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&&H¥$îUñ¶ öÚ§ JwUJmZdm³¶§&&
"H¥$îU gIm ‘mPm' hm J«§W 2004 gmbr lrJwê$nm¡{U©‘oÀ¶m ew^{XZr àH$m{eV Pmbm.
Ë¶m‘Ü¶o H¥$îUmÀ¶m JmoHw$imVrb OrdZmn¶ªVMoM dU©Z H$ê$Z Pmbo hmoVo. Ë¶mM doir Vmo J«§W åhUOo
"H¥$îUM[aÌmÀ¶m Jm¶ZmVrb EH$ "Wm§~m' qH$dm "{dam‘' Amho' Ago åhQ>bo hmoVo Am{U Vo IaoM hmoVo .
H$maU H¥$îUM[aÌmbm A§VM Zmhr Am{U åhUyZM Ë¶mbm nmahr Zmhr. H¥$îUmdVmamMr g‘már Pmbr
Var H¥$îUM[aÌ ‘mÌ g§nV Zmhr Am{U g§nUmahr Zmhr. Vo g§nyM eH$V Zmhr.
gJwU ào‘^³VrMo àVrH$ Agbobr Aer hr H¥$îU‘yVu AZoH$ ^JdX²^³Vm§À¶m öX¶m‘Ü¶o
gX²Jwê$H¥$no‘wio ñWm{nV Pmbr. "gJwU gX²Jwê$ VmoMr Vmo lrhar' ¶m ^mdmZo Ë¶m§À¶mH$Sy>Z KS>boë¶m
gX²Jwê$^³VrMoM Vo A‘¥V’$i hmoVo. Ë¶m agmi A‘¥V’$imVyZ {ZË¶ ñÌdUmè¶m ‘Ywa ào‘agmÀ¶m
godZmZo A§V…H$aUmbm V¥ár d g‘mYmZ bm^yZhr, Ë¶mÀ¶m godZmMr JmoS>r Ë¶m ^³Vm§À¶mR>m¶r dmT>VM
am{hbr. ñdV…À¶mM R>m¶rÀ¶m Ë¶m ào‘agmMo godZ H$ê$Z Ë¶mMm AmZ§X KoVm ¶mdm, ¶m EH$‘od
Am§V[aH$ AmV©VoVyZM Ë¶m ^JdX²^³Vm§H$Sy>Z Zmam¶UmÀ¶m gJwU ào‘^³VrMo Jm¶Z CËñ’y$V©nUo KSy>
bmJbo. Ë¶mgmR>r Zmam¶UmMm nyUm©dVma åhUyZ g§~mo{Yboë¶m H¥$îUmMo AdVmaM[aÌ hmM gd©
^³Vm§À¶m ^p³VJm¶ZmMm EH$‘od {df¶ Pmbm.
H¥$îUM[aÌ hm Ho$di B{Vhmg Zmhr. Ë¶m‘wio EH$ B{Vhmg åhUyZ gwgyÌnUo Ë¶mMo dU©Z
H$aVm ¶oUo Ogo e³¶ Zmhr, Vgo Vo Amdí¶H$hr Zmhr. H¥$îUM[aÌ ho EH$ AË¶§V AX²^wV Ago agm¶Z
Amho, Á¶m‘Ü¶o ào‘ag, ^p³Vag d kmZag ¶m§Mm {‘bm’$ hmoD$Z Pmbobm EH$sEH$ AmZ§XagM
nyU©nUo ^abobm Amho. hm AmZ§Xag àmeZ H$aÊ¶mÀ¶m hoVyZo ^JdX²^³Vm§Zr H¥$îUmÀ¶m OrdZmVyZ
àJQ>bobo Ë¶mMo A§V…H$aU hoM à‘mU ‘mZyZ, Ë¶mMoM ì¶dYmZ KoVbo Am{U VoM bú¶ ‘Z…Mjy§g‘moa
R>odyZ Ë¶mMmM Ü¶mg {MÎmmR>m¶r Yabm. A§V…H$aUmÀ¶m ¶m AmV© AdñWoVyZM Ë¶m ^³Vm§H$Sy>Z H¥$îUmMo
^p³VJm¶Z KS>bo AgVm, H¥$îUmÀ¶m A§VarMo JwO Ë¶m§À¶mgmR>r CbJS>V am{hbo Am{U Ë¶m§À¶m
A§VamV H¥$îUào‘ A{YH$m{YH$ a§JV am{hbo. Ë¶m‘wio Ë¶m ^³Vm§Mohr A§V…H$aU H¥$îUmÀ¶m
A§V…H$aUmgmaIoM Pmbo. åhUOoM H¥$îU hmM Ë¶m§Mo A§V…H$aU hmoD$Z am{hbm. gdmªÀ¶mR>m¶r
AmË‘ê$nmZo Agbobm hm H¥$îU na‘mË‘m Ë¶mÀ¶m ^³Vm§À¶mR>m¶r Ë¶m§Mm ào‘mË‘m hmoD$Z am{hbm. Ë¶m
^³Vm§ZmM H¥$îU Iè¶m AWm©Zo nmdbm Am{U Ë¶m§À¶mda Vmo gXmgd©H$mi àgÞ hmoD$Z am{hbm.
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JmoHw$im‘Ü¶o AgVmZm ~mbnUmnmgyZM H¥$îUmMr ào‘ñdê$n AdñWm àJQ> hmoV am{hbr. Ë¶m
AdñWoVyZM H¥$îUmH$Sy>Z ewÕ ào‘mMr XodmUKodmU KS>V am{hbr Iar, na§Vw H¥$îUmbm Ë¶mMm ¶mo½¶ d
Iam à{VgmX ‘mÌ n|ÚmÀ¶m {ZamJg ào‘mÀ¶m ê$nmZo A§eV… Am{U amYoÀ¶m ^p³V^mdmÀ¶m ào‘ê$nmZo
nyU©V… {‘imbm. amYoÀ¶m ^p³V^mdmMrM nyVu, Vr amYm H¥$îUñdê$n hmoD$Z amhÊ¶m‘Ü¶o Pmbr.
H¥$îUM[aÌmMr hr gwédmVM ‘wir EdT>çm na‘moƒ q~XÿZo Pmbr, H$s H¥$îU åhUOo Ho$di JmoHy$i Ago
g‘rH$aU Pmbo Am{U H¥$îUM[aÌ åhUOo ’$³V "amYmH¥$îU Eo³¶' EdT>rM ^mdZm gd©gmYmaUnUo
gdmªMrM hmoD$Z am{hbr. na§Vw H¥$îUmMo JmoHw$imVrb dmñVì¶ Oar {deofËdmMo hmoVo, Var Vo H$mhr
H¥$îUmMo g§nyU© OrdZ ZìhVoM. H¥$îUmÀ¶m EHy$U gìdmeo dfmªÀ¶m Am¶wî¶mVrb gwédmVrMr Ho$di ~mam
df}M H¥$îU JmoHw$im‘Ü¶o hmoVm, hr dñVwpñWVr Amho. Ë¶mMo nwT>rb gd© OrdZ ho AË¶§V ì¶mnH$ d
AZoH${dY KQ>Zm§Zr nwaonya ^abobo Amho.
H¥$îUmÀ¶m nwT>rb OrdZmV AZoH$ ì¶³Vr Ë¶mÀ¶m Odi Amë¶m Iè¶m, nU Ë¶m§À¶mn¡H$s
H$moUmÀ¶m OrdZmV H¥$îU Ambm, H$moUmÀ¶m OrdZmV H¥$îU ¶oD$Z am{hbm Am{U H¥$îU H$moUmMm
H$m¶‘Mm hmoD$Z am{hbm? Agm {dMma Ho$bm AgVm, gwXm‘m, ép³‘Ur, AOw©Z, Ðm¡nXr d CÕd
Aer H$mhr Zmdo bmJbrM ÑîQ>rg‘moa ¶oVmV. Ë¶m§Mm H¥$îUmÀ¶m OrdZmV d H¥$îUmMmhr Ë¶m§À¶m
OrdZmV {deof ^md{ZH$ g§~§Y Ambm hmoVm. ép³‘Ur hr nËZr ¶m ZmË¶mnojmhr H¥$îUmMr
"AmË‘gIr' åhUyZ, AOw©Z hm AË¶§V ào‘mMm {‘Ì åhUyZ, Va Ðm¡nXr hr {à¶ gIr åhUyZ H¥$îUmÀ¶m
A{YH$ OdiMo hmoVo, ho Va Z³H$sM! gwXm‘mhr H¥$îUmMm Jwê$~§Yy ¶m ZmË¶mZo WmoS>m doi H$m hmoB©Zm,
nU H¥$îUmÀ¶m AË¶§V OdiMm Pmbm hmoVm. gwédmVrbm Ho$di H¥$îUmMm ghH$mar d OmoS>rXma åhUyZ
Agbobm CÕd hmhr H¥$îUmÀ¶m OrdZmVrb A§{V‘ ndm©V H¥$îUmÀ¶m AË¶§V ào‘mMm Pmbobm hmoVm. ¶m
gdmªZmM H¥$îUmMm ghdmg d ào‘ ¶m§Mm bm^ Pmë¶m‘wio H¥$îUmMo ‘mhmËå¶hr OmUÊ¶mMr g§Yr OmñV
hmoVr. H$maU ¶m gdmªÀ¶m àË¶j OrdZmerhr H¥$îUmMm AË¶§V OdiMm g§~§Y Ambobm hmoVm. ¶m
gdmªZr H¥$îUmMo ào‘ Va {ZpíMVM AZw^dbo, nU Ë¶m§À¶mn¡H$s H$moUm H$moUmH$Sy>Z H¥$îUmbm {H$Vr
{H$Vr d H$go H$go ào‘ {‘imbo Agob Am{U Ë¶m§À¶mH$Sy>Z H¥$îUmÀ¶m A§VamVrb ào‘^mdmMrhr nyVu
Pmbr Agob H$m?
H¥$îUmÀ¶m nwT>rb YmdnirÀ¶m OrdZm‘Ü¶o Ë¶mÀ¶m A§V…H$aUmVrb ‘yi ào‘ñdê$n AdñWm
àJQ> hmoÊ¶mgmR>r Ë¶mbm H$mhr g§Yr {‘imbr H$s Zmhr? Á¶mà‘mUo gd© A§Jm§Zm ewÕ a³VmMm nwadR>m
H$aUmè¶m IwÔ öX¶mbmhr H$m¶©aV ahmÊ¶mgmR>r Ë¶m ewÕ a³VmMr Amdí¶H$Vm AgVoM Am{U
Ë¶mgmR>r Ë¶m öX¶mVrbM ewÕ a³V öX¶mbm nwa{dÊ¶mMr ì¶dñWm Oer na‘oídamÀ¶m {Z¶VrV
{ZgJm©ZoM H$ê$Z R>odbobr Amho, Ë¶mMà‘mUo gdmªZm Iè¶m d ewÕ ào‘mMm AZw^d XoUmè¶m
H¥$îUmbmhr Ë¶m ào‘mMr Amdí¶H$Vm hmoVrM. Ë¶mÀ¶m nwT>rb OrdZmV Aem Iè¶m ào‘mMm AZw^d
Ë¶mbm H$moUr AmUyZ {Xbm H$s Zmhr? H¥$îUmMoM ewÕ ào‘ KoD$Z H$moUrVar VoM ào‘ ^p³V^mdmZo
H¥$îUmbm An©U Ho$bo H$s Zmhr? AY‘m©Mm Zme H$ê$Z gÕ‘m©Mr ñWmnZm H$aÊ¶mgmR>r Y‘©H$m¶m©Mo
H§$H$U hmVmV ~m§YyZ, gd© OrdZ Ë¶mM hoVyZo d Ü¶o¶mZo OJUmè¶m H¥$îUmbm, Ë¶mMoM Y‘©H$m¶©
g‘{n©V ^mdmZo H$aUmam H$moUr dmagXma nwT>o ^oQ>bm H$s Zmhr? ‘w»¶ åhUOo, IaoM AY‘m©Mm g‘yi
d nyU© Zme hmoD$Z gË¶ Y‘m©Mr ñWmnZm Pmbr H$m? Am{U Ver Pmbr Agë¶mg, Vr {ZpíMVnUo
H$moR>o Pmbr?
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¶m gd© àíZm§À¶m g{dñVa d gmoXmhaU CÎmam§‘Ü¶oM H¥$îUmÀ¶m nwT>rb OrdZmMm nyU©nUo
CbJS>m hmoB©b Am{U Ë¶mÀ¶m A§VamVrb JwO ñnîQ>nUo àJQ> hmoB©b. ¶m gd© àíZm§Mr Iar CÎmao
emoYyZ H$mT>m¶Mr, Va Ë¶mgmR>r Ho$dT>mVar Aä¶mg H$aUo d Ho$dT>oVar g§emoYZ KS>UoM Amdí¶H$
Amho. nU hm Aä¶mg d ho g§emoYZ, ~wÕrZo d eãXkmZmZo H$YrM hmoUma Zmhr. AZoH$ J«§Wm§Mm dm
emñÌm§Mm emoYH$ Aä¶mghr ¶mgmR>r Oamhr H$m‘mbm ¶oUma Zmhr. H$maU ho g§emoYZ H¥$îUmÀ¶m Ë¶m
A§V…H$aUmMo Amho, Oo ‘ZmÀ¶m gd© H$ënZm d {dMma Am{U ~wÕrMr gd© OmU d VH©$ ¶m§À¶m
n{bH$S>Mo Amho. Ë¶mgmR>r Ho$di AmË‘g§emoYZmMrM Amdí¶H$Vm Amho. nU Ë¶m AmYr H¥$îUM
A§V…H$aU Pmbobm Agmdm Am{U H¥$îUmMo ào‘ñdê$n ho öX¶M hmoD$Z am{hbobo Agmdo . VaM ho
g§emoYZ e³¶ hmoB©b Am{U H¥$îUmÀ¶m A§VarMo JwO ho A§V…H$aUmV àJQ> hmoB©b . VoìhmM H¥$îUmMo gd©
OrdZhr Iè¶m AWm©Zo OmUVm ¶oB©b Am{U H¥$îUê$nmZo àJQ>bobm na‘mZ§X hm Amnë¶mhr AZw^dmMm
hmoD$Z amhrb.
¶m gdm©Mm A§V‘w©I hmoD$Z {dMma Ho$bm AgVm, H¥$îUmÀ¶m A§V…H$aUmn¶ªV OmÊ¶mMm ‘mJ©
‘moH$im hmoD$Z ñnîQ>nUo ZOaog‘moa {Xgy bmJVmo. H¥$îUM[aÌm~m~VrV AZoH$ H$Wmàg§J àJQ> AmhoV.
Ë¶mVrb H$mhr nm¡am{UH$ åhUOo aMbobo AmhoV, H$mhr nma§nm[aH$ åhUyZ àM{bV Pmbobo AmhoV, Va
{H$Ë¶oH$ Ho$di H$mën{ZH$ Am»¶m{¶H$m åhUyZ gwMbobo AmhoV. Ë¶mVyZhr Ë¶m H$Wm gm§JÊ¶m‘mJrb
A§V…ñW hoVy ~hþVoH$ doim nyU©nUo PmH$moibm Jobobm Amho. ì¶mg ‘hfvZr {b{hbobo "‘hm^maV' ho
gwÕm ‘wbV… H$mì¶M Amho. Ë¶m‘wio Ë¶m‘Ü¶ohr dñVwpñWVrMm d B{VhmgmMm ^mJ {H$Vr Amho, hmhr
H$mhr doim MM}Mm qH$dm dmXmMmhr {df¶ hmoD$Z am{hbobm Amho. na§Vw "‘hm^maV' {bhÿZ nyU©
Pmë¶mdahr ì¶mgm§À¶m ‘Zm‘Ü¶o EH$ àH$maMr AñdñWVm d CXmgrZVm Ambr Am{U Ë¶mdoiog
ì¶mgm§Mo na‘Jwê$ lrZmaX ‘hfu ¶m§À¶m gm§JÊ¶mdê$Z ì¶mgm§Zr "^mJdV' hm J«§W {b{hbm. VoìhmM
ì¶mgm§À¶m ‘Zmbm em§Vr d g‘mYmZ bm^bo. EdT>oM Zìho, Va ì¶mgm§Mo A§V…H$aU AË¶§V àgÞ d
AmZ§Xr Pmbo. ¶mVyZ EH$M ^mdmW© AJXr ñnîQ>nUo OmUdVmo, H$s OoWo gJwU ào ‘ d ^³Vr ¶m§Mo
Jm¶Z Amho, VoWoM AmZ§XmMm AZw^d Amho. H$maU Ë¶m {R>H$mUr àË¶j ^Jd§VM àJQ> Amho.
‘hm^maV hm "O¶ ZmdmMm B{Vhmg' Amho, Va "^mJdV' hr ^p³V^mdmMr "¶emoJmWm' Amho.
"‘hm^maV' H$mì¶mVhr Á¶m Á¶m àg§JmV H¥$îUmMm gh^mJ Amho Am{U Oo Oo àg§J H¥$îU d
Ë¶mÀ¶m ào‘rOZm§‘Ü¶o KS>bobo AmhoV, Ë¶mM {R>H$mUr d Ë¶mM doir ^mdnyU©Vm Ambobr Amho.
H¥$îUmÀ¶m dmJÊ¶m-~mobÊ¶mVyZ Ë¶mÀ¶m ào‘rOZm§{df¶r àJQ> Pmbobo Ë¶mMo {deof ào‘ Am{U
Ë¶mVyZM àJQ>bobo d Ë¶m§Zm OmUdbobo H¥$îUmMo ‘mhmËå¶ hoM Ë¶m {R>H$mUr AmZ§XmMo H$maU R>abobo
Amho. Voìhm "^mJdVm'Mo ‘yi ho "‘hm^maVm'VM bnbobo Amho. Ogo XþYm‘Ü¶o bmoUr XS>bobo AgVo,
’$³V Ë¶m XþYmdaVr à{H«$¶m H$ê$Z d ‘§WZ H$ê$Z Vo bmoUr ho XþYmVyZM H$mTy>Z XþYmnmgyZ doJio Ho$bo
OmVo, VgoM "‘hm^maVm'Vrb "^mJdV' emoYyZ H$mTy>Z Oa Ë¶mMo godZ Ho$bo, Va B©ídamÀ¶m gJwU
ào‘^³VrMm AmZ§X hm AË¶§V ghOnUo d gwb^VoZo bm^Vmo. "‘hm^maVm'‘Ü¶o H¥$îUmMo ñWmZ ho Y«wd
Vmè¶mgmaIoM AT>i Amho. Ë¶mÀ¶mH$S>o bj R>odyZ Ë¶mbmM bú¶ Ho$bo AgVm, gd© àíZm§Mr ¶mo½¶
CÎmao {‘iyZ ‘Zmbm g‘mYmZ àmá hmoVo Am{U Ë¶m H¥$îUmÀ¶m {XeoZoM ‘ZmMm AmZ§XXm¶r àdmg gwê$
hmoVmo. hrM ‘hÎdmMr JmoîQ> bjmV Amë¶mdaVr d Ë¶mMm {ZíM¶ Pmë¶mdaVr VmoM Ü¶mg {MÎmmR>m¶r
{Z‘m©U hmoVmo Am{U gd© {dMmam§Mr d gd© {bImUmMr {Xem d hoVy ho XmoÝhrhr {ZpíMV hmoVmV.
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AmË‘qMVZmVyZ KS>boë¶m ¶m g§dmXmË‘H$ {bImUm‘Ü¶o "gJwU ào‘^³VrÀ¶m ‘mhmËå¶mMo
{Zê$nU' hoM ‘w»¶ gyÌ Amho. Ë¶mgmR>r {Za{Zamù¶m ì¶p³VaoIm ¶m ‘mÜ¶‘ hmoD$Z gmH$maboë¶m
AmhoV Am{U Ë¶m§À¶mÛmao Ord^md, lÕm^md, ào‘^md d ^p³V^md Ago ZmZm{dY ^md ê$nmbm
Ambobo AmhoV. Ë¶m ì¶³Vr d H¥$îU ¶m§À¶mV KS>bobo àg§J d H$Wm ¶m§Mm Ho$di AmYma KoD$Z, dU©Z
‘mÌ Ë¶m ^mdm§Mo Pmbobo Amho. H$Wm àg§Jm§Mr ‘m§S>Ur H$aVmZm qH$dm H$mhr doim Ë¶m§À¶m
VnerbmVhr ~møm§JmZo H$mhr ~Xb H$aVmZm, ‘yi à{VnmÚ {df¶mbm nwîQ>r {‘imdr hmM EH$‘od hoVy
Amho. Ë¶m‘wioM H«$‘mH«$‘mZo KS>bobo H¥$îUmMo OrdZ qH$dm Ë¶mÀ¶m OrdZmV AZwH«$‘mZo Amboë¶m
ì¶³Vr Ago ¶m {bImUmMo ñdê$n Zmhr. qH$~hþZm, H¥$îUmÀ¶m OrdZmV Amboë¶m Ë¶mÀ¶m ào‘mÀ¶m
ì¶³Vr hm {bImUm‘mJrb hoVy ZgyZ, H¥$îUmÀ¶m {deof ào‘rOZm§À¶m OrdZmVrb H¥$îUmMm gh^mJ d
Ë¶mbm Ë¶m {R>H$mUr {‘imbobo ñWmZ ho EH$‘od ‘yi gyÌ Amho Am{U VoM ¶m {bImUmVyZ àJQ>
Pmbobo Amho. ¶m gyÌm‘Ü¶o H¥$îUào‘mMo àg§J Jw§’$VmZm ‘yi gyÌ PmH$moibo Z OmVm, Ë¶mVyZ
H¥$îU^³VrMm ^mdM àH$fm©Zo d {deofËdmZo ’w$byZ ¶mdm ¶mM EH$‘od hoVyZo àg§Jm§Mr aMZm Ho$bobr
Amho Ago åhUÊ¶mnojm, Ver Vr ghOnUo Pmbobr Amho Ago åhUUoM A{YH$ g§¶wp³VH$ hmoB©b.
A§V…H$aUmVrb ñdmZw^dmMo ¶mo½¶ eãXm§H$Z hmoUo ho OodT>o H$R>rU Amho, VodT>oM Ë¶m
eãXm§H$ZmMo ‘wÐm§H$Z H$aUohr H$R>rUM Amho. na§Vw àgmX, ñZohb, àdrU d à{V‘m ¶m AmR>dbo
n[admamZo ho "{edYZwî¶' g§¶w³V à¶ËZmZo d g‘W©nUo nobbo, Ë¶m~Ôb Ë¶m gdmªMo OodT>o H$m¡VwH$
H$amdo VodT>o Vo H$‘rM Amho. B©ídaMaUr godm éOy H$aÊ¶mMr g§Yr Ë¶m§Zr ¶eñdrnUo gmYbr, åhUyZ
Ë¶m§Mo ‘Z…nyd©H$ A{^Z§XZ Am{U Ë¶m§Zm ào‘nyd©H$ ew^merdm©X!
na‘mËå¶mMo A§emË‘H$ H¥$îUê$n d H¥$îUmMo ì¶mnH$ na‘mË‘ñdê$n ¶mMo AX²^yV Xe©Z
KS>{dUmao gwaoI ‘wIn¥îR> lr. àH$me Vmar ¶m§Zr aoImQ>bo Amho. Ë¶m {R>H$mUr gd©ì¶mnr "AmH$me'
Am{U Ë¶mR>m¶r àJQ>bobo "~«÷VoO', AWm§J "jragmJa', {dídê$nmZo àJQ> hmoD$Zhr Cabobm Am{U
gd© g¥îQ>rbm AmYma Agbobm eof, gd© {dídmMo ‘yi Agbobo "H$‘i' Am{U ~«÷ZmXmH$S>o {ZX}e
H$aUmar "‘wabr' hr na‘mË‘ñdê$nmMr àVrHo$ AmhoV, Va jragmJam‘Yrb H$‘im‘Ü¶o eofmgh C^o
Agbobo H¥$îUmMo ‘wabrYmar ê$n hm Ë¶m na‘mË‘ñdê$nmMm gdmªJgw§Xa Am{dîH$ma Amho. lr. Vmar
¶m§Mr hr godm à^yMaUr éOy Pmbr Amho. Ë¶m§Zm ào‘nyd©H$ ew^merdm©X!
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gXa J«§WmÀ¶m àH$meZmMr d {dVaUmMr O~m~Xmar H$mo‘b àH$meZMo lr. Jwê$ZmW eoQ>ço
¶m§Zr gm§^mië¶m~Ôb Ë¶m§Mo ‘Z…nyd©H$ Am^ma. VgoM ‘wÐH$ ‘o. àJ{V qàQ>g©, ‘w§~B© ¶m§Zr ¶m
J«§WmÀ¶m ‘wÐUmMr ~mOy ¶eñdrnUo nma nmS>ë¶m~Ôb Ë¶m§Zm XoIrb ‘Z…nyd©H$ YÝ¶dmX!

H¥$îUM[aÌê$nr ‘hmgmJamVrb hr J«§Wê$nr Am|Oi
gX²Jwê$ZmW lrAdYyVñdm‘r ¶m§À¶m MaUr
H¥$Vk^mdmZo gmXa d gào‘ g‘n©U! !
lrna‘mZ§Xñdm‘r
&& h[a Amo‘² VV² gV² &&
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gm§{XnZtMo ì¶dYmZ
ho bú‘r, Aem arVrZo ^p³V^mdmZo Amnë¶m gX²Jwê§$er åhUOo gm§{XnZter
EH$ê$n Pmbobm H¥$îU ñdV…Mm doJionUmZo {dMma H$arVM ZìhVm, Var gm§{XnZtÀ¶mR>m¶r
‘mÌ H¥$îUmÀ¶m OrdZmMo nyU© ì¶dYmZ hmoVo. H¥$îUmÀ¶m nwT>rb OrdZm{df¶r Ho$ìhmVar
{ZU©¶ KoUo Amdí¶H$M hmoVo. nU Vo Ho$ìhm d H$go KS>ob ho gm§{XnZtZmhr R>mD$H$ ZìhVo.
na‘oídar gÎmoV d na‘oídar g§Ho$VmZwgma ¶mo½¶ doir ¶mo½¶ JmoîQ>r KS>Vrb, ¶mMr
gm§{XnZtZm nyU©nUo ImÌr hmoVr. Ë¶m‘wio gm§{XnZrgwÕm ñdñW{MÎmmZo H¥$îUmÀ¶m
^p³V^mdmZo AmZ§{XV hmoD$Z ñdV…À¶m ñdmZ§XmV {ZË¶ a‘‘mU hmoD$Z ahmV AgV.
AmVm na‘oídar BÀN>m qH$dm g§Ho$V àJQ> hmoUma hmoVm, Vmo Var H$gm d Hw$R>o? Va Vgm
{dMma qH$dm BÀN>m gm§{XnZtÀ¶mM A§V…H$aUmV ghOVoZo d AH$maU ñ’w$ê$Z ¶oUma hmoVr.
nU Ë¶mMo doJio Ago ì¶dYmZ ‘wÔm‘hÿZ gm§{XnZtÀ¶m {R>H$mUr ZìhVo. H¥$îUmÀ¶m
^p³V^mdmZwgma Va gm§{XnZtMr BÀN>m hrM Ë¶mÀ¶mgmR>r na‘oídar BÀN>m hmoVr.
gm§{XnZtÀ¶m naVm Agm Xþgam H$moUr na‘oída dm Ë¶mMr BÀN>m H¥$îUmgmR>r ApñVËdmV
Aer ZìhVrM ‘wir! H¥$îUmgmR>r gX²Jwê§$Mr gÎmm hrM gË¶ hmoVr Am{U åhUyZM
Ë¶mÀ¶mgmR>r VrM na‘oídar gÎmmhr hmoVr.
ho bú‘r, AgoM EH$Xm amÌrÀ¶m em§V d {Zdm§V g‘¶r ‘hmË‘m gm§{XnZr Amnë¶m
nU©Hw$Q>rV {dlm§VrgmR>r nhþS>bo hmoVo Am{U gmh{OH$M H¥$îU Ë¶m§À¶m MaUmer Z‘«^mdmZo
C^m amhÿZ gm§{XnZtMo nX¶wJwb AË¶§V hiwdmanUo MwarV hmoVm. Zoh‘r em§V d àgÞ
AgUmè¶m gm§{XnZtÀ¶m ‘wImda Ë¶m doiog ‘mÌ J§^raVoMo ^md ngabobo {XgV hmoVo.
H$moUË¶mVar JhZ {dMmamV Vo ‘½Z Agë¶mMoM Vo bjU hmoVo Am{U ho H$imd¶mg
H¥$îUmbm Oamhr doi bmJbm Zmhr. H$maU godm^mdmZo AgUmè¶m H¥$îUmMo bj ‘mÌ
gm§{XnZtÀ¶m ‘wImdaVrM hmoVo. VoM Va ^p³V^mdmMo ‘w»¶ bjU Amho. "gm§{XnZtÀ¶m
{dewÕ d {Z{d©H$ën A§V…H$aUmÀ¶mR>m¶r H$mhrVar g§H$ënmÀ¶m bhar ñ’w$aU nmdyZ, Ë¶m
Ë¶m§À¶m ‘Zmn¶ªV ¶oV Agmì¶mV Am{U ‘ZmV pñWa Z ahmVm nwÝhm A§V…H$aUmV OmD$Z
{db¶ nmdV Agmì¶mV' ho H¥$îUmZo OmUbo. Aem doiog Ë¶m bhar gm§{XnZtÀ¶m
‘wImÛmao eãXê$nmZo àJQ> Pmë¶m{edm¶ gm§{XnZtMo ‘Z ‘moH$io d em§V hmoUma Zmhr, hohr
nydm©Zw^dmZo H¥$îU OmUyZ hmoVm. åhUyZM gm§{XnZtZm ~mobÊ¶mg àd¥Îm H$aÊ¶mÀ¶m CÔoemZo
H¥$îU {dZ‘«^mdmZo gm§{XnZter hiwdma AmdmOmV ~moby bmJbm.
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""ho Jwê$d¶©, Amnë¶m {dlm§VrÀ¶m AdñWobm ‘mÂ¶mH$Sy>Z WmoS>ogo {dM{bV H$aUo
KS>V Amho, Ë¶m~Ôb ‘r gd©àW‘ Amnbr j‘mM ‘mJVmo. na§Vw AmnU Hw$R>ë¶mVar
{d{eîQ> {dMmam‘Ü¶o ‘½Z AmhmV Am{U Ë¶m‘wio Amnë¶m ‘Zmbm nyU©nUo ñdmñÏ¶ Zmhr, ho
‘bm Amnë¶m ‘wImdarb ~XbUmè¶m ^mdmÀ¶m gyú‘ N>Q>m§dê$Z OmUdV Amho. H$mhrVar
KS>Ê¶mMm g§H$ën Amnë¶m A§V…H$aUmV ñ’w$aV Agmdm. na§Vw Vmo g§H$ën ‘ZmV ¶oD$Z
VoWo pñWa amhÿ eH$V Zgë¶m‘wioM Amnë¶m ‘ZmMr Aer AdñWm hmoV Agmdr Ago ‘bm
dmQ>Vo. Voìhm Amnë¶m ‘ZmVrb JmoîQ> OmUyZ d g‘OyZ KoÊ¶mg ‘r ¶mo½¶ Amho Aer
Amnë¶mbm ImÌr Agë¶mg, H¥$nm H$ê$Z Amnë¶m ‘Zmn¶ªV ñ’w$ê$Z ¶oUmao {dMma ‘bm
gm§JyZ AmnU Amnbo ‘Z ‘moH$io H$amdo, Aer ‘r Amnë¶mbm {dZ§VrM H$aVmo. Aml‘mV
KS>Umè¶m JmoîQ>tg§~§Yr qH$dm EImÚm {eî¶mÀ¶m AZwf§JmZo Amnë¶m {R>H$mUr H$mhrVar
ì¶dYmZ {ZpíMVnUo Amho ho ‘mÌ Z³H$s! nU ‘r Amnë¶mbm Ago ImÌrnyd©H$ dMZ
XoVmo, H$s ‘r Amnë¶m {R>H$mUÀ¶m ì¶dYmZmMr {ZpíMVnUo nyVu H$arZ. AmnU
‘mÂ¶mdaVr ^adgm Yamdm Am{U ‘bm Amnë¶m ì¶dYmZmV gm‘mdyZ KoD$Z Vo nyU©
H$aÊ¶mMr g§Yr Úmdr, Aer nwÝhm EH$Xm Amnë¶m MaUr Z‘«^mdmZo àmW©Zm H$aVmo.''
H¥$îUmÀ¶m hiwdma d ‘Ywa dmUrVyZ àJQ>Umao ^mdnyU© ~mobUo ldU H$aVmZmM
gm§{XnZtÀ¶m ‘wImda àgÞVoMo ^md {dbgbobo {Xgy bmJbo. Ë¶m§Zr Amnbo ZoÌ
gmdH$menUo CKS>bo Am{U Vo H¥$îUmH$S>o AË¶§V ào‘i ZOaoZo {H$Vr Var doi nhmVM
am{hbo. g‘moa Z‘«^mdmZo hmV OmoSy>Z C^r Agbobr H¥$îUmMr ‘yVu nmhÿZ gm§{XnZtZm
A{YH$M ^ê$Z Ambo. nU WmoS>çmM doimV Ë¶m§Zr ñdV…bm gmdabo Am{U Vo H¥$îUmer
em§V d J§^ra gwamV ~moby bmJbo.
""Aao H¥$îUm, VwÂ¶mgmaIm ^p³V^mdmZo ¶w³V Agm {eî¶moÎm‘ AgVmZm ‘bm Va
H$gbrM H$miOr H$aÊ¶mMo H$maU Zmhr. ‘mPr gd© ì¶dYmZo ‘r Vwbm Z gm§JVmhr Vy
OmUVmog Am{U Ë¶mMr bJoMM nyVuhr H$aVmog. Ë¶m‘wio ‘mÂ¶m {R>H$mUMo H$moUVohr
ì¶dYmZ VwÂ¶mgmR>r AàJQ> amhÿ eH$VM Zmhr. H$maU ‘mÂ¶m A§V…H$aUmer Vy
^p³V^mdmZo AË¶§V OdirH$Vm gmYyZ Amhog. nU AmO ‘mÂ¶m {R>H$mUr Oo ì¶dYmZ
àH$fm©Zo Amho, Vo VwPoM Amho. VwÂ¶m nwT>rb OrdZm{df¶rMoM EH$sEH$ ì¶dYmZ ‘mÂ¶m
{R>H$mUr Amho. H$maU AmVm VwPm ¶m Aml‘mVrb dmñVì¶mMm H$mi nyU© hmoV Ambm
Amho Ago ‘mÂ¶m A§V…H$aUmbm OmUdy bmJbobo Amho. ‘bm ImÌr Amho H$s VwÂ¶m
‘ZmV Vgm {dMmagwÕm ¶oUo e³¶ Zmhr. H$maU VwPo ‘Z gdmªJmZo ’$³V ‘mÂ¶merM
OS>bobo Amho ho ‘r OmUyZ Amho. na§Vw Amnbo XmoKm§Mo OrdZ doJdoJio Amho ho Va gË¶M
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Amho Am{U Vgo OrdZ doJionUmZo OJÊ¶mMr doi AmVm AJXr OdiM ¶oD$Z R>onbobr
Amho.
ho H¥$îUm, ‘mPo ~møOrdZ ho Ho$di Aml‘mnwaVoM {ZJS>rV Amho Am{U ‘mPo
H$m¶©hr ¶m Aml‘mV ¶oUmè¶m gmYH$m§nwaVoM ‘¶m©{XV Amho. Ë¶mMà‘mUo ‘r ‘mÂ¶m
OrdZ¶mÌoÀ¶m AIoaÀ¶m Q>ßß¶mV Amho hr JmoîQ>hr IarM Amho. ¶m AmZ§XXm¶r àdmgmMm
na‘mZ§XXm¶r Agm na‘moƒ jU H$mimÀ¶m ¶m AmoKdË¶m d doJdmZ àdmhmV Ho$ìhmhr ¶oD$
eHo$b. Ë¶m jUmMr ‘r ‘wÔm‘hÿZ àVrjmhr H$arV Zmhr {H$§dm Ë¶mMm {dMmahr H$arV
Zmhr. na§Vw H$mimÀ¶m {Z¶‘mZwgma d na‘oídamÀ¶m {Z¶VrZwgma Vmo jU Ho$ìhmhr Ambm
Var ‘r V¶maM Amho. Ver V¶mar ‘mÂ¶m A§V…H$aUmÀ¶m AdñWoVM Pmbobr Amho. na§Vw
H¥$îUm, VwÂ¶mgmR>r nwT>o Ho$dT>o Var OrdZ Amho Am{U VwÂ¶mH$Sy>Z Ë¶m na‘oídamMo H$m¶©hr
KS>md¶mMo Amho, ho ‘mPr Am§V[aH$ àoaUm ‘bm gm§JV Amho. H$maU VgmM na‘oídar
g§Ho$Vhr Amho ho gË¶M Amho.''
gm§{XnZtMo ~mobUo bjnyd©H$ ldU H$aV AgVmZmM H¥$îU A{YH$m{YH$ J§^ra hmoV
am{hbm. gm§{XnZtÀ¶m ~mobÊ¶mVrb ^mdmW© Va H¥$îUmÀ¶m bJoMM bjmV Ambm hmoVm.
nU Varhr H$mhr Z ~mobVm H¥$îU ñdñWM am{hbm. gm§{XnZrhr {Z…eãX AdñWoVM
Amnbo ZoÌ {‘Qy>Z em§VnUo nhþS>bo hmoVo. Ë¶m Zrad em§VVoV ~amM H$mi Jobm. eodQ>r
H¥$îUmbmM amhdbo Zmhr Am{U Ë¶mZo Amnë¶m ‘¥Xÿ dmUrZo ~mobmd¶mg gwédmV Ho$br.
""ho Jwê$ZmW, Amnbo ‘mhmËå¶ Ho$di Abm¡{H$H$M Zìho, Va AË¶§V Wmoa Amho.
Amnë¶m A§V…H$aUmMr ì¶mnH$Vm hr gd©g‘mdoeH$ Amho Am{U Amnë¶m A§V…H$aUmMr
gImobVm hr Va gdmªMm {db¶M H$aUmar Amho. nU Varhr Amnë¶m A§V…H$aUmVyZ
gV²g§H$ën ñ’w$ê$Z Vo ~mhoa àJQ> hmoVmV, åhUyZM Va Am‘À¶mgma»¶m gm‘mÝ¶m§Zmhr
Amnë¶m MaUr {eî¶^mdmZo ahmÊ¶mMr g§Yr àmá hmoVo. Am‘À¶mdarb AmË¶§{VH$
AmË‘ào‘mZo AmnUM Amåhmbm MaUmnmgyZ CR>dyZ öX¶mer AË¶§V Odi YaVm, åhUyZM
Am‘À¶m {R>H$mUMm ào‘^md CR>Vmo Am{U Amnbr H$mhrVar ^³Vr Am‘À¶mH$Sy>Z KSy>
eH$Vo. Amnë¶m AmË‘mZ§XmÀ¶m AZw^dmVyZ AmnUM Am‘À¶mer Eo³¶Ëd nmdVm, åhUyZM
Amåhr Amnë¶mer EH$ê$nVoMm AZw^d KoD$ eH$Vmo. Ë¶m AZw^dm‘wio ñdV…Mo gd©
ApñVËdM {dgaboë¶m Am‘À¶m OrdZmMo ì¶dYmZhr Amnë¶mM {R>H$mUr {Z‘m©U hmoVo hr
JmoîQ> Ho$di AX²^wVM ZgyZ, Ë¶mÛmao Amnbo ‘mhmËå¶ d WmoadrM ¶WmW©VoZo àJQ> hmoV
Amho.
ho Jwê$d¶©, ‘mÂ¶mhr OrdZmg§~§Yr Amnë¶m {R>H$mUr AgoM ì¶dYmZ ‘mÂ¶mdarb
AmË¶§{VH$ AmnbonUm‘wio ñ’w$ê$Z Ambobo Amho, ho ‘mÂ¶m bjmV Ambobo Amho Am{U VoM
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OmUyZ KoÊ¶mgmR>r ‘r AmVwa Amho. Vo AmnU ‘bm Ëd[aV d AJXr ‘moH$ionUmZo gm§Jmdo
Aer ‘r Amnë¶mbm H$iH$irMr àmW©Zm H$aVmo. H$maU Vo ì¶dYmZ H$ië¶m{edm¶
‘mÂ¶m ‘Zmbm {ZpíM¨VVm bm^Uma Zmhr. Amnbo ì¶dYmZ ho ‘mÂ¶mgmR>r Ho$di Amnbr
AmkmM ZgyZ Ë¶mMr nyVu H$aUo, hm Va ‘mPm Y‘©M Amho. ‘r Amnë¶mbm ImÌrnyd©H$
dMZM XoVmo, H$s AmnU Oo H$mhr ‘mÂ¶mg§~§YmZo ì¶dYmZ KoVbobo Amho, Vo Hw$R>ë¶mhr
n[apñWVrV ‘r {ZpíMVnUo nyU© H$arZM H$arZ.''
H¥$îUmÀ¶m ~mobÊ¶mZo g§VwîQ> Pmbobo gm§{XnZr Amnë¶m eæ¶oda CRy>Z ~gbo Am{U
MaUmer Cä¶m Agboë¶m H¥$îUmH$S>o ào‘i ÑîQ>rZo nmhÿ bmJbo. Ë¶m§Zr hmVmÀ¶m IwUoZoM
H¥$îUmbm Imbr ~gmd¶mg gm§{JVbo AgVm, H¥$îU AË¶§V AmXanyd©H$ gm§{XnZtÀ¶m
MaUmer Z‘«^mdmZo Amnbo hmV OmoSy>Z ~gbm. gm§{XnZtZr WmoS>ogo nwT>o dmHy$Z H¥$îUmÀ¶m
‘ñVH$mda WmonQ>ë¶mgmaIo Ho$bo Am{U ào‘mZo Ë¶mMo ‘wI Hw$admibo. gm§{XnZtZr WmoS>m
doi Amnbo ZoÌ {‘Qy>Z KoVbo Am{U nwÝhm ZoÌ CKSy>Z Vo H¥$îUmer ^mdnyU© dmUrZo ~moby
bmJbo.
""ho H¥$îUm, VwÂ¶m ^p³V^mdmZo Vy ‘bm AË¶§V {à¶ hmoD$Z am{hbm Amhog.
Jwê${eî¶ ZmË¶mMo ahñ¶ d Iao d‘© Vy AmoiIbog Am{U Vgo g§~§Y Vy ‘mÂ¶mer amIbog
¶mMo ‘bm AË¶§V H$m¡VwH$ dmQ>Vo. Ë¶m g§~§YmMr n[aUVr åhUyZM Vy ‘mÂ¶mer EH$ê$n
hmoD$Z am{hbm Amhog Am{U Ë¶m‘wioM VwPm ào‘^md, VwPr godm, VwPo dmJUo-~mobUo,
VwÂ¶m gd© H¥$Vr, EdT>oM Zìho, Va VwPo gd© ApñVËdM ‘bm {ZË¶ AmZ§XmMm AZw^d
AmUyZ XoVo Am{U gX¡d ñdmZ§XmV a‘Umè¶m ‘bm ~møm§JmZohr àJQ> hmoD$Z, VmoM AmZ§X
~mhoahr AZw^dÊ¶mgmR>r àd¥Îm H$aVo. åhUyZM ‘mPo A§V…H$aUhr nyU©nUmZo Ho$di
VwÂ¶mnmerM àJQ> hmoVo Am{U Ho$di VyM Vo OmUy eH$Vmog. EdT>oM Zìho, Va ‘mÂ¶m
A§V…H$aUmVrb ^mdmer g‘aghr VyM hmoD$ eH$Vmog. åhUyZM ‘mÂ¶mhr A§V…H$aUmV
VwÂ¶m{df¶rMo g§H$ënhr VodT>çmM ghOVoZo {Z‘m©U hmoVmV.
ho H¥$îUm, AgoM Jobo H$mhr {Xdg ‘mÂ¶m A§V…H$aUmV AMmZH$nUo VwÂ¶m{df¶rMo
ì¶dYmZ {Z‘m©U Pmbo Am{U B©ídar {Z¶VrZwgma KS>Umè¶m VwÂ¶m nwT>rb OrdZmg§~§YrMo
g§Ho$V VoWo ñ’w$ê$ bmJbo. ‘mÂ¶m ghdmgmVrb VwPm H$mi AmVm nyU© Pmbm Amho.
Ë¶m‘wio ¶m Aml‘mVrb VwÂ¶m dmñVì¶mMohr H$maU AmVm g§nbo Amho. VwÂ¶m nwT>rb
OrdZmMr gwédmV hmoÊ¶mMrhr hrM doi Amho. VwPm OÝ‘ hm amOKamÊ¶mVrb Amho Am{U
åhUyZM VwÂ¶m nwT>rb OrdZmMo gyÌhr {Z¶VrZo AmYrM R>adbobo Amho. Ë¶mZwgma Vwbm
amÁ¶H$‘} hr H$amdrM bmJUma AmhoV. VoM VwÂ¶m OrdZmVrb à‘wI H$V©ì¶H$‘© amhUma
Amho. Voìhm Ë¶mgmR>r VwPo AmVm Ëd[aV ‘Wwaobm OmUo KS>Uo AË¶§V Amdí¶H$ Amho.
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‘mPo Vwbm Agbobo ew^merdm©X Va Vwbm AmYrM ’$ibobo AmhoV Am{U VwÂ¶m ’$bÐÿn
AdñWo‘wioM VwÂ¶mH$Sy>Z àOoÀ¶m {hVmÀ¶m JmoîQ>r ghOnUo KS>V ahmVrb. EdT>oM Zìho,
Va gd©gm‘mÝ¶m§À¶m CÕmamMo d H$ë¶mUmMo H$m¶©hr VwÂ¶mH$Sy>Z AI§S>nUo KS>V amhrb
hmM B©ídar {Z¶VrVrb g§Ho$V Amho. Ë¶mMr OmUrd AmVm VwÂ¶mhr {R>H$mUr {ZpíMVnUo
Pmbobr AgUmaM. H$maU ‘mÂ¶m A§VamVrb ^md VwÂ¶mhr A§VamV {Z‘m©U Pmbobo
AgUmaM, EdT>r Amnbr A§V…H$aUo EH$ê$n Pmbobr AmhoV. ’$³V Amnë¶m A§VamVrb
^mdmbm eãXê$n ‘r {Xbo, EdT>oM!''
gm§{XnZtMo ~mobUo AMmZH$ Wm§~bo. H$maU Ë¶m§Mm H§$R> H¥$îUào‘mZo XmQy>Z Ambm.
dmUrMm AmoK Wm§~ë¶mda Ë¶m§À¶m {R>H$mUÀ¶m XmQy>Z Amboë¶m ào‘^mdmZo ZoÌm§Mm ‘mJ©
ñdrH$mabm Am{U Ë¶mÛmao gm§{XnZtMm ào‘^md hiyhiy dmhÿ bmJbm. H¥$îUmMrhr AdñWm
gm§{XnZtÀ¶m AdñWonojm H$mhr doJir am{hbobr ZìhVr. Ë¶mÀ¶m {R>H$mUr Agbobm
gm§{XnZt{df¶rMm ào‘^p³V^md Va ZoÌm§Ûmao AmYrnmgyZM dhm¶bm bmJbobm hmoVm.
gm§{XnZr d H¥$îU ho XmoKho r ~amM doi Aem ^mdnyU©, {Z…eãX AdñWoV hmoVo. H$mi OUy
H$mhr Wm§~bmM Amho AgoM dmQ>V hmoVo. na§Vw ñWi, H$mi d doi ¶mMr nyU© OmUrd
Agbobo gm§{XnZr nyU©nUo ^mZmda hmoVo. Ë¶m‘wio gm§{XnZtZr Ë¶m§À¶m MaUmer ZV‘ñVH$
hmoD$Z ~gboë¶m H¥$îUmMo ‘ñVH$ AË¶§V ào‘mZo hiwdmanUo WmonQ>bo Am{U Ë¶m§À¶m dmUrMm
AMmZH$ Wm§~bobm AmoK nwÝhm VodT>çmM AMmZH$nUo gwê$hr Pmbm.
""ho H¥$îUm, VwÂ¶m nwT>rb OrdZmV B©ídar {Z¶VrZwgma Oo H$mhr AX²^wV H$m¶©
KS>Uma Amho, Ë¶mg§~§Yr ‘r Vwbm H$mhrhr ‘mJ©Xe©Z H$aÊ¶mMr ‘wirM Amdí¶H$Vm Zmhr.
VwÂ¶mR>m¶rÀ¶m ñd¶§àoaUoZwgmaM VwPo OrdZ ghOnUo OJUo KS>ob Am{U Ë¶mVyZM
ghOnUo na‘oídar H$m¶©hr KS>V amhrbM. na§Vw ‘mÂ¶m A§V…H$aUmbm OmUdUmar ~mø
n[apñWVr Am{U Ë¶mda KS>Umao ‘mÂ¶m A§VamVrb qMVZ ‘mÌ ‘r Vwbm ‘moH$ionUmZo àJQ>
H$ê$Z gm§JVmo. Vgo nm{hbo Va ‘mPm ¶m Aml‘mÀ¶m ~mhoarb OJmer d ì¶dhmamer
’$magm g§~§Y ‘wimV AmYr ZìhVmM Am{U AmVm Va g§~§Y A{O~mVM Cabobm Zmhr.
Ë¶m‘wio ~mø n[apñWVrMr ‘bm H$mhrM OmUrd Zmhr Ago dmQ>ob. na§Vw Vgo ZgyZ ~mø
n[apñWVrMr ‘bm nyU© OmU Amho. EH$ Va ¶m Aml‘mV Ambobo gmYH$ ho ~mø
OJmVyZM ¶oWo Ambobo AmhoV Am{U Vohr {^Þ {^Þ àXoemVyZ d {^Þ {^Þ n[apñWVrVyZ
Ambobo AmhoV. Ë¶m§À¶mdarb g§ñH$mahr Ë¶m‘wio doJio doJio AmhoV Am{U Vo Ë¶m§À¶m
dmJÊ¶m-~mobÊ¶mVyZ ghOnUo àJQ>hr hmoV AgVmV. Ë¶m‘wioM Ë¶m§Mo ‘mVm{nVm d Hw$Qw>§~
¶m§À¶mdarb g§ñH$mam§Mr nmVir Vm~S>Vmo~M bjmV ¶oVo.
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ho H¥$îUm, ¶m Aml‘mV gÜ¶m AZoH$ {eî¶ AgyZhr {eî¶^mdmZo AgUmao {eî¶
A^mdmZoM AmhoV, hr dñVwpñWVr Amho Am{U Ë¶mbm Ë¶m§À¶mda AmVmn¶ªV Pmbobo
Hw$Qw>§~mVrb d Hw$imVrb g§ñH$ma hoM ~è¶mM A§emZo H$maUr^yV AmhoV. R>amdrH$ H$mi
{dÚmO©Z H$ê$Z AZoH$ àH$maMo kmZ àmá H$ê$Z ¿¶mdo Am{U Ë¶mZ§Va Amnmnë¶m Kar
naV OmD$Z {‘imboë¶m {dÚoMm Cn¶moJ AWm©OZ© mgmR>r H$amdm, EdT>mM ‘¶m©{XV hoVy
AmO gd© {eî¶m§À¶mR>m¶r Amho. AmË‘{dÚmàmárMr Vi‘i H$moUmÀ¶mhr {R>H$mUr Zmhr,
‘J AmË‘mZw^dmMm Va àíZM {Z‘m©U hmoV Zmhr. ¶mMm Xmof Ho$di Ë¶m {eî¶m§À¶mH$S>o
OmV Zmhr, Va Ë¶m§À¶mda Pmboë¶m g§ñH$mam§Zm Am{U Ë¶m g§ñH$mam§Zm H$maUr^yV
Agboë¶m AmOÀ¶m gm‘m{OH$ pñWVrbmhr VodT>mM Zìho, Va OmñVM OmVmo.
¶m g‘mOmbm Á¶m§Zr ¶mo½¶ g§ñH$mam§Mo diU bmdm¶Mo Vo amÁ¶H$V}M AmO ^«îQ>
hmoD$ bmJbobo AmhoV, hr dñVwpñWVr ZmH$~yb H$aVm ¶oUma Zmhr. ^m½¶mZo {‘imboë¶m
amÁ¶mgZmMm ‘yi na‘oídar hoVy, Omo gm‘mÝ¶ àOoMo ajU d H$ë¶mU H$aUo, Vmo nyU©V…
{dgabm Jobm Amho Am{U amOgÎmoMm Cn¶moJ Ho$di {df¶gwI Cn^moJÊ¶mgmR>rM Ho$bm
OmV Amho. {df¶gwImYrZ Pmë¶m‘wio AZoH$ amOo AmO ‘ZmZo d VZmZohr Xþ~©b Va
Pmbobo AmhoVM, na§Vw Ë¶mMr n[aUVr Ë¶m§À¶m {R>H$mUMr {df¶mg³Vr dmT>Ê¶mVM
Pmbobr Amho. gÎdJwUmMm bmon Pmë¶m‘wio amOm§À¶m R>m¶rMr gÎderb d¥Îmrhr nyU©nUo
b¶mbm Jobobr Amho. EdT>oM Zìho, Va Hw$R>ë¶mhr ‘mJm©Zo {df¶gwI àmá H$ê$Z
KoÊ¶mÀ¶m d¥Îmr‘wio AZoH$ amOo CÝ‘Îm ~Zbobo AmhoV. pñÌ¶m§H$S>ohr Ho$di {df¶gwImMr
dñVy åhUyZM nm{hbo OmV AgyZ, Ë¶m§À¶m àmárÀ¶m dmgZo‘wio gd© Zr{V{Z¶‘ ~mOybm
R>odbo OmV AmhoV. amÁ¶H$Ë¶mªÀ¶mM Aem Z¡{VH$ AY…nVZm‘wio g‘mOmÀ¶mhr èhmgmbm
gwédmV Pmbobr AgyZ, AY‘m©bm dmT>Ê¶mgmR>r nyU© dmd {‘imbobm Amho Am{U Vgm
AY‘© hm ’$mo’$mdVhr Amho.
ho H¥$îUm, H$mimZwgma KS>Umè¶m JmoîQ>tZm amOm hmM H$maUr^yV R>aVmo ho gË¶M
Amho. H$maU "¶Wm amOm VWm àOm' ¶m Ý¶m¶mZwgma gm‘mÝ¶ àOm amOmbmM AZwgaV
AgVo. àOoMr Oa AYmoJVr Pmbr Va Ë¶m àOobm amOmM dmMdy eH$Vmo. na§Vw Oa
amOmMrM AYmoJVr Pmbr Va ‘mÌ àOoMrhr AYmoJVr gwê$ hmoVo Am{U ‘J Ë¶m§Zm
na‘oídagwÕm dmMdy eH$V Zmhr. H$maU na‘oídamÀ¶m {Z¶VrZwgma H$‘m©à‘mUoM gd© ’$io
gdmªZmM ^moJmdr bmJVmV. gÜ¶m amOY‘m©MmM bmon hmoV Agë¶m‘wio g‘mOY‘© d
Hw$Qw>§~Y‘© ¶m§Zm AmYmaM am{hbobm Zmhr. ì¶p³VJV gwI d ñdmW© ~imdë¶m‘wio Hw$Qw>§~mHw$Qw>§~mV d n¶m©¶mZo gd© g‘mOmVM {dñH$irVnUm Ambobm Amho. H$moUrM H$moUmbm
Ow‘mZoZmgo Pmë¶m‘wio gd© gwg§ñH$mahr {dñ‘¥VrÀ¶m JV}V b¶mbm Jobo AmhoV. ~møm§JmMo
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Y‘m©MaUhr hiyhiy ZîQ> hmoV Mmbbo AgyZ, Oo H$mhr Cabo Amho Vmo Ho$di XoImdmM
Amho. Aem n[apñWVrV AmË‘Y‘m©bmM ½bmZr Amë¶mgmaIo {XgV AgyZ, AY‘m©Zo
Amnbo S>moHo$ Mm§JboM da H$mT>bobo Amho.
ho H¥$îUm, nU åhUyZ gd©M H$mhr g§nbobo Zmhr. ¶m Z¡amí¶mÀ¶m dmVmdaUmV
AOyZhr H$mhr AmeoMo {H$aU {ZpíMVnUo am{hbobo AmhoV. gXmMmar d gËàd¥Îm Ago
gÁOZ AmOhr g‘mOmV AmhoV. na§Vw Ë¶m§Mm gÁOZnUm hm Ë¶m§Mm Xþ~©bnUm d Xmof
R>aV Amho. bmoH$ml¶ d amOml¶ ¶m§À¶m A^mdm‘wio Ë¶m§Mm ¶m H$mimV {Z^md bmJUo
H$R>rU hmoD$Z am{hbobo Amho. VgoM H$mhr gËàd¥ÎmrMo amOohr AOyZ à¶ËZnyd©H$ VJ
Yê$Z AmhoV. na§Vw Vo Xþ~©b d Ag§K{Q>V Agë¶m‘wio, g§K{Q>V Aem Xþîàd¥ÎmrÀ¶m
amOH$maÊ¶m§nwT>o {Zîà^ R>aV AmhoV. Voìhm AYmoJVrbm OmUmè¶m amOY‘m©MoM ‘wimV
nwZéËWmZ Pmë¶m{edm¶ gÁOZm§À¶m gXmMmambm d Y‘m©MaUmbm g§ajU {‘iUma Zmhr
Am{U Vo g~bhr hmoUma ZmhrV. gÁOZm§Mr g~bVm hrM AmË‘Y‘m©À¶m OmJ¥Vrbm
H$maUr^yV d gmhmæ¶^yV hmoD$ eHo$b.
H¥$îUm, Vwbm AmVm H$moUmÀ¶mhr d H$moUË¶mhr ‘mJ©Xe©ZmMr Amdí¶H$Vm
am{hbobrM Zmhr. gd© H$mhr Vy OmUVmogM. ’$³V ‘r ‘mPo A§V…H$aU VwÂ¶mH$S>o ‘moH$io
Ho$bo BVHo$M! Iao åhUOo Vo Vgo AJXr ghOnUo PmboM. Vo Vwbm Oar ‘mJ©Xe©H$ R>abo
Zmhr Var àoaH$ {ZpíMVM hmoB©b ¶mMr ‘bm {ZpíMVnUo ImÌr Amho. ‘mPo ew^merdm©X
{ZË¶ VwÂ¶m nmR>rer AmhoVM. gd©loîR> d AË¶§V ew^H$maH$ Ago Y‘©H$m¶© VwÂ¶m
OrdZmVyZ ghOnUo KS>Uma Amho ho ‘r OmUyZ Amho. H$maU VrM na‘oídamMr {Z¶Vr
Amho Am{U VmoM na‘oídamMm g§Ho$Vhr Amho.''
gm§{XnZtÀ¶m A§V…H$aUmVrb gd© ^md ‘moH$io d àJQ> H$aUmar Ë¶m§Mr dmUr
{Z…eãX d em§V Pmbr. gm§{XnZr Ago {H$Vr doi ~mobV hmoVo ¶mMr JUVr H$aVm ¶oUo
e³¶M ZìhVo. H$maU A§V…H$aUmnmgyZ ^a^ê$Z ~mobUmao gm§{XnZr Am{U gd© ^mZ
hanyZ ^p³V^mdmZo ldU H$aUmam H¥$îU, ¶m§À¶mgmR>r Va H$mimMr JVr Wm§~ë¶mgmaIrM
Pmbr hmoVr. gm§{XnZtÀ¶m AmË‘qMVZna ~mobÊ¶mZo H¥$îUmÀ¶m A§V…H$aUmMm nyU© R>md
KoVbm hmoVm Am{U Ë¶mÀ¶m n[aUm‘mZo H¥$îUmÀ¶m gd© A§V…H$aUmbmM ì¶mnbobo hmoVo.
EdT>oM Zìho, Va Vmo Ë¶m n[aUm‘mMm nyU©nUo d H$m¶‘Mm hmoD$Z am{hbobm hmoVm.
gm§{XnZtMo AmË‘qMVZ hoM H¥$îUmÀ¶m OrdZmbm AmVm àoaH$ hmoVo Am{U Ë¶mÀ¶m öX¶mV
R>gbobr gm§{XnZtMr ào‘i ‘yVu hoM H¥$îUmgmR>r AmVm H$m¶‘Mo àoaUmñWmZ hmoD$Z
am{hbobo hmoVo. VoM Ë¶mMo Ü¶o¶ R>abo hmoVo Am{U VmoM Ë¶mMm Ü¶mghr hmoD$Z am{hbm
hmoVm. Ë¶mM H¥$V{ZíM¶mZo H¥$îU ^mamdë¶mgmaIm CRy>Z C^m am{hbm Am{U Ë¶mZo
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gm§{XnZtÀ¶m MaUm§da ‘ñVH$ R>odyZ Ë¶m§Zm gmîQ>m§J à{UnmV Ho$bm. H¥$îUmÀ¶m nmR>rdê$Z
d ‘ñVH$mdê$Z ào‘inUmZo Amnbm hmV {’$adrV gm§{XnZtZr H¥$îUmbm da CR>dbo Am{U
Ë¶mbm ào‘nyd©H$ ÑT>mqbJZM {Xbo. gX²Jwê$ d gV²{eî¶ ¶m§Mo ào‘mMo ‘rbZ d ^³VrMm
g§J‘ ¶m§Mm Vmo gmohim A^yVnyd© d na‘mZ§XmMmM hmoVm.
*****
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कृ ष्णाचा गुरूगृिाला हनरोप

िे लक्ष्मी, साांदिपनी ि कृ ष्ण याांच्यािील िो अत्यांि भािपूणड ि
आनांििायी असा प्रसांग के व्िािी सांपणे अगिी बाह्ाांगानेसुध्िा शक्य़च िाटि
नव्ििे. परां िु बाह् काळाच्या गिीनुसार रात्र मात्र सांपली िोिी आहण
सूयोियाची चाहूल िेणारी पिाट उजार्ि िोिी. सूयाडची प्रकाशदकरणे प्रत्यक्ष
प्रगट िोण्याच्या आधीचा, सूयाडचा परािर्तिि प्रकाश नानाहिध छटाांनी
िळू िळू पसरू लागला िोिा. मांगलमय ि उत्सािाचे िािािरण सिड
आसमांिाि हनमाडण िोऊन सिडत्र जाग आल्याच्या खुणा दिसू लागल्या िोत्या.
त्याची पहिली प्रहचिी साांदिपनींच्या पत्नीच्या आगमनाने आली. अत्यांि प्रसन्न
ि सुिास्य मुद्रन
े े साांदिपनींच्या पत्नीने साांदिपनींच्या शयनकक्षाि प्रिेश के ला.
साांदिपनी ि कृ ष्ण याांच्यािील भािपूणड मीलनाचे िृश्य पाहून हिचेिी र्ोळे
भरून आले आहण हिला िर धन्यच झाल्यासारखे िाटले. साांदिपनींच्या
मुखमाजडनासाठी गरम पाण्याने भरून आणलेले उिकपात्र हिने आिाज न
करिा िळू च खाली ठे िले आहण िी िशीच माघारी िळणार िोच
साांदिपनींनी हिला िािाच्या खुणेने थाांबिले. चदकि मुद्रेने पिाणा-या
आपल्या पत्नीच्या जिळ साांदिपनी कृ ष्णाला घेऊन गेले आहण हिला म्िणाले,
“अिो‚ या कृ ष्णाचे येथील िास्िव्य आिा पूणड झाले आिे. कारण
त्यामागील त्याचा िेिू सफल झाला आिे. आिा कृ ष्णाला त्याच्या घरी,
त्याच्या कु टुांबीयाि ि त्याच्या राज्याि परि जायला ििे. स्ििःचे जीिन
जगण्याचे बळ िर कृ ष्णाच्या रठकाणी आधीपासूनच आिे. पण कृ ष्णाला येथे
राहून त्याच्या पुढील जीिनाची दिशा कळली आहण ध्येयिी हमळाले.
कृ ष्णाकर्ू न जनकल्याणाचे कायड िर त्याच्या स्िभािानुसार घर्ि रािीलच.
पण त्यािीपेक्षा मित्िाचे म्िणजे सद्धमाडची स्थापना करून अधमाडचे उच्चाटन
करण्याचे अलादकक कायडिी कृ ष्णाकर्ू न घर्णार आिे. िेव्िा आिा कृ ष्णाला
आपल्याकर्े या आश्रमाि थाांबिून ठे िणे उहचि नािी. मी जाणून आिे की
कृ ष्ण माझ्यासारखाच िुम्िालािी हप्रय आिे. ककबहुना माझ्यापेक्षा िो िुमचा
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जरा जास्िच लार्का आिे

आहण कृ ष्ण आिेच िसा! नम्रिा, सेिाभाि,

प्रेमळिा, बुहद्धमत्ता अशा ििी गुणाांनी युक्त असलेला कृ ष्ण िा कोणालािी
हप्रयच िोऊन रिाणार आिे. त्यामुळेच आश्रमािील सिाांचाच िो अत्यांि
आिर्िा िोऊन राहिलेला आिे. आिा कृ ष्णाला हनरोप िेिाना आपणा
सिाांच्याच मनाला हनहििच कष्ट िोणार आिेि. परां िु अत्यांि प्रेमाने आपण
त्याला हनरोप द्यायचा आिे िे लक्षाि ठे िा आहण भािनेच्या आिेगाला आिर
घालून कृ ष्णाच्या हनघण्याच्या ियारीला सुरूिाि करा. कारण सिड प्रािर्तिधी
ि आहन्िक पूणड करून लगेचच कृ ष्णाला हनघण्यासाठी प्रस्थान ठे िायचे आिे.”
साांदिपनींचे स्पष्ट ि हनणाडयक बोलणे ककू न त्याांची पत्नी िर स्िांहभि
िोऊन जागच्या जागीच उभी राहिली. आियडचदकि िोण्यालािी हिला
अिधी हमळालाच नािी, एिढे साांदिपनींचे बोलणे हन:सांदिग्ध्, िेगिान ि
हिच्यासाठी अकहल्पि िोिे. िी िशी भाांबािलेल्या अिस्थेि असिानाच
कृ ष्णाने पुढे िोऊन, िाकू न गुरूपत्नीच्या पिाांना स्पश्ड करून नमस्कार के ला.
त्या प्रेमस्पशाडने साांदिपनींची पत्नी भानािर आली आहण
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एकिम आपल्या कु शीिच घेिले. नेत्रािून मोकळया िोणा-या अश्रुधाराांनी
हिचे मन िलके िोिा िोिा अहधकच भरून आले आहण िी मुसमुसून स्फुां िू
लागली. साांदिपनींच्या ठायीचेिी सिड भाि त्याांच्या नेत्राांि िाटू न आले िोिे.
पण त्याांच्याठायी असलेल्या सिज सांयमाने त्याांनी स्िि:ला सािरले िोिे.
भािपूणड झालेल्या अिस्थेिच साांदिपनी पुढे झाले आहण त्याांनी कृ ष्णाला
आपल्या जिळ घेिले. कृ ष्णाच्या मस्िकािर ि पाठीिर थोपटू न त्याांनी
कृ ष्णाकर्े प्रेमभरे पाहिले असिा, त्याांच्या नेत्राांिील खूण कृ ष्णाच्या लक्षाि
आली आहण िो लगेच साांदिपनींच्या पणडकुटीच्या बािेर हनघाला.
साांदिपनींनीिी आपल्या पत्नीचा िाि िळु िारपणे आपल्या िािाि घेिला
आहण हिला घेऊन िे पणडकुटीच्या आिल्या भागाि गेले.
थोर्या िेळाने साांदिपनी हक्षप्रा निीिर स्नानास जाण्यासाठी आपल्या
पणडकुटीच्या बािेर आले िर कृ ष्ण िेथे उभाच िोिा. साांदिपनींच्या
पणडकुटीिून बािेर आल्यािर स्िि:च्या पणडकुटीि कृ ष्ण जेिढया त्िरे ने गेला
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िेिढयाच त्िरे ने आपले प्रािर्तिधी ि स्नान उरकू न पुन्िा आलासुध्िा आहण
आपल्या सेिाभािाने साांदिपनींच्या चरणी सािर झालासुध्िा! कृ ष्णाला
पाहून साांदिपनींनी मांिहस्मि के ले असिा कृ ष्णाने पुढे िोऊन साांदिपनींच्या
िािािील कमांर्लू आपल्या एका िािाि घेिला आहण िुस-या िािाने
साांदिपनींनी प्रेमाने पुढे के लेला िाि धरला. निीच्या िाटेने जाि असिाना
साांदिपनी ि कृ ष्ण एकमेकाांशी आज कािीच बोलि नव्ििे. जणू हिशेष असे
कािी घर्ले नव्ििे आहण जे कािी पुढे घर्णार िोिे, त्याििी हिशेष असे
कािी नव्ििेच. निीिर आल्यािर साांदिपनींनी स्नान के ले आहण सूयडिि
े िेला
अर्घयडिान के ले. त्याांची सूयोपासना िोईपयांि कृ ष्णाने साांदिपनींची सिड िस्त्रे
धुिून ठे िली. सूयोपासना सांपल्यािरिी निीच्या प्रिािािून बािेर आलेल्या
साांदिपनींचे ओले चरण कृ ष्णाने आपल्या िािािील धूि िस्त्राने पुसून हनजडल
के ले आहण त्याांच्या चरणाांिर मस्िक ठे िून भहक्तभािाने कृ ष्ण साांदिपनींचे
िशडन घेिा झाला. साांदिपनींनी प्रेमाने कृ ष्णाला उठिून त्याच्या मस्िकािर
िाि ठे िला आहण कृ ष्णाचा िाि आपल्या िािाि घेिून पुन्िा, िाटेि कािीिी
न बोलिा िे उभयिा आश्रमाच्या दिशेने अगिी सािकाशपणे एके क पाऊल
टाकीि चालू लागले.
आश्रमाि आल्यािर साांदिपनींना त्याांच्या पणडकुटीपयांि कृ ष्ण घेऊन
आला आहण त्याांच्या अनुज्ञेने स्िि:च्या पणडकुटीकर्े गेला. मथुरेला परि
हनघण्याहिषयी कृ ष्णाने भल्या पिाटेच बलरामाला साांहगिले िोिे. त्यामुळे
अथाडिच सुिाम्यालािी िे कळलेच िोिे. एिढेच नव्िे, िर आश्रमािील इिर
हशष्याांच्यािी कानापयांि िी िािाड जाऊन पोिोचली िोिी. बलराम त्याच्या
स्िभािाप्रमाणे धीरगांभीरच िोिा. साांदिपनींच्यासि गेलेला कृ ष्ण परि
येईपयांि बलरामाने िर त्याची ि कृ ष्णाची ियहक्तक िस्त्रे ि सामान याांची
बाांधबाांधिी करून ठे िली िोिी. सुिामा मात्र या अचानक घर्ि असलेल्या
गोष्टीने चदकि िर झाला िोिाच परां िु त्यािीपेक्षा जास्ि व्याकू ळच झाला
िोिा. कृ ष्णाच्या ि बलरामाच्यािी व्यहक्तगि प्रेमाने नेिमीच सुखािणारा
सुिामा, त्याांच्या हियोगाची कल्पनािी सिन करू शकि नव्ििा. आश्रमािील
इिरानाांिी कृ ष्ण आश्रमािून परि आपल्या घरी जाि आिे िे ककू न धक्काच
बसल्यासारखे झाले िोिे. िसे पाहिले िर कृ ष्णाचे त्या आश्रमािील िास्िव्य
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कािी जास्ि काळाचे झाले नव्ििे. परां िु आपल्या हिनम्र, मोकळया ि लाघिी
स्िभािाने कृ ष्ण सिाांचाच आिर्िा िोऊन राहिला िोिा. त्यामुळे कृ ष्ण
आश्रमािून जाणार या हिचारानेिी सिाांच्या मनाि एक प्रकारची उिासीनिा
भरून राहिली िोिी.
कािीजणाांना िर साांदिपनींनी कृ ष्णाला घरी परिण्यासाठी एिढया
लिकर आज्ञा कशी के ली याचेच निल िाटि िोिे. कारण काळाच्या
गहणिानुसार हिचार के ला िर एिढया कमी काळाि कृ ष्णाने सिड ज्ञान कसे
काय प्राप्त करून घेिले, असाच हिचार त्या सिाांच्या मनाि येि िोिा. कृ ष्ण
अत्यांि बुहध्िमान आिे आहण त्याची आकलनशक्तीिी िीव्र आिे िे सिाांनाच
मािीि िोिे. िरीिी फार अल्प काळािच कृ ष्णाने सिड ज्ञान साांदिपनींकर्ू न
प्राप्त करून घेिले याचेच कािींना कौिुक, िर कािीजणाांना थोर्ीशी असूयािी
िाटि िोिी. परां िु कृ ष्णाकर्ू न घर्लेली सद्गुरूभक्ती मात्र कोणाच्याच
लक्षाि आलेली नव्ििी. अनन्यसाधारण अशा भक्तीभािाने कृ ष्णाने आपले
सद्गुरू साांदिपनी याांचीच मूिी स्िि:च्या अांि:करणाि अहधहष्ठि के लेली
िोिी आहण िेच कृ ष्णाचे आध्याहत्मक अहधष्ठान झालेले िोिे, िे मात्र
कोणालाच कळले नव्ििे. कारण हिद्याजडन करीि आश्रमाि सेिाभािाने ि
हनष्ठेने रिािे एिढयापुरिीच बाकीच्याांची हशष्यभािाहिषयीची कल्पना
मयाडदिि िोिी. परां िु कािीजणाांना मात्र कृ ष्णाचे हिशेषपण जरी कळले
नव्ििे िरी त्याचे िेगळे पण हनहििच लक्षाि आले िोिे आहण िे कृ ष्णाकर्े
आिराच्या िृष्टीने पिाि असि. एक गोष्ट मात्र हनहिि िोिी, की या ना त्या
कारणाने असेल पण कृ ष्ण सिाांच्याच प्रेमाचा िोऊन राहिलेला िोिा. कृ ष्ण ि
साांदिपनी याांची आश्रमाि हनत्य िािरणारी जोर्ी पाहून सिाांचेच नेत्र िृप्त
िोि असि आहण त्याांना एका िेगळयाच प्रकारच्या आनांिाचा अनुभि येि
असे. त्यामुळे ‘आिा कृ ष्णाच्या हिरहिि साांदिपनींना पिािे लागणार‚ िर
त्याि कािीिरी कमिरिाच जाणिणार’ या हिचारानेच सिडजण बेचन झाले‚
पण कािी न बोलिाच स्िस्थ बसून राहिले िोिे.
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िे लक्ष्मी‚ थोर्या िेळािच कृ ष्णिी बलरामासि साांदिपनींच्या
पणडकुटीकर्े

हनघाला.

त्याांच्या

मागोमागच

सुिामािी

रर्िेल्या

ि

के हिलिाण्या चेि-याने एके क पाऊल मोठया मुश्कीलीने टाकीि िोिा.
पणडकुटीपाशी आल्यािर कृ ष्ण ि बलराम आिमध्ये साांदिपनीच्या िशडनासाठी
गेले, िर सुिामा बािेरच थाांबून राहिला. पणडकुटीि प्रिेश के ल्याबरोबर
आसनस्थ ि ध्यानस्थ बसलेली साांदिपनींची अत्यांि िेजस्िी पण शाांि मुद्रा
असलेली मूिी कृ ष्णाने पाहिली मात्र, त्याचे अांि:करण साांदिपनींच्या
मािात्म्याच्या जाहणिेने ि त्याांच्यािरील व्यहक्तगि प्रेमाने अत्यांि भरून
आले. त्याच भक्तीभािाने कृ ष्ण आपले िोन्िी िाि जोर्ू न साांदिपनींच्या
सन्मुख ि चरणाशी नम्रभािाने बसून राहिला. बलरामिी नम्रपणे िाि जोर्ू न
थोर्ासा बाजूलाच, पण उभाच राहिला. कृ ष्णाच्या भािपूणड अिस्थेमुळे त्या
मांगलमय ि शुभिायी िािािरणाि पर्लेली भर साांदिपनींच्या अत्यांि
सांिेिनशील असलेल्या अांि:करणाला जाणिली आहण त्याांनी अत्यांि सिजपणे
आपले नेत्र उघर्ले. सन्मुख बसलेल्या कृ ष्णाला पाहून त्याांचे नेत्रिी अश्रुांनी
िाटले आहण त्याांच्या मुखािर मांिहस्मि झळकले. कृ ष्णानेिी लगेचच उठू न
आपल्याबरोबर आणलेली सुगांहधि पुष्पमाळा साांदिपनींच्या कां ठाि घािली
आहण त्याांचे िोन्िी चरण आपल्या िािाांच्या ओंजळीि धरून त्याांच्यािर
आपले मस्िक िळु िारपणे ठे िले. साांदिपनींनी प्रेमाने कृ ष्णाचे मस्िक
कु रिाळू न थोपटले आहण त्याला अलगिपणे िर उठिले. कृ ष्णाचे अश्रुपूणड
झालेले नेत्र साांदिपनींनी स्ििस्िे पुसले आहण त्याला आपल्या कु शीि घेिले.
थोर्या िेळाने कृ ष्णाला आपल्या हृियाशी धरुन साांदिपनी िसेच उठू न उभे
राहिले.
िे भािपूणड िृश्य पाहून बलरामिी एकिम भािनाहििशच झाला आहण
पुढे िोऊन त्यानेिी साांदिपनींच्या चरणाांिर आपले मस्िक ठे िले. साांदिपनींनी
बलरामालािी उठिून आपल्या जिळ घेिले. कु णाच्यािी मुखािून एकिी
शब्ि बािेर येि नव्ििा. परां िु िी हन:शब्ि अिस्थाच शब्िािीि भािाचा
अनुभि पूणडपणे प्रगट करीि िोिी. साांगण्यासारखे अगिी पुष्कळ िोिे, िरीिी
साांदिपनी ि कृ ष्ण या उभयिाांना कािीिी साांगायचे नव्ििे आहण कािी
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ककायचेिी नव्ििे. साांदिपनींच्या हृियीचे कृ ष्णाच्या हृियीचे झाले िोिे
आहण कृ ष्णाच्या हृियी पूणडपणे साांदिपनीच व्यापून राहिले िोिे. िेिढयाि
िेथे साांदिपनींच्या पत्नीने प्रिेश के ला आहण समोरील िे भािपूणड िृश्य पाहून
िर हिच्या मनीचे बाांध पूणडपणे फु टले आहण नेत्राांव्िारे मुक्तपणे िाहू लागले.
हिच्या स्फुां िून स्फुां िून रर्ण्यामुळे साांदिपनी भानािर आले आहण त्याांनी
कृ ष्णालािी भानािर आणून ि त्याचे लक्ष िेधून आपल्या पत्नीकर्े हनिेश
के ला.
भािनाहििश

झालेल्या

आपल्या

गुरूपत्नीला

पाििाच

कृ ष्ण

हिच्याजिळ गेला आहण त्याने हिला िाकू न नमस्कार के ला. साांदिपनींच्या
पत्नीनेिी कृ ष्णाला िात्सल्य भािाने आपल्या जिळ घेिले आहण अस्पष्ट
आिाजाि एिढेच म्िणाली, ”अरे कृ ष्णा, िुझे जेव्िा या आश्रमाि येणे झाले
ना, िेव्िा मला िर माझा मृि पािलेला मुलगाच परि आला असेच जाणिले.
त्यामुळे िुला पिािाक्षणीच माझ्या रठकाणचा एिढया काळाचा िाटू न
राहिलेला िात्सल्यभाि मोकळा झाला. िुझे येथे येणे िोण्याच्या आधी
माझ्या मनाि एक िीव्र इच्छा अगिी खोलिर िोिी, की कािीिरी चमत्कार
व्िािा आहण हक्षप्रा निीच्या प्रिािाि िाहून गेलेला माझा पुत्र मला परि
हमळािा. अशी कािीिरी ईश्वरी शक्ती माझ्या पिीिेिाांकर्ू न प्रगट व्िािी की
माझ्या पुत्राची माझी पुनभेट व्िािी. परां िु माझी िी इच्छा एक िेर्ी आशाच
ठरली. कारण अशी इच्छा ना कधी माझ्या पिीिेिाांच्या मनाि आली, ना
कधी ईश्वरी आत्मशक्ती त्याांच्याकर्ू न या कारणासाठी प्रगट झाली. परां िु
िुझ्यारूपाने, िुझ्या िागण्या-बोलण्याने, एिढेच नव्िे, िर िुझ्या के िळ
अहस्ित्िानेिी

मला

नेिमीच

पुत्रप्रेमाचाच

अनुभि

आला.

माझ्या

िात्सल्यभािाची िू पूिी के लीस खरी, परां िु माझी िृप्ती कािी झाली नािी.
असे असिानाच िू मला आिा सोर्ू न चालला आिेस आहण मला पुन्िा
हिरिाच्या िु:खाि ठे िीि आिेस. मला मािीि आिे की मी िुझी खरी मािा
नािी. िुझी खरी मािा िेिकीच आिे. परां िु माझा िुझ्यािर थोर्ािरी िक्क
आिेच की नािी? िू गेल्यािर मी कोणाकर्े पाहून समाधान मानायचे?
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कृ ष्णा, माझ्यािी भािनाांचा थोर्ािरी हिचार करशील की नािी? खरे िर
भािनेच्या भराि का असेना, पण िुझ्याकर्े िर मी असेच मागणार िोिे की
एक िर माझा पुत्र कािीिी करून मला परि आणून िे दकिें िा िूच माझ्याकर्े
कायमचा रािा.”
र्ोळयािून अश्रू ििाि असिानािी साांदिपनींची पत्नी बोलण्याचा प्रयत्न
करीि िोिी. त्यामुळे हिच्या मुखािून अस्पष्ट शब्ि बािेर येिच राहिले. परां िु
शेिटी हिच्या भािनेचा आिेग एिढा िाढला की शब्िाांनािी हिच्या मुखािून
बािेर पर्णे अशक्ययच झाले. हिचे मन ि त्यािील प्रेमाची भािना पूणडपणे
जाणणारा कृ ष्णिी त्याच भािनेने आपल्या गुरूमािेशी साांत्नपर बोल बोलू
लागला,
“िे मािे‚ िुझ्या सिड भािना मी समजू शकिो आहण त्याांचा अत्यांि
आिरिी करिो. आम्िाला जसे साांदिपनींसारखे मिात्मे सिगुरू म्िणून
परमभाग्याने लाभले, िेिढीच िुझ्यासारखी िात्स्ल्यभािाची मूिी अशी
गुरूपत्नी आम्िाला हमळाली िेसुद्धा आमचे भाग्यच आिे. िुझ्या प्रेमळ
व्यहक्तमत्त्िामुळेच आम्िा सिड हशष्याांचे या आश्रमािील िास्िव्य िे अत्यांि
सुखाचे ि स्िास््याचे िोि असिे िे अगिी खरे आिे. त्यामुळेच कोणालािी
आपल्या घराची ि मािाहपत्याांची आठिण िोऊन कधीिी व्याकु ळिा येिच
नािी.

याचे

सिड

श्रेय

के िळ

िुझ्याकर्ेच

आिे.

या

लाभलेल्या

मन:स्िा्यामुळेच सद्गुरूांकर्ू न आम्िाला लाभि असलेल्या अनेकहिध
ज्ञानाकर्े ि साधनाांकर्े आमचे लक्ष लागू शकिे आहण अभ्यास करणे घर्ू
शकिे.
िे मािे, िुझे असे प्रेमळ ि हनमडळ व्यहक्तमत्त्ि िे के िळ साांदिपनींच्या
सििासामुळे ि सांस्काराांमुळेच घर्लेले आिे, िे िुिी जाणूनच आिेस. आपल्या
पिीला त्याच्या जीिनाि ि कायाडि सिडस्िाने साथ दिल्यामुळेच, िुझे
जीिनिी त्याांच्या जीिनापासून जरािी िेगळे राहिलेले नािी. साांदिपनींचे
मािात्म्यिी िू पूणडपणे जाणून आिेस. त्याांनीिी िुला सिड ज्ञान दिलेच आिे
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आहण त्या ज्ञानानेच िू मनाने सबळिी झालेली आिेस. काळाच्या ओघाि
काळाच्या स्िाधीन झालेली व्यक्ती पुन्िा परि येऊ शकिच नािी िे िूिी
जाणून आिेस. परमेश्व्राच्या हनयिीचा िर िसा हनयमच आिे आहण या
हनयमाला कोणाचािी, अगिी मिात्म्याांचािी अपिाि िोऊ शकि नािी.
सिाडि मित्िाचे म्िणजे असा अपिाि व्िािा ककिा करािा अशी अगिी
पुसटशी इच्छा सुध्िा त्या मिात्म्याांच्याठायी उद्भिणे सांभििच नािी. कारण
त्याांची आत्मश्क्ती िी परमेश्व्राच्या व्यापक श्क्तीचा एक अांशात्मक भाग
असल्याची जाणीि त्याांना असिे आहण त्याांच्या सिड इच्छािी परमेश्व्राच्या
हनयिीिच सामािल्या गेलेल्या असिाि. नािीिर, िुझी भािना ि िु:ख
जाणून सिगुरूनाथाांनी िुमच्या पुत्राला के व्िाच परि नसिे का आणले? आहण
जे त्याांच्याकर्ू न घर्ले नािी िे माझ्याकर्ू न घर्णे शक्ययच नािी.
त्याचप्रमाणे एका व्यक्तीची जागा िुसरा घेऊ शकि नािी िेसुद्धा खरे च
आिे. िेव्िा जरी िू माझ्याकर्े पुत्रिि् पिाि असलीस िरी मी िुझा पुत्र नािी
िे सत्यच आिे. िसे पाहिले िर मी िेिकीचा पुत्र असूनिी माझा मायेने
साांभाळ के ला आहण मला प्रेमाने िाढिले, िे यशोिामािेनेच! िरीिी जिळ
जिळ बारा िषे यशोिेचे िात्सल्यप्रेम अनुभिूनिी मला गोकू ळ सोर्ू न माझ्या
मािाहपत्याांकर्े त्याांच्या प्रेमासाठी ि त्याांच्या प्रेमामुळे परिािेच लागले.
त्याचप्रमाणे िे मािे, एिढे दििस िुझे िात्सल्यप्रेम अनुभिूनिी मला येथे
यापुढे रािणे शक्यय िोणार नािी िेच िास्िि आिे. कारण माझे खरे
मािाहपिा असलेले िसुिि
े , िेिकी याांच्याकर्ेच जाणे मला आिश्यक आिे.
िीच जीिनािील िास्िहिकिा आिे आहण िी स्िीकारािीच लागिे. िुबडल
मनाच्या व्यक्तींना िी िास्िहिकिा स्िीकारिाना अिोनाि क्यलेश िोिाि,
परां िु सबल मनाच्या व्यक्ती अशा िास्िहिकिेचा के िळ हिनािक्रारच नव्िे,
िर शाांिपणे स्िीकार करिाि. त्याांचे मन हिचहलि िर िोि नािीच, पण
त्याांची आनांिाची अिस्थािी अबाहधि राििे िे मित्िाचे.
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िे मािे, माझ्या रूपाने िुला िुझ्या ठायीच्या िात्सल्यप्रेमाचा अनुभि
घेिा आला असेल, िर त्याि कौिुक माझे नसून िो िुझ्या िात्सल्याचाच
महिमा आिे. परां िु हिनम्रभािाने मला िुला एकच हिनांिी करािीशी िाटिे,
की आिा िुला लाभलेल्या या िृप्तीच्या भािािच िू कायमची रिा आहण
मनामध्ये कु ठल्यािी प्रकारची कमिरिा मुळीच ठे िू नकोस. नािीिर, माझ्या
हियोगाने पुन्िा मनामध्ये िुःख करीि बसशील आहण सद्गुरूनाथाांच्या
सििासाि सिजपणे हमळि असलेल्या आनांिाला हिनाकारण मुकशील.
सद्गुरू साांदिपनींिरील िुझे प्रेम ि श्रद्धा िीच िुझ्या उपयोगाला येणार आिे
आहण िुझ्या सिड भािाांची पूिी झाल्याचा आनांििी िुला त्याांच्याच ठायी
अनुभििा येणार आिे, याची खात्री बाळगून रिा. आिा मला आनांिाने
हनरोप िे आहण िोिी पुन्िा कधी न भेटण्यासाठी!”
असे म्िणि असिानाच कृ ष्णाने िाकू न साांदिपनींच्या पत्नीला पुन्िा
एकिा नमस्कार के ला असिा, हिने त्याला आपल्या िोन्िी िािाांनी उठिून
आपल्या कु शीि घेिले. कृ ष्णाच्या मस्िकािरिी िाि दफरिून हिने त्याचे मुख
प्रेमाने कु रिाळले. त्यानांिर साांदिपनींच्या पत्नीने कृ ष्णाच्या िनुिटीला धरून
त्याचे मुख िळू च िर के ले आहण त्याच्याकर्े एकटक नजरे ने पाहू लागली.
आिािी हिच्या नेत्राि अश्रू िोिे, पण िे िुबडलिेचे नव्ििे, िर िाटलेल्या
प्रेमाचे िोिे आहण हिच्या मुखािरून कृ ष्णाचे कौिुक ि स्नेि अगिी ओसांर्ून
िािि िोिा. हिच्या मोकळ्या झालेल्या ि प्रेमाने भरलेल्या मनाच्या
अिस्थेचेच िे द्योिक िोिे. मनाच्या या िलक्यया फु लक्यया अिस्थेिच िी
कृ ष्णाकर्े पाहून प्रसन्न मुद्रन
े े ि मोकळे पणाने िसली. कृ ष्णानेिी िेिढ्याच
मोकळे पणाने िसून प्रहिसाि दिला आहण िो पुन्िा साांदिपनींच्या जिळ
आला.
कृ ष्णाचे िागणे ि बोलणे लक्षपूिडक पािणाऱ्या ि ककणाऱ्या
साांदिपनींच्या ठायीिी कृ ष्णाहिषयीचा कौिुकभाि ि प्रेम िाटू न आले िोिे.
त्याांनी कािीिी न बोलिा कृ ष्णाच्या पाठीिर थोर्ेसे थोपटल्यासारखे के ले
आहण त्याच्या मस्िकािरिी आपला कृ पािस्ि ठे िला. ‘कल्याणमस्िु!
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शुभांभििु!! शुभास्िेसन्िु पांथानः!!!’ एिढेच आशीिाडिपर शब्ि साांदिपनींच्या
मुखािून सिजपणे बािेर आले. कृ ष्णाने साांदिपनींचा िाि प्रेमाने ि नम्रिेने
आपल्या िािाि घेऊन िो आपल्या हमटलेल्या नेत्राांना लािला आहण आपल्या
सिडच मुखािरून िळु िारपणे दफरिला. साांदिपनींची प्रेमळ, प्रसन्न ि िेजस्िी
मूिी कृ ष्णाने आपल्या नेत्राि प्रेमभरे साठिून घेिली आहण िो पुन्िा मागे
िळू न न बघिा पणडकुटीच्या प्रिेशद्वारािून बािेर पर्ला. त्याच्या मागोमाग
बलरामानेिी साांदिपनींच्या पत्नीला नम्रभािाने िाकू न नमस्कार के ला आहण
िो साांदिपनींच्या जिळ आला. त्याांच्या चरणाांिरिी मस्िक ठे िून नमस्कार
करीि असिाना साांदिपनींनी बलरामाला उठिले आहण त्याच्या मस्िकािर
आपला िाि ठे िीि िे त्याला एिढेच म्िणाले,
“अरे बलरामा, िुलािी माझे पूणड आशीिाडि आिेिच. िुझा स्िभाि
मूलिःच गांभीर ि अबोल िे मी जाणून आिे. परां िु कृ ष्णाच्या पाठीशी
नेिमीच खांबीरपणे उभा रािण्याचा िुझा भाि मात्र मला अत्यांि
कौिुकास्पिच िाटिो. कारण ियाने कृ ष्णापेक्षा मोठा असूनिी िू नेिमीच
कृ ष्णाला पूरक अशी िुय्यम भूहमका घेिोस, जी घेणे िे खरे िर कठीणच आिे.
कृ ष्णाचे मािात्म्य िू जाणि असल्याचेच िे लक्षण आिे िे हनहिि. कृ ष्णाच्या
पुढील जीिनाििी िू असाच खांबीरपणे त्याच्या पाठीशी रािशील याची मला
खात्री आिे. कृ ष्णाचे सिडच जीिन िुझ्या स्िभािामुळे िुला मानिेल ककिा
पटेल असे नािी. परां िु कृ ष्णाला नेिमी अशीच साथ िेि रिा आहण
कृ ष्णाकर्ू न पुढे घर्णाऱ्या जनकल्याणाच्या कायाडला सािाय्यभूि िोि रिा.
एिढेच आशीिाडि मी िुला प्रेमपूिडक िेि आिे.”
साांदिपनींच्या बोलण्यािर बलरामाने आपले मस्िक लििून ‘आपली
आज्ञा मला हशरसािांद्य आिे’ असेच सूहचि के ले आहण िोिी साांदिपनींच्या
पणडकुटीच्या बािेर आला, िर िेथे सिड आश्रमिासीय आधीच जमा झालेले
िोिे. कृ ष्णाच्या िािरण्याने एक प्रकारचे चिन्य एिढे दििस ज्या आश्रमाि
खेळि िोिे, िेथे आज उिासीनिेचे िािािरण पसरलेले दिसि िोिे. खरे िर,
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त्या आश्रमािील चिन्याचा मूळ स्त्रोि साांदिपनींच्या ठायीच िोिा. त्याांच्या
अहस्ित्िामुळेच त्या रठकाणी मूळ परमेश्वरी चिन्य प्रगट िोिे. पण त्याांचे
मािात्म्य पूणडपणे न जाणल्यामुळेच सिडजण त्याहिषयी अनहभज्ञ िोिे.
कृ ष्णाच्या आश्रमािील िास्िव्याने, म्िणजे त्याचे रूप, गुण, बोलणे, िागणे
यामुळे मात्र िे चिन्य आश्रमिासीयाांना जाणिू लागले िोिे आहण आिर्ू िी
लागले िोिे. सगुण अििार चररत्राांचे िेच िर मािात्म्य ि िहशष्य असिे.
त्याांचे के िळ अहस्ित्िमात्रच सिड पररसराि उत्सािाचे ि आनांिाचे िािािरण
हनमाडण करिे. त्यामुळे सामान्यजनिी अगिी भारून जािाि आहण त्याांच्या
ठायीच्या सत्प्रिृत्ती ि सद्गुण जागे िोिाि.
***

िे लक्ष्मी, पण खरा कािराबािरा झाला िोिा आहण रर्कुां र्ीला आला
िोिा, िो सुिामा! एिढे दििस कृ ष्णाकर्ू न अनेक अांगाने प्रेम अनुभिण्याची
ज्याला सियच जर्ली िोिी, अशा सुिाम्याला एकिमच एकाकी ि हनराधार
िाटू लागले िोिे. त्यामुळे कृ ष्णाला साांदिपनींच्या पणडकुटीच्या बािेर आलेला
पाििाच सुिाम्याने पुढे धाििच जाऊन कृ ष्णाला धरले आहण त्याच्या कु शीि
हशरून िो मुसमुसून मुसमुसून रर्ू

लागला. कृ ष्णिी सुिाम्याच्या

मस्िकािरून ि पाठीिरून प्रेमाने िळु िार िाि दफरिीि त्याचे साांत्िन
करण्याचा प्रयत्न करीि िोिा खरा, परां िु सुिामा शाांि िोण्याचे कािी लक्षण
दिसि नव्ििे. िेिढ्यािच बलरामिी जेव्िा िेथे आला िेव्िा िर सुिाम्याला
अहधकच भरून आले. पुढे िोऊन बलरामिी सुिाम्याला सािरण्याचा प्रयत्न
करू लागला आहण मोठ्या कष्टाने त्याने सुिाम्याला बरे चसे शाांि के ले.
के हिलिाण्या चेिऱ्याने कृ ष्णाकर्े पािणारा सुिामा कािीिी बोलण्याच्या
अिस्थेिच नव्ििा. मग कृ ष्णानेच सुिाम्याशी अत्यांि शाांि स्िराि बोलण्यास
सुरूिाि के ली,
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“अरे सुिाम्या, िुला िाईट िाटणे अगिी सािहजकच आिे. कारण एिढे
दििस आपण प्रेमाने एकत्र राहिल्यानांिर आिा िुरािा सिन करणे खरे च
कठीण आिे, िे मीिी समजू शकिो. माझ्यािी रठकाणी िशीच भािना आिे.
परां िु ज्या प्रेमाने आपण एकमेकाांशी जोर्ले गेलो आिोि िे प्रेममूळ आपल्या
सद्गुरूांचे आिे, िीच मित्िाची गोष्ट आपण लक्षाि ठे िली पाहिजे. त्याांनी
आपल्या सिाांना त्याांच्या ठायीच्या सिज ईश्वरी प्रेमाने त्याांच्याशी जोर्ू न
घेिले म्िणूनच िर आपण सिड एकमेकाांशी जोर्ले गेलो िे खरे च आिे.
आपल्या

सद्गुरूांच्या

अांिःकरणािील

प्रेमस्िरूप

अिस्था

िेच

आपल्याठायीच्या प्रेमाचे मूळ आिे. त्याांच्या प्रेमामुळेच आपल्याठायी प्रेम
आिे िे आपल्या लक्षाि आले की मग िे प्रेमिी के िळ आपल्या सद्गुरूांसाठीच
आिे िे आपल्या ध्यानाि यायला जरािी िेळ लागायचा नािी. पण आपले
सद्गुरू साांदिपनी याांच्या अनुभिाची िर अनेक अांगे प्रगट आिेि. त्यामुळे
आपल्या सद्गुरूांिरील आपले प्रेमिी एकाांगी न राििा िेिी अनेक अांगाने
हिस्िाररि पाििे. आपण सिड हशष्यिी आपल्या सद्गुरूांचीच अहिभाज्य अशी
अांगे आिोि आहण त्याांच्या हृियाला कायमची जोर्लेली आिोि. खरे िर,
त्याांच्या हृियाठायी स्फु रून आलेली अशीच आपण त्याांची अांगे आिोि. आपण
एके क हशष्य म्िणजे त्याांच्या हृियािील एके क लिरच िोय. िेच आपले खरे
अहस्ित्ि आिे आहण या भािानेच आपलेिी एकमेकाांिर प्रेम आिे. फक्त या
प्रेमाच्या मुळाची जाणीि मात्र आपल्याला हनत्य ििी.
िे सुिाम्या, िू माझा परमहमत्र आिेस. िुझी मत्री मी कधीिी हिसरणे
शक्ययच नािी. परां िु आपले खरे स्नेिी आपले सद्गुरू आिेि िे लक्षाि ठे ि. िेच
सिि आपल्या आत्महििाची चचिा ििाि असिाि. आपले आत्मकल्याण
व्िािे िा त्याांचा के िळ सांकल्पच नािी, िर त्याांच्याठायी िसा ध्यास हनत्यच
असिो. त्याांच्या ध्यासाची पूिी करण्यासाठी प्रयत्न मात्र आपल्यालाच
करायला ििेि. त्यासाठी आपल्या मनाला प्रयत्नपूिडक सद्गुरूांच्या सांगिीि
ठे िले पाहिजे. मनाला असा सद्गुरूांचा सांग हनत्य जर्ण्यासाठी त्याांचाच
सििचा सििास आहण त्याांचीच सेिा आपल्याकर्ू न घर्ाियास ििी. िरच
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त्याांचे आपल्यािरील प्रेम त्याांना अनुभििा येईल आहण आपल्यालािी त्याांचे
आपल्यािरील प्रेम अनुभिण्याची सांधी प्राप्त िोईल.”
आपल्या सद्गुरूांचे मािात्म्य ि थोरिी याचे भहक्तभािाने ि
स्िानुभिाने िणडन करिा करिा के िळ कृ ष्णच भारािून गेला असे नव्िे, िर
सिडच जण त्या भािाने भाररि झाले आहण िेथील सिड िािािरणच भारून
गेल्यासारखे झाले. पण प्रभाहिि झाला िो मात्र फक्त सुिामा! आज कृ ष्णाचे
िेगळे च रूप त्याच्या िृष्टीस आले आहण आपले सद्गुरू साांदिपनी याांच्याकर्े
पिाण्याची खरी िृष्टी त्याला लाभली. त्याच्या मुखािरील िुःखाचे
के हिलिाणे भाि कु ठच्या कु ठे हिरून गेले आहण िी जागा आिा शाांिीने
घेिली. के िळ त्याच्या मनाचे पूणड समाधान झाले िोिे असे नव्िे, िर
कृ ष्णाच्या बोलण्याचा हनियात्मक पररणाम सुिाम्यािर झाला िोिा आहण
िो त्याच्या मुखािर स्पष्टपणे दिसि िोिा. सुिाम्याने कृ ष्णाकर्े पाहून
मांिहस्मि के ले आहण कृ ष्णाचा िाि िािाि घेण्यासाठी म्िणून िो िळू च पुढे
आला असिा, कृ ष्णाने त्याला आपल्या जिळ घेऊन प्रेमभराने िृढ आचलगन
दिले. सुिाम्याच्या सिाांगािून आनांिाची एक लिर खेळली आहण त्याचे अांग
हन अांग रोमाांहचि झाले. कृ ष्णाने सुिाम्याला आपल्यापासून िळू िारपणे िूर
के ले असिा सुिामा बलरामाच्याजिळ गेला. बलरामाने प्रेमाने सुिाम्याच्या
पाठीिर थोपटू न त्याला प्रोत्साहिि के ले आहण िो कृ ष्णाच्या शेजारी येऊन
उभा राहिला. कृ ष्ण ि बलराम याांनी सिड आश्रमिासीयाांना िाि जोर्ू न
अहभिािन के ले आहण प्रेमभराने त्याांचा हनरोप घेिला.
िेिढ्याि साांदिपनींची पत्नी आिून बािेर आली आहण हिने कृ ष्ण ि
बलराम याांच्या िािािर शुभशकु नाचे ििी ठे िले. उभयिाांनी गुरूपत्नीकर्े
प्रेमपूणड नजरे ने पिाि त्या िह्ाचे सेिन के ले आहण हिला नम्रपणाने िाकू न
नमस्कार के ला. पुढच्याच क्षणी कृ ष्ण ि बलराम एकमेकाांचे िाि िािाि
घेऊन िेथून हनघून एके क पाऊल िळू िळू टाकीि चालू लागले. त्याांच्या
मागोमाग थोर्े अांिर ठे िून सुिामािी त्याांच्या नकळिच चालि राहिला.
आश्रमाच्या प्रिेशद्वाराशी आल्यािर मात्र कृ ष्ण ि बलराम याांनी सुिाम्याला
िेथेच थाांबिून हनरोप िेण्यास साांहगिले. सुिाम्यालािी त्याची मयाडिा लक्षाि
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आली आहण त्याने त्या उभयिाांना प्रेमाने िाि जोर्ू न िांिन के ले आहण िो
िेथेच थाांबला. कृ ष्ण ि बलराम मात्र जरािी मागे िळू न न बघिा आधी
िळू िळू , पण मग िेग घेि चालि राहिले. त्याांची मूिी अस्पष्ट िोिा िोिा
अगिी दिसेनाशी िोईपयांि सुिामा िेथेच थाांबून राहिला िोिा. कृ ष्ण ि
बलराम याांची मूिी पूणडपणे िृष्टीआर् झाल्यािरच सुिामा िेथून मागे िळला
आहण एके क पाऊल िळू िळू पण हनियात्मक भािाने टाकीि, आपल्या
पणडकुटीपयांि येऊन पोिोचला. पणडकुटीि हशरल्यािर कृ ष्ण ि बलराम
याांच्याहिना असलेली िी पणडकुटी सुिाम्याला एकिम एकाकी ि ररकामी
जाणिू लागली आहण एिढा िेळ आिरून धरलेले त्याचे सिड भाि त्याच्या
नेत्राांद्वारे मोकळे पणाने िाहू लागले. पण आत्ताचे त्याचे अश्रू मात्र के िळ
भािनात्मक ि िुबडलिेचे नव्ििे, िर त्यामध्ये कृ ष्णप्रेम ि साांदिपनींचे
मािात्म्य पूणडपणे भरून राहिलेले िोिे.”
एिढा िेळ आिेगाने बोलणाऱ्या नारिाच्या िाणीचा िेग अचानक
थाांबला, िो कािी त्याची िाणी थकली म्िणून खहचिच नव्िे. पण त्याच्या
अांिःकरणाची भािपूणड अिस्थाच एिढी हशगेला पोिोचली की त्याला
शब्िाांचािी भारच जाणिू लागला आहण म्िणूनच शब्िाांकन करणेिी त्याला
जर्च जाऊ लागले. नारिाची झालेली िी भाररि अिस्था लक्ष्मीला लगेचच
जाणिली. कारण हिच्यािी मनाची अिस्था िेिढीच भािपूणड झालेली िोिी.
परां िु त्यािी अिस्थेि हिची श्रिणािुरिा कायमच िोिी. पण लक्ष्मीने श्रिण
करायचे िर नारिाने बोलणे आिश्यक िोिे आहण आिा नारिाचे बोलणे पुढे
चालू रिायचे, िर त्याला त्याकररिा पुन्िा उद्युक्त करण्यासाठी म्िणून
लक्ष्मीने आिा त्याच्याशी बोलणे अत्यािश्यक झालेले िोिे. पण लक्ष्मीसुद्धा
श्रिणाने उत्कट झालेला हिचा भाि मोकळा करून व्यक्त करण्यासाठी
िेिढीच आिुर झालेली िोिी िे मित्िाचे. कारण िेच िर लक्ष्मीकर्ू न घर्ि
असलेल्या श्रिणभक्तीचे लक्षण िोिे. त्यामुळेच नारिाचे बोलणे थाांबणे आहण
लक्ष्मीचे बोलणे सुरू िोणे, यामध्ये िेळेचे कािीच अांिर पर्ले नािी. जणू
एखाद्या िाद्यािून हनघणारे सूर िािन थाांबल्यािर लयाला जािाि न
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जािाि, िोच िेच सूर, त्याच लयीि िुसऱ्या िाद्याच्या िािनािून घुमू
लागािेि िसेच झाले. सगुण प्रेमभक्तीचे नारिाने घुमिलेले नाि ि सूर आिा
लक्ष्मीच्या मुखािून उत्स्फू िडपणे बािेर पर्ू लागले आहण नारायणाच्या सगुण
प्रेमभक्तीचे मांगल ि आनांििायी असे सुमधुर गायन चालूच राहिले.
साांदिपनींच्या आश्रमाि घर्लेल्या भािपूणड प्रसांगाांच्या माहलके ने भािपूणड
झालेल्या लक्ष्मीच्या मुखािून शब्िाांचा प्रिाि प्रगट िोऊ लागला. त्याला मग
हिचािी नाईलाजच झालेला िोिा.
“अरे नारिा, कृ ष्णाकर्ू न घर्लेल्या सद्गुरूभक्तीचे िणडन करण्याच्या
भराि िू भक्तीचे के िढेिरी मािात्म्य प्रगट करून राहिला आिेस. त्याला
पारािारच नािी िे अगिी खरे च आिे. सगुण प्रेमाने सिि िािणाऱ्या
भक्तीप्रिािाचे पात्र नुसिेच रूांिािि रिाि नािी, िर िे अहधकाहधक सखोल
ि म्िणूनच गिन िोि राििे. त्याचीच पररणिी आनांिाच्या सागराला
हमळू निी ििाि रािण्याच्या अनुभूिीि सिजपणे िोिे, िे मूलभूि ि
हत्रकालाबाहधि सत्यच िुझ्या मुखािून साकार िोि आिे.
प्रेममूळ ि भक्तीचे आनांिफळ याची साांगर् िर अद्भुिच आिे आहण
िूिी अगिी यथाथडपणे िी प्रगट करून िाखहिि आिेस. ईश्वरी प्रेमाचे मूळ
सद्गुरूांच्या प्रेमस्िरूप अांिःकरणाच्या ठायी असिे आहण त्या मुळापासून प्राप्त
झालेल्या प्रेमरसाच्या पूणड सेिनाने सहत्शष्य िाच प्रेमरसाने पररपूणड झालेल्या
फळासारखाच सद्भक्त िोऊन राििो. म्िणजेच सहत्शष्याच्या अांिःकरणाची
अिस्थासुद्धा सद्गुरूांच्या अांिःकरणासारखी प्रेमस्िरूप िोऊन राििे.
त्यामुळेच त्या सद्भक्ताकर्ू निी ईश्वरी प्रेम सिाांसाठीच सिजपणे प्रगट िोि
राििे, ज्याप्रमाणे सूयाडचा प्रकाश, फु लाांचा सुगांध, साखरे ची गोर्ी आहण
फळाांचा रस िा सिाांसाठी सारखाच प्रगट ि उपलब्ध असिो. अथाडि्
सिाांनाच त्याचा सारखा लाभ िोिोच असेिी नािी. िे पुन्िा ज्याच्या त्याच्या
भाग्यािर ि भािािरिी अिलांबून आिेच ना! परां िु ज्याांच्या मनाला त्या
ईश्वरी प्रेमाचा स्पशड झाला, एिढेच नव्िे, िर त्या प्रेमाने मन भरून िे प्रेम
अनुभिण्याचा एकीएक छांि नव्िे, िर ध्यासच ज्याांना लागला िे मात्र अत्यांि
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भाग्यिांि ठरले. कारण त्या प्रेमध्यासानेच त्याांच्याकर्ू न प्रत्यक्ष सगुण
सद्गुरूांचीच भक्ती घर्ली आहण िेिी प्रेमस्िरूप िोऊन स्िानांिाचा अनुभि
घेिे झाले. िा मूळ सत्यहसद्धाांिच अनेक सद्भक्ताांच्या अनुभिाने ि त्याांच्या
चररत्राद्वारे हसद्ध िोऊन राहिला आिे.
िे नारिा, िुझ्या कृ ष्णकथेचा प्रेमप्रिाि जेव्िा सुिाम्यापयांि येऊन
पोिोचला िेव्िा िर अगिी कमालच झाली. मला िरी िे अनपेहक्षिच िोिे.
परां िु सामान्याांच्या अपेक्षेच्या पलीकर्े घर्णे िा िर ईश्वरी हनयिीचा जणू
अहलहखि हनयमच आिे. जे मिानुभिी मिात्मे असिाि िे हनरपेक्ष
असल्यामुळे कशाचीच अपेक्षा करीि नािीि आहण म्िणूनच ईश्वरी हनयिीि
कािीिी घर्ले िरी त्या मिात्म्याांना मात्र िे अनपेहक्षि नसिेच. िेच िर त्या
मिात्म्याांच्या ईश्वरी अनुभिाचे लक्षण ि मािात्म्य आिे. िरीिी कृ ष्णाने
अनुभिलेले साांदिपनींचे ईश्वरी प्रेम ज्या सुिाम्याला कृ ष्णाकर्ू न सिजपणे
हमळि िोिे, त्या सुिाम्याला कृ ष्णाने त्या प्रेमाचे मूळ िाखिले, िा मात्र
कृ ष्णाच्या सिगुरूांहिषयीच्या भहक्तभािाचा अगिी कळसच झाला असेच
म्िणािे लागेल. खरे िर, साांदिपनींचे ईश्वरी प्रेम प्रत्यक्ष अनुभिण्याची सांधी
सुिाम्यालािी िोिी. परां िु सुिाम्याला त्याच्या स्िभािामुळे िी साधिा आली
नािी असेच मला जाणििे. िरीिी सुिाम्याच्या भाग्याने सुिाम्याला िे प्रेम
कृ ष्णाच्या द्वारा हमळाले. त्याला िे कळले नसेल, पण कृ ष्णाने सुिाम्याला त्या
प्रेमाच्या मुळाची जाणीि मात्र करून दिली आहण सुिाम्याला साांदिपनींकर्े
िळिले. साांदिपनींहिषयीच्या भहक्तभािामुळे कृ ष्णाकर्ू न अगिी सिजपणे िे
घर्ले. आिा त्या कळलेल्या प्रेमाने सुिामा साांदिपनींकर्े िळला की नािी िेच
जाणून घेण्याची अिीि आिुरिा माझ्या रठकाणी लागून राहिलेली आिे.
कारण त्या प्रेमाची एकिा का जाणीि झाली की सुिाम्यालािी स्िस्थ बसणे
शक्ययच झाले नसणार. त्याच्या मनालािी िे प्रेम अस्िस्थ करून ठे िणार
याची मला अगिी खात्री आिे आहण साांदिपनी मात्र त्याांच्या सिजिृत्तीने
स्िस्थहचत्तच असणार. िेव्िा कृ पा करून मला िे सिड सिड अगिी हिस्िाराने
िणडन करून साांगािेस अशीच िुला प्रेमपूिडक अगिी प्राथडनाच करिे. हिचा
स्िीकार करून मला उपकृ ि करािेस अशी पुन्िा एकिा हिनांिी.”
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लक्ष्मीचे भहक्तभािाचे बोलणे नारिाला सांिुष्ट करिे झाले. कारण
श्रिणाने लक्ष्मीचे मन के िळ भािनात्मक झालेले नसून, त्यारठकाणी
लक्ष्मीकर्ू न मननिी घर्ि आिे आहण त्यामुळेच लक्ष्मीचे बोलणेिी
हिचारपूिडक घर्ि आिे, िे नारिाच्या लक्षाि आले. त्यािून लक्ष्मीच्या
बुद्धीचा हनिय आहण हिच्या हचत्ताला जर्ि असलेला ध्यासच दिसि िोिा.
नारिाला उत्साहिि ि उत्तेहजि करून बोलिे करण्यासाठी एिढे कारण पुरेसे
िोिे. नारिाच्या अांिरािील स्िानुभिाचे गुज मग त्याच्या बोलण्यािून
सिजिेने प्रकट िोऊ लागले.
“िे लक्ष्मी, िुझे श्रिण ि मनन खरे च भहक्तभािाने िोि आिे आहण
म्िणूनच िुझ्या मनािील हिचाराांची दिशािी योग्यच आिे. सगुण ईश्वरी प्रेम
अनुभिण्याची सांधी फारच थोड्या भाग्यिांिाांना हमळिे िे खरे च आिे. त्या
प्रेमािून ईश्वराची सगुण भक्ती करण्याचा पराक्रम करणारे िर िुर्तमळच
असिाि. त्यािूनिी भहक्तभािाने ईश्वराशी कक्यय पािून त्याचेच भक्त िोऊन
रािणारा िर अत्यांि हिरळाच! पण असे अनेक भक्त या सृष्टीच्या इहििासाि
िोऊन ईश्वरचरणी हिलीन झाले िीसुद्धा िस्िुहस्थिीच आिे. त्या भक्ताांनीच
खऱ्या अथाडने ईश्वरी प्रेम अनुभिले. त्याांच्यामुळेच िे ईश्वरी प्रेम
अनुभिण्याची सांधी अनेकाांना उपलब्ध िोि राहिली आहण त्याांच्याद्वारे च
ईश्वरी प्रेमाची लागण अनेकाांना लागि राहिली. अशा या प्रेमाच्या
लािालािीमुळेच एकाहून एक अद्भुि ि श्रेष्ठ असे भक्त, कठीण ि खर्िर
काळाच्या प्रिािाििी शारीररक कष्ट ि मनाचे क्यलेश याांची जरािी पिाड न
करिा, प्रेमाने घर्ि राहिले आहण म्िणूनच सगुण प्रेमभक्तीचा आनांििायी
मागडिी त्याांच्या जीिनािून प्रगट िोि राहिला. असो.
िे लक्ष्मी, ईश्वरी प्रेमाची अशीच लागण कृ ष्णामुळे सुिाम्याला लागली.
त्याला जरी मनाची थोर्ी अस्िस्थिा जाणिि िोिी, िरीिी कृ ष्णाने
िाखिलेला सद्गुरूचरणी जाण्याचा मागड सुिाम्याला दिसल्यामुळे सुिामा
िसा हनचिििी झाला िोिा. आिा फक्त प्रयत्नाचा मित्िाचा भाग
सुिाम्यासाठी राहिला िोिा आहण िे प्रयत्न त्याच्या रठकाणी हनमाडण

कृ ष्णपरमात्मा

झालेल्या कृ ष्णप्रेमामुळे आहण साांदिपनींच्या मािात्म्याच्या जाणीिेमुळे अगिी
सिजपणे घर्णार िोिे. त्याची खात्री सुिाम्याच्या ठायी पूणडपणे िोिी.
म्िणूनच सुिामा रात्रभर आपल्या पणडकुटीि र्ोळे हमटू न नुसिाच पर्ला
िोिा. त्याला झोप लागणे िर शक्ययच नव्ििे. त्याचे मन के िळ पिाट
िोण्याचीच िाट पिाि असािे. कारण भल्या पिाटेच, जागेच असलेले
सुिाम्याचे िनिी एकिम उठले आहण आपले सिड आहन्िक उरकू न
साांदिपनींच्या पणडकुटीकर्े सिजपणे चालू लागलेिी.

िे लक्ष्मी, रात्रभर शाांिपणे पहुर्लेले आहण आपल्याठायीच आत्मरि
असलेले साांदिपनी, पिाटेच्यािी बराच काळ आधी िेिभानािर आले आहण
नेिमीप्रमाणेच हनत्यक्रम करण्यासाठी सािध झाले. आपल्या पणडकुटीच्या
बािेर साांदिपनी आले मात्र, त्या काळोखाििी िेथे िाि जोर्ू न उभा असलेला
सुिामा त्याांच्या िृष्टोत्पत्तीस आला आहण साांदिपनींना निलयुक्त आनांि झाला.
सिड पररसराि अत्यांि गारिा असूनिी िेथे नम्रभािाने उभ्या असलेल्या
सुिाम्याला पाहून साांदिपनींच्या मनाला कौिुक िाटले आहण समाधानिी
झाले. त्याांनी सुिाम्याकर्े पाहून मांिहस्मि के ले असिा िेच साांदिपनींचे
अनुमोिन आिे असे जाणून सुिामा पटकन पुढे झाला आहण गरम पाण्याने
भरलेला गर्ू आपल्या िािाि घेऊन त्यािील पाणी साांदिपनींच्या िािािर
ओिू लागला. साांदिपनींनी त्याला िािानेच खूण करून थाांबिले आहण
त्याच्या िािािील गर्ू आपल्या िािाि घेिला. गर्ू िील पाणी आपल्या
िािाि िळू िळू घेि साांदिपनींनी आपले मुखमाजडन पूणड के ले असिा,
सुिाम्याने लागलीच िेथे ठे िलेले धूि िस्त्र आपल्या िािाि घेिले आहण
साांदिपनींचे चरण पुसण्यासाठी िो पुढे िाकला. साांदिपनींनी सुिाम्याला
पुन्िा थाांबिले आहण िे धूि िस्त्र स्ििःच्या िािाि घेऊन स्ििःच आपले पाय
पुसू लागले. सुिाम्याला थोर्ेसे भाांबािल्यासारखे झाले. ‘आपली सेिा
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आपल्या सद्गुरूांना नको आिे, की त्याांना िी मानिि नािी आिे’ या
हिचाराने क्षणभर सुिाम्याच्या मनाि हशरकाि के ला खरा, परां िु पुढल्याच
क्षणाला त्याने िो हिचार मनािून झटकन झटकू न टाकला आहण िो आपल्या
सेिाभािाने ित्पर ि सािध िोऊन राहिला.
त्यानांिर साांदिपनी जेव्िा स्नानासाठी हक्षप्रा निीच्या काठी जाण्यास
हनघाले िेव्िािी त्याांच्याबरोबर जािे असा हिचारिी सुिाम्याच्या मनाि
आला िोिाच. परां िु िसे करण्याचे िा साांदिपनींना िसे हिचारण्याचेिी धयड
सुिाम्याला झाले नािी. सुिामा के िळ िाि जोर्ू न पणडकुटीच्या िारापाशी
उभा राहिला िोिा. साांदिपनी येण्याची खूण करिील या अपेक्षेने थाांबलेल्या
सुिाम्याचा अपेक्षाभांगच झाला. कारण आत्मनािाि मग्न असलेल्या
साांदिपनींनी सुिाम्याकर्े बहघिल्या न बहघिल्यासारखे के ले आहण त्िरे ने िे
आपल्या मागाडने हनघूनिी गेले. सुिाम्याच्या नेत्राांि ककहचि पाणीिी आले.
परां िु लगेचच आपले र्ोळे त्याने िळू च पुसून घेिले आहण िो िेथेच थाांबून
राहिला. त्याला िाईट िर हनहििच िाटलेले िोिे. परां िु काय करािे िेिी
त्याला कळि ि सुचि नव्ििे. िाट पिाि रािणे एिढेच त्याच्या िािाि िोिे
आहण िेिढेच िो श्रद्धेने करीि िोिा.
िे लक्ष्मी, सुिाम्याप्रमाणे िुझ्यािी मनाि एखािे िेळेस प्रश्न येण्याची
शक्ययिा आिे की साांदिपनींना सुिाम्याची सेिा न र्घयािी, असे का िाटि
असािे? िे सुिाम्यािर नाराज िोिे की काय? परां िु िू सुद्धा िे नक्की जाणून
आिेस की साांदिपनींच्या हिशुद्ध अांिःकरणाि असा नकारात्मक भाि िर
सांभििच नािी आहण िेथे िरिम भाििी असू शकि नािी. मग िरीिी
सुिाम्याची सेिा स्िीकारण्यासाठी साांदिपनींना काय मानहसक अर्चण येि
असेल बरे ? िा प्रश्न हशल्लक राििोच.
िर िे लक्ष्मी, या प्रश्नाचे उत्तर असे आिे, की साांदिपनींसारखे मिात्मे जे
सिि आत्मरिीचा अनुभि घेि असिाि, िे िेिभानािर आधी जास्ि
नसिािच आहण जे कािी ककिा जेव्िा कधी िेिभानािर असिाि, िेव्िा
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त्याांचे िे िेिभान त्याांच्यापुरिेच सीहमि असिे. त्यामुळे त्याांच्याकर्ू नच
त्याांच्या िेिाची काळजी सिजपणे घेिली जाि असिे. िेिाि िास्िव्य करून
असलेल्या आत्मिेिाच्या जाहणिेने जणू कािी स्ििःच्या िेिाची सेिा त्याांच्या
स्ििःकर्ू नच घर्ि असिे, असेच म्िणािे लागेल. म्िणूनच िे स्ििःच्या
बाबिीि पूणडपणे स्िािलांबी असिाि ि दिसिाििी. त्यामुळे बाह्ाांगाने जर
कोणीिरी एकिम कािीिरी, अगिी सेिा म्िणून सुद्धा, त्याांच्यासाठी करू
लागला िर त्याांचे मन िी सेिा स्िीकारण्याच्या अिस्थेिच नसिे. त्यामुळेच
बाह्कृ िीचा स्िीकारिी त्याांच्याकर्ू न घर्ू शकि नािी. अचानकपणे जर
कोणी एकिम त्याांच्यासाठी प्रेमाने म्िणूनिी का िोईना, पण कािीिरी कृ िी
करून त्याांच्या मनाच्या अिस्थेि घुसू लागला, िर त्याांचे मनिी व्यहथि
िोिेच आहण मग त्याांच्या मनाची व्यथा एखाद्या उत्स्फू िड कृ िीने िा शब्िाने
त्याांच्याकर्ू न व्यक्तिी िोिे. त्याांच्या त्या प्रहिदक्रयेमागील त्याांची मनःहस्थिी
जर लक्षाि आली नािी, िर मग त्याांची सेिा करू पािणारािी नाराज िोिो
ककिा एखािे िेळेस रागिूिी शकिो. कोणाच्या रठकाणी नराश्य येऊ शकिे
ककिा अश्रद्धािी हनमाडण िोऊ शकिे िे अगिी खरे आिे. पण त्यासाठी त्या
मिात्म्याांचािी इलाजच नसिो. त्याांच्या आत्मरिीच्या अिस्थेला जरािी
बाहधि न करिा, त्याांच्या मनाकर्ू न योग्य इां दद्रयाांच्या द्वारा िेिानुषांहगक
योग्य कृ िी एिढ्या नकळिपणे घर्िे, की खुद्द त्याांच्यािी िे लक्षािच येि
नािी.
िे लक्ष्मी, िुसऱ्याची सेिा करायची िर त्यासाठी आधी त्याचे मन
जाणून र्घयाियास ििे. कारण िरच त्याने िुसऱ्याच्या मनाला बरे िाटेल.
नािीिर िी सेिा म्िणजे हनव्िळ एक काम िोईल आहण ज्याच्यासाठी िे
करायचे त्याला ि करणाऱ्यालािी मनािरिी िे एक ओझेच िोऊन रािील.
आिा िुसऱ्याचे मन जाणाियाचे िर त्याच्यािरिी आधी आपले प्रेमच ििे;
असे प्रेम हनमाडण िोण्यासाठी सििासच ििा आहण सििासाि िुसऱ्याचे प्रेम
आधी आपण के िढेिरी अनुभिाियास ििे. त्यासाठी िो िुसरा िा आपल्या
जीिनाि प्रथम स्थानािर असाियास ििा आहण त्यानांिर िुसऱ्या
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स्थानािरिी

आपण

स्ििः

असाियास

ििे.

अथाडि्

साांसाररकाांच्या

व्याििाररक जीिनाि असा अनुभि घेिा येणे शक्ययच नािी. िशी अपेक्षा
करणेिी चुकीचे ठरे ल आहण अपेक्षाभांगाच्या िुःखास िे आमांत्रण िेण्यासारखेच
िोईल.
अशा प्रेमाचा अनुभि घेणे आहण अशी प्रेमसेिा घर्णे िे िर के िळ
मिात्म्याांच्या सांबांधािच योग्य आिे. िेिी त्या मिात्म्याांच्या प्रेमस्िरूप
अिस्थेमुळेच शक्यय िोिे िेसुद्धा लक्षाि ठे िाियास ििे. अशा मिात्म्याांचा
सििास प्राप्त िोणे िे िुर्तमळच आहण म्िणूनच परमभाग्याचे आिे. त्या
मिात्म्याांना अनन्यभािे शरण गेल्यानांिर कृ पािांि िोऊन त्याांनी जर गुरू हशष्य असे प्रेमाचे नािे जोर्ले, िरच त्याांच्या सििासाची सांधी उपलब्ध िोऊ
शकिे. त्यामुळेच त्या मिात्म्याांच्या ईश्वरी प्रेमाचा अनुभि घेणेिी शक्यय िोिे
आहण त्याांच्याहिषयी प्रेम हनमाडण िोण्याची शक्ययिािी िाढिे. त्या प्रेमािून
त्या मिात्म्याांची प्रत्यक्ष सेिा करण्याची सांधी हमळणे मात्र, त्या मिात्म्याांच्या
आांिररक अिस्थेिर आहण त्याांच्या िृत्तीिरच अिलांबून आिे िे मात्र अगिी
खरे आिे. के िळ त्याांच्यािरील प्रेमाने युक्त राहून सेिेसाठी ित्पर िोऊन
रािणे एिढेच हशष्याच्या स्िाधीन असिे. िेथे िुसरा कोणिािी हनयम ि
इलाज नािीच.
म्िणूनच खऱ्या हशष्यभािाची सद्गुरूांच्या सििासाि नेिमीच कसोटी
लागि असिे. सद्गुरू मुद्दामहून कािी कसोटी घेि नसिाि. प्रेमाने ि श्रद्धेने
जो हशष्य त्या कसोटीला पुरेपूर उिरिो िोच सहत्शष्य ठरिो. त्याच्याकर्ू नच
सद्गुरूांची भक्ती घर्ि राििे आहण िोच सद्भक्त िोऊन राििो. सद्गुरूांशी
पूणडपणे कक्यय पािूनिी, के िळ आपल्या सद्गुरूांचा भक्त िेच ि एिढेच त्याचे
अहस्ित्ि मात्र हशल्लक उरिे.”
नारिाच्या मुखािून भक्तीचे मािात्म्य ि रिस्य श्रिण करिाना
लक्ष्मीला आनांि िर हनहििच िोि िोिा. पण िो आनांि के िळ मािात्म्याच्या
श्रिणाचा िोिा. खऱ्या भक्तीचे रिस्य जाणिा जाणिा लक्ष्मी मात्र
अहधकाहधक गांभीरच िोि िोिी. हिचे िे गाांभीयड नारिाच्या लक्षाि आले
आहण त्याला त्यामुळे समाधानच िाटले. कारण श्रिण के लेला हिषय लक्ष्मी
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गांभीरिेने घेि असल्याचेच िे लक्षण िोिे. त्यामुळे नारिानेिी आपले बोलणे
थोर्ा िेळ आिरुन घेिले आहण िो लक्ष्मीकर्े प्रश्नाथडक मुद्रन
े े पिाि राहिला.
नारिाच्या पिाण्यािील भाि लक्ष्मीनेिी ओळखले आहण हिनेिी गांभीरपणे
बोलाियास सुरुिाि के ली. त्यामुळे सािहजकच लक्ष्मीच्या बोलण्याचािी सूर
धीरगांभीर ि िळु िार असाच लागला िोिा.
"िे नारिा, सगुणभक्तीचे मािात्म्य प्रगट करीि असिानाच िुझ्याकर्ू न
त्याचे जे रिस्य प्रगट िोि आिे, िे िर मला अहधकच हिचार करायला ि
त्यामुळेच अत्यांि गांभीर व्िायलािी भागच पार्ीि आिे. िसे बघायला गेले
िर सगुण भक्तीचा मागड स्पष्ट ि सरळ आिे, कारण िो प्रत्यक्ष िोन
व्यक्तींमधील सांबांधाांचा आिे. त्यािील पहिली ि मुख्य व्यक्ती म्िणजे, ज्याांच्या
रूपाने या नारायणाचे प्रेमस्िरूप अांिःकरणच व्यक्त झालेले आिे असे
नारायणाशी कक्यय पािलेले थोर मिात्मे आहण िुसरी व्यक्ती म्िणजे ,
परमभाग्याने त्या मिात्म्याांच्या सििासाि येऊन त्याांच्या प्रेमाला प्राप्त
झालेली ि पात्र ठरलेली भाग्यिान व्यक्ती. त्यामध्ये मिात्म्याांच्या
अांिःकरणाची अिस्था िीच प्रमाणभूि आिे िे िर खरे च आिे. परां िु त्याांची
िी अिस्था पूणडपणे जाणणे के िळ कठीणच नव्िे, िर जिळ जिळ अशक्ययच
िाटिे. कारण मनाच्या कल्पनेने ककिा बुद्धीच्या िकाडने िर त्या मिात्म्याांची
अिस्था जाणिा येणे के व्िािी शक्ययच नािी. बरे , जरी कधीिरी त्याांची
अिस्था त्याांच्याकर्ू नच उत्स्फू िडपणे प्रगट झाली, िरी िी कळणे िा त्याचा
स्िीकार करणे िे सामान्य व्यक्तींना जमणारच नािी. त्याच्यासाठी त्या
मिात्म्याांहिषयी के िढा िरी भहक्तभािच ििा.
आपल्या भहक्तभािाचा अनुभि घेण्यासाठी के िळ मिात्म्याांच्या प्रेमाने
ि त्याांच्या मािात्म्याच्या जाहणिेने युक्त िोऊन रािणेच पुरेसे नािी. त्यासाठी
त्या मिात्म्याांच्या अांिःकरणाच्या अिस्थेचािी हिचार आधी करणे के िळ
अत्यांि आिश्यकच आिे असे नािी, िर िेच अत्यांि मित्िाचे आिे. कारण ज्या
मिात्म्याांना आपला प्रेमभाि भहक्तभािाने अपडण करायचा, त्याांची मनःहस्थिी
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िो भाि स्िीकारण्याची आिे की नािी, याचा हिचार आधी ि प्रामुख्याने
ििा. नािीिर आपल्या भािाची त्याांच्यािरिी एक प्रकारे जबरिस्िीच
के ल्यासारखे िोईल आहण जेथे प्रेम आिे िेथे िर कोणत्यािी प्रकारची सक्ती
िी सांभििच नािी. त्या प्रेमापोटी िर के िळ प्रेमाची हिनांिी ककिा फार िर
थोर्ाफार आग्रि एिढेच शक्यय आिे. त्यािूनिी आपल्या प्रेमाच्या एखाद्या
हिहशष्ट कृ िीचा, एखाद्या हिहशष्ट िेळी त्या मिात्म्याांनी स्िीकार के ला नािी,
िर िो आपल्या भािाला नकार नसून के िळ त्या िेळेस त्या कृ िीचा
अस्िीकार आिे, एिढा त्याांच्या हिषयीचा हिश्वास आपल्या रठकाणी ििा.
त्यासाठीच त्या मिात्म्याांच्या मािात्म्याची पूणड जाणीि आपल्या रठकाणी
जागृिच ििी. कारण त्यामुळेच त्या मिात्म्याांच्या अांिःकरणािील प्रेमस्िरूप
अिस्थेबद्दलची आपली खात्री अढळ रािील आहण आपली त्याांच्यािरील
श्रद्धािी हनिल रािील. िोय ना, नारिा?
म्िणूनच या मािात्म्याच्या जाहणिेला त्या मिात्म्याांिरील व्यहक्तगि
प्रेमाचीिी जोर् आपल्याठायी ििी. नािीिर, आपले मन घर्लेल्या प्रसांगाने
नाराज िोऊन रािील. एिढेच नव्िे, िर िे मन नाउमेििी िोऊ शके ल.
त्यािेळी त्या मिात्म्याांची प्रेमस्िरूप अिस्था प्रगट िोण्याची िाट पिाि
आहण त्याांच्यािरील आपल्या प्रेमाने युक्त िोऊन रािणेच अत्यांि आिश्यक
असिे. कारण िरच, जेव्िा त्या मिात्म्याांची अांिमुडखिा सरून प्रेमपूणड अिस्था
पुन्िा प्रगट िोईल, िेव्िा त्याांच्या प्रेमाचा स्िीकार करण्याची आहण त्याांच्या
मनाला सुखहिणारी अशी कृ िी करण्याची आपल्या मनाची अिस्था रटकू न
रािील.
अथाडि्, िे सिड हिचार ि बोलणे के िळ िाहत्िक ि शास्त्रीय झाले. िे
बुद्धीला कळले ि पटले िरी मन िसे िळणे ि मनाची िशी समजूि िोणे
कठीणच आिे आहण िेच मला या सुिाम्याच्या प्रसांगािून समजून र्घयायचे
आिे. कारण िसा प्रत्यक्ष प्रसांग िर सुिाम्यासाठीच घर्ि िोिा. त्याचा
सेिाभाि स्िीकारण्याची साांदिपनींची मनाची अिस्था नव्ििी. िेव्िा सुिामा
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हनराश झाला की काय? त्याचा भाि िर र्ळमळीि झाला नािी ना?
आपल्या मनािील श्रद्धा त्याने कशी बरे रटकिून ठे िली असेल? मनाचा
उत्साि राखून सेिेसाठीची ित्परिा सुिाम्याने कशी साांभाळली असेल बरे ? िे
सिड जाणून घेण्यासाठीच माझे मन आिुर ि म्िणूनच श्रिणासाठीिी ित्पर
झालेले आिे. िेव्िा नारिा, कृ पा करून माझ्यासाठी िुझ्या िाणीचा ओघ
पुन्िा प्रगट कर ना रे !”
लक्ष्मीच्या बोलण्यािील व्याकु ळिा नारिाला जाणिली. जणू कािी
लक्ष्मीच सुिाम्याच्या भािाने युक्त झाल्यासारखी बोलि ि दिसि िोिी आहण
िेच िर हिच्याकर्ू न घर्ि असलेल्या श्रिणभक्तीचे लक्षण िोिे. कारण
म्िणूनच िर पुढील कथाभागाच्या श्रिणाचा पूणड आनांि घेणे लक्ष्मीला शक्यय
िोणार िोिे. श्रिणभक्तीचे िे गुज जाणून असलेल्या नारिाला म्िणूनच
समाधान िाटले आहण त्याच्या िाणीचा बाह्ाांगाने थाांबल्यासारखा दिसणारा
ओघ लागलीच पुन्िा प्रगट िोऊ लागलािी.
“िे लक्ष्मी, मिात्म्याांिरील व्यहक्तगि प्रेम ि त्याांच्या मािात्म्याची पूणड
जाणीि याांच्या सांयोगानेच भहक्तभाि हनमाडण िोिो िे िुझे म्िणणे अगिी
यथाथड आिे. फक्त असा सांयोग िोण्यासाठी योगच याियास ििा आहण असा
योग जुळून येण्यासाठी धीरच धराियास ििा. त्यानांिर आलेला योग
साधण्यासाठी सािधानिा ि ित्परिा ििी आहण ज्याच्याठायी भहक्तभािाचे
मूळ असलेली प्रेमाची आिडिा हनमाडण झाली, त्याच्याच रठकाणी िी
सािधानिा ि ित्परिा सिजिेने असिे. कारण त्याच्या प्रेमािडिेची पूिी
करून घेण्यासाठी त्यालाच या सिड गोष्टींची अत्यांि आिश्यकिा असिे , त्याची
िी आत्यांहिक ि आांिररक जरूरीच असिे. अशीच अिस्था सुिाम्याची िोऊन
राहिलेली िोिी. त्याच्या रठकाणी कृ ष्णाच्या अनुभिलेल्या प्रेमाचे हनत्य
स्मरण िोिे, जे त्याला हनत्य आिड ि आिुर ठे िीि िोिे आहण त्याच्या
रठकाणी कृ ष्णाने साांहगिलेली साांदिपनींच्या मािात्म्याची जाण ि खात्री
िोिी, जी त्या सुिाम्याला सिि सािध ि ित्पर राखीि िोिी. त्यामुळेच
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साांदिपनींनी जेव्िा सुिाम्याच्या सेिेचा स्िीकार के ला नािी, िेव्िा सुिाम्याला
सुरुिािीला सािहजकच िाईट िर हनहििच िाटले. पण िो हनराश मात्र
नक्कीच झाला नािी. कारण सेिाभािाची आांिररक जरुरी मुळाि सुिाम्याची
िोिी. त्यामुळे सेिेच्या सांधीसाठी जेिढा िेळ िाट पिािी लागली असिी
िेिढा िेळ थाांबण्यासाठी सुिाम्याची मानहसक ियारी आधीच झालेली िोिी.
िे लक्ष्मी, सुिाम्याने साांदिपनींच्या सेिेसाठी ित्पर रािण्याचा आपला
हनिय ि हनत्यनेम कायम ठे िला. भल्या पिाटे उठू न ि आपले सिड प्रािर्तिधी
भराभर उरकू न सुिामा साांदिपनींच्या पणडकुटीच्या बािेर येऊन, त्याांच्या
िृहष्टक्षेपाची िाट पािि उभा रािि असे. त्याची िेथील उपहस्थिी
साांदिपनींच्या लक्षाि येिो न येिो, सुिामा मात्र आपला हनत्यनेम प्रेमाने
राखीि िोिा. साांदिपनींचा हनत्यक्रमिी त्याांच्याकर्ू न अगिी सिजिेने घर्ि
िोिा. िसे पाहिले िर कृ ष्ण आश्रमाि येण्याच्या आधी साांदिपनी स्ििःच
स्ििःची सिड कमे अगिी सिजपणे करीि असि. त्यानांिर कृ ष्णाचा भहक्तभाि
ओळखून साांदिपनी त्याच्या सेिाभािाचा स्िीकार करीि िोिे आहण आिा
कृ ष्णाचे आश्रमािून जाणे घर्ल्यानांिर, पुन्िा िेिढ्याच सिजिेने साांदिपनी
आपले व्यहक्तगि जीिन जगू लागले. या हिन्िी िेगळ्या िेगळ्या
पररहस्थिीिील साांदिपनींची सिजिाच त्याांच्या आत्मानुभिाचे लक्षण िोिे.
िी सिजिा जी त्याांच्या बाह् कृ िीि दिसि िोिी, िी मुळािच त्याांच्या
आांिररक सिजिृत्तीमध्ये िोिी आहण िी सिजिृत्ती त्याांच्या आत्मानुभूिीमध्ये
िोिी.
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सुिाम्याची सद्गुरूसेिा

िे लक्ष्मी, परां िु सुिाम्याच्या धीर िृत्तीचे फळ िळू िळू त्याला हमळायला
लागलेच. त्याची उपहस्थिी साांदिपनींच्या लक्षाि येऊ लागली. सुिाम्याच्या
नजरे िील व्याकु ळिेच्या भािाची नोंि साांदिपनींच्या रठकाणी आपसूकच िोऊ
लागली आहण सुिाम्याचा सेिाभाििी साांदिपनींना जाणिू लागला. त्याचीच
पररणिी म्िणजे साांदिपनींच्या प्रेमळ अांिःकरणाि एक प्रेमाची उमी
अचानकपणे उठली आहण त्याांच्या नेत्रािून सुिाम्याहिषयीचा प्रेमभाि
साकार िोऊ लागला. अशाच एका दििशी पिाटे सुिाम्याकर्े प्रेमळ नजरे ने
पािि साांदिपनींनी मांििास्य के ले आहण िािाच्या खुणेने त्याला आपल्या
जिळ बोलािले. मनािून सुखािलेला सुिामा िळु िारपणे एके क पाऊल
टाकीि साांदिपनींच्या जिळ येऊन ि आपले िोन्िी िाि जोर्ू न नम्र भािाने
उभा राहिला. साांदिपनींनी आपला िाि सुिाम्याच्या मस्िकािर ठे िला आहण
िलके च थोपटले. साांदिपनींच्या त्या प्रेमळ स्पशाडने सुिाम्याच्या सिाांगािून
एक प्रेमाची लिरच उठल्यासारखे त्याला जाणिले आहण त्या िििुलडभ
अनुभिाने िो अत्यांि भारािून गेला. नेत्र हमटू न ि भारािलेल्या अिस्थेि
सुिामा िेथे िसाच उभा राहिला असिा साांदिपनींच्या प्रेमळ शब्िाने थोर्ासा
िेिभानािर आला.
“अरे सुिाम्या, येथे काय करीि आिेस? कशासाठी असा उभा आिेस?
कृ ष्ण आश्रमािून हनघून गेल्यापासून िू सािहजकच थोर्ासा उिास झाला
असणारच. कारण त्याची ि िुझी खास मत्री ि हिशेष स्नेि िोिा िे मला
ठाऊक आिे. परां िु असा उिास िोऊन राहू नकोस. आपला हनत्य क्रम ि हनत्य
उपासना मात्र चालूच ठे ि, म्िणजे िळू िळू िुझी मनःहस्थिी पूिडपिािर येईल.
िुझे मन पुन्िा मोकळे िोईल. मग िुझ्याकर्ू न हिद्याजडन अगिी मनःपूिडक घर्ू
लागेल आहण त्याचा आनांि िुला अनुभििा येईल.”
साांदिपनींच्या प्रेमळ िचनाांनी सुिाम्याला अहधकच भरून आले. पण
त्याने स्ििःला प्रयत्नपूिडक सािरले आहण पुढे िोऊन साांदिपनींच्या
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चरणाांिरिी आपले मस्िक ठे िले. अचानक आलेला त्याचा भािनािेग पाहून
साांदिपनीसुद्धा थोर्ेसे चदकि झाले. पण त्याांनी सुिाम्याला आपल्या िोन्िी
िािाांनी उठिले आहण आपल्या कु शीि घेिले. मग िर सुिाम्याला त्याचा
भािनािेग आिरणे शक्ययच झाले नािी आहण आिश्यकिी िाटले नािी.
शेिटी बऱ्याच िेळानांिर ि साांदिपनींनी बराच प्रयत्न के ल्यानांिर सुिामा
िळू िळू शाांि झाला. त्याने आपले अश्रूांनी िािणारे र्ोळे िळू च पुसले. िो
स्ििःहूनच साांदिपनींपासून थोर्ा िूर झाला आहण िाि जोर्ू न अहभिािन
करीि िळु िार सुराि बोलू लागला.
“अिो गुरूियड, आज माझे भाग्य खऱ्या अथाडने उियाला आले असेच
मला जाणिि आिे. आपला प्रेमळ कृ पाकटाक्ष ि स्पशड मला लाभला िी
आपली माझ्यािरील अत्यांि कृ पाच आिे. याच आपल्या कृ पेला मी पात्र व्िािे
एिढीच इच्छा आिा माझ्या मनाि हशल्लक राहिली आिे आहण त्यामुळेच
माझे मन आिड झालेले आिे. कृ ष्ण आिा आश्रमाि नािी म्िणून माझ्या
रठकाणी व्याकु ळिा हनहििच आिे. परां िु कोणत्यािी प्रकारची उिासीनिा
नािी, िर एक प्रकारची अस्िस्थिा आिे आहण याला कारण एक प्रकारे
कृ ष्णच आिे. कृ ष्णाचा ि माझा आत्यांहिक स्नेि िोिा िे खरे च आिे. पण िी
मत्री ि िो स्नेि कृ ष्णामुळेच िोिा. त्याच्या स्िभािानुसार कृ ष्णानेच पुढाकार
घेऊन माझ्याशी मत्री जुळिली. त्यामुळेच त्याच्या प्रेमाचा लाभ मला झाला
आहण मला कृ ष्णाला जिळू न पाििा आले. त्याची जिळीकिािी मला
त्याच्या माझ्यािरील प्रेमामुळेच हमळाली. कृ ष्ण िर सिि आपल्याच
सििासाि असे आहण आपल्याच सेिेचा ध्यास त्याच्या रठकाणी हनत्य असे.
कृ ष्णाच्या िागण्या-बोलण्यािून मला िे नेिमीच जाणिि असे. अथाडिच
मला त्याचे मित्ि त्यािेळेस अहजबाि जाणिि नसे. उलट मला त्याचे
निलच िाटे. इिर कोणीिी आपली अशी व्यहक्तगि सेिा करिाना दिसि
नसिाना कृ ष्ण िे सिड का ि कशासाठी करीि आिे, असाच एक प्रश्न नेिमीच
माझ्या मनाि घर करून रािि असे.
अिो गुरूनाथ, परां िु कृ ष्णाचे िेगळे पण ि हिशेषत्ि मला कळले िे मात्र
बलरामाकर्ू नच. माझ्या मनािील हिचार ओळखून बलरामच माझ्याशी
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आपणहूनच बोलि असे. िेव्िा मग मला थोर्े थोर्े कळि असे. पण जेव्िा
बलरामाने मला कृ ष्णाच्या गोकु ळािील जीिनाहिषयी साांहगिले िेव्िा मात्र
कृ ष्णाकर्े पािण्याची माझी िृष्टीच बिलली. ‘कृ ष्णाने गोकु ळाि के लेल्या
आनांििायी अशा अनेक प्रेमलीला, कृ ष्णािर ि त्याच्या हनहमत्ताने सिड
गोकु ळािरिी आलेले कठीण प्रसांग, त्या सिड कठीण प्रसांगाांिर कृ ष्णाने
प्रयत्नपूिडक के लेली माि, कृ ष्णाचे राधेिरील प्रेम ि राधेची कृ ष्णािरील
प्रेमभक्ती, त्यामधील अनयाची भूहमका ि त्याला झालेला पिात्ताप आहण
सिाांि मित्िाचे म्िणजे भहक्तभािाने कृ ष्णाशी एकरूप िोऊन राहिलेली
राधा’ अशा अनेक गोष्टी बलरामाने मला समग्र िणडन करून साांहगिल्या. त्या
ककू न आधी मी चदकिच झालो खरा, परां िु नांिर मात्र माझ्या रठकाणी
कृ ष्णाहिषयी हिशेषच प्रेम हनमाडण झाले. बरे , एिढे हिशेष जीिन जगूनिी
कृ ष्णाठायी कधीिी अिांकाराचा कणिी दिसला नािी. िो िर नेिमीच ि
सिाांशीच अगिी नम्रिेने ि मोकळे पणाने िागि असे आहण मुख्य म्िणजे
आपल्या चरणी सिि सेिाभािाने रािि असे. त्यामुळे माझे कृ ष्णाकर्े पािणे
िे नेिमी मानहसक आधारासाठी ि प्रेमासाठी िर असेच, परां िु त्याहूनिी एक
आिशड म्िणूनच मी नेिमी कृ ष्णाकर्े पािि असे.
अिो गुरूनाथ, एक सिाडि मित्िाची गोष्ट म्िणजे कृ ष्णाकर्े पाििा
पाििा माझी िुमच्याकर्े पािण्याची िृष्टी बिलि गेली. कारण मला
आिशडिि असलेला कृ ष्ण िा िर सिि िुमच्या मािात्म्याने युक्त िोऊन, सिि
िुमच्याच स्मरणाि, िुमच्याच ध्यासाि ि प्रत्यक्ष िुमचीच भक्ती करिाना
दिसि असे. त्यामुळेच मलािी िुमचे मािात्म्य िळू िळू लक्षाि येऊ लागले.
परां िु िरीिी िुमच्याजिळ येण्याची िा िुमच्याशी प्रेमाने मनमोकळे पणाने
बोलण्याची मला चिमिच िोि नसे. कारण माझ्या मनािील िोषाांची जाणीि
मला हनहििच आिून आिे आहण िी जाणीिच मला िुमच्यापासून सिि िूर
ठे िीि आली. त्यामुळे मी फक्त कृ ष्णाच्या भािाचे कौिुकच करीि राहिलो.
पण प्रत्यक्ष िशी कृ िी करण्याचे धार्स मात्र मला कधी जमलेच नािी.
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कृ ष्ण आश्रमािून हनघि असिाना सािहजकच मी व्याकू ळ झालो. परां िु
कृ ष्ण मात्र त्याच्या माझ्यािरील प्रेमाला ि मत्रीला जागला आहण जाण्यापूिी
िुमचे मािात्म्य ि थोरिी मला साांगून गेला. कृ ष्णाच्या रठकाणी अनुभिाला
येणारी प्रेमळिा, हिनयशीलिा इत्यािी सिड सद्गुणाांचे मूळ आपल्या ठायी
आिे आहण आपल्याच कृ पेचे िे फळ आिे असे कृ ष्णाने मला अगिी स्पष्टपणे
साांहगिले. एिढेच नव्िे, िर आपल्या अांिःकरणािील प्रेमस्िरूपाची जाणीि
कृ ष्णानेच मला करून दिली आहण आपल्या प्रेमानेच माझ्या मनाची शुद्धिा
िोऊन त्याचे िुबडलत्ि नािीसे िोईल, असे अगिी खात्रीपूिडक साांहगिले.
माझ्या आत्महििाच्या मागाडचे मूळ आपल्या चरणीच आिे आहण आपल्या
कृ पेनेच माझे आत्महिि साधणार आिे िे गुज कृ ष्णाने मला प्रेमाने साांहगिले ,
िी िर कृ ष्णाची माझ्यािरील कृ पाच आिे.
अिो गुरूराि, आपले मािात्म्य मी प्रत्यक्ष ओळखू शकलो नािी
याबद्दल मला आपल्या क्षमेस पात्र करािे. परां िु कृ ष्णाच्या साांगण्यामुळे का
िोईना, मला आपले मािात्म्य आिा पूणडपणे लक्षाि आलेले आिे आहण आपले
मािात्म्य जाणणे िेच िर सिड साधनाांचे ि हनत्य उपासनेचे फळ आिे. आपले
मािात्म्य न जाणिा के िळ आपण दिलेली साधनेच करीि रािणे िा िर
िेळेचा नुसिा अपव्ययच आिे, एिढेच नािी िर िे नुसिी बाह् कमाांची
ओझी िािणे आिे. बरे , आपले मािात्म्य जाणायचे िर िे के िळ आपल्या
सििासािच शक्यय िोणार आिे आहण आपल्या सििासािच सिड साधनाांचे
साध्य साधले जाईल याची मला पूणड खात्री आिे. म्िणूनच आिा आपल्या
चरणाांची हनत्य सेिा करणे िाच माझा एकमेि हनिय झालेला आिे.
मला ठाऊक आिे की के िळ कृ ष्ण करीि िोिा म्िणून मी आपल्यासाठी
कािी करणे िे शक्ययच नािी. कृ ष्णाचे बाह् अनुकरण मलाच काय, िुसऱ्या
कोणालािी करिा येणे शक्यय नािी आहण िसे मी करणार नािी. पण माझ्या
परीने मला जमेल िशी आहण आपल्याला ििी िशी सेिा माझ्याकर्ू न
घर्ािी, अशी िीव्र इच्छा मात्र माझ्या रठकाणी हनहििपणाने आिे. अशी
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आपली सेिा करिा करिाच मी आपल्या सििासािील प्रेमाला पात्र िोईन.
त्या प्रेमानेच माझ्यािी मनाची शुद्धी िोईल आहण माझ्या अांिःकरणाि के िळ
आपलेच प्रेम भरलेले रािील, याचा मला पूणड हिश्वास आिे. आपल्या
अांिःकरणाि मला हनहििपणे स्थान आिे याची मला खात्री आिे. िेव्िा
आपली सेिा करण्याची सांधी आपण मला िेऊन माझ्यािर कृ पा करािी आहण
मला कायमचे उपकृ ि करून ठे िािे, अशी अगिी नम्रपणे आपल्या चरणी
प्राथडना करिो.”
आिापयांि आश्रमाि राहूनिी सुिामा प्रत्यक्ष साांदिपनींशी िोन
िाक्ययाांपेक्षा जास्ि कधीिी बोलला नव्ििा. परां िु आज अचानक सुिाम्याच्या
मनाि एिढी िळमळ हनमाडण झाली की त्याचे मन पूणडपणे मोकळे िोऊन
शाांि िोईपयांि, सुिाम्याचे बोलणे थाांबूच शकले नािी. पण एिढा िेळ
आिेगाने बोलणारा सुिामा प्रेमाने कां ठ िाटू न आल्यामुळे अचानक बोलायचा
थाांबला. कारण त्याच्या मुखािून शब्ि बािेर येणेच अशक्यय झाले. पण
शब्िाांची जागा अश्रूांनी घेिली आहण सुिाम्याचा िाटलेला भाि त्याच्या
नेत्राांिूनच मोकळा िोऊन िाहू लागला. सुिाम्याची िी भािपूणड अिस्था
पाहून साांदिपनीिी भािपूणड झाले. सुिाम्याच्या जिळ जाऊन त्याांनी त्याला
आपल्या अगिी जिळ असे कु शीि घेिले आहण त्याच्या मस्िकािर बराच िेळ
िे थोपटीि राहिले. थोड्या िेळाने साांदिपनींनीच सुिाम्याला आपल्यापासून
िूर के ले आहण त्याच्याकर्े हस्मििास्य नजरे ने पािि आपल्या िािािील
कमांर्लू त्याच्या िािाि दिला. सुिाम्याच्या मुखािरिी समाधानाचे भाि
झळकले आहण िो मोकळे पणाने िसलािी. परां िु लगेचच सािध िोऊन
ित्परिेने सुिामा हक्षप्रा निीच्या िटी जाण्यास हनघालेल्या साांदिपनींच्या
पाठोपाठ, योग्य अांिर ठे िून चालू लागला.
िे लक्ष्मी, अशा िऱ्िेने सुिाम्याच्या हनष्ठेचे ि त्याच्या िपियेचेच फळ
त्याला हमळाले. कारण ज्या धीराने ि हचकाटीने िो साांदिपनींशी जिळीकिा
साधण्याचा प्रयत्न करीि िोिा िी एक िपियाडच िोिी. म्िणूनच िर
साांदिपनी कृ पािांि झाले आहण त्याांनी सुिाम्याला त्याच्या िपियेचे फळ
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दिले. मग हमळालेल्या सांधीचा पूणड लाभ उठिण्याि सुिामासुद्धा जरािी कमी
पर्ला नािी. सिि साांदिपनींच्या व्यहक्तगि सििासाि राहून साांदिपनींची
िर िऱ्िेने सेिा करून त्याांना सांिोष िेण्याच्याच प्रयत्नाि सुिामा असे. अथाडि
साांदिपनींचे मन जाणून त्याांची सेिा कराियास सुिाम्याला िेळ लागलाच.
त्या प्रयत्नाि कधी साांदिपनींची नाराजी ककिा कधी त्याांचा िुरािािी
सुिाम्याला जाणिि असे. परां िु जरािी नाउमेि िा हनरूत्सािी न िोिा
सुिाम्याने त्याचा सेिाभाि कायम राखला. साांदिपनींचे बाह्ाांगाचे
व्यहक्तमत्ि जसे जसे सुिाम्याला आकलन िोऊ लागले, िसे िसे त्याांची सेिा
करणे सुिाम्याला सिज ि सुलभ िोऊ लागले आहण जसे जसे साांदिपनींचे
व्यहक्तमत्ि सुिाम्याला आिर्ू लागले िसे िसे त्याांची सेिा करणे िे
सुिाम्यालािी हप्रय िोऊ लागले. साांदिपनींच्या व्यहक्तमत्िाशी जिळीकिा
साधली गेल्यािरिी साांदिपनींचे प्रेमस्िरूप अांिःकरण सुिाम्याला जाणिू
लागले आहण त्या प्रेमाचा त्याला लाभिी िोऊ लागला. साांदिपनींचे िे
ईश्वरीप्रेम म्िणजे आत्मप्रेम अनुभििा अनुभििा िे प्रेम सुिाम्याच्या मनािून
आि हशरून ि बुद्धीलािी पार करून त्याच्या हचत्ताचा ठाि के व्िा घेिे झाले ,
िे िर सुिाम्यालािी कळले नािी. पण त्या प्रेमाचा एकीएक ध्यास
सुिाम्याच्या हचत्तामध्ये लागून राहिला िोिा, एिढे मात्र हनहििच. त्या
ध्यासामुळेच सुिाम्याचे मन नेिमी साांदिपनींच्या प्रेमाने भरून िािी आहण
त्या प्रेमाचा अनुभि घेण्यासाठी आिड िोऊन रािी. सुिाम्याच्या सेिाभािाला
प्रेमभािाची जोर् हमळाली आहण त्याच्या ठायी साांदिपनींहिषयी एकीएक
भहक्तभािच जर्ू न राहिला.”
नारिाच्या बोलण्याचा लक्ष्मीला िोणारा आनांि लक्ष्मीच्या मुखािरिी
अगिी स्पष्टपणे दिसि िोिा आहण िो पाहून नारिाला मनोमनी िोणारे
समाधान त्याच्यािी मुखािर िेिढ्याच स्पष्टपणे दिसि िोिे. लक्ष्मीला हिचा
आनांि व्यक्त करण्याची सांधी हमळािी या िेिूने नारिाने आपले बोलणे
िेिुपुरस्सर थाांबिले. नारिाचा िो िेिू लक्ष्मीनेिी ओळखला आहण हिने हिचा
आनांि व्यक्त कराियास सुरूिािच के ली.
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“िे नारिा, सुिाम्याला त्याच्या िपियेचे फळ हमळाले िे ककू न मलाच
एिढा आनांि िोि आिे, मग सुिाम्याला दकिी बरे आनांि झाला असेल, या
हिचारानेच माझा आनांि आणखीनच िाढि आिे. कारण सद्गुरूकृ पेहशिाय
इिर सिड साधने ि प्रयत्न िे िर फु कटच आिेि. िो प्रयत्न म्िणजे सुद्धा एक
व्यथड खटाटोपच आिे. सद्गुरूकृ पा प्राप्त िोण्यासाठी आधी त्याांच्या मनाला
प्रसन्न कराियास ििे आहण त्यासाठी त्याची सुरूिाि सेिेनेच करणे आिश्यक
आिे िे अगिी खरे च आिे. कारण सेिेमुळेच त्याांच्या मनाशी जिळीकिा
साधणे शक्यय िोऊ शकिे. परां िु सेिेचा स्िीकार करण्यासाठी त्याांच्या मनाची
िशी अिस्था िर ििी! पण त्याचे हनहिि असे कािीच गहणि ि सूत्र दिसि
नािी आहण त्यामुळेच सद्गुरूांची सेिा करून त्याांना प्रसन्न करणे िे कठीण िर
आिेच,

परां िु

त्याचबरोबर

िे

आव्िानात्मकिी

आिे.

िे

आव्िान

स्िीकारण्यािच मनाची खरी कसोटी लागिे आहण मनाचा कस िाढि
राििो. अशा कसिार मनाकर्ू नच खरा पराक्रम घर्िो. त्यामुळेच मनाच्या
रठकाणी धीर, सांयम, सािधानिा ि ित्परिा अशा गुणाांची िृद्धी िोि रिािे.
मुख्य म्िणजे िे सिड सद्गुरूांच्या प्रेमापोटी घर्ि असल्यामुळे, त्याचा मनािर
कोणत्यािी प्रकारचा िाण न येिा िी प्रदक्रया के िळ सुसह्च नव्िे, िर
आनांिाचीिी िोिे िे मित्िाचे आिे. िोय ना?
िे नारिा, पण या सद्गुरूांच्या सेिेची सांधी सुिाम्याने पूणडपणे साधली
की नािी िे मला िरी जास्ि मित्िाचे िाटिे. कारण सांधी हमळणे िे जसे
भाग्याने घर्िे, िसे त्या सांधीचा पूणडपणे लाभ उठिणे िे मात्र अत्यांि
पराक्रमानेच घर्ू शकिे िे खरे च आिे. िेव्िा सुिाम्याचा सेिाभाि िा
साांदिपनींना पूणड समाधान िेऊ शकला ना? आहण सुिाम्याला त्या सेिेचे फळ
साांदिपनींकर्ू न काय ि कसे हमळाले? खरे च िे सिड जाणून घेणे माझ्यासाठी
आिा अत्यांि आिश्यक िोऊन राहिलेले आिे. कारण त्याहशिाय माझ्या
मनाचे खरे समाधान िोणे शक्ययच नािी. िेव्िा नारिा, माझ्या मनाचे पूणड
समाधान करणे िे आिा के िळ िुझ्याच िािाि, म्िणजे िुझ्या मनािच आिे
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आहण िुझ्या मनाि िेच आिे जे िुझ्या अांिःकरणािच आिे, िे म्िणजे या
नारायणाच्या प्रेमरसाने भरलेल्या सगुण चररत्राचे गायन करण्याची सिि
उठणारी आहण अहनिार िोणारी अशी ऊमी. िोय ना?"
लक्ष्मीच्या बोलण्यामुळे िोष पािलेल्या नारिाने मांिहस्मि के ले.
क्षणभरच थाांबून नारिाने बोलायला सुरूिाि के ली.
“िे लक्ष्मी, िुझे म्िणणे अगिी बरोबरच आिे. कारण सद्गुरूांची सेिा
िी सद्गुरूांच्या भक्तीची सुरूिाि आिे िे सत्यच आिे. पण िी पहिली पायरी
आिे िेिी लक्षाि ठे िाियास ििे. ‘सेिेिून जिळीक, जिळीकिेिून प्रेम,
प्रेमािून श्रद्धा, श्रद्धेिून हनष्ठा, हनष्ठेिून त्याग, त्यागािून भक्ती, भक्तीिून कक्यय
आहण कक्ययािून आनांिाचा अनुभि’ अशा या सद्गुरूांच्या अांिःकरणापयांि
पोिोचून िेथे कक्यय पािणाऱ्या एकापेक्षा एक िरच्या पायऱ्या आिेि. त्या
पायऱ्याांिरून िर चढिा चढिाच कक्ययाच्या अनुभिाचा आनांििायी कळस
गाठिा येिो. अथाडि एिढी िाटचाल सिाांनाच झेपिे असे नािी. कारण एिढे
मनोबळ सिाांच्याच ठायी असिे असेिी नािी.
एखाद्याच्या मनाठायी प्रेम पूणडपणे असिे. परां िु सांसाराचे िराग्य नसेल
िर त्याचे मन के िळ प्रेमाच्या सुखािच अर्कू न राििे. त्यािून िर उठण्याचे
बळ त्या मनाच्या रठकाणी नसिे. कारण के िळ सुखामुळे मन कमकु ििच
िोऊन राहिलेले असिे. एखाद्याच्या बुद्धीला ज्ञान िोऊन त्याला सिड गोष्टी
आकलनिी िोिाि. परां िु त्या ज्ञानाचा हनिय न झाल्यामुळे, बुद्धी के िळ
शब्िज्ञानाची ओझी िािि राििे आहण त्यामुळे अिांकाराने जर्िी िोऊन
राििे. अशी िी िेिबुद्धी भक्तीमागाडच्या िाटचालीसाठी मनाला प्रेररि िर
करू शकिच नािी, पण उलट त्या मनाला अटकािच करिे. कािी िेळा
एखाद्याचे मन प्रेमाने पूणड भरलेले असिे आहण त्याच्या बुद्धीचा पूणड हनियिी
झालेला असिो. परां िु हचत्ताच्या रठकाणी सांसाराची अनेक सुप्त व्यिधानेिी
हशल्लक असिाि. त्यामुळे त्या हचत्ताच्या रठकाणी सद्गुरूांच्या अांिःकरणाशी
कक्यय पािण्याचा ध्यास लागू शकि नािी. त्यामुळे भक्तीची सिडश्रेष्ठ कक्ययाची
अिस्था त्याला साधिा येि नािी.
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पण िे लक्ष्मी, सद्गुरूांच्यामुळे ज्याच्या मनाठायी ईश्वरी प्रेम, बुद्धीच्या
ठायी ईश्वरी अहस्ित्िाच्या सत्याचा हनिय आहण हचत्ताच्या रठकाणी ईश्वरी
अनुभि घेण्याचा ध्यास असेल, त्याच्याच रठकाणी हिभक्ती जाणिल्यामुळे
मुक्तीची खरी आिडिा हनमाडण िोिे. त्याच्याचकर्ू न कक्ययभािाची भक्ती घर्िे
आहण िोच कक्ययत्िाच्या आनांििायी अनुभिाला पाििो. भक्तीमागाडच्या
सोपानाची िी पायरी पायरीने घर्णारी िाटचाल आहण त्यािून गाठलेला
भक्तीभािाचा कळस िे सिड के िळ, सद्गुरूांच्या भक्तीनेच आहण त्याांच्या
कृ पेमुळेच शक्यय िोिे, िे मात्र सनािन सत्य आिे.
िे लक्ष्मी, साांदिपनींच्या कृ पेने सुिाम्याला अशी सुिणडसांधी हमळाली
िोिी िे खरे च आिे. आिा हमळालेल्या त्या सांधीचे सोने करणे िी जबाबिारी
फक्त सुिाम्याची िोिी आहण त्यासाठी त्याचे मन सज्ज झालेले िोिे.
सुिाम्याच्या मनाि आिा फक्त साांदिपनींचीच प्रहिमा ठसलेली िोिी आहण
त्याांचेच ध्यान ि व्यिधान सुिाम्याच्या रठकाणी कायमचे असे. त्यामुळे
सुिाम्याकर्ू न साांदिपनींच्या बाह् जीिनाशी जिळीकिा सिजपणे िोऊ
लागली. पिाटे जाग आल्यापासून िे रात्री शारीररक हिश्राांिीसाठी
पहुर्ण्यापयांि, सुिाम्याच्या मनाि साांदिपनींहशिाय िुसरे कोणिेिी हिचार
नसिच. मूलिः शरीराने िुबडल असलेल्या सुिाम्याला िर शारीररक अशक्तिा
िा अस्िस्थिािी आिा अहजबाि जाणिेनाशी झाली. याचे के िळ इिराांनाच
नव्िे, िर त्याचे त्यालािी निल िाटू लागले. साांदिपनींच्या प्रेमाने त्याच्या
मनाने घेिलेले बळ जणू सुिाम्याच्या शरीरालािी हमळाले िोिे. त्यामुळे पूिी
थोर्ासा सुस्ि िाटणारा सुिामा आिा अहिशय चपळ ि जलि िालचाली
करिाना दिसि असे. सुिाम्यामध्ये झालेल्या या बिलाचे सिाांनाच निल ि
कौिुक िाटले. परां िु सुिामा मात्र या कौिुकाने खुश न िोिा अहधक सािध
झाला आहण साांदिपनींच्या सेिेसाठी अहधकच ित्पर झाला.
िे लक्ष्मी, साांदिपनींच्या हनत्यक्रमानुसार सुिाम्याचा हनत्यक्रम झाला.
त्याला त्याचा िेगळा असा हनत्यक्रम राहिलाच नािी. साांदिपनींच्या
व्यहक्तगि सेिेिच सुिामा पूणडपणे रमला. साांदिपनींना जाग येण्याच्या
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आधीच भल्या पिाटे उठू न सुिामा त्याांच्या पणडकुटीच्या बािेर उभा असे.
िेव्िापासून मग साांदिपनींचे मुखमाजडन असो, निीिर स्नानासाठी जाणे असो,
यज्ञशाळे मध्ये जाऊन यज्ञ करणे असो, पाठशाळे मध्ये जाऊन िेिाांचे पठण ि
अध्ययन करणे असो, सिड हशष्याांबरोबर ज्ञानाजडन करणे िा चचाड करून
सांिाि करणे असो, या प्रत्येकिेळी सुिामा साांदिपनींच्या बरोबर रािी.
बाह्ाांगाने साांदिपनींना सिडिोपरी सिाय्यभूि िोिा िोिा, सुिाम्याचे मनिी
त्याि िळू िळू रमले. साांदिपनींच्या स्िानुभिािून प्रगटणारी अनेक बाह्ाांगे ि
आहिष्कार पाििा पाििा, त्याांचे मािात्म्य ि थोरिी सुिाम्याला अहधकाहधक
जाणिू लागली. त्याांच्या स्मरणाने रात्रीच्या िेळी एकाांिाि असिाना
सुिाम्याचे मन िारां िार भरून येई. साांदिपनींकर्ू न प्रगट िोणारे ज्ञान
आकलन िोण्याची िेिढी क्षमिा िा कु िि सुिाम्याच्या बुद्धीच्या रठकाणी
जरी नव्ििी, िरी साांदिपनींचे साांगणे ि त्याांच्याकर्ू न प्रगट िोि असलेले
ईश्वराचे मािात्म्य सत्य आिे, एिढा हनिय मात्र सुिाम्याच्या रठकाणी
हनहििपणे िोिा. परां िु असा अनुभि घेण्याची िळमळ मात्र सुिाम्याच्या
मनाि हनमाडण झाली नािी. मग िसा ध्यास त्याच्या हचत्ताच्या रठकाणी
लागणे िे िर िूरच राहिले. परां िु साांदिपनींहिषयीचे प्रेम ि श्रद्धा मात्र
सुिाम्याच्या रठकाणी पुरेपूर भरून राहिलेली िोिी.
िे लक्ष्मी, परां िु सिाडि मित्िाची ि निलाईची गोष्ट म्िणजे एकाांिाि
असिाना कधीिरी अचानकपणे सुिाम्याच्या मनािील कृ ष्णप्रेमाच्या
अनुभिलेल्या स्मृिी जाग्या िोि. मनाला मोिहिणारे कृ ष्णाचे सुांिर
मुखकमल, त्याची प्रेमळ िृष्टी ि िास्य, त्याचे प्रेमाचे शब्ि, िे सिड ज्यामध्ये
एकिटलेले आिे असे कृ ष्णाचे रूप ि व्यहक्तमत्ि सुिाम्याच्या मनाि साकार
िोई आहण मग िर सुिाम्याचे िेिभानच िरिून जाई. पण त्याचिेळेस त्याला
कृ ष्णाने साांहगिलेल्या साांदिपनींच्या मािात्म्याचेिी स्मरण िोई आहण त्याचे
अांिःकरण भरून येई. साांदिपनींच्याच चरणी रािण्यामध्ये आपले हिि आिे
िा सुिाम्याचा हनिय कायम िोई आहण त्याांचीच सेिा करीि रािण्याचा
सुिाम्याचा उत्साि िाढि रािी. परां िु साांदिपनींच्या चरणी राहूनिी आपल्या
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मनाच्या आि कु ठे िरी कृ ष्णप्रेमाची प्रहिमा खोलिर ठसलेली आिे याची
जाणीि त्याला िोि असे. त्याचे सुिाम्याला निलिी िाटे , िर कािी िेळेला
‘िे योग्य आिे ककिा नािी’ असा हिचारिी त्याच्या मनाला थोर्ेसे अस्िस्थ
करीि असे. परां िु सुिाम्याचािी नाइलाजच िोि असे. त्याच्या मनाची अशी
हस्थिी िोिी खरी आहण त्या हस्थिीशी सुिामा अत्यांि प्रामाहणक रािि असे.
आपली मनःहस्थिी आपले सद्गुरू साांदिपनी हनहििपणे जाणून आिेि, याची
सुिाम्याला खात्री िोिी. आपले कािी चुकि असल्यास साांदिपनी आपल्याला
िसे साांगून हनहििपणे मागडिशडन करिील याचा हिश्वासिी सुिाम्याच्याठायी
पूणडपणे िोिा.

िे लक्ष्मी, असाच कािी काळ गेला. एक दििस रात्रीच्या शाांि समयी
साांदिपनी आपल्या पणडकुटीि हिश्राांिी घेि पहुर्ले िोिे आहण सुिामा कािीिी
न बोलिा शाांिपणे साांदिपनींचे चरण िळु िारिेने चुरि िोिा. अचानक
साांदिपनींनी आपले नेत्र उघर्ले. सुिाम्याकर्े पाहून त्याांनी मांिहस्मि के ले
आहण साांदिपनी आपल्या शय्येिर उठू न बसिे झाले. समोर िाि जोर्ू न उभे
राहिलेल्या सुिाम्याला त्याांनी िािानेच बसण्याची खूण के ली. सुिामा
नम्रभािाने साांदिपनींच्या चरणाांशी बसला असिा, साांदिपनींनी शाांि ि
धीरगांभीर सुराि सुिाम्याशी बोलण्यास सुरूिाि के ली,
“अरे सुिाम्या, िुझ्या या सेिेने मी िुझ्यािर प्रसन्न आिे. मी जाणून आिे
की माझी सेिा सुरूिािीला िू कृ ष्णाच्या साांगण्यािरून कराियास सुरूिाि
के लीस. परां िु आिा िुझ्यािी रठकाणी िळू िळू सेिाभाि हनमाडण झाला आिे ,
िेिी मला हनहििपणे जाणिि आिे आहण त्याचाच मला अत्यांि सांिोष िाटि
आिे. या िुझ्या सेिाभािानेच माझ्या रठकाणी िुझे व्यिधान िू लािून ठे िले
आिेस आहण त्यामुळेच िुझ्या पुढील जीिनाहिषयीचे हिचारिी आिाशा
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माझ्या मनाि साित्याने येऊ लागले आिेि. िू िुझे व्यहक्तगि जीिन पूणडपणे
हिसरला आिेस िे मला ठाऊक आिे. पण त्याचमुळे मला मात्र िुझे पुढील
सिड जीिन दिसि आिे, जे प्रत्येकाप्रमाणे जगायचे आिे िुझे िुलाच. पण िे
जीिन जगण्यासाठीचे कारण जर लक्षाि आले िरच जीिन आनांििायी िोिे.
मुळाि जीिन जगून आनांि हमळिायचा नसून आनांिाने जीिन जगायचे आिे,
िे मित्िाचे सूत्र लक्षाि ठे ि. त्यासाठी आधी िो आनांि प्राप्त करून घेणे
आिश्यक आिे. खरा आनांि िा ईश्वराच्या प्राप्तीनेच िोि असिो, िेच मुलभूि
सत्य आिे आहण िो ईश्वर िर प्रत्येकाच्याच हृियाि आत्म्याच्या रूपाने
िास्िव्य करून असिो. त्या ईश्वराचा आपल्या हृियाि अनुभि घेणे िीच
ईश्वराची प्राप्ती आहण त्या ईश्वराच्या भक्तीिच हनत्य आनांिाचा अनुभि आिे.
िे सुिाम्या, त्या ईश्वरासांबांधीचे ज्ञान आिापयांि िू माझ्या सििासाि,
माझ्या मुखािून प्रगट िोिाना बरे च िेळा श्रिण के लेले आिेस. त्यािील दकिी
िुला शब्िाने कळले आहण शब्िािीि ज्ञान िू दकिी जाणलेस िे मला माहिि
नािी. परां िु त्या ज्ञानाचा अनुभि िुला िुझ्या हृियािच र्घयायचा आिे. कारण
िो अनुभि िेथेच घेिा येणे शक्यय आिे आहण त्यासाठी आधी िसा ध्यास
हचत्ताच्या ठायी हनमाडण िोणे आिश्यक आिे. हचत्ताच्या ठायी सुद्धा ध्यास
िेव्िाच लागू शकिो, जेव्िा मन फक्त ईश्वरी प्रेमाने पूणडपणे भरलेले राििे
आहण बुद्धीच्या ठायी के िळ ईश्वरी अहस्ित्िाचाच हनिय िोऊन राििो. पण
या िोन्िी गोष्टी िाटिाि िेिढ्या हनहििच सोप्या नािीि. एकिर ईश्वर िा
ित्ििः हनगुडण हनराकार आिे. त्यामुळे त्याच्या प्रेमाचा अनुभि घेणे ि त्यािून
त्याच्याहिषयी प्रेम हनमाडण िोणे िे िेव्िाच शक्यय िोिे , जेव्िा िो ईश्वर सगुण
रूपाने साकार िोऊन प्रगट िोिो. िुसरे म्िणजे के िळ ‘ईश्वराचे अहस्ित्ि सत्य
आिे’ एिढाच हनिय िोणे पुरेसे नािी, िर या ‘सांसाराचे अहस्ित्ि िे हम्याच
आिे’ असािी हनिय िोणे अत्यांि आिश्यक असिे. कारण नािीिर या
सांसाराहिषयी पुन्िा पुन्िा मोि ि आसक्ती हनमाडण िोि रािील. त्यामुळे
ईश्वराहिषयीच्या

प्रेमाचा

मनाला

हिसर

पर्ेल

अहस्ित्िाहिषयीचा बुद्धीचा हनियिी ढळला जाईल.

आहण

ईश्वराच्या
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िे सुिाम्या, यापुढील आयुष्याि िुला गृिस्थाश्रमाि प्रिेश करायचा
आिे. हििाि करून मुलाबाळाांसि सांसार थाटायचा आिे. िुझ्या प्रकृ िी
स्िभािानुसार िे सिड करणे िुझ्यासाठी अत्यांि आिश्यक आिे. परां िु सांसार िे
साध्य न ठे ििा साधन म्िणून करशील, िरच या सांसाराि राहूनिी ईश्वराची
भक्ती करणे िुला शक्यय िोईल. ईश्वराच्या भक्तीिच िुला आनांिाचा अनुभि
येईल आहण ईश्वराच्या प्राप्तीचा भक्तीमागड िुला सापर्ेल. त्यासाठीच िी
भक्तीची िाट आधी हनहिि कर आहण मगच सांसाराचा थाट माांर्. म्िणजे
मग सांसार िा िुझ्या भक्तीमागाडच्या आर् न येिा, िो जोर्च ठरे ल.
भक्तीमागाडमुळेच सांसाराला शोभा येईल आहण सांसारामुळेच भक्तीमागाडचे
सौंियड खुलून ि उठू न दिसेल. या सांसाररूपी िळ्यािील जल जर भक्तीच्या
मळ्यासाठी उपयोगाि आणशील, िरच िो भक्तीचा मळा एक दििस नक्कीच
फु लाफळाांनी बिरून येईल आहण त्यािील सुगांध ि सुरस याांचा आस्िाि िू
जीिनाि हनत्यच अनुभिि रािशील.
िे सुिाम्या, सांसाराि राहून ईश्वराची भक्ती घर्णे िी साधी ि सोपी
गोष्ट नसली, िरी िी शक्यय मात्र हनहििच आिे. परां िु त्यासाठी या
सांसाराच्या बांधनाि न अर्कणे मात्र अत्यांि आिश्यक आिे. या सांसाराचे
बांधन खरे िर या मनालाच आिे आहण िेिी मानिी मनाने स्ििःच्या
कल्पनेनेच मानलेले आिे. सांसारामध्ये किडव्यकमे िी कराियास लागिािच,
िी िर क्रमप्राप्तच आिेि. परां िु ‘प्रत्येकाचे जीिन िे ईश्वरी सत्तेि ज्याच्या
त्याच्या प्रारब्धानुसार घर्ि असिे’ याचेच हिस्मरण जेव्िा िोिे, िेव्िा
किडव्यकमाडची सीमारे षा ओलाांर्ून मन मोिाच्या क्षेत्राि प्रिेश करिे. या
मोिामुळेच मन सांसाराच्या बांधनाि पर्िे आहण सुखाच्या कल्पना करून,
अनुभि मात्र अनहन्िि िुःखाचा घेिे. या किडव्यकमाडची पूिडिा िर कधी िोि
नािीच, उलट त्याचा घोळ मात्र हनत्य िाढि राििो आहण जीिाची सिि
िळमळ िोि राििे. परां िु त्यािून सुटण्याचा मागडच न हमळाल्यामुळे
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सिडसामान्य जीि अगहिक िोऊन या सांसाराच्या बांधनािच कायमचे अर्कू न
राििाि.
िे सुिाम्या,

दकत्येक जणाांना िर

या सांसाराच्या बांधनाची

जाणीिसुिधा िोि नािी, एिढे िे मूढ असिाि. सांसार करणे िेच जीिन
आिे अशा भ्रामक समजुिीने, जीिनभर सांसारािील सुखिुःखाच्या झोक्ययािर
िेलकािे घेि बसिाि आहण एक दििस मृत्यूमुखी पर्ू न काळाच्या प्रिािाि
नष्टिी िोऊन जािाि. त्याांचे जीिन ि जनािराांचे जीिन याि कािीच फरक
रिाि नािी. पण कािीजणाांना स्ििःच्या िेगळ्या अहस्ित्िाची जाण येिे
आहण िे अहस्ित्ि हनहिि काय ि कशासाठी आिे िे जाणून घेण्याची इच्छा
हनमाडण िोिे. िेव्िाच या सांसाराचे मनाला असलेले बांधन त्याांना जाणििे,
एिढेच नव्िे, िर या बांधनािून सुटण्याची िीव्र इच्छािी त्याांच्या रठकाणी
भाग्यानेच हनमाडण िोिे. अशाच िेळी जर स्िधमाडची ओळख झाली आहण
स्िधमाडचरणाचे मित्ि लक्षाि आले, िर मात्र स्ििःच्या उन्निीचा मागड
सापर्िो. त्या मागाडने पुढे जाऊन स्ििःची प्रगिी साधण्याचा हनिय िोणे
मात्र अत्यांि आिश्यक असिे. कारण त्यामुळेच किडव्यकमाडच्या मोिािून
सुटण्याचे बळ येिे आहण स्िधमडप्राप्तीचा ध्यास लागिो. आिा मानि
जन्मािील स्िधमड कोणिा आिे? िर स्ििःच्या आत्मस्िरूपाचा अनुभि
घेऊन त्या आत्मधमाडनेच रािणे, िाच िो स्िधमड! या स्िधमाडची ओळख ि
ज्ञान सद्गुरूांकर्ू नच िोिे. परां िु त्याचा हनिय करून त्याच्या अनुभिाचा
ध्यास मात्र ज्याचा त्यालाच धरािा लागिो.
िे सुिाम्या, शब्िाने ज्ञान झाले ि बाह्ाांगाने साधन िीघडकाळ करीि
राहिले, म्िणजे आत्मप्राप्तीच्या दिशेने िाटचाल घर्िे असे नािी. िी अिस्था
िर शब्िज्ञानरूपी िाळू मध्ये बाह्साधनरूपी नाांगर टाकू न राहिलेल्या
एखाद्या जिाजाच्या हस्थिीसारखीच आिे. त्यारठकाणी बाह्कृ िींची िल्िी
चालिण्याचा दकिीिी जरी िेखािा के ला, िरी अनेक प्रयत्न करूनिी िे जिाज
दकनारा सोर्ू न अनुभिाच्या दिशेने एक िसूभरिी सरकू च शकि नािी. कारण
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त्या कृ िींच्या मुळाशी, मुळाि प्रेमजलाचाच पूणडपणे अभाि असिो आहण िेथे
िराग्याचे अहस्ित्िसुद्धा अांशमात्रिी नसिे. िेव्िा के िळ शब्िज्ञानाने ककिा
के िळ बाह्साधने करून आत्मप्राप्तीचा अनुभि येि नािी, िर त्यासाठी
भहक्तभािाचीच हनिाांि आिश्यकिा असिे, िे अत्यांि खरे आिे. या
भहक्तभािाची हनर्तमिीिी के िळ प्रेमािूनच िोिे िेिी हनर्तििािच आिे.
िे सुिाम्या, या िृष्टीने िू अत्यांि भाग्यिान आिेस िे लक्षाि ठे ि. कारण
असे ईश्वरी प्रेम िुला कृ ष्णाच्या रूपाने प्रत्यक्ष अनुभिाियास हमळालेले आिे.
पण िुला िे प्रेम एिढया सिज ि सुलभिेने हमळाले, की िुला त्याचे खरे
मािात्म्य त्या िेळेस जाणिलेिी नसेल. कारण कृ ष्णाच्या मोकळे पणाच्या
सिज स्िभािानुसार िुला त्याचे प्रेम हमळि िोिे. त्यामध्ये िुझे कािीिी
प्रयत्न नव्ििे, िर िे कृ ष्णाचेच हिशेषत्ि िोिे. त्यानांिर बलरामाकर्ू न िुला
कृ ष्णाचे गोकु ळािील हिशेष जीिन ककाियास हमळाले. पण त्यािील
कृ ष्णाचे असामान्यत्ि िुझ्या लक्षाि आले का? आश्रमािून हनघून जािाना
कृ ष्णाने िुला माझे मािात्म्य साांहगिले आहण त्यानुसार कृ ष्णाच्या िचनािर
श्रद्धा ठे िून िू माझ्या चरणी सेिाभािाने आलास. पण िुझ्या मनाि प्रेम मात्र
कृ ष्णाहिषयीच राहिले आहण त्याचेच मला कौिुक िाटिे. म्िणूनच िुझे
कृ ष्णप्रेम ओळखूनच, मी िुला माझ्या सििासाची ि सेिेची सांधी दिली आहण
िूिी अत्यांि प्रामाहणकपणे त्या सांधीचा उपयोग के लास. िुझ्या या सेिेने सांिुष्ट
िोऊनच मी िुला िुझ्या जीिनकल्याणाचा ि आत्महििाचा मागड िाखिीि
आिे. माझ्या सििासाि राहून िुझ्याकर्ू न कमडमागाडचे आचरण योग्य प्रकारे
घर्ि राहिले आहण ज्ञानमागाडचे सांस्कारिी िुझ्यािर शब्िाांच्या रूपाने िोि
राहिले. परां िु कृ ष्णाचे प्रेमच िुला या सांसाराच्या सागरािून िारून नेऊ
शके ल आहण कृ ष्णाच्या भहक्तनेच िुला आनांिाचा अनुभि, िुझ्या अांिराि
घेिा येईल.
िे सुिाम्या, कृ ष्णप्रेमाचे ि कृ ष्णभक्तीचे मािात्म्य िुझ्या ठायी ठसािे,
म्िणूनच िुला मी कृ ष्णचररत्राचे रिस्य प्रगट करून साांगि आिे. िा कृ ष्ण
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सामान्य िर नािीच, पण नुसिा असामान्यच नािी, िर िो साक्षाि
परमेश्वराचा,

म्िणजे

आदिनारायणाचाच

या

अििार

सिड
आिे.

हिश्वाच्या
त्यामुळेच

मुळाशी
कृ ष्णाचे

असलेल्या
जीिनिी

अििारचररत्रच आिे. आिा अििारचररत्र म्िणजे िरी काय िेच गुज मला
िुझ्यासाठी उलगर्ू न िाखिायचे आिे, त्याचे नीट लक्षपूिडक श्रिण कर.
अििार म्िणजे परमेश्वराचे मानििेिाने प्रगटणे असले, िरी िे
िेिढयापुरिेच मयाडदिि नािी. कारण िसे पिायला गेले, िर सिड मानिाांच्या
रूपाने एकीएक िो परमेश्वरच प्रगट झालेला आिे आहण सिडच मानिाांच्या
ठायी आत्म्याच्या रूपाने अांशमात्र म्िणून राहिलेला आिे. त्या आत्म्यालाच
‘ईश्वर’ असेिी सांबोधले जािे. परां िु सिडच मानिाांना त्याांच्याठायीच्या
ईश्वराच्या अहस्ित्िाची जाणीिच काय, पण माहििीिी नसिे. अििार
म्िणजे 'मानिी िेिाि ईश्वरी अनुभि घेणे' असे म्िटले िर या सृष्टीि असे
अनेक ऋषी ि मिात्मे िोऊन गेले, ज्याांनी त्याांच्याठायीच्या ईश्वराच्या
अहस्ित्िाचा अनुभि घेिला आहण त्याच्याशी कक्यय पािून राहिले. परां िु
त्याांचा अनुभि िा त्याांच्यापुरिाच सीहमि राहिला आहण सामान्य जन
त्याांच्या जिळ जाऊन न पोिोचल्यामुळे, सामान्याांना त्या अनुभिाचा प्रत्यक्ष
उपयोग िोऊ शकला नािी. सामान्याांच्या रठकाणी अशा मिात्म्याांहिषयी
अहिशय आिर जरूर राहिला, परां िु त्याांच्या अांिःकरणािील प्रेमस्िरूपाच्या
प्रेमाचा लाभ सामान्याांना हमळू शकला नािी. अशा मिात्म्याांची दिव्य जीिन
चररत्रे अत्यांि िांिनीय ि पूजनीयिी असिाि. परां िु िरीिी त्याांना
अििारचररत्रे म्िणिा येि नािी, िे मात्र सत्य आिे.
िे सुिाम्या, अििाराांचे िेगळे पण ि िहशष्टय िे त्याांच्या एका हिहशष्ट
िेिूने ि कारणाने प्रगट िोण्याि आहण आपल्या जीिन चररत्रामधून िो िेिू
साध्य करण्यामध्ये आिे. आिा िा िेिू ि कारण व्यापक परमेश्वराच्या
रठकाणी कसे काय सांभििे ि कसे काय हनमाडण िोिे असे म्िणशील, िर त्या
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व्यापक परमेश्वराच्या रठकाणी म्िणजेच ज्याला ‘नारायण’ म्िणून सांबोधले
जािे त्या नारायणाच्या रठकाणी, अकस्माि ि अकारण अशी उमी हनमाडण
िोिे. त्यालाच त्या नारायणाची लीला असे म्िटले जािे. त्या लीलेमध्ये
सिजिा असिे ि मुख्य म्िणजे त्याि ि त्यामुळे आनांि असिो. या सृष्टीच्या
इहििासाि जेव्िा जेव्िा असुर ि ित्य मािले ि माजले, त्या त्या िेळी
परमेश्वराचे अििार या सृष्टीि सिजपणे प्रगट झाले आहण त्या राक्षसी
िृत्तीच्या ित्याांचा िध करून पुन्िा परमेश्वराच्या व्यापक स्िरूपाि िेिढयाच
सिजिेने लगेच हिलीनिी झाले. परां िु त्रेिायुगाि मात्र, रामरूपाने
अििरलेल्या त्या नारायणाकर्ू न हिशेष चररत्र प्रगट झाले. रािण, कुां भकणड
अशा अनेक राक्षसाांचा िध िर श्रीरामाकर्ू न झालाच, पण त्यािीपेक्षा हिशेष
मित्िाची गोष्ट म्िणजे आत्मधमाडची जागृिी ि अनुभि आणून िेणाऱ्या
सद्गुरू-सहत्शष्य परां परे चा िोऊ पािणारा लोप श्रीरामाने थोपिून धरला.
स्ििः सद्गुरूांना शरण जाऊन त्याांच्याकर्ू न आत्मज्ञान प्राप्त करून घेिले
आहण स्ििःच्याच ठायी त्या आत्मधमाडची जाणीि अनुभिली. त्या
आत्मधमाडच्या बळािर सिडच जीिन पराक्रमाने जगून आत्मानांिाि रमण्याचा
अनुभि घेिला.
िे सुिाम्या, सध्या द्वापार युगाि िोच नारायण कृ ष्णाच्या रूपाने
अििरलेला आिे. गोकु ळाि असिाना अगिी लिानपणीच त्याच्याकर्ू न
गोकु ळाच्या रक्षणासाठी अनेक राक्षसाांचा िध घर्ला. त्यानांिर िर, ज्या
कां साने कृ ष्णाला ठार मारण्यासाठी म्िणून िे सिड राक्षस पाठिले िोिे , त्या
कां साचाच िध कृ ष्णाने स्ििः मथुरेि येऊन स्ििस्िे के ला. परां िु कृ ष्णाचे
चररत्र ि जीिनकायड िेिढ्यापुरिेच मयाडदिि नािी, िेच या कृ ष्णाििाराचे
िहशष्य आिे. कृ ष्णाचा जन्म, त्याच्याकर्ू न घर्णारे कायड िे साधेसुधे नसून,
कृ ष्णाच्या रूपाने त्या परमेश्वराचे दिव्य रूपच प्रगट झालेले आिे. सत्य
धमाडची स्थापना करणारे कृ ष्णाचे सिडच जीिन िे हनभडयिेचे ि पराक्रमाचे
असून आिशडिि् आिे. प्रबळ िोऊन माजलेल्या अधमाडचे उच्चाटन करण्यासाठी

कृ ष्णपरमात्मा २

आहण लुप्तप्राय झालेल्या स्िधमाडला आधार ि रक्षण िेण्यासाठी, कृ ष्णरूपाने
मानुष िेषाि साक्षाि परमेश्वरच अििरलेला आिे.
िे सुिाम्या, िा कृ ष्ण म्िणजे आत्मशक्तीचा जणू सागरच आिे आहण
षड्गुण कश्वयाडसि प्रगटलेले परमेश्वराचे अत्यांि सुांिर ि मनोिारी असे सगुण
रूप आिे. आपले सिड िभि िा स्ििः िर भोगिोच, पण आपल्या सिड
प्रेमीजनाांना अत्यांि उिारपणे त्या िभिाि सामील करून घेिो. या
कृ ष्णासारखा उिार ि परोपकारी असा सिड हिश्वाि एकीएक िोच आिे.
सज्जन, पण िुबडल असलेले लोक ि अबला अशा हस्त्रयाांचा कृ ष्ण िा नेिमीच
किारी आिे. िीन ि अनाथाांचा नाथ िोणारा िा कृ ष्ण सिाांिरिीच सिि
प्रेमाचा जणू िषाडिच करीि असिो. एिढेच नव्िे, िर लिान, िरूण ि िृद्ध
अशा सिड स्िरािील स्त्रीपुरूषाांच्या जीिनाि, कृ ष्ण िा त्याांचा सखा िोऊन
राििो. ज्याच्या अांिःकरणाि सिाांहिषयीचे प्रेम भरून राहिलेले आिे असा
िा कृ ष्ण, भक्ताांच्या सांकटाि स्ििःहून धािून जािो आहण त्याांना रक्षण िेऊन
सिड सांकटाांिून मुक्त करिो. एिढेच नव्िे, िर त़्ा भक्ताांना प्रिृत्त करून
त्याांच्याकर्ू न सद्धमाडचे कायड करिून घेिो. भक्तप्रेमाने भक्ताांच्या कल्याणासाठी
िा कृ ष्ण स्ििःचा िेि हनत्य हझजिि असिो. अशा या कृ ष्णाच्या प्रेमाने ि
के िळ नामाने सुद्धा, मनाि प्रेमाच्या लिरींिरिी लिरी हनमाडण िोिाि आहण
िेिभान िरिले जाऊन मन कृ ष्णाठायी पूणडपणे िल्लीन िोऊन राििे.
िे सुिाम्या, या कृ ष्णाचे एिढे मािात्म्य असूनिी िो माझ्या चरणी
शरण आला आहण सद्गुरूभक्तीचा सत्य भक्तीमागड, स्ििःच्या आचरणाने
त्याने सिड जगासमोरच प्रगट करून िाखिला. त्यामुळे गुरूहशष्य परां परे ने
प्रगटणाऱ्या आत्मधमाडला पुन्िा चालना हमळाली. म्िणूनच कृ ष्णाचा अििार
िा हिशेष ठरला आिे. त्याच्या जीिनचररत्रामुळे, कृ ष्ण िा या सृष्टीच्या
इहििासाि ‘पूणाडििार’ म्िणूनच प्रहसद्ध िोऊन रिाणार आिे. कृ ष्णाचे िे
मािात्म्य जाणून जर िू त्याचे रात्रांदििस प्रेमाने स्मरण करि रािशील, िरच
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सांसाराि राहूनिी िुझे मन सांसाराच्या मोिामध्ये गुांिून अर्कणार नािी.
कृ ष्णप्रेमामुळे िुझ्या मनाच्या ठायी िराग्य सिजपणे येईल. कृ ष्णप्रेमामध्ये
आसक्त झालेल्या िुझ्याठायी या सांसाराची अनासक्ती अगिी सिजपणे रािील
आहण िुझ्या रठकाणच्या सांसारभािाचे हनःशेष हनमूडलन िोऊन त्याचा
लिलेशिी हशल्लक रािणार नािी. प्रेमाने मनाि भरलेली कृ ष्णाची प्रहिमाच
िुला सिि प्रेमभािाने युक्त करून ठे िील आहण िुझ्या हचत्ताि कृ ष्णाचाच
ध्यास लागून त्याच्याहिषयीचा भहक्तभाि हनमाडण िोईल. या कृ ष्णािरील
भहक्तभािामुळेच िुझ्या हचत्ताची पूणड शुद्धी िोऊन िे पूणड हनमडळ ि प्रेमळ
िोईल आहण एक दििस प्रत्यक्ष कृ ष्णाचीच मूिी िुझ्या हृियाि साकार िोऊन
स्थाहपि झालेली आिे, असा आनांििायी अनुभि िुझा िोऊन रािील. िेव्िाच
माझ्याकर्ू न प्राप्त झालेल्या शब्िज्ञानाची पररणिी िुझ्या स्िानुभिाची िोईल
आहण िुला आत्मप्रहचिी येईल. या दिव्य स्िानांिाच्या अनुभिाने िुझे सिड
अांिबाडह् जीिनच कृ ष्णाच्या प्रेमभक्तीने ि आनांिाने भरून िािि रािील.”
साांदिपनींच्या प्रेमस्िरूप अांिःकरणािून कृ ष्णाहिषयीचे प्रेममािात्म्य
असे दकिीिरी िेळ भरभरून िािि िोिे आहण त्याच्या िषाडिाि सुिामा
अगिी चचब हभजून निाि िोिा. भारलेल्या अिस्थेिील सुिामा दकिीिरी
काळ िसाच स्िस्थ बसून राहिला िोिा. पण नांिर िो स्ििःहूनच िेिभानािर
आला आहण त्याने अत्यांि कृ िज्ञिेने साांदिपनींच्या चरणाांिर आपले मस्िक
ठे िले. साांदिपनींनीिी अत्यांि प्रेमाने सुिाम्याच्या मस्िकािरून आपला िाि
दफरिला आहण त्याच्या पाठीिर थोपटले. साांदिपनींच्या त्या प्रेमळ ि
आश्वासक स्पशाडने सुिाम्याने स्ििःला सािरले आहण त्याच्या मनाने उभारी
घेिली. सुिामा उठू न उभा राहिला आहण िाि जोर्ू न साांदिपनींच्या नेत्राांमध्ये
पिाि राहिला. साांदिपनींच्या नजरे िील सांकेि सुिाम्याने ओळखला आहण
कािीिी न बोलिा िो सािकाश पािलाने साांदिपनींच्या पणडकुटीच्या बािेर
आला.
कािी काळ गेला असेल नसेल िोच पुन्िा सुिाम्याचे आगमन
साांदिपनींच्याकर्े झाले. त्याने आपले मोजके च असलेले सामान बाांधून
आपल्या बरोबर आणले िोिे. त्यािीपेक्षा सुिाम्याने आपल्याबरोबर पानािून
अनेक रां गीबेरांगी ि सुिाहसक फु ले आणली िोिी. आपले सामान बािेरच ठे िून
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सुिामा आिमध्ये गेला आहण िािािील सिड फु ले त्याने साांदिपनींच्या
चरणाांिर िाहिली. सुिाम्याने पुन्िा मनोभािे साांदिपनींना साष्टाांग नमस्कार
के ला आहण त्याांचे िशडन घेिले. सुिाम्याच्या भािाने प्रसन्न झालेल्या
साांदिपनींनी सुिास्य मुद्रन
े े आपले िोन्िी िाि उां चािून सुिाम्याला आशीिाडि
िेऊन त्याला शुभचचिन के ले. भारािलेल्या जर् पािलाांनी िेथून सुिामा
हनघाला आहण साांदिपनींच्या पत्नीच्या भेटीस गेला. सुिाम्याने गुरूपत्नीस
िाकू न नमस्कार के ला आहण हिचा हनरोप माहगिला. साांदिपनींची पत्नी िर
आधी चदकिच झाली आहण भाांबािलीच. त्यामागील साांदिपनींची इच्छा
हिने लागलीच ओळखली. पण सुिाम्याला हनरोप िेिाना मात्र हिचे र्ोळे
पाणािले आहण हिने िात्सल्यभािाने सुिाम्याला आपल्या कु शीि घेिले.
िेव्िा मात्र एिढा िेळ सुिाम्याने आिरून धरलेल्या त्याच्या भािनाांचा बाांध
फु टला आहण िो िमसून िमसून रर्ू लागला.
थोड्या िेळाने भािनेचा आिेग ओसरल्यािर सुिामा गुरूपत्नीपासून
िूर झाला. त्याने पुन्िा साांदिपनींच्या पत्नीला िोन्िी िाि जोर्ू न नमस्कार
के ला आहण िो जाण्यासाठी िळला. िोच साांदिपनींच्या पत्नीने सुिाम्याला
िािाच्या खूणेनेच थाांबण्याची सूचना के ली. आिमध्ये जाऊन िी लागलीच
पुन्िा बािेर आली आहण हिने सुिाम्याच्या उजव्या िािािर थोर्ेसे ििी
ठे िले. सुिाम्याचे र्ोळे पुन्िा एकिा अश्रूांनी र्बर्बले आहण त्याने त्या
अिस्थेिच त्या िह्ाचे सेिन के ले. साांदिपनींच्या पत्नीने सुिाम्याला प्रिासाि
बरोबर नेण्यासाठी म्िणून हशिोरी दिली. सुिामा अहधकच भारािला आहण
िी हशिोरी िािाि घेऊन अत्यांि जर् अांिःकरणाने, जर् पािले टाकीि िेथून
त्िररि हनघाला. बािेर आल्यािर सुिाम्याने आश्रमािील सिड सिाध्यायाांचा
प्रेमाने ि िसिमुखाने हनरोप घेिला. सिाांच्या प्रेमभािनेचा ि शुभेच्छाांचा
सुिाम्याने नम्रिापूिडक स्िीकार के ला आहण आश्रमाच्या पररसरािून बािेर
पर्ू न स्ििःच्या नगरीच्या दिशेने िाटचाल करू लागला.”
बोलिा बोलिा नारिाच्या बोलण्याचा िेग थोर्ासा मांिािल्यासारखा
झाला आहण त्याचे शब्िोच्चारिी िळु िार िोि राहिले. पण भािपूणड िोऊन
राहिलेल्या लक्ष्मीला मात्र कािी न बोलिा स्िस्थ बसणे अशक्यय िोऊ लागले.
हिच्या मनाचािी अत्यांि नाईलाजच झाला आहण हिच्या मुखािून शब्िाांचा

कृ ष्णपरमात्मा

प्रिाि बािेर येऊ लागला. लक्ष्मी अगिी उत्स्फू िडपणे नारिाला उद्देशून बोलू
लागली,
“अरे नारिा, िुझी िर अगिी कमालच आिे. सगुण भहक्तमागाडिील
एके क गुज जे िू अलगिपणे प्रगट करीि आिेस ना, त्याला िर िोर्च नािी.
या भहक्तभािाचे एके क निनिीन पलू जे िू िाखिीि आिेस, िे पाहून मन िर
मांत्रमुग्ध िोिेच, पण िे जाणून बुद्धी मात्र दिङमूढच िोऊन राििे. खरोखरीच
िा भहक्तभाि बुद्धीच्या िकाडच्यािी पलीकर्ेच आिे, िे िर सत्यच आिे. पण
त्या भहक्तभािाचे मूळ असलेले ईश्वरी प्रेम मात्र खरे च मनोिारी ि
हचत्ताकषडक आिे िेिी खरे च आिे. भहक्तभाि म्िणजे िर त्या ईश्वरी प्रेमाचेच
रूपाांिर आिे. म्िणूनच िो भाििी अत्यांि िळु िार, मधुर ि सबळ आिे आहण
त्याठायीच असलेला अनुभििी अत्यांि आनांििायी असाच आिे.
िे नारिा, सुिाम्याच्या मनािील झालेली हस्थत्यांिरे म्िणजे िर एक
चमत्कार आिेच. परां िु त्यािीपेक्षा त्याच्या भािाची झालेली जर्णघर्ण िी
अत्यांि कौिुकास्पि अशीच आिे आहण त्यासाठी आधी कृ ष्ण ि मग साांदिपनी
याांची भूहमका िीच मला खरी अभ्यसनीय िाटिे. आधी कृ ष्णाने सुिाम्याशी
प्रेमाने जिळीकिा साधली आहण त्याला साांदिपनींचे सद्गुरूमािात्म्य साांगून
साांदिपनींच्या जिळ जाियास साांहगिले. सुिाम्याने श्रद्धाभािाने ि
सेिाभािाने साांदिपनींशी जिळीकिा साधली, िर साांदिपनींनी सुिाम्याला
सत्यज्ञान साांगून त्याचा अनुभि घेण्यासाठी मात्र, त्याला भहक्तभािाने
कृ ष्णाच्या जिळ जाियास साांहगिले; िे सिडच खरोखरी अत्यांि अद्भुि असेच
आिे. ईश्वरी अनुभिाचे मित्िाचे असलेले लक्षण म्िणजे, त्याची जाणीि ि
हनरिांकारीत्ि, िेच साांदिपनी ि कृ ष्ण याांच्या रूपाने साकार झाले
असल्याचीच िी खात्री आिे. कृ ष्णाने साांदिपनींच्या रूपाने सद्गुरू
शरणागिीचे मित्ि साांगािे, िर साांदिपनींनी आत्मज्ञानाचा स्िानुभि
िोण्यासाठी

आिश्यक

असलेल्या

सगुण

प्रेमभहक्तसाठी,

कृ ष्णरूपाने
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प्रगटलेल्या परमेश्वराच्या अििाराचे मित्ि साांगािे. खरे च, िे सिडच
अलौदकक आिे आहण त्यािीपेक्षा िे नारिा, या सिाांचे यथाथड िणडन
िुझ्याकर्ू न स्िानुभिाने घर्ािे, िािी म्िणािा िर एक चमत्कारच आिे. पण
जाणािा िर िो िुझ्या स्िानुभिाचाच आहिष्कार आिे िे अगिी नक्की!

िे नारिा, आिा एक मित्त्िाची गोष्ट साांगाियास ि ककाियास
हशल्लक राहिली आिे आहण िी म्िणजे सुिाम्याने प्रत्यक्ष कृ ष्णाची भक्ती
करून साांदिपनींनी दिलेल्या आत्मज्ञानाचा स्िानुभि कसा घेिला? त्याने
िसा स्िानुभि घेिला असणार याची मला पक्की खात्री आिे. फक्त िे कसे
घर्ले िे जाणून घेण्याची मात्र अहिशय उत्कां ठाच माझ्याठायी आिे आहण
िशी िी असणे सािहजकच आिे, नािी का? कारण पुढे कृ ष्ण ि सुिामा याांची
बाह् जीिने िर नक्कीच िेगिेगळी ि िेगिेगळ्या रठकाणी घर्ली असणार.
मग सुिाम्याठायी कृ ष्णाच्या भक्तीचा ध्यास कसा काय कायम राहिला आहण
सुिाम्याने त्याची पूिी िरी कशी काय के ली? बरे , कृ ष्णाने िरी सुिाम्याच्या
भहक्तभािाचा स्िीकार कसा के ला? आहण मुख्य म्िणजे सुिाम्याच्या या
कृ ष्णभहक्तचे जे फळ म्िणजे आनांिाचा स्िानुभि, िो सुिाम्याने कसा
अनुभिला? िे सिड जाणून घेण्याची मला अहिशय आिुरिाच नव्िे, िर
आिश्यकिाच आिे. कारण त्याचे श्रिणच माझािी भहक्तभाि उत्कट
िोण्यासाठी के िढेिरी सािाय्यभूि िोऊन रिाणार आिे. िेव्िा नारिा, िू
आिा पुढील कथाभाग मला त्िरीि साांगण्याचे कर बरे !”
लक्ष्मीच्या बोलण्याने सांिुष्ट िोऊन नारिाने कौिुकाने मान र्ोलािली
आहण आपल्या सिजसुांिर ि मधुर िाणीने िो बोलू लागला.
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“िे लक्ष्मी, िुझी उत्कां ठिा ि आिुरिा अगिी सािहजक ि योग्यच आिे.
कारण सिड ज्ञान शब्िाने बोलून, ककू न ि जाणून झाल्यानांिर त्याची पररणिी
प्रत्यक्ष अनुभिाि झाली की नािी, िेच अत्यांि मित्िाचे आिे. आनांिाचा
स्िानुभि िेच भहक्तभािाचे फळ आिे आहण त्या स्िानांिािच भहक्तभािाची
यशहस्ििा ि साथडकिा आिे िे हनहििच! त्यामुळेच िे सिड िपशीलिार
जाणून घेण्याची िुझ्या मनाची आिश्यकिा िी मला कौिुकास्पि िाटिे.
कृ ष्ण ि सुिामा याांची जीिनेिी बाह्ाांगाने िेगिेगळी असणार िे िुझे म्िणणे
बरोबरच आिे आहण िस्िुहस्थिीिी अगिी िशीच िोिी. िेव्िा यािून
सुिाम्याने काय ि कसा मागड काढला आहण त्याने आपला कृ ष्णध्यास कायम
राखून, शेिटी त्या ध्यासाची पूिी कशी साधली िाच िर इहििास आिे. िो
इहििासच जाणून ि समजून र्घयायचा आिे. कारण िोच मनाला अत्यांि
सुखहिणारा ि बुद्धीला बोधप्रििी आिे.
िे लक्ष्मी, कृ ष्ण ि सुिामा याांची प्रत्यक्ष भेट िोण्याआधी बराच काळ
हनघून जािा लागला. साांदिपनींच्या आश्रमािून हनघाल्यानांिर सुिामा कािी
लगेचच ि थेट कृ ष्णाच्या भेटीस गेला नािी. िो आधी आपल्या
आईिहर्लाांच्या

घरी

गेला.

त्यानांिर

साांदिपनींच्या

मागडिशडनानुसार

सुिाम्याने यथािकाश हििाि करून गृिस्थाश्रमाि प्रिेश के ला आहण आपल्या
मुलाबाळाांसि िो सुखाने सांसार करू लागला. साांदिपनींनी दिलेल्या बोधाचे
ि कृ ष्णाने दिलेल्या प्रेमाचे स्मरण ि जागृिी सुिाम्याच्या रठकाणी अगिी
सिजपणे िोिी. त्यामुळे सांसाराि अनेक सुखिुःखाचे प्रसांग येऊनिी सुिामा
त्यामध्ये गुांिला नािी ककिा र्गमगलािी नािी. परां िु हनधडन अिस्थेमुळे
सांसाराि मुळािच िुःख ि नराश्याचेच प्रसांग जास्ि िोिे. त्यामुळे बाह्
पररहस्थिी िी नेिमीच िाण-िणािाची ि सांकटात्मकच असे. िरीिी सुिामा
मात्र शाांि मनाने, धीराने ि धयाडने सिड पररहस्थिीला सामोरा जाि असे. पण
सांसाराचा थोर्ासा ि िात्काळ पररणाम मात्र सुिाम्यािर हनहििच िोि
असे. परां िु त्या सांसाराची माि मात्र सुिाम्यािर कधीिी झाली नािी. िरीिी
सुिाम्याच्या मनाि एक प्रकारची उिासीनिा मात्र नेिमीच असे.
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िे लक्ष्मी, सुिाम्याचे मन सांसाराि रमणे िर शक्ययच नव्ििे. परां िु
त्याचबरोबर कृ ष्णप्रेमाची पूिी ि साांदिपनींच्या बोधाची अनुभूिी िोि
नसल्यामुळे त्याला आनांिाचा अनुभििी येऊ शकि नव्ििा. त्यामुळे
सुिाम्याच्या अांिमडनािील अस्िस्थिा ि असमाधानिा कायमच असे. अथाडि्
बाह्ाांगाने िशी िी कोणाच्या लक्षाि येि नसली िरी सुिाम्याला मात्र िी
हनत्य जाणिि असे. ‘कृ ष्णाची प्रत्यक्ष भेटी िाच त्याच्यािरील एकमेि उपाय
आिे’ िेिी सुिामा जाणून िोिा. परां िु बाह् पररहस्थिीिून काय ि कसा मागड
काढािा िेच त्याला सुचि नसे. िाढत्या सांसाराच्या िाढत्या व्यापामुळे
सुिामा बाह्ाांगाने अहधकाहधक अर्किच गेला. त्यािून सुटण्याचा कािीच
मागड दिसि नसल्यामुळे कािीिरी उपाय सापर्ेल अशी आशा धरून, सुिामा
फक्त व्याकु ळिेने िाट पिाि राहिला. सुिाम्याच्या या प्रिीक्षेचे ि िपियेचे
फळ त्याला हनहििच हमळाले. पण त्यासाठी िीघड काळ मात्र जािा लागला.
िे लक्ष्मी, या िीघड काळामध्ये कृ ष्णाचे जीिनिी के िढ्यािरी िेगाने ,
पुढे के िळ जाि नव्ििे िर धाििच िोिे. त्यािूनिी कृ ष्णाचे जीिन एिढ्या
हिहिध ि व्यापक अांगाने घर्ि गेले की त्याचा िपशीलिार आढािा घेणे
शक्ययच नािी आहण खरे िर िे आिश्यकच नािी. कारण एकिा जर आपण
िपशीलाच्या बाह् िणडनाि गुांिलो, िर कृ ष्णचररत्रािील त्याचे मािात्म्यरूपी
हृिय आहण भक्तप्रेमासाठी प्रगटलेली कृ ष्णाची नानाहिध ि मनोिारी अांगे
झाकोळलीच जािील. पण मग त्याहशिाय कृ ष्णचररत्रािील सौंियड िे काय
उरले?

कृ ष्णप्रेम प्रगट झाले िरच कृ ष्णाच्या हृियािील सौंियडिी प्रगट

िोणार आहण िरच आनांिाचा अनुभि येणार िे अगिी स्पष्ट सत्य आिे. िेव्िा
लक्ष्मी, िूिी प्रसांगाच्या िपशीलाि अर्कू न न रािण्याचा आधी मनाचा
हनिय कर. माझ्याकर्ू न थोड्या प्रमाणाि िरी कृ ष्ण चररत्रािील िपशील
प्रगट िा िोणारच. पण िू मात्र सािध रिा आहण जास्ि प्रश्न ि खुलासा न
हिचारिा, भहक्तभािाने श्रिण करीि रिा आहण माझ्या बोलण्यािील मुख्य
सूत्र धरून ठे ि. कारण कृ ष्णचररत्रािील पुढील प्रसांगाचा आिा जरी मी
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थोर्क्ययाि उल्लेख के ला, िरी नांिर प्रत्यक्ष प्रसांगाच्या िणडनाच्या िेळी िो मी
अहधक िपशीलिार साांगणारच आिे.”
नारिाच्या

बोलण्याने

लक्ष्मी

थोर्ीशी

चदकि

झालीच,

पण

त्याचबरोबर सािधिी झाली. िरीिी हिने नारिाकर्े पाहून मांिहस्मि करून
आपली मान र्ोलािली आहण िी श्रिणास सािर झाल्याचा हनिेश हिने
नारिास के ला. नारिानेिी क्षणभर आपला श्वास रोखून िम घेिला. नांिर एक
िीघड श्वास घेऊन नारिाने गांभीरपणे बोलण्यास सुरुिाि के ली,
“िे लक्ष्मी, कृ ष्ण साांदिपनींच्या आश्रमािून हनघून बलरामासि मथुरेला
परि आला िे मी िुला मागेच साांहगिलेले आिे. सािहजकच कृ ष्णाचे ि
बलरामाचे मथुरेमध्ये अत्यांि उत्सािाने स्िागि झाले. िसुिि
े ि िेिकी
याांच्या आनांिाला िर पारािारच उरला नािी. कृ ष्ण ि बलराम याांच्या भेटीने
उग्रसेनालािी प्रेमाचे अत्यांि भरिेच आले. काळाची पुढील पािले ओळखून
उग्रसेनानेिी िसुिि
े ाला मथुरेच्या चसिासनािर बसिले आहण स्ििः
िानप्रस्थाश्रमाचा स्िीकार के ला. सिि प्रजाहिििक्ष असलेला िसुिि
े हनत्य
प्रजेचे हिि ि स्िास््य यालाच अग्रक्रम िेऊन राज्याचा कारभार चालिीि
असे. कृ ष्ण ि बलराम याांची गुणित्ता जाणून असलेला िसुिि
े , राज्यकारभार
करिाना त्या उभयिाांची मिि आग्रिपूिडक ि आठिणीने घेि असे. हिशेषिः
कृ ष्णाच्या अभ्यासपूणड सूचना ि सल्ला िर िसुिि
े ाला अगिी प्रमाणच असे.
साांदिपनी ऋषींनी राजधमाडहिषयी सिजपणे कृ ष्णाजिळ व्यक्त के लेले ज्ञान
कृ ष्णाच्या रठकाणी सुद्धा जागृि िोिे. ‘राजधमड ि त्यािून घर्णारे राजकारण
िे सिडसामान्याांच्या रक्षणासाठी ि सुखस्िास््यासाठी िर ििेच, पण
त्यािीपेक्षा िो राजधमड सिाांच्या रठकाणच्या आत्मधमाडच्या जागृिीसाठी
आधारभूि ि सािाय्यभूि ठराियास ििा’ िा साांदिपनींच्या ज्ञानािील बोध
कृ ष्णाच्या ठायी पूणडपणे ठसलेला िोिा. त्यामुळे ‘सिड सत्िशील ि सिाचारी
राजाांची एकजूट िोणे आिश्यक आिे, िरच अत्याचारी ि जुलमी राजाांचा
पूणड हनःपाि करून त्यािील प्रजाजनाांची मुक्तिा करिा येईल आहण सज्जन
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िृत्तीच्या लोकाांना रक्षण ि आधार हमळे ल’ याची पूणड खात्री कृ ष्णाच्या ठायी
िोिी. िोच हनिय कृ ष्णाचा झालेला िोिा आहण िसाच ध्यासिी कृ ष्णाच्या
ठायी हनरां िरच असे. के िळ िो िेिू साध्य िोण्याच्या िृष्टीनेच कृ ष्ण
िसुिि
े ाला राज्यकारभाराि के िळ मििच करी असे नव्िे, िर त्याचा
त्यासाठी नेिमीच पुढाकारिी असे.
िे लक्ष्मी, सज्जनाांना सबळ करण्याच्या िेिूनेच कृ ष्णाने सत्िशील
िृत्तीच्या सिड राजाांची एकजूट करण्याचे ठरिले. त्यासाठी अनेक साहत्िक
िृत्तीच्या राजाांची िसुिि
े ाच्या सांमिीने कृ ष्णाने स्ििःहून भेट घेिली आहण
त्याांच्याशी सुसांिाि साधून मत्रीचे सांबांध प्रस्थाहपि के ले. सिाांनी एकत्र येऊन
अधमी ि जुलमी राजसत्ताांशी सिकायाडने मुकाबला करणे आिश्यक आिे,
याहिषयी कृ ष्णाने सिाांची खात्री पटिून त्याांची अनुमिी हमळिली. साहत्िक
िृत्तीच्या राजाांना ि त्याद्वारे सिडच सज्जनाांना कृ ष्णाच्या रूपाने आधार
हमळाला आहण नेिृत्ििी लाभले. कृ ष्णाच्या या राजकारणाने ि कु शल
राजनीिीने िसुिि
े ाला अत्यांि सांिोष झाला आहण िो कृ ष्णाच्या पाठीशी
खांबीरपणे उभािी राहिला. परां िु त्याचबरोबर अधमी राजाांच्या रागाचा पारा
मात्र िर चढला आहण त्याांच्या रठकाणी कृ ष्णाहिषयी द्वेष ि आकसिी हनमाडण
झाला. त्याांनीिी आपली एकजूट के ली आहण िे कृ ष्णाच्या हिरोधाि उभे
राहिले. एिढेच नव्िे, िर त्याांनी कृ ष्णालाच आपले लक्ष्य बनिून मथुरेिर
िारां िार िल्ले करण्यास सुरूिाि के ली. त्या राजाांचे नेिृत्ि जरासांध नािाच्या
मगध राज्याच्या अहधपिीने स्िीकारले िोिे.
िे लक्ष्मी, त्या जरासांधाने इिर अधमी राजाांच्या सािाय्याने मथुरेिर
जिळ जिळ अठरा िेळा स्िारी के ली आहण कृ ष्णानेिी प्रत्येक िेळी सिड
याििाांच्या मििीने, जरासांधासि त्याच्या सन्याचा पराभि करून त्याला
पळिून लािले. िरीिी जरासांधाची रग कािी हजरली नव्ििी. उलट त्याच्या
रठकाणचा कृ ष्णाचा सूर् उगिण्याचा हिचार अहधकाहधक बळािि गेला.
कृ ष्णाहिषयीच्या द्वेषाने ि मत्सराने जरासांध अगिी पछार्ला गेला िोिा.
पण मथुरेिील सामान्य प्रजेला या लढायाांचा िोणारा त्रास कृ ष्णाच्या लक्षाि

कृ ष्णपरमात्मा

आला आहण त्याने त्याच्यािरिी एक अजबच उपाय शोधून काढला. त्याने
सिड मथुरािासीयाांनाच बरोबर घेऊन, िुसऱ्या रठकाणी िूर निीन नगरी
िसिण्याचा हनणडय घेिला. अथाडिच सिडप्रथम िसुिि
े ासि सिडच यािि
चदकि झाले आहण सािहजकच त्याांनी कृ ष्णाच्या त्या योजनेला त्याांचा
हिरोधिी िशडहिला. पण कृ ष्णाने आपल्या चिुर बोलण्याने सिाांशी युहक्तिाि
के ला आहण आपल्या उपाययोजनेला सिाांची सांमिी शेिटी हमळिलीच.
िरीिी त्या योजनेच्या अांमलबजािणीसांबांधी सिाांच्या मनाि शांका िी
हशल्लक राहिलेली िोिीच. पण कृ ष्णाने त्याची सिड जबाबिारी स्ििःिर
घेिली आहण मोठया हिकमिीने िी पुरीिी करून िाखिली.
सिडप्रथम त्याने मथुरेपासून अत्यांि िूर अशा समुद्राच्या िीरी
कोणालािी कळणार नािी अशी गुप्तिा बाळगून, योजनापूिडक एक निीन
नगरी िसिण्यास सुरूिाि के ली. त्यासाठी कृ ष्णाने उत्तमोत्तम काराहगराांचे
सिाय्य घेिले. मोठे मोठे रूांि ि सांगमरिरी रस्िे, त्याांच्या िुिफाड सुांिर ि
रमणीय अशा हिहिध िृक्षाांच्या राांगाच्या राांगा, जागोजागी स्िच्छ ि हनमडळ
जलाशय, रस्त्याांच्या चौकाांि शीिल ि रां गीि जलाांचा फिारा उर्िणाऱ्या
रां गीबेरांगी पुष्करण्या ि फळा-फु लाांनी बिरलेल्या सुरेख बागा, आजूबाजूला
योग्य अांिर ठे िून उभारलेली अशी कसपस हनिासस्थाने, त्यािीपेक्षा सिाडि
मित्त्िाची गोष्ट म्िणजे याििाांच्या िभिाचे जणू प्रिीक म्िणून , कृ ष्णाने िी
हनिासस्थाने ि सिड मांदिरे बािेरून सोन्याने मढिली िोिी. सिड सुखसोयींनी
ि कश्वयाडने युक्त अशा त्या सुिणडनगरीचे कृ ष्णाने ‘द्वारका नगरी’ असे
नामाहभधान के ले. कृ ष्णाने अगिी थोर्क्यया िेळाि एिढी मोठी सुसज्ज ि
सुांिर सुिणडनगरी उभारून जो पराक्रम के ला िो िर साधा नव्ििाच, पण
त्यािीपेक्षा कृ ष्णाने सिड मथुरािासीयाांना हिश्वासाि घेऊन एका रात्रीि सिड
नागररकाांना त्याांच्या कु टुांहबयाांसि मथुरेहून द्वारके स िलिले , िी गोष्ट िर
निल करण्याच्यािी पलीकर्चीच िोिी. कृ ष्णाची द्वारके िील व्यिस्था िर
एिढी पररपूणड िोिी, की मथुरेिील जनाांना द्वारके ला जािाना आपल्या
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बरोबर कािीिी सामान नेण्याची आिश्यकिाच भासली नािी. अशा िऱ्िेने
युद्धाच्या सांकटाची सािलीसुद्धा जेथे पर्णार नािी, अशा त्या द्वारके ि
सिडजण अत्यांि शाांििेने, सुखासमाधानाने ि िभिाने आपले जीिन जगू
लागले. सिाांच्या रठकाणी कृ ष्णाहिषयी कौिुक ि कृ िज्ञिा मात्र कायमचे
ठाण माांर्ून राहिली.
िे लक्ष्मी, कृ ष्णाच्या या पराक्रमाने िसुिि
े िी सांिुष्ट ि हनचिि झाला.
कृ ष्ण ि त्याच्या जोर्ीला असलेला बलराम, या आपल्या सुपुत्राांच्या िािाि
याििाांचे ि सिड द्वारकािासीयाांचे हिि अगिी सुरहक्षि आिे याची खात्री
िसुिि
े ाला झाली. अहिशय समाधानाने ि हिश्वासाने िसुिि
े ाने राज्याची
सिड सूत्रे कृ ष्ण ि बलराम याांच्याकर्े सुपूिड करण्याचा हनणडय घेिला. ज्येष्ठ पुत्र
या नात्याने बलरामाला त्याने हिहधयुक्त राज्याहभषेक करून द्वारके च्या
चसिासनािर बसिले आहण िसुिि
े ाने िेिकीसि स्ििः िानप्रस्थाश्रमाचा
स्िीकार के ला. त्याआधी त्याने बलरामासाठी योग्य ि साजेशा िधूची हनिर्
करून त्याचा हििाि करून दिला. पुढे काळाच्या ओघाि कृ ष्णानेिी
त्यािेळच्या रीिीनुसार अनेक हििाि के ले खरे , पण िे के िळ रीिीररिाज
म्िणून िा ियहक्तक सुखासाठी के लेले हििाि नव्ििे. प्रत्येक िेळी बािय
कारणामुळे िसा हििाि कृ ष्णाने करण्याची आिश्यकिा हनमाडण िोि
राहिली. कािी िेळेला कािी सत्शील राजाांशी नािेसांबांध जोर्ू न त्याांची मत्री
ि राजकीय पाठठबा हमळिण्यासाठी म्िणून, िर कािी िेळेला कृ ष्णािर
ज्याांचे मन जर्ले आिे अशा कािी राजकन्याांच्या भािाचा स्िीकार
करण्यासाठी म्िणून, िर कािी िेळेला कािी राजाांनी आपणहून आपल्या
राजकन्या कृ ष्णाला िेण्याची इच्छा व्यक्त के ल्यािरिी, त्याांच्या इच्छेला मान
िेण्यासाठी म्िणून कृ ष्णाने अनेक हििाि के ले खरे , पण कृ ष्ण मात्र त्या
कोणाच्याििी गुांिून राहिला नािी. त्याने आपल्या सिड पत्नींना सिड सुख,
हिषयभोग ि भरपूर प्रेमिी दिले. परां िु कृ ष्ण स्ििः मात्र सिाांच्याि राहूनिी
िेगळा ि मोकळाच राहिला.
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िे लक्ष्मी, कृ ष्णाच्या एिढया सिड राण्याांमध्ये एकाच राणीचे मात्र
कृ ष्णाशी अगिी िेगळ्या स्िरािरचे सांबांध िोिे आहण िी राणी म्िणजे
रूहक्यमणी िोय. हिच्या रठकाणी कृ ष्णाहिषयी आत्यांहिक प्रेम िर िोिेच पण
िी कृ ष्णाचे मािात्म्यिी पूणडपणे जाणून िोिी. त्यामुळे िी कृ ष्णाची के िळ
पत्नीच नव्ििी िर कृ ष्णाची भक्तिी िोिी. त्यामुळे सािहजकच कृ ष्णाचेिी
हिच्याशी हिशेष सख्यत्ि िोिे आहण िो हिला आपल्या अांिराि अत्यांि जिळ
पाहून िसा अनुभििी घेि असे. या रूहक्यमणीच्या भहक्तभािाचे रिस्य ि
हिच्या कृ ष्णाबरोबर झालेल्या हििािाचा इहििास अत्यांि रोमिषडक ि
भािपूणडिी आिे. त्याचे श्रिण करायला िुला अहिशय आिर्ेलच. परां िु त्या
हिशेष आनांिाचा अनुभि घेण्यासाठी िुला थोर्ासा धीर धरािा लागणार
आिे. कारण िे िणडन आिाच करणे िे कथेच्या प्रिािाला िेगळे च िळण
लािणारे ठरे ल. पुढे िणडनाच्या ओघाि िो हिषय येणारच आिे. िेव्िाच
त्याचेिी समग्र िणडन माझ्याकर्ू न घर्ेल.
िे लक्ष्मी, ज्येष्ठ पुत्र या नात्याने जरी बलराम राज्यासनािर बसला
िोिा, िरी सिड राज्यकारभाराची सूत्रे मात्र कृ ष्णच िलिीि असे. कृ ष्णाची
कु शाग्र बुद्धी, योग्य हनणडय घेण्याची क्षमिा, त्याची लोकाहभमुखिा ि
नेिृत्िाचे गुण िे सिड बलरामिी जाणून िोिा. म्िणूनच बलरामिी नेिमीच
कृ ष्णाच्या साांगण्यानुसार राज्यकारभार करीि असे आहण कृ ष्णाचाच सल्ला
प्रमाण मानीि असे. त्याि त्याला कधीिी कमीपणा असा िाटलाच नािी.
अथाडि् त्याच्या स्िभािानुसार बलराम कािी िेळेला कृ ष्णाशी िाििी घालीि
असे. पण शेिटी कृ ष्णाने योग्य समज करून दिल्यािरिी मोठया मनाने
कृ ष्णाला पूणडपणे सिकायडिी करीि असे. बलराम िा कृ ष्णाचे ईश्वरी
मािात्म्य जरी जाणि नसला, िरी कृ ष्णाचे हिशेषत्ि मात्र िो जाणून िोिा
आहण बलरामाला कृ ष्णाचे अत्यांि कौिुकिी िाटि असे. कृ ष्ण िा सामान्य
नािी िर असामान्यच आिे याहिषयी बलरामाला पूणड खात्री िोिी. म्िणूनच
िर साांदिपनींच्या आश्रमाि असिाना बलराम सुिाम्याला कृ ष्णाचे गोकु ळाि
घर्लेले िदिप्यमान चररत्र अत्यांि कौिुकाने ि प्रेमाने साांगि असे. िे ककू नच
सुिाम्याला कृ ष्णाचे िेगळे पण ि मोठे पण लक्षाि आले िोिे आहण त्यामुळेच
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िर कृ ष्णाकर्ू न सिजपणे हमळणाऱ्या प्रेमाचे मित्त्ििी सुिाम्याच्या रठकाणी
ठसले िोिे. परां िु आपण कृ ष्णाचे िर्ील बांधू आिोि, याचे हिस्मरण मात्र
बलरामाला कधीिी िोि नसे. त्यामुळे िेळप्रसांगी कृ ष्णाला चार गोष्टी
सुनािण्याचा िक्क बलराम नेिमीच ि अगिी सिजपणे घेि असे. त्याचबरोबर
िर्ील बांधू या नात्याने कृ ष्णाला बाह् अर्चणींच्या प्रसांगी साांभाळू न घेणे
आहण कृ ष्णाच्या पाठीशी सिाडथाडने उभे रािणे िे सुिधा बलरामाकर्ू न
िेिढयाच सिजिेने घर्ि असे.
िे लक्ष्मी, बलरामाचा िा स्िभाि ि त्याच्या स्िभािाची मयाडिा कृ ष्ण
ओळखून िोिा. कृ ष्णिी बलरामाचा योग्य िो मान ठे िून स्ििःची धाकटया
बांधूची भूहमका अगिी चोखपणे बजािीि असे. परां िु जेव्िा प्रजेच्या खऱ्या
हििाचा प्रश्न उभा रािी ककिा धमड-अधमाडच्या झगर्याि धमाडच्या बाजूने
प्रत्यक्ष कृ िीने साथ िेण्याचा प्रसांग हनमाडण िोई, िेव्िा मात्र कृ ष्ण खांबीरपणे
योग्य भूहमका घेऊन िसा हनणडय घेि असे. मग एखािे िेळेस कृ ष्णाची िी
भूहमका िा हनणडय जरी बलरामाला पटला नािी ककिा मानिला नािी, िरी
कृ ष्ण मात्र स्ििःच्या भूहमके शी ठाम रािी. अशा िेळेस कधी बलरामाची
योग्य समजूि घालून ककिा िेळप्रसांगी बलरामाला आधी न कळििा, पण
नांिर साांगून ककिा कधी बलरामाला सिड पूणडपणे न साांगिा ककिा कधीकधी
बलरामाला कािीिी न साांगिाच, पण कृ ष्ण िा त्याने घेिलेल्या हनणडयाची
अांमलबजािणी मात्र करीि असे, म्िणजे अगिी असेच. एिढा आत्महिश्वास ि
स्ििःच्या भूहमके हिषयीचा ठाम हनिय कृ ष्णाच्या ठायी िोिा. कृ ष्णालािी
बलरामाशी असे िागणे पररहस्थिीनुसार भागच पर्ि असे. त्यामध्ये
बलरामाला फसिण्याचा िेिू ककिा हिचारिी कृ ष्णाच्या मनाि अहजबाि
नसे. परां िु बलरामाच्या स्िभािािील चाांगुलपणा कािी िेळा एिढया
टोकाला जाि असे, की िी त्याच्या मनाची िुबडलिा ठरून िोषास्पिच िोि
असे. धमड-अधमाडच्या हनिार्याि धमाडची बाजू घेऊन ठामपणे अधमाडच्या
हिरोधाि उभे राहून मुकाबला करणे आहण त्यासाठी िेळ प्रसांगी साम, िाम,
िांर् ि भेि या सिाांचा उपयोग करून घेणे बलरामाला मानिि नसे आहण
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त्यामुळे िसे करणे जमििी नसे. अशािेळी मग कृ ष्णाचािी नाइलाजच िोई
आहण बलरामाला थोर्ेसे बाजूला करूनच आपला िेिू त्याला साध्य करािा
लागि असे. पुढे िर प्रत्यक्ष घर्लेल्या धमड-अधमाडच्या मिाभारि युद्धाि
‘अधमी असले िरी िे आपले नािलग, म्िणून स्िकीय आिेि’ अशी भूहमका
बलरामाने घेिली आहण असे युद्ध आपल्याला पाििणार नािी असे म्िणून िो
िीथडयात्रेला हनघून गेला. िा कथाभाग पुढे कथेच्या ओघाि योग्य िेळी
येणारच आिे. असो.
िे लक्ष्मी, एक गोष्ट मात्र हनहििपणे घर्ली की कृ ष्ण ि बलराम
याांच्यामुळे द्वारके चा नािलौदकक आहण द्वारके मुळे याििाांचा िबिबा मात्र
हनत्य िाढि राहिला. त्यािूनिी कृ ष्णाचा पराक्रम, त्याची राजनीिी, त्याचे
राज्यकारभारािील कौशल्य, त्याचे व्यििारचािुयड आहण मुख्य म्िणजे त्याचे
नेिृत्िगुण याांची चचाड ि ख्यािी एखाद्या दिव्य सुगांधाप्रमाणे सिडत्र पसरली.
कृ ष्णाच्या कीिीचा पररमळ चोिीकर्े िरिळू न राहिला. आणखीन एक
गांमिीची ि योगायोगाची गोष्ट म्िणजे, कृ ष्णाने नव्याने िसिलेली द्वारका
नगरी िी सुिामा जेथे रिाि िोिा त्या नगरीच्या जिळपासच िोिी.
सुिाम्याच्या मनाच्या हनत्य जिळ असलेला कृ ष्ण आिा जणू बाह्ाांगानेिी
सुिाम्याच्या अगिी जिळ आला िोिा. अशािेळी मग कृ ष्णाची थोरिी
सुिाम्याच्या कानापयांि पोिोचाियास मुळीच िेळ लागला नािी. मनामध्ये
आधीच कृ ष्णप्रेमाचे हनत्य स्मरण असलेला सुिामा सिि कृ ष्णाची मानसपूजा
करीि असे. बाह्ाांगाने हनत्य उपासना, पूजाअचाड करीि असिानािी सुिामा
मनामध्ये प्रेमाने कृ ष्णाची मूिीच जपि ि पूजि असे. पण िरीिी प्रत्यक्ष
कृ ष्णाची भेट िोि नसल्यामुळे सुिाम्याचे मन मात्र नेिमी आिडच असे.
साांदिपनी ऋषींनी कृ ष्णाचे मािात्म्य सुिाम्याला आधी साांहगिलेले िोिेच.
त्याि आिा द्वारके िील कृ ष्णाच्या चररत्रकथाांची ि गुणकीिीची सारखी भर
पर्ि िोिी. त्या कारणाने सुिाम्याचे मन कृ ष्णाच्या प्रेमाने ि मािात्म्याने
पूणडपणे भरून राहिले आहण िािण्यासाठी िाटू न आले. त्यामुळे कृ ष्णाच्या
भेटीसाठीची व्याकु ळिा सुिाम्याच्या रठकाणी अहधकच िाढि राहिली.
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मनाि िाटलेला कृ ष्णप्रेमाचा भाि िािण्यासाठी िाट शोधू लागला आहण
िशी िाट त्या प्रेमाला हमळालीिी.

*****
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सुिाम्याचा कृ ष्णभेटीचा ध्यास

िे लक्ष्मी, साांदिपनींच्या आश्रमाि असिाना घर्लेल्या कृ ष्णाच्या
प्रेमाच्या ि मत्रीच्या कथा सुिामा अधूनमधून आपल्या पत्नीला साांगि असे.
ककबहुना, त्या कथा िशा मुद्दामहून सुिाम्याला साांगाव्या लागिच नसि.
कोणत्यािी कारणाने िा कारण नसिानािी सुिाम्याच्या मुखािून कृ ष्णाचा
उल्लेख िारां िार अगिी सिजपणे घर्ि असे. त्याची पत्नी मात्र सुिाम्याच्या
साांगण्याची जास्ि गांभीरपणे िखल घेि नसे. परां िु कृ ष्ण जेव्िा द्वारके चा राणा
झाला आिे असे हिच्यािी कदकिाि आले, िेव्िा मात्र हिचा िृहष्टकोन िळू िळू
ि थोर्ाथोर्ा बिलू लागला. कारण सांसारािील अर्चणींनी ि मुख्य म्िणजे
घरी असलेल्या अठरा हिश्व िाररद्रयाने सुिाम्याची पत्नी िराण झालेली िोिी.
सांसाराचा गार्ा रे टिाना िी अगिी मेटाकु टीला आली िोिी आहण
सांसारािील हनत्य नव्या कटकटींना िोंर् िेण्याचा उत्साि हिच्या रठकाणी
अहजबाि हशल्लक राहिलेला नव्ििा. परां िु कािीच मागड सापर्ि नसल्यामुळे
िी असिाय्यपणे जीिन कसेबसे जगि िोिी. अशािेळी द्वारकाधीश कृ ष्णाचे
कश्वयड ि िभि याांच्या हनत्य कानािर येणाऱ्या अनेक गोष्टी सुिाम्याच्या
पत्नीच्या अांधःकारलेल्या मनाला आशेचा प्रकाशदकरण िाखिू लागल्या. सिड
अर्चणींिून बािेर पर्ण्याची िाट अांधुकपणे हिच्या िृष्टीसमोर येऊ लागली.
आपल्या मनािील िे हिचार सुिाम्याच्या पत्नीने लागलीच सुिाम्यासमोर
व्यक्त के ले आहण बालहमत्र असलेल्या कृ ष्णाची भेट घेण्याची के िळ सूचनाच
नव्िे, िर िसा आग्रिच िी सुिाम्यापाशी धरू लागली.
िे लक्ष्मी, सुिाम्यालािी िाररद्रयाची झळ लागि िोिीच आहण
सांसारािील अर्चणीसुद्धा त्याला जाणििच िोत्या. परां िु ‘आपले हिषम
प्रारब्ध आपण भोगूनच सांपिले पाहिजे. प्रारब्ध टाळण्याचा के लेला प्रयत्न िा
व्यथडच आिे. कारण कमड ि प्रारब्धाचे भोग िे कधीच चुकििा येि नािीि’
याचा हनिय सुिाम्याच्या ठायी असल्यामुळे, सिड पररहस्थिीि सुिामा मात्र
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मनामध्ये हनिलच िोिा. त्याच्या ठायीची शाांिी ि समाधान कायम िोिे.
परां िु कृ ष्णाच्या प्रेमस्मरणाने ि ध्यासाने सुिामािी कृ ष्णभेटीसाठी आिड
झालेला िोिाच. कृ ष्णाची गुणकीिी सुिाम्याच्या कानािर हनत्य येि िोिी
आहण कृ ष्णाची प्रेममूिी िर त्याच्याठायी आधीच पूणडपणे ठसलेली िोिी. या
सिाांची पूिडिा कृ ष्णाच्या भेटीिच आिे िे सुिामािी जाणूनच िोिा. त्यामुळे
योग्य सांधीची िाट पिाि असणाऱ्या सुिाम्यासाठी िर सुिणडसांधीच चालून
आली. कािीिरी कारण शोधीि असणाऱ्या सुिाम्याला कृ ष्णभेटीचे चाांगले
हनहमत्तच हमळाल्यासारखे झाले. त्याची बायको ज्या कारणासाठी कृ ष्णाची
भेट घेण्यास सुिाम्याला साांगि िोिी, िे कारण मात्र सुिाम्याला न मानिणारे
ि कधीिी मान्य न िोण्यासारखेच िोिे. कारण कृ ष्णाकर्ू न त्याला कािीच
मागायचे नव्ििे. साांसाररक अर्चणींसाठी कृ ष्णाकर्ू न कािी धन अथिा इिर
सुखाची साधने मागून घेण्याचा हिचारसुद्धा सुिाम्याच्या मनाला हशिणे
अहजबाि शक्ययच नव्ििे. परां िु या मनािल्या सिड गोष्टी मनािच ठे िून
सुिाम्याने कृ ष्णाची भेट घेण्याचा हनधाडरच के ला.
िे लक्ष्मी, सुिाम्याने कृ ष्णभेटीचा हनणडय घेिलेला पाहून त्याच्या
पत्नीला आनांि झाला आहण हिने सुिाम्याच्या प्रिासाची ियारी करण्यास
सुरूिाि के ली. प्रिासाि आिश्यक असलेले कपर्े, हशिोरी ि इिर गोष्टींचे
एक गाठोर्े ि हपण्याच्या पाण्याचा िाांब्या हिने ियार करून सुिाम्याला
दिला असिा, सुिाम्याने हिला कृ ष्णासाठी कािीिरी प्रेमाची भेट म्िणून
बरोबर िेण्यास साांहगिले. सुिाम्याच्या पत्नीने घरभर शोधले. पण कृ ष्णाला
िेण्यास योग्य अशी गोष्ट हिला कािी के ल्या सापर्ेच ना. शेिटी सुिाम्याने
स्ििःच घराि शोधले िर त्याला थोर्ेसे पोिे सापर्ले. सुिाम्याने िेच पोिे
घराि हशल्लक असलेल्या थोर्या िियामध्ये हभजिून एकत्र के ले आहण िे
एका मर्क्ययामध्ये बाांधून बरोबर िेण्याहिषयी त्याच्या पत्नीला साांहगिले.
हिला िे पोिे सिड िभिाने युक्त असलेल्या कृ ष्णाला िेण्यासाठी सांकोच िाटू
लागला. पण सुिाम्याने मात्र कािीिी सांकोच न करिा त्या ििीपोह्ाांचे मर्के
एका फाटक्यया िस्त्रामध्ये बाांधून आपल्याबरोबर घेिले आहण िो लागलीच
द्वारके च्या प्रिासास हनघाला सुद्धा!
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िे लक्ष्मी, कृ ष्णिशडनाच्या ओढीने सुिाम्याचे मन िर कधीच द्वारके स
पोिोचले िोिे आहण त्या ओढीचा िेग त्याच्या शरीराने घेिला िोिा. त्यामुळे
सुिाम्याची पािले द्वारके च्या दिशेने अगिी झपाझप पर्ि िोिी. कृ ष्णाच्या
प्रेमाने भरलेल्या मनामुळे सुिाम्याच्या ठायी त्याच्या िेिाचे भान जिळजिळ
नव्ििेच. प्रिास करिाना िाटेि थाांबून कािी काळ हिश्राांिी र्घयािी, असा
हिचारिी सुिाम्याच्या मनाि येिच नव्ििा आहण भूकिी हिसरल्यामुळे
पत्नीने आठिणीने बरोबर दिलेली हशिोरी सेिन करण्याचे त्याला स्मरणिी
िोि

नव्ििे.

सूयाडस्ि

झाल्यानांिर

अांधार

पर्ल्यामुळेच,

के िळ

नाइलाजास्ििच सुिामा िाटेि एखाद्या धमडशाळे ि थाांबि असे. मग थोर्ीशी
न्यािारी करून, िेथेच पथारी पसरून त्यािर हिश्राांिी घेि असे आहण पिाट
िोण्याच्या आधीच आपले सिड आहन्िक उरकू न त्िररि पुढील प्रिासाला
हनघि असे. रात्रभर जागाच रिाि असलेल्या सुिाम्याच्या मनाि पथारीिर
पर्ल्यापर्ल्या कृ ष्णप्रेमाची अगिी िाटीच िोि असे.
खरे िर, सुिाम्याचे मन कृ ष्णप्रेमाने नेिमीच भरलेले असे. परां िु आिा
कृ ष्णभेटीस प्रत्यक्ष हनघाल्यािरिी मात्र, सुिाम्याच्या मनािील कृ ष्णप्रेमाच्या
ि कृ ष्णमािात्म्याच्या असांख्य स्मृिी िाटू न आल्या आहण जागृि िोऊन खेळू
लागल्या. अगिी फे र धरून त्या जणू नाचूच लागल्या आहण सुिाम्याच्या
मनाला अहधकच व्याकू ळ करू लागल्या. सद्गुरु साांदिपनींच्या आश्रमाि
भाग्याने घर्लेली कृ ष्णाची भेट, त्याचा घर्लेला अांगसांग, त्याचे अनेक प्रकारे
प्रत्यक्ष अनुभिलेले प्रेम, साांदिपनींनी बोध िेिाना त्याचबरोबर साांहगिलेले
कृ ष्णाचे मािात्म्य, िेव्िापासून कृ ष्णाच्या प्रेमाच्या नािािच सिि रमणारे
मन, त्या नािाचे मनाि हनत्य उठणारे हननाि या सिाांच्या स्मरणाने
सुिाम्याच्या अांिराि िाटू न असलेले प्रेमपूर िाहूच लागले. अांिःकरणाच्या
अशा भरलेल्या ि भारलेल्या अिस्थेिच सुिाम्याचा प्रिास घर्ला कधी ि
सांपला कधी िे सुिाम्यालािी कळलेच नािी. सूयाडच्या प्रभािदकरणाांनी
उजळू न हनघालेल्या सुिणडनगरी द्वारके ि प्रिेश झाल्यािरिी, त्या अत्यांि
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शोहभिांि ि िेजाने झळाळणाऱ्या नगरीच्या िशडनानेच सुिामा एकिम
िेिभानािर आला आहण अहिशय उत्साहिि ि उत्तेहजि झाला.
िे लक्ष्मी, द्वारका नगरीचे कश्वयड ि िभि सुिाम्याच्या र्ोळ्याांना
हनहििच सुखिीि िोिे. त्याचबरोबर या सिाांमागील योजना ि प्रेरणा
कृ ष्णाचीच असणार िे जाणून, सुिाम्याला कृ ष्णाचे अत्यांि कौिुकिी िाटि
िोिे. परां िु त्याचे मन कृ ष्णाच्या िशडनासाठी अत्यांि व्याकू ळ झालेले
असल्यामुळे बाह्ाांगाने िुसऱ्या कशािच रमू शकि नव्ििे. त्यामुळे इकर्े
हिकर्े कु ठे िी न दफरिा ि िाटेििी कु ठे च न थाांबिा, सुिाम्याच्या पािलाांनी
आिा अहधकच िेग घेिला आहण कृ ष्णाच्या राजिाड्याच्या दिशेने िी
झपाझप पर्ू लागली. ‘कृ ष्णाचा मिाल कु ठे आिे?’ असा प्रश्न कोणाला
हिचारािा, असा हिचारिी सुिाम्याच्या मनाि येऊ शकला नािी. कृ ष्णप्रेमाने
भरून िाटू न राहिलेले सुिाम्याचे मन त्याच्या पािलाांना कृ ष्णाच्या
राजिाड्याच्या दिशेने जणू िळिीि ि प्रेरीिच करि िोिे. जसे जल
जलाकर्ेच अगिी सिजपणे िािि असािे ककिा गायीचे िासरू भुकेने
अहिशय व्याकू ळ िोऊन, गायीचा पान्िा सेिन करण्यासाठी अत्यांि ओढीने
गायीकर्े धािि असािे, अगिी िसाच सुिामा त्याच्या आांिररक प्रेमप्रेरणेने
कृ ष्णाकर्े धािि चालला िोिा म्िणा ककिा चालि धािि िोिा म्िणा, पण
खरे िर सुिामा त्याच्या मनाने आधीच कृ ष्णापयांि जाऊन पोिोचला िोिा.
िे लक्ष्मी, अशा िऱ्िेने सुिामा कृ ष्णाच्या राजिाड्याि प्रिेशद्वारापयांि
आला मात्र, कृ ष्ण धाििच पुढे आला. एकच क्षण उभयिाांनी एकमेकाांकर्े
पाहिले आहण पुढच्याच क्षणी कृ ष्णाने सुिाम्याला प्रेमाने िृढाचलगन दिले.
सुिामािी िेिढ्याच सिजिेने कृ ष्णाच्या हमठीि हशरून हिसािला. कृ ष्ण ि
सुिामा याांच्या नेत्राांिून प्रेमपूरच लोटि िोिा आहण त्याचे सचल स्नान त्या
उभयिाांना घर्ि िोिे. रूहक्यमणीच्या जिळ बसलेला कृ ष्ण असा अचानक
मिालाच्या बािेर, हिला सोर्ू न धािि गेलेला पाहून रूहक्यमणीलािी निलच
िाटले. परां िु कृ ष्णाचा स्िभाि अनुभिाने पूणडपणे जाणून असल्यामुळे न
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रागाििा ककिा जरािी नाराज न िोिा, रूहक्यमणीिी मिालाच्या बािेर
आली. कृ ष्ण ि सुिामा याांचे िे प्रेममीलन पाहून िीिी भारािून गेली आहण
हिचेिी नेत्र पाणािलेच. ‘कृ ष्णाचा कोणीिरी परमहमत्र असािा’ असे
रूहक्यमणीने लगेचच ओळखले. पण कािीिी न बोलिा िी स्िस्थ उभी
राहिली. थोड्या िेळाने सुिाम्यालाच भान आले आहण त्याला थोर्ेसे
सांकोचल्यासारखेच झाले. त्याचाच पररणाम म्िणून सुिामा स्ििःला
कृ ष्णापासून थोर्े िूर करण्याचा प्रयत्न करू लागला. सुिाम्याची िी कृ िी ि
त्यामागील कारणिी कृ ष्णाच्या लक्षाि आले आहण कृ ष्णाने सुिाम्याचे िोन्िी
िाि आपल्या िािाि घट्ट धरून ठे िले.
रूहक्यमणीकर्े पाहून कृ ष्णाने हस्मििास्य के ले आहण हिला म्िणाला,
“अगां रूहक्यमणी, िा माझा के िळ हमत्रच नािी िर िा सुिामा माझा गुरूबांधू
आिे. साांदिपनींच्या आश्रमाि आम्िी उभयिाांनी त्याांच्या चरणाांशी बसून
एकहत्रिपणे अध्ययन के ले आिे. मी, बलराम ि सुिामा एकाच पणडकुटीि
रिाि िोिो. आम्िी के िळ एकत्रच रिाि िोिो असे नव्िे, िर आमचे अत्यांि
प्रेमाचे ि भािहनक सांबांध िोिे. या सुिाम्याकर्ू न मला िर के िढेिरी स्नेिसुख
हमळालेले आिे, जे मी कधीिी हिसरणे शक्ययच नािी. िेव्िा अशा या माझ्या
हजिलग हमत्राच्या स्िागिाची जय्यि ियारी िाबर्िोब कर बघू.”
कृ ष्णाच्या बोलण्यािील सुिाम्याहिषयीचा आपलेपणा ि हजव्िाळा
रूहक्यमणीच्या लगेचच लक्षाि आला आहण िी त्िररि मिालामध्ये हनघून
गेली. कृ ष्णिी सुिाम्याचा िाि आपल्या िािाि प्रेमाने धरून त्याला
मिालामध्ये घेऊन आला आहण त्याने त्याला एका रत्नजहर्ि सुिणाडच्या
मांचकािरिी बसिले. सुिाम्याला आधी जरा अिघर्ल्यासारखे झालेच, पण
जेव्िा कृ ष्ण स्ििः त्याच्या शेजारी बसला िेव्िा मग सुिाम्यालािी मोकळे
मोकळे िाटू लागले आहण स्िागिाचा स्िीकार करण्यास िोिी िसिमुखाने
सज्जच झाला.
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िे लक्ष्मी, िेिढयािच रूहक्यमणी आिल्या िालनािून बािेर आली.
बरोबर हिने िासींच्या िस्िे पूजेचे ि आरिीचे सिड साहित्य आणले िोिे.
रूहक्यमणी, सुिामा ि कृ ष्ण याांच्या समोर खाली बसली. हिने सोन्याचे मोठे
िबक सुिाम्याच्या पायाखाली ठे िले आहण सोन्याच्या िाांब्यािून आणलेले
गरम पाणी िी सुिाम्याच्या पािलाांिर ओिणार, िेिढयािच सािध झालेल्या
सुिाम्याने रूहक्यमणीला िािाच्या खुणेने थाांबिले आहण िो म्िणाला,
“अिो रूहक्यमणीिेिी, कृ पा करून माझा एिढा सन्मान करू नका.
कारण त्याला मी खरे च पात्र नािी. कृ ष्णाने मला ‘गुरूबांधू’ म्िणून सांबोहधले
यािच माझा के िढा िरी सन्मान झाला आिे. कारण साांदिपनींचा हशष्य
म्िणून मी के िळ नात्यानेच कृ ष्णाचा गुरूबांधू आिे. पण साांदिपनींचा खरा
सहत्शष्य मात्र फक्त कृ ष्णच िोिा. बाकीचे माझ्यासारखे के िळ नात्याचेच
हशष्य िोिे. परां िु सद्गुरू ि सहत्शष्य असे साांदिपनींशी सांबांध मात्र के िळ
कृ ष्णाचेच िोिे. मी िर बाह्ाांगानेच साांदिपनींच्या आश्रमाि िोिो. पण माझे
मन मात्र िेथे पूणडपणे कधी रमिच नव्ििे. कारण माझ्या मनािील साांसाररक
इच्छा ि िासना कायमच िोत्या. परां िु या कृ ष्णाने माझ्यािर जणू जािूच
के ली. त्याच्या व्यहक्तमत्िाने माझ्या मनाला भुरळच घािली आहण त्याच्या
प्रेमाने िर माझे मन अगिी मोहििच झाले.
आश्रमाि असिाना अनेक प्रसांगी या कृ ष्णानेच मला साांभाळले. पण
कृ ष्णाने माझ्यािर खरी कृ पा के ली, िी म्िणजे साांदिपनींची थोरिी कृ ष्णाने
माझ्याठायी ठसिली. त्याांच्या ईश्वरी अनुभिाची जाणीि मला करून दिली
आहण त्यािीपेक्षा सद्गुरूशरणागिी ि सद्गुरूांची सेिा याचे मािात्म्य आहण
आिश्यकिािी कृ ष्णानेच माझ्या मनामध्ये चबबिली. एिढेच नव्िे, िर
साांदिपनी ऋषींची प्रत्यक्ष सेिा करण्याचे मनोबळिी मला कृ ष्णामुळेच
लाभले िी गोष्ट अगिी खरी आिे. कृ ष्ण आश्रमािून हनघून गेल्यािर
माझ्याकर्ू न जी थोर्ीफार साांदिपनींची प्रत्यक्ष सेिा घर्ू शकली, त्याचे सिड
श्रेय एकीएक कृ ष्णाला आहण त्याच्या माझ्यािरील प्रेमालाच आिे िे मात्र
हनःसांशय!
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साांदिपनींच्या सेिेचे फळ मला काय हमळाले, िर त्याांनी मला
कृ ष्णचररत्राचीच थोरिी साांहगिली आहण कृ ष्णप्रेमाची मििी प्रगट के ली.
‘कृ ष्णाच्या भक्तीनेच सिड सांसारबांधनािून मुक्त िोिा येईल आहण आपले
आपल्यालाच आनांिाचे स्िामी िोिा येईल’ िाच ज्ञानबोध िर मला
साांदिपनींनीच अत्यांि कृ पािांि िोऊन दिलेला आिे. िेव्िा मी येथे कृ ष्णाचा
गुरूबांधू या नात्याने आलेलो नसून, कृ ष्णाचा एक प्रेमी भक्त म्िणूनच माझे
येथे येणे झालेले आिे. कृ ष्ण िाच मला नेिमी िांिनीय ि पूजनीय आहण
त्यािीपेक्षा भजनीय आिे. िेव्िा मला आधी कृ ष्णाचीच पूजा करायची आिे.
त्यासाठीच िर मी एिढ्या िुरून ि माझे घर सोर्ू न येथे द्वारके स आलेलो
आिे. दकिीिरी काळापासून िी अपूणडिा ि आिडिा माझ्या अांिराच्या ठायी
लागून राहिलेली आिे आहण के िळ त्याची पूिडिा करण्याच्या िेिूनेच मी येथे
आलेलो आिे. साांदिपनींच्या आश्रमाि असिाना जेव्िा कृ ष्णाचा ि माझा
सििास िोिा, िेव्िा मी त्याची मििी जाणि नव्ििो आहण जेव्िा मला
कृ ष्णाची खरी मििी साांदिपनींच्या कृ पेने कळली, िेव्िा कृ ष्ण माझ्यापासून
िूर गेलेला िोिा. आिा कृ ष्णाच्या भेटीि मला िा सिड िुरािा िूर करायचा
आिे आहण कृ ष्णाच्या ि माझ्यामध्ये असलेल्या आांिररक हिभक्तिेिूनिी
त्यासाठी परमभाग्याने लाभलेली िी सुिणडसांधी मी साधली, िरच माझ्या
जीिनाचे खऱ्या अथाडने सोने िोणार आिे.”
असे बोलि बोलिच सुिामा आपल्या आसनािरून त्िररि उठला आहण
अत्यांि नम्रभािाने कृ ष्णाच्या चरणी बसला. सुिाम्याचा उत्साि पाहून
थोर्ीशी चदकि झालेली रूहक्यमणी सुिाम्याचा भाि ओळखून मात्र आनांदिि
झाली आहण स्ििः बाजूला उभी राहून सुिाम्याकर्े कु िूिल ि कौिुकहमहश्रि
नजरे ने पाहू लागली. रूहक्यमणीने खाली ठे िलेला सोन्याचा िाांब्या सुिाम्याने
आपल्या िािाि घेिला आहण सोन्याचे िबक कृ ष्णाच्या पािलाांखाली
सरकिले. िाांब्यािील गरम पाणी कृ ष्णाच्या िोन्िी पािलाांिर िळू िळू ओिि,
सुिामा आपल्या िािाने कृ ष्णाच्या िोन्िी चरणाांचे अगिी िळु िारपणे
प्रक्षालन करीि राहिला. त्यानांिर सुिाम्याने आपल्या खाांद्यािरील उपरण्याने
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कृ ष्णाचे चरण िलके च पुसले. रूहक्यमणीने आणलेल्या पूजेच्या साहित्यािील
चांिनाची उटी सुिाम्याने आधी कृ ष्णाच्या चरणाांिरिी ि मग त्याच्या
भाळािर लािून त्यािर अक्षिािी लािल्या. पांचज्योिी िेिि असलेल्या
िबकािील हनराांजनाने कृ ष्णाच्या मुखाभोििी पांचारिी ओिाळू न, सुिाम्याने
अत्यांि प्रेमभािाने कृ ष्णाच्या सुांिर ि रमणीय मुखकमलाचे अिलोकन के ले.
आपल्या बरोबर आणलेल्या सामानािून सुिाम्याने िुळसीिलाची माळ
काढली आहण कृ ष्णाच्या कां ठाि अपडण के ली आहण सुगांहधि फु ले कृ ष्णाच्या
चरणाांिर िाहून, त्या चरणाांिर आपले मस्िक ठे िले. नेत्राांिून िािणाऱ्या
प्रेमाश्रूांनी कृ ष्णाच्या चरणाांना स्नान िोि असिाना सुिाम्याचा प्रेमभाि
अनािर झाला आहण िो स्फुां िून स्फुां िून रर्ू लागला.
सुिाम्याची भािपूणडिा अनुभिून कृ ष्णालािी गहििरून आले आहण
त्याने सुिाम्याला िोन्िी िािाांनी प्रेमभरे उठिून आपल्या हमठीि घेिले.
कृ ष्णाच्या कां ठाि सुिाम्याने घािलेली िुळशीची माळ, कृ ष्णाने काढू न
सुिाम्याच्या गळ्याि घािली आहण त्याला पुन्िा आपल्या शेजारी बसिून
घेिले. सुिाम्याने िी माळ लगेचच आपल्या कां ठािून काढली आहण आपल्या
नेत्राांना हिचा स्पशड करून, िशीच आपल्या हृियाशी धरून ठे िली. सुिाम्याचे
िोन्िी िाि आपल्या िािाि घट्ट धरून ठे िून, कृ ष्ण सुिाम्याकर्े सुहस्मि
नजरे ने एकटक पिाि राहिला आहण सुिामािी कृ ष्णाच्या नजरे िील प्रेम
सेिन करण्याि िांग िोऊन राहिला.
कृ ष्ण ि सुिामा याांची िी प्रेमपूणड अिस्था पािणारी रूहक्यमणीिी
भािपूणड झाली आहण आपले िोन्िी िाि जोर्ू न िांिन करीि सुिाम्याला
म्िणाली,
“अिो सुिामिेिा, िुम्िी खरोखरीच धन्य आिाि. या कृ ष्णाची मििी
खऱ्या अथाडने ओळखणे िी साधी गोष्टच नािी, िे मीिी माझ्या स्िानुभिानेच
साांगि आिे. या कृ ष्णाचे प्रेम अनुभिायला हमळणे िे िर अत्यांि भाग्याचेच
लक्षण आिे आहण त्यािूनिी कृ ष्णप्रेमाने युक्त िोऊन त्याच्या भक्तीचा आनांि

कृ ष्णपरमात्मा

अनुभिणे, िी िर िुर्तमळ ि असाधारण अशीच गोष्ट आिे िेिी मी जाणून
आिे. त्यामुळेच िुमच्या रठकाणी असलेला कृ ष्णाहिषयीचा िा भहक्तभाि
मला के िळ कौिुकास्पिच िाटि नसून िो मला आनांदिििी करीि आिे.
कारण िा भहक्तभािच कृ ष्णाला आनांदिि करीि असिो. ककबहुना ‘जो भाि
कृ ष्णाला आनांदिि करिो िोच भहक्तभाि िोय आहण या भहक्तभािाने सिा
सिडकाळ जो युक्त असिो, िोच खरा भक्त िोय’ असेच म्िणािे लागेल.
म्िणूनच कृ ष्णाचा असा खरा भक्त िा सुद्धा हनहििच सन्मानाला योग्यच
असिो आहण कृ ष्णाप्रमाणेच त्याचा असा हनस्सीम भक्तिी सिड लोकाांसाठी
पूजनीय ि िांिनीय असिो. िेव्िा कृ ष्णाचा गुरूबांधू या नात्याने माझ्या
पूजेचा स्िीकार करणे िुम्िाला योग्य िाटि नसेल, िर िुमचे म्िणणे योग्यच
आिे. परां िु कृ ष्णाचा भक्त म्िणून मात्र िुमची पूजा करून िुमचा आिरसत्कार
ि सन्मान करणे, मला अत्यांि आिश्यक िाटि आिे. त्यासाठीच आिा मी
कृ ष्ण ि िुम्िी या िोघाांचेिी पूजन करणार आिे. िरी िुम्िी माझ्या भािाचा
स्िीकार करािा अशी हिनांिी करिे.”
रूहक्यमणीच्या या मधुर ि यथाथड िचनाने कृ ष्णाच्या मुखािर अत्यांि
प्रसन्निेचे सुिास्य झळकले आहण सुिाम्यालािी िसून सांमिीिशडक मान
र्ोलािणे भाग पर्ले. कृ ष्णिी सुिाम्याच्या आणखीन जिळ झाला आहण
त्याने सुिाम्याचा िाि आपल्या िािाि िृढ धरून ठे िला. कृ ष्णाने सुिाम्याकर्े
पाहून सूचक मांि हस्मििास्य के ले असिा सुिाम्यानेिी मोकळे पणाने िसून
कृ ष्णाला प्रहिसाि दिला. कृ ष्ण ि सुिामा याांच्या मुखािरील िास्य िीच
सांमिी आिे िे जाणून रूहक्यमणी पुढे सरसािून बसली. प्रथम हिने कृ ष्ण ि
सुिामा याांची यथासाांग पाद्यपूजा के ली आहण त्याचे िीथड स्ििः प्राशन के ले.
त्यानांिर रूहक्यमणीने कृ ष्ण ि सुिामा याांच्या भाळी कुां कु महिलक ि त्यािर
अक्षिा लािल्या आहण पांचारिीने त्या उभयिाांना ओिाळू न त्याांचे औक्षण
के ले. कृ ष्ण ि सुिामा याांच्या कां ठाि सुिाहसक सुमनाांची माळ रुहक्यमणीने
अपडण के ली. त्यानांिर रूहक्यमणीने कृ ष्णाच्या चरणाांिर मस्िक ठे िून अत्यांि
भहक्तभािाने त्याचे िशडन घेिले आहण सुिाम्याला िाकू न नमस्कार के ला.
रूहक्यमणीच्या पूजनाने सांिुष्ट झालेल्या कृ ष्णाने रूहक्यमणीला प्रेमाने आपल्या
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जिळ घेिले आहण कौिुकाने हिची पाठ थोपटली. परां िु रूहक्यमणीचा िा
भहक्तभाि पाहून सुिामाच अत्यांि भािपूणड झाला आहण त्यानेिी कृ ष्णाच्या
चरणाांिर हशरसाष्टाांग नमस्कार घािला. नांिर सुिाम्याने रूहक्यमणीलािी
िाकू न नम्रभािाने िांिन के ले आहण हिला उद्देशून िो बोलू लागला.
“अिो रूहक्यमणीिेिी, िुम्िीच म्िटल्याप्रमाणे िुम्िीिी मला िांिनीयच
आिाि आहण म्िणूनच मीिी िुम्िाला नमस्कारच के ला, कारण िुम्िीिी या
कृ ष्णाच्या भक्त आिाि, िे िुमच्या िागण्या- बोलण्यािून स्पष्टपणे प्रगट िोि
आिे. ककबहुना, िुम्िीच कृ ष्णाच्या खऱ्या भक्त आिाि असेच मी म्िणेन.
कारण नात्याने कृ ष्णाची पत्नी असूनिी िुम्िी कृ ष्णाचे मािात्म्य यथाथडिेने
जाणून आिाि आहण भहक्तभािाने त्याचा पूणडपणे अनुभििी घेि आिाि, िे
िुमच्या प्रसन्न मुखािरून सिजपणे लक्षाि येि आिे. िुमच्या ठायी असलेला
कृ ष्णाच्या भक्तीचा आनांि िुमच्या प्रेमळ ि मोकळ्या िागण्या-बोलण्यािून
अगिी ओसांर्िच आिे आहण िेच कृ ष्णाच्या खऱ्या भक्ताचे सुलक्षण आिे. पत्नी
या नात्याने कृ ष्णाचा सििास िुम्िाला सििचाच लाभला आिे आहण
कृ ष्णाची सेिा करण्याची सांधीिी िुम्िाला नेिमीच आिे. ककबहुना, िुमिे सिड
जीिनच कृ ष्णाच्या जीिनाशी बाह्ाांगानेिी कायमचे जोर्लेले आिे. परां िु
िरीिी कृ ष्णाच्या मािात्म्याचे जरािी हिस्मरण िोऊ न िेिा, िुम्िी त्याच्या
भहक्तभािाने युक्त िोऊन राहिला आिाि िी गोष्ट असाधारणच आिे. कारण
कृ ष्णाच्या अत्यांि जिळीकिेमुळे िुमचा त्याच्या स्िभािाशी, त्याच्या
जीिनािील अनेक नािेसांबांधाांशी, त्याच्या कारण-अकारण बिलणाऱ्या
मनोिृत्तीशी हनत्याचाच सांबांध येि असणारच. कृ ष्णाशी िारां िार जुळिूनिी
िुम्िालाच र्घयािे लागि असणार याची िर मला स्िानुभिाने पक्की खात्री
आिे. िरीिी कृ ष्णाच्या मािात्म्याचे जरािी हिस्मरण न िोिा, त्याच्या प्रेमाने
हनत्य युक्त िोऊन रािणे िे खरे च कठीण आिे.
अिो, माझ्यासारखे कृ ष्णाचे भक्त त्याच्या हनत्य स्मरणाि असले, िरी
आम्िी प्रत्यक्ष िूरच रिाि असल्यामुळे आमचे बाह् जीिन िे कृ ष्णाच्या बाह्
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जीिनापेक्षा पररहस्थिीनुसार का िोईना, पण अत्यांि िेगळे च असिे िे खरे च
आिे ना? अशा िेळी सिड पररहस्थिीि िुम्िी कृ ष्णाचे मन राखिा, िे िर
िुमच्या कृ ष्णािरील पराकोटीच्या व्यहक्तगि प्रेमाचे लक्षण आिेच, पण
त्याचबरोबर कृ ष्णाचे मािात्म्यिी िुम्िी यथाथडपणे जाणले असल्याचेच िे
द्योिक आिे. त्याचप्रमाणे िी गोष्टिी खरी आिे, की िे कृ ष्णाचे मािात्म्य
िुम्िी कािी के िळ पाहून ककिा बुद्धीने जाणलेले नािी, िर िे मािात्म्य
भहक्तभािािून आलेल्या स्िानुभिामुळेच िुमच्या ठायी ठसलेले आिे. म्िणूनच
कृ ष्णाच्या जीिनाचे एक अहिभाज्य अांग असलेल्या, त्याच्या मनाशी पूणडपणे
समरस झालेल्या आहण त्याच्या अांिःकरणाशी कक्यय पािलेल्या अशा िुम्िी,
मला हनत्य िांिनीयच आिाि.”
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सुिामा-कृ ष्ण भेट

सुिाम्याच्या बोलण्यािर रूहक्यमणीने ककहचि िसून ि िोन्िी िाि जोर्ू न
त्याला नमस्कार के ला. कृ ष्णाने मात्र मोकळे पणाने िसून सुिाम्याच्या
पाठीिर प्रेमाची ि कौिुकाची शाबासकी दिली आहण मनापासून िाि दिली.
सुिाम्याच्या बोलण्याशी िो पूणडिः सिमि असल्याचा आनांिच कृ ष्णाने अशा
िऱ्िेने व्यक्त के ला. कृ ष्णाच्या या के िळ कृ िीिूनच त्याचा रूहक्यमणीहिषयीचा
भाििी अगिी सिजपणे व्यक्त झाला िोिा. जणू प्रत्यक्ष कािीिी न बोलिाच,
कृ ष्ण रूहक्यमणीहिषयी के िढेिरी बोलला िोिा. िे कौिुक फक्त रूहक्यमणीलाच
कळले आहण त्याचा आनांििी हिनेच अनुभिला. त्या आनांिाच्या भरािच
रूहक्यमणीने फळफळािळ ि स्िादिष्ट पिाथाांनी भरलेली सोन्याची िबके
सुिाम्याच्या समोर आणून ठे िली आहण त्यािील पिाथाांचे सेिन करण्याची
हिनांिी सुिाम्याला के ली. कृ ष्णाला मात्र िशी कािी सूचना करण्याची
आिश्यकिाच नव्ििी. समोर आलेले नानाहिध रुचकर पिाथड पाहून कृ ष्णाने
कौिुकाने मान र्ोलािली आहण रूहक्यमणीकर्े पाहून त्याने मांििास्य के ले. पुढे
िोऊन कृ ष्ण त्या पिाथाांना स्पशड करणार िेिढयािच सुिाम्याने त्याला
िािाची खूण करून थाांबिले आहण म्िणाला,
“अरे कृ ष्णा, थाांब! आधी जरा थाांब बघू! रूहक्यमणीिेिींनी स्ििस्िे ि
प्रेमाने बनिलेल्या या पिाथाांचे सेिन करण्याच्या आधी, िुझ्यासाठी अत्यांि
प्रेमाने मी जी भेट आणलेली आिे त्याचा स्िीकार कर. रूहक्यमणीिेिींचा
आिर-सत्कार स्िीकार करण्याच्या नािाि मी िर िे हिसरूनच गेलो िोिो.
पण आिा मला आठिण झाली आिे, िेव्िा िी प्रेमभेट मी िुला आधी िेिो
आहण मगच िुमच्या या पाहुणचाराचा मी स्िीकार करणे योग्य िोईल.”
असे म्िणून सुिाम्याने आपल्याबरोबर आणलेले गाठोर्े सोर्ले आहण
त्यािून एका साध्या कापर्ाि बाांधलेले एक साधे मर्के बािेर काढले. सुिामा
आपल्या जागेिरुन उठला. अत्यांि प्रेमाने कृ ष्णाकर्े पिाि त्याने िे मर्के
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कृ ष्णाच्या िािाि ठे िले आहण कृ ष्णाला आपले िोन्िी िाि जोर्ू न नमस्कार
के ला. कृ ष्णाच्या रठकाणची उत्सुकिा अगिी हशगेला पोिोचली. त्याच्या
स्िभािानुसार त्याला मुळीच धीर धरिेना आहण त्याने िाबर्िोब िे मर्के
आपल्या र्ाव्या िािाि धरून, उजिा िाि त्या मर्क्ययाि घािला. िािाला
ििीपोह्ाांचा स्पशड जाणििाच कृ ष्ण अत्यांि सुखािला आहण त्याने िािाच्या
मुठीिून थोर्ेसे ििीपोिे काढू न स्ििःच्या मुखाि घािले सुध्िा! ििीपोह्ाांचा
घास मुखाि जािाक्षणीच कृ ष्णाचे नेत्र सिजपणे हमटले गेले आहण त्या
ििीपोह्ाांच्या स्िािाि कृ ष्ण पूणडपणे िांगून जणू स्ििःलािी िरिूनच बसला.
मुखािील घास जेव्िा सांपि आला, िेव्िा कृ ष्णाच्या मुखािून “िाििा! छान!!
फारच छान!!!” असे अस्पष्ट उद्गार जेमिेम बािेर आले न आले मात्र, कृ ष्णाने
ििीपोह्ाांचा िुसरा घास लागलीच आपल्या मुखाि घािला. जणू कािी
कृ ष्णाला त्या ििीपोह्ाांच्या रुची ि स्िािापासून िेगळे िोणे शक्ययच िोि
नव्ििे, एिढ्या त्िरे ने कृ ष्ण असे एकामागून एक ििीपोह्ाांचे घास स्ििःच्या
मुखाि घालीि िोिा.

एिढा िेळ कृ ष्णाकर्े कौिुकहमहश्रि प्रेमाने पािि

असलेली रूहक्यमणी अगिी मनापासून िसली. पुढे िोऊन हिने कृ ष्णाचा िाि
धरून त्याला थाांबिले आहण म्िणाली, “अिो नाथ, थाांबा! थाांबा जरा! एिढी
उिािीळ का? िुमची िर प्रत्येक गोष्टीिच घाई गर्बर्च असिे िे िर मी
नेिमीच पािि आले आिे. िुम्िी िर िो पिाथड असा खाि आिाि की जणू
कािी िुम्िाला िो आयुष्याि प्रथमच हमळि आिे. एिढा िो पिाथड आिे िरी
काय? आम्िाला िरी साांगाल की नािी? िसे पाहिले िर िो पिाथड मला िरी
साधाच दिसि आिे. येथे द्वारके ि नेिमीच पांचपक्वान्ने खाण्याची िुम्िाला
सिय असिाना, असल्या साधारण पिाथाडची िुम्िाला एकिम एिढी गोर्ी
िाटािी याचे मला िरी अत्यांि निलच िाटि आिे. त्यामुळे त्या
पिाथाडहिषयी मला अत्यांि कु िूिलिी िाटि आिे. एिढे त्या पिाथाडच्या
रूचीि आिे िरी काय? मला िरी साांगाल की नािी? आहण िो पिाथड जर
एिढा रूचकर असेल, िर त्याचा स्िाि मला िरी घेऊ द्याल की नािी? का
त्या स्िािामध्ये रमलेली स्िारी मला पण हिसरली की काय? पण असे बरे
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नव्िे िे मी िुम्िाला अगिी बजािून साांगिे. िेव्िा िो पिाथड आधी मलािी
लिकर द्या आहण त्याचे एिढे काय िेगळे पण आिे िेिी मला साांगा बरे !”
असे म्िणून रूहक्यमणी कृ ष्णाच्या अहधक जिळ आली आहण कृ ष्णाच्या
िािािील मर्के आपल्या िािाि घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण कृ ष्णाने
िसि िसिच िे मर्के रूहक्यमणीपासून आणखीनच िूर के ले. त्यामुळे
रूहक्यमणीची उत्सुकिा अगिी हशगेला पोिोचली आहण िी अहधकच व्याकू ळ
झाली. शेिटी मुखािरिी हमहश्कलिेचे भाि असलेल्या कृ ष्णाने आपल्या
िािािील थोर्े ििीपोिे रूहक्यमणीच्या िािािर ठे िले. रूहक्यमणीने क्षणभरच
िािािील त्या ििीपोह्ाांकर्े कु िूिलाने पाहिले आहण पटकन िे स्ििःच्या
मुखाि टाकले िेखील! ििीपोह्ाांचा रसास्िाि घेिाना रूहक्यमणीचे नेत्र
सिजपणे हमटले गेले आहण हिच्यािी मुखािून सिजोद्गार हनघाले. “ओऽिो,
सुरेख! फारच सुांिर!!” के िळ एिढेच म्िणून रूहक्यमणी थाांबली नािी, िर हिने
आपला िाि कृ ष्णापुढे करून ििीपोह्ाांची आणखीन मागणी के ली.
रूहक्यमणीला हचर्िण्यासाठी म्िणून कृ ष्ण हिला ििीपोिे िेण्यास नकार िेि
िोिा आहण रूहक्यमणीसुद्धा लटक्यया रागाने कृ ष्णाच्या आणखीनच मागे
लागल्यासाखे करीि िोिी. शेिटी कृ ष्णाने मूठ भरून ििीपोिे काढू न घेिले
आहण िे सिड मर्के च रूहक्यमणीच्या स्िाधीन के ले. रूहक्यमणीला झालेला आनांि
हिला लपििा आला नािी आहण हिने लपिण्याचा प्रयत्निी के ला नािी.
िािाि आलेल्या मर्क्ययािील ििीपोह्ाांचा रसास्िाि रूहक्यमणीने यथेच्छपणे
घेण्यास सुरूिाि के ली. त्या ििीपोह्ाांच्या सेिनाि रूहक्यमणी स्ििःला
पूणडपणे िरिून राहिली िोिी.
कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांच्या प्रेमाची लीला सुिामा अगिी मांत्रमुग्ध िोऊन
पािि िोिा. ‘त्या ििीपोह्ाांच्या चिीि एिढे काय आिे, की ज्याचा एिढा
आनांि कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांना िोि आिे’ याचे सुिाम्यालािी अत्यांि निलच
िाटि िोिे. त्याच्या मनाला िर एक कोर्े पर्ल्यासारखेच झाले िोिे. पण
त्याला कािी बोलायची सांधी हमळण्याच्या आिच कृ ष्ण पुढे आला आहण
आपल्या िािािील ििीपोह्ाांचा घास त्याने सुिाम्याच्या मुखाि भरिला.
त्या ििीपोह्ाांचा स्पशड ि रूची सुिाम्याच्या हजव्िेला जाणिली मात्र,
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त्याच्या सिाांगािून जणू एक आनांिाची लिरच उठली, असेच सुिाम्याला
जाणिले. त्या अिीट गोर्ीचा अनुभि घेिा घेिा िो घास सुिाम्याच्या मुखाि
के व्िा हिरघळला िे सुिधा त्या सुिाम्याला कळलेच नािी. परां िु सुिामा मात्र
कृ ष्णप्रेमाि कधीच हिरघळलेला िोिा.
थोर्या िेळाने सुिाम्याला सिजिेने िेिभान आले आहण त्याला
िस्िुहस्थिीची जाण आली. त्याच्या लक्षाि आले की ‘िे ििीपोिे आपण
कृ ष्णाचा प्रसाि म्िणून सेिन के ले म्िणूनच त्याची गोर्ी एिढी अनुपम ि
मधुर आिे. नािीिर ििीपोिे काय, आपण घरीसुिधा नेिमी खाि िोिोच
की! िेच ििी ि िेच पोिे. पण आपण िे भहक्तभािाने कृ ष्णाला अपडण के ले
आहण कृ ष्णानेिी हििक्ययाच प्रेमाने त्याचा सिज स्िीकारिी के ला. कृ ष्णाने
के िळ ििीपोिेच नािी, िर त्याद्वारे आपले प्रेमच सेिन के ले आहण म्िणूनच िे
साधे ििीपोिेिी एखाद्या स्िादिष्ट पक्वान्नापेक्षािी सुरस ि सुमधुर ठरले. िेव्िा
िी सिड कृ ष्णप्रेमाचीच मििी आिे, िेच खरे . त्याच्या प्रेमाच्या गोर्ीचेच िे
मािात्म्य आिे िे अगिी सत्य आिे.’
अशा िऱ्िेच्या हिचाराि बुर्ालेले सुिाम्याचे मन कृ ष्णाच्या प्रेमाने ि
कृ ष्णमािात्म्याच्या जाहणिेने युक्त िोऊन राहिले िोिे. एका आगळ्याच
आनांिाचा अनुभि सुिाम्याच्या अांिराि व्यापून राहिला िोिा. सुिामा
त्याच्या या अांिमुडख अिस्थेिून पुन्िा बािेर आला, िो कृ ष्णाच्या प्रेमळ
स्पशाडने ि प्रेमळ शब्िाांनी. सुिाम्याला आनांिाच्या पूणड हस्थिीि असलेला
पाहून कृ ष्ण त्याच्या जिळ आला. कृ ष्णाने सुिाम्याच्या खाांद्यािर आपला
िाि अगिी िलके च ठे िला आहण आपल्या िळु िार ि मधुर िाणीने िो
सुिाम्याशी बोलू लागला.
“अरे सुिाम्या, माझ्या परम हमत्रा, आज िुझ्या या ििीपोह्ाांनी मी
खरे च अगिी सांिुष्ट झालो आिे. त्याच्या अमृििुल्य गोर्ीपुढे इिर
पांचपक्वान्नाांची िी काय मािब्बरी? अरे , िी सिड पक्वान्ने मला या रूहक्यमणीच्या
कृ पेमुळे नेिमीच सेिन कराियास हमळि असिाि. परां िु या ििीपोह्ाांच्या
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सेिनाने जे समाधान ि आनांि मला हमळाला ना, त्याची सर िुसऱ्या
कशालािी येणे शक्ययच नािी. त्याच्या गोर्ीची बरोबरी इिर कोणत्यािी
पिाथाडशी मुळीच करिा येणार नािी. हमत्रा, सिाडि मित्िाची गोष्ट म्िणजे
ििीपोिे खाण्याची िी सांधी मला गोकू ळ सोर्ल्यापासून प्रथमच हमळि आिे
आहण त्यामुळेच माझ्या रठकाणी असलेल्या गोकु ळािील स्मृिी पुन्िा जाग्या
ि िाज्या झाल्या आिेि. िुला मी अगिी खरे च साांगिो, की एिढया गोर्ीचे
ििीपोिे गोकु ळाििी मी के िळ राधेच्याच िािचे सेिन के लेले आिेि.
त्यानांिर एिढा प्रिीघड काळ सरला आहण पुन्िा त्याच चिीचे ि त्याच गोर्ीचे
ििीपोिे सेिन करण्याची जणू िी सुिणडसांधीच मला लाभली. खरे च हमत्रा,
िुझे माझ्यािर अगिी उपकारच झाले आिेि. त्याची परिफे र् कशी ि
कोणत्या प्रकारे मी करू िे साांग बरे ?”
बोलिा बोलिा कृ ष्णिी थोर्ासा भािपूणड झालाच. कृ ष्णाची
भािपूणडिा पाहून रूहक्यमणीचेिी मन भरून आले. कृ ष्णाचे मािात्म्य
यथाथडपणे जाणून असलेली रूहक्यमणी सुिाम्याला उद्देशून बोलू लागली,
“अिो सुिामिेिा, िुमची खरोखरीच धन्य आिे. कारण िुम्िी
कृ ष्णाच्या अांिःकरणािील अगिी कोमल ि नाजूक अांगाला स्पशड करून,
त्याला अत्यांि सुखािले आिे. कृ ष्णाचे गोकु ळािील बालपणीचे जीिन आहण
त्याने िेथे घेिलेला प्रेमाचा अनुभि, िा त्याच्या अत्यांि हजव्िाळ्याचाच
हिषय आिे. त्यािूनिी राधेच्या प्रेमभहक्तभािाचा अनुभिलेला आनांि िा िर
कृ ष्णाच्या अांिःकरणािील कधीिी िेगळा िोऊ न शकणारा असा अहिभाज्य
भाग आिे, याची मला पूणड जाणीि आिे. इिर अनेकाांच्या मुखािून यासांबांधी
मी पुष्कळ ककलेले आिे. पण यासांबांधी मी मात्र कृ ष्णाला कधीच हिचारि
नािी आहण कृ ष्णिी त्याहिषयी कधीिी बोलि नािी. परां िु कृ ष्णाच्या
अांिःकरणाि राधेचा भहक्तभाि हनत्य स्फु रि असिो आहण कृ ष्ण त्याचा
प्रेमानांि सिि अनुभिीि असिो, याची मला अगिी खात्री आिे. पण आज
िुमच्या प्रेमभहक्तभािाचा स्िीकार करिाना कृ ष्णाच्या अांिःकरणािील त्या
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‘राधाभािा’ला नकळिपणे स्पशड झाला आहण िो आनांि कृ ष्णाच्या मुखािून
अत्यांि सिजपणे प्रगटिी झाला.
अिो सुिामिेिा, मीसुद्धा राधेचे नाि ि हिच्या भहक्तभािाचा आनांि
कृ ष्णाच्या मुखािून प्रगट िोिाना आज प्रथमच श्रिण के ला. त्याचा मला
आनांि झाला आहण मलािी एकिम धन्य झाल्यासारखेच िाटले. कारण
कृ ष्णाच्या अांिःकरणािील िा अरूप ि अनाम असलेला भाि प्रगट करणे, जे
मलािी कधी शक्यय झाले नािी, िे शक्यय करण्यास िुम्िी कारणीभूि झालाि.
म्िणूनच मला िुमचे अत्यांि कौिुक िाटि आिे. कारण त्या हनहमत्ताने
कृ ष्णाच्यािी अांिःकरणािील साठू न ि िाटू न राहिलेला भाि कािी प्रमाणाि
िरी मोकळा झाला. त्याचाच आनांि कृ ष्णाच्या मुखािर हिलहसि झाले ला
मला अगिी स्पष्टपणे दिसि आिे. कृ ष्णाला आनांदिि करणे िाच िर
भहक्तभाि आिे. कृ ष्णाला आनांिाि पािणे, याहशिाय िुसरा काय आनांि
त्याच्या भक्ताला असणार आिे बरे ? आहण असा भक्ताला झालेला आनांििी
के िळ कृ ष्णाचा िुसरा एखािा भक्तच स्िानुभिाने जाणू शके ल. खरे की
नािी?”
रूहक्यमणीच्या भािपूणड बोलण्याने सुिाम्याला थोर्ेसे निल जरूर
िाटले, पण आनांि मात्र अहधक झाला िे हनहिि. सुिाम्याला निल िाटले ,
कारण कृ ष्णाची पत्नी या नात्याने रूहक्यमणी कृ ष्णाच्या मािात्म्याला जाणि
असेल अशी कल्पनािी सुिाम्याच्या मनाि नव्ििी. पण कृ ष्णाच्या एका
भक्ताला झालेला आनांि जाणणाऱ्या रूहक्यमणीचािी िो भहक्तभाि िा
स्िानुभिच आिे, िे सुिाम्याने त्याच्या स्िानुभिाने जाणले आहण म्िणून
त्याचा सुिाम्याला अत्यांि आनांि झाला. सुिाम्यानेिी साांदिपनींच्या आश्रमाि
असिाना राधेच्या कृ ष्णप्रेमाहिषयी ि भक्तीहिषयी बलरामाच्या मुखािून
सिड कािी ककलेले िोिे. ‘राधा म्िणजे कृ ष्णाची गोकु ळािील अत्यांि हप्रय
सखी, जी सख्यभक्तीने कृ ष्णाशी पूणडपणे कक्यय पािली िोिी’ एिढया एका
िाक्ययािच राधेच्या भहक्तभािाचे यथाथड िणडन बलरामाने सुिाम्याला
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साांहगिले िोिे. त्यािरूनच राधा ि कृ ष्ण याांचे सांबांध काय, कसे ि दकिी िोिे
िे सुिाम्याने जाणले िोिे. परां िु त्या सांबांधाांची थोरिी रूहक्यमणीिी जाणून
आिे आहण हिला त्याचा अत्यांि आनांिच िोि आिे, िे पाहून मात्र
सुिाम्यालािी अहिशय आनांि झाला. िे मािात्म्य कृ ष्णाच्या भहक्तभािाचेच
आिे िे सुिाम्याने ओळखले. कृ ष्णाशी कक्यय पािलेले त्याचे भक्त, याांचे
आपापसाि पूणड सख्य असिे. त्याांच्यामध्ये श्रेष्ठ-कहनष्ठ असा भेिभाि हनमाडण
करणारी स्पधाड ि चुरस असूच शकि नािी. कारण िे सिड भक्त एकाच
प्रेमरसाने युक्त िोऊन कृ ष्णाशीच समरस झालेले असिाि. म्िणूनच िे
एकमेकाांकर्े समभािाने पािि असिाि आहण प्रेमभािाने िागि असिाि.
रूहक्यमणीच्या भहक्तभािाचा झालेला आनांि कसा ि कोणत्या शब्िाांि
व्यक्त करािा िेच सुिाम्याला सुचेना, म्िणून िो रूहक्यमणीकर्े के िळ कौिुकाने
ि आनांिाने पिािच राहिला िोिा. कृ ष्ण मात्र रूहक्यमणीकर्े त्याच्या
नेिमीच्या थोर्याशा हमहश्कलभािाच्या नजरे ने पािि िोिा. पण िरीिी
रूहक्यमणीच्या भहक्तभािाने झालेला आनांि मात्र कृ ष्णाच्या प्रसन्न मुखािर
अत्यांि सिजपणाने ि मोकळे पणाने हिलसिाना दिसि िोिा. िो व्यक्त
करण्यासाठी कािी शब्िाांचा आधार र्घयािा अशी आिश्यकिा ना कृ ष्णाला
जाणििाना दिसि िोिी, ना िशी जरूरी रूहक्यमणीलािी िाटिाना दिसि
िोिी. कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांच्यािील एकरूपिेचेच िर िे द्योिक ि लक्षण
िोिे.”
नारिाच्या ओघित्या िाणीचा िेग एिढा िाढला िोिा की त्यामध्ये
स्थळ, काळ ि व्यक्ती याांचे िेगळे पण पूणडपणे हिरून गेले िोिे. लक्ष्मीचे मनिी
श्रिणानांिाि एिढे बुर्ालेले िोिे की िी िर स्ििःला िरिूनच बसली िोिी.
िन्मय िोऊन श्रिण करिानािी िणडन करण्याच्या ओघाि नारिाच्या
मुखािून, जेव्िा रूहक्यमणीचा ि हिच्या रठकाणी असलेल्या कृ ष्णाहिषयीच्या
भहक्तभािाचा उल्लेख िारां िार िोऊ लागला, िेव्िा मात्र लक्ष्मीच्या मनाची
श्रिणािील एकाग्रिा िळू िळू ि थोर्ीथोर्ी ढळू लागली. हिच्या मनाि
थोर्ीशी चलहबचलिी सुरू झाली. रूहक्यमणीचे कृ ष्णाशी असलेले पत्नीचे नािे
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आहण िरीिी हिच्या रठकाणी असलेला कृ ष्णाहिषयीचा भहक्तभाि याांची
साांगर् हिच्या मनाला लागेना. म्िणूनच हिचे मन श्रिणाशी पूणडपणे एकरूप
िोऊ शकि नव्ििे िे हिच्या एकिम लक्षाि आले. हिने मनाला सािरून पुन्िा
हस्थर करण्याचा प्रयत्न के ला खरा, पण हिचे मन कािी के ल्या हस्थर िर
िोईनाच आहण त्या मनाची अहस्थरिा िाढू च लागली.
लक्ष्मीने नारिाकर्े पाहिले िर भहक्तगायनाि पूणडपणे रमलेल्या
नारिाला िेिाचे भान नव्ििेच आहण िो सिजासिजी िेिभानािर येण्याची
कािीच हचन्िेिी दिसि नव्ििी. काय करािे िे क्षणभर लक्ष्मीलािी सुचेच ना.
परां िु एकाएकी िी आपल्या जागेिरून उठली आहण हिने नारिाच्या चरणाांना
िस्िस्पशड करून त्याला नमस्कार के ला. थोर्ा िेळ िसाच गेला. लक्ष्मीच्या
मनािील आिडिा हिच्या स्पशाडद्वारे नारिाच्या मनाला स्पशड करिी झाली
आहण नारि िळू िळू िेिभानािर येऊ लागला. थोर्या िेळाने त्याने आपले
प्रेमाश्रूांनी पूणड भरलेले नेत्र उघर्ले, िर त्याच्यासमोर लक्ष्मी निमस्िक आिे
िे त्याच्या लक्षाि आले. नारिाने लागलीच लक्ष्मीच्या मस्िकािर िलके च
थोपटले असिा, लक्ष्मीने आपले मस्िक िरिी उचलले आहण आपले िोन्िी
िाि जोर्ू न िी नारिासमोर बसून राहिली. नारिाने हिला हिच्या जागेिर
बसण्यासाठी खुणािले असिा लक्ष्मी पुन्िा आसनस्थ झाली. नारिाच्या
नजरे िील सिेिुक बघण्याची खूण लक्ष्मीने ओळखली आहण हिने नारिाशी
अत्यांि भािपूणड स्िराि बोलण्यास सुरुिाि के ली.
“िे िररभहक्तपरायण नारिा, या नारायणाच्या अििारचररत्रािील
सगुण प्रेमभक्तीचे गायन ककािे िर के िळ िुझ्याच मुखािून! याहिषयी िुमि
असणेसुद्धा जरािी सांभििच नािी. प्रेमरूप ि प्रेमस्िरूप या भहक्तभािाच्या
िोन्िी अिस्थाांचा सांयोग ि सांगमच िुझ्याठायी झालेला आिे. म्िणूनच िुझ्या
अांिःकरणािील अखांर् भहक्तभाि िा सिि उत्कट अिस्थेिच असिो आहण
त्यामुळेच िुझ्याकर्ू न घर्णाऱ्या सगुण प्रेमकथा-िणडनाला सखोलिा िर
असिेच, पण त्याचबरोबर त्याला एक प्रकारचा प्रचांर् िेगिी असिो. त्या
आिेगाच्या ओघाि िािि असिाना श्रिणाला कािीच िाण नसिो, ककिाना

कृ ष्णपरमात्मा २

मुद्दामहून ध्यान असे द्यािे लागिच नािी. सिड कथा ि प्रसांग त्यािील
भािासि मनाि सिजिेने प्रिेश करून अांिःकरणाचा ठाि घेि असिाि.
पण नारिा, कािी िेळा िुझ्या अांिःकरणाच्या भािपूणड अिस्थेिून
अचानक भहक्तभािाचे एखािे आगळे िेगळे , पण आकषडक असे अांग एखाद्या
व्यहक्तरे खेच्या द्वारा प्रगट िोिे, िेव्िा मात्र मनाची श्रिणािील िांद्री थोर्ीशी
भांग पाििेच. कारण जरी िी व्यक्ती भहक्तभािाच्या त्या हिहशष्ट अांगाला
व्यक्त करण्यासाठी कारणीभूि िोि असली, िरी िी व्यक्ती के िळ हनहमत्तमात्र
म्िणून मुळीच नसिे. त्या व्यक्तीचेिी स्ििःचे व्यहक्तमत्ि, स्ििःचे जीिन,
स्ििःचा भाि ि अनुभि म्िणून कािीिरी िेगळा िा असणारच. नेमका िोच
िपशील थोर्क्ययाि का िोईना, पण कळल्याहशिाय मन िुझ्या साांगण्याचा
पूणडपणे स्िीकार करू शकि नािी. िी िस्िुहस्थिी आिे खरी आहण िी मान्य
कराियास ििीच ना? कारण मनाची िी जरूरी पूणड के ल्याहशिाय मन
श्रिणाि पूणडपणे बुर्ू शकि नािी, िर िे श्रिणापासून थोर्ेसे अलगच राििे
आहण पूणड आनांििी घेऊ शकि नािी. पूणड आनांि िेऊ शकि नािी िी भक्ती
कसली? भहक्तभाि िोच जो आनांिाचा पूणड अनुभि आणून िेिो. त्यामुळेच
मनाच्या या हद्वधा अिस्थेि मनाकर्ू न श्रिणभक्ती न घर्ल्यामुळे, श्रिणाचा
आनांि न िोिा मन हनव्िळ श्रिणसुखच घेि राििे. िेिी मनाच्या जेव्िा
लक्षाि येिे िेव्िा मग मन अहधकच बेचन िोिे.

िे नारिा, सुिामा ि कृ ष्ण याांच्या भेटीचे प्रेमरसपूणड िणडन िू करि
असिाना िुझ्या बोलण्याि प्रथमच जेव्िा कृ ष्णाची पत्नी रूहक्यमणी हिचा
उल्लेख आला, िेव्िा माझ्या मनाला िसे कािी हिशेष जाणिले नािी. पण
जेव्िा रूहक्यमणी सुिाम्याशी कृ ष्णप्रेम ि कृ ष्णभक्ती याहिषयी बोलू लागली
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िेव्िा मात्र मला जरा निलच िाटले. त्यािूनिी राधेच्या भहक्तभािाहिषयी
रूहक्यमणीच्या मुखािून कौिुकाचे बोल उत्स्फू िडपणे आले आहण प्रत्यक्ष
कृ ष्णाच्या अांिःकरणािील भाि रूहक्यमणी जाणि आिे एिढेच नव्िे, िर िी
त्याचा पूणड आनांि घेि आिे िे जेव्िा माझ्या लक्षाि आले , िेव्िा िर मी
ओळखलेच की िे िर भहक्तभािाचेच लक्षण आिे. असे लक्षण रूहक्यमणीच्या
ठायी आिे, म्िणजेच िीिी कृ ष्णाशी पूणडपणे कक्यय पािलेली त्याची भक्तच
असणार आहण म्िणूनच रूहक्यमणीला राधेचा ि सुिाम्याचा भहक्तभाि लक्षाि
येऊन त्याचा अहिशय आनांििी िोि आिे. िेव्िा रूहक्यमणीच्या या
भहक्तभािाचे गुज ि मूळ जे आिे िे मी जाणून घेणे िे माझ्यासाठी अत्यांि
आिश्यक िोऊन राहिलेले आिे. कारण रूहक्यमणीचा िा भहक्तभाि िुर्तमळ िर
आिेच, पण कृ ष्णाची पत्नी या नात्याने िो जरा कठीणच आिे असे मला िरी
माझ्या अनुभिाने िाटिे.
पिी-पत्नी िे नािेच मुळी असे आिे की त्या िोघाांमध्ये एिढे सख्य ि
त्यािूनिी साधणारे कक्यय िी साधी ि सोपी गोष्टच नािी. कारण सांसारासाठी
जमलेली ककिा जमिलेली पिी ि पत्नी याांची जोर्ी िी सुखिुःखाच्या सिड
प्रसांगाि आहण सिड अर्चणी, सांकटाि परस्पराांना साथ ि सांगि िेि असेलिी.
प्रत्येकाचे प्रारब्ध ि स्िभाि हभन्न असूनिी एकमेकाांिर प्रेम असेल, िर िे
जोर्ीने सांसार सुखाचा ि समाधानाचािी करि असिील. परां िु पिी-पत्नी या
नात्यामध्ये भहक्तभािाचे सांबांध हनमाडण िोऊन त्याांनी कक्ययाचा अनुभि घेणे,
िे िर के िळ एक अद्भुिच आिे असेच म्िणािे लागेल. कारण त्यामध्ये पिीपत्नी या नात्यामुळेच अनेक अर्चणी सांभििाि आहण अशा अर्चणी िर
फक्त रूहक्यमणीलाच आल्या असणार िे नक्की. कारण कृ ष्ण िा काय त्याच्या
अनुभिाने असणार आहण कक्यय साधायची जरूरी असणार िी के िळ
रूहक्यमणीलाच, नािी का? त्या अर्चणींिर माि करायची िर कृ ष्णािरिी
के िढे िरी व्यहक्तगि प्रेमच असायला ििे आहण कृ ष्णाच्या मािात्म्याचीिी
जाणीि पूणडपणे असाियास ििी. िे िर रूहक्यमणीच्या ठायी हनहििपणे
असणारच. कारण म्िणूनच िर रूहक्यमणी कृ ष्णाशी भहक्तभािाने कक्यय साधू
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शकली िे िर सत्यच आिे. पण कृ ष्णाहिषयी एिढे प्रेम ि त्याच्या
मािात्म्याची एिढी जाणीि रूहक्यमणीच्या ठायी कशी काय हनमाडण झाली,
िेच मित्त्िाचे आिे आहण िेच सिड मला आधी जाणून र्घयायचे आिे. त्यानेच
माझ्या मनाचे समाधान िोईल आहण माझ्या मनाकर्ू न पुन्िा श्रिणभक्ती
घर्ाियास लागून आनांिाचा अनुभि घेण्यास िे मन सािर िोईल. िेव्िा िे
नारिा, माझ्या मनाची िी आिडिा िू त्िररि नािीशी कर बघू!”
लक्ष्मीच्या हिचारण्यामागील हिची भूहमका के िळ उत्सुकिेची नसून,
कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांच्या आगळ्यािेगळ्या सांबांधाांचे गुज जाणून घेण्याची
िळमळच हिच्या रठकाणी हनमाडण झालेली आिे, आहण त्यामुळेच लक्ष्मीच्या
मनाि एक प्रकारची अस्िस्थिा हनमाडण झालेली आिे िे ओळखण्यासाठी
नारिाला मुळीच िेळ लागला नािी. परां िु िरीिी िो थोर्ा िेळ कािीच न
बोलिा स्िस्थच बसून राहिला. त्याच्या कथनाचे सूत्र ि लक्ष्मीच्या मनािील
प्रश्न याांची कशी साांगर् घालािी अशा हिचारािच नारि गढू न गेला असािा,
असे त्याच्या मुखाकर्े पाहिले असिा जाणिि िोिे. नारिाच्या स्िब्धिेमुळे
लक्ष्मीची अस्िस्थिा मात्र िाढू लागली आहण िे नारिाच्यािी लगेचच लक्षाि
आले. म्िणून मग नारिाने सािकाशपणे एके क शब्ि उच्चारीि बोलण्यास
सुरूिाि के ली.
“िे नारायणहप्रय लक्ष्मी, िुझ्या श्रिणभक्तीचे कौिुक मी जे िारां िार
करीि असिो िे अगिी योग्यच आिे. के िळ श्रिणसुखाि मनाला अर्कू न
िेिा िू त्या मनाला कथेिील सगुण प्रेमाच्या प्रिािािच नेिमी ठे ििेस.
त्यामुळेच िुझे मन कथाप्रसांगाि गुांिून िर रािि नािीच, पण त्या मनाच्या
रठकाणी कथेिील मुख्य गाभ्याकर्चे लक्ष कायम राििे. त्याचबरोबर िू िेिी
जाणून आिेस की सिड कथाप्रसांगािील गाभा म्िणजे या नारायणाचे
कृ ष्णाििारािील अांिःकरणच िोय. त्यामुळेच कथेच्या ओघाि येणारे कािी
प्रसांग जेव्िा िुझ्या मनाचे लक्ष कृ ष्णाच्या अांिःकरणापासून हिचहलि करिाि,
िेव्िा सािहजकच िुझे मन अस्िस्थ िोिे आहण त्यामुळे श्रिणाचा मूळ िेिूच
बाजूला राििो. त्यािेळी िुझ्याकर्ू न श्रिणभक्ती न घर्िा के िळ श्रिणच
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घर्ि राििे आहण िे िुझ्या जेव्िा लक्षाि येिे िेव्िा मग िुझे मन खरे च
अस्िस्थ िोिे. कारण श्रिणभक्तीच्या आनांिाचा अनुभि न येिा मन के िळ
श्रिणसुखच घेि आिे, याचे भान िुझ्या रठकाणी जागे िोिे आहण त्याचीच
टोचणी िुझ्या मनाला सलि राििे. त्यािूनच िुझ्या मनाच्या रठकाणी
श्रिणभक्तीचा आनांि अनुभिण्याची आिडिा हनमाडण िोिे आहण त्याची पूिडिा
करण्यासाठी मग िू एिढी व्याकू ळ िोिेस, की माझ्या िाणीचा प्रिाि थोर्ा
िेळ थाांबिण्याचा माझ्यािरील प्रेमाचा िक्क िू बजािून घेिेस. िी िुझी
अिस्था योग्यच आिे आहण हनहििपणे कौिुकास्पििी आिे.
िे लक्ष्मी, कृ ष्ण ि सुिामा याांच्या भेटीच्या प्रसांगाि जेव्िा रूहक्यमणीचा
ि हिच्या ठायीच्या कृ ष्णाहिषयीच्या भहक्तभािाचा उल्लेख आला, िेव्िा िू
आधी चदकि आहण मग उत्तेहजि झालीस. रूहक्यमणीच्या भहक्तभािाचे िुला
के िळ कौिुकच िाटले असे नव्िे, िर रूहक्यमणीहिषयीची एक प्रकारची
आत्मीयिािी िुझ्या रठकाणी एकिम हनमाडण झाली. मला मात्र याचे जरािी
निल न िाटिा एक प्रकारचा आनांिच झाला, कारण त्यामागचे गुज मी
जाणून आिे आहण िुलािी िे कळल्यािर हनहििपणे अहिशय आनांिच िोणार
आिे, िेसुद्धा मला ठाऊक आिे.
लक्ष्मी, पण एक मित्िाची गोष्ट लक्षाि ठे ि की, रूहक्यमणीच्या
कृ ष्णाहिषयीच्या भहक्तभािाचे रिस्य साांगायचे िर िे मला िुला अगिी
मुळापासूनच साांगािे लागेल. कारण रूहक्यमणीच्या रठकाणी हनमाडण झालेल्या
या भहक्तभािाचे मूळ अथाडिच हिच्या ठायी असलेले कृ ष्णाहिषयीचे अपार
प्रेम आहण कृ ष्णमािात्म्याची पूणड जाणीि यामध्येच आिे. िेव्िा मुळापासून ि
सहिस्िरपणे सिड िणडन करून साांहगिल्याहशिाय िुलािी िे रिस्य उलगर्णार
नािी. परां िु आिा मी कृ ष्ण ि सुिामा याांच्या भेटीिील आनांिाि पूणडपणे
बुर्ालेलो आिे आहण त्यािून थोर्ा िेळिी िूर िोणे मला मुळीच शक्यय िोणार
नािी. िेव्िा िुझ्या मनाि आलेल्या या प्रबळ भािनेला प्रयत्नपूिडक थोर्ािेळ
आिर घाल आहण मनाला हस्थर करून पुन्िा कथेिील प्रेमप्रिािाि अलगिपणे
सोर्ू न िे. त्याच प्रिािाि पुढे रूहक्यमणीची कथा येणारच आिे. परां िु िेिढा
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िेळ िरी िुझ्या मनाला धीर िा धरायलाच ििा. िेव्िा आिा पुन्िा श्रिणाला
अगिी मनापासून सािर िो आहण आिाच्या श्रिणाचा पूणड आनांि अनुभि.”
नारिाच्या बोलण्यािील महििाथड लक्ष्मीच्या लक्षाि आला आहण
त्यािील भािाथडिी हिला भािला. लक्ष्मीने आपली मान सांमिीिशडक िलिली
आहण हस्मििास्यपूिडक नजरे ने नारिाकर्े पािि राहिली. लक्ष्मी श्रिणाला
सािर झाल्याची खूण नारिाच्यािी लक्षाि आली आहण त्याने प्रयत्नपूिडक
थाांबिलेला आपल्या िाणीचा प्रिाि पुन्िा मोकळा के ला.
“िे लक्ष्मी, ििीपोह्ाांच्या हनहमत्ताने सगुण प्रेमाच्या मधुर रसाि
सुिामा, रूहक्यमणी एिढेच काय, स्ििः कृ ष्ण सुद्धा अगिी पूणडपणे बुर्ालेला
िोिा. त्याांचे स्थळ ि काळाचे भानच िरिल्यासारखे दिसि िोिे. परां िु
कृ ष्णाची आांिररक अिस्था मात्र िेगळी िोिी. कृ ष्णाचे मन जरी प्रेमाच्या
अनुभिाि पूणडपणे रमलेले िोिे िरी अांिराि मात्र िो जागृि िोिा आहण िेच
िर कृ ष्णाचे िहशष्टय िोिे. िो कोणत्यािी बाह् गोष्टीि जेिढया चटकन ि
पूणडपणे रमि असे, िेिढयाच चटकन ि पूणडपणे त्यािून त्िरे ने बािेरिी येि
असे आहण आपल्या आांिररक सिज हस्थिीि पुन्िा रमि असे. त्या आांिररक
हस्थिीिूनिी िो अचानक ि स्िेच्छेने बािेर येि असे आहण िुसऱ्या बाह्
गोष्टीि पुन्िा रमलेला दिसि असे. कृ ष्णाच्या रठकाणी िी लीलया खेळणारी
मायाच अनेकाांच्या मनाला भुलिीि असे आहण त्याांच्या बुद्धीला कुां ठीि करीि
असे. कृ ष्णाच्या अांिरािील स्िानांिलिरी जेव्िा नानाहिध ि सुरेख
आहिष्काराांच्या रूपाने प्रगट िोि, िेव्िा मन िर मोहूनच जाई. परां िु
त्यामागचा कायडकारणभाि जेव्िा बुद्धीला प्रयत्नपूिडक शोधूनिी सापर्ि नसे ,
िेव्िा मात्र कोर्याि पर्लेली बुद्धीिी मग चालेनाशीच िोई.
अशा कृ ष्णरूपाच्या प्रेमािच जे पर्ले आहण त्याि पूणडपणाने बुर्ाले,
त्याांना मात्र कृ ष्णप्रेमाच्या या लिरी के िळ सुखिणाऱ्याच ठरल्या असे नािी,
िर त्याांना कृ ष्णाच्या अांिःकरणापयांि जाऊन पोिोचण्याचा सगुण भक्तीचा
मागडच त्या लिरींि सापर्ला. कृ ष्णाच्या मनाि आलेल्या प्रेमलिरींना

कृ ष्णपरमात्मा

साांभाळीि ि त्याचे प्रेमसुख अनुभिीि िे कृ ष्णाच्या अांिःकरणापयांि ,
म्िणजेच कृ ष्ण त्याांच्या अांिःकरणापयांि के व्िा जाऊन पोिोचला आहण िेथेच
हस्थर झाला िे त्याांचे त्याांनािी कळलेच नािी. मुख्य म्िणजे, िसे िे
कळण्याचीिी त्याांना आिश्यकिाच िाटली नािी. कारण कृ ष्णाच्या
प्रेमभक्तीने त्याांची अांिःकरणेिी कृ ष्णाच्या अांिःकरणासारखी प्रेमस्िरूप
िोऊन राहिली आहण अांिःकरणाि हनत्य ि अकारण स्फु रणाऱ्या
कृ ष्णप्रेमाच्या आनांिािच िे सिि रममाण िोऊन राहिले. आत्मरिीची िी
अत्यांि िुर्तमळ ि सिडश्रेष्ठ अिस्था कृ ष्णाच्या प्रेमीभक्ताांना अगिी सिजपणे
प्राप्त िोऊन राहिली.”
बोलिा बोलिा नारिाचे भक्तीहनरूपण त्याच्या नकळिच सुरू झाले
आहण नारिाचे मन मूळ कथेच्या ओघापासून थोर्याशा िूरच्या दिशेने जाऊ
लागले. त्याची जाणीि नारि ि लक्ष्मी या िोघाांनािी एकिमच झाली.
लक्ष्मीने नारिाकर्े सिेिुक नजरे ने पाहून मांिहस्मि के ले. नारिानेिी
मोकळे पणाने िसून प्रहिसाि दिला आहण मन ओघाि फार पुढे जाण्याच्या
आधीच त्याने आपल्या मनाला सािरले. नारिाने मनाला पुन्िा मूळ कथेच्या
प्रिािाि आणले आहण आपल्या िाणीचा ओघ पुन्िा प्रिाहिि के ला.
“िे लक्ष्मी, ििीपोह्ाांच्या सेिनामध्ये रमलेला दिसणारा कृ ष्ण अांिराि
मात्र सिजपणे जागृि िोिा. त्यामुळेच अगिी थोर्याच िेळाि कृ ष्ण
िेिढयाच सिजिेने त्या प्रसांगािून आधी मनाने बाजूला झाला आहण मग
पुढील कृ िी करण्यासाठी ित्पर झाला. पुढे िोऊन कृ ष्णाने सुिाम्याचा िाि
आपल्या िािाि घेिला आहण त्याला िो मिालाच्या आिील, स्ििःच्या
िालनाि घेऊन गेला. िेथे कृ ष्ण सुिाम्यासि झोपाळ्यािर बसला आहण
झोपाळा िळू िळू झुलिि झुलिि सुिाम्याशी बोलू लागला.
“अरे सुिाम्या, माझ्या परमहमत्रा, के िळ माझ्यािरील प्रेमानेच एिढया
िूरिरून िू मला भेटायला आलास, िे मी जाणून आिे आहण त्याचाच मला
अहिशय आनांि िोि आिे. त्यासाठी िुझे कौिुक जेिढे म्िणून करािे िेिढे
कमीच आिे. िुझ्या रूपाने जणू सद्गुरू साांदिपनींचेच प्रेम पुन्िा
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अनुभिण्याची सांधी मला प्राप्त झाली आिे. िुझ्याशी मला के िढेिरी बोलायचे
आिे. पण एिढया थोर्या िेळाि िे साधणे आपल्याला शक्ययच िोणार नािी.
कारण प्रेम अनुभिणे िी घाईगर्बर्ीि करण्याची गोष्टच नािी. त्यासाठी
हनिाांि िेळ ि स्िस्थ मन याचीच आिश्यकिा आिे. पण राज्यकारभाराि
लक्ष घालण्यामध्ये आहण बलरामिािाांना मिि करण्यामध्ये माझा दििसाचा
सिड िेळ के व्िा ि कसा हनघून जािो िे माझे मलाच कळि नािी. पण आिा
मात्र मला सिर् काढलीच पाहिजे. कारण माझा आिर्िा हमत्र माझ्याकर्े
आलेला आिे आहण त्याच्या भेटीिच जास्िीि जास्ि िेळ घालिणे िेच माझे
सध्या आद्य किडव्यकमड आिे. त्याहशिाय हमत्रप्रेमाचा ि गुरूप्रेमाचा आनांि
मला लुटिा येणार नािी. त्यासाठी आपण आिा असे करूया, की िू आधी पूणड
हिश्राांिी घे. बऱ्याच काळच्या प्रिासाने िुला नक्कीच थकिा आलेला आिे.
हिश्राांिी घेऊनच िुला प्रिासाचा आलेला भागिटा नािीसा िोईल आहण िू
पुन्िा िाजाििाना िोशील. िोपयांि मीिी माझी सिड कमे आटपून घेिो.
म्िणजे मग मीिी िुझ्याशी सहिस्िर बोलाियास पूणडपणे मोकळा िोईन.
त्यािूनिी िुला कािी जरूरी लागल्यास िुझी सिड काळजी रूहक्यमणी घेणारच
आिे. िसे हिला कािी साांगण्याचीिी जरूरी नािी. रूहक्यमणीचा िो के िळ
स्िभािच आिे असे नािी िर िी खऱ्या अथाडने माझी अधाांहगनी आिे. माझ्या
मनािील हिचार ओळखून ि माझ्या अांिरािील भाि जाणून िी अगिी
सिजपणे सिडकािी करि असिे. िेच िर हिचे आगळे िेगळे पण आिे.”
िे लक्ष्मी, अशा िऱ्िेने सुिाम्याचा प्रेमाने हनरोप घेऊन कृ ष्ण राज्याच्या
कािी मित्त्िाच्या कामासाठी हनघून गेला. िेिढयािच िेथे रूहक्यमणीचेिी
आगमन झाले आहण हिने सुिाम्याच्या हिश्राांिीसाठी स्ििः जािीने व्यिस्था
के ली. सुिणडमांचकािरील रे शमी शय्येिर शाांिपणे पहुर्लेला सुिामा
स्ििःशीच हिचार करीि िोिा. खरे िर, प्रिासाच्या कष्टाांमुळे थकलेला
सुिामा कृ ष्णाने के लेल्या पाहुणचारािील सरबराईमुळे थोर्ासा सुखािला
िोिा. परां िु शरीर हिश्राांिी घेि असिानािी कृ ष्णप्रेमाि बुर्ालेले सुिाम्याचे
मन अत्यांि िाजे ि सािध िोिे. त्यामुळेच आळस िा सुस्िी यासारख्या
िमोगुणी िृत्तींना सुिाम्याच्या मनाि मज्जािच िोिा. कृ ष्णाच्या प्रेमस्मरणाि
रमलेला सुिामा कृ ष्णाच्या प्रत्यक्ष भेटीची आिडिेने िाट पािि िोिा. कारण
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त्याला के िढािरी कृ ष्णाचा व्यहक्तगि सििास करायचा िोिा, कृ ष्णाशी
सांिाि करायचा िोिा आहण कृ ष्णाचे अांिःकरण यथाथडिेने जाणून र्घयायचे
िोिे.

त्याच िेळी अचानक िेथे बलरामाचे आगमन झाले. सुिाम्याला
पाििाच बलरामाला अत्यांि िषड झाला आहण सुिाम्याकर्े िो जिळ जिळ
धाििच आला. बलरामाला पाििाच सुिामािी एकिम उत्तेहजि झाला आहण
त्िररि उठू न बलरामाच्या जिळ धािलाच. एकच क्षण िोघाांनी एकमेकाांकर्े
पाहिले आहण पुढच्याच क्षणी िोघेजण परस्पराांच्या हमठीि हिसािले.
एकमेकाांहिषयीच्या प्रेमाने भरलेल्या मनािून, नेत्रिी प्रेमाने भरून आले आहण
अश्रूरूपाने िाहून मोकळे िोऊ लागले. बलरामाने प्रयत्नपूिडक सुिाम्याला
त्याचा िाि धरून पुन्िा मांचकािर बसिले आहण स्ििः त्याच्या शेजारी
अगिी जिळ येऊन बसला. सुिाम्याचा धरलेला िाि आपल्या एका िािाि
िसाच धरून ठे िून, बलरामाने आपला िुसरा िाि सुिाम्याच्या खाांद्यािर
ठे िला आहण िो त्याला अत्यांि प्रेमाने थोपटीि राहिला. हनःशब्ि अिस्थेिील
प्रेमाचा अनुभि घेऊनिी प्रेम शब्िरूपाने प्रगट िोण्यासाठी आिुरलेलेच िोिे
आहण िे बलरामाच्या मुखािून प्रगटू लागले.
“अरे हमत्रा सुिाम्या, िू िर मला आियाडचा अत्यांि सुखि असा धक्काच
दिला आिेस. िू येथे आल्याची िािाड कृ ष्णाने मला राजिरबारािच साांहगिली
आहण मी लागलीच सिड कामे बाजूला सारून येथे धाििच आलो. िी कामे
साांभाळायला कृ ष्ण समथड आिे. त्याांची मला काळजी नािी. परां िु माझ्या
हमत्राला आहण त्यािीपेक्षा माझ्या गुरूबांधूला भेटल्याहशिाय मला िरी चन
पर्णे शक्ययच नव्ििे. हमत्रा, िुला पाहिल्याबरोबर साांदिपनी ऋषींचे स्मरण
िोिे आहण त्याांच्या आश्रमािील आपले सिड जीिन आठििे. माझ्या रठकाणी

कृ ष्णपरमात्मा २

असलेल्या त्या सिड सुप्त पूिडस्मृिी आज पुन्िा जाग्या झाल्या आिेि आहण एका
िेगळ्याच आनांिाचा अनुभि मला आणून िेि आिेि.
अरे सुिाम्या, खरे च त्यािेळेस आपण एकमेकाांच्या सििासाि
अनुभिलेले प्रेम कािी खासच िोिे याि शांकाच नािी. त्याचे मूळ कारण
म्िणजे आपल्या सद्गुरूांचे प्रेम िेच िोिे, िे जरी सत्य असले िरी आपले
आपापसािील सूरिी चाांगलेच जुळले िोिे िेिी खरे च आिे. कृ ष्ण, िू ि मी
अशी आपली एक युिीच झाली िोिी. त्यािूनिी कृ ष्ण िा सिि
साांदिपनींच्याच सििासाि ि सेिेि असल्यामुळे, िू ि मी असेच जास्ि एकत्र
रािि असू. िोय ना? िरीिी आपल्यािील िुिा िा कृ ष्ण ि त्याचेच प्रेम िोिे.
साांदिपनींचे मािात्म्य आपण जाणि िोिो खरे , पण िरीिी आपण त्याांच्या
जास्ि जिळ जाि नसू. कारण त्याांच्याहिषयी एक प्रकारची आिरयुक्त
भीिीच आपल्या रठकाणी िोिी. परां िु आपल्या सद्गुरूांच्या सििासाि ि
सेिेि हनत्य असलेल्या कृ ष्णाहिषयी मात्र आपल्याला अहिशय कौिुक िाटि
असे. एिढेच नव्िे, िर कृ ष्णाहिषयी आपल्या रठकाणी अहिशय प्रेमच िोिे.
मुख्य म्िणजे मुळाि कृ ष्णाचेच आपल्यािर आत्यांहिक प्रेम िोिे. त्यामुळे िो
मात्र जेव्िा त्याला सांधी हमळे ल िेव्िा आपल्यािरील प्रेमाने, आपल्याला
सद्गुरू साांदिपनींचेच मािात्म्य ि थोरिी िणडन करून साांगि असे. कारण
कृ ष्णाच्या रठकाणी के िळ एकमेि साांदिपनींचाच ध्यास असे. त्याच्या
ध्यानीमनी िुसरे हिसरे कािीच नसे. इिर त्याला कािी मुळी दिसिच नसे.
बोलायला ि साांगायला कृ ष्णाच्या ठायी सद्गुरूमििी िाच हिषय असे. िे
सिड आठििे ना िुला?
अरे सुिाम्या, आपल्याला मात्र कृ ष्णच जास्ि हप्रय िोऊन राहिलेला
िोिा. त्याच्याकर्ू न घर्णारी सद्गुरूभक्ती पाहून आपल्याला िर कृ ष्णाचेच
मािात्म्य जाणिि असे. त्यामुळे आपल्या बोलण्याि नेिमी कृ ष्णाचाच हिषय
असे. कृ ष्णाचे गुण, कृ ष्णाचे रूप, कृ ष्णाचे व्यहक्तमत्ि याांनीच आपण भारून
गेलो िोिो. खरे िर, िे सिड मी गोकु ळापासून पाहिलेले ि अनुभिलेले िोिे.
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पण मी त्याहिषयी कधी कु ठे च बोलि नसे. आपणहूनिी मी कोणाला कािीच
साांगि नसे. पण साांदिपनींच्या आश्रमाि अगिी प्रथमच मी िुझ्याशी
कृ ष्णाहिषयी बोललो. कारण मला िू एकिम माझ्या अत्यांि जिळचा िाटि
िोिास.
अरे सुिाम्या, या कृ ष्णाला मी अगिी लिानपणापासूनच पािि आलेलो
आिे आहण िेव्िापासूनच त्याच्या रठकाणचे िेगळे पण माझ्या लक्षाि येऊन, िे
माझ्या

रठकाणी

पूणडपणे

ठसलेले

आिे.

स्ििःहिषयीचा

जबरिस्ि

आत्महिश्वास आहण सिाांहिषयीचा आत्यांहिक आपलेपणा िीच कृ ष्णाच्या
जीिनािील िोन मुख्य ि ठळक िहशष्ये आिेि. िीच त्याच्या जीिनाची
मूलभूि सूत्रे आिेि. पण त्याच्या स्िभािाचे आणखीन एक िहशष्टय आिे
आहण िे म्िणजे ज्या गोष्टी त्याने जशा प्रकारे करायच्या ठरिलेल्या असिाि,
त्या गोष्टी िो िशाच प्रकारे करीि असिो. एिढेच नव्िे, िर इिराांनािी िो
त्या गोष्टी िशाच प्रकारे कराियास लािीि असिो. सुरूिािीला कृ ष्णाच्या
मनाि काय बेि आिे िे आपणास ठाऊक नसिे आहण िोिी सिजपणे
कािीिरी हिधान करिो ककिा एखािी योजना माांर्िो. त्याहिषयी सिाांकर्ू न
त्याांची त्याांची मिे ि सूचना अगिी मोकळे पणाने हिचारूनिी घेिो. पण
एकिम उत्स्फू िडपणे त्याच्या मनािील योजना कायाडहन्िि करून कृ ष्ण
मोकळािी िोिो. मला िर असे खात्रीपूिडक िाटिे

की त्याच्या

उत्स्फू िडपणाििी कािीिरी पूिडहनयोहजि योजनाबद्धिा असिे.
अरे सुिाम्या, खरे म्िटले िर कृ ष्णाच्या अशा या लिरी
स्िभािाशी जुळिून घेणे माझ्यासारख्याला िरी कठीणच झाले असिे. कारण
माझा स्िभाि अत्यांि साधा ि सरळ आिे. त्यामुळे कृ ष्णाच्या िागण्याबोलण्यािील अशा अचानक घर्णाऱ्या बिलाांनुसार स्ििःला जुळिून घेणे,
मला िरी सिजासिजी शक्यय िोि नािी. त्यािेळेस मग माझी अगिी
त्रेधाहिरपीट उर्िे आहण त्याची मौज कृ ष्ण पुरेपूर अनुभििो. ‘बलराम
म्िणजे अगिी भोळा साांब आिे’ असे कृ ष्णच माझ्याहिषयी िारां िार म्िणि
असिो आहण त्याचा फायिािी िोच पूणडपणे नेिमीच घेि असिो. परां िु िुला
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मी खरे साांगिो की मी असा भोळसट िगरे अहजबाि नािी. कृ ष्णाच्या सिड
कारिाया मला नीट समजि असिाि. परां िु माझे कृ ष्णािर लिानपणापासून
एिढे प्रेम आिे की मग प्रत्यक्ष कृ ष्णाच्या समोर माझा कािी इलाजच चालि
नािीसा िोिो. त्याचेिी माझ्यािर अिोनाि प्रेम आिे याचीिी जाणीि
माझ्या रठकाणी हनत्य असिे. त्यामुळे जरी मी यिाकिाहचि कधी कािी
कारणामुळे कृ ष्णािर बाह्ाांगाने रागािलो, िरी माझा िो हनव्िळ आहिभाडि
असिो. मी मनापासून कृ ष्णािरिी कधी रागािूच शकि नािी. मुख्य म्िणजे
िे कृ ष्णालािी ठाऊक आिे आहण िोिी त्याचा पूणड लाभ उठिीि असिो.
अरे हमत्रा सुिाम्या, मी मघापासून िुला जे कृ ष्णाच्या हिहचत्र
स्िभािाचे सुहचत्र िणडन करून साांगि आिे, िी कािी माझी त्याच्याहिषयीची
िक्रार नािी ककिा माझ्या रठकाणी असलेला कृ ष्णाहिषयीचा राग या
हनहमत्ताने बािेर पर्ि आिे, असेिी नािी. िर मी िुला िी सिड कृ ष्णाच्या
स्िभािाची गांमि म्िणून साांगि आिे आहण त्यािून आमच्या आगळ्या
िेगळ्या प्रेमसांबांधािील मजाच िुला िाखिि आिे. परां िु कृ ष्णािरील माझ्या
प्रेमाबरोबरच त्याचे हिशेषत्ििी मी यथाथडपणे जाणून आिे. जसे कृ ष्णाचे
गोकु ळािील जीिन मला आठििे िसेच कृ ष्णाकर्ू न घर्लेली सद्गुरूभक्तीिी
माझ्या नेिमीच लक्षाि असिे. त्यामुळेच कृ ष्णाची कृ िी करण्याची पद्धि जरी
मला

नेिमीच

रुचि

नसली,

िरी

त्याच्या

अांिरािील

शुद्ध

ि

लोककल्याणाच्या िेिूची मला पक्की खात्री आिे. त्यामुळेच कृ ष्णाचे िागणे बोलणे जरी कािी िेळेला माझ्या मनाला मानिि नसले, िरी मी त्याला
माझ्यापरीने सदक्रय सािाय्य करीि असिो. अथाडि बऱ्याच िेळेस कृ ष्णाला
माझी प्रत्यक्ष कृ िीने मिि नकोच असिे, िर त्याला के िळ माझी मान्यिा
ििी असिे िे मी ओळखून आिे. त्यािूनिी जर एखािे िेळेस कािी अर्चणी
हनमाडण झाल्या ककिा कृ ष्ण स्ििःच कािी कारणाने िा त्याच्या कृ िीने
अर्चणीि आला, िर मात्र माझा त्याला पूणड पाठठबा असिो आहण मी
माझ्या सिड शक्तीहनशी कृ ष्णाच्या समिेि उभा राििो.
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अरे सुिाम्या, कृ ष्णाचा गांमि करण्याचा स्िभाि िर िूिी अगिी
आश्रमाि असल्यापासून पािि आिेस आहण जाणििी आिेस. पण कृ ष्णाने
खरे च एक मोठीच गांमि येथे के ली आिे आहण िी म्िणजे या द्वारकानगरीच्या
चसिासनािर त्याने मलाच राजा म्िणून बसिले आिे. खरे साांगायचे िर त्याने
मला अक्षरशः राजा बनिलेच आिे. मी मोठा भाऊ आिे असा माझा मान
साांगून, त्याने आमचे हपिा िसुिि
े याांना अत्यांि आग्रिपूिडक मला
राज्यासनािर बसिण्यास भाग पार्ले. खरे िर आमच्या सिाांच्याच, एिढेच
नव्िे िर सिड नगरिाहसयाांच्या मनाििी, कृ ष्णानेच राज्यािर बसािे असेच
िोिे. परां िु कृ ष्ण कोणाचेिी ककण्यास मुळी ियारच नव्ििा. शेिटी त्याचेच
म्िणणे त्याने त्याच्या नेिमीच्या िाक्यचािुयाडने ि कृ िीकौशल्याने खरे के ले.
कृ ष्णाच्या के िळ प्रेमाखािरच मी राज्यासनाचा स्िीकार के ला.
परां िु एक सत्य मी िुला साांगिो की आम्िा सिाांच्या मनािर मात्र
एकीएक कृ ष्णाच्या प्रेमाचेच राज्य आिे आहण त्या प्रेमाच्या राज्यािच आम्िी
सिड आनांिाने नाांिि असिो. प्रत्यक्ष राज्याचा कारभारिी कृ ष्ण स्ििःच पािि
असिो. मी के िळ नामधारी राजा आिे, पण कायडकारी राजा मात्र के िळ
कृ ष्णच आिे. मीसुद्धा िे पूणडपणे जाणून आिे आहण माझ्या या भूहमके ला
न्याय िेण्याचा मी नेिमीच प्रयत्न करीि असिो. अथाडि कािी िेळा माझे
प्रयत्न कमी पर्िाि ि मला त्याचा त्रासिी िोिो आहण त्यािेळेस इिराांनािी
माझा त्रास िोिो. परां िु कृ ष्ण मात्र त्याच्या भूहमके ला पक्केपणाने धरून असिो
आहण अत्यांि प्रेमाने ि कौशल्याने माझ्या मनाची समजूि घालून मला पुन्िा
मूळहस्थिीला आणिो. मग मलािी माझ्या भूहमके ची जाणीि िोिे आहण घट्ट
झालेले माझे मन कृ ष्णाच्या प्रेमाने हिरघळू न पुन्िा मोकळे िोिे. माझ्या
मनािील कृ ष्णप्रेम ि त्याची मििी पुन्िा जागी िोिे आहण कृ ष्णाच्या खेळाि
मी पुन्िा सामील िोऊन, त्याच्या खेळाचा आनांि अनुभिण्यास सुरूिाि
करिो.”
बलरामाने अशा िऱ्िेने जी बोलायला सुरूिाि के ली िी के लीच. िो
थाांबायचे कािी लक्षणच दिसेना. बलराम असा दकिी िेळ बोलि राहिला
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असिा कोण जाणे? सुिाम्याला पाहिल्याबरोबर बलरामाला जे भरून आले,
िे मोकळे करिाना त्याच्याकर्ू न कृ ष्णाचे प्रेम ि मािात्म्यच प्रगट िोऊ
लागले. खरे िर, कृ ष्णाचे प्रेम ि मािात्म्य िे िोन्िी एकरूपच आिेि. कृ ष्णाचे
प्रेम प्रगट करायला गेले की त्याचे मािात्म्यच प्रगट िोिे आहण कृ ष्णाचे
मािात्म्य िणडन करायला गेले, की त्याचे प्रेमच अहधकाहधक प्रगट िोऊ
लागिे. कृ ष्णप्रेमाचे ि कृ ष्णमािात्म्याचे िेच कक्यय एकाच िेळी बलरामिी
अनुभिीि िोिा आहण सुिामािी अनुभिीि िोिा. िेच िर कृ ष्णाच्या भक्तीचे
मािात्म्य आिे. कृ ष्णाच्या भक्तीने कृ ष्णाशी एकरूप झालेले त्याचे भक्त,
एकमेकाांच्या सििासाििी कृ ष्णाशी कक्यय पािल्याचाच आनांि अनुभिीि
असिाि.
िे लक्ष्मी, बलराम कृ ष्णाहिषयी ज्या मोकळे पणाने बोलि िोिा िसे
बोलणे त्याला प्रत्यक्ष कृ ष्णासमोरिी प्रगट करणे शक्यय झाले नसिे. कारण
कृ ष्णाच्या प्रत्यक्ष उपहस्थिीि त्याच्याचहिषयी बोलण्याला थोड्याशा मयाडिा
या आल्याच असत्या आहण बलरामाला त्याच्या स्िभािामुळेिी त्या मयाडिा
जरा जास्िच जाणिल्या असत्या. परां िु सुिाम्याशी बोलिाना मात्र बलराम
पूणडपणे मोकळा झाला. कृ ष्णाहिषयी एिढया मोकळे पणाने बहुधा िो प्रथमच
बोलि असािा. म्िणूनच बलरामाकर्ू न कृ ष्णाचे स्िभाििहशष्य प्रगट िोि
असिाना त्याचा आनांि जसा बलरामाला झाला, िसाच िो सुिाम्यालािी
झाला आहण त्या िोघाांचेिी स्थळ-काळाचे भान थोर्ा िेळ िरिल्यासारखेच
झाले.
िेिढयािच िेथे प्रत्यक्ष कृ ष्णाचेच आगमन झाले आहण िेथील सिड
हचत्रच एकिम पालटले. कृ ष्णाने प्रथम सुिाम्याच्या जिळ जाऊन त्याच्याशी
िस्िाांिोलन के ले आहण त्याचे खास हमहश्कल िास्य करीि िो सुिाम्याकर्े
पािि राहिला. त्यानांिर झटकन िळू न कृ ष्ण बलरामाच्या जिळ गेला आहण
त्याने बलरामाला िाकू न नमस्कार के ला. बलरामाने पटकन कृ ष्णाला उचलून
आपल्या हमठीि घेिले आहण कृ ष्णाच्या पाठीिर कौिुकाची थाप मारून
बलराम म्िणाला,

कृ ष्णपरमात्मा

“कृ ष्णा, िे मात्र िुला चाांगलेच जमिे. माझा बाह्ाांगाने असा मान
ठे िून मी िुझा मोठा बांधू आिे याची िू मला सारखी आठिण करून िेि
असिोस. पण मी मात्र जाणून आिे की मानाच्या मोठे पणापेक्षा मनाचा
मोठे पणा िाच मित्त्िाचा आिे आहण िोच खरा सिाांसाठी उपयोगाचा आिे.
असा मनाचा मोठे पणा फक्त िुझ्यापाशीच आिे िेिी खरे आिे. म्िणूनच िू
नेिमीच सिाांचा योग्य िो मान राखीि असिोस आहण सिाांची योग्य िी
काळजीिी घेि असिोस. कोणाच्यािी प्रत्यक्ष मििीसाठी िूच नेिमी धािून
जाि असिोस आहण िे सिड िुझ्याकर्ू न अगिी हनरपेक्षपणे ि हनःस्िाथीपणे
घर्ि असिे. त्याचे कारण म्िणजे िुझ्याठायी सिाांहिषयी असलेला आत्यांहिक
आपलेपणा िेच आिे.
असो. कृ ष्णा, आिा िू या आपल्या हमत्राचा िाबा घे आहण त्याच्या
सुखस्िास््याची नीट ि पूणड काळजी घे. त्याला पुरेशी हिश्राांिी घेऊ िे. िो
प्रिासािून िमून भागून आलेला आिे िे लक्षाि ठे ि. आिा उगाचच त्याच्याशी
जास्ि बोलण्याि िेळ घालिून त्याला जास्ि त्रास िेऊ नकोस. नांिर िुला
बोलायला पुष्कळ अिधी ि सांधी हमळणारच आिे. कारण एकिा का िू
बोलायला लागलास की मग िुला िेळेचे भानच रािि नािी आहण िुझ्या
गोर् बोलण्याने ककणारािी एिढा मांत्रमुग्ध िोऊन राििो, की िो िर सिडच
भान हिसरिो. म्िणूनच मीसुद्धा सुिाम्याशी अगिी थोर्ािेळच बोलि िोिो.
आिा मी माझ्या कामासाठी हनघिो आहण माझे काम िरी काय? िर िेच की
जे कािी कृ ष्णा, िू ठरिले आिेस त्याला माझी मान्यिा िेणे! िोय की नािी
कृ ष्णा?”
असे म्िणून बलरामाने हमहश्कलपणे िसून कृ ष्णाच्या पाठीिर
कौिुकाची थाप मारली आहण िो लगबगीने िेथून हनघून गेला.
बलरामाच्या पाठमोऱ्या रूपाकर्े पाहून कृ ष्ण मांिहस्मि करीि िेथेच
थोर्ा िेळ उभा राहिला. पण सुिाम्याच्या नजरे ि मात्र बलरामाहिषयी
कौिुक ि एक प्रकारचे कु िूिलिी िोिे. त्याला मािीि नसलेला असा
बलरामाच्या व्यहक्तमत्िािील एक निाच पलू आज सुिाम्याला पिायला
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हमळाला. मागे साांदिपनींच्या आश्रमाि असिाना बलरामाने सुिाम्याशी,
कृ ष्णाच्या बालपणीच्या गोकु ळािील चररत्राहिषयी के िढे िरी रां गिून रां गिू न
बोलणे के ले िोिे. पण यािेळेस कृ ष्णाचे द्वारके िील जीिन, त्याचे बलरामाशी
असलेले सांबांध आहण कृ ष्णाच्या स्िभािाचा बलराम त्याच्या परीने घेि
असलेला आनांि, िे सगळे प्रत्यक्ष बलरामाच्या मुखािून ककिाना सुिाम्याला
एकीकर्े निलिी िाटि िोिे आहण िुसरीकर्े एक प्रकारचा आनांििी िोि
िोिा.
सुिाम्याच्या मनाची अिस्था ि त्यािील भाि कृ ष्णाने लागलीच
ओळखले आहण थोर्ेसे िसून िो सुिाम्याला म्िणाला,
“अरे सुिाम्या, िू बलरामिािाांकर्े एिढया चदकि नजरे ने का बरे पािि
आिेस? आमच्या िािाांनी िुला एिढे साांहगिले िरी काय? त्याांनी िुला
हनहििपणे माझ्याहिषयीच आहण िेिी अगिी कौिुकाने कािीिरी साांहगिले
असणार याची मला खात्री आिे. कारण मला आमच्या िािाांचा स्िभाि
पूणडपणे माहिि आिे. साधे, सरळ ि अत्यांि प्रेमळ असेच त्याांचे िणडन करािे
लागेल. त्याांना छक्के पांजे कधीच करिा येि नािी आहण कोणी के ले िर िे
त्याांच्या लक्षाििी येि नािी. परां िु व्यििाराि आहण हिशेषिः राजकारणाि
असा सरळपणा ि भोळसटपणा िे िोषच ठरिाि. िेथे के िळ सरळमागी
असून चालि नािी. कारण आपण सरळमागाडने जाि असिाना िुसरा कोणी
िाकर्ी िाट करून आपल्या मागाडि हशरला आहण आपल्याला आर् आला, िर
िेळप्रसांगी आपल्यालािी आपला सरळ मागड सोर्ू न िाकर्या िाटेने जािे
लागिे ककिा आपल्या आर् येणाऱ्याला बाजूला करून, त्याला त्याच्या िाटेला
लािािे लागिे.
पण नेमके िेच आमच्या िािाांना समजि नािी आहण जमििी नािी.
त्याांचे नेिमी एकच म्िणणे ि साांगणे असिे की आपला चाांगला मागड आपण
सोर्ायचा नािी. मग भले त्यासाठी आपल्याला कािी त्रास झाला िरी
बेित्तर! परां िु व्यििाराि काय ककिा राजकारणाि काय, िुष्ट ि िुजडनाांच्या
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बरोबर सरळ मागाडने िागणे िी मनाची िुबडलिाच ठरिे आहण त्यामुळे
आपल्याला िर त्रास िोिोच, परां िु त्याचबरोबर इिर अनेकाांना ि हिशेषिः
सामान्य जनाांना अहिशय िुःख सिन करािे लागिे. त्यािून पुन्िा िुजडनाांचे
िुष्टत्ि पोसले जाऊन िे अहधकच िाढिे िे िेगळे च. िेव्िा अशा लोकाांशी
िागिाना साम, िाम, िांर् ि भेि या सिाांचा उपयोग करूनच त्याांना आपल्या
मागाडिून िूर करािे लागिे. त्यासाठी शक्ती, युक्ती ि मुख्यिः हििेक याांचा
िापर करािा लागिो.
अरे सुिाम्या, पण नेमके िेच आमच्या िािाांना मानिि नािी. त्यामुळे
अशा गोष्टींना त्याांची कधीच मान्यिा हमळि नािी. मग मला कािी िेळा
त्याांच्या नकळि कािी हनणडय घेऊन त्याांची कायडिािी करािी लागिे. काय
करणार? माझािी नाइलाजच िोिो. पण नांिर कधीिरी मी सािकाशीने,
सिर्ीनुसार िािाांच्या कानािर सिड गोष्टी घालिो. िेव्िा मात्र आधी
िािाांच्या रागाचा पारा एकिम िरिी चढिोच, पण थोर्या िेळाने िे शाांि
िोिाि. त्या हनणडयाांच्या मागची कारणमीमाांसा ि त्या हनणडयाांची
फलहनष्पत्ती जेव्िा मी त्याांच्या लक्षाि आणून िेिो िेव्िा िे माझे कौिुक
करून मला िाििी िेिाि. परां िु माझ्या कायडपद्धिीहिषयीचा त्याांचा हनषेध
मात्र नोंििून ठे िण्यास िे मुळीच हिसरि नािीि.
पण सुिाम्या, आमच्या िािाांचा सिाडि मोठा गुण म्िणजे त्याांचा
प्रेमळपणा िोय. बाह्ाांगाने िे बरे चसे गांभीर ि कािीिेळा थोर्ेसे रागीटिी
िाटिाि. त्याांच्या एकिम जिळ जाण्याची सामान्याला थोर्ीशी आिरयुक्त
पण भीिीच िाटिे. िािािी आपणहून सिाांच्याि िसे हमसळि नािीि.
त्यामुळे त्याांच्याहिषयी गरसमज सांभििाि िे खरे आिे. परां िु एकिा का
त्याांची मेिरे नजर एखाद्यािर झाली आहण िािाांनी त्याला एकिा का आपला
म्िटला, की मग मात्र िे त्याच्याशी प्रेमाच्या अत्यांि मोकळे पणाने िागिाि.
त्याांच्या रठकाणी कािी आि-बािेर असे नसल्यामुळे एखाियाचे चुकले िर
िािा स्पष्टपणे त्याला त्याची चूक िाखिून िेिाि. त्यामुळेच लोक िािाांिर
दकत्येकिेळा नाराजिी िोिाि. परां िु िेच आमचे िािा एखाियाचे कौिुक
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करायला लागले, की मग मात्र िे त्याचे एिढे कौिुक करिील आहण त्याला
एिढे इनामिी िेिील, की हिचारायची सोय नािी. कु ठचीिी गोष्ट िािची
राखून करणे मुळी त्याांना जमिच नािी. िाच त्याांच्या स्िभािाचा गुणिी आिे
आहण िसे बघायला गेले िर िोच िोषिी आिे.
अरे सुिाम्या, आपल्या व्यक्तीच्या कोणत्यािी सांकटप्रसांगी धािून जाणे
आहण त्याला पूणडपणे मिि करणे िािी आमच्या िािाांचा एक हिशेषच गुण
आिे. मग त्यासाठी िे कधीिी मागेपुढे पािणार नािीि. त्यामुळेच मलािी
िािाांचा नेिमीच भरिसा िाटि असिो. समजा कािी कारणाने िािा
माझ्यािर नाराज असले िरीिी मला जेव्िा जेव्िा त्याांच्या मििीची जरूर
लागिे, िेव्िा िेव्िा िक्काने मी त्याांच्याकर्े जािो आहण त्याांच्याकर्े त्याांचे
सािाय्य मागिो. त्यािेळेस िेिी पूिीच्या रागालोभाचे जरािी स्मरण न
ठे ििा अगिी सिजपणे ि पूणडपणे माझी मिि करिाि. पण त्यानांिर मात्र
िािा त्याांचा माझ्याशी असलेला अबोला पुन्िा धरिाि. अशी िी आमच्या
िािाांच्या स्िभािाची मोठी मौज आिे आहण त्याची गांमि मी नेिमीच
अनुभिि असिो.”
कृ ष्णाच्या बोलण्यािरिी मध्येच िसून सुिामा म्िणाला, “अरे कृ ष्णा,
िुला िर सिाांचीच ि नेिमीच गांमि िाटि असिे आहण माझ्या मिे िीच खरी
सिाडि गमिीची गोष्ट आिे. पण जीिनाि गांभीरिेने घेण्यासारखे कािी आिे
की नािी? कारण जीिन िीच एक अत्यांि गांभीर गोष्ट आिे, िे मी माझ्या
अनुभिाने साांगिो. सिडच गोष्टी आपण िसण्या—खेळण्यािच पािि ि करीि
राहिलो, िर मग जीिनािील गाांभीयडच हनघून जाईल आहण जीिन म्िणजे
एक पोरखेळच िोऊन रािील. पण िसा िो नक्कीच नािी. िू मात्र सिडच गोष्टी
िसि खेळि करिाना दिसिोस आहण िुसऱ्याांच्या गोष्टीिी अगिी त्याच
िृत्तीने घेिानािी दिसिोस. पण मग खरे जीिनाि कसे िागाियास ििे बरे ?
िसे बघायला गेले िर िुझेिी जीिन मला िरी बरे च कटकटीचे ि
गुांिागुांिीचेच दिसि आिे. िरीिी िू मात्र कशाचीिी ि कोणाहिषयीिी िक्रार
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न करिा, सिड गोष्टी अगिी शाांिपणे ि िसिमुखाने करिाना दिसिोस आहण
सिासिडकाळ आनांिाचा अनुभि घेि असिोस. याचे नेमके रिस्य काय िे मला
उलगर्ू न साांगशील का?”
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कृ ष्ण—सुिामा सांिाि

सुिाम्याच्या बोलण्यािर कृ ष्ण अत्यांि मोकळे पणाने िसला आहण
सुिाम्याला म्िणाला,
“अरे हमत्रा, िू िर अगिी कळीचाच प्रश्न हिचारलास. पण िू म्िणिोस
िसे याि रिस्य िगरे कािीिी नािी. सिड कािी अत्यांि स्पष्ट ि सरळ आिे.
एक मित्त्िाची गोष्ट लक्षाि ठे ि, की जसा काळाचा प्रिाि आिे िसाच
जीिनाचािी प्रिािच आिे. म्िणजे हनिान िो िसा असाियास िरी ििा.
कारण िरच त्याला खऱ्या अथाडने जीिन असे म्िणिा येईल. जसे प्रिािाि
कोणिीिी गोष्ट कायमची रटकि नािी, िर िी प्रिािाबरोबर िाहून जािे,
िसेच कालप्रिािाि अनेक व्यक्ती येिाि ि जािाि आहण अनेक प्रसांग घर्िाि
ि घर्ू न जािाि. िाखिायला म्िणून कािीिी हशल्लक रािि नािी. परां िु
जेव्िा मन त्या व्यक्ती िा प्रसांगाि अर्कू न राििे िेव्िा त्या मनाला िुःखाचा
अनुभि येण्यास सुरूिाि िोिे. एकिर सुख सांपले म्िणून िुःख िोिे ककिा
अनुभिलेल्या िुःखाच्या स्मरणाने िुःख अहधकाहधक िाढि राििे. त्यामुळे
मग जरी बाियाांगाने जीिन चालू असले िरी मनाच्या ठायी जीिनाचा प्रिाि
अर्ल्यासारखा िोिो. मन पुढे जायला मागिच नािी. िेव्िा मनाठायी
मोकळे पणा असणेच अत्यांि आिश्यक आिे. कारण िरच मन कशाििी ि
कोणाििी गुांिून न राििा िस्िुहनष्ठ रािील आहण प्रसांगानुसार त्या त्या िेळेस
िसा िसा अनुभि घेऊन लगेचच मोकळे िी िोईल.
असा मोकळपणािी मनाला िेव्िाच प्राप्त िोईल जेव्िा िे मन ईश्वरी
प्रेमाने युक्त असेल. कारण िा मोकळे पणाचा गुण फक्त ईश्वरी प्रेमािच आिे.
िेच ईश्वरी प्रेम िर आपल्याला आपले सद्गुरू साांदिपनी याांच्या रूपाने
अनुभिायला हमळाले आहण त्याांच्याच कृ पेने िे आपल्याठायी हनमाडण झालेले
आिे िेिी खरे च आिे. िे ईश्वरी प्रेम जेव्िा त्याच्या गुणात्मकिेने ि गुणित्तेने
प्रगट िोिे, िेव्िा आपल्या मनालािी त्या प्रेमाचा मोकळे पणा सिजिेने प्राप्त
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िोिो. मग आपले मन के व्िािी, कशाििी गुांिून न राििा त्या ईश्वरी प्रेमाने
नेिमी िाजेििाने ि टिटिीि राििे.
अरे सुिाम्या, िू म्िणिोस त्याप्रमाणे जीिन िे खरोखरी गांभीरच आिे.
िो पोरखेळ नािी िे सत्यच आिे आहण िे जीिन गाांभीयाडनेच जगायचे आिे.
कारण भाग्याने लाभलेले मानिी जीिन िे िर त्या परमेश्वराचे एक िरिानच
आिे. िी आपल्याला हमळालेली एक अमूल्य सांधीच आिे. िेव्िा िी सांधी
फु कट ििर्िा कामा नये. के िळ सुखासाठी ि मौजमजेिच आपण आपले
आयुष्य घालिले, िर हमळालेला मानिी जन्म िा व्यथडच गेला असेच म्िणािे
लागेल. पण एक गोष्ट लक्षाि ठे ि की जीिन गाांभीयाडने जगणे म्िणजे के िळ
कोरर्ेपणाने ककिा उिासीनिेने जगणे नव्िे, िर जीिनाचा खरा िेिू जाणूनच
िसा अनुभि प्रत्यक्ष जीिनाि घेणे, म्िणजेच त्या जीिनाचे गाांभीयड
आपल्याला खऱ्या अथाडने उमगले असे िोईल.
िेव्िा

जीिन

आनांिाने

जगायचे

आिे,

कारण

असा

आनांि

अनुभिण्यासाठीच आपल्याला िे जीिन प्राप्त झालेले आिे. बािय जीिनाि
आनांि शोधि बसलो िर आपल्या िाटयाला फक्त सुखिुःखाच्या द्विाचाच
अनुभि येईल. परां िु ईश्वरी प्रेमाचा आनांि आपल्या अांिराि सिि स्फु रि
असेल िर त्या आनांिाचा अनुभि आपल्या बािय जीिनाििी हनहििपणे
येईलच येईल. परमशाांिी, परमिृप्ती, सिाांहिषयी उिासीनिा म्िणजे
अहलप्तिा, िरीिी आपलेपणा आहण सिासिडकाळ मोकळी िृत्ती िीच त्या
आनांिाची लक्षणे आिेि.
अरे सुिाम्या, एक गोष्ट लक्षाि ठे ि, या आनांिाच्या अनुभिाची अिस्था
अांिःकरणाि अत्यांि सखोल असिे आहण या सखोलिेलाच गांभीरिा असे
म्िणिाि. िेव्िा आनांिाच्या अनुभिासाठी जीिन जगणे म्िणजेच गांभीरिेने
जीिन जगणे िोय. त्यामुळेच जीिनािील सिड िागणे, बोलणे िे गांभीरिेनेच
घर्िे. त्यामध्ये के व्िािी उिािीळ ककिा उथळपणा असि नािी, िर
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सखोलिाच असिे. बाह् प्रसांग ककिा व्यक्तींचे हिहिध स्िभाि याांच्या
मनािरील िात्काहलक पररणामाने कधीिी उच्छृ ांखल प्रहिदक्रया व्यक्त िोि
नािीि. िर प्रत्येक गोष्टीचा योग्य ि सखोल हिचार घर्ू न हििेकानेच उच्चार
ि आचार घर्ि असिाि. पण असे घर्णे िे फक्त स्ििःच्या बाबिीिच शक्यय
आिे. कारण आपले गाांभीयड आपल्या ठायी असिे आहण आपला हििेक िा
आपल्या रठकाणी सिि जागृि असिो. पण िुसऱ्याांच्या बाबिीि काय घर्ािे
िे आपल्या िािाि अहजबाि नसिे. कारण प्रत्येकजण िा त्याच्या त्याच्या
स्िभािानुसार जीिनाि िागि असिो आहण परमेश्वरी सत्तेि त्याच्या
त्याच्या नहशबानुसार त्याला फळे हमळि असिाि. अशा व्यक्ती या जेव्िा
आपल्या बाह् जीिनाचा एक भाग असिाि िेव्िा आपल्यालािी त्याांच्याि
बाह्ाांगाने सिभागी िोणे भागच पर्िे. त्यािेळेस त्याांच्या स्िभािानुसार
घर्णाऱ्या त्याांच्या िागण्या बोलण्याचा आपल्यािर बरािाईट पररणाम िोणे
सािहजकच असिे. अशािेळी मनाची शाांि हस्थिी राखून आपल्या मनाि
रागलोभािी हिकार हनमाडण िोणार नािीि, याची काळजी आपली
आपल्यालाच र्घयािी लागिे. कारण िुसरा कािी आपली काळजी घेईल अशी
त्याच्याकर्ू न अपेक्षा करणेिी चुकीचेच ठरे ल.
िे सुिाम्या, अशा िेळीच िुसऱ्याकर्ू न घर्णाऱ्या गोष्टी आपल्या
मनािून आि खोलिर जाणार नािीि याची खबरिारी घेणे आिश्यक असिे.
त्यासाठीच मग आपल्याला आपल्या मनाची मुळािील जर्णघर्णच
बिलािी लागिे. आपल्या मनाच्या स्िभािाििी बिल घर्िािा लागिो.
बाह्ाांगाच्या गोष्टी ज्या आपल्या िािाि नािीि, त्या गाांभीयाडने न घेण्याची
मनाला सिय लािािी लागिे. आिा त्या गोष्टींकर्े गाांभीयाडने पािायचे नसेल
िर गांमिीच्या िृष्टीनेच पािणे घर्ािे लागेल. िरच त्या गोष्टींचा िोणारा
पररणाम िा िात्काहलक रािील आहण िेथल्या िेथेच िो सांपूनिी जाईल.
त्याचा शिेंर्ा बुर्खािी मनामध्ये अहजबाि हशल्लक रािणार नािी. मग त्या
गोष्टी मनािून आणखी आि उिरण्याचािी प्रश्नच उरणार नािी. सिड हनिार्ा
िा मनािल्या मनािच िोऊन मन पुन्िा िात्काळ मोकळे च िोईल. प्रत्येकाचे
हभन्न हभन्न स्िभाि, त्याची िेगळी िृत्ती, कृ िी करण्याची िेगिेगळी शली
याांची एक मौजच मनाला िाटि रािील. नािीिरी हिहिध अांगाांनी ि रां गाांनी
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प्रगटलेली िी सृष्टी िा त्या परमेश्वराचा एक हिनोिच आिे. उत्स्फू िडपणे
घर्णारा, मनाला सुखिणारा आहण मनाला नेिमी िलक्यया फु लक्यया हस्थिीि
ठे िणारा िा परमेश्वराचा हिनोि ज्याला कळला, मानिला आहण भािला
त्यालाच खरा आनांि अनुभििा आला आहण त्याचेच त्या आनांिाने जीिन
जगणे घर्ले, िेच सत्य आिे.
अरे सुिाम्या, पण एक मित्िाची गोष्ट लक्षाि ठे ि की िुसऱ्याच्या
स्िभािाचा ि िागण्या-बोलण्याचा आपल्यािरिी नकारात्मक ि खोलिर
पररणाम िोऊ नये, म्िणूनच के िळ त्याचा स्िभाि ि िागणे-बोलणे गांमि
म्िणूनच स्िीकारणे योग्य आिे. पण त्याचा अथड असा नव्िे, की आपण
िुसऱ्याचा उपिास करािा ककिा त्याच्या िुःखाला िा अर्चणींना कमी
लेखािे. िुसऱ्याच्या सांकटाचा िा त्रासाचा एखाद्याला जर आनांि िाटायला
लागला, िर असे नक्की समजािे की त्याच्या ठायी कािीिरी मानहसक हिकृ िी
हनमाडण झालेली आिे. पण ईश्वरी प्रेमाने हनत्य युक्त असल्यामुळे ज्याचे मन
स्िच्छ ि हनमडळ आिे त्याच्या रठकाणी मात्र हनहििपणे इिराांच्या
िुःखाहिषयी ि अर्चणींहिषयी िया ि कणि िेच असणार. साांसाररक
व्यापाांनी ि सांकटाांनी िप्त झालेल्या जीिाांहिषयी त्याच्या रठकाणी
सिानुभूिीच असणार. एिढेच नव्िे, िर त्याच्याकर्ू न अशा जीिाांना मिि
करण्याचा ि शाांि करण्याचाच प्रयत्निी अगिी सिजपणे घर्णार. अथाडि
स्ििःच्या मयाडिा ओळखून असल्यामुळे िो स्ििःच्या मयाडिेबािेर जाऊन
िुसऱ्याला मिि करणार नािीच. परां िु ईश्वरी सत्तेिर पूणड श्रद्धा असल्यामुळे
िो सांसारािील िुःहखिाांना ि पीहर्िाांना ईश्वराची आळिणी करण्याचा ि
त्या ईश्वरालाच शरण जाण्याचा मागड साांगणार आहण िो स्िानुभिाने
िाखिणारिी, िे मात्र हनहिि.”
कृ ष्ण असा दकिीिरी िेळ बोलिच िोिा आहण सुिामािी
भारािल्यासारखा िे सिड िन्मय िोऊन ककि िोिा. असेच बोलणे आणखीिी
दकिीिरी िेळ चालूच राहिले असिे. परां िु श्रिणाने मन िृप्त िोि असलेल्या
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सुिाम्याच्या मुखािून एकिम कृ ष्णाला िाि िेणारे उद्गार सिजपणे हनघाले ,

“अरे कृ ष्णा, िुझी िर अगिी कमालच आिे. िुझ्या मुखािून
जीिनाहिषयी ककि असिाना श्रिणाची जरी पूिी झाली नािी आहण िी
कधी िोऊ शके ल असे मला िाटि नािी, िरी माझे मन मात्र पूणडपणे भरून
राहिले आिे. जीिनासांबांधी ज्ञान म्िणून जरी िे दकिीिी ककले िरी िे नुसिे
शब्िज्ञान ककिा ित्िज्ञान नव्ििे, िर त्यािून िुझ्या अांिःकरणािील ईश्वरी
अनुभिाची सिज अिस्थाच प्रगट िोि िोिी. म्िणूनच ककि असिाना
बुद्धीला िुझ्या साांगण्यािील सत्यत्ि जसे लगेचच पटले, िसेच मनालािी
त्याने हिचार करायला लािले. िुझे साांगणे प्रत्यक्ष जीिनाशी हनगहर्ि
असल्यामुळे िे िशा आचरणाला उद्युक्त िर करीलच, पण त्याचबरोबर िसे
आचरण करिा येणे शक्यय आिे असा हिश्वासिी माझ्या मनामध्ये हनमाडण
झाला आिे.
अरे कृ ष्णा, िसे म्िणशील िर िू जे साांगणे के लेस िे मी सद्गुरू
साांदिपनींच्या मुखािूनिी श्रिण के लेले आिे. पण त्यािेळेस के िळ त्याांचे
हनरूपण ककिा प्रिचन म्िणून श्रिण करणे घर्ि असे. िे ज्ञान म्िणून बुद्धीला
आकलन िोि असे खरे , पण मन मात्र त्या श्रिणाि पूणडपणे कधी न रमिा,
अहलप्तच रािि असे. कारण या ककलेल्या ज्ञानाचे प्रत्यक्ष आचरण
आपल्याकर्ू न घर्ेल की नािी, अशी शांका मनामध्ये कु ठे िरी घर करून
राहिलेली असे. ककबहुना असे प्रत्यक्ष आचरण करिा येणे आपल्याला शक्यय
िोणारच नािी, याची खूणगाठ मनामध्ये पक्केपणाने बाांधलेली असे. पण िुझे
साांगणे िे मुख्यत्िेकरून प्रत्यक्ष जीिनासांबांधीचे ि िनांदिन व्यििाराहिषयीचे
आिे. िे माझ्यािरील अत्यांि प्रेमाने घर्ि आिे आहण मुख्य म्िणजे िुझे बोलणे
िे माझ्याशी प्रत्यक्ष सांिाि के ल्यासारखे आिे. त्यामुळे माझ्या मनािर त्याचा
प्रभाि अगिी सिजपणे ि कायमचा िोऊन राििो आिे. त्याने माझ्या
मनाच्या हिचाराला चालना िर हमळालीच आहण िसे प्रत्यक्ष िागण्याचा
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िृढहनियिी िोि आिे. कारण हनरपेक्ष ज्ञान ित्ि म्िणून बुद्धीला कळले , िरी
त्याचा अनुभि प्रत्यक्ष जीिनाि घेिल्यानेच त्या ज्ञानाच्या सत्यत्िाची प्रहचिी
येणार आिे. त्यासाठी आधी मनाचीच िशी अिस्था िोणे िे अत्यांि आिश्यक
ि मित्िाचे आिे. िशी मनाची अिस्था िोण्यासाठीच िुझा प्रत्यक्ष सििास
करणे, िुझ्या प्रेमाचा प्रत्यक्ष अनुभि घेणे ि िुझ्याशी प्रत्यक्ष सांिाि साधणे
अत्यांि जरूरीचे आिे. कारण त्यामुळेच िुझे रूप, िुझे ध्यान ि िुझा बोध
मनामध्ये सिजपणे ठसेल.
िे कृ ष्णा, साांदिपनींच्या आश्रमाि मला िुझा सििास भाग्याने
हमळाला आहण िुझ्या व्यहक्तगि प्रेमाचा अनुभििी मला घेिा आला खरा,
पण त्यािेळेस िुझे मािात्म्य मला मािीिच नव्ििे. बलरामाच्या मुखािून
िुझे गोकु ळािील चररत्र ककल्यािर िुझे आगळे िेगळे पण जरी लक्षाि आले
िोिे, िरी िेिढयाने िुझे मािात्म्य मात्र माझ्या लक्षाि आले नव्ििे. सद्गुरू
साांदिपनींनी कृ पािांि िोऊन जेव्िा िुझे यथाथड मािात्म्य मला साांहगिले आहण
माझ्या कल्याणासाठी िुझ्याच भक्तीचा मागड मला िाखिला, िेव्िा मात्र मला
िुझ्याकर्े पािण्याची खरी िृष्टी लाभली. पण पािण्यासाठी म्िणून िूच
माझ्या सन्मुख नव्ििास. मग मात्र िुझ्या िशडनाची ओढ माझ्याठायी लागून
राहिली आहण िुझ्या पराक्रमाच्या ि थोरिीच्या कथा कानािर आल्यािर
िर, िी ओढ सिि िाढिच राहिली. परां िु िुझी भेट कशी ि कधी र्घयािी िेच
लक्षाि येईना. शेिटी िू ि सिड यािि मथुरा सोर्ू न येथे , िूच निीन
िसिलेल्या द्वारके ला रािायला आल्याची बािमी माझ्या कानािर आली
आहण माझा आनांि गगनाि मािेच ना! िे िर के िळ माझ्यासाठीच घर्लेले
आिे याची मला पक्की खात्री िाटली. ईश्वराच्या हनयिीिील लाभलेल्या या
अनुकूलिेची खूण माझ्या लक्षाि आली. िुझी भेट कोणत्यािी पररहस्थिीि
आिा र्घयायचीच अशी खूणगाठ मी माझ्या मनाशी बाांधली. एकीएक िुझ्या
भेटीचा ध्यासच माझ्या मनाला लागला आहण शेिटी सिड सांसार बाजूला
सारून िुझ्या भेटीसाठी धाििच हनघालो.
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िे कृ ष्णा, िुझ्या भेटीचा िर मला अत्यांि आनांि झालाच. पण
त्यािीपेक्षा मला भेटल्यािर िुला झालेला आनांि जेव्िा मी पाहिला, िेव्िा िर
मला आनांिाचे भरिेच आले. कारण िू माझ्याकर्े िुझा भक्त म्िणून पािि
असल्याचेच िे सुहचन्ि िोिे आहण िुझा भक्त म्िणून असण्याहशिाय िुसरा
कोणिािी आनांि या हत्रभुिनाि नािी. पण त्यािीपेक्षा प्रत्यक्ष िुझे जीिन
आहण त्या जीिनािील िुझा मोकळे पणाचा सिज िािर मला अगिी जिळू न
पिायला हमळाला, िेव्िा मात्र मी आधी चदकि ि नांिर सािधच झालो.
‘आनांिाने जीिन जगणे’ म्िणजे काय िे मला िुझ्या रूपाने प्रत्यक्ष पिायला
हमळाले. िुझे ि रूहक्यमणीचे सांबांध आहण िुझे ि बलरामाचे सांबांध पाहून मला
जेिढे निल िाटले, िेिढेच मला त्यापासून के िढेिरी हशकायलािी हमळाले.
िुमचे सिाांचे स्िभाि हभन्न हभन्न असूनिी िुमच्या सांबांधाि कोठे च िाणिणाि
दिसला नािी. िुझे िागणे िर सिाांशी एिढया मोकळे पणाचे असिे, की िूिी
कािी िाण घेि नािीस आहण सिाांि मित्िाचे म्िणजे िुझ्यामुळेिी कोणाला
िाण हनमाडण िोि नािी. सिड िािािरणच मुळी खेळीमेळीचे असिे.
परस्पराांच्या िेगळ्या िेगळ्या स्िभािाची ि िृत्तीची िुम्िी गांमिच अनुभिि
असिा. परां िु एिढे करूनिी िुमचे परस्पराांिर अहिशय प्रेम आिे िी गोष्ट
अहधक मित्िाची आिे.
िे कृ ष्णा, बाह्ाांगाचा एिढा प्रेमाचा मोकळे पणा असण्यासाठी िो
मुळाि अांिरािच असाियास ििा िे िर खरे च आिे. िसा िो िुझ्या रठकाणी
आिे आहण िेच िुमच्यािील प्रेमसांबांधाचे मूळ आिे िे मी जाणून आिे. िुझ्या
अांिःकरणािील प्रेमस्िरूप अिस्थाच िुझ्या बाह् जीिनािून प्रगट िोि असिे
आहण सिड सांबांहधिाांपयांि पोिोचि असिे. त्या प्रेमाने सिडच जण िेिढा िेळ
िरी हनहििपणे प्रभाहिि िोिाि. अथाडिच िी प्रेमयुक्त अिस्था कायमची
राखण्याचा प्रयत्न मात्र ज्याचा त्यानेच कराियास ििा. त्यासाठीच िुझ्या
प्रेमाचे, िुझ्या साांगण्याचे आहण त्यािीपेक्षा िुझ्या प्रत्यक्ष जीिनािील
अनुभिाचे के िळ हनत्य स्मरणच नव्िे, िर ध्यासच ििा. एिढे दििस मी
के िळ िुझ्या रूपाचेच स्मरण करीि असे. त्याने माझ्या मनाला एक प्रकारचे
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सुखिी िाटि असे खरे . पण प्रत्यक्ष जीिनाि मात्र आनांिाचा अनुभि घेणे
मला मुळीच जमि नसे. कारण िुझ्या प्रेमाने हनत्य युक्त रािणे मला शक्यय
िोि नसे. कािीना कािी बाह् कारणाचे हनहमत्त िोऊन मनाची हस्थिी
र्ळमळीि िोि असे आहण कािी िेळा िर िी पूणडपणे कोलमर्िच असे. िे
लक्षाि आल्यािर, मग िर मनाची आणखीनच हचर्हचर् िोि असे आहण
त्याचा सिड रागिी मग कु टुांबीयाांिरिीच हनघि असे.
अरे कृ ष्णा, िसे पाहिले िर िुझ्या बाह् जीिनाचा व्याप माझ्या
जीिनापेक्षा जास्ि आिे. पण िुझ्या रठकाणी त्याचा अहजबाि िाप िर दिसि
नािीच, उलट िू अगिी शाांि ि हनि उत्सािी असिोस. सिड करिाना
दिसिोस खरा, पण िू मात्र नामाहनराळाच राििोस. सिड गुांत्याि
गुांिल्यासारखा दिसिोस, पण िू मात्र पूणडपणे मोकळाच असिोस. सिड
बाह्रां गाििी त्या त्या िेळेला िू रां गलेला दिसिोस आहण त्यािेळी िू त्या त्या
रां गाने शोभूनिी दिसिोस. पण िरीिी िुझा खरा मूळ रां ग मात्र िेगळाच
असिो.
अरे कृ ष्णा, मला खरे च साांग, िुला िे सिड जमिे िरी कसे? त्याचे
रिस्य िरी काय बरे ? िे मला साांगशील िरी की नािी? कारण माझ्या
जीिनाि मला मात्र नेमका उलटा अनुभि येि असिो. ज्ञान ि बोध मी सिड
जाणून आिे. पण प्रत्यक्ष त्याचा अनुभि कािी मला जीिनाि घेिा येि नािी
िे मात्र खरे आिे. िसे बघायला गेले िर िूिी सिड हनत्य किडव्यकमे करिाना
दिसिोस. पण िी िू एिढया सिजपणे ि मोकळे पणाने करि असिोस की
िुझ्या िृष्टीने जणू िो एक खेळच आिे. पण िीच किडव्यकमे जेव्िा मी
करायला बघिो, िेव्िा िो एक घोळच िोऊन बसिो आहण त्यामुळे मनाची
िळमळ मात्र अहधकच िाढिे. िेव्िा याच्यािरिी हनहिि उपाय काय?
िुझ्याहशिाय िुसरा कोण बरे िो मला साांगणार? कारण िुलाच िो मािीि
आिे याची मला अगिी खात्री आिे.”
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सुिामा बोलि असिाना त्याच्या बोलण्यािील सिड भाि त्याच्या
मुखािर अगिी स्पष्टपणे दिसि िोिे. उहद्वग्निा, असिाय्यिा ि अगहिकिा िे
भाि, ज्याांचा अनुभि िो हनत्यच जीिनाि घेि असे, िे सिड भाि त्याच्या
रठकाणी जागे झाल्याचेच िे हचन्ि िोिे. कृ ष्ण सुरूिािीला सुिाम्याचे बोलणे
ककिाना त्याच्याकर्े पाहून गांमिीने हस्मििास्यच करीि िोिा. पण
सुिाम्याच्या मनाची िोणारी िगमग आहण प्रत्यक्ष जीिनाि आनांिाचा
अनुभि घेण्याची त्याच्या रठकाणी हनमाडण झालेली िळमळ जेव्िा कृ ष्णाच्या
लक्षाि आली, िेव्िा मग कृ ष्णिी अगिी गांभीरच झाला. त्याच्या मनाि
सुिाम्यािरील

प्रेमापोटी

त्याच्याहिषयी

ियाच

हनपजली.

कृ ष्णाने

सुिाम्याच्या खाांद्यािर आपला िाि ठे िून थोपटले आहण त्याचे म्लान झालेले
मुख आपल्या िािाने अगिी प्रेमाने कु रिाळले. सुिाम्यालािी कृ ष्णाच्या
प्रेमस्पशाडने एकिम भरूनच आले. त्याचे अश्रूांनी भरलेले नेत्र शेिटी
नाईलाजाने िाहूच लागले आहण िो एकिम कृ ष्णाच्या कु शीिच हशरून िेथेच
हिसािला. सांसारािील किडव्यकमे योग्य प्रकारे करण्याच्या प्रयत्नाांचा
सुिाम्याच्या रठकाणी िीघड काळ साचून राहिलेला सुप्त िाण, एका क्षणाि
नािीसा झाला आहण त्याचे मन पूणडपणे मोकळे िोऊन शाांि झाले.
कृ ष्णाने सुिाम्याला िशा हस्थिीि थोर्ा िेळ राहू दिले. सुिाम्याच्या
रठकाणी आलेला भािनेचा आिेग िळू िळू कमी झाला आहण सुिामा भानािर
आला. कृ ष्णापासून िूर िोऊ पािणाऱ्या सुिाम्याला, कृ ष्णाने प्रेमाने
स्ििःच्या जिळ बसिून घेिले. कृ ष्णाने सुिाम्याचे िोन्िी िाि आपल्या
िािाि धरून ठे िले आहण कृ ष्ण सुिाम्याशी िळु िार सुराि बोलू लागला.
“अरे सुिाम्या, आिा शाांि िो बघू. दकिी िरी काळ िुझ्या मनाि िे
िुःख िबून राहिले िोिे, िे आज मोकळे झाले आहण िुझे मन अगिी िलके
झाले आिे. आिा मी जे कािी िुला साांगि आिे िे नीट लक्षपूिडक कक. िसे
पिायला गेले िर किडव्यकमे करणे िे कोणाला म्िणजे कोणालािी चुकलेले
नािी, अगिी मलािी नािी. पण किडव्यकमेच करीि रािणे िेच ि एिढेच
कािी जीिन नािी, िर िो आपल्या जीिनाचा एक भाग आिे. पण िेिढेच
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ककिा त्यािीपेक्षा स्िधमाडचरण मित्िाचे आिे. कारण िे स्ििःशी सांबांहधि
आिे, िे जर आपण कायम लक्षाि ठे िले िर किडव्यकमाडच्या मयाडिा आपल्या
लक्षाि येिील आहण किडव्यकमाडचे रूपाांिर आपण मोिामध्ये िोऊ िेणार
नािी. किडव्यकमड िे नािेसांबांधाांमुळे आपल्या जिळच्याांच्या बाबिीि असिे.
पण िे दकिीिी आपल्या जिळचे असले िरी िुसरे च असिाि. प्रथम आपण,
मग सिड जग! आपण आिोि िोपयांिच िे जग आिे. आपण गेलो की िे सिड
जग बुर्ालेच की! आपण ह्ा जगािून गेलो आहण जग हशल्लक राहिले , की िे
आपले जाणे म्िणजे मृत्यूच िोय. परां िु आपण आिोि आहण सिड जगाचे
अहस्ित्ि आपल्या भानािून िरिले, की िीच आपली मुक्तीची अिस्था िोय.
अशी मुक्ती प्राप्त करून त्या मुक्त हस्थिीि कायमचे रमून रािणे िाच आपला
स्िधमड िोय आहण त्याचे प्रत्यक्ष आचरण करून िसा अनुभि घेणे, िेच आपले
स्िधमाडचरण िोय.
अरे सुिाम्या, खरे िर िुसऱ्याच्या बाबिीिील आपल्या किडव्यकमाडला
सिजच मयाडिा पर्ि असिाि. एक िर ज्याचे त्याचे प्रारब्ध असिे आहण
त्यानुसार ज्याला त्याला कमडफळ हमळू न िे भोगािे लागिे. िुसरे आहण सिाडि
मित्िाचे ि मूलभूि म्िणजे, सिडश्रेष्ठ अशी परमेश्वराची सत्ता आिे. त्यामध्ये
हनयिीनुसार सिड गोष्टी घर्ि असिाि. त्यामुळे आपल्या प्रयत्नाला िाि
असला िरी मयाडिा असिाि आहण आपल्या किृडत्िाच्या अिांकारालािी
जागाच हशल्लक रािि नािी. त्यामुळेच िुसऱ्यासांबांधीचे आपले किडव्यकमड
कधीिरी सांपिे ककिा आपल्याला िे सांपिािे लागिे. पण स्िधमाडचरण िे
आपल्या स्ििःसाठी असल्यामुळे कधीच सांपू शकि नािी ककिा थाांबूिी शकि
नािी. कारण िेच िर आपल्या जीिनाचा आधार आिे.

ककबहुना,

स्िधमाडचरणामुळेच आपले अहस्ित्ि आिे. खरे िर, स्िधमड िेच आपले खरे
अहस्ित्ि आिे.
अरे सुिाम्या, िा स्िधमड म्िणजेच आत्मधमड ककिा ईश्वरी धमड िोय
आहण याचीच िर ओळख आपल्याला आपले सद्गुरू साांदिपनी याांनी करून
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दिलेली आिे, नािी का? त्याचाच ध्यास धरिा धरिा आपल्याला त्याचा
अनुभि येिो आहण अनुभिाचे रूपाांिर कायमच्या जाहणिेि िोऊन राििे.
स्िानुभिाच्या या सिजािस्थेिच स्िानांिाचा अनुभि हनत्य िोऊन राििो.
त्या आनांिाच्या सिजहस्थिीिूनच जेव्िा सिड बाह् सृष्टीकर्े पािणे घर्िे
िेव्िा सिडकर्े िोच आनांि भरून राहिला आिे, असेच िृष्टीला येिे आहण सिड
सृष्टी िी स्िानांिाचा अनुभि बाह्ाांगानेिी घेण्यासाठी माध्यमच िोऊन राििे.
ज्याप्रमाणे सागराचे पाणी उचांबळू न दकिीिी िरिी गेले िरी पुन्िा स्िस्थानी
अगिी सिजपणे येऊन पाििे, अगिी त्याचप्रमाणे अांिःकरणािील
स्िानांिाच्या अनुभिाठायी स्फु रलेली आनांिाची उमी बाह्रूपाने प्रगट िोिे
आहण पुन्िा स्ििःच्याच ठायी हिलय पाििे. म्िणून आनांिाच्या या
बाह्रूपाि दकिीिी िेगिेगळी अांगे प्रगटली, िरी त्याि मनाचे गुांिणे
अहजबाि घर्ि नािी आहण दकिीिी हिहिध रां ग उमटले िरी िे रां ग मनाला
मुळीच हचकटि नािीि. मन पुन्िा आपल्या आत्मस्िरूपाि रममाण िोिे
आहण आत्मरां गाि रां गून राििे. असा िा अांिबाडह् खेळ आपल्या या िेिाचे
अहस्ित्ि आिे िोपयांि सिजपणे चालूच राििो. िीच िर त्या परमेश्वराची
मानिी िेिािील लीला आिे. िी लीला ज्याने जाणली त्यालाच या खेळाचा
आनांि िोिो. एिढेच नव्िे, िर िो िा खेळ खेळून स्ििः आनांि अनुभििो
आहण इिराांनािी आनांदिि करण्यास हनहमत्तमात्र िोिो.”
स्िानांिाच्या हस्थिीिील अांिबाडह् अनुभिाच्या खेळाचा आनांि
कृ ष्णाकर्ू न एिढ्या सिजपणे प्रगट िोि िोिा, की त्याचे श्रिण करणारा
सुिामा अगिी िल्लीन िोऊन कृ ष्णाकर्ेच पािाि राहिला िोिा. कृ ष्णाची
अिस्था पाहूनच सुिाम्याने ओळखले, की ज्या अांिबाडह् आनांिाच्या खेळाचे
िणडन कृ ष्णाच्या मुखािून सिजपणे शब्िरूप िोि आिे, िेच िर कृ ष्णाच्या
आांिररक अिस्थेचे लक्षण आिे. िोच स्िानांिाठायी सिजपणे स्फु रणारा
आनांििायी खेळ कृ ष्णाच्या रठकाणी आिािी घर्ि आिे आहण त्या खेळाि
सिभागी ि समरस िोऊन, त्या खेळाचा आनांि अनुभिण्याची सुिणडसांधी
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सुिाम्याला मोठया भाग्यानेच लाभली आिे, िे सुिाम्याच्या लक्षाि आले. त्या
आगळ्या िेगळ्या आनांिाच्या अनुभिाने सुिाम्याची सिड कायाच पुलदकि ि
रोमाांहचि झाली आहण त्याचे मनिी पूणडपणे अांिमुडख िोऊन स्ििःच्या स्ििःि
रममाण झाले. त्या आनांिाच्या िुरीयािस्थेिून स्ििःहून स्ििः बािेर येणे
सुिाम्याला शक्ययच झाले नसिे.
परां िु कृ ष्ण िा खरा खेहळया िोिा. त्यामुळे खेळाि िाहून जाऊन
खेळाच्या अधीन िो कधीच िोि नसे, िर िो खेळ त्याच्या स्ििःच्या पूणडपणे
स्िाधीन असे. कृ ष्णच त्या खेळाचा सूत्रधार असे आहण त्या खेळाची सिड
सूत्रेिी त्याच्याकर्ू नच अगिी लीलया िलिली जाि असि. त्या सूत्राच्या
आधाराने कृ ष्ण अनेकाांना अत्यांि प्रेमाने बाांधून ठे िीि असे. ज्याांनी स्ििःला
त्या कृ ष्णप्रेमाने बाांधून घेिले, िेच त्या कृ ष्णाचे प्रेमीभक्त िोऊन राहिले आहण
िेच भक्त कृ ष्णाच्या खेळाि समरस िोऊन कृ ष्णाशी खेळि राहिले. कृ ष्ण त्या
भक्ताांना त्याला ििे िसे खेळिीि राहिला आहण त्याचे भक्तिी कृ ष्णाला ििे
िसे खेळि राहिले. भक्त त्या खेळाद्वारे त्याचे प्रेम अनुभिीि राहिले, िर
कृ ष्णानेिी त्याच खेळाद्वारा स्िानांि उपभोगला. अशा िऱ्िेने उभयिा खेळि
खेळि आहण परस्पराांना खेळिीि खेळिीि एकमेकाांच्या हृियाि कायमचे
स्थान घेिे झाले. कृ ष्णाच्या अांिःकरणाि त्याचे भक्त पूणडपणे हिलीन झाले.
पण भक्ताांच्या अांिःकरणाि स्थानापन्न झालेल्या कृ ष्णाचे खेळणे िेथेिी
चालूच राहिले. आपल्या अांिःकरणािील स्िानुभिाच्या कृ ष्णाशी, मग
त्याच्या भक्ताांनीिी खेळ माांर्ला आहण त्याांना ििे िसे िे त्या कृ ष्णाशी खेळि
राहिले आहण त्याला खेळिीि राहिले.
आिा मात्र कृ ष्णानेच माांर्लेल्या आनांििायी खेळाची सिड सूत्रे
कृ ष्णाच्याच िािाि िोिी आहण सुिामा त्या सूत्राने कृ ष्णाशी पूणडपणे बाांधला
गेला िोिा. म्िणूनच सुिामा सांसारभािापासून पूणड मुक्त िोऊन, एकीएक
कृ ष्णप्रेमानेच युक्त िोऊन राहिला िोिा. िेिभान पूणडपणे िरिलेल्या
सुिाम्याजिळ कृ ष्ण गेला आहण त्याने सुिाम्याच्या मस्िकािर अत्यांि प्रेमाने
िाि ठे िून त्याला थोपटले. सुिाम्याने आपले हमटलेले नेत्र िळू च उघर्ले.
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त्याच्या अश्रुपूणड िृष्टीला कृ ष्णाची प्रेममूिी दिसली मात्र, सुिामा लागलीच
उठू न उभा राहिला आहण न राििून त्याने कृ ष्णाला िृढ प्रेमाचलगन दिले.
अांिरािील एकरूपिा बाह्ाांगानेिी अनुभििाना उभयिाांचा आनांि हद्वगुणीि
नव्िे, िर शिगुहणिच िोऊन राहिला िोिा. परमानांिाच्या परमसुखाचा
अनुभि घेिाना कृ ष्ण ि सुिामा िे उभयिा पूणडपणे िािात्म्य पािले िोिे.
काया, िाचा, मन ि बुद्धी याांच्यासकट आहण त्याांच्यािी परिा असलेला
अद्भुि आनांिाचा अनुभि घेणे, िी मानि िेिािील अत्यांि िुर्तमळ असलेली
अिस्था कृ ष्ण ि सुिामा अगिी सिजपणे अनुभिि िोिे. थोर्यािेळाने त्याच
ि िेिढयाच सिजिेने िेि ि मन याांना प्रेमपूणड अिस्थेिच ठे िून, सुखाचा
अनुभि ओसरू लागला. पण अांिःकरणािील आनांिाची सिजहस्थिी मात्र
कायमच राहिली िोिी. त्यामुळे कृ ष्ण ि सुिामा अगिी सिजिेने िेिाने
एकमेकाांपासून िूर सरले पण त्याांच्या मुखािरील एकरूपिेच्या अनुभिाचा
िृप्तीभाि मात्र ओसांर्ूनच िािि िोिा. त्याच िृप्तभािाने युक्त िोऊन सुिामा
कृ ष्णाशी भािपूणड शब्िाांनी बोलू लागला.
“अरे कृ ष्णा, अरे माझ्या िेिा, आज आिा या क्षणाला मी अनुभिलेली
आनांिाची पूणाडिस्था खरोखरीच शब्िािीि ि अद्भुिच आिे. िुझ्या रठकाणी
हनत्य असलेली िी आनांिाच्या अनुभिाची अिस्था िुझ्या सििासाि
लाभलेल्या अांगसांगाने, मला थोर्ािेळ का िोईना पण अनुभिाियास
हमळाली. िीच िर िुझी माझ्यािरील अनन्यसाधारण कृ पा िोय. माझ्या
परमभाग्यानेच िे फळ मला हमळाले याची मला पूणड खात्री आिे. िुझ्या
अांिःकरणािील आनांिाचे चिन्य िे िुझ्या अांगाअांगािून खेळि असिे आहण
रोमरोमािून प्रगट िोि असिे. म्िणूनच िुझ्या सििासाि लाभलेल्या
अांगसांगाने िुझ्या अांियाडमीच्या आनांिाच्या अिस्थेचा स्पशड माझ्या िेिाला ि
मनाला झाला. िुझ्या प्रेमाने युक्त असलेल्या आहण िुझ्या प्रेमाचा प्रत्यक्ष
अनुभि घेण्यासाठी व्याकू ळ असलेल्या माझ्या मनाला, िेिढया स्पशाडचेिी
हनहमत्त पुरेसे िोिे. त्यामुळे िुझे प्रेम माझ्या मनाि प्रिेश करून सिजपणे
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माझ्यािी अांिःकरणाचा ठाि घेिे झाले आहण त्या रठकाणी कायमचे हस्थि
झाले.
िुझ्यासारखी हनत्य आनांिाची हस्थिी माझ्या अांिःकरणाची नािी.
कारण स्ििःचे प्रेम स्ििःच अनुभिून, स्िप्रेमािच रमण्याची िुझ्यासारखी
िृत्ती माझी अजून झालेली नािी. परां िु िुझे प्रेम जरी माझ्या ठायी हस्थर झाले
िरी िेिी माझ्यासाठी पुष्कळ झाले. कारण त्या िुझ्या प्रेमािूनच माझ्या
रठकाणी िुझा सििचा ध्यास लागू शके ल आहण कृ ष्णा, िू म्िणजे आिा
माझ्यासाठी के िळ िुझे बाह्रूप िा बाह्िशडन नािी. कारण िेिढाच िू
नािीस, िे मला आिा पूणडपणे कळू न चुकले आिे. िू म्िणजे िुझे प्रेमस्िरूप
अांिःकरण, िू म्िणजे िुझी आनांिी िृत्ती आहण िू म्िणजे िुझ्या जीिनाद्वारे िू
अनुभिि असलेला िुझा स्िानांि िेच खरे आिे. खरे िर, िेच एकमेि सत्य
आिे आहण त्याचाच अनुभि घेण्याि मानिी जन्माचे साथडक आिे.
िे कृ ष्णा, िसे पाहिले िर िू म्िणिोस त्याप्रमाणे, आपल्या सद्गुरूांनी
आपल्याला सिड जीिनाचे मूळ असलेले आत्मज्ञान साांहगिले आिे आहण
मलािी िे थोर्ेफार कळले आिे, पण िेिी के िळ शब्िाांनीच. त्याचे प्रत्यक्ष
फळ म्िणजे जो स्िानांिाचा अनुभि, िो मात्र ज्याने त्यानेच र्घयायचा आिे
आहण िोच घेणे माझ्यासाठी बाकी राहिलेले आिे. िुला एक गोष्ट मी अगिी
प्रामाहणकपणे साांगिो की मिात्मा साांदिपनी याांच्या मुखािून ज्ञान श्रिण
करिाना त्याचे श्रेष्ठत्ि मला हनहििच जाणिि असे. परां िु त्याच िेळी मनाि
असा हिचार येि असे, की या सत्य ज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभि मला जीिनाि
घेिा येणे शक्यय िोईल का? िर मनाचे त्यािर उत्तर असे, की त्याप्रमाणे
जीिन जगणे आपल्याला कठीणच नव्िे िर जिळ जिळ अशक्ययच आिे.
माझ्या मनािील िी शांका ि अर्चण साांदिपनींनी ओळखली आहण
त्यािरील मला जमण्यासारखा सोपा उपाय साांहगिला. िो म्िणजे कृ ष्णा,
िुझीच भक्ती करण्याचा!

िुझ्या भक्तीनेच त्याांनी साांहगिलेल्या ज्ञानाचा
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अनुभि घेणे मला शक्यय िोईल, असे साांदिपनींनी अगिी खात्रीपूिडक
साांहगिले. मलािी त्या िेळेस िाटले की मला अगिी सुलभ मागड हमळाला
आिे. कारण िुझे प्रेम मी प्रत्यक्ष अनुभिले िोिे आहण माझ्यािी रठकाणी
िुझ्याहिषयी प्रेम आिे असे मलािी जाणिि िोिे. म्िणूनच साांदिपनींच्या
िचनािरिी पूणडपणे श्रद्धा ठे िून आहण स्ििःहिषयीचा हिश्वास धरून मी
मोठ्या खुशीि ि उत्सािाि घरी परिलो िोिो.
िे कृ ष्णा, परां िु प्रत्यक्ष सांसाराि परि आल्यािरिी मात्र मला िेगळाच
अनुभि येऊ लागला. माझा हििाि झाला. मला अपत्यप्राप्तीिी झाली आहण
माझे किडव्यकमड िाढिच राहिले. िे सांपिा म्िणून सांपेचना आहण सांपण्याची
कािी हचन्िेिी दिसेनाि. एकीकर्े माझ्या रठकाणी िुझ्या रूपाचे ि िुझ्या
अनुभिलेल्या प्रेमाचे स्मरण िोिे, परां िु किडव्याच्या ओझ्याखाली िबलेल्या
मनाच्या रठकाणी, त्या स्मरणाला हिस्मरणाची बाधा िारां िार िोऊ लागली.
त्यामुळे मनाची शाांििािी पूणडपणे िरिली. बाह्ाांगाने मी हनत्य उपासना ि
साांदिपनींनी दिलेली मांत्रादिक साधनेिी करीिच िोिो. परां िु िरीिी मनाच्या
ठायीचे मोि, आसक्ती, राग इत्यािी हिकार पुन्िा पुन्िा बळाििच िोिे.
कारण मनािील िासनेचे मूळ कायमच िोिे. त्यामुळे माझ्या मनाची
उहद्वग्निा अहधकच िाढि असे आहण आपल्याकर्ू न बाह्कमाडचे के िळ ढोंगच
घर्ि आिे, या जाणीिेने मनािून माझी मलाच लाज िाटि असे. मनाचा
िोणारा असा कोंर्मारा मला असह् िोऊ लागला आहण माझ्या एकिम
लक्षाि आले की कृ ष्णा, प्रत्यक्ष िुझा सििास झाल्याहशिाय िुझी भक्ती घर्णे
शक्ययच नािी. त्याहशिाय माझे मन मोकळे िोणार नािी आहण मोकळे
झाल्याहशिाय हनमडळिी िोणार नािी.
िे कृ ष्णा, मग मात्र िुझ्या भेटीचाच एकमेि ध्यास लागला. मनाच्या
रठकाणी आिडिा ि िुझ्या भेटीसाठीची व्याकु ळिा िाढिच राहिली.
कु ठल्यािी साांसाररक गोष्टीि िर मन लागेचना, परां िु हनत्य उपासना,
जपजाप्य, पूजाअचाड इत्यािी बाह् साधनाििी मन रमेनासे झाले. शेिटी
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माझी िपियाड फळाला आली. िुझे आगमन माझ्या नगराच्या जिळ येथे
द्वारके ला झाल्याची बािमी माझ्या कानािर आली आहण माझ्या मनाची
झालेली कोंर्ी फु टण्याचा मागड सापर्ला. एक दििस असाच मनाचा हनिय
करून उठलो आहण िर्क िुझ्या भेटीस धाििच हनघालो. प्रत्यक्ष िुझ्या
भेटीि आहण सििासाि माझे मन एकिम मोकळे झाले. िुझे प्रत्यक्ष जीिन
थोर्ेफारच, पण अगिी जिळू न पिाियास हमळाले आहण माझ्या मनाचा
गुांिा िळू िळू सुटू लागला. अांिःकरणाि कशाहिषयीिी ि कोणाहिषयीिी
मोि नािी, पण सांसाराि बाह्ाांगाने िािरिाना मात्र नेिमी मोकळी िृत्ती
आिे, कोणाहिषयीिी राग नािी, िर सिाांहिषयी िया आिे आहण
कोणाहिषयीिी लोभ नािी, पण सिाांहिषयी आपलेपणा आिे, अशी िुझी
सिजािस्था पाहिली आहण माझ्या लक्षाि आले की िीच िुझ्या ईश्वरी
अनुभिाची

लक्षणे

आिेि.

त्या

स्िानुभिािूनच

हनमाडण

झालेल्या

आत्महिश्वासापोटीच एिढा मोकळे पणा िुझ्याठायी आलेला आिे, िे हनहिि.
िे कृ ष्णा, िुझे रूहक्यमणीिेिी ि बलरामिािा याांच्याशी असलेले सांबांध
मी पाहिले आहण आधी मी चदकिच झालो. पण नांिर मला िुझे अिोनाि
कौिुकच िाटले. कारण िुझ्या िागण्या बोलण्याि ना कोठे िाण िोिा, ना
कोठे मुद्दामहून चाांगुलपणा िाखिण्याचा प्रयत्न िोिा. िेगळ्या िेगळ्या
मिाला सांधी िोिी आहण िेळप्रसांगी मिभेिालािी िाि िोिा. परां िु िरीिी
िुमच्या सांबांधािील मोकळे पणा जरािी कमी झालेला नव्ििा याचेच मला
मोठे अप्रूप िाटू न राहिलेले आिे. मला याचे अनुकरण िर हनहििच करिा
येणार नािी. पण अशी अांिःकरणाची अिस्था माझीिी असली पाहिजे असे
मात्र मला अगिी मनापासून िाटि आिे. कारण िेच आनांिाने जीिन
जगण्याचे मुख्य गमक आिे. पण िे साधािे कसे िाच मोठा प्रश्न माझ्या
मनाला पर्लेला आिे.
मला खात्री आिे की प्रत्यक्ष िुझ्या सििासाि राििा राििाच
माझ्यािी रठकाणी िुझी िी िृत्ती िळू िळू उिरि रािील आहण िी माझीिी
सिजिृत्ती िोऊन रािील. त्यासाठीच मी आणखीनिी कािी काळ येथे
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िुझ्याजिळ रािणार आिे. िुझा जास्िीि जास्ि सििास करणार आिे.
िुझ्याशी िुझ्या जीिनाहिषयी ि िुझ्या अनुभिाहिषयी भरपूर मोकळे पणाने
बोलून सांिाि साधणार आिे. िुला जिळू न हनरखून पािणार आिे आहण मुख्य
म्िणजे िुझ्या प्रत्यक्ष प्रेमाचा यथेच्छ अनुभि घेणार आिे. कृ ष्णा, त्यासाठी
िुझी मला परिानगी आिे ना? का िू माझी लगेचच माझ्या घरी रिानगी
करणार आिेस? िुझा बेि काय आिे? िुझ्या मनाि काय आिे िे मला अगिी
खरे खरे साांग िां! कारण िू जे ठरिशील ि करशील त्यािच माझे खरे हिि
आिे याचा मला अगिी पूणड हिश्वास आिे.”

सुिाम्याच्या बोलण्यािर कृ ष्ण प्रसन्निेने िसला आहण म्िणाला, “अरे
हमत्रा, सुिाम्या, िे काय िुझे बोलणे झाले? अरे , येथे रािण्याचा िुझा िर
प्रेमाचा िक्कच आिे. त्यासाठी परिानगीची मुळी जरूरीच नािी आहण अजून
िू माझे सिड जीिन कोठे पाहिले आिेस? जे कािी िू पाहिलेस िो िर
सागरािील पाण्याचा जणू एक थिेंबच िोिा. मुख्य म्िणजे मलािी िुझ्याशी
पुष्कळ बोलायचे आिे. िुझे प्रत्यक्ष जीिन काय ि कसे आिे? त्याि िुझी काय
िुःखे ि अर्चणी आिेि? आहण मुख्य म्िणजे मी िुला काय ि कशी मिि करू
शकिो? िे सिड मला िुला हिचारायचे आिे. त्यासाठी माझ्याकर्ू न िुझ्या
काय अपेक्षा आिेि िेिी मला जाणून र्घयायचे आिे. िेव्िा िू घरी परि
जाण्याची मुळीच घाई करू नकोस. िो हिचारिी मनािून पूणडपणे काढू न
टाक. आिा माझ्या परिानगीचा प्रश्नच नािी, िे जरी खरे असले िरी माझ्या
पत्नीची परिानगी घेणे मात्र आिश्यक आिे िो! कारण माझ्या सांसाराि िीच
मुख्य आिे िे लक्षाि ठे ि. हिच्या सांमिीहशिाय येथे कािीच घर्ू शकि नािी
बरे !”
कृ ष्णाने आपल्या बोलण्याचा शेिट समोरून येणाऱ्या रूहक्यमणीकर्े
हमहश्कलिेने पािि ि िसि िसि के ला. कृ ष्णाने के लेली गांमि सुिाम्याच्यािी
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लक्षाि आली आहण त्यानेिी मोकळे पणाने िसून कृ ष्णाला साथ दिली.
रूहक्यमणीनेिी कृ ष्णाचे बोलणे ककले िोिेच. िीिी सुहस्मि चेिऱ्याने
कृ ष्णाच्या गांमिीमध्ये सामील झाली आहण सुिाम्याकर्े पाहून िसि िसि
म्िणाली,
“अिो सुिामिेिा, या कृ ष्णाचे िे बोलणे िुम्िाला खरे िाटिे की काय?
िे िुम्िी कािी िेिढेसे गांभीरपणाने घेऊ नका. िुसऱ्याांना मुख्य करून काम
मात्र स्ििःचे कसे साधून र्घयायचे, िी कला कृ ष्णाला अगिी सिजगत्या
अिगि आिे. राज्यकारभाराि बलरामिािाांना मोठे पणा िेऊन या कृ ष्णाने
त्याांना राज्य चसिासनािर बसिले आिे खरे , पण सिड राज्यकारभार मात्र िा
कृ ष्ण स्ििःच्या मनाप्रमाणेच करीि असिो. अथाडि याची जाणीि
बलरामिािाांसि सिाांनाच असल्यामुळे त्याांच्यासि कोणीिी या बाह्
मोठे पणाला भुलि नािी ककिा िो मोठे पणा िेिढया गांभीरिेने घेििी नािी.
एिढेच नव्िे, िर कोणालािी कृ ष्णाचा राग िर येि नािीच, उलट सिाांनाच
कृ ष्णाच्या या स्िभािाची गांमिच िाटिे आहण त्यामागील कृ ष्णाचा िेिू
जाणि असल्यामुळे सिाांनाच त्याचा आनांििी िोि असिो.
इथेिी सांसाराि मला ‘मुख्य’ पि िेऊन कृ ष्णाने मोठी चिुराई िाखिली
आिे. त्या हनहमत्ताने सांसाराची सिड जबाबिारी माझ्यािर सोपिली आिे
आहण कृ ष्ण स्ििः मात्र अगिी मोकळा राहिलेला आिे. अिो, आमच्या
आत्यांहिक प्रेमसांबांधािून जन्मलेल्या मुलाांकर्ेसुद्धा लक्ष द्यायला या कृ ष्णाला
िेळ नािी. त्याांची पूणड िेखभाल ि काळजी िर मलाच र्घयािी लागिे.
राज्यकारभाराच्या हनहमत्ताने कृ ष्णाची स्िारी िर नेिमी बािेरच असिे.
मिालाि परि यायला िर बऱ्याच िेळा रात्रीचा शेिटचा प्रिरिी उलटू न
गेलेला असिो.
कािी कािी िेळेला िर िुसऱ्याांना मिि करण्याच्या हनहमत्ताने कृ ष्णाचे
अनेक दििस बािेरच रािणेिी घर्िे. के व्िा िरी मग सिड गोष्टी आटोपल्यािर
जेव्िा कृ ष्णाला हिश्राांिीची जरूरी भासिे, िेव्िा मग स्िारीची पािले
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आमच्या या मिालाकर्े आहण िीिी मोठ्या नाईलाजास्िि िळिाि.
आल्यािरसुद्धा त्याला ििान भुकेचीिी आठिण नसिे. ‘आिा मी अगिी
िमलोय. मला उगाच त्रास िेऊ नकोस. मला नीट हिश्राांिी घेऊ िे.’ असे
म्िणिा म्िणिाच कृ ष्ण जो मग मांचकािर पहुर्िो िो उठायलाच मागि
नािी. मोठ्या हमनििारीने कृ ष्णाला उठिून मला त्याला कािीिरी सेिन
करण्याचा आग्रि करािा लागिो. अिो, िेळप्रसांगी कृ ष्णाला मला
भरिायलािी लागिे. काय करणार? िो िसा िट्टच धरिो, ककिच नािी
मुळी. त्यानांिर मग अगिी िक्काने माझ्याकर्ू न स्ििःचे मस्िक चेपून घेणार,
पाय िाबून घेणार आहण त्यामध्ये कृ ष्ण के व्िा हनद्रेच्या स्िाधीन िोिो िे
के िळ त्या हनद्रािेिीलाच मािीि. त्या िेळेस कृ ष्णाला जणू माझ्यापेक्षा िी
हनद्रािेिीच अहधक हप्रय असिे. अगिी खुशाल त्या हनद्रािेिीच्या कु शीि
स्िस्थपणे ि मस्िपणे िा कृ ष्ण हिसाििो. त्यािेळचे त्याच्या मुखािरचे
लिान मुलासारखे असलेले हनरागस भाि मात्र अगिी पािण्यासारखे असिाि
आहण मीिी मग िे भाि पिाि पिािच कृ ष्णाच्या कु शीि हिसाििे.
अिो सुिामिेिा, एिढे िोऊनिी किर म्िणजे िा कृ ष्ण जेव्िा िुसऱ्या
दििशी त्याच्या नेिमीच्या सियीप्रमाणे प्रािःकाळी अगिी लिकर उठिो,
िेव्िा त्याला आिल्या रात्रीचे कािीच आठिि नसािे असेच त्याच्या
मुखािरून ि त्याच्या िागण्या बोलण्यािून िाटिे. कारण उठल्याबरोबर
पुन्िा याची धािपळ सुरू िोिेच. एकीकर्े लगबगीने आपले प्रािर्तिधी िा
कृ ष्ण आटपीि असिो आहण िुसरीकर्े मला एके क हुकू मािरिी हुकू म सोर्ि
असिो. ‘रूहक्यमणी मला मुखमाजडनासाठी गरम पाणी िे, माझ्या स्नानासाठी
मला पाणी िे, रूहक्यमणी, पण िे पाणी जास्ि गरमिी नको आहण जास्ि
थांर्िी नको, अगिी सोमळ ििे. रूहक्यमणी, मला निीन पीिाांबर ि निीन
शेला िे बघू. रूहक्यमणी, माझे के स जरा नीट कर बघू. रूहक्यमणी, मला गरम
िूध िे. रूहक्यमणी, मला कािीिरी फराळाला िे बघू आहण लिकर िे. मला
उशीर िोिोय. आज बरीच कामे आिेि.’ असा कृ ष्णाचा सारखा ‘रूहक्यमणी,
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रूहक्यमणी’ जपच चालू असिो. प्रत्येक िाक्ययाची सुरूिाि ‘रूहक्यमणी’ या
शब्िाने िोि असिे आहण प्रत्येक िाक्ययाचा शेिट ‘कर, िे, आण’ अशा
आज्ञािाचक शब्िाांनी िोि असिो. एिढे करूनिी कु ठलीिी गोष्ट या कृ ष्णाच्या
मनास येि नािी, िी नािीच.
म्िणूनच सुिामिेिा, जेव्िा कृ ष्ण मला ‘मुख्य’ म्िणिो िेव्िा त्याचा अथड
‘मी त्याची मुख्य िासी आिे’ असाच असिो. कृ ष्णाला िोच अथड अहभप्रेि
असिो आहण काय साांगू, माझािी िोच भाि असिो. अिो, या कृ ष्णाचा
कायमचा िास िोऊन रािायला हमळणे यापेक्षा िुसरे भाग्य काय असेल बरे ?
त्याचे सख्यत्ि िो आपल्याला प्रेमाने आपणहूनच िेिो. पण आपण मात्र त्याचे
िास राहूनच हनत्य त्याचीच सेिा कराियास ििी. त्याच्यािच आपले हिि
आिे. बाह्ाांगाने ि मनानेिी त्याची जिळीकिा साधण्याची िीच िर
आपल्याला सांधी असिे.
या सेिाभािामुळेच आपल्या ठायीचे स्िभािाचे िोष िर नािीसे
िोिािच, पण त्याचबरोबर आपल्या गुणाांचेिी चीज िोिे. एिढेच नव्िे, िर
त्या गुणाांचा आपल्या ठायी असलेला सूक्ष्म अिांकारिी लयाला जािो आहण
िीच सिाडि मित्िाची गोष्ट आिे. कारण आपल्या िोषाांमुळे जसे आपण
कृ ष्णापासून िूर जािो, िसेच आपल्या अिांकारामुळे आपल्याला या
कृ ष्णाच्या मािात्म्याचे हिस्मरण िोिे. आपल्या िृष्टीला कृ ष्ण गुणिोषाांनी
युक्त असलेला असा के िळ एक सामान्य मनुष्यच दिसिो. आपल्या
िृष्टीिोषाांमुळे मग आपल्याला कृ ष्णाचे अांिःकरणच दिसेनासे िोिे. त्याच्या
अांिःकरणािील ईश्वरी प्रेमस्िरूप अिस्था आपल्याला जाणिेनाशी िोिे.
त्यामुळे आपणच कृ ष्णाच्या शुद्ध प्रेमाला मुकिो आहण आपल्या रठकाणचा
कृ ष्णाहिषयीचा भहक्तभाििी झाकोळला जािो. या सिाांची पररणिी आपला
आनांि आपणच गमािण्याि िोिे. एकिा का मग उिासीनिेने ि नराश्याने
आपल्या मनाला ग्रासले, की त्यािून स्ििःहून सुटणे आपल्यालािी शक्ययच
िोि नािी.
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आपल्या मनाला लागलेले िे ग्रिण के िळ कृ ष्णाच्या कृ पेमुळेच सुटू
शकिे. कृ ष्णाचे आपल्यािरील प्रेम मात्र कायमच असिे , कारण त्याचे
अांिःकरण िे प्रेमस्िरूपच आिे. पण त्याच्या आपल्यािरील प्रेमाचा अनुभि
घेण्यासाठी कृ ष्ण िे प्रेम प्रगट करिो, िी मात्र त्याची आपल्यािरील खरीच
कृ पा आिे. त्या कृ पेचाच लाभ आपल्याला िोिो. त्याच्या आपल्यािरील
प्रेमाचा अनुभि घेिा घेिा आपल्यािी रठकाणी कृ ष्णािरील प्रेम िळू िळू
जागे िोिे आहण आपल्याला कृ ष्णाचे मािात्म्यिी पुन्िा जाणिू लागिे.
आपल्या ‘मी’पणाच्या अिांकाराची आपल्यालाच लाज ि घृणा िाटू लागिे
आहण आपण पुन्िा कृ ष्णाच्याच चरणी शरण िोिो.”
बोलिा बोलिा रूहक्यमणीचे अांिःकरण भरून आले आहण िी एकिम
भािपूणड झाली. िशाच अिस्थेि िी अगिी सिजपणे कृ ष्णाच्या जिळ आली.
कृ ष्णाच्या चरणाांना स्पशड करण्यासाठी रूहक्यमणी िाकली असिा, कृ ष्णाने
पटकन हिचे िोन्िी िाि धरून हिला उठिले आहण प्रेमाने हिला आपल्या
जिळ घेऊन आचलगन दिले. कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांचे िे प्रेमानांिाचे मीलन
पाहून सुिाम्याचेिी अांिःकरण भरून आले आहण त्याचेिी नेत्र पाणािले.
रूहक्यमणीच्या आधीच्या बोलण्याने ि नांिरच्या कृ िीने आियडचदकि झालेला
सुिामा स्ििःशीच हिचार करू लागला.
“अरे , आधी कृ ष्णाची गांमि करून हिनोिाने बोलणाऱ्या या
रूहक्यमणीिेिी अशा एकिम गांभीर ि भािपूणड कशा काय झाल्या बरे ? खरे
िर, आधी कृ ष्ण माझ्याशी अहिशय गांभीरिेने बोलि असिाना रूहक्यमणीिेिी
आल्याबरोबर एकिम गांमिीने बोलू लागला. िेच गांमिीचे सूत्र पुढे घेऊन
रूहक्यमणीिेिी बोलू लागल्या आहण त्यािी पुन्िा एकिम गांभीरच झाल्या की!
मग यािील खरे काय? गांभीरिा की गांमि? खरे च या रूहक्यमणीिेिींची िर
धन्यच आिे. कृ ष्णाच्या बिलत्या िृत्तीला रूहक्यमणीिेिी अगिी सिजपणे
अनुरूप िोिाि आहण कृ ष्णाच्या खेळाि समरस िोऊन त्याच्याशी अगिी
बरोबरीने खेळिाि. त्यामुळेच त्या कृ ष्णाच्या प्रेमाचा पूणड अनुभि घेिाि
आहण कृ ष्णालािी त्याांच्या प्रेमाचा पूणड अनुभि घेऊ िेिाि.
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या प्रेमाच्या मोकळे पणामुळेच कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांच्या नात्यामध्ये
के व्िाच जरािी िाणिणाि हनमाडण िोिच नािी. खरे िर, कािी िेळेला िशी
पररहस्थिी हनमाडण झालेली दिसिे. पण िरीिी प्रेमाच्या मोकळे पणामुळे
सिाांची पररणिी आनांिाच्या अनुभिामध्येच िोिे आहण िेच मित्िाचे आिे.
पण याचे सिड श्रेय मी िरी रूहक्यमणीिेिींनाच िेईन. कारण कृ ष्णाशी जुळिून
घेऊन मेळ जमिण्याचा त्याांचा भाि ि स्िभाि िाच त्याला कारणीभूि आिे.
म्िणूनच िर कृ ष्णाचािी प्रेमखेळ रां गि राििो. कृ ष्णाची आनांिाची िृत्ती िे
िर हनहििच त्याच्या खेळाचे मूळ कारण आिे. परां िु रूहक्यमणीिेिींच्या
कृ ष्णाठायी असलेल्या भहक्तभािामुळेच कृ ष्णाच्या प्रेमखेळाची रां गि िाढि
राििे, िे मात्र नक्की!
रूहक्यमणीिेिींच्या या भहक्तभािाचे मूळ जसे त्याांच्या ठायीच्या
कृ ष्णािरील व्यहक्तगि प्रेमाि आिे, िेिढेच त्याांच्या ठायी असलेल्या
कृ ष्णाच्या मािात्म्याच्या जाहणिेि आिे. म्िणूनच कृ ष्णाचे प्रेम बाह्ाांगाने
अनुभििाना रूहक्यमणीिेिी अहिशय मोकळे पणाने खेळून िे अनुभििाि
आहण िेव्िा त्या प्रेमािून िलका फु लका हिनोि ि गांमि सिजगत्या हनमाडण
िोिे. त्याि कृ हत्रमिेचा जरािी लिलेश नसिो, िर त्याि अत्यांि हनरागसिा
ि हनमडळिा असिे. परां िु त्याच रूहक्यमणीिेिी कृ ष्णाच्या मािात्म्याच्या
भािाने युक्त िोिाि िेव्िा मात्र त्या एकिम भािहिभोर िोिाि. िे मािात्म्य
त्याांच्या रठकाणी अत्यांि सखोल असल्यामुळे मग त्या अहिशय गांभीरिी
िोिाि. िेव्िा कृ ष्णाच्या मािात्म्याची जाणीि त्याच्या भक्ताांना गांभीर करिे
आहण कृ ष्णाच्या प्रेमाचा अनुभि िा त्याच्या भक्ताांना मोकळा ि खेळकर
करिो िेच खरे आिे. कृ ष्णाच्या भक्तीचे िेच िर खरे लक्षण आिे. त्यामुळेच
कृ ष्णाचे प्रेम अनुभििाना त्याचे मािात्म्यच अहधक जाणिेल आहण कृ ष्णाचे
मािात्म्य यथाथडिेने जाणिाना त्याचे प्रेमच अहधक अनुभििा येईल.”
अशा

िऱ्िेने

स्ििःच्याच

ठायी

हिचारमग्न

असलेला

सुिामा

कृ ष्णाहिषयाच्या हिचाराि एिढा बुर्ाला िोिा, की िो िर अगिी
कृ ष्णमयच िोऊन राहिला िोिा. कृ ष्णाच्या मािात्म्याची जाणीि
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सुिाम्याच्या अांिःकरणाि अगिी सखोल अशी जागी झाली िोिी आहण त्याचे
मनिी कृ ष्णप्रेमाि पूणडपणे रां गून गेले िोिे. कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांच्या
अहस्ित्िाचे भानिी सुिामा पूणडपणे हिसरून गेला िोिा. परां िु कृ ष्णाच्या
ठायी मात्र सिाांचे भान अगिी व्यिहस्थि िोिे. त्यामुळेच रूहक्यमणीच्या
भहक्तभािाचा स्िीकार करून आनांदिि झालेला कृ ष्ण सुिाम्याकर्ेिी
िेिढयाच प्रेमाने पािाि िोिा. सुिाम्याची मानहसक अिस्था कृ ष्णाने
जाणली. कािी काळ कृ ष्णाने मुद्दामहूनच जाऊ दिला आहण थोर्या िेळाने
िो आपणहून सुिाम्याच्या अगिी जिळ येऊन उभा राहिला. कृ ष्णाने
सुिाम्याच्या मस्िकािर आपला िाि ठे िून त्याला िलके च थोपटले असिा,
कृ ष्णाच्या प्रेमळ स्पशाडने सुिामा भानािर आला. सन्मुख असलेल्या कृ ष्णाला
पाहून सुिाम्याने आपले िोन्िी िाि जोर्ू न कृ ष्णाला िांिन के ले आहण
म्िणाला.
“कृ ष्णा, िी सारी थोरिी एकीएक िुझीच आिे. िुझ्याच भक्तीने
आनांिाचा अनुभि येिो आहण त्या आनांिानेच जीिन जगले जािे याचे
मूर्तिमांि उिािरण म्िणजेच रूहक्यमणीिेिी िोय! िुझ्या मािात्म्याची पूणड
जाणीि त्याांच्या अांिःकरणाि अगिी सखोलपणाने आिे आहण त्याचबरोबर
िुझ्या सििासाि िुझ्या प्रेमाचा अनुभि घेण्याचा पुरेपूर मोकळे पणािी आिे.
एक गोष्ट मात्र मला हनहििपणे जाणििे की जो िुझ्या सििासाि िुझ्याशी
प्रेमाच्या मोकळे पणाने राहू शकिो, िो िुसऱ्या कोणाच्यािी सििासाि
मोकळा मोकळाच असणार. त्याला िुसऱ्याच्या स्िभािाची कधीच अर्चण
िाटणार

नािी

आहण

बाह्ाांगाची

कोणिीिी

पररहस्थिी

त्याच्या

मोकळे पणाला आर्काठी करूच शकणार नािी. अथाडि स्ििः जरी िो पूणड
मोकळा असला िरी िुसऱ्याशी िागिाना ि बोलिाना मात्र िो िुसऱ्याचा
स्िभाि जाणून हििेकानेच िागणार ि बोलणार. आपला मोकळे पणा
िुसऱ्यािर जबरिस्िीने िो कधीच लािणार नािी. पण िुसऱ्याच्या मनाला
मोकळे करण्याचा प्रयत्निी त्याच्याकर्ू न िेिढयाच सिजिेने घर्ि रािणार
िेिी नक्कीच.
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िेव्िा िुझ्या मािात्म्याची जाणीि अांिःकरणाि सखोलिेने ठे िून
सिाांशी, सिड पररहस्थिीि मोकळे पणाने िागण्याचा प्रेमाचा मोकळे पणा
आपल्या स्ििःच्या मनाि ठे िायचा िेच िे िमड आिे. िुझ्या भक्तीनेच िे िमड
मला आत्मसाि िोईल याचा मला आत्महिश्वास आिे. कारण िुझ्या भक्तीनेच
मला िसा ध्यास लागेल आहण त्या ध्यासानेच मला िसा अनुभििी येईल.
त्यासाठीच माझी येथे आणखी कािी दििस रािण्याची इच्छा आिे. म्िणजे
मग मला िुझे ि रूहक्यमणीिेिी याांचे सिजीिन अगिी जिळू न पाििा येईल ि
त्याि सिभागीिी िोिा येईल. आिा त्यासाठी मला कोणी परिानगी द्यािी
असाच ि एिढाच जर दकरकोळ प्रश्न असेल िर कृ ष्णा, िू एकच गोष्ट कर
आहण िी म्िणजे मला िशी परिानगी िेण्याची रूहक्यमणीिेिींना आज्ञा कर.
म्िणजे माझे काम अगिी सिजपणे िोऊन रािील.”
असे म्िणून सुिामा अत्यांि मोकळे पणाने िसला आहण त्याला कृ ष्ण ि
रूहक्यमणी याांनीिी िेिढयाच मोकळे पणाने िसून साथ दिली.
म्िणिा म्िणिा सांध्याकाळची िेळ के व्िा टळू न गेली िे कोणाच्यािी
लक्षाि आले नािी. पण अचानक कृ ष्णाच्या मिालािील सिड िीप उजळले
आहण सिडत्र मांगल प्रकाश पसरून राहिला. त्या िेजोमय ि पहित्र
िािािरणाने सुिामा एकिम भािूक झाला आहण त्याने उठू न कृ ष्णाच्या
चरणाांना स्पशड करून िांिन के ले. कृ ष्णानेिी सुिाम्याच्या मस्िकािर थोपटू न
त्याच्या भािाचा स्िीकार के ला. कृ ष्णाने प्रसन्न मुद्रन
े े सुिाम्याचा िाि
आपल्या िािाि घेिला आहण सुिाम्याला घेऊन त्याच्या मिालाच्या बािेर
आला. त्याांच्या जोर्ीकर्े कौिुकाने पािाि रूहक्यमणीने मांिहस्मि के ले आहण
भोजनाची व्यिस्था करण्यासाठी िीिी लगबगीने मिालाच्या बािेर पर्ली.
सुिाम्याचा िाि धरलेला कृ ष्ण, त्याला घेऊन मांि पािलाांनी चालि
चालि राजिाड्याबािेरील उपिनाि आला. शाांि पररसराि उपिनािील
नानाहिध िृक्षिी स्िब्ध झालेले िोिे. अनेक प्रकारच्या फु लाफळाांच्या
सुिासाने सिडच िािािरण सुगांहधि झालेले िोिे. त्या उपिनािून सिड द्वारका
नगरीच िृष्टीक्षेपाि येि िोिी. सिडत्र दिव्याांचा प्रकाश चमचमि िोिा. दििसा
सूयाडच्या िेजस्िी प्रकाशाि िेजाळू न हनघणारे सुिणडद्वारके चे सौंियड रात्रीच्या
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मांि प्रकाशाििी अहधकच खुलि िोिे. अशा िािािरणाि एका िेगळ्याच
सुखाचा अनुभि घेणारे कृ ष्ण ि सुिामा िे उभयिा एकमेकाांशी कािीिी न
बोलिा त्या उपिनाि अगिी सिजिेने बराच िेळ हििार करीि िोिे.
त्यािेळी ि त्याक्षणी सिड सुखाची परमािधी झाल्याचाच एकमेि अनुभि
सुिामा घेि िोिा. सिड पररसर िर अत्यांि सुखमय िोिाच, परां िु त्या सिड
सुखाच्यािी पलीकर्े असलेला परमसुखाचा ठे िाच असा कृ ष्णरूपािील
परमानांि िा सुिाम्याच्या िािाि प्रत्यक्ष िोिा आहण िेच त्या सुिाम्याचे
परमभाग्य िोिे.
रात्री सुिाम्याला आपल्या पांगिीला घेऊन कृ ष्ण भोजनास बसला.
रूहक्यमणीने स्ििः जािीने लक्ष घालून अनेक उत्तमोत्तम असे स्िादिष्ट ि
रूचकर पिाथड बनिले िोिे. रूहक्यमणी आग्रि करकरून स्ििःच्या िािाने
कृ ष्ण ि सुिामा या उभयिाांना िाढीि असिा कृ ष्णाने रूहक्यमणीला पांगिीि
स्ििःच्या

शेजारी

प्रेमाच्या

आग्रिाने

जेिण्यासाठी

बसिून

घेिले.

िास्यहिनोिाच्या िािािरणाि चाललेल्या भोजनाची रां गि अहधकच िाढि
िोिी. भोजनोत्तर रूहक्यमणीने स्ििःच्या िािाने ियार के लेला िाांबूल कृ ष्ण ि
सुिामा या उभयिाांना दिला. कृ ष्णाने आपले िोन्िी िाि िर करून
‘अन्निात्याचे परमेश्वर कल्याण करो’ असे साहभप्राय उद्गार रूहक्यमणीकर्े
बघून हिनोिाने काढले आहण रूहक्यमणीिी आपले िोन्िी िाि िर करून
‘िथास्िु’ असे िेिूपुरस्सरच म्िणाली. कृ ष्ण ि रूहक्यमणी याांच्यािील िे प्रेम
बघून सुिामािी अत्यांि सुखािला. कृ ष्णाकर्े सिेिुक पाहून हस्मििास्य
करणाऱ्या सुिाम्याचा िाि कृ ष्णाने आपल्या िािाि घेिला आहण त्याला
घेऊन कृ ष्ण राजिाड्याच्या गच्चीिर गेला. िेथेच ठे िलेल्या एका
सुिणडमांचकािर कृ ष्ण सुिाम्यासि बसला.
िािािरणािील सुखि गारव्याने सुिाम्याचे िन ि मन िोन्िीिी अत्यांि
सुखािले िोिे. मनाच्या त्याच अिस्थेि सुिाम्याने कृ ष्णाकर्े पाहिले िर कृ ष्ण
िर नजर करून, हिशाल गगनाकर्े एकटक नजरे ने पािाि असल्याचे
सुिाम्याच्या लक्षाि आले. ‘कृ ष्णालािी आकर्तषि करून घेण्यासारखे एिढे
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काय आिे बरे ?’ असा हिचार मनाि येऊन सुिामािी कु िूिलाने िरिी
आकाशाकर्े पाहू लागला मात्र, िोिी एकिम चदकिच झाला.
सोळा कलाांनी युक्त िोऊन पौर्तणमेचा पूणड चांद्रमा आपल्या शीिल
चाांिण्याच्या प्रकाशाने सिड गगनालाच उजळू न ि व्यापून राहिलेला िोिा.
त्याच्या शाांि िेजापुढे आकाशािील चमचमणाऱ्या असांख्य िाऱ्याांचा प्रकाशिी
दफकाच जाणिि िोिा. िाऱ्याच्या िलक्यया झुळूकेिर इिस्ििः बागर्णाऱ्या
पाांढऱ्या शुभ्र ढगाांचा, त्या िाऱ्याांबरोबर जणू लपांर्ािाचा खेळच चालला
िोिा आहण त्या खेळाि त्याांनी चांद्रालािी िक्काने सामील करून घेिले िोिे.
िाऱ्याांच्या नािाने ढगाांबरोबर खेळिाना चांद्रिी अनेक िेळा ढगाांच्या आर्
लपल्यासारखा िोई आहण पुन्िा पुन्िा प्रगट िोई. परां िु िरीिी ढगाांच्या
पािळ ि पारिशडक पर्द्यािूनिी, चाांिण्याची बरसाि कु ठलािी आर्पर्िा न
ठे ििा िोिच रािी आहण रात्रीच्या समयी आकाशामध्ये असलेल्या चांद्राच्या
स्ियांभू ि अहिरोध सत्तेची जाणीि ि खात्री करून िेई. चांद्राच्या शीिल
चाांिण्याचे मधुर रसपान करण्याि िांग असलेल्या सुिाम्याने त्याच धुांिीि
कृ ष्णाकर्े पाहिले आहण कृ ष्णप्रेमाने त्याचे मन एकिम उचांबळू न आले.
सुिामा दकिीिरी िेळ कृ ष्णाकर्े एकटक नजरे ने पािािच राहिला.
पाििा पाििा सुिाम्याला एकिम जाणिले, ‘अरे , या कृ ष्णाचे सुांिर ि प्रसन्न
मुखकमल िर त्या आकाशािील चांद्रापेक्षािी हिलोभनीय ि शोभनीय आिे.
कृ ष्णाच्या मुखचांद्रािरील शाांि प्रेमाचा भाि िा िर अत्यांि रमणीय आिे.
मनाला त्याचे मनपण हिसरायला लािून कृ ष्णप्रेमाने युक्त करून ठे िण्याचे
साम्यड कृ ष्णाच्या या प्रेमरूपाि आिे. प्रेमाचे चिन्य कृ ष्णाच्या मुखािर
पूणडपणे हिलसि आिे आहण कृ ष्णाच्या प्रेमाचे चाांिणे िर त्याच्या नेत्राांिून
सिि बरसि आिे. या कृ ष्णरूपी प्रेमचांद्राला ि त्याच्या प्रेमचाांिण्याला
कशानेिी ि कधीिी बाधा येि नािी. आकाशािील चांद्राला िर क्षय आिे पण
िा कृ ष्णचांद्र िर अक्षय प्रेमाचा ि आनांिाचा हनधीच आिे. आकाशािील चांद्र
िी प्रेमाची िेििा समजली जािे, पण िा कृ ष्ण िर प्रेमस्िरूप असा िेिच आिे
आहण म्िणूनच िर त्याच्या ठायी प्रेमाची िेिघेि हनत्य घर्ि असिे.
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त्यामुळेच कृ ष्णाची भक्ती घर्णे शक्यय िोऊन आनांिाचा अनुभि घेिा येिो.
एिढेच नव्िे, िर कृ ष्णाच्या भक्ताांचीिी अिस्था कृ ष्णासारखीच प्रेमस्िरूप
िोऊन राििे आहण त्याच्या भक्ताांना आनांिाचा ठे िा स्ििःच्याच ठायी
सापर्िो.’
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boIH n[aM¶ - lrna‘mZ§Xñdm‘r

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