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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 म्हणज ेस्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आह.े  प्ामावणक 

मत असावे. ज्यामुळे लेखकाला प्गती करण्यासाठी ददशा ठरवण्यात मदत होत.े  

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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• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडच करू शकता.   

• हे ई पसु्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी वकां िा िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापिुी ई-
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अजुणनाची ववमनस्क अवस्था आवण गीताबोध 

 अजुणनाच्या मनःवस्थतीचे व एकां दर पररवस्थतीचे गाांभीयण कृष्णाच्या 

लक्षात आले. कृष्ण पुन्हा त्वररत रथात बसला आवण त्याने रथ दोन्हीही 

सैन्याांपासून थोडासा दरू नेला. कृष्णाने रथ थाांबवल्यावरती कृष्ण रथातून 

उतरायच्या आतच अजुणन रथातून उतरला आवण कृष्णाच्या जवळ येऊन 

जवमनीवरच बसला. अचांवबत झालेल्या कृष्णापुढे अजुणनाने त्याचे दोन्ही 

हात जोडले आवण तो म्हणाला, 

 “कृष्णा, मला क्षमा कर. पण माझ्याच्याने ह ेयुद्ध होणे शक्यच नाही. 

मला तर ह े यदु्ध केवळ अनावश्यकच नव्ह,े तर अयोग्यच वाटत आह.े 

स्वकीयाांशी यदु्ध करण्यामध्ये काय मोठा पराक्रम आह,े हचे मला कळत 

नाही. स्वकीयाांना मारूनच जर आम्ही युद्ध जजकल ेआवण राज्य प्ाप्त करून 

घेतले तर त्यात काय मोठेपणा आह,े हचे मला समजत नाही. स्वकीयाांनाच 

युद्धात ठार मारल्याने जर आमच्याच नात्यातील अनके विया ववधवा 

होणार असतील आवण जर अनेक बालके अनाथ होणार असतील तर त े

पुण्यकमण खवचतच नाही, ककबहुना आम्ही मोठ्या पापाचेच धनी होऊन 

रहाणार आहोत ही गोष्ट तर खरीच आह े ना? अशा पररवस्थतीत 

जाणूनबुजून पापकमाणला उद्युक्त होण्याची चूक मी का बरे करू? तेव्हा 

नांतर पश्चात्तापाची वेळ येण्यापेक्षा आपण वेळीच सावध झालेले बरे, अस े

मला अगदी मनापासून वाटत आह.े त्यासाठी आता ह ेयुद्ध सुरू होण्याच्या 

आधीच आपण थाांबणे करूया.” 

 अजुणनाच्या मुखातून अनपेवक्षतपणे आलेले बोलणे ऐकून आधी केवळ 

चदकतच झालेला कृष्ण नांतर मात्र थोड्याशा आवेशानेच बोलू लागला. 

 “अरे अजुणना, त ू काय बोलत आहसे ते तुला तरी कळत आह े का? 

मला तरी त्याचा काहीच अथणबोध होत नाही. तू ही पापपुण्याची भाषा 

एकदम काय सुरू केलीस? ह ेखूळ एकदम तुझ्या डोक्यात कोठून आले? 

अरे पाप व पुण्य याचा अथण तरी तुला कळतो काय? त्या शब्दातील 
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भावाथण तरी तू जाणतोस काय? पाप व पुण्य ह ेकेवळ कमाणच्या कृतीवरून 

ठरत नाही, तर ते त्या कमाणमागील हतेूवरून वसद्ध होत असत.े जस े

अांगावर एखादा जहि पश ूचालून आला असता त्याला ठार मारण ेह ेकमण 

तर आवश्यकच ठरते आवण त्या जहि पशूपासून स्वतःचे व इतराांचेही 

रक्षण करणे, ह ेतर मोठे पुण्यकमणच ठरते. त्याचप्माणे आज जे खल वृत्तीचे 

दषु्टजन सज्जनाांचा छळ करून त्याांना मरणप्ाय यातना दते आहते, त्याांना 

शासन करणे ह ेवनःसांशयपणे पुण्यकमणच आह.े 

 अजुणना, तू पाप-पुण्याववषयी बोलत आहसे. पण पाप व पुण्य याांची 

व्याख्या तरी तुला कळते का? असत् कमण करणे ककवा त्या कमाणला 

साहाय्यभूत होणे ह ेपापच आह ेआवण सत्कमण करणे ककवा त्या सत्कमाणला 

मदत करणे हचे खरे पुण्य आह.े दयुोधनासारखे दजुणन, ज्याांनी 

कपटकारस्थानाने तुमचे राज्य बळकावले आवण द्रौपदी, जी तमुची 

धमणपत्नी आह,े वतच्यावर ज्याांनी जाहीरपणे बळजबरी करून वतची अब्र ू

घेण्याचा प्यत्न केला त्याांना वशक्षा न करता मोकळे सोडणे, ह ेपाप नव्ह े

काय? ह ेपुण्य तर खवचतच नाही ना? अशावेळी तुझ्या पतीधमाणचे पालन 

करणे आवण तुझ्या पत्नीचा ज्याांनी घोर अपराध केला आह ेत्याांना शासन 

करणे, ह ेतरी तझु ेकतणव्यकमण आहचे ना? स्वतःच्या कतणव्यकमाणचे पालन 

करण्यानेच पुण्य लाभणार आह े ना? मग तुझ्या मनात ही नसती शांका 

उत्पन्नच कशी झाली? ऐनवेळी तझुे मन कच का खाऊ लागले बरे? तुझ्या 

मनात वनवश्चतच काही तरी कचरा वनमाणण झाल्याचेच ते लक्षण आह.े 

तेव्हा वेळीच तुझ्या मनातील तो कचरा काढून टाकून मन साफ व स्वच्छ 

कर. त्यामुळे तुझ्या मनाठायीचा वववके पुन्हा जागा होईल आवण मनाची 

ही सांभ्रमावस्था पणूणपणे दरू होईल. 

 अजुणना, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घे की स्वतःच्या कतणव्यकमाणच े

पालन करणे हाच जर धमण आह ेतर मग त्या कतणव्यकमाणपासून च्युत होणे, 

हा अधमणच नाही का? आवण अधमाणच्या आचरणानेही पापच घडणार. 

तुझ्याठायी तर जन्मजातच क्षवत्रयधमण आह.े त्या क्षवत्रयधमाणचे पालन करण े



 

 

हचे तुझे कतणव्यकमण आह ेआवण तेच तुझे पुण्यकमणही आह.े क्षवत्रयधमाणनुसार 

सज्जनाांना रक्षण व आधार दणेे, ह ेतर तुझ ेप्थम कतणव्यकमण आह.े एरव्ही 

तर तुझ्यारठकाणी तुझ्या क्षवत्रयधमाणचा साथण अवभमान असतो. मग 

आताच तुला त्या धमाणचे ववस्मरण का होत आह?े तेव्हा तुझ्या मनावरती 

आलेले ह ेसावट तू वेळीच व लागलीच दरू कर आवण यदु्धासाठी सज्ज हो.” 

 कृष्णाच्या बोलण्याने अजुणनाच्या मनाचा अवधकच गोंधळ झाला. 

कारण कृष्णाचे साांगणे त्याच्या बुद्धीला तर पटत होते, परांत ु त्याच्या 

मनाला मात्र अवजबात झेपत नव्हते. कृष्णाच्या बोलण्यातील सत्यत्व 

जाणवल्यामुळे अजुणनाच्या मनावरील दडपण अवधकच वाढले आवण त्याचा 

ताण त्याला असह्य होऊ लागला. मनाच्या त्या तणावपूणण अवस्थेतच 

अजुणनाने बोलायला सुरुवात केली. 

 “अरे कृष्णा, माझ्या मनात आधीच अनेक प्श्न वनमाणण होऊन ते 

माझ्या मनाला सतावीत आहते. म्हणून मी माझे मन तुझ्यापाशी मोकळे 

करण्याचा प्यत्न केला. असे असताना, तूच मला अनेक प्श्न ववचारीत 

आहसे. त्यामुळे माझ्या मनाचा गोंधळ अवधकच वाढला आह.े तू मला 

माझ्या क्षवत्रयधमाणचे जे स्मरण करून ददलेस, त ेअत्यांत योग्यच आह ेआवण 

ते मलाही कळतेच आह.े परांतु त्याचे प्त्यक्ष आचरण करण्याचे बळ माझ्या 

मनात मुळीच नाही असे मला जाणवू लागले आह.े माझ्या मनाला 

अचानक अशी ही दबुणलता कशामुळे प्ाप्त झाली, हचे मला समजत नाही. 

ती दबुणलता झटकून टाकण्याचेही बळ आता माझ्याठायी नाही. मला सवण 

कळते पण वळत मात्र नाही, अशीच माझ्या मनाची दरुावस्था झालेली 

आह.े तेव्हा त ूमला साहाय्यभूत हो. माझ्या मनाच्या ददुणशेचे वनदान करून 

मला साांग आवण मला त्यातून तू बाहरे काढ. माझ्या मनाची अवस्था 

अत्यांत घुसमटल्यासारखीच झालेली आह.े” 

 अजुणनाची ती केववलवाणी अवस्था पाहून कृष्णाला त्याची दयाच 

आली आवण त्याने अजुणनाशी अत्यांत गांभीरपणे बोलावयास सुरुवात केली. 
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 “अरे अजुणना, तुझ्या मनामध्ये स्वकीयाांववषयीचा मोह वनमाणण 

झाल्यामुळेच तुझी अशी ददग़मूढावस्था झालेली आह े आवण तू एवढा 

हतबल होऊन रावहला आहसे. तुझ्या मनाचा मोह नष्ट झाल्यावशवाय तझुे 

मन पुन्हा मूळ पदाला येणार नाही आवण सबळही होणार नाही. जेव्हा 

तुला सत्य काय आह े याचे ज्ञान होईल आवण तुझ्या बुद्धीच्या रठकाणी 

वववेक वनमाणण होईल, तेव्हाच तुझ्या मनाचा मोह नाहीसा होईल. अस े

सत्यज्ञान केवळ आत्मज्ञानी अशा सद्गुरूां कडूनच प्ाप्त होत असते, जे मला 

माझ्या सद्गुरूां कडून प्ाप्त झालेल ेआह.े त्या आत्मज्ञानानेच चांचल मनाच्या 

रठकाणचे सवण ववकार नाहीस ेहोऊन ते मन वस्थर होत ेआवण बुद्धीही शदु्ध 

होऊन वतच्याठायी त्या ज्ञानाचा दढृ वनश्चय होतो. त्यामुळेच 

मनःचक्षुांवरील अज्ञानाची झापड दरू होते आवण मनाला योग्य दषृ्टी प्ाप्त 

होते. धमण-अधमण, योग्य-अयोग्य यातील फरक स्पष्टपणे व वनरपेक्षपणे ददस ू

लागतो आवण योग्य धमाणचरण करण्याचे मनोबळ प्ाप्त होते.” 

 कृष्णाचे बोलणे अजुणनाला थोडेसे कळल्यासारखे वाटले खरे, पण 

त्याला ते पूणणपणे समजले नव्हतेच. परांतु कृष्णाच्या बोलण्यातील धागा 

पकडून अजुणन लागलीच म्हणाला,  

 “कृष्णा, तू ज्या आत्मज्ञानाचा उल्लेख केलास ते मीही ऐकून व वाचनू 

आह.े पण तरीही मी त्याववषयी पूणणपणे अनवभज्ञच आह.े परांत ु त्या 

आत्मज्ञानाने जर माझ्या मनातील ह ेअज्ञानाचे ओझे दरू होणार असेल, तर 

ते माझ्यासाठी अत्यांत आवश्यकच आह.े पण तू तर म्हणतोस की त्यासाठी 

सद्गुरूां ची वनताांत जरूरी आह े आवण आता मला अशा सद्गुरूां ची भेट 

होणार कशी आवण माझ ेअज्ञान दरू होणार कसे? आता एवढा वेळ आहचे 

कोठे? कारण आपण तर यारठकाणी प्त्यक्ष रणाांगणावरतीच उभे आहोत. 

तेव्हा अशा पररवस्थतीत मी काय व कसे करावे, ह ेतचू मला समजावून 

साांग बरे!” 

 अजुणनाची अगवतक अवस्था पाहून कृष्णाच्याठायी अजुणनाववषयी 

कणव वनमाणण झाली. एवढा काळ अजुणनाचा केवळ वमत्र म्हणून चोख 



 

 

भूवमका पार पाडणाऱ्या कृष्णाला, अजुणनाच्या वहताच्या दषृ्टीने आता योग्य 

भूवमका घेणे अत्यावश्यक झाले होते. भर रणाांगणात पण दोन्ही 

सैन्याांपासून थोडेस े दरू असलेल्या कृष्णाला जास्त वेळ फुकट घालवणेही 

शक्य नव्हते. कृष्णाने मनाशी वनश्चय केला आवण अहांकाराचा दोष 

पत्करूनही अजुणनावरील प्ेमापोटी, तो अजुणनाशी थोड्याशा तातडीच्या 

सुरातच बोलू लागला.  

 “अरे अजुणना, तुझी अडचण बरोबर आह.े पण त्याच्यावरतीही 

वनवश्चतच उपाय आह ेआवण तो माझ्याच रूपाने तुझ्यासमोर उभा आह.े 

अजुणना, ज्या आत्मज्ञानाववषयी मी तलुा साांवगतले ते आत्मज्ञान, मला माझ े

परमवप्य सद्गुरू साांददपनी महषी याांच्या कृपेने प्ाप्त झाले आह.े त्याांची 

आत्मानुभवाची अवस्था मला परमभाग्याने पहायला वमळाली आवण मी 

त्याांना वशष्य म्हणून अनन्य भावाने शरण गेलो असता, अत्यांत कृपावांत 

होऊन त्याांनी त्या आत्मज्ञानाचा माझ्यावरती सांस्कार केला आवण त्याांच्या 

भक्तीनेच ते ज्ञान माझ्या हृदयात फलरूप होऊन रावहल ेआह.े तू आजपयतं 

माझ्याकडे केवळ तुझा एक परमवमत्र व वहतजचतक यादषृ्टीनेच पहात 

आलास. त्यामुळे माझ्या अांतःकरणाची ही आत्मानुभवाची अवस्था 

एखादवेेळेस तुझ्या लक्षातही आली नसेल, ककवा क्ववचत प्सांगी तुझ्या 

लक्षात येऊनही ती तुझ्या लक्षात रावहली नसेल. तेव्हा ह े आत्मज्ञान त ू

आता म्हणजे या क्षणाला, माझ्याकडूनच जाणून घे. आत्ताच्या पररवस्थतीत 

हचे शक्य आह.े त्यासाठी त ूमनाचा वनश्चय कर आवण मनातील इतर सवण 

धमांचा त्याग करून वशष्यभावाने मलाच शरण येण्याचे कर. मीच तुझ्या 

अज्ञानाचे वनरसन करीन आवण मोहजालात गुांतून अडकलेल्या तुझ्या 

मनाला मुक्त करीन.” 

 कृष्णाचे बोलणे ऐकून अजुणन आधी चदकत झाला आवण मग थोडासा 

चपापलाही. आज प्थमच, कृष्णाचे ह े वेगळेच रूप अजुणनाच्या समोर 

प्गटले होते. नेहमी हसतमुख व प्ेमळ ददसणारे कृष्णाचे मुख आता 

अजुणनाला, अत्यांत आरक्त व तेजस्वी असे जाणवत होते. अजुणन मनातून 

लागलीच सावरला आवण सावधही झाला. आत्मज्ञान प्ाप्तीचा कृष्णरूपान े

प्गटलेला मागण अजुणनाला स्पष्ट ददसू लागला होता. परमभाग्यान े
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वमळालेल्या त्या सुवणणसांधीचे मोल अजुणनाला तात्काळ जाणवले मात्र, 

क्षणाचाही ववलांब न करता अजुणनान े उठून कृष्णाच्या चरणाांवर मस्तक 

ठेवले आवण दोन्ही हात जोडून कृष्णाला वांदन केले. कृष्णाने प्ेमान े

अजुणनाच्या मस्तकावर हात ठेवला असता, अजुणनाला गवहवरून आले. पण 

तशाच अवस्थेच तो वनश्चयात्मक सुरात कृष्णाला म्हणाला, 

 “ह े कृष्णा, एवढा काळ तुझ्या सवन्नध राहूनही मी तलुा यथाथणपण े

कधीच ओळखू शकलो नाही. तझुे माहात्म्य न जाणल्यामुळे मी तुझ्याकडे, 

केवळ माझा अत्यांत जवळचा परमवमत्र म्हणूनच पहात होतो. ती सांधीही 

मला तुझ्याच कृपमेुळे वमळाली होती आवण त्या मतै्रीचे ब्रीदही खऱ्या 

अथाणने तूच राखीत होतास. अज्ञानामुळे मी बऱ्याच वेळा तुझ्याशी 

बरोबरीच्या नात्याने वागून तुझा अवमानही केला आवण माझ्याकडून तुझे 

अवमूल्यनही घडले. ह े सवण आता मला जाणवू लागले आह.े यादषृ्टीने, 

माझ्या आयुष्यातील केवढा तरी वेळ फुकटच गेला. अथाणत द्रौपदी माझी 

पत्नी म्हणून माझ्या जीवनात आल्यावर माझी तुझ्याकडे पहाण्याची दषृ्टी 

थोडी थोडी का होईना, पण वनवश्चतच बदलत रावहली. आताचे तझुे ह ेरूप 

पाहून, मात्र माझ्या मनाठायी तुझ्या माहात्म्याचा पूणण वनश्चय झाललेा 

आह.े माझ्याठायी अज्ञानाने वनमाणण झालेल्या भ्रमाचे तचू एकीएक वनरसन 

करशील, याची आता मला पूणण खात्री आह.े तेव्हा माझ्यावर आता कृपा 

कर आवण माझ्यासाठी सत्य प्गट करून अज्ञानाच्या बांधनात अडकून 

पडलेल्या माझ्या मनाला मुक्त कर. मी तुला अनन्यभावे शरण आलेलो 

आह ेआवण काया, वाचा मने पूणणपणे तुझ्या स्वाधीन झालेलो आह.े” 

 असे म्हणत असतानाच अजुणनाच्या नते्रातून अश्रुधारा वाहू लागल्या 

होत्या. त्या अश्रुांसवहत अजुणनान े त्याच ेमस्तक पुन्हा कृष्णाच्या चरणाांवर 

ठेवले. कृष्णान े अजुणनाला अत्यांत प्ेमान े उठवल े आवण स्वतःच्या 

चरणाांपाशी बसवनू घेतले. कृष्णाने क्षणभरच त्याचे नेत्र वमटून घेतल े

आवण नांतर अजुणनाकडे आत्यांवतक प्मेदषृ्टीने पहात तो अजुणनाशी अत्यांत 

गांभीरतेने बोलू लागला.  



 

 

 “अरे अजुणना, खरेच त ू अत्यांत भाग्यवान आहसे, यात जराही शांका 

नाही. मानव जन्माला येऊनही ‘मी कोण, मी कुठून आलो व मी कशासाठी 

आलो’ असा प्श्नही ज्याांच्या मनात वनमाणण होत नाही, ते तर केवळ मूढच 

होत. असा प्श्न मनात वनमाणण होऊनही ज्याांना व्याकुळता येत नाही आवण 

त्या प्श्नाचे उत्तर प्ाप्त करून घेण्याची तळमळही मनात वनमाणण होत 

नाही, त्याांना तर दभुाणगीच म्हणावे लागेल. परांतु जे या मानवी जन्माचेच 

नव्ह े तर या सवण सृष्टीचेच रहस्य जाणून घेण्यासाठी आतण होतात आवण 

त्याांना त्या प्श्नाचे उत्तर वमळवण्याचा सद्गुरू शरणागतीचा मागणही 

वमळतो ते तुझ्यासारखे खरोखरीच भाग्यवान होत.  

 अजुणना, या सृष्टीकडे पहाण्याची योग्य दषृ्टी जेव्हा प्ाप्त होत ेतेव्हाच 

या सृष्टीचे सवण रहस्य अगदी सहजपण ेउलगडते. ही सृष्टी ज्या परमशक्तीन े

सांचवलत व कायाणवन्वत आह,े त्याच्या मुळाशी एकीएक परमतत्त्व आह.े त्या 

शक्तीलाच परमशे्वर अस ेम्हणतात. ही सवण सृष्टी त्या परमेश्वरान े वनमाणण 

केली असे म्हणण्यापेक्षा, तो वनगुणण वनराकार परमशे्वरच या सृष्टीच्या 

रूपाने सगुण साकार झालेला आह े आवण या पांचमहाभूतात्मक सृष्टीतील 

चैतन्यरूपी वचद्शक्तीच्या रूपाने तो परमेश्वरच सांचार करीत आह.े 

सृष्टीरूपातील परमेश्वराचा हा वचविलास म्हणजे जणू त्या 

परमेश्वराच्याठायीचा वनगुणण आनांदच सगुण झालेला आह.े ही सृष्टी जड व 

जीव या दोन्हींची वमळून बनलेली आह.े जडाठायीचे चैतन्य ह े सुप्त व 

वनवष्क्रय आह े तर जीवमात्राांच्याठायीचे चैतन्य ह े जागृत व दक्रयाशील 

आह.े सवण जीवाांच्याठायी ते परमतत्त्व अांशात्मक रूपाने आह े ज्याला 

आत्मतत्त्व अस ेम्हणतात. त ेआत्मतत्त्व सवण जीवमात्राांच्याठायी प्ाणरूपान े

स्फुरत असते आवण सवण जीवाांना वजवांत व कायणशील ठेवते. 

  अजुणना, अशा या जड सृष्टीरूपी चमत्कारामध्ये मानव जन्म हा एक 

मोठाच चमत्कार आह.े पांचमहाभूतात्मक जड दहे आवण त्यामध्ये स्फुरणारे 

आत्मतत्त्व याांच्या सांयोगातून मन व बुद्धी या अद्भतू तत्त्वाांचा जन्म 

मानवी दहेात झालेला आह.े मन व बुद्धी ह े खरे तर त्या आत्म्याचे अांश 

आहते. परांतु अज्ञानामुळे त्याांना त्याांच्या मूळ आत्मस्वरूपाचा ववसर पडतो 

आवण ते दहेालाच आपला समजून त्या दहेाला धरून रहातात. त्यामुळेच 
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मन व बुद्धी याांची वृत्ती ही बवहमुणखच रहाते. एवढेच नव्ह,े तर दहेाच्या 

माध्यमातून सखु अनुभवण्याचा त्याांचा वनत्य प्यत्न चालू असतो. 

आत्म्याचा ववचार ववसरलेले मन सखुाच्या ववववध कल्पना करू लागत े

आवण आत्मवनश्चयापासून ढळलेली बुद्धी त्या मनाला पूणणपण े साथ दऊे 

लागते. मन व बदु्धी याांची ही अपववत्र युती दहेाच्या सवण कमेंदद्रयाांना त्या 

काल्पवनक सुखप्ाप्तीसाठी राबवते आवण त्याचीच पररणती केवळ दहेाला 

कष्ट, मनाला क्लेश आवण बुद्धीला ताण यामध्येच होते. त्या अनुभवान े

सावध न होता मन पुन्हा वेगवेगळ्या सुखाांचा अवधकच ववचार करत े

आवण बुद्धी त्याांच्या प्ाप्तीचा वनश्चय करून त्या दहेाला अखांडपणे कष्टववत 

रहाते. त्यामध्य ेदहे, मन व बुद्धी याांची अनवन्वत झीज होते. पण एकतर 

ती गोष्ट मनाला जाणवत नाही ककवा जाणवूनही, मन त्याच्याकडे पूणणपण े

दलुणक्ष करते. एवढेच नव्ह,े तर एखादवेेळी बुद्धीने जरी मनाला 

सावधानतेचा इशारा ददला, तरी मन त्याची पवाण करीत नाही. अशा 

तऱ्हनेे दहे, मन व बुद्धी याांच्या दषु्टचक्रात अडकून रावहलेला जीव मात्र, 

केवळ अनवन्वत यातना भोगत रहातो.” 

 कृष्णाच्या मुखातून अज्ञानी जीवाच्या हाल अपेष्टाांचे वणणन ऐकत 

असताना अजुणनाच्या मनाला वाईट वाटले खरे, परांतु त्याचबरोबर त्याला 

हहेी जाणवल े की कृष्णाने जीवाच्या ज्या दरुावस्थेच े वणणन केल े त े तर 

अजुणनाच्या अवस्थेचेही वणणन आह.े अजुणनाला स्वतःच्या जीवदशेच्या 

बांधनाची जाणीव झाली आवण तो अवधकच व्याकूळ झाला. त्यामळेु 

कृष्णाशी बोलताना अजुणनाचा स्वरही जरासा आतणच झाला. 

 “अरे कृष्णा, सामान्य जीवाचे त ूकेललेे वणणन अत्यांत यथाथण आह,े ह े

मी माझ्या अनुभवाने म्हणत आह.े पण मग त्या जीवाला त्या दषु्टचक्रातून 

सुटण्याचा काही मागण आह ेकी नाही?” त्यावर कृष्ण चटकन म्हणाला, 

 “अजुणना, प्त्येक सांकटातून मागण व अडचणींवरती उपाय हा असतोच. 

काळोख नाहीसा करण्याचा जसा एकमेव उपाय प्काश हाच आह,े 

त्याचप्माणे अज्ञान नाहीसे करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे ज्ञान हाच 

होय. आत्मज्ञानानचे मनाला खऱ्या भासणाऱ्या असत्य गोष्टींचा वनरास 



 

 

होऊ शकेल. कारण जसे आत्म्याचे अवस्तत्व हचे एकीएक सत्य आह ेतसेच 

आत्मज्ञान, हचे एकीएक मूलभूत सत्यज्ञान आह.े ते प्ाप्त होण्यासाठी 

आत्मानुभवी अशा अवधकारी व्यक्तींनाच अनन्यभावाने शरण जाण े

अत्यावश्यक आह.े त्याांच्या मुखातनूच त्याांचे स्वानभुवाचे आत्मज्ञान 

शब्दरूपाने प्गट होते आवण त्या आत्मज्ञानाचा सांस्कार प्थम शब्दान े

मनावर होतो. पण मन ववकाररवहत अशा पूणण शुद्ध अवस्थेत असले, तरच 

त्या मनरूपी भूमीमध्ये त े सांस्काररूपी बीज रूजत े आवण मूळ धरत.े 

त्यानांतर सद्गुरूां चा सहवास, सेवा व सांवाद या साधनाांमळेुच त्या मूळाला 

सद्गुरूां च्या ईश्वरी प्ेमाचे जल लाभते. वनत्य उपासना व साधना घडून ती 

मूळे मनात अवधकावधक खोलवर जात रहातात. मग त्याला ईश्वरीभक्तीची 

सुगांवधत फुले येतात आवण एका ददवशी व एका क्षणी ईश्वरी अनुभवाच्या 

आनांदाचे रसपूणण व सुमधुर असे फळ प्ाप्त होते. परांत ुत्यासाठी मनाकडून 

केवढीतरी तपश्चयाण घडणे आवश्यक आह.े कारण मन सवण ववकाराांपासनू 

जेव्हा पूणणपण ेमुक्त होईल, तेव्हाच मनाची पूणण शुद्धी होईल आवण बदु्धीचा 

सवण अहांकार जेव्हा झडून जाईल, तेव्हाच बुद्धीची शुद्धी होईल. 

बुद्धीठायीचा ‘मी’पणाचा अहांकार आवण मनाठायीचा ‘माझ’ेपणा याांचे 

ओझे पूणणपणे उतरल्यावरतीच त्या जीवाकडून पराक्रम घडू शकेल.” 

 कृष्णाचे साांगणे ऐकत असताना अजुणनाला त ेवनवश्चतच समजत होते, 

पण ते केवळ शब्दानेच. त्यामुळे त्याचे मन अजूनही थोडेसे गोंधळलेलेच 

होते. मनाच्या त्याच अवस्थेत अजुणन कृष्णाला म्हणाला. 

 “कृष्णा, तुझ े बोलणे मला वनवश्चतच कळत आह.े ‘प्त्येक 

मानवाच्याठायीचे आत्म्याचे अवस्तत्व हचे सत्य आह’े ह े तुझ े साांगणेही 

मला पटत आह.े त्यासाठी आत्मानभुवी अशा महात्म्याांना शरणागती 

दणे्याची आवश्यकता आह,े हहेी अगदी साहवजकच आह.े परांतु तो 

आत्मानुभव प्ाप्त करून घेणे, ही गोष्ट मात्र नक्कीच सोपी नाही. एक तर, 

त्या अनुभवाच्या अवस्थेपयंत जाण्याचा मागण हा दीघण पल्ल्याचा आह े

आवण त्या मागाणने प्वास करून ध्येय गाठण्यासाठी अत्यांत वचकाटीच हवी. 

पण त्याला लागणारा मनाचा वनश्चय आधी होणे आवण मन त्या मागाणन े
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जाण्यासाठी उद्युक्त होणे, ह ेअत्यांत आवश्यक आह.े मला वाटते हीच गोष्ट 

जास्त कठीण आह.े कारण असा मनाचा केलेला वनश्चय वारांवार 

ढळण्याचीच शक्यता जास्त आह,े असे मला माझ्या अनुभवाने तरी 

वनवश्चतपणे वाटत.े अशावेळी मग काय उपाय करायचा जो त्या मनाला 

आधी मागाणवरती धरून ठेवील आवण नांतर त्या मागाणन े पुढे जाण्यासाठी 

मनाला उत्सावहत करील?” 

 अजुणनाच्या प्श्नावरती कृष्णाने हलकेच मान डोलवली आवण तो 

म्हणाला,  

“अजुणना, तुझा प्श्न अत्यांत योग्य आह ेआवण तुझी अडचणही अगदी 

बरोबरच आह.े कारण साध्याच्या ददशेने वाटचाल करणाऱ्या साधकाला 

अडचणी या येणारच आवण त्यासाठीच तर सद्गुरूां चा वनत्य सहवास व 

मागणदशणन आह.े सद्गुरूमुखातून प्गटलेले स्वानुभवाचे आत्मज्ञान हचे सत्य 

आह े असा कायमचा वनश्चयच हवा आवण असा वनश्चय, केवळ त्याांच्या 

माहात्म्याच्या जाणीवेमुळेच होऊ शकतो. पण तो वनश्चय तसा रटकून 

रहाणे अत्यांत महत्त्वाचे आह.े कारण सत्यज्ञान शब्दाने कळले म्हणून तो 

अनुभव होऊ शकत नाही. त्या ज्ञानाचा अनुभव घेण्याची सुरूवात ही 

बाह्य आचरणानेच होते. त्यासाठी आपले जीवन आधी बाह्याांगान ेबदलण े

अत्यांत आवश्यक असते आवण मनाची तीच मोठी अडचण आह.े कारण 

मनाच्या ठायीचे मूळ अज्ञान व वासना कायम असल्यामुळे, मन बाह्य 

जीवनातच पूणणपण े अडकून रावहलेल े असते. पूणणपणे बवहमुणख झालेल्या 

मनाला पूणणपणे अांतमुणख करणे अत्यांत महत्त्वाचे व आवश्यक असते. 

त्यासाठीच स्वतःच्या बाह्य जीवनातही सद्गुरूां चे मागणदशणन घेतल ेपावहजे. 

स्वतःचे कतणव्यकमण वनवश्चत काय आह,े त्याच्या मयाणदा काय आहते, त्यात 

आवश्यक व अनावश्यक काय, कतणव्यकमण कसे कसे बदलत जाते, कतणव्यकमण 

व मोह यामध्ये नमेका काय फऱक आह,े इत्यादी गोष्टी जीवनातील प्त्यक्ष 

प्सांगाांच्या वनवमत्ताने सद्गुरूां कडून जाणून घ्याव्यात आवण त्याांच्या 

साांगण्यानुसार बाह्य कृती करीत रहावे. योग्य बाह्य कृती घडता घडताच 

मनाची वृत्तीही हळूहळू बदलून सुधारत रहाते. वनत्यावश्यक कमांमुळे 

मनात वनमाणण होणाऱ्या ववकाराांचा मळ हळूहळू नाहीसा होतो आवण मन 



 

 

पूणणपणे वनमणळ होते. परांत ु सद्गुरूां च्या मागणदशणनानुसार वागण्याचे बळ 

येण्यासाठी त्याांच्याववषयी वनताांत श्रद्धा व प्ेम असणे आवश्यक असते. 

सद्गुरूां च्या सहवासात त्याांच्या ईश्वरी प्ेमाचा अनुभव घेता घेताच, 

त्याांच्याववषयी प्ेम वनमाणण होऊन त े वाढत असते आवण त्याांच्या ईश्वरी 

अनुभवाची जाणीव होता होताच, त्याांच्याववषयी श्रद्धा वनमाणण होऊन ती 

दढृ होत असते. सद्गुरूां च्या प्ेमान े मनाची शदु्धी होते, तर त्याांनी 

साांवगतलेल्या ज्ञानावरती श्रद्धा ठेवल्यामुळे बुद्धीची शदु्धी होत.े मन व 

बुद्धी याांची पूणण शुद्धी झाल्यावरतीच आत्मज्ञानाचा अनुभव घेण्याचा 

ध्यास वचत्ताठायी वनमाणण होतो आवण हळूहळू वाढत जाऊन तो ध्यास दढृ 

होतो. या ध्यासानेच वचत्ताचीही पणूण शुद्धी होते आवण आत्मज्ञानाच्या 

अनुभवाकडे वाटचाल होऊ लागत.े मनाचा हा आांतररक प्वास एका क्षणी 

अत्यांत सहजपण े पूणण होतो आवण मन आत्मस्वरूपाला पावून त्यामध्ये 

एकरूप होत े आवण तेथेच मुक्तपण े ववहार करीत रहाते. मनाच्या त्या 

क्रीडेमुळेच आत्म्याच्या आनांदस्वरूपाठायी लहरींवरती लहरी पुन्हा पुन्हा 

वनमाणण होऊन ववलय पावत रहातात. आत्मस्वरूपामध्ये पूणणपणे रमून 

तेथेच क्रीडा करण्याच्या मनाच्या या वृत्तीमुळेच, आत्मस्वरूपाचा आनांद 

वनत्य उपभोगता यतेो. आत्मानांदाची ही अनुभूती, हीच मानवी जन्मातील 

पररपूणण अवस्था आह.े”  

 कृष्णाच्या बोलण्याने खरे तर, अजुणन पूणण भाररतच झाला होता. 

काहीही बोलणे त्याला शक्यच नव्हते. परांतु थोड्या वळेाने तो भानावर 

आला. त्याने स्वतःच्या मनाला सावरले आवण कृष्णाशी बोलावयास 

सुरूवात केली.  

 “कृष्णा, तुझ्या मुखातून त्या सवणश्रेष्ठ अनुभवाचे वणणन ऐकत असताना 

ते माझ्याही मनाला वनवश्चतच आकर्षषत करीत आह.े परांतु हा अनुभव दीघण 

काळाच्या वाटचालीनांतरच येणार आह ेहहेी मी जाणनू असल्यामुळे, माझे 

मन आतून सावधही आह.े आता कोठे त्या अनुभवाचा माझ्यावर केवळ 

शब्दाने सांस्कार झाला आह.े माझ्या मनात खोलवर जाऊन ते रूजायला 

अजून बराच काळ जावा लागणार आह ेह ेवनवश्चत! त्यासाठी या ववषयावर 

मला तुझ्याशी वारांवार बोलून सांवाद साधावा लागणार आह.े कारण मी ज े



 कृष्णपरमात्मा 

 

ऐकले त्याचा कृतवनश्चय होण्यासाठी ते अत्यांत आवश्यक आह,े असे 

तुझ्याच बोलण्यातनू त ूवनदवेशत केल ेआहसे. परांत ुजे मला शब्दाने कळल े

ते मनात खोलवर जाण्यासाठी माझ्या मनातील समजुती बाहरे येण ेअत्यांत 

आवश्यक आह.े म्हणूनच आधी माझ्या मनातील ववचार तुला साांगून 

तुझ्याकडून योग्य ती समज करून घणेे माझ्यासाठी अत्यांत जरूरीचे आह.े 

त्यापैकी आताच्या या कठीण प्सांगातील माझ्या मनाची अडचण दरू 

करणे, यालाच प्ाधान्य द्यावयास हवे.  

 कृष्णा, माझ्या मनात एक प्कारची नकारात्मक भूवमका वनमाणण 

झालेली आह,े अस े मलाही जाणवत.े पण ती योग्यच आह े असेही मला 

वाटते. आताच जेव्हा तू ईश्वराच्या अवस्तत्वाववषयी साांगताना म्हणालास 

की ईश्वराच ेअवस्तत्व ह ेसवणच प्ावणमात्रात आह.े मग असे असताना मी 

कोणालाही युद्धात ठार मारणे ह े त्या ईश्वरालाच मारण्यासारखे नाही 

का? खरे तर, ईश्वरच सवांच्याठायी असल्यामुळे मी सवांशीच प्ेमाने व 

सामोपचारानेच वागावयास हवे. त्यामध्ये माझा काही व्यवक्तगत स्वाथण व 

अवभलाषा आड येणे, ह े तर सवणथाच चुकीचे नाही का? येथ े तर मी 

राज्यप्ाप्तीच्या लालसेने स्वकीयाांशीच युद्ध करून त्याांना ठार मारण्याचा 

ववचार करू पहात आह.े पण तो ववचार माझ्या मनात ठरू शकत नाही. 

तेव्हा वनव्वळ स्वाथाणपोटी मी करीत असलेले ह ेयुद्ध केवळ अयोग्यच नव्ह े

तर ते पापही आह ेअशीच माझ्या मनाची समजूत झाली आह.े त्यात काय 

बरे चूक आह?े ते आता तूच मला साांग.” 

  अजुणनाचे बोलणे सांपता सांपताच कृष्णाने बोलावयास सरुूवात केली.  

“अरे अजुणना, मनात एकदा का नकारात्मक ववचारसरणी वनमाणण 

झाली की मग मनालाही स्वतःच्या भूवमकेला पुष्टी दणेारे सोयीस्कर सांदभण 

एकदम सुचू लागतात आवण ददसूही लागतात. त्यामुळे मनाची नकारात्मक 

भूवमका अवधकावधक घट्ट होऊ लागते. आताच बघ ना! युद्ध करायचेच 

नाही अस े आधीपासूनच ठरवनू बसलेल्या तुझ्या मनाला ‘ईश्वर सवण 

भूतमात्राांच्या रठकाणी आत्मरूपाने आह’े ह े माझ्या साांगण्यातील वचन 



 

 

लागलीच व सोयीस्करपणे आठवले. ह ेवचन एक तत्त्व म्हणून सत्यच आह.े 

परांतु त्या तत्त्वाला ज्याांनी जाणले नाही त े तर सामान्य जीवच आहते 

आवण ज्याांनी ते तत्त्व केवळ शब्दान ेजाणले असेल त्याांनीही त्या तत्त्वाचा 

अनुभव घेण्याचे वशल्लक रावहलेलचे आह.े परमेश्वराठायीच वनमाणण 

झालेल्या या सृष्टीरूपी मायेत अज्ञानी जीव ह ेत्याांच्याठायीच्या सत्त्व, रज 

व तम या गुणाांनी युक्त असतात आवण त्या गुणाांच्या धमाणनुसार जीवन 

जगत असतात. सत्त्वगुणी जन ह ेसदाचाराने वागनू जीवनातील चाांगली 

मूल्ये जपत असतात. त्याांच्याठायी ईश्वराच्या अवस्तत्त्वाची जाणीव असत े

आवण आवस्तक्यभावाने ईश्वराची उपासना करून त्याांच्याठायीची ईश्वरी 

श्रद्धा ते जागृत ठेवतात. त्याांच्याठायीची मनोभूमी ही सपुीक असते. फक्त 

त्या भूमीत ईश्वरप्ाप्तीच्या सांकल्पाचे बीज रूजणे तेवढे बाकी रावहलेल े

असते. तशी ईश्वरप्ाप्तीची आतणता जर त्याांच्याठायी वनमाणण झाली आवण 

त्याांना जर भाग्याने सद्गुरूां ची प्ाप्तीही झाली, तर मग त्याांच्यासाठी 

ईश्वरप्ाप्तीचा मागण मोकळा होतो. अथाणत् पुढील दीघणकाळाची तपश्चयाण 

करण्याची जबाबदारी मात्र त्याांचीच असत े आवण सद्गुरूकृपेने त्याांना 

ईश्वरी अनुभवाची अवस्था प्ाप्तही होऊ शकते. असे सत्त्वगुणी जन ह े

त्याांच्या सज्जनवृत्तीमुळे व परोपकारी स्वभावामुळे सामान्य जनाांमध्य े

आदराचे स्थान प्ाप्त करून घेतात. परांतु सामान्याांचा उद्धार करणे ककवा 

दजुणनाांना शासन करणे या गोष्टी मात्र त्याांच्याकडून घडत नसतात. कारण 

त्याांच्या सावत्त्वकभावामध्ये तेजाचा अभाव असतो.  

  अजुणना, रजोगुणी जन ह े सुखलोलपु असतात. अनके प्कारची 

ववषयसुखे कशी प्ाप्त करून घेता येतील आवण त्याांचा अनुभव कसा घेता 

येईल याच ववचारात ते नेहमी मग्न असतात. त्याच्यासाठीच वनत्य प्यत्न 

करून ते स्वतःच्या दहेाला व मनाला अनवन्वत कष्ट दते असतात. 

स्वतःच्या स्वाथाणसाठी दसुऱ्याांना त्रासही द्यायला त े कमी करीत नाहीत 

आवण दसुऱ्याांच्या भावनाांची पवाण न करता त्याांना दखुवायलाही ह े

रजोगुणी जन नेहमीच तयार असतात. स्वतःच्या स्वाथाणपलीकडे दसुऱ्या 

कशाचाच ववचार त्याांच्याठायी असत नाही आवण असलाच तर तोही 

स्वतःच्या स्वाथाणला पूरक एवढाच असतो. ह े रजोगुणी जन ईश्वराच े

अवस्तत्व मानतात खरे, पण ईश्वराकडून नेहमी त्याांच्या वासनाांच्या पूतीची 
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अपेक्षा करीत असतात. स्वाथी व मतलबी हते ू मनात ठेवून त े ईश्वराची 

सकाम उपासना करतात. त्यासाठी ईश्वराच्या अवस्तत्वाच्या प्वतकात्मक 

असलेल्या मूती, तीथणयात्रा, उपासतापास इत्यादी गोष्टी त्याांना 

साहाय्यभूत होत असतात. ईश्वराच्या अशा बाह्य उपासनेतच रमणारे 

त्याांचे मन, सांसारात मात्र पूणणपणे गुांतलेले असत े आवण साांसाररक 

सुखदःुखाचा अनुभव घेण्यातच त्याांचे सांपूणण जीवन व्यतीत होते. पण शाांती 

व समाधान मात्र त्याांच्या हाती कधीच लागत नाही.  

  परांतु तमोगुणी जन ह ेमात्र यापेक्षाही भयांकर वृत्तीचे असतात आवण 

सामान्याांसाठी ते अवधक धोकादायक असतात. दषु्ट व खल प्वृत्तीचे ह े

लोक दसुऱ्याांना त्रास दणे्यातच सुख मानतात आवण सामान्याांना 

छळण्यातच त्याांना भूषण वाटत असत.े दसुऱ्याांचे सुख त्याांना पाहवत नाही 

आवण दसुऱ्याांच्या सुखानेही त्याांना दःुखच होते. अशा दजुणनाांमुळेच 

समाजात अशाांतता व असुरवक्षतता पसरत असते आवण सामान्यजन 

भयभीत होऊनच जीवन जगत असतात. ह े लोक ईश्वराचे अवस्तत्वच 

मानत नाहीत आवण स्वतःपेक्षा कोणाला ज्ञानी व सामर्थयणवानही समजतच 

नाही. 

 अजुणना, अशा वत्रगणुात्मक जनाांमध्ये केवळ तत्त्वतः ईश्वराचे अवस्तत्व 

आह े या ज्ञानाने कोणाच्याही जीवनाचे कोडे सुटणार नाही. अशा तीन 

गुणाांच्या पण अज्ञानी जीवाांशी आपण कसे वागायला हवे याचेही ज्ञान 

हवेच. त्याांच्याठायी तत्त्वतः ईश्वर आह े म्हणून सत्त्वगुणी जनाांववषयी 

आपल्याला आदर वाटेल, रजोगुणी जनाांववषयी दया येईल आवण तमोगुणी 

जनाांववषयी रागही येईल. पण तरीही आपल्या जीवनातील प्श्न मात्र 

अनुत्तरीतच रहातील. मग त्या आत्मज्ञानाचा आपल्याला प्त्यक्ष जीवनात 

काहीच उपयोग होणार नाही. त्यासाठीच त्याच्या जोडीला आपल्या 

स्वधमाणची जाणीव करून दणेारे ज्ञानही आपल्याला हवेच. कारण तरच 

त्या आत्मज्ञानाचा आपल्याला प्त्यक्ष जीवनातही अनुभव घेता येईल. 

 अजुणना, अनुभवाचे ज्ञान हचे खरे आत्मज्ञान होय ही महत्त्वाची गोष्ट 

कायमची लक्षात ठेव. आत्मज्ञानामळेु स्वधमाणचरणान े वागण्याचे बळच 

प्ाप्त होते. आत्मज्ञान ह े वनरपेक्ष असते तर स्वधमाणचरण ह ेसापेक्ष असत.े 

स्वधमाणचरणाची कृती व्यक्ती, प्सांग, स्थळ व काळ यानुसार ठरत असते. 



 

 

परांतु आत्मज्ञानामळेु अांतःकरण शुद्ध झालेले असल्यामळेु, तेथे राग-लोभ 

अथवा मोह-वतरस्कार यासारख े कोणतेही ववकार नसतात. त्यामुळे त्या 

त्या वेळेस घडलेले सापेक्ष आचरण ह े योग्यच असते. आत्मज्ञानाच्या 

अवधष्ठानावर घडत असल्यामुळे त्या आचरणामध्ये वासनेचा वा 

अहांकाराचा लवलशेही नसतो. फलेच्छा नसल्यामुळे सवण कमे ईश्वरापणण 

होतात. अशा वनलपे व वनरहांकारी वतृ्तीने घडणारी कम,े हीच खरी शुद्ध 

कमे व सत्कमे होत आवण तेच खरे सदाचरण होय. 

 अजुणना, प्त्येक मानवाला अनेक प्कारची कमे करण ेह ेतर क्रमप्ाप्तच 

आह.े कारण कमाणवशवाय जीवनच नाही. आत्मज्ञान प्ाप्तीमुळे ही कम े

काही थाांबत नाहीत. आत्मज्ञान मानवाला वनवष्क्रय न करता 

स्वधमाणचरणाला व योग्य कतणव्यकमाणला प्वतृ्तच करते आवण 

पराक्रमालाही उद्युक्तच करते. कतणव्यकमाणचा मोह होणे जेवढे अयोग्य आह े

तसेच मोहामुळे कतणव्यकमण न करणे, हहेी तेवढेच अयोग्य आह.े 

आत्मस्वरूपाची जागृती झाल्यानांतर त्या स्वरूपातच रहाणे हाच स्वधमण 

होय. या स्वधमाणचरणामुळे सवण आवश्यक कतणव्यकमे सहजपणे व सुयोग्य 

प्कारे घडत रहातात. त्यासाठी मनाला वेगळा काही ववचार आवण 

बुद्धीला वेगळा असा वनश्चय करावाच लागत नाही. त्यामळेु सवण कतणव्यकम े

करताना ददसत असूनही आत्मज्ञानी पुरूष मात्र, सवाणपासून नामावनराळा 

व मनातून मोकळा रहातो. परांतु जोपयंत आत्मस्वरूपाची ही वसद्धावस्था 

प्ाप्त झाली नाही तोपयंत मात्र, स्वतःचे कतणव्यकमण वनवश्चत काय, दकती व 

कसे आह े याचे मागणदशणन घेत रहाण े अत्यांत आवश्यक आह.े यासाठीच 

सद्गुरूां चा सततचा सहवास करून स्वतःचे जीवन मनमोकळेपणाने प्गट 

केले पावहजे आवण स्वतःचे कतणव्यकमण जाणून घेतले पावहजे. त्याांच्या 

मागणदशणनानुसार आचरण केल्यानेच योग्य कतणव्यकमण करूनही मन त्यामध्य े

गुांतून रहाणार नाही आवण मनाला आत्मज्ञानाचा अनुभव घेण्याचा ध्यास 

लागणे शक्य होईल.  

 अजुणना, मगाशी तुला झालेल्या ज्ञानाच्या समजुतीनुसार तू 

म्हणालास की ईश्वर जर सवण भूतमात्राांच्यारठकाणी आत्मरूपाने वास 

करीत आह,े तर युध्दात कोणालाही ठार मारणे ह े त्या आत्म्याला नष्ट 

करण्यासारखेच नाही का? सकृत्दशणनी तुझी शांका योग्य वाटते खरी, पण 
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खरे तर ती फसवीच आह.े हा तर तुझ्या बुद्धीठायीच्या शब्दज्ञानाचा, 

मनाने सोयीनुसार केलेला दरुूपयोग आह.े कारण सत्य ह ेआह ेकी आत्मा ह े

एक तत्त्व आह ेआवण सनातन व वचरांतन असलेल्या परमात्म तत्त्वाचा ते 

अांश आह.े त्यामुळेच आत्मा हाही त्याच्या मूळ तत्त्वाप्माणेच अववनाशी 

आह.े आत्मा हा जलाने वभजू शकत नाही ककवा तो अग्नीने जळूही शकत 

नाही; आत्मा कधीच नष्ट होऊ शकत नाही; आत्मा ना कोणाला ठार 

मारतो ना आत्म्याला कोणी ठार मारू शकतो; आत्मा स्वतःहून काहीच 

करत नाही, तर आत्मशक्तीमुळेच या दहेािारे सवण कमे घडत असतात. पण 

त्या आत्मशक्तीवर अज्ञानाचे आवरण आल्यामुळे सामान्य जीवाांना त्या 

आत्मशक्तीची जाणीव असत नाही आवण ते जड दहेालाच सवाणचा कताण 

समजतात. पण खरा कताण करववता ती आत्मशक्तीच आह.े जेव्हा ती 

आत्मशक्ती सुप्त होते तेव्हा त्या शक्तीमुळे दहेात स्फुरत असलेले पांचप्ाण 

दहेाला सोडून जातात आवण दहे वनष्प्ाण होतो. दहेातील आत्मतत्त्व 

व्यापक परमात्म तत्त्वात ववलीन होते आवण जड दहे पांचमहाभूतात 

वमसळून जातो.  

 खरे तर आत्मा हा वनःसांगच आह.े पण आत्म्याचा जड देहाशी जेवढा 

काळ सांग होतो तेवढा काळच हा जीवनाचा खेळ चालू रहातो. अशा 

असांख्य जीवाांच्या जीवनाचा खेळ या सृष्टीरूपाने एकाच वेळी चाल ू

असतो. पण त्या सवण खेळाचा सूत्रधार मात्र, एकीएक तो परमात्माच आह.े 

त्याच्याठायीच घडणारी ही सवण लीला आह.े त्या परमात्म्यापासून वेगळे 

असे काहीच घडलेले नाही, तर त्या परमात्म्याठायीच ह ेवेगळेपण वनमाणण 

झालेले आह.े ज्याप्माणे जलाठायी वनमाणण झालेल्या लहरी या पूणणतः 

जलरूपच असतात अगदी त्याचप्माण,े परमात्म्याठायीच वनमाणण झालेली 

ही ववववधरूपी सषृ्टी ही जरी वेगळी ददसली, तरी तो केवळ भासच आह.े 

कारण त्या सृष्टीरूपात एकीएक परमात्म तत्त्वच भरलेल ेआह.े सृष्टीरूपान े

एकीएक त ेपरमात्म तत्त्वच साकार झालेले आह.े हा सषृ्टीरूपी खेळ ज्याला 

कळला नाही त्याच्यासाठी सृष्टी ही मायाच ठरते. माया म्हणजे खरे तर 

वजला वेगळे अवस्तत्व नाही पण तरीही जी वगेळी ददसते. या 

वेगळेपणाच्या भासालाच माया असे म्हणतात. परांतु बाह्याांगान े

वेगळेपणाने ददसूनही त्या मायारूपाने प्गटलेल्या परमात्म्याला जो 



 

 

जाणतो, त्यालाच या सृष्टीखेळाचा आनांद अनुभवता येतो आवण तोच या 

मायेची खरी मौजही घेतो. 

 अजुणना, ह ेतावत्त्वक बोलणे दकतीही केले तरी न सांपणारेच आह.े परांत ु

आत्म्याच्या या तावत्त्वक ज्ञानाचा प्त्यक्ष अनुभव घेणे ही गोष्ट महत्त्वाची 

आह.े ज्याांनी तो आत्मानुभव घेतला त्याांच्याकडून त्याांच्या स्वभावानुसार 

प्ाप्त कतणव्यकमे सहजपणे घडत रहातात, ह ेसत्यच आह.े परांतु ज्याांना तो 

आत्मानुभव घ्यायचा आह े त्याांनी प्ाप्त कतणव्यकमे वनरपेक्षपणे व 

वनरहांकाराने प्यत्नपूवणकच करावयास हवीत. तरच त्याांना आत्मानुभवाची 

अवस्था वनवश्चतपणे प्ाप्त होईल. प्ाप्त पररवस्थतीत तू हाच ववचार 

करावयास हवा. हा तुझ्यावर आलेला युद्धाचा प्सांग तलुा अटळच आह.े 

युद्ध तुला करायचे आह ेकी तुझ्यावर ते कोणी लादत आह ेहा प्श्नच नाही. 

त्या युद्धाला तुला सामोरे जाव ेलागणारच आह.े तेव्हा जी गोष्ट क्रमप्ाप्त 

झालेली आह ेती मनापासून करणे, हचे केव्हाही उवचत आह.े तुझ्या क्षवत्रय 

धमाणनुसार आवश्यक तेव्हा युद्ध करणे ह े तझुे कतणव्यकमणच आह े आवण 

स्वतःचे कतणव्यकमण टाळणे हा अधमणच आह े ही गोष्ट तहूी जाणून आहसे. 

तेव्हा तुझ्या मनावर आलेले स्वकीयाांच्या मोहाचे आवरण वववेकाच्या 

बळाने झटकून टाक आवण मनोबळ घेऊन पूवणवत ् यदु्धासाठी तयार हो! 

अजुणना, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेव की त ू जरी दबुणल होऊन शि 

खाली ठेवलेस तरी ह े यदु्ध होणारच आह.े कारण आता ती गोष्ट तुझ्या 

एकट्याच्या हातात नाही. दयुोधन आता माघार घेणे शक्यच नाही. 

कोणत्याही पररवस्थतीत यदु्ध करून पाांडवाांचा पाडाव करण्याचा त्याचा 

तर वनधाणरच आह.े तेव्हा दयुोधन यदु्ध सुरू करणारच आह.े आवण तुला 

स्वरक्षणासाठी व तुझ्या बांधूांच्या सांरक्षणासाठी हातात शि ह े धराव े

लागणारच आह.े कारण स्वरक्षण व बांधूांचे सांरक्षण ह े तर तझुे प्थम 

कतणव्यकमणच आह.े हा तर तुझा सहजधमणच आह.े क्षवत्रय धमाणनुसार 

युद्धातून माघार घणेे हहेी पापच आह.े तेव्हा हकनाक या पापाचा धनी 

होण्यापेक्षा क्षवत्रयधमाणचे आचरण करून कमीत कमी पणु्य तरी प्ाप्त करून 

घे. क्षवत्रयधमाणच े आचरण करीत असताना जर यदाकदावचत तुला 

वीरमरण आले, अथाणत् तस े कधीच होणे शक्य नाही, तरी तू स्वगाणला 

वनवश्चत जाशील, ह ेमाझ्याप्माणे तूही जाणून आहसे. पण जेव्हा तू यदु्धात 
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जजकशील आवण मला पूणण खात्री आह ेकी ह ेयुद्ध तूच जजकणार, तेव्हा सवण 

बांधूांसह या पृर्थवीवर राज्य करशील. तेव्हा आता कृतवनश्चय करूनच 

युद्धासाठी सज्ज होऊन उभा रहा. 

 अजुणना, आता तुला शेवटची एकच महत्त्वाची गोष्ट साांगतो, ती 

लक्षपूवणक ऐक. ह े धमण-अधमाणतील यदु्ध व्हावे ही खरे तर मूळ माझीच 

इच्छा आह.े तो माझ्याठायीचाच सांकल्प आह.े सद्धमाणची स्थापना 

करण्याच्या माझ्या कायाणतील ह ेयुद्ध हा एक महत्त्वाचा भाग आह.े सध्या 

धमण हा अत्यांत तजेोहीन झाललेा आह े आवण त्यामळेु अधमण हा वरचढ 

होऊन रावहलेला आह.े अधमाणची तर अगदी पररसीमा झालेली आह ेआवण 

त्यामुळे खऱ्या धमाणला कोठेच थारा रावहलेला नाही. खरे तर, त्या 

अधमाणला समूळच नष्ट करावयास हव.े परांतु काळगतीनुसार ते शक्य नसल े

तरीही मयाणदचेे उल्लांघन केलेल्या त्या अधमाणला आळा घालून आवरण े

अत्यांत आवश्यक आह.े माझ्या जीवनाचे तेच कायण आह ेआवण म्हणूनच मी 

माझ्या सवण शक्तीवनशी तुम्हा पाांडवाांच्या माग े उभा आह.े तेजोहीन 

झालेल्या तुमची तजेवस्वता पुन्हा सांपणूणपणे प्गट व्हावी आवण तुमच्यािारे 

धमाणचा ववजय व्हावा याच एकमेव हतेूने मी या युद्धात सदक्रय झालेलो 

आह.े त्याचसाठी तर मी तुझा सारथी व साथीही झालेलो आह.े आता मला 

पूणण साथ दणे्याची जबाबदारी केवळ तुझीच आह.े कारण पाांडवाांमध्येही 

मी फक्त तुझाच भरवसा धरून आह.े केवळ तू पराक्रमी आहसे म्हणून नव्ह,े 

तर तू माझ्या अत्यांत प्ेमाचा आहसे आवण माझा जीवश्च कां ठश्च असा 

परमवमत्र आहसे म्हणून! तुझी खात्री धरूनच मी हाती शि न धरण्याची 

प्वतज्ञा केलेली आह,े ही गोष्ट ध्यानात ठेव. माझी ती प्वतज्ञा राखण ेआता 

सवणस्वी तुझ्यावरतीच अवलांबून आह.े खरे तर, अधमाणशी लढून त्याचा 

पराभव करण्याचे सामर्थयण माझ्याठायीही आह ेआवण आतापयंत अनेकवेळा 

अशी युद्ध े करून मी अधर्षमयाांना नामोहरमही केलेल े आह.े परांतु असा 

पराक्रम आता मला अत्यांत वप्य असलेल्या अजुणनाकडून घडावा, अशीच 

माझी तीव्र इच्छा आह.े माझे पाांडव पराक्रम करून ववजयी व्हावेत आवण 

त्याांना त्याांच्या हक्काचे असलेले सवण राजवैभव प्ाप्त व्हावे हाच माझा 

एकमेव हते ूआह.े आता यापुढे मला तुला अवधक काहीही साांगायच ेनाही. 

धमण व अधमण याचे यथाथण ज्ञान मी तलुा समजावून साांवगतलेले आह ेआवण 



 

 

त्याचबरोबर माझी तुझ्याकडून काय अपेक्षा आह ेव ती का आह,े हहेी मी 

तुला स्पष्टपणे साांवगतले आह.े त्यातून तुझी जी काही समज झालेली असेल 

आवण तुला जी काही इच्छा व प्ेरणा होईल त्याप्माण ेत ूकृती कर.” 

***** 
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यदु्धारांभ 

  कृष्णाचे बोलणे एवढा वेळ एकाग्रतेने ऐकत असताना अजुणनाच्या 

मनावर आलेले मळभ हळूहळू दरू होत होतेच. कृष्णाच्या मुखातून 

प्गटणाऱ्या सत्य, स्पष्ट व तेजस्वी ज्ञानाचाच तो पररणाम होता ह े तर 

वनवश्चतच. परांतु जवे्हा शेवटी कृष्णान े त्याच्या व्यवक्तगत प्ेमाची जाणीव 

व अपेक्षा अजुणनाला करून ददली, तेव्हा मात्र अजुणनाचे मन एकदम 

खडबडून जागे झाले आवण अजुणन पुन्हा कृष्णप्ेमान ेयकु्त झाला. त्याचीच 

पररणती म्हणज े अजुणन क्षणाधाणत उठून उभा रावहला. त्यान े कृष्णाला 

दोन्ही हात जोडून वांदन केले आवण तो उत्स्फूतणपणे कृष्णाला म्हणाला. 

 “कृष्णा, मी आता केवळ तुझ्याच साांगण्याप्माणे वागेन आवण 

कोणत्याही पररवस्थतीत तुझेच वचन मी खरे करीन. शब्दाने तू मला 

साांवगतलेले सत्य ज्ञान माझ्या बुद्धीला जरी कळलेले असले तरी ते मला 

पूणणपणे आकलन झालेले नाही ही गोष्ट मी जाणून आह.े माझा मोहही दरू 

झाला आह े असे मला वाटत असले तरी त्या ज्ञानाचा माझ्या बुद्धीठायी 

वनश्चय होणे, ही गोष्ट अजूनही वशल्लकच आह.े परांतु एक गोष्ट मला 

पूणणपणे समजली आह ेकी तू माझ्या प्ेमाचा व माझ्या सहकायाणचा केवढा 

तरी भरवसा धरलेला आहसे. अथाणत तू माझ्याकडून करत असलेली अपेक्षा 

ही रास्तच आह.े तझु्या माझ्यावरील प्ेमामुळे तो तर तझुा हक्कच आह.े तू 

या युद्धामध्ये ववजय प्ाप्त करून घेण्याचा जो सांकल्प धरलेला आहसे तो 

मी वजद्दीने पूणण करीन, याची त ूशांभर टके्क खात्री बाळग.” 

 अजुणनाच्या या प्वतदक्रयेने कृष्ण आनांददत झाला. अजुणनाला पुन्हा 

उत्साहान ेयुक्त अशा अवस्थेत बघून कृष्णही अत्यांत उत्सावहत झाला. त्यान े

पुढे होऊन अजुणनाच ेदोन्ही हात आपल्या हातात घतेले आवण त्याला प्ेमाने 

दढृाजलगन ददले. पढुच्याच क्षणाला अजुणन रथावर आरूढ झाला. कृष्णही 

सारर्थयाच्या जागेवर आसनस्थ झाला आवण त्याने अत्यांत वेगाने रथ 

पाांडवसेनेच्या अग्रभागी नेला. अजुणनाने शांख फुां कून युध्द सुरू झाल्याचे 

सूवचत केले मात्र, एवढा वेळ सैन्यापासून दरू गेलेला कृष्ण व अजुणन 

याांच्याकडे कुतुहलाने पाहून थोडेसे जचवततच झालेल्या पाांडव सैन्यामध्य े

पुन्हा चैतन्य पसरले. पाांडव सैन्यामध्ये अनेकाांनी शांख फुां कून त्याांचा जोश 



 

 

प्गट केला. खरे तर, कृष्ण व अजुणन याांना रणभूमीपासनू दरू गेलेल ेपाहून 

दयुोधनासह सवण कौरवसेनाही सांभ्रवमतच झालेली होती. परांतु भीष्माचायण 

मात्र सावध होत.े कृष्ण व अजुणन याांच ेप्ेमाच ेसांबांध ते जाणून होत.े ह ेयुध्द 

व्हावे ही मुळात कृष्णाचीच इच्छा आह े आवण त्यासाठी तो अजुणनाला 

पूणणपणे प्ेररत करणार याची भीष्माांना पूणण खात्री होती. त्यामुळे अजुणनान े

युध्दासाठी शांख फुां कल्यावरती क्षणाचाही ववलांब न लावता भीष्माांनी 

जोराने शांख फुां कला. त्याबरोबर कौरव सैन्यातही उत्साहाचे वारे वाहू 

लागले. उभय सैन्यामध्ये रणवाद्ये वाजू लागली आवण दोन्ही सैन्ये 

परस्पराांवर चालून गेली. रथाला रथ व योद्ध्याला योध्दा वभडू लागले. 

तलवारींचा खणखणाट, धनुष्याांचा टणत्कार व गदचे्या आघाताांमुळे 

घुमणारा आवाज यामुळे वजकडे वतकडे एकच कोलाहल माजून रावहला 

आवण तुांबळ युध्दाला खऱ्या अथाणन ेसरुूवात झाली.” 

 युद्धाची सुरूवात कशी झाली ह ेसाांगताना नारदाच्या वाणीनेही वगे 

घेतला आवण त्याच्या मुखातून भराभर शब्द बाहरे येऊ लागले. नारदाच्या 

बोलण्याच्या अचानक वाढलेल्या वेगाने लक्ष्मी तर चदकतच झाली आवण 

स्तब्धही झाली. थोड्या वेळाने वतला तो वेग सहन होईना. त्या वेगाशी 

जमवून घेणे लक्ष्मीला कठीणच होऊ लागले म्हणून लक्ष्मीने लागलीच वतचे 

दोन्ही कर जोडून नारदाला वांदन केले आवण त्याचे लक्ष वतच्याकडे वेधून 

घेतले. लक्ष्मीची असहाय्यता नारदाच्या लगेचच लक्षात आली आवण त्यान े

त्याचे बोलण े प्यत्नपूवणक थाांबवले. लक्ष्मीची भाांबावललेी अवस्था पाहून 

नारदाला गांमत वाटली आवण तो ककवचत वस्मत करीत लक्ष्मीकडे अपेक्षेन े

बघत रावहला. नारदाठायीची अपेक्षा लक्ष्मीच्या लक्षात आली आवण वतन े

वतचे मन मोकळे करावयास सुरुवात केली. 

 “अरे नारदा, तू तर एकदम युद्धाचे वणणन सुरूच केलेस आवण एकदा 

का युद्धाचे वणणन सुरू झाले की मग तुझ्या बोलण्याला दकती वेग येईल 

याची चुणूक मला आता सुरुवातीलाच कळली. पण माझ्या दषृ्टीने कृष्ण व 

अजुणन याांच्यामध्ये झालेला सांवाद हाच महत्त्वाचा व अभ्यसनीय आह.े 

कारण त्यामध्ये कृष्णाने अजुणनाला अत्यांत मूलभूत असे ज्ञान साांवगतल े

आह.े प्त्येक सामान्य जीवाचे ईश्वराशी व पयाणयाने व्यापक परमेश्वराशी 
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असलेले नातेच कृष्णाने अजुणनाच्या वनदशणनास आणून ददले आवण तेच 

एकमेव सत्य आह े असे अजुणनाच्या मनावर ठसवण्याचा प्यत्नही कृष्णान े

अगदी मनःपवूणक केल्याचेही मला जाणवते. त्याचा अजुणनावर तात्कावलक 

तरी पररणाम वनवश्चतच झाला असे मला वाटते. पण ते ज्ञान अजुणनाला 

पूणणपणे आकलन झाले नाही अस े त्यानेच प्ाांजळपण े कबूलही केले. मग 

अजुणनाच्या मनाठायी वनमाणण झाललेा मोह दरू झाला अस े जे त्याला 

वाटले, ते तरी खरे होते की नाही? की तीही अजुणनाची तात्कावलकच 

समज होती?  

 नारदा, अजुणनाठायी कृष्णाचे प्ेम जागे झाल े आवण त्याच्या मनान े

पुन्हा उभारी घतेली या गोष्टीचे मला अवधक अप्ूप वाटत आह.े कारण त्या 

प्ेमामुळेच अजुणनाच्या मनान ेबळ घेतले आवण कृष्णप्ेमासाठी तो युद्धाला 

तयार झाला. कृष्ण एवढा वेळ अजुणनाशी बोलल्याचे ह े फळ जणू 

कृष्णालाच वमळाले, असेच म्हणावयास हवे. कारण कृष्ण अजुणनाशी दकती 

आतणतेने व कळवळ्याने बोलत होता. त्या मागचे कृष्णाचे प्ेम अजुणनाला 

जाणवले हहेी सुदवैच म्हणावे लागेल. शेवटी का होईना, पण कृष्णप्ेमाची 

मात अजुणनावर झाली हचे खरे! ऐनवेळी कृष्णप्मेच अजुणनाच्या व 

कृष्णाच्याही कामाला आले. अथाणत ्ही गोष्ट चाांगलीच झाली. पण मग ज े

काही ज्ञान कृष्णाकडून अजुणनासाठी प्गट झाले ते पुढे तरी कधी अजुणनाच्या 

कामाला आले की नाही? कृष्णाकडून प्गटलेले एवढे सत्यज्ञान वाया जाण े

योग्यच नाही. तेव्हा अजुणनान े पुढे त्या ज्ञानाचा ववचार करून त्याचा 

अनुभव घेतला की नाही? हा ववचार माझ्या मनात जरा प्कषाणनेच येत 

आह.े तेव्हा या महत्त्वाच्या ववषयातील गाभा तू मला आधी नीटपण े

समजावून साांग आवण मगच युद्धाचे वणणन करून साांग. कारण यदु्ध 

अजुणनाने नक्कीच जजकले असणार याची मला पूणण खात्री आह.े पण माझे 

मन ज्या ववचारात अडकून बसलेले आह े त्यातून ते जेव्हा पूणण मोकळे 

होईल, तेव्हाच मला ती युद्धकथा ऐकण्याचा आनांद अनुभवणे शक्य होईल. 

होय की नाही?” 



 

 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यातील आशय नारदाच्या लक्षात आला आवण 

त्याच्या मनाला समाधान वाटले. कारण लक्ष्मीच े प्श्न ह े वतच्या 

मननशीलतेचे द्योतक होते. श्रवण करीत असताना त्यातील गाभा सेवन 

करण्याची आवण ववषयाचे मूळ जाणून घेण्याची आवश्यकता, लक्ष्मीला 

म्हणूनच जाणवत होती आवण नारदाला त्याचेच कौतुक व महत्त्व जाणवत 

होते. लक्ष्मीची ही श्रवणभक्तीच नारदाला भवक्तगायनासाठी अवधक 

उत्सावहत करीत होती. त्यामुळे लक्ष्मीच्या प्श्नाच ेवनवमत्त करून नारदाने 

त्याच्या अांतःकरणातील आनांद अनुभवण्याची सांधी साधली आवण 

बोलावयास सुरुवात केली. 

 “लक्ष्मी, तुझ्या मनात आलेले प्श्न ह े योग्यच आहते, कारण 

कृष्णाकडून अजुणनासाठी सत्य ज्ञान प्गट झाले ही गोष्ट जेवढी खरी आह,े 

तेवढेच हहेी खरेच आह े की ते ज्ञान एका वववशष्ट प्सांगाच्या वनवमत्ताने 

प्गट होत असल्यामुळे प्ासांवगकही होते. अजुणनाला युध्दाला प्वृत्त करणे 

हा त्यामागील एकमेव हते ू होता. अजुणनाच्या बुध्दीवर मोहाचे सावट 

असल्यामुळे अजुणनाची ववचारशक्तीच कुां ठीत झाली होती आवण त्यामुळे 

साहवजकच अजुणनाठायीचा वववेकही लुप्त झाला होता. म्हणून कृष्णाने 

अजुणनाला मूलभूत सत्य ज्ञान साांगून त्याला त्याच ेप्ाप्त कतणव्यकमण करण्याचे 

महत्त्व व जरूरीही पटवून ददली. खरे तर, कृष्णाच्या मखुातून ज्ञान श्रवण 

करीत असताना अजुणनाठायीची वजज्ञासूवृत्ती जागृत झाली आवण त्यान े

त्यापोटी कृष्णाला अनेक प्श्नही ववचारले आवण कृष्णानेही अजुणनावरील 

प्ेमापोटी त्या प्श्नाांची शािोक्त व सववस्तर उत्तरे दऊेन, एक प्कारे 

अजुणनाचे लाडच परुवले असेच म्हणावे लागेल. कारण त्या प्श्नाांचा, कृष्ण 

प्वतपादन करीत असलेल्या ववषयाांशी तसा प्त्यक्ष वा अप्त्यक्ष अथाणथी 

सांबांध नव्हता. परांतु कृष्णाने चर्षचललेे त ेसवण ववषय तलुा साांगण्याचे मी 

मुद्दामच टाळले. कारण कृष्णमाहात्म्य जाणून घणे्याच्या दषृ्टीने ते 

अप्स्तुतच आहते. खरे तर, प्त्यक्ष यदु्धभूमीवर एवढ्या ववषयाांची चचाण 

करायला वेळच नव्हता. त्यावेळेस कृष्णाने अजुणनाशी थोडक्यातच, पण 

नेमके बोलणे केल े होते. पण पुढे माझा वशष्य असललेे महषी व्यास ह े

‘महाभारत’ ग्रांथ वलवहत असताना त्याांच्या वलखाणात जेव्हा या कृष्णाजुणन 

सांवादाचा उल्लखे आला तेव्हा व्यासाांना तो अवतशय भावला. कृष्णान े
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अजुणनाशी केलेला अद्भुत सांवाद आवण त्यावेळी प्गटललेे कृष्णाचे अती 

अद्भुत रूप व्यासाांच्या अांतःचक्षुसमोर प्गट झाले आवण म्हणूनच पुढे 

त्याांनी त्या सांवादाचा ववस्तार करून एक वेगळा ग्रांथ वलवहला. त्या ग्रांथाला 

‘भगवान कृष्णाने गायन केलेली’ म्हणून ‘भगवद-्गीता’ असे नामावभधान 

प्ाप्त झाले. कृष्णान ेजणू वेदरूपी गायीचे दोहन करून ह ेगीतारूपी दगु्धच 

अजुणनाला अत्यांत प्ेमाने प्ाशन करववले जेणेकरून अजुणनाचे मन धष्टपुष्ट 

व्हावे आवण तो पराक्रम करण्यासाठी प्वृत्त व्हावा. 

 ह े लक्ष्मी, पुढे हाच भगवद्गीता ग्रांथ आध्यावत्मक मार्षगयाांसाठी 

मानदांड ठरला आवण त्या ग्रांथाचा अभ्यास करून त्यातील ज्ञानाचा, साधक 

बुद्धीठायी वनश्चय करू लागले. परांत ुभगवद्गीता हा ग्रांथ मुळातच गुरूवशष्य 

या नातेसांबांधात घडलेला सांवाद आह.े त्यामुळे त्या ग्रांथाचा अभ्यास 

सद्गुरूां च्या मागणदशणनावशवाय स्वतांत्रपणे करता येण े शक्यच नाही. खरे 

तर, वशष्यावरील प्ेमापोटी गुरूां च्या मुखातून प्गटणारे सत्यज्ञान हीच त्या 

वशष्यासाठी ‘गीता’ आह.े पण ही गोष्ट ज्याांच्या लक्षात आली नाही त्याांनी 

गीता या ग्रांथाचाच केवळ अभ्यास करून त्यातील ज्ञान प्ाप्त करून 

घेण्याचा प्यत्न केला. त्याांना बदु्धीच े शावब्दक ज्ञान जरूर वमळाले, परांत ु

त्या ज्ञानाचा अनभुव त्याांना घेता आला नाही. कारण सद्गुरूकृपेवशवाय 

आत्मप्वचती नाही आवण सद्गुरूभक्तीवशवाय सद्गरुूकृपा नाही हचे सत्य 

आह.े अशी सद्गरुूभक्ती त्याांच्या सहवासामुळे, सेवमेुळे व त्याांच्याशी 

साधलेल्या सांवादामुळेच घडते. परांतु अजुणनाच्या बाबतीत ह ेसवण घडायचे 

बाकी रावहलेल ेहोते, ही वस्तुवस्थती होती. त्याच्यावरती केवळ शब्दानेच 

ज्ञानाचा सांस्कार घडलेला होता. परांतु त्या ज्ञानाचे माहात्म्य व मूल्य 

त्याला यथाथणतेन ेकळले नव्हते, ही गोष्ट खरीच होती आवण अजुणनाने ती 

गोष्ट प्ाांजळपणे कबूलही केली होती. 

 लक्ष्मी, परांतु अजुणनाच्या बाबतीत एक गोष्ट चाांगली व योग्य घडली 

की त्यावेळी अजुणनाठायीच्या कृष्णप्ेमाची मात झाली. ‘कृष्णप्ेमाला 

आपण जागायला हवे आवण कृष्णाच्या धमणस्थापनेच्या कायाणला आपण 

सवणतोपरी मदत करायला हवी’ हा ववचार अजुणनाठायी प्बळ झाला. 



 

 

कृष्णप्ेमाच्या तात्कावलक प्भावामुळे का होईना, पण त्याच्या रठकाणच े

नैराश्य पूणणपणे बाजूला हटले आवण तो कृतवनश्चयाने युद्धाला उभा 

रावहला. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव की अजुणनाच्याठायीचा तात्कावलक मोह 

जरी दरू झाला असला, तरी त्याच्याठायीचे मोहाच ेमळू काही नष्ट झाले 

नव्हते. ‘माझा मोह नाहीसा झाला’ असे जरी अजुणनाला वाटत होते तरी 

तसे त े झालेल े नव्हते ककवा तस े त े सहजासहजी घडण े शक्य नव्हते, ह े

कृष्ण जाणून होता. त्यामुळे ‘तुझा मोह नष्ट झाला आह’े असे कृष्ण काही 

अजुणनाला म्हणाला नव्हताच. कारण ते मोह पुन्हा पुन्हा कोणत्याही 

कारणाने मनाला ग्रासू शकतात आवण मग अशा वेळी मोहाची मात होऊन 

मनातील प्ेम दबुणल व हतबल ठरते. 

 लक्ष्मी, मागे एकदा हाच अजुणन वचत्रसेन गांधवाणच्या वनवमत्तान े

केलेल्या प्वतज्ञेत स्वतःच अडकून बसला होता आवण खुद्द कृष्णाववरूद्धच 

युद्धाला उभा ठाकला होता, या गोष्टीचे तुला वनवश्चतच स्मरण असणार. 

त्यावेळेस अजुणनाचे कृष्णप्ेम कमीच पडले होते ही गोष्ट तर खरीच आहे 

ना? अथाणत यावेळेस अजुणनाच्याठायीच्या कृष्णप्ेमाची मात झाली ही गोष्ट 

वनवश्चतच कौतुकाची आह,े यात जराही सांशय नाही. पण प्ेमाला दबुणल 

करणारे मोहाचे मळू मात्र अजुणनाच्याठायी अजूनही कायम होते ही गोष्टही 

तेवढीच खरी आह.े त्यासाठी अजुणनाने कृष्णाचा सहवास करून व 

त्याच्याशी सांवाद साधूनच ते मोहाचे मूळ पूणणपणे नष्ट करणे ह े अत्यांत 

आवश्यक होते. कारण मोह समळू नष्ट झाल्यावरतीच प्ेमाची मात 

कायमची होऊन रहाते हचे सत्य आह.े अथाणत त्या यदु्धप्सांगी तसा सांवाद 

करणे शक्यच नव्हते. पण युद्ध समाप्तीनांतर तरी अजुणनाने कृष्णाचे 

माहात्म्य जाणून त्याचा सहवास केला का आवण त्याच्याशी सांवाद करून 

खरी वनमोही अवस्था प्ाप्त करून घेतली का? कृष्णाकडून शब्दाने श्रवण 

केलेल्या आत्मज्ञानाचा अजुणनाच्या बुद्धीठायी वनश्चय झाला का आवण 

त्याच्या वचत्ताठायी ईश्वरप्ाप्तीचा ध्यास लागून अजुणनाला खरेच 

आत्मानुभवाच्या रूपाने ईश्वर प्ाप्ती झाली का? या तुला अपवेक्षत 

असलेल्या सवण प्श्नाांची उत्तरे कथचे्या प्वाहाच्या ओघात पुढे तुला 
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सहजपणे वमळणारच आहते. तोपयंत मात्र, तुझ्या अधीर मनाला जरा धीर 

धरावयास साांग म्हणजे झाले.” 

 नारदाचे बोलणे लक्षपूवणक ऐकत असताना लक्ष्मी अत्यांत प्भाववत 

होत होती. नारदाचे बोलणे सांपत असतानाच लक्ष्मी उद्गारली,  

“नारदा, तुझी खरेच कमाल आह.े कोणताही ववषय तू नसुता वरवर 

साांगून सोडून दते नाहीस, तर त्याच्या अगदी मुळापयंत जाऊन तो ववषय 

सवांगाने व यथाथणपणे प्गट करतोस. त्यामुळे कोणत्याही शांकेला खरेतर 

मनामध्ये थाराच रहात नाही. पण तरीही मनामध्य ेप्श्न ह ेवनमाणण होतच 

रहातात. त्याचे कारण मला वाटते मनाच्या ववचार करण्याच्या गुणधमाणत 

आह.े पण मन जर ईश्वरी प्ेमाने भरलेले असेल आवण बुद्धीठायी ईश्वरी 

माहात्म्याचा पूणण वनश्चय असेल तर मात्र, मनात वनमाणण होणारे प्श्न ह े

कोणत्याही प्कारच्या शांकेतून वनमाणण न होता ईश्वराचे माहात्म्य 

यथाथणपणे जाणून घेण्याच्या भवक्तभावामधूनच ते प्श्न वनमाणण होतात. 

त्यामुळे ईश्वराचे माहात्म्य अवधकावधक अांगाने व ववववध रांगाने प्गट होते. 

नेमके तेच व तसचे होत आह ेआवण त्याचा मात्र, मला वनवश्चतच आनांद 

होत आह.े 

 नारदा, तू व्यवक्तगत प्ेमाचे जसे महत्त्व साांवगतलेस तसेच त्याच्या 

मयाणदाही दाखवून ददल्यास, ह े अगदी योग्यच केलेस. व्यवक्तगत प्ेमाचा 

नेम नसतो. त्या प्मेामध्ये सातत्यही नसते. त्यामुळेच त्या प्ेमाचा वनवश्चत 

असा भरवसा असत नाही. काहीवळेा ते प्ेम कामाला येते तर काही 

वेळेला ऐनवेळी ते कामाला येतही नाही. तरीही त्या प्ेमाचाच भरवसा 

धरून रहावे ह े लागतेच आवण कृष्णही अजुणनाववषयीचा नेमका तोच 

भरवसा धरून होता, कारण त्यालाही तेवढेच करणे शक्य होते. त्या 

भरवशापोटीच कृष्णाने अजुणनाला कौरवाांशी युद्ध करण्यासाठी प्वृत्त केले. 

त्याने अजुणनाच्या रथाचे सारर्थयही स्वीकारले. एवढेच नव्ह,े तर 

युद्धासारखी कठीण पररवस्थती असताना आवण त्याहीपेक्षा कठीण अशी 

अजुणनाची मनःवस्थती असताना कृष्णाने अजुणनासाठी सत्यज्ञान प्गट केले, 

तेही अजुणनावरील त्याच भरवशान!े पण एवढे करून कृष्णाने घेतलेल्या 



 

 

कष्टाांचे चीज झाले ह ेमहत्त्वाचे. अजुणनाच्या मनावर आलेले मोहाचे आवरण 

तात्कावलक का होईना, पण दरू झाले आवण तो युद्धाला उभा रावहला ह े

चाांगले झाले. त े युद्ध कृष्णाच्या मागणदशणनानुसार अजुणनानेच जजकले 

असणार, ह ेतर वनर्षववादच आह.े त्या युद्धाचा तपशील साांगण्यात तुला व 

ऐकण्यात मलाही स्वारस्य नसणे अगदी साहवजकच आह.े कारण त्यामध्य े

सगुण प्ेमरस असणे शक्यच नाही. पण मला खात्री आह ेकी युद्धामध्यहेी 

अनेक प्कारच ेप्सांग ह ेघडले असणारच. पाांडवाांनाही अनेक अडचणी व 

सांकटे आली असणारच आवण त्या त्या वेळी कृष्णाचे पाांडवाांवरील प्ेमही 

वेगळ्या अांगाने व रांगाने प्गट ह े झाले असणारच. तेव्हा कृष्णाचे 

माहात्म्यही ववशेषत्वानेच प्गट झाल ेअसणार, हहेी साहवजकच आह.े तेच 

श्रवण करण्यात मला रस आह.े कारण त्यामध्येच कृष्णप्ेमाचा रस पूणणपण े

भरलेला आह,े ही गोष्ट सत्य आह ेआवण तू ते वणणन करून साांगू लागलास 

की तो प्ेमरस भरभरून ओसांडणार आह,े हहेी नक्कीच आह.े तृप्त करूनही 

तहान वाढववणारा तो प्ेमरस सेवन करण्याची माझी आतणता आता अगदी 

पराकोटीची वाढली आह.े नारदा, तरी तू मला आता फार काळ 

तहानलेली ठेव ूनकोस.” 

 लक्ष्मीच्या आतणतेचा स्पशण नारदाच्या मनाला झाला मात्र, त्याच े

मनही लागलीच आतण झाले आवण सगुण प्ेमरसाचे सेवन करण्यासाठी 

अवतशय तहानले. त्यासाठी मग त्या मनाने नारदाच्या अांतःकरणातच 

वनत्य िवणाऱ्या प्ेमरसामध्येच उडी घेतली आवण ते तेथे पूणणपण े

बुडालेही. प्ेमरस सेवून आतणतेची पूतणता झाल्यानांतर नारदाचे मन त्या 

प्ेमरसातच वेगळेपणाने क्रीडा करू लागले आवण नारदाच्या अांतःकरणात 

सगुण प्ेमभक्तीचा आनांददायी खेळ पुन्हा सुरू होऊन रांगू लागला. त्या 

रांगानेच शब्दरूपाचे अांग धरल े आवण नारदाच्या मुखातून शब्दरांग प्गट 

होऊन कृष्णचररत्राचे रांगीबेरांगी शब्दवचत्र रेखाटले जाऊ लागले. 

 “ह े लक्ष्मी, तुझ े म्हणणे अगदी बरोबर आह.े त्या युद्धामध्ये अांवतम 

ववजय अजुणनाला म्हणजेच पयाणयाने पाांडवाांना वमळाला, ह े खरेच आह.े 

अथाणत कृष्णासाठी तो ववजय हा सद्धमाणचा होता आवण म्हणूनच 

कृष्णासाठी त्या ववजयाचे ववशेष अप्ूपही होत.े कारण त्या युद्धामुळे 
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अधमीय शक्तींचा ऱ्हास झाला. काळाच्या वनयतीनुसार अधमाणचा सांपूणणतः 

वनःपात होणे जरी शक्य नव्हते, तरी त्याला आळा मात्र वनवश्चतच बसला 

आवण सद्धमाणला पुन्हा वर येण्यासाठी सांधी वमळाली. परांत ु सज्जनाांची 

दबुणलता नाहीशी होऊन त ेपुन्हा पूणण सबळ होणे मात्र, अजूनही वशल्लक 

रावहलेले होतेच. त्यावशवाय त्या सज्जनाांठायी आत्मधमाणची सांस्थापना 

होणे शक्यच झाले नसते. कारण त्यासाठी सज्जनाांनी सद्गुरूां ना अनन्यभाव े

शरण जाऊन आत्मधमाणची आधी ओळखण, मग ज्ञान व अांती त्याचा 

अनुभव घेणे या सन्मागाणने जाणे आवश्यक होते. नेमके तेच घडण्याची 

शक्यता कालमानानुसार दरुावत चालली होती. परांतु कृष्णाच्या 

स्वभावाप्माणे त्याच्याकडून तसा प्यत्न मात्र वनवश्चतच घडत होता. सवण 

प्थम कृष्ण स्वतः वशष्यभावाने साांददपनी ऋषींना शरण गेला आवण 

त्यानांतर त्याने त्याच्या स्वानुभवाचे ज्ञान अजुणनासाठी प्गट केले. खरे तर, 

अजुणनाठायी वशष्याचा अनन्यभाव आलेला नव्हताच आवण ही गोष्ट कृष्णही 

पूणणपणे जाणून होताच. ‘मी तुला वशष्य म्हणून शरण आलो आह’े असे 

अजुणन जरी केवळ शब्दाने म्हणाला होता, तरीही कृष्णाने मात्र लागलीच 

ती सांधी साधली. अजुणनावर त्या आत्मज्ञानाचा शब्दान े का होईना, पण 

सांस्कार केला आवण त्या वनवमत्तान े पुढे त्या ज्ञानाचा अनुभव घेण्याची 

मानवी जन्मातील अमूल्य सांधी, अजुणनासाठी उपलब्ध करून ठेवली. 

कृष्णाने त्याचे अजुणनासांबांधीचे कायण परेु केले. त्याची पूतणता करण्याचे कायण 

अजुणनाचे होत.े त ेत्याच्याकडून पूणणपणे घडले की नाही, हा इवतहास पुढचा 

आह.े त्याववषयी आत्ताच बोलणे नको. नाहीतर ववषयाांतर होईल आवण 

कथेचे सूत्र सुटून आपण ते हरवून बस.ू 

 लक्ष्मी, युद्धामध्ये कृष्ण हा प्त्यक्ष सहभागी असल्यामुळे अथाणतच 

काही ववशेष प्सांग वनवश्चतच घडले. मुळात प्सांग यदु्धाचाच असल्यामुळे 

रोमहषणक प्सांग अनेक वनमाणण झाले. पाांडवाांसाठी अनेक अडचणींचे 

प्सांगही आले. त्याप्सांगी काही वेळा ते अगवतक व वनराशही झाले. परांत ु

कृष्णाने मोठ्या कौशल्याने त्या अडचणींतून त्याांना सखुरूप पार नलेे. 

कृष्णाच्या मागणदशणनाने, पाांडवाांनी अचानक उ्भववलेल्या सांकटाांवरतीही 

मात केली. त्याचबरोबर कृष्णाच्या अवस्तत्वामुळे काही प्सांग कृष्णप्ेमाच े

ककवा कृष्णाववषयीच्या भवक्तभावातून घडले. त्या प्सांगाांचेच वणणन मी 



 

 

ववशेषत्वाने करून साांगणार आह.े तचे प्सांग खऱ्या अथाणने माझ्यासाठी 

वणणनीय आहते आवण तुझ्यासाठीही श्रवणीय आहते. कारण त्या प्सांगातून 

कृष्णप्ेमाचा रस व कृष्णमाहात्म्याचे ववशेषत्व प्गट झालेले आह े आवण 

जेथे कृष्णप्ेम आह ेव जेथ ेकृष्णमाहात्म्य आह,े तथेेच भवक्तभावाचा उगम 

आह;े तेथेच आनांदाचा खरा अनुभवही आह े आवण असा आनांद 

अनुभवण्यासाठीच तर आपण या कृष्णचररत्राचे गायन करीत आहोत. 
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भीष्माांचा पराक्रम 

 ह ेलक्ष्मी, कौरव व पाांडव याांच्यातील घनघोर युद्ध सुरू झाले तेव्हा 

सुरुवातीला कौरवाांचे सेनापती, अथाणतच भीष्मच होते आवण पाांडवाांचा 

सेनापती साहवजकच अजुणनच होता. दोघाांच्याही अवधपत्याखाली दररोज 

वनरवनराळी व्यूहरचना होऊन युद्ध लढले जाऊ लागले. भीष्माांनी तर 

अतुलनीय पराक्रम गाजवला आवण पाांडवसेनेला जजणर करून सोडले. 

भीष्माांपुढे अजुणनाचाही पराक्रम दफकाच पडू लागला. भीष्माांपुढे जेव्हा 

अजुणनाचे काहीच चालेनासे झाल े तवे्हा कृष्णाच्या रठकाणी काळजीच 

वनमाणण झाली. कृष्णाच्या मुखावरील प्गटलेली अस्वस्थता भीष्माांच्याही 

लक्षात आली आवण त्याांना कृष्णाच्या अजुणनावरील प्ेमाचे कौतुक वाटले. 

भीष्माांच्या अांतःकरणात कृष्णाववषयीचा भवक्तभाव असल्यामुळे, त्याांना 

युद्धाच्यावेळचे कृष्णाच्या मुखावरील नानाववध भाव आनांददतच करीत 

होते. कृष्णाने माांडलेल्या या धमण-अधमाणच्या युद्धरूपी खळेामध्ये सहभागी 

व्हायला वमळाल े याचा भीष्माांना आनांदच झाला. ‘दवैवशात आपण 

कृष्णाच्या ववरूद्ध पक्षामध्ये आहोत’ या गोष्टीचा खेद न मानता, 

त्याहीपेक्षा आपण कृष्णाच्या सन्मुख आहोत यातच भीष्माांनी धन्यता 

अनुभवली. कृष्णमुखावरील अनेक भावाांच्या छटा भीष्माांच्या मनाला 

सुखवीत होत्या. कृष्णाच्या सारर्थय कौशल्याला भीष्म मनापासून दाद दते 

होते. अजुणनाला प्ोत्सावहत करण्यासाठी कृष्ण अनेक परी करीत असल्याच े

भीष्माांच्या लक्षात येत होते आवण त्या कृष्णलीला भीष्माांच्या मनाला 

अवधकच आनांददत करीत होत्या.  

 लक्ष्मी, एक ददवस तर भीष्माांकडून एवढा अवितीय पराक्रम प्गट 

झाला की सवण पाांडव सैन्य तर हरैाण झालेच, पण अजुणनही एकदम 

ददग़मूढच झाला. भीष्म एवढ्या वेगाने अजुणनावर बाण सोडू लागले की 

अजुणनाला धनुष्याला बाण लावता येणेही अशक्य होऊ लागले. अजुणनाची 

दकत्येक धनुष्ये मोडूनच पडली. अजुणनाचे अनेक रथही कोलमडून पडू 

लागले. कृष्णाने त्वरेने अनेक नवीन रथ व घोडेही बदलले. पण भीष्माांच्या 

वेगवान बाणवषाणवापुढे अजुणन अगवतकच होऊ लागला. अजुणनाची वाढत 

जाणारी वनवष्क्रयता कृष्णाला अवधकावधक अस्वस्थ करू लागली. 



 

 

अजुणनाची झालेली ही ददुणशा कृष्णाला पाहवेना. अजुणनाची असहाय्यता 

कृष्णाच्याच मनाला जास्त त्रास दऊे लागली. त्याच्या वप्य अजुणनाला 

नामोहरम करीत असलेल्या भीष्माांना पाहून कृष्णाचा राग अनावर झाला. 

क्षणाधाणत जराही ववचार न करता कृष्णाने रथातून खाली भूमीवर उडी 

घेतली आवण तेथे रणाांगणातच पडलेल ेएक रथचक्र आपल्या हातात घेऊन 

कृष्ण त्वेषाने भीष्माांवर चालून गेला. कृष्णाची ही कृती एवढ्या 

उत्स्फूतणपणे व एवढ्या वेगाने घडली की भीष्मही स्तांवभतच झाले. एका 

हातात रथचक्र आवण रागान ेलालबुांद झालेले कृष्णाचे मखुकमल, अशी ती 

वप्य कृष्णाची मूती पाहून भीष्म तर अत्यांत भावपणूणच झाले. त्याांनी 

हातातील धनुष्यबाण त्वररत रथातच टाकले आवण रथातून उडी मारून 

भीष्म कृष्णापुढे येऊन उभे रावहल.े भीष्म आपले दोन्ही गुडघे टेकून 

कृष्णासमोर बसले आवण त्याांनी दोन्ही कर जोडून कृष्णाला भवक्तभावान े

वांदन केले. कृष्णाववषयीच्या भवक्तभावाने भीष्माांचा उर भरून आला 

आवण ते कृष्णाला म्हणाले, 

 “अरे भक्तप्ेमी कृष्णा, तुझ ेह ेतुझ्या भक्तावरील प्ेम पाहून मी धन्यच 

झालो. अजुणनावरील प्ेमापोटी ‘मी करी शि धरणार नाही’ ही तू केलेली 

प्वतज्ञा, तू अगदी सहजपणे मोडलीस, हचे तर तुझ े माहात्म्य आह.े 

भक्ताांवरील प्ेमापोटी जणू तूच त्याांची सेवा करीत असतोस आवण भक्ताांचे 

नेहमी वप्य करण्यासाठीच तू तुझे सवण जीवनच व्यतीत करीत असतोस. 

तुझ्या प्वतज्ञेपेक्षाही तुझे अजुणनावरील प्ेमच दकत्येक पटीने अवधक आह.े 

म्हणूनच तुझी प्वतज्ञा भांग झाल्याचा तुला जराही खेद नाही. या तुझ्या 

भक्तप्ेमापुढेच मी ववनम्र आह ेआवण तुला शतशः वांदन करीत आह.े पण 

त्याचबरोबर ‘मी युद्धात कृष्णाला हाती शि धरावयास लावीनच’ हा 

माझा शब्दही तू खरा केला आहसे, त्याचा मला अथाणतच ववशेष आनांद 

आह.े कृष्णा, हा धमण-अधमाणच्या युद्धाचा खेळ तुझ्याच प्ेरणेने आवण 

तुझ्याच अवधष्ठानावर सुरू झालेला आह.े त्यामध्य े अांवतम ववजय तुझाच 

म्हणजेच पयाणयाने धमाणचाच आह,े याची मला पूणण जाणीव आह.े कारण 

जेथे योगेश्वर कृष्ण आह ेआवण धनुधाणरी पाथण आह ेतेथेच यश आह ेह ेसत्य 

आह.े या युद्धात कौरवाांचा पराभव आह ेह ेतर वववधवलखीतच आह.े पण 
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मी केवळ कतणव्यभावनेनेच ह ेयुद्ध करीत आह,े ह ेतूही जाणून आहसे. मात्र 

तुझ्या भवक्तभावान ेयुक्त राहूनच, या युद्धभूमीवरतीच मी दहेत्याग करणार 

आह.े तेवढीच कृपायाचना मी तुझ्याकडे करीत आह.े त्याला तू ‘तथास्त’ु 

म्हणावेस हीच तुझ्या चरणी माझी प्ाथणना. त्यातूनही तुझ्या हस्ते मला 

आताच मृत्यू येणार असेल, तर माझ्यासारखा भाग्यवान मीच!” 

 असे म्हणून भीष्माांनी त्याांचे दोन्ही कर जोडून कृष्णाला पुन्हा 

भवक्तभावपूवणक वांदन केले. भीष्माांच्या भवक्तभावाने प्सन्न झालेल्या 

कृष्णाने पुढे होऊन भीष्माांच्या मस्तकावर त्याचा कृपाकर ठेवला आवण 

भीष्माांचे मस्तक हळुवारपणे कुरवाळून थोपटले. कृष्णाच्या त्या प्ेमळ 

स्पशाणने भीष्माांचे सवांग पुलकीत झाले आवण त्याच आनांदाच्या भरात 

उठून भीष्म त्याांच्या रथाकडे धीमी पाऊले टाकीत चालू लागले. तेवढ्यात 

अजुणनही धावत धावत कृष्णाजवळ येऊन उभा रावहला आवण त्याने 

कृष्णाच्या कमरेला वमठी मारून त्याला पुन्हा माग े वळवले. स्वतः 

स्वतःवरच रागावलेला अजुणन काकुळतीच्या सुरात कृष्णाला ववनव ू

लागला. 

 “अरे कृष्णा, तू माझ्यासाठी तुझी प्वतज्ञा भांग करू नकोस. खरे तर, 

त्यामध्ये तझुी काहीच चूक नाही. त्याचा सवण दोष माझ्याकडेच जातो. 

माझे प्ाण वाचववण्यासाठी तुला हातात शि धरण्याची वेळ यावी, हा 

तर माझ्या पराक्रमाचाच अवमान आह.े माझ्या क्षवत्रयधमाणचाही वधक्कारच 

आह.े पण तुला खरेच साांगतो की भीष्माांच्यापुढे माझा नाइलाजच होत 

होता. भीष्म मलाच काय पण कोणालाही केव्हाही आटोपणे कधीच शक्य 

नाही. या वत्रभुवनातही असा कोणी वीर जन्मलेला नाही, की जो भीष्माांना 

हरवू शकेल. भीष्माचायण माझ े वपतामह आहते या गोष्टीचाही माझ्या 

मनावरती पररणाम होत असावा, असे मला अगदी वनवश्चतपणे वाटते. 

कारण त्याांच्याशी लढत असताना माझे मन थोडसेे कचरते आवण 

आपसूकच माझा हातही थोडासा आखडतोच, ह े मलाही जाणवते. पण 

तरीही मी तुला आता वचन दतेो, की तू ददलेल्या ज्ञानाच ेस्मरण ठेवून मी 

माझे मन सबळ करीन आवण भीष्माांशी आताच्या आता प्ाणपणान ेलढून 



 

 

त्याांचा वनवश्चतपणे पराभव करीन. हा मी ददलेला शब्द आह ेएवढे लक्षात 

ठेव. आपण पुन्हा रथात बसून आता यदु्धाला सुरुवात करूया.” 

 अजुणनाची झालेली केववलवाणी अवस्था पाहून कृष्णाला त्याचा 

कळवळा आला. त्याने अजुणनाच्या खाांद्यावर आपला हात ठेवून त्याला 

साांत्वनपर थोपटले आवण तो अजुणनाशी बोलू लागला. 

 “तू असा वनराश होऊ नकोस आवण असा घायकुतीलाही येऊ नकोस. 

मुख्य म्हणजे भीष्माांच्याकडे नात्याच्या दषृ्टीने पाहून त्याांचा मनावर दबाव 

घेऊ नकोस. त्याांच्याकडे केवळ युद्धातील प्वतस्पधी म्हणूनच पाहा. 

त्यासाठी तू प्त्यक्ष भीष्माांनाच आदशण मान. ते तुझ्याकडे कोणत्याही 

नात्याने पहात नसून, तुझ्याकडे फक्त एक युद्धातील प्वतस्पधी म्हणूनच 

पहात आहते. काहीही करून तुझा पराभव करायचा चांगच भीष्माांनी 

बाांधलेला आह ेआवण म्हणूनच ते एवढ्या त्वेषाने तुझ्याशी लढत आहते, ह े

लक्षात घे. तूही त्याांच्यापासूनच प्ेरणा घेऊन त्याांचा पराभव करण्यासाठी 

सज्ज हो. त्यासाठी तुला वनकराचे प्यत्न करावे लागणार आहते, ह े तर 

आता वनवश्चतच झालेले आह े आवण तसा प्यत्न करण्याची तुझी क्षमता 

नक्कीच आह.े फक्त तुझी ती क्षमता पणूणपणे प्गट होणे आवश्यक आह ेआवण 

त्याचकडे तुझे व्यवधान ठेव. इतर कोणत्याही गोष्टींना मनामध्ये थारा न 

दतेा, एकीएक यदु्ध जजकण्याच्या ववचारावरतीच तझुे मन कें दद्रत कर 

म्हणजे झाले, आवण तुला ते सहज शक्यही आह.े 

 अजुणना, मला माझी प्वतज्ञा मोडावी लागली म्हणून तुला वाईट 

वाटणे अगदी साहवजकच आह.े परांत ु त्याचा सवण दोष तुझ्याकडेच जातो 

असे मात्र मुळीच नाही. कारण आज भीष्माांचा पराक्रमच एवढ्या प्कषाणने 

प्गट झाला की त्याांच्यापुढे कोणाचाही वनभाव लागण ेशक्यच नव्हते. त्या 

मानाने तू मात्र त्याांना चाांगलीच लढत ददलीस. तुझ्याकडून तू प्यत्नाांची 

शथण करीत होतास आवण तीच गोष्ट अत्यांत महत्त्वाची आह.े कारण तीच 

गोष्ट आपल्या हातात असते. बाकी यशापयश ह े ईश्वराधीन आह.े आता, 

माझी प्वतज्ञा माझ्याकडून मोडली गलेी याची मला जराही खांत नाही. 

त्यापेक्षा भीष्माांनी जी प्वतज्ञा केली होती की ‘मी कृष्णाला हाती शि 
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धरायला लावीनच लावीन.’ती खरी झाली, याचाच मला आनांद आह.े 

कारण भीष्माांनी ती प्वतज्ञा त्याांच्या पराक्रमाच्या अहांकाराने केलेली 

नव्हती, तर ती केवळ माझ्यावरील भवक्तभावानेच केली होती. भीष्माांना 

तसे करण्याचा पणूण हक्क आह,े कारण त े माझ े परमभक्त आहते. त्याांच्या 

भवक्तभावाची पूती झाली याचा मला होणारा आनांद, हा भीष्माांना 

झालेल्या आनांदापेक्षाही जास्तच आह.े कारण माझ्या भक्ताच्या 

भवक्तभावाचा ववजय झाला म्हणून मला ववशेष आनांद होणे ह ेसाहवजकच 

नाही का? खरे तर, भीष्म ह े आत्मज्ञानी आहते. त्यामुळेच केवळ त्याांच े

कतणव्यकमण म्हणूनच ते करीत असलेल्या या युद्धकमाणचा त्याांना जराही लेप 

नाही. कारण त्याांचे अांतःकरण ईश्वरी प्ेमाने भरलेल ेअसल्यामुळे, अत्यांत 

शुद्ध व वनमणळ आह.े म्हणूनच त्याांच्याकडून सहजभावाने घडणाऱ्या 

कोणत्याही कमाणचा मळ त्याांच्याठायी वनमाणणच होत नाही. त्याचप्माण े

भवक्तभावाने युक्त असल्यामुळे भीष्माांची वृत्ती ही वनरहांकारीच आह.े 

त्याांच्याठायी जशी सहृदयता आह,े तशीच त्याांच्याठायी तेजवस्वताही आह.े 

कौरवाांच्या भर दरबारात द्रौपदीचे लज्जारक्षण भीष्माांनीच केले होते ह े

तुझ्या लक्षात आह े ना? त्याचे मूळ कारण म्हणजे भीष्माांच्या 

अांतःकरणाची ही वनत्य व सहज अवस्थाच आह,े ही गोष्ट कायमची लक्षात 

ठेव. 

 अजुणना, भीष्माांबरोबर आताच्या आता लागलीच युद्ध करून त्याांना 

हरवण्याचा तुझा ववचार व त्यामागील तुझी वजद्द कौतुकास्पदच आह.े 

माझ्याठायी तुझ्या पराक्रमाववषयीही जरासुद्धा शांका नाही. ककबहुना, 

माझ्याठायी त्याची खात्रीच आह.े पण आपण भावनेच्या आहारी न जाता 

वववेकान े वनणणय घ्यावयास हवा. भीष्माांचा पराक्रम या क्षणाला अत्यांत 

उांचीला पोहोचलेला आह.े असे असताना त्याांच्याशी यदु्ध करणे ही वजद्द न 

ठरता, तो एक हट्टच ठरेल आवण हट्टीपणाने प्यत्न केला असता कधीही 

अपेवक्षत फळ वमळत नाही. प्यत्नाला योग्य काळवेळेची अनुकूलता 

असणेही तेवढेच आवश्यक असते. खरे तर, आज तूही प्यत्नाांची पराकाष्ठाच 

केली होतीस. परांत ुतरीही तुझा पराक्रम भीष्माांच्या पुढे कमसरस ठरला 

ही वस्तुवस्थती आह.े आजचा ददवस जणू तुझा नाही असे म्हणून आज 



 

 

आपण येथेच थाांबणे योग्य ठरेल. तवे्हा आता आपण वशवबराकडे परतूया. 

ह ेपरतणे म्हणजे माघार घेणे आह ेअसे समजून मनाला उगीच क्लेश दऊे 

नकोस. कारण हा वनणणय म्हणजे युद्धातील एक धोरणात्मक खेळीच आह.े 

वशवबरात जाऊन शाांत मनान ेववचार करूनच आपल्याला पुढील युद्धनीती 

ठरवावी लागणार आह.े भीष्माांचा पराभव झाल्यावशवाय कौरवाांचा 

पराभव होण ेशक्यच नाही, ही गोष्ट सत्यच आह.े त्याचबरोबर भीष्माांचा 

पराभव करण े ही गोष्ट तर अशक्यप्ायच आह.े कारण भीष्माांना 

‘स्वेच्छामरणाचा’ वर वमळालेला आह.े त्यामुळे त्याांना रणाांगणातच 

वनवष्क्रय करणे आवश्यक आह.े त्यासाठी आपल्याला शाांत मनाने व स्वस्थ 

वचत्ताने काही तरी वेगळीच योजना आखावी लागणार आह.े तेव्हा आता 

आपण वनघूया.” 

असे म्हणून कृष्णाने लगबगीन ेअजुणनाला रथात नेऊन बसवले आवण 

स्वतःही रथात बसनू युद्धभूमीपासनू दरू असलेल्या पाांडवाांच्या वशवबराच्या 

ददशेने रथ त्वररत हाकला. कृष्णाच्या बोलण्याचा व कृतीचा ववचार करीत 

असलेला अजुणन थोडासा सांभ्रवमतच झाला. कृष्णावरील ववश्वासान े

अजुणनही काही न बोलता कृष्णासह वशवबरात पोहोचला खरा, परांतु त्याच े

मन मात्र अजूनही मागे युद्धभूमीवरच होते. भीष्माांच्याबाबतीत घडलेल्या 

प्सांगाचे ववस्मरण अजुणनाला प्यत्न करूनही होत नव्हतचे. तरीही त्याच्या 

मनातील चलवबचल बाह्याांगान े न दशणववता अजुणन प्यत्नपूवणक शाांत 

रावहला होता.” 

 असे म्हणून नारदही थोडावेळ शाांत रावहला. लक्ष्मीन े तीच सांधी 

साधली आवण ती म्हणाली,  

“नारदा, कृष्णाठायी त्याच्या वप्य व्यक्तींववषयी जे प्मे आह,े खरे 

तर, त्यामध्ये काही ववशेष नवलाई नाही. कारण ते कृष्णाकडून वारांवार 

कारणा कारणाने व अगदी सहजतेन ेप्गट होत असते. परांतु त्या सवांच्या 

प्ेमाचा कृष्ण जो योग्य मेळ घालतो, त्याच ेमात्र मला वनवश्चतच कौतुक 

वाटते. कारण त्यासाठी सवांचे भाव योग्य प्कारे समजणे आवण त्यातील 

फरकही कळून तसा फरक करताही यणेे अत्यांत आवश्यक आह,े अस ेमला 
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तरी वाटते. कृष्णाला नेमके तेच जमते आह ेआवण अगदी सहजपणे जमत े

आह.े अथाणत् कृष्णाचे हचे तर ववशेषत्व आह ेआवण ते मी पूणणपणे जाणूनही 

आह.े आत्ताच्याच प्सांगात बघ ना! कृष्ण अजुणनावरील प्ेमापोटी जेवढ्या 

त्वेषाने भीष्माांवर धावून गेला तेवढ्याच प्ेमाने कृष्णाने भीष्माांच्याही 

भवक्तभावाचा स्वीकार केला आवण तो भीष्माांवर प्सन्नही झाला. परांत ु

त्यानांतर कृष्ण पुन्हा भीष्माांच्या पराभवाची योजनाही तवेढ्याच सहजतने े

आखण्यात वनमग्न आहचे. अजुणनावरील प्ेमात सहजता, भीष्माांचा 

भवक्तभाव स्वीकारण्यातही सहजता, एवढेच नव्ह े तर अजुणनावरील 

प्ेमापोटी स्वतः केलेली प्वतज्ञा स्वतःच मोडण्यातही तीच सहजता. खरेच 

कृष्णाची ही सहजताच माझ्या मनाला लुब्ध करते. तरीही एका गोष्टीच े

मला राहून राहून आश्चयण वाटतच आह.े कृष्णाने ज्या पद्धतीने स्वतःची 

प्वतज्ञा बाजूला केली त्यावरून मला तरी क्षणभर असेच वाटले की तो जणू 

स्वतःची प्वतज्ञा पणूणपणे ववसरलाच असावा. खरे काय घडले असावे बरे? 

ते तर केवळ तूच साांगू शकशील. होय ना?” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यावरती नारदाने मांदवस्मत केले आवण तो म्हणाला,  

“लक्ष्मी, या कृष्णाचे चररत्र काही वळेा वववचत्र ददसते ही गोष्ट खरी 

आह,े कारण त्यामध्ये सकृत् दशणनी अनेक ववरोधाभास ददसतात. परांत ु

त्यामागील सूत्र मात्र एकच असते आवण ते म्हणजे कृष्णप्ेमाचे सूत्र होय. 

अथाणत् कृष्णप्ेम म्हणजे मूलतः व मखु्यतः कृष्णाचे इतराांवरील प्ेम होय. 

काही वेळेला अनके जणाांचे कृष्णावरील प्ेमही प्गट झालेले आह,े नाही 

असे नाही. पण त्याचे मूळही कृष्णाच्या त्याांच्यावरील प्ेमामध्येच होते, ही 

वस्तुवस्थती आह.े कृष्णाने त्याच्या भक्ताांवरील प्ेमासाठी अनेक वेळा 

त्याची कृती, त्याच ेशब्द यामध्ये बदल केलेले आहते. परांतु कृष्णाने त्याचे 

स्वधमाणचरणाचे तत्त्व मात्र कधीच सोडले नाही. ककबहुना याच तत्त्वाच्या 

आधारावर व बळावर कृष्ण सद्धमण रक्षणाचे कायण, त्याच्या भक्ताांच्या 

भावाच े रक्षण करून करीत होता. त्यामुळेच अजुणनाच्या प्ेमापोटी व 

भीष्माांच्या भवक्तभावापोटी कृष्णाकडून त्याची प्वतज्ञा अगदी सहजपण े

बाजूला सारली गलेी, यात नवल त ेकाय? 



 

 

  लक्ष्मी, तलुा एक गांमतीची गोष्ट साांगतो जी ऐकून तलुाही मौज 

वाटेल. कृष्ण ज्यावेळेस भीष्माांवरती धावून गेला त्यावळेेस त्याच्या हातात 

रथचक्र होते आवण युद्धशािाचा ववचार केला असता, रथाचे चक्र ह ेतर 

शि नाहीच. त्यामुळे तसे बघायला गेल े तर ‘युद्धाच्या वेळी मी हातात 

शि धरणार नाही’ ही कृष्णाने केललेी प्वतज्ञा अबावधतच रावहली. ती 

गोष्ट अजुणनाच्या लक्षात आली नाही आवण कृष्णाने तशी ती आणूनही ददली 

नाही. त्यामुळेच अजुणनाला वाटले की त्याच्यासाठी कृष्ण हा प्वतज्ञेचा भांग 

करीत आह.े त्यातनू एक गोष्ट मात्र अत्यांत चाांगली झाली की अजुणनाला 

स्वतःचीच चीड आली आवण कृष्णप्ेमामुळे त्याच्याठायीची वववजगीष ु

वृत्ती पुन्हा जागृत झाली. त्याच भरात त्याने भीष्माांचा पराभव करण्याचा 

कृतवनश्चयच केला. 

 लक्ष्मी, भीष्माांच्या भवक्तभावाने कृष्ण प्सन्न झाला तरी तो 

भीष्माांच्या पराभवाची योजना आखण्यातही वनमग्न होता, या दोन 

गोष्टींमध्ये तुला ववरोधाभास ददसणे साहवजक आह.े तस ेबघायला गेले तर 

त्या दोन गोष्टी या वेगळ्या स्तरावरच्या आहते आवण त्याांच्यामध्ये फरकही 

आह.े भीष्माांचा कृष्णाववषयीचा भवक्तभाव हा व्यवक्तगत होता आवण 

म्हणूनच तो वैयवक्तक पातळीवरचाही होता. परांतु धमण-अधमाणतील युद्ध 

जजकणे हा कृष्णाच्या जीवनकायाणचा भाग होता आवण त्याच्यासाठी त्याच े

कायण हचे अवधक महत्त्वाचे आवण म्हणूनच प्ाधान्याचे होते. त्याच्या 

धमणकायाणला जे साहाय्यभूत झाले, त्याांनाच कृष्णाने त्याच्या जीवनात 

आपलेपणाने स्थान ददले आवण स्वतःही त्याांच्या जीवनात प्ेमाचे स्थान 

घेतले. परांतु जे कृष्णाच्या ववरोधात उभे ठाकले, मग त ेअज्ञानाने असोत, 

अहांकाराने असोत ककवा भीष्माांसारखे अगदी आत्मज्ञानीही असोत, 

कृष्णाने त्याांची अवजबात गय केली नाही आवण हर प्यत्नाने त्याांचा 

पराभवच केला. मग त्यासाठी कृष्णाने साम, दाम, दांड, भेद अशा सवण 

उपायाांचा उपयोग करण्यासही मागे पढेु पावहले नाही. वळेप्सांगी कृष्णाने 

कपटनीतीचा अवलांब करण्यासही कमी केले नाही. याचे कारण एकच की 

कृष्णाठायी सवांववषयी जरी प्मे असले तरी तो कोणाच्याही मोहात 

नव्हता. त्यामुळेच धमणकायाणसाठी आवश्यक असणारे योग्य वनणणय व 
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आवश्यक ती योग्य कृती करण्याचे सामर्थयण कृष्णाठायी पूणणपणे होत.े 

कृष्णाठायी असलेल्या आत्मबळाचेच ते लक्षण होत.े 

 ह े लक्ष्मी, भर युद्धामध्ये कृष्ण अजुणनाला घेऊन वशवबरात परत 

गेल्याचे सवांनाच नवल वाटले. प्त्यकेाने त्याच्या त्याच्या समजुतीनुसार 

त्याचा अथण लावला. अजुणनाने त्या ददवशीचा पराभव मान्य केला असे 

कोणाला वाटले, कोणाला त्यामध्ये कृष्णाची काहीतरी चाल असावी अशी 

शांका आली, तर कोणाला भीष्माांच्या पराक्रमाचे कौतुक वाटले. परांत ु

कृष्णाच्या लीलेचा खरा आनांद अनुभवलेले भीष्म मात्र, प्सन्न वचत्तान े

कौरवाांच्या वशवबरात परत गेले. त्याांच्यासाठी युद्धभूमीवर थाांबण्याच े

काहीच प्योजन रावहले नव्हते. घडलेला प्कार दयुोधनाच्या कानावर 

जेव्हा गेला, तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला. त्यान े तातडीने जाऊन 

भीष्माांची भेट घेतली आवण रागारागाने भीष्माांशी बोलायला सुरूवात 

केली. 

 “अहो वपतामह, माझ्या कानावरती जी गोष्ट आली आह ेती खरी आह े

का? अजुणनाला ठार मारण्याची चालून आलेली आयती सांधी तुम्ही 

गमावलीत. तशी सांधी तुम्ही हातातनू जाणूनबुजूनच जाऊ ददली असणार, 

याची मला पूणण खात्री आह.े अजुणनाचा पराभव तुम्ही आज केलेला होताच 

आवण फक्त त्याला ठार मारणे तेवढे बाकी रावहलेले होते. अशा वेळी केवळ 

तुमचे लक्ष ववचवलत करण्याच्या हतेनूेच त्या कपटी कृष्णाने तुमच्यावर 

चाल करून आल्याचा आववभाणव केला आवण तुम्ही त्याच्या चालीला बळी 

पडलात. त्याच्या नाटकाची भूल तुमच्याही मनावर पडली की काय? 

तुम्ही मुद्दामच अजुणनाला वजवांत सोडलेत आवण रणाांगणावरून पळून जाऊ 

ददलेत, याबद्दल माझ्या मनात जराही शांका नाही. तुमच्याठायी 

पवहल्यापासूनच पाांडवाांववषयी सहानुभूती आह े आवण तुमचा कलही 

त्याांच्याकडेच आह,े हहेी मी जाणून आह.े पण तरीही कुरूकुळाचे रक्षण 

करून त्याचे सामर्थयण व साम्राज्य वाढववण्यासाठीचे तुमचे कतणव्यकमण, 

तुम्ही प्ामावणकपणे पार पाडाल असा ववश्वास मी धरून होतो. परांत ु

तुम्ही तर या थोर अशा कुरूकुळाचाच ववश्वासघात केलेला आह.े तुम्ही 

मीठ आम्हा कौरवाांचे खाता पण तुमची वनष्ठा मात्र पाांडवाांकडेच आह ेह ेतर 



 

 

अगदी स्पष्टपणे ददसत आह.े तुम्ही केवळ तनानेच आमच्या बाजूला आहात 

पण तुमच े मन मात्र पूणणपण े पाांडवाांकडेच आह े ही गोष्ट आता लपनू 

रावहलेली नाही. नाहीतर आयत्या हातात वमळालेल्या अजुणनाला तुम्ही 

असे सहजासहजी पळून जाऊच ददले नसते. गेले नऊ ददवस कौरवसेना 

तुमच्या अवधपत्याखाली लढाई करीत आह.े पण तरीही आम्हाला अजूनही 

ववजयाची आशा वाटत नाही. तुम्ही पणूणपणे मनापासून लढत नसून हातच े

राखूनच युद्ध करीत असल्याचेच ह ेलक्षण आह.े तेव्हा आता एकदा काय तो 

मनाचा वनणणय घ्या आवण या युद्धाचे सेनापती रहायचे की नाही ते ठरवा. 

सेनापती म्हणनू रहात असाल तर युद्ध त्वररत जजकून द्या. तुम्ही सजू्ञ 

आहातच. यापुढे तुम्हाला आणखीन काही समजावून साांगण्याची 

आवश्यकता आह,े असे मला तरी वाटत नाही.” 

 दयुोधनाचे बोलण े थाांबले तरी त्याच्या रागाचे फुत्कार त्याच्या 

श्वासातून अजूनही बाहरे पडतच होते. त्याच्या बोलण्याने व्यवथत 

झालेल्या भीष्माांकडे दयुोधनाचे लक्षही नव्हते. त्याला त्याांची पवाणच वाटत 

नव्हती. परांतु दयुोधनाच्या बोलण्याने भीष्माांचे अांतःकरण मात्र, वनवश्चतच 

दखुावले. तरीही शाांत मनाने व गांभीर सरुान े त्याांनी दयुोधनाशी 

बोलावयास सुरूवात केली. 
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भीष्मप्वतज्ञा आवण कृष्णाची योजना 

 “अरे दयुोधना, त ू ह े काय बोलतो आहसे? कुरूकुळाशी असलेल्या 

माझ्या वनष्ठवेवषयी आजपयंत कोणीही शांका घेतलेली नाही. तशी शांका 

घेण्याची सांधीही मी कोणाला ददललेी नाही आवण यापुढेही तशी सांधी 

कोणालाही कधीच वमळणार नाही, ही गोष्ट तू वनवश्चतपणे लक्षात ठेव. 

एवढे ददवस होऊनही अजून आपल्याला पाांडवाांचा पराभव करता आला 

नाही, हीच तुझी व्यथा आह ेआवण त्यामुळेच तुला उविग्नता आलेली आह ेह े

मी जाणून आह.े परांतु त्याचा अथण असा नव्ह ेकी तू माझ्या वनष्ठवेवषयीच 

शांका घ्यावीस. क्षवत्रयाांना त्याांची वनष्ठा ही त्याांच्या प्ाणापेक्षाही जास्त 

महत्त्वाची असते. त्याववषयी कोणीही जर शांका घतेली तर तो त्या 

क्षवत्रयाचा अवमानच आह े आवण तो अवमान कोणताही खरा क्षवत्रय 

कधीच सहन करणार नाही. ही गोष्ट तू नीट व  कायमची लक्षात ठेव, 

त्याचे कधीही ववस्मरण होऊ दऊे नकोस. 

 दयुोधना, मी पाांडवाांचा पक्षपाती असल्याचा तू माझ्यावर केलेला 

आरोप तर वनखालस खोटा आह.े तुझ्या पूवणग्रहदवूषत मनाचीच ती कल्पना 

आह.े त्यात काहीच तर्थयाांशही नाही. माझे नात ू या नात्याने कौरव व 

पाांडव ह े मला सारखेच जवळचे आहते, ही गोष्ट तर खरीच आह.े परांत ु

माझी वनष्ठा पूणणपणे एकीएक कुरूकुळाशीच वावहलेली आह ेआवण मी फक्त 

हवस्तनापुरच्या राज्याचाच एकवनष्ठ सेवक आह.े  हवस्तनापूर राज्याचीच 

भरभराट व समृद्धी व्हावी, हीच माझी एकमवे धारणा आह.े त्यामुळे 

हवस्तनापूर राज्याचा सेनापती या नात्यान े कोणत्याही पररवस्थतीत 

प्वतपक्षावरती ववजय वमळवणे, हचे माझे कतणव्यकमण आह.े मग त े

प्वतस्पधी पाांडव असोत नाहीतर आणखी दसुरे कोणीही असोत. माझ्या 

कतणव्यकमाणत कोणताही बदल होण्याची जराही सांभाव्यता नाहीच. काही 

झाले तरी त्या कतणव्यकमाणची पूती मी करणार म्हणजे करणारच! 

 परांतु दयुोधना, तू उतावीळ झाला आहसे. पाांडवाांचा पराभव अजून 

कसा झाला नाही या एकाच ववचाराने त ू घायकुतीला आलेला आहसे 

आवण त्यामुळे तुझ्या मनाचा तोलही पूणणपणे ढळलेला आह.े म्हणूनच 

पाांडव हहेी अत्यांत पराक्रमी आहते, ही मुख्य गोष्टच त ू ववसरला आहसे. 



 

 

अजुणन हा तर महापराक्रमी आह े आवण आज सवण भूतलावर त्याच्या 

तोडीचा धनुधणर नाही ही गोष्ट जरी तलुा मानवत व मान्य नसली, तरी ती 

खरीच आह.े त्यातनू स्वतः कृष्ण हा सारथी म्हणून अजुणनाच्या साथीला 

आह.े त्यामुळेही अजुणनाचे मनोबळ नहेमीच उच्च अवस्थते रहाते. कृष्णाचे 

त्याला प्त्यक्ष मागणदशणन असल्यामळेु अजुणनाचे नीतीधैयणही उत्कट असते. 

आजही कृष्णाच्या जेव्हा लक्षात आले की अजुणन हा पराक्रमात आज 

माझ्याशी तुल्यबळ होऊ शकत नाही आह,े तेव्हा त्यान ेमोठ्या चातुयाणन े

अजुणनाची समजूत घालून रथ माघारी वळवला आवण अजुणनाचा होणारा 

सांभाव्य पराभव टाळला. आपण दकतीही पराक्रमी असलो तरी आपल्या 

बाजूला कृष्णासारखा मुत्सद्दी, धोरणी व युद्धनीतीवनपुण असा कोणीही 

नाही, ही वस्तुवस्थती आह.े  

 दयुोधना, आपल्याला जय प्ाप्त होत नाही आह े याचे मला 

कोणत्याही प्कारचे समथणन करायचे नसून केवळ जी वस्तुवस्थती आह,े 

तीच तुझ्या नजरेसमोर आणावयाची आह.े आता आपल्याला पराक्रमाची 

शथण करावी लागणार आह ेआवण ती मी तरी करणारच आह.े परांतु तुझा 

माझ्यावरती ववश्वासच रावहलेला नसल्यामुळे तुझ्या समाधानासाठी मी 

अशी प्वतज्ञा करतो की मी उद्याच्या युद्धामध्ये वनःपाांडवी पृर्थवी करीन.” 

 भीष्माांचे प्वतज्ञेचे वाक्य पुरे होण्याच्या आतच दयुोधनान े

उतावीळपणाने ववचारले, “परांतु तुम्ही जर उद्या असे करू शकला नाहीत 

तर?” 

 दयुोधनाचा प्श्न ऐकून भीष्माांना खेद वाटला आवण ते उद्गारले, 

 “अरे दयुोधना, हा तुझा उतावीळपणा व शांकेखोर स्वभावच तुझ्या व 

पयाणयाने कौरवाांच्याही सवणनाशाला कारणीभूत होणार आह ेआवण त्याचेच 

मला वाईट वाटत आह.े परांत ु माझाही नाइलाजच आह.े ईश्वराची 

वनयतीच जर तशी असली तर मी तरी काय करणार आवण तू तरी काय 

करणार? ‘ईश्वरेच्छा बवलयसी’ हचे खरे!  खरे तर, माझी प्वतज्ञा ही 

माझ्यासाठी अांवतमच असते. त्यामध्ये ‘ककवा’, ‘वा’, ‘अथवा’ अशा शब्दाांना 
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वावच नसतो. परांतु ज्या अथी तू माझ्या प्वतज्ञेववषयी शांका व्यक्त केलीच 

आहसे त्या अथी मी तुला एवढेच साांगतो की जर माझी प्वतज्ञा मी पणूण 

केली नाही ककवा करू शकलो नाही, तर मी स्वेच्छामरणच स्वीकारीन.” 

 भीष्माांच्या बोलण्यातील भावाथण दयुोधनाला कळला आवण त्याच्या 

मनाची खात्री पटली की दसुऱ्या ददवशी भीष्म त्याांचा सवण पराक्रम पणाला 

लावूनच लढतील. परांतु भीष्माांनी स्वीकारलेल्या पयाणयाची काय पररणती 

होईल ह े मात्र, अल्पमती दयुोधनाच्या लक्षातच आले नाही. भीष्माांच्या 

प्वतज्ञेला पयाणय उपलब्ध करून दऊेन आपण स्वतःच्याच पायावरती धोंडा 

मारून घेत आहोत ही गोष्ट दयुोधनाच्या वखजगणतीतही नव्हती. ‘दसुऱ्या 

ददवशी पाांडवाांचा पूणणपणे नाश होऊन कौरवाांचा ववजय वनवश्चतपण े

होणार आह’े याच ववचाराांच्या खुशीची गाजरे मनातल्या मनात खात, 

दयुोधन वनजश्चत मनाने भीष्माांच्या राहुटीतून बाहरे पडला. त्या नादात 

वनघताना भीष्माांना प्णाम करण्याची औपचाररकताही पाळण्याचे भान 

दयुोधनाला रावहल ेनाही.”  

 बोलता बोलता नारदाने सहजपणे एक दषृ्टीक्षेप लक्ष्मीकडे दफरवला 

तर लक्ष्मीच्या मुखावरील थोडेसे काळजीचे भाव नारदाच्या नजरेन े

लागलीच रटपले. परांतु लक्ष्मीन ेकाही बोलण्याच्या आधीच नारदाने वतला 

हाताच्या खुणेने थाांबवले आवण त्याचे बोलणे पुढे चालूच ठेवले. 

 “लक्ष्मी, तुझ्या रठकाणी वनमाणण झालेली काळजी अगदी साहवजक 

आह े आवण मी ती समजूही शकतो. कारण ‘वनःपाांडवी पृर्थवी’ करण्याची 

प्वतज्ञा दसुऱ्या कोणी सामान्य व्यक्तीने केलेली नव्हती तर ती साक्षात 

भीष्माांसारख्या सत्यवचनी म्हणून प्वसद्ध असलेल्या वीर पुरूषाची प्वतज्ञा 

होती. खरे तर, त्या प्वतज्ञेला दसुरा पयाणय नव्हताच. परांतु ऐनवेळी 

दयुोधनाला दबुुणद्धी झाली आवण त्याने शहाणपणा दाखवून भीष्माांच्या 

प्वतज्ञेववषयी शांका व्यक्त केली. त्यामुळे भीष्माांना प्वतज्ञेला पयाणय दणे े

नाईलाजाने भागच पडले. परांत ु त्यामुळे त्या पयाणयातच पाांडवाांच्या 

रक्षणाचाही मागण लपलेला आह े ही गोष्ट दयुोधनाच्या लक्षातच आली 



 

 

नाही. पण नेमकी तीच गोष्ट कृष्णाच्या मात्र सहज लक्षात आली जेव्हा 

त्याला ती बातमी कळली. 

 लक्ष्मी, खरे तर रणाांगण सोडून परत दफरलेल्या अजुणनावर धमणराजा 

अत्यांत नाराजच झाला होता आवण त्याने त्याची नाराजी स्पष्ट शब्दात 

व्यक्त करण्यासही मागे पुढे पावहले नव्हते. त्याने अजुणनाच्या 

पराक्रमाववषयीच शांका व्यक्त केल्यावरती अजुणनालाही रागच आला. परांत ु

जेव्हा धमणराजान े अजुणनाला अत्यांत वप्य व जीव की प्ाण असलेल्या 

त्याच्या गाांडीव धनुष्याचीच जनदा केली, तेव्हा मात्र अजुणनाचा सांताप 

अनावरच झाला. ‘माझ्या गाांडीव धनषु्याची जो जनदा करील त्याचा मी 

वध करीन’ अशी प्वतज्ञा अजुणनान ेकेललेी असल्यामुळे अजुणन धमणराजाच्या 

अांगावर धावनूच गेला. कृष्णाने अजुणनाला आवरून शाांत केले. पण 

अजुणनाची प्वतज्ञा पुरी करण्यासाठी कृष्णाने एक तोडगा काढला. 

‘सज्जनाांना त्याांची जनदा हीच मृत्यसूमान असते’ असे साांगून कृष्णान े

अजुणनाला धमणराजाची जनदा करावयास साांवगतली. त्याप्माणे अजुणनान े

धमणराजाची जनदा केलीही. नवल म्हणजे अशी जनदा करण्यासाठी 

अजुणनाला काहीच अडचणही आली नाही. कृष्णान ेत्या उभयताांशी बोलून 

त्याांची मने शाांत केली व त्याांना पुढील युद्धासाठी सज्ज होण्यास साांवगतले. 

 तेवढ्यातच कृष्णाला त्याच्या हरेाांकरवी भीष्माांच्या प्वतज्ञेची खबर 

वमळाली आवण पाांडवाांच्या गोटात एकच खळबळ उडाली. अजुणनासह सवण 

पाांडव तर जचताग्रस्त झालेच, पण कृष्णाच्या मनातही काळजी वनमाणण 

झाली. पण जेव्हा हरेाांकडून भीष्माांच्या प्वतज्ञेचा दसुरा भागही कृष्णाला 

समजला तेव्हा कृष्णाच्या लक्षात आले की भीष्माांपासून पाांडवाांना 

वाचवण्याची सांधी वनवश्चतच आह.े कृष्णाने ती गोष्ट पाांडवाांच्याही लक्षात 

आणून ददली आवण त्याांच्या मनाला धीरही ददला. यातनू काही तरी मागण 

वनवश्चतच वनघेल अशी खात्रीही कृष्णाने पाांडवाांना ददला आवण कृष्णावर 

पूणण भरवसा ठेवून पाांडव स्वस्थ झाल.े पण कृष्ण मात्र स्वस्थ बसू शकला 

नाही आवण तसा तो स्वस्थ बसलाही नाही. 
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 लक्ष्मी, भीष्माांनी केलेल्या प्वतज्ञेची बातमी जेव्हा द्रौपदीला कळली 

तेव्हा वतला राहवलेच नाही आवण ती धावतच रणभमूीवर पाांडवाांच्या 

वशवबरामध्य े आली. त्यावेळेस द्रौपदीला तेथ े पाहून पाांडवाांनाही धक्काच 

बसला. पण द्रौपदीच्या मुखावरील जचताग्रस्त भाव पाहून सवांना वतचीच 

काळजी जास्त वाटू लागली. परांतु द्रौपदीची समजूत घालण्याची जहमत 

कोणालाच होईना. शेवटी कृष्ण स्वतः पुढे आला आवण त्याने द्रौपदीच्या 

मस्तकावर हलकेच थोपटून वतला धीर ददला. द्रौपदीन ेएवढा वेळ आवरून 

धरलेले वतच्या मनाचे बाांध एकदम फुटले आवण वतच्या नेत्रातून अश्रूधारा 

वाहू लागल्या. कृष्णाने आपल्या शेल्याने द्रौपदीचे अश्र ूहळुवारपणे पुसल े

आवण वतचे साांत्वन केले. द्रौपदीकडे पहात असतानाच कृष्णाच्या मनात 

एक ववचार चमकून आला आवण एक योजना त्याच्या मनामध्ये हळूहळू 

साकार होऊ लागली. कृष्णाने पाांडवाांसह द्रौपदीला एका बाजूला नेल े

आवण तो त्याांच्याशी हलक्या व दबलेल्या आवाजात बोलू लागला. 

 “कोणीही कसलीही काळजी करू नका. भीष्माांपासून पाांडवाांचे प्ाण 

वाचवायचा उपाय सापडला आह े आवण तो उपाय द्रौपदीपाशीच आह.े 

ज्या भीष्माांनी पाांडवाांचे प्ाण घेण्याची प्वतज्ञा केली आह,े केवळ त े

भीष्मच पाांडवाांना अभयदान दऊे शकतात. परांतु ते अभयदान 

त्याांच्याकडून द्रौपदीला मागाव े लागेल आवण त्यासाठी वतला आत्ताच्या 

आत्ता भीष्माांची भेट घ्यावी लागेल. हाच एकमवे उपाय आता वशल्लक 

आह े आवण त्याची अांमलबजावणीही आपल्याला त्वररत करावी लागेल. 

कारण आपल्याकडे वेळ अत्यांत थोडाच आह.े आता द्रौपदीने भीष्माांची भेट 

कशी घ्यायची यासांबांधीची काळजी तुम्ही कोणीही करू नका. ती सवण 

जबाबदारी तुम्ही माझ्यावरती सोपवा. मी स्वतः द्रौपदीला भीष्माांकडे 

घेऊन जाईन आवण तेथे गेल्यावर काय करायचे, हहेी मी वतला तेथ े

गेल्यावरतीच साांगने. आता कोणीही दसुरा वतसरा ववचार करूच नका. 

कारण वेळ फुकट घालवण्यात काहीच अथण नाही”   

असे म्हणून कृष्णाने द्रौपदीचा हात धरला आवण कोणाला काहीही 

ववचार करायला काही अवसरच न दतेा, कृष्ण द्रौपदीला घेऊन लगबगीन े

पाांडवाांच्या वशवबराच्या बाहरे पडला सुद्धा! सवण पाांडव ददग़मूढ होऊन 



 

 

चदकत मुद्रनेे कृष्णाकडे पहातच रावहले आवण द्रौपदीही भयचदकत होऊन 

कृष्णाच्या मागोमाग जवळ जवळ धावतच चालू लागली.  

 लक्ष्मी, त्या वेळच्या युद्धाच्या वनयमानुसार सूयाणस्तानांतर यदु्ध 

स्थवगत असे आवण दसुऱ्या ददवशी सयूोदयानांतर ते पुन्हा सुरू होत अस.े 

एवढेच नव्ह,े तर उभय पक्षाांतील सैवनक ददवसाच े शत्रुत्व ववसरून 

कोणतीही शिाि ेन बाळगता दसुऱ्या पक्षातील सैवनकाांना भेटतही असत. 

कारण त े ववरूद्ध पक्षात असल ेतरी एकमेकाांचे सगेसोयरेही होत.े नमेका 

याच गोष्टीचा कृष्णाने फायदा उठवून उपयोग करून घेतला. कृष्णाने 

स्वतःचे मुख शेल्याने थोडेसे झाकून घेतले आवण द्रौपदीलाही वतच्या 

मुखावरती वतच्या साडीचा पदर घ्यावयास लावला. रात्रीची वेळ 

असल्याने सवणत्र अांधःकारही पसरलेला होता. त्यामुळे जेव्हा कृष्ण 

द्रौपदीला घेऊन कौरवाांच्या वशवबरात वशरला तेव्हा ती गोष्ट कोणाच्याही 

लक्षात आलीच नाही. कौरवाांच्या वशवबराची सवण वबत्तांबातमी कृष्णाकडे 

असल्यामुळे त्वरेन ेमागण काढीत कृष्ण भीष्माांच्या राहुटीच्या बाहरे येऊन 

पोहोचला. गोंधळलेल्या नजरेने कृष्णाकडे पाहणाऱ्या द्रौपदीला उदे्दशून 

कृष्ण हलक्या आवाजात बोलू लागला.  

 “द्रौपदी, घाबरू नकोस आवण मनावर कोणता ताणही घेऊ नकोस. 

ही भीष्माांची राहुटी आह.े त्याांची आता ध्यानधारणेची वेळ आह ेही गोष्ट 

मला ठाऊक आह.े तू आता एकच गोष्ट करायची आहसे. हलक्या पावलाांनी 

आतमध्ये जा आवण ध्यानस्थ बसलले्या भीष्माांसमोर उभी राहून त्याांना 

वाकून नमस्कार कर. फक्त नमस्कार करताना तुझ्या हातातील कां कणाांचा 

थोडासा आवाज होईल एवढीच काळजी मात्र घ.े मग आपसूकच  पुढे सवण 

काही योग्य ते घडेल. आत प्वेश करताना तुझी पादत्राणे मात्र काढून ठेव. 

म्हणजे तुझ्या पावलाांचा आवाज होणार नाही.” 

 कृष्णाच्या वागण्याबोलण्याने द्रौपदी सांमोवहत झाल्यासारखीच 

ददसत होती. वतची ववचारशक्ती जण ूकुां ठीतच झाली होती. भारावलेल्या 

अवस्थेतील द्रौपदीने कृष्णाच्या साांगण्यानुसार वतची पादत्राणे काढून 

ठेवली असता, कृष्णाने ती लगेच उचलून आपल्या हातात घेतली. द्रौपदीन े

धीर करून भीष्माांच्या राहुटीमध्ये प्वेश केला असता, एका आसनावर नते्र 
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वमटून ध्यानस्थ अवस्थेत बसललेी भीष्माांची धीरगांभीर व शाांत मूती 

वतच्या दषृ्टोत्पत्तीस आली. भीष्माांची प्सन्न मुद्रा पाहून द्रौपदीच्या 

मनालाही प्सन्नता जाणवली आवण पावलाांचा अवजबात आवाज होऊ न 

दतेा, द्रौपदी भीष्माांच्या सन्मुख येऊन उभी रावहली. कृष्णाच्या 

साांगण्यानुसार द्रौपदीने भीष्माांच्या समोर वाकून वतच ेदोन्ही हात जोडले 

आवण भीष्माांना नमस्कार केला. हात जोडून नमस्कार करीत असताना 

द्रौपदीच्या हातातील कां कणाांचा आवाज, अगदी सहजपणे झाला. खरे तर, 

त्यासाठी द्रौपदीला मुद्दाम प्यत्नही करावे लागले नाहीत. कां कणाांचा 

हळुवार झालेला दकणदकणाट भीष्माांच्या कानावर यतेाक्षणीच, त्याही 

अवस्थेत भीष्माांच्या लक्षात आले की कोणीतरी वववावहत िी त्याांच्या 

भेटीला आलेली असावी. आत्मज्ञानान ेववशदु्ध असलेल्या आवण कृष्णप्ेमात 

रमलेल्या भीष्माांच्या अांतःकरणातील स्भवाव अगदी सहजतेने प्गट झाला. 

भीष्माांच्या मुखातून सहजोद्गार वनघाले, “ अखांड सौभाग्यवती भव!” 

 भीष्माांच्या मुखातून बाहरे आलेल्या आशीवणचनाांचा अथणबोध जेव्हा 

द्रौपदीला झाला तवे्हा द्रौपदी एकदम हषणभरीत झाली. वतने भीष्माांच्या 

चरणाांना स्पशण करून त्याांना पुन्हा ववनम्रभावाने वांदन केले आवण वतच्या 

मुखातून शब्द बाहरे आले, “वपतामह, आपला आशीवाणद मला लाभला 

यातच मला सवण काही वमळाले.” 

 द्रौपदीचे शब्द कानावर येताच भीष्माांनी त्याांचे नेत्र अलगदपण े

उघडले. समोर द्रौपदीला पहाताच भीष्माांना नवल वाटले आवण वतला 

उदे्दशून ते म्हणाले,  

“अगां द्रौपदी, त ूया वेळेस येथ ेकाय करीत आहसे? अशा रात्रीच्या 

वेळेस तू एकटीच येथे कशी काय आलीस? खरे तर, उद्या पाांडवाांचा पूणण 

वनःपात करण्याची प्वतज्ञा मी केललेी आह,े असे असताना आता त ू

मुद्दामहून माझ्या भेटीला आलीस आवण माझ्याकडून तझु्या सौभाग्याच्या 

रक्षणाची हमीही तू वदवून घेतलीस. तुझ्या येथील येण्यामागे वनवश्चतच 

कोणाचा तरी हात आह,े याची मला खात्री आह.े तो हात कोणाचा आह े



 

 

हहेी मला ठाऊक आह े आवण तो हात केवळ हात नसनू तुझ्या पाठीशी 

असलेला कृपाकरच आह,े याचीही मला जाणीव आह.े तो कृपाकर कोणा 

दसुऱ्या वतसऱ्याचा असूच शकत नाही, तर तो केवळ कृष्णाचाच आह,े 

याचीही मला खात्री आह.े हा सवण खेळ त्या कृष्णाचाच आह.े तोच तुला 

येथे घेऊन आला असणार ह ेनक्की. तुला पुढे करून तो मागे उभा रावहला 

असणार. होय ना? पण तो माझा वप्य कृष्ण आह ेकोठे?” 

 असे म्हणून भीष्म त्याांचे आसन सोडून धावतच त्याांच्या राहुटीच्या 

बाहरे आले तर तथेे द्रौपदीची पादत्राणे हातात धरून साांभाळीत उभा 

असलेला कृष्णच त्याांच्या दषृ्टीस आला. भीष्माांनी प्ेमाने कृष्णाचे दोन्ही 

हात त्याांच्या हातात धरले आवण त्याांनी कृष्णाला त्याांच्या राहुटीमध्ये 

आणले. भीष्माांनी कृष्णाला त्याांच्या आसनावर आदरपवूणक बसवल.े भीष्म 

स्वतः कृष्णासमोर हात जोडून उभे रावहले आवण त्याांनी कृष्णाच्या 

स्तुतीपर वचने बोलावयास सुरूवात केली. 

 “ह े कृष्णा, ऋषी, मुनी व योगी ज्या परमतत्वाच्या ध्यानात सदवै 

वनमग्न असतात त्याच परमतत्वाचा अत्यांत सुांदर, रमणीय व ववलोभनीय 

आववष्कार तुझ्या रूपाने साकार झालेला आह,े ह ेसत्यच आह.े या सत्याला 

ज्याांनी जाणले ते तर खरोखरी धन्य होतच, परांतु ज्याांना तो आववष्कार 

प्त्यक्ष पहाता व अनुभवता आला त ेखरे भाग्यवानच होत. तुझ्या रूपाच े

ध्यान आत्मज्ञानी असलेल्याांनाही जथेे आकर्षषत करत,े तेथ े सामान्य जन 

जर तुझ्या रूपाला भुलले, तर त्यात जराही नवल नाही. खरे तर, भक्ताांनी 

तुझ्यावर प्ेम करावे, तुझे ईश्वरी माहात्म्य जाणून तुझी भक्ती करावी आवण 

आनांदाच्या अनुभवाने त्याांनी त्याांचे सवण जीवन जगावे. पण तुझे प्ेमीजन 

तुला एवढे वप्य आहते की तूच त्याांच्यावरील तुझ े प्ेम नेहमी अनुभवीत 

असतोस आवण त्याांची सवणतोपरीन े काळजी घेऊन जणू त्याांचीच सेवा 

करीत असतोस, असेच दशृ्य तुझ्या चररत्रात वनत्य पहावयास वमळते. 

तुझ्या प्ेमीजनाांना रक्षण व आधार दणेे हा तर तुझा सहज स्वभावधमणच 

आह.े 

 कृष्णा, आज तर तुझ्या भक्ताांवरील प्ेमाने कमाल उांचीच गाठली, 

असेच म्हणावे लागेल. बघ ना, पाांडवाांच्या प्ाणाांच े म्हणजेच द्रौपदीच्या 
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सौभाग्याचे रक्षण करण्यासाठी, त ू आज जणू द्रौपदीचा अांगरक्षक बननू 

वतला येथ े माझ्याकडे घेऊन आलास आवण एखाद्या सवेकाप्माणे वतची 

पादत्राणे साांभाळीत माझ्या दाराच्या बाहरे वतष्ठत उभा रावहलास. 

भक्तप्ेमाने पुरेपूर भरलेल्या तुझ्या त्या मनोहारी रूपाच ेमला दशणन झाल े

आवण माझी सवण तपश्चयाणच फळाला आली. तझुी इच्छा व हतेूही आता 

फलद्रपू झालेला आहचे. आता माझ्या भवक्तभावाची पूती करण्याची सांधी 

तू मला द्यावीस, एवढीच ववनांती मी तुला करीत आह.े” 

 असे म्हणून भीष्माांनी कृष्णाची मनोभावे पाद्यपूजा केली आवण 

कृष्णाच्या चरणाांवर मस्तक ठेवून त्याच े भवक्तभावाने दशणन घेतल.े 

भीष्माांच्या भवक्तभावाने प्सन्न झालेले कृष्णाचे मुखकमल पाहून, 

द्रौपदीनेही दोन्ही हात जोडून कृष्णाचे भवक्तभावाने दशणन घेतले. कृष्ण 

आसनावरून उठून उभा रावहला आवण भीष्माांच्या जवळ आला. कृष्णानेही 

त्याचे दोन्ही कर जुळवून भीष्माांना प्ेमादरपूवणक नमस्कार केला आवण तो 

म्हणाला. 

 “अहो भीष्म वपतामह, तुमच्या भवक्तभावाने मी अगदी सांतुष्ट झालेलो 

आह.े परांत ुतुम्ही आत्मज्ञानीही आहात, म्हणून माझ्याठायी तुमच्याववषयी 

अत्यांत आदरही आह.े आत्मबळ व भावबळ या दोन्हीचा तुमच्याठायी 

असलेला सांयोग, ही खरेच एक अत्यांत दरु्षमळ व ववशेषत्वाची गोष्ट आह.े 

आत्मज्ञानाच्या बळावरती तुम्ही तुमचे प्ाप्त कतणव्यकमण वनष्ठनेे करीत 

आहात आवण तरीही तुम्ही त्या कतणव्यकमाणपासून अवलप्तही आहात. परांत ु

तुमच्यारठकाणी असलेल्या भवक्तभावामुळे त्या कमाणची फळे तुम्ही 

ईश्वरापणण करीत आहात. यातूनच तुमचे वनरांहकारीत्व प्गट होते आवण 

त्यामुळेच तुम्ही वनत्य स्वानांदातही रममाण असता. तुमच्या या 

परमावस्थेला माझ ेमनःपूवणक प्णामच आहते. 

 अहो भीष्म, या युद्धातील जशी तमुची भूवमका मी जाणून आह े

तसेच, तुम्हीही माझी भूवमका जाणून आहातच. या युद्धामध्ये पाांडवाांचाच 

पक्ष हा धमाणचा आह,े ह ेतुम्हालाही वनवश्चतच ठाऊक आह.े एवढेच नव्ह,े 

तर या युद्धात पाांडवाांचाच ववजय व्हावयास हवा आवण तसाच तो 

होणारही आह,े हहेी तुम्हाला पणूणपणे मावहत आह.े पाांडवाांना ववजय प्ाप्त 



 

 

होण्यामध्ये तुमचे युद्धातील अवस्तत्व हाच मोठा व एकमेव अडथळा आह,े 

ही वस्तुवस्थती तर अगदी स्पष्ट आह.े कारण युद्धभूमीवर तुमचा पराभव 

होणे शक्यच नाही. परांतु तुम्हीच कृपावांत होऊन तो अडथळा आता 

स्वतःचा स्वतःच दरू करीत आहात, ह े तुमचे पाांडवाांवरचे केवढे तरी 

उपकारच आहते. त्याांना तर तुम्ही जन्मभराचे ऋणी करून ठेवलेच आह.े 

पण तुमच्या भवक्तभावाने तुम्ही माझ्याही अांतःकरणात कायमचे स्थान 

घेऊन ठेवलेल ेआह.े आता आम्ही यथे ेफार काळ थाांबण ेउवचत नाही. तरी 

तुम्ही आम्हाला वनघण्याची अनुज्ञा द्यावी, हीच ववनांती.” 

 असे म्हणून कृष्णाने दोन्ही हात जोडून भीष्माांना पुन्हा वांदन केले. 

द्रौपदीनेही पुढे होऊन वाकून भीष्माांना नमस्कार केला. भीष्माांच्या अत्यांत 

भावपूणण मुखावरील नेत्र पाणावले होते. कृष्णाने द्रौपदीचा हात धरला 

आवण तो त्वररत भीष्माांच्या राहुटीच्या बाहरे आला. कृष्ण व द्रौपदी या 

उभयताांनी आपले चेहरे विाांनी झाकून घेतले आवण ते लगबगीन े

पाांडवाांच्या वशवबराकडे परत आले.” 

 बोलता बोलता श्वास घेण्याच्या वनवमत्ताने नारद थोडासा थाांबला. 

ही गोष्ट लक्ष्मीच्या दषृ्टीने उपकारकच ठरली. कारण कृष्णचररत्रातील 

एवढा भावपूणण प्सांग श्रवण केल्यानांतर लक्ष्मीलाही स्वस्थ बसणे अत्यांत 

कठीणच झालेले होते. वतला झालेला आनांद आवण वतची झालेली भावपूणण 

अवस्था प्गट केल्यावरतीच लक्ष्मीच े मन मोकळे होणार होते. त्यासाठी 

लक्ष्मीला बोलणे भागच पडत होत,े ही गोष्ट लक्ष्मीलाही ठाऊक होती 

आवण नारदही ती गोष्ट जाणून होता. त्यामुळे वमळालेल्या थोड्याशा 

अवधीचा लक्ष्मीने पुरेपूर उपयोग केला आवण ती बोल ूलागली. 

 “अरे नारदा, कृष्ण व त्याचे प्ेमीजन याांच्यामधील हा प्ेमाचा खेळ 

खरोखरीच मनोहारी व वचत्ताकषणकच आह,े असेच म्हणावे लागेल. 

आपल्या प्ेमीजनाांच्या प्ेमात वनत्य रांगलेल्या कृष्णाकडून प्सांगी असा 

काही खेळ खेळला जातो की त्यामुळे कृष्णप्ेमाचे अनेक रांग प्गट होतात 

आवण त्यामुळे कृष्णाचा प्ेमखेळही अवधकावधक रांगत रहातो. प्सांग सुखाच े

असोत ककवा दःुखाचे असोत, कृष्णप्ेमामुळे ते प्सांग अत्यांत भावपूणण 
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होतात. त्या वनवमत्ताने एकच कृष्णप्ेम सापेक्षतेने प्गट होते आवण 

म्हणूनच त्या प्ेमरांगाच्या ववववध छटा दषृ्टीला येतात. कृष्णाच्या त्या 

प्ेमरांगाने त्याचे प्मेीजन त्या प्सांगात सवण अांगान े रांगनू रहातातच, परांत ु

त्याच्या भक्तजनाांचे अांतरांग मात्र, प्सांग सरल्यानांतरही कृष्णाच्या 

प्ेमरांगान े रांगलेलचे रहाते. त्यामळेुच त्याांच्या अांतरांगातही कृष्णप्ेम 

सदासवणकाळ रांगतच रहाते. खरोखरीच कृष्णप्ेमाच्या या रांगतदार 

खेळामुळेच कृष्णाववषयीची प्ीती अवधकावधक वाढते आवण कृष्णाची 

भक्ती करण्यासाठीचे मनोबळ प्ाप्त होत रहाते. कृष्णाच्या भक्तीने 

मनाठायी कृष्णप्ेमाची भूक अवधकावधक वाढत रहाते आवण मनाला प्ेमातण 

अवस्थेत ठेवते. म्हणूनच कृष्णाची ऐक्यभावाची भक्ती करणे मनाला शक्य 

होते हचे एकमेव सत्य आह ेआवण तचे या कृष्णचररत्रातून वारांवार प्गट 

होत असते, असे मला वनवश्चतपण ेजाणवत आह.े 

 नारदा, कृष्णाने पाांडवाांवरच्या प्ेमामळेु पाांडवाांचे सवणतोपरीने रक्षण 

करण्याचे व्रतच घेतले होते, असचे म्हणावे लागेल. परांतु द्रौपदीच्या 

भवक्तभावासाठी तर कृष्ण वतचा सखाच झाला होता, असेच मला 

जाणवते. म्हणूनच कृष्ण सवण प्सांगात वतच्या साथीलाच होता. द्रौपदीला 

घेऊन भीष्माांकडे जाणे, वतची पादत्राणे स्वतःच्या हातात घेऊन 

भीष्माांच्या राहुटीच्या िारापाशी ताटकळत उभे रहाणे आवण शेवटी 

भीष्माांकडून द्रौपदीच्या सौभाग्य रक्षणाचे अवभवचन घेणे ह ेसवण खरोखरी 

अद्भुतच आह.े केवळ कृष्णच ह े सवण काही करू जाणे. कारण त्यासाठी 

कृष्णाचेच अांतःकरण हवे. आत्मज्ञानी भीष्माांच्याठायी असलेला 

कृष्णभक्तीचा भाव ही गोष्ट तर असाधारणच आह,े त्याला तर कसलीही 

तोडच नाही. त्याांच्याही भवक्तभावाचा स्वीकार करून कृष्णाने त्याांनाही 

आनांददत केले. खरेच या कृष्णाचे जीवन एवढ्या ववववध रांगाांनी नटलेले 

आह ेकी त्यातून त्याचे अांतरांग प्गट झाले असे वाटले तरी ते पूणणपणे प्गट 

होत नाही, हचे खरे. पुन्हा या सवण रांगाांपासून कृष्ण वगेळाच रहातो व 

ददसतोही आवण त्याचेच मला नवल वाटते आवण गूढही जाणवते.” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यावर मांदवस्मत करून नारद म्हणाला, “ह े लक्ष्मी, 

कृष्णप्ेमाने जरी त्याच्या खेळाला रांग आला तरी कृष्ण त्या खेळामध्य े



 

 

गुांतत नव्हता आवण म्हणूनच त्याच ेमन त्या खेळामध्य ेअडकून न रहाता 

त्या खेळातील पढुील खेळीचा ववचार, लागलीच सुरू करीत असे. 

ककबहुना, कृष्णाच्या मनामध्य ेपुढील ववचार आधीच सुरू झालेल ेअसत. 

हचे कृष्णाचे खरे अांतरांग आह.े कारण बघ ना, कृष्णाने भीष्माांच्या 

भवक्तभावाचा स्वीकार केला त्याचा त्याला आनांद झाला खरा, पण 

कृष्णाच्या मनात दसुऱ्या ददवशीच्या युद्धाच े ववचारही ताबडतोब सरुू 

झाले. एवढेच नव्ह,े तर प्त्यक्ष रणाांगणात भीष्माांचा पराभव करणे ह े

अशक्यच आह े ह े जाणून असलेल्या कृष्णाने ‘भीष्माांचा पराभव कसा 

करावयाचा’ या गोष्टीचा ववचार करायला सुरूवात केली सुद्धा! खरे तर, 

सकृतदशणनी या दोन गोष्टींमध्ये कमालीचा ववरोधाभासच आह ेआवण अशा 

ववरोधाभासामुळेच कृष्णाचे चररत्र दकत्येक वेळा वववचत्रही वाटते. परांत ु

कृष्णाचे अांतःकरणच जर आपण जाणले तरच त्याच्या चररत्रातील 

सुसूत्रता लक्षात येऊ शकेल. नाहीतर, सामान्यजनाांच्या मनाची 

सांभ्रमावस्था होण्याची शक्यताच अवधक आह.े कृष्णाचे अांतःकरण 

जाणावयाचे तर मनामध्ये त्याच्याववषयीचा भवक्तभावच हवा. त्या 

भवक्तभावामुळेच कृष्णाचे व्यवक्तमत्त्व, कृष्णाचे जीवन आवण कृष्णाचे कायण 

याची साांगड लाग ू शकेल. कारण या वतन्हीच े मूळ एकीएक कृष्णाच्या 

अांतःकरणातच आह,े हीच गोष्ट सत्य आह.े 

 लक्ष्मी, कृष्णाच्या व्यवक्तमत्त्वातून प्गटणारे त्याच े रूप, ववशेषतः 

त्याचे बोलणे, त्याचे वागणे, त्याचे करणे ह ेसवण एवढ्या सहजतेने होत अस े

की ती सहजताच सवांच्या मनाला अत्यांत आकर्षषत करीत अस.े कृष्णाचे 

हसणे म्हणा, त्याचे गाांभीयण म्हणा ककवा त्याची साांगण्याची शैली व 

सांवादचातुयण म्हणा, ह ेसवांच्याच मनाला मोहवून अगदी वखळवून ठेवीत 

असे. परांत ु कृष्णाची खरी थोरवी त्याांच्या जीवनातूनच प्गट होत असे. 

त्याच्या रठकाणी जरी सवांववषयीच आपलेपणा असला, तरी त्याच्या 

प्ेमीजनाांववषयीचे त्याचे प्ेम मात्र खासच होते. आपल्या प्ेमीजनाांचे वनत्य 

कौतुक करून त्याांना सुखववण्यातच कृष्णाला अवतशय आनांद होत असे. 

प्ेमीजनाांच्या अडीअडचणी व दःुखाच्या प्सांगी तर कृष्ण अत्यांत व्याकुळच 

होत अस े आवण स्वतः धावून जाऊन त्या प्ेमीजनाांना सांकटमुक्त 

केल्यावशवाय त्याला चैनच पडत नसे. त्याांच्या पाठीशी कृष्ण सदवै उभा 
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असे. त्याांना नैवतक बळ दऊेन त्याांच ेमनोधैयण वाढवीत असे आवण त्याांना 

त्याांचे जीवन जगण्यासाठी सबळ करीत असे.  

 लक्ष्मी, ह ेसवण जरी खरे असले आवण ते सवण जरी कृष्णाकडून लीलया 

घडत असले तरी कृष्णाच्या अांतरामध्ये वनत्य ध्यास असे, तो त्याच्या 

कायाणचा. ज्या आत्मधमाणची स्थापना करण्यासाठी त्याचे या भूतलावर 

अवतरण घडलेल े होते त्याची जाणीव, कृष्णाच्या अांतःकरणात वनत्य 

जागृत असे. हृदयात स्फुरणारी ती जाणीवच कृष्णाला त्याच्या 

ध्येयाववषयी सावध ठेवून प्ेरणा दते असे. त्याच्या त्या कायाणसाठी ज्याांच े

ज्याांचे साहाय्य जेव्हा जेव्हा वमळत असे, तेव्हा तेव्हा कृष्ण ते स्वीकारीत 

असेच. परांत ुत्याच व्यक्ती व गोष्टी जर त्याच्या कायाणच्या साध्याच्या आड 

येऊन अडचणीच्या होऊ लागल्या तर त्याांना बाजूला करणेही कृष्णाकडून, 

तेवढ्याच सहजतेन े घडत असे. कृष्णाठायी असलेल्या आत्मबळाचेच ह े

लक्षण आह.े म्हणूनच, कृष्णाने अजुणनाच्या प्ेमाचा उपयोग धमणयुद्धासाठी 

करून घेतला, तसेच द्रौपदीच्या भवक्तभावासाठी वतलाही सवणतोपरीने 

साहाय्य करून रक्षण ददले. एवढेच नव्ह,े तर आत्मज्ञानी भीष्माांच्या 

भवक्तभावाचा आनांदही कृष्णाला झालाच. परांतु ह े सवण झाल्यानांतर 

त्याच्याच प्ेरणेने सुरू झालेले धमणयदु्ध जजकण्याची कृष्णाच्या अांतरातील 

उमी प्बळ होऊन पुन्हा वर आली आवण कृष्ण लागलीच पुढच्या 

हालचालीला लागला. आधीच्या प्सांगातून मोकळे होण्यासाठी कृष्णाला 

क्षणाचाही वेळ लागला नाही, याचे एकमेव कारण म्हणजे कृष्ण त्यामध्ये 

जरासुद्धा गुांतलेला असा नव्हताच मुळी!” 

 नारदाच्या बोलण्याने लक्ष्मी एवढी प्भाववत झाली होती की बराच 

वेळ झाला तरी वतची काहीही प्वतदक्रया अशी व्यक्त होईचना. थोड्या 

वेळाने जेव्हा लक्ष्मी थोडीशी भानावर आली तेव्हा वतने सवणप्थम एकच 

गोष्ट केली आवण ती म्हणज ेदोन्ही कर जोडून व मान लववून नारदाला 

नम्रभावाने नमस्कार केला. लक्ष्मीच्याकडे थोड्याशा कुतूहलाने पहात 

असलेल्या नारदाला उदे्दशून लक्ष्मी एवढेच म्हणाली, 

 “नारदा, जेवढी कमाल मला त्या कृष्णाची वाटते तवेढीच कमाल 

मला तुझीही वाटत आह.े सवणसामान्याला अगम्य असणारे कृष्णाच े



 

 

अांतःकरण त ूअगदी सुगमतेन ेजाणतोस. कारण तुझ ेअांतःकरणच कृष्णमय 

झालेले आह.े जस े कृष्ण म्हणजे त्याच े अांतःकरण तस े कृष्णाचे अांतःकरण 

म्हणजे तूच व तझुेच अांतःकरण होय. मुळामध्ये तू या नारायणालाच 

आत्मसात केलेला असल्यामुळेच या नारायणाची सगुण चररत्रे तुझ्या 

अांतःकरणामध्ये ऐक्यभावाने व म्हणूनच सहजतेने स्फुरत असतात. 

त्यामुळेच कृष्णचररत्र हा तुझाच आत्मानुभव आह े आवण म्हणूनच ते जणू 

तुझेच आत्मचररत्र असल्यासारखेच, तुझ्याकडून एवढ्या तन्मयतेन े व 

सहजतेने प्गट होत आह.े तुझ्या अांतरीची ही खूण मला वनवश्चतच जाणवत े

व पटतेही. आता त्या खुणेच्या वनदशेानुसार भवक्तभावाची वाटचाल करून 

मला तुझ्या अनुभवापयंत जाऊन पावायचे आह.े अथाणत् तो ध्यास माझा 

आह,े ती वाटचालही माझीच आह े आवण त्यासाठीचा प्यत्नही मीच 

करावयाचा आह.े परांतु तुझी जोड व मदत घेऊनच मला ते शक्य होणार 

आह,े याचीही वनवश्चती माझ्याठायी आह.े त्यासाठीच कृष्णचररत्राचे गायन 

तू सुरूच ठेव. कारण त्यािारेच कृष्णाचे अांतरांग प्गट होत राहील आवण त े

जाणून घेणे मला शक्य होईल.” 

 लक्ष्मीच्या अांतरीची भवक्तभावाची आतणता नारदालाही जाणवली. 

त्या आतणभावाचे महत्त्व नारद स्वानुभवाने जाणून होता. त्यामुळे त्या 

आतणतेची पूती करण्यासाठी नारदही आतणच झाला. कारण त्या वनवमत्तान े

नारदाच्या भवक्तभावाचा आनांदच साकार होणार होता आवण तो 

आनांदानुभव घेण्यासाठी तर नारद वनत्यच आतुर अस.े खरे तर, त्यासाठी 

नारदाला कारणाचीही जरूरी लागत नसे. असे असताना कारणान े

वमळालेली सांधी सोडणे नारदाला शक्यच झाले नसते. त्यामुळेच 

नारदानेही लागलीच बोलावयास सुरूवात केलीच. 

 “ह े लक्ष्मी, अनेक अांगाने प्गट होणाऱ्या कृष्णाच्या माहात्म्याच्या 

िारेच कृष्णाच्या अप्गट अांतरांगापयतं पोहोचता येणे शक्य आह ेआवण ते 

अप्गट अांतरांगच तर कृष्णाच्या प्गट माहात्म्याचे मूळ आह.े त े मूळ 

यथाथणपणे जाणल्यावरतीच कृष्णमाहात्म्याची बाह्याांगाने प्गटणारी अांग े

खऱ्या अथाणने जाणता येतात आवण त्या अांगाांचे महत्त्व लक्षात येते. मुळात 

कृष्ण, कौरव व पाांडव याांच्या वनवमत्ताने धमणयुद्धच घडवनू आणीत होता 
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आवण ते यशस्वी करणे म्हणजे त्या युद्धात धमाणला ववजय प्ाप्त करून दणेे 

हचे व्यवधान मुख्यत्वे करून कृष्णाठायी होते. त्यामध्ये अजुणनाचे सारर्थय 

करणे, द्रौपदीला आधार दणेे, पाांडवाांना भीष्माांपासून वाचवणे इत्यादी 

घडणाऱ्या गोष्टी त्या युद्धाचा एक भाग होत्या. युद्धातील असे अनेक प्सांग 

कृष्णाने त्या त्या वेळी कौशल्यान े व यशस्वीपण े वनभावून नेलेच. पण 

तरीही युद्ध जजकण्याचे कृष्णाचे मूळ ध्येय कृष्णाठायी जागृत होते आवण 

तेच त्याला नेहमी सावधही ठेवत अस.े 

 कृष्ण जेव्हा द्रौपदीसह पाांडवाांच्या वशवबरात परत आला आवण जेव्हा 

पाांडवाांना सवण वृत्ताांत कळला तेव्हा सवांनीच सुटकेचा वनःश्वास सोडला. 

‘कृष्णामुळेच या प्ाणसांकटातून सुटका झाली आहे’ याची जाणीव सवण 

पाांडवाांना झाली होती आवण प्त्येकाने त्याची त्याची कृतज्ञता त्याच्या 

त्याच्या परीने कृष्णाजवळ व्यक्त केली. धमणराजाने कृष्णाच्या खाांद्यावर 

प्ेमाने थोपटले. भीमाने कृष्णाचे हात आपल्या हातात घेऊन त े प्ेमान े

दाबले. नकुल व सहदवे याांनी कृष्णाला नम्रतेने वाकून अवभवादन केले. 

अजुणनाने कृष्णाला प्ेमान े दढृाजलगनच ददले. द्रौपदीने अश्रुपूणण नेत्रातील 

दषृ्टीनेच वतचे सवण भाव कृष्णापयंत पोहोचवले आवण कृष्णानेही द्रौपदीकड े

त्याच नजरेन ेपाहून द्रौपदीचा भाव त्याला पावल्याचे सूवचत केले. जास्त 

काही करण्याची वा बोलण्याची आवश्यकता कृष्ण व द्रौपदी या दोघाांनाही 

जाणवली नाही. सवांच्याच उचांबळून आलेल्या भावना थोड्या वेळान े

हळूहळू ओसरल्यावरती कृष्णाने बोलावयास सुरूवात केली. 

 “परमेश्वराच्या कृपनेे आपल्यावर आलेले मोठे कठीण सांकट बाजूला 

सरलेले आह ेखरे, परांतु अजूनही युद्ध सांपलेले नाही या गोष्टीचे भान आपण 

सवांनीच ठेवावयास हवे आवण या यदु्धाचा शेवट तुम्हा पाांडवाांचा ववजय 

होण्यामध्येच झाला पावहजे. तेच व्यवधान आपण राखले पावहजे. एक गोष्ट 

सूयणप्काशाइतकी स्पष्ट आह ेकी जोपयंत भीष्म ह ेयुद्ध लढत आहते तोपयंत 

पाांडवाांना ववजय प्ाप्त होण्याची सतुराम शक्यताही नाही. मग ह े युद्ध 

दकतीही ददवसच काय दकतीही वषे जरी चालले, तरी या युद्धाचा काहीही 

वनणणय होणे शक्यच नाही. कारण भीष्म ह ेपाांडवाांनाच काय, कोणत्याही 

योद्ध्यासाठी अजजक्यच आहते ही वस्तुवस्थती आह ेआवण ती आपण मान्य 



 

 

करून स्वीकारली पावहजे. एवढेच नव्ह,े तर यदु्ध जजकण्यासाठी जर इतर 

मागांचा अवलांब करण्याची वेळ आली तर त्या मागांच े अवलांबन 

करण्याची आपली तयारी हवी आवण तशी वेळ आता यऊेन ठेपलेली आह.े 

 भीष्माांचा पराभव करण्यासाठी एकच व्यक्ती आपल्याला साहाय्यभूत 

होऊ शकत े आवण त्या व्यक्तीच े नाव आह े ‘वशखांडी’. या वशखांडीच्या 

रठकाणी िीत्व व पुरूषत्व अस े दोन्हीही आहते. मूळच्या िी दहेाच्या 

असलेल्या वशखांडीने दीघणकाळ तपश्चयाण करून दहेाचे परुूषत्व प्ाप्त करून 

घेतलेले आह.े भीष्म ह ेक्षवत्रय धमाणनुसार वियाांवर केव्हाही शि चालवत 

नाहीत. त्यामुळे त े या वशखांडीवर शि चालवणे कधीही शक्यच नाही. 

नेमका याच गोष्टीचा उपयोग आता आपल्याला करून घ्यायचा आह.े उद्या 

युद्धामध्ये आपण वशखांडीला भीष्माांसमोर उभे करू. त्यामुळे भीष्माांना 

शि खाली ठेवणे भागच पडेल आवण मग तीच वेळ अजुणनाने साधायची 

आह.े वशखांडीच्या आड उभ े राहून भीष्माांना बाणाांनी पूणणपणे ववद्ध 

करण्याची जबाबदारी अजुणनाची आह.े भीष्म तर युद्धभमूी सोडून जाण े

शक्यच नाही आवण कौरव सेनेने त्याांना रक्षण दणे्याचा जरी दकतीही प्यत्न 

केला, तरी अजुणनापुढे त्याांचा रटकाव लागणारच नाही. आवण मग 

भीष्माांचा पाडाव अटळ आह.े” 

 कृष्णाचे बोलणे व योजना लक्षपूवणक ऐकणाऱ्या पाांडवाांच्या 

मुखावरील भाव वेगवेगळे होते आवण ते क्षणाक्षणाला बदलतही होते. 

धमणराजा तर जास्तच नाराज झाला होता. भीष्माांचा पराभव करण्याचा 

हाच एकमेव मागण आह ेह ेत्या सवांनाच कळत होते. परांतु त्याांचे मन मात्र 

तो मागण स्वीकारण्यासाठी तयार होत नव्हते. योग्य-अयोग्य व धमण-अधमण 

याांच्या ववचाराने त्याांची मने सांभ्रवमतच झालेली होती. परांतु त्याांच्या 

दषृ्टीसमोर दसुरा कोणता मागणही नव्हताच. पाांडवाांची ही विधा मनःवस्थती 

कृष्णाने ओळखली आवण त्याने पुन्हा त्याांच्याशी बोलण्यास सुरुवात केली.  

 “धमणराजा, तुमच्या सवांच्या व ववशषेतः तुझ्या मनात काय ववचार 

चालू आहते ह ेमला मावहत आह.े परांत ुएकच गोष्ट लक्षात ठेव की आताची 

वेळ ही योग्य-अयोग्य ककवा धमण-अधमण याववषयीचा ववचार करण्याची 
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नाहीच आह.े कारण धमणशािानहेी सांकटकाळासाठी म्हणून आपद्धमण हा 

साांवगतलेला आहचे. परांत ु त्या सवाणची छाननी करण्याची ही वेळ नव्ह.े 

युद्ध सांपल्यानांतर आपण त्या सवाणचा सावकाशपण े ववचार करू. कारण 

युद्ध सांपेपयतं अशाच तऱ्हचेे वनणणय कदावचत आपल्याला आणखीनही 

घ्यावे लागतील, काही साांगता येत नाही. ते वनणणय जसे तात्काळ 

घ्यावयाचे असतील तसेच ते तात्कावलकही असतील. अशा वनणणयाांचा 

वनयम होणार नाही, याची मात्र आपण वनवश्चतपण ेकाळजी घेऊ म्हणजे 

झाले. धमणराजा, मी तुला एवढे नक्की आश्वासन दतेो की युद्ध सांपल्यानांतर 

आपण धमणशािातील अवधकारी जनाांची भेट घेऊ आवण त्याांच्याकडून तुला 

शांका येत असलेल्या वनणणयाांववषयीच्या सवण शांकाांच े वनरसन करून घेऊ. 

त्यातूनही आपले काही वनणणय धमणशािाला धरून नाहीत अस ेजर वसद्ध 

झाले, तर त्याबद्दल आपण सवणजण योग्य त े प्ायवश्चत्तही घेऊ. मग तर 

झाल?े” 

 कृष्णाचे बोलण े एवढे समजूतदारपणाचे होत े की त्यामुळे 

धमणराजासह सवणच पाांडवाांच्या मनाचे समाधान झाले. त्यातनूही 

धमणराजाची समजतू पटली ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची होती. कारण 

धमणशािाच्या आचरणाबाबत त्याच े मन अवधकच सांवेदनाशील होत.े 

प्त्यक्ष युद्धकाळात जर मनात काही शांका आल्या तर त्याववषयी युद्धानांतर 

खात्री करून घेण्याची कृष्णाची सूचना मात्र, धमणराजाला अत्यांत 

मानवली. त्यासाठी त्याला कृष्णाचे कौतुकही वाटल ेआवण धमणराजान ेतस े

बोलूनही दाखवले. अथाणत कृष्णाच्या बोलण्यातील भावाथण अजुणनाच्या 

मात्र वनवश्चतच लक्षात आला. ‘आता व पुढेही युद्धाच्यावेळी ताबडतोब 

वनणणय घेण्यामध्ये धमणराजाच्या भूवमकेचा काहीही अडथळा येऊ नये’ याच 

एका हतेनूे ह ेसवण बोलणे कृष्णान ेकेलेले आह ेही गोष्ट अजुणनाने ओळखली. 

कृष्णाच्या बुद्धीचातुयाणचे अजुणनाला कौतुकही वाटल ेआवण त्यान ेकृष्णाकडे 

पाहून मांदवस्मत करून कृष्णाला दाद दते असल्याचे सूवचत केले. कृष्णान े

मात्र त्याच्या मुखावरील गांभीरता प्यत्नपूवणक कायम राखली. कृष्णाच्या 

बोलण्यामागील हतेू द्रौपदीच्याही लक्षात आला आवण कृष्णमाहात्म्य 

जाणवून वतचे मन कृष्णप्ेमाने भरून आले.  



 

 

 ह ेलक्ष्मी, धमणराजासह सवण पाांडवाांची सांमती वमळवण्यामध्ये यशस्वी 

झाल्यानांतर मात्र, कृष्णाने वेळ जराही वाया जाऊ ददला नाही. त्यान े

दतूाांकरवी तातडीने वनरोप पाठवून वशखांडीला बोलावून घेतल.े काही 

कारणाने वशखांडीचाही भीष्माांवरती राग होता. भीष्माांनी आपल्यावर 

अन्याय केला आह,े अशी त्या वशखांडीची पक्की धारणा होती. त्यासाठी 

भीष्माांचा सूड घेण्याच्या भावनेन े वशखांडीही मनातून अत्यांत आतुर होता 

आवण योग्य सांधीची वाट पहात होता. नेमकी तीच सांधी कृष्णाने त्याला 

उपलब्ध करून ददल्यावरती तर वशखांडीला चेवच आला. सवाणत महत्त्वाची 

गोष्ट म्हणजे अशा सवण गोष्टींची इत्यांभूत मावहती कृष्णाकडे नेहमी तयार 

असे. योग्य वेळ यतेाच तो त्याचा योग्य उपयोग करून घेत असे आवण सवण 

काही कृष्णाच्या मनासारखे झाल्यानांतर कृष्ण मात्र, नामावनराळा व 

मोकळा रहात अस.े सवण करूनही नामावनराळा राहून आवण सवण गुांत्यात 

कारणापुरत े तेवढा वेळ गुांतल्यासारखे दाखवनू, कृष्ण तो गुांता सोडवून 

स्वतः मात्र मोकळा रहात असे. कृष्णचररत्रातील वारांवार प्गट होणारे ह े

रहस्य कृष्णाच्या अांतःकरणाच्या वनमोही व वनरहांकारी अवस्थेचेच लक्षण 

होते. तेच कृष्णाचे माहात्म्य होय.’ 
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शरपांजरी भीष्म 

 ह ेलक्ष्मी, आत्तापयंत युध्दाचे नऊ ददवस उलटून गेलेले होते. तरीही 

जयपराजयाचे पारडे कोणत्याही बाजूला झुकलेल े नव्हते. पण दहाव्या 

ददवसापासून युध्दाला वेगळी कलाटणी वमळाली. कौरवसेनेचे सेनापती 

म्हणून अवधपत्य करीत असलेले भीष्म जेव्हा रणाांगणात उतरले, तेव्हा 

त्याांच्यासमोर वशखांडीला उभे करून अजुणनाने त्याच्या पाठीमागून युध्दाला 

सुरूवात केली. वशखांडीला समोर पावहल्याबरोबर भीष्माांनी लागलीच 

ओळखले की ती चाल कृष्णानेच रचलेली आह.े भीष्माांनी मांदवस्मत करून 

अजुणनाच्या रथाचे सारर्थय करणाऱ्या कृष्णाकडे सावभप्ाय नजरेने पावहले. 

परांतु कृष्णाची मदु्रा मात्र गांभीरच होती. ‘वियाांवर शि चालवायचे नाही’ 

या क्षवत्रय धमाणच्या सांकेतानुसार भीष्माांनी त्याांच्या हातातील धनुष्य-बाण 

ताबडतोब खाली ठेवले. खरे तर, ‘वनःशि व्यक्तीशी लढायचे नाही’ हाही 

क्षवत्रय धमाणचा सांकेत आह.े त्यामुळे अजुणनाच्या मनाचाही थोडासा गोंधळ 

झालाच. धनुष्यावरून बाण सोडणारा अजुणनाचा हातही थाांबल्यासारखा 

झाला. अजुणनाची ही मनःवस्थती कृष्णाच्या लगेचच लक्षात आली. त्यान े

झटकन मान मागे वळवून अजुणनाकडे पावहले आवण अजुणनाला बाण 

सोडण्याची दक्रया चालू ठेवण्याची नते्रखूण केली. कृष्णाची इच्छा प्माण 

मानून अजुणनान ेभीष्माांवर बाण सोडणे चालूच ठेवल.े भीष्माांचा पराभव 

करायची हीच एक सांधी आह ेह ेअजुणनाने ओळखले आवण बाण सोडण्याची 

गती वाढवून भीष्माांवरती बाणाांचा वषाणवच केला. शरीरात आरपार 

जाऊन रूतून बसलेल्या बाणाांनी भीष्माांचे सवण शरीर ववध्द झाले आवण 

रथातून बाहरे पडून भीष्माांचा दहे रणभूमीवर कोसळून पडला. भीष्म 

रणभूमीवर पडल्याची बातमी सवणत्र पसरली आवण कौरवसेनेमध्ये एकच 

हाहाकार माजला. सवण कौरवसैन्य माघार घेऊन वशवबरात परत दफरले. 

 कृष्ण व अजुणन रथातून त्वरेन े उतरले आवण धावतच भीष्माांच्या 

जवळ आले. भीष्माांच्या शरीरातून पार झालेल्या बाणाांची टोके जवमनीत 

रूतली होती आवण त्याच्यावर भीष्माांचा दहे पडलेला होता. भीष्म 

जणूकाही बाणाांच्या शय्येवरतीच पहुडले आहते, असेच वाटत होत.े 

भीष्माांची मुद्राही अत्यांत शाांत होती. त्या रठकाणी कोणतेही क्लेश वा 



 

 

भीती याांचा लवलेशही नव्हता. कृष्णाला पावहल्यावरती भीष्माांनी 

त्याच्याकडे पाहून मांद हास्य केले आवण त्याांनी नजरेच्या खुणेने कृष्णाला 

आपल्याजवळ बोलावले. कृष्णान े पढेु होऊन भीष्माांच्या मस्तकावर हात 

ठेवला आवण हळूवारपणे थोपटले. शरीराच्या त्याही अवस्थेत भीष्माांनी 

कष्टपूवणक हात जोडून कृष्णाला वांदन केले आवण थोड्याशा क्षीण पण स्पष्ट 

आवाजात ते कृष्णाशी बोलू लागले. 

 “कृष्णा, तुझी लीला जरी अगम्य असली तरी ती तवेढीच रम्यही 

आह.े तुझ े भक्त तलुा अत्यांत वप्य असले तरी तुझ े धमणकायण तुला अवधक 

वप्य आह.े अथाणत ् त े साहवजकच आह.े कारण त्यासाठीच तुझा अवतार 

आह े आवण तेच तुझे जीवन आह.े तुला भक्ताांचा भवक्तभाव वनवश्चतच 

आनांददत करतो. पण तुझ्या भक्ताांनी तुझ्या कायाणत तुला सहाय्यभूत व्हाव े

अशीच तुझी योग्य अपेक्षा असते. एखादा भक्त तुझ्या कायाणत बाह्याांगाने 

आड येऊ लागला, तर त्याला तेवढ्याच सहजतेने बाजूला करायलाही त ू

कमी करत नाहीस. सकृतदशणनी ददसणारा हा ववरोधाभास केवळ तुझ्या 

ववशुध्द अांतःकरणाठायीच सांभवतो आवण तो तुला अवतशय शोभूनही 

ददसतो. बाह्याांगान े परस्पर ववरोधी ददसणारे भाव जेव्हा तुझ्या मुखावर 

प्वतजबवबत होतात, तेव्हा तझुे मुखकमल अत्यांत ववलोभनीय  ददसते. त े

तुझे रमणीय रूप पाहताना सवण दहेभानच हरवल े जाते आवण मानवी 

जन्माचे साथणक झाल्याचा तृप्त भाव अनुभवास येतो. 

 कृष्णा, हा दहे तर नावशवांतच आह े आवण त्याचा केव्हा ना केव्हा 

त्याग करण े ह े अटळच आह.े परांत ु माझ्या मृत्यूची वळे अजून आलेली 

नाही. मी ‘इच्छामरणी’ असल्यामळेु दवक्षणायन सांपेपयंत माझे प्ाण 

अवरोध करून ठेवीन आवण उत्तरायण सुरू झाल्यावरती स्वेच्छेने दहेत्याग 

करीन. माझ्यातील आत्मतत्त्व व्यापक परमात्म तत्त्वात सहजपणे ववलीन 

होईल याची मला खात्री आह.े मुख्य म्हणजे, मी आता युद्धात वनवष्क्रय 

झाल्यामुळे तुझे काम झालेले आह.े तझु्या सहाय्याने पराक्रमी अजुणनाचाच 

ववजय होणार आह ेही गोष्ट तर वनवश्चतच आह.े तुझ्या धमणकायाणचा ववजय 

या नेत्राांनी पावहल्यावरतीच माझे नते्र समाधानाने वमटतील. परांतु माझी 

तुझ्याकडे एकच प्ाथणना आह े की पाांडवाांना ववजय वमळाल्याची बातमी 
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मला तू स्वतः येऊन साांगावीस. तुझ्या मुखावरील तो ववजयानांद पहाण्याचे 

भाग्य मला लाभाव,े एवढीच माझी ववनांती आह.े” 

 बोलता बोलता भीष्माांचा आवाज मांद मांद होत रावहला. त्याांनी 

कृष्णाला दोन्ही हात जोडून पुन्हा वांदन केल े आवण शाांतपणे त्याांचे नेत्र 

वमटून घेतले. कृष्णाने भीष्माांचे दोन्ही हात धरून त े अलगदपणे खाली 

बाजूला ठेवले आवण भीष्माांच्या मस्तकाला हळुवारपणे हस्तस्पशण करून 

कृष्ण भीष्माांपासून हलकेच दरू झाला. भीष्माांचे बोलण े ऐकून व त्याांचा 

कृष्णाठायीचा भाव पाहून अजुणनही अत्यांत भावपूणणच झालेला होता. 

पाणावलेल्या नेत्राांनी अजुणनाने भीष्माांच्या पदाांना स्पशण करून नम्रभावान े

नमस्कार केला आवण तो कृष्णाच्या जवळ येऊन उभा रावहला. कृष्णान े

अजुणनाच्या पाठीवर थोपटून त्याचे साांत्वन केले आवण त्याचा हात आपल्या 

हातात घेतला. कृष्ण व अजुणन रथात बसून अत्यांत गांभीर मुद्रनेे पाांडवाांच्या 

वशवबराकडे परत दफरले. दोघहेी एकमेकाांशी काहीच बोलत नव्हत.े 

आजच्या ददवशी ववजय प्ाप्त होऊनही त्याांच्या मुखावर ववजयाचा आनांद 

मात्र मुळीच नव्हता.”  

 नारदाच्या मुखातनू बाहरे येणारे शब्द व त्याच े बोलण े ह े

अवधकावधक भावपूणण होत होते. ही भावपूणणता केवळ प्सांगातील 

भावपूणणतेमुळे नव्हती, तर प्सांग वणणनाच्या वनवमत्ताने नारदाच्या 

अांतःकरणातील भावपूणणता प्गट होत होती. पण प्सांगातील भावपूणणता 

लक्ष्मीच्या मनाला मात्र अत्यांत भावपूणण करीत होती. लक्ष्मीच्या त्या 

अवस्थेमुळेच कृष्णाचे माहात्म्य वतला जाणवत होत े आवण ते माहात्म्य 

अवधक सखोलतेन ेव अवधक व्यापकतनेे जाणून घेण्याची वतची आतणताही 

अवधकच वाढत होती. लक्ष्मीची ही भवक्तभावाची अवस्थाच वतच्या 

बोलण्यातून अगदी सहजपणे प्गट होऊ लागली. 

 “नारदा, या कृष्णचररत्राच्या माध्यमाने जशी त्याच्या अांतःकरणाची 

अवस्था व्यक्त होत,े तशीच कृष्णाववषयीच्या भवक्तभावाचीही अनेक अांग े

प्गट होतात. त्या भवक्तभावाच्या अांगाांचे हृदय ह ेकृष्णप्मेच असल्यामुळे, 

त्या ववववध अांगाांतून एकीएक कृष्णप्ेमच व्यक्त होते. म्हणूनच त्या 

ववववधतेतीलही एकववधता जाणवते आवण ती म्हणज ेकृष्णाचे अांतःकरण. 



 

 

भवक्तभावाने ज्याांचे अांतःकरणच कृष्णाच्या अांतःकरणासारखेच झाल,े 

त्याांनाच कृष्ण खऱ्या अथाणन े पावला असेच म्हणावे लागेल. बाकीच्या 

काही जणाांचे कृष्णप्ेम भावनेने त्याांच्या मनाच्या अवस्थेपयंतच रावहले, 

तर काहीजणाांना कृष्णमाहात्म्य त्याांच्या बुद्धीठायी केवळ शब्दरूपानेच 

कळले. पण कृष्णाचे ईश्वरी माहात्म्य जाणून ज्याांना कृष्णप्ेमाची गोडी 

लागली, त्याांच्याच वचत्ताठायी कृष्णाचे ईश्वरी प्ेम अनभुवण्याची आतणता 

कायमची वनमाणण झाली आवण त्याांचेच अांतःकरण कृष्णमय होऊन रावहल.े 

त्या भक्ताांनीच कृष्णाचे माहात्म्य अनुभवले. त्याांनीच कृष्णप्ेमाचा खरा 

आनांद वनत्य अनुभवला आवण तेच कृष्णाचे खरे भक्त आहते ह ेवसद्ध झाल.े 

भीष्माचायण ह ेअसे कृष्णाचे वसद्ध भक्त होते, असे वनवश्चतपणे जाणवते. 

 नारदा, भीष्माांनी कृष्णाच्या अांतःकरणाची अवस्था केवळ 

ओळखलेली व जाणलेली नव्हती, तर त ेकृष्णाच्या त्या अवस्थेशी त्याांच्या 

भवक्तभावाने पूणणपणे ऐक्य पावलेले होते आवण म्हणूनच कृष्णचररत्राचा 

आनांदही त े पूणणपणे घेत होत.े हचे त्याांच े आवण म्हणजेच भवक्तभावाच े

ववशेषत्व होय. भीष्माचायण बाह्याांगाने युद्धात कृष्णाच्या प्त्यक्ष साथीला 

नव्हतेच. पण तरीही त्याांच्या भवक्तभावामुळे भीष्माचायण कृष्णाच्या 

अांतःकरणात, कृष्णाच्या अगदी सांगे होते असेच म्हणाव ेलागेल आवण तेही 

एवढ्या सांगे म्हणजे जवळ होते की कृष्णाच्या अांतःकरणाचे ते अांगच होऊन 

रावहले होत.े म्हणजे भीष्माचायणच खऱ्या अथाणने कृष्णाच्या सांगतीत होत े

असेच म्हणावे लागेल. पण अजुणन हा युद्धात कृष्णाच्या प्त्यक्ष साथीला 

होता. त्याच्याठायी कृष्णाववषयी प्ेम होते आवण श्रद्धाही होती. एवढेच 

नव्ह,े तर कृष्णाच्या मुखातून त्यान े आत्मज्ञान श्रवणही केलेले होते. पण 

त्या ज्ञानाच े श्रेष्ठत्व कळूनही अजुणनाला त्याचा अनुभव आलेला नव्हता. 

त्याचप्माणे अजुणनाच्याठायी कृष्णाच्या ईश्वरी माहात्म्याचा पूणण वनश्चयही 

झालेला नव्हता. त्यामुळेच अजुणनाच्याठायी कृष्णाववषयीचा भवक्तभावही 

अजून तरी वनमाणण झालेला नव्हता. म्हणूनच अजुणन त्याच्या अवस्थेन े

कृष्णाच्या अांतःकरणापासून दरूच होता. म्हणजेच अजुणन खऱ्या अथाणन े

कृष्णाच्या सांगे नव्हताच. तेव्हा अजुणन कृष्णाच्या प्त्यक्ष साथीला असूनही 

प्त्यक्ष कृष्णाच्या सांगे नव्हता आवण भीष्माचायण कृष्णाच्या प्त्यक्ष साथीला 



 कृष्णपरमात्मा 

 

नसूनही प्त्यक्ष कृष्णाच्या सांगे होते. कारण कृष्ण म्हणजे त्याांच े

अांतःकरणच होय. होय ना?” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यावरती नारदाने हसून मान डोलावली आवण तो 

म्हणाला,  

“अगदी बरोबर! लक्ष्मी तुझी ववषयाची माांडणी अगदी योग्य अशीच 

आह ेआवण तुला तो ववषय योग्य प्कारे समजल्याचेच त ेलक्षण आह.े परांत ु

एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ े की कृष्णाला भीष्माांच्या भवक्तभावाचा 

आनांद वनवश्चतच होत होता, परांतु त्याला जरूरी होती ती अजुणनाच्या 

साथीची. कारण अजुणनाच्या साथीनेच कृष्णाचे कायण यशस्वी होणार होत.े 

भीष्माांच्या भवक्तभावाचा आनांद कृष्णाच्या ज्या अांतःकरणाला होत होता, 

त्याच कृष्णाच्या अांतःकरणामध्ये त्याच्या कायाणचे मूळही होते. त्यामुळेच 

अजुणनाची कायाणतील साथही कृष्णाच्या अांतःकरणाला आनांददत करीत 

होतीच. प्श्न वशल्लक रहातो तो फक्त म्हणजे कृष्णाला साथ व सांगत 

करणाऱ्याांचा. त्याचे फळ म्हणजे जो अनुभव, तो मात्र ज्याला त्याला 

त्याच्या त्याच्या भावानुसारच वमळत असतो, अशी मुळी ईश्वराची 

वनयतीच आह.े जसा सांसारात ‘जशी वासना तसे कमण आवण जसे कमण तसे 

फळ’ असा वनयम आह ेतसाच भवक्तमागाणतही ‘जसा भाव तशी कृती आवण 

जशी कृती तसे फळ’ असाच सांकेत आह.े कृष्णाच्या कायाणत कोणी सवेा 

म्हणून त्याला मदत केली, त्याच े कृष्णाला कौतुकच वाटले. कोणी 

कृष्णावरील व्यवक्तगत प्ेमान ेत्याच्या कायाणला साथ केली, त्याचे कृष्णाला 

समाधान झाले. कोणी कृष्णावरील श्रद्धनेे त्याची व्यवक्तगत सेवा केली, 

त्यानेही कृष्णाला सांतोष झाला. कोणी कृष्णावरील व्यवक्तगत प्ेमान े

कृष्णाच्या जवळ रावहले, त्यानेही कृष्ण सुखावलाच. पण कोणी 

कृष्णावरील भवक्तभावाने सदवै कृष्णाच्या सांगे रावहल,े त्याने मात्र कृष्ण 

खरा आनांददत झाला. ज्याांनी कृष्णाची कायाणत सेवा वा त्याच्यावर 

व्यवक्तगत प्ेम केल,े त्याांना कृष्णाने त्याांच्या त्याांच्या भावानुसार वनवश्चतच 

फळ ददले. पण ज े कृष्णाववषयीच्या भवक्तभावाने यकु्त होऊन रावहले, 

त्याांचा मात्र कृष्ण कायमचा ऋणी होऊन रावहला. भवक्तभाव हाच 

फळरूप असल्यामुळे कृष्णही त्याांना काही वेगळेपणाने दऊेच शकत 



 

 

नव्हता. कारण कृष्ण व त्याच्या भक्ताांमध्ये काहीही वेगळेपणा वशल्लकच 

रावहलेला नव्हता. 

 पण कृष्णाने व्यवक्तगत म्हणा ककवा त्याच्या कायाणत म्हणा, सेवेचा व 

प्ेमाचा स्वीकार केल्यामुळे एक गोष्ट वनवश्चतपणे घडली की अनेकाांना 

कृष्णाची जवळीकता वमळाली आवण कृष्णाचे माहात्म्य जवळून 

पहाण्याची व जाणण्याची सांधी वमळाली. त्यातून ज्याांना कृष्णाचे 

व्यवक्तमत्त्व व त्याचे माहात्म्य या दोन्हीचे मूळ असलेले अांतःकरण जाणवल े

आवण ज्याांना त्याचा ध्यासच लागला, त्याांनी मात्र वमळालेल्या सांधीच े

सोनेच केले. त्यातनूही जे त्या ध्यासाने कृष्णाच्या अांतःकरणाशी एकरूप 

झाले त्याांच्या जीवनाचे तर सोनेच झाले आवण कृष्णभवक्तने जे कृष्णमयच 

झाले, ते कृष्णभक्त तर कृष्णाच्या कां ठातील एक अलांकारच होऊन रावहल.े 

अशा ददैदप्यमान भक्ताांमुळे कृष्णचररत्रातील मूळची तजेवस्वता अवधकच 

झळाळली आवण कृष्णचररत्रातील सहज सौंदयणही अवधकच खुलल.े 

भीष्मही त्याांच्या कृष्णभवक्तमुळे, कृष्णचररत्रातील असेच एक ललामभूत 

आभूषण होऊन रावहले. 

 लक्ष्मी, खरे तर अजून युद्ध पूणण झालेले नाही आवण त्यामुळे त्या 

ववषयीचे साांगणेही सांपलेले नाही. भीष्माांनी अवरोध करून ठेवलेल्या 

त्याांच्या प्ाणाांचा त्याग हा यदु्ध सांपल्यानांतरच केला. त्याांच्या 

प्ाणत्यागाचा प्सांगही त्याांच्या कृष्णावरील भवक्तभावामुळेच अत्यांत 

भावपूणणच झाला. तेव्हा त्या प्सांगाचे वणणन आधी करणे, हचे उवचत 

होईल. कारण त्यामुळे कृष्णचररत्रातील एका भावपूणण अध्यायाची सुयोग्य 

साांगता झाल्यासारखे होईल. यदु्धाच्या दहाव्या ददवशी भीष्म 

रणभूमीवरती पडल्यानांतर पुढे आणखीन आठ ददवस युद्ध चाल ू रावहल े

आवण अठराव्या ददवशी दयुोधनाच्या मृत्यूने युद्धाचा शेवट झाला. 

तोपयंतचा व त्याच्यानांतरचाही भाग मी पुढे साांगणारच आह.े युद्ध 

सांपल्यानांतर सूयाणचे दवक्षणायनही सांपले आवण उत्तरायणाला सुरुवात 

झाली. भीष्माांना ददलेल्या शब्दानुसार कृष्णाने रणभूमीवर जाऊन 

भीष्माांची भेट घेतली. धमणराजालाही कृष्णाने त्याच्याबरोबर मुद्दामहूनच 

घेतले होते. वमळालेल्या ववजयाचा आनांद अनुभवण्याची धमणराजाची 

मनःवस्थतीच नव्हती. त्याचे मन खेदाने व ववषादाने पणूणपणे भरलेले होत.े 
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उभय सैन्याचा घडलेला सांहार बघून त्याच्या मनाला वनराशनेे व 

उदासीनतेन े पूणणपणे घेरलेले होते. युद्ध केल्याच्या अपराध भावनने े

धमणराजाला पश्चात्तापच होत होता. भीष्माांच्या समोर आल्यावरती तर 

धमणराजा फक्त मान खाली घालूनच उभा होता. भीष्माांची अवस्था त्याला 

बघवतही नव्हती आवण त्याांच्या नजरेला नजर दणे्याचे धैयणही त्याला होत 

नव्हते. अशा वेळी कृष्णाच्या ववनांतीवरून भीष्माांनी ववडलकीच्या नात्यान े

धमणराजाचे साांत्वन केले. एवढेच नव्ह,े तर पुढे राज्य करीत असताना नीती 

व धमाणच े राज्य करण्यासाठी म्हणून भीष्माांनी धमणराजाला राजधमाणचेही 

ज्ञान ददले. भीष्माांच्या अनुमतीन ेधमणराज प्णाम करून तथेून वनघनू गेला. 

त्यानांतर भीष्माांनी दोन्ही कर जोडून कृष्णाला भवक्तभावाने वांदन केल े

आवण ते म्हणाले, 

 “कृष्णा, अांतकाली जे तुझे स्मरण करतात त ेसद्गतीला जातात, अशी 

तुझी महती आह.े परांतु माझे परमभाग्य आह े की माझ्या अांतःकाळी तू 

प्त्यक्ष माझ्या जवळच आहसे. माझ्या दहेत्यागाची वेळ आता नवजक येऊन 

ठेपलेली आह.े अशा वेळी माझी तुझ्याकडे एकच ववनांती आह ेकी तू माझ्या 

सन्मुख उभ ेरहावसे. म्हणज ेतुझ्या रूपाकडे पहात असतानाच माझे प्ाण 

पांचत्वात ववलीन होतील. तुझ्या सगणु रूपाच्या ध्यासामध्ये असतानाच 

माझ्या जीवनाचा होणारा शेवट, हा अत्यांत गोड व आनांददायी असेल. 

माझा आत्मा जसा परमात्म्यात ववलय पावेल तसाच माझा आत्मानांदही 

तुझ्या परमानांदात वमसळून राहील. 

 कृष्णा, तुझ्याकडे प्ेमाच्या हक्काने मी आणखीन एक मागणे करीत 

आह.े गोकुळात असताना तू गोकुळवासीयाांच्या प्ेमाखातर तेथ ेमुरलीचा 

मधुर नाद घुमवला होतास आवण त्या भाग्यवान गोकुळवासीयाांना त्या 

नादाचे वेडच लावले होतेस, अशी तुझी दकती मी ऐकून आह.े त्या 

मुरलीच्या िारे तू सनातन असा ब्रम्हनादच प्गट केला होतास, ह ेसत्य मी 

जाणून आह.े तो तझु्या मुरलीचा नाद या माझ्या अांतःकाळी श्रवण करावा 

एवढीच माझी केवळ इच्छाच नव्ह,े तर आतणताच आह.े या माझ्या अांवतम 

इच्छेची तू पूतणता करावीस, एवढीच तुझ्या पववत्र चरणाांशी माझी प्ाथणना 



 

 

आह.े” असे बोलता बोलताच भीष्माांचा स्वर मांदावून पूणणपणे थाांबला. 

परांतु त्याांचे अश्रुपूणण नेत्र मात्र, कृष्णाच्या मुखाकडे लागून रावहलेले होते.  

 भीष्माांच्या त्या मागण्याने कृष्णही अत्यांत भावपूणण झाला आवण 

त्याच्या नेत्रातूनही अश्रुधारा वाहू लागल्या. तशाच अवस्थेत कृष्ण 

भीष्माांच्या सन्मुख अगदी जवळ येऊन उभा रावहला. भीष्माांचे दोन्ही हात 

कृष्णाने आपल्या हातात घेतले आवण स्वतःच्या हृदयाशी धरले. दहेाच्या 

त्याही अवस्थेत भीष्माांच्या तेजस्वी मुखावरती मांदवस्मत झळकले आवण 

त्याांनी त्याांचे मस्तक ककवचत हलवून लववले. कृष्णाने कमरेच्या शेल्यात 

खोवलेली आवण जणू मुद्दामच आणलेली त्याची मुरली अलगदपणे बाहरे 

काढून आपल्या अधरावर ठेवली. कृष्णाने त्याचे नेत्र वमटून घेतले. त्याच े

मुखही आरक्त होऊन ववशेष तेजस्वी ददसू लागले आवण क्षणात कृष्णाच्या 

मुरलीतून स्वराांचा नाद हळूहळू बाहरे येऊ लागला. अवतशय आतण भावाने 

व दहेभान पूणणपण े हरवलेल्या अवस्थेतून कृष्णाकडून मुरलीवादन घडत 

होते. सुरुवातीला हळुवार असलेला मुरलीचा नाद जसा जसा अवधकावधक 

तीव्र होत रावहला, तशी तशी त्या नादाची माधुरीही अवधकावधक वाढत 

रावहली. सवण आसमांतच कृष्णाच्या मुरलीच्या नादान े भरून व भारून 

रावहला होता. काळाचे अवस्तत्वच जाणवत नव्हत.े असा दकती वेळ गेला 

असेल, याची गणना करता येणेही शक्यच नव्हते. परांतु काही काळानांतर 

कृष्णाकडून उत्स्फूतणपणे घडणारे मुरलीवादन तेवढ्याच सहजतेने थाांबलेही. 

दहेभानावर येऊन कृष्णाने मुरली ओठाांवरून बाजूला केली आवण त्यान े

भीष्माांकडे प्ेमाने पावहले. पण भीष्माांच्याकडून जेव्हा काहीच प्वतसाद 

वमळाला नाही तेव्हा कृष्ण लगबगीने भीष्माांच्या अगदी जवळ आला. 

भीष्माांच्या मुखावरले वस्मत व प्सन्नता कायम होती. फक्त त्याांचे नेत्र मात्र 

वस्थर व स्तब्ध होऊन रावहले होत.े मुखावरील तेज कायम असूनही 

नेत्रातील तेज शाांत झाले होते. भीष्माांची आत्मज्योत परमात्म तेजात 

सामावली गेली होती आवण दहेातील वचद्शक्ती सुप्त झाली होती. 

भीष्माांची ती अवस्था पाहून कृष्णाचे अांतःकरणही गलबललेच. कृष्णान े

पुढे होऊन भीष्माांचे उघडे नेत्र आपल्या हातान े वमटले आवण दोन्ही हात 

जोडून भीष्माांना वांदन केल.े कृष्णाशी भीष्माांच्या झालेल्या ऐक्याचा 
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अनुभव अांतःकरणामध्ये घेऊन कृष्ण अत्यांत जड पावलाांनी एकटाच तेथून 

परत वनघाला.”  

 बोलता बोलता नारदाचे शब्द जड होऊ लागले होते आवण नारदाला 

शब्दोच्चारही प्यत्नपूवणकच करावा लागत होता. नारदान ेत्याचे नेत्र अलगद 

उघडून लक्ष्मीकड े पावहल े असता त्याच्या लक्षात आले, की लक्ष्मीच्या 

वमटलेल्या नेत्रातूनही अश्रुजबद ू एकेक करून ओघळतच होते. लक्ष्मीची 

काहीही बोलण्याची अवस्था नाही ह े ओळखून नारदाने त्याचे बोलण े

प्यत्नपूवणक चालूच ठेवले.  

 “लक्ष्मी, काळ कोणासाठी कधीही थाांबत नाही. काळाचा वेग एवढा 

जबरदस्त असतो की ‘मी’ ‘मी’ म्हणवणाऱ्या दकत्येकाांना काळाची ही गती 

आकलन होत नाही. जेव्हा ती कळते तेव्हा फारच उशीर झालेला असतो. 

कारण त्याांच्यासाठी फारच थोडा वळे वशल्लक रावहललेा असतो आवण 

काळाच्या उदरात गडप होण्यावशवाय त्याांना गत्यांतरच रावहलेल े नसते. 

अशा अनेकाांना आपल्या उदरात वजरवून, काळाचा प्वाह मात्र अखांड 

चालूच रहातो. परांतु महात्म े महापरुूष मात्र, जीवनाला असणारी ही 

काळाची मयाणदा ओळखतात आवण आपले जीवनकायण आधीच पूणण करून 

जीवनाचे ध्येय गाठतात. अत्यांत शाांतपणे व समाधानाने त्याांचा जडदहे 

काळाच्या स्वाधीन करून, त्याांचे आत्मस्वरूप व्यापक परमात्मस्वरूपात 

ववलीन करतात. अशाच महात्म्याांची जीवनचररत्र े ही उद्बोधक व 

प्ेरणादायी ठरतात. मानवी जीवनाची व काळाची मयाणदा ज्याांना कळली, 

त्याांनाच मानवी जन्माचे मूल्य खऱ्या अथाणने कळते आवण तेच मानवी 

जन्माचे साथणक त्वररत करून घतेात. असो. 

 लक्ष्मी, आता भीष्म शरपांजरी पडल्यापासूनचे कथासूत्र पुन्हा घेऊन 

युद्धाच्या मधल्या भागाकडे पुन्हा पाहूया. भीष्माांच्या अांतकाळाला अजून 

अवकाश आह े ह े जाणून असलेल्या कृष्णाठायी, युध्दाचे व्यवधानही 

तेवढ्याच सहजतेन ेजागृत होते. भीष्माांच्या नांतर आता पुढे युध्दाचा रांग 

कसा बदलेल, याचा ववचारवववनमय कृष्ण पाांडवाांच्या वशवबरात बसून 

करीत होता. भीष्माांच्यानांतर कौरवसेनेचे अवधपत्य कौरव-पाांडवाांचे 

युध्दशािातील गरुू, द्रोणाचायण याांच्याकडेच जाणार ह े अगदी नक्की व 



 

 

अपेवक्षतच होत ेआवण झालेही तसेच. भीष्म युध्दभूमीवर पडल्यानांतर खरे 

तर, दयुोधनाचा धीर सुटलाच होता. परांतु नाउमेद न होता त्यान े

कौरवसेनेचे सेनापती म्हणून गुरू द्रोणाचायण याांच्याकडे सवण सूत्रे अत्यांत 

ववश्वासाने सोपवली. द्रोणाचायण व त्याांचा अत्यांत पराक्रमी पुत्र अश्वत्थामा, 

ह े वनष्ठापूवणक कौरवाांच्या बाजूने लढत होते. त्याांनी सवण सूत्रे हातात 

घेतल्यावर कौरव सैन्यात तात्पुरता का होईना, पण पुन्हा उत्साह वनमाणण 

झाला. द्रोणाचायानंी दररोज नाना प्कारच्या व्यूहरचना करून पाांडवाांना 

जेरीस आणले. त्याांच्यापुढे अजुणनाचा पराक्रमही चालेनासा झाला आवण 

त्याची धनुर्षवद्या गुरूां पुढे कमीच पडू लागली. पाांडवाांच्या गोटात अत्यांत 

काळजीचे वातावरण वनमाणण झाले. परांत ु द्रोणाचायांचा पराभव 

करण्याचा वनवश्चत असा काहीच मागण सापडेना. 

 लक्ष्मी, तेवढ्यातच दयुोधनाने कपटनीतीचा अवलांब करून कृष्ण व 

अजुणन याांना रणभूमीपासून दरू नेले आवण इकडे द्रोणाचायांनी सैन्याची 

चक्रव्यूहाची रचना करून पाांडवाांना आव्हान ददले. पाांडवाांपुढे पेचप्सांग 

वनमाणण झाला. कारण चक्रव्यूहाचा भेद करण्याचे तांत्र फक्त अजुणनालाच 

मावहत होते. अजुणनाचा पुत्र अवभमन्यू, याला फक्त चक्रव्यूहात वशरण्याचेच 

ज्ञान होत.े तवेढ्या अधणवट ज्ञानाच्या बळावर अवभमन्य ूमोठ्या वहमतीन े

चक्रव्यूहात वशरला असता, कौरव सनै्यातील मोठ्या मोठ्या योद्ध्याांनी 

अवभमन्यूला चारी बाजूांनी घेरल.े खरे तर, एकास एक लढण्याचा 

धमणयुद्धाचा वनयम आह.े परांतु मदोन्मत्त कौरवाांनी एकाच वेळी 

अवभमन्यूवर हल्ला केला. अवभमन्यू शथीने लढला खरा, परांतु शेवटी 

त्याचा पराक्रमही कमीच पडला आवण तो जखमी अवस्थेत भूमीवर 

पडला. अशा वेळी, कौरव वीराांनी वनःशि अवभमन्यूवर शिाांचे घाव 

घातले आवण त्याचा अमानुषपणे वध केला. एवढेच नव्ह,े तर 

अवभमन्यूच्या मृतदहेाची त्याांनी असभ्यपणे वागनू अवहलेना केली. 

अवभमन्यूच्या मृत्यूचा कौरवाांना हषोन्माद झाला. पण पाांडव मात्र अत्यांत 

शोकग्रस्त झाले. अजुणन व कृष्ण जेव्हा त्याांचे युद्ध आटोपून परत आले, 

तेव्हा त्याांना अवभमन्यूच्या मृत्यूची बातमी कळली आवण अजुणनाला शोक 

अनावर झाला. कृष्णाच्या खाांद्यावर डोके ठेवून तो अश्रू गाळू लागला. 

कृष्णालाही अत्यांत दःुख झाले. पण त्याने अजुणनाची समजूत घालून त्याला 
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अवभमन्यूच्या वधाचा बदला घेण्यासाठी उद्युक्त केले. कृष्णाने अजुणनाकडून 

तशी प्वतज्ञाच करवून घेतली आवण त्याची पूतीही करून घेतली. 

अवभमन्यूच्या मृत्यूची बातमी कृष्णाने स्वतः सुभद्रकेडे जाऊन वतला 

साांवगतली. त्यावेळी सुभद्रचे्या दःुखात समरस होताना कृष्णालाही शोक 

अनावर झाला. पण कृष्णाचा शोक पाहून सुभद्रचेे दःुखही हलके झाल े

आवण वतने स्वतःला थोडेसे सावरले. 

 लक्ष्मी, अशा दषु्कृत्याांनीच कौरवाांच्या पापाचा घडा भरत चालला 

होता आवण त्याांच्या ववनाशाची वळे अवधकावधक जवळ येत चालली 

होती. कृष्णानेही एक गोष्ट जाणली होती, की द्रोणाचायांचा वध 

झाल्यावशवाय यदु्ध पुढे सरकण े शक्यच नव्हते. पण समोरासमोरच्या 

युद्धात द्रोणाचायाचंा वध केवळ अशक्य आह,े हहेी कृष्ण ओळखून होता. 

जशासतसे या न्यायाने कपटनीतीला कपटनीतीनेच उत्तर दणेे आवश्यक 

होते. पुन्हा धमण-अधमाणचा प्श्न वनमाणण होत होता खरा, पण कृष्णाचाही 

नाइलाजच होता. अत्यांत पराक्रमी असलेल्या द्रोणाचायांचा, त्याांचा 

एकुलता एक पुत्र अश्वत्थामा याच्यावर अत्यांत जीव होता. तो त्याांना 

प्ाणाहूनही वप्य होता. त्याांचा पुत्रस्नेह हाच त्याांच्या मनाचा कच्चा भाग 

होता आवण नेमकी हीच गोष्ट कृष्णाला मावहत होती. कृष्णाने त्याचाच 

उपयोग करून घेण्याचे ठरवले आवण त्यानुसार योजना आखली. त्यानुसार 

‘अश्वत्थामा युद्धात मेला’ अशी खोटी बातमी रणभूमीवर जाणूनबुजून 

पसरवायची म्हणजे द्रोणाचायण शोकाकुल होऊन हातातील शि वनवश्चतच 

खाली ठेवतील. नेमकी तीच वेळ साधनू द्रोणाचायांचा वध करायचा.  

 लक्ष्मी, कृष्ण एक गोष्ट नक्की जाणनू होता की द्रोणाचायण बातमीचा 

खरेपणा जाणून घेण्यासाठी धमणराजालाच ववचारतील. कारण त्याांचा 

केवळ धमणराजावरतीच ववश्वास होता. धमणराज कधीही खोटे बोलण े

शक्यच नाही याची त्याांना पूणण खात्री होती. त्यासाठी धमणराजाच्या 

मनाची तयारी करणे आवश्यक होते. परांतु कृष्णाची ही योजना 

धमणराजाला मान्य होणे शक्यच नव्हते. प्त्यक्ष गुरूां शी प्तारणा करून 

गुरूद्रोह करावयास त्याने सपशेल नकार ददला. कृष्णाने मोठ्या युक्तीन े

त्यातून मागण काढला आवण धमणराजाची समजूत घालून, त्याला कसेबस े

तयार केले. कृष्णाने एका हत्तीचे नावच ‘अश्वत्थामा’ असे ठेवले आवण 



 

 

त्याचाच वध करून ‘अश्वत्थामा मेला’ अशी बातमी पसरवण्याचे ठरले. 

त्यानांतर जेव्हा द्रोणाचायण धमणराजाकडून खात्री करून घेतील तेव्हा 

धमणराजाने ‘तो अश्वत्थामा असेल’  असे मोठ्याने म्हणायचे आवण नांतर हळू 

आवाजात ‘ककवा हत्तीही असेल’ एवढेच म्हणायचे. म्हणजे धमणराजान े

खरेच साांवगतले असेही होईल आवण द्रोणाचायांना ऐकूही जाणार नाही. 

त्यामुळे धमणराजाला काही दोषही लागणार नाही आवण पाांडवाांचे कामही 

होईल. यावर धमणराजाने बराचसा ववचार केला. त्याचे पणूण समाधान झाल े

नाही तरीही तो शवेटी नाइलाजाने का होईना, पण तयार झालाच.  

 लक्ष्मी, कृष्णाच्या अपेक्षेप्माण े सवण काही घडले. दसुऱ्या ददवशी 

तुांबळ युद्ध सुरू असतानाच कृष्णान े ‘अश्वत्थामा’ नामक एका हत्तीचा वध 

करवला आवण  ‘अश्वत्थामा मेला, अश्वत्थामा मेला’ असा गलबलाही 

कृष्णानेच जाणूनबुजून सुरू करून तो सवण सैन्यात पसरवला. 

द्रोणाचायांच्या कानावर ही बातमी पोहोचवण्याची व्यवस्थाही कृष्णानेच 

केली. बातमी ऐकताक्षणीच द्रोणाचायण व्याकूळ झाल ेआवण त्या बातमीची 

खात्री करून घेण्याचा प्यत्न करू लागले. त्यावेळीही कृष्णाने धमणराजाला 

मुद्दामहूनच द्रोणाचायांच्या समोर जाण्यास साांवगतले. धमणराजाला 

पहाताक्षणीच द्रोणाचायांनी त्याला प्श्न ववचारला, ‘अरे धमणराजा, माझा 

पुत्र अश्वत्थामा मलेा ही बातमी खरी आह े काय?’ कृष्णाने आधीच 

साांवगतल्याप्माण े धमणराज मोठ्यान े ‘तो असावा’ असे म्हणाला आवण 

अगदी हळू व अस्पष्ट आवाजात ‘ककवा हत्तीही असावा’ असे म्हणून तो 

त्वरेने पुढे वनघून गेला. अपेक्षनेुसार द्रोणाचायण अत्यांत दःुखी झाल े आवण 

पुत्राच्या मृत्यूच्या शोकाने त्याांचे सवण अवसानही गळून पडले. हातातील 

शि खाली टाकून ते भर रणभूमीवरतीच खाली बसून रावहले. द्रौपदीचा 

भाऊ धृष्टद्द्युम्न याने पूवीच काही कारणास्तव ‘द्रोणाचायांचा वध 

करण्याची’ प्वतज्ञा केलेली होती. ही गोष्टही कृष्णालाच मावहत होती 

आवण त्याच्या लक्षातही होती. ककबहुना कृष्णाच्या योजनेतील तो एक गुप्त 

भाग होता, जो कृष्णावशवाय दसुऱ्या कोणालाही ठाऊक नव्हता. कृष्णान े
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केवळ नजरेनेच धषृ्टद्द्युम्नाला खूण केली. धृष्टद्द्युम्नाने ती खणू लगेचच 

ओळखली. क्षणाधाणत तो पुढे धावला आवण आपल्या हातातील गदनेे त्यान े

द्रोणाचायांच्या मस्तकावर जोरदार प्हार करून ते ववदीणण केले. कौरव 

सैन्यामध्ये एकच हाहाकार माजला आवण त्याांना पळता भुई थोडी झाली. 

पाांडवाांना त्याददवशी ववजय वमळाला खरा, परांतु त्याचा जल्लोश मात्र त े

करू शकल े नाहीत. कारण दकतीही झाल े तरी द्रोणाचायण त्याांच े

युद्धकलेतील गुरू होते आवण ही गोष्ट पाांडव ववसरू शकले नाहीत. 

धमणराजाच्या मुखावरील खेद तर अगदी स्पष्टपणे ददसत होता. पण ही 

पाांडवाांची ववजयाच्या ददशेने पडणारी पावले आहते ह े जाणून असलेला 

कृष्ण मात्र, मनातून समाधानी होता. अथाणतच कृष्णाने ते समाधान 

त्याच्या मुखावर ददसू ददले नाही. 

 द्रोणाचायांचा वध झाल्यावर मात्र दयुोधन पूणणपणे खचला आवण 

युद्ध चालू ठेवण्याची जहमतही तो पूणणपणे हरवून बसला. परांतु दयुोधनाचा 

वमत्र असलेल्या कणाणने त्याची समजूत काढली. एवढेच नव्ह,े तर युद्ध 

जजकून दणे्याचे आश्वासनही त्याने दयुोधनाला ददले. कणाणच्या 

पराक्रमावरती पूणण ववश्वास असलेल्या दयुोधनान ेकणाणलाच कौरव सनेेचे 

सेनापतीपद ददले. मनातून अजुणनाचा अत्यांत िषे, मत्सर करणाऱ्या 

कणाणला, अजुणनाशी लढण्याची सांधी हवीच होती. द्रौपदीन े

स्वयांवराच्यावेळी केलेला त्याचा अवमान तो ववसरला नव्हता. त्या 

प्सांगाची अढी कणण मनात बाळगून होताच आवण सूड घेण्यासाठी अत्यांत 

आतुर होता. अजुणन व कणण याांच े युद्ध होणार ह े कळल्यावर कुां तीचे 

अांतःकरण अत्यांत कळवळले. कारण कणण हा कुां तीला सूयणदवेतेपासून 

झालेला पुत्र होता. परांत ु कुां तीचा वववाह होण्याच्या आधीच तो जन्माला 

आलेला असल्यामळेु वतने लोकलज्जा व लोकजनदा याांच्या भीतीने, कणाणचा 

जन्मतःच त्याग केलेला होता. त्यानांतर तो एका सारर्थयाला नदीच्या 

प्वाहात पेटीमध्य ेसापडला होता आवण त्यानेच कणाणचा साांभाळ केलेला 

होता. कणाणचे ह ेजन्मरहस्य कुां तीव्यवतररक्त फक्त कृष्णालाच ठाऊक होत.े 

म्हणून कुां तीने कृष्णाची भेट घेऊन वतच्या मनीची व्यथा त्याला साांवगतली 

आवण काहीतरी उपाय योजना करण्याची ववनांती कृष्णाला केली. 



 

 

 लक्ष्मी, कुां तीच्या नाजूक भावना कृष्ण वनवश्चतच समजू शकला. 

कुां तीच्या मनाची होणारी तगमगही कृष्णाच्या लक्षात आली आवण कृष्णान े

स्वतः भर रात्री व एकाांतात कणाणची भेट घेतली. कृष्णाने कणाणला त्याच्या 

जन्माचे रहस्य उघड करून साांवगतल ेआवण कुां तीच्या भावनाही त्याच्याप्त 

पोहोचवल्या. कणाणने पाांडवाांच्या पक्षाला याव े अशी कृष्णाने कणाणला 

ववनांतीही केली. स्वतःच्या जन्माचे रहस्य कळल्यावर कणणही साहवजकच 

थोडासा भाववनक झाला. परांतु कोणत्याही पररवस्थतीत वनष्ठा बदलून 

वमत्रदोह करणार नाही या त्याच्या वनश्चयावरती मात्र, तो ठाम रावहला. 

अजुणनाववषयीच्या आकसाने पछाडलेला कणण पाांडवाांच्या बाजूने लढण्याचा 

ववचारही करू शकत नव्हता. कृष्णाववषयी मनात आदर असलेला कणण 

कृष्णाला एवढेच म्हणाला, 

 “कृष्णा, या युद्धाचा शेवट काय आह े ह े तुझ्याप्माण े मीही जाणून 

आह.े परांतु आता माझ्या भूवमकेत बदल करण्याची वेळ वनघून गेलेली आह.े 

कारण ‘मी पराभवाच्या ककवा मृत्य़ूच्या भीतीनेच माझी भूवमका बदलत 

आह’े असाच अथण त्यातून वनघेल आवण माझ्या बाबतीत तर ते केव्हाही 

शक्य नाही, ह े तहूी जाणून आहसे. कुां ती मातेला माझा नमस्कार साांग 

आवण म्हणावे की वतने मला जन्म ददल्याचे ऋण फेडण्यास मी असमथण 

आह.े त्याबाबत मी वतची मनःपूवणक क्षमायाचना करीत आह.े माझ्या 

अजुणनाशी होणाऱ्या युद्धात जर मी दवैवशात् वजवांत रावहलो तर मी पुत्र 

म्हणून कुां तीमातेची वनवश्चत भेट घेईन. कारण अजुणनाशी होणारे माझे युद्ध 

ह े जीवनमरणाचेच युद्ध असणार आह े ही गोष्ट कृष्णा, तुलाही ठाऊक 

आहचे.”  

असे म्हणून कणाणन ेहात जोडून कृष्णाला नमस्कार केला आवण त्याला 

वनरोप ददला. एकां दर वनमाणण झालेल्या पररवस्थतीमुळे कृष्णालाही अत्यांत 

वाईटच वाटले. परांतु त्याचाही नाइलाजच होता. म्हणून कृष्णही दसुऱ्या 

ददवशी होणाऱ्या कणाणजुणन युद्धाचा ववचार करीतच पाांडवाांच्या वशवबरात 

आला. कणाणकडे घडलेली सवण हकीगत कृष्णाने कुां तीला साांवगतली. 

कुां तीच्या दःुखामध्ये पूणणपणे सहभागी होत असतानाच कृष्णाने कुां तीच्या 
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मनाची समजूत काढली आवण पुढील प्सांगाला धैयाणन ेसामोरे जाण्यासाठी, 

वतला वतच्या मनाची तयारी करण्यास साांवगतले.  

 लक्ष्मी, कणाणन े सेनापतीपद स्वीकारल्यानांतर दसुऱ्याच ददवशी कणण 

व अजुणन याांच्यातील समोरासमोरचे प्त्यक्ष युद्ध सुरू झाले. एकमेकाांवरती 

बाणाांचा वषाणव करून ववद्ध करण्यासाठी उभय धनुधाणरी वीराांकडून 

वनकराचे प्यत्न सरुू झाले. बाणाांच्या जखमाांनी घायाळ होऊन उभयताांची 

शरीरे रक्तबांबाळ झाली होती. परांत ु तरीही ते दोघे अटीतटीने लढतच 

होते. ‘जजकणे ककवा मरणे’ यावशवाय त्याांना दसुरा पयाणयच नव्हता. सवण 

सामर्थयण एकवटून लढत असताना कणण व अजुणन या दोघाांनाही अवतशय चेव 

आला होता. अशा तऱ्हनेे युद्धाने पररसीमा गाठलेली असतानाच कणाणच्या 

रथाचे एक चाक अचानकपणे जवमनीत रूतू लागले. रथाचा तोल एका 

बाजूला झुकल्यामळेु कणाणला वेगान े बाण सोडणे कठीण जाऊ लागले. 

अजुणनाच्या बाणाांची गती मात्र वाढू लागली आवण कणाणला हातात धनुष्य 

धरणेही कठीण जाऊ लागले. कणण ताबडतोब रथातून उडी मारून खाली 

उतरला आवण आपल्या दोन्ही हाताांनी जवमनीत रूतलेले रथाचे चाक 

बाहरे काढण्याचा प्यत्न करू लागला. कणाणने सवण बळ एकवटून अत्यांत 

शथीचे प्यत्न केल े तरी रथाच े चाक जवमनीत अवधकावधक रूत ू लागले. 

कणाणची ती अगवतक अवस्था पाहून अजुणनही थोडासा भाांबावला आवण 

बाण सोडणारा त्याचा हात थोडासा दढला पडू लागला. ही गोष्ट कृष्णाच्या 

लक्षात येताच त्याने अजुणनाला खूण करून बाण सोडण्याचा वेग अवधकच 

वाढवण्यास साांवगतले. कणाणला रूतलेले रथाचे चाक भूमीतून वर 

काढण्यासाठी अवसरच वमळेनासा झाला. तेव्हा कणाणने अजुणनाकडे बघनू 

मोठ्याने बोलण्यास सुरूवात केली. 

 “अरे अजुणना, थाांब!  मी वनःशि असताना माझ्यावरती शि चालव ू

नकोस. भूमीमध्ये रूतलेले ह ेरथाचे चाक तेवढे आधी मला बाहरे काढू द े

आवण त्यानांतरच पुन्हा युद्धाला सुरूवात कर. वनःशि व्यक्तीवरती शि 

चालवणे ही गोष्ट क्षवत्रयधमाणला धरून नाही. तो अधमणच आह ेही गोष्ट तू 

ही जाणूनच आहसे. तेव्हा मला थोडा अवधी द.े” 



 

 

 कणाणचे बोलणे ऐकून अजुणनाची विधा मनःवस्थती होऊ लागली आह े

ही गोष्ट कृष्णाच्या लागलीच ध्यानात आली आवण अजुणनाने काही 

बोलण्याच्या आधीच कृष्णाने कणाणशी थोड्याशा उच्च रवानेच बोलावयास 

सुरुवात केली.  

 “अरे कणाण, तुला आता धमण-अधमाणची आठवण झाली का? तुझा 

प्त्यक्ष मृत्यूच तुझ्याजवळ येऊन ठेपल्यावर तू आता सोयीस्करपणे धमाणचा 

आधार घेऊ पहात आहसे. स्वतःच्याच प्ाणाांवर बेतल्यावरती तुला या 

सवांचे स्मरण होत आह.े पण जेव्हा दयुोधन अधमाणन े वागून पाांडवाांना 

अनवन्वत दःुख व क्लेश दते होता, तेव्हा तुझे ह े ज्ञान कोठे गेले होते? 

दयुोधनाने जेव्हा पाडवाांना लाक्षागहृात वजवांत जाळण्याचा प्यत्न केला, 

तेव्हा तुझा धमण कोठे होता? कपटद्युत खेळून दयुोधनाने पाांडवाांना 

वनवासात पाठवल ेतेव्हा तुझा धमण कोठे गेला होता?  भर दरबारात जेव्हा 

दयुोधनाने द्रौपदीची ववटांबना केली तेव्हा तझुा धमण कोठे होता? कोवळ्या 

वयातील अवभमन्यूला एकटे पाडून त्याच्यावर सवांनी वमळून हल्ला करून 

त्याचा वध केला एवढेच नव्ह,े तर त्याच्या मृतदहेाची अवहलेना 

करण्यासही ज्यावळेेस कौरवाांनी कमी केल ेनाही त्यावळेेस तुझा धमण कोठे 

गेला होता?  

कणाण, या व अशा प्त्येक वेळी तू कौरवाांना वनष्ठापूवणक प्त्यक्ष वा 

अप्त्यक्षपणे साथच केलेली आहसे. काहीवेळा घडणाऱ्या गोष्टींकडे तू 

जाणूनबुजून कानाडोळा केलास, तर काही वेळेला तझु्या समोर गोष्टी 

घडत असतानाही तू स्वस्थच बसून रावहलास. धमण व अधमण ह ेस्वतःच्या 

सोयीनुसार बोलण्याचे वा बदलण्याचे ववषय नाहीत. अधमीयाांच्या 

साथीने उभे रावहल्यानांतर धमाणच्या रक्षणाची अपेक्षा करू नय.े कारण 

अधमीयाांना मदत करणे हाही तेवढाच मोठा अधमण आह.े म्हणूनच 

तुझ्यासारखे चाांगुलपणाचा आव आणणारे धमाणचा आधार घेण्यास पात्रच 

नाहीत. तुम्हाला धमाणचे रक्षण कधीच वमळणार नाही. तुमच्याकडून 

घडलेल्या दषु्कृत्याांची फळे तुम्हाला भोगावीच लागतील आवण तीच वेळ 
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आता येऊन ठेपललेी आह.े तुझा मतृ्यू तुझ्यासमोर उभा आह,े त्याला 

ववनातक्रार सामोरे जा.” 

 असे त्वेषाने बोलणारा कृष्ण अजुणनाकडे पाहून म्हणाला, “अरे अजुणना, 

धमण-अधमाणचा ववचार करीत बसून आता वेळ वाया घालवू नकोस. 

कणाणच्या दषु्कृत्याांचा घडा पूणणपण ेभरलेला आह.े त्याला आता अवधी दऊे 

नकोस आवण कणाणचा वध करण्याची सांधी सोडू नकोस. या पररवस्थतीत 

आवण या क्षणी हाच तुझा धमण आह.े चल, सोड बाण आवण कणाणचा वध 

करून ववजयाला दषृ्टीक्षेपात आण.” 

 कृष्णाच्या त्वेषपूणण बोलण्याचा अजुणनावर योग्य तो पररणाम झाला 

आवण मागचा पुढचा काहीही ववचार न करता, त्यान ेकणाणवरती बाणाांचा 

वषाणव करून त्याला जजणर करून सोडले. शेवटी अनेक जखमाांनी ववद्ध 

झालेल्या कणाणच्या छातीचा वेध घेऊन अजुणनान ेत्याच्यावर बाण सोडला. 

त्या बाणाने त्याच े लक्ष्य गाठले आवण कणाणचा दहे मतृप्ाय होऊन तो 

जवमनीवर कोसळला. क्षणाधाणतच सवण काही शाांत झाल.े अजुणनही जागच्या 

जागीच स्तब्ध होऊन उभा रावहला. परांतु कृष्ण मात्र रथातून उतरून 

धावतच पुढे गेला आवण कणाणच्या मृतदहेाजवळ येऊन उभा रावहला. 

कणाणला मृतावस्थते पाहून कृष्णाचेही मन गवहवरले. त्यान े कणाणच्या 

मस्तकावरून हळुवारपणे हात दफरवला आवण लगेचच कृष्ण परत दफरला. 

कृष्णाची ही कृती पाहून अजुणनालाही थोडेसे गोंधळल्यासारखेच झाले. 

त्याला काहीच अथणबोध होईना. पण अजुणनान े कृष्णाला काही 

ववचारण्याच्या आधीच कृष्णाने अजुणनाला रथात बसवले आवण पाांडवाांच्या 

वशवबरात नेले. तेथ ेगेल्यावरती कृष्णाने स्वतः आपल्या हाताने अजुणनाच्या 

शरीरावरील जखमा धुतल्या आवण त्याच्यावर औषधोपचार केले. श्राांत 

झालेल्या अजुणनाला कृष्णाने ववश्राांती घेण्यास साांवगतले आवण तो स्वतः 

त्वरेने कुां तीच्या भटेीस गेला. कुां तीला एकाांतात भेटून कृष्णाने कणणवधाची 

बातमी साांवगतली. कुां तीलाही अश्रूपात अनावर झाला. एवढी वष े उरात 

प्यत्नपूवणक बाांधून ठेवलेल्या वतच्या दःुखाला कुां तीन े मोकळी वाट करून 

ददली. कृष्णाचेही मन भरून आले आवण तोही कुां तीच्या दःुखात पूणणपण े

सहभागी झाला.” 



 

 

 बोलता बोलता नारद जसा गांभीर झाला होता तशीच लक्ष्मीही 

ऐकता ऐकता गांभीरच झाली होती आवण तेही अगदी साहवजकच होते. 

कारण कणाणचा ववषय तसा गांभीर तर होताच, पण त्यामध्ये अनेक सांवमश्र 

भावनाांचा अांतभाणव झालेला होता. मुळामध्य े लक्ष्मीच्याठायी जी 

कणाणववषयी सहानभुूती होती, त्यामळेुच कणाणच्या मृत्यूच्या प्सांगाने ती 

अस्वस्थही झाली होती. शेवटी लक्ष्मीने वतच्या मनाची अस्वस्थता व्यक्त 

केलीच.  

 “नारदा, कणाणच्या मृत्यूमुळे झालेल्या कुां तीच्या दःुखात जेथे कृष्णही 

सहभागी झाला, तथेे मलाही वाईट वाटणे अगदी साहवजकच नाही का? 

कणाणच्या शोकाांवतकेला तो स्वतःही कारणीभूत होता ही गोष्ट जरी खरी 

असली, तरी कणाणववषयी थोडीशी सहानुभूती वाटतेच ना? प्त्यक्ष 

कृष्णालाही वाईट वाटलेच आवण ते त्याच्या प्वतदक्रयेवरून सहज लक्षात 

आले. कृष्णालाही गवहवरून आले आवण त्याने कणाणच्या मस्तकावरून हात 

दफरवून त्याची भावना व्यक्त केलीच. कृष्णाची ही कृतीच अत्यांत बोलकी 

आह.े परांतु त्याच्याच आधी थोडा वेळ कणण व अजुणन याांचे प्त्यक्ष युद्ध सरुू 

असताना मात्र, कृष्णाने कणाणची मुळीच गय केली नव्हती. कणाणच्या 

अांतरांगातील दवूषत अांगाांना उघडे करण्यामध्येही कृष्ण जरासुद्धा कमी 

पडला नाही. कृष्णाने त्याच्या सडेतोड बोलण्याने कणाणठायीच्या ववदारक 

वस्तुवस्थतीवरही झगझगीत प्काश टाकून ती प्त्यक्ष कणाणलाच उघड 

करून दाखववली. त्यावेळी कृष्णाचा प्गटलेला आवेश पाहून मीही 

ऐकताना जरा बावरलेच. क्षणभर मलाही असेच वाटले की कृष्ण असा 

कसा काय बोल ू शकला? पण मला लगेचच जाणवले की केवळ कृष्णच 

असे बोलू शकेल. कोणाच्या बाजूने ककवा कोणाच्या ववरूद्ध म्हणून अस े

मुद्दामहून न बोलता स्पष्ट गोष्टी स्पष्टपणे साांगण्याइतके कृष्णाचे अांतःकरण 

स्वच्छ व वनमणळ आह.े कृष्णाचे अांतःकरण ह े एक गढूच आह.े त्याचा 

थाांगपत्ता लागणे कधीतरी शक्य आह े का असाच प्श्न काही काही वेळा 

माझ्या मनात येत असतो. मला मावहत आह े की कृष्णाच्या 

अांतःकरणाववषयी बोलण्याचा अवधकार केवळ तुझाच आह.े कारण तुझ े
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अांतःकरणही कृष्णाच्या अांतःकरणासारखेच आह ेह ेसत्य मी जाणनू आह.े 

तेव्हा तूच कृष्णाच्या अांतःकरणातील गजू मला समजावून साांग बरे.” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्याने नारदही थोडासा अवधकच गांभीर झाला आवण 

त्याच गांभीरतेन े तो बोल ू लागला. “लक्ष्मी, मुळामध्ये अांतःकरण हा 

ववषयच मुळी गांभीर आह.े त्यातून कृष्णाचे अांतःकरण हा ववषय तर, 

अवधकच गहन आह ेआवण कृष्णाचे अांतःकरण त्याच्या चररत्रािारे जाणून 

घेणे आणखीनच कठीण आह.े कारण चररत्र ह ेसापेक्षतेन ेप्गट होत असते, 

तर अांतःकरणाची अवस्था ही अत्यांत वनरपेक्ष असत.े कृष्णाचे अांतःकरण 

त्याच्या चररत्रातूनच दशृ्यमान होऊन जाणवते. त्यामळेु कृष्णाचे जीवन 

हाच त्याचे अांतःकरण प्गट होण्याचा पत्ता आह ेअसे म्हणता येईल. परांत ु

ते प्गटीकरण तेवढ्यापुरतेच मयाणददत असल्यामुळे, त्यािारे कृष्णाच्या 

अांतःकरणाचा थाांग मात्र लागणार नाही, ही गोष्ट अगदी वनवश्चत आह.े 

कारण कृष्णाचे अांतःकरण ह ेतर अथाांगच आह.े पण पत्ता वमळाल्यानांतर 

वतथपयंत पोचता येईल आवण जेथे अनेक सागर एकत्र वमळतात, अशा 

कृष्णाच्या अांतःकरणरूपी महासागरात, त्याचा थाांग शोधण्याच्या 

वनवमत्ताने उतरता येईल. पण कृष्णाच्या अांतःकरणात उतरताना, 

उतरणाऱ्याचे अांतःकरणच कृष्णमय होऊन कृष्णाच्या अांतःकरणासारखेच 

होऊन रहाते. मग त्यारठकाणी कोण कोणाचा थाांग घणेार बरे? कारण 

सागरात वशरणाराच जर सागर होऊन रावहला, तर थाांग घेणार कोण 

आवण थाांग घ्यायचा कशाचा, हा प्श्नच आह.े ककबहुना हा प्श्नही तेथ े

उरतच नाही. पण तेथे जाण्यापयंतचा रोमहषणक प्वास व त्या प्वासातील 

आनांदाचा अनुभव मात्र, साांगायला वनवश्चतच वशल्लक रहातो. 

 लक्ष्मी, कृष्णचररत्रातून त्याच्या अांतःकरणापयंत जायचे म्हणजे 

त्याची सुरूवात कृष्णाच्या मनापासूनच करावयास हवी. कृष्णाचे मन 

त्याच्या ववशुद्ध अांतःकरणाशी जोडलेले होते. त्यामुळे त्याच्या मनात सवणच 

जीवमात्राांववषयी आत्यांवतक आपलेपणा, दया व प्ेम होते आवण म्हणूनच 

सवण जीवाांना शाांती व समाधान लाभावे आवण त्याांनी सुखाने जीवन 

जगावे, असेच त्याच्या मनात असे. परांतु सवणच जीव काही कृष्णाला त्याांचा 

म्हणून पहात नव्हते. त्यामुळे ज्याांची कृष्णावर श्रद्धा होती आवण 



 

 

ज्याांच्याठायी कृष्णाववषयी प्ेम होते अशाच जीवाांशी, कृष्णाची बाांवधलकी 

होती. अशा त्याच्या प्ेमी जीवाांसाठीच कृष्ण जीव टाकत असे आवण त्याांना 

जीव लावतही अस.े त्याच्या प्ेमीजनाांची काळजी कृष्णाच्या मनात वनत्य 

असे आवण त्याांच्याच रक्षणाची जबाबदारी कृष्ण वनत्य वहात असे. त्यामुळे 

त्याच्या प्ेमीजनाांना त्रास व क्लेश दणेाऱ्या दषु्ट व दजुणन व्यक्तींववषयीच े

ववचारही कृष्णाच्या मनाला कराव े लागत आवण त्या दजुणनाांना शासन 

करून त्याांचा नाश कसा करावा, याच्याही योजना कृष्णाच्या मनामध्ये 

साकार होऊ लागत. 

 लक्ष्मी, कृष्णाची बुद्धी हीसुद्धा त्याच्या अांतःकरणाशीच जोडलेली 

असल्यामुळे ती स्वाभाववकपणे आत्मबुदधीच होती. त्यामुळे सवण 

जीवमात्राांच्या ठायी एकच आत्मतत्व आह े हा वनश्चय, त्याच्या बुद्धीच्या 

ठायी सहजपणे होता. परांतु दहेबुद्धीने वावरणाऱ्या त्याच्या प्ेमी पण 

अज्ञानी जनाांसाठी मात्र, कृष्ण त्याच्या सद्बुद्धीच्या योगे त्याांना समजेल 

अशा रूपात प्ेम दते असे. पण त्याचबरोबर त्याांना त्याच प्ेमाने सत्यही 

समजावून साांगत असे आवण त्यानांतर त्याांना बुद्धीयोग दऊेन त्याांचे अज्ञान 

दरू करण्याचा प्यत्नही सातत्यान े करीत अस.े त्याचप्माणे स्वतःच्या 

कुशाग्र बुद्धीचा उपयोग करून दषु्ट व दजुणनाांच्या कपट कारस्थानाांना उघड 

करीत असे आवण वेळप्सांगी त्याांना जशास तसे उत्तरही दऊेन त्याांना 

नामशेष करीत अस.े 

 लक्ष्मी, कृष्णाचे वचत्त केवळ त्याच्या अांतःकरणाशी जोडलेलेच 

नव्हते, तर ते वचत्त त्याच्या अांतःकरणाशी वनगडीतच होते. त्यामुळे तर 

त्या वचत्ताठायी आत्मतत्त्व वनत्य व सहजपणे स्फुरत असे. परांतु म्हणूनच 

त्याच वचत्ताठायी त्याच्या प्ेमीजनाांच्या वहताचा वनरांतर ध्यास अस.े 

आत्मवहत हचे खरे वहत असल्यामुळे, तेच त्याच्या प्ेमीजनाांनी साधाव े

हाच एक ध्यास, कृष्णाच्या वचत्ताला लागून रावहलेला असे. त्यासाठीच 

त्याच्या प्ेमीजनाांना त्याांच्यावरील ईश्वराचे प्ेम कळावे, त्या ईश्वराचेच त े

अांश आहते ह ेसत्यज्ञान त्याांना होऊन त्याचा वनश्चय त्याांच्याठायी व्हावा, 

त्या ईश्वराची भक्ती करून त्या प्ेमीजनाांनी ईश्वराशी ऐक्य साधावे आवण 

त्या प्ेमीजनाांनी ईश्वराशी एकरूप राहून आनांदान े जीवन जगावे, हाच 

ध्यास कृष्णाच्या वचत्तात असे. या ईश्वरी अवस्तत्वाची स्थापना भक्ताांच्या 
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हृदयात करणे, हचे कृष्णाचे जीवनकायण होते आवण हाच त्याचा आत्मधमण 

होता. या धमणकायाणच्या आड येणाऱ्या अधमीयाांचा पूणणपणे नाश करून, 

त्याांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा ध्यासही कृष्णाच्या त्याच वचत्ताठायी 

जागृत असे आवण त्या ध्यासाची पूती करण्याचेच व्यवधान त्याच्याठायी 

वनत्य जागृत असे. अशा तऱ्हनेे कृष्णाचे मन, बुद्धी व वचत्त ह े अांतबाणह्य 

एकाच कायाणसाठी कायणरत असत. त्यामध्ये कायाणचा मूळ हतेू, त्याच्या 

पूतीसाठी करावी लागणारी कृती आवण त्या कायाणचे प्त्यक्ष फळ, ही 

कायाणची सवण अांग ेसामावलेली होती. कायण सवांगान ेयशस्वी झाले तरच त े

कायण आनांदाचा अनभुव दणेारे ठरत.े 

 लक्ष्मी, मन, बदु्धी व वचत्तापलीकडील कृष्णाच्या अांतःकरणाववषयी 

बोलायचे, तर शब्द मौनच होतात. कारण ते मनाच्या कल्पनेच्या, 

बुद्धीच्या समजण्याच्या आवण वचत्ताच्या सवण ध्यासाांच्या पवलकडचे आह,े 

म्हणजे खरे तर ते या सवांचे मूळच आह.े त्याचा अनुभवच स्वतःठायी घेता 

येतो. जेव्हा आपले अांतःकरणच कृष्णाच्या अांतःकरणासारखे होते, तेव्हा 

तेथे काही वेगळेपणाच रहात नाही. तसे अांतःकरण झाले की 

त्याच्याववषयी काहीही बोलणे काय, त्याचा वेगळेपणाने ववचार करणेही 

आवश्यक नसते आवण तसे ते शक्यही नसते. 

 लक्ष्मी, कृष्णाचे अांतःकरण प्माण मानून त्याच्या वागण्याबोलण्याचा 

अभ्यास करणे मात्र शक्यही आह े आवण आवश्यकही आह.े कारण त्या 

अभ्यासातून कृष्णाच्या वचत्ताठायीचा ध्यास कळू शकतो आवण जाणताही 

येतो. त्यामुळे वनदान कृष्णाच्या वचत्ताजवळ तरी जाणे घडते आवण 

कृष्णाचा ध्यास आपल्या वचत्ताला लागतो. त्या कृष्णध्यासाने आपल्या 

वचत्ताची शुद्धी होते आवण कृष्णाववषयीच्या भवक्तभावाची वृद्धी होत 

रहाते. या भवक्तभावाची पररणतीच कृष्णाशी ऐक्य साधण्यात होऊन 

रहाते. यादषृ्टीने कृष्ण ज्या तऱ्हनेे कणाणशी वागला ते ववचार करण्यासारख े

आह.े मुळात कणण हा दयुोधनासारखा दषु्ट वा खल प्वतृ्तीचा नाही, या 

गोष्टीची कृष्णाला पूणण खात्री होती. कणण हा कुां तीपुत्र आह ेहहेी कृष्णाला 

ठाऊक होते. त्यामळेु कृष्णाठायी कणाणववषयी आपलेपणा व सहानुभूतीही 

अगदी सहजपणे होती. परांत ुस्वतःववषयी एक प्कारचा न्यूनगांड बाळगून 

असलेला कणण, दयुोधनाच्या सांगतीने वबघडायला वळे लागला नाही. 



 

 

कणाणच्याही ही गोष्ट लक्षात आली नाही असे नाही. तरीही कणण वववेकान े

स्वतःला आवरू शकला नाही. कणाणने दयुोधनाला जेव्हा वनष्ठनेे साथ 

ददली, तेव्हा ती प्त्यक्ष व अप्त्यक्षपणे दयुोधनाच्या सवणच कमांना ददली 

गेली. कणाणची ही वनष्ठाच त्याची दबुणलता ठरली. त्यावरती मात करायची 

तर वववेक हवा आवण वववेक प्ाप्त व्हायचा तर जीवनात मागणदशणक हवा 

ककवा एखादा कृष्णासारखा सवन्मत्र तरी हवा. कृष्णासारखा सत्य 

मागणदशणक व खरा वमत्र उपलब्ध असतानाही कणण त्याचा लाभ करून घेऊ 

शकला नाही. ही कमसरसता कणाणची होती. कारण कृष्णाने योग्य वेळेला 

कणाणला सावरायचा प्यत्न करूनही कणण सावरला गेला नाही. यामध्ये दोष 

कृष्णाचा नव्हता तर तो कमीपणा कणाणठायीच होता. 

 लक्ष्मी, एक महत्त्वाची गोष्ट तुझ्या लक्षात आली का? कणाणच्या 

सज्जनत्वाचा दयुोधनावरती काहीच पररणाम झाला नाही. पण 

दयुोधनाच्या दजुणनत्वाचा प्भाव मात्र कणाणवरती पडलाच. ‘ढेकणाच्या 

सांगाने वहराही भांग पावतो’ असे जे म्हणतात ते कणाणच्या बाबतीत, ददुावान े

अगदी खरे ठरले. म्हणूनच कणाणची शोकाांवतका झाली असे जरी ददसल,े 

तरी त्याची जबाबदारी बहुताांशाने त्याच्याकडेच जाते. केवळ 

पररवस्थतीला दोष दऊेन कणाणच्या वागण्याचे समथणन करता येतच नाही. 

कणाणठायीसुद्धा कृष्णाववषयी आदर होता. परांतु पाांडवाांववषयीच्या व 

ववशेषतः अजुणनाववषयीच्या िषेमत्सराने ग्रस्त झालेला कणण, प्त्यक्ष 

कृष्णाकडेही वेगळ्या नजरेने पाहू शकला नाही, ही वस्तुवस्थती योग्य 

नसली, तरी ती नाकारताही येत नाही.  

 लक्ष्मी, अशा पाश्वणभूमीवरती कणण व अजुणन याांचे जेव्हा प्त्यक्ष 

समोरासमोरचे व जीवनमरणाचे युद्ध सुरू झाले, तेव्हा कृष्णाच्या रठकाणी 

एकच व्यवधान होते आवण ते म्हणजे अजुणनाच्या ववजयाचे. त्यासाठी 

कोणत्याही पररवस्थतीत कणाणचा पराभव होणे आवश्यक होते. नाहीतर 

कृष्णाला, कणाणशी वैयवक्तक असे काहीच दणेेघेणे नव्हते आवण तस े

असण्याचे काही कारणही नव्हत.े खरे तर, कृष्णाला युद्धाच्या वेळी 

कोणाशीच काही वैयवक्तक दणेेघेणे नव्हते. कृष्णाठायी ध्यास होता तो 

सद्धमाणचा ववजय व्हावा हाच आवण त्यासाठीच पाांडवाांना जय वमळावा 
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हचे सततचे व्यवधान कृष्णाठायी होते. म्हणूनच कृष्ण सावधही होता 

आवण दक्षही होता. 

 लक्ष्मी, कृष्ण जे कणाणववषयी बोलला त्यातले शब्दच काय, अक्षर न ्

अक्षर खरे होत.े ती काही कणाणची जनदा नव्हती, तर ती पूणणपण े

वस्तुवस्थती होती. पण त े बोलण्याची योग्य वेळ मात्र कृष्णाने साधली 

होती. याला कृष्णाचे युद्धातील डावपेच असेही म्हणता येईल. पण यदु्ध 

जजकण्यासाठी ते आवश्यकच होते आवण अत्यावश्यक गोष्टींचा उपयोग 

करण्यासाठी कृष्णाने मुळीच मागेपुढे पावहले नाही. कारण कृष्णाला जस े

युद्ध जजकायच ेहोत,े तसेच त ेयोग्य वळेेत सांपवायचेही होते. आधीच भीष्म 

सेनापती असताना दहा ददवस, द्रोण सेनापती असताना पाच ददवस आवण 

कणण सेनापती असतानाचे दोन ददवस वमळून सतरा ददवस एवढा काळ 

युद्ध लाांबले होत ेआवण आता थाांबायला कृष्णाला वेळ नव्हता. पण रथाचे 

रूतलेले चाक वर काढताना कणण जेव्हा अजुणनाला युद्ध थाांबवण्याची 

ववनांती करू लागला, तेव्हा भावनेच्या आहारी जाऊन अजुणनाची विधा 

मनःवस्थती झाली होती आवण अजुणनाचा बाण सोडणारा हात दढला पडत 

होता ही गोष्ट कृष्णाने लगेचच ओळखली आवण ती गोष्ट त्याला अवजबात 

सहन झाली नाही, म्हणून मग कृष्णाने कणाणवर शब्दरूपी बाण सोडून 

त्याला नामोहरम करावयास सुरुवात केली. कणाणशी बोलताना कृष्णाला 

त्वेष आला होता, असेही क्षणभर ददसले. पण खरे तर, कृष्णाचे सवण बोलण े

अजुणनाला त्वेष यावा, यासाठीच होते. कारण अजुणनाठायी त्वेष असता 

तरच त्याच्याकडून कणाणचा वध होण ेशक्य होते. नाहीतर, तस ेबघायला 

गेले तर कणाणचा वध करणे ही गोष्ट अजुणनासाठीही कठीणच होती. 

म्हणूनच कृष्णाने जाणूनबुजूनच कणाणच्या सवण दषु्कृत्याांचे अजुणनाला  स्मरण 

करून ददले आवण त्याचा अपेवक्षत पररणाम अजुणनावर झाला. अजुणनाठायी 

पुन्हा युद्धाचा त्वेष जागा झाला. त्याने धमण-अधमाणचा वनवाडा व त्याची 

सवण जबाबदारी कृष्णावर सोपवली आवण कणाणच्या वक्षस्थळाचा बाणाने 

छेद घेत अजुणनान ेत्याचा वध केला.  

 लक्ष्मी, कणाणचा वध झाल्यानांतर, कृष्ण कणाणच्या मृतदहेाच्या जवळ 

गेला आवण त्याच्याकडून कणाणववषयीच्या त्याच्या भावनाही सहजपण े

व्यक्त झाल्या. कारण कृष्णाने कणाणच्या दषु्कृत्याांचा वनषेध जरूर केला, 



 

 

परांतु म्हणून कृष्णाने कणाणचे सवणच व्यवक्तमत्त्व त्याज्य मानले नाही. हाच 

तो कृष्णाच्या अांतःकरणाचा मोठेपणा होय आवण हीच त्या कृष्णाच्या 

अांतःकरणाची ववशुद्धता होय. त्यातूनही कणण हा कुां तीपुत्र असल्यामुळे 

कुां तीच्या भावनाही कृष्ण जाणून होता. कुां तीचे मन, पुत्र म्हणून कणाणमध्य े

साहवजकच गुांतललेे होत े आवण ही गोष्ट कृष्णाला ठाऊक होती. त्यामळेु 

कृष्णालाही कणाणच्या मृत्यूचे दःुख ह े झालेच आवण ते त्याने व्यक्त करून 

कुां तीच्या कणाणववषयीच्या भावनाांचाच आदर केला, असेच म्हणावे लागेल. 

त्यानांतरही कृष्णाने स्वतः कुां तीची भेट घेऊन वतला कणाणच्या मृत्यूची 

बातमी साांवगतली आवण वतच्या पुत्रववयोगाच्या शोकामध्येही कृष्ण 

मनापासून एकरूप झाला.  

 कृष्णाकडून कोणत्याही भावाची गोष्ट अत्यांत मनःपूवणक घडत असे, 

पण तेवढा वेळच! त्यानांतर क्षणाधाणत त्याचे मन त्या भावापासून सहजतेन े

अलग होत अस े आवण त्याच्या अांतःकरणात लयाला जात असे. पण 

लगेचच कृष्णाच्या त्याच अांतःकरणात दसुरी ऊमी उठून त्याच्या मनापयंत 

येत असे. त्या ऊमीनुसार अनुभव घेऊन कृष्णाचे मन पुन्हा त्याच्या 

अांतःकरणात ववलय पावत असे. असा हा उत्पत्ती, वस्थती व ववलयाचा 

हृदयांगम व आनांददायी खेळ, कृष्णाच्या अांतःकरणात वनत्य घडत असे. तस े

म्हटले तर कृष्णाच्या अांतःकरणाची अवस्था ववशुद्ध, वनरपेक्ष, वनष्काम व 

वनःस्पृह होती. त्यारठकाणी सापेक्ष अशी कोणतीही कामना व स्पृहा 

नव्हती. परांत ु त्याच अांतःकरणाठायी सहजपण े स्फुरणारी ऊमी जेव्हा 

कृष्णाच्या मनापयंत येत अस,े तेव्हा मात्र त्याच्या मनात सापेक्षतेन ेइच्छा 

व स्पृहा वनमाणण होत असे आवण त्याला प्त्यक्ष कायाणला प्वृत्त करीत अस.े 

परांतु सापेक्षतेन ेसाकार होणाऱ्या त्या ऊमीतील मूळ ववशदु्धता मात्र कायम 

असे. ती कधीच बाधीत होत नसे आवण त्याचमुळे कृष्णाच्या अांतःकरणाची 

वस्थती वनत्य आनांदाचीच असे. अस े ह े कृष्णाचे अांतःकरण भाग्यानेच 

पहायला वमळते, प्ेमानेच त्याच्याशी समरस होणे घडते आवण 

भवक्तभावानेच त्याचा अनुभवही घेता येतो.” 

 कृष्णाववषयीच्या भवक्तभावाने भरलेले नारदाचे अांतःकरण लक्ष्मी 

तन्मयतेने पहात होती, श्रवण करीत होती आवण त्याचा आनांदही अनुभवत 
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होती. हाच आनांदाचा अनुभव पुन्हा पुन्हा घेण्यासाठी लक्ष्मीच्या मनाची 

आतणता मात्र अवधकच वाढत होती. आनांदाच्या अनुभवाच्या तृप्तीचे तेच 

तर मुख्य लक्षण आह.े त्यामुळे तो भवक्तभाव साकार झालेला पहाण्याची व 

त्याचे वणणन श्रवण करण्याची वतच्याठायीची उत्कां ठा वतच्या मुखावर 

सहजपणे ददसत होती. लक्ष्मीची ती अवस्था नारदाच्या लगेचच लक्षात 

आली. त्यासाठी लक्ष्मीने काहीही बोलण्याची वा ववचारण्याची 

आवश्यकता नव्हतीच. नारदाकडून आपसूकच कृष्णचररत्रातील पुढील 

कथाभाग त्याच्या रसपूणण वाणीतनू प्गट होऊ लागला.  

         

  



 

 

दयुोधनाचा वध, पाांडवाांचा ववजय 

 “ह े लक्ष्मी, कणाणच्या वधानांतर दयुोधनाच्या युद्ध जजकण्याच्या सवण 

आशा अक्षरशः धुळीत वमळाल्या. पण तरीही त्यान ेउसन ेअवसान आणून, 

कृपाचायांना सेनापतीपद दऊेन, त्याांना युद्ध चाल ू ठेवावयास साांवगतल.े 

परांतु प्त्यक्ष युद्धात कृपाचायांचाही अध्याण ददवसातच वध झाला आवण 

कौरवाांचा पूणण पराभव झाला. मृत्यूच्या भीतीन े घाबरलेला दयुोधन तर 

दरू पळून जाऊन एका सरोवराच्या तळाशी लपून रावहला. परांतु त्याला 

आता तस ेमोकळे सोडायचे नाही, असा कृष्णाचा वनश्चय होता. अजुणन व 

भीम याांना बरोबर घेऊन कृष्णाने दयुोधनाचा ठावरठकाणा शोधून 

काढलाच. कृष्णाने दयुोधनाला जलाशयाच्या बाहरे पडायला भाग 

पाडलेच. दयुोधन समोर आल्यावरती कृष्णाच्या साांगण्यावरून भीमान े

दयुोधनाकडे गदायुद्धाची मागणी केली. क्षवत्रयधमाणच्या वनयमानुसार ती 

मागणी दयुोधनाला मान्य करावीच लागली आवण भीम व दयुोधन याांनी 

गदायुद्ध करण्याचे ठरवले. 

 लक्ष्मी, तवेढ्यात कमणधमणसांयोगाने त्यारठकाणी बलरामाचे आगमन 

झाले. खरे तर, ऐन युद्धाच्या वेळी बलराम जाणूनबुजून तीथणयात्रेला 

वनघून गेला होता. कारण कौरव-पाांडव याांचे युद्ध होत आह,े ही गोष्टच 

त्याच्या मनाला पटत नव्हती आवण मान्यही होत नव्हती. तेव्हा प्त्यक्ष 

स्वतःच्या डोळ्याांनी युद्ध बघण्याची वेळ येऊ नये, केवळ याच हतेूने 

बलरामाने तीथणयात्रेला जाण्याची योजना आखली होती. परांत ु दवैगती 

वववचत्र व तकाणच्या पवलकडे असते, हचे खरे! कारण युद्ध सांपण्याच्या 

अगदी शेवटच्या घडीला बलरामाच े येणे झालेच आवण युद्धाचा अांवतम 

भाग बघण्याची वळे बलरामावरती आलीच. बहुधा त्याचे वेळेचे गवणत 

चुकले असावे. एवढे ददवस युद्ध लाांबणे शक्य नाही, असाच बलरामाचा 

अांदाज असावा. ककबहुना, कृष्ण प्त्यक्ष युद्धात पाांडवाांचा मागणदशणक आह े

असे म्हटल्यावर, एवढे ददवस युद्ध लाांबणे शक्य नाही याची बलरामाला 

खात्रीच होती. कारण कोणतीही गोष्ट ववनाकारण लाांबणीवर न टाकता 

ककवा रेंगाळत न ठेवता, ती गोष्ट लवकरात लवकर सांपवून त्याचा काय तो 

वनणणय लावायचा, असाच कृष्णाचा स्वभाव होता. त्यामुळे अठरा ददवस 
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युद्ध चालणे ही गोष्ट बलरामाला अशक्यच वाटली असणार. परांतु जे युद्ध 

तो टाळू पहात होता, त्याच्या शेवटच्या भागासाठी बलरामाला साक्षीदार 

व्हावेच लागले. अथाणत ही गांमत कृष्ण व बलराम याांच्यातील खाजगी 

होती. इतर कोणाच्या ती लक्षात यणेे शक्यच नव्हते. त्यामुळे बलरामाच े

त्यारठकाणी येण े झाल्यावरती कृष्णाने बलरामाकडे पाहून ककवचत, पण 

वमवश्कल हास्य केले. बलरामाने ते वनवश्चतच पावहले, पण काहीही 

प्वतदक्रया व्यक्त न करता बलराम स्वस्थ रावहला. बलरामासाठी हा प्सांग 

आणखीही एका दषृ्टीने कठीण होता. कारण भीम व दयुोधन ह े दोघेही 

बलरामाचे गदाववदे्यतील वशष्य होते. परांतु भाववनक न होता बलराम 

तटस्थच रावहला आवण गदायुद्ध वनयमाला धरून खळेले जात आह े ना, 

यासांबांधी दक्ष होऊन रावहला. 

युध्द सुरू करण्यापूवी भीम व दयुोधन या दोघाांनी बलरामाला वांदन 

करून त्याच े आशीवाणद मागनू घेतले आवण बलरामानेही त्या दोघाांनाही 

मनःपूवणक आशीवाणद ददले. भीमाने अजुणनाकडूनही शुभेच्छा मागून घेतल्या 

असता, अजुणनाने भीमाचे दोन्ही हात धरून त्याच्याशी हस्ताांदोलन केले. 

भीम कृष्णाच्या जवळ आला असता, कृष्णाने भीमाच्या पाठीवर प्ेमान े

थोपटून त्याला प्ोत्सावहत केले. त्यानांतर भीम व दयुोधन 

एकमेकाांच्यासमोर उभे ठाकले. दोघाांनीही मोठ्याने गजणना करून 

एकमेकाांना आव्हान ददल े आवण त्याांच्या गदा एकमेकाांना वभडून त्याचा 

प्चांड आवाज झाला. दोघेही जण परस्पराांच्या अांगावर गदचेा प्हार 

करण्याचा प्यत्न करून, दसुऱ्याचा प्हार वाचववण्याचा प्यत्न कसोशीन े

करीत होत.े काही वेळा त्याांचे ते प्यत्न यशस्वी होत होते, तर काहीवेळेला 

अयशस्वी होत होते. गदवेरती गदा आपटून होणारा आवाज तर 

भयकारीच होता. हळूहळू गदचेा आघात उभयताांच्या अांगावर होऊन 

त्याांच्या अांगातून रक्ताच्या धाराही वाहू लागल्या. परांत ुत्या दोघाांना एवढा 

युध्दज्वर आला होता की स्वतःच्या रक्तबांबाळ झालेल्या अांगाकडे पूणण 

दलुणक्ष होऊन त्याांना अवधकच चेव येत होता. 

अशा तऱ्हने े बराच काळ गेला तरी दोघेही एकमेकाांना आटपेनात. 

दोघेही कसलेल े गदायोध्द े होते आवण मुख्य म्हणजे परपस्पराांचे यधु्द 

करण्यामधील गुणदोष जाणून होते. भीम सवण शक्ती पणाला लावून लढत 



 

 

होता खरा, परांतु दयुोधनावरती मात करणे त्याला काही केल्या शक्यच 

होत नव्हते. भीमाने त्याचे सवण कौशल्य व कसब वापरले. पण 

दयुोधनानेही त्याला तेवढेच खणखणीत प्त्युत्तर दऊेन नामोहरम केल.े 

शेवटी भीमाचा जोर थोडासा कमी होऊ लागला आवण दयुोधनाचा जोर 

वाढू लागला, तेव्हा अजुणनही कावराबावरा झाला. अजुणनाने कृष्णाकडे 

पावहले असता कृष्ण वरकरणी तरी शाांतच ददसत होता. पण अजुणनाच्या 

एक गोष्ट लक्षात आली की कृष्ण भीमाचे लक्ष वेधून घणे्याचा प्यत्न करीत 

होता आवण त ेभीमाच्या लक्षात येत नव्हत.े गदायुध्दाच्या वनयमाप्माण े

गदायुध्द खेळणाऱ्याांना दसुऱ्या व्यक्तीने बाहरेून काहीही सूचना वा 

मागणदशणन करायच े नसते. अजुणनाच्या मनाची अस्वस्थता वाढू लागली. 

तेवढ्यात कमणधमणसांयोगाने भीमाच े लक्ष कृष्णाकडे गेले असता, त्यान े

असहाय्य नजरेन े कृष्णाकडे पावहले. कृष्णाला भीमाची दया आली. 

कृष्णालाही ह ेयुध्द असेच फार वेळ चालायला नकोच होते. त्याने केवळ 

भीमालाच कळेल अशा तऱ्हने े स्वतःचा उजवा हात सहजतेने व हळूच 

स्वतःच्या माांडीवर ठेवल्यासारखे केले आवण हात पुन्हा वर उचलला. 

कृष्णाची खूण भीमाच्या लगेचच लक्षात आली. कृष्ण दयुोधनाच्या 

माांडीवरती गदचेा प्हार करावयाची सूचना करीत आह,े ह े भीमान े

लगेचच ओळखले आवण तोही सांभ्रमात पडला. 

लक्ष्मी, गदायदु्धाच्या वनयमानुसार माांडीवरती गदचेा प्हार करण े

अवैध आह ेआवण नमेकी तीच गोष्ट कृष्ण भीमाला करावयास साांगत होता. 

भीमाच्या मनाचा वनश्चय होत नव्हता. तशाच वस्थतीत आणखी काही 

काळ भीम लढत रावहला. पण काही केल्या युद्धाचा शेवट दषृ्टीपथात येईच 

ना आवण मग भीमाचाही नाईलाजच होऊ लागला. त्याने पुन्हा एकदा 

कृष्णाकडे हळूच पावहले असता, कृष्णाने सांमतीदशणक अशी केवळ त्याची 

मानच ककवचतशी हलवली, जी फक्त भीमाच्याच लक्षात आली. तेव्हा मात्र 

भीमाने कृष्णावरती पूणण भरवसा ठेवला आवण तो अचानक पुढे 

सरसावला. भीमाने चपळाई करून  दयुोधनाच्या उजव्या माांडीवर गदचेा 

जोरदार प्हार केला. त्या अनपेवक्षत आघाताने दयुोधन चदकत होऊन 

मोठ्याने ववव्हळला. तोच भीमाने गदचेा दसुरा प्हार दयुोधनाच्या डाव्या 

माांडीवर केला. पायातील त्राणच वनघून गेल्यामळेु खाली कोसळत 
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असलेल्या दयुोधनाच्या दोन्ही माांड्याांवरती भीमाने गदचेे आणखीही प्हार 

केले. तेव्हा मात्र दयुोधनाच्या माांड्या रक्तबांबाळ होऊन पूणणपण े ववदीणण 

झाल्या आवण दयुोधन भूमीवर वनपवचत होऊन पडला. अधणवट 

बेशुद्धावस्थेत असलेल्या दयुोधनाने, त्याही वस्थतीत कृष्णाकडे रागाचा 

एक जळजळीत कटाक्ष टाकला. हा सवण कृष्णाचाच कावा असणार याची 

दयुोधनाला पक्की खात्री होती. 

लक्ष्मी, दयुोधनाचा सांशय अथाणतच खराही होता. त्याचे कारण अस े

होते की दयुोधनाच्या बाबतीतील असे एक रहस्य होते की ते केवळ 

कृष्णालाच मावहत होते. दयुोधनाची माता गाांधारी वहच्या नेत्राांमध्य े

अत्यांत तेज साठललेे होते. कारण वतचा पती धृतराष्ट्र हा अांध असल्यामुळे 

गाांधारी वतच्या नते्राांवर सदवै पट्टी बाांधून ती ते वमटून ठेवीत अस.े या 

तेजाचा उपयोग दयुोधनाला करून द्यावा असे गाांधारीला पुत्रप्ेमामुळे 

वाटले. म्हणनू वतन ेएक ददवस दयुोधनाला वववि होऊन वतच्या महालात 

येण्यास साांवगतले. गाांधारीच्या दयुोधनावरील एका दषृ्टीक्षेपानेच त्याच े

सवण अांगच वज्राप्माणे अभेद्य झाले असते. परांतु ही गोष्ट गुप्त हरेाांकडून 

कृष्णाच्या कानावर आली आवण पुढे होणाऱ्या सांभाव्य अनथाणची कृष्णाला 

चाहूल लागली. तो अनथण टाळण्यासाठी म्हणून कृष्ण अक्षरशः धावतच 

दयुोधनाच्या भेटीस गेला आवण त्याने दयुोधनाशी बोलून त्याला 

गाांधारीच्या बोलण्याचा शब्दशः अथण न घेण्याववषयी समजावले. 

दयुोधनाने स्वतःच्या वाढलेल्या वयाचा ववचार करून वागावे अस ेसाांगून, 

कृष्णाने दयुोधनाला फुलाांच्या अध्याण विाांनी त्याच्या कमरेच्या खालील 

भाग झाकण्याची सूचना केली. कृष्णाच्या बोलण्याने दयुोधनाच्या 

मनालाही भुरळच पडल्यासारख े झाले आवण कृष्णाच्या सूचनेचे त्यान े

पालन केले. गाांधारीने खरेच वतच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून दयुोधनाकड े

क्षणभरच पावहले आवण त्याचे सवण अांग खरोखरीच वज्रासम कठीण होऊन 

रावहले. पण कृष्णाच्या सावधानतेन ेव चतुराईमुळे दयुोधनाच्या माांड्याांचा 

भाग मात्र दबुणलच रावहला. ही गोष्ट, केवळ कृष्णालाच मावहत होती आवण 

म्हणूनच त्याने भीमाला दयुोधनाच्या माांड्याांवरतीच गदचेा आघात 

करण्यास प्वृत्त केले. दयुोधनाच्या शरीराच्या इतर भागावर दकतीही वेळ 

दकतीही प्हार जरी भीमाने केले असते, तरी त्याचा काहीही उपयोग 



 

 

झालाच नसता. त्यामुळे भीमाला दयुोधनावरती मात करता येणे, कधीही 

शक्य झालेच नसत.े दयुोधनाला हतबल करण्याचा एकच मागण होता जो 

अवैध होता खरा, परांतु त्या मागाणचा अवलांब करणे कृष्णालाही भागच 

पडले. कारण केवळ त्यामुळेच दयुोधनाचा, कौरवाांचा व युद्धाचाही शेवट 

होणे शक्य होत ेआवण तसा तो झालाही. 

लक्ष्मी, भीमाने अवधै मागाणन ेदयुोधनाच्या माांडीवर गदाप्हार केला, 

ही गोष्ट बलरामाला साहवजकच अवजबात सहन झाली नाही. तो पुढे 

सरसावला आवण त्याने भीमाची जनदा केली. काही प्त्यतु्तर न करता भीम 

मान खाली घालनू उभा होता आवण फक्त मधून मधून कृष्णाकडे पहात 

होता. कृष्णानेही नजरेच्या खूणेने भीमाला स्वस्थ बसण्यास साांवगतले. 

परांतु रागाच्या भरात जेव्हा बलराम हातात गदा घेऊन खरोखरीच 

भीमाच्या अांगावर धावला, तेव्हा मात्र कृष्णाने मध्य े पडून बलरामाला 

आवरले आवण तो म्हणाला, 

“दादा, तुम्ही स्वतःला सावरा आवण जी चूक भीमाकडून घडली, ती 

तुम्ही तरी करू नका. रागाच्या भरात भीमाच्या मनाचा तोल गेला आवण 

त्याच्याकडून घडू नये ती गोष्ट घडून गेली. त्याचे कमण वनवश्चतच जनदसे 

पात्र आह े आवण तुम्ही त्याची तशी जनदा केलेलीही आह.े पण तुम्ही 

भीमावर गदा चालवणे, ह े मात्र योग्य नाही. भीमाचा वववेक सुटला 

म्हणून तुमचा वववके जर ढळला, तर ते तुमच्या योग्यतेला धरून होणार 

नाही. शेवटी भीम हा तुमचा वशष्य आह ेही गोष्ट लक्षात ठेवा. कारण जर 

यदाकदावचत तुमच्या हातून भीमाचा वध झाला, तर वशष्याच्या वधाच े

पाप नाहक तुमच्या वशरावर येईल.” 

 कृष्णाच्या बोलण्याचा योग्य तो पररणाम, सुदवैान े बलरामावर 

झाला आवण त्यान े स्वतःच्या रागाला आवर घातला. परांतु त्याचा राग 

मात्र त्याच्या मनातून गेलेला नव्हताच. बलरामाने पढेु होऊन वनश्चेष्ट 

पडलेल्या दयुोधनावर एक दयेचा दषृ्टीक्षेप टाकला आवण भीमाकडे वा 

कृष्णाकडेही न बघताच तो तथेून वनघनू गेला. त्यानांतर कृष्णाने पुढे होऊन 

भीमाची पाठ थोपटली आवण त्याचे प्ेमाने कौतुक केले. अजुणनानेही 

भीमाचे अवभनांदन केले. दयुोधनाला तशाच अवस्थेत ठेवून कृष्ण, भीम व 
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अजुणन याांच्यासह पाांडवाांच्या वशवबरात परतला. धमणराजाला सवण हकीगत 

साांगून पाांडवाांचा ववजय झाल्याचेही घोवषत करण्यात आले आवण उभय 

सैन्याांनी शिे खाली ठेवली. खरे तर, उभय बाजूच्या सैन्याची एवढी हानी 

झालेली होती, की सैन्य असे काही जास्त उरलेच नव्हते आवण त्यातूनही 

जे काही सैवनक वजवांत रावहले होते, त ेअत्यांत जखमी अवस्थेतच होत.े सवण 

सैवनकाांची ही अवस्था पाहून धमणराजालाच काय, सवांनाच एक प्कारची 

ववषण्णता आली होती. सवांच्याच मनावर उदासीनतचेे घनदाट सावट 

आले होते. त्यामळेु युद्धामध्ये ववजय वमळूनही ववजयाचा आनांद कोठेच 

ददसत नव्हता. ज े काही वमळाले त्याच्या सुखापेक्षा, जे सवण गमावल े

त्याचेच दःुख अवधक होते. 

 लक्ष्मीच्या मुखावरतीही दःुखाचेच भाव प्कषाणने ददसत होते. वतची 

भावना मोकळी केल्यावशवाय वतच्या मनाला स्वस्थता लाभणे शक्य 

नव्हते, ह ेतीही जाणून होती आवण नारदही जाणून होता. त्यामुळे नारदही 

लक्ष्मीकडे वतच्या बोलण्याच्या अपेक्षेने वाट पहात स्वस्थ बसला होता. 

लक्ष्मीनेही मग वतचे मन मोकळे करण्यास सुरुवात केली. 

 “नारदा, खरोखरीच या युद्धामध्य ेझालेल्या जीववतहानीचा ववचार 

केला तर मनामध्य ेववषादच वनमाणण होतो खरा. यदु्ध म्हटल्यावर या सवण 

गोष्टी अटळच आहते ह ेजरी बुद्धीला मावहत असल ेतरी त ेमनाला झेपत 

नाही, ह े खरेच आह.े या युद्धामध्ये हरणारे तर हरलचे पण जजकणारेही 

खऱ्या अथाणने जजकले नाहीतच, असेच म्हणावे लागेल. राज्य प्ाप्त करूनही 

ज्याांच्यावर राज्य करायचे, ती राज्यातील प्जा तर अत्यांत दःुखात व 

शोकातच असणार. कारण प्जाजनाांचे नातलगच युद्धामध्ये धारातीथी 

पडलेले असणार. त्याांचे साांत्वन कोण करणार आवण त्याांना त्याांच्या 

शोकग्रस्त अवस्थेतनू कोण बाहरे काढणार? अथाणत मला वाटते धमणराजान े

ही सवण पररवस्थती योग्य प्कारे हाताळली असणारच. कारण 

धमणराजावरील ससुांस्कार व त्याचा सुस्वभाव याांच्या बळावरती त्यान े

प्जेला मानवसक आधार दऊेन नक्कीच सावरले असणार. परांतु एक गोष्ट 

मात्र चाांगली झाली. पाांडवाांचा वनवास खऱ्या अथाणन ेसांपला. त्याांचे सवण 

दःुखभोगही सरले आवण त्याांच्या जीवनातील शाांती समाधानाचे पवण सुरू 



 

 

झाले. ववशेषतः द्रौपदीचे दःुखाचे ददवस वनवश्चतच सांपले आवण 

वतच्यासाठी सुखाचे व आनांदाचे ददवस उगवल.े माझ्या दषृ्टीने हीच गोष्ट 

अवधक महत्त्वाची आह.े कारण त्या वबचारीने अनवन्वत कष्ट व मानवसक 

क्लेश भोगले होत.े कृष्णावरील प्ेमाने व श्रद्धने े वतन े सवण गोष्टी सहन 

केल्या ह े जरी खरे असले, तरी वतच्या सहनशक्तीचीही अगदी पुरेपरू 

कसोटीच लागली. द्रौपदी मात्र वतच्या कृष्णावरील भावाने कृष्णाच्या 

कृपेला पात्र ठरली आवण कृष्ण सदवै वतच्या जीवनात रावहला. तेव्हा आता 

वतच्या पुढील सुखी जीवनाची कथा ऐकण्यासही मी अत्यांत आतुरलेली 

आह.े” 

 लक्ष्मीने वतचे मन मोकळे करून हलके केले. त्यामुळे नारदालाही बरे 

वाटले. लक्ष्मीला झालेले दःुख वतच्या मनाची सांवेदनक्षमताच व्यक्त करीत 

होते. पण त्याचबरोबर वतचे मन द्रौपदीच्या सुखासाठीही तेवढेच 

सांवेदनाक्षम होते, ही गोष्ट महत्त्वाची. नारदालाही याच गोष्टीचे कौतकु 

वाटले आवण त्याने त्याची मनापासून दाद ददली. लक्ष्मीच्या बोलण्यातील 

सूत्र धरून नारदान ेबोलावयास सरुुवात केली. 

 “लक्ष्मी, मानवी जीवन म्हणज े सुखदःुखाच्या प्सांगाांची एक 

मावलकाच आह.े पण जीवनात दकती प्सांग सुखाचे असावेत ककवा दकती 

प्सांग दःुखाच े असावेत, याच े काही गवणत नाही. सुखाच्या दकती 

प्सांगाांनांतर दःुखाच ेप्सांग यावेत ककवा दःुखाच्या दकती प्सांगाांनांतर सुखाच े

प्सांग यावेत, याचा काहीही वनयम नाही. त े सवण काही ईश्वराच्या 

वनयतीनुसारच घडत असते आवण ती वनयती तर अगम्यच आह.े पण 

जीवनातील अशा सुखदःुखाच्या प्सांगाांना सामोरे जाण े ह ेमात्र, ज्याच्या 

त्याच्या मनःवस्थतीनुसार घडत असते. ही मनःवस्थती अांतःकरणाच्या 

अवस्थेवरती अवलांबून असते. ज्याांच्या अांतःकरणामध्ये वासनेचे मूळ 

खोलवर आह,े त्याांच्याठायी ध्यासही केवळ त्याांच्या वासनाांच्या पूतीचाच 

असतो. त्यामुळे त्याांचे सुखदःुखही त्याांच्या वासनेनुसारच ठरत े आवण 

त्याांच्या मनाकडूनही तसेच ते अनुभवले जाते. हा वासनापूतीचा ध्यासच 

त्याांना अत्यांत स्वाथी बनवतो आवण काही वेळेला अधमीही करतो. 

स्वतःचा स्वाथण हर भल्याबुऱ्या प्काराने साधण्याचाच त्याांचा नेहमी प्यत्न 
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असतो. त्याांचा स्वाथण साधला की असे लोक अवधकावधक ववषयासक्त आवण 

ववषयसेवनाने उन्मत्त होत रहातात. स्वतःचा स्वाथण साधण्याच्या 

ववचाराने त्याांना जणू अांधत्वच येते आवण दसुऱ्याांची दःुखे त्याांना ददसतच 

नाहीत. ककबहुना वेळप्सांगी स्वतःचा स्वाथण साधण्यासाठी इतराांना दःुखी 

करावयासही त े मागेपुढे पहात नाहीत. स्वाथाणपोटी त्याांच्या मनाची 

सांवेदनाक्षमता जण ूनष्ट होऊन त्याांचे मन बवधरच झाललेे असते. 

 ह े लक्ष्मी, जे सज्जन स्वभावाचे असतात त े मात्र स्वतःच्या 

सुखाबरोबर दसुऱ्याांच्या दःुखाचाही ववचार करतात आवण स्वतः सुख प्ाप्त 

करून घेऊन दसुऱ्याांनाही सुखी करण्याचा प्यत्न करतात. त े दसुऱ्याांना 

जाणूनबुजून तर कधी दःुख दतेच नाहीत, पण यदाकदावचत त्याांच्याकडून 

दसुऱ्याला चूकून जरी दःुख ददले गेल,े तर त्याांना मनापासून वाईट वाटते 

आवण स्वतःची चूक सुधारण्याचा त ेजास्तीत जास्त प्यत्नही करतात. परांतु 

सुखदःुखाच्या चक्रात अडकलेल्या स्वतःला सोडवण्याचा प्यत्न ककवा 

ववचारही त्याांच्याकडून कधी घडत नाही. कारण या सवाणववषयी 

त्याांच्याठायी पूणण अज्ञान असत.े त्याांच्याठायी वासनेच े मूळ जरी असले, 

तरी कम ेमात्र त ेवववेकाने करतात आवण केलेल्या कमाणची फळे ववनातक्रार 

सेवन करतात. त्यामुळेच वासनेतून वनमाणण होणारा ववकाराांचा मळ 

त्याांच्याठायी जास्त काळ रटकत नाही आवण मन नेहमी साफही रहाते. 

अथाणत वासनेचे मळू कायम असल्यामुळे मनात पुन्हा पनु्हा मळही वनमाणण 

होत रहातोच आवण तेवढा वेळ तरी ववकाराांच्या आहारी गेलेले मन 

सुखदःुखाचा अनुभव घेतेच. असेच त्याांचे बऱ्यावाईट अनुभवाांचे जीवन 

असते आवण तसेच ते त्याांनी मान्य करून स्वीकारलेलेही असते. 

 लक्ष्मी, परांतु ज्याांची अांतःकरणे ईश्वरी प्ेमाने युक्त होऊन रावहलेली 

असतात अस े ईश्वराचे भक्त मात्र, नेहमीच अांतरात पूणण तृप्त व अत्यांत 

समाधानी असतात आवण त्याांचे प्ाप्त जीवन आनांदाने जगत असतात. 

त्याांच्या मनातील सुखाच्या कल्पना व दःुखाच्या भावना पूणणपणे लयाला 

गेलेल्या असतात. कारण त्याांचे मन ईश्वरी प्ेमातच, इांदद्रयातीत असलेल े

सवण सुख अनुभवीत असते. एकच ईश्वरीप्ेम अनेक अांगाने व अनेक प्कारे 

अनुभवण्याच्या त्याांच्या वृत्तीमुळेच त्याांच्याठायी सदवै सावत्त्वक भावच 

असतो. त्याचीच लक्षणे म्हणून त्याांच्याठायी अज्ञानी जीवाांववषयी दया व 



 

 

अपराधी व्यजक्तववषयी क्षमा असते. कोणत्याही प्सांगात त्याांची मनःशाांती 

कधीच ढळत नाही. शाांत वचत्ताने सवण प्सांगाांना ते सहजपणे सामोरे तर 

जातातच, पण प्सांगातील त्याांच्या वागण्याबोलण्याने असे ईश्वराच ेभक्त 

उठूनच ददसतात. त्याांचे ववचार करणे वा वागणे सामान्य जीवाांसारख े

कधीच नसते. ईश्वराचे भक्त ह ेसदवै ईश्वरीभावानेच असणार यात नवल त े

काय? स्वतःसाठी सुखदःुखे समसमान दषृ्टीने पहाणारे ह े ईश्वराचे भक्त, 

दसुऱ्याांच्या सुखदःुखासाठी मात्र अत्यांत सांवेदनाशील असतात आवण प्सांगी 

स्वतः सवण आघात सहन करून दसुऱ्याांच्या भावनाांशी समरस होतात. 

 लक्ष्मी, तू म्हटल्याप्माणे द्रौपदी वतच्या भावाने कृष्णाच्या कृपेला 

पात्र ठरली होतीच आवण वतला वतच्या बाह्य जीवनातही कृष्णाचा केवढा 

तरी आधार व रक्षण वमळाले होतेच. पण यािारे द्रौपदीने जे कृष्णाचे प्मे 

अनुभवले होत े त्यातूनच कृष्ण व द्रौपदी याांच े प्ेमसांबांधही अवधकावधक 

वृजद्धगत होत रावहले. द्रौपदीच्या ठायी कृष्णाच्या ईश्वरी माहात्म्याची 

जाणीव तर पवहल्यापासूनच होती. त्यामुळेच द्रौपदीच्या अांतरात 

कृष्णाववषयी भवक्तभाव वनमाणण झालेला होता. ‘कृष्ण म्हणजे कृष्णाचे 

अांतःकरणच’ ह े वतने जाणले होते आवण कृष्णाच्या अांतःकरणाचा ध्यासच 

द्रौपदीठायी लागनू रावहलेला होता. कृष्णाच्या अांतःकरणाची अवस्था व 

स्वतःच्या अांतःकरणाची अवस्था यातील फरक व अांतर द्रौपदीला वारांवार 

जाणवत असे आवण ती अवस्थेतील ववभक्तताच वतला सहन होत नस.े ती 

ववभक्तता दरू व्हावी म्हणून द्रौपदी सदवै आतण असे. सुखदःुखाच्या 

भावनेतून द्रौपदीच ेमन कधीच सुटलेले होते आवण वासनेचे मूळही पूणणपण े

तुटलेले होते. भवक्तभावाच्या या ध्यासामुळेच द्रौपदीच ेअांतःकरण कृष्णमय 

होत होते आवण त्याची प्वचतीही वतला वतच्या जीवनातील पुढील एका 

अत्यांत दःुखाच्या प्सांगामध्ये आली. दःुखाचा केवढा तरी प्चांड आघात 

वतने सहन तर केलाच, पण शाांतवचत्त राहून वतच्याकडून त्या वेळी वतच्या 

अांतःकरणाची कोमलता, सांवेदनशीलता व सबलता प्गट झाली. 
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अश्वत्थाम्याचा सडूाग्नी आवण द्रौपदीची सहृदयता 

 लक्ष्मी, दयुोधन रणभूमी सोडून वनघनू गेल्यानांतर द्रोणाचायांचा पुत्र 

अश्वत्थामा, हा दयुोधनाच्या शोधाथण वनघाला. बराच वेळ शोध 

घेतल्यानांतर अश्वत्थामा त्यारठकाणी आला, ज्यारठकाणी दयुोधन वनश्चषे्ट 

वस्थतीत भूमीवरती पडला होता. परांतु दयुोधनाच्या प्ाणाांची थोडीशी 

धुगधुगी अजूनही कायम होती. दयुोधनाची ती तशी ववकल अवस्था पाहून 

अश्वत्थाम्याला अवतशय वाईट वाटले. परांत ु जेव्हा दयुोधनाने 

भीमाबरोबरच्या गदायुद्धाची घडलेली सवण हकीगत त्याला साांवगतली 

तेव्हा अश्वत्थाम्याच्या मनाचा अवतशय सांताप झाला. वपता द्रोणाचायण 

याांच्या वधाचा सडूाग्नी आधीच अश्वत्थाम्याच्या मनात धगधगत होता. 

त्यामध्ये दयुोधनाच्या बोलण्याने तेलच टाकल्यासारखे झाले आवण 

अश्वत्थाम्याच्या मनातील सूडाची भावना अवधकच भडकली. त्यान े

तेथल्या तेथे पाांडवाांचा सूड घेण्याची प्वतज्ञा केली आवण त्यासाठी 

दयुोधनाची अनुमती मावगतली. खरे तर, दयुोधन जीवनाचे अांवतम क्षण 

मोजत होता. पण त्याही वस्थतीत अश्वत्थाम्याच्या वचनाने त्याचे मन 

सुखावले. त्याने अश्वत्थाम्याला केवळ सांमतीच ददली असे नाही तर ‘ही 

माझी मृत्यूसमयीची अांवतम इच्छा आह े असे समजून ती पूणण कर, 

त्यावशवाय माझ्या आत्म्याला कदावपही शाांती वमळणार नाही’ अस ेम्हणून 

दयुोधनाने अश्वत्थाम्याला उद्युक्तच केले. 

 दयुोधनाची आज्ञा घेऊन अश्वत्थामा तेथून वनघाला आवण 

मध्यरात्रीच्या सुमारास पाांडवाांच्या वशवबराजवळ येऊन पोहोचला. सवणत्र 

अांधःकारच अांधःकार होता आवण पाांडवाांचे उरलेले सवण सैन्य शाांतपण े

ववश्राांती घेत वनद्राधीन झालेले होते. युद्ध सांपल्याच े व जजकल्याचेच 

वातावरण त्यारठकाणी असल्यामुळे सवणच जण साहवजकच पूणणपण े

बेसावध होत.े त्यामध्ये द्रौपदीचे पतु्रही होते. कमणधमणसांयोगाने पाचही 

पाांडव मात्र हवस्तनापूरला परत आले होते. पण ही गोष्ट अश्वत्थाम्याला 

मावहत नव्हती. त्याने पररवस्थतीचा अचूक फायदा उठवला आवण 

ददव्यािाांचा वापर करून सवण सैन्याचा नाश केला. त्यामध्ये पाांडवही नाश 

पावले असणार याची त्याला पूणण खात्री होती. त्यान े ताबडतोब 



 

 

दयुोधनाला जाऊन ही बातमी साांवगतली असता, त्या मरणोन्मुख 

वस्थतीतही दयुोधनाचे डोळे चमकले. पाांडवाांचा नाश झाला या सुखाच्या 

भ्रमातच दयुोधनाचे प्ाणोत्क्रमण झाले. अश्वत्थाम्यानेही दयुोधनाची 

इच्छा पूणण केल्याचा व वपत्याच्या वधाचा सूड घेतल्याचा आसुरी आनांद 

अनुभवला. 

 लक्ष्मी, दसुऱ्या ददवशी हा सवण घोर प्कार जेव्हा उघडकीला आला, 

तेव्हा सवणत्र शोकाचे वातावरणच पसरले. पाांडवाांच्या दःुखाला तर 

पारावारच रावहला नाही. परांतु द्रौपदीवरती जणू दःुखाचा डोंगरच 

कोसळला होता. वतचे मनही अत्यांत शोकाकुल झाले. पाांडवाांच्या 

साांत्वनासाठी धावून आलेल्या कृष्णालाही अतीव दःुख झाल े आवण 

त्याचेही अांतःकरण कळवळलेच. द्रौपदीला झालेले वतच्या पुत्राांच्या मृत्यूचे 

दःुख ह ेकोणतेही साांत्वनाचे शब्द बोलण्याच्या पवलकडचेच होते, ह ेकृष्ण 

जाणून होता. म्हणनूच काहीही न बोलता कृष्ण केवळ द्रौपदीच्या समोर 

येऊन उभा रावहला आवण त्याने हळुवार आवाजात द्रौपदीला वतच्या 

मूळच्या नावाने, फक्त ‘कृष्णे’ अशी साद घातली. क्षणाधाणत कृष्णाच्या 

अांतरातील दाटलेले सवण भाव द्रौपदीच्या मनाला स्पशण करीत वतच्या 

अांतःकरणापयंत जाऊन पोहोचले. द्रौपदीने वतची मान ककवचत वर करून 

कृष्णाकडे पावहले तर वतला आढळले की कृष्णाच्या नेत्राांतून दःुखाश्रुांच्या 

सांततधाराच वहात होत्या. कृष्ण व द्रौपदी या उभयताांनाही मग राहवलचे 

नाही. द्रौपदी कृष्णाच्या कुशीत वशरली, का कृष्णाने वतला आपल्या 

हृदयाशी धरले ह े साांगता येणे शक्यच नव्हते. पण त्या उभयताांनाही 

एकमेकाांच्या प्ेमस्पशाणने केवढातरी ववसावा वमळाला आवण दोघेही 

हळूहळू शाांत झाले. 

 घडलेल्या दधुणर प्सांगाला अश्वत्थामाच कारणीभूत आह े ह े

कळल्यावरती भीम व अजुणन ह े अश्वत्थाम्याच्या शोधाथण वनघाले. त्याचा 

सवणत्र वनकराचा शोध घेऊन त्याांनी शवेटी अश्वत्थाम्याला गाठलेच. युद्धात 

त्याचा पराभव करून आवण त्याला बाांधून त्याांनी द्रौपदीसमोर आणून उभे 

केले. अश्वत्थामा लज्जेने मान खाली घालून उभा रावहला होता. रागान े

लाल झालेल ेभीम व अजुणन अजूनही अस्वस्थच होत.े अश्वत्थाम्याचा वध 
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केल्यावशवाय त्याांच्या मनाला स्वस्थता लाभणे शक्यच नव्हते. मनाच्या 

अशा प्क्षुब्ध अवस्थेतच अजुणन द्रौपदीला म्हणाला, 

 “अगां द्रौपदी, तुझ े दःुख साांत्वनापलीकडचे आह ेह ेमी जाणून आह.े 

आपल्या पुत्राांना मी वाचवू शकलो नाही याची माझ्या मनाला अत्यांत खांत 

वाटत आह.े खरे तर, अश्वत्थामा वजवांत आह ेतोपयंत आम्ही सावध रहाण े

आवश्यकच होते. परांतु आमच्या थोड्याशा वनष्काळजीपणामुळेच हा घोर 

प्सांग ओढवलेला आह.े आमच्या चुकीचे पररमाजणन आता करता येणे 

शक्यच नाही. आपल्या पुत्राांना एवढ्या तरूण वयात मृत्यूला सामोरे जाव े

लागावे ही गोष्ट माझ्यासाठी लाांछनास्पदच आह.े त्यासाठी मी तुझाही 

अनांत अपराधीच आह े आवण कोणत्याही वशक्षेला पात्रच आह.े परांत ु

आपल्या पुत्राांचा कपटाने व वनषु्ठरपणे वध करणाऱ्या अपराध्याला मात्र 

आम्ही पकडून आणले आह.े खरे तर, आम्ही त्याचा तथेल्या तेथेच वध 

करणार होतो. पण त्याआधी या अश्वत्थाम्याला मुद्दामच तुझ्या पायाशी 

आणलेले आह.े तझु्या पायावर डोके ठेवून आधी त्याला तुझी क्षमा 

मागायला भाग पाडू आवण मगच तुझ्या सांमतीन ेतुझ्यासमोरच त्याचा वध 

करू.” 

 असे म्हणून अजुणनाने व भीमान ेवमळून अश्वत्थाम्याला द्रौपदीच्या पुढे 

बळेबळे नमवले. परांतु द्रौपदी सावध झाली आवण ती क्षणाधाणत माग े

सरली. भीम व अजुणन याांना हाताची खूण करून द्रौपदीने अश्वत्थाम्याला 

पुन्हा दरू उभे करावयास त्याांना साांवगतले. द्रौपदी शाांतपणे उभीच होती. 

कोणीच काही बोलत नव्हते. सवणत्र तणावपूणण शाांतता पसरल्याचे जाणवत 

होते. सवणजण द्रौपदीकडे अपेक्षेच्या नजरेने पहात होते. पण द्रौपदी काहीच 

न बोलता स्वस्थच होती. तेव्हा कृष्ण द्रौपदीजवळ आला आवण त्यान े

वतच्या मस्तकावर हलक्या हातान े थोपटले. द्रौपदीन े मान वर करून 

कृष्णाच्या नेत्रात पावहले. नजरेला नजर वमळाली आवण हृदयाला हृदयही 

वमळाले. दोघाांचाही भाव एकच झाला आवण तोच द्रौपदीच्या मुखातून 

व्यक्त होऊ लागला.  



 

 

 “अहो नाथ, सवणप्थम त्या अश्वत्थाम्याला बांधपाशातून मकु्त करा. तो 

अनांत अपराधी असला तरी तो तुमच्या गुरूां चा पुत्र व गुरूबांधूही आह ेह े

ववसरू नका आवण त्याच्याशी उवचत आदराने वागा.” 

द्रौपदीचे ह े शब्द ऐकून भीम व अजुणन दोघेही चमकले. पण 

अश्वत्थाम्याला मकु्त करण्यास ते राजी होईनात. परांतु जेव्हा त्याांनी 

द्रौपदीकडे पावहले तेव्हा वतच्या नजरेतील वनश्चयीपणा त्याांना जाणवला 

आवण भीम व अजुणन याांनी अत्यांत नाइलाजाने अश्वत्थाम्याला पाशातनू 

मोकळे केले. पण तरीही ते दोघे त्याच्याकडे रागाच्या जळजळीत नजरेन े

पहातच होते. द्रौपदीने मात्र त्या दोघाांकडे शाांत नजरेने पावहले आवण वतन े

पुन्हा एकदा कृष्णाच्या नजरेला नजर वमळवली. कृष्णाने ककवचतशी मान 

हलवली आवण तो द्रौपदीकडे अपेक्षनेे पाहू लागला. द्रौपदीनेही मनाचा 

वनश्चय केला आवण धीर गांभीर वाणीन ेती एकेक शब्द बोलू लागली.  

 “या अश्वत्थाम्यान े बेसावध सैन्यावरती छुपा हल्ला करून, त्याांची 

वनघृणण हत्या करून पापकमाणची पररसीमाच गाठली आह.े पण त्याहीपेक्षा 

ते एक अमानुष कृत्य आह.े पाप व पुण्य याांचा वनवाडा करावयाचा माझा 

अवधकार नाही आवण मला कारणही नाही. परांत ु असांख्य जीवाांची 

ववनाकारण हत्या झाली याने मात्र माझे मन अत्यांत व्यवथत झाले आह.े 

त्या जीवाांमध्ये माझे पुत्रही होते, म्हणून मला होणारे दःुखही पराकोटीचेच 

आह.े त्यातूनही माझे पुत्र तरूण वयाचेच होते. स्वतःचे जीवन त्याांनी 

अजूनही पूणणपण ेपावहले नव्हते ककवा अनुभवलेही नव्हते. अस ेअसताना 

त्याांना त्याांचे जीवन जगण्याचा हक्क अशा वनषु्ठरपणे नाकारला गेला 

यासारखी दसुरी अन्यायकारक गोष्ट नाही. प्त्यक्ष यदु्धात लढत असताना 

जर त्याांना अवभमन्युसारखे वीरमरण लाभले असते, तरी ते त्याांच्यासाठी 

गौरवास्पद व आपल्याला भूषणास्पद वाटले असते. पण त्याांचा तोही हक्क 

त्याांच्यापासून वहरावून घेतला गेला. मला या गोष्टीचेच दःुख अवधक होत 

आह.े  

 आता प्श्न अश्वत्थाम्याला वशक्षा करण्याचा आह.े त्याच्या 

अपराधाचा ववचार केला तर त्याला जरी मृत्यूदांडाची वशक्षा झाली तरी 



 कृष्णपरमात्मा 

 

ती कमीच आह,े एवढा घोर अपराध त्याच्याकडून घडलेला आह.े परांत ुह े

नाथ, जी चूक त्याने केली ती चूक तमु्ही करू नका आवण गुरूपुत्राचा वध 

करण्याचे पापकमण करू नका. अशा आततायी कृत्यापासून स्वतःला परावृत्त 

करा. अश्वत्थाम्याच्या मृत्यून ेत्याच्या मातेला म्हणजेच तमुच्या गुरूपत्नीला 

काय दःुख होईल याचा ववचार करा. पोटी जन्मलेल्या आवण अत्यांत प्ेमान,े 

पोषण करून वाढवलेल्या पुत्राच्या मतृ्यूचे दःुख ह ेकेवळ एक माताच जाण ू

शकते. ददुावान ेते दःुख आता मीच अनुभवते आह ेआवण म्हणूनच तसे दःुख 

अश्वत्थाम्याच्या मातेच्या वाट्याला येऊ नये, असे मला अगदी 

अांतःकरणापासून वाटते. खरे तर, असे दःुख कोणत्याही मातावपत्याांवर यऊे 

नये. परांतु वनदान आपण तरी तशी वळे कोणावर येऊ दऊे नये. या एकाच 

भावनेने व हतेूने मी या अश्वत्थाम्याला अगदी अांतःकरणापासून क्षमा करत े

आवण त्याला जीवनदान दतेे. खरे तर, ह े जीवनाचे दान परमशे्वरानेच 

सवांना ददलेल ेआह ेआवण ते कोणापासूनही वहरावनू घेण्याचा आपल्याला, 

ककबहुना कोणालाच हक्क नाही.” 

 असे बोलता बोलताच द्रौपदीच्या नेत्रातून अश्रुधारा वहातच होत्या 

आवण एवढा वेळ आवरून धरलेला हुांदका वतने मोकळा केला. सवांचेच नेत्र 

पाणावले होते. तशाच नजरेने द्रौपदीने कृष्णाकडे पावहले, तर त्याच्याही 

नेत्रातील अश्र ू त्याच्या गालावर ओघळत होते. त्याच्या मुखावरती 

द्रौपदीच्या कौतुकाचा भाव दाटून रावहला होता. कृष्णाने अत्यांत प्ेमभरान े

द्रौपदीकडे पाहून त्याचा भाव नजरेने व्यक्त केला. द्रौपदीचा भाव 

कृष्णाच्या अांतःकरणाला पावल्याचीच तू खूण होती आवण द्रौपदीसाठी तर 

कृष्णाच्या अांतःकरणाची प्सन्नता हचे सवणस्व होते. त्यातच वतला सवण 

पावले होत.े  

 द्रौपदीच्या भावपणूण व वनश्चयात्मक बोलण्याचा प्भाव सवांवरतीच 

झाला. द्रौपदीच े कोमल व वनमणळ अांतःकरण अश्वत्थाम्यालाही जाणवल े

आवण त्याला स्वतःची स्वतःला लाज वाटून त्याने शरमेने मान खाली 

घातली. द्रौपदीकडे वर मान करून पाहण्याचे धाडसही त्याला होण े

शक्यच नव्हते. भीम व अजुणन अश्वत्थाम्याला तेथून घेऊन गेले. द्रौपदीच्या 

इच्छेनुसार त्याांनी त्याला जीवनदान ददले खरे, परांतु अश्वत्थाम्याला 

त्याच्या अपराधाची वशक्षाही त्याांनी ददली. अश्वत्थाम्याच्या मस्तकावर 



 

 

जन्मजातच एक तेजस्वी मणी होता ज्यामुळे त्याच्याठायी दवैी तेज होते. 

अजुणनाने स्वतःच्या तलवारीन े तो तेजस्वी मणी छेदनू टाकला आवण 

तेजोहीन अवस्थेतील अश्वत्थाम्याला त्याने मोकळे सोडून ददले.” 

 द्रौपदीची भावपूणण अवस्था प्गट करीत असताना नारदच एवढा 

भावपूणण झाला होता, तर लक्ष्मीही भावपूणण झाली यात जराही नवल 

नव्हते. भावपूणण प्सांगाचाच तो पररणाम होता. अांतःकरणाच्या भावपूणण 

अवस्थेमुळेच भावपूणण प्सांग घडतात आवण अशा भावपूणण प्सांगाांमुळे 

अांतःकरणाची भावपूणणता अवधक वाढते. ही अांतःकरणाची भावपूणणता 

पुन्हा शब्दाांच्या माध्यमाचा आधार घेऊन प्गट होण्याचा प्यत्न करीत 

रहाते. लक्ष्मीच्या बाबतीतही नमेके तसेच झाले आवण वतच्या 

अांतःकरणातील भावपूणणता उत्स्फूतणपणे शब्दरूप घऊेन साकार होऊ 

लागली. 

 “नारदा, हा तर द्रौपदीच्या भवक्तभावाचा कळसच झाला. वतचे 

अांतःकरण पूणणपण ेकृष्णमय झाले असल्याचेच ते लक्षण आह.े कृष्णप्ेमान े

भरलेल्या वतच्या अांतःकरणामध्ये कोणताही ववकार ककवा त्याचे मूळ 

याचा लवलशेही नाही. कोणाववषयी राग नाही, लोभ नाही की 

कोणाववषयी िषेमत्सरही नाही. एवढेच नव्ह,े तर ज्याने घोर अपराध 

केला आह ेत्या अश्वत्थाम्यासाठीही वतच्याठायी दया आह,े क्षमा आह ेआवण 

वतच्या अांतःकरणात पूणण शाांती आह.े ह े द्रौपदीच्या कृष्णभक्तीचेच फळ 

आह ेयाची मला पूणण खात्री आह.े खरोखरीच कृष्णावर अपरांपार श्रद्धा व 

प्ेम असलेल्या द्रौपदीने प्यत्नपवूणक वतच्या जीवनात कृष्णाचे स्थान कायम 

ठेवले आवण कृष्णाच्या सहवासात कृष्णाचे माहात्म्य जाणता जाणता 

द्रौपदीच्याठायी कृष्णाववषयी भवक्तभाव वनमाणण झाला. मुख्य म्हणज े

वतचा हा भवक्तभाव फलरूप झाला आवण ते भवक्तभावाचे फळ वतन े

कृतज्ञभावाने कृष्णालाच समर्षपत केल.े होय ना?” 

 लक्ष्मीचे बोलणे सांपण्याच्या आधीच नारद होकाराथी मान हलवत 

होता आवण वतचे बोलणे सांपताक्षणीच तो उत्स्फूतणपण ेउद्गारला, 
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“बरोबर! लक्ष्मी, अगदी बरोबर! म्हटले तर कृष्णावरील श्रद्धने ेकृष्ण 

बाह्याांगाने वतच्या जीवनात आधार म्हणून असावा एवढीच सुरुवातीला 

द्रौपदीची इच्छा होती. त्याप्माणे कृष्णाने द्रौपदीला नहेमीच आधार व 

रक्षण ददले. परांतु प्त्यक्ष जीवनात मात्र त े दोघेही एकमेकाांच्या 

जीवनामध्ये ना भागीदार होऊ शकले ककवा ना वाटेकरी होऊ शकले. 

त्यातल्या त्यात द्रौपदीच्या व्यवक्तगत जीवनात कृष्णाचा बराचसा सहभाग 

तरी होता आवण तहेी कृष्णाच्या अजुणनाशी असलेल्या मतै्रीच्या सांबांधामुळे 

शक्य झाले. परांतु कृष्णाच्या व्यवक्तगत जीवनात मात्र द्रौपदीचा काहीही 

सहभागच काय, सांबांधही असणे शक्य नव्हते. तरीही कृष्णाच्या सहवासात 

वतला कृष्णाचे जे प्ेम वमळाले, त्याचे खरे माहात्म्य कळून वतला जाणवू 

लागले आवण कृष्ण म्हणजे त्याचे अांतःकरणच होय ही मूलभूत व मुख्य 

गोष्ट द्रौपदीच्या लक्षात आली. तेव्हा कृष्णाचे अांतःकरण जे त्याच्या 

व्यवक्तमत्त्वाच्या प्त्येक अांगातून प्गट होत होते, त्यालाच प्माण मानून 

स्वतःमध्ये बाह्याांगाने तसा बदल करण्याचा द्रौपदीचा वनश्चय झाला आवण 

तसा ती प्त्यक्ष प्यत्नही करीत रावहली. वतच्या प्यत्नाांना कधी यश 

वमळाले तर कधी नाही, पण त्याचा ध्यास कायम ठेवनू ती प्यत्न मात्र 

करीत रावहली. बाह्याांगाने करता करताच द्रौपदीच्यात आांतररकही बदल 

होत रावहले. म्हणजे तसे वतने वववकेाने व प्यत्नपवूणक केले. सुरुवातीला 

द्रौपदीच्या भावनाांशी कृष्ण एकरूप होत असे. पण नांतर मात्र द्रौपदीन े

स्वतःच्या भावना बाजूला सारल्या आवण ती कृष्णाच्या ववचाराांशी, 

मागणदशणनाशी व त्याच्या भावाशी समरस होऊ लागली. त्यामुळेच 

कृष्णाच्या अांतःकरणाशी एकरूप होण्याचा मागण द्रौपदीसाठी सुगम झाला. 

कृष्णावरच्या आत्यांवतक प्ेमातून व श्रद्धतेनू त्या मागाणचा उगम झाला 

होता. म्हणूनच द्रौपदीचा भवक्तभाव व कृष्णाचे अांतःकरण याांचा सांगम 

झाला आवण द्रौपदी कृष्णाच्या अांतःकरणाशी एकरूप होऊन रावहली. 

म्हणजेच द्रौपदीच ेअांतःकरणच कृष्णाच्या अांतःकरणासारखे होऊन रावहले; 

कारण कृष्ण पावण ेम्हणजे अांतःकरणच कृष्णमय होऊन रहाणे होय.”  

 नारदाने लक्ष्मीकडे अपेक्षेन ेपावहले असता लक्ष्मीन ेमान डोलवून व 

केवळ नजरेनेच वतची नारदाच्या बोलण्याशी असललेी सहमती व्यक्त 



 

 

केली. लक्ष्मीच्या मुखावरती तृप्तता व प्सन्नता पसरली होती आवण वतच्या 

अांतःकरणातील आनांदही वतच्या मुखावरून भरभरून ओसांडत होता. थोडा 

वेळ तरी असेच जाणवले की लक्ष्मीला आता काही ववचारायचेही नाही 

आवण काही ऐकायचेही नाही. परांतु कृष्णमाहात्म्य श्रवणाची वतला 

लागलेली गोडी अजूनही वतच्याठायी कायमच होती. त्यामुळे लक्ष्मीला 

नुसते तसेच स्वस्थ बसून रहाणेही जास्त वेळ शक्य झालेच नसते आवण 

तसेच झालेही. थोड्या वेळाने लक्ष्मीच्या मुखातून जणू वतच्या नकळतच, 

पण शब्द ह ेबाहरे येऊ लागलेच.  

 “नारदा, मला वाटते युद्ध खऱ्या अथाणने आता सांपल.े पुढे पाांडवाांनीही 

धमाणने व नीतीन े सुराज्य केल े असणारच आवण सवण प्जेला सुखी व 

समाधानी केल े असणार. पाांडवाांनाही त्याांच्या पराक्रमाने सवण वैभव व 

ऐश्वयणही नक्कीच वमळाले असणार याववषयीही मला पूणण खात्री आह.े परांत ु

युद्ध जजकल्यानांतर कृष्णाचे धमणकायण पूणण झाले का? अधमाणचा बऱ्याच 

अांशी नाश झाला ह ेखरे आह,े पण ज्या धमाणला कृष्णामुळे रक्षण व आधार 

वमळाला, तो धमण नांतर तरी वदृ्धींगत झाला का? त्या अथाणन े कृष्णाचे 

धमणकायण यशस्वी झाले का? ह े सवण महत्त्वाचे प्श्न अजूनही माझ्यासाठी 

अनुत्तरीतच रावहले आहते, कारण तरच कृष्णाचे जीववतकायण सुफवलत 

झाले असे म्हणता येईल. होय ना?” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यावरती नारदाने सांमतीदशणक मान डोलावली आवण 

तो म्हणाला,  

“लक्ष्मी, तुझ ेम्हणणे अगदी बरोबर आह ेआवण तुझ्या मनात आलेल े

प्श्नही योग्यच आहते. कारण यदु्ध जजकल्यामुळे बाह्याांगाच्या अधमाणला 

आळा बसला आवण त्याला आवर घातला गेला. अथाणत तहेी अत्यांत 

आवश्यक व महत्त्वाचे होतेच. पण अधमाणचे मूळ ह े मनामध्ये अत्यांत 

खोलवर असते. तो अधमण समूळ नष्ट होऊन त्यारठकाणी आत्मधमाणची 

जाणीव वनमाणण होणे हचे खरे धमणकायण होय. पण ह े धमणकायण ह े प्त्येक 

व्यक्तीच्या रठकाणीच घडायचे असते आवण तेही ज्याचे त्यानेच घडवायच े
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असते. त्यासाठी कृष्ण हा बाह्याांगाने केवळ वनवमत्तमात्रच होऊ शकत 

होता. त्याच्या रूपगुणाांमुळे व व्यवक्तमत्त्वामुळे कृष्णाने अनेकाांची मन े

आकषूणन घेतली. त्यामुळे त्याांची मने सांसाराच्या मोहातनू व आसक्तीमधून 

सुटण्यास कृष्ण हा बाह्यकारण झाला. कृष्णाच्या व्यवक्तगत व शुद्ध 

प्ेमाच्या अनुभवामुळे अनेकाांची मनेही कृष्णप्ेमाने भरून वनमणळ व 

प्ेमळही झाली. वळेप्सांगी कृष्णाने ईश्वराच्या अवस्तत्वाववषयीचे सत्यज्ञान 

प्गट करूनही अनकेाांना बोवधत केल.े पण त्या ज्ञानाचा वनश्चय करून तसा 

अनुभव घेण्याचा ध्यास मात्र ज्याला त्यालाच घ्यायचा होता. आता अशी 

सांधी ज्याांना वमळाली त्याांनी त्याचा दकती लाभ करून घेतला, हाच मुख्य 

व ववचार करण्यासारखा प्श्न आह.े 

 ह ेलक्ष्मी, द्रौपदीच्या भवक्तभावामुळे वतचे अांतःकरणच कृष्ण झाले. 

कृष्णाच्या मुखातून वतने वेळोवेळी श्रवण केलेले ज्ञान, ही वतच्या 

अांतःकरणाचीच अवस्था होऊन रावहली आवण कृष्णाचा ईश्वरी अनुभव हा 

द्रौपदीचाही सहजपणे स्वानुभव झाला. पण अजुणनाची अवस्था वेगळी 

होती. युद्धाच्या सुरुवातीला त्याच्यासाठी कृष्णाकडून आत्मज्ञान 

शब्दरूपान ेप्गट झाले आवण ईश्वर हृदयातच आह ेह ेत्याला कळले. पण त े

केवळ अजुणनाच्या मानवसक अवस्थेच्या वनवमत्ताने प्गट झालेले तात्कावलक 

ज्ञान होत.े त्या ज्ञानाचा बुद्धीच्याठायी कायमचा वनश्चय होऊन, त्याचा 

अनुभव घेण्याचा ध्यास अजुणनाला लागण े आवश्यक होते. त्यासाठी 

अजुणनाने कृष्णाचा सहवास करून कृष्णाशी त्याचा सांवादही व्हायला हवा 

होता. ह े सवण व्हायला हवे होते, म्हणजे कोणीतरी करायला हवे होत.े 

कारण केल्यावशवाय गोष्टी आपसूक कधीच घडत नाहीत. त्या मुद्दामहून 

कराव्याच लागतात आवण तेव्हाच त्या घडू शकतात. आता प्श्न असा आह े

की त्यासाठी पुढाकार कोणी घ्यायचा? कृष्णाने की अजुणनान?े खरी 

आवश्यकता कोणाला?  कृष्णाला की अजुणनाला? खरे तर, हा अनुभव 

ज्याने घ्यायचा आह,े त्या अजुणनालाच केवळ ती आवश्यकताच नव्ह,े तर 

आतणताच वनमाणण व्हायला हवी होती. पण अजुणनावरील प्ेमापोटी 

कृष्णालाच, त्याचा आत्मानुभव हा अजुणनाचा व्हावा अस े अगदी 

अांतःकरणापासून वाटत होते. परांतु कृष्णाच्याही मयाणदा होत्याच आवण 

त्याने त्याच्या मयाणदते ककवा वेळप्सांगी थोडेसे मयाणदबेाहरे जाऊनही 



 

 

अजुणनासाठी जास्तीत जास्त केले होतेच. अथाणत् एखादवेळेेस असेही झाले 

असेल, की पुढाकार नेहमी कृष्णानेच घेण्याची अजुणनालाही एवढी सवय 

जडली असेल, की त्यामुळे कृष्णानेच पुढाकार घेण्याची अपेक्षा धरून 

आवण कृष्ण आपणहून काहीतरी बोलेल याची वाट बघत अजुणन स्वस्थ 

बसला असेल.  

 लक्ष्मी, पण पाांडवाांच्या जीवनात पुढे वेगान े अनेक चाांगल्या गोष्टी 

घडत रावहल्या. धतृराष्ट्राने स्वतः धमणराजाला जसहासनावर बसवल ेआवण 

सवण प्जेसाठी सुखसमृद्धीचे राज्य सरुू झाले. नांतर कृष्णाने धमणराजाकडून 

अश्वमेध यज्ञ करवनू घेतला आवण पाांडवाांना केवढेतरी राज्यवैभव प्ाप्त 

झाले. धमणराजाला राज्यकारभारासाठी त्याच्या सवण बांधूांचे साहाय्य होतेच 

आवण त्याने प्त्यकेाकडे वववशष्ट कामवगरी सोपवून ददली होती. अथाणत ्

अजुणनही तनमनाने राज्यकारभारात पूणणपण े गुांतला आवण त्याला 

कृष्णाच्या सहवासासाठी जास्त वेळच वमळेनासा झाला. अजुणनाला 

हवस्तनापूर सोडून िारकेला कृष्णभेटीसाठी जाण ेशक्य होत नव्हते आवण 

जेव्हा कृष्ण हवस्तनापूरला येई, तेव्हा राज्यकारभारात व्यस्त असल्यामुळे 

अजुणनाला जास्त वळे वमळत नसे. त्यातूनही जेव्हा कृष्ण व अजुणन याांची 

भेट होई तेव्हाही अजुणनाच े मन राज्यकारभाराच्या कसल्यातरी 

व्यवधानातच असे. त्यावेळी मग कृष्ण व द्रौपदी याांनाच भेटीची भरपूर 

सांधी वमळत अस े आवण त्याचा त े पुरेपूर लाभ करून घेत असत. 

परस्पराांच्या सहवासात त्याांना एकमकेाांवरील प्ेमाचा आनांद मोकळेपणाने 

घेता येत अस ेआवण सख्य भक्तीमधील ऐक्यत्व अनुभवता येत असे. 
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अनगुीता 

लक्ष्मी, एकदा अशीच कृष्ण व अजुणन याांची भेट झाली. त्यावेळी 

अजुणनाशी बोलता बोलता कृष्णान ेअप्त्यक्षपणे मदु्दामहूनच ववषय काढला 

आवण युद्धाच्या सुरुवातीला त्याचे ज ेअजुणनाशी बोलण ेझाले होते, त्याच े

अजुणनाला स्मरण करून दणे्याचा प्यत्न केला. अजुणनाला कृष्णाच्या 

बोलण्याचा आधी एकदम सांदभण लागलाच नाही. पण थोड्या वेळान े

अजुणनाला तो प्सांग आठवला. अजुणन थोडासा ववचारात पडला आवण नांतर 

कृष्णाला म्हणाला, 

 “कृष्णा, तो प्सांग मी माझ्या आयुष्यात केव्हातरी ववसरणे शक्य आह े

का?  अरे, ऐन यदु्धाच्या वेळी माझ्या मनाला अचानक वनराशेने ग्रासल े

आवण युद्ध करण्यासाठी मी तयारच होईना. त्यावेळी तू मला दकतीतरी 

प्कारे समजावलेस. मीही तुला अनके प्श्न ववचारल े आवण तूही त्या 

प्श्नाांची उत्तरे दऊेन माझ्या मनाचे समाधानही केलेस. त्याचवेळी तू ईश्वर 

व त्याचे अवस्तत्व, खरे कतणव्यकमण, ईश्वराची प्ाप्ती यासांबांधी सुद्धा बरेचस े

साांवगतल्याचे मला स्मरते. परांत ु तुझ्या त्या बोलण्याचा तपशील मात्र 

माझ्या आता तेवढासा लक्षात नाही. त ू त्यावेळी काहीतरी गहन ज्ञान 

साांगत होतास एवढे मात्र मला अजूनही आठवते. त्यावळेी बोलताना तुझ्या 

मुखावर केवढेतरी गांभीर व तेजस्वी भाव होते हहेी मला आठवते आह.े 

त्यावरून एक गोष्ट वनवश्चत आह,े की तू काहीतरी अत्यांत महत्त्वाचा ववषय 

माझ्याशी बोलत होतास. पण त्यानांतर तुझ्या त्या बोलण्याचा ववचार 

करायला मला वळेच वमळाला नाही. धमणराजान े माझ्यावरती एवढ्या 

जबाबदाऱ्या टाकल्या आहते, की मला जराही उसांत अशी वमळतच नाही. 

माझी होणारी धावपळ तूही पहात आहसेच. ददवस न् ददवस माझी 

द्रौपदीशीही नीटशी भेट होऊ शकत नाही. पण जेव्हा केव्हा भेट होते तेव्हा 

मात्र तुझा ववषय वतच्या बोलण्यात येतोच येतो आवण तीही युद्धाच्या 

आधी तू मला साांवगतलेल्या ववषयाांबद्दल ववचारत असते. पण त्यासांबांधी 

मी वतच्याशी तवेढेसे बोलू शकत नाही. कारण मला तुझ्या बोलण्यातील 

गाभाच कळलेला नाही हचे खरे. ‘तो ववषय मी तुझ्याशी पुन्हा बोलून नीट 

समजावून घ्यावा’ असेही द्रौपदी मला सुचवीत असते. परांतु मला 



 

 

आतापयंत तशी सवडच वमळू शकली नाही. सुदवैाने आज माझ्यापाशी 

वेळ आह ेआवण तूही भेटला आहसे. तेव्हा युद्धाच्या आधी साांवगतलेले त े

सवण ववषय तू आताच मला पुन्हा नीट समजावून साांगण्याचे करशील का?” 

 लक्ष्मी, अजुणनाचे बोलणे ऐकून कृष्ण थोडावेळ काहीही न बोलता 

स्वस्थच रावहला. आत्मज्ञानाचा ववषय हा काही असा सहजगत्या 

बोलण्यासारखा ववषय नाही ही गोष्ट कृष्ण जाणून होता. कारण आत्मज्ञान 

ह े गुरूवशष्य सांवादातूनच प्गट होते आवण असा सांवाद गुरूवशष्य 

सांबांधातूनच घडू शकतो. असे सांबांध वशष्याच्या अनन्य शरण्य भावातूनच 

वनमाणण होत असतात आवण असा शरण्यभाव काही एकदम वनमाणण होत 

नाही. केवळ ‘मी तुम्हाला शरण आलो आह’े असे एकदा ककवा वारांवार 

म्हणूनही असा शरण्यभाव होण े शक्य नाही. त्यासाठी सद्गुरूां चा 

दीघणकाळचा सततचा सहवास करण,े केवळ त्याांच्या मागणदशणनानुसारच 

जीवन जगणे आवण त्याांचीच अखांड सेवा घडणे, ह े अत्यावश्यक आह.े 

त्यामुळेच अन्य गोष्टींचा आधी कृतीने व मग मनानहेी त्याग घडून 

अनन्यभाव वनमाणण होतो. या अनन्यभावाने ददलेली शरणागती हाच खरा 

शरण्यभाव आवण हाच शरण्यभाव ह े त्या भवक्तभावाचे मूळ होय. या 

भवक्तभावानेच प्त्यक्ष सगुण सद्गुरूां चीच भक्ती घडते तेव्हाच आत्मस्वरूप 

ईश्वराच्या प्ाप्तीच्या मागाणतील वाटचाल सुरू होत.े  

 लक्ष्मी, ह े सत्य कृष्ण स्वानुभवाने जाणत होता आवण तसा 

वशष्यत्वाचा शरण्यभाव अजुणनाठायी नव्हता हहेी त्याला स्पष्टपणे ददसत 

होते. पण अजुणनावरती अांतःकरणापासून प्ेम करणाऱ्या कृष्णाला 

अजुणनाची दयाच आली. अजुणनाशी झालेले एवढे बोलण ेवायाच गेले म्हणून 

कृष्णाला अजुणनाचा राग तर आलाच नाही, उलट पररवस्थतीमुळे होत 

असलेली अजुणनाची अडचण लक्षात घेऊन कृष्णाला अजुणनाववषयी 

सहानुभूतीच वाटली. म्हणून मग कृष्णाने अजुणनाशी पुन्हा उत्साहान े व 

नव्या उमेदीन ेबोलावयास सुरुवात केली. 

 “अजुणना, कोणताही ववषय केवळ एकदाच श्रवण करून समजण े

शक्यच नसते. एवढेच काय त्याचे स्मरणही रहाणे कठीण असते. मग त्या 

ववषयाचा गाभा कळणे ह े तर दरूच रावहले. त्यासाठी श्रवण केलेल्या 
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ववषयाांचे मनन करून अनुसांधान ठेवणे आवश्यक असते. त्यानांतर पुन्हा 

ज्याच्या मुखातून श्रवण केले त्याांच्याशी सांवाद साधनू, तो ववषय सवण 

अांगाने अवधकावधक समजावून घतेला पावहजे. आत्मज्ञानासारखा ववषय 

तर केवळ शब्दाने समजून घेण्यासाठी नसून त्याचा प्त्यक्ष अनुभव 

घ्यायचा असतो. म्हणून केवळ बुद्धीची समज न होता, बदु्धीचा त्या 

ज्ञानाववषयी वनश्चयच झाला पावहजे. त्यानांतर इतर सवण व्यवधान े

प्यत्नपूवणक दरू करून त्या ज्ञानाचा अनुभव घेण्याचा ध्यासच धरावयास 

हवा. तरच मन हळूहळू त्या अनुभवाच्या ददशेने वाटचाल करीत राहील 

आवण एक ददवस ती अनुभवाची अवस्था वनवश्चतपणे प्ाप्त करून घेईल.  

 अजुणना, तू ते आत्मज्ञान शब्दरूपाने फक्त एकदाच श्रवण केलेस आवण 

तेही युद्ध सुरू होण्याच्या आधीच्या धाांदलीच्या व गडबडीच्या 

पररवस्थतीत. अथाणत् त्या शब्दज्ञानाचाही तुला तात्कावलक का होईना, पण 

उपयोग हा झालाच. तुझ्या मनाला झालेला ववषाद नाहीसा होऊन त ू

युद्धाला उद्युक्त झालास आवण पराक्रमाने त्या युद्धात ववजयीसुद्धा झालास. 

पण त े ज्ञान त ू आत्मसात करू शकला नाहीस. कारण त्यानांतर 

तुझ्यारठकाणी त्या ज्ञानाचे व्यवधान रावहलेच नाही आवण तू पुन्हा तुझ्या 

वनत्याच्या जीवनात गुांतून रावहलास. काहीही वनवमत्त वा कारण होवो, 

परांतु तुला त्यावेळी आपल्यात घडलेल्या बोलण्याची पुन्हा आठवण झाली, 

ही गोष्ट वनवश्चतच चाांगली झाली. परांतु तुला एक महत्त्वाची गोष्ट साांगतो, 

की ज्या वेळेस माझ्याकडून तुझ्यासाठी आत्मज्ञान शब्दरूपाने प्गट झाल े

तेव्हा मी पूणणपणे आत्मभावाने युक्त झालेलो होतो. तुझ्या अवस्थेचे वनवमत्त 

होऊन आवण तुझ्यावरील आत्यांवतक प्ेमातून माझी आत्मानुभवाची 

अवस्था शब्दरूप झाली. आता जर तू मला त्यावेळी तुझ्याशी झालले े

बोलणे व ववषय पनु्हा जसेच्या तसे साांगावे असे म्हणशील, तर त ेमलाही 

शक्य होणार नाही. कारण जशी तझुी त्यावेळची आतण अवस्था आता 

नाही, तशीच माझीही त्यावेळची अांतःकरण भरून वाहणारी अवस्था 

आता नाही.  

 अजुणना, पण ज्या अथी तुला त े ज्ञान श्रवण करण्याची इच्छा पुन्हा 

झालेली आह े त्या अथी ती मी वनवश्चतच पुरी करीन. त्यासाठी मी अस े

करतो की पवूी घडून गेलेली एक कथा तुला साांगतो. ‘एका गावात एक 



 

 

ब्राम्हण व त्याची पत्नी ब्राम्हणी रहात होती. ब्राम्हण हा अत्यांत 

तपश्चयाणवान होता आवण त्याने सद्गुरूां ना शरण जाऊन आत्मज्ञान प्ाप्त 

करून घेतले होते. त्याच आत्मज्ञानाच्या अनुभवाने तो त्याचे प्ाप्त जीवन 

शाांतीने, समाधानाने व आनांदाने जगत होता. त्याची पत्नीही एकवनष्ठ 

भावाने पतीला अनुसरत असे. एक ददवस वतलाही मानवी जन्माचे रहस्य 

व मानवी जीवनाची इवतकतणव्यता याववषयी जाणून घेण्याची वजज्ञासा 

वनमाणण झाली. म्हणून वतन े त्या ब्राम्हणाला त्यासांबांधी प्श्न ववचारला 

असता, त्या ब्राम्हणानेही वतला सवण उकल करून साांवगतले. ब्राम्हणीनेही 

सांवाद करून वतच्या पतीला अनेक प्श्न ववचारले आवण त्या ब्राम्हणानेही 

त्या प्श्नाांची सववस्तर उत्तरे साांगून, त्याच्या पत्नीच्या मनाचे पूणण समाधान 

केले. त्या ब्राम्हणीनेही त्या ज्ञानाचा बुद्धीठायी वनश्चय करून त्याचा ध्यास 

धरला आवण आत्मानुभवाची अवस्था प्ाप्त करून घेतली.’ 

 ही कथा साांगत असताना कृष्णाने अजुणनाला, तो ब्राम्हण व ब्राम्हणी 

याांच्यातील प्श्नोत्तरे व त्याांच्यात घडलेला सांवाद सववस्तरपणे कथन केला. 

कृष्ण दकती तरी वळे रांगून साांगत होता आवण अजुणनही ऐकण्यात पूणणपणे 

रांगला होता. कथा साांगून सांपल्यावरती कृष्ण बोलावयाचा थाांबला आवण 

अजुणनाकडे अपेक्षेने पहात रावहला. अजुणनही बराच वेळ काही न बोलताच 

स्वस्थ बसला. शवेटी अजुणनाने कृष्णाकडे पावहले आवण बोलावयास 

सुरुवात केली. 

 “कृष्णा, ब्राम्हण व ब्राम्हणी याांची त ूसाांवगतलेली कथा मला अवतशय 

आवडली. ववशेषतः त्याांच्यामध्ये घडलेला सांवाद हा तर अभ्यसनीयच 

होता. त्या ब्राम्हणीने ववचारलेल ेकाही प्श्न तर माझ्याही मनातील होत.े 

त्या प्श्नाांना ब्राम्हणाने जी उत्तरे ददली, त्याांनी माझ्याही मनाचे समाधान 

झाले. मला एका गोष्टीचे नवल व कौतुकही वाटते, की त्याांचे नात े

पतीपत्नीचे असूनही त्याांच्यामध्ये एवढ्या गहन ववषयासांबांधी कसे काय 

बोलणे झाल?े ते एकमेकाांकडे केवळ पतीपत्नी या नात्यान ेपहात नव्हते ह े

वनवश्चत. अस ेपतीपत्नीचे सांबांध असू शकतात ही गोष्ट ववशेषच आह.े त्या 

उभयताांची भेट घ्यावी असे माझ्या मनात प्कषाणने येत आह.े तरी त े

ब्राम्हण-ब्राम्हणी सध्या कोठे वास्तव्य करून आहते ह े तू मला साांग ू
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शकशील का? त्याांची प्त्यक्ष भेट घेऊनच मनाचे समाधान करून घ्याव े

एवढीच माझी इच्छा आह.े” 

 अजुणनाचे बोलणे ऐकून कधी नव्ह ेतो कृष्णही अत्यांत चदकतच झाला 

आवण त्याच्या मनाला थोडासा बसलेला धक्का त्याच्या मुखावरती 

ददसलाच. पण कृष्णाने स्वतःला प्यत्नपूवणक सावरले आवण तो काहीही न 

बोलता स्वस्थच बसला. कृष्णाची मनःवस्थती बहुधा अजुणनाच्या लक्षातच 

आली नसावी. कारण तो कृष्णाकडे उत्तराच्या अपेक्षेने टक लावून पहातच 

रावहला होता. त्याची नजर टाळणे कृष्णालाही अशक्यच होऊ लागले. 

शेवटी थोड्याशा नाइलाजानेच कृष्णाने अजुणनाशी बोलावयास सरुुवात 

केली. 

 “अरे अजुणना, तुझी तर कमालच आह.े असे ब्राम्हण व ब्राम्हणी खरेच 

कोठेतरी आहते असे तुला खरोखरीच वाटले की काय? अरे, मी त्याांची 

कथा केवळ रूपक म्हणून साांगत होतो. अस े ब्राम्हण व ब्राम्हणी प्त्यक्ष 

कोठेही नाहीत. खरे तर, हा माझा माझ्या रठकाणीच घडलेला सांवाद आह.े 

माझे मन व माझी बुद्धी याांच्यामध्ये घडलेली ही प्श्नोत्तरे आहते. 

आत्मस्वरूपाववषयी वनश्चयात्मक असलेली माझी आत्मबुद्धी व 

आत्मस्वरूपाच्या प्ेमानुभवाने सदवै युक्त असलेले माझे मन, याांच्यात 

घडलेला हा सांवाद आह.े तो ब्राम्हण माझ्या आत्मबुद्धीचे प्तीक आह.े तर 

ती ब्राम्हणी आत्मप्मेाने युक्त अशा माझ्या मनाचे प्तीक आह.े खरे तर, हा 

सांवाद माझ्या वचत्ताठायी सतत घडतच असतो आवण तेच माझ्या 

आत्मजागृतीचे लक्षण आह ेव कारणही आह.े त ूसुद्धा तुझ्याठायी असाच 

मन व बुद्धी याांचा सांवाद करीत रहाशील, तर त्या वनवमत्तान े

तुझ्याकडूनही मनन व जचतन घडत राहील. त्यामुळेच तुझे मन त ूश्रवण 

केलेल्या ज्ञानाच्या बोधाशी वस्थर राहील आवण बुद्धीठायीही तसा वनश्चय 

होईल. त्यातूनच मग तुझ्याठायी त्या ज्ञानाचा अनुभव घेण्याचा ध्यास 

लागेल आवण प्त्यक्ष अनुभवाच्या ददशेने तुझी वाटचाल हळूहळू घडत 

राहील. जे सवणश्रेष्ठ असे आत्मज्ञान माझ्याकडून तुझ्यासाठी आता 

उत्स्फूतणपणे प्गट झाले ते वाया घालवू नकोस, एवढेच मी तुला अवतशय 



 

 

कळकळीने साांगतो. त्या ज्ञानाची श्रषे्ठता व अमोवलकता जाणून घ ेआवण 

त्याचा अनुभव घेऊन तुझ्या जन्माची साथणकता करून घे.” 

 अजुणनाशी बोलताना कृष्णाचेच अांतःकरण आतण झाले आवण 

त्याच्याठायी अजुणनाववषयी अत्यांत कळवळा वनमाणण झाला. अजुणनालाही 

तो जाणवल्यावशवाय रावहला नाही. तो थोडा वेळ काहीच बोलला नाही. 

नांतर कृष्णाकडे बघनू अजुणन एवढेच म्हणाला, 

 “कृष्णा, तुझ्याठायी माझ्याववषयीचा असलेला आत्यांवतक आपलेपणा 

मी जाणून आह ेआवण त्यासाठी मी स्वतःला नेहमीच भाग्यवान समजत 

आलेलो आह.े तुझ्याठायीचा कळवळाही मला जाणवतो. तुझ्या 

अपेक्षेनुसार माझ्या मनाठायी आतणता वनमाणण होत नाही ह ेमाझ्या लक्षात 

येते. त्या गोष्टीचे जसे तुला वाईट वाटते तसेच मलाही वाटते. फक्त 

त्यावरती वनवश्चत काय उपाययोजना करावी ह ेमलाही कळत नाही. पण 

मी तुला अस ेखात्रीपूवणक आश्वासन दतेो, की त ूसाांवगतल्याप्माणे मी मनन 

व जचतन करण्याचा वनवश्चत प्यत्न करीन. सध्या कायणबाहुल्यामुळे मला 

जास्त वेळ वमळू शकत नाही ही वस्तवुस्थती तुलाही मावहत आहचे. परांत ु

एकदा का हा राज्यशासनाचा कारभार मागी लावून सवण काही 

वस्थरस्थावर झाले, की मात्र मी वेळात वेळ काढून या सवाणचा सवडीने व 

सावकाश ववचार नक्कीच करीन. तेव्हा तू कृपा करून माझ्यावर नाराज 

होऊ नकोस आवण मला प्ेमाने असाच भेटत राहून आठवण करून दते 

रहा.” 

 अजुणनाचे बोलणे ऐकून कृष्णाने अजुणनाकडे पाहून मांदवस्मत केले आवण 

अजुणनाला आश्वावसत केले. कृष्ण अजुणनाशी जरी काही बोलला नाही, तरी 

त्याला अजुणनाचा राग येण ेतर शक्यच नव्हते, पण त्याला अजुणनाववषयी 

दया मात्र जरूर वाटली. कारण अजुणन ज्या काळाचा भरवसा धरून बोलत 

होता, त्या काळाचा भरवसा नाही ह ेसत्य कृष्ण केवळ जाणूनच होता अस े

नव्ह,े तर त्याच्याठायी ते सत्य वनत्य जागृत असे. काळाची सत्ता ही 

कोणालाही चुकत नाही. ती सत्ता जरी आत्म्यावर नसली तरी दहेावर मात्र 

असतेच आवण दहेाचे अवस्तत्व घडीघडीने सांपत चाललेले असते. अथाणत या 

वनयमाला कृष्णाचा दहेही अपवाद नव्हताच. कृष्णाला त्याची जण ू
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चाहूलच लागायला सुरुवात झालेली होती आवण म्हणूनच त्याच्या 

अांतःकरणातील आतणता वाढत चालली होती. ज्याांना कृष्णाने त्याच े

प्ेमीजन म्हणून जवळ केले, त्याांनी त्याांचे आत्मकल्याण करून घ्यावे आवण 

ईश्वरी प्ेमाच्या आनांदाने जीवन जगावे असे कृष्णाला अगदी 

अांतःकरणापासूनच वाटत अस े आवण त्यासाठीच त्याचा प्यत्नही असे. 

त्याचे सवण साांगणे व करणे ह ेएकीएक त्याच हतेूने घडत असे. पण कृष्णाला 

जशा अजुणनाच्या मयाणदा लक्षात आल्या होत्या, तशाच स्वतः कृष्णालाही 

मयाणदा या होत्याच आवण त्याच कृष्णाला आता ववशेषत्वाने जाणव ू

लागल्या होत्या. काळाची मयाणदा ही तर सवांनाच असते. अजुणनाला ती 

मयाणदा जरी कळत होती, तरी त्याच्या दषृ्टीने त्याला अजूनही काळाचा 

अवधी आह े असेच तो गृहीत धरून चालत होता. परांत ु कृष्ण हा सावध 

होता आवण आता कृष्णाच्याही साांगण्याच्या व करण्याच्या मयाणदा 

आलेल्या आहते, ह े कृष्णाच्या स्वतःच्याच लक्षात आलेले होते. म्हणूनच 

कृष्णाने यापुढे अजुणनाशी हा ववषय कधीही काढावयाचा नाही अस ेठरवल े

आवण तो स्वस्थ बसला.” 

 नारद बोलत असताना त्याच्या बोलण्याचा सूरही जरा जास्त गांभीर 

झाला होता आवण ही गोष्ट लक्ष्मीच्याही लक्षात आली. त्यामुळे ती एकदम 

सावध झाली. नारद साांगत असलले्या ववषयातील गाांभीयण वतच्याही 

लक्षात आले आवण तीही गांभीरच झाली. त्याच गाांभीयाणने ती नारदाशी 

बोलू लागली. 

 “अरे नारदा, मला वाटते त ू साांगत असलेल्या ववषयाला एकदम 

कलाटणी वमळत आह.े सामान्य जीवाांना मयाणदा या असणारच ह े तर 

गृहीतच आह.े कृष्णाच्या सहवासात आलेल्या प्ेमीजनाांनाही त्याांच्या 

मनाच्या मयाणदा आड येतात आवण त्यामुळेच त े कृष्णाचे भक्तजन होऊ 

शकत नाहीत, ही गोष्टही मान्य होण्यासारखी आह.े काळाची मयाणदा ही 

सवांनाच असत े ह े तर सत्यच आह.े पण बोलता बोलता त ू अस े अगदी 

सहजपणे म्हणालास की ‘कृष्णालाही मयाणदा या होत्याच आवण त्याला त्या 

जाणवूही लागल्या होत्या.’ ह ेववधान तू ज्या सहजतेन ेकेलेस, त्याने माझ्या 

मनात एक प्कारची अस्वस्थताच वनमाणण झालेली आह.े कारण तुझ े



 

 

म्हणणे जर खरे आह,े तर कृष्णाच्या कायाणलाही मयाणदा आलेल्या 

असणारच आवण कृष्णाचे त्याच्या प्ेमीजनात गुांतलेले मन जर एकदा का 

सुटले, तर मग त्याच्याकडून त्या प्ेमीजनाांचे व्यवधान घणेे घडणेही शक्य 

नाही. मग कृष्णाच्या प्ेमीजनाांचे काय व कसे होणार? ते तर वबचारे 

उघड्यावरतीच पडतील. त्याांना साांभाळणार कोण? त्याांची काळजी कोण 

घेणार आवण त्याांना त्याांच्या वहताची आठवण वारांवार कोण करून दणेार 

?  मला तर काहीच समजेनासे झाले आह.े मग भक्तवहताचे कायण तरी 

कृष्णाकडून कसे काय घडणार? तेव्हा कृपा करून मला कृष्णाच्या या 

वृत्तीचा अथण नीट समजावून साांग. कारण मला तरी कृष्णाची ही भाषा 

कायणवनवृत्तीचीच वाटते आवण त्याचाच माझ्या मनाला ताण येत आह.े” 

 लक्ष्मीची अशी अवस्था पाहून नारदालाही वतचा कळवळाच आला. 

खरे तर, त्याचीही अवस्था लक्ष्मीसारखीच झालेली होती. परांतु त्यान े

स्वतःला लागलीच वववेकाने सावरले आवण तो स्वतः स्वतःशीच 

बोलल्यासारखा बोलू लागला.  

 “अगां लक्ष्मी, तुझ्या मनाची व्यथा मी स्वानुभवाने जाण ूशकतो. परांत ु

बाह्याांगाने कोणीही कोणासाठी कायमचे राहू शकत नाही आवण कोणाचे 

पूणणपणे होऊही शकत नाही ह े सत्य आह.े कृष्ण हा त्याच्या प्ेमीजनाांचे 

कल्याण करण्यासाठी बाह्याांगानेच वनवमत्तमात्र होता. त्याांना तो 

साहाय्यभूतही होत होता. परांतु कृष्णाच्या प्ेमाने मनाची शुद्धी, कृष्णान े

साांवगतलेल्या बोधाने बदु्धीची शदु्धी आवण कृष्णाच्या भवक्तभावाने 

वचत्ताची शुद्धी करणे हा जो आांतररक प्यत्नाांचा भाग आह,े तो तर कृष्ण 

प्त्यक्षपणे करू शकतच नव्हता. तो प्यत्न ज्याचा त्यानेच करावयाचा 

होता. फार तर कृष्ण त्याांच्यासाठी प्ेरणादायी होऊ शकला असता. पण 

पुन्हा ती प्ेरणासदु्धा ज्याने त्यानेच घ्यायची होती. तेव्हा काळाच्या 

ओघात आता अशी वेळ आलेली होती, की कृष्णाच्या प्ेमीजनाांनी आता 

स्वतःचे व्यवधान स्वतःच घेणे आवश्यक होते. स्वतःचे स्वतःलाही त्याांनीच 

साांभाळणे जरूरीचे होते. स्वतःची काळजीही स्वतःच घ्यावयास हवी 

होती आवण कृष्णाने दाखवलेल्या मागाणने जाऊन स्वतःचे वहत गाठण्याच े
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प्यत्नही त्याांचे त्याांनीच करावयास हवे होते. कृष्णाचे एवढे प्ेम वमळूनही 

कोणाचे आांतररक दोष अजूनही कायम रावहले असतील, तर कृष्णही आता 

काही करू शकत नव्हता ही वस्तुवस्थतीच होती. कृष्णाला ती वनवश्चतच 

जाणवली होती. ज्या कोणाला ही वस्तुवस्थती लक्षात आली, त े वेळीच 

सावध होऊन दक्ष रावहले आवण त्याांनी वववेकान ेव कृष्णाच्या प्ेमबळान े

स्वतःच्या ठायीचे अवगुण प्यत्नपूवणक घालवून स्वतःची पूणण आांतररक शुद्धी 

केली. त्याांची अांतःकरणे वनत्य कृष्णप्ेमाने भरलेली रावहली आवण 

त्याांच्याच अांतःकरणात कृष्णाच्या भवक्तभावाचे बीज रूजले गेले. त्याांचीच 

भक्ती एक ददवस वनवश्चतपणे फलद्रपू झाली आवण प्ेमरसाने पूणणपणे 

भरलेल्या अमृतफळाचा आनांद सेवन करण्याचे भाग्य त्याांनाच लाभले. 

 लक्ष्मी, परांतु जे प्मेीजन केवळ कृष्णाचे रूपगुण, त्याच ेव्यवक्तमत्त्व, 

त्याचे कायण याांना भुलून त्याच मयाणदते रावहले ते मात्र बेसावध रावहले. 

त्याांच्या अांतरीचे दोष आतमध्ये तसेच दडून रावहले आवण कृष्णापासून दरू 

गेल्यावरती त्याांचे दवूषत अांतर उघडेच पडले. त्याांना त्याांच्या अवगुणाांनी 

पूणणपणे पछाडले. त्याांची मन े पुन्हा साांसाररक कमाचं्या जाळ्यामध्ये 

अडकली आवण सुखदःुखाांचा अनुभव घेत, ते सामान्य जीवाांसारखे केवळ 

प्ापांवचक जीवनच जगत रावहले. ज्याांनी कृष्णाच्या सहवासात केवळ 

त्याच्या प्ेमाच े सखुच अनुभवले, त्याांचे त े सुख एक ददवस बाह्य कारण 

नाहीसे झाल्यावर सांपले आवण ते पुन्हा दःुखी होऊन रावहले. ज्याांना 

कृष्णापासून रक्षण व आधार वमळाला, त्याांची आांतररक दबुणलता दोषाांमुळे 

कायमच रावहली आवण त्याांच्या पुढील जीवनात तीच त्याांना दःुख 

भोगायला कारणीभूत ठरली. तेव्हा कृष्णाचा सहवास सांपल्यानांतर 

सवणचजण उघडे पडणे अगदी साहवजकच होते आवण कृष्णाचा बाह्याांगाचा 

सहवास एक ददवस सांपणे ही गोष्ट तर अटळच होती. पण त्याचवेळी जसे 

कोणाचे दोष उघडे पडले, तसेच ज्याांचे गुण होते तेही उघड होऊन प्गट 

झालेच ना!  

 लक्ष्मी, एक गोष्ट मात्र खरी होती, की कृष्ण हा अवधकावधक अांतमुणख 

होत होता. त्याची बाह्याांगाची अनेक व्यवधाने सुटत चालली होती आवण 

त्याने प्यत्नपूवणक कमीही केली होती. स्वतः स्वतःमध्य ेरमण्याची त्याची 

वृत्ती वाढत होती आवण त्याचमुळे त्याच्या कायाणतील त्याची वनवृत्तीही 



 

 

वाढत होती. कृष्णाने अनेकाांसाठी अनके गोष्टी जीवनभर केलेल्या होत्याच. 

त्यातून ज्याांना योग्य ती समज आली व जीवनाचा खरा अथण समजला, 

त्याांची कृष्णाला आता काळजी नव्हती. कारण ते स्वतःचे जीवन आनांदान े

जगण्यासाठी समथण झाल े असतेच. परांतु ज्याांच्यासाठी ही समज झाली 

नाही ककवा होऊ शकली नाही, त्याांच्यासाठी अवधक काही करणे आता 

कृष्णालाही शक्य नव्हते. कारण त्याचीही मयाणदा आली होतीच. या 

मयाणदचेे मूळ व मुख्य कारण एकच होते आवण त े म्हणजे कृष्णाची 

अांतमुणखता! 

 लक्ष्मी, कृष्णाच्या आयुष्याचा जवळजवळ सव्वाशे वषांचा काळ 

उलटून गेला होता आवण अवतारसमाप्तीचे वेध त्याच्या अांतःकरणाच्या 

ठायी सहजपण े व अचानकपणे वनमाणण होऊ लागले होत.े 

अवतारकायाणसाठी या सृष्टीमध्ये धारण केलेला दहे पुन्हा सृष्टीच्या हवाली 

करून, आपले आत्मस्वरूप पुन्हा या मूळ नारायणाच्या स्वरूपात एकरूप 

करण्याची ओढ कृष्णाच्या अांतःकरणात वनमाणण होऊन, अवधकावधक वाढू 

लागली होती ही गोष्ट खरीच होती. कृष्णाने बाह्याांगाने तसे कोणालाही 

कधी जाणवू ददले नाही. परांतु एकां दरीतच जगाच्या बाह्य व्यवहारातील 

त्याचा सहभाग कमी होऊ लागला होता. बाह्य जगाववषयीचे भानही 

कृष्णाच्याठायी हळूहळू कमी कमी होऊ लागले होत.े कृष्णालाही एक 

ददवस त्याच्या नावशवांत दहेाचा त्याग करणे आवश्यकच होते आवण आता 

त्याचेच व्यवधान कृष्णाठायी लागून रावहलेले होते. दहेत्याग केव्हा व कसा 

होईल ही गोष्ट कृष्णालाही मावहत नव्हती आवण त्याची त्याला काळजीही 

नव्हती. ईश्वराच्या काळसते्तत सवण काही सहजपणे घडणार होते.” 

 नारदाचे बोलणे ऐकत असताना लक्ष्मीठायीची गांभीरता अवधकच 

वाढत होती आवण ती लक्ष्मीला असह्यही होऊ लागली. नारदाच्या 

बोलण्यावरती काय व कशी प्वतदक्रया व्यक्त करावी ह ेवतलाही कळेचना. 

पण वतला काही बोलल्यावशवाय स्वस्थ रहाणेही शक्य होत नव्हतेच. 

शेवटी न राहवून लक्ष्मीने बोलावयास सुरुवात केली.  

 “नारदा, तुझ्या बोलण्यावरून मला एकच गोष्ट वनवश्चतपणे जाणवत 

आह,े की कृष्णाच्या अवतार चररत्राच्या समाप्तीची सुरुवात झालेली आह े
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आवण हीच गोष्ट आपल्या उभयताांना मानवत नाहीए. तो ववचारही 

आपल्या मनाला सहन होऊ शकत नाही. काळाची सत्ता, ईश्वराची 

वनयती, मानवी दहेाचा नावशवांतपणा या सवण गोष्टी आपल्याला शब्दान े

मावहत आहते खऱ्या, परांत ु त्याांचा प्त्यक्ष स्वीकार करण्याची वेळ आली 

की मन थोडेस े घाबरतेच आह.े कारण त्या मनाला कृष्णचररत्रातूनच 

सवाणथाणन ेप्गटलेल्या मधुर कृष्णप्ेमरसाची एवढी गोडी व चटक लागलेली 

आह,े की ते सोडण्याची मनाची तयारी होणे कठीणच आह.े कृष्णप्ेमाने 

मन जरी सबळ झालेले असले तरी ते जीवनातील इतर सुखदःुखाचे आघात 

सहन करण्यासाठी. पण प्त्यक्ष कृष्णाचाच ववरह सहन करण्याचे बळ 

कृष्णप्ेमात आह े का? मला वाटते आता पुढे त्याचीच कसोटी लागणार 

आह.े 

         

  



 

 

कृष्णभक्त उद्धव 

 नारदा, तुझ्या बोलण्यातून मला आणखीन एक गोष्ट जाणवली. कृष्ण 

शेवटी एकटाच रावहला की काय? कृष्णाने एवढी वषे सवांसाठी एवढे 

काही केले. पण काळाच्या ओघात सवणजण त्याच्यापासनू दरू गेले आवण 

त्याच्या सोबतीला आता कोणीच रावहले नाही, अस े कसे झाले?  या 

ववचाराांचाच मला जास्त त्रास होत आह.े पण मला एका गोष्टीचे राहून 

राहून नवल व थोडेसे वाईटही वाटत आह,े की खदु्द िारकेमध्ये कृष्णाला 

असा कोणीच जीवाभावाचा भेटला नाही का? ज्या कोणाशी कृष्णान े

त्याचे मन मोकळे करावे, अशी प्मेाची एकही व्यक्ती सवण िारकेत 

नव्हतीच का? कृष्णाला अस ेएकटेपणे राहण्याची वेळ यावी ह ेमला तरी 

योग्य वाटत नाही. कोणीतरी त्याच्या जोडीला व साथीला असते तर 

कृष्णालाही दकती बरे वाटले असते ना? कारण कृष्णाच्या स्वभावानुसार 

त्याला एकलेपण मानवणे शक्य नाही, असे मला तरी वाटते.” 

 लक्ष्मीच्या बोलण्यावर नारदान े क्षणभरच ववचार केला आवण तो 

म्हणाला,  

“लक्ष्मी, तुझा अांदाज अगदी बरोबर आह.े अवतारकायण सांपत 

आल्याची जाणीव कृष्णाठायी अचानकपणे वनमाणण झालेली होती आवण 

अवतार समाप्तीचे वेधही कृष्णाच्या अांतरात लागायला सुरुवात झाली 

होती. पण एक गोष्ट मात्र वनवश्चत आह े की कृष्णाचे चररत्र सांपले, तरी 

त्यातून व त्यामुळेच आपल्या अांतःकरणात वनमाणण झालेले कृष्णप्ेम मात्र 

कधीच सांपणार नाही. त े तस े सांपूच शकणार नाही. कारण त्या 

कृष्णप्ेमाची मुळे अांतःकरणात अगदी खोलवर जाऊन रूतलेली व 

रूजलेली आहते आवण कृष्णप्ेमाचा कल्पवृक्ष ववस्तार पावून चाांगलाच 

डवरलेला आह.े त्या वृक्षाला कृष्णप्ेमाची सदा ताजी असलेली पालवी 

फुटलेली आह.े चांदनापेक्षाही सुगांवधत असलेल्या कृष्णप्ीतीच्या सुांदर व 

नाजूक फुलाांनी तो वृक्ष बहरलेला आह े आवण अमृताहुनी गोड अशा 

प्ेमाच्या रसाने पररप्लुत असलेल्या आनांदाच्या फळाांनी तो वृक्ष पररपूणण 
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अवस्थेला आलेला आह.े कृष्णप्ेमाने अांतःकरणच कृष्णमय झालेल े

असल्यामुळे, सवांगाने नेहमी कृष्णप्ेमाचाच अनुभव येणार ह े वनवश्चत 

आह.े अथाणत ्कृष्णाचे प्ेम बाह्य रूपगणुाांनी नाही, म्हणनू कृष्णाचा ववरह 

तर मनाला वनवश्चतच जाणवेल. परांतु जेव्हा त ेमन अांतमुणख होईल तेव्हा 

त्याच्या लक्षात यईेल, की अांतःकरणामध्ये कृष्णाचा कायमचा सांयोगच 

होऊन रावहलेला आह.े मग त्या मनाला कृष्णाचा ववयोग कधीच 

जाणवणार नाही. त्यानांतर कृष्णप्ेमाने भरलेले मन जेव्हा पुन्हा बवहमुणख 

होईल, तेव्हा त्या मनाला बाहरेही कृष्णप्ेमावशवाय दसुरे काही ददसणारच 

नाही. एकीएक कृष्णप्ेमाचाच अनुभव येईल. कृष्णप्ेमाचा अनुभव 

म्हणजेच कृष्णाच्या भेटीचा अनुभव होय आवण कृष्णाची भेट म्हणजे तर 

आनांदाची वनत्य पवणणीच होय. 

 लक्ष्मी, तुझा दसुरा प्श्न हा कृष्णाच्या एकटेपणाचा आह.े पण तस े

पहायला गेले, तर कृष्णाला पवहल्यापासूनच म्हणजे अगदी 

लहानपणापासूनच एकलेपण अत्यांत वप्य होते. एकाांतात बसणे, एकाांतात 

ववचार करणे, एकाांतात मुरलीवादन करून स्वतःचे स्वतःलाच ररझवण े

कृष्णाला अत्यांत वप्य होते. एवढेच काय, त्याच्या प्ेमीजनाांना एकाांतात 

भेटणेच कृष्णाला अत्यांत आवश्यक वाटत असे. त्याांच्या एकाांतातील भेटीच 

कृष्णाला अवधक आनांददायी असत. या एकाांतातील भेटीमुळेच अनेकाांच्या 

मनात कृष्णप्ेमाचा प्वेश झाला आवण त्या प्ेमाने काहीजणाांच्या हृदयात 

ठावही घेतला. खरे साांगायचे तर एकलेपणा ह े कृष्णाचे जसे मूळस्थान 

होते, तसेच ते त्याचे बलस्थानही होते. या एकाांतातच कृष्ण जसे त्याच्या 

प्ेमीजनाांचे प्ेम अनुभवीत असे, तसचे स्वतःच्या स्वतःवरील आत्मप्ेमाचा 

अनुभवही कृष्ण याच एकाांतात घते असे. तेव्हा म्हटले तर कृष्ण हा कधीच 

एकला नव्हता ककवा म्हटले तर कृष्ण हा नेहमीच एकला होता. 

 लक्ष्मी, पण अजूनही कृष्णचररत्रातील एक अत्यांत महत्त्वाचा पलै ू

प्गट व्हावयाचाच आह.े त्यावशवाय कृष्णचररत्राची पूती होऊच शकणार 

नाही आवण ती कृष्णचररत्राची केवळ पूतीच नव्हती, तर तो 

कृष्णचररत्ररूपी रमणीय मांददरावरील अत्यांत सुशोवभत असा कळसच 

होता. तलुा या गोष्टीचे नवल व थोडसेे वाईटही वाटले होते, की कृष्णाला 

खुद्द िारकेत एकही वजवलग वमत्र कसा भेटला नाही म्हणून. पण खरी 



 

 

वस्तुवस्थती अशी आह ेकी कृष्णाला असा एक वजवलग भेटला होता आवण 

त्याचे नाव होत े उद्धव. यादवकुळातच जन्माला आलेल्या उद्धवाची 

कृष्णाशी तेव्हाच ओळख झाली जेव्हा कृष्ण गोकुळ सोडून मथुरेत आला. 

त्या वेळी ओळख झाली असे म्हणणहेी चुकीचेच ठरेल. कृष्णापेक्षा वयाने 

लहान असलेल्या उद्धवान े कृष्णाला प्थम केवळ दरुूनच पावहल े आवण 

तेव्हापासूनच उद्धव हा कृष्णाच्या व्यवक्तमत्त्वाने जो प्भाववत झाला तो 

अगदी कायमचाच! कृष्णाने केलेला कां सवधाचा पराक्रम पाहून तर उद्धव 

कृष्णाचा चाहताच होऊन रावहला. पण उद्धवाला कृष्णाच्या जवळ 

येण्याची खरी सांधी वमळाली, ती मात्र साांददपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून 

परत आल्यानांतरच. कृष्णाने जेव्हा प्त्यक्ष राज्यकारभारात सहभाग 

घेण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्याला प्थम सहकारी भेटला तो उद्धवच. 

कामाच्या वनवमत्ताने एकत्र येता यतेा व एकत्र वावरताना कृष्ण व उद्धव 

याांची मनेही जवळ येऊन जुळू लागली आवण त्याांच्यातील जवळीकता वाढू 

लागली. केवळ राज्यकारभारापुरताच नव्ह,े तर कृष्णाच्या व्यवक्तगत 

जीवनातही उद्धव हा कृष्णाचा अत्यांत ववश्वासाचा व अत्यांत जवळचा असा 

वमत्रच होऊन रावहला.  

 लक्ष्मी, कृष्ण पवहल्यापासूनच त्याच े मन उद्धवाकड े मोकळे करीत 

असे. त्यामुळे उद्धवाच्या रठकाणीही मोकळेपणा येत रावहला. उद्धवाच्या 

जीवनात अशी कोणतीही गोष्ट नव्हती, की जी त्याने कृष्णाला साांवगतली 

नव्हती. मग ती गोष्ट उद्धवाची व्यवक्तगत असो ककवा त्याची कौटुांवबक 

असो. कृष्ण ज्या वेळेस काही कामावनवमत्त मथुरा नगरीच्या बाहरे जात 

असे तेव्हा सवण जबाबदारी, मग ती राज्यकारभारासांबांधी असो ककवा 

त्याची व्यवक्तगत असो, पणूणपण ेउद्धवावरतीच सोपवून जात असे. कृष्णान े

उद्धवाला काही कामवगरी साांवगतली आवण त्याने ती पुरी केली नाही अस े

कधीच झाले नाही. त्याचे कारणही एकच होते, की उद्धव हा कृष्णान े

साांवगतलेल्या कामामागील कृष्णाचा हतेू व कृष्णाची भावना जाणून मगच 

तशी कृती करीत असे. कृष्णाच्या भावनेशी पूणणपणे समरस होऊनच 

केल्यामुळे उद्धवाची कामवगरी ही नेहमी सरसच होत असे आवण त्यामुळे 

कृष्णालाही प्सन्नता लाभत अस.े अशा तऱ्हनेे कृष्ण व उद्धव याांच्यातील 

प्ेमलोभ सतत वाढतच रावहला.  
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 लक्ष्मी, पण एकदा एक प्सांग असा घडला की त्यामुळे उद्धवाला 

कृष्णाचे माहात्म्यही लक्षात आले. खरे तर, कृष्ण त्याच्या गोकुळातील पूवण 

जीवनाववषयी कोणाशीही कधीच बोलत नसे आवण त्याला तशी  

आवश्यकताही कधी जाणवत नस.े पण याला अपवाद फक्त उद्धवाचा 

होता. त्याच्याशी मात्र बोलताना कधीकधी कृष्ण गोकुळाचा उल्लेख 

करीत असे. गोकुळात घडलेले काही ववशेष भावपणूण प्सांगही कृष्णाने 

बोलण्याच्या ओघात उद्धवाला साांवगतले होते. पण एक गोष्ट उद्धवाच्या 

लक्षात आली, की जेव्हा जेव्हा कृष्ण गोपगोपींच्या ककवा पेंद्याच्या 

प्ेमाच्या अनुभवाववषयी बोलत अस े तेव्हा तो एकदम भावूक होत अस.े 

ववशेषतः राधेच्या भावाववषयी कृष्णाकडून असे बोलणे होई की जणू काही 

राधा प्त्यक्ष तेथे हजरच आह.े राधेववषयी बोलताना कृष्णाकडून केव्हाही 

‘राधा अशी होती’ असा उल्लखे न होता ‘राधा अशी आह’े असाच 

सहजोद्गार कृष्णाच्या मुखातून वनघत असे. त्यावरून उद्धवाने लागलीच 

ओळखले होते, की राधेने कृष्णाच्या हृदयातच कायमचे स्थान घेतलेले 

आह ेआवण राधा ही कृष्णाच्या अांतःकरणाचा एक अववभाज्य भाग होऊन 

रावहलेली आह.े अशा राधेववषयी उद्धवाच्या रठकाणी कमालीची उत्सुकता 

वनमाणण झालेली होती. 

 उद्धवान े एक ददवस धीर करून हा ववषय कृष्णापाशी काढलाच. 

“अरे कृष्णा, एवढे ददवस तुला एक गोष्ट ववचारीन ववचारीन असे मी 

म्हणतो खरा, परांत ुमला ववचारायला थोडासा सांकोचच वाटत अस.े खरे 

तर, त ूमला पूणण मोकळीक ददलेली आहसे आवण कोणताही आडपडदा न 

ठेवता तूही माझ्याशी अत्यांत मोकळेपणाने बोलत असतोस. म्हणूनच मी 

तुला ही गोष्ट ववचारण्याचे स्वातांत्र्य घेत आह.े एक गोष्ट माझ्या लक्षात 

आली आह ेकी राधा ही तुझ्या अांतःकरणाच्या अगदी जवळची आह.े तुझ्या 

बरोबरच जणू वतचाही वावर तुझ्या एकाांतात असतो असे मला बऱ्याच 

वेळा जाणवते. राधा ही वतच्या भावाने तुझ्याशी पूणणपणे एकरूप होऊन 

रावहली असल्याचचे ह े लक्षण आह.े पण एक ववचार माझ्या मनात 

वारांवार येतो, की तुझ े मथुरेला येण े झाल्यानांतर राधचेी अवस्था काय 

झालेली असेल बरे? वतने जो तुझ्या प्ेमाचा सहवास अनुभवला त्या 

सहवासाला तर दसुरा पयाणय नाही आवण त्याच सहवासाला तर राधा 



 

 

कायमची मुकली आह.े मग वतच्याठायी आता नक्कीच एक प्कारची 

पोकळी वनमाणण झालेली असणार, जी दसुऱ्या कशानेही भरून वनघण े

शक्यच नाही. तेव्हा तुझ्या ववरहाने दःुखी झालेली राधा आता वतचे जीवन 

कसे बरे कां ठीत असले, हा प्श्न माझ्याच मनाला जास्त सतावत आह.े 

 कृष्णा, मला एका गोष्टीचे राहून राहून नवल वाटत े की 

राधेववषयीची जी काळजी माझ्या मनात आह ेती तुझ्या मनात आह,े अस े

एकां दरीत तुझ्या वागण्याबोलण्यावरून तरी ददसत नाही. अरे, तुझे व 

राधेचे एवढे अत्यांत प्ेमाचे व जवळीकतेचे सांबांध होते, तर ती तुला 

ववसरणे कसे शक्य आह?े मला अगदी खात्रीपूवणक वाटते की तुलाही वतची 

आठवण नक्कीच यते असणार. मग अशावेळी त ूकाय करतोस? वतची भेट 

घेण्याचा तू काही प्यत्न करीत आहसे असे मला तरी कधी ददसत नाही. 

बरे, त ू स्वतः गोकुळाला जाऊन राधेची व इतर गोकुळवासीयाांची भेट 

घेण्याचे तर नावही काढत नाहीस ककवा राधेलाही यथेे बोलावून घेत 

नाहीस. राधाही यथेे येऊन तझुी भेट घेण्याचा काही प्यत्न करीत असेल 

असेही मला वाटत नाही. नाहीतरी वतचे जीवन ह ेपरावलांबीच असणार. 

वतला येथे येणे शक्यच होत नसणार. पण तू तरी कमीत कमी वतची 

ख्यालीखुशाली जाणून घेशील की नाही! मला तरी तुझी ही प्ेमाची 

अनोखी परी कळत नाही. तूच मला समजावून साांग बरे!” 

 उद्धव कृष्णाशी अत्यांत मनमोकळेपणाने बोलत होता. त्याच्या 

बोलण्याच्या सुरावरून तर असेच जाणवत होते की राधा व कृष्ण याांची 

भेट होत नाही याचे दःुख उद्धवालाच जास्त होत आह.े ती जणू त्याचीच 

मनोव्यथा झाली होती. उद्धवाचे बोलणे ऐकत असताना कृष्णाने त्याचे नेत्र 

पूणणपणे वमटून घेतले होते. उद्धवाचे बोलणे थाांबल्यावरती कृष्णाने त्याच े

नेत्र अलगद उघडले आवण त्याने उद्धवाकडे पाहून मांदवस्मत केले. थोडा 

वेळ कृष्ण काहीच बोलला नाही. पण नांतर उद्धवाशी हळुवार स्वरात बोल ू

लागला. 

 “अरे उद्धवा, त ू तर थेट माझ्या अांतःकरणातील अत्यांत नाजूक व  

हळुवार अशा भागालाच स्पशण केलास. परांतु त्यामुळे माझ्याठायी 



 कृष्णपरमात्मा 

 

गोकुळातील व राधेच्या स्मृती जागृत झाल्या आहते असे मात्र मुळीच 

नाही. कारण गोकुळ ही माझ्यासाठी स्मृती नसून ती माझ्यासाठी एक 

कायमची अनुभूतीच आह.े मी बाह्याांगाने गोकुळात नसलो तरी गोकुळ 

माझ्या अांतःकरणात आह े असेच मला नेहमी जाणवत असते. कारण 

माझ्यासाठी गोकुळ म्हणजे वनरागस प्ेमभाव, गोकुळ म्हणजे प्ेमातील 

अनन्य वनष्ठा, गोकुळ म्हणजे प्ेमातून वनमाणण होणारी सहनशक्ती, गोकुळ 

म्हणजे प्ेमासाठी घडणारा त्याग आवण गोकुळ म्हणज ेपराकोटीची प्ीती 

होय. प्ेमाची ही अनेक अांगे माझ्या अांतःकरणात वनत्य जागृत असतात 

आवण मला गोकुळाचा अनुभव वनत्यच आणून दते असतात. आता राधा 

म्हणशील, तर माझ्यासाठी राधा म्हणजे प्ेमभावाची आतणता, राधा 

म्हणजे भवक्तभावाची पूतणता आवण राधा म्हणजे अनुभवाची ऐक्यता होय. 

अशी राधेशी एकरूपता तर मी माझ्या अांतःकरणात वनत्यच अनुभवीत 

असतो. म्हणूनच राधा माझ्यापासून दरू आह े असे मला कधीच वाटत 

नाही, तर राधा वतच्या भावाने वनत्य माझ्या सांगेच आह ेअसेच मला सतत 

जाणवत असते. 

 उद्धवा, पण राधेच्या बाजूने मात्र मी आतापयंत कधी ववचारच केला 

नव्हता. कारण तसा वतच्याववषयी वगेळेपणाने ववचार करणे मला शक्यच 

नाही. आताचे तझुे बोलण े ऐकल्यावरती मात्र मला तुझ्या बोलण्यात 

थोडेसे तर्थय वाटू लागले आह.े पण खरांच, मला राधचेी काळजी मात्र 

मुळीच वाटत नाही. पूवी वतच्या सखुदःुखात सहभागी होण्यासाठी मी 

प्त्यक्ष होतो. वतला काही अडचणी आल्या तर मागणदशणन करण्यासाठी मी 

वतच्या जवळ होतो. राधा माझ्या भेटीसाठी जेव्हा प्ेमातण होत असे त्या 

वेळेस पूतणता करण्याची जबाबदारीही मीच घेत होतो. पण आता या सवण 

गोष्टी करण्यासाठी राधा कोणावरती अवलांबून असेल, असा प्श्न मात्र 

माझ्याठायी अवजबात नाही. परांत ु मुख्य प्श्न तुझाच आह.े तुला पडत 

असलेल्या सवण प्श्नाांची उत्तरे आपल्याला वमळणार कशी? या प्श्नाांची सवण 

उत्तरे तुला एकच व्यक्ती साांग ूशकत ेआवण ती म्हणज ेखुद्द स्वतः राधाच! 

बरे, वतला खरेच काही अडचण असेल तर ती कळवणार तरी कसे? दसुऱ्या 



 

 

कोणाबरोबर वनरोप पाठवणहेी त्या वबचारीला शक्य होणार नाही. मग 

यावरती उपाय काय?  

 उद्धवा, तू बघतोच आहसे की मी या राज्यकारभारात एवढा व्यस्त 

आह,े की मला सवड वमळणे वा काढता येणे शक्यच नाही. राधाही 

ज्याअथी एवढे ददवस झाल े तरी मला येऊन भेटली नाही त्या अथी 

वतच्याही काहीतरी अडचणी असणारच. कारण नाही म्हटले तरी राधेच े

जीवन पूणणपणे परावलांबी आह ेही गोष्ट ववसरता येत नाही. नाहीतर ती 

नक्की आल्यावशवाय रावहली नसती. तवे्हा तू असेच का करेनास. तू स्वतःच 

गोकुळामध्ये जा आवण प्त्यक्ष काय पररवस्थती आह े ह े स्वतः तुझ्या 

डोळ्याांनीच पहा. माझी अडचण काय आह े ह े राधेला समजावून साांग 

आवण वतची काही अडचण असेल तर ती तू समजावून घ.े त्यावरती तुला 

जमेल तसे वतला मागणदशणनही कर आवण मुख्य म्हणजे माझ्या ववरहान े

राधा दःुखी असल्यास वतचे साांत्वनही कर. वतला चार गोष्टी समजावून 

साांग आवण वतला जरासा ददलासा द.े” 

 नारदाचे बोलण ेमध्येच थाांबवीत लक्ष्मी म्हणाली,  

“अरे नारदा, कृष्णाच्या या अशा बोलण्याचे मला तरी नवलच वाटत 

आह.े कृष्ण उद्धवाची गांमत तर करीत नव्हता ना? कारण कृष्णाच्याठायी 

तर राधेववषयी पणूण खात्रीच असणार. मग कृष्णाच्या बोलण्यातून असा 

राधेववषयी अववश्वासाचा सूर कसा व का लागावा बरे? मला तरी याचा 

काही अथणबोध होत नाही. कारण कृष्ण व राधा याांच्यामध्ये जी एकरूपता 

होती त्याचा अनुभव त्या उभयताांचाही असणार. होय ना? मग जर कृष्ण 

त्याच्या अांतःकरणात राधेशी असललेे ऐक्य अनुभवीत होता, तर तसेच 

राधेचे कृष्णाशी असलेले ऐक्य राधाही अनुभवीत असणारच, अशी खात्री 

कृष्णाच्याठायी सुद्धा असावयास हवी, म्हणजे तशी ती असणारच ना? 

असे असतानाही कृष्ण उद्धवाशी राधेववषयी अशी वेगळीच शांकेची भाषा 

का बरे बोलत होता? कृष्णाचे बोलण ेखरेच होत ेकी केवळ गमतीचे होते? 

मला जरा नीटपणे समजावून साांग बरे.” 
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 लक्ष्मीचे बोलणे ऐकून नारद ककवचत हसला व म्हणाला,  

“लक्ष्मी, कृष्णाचे बोलणे जरी सकृतदशणनी गमतीचे वाटत होते तरी 

ते खरेही होतेच. एकरूपता ही दोघाांमधील असली तरी त्या एकरूपतेचा 

अनुभव मात्र ज्याचा त्याचाच असतो. कारण एकरूपता ही अांतःकरणाची 

असते पण त्याचा अनुभव घेणाऱ्या त्या दोघाांचे अवस्तत्व मात्र वेगवेगळेच 

असते. राधा व कृष्ण याांचेही तसेच असणार ना? आवण ते तसेच होतेही. 

मुख्य म्हणजे, त्या दोघाांचे अवस्तत्व वेगळे वेगळे आवण बाह्य जीवनही 

वेगवेगळे होते. दोघाांची बाह्य पररवस्थतीही वगेवेगळी होती. एकरूपतेच्या 

अनुभवामध्ये जो तो त्याच्याशी असललेे दसुऱ्याचे ऐक्य अनुभवीत असतो. 

त्यामुळेच राधा कृष्णाशी एकरूप आह े हा अनुभव कृष्णाचा होता, तर 

कृष्ण राधेशी एकरूप आह े हा अनुभव राधेचा होता. ‘कृष्णाच्या 

अांतःकरणातील आनांदाठायी स्फुरणारा भवक्तभाव म्हणजेच राधा’ हा 

कृष्णाचा अनुभव होता, तर ‘राधेच्या भवक्तभावपूणण अांतःकरणामध्य े

अनुभवाला येणारा आनांद म्हणजेच कृष्ण’ ही वनवश्चती राधेच्याठायी होती. 

खरे तर, आनांद व भवक्तभाव ह ेतर सूयण व प्काश, फूल व सुगांध, जल व 

शीतलता ककवा साखर व गोडी याांच्याप्माणे एकरूपच आहते. ते दोन्ही 

वमळूनच आनांदाचा एकीएक अनुभव आह.े पण जर बोलण्यासाठी ककवा 

साांगण्यासाठी आनांद व भक्ती असे ितै वनमाणण केले, तर आनांद म्हणज े

कृष्ण आह ेआवण भक्ती म्हणजे राधा आह.े परांतु त्या ितैातील ऐक्याचे जर 

वणणन करावयाच ेझाले तर राधा व कृष्ण वमळून, म्हणजेच भक्ती व आनांद 

वमळून एक परमानांदच आह.े 

 लक्ष्मी, राधेचा भवक्तभाव हा कृष्णाचा अनुभव असल्यामुळे त्याच्या 

ठायी राधेच्या भवक्तभावाची खात्रीच होती. परांतु राधा एक व्यक्ती म्हणून 

काय अनुभव घेत आह ेआवण वतच्या अांतःकरणाची अवस्था काय आह,े ह े

कृष्णाला मावहत असण्याचे कारणच नव्हते. कारण कृष्णासाठी राधेच े

व्यक्ती म्हणून असलेले वेगळे अवस्तत्व उरललेेच नव्हत.े त्यामुळे राधेच्या 

अवस्थेववषयी कृष्णाच्या मनात काही प्श्न वनमाणण होणे ह ेअसांभवनीयच 

होते. कारण कृष्णाठायी राधेववषयी काहीही ववचारच नव्हते. परांतु 



 

 

उद्धवान े जेव्हा राधेववषयी एक व्यक्ती म्हणून वेगळेपणाने कृष्णाला प्श्न 

ववचारला, तेव्हा मात्र कृष्ण राधेववषयी एक व्यक्ती म्हणून वेगळेपणान े

ववचार करू लागला. पण कृष्णापाशी राधेववषयी एक व्यक्ती म्हणून 

काहीच मावहती नव्हती. वतच्या पररवस्थतीचीही कृष्णाला काहीच कल्पना 

नव्हती आवण पररवस्थतीची तर अनेक अांगे सांभवतात. पण ज्या अथी हा 

प्श्न उद्धवाला पडला होता, त्या अथी त्या सवण गोष्टी उद्धवाने प्त्यक्ष 

मावहत करून घेणे आवश्यक होते आवण उद्धवान ेतस ेकरावे, एवढेच खरे 

तर कृष्ण उद्धावाला सुचवीत होता. अथाणत कृष्णाचा वमवश्कल स्वभाव हा 

त्याच्या बोलण्यामध्ये सहजपण े थोडासा वमसळला गेलाच. त्यामुळेच 

कृष्णाचे बोलणे ह ेथोडेसे गांमतीदार जाणवले हहेी खरेच आह.े पण काय 

करणार? वमवश्कलता हा कृष्णाचा स्वभाव बाजूला कसा करता येणार? त े

त्यालाही शक्य नाही. मग ते दसुऱ्या कोणालाही कसे काय शक्य होणार? 

आवण मला वाटते त्याची आवश्यकताही नाही. कृष्ण त्याच्या 

स्वभावासहच नेहमी वप्य होऊन रहाणे, हाच तर कृष्णाववषयीचा 

भवक्तभाव आह ेआवण त्यातच खरा आनांद आह.े 

         

  



 कृष्णपरमात्मा 

 

उद्धवाच ेगोकुळगमन 

  लक्ष्मी, कृष्णाचे बोलणे ऐकून उद्धवाचा मात्र वनवश्चतच असा समज 

झाला, की त्याच्यावर कृष्ण ही जणू एक कामवगरीच सोपवीत होता. 

कारण कृष्णाच्या व्यवक्तगत जीवनातील भाववनक व अत्यांत नाजकू 

असलेला असा तो ववषय होता आवण त्यासाठीच कृष्ण जणू उद्धवाची 

मदत घेत होता, असा समज उद्धवाचा झाला. कृष्णान े दाखववलेल्या या 

ववश्वासामुळे उद्धवाला साहवजकच आनांद झाला आवण कृष्णाचा ववश्वास 

साथण करून दाखववण्याचा उद्धवान े वनश्चय केला. त्याने ताबडतोब 

गोकुळाला जाण्यासाठी तयारी सुरु केली. प्त्यक्ष वनघताना उद्धवान े

कृष्णाला एकच प्श्न ववचारला, “कृष्णा, तुझा काही गोकुळवासीयाांसाठी 

ककवा ववशेषतः राधेसाठी काही खास वनरोप आह ेका?” त्यावर कृष्णान े

काहीही न बोलता फक्त मान हलवूनच ‘काही नाही’ एवढेच उत्तर ददल.े 

कृष्णाच्या या प्वतदक्रयेने उद्धव थोडासा चदकत झाला. त्याला काहीच 

अथणबोध होईना. ‘आपले गोकुळाला जाणे कृष्णाला आवडत आह ेकी नाही’ 

यासांबांधी उद्धवाला काहीच कळेना. परांतु गोकुळाला जाण्यासाठी उद्धव 

स्वतः मनातून अत्यांत उत्सुक होता. त्यामुळे गोकुळाला जाण्याचा वनणणय 

त्याने कायम ठेवला आवण त्याप्माणे तो गोकुळाच्या ददशनेे वनघाला. 

 लक्ष्मी, प्त्यक्ष प्वास करीत असताना उद्धवाच्या मनामध्ये अनेक 

तऱ्हचेे ववचार येत होते. ‘कृष्णाच्या ववरहान े गोकुळवासीयाांच्या मनाची 

वस्थती कशी बरे असेल? कृष्णाचा ववरह त ेकसा सहन करीत असतील?  

ववशेषतः राधेला तर कृष्णावशवाय जीवन जगणे अत्यांत कठीण जात 

असणार. कारण त्याांची तर जवळ जवळ रोजची भेट होत होती. 

एकमेकाांच्या सहवासाची तर त्याांना एवढी सवय झाली होती की मग 

आता राधेला कसे चैन पडत असेल? वतला बेचैनी ही वनवश्चतच असणार. 

‘मी कृष्णाकडून आलो आह’े ह े राधेला साांवगतल्यावर तर कृष्णाच्या 

आठवणीने वतला वनवश्चतच रडू कोसळेल. कृष्णाने तर माझ्यावर वतच े



 

 

साांत्वन करण्याची जबाबदारी सोपवलेली आह.े मग वतची समजूत कशी 

घालू? मला राधलेा अनेक गोष्टी समजावून साांगाव्या लागतील आवण 

वतच्या मनाला शाांत कराव े लागेल. ह े सवण मला जमेल ना? नाहीतर 

राधेचे अश्रू पाहून माझ्या डोळ्यातूनही अश्रूांच्या धारा वहायला लागतील. 

पण तस ेहोऊन चालणार नाही. मी असे भावनावववश होता कामा नये. 

माझ्या भावना मला प्यत्नपूवणक आवरूनच धरल्या पावहजेत.’ अशा तऱ्हने े

मनातल्या मनात स्वतःच स्वतःला समजावीत व बजावीत उद्धव गोकुळात 

येऊन पोहोचला. 

 लक्ष्मी, गोकुळात प्वेश करताक्षणीच उद्धवाचे मन भारावले. त्याला 

अत्यांत वप्य असलले्या कृष्णाचे बालपण जेथे गेले, ज्या रठकाणी कृष्ण 

खेळला, बागडला, ज्या रठकाणी कृष्णाच्या अनेक लीला प्गट झाल्या, त्या 

पररसरात येताक्षणीच उद्धवाचे मन कृष्णाच्या प्ेमाने व स्मरणाने भरून 

आले. उद्धवाने गोकुळातील माती अत्यांत पववत्र समजून स्वतःच्या 

कपाळाला लावली आवण त्याला धन्य झाल्यासारख े वाटले. गोकुळच्या 

हवेत जण ू कृष्णप्ेमाचा सुगांध भरून रावहलेला आह ेआवण त्याचेच सखुद 

वारे मनाला आनांददत करीत आहते, असेच उद्धवाला जाणव ू लागले. 

सवणकडे पहात पहात उद्धव सावकाशपणे चालत होता आवण त्याच्या 

लक्षात आले की सवणच गोकुळवासी अत्यांत शाांतपणे व उत्साहाने वावरत 

आहते. जो तो त्याच्या कामामध्ये व्यग्र होता खरा, परांतु कोणाच्याही 

मुखावर कोणताही व कसल्याही प्कारचा ताण तर ददसत नव्हताच, उलट 

सवांच्या मुखावर एक प्कारची प्सन्नता होती. सवांचे जीवन अत्यांत 

मोकळेपणाने व आनांदाने सुरळीत चालू होते. मनातल्या मनात आश्चयण 

करीत उद्धव नांदाच्या वाड्यापयंत यऊेन पोहोचला. मथुरेहून आवण तेही 

कृष्णाकडून कोणीतरी आलेल े आह े ह े कळताच, नांद धावतच वाड्याच्या 

िारापाशी आला आवण त्याने उद्धवाला प्ेमान े वमठीच मारली. नांदाच्या 

मागोमाग यशोदाही लगबगीने बाहरे आली आवण उद्धवाला पाहूनच 

वतच्या नेत्रातून अश्रूधारा वाहू लागल्या. उद्धवाने पुढे होऊन वाकून नांद व 

यशोदा या उभयताांनाही नम्रभावे नमस्कार केला. नांदाने स्वतः उद्धवाचा 

हात धरून त्याला राजवाड्यात नेले. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

 लक्ष्मी, उद्धवाला पाहून नांद व यशोदा याांना साहवजकच कृष्णाची 

आठवण प्कषाणने झाली आवण जणू त्याांचे कृष्णावरचेच प्ेम उद्धवावरती 

प्गट होऊ लागले. नांदान ेउद्धवाला स्वतःच्या अगदी जवळ बसवून घेतल े

आवण यशोदने े सवाणत प्थम गरम दधू उद्धवाला दऊेन त्याचा प्वासाचा 

थकवा दरू केला. त्यानांतर वतने उद्धवाला अनेकववध पदाथण तर ददलेच, पण 

सवाणत आधी गोकुळचा खास म्हणून प्वसद्ध असलेला खरवस उद्धवाला 

ददला. नांद व यशोदा याांच्या या प्मेवात्सल्याने उद्धवही भारावलाच. 

मनातल्या मनात तो जाणून होता, की मुळात ह ेसवण प्ेम नांद व यशोदा 

याांचे कृष्णावरचे आह.े परांतु नांद व यशोदा याांना आनांद वाटत आह ेयाचा 

उद्धवाला आनांद झाला. थोड्या वळेाने नांदाने उद्धवाशी बोलावयास 

सुरूवात केली. 

 “अरे उद्धवा, आमचा कृष्ण कसा आह े बरे? त्याचे तेथील जीवन 

व्यववस्थत चाल ूआह ेना? त्याला आमची आठवण तरी यतेे का रे? का तो 

आम्हाला ववसरला? पण तस ेहोण ेशक्यच नाही. कृष्ण आम्हाला कधीच 

ववसरणार नाही, याची आम्हाला पूणण खात्री आह.े परांत ु मथुरेला 

गेल्यापासून आम्हाला त्याची काहीच ख्यालीखुशाली कळलेली नाही. 

गोकुळातून मथुरेला जाताना तर तो आम्हाला अगदी खात्रीपूवणक साांगून 

गेला होता, की मथुरेला जाऊन कां साचा वध केल्यानांतर तो लागलीच 

गोकुळाला परत येईल. कां सवधाची बातमी व मुख्य म्हणजे वसुदवे दवेकी 

याांच्या सुटकेची बातमी आम्हाला कळली आवण आम्हाला अवतशय आनांद 

झाला. तेव्हापासून आम्ही कृष्णाची अत्यांत आतुरतेने वाट पहात आहोत. 

परांतु ना कृष्ण यथेे आला, ना त्याचा काही वनरोप येथे आला. पण त ू

आलास आवण आमच्या मनाची खात्री झाली की कृष्ण आम्हाला 

ववसरलेला नाही. आमच्या मनाला केवढा तरी ददलासा वमळाला. तू 

आमच्यासाठी कृष्णाचा वनरोप घेऊनच आला आहसे ह ेनक्की! तो वनरोप 

आम्हाला त्वररत साांग बरे. आम्हाला भेटायला कृष्ण केव्हा येणार आहे? 

अरे, त्याच्यावशवाय आमचे सवण जीवनच नीरसच झाललेे आह.े” 



 

 

 बोलता बोलता नांदाला भरून आले आवण त्याचेच काय पण उद्धवाच े

नेत्रही पाणावल.े काय बोलावे ह े उद्धवालाही सुचेचना. कारण खरे तर, 

कृष्णाने नांद व यशोदा याांचा ववषय उद्धवाकडे मुद्दामहून असा कधी 

काढलाच नव्हता. बोलण्याच्या काही सांदभाणत जेवढा त्याांचा उल्लेख 

कृष्णाकडून कधीतरी होत असे, तेवढाच. परांत ु उद्धवाकडे नांद व यशोदा 

याांच्याववषयी खास असे बोलणे कृष्णाने कधी केलेच नव्हते. परांत ुही गोष्ट 

जर उद्धवाने नांद व यशोदलेा साांवगतली असती, तर त्याांना दकतीतरी 

वाईट वाटले असते, याचा ववचार उद्धवाने केला आवण म्हणून तो तस े

काहीच बोलला नाही. परांतु अस ेस्वस्थ बसूनही भागणार नव्हत.े कारण 

नांद व यशोदा याांचे समाधान करणे तर आवश्यकच होते. उद्धवानेही मग 

त्याच हतेूने बोलावयास सुरुवात केली. 

 “अहो नांदमहाराज, अहो यशोदामाई, कृष्ण तुम्हाला ववसरण े

कधीतरी शक्य आह े का? लहानपणी तुम्ही त्याला एवढे लाडाने व 

कौतुकाने वाढवलते, त्याची जाणीव कृष्णाच्याठायी सदवै आह ेआवण ती 

त्याच्या बोलण्यातून वारांवार व्यक्तही होत असत.े तुमची भेट घेण्याची 

इच्छा तर कृष्णाठायी अवतशय आह,े परांतु त्याला वेळ वमळणे खरोखरीच 

शक्य होत नाही, ही गोष्ट खरीच आह.े कां सवधानांतर अनेक ददवस 

गडबडीचेच गेले आवण त्यानांतर कृष्ण तर साांददपनींच्या आश्रमात 

अध्ययनासाठी रावहला होता. तेथून मथुरेला परत आल्यानांतर कृष्ण 

राज्यकारभारात वसुदवे महाराजाांना प्त्यक्ष मदत करू लागला. त्यामुळे 

तर कृष्णाची व्यवधाने व कामाचा व्याप एवढा वाढला आह,े की त्याला 

सवडच वमळेनाशी झाली आह.े पण म्हणूनच, त्याने मला मुद्दाम तुमची 

भेट घेऊन खुशाली जाणून घेण्यासाठी स्वतःहून यथेे पाठवले आह.े 

त्याच्याठायी तुमच ेव्यवधान असल्याचेच ह ेलक्षण आह.े पण पुढे वेळात 

वेळ काढून कृष्ण येथे येऊन तुमची भेट नक्की घेणार आह.े तसाच वनरोप 

कृष्णाने माझ्याकरवी तुम्हाला पाठवला आह ेआवण त्यासाठीच तर मी येथ े

आलो आह.े” 

 उद्धवाचे बोलणे ऐकून नांद व यशोदा या उभयताांच्या मुखावरती 

समाधान ददसू लागले आवण ते पाहून उद्धवालाही बरे वाटले. खरे तर, 
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उद्धव काही पूणणपणे खरे बोलत नव्हता. परांत ुत्याचाही नाइलाजच झाला 

होता. उद्धवान े मनातल्या मनात कृष्णाची क्षमा मावगतली. परांतु केवळ 

नांद व यशोदा याांना बरे वाटाव े एवढ्याचसाठी, आपण ह े बोलणे केलेल े

आह े ही गोष्ट कृष्णही ओळखेलच, याची खात्री उद्धवाला होती. उलट 

समयसूचकता दाखवून बोलणे केल्याबद्दल आवण नांद व यशोदा याांच्या 

भावना राखल्याबद्दल कृष्णाला कौतुकच वाटेल, असा ववश्वासही 

उद्धवाठायी होता. परांतु उद्धव मुख्यतः ज्या कारणासाठी गोकुळात आला 

होता त्याची पतूी त्याला करावयाची होती. त्याला गोकुळच्या पररसरात 

दफरायचे होत.े यमुना नदीचा तट, वृांदावन आवण कुां जवनही त्याला 

स्वतःच्या नेत्राांनी पहायचे होते. उद्धवाने तशी इच्छा व्यक्त केल्यावरती 

नांदाने ताबडतोब खुद्द पेंद्यालाच वाड्यावर बोलावनू घेतले. पेंद्याला 

पहाताच उद्धवाला अत्यांत हषण झाला. उद्धव हा मथरेुहून कृष्णाकडून 

आलेला आह ेह ेकळताच पेंद्याने धावतच पुढे येऊन उद्धवाचे स्वागत केले. 

उद्धवाने तर पेंद्याला वमठीच मारली. नांदाच्या साांगण्यावरून उद्धव 

पेंद्याबरोबर गोकुळचा पररसर पहाण्यासाठी म्हणून बाहरे पडला. उद्धवान े

पेंद्याचा हात प्ेमान ेहातात धरला होता आवण दफरता दफरता उद्धव जेव्हा 

यमुनाकाठी आला तेव्हा तो पेंद्याशी बोलू लागला. 

 “अरे पेंद्या, मला मावहत आह ेकी तू कृष्णाचा अत्यांत जवळचा असा 

बालवमत्र आहसे आवण कृष्णाच्या अत्यांत प्ेमाचाही आहसे. कृष्णाचे 

बालपण आवण त्याचे गोकुळातील वास्तव्य ही अत्यांत ववशेष गोष्ट होती, ह े

मी जाणून आह.े ज्या गोकुळात कृष्णाने तुमच्यासांग े खेळून व बागडून 

तुमचे प्ेम अनुभवले, त्या गोकुळात मलाही काहीतरी ववशेषच जाणवत 

आह.े खरेच, तुम्ही गोकुळवासी अत्यांत भाग्यवान आहात असेच म्हणाव े

लागेल. कारण तुम्हाला कृष्णाचे अत्यांत शुद्ध व पववत्र अस े प्मे 

अनुभवण्याची केवढीतरी सांधी वमळाली. परांतु मला एका गोष्टीचे राहून 

राहून नवलच वाटत आह ेकी कृष्णाचा एवढ्या काळाचा प्ेमसहवास तुला 

वमळाल्यानांतर, आता खरे तर तू त्या सहवासाला व प्ेमाला मुकला आहसे. 

पण तरीही तुझ्यारठकाणी कोणत्याही प्कारच े दःुख वा वनराशा मला 

आढळत नाही आवण याच गोष्टीचे मला कुतूहलही वाटत आह.े ते जाणून 

घेण्याची मला फारच आतुरता लागून रावहलेली आह.े” 



 

 

 उद्धवाचे बोलणे ऐकून पेंद्या उद्धवासह आधी तेथेच यमुनाकाठी 

बसला आवण बराच वेळ काहीच बोलला नाही. नांतर त्याने मान वर करून 

उद्धवाकडे अश्रपूूणण नजरेने पावहल ेआवण तो सावकाशपण ेबोलू लागला. 

 “अहो उद्धवजी, जे भाग्य आमचे आह े तेच भाग्य तुमचेही आह.े 

कारण कृष्णाचा प्मेळ सहवास आता तुम्हालाही लाभला आह.े कृष्णाच्या 

सहवासात त्याच ेप्मे आपल्याला अगदी सहजपण ेवमळत असते. त्यासाठी 

आपल्याला म्हणून काही वेगळे प्यत्न करावेच लागत नाहीत. अथाणत 

कृष्णाचे प्ेम कळायला थोडासा वेळ लागतो आवण ते प्ेम कळेपयंत मात्र 

आपल्या मनाला थोडासा त्रास होतोच. कारण कृष्णाचे प्ेम ह े केवळ 

खाण्यावपण्यापुरते ककवा नाचगाण्यापरुते ककवा लाडकौतकुापुरते मयाणददत 

नसते, तर कृष्णाचा प्यत्न आपल े व्यवक्तमत्त्व घडवण्याकडे असतो असा 

माझा अगदी स्पष्ट अनुभव आह.े त्यासाठीच कृष्ण आपल्यातील गुण हरेून 

आपल्याला जवळ करतो आवण त्याच्या प्ेमान ेआपल ेगणु बलवान करतो. 

एकदा का आपल े गुण बलवान झाले आवण आपली कृष्णावरील श्रद्धा 

वाढली की मग कृष्ण आपल्यातील दोष घालवण्याचा प्यत्न करू लागतो. 

त्यावेळी अथाणतच आपल्या मनाला थोडेफार क्लेश होतात. परांतु आपलेही 

मन कृष्णावरती प्मेाने जडलेले असल्यामुळे आपल्याला कृष्णप्ेम सोडवत 

नाही आवण मग कृष्णप्ेमासाठी आपल्यातील दोषाांना आपल्याला 

सोडावेच लागते. त्यामुळे मनाची दबुणलता पूणण नाहीशी होत े आवण मन 

कृष्णप्ेमाने पूणणपणे सबळ होत.े ही सवण कृष्णप्ेमाचीच दकमया आह.े 

कृष्णप्ेमाने युक्त असलेले मन मग सवण प्ाप्त जीवन, अत्यांत सहजतेने व 

आनांदाने जगू शकत ेहा माझा अनुभव आह.े 

 उद्धवजी, खरे तर आपण कृष्णावरती प्ेम केल े अस े म्हणायला 

काहीच वाव नसतो. कारण कृष्णच आपल्यावरती खरे प्ेम करीत असतो 

आवण त्याच्या प्ेमाला आपल्याकडून थोडा जरी प्वतसाद ददला गेला तरी 

आपलेच त्याच्यावरती फार प्ेम आह,े असा तोच अनुभव घेतो आवण तसचे 

तो म्हणतोही. म्हणूनच कृष्णाचेच प्ेम खरे आह.े पण या कृष्णाच्या 

आपल्यावरील प्ेमातून आपल्याठायीही कृष्णाववषयी प्ेम वनमाणण होत 

असते ही गोष्टही खरीच आह.े फक्त ते आपल्याला कळायला वेळ लागतो. 



 कृष्णपरमात्मा 

 

त्यासाठी एखाद े वेळेस काहीतरी बाह्य कारण घडावे लागत े आवण 

कृष्णाचा ववरह ह ेएक सवाणत मोठे कारण आह.े 

 उद्धवजी, तुम्हाला मी खरेच साांगतो की कृष्ण गोकुळ सोडून मथुरेला 

वनघून गेल्यानांतर, मी तर पूणणपणे हादरलोच होतो. कृष्णाच्या सहवासाची 

एवढी सवय झालेली होती आवण कृष्णाची भेट घेण्यावशवाय दसुरे 

कोणतेही व्यवधान माझ्याठायी नसे. दररोज कृष्णाला भेटायचे, त्याचे मन 

ओळखून त्याच्याबरोबर वावरायचे, कृष्णाच्या प्ेमाने हसायचे व 

कृष्णाच्या प्ेमासाठी रडायचे, एवढेच मला मावहत होते आवण तेच मी 

करीत असे. कृष्णाकडूनच नेहमी प्ेमाची व सुखाची अपके्षा करीत रहायचे. 

ते वमळाले की सुखायचे आवण ते नाही वमळाले की दःुखी होऊन 

कृष्णावरती रूसायचे, एवढेच मला जमत असे. कृष्णही माझ्यासारख्या 

वेड्याची समजूत काढण्याचा खटाटोप करीत असे आवण मला खुशवीत 

असे. माझ्यासाठी तरी कृष्ण हा माझा दवेच होता आवण कृष्णापरत ेमी 

दसुरे काहीही जाणतच नव्हतो. माझ्या दनैांददन जीवनाची सुरुवात 

कृष्णापासून होऊन ती कृष्णापयंत जाऊन थाांबत अस.े अशा कृष्णाच्या 

ववरहाने तर मी पणूणपणे होरपळूनच गेलो होतो. जीवनात तर मला पणूण 

पोकळीच भासत होती आवण माझे जीवन मला अथणशून्यच वाटत होते.  

 उद्धवजी, पण माझ्या अशा मनःवस्थतीतून मला सावरले, ते फक्त 

राधेनेच! खरे तर, कृष्णववरहाचा जो प्सांग माझ्यावर गदुरला होता तोच 

राधेवरही आलेला होता आवण मला राधेचीही अत्यांत काळजीच वाटत 

होती. कारण राधचेे कृष्णाशी एवढे प्ेमाचे व जवळीकतेचे सांबांध होते, की 

राधा कृष्णावशवाय रहाणे शक्यच नाही याची मला पूणण खात्री होती. परांत ु

प्त्यक्षात तर मला वेगळेच वचत्र ददसत होत.े राधा अत्यांत वनश्चल होती. 

वतच्याठायी कोणतीही चलवबचल नव्हतीच. एवढेच नव्ह,े तर ती अत्यांत 

मोकळेपणाने वतच े जीवन जगत होती. कृष्ण मथुरेला गेल्यावरती जेव्हा 

मी प्थम राधेला भेटलो, तेव्हा तर मला आश्चयाणचा धक्काच बसला. मला 

वाटले होते की राधाही माझ्याप्माणचे शोकाकुल झाललेी असणार. पण 

राधेने अत्यांत शाांतपणे माझ्याशी बोलून माझ ेसाांत्वन केले. एवढेच नव्ह,े 

तर राधेने माझ्यावरील कृष्णाच्या प्मेाचे मला स्मरण करून ददले आवण 

माझ्याठायीचे कृष्णप्ेम जागे केले. त्या कृष्णप्ेमानेच माझे जीवन कस े



 

 

जगायचे, ह े राधेनचे मला वशकवल े आवण राधेच्या सहवासात वतच्या 

मागणदशणनाने मलाही हळूहळू माझे जीवन जगण्याचे बळ वमळत रावहले.  

 उद्धवजी, तुम्हाला एक खरी गोष्ट साांगतो की राधेच्या रूपाने मला 

तरी, कृष्णाचीच भेट झाल्यासारखे वाटते. राधेच्या बोलण्यातील 

आपलेपणा व कळवळा, राधेची एखादी गोष्ट अगदी शाांतपणे समजावून 

साांगण्याची परी, राधेच्या डोळ्यात ददसणारा माझ्याववषयीचा ववश्वास ह े

सवण पावहले, की राधेच्या व्यवक्तमत्त्वामधून कृष्णच प्गट होत आह ेयाची 

मला पूणण खात्री पटते. पण याहीपेक्षा राधेचा महत्त्वाचा गुण म्हणजे वतची 

वनगर्षवता व वतच्याठायीची नम्रता. कृष्ण मथुरेला गले्यानांतर राधेच्या 

पुढाकाराने आम्ही सवांनी वमळून कृष्णजयांतीचा आनांददायी सोहळा 

साजरा केला होता. त्यावेळेस कायणक्रमाचा समारोप करतानाचे राधेच ेरूप 

व वतचे बोलणे तर मी कधीच ववसरू शकणार नाही. कृष्णप्ेमाने भरलेल े

राधेचे अांतःकरण भरभरून अगदी मोकळेपणाने वहात होते. कृष्णाचे प्मे 

व कृष्णाची थोरवी राधेच्या नसानसातून भरून वहात होती आवण वतला 

तर सवणत्र व सवणच कृष्णमय ददसत होते. तेव्हा तर माझा ठाम वनश्चयच 

झाला की राधेच्या अांतःकरणात, केवळ कृष्णाचीच मूती आह.े मग मला 

तरी कृष्णाची भेट घेण्यासाठी दसुऱ्या कोठेही जाण्याची आवश्यकताच 

रावहली नाही. राधचे्या भेटीतच माझ्या कृष्णभेटीच्या भावाची पूतणता होत 

असते.”  

 बोलता बोलता जसे पेंद्याला गवहवरून आल े तसेच उद्धवालाही 

भरून आले. त्यान ेपेंद्याचा एक हात आपल्या हातात धरला आवण दसुऱ्या 

हाताने पेंद्याच्या खाांद्यावर थोपटले. पेंद्यान े स्वतःला लगेचच सावरले 

आवण उद्धवाकडे पाहून मांदवस्मत केल.े मग उद्धवालाही राहवले नाही. तो 

पेंद्याला म्हणाला, 

 “पेंद्या, तू तर केवळ कौतुक करण्याच्याही पवलकडचाच आहसे. तुझी 

तर खरेच धन्यच आह.े कारण तू कृष्णप्ेम राधेच्या रूपाने अनुभवीत 

आहसे, ही साधी गोष्टच नाही. राधेचे प्ेम ह े कृष्णप्ेमच आह े ह े त ू

ओळखलेस, ह े तुझ्याठायी कृष्णप्ेम असल्याचेच लक्षण आह.े कारण खरे 

प्ेमच खऱ्या प्ेमाला ओळखू शकते हचे खरे आह.े कृष्णाचे प्ेम तुला 
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वमळाले आवण कळाले, म्हणूनच राधेचे प्ेम हचे कृष्णप्ेम आह े ह े तुला 

कळाले आवण तुला ते वमळाले. आता तू माझ्यासाठी एकच गोष्ट कर आवण 

ती म्हणजे माझी राधेशी भेट घडवून आण. कृष्णमय झालेल्या राधेची भट 

घेण्यासाठी मी केवळ उत्सुकच नसनू, अत्यांत आतुरही झालेलो आह.े 

राधेची भेट घेतल्यावशवाय माझ्या गोकुळाला येण्याची साांगताच होऊ 

शकणार नाही. तेव्हा तू मला राधेकडे त्वररत घऊेन चल बघू.” 

 उद्धवाचे बोलणे ऐकून पेंद्याने ककवचत मान डोलवली आवण तो 

म्हणाला, “उद्धवजी, तुमच े म्हणण े अगदी बरोबरच आह.े कारण राधेची 

भेट म्हणजेच कृष्णाच्या गोकुळाची भेट होय. कृष्णासाठी राधा म्हणजचे 

गोकुळ व गोकुळ म्हणजे राधाच, असेच जणूकाही झालेले होते. तेव्हा 

राधेच्या भेटीतच तुमची गोकुळची भेट पूणण होणार आह.े आता 

गोकुळातही पाहण्यासारख्या अनेक चाांगल्या गोष्टी आहतेच. जस ेकी, हा 

यमुनाकाठचा पररसर आह,े वृांदावन आह,े कुां जवन आह े आवण गोवधणन 

पवणतही आह.े त्या त्या रठकाणी गेले की कृष्णाच्या सहवासात तेथ े

अनुभवलेल्या कृष्णाच्या नानाववध लीलाांचे वनवश्चतच स्मरण होते. 

अनेकजण त्या रठकाणी जाऊन त्याांच्या रठकाणच्या कृष्णस्मृती जाग्या 

झाल्याचा अनुभव घेतातही. सुरूवातीला मीही तेथे जाऊन कृष्णाच्या 

ववयोगाने आतण झालेले मन शाांतवण्याचा प्यत्न करीत असे आवण थोडा 

वेळ माझे मन शाांतही होत असे, पण थोडा वेळच! कारण नांतर कृष्णाचा 

ववयोग तीव्रतेन े जाणवून मन अवधकच दःुखी होत असे. पण राधेच्या 

सहवासात मात्र कृष्णप्ेमाचा खऱ्या अथाणने अनुभव येऊन मन खरेच शाांत 

होत असे. आता हळूहळू माझे मलाच बरे वाटू लागल ेआह.े पण तरीही 

ददवसातून एकदा तरी राधेची भेट घतेल्यावशवाय मला चैनच पडत नाही, 

ही गोष्टही खरीच आह.े तेव्हा तुम्हालाही ‘राधेची भेट घेतल्यावशवाय 

गोकुळभेटीची पूती होणार नाही’ असे जे वाटत आह,े ते अगदी बरोबर 

आह.े तुम्ही वतची भेट जरूर घ्याच, पण त्यासाठी तमुच्याबरोबर मात्र 

कोणीही येण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही वतची एकट्यानेच भेट घ्या. 

म्हणजेच तुम्हाला राधेची खरी भेट घतेल्याचा आनांद वमळेल.” 



 

 

 पेंद्याचे बोलणे ऐकून तर राधेची भेट घेण्याची उद्धवाची उत्कां ठा 

अवधकच वाढली. लगेचच्या लगेच जाऊन राधेची भेट घ्यावी असे त्याच्या 

मनात आले, पण त्याने वववेकाने मनाला आवरले. कारण पेंद्याशी बोलत 

असताना वेळ कसा व कधी गेला ह े त्या उभयताांनाही कळलेच नव्हते. 

परांतु सूयण त्याच्या वनयवमतपणाच्या स्वभावानुसार अस्ताला गेल्यासारखा 

ददसत होता आवण आता सांवधप्काशही सरून काळोख पसरू लागला 

होता. तेव्हा उद्धव नांदाच्या राजवाड्याकडे परतला. नांदराज त्याची वाटच 

पहात होता. नांद व यशोदा याांनी प्ेमाने केलेल्या अगत्याचा व आवतर्थयाचा 

स्वीकार करून उद्धवाने त्याांच्यासमवेत भोजन केले. भोजनाच्या वेळी 

यशोदा आग्रहपूवणक अनेक पदाथण वाढीत होती आवण नांद उद्धवाशी अनेक 

गोष्टी बोलत होता खरा, परांत ुउद्धवाचे कशाकडेच नीट लक्ष लागत नव्हते. 

शेवटी ‘प्वासाने थकल्यामुळे ववश्राांतीची आवश्यकता आह’े असे साांगून 

उद्धव शयनकक्षात गेला आवण शयनमांचकावर शाांतपणे पडून रावहला. 

राधेसांबांधीचे ववचार त्याच्या मनात सतत नुसते घोळत नव्हते, तर 

खेळतच होते. वनद्रचे्या अधीन होण्यासाठी त्याचे मन तयारच होत नव्हते. 

परांतु दमलेल्या शरीराने मनाशी सहकार करण्यास पूणणपणे नकार ददला 

आवण मध्यरात्रीनांतर केव्हातरी उद्धवाचा डोळा लागलाच. परांतु पहाटेला 

झुांजूमुांजू होत असतानाच गाईंच्या हांबरण्याच्या आवाजाने आवण त्याांच्या 

गळ्यातील घांटाांच्या मधुर नादाने जेव्हा उद्धवाला जाग आली, तेव्हा मात्र 

उद्धवाला अत्यांत ताजेतवाने वाटत होते. त्याचा शारीररक थकवा तर 

पळून गेला होताच, परांतु त्याचे मनही अवतशय उल्हवसत अवस्थेमध्य े

होते. त्वरेने प्ातर्षवधी उरकून उद्धव एकटाच राजवाड्याबाहरे पडला 

आवण राधेच्या भेटीसाठी वनघाला. खरे तर, त्याला राधचे्या घराचा पत्ता 

असा मावहत नव्हताच आवण तो कोणाला ववचारून घ्यावा असेही त्याला 

वाटत नव्हते. पण जणूकाही एका आांतररक प्ेरणेने व राधेचे घर मावहत 

असल्याच्या आत्मववश्वासाने उद्धव चालत रावहला. 

     

  



 कृष्णपरमात्मा 

 

उद्धव-राधा भटे 

 गोकुळातील बहुतके पुरूष कामासाठी बाहरे पडत होते. मोठी व 

तरूण मुले गाईवासराांना चरायला नेण्यासाठी त्याांच्यासह चालू लागली 

होती. घराांच्या बाहरेील अांगणात सडासांमाजणन करून विया राांगोळ्या 

काढण्यात मग्न होत्या. सकाळच्या त्या मांगल वातावरणात चालत 

असताना उद्धवाच्याठायीही कृष्णाचे मांगलदायी स्मरण होत होते. चालता 

चालता उद्धवाच े पाय अचानक एका घरासमोर थबकले. उद्धवाला 

त्याच्या मनात एक अनावमक हुरहुर जाणवू लागली. त्याचे लक्ष त्या 

घराबाहरेील राांगोळीकडे वेधले गेले. त्या राांगोळीच्या मध्यभागी सुांदर व 

रांगीत अक्षरात ‘कृष्ण सखा’ असे शब्द वलवहले होते आवण त्या शब्दाांच्या 

बरोबर खाली एक मुरलीचे सुरेख वचत्र रेखाटलेले होते. उद्धवाला राधेच्या 

घराची खूण पटली आवण त्याने त्या घराच्या आवारात प्वेश केला. उद्धव 

पुढे पाऊल टाकणार तेवढ्यात, मुरलीचे मांजुळ स्वर त्याच्या कानावर आले 

आवण उद्धव पुन्हा जागच्या जागीच वखळून उभा रावहला. मुरलीच्या त्या 

दहेभान हरवणाऱ्या मधुर नादाने, उद्धव तर मांत्रमुग्धच झाला होता. 

थोड्या वेळाने तशाच भारावलेल्या अवस्थेत उद्धवाची पावले त्याच्याही 

नकळतच पुढे पडू लागली आवण उद्धव त्या घराच्या िारात जाऊन उभा 

रावहला. तेथूनच उद्धवाने घराच्या अांतभाणगात नजर टाकली असता अत्यांत 

भावपूणण दशृ्य त्याच्या दषृ्टीस आले.  

 एका सुांदरशा चांदनाच्या दवे्हाऱ्यामध्ये कृष्णाची सांगमरवरी उभी 

मूती ठेवलेली होती. बालरूपातील त्या मूतीच्या मस्तकावर सोनेरी मुकूट 

होता आवण वतच्या हातातील मुरली अधरावर धरलेली होती. 

अधोवन्मलीत अवस्थेत नेत्र असलले्या त्या कृष्णमूतीच्या मुखावर 

कमालीची प्सन्नता होती. मूतीच्या दोन्ही बाजूांना दोन वपतळी समया 

तेवत होत्या आवण त्याांच्या मांद प्काशाने मतूीचे मुख पूणणपणे उजळलेल े

होते. मतूीच्या गळ्यात तुळशीची माळ होती आवण मस्तकावर व 

चरणाांवर अनेक प्कारची सुगांवधत फुले वावहलेली ददसत होती. समोरील 

तबकामध्ये दधुाची वाटी व लोणीसाखर ठेवलेल े होते. दवे्हाऱ्यात जळत 

असलेल्या धूप व उदबत्तीचा सुवास सवण घरभर दरवळून रावहलेला होता. 

अशा त्या मांगलमय वातावरणामध्य ेराधा मूतीसमोर नेत्र वमटून बसलेली 



 

 

होती आवण वतने ओठाांवर धरलेल्या मुरलीतून वनघणाऱ्या आतण स्वरातील 

भावपूणणता सवणत्र व्यापून रावहलेली होती.  

 दवे्हाऱ्यातील कृष्णाच्या त्या मनोहारी मूतीकडे व वतच्या सन्मुख 

बसलेल्या राधेच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे अवनवमष नेत्राांनी पहात, उद्धव 

दकतीतरी वेळ जागच्या जागीच उभा होता आवण त्या दशृ्यातील 

भावपूणणता स्वतःच्या मनामध्ये साठवनू ठेवीत होता. असा दकती वेळ गेला 

याचे उद्धवाला भानही नव्हते. परांत ु थोड्या वेळाने राधेचे मुरलीवादन 

सहजपणे थाांबल,े तरीही मुरलीच्या स्वराांचे वननाद अजूनही त्यारठकाणी 

घुमतच होत.े कृष्णाच्या मूतीसमोर वाकून राधेन ेवतच ेमस्तक टेकले आवण 

दोन्ही हात जोडून नमस्कार करीतच ती उठून उभी रावहली. राधनेे 

हातामध्ये आरतीचे तबक उचलून घेतले आवण ती मागे वळली. दारामध्य े

उभ्या असलेल्या उद्धवाला पाहून राधा थोडीशी चदकत झाली खरी, परांत ु

तरीही उद्धवाकडे पाहून राधा अत्यांत प्सन्नतेन ेहसली. राधेने पुढे होऊन 

उद्धवासमोर आरतीचे तबक धरल.े उद्धवान े अभाववतपणे व भाववकपण े

तबकातील वनराांजनाच्या ज्योतीवर आधी आपले दोन्ही हात थोडा वेळ 

धरले. नांतर तेच हात नेत्राांना व कपाळाला लावून पनु्हा जोडले आवण 

नमस्कार केला. राधेने तबकातील वाटीमध्ये ठेवलेले लोणीसाखर थोडेस े

उद्धवाच्या हातावर ठेवले. उद्धवाने त्याचे प्साद म्हणून सेवन केले असता 

राधा पुन्हा आतमध्ये वळली आवण वतन े उद्धवाला आतमध्ये येऊन 

बसण्याची मानेनेच खूण केली. उद्धवही राधेन े वनदशे केलेल्या आसनावर 

थोडासा सांकोचूनच बसला. राधेन े ददलेले जल उद्धवाने प्ाशन केले. 

त्यानांतर राधेने दोन्ही हात जोडून उद्धवाला नमस्कार केला आवण ती 

प्श्नाथणक नजरेने उद्धवाकडे पहात रावहली. उद्धवान े स्वतःला सावरले. 

त्यानेही दोन्ही हात जोडून राधेला नमस्कार केला आवण तो एकेक शब्द 

सावकाशपणे उच्चारीत राधेशी अदबीने बोलू लागला. 

 “राधाजी, मी कृष्णाचा अत्यांत जवळचा वमत्र उद्धव असून, तुमची 

भेट घेण्यासाठी मथुरेहून मुद्दाम येथ ेगोकुळात आलेलो आह.े खरे तर, मी 

कृष्णाचा अत्यांत जवळचा वमत्र आह,े असे मी म्हणत नाही. तर कृष्ण तसे 

मला म्हणत असतो आवण मला तसाच त्याच्याजवळ नेहमी पहातही 
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असतो. त्याच जवळीकतेने माझ्याशी बोलत व वागत असतो. अथाणत 

कृष्णाचे ह ेस्वभाववैवशष्ट्य मी तुम्हाला साांगण्याची मळुीच जरूरी नाही 

ह ेमला ठाऊक आह.े कारण कृष्णाला माझ्यापेक्षा तुम्हीच जास्त ओळखता. 

तुम्हीच त्याला अत्यांत जवळून पावहलेले आह े आवण अनुभवलेलेही आह.े 

कृष्णाने मला ददलले्या जवळीकतेमधून माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली, की 

तुम्ही कृष्णाच्या अांतःकरणामध्ये अत्यांत खोलवर असे स्थान घेतलेले आह.े 

खरे तर, कृष्ण हा भूतकाळाच्या स्मृतीमध्ये रमणारा नाही ह ेमाझ्यापेक्षा 

तुम्हीच जास्त जाणून आहात. पण तरीही कधीकधी कृष्ण त्याचे अांतःकरण 

माझ्याकडे अनाहूतपणे मोकळे करतो आवण तेव्हा त्याच्याकडून 

गोकुळातील काही प्सांगाांचा सहजपणे ओझरता उल्लखे होतोच. ते प्सांग 

कृष्ण तपशीलवार जरी साांगत नसला, तरी बोलताना कृष्ण काहीवेळा 

अचानक भावपूणण होतो आवण पुढे बोलायचाही थाांबतोच. त्या प्सांगातील 

भावपूणणता कृष्णाच्या अांतःकरणात अत्यांत खोलवर साठलेली आह,े ही 

गोष्ट अगदी वनवश्चत आह.े पण अस ेभावपूणण प्सांग जास्त करून तुमच्या 

सांबांधातीलच असतात आवण हा वनव्वळ योगायोग नाही ह े मी जाणून 

आह.े 

 राधाजी, कृष्ण गोकुळातील त्याच्या काही पराक्रमाच्या प्सांगाांचा 

उल्लेख करतो, तसाच काही गांमतीच्या प्सांगाांचाही उल्लेख करतो. परांत ु

जेव्हा तो तुमच्या बाबतीतल्या प्सांगाांववषयी बोलू लागतो, तेव्हा मात्र तो 

लागलीच अांतमुणखही होतो आवण त्याचे बोलणेही थाांबते. त्याच्या व 

तुमच्या नात्याच्या सांबांधाचा काही अथणबोध लावण ेमला तरी शक्य होत 

नाही. मग मलाच एक प्कारची बेचनैी जाणव ूलागते. बरे, माझी बेचैनी 

घालवण्यासाठी कृष्णाची काही मदत होणे तर शक्यच नाही. कारण एक 

तर तो ववषय कृष्ण आपणहून कधी काढत नाही आवण जर मी तसा प्यत्न 

केला तर कृष्ण त्याला काहीही प्वतसाद न दतेा, तो ववषय वाढवतच 

नाही. मला वाटते, एक तर कृष्णाला तुमचा अत्यांत ववरह जाणवत असनू 

तो त्याला सहन होत नाही ककवा कृष्ण तुम्हाला त्याच्या अांतःकरणात 

एवढा जवळ पहात असावा, की तमुच्याववषयी तो वेगळे काही बोलचू 

शकत नाही. 



 

 

 राधाजी, कृष्णाची ही अवस्था पाहून मग माझ्या मनात 

तुमच्याववषयी ववचार सुरू झाले. ज्या तुमच्यामुळे कृष्णाच्या 

अांतःकरणाची अशी अवस्था झालेली आह ेत्या तुमची अवस्था काय असेल, 

या ववचाराने तर मी अक्षरशः बेचनैच होऊ लागलो. तसा ववषय मी 

कृष्णाकडे वारांवार काढू लागलो. तुम्हालाही कृष्णाच्या ववरहाचे दःुख होत 

असेल, तर त े कृष्णाने जाणून घेण ेअत्यांत आवश्यकच आह.े एवढेच नव्ह,े 

तर त्यासाठी त्यान ेतुम्हाला मदत करणे ह े त्याचे कतणव्यकमणच आह,े अस े

मी त्याला बजावून साांगू लागलो. परांतु त्याच्या स्वभावाप्माणे कृष्ण मला 

काहीच दाद दईेना. जेव्हा मी फारच आग्रही झालो तेव्हा, कृष्णान ेमला हा 

मागण सुचवला आवण प्त्यक्ष तुमचीच भेट घेऊन तुमच्याकडून सवण काही 

मावहत करून घेण्यास साांवगतले. त्याप्माणे मी कालच गोकुळात आलो 

आवण प्थम नांद व यशोदामाई याांची भेट घेतली. साहवजकच त्याांना 

कृष्णाचा अत्यांत ववरह जाणवत आह े आवण कृष्ण त्याांच्या भेटीला येईल 

ककवा कधी ना कधीतरी त्याांच्या लाडक्या कृष्णाची भेट होईल अशी वेडी 

आशा धरून त ेआहते. अथाणत कृष्णाची वृत्ती पहाता तशी शक्यता जवळ 

जवळ नाहीच. परांतु मी मुद्दामच नांद व यशोदा याांना तसे काही साांगून 

वनराश केले नाही. मला त्याांच्याववषयी अत्यांत वाईट मात्र वनवश्चतच 

वाटत आह.े पण त्यावरती माझ्याकडे तरी काही इलाज नाही. 

 राधाजी, नांतर काल सांध्याकाळी माझी पेंद्याशी भेट झाली आवण 

मला आश्चयाणचा सुखद धक्काच बसला. कृष्णाच्या ववरहाने पेंद्या पूणणपण े

खचला असेल याववषयी, मला तरी खात्रीच वाटत होती. परांत ु पेंद्या 

माझ्याशी अत्यांत मोकळेपणान े वागला व बोलला. कृष्णाचे प्मे 

त्याच्याठायी जागे असल्याचेच ते लक्षण आह ेह ेमाझ्या लक्षात आले आवण 

पेंद्यानेही त्याच्या या अवस्थेचे गूज मला साांवगतल.े कृष्णाचे प्ेम त्याला 

तुमच्याकडून वमळते आवण कृष्णप्ेमाचा अनुभव तो तुमच्याच भेटीत घेतो, 

असे त्याने मला मोकळेपणाने साांवगतले. एवढेच नव्ह,े तर पेंद्या आता 

मनाने मुळीच दबुणल रावहलेला नाही आवण त्याच े प्ाप्त जीवन तो 

सुखासमाधानाने जगत आह,े हा त्याचा अनुभवही त्याने मला साांवगतला. 

पेंद्याशी झालेल्या बोलण्याने तुमची भेट घेण्याची माझी आतुरता तर 

अवधकच वाढली. 
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  खरे तर, रात्रभर त्याच ववचारान ेमी जागाच होतो. केव्हा एकदा 

तुम्हाला येऊन भटेतो असेच मला झाले होते. म्हणून भल्या सकाळीच 

तुमची भेट घेण्यासाठी तुमच्या घरी आलो. माझे येणे असे अवेळी 

झाल्याबद्दल मी तमुची क्षमाच मागतो. तुमचे घर मात्र, मला अवजबात 

शोधावे लागल े नाही. तुमच्या घराबाहरे काढलले्या राांगोळीमध्ये 

‘कृष्णसखा’ असे शब्द माझ्या नजरेस आले आवण ‘ह े कृष्णाच्या राधेचेच 

घर आह’े याची मला खूण व खात्री लगेचच पटली. त्यानांतर दरवाज्याशी 

उभे राहून मी जेव्हा कृष्णाच्या पूजेत वनमग्न असलेल्या तुम्हाला पावहल,े 

तेव्हा तर क्षणभर माझेही दहेभान हरपलेच. वातावरणात भरून रावहलेली 

प्सन्नता व माांगल्य आवण सवण वातावरणालाच भारून टाकणारे ते मुरलीच े

सूर, ही तर माझ्यासाठी एका अनाकलनीय आनांदाची अनुभूतीच होती. 

असाच आनांदाचा आगळा वेगळा अनुभव मला काही वेळा कृष्णाच्या 

सहवासातही येत असतो. यावरून तमु्हाला तर कृष्णाचा ववरह अवजबात 

जाणवत नाही, याची मला खात्रीच पटली. त्यामुळे तुमच्याशी काय 

बोलावे हचे आता मला कळत नाही. माझ्या मनातील सवण प्श्न तर कधीच 

वनरूत्तर झालेल ेआहते. खरे तर, तमुचे साांत्वन करण्याच्या हतेून ेव तशा 

तयारीनेही मी यथेे आलेलो होतो. परांतु आता तुम्हालाच माझे साांत्वन 

करावे लागेल अस े मला वाटते. कारण मी तर पुरता गोंधळूनच गेलेलो 

आह.े तेव्हा तुमची मला अगम्य असलेली ही अवस्था समजावून साांगाल 

का? खरेच तुमच ेमाझ्यावर अनांत उपकारच होतील.”  

 उद्धवाचे बोलणे थाांबताक्षणीच राधा लगबगीने आतमध्य ेगेली आवण 

थोड्यावेळाने एका फुलपात्रातून गरम दधू घेऊन बाहरे आली. वतन े तो 

दधुाचा पेला उद्धवाच्या हातात ददला. राधेन ेददलेला दधुाचा पेला हातात 

तसाच धरून उद्धव अजूनही वतच्याकडे प्श्नाथणक मुद्रनेे पहात होता. राधेन े

एक क्षणभरच वतचे नेत्र वमटून घेऊन एक दीघण श्वास घेतला आवण नांतर 

उद्धवाकडे पाहून मांदवस्मत करीत राधा बोलू लागली.  

 “उद्धवजी, खरेच हा कृष्ण आपल्याला भेटला, ह ेआपले जन्मोजन्मीचे 

भाग्यच आह े आवण त्यान े आपल्यासारख्याांना जवळ केल े ह े त्याचे 



 

 

आपल्यावरील, कधीही न फेडता यणे्यासारखे उपकारच आह.े त्यासाठी 

आपण त्याचे जन्मभर ऋणी होऊन रहाण्यातच आपली धन्यता आह.े खरे 

तर, कृष्ण व कृष्णप्ेम हा असा  बोलण्याचा ववषय नाही, तर तो फक्त 

जाणण्याचा व अनभुवण्याचाच ववषय आह.े कारण, कृष्ण व कृष्णप्ेम या 

दोन गोष्टी वेगळ्या नाहीतच. कृष्ण म्हणजे प्ेमच आवण प्ेम म्हणजे 

कृष्णच! कृष्णामुळे त्याचे प्ेम वमळते आवण कृष्णप्ेमामुळेच कृष्ण कळतो. 

कृष्ण म्हणजे त्याचे अांतःकरण आवण कृष्णाचे अांतःकरण म्हणजे त्याची 

प्ेमस्वरूप अवस्था होय. सवांवरती समभावान े व अकारण असलेल्या 

कृष्णप्ेमाची थोरवी कळायला, वेळ हा लागतोच. सुरूवातीला सुखावणारे 

व साांसाररक दःुखाांना थोडा वेळ ववसरायला लावणारे म्हणून कृष्णाचे प्ेम 

मनाला भावते ह ेजरी खरे असले, तरी कृष्णाच्या वनःस्वाथी व वनरपेक्ष 

प्ेमाचा गुण नाही, तरी वाण मात्र आपल्या मनाला लागत रहातो, हहेी 

वततकेच खरे आह.े कृष्णप्ेमाचे अनके रांग त्याच े ववशदु्ध व सांवेदनशील 

अांतरांग दाखवीत रहातात. ते रांग मनालाही रांगवीत रहातात आवण 

आपल्या मनाला शुद्ध करीत त्यारठकाणी कृष्णप्ेमाला वस्थर करीत 

रहातात. मग कृष्णप्ेमाचे मूळ हळूहळू आपल्या मनात खोलवर जाऊन 

रुजू लागते आवण कृष्णप्ेमाचे गुणही आपल्या मनामध्ये वनमाणण होऊ 

लागतात. कृष्णप्ेमातील खरे सुख कळल्यावर व वमळाल्यावर साांसाररक 

सुखदःुखाच्या सवण कल्पनाांचा वनरास होतो आवण मनाचे सवण क्लेशही 

सांपतात. मन अत्यांत शाांत व समाधानी होते. 

 उद्धवजी, परांतु कृष्णाकडून वमळणारे प्ेम सेवन करीत असताना 

कळत नकळत आपल्या रठकाणीही कृष्णाववषयी जे प्ेम वनमाणण झालेल े

असते, त े मात्र आपल्याला स्वस्थ बसू दते नाही. त े प्ेम आपण केवळ 

कृष्णालाच दऊे शकतो आवण केवळ कृष्णच ते प्ेम घेऊ शकतो. म्हणून त े

कृष्णप्ेम कृष्णाला अपणण करीत रहावे, तर त े अवधकच वाढत रहाते. 

त्यामुळेच आपले मन नेहमी कृष्णप्ेमाने युक्त व आतण होऊन रहाते आवण 

वनभणयता, धैयणबळ ह े कृष्णप्ेमाचे गुण आपल्या अांगी हळूहळू बाणू 

लागतात. कृष्ण हा प्ेम दणे्यात जसा कधी कमी पडत नाही, तसाच तो प्ेम 

घेण्यातही कधी कमी पडत नाही. अशी स्वतः प्ेमाची वनत्य दवेाण घवेाण 

करून त्यासाठी आपल्यालाही नेहमी उद्युक्त करणारा कृष्ण तर, 
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माझ्यासाठी माझा दवेच होऊन रावहला. ईश्वर कसा व कोठे आह ेत ेमी 

पावहलेले नाही. पण त्या ईश्वराच े रूप म्हणजे कृष्णच होय, अशी 

अनुभवाने माझी श्रद्धा दढृ झाली आवण तेच माझ े ईश्वराववषयीचे ज्ञान! 

ईश्वराची भक्ती म्हणजे काय, ह ेमला मावहतही नव्हते. पण कृष्णापासूनची 

ववभक्तता मला सहन होत नसे. कारण कृष्ण मला त्याच्यापासनू 

वेगळेपणाने पहात नसे व अनुभवीतही नसे. कृष्ण माझ्याशी एकरूप 

होण्यासाठी आतुर असे, तर तो अनुभव त्याला आणून दणे्यासाठीचा ध्यास 

माझ्याठायी असे. एकीएक कृष्णालाच पहायच े आवण त्यालाच भेटायचे. 

एकीएक त्यालाच सवण काही साांगायचे आवण सवण काही त्याचेच ऐकायचे, 

अशीच माझी अवस्था होऊन रावहली होती आवण त्यात माझा काहीच 

पराक्रम नव्हता. ती तर सवण कृष्णप्ेमाचीच दकमया होती आवण आहहेी. 

मी कृष्णाशी एकरूप झाले असे म्हणायलाही त्या कृष्णाने मला वाव ठेवला 

नाही, तर कृष्णच माझ्याशी एकरूप होऊन रावहललेा आह.े माझ्या 

अांतःकरणात त्यान े कायमचे वसतीस्थान केले आह,े हचे खरे. कृष्ण हा 

वनत्य माझ्या सांगचे आह े असाच मला अनुभव येतो. माझ्या सांगे तो 

चालतो, माझ्या सांगे तो बोलतो, माझ्या सांगे तो पहातो आवण ऐकतोही. 

माझा कृष्ण तर त्याच्या स्वभावानुसार वनत्यच माझ्या सांगे खेळत असतो 

आवण आनांदाचे नानाववध रांग माझ्या अांतरांगात उधळीत असतो. उद्धवजी, 

या कृष्णाने माझी अशी अवस्था करून ठेवलेली असताना ‘कृष्ण 

माझ्याजवळ नाही’ असे मी कसे काय म्हणू शकेन बरे? कृष्णाने जर 

ववरहच ठेवलेला नाही, तर कोणत्या ववरहाचे दःुख मी करीत बस,ू ह े

तुम्हीच मला आता साांगा!” 

 बोलता बोलता राधेचा कां ठ दाटून आला आवण वतच्या नेत्राांतून 

प्ेमाश्रूांच्या धारा वाहू लागल्या. राधेच्या मुखावरील भवक्तभावपूणणता 

पाहून उद्धवाला राधेच्या अांतःकरणातील कृष्णमूतीचे दशणन झाले आवण 

नकळतपणे त्याचे हात जोडले गेले. हात जोडत असताना, उद्धवाने एवढा 

वेळ हातात तसाच धरून ठेवलेला दधुाचा पेला खाली ठेवला होता. राधने े

चटकन् पुढे होऊन तो पेला उचलला आवण ती पटकन आतमध्ये गेली. 

थोड्याच वेळात लगबगीने राधा पुन्हा बाहरे आली आवण वतने पुन्हा गरम 



 

 

करून आणलेल्या दधुाचा पेला उद्धवासमोर ठेवला. राधेने हात जोडून 

उद्धवाला दधू प्ाशन करण्याची ववनांती केली. भारावलेल्या अवस्थेतील 

उद्धव राधेकडे एकटक नजरेने पहात पहातच, सावकाशपणे दधू प्ाशन 

करू लागला. त्याच्याकडे प्सन्नतेने पहात राधा म्हणाली, 

 “उद्धवजी, या कृष्णाने तर मला तक्रार करायला कोणतीच जागा 

ठेवलेली नाही. त्याच्याच कृपेने बाह्याांगाचीही सवण अनुकूलता मला 

लाभलेली आह.े माझे पती ‘अनय’ याांचे पती म्हणून प्ेम व साथ मला 

नेहमीच वमळत असते. तुम्ही येण्याच्या थोडा वेळ आधीच ते कामावनवमत्त 

बाहरे गेलेत. हा सुांदर दवे्हारा त्याांनीच खास माझ्यासाठी करून घेतलेला 

आह.े दवे्हाऱ्यातील बाळकृष्णाची मूतीही स्वतः त्याांनीच घडवून घेतलेली 

आह े आवण दरवषी कृष्णजयांतीच्या आधी ते स्वतः ती मूती अवतशय 

सुांदरपणे रांगवतातही. त्याांच्यापाशीही कृष्णाच्या अनेक स्मृती आहते आवण 

त्याववषयी ते माझ्याशी मधून मधून बोलतही असतात. म्हाळसाकाकू 

सुद्धा माझे सवण काही प्ेमाने करून अत्यांत लाड व कौतुकही करीत 

असतात. त्याही कृष्णाची अधून मधून आठवण काढीत असतात आवण 

कृष्णाच्या जयांतीददनी आठवणीने बसेनाचे लाडू करून सवांना दतेात. 

त्याही आता यमुनातीरी गेलेल्या आहते. 

 अथाणत ही सवण अनुकूलता असली तरी कृष्णभेटीचा आनांद 

अनुभवण्याची ओढ मात्र रहातेच आवण त्याकररता मात्र, माझ्यासाठी 

कृष्णाची मुरली हचे माध्यम आह.े मथुरेला जाताना कृष्णाने, त्याची जण ू

वप्य सखीच असललेी ही मुरली मला प्ेमभेट म्हणून ददली आवण तीच 

मला माझ्या वप्य सख्याची भेट घडवून दते.े सकाळी मनोभाव े

कृष्णमूतीची पूजा केल्यानांतर, त्याच्या वप्य सखीला प्ेमान े क्षणभर 

छातीशी धरून ओठावर ठेवाव े आवण अांतरात अखांड स्फुरत असलेल्या 

कृष्णप्ेमाच्या नादाचा वननाद मुरलीच्या िारे घुमवून, स्वतःच त्याचा 

श्रवणानांद घ्यावा. कृष्ण हा तर माझा श्वासच आह ेआवण त्याची प्ेमधून 

तर हृदयात वनत्य चालूच असते. पण या मुरलीच्या माध्यमातून 

वेगळेपणाने प्गटणाऱ्या प्ेमाच्या स्वरलहरी, माझ्या कानािारे पुन्हा 

माझ्या हृदयात जाऊन ववलीन पावतात. असा हा कृष्णप्ेमाचा मुळापासनू 
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मुळापयंतचा प्वास पूणण होतो आवण तरीही चालूच रहातो. अशी ही 

कृष्णाची आनांददायी भेट, कृष्णाच्या प्ेमामुळे व त्याच्याच कृपेमुळे घडत 

असताना, कृष्णाचा शोध तर सांपलाच. कृष्ण तर माझ्या हृदयातच मला 

सापडला. माझ्या हृदयातच कधी कृष्ण लपतो आवण लगेचच तथेेच 

प्गटही होतो. अशा या त्याच्या लपाछपीच्या खेळामुळेच कृष्णाचे प्ेम 

अांतरात साकार होऊन रांगत रहाते आवण कृष्णभेटीचा आनांद गुणाकारान े

वाढत रहातो.” 

 बोलता बोलता राधा अांतमुणख झाली आवण मग वतचे शब्दही 

थाांबलेच. राधेची ती भावपूणण अवस्था, उद्धव अवनवमष नेत्राांनी पहात 

स्तब्धच झाला होता. परांतु थोड्या वळेाने तेवढ्याच सहजपणे राधेने वतच े

नेत्र उघडून उद्धवाकडे पावहल ेआवण मांदवस्मत केले. उद्धवाच्या हातातील 

दधुाच्या पेल्याकडे वनदशे करून राधा म्हणाली, 

 “अहो उद्धवजी, मला वाटत ेतुमच्या पेल्यातील दधू पुन्हा थांड झाल े

असणार. थाांबा! मी तुम्हाला ते गरम करून आणून दतेे,” असे म्हणून 

राधेने वतचा हात तो पेला घेण्यासाठी पुढे केला. परांतु उद्धवाने पेल्यातील 

उरलेले दधू त्वररत प्ाशन केल ेआवण पुढे होऊन त्यान ेतो पेला राधेच्या 

हातात ददला. पुढे काहीही न बोलता उद्धवान ेदोन्ही हात जोडून राधेला 

नमस्कार केला आवण तो जाण्यासाठी वनघाला. राधनेे हाताने खूण करून 

त्याला थाांबण्यास साांवगतले आवण ती लगबगीन े आतमध्ये गेली. राधेन े

पुन्हा बाहरे येऊन हातात असलेल्या पात्रातील खरवस उद्धवाच्या हातावर 

ठेवला आवण एवढेच म्हणाली, “हा कृष्णाचा प्साद!” उद्धवान े त्याचा 

स्वीकार करून तो सेवन केला आवण राधेचा नजरेनेच वनरोप घेऊन तो 

वनघाला. तेवढ्यात थाांबून उद्धवान े राधेला ववचारल,े “कृष्णासाठी काही 

वनरोप?” क्षणभर थाांबनू राधने े उद्धवाला ववचारले, “कृष्णाचा 

माझ्यासाठी काही वनरोप?” उद्धव म्हणाला, “काही नाही.” त्यावर हसनू 

राधाही त्वररत म्हणाली, “माझाही काही नाही.” आश्चयणचदकत झालेला 



 

 

उद्धव राधेच्या घराबाहरे कसा व केव्हा गेला, ह ेत्याचे त्यालाही कळलेच 

नाही. 

 उद्धव जेव्हा भानावर आला तेव्हा तो नांदाच्या वाड्यात येऊन 

पोहोचलाही होता. त्याने नांदाची भेट घेतली आवण तो म्हणाला, “नांद 

महाराज, माझी गोकुळची भेट पूणण झाली. ज्या उदे्दशाने मी येथे आलो 

होतो त्याची पूती झाली आवण मला समाधान झाले. आता मला येथनू 

वनघण्याची अनुज्ञा द्यावी. कारण आता कृष्णाची भेट घेतल्यावशवाय 

माझ्या मनाला चनै पडणे शक्यच नाही. कृष्णही मथुरेला माझी वाट 

पहात असणार याची मला खात्री आह.े आपण अत्यांत प्मेाने माझ ेस्वागत 

केलेत आवण आदरावतर्थय केलेत त्याचा मला आनांद आह.े तुमच्या 

कृष्णाववषयीच्या भावना व तुमचा वनरोपही मी कृष्णाला नक्कीच 

कळवीन. तुमची व कृष्णाची भेट वनवश्चतपणे होईल याची खात्री बाळगा. 

कृष्ण तर तुमच्या इच्छेचा वनवश्चतच आदर करेल. मी आता वनघतो.” 

 उद्धवाची अशी अचानक वनघण्याची लगबग पाहून नांदालाही 

नवलच वाटले. त्याने यशोदलेा साांगून प्वासात लागतील असे काही 

खाद्यपदाथण उद्धवाबरोबर ददले. यशोदनेे तर काही खास पदाथण कृष्णाला 

दणे्यासाठी म्हणून उद्धवाला ददल.े नांद व यशोदचे्या डोळ्यात टचकन् 

पाणी आले. उद्धवालाही गवहवरून आलेच होते. परांत ु जराही वेळ न 

दवडता उद्धव त्वरेने मथुरेकडे वनघाला आवण वाटेत कोठेही न थाांबता, तो 

वेळेआधीच मथुरेला जाऊन पोहोचला दखेील! गेल्या गेल्या स्वतःच्या घरी 

न जाता आधी तो कृष्णाच्या भेटासाठी धावतच गेला. कृष्ण जणू त्याची 

वाटच पहात होता. कृष्णाला पहाताच पुढे झेपावून उद्धव कृष्णाच्या 

कुशीतच वशरला आवण मुसमुसून मुसमुसून रडू लागला. कृष्णान े

उद्धवाच्या पाठीवरून व मस्तकावरून प्ेमाने हात दफरवीत त्याच े

परोपरीने साांत्वन केले. कृष्णाने उद्धवाला मांचकावर स्वतःच्या शेजारी 

बसवले आवण त्याला स्वतःच्या हाताने जल प्ाशन करववले. थोड्या वेळाने 

शाांत झाल्यावरती कृष्णाने उद्धवाकडे पाहून वस्मतहास्य केले आवण 

उद्धवानेही थोडेसे हसून त्याला प्वतसाद ददला. कृष्णाने उद्धवाला काहीही 

ववचारले नाही आवण उद्धवानेही कृष्णाला काहीही साांवगतले नाही. कारण 
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कोणीही काही ववचारण्याची व कोणालाही काही साांगण्याची आवश्यकता 

रावहलेलीच नव्हती.” 

 नारदाचे बोलता बोलता थाांबणे ह ेअपेवक्षतच होते. कारण भावपणूण 

प्सांगाचे वणणन होत असताना सहाय्याला आलेले शब्द भाव व्यक्त 

करण्यासाठी जेव्हा असमथण ठरू लागतात, तेव्हा शब्दाांवरील भार वाढू 

लागतो. त्याचीच पररणती म्हणजे शब्दप्वाहावरील ताण वाढून त्याची 

गती कमी होते. त्यामुळेच नारदाच्या मुखातून प्गटणारा शब्दप्वाह 

हळूहळू मांद होत थाांबला, यात नवल नव्हते. पण श्रवण करणाऱ्या 

लक्ष्मीच्या मनातील भावपूणणता एवढी वाढून रावहली होती, की वतच्या 

भावाला शब्दरूप घेणे भागच पडले. वतला न बोलता स्वस्थ बसणे शक्यच 

होईना. त्यामुळे नारदाचे बोलण े थाांबले न थाांबल े तोच, लक्ष्मीन े

बोलावयास सुरूवात केलीच. 

 “अरे नारदा, या कृष्णचररत्रातील सगुण प्ेमाची गोडी अगदी 

न्यारीच आह.े ज्याला त्या प्ेमाची गोडी लागली आवण त्या प्ेमाच े

माहात्म्य कळले तो खराच भाग्यवान होय यात जराही शांकाच नाही. 

कृष्णाच्या जीवनात आलेल्या अशा भाग्यवान व्यजक्तमध्ये उद्धवही आह ेह े

ऐकून, मला तर अवतशय आनांद झालेला आह.े कारण त्याला कृष्णाचा 

सहवास एवढ्या जवळून करण्याची नामी सांधी वमळालेली होती. पण जर 

त्याला कृष्णाचे माहात्म्य कळले नसते, तर त्याला कृष्णप्ेमाचे योग्य 

मूल्यही कळले नसते आवण मग वमळालेल्या सांधीचे उद्धवाला चीज करता 

आले नसते. पण त्याला वेळीच कृष्णाची व त्याच्या प्ेमाची थोरवी कळली 

ह ेमात्र, योग्य व चाांगलेच झाले. पण त्यासाठी कृष्णाने उद्धवाला अत्यांत 

योग्य रठकाणीच पाठववले होत,े ह े मात्र खरे! कारण जेथे कृष्णाच्या 

प्ेमाची अगदी लयलूट झाली, अस े गोकुळासारखे दसुरे रठकाणच नाही 

आवण कृष्णप्ेम अगदी यथाथणपणे अनुभवून त्या कृष्णप्ेमाला म्हणजेच 

कृष्णाला, वजने स्वतःच्या अांगाअांगातून बाणवले अशी राधेसारखी दसुरी 

व्यक्ती नाही, ह ेखरेच आह.े कृष्णच वजचे अांतःकरण होऊन रावहलेला आह े

अशी केवळ राधाच कृष्णप्ेमाची महती स्वानुभवाने प्गट करू शकत 

होती. म्हणूनच उद्धवाला राधेच्या भेटीत कृष्णाचीच भेट झाल्याचा 



 

 

अनुभव आला आवण राधेच्या भेटीनेच उद्धवाच्या गोकुळच्या भेटीची 

साथणकता झाली, यात काहीही नवल असे मुळीच नाही. 

 नारदा, पण मला एका गोष्टीचे मात्र तसे पावहले तर नवल वाटत े

आवण वाटतही नाही, की कृष्णचररत्राच्या या अांवतम पवाणच्या वणणनामध्य े

पुन्हा गोकुळचा व ववशेषतः राधेचा उल्लेख यावा, हा वनव्वळ योगायोग 

आह ेअसे मला तरी वाटत नाही. तू काही कृष्णचररत्र ह ेघटनाक्रमानुसार 

आवण केवळ इवतहास म्हणून तर नक्कीच साांगत नाहीस. पण कृष्ण व उद्धव 

याांच्या सांबांधाचे वणणन करीत असताना तू आधी त्याांच्या सांबांधाचे मूळ 

दाखवलेस आवण ते दाखवीत असताना तू कृष्णचररत्राच्या मुळापाशीच 

आलास. कृष्णचररत्राचे मूळ ह े त्यान े गोकुळात अनुभवलेल्या प्ेमामध्येच 

आह े ह े तर अत्यांत स्पष्ट व खरेच आह.े म्हणूनच तर कृष्णचररत्र ह े

मुळापासूनच गोड आह ेआवण ते तसे मुळासकट सांपूणणच सेवन करावयास 

हवे. तरच कृष्णचररत्राचा पूणण स्वाद व लज्जत अनुभवता येईल. तेव्हा 

कृष्णाचे माहात्म्य व कृष्णप्ेमाचे खरे मूल्य जाणून घेऊन गोकुळातून परत 

आलेला उद्धव आवण उद्धवाला स्वतःच्या अांतरामध्ये अत्यांत जवळ 

पहाणारा व अनुभवणारा कृष्ण याांच्यामध्ये पुढे अवधकावधक जवळीकता 

घडत गेली असणार, ह ेतर वनवश्चतच आह.े फक्त ते कसे कसे घडले आवण 

कृष्ण व उद्धव याांचे सांबांध कसे अवधक दढृ होत रावहले, ह ेसवण मला आता 

तुझ्या मुखातून ऐकावयाचे आह.े तेव्हा माझी ही इच्छा पूणण करण्याची त ू

कृपा करावीस हीच प्ाथणना आह.े” 

 लक्ष्मीचे बोलणे ऐकून नारदाने सांमतीदशणक मान डोलावली आवण 

बोलावयास सुरुवात केली.  

“लक्ष्मी, तुझे म्हणणे अगदी खरे आह.े गोकुळात जाऊन परत 

आल्यापासून उद्धवाची कृष्णाकडे पहाण्याची दषृ्टीच बदलली. त्याला 

स्वतःच्या भाग्याची जाणीव झाली आवण तो अवधक सावध व दक्ष झाला. 

कृष्णाच्या माहात्म्याचे मनावर दडपण येऊ न दतेा उद्धव मनान े

अवधकावधक मोकळा होत रावहला. स्वतःचे सवण बाह्याांगाचे जीवन तर तो 

कृष्णाला साांगत असेच, पण त्याचबरोबर साांसाररक गोष्टींचा त्याच्या 

मनावर होणारा पररणामही, तो कृष्णाला मोकळेपणाने साांगत असे. मग 
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त्या वनवमत्ताने उद्धवाशी कृष्णाचे बोलणे होई आवण त्यावरती उद्धवाकडून 

ववचारही घडत असे. त्याचीच पररणती म्हणज े उद्धवाच्या मूळ 

ववचारसरणीतच मलुभूत बदल होत रावहले आवण उद्धवाचे मन ववचाराांनी 

व भूवमकेनेही कृष्णाशी जुळून रावहले. त्यामुळेच उद्धवाच्या मनातील 

कृष्णाववषयीचे प्ेम ह े वनश्चयात्मक व सबळ झाले आवण त्याची 

कृष्णमाहात्म्याची जाण वाढत रावहली. 

 लक्ष्मी, कृष्णाने प्मेाच्या हक्काने उद्धवाच्या व्यवक्तगत जीवनातील 

सवण सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आवण उद्धवाच्या जीवनाचा व मुख्य 

म्हणजे त्याच्या मनाचा, कृष्ण सूत्रधार होऊन रावहला. कृष्णान े स्वतः 

पुढाकार घेऊन उद्धवाचा वववाहही घडवून आणला आवण हळूहळू कृष्ण 

उद्धवाचे सवण जीवनच व्यापून रावहला, असेच म्हणाव े लागेल. कृष्ण व 

उद्धव याांच्या या प्ेमसांबांधाांचा उद्धवाला जसा उपयोग झाला, तसाच तो 

कृष्णालाही झाला ही गोष्टही खरीच होती. कृष्णाच्याही व्यवक्तगत 

जीवनातील सवण गोष्टी, कृष्ण केवळ उद्धवालाच साांगत असे. फक्त 

उद्धवाकडेच कृष्णाचे अांतःकरण पणूणपणे मोकळे होत असे. म्हणूनच 

कृष्णाची कोणतीही गोष्ट उद्धवापासनू लपून रावहलीच नव्हती, म्हणज े

कृष्णानेच तशी ती ठेवली नव्हती. मग त े कृष्णाचे व रूवक्मणीचे सांबांध 

असोत ककवा कृष्णाचे अजुणनाशी असलेले सांबांध असोत, नाहीतर कृष्णाचे 

अगदी द्रौपदीशी असलेले सांबांधही असोत, त्या सवांववषयी कोणताही 

आडपडदा न ठेवता, कृष्ण सवण काही उद्धवाला साांगत असे. काही वेळेला 

उद्धवालाच त्याचे थोडेसे दडपण येत असे. परांतु त्याच वेळेला कृष्णाच्या 

या भरवशाला पात्र होऊन रहाण्याचा वनश्चयही उद्धव मनोमनी करीत 

असे. उद्धवाच े व्यवक्तगत जीवन साहवजकच अत्यांत मयाणददत होत.े परांत ु

कृष्णाचे जीवन व त्याचे भावववश्वही अत्यांत व्यापक होते, त्यामळेु 

कृष्णाशी जुळलेले उद्धवाचे मनही हळूहळू व्यापक होत गेले. 

 लक्ष्मी, कौरव-पाांडव याांच्याववषयीची कृष्णाची भूवमका व प्त्यक्ष 

सहभाग याची उद्धवाला पूणण मावहती होती आवण जाणीवही होती. 

कृष्णाचे धमणस्थापनेचे कायण, त्यासाठी त्यानेच पुढाकार घेऊन घडवून 

आणलेले कौरव व पाांडव याांच्यातील युद्ध, त्या युद्धात घडलेले अनेक 

रोमहषणक व भावपूणण प्सांग ह े सवण सवण कृष्ण उद्धवाला साांगत अस.े 



 

 

भीष्माांच्या भवक्तभावाचा झालेला आनांद आवण त्याांच्या मृत्यूची योजना 

आखताना मनाला झालेले दःुखही कृष्णाने उद्धवाला साांगूनच मोकळे केल े

होते. भीष्माांच्या अांतसमयीचा प्सांग साांगताना तर कृष्णाला भरूनच आल े

होते. कृष्णाच्या बोलण्यातून त्याच्या अांतःकरणातील राग, व्यथा, हषण व 

आनांद यासारखे नानाववध भाव उद्धवापाशी व्यक्त होत असत. त्यामुळे 

कृष्णाचे अांतःकरण उद्धवाला अवधकावधक कळत रावहले आवण तो कळत 

नकळतपणे कृष्णाच्या अनेकववध भावाांशी समरस होऊ लागला. युद्ध 

समाप्तीनांतर अश्वत्थाम्याने केलेला द्रौपदीच्या पुत्राांचा वध आवण त्या वेळेस 

द्रौपदीच्या अांतःकरणाची प्गट झालेली भावपूणण व सबळ अवस्था, 

याववषयी उद्धवाला साांगत असताना कृष्णाचे अांतःकरण तर एवढे भरून 

आले, की तो अक्षरशः उद्धवाच्या खाांद्यावर मस्तक ठेवून अश्रपुात करू 

लागला. कृष्णाची ती अवस्था पाहून उद्धवही भाांबावलाच. पण त्यान े

कृष्णाचे साांत्वन करून त्याला धीर ददला. 
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कृष्णाला अवतारसमाप्तीच ेवधे 

 ह े लक्ष्मी, पाांडवाांचा ववजय होऊन त्याांना त्याांच्या हक्काचे 

हवस्तनापूरचे राज्य वमळाले आवण ते त्या राज्यकारभाराच्या जबाबदारीत 

पूणणपणे अडकले. कृष्णाचे त्यारठकाणी जाणेही हळू हळू थाांबले आवण 

त्याचा िारकेतील वास्तव्याचा काळ वाढू लागला. साहवजकच उद्धवाला 

कृष्णाचा सहवास जास्त वमळू लागला. पण उद्धवाच्या एक गोष्ट लगेचच 

लक्षात आली, की कृष्ण हा अवधकच अांतमुणख झाललेा आह ेआवण तो सतत 

कोणत्या तरी ववचारामध्ये गढलेला असतो. कृष्णाचे उद्धवाशी बोलणेही 

हळूहळू कमीच झाले. पण तरीही उद्धव मात्र कृष्णाच्या वनत्य सहवासात 

राहून त्याची सेवा करीत अस.े कृष्णाला त्या बाह्याांगाच्या सेवेचीसुद्धा 

तेवढी आवश्यकता वाटेनाशी झाली. परांतु उद्धवाने कृष्णाची साथ सोडली 

नाही. कारण तो तसा ववचारही करू शकत नव्हता. असचे एकदा एकाांतात 

असताना कृष्ण अत्यांत सहजपण ेव जणू स्वतःशीच बोलल्यासारखा बोल ू

लागला.  

 “अरे उद्धवा, पाांडवाांच्या वनवमत्ताने धमाणचा ववजय झाला याचा मला 

अत्यांत आनांद होत आहचे. परांतु त्याचबरोबर मला एक काळजीही वाटत 

आह ेकी हा धमाणचा झालेला ववजय रटकून कसा राहील? अधमाणचा जरी 

पराभव झाला असला तरी तो काही पूणण व समूळ नष्ट झालेला नाही ही 

गोष्ट मी जाणून आह.े कारण या अधमाणची मुळे व्यक्ती-व्यक्तींच्या मनात 

अत्यांत खोलवर असतात आवण त्याांना थोडेसे अनकूुल हवामान व 

खतपाणी वमळाले, तरी त्याांची वाढ झपाट्याने होऊन त्याचा मोठा वृक्ष 

होण्यास जराही वळे लागत नाही. आता पुढील काळ तर अवधकच कठीण 

येणार आह.े कारण कवलयुगाची सुरुवात होण्याची वेळ अगदी जवळ येऊन 

ठेपलेली आह े आवण त्यामुळे अधमाणची वाढ होऊन तो फोफावण्यासाठी 

अनुकूल वातावरण वनमाणण होणार आह.े लोक अवधकावधक ववषयासक्त 

होतील आवण त्याांच्यासाठी ववषयसुखाची अनेकानेक साधनेही वनमाणण 

होत रहातील. त्यामुळे लोकाांच्या ववषयवासना अवधकच प्बळ होत 

रहातील. लोक केवळ ववषयाांत धुांदच होणार नाहीत, तर ववषयाांधही 

होतील आवण त्यापोटी सवण नातीगोती ववसरून स्वाथी व कपटी होतील. 



 

 

बाह्याचरणाचीही चाड कोणाला रहाणार नाही. ईश्वर, त्याचे अवस्तत्व व 

धमण याचा उपयोगही लोक स्वतःचा स्वाथण व कामना पणूण करण्यासाठीच 

करून घेतील. बाह्याांगान े व्रतवैकल्ये, उपासतापास, पूजाअचाण चाल ू

ठेवतील, परांत ुअांतरातील वासना व अहांकार याांच्या अवस्तत्वामुळे सवणत्र 

दाांवभकपणा पसरून राहील. अथाणत सावत्त्वक वृत्तीचा पणूणपणे लोप होणार 

नाही ह े जरी खरे असले तरी ती अत्यांत दबुणल होऊन राहील आवण 

त्याांच्यासाठी आांतररक शाांती समाधान दणेारा ईश्वरप्ाप्तीचा मागणही 

ददवसेंददवस दरु्षमळच होत राहील. माझ्या अांतःकरणात ही व्यथा मला 

तीव्रतेन ेजाणवत आह.े परांत ुकाळाच्या सत्तेपुढे कोणाचाही, म्हणज ेअगदी 

माझाही इलाजच नाही. माझ्या कायाणच्या व जीवनाच्या मयाणदाही आता 

मला स्पष्टपणे ददसू व जाणवू लागल्या आहते. आता पुढे सवण काही 

परमेश्वराच्या वनयतीनुसार जे घडायचे असेल ते घडेलच. मला त्याची 

जचता नाही, पण काळजी मात्र वनवश्चतच वाटते. 

 उद्धवा, माझ्याठायी सवाणत मोठे दःुख आह ेते आपल्या यादवाांचे व 

यादवसेनेचे. त्यातील बरीचशी यादवसेना कौरव-पाांडवाांच्या युद्धामध्य े

नष्ट झाली असली तरी यादव कुळाची मात्र जी अधोगती झालेली आह ेती 

मला पाहवत नाही. राज्यसत्तेचा उपयोग सवणसामान्य जनतेच्या 

कल्याणासाठी करण्याच्याऐवजी, त्याांनी ववषय उपभोगासाठीच त्याचा 

वापर केला. मी व बलराम होतो म्हणून आतापयंत यादवाांचे अनेक दोष 

झाकले गेले आवण त्याांच्या दषु्कमांना आळा तरी बसला होता. परांत ु

त्याांच्यावरील आमचे छत्र एकदा का बाजूला झाले की ते सवांगाने उघड े

पडतील आवण मग त्याांना कोणी त्राताच उरणार नाही. त्याांचा 

मनमानीपणा वाढतच जाईल आवण ते डोईजड होऊन रहातील. पण 

त्यामुळे सामान्य प्जाजन भरडले जातील आवण मला त्याचीच काळजी 

जास्त वाटत आह.े आजकाल तर ह ेयादव एवढे माजले आहते की त ेमला 

व बलरामालाही जुमानीत नाहीसे झाले आहते. तेव्हा या यादवाांचे आता 

काय करावे हा मोठा प्श्नच मला पडला आह.े तुला त्याच्यावरती काही 

उपाय सुचत असल्यास मला साांग बरे!” 

 कृष्णाचे बोलणे ऐकत असताना उद्धवालाही थोडेसे 

गोंधळल्यासारखेच झाले. त्याला कृष्णाचा सूर व भाषाही काहीशी 
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वेगळीच जाणवली. कृष्णाच्या बोलण्यातील गाांभीयण उद्धवाच्याही लक्षात 

आले आवण तोही गांभीरच झाला. पण काय बोलावे ह ेत्यालाही सुचेनाच. 

परांतु उद्धवाला यादवाांपेक्षा स्वतःचीच काळजी जास्त वाटू लागली. 

यादवाांचे पुढे काय होणार यापेक्षा आपले पुढे काय होणार, या ववचारानेच 

उद्धव जास्त ग्रस्त झाला. त्यामुळेच त्याच काळजीच्या सुरात उद्धवान े

कृष्णाशी बोलावयास सुरुवात केली.  

 “अरे कृष्णा, मला एक गोष्ट कळतच नाही की तू अचानक अशी 

पुढची भाषा का बोलायला लागलास? मला तरी तुझ्या या बोलण्याची 

थोडीशी भीतीच वाटू लागली आह.े काही कारण नसताना तू फारच पुढची 

भाषा बोलत आहसे असे मला तरी वाटते. तू तर एकदम वनरवावनरवीचचे 

बोलणे सुरू केल ेआहसे. काळाच्या ओघात तुझ्या जीवनाला व कायाणला 

मयाणदा आल्याही असतील. पण याचा अथण असा नव्ह े की सवण सांपतच 

आलेले आह.े अजून तुझ े केवढे तरी जीवन बाकी आह ेआवण तुझे कायणही 

अजून पूणण झालेल ेनाही. परमेश्वराच्या कृपेने तुला उदांड आयुष्य लाभणार 

आह ेआवण त्याच्याच इच्छेनुसार तुझ्याकडून भरपूर कायणही घडेल याची 

मला पूणण खात्री आह.े तेव्हा त ूउगाचच ही ‘तुझ्या नांतरची’ भाषा बोलून 

माझ्या जीवाला घोर लाव ूनकोस. मला एका गोष्टीच ेनवल वाटत ेकी मी 

ज्याचा ववचार काय, कल्पनाही करू शकत नाही त्याववषयी त ू एवढ्या 

सहजतेने कसे काय बोलू शकतोस? तवे्हा एक गोष्ट लक्षात ठेव की यापुढे 

माझ्याशी बोलताना अशी भाषा वापरायची नाही, की ज्यामुळे माझ्या 

मनात अत्यांत काळजी वनमाणण होईल.  

 रहाता रावहला यादवाांचा प्श्न. तुझ े म्हणणे योग्यच आह.े यादव 

अत्यांत उन्मत्त व बपेवाण झालेले आहते ही गोष्ट खरीच आह ेआवण ते एक 

काळजीचा व जचतेचा ववषय होऊन रावहलेले आहते. परांतु थोडासा ववचार 

केला तर त्यावरती काही वनवश्चतच उपाय वनघेल अशी मला खात्री आह.े 

त्याांना एकदा चार गोष्टी नीट समजावून साांगाव्या लागतील आवण त्याांना 

योग्य ती समज करून द्यावी लागेल. पण ही जबाबदारी तुलाच घ्यावी 

लागेल. कारण त्यातल्या त्यात ते तझुेच काहीतरी ऐकण्याची थोडीफार 



 

 

शक्यता आह.े बाकी दसुऱ्या कोणालाही ते दाद दणेार नाहीत. आपणच 

काहीतरी वनवमत्त काढून सवण यादवाांना युवक्तन े एकत्र बोलावले पावहजे, 

म्हणजे मग ती सांधी साधून तुला त्याांच्याशी त्याांच्या वहताचे चार शब्द 

बोलता यतेील. मला वाटत ेयेथ ेिारकेमध्ये त ेजमणे शक्य नाही. कारण 

त्याांचा आपापसातील बेबनावही अवतशय वाढलेला आह.े तेव्हा आपण 

सवांनी वमळून कुठेतरी जाण्याचे करूया. त्यातल्या त्यात जर आपण 

एखाद्या तीथणक्षेत्राला जाण्याचे ठरवले तर ती सूचना सवांनाच मान्य 

होण्यासारखी आह.े याबाबत तुला काय वाटते? तुझा काय ववचार आह?े” 

 उद्धवाचे बोलण े सांपत असतानाच कृष्णाने सांमतीदशणक मान 

डोलवली आवण तो म्हणाला, “उद्धवा, तझुी सूचना वनवश्चतच ववचार 

करण्यासारखी आह.े खरे तर, ही यादवमांडळी काहीही समजावून 

साांगण्याच्या पवलकडेच गेलेली आहते. पण तुझ्यारठकाणी त्याांच्याववषयी 

अजूनही काही आशा वशल्लक रावहली असेल, तर त्याांच्याशी एकवत्रतपण े

बोलावयास माझी काही हरकत नाही. परांतु त्यातून काही वनष्पन्न वनघले 

असे मला तरी वाटत नाही. तेव्हा त्याबाबतीत तूच काय ते ठरव आवण 

आपण कसे व कोठे जायचे ते तूच सवानंा साांग, म्हणज ेझाले. 

 उद्धवा, तुला आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट साांगायची आह.े माझ्या 

बोलण्यात जेव्हा जेव्हा पुढील काळाचा उल्लेख येतो तेव्हा तू एकदम 

काळजीने युक्त होतोस आवण मला तुझ्याठायी एक प्कारची भीती वनमाणण 

झाल्याचे जाणवते. पण काळ पुढे जात आह ेही तर वस्तुवस्थतीच आह.े ती 

कोणालाही डावलता येणार नाही. भववष्यकाळाची उगाच जचता करू नय े

ह े बरोबरच आह.े परांतु आतापयंतच्या अनुभवावरून भववष्यकाळाकडे 

पहाण्याची दषृ्टी मात्र आपल्याला आलीच पावहजे आवण भावी गोष्टींना 

सामोरे जाण्याचे धैयणबळही आपल्याला आलेच पावहजे. तरच 

आजपयंतच्या अनुभवाचा आपल्याला उपयोग झाला असे म्हणता येईल. 

काळाचा प्वाह आह,े तसाच जीवनाचाही प्वाह आह े आवण शेवटी 

जीवनाचा प्वाह कालप्वाहात ववलीन होतो हचे सत्य आह.े ईश्वराच े

रक्षण तर सवांनाच आह ेपण त ेमृत्य ूयेईपयंतच. कारण मृत्यू हा जीवनाचा 

अटळ शेवट आह.े फक्त तो शेवट गोड व आनांदाचा करणे ह ेमात्र ज्याच्या 
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त्याच्या हाती आह.े ज्याांना ईश्वराचे प्ेम वमळाले आवण त्यातून ज्याांच्या 

अांतरात ईश्वरीप्ेमाचे मूळच वनमाणण होऊन रूजले, त्याांचे सवण जीवनच 

फलरूप व मुळासकट गोड होऊन रहाते. त्याांना मग या काळाची जरासुद्धा 

भीती वाटत नाही. त्याांचा जीवनप्वाह काळप्वाहाच्या िारे 

परमेश्वराठायी जाऊन ववलीन होतो. परांतु उद्धवा, मी आताच तर कोठे 

जात नाही ना? मग कशाला काळजी करतोस? आता तर आपण सवणजण 

वमळून तीथणयात्रेला जात आहोत ना? मग त ूआपला त्याच्याच तयारीला 

लाग बघू.”  

 कृष्णाचे असे बोलणे ऐकल्यानांतर उद्धवाला जरा धीर आला आवण 

त्याने पुन्हा स्वतः शाांतपणे ववचार केला. सवानंी वमळून कोठे जाव े या 

सांबांधी मग त्यान े इतराांशीही ववचारवववनमय केला. त्यानांतर सवण 

यादवाांनी वमळून ‘प्भास’ नावाच्या तीथणक्षेत्री जाण्याचे वनवश्चत केल.े 

त्याप्माणे एका शभुवतथीचा योग साधून सवण यादव, कृष्ण व बलराम 

याांच्यासह प्भास क्षेत्री जाऊन दाखल झाले. परांतु तथेहेी यादवाांनी गोंधळ 

घातलाच. नदीस्नान व दवेताांची पूजाअचाण इत्यादी झाल्यानांतर सवण यादव 

एकत्र जमून सहलीची मौज लुटू लागले. एवढेच नव्ह,े तर त्याांनी 

त्यारठकाणी मद्यप्ाशनास सरुुवात केली. उद्धवान े त्याांची समजूत 

काढण्याचा प्यत्न केला. वनदान तीथणक्षेत्राच्या रठकाणी तरी त्याांनी 

मद्यप्ाशनासारख े जनद्य कमण करू नये म्हणून उद्धवान े त्याांना ववनवून 

साांवगतले. परांतु कोणीही उद्धवाला जुमानले नाही. ववनाशकाळ जवळ 

आल्यानांतर ववपरीत बुद्धी झाल्याचेच ते कुलक्षण होते. यादवाांना मद्याची 

नशा व धुांदी एवढी चढली की त्या भरात त्याांची आपापसातच वादावादी 

सुरू झाली. वादावादीचे रूपाांतर भाांडणामध्ये झाले आवण भाांडणाची 

पररणती प्त्यक्ष यदु्धामध्येच झाली. सवणचजण आपापसातच युद्ध करून 

स्वकीयाांनाच ठार मारू लागले. 

 पररवस्थती  हाताबाहरे जात आह े ह े लक्षात आल्यावरती कृष्ण व 

बलराम याांनी मध्ये पडण्याचा प्यत्न केला. परांतु त्याचा यादवाांवरती 

उलटाच पररणाम झाला आवण ते कृष्ण व बलराम याांनाच दषूणे दऊेन 



 

 

त्याांच्यावरतीच उलटले. त्यातल्या काहीजणाांनी तर कहरच केला. 

‘यादवाांच्या आजच्या दःुवस्थतीला तुम्हीच जबाबदार आहात’ असा कृष्ण 

व बलराम याांच्यावरती आरोप करून त्याांनी कृष्ण व बलराम 

याांच्यावरतीच शि उगारायला कमी केले नाही. तेव्हा मात्र कृष्णाचा राग 

अनावर झाला. त्याने फक्त एकच दषृ्टीक्षेप बलरामाकडे टाकला. त्याचा जो 

अथण समजायचा तो बलराम समजला आवण कृष्ण व बलराम या दोघाांनी 

वमळून यादवाांवरती प्वतहल्ला चढवला. या अनपेवक्षत हल्ल्याने यादव 

जरी सुरुवातीला गाांगरले, तरी मद्याच्या नशेमुळे आलेला त्याांच्याठायीचा 

चेव मात्र कायम होता. तेही हट्टाला पेटले आवण प्ाणपणाने लढू लागले. 

कृष्णाच्या हातातील गदा व बलरामाच्या हातातील मुसळ यािारे 

प्गटणाऱ्या त्याांच्या पराक्रमापुढे यादवाांचा वनभाव लागणे शक्यच नव्हत े

आवण स्वतःचे प्ाण गमावण्यावाचनू त्याांना दसुरे गत्यांतरही नव्हतेच. 

शेवटी तेच झाले आवण सवण यादवाांचा वनःपात झाला. ते भयांकर दशृ्य 

पाहून उद्धवही जरासा घाबरलाच. कृष्णाचे असे प्गटलेले क्षात्रतेज आवण 

त्याचा पराक्रम उद्धव प्थमच पहात होता. उद्धवाला यादवाांववषयी 

वनवश्चतच वाईट वाटले. परांतु त्याांना त्याांच्याच दषु्कमाणचे व प्त्यक्ष 

कृष्णाचाच अवमान केल्याचे फळ वमळाले ह ेउद्धवाने ओळखले आवण तो 

काहीच न बोलता कृष्णाच्या समोर येऊन उभा रावहला. उद्धवाला 

पहाताच कृष्ण शाांत झाला. त्याने उद्धवाच्या खाांद्यावर हलकेच थोपटल े

आवण उद्धवाच ेमखु कुरवाळून कृष्णाने त्याच ेसाांत्वन केले. उद्धव पूणणपण े

शाांत झाला आह ेअसे पाहून कृष्णाने त्याच्याशी बोलावयास सुरुवात केली. 

 “उद्धवा, पावहलेस ना? ज्या यादवाांना मी सवण राज्यवैभव प्ाप्त 

करून ददले ते यादव शेवटी माझ्यावरतीच उलटले आवण त्याांनी स्वतःचा 

सवणनाश स्वतःच्या हाताांनीच ओढवून घेतला. कृतज्ञता तर नाहीच, पण 

उलट माझ्याशी ते कृतघ्नच झाले आवण त्याचेच फळ त्याांना भोगाव े

लागले. पण झाल ेते एका अथी योग्यच झाले असेच म्हणावे लागेल. कारण 

असे उन्मत्त झालेल ेह ेयादव पुढे या पृर्थवीला केवळ भारभूतच नव्ह,े तर 

त्रासदायकही होऊन रावहले असते. एक गोष्ट बरी झाली, की मी माझ्याच 

हाताांनी त्याांना सांपवले आवण या परृ्थवीचा भार थोडातरी हलका केला. 

त्यामुळे मी माझ्या एका मोठ्या जबाबदारीतून मोकळा झालेलो आहो. 
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आता तू एक कर. िारकेला जाऊन येथे घडलेला प्सांग तेथील वियाांना व 

वृद्धाांना कवथत करून त्याांचे साांत्वन कर आवण नांतर पुन्हा येथे येऊन या 

यादवाांच्या मृतदहेाांच्या अांत्यववधीची व्यवस्था कर. तोपयंत येथ े मी व 

बलराम थाांबनू रहातो.” कृष्णाचे बोलणे ऐकून उद्धव अत्यांत नाइलाजाने व 

जड पावलाांनी तथेनू वनघाला आवण त्याने िारकेच्या ददशेने प्वास सुरु 

केला. 

 कृष्ण व बलराम ह े दोघेही अत्यांत थकलेले होत.े अचानक घडलेल े

युद्ध आवण त्यामध्ये झालेला यादवाांचा ववनाश पाहून बलरामालाही 

उदासीनताच आली होती. काळाची खणू त्याच्याही लक्षात आली होतीच. 

थोडा वेळ स्वस्थ राहून त्यानेही ववचार केला आवण त्याने शाांतपण े

कृष्णाशी बोलावयास सुरुवात केली.  

 “कृष्णा, मला एवढा मानवसक धक्का बसला आह,े की मी त्याच्यातून 

अजूनही सावरलेलो नाही. ज्या यादवकुळात आपण जन्माला आलो आवण 

वाढलो, ज्या यादवकुळाच्या उत्कषाणसाठी आपण अक्षरशः हाडाची काडे 

करून अपार कष्ट केले आवण ज्या यादवाांना आपण राज्यवैभव व सवण ऐश्वयण 

प्ाप्त करून ददले, त्या यादवाांनाच आपल्यावर असे उलटलेले पाहून माझ े

मन तर उविग्नतेन े पूणणपणे ग्रासलेल े आह.े या यादवाांनी तर कृतघ्नतेची 

पररसीमाच गाठली असेच म्हणावे लागेल. त े यादव तर त्याांच्या कमाणन े

मेलेच. पण मी आता वजवांत कशासाठी व कोणासाठी आह े हचे मला 

कळेनासे झाले आह.े माझ्या जीवनाला आता काही अथण वा प्योजनच 

रावहलेले नाही आवण अस े वनरथणक जीवन जगण्याची माझ्या रठकाणी 

उमेदही वशल्लक रावहलेली नाही. मला वाटते की मी आता माझी 

जीवनयात्रा शाांतपणे व समाधानपूवणक सांपवणेच अवधक योग्य होईल. 

कृष्णा, तेव्हा त ूमला त्यासाठी सांमती द ेआवण मला प्ेमाने वनरोप द.े”  

 असे म्हणून बलराम आवेगाने पुढे झाला आवण तो कृष्णाच्या जवळ 

येऊन समोर उभा रावहला. दोघाांनी एकमेकाांकडे काही न बोलता अश्रूपूणण 

नेत्राांनी पावहले आवण परस्पराांना दढृ आजलगन ददले. दोघाांनाही 

एकमेकाांना सोडवतच नव्हते. पण कृष्ण व बलराम ह ेउभयता ईश्वराची 



 

 

वनयती जाणत असल्यामुळे काळाचा सांकेतही ते ओळखून होते. त्या 

दोघाांचे मौनही सवण काही बोलून गलेे. बलरामाने स्वतःला कृष्णापासून 

प्यत्नपूवणक दरू केले. बलराम त्याचरठकाणी भूमीवरती माांडी घालून 

बसला. त्यान ेनेत्र वमटून घेतल ेआवण मनाच्या सवण बाह्य वृत्तींचा अवरोध 

करून पांचप्ाणाांना शरीरात उध्वणगामी केले. क्षणाधाणत बलरामाचे पांचप्ाण 

त्याच्या दहेाला सोडून पांचत्वात ववलीन झाले आवण त्याचा जड दहे खाली 

पडू लागला. कृष्ण धावतच पुढे आला. त्याने बलरामाच्या दहेाला सावरून 

धरले आवण सावकाशपणे खाली भूमीवर ठेवले. कृष्ण अत्यांत प्ेमान े

बलरामाचे मुखकमल कुरवाळीत होता आवण त्याला स्वतःच्या अश्रूांनी जण ू

स्नानच घालीत होता. 

 बलरामाचा दहेत्याग झाल्यावरती कृष्ण पूणणतः अांतमुणख झाला आवण 

त्याचे दहेभान पणूणपणे हरपले. तशाच अवस्थते कृष्णाच्या पायाांनी 

चालावयास सुरुवात केली आवण कृष्ण तेथून दरू जाऊ लागला. काही काळ 

चालल्यानांतर वाटेत उभ्या असलेल्या एका अश्वत्थ वृक्षाकडे कृष्णाचे पाय 

नकळतपणे वळले. अनाहूतपणे, अत्यांत सहजतेने कृष्ण त्या वृक्षाखाली 

जाऊन बसून रावहला. एवढे ददवस, नव्ह े नव्ह,े एवढी वषे अववश्राांतपण े

कष्टलेला कृष्णाचा दहे जणू काही त्यारठकाणी प्थमच ववश्राम पावला 

होता. झाडाच्या बुांध्याला टेकून व उजव्या पायावर डावा पाय ठेवून 

बसलेला कृष्ण, अत्यांत स्वस्थवचत्त अशा अवस्थेत होता आवण नेत्र वमटलेले 

त्याचे मुखकमल अत्यांत शाांत व वनर्षवकार ददसत होते. कृष्णाच्यासाठी 

काळसत्ता थाांबलीच होती आवण काळाचे मोजमापही सांपलेच होते. 
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वनवाणणीचा कृष्ण 

 लक्ष्मी, तेवढ्यात एक अकवल्पत घटना घडली. नेमका त्याचवेळी एक 

व्याध वशकारीच्या शोधात त्या पररसरात आला होता. दरुून पावहल े

असता अश्वत्थवृक्षाच्या फाांद्या व पानाांनी झाकल्या गेलेल्या कृष्णाच्या 

उजव्या पायावरील डावे पाऊल फक्त त्या व्याधाच्या दषृ्टोत्पत्तीस आले. 

कृष्णाचे ते सुकोमल व नाजूक पाऊल म्हणजे जणू एका हररणाचे मुख आह े

असा समज त्या व्याधाचा झाला आवण साहवजकच त्याला अत्यांत हषणही 

झाला. लागलीच जराही वेळ न दवडता त्या व्याधाने धनुष्याला बाण 

लावून कृष्णाच्या पावलावरती नेम धरला आवण पुढच्याच क्षणाला वेध 

घेऊन बाण सोडलाही. त्या बाणाने त्याचे लक्ष्य अचूक गाठले आवण तो 

कृष्णाच्या पावलात वशरून रूतून बसला. बाणाने झालेल्या जखमेतनू 

रक्ताची धार सुरू झाली, तरीही कृष्णाला त्याचे भानच नव्हते. बाण 

सोडल्यानांतर बाणाच्या पाठोपाठ तो व्याधही त्याला वमळालेली वशकार 

पहाण्यासाठी धावतच आला. कृष्णाला पहाताच व्याधाने त्याला ओळखल े

आवण तो तर चदकतच झाला. त्याच्याकडून घडलेली चकू त्याच्या लक्षात 

आली आवण त्या व्याधाच्या ठायी अपराधाची भावना वनमाणण झाली. पुढे 

येऊन तो व्याध कृष्णाच्या पायाजवळ बसला आवण स्फुां दनू स्फुां दनू रडू 

लागला. व्याधाच्या रूदनाच्या आवाजाने कृष्ण हळूहळू देहभानावर आला 

आवण त्याने हलकेच त्याचे नेत्र उघडले. समोर बसून शोक करीत 

असलेल्या त्या व्याधाला पाहून कृष्णाला काहीच अथणबोध होईना. 

व्याधाचे साांत्वन करण्यासाठी म्हणनू कृष्ण थोडासा पुढे वाकू लागला 

असता, त्याला एकदम त्याच्या पायात रूतलेल्या बाणाची जाणीव झाली 

आवण कृष्णही चदकतच झाला. कृष्ण प्श्नाथणक नजरेने त्या व्याधाकडे पाहू 

लागला. पण व्याधाच्या तोंडातून एकही शब्द फुटेचना. कृष्णाने हाताच्या 

खुणेने त्या व्याधाला धीर दऊेन आश्वावसत केल ेअसता त्या व्याधाने सवण 

धैयण एकवटून बोलावयास सुरूवात केली, 

 “अरे कृष्णा, मी तुझा अनांत अपराधी आह ेआवण माझ्या अपराधाला 

मृत्यूदांडावशवाय दसुरी कोणतीही वशक्षा असूच शकत नाही. वशकार 

करण्यासाठी म्हणनू मी सावज शोधीत होतो आवण दरूून पहात असताना 

चुकून तुझ्या या सुांदर व नाजूक पावलालाच मृगाचे मुख समजलो. योग्य 



 

 

सावज वमळाल्याच्या आनांदातच मागचा पुढचा काहीच ववचार न करता 

मी बाण सोडला आवण तो बाण तझु्या या पावलाचा छेद घेऊन त्यात 

रूतून बसलेला आह.े माझ्याकडून नकळत का होईना पण जे पाप घडलले े

आह े त्याचे कशानेही क्षालन होणे शक्यच नाही. या पापकमाणचे ओझ े

माझ्या मनावर कायमचे रहाणार आह ेआवण त्याचा भार माझ्या मनाला 

जन्मभर वहावा लागणार आह;े तेव्हा कृपा करून मला मृत्यूदांडाची वशक्षा 

द े आवण या पापातून माझी कायमची सुटका कर.” असे म्हणता म्हणता 

त्या व्याधाचे शब्द त्याच्या कां ठातच अडकले आवण अश्रुधारा मोकळ्या 

होऊन नेत्रातून वाहू लागल्या. 

 कृष्णाच्या शाांत मखुावर गांभीरता पसरली. घडलेल्या प्सांगातील 

काळाचा सांकेत कृष्णाला कळला. काळाची पडत असलेली पावले कृष्णान े

ओळखली आवण त्याला काळसते्तचे कौतुकच वाटले. परांतु कृष्णाला त्या 

व्याधाची मात्र अत्यांत दया आली आवण कृष्णाने त्या व्याधाशी साांत्वनपर 

बोलावयास सुरूवात केली. 

 “अरे व्याधा, तुला वाईट वाटण े ह े अगदी साहवजक आह.े परांत ु

तुझ्याकडून ही गोष्ट अनवधानाने घडलेली आह.े त्यात तुझी काहीच चूक 

नाही आवण तुझा काही दोषही नाही. मनात पापाचे ववचार वगैरे तर 

मुळीच आणू नकोस. तुला मी साांगतो त्यावर ववश्वास ठेव, की 

नकळतपणाने का होईना, पण तू मला साहाय्यभूतच झालेला आहसे. अरे, 

माझा आयुष्यकाळ सांपून दहेत्यागाची वेळ जवळच आलेली होती आवण 

दहेत्याग कसा घडेल बरे, या ववचारातच मी होतो. एक प्कारे त्या 

वववांचनेतूनच तू मला सोडवलेस असेच म्हणावे लागेल. ह े तर तुझ े

माझ्यावरचे एक प्कारे उपकारच आहते. कारण तू मला साहाय्यभूतच 

झाला आहसे. ईश्वराच्या वनयतीतच तुझे येथ ेअस ेअचानक येणे झाले. त्या 

ईश्वरानेच जणू तुला येथे पाठवले आवण त्याच्या कायाणसाठी तुला वनवमत्त 

केले. तेव्हा मनात कोणत्याही प्कारची खांत वा अपराध भावना अवजबात 

बाळगू नकोस. तुझ्याकडून कोणतेही पापकमण तर अवजबात घडलेल ेनाही. 

आता तू वनःशांक मनाने येथून वनघनू जा. येथ ेजर कोणी तुला पावहल ेतर 

उगाचच तुझ्यावर दोषारोप केले जातील आवण मग तुला त्याचा त्रास 
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होईल. तुला जीवनात सवण सुख े वमळतील आवण इहलोक सोडल्यावरती 

तुला वनवश्चतपणे स्वगाणची प्ाप्ती होईल, असे माझे तुला आशीवाणद आहते. 

येथे जराही न थाांबता त ूयेथून त्वररत वनघण्याचे कर. यथेे घडलेला प्सांग 

तू कोणालाही साांग ूनकोस आवण तूही तो ववसरून जा.” 

 कृष्णाच्या बोलण्याने व्याधाचेही मन भरून आले. तशा 

अवस्थेमध्येही कृष्णाठायी व्याधाववषयी काळजीच होती आवण त्यानेच तो 

व्याध भारावला गलेा. व्याध कृष्णाची काही मदतही करू शकत नव्हता 

आवण त्याचे तेथे जास्त वेळ थाांबणे उवचतही नव्हते ह ेव्याध जाणून होता. 

त्यामुळे अत्यांत नाईलाजाने व झाल्या गोष्टीचा मनाशी ववचार व अचांबा 

करीत करीतच, तो व्याध अवतशय जड पावलाांनी तेथून वनघता झाला. 

 लक्ष्मी, कृष्णाच्या साांगण्याप्माणे उद्धवाने िारकेला जाऊन प्भास 

क्षेत्री घडलेली सवण हकीकत तेथील प्जाजनाांच्या कानावर घातली आवण 

अथाणतच सवण नगरीत एकच हलकल्लोळ माजला. सवण यादव वियाांनी व 

वृद्धजनाांनी रडून रडून आकाांत केला. उद्धवाने त्याच्या परीने साांत्वन 

करण्याचा प्यत्न केला खरा, परांत ु जनाांच्या शोकाला तोही आवर घाल ू

शकला नाही. उद्धवाला तथे ेजास्त वेळ थाांबणेही शक्यच नव्हत,े कारण 

प्भास क्षेत्री परत जाऊन त्याला मृत पावलेल्या यादवाांचे अांत्यववधी 

करावयाचे होते. त्यासाठी कृष्ण आतुरतेने त्याची वाट पहात असणार 

याची उद्धवाला खात्री होती आवण त्याचीच त्याला काळजीही वाटत 

होती. उद्धवाची वाट पहाणारी कृष्णाची नजर त्याच्या दषृ्टीसमोर आली 

आवण कृष्णाच्या भेटीसाठी उद्धवही अस्वस्थच झाला. त्यालाही िारकेमध्य े

क्षणभरसुद्धा थाांबणे अशक्य होऊ लागले आवण तो तेथून त्वरेने परत 

वनघालाच. 

 उद्धव वाटेत जराही ववश्राांती न घेता जेव्हा पुन्हा प्भास क्षेत्री परत 

आला, तेव्हा त्याला त्यारठकाणी कृष्ण आढळला नाही. उद्धवाच्या मनात 

थोडीशी पाल चुकचुकली खरी, परांत ुत्याने कृष्णाच्या साांगण्यानुसार आधी 

यादवाांच्या मृतदहेाांवरती अवग्नसांस्कारासह इतर सवण ववधी करण्यासाठी 

प्भासक्षेत्रीच्याच स्थावनक लोकाांची मदत घेतली आवण ते कायण मागी 

लावले. तेवढ्यात उद्धवाची नजर तेथून जरा दरूवर ददसणाऱ्या एका 



 

 

मृतदहेावरती गेली. उद्धव धावतच त्यारठकाणी गेला असता, तो मृतदेह 

बलरामाचा आह े ह े त्याच्या लक्षात आले आवण तो हबकलाच. त्याचा 

त्याच्याच डोळ्याांवरती ववश्वास बसनेा. बलरामाच्या दहेावरती काहीच 

जखमा व इतर खणुा ददसत नव्हत्या परांतु तरीही त्याचा दहे वनष्प्ाण 

झालेला होता ह ेसत्यच होते. भयचदकत होऊन उद्धव वभरवभरत्या नजरेन े

कृष्णाला शोधू लागला. पण कृष्ण कुठेच आढळेना. हवालददल होऊन 

उद्धवान े सवण पररसर धाांडोळला. पण कृष्णाचा काहीच ठावरठकणा 

लागेना. उद्धव तर अत्यांत रडकुां डीला आला. काय करावे व कृष्णाला कोठे 

शोधावे ह े त्यालाही सुचेना आवण तो अवतशय बेचैन झाला. तेवढ्यात 

उद्धवाला एका वाटेने जाणाऱ्या पाऊलखुणा आढळल्या आवण उद्धवान े

कृष्णाचे पदवचन्ह ताबडतोब ओळखले. काहीही ववचार न करता उद्धव 

त्या पाऊलखुणाांचा मागोवा घेत त्या ददशेने धावतच सुटला आवण धावता 

धावता एकदम थबकला. वाटेपासून जरा बाजूला असलेल्या अश्वत्थ 

वृक्षाखाली बसलेली कृष्णाची मूती उद्धवाला आढळली आवण तो आवेगान े

कृष्णाच्या जवळ धावलाच. जवळ आल्यावरती जेव्हा उद्धवाला ददसले की 

बाणाने ववद्ध झालेला कृष्णाचा पाय रक्ताने माखललेा आह,े तेव्हा तर 

उद्धव आधी घाबरलाच, परांतु लागलीच तो कृष्णाच्या पायाांशी बसला 

आवण कृष्णाला हाका मारू लागला. कृष्णाच्या नेत्राांवर ग्लानी आलेली 

होती. परांत ुउद्धवाचा आवाज कृष्णान ेओळखला आवण आपले नेत्र हळूहळू 

उघडले. समोर बसलेल्या उद्धवाला पहाताच कृष्णाच्या नजरेत एक चमक 

आली आवण त्याने उद्धवाकडे पाहून मांदवस्मत केले. पुढे होऊन कृष्णाच्या 

पायातील रूतलेला बाण काढण्याच्या उद्धवाच्या प्यत्नाला कृष्णान े

हाताच्या खुणेनेच मना केले. काय करावे ह े उद्धवालाही कळेना आवण 

कृष्णाला काही ववचारून त्या वस्थतीत बोलावयास लावावे हहेी त्याच्या 

मनाला पटेना. परांतु मनाची अस्वस्थता उद्धवाला स्वस्थही बस ू दईेना. 

उद्धवाची ही मनःवस्थती कृष्णाने ओळखली. त्याला उद्धवाची दयाच आली 

आवण कृष्णाने उद्धवाशी प्यत्नपूवणक बोलावयास सुरूवात केली. 

 “अरे उद्धवा, असा घाबरू नकोस. आधी मन शाांत कर आवण मी काय 

साांगतो आह ेते नीट ऐकून घे. केवळ अपघातानेच हा बाण माझ्या पायात 

रूतून बसलेला आह.े प्भासक्षेत्री तू बलरामाचा मृतदहेही पावहला 
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असशीलच. यादवाांनी स्वतःचाच ओढवून घेतललेा ववनाश पाहून 

बलरामानेही त्याची जीवनयात्रा सांपवण्याचा वनणणय घेतला. कारण 

त्याच्यासाठी जीवन जगायचे काही कारणच रावहलेल ेनव्हते. मीही तेथून 

वनघून येथे, या अश्वत्थ वृक्षाखाली बसून ववश्राांती घेत असतानाच, कोठून 

तरी अचानक हा बाण येऊन माझ्या पायात रूतून बसला. थोडासा 

रक्तपात झाल्यामळेु मला जराशी ग्लानी आली होती एवढेच. पण काळजी 

करण्याचे कारण नाही. तू स्वस्थ मनाने सवांच्या व ववशषेतः बलरामाच्या 

मृतदहेावरील सवण सांस्कार नीटपणे पूणण कर आवण मग येथे ये. मी तुझी 

वाट पहात यथेे थाांबून आह.े” 

 कृष्णाचे बोलणे ऐकून उद्धवाच्या ठायी कृष्णाववषयी अवधकच 

काळजी वनमाणण झाली. त्याच्या मनात एक प्कारची कालवाकालवच सरुू 

झाली. कृष्णाला तशा अवस्थेत सोडून जाणे त्याला शक्यच होणार नव्हत.े 

पण दसुरीकडे कृष्णाच्या बोलण्यातील आग्रहीपणा त्याच्या मनावर थोडेस े

दडपण आणीत होताच. परांत ुशेवटी उद्धवान ेमनाठायी वनश्चय केला आवण 

तो कृष्णाशी बोल ूलागला. 

 “कृष्णा, एक गोष्ट मी तुला वनक्षून साांगतो, की काही झाले तरी तुला 

अशा पररवस्थतीत एकटा सोडून मी कोठेही जाणार नाही. मग त्यासाठी त ू

माझ्यावरती रागावलास तरी चालले. तुझा तो राग एकवेळ मी सहन 

करीन, परांत ुयेथून मी अवजबात हलणार नाही. माझी इतर जी कतणव्यकम े

आहते ती मी सावकाश सवडीन े करीन. त्याला उशीर झाला म्हणून 

काहीही वबघडणार नाही. नाहीतरी त ेसवण दक्रयाकमण मृतदहेाांसाठीचे आह.े 

परांतु यथेे प्त्यक्ष तझु्या दहेाला जखम होऊन रक्त वहात असताना, आधी 

तुला मदत करण े हचे माझ्यासाठी योग्य आह.े कृष्णा, तुझ्या मुखावरती 

जरी वेदनाांची वचन्ह ेददसत नसली तरी तुझ्या दहेाला त्या होत असणारच. 

केवळ मनोबळाने तू सहन करीत आहसे एवढेच. बरे, तो बाणही तू मला 

बाहरे काढू दते नाहीस. खरे तर, तुझ्यावरती त्वररत इलाज करण े

आवश्यक आह.े त्यासाठी मी धावत जाऊन एखाद्या वदै्याला तरी घेऊन 

येतो ककवा तुलाच हळूहळू धरून रथात बसवून वैद्याकडे नेतो. पण या 

दोन्हीला तुझी तयारी नाही. तुझ्या मनात काही वेगळेच ववचार चाललले े



 

 

असावेत अशी मला दाट शांका येत ेआवण त्याचीच माझ्या मनाला अत्यांत 

भीती वाटत आह.े तुझा काय ववचार ककवा इरादा आह े ते मला 

मोकळेपणाने साांग आवण मी तुझ्यासाठी वनवश्चत काय व कस ेकरू ते मला 

त्वररत साांग. माझ्या मनाची अत्यांत चलवबचल अवस्था झालेली आह.े 

कृपा करून माझा अांत पाहू नकोस. मी ह ेसहन करूच शकत नाही.” 
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उद्धवाला भागवत धमाणचा बोध 

    उद्धवाची केववलवाणी अवस्था पाहून कृष्णाला त्याची दया आली. 

उद्धवाचे कृष्णावरचे प्ेम कृष्ण जाणून होता. आलेल्या प्सांगाला तो 

समथणपणे सामोरा जाईल की नाही याची कृष्णाला खात्री वाटत नव्हती 

आवण म्हणूनच कृष्ण उद्धवाला काहीतरी कारण साांगून दरू जावयास 

साांगत होता. परांत ु अखेर कृष्णाने मनाशी वनश्चय केला आवण उद्धवाला 

खरी पररवस्थती काय आह े ते समजावून साांगण्याचे ठरवले. त्यान े

उद्धवाला खुणेने आपल्याजवळ बोलावले आवण त्याच्याशी अत्यांत प्ेमान ेव 

आतण सुरात बोलावयास सुरुवात केली. 

 “अरे उद्धवा, तुझ्या मनात जी शांका यते आह ेती खरीच आह.े माझ्या 

या दहेाकडून या जगातील घडणारे कायण आता सांपलेले आह ेआवण मी या 

दहेाचा त्याग करून वनजधामाला, म्हणजेच त्या परमेश्वराच्या 

परमधामाला प्स्थान करीत आह.े प्त्येक मानवी दहेधारी जीवासाठी 

अशी वेळ काळाच्या ओघात केव्हा ना केव्हा ही येतच असते. त्यासाठी 

बाह्याांगाचे काही ना काहीतरी वनवमत्त होते एवढेच! माझ्यासाठी एका 

व्याधाच्या बाणाचे वनवमत्त झाले आह ेआवण आता हा देह येथेच सोडून मी 

वनघालो आह.े उत्पत्ती, वस्थती व लय हा या सृष्टीतील वनयमच आह ेआवण 

तो वनयम अत्यावश्यकही आह.े कारण म्हणूनच या सृष्टीचा व्यवहार 

व्यववस्थतपणे चाल ूआह.े अनेक जीव जन्माला येऊन व काही काळ त्याांचे 

जीवन जगून दहेाने मृत्यू पावतात, म्हणूनच नवीन जन्माला आलेल्या 

जीवाांना त्याांच ेजीवन जगण्याची सांधी व वाव या सृष्टीत वमळत असतो, 

ही गोष्ट खरीच आह.े मृत्यूमुळे सवांच्याच जीवनाचा शवेट होतो. परांत ुया 

सृष्टीमध्ये ईश्वराचे प्ेम अनुभवीत असताना व ईश्वराचे कायण करीत 

असताना जो जीवनाचा शेवट होतो, तो शेवट अत्यांत गोड असतो. कारण 

असे भाग्यवान जीव ह े ईश्वरी प्ेमाने स्वतःच गोड होऊन रावहलेल े

असतात आवण त्यामुळेच त्याांची जीवनेही आनांदाची होऊन रावहलेली 

असतात. माझ्याही जीवनािारे अस े परमेश्वरी कायण घडले. मी केवळ 

त्यासाठी वनवमत्तमात्र झालो आवण आता परमेश्वरी वनयतीनुसार मी 



 

 

माझ्या मूळ स्थानाला वनघालो आह.े तेव्हा तू आता शोक करीत न बसता 

मला प्ेमाने व आनांदाने वनरोप दणे्याचे कर.” 

 कृष्णाचे बोलणे सुरू असतानाच उद्धवाच्या नेत्रातून अश्रुधारा वाहू 

लागल्या होत्या आवण तो मुसमुसनू रडू लागला होता. कृष्णाचे बोलण े

थाांबल्यावरती उद्धवाच्या मनातील भावनेचे सवण बाांध फुटलेच आवण तो 

मोठमोठ्याने हुांदके दऊे लागला. कृष्ण हळुवार हातान े उद्धवाचे मस्तक 

थोपटून त्याचे साांत्वन करण्याचा प्यत्न करीत होता. शवेटी उद्धवाच्याच 

लक्षात आले, की त्याच्या हातातून वेळ वनसटून चालली होती. म्हणून 

त्याने प्यत्नपूवणक स्वतःला कसेबसे सावरले आवण तो ववनवणीच्या सुरात 

कृष्णाशी बोलू लागला.  

 “कृष्णा, अशी वनवाणणीची भाषा त ूबोलू नकोस. मी ती ऐकूच शकत 

नाही. एवढे ददवस तू मला प्ेमान ेवाढवलेस, प्ेमाने माझ ेजीवन घडवलेस 

आवण आता मला येथे एकट्याला सोडून तू कोठे वनघून जात आहसे? तुझ्या 

ववरहाची कल्पनाही जेथे मी करू शकत नाही, तेथे तुझा प्त्यक्ष ववरह 

सहन करणे मला कधीही शक्य होणार नाही. तुझ्या प्ेमावशवाय माझ े

जीवन मृतप्ायच होऊन राहील. ते जगणे ह ेजगणे असूच शकणार नाही 

आवण तू नाहीस तर तुझे प्ेम तरी कसे व कोठे वमळणार? कृष्णा, असा 

वनषु्ठर होऊन मला कायमचा सोडून जाऊ नकोस. तू गले्यानांतर माझ्या 

जीवनाला काहीच अथण रहाणार नाही आवण मग असे वनरथणक जीवन 

सांपवण्यावशवाय मला तरी दसुरा काहीच मागण ददसणार नाही, ह ेमी तुला 

वनक्षून साांगतो. तेव्हा आता माझा अांत न पहाता माझ्यावर दया कर. पण 

तुझा तर ह े जग सोडून जाण्याचा वनश्चयच झालेला ददसत आह.े मग 

माझ्यासाठी एवढेच कर, की मला तझु्यासांगे घेऊन चल. त ूजेथे कोठे जात 

आहसे तेथे मी तुझ्यासांगे येणार म्हणजे येणारच!  त्यासाठी मला कोणीही 

म्हणजे कोणीही, अगदी तूही अडवू शकत नाहीस ह ेत ूलक्षात ठेव आवण 

त्याप्माणे आता काय तो वनणणय घे.” 

 उद्धवाला त्याचा शोकावेग अनावर होत होता आवण त्याच्या 

मुखातून धड शब्दही बाहरे फुटत नव्हते. परांतु त्याच्या नेत्रातून अश्रू मात्र 
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फुटून बाहरे पडत होते. उद्धवाची ती अवस्था पाहून कृष्णालाही अवतशय 

वाईट वाटत होतचे. परांत ु त्याचाही नाइलाजच होत होता. उद्धवाच े

साांत्वन कस ेकराव ेह ेकृष्णालाही कळेनासे झाले. काळ आला होता आवण 

वेळही सांपत आललेी होती ही गोष्ट कृष्ण जाणून होता. म्हणूनच कृष्ण 

पुन्हा उद्धवाची समजूत घालू लागला. 

 “अरे उद्धवा, असे वेड्यासारखे करू नकोस. स्वतःला सावर आवण 

माझे साांगणे नीट ऐकून घे. माझे जे वनजधाम आह े ते तर सवांचेच 

परमधाम आह ेआवण सवांनाच त्यारठकाणी एक ददवस जायचे आह.े परांत ु

त्यारठकाणी या मानवी दहेान ेजाताच येत नाही, अशी त्या परमेश्वराची 

वनयती आह ेआवण त्या वनयतीने सवण म्हणजे सवणच, अगदी मीही व तहूी 

बाांधले गेलेलो आहोत. कारण माझे काय ककवा तुझ ेकाय दहेाच ेअवस्तत्व ह े

खरेच नाही. अरे, आपण तर या पांचमहाभूतात्मक दहेामध्ये काही काळ 

केवळ वास्तव्य करून असतो आवण वेळ झाली की या दहेाचा त्याग करून 

आपल्या मूळ स्थानाला जाणे ह ेतर सवांनाच क्रमप्ाप्त आह.े त्याला मीही 

अपवाद नाही व तूही अपवाद नाहीस, ही गोष्ट जाणनू घ े आवण त्याचा 

तुझ्या बुद्धीच्याठायी वनश्चय कर. म्हणजे तुझ्याठायी वववेक जागा होईल 

आवण वस्तुवस्थती स्वीकारून वतला सामोरे जाण्याचे बळ तुझ्या मनाला 

प्ाप्त होईल. 

 उद्धवा, आपला दहे ही आपली खरी ओळखच नाही. या दहेात 

आत्म्याच्या रूपाने वास्तव्य करून असलेला ईश्वर, हीच आपली खरी 

ओळख आह ेआवण ईश्वर ना कोठे जातो ना कोठे येतो. जातो-येतो तो हा 

नश्वर दहे. म्हणूनच दहे सांपला तरी आपले अवस्तत्व कायमच असते. दहेाच े

रूप येते वन जात े परांतु ईश्वर नाही असे कधीच होत नाही. तो सदा 

सवणकाळ आहचे. तेव्हा आत्म्याचे अवस्तत्व ओळखले तरच या दहेाला तो 

असेपयंत काहीतरी ककमत आह.े नाहीतर त्या दहेाच ेअवस्तत्व फुकटच आह े

आवण त्याचे व्यथण ओझेच आह.े परांतु मानवी दहेाने असेपयंत ज्याांना या 

ईश्वराच्या अवस्तत्वाची जाणीव होते, तेच मानवी जन्मात त्या ईश्वराच्या 

प्ेमाचा अनुभव घेतात आवण त्याांच्याचकडून कृतज्ञताभावाने ईश्वराच े

कायणही घडत रहाते. ईश्वराचे कायण सेवाभावाने करीत असतानाच ईश्वरी 

प्ेमाचा आनांद त े अनुभवतात आवण एक ददवस वनसगणधमाणनुसार या 



 

 

दहेाचा त्याग करून त े भाग्यवान आपल्या ईश्वरी स्वरूपात ववलीन 

होतात.” 

 कृष्णाचे बोलणे ऐकून उद्धवाने थोडासा ववचार केला आवण तो 

कृष्णाला म्हणाला, “अरे कृष्णा, त ू साांगत असलेली ही ज्ञानवचन े खरी 

असतीलही. माझ्या बुद्धीला ती कळतातही. पण माझे मन मात्र एकच गोष्ट 

मला वारांवार साांगते, की फक्त तुझे प्मेच खरे. मी भाग्यवान असा की तुझ े

प्ेमच मला जीवनभर वमळत रावहल े आवण आता तुझ्या जाण्याने माझ े

भाग्यच मला सोडून जात आह.े तू साांवगतलेल्या ज्ञानाने माझ्या मनाची 

समजूत जरी मी घातली, तरी त्या मनाला तुझ्या ज्या प्ेमाची सवय व 

चटक लागलेली आह,े ते प्ेम मी त्या मनाला कोठून दऊे?  तुझ्यासारखे प्ेम 

दणेारा या जगात दसुरा कोणीही असणे शक्यच नाही. तवे्हा ह ेजग सोडून 

जाण्याचा जर तुझा वनश्चयच झाला असेल, तर तुझ्यासांगे येण्याचा 

माझाही वनधाणरच झालेला आह.े आवश्यक असल्यास त्यासाठी माझ्या 

दहेाचा त्याग करण्याचीही माझी तयारी आह.े जसा मी तुला जाण्यापासून 

थाांबवू शकत नाही, तसा तहूी मला तुझ्यासांगे येण्यापासून थाांबव ू शकत 

नाहीस.”  

असे म्हणत असताना उद्धवाला अवधकच उमाळा आला आवण तो 

पुन्हा स्फुां द ूलागला. उद्धवाची ती भावनावववश अवस्था पाहून कृष्णालाही 

वाईट वाटलेच. पण त्याच्याठायी उद्धवाववषयी अवधकच काळजीही 

वनमाणण झाली आवण त्याच काळजीने तो उद्धवाला म्हणाला, 

 “उद्धवा, असा भावनेच्या आहारी जाऊन मनाने दबुणल होऊ नकोस. 

माझे प्ेम तुझ्याठायी असताना मनाची अशी दबुणलता योग्य नाही. खऱ्या 

प्ेमाचे ते लक्षणच नव्ह.े खरे प्ेम ह े मनाला सबळच करते आवण प्ाप्त 

पररवस्थतीला सामोरे जाण्याचे धैयणच दतेे. जेथ ेमाझ ेप्ेम आह ेतेथे कशाचा 

म्हणजे कशाचाही, अगदी माझाही मोह नाही ह ेलक्षात ठेव. कारण मोह 

हाच मनाला दबुणल करीत असतो. मी म्हणजे केवळ माझा दहे नव्ह,े तर मी 

म्हणजे माझ्याठायी असलेले वनरपेक्ष व वनःस्वाथण प्ेम होय आवण त्या 

प्ेमालाच ईश्वरी प्मे अस ेम्हणतात. ते ईश्वरीप्ेम अनुभवण्यासाठी दहे ह े
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माध्यम व केवळ साधन आह.े त्यामळेु दहे जरी नाश पावला तरी ईश्वरी 

प्ेम अववनाशी असल्यामुळे ते कुठल्या ना कुठल्यातरी रूपाने प्गट रहात 

असतेच. फक्त त ेओळखता आले पावहजे आवण त्याचा अनुभव घेता आला 

पावहजे.  

 एक गोष्ट लक्षात ठेव, की मी दहेाने नसलो तरी माझे प्ेम तुझ्याठायी 

रहाणारच आह.े ज्याप्माणे साखर व गोडी ह ेएकरूप असतात, तसेच मी 

व माझे प्ेम ह ेएकरूपच आहते. साखर ववरघळल्यानांतर जशी गोडीरूपान े

वशल्लक रहाते, तसाच मी तुझ्याचठायी माझ्या प्मेरूपाने कायमचा 

रहाणार आह.े माझे प्ेम तुझ्यासांग ेसदवै राहील, म्हणजे मीच तुझ्यासांगे 

सदवै राहीन. तेव्हा तुला जरी माझ्यासांगे दहेरूपाने येता येणे शक्य नसले, 

तरी मला प्ेमरूपाने तुझ्यासांगे ठेवण े मात्र तुला सहज शक्य आह े आवण 

तसाच अनुभव तलुा येणारही आह.े कारण तुझ्या कळत नकळत तुझ्या 

हृदयामध्ये मी प्ेमाचे स्थान घेतलेले आह ेआवण त्याचरठकाणी तुला माझ्या 

अवस्तत्वाचा अनुभव वनत्य येत राहील. एवढेच नव्ह,े तर तुझे अवस्तत्व हचे 

माझेही अवस्तत्व होऊन राहील. 

 उद्धवा, तुला आठवत असेलच, की मी गोकुळातून मथुरेला वनघनू 

आल्यानांतर तू एकदा गोकुळात जाऊन आला होतास. खरे तर, त्यावेळी मी 

तुला मुद्दामच त्यारठकाणी पाठवले होते. गोकुळात तझुी व राधेची भेट 

नक्कीच झाली असणार आवण तेथ े माझ्या प्ेमान े युक्त होऊन, आनांदान े

जीवन जगणारी राधा तुला पहावयास वमळाली असणार याची मला 

खात्री आह.े राधारूपाने जर तुला माझ्या प्ेमाचे दशणन होऊन माझीच भेट 

घेतल्याचा आनांद झाला होता, तर तुझ्या रूपानेही तलुा माझीच भेट 

घेतल्याचा आनांद होईलच. गोकुळ सोडून वनघतानाही मी राधेच्याठायी 

असलेल्या माझ्या प्ेमाचा, म्हणजचे माझ्या अवस्तत्वाचाच, केवळ 

भरवसाच नव्ह,े तर ववश्वासच धरला होता आवण त्याप्माणे राधेन े

अनुभव घेतला असणार याची मला पूणण खात्री आह.े त्याचप्माणे आज, 

आता या क्षणी ह े जग सोडून जाताना मी तुझ्याठायी असलेल्या माझ्या 

प्ेमाचाच ववश्वास बाळगून आह.े कारण राधेप्माण े तुझ्याठायीसुद्धा 

माझ्या प्ेमाचे मळू अत्यांत खोलवर जाऊन रूजलेले आह े आवण ते प्ेम 



 

 

त्याच्या सवण गुणधमाणनुसार तुझ्याकडून अनुभवान ेप्गट होईल याची मला 

पूणण खात्री आह.े” 

 बोलत असताना कृष्णाचा सूर मांद होऊ लागला होता. बोलताना 

कृष्णाला कष्ट होत आहते ह ेउद्धवाला जाणवले आवण पढेु होऊन उद्धवान े

कृष्णाचा हात आपल्या हातात धरला. कृष्णाने एकदा उद्धवाच्या नजरेत 

त्याची नजर वमळवली आवण मांदवस्मत केले. उद्धव सावरला आह े ह े

कृष्णाने ओळखले. एवढेच नव्ह,े तर उद्धवाच्या नजरेतील 

वनश्चयात्मकताही कृष्णाच्या लक्षात आली आवण कृष्णालाही समाधान 

झाले. थोड्यावेळाने उद्धवाने अत्यांत शाांतपणे कृष्णाशी बोलावयास 

सुरुवात केली.  

 “कृष्णा, खरेच तुझे माहात्म्य अत्यांत अद्भुतच आह.े तुझे प्ेम वमळण े

ह ेजेवढे भाग्याचे आह,े त्यापेक्षाही तझुे व तुझ्या प्ेमाचे माहात्म्य कळणे ह े

अवधक भाग्याचे आह ेअसेच म्हणाव ेलागेल. कारण तझुे माहात्म्य कळल े

तरच तुझ ेप्ेम खऱ्या अथाणने वमळाल ेअस े म्हणता येईल. नाहीतर त ेप्ेम 

सुखाच्या पवलकड े कधी जाणारच नाही. या सुखामुळेच तुझ्याववषयीही 

एक प्कारचा मोहच वनमाणण होतो आवण त्यामुळेच तुझ्या प्ेमाच े

माझ्याकडून अवमूल्यनच घडत होते. एक प्कारे तुझ्या खऱ्या प्ेमाचा 

माझ्याकडून अवमानच घडत होता. परांतु तू तुझ्या खऱ्या प्ेमाला जागलास 

आवण माझ्या दषृ्टीवर आलेली ही मोहाची झापड दरू करून त ूतुझ ेखरे प्ेम 

माझ्या दषृ्टीस आणून ददलेस. तुझ्याही मोहात त ू मला ठेवत नाहीस. 

म्हणूनच तुझे प्ेम हचे सत्य आह.े राधेचे स्मरण करून दऊेन, वतच्या भेटीत 

तुझीच भेट मी घेतल्याची आठवण करून ददलीस, ह ेतझुे माझ्यावर अनांत 

उपकार आहते. तझु्या ऋणातून कस े मुक्त व्हावे हचे मला कळत नाही. 

आता तुझ्यासाठी मी काय करू त ेत ूमला साांग. मी तर तुझ्यासाठी माझ े

प्ाणही द्यावयास तयार आह.े” 

 असे म्हणता म्हणता उद्धवाला अवतशय गवहवरून आले आवण 

कृष्णही अत्यांत सद्गददत झाला. कृष्णाने बसल्या जागवेरूनच उद्धवाचा 

हात स्वतःच्या हातात घेतला आवण उद्धवाच्या नेत्रात रोखून पहात 

म्हणाला, 
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 “अरे उद्धवा, मला तुझे प्ाण नको आहते, तर मला तुझ ेजीवनच हव े

आह.े अधमाणला आवर घालू सद्धमाणला रक्षण व उभारी दणे्याचे माझे कायण 

अजून अपुरेच आह.े खरे तर, माझी जीवनयात्रा पूणण होऊन सांपेल, परांत ु

माझे जीवनकायण मात्र कधीच पूणण होणार नाही. कोणत्या ना कोणत्या 

दहेाच्या माध्यमान ेते ईश्वरी कायण चालूच राहील. त्यासाठीच मला तुझा 

दहेच हवा आह.े तुझ्या हृदयात अवधवष्ठत राहून, तुझ्या दहेाच्यािारे माझ े

धमणकायण मला यापढेुही चालू ठेवायचे आह.े माझ्या प्ेमाने व माहात्म्यान े

भरलेले तुझ ेहृदय हचे माझ ेवनजधाम आह ेआवण तेथेच कायमची वसती 

करून, तुझ्या दहेािारे मी वनत्य कायणरत राहीन. तुझ्या जीवनातून माझेच 

प्ेम व माहात्म्य सदवै वहात राहील आवण त्यामुळे सामान्य जनाांनाही 

त्याांच्या कल्याणाचा मागण उपलब्ध राहील. 

 उद्धवा, पुढे कवलयगुाचा खडतर काळ येणार आह ेआवण वनःस्वाथी व 

वनरपेक्ष अशा ईश्वरी प्ेमाचा लोपच होणार आह.े सवण जन स्वाथी व 

मतलबी तर होतीलच, परांत ुकमणकाांडाचे स्तोम माजून लोक ढोंगी होतील 

आवण शब्दज्ञानाच्या माग ेलागून अहांपणा वमरवत रहातील. पण मनातील 

वासना व बुद्धीठायीचा अहांकार नष्ट न झाल्यामुळे असे लोक स्वतः तर 

अधोगतीला जातीलच, पण त्याचबरोबर इतराांच्याही अधोगतीला 

कारणीभूत होतील. तेव्हा मनाला शुद्ध करणाऱ्या ईश्वराच्या सगुण प्ेमाचा 

व अहांकाराचे समळू उच्चाटन करणाऱ्या ईश्वराच्या सगुण भक्तीचा हा 

भागवतधमण तू जागा ठेव आवण त्याचाच प्सार करीत रहा. त्यामुळे 

सामान्याांची कमीत कमी अधोगती तरी टळेल आवण त्याांचा उद्धार 

वनवश्चतपणे होईल. त्यातूनच एखाद्याला ईश्वरप्ाप्तीचा ध्यास लागण्याची 

शक्यता आह ेआवण मग सगुण प्ेमभक्तीच्या या मागाणचे अवलांबन करून, 

ईश्वरप्ाप्तीचा आनांद अनुभवणेही त्याला शक्य होईल. 

 उद्धवा, पुढील काळामध्ये सामान्य साांसाररक जन ईश्वरापयंत येऊन 

पोहोचणे ह े कठीण व दसु्तरच होईल. त्यासाठी तचू स्वतः सामान्य 

जनाांपयंत पोहोचण्याचे कर. साांसाररकाांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्याांना 

मागणदशणन कर आवण त्याांच्या सुखदःुखाशी समरस होऊन त्याांना मानवसक 

आधार द.े त्याचबरोबर त्याांना ईश्वराच्या अवतारचररत्राांतील सगुणकथा 

साांगून, त्यातील रहस्य उलगडून दाखव आवण महात्म्याांच्या अांतरातील 



 

 

ईश्वरी अनुभवाच ेगूज स्पष्ट करून साांग. त्यामुळेच सामान्य जनाांच्या ठायी 

ईश्वराववषयीचा आवस्तक्यभाव तर रटकून राहीलच, पण त्याांच्याठायी 

हळूहळू ईश्वराववषयी आस्था व आपलेपणाही वनमाणण होत राहील. ह ेसवण 

तुझ्याकडून कसे घडेल याची त ू मळुीच काळजी करू नकोस. ह े सवण 

तुझ्याकडून सहजपणे घडणारच आह.े कारण तुझ्या अांतरात माझे प्मे 

अनुभवण्याच्या उमी सतत उठत रहातील आवण त्या तुला स्वस्थ बसू 

दणेारच नाहीत, तर सतत कायणरत ठेवतील. सगुण कथाांचे गायन व कीतणन 

करून तुझा प्ेमानांद त ू सतत अनुभवत रहाशील आवण त्यािारेच सगुण 

प्ेमभक्तीचा आनांददायी मागण प्गट होत राहील. हीच ती ईश्वराची सेवा! 

हीच ती अखांड घडणारी ईश्वराची भक्ती आवण हचे ते ईश्वराचे धमणकायण! 

आता तू येथे जराही न थाांबता त्वरीत बद्रीकाश्रमाला जा आवण ध्यानस्थ 

राहून जचतन कर. तुझ्या पुढील जीवनाचा मागण तुझ्या दषृ्टीसमोर सहजपण े

जसा येईल तसा पुढे तू पुढे जात रहा. जीवनाच्या पतूीनांतर तू माझ्या 

परमानांदाच्या परमधामाला येऊन प्ाप्त होशील.” 

 कृष्णाचे बोलणे होत असतानाच त्याचे मुखकमल अत्यांत प्सन्न ददसत 

होते. त्याच्या मखुावर अत्यांत तजेवस्वता झळाळून रावहलेली होती. 

कृष्णाच्या त्या ददव्य व सुांदर रूपाला उद्धवाने दोन्ही कर जोडून वांदन केल.े 

अत्यांत भावपूणण झालेल्या उद्धवाच्या मुखातून त्याच्या अांतरातील कृतज्ञता 

व भवक्तभाव प्गट होऊ लागला. 

 “कृष्णा, तू तर परमात्मस्वरूप आहसे. पण माझ्याठायी त ू

आत्मरूपाने रहाणार आहसे, ही तुझी माझ्यावरील अनांत कृपाच आह.े या 

कृपेला तुझ्याच प्मेाने मी पात्र होईन, असा आत्मववश्वास माझ्याठायी 

तुझ्यावरील प्ेमानचे वनमाणण झाललेा आह.े तुझ्या वप्य उद्धवाला तू 

तुझ्याबरोबर घऊेन जाणार आहसे आवण माझा वप्य कृष्ण माझ्या अांतरात 

बसून माझ्या रूपाने ववहार करणार आह.े माझ्या काया, वाचा व मना 

िारे एकीएक माझा कृष्णच प्गटणार आह ेआवण त्याचे सगुण प्ेमभक्तीच े

कायण करीत रहाणार आह.े त्यातच माझ्या जीवनाची साथणकता आह ेआवण 

धन्यताही आह.े  
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 कृष्णा, तुझ्या पववत्र चरणी प्ेमाची एकच ववनवणी आह.े तुझेच प्ेम 

माझ्या अांतरात वनत्य वाढत राहून त ेवहात राहो. आतापयंत तुला पाहून 

जे प्ेम मनात वनमाणण होत असे आवण तुझ ेजे प्ेम सेवनू माझ्या मनाची 

तृप्ती होत असे, तेच प्ेम यापुढे तुझ्या भक्ताांच्या सांगतीत मला वनत्य 

अनुभवता यावे. तुझ्या गुणगान श्रवणासाठी वनत्य आतुरणाऱ्या आवण 

तुझ्या प्ेमवणणनात सहज रमणाऱ्या माझ्या मनाची ती आस, तुझ्या 

भक्ताांच्या प्ेमळ वचनाांिारे पूणण व्हावी. माझ्या अांतरात प्ेमाच्या लहरी 

उठवणारे तुझ े प्मेहास्य बघण्यासाठी तुझ्या दशणनाची अत्यांत ओढ 

असलेल्या मला, तझुे ते प्ेमळ दशणन तुझ्या भक्ताांच्या प्ेमभेटीतून व्हावे. 

तुझे प्ेमस्वरूप ह े माझे हृदयच होऊन रहावे आवण तुझ्या प्ेमरसाच्या 

ग्रहणातील परमानांद मला वनत्य लाभो एवढेच शुभाशीष तुझ्या चरणी  

ववनम्रभावाने मागत आह.े” 

 उद्धवाच्या या भवक्तभावपूणण आळवणीने कृष्णाचे हृदय भरून येऊन 

नेत्रातून वाहू लागले. कृष्णाने हलकेच आपला उजवा हात वर करून 

‘तथास्तु’ची खूण केली आवण उद्धवाला वरदान दऊेन उत्स्फूतणपणे आपल्या 

चरणपादकुा त्याला ददल्या आवण कृष्णाने त्याचे नेत्र वमटून घेतल.े 

कृष्णाच्या त्या रमणीय रूपाचे दशणन अांतरात साठवून आवण त्याच्या 

चरणपादकुा आपल्या हृदयाशी धरून उद्धव तथेून अत्यांत जड पावलाांनी 

वनघाला. 

     

  



 

 

कृष्णाच ेवनयाणण 

 ह ेलक्ष्मी, कृष्ण अशा तऱ्हनेे वनवाणणीच्या ध्यानस्थ अवस्थेत बसलेला 

असतानाच त्यारठकाणी अचानक मैत्रेय ऋषींचे आगमन झाले. आत्मज्ञानी 

असलेले मैत्रेय, कृष्णाचे माहात्म्य पणूणपणे जाणून होत े आवण कृष्णाच्या 

ददव्य चररत्राने ते अत्यांत प्भाववत झालेले होते. कृष्णाला पहाताच मैत्रेय 

अत्यांत आनांदाने कृष्णाच्या सन्मुख आले. कृष्णाची ती वनवाणणीची अवस्था 

मैत्रेयाांनी लागलीच ओळखली आवण तेही एकदम भावपूणण झाले. पढेु 

वाकून त्याांनी कृष्णाच्या चरणाांना स्पशण केला आवण कृष्णाला भवक्तभावान े

वांदन केल.े मैत्रेयाांच्या स्पशाणन ेकृष्ण ककवचतसा भानावर आला आवण त्यान े

नेत्र उघडून पावहल.े समोर मैत्रेयाांना पाहून कृष्णान ेत्याही अवस्थेत सहज 

वस्मत केले. मैत्रेयाांचे पाणावलेले नते्र पाहून कृष्णही भारावला, परांत ु

मुखावरील शाांत भाव कायम ठेवनू कृष्ण मैत्रेयाांना म्हणाला, 

 “अहो मैत्रेय ऋषी, तुम्ही अगदी वेळेवर आलात. माझ्या 

वनयाणणसमयी तुमच्यासारख्या महात्म्याांचे आगमन झाले ह े शुभवचन्हच 

आह.े परांतु मला तुम्हाला एक ववनांती करावयाची आह.े यावेळी मला 

माझ्या वप्य ववदरुाची प्कषाणने आठवण येत आह.े माझ्यावर 

पवहल्यापासूनच जीवापाड प्ेम करणारा हा ववदरु, वनत्य माझ्याच 

स्मरणात असतो. त्याच्या ध्यानी मनी मीच एकीएक असतो. परांतु त्याच्या 

बाबतचे माझ े कायण मात्र अपुरेच रावहले. त्याच्या माझ्याववषयीच्या 

भवक्तभावाची मी पूती करू शकलो नाही, याचे मला नेहमीच वाईट वाटत 

असे. परांतु ती पतूी आता माझ्या वतीने तुम्ही करावी. आधी माझ्या 

दहेत्यागाची बातमी तुम्ही त्याला जाऊन साांगावी. साहवजकच तो अत्यांत 

शोकाकुल होईल. तेव्हा तुम्ही त्याचे साांत्वन करावे. एवढेच नव्ह,े तर 

सवणश्रेष्ठ अशा आत्मज्ञानाने त्या ववदरुाला बोधीत करावे. त्याला म्हणावे, 

‘कृष्ण जरी आता रूपान े नसला, तरी तुझ्याठायी आत्म्याच्या रूपाने 

कृष्णच वनत्य वास करून आह े ह े लक्षात ठेव. त्याच कृष्णाच्या सांगतीत 

वनत्य राहून त्याच े प्ेमळ अवस्तत्व सतत अनुभवीत रहा आवण त्याच 

कृष्णप्ेमाने युक्त होऊन तुझे जीवन आनांदाने जगत रहा.’  
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 मैत्रेय ऋषी, माझा वनयाणणाचा क्षण आता जवळ येत आह.े तेव्हा 

आता तुम्ही येथे क्षणभरही थाांबू नका. ववदरुाची त्वररत भेट घ्या आवण 

त्याला माझा वनरोप साांगा. तुम्ही स्वतः आत्मज्ञानी आहात आवण ईश्वरी 

प्ेमाचा अनुभव तुम्ही तुमच्या हृदयात वनत्य घेत असता. म्हणूनच माझ्या 

या अांवतम इच्छेची व ववदरुाच्या भावाची पूती करण्यासाठी तुम्हीच 

अत्यांत योग्य आहात ह ेमी जाणनू आह.े” 

 कृष्णाचे ते बोलण े ऐकून मैत्रेयाांचे पाणावलेले नेत्र भरभरून वाहू 

लागले. त्याांना गवहवर तर अनावरच झाला. तशाच अवस्थेत त्याांनी दोन्ही 

कर जोडून कृष्णाला नमस्कार केला आवण ते म्हणाले,  

“कृष्णा, तझुी खरोखरीच धन्य आह.े वनयाणण समयीसदु्धा तुला तुझ्या 

वप्य भक्ताची आठवण होऊन त्याच्याववषयी काळजी वाटावी, एवढेच 

नव्ह,े तर त्या भक्ताचे कल्याण व्हावे हीच आतण इच्छा तुझ्याठायी असावी, 

ह े तुझ्या व्यापक अांतःकरणाचेच द्योतक आह.े भक्तकल्याणासाठी तुझ े

तीळतीळ तुटणारे अांतःकरण पावहल ेकी नम्रतेन ेनतमस्तकच होण ेघडते. 

त्यातूनही तू तुझ्या या कायणपूतीसाठी मला योग्य समजावेस, ह ेतर माझ े

परमभाग्यच आह.े तुझ्या जीवनकायाणमध्ये शेवटच्या क्षणी मला थोडी तरी 

सेवा करायची सांधी वमळत आह ेयातच मी स्वतःला धन्य समजत आह.े” 

 असे म्हणून मैत्रेयऋषींनी कृष्णाला पुन्हा एकदा वांदन केले आवण 

कृष्णाची आज्ञा प्माण समजून ते तथेून त्वरेने वनघाल ेखरे, परांत ु त्याांना 

तेथून वनघवेना. कृष्णाचे वनयाणण पहाण्याची तीव्र इच्छा मैत्रेयाांच्या 

मनामध्ये वनमाणण झाली आवण तथेेच एका वृक्षाच्या माग ेउभे राहून त्याांनी 

त्याांची इच्छापूती केली.  

 लक्ष्मी, कृष्ण पणूणपणे अांतमुणख झाला. स्वतःचे मन त्याने मनाच्या सवण 

वृत्तींसह वचत्तामध्ये लयाला नेले आवण वचत्ताठायी सवण प्ाणाांचा अवरोध 

केला. सवण योग्याांचाही योगेश्वर असलेल्या कृष्णाने वचत्ताठायी रोखून 

धरलेली प्ाणशक्ती पूणणपणे उध्वणगामी केली आवण क्षणाधाणत् जशी एखादी 

वीज चमकून जावी तसे कृष्णाचे आत्मस्वरूप व्यापक परमात्मस्वरूपात 

ववलीन झाले. परांतु तरीही कृष्णाच्या मुखावरील शाांती, तेज व प्सन्नता 



 

 

कायमच होती. कृष्णरूपाने अांशमात्राने प्गटलेल्या या नारायणाच्या 

सगुणावताराची जरी समाप्ती झाली, तरी पुढील काळात सगुण 

प्ेमभवक्तमागण मात्र अखांड प्गट रावहला. कृष्णावतार सांपला तरी 

कृष्णचररत्र मात्र सांपले नाही आवण त े कधी सांपणारही नाही. आपल्या 

भक्ताांच्या हृदयामध्ये वनत्य वास करून कृष्ण तथेे वनत्य प्ेमान े खेळून 

त्याच्या प्ेमलीला प्गट करीतच रहातो आवण परमानांदाचे अनेक व 

नानाववध रांग उधळीतच रहातो.” 

* * * * * 
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उपसांहार 

 नारदाचा शब्दप्वाह थाांबला कारण त्याच्या अांतःकरणात 

नारायणाच्या सगणु प्ेमाचा प्वाह एवढ्या जोरान े वाहू लागला, की 

त्याचा वेग व आवेग झेपण े शब्दाांना केवळ कठीणच नव्ह े तर अशक्यच 

होऊन रावहले. लक्ष्मीलाही नारदाच्या मुखातून प्गटणाऱ्या त्या 

शब्दप्वाहाची आवश्यकता आता रावहली नव्हती. त्या शब्दप्वाहाचे कायण 

पूणण झाले होत ेआवण लक्ष्मीच्या अांतरातही प्ेम प्वाही होऊन त्याचे पूरच 

लोटले होते. लक्ष्मीच्या मुखावरती भवक्तभावाचा आनांद पूणणपण े पसरला 

होता, तर नारदाच्या मुखावरती परमानांदाची परमतृप्ती ववलसत होती. 

असा दकती काळ गेला असेल ह े समजणे कठीणच होते. कारण काळाचे 

भानच तेथे उरले नसल्यामुळे काळाची गणती करता येणे शक्यच नव्हत.े 

परांतु ज्या शब्दप्वाहामुळे लक्ष्मीची भवक्तभावपूणण अवस्था होऊन ती 

वनःशब्द झाली होती, तो शब्दप्वाह पुन्हा प्गट होण्यासाठी लक्ष्मीची 

भवक्तभावपूणण अवस्था हीच कारण ठरली आवण भवक्तभावाचा आनांद व्यक्त 

होण्यासाठी शब्दप्वाह हचे माध्यम झाले. लक्ष्मीच्या मुखातून वतच्या 

नकळतच आनांदाचे शब्द बाहरे पडू लागले. 

 “नारदा, तुझे म्हणणे अगदी खरे आह.े कृष्णाच्या जीवनगाथेचे वणणन 

जरी त ूथाांबवलेस, तरी कृष्णचररत्र सांपले आह ेअस ेमात्र मलाही मुळीच 

वाटत नाही. कारण कृष्णप्ेमाचा नाद अजूनही माझ्या अांतरात घुमतो 

आह.े आवण कृष्णभक्तीचा आनांद अजूनही माझ्या अांतरात खेळतो आह.े 

सगुण प्ेमभक्तीचे कारणही कृष्णच आह ेआवण त्याचे कायणही कृष्णच आह.े 

कारण कृष्णाच्या प्ेमस्वरूप अवस्थेमुळेच त्याच्या भक्ताांना सगुण 

प्ेमभक्तीचा आनांद अनुभवता येतो आवण या आनांदाच्या अनुभवामुळेच 

त्याच्या भक्ताांना कृष्णाची प्ेमस्वरूप अवस्था प्ाप्त होते, म्हणजेच त्याांना 

प्त्यक्ष कृष्णाचीच प्ाप्ती होते. कारण कृष्णाचे प्ेमस्वरूप म्हणजेच प्त्यक्ष 

कृष्ण होय! हचे तर कृष्णाचे कायण होते आवण आहहेी. खरोखरी, कृष्ण 

म्हणजे सगुण प्ेमभक्तीच्या आनांदाचे कारण व कायण याांचे ऐक्यच होय. ह े

ऐक्य ज्यारठकाणी अनुभवाला येते, तेथेच कृष्णाचे अवस्तत्व आह े आवण 

असे ऐक्य कृष्णाचे भक्त त्याांच्या हृदयातच वनत्य अनभुवतात. म्हणूनच 



 

 

कृष्णाच्या भक्ताांचे हृदय हचे कृष्णाच्या अवस्तत्वाच े एकमेव स्थान होय. 

त्या हृदयीच कृष्णप्ेम खेळत रहाते आवण त्याच हृदयात कृष्णभक्तीचा 

आनांद होत रहातो.  

 नारदा, असे ह े कृष्णाचे प्ेम त्याच्या जीवन चररत्रातनू भरभरून 

प्गट झाले. त्याचा लाभ कृष्णाच्या सहवासात भाग्याने आलेल्या सवांना 

जरी वमळाला, तरी त्याचा पूणण लाभ कोणी करून घेतला, ह ेजाणनू घणे े

मला अत्यांत आवश्यक वाटते. कारण भक्ताांच्या भवक्तभावाची खरी कसोटी 

ही कृष्णाच्या वनयाणणानांतरच लागली असणार. कृष्णाचे खरे भक्त कोण 

होऊन रावहले ह े तेव्हाच कळणार होते, जेव्हा कृष्णाचे दहेाचे अवस्तत्व 

रावहले नव्हते. कृष्णचररत्रातील काही ववशेष व्यवक्तरेखाांच्या माध्यमाने तू 

कृष्णचररत्र रांगवीत होतास. परांतु त्यातील दकतीजणाांना कृष्णाचा प्ेमरांग 

लागला, दकतीजण कृष्णप्ेमाने पणूणपणे रांगले आवण दकतीजणाांच्या 

अांतरांगात कृष्णभक्तीचा रांग कायमचा रांगत रावहला, ह ेसवण त्याांच्या पुढील 

जीवनावरूनच कळणार होते. काहीजणाांच्या मनात कृष्णप्ेमाने वनवश्चतच 

प्वेश केलेला होता. काहीजणाांचे मन कृष्णप्ेमाने पूणणपण ेभरलेलेही होते. 

परांतु कोणाचे अांतरांगच कृष्णप्ेमाचे होऊन रावहल ेहोत ेका? कृष्णाने तर 

सवांचाच भरवसा धरलेला होता. कारण त्याच्याठायी स्वतःच्या ईश्वरी 

प्ेमाववषयी पूणण खात्री होती. मग कृष्ण कोणाचे अांतःकरणच होऊन 

रावहला आह,े ह े त्याांच्या जीवनािारे वसद्ध झाल े का? ह े प्श्न म्हणज े

माझ्याठायीच्या शांका नसून, भवक्तभावाचे फळ कसे असते हचे केवळ मला 

समजून घ्यायचे आह.े” 

 लक्ष्मी केवळ ववषय समजावून घेण्यासाठी प्श्न ववचारीत नसून, 

वतला भवक्तभावाचा गाभा जाणून घ्यायचा आह,े ह े नारदाने तात्काळ 

ओळखले आवण त्याने लक्ष्मीच्या भावाला कौतुकाने मान डोलवून दाद 

ददली. क्षणभर थाांबनू नारद ववचारपूवणक बोलू लागला. 

 “ह ेलक्ष्मी, तुझ्या ववचाराांची ददशा अगदी योग्य असून, प्गटलेल्या 

ववषयाच्या अांतरांगाचा शोध घेणारी आह.े कारण कृष्णप्ेमाने मनात प्वशे 

केल्यानांतर त्या प्मेाने अांतःकरणाचा ठाव घेण्यापयंतचा त्या प्ेमाचा 
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प्वास, म्हणजेच तर तो सगुणभक्तीचा मागण आह.े आवण अांतःकरणच 

कृष्णमय होऊन रहाण्यामध्येच त्या मागाणची समाप्ती नव्ह,े तर पतूी आह.े 

पण या मागाणतील वाटचालीची लक्षण ेबाह्याांगान ेजीवनात वनवश्चतच प्गट 

होत असतात. या दषृ्टीने कृष्णाच्या प्ेमीजनाांच्या पुढील जीवनात त्याांनी 

काय व कसा अनुभव घेतला ह ेजाणून घेण ेअत्यांत आवश्यकच आह.े कारण 

त्यामुळेच भवक्तमागाणतील वेगवेगळ्या अवस्था साकार होतील आवण 

कोणाला काय व कशा मयाणदा आल्या ह े प्गट होईल. त्याचप्माणे 

भवक्तभावाची पूणाणवस्था कशी असते याची लक्षणेही स्पष्ट होतील. 

 लक्ष्मी, कृष्णाच्या गोकुळातील जीवनाववषयी मी तुला मागेच 

साांवगतलेले आह.े त्या रठकाणी पेंद्याचे थोडेसे व राधेचे बरेचसे ववशेष 

प्ेमाचे सांबांध कृष्णाशी आले. त्यापैकी पेंद्याचे कृष्णावर न रागावता 

असलेले वनरागस प्ेम कृष्णाला अत्यांत भावले आवण त्यातून कृष्णाचे 

व्यवक्तगत प्ेम पेंद्याच्या मनात भरून रावहले. परांत ु कृष्ण गोकुळ सोडून 

गेल्यावरती मात्र पेंद्याच्या मनात पोकळी वनमाणण झाली. पेंद्याच्या 

सुदवैाने त्याला राधेच्या रूपाने कृष्णप्ेम वमळत रावहले आवण त्याची 

कृष्णप्ेमाची कमतरता भरून वनघाली. त्यामुळे पेंद्याचे पुढील सवण जीवन 

वनवश्चतच सुखासमाधानाचे झाले. कृष्ण व राधा याांचे मात्र अत्यांत 

जवळीकतेचे सांबांध वनमाणण झाले. कृष्णाचा सहवास, सहवासात कृष्णाच्या 

प्ेमाचा सवांगाचा अनुभव, कृष्णाचे प्त्यक्ष मागणदशणन, कृष्णाशी झालेला 

सांवाद या सवांतून राधेचे कृष्णाशी सूर जुळले आवण वतच्या रठकाणी 

कृष्णाच्या माहात्म्याची जाणीव वनमाणण झाली. त्याचीच पररणती 

राधेच्याठायी कृष्णाववषयी भवक्तभाव वनमाणण होण्यात झाली आवण राधा 

कृष्णाची वप्य सखी होऊन रावहली. एवढेच नव्ह,े तर प्वतकूल 

पररवस्थतीतही राधेच्याठायीचा भवक्तभावाचा ध्यास कायम राहून वाढतच 

रावहला. या ध्यासानेच राधेचे अांतःकरणच कृष्णमय होऊन रावहले. 

त्यामुळे जेव्हा कृष्णाचे गोकुळ सोडून मथुरेला जाणे घडले, तेव्हा राधेला 

वतच्या अांतःकरणात कृष्णाचा ववयोग जाणवलाच नाही. राधा 

भवक्तभावाने कृष्णाची होऊन रावहली आवण कृष्ण अनुभवाने राधेचा 

होऊन रावहला. त्यामुळे राधा वतचे पुढील सवण जीवन कृष्णच होऊन, 

म्हणजेच कृष्णाच्या वृत्तीनेच जगली. कृष्णभक्तीचा आनांद राधा वतच्या 



 

 

अांतःकरणात सदवै अनुभवीत रावहली. परांत ु वतचा हा अनुभव 

वतच्यापुरताच मयाणदीत होता. राधेचे बाह्याांगाचे जीवन मात्र अत्यांत साध,े 

सरळ व मयाणदशील रावहले. राधेच्या बाह्यजीवनातनू वतच्या आांतररक 

अवस्थेची लक्षण े तर वनवश्चतच प्गटली. परांत ु वतची आांतररक आनांदाची 

अवस्था मात्र दसुऱ्याांसाठी अप्गटच रावहली. अथाणत राधेच्या दषृ्टीने वतचा 

आनांद बाह्याांगान े प्गट होण्याची आवश्यकता नव्हतीच आवण तशी 

शक्यताही नव्हती.  

 लक्ष्मी, गोकुळानांतर कृष्णाचे जीवन बाह्याांगाने अत्यांत व्यापक होत 

रावहले. परांतु त्यातही त्याच्यारठकाणी गोकुळात अनभुवलेल्या प्ेमाची 

भूक कायम रावहली आवण तो सदवै भवक्तभावाच्या शोधात रावहला. 

कारण कृष्णाचीही ती आांतररक गरज होतीच. भवक्तभावाच्या ितैामुळेच 

आनांदाचा अनुभव हा अांतबाणह्य अशा दोन्ही अांगान े येतो. बाह्याांगान े

प्ेमाच्या दवेाणघेवाणीचा आनांद तर अांतःकरणामध्ये एकरूपतेचा आनांद. 

असा हा आगळा वेगळा परमानांदाचा अनुभव भवक्तभावाच्या ितैामुळेच 

शक्य होतो. गोकुळात राधेच्या सांगे अनुभवलले्या या सवणश्रेष्ठ 

आनांदासाठीची कृष्णाची भूक शेवटपयंत कायम होती. ही आांतररक आतणता 

हीच त्याची शक्ती व उजाण होती. या आांतररक अवस्थेमळेुच कृष्ण सवांना 

जसे प्ेम दऊे शकत असे तसेच सवांचे प्ेम घेऊही शकत असे, म्हणूनच तर 

कृष्णाच्या प्ेमीजनाांना कृष्णाची भक्ती करण्याची सांधी उपलब्ध झालेली 

होती. ती सांधी कोणी साधली ह े वनवश्चतच पहाण्यासारखे व 

जाणण्यासारखे आह.े 

 लक्ष्मी, अशा ववशेष व्यक्तींमध्ये अथाणतच कृष्णाची वप्य पत्नी 

रुवक्मणी वहचा प्थम क्रमाांक आह.े वतची जीवनकथा मी तुला 

साांवगतलेलीच आह.े स्वतः कृष्णच रुवक्मणीकडे ‘आत्मसखी’ म्हणून पहात 

व अनुभवीत होता आवण रुवक्मणीनेही वतच्या कृष्णावरील भक्तीभावामुळे 

तोच अनुभव घेतला. तस ेबघायला गलेे तर कृष्णाच्या जीवनातील अनेक 

बाह्य व्यापामुळे कृष्ण व रुवक्मणी याांचे प्त्यक्ष सहजीवन कमीच होते. पण 

रुवक्मणीला मात्र त्याची कमतरता व खांत कधीच जाणवली नाही. वतच े

कृष्णाशी असलेले आांतररक ऐक्य कायम होते. त्याचा आनांद रुवक्मणी 

वनत्य अनुभवीत असे आवण बाह्याांगान ेकृष्णाला अपेवक्षत असे पूरक जीवन 
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जगून, रुवक्मणी कृष्णालाही आनांददत करीत असे. अशा तऱ्हनेे अांतबाणह्य 

कृष्णाशी एकरूप असलेली रुवक्मणी केवळ कृष्णाचीच होती आवण वतच े

जीवन फक्त कृष्णासाठीच होते. त्यामुळे कृष्णाने वनयाणण अांवगकारल्याची 

बातमी जेव्हा िारकेमध्ये रुवक्मणीपयंत येऊन पोहोचली, तेव्हा 

रुवक्मणीचेही जीवन सांपलेच. वतच्या बाह्य जगण्याला काही प्योजनच 

रावहले नव्हते. कृष्णाच्या जीवन यात्रेतील त्याची जोडीदार असलेल्या 

रुवक्मणीचे जीवनकायणही कृष्णाच्या जीवनकायाणबरोबरच पूणण झाले. 

कृष्णाचे वनयाणण झाल्याचे नुसते शब्दही ज्या क्षणी रुवक्मणीच्या कानावर 

आले, त्याच क्षणी रुवक्मणीचे प्ाणही वतचे शरीर सोडून बाहरे पडले आवण 

पांचत्वात ववलीन झाले. रुवक्मणी मानवी दहेाचा त्याग करून पुन्हा 

मुळच्या ददव्य दहेाने आवण लक्ष्मीच्या रूपाने, पुन्हा वैकुां ठात परत यऊेन 

या नारायणाच्या सेवेत रूजू झाली. ववशेष नवलाईची व आनांदाची गोष्ट 

म्हणजे, तीच आता माझ्यासमोर बसून कृष्णचररत्राचे श्रवण करीत आह े

आवण त्यातील प्ेमरसाचे सेवन करून तृप्तभावाचा आनांद अनुभवीत आह.े” 

 असे म्हणून नारद अत्यांत मोकळेपणे हसला आवण लक्ष्मीनेही 

तेवढ्याच मोकळेपणे हसून नारदाला साथ ददली व दादही ददली. परांत ु

नारदाने त्याचे बोलणे मात्र न थाांबवता तसेच पुढे चालू ठेवले. 

 “लक्ष्मी, कृष्णचररत्रातील सुदामाही त्याच्या आगळ्या वेगळ्या 

भावाने ववशेष लक्षात रहातो. म्हटले तर नात्याने कृष्णाचा गुरूबांधू. परांत ु

त्याला कृष्णाचे व्यवक्तगत प्ेम वमळाल्यावरती तो कृष्णाच्या प्ेमातच 

पडला. त्याहीपेक्षा सद्गुरू साांददपनींनी कृष्णाचे ईश्वरी माहात्म्य जेव्हा 

सुदाम्याला साांवगतले, तेव्हा तर तो कृष्णाचा भक्तच झाला. त्यानांतर पुन्हा 

कृष्णाची व्यवक्तगत भेट त्यान े िारकेत जाऊन घेतली आवण कृष्णाच्या 

केवळ एक ददवसाच्या सहवासात कृष्णाचे अांतःकरण ओळखले, जाणले व 

अनुभवले. कृष्णाच्या त्याच अांतःकरणाचा ध्यास स्वतःच्या ठायी ठेवनू 

सुदाम्याने त्याचे पढुील सवण जीवन आनांदानेच जगले. त्यासाठी त्याच्या 

जीवनाचा कोणताही तपशील मावहती असण्याची मळुीच आवश्यकता 

नाही. 



 

 

 लक्ष्मी, अजुणनाववषयी आपण पुष्कळच व सववस्तर बोललेलो 

आहोतच. कृष्णावरती प्ेम व श्रद्धा असूनही अजुणनाच्या मानवसक मयाणदा 

होत्या आवण त्या त्यालाही मावहत होत्या. त्या जेव्हा कृष्णाच्याही लक्षात 

आल्या तेव्हा मग कृष्णानेही त्याच्याशी बोलण ेजास्त वाढवले नाही. पुढे 

तर अजुणनाच्या कायणबाहुल्यामुळे अजुणनाचे कृष्णाशी व्यवक्तगत भेटणेही 

कमीच झाले. कृष्णाचे वनयाणण झाल्याचे कळल्यावर अथाणतच अजुणनाला 

अत्यांत शोक झाला आवण तो त्वरेने प्भासक्षेत्री धावून गलेा. अजुणनाने जड 

अांतःकरणाने स्वतः कृष्णाचे व बलरामाचे औध्वणदवैहक केले आवण 

यादवाांच्या राजवियाांना घेऊन तो हवस्तनापूरला वनघाला. वाटेत काही 

चोर दरोडेखोराांनी अजुणनावरती हल्ला चढवला. त्याांचा प्वतकार करीत 

असताना अचानकपणे अजुणन त्याची सवण शिाि ववद्याच ववसरला. 

अजुणनाचा पाडाव करून त्या दरोडेखोराांनी सवण राजवियाांना त्याांच्या 

दागदावगन्याांसह पळवून नेले. कृष्ण दहेाने गेला आवण अजुणनाच्या 

पराक्रमातील जण ूआत्माच वनघून गलेा. वनष्प्भ झाललेा अजुणन ववमनस्क 

अवस्थेत जेव्हा हवस्तनापूरला परतला, तेव्हा त्याचा जीवन जगण्याचा सवण 

उत्साहच वनघून गलेा होता. अजुणनाने व्यासाांची भेट घेऊन त्याांचे मागणदशणन 

मावगतले. व्यासाांनी अजुणनाच्या मानवसक अवस्थेचा व त्याच्या क्षमतेचा 

पूणण ववचार केला आवण अजुणनाला व सवण पाांडवाांनाच स्वगाणरोहण 

करण्याचा सल्ला ददला. व्यासाांच्या साांगण्याला अनुसरून सवण पाांडवाांनी 

द्रौपदीसह स्वगाणरोहणाचा मागण स्वीकारला. 

 लक्ष्मी, कृष्णवनयाणणाची बातमी ऐकल्यावरती द्रौपदी मात्र वनश्चलच 

रावहली. अांतःकरणामध्ये वनत्य कृष्णमूतीचेच ध्यान असलेले द्रौपदीच े

जीवन तर सुफवलतच झालेले होते. त्यामुळे बाह्याांगान ेद्रौपदीला काहीच 

वमळवायचे नव्हते. वतच्या तर सवण इच्छाांची पूती कृष्णाने केव्हाच केलेली 

होती. वनररच्छ व पूणण तृप्त असलेले द्रौपदीचे मन वतच्या अांतरातील 

कृष्णमूतीच्या ठायीच पूणणपणे जडलेले होते. त्यामुळे द्रौपदी जेव्हा सवण 

पाांडवाांबरोबर स्वगाणरोहण करू लागली तेव्हा वतची पावल े जड पडू 

लागली. स्वगाणच्याच काय, मनात कोणत्याही सुखाच ेअवजबात आकषणण न 

रावहलेल्या द्रौपदीला मग वतचा दहेही साथ दईेनासा झाला. सवण 

पाांडवाांच्या मागून चालत असताना, कृष्णाठायी पणूणपणे जडलेला 



 कृष्णपरमात्मा 

 

द्रौपदीचा जीव वतच्या दहेाला केव्हा सोडून गेला, ह ेपाांडवाांच्याही लक्षात 

आले नाही आवण पाांडवही द्रौपदीकडे मागे वळूनही न पहाताच पुढे तसेच 

चालत रावहले. 

 लक्ष्मी, ववदरुाचाही उल्लेख करण े अटळच आह.े मैत्रेयाने जेव्हा 

ववदरुाची भेट घेतली आवण त्याला कृष्णाच्या वनयाणणाची बातमी 

साांवगतली, तेव्हा ववदरुाला तर त्याचा शोक आवरण ेअशक्यप्ायच झाले. 

परांतु जेव्हा मैत्रेयाने ववदरुाला साांवगतले, की कृष्ण अांतसमयी ववदरुाची 

आठवण काढीत होता, तेव्हा तर ववदरु धाय मोकलून रडू लागला. 

‘आपल्यासारख्या एका साध्या व क्षलु्लक जीवाला कृष्णाने एवढे महत्त्व 

द्यावे यात आपला मोठेपणा नाही, तर ती कृष्णाची महानता आह’े ह े

ववदरुाने जाणले. कृष्णाच्या साांगण्याप्माणे मैत्रेयाने ववदरुाला आत्मज्ञान 

साांगून बोधीत केले आवण त्याच्या ठायीचे आत्मस्वरूप खुणेने दाखवल.े 

ववदरुाने मात्र त्याच्या आत्मस्वरूपाठायी कृष्णरूपाचाच वनश्चय केला 

आवण तोच ध्यासही धरला. त्यामुळे ववदरु सांसाराच्या सवण बांधनातून तर 

मनाने मुक्त झालाच, परांत ु कृष्णमाहात्म्याच्या जाणीवनेे तो कृष्णप्ेमाने 

युक्त होऊन रावहला आवण कृष्णभक्त म्हणूनच पुढील सवण जीवन आनांदान े

जगला. यथावकाश वानप्स्थाश्रमाचा स्वीकार करून ववदरुाने सांसाराचा 

बाह्याांगानेही त्याग केला आवण पुढे दहेत्यागानांतर कृष्णध्यासामुळे 

सहजपणे कृष्णस्वरूपात ववलीन झाला.  

 लक्ष्मी, पण कृष्णचररत्राचा जणू कळसच होऊन रावहलेला उद्धव हा, 

कृष्णाला अवभप्ेत असलेल्या सगुणप्ेमभक्तीच्या भागवत धमाणचा पाया 

ठरला असेच म्हणावे लागेल. कृष्णाचे अांवतम दशणन घेऊन उद्धव जो 

वनघाला, तो इतर कोठेही न जाता थेट बद्रीकाश्रमाला गेला. त्याचे 

सांसाराचे सवण मोह व आसक्ती कृष्णप्ेमात पूणणतः बडूुन गेली होती. 

त्यामुळेच त्याच्याकडून सांसाराचा त्याग एवढ्या सहजपणे होऊ शकला. 

अांतःकरणात कृष्णरूप पूणणपणे भरून घेतल्यावरती उद्धव कृष्णस्वरूपच 

होऊन रावहला. त्याचे पुढील सवण जीवन एकीएक कृष्णासाठीच समर्षपत 

भावाने जगले गलेे. बद्रीकाश्रमी काही काळ राहून उद्धवाने, कृष्णान े

साांवगतलेल्या बोधाचे मनन व जचतन केले आवण नांतर तेथून वनघून 



 

 

कृष्णकायाणची पूती करण्यासाठी उद्धवाने भागवतधमाणचा प्सार सुरू केला 

असे म्हणण्यापेक्षा, त्याच्या भवक्तमय जीवनामुळे भागवतधमाणचा प्सार 

झाला आवण भागवत धमाणची ध्वजा फडकत रावहली असे म्हणणेच अवधक 

सयुवक्तक होईल. कृष्णाचे प्ेमस्वरूप अांतःकरणात पूणणपणे भरून सवांगान े

वहात रावहल्यामळेु उद्धवाच्या रूपाने ईश्वराचे सगुण प्ेमच साकार होत 

रावहले आवण ईश्वराच्या सगुण भक्तीचा आनांदच व्यक्त होत रावहला. 

त्यामुळेच ईश्वराचे सगुण प्ेम सामान्याांच्यापयंत पोहोचून, त्याांच्या मनाला 

त्या प्ेमाचा कमीत कमी स्पशण तरी होण्याची सांधी सवांसाठी उपलब्ध 

होऊन रावहली. पुढे येणाऱ्या कवलयुगासारख्या खडतर काळामध्येही 

ईश्वरप्ाप्तीसाठी असलेला सगुण प्ेमभक्तीचा एकमेव मागण प्गट रहाण्याची 

अांधुकशी का होईना पण जी काही आशा रटकून रावहली, ती सुद्धा केवळ 

उद्धवाच्या जीवन कायाणमुळेच, ह ेमात्र वनर्षववाद सत्य आह.े” 

 बोलता बोलता नारद अवतशय भावपूणण झाला होता. 

नारायणाववषयीच्या भवक्तभावाने त्याचे अांतःकरण दाटून आले होत ेआवण 

शब्दप्वाहही बाह्याांगाने थाांबला होता. कारण आता शब्दाांची 

आवश्यकताच रावहलेली नव्हती. शब्दातीत भाव पूणणतः अनुभवरूप होऊन 

रावहला होता. नारदाची ती स्वानांदात रमलेली दहेातीत अवस्था लक्ष्मीन े

ओळखली. नारद अांतःकरणामध्ये नारायणाशी पूणणपण े एकरूप झालेला 

आह ेह ेलक्ष्मीने जाणले. वतन ेनेत्र वमटून घेऊन भवक्तभावाने हात जोडल े

असता वतच्या अांतःचक्षुांसमोर नारायणाचीच मूती आली. हृदयस्थ 

नारायणाच्या त्या दशणनाने लक्ष्मीच्या अांतरातील भवक्तभाव दाटून आला. 

वतचा दहे व मन दोन्हीही मोहरून आले आवण नेत्र सजल होऊन बरसू 

लागले. लक्ष्मीच्या अांतरातील आनांद मावेनासा झाला आवण म्हणून त्या 

आनांदाला मोकळे करण्यासाठी वतने वतचे नेत्र पुन्हा उघडले. समोर पहात े

तो काय, तेथे नारद नव्हताच आवण नारद तेथ ेयेऊन गले्याचे काही बाह्य 

वचन्हही दषृ्टोत्पत्तीस येत नव्हत.े परांतु नारायण मात्र एकटाच त्याच्या 

शय्येवरती शाांतपणे पहुडलेला होता. त्यामुळे खरोखरीच नारद वैकुां ठात 

आला तरी होता की नाही, असा एक ववचार क्षणाधाणत लक्ष्मीच्या मनात 

येऊन गेला आवण ती स्वतःशीच मोकळेपणाने हसली. नारायणाच्या 

मुखावरील प्सन्न भाव पाहून लक्ष्मीला अवतशय आनांद झाला. अत्यांत 
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सावकाशीने पावले टाकीत लक्ष्मी नारायणाच्या जवळ येऊन त्याच्या 

चरणाांशी बसली आवण नारायणाचे सुांदर व प्सन्न मुखकमल न्याहाळीत, 

नारायणाचे सुकोमल चरण अत्यांत हळुवारपणे चुरू लागली. 

 

।। हरर ओम ्तत ्सत ्।। 
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 https://play. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. www. esahitybooks  

या जलकवर 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 साथ असेल तर सहज शक्य आह े ह…े कृपया जास्तीत जास्त 

लोकाांना यात सावमल करून घ्या.  

आपले नम्र 

टीम ई सावहत्य 
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