी कसरतच करावी 

लागणार आवण नेमकी तीच सवणसामान्याला झेपत नाही. त्यामुळे आह े ते जीवन 

तसेच ढकलत ढकलत चालू ठेवण्याकडेच सवाांचा कल असतो. अजुणनही त्याला 

अपवाद नव्हताच. त्याची पाळेमुळे कुटुांबात खोलवर रूतलेली असल्यामुळे 

त्यापलीकडे जाऊन काही ववचार करणे ह ेअजुणनाला शक्यच होत नव्हते. त्यामुळे 

तसा ववचार करण्याची जर वेळ आली तर अजुणनाच्या मनाला तो ताण सहनच होत 

नसे आवण कृष्ण तर नेमके तेच करीत होता. तो तर अजुणनाला जीव म्हणून 

असलेल्या त्याच्या स्वतांत्र अवस्तत्वाचा ववचार करायला लावत होता. इतर सवण 

नात्याांपेक्षा पती-पत्नी ह ेनाते केवळ वरचे आह ेअसेच नव्ह ेतर ते मूलभूत आह ेह े

कृष्णाचे साांगणे, अजुणनाच्या बुद्धीला जरी पटत होते तरी त्याच्या मनाला ते मुळीच 

मानवत नव्हते. तसे तो प्ाांजळपणे कबूल करून त्याची अगवतकताही व्यक्त करीत 

होता. अजुणनाठायी द्रौपदीववषयी प्ेम होतेच पण त्यासाठी वेळप्सांगी नातेसांबांधाांना 

दरू करण्याचे धैयण मात्र अजुणनाच्याठायी नव्हते. त्याची खांतही त्याला होती, पण 

त्याचा नाईलाजही होता. कृष्णप्ेमाचा लाभ अजुणनाला सहजतेने वमळत होताच. 

त्याच्याठायीही कृष्णाववषयी व्यवक्तगत प्ेम होते. परांतु कृष्णाचे माहात्म्य जाणत 

नसल्यामुळे अजुणनाच्याठायी कृष्णाववषयीचा अनन्य भाव नव्हता. त्यामुळे 

कतणव्यकमण व प्ेम यामध्ये कोणाला प्ाधान्य द्यावे यासाठी अजुणनाचे मन प्सांगात 



 

 

नेहमीच दोलायमान होत होते असे ददसते. त्यावरचा उपायही अजुणनाला माहीत 

होता. तो उपाय म्हणजे एकीएक कृष्णाचेच मागणदशणन घेऊन त्याप्माणेच वागणे 

हाच होता. परांतु त्यासाठी जे धाडस करणे आवश्यक होते ते करण्यासाठीच 

अजुणनाचे मन राजी होत नव्हते. 

 परांतु नारदा, अजुणन व द्रौपदी याांच्यातील बोलणे मात्र माझ्या मनावरती 

अवधक पररणाम करून रावहलेले आह.े त्याचे कारण म्हणजे ते दोघे काय बोलले 

याप्माणेच ते ज्या पद्धतीने एकमेकाांशी बोलत होते, त्याचेच मला अत्यांत कौतुक 

वाटून रावहले आह.े त्याांच्या बोलण्यामधून एकमेकाांववषयीचा जो आपलेपणा व 

वजव्हाळा प्गट होत होता, तोच माझ्या मनाला अवतशय भावला. तसे पावहले तर 

कोणत्याही नात्यामध्ये तो महत्वाचा गुण आह,े परांतु पती-पत्नी या नात्यामध्ये तो 

गुण ववशेषत्वाने आवश्यक आह.े त्या नात्याचा तो मूलभूत असा पायाच आह.े अजुणन 

व द्रौपदी बोलत असताना त्याांच्याठायी नात्यातील ‘मी’पणाचा अवजबात गांधही 

नव्हता. कोणी कोणाला काही ज्ञान समजावून साांगत आह े असा आववभाणव तर 

त्याांच्या बोलण्यात जराही नव्हता. म्हणूनच त्याांच्यामध्ये असे बोलणे व सांवाद होऊ 

शकला. एकमेकाांना परस्पराांठायीचे गुणही माहीत होते आवण एकमेकाांची 

कमसरसताही माहीत होती. परांतु बोलत असताना उभयताांचा वनदशे व जोर 

एकमेकाांच्या गुणाांवर होता ह ेसवाणत महत्त्वाचे. 

 नारदा, अजुणन व द्रौपदी याांच्या अवस्र्ेतील फरकही माझ्या चाांगलाच लक्षात 

रावहलेला आह.े अजुणनाठायी असलेला कृष्णाववषयीचा प्ेमभाव हा वनवितच 

कौतुकास्पद आह.े त्याचे बाह् फायद ेत्याला सहजगत्या वमळत रावहले असणारच. 

कृष्णाचा प्ेमळ व सुखद सहवास त्याला नेहमीच उपलब्ध होता. प्ेमाच्या हक्काने 

कृष्ण अजुणनाला त्याच्या जीवनाववषयी स्वतःहून नेहमी साांगतच असणार. परांतु त्या 

व्यवक्तगत प्ेमाला श्रद्धाभावाची जोड नसल्यामुळे अजुणन कृष्णाच्या मागणदशणनाप्माणे 

वागू शकत नसणार. त्याचीच पररणती म्हणून अजुणनाच्या मानवसकतेत काहीच 

बदल व सुधारणा न होता, त्याची मानवसक वस्र्ती आह ेतशीच रावहली असणार. 

अर्ाणत अजुणनाच्या ह े लक्षात येऊनही स्वतःच्याच स्वभावाच्या बांधनात 

अडकल्यामुळे अजुणनाचा काहीच इलाज चालला नसणार. परांतु कृष्णाकडे बघण्याची 

आपली दषृ्टी बदलली पावहजे, ह े मात्र अजुणनाच्या लक्षात आले होते आवण 

त्यासाठीच द्रौपदीने आपल्याला कृष्णाचे माहात्म्य साांगत रहावे असे अजुणनाने 

द्रौपदीला अगदी आवजुणन साांवगतले. ही गोष्ट मला अवधक महत्त्वाची वाटते. कारण 

त्यावरून माझ्या एकच गोष्ट लक्षात आली की अजुणन द्रौपदीकडे केवळ त्याची पत्नी 

म्हणून बघत नव्हता, तर तो वतच्याकडे कृष्णाच्या प्ेमाची व त्याची र्ोरवी 

जाणणारी व्यक्ती म्हणून पहात होता. एखाद्या पतीने त्याच्या पत्नीकडे अशा 



 कृष्णपरमात्मा 

 

वेगळ्या नजरेने पहाणे आवण वतच्याकडून अशी आगळीवेगळी अपेक्षा धरणे ही गोष्ट 

माझ्यासाठी तरी अत्यांत नवलाईची तर आहचे, तशीच ती अवतशय कौतुकाचीही 

आह.े 

 नारदा, द्रौपदीच्याठायीचा भवक्तभाव मात्र अगदी ववशेष व खासच आहे 

आवण तोच माझ्या मनात अगदी घर करून रावहला आह.े वतच्यारठकाणी असलेल्या 

कृष्णावरच्या व्यवक्तगत प्ेमाला वनताांत श्रद्धचेी जोड आहे आवण कृष्णाच्या 

माहात्म्याचे अखांड स्मरण वतच्याठायी आह.े मुख्य म्हणजे, ह े सवण वतच्या 

वागण्याबोलण्यातून अगदी सहजतेने प्गट होताना ददसत आह.े म्हणूनच अजुणनाशी 

बोलत असताना द्रौपदी कृष्णाववषयी अगदी भरभरून बोलत होती. परांतु 

त्याचबरोबर अजुणनावर कोणत्याही प्कारचे दडपण येणार नाही याचीही अत्यांत 

काळजी द्रौपदी घेत होती. कृष्णाववषयी भवक्तभाव असूनही ककबहुना, तो 

असल्यामुळेच द्रौपदीचे अजुणनावरचे पती या नात्याचे प्ेम कायम होते. त्याच 

प्ेमाला जागून द्रौपदी अजुणनाला कृष्णाचे माहात्म्य पुन्हा पुन्हा समजावून साांगत 

होती आवण अजुणनाठायी त्याचा वनिय होण्यासाठी त्याला साहाय्यभूतही होत 

होती. पतीववषयीचे कतणव्यकमण व आपलेपणा आवण कृष्णाववषयीचा प्ेमभाव व 

भवक्तभाव याांची गल्लत द्रौपदीच्याठायी अवजबात ददसत नव्हती. कारण वतचे मन 

स्वच्छ व वनमणळ होते आवण मुख्य म्हणजे वतची बुद्धी ही अत्यांत शुद्ध होती. 

 नारदा, श्रवण करताना मला एक गोष्ट ववशेषत्वाने जाणवत होती की तुझ्या 

बोलण्यातून ‘पुढील प्सांगात सावध रहाण्याचा’ सूचक उल्लेख येत होता. 

सावधवगरीची सूचना म्हणून ते योग्यच आह.े परांतु तसा प्सांग पुढे कधीच आला 

नसेल असा ववश्वास माझ्याठायी आह.े वनदान तसा प्सांग पुन्हा कोणावरतीच येऊ 

नये असे मला अगदी मनापासून वाटत आह.े अर्ाणत ईश्वराच्या वनयतीत कोणतीही 

गोष्ट घडणे जरी अशक्य नसले तरी पाांडवाांच्या बाबतीत, ववशेषतः द्रौपदीच्या 

बाबतीत तरी असे काही घडणे मला बरोबर वाटत नाही. वतच्याठायी असलेल्या 

कृष्णावरच्या प्ेमाची व श्रद्धचेी अशी वारांवार कसोटी लागणे योग्यच नाही. 

द्रौपदीच्याही सहनशक्तीची काहीतरी मयाणदा ही असणारच ना? मला तरी असे 

अगदी मनापासून व खात्रीपूवणक वाटते की द्रौपदीच्या व पाांडवाांच्या ददुवैाचे सवण 

भोग आता सांपले असणार आवण त्याांच्या जीवनात आता भाग्योदय होऊन 

आत्यांवतक सुखाचा सुकाळ झाला असणार, होय ना? ते सवण तुझ्या मुखातून 

साद्यांतपणे ऐकण्यासाठी मी अत्यांत आतुर झालेली आह.े ती माझी आतुरता तू आता 

लवकरात लवकर पूणण कर बघू.” 



 

 

 लक्ष्मीच्या बोलण्याने नारदाला जरी समाधान झाले तरी त्याच्या मुखावरती 

मात्र गांभीरताच ददसत होती. लक्ष्मीच्या बोलण्यातून वतच्याठायीचे जे मननबचतन 

प्गट झाले त्यावरून नारदाच्या एक गोष्ट वनवितच लक्षात आली की लक्ष्मीच्या 

मनातील ववचारसरणी व वतची ददशा अगदी योग्य आह.े त्यामुळे नारदाला त्याचे 

कौतुक तर वाटलेच, परांतु त्याचबरोबर लक्ष्मीच्याकडून द्रौपदीच्या पुढील 

जीवनाववषयीची जी सुखाची अपेक्षा व्यक्त झाली त्यामुळे मात्र, नारद जरासा 

गांभीर झाला. नारदाची ती गांभीरता लक्ष्मीच्या लक्षात आल्यावाचून रावहली नाही. 

वतच्या मनात सांशयाची पाल र्ोडीशी चुकचुकलीच आवण ती श्रवणासाठी अवधकच 

सतकण  झाली. लक्ष्मीची ती अवस्र्ा नारदालाही जाणवलीच. त्यामुळे लक्ष्मीला 

जास्त काळ तशा अवस्र्ेत न ठेवता नारदाने बोलावयास सुरूवात केली. 

 “ह े लक्ष्मी, तुझे बोलणे अगदी सांयुवक्तकच आह.े तुझ्याकडून योग्य मनन व 

बचतन घडत असल्याचेच ते लक्षण आहे. तसे पावहले तर प्त्येक जण त्याच्या 

वेगळ्या स्वभावामुळे इतराांपेक्षा वेगळा असतोच. त्याप्माणे अजुणन, द्रौपदी व 

धमणराजासह इतर पाांडव ह े एकमेकाांपेक्षा वेगळे वेगळे होतेच. त्याचमुळे ते 

कृष्णापासूनही कमी अवधक वेगळे म्हणजे दरू व जवळ होते. इतराांना तर त्या 

वेगळेपणाची जाणीवही नव्हती. त्यामुळे त्याांचा काही प्श्नच नव्हता. धमणराजाला ते 

वेगळेपण नक्कीच लक्षात आलेले होते. परांतु त्याला त्याचे वेगळेपण तसेच राखायचे 

होते आवण तसे ते प्यत्नपूवणक राखून तो कृष्णापासूनही जाणूनबुजून वेगळा रहातही 

होता. त्यामुळे त्याच्याववषयी काहीही प्श्नच नव्हता. पण अजुणनाची कृष्णाशी 

वमत्रत्वाच्या नात्याने पवहल्यापासून जवळीक होती. तरीही तो त्याच्या स्वभावामुळे 

कृष्णाच्या अांतःकरणापासून वेगळाच रहात होता. अजुणनाच्या ते लक्षातही आले 

होते, परांतु त्याचाही नाईलाज होता आवण त्याने तो वेगळेपणा मान्य केला होता. 

त्यामुळे अजुणनाकडून कृष्णाच्या अांतःकरणाशी जवळीकता साधण्याचा मुद्दामहून 

प्यत्न असा काहीच घडत नव्हता. कारण त्याला तशी काही आवश्यकताही जाणवत 

नव्हती. कृष्णाच्या बाह्ाांगाच्या जवळीकतेतून वमळणारे प्ेम व सुख यामध्ये अजुणन 

पूणणपणे समाधानी होता. 

 द्रौपदीची गोष्ट मात्र अत्यांत वेगळीच होती. कृष्णाच्या बाह्ाांगाच्या 

वमळालेल्या प्ेमामधून व जवळीकतेतून एक महत्त्वाची गोष्ट द्रौपदीच्या लक्षात 

आली होती की कृष्ण म्हणजे कृष्णाचे अांतःकरणच! त्यामुळे ‘कृष्णाच्या 

अांतःकरणाशी साधलेली जवळीकता हीच खरी कृष्णाशी साधलेली जवळीकता आहे’ 

ह ेद्रौपदीने अगदी बरोबर ओळखले होते. कृष्णाच्या अांतःकरणापासून ती पुष्कळच 

वेगळी, म्हणजे दरू आह ेह ेद्रौपदीला नेहमीच जाणवत असे आवण तो दरुावाच वतला 
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सहन होत नसे. म्हणूनच द्रौपदीचे वेगळेपण ह े इतराांच्या वेगळेपणापासून वेगळे 

होते आवण वतचे ह ेवेगळेपण हचे वतचे ववशेषत्व होते. कृष्णाच्या अांतःकरणापासून 

असलेली ही ववभक्तता द्रौपदीला जाणवत असे आवण कृष्णावरील प्ेमामुळे वतला ती 

ववभक्तता सहनही होत नसे. कृष्णाच्या माहात्म्याची पूणण जाणीव असल्यामुळेच ही 

ववभक्तता दरू करण्याचा भवक्तभाव द्रौपदीच्या रठकाणी वनमाणण झाला आवण 

कृष्णाच्या अांतःकरणाशी जवळीकता साधण्याचा एकमेव ध्यासच द्रौपदीला जडला. 

त्यासाठी द्रौपदी कृष्णाचे मन ओळखून ते राखण्याच्या वनत्य प्यत्नात असे. ती वतची 

जशी आवश्यकता होती तशीच ती वतची आवडीही झाली होती. 

 ह ेलक्ष्मी, अशी ही द्रौपदी अजुणनाला पत्नी म्हणून लाभली ह े त्याचे भाग्यच 

होते आवण त्याची जाणीव अजुणनालाही होती ह ेमहत्त्वाचे. कारण अजुणनालाही कृष्ण 

अत्यांत वप्यच होता. कृष्णाचे वेगळेपण त्याच्याही लक्षात आले होते आवण अजुणन 

त्याचा अनुभवही घेत असे. द्रौपदीच्याकडून कृष्णाचे ववशेषत्व ऐकणे अजुणनालाही 

आवडत असे आवण त्यामुळे त्याची कृष्णाकडे पहाण्याची दषृ्टीही हळूहळू बदलत 

रावहली आवण त्यालाही कृष्णाचे माहात्म्य र्ोडे र्ोडे जाणवू लागले होते. अर्ाणत 

अजुणनाच्या मनात त्याववषयी अजून पूणण वनिय झाला नव्हता. त्यामुळे कृष्ण साांगेल 

तसेच वागण्याचे धैयण त्याला होत नव्हते. मनात घट्ट रुतून बसलेल्या कतणव्यकमाणच्या 

कल्पनाच अजुणनाच्या आड येत होत्या. परांतु ‘एक ददवस या सवण मानवसक 

अडचणींवरती मात करू शकू’ असा ववश्वास अजुणनाच्या ठायी होता. त्यासाठीच 

कृष्णावरचे प्ेम कायम ठेवून अजुणन द्रौपदीच्या सहवासाचा योग्य तो उपयोग करून 

घेत होता. पुढे त्याचा प्त्यक्ष लाभ अजुणनाला कसा व दकती झाला ह ेजाणून घेणे हा 

ववषय, अभ्यासाचा तर आहचे पण त्याचबरोबर तो ववषय बचतनीयही आह.े पण 

भवक्तभावाचा उदय होण्यासाठीची ती अत्यांत आवश्यक अशी अवस्र्ा आहे. 

     

  



 

 

पनुःि द्यतु 

 ह ेलक्ष्मी, पाांडवाांच्या व द्रौपदीच्या जीवनात पुढे काय घडले आवण सुखाचे व 

स्वास््याचे जीवन त्याांनी अनुभवले की नाही ह ेजाणून घेण्याची जेवढी उत्सुकता 

तुझ्याठायी आह े तेवढीच, ते साांगण्याची आतुरता माझ्याठायीही आह.े कारण 

सुखाची इच्छा करणे ह े केव्हाही योग्यच आह.े परांतु ते लाभण्यासाठी ईश्वरी 

वनयतीची अनुकूलताही हवीच. खरे तर, ईश्वराची वनयती ही कोणाच्या बाजूनेही 

नसते ककवा कोणाच्या ववरूद्धही नसते; ईश्वरी वनयती ही केवळ सत्तामात्र आह.े 

त्यामध्ये ज्याच्या त्याच्या प्ारब्धानुसार प्सांग घडत असतात आवण त्याची 

मानलेली सुखदःुखे सवण जीवमात्र अनुभवीत असतात एवढेच! पण प्ारब्ध ह े

जीवाच्या कमाणनुसार घडत असते आवण त्याचे मन हेच त्याला कमाणला प्वृत्त करीत 

असते. त्यामुळेच मनाच्या अवस्र्ेनुसार कमे घडत असतात. अज्ञान, वासना, 

अहांकार या दोषाांनी युक्त असलेल्या मनाकडून कुकमेच घडतात तर सद्भावना, 

सवद्वचार व नम्रभावाने युक्त असलेल्या मनाकडून केवळ सत्कमेच घडतात. 

ईश्वराच्या वनयतीत जशी कमे तशी फळे वमळत असतात आवण मनाला त्या फळाांचा 

भोग घ्यावा लागतो. अर्ाणत मन जर ईश्वरीप्ेमाने भरलेले असेल तर मात्र ते मन 

अत्यांत शुद्ध व वनमणळ असते आवण त्या मनाकडून ईश्वराच्या भक्तीसाठीच कमे 

घडतात. त्यामुळे ईश्वराच्या भक्तीचे फळ म्हणजे जो आनांद, त्याचाच अनुभव मन 

घेत रहाते ह ेसत्य आह.े 

 ह ेलक्ष्मी, पाांडवाांचे आवण ववशेषतः धमणराजाचे मन ह ेकाही साांसाररक ववकार 

व ववचार याांच्यापासून पूणणपणे मुक्त झालेले नव्हतेच. त्यामुळेच धमणराजाकडून दु्यत 

खेळण्याचे वाईट कमण घडले आवण त्याचे फळ भोगण्याची वेळ त्याच्यासह सवण 

पाांडवाांवरती आलेली होती. सुदवैाने तो प्सांग जरी टळला तरी दयुोधन स्वस्र् बसणे 

शक्यच नव्हते आवण तसा तो बसलाही नाही. त्याने ताबडतोब शकुनी व दःुशासन 

याांच्याशी खलबते करून पाांडवाांना जीवनातून कायमचे उठवण्याचे कारस्र्ान 

चालूच ठेवले. शकुनीच्या सल्ल्यानुसार धमणराजाची दु्यताववषयीची दबुणलता जाणून 

त्याला पुन्हा काहीतरी समारांभाचे वनवमत्त करून दु्यतच खेळण्यासाठी बोलवायचे 

ठरले. पण या वेळेस दयुोधनाने धृतराष्ट्राला सक्त बजावून साांवगतले की धृतराष्ट्र जर 

पाांडवाांच्या दयेने मागच्या वेळेसारखा पुन्हा मध्ये पडला तर ते कधीही मान्य 

होणार नाही. त्यातूनही जर तसेच पुन्हा घडले तर दयुोधन राज्य सोडून कायमचा 

वनघून जाईल. एवढेच नव्ह,े तर स्वतःच्या जीवाचे बरेवाईट करून घेईल. 

पुत्रमोहाने अांध झालेल्या धृतराष्ट्राने त्या गोष्टीला सांमती ददली आवण दयुोधनाच्या 

साांगण्यावरून धृतराष्ट्रानेच धमणराजाला दु्यत खेळण्यासाठी हवस्तनापूरला येण्याचे 

पुन्हा आमांत्रणही पाठवले. 
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 धृतराष्ट्राचे दु्यत खेळण्याचे आमांत्रण पाांडवाांना वमळाले मात्र, धमणराजाने 

त्याची सांमती लागलीच व परस्पर कळवूनही टाकली. त्यामुळे पाांडवाांच्यामध्ये 

एकच खळबळ वनमाणण झाली. परांतु धमणराजाशी बोलण्याचे धाररष्य मात्र 

कोणालाच होत नव्हते. सवणच जण जरी गप्प बसले होते तरी मनातून मात्र ते अत्यांत 

अस्वस्र्च झालेले होते. अजुणन व द्रौपदी याांना स्वस्र् बसणे अशक्यच होत होते. 

त्याांनी दोघाांनी वमळून धमणराजाशी बोलण्याचा प्यत्न केला. अजुणनाने तर 

धमणराजाला कृष्णाच्या बोलण्याचे स्मरण करून ददले आवण कृष्णाने ददलेल्या 

सावधवगरीच्या इशाऱ्याचीही आठवण करून ददली. परांतु एक नाही आवण दोन 

नाही! धमणराज कोणाचे काहीही ऐकण्याच्या मनःवस्र्तीतच नव्हता. एवढेच नव्ह,े 

तर बोलण्याच्या भरात धमणराज अजुणनाला र्ोडासा वचडून म्हणाला, 

“अजुणना, माझे वागणे ह े क्षवत्रय धमाणला धरूनच आह े याववषयी माझी पूणण 

खात्री आह.े त्यासाठी मला कोणाच्याही कोणत्याही सल्ल्याची व मागणदशणनाची 

मुळीच आवश्यकता नाही. माझा मी वनणणय घेण्यास समर्ण आहे. खरे तर, मागच्या 

वेळेस माझा जो पराभव झाला होता त्याचे शल्य अजूनही माझ्या मनाला टोचत 

आह.े तुम्ही ती गोष्ट सहजपणे ववसरून गेला असालही. परांतु मला ती गोष्ट ववसरता 

येणे कदावपही शक्य नाही. त्या पराभवाचा वचपा काढल्यावशवाय माझ्या मनाला 

स्वस्र्ता लाभणे कधीही शक्य नाही. त्यामुळे ही हातची आलेली सांधी मी गमावू 

दणेार नाही. त्यासाठी तुम्हा सवण बांधूांची सार् मला नेहमीप्माणे वमळावी अशी 

माझी अपेक्षा जरूर आह,े परांतु माझी इच्छा मी तुमच्यावर लाद ू इवच्छत नाही. 

तुम्हाला माझी सार् दणेे शक्य नसेल तर माझा तुमच्यावर मुळीच राग नाही, परांतु 

माझा वनणणय मात्र कायम व ठाम आह.े”  

 बोलता बोलता धमणराजाचा बदललेला व वेगळा लागलेला सूर सवाांच्याच 

लक्षात आला. धमणराजाची अगदी टोकाची भूवमका झालेली होती. ती सवाांनाच जरी 

र्ोडीशी खटकली तरी धमणराजाच्या बोलण्याचा त्याला अपेवक्षत असलेला पररणाम 

सवाांच्याच मनावर झाला आवण तो म्हणजे सवाांच्या मनावरती एक प्कारचा 

दबावच आला. त्यामुळे अजुणनावशवाय त्याचे इतर बांधू काहीही न बोलता 

धमणराजाबरोबर जाण्यास तयार झाले. परांतु अजुणनाने काहीही न बोलता मनातून 

मात्र धमणराजाबरोबर न जाण्याचे ठरवले आवण तसे त्याने फक्त द्रौपदीला बोलून 

दाखवलेही. परांतु समजूतदार द्रौपदीने अजुणनाची समजूत काढली आवण ती त्याला 

म्हणाली, 

 “अहो, धमणराजाांचा वनणणय चुकीचा आह े यात जराही शांका नाही. परांतु 

हवस्तनापूरला जर काही मागच्यासारखा अनावस्र्ेचा प्सांग गुदरला तर सार् 



 

 

दणे्यासाठी आपण धमणराजाांबरोबर असणे अत्यांत आवश्यक आह.े बरे, प्त्यक्ष दु्यत 

धमणराजच खेळणार आहते. ते काही तुम्हाला खेळायचे नाही. त्यामुळे तुम्हाला 

काहीच दोष लागणार नाही. मुख्य गोष्ट म्हणजे धमणराजाांच्या दु्यत खेळण्याने जे 

काही पररणाम होतील ते आपल्याला भोगावे लागणारच आहते. मग त्यासाठी 

आपण येर्े असलो काय ककवा तेर्े असलो काय त्यामुळे काहीच फरक पडणार 

नाही. परांतु आपण जर प्त्यक्ष प्सांगात हजर रावहलो, तर मात्र आपला काहीतरी 

उपयोग धमणराजाांना होण्याची शक्यता आह.े वनदान आपल्या उपवस्र्तीमुळे त्याांना 

र्ोडासा तरी मानवसक आधार ककवा ददलासा वमळू शकेल. धमणराजाांचा स्वभाव 

आपल्याला ठाऊक आह.े ते त्याांचा वनणणय बदलतील अशी सुतराम शक्यता नाही. 

तेव्हा मनाची लववचकता दाखवण्याची जबाबदारी आपली आह.े तुमच्या तेर्े हजर 

रहाण्यामुळे कुां तीदवेींना सुद्धा बरे वाटेल. नाहीतर त्याांच्या मनाला धमणराजाांची 

केवढी तरी काळजी लागून राहील. कुां तीदेवी तुमचा पराक्रम जाणून आहते. त्यामुळे 

तुम्ही धमणराजाांच्या बरोबर असल्यावर कुां तीदवेींनाही अगदी वनधाणस्त वाटेल आवण 

त्याांच्या मनाची मोठी काळजीही दरू होईल.” 

 द्रौपदीच्या बोलण्यातून प्गटणारा समजूतदारपणा आवण वतच्याठायी 

असलेली सवणच कुटुांबाची काळजी पाहून अजुणनाला वतचे अत्यांत कौतुक तर वाटलेच, 

परांतु त्याचबरोबर वतच्या बोलण्यामागील वतची भूवमकाही अजुणनाला अगदी 

मनापासून पटली. त्याने द्रौपदीच्या म्हणण्याला लागलीच होकार ददला आवण तोही 

धमणराजाबरोबर हवस्तनापूरला जाण्यासाठी तयार झाला. अर्ाणत अजुणनाला व सवण 

पाांडवाांनाही अनुसरण्यासाठी सदवै तत्पर असणारी द्रौपदीही त्याच्याबरोबर 

होतीच. सवण पाांडवाांमध्ये एकवाक्यता राखण्याची जबाबदारी, पत्नी या नात्यामुळे 

द्रौपदीवरतीच होती आवण त्यासाठी अत्यावश्यक असलेला शाांत स्वभाव, मनाचा 

समजूतदारपणा, बुद्धीची समयसूचकता आवण वाक्चातुयण ह े सवण गुण द्रौपदीच्या 

ठायी होते. ह ेसवण तर त्या कृष्णप्ेमाचेच गुणधमण आहते जे प्ेम द्रौपदीच्या अांतरात 

सदवै जागृत असे आवण प्सांगा-प्सांगानुसार द्रौपदीकडून ते गुण प्गट होत असत. 

त्याची जाणीव द्रौपदीच्या ठायी असल्यामुळे वतच्याठायी जराही अहांकार तर 

नव्हताच, पण कृष्णाच्या त्या प्ेमगुणाचा अनुभव मात्र द्रौपदीला येत असे. त्यामुळे 

वतचे अांतःकरण नेहमी आनांदी व प्सन्न असे आवण वतचा तो आनांद व वतची ती 

प्सन्नता वतच्या व्यवक्तमत्त्वातून पूणणपणे प्गट होत असे. 

 ह े लक्ष्मी, अशा तऱ्हनेे सवण पाांडवाांचे आगमन हवस्तनापुरला झाले आवण 

त्यामुळे दयुोधन मनातून अत्यांत खूश झाला. कोणत्याही पररवस्र्तीत धमणराजा 

दु्यताचे आमांत्रण नाकारणे शक्यच नाही याची दयुोधनाला पूणण खात्री होती आवण 

नेमके तसेच झालेही होते. त्यामुळे दयुोधनाने औपचाररक का होईना पण सवण 

पाांडवाांच्या स्वागताची जोरदार तयारी केली होती. त्या स्वागतात वनष्कपट 
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धमणराजाला दयुोधनाचा आपलेपणा जाणवला आवण त्याच्या मनाला अत्यांत 

सांतोषही झाला. परांतु त्याचे इतर बांधू मात्र, मागील अनुभवाने मनातून सावध 

होते. त्यामुळे ते तटस्र् वृत्तीनेच सवण पहात होते. अजुणनही त्यारठकाणी सतकण पणेच 

वावरत होता. द्रौपदीही गांभीरच होती पण वतच्या मनावर कोणताही ताण नव्हता. 

वतचा भरवसा फक्त कृष्णावर होता आवण नेमका तोच त्यारठकाणी हजर नव्हता. 

अर्ाणत कृष्ण त्यारठकाणी हजर रहाण्याचा प्श्नच वनमाणण होत नव्हता. त्याला 

दयुोधनाकडून आमांत्रण वमळण्याची तर शक्यताच नव्हती आवण धमणराजालाही 

कृष्णाला काही कळववण्याची जरूरीच वाटत नव्हती. कारण त्याच्यादषृ्टीने ती 

त्याची वैयवक्तक व कौटुांवबक बाब होती. परांतु द्रौपदीने मात्र अजुणनाला साांगून 

दतुाकरवी सवणकाही गुप्तपणे कृष्णाला कळववले होते. अर्ाणत कृष्णाला तो वनरोप 

पोहोचेपयांत काहीवेळ जाणारच होता. बरे, वनरोप वमळाल्यावर कृष्ण तरी काय 

करणार होता? प्त्यक्ष काही करणे त्यालाही शक्यच नव्हते. पण कृष्णाच्या 

मनालाही व्यवधान व काळजी लागून रावहलीच. ईश्वरी वनयतीत काय घडते याची 

वाट पहात कृष्ण बाह्ाांगाने स्वस्र्, पण मनातून सावध व सबचत होता. 

 ह े लक्ष्मी, त्यानांतर मुद्दामहून योजलेल्या समारांभाचा जणूकाही एक भाग 

म्हणून भर दरबारात दु्यत खेळावयास सुरुवात झाली. धृतराष्ट्र राजबसहासनावर तर 

भीष्म, द्रोण, कृप आदी मान्यवर उच्चासनावर बसल्यानांतर, धमणराजा व दयुोधन 

असे पुन्हा एकदा समोरासमोर ठाकले. कपट दु्यत खेळणाऱ्या शकुनीने फासे 

टाकण्यास सुरुवात केली. पण यावेळेस शकुनीने एक खासी युक्ती केली. त्याने 

सुरुवातीला धमणराजाला अनुकूल अशी दाने टाकून त्याला र्ोडावेळ बजकू ददले. 

त्यामुळे धमणराज अत्यांत खुशीत येऊन उत्सावहत झाला. सुरुवातीला ‘पणा’ला 

लावलेल्या गोष्टी ववशेष मूल्यवान नव्हत्या. परांतु त्यामुळे धमणराज बजकण्याच्या 

इषेने अवधकावधक मूल्यवान गोष्टी ‘पणा’स लावू लागला आवण मग शकुनीने त्याची 

कूट चाल खेळावयास सुरुवात केली. शकुनीच्या हातचलाखीमुळे धमणराजाला 

अनुकूल दान पडेनासेच झाले. त्यामुळे धमणराज अवधकच इरेस पेटला आवण एका 

डावात सवण राज्य पणाला लावून ते हरवूनही बसला. घडलेल्या प्सांगापासून काहीच 

न वशकलेल्या धमणराजाकडून मागील इवतहासाचीच पुनरावृत्ती झाली होती. परांतु 

खरा अनर्ण तर अजून पुढेच घडावयाचा होता. 

 ह े लक्ष्मी, हतबल झालेल्या धमणराजावर पूणण कुरघोडी करण्याची सांधी 

दयुोधनाला मुळीच सोडायची नव्हती. वनराश झालेल्या धमणराजाला शकुनीने खोटी 

आशा दाखवली. ‘एक डाव असा खेळूया की त्यात जो हरेल त्याने बारा वषे 

वनवासात व एक वषण अज्ञातवासात रहावे. कालावधी पूणण होण्याच्या आधीच प्गट 



 

 

झाल्यास पुन्हा बारा वषाांचा वनवास व एक वषाणचा अज्ञातवास पत्करावा लागेल’ 

असे जेव्हा शकुनीने सुचवले, तेव्हा इतर पाांडव दचकलेच आवण धमणराजाकडे आशेने 

पाहू लागले. आता तरी धमणराजाला जाग येईल आवण तो हा जीवघेणा खेळ 

र्ाांबवील अशी त्याांची त्याच्याकडून अपेक्षा होती. परांतु धमणराजाने त्याच्या बांधूांचा 

अपेक्षाभांग करून त्याांना वनराशच केले. धमणराजाच्या मनातील आशा पुन्हा 

पल्लवीत झाली आवण त्याने तो डाव खेळण्यास सांमती ददली. अर्ाणत धमणराजाला 

दान अनुकूल पडू शकलेच नाही आवण तो डावही धमणराज पुन्हा सपशेल हरलाच. 

अशा तऱ्हनेे पूणणपणे परावजत झालेला धमणराज नैराश्याने व उदासीन होऊन मान 

खाली घालून बसला. धमणराजाला त्याच्या बांधूांकडे वर बघून नजर वमळवण्याची 

बहमतच होत नव्हती. कौरवाांच्यारठकाणी साहवजकच अत्यांत उत्साहच वनमाणण 

झाला होता आवण त्याांचे चेहरे हषाणने फुलून गेले होते. परांतु दयुोधनाचे मात्र 

अजूनही समाधान झाले नव्हते. कारण पाांडवाांना जीवनातून पूणणपणे उठवण्याचा 

चांगच त्याने बाांधलेला होता. त्यामुळे दयुोधन मनातून अजूनही अस्वस्र्च होता. 

त्याने शकुनीकडे पाहून सूचक नेत्रपल्लवी केली. शकुनीला त्याचा अर्ण लागलीच 

कळला. त्याने धमणराजाशी समजुतीच्या सुरात बोलावयास सुरुवात केली. 

 “अरे धमणराजा, असा वनराश होऊ नकोस. हार व जीत ही दोन्हीही खेळाचीच 

अांगे आहते. खरे तर, तुझ्या खेळाची सुरुवात तर छानच झालेली होती. एका मागून 

एक डाव तू बजकत होतासच ना! पण खेळामध्ये वरती खालती असे होणारच. 

यामध्येच तर खेळाची खरी गांमत असते आवण दवैाचे चक्र तर सतत दफरतच असते. 

अनुकूलतेनांतर जशी प्वतकूलता येते, तशीच प्वतकूलतेनांतर पुन्हा अनुकूलता ही 

येतेच. फक्त त्याची वाट पहात आपण प्यत्न मात्र करीत रावहले पावहजे. असे नको 

व्हायला की दवै आपल्याला अनुकूल असेल आवण नेमके त्याचवेळी आपल्याकडून 

प्यत्न घडले नाहीत. कोणत्याही पररवस्र्तीत प्यत्नाांची कास सोडणे ह े खऱ्या 

पुरूषाचे लक्षणच नव्हे; त्यात काहीच पुरूषार्ण नाही. तू जरी सवण वैभव व तुझे 

राज्यही खेळामध्ये हरला असलास तरी अजूनही एक मूल्यवान गोष्ट तुझ्यापाशी 

आह.े त्याचे तू ववस्मरण होऊ दऊे नकोस. ती गोष्ट म्हणजे तू स्वतःच होय. जोपयांत 

तू आहसे तोपयांत तुझे राज्य व तुझे सवण वैभव तू वनवितपणे परत वमळवू शकशील, 

याची मला तर पूणण खात्री आह.े तेव्हा तू स्वतःवरचा ववश्वास जागव आवण आता 

स्वतःलाच ‘पणा’ला लाव. या वेळी तुझ्या दवैाचे चक्र दफरून ते पुन्हा तुला अनुकूल 

होणार आह,े असे मला अत्यांत स्पष्टपणे ददसत आह.े” 

 शकुनीच्या गोड बोलण्यामागील कावा धमणराजाच्या स्वभावानुसार त्याच्या 

लक्षात आला नाही म्हणा ककवा त्याच्या मनात पुन्हा आशेचा दकरण त्याला ददसू 
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लागला म्हणा, परांतु शकुनीच्या बोलण्याचा धमणराजा गांभीरपणे ववचार करीत 

असावा, असे त्याच्या र्ोड्याशा उजळलेल्या चेहऱ्यावरून ददसत होते आवण ते 

खरेच ठरले. वववेकहीन झालेल्या धमणराजाला शकुनीच्या बोलण्यावर ववश्वास 

ठेवायला मुळीच वेळ लागला नाही. कारण त्याने पुढील डाव खेळण्यासाठी 

ताबडतोब सांमती ददली आवण स्वतःच स्वतःला ‘पणा’ला लावले. शकुनीने छद्मी 

हास्य करून फासे टाकले आवण आधीच ठरल्याप्माणे ते दान धमणराजाला प्वतकूल 

पडले. क्षणाधाणत धमणराज स्वतःचे स्वत्व गमावून बसला आवण हरल्यामुळे तो 

कौरवाांचा म्हणजेच पयाणयाने दयुोधनाचा दास होऊन बसला. दयुोधन हषोन्मादाने 

अत्यांत मोठ्याने आवाज करून हसला. पण त्याच्या मनाचे समाधान झाले नव्हतेच. 

त्याने शकुनीला नेत्रपल्लवीने खूण केली आवण शकुनीने पुन्हा धमणराजाशी वमठ्ठास 

वाणीने बोलून त्याच्या मनाला भुरळ पाडली. शकुनीने धमणराजाला बजकण्याची 

खोटी आशा दाखवून त्याच्या सवण बांधूांनाही ‘पणा’स लावण्यासाठी उदु्यक्त केले. 

सांमोवहत झाल्याप्माणे धमणराज शकुनीच्या मायाजालात अवधकावधक गुरफटून 

अडकत गेला. त्याने काहीही ववचार न करता क्रमाक्रमाने भीम, अजुणन, नकुल व 

सहदवे याांनाही ‘पणा’स लावले आवण तेवढ्याच सहजतेने तो हरलाही. धमणराजाचे 

सवण बांधू पराभूत मुद्रेने त्याांचे आसन सोडून धमणराजाच्या शेजारी लज्जेने मान खाली 

घालून बसले. वत्रभुवनातही अवद्वतीय पराक्रमाने प्वसद्ध असलेले पाच पाांडव आज 

केवळ दवैयोगाने नव्ह े तर त्याांच्या अवववेकी कमाणमुळे दयुोधनाचे दास होऊन 

तेजोहीन अवस्र्ेत, जणू लाचार होऊन बसले होते. त्याांची ती असहाय्य अवस्र्ा 

पाहून दरबारातील सवण सज्जनाांची मने हळहळली आवण त्याांच्या मुखातून ‘हाय, 

अरेरे’ असे दःुखोद्गार सहजतेने प्गट झाले. पाांडवाांचा दःुस्वास करणारे त्याांचे 

प्वतस्पधी मात्र अत्यांत खूश झाले आवण त्याांची ती खूशी त्याांच्या मुखातून स्पष्टपणे 

उमटली. आता पुढे काय होणार याचा ताण मनामध्ये ठेवून सवण सभाजन अत्यांत 

स्तब्ध होऊन रावहले होते. 

   

 ह ेलक्ष्मी, परांतु या दःुखद खेळाचा शेवट अजून झालेला नव्हता. पाांडवाांवरील 

सांकटाचा व दःुखाचा कडेलोट व्हायचा अजूनही वशल्लक रावहला होता आवण तो 

झाल्यावशवाय दयुोधनाच्या मनाला चैन पडणे कदावपही शक्य नव्हते. द्रौपदीची 

सल त्याच्या मनाला टोचत होती आवण त्याच्या नजरेतून ती शकुनीच्या लक्षात 

आलीच. त्यासाठी शकुनीला दयुोधनाने काहीही साांगण्याची जरूरी भासलीच नाही. 

दयुोधनाच्या मनातील दषु्ट हतेू ओळखून शकुनीने धमणराजाशी बोलण्यास सुरुवात 



 

 

केली. आवाजात प्यत्नपूवणक हळुवारपणा आणून आवण आपलेपणाचा आववभाणव 

करीत शकुनी कावेबाजपणे धमणराजाशी बोलू लागला. 

 “अरे धमणराजा, तुझ्यावरील ओढवलेल्या दःुखद प्सांगाची मला जाणीव आह.े 

परांतु त्याचबरोबर अशा दःुखाांच्या भीतीने तू गाांगरून जाणार नाहीस, याचीही 

मला खात्री आह.े कारण तू जावतवांत क्षवत्रय आहसे हे मी जाणून आह ेआवण खरा 

क्षवत्रय हा पराभवामुळे कधीच खचून जात नाही. शेवटची सांधी असेपयांत तो प्यत्न 

करीत रहातो आवण पराभवाचे रूपाांतर शेवटी ववजयामध्ये वनियपूवणक करतोच 

करतो. सांकटाांमुळे जरी क्षवत्रयाचा पराक्रम र्ोडावेळ झाकोळल्यासारखा ददसला, 

तरी त्याचा पराक्रम पुन्हा तेजाने झळाळून वनघतो आवण तो हातातून वनसटून 

चाललेली ववजयश्री पुन्हा स्वतःकडे परत वळवून घेतो. अशाच क्षवत्रयाला शेवटी 

ववजयश्री माळ घालत असते. तुझ्या क्षवत्रय वृत्तीवरती माझा पूणण ववश्वास आह.े पण 

तू मात्र स्वतःवरील ववश्वास अवजबात गमावू दऊे नकोस. फक्त त्यासाठीचा मागण 

आधी तुझ्या दषृ्टीक्षेपात आला पावहजे आवण नांतर वहमतीने त्या मागाणचा तू अवलांब 

केला पावहजेस. 

 धमणराजा, तू स्वतः व तुझे सवण बांधू तू ददुवैाने गमावून बसला आहसे ही गोष्ट 

खरी आह ेआवण वाईटही आह.े परांतु दवैाने तुला असे सवणस्वी वाऱ्यावर सोडलेले 

नाही. दवै तुझी अजूनही पाठराखण करावयास सज्ज आह.े म्हणूनच त्या दवैाने 

तुझ्यासाठी एक शेवटची आवण अत्यांत सरस अशी चीज बाकी ठेवली आह ेआवण ती 

म्हणजे तुझी पत्नी द्रौपदी ही होय. तुझी भाग्यरेषा बदलण्याचे साम्यण आता फक्त 

द्रौपदीच्या हातात आह.े कुरू कुळातील तुम्हा पाांडवाांना जी गोष्ट जमली नाही, ती 

गोष्ट द्रौपदीच्या भाग्यामुळेच तुम्हाला सहज प्ाप्त होईल. तेव्हा पराभूत होऊन हा 

खेळ सोडून जाण्याची नामुष्की पत्करण्यापेक्षा भाग्याचे अनुकूल दान वमळवण्याची 

प्ाप्त झालेली ही सुवणणसांधी हातची घालवू नकोस. त्यासाठी दवैाने नेलेल्या गोष्टी 

पराक्रमाने पुन्हा प्ाप्त करून घेण्याचा तुझ्या मनाठायी वनिय कर. तुझ्या बांधूांवरती 

जेवढा तुझा हक्क आहे तेवढाच तुझा हक्क पती या नात्याने द्रौपदीवरतीही आह.े तो 

हक्क गाजवून घे. त्यासाठी कोणतेही अनमान आता करू नकोस. धैयाणने पाऊल पुढे 

टाक, अांवतम ववजय तुझाच आह.े”  

    शकुनीच्या नकली प्ेमाचा आववभाणव धमणराजाच्या लक्षात येण्याएवढे त्याचे 

मन जागृत नव्हतेच. मनाच्या अशा बेसावध अवस्र्ेमुळेच शकुनीच्या बोलण्याचा 

प्भाव धमणराजाच्या मनावर झाला. त्याच्या मनावरील  वनराशेची काजळी 

शकुनीच्या बोलण्यामुळे झटकली गेली आवण मनामध्ये आशेची ज्योत पुन्हा तेवू 

लागली. धमणराजाच्या मनात होत असलेला हा बदल त्याच्या इतर बांधूांच्या लक्षात 

यायला वेळ लागला नाही आवण त्याांच्या मनात भीतीने वशरकाव केला. 
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धमणराजाच्या बांधूांच्या मनातील शांका अखेर खरीच ठरली. कारण धमणराज नव्या 

उमेदीने पुन्हा खेळण्यासाठी पुढे सरसावला. सवण दरबारात एक भीषण शाांतता 

पसरली आवण वातावरणातील तणाव वाढून तो सवाांनाच असह् होऊ लागला. 

त्याचे भान धमणराजालाही आले. परांतु आता ‘उचललेले पाऊल मागे टाकायचे नाही’ 

या एकाच वनधाणराने धमणराज युक्त झाला होता. त्याने मागचा पुढचा काहीही 

ववचार न करता द्रौपदीला ‘पणा’ ला लावले आवण शकुनीला फाशाांचे दान 

टाकावयास साांवगतले. दयुोधनालाही कधी नाही तो ताण जाणवू लागला आवण तो 

अत्यांत बेचैन झाला. पाांडवाांना पूणणपणे नेस्तनाबूत करण्यासाठी शेवटचा एकच टोला 

दणेे वशल्लक रावहले होते आवण त्याांना तो शकुनीच्या हाताने वमळालाही. 

दयुोधनाच्या बाजूने खोटे दान पाडण्याची शकुनीची चाल पुन्हा एकदा यशस्वी 

ठरली आवण सवण खेळच खलास झाला. धमणराजा द्रौपदीलाही हरवून बसला आवण 

पराभूत व लवज्जत मुद्रनेे त्याच्या जागेवर जेमतेम कसाबसा जाऊन बसला. 

स्वतःच्या बांधूांकडे मान वर करून बघण्याची बहमतही त्याच्यारठकाणी रावहली 

नव्हती. धमणराजाचे सवण अवसानच गळाले होते आवण पररवस्र्तीला पूणणपणे शरण 

जाणे त्याला भागच पडले होते. बाकीच्या पाांडवाांचीही ववमनस्क अवस्र्ाच झाली 

होती. त्याांच्या अगवतकतेचाच त्याांच्या मनाला जास्त त्रास होत होता आवण 

धमणराजाववषयीच्या सांतापानेही ते सवणजण मनातल्या मनात धुमसत होते. 

भीमाच्या मनाचा उद्रके तर कोणत्याही क्षणी होईल अशी धास्ती सवाांनाच वाटत 

होती आवण अजुणनालाही मनाचा सांयम राखणे करठण होत होते. नकुल व सहदवेही 

मनाच्या उवद्वग्न अवस्र्ेतून हतबल होऊन बसले होते. आता पुढे काय होणार असा 

प्श्न व ताण सवाांच्याच रठकाणी होता आवण तो त्याांच्या आपापसातील व मोठ्या 

आवाजातील कुजबुजण्यातून व अस्वस्र् अशा हालचालीतून व्यक्त होत होता. 

 दयुोधनाला झालेला हषोन्माद मात्र लपवणे त्याला शक्य होत नव्हते आवण 

त्याने तसा प्यत्नही केला नाही. ‘जीतम् मया’च्या अवभवनवेशात दयुोधनाने त्याचे 

दोन्ही हात उांचावून आकाशाकडे झेपावले आवण छद्मीपणाने तो हसू लागला. पुढे 

होऊन त्याने शकुनीशी हात वमळवून त्याचे अवभनांदन केले आवण त्याला दढृाबलगन 

ददले. दयुोधनाच्या इतर बांधूांनीही त्याांच्या आवळलेल्या मुठी उांचावून त्याांचा हषण 

जल्लोषाने व्यक्त केला. त्यातही दःुशासन धावतच पुढे आला आवण त्याने 

हस्ताांदोलन करून दयुोधनाचे अवभनांदन केले. दयुोधनानेही दःुशासनाच्या पाठीवर 

जोराने र्ोपटले आवण सवाांना ऐकू जाईल अशा मोठ्या आवाजाने तो दःुशासनाशी 

बोलू लागला. 

 “अरे दःुशासना, आपण बजकलो आवण पाांडव हरले. एवढेच नव्ह,े तर 

दु्यतामध्ये पाांडव स्वतःही हरल्यामुळे ते आता आपले दास झाले आहते. त्याांना त्याांचे 



 

 

स्वतांत्र अवस्तत्व उरलेले नाही. आपले सेवक हीच त्याांची आता ओळख आह ेआवण 

आपली सेवा करून आपल्याला सांतुष्ट करणे, एवढेच आता त्याांचे जीवन आह.े सवण 

पाांडव आता आपले आवश्रत आहते. तेव्हा त्याांच्या अांगावरील ही सवण भरजरी वस्त्रे व 

आभूषणे पवहल्याप्र्म त्याांना उतरावयास साांग. त्याांना म्हणावे की आता तुमचा 

वेष सामान्य सेवकाप्माणे करा आवण चेहऱ्यावरती नम्रतेचे भाव ठेवा. आम्ही 

ववचारल्यावशवाय काहीही बोलायचे नाही आवण आम्ही साांवगतल्यावशवाय काहीही 

करायचे नाही. या मयाणदचेे उल्लांघन जर यदाकदावचत तुमच्याकडून चुकूनही झाले 

तर त्याची जबरदस्त वशक्षा तुम्हाला भोगावी लागेल, याची सदैव आठवण ठेवा. 

 अरे दःुशासना, आणखी एक महत्त्वाची व छान गोष्ट घडली आह ेआवण ती 

म्हणजे द्रौपदी आता आपली दासी झालेली आह.े स्वतःच्या सौंदयाणचा सदवै 

अवभमान बाळगून असलेल्या द्रौपदीला आता स्वतःचे अवस्तत्वच उरलेले नाही हे 

वतला कळू द्या. स्वतःच्या पतींववषयी व त्याांच्या पराक्रमाववषयी सदवै घमेंड 

असणाऱ्या द्रौपदीला खुद्द वतच्याच एका पतीने एक मूल्यवान ‘वस्तू’ समजून वतला 

‘पणा’ला लावले आवण वतची खरी लायकी वतला दाखवून ददली. वनराधार 

द्रौपदीच्या पाठीशी उभे रहाण्याचे बळ पाांडवाांच्या रठकाणी आता नाही. कारण 

त्याांचा कणाच पूणणपणे मोडून गेलेला आह.े 

 दःुशासना, प्श्न असा आह े की जर खुद्द पाांडवाांनीच द्रौपदीला  एखाद्या 

वस्तूसारखे वागवले आह ेतर आपणही वतला वेगळी वागणूक दणे्याचे काय कारण 

आह े बरे? काहीच नाही. आपल्यासाठीही द्रौपदी आता एखाद्या दकरकोळ भोग्य 

वस्तूसारखीच आह.े आपण आपल्याला पावहजे त्या वेळी व पावहजे त्या रठकाणी 

द्रौपदीला बोलवू शकतो आवण वतच्याकडून आपल्याला पावहजे ती सेवा हक्काने 

करून घेऊ शकतो. आपला आवण केवळ आपलाच वतच्यावर पूणण अवधकार आह.े 

याचे प्त्यांतर आताच आपण सवाांच्या देखतच अनुभवूया, म्हणजे सवाांनाच त्याची 

खात्री पटेल. दःुशासना, तू आताच्या आता अांतःपुरात जा आवण तेर्े असलेल्या 

द्रौपदीला या दरबारात घेऊन ये. मला वतच्याकडून बरीच काही सेवा करून 

घ्यायची आह.े तेव्हा मुळीच वेळ फुकट न घालवता तू येर्ून त्वररत वनघ. ही माझी 

तुला आज्ञाच आह,े असेच तू समज. जा, वनघ लवकर.” 

 दयुोधनाच्या बोलण्यातील हतेू दःुशासनाच्या लक्षात यायला अवजबात वेळ 

लागला नाही. कारण त्याच्या मनातही तसेच दषु्ट ववचार येत होते. दषु्ट लोकाांची 

मते लागलीच जुळतात कारण त्याांची मने नेहमीच दषु्ट ववचारात पूणणपणे बुडालेली 

असतात. त्यामुळे दयुोधनाचे बोलणे ऐकून दःुशासनाला हषणच झाला आवण पडत्या 

फळाची आज्ञा समजून तो जवळ जवळ धावतच अांतःपुरात गेला. त्यारठकाणी राज 
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घराण्यातील अनेक वस्त्रयाांसमवेत द्रौपदी बसलेली होती खरी, पण वतचे मन मात्र 

त्यारठकाणी नव्हते. त्यारठकाणी चाललेल्या गप्पागोष्टी वा र्ट्टामस्करी यामध्ये वतचे 

अवजबात लक्ष नव्हते. वतच्या मनाला अत्यांत धाकधूक वाटत होती आवण वतचे मन 

दरबारात चालू असलेल्या दु्यत खेळाकडे पूणणपणे लागले होते. द्रौपदीच्या मनाला 

एक अनावमक भीती वाटत होती. प्यत्न करूनही मनाला सावरणे द्रौपदीला शक्य 

होत नव्हते. अशावेळी वतला कृष्णाचे स्मरणही तीव्रतेने होत होते. परांतु त्यामुळे 

कृष्णाची अनुपवस्र्ती अवधकच जाणवून द्रौपदीचे मनही अवधकच अस्वस्र् होत 

होते. काहीतरी घोर सांकट ओढवणार असल्याची चाहूल द्रौपदीच्या मनाला लागत 

होती आवण वतच्या मनाची बेचैनी सारखी वाढत होती. शेवटी द्रौपदीची भीती 

खरीच ठरली. दःुशासनाने आल्या आल्या ‘धमणराज पूणणपणे हरल्याची आवण द्रौपदी 

तसेच सवण पाांडवही आता कौरवाांचे आजन्म दास झाल्याची’ ववजयी घोषणा केली. 

द्रौपदीकडे पाहून छद्मीपणाने हसत दःुशासनाने दयुोधनाची आज्ञा द्रौपदीला 

साांवगतली. 

 दःुशासनाच्या बोलण्याने द्रौपदी अवाक् झाली आवण नांतर अत्यांत भयचदकत 

होऊन ददङमूढच झाली. वतची ववचारशक्ती एकदम पूणणपणे गोठल्यासारखीच झाली 

आवण र्ोडावेळ वतच्यारठकाणी वनर्मवकार अशी शून्यावस्र्ाच वनमाणण झाली. परांतु 

दःुशासन एवढा उतावीळ झाला होता की तो र्ाांबायला तयारच नव्हता आवण 

त्याच्याकडे तेवढा वेळही नव्हता. त्याने पुढे होऊन आवेगाने द्रौपदीचा हात घट्ट 

धरला आवण तो वतला खेचून नेण्याचा प्यत्न करू लागला. परांतु द्रौपदीने एक 

जोरदार वहसका दऊेन वतचा हात दःुशासनाच्या हातातून सोडवून घेतला आवण 

जळजळीत नजरेने ती दःुशासनाकडे पहात रावहली. द्रौपदीचा तो आवेश पाहून 

क्षणभर दःुशासनही गाांगरलाच. परांतु द्रौपदीचा हात धरण्यासाठी पुन्हा तो त्वेषाने 

पुढे सरसावला. द्रौपदीने वतचा हात वर करून त्याला तेर्ेच रोखले आवण ती 

म्हणाली, 

“दःुशासना, याद राख, एकही पाऊल पुढे टाकण्याचे धाडस दाखवशील तर 

तुझ्यावर पिात्तापाची पाळी येईल ह ेववसरू नकोस. माझे पाच पराक्रमी पती माझे 

रक्षण करण्यासाठी समर्ण आहते ह े लक्षात ठेव. पण आज काही कारणाने माझे 

पतीही जर असमर्ण झाले असतील तरी माझे रक्षण करण्याएवढी सबळ मी नक्कीच 

आह.े एक स्त्री म्हणून मी जरी अबला असले आवण दहेाने दबुणल असले तरी माझे 

मनोबळ भरभक्कम आह े याची खात्री बाळग. स्वतःचे स्वत्व राखण्याएवढे तेज 

माझ्यापाशी वनवितच आह.े त्याची परीक्षा घेण्याचा वेडेपणा तू करू नकोस. 

नाहीतर तुला त्याची फळे भोगावी लागतील. दयुोधनाने मला दरबारात बोलावले 

आह ेआवण त्याचा वनरोप मला साांगण्याचे काम तू केलेले आहेस. दयुोधन युवराज 



 

 

असल्यामुळे त्याची आज्ञा मला मान्यच आह े आवण मी स्वतःहूनच दरबारात 

येण्यासाठी तयार आह.े त्यामुळे माझ्यावर जबरदस्ती करण्याचे कारणच नाही. 

मलाही तेर्े वनवित काय घडले ह े जाणून घ्यायचेच आह.े मग तेर्ेच काय तो 

न्यायवनवाडा होईल.” 

 द्रौपदीच्या अशा तेजस्वी बोलण्याने अांतःपुरातील इतर वस्त्रयाही चदकत 

झाल्या. त्या द्रौपदीकडे सहानुभूतीच्या व कौतुकाच्या नजरेने आवण दःुशासनाकडे 

रागाच्या व वतरस्काराच्या नजरेने पहात होत्या. अर्ाणत त्या वस्त्रयाांची पवाण 

करण्याचे दःुशासनाला काहीच कारण नव्हते. वस्त्रयाांववषयीचा आदर व मान 

असल्या सभ्य गुणाांचाही त्याच्याकडे पूणणच अभाव होता. परांतु दःुशासनाला तेर्े 

सवाांच्या दखेत ववशेषतः राजघराण्यातील ज्येष्ठ वस्त्रयाांच्या देखत काही बनद्य प्कार 

करण्याची बहमत झाली नाही म्हणा ककवा त्याने र्ोडासा धोरणीपणा दाखवला असे 

म्हणा, परांतु दःुशासन दोन पावले मागे सरला आवण द्रौपदीबरोबर योग्य अांतर ठेवून 

चालत वतच्यासह दरबारात आला. 

 द्रौपदीने दरबारात आल्यावर प्र्म ‘धृतराष्ट्र महाराजाांचा ववजय असो’ असे 

म्हणत धृतराष्ट्राला प्णाम केला. औपचाररकररत्या का होईना पण धृतराष्ट्राला हात 

वर करून द्रौपदीच्या शुभबचतनपर शब्द उच्चारणे भाग पडले. द्रौपदीने दरबारात 

सवणत्र नजर दफरवून पावहले. त्यामध्ये जेव्हा वतने पाचही पाांडवाांना अगवतकतेने 

मान खाली घालून बसलेले पावहले तेव्हा वतला सवण पररवस्र्तीचाच पूणण अांदाज 

आला आवण ती मनातून अत्यांत सावध झाली. वतच्यावर ओढवलेल्या पररवस्र्तीचे 

गाांभीयण द्रौपदीच्या लगेचच लक्षात आले आवण साहवजकच वतचे मन काळजीने युक्त 

झाले. पण र्ोड्याच वेळात वतने स्वतःला सावरले. प्त्यक्ष कृष्णही येर्े हजर नाही 

या जावणवेने वतचे मन सुरूवातीला जरा घाबरलेच. परांतु ‘आता आपले आपणच 

प्यत्न करायला हवेत आवण येणाऱ्या सांकटाला आपल्यालाच सामोरे जायला हवे,’ ह े

द्रौपदीच्या लक्षात आले. क्षणभर अांतमुणख होऊन द्रौपदीने कृष्णाचे मनःपूवणक स्मरण 

केले आवण सवण धैयण एकवटून वतने भर दरबारातच, र्ोड्याशा मोठ्या आवाजाने 

बोलावयास सुरूवत केली. 

 “अहो धृतराष्ट्र महाराज, मला तुमच्याकडून न्याय हवा आह.े या दरबारात 

आज भीष्माचायण व द्रोणाचायण याांच्यासारखी वयोवृद्ध, ज्ञानसमृद्ध आवण धमणशास्त्र 

जाणणारी अनेक मान्यवर मांडळी उपवस्र्त आहते. त्या सवाांच्या साक्षीने मी 

तुमच्याकडून योग्य न्यायाची अपेक्षा करीत आह ेआवण तुम्ही तो कराल याची मी 

खात्री बाळगून आह.े माझे पती धमणराज याांनी मला दु्यतामध्ये ‘पणा’ला लावले 

आवण त्यात ते हरले आहते ही गोष्ट जर खरी असेल, तर मला येर्े उपवस्र्त 
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असलेल्या सवण ज्ञानी व सूज्ञ लोकाांना एकच प्श्न ववचारायचा आह े की दु्यतात 

‘पणा’ला लावायला मी काय हत्ती-घोडे, रत्ने-माणके, सोने-चाांदी यासारखीच एक 

वस्तू आह ेका? मी स्त्री आह ेम्हणजे एक मानवच आह ेना? तेव्हा अशा तऱ्हनेे मला 

‘पणा’ला लावण्याचा अवधकार माझ्या पतींना कोणत्या धमणशास्त्राने ददला आह ेते 

मला येर्ील शास्त्री पांवडताांनी समजावून साांगावे. मीही एक हाडामासाचीच माणूस 

आह.े मग मलाही सुख-दःुख, स्वावभमान-अवमान, इत्यादी भावना आहतेच ना? का 

मी केवळ एक भोग्य वस्तूच आहे? आज माझे पाचही पती कतृणत्वहीन होऊन 

असहाय्य झालेले आहते. त्यामुळे माझ्या पाठीशी उभे रहाण्यासाठी ते असमर्ण ठरत 

आहते. पण मी केवळ पाांडवाांची पत्नी नसून सवण कुरूकुळाचीच स्नुषा आह े आवण 

कुरूकुळाच्या स्नुषेची लाज व अब्रू राखण्याची जबाबदारी सवण कुरूकुळावरतीच आह े

ही गोष्ट लक्षात घ्या. जर माझ्या केसालाही जरासाही धक्का लागला तर ती अप्वतष्ठा 

सवण कुरूकुळाचीच आह.े त्यामुळे कलांक सवण कुरूकुळालाच लागणार आह ेआवण त्या 

कुळाचीच नाचक्की होणार आह े ही गोष्ट खरी आह े ना? मग माझी व सवण 

कुरूकुळाचीच अब्रू अशा तऱ्हनेे कलांदकत करणे ह े योग्य आह ेका?  कुरूकुळातील 

भीष्माचायाांसारख्या मान्यवर जनाांना माझा हा प्श्न आह ेआवण त्याांच्याकडून मला 

समाधानकारक उत्तराची अपेक्षा आह.े” 

 द्रौपदीचे बोलणे र्ाांबले तरी वतच्या बोलण्यातील त्वेष अजूनही वतच्या 

मुखावर स्पष्टपणे ददसत होता. द्रौपदीच्या बोलण्यातील वतचे म्हणणे एवढे सुस्पष्ट व 

वबनतोड होते की सवण सभा स्तब्धच होऊन रावहली. द्रौपदीची होत असलेली 

अवहलेना कौरवाांवशवाय इतर कोणालाच मान्य होत नव्हती. परांतु तसे बोलण्याची 

बहमत कोणाकडेही नसल्यामुळे सवणजण नाईलाजाने स्वस्र्च बसून रावहले होते. 

भीष्म, द्रोण इत्यादी मान्यवराांनीही तटस्र् भूवमका घेणेच स्वीकारले होते. परांतु 

सज्जन वृत्तीच्या ववदरुाला मात्र स्वस्र् बसणे शक्य झाले नाही. तो धैयाणने उभा 

रावहला आवण त्याने स्पष्टपणे बोलण्यास सुरूवात केली. 

 “अहो धृतराष्ट्र महाराज, द्रौपदीचे म्हणणे अगदी यर्ार्ण आह.े द्रौपदी आपल्या 

कुरूकुळाची स्नुषा आह ेही गोष्ट सत्यच आह.े तेव्हा वतची अब्रू ही आपल्या कुळाचीच 

अब्रू आह ेआवण ती कोणत्याही पररवस्र्तीत राखणे, ह ेआपले सवाांचेच कतणव्यकमण 

आह.े आपल्याच स्नुषेला आपणच दासी म्हणून वागवणे यासारखे दसुरे बनद्य कमण 

नाही. या बनद्य कमाणचा वनषेध व्यक्त करण्याएवढेही धैयण आपल्या कुळातील 

लोकाांकडे वशल्लक रावहलेले नाही, याचे मला अत्यांत वाईट वाटते. आपल्या कुळाची 

एवढी अधोगती झालेली आह ेका की या कुळात साधे सज्जनत्वही उरलेले नाही? 



 

 

खरे तर, पाांडव हहेी आपल्या कुळातील राजपुत्रच आहते. त्याांनाही दास म्हणून 

जीवन जगायला लावणे म्हणजे आपणच आपल्या हाताने आपल्या कुळाला बट्टा 

लावण्यासारखे आह.े यामध्ये आपला पराक्रम तो  काय आवण यामध्ये आपला 

नावलौदकक तरी काय? 

 महाराज, मला आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा माांडायचा आह,े ज्याचा 

वनवाडा केवळ धमणशास्त्रातील ज्ञानी व पांडीतच करू शकतील. ज्यावेळेस धमणराजा 

हा स्वतःच दु्यतामध्ये हरला त्यावेळेसच त्याचा त्याच्या बांधूांवरील व पत्नीवरील सवण 

हक्क सांपुष्टात आला. मग असे असताना धमणराजाला, त्याच्या बांधूांना व पत्नीला 

‘पणा’ला लावण्याचा अवधकार कसा असू शकेल? माझ्या दषृ्टीने व माझ्या 

मतीनुसार तरी याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आह.े त्यामुळे धमणराज हरल्यानांतर हा खेळ 

तेर्ेच र्ाांबावयास हवा होता. त्यानांतर झालेला खेळ हा आपसूकच रवहत होतो. 

त्यानांतरच्या खेळाला काहीही अर्णच उरत नाही आवण म्हणूनच त्या खेळात 

घडलेल्या सवण गोष्टीही वनरर्णकच आहते.” 
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द्रौपदीची अवहलेना आवण वतच ेलज्जारक्षण 

 तेवढ्यातच दयुोधन आपल्या आसनावरून ताडकन् उठला आवण ववदरुाचे 

बोलणे मध्येच र्ाांबवीत त्याने वचडून मोठ्या आवाजात बोलण्यास सुरुवात केली. 

 “अहो ववदरुजी, आपले ह ेधमणशास्त्रावरील प्वचन कृपा करून आता र्ाांबवा. 

त्याववषयी उलटसुलट चचाण करून उगाचच स्वतःला वशणवू नका आवण येर्ील 

लोकाांना फसवू नका. त्याचा आता कोणावरही काहीही पररणाम होणार नाही. 

माझ्यावरती तरी वबलकुलच नाही. कारण तुमच्यामध्ये जो पाांडवाांववषयीचा 

पक्षपातीपणा आह े तो सवाांनाच ठाऊक आह.े पाांडवाांच्या ववरूद्ध काही गोष्ट 

घडायला लागली की तुम्हाला लागलीच धमणशास्त्रातील वनयमाांची आठवण होते. हा 

आमचा अनुभव आजचाच नाही तर नेहमीचाच आह.े तुम्ही नात्याने माझे चुलते 

असलात तरी आमचे एक आवश्रत आहात ह ेववसरू नका. आम्ही तुमच्या नात्याचा 

मान करीत असतो याचा अर्ण असा नव्ह ेकी तुम्ही आमचा अवमान करावा आवण 

आम्ही तो मुकाटपणे सहन करावा. स्वतःचा मान स्वतः राखून घ्या नाहीतर मग 

अपमान सहन करण्याची मनाची तयारी ठेवा. कुरूकुळासारख्या र्ोर कुळाचे नाव 

लावता खरे, परांतु तुमच्या क्षुद्र मनोवृत्तीने तुम्ही खरे मूळचे दासीपुत्रच आहात ह े

तुम्ही स्वतःच वसद्ध करीत आहात आवण म्हणूनच अनैवतक सांबांधातून जन्मलेल्या 

पाांडवाांववषयी तुम्हाला एवढी सहानुभूती आह.े पाांडव म्हणजे फक्त सवण चाांगुलपणा 

आवण कौरव म्हणजे केवळ सवण वाईटपणा असा तुम्हीच तुमच्या मनाचा कायमचा 

व सोयीचा ग्रह करून घेतलेला आह.े त्यामुळे त्याचदषृ्टीने पहाताना तुम्हाला 

कौरवाांची सवणच कृत्ये बनदनीय वाटतात आवण पाांडवाांनी काहीही केले तरी 

कौतुकास्पदच वाटते. म्हणूनच तुम्ही मीठ खाता कौरवाांचे, पण तुमची वनष्ठा मात्र 

पाांडवाांकडेच आह.े आता ही गोष्ट कोणत्या धमणशास्त्रात बसते व ती कोणत्या 

नीतीशास्त्राला धरून आह े याचे उत्तर आधी द्या आवण मगच आम्हाला धमाणचे व 

नीतीचे धडे द्या. 

 अहो ववदरुजी, तुम्हाला एवढा जर पाांडवाांववषयी पुळका होता तर तुम्ही 

तुमच्या वप्य पाांडवाांना दु्यत खेळण्याच्या आधीच आवरावयास हवे होते. तेव्हा 

पाांडव बजकतील ही आशा मनात बाळगून तुम्ही जाणूनबुजून स्वस्र् बसलात आवण 

आता पाांडव हरल्यावर मात्र तुम्हाला धमाणची व शास्त्राची अत्यांत सोईस्करपणे 

आठवण झाली का? धमणशास्त्राचा तुमच्या सोयीनुसार अर्ण लावताना ही गोष्ट 

जराही ववसरू नका की त्याचे  र्ोडेबहुत ज्ञान आम्हालाही आह.े खरे तर, धमणराज 

हरल्यानांतर खेळ तेर्ेच सांपला होता हे तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर असून ते 

आम्हालाही पटते. कारण धमणराज आमचा दास झाल्यानांतर त्याच्या सवण गोष्टी व 

त्याचे सवणच जीवन आमचे व आमच्यासाठीच झाले. त्याचे स्वतांत्र अवस्तत्वच 



 

 

सांपल्यानांतर त्याच्या सवण गोष्टी या साहवजकच आमच्या झाल्या, त्यानांतर ‘पणा’ला 

लावण्यासाठी त्याच्याकडे काहीच उरले नव्हते ही गोष्ट अगदी खरी आह.े तरीही 

आम्ही र्ोडावेळ तो खेळ सवाांच्या मनोरांजनासाठी चालू ठेवला. सवाांचे चाांगलेच 

मनोरांजनही झाले आवण धमणराजाचा ढोंगीपणाही सवाांना पहावयास वमळाला. 

धमणराजाचा सज्जनत्वाचा मुखवटा सवाांच्या समक्ष तेव्हाच गळून पडला, जेव्हा 

त्याने स्वतःच्या स्वार्ाणसाठी खुद्द स्वतःच्याच बांधूांना व पत्नीलाही ‘ पणा’ला 

लावावयास कमी केले नाही. धमणराजाच्या स्वार्ीपणाचा कळस पाहूनही तुम्हाला 

त्याची दकळस वाटत नसेल, तर तुम्ही डोळे असूनही अांध, तोंड असूनही मुके व कान 

असूनही बवहरेच आहात. या वनवमत्ताने तुमच्या वनःपक्षपातीपणाच्या मागे लपलेला 

तुमचा पक्षपातीपणाही उघड झाला, हे बरे झाले. अर्ाणत ती गोष्ट आम्ही 

आधीपासूनच जाणत असल्यामुळे आमच्यासाठी तरी ती नवीन नव्हती. 

 अहो, या द्रौपदीचा कळवळा येण्याचे काहीच कारण नाही. वतच्या पाांडवाांशी 

जुळलेल्या पत्नीच्या नात्याला मुळातच अधमाणचा पाया आह.े पत्नी म्हणून पाच 

पतींशी सांबांध ठेवणाऱ्या स्त्रीने पतीव्रतेचा आव आणण्याचा प्यत्न करू नय े आवण 

धमणशास्त्राची भाषाही करू नये. पाच पुरूषाांशी एका स्त्रीचा वववाह लावताना 

धमणशास्त्राचे वनयम सोयीनुसार जरी वाकवले गेले, तरी लोक काही फसत नाहीत 

आवण अधमण काही लपून रहात नाही. अशा कुलटा स्त्रीला कुरूकुळाचे नाव 

लावण्याचाच काय, पण नाव साांगण्याचाही अवधकार नाही. तेव्हा सोयीस्करपणे 

स्वतःला कुरूकुळाची स्नुषा म्हणवून घेऊन द्रौपदीला वतची चाररत्र्यहीनता झाकता 

येणार नाही. द्रौपदी आता आमची बटीक झालेली आह े आवण वतच्यावर वतचाही 

अवधकार रावहलेला नाही. केवळ आमचाच अवधकार वतच्यावर चालेल आवण केवळ 

आमच्या सेवेसाठीच आता वतचे अवस्तत्व आह.े आम्ही म्हणू ती गोष्ट, म्हणू 

त्यावेळेला व म्हणू त्यारठकाणी वतला करावीच लागेल. मी जर आताच या रठकाणी 

द्रौपदीला माझ्या माांडीवर बसावयास साांवगतले तर द्रौपदीला माझी आज्ञा 

मानावीच लागेल.” 

असे म्हणून दयुोधन अत्यांत छद्मीपणाने हसला आवण त्याने स्वतःच्या 

माांडीवरती त्याचा हात ठेवून द्रौपदीला तेर्े येऊन बसण्याची खूण केली. सवणत्र 

तणावपूणण शाांतता पसरली आवण द्रौपदीचे अवसानही हळूहळू गळायला लागले. 

शेवटचा उपाय म्हणून द्रौपदी दरबारातून अांतःपुराच्या ददशेने धावू लागली. 

दयुोधनाने दःुशासनाला खूण करून द्रौपदीला रोखावयास साांवगतले असता 

दःुशासनही द्रौपदीच्या मागे धावून गेला आवण त्याने वतची वाट अडवून धरली. 

अगवतक झालेली द्रौपदी परत दफरली आवण पाांडवाांसमोर येऊन उभी रावहली. या 

सांकटातून वतचे पराक्रमी पतीच वतला वाचवतील अशी पूणण खात्री द्रौपदीच्याठायी 
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होती. परांतु पाचही पाांडव मान खाली घालून स्वस्र् बसून रावहले होते. भीम 

त्याच्या मुठी आवळून पुढे येण्यास सरसावत होता. परांतु धमणराजाने भीमाचा हात 

धरून त्याला र्ोपवले. अजुणनाला तर स्वतःला आवरणे अशक्यच होऊ लागले होते. 

दोन तीनदा तरी तो आपल्या जागेवरून अधणवट उठून उभा रावहला. पण शेवटी 

असहाय्यपणे पुन्हा खाली बसला. नकुल व सहदवेही अगवतक होऊन बसले होते. 

पती रक्षण करू शकत नाही असे पावहल्यावर द्रौपदी अवधकच व्याकूळ झाली आवण 

वतच्या नेत्रातून प्र्मच अश्रू बाहरे आले. वनकराचा प्यत्न म्हणून द्रौपदी आसरा 

मागण्यासाठी धृतराष्ट्रासमोर जाण्याचा प्यत्न करू लागली असता वतच्या मागोमाग 

धावत जाऊन दःुशासनाने वतचे हात धरून वतला मागे खेचले. त्याच्या हातातून 

कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेऊन द्रौपदीने शेवटचा प्यत्न केला आवण वतने सवण 

सभाजनाांसमोर आपले दोन्ही हात जोडून मदतीसाठी ववनवणी केली. परांतु कोणाला 

वतची दया आली नाही आवण ज्याांना मनातून दया आली त्याांना पुढे येण्याचे धैयण 

झाले नाही. 

अशा तऱ्हनेे पूणणपणे असहाय्य झालेल्या द्रौपदीने स्फुां दनू स्फुां दनू रडावयास 

सुरूवात केली आवण वतच्या मुखातून वनवाणणीचे शब्द आले. 

 “अरे कृष्णा, मला वाचव. आता मला केवळ तुझाच आधार आह ेआवण फक्त 

तुझाच भरवसा आह.े भक्ताांचे रक्षण करणे ह ेजर तुझे ब्रीद आह ेतर आता माझ्या 

रक्षणासाठी जेर्े असशील तेर्ून धावत ये. तुझ्या भक्ताची लाज सवण जनाांसमक्ष 

अशा तऱ्हनेे जात असताना तू स्वस्र् कसा बसू शकशील? तसे घडणे कदावपही शक्य 

नाही. यारठकाणी जर काही लज्जास्पद प्सांग घडला तर त्यामुळे तुझीच लाज 

जाणार आह,े ह ेलक्षात ठेव. जगात ज्याचा कोणी नाही त्याच्यासाठी तूच एकीएक 

आहसे, असा तुझा नावलौकीक आह.े तो राखण्याची जबाबदारी तुझी आह ेआवण ती 

वेळ आता आलेली आह,े नव्ह ेती वेळही आता वनसटून जात आहे. आतापयांत केवळ 

तुझ्यावरतीच श्रद्धा ठेवून तुझ्यावरील प्ेमाने व तुझ्या मागणदशणनाने मी जीवन जगत 

आले. पण आता खरेच तुझ्या प्त्यक्ष प्ेमदशणनाची व तुझ्या साहाय्याची जरूरी आह.े 

अशावेळी दरू राहून माझा अांत पाहू नकोस. वजवांतपणी मरणप्ाय यातना 

होण्यापेक्षा तुझ्या या प्ेमी जीवाला पुन्हा तुझ्या प्ेमाचे सांजीवन द ेआवण तुझी भक्ती 

घडण्यासाठी नवजीवन द.े कृष्णा, कृष्णा, धाव, धाव.”  

अशा तऱ्हनेे कृष्णाची आळवणी करीत द्रौपदी मोठ्याने आक्रोश करू लागली. 

रडून रडून वतचा घसाही कोरडा झाला आवण वतला रडणेही अशक्य होऊ लागले. 

द्रौपदीच्या मुखातून अत्यांत हळू आवाजात जेमतेम फक्त ‘कृष्णा, कृष्णा’  एवढेच 

शब्द अत्यांत अस्पष्टपणे बाहरे येत होते. 



 

 

 द्रौपदीचा तो आक्रोश ऐकून सवाांचीच अांतःकरणे वपळवटून वनघाली. वतची 

असहाय्यता पाहून सवाांचीच मनेही द्रवली आवण त्याांना द्रौपदीची दयाच येऊ 

लागली. परांतु कठोर अांतःकरणाच्या दयुोधनावर मात्र त्याचा काहीच पररणाम 

झाला नाही. उलट द्रौपदीच्या त्या अवस्र्ेने त्याच्या मनाला हषणच झाला. त्याने 

दःुशासनाकडे पाहून पुन्हा स्वतःच्या माांडीवर र्ोपटले आवण द्रौपदीला त्याच्या 

माांडीवर आणून बसवण्याचा इशारा केला. वनषू्ठर मनाचा दःुशासनही उत्साहाने 

पुन्हा द्रौपदीच्या जवळ येऊन वतचा हात धरू लागला. तशाही अवस्र्ेत द्रौपदीने 

त्याचा प्वतकार केला आवण दःुशासनाचा हात झटकून दते ती बाजूला होऊ लागली. 

पण ददुवैाने द्रौपदीने नेसलेल्या साडीच्या पदराचे टोक दःुशासनाच्या हातात 

सापडले आवण दःुशासनाने ते साडीचे टोक त्याच्या हातात घट्ट धरून ठेवले. द्रौपदी 

अडखळून जागच्या जागीच र्बकली आवण साडीचा पदर दःुशासनाच्या हातातून 

सोडवण्याचा वनकराचा प्यत्न करू लागली. परांतु दःुशासनाच्या शारीररक बळापुढे 

वतचा वनभाव लागणे शक्यच नव्हते. दःुशासनाच्या रठकाणी सभ्यता तर नव्हतीच, 

पण त्याच्याठायीची नीतीमत्ताही पूणणपणे ढासळली होती. त्याने जेव्हा खाांद्यावरून 

पदर पूणणपणे ढळलेल्या अवस्र्ेत द्रौपदीला पावहले, तेव्हा तर तो अत्यांत उत्तेवजतच 

झाला आवण त्याच्याठायी एक प्कारचा उन्मादच वनमाणण झाला. दःुशासन 

द्रौपदीच्या पदराचे टोक धरून अवधकावधक खेचू लागला आवण त्यामुळे द्रौपदीच्या 

कमरेची साडीच सुटू लागली. द्रौपदी साडी सावरण्याचा प्यत्न करू लागली तर 

वतच्या पदराचे टोक वतच्या हातातून सुटू लागले. अशा अनावस्र्ेच्या प्सांगात 

द्रौपदीच्या मनाचा धीर तर पूणणपणे सुटलाच होता. परांतु तरीही सवण बळ एकवटून 

द्रौपदी प्वतकार करीत होती आवण कृष्णाला अांतःकरणातून आळवीत होती. 

त्यावेळेस दसुऱ्या कोणालाही हाका न मारता द्रौपदीच्या मुखातून एकीएक फक्त 

कृष्णाचेच नाव येत होते. 

ह े लक्ष्मी, तेवढ्यात भर दरबारात ‘द्रौपदी, घाबरू नकोस’  असा उच्च 

स्वरातील आवाज घुमला. द्रौपदीला तर तो आवाज कृष्णाचाच जाणवला. त्या 

आवाजापाठोपाठ भीष्म सरसावून पुढे झाले आवण ते वेगाने द्रौपदीच्या जवळ आले. 

सवणप्र्म त्याांनी आपल्या अांगावरील शेला द्रौपदीच्या खाांद्यावर ठेवून वतचे सवण अांग 

झाकून टाकले आवण नांतर दःुशासनाकडे अशा तीव्र नजरेने पावहले की त्याचा सवण 

जोर व अवसान क्षणाधाणत गळून पडले. द्रौपदीचा पदर दःुशासनाच्या हातातून 

केव्हा सुटला ह े त्यालाही कळले नाही. भीष्माांनी अांगुलीचा वनदशे करून 

दःुशासनाला त्याच्या जागेवर परत जाऊन बसण्याचा इशारा केला असता मान 

खाली घालून दःुशासन त्याच्या आसनाकडे परतला. भीष्माांकडे वळून पहाण्याचेही 

धैयण त्याच्याकडे नव्हते. भीष्माांनी द्रौपदीकडे वळून वतच्या मस्तकावर हात ठेवून 

हलकेच र्ोपटले. द्रौपदीने अश्रुपूणण नयनाांनी आवण कृतज्ञता भावाने दोन्ही हात 
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जोडून भीष्माांना वांदन केले आवण त्याांना खाली वाकून नमस्कार केला. भीष्माांनी 

द्रौपदीला प्ेमाने हात धरून वर उठवले आवण वतला स्वतः अांतःपुराच्या 

प्वेशद्वारापयांत नेऊन पोचवले. द्रौपदीने पुन्हा एकदा भीष्माांना हात जोडून वांदन 

केले. भीष्माांनी वतला अांतःपुरात जाण्याची खूण केली आवण ते स्वतः वधमी पाऊले 

टाकीत पुन्हा दरबारात येऊन त्याांच्या आसनावर बसले.” 

द्रौपदीच्या जीवनातील अत्यांत दःुखद व कसोटीच्या प्सांगाचे वणणन करीत 

असताना नारदाच्या नेत्राांतून अश्रूांच्या धारा वाहू लागल्या होत्या, तर लक्ष्मीलाही 

वतचे हुांदके आवरणे अशक्यच झाले होते. लक्ष्मीच्या अस्फुट रडण्याच्या हलक्याशा 

आवाजानेही नारद दहेभानावर आला आवण अश्रुपूणण नजरेने लक्ष्मीकडे पहात 

रावहला. लक्ष्मीच्या रठकाणच्या भावनाांचा आवेग नारदाच्या लक्षात आला आवण तो 

आवेग ओसरण्याची वाट पहात नारद मुद्दामच स्वस्र् बसून रावहला. लक्ष्मीच्या 

मनातील दाटून आलेल्या भावना मोकळ्या होणे अत्यांत आवश्यक आह े ही गोष्ट 

नारद जाणून होता. परांतु त्याला हहेी माहीत होते की केवळ अश्रूपाताने मन खऱ्या 

अर्ाणने कधीच मोकळे होणार नाही, तर मनातील भावना शब्दरूपाने व्यक्त करणेही 

तेवढेच आवश्यक आह.े म्हणून लक्ष्मीला बोलण्यासाठी उदु्यक्त करावे या हतेूने 

नारदाने लक्ष्मीशी बोलावयास सुरुवात केली. 

“ह ेलक्ष्मी, तुझ्या मनातील भावनावेग मी समजू शकतो आवण तसे होणे ह े

अगदी साहवजकच असते असे नव्ह,े तर ते तसे अत्यांत आवश्यकही असते. कारण तू 

द्रौपदीच्या दःुखाशी पूणणपणे समरस झाल्याचेच ते लक्षण आह.े त्यातून तुझ्या 

मनाची सांवेदनशीलताच प्गट झाली आवण ती वनवितच महत्त्वाची गोष्ट आह.े परांतु 

द्रौपदीच्या दःुखाचा कडेलोट होत असतानाच वतला आधार व रक्षण वमळाले 

याचाही आनांद व्हावयास हवा आवण तोच वशल्लकही रहावयास हवा. द्रौपदीने 

आतणतेने केलेली कृष्णाची आळवणी वतला शेवटी फळली आवण ज्या अत्यांत 

अनपेवक्षत रीतीने द्रौपदीची सांकटातून सुटका झाली, तो तर एक मोठा चमत्कारच 

म्हणावा लागेल. द्रौपदीच्याठायी असलेल्या कृष्णभक्तीचेच ते फळ होते, हेच खरे. 

कृष्णाची ती द्रौपदीवरील कृपाच होती ह ेतुझ्या लक्षात आले आह ेना? मग त्याचाच 

ववचार अवधकतेने कर आवण त्याचाच ठसा तुझ्यावर पूणणपणे ठसवून घे. अर्ाणत 

याला द्रौपदीवर कोसळलेल्या अतीव दःुखाची पाश्वणभूमी आहे आवण ती आपल्याला 

ववसरता येणे शक्यच नाही. त्या वबचारीच्या तर अब्रूवरतीच घाला पडण्याची वेळ 

आली होती आवण एका स्त्रीच्या दषृ्टीने वतच्या अब्रूपेक्षा मूल्यवान अशी कोणती गोष्ट 

असू शकते बरे? बेअब्रूचे जीवन ह े वतच्यासाठी प्त्यक्ष मृत्यूपेक्षाही भयांकर आह.े 

परांतु तशा कठीण व प्वतकूल पररवस्र्तीलाही द्रौपदीने शेवटपयांत अत्यांत धैयाणने 

तोंड ददले, हीच गोष्ट महत्त्वाची आह े आवण त्यामागील कारणही द्रौपदीच्याठायी 



 

 

असलेली कृष्णावरील अलोट श्रद्धा व ववश्वास हेच आह.े म्हणूनच द्रौपदीवरील 

कठीण प्सांगात प्त्यक्ष काय व कसे घडले याचप्माणे त्या प्सांगातून शेवटी वनष्पन्न 

काय वनघाले याचाही ववचार करणे, तेवढेच आवश्यक आह.े खरे तर, तोच ववचार 

करणे अवधक योग्य आह.े कारण तो ववचार पूणणपणे होकारात्मक आह.े होय की 

नाही?” 

नारदाचे बोलणे ऐकत असताना लक्ष्मीचे मन हळूहळू सावरले जात होते 

आवण शाांत होत होते. नेत्राांतून वहाणाऱ्या अश्रूधाराही लक्ष्मीने प्यत्नपूवणक 

आवरल्या. मन स्वस्र् होण्यासाठी वतने र्ोडा वेळ जाऊ ददला आवण शेवटी धीर 

करून वतने बोलावयास सुरूवात केली. 

“नारदा, तुझे म्हणणे अगदी खरे आह.े द्रौपदीवर गुदरलेल्या दःुखद प्सांगाने 

मी जास्तच हादरून गेले होते. कारण दःुख म्हटले तरी त्यालासुद्धा काहीतरी मयाणदा 

असतेच ना? पण द्रौपदीवरील या प्सांगात त्या दःुखाची तर पररसीमाच झाली. भर 

सभेत सवण लोकाांच्या डोळ्यादखेत एखाद्या स्त्रीवर असा भीषण प्सांग ओढवणे, 

यासारखी दसुरी घृणास्पद गोष्टच नाही आवण तेही त्या स्त्रीचे एक नाही, दोन नाही 

तर अगदी पाच पती तेर्े हजर असताना असे घडले, ह ेतर अत्यांत लज्जास्पदच आह.े 

असे पुरूषार्णहीन पती त्या स्त्रीचे केवळ कुां कवाचे धनीच ठरले की! आवण ते पती 

कोण, तर अत्यांत पराक्रमी असे पाांडव की ज्यामध्ये भीमासारखा बलाढ्य गदायोद्धा 

आवण अजुणनासारखा सव्यसाची धनुधणर होता. या गोष्टीचे मला केवळ वाईटच वाटत 

नाही तर मला त्याची अत्यांत चीडच येत आह.े माझ्या मनाचा तर नुसता सांतापच 

होऊन रावहलेला आह.े आपल्या पत्नीच्या शीलाचे रक्षण करण्याचा साधा प्यत्नही 

ज्याांच्याकडून घडत नाही, त्याांना पुरूष म्हणणेही माझ्या अगदी जीवावर येते आह.े 

ह े तर पुरूष आहते फक्त बाह्ाांगाच्या दहेानेच, पण खरे तर ते पूणणतः नामदणच 

आहते. कारण पराक्रमी असूनही कोणत्यातरी काल्पवनक धमाणचा बाऊ करून ते 

त्याच्या बांधनात अडकून बसले होते. दु्यत काय, दु्यताचा खेळ काय, त्यामध्ये हरणे 

काय? या सवण गोष्टी त्याांच्या पत्नीच्या अब्रूपुढे क्षुल्लकच नाहीत का? पण सवण 

पाांडवाांवर त्याचीच मात व्हावी आवण माना खाली घालून त्याांनी स्वस्र् बसावे 

म्हणजे काय? बाकीच्या पाांडवाांना एक वेळ क्षमा करता येईल. पण अजुणनाला क्षमा 

करता येणे शक्यच नाही. त्याची जबाबदारी अर्ाणतच जास्त होती. त्यामध्ये तो 

एवढा कमी पडला की जागेवरून धड उठलासुद्धा नाही. मग पुढे होऊन द्रौपदीच्या 

मदतीसाठी धावणे ह ेतर दरूच रावहले. स्वतःला कृष्णाचा वमत्र म्हणवून घेणारा हा 

अजुणनही शेवटी सामान्य मातीचाच घडलेला होता ह ेवसद्ध झाले. द्रौपदीवरचे त्याचे 

प्ेम म्हणजे तर केवळ पोकळ भाषाच होती, असेच म्हणावे लागेल. अशा या 



 कृष्णपरमात्मा 

 

अजुणनाववषयी माझ्या मनात अत्यांत रागच भरून रावहलेला आह.े वबचारी द्रौपदी! 

सवाांनीच वतला असे एकटे पाडले असताना वतच्या पतींनी, अगदी अजुणनानेही वतला 

सार् ददली नाही याचेच दःुख मला जास्त वाटत आह ेआवण मला अगदी खात्री आह े

की द्रौपदीलाही त्यावेळी त्याचेच दःुख जास्त झाले असणार. 

नारदा, शेवटी ज्यावेळेस द्रौपदी पूणणपणे हवालददल झाली आवण कृष्णाचा 

धावा करू लागली तेव्हा मात्र मला वतची अत्यांत दयाच आली. प्त्यक्ष कृष्ण तेर्े 

हजर नव्हता आवण द्रौपदी जीवाच्या आकाांताने कृष्णाच्या नावाने त्याला हाका 

मारत होती. मला तर क्षणभर असेच वाटले की वनवित काहीतरी चमत्कार होणार 

आवण कृष्ण तेर्े प्गट होऊन द्रौपदीची त्वररत सुटका करणार. अर्ाणत असे 

बाह्ाांगाचे काल्पवनक चमत्कार घडू शकत नाहीत ही गोष्ट मीही जाणून आह.े पण 

माझ्या वेड्या मनाला क्षणभर तसे वाटले खरे आवण मला नक्की खात्री आहे की 

द्रौपदीच्या मनातही त्यावेळेस तसेच आले असणार. ‘काहीतरी चमत्कार घडेल 

आवण कृष्ण असेल तेर्ून धावून येऊन वतला वाचवेल’ अशी आशा द्रौपदीच्या मनात 

वनमाणण झाली असेल तर त्यात वतला अवजबात दोष दतेा येणार नाही. पूणणपणे 

असहाय्य व अगवतक अवस्र्ेत मनाने काहीतरी आधार शोधण्याचा प्यत्न करणे 

अगदी साहवजकच आह े ना? द्रौपदीच्या जागी दसुरी कोणीही व्यक्ती असती तर 

वतनेही काहीतरी चमत्काराची अपेक्षा केलीच असती. कारण एखादा चमत्कारच 

द्रौपदीला त्या सांकटातून सोडवू शकला असता. पण जे झाले तेही एखाद्या 

चमत्कारासारखेच झाले की! अनपेवक्षतररत्या व अचानकपणे एकदम भीष्म मध्ये 

पडले आवण एका क्षणात त्याांनी द्रौपदीची सुटका करून सवण वचत्रच पालटून टाकले. 

द्रौपदीच्या अांगावरती स्वतःचा शेला ठेवून भीष्माांनी प्र्म ताबडतोब वतचे जे 

लज्जारक्षण केले, तो प्सांग तर मला अत्यांत भावपूणणच जाणवतो. स्त्रीची लज्जा व 

शील याांच्या रक्षणाची जबाबदारी पुरूषाांवरतीच आह ेआवण तोच पुरूषार्ण जेव्हा 

भीष्माांकडून प्गट झाला तेव्हा तर माझे अांतःकरण अगदी भरूनच आले. 

नारदा, द्रौपदीने कृष्णासाठी केलेली आळवणी जणू त्याच्यापयांत पोहोचली 

आवण जणूकाही कृष्णच भीष्माांच्या रूपाने द्रौपदीला पावला असेच मला वाटते. 

परांतु एवढ्या भर सभेत भीष्मच का उभे रावहले याचे मात्र माझ्या मनाला कोडे 

पडत आह.े त्याचबरोबर भीष्माांनाही मध्ये पडण्यासाठी एवढा वेळ का लागला, 

हाही प्श्न माझ्या मनात उभा रावहलाच आह.े कारण तेवढ्या वेळेपयांत द्रौपदीला 

ज्या मानहानीला व  अवहलेनेला तोंड द्यावे लागले त्याची भर कशानेच होऊ 

शकणार नाही. मागच्या वेळच्या प्सांगात ववदरू सत्त्वशील वृत्तीने पाांडवाांच्या बाजूने 

उभा रावहला होता आवण त्याने धृतराष्ट्रालाही पाांडवाांच्या बाजूने वनणणय द्यायला 



 

 

भाग पाडले होते. परांतु या वेळचा प्सांग अवधकच गांभीर होता. धमणराज दु्यतामध्ये 

केवळ त्याचे सवणस्वच हरला नव्हता तर तो स्वतःसकट सवण पाांडवाांना आवण अगदी 

द्रौपदीलाही हरवून बसला होता. एवढेच नव्ह,े तर त्या गोष्टीचा गैरफायदा उठवून 

दयुोधनाने भर दरबारात जाहीरपणे दःुशासनाकरवी द्रौपदीच्या अब्रूवरच घाला 

घातला होता. या वेळेस मात्र ववदरू काहीच करू शकला नाही. परांतु खरोखरीच 

एखादा चमत्कार घडावा तसे भीष्म त्या कठीण प्सांगात उभे रावहले आवण त्याांनी 

अत्यांत समर्णपणे व अगदी सहजतेने द्रौपदीला रक्षण ददले. त्याहीपेक्षा भीष्माांनी 

जेव्हा स्वतः द्रौपदीला अांतःपुराच्या द्वारापयांत नेऊन पोचवले तेव्हा भीष्माांची जी 

उदात्तता प्गट झाली, त्याला तर तोडच नाही. त्यावरून माझ्या एक गोष्ट लक्षात 

आली की भीष्म केवळ पराक्रमीच नव्हते तर ते एक अत्यांत र्ोर व्यक्तीच असले 

पावहजेत. नारदा, मला वाटते मागे एकदा बोलताना तू भीष्माांचा र्ोडासा व 

ओझरता उल्लेख केला होतास. परांतु आता त्याांच्याववषयी अवधक जाणून घेण्याची 

आतुरता माझ्याठायी वनमाणण झालेली आह.े मला असे खात्रीपूवणक वाटते की तूही 

भीष्माांववषयी साांगण्यासाठी तेवढाच उत्सुक असावास, होय ना?” 

नारदाने मांदवस्मत करून मान डोलवली. खरे तर द्रौपदीवरील प्सांगाचे वणणन 

करताना नारदही अत्यांत भावूकच झाला होता. पण भीष्माांचा उल्लेख करताना 

त्याचा चेहरा ववशेषत्वाने उजळला होता. त्याचे कारणही नारदाला ठाऊक होते 

आवण ते साांगण्याचा भाव त्याच्या अांतरातही दाटलेलाच होता. त्यामुळे लक्ष्मीने 

जेव्हा भीष्माांववषयीचा नेमका प्श्न ववचारला तेव्हा नारदही र्ोडासा उत्तेवजतच 

झाला आवण त्याने उत्साहाने बोलावयास सुरुवात केली. 

“ह ेलक्ष्मी, दयुोधनाच्या आज्ञेने व प्ेरणेने जे अ्ाघ्य कृत्य दःुशासनाने केले 

त्यातून त्या दोघाांचाही अधमपणाच प्गट झाला ह े वनवित. त्याांनी तर 

पापकमाणचीही पररसीमाच गाठली. त्याववषयी जास्त व पुन्हा पुन्हा बोलणे म्हणजे 

स्वतःच्या हाताने वचखल वचवडीत बसण्यासारखेच आह.े त्यातून स्वतःचेच हात 

घाणीने बरबटण्यावशवाय दसुरे काय वनष्पन्न होणार आह े बरे? तेव्हा त्याववषयी 

काही बोलून आपली वाचा ववटाळण्याचे मुळीच कारण नाही. बरे, धमणराज, इतर 

पाांडव व अगदी अजुणनाच्या सुद्धा वागण्याचे वव्ेषण करीत रहावे तर त्यातूनही 

पुन्हा तेच वनष्पन्न वनघणार जे आता आपल्याला माहीत झालेलेच आह.े 

धमणराजाच्या सज्जनपणातही असलेली दोषास्पदता, कतणव्यकमाणच्या काल्पवनक 

ओझ्यामुळे दबुणल झालेले अजुणनाचे मन आवण पररवस्र्तीपुढे अगवतक झालेले इतर 

सवण पाांडव यावशवाय दसुरा काहीच वनष्कषण वनघू शकत नाही. तेव्हा तोच तोच 

वनष्कषण पुन्हा पुन्हा काढीत बसण्यामध्ये काहीच अर्ण नाही. 
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लक्ष्मी, या घडणाऱ्या ‘महाभारता’तील सगुणप्ेमभक्तीचे माहात्म्य प्गट 

करणारे जे ‘भागवत’ आह ेतेच खरे आनांददायी आह.े कारण त्यामध्येच ईश्वराच्या 

सगुणप्ेमाचा रस पूणणपणे भरलेला आह.े बाकी सवण केवळ नीरस म्हणूनच शुष्क व 

अगदी कोरडे आह.े या दषृ्टीने या प्सांगातील भीष्माांचे व्यवक्तमत्त्वच अवधक उठून व 

शोभून ददसले ह े अगदी खरेच आह े आवण ते तेवढेच साहवजकही आह.े या 

भीष्माांववषयी माझ्या मागील बोलण्यात एखादवेेळेस मी ओझरता उल्लेख केलाही 

असेल. त्याचा तपशील आता तरी माझ्या लक्षात नाही. पण ते काहीही असो, आता 

मात्र त्याांच्याववषयी बोलणे आवश्यकच आह.े भर दरबारात जी गोष्ट करण्याचे धैयण 

कोणालाच झाले नाही ती गोष्ट भीष्माांनी केली असेच केवळ म्हणण्यापेक्षा, 

त्याांच्याकडून ज्या सहजतेने व  पररणामकारकररत्या घडली त्याचा ववचार केला 

असता, म्हटले तर तो  एक चमत्कारच होता. अशा चमत्कारसदशृ घटना ईश्वरी 

सत्तेमध्ये केवळ ईश्वरभक्ताांकडूनच घडतात. ईश्वराची शक्ती त्याच्या भक्ताांच्या 

रूपानेच असते आवण त्याांच्याकडूनच ती शक्ती वेळप्सांगी प्गट होत असते. त्यामुळे 

ईश्वराचे अपेवक्षत कायण घडून जाते आवण त्या कायाणला वनवमत्त झाल्याचा आनांद 

मात्र, त्या वनवमत्तमात्र झालेल्या भक्ताांच्याठायी कायमचा रहातो. अशी प्सांगाद्वारे 

प्गटलेली ईश्वरीलीला ही त्या भक्ताांसाठी त्याांचा स्वानांद बाह्ाांगाने अनुभवण्याचे 

कारण ठरते. कायण सांपते व त्याचे कारणही बाजूला होते. ते भक्त पुन्हा त्याांच्या 

आत्मानांदात रममाण होतात आवण त्याांच्या अांतःकरणात स्र्ावपत झालेल्या 

ईश्वराच्या सगुणमूतीच्या प्ेमामध्ये पूणणपणे बुडून रहातात. 

     

  



 

 

कृष्णभक्त भीष्म 

 ह े लक्ष्मी, भीष्माांनी आजन्म ब्रम्हचारी राहून आवण राज्यासनाचा त्याग 

करून, कुरूकुळाची एक सेवक या नात्याने, सेवा व रक्षण करण्याची प्वतज्ञाच 

केलेली होती आवण त्याचे पालन ते एखाद्या व्रतासारखेच करीत असत. त्याांनी 

अांवगकारलेले जीवन ही जणू त्याांची एक तपस्याच होती आवण त्यासाठी लागणारे 

धैयण व पराक्रम त्याांच्याठायी अत्यांत प्बळ होते. अशा तपस्वी जीवनामुळेच 

भीष्माांच्याठायी तेजवस्वता वनमाणण झालेली होती आवण त्यामुळेच सवाांना 

त्याांच्याववषयी आदर व एक प्कारचा धाकही वाटत असे. त्याांच्यापुढे मान वर 

करून बोलण्याची कोणाचीच बहमत होत नसे आवण त्याांच्या कृतीला व शब्दाला 

मान दऊेन तो अांवतमच मानला जात असे. परांतु ‘प्त्यक्ष व अप्त्यक्ष राज्य करणार 

नाही वा त्याची इच्छाही करणार नाही’ असे वचन भीष्माांनी त्याांच्या वपत्याला 

ददले होते आवण त्यानुसार भीष्म प्त्यक्ष राज्यकारभारात काहीच सहभाग घेत 

नसत ककवा दरबारातही ववचारल्यावशवाय काही सल्लाही देत नसत. भीष्म ह े

एखाद्या वस्र्तप्ज्ञाप्माणे जीवनात घडणाऱ्या सवण गोष्टी वेगळेपणाने व शाांतपणाने 

पहात असत. त्यासांबांधीची प्वतदक्रयाही त्याांच्याकडून आपणहून अशी कधीच व्यक्त 

होत नसे. बाह्ाांगाने असे अत्यांत तेजस्वी असलेले जीवन जगण्याचे आत्मबळ 

भीष्माांच्याठायी होते. त्यासाठी लागणारे आत्मज्ञान भीष्माांनी र्ोर अवतारी अशा 

साक्षात् परशुरामाांना अनन्यभावे शरण जाऊन आवण त्याांचीच भवक्तभावाने सेवा 

करून प्ाप्त करून घेतले होते. त्यामुळेच जीवनातील सवण प्सांगात शाांत वचत्ताने व 

समदषृ्टीने राहून ते केवळ त्याांचे कतणव्यकमण, फळाची अपेक्षा न करता तटस्र्पणे पार 

पाडत असत.  

 ह ेलक्ष्मी, परांतु या सवण गोष्टींपेक्षाही एक अत्यांत महत्त्वाची व वरचढ अशी 

गोष्ट भीष्माांच्याठायी होती आवण ती म्हणजे त्याांच्यारठकाणी असलेला 

कृष्णाववषयीचा पराकोटीचा भवक्तभाव! आत्मज्ञानी असल्यामुळे भीष्म कृष्णाचे 

ईश्वरी माहात्म्य पूणणपणे जाणून होते आवण मुख्य म्हणजे त्याांच्यारठकाणी कृष्णाच्या 

अवतारकायाणचीही जाणीव होती. कृष्णाच्या सगुणरूपाचा व व्यवक्तमत्त्वाचा ठसा 

भीष्माांच्या अांतःकरणात पूणणपणे ठसला होता आवण त्याांच्या अांतःकरणाच्याठायी 

कृष्णाचीच सगुणमूती अवधवष्ठत झालेली होती. भीष्माांच्या वचत्तामध्ये वनत्य 

कृष्णाचाच ध्यास असे आवण त्याांचे मनही सदवै कृष्णाच्या ध्यानातच असे. 

भीष्माांचा बाह्ाांगाने कृष्णाशी सहवास तसा जवळ जवळ होतच नसे. परांतु ते 

अांतरांगात मात्र कृष्णाला त्याांच्या अत्यांत जवळ अनुभवीत असत आवण ते 

कृष्णप्ेमातच सदवै रांगलेले असत. आत्मज्ञानाच्या पूणण अवस्र्ेनांतरही, ककबहुना त्या 



 कृष्णपरमात्मा 

 

अवस्र्ेमुळेच, भीष्माांच्या अांतरातील कृष्णाच्या सगुणभक्तीची असलेली ही ओढ व 

आतणताच त्याांना आत्मानांदाच्या अनुभवात ठेवीत असे. अशा तऱ्हनेे ‘आत्मज्ञान व 

सगुणभक्ती’ ही एकमेकाांना आवश्यक व पूरक असलेली भीष्माांच्या अांतःकरणातील 

अवस्र्ा, हचे भीष्माांचे ववशेषत्व होते आवण त्याचीच पररणती म्हणजे भीष्माांकडून 

उत्स्फूतणपणे घडलेली ती आगळीवेगळी, पण अत्यांत यर्ायोग्य असलेली कृती होय. 

 ह ेलक्ष्मी, भीष्माांच्या अांतःकरणाची ही अवस्र्ा जाणून घेतल्यावरतीच आता 

त्या घडलेल्या प्सांगाकडे योग्य दषृ्टीने पहाणे आपल्याला शक्य होईल आवण त्या 

प्सांगातील भीष्माांच्या भूवमकेचा व त्याांच्याकडून घडलेल्या कृतीचा अन्वयार्ण व 

भावार्ण आपल्या पूणणपणे लक्षात येईल. त्यासाठी आधी आपण द्रौपदीच्या अांगाने 

ववचार करायला सुरुवात करूया. द्रौपदीच्याठायी कृष्णाववषयी आत्यांवतक प्ेम व 

श्रद्धा होती ही गोष्ट तर सत्यच आह.े त्याववषयी काहीही बोलण्याची आवश्यकताच 

नाही, एवढी ती गोष्ट सूयणप्काशासारखी स्पष्ट आह.े पण तरीही द्रौपदीच्याठायी 

अजूनही कृष्णाववषयी पूणणपणे भवक्तभाव वनमाणण झालेला होता, असे म्हणता येणार 

नाही. कारण अगवतक झालेल्या द्रौपदीने आधी मदतीची अपेक्षा वतच्या पतींकडून 

आवण ववशेषतः अजुणनाकडूनच धरली. तेर्े पूणण वनराशा झाल्यानांतर द्रौपदीने मग, 

धृतराष्ट्र व दरबारातील इतर मान्यवराांकडून मदतीची याचनाच सुरू केली. अर्ाणत 

यामध्ये द्रौपदीची काही चूक होती असेही म्हणता येणार नाही. कारण एखाद्या 

स्त्रीने वतच्या पतीकडून आधाराची अपेक्षा करणे ककवा राजा व राज्यकत्याणकडून 

न्याय मागणे, ह े तर अगदी साहवजकच आह.े परांतु पराक्रमी असले तरी 

कतणव्यकमाणच्या खोया कल्पनेने दबुणल झालेल्या पाांडवाांकडून ककवा मोहाने अांध 

झालेल्या नादान राज्यकत्याांकडून मदतीची अपेक्षा करणे, ह े मुळातच चूक होते. 

कारण त्या खोया आशेचा जेव्हा भांग झाला तेव्हा द्रौपदी नैराश्याने पूणणतः ग्रासून 

गेली आवण त्याचे ओझे पेलणे वतला कठीण होऊ लागले. त्याहीपेक्षा मुख्य गोष्ट 

म्हणजे तेवढा काळ फुकट गेला आवण त्यामुळे द्रौपदीवरील सांकटाचा काळही 

उगाचच लाांबला. तेवढा वेळ द्रौपदीला आत्याांवतक मानवसक क्लेश सहन करावे 

लागले. शेवटी द्रौपदीला जेव्हा कृष्णाचे स्मरण तीव्रतेने झाले आवण कृष्णावशवाय 

कोणीही अन्य वतचा रक्षणकताण नाही असा वतचा अनन्यभाव झाला, तेव्हाच द्रौपदी 

पूणणपणे आतण झाली. द्रौपदीठायीच्या या आतणतेतूनच वतच्याठायीचा कृष्णाववषयीचा 

भवक्तभाव उत्कट झाला आवण वतच्याकडून अत्यांत कळकळीने कृष्णाची आळवणी 

सुरू झाली. कृष्णाचा धावा करीत असताना वतच्या मुखातून शेवटी काहीच शब्द 

फुटेनासे झाले तरी ‘कृष्णा, कृष्णा’ एवढे शब्द मात्र वतच्या ओठातून सातत्याने व 

आतणतेने बाहरे येत रावहले आवण वतचा भाव कृष्णापयांत पोहोचून पुढील अद्भूत 

चमत्कार घडला. 



 

 

 ह े लक्ष्मी, कृष्ण त्यावेळेस त्या दरबारात हजर नव्हता ही वस्तुवस्र्ती आह े

आवण कृष्ण काही आकाशमागाणने वा वायूच्या वेगाने तेर्े जाऊन पोहोचणे, हहेी 

शक्यच नव्हते. कारण कृष्ण हा ईश्वरी अवतार असला तरी तो मानवरूपाने होता 

आवण त्यामुळे साहवजकच मानवी दहेाच्या सवण मयाणदाही त्याच्याठायी होत्याच. 

अर्ाणत भावनेच्या भरात सांकटात सापडलेले दःुखग्रस्त जन तशी अपेक्षा करतातही. 

परांतु ईश्वरी वनयतीला मान्य नसलेली ती गोष्ट घडणे कधीही शक्य नाही. ईश्वर ही 

शक्ती आह ेआवण मानवी दहेातील ईश्वरी शक्ती अांतःकरणाच्या पूणण शुद्ध अवस्र्ेमध्ये 

आह.े त्या अांतःकरणाठायीच आत्मबळ असते, कळवळा असतो, दया असते आवण 

प्त्यक्ष कायण करण्याची वृत्तीही असते. परांतु ह े सवण सुप्त अवस्र्ेमध्ये असते आवण 

काही कारणाने व वनवमत्तानेच ती अांतःकरणाची अवस्र्ा प्गट होऊन कायाणवन्वत 

होते. अांतःकरणातील ईश्वरी अनुभवाची अवस्र्ा प्गट होण्याचे एकमेव 

वनवमत्तकारण म्हणजे, भवक्तभाव होय. 

 ह ेलक्ष्मी, ज्यावेळेस द्रौपदी कृष्णाची अत्यांत आतणतेने आळवणी करीत होती 

त्यावेळेस काहीतरी चमत्कार घडावा आवण कृष्णाने प्त्यक्ष धावून यावे असे 

वतलाही वाटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण प्सांगच असा होता 

की केवळ वतच्या भावबळाने ती त्या प्सांगातून तरून जाणे शक्यच नव्हते, तर 

वतला बाह्ाांगाच्या प्त्यक्ष मदतीचीही वनताांत जरूरी होती. नाही तर, त्या 

प्सांगातून द्रौपदीची सुटका होणे कधीही शक्यच झाले नसते. अशा वेळी कृष्ण तेर्े 

कोणाच्या तरी रूपानेच प्गट होणे आवश्यक होते आवण कृष्ण हा तर त्याच्या 

भक्ताांच्या रूपानेच नेहमी प्गट असतो. कृष्णाचे अवस्तत्व म्हणजे केवळ त्याचे रूप 

नव्हचे, तर कृष्ण म्हणजे त्याचे अांतःकरणच होय. कृष्णाववषयीच्या भवक्तभावाने 

जेव्हा त्याचा भक्त कृष्णाशी ऐक्य पावतो तेव्हा त्या भक्ताचे सांपूणण अांतःकरणच 

कृष्णमय होऊन रहाते. त्यामुळे त्याचे अांतःकरणही कृष्णाच्या अांतःकरणासारखेच 

झालेले असते. द्रौपदीच्या परमभाग्याने कृष्णाचा एक परमभक्त त्या प्सांगात त्या 

वेळेस, भीष्माांच्या रूपाने हजर होता. आत्मज्ञानी असलेले भीष्म सुरुवातीला जरी 

तटस्र् वृत्तीने बसलेले होते तरी जेव्हा द्रौपदीने कृष्णाचा धावा सुरू केला, तेव्हा 

वतची आतणता भीष्माांच्या कृष्णमय झालेल्या अांतःकरणापयांत जाऊन पोहोचली 

आवण द्रौपदीचा भाव कृष्णाला म्हणजेच भीष्माांच्या अांतःकरणाला तात्काळ 

पावलाच. मग एवढा वेळ स्वस्र् बसलेले भीष्म अचानक व अनपेवक्षतररत्या त्याांच्या 

आसनावरून त्वररत उठले. सवणप्र्म त्याांनी द्रौपदीचे लज्जारक्षण करून नांतर वतला 

सुखरूप व सुरवक्षत स्र्ळी नेऊन पोहोचवले. दःुशासनाकडे केवळ नजरेचा एक 

तेजस्वी व तीव्र कटाक्ष टाकून त्याची रग व त्याचा मद तात्काळ उतरवला. 

दःुशासनाला तर भीष्माांकडे पहाण्याचेही धाडस झाले नाही आवण दयुोधनही 

वरमला. परत एवढे करून भीष्म शाांतपणे त्याांच्या आसनावर जाऊन स्वस्र् बसले. 
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त्यानांतर ना भीष्माांना काही बोलण्याची जरूरी वाटली ना कोणाला भीष्माांसमोर 

काही बोलण्याची बहमत झाली.  

  ह ेलक्ष्मी, तुझ्या बोलण्यात ववदरुाचाही उल्लेख आलेला होता. त्यासांबांधीही 

जाणून घेणे आवश्यक आह.े ववदरु हा सुद्धा कृष्णाचे माहात्म्य जाणून होता आवण 

तोही कृष्णाचा प्ेमीभक्त होता. वनत्य कृष्णस्मरणात असलेला ववदरु त्याच्या 

सावत्त्वक स्वभावाने युक्त होता. परांतु ववदरुाला आत्मज्ञान झालेले नव्हते ही गोष्ट 

खरीच आह.े ईश्वरस्वरूपाचा बुद्धीच्याठायी वनिय करून व वचत्ताठायी त्याचा 

ध्यास धरून आत्मरूपाने असलेल्या ईश्वराची प्त्यक्ष अनुभूती ववदरुाच्याठायी 

नव्हती. त्यामुळे ववदरुाकडून प्त्यक्ष काही कृती होऊन द्रौपदीला मदत होणे शक्यच 

झाले नसते. मागील प्सांगात त्याने योग्य वचने प्गट करून धृतराष्ट्राचे मन 

कौशल्याने वळवले होते. परांतु यावेळेस प्त्यक्ष मदतीची जरूरी होती आवण ववदरु 

तर स्वतःच असहाय्य होऊन रावहल्यामुळे तोही स्वस्र् बसून रहाण्यापवलकडे दसुरे 

काहीही करू शकत नव्हता. भवक्तभावानेही पराक्रम घडण्यासाठी आत्मज्ञानाच्या 

तेजाची आवश्यकता असतेच. ते आत्मतेज भीष्माांच्याठायी होतेच आवण त्याला 

कृष्णाच्या भक्तीचीही जोड होती. त्यामुळेच कृष्ण ज्याच्या रूपाने प्गट व्हावा अशा 

अवस्र्ेतील एकच व्यक्ती तेर्े होती आवण ती म्हणजे कृष्णाचे परमभक्त भीष्म होत. 

भीष्माांच्या अांतरातील कृष्ण तसा प्गट झालाही आवण भक्तरक्षणाचे त्याचे कायणही 

घडून रावहले.” 

 बोलता बोलता नारदाचे लक्ष लक्ष्मीकडे गेले असता वतच्या मुखावरील 

प्श्नार्णक भाव नारदाच्या लक्षात आले आवण नारद बोलायचा र्ाांबला. ‘बोलावे की 

न बोलावे’ अशा मनाच्या वद्वधा वस्र्तीत असलेल्या लक्ष्मीने शेवटी मनाचा वनिय 

केला आवण बोलावयास सुरुवात केली. 

 “नारदा, मला माहीत आह े की जसे प्त्येक प्श्नाला उत्तर आह े तसेच काही 

वेळेला त्या प्श्नाच्या उत्तरातूनही काही प्श्न वनमाणण होऊ शकतात. अर्ाणत ही गोष्ट 

माझ्यापेक्षा तूच अवधक जाणून आहसे. कारण माझ्याप्माणे तुझाही तो अनुभव 

असणारच. मनाच्या अशा या प्श्नोत्तर अवस्र्ेमुळेच मनाकडून सांवाद घडतो. 

त्यामुळे प्वतपाद्य ववषयातील गूज अवधकावधक स्पष्ट होत रहाते आवण ववषयातील 

गाभा मनामध्ये ठसत रहातो. त्यातूनच मग मनाचा वनियही दढृ होत रहातो. 

आपला ववषय तर एकीएक नारायणाच्या सगुण प्ेमभक्तीचे माहात्म्य हाच होऊन 

रावहलेला आह.े त्यामुळे त्याववषयी जेवढे अवधक बोलणे व सांवाद होईल तेवढी ती 

गोष्ट माझ्यासाठी चाांगलीच आह.े कारण त्यामुळेच माझे मन अवधकावधक खुलत 

राहील आवण त्यामध्ये सगुणभक्तीचे माहात्म्य अवधकावधक वशरत राहील. 



 

 

 नारदा, तू भीष्माांच्या कृष्णभक्तीववषयी र्ोडक्यात उल्लेख केलास. 

त्याांच्याकडून द्रौपदीसाठी घडलेल्या आवण एखाद्या चमत्काराप्माणेच जाणवलेल्या 

पराक्रमाववषयी तू जेव्हा साांवगतलेस तेव्हा मलाही अत्यांत सुखद असा धक्काच 

बसला. तसे म्हटले तर भीष्माांकडून घडलेली कृती तशी लहानच होती. परांतु 

त्याांच्या त्या समयोवचत व उत्स्फूतण कृतीनेच द्रौपदीवरचे अत्यांत कठीण असे सांकट, 

एका क्षणात कुठच्याकुठे लयाला गेले. त्याहीपेक्षा भीष्माांच्या कृतीतून त्याांची जी 

तेजवस्वता व्यक्त झाली तीच माझ्या दषृ्टीने जास्त लक्षणीय आह.े भीष्माांच्या 

आत्मशक्तीचेच ते तेज होते ह े रहस्यही तू प्गट केलेस. त्यामुळे मला भीष्माांची 

र्ोरवी वनवितच लक्षात आली. परांतु भीष्माांचे ववशेषत्व साांगताना तू सहजपणे 

बोलून गेलास की भीष्म ह ेकृष्णाचे परमभक्त होते. ते ऐकल्यावर मात्र मी र्ोडीशी 

चदकतच झाले आवण साहवजकच माझ्या मनात प्श्न येऊ लागले. ‘कृष्णाचे भक्त 

व्हायचे तर कृष्णाची प्त्यक्ष भक्ती घडणे आवश्यक आह.े कृष्णाची भक्ती घडायची 

तर कृष्णाववषयी अांतरात त्याच्या माहात्म्याची जाणीव हवी आवण मनात 

त्याच्याववषयी अपरांपार प्ेमही!’ एकवेळ कृष्णाचे माहात्म्य ऐकून माहीत असणे 

शक्य आह.े पण त्या माहात्म्याचा प्त्यक्ष अनुभव घेतल्यावशवाय ते स्वतः जाणता 

येणे शक्यच नाही आवण मनात कृष्णप्ेम वनमाणण होण्यासाठी कृष्णाचे प्ेम केवढेतरी 

प्त्यक्ष अनुभवणे आवश्यक आह.े असा प्ेमाचा अनुभव येण्यासाठी कृष्णाचा प्त्यक्ष 

सहवास व अांगसांगच घडावयास हवा. कारण तरच ते शक्य आह.े सांधी साधून 

सहवास करावयास हवा आवण सहवासातच सांधी साधून प्ेम अनुभवले पावहजे.  

ह ेसवण जर खरे आहे तर मग प्श्न असा वनमाणण होतो की असा कृष्णाचा प्त्यक्ष 

सहवास त्या भीष्माांनी केला तरी केव्हा आवण कसा? कारण तुझ्या साांगण्यावरून 

तर मला असे जाणवते की भीष्म कृष्णापेक्षा वयाने फार मोठेच होते. तू 

साांवगतलेल्या आतापयांतच्या कृष्णचररत्रात भीष्माांचा व कृष्णाचा कधी काही सांबांध 

आल्याचा उल्लेखही आलेला नाही. तेव्हा कृष्णाचे प्त्यक्ष प्ेम न अनुभवताच 

भीष्माांच्याठायी कृष्णाववषयी एवढा भवक्तभाव कसा काय वनमाणण झाला? 

भीष्माांना जरी कृष्णाचे माहात्म्य जाणवले असले तरी भवक्तभाव वनमाणण 

होण्यासाठी ते कारण पुरेसे आह ेका? त्या माहात्म्याच्या जावणवेला सगुण प्ेमाची 

जोड आवश्यक आहेच ना? असे असतानाही भीष्म ह े कृष्णाची भक्ती कशी करत 

होते आवण त्याांचा भवक्तभाव कृष्णापयांत कसा पोहोचत होता बरे? कारण 

कृष्णापयांत भवक्तभाव जाऊन व पावून त्याला आनांदीत करणे हेच तर कृष्णभक्तीचे 

एकमेव लक्षण आह े ना? पण ज्या अर्ी तू भीष्माांचा उल्लेख ‘कृष्णाचे परमभक्त’ 
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असा केलास त्याअर्ी ह े सवण घडत असले पावहजे ह े वनवित. आता एकच प्श्न 

वशल्लक रहातो की हे सवण कसे घडले? अर्ाणत असे घडले असणार ह ेवनवित. पण 

कसे घडले ते तू मला साांग. माझी आतुरता तर वाढून अगदी पराकोटीची होऊन 

रावहली आह.े” 

 लक्ष्मीची आतुरता पाहून नारदही उत्तेवजत झाला आवण बोलण्यासाठी 

र्ोडासा पुढे सरसावला.  

“लक्ष्मी, तुझी ववचार करण्याची ददशा अत्यांत योग्यच आह े आवण त्याचेच 

मला कौतुक वाटते. कारण श्रवण करताना मनाला योग्य ददशेने ववचार करायला 

लावणे आवण ववचाराांची योग्य ददशा राखणे अत्यांत आवश्यक असते. नाहीतर, एका 

ववचारातून दसुरा ववचार आवण दसुऱ्या ववचारातून वतसरा ववचार असे होता होता 

मनात ववचाराांचा एक गुांताच वनमाणण होऊन त्या गुांत्यात मन केव्हा अडकून रहाते, 

ह े लक्षातच येत नाही. असे स्वतःच्याच ववचारात गुांतलेले मन मग त्याच्या 

नकळतच श्रवणाच्या मुख्य ववषयापासून केवढे तरी दरू जाते आवण श्रवणाचा आनांद 

घेण्यापेक्षा मनातील कल्पनेच्या सुखातच रमून जाते. परांतु तुझ्याकडून मात्र खऱ्या 

अर्ाणने श्रवणभक्ती घडत असल्यामुळे श्रवण करताना तू मनातून सहजपणाने 

सावधही असतेस. त्यामुळे मनात प्श्न वनमाणण होणेही साहवजकच आह.े पण तुझे 

प्श्न केवळ काल्पवनक ककवा वचदकत्सकही नाहीत, तर तुझे प्श्न ह े तुझ्या 

श्रवणभक्तीतील अडर्ळा दरू करण्यासाठी आहते. म्हणूनच त्या प्श्नाांना उत्तराांच्या 

द्वारा तुझ्या मनातून त्वररत हटवणे अत्यांत आवश्यक आह.े अर्ाणत तुझ्या प्श्नाांचे 

उत्तर दणे्याच्या वनवमत्ताने ईश्वराच्या भक्तीचे आणखीन एक ववशेष अांग प्गट 

होणार आह ेआवण तेच माझ्या आनांदाचे वनवमत्तकारण होणार आह.े  

 ह े लक्ष्मी, मुळात भक्तीची व्याख्या ‘जेर्े मुळीच ववभक्ती नाही ती भक्ती’ 

अशीच आह.े त्याचाच अर्ण भक्ती म्हणजे पूणण व वनत्याचे ऐक्य. असा भवक्तभाव हा 

केवळ ईश्वराववषयीच सांभवतो आवण म्हणून तो फक्त ईश्वराशीच वनगडीत आह.े 

त्यामुळे ईश्वराची भक्ती म्हणजे त्या ईश्वराशीच सांपूणण ऐक्य होय. सवण भूतमात्राांच्या 

रठकाणी आत्म्याच्या रूपाने असलेल्या अांशात्मक ईश्वराचे ज्ञान ज्याला झाले आवण 

त्या ज्ञानाचा वनिय ज्याच्या बुद्धीच्याठायी झाला त्याला त्याच्या 

स्वतःच्याठायीच्या ईश्वराचीही जाण येते. त्या वनियातूनच त्या ईश्वराची भेट 

घ्यावी, म्हणजेच स्वतःठायीच्या ईश्वराशी ऐक्य पावावे आवण त्याच्याशी कायमचे 

एकरूप होऊन रहावे असा ध्यासच वचत्ताठायी वनमाणण होतो. ईश्वराशी ऐक्य 

पावण्याच्या या ध्यासालाच भवक्तभाव असे म्हटले जाते. कारण त्यामध्ये ईश्वराशी 

असलेली ववभक्तता पूणणतः व कायमची दरू करण्यासाठीची आतणता असते. या 



 

 

आतणतेमुळेच ईश्वराशी ऐक्य पावण्यामधील सवण आांतररक अडर्ळे दरू होतात आवण 

सवण ववभक्तता दरू होऊन ईश्वराशी ऐक्य साधल्याचा अनुभव घेता येतो. ईश्वराशी 

एकरूपता झाली तरी हा अनुभव मानव दहेातील असल्यामुळे दहेाचे बाह् 

वेगळेपण वशल्लक रहाते खरे, पण ते केवळ बाह्ाांगाचेच असते. मानवी दहेातील 

ईश्वराचे अवस्तत्व ह े चैतन्यरूप आह ेआवण दहेामध्ये ह ेईश्वरी चैतन्य वनत्य स्फुरत 

असते. त्यालाच मानवी दहेातील प्ाण असे म्हणतात. ह ेचैतन्य जसे अचानकपणे व 

अकारण स्फुरायला लागलेले असते तसेच ते तेवढ्याच अचानकपणे व अकारण 

स्फुरायचे र्ाांबतेही. दहेातील स्फुरणाऱ्या या चैतन्यामुळेच श्वासाश्वासाबरोबर 

भक्ती-ववभक्तीचा अनुभव येत रहातो. श्वासामुळे ववभक्ती तर उच्छवासामुळे भक्ती 

असा हा चैतन्याचा खेळ चालूच असतो. अांतःकरणामध्ये चालू असलेला हा 

सहजसुांदर खेळ अत्यांत आनांददायी असतो. त्या खेळामध्ये रमता रमताच स्वानांद 

सुखाचा अनुभव येत रहातो. 

 ह ेलक्ष्मी, ईश्वराशी ऐक्य पावण्याचे व एकरूपतेचा आनांद वनत्य नाववन्याने 

अनुभवण्याचे ह ेवणणन जरी केवळ तावत्त्वक व शावब्दक वाटत असले, तरी अरूप व 

वनराकार अशा त्या अनुभवाला शब्दरूपाने साकार करण्याचा हा केवळ अल्पसा 

प्यत्न आह.े त्यामुळे मुळात शब्दातीत असलेल्या त्या अनुभवाचे वणणन करण्यासाठी 

मयाणदा या येणारच, ही गोष्ट मात्र नीट लक्षात ठेव. शब्द ह ेकेवळ वनदशेच करतात 

ह ेएकदा कळले की मग शब्दाांकनामध्ये गुांतून न रहाता, पण त्या शब्दाांचा आधार 

घेऊनच शब्दाांतील गाभ्याकडे म्हणजे भावाकडे लक्ष वेधले जाईल. हे सवण 

साांगण्यातील मुख्य मुद्दा हाच आह े की भवक्तभावाची वनर्ममती ही वचत्ताच्याठायी 

आह े तर एकरूपतेचा अनुभव हृदयाच्याठायी आह े आवण एकरूपतेच्या 

अनुभवातूनही भवक्तभाव हा वचत्ताठायी वनत्य स्फुरतच असतो. असा वचत्ताठायी 

ध्यास लागण्यासाठी बुद्धीठायी आत्मज्ञानाचा वनिय व त्याहीआधी मनाच्याठायी 

सांसारभावातून पूणणपणे ववरक्ती ही अत्यांत आवश्यक आह.े मनाठायी सांसाराची पूणण 

ववरक्तता असल्यावरतीच बुद्धीच्याठायी आत्मज्ञानाचा वनिय होणे शक्य आह.े प्श्न 

असा आह ेकी आधी मन की आधी बुद्धी? 

 ह ेलक्ष्मी, मनाचे वैराग्य हा एक मोठा गूढ ववषयच आह ेआवण त्याला कारण 

म्हणजे मन हचे एक मोठे गूढ आह.े खरे तर, सांसाराचा नावशवांतपणा व साांसाररक 

सुखाचा फोलपणा जाणवून मनाला सांसाराची ववरक्ती सहजपणे यावयास हवी. 

सांसारात सुखप्ाप्तीसाठी अवतशय धडपड करूनही प्त्यक्ष अनुभव मात्र अनवन्वत 

दःुखाचाच येतो ह े स्वानुभवाने कळूनही, मनातून सांसाराची आशा नाहीशी होत 

नाही आवण साांसाररक ववचार, कमे व त्याांची फळे यामध्येच गुरफटून गेलेले मन 

सांसाराच्या मोहात कायमचे गुांतून रहाते. त्यामुळे शब्दाने दकतीही ईश्वराचे ज्ञान 
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जरी झाले तरी मन मात्र सांसाराचाच अनुभव घेत रहाते. ईश्वरभेटीचा प्त्यक्ष 

अनुभव घ्यावा हा ववचारही मनाच्या रठकाणी वशरूच शकत नाही. मग तसा 

वनिय होणे ह ेतर दरूच रावहले. अशावेळी ईश्वराचे सगुण रूप व चररत्र हचे त्या 

मनाला आकर्मषत करू शकते. ईश्वरी अनुभवाने युक्त असणारे महापुरूष जर अत्यांत 

भाग्याने भेटले, तर मात्र त्याांच्या व्यवक्तमत्त्वाचा व जीवनाचा प्भाव सामान्य 

जीवाांच्या मनावर होऊ शकतो. त्या महापुरूषाांच्या अांतःकरणापासून प्गटणाऱ्या 

ईश्वरी प्ेमाचा लाभ त्याांच्या सहवासात आलेल्या सवणच जीवाांना वमळत असतो. त्या 

प्ेमाचा झालेला सुखद स्पशण मनाला सुखवून शाांत करतो. मन हळूहळू त्या 

महात्म्याांच्या चरणी वस्र्र होते आवण त्याांच्याकडून वनत्य व सहजपणे प्गट होत 

असलेले ईश्वराचे माहात्म्य त्या मनाला कळू लागते. मनाचा हळूहळू तसा वनियही 

होतो आवण मन सांसारापासून र्ोडे र्ोडे ववन्मुख होऊ लागते. 

 ह ेलक्ष्मी, अशा प्ेमळ महात्म्याांचा सहवास मग मनाला अवधकावधक आवडू 

लागतो आवण मन त्याांच्याठायीच जडू लागते. त्यातूनच त्या महात्म्याांचा वनत्य 

सहवास व सेवाही घडू लागते आवण त्याांच्या अांतःकरणाशी जवळीकता साधण्याची 

सांधी वमळते. या जवळीकतेतूनच त्या महात्म्याांशी घवनष्ट प्ेमाचे सांबांध वनमाणण 

होतात आवण या सांबांधाचीच पररणती म्हणजे, मनाठायी ईश्वरी प्ेमाचे मूळ धरले 

जाते. मनात वनमाणण झालेल्या त्या ईश्वरी प्ेमाच्या अनुभवाने ईश्वरी माहात्म्याचा 

वनिय व्हायला जराही वेळ लागत नाही आवण त्या प्ेमाचा वनत्य अनुभव घेण्याचा 

ध्यास त्या वचत्ताठायी केव्हा लागतो, ह ेवेगळेपणाने साांगताही येत नाही. हाच तो 

प्ेमातून वनमाणण झालेला भवक्तभाव होय, ज्यामध्ये ईश्वराची प्ेमभेटी कायमची 

व्हावी अशी आतणता असते. या आतणतेची पूतणता ईश्वराच्या सगुण भक्तीने होते आवण 

ईश्वर वनत्य भेटीसाठी हृदयाांतरी आल्याची खूण कळते. ईश्वराच्या त्या प्ेमभेटीतून 

येणाऱ्या आनांदाच्या वनत्य अनुभवातून हृदयातील ईश्वराच्या अवस्तत्वाची खात्री 

पटते. मग त्या आनांदाच्या अनुभवानेच जीवन सहजपणे जगले जाते आवण जीवन ह े

त्या सवणश्रेष्ठ आनांदाच्या अनुभवाचे केवळ माध्यम होऊन रहाते.  

 ह ेलक्ष्मी, परांतु भीष्माांची गोष्टच वेगळी होती. त्याांचे जीवन ह ेपवहल्यापासून 

सवणसामान्याांसारखे नव्हतेच. वपत्याच्या सुखासाठी व कुरूकुळाच्या वहतासाठी 

त्याांनी भर तारूण्यातच, आजन्म ब्रम्हचयाणचे पालन करण्याची प्वतज्ञा केली होती. 

खुद्द वपत्याच्या ठायीच साांसाररक सुखाच्या वासनेची झालेली मात पाहून, त्याांच्या 

मनामध्ये एकां दर सांसाराववषयीच वैराग्य वनमाणण झाले आवण त्यामुळे साांसाररक 

मोह ह े त्याांच्या मनाला कधीही स्पशणसुद्धा करू शकले नाहीत. भीष्माांच्याठायी 

असलेल्या जन्मजात पराक्रमामुळे त्याांनी नेहमीच कुरूकुळाचे रक्षण करून प्त्येक 

युद्धात जयही प्ाप्त करून ददला. असे असतानाच भाग्यवशात भीष्माांची गाठ 

साक्षात् परशुरामाांशी पडली. परशुराम त्याांचे अवतारकायण पूणण करून एकाांतवासात 



 

 

रहात होते. परशुरामाांठायी असलेला सावत्त्वक तेज व शाांती याांचा सांयोग पाहून 

भीष्म अत्यांत प्भाववत झाले आवण ते अनन्यभावाने परशुरामाांना शरण गेले. 

परशुरामाांच्या आश्रमात राहून भीष्माांनी त्याांचा दीघणकाळ सहवास व सेवा केली 

असता परशुरामाांनी सांतुष्ट होऊन भीष्माांवर अनुग्रह केला आवण भीष्माांना सवणश्रेष्ठ 

असे ईश्वराचे आत्मज्ञान दऊेन त्याांना धन्यच केले. वैराग्यातून झालेल्या शुद्ध 

मनामुळे त्या आत्मज्ञानाचा वनिय भीष्माांच्या बुद्धीठायीही तात्काळ झाला आवण 

त्याांच्या वचत्तामध्ये आत्मप्ाप्तीचा ध्यासच वनमाणण झाला. त्या ध्यासामुळेच 

भीष्माांकडून सद्गुरूभक्ती घडली आवण भीष्माांच्या हृदयात वनत्य स्फुरत असलेल्या 

ईश्वरी अवस्तत्वाची जागृती त्याांच्याठायी वनमाणण झाली. या जागृतीतूनच भीष्माांना 

त्याांच्याठायीच्या ईश्वराची प्वचती आली आवण हृदयातील ईश्वराचे अवस्तत्व हा 

त्याांचा कायमचा स्वानुभव होऊन रावहला.  

 ह े लक्ष्मी, मानव दहेातील आत्मस्वरूप हे प्ेमस्वरूप अवस्र्ेत असल्यामुळे 

भीष्माांचे मन ह े एकाांतात असताना, आत्मप्ेमात रमलेले असे. अर्ाणत भीष्माांच्या 

बाह् जीवनात ते अत्यांत कायणरत असल्यामुळे जरी त्याांना एकाांत कमीच वमळत 

असला, तरी एकाांत वमळाल्यावर त्याांचे मन बाह् जीवनापासून त्वररत अलग होत 

असे आवण क्षणाधाणत आत्मप्ेमात रमून जात असे. त्याांच्या वचत्ताठायी आत्मभेटीचा 

सततचा ध्यास असल्याचेच ते लक्षण होते. आत्मानुभवाच्या अशा सहजावस्र्ेत 

असतानाच भीष्माांच्या जीवनात कृष्णभेटीचा योग आला. कृष्णाचे 

बालपणापासूनचे गोकुळातील चररत्र भीष्माांना ऐकून माहीत होते आवण 

त्याांच्याठायी कृष्णाववषयी एक अनावमक आपलेपणा व ओढ वनमाणण झालेली होती. 

अर्ाणत त्याांनी कृष्णभेट घेण्यासाठी मुद्दामहून काहीच प्यत्न केले नाहीत आवण तसे 

प्यत्न करण्यासाठी त्याांना काहीही कारण नव्हतेच. कारण भीष्म त्याांच्या 

आत्मानुभवामध्ये पूणणपणे तृप्त होते. त्यामुळे त्याांच्याठायी कोणत्याही प्कारची 

कमतरता अशी नव्हतीच. परांतु कृष्णचररत्रातील गोकुळात घडलेले काही ववशेष 

प्सांग व लीला जेव्हा भीष्माांच्या कानावर आल्या तेव्हा त्याांच्या मनाला एका 

वेगळ्याच प्कारचे सुख लाभते आह े हे त्याांच्याही लक्षात आले. साहवजकच 

भीष्माांच्या ठायी कृष्णाववषयी एक कुतूहल व एक जबरदस्त आांतररक आकषणण 

वनमाणण झालेले होते. काही कारणाांमुळे जेव्हा भीष्माांची कृष्णाशी प्त्यक्ष भेट झाली, 

तेव्हा तर भीष्म कृष्णाच्या व्यवक्तमत्त्वाने भारावूनच गेले. स्वतःठायीच्या 

आत्मानुभवामुळे भीष्माांना कृष्णाठायीची त्याची आत्मानुभवाची अवस्र्ा सहजपणे 

जाणवली आवण कृष्णाच्या आकषणक व्यवक्तमत्त्वाचे रहस्य त्याांना लागलीच 

उलगडले. 
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 ह ेलक्ष्मी, भीष्माांची कृष्णाकडे पहाण्याची दषृ्टीच बदलली असे म्हणण्यापेक्षा, 

ते कृष्णाकडे खऱ्या व योग्य दषृ्टीने पाहू लागले हचे खरे! त्यामुळे कृष्णाचे रूप व 

चररत्र भीष्माांना अवधकच वप्य झाले. कृष्णाकडे आत्मानुभवाच्या आत्मदषृ्टीने 

पहाताना भीष्म कृष्णाला त्याांच्याचठायी ऐक्यभावाने पाहू लागले आवण त्याांना 

त्याचा ववशेष आनांद होऊ लागला. कृष्णाच्या सगुण रूपाची प्ेमळ प्वतमा त्याांच्या 

मनात जेवढ्या सहजपणे भरली, तेवढ्याच सहजतेने कृष्णाची प्ेममूती भीष्माांच्या 

हृद्यात स्र्ावपत झाली. त्याांच्या अांतरात आत्म्याच्या वनगुणणस्वरूपाठायी कृष्णाची 

सगुणमूती अवधवष्ठत झालेली होती. त्यामुळे भीष्म जेव्हा जेव्हा एकाांतात अांतमुणख 

होत तेव्हा त्याांना त्याांच्या हृदयातील कृष्णमूतीचेच दशणन होई. त्याांचे मन 

कृष्णाच्याच ध्यानात मग्न होऊन राही आवण आत्मप्ेमात रमणारे त्याांचे मन 

कृष्णप्ेमात रांगून राही. कृष्णाचा बाह्ाांगाने सहवास करणे भीष्माांना जसे शक्य 

नव्हते, तसे ते त्याांना आवश्यकही नव्हते. ककबहुना भीष्माांना बाह्ाांगाने कृष्णाच्या 

भेटीत त्याचे प्ेम प्त्यक्ष अनुभवणे शक्यच झाले नसते. कारण त्याला बाह्ाांगाच्या 

केवढ्यातरी मयाणदाच पडल्या असत्या. भीष्म व कृष्ण याांची बाह्जीवने व 

पररवस्र्ती अत्यांत वेगळीच होती. त्यामध्ये सामाईक असे काहीच नव्हते. त्यामुळे 

भीष्म व कृष्ण याांचा सहवासच काय, तर भेट घडणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे 

भीष्माांठायी असलेला कृष्णाववषयीचा भवक्तभाव हा त्याांच्या अांतरातीलच होता 

आवण भीष्म त्या रठकाणीच कृष्णभेटीचा आनांद अनुभवीत असत. आत्मस्वरूपाचा 

आनांद अनुभवण्यासाठी भीष्माांना कृष्णरूपाचे माध्यम वमळाले. आत्मप्ेमाचे 

रूपाांतर कृष्णप्ेमामध्ये झाले आवण आत्मानांदाचे रूपाांतर कृष्णानांदात झाले. 

 ह ेलक्ष्मी, भीष्माांच्याठायी असलेला हा कृष्णाववषयीचा भवक्तभाव हा त्याांचा 

त्याांचा व्यवक्तगत होता. त्यारठकाणी भीष्माांना कोणाही दसुऱ्याची म्हणजे अगदी 

खुद्द कृष्णाचीही आवश्यकता नव्हती. त्याांचा भवक्तभाव बाह्ाांगाने प्त्यक्ष 

कृष्णापयांत पोचण्याची जरूरीही भीष्माांना जाणवत नव्हती आवण भीष्म, 

कृष्णभक्तीचे ऐक्य त्याांच्या त्याांच्याच हृदयात वनत्य व सहजपणे अनुभवीत होते. 

बाह्ाांगाची कोणतीही गोष्ट भीष्माांठायीच्या त्या ऐक्य अनुभवाला बाधीत करू 

शकत नव्हती. परांतु या ऐक्याच्या अनुभवात कृष्ण हा बाह्ाांगाने प्त्यक्षपणे 

सहभागी नव्हताच. त्यामुळे भीष्माांची भक्ती हा काही कृष्णाचा अनुभव जरी 

नव्हता, तरीही भीष्माांचा हा भाव कृष्णाच्या अांतःकरणापयांत त्याच्याही 

नकळतपणे पावलेला होता. कारणाकारणाने घडलेल्या काही प्सांगाांमुळे कृष्णालाही 

त्याची प्वचती आली आवण त्या त्या वेळेस भीष्माांच्या या भवक्तभावाचा आनांद 

कृष्णानेही अनुभवलाच. त्यातील द्रौपदीच्या लज्जारक्षणाचा प्सांग हा भीष्माांच्या 

कृष्णभक्तीचा द्योतकच ठरला. पुढे जेव्हा कृष्णाला ही हकीगत प्त्यक्ष द्रौपदीकडून 

कळली तेव्हा कृष्णाचाही ऊर भरून आला. भीष्माांकडून ज्या अर्ी कृष्णाचेच कायण 



 

 

घडले त्याअर्ी त्याचे कारण भीष्माांठायी असलेला कृष्णभक्तीचा भाव हचे होते 

आवण तो भाव कृष्णाच्या अांतःकरणाला अवतशय आनांददत व प्सन्न करणारा होता. 

कृष्णभक्ताांचे अांतःकरण ह े कृष्णाच्या अांतःकरणासारखेच प्ेमळ, कोमल व सबल 

झालेले असते आवण म्हणूनच कृष्णभक्ताांकडूनच कृष्णाचे कायण घडते. भीष्माांसारखे 

अस े आत्मज्ञानी कृष्णभक्त कृष्णाच्या अांतःकरणात सहजपणे स्र्ान घेऊन रावहले 

यात नवल ते काय? 

 ह े लक्ष्मी, अांतःकरणात कृष्णाववषयी भक्तीभाव असूनही, भीष्माांचे 

बाह्जीवन मात्र कृष्णाच्या जीवनापासून अवतशय वेगळेच रावहले. ककबहुना त्या 

उभयताांच्या जीवनात पुष्कळच अांतर होते, असेच म्हणावे लागेल. त्याांच्या बाह् 

जीवनात काहीच साम्य नव्हते. अांतःकरणाठायी कृष्णाववषयी असलेला भवक्तभाव 

बाह्ाांगाने अनुभवणे भीष्माांना जसे शक्य नव्हते तसेच त्याांनी ते शक्य करण्याचा 

मुद्दामहून कधी प्यत्नही केला नाही, हहेी खरेच होते. कारण कृष्णाच्या 

भवक्तभावाचा आनांद स्वतःच्या अांतःकरणात अनुभवणे, हीच त्याांची वृत्ती होती. 

आत्मधमाणची जाणीव असूनही भीष्म बाह्ाांगाने मात्र त्याांनी अांवगकारलेले 

कतणव्यकमण वनष्ठनेे करीत रावहले. त्यासाठी अत्यांत आवश्यक असलेले आत्मबळ 

त्याांच्याठायी होते. प्ाप्त कतणव्यकमण वनरहांकारीपणाने करून त्याचे फळ भीष्माांकडून, 

अत्यांत सहजपणे ईश्वरापणण होत असे. त्यामुळे त्या कमाांचा जरासाही लेप 

भीष्माांच्या मनाला लागत नसे आवण त्याांच्या अांतःकरणाची ववशुद्ध अवस्र्ा 

अबावधत रहात असे. भीष्माांच्या आत्मानुभवाचेच ते लक्षण होते. 

 ह े लक्ष्मी, परांतु आत्मधमाणची जाणीव असलेल्या कृष्णाचे जीवनकायण मात्र 

सज्जनाांना रक्षण व आधार दऊेन दजुणनाांचा वनःपात करणे आवण सज्जनाांच्याठायी 

सद्धमाणची स्र्ापना करणे ह ेहोते. त्यामुळेच कृष्ण हा सदवै पाांडवाांच्या बाजूने त्याांचा 

पाठीराखा म्हणून उभा रहात असे आवण त्याांना वेळप्सांगी सदक्रय साहाय्यही करीत 

असे. भीष्माांनी जरी कौरवाांची बाजू मुद्दामहून घेतली नव्हती तरीही कौरवाांचे 

सेनापती म्हणून कतणव्यकमाणच्या भावनेने पवहल्यापासूनच कुरूकुळाच्या बाजूनेच 

असलेले भीष्म मात्र, शेवटपयांत त्याच बाजूला रावहले. आयुष्याच्या शेवटच्या 

क्षणापयांत त्यानी कुरूकुळाला सोडले नाही आवण त्याांची प्वतज्ञा राखली. कौरव व 

पाांडव याांच्या दु्यत खेळण्याच्या प्सांगीही भीष्म सुरूवातीपासून स्वस्र्च बसून 

रावहले होते. त्याांनी ना काही सूचना केली ना काही त्या खेळामध्ये स्वतःहून प्त्यक्ष 

हस्तक्षेप केला. त्यासांबांधी दयुोधनाने तर त्याांना ववचारले नव्हतेच, पण 

धमणराजानेही भीष्माांचे मागणदशणन घेतले नव्हतेच. वपतामह म्हणून भीष्माांकडे केवळ 

एक आदरणीय व्यक्ती म्हणूनच पावहले जात होते. त्यापेक्षा त्याांच्या सहभागाची 

जास्त अपेक्षा कोणालाही नव्हती. ह े जाणून असलेले भीष्म म्हणूनच एखाद्या 



 कृष्णपरमात्मा 

 

वस्र्तप्ज्ञासारखे स्वस्र् बसले होते. परांतु भर दरबारात जेव्हा द्रौपदीच्या 

स्त्रीत्वाचाच अवमान व अवहेलना होऊ लागली आवण नीतीच्या सवण मयाणदाांचे 

उल्लांघन होऊन दःुशासन द्रौपदीच्या अब्रूवरतीच घाला घालू लागला, तेव्हा मात्र 

भीष्माांच्याठायीचे क्षात्रतेज जागृत झाले, तरीही त्याांनी स्वतःला सांयमाने आवरले 

होते. त्यानांतर द्रौपदीने जेव्हा आतणतेने कृष्णाचा धावा सुरू केला, तेव्हा मात्र 

द्रौपदीच्या कृष्णावरील भवक्तभावाचा स्पशण भीष्माांच्या अांतःकरणाला झाला आवण 

त्याांच्याठायीचा कृष्णाववषयीचा भवक्तभाव उठला. मग भीष्माांकडून पुढील कृती 

एका क्षणात व सहजतेने घडली. त्यासाठी त्याांना काहीही ववचार करावाच लागला 

नाही. द्रौपदीचे रक्षण करून पुन्हा ते तेवढ्याच सहजतेने त्याांच्या आसनावर येऊन 

बसलेसुद्धा! एखादी वीज चमकावी तसेच सवण घडले. कोणालाही कसलाही ववचार 

करायला ककवा काही प्वतदक्रया व्यक्त करायला अवधीच वमळाला नाही. 

 ह े लक्ष्मी, भीष्माांचा असा कृष्णभक्तीचा भाव आगळा वेगळाच होता. खरे 

तर, भवक्तभाव हा एकीएकच असतो. तो व्यक्त होण्याची बाह्ाांगाची कृती ही 

व्यक्ती, पररवस्र्ती, काळवेळ व स्वभाव यानुसार वेगळी वेगळी असते. परांतु त्याद्वारे 

तो भाव ईश्वरापयांत म्हणजे ईश्वरस्वरूप असलेल्या महापुरूषाांच्या अांतःकरणापयांत 

जाऊन पोहोचतो आवण त्याांना आनांददत करतो, ह े मात्र सत्य आह.े त्या 

भवक्तभावाचाच अनुभव ईश्वराचे सवण भक्त वनत्य घेत असतात. भीष्माांच्या जीवनात 

खरा आव्हानात्मक प्सांग आला, जेव्हा पुढे कौरव व पाांडव याांच्यात महायुद्ध झाले 

तेव्हा! कृष्णाच्या प्ेरणेनेच घडलेले ह ेयुद्ध म्हणजे धमणयुद्धच होते. युद्धामध्ये कृष्ण 

अर्ाणतच पाांडवाांच्याच बाजूनेच उभा रावहला आवण भीष्माांनी त्याांचा मूळ पक्ष 

मुद्दामहून सोडण्याचा प्श्नच नव्हता. त्यामुळे प्त्यक्ष युद्धात भीष्म व कृष्ण ह ेतर 

प्वतपक्षातून समोरासमोर उभे ठाकले. दोघेही त्याांच्या त्याांच्या धमाणने युक्त होऊन 

त्याांच्या भूवमकेला दढृतेने धरून रावहले. कृष्णाने युद्धामध्ये प्त्यक्ष सहभाग न घेता 

केवळ अजुणनाच्या रर्ाचे सार्य करण्याची कामवगरी स्वीकारली. कृष्ण सारर्ी, 

अजुणन रर्ी आवण समोर कौरवाांचे सेनापती म्हणून त्याांचे कतणव्यकमण करीत असलेले 

महावीर व प्तापी असे खुद्द भीष्म. एका बाजूला कोणत्याही पररस्र्ीतीत 

अजुणनालाच ववजय प्ाप्त करून दणे्याचा कृष्णाचा कृतवनिय तर दसुऱ्या बाजूला 

कुरूकुळाचे रक्षण करण्याचा वनधाणर करून समोर उभे रावहलेले भीष्म. अजुणन 

कृष्णाचा परमवमत्र व अत्यांत प्ेमाचा तर भीष्माांठायी आत्मज्ञान व कृष्णभक्ती याांचा 

सांयोग! कृष्ण सज्जन अशा पाांडवाांच्या बाजूने उभा, तर भीष्म जाणूनबुजून पण 

स्वतःचे कतणव्यकमण व ददलेले वचन प्माण मानून, दजुणन कौरवाांच्या बाजूने लढायला 

तयार. खरेच, प्सांग मोठा वबकट होता व अत्यांत रोमहषणकही होता.” 



 

 

 एवढा वेळ शाांतपणे ऐकणाऱ्या लक्ष्मीला, आता मात्र स्वस्र् बसणे शक्य झाले 

नाही. उत्स्फूतणपणे ती जागच्या जागीच उठून उभी रावहली आवण ककवचतशा उच्च 

स्वरात नारदाला म्हणाली,  

“अरे नारदा, र्ाांब. जरा र्ाांबशील की नाही? तू ज्या वेगाने कर्ा पुढे नेत 

आहसे तो वेग माझ्या मनाला सहन होणे शक्यच नाही. आधी केलेले श्रवण मनाने 

पूणणपणे स्वीकारल्यावशवाय पुढील श्रवण घडणे अशक्यच आह.े केवळ तुझ्या 

बोलण्याचा वेग वाढला म्हणून मी ह े म्हणत नाही, परांतु तू तर एकदम वेगळाच 

ववषय सुरू केलास. तुझ्याकडून ते बोलण्याच्या ओघात सहजपणे घडले असेलही. 

परांतु मला मात्र, तो ववषय श्रवण करण्यासाठी, माझ्या मनाची र्ोडीशी तयारी 

करणे अत्यांत आवश्यकच आह.े कौरव पाांडव याांच्यात युद्ध घडले ह ेऐकून मात्र मला 

तेवढेसे नवल वाटले नाही. कारण त्याांच्यात वारांवार घडणारे सांघषाणचे प्सांग बघता 

ते युद्ध घडणे अटळच होते, ही गोष्ट माझ्या लक्षात आलीच होती. परांतु त्याला 

धमणराज कसा काय तयार झाला आवण त्यामागे कृष्णाची प्ेरणा होती म्हणजे काय? 

त्यातही कृष्णाने अजुणनाचे सार्य केले ह े नवल घडले तरी कसे? माझ्या मनाला 

भीष्माांची भूवमका स्वीकारणेही जरा कठीणच जात आह.े आत्मज्ञानी व कृष्णभक्त 

असे भीष्म दजुणनाांच्या बाजूने आवण तेही कृष्णाच्या ववरूद्ध उभे रावहले, ही गोष्ट तर 

मनाला पटणे शक्यच नाही आवण तरीही भीष्माांची कृष्णभक्ती अबावधत रावहली 

असे कसे बरे म्हणता येईल? अर्ाणत ज्या बाजूला कृष्ण त्याच बाजूला ववजयश्रीने 

माळ घातली असणार, याबाबत माझ्या मनात तीळमात्रही शांका नाही. तरीही ह े

सवण जाणून घेण्याची तीव्र इच्छा आता माझ्या मनात वनमाणण झालेली आह.े परांतु तू 

सवण काही जरा सावकाशपणे व नीटपणे मला समजावून साांगण्याचे कर पाहू. 

त्यामुळेच माझे मन शाांत होईल व समाधान पावेल.” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यातून प्गटलेली वतच्या मनाची अस्वस्र्ता नारदाला 

जाणवली. अर्ाणत् ती अस्वस्र्ता नाहीशी करण्याचा खात्रीलायक उपायही नारद 

जाणून होता. त्यासाठी लक्ष्मीशी जरा अवधक ववस्ताराने बोलणे आवश्यक होते. 

त्यामुळेच प्सांगातील भाव अवधकावधक स्पष्टपणे प्गट झाले असते आवण लक्ष्मीचे 

मनही तसे तसे अवधकावधक मोकळे होऊन भावपूणण झाले असते. प्सांगातील गुज ह े

बुद्धीपेक्षाही भावपूणण अवस्र्ेतील मनाला अवधक उमजते ह ेरहस्य नारदाला माहीत 

असल्यामुळे, नारदाने कर्ाप्सांगाच्या आधारानेच लक्ष्मीशी बोलावयास सुरुवात 

केली. 
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 “ह ेलक्ष्मी, भवक्तभावाववषयी सवणसाधारण बोलणे ह ेतसे सोपे असते. कारण 

मुळात भवक्तभाव जरी आांतररक असला तरी त्या भवक्तभावाची बाह् लक्षणे ही 

सवणमान्यच आहते. परांतु एखाद्या व्यक्तीच्या भवक्तभावाववषयी बोलणे ह े तेवढेसे 

सुलभ नाही, कारण त्यासाठी भवक्तभावाचे घडलेले प्सांग हे उदाहरण म्हणून 

हाताशी घ्यावे लागतात. पण एखाद्या प्सांगाला अनेक अांगे असल्यामुळे त्या 

प्सांगाद्वारे भवक्तभाव प्गट होण्याऐवजी, तो लपला जाण्याचीच शक्यता जास्त 

असते. अशा वेळी प्सांगातील भवक्तभाव नेमका पहाण्यासाठी तशी भवक्तभावाची 

दषृ्टीच हवी आवण अशी दषृ्टी अांतरातील भवक्तभावामुळेच वनमाणण होऊ शकते. 

भवक्तभाव हाच भवक्तभावाला ओळखू शकतो आवण त्याचा आनांद अनुभवू शकतो, हे 

सत्यच आह.े भवक्तभाव हा प्सांगाच्या कोंदणात बसवल्यासारखा असतो. अनेक 

वेगवेगळ्या प्सांगाांची कोंदणे जरी बदलली, तरी भवक्तभावाचे सौंदयण ह े लपून न 

रहाता अवधकच खुलते आवण भवक्तभावाचा सुगांध सवणत्र दरवळून रहातोच.  

 ह ेलक्ष्मी, भीष्माांच्या अांतरातील असलेल्या कृष्णभवक्तभावाला प्गट करणारे 

प्सांग कौरव व पाांडव याांच्यातील युद्धाच्यावेळीच घडले. कारण त्या वेळेसच भीष्म 

व कृष्ण याांचा एकमेकाांशी प्त्यक्ष सांबांध आला आवण तोही एकमेकाांसमोर 

प्वतपक्षाांतून उभे रावहले असताना. तसे बघायला गेले तर युद्ध ह ेकाही भवक्तभाव 

प्गट होण्यासाठीचे योग्य वा अनुकूल कारण नव्हेच. परांतु तरीही ऐन युद्धातही असे 

काही कठीण व वबकट प्सांग भीष्माांच्या बाबतीत घडले, की त्यामध्येही भीष्माांठायी 

कृष्णभवक्तभावच सदोददत रावहला आवण तोच सरस ठरला. त्या भवक्तभावाने तशा 

घोर प्सांगातही कृष्णही भावपूणण झाला आवण त्याच्या अांतःकरणाला प्सन्नता 

लाभली. त्यातून एकच गोष्ट वसद्ध झाली की भीष्माांच्याठायीचा कृष्णाववषयीचा 

भवक्तभाव हा बावधत तर होऊ शकलाच नाही, उलट त्याचीच मात होत रावहली. 

अर्ाणत हेच तर भवक्तभावाचे लक्षण आह े ही गोष्ट खरी आह.े पण युद्धासारख्या 

घनघोर प्सांगातही भीष्माांचा भवक्तभाव वरचढ ठरला, ही गोष्ट म्हणूनच असामान्य 

आह ेआवण त्यासाठीच भीष्माांचे ववशेषत्व मान्य करावयासच हवे. भीष्माांच्याठायी 

असलेल्या आत्मज्ञानाला कृष्णप्ेमाची व कृष्णाच्या माहात्म्याची जोड होती 

म्हणूनच केवळ ही गोष्ट शक्य होऊ शकली, हचे खरे सत्य आह.े  

 ह ेलक्ष्मी, कौरव व पाांडव याांच्यामध्ये युद्ध होणे अटळ होते ह े तुझे म्हणणे 

अगदी बरोबर होते. खरे तर, धमणराज व दयुोधन याांच्यासाठी इांद्रप्स्र् व हवस्तनापूर 

अशी वेगवेगळी राज्ये वनमाणण केलेली होतीच. परांतु त्याचे दयुोधनाला मुळीच 

समाधान नव्हते. साम्राज्याची स्वप्ने पहाणारा आवण पाांडवाांचा व्दषेमत्सर करणारा 

दयुोधन पाांडवाांना राज्यावर बसलेले पाहूच शकत नव्हता. शेवटी धमणराजाला 

दु्यताच्या सापळ्यात दसुऱ्याांदा पकडून दयुोधनाने त्याचा डाव साधलाच. 



 

 

भीष्माांच्या धीरोदात्त वागण्यामुळे द्रौपदीची लाज राखली गेली तेव्हा धृतराष्ट्रानेही 

परोपकार केल्याचा आव आणून, सवण पाांडवाांना दास्यत्वातून मुक्त केले. परांतु सवण 

पाांडवाांना बारा वषे वनवास व एक वषाणचा अज्ञातवास स्वीकारणे भागच पडले. 

त्याववषयी भीष्माांनीही तटस्र् भूवमकाच घेतली. जेव्हा गोष्टी मयाणदचे्या बाहरे 

गेल्या आवण द्रौपदीच्या अब्रूवरतीच घाला आला तेव्हाच आवण केवळ तेवढा वेळच 

भीष्म मध्ये पडले. त्यानांतर स्वस्र् रहाण्याची त्याांची भूवमका भीष्माांनी पुन्हा 

स्वीकारली. आता बोलण्यात काही अर्ण नाही ह ेजाणून ववदरुानेही पाांडवाांच्यासाठी 

काहीही बोलणे केले नाही आवण धृतराष्ट्र तर जाणूनबुजूनच वनमूट बसून रावहला. 

धृतराष्ट्राची पत्नी गाांधारी वहने मात्र कुां तीला आग्रहपूवणक हवस्तनापूरलाच ठेवून 

घेतले. अजुणनाची दसुरी पत्नी सुभद्रा वहला अजुणनाने वतच्या माहरेी म्हणजे द्वारकेला 

बलरामाकडे पाठवले. परांतु द्रौपदीने मात्र पाांडवाांबरोबर वनवासात जाण्याचाच 

वनिय व्यक्त केला. अजुणनाला व पाांडवाांना सवण जीवनात वनत्याची सार् दणे्याचा 

द्रौपदीचा वनधाणर कायम होता. वतने स्वीकारलेल्या भूवमकेला ती गोष्ट साजेशीच 

होती. त्यामुळे पाांडवाांनाही द्रौपदीला त्याांच्याबरोबर वनवासात नेणे भागच पडले. 

   

 ह ेलक्ष्मी, हवस्तनापूरला घडलेली हकीगत कृष्णाला कळल्यावरती तो त्वररत 

हवस्तनापूरला धावला खरा, परांतु तोपयांत उशीरच झाला होता. सवण राज्य 

धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन करून नेसत्या वस्त्राांवनशी धमणराज, त्याच्या सवण बांधूांसह व 

द्रौपदीसह वनवासाला वनघूनही गेला होता. नाहीतरी तेर्े रहाण्यासाठी पाांडवाांचे 

मनही घेत नव्हतेच आवण तसे काही कारणही नव्हते. मग कृष्णही हवस्तनापूरला 

जरासुद्धा र्ाांबला नाही. त्यालाही तेर्े र्ाांबण्यासारखे काही नव्हतेच. क्षणाचाही 

ववलांब न लावता कृष्ण वनवासात जाऊन पाांडवाांना भेटता झाला. कृष्ण आला हे 

बघून सवणच पाांडवाांना र्ोडासा धीर वमळाला खरा, पण शरमेने त्याांच्या माना 

खालीच झुकलेल्या होत्या. कृष्णाकडे पहाण्याची त्याांना बहमतच होत नव्हती. 

कृष्णाने स्वतः प्त्येकाच्या जवळ जाऊन सवाांचे व्यवक्तगत साांत्वन केले. 

धमणराजाच्या मुखावरती अवतशय नैराश्य व उदासीनता पसरलेली होती. कृष्णाने 

त्याचे दोन्ही हात हातात घेऊन त्याला धीर ददला. हतबल झालेल्या भीमाचे मुख 

रागाने नुसते लाल झालेले होते. त्याच्या डोळ्यातून तर आगच बरसते आह े असे 

वाटत होते. कृष्णाने भीमाच्या खाांद्यावर प्ेमाने हात ठेवून र्ोपटले आवण त्याला 

बरेचसे शाांत केले. नकुल व सहदवे तर कृष्णाच्या कुशीत वशरले आवण मुसमुसून रडू 

लागले. कृष्णाने त्याांचे मस्तक कुरवाळून त्याांनाही धीर ददला. अजुणनालाही 

कृष्णाच्या नजरेला नजर वमळवण्याचे धैयण होत नव्हतेच. अजुणनाकडून कृष्णाला 

पराक्रमाची अपेक्षा असणार हे अजुणनाला ठाऊक होते. पण पररवस्र्तीपुढे शरणागती 

द्यायला लागल्यामुळे अजुणन स्वतःच्याच नजरेतून उतरला होता. त्यामुळे कृष्णाच्या 
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जवळ येण्यासही अजुणन धजावत नव्हता. अजुणनाची ही अवस्र्ा कृष्णाने ओऴखली 

आवण तो स्वतःहून अजुणनाच्या जवळ गेला. दमुुणखलेल्या अजुणनाला कृष्णाने आपल्या 

जवळ घेऊन वमठीत घेतले. कृष्णाच्या स्पशाणतून कृष्णाठायी असलेला 

अजुणनाववषयीचा ववश्वास, अजुणनाला जाणवला आवण त्याचे मन बरेचसे सावरले.  

द्रौपदी स्वतःहून कृष्णाच्या जवळ आली आवण अश्रुपूणण नेत्राांनी कृष्णाकडे 

केवळ पहात रावहली. वतच्या मुखातून हुांदक्याांवशवाय दसुरे काहीच बाहरे येऊ 

शकत नव्हते. द्रौपदीच्या नजरेतूनच कृष्णाला सवणकाही कळले. ज्या ददुवैी व अत्यांत 

कठीण अशा प्सांगातून द्रौपदीला जावे लागले होते त्याची सवण व्यर्ा, द्रौपदीच्या 

नजरेत दाटून आली होती. वतचे दःुख कोणत्याही प्कारचे साांत्वन करण्याच्या 

पवलकडचेच होते आवण कृष्णानेही तसा काही प्यत्न केलाच नाही. कृष्णाने द्रौपदीचे 

दोन्ही हात त्याच्या हातात घेतले आवण त्याच्या नेत्राांतून घळाघळा अश्रू वाहू 

लागले. द्रौपदीच्या व्यर्ेशी कृष्ण पूणणपणे एकरूप झाला असल्याचेच ते लक्षण होते. 

द्रौपदीची व्यर्ा कृष्णाची झाली तर कृष्णाठायीचे धैयणबळ द्रौपदीचे झाले. वतने 

स्वतः पुढे होऊन अश्रुपूणण नेत्राांनी वतच्या पदराने कृष्णाचे अश्रू पुसले आवण कृष्णाचे 

साांत्वन केले. कृष्णानेही त्याच्या शेल्याने द्रौपदीचे अश्रू वहायचे र्ाांबवले. तेव्हा मात्र 

द्रौपदीला राहवले नाही आवण ती कृष्णाच्या कुशीत वशरून अस्फुट आवाजात 

जेमतेम एवढेच म्हणाली, “कृष्णा, मी ठीक आह.े माझी काळजी करू नकोस.” 

 द्रौपदीच्या त्या शब्दाांनी सवाांचीच मने गलबलून आली. कारण खरे तर, 

द्रौपदीलाच सवाणवधक शारीररक त्रास व मानवसक क्लेश याांचा सामना करावा 

लागला होता. परांतु ते सवण एखाद्या दःुस्वप्नासारखे ववसरून द्रौपदी धैयणबळाने पुढे 

आली होती. एवढेच नव्ह,े तर पाांडवाांना सार्सांगत देण्यासाठी ती त्याांच्याबरोबर 

वनवासातही आली होती. द्रौपदीची ही मानवसकता तर कौतुक करण्याच्याही 

पवलकडची होती. एक स्त्री म्हणून शरीराने अबला असलेली द्रौपदी, मनाने मात्र 

अत्यांत सबल असल्याचेच वसद्ध झाले होते. त्याचे कारण इतराांना कळणे जरी कठीण 

असले तरी ते कारण फक्त द्रौपदीच जाणून होती. वतच्याठायी असलेल्या 

कृष्णावरील अलोट श्रद्धचेेच ते साम्यण होते. कृष्णावरील अववचल भावाचे फळ 

द्रौपदीला वमळाले होते. वतचा कृष्णच वतला भीष्माांच्या रूपाने पावला याची 

द्रौपदीला पूणणपणे खात्री होती आवण वतच्या अांतरात वनत्य ठाण माांडून बसलेल्या 

कृष्णाला द्रौपदी आता प्त्यक्ष भेटत होती. त्या भेटीचा आनांद कृष्ण व द्रौपदी या 

दोघाांनाच वमळाला आवण फक्त त्याांनाच तो कळाला. 

 सवाांचीच मने आता बरीचशी शाांत व वस्र्र झालेली आहते ह ेपाहून कृष्णाने 

सवण पाांडवाांना उदे्दशून बोलावयास सुरुवात केली. कृष्ण त्याच्या सांयमी व आजणवी 

स्वरात म्हणाला,  



 

 

“ह े पाांडवाांनो, ईश्वराच्या कृपेने तुम्ही खरोखरीच एका मोठ्या सांकटातूनच 

वाचला आहात. प्ारब्धाचे भोग ह े कोणालाच चुकलेले नाहीत ह े खरेच आह.े 

दवैगती ही मोठी वववचत्रच असते आवण वतचे आकलन ज्ञानी पांडीताांनासुद्धा होऊ 

शकत नाही. परांतु दवैाचे ह ेचक्र वनत्य दफरत असते, ह ेलक्षात ठेवा. प्वतकूलतेचा हा 

काळ हळूहळू का होईना पण वनवितच वनघून जाईल आवण अनुकूल काळही पुन्हा 

येईल याची खात्री बाळगा. परांतु तोपयांत मात्र सवण धैयणबळ मनामध्ये एकवटून मन 

शाांत व वस्र्र ठेवा. अांतमुणख होऊन स्वतःठायीचे अवगुण शोधून ते घालवणे आवण 

सद्गुण पाहून ते वाढवणे, हाच पररवस्र्तीवर मात करण्यासाठीचा एकमेव उपाय 

आह.े मनाला नैराश्य व उदासीनता याचा स्पशणही होणार नाही याची काळजी घ्या. 

कारण एकदा का या गोष्टींनी मनाला घेरले की मन त्याची सवण उमेदच हरवून बसेल 

आवण प्त्यक्ष जेव्हा काळाची अनुकूलता प्ाप्त होईल, तेव्हा त्या मनाकडून काही 

प्यत्न घडणेही शक्यच होणार नाही.  

 ह ेपाांडवाांनो, खरे तर सवाणत कठीण प्सांग हा द्रौपदीवरतीच गुदरलेला होता 

ह ेतुम्हीही जाणून आहात. परांतु द्रौपदीठायीची ईश्वरावरील वनताांत श्रद्धाच फळाला 

आली आवण वतला त्या वपतामह भीष्माांच्या रूपाने तो ईश्वरच पावला. त्या 

ईश्वरानेच द्रौपदीला रक्षण व आधार ददला असेच म्हणावे लागेल. एवढे असूनही 

द्रौपदी त्या प्सांगातून आता मनाने बाहरे आलेली आह ेयाबद्दल आपण खरेच वतचे 

कौतुक करावयास हवे. द्रौपदीच्या सांकटकाळी तुम्ही तेर्े प्त्यक्ष हजर असूनही 

वतला काहीच मदत करू शकला नाहीत, याचा सल तुमच्या मनाला लागून 

रावहलेला असणे अगदी स्वाभाववक आह.े परांतु त्या प्सांगात मनाने अडकून 

रहाण्यापेक्षा असा प्सांग आयुष्यात पुन्हा कधीच येणार नाही, यासाठी मनाची 

तयारी करा. तुम्हाला त्यावेळी आलेली अगवतकता व असहाय्यता ही कशामुळे 

आलेली होती, याचा शाांत मनाने ववचार करा आवण वववेकाचे बळ घेऊन मनातील 

ते दोषच मुळासकट काढून टाका. भूतकाळाला ववसरा आवण भववष्यकाळ उज्वल 

करण्यासाठी आताच्या वतणमानकाळाचाच उपयोग करून घ्या. तुमच्याठायीचा 

ववझलेला पराक्रमाचा अग्नी पुन्हा प्ज्ववलत करा आवण भववष्यकाळ घडववण्यासाठी 

पुन्हा सज्ज व्हा. 

 ह े पाांडवाांनो, तुमच्या मनात एखादे वेळेस असा ववचार येईल की ह े जे 

वनवासाचे सांकट तुमच्यावर आलेले आह े एवढे सांकट आजपयांत कधी कोणावरच 

आलेले नाही. पण इवतहास साक्षी आह े की याहीपेक्षा कठीणातील कठीण सांकटे 

दकत्येकाांवर आलेली आहते. परांतु स्वपराक्रमाने व वजद्दीने त्याांनी त्या सांकटाांवर मात 

केली आवण पुन्हा सवण वैभव व ऐश्वयण प्ाप्त करून घेतले. तुमच्याकडे तर पराक्रमाची 

जराही कमतरता नाही. फक्त योग्य सांधी वमळण्याची वाट पहात मनातील धीर 



 कृष्णपरमात्मा 

 

कायम धरून ठेवा. बारा वषाांचा वनवासाचा काळ आवण एक वषाणचा 

अज्ञातवासाचा काळ, काळाच्या ओघात हाां हाां म्हणता वनघून जाईल आवण पुन्हा 

तुमची वेळ येईल. ती साधण्यासाठी आताचा काळ हा तपियेचा काळ म्हणून पहा 

आवण तुमची मनोधारणा व गेलेले मनोबळ पुन्हा प्ाप्त करून घेण्यासाठी या 

काळाचा उपयोग करून घ्या. या प्वतकूल काळातही एक अत्यांत महत्त्वाची 

अनुकूलता तुमच्यापाशी आह.े तुम्ही पाचही बांधू एकत्र आहात आवण तुमच्यातील 

ऐक्य कायम आह.े या तुमच्या ऐक्यबळामुळे या जगातील कोणतीही दषु्ट शक्ती 

तुम्हाला केव्हाच हरवू शकणार नाही अर्वा नमवूही शकणार नाही. त्याहीपेक्षा 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे द्रौपदीसारखी सहधमणचाररणी पत्नी वतच्या सवण भावावनशी 

तुम्हाला सार् दणे्यासाठी तुमच्याबरोबर आह.े तुमच्यासाठी द्रौपदीने केलेला त्याग 

हा अमूल्य आह.े द्रौपदीच्या या भावबळामुळे व तुमच्या ऐक्यबळामुळे तुमच्याकडून 

पराक्रमाने सवण ऐश्वयण प्ाप्त करून घेणे ह ेवनवितपणे घडणार आह,े याची मला पूणण 

खात्री आह.े” 

 कृष्णाच्या बोलण्याने धमणराजासह सवणच पाांडवाांचे आधी म्लान झालेले चेहरे 

बरेचसे उजळले आवण त्याांच्या मुखावरती तजेला ददसू लागला. त्याांची मने 

नैराश्याच्या जाळ्यातून सुटली असल्याची लक्षणे त्याांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे ददसू 

लागली. पाांडवाांची मने वस्र्र झाली होती आवण ती आता होकारात्मक ददशेने 

ववचार करू लागली होती. आपल्याकडे काय नाही यापेक्षा, आपल्याकडे आता काय 

आह ेयाची जाणीव पाांडवाांना झाली होती आवण प्ाप्त पररवस्र्तीला धैयाणने सामोरे 

जाण्याचा वनधाणरही त्याांच्यारठकाणी वनमाणण झाला होता. परांतु अजुणनावरती मात्र 

कृष्णाच्या बोलण्याचा ववशेष पररणाम झालेला ददसत होता. तो र्ोडासा 

भावपूणणही झालेला होता. त्याने कृष्णाच्या जवळ जाऊन कृष्णाचे दोन्ही हात प्ेमाने 

स्वतःच्या हातात घेतले आवण तो कृष्णाला उदे्दशून बोलू लागला. 

 “अरे कृष्णा, तू आमच्या प्ेमाने धावत येऊन आमच्या भेटीसी आलास, यातच 

आम्हाला सवणकाही वमळाले. तुझ्या बोलण्याने आमच्या मनावरील उदासीनता तर 

केव्हाच पूणणपणे झटकली गेली आह.े प्वतकूल पररवस्र्तीतही आम्हाला काय 

अनुकूलता आह ेयाची तू आम्हाला आठवण करून ददलीस खरी, परांतु आमच्यासाठी 

सवाणत मोठी अनुकूलता हीच आह ेकी आमचा कृष्ण हा आमच्या बरोबर आह ेआवण 

हीच आमच्यासाठी सवाणत भाग्याची गोष्ट आह.े सुखदःुखाच्या सवण प्सांगात आम्हाला 

सार् दऊेन आमच्या पाठीशी सदवै उभा रहाणारा असा तुझ्यावशवाय दसुरा 

कोणीही आमच्यासाठी नाही. असे असूनही आम्ही मात्र प्सांगात तुला ववसरतो, 

हीच खरी दभुाणग्याची गोष्ट आह.े भावी सांकटाांपासून तू आम्हाला नेहमीच सावध 

करीत असताना, आम्ही मात्र स्वतःच्या बळाचा व ज्ञानाचा फाजील ववश्वास 



 

 

बाळगून तुझ्या बोलण्याकडे दलुणक्ष करतो आवण एखाद्या बेसावध क्षणी सांकटाच्या 

दरीत जाऊन कोसळून पडतो. त्या दरीतून वर येऊन पुन्हा डोंगराच्या पठारावर 

येणे, ही वाटते तेवढी साधी व सोपी गोष्ट नाहीच आह.े केवळ आमच्या प्यत्नाांनी 

घडणारी ही गोष्ट नाही. त्यासाठी तुझी फक्त सार्च आम्हाला नको आह ेतर तुझ े

मागणदशणनही आम्हाला हवे आह ेआवण मुख्य म्हणजे तुझे मागणदशणन घेऊन त्याप्माणे 

वागण्याची बुद्धी आम्हाला हवी आह.े खरे तर, तेर्ेच आम्ही कमी पडतो, नव्हे 

फारच कमी पडतो. काही काही वेळा तर आम्ही एवढे कमी पडतो की सांकटामध्ये 

अगदी खोलवर जाऊन पडतो. हचे जर आम्ही वेळीच तुझ्याकडून मागणदशणन घेऊन 

त्याप्माणे वागू, तर असे घोर प्सांग आमच्यावर कधीही येणारच नाहीत. परांतु 

आम्ही आधी आमची बुद्धी चालवून, आमच्या शहाणपणाने वनणणय घेऊन तसे 

वागायचे आवण आमच्याच कमाणची फळे म्हणून सांकटात सापडलो, की मग मात्र 

तुझ्याकडून रक्षणाची अपेक्षा करायची ही गोष्ट चुकीचीच आह.े परांतु तू मात्र 

आमच्या सवण चुकाांकडे दलुणक्ष करून अगदी सहजपणे आमच्या पाठीशी उभा 

रहातोस. यात तुझ्या मनाचा मोठेपणा नक्कीच आह,े पण त्यामुळे आमच्या मनाचा 

कोतेपणा व खोटेपणा काही लपून रहात नाही. उलट तो जास्तच प्कषाणने जाणवतो 

आवण मग आमचीच आम्हाला लाज वाटते. 

 ह े कृष्णा, पण आतापयांत जे झाले ते पुरे झाले. आमचे अज्ञान ह े आमच्या 

चुकाांचे कारण साांगून त्याांचे समर्णन करणे, ह ेअवधक चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा आता 

नेहमी तुझे मागणदशणन घेऊनच आमचे जीवन जगण्याचा वनियच आम्ही करावयास 

हवा. केवळ आम्हा सवण बांधूांचे ऐक्य आह ेम्हणून त्याचे बळ आहे असे म्हणावे, तर 

प्त्यक्ष प्सांगात ते कामाला येऊ शकत नाही, ह ेतर आता वसद्धच झाले आह.े परांतु 

कृष्णा, आमच्या सवाांच्या ववश्वासाचा व प्ेमाचा असलेला तू जर आमच्यामध्ये 

असलास तरच आम्हाला मनोबळ वमळेल आवण आमच्याकडून पराक्रम घडू शकेल, 

याची मला तरी पूणण खात्री आह.े आज केवळ तुझ्यामुळेच ही द्रौपदी पुन्हा मनाने 

सावरली आह.े एवढेच नव्ह,े तर वतच्या मनाने उभारीही घेतली आह,े ही साधी 

गोष्ट नाही. वतच्याठायी तुझ्याववषयी जे प्ेम व श्रद्धा आह ेत्यानेच ह ेशक्य झाले, ही 

गोष्ट सत्य आह.े खरे तर, द्रौपदीच्या समोर जायलाही आम्हाला लाज वाटते. 

आमच्या असहाय्यतेमुळेच अवधकच अगवतक झालेल्या द्रौपदीच्या मुखातून त्या घोर 

प्सांगात केवळ ‘कृष्णा, कृष्णा’ असेच नाव सतत येत होते, यातच सवणकाही आले. 

वतच्या त्या आकाांतानेच बहुधा एवढा वेळ स्वस्र् बसलेल्या भीष्म वपतामहाांच्या 

अांतःकरणाला अचानक पाझर फुटला आवण त्याांनीच पुढे होऊन द्रौपदीची अब्रू 

राखली. आम्ही मात्र नामदाणसारखे स्वस्र् बसून सवण तमाशा केवळ बघत रावहलो 

होतो. वधःकार असो आमच्या पराक्रमाचा आवण आमच्या त्या केवळ नावाच्या 
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क्षवत्रयधमाणचा! खरे तर, त्यासाठीच आम्हीच कोणत्याही वशक्षेला पात्र आहोत आवण 

ती आम्हाला आमच्याच कमाणचे फळ म्हणून आता वमळाली आह.े पण द्रौपदीला 

मात्र आमच्यामुळे नाहक वशक्षा भोगावी लागली आह ेआवण त्याचेच मला अत्यांत 

वाईट वाटत आह.े द्रौपदीने आमच्याबरोबर वनवासात येण्याचे ठरवले आह,े हा 

वतच्या मनाचा मोठेपणा आह े आवण हहेी वतच्यावरील तुझ्याच प्भावाचे लक्षण 

आह,े ही गोष्टही मी जाणून आह.े  

 ह े कृष्णा, ज्या ववश्वासाने तू द्रौपदीला आमच्या कुटुांबात आणलीस त्या 

ववश्वासाला आम्ही पात्र ठरलो नाही, ही गोष्ट खरी आह.े परांतु यापुढे मात्र असे 

होणार नाही असे मी तुला वचन दतेो. द्रौपदीचे रक्षण करण्याच्या आड आता 

कोणतीच गोष्ट येणार नाही, म्हणजे मी तशी ती येऊ दणेार नाही. एवढेच नव्ह,े तर 

त्या दयुोधनाकडून व दःुशासनाकडून द्रौपदीचा जो अवमान व अवहलेना झालेली 

आह ेत्याचा वचपा मी काढीनच काढीन आवण त्याची फळे त्याांना भोगावयास, मी 

वनवितच भाग पाडीन. त्यातून त्याांची सुटका होणे आता शक्यच नाही. एकदा का 

आमचा हा वनवास व अज्ञातवास सांपला की मग ते आहते आवण आम्हीही आहोतच. 

त्याांच्या प्त्येक दषु्कृत्याची वशक्षा त्याांना ददल्यावशवाय तर आम्ही रहाणार नाहीच, 

पण आम्ही आमचे गमावलेले राज्य स्वपराक्रमाने पुन्हा परत वमळवूच वमळवू. हाच 

आमचा दढृवनिय आह ेआवण हाच आता आमचा ध्यासही आहे. तोपयांत योग्य वेळ 

येण्याची आम्ही वाट पहात राहू. कृष्णा, त्यासाठी आम्हाला तुझ्याच मागणदशणनाची 

व प्त्यक्ष साहाय्याची जरूरी आह.े” 

 एवढा वेळ आवेगाने बोलणारा अजुणन बोलता बोलता भावनावववश झाला 

आवण त्याच्या नेत्राांतून अश्रूधारा वाहू लागल्या. सवाांचीच अवस्र्ा अजुणनासारखीच 

झालेली होती आवण सवाांचेच नेत्र भरून आले होते. कारण अजुणनाच्या बोलण्यातून 

सवाांच्याच भावना मोकळ्या झालेल्या होत्या. द्रौपदीला तर ववशेषत्वानेच भरून 

आले होते. अजुणनाठायी कृष्णाच्या माहात्म्याची जाणीव वनमाणण होत आह,े या 

गोष्टीचे वतला ववशेष महत्त्व वाटत होते. कृष्णाची अवस्र्ाही भावपूणणच झाली 

होती. त्याच अवस्र्ेत कृष्ण सहजपणे अजुणनाच्या जवळ गेला आवण त्याने अजुणनाला 

प्ेमाने आपल्या जवळ घेतले. इतर पाांडव व द्रौपदीही कृष्णाच्या सवन्नध येऊन उभे 

रावहले. त्या सवाांवर कृष्णाने आपली कृपादषृ्टी प्ेमाने दफरवली आवण त्याांच्याकडे 

आश्वासनपूवणक नजरेने पावहले.” 

 नारदाचे बोलणे पूणणपणे सांपायच्या आतच लक्ष्मीच्या मुखातून उत्स्फूतणपणे 

उद्गार बाहरे आले,  



 

 

“छान, छान! ही गोष्ट मात्र अत्यांत चाांगली झाली. कारण काहीही असो, परांतु 

सवण पाांडव आवण ववशेषतः अजुणन, या वनवमत्ताने कृष्णाच्या अवधक जवळ आले. 

आपापसातील ऐक्य राखण्याच्या नादात खरे तर ते कृष्णाशी जवळीकता साधत 

नव्हते आवण त्याच्यापासून दरूच रहात होते ककवा दरू जात होते, असे म्हणा. परांतु 

आता खरोखरीच जर त्याांनी त्याांच्यामध्ये कृष्णाला घेतले असेल तर त्याांच्यातील 

ऐक्य ह े खऱ्या अर्ाणने साधेल आवण त्याचे बळ त्याांना प्त्यक्ष अनुभवता येईल. 

कारण ऐक्यामध्ये केवळ एकत्र रहाण्यापेक्षा, मनाचे मनाशी ऐक्य होणे अत्यांत 

आवश्यक आह े आवण सवाांच्या मनात जर एकच आदशण व एकच प्ेमाची व्यक्ती 

असेल, तरच असे ऐक्य होणे शक्य आहे. कारण त्यामुळे सवाांच्याच जीवनाचे 

ध्येयही एकच होऊन रहाते आवण ध्यासही एकच होऊन रहातो. एकालाच 

साांगायचे, एकाचेच ऐकायचे आवण त्या एकासाठीच सवण करायचे या एकीएक 

भावातूनच खरे ऐक्य, आधी त्या एकाशीच साधले जाणार आवण मग त्याच 

ऐक्याचा अनुभव आपापसातही येणार. सवण पाांडवाांच्या जीवनात कृष्णच असा 

एकीएक होऊन रावहला, ह ेतर मला एक शुभ लक्षणच वाटत आह.े काही वेळेला 

वाईटातून चाांगले वनघते ते असे! या वनवमत्ताने पाांडवाांच्या जीवनाला एक चाांगली 

कलाटणी वमळाली असेल, याची मला तरी खात्री वाटते. परांतु तरीही पुढील सवण 

कर्ाभाग प्त्यक्ष तुझ्या मुखातून ऐकण्याची आतुरता मात्र माझ्याठायी अत्यांत वेगाने 

वाढत आह.े कारण तू काही नुसता इवतहास साांगत नसतोस तर त्या वनवमत्ताने त्या 

व्यवक्तरेखाांचे माध्यम घेऊन, तुझ्याठायीचाच सगुण प्ेमभवक्तभाव साकार होत 

असतो आवण त्याचाच मला अत्यांत आनांद होत असतो. कारण त्यातूनच 

सगुणभक्तीचा मागण प्गट होत रहातो आवण तीच गोष्ट मला सवाणत महत्त्वाची 

वाटते.” 

  नारद बोलत असताना मध्येच बोलण्याचे स्वातांत्र्य लक्ष्मीने ज्या प्ेमाच्या 

हक्काने घेतले त्याचा नारदाला अवतशय सांतोष झाला. नारदाच्या अांतरातील 

सगुणप्ेमाच्या अखांड प्वाहात तर खांड पडणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे नारदाच्या 

मुखातून प्गटणारा शब्दप्वाहही अखांडीत असल्याप्माणेच पुन्हा सुरू झाला. 

 “ह े लक्ष्मी, तुझे म्हणणे अगदी बरोबर आह.े सवाांच्याठायी एकाच प्ेमाचे 

अवस्तत्व व जाणीव असेल तरच त्याांच्यामध्ये खरे आांतररक ऐक्य साधले जाते. मग 

बाहरेची वभन्नता जरी रावहली तरी ती त्या ऐक्याच्या अनुभवाच्या आड न येता, 

वतला त्याची जोडच वमळते. बाह्ाांगाची, रूपाची व अगदी स्वभावाचीसुद्धा 

वभन्नता ही रहाणारच. त्यामध्ये समानता असणे शक्यही नाही आवण तसे ते 

आवश्यकही नाही. तशी समानता आणण्याचा केलेला प्यत्न हा केवळ व्यर्णच नसतो, 
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तर तो त्रासदायकही असतो. पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पावहजे की असे 

सवाांशी व सवाांचे ऐक्य साधणारे प्ेम, ह े केवळ ईश्वराचेच असू शकते. कारण एक 

ईश्वरी प्ेमच असे आह ेकी ते सवाांचे, म्हणजे अगदी सवाांचे आह ेआवण सवाांसाठी 

आह.े असे प्ेम इतर कोणत्याही साांसाररक नातेसांबांधामध्ये अवजबात सांभवत नाही. 

अर्ाणत् ते ईश्वरी प्ेम महापुरूषाांच्या व्यवक्तमत्त्वाद्वारेच प्गट असते आवण सवाांसाठी 

उपलब्ध असते ही गोष्ट मात्र, हजार वहश्श्याांनी खरी आह.े असे ईश्वरी प्ेम पाांडवाांना 

कृष्णाच्या रूपाने वमळालेले होते. त्यामधील ईश्वरी भाव त्या सवाांनाच कळला 

होता असेही नाही. परांतु कृष्णाच्या ईश्वरी प्ेमाचा लाभ त्याच्या सवण गुणधमाणवनशी 

पाांडवाांना होत होता, ह े मात्र खरे. त्यामध्येही द्रौपदीच्याठायी कृष्णाच्या 

ईश्वरत्वाववषयी आत्यांवतक श्रद्धा होती आवण त्याच श्रद्धनेे ती कृष्णावर अवतशय 

प्ेमही करीत होती. त्यामुळेच वतच्या मनामध्ये कृष्णाववषयीचा भवक्तभाव 

वनवितपणे वनमाणण झालेला होता आवण तो हळूहळू वृबद्धगतही होत होता. 

अजुणनालाही कृष्णाच्या प्ेमाचे वेगळेपण वनवितच लक्षात आलेले होते आवण 

कृष्णाचे माहात्म्यही त्याला हळूहळू आकलन होऊ लागले होते. त्या दोघाांचाही 

आांतररक प्वास पुढे कसा कसा झाला ह े पुढील कर्ेच्या वनवमत्ताने जेव्हा प्गट 

होईल, तेव्हा तुला ते कळेलच. 

 ह े लक्ष्मी, तू जे म्हणालीस की काहीवेळा वाईटातून चाांगलेही वनघते, ते 

म्हणणे जरी बरोबर असले तरी ते यर्ार्ण मात्र नाही. कारण सवणच जण त्या 

ईश्वराचेच अांश असल्यामुळे प्त्येकाच्या रठकाणी चाांगुलपणा हा तत्वतः व मूलभूत 

आहचे. पुढे अज्ञानाने त्या चाांगुलपणावर आवरण येऊन त्याचा लोप होतो. एवढेच 

नव्ह,े तर अज्ञानाने घडलेल्या दवुषत कमाांमुळे त्यावर ववकाराांची पुटेही चढून ती 

अत्यांत घट्टही होऊन बसतात. असे असूनही, काहीवेळा ववशेष प्सांगात हा लुप्त 

झालेला चाांगुलपणा जोर करून वर येतो आवण वाईटपणावर मात करतो. परांतु ही 

मात तेवढ्या वेळापुरतीच असते. मनाच्याठायी पुन्हा वाईट गुणाांचा जोर होऊन तो 

चाांगुलपणा झाकोळला जातो आवण वाईटपणा वरचढ होतो. त्यासाठीच तात्पुरता 

वर आलेला चाांगुलपणा साांभाळून राखला पावहजे आवण राखून वाढवला पावहजे. 

त्याचबरोबर वाईटपणाचे मूळ असलेले अज्ञान याचे पूणणतः वनमूणलन करून 

ववकाराांचेही उच्चाटन करावयास हवे, तरच त्या मूळच्या चाांगुलपणातून वाईट असे 

केव्हाच वनमाणण होणार नाही आवण मग वाईटातून काहीतरी चाांगले आले, असे 

कौतुकाने साांगण्याची वेळच येणार नाही. तेव्हा वाईटातून चाांगले वर आले आवण 

चाांगल्याची वाईटावर मात झाली ही गोष्ट नक्कीच चाांगली आह.े परांतु वाईट ह े

समूळ नष्ट होऊन केवळ चाांगलेच रटकून रहाणे हा चाांगल्याचा वाईटावरचा पूणण 

ववजय आह.े” 



 

 

 नारदाचे बोलणे ऐकत असताना लक्ष्मी तर चदकतच झाली होती. लक्ष्मीच्या 

बोलण्यातील एका साध्या वचनावर नारदाने एवढ्या गांभीरपणे बोलावे याचे वतला 

अत्यांत नवलच वाटत होते, ह े वतच्या मुखावरील भाव पहाताच लक्षात येत होते. 

परांतु नारदाच्या बोलण्यातील सखोलता व भावार्ण मात्र, लक्ष्मीच्या लगेचच लक्षात 

आला आवण वतने काहीही न बोलता केवळ वतची मान सांमतीदशणक हलवली. कारण 

नारदाच्या यर्ार्ण व स्पष्ट बोलण्यापुढे काहीही बोलणे लक्ष्मीला शक्यच नव्हते, ही 

गोष्ट लक्ष्मीने ओळखली होती. म्हणून वतनेही काही बोलायचा प्यत्नच केला नाही. 

खरे तर, लक्ष्मीला त्याची आवश्यकताही जाणवली नाही. लक्ष्मीची ही मनःवस्र्ती 

नारदाने बरोबर ओळखली. त्यानेही लक्ष्मीकडे पाहून केवळ मांदवस्मत केले आवण 

पुढे बोलावयास सुरूवात केली. 

 “ह ेलक्ष्मी, तू म्हणालीस त्याप्माणे सवण पाांडवाांच्याठायी पुन्हा सद्भाव जागा 

झाला होता आवण त्याांचे सद्गुणही पुन्हा सबल झाले होते. त्या दोन्हीच्या 

सांयोगानेच त्याांच्याकडून पुन्हा पराक्रम घडणे शक्य होणार होते. परांतु त्याची योग्य 

वेळ येण्यासाठी बराच काळ जावा लागणार होता. कारण बारा वषे वनवास व एक 

वषण अज्ञातवास एवढा काळ जाणे तर अटळच होते. अर्ाणत वनवासाचा काळ हाही 

अत्यांत खडतर असाच होता. राज्यवैभवाचा त्याग करून आलेल्या पाांडवाांना 

वनवासातील कष्टमय जीवन स्वीकारायला वेळ हा लागलाच. परांतु ते सवण 

पाांडवाांनी मनाने स्वीकारलेले असल्यामुळे, प्ाप्त पररवस्र्तीशी हळूहळू जुळवून घेणे 

त्याांना शक्य झाले. मुळात द्रौपदीनेच सवण जीवन ववनातक्रार व हसतमुखाने 

जगायला सुरूवात केल्यामुळे, इतराांना तक्रार करायला काही जागाच वशल्लक 

रावहली नाही. पाांडवाांची आपापसातील योग्य समज, द्रौपदीचा समजूतदारपणा व 

कृष्णाची प्त्यक्ष मदत यामुळे त्या सवाांचेच जीवन अत्यांत सुरळीत, स्वास््याचे व 

समाधानाचे होण्यासाठी जास्त काळ जावा लागलाच नाही. 

 ह े लक्ष्मी, पाांडवाांना वनवासात जावे लागले या गोष्टीनेही दयुोधनाच्या 

मनाचे अवजबात समाधान झालेले नव्हते. वनवासात राहूनही पाांडवाांचे जीवन 

व्यववस्र्त चालू आहे ही गोष्ट जेव्हा दयुोधनाच्या गुप्त हरेाांकडून त्याच्या कानावर 

आली, तेव्हा त्याचा अवतशय जळफळाटच झाला. त्याचे मन अत्यांत अस्वस्र् झाले. 

द्वषे मत्सराने पछाडलेल्या दयुोधनाने पाांडवाांना त्रास देण्याच्या एकमेव दषु्ट हतेूने 

त्याांच्यावर अनेक सांकटे आणली. पाांडवाांववरूद्ध अनेक छुप्या कारवाया करून 

दयुोधनाने त्याांना नामोहरम करण्याचे आटोकाट प्यत्न केले. परांतु कृष्णाच्या 

मागणदशणनानुसार वनत्य सावध असलेल्या पाांडवाांनी मोठ्या वहकमतीने व कृष्णाच्या 

मदतीने सवण सांकटाांवर मात केली आवण कृष्णाच्या कृपेने ते दयुोधनाला पुरून उरले. 

तो सवण इवतहास येर्े साांगणे अनावश्यक व अप्स्तुतही आह.े तेवढा आपला वेळ 
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फुकट गेल्यासारखेच होईल आवण ते आपल्याला परवडण्यासारखे नाही. कारण 

आपल्याला कृष्णचररत्राांतील प्ेमरसाचे जास्तीत जास्त सेवन करावयाचे आह े ह े

मुख्य आह.े त्यासाठी जेवढा जास्तीत जास्त वेळ आपल्याला वमळेल तेवढा कमीच 

आह.े तेव्हा उगाच इकडे वतकडे न करता व आजूबाजूला न जाता आपण पुढे 

जाण्याचे करावे, हेच योग्य ठरेल. 

 बारा वषाांच्या वनवासानांतर पाांडव अज्ञातवासात राहू लागले. त्याांनी ववराट 

नगरातील राजाकडे वेषाांतर करून व वेगळी नावे धारण करून गुप्तपणे आश्रय 

घेतला आवण राजाच्या सेवेत राहून वेगवेगळी कामे करू लागले. पाांडवाांनी त्याांचा 

आपापसातील नातेसांबांधही लपवूनच ठेवला होता. दयुोधनाने पाांडवाांचा शोध 

घेण्यासाठी शर्ीचे प्यत्न केले. कारण एक वषाणच्या आत जर पाांडव प्गट झाले 

असते तर आधीच ठरलेल्या अटीनुसार, त्याांना पुन्हा बारा वषे वनवास व एक वषण 

अज्ञातवास करणे भाग पडले असते. त्यासाठीच दयुोधन अगदी घायकुतीला येऊन 

प्यत्नाांची पराकाष्ठा करीत होता. मात्र त्याच्या प्यत्नाला यश काही येत नव्हते. 

परांतु दवैयोगाने एक वववचत्र घटना घडली. द्रौपदी ज्या ववराट राजाच्या राणीकडे 

वतची दासी म्हणून सेवा करीत असताना, राणीचा भाऊ कीचक याची द्रौपदीवरती 

वाईट नजर गेली आवण त्याच्या वासनेची पूती द्रौपदीने करावी म्हणून वतच्यावरती 

दबाव आणून, तो वतला मानवसक त्रास दऊे लागला. द्रौपदीने ही गोष्ट 

राजवाड्यातच आचारी म्हणून काम करणाऱ्या भीमाच्या कानावर घातली. 

भीमाचा राग अनावर झाला. राजाचा एक सल्लागार म्हणून वावरणाऱ्या 

धमणराजाने भीमाला काहीही प्त्यक्ष कृती करण्यापासून र्ोपवून धरले. कारण 

अज्ञातवासाचा काळ सांपण्यासाठी र्ोडेच ददवस वशल्लक रावहलेले होते. परांतु 

कीचकाचा जाच वाढतच चालला आवण गोष्टी द्रौपदीच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे 

गेल्या. मग भीमालाही धीर धरून रहाणे कठीणच होऊ लागले. त्याचाही 

नाईलाजच झाला आवण त्याने एका रात्री गुप्तपणे कीचकाची एकाांतात भेट घेऊन 

केवळ मुष्टीचा वापर करून त्याचा वध केला. दसुऱ्या ददवशी ही बातमी जेव्हा 

सवाांना कळली तेव्हा तर सवणत्र एकच हलकल्लोळ माजला. परांतु कीचकाचा वध 

कोणी केला ह े कोणालाच कळले नाही. अर्ाणत धमणराजाने ती गोष्ट न साांगताच 

ओळखली. पण मोठ्या सांयमाने तो स्वस्र् बसून रावहला. 

 ह ेलक्ष्मी, कीचकवधाची वाताण जेव्हा दयुोधनाच्या कानावर गेली तेव्हा तो 

सावध झाला. दयुोधन अत्यांत चतुर होता. कीचकासारख्या बलाढ्य पुरूषाचा 

कोणत्याही शस्त्राचा वापर न करता वध झाला आह े ह े कळल्यावर त्याची तर 

मनोमनी खात्रीच झाली, की ते काम भीमावशवाय दसुरे कोणीही करणे शक्यच 

नाही. दयुोधनाने ताबडतोब त्याचे गुप्तहेर ववराट नगराला पाठवले आवण त्याांना 

त्यारठकाणी पाांडवाांचा शोध लागलाच. दयुोधनाने स्वतः सैन्यावनशी जाऊन ववराट 



 

 

नगरीच्या राजाशी युद्ध पुकारले. अशा सांकटप्सांगी राजाला मदत करणे ह ेआपले 

कतणव्यकमण आह ेअसे वाटून अजुणनाने वेष पालटून युद्धात भाग घेतला आवण राजाला 

युद्ध बजकून ददले. युद्ध हरत असतानाही दयुोधन अत्यांत खूश झाला. कारण वेषाांतर 

करून लढणाऱ्या अजुणनाला त्याने ओळखले होते. त्यामुळे सवाांसमक्ष पाांडवाांना प्गट 

होणे भागच पडले. दयुोधनाचा आनांद गगनात मावेना. कारण पाांडवाांना आता पुन्हा 

बारा वषे वनवास व एक वषण अज्ञातवास पत्करावा लागणार याची वनविती झाली 

होती. परांतु जेव्हा धमणपांवडताांनी असा वनणणय ददला की चाांद्रमास गणतीनुसार बारा 

वषे वनवास व एक वषण अज्ञातवास असा तेरा वषाांचा काळ पूणण झालेला आह,े तेव्हा 

मात्र दयुोधन अत्यांत वचडला. पांवडताांचा वनणणय मान्य करण्यास त्याने नकार ददला 

आवण पाांडवाांनी पुन्हा वनवास व अज्ञातवास पत्करावा, असा हट्टच धरून बसला. 

परांतु सवणच र्ोर मांडळींनी शास्त्राचा वनणणय मान्य केल्यामुळे धृतराष्ट्राला राजा 

म्हणून तो वनणणय स्वीकारणे भागच पडले. दयुोधन मनातून अत्यांत चरफडला खरा, 

पण स्वस्र् बसण्यावशवाय दसुरे काहीही करता येणे त्यालाही शक्यच नव्हते. 
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कौरव-पाांडव यदु्ध 

 ह ेलक्ष्मी, पाांडवाांना अनुकूल काळ सुरु झाला असे वाटले खरे. परांतु ते तेवढे 

सहज नव्हते. दयुोधनाने धमणराजाचे राज्य त्याला परत करण्यास स्पष्टपणे नकार 

ददला. दयुोधन कोणाचेही ऐकण्यास तयारच होईना आवण त्याच्या हट्टाला तो 

घट्टपणे धरून बसला. त्याच्यापुढे धृतराष्ट्राचाही नाईलाज झाल्यासारखे धृतराष्ट्र 

दाखवीत होता खरे, परांतु मनातून मात्र तो दयुोधनाला पाठठबाच दते होता. 

धमणराजाचा पववत्रा मात्र नेहमीप्माणे सामोपचाराचा होता. ‘आम्हाला सांपूणण राज्य 

वमळाले नाही तरी आमची हरकत नाही. आम्हा पाच जणाांना पाच गावे वमळाली 

तरी चालतील’ अशीही भूवमका धमणराजाने घेतली. परांतु दयुोधनाने त्यालाही 

कडाडून ववरोध केला. धमणराजाची ही कमीपणाची भूवमका इतर पाांडवाांना मुळीच 

मान्य काय पण सहनही होईना. आता युद्धावशवाय दसुरा पयाणयच नाही याववषयी, 

धमणराजा सोडून इतर पाांडवाांचे एकमत झाले होते. यावेळी मात्र त्या सवाांनी 

कृष्णाला बोलावून घेतले आवण त्याचे मागणदशणन मावगतले. कृष्णानेही यावेळी 

सदक्रय सहभाग घेतला आवण धमणराजाशी स्वतः बोलणे करून त्याची समजूत 

घातली. धमणराजाच्या वनवमत्ताने कृष्ण सवण पाांडवाांनाच उदे्दशून बोलू लागला. 

 “अरे धमणराजा, तुझ्या सावत्त्वक वृत्तीचे मला नेहमीच कौतुक वाटते व 

त्याववषयी आदरही आह.े पण सावत्त्वक भाव म्हणजे जरी प्ारब्धातील सवण दःुखे व 

सांकटे सहन करणे असे असले, तरी अन्याय सहन करणे म्हणजे काही सहनशक्ती 

नव्ह.े दसुऱ्यावरती अन्याय न करणे आवण आपल्यावरती अन्याय होऊ न दणेे हाच 

खरा क्षवत्रय धमण आहे. अन्याय करणे व सहन करणे ह ेदोन्हीही गुन्हचे आहते. तेव्हा 

सावत्त्वक वृत्ती ही मनाची दबुणलता न ठरता ती मनाची सबलताच ठरावयास हवी. 

स्वतःवरच्या ककवा स्वकीयाांवरच्या अन्यायाने ज्याचे रक्त सळसळून वर येते, तोच 

खरा क्षवत्रय आह.े खरे तर, क्षवत्रय हा कोणा परक्यावरही अन्याय होऊ दते नाही. 

पण याचा अर्ण असा नव्ह े की तो स्वकीयाांना वाऱ्यावर सोडतो. स्वकीयाांच्याही 

पाठीशी जो स्वतःच्या सवण शक्तीवनशी उभा रहातो, त्यानेच स्वतःला क्षवत्रय 

म्हणवून घ्यावे. दसुऱ्याच्या हक्काची गोष्ट त्याच्यापासून वहरावून घेणे ह ेजसे अयोग्य 

आह े तेवढेच, स्वतःच्या हक्काची गोष्ट दसुऱ्याला आपल्यापासून वहसकावून घेऊ 

दणेेही तेवढेच अयोग्य आह.े म्हणूनच सावत्त्वक भावाच्याठायी क्षात्रतेज असावयास 

हवे आवण वेळप्सांगी ते क्षात्रतेज प्गटही व्हावयास हवे. धमणराजा, तुम्हा सवण 

पाांडवाांचे हे क्षात्रतेज प्गट होण्याची वेळ आता आलेली आह.े नाहीतर केवळ भ्याड 

व नामदण अशीच तुमची सांभावना होईल. 



 

 

 ह ेधमणराजा, आतापयांत दयुाणधनाने तुमच्यावर केलेल्या सवण अन्यायाांचे स्मरण 

करा. त्याने वारांवार तुम्हाला नष्ट करण्यासाठी केलेली कट कारस्र्ाने आठवा. 

एकवेळ या गोष्टी ववसरणे शक्य होईल. परांतु दयुोधनाने व दःुशासनाने भर 

दरबारात केलेली द्रौपदीची ववटांबना मात्र कधीही ववसरू नका. त्या गोष्टीचे 

ववस्मरण ज्याला होईल, त्याला मनुष्य म्हणणेही अशक्यच आह.े एक महत्त्वाची 

गोष्ट लक्षात ठेवा की हा लढा केवळ कौरव व पाांडव याांच्यामधील नसून ही लढाई, 

दजुणनत्व व सज्जनत्व याांच्यामधील आह.े आजच्या काळात जे काही र्ोडेफार सज्जन 

लोक आहते, ते तुमच्याकडे मोठ्या आशेने डोळे लावून पहात आहते. आज 

सज्जनाांचा कोणीच वाली नाही अशी पररवस्र्ती वनमाणण होऊ पहात आह.े त्याांचा 

कैवार घेऊन त्याांच्या वतीने लढणारा आवण त्याांना त्याांचे न्याय्य हक्क वमळवून 

दणेारा, असा कोणीही नाही. परांतु आज ही जबाबदारी तुम्ही स्वीकारण्याची वेळ 

आलेली आह.े ईश्वरी सत्तेमध्ये या ईश्वरी कायाणसाठी तुम्हालाच वनयोवजत केलेले 

आह,े अशी माझी मनोमन धारणा आह.े मला तरी तसेच ईश्वरी सांकेत जाणवत 

आहते. मला ही खात्री सुद्धा आह ेकी तुम्हालाही तुमच्या या कतणव्यकमाणची जाणीव 

होईल आवण तुमच्याकडून ह ेईश्वराचे कायण वनवितपणे घडेल.” 

 कृष्णाच्या बोलण्याने धमणराजासह सवण पाांडव अत्यांत प्भाववत झाले होते. 

कृष्णाच्या बोलण्याने त्याांच्या अांतरातील ववझून जात असलेले क्षात्रतेजाचे स्फुबल्लग 

जणू पुन्हा जागे झालेले होते आवण कौरवाांशी मुकाबला करून स्वतःचे गतवैभव 

पुन्हा प्ाप्त करून घेण्याचा कृतवनिय, त्या पाांडवाांच्या मुखावरती स्पष्टपणे ददसत 

होता. त्या सवाांच्याच मनातील हा दढृ भाव अजुणनाच्या मुखातून शब्दरूपाने साकार 

होऊ लागला. 

 “ह ेकृष्णा, तुझ्या बोलण्याने आमच्या रठकाणचे क्षात्रतेज पुन्हा जागृत झालेले 

आह े ही गोष्ट खरीच आह.े आता कोणत्याही पररवस्र्तीत आम्ही पराक्रमाने 

दयुोधनासारख्या नीच स्वभावाच्या व खलप्वृत्तीच्या दजुणनाचा वनःपात करूच करू, 

ह ेमाझे वचन आह ेआवण माझे वचन ह ेमला माझ्या प्ाणाांपेक्षाही वप्य आह,े ही 

गोष्ट तूही जाणून आहसे. त्यामुळे माझे वचन ह ेकाही झाले तरी माझ्याकडून  खरे 

होणारच, ही गोष्ट आता स्पष्ट आह.े कृष्णा, ईश्वरी कायण व ईश्वरी सांकेत याववषयी तू 

जे काही बोललास ते मी जाणत नाही. परांतु हा पराक्रम आमच्याकडून घडावा ही 

तुझी इच्छा आह,े एवढीच गोष्ट आम्हाला कळते आवण तुझी इच्छा हीच आम्हाला 

प्माण आह.े तू तर तुझ्या सवण शक्तीवनशी आमच्या केवळ पाठीशीच नव्ह,े तर 

आमच्या बरोबरीने उभा रहाणार आहसे आवण त्यातच आपल्या ववजयाची वनविती 

आह.े”  



 कृष्णपरमात्मा 

 

 अजुणनाच्या बोलण्यावरती सवाांनीच सांमतीदशणक माना डोलावल्या खऱ्या, 

परांतु धमणराजाने त्याच्या मूळ स्वभावानुसार र्ोडासा वेगळा सूर लावलाच. ‘ह ेयुद्ध 

टाळण्याचा जास्तीत जास्त प्यत्न आपल्याकडून शेवटच्या क्षणापयांत घडावा. 

त्यादषृ्टीने दयुोधनाला भेटून पुन्हा सामोपचाराची बोलणी करावीत’ अस े

धमणराजाचे मत पडले आवण त्याने ते तसे स्पष्टपणे माांडलेही. धमणराजाच्या या 

बोलण्यावर सवणचजण नाराज झाले आवण र्ोडेसे वनराशही झाले. द्रौपदीचाही राग 

र्ोडासा अनावरच झाला आवण वतने तो तसा व्यक्तही केला. परांतु कृष्णाने त्या 

सवाांना आवरले आवण धमणराजाच्या समाधानासाठी स्वतः कौरवाांकडे जाऊन 

बोलणी करण्याचे ठरवले. त्या गोष्टीत कृष्णाला जराही कमीपणा वाटला नाही, 

एवढे त्याचे पाांडवाांवरती प्ेम होते. धमणराजाला ददलेल्या शब्दानुसार कृष्ण स्वतः 

कौरवाांच्या दरबारात जाऊन दाखल झाला आवण त्याने पाांडवाांच्या वतीने कौरवाांची 

समजूत घालण्याचा आटोकाट प्यत्न केला. परांतु हट्टाला पेटलेला दयुोधन दसुरे 

काहीही ऐकण्याच्या मनःवस्र्तीतच नव्हता. उलट पाांडवाांचा पक्ष घेऊन बोलणाऱ्या 

कृष्णाचाच दयुोधनाला अत्यांत राग आला आवण त्याने कृष्णालाच सैवनकाांकरवी 

पकडण्याचा प्यत्न केला. परांतु कृष्णाला असे पकडता येणे कोणालाही शक्यच 

नव्हते. कृष्ण पुन्हा पाांडवाांकडे परत आला आवण जेव्हा त्याने पाांडवाांना घडलेला 

साद्यांत वृत्ताांत साांवगतला, तेव्हा मग प्त्यक्ष युद्धावशवाय दसुरा कोणताही पयाणय 

वशल्लकच रावहलेला नाही, याची धमणराजासह सवणच पाांडवाांची खात्री झाली. 

 ह ेलक्ष्मी, कौरव व पाांडव याांचे युद्ध होणार हे ठरल्यावर उभयपक्षी त्याची 

तयारी सुरू झाली. अनेक राजेमहाराजाांना साम, दाम, दांड, भेद इत्यादी वापरून 

आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्यत्न उभय बाजूने सुरू झाला. युद्धाची रणनीती ठरू 

लागली आवण सवण सैन्याची व त्यासाठीच्या आवश्यक गोष्टींची जमवाजमव सुरू 

झाली. त्यामध्ये मुख्य म्हणजे यादवाांचे साहाय्य वमळवण्याचा प्यत्न दोन्ही बाजूांनी 

जोरदारपणे सुरू झाला. कृष्ण तर उघडपणे पाांडवाांच्या पक्षाचा होता आवण ते 

सवाांनाच मावहत होते. परांतु बलरामाला मात्र, हीच गोष्ट मुळीच मानवत नव्हती. 

केवळ राज्यासाठी भावाभावाांनी आपापसात युद्ध करावे ही गोष्टच मुळात 

बलरामाला मान्य नव्हती. ‘अशा युद्धात कोणतीही बाजू न घेता यादवाांचा 

कोणत्याही प्कारचा सहभाग नसावाच’ असेच बलरामाचे अत्यांत प्ामावणक मत 

होते. परांतु युद्ध अटळ आह ेही गोष्ट वनवित झाल्यावरती ते युद्ध स्वतः पहाण्याचा 

प्सांग येऊ नये या हेतूने युद्ध सुरू होण्यापूवीच बलराम तीर्णयात्रेला गेला होता. ह े

युद्ध धमण-अधमाणचे आह ेह ेन जाणल्यामुळे, ते युद्ध केवळ राज्यप्ाप्तीच्यासाठी कौरव 

व पाांडव या बांधूांमधीलच आह ेअशीच समजूत बलरामाने करून घेतली होती. धमण-



 

 

अधमाणतील फरक ना बलरामाला जाणता आला आवण ना धमाणच्या बाजूने उभे 

रहाण्याची बहमत त्याच्या कमकुवत मनाला घेता आली. त्यामुळेच 

वस्तुवस्र्तीपासून दरू जाण्याचा पलायनवादी मागण स्वीकारणे बलरामाला भाग 

पडले. बलरामाच्या मोठेपणाला कमी करण्यासाठी मी असे साांगत नसून, 

बलरामाच्या मोठेपणातील कमतरतेकडेच या वनवमत्ताने मला वनदशे करावयाचा 

आह े एवढेच! परांतु ईश्वराची वनयतीच श्रेष्ठ असते आवण दवैगतीही मोठी वववचत्र 

असते. त्यामुळे प्त्यक्ष युद्धसमाप्तीच्या वेळी बलरामाचे योगायोगाने पुनरागमन 

झाले आवण त्याला युद्धातील अांवतम प्सांगाचे साक्षीदार ह ेव्हावे लागलेच. 

 ह े लक्ष्मी, यादव सेनेची ताकद दयुोधन जाणून होता. त्यासाठी यादव 

सैन्याला कौरवाांच्या बाजूने वळवणे अत्यांत आवश्यक होते. म्हणून दयुोधन प्र्म 

बलरामाला जाऊन भेटला होता. बलराम दयुोधनाचा गदाववद्येतील गुरू 

असल्यामुळे दयुोधनाच्या मनात मोठी आशा होती. परांतु बलरामाने तो कोणत्याच 

बाजूला नसल्याचे दयुोधनाला स्पष्टपणे साांवगतले. त्यामुळे सवण वनणणय कृष्णाच्याच 

हातात गेले. दयुोधनाने हार न मानता प्यत्न करण्याचे ठरवले आवण तो कृष्णाच्या 

भेटीस गेला. त्यावेळेस कृष्ण ववश्राांती घेत एका मांचकावर पहुडला होता. दयुोधन 

कृष्णाच्या उशाशी असलेल्या आसनावर स्वस्र् बसून रावहला. नेमका त्याच वेळी 

योगायोगाने अजुणनही कृष्णाच्या भेटीसाठी आला आवण मांचकावर पहुडलेल्या 

कृष्णाकडे पाहून तो अत्यांत नम्रतेने कृष्णाच्या पायाशी असलेल्या आसनावर बसून 

रावहला. एवढेच नव्ह,े तर र्ोड्या वेळाने अजुणन त्याच्या दोन्ही हाताांनी कृष्णाचे 

चरण प्ेमाने व हळुवारपणे चुरू लागला. अजुणनाच्या प्ेमाच्या व सेवाभावी स्पशाणने 

कृष्ण र्ोड्याच वेळात दहेभानावर आला. समोर बसलेल्या अजुणनाला पाहून 

कृष्णाला अत्यांत हषण झाला आवण त्याने हसून अजुणनाचे स्वागत केले. अजुणन काही 

बोलणार त्याआधीच दयुोधनाने कृष्णाचे लक्ष स्वतःकडे वेधून घेतले. कृष्णाने 

दयुोधनाकडे पाहून मांदवस्मत केले आवण कृष्ण त्याच्याकडे प्श्नार्णक मुद्रनेे पहात 

रावहला. दयुोधनाने अजुणनाकडे जराही न पहाताच कृष्णाला उदे्दशून बोलावयास 

सुरूवात केली. 

 “कृष्णा, माझे येर्े येणे ह े प्र्म झालेले असल्यामुळे तू माझे बोलणे आधी 

ऐकून घेणे, ह े अत्यांत उवचत आह.े आम्हा कौरव व पाांडव याांच्यात युद्ध सुरू 

होण्याची वेळ आता जवळ येऊन ठेपलेली आह,े ह े तुलाही ठाऊक आहचे. तू 

पाांडवाांचा उघडपणे पक्षपाती असल्यामुळे आम्ही तुझी काही मदत मागावी, असा 

प्श्नच उपवस्र्त होत नाही. परांतु यादवाांचे व कुरूकुळाचे अत्यांत घवनष्ट असे सांबांध 

आहते आवण याच कारणासाठी मी यादवाांच्या मदतीची रास्त अपेक्षा धरून आह.े 

त्यासांबांधी मी आधी मला गुरूसमान असलेल्या बलरामदादाांची भेट घेतली असता 
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त्याांनी मला स्पष्टपणे साांवगतले की यासांबांधी ते तटस्र् असून त्याांनी सवण वनणणय 

तुझ्यावरती सोपवला आह.े त्यामुळेच मला तुझी अशी भेट घेणे भाग पडले आह.े 

‘यादवाांनी आतापयांतच्या प्र्ेप्माणे त्याांच्या कुरूकुळाशी असलेल्या बाांवधलकीला 

जागावे आवण युद्धात आम्हाला सार् द्यावी’ एवढेच माझे तुला साांगणे आह.े तेव्हा तू 

तुझी व्यवक्तगत मते व लोभ बाजूला ठेऊन वनणणय घ्यावास, एवढीच अपेक्षा मी 

तुझ्याकडून बाळगून आह.े” 

 दयुोधनाचे बोलणे सांपल्यावरती कृष्णाने अजुणनाकडे एक सूचक कटाक्ष टाकला 

असता अजुणन एवढेच म्हणाला, “कृष्णा, मी तुझी वा यादवाांची मदत मागण्याच्या 

उदे्दशाने येर्े आलेलोच नाही. मी अगदी सहज प्ेमाने व मनात काहीही हतेू न 

बाळगता तुझ्या भेटीसाठी आलो होतो. तू मनापासून आम्हा पाांडवाांच्या बाजूला 

आहसे याची मला पूणण खात्री आह े आवण आमच्यासाठी त्यापेक्षा दसुरी काहीही 

मोठी गोष्ट नाही. आम्हाला मदतीसाठी सांख्याबळाची मुळीच आवश्यकता नाही, तर 

आम्हाला भावबळाची आवश्यकता आह े आवण ते आमच्या पाठीशी तुझ्या रूपाने 

पूणणपणे आह ेम्हटल्यावरती मग आम्हाला आणखीन कोणाच्या व कसल्या मदतीची 

जरूरी आह ेबरे?” 

 अजुणनाच्या बोलण्यावरती कृष्णाने वस्मतहास्य केले आवण तो म्हणाला, “तुम्ही 

दोघाांनी तुमचे म्हणणे माझ्यासमोर माांडलेले आह े आवण त्यातील मवततार्ण व 

भावार्ण माझ्या लक्षात आलेला आह.े यादव कुळाचे कुरूकुळाशी अत्यांत जवळचे 

सांबांध आहते ही गोष्ट खरी आह ेआवण माझे पाांडवाांशी व्यवक्तगत प्ेमाचे सांबांध आहते, 

ही गोष्टही खरीच आह.े त्यामुळे तुम्हा उभयताांना मदत करणे ह ेयादवाांचे व माझे 

कतणव्यकमणच आह े आवण ते मी वनवितच करीन. दोघाांनाही ही मदत कशा प्कारे 

करावी यासांबांधी माझ्या मनात एक योजना आह.े एका बाजूला पूणण यादवसेना व 

दसुऱ्या बाजूला फक्त मी स्वतः अशी ववभागणी मी करतो. परांतु प्त्यक्ष युद्धात मात्र 

मी हाती शस्त्र धरणार नाही अशी माझी प्वतज्ञा आह.े त्यातील जो भाग तुम्हाला 

हवा असेल तो तुम्ही मागून घ्यावा.” 

 कृष्णाचे बोलणे पूणण होण्याच्या आतच दयुोधन पटकन व र्ोड्याशा मोठ्याच 

आवाजात म्हणाला, “मला सवण यादवसेनाच हवी आह.े कारण मला प्त्यक्ष 

लढणाऱ्या सैन्याची जरूरी आह.े वनःशस्त्र लोक युद्धात काय कामाचे? त्यासाठी तर 

बाजारबुणगे लोक असतातच की?” दयुोधनाच्या बोलण्यातील छद्मीपणा कृष्णाच्या 



 

 

लक्षात आला. परांतु त्यावर काहीही न बोलता कृष्णाने फक्त एक वमश्कील हास्य 

केले आवण वळून अजुणनाकडे पावहले. त्यावर अजुणनही तेवढ्याच तत्परतेने म्हणाला, 

“कृष्णा, मला तर फक्त तूच आवण जसा असशील तसा हवा आहसे.” अजुणनाच्या या 

बोलण्याचा कृष्णाला अत्यांत सांतोष झाला. दयुोधनाचे काम त्याच्या मनासारखे 

झाले होते. त्यामुळे त्याला तेर्े र्ाांबण्याची काहीच जरूरी नव्हती आवण दयुोधनही 

तेर्े न र्ाांबता तेर्ून त्वररत वनघाला. दयुोधनाने जाताना केवळ औपचाररकता 

म्हणून कृष्णाला अवभवादन केले. परांतु त्याने अजुणनाकडे मात्र ढुांकूनही पावहले नाही. 

दयुोधनाच्या त्या वववचत्र, पण अपेवक्षत वागण्याची कृष्ण व अजुणन या दोघाांनाही 

अवतशय गांमत वाटली आवण ते एकमेकाांकडे पाहून मोकळेपणाने हसले. अजुणन पुढे 

होऊन कृष्णाच्या अवधक जवळ आला आवण कृष्णाचे दोन्ही हात स्वतःच्या हातात 

घेऊन तो कृष्णाशी बोलू लागला. 

 “अरे कृष्णा, युद्धातच काय, परांतु तू आमच्या सवण जीवनातच आमच्याबरोबर 

आहसे, ह ेआमचे परमभाग्यच आह.े तुझ्या मागणदशणनाने ह ेयुद्ध आम्ही नक्कीच बजकू. 

याववषयी कोणाच्याही मनात वतळमात्रही शांका असणे शक्य नाही. प्त्यक्ष युद्धात 

हाती शस्त्र न धरण्याची तुझी प्वतज्ञा खरी करण्याची जबाबदारी पूणणपणे माझीच 

आह.े तशी वेळ मी तुझ्यावरती येऊच दणेार नाही, ह ेमाझे तुला वचन आह.े तुझ्या 

हाती शस्त्र येण्याच्या आधीच माझे प्ाण या माझ्या दहेातून वनघून गेलेले असतील, 

ह ेमाझे सत्य वचन आह.े पण कृष्णा, माझी तुला एक अत्यांत प्ेमाची ववनांती आहे 

की प्त्यक्ष युद्धात माझ्या रर्ाचे सार्य करण्याची कृपा तू माझ्यावर करावीस. 

एवढेच मागणे मी तुझ्याकडे प्ार्णनापूवणक मागत आह.े कारण युद्धातही मला प्त्यक्ष 

तू माझ्याजवळ हवा आहसे. तू माझ्या सांगे असल्यावरती मला कृतकाळाचीही भीती 

नाही. माझ्या पराक्रमाचे प्ेरणास्र्ानही तूच आहसे. त्यामुळे तुझ्या प्त्यक्ष 

उपवस्र्तीनेच माझा पराक्रम यशाची उांची गाठू शकेल याची मला खात्री आह.े 

एवढी माझी इच्छा तू पूणण करशील ना?” 

 बोलता बोलता अजुणन एकदम भावपूणण झाला आवण त्याचे नेत्र पाणावले. 

कृष्णाने पुढे होऊन अजुणनाला प्ेमाबलगन ददले आवण आश्वासनपूवणक अजुणनाच्या 

पाठीवर र्ोपटले. अजुणन कृष्णाच्या वमठीत ववसावला व सुखावलाही. त्याला जणू 

सवण सवण वमळाल्यासारखेच झाले होते. 

 ह ेलक्ष्मी, अशा तऱ्हनेे कौरव व पाांडव या उभय बाजूांची युद्धाची पूवणतयारी 

पूणण झाली. कौरवाांच्या बाजूने अकरा अक्षौवहणी व पाांडवाांच्या बाजूने सात 

अक्षौवहणी असे एकूण अठरा अक्षौवहणी सैन्य युद्धासाठी समोरासमोर उभे ठाकले. 

कौरवाांचे सेनावधपती, अर्ाणतच स्वतः भीष्म होते आवण पाांडवाांच्या सेनेची धुरा 
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अजुणनाकडे होती. युद्धाचे नगारे वाजू लागले आवण उभय बाजूांनी युद्ध सुरू 

करण्याचा इशारा देण्यासाठी शांखही फुां कले गेले. दोन्ही बाजूांनी सैन्याची व्यूह-

रचना झाली आवण परस्पराांच्या सैन्याची पहाणीही सुरू झाली. अशा वेळीच कृष्ण 

सार्य करीत असलेल्या रर्ात बसून अजुणनाचे त्या रणाांगणात आगमन झाले. 

अजुणनाने रर् उभय सनै्याांच्या मध्यभागी घेण्याची कृष्णाला ववनांती केली. त्याप्माणे 

कृष्णाने रर् उभय सैन्याांच्या मध्यभागी आणून उभा केला. कौरवाांच्या सैन्याच्या 

अग्रभागी भीष्माचायण होते आवण त्याांच्या बरोबरीने द्रोणाचायण व कृपाचायण 

याांच्यासह कुरूकुळातील अनेक योद्ध े युद्धासाठी सज्ज होऊन उभे होते. अजुणनाने 

रर्ातून उतरून व पुढे होऊन वपतामह भीष्माचायण याांना वांदन करून त्याांचे 

आशीवाणद मावगतले आवण त्याांनीही अजुणनाला मनःपूवणक आशीवाणद ददले. त्यानांतर 

अजुणनाने युद्धववदे्यतील त्याचे गुरू द्रोणाचायण व कृपाचायण याांनाही अवभवादन करून 

त्याांचे आशीवाणद घेतले. एवढेच नव्ह,े तर अजुणनाने कुरूकुळातील ज्येष्ठ नातलगाांचेही 

आशीवाणद व शुभेच्छा मागून घेतल्या आवण तो पुन्हा रर्ात बसून सैन्याच्या 

मध्यभागी आला. आता केवळ अजुणनानेच शांख फुां कण्याचा अवकाश होता, की 

युद्धाला तोंड फुटणार होते. परांतु बराच वेळ झाला तरी एक नाही अन् दोन नाही, 

अजुणनाकडून शांख फुां कला जाईच ना! कृष्णालाही नवल वाटले आवण त्याने मागे 

वळून पावहले, तो अजुणन रर्ात त्याच्या जागेवर अधोमुख होऊन बसला होता. कृष्ण 

त्वरेने रर्ातून खाली उतरला आवण अजुणनाच्याजवळ जाऊन पहातो तो काय, 

अजुणनाचा चेहरा घामाने पूणणपणे डबडबलेला होता. कृष्ण जवळ आलेला आह े ह े

लक्षात येऊनही अजुणन त्याच्या नजरेला नजर द्यायला तयारच होत नव्हता. 

अजुणनाची तशी ती वववचत्र अवस्र्ा पाहून कृष्णालाही काही कळेना ककवा काही 

अांदाजही बाांधता येईना. कृष्णाने आपल्या शेल्याने अजुणनाच्या मुखावरील घाम 

पुसला आवण त्याला शेल्यानेच वारा घालू लागला. र्ोड्या वेळाने अजुणन र्ोडासा 

सावरल्यासारखा वाटला खरा, पण अजूनही तो कावराबावराच ददसत होता. 
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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 

J«§Wmg ‘amR>r gm{hË¶ n[afX, nwUo ¶m§Mm "‘¥Ë¶w§O¶' nwañH$ma àmá Pmbm Amho. VgoM 

XÎmmÌo¶m§À¶m AdVma ‘m{bHo$Vrb M[aÌm§Mo ahñ¶ àH$Q> H$aUmam J«§W "XÎm hm{M AdYyV' 

2010 gmbr àH$m{eV Pmbm AgyZ, lrna‘mZ§Xñdm‘r ¶m§À¶m ^p³VH$mì¶m§Mm g§J«h 

"AmZ§XmMo S>mohr' 2011 ‘Ü¶o àH$m{eV Pmbm Amho. "XÎmmÌo¶ dm‘Z {^S>o - EH$ emoY 

AmZ§XmMm' hr AmÜ¶mpË‘H$ H$mX§~ar 2014 gmbr àH$m{eV Pmbr, Va Ë¶mM AmÜ¶mpË‘H$ 

H$mX§~arMm nwT>rb ^mJ åhUOo "XÎmmÌo¶ dm‘Z {^S>o - EH$ àdmg AmZ§XmMm' hm 2015 

‘Ü¶o àH$m{eV Pmbm Amho. Ë¶mnwT>rb ^mJmMo boIZ lrna‘mZ§Xñdm‘r ¶m§MoH$Sy>Z KS>VM 

Amho. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

ई सावहत्य प्वतष्ठान 

 

मराठी पुस्तक वाचायला कुठे जायची गरज नाही  .तुमच्या मोबाईलवर 

आता हजार मराठी ई पुस्तके आहते. 

मराठी ई पुस्तकां  तुम्ही www. esahity. com वरून डाऊनलोड करा. ककवा 

esahity@gmail.com ला कळवून मेल ने वमळवा. ककवा 4470810177 हा नांबर सेव्ह 

करून या नांबर ला तुमचे नाांव व गाांव Whatsapp करून पुस्तके whatsapp मागे 

वमळवा. ककवा ई सावहत्यचे app. 

 https://play. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. www. esahitybooks  

या बलकवर उपलब्ध आह.े ते download करा.  

ह ेसवण मोफ़त आह.े No terms. No Conditions. 

आता ठरवलांय. मराठी पुस्तकाांनी अवघां ववश्व व्यापून टाकू. प्त्येक मराठी 

सुवशवक्षताच्या मोबाईलमध्ये दकमान पन्नास मराठी पुस्तकां  असलीच पावहजेत. 

प्त्येक मराठी माणसाच्या!  

तुमची सार् असेल तर सहज शक्य आह े ह…े कृपया जास्तीत जास्त 

लोकाांना यात सावमल करून घ्या.  

आपले नम्र 

टीम ई सावहत्य 

 

   

 

http://www.esahity.com/
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